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Տէր ՚Լաղարենց բակր իրարանցում մը կար։ Շուներու գզոլրաոլքր 

գիւ-ղին ուշադրութիւնը այգ թաղէն կը դարձնէր ։ Գամ բո, մը իր լ - ք է Հա-

ւաքուած շուները կլափի մէկ Հարուածով պայքարէն գուբս կը նեաէբչ Հ ե ֊ 

աաքրքրական կրկէսի մը վերածելով փողոցը , Բակին մ է չ «ամաուսնոցէն 

բերված.մածոաձի, եւ իւ-ղի աիկերը նեաՈւած էին կանաչ ճ ի ւ ղ ե ր է 

վրայ։ Լեոնէն եկողները՚ իրերը թողած կիներու խնամքին^ իրենց մահակ-

ներն՛ « ու Հրացանները պաաին , աթոռակներու վրայ, կը ՀանգսասՀնային է 

Աաբճս֊որ գամբոին քովն էր ան~ր կը Հեաեւէբ մեծ զմայլանքով: ^ 

ի շիան ԿրպէնՀ* յօնքերը կիաած՝ ներս մաաւ, 

"է ՈՀաք է *սյգ՝լակ՚"ուլ՛ չէ* "Ր ե մ Ղ&Ք» և ^ Ւ " ^ աեղէՆ մարգ 
ա. ա . « » » I ս 

չառնէ է » 1 

ԿրպԷն ԱարՀաաի Հօրեղբայրն է ր , աան մեծաւորը։ Հին որսորդ՝ աչ-

քի լոյսին պէս կը պաՀէր իր Հրացանը։ Ոչ ոք կը Համարձակէր առանց իր 

Հրամանին այդ զէնքին մօտենար Սակայն, ԱարՀա», որ Հաղիւ տասնը– 

% ^ * ոծ .< * - -

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե7 
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չորս տարեկան անզուսպ աղայ մ ըն էր , մաՀէն յետոյ՝ Հօրեղրայր 

կրպէի աչքին լո յսը, մ է^քի դօտին ու. դլխոլ թագը դարձ ահ՛ էր է Երես ա– 

ռած էր % երե՛ս , ո ւ դարձած ւլիւղին Հ,Աստծոլ կրակը» , կրակ մ ը , ոհ» երբեմն 

Կրպէն աչ կը վառէր : 

ԱարՀատ , ո^ւ ղիւղին փորձանքն էր ել Կրպէի Հպարտանքը, արգէն 

սկսած էր ձեռք նետել Հրացանին, աչքը սեւեռած* արգիլուած պտուղին I 

՝թանի մը օր աոա9, դ է ՚ է ի զօզանները կը մեկնէին գ ի ՚ ֊ դ ի կտրիճներըՏ 

իրենց տունէն մեկնողներու Հետ լեռ բարձրացաւ է Հ օր եղբօր Հրացանը ու-

սին է Տնեցիներոլն արգելքն ու խնդրանքը անօգուտ եղանէ ԱարՀատ Կրպէի 

բացակայութենէն օդաոլելով , ^ ղերադոյն բաղձանքը կ՝իրականացնէր է 

մէկ անգամ գոնէ իր Հասակը պտտցնելու ղօղանի Հարսներու եւ աղջիկնե-

րու խումբին մէքէ Հ զարդարուն Հրացանը ուսին ւ 

Կրպէն վրգովոլահ է ր , իրօ՛ք վրդովուած ւ ԱարՀատը եթէ աշխարհն 

իրմէ ուզէր Կրպէն պատրաստ էր իր տուն ու տեղով մոմի պէս վառոլել, 

ՍարՀատին ուզածը ԸԱայ ։ ք՝ա ՀրացաՈնը՛ տարիներու անբաժան ըն– 

կերը գ տեւական գուրգուրանքին առարկան՝ ոլԲ Է Լ բան մը դարձած Էր 

ԿրպԷի Համար, ուրիշ ան Հ պելի սրբութիւն մը• անոր ձեոք պիտի չտրուէր ։ 

ԱարՀատ տուն Հասնելուն պէս Հրացանը կախած էր ճիշգ իր տեղը, 

ամէն կատարելութեամբ : 

Կրպէի աչքը Հանդարտեցաւ Հրացանին վրայ է բայց դարձաւ 

նստողներուն ու խստութեամբ • 

- ւր է այգ լակոտը՛ • . 

ԱարՀատ, ճիչդ այգ պա Հո էն, դամ բռին Հետ բակ մտաւ է կարծես փո– 

թորիկ մը խուժ՛եց ներս։ կուր օն, - այգպէս էր գամ բռին անունը – է 

Հափառ կերպարանքով մը կը կենար ԱարՀատի կողքինյ 

ՍարՀ ատ գ շառագունած իր խան դավա ռութ են էն ^ սովորական Հա– 

մարձակոլթեամբ մօտեցաւ Հօրեղբօր • 

- Արօ՛ , կուր օն գիւղի բոլոր շուները խեղդ լկեց, տեսնէի՛ր . • « 

^Բ՚էէին խոժոռութիւնը տզան իր ոգեւորութեան մ է^ սառե ցուց • ^ք– 

լարումով գլուխը կախեց՛. Զգաց որ իր աբոյէն ցուրտ Հով մը կը փչէր է 

- Լակո՛տ, ուրիշ ատեն եթէ ձեռք տաս Հրացանին, չան սատակ 

կ՚ընեմ տ 

Ու անհուն ցասումով տունէն Հեռացաւ։ կրպէն կարծես Հեռանալը 

բարի նկատեց , կը վախնար որ փորձանք մը կ՚ելչէ ձեռքէն I 

Կր՚ՂէԻ չո*–քր տան շրջապատէն երբ Հեռացաւ, չորս կողմէն 

բերանները բացոլեցան : 

- Տեսա՞ր, Աոլրբ Գ է ո ՚ ր գ ք քեդի կ՚ըսէինք որ ձեռք չտաս աբոյի հ ը ֊ 

րացանին։ Այնքա՛՛ն երես առած ես որ այլեւս մարդու մտիկ չես ըներ է 

Տո՛նը պիտի վառես : 

Հարսներն ու տարեց կիները կրկնեցին այս խօսքերը, բայց շուտով 

ձայն առին չեռնէն եկողներն ալ, որոնք Աոլրբ Գէոբգը անհպելի կը նկա– 

տէին ։ 

՜ ԱՂԷԿ կ ա ՜ ւ , Աուրբ Գ է ո ՚ ր գ , Հասակդ ցոյց կոլ տայիր Հեղինցի 

Հարսներուն ու աղԸկներոլն, աբոյի զէնքը ուսիդ փայլեցնելով։ 

Տղան այս վլվլուկէն սթա փած՝ զայրացաւ , խիստ ոլ ծուռ աչքով նա-

յեցալ կանանց կողմը, դարձաւ տղամարգոց . 

^ չբանա՛ք Հեղիի աղջիկներու մասին, ^ Հասկնա* քՀ ես որ* 

սորգոլթեան Համար զէնքը Հետս առած էի ( ^ Հասկնա՛՛ք» 
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Ու Հօր եղբօր պէս՝ աոալ քալեց դուրս , դէպի իրենց այգիները՛. 

Սիրտը ճմլուած էր կրկնակի Հարուածներով։ իր սրաին ու զգացում-

ներուն առաջին զարթօնքը ունեցած էր լեոը, ու Հիմա* իր Հպարտութեան 

մէջ ամբողջովին կը փշրուէր ։ 

- վակ* տ՝% • . . - որքա՛ն ծանր եկաւ այգ բառը: Առածին անգամ ըլ-

լալով զգաց, թէ որբ է ։ Եթէ Հայրը ոզֆ ըԱար , թերեւս իրեն լակոտ պիտի 

ըսէր» թերե՜ւս • բայց այդ օր փշրուած էր իր եսը։ 

Ո ՚ * * ֊ ր մնաց Սուրբ Գէորղը՛» • « 

Աուրբ Գէորգ, ա յ ո ՛ , այդպէս կը Հաւատար թէ ինքը Սուրբ Գէորգն 

է ։ Տան մ է չ իր իսկ ական անունը միայն ոլ միշտ տուողը Հօրեղբայրն էր Տ 

Տնեցիները ել ամբողջ զիւզը^ մանկութեան օրերէն, ղինք կոչած էին Աուրբ 

Գէորգ է / / ւ ա յգ անունը աղեկը կ՚՜առնէր դիպուածով մ ը , որ խորՀրդալոր 

ու իմաստալից կը դաոնար այն անՀուն Հաւատքով, որ մանուկները կ ՚ ո ւ -

նենան սուրբերու մասին ։ 

Այն ատեն մեծ Հօրեղբայրը Տէր Ղազարը ողՀԷ էր եւ միշտ ձեոագիր 

գէրք մը կ՚ունենար ծունկերուն ։ Աարհաա կը մեծնար անոր գուրգուրան-

քին տակ, ոլ Տէր Հ ա յ ր ը Կը սնուցանէր այն ^ օ ք ՛ թէ օր մը ուրախոլթիլ– 

նը պիտի ունենայ այս փոքրի կքԼ տեսնելու փ ւ ւ խ ա ս ա ց , երբ ինք աղօթքի 

կանգնէր իրենց Հինաւուրց եկեղեցիի՛ն մ է ջ ։ 

Օր մ ը , երբ Տէր ՛Հազարը մեծադիր (Հայսմալոլրքը կը թղթատէր., 

Հէնդ տարեկան ՍարՀաաը ծունկի եկած անոր մօրուքին սւակ, մեծ Հետա– 

քըրքրութեամբ կը գիտէր մանալանդ նկարները։ Գունագեղ էջի մը մեծ 

մասը բռնած էր ձիալոր մ ը , նիզակը ձեոքը, ոաքերոլն տակ վիշապը վի– 

րալոր ք Սար Հատ թաթիկը գրաւ էջին վրայ , ու խնդրական նայեցաւ Տէր 

Հօր միւո֊ոն աչքերուն • 

- Այ*» ո՛վ է 1 Պապի՛՛» ու աղուն աչքերը փայլեցան։ Տայտնի էր Գ 

որ խորունկ տպաւորութեան մը ա ակն է ր ՛ . 

- Ձագո՛ւկս, ասիկա Սուրբ Գէորգն է • գուն ծնար ճիշդ Սուրբ Գէոր– 

գի տօնին։ Զարերը % օձերն ոլ վիշապները սպաննող կարիճ սուրբն է , մեր 

պաշտպան սուրբը, սպիտակ ձիալոր Սուրբ Գէորգն է ։ 

• Պապի", այս Սուրբին Հեոտ ես ծնայ է 

Տէր Հայրը քիչ Հը շուարեցաւ է բայց մանուկի աչքերուն կայծկըլ– 

աու մ էն մէտքը լուսաւորուեցաւ ։ 

՜ Այո՛ է ձագուկս այս սուրբին Հետ, իր տօնին դուն աշխարՀ եկար • • « 

Տղան մտմտաց , մտմտաց , ու՝ 

- Ես աչ Սուրբ Գէորգ եմ, ինչո՛՛ւ ձի չունիմ Հապա... 

Ու Տէր ՛Հազարը սրտանց խնդաց, տղան գրկեց , Համբուրեց. վիմ 

Սուրբ Գէորգօ> իմ Սուրբ Գէորգ»* ըսելով, տղեկին գէմքր իր երկար մօ-

րուքին մէջ պլլեց ։ Տնեցիները անոնց շուրջը Հաւաքուեցան X ԱարՀաա »ս*– 

քի ցատկեց, ու անոնց մեծ եղելութիւն մը յայտնեց. 

- Ես Սուրբ Գէորգն եմ, Պապին ըսաւ, գրքին մէջ գրուած էէ 

Տէր ՛Հազարը, խորՀուրդին սրբութեան Հաւաւոացողի* լբջոլթեամբ% 

Հաստատեց տղեկին խօսքը% ու տնեցիները խնդուքով՚ ՍարՀատը Սուրբ 

Գէորգ անուանեցին X Գիւղացիները առին անոնց բերնէն ոլ տարածեցին X 

Նոյն տարին, բացի Կրպէէն, որ անուշ զգացում մը կապած էր Աարհատ 

անուանէ բոլորը տղեկը կը կանչէին Սուրբ Գէորգ, որպէս թէ անոր բնա-

կան անունն ԸԱաՐ * 
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Սուրբ Գէորգը իր աոաջին տառերը սերտեց Տէր ՛Հազարի ծունկերուն 

քով, ու անկէ լսեց սպիտակ ձիաւոր \)ուրբ Գէ-րգի պատմոլթիլնները | 

Ցայսմալոլրքի Է9երը կարդաց, զմայլանքով գիտեց Սուրբին պատկերը , 

լեցուեցաւ, այդ ներշնչումներով ու ներուժ խռովքով՝ ամէն տարի Հասակ 

Նետեց, առոյգ եւ անզուսպ ։ Սուրբին թափը իբ Հոդիին մէ^% ամէն անգամ 

երբ լեոնագագաթերուն վրայ մինակը կը մնար Տ կը շնչէր ամբողջ լեռն աշ-

խարհը , իր երեւակայութեան թել կւո տար, երաղանքներուն ճանւեպարՀ 

կ՝ որոնէր ւ 

Հայրը չկար, Տէր ՛Հազարը վախճանած էր ու ինքը կը մնար Հօրեղ-

բայր Կրպէի սիրականը | աչքի լոյսը ել ահա , այգ օր, անոր բարկութեան 

աո.ջեւ կը վխրաւորոլէր իր եսը ։ ՚ 1 

ՍարՀատ խորտակուած սրտով այգիէ այգի անցաւ, ծաոերէն ճիլյլեր 

կոտրտեց գ ու գնաց Հաստաբեստ ընկուզենիին կռթն եցալճ. 8 ուզում էն, ու 

•մտորումներէն թմրած* քնացալ այգ լայնաշոլք ծառին տակ ւ 

1՝իւզի ՚ է ե ր ի տուներուն առջեւ մեծ իրարանցում մը կար» աղմուկէն 

արթնցաւ ւ ՛Քիւրտ անցորդները Հաւաքուած էին ընկուզենիներուն աւս/լ եւ 

կը քարոտէին ծառերը ։ ԱարՀատ այն կողմ ուղղուեցաւ հ քիւրտերը իրենց 

կողոպուտը կը շարունակէ ին առանց ուշադրութիւն դարձնելու. կիներու 

ճիչերուն: Տ գամ արդի կ ել մանուկները պատերուն տակ շարուած ^ * է ա խ ո ՚ Լ 

ու լռութեամբ կը դիտէին ա յս աւազակները, որոնք Հա յուն պատ կան ածը 

աւարելու իրաւունքը Աստուծմէ իրենց տրուած ր/լալու Համոզումը ունէին է 

ՍարՀ ատ պաՀ մը ք^գգրկեց տեսարանը ել շրջապատը ոլ ապա՚ դաո֊– 

նալով գիւղացիներուն • 

- Ինչո՛՛՛ւ կը ձգէք ընկոյզները տանին ասոնք: 

Լռութիւն ։ 

Ու անդիի բակէն ձայն մը* 

- Խելօք կեցի՛ր է Աոլրբ Գէորգ, ասոնք փորձանք են է 

ԱարՀ ատ արդէն փորձանք մը կր փնտռէր իր յոլզոլմը պարպելու 

Համար՛. Գետն Էն քարէր վերցոլց եւ ՚Բիւրտերոլն ուղղեց իր խօսքը • 

- Հեռացէ՛ք այս տեղէն , թէ ոչ քարերով ձեր գլուխը կը կոտրեմ է 

Տղուն այս յանդգնութիւնը ՀայՀոյանքով ընդունեցին քիւրտերը եւ 

չարունակեցին ճղակոտոր ընել ընկուզենիները : 

ԱարՀատ կատաղօրէն քարԼրոլ տարափի մը տակ առաւ զանոնք I 

քիւրտերը իրենց Հարուածները դարձուցին ԱարՀատին դ է մ , բայց իրենց-

» մ է երեքին գլուխները ճեղքուած էին արդէն։ ԱնոնՀ գրոՀ տուին եւ մօտե-

նան ԱարՀատին, որ տեղէն չշարժեցաւ ։ Բռունցք բռունցքի եկան ս*յս Խն– 

« վեհեր •տղուն Հետ, որ մինակը գօտեմարտեցաւ վայրագնեիուն դէմ եՀ. սւ– 

րիւնլուայ ըրաւ շատերը, իր գլուխն ալ ճեղքուած է ր , դէմ քէն եւ ձ եռքե-

րէն արիւն տկը հոսէր է 

"Քիւրտերը ընկոյզները Հաւաքեցին եւ գիւղէն դուրս եկան է 

Գիւղացիներէն ոչ ոք եկալ ԱարՀատին օգնութեան։ Գիւղի մանուկ-

ներէն մէկը չգտնուեցաւ, որ պատերոլ տակէն քար մը նետէր թշնամիին 

ազՂ>*ւթեամբէ ԱարՀատ այս յ ո ւ ս ա ^ յ ^ օ փ ^ կ ե ւ ո յ թ ի ն աՎեւ^ « ւ ա ^ ՛ 

յանգէք մ ըլլալովդ զգաց Հայ "՚՛ ՚ 
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Կիները անոր գլոլխի եւ ձեռքի վէրքերը կապեցին է ԱարՀատ շրթնե– 

րը սեղմեց% առանց բառ. մը խօսելու. է անցաւ, իրենց այգիներուն կողմը է 

՝0իւր*ոԼրոլն հեռանալէն եաք* գիւղացիներուն բերանը բացուեցաւ, 

ՎւՎԼոլ՝հ.ե շլացաւ եւ Հասալ վարի թաղը յ 

Կին մ ը , լացակումած կը մանէր Տէր ՛Հազարենց բակը. 

- Իշխան Կրպէ՛, ան աւե՛ր, ի՞նչ ես նստած, Աոլրբ Գէորգը արիւնլը– 

ւայ եղաւ քիւրտերուն Հետ ։ 

կբպէն անմիֆապէս ոաքի ելաւ: ՛Բանի մը երիտասարդներ անոր Հե– 

աեւեցան, Րայ՝ց բակէն դարձաւ ել Հարսներուն ձայն աոլալ. 

- Բերէք զի մ Հրացան : 

Հրացանը իր երիտասարդ ղալկին տուաւ եւ բարձրացան վերի թա-

ղը ։ ՚Բիւրաերը գա ցած էին ։ Թաղի ամբող^ բնակչոլթիլնը ընկուզենիներուն 

տակն էր : 

Մէկը միւսին բերնէն խօսք կ՚առնէր ւ 

- ՀՀարկին , զարկոլան • . • քիւրտերը իրենց կոտրած գլուխները կապ-

կըպեցին ու արիւնոտած գացին : 

( - Աոլրբ Գէորգի նետած քարերը Հրացանի արձակած գնդակէն աւե– 

ւելի գործ տեսան % 

֊ Վէրքերը երբ կը կապէի՝ ա՛՛յ իսկ չըրաւ է 

1 կբպէն այս ժխորէն յստակ բան մը չՀասկցաւ է Ստոյգը –այն է ր \ որ 

ՍարՀատ կռո լա ծ էր քիւրտերուն գէմ յ Վիրաւորած էր թշնամին ել վէրք 

ստացած անկէ յ Վտանգը ինչ չափով էր է չէր գիտեր : ՄտաՀոգ է ր , բայց 

ներքնապէս Հպարտ՝ իր ԱարՀաաով։ 

Կրպէն , վերջապէս , բերանը բացաւ. 

- Տնաշէննե՛ր հ շատ կը խօսիք, բայց չէք ըսեր թէ ԱարՀաա ո՛՛ւր է ; 

՛Բանի մը կիներ միաբերան. 

- Հէեր այգիներուն կողմը անցաւ, առանց խօսք մը ըսելու: 

Կին մը այն կողմէն՛ 

, - Տղամարդ չկա՛յ այս գիւղին մէՀ^ Սուրբ Գէոբգը մինակ թողուցինք 

ոչ ոք անոր օգնութեան Հասաւ։ Այսօր ընկոյզ տարին, վազը մեր աղջիկ-

ներն ու Հարսները պիտի տանին... , 

Գիւղացիներու^ գլուխները կախ մնացին , ճնշիչ լռութեան մը մէէէ 

» կրպէի ղինեալ արշաւանքը գեր մը շունէր այդ պաՀուն յ ԱեՈր առա-

ւօտեան բարկութիւնը փարատած էր ու սիրտը զզիւմով կը տրոփէր է Ու-

զեց վճռական քայլ մը առնել թ շնամոլն դէմ ա՛յն զէնքով, որուն պա աճա" 

ռով • ՍարՀատը նախատած է ր , այնպէ՚ս Հայրաբար , գիւղական մեծաւորի 

րնակաԱ ոովորութեամբ * Բայց– կը զգար որ իր այնքան սիրած պատանիին 

սիրտը ապակիի պէ*+ փշրուած էր V 

Գիւղական ամբոխէն Հեռացաւ իշխան Կրպէն իր Հետեւորդներով յ 

Տղուն Հրամայեց , որ իրենց այգիներուն կողմը անցնի , ՍարՀատը գտնէ եւ 

իրեն բերէ «՚ ՚ 

Տղան երբ այգիներուն կողմը կը ղրկուէր, Կրպէն ձայնեց. 

•Ո» Ըսէ ՍարՀատին որ իր վէրքերը պիտի կապեմ, փորձանք մը չպա– 

տաՀի , թ ո ՚ դ շուտ գայ է 

կրպէն տուն վերադարձաւ եւ նստաւ իր սովորական անկիւնը, Գէ"*–– 

խ լ կախ, մթնած գէմ քով՛. * 

ՍարՀատը իրենց մեծ ընկուզենիին տակ ընկողմանած՝ ձեռքերը ԳԸ~ 
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լափէին, կը մտած էր էր Հօրը մասին, երբ գէմը տնկոլեցալ Հօրեզբօր ա ր 

զան. , 

- ԱարՀա՛տ, այգ կռիւը ինչպէ՚ս պատաՀեցալ է Երբ լՈէ֊ՐԸ աբոյիՆ 

բերին, անմի9ապէս ոտքի ելաւ. եւ. մեզի ըսաւ 

- փելէք երթանք տեսնենք այգ քիւրտերը իՈնչ կ՛ուզեն մեզմէ է եա 

Աստուած մ եզի կոլ տա յ , եա իրենց յ ՀՀէնքը առաւ, եկանք վերի թաղի ըե~* 

կոլզենիներոլն տակ• քիւրտերը գա ցած էին, գուն ալ Հոն չէիր * 

ԱարՀատի սիրտը ուռեցաւ, զգացումներ ր զինքը կը ի՛ եզդ Էին | Աբօն, 

ուրեմն իրեն օգնութեան եկած Էր տ 

- Ելի՛ր | ԱարՀա՛տ > տուն երթանք, աբօն կ*ոլզէ վէրքերդ տեսնել եւ 

կապել • ելի՛ր • • • 

ԱարՀատ, անխօս* Հետեւեցաւ անոր ։ 

Երբ տան բակը մտան , իշխան Կրպէն ոտքի ելաւ, յուզուած մօտե– 

ցաւ ԱարՀատին ել անոր գլուխը բռնեց . ձեռքերը կը դՈղա յին , <ւլ Ա արՀա– 

տի սիրտը տրոփ աո. տրոփ այգ յուղումը կր զղար ւ 

կրպէն կապերը քանդեց, մկրատով վէրքի շուրջի մաղերը կտրեց եւ. 

վիրաբոյմի մը ճաբտարոլթեամբ վէրքերը կապեց ւ 

- Վա՛յ անասաոլածներ, վ ա ՚ յ * ԸՐա^ են տղուն։ Լաօ՛, ինծի 

ինչո"լ ձայն էաոլիր. աբօն գուրպան ըԱայ քոլ արելոլգ, կամ աբօն կը 

մեռնէրէ կամ իրենք։ Գայիր տուն զէնքը առնէիր եւ դէմ ելլէիր այգ գա-

զաններ ուն ։ 

ԱարՀատի սիրտը ոլռած է ր , ա՛լ չկրցաւ ինքզինքը զսպել • ձ– 

ղաւ ել ինկաւ Հօրեզբօր գիրկը: 

Տնեցիները, ապշած, ^ գիտէին տեսարանը եւ ինչ որ զարմանալէ 

է ր , քանի մը կաթիլ արցունք ալ Կրպէի այտերուն վրայ կը տեսնէին է 

Տէր ՛Հազա րենց տունը վար մ ֊ ուած էր տեսնել կրպէն խստագէմ ել 

տիրական 5 Արցունքի այգ կաթիլները տնեցիներուն Համար անըմբռնելի 

էէն։ Բայց կրպէն եւ ԱարՀատը առանց խօսքի, Հոգեպէս զիրար ըմր/ւնած 

էին։ 

ԱարՀատ երբ Հանդարտեցաւ, դարձաւ Հօրեզրօրը* 

- Աբօ՛, զիս վանք ղրկէ , »/» շարունակեմ ուսումս , ա դ ի ւ ղ ր ա՛ք 

չեմ մնար. յքէք» գիւղացիներէն ոչ ոք օգնութեան եկա լ , ^ ես քիւրտերուն 

դէմ կռուեցայ։ 

- Կ.՚ԸԱայ> աղա՛ս, արղէն Տէր ՀայՐԱ որոշած էր քեզ ղբկել 

Բ՚արգմանչաց վանքը, յոյս ունէր՝ որ օր մը մեր տան քաՀանա յա կան ճիլ– 

զը գուն պիտի շարունակես ։ 

Կրպէն քիչ մը մտմտալէն ետք՝ շարունակեց. 

- Աս տուած ահն ի տօնին Հեղին ի վանքի ուխտագնացութեան Կէր-

թանք, մեր ուխտը կը կատարենք, աշնան քեզ ճամբոլ կը գնեմ % կ՝երթաս ։ 

Տնեցիներուն մ էշ ուրախութիւն մը ծալալեցաւ, շաբաթ անցած 

ուխտագնացութեան պիտի երթային։ Տան մեծաւորի խօսքը մէկ է ր , երկուք 

չէր ա ա ր ։ 

ԱարՀատ վէրքերուն ցալը չէր զգար, սիրտը լեցուն էր ե^անկոլ– 

թեամբւ Հեղին պիտի երթային ընտանիքով, / / լ յ^ււվէ տեսնէր Սու-

սամը, Հանդիպած էր ամառանոցի Հիւղակներուն մ է ջ ՛ . Պատանիի 

սրտի առաջին ալեկոծումը սկա ած էր այգ լեռներուն վ ր ա յ , մարգերու եւ 

ծաղիկներու բուրմունքին մէՀ։ 

ԱարՀատի սիրտը կը թեւածէր • . . 

Ժ1ց1է1Տ6ճ 
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Մ ա կթենք գիլզի կիներն ու Հարսները խանգավաո. չարխումներ ու 

*էէջ էէն ւ Պաարասաութիլններ կը աեսնէին այգ շաբթուն Հեղին մեկնելու։ 

Ուխտագնացութիւն. . » 

Տօնական օրը, անխառն ուրախութե ամր ապրելու մԷակ առէթն էր ։ 

Ու է աՀա, գիւղի Հարսները կը զարգարուէին իրենց Հարսանեկան րեՀեզ-

ներով ու ազբիկները* վաղուան Հարսը դաոնալու խնծիղով^ նոր Հ / ՚ Ք ա ք * 

գեստներու մէջ կը ծաղկանա յին ւ Տարեց կիներն ալ, իրենց կարգինք եւ 

տարիքին Համապատասխան շուք ոլ– կոկիկութիւն կը ստանա յին ( ուխտա-

ւորներու բազմութեան մէջ տան պատիւը րարձր պաՀելու Համարէ 

իշխան Կրպէն տան երիտասարդներուն պատուէրը տուած էր է Սնոնք 

արդէն ճշդած էին, թէ ո՛ր տուները ուխտի ճամբան պիտի բոնէին եւ որ 

պաՀոլն գիւղէն պիտի շարժէին Համախումբ՛. 

ԱարՀատ Հագած էր իրեն Համար պատրաստա.ած նոր զգեստը է յա-

տուկ տարազը վանքի գիշերօթիկ աշակերտներուն տ կապոյտ շալվար մ ը , 

կապոյտ կոլրդիկ մ ը , նաշխուն գուլպայ, նաշխուն գտակ մը անոր տուած 

էէն վանական աշակերտի պատկերյլ տ Պատանի մը որ նոր մտած էր 1 4 տա-

րեկանի սաՀմանները։ 

իշխան Կրպէն կարծես մտաՀոգոլթիւն մը փարատելու Համար երեք 

երիտասարդներ ղրկեց գիւղի վերի եւ վարի թաղերը, յատկապէս պատ֊ 

ուէրելու որ յօտէշները չմոռնանք ու աւելցուցի 

- Ը ս է ՚ ք րոլորի՛ն« որ ա յ ս աարէ վանքի ամբողջ ծածքը պիտի փսխ-

ուի է ԲսանքԷն, Խեանքէն, Խոլլբէն ել Տալլոբիկէն եկող ուխտաւորները 

կաղնիի ճիւղերը պիտի կրեն, խուրձ կազմեն ել իրենց ութերուն առած՝ 

պիտի ներկայանան Ա՛ Աս աո լած ածն ի պատերուն տակ. մեր գեղի երիտա-

սարդները ամօթով չմնա՜ն ՚. 

Վանքը տարօրինակ կառոլցոլածք մըն է ր , մ անալանղ իր ծ ած քով: 

Գարերէ ի վեր, եօթը տարին անգամ մը այդ ծածքը կազմող կաղնիի ճ ի Լ՛-

զեր էն խուրձերը վար կ՚առնէին եւ նոր խուրձերով կը գմբէթաւորոլէբ տ ՚ ս ֊ 

նիքը, կանաչ պսակ մը կազմելով վանքի զանգուածեղ շէնքին վրայ։ Ու այս 

փոփոխութիւնը տասնըերկու դարերէ ի վեր շ^ակայ գաւառներու ել գիւ-

ղերու ուխտաւորներուն Համար սրբազան մրցում մ ըն է ր , տեսակ մը ն ա ֊ 

ւասարդեան խաղ, երբ տօնական օրուան արշալոյսին՝ լեռներ էն , ձորեր էն, 

բլուրներէն վար թափուող բազմութիւնները անտառները կը կտրատէին, 

աշխատանքին Հետ կարգէին եւ խուրձերով ծանրաբեռն՝ կ՚աճապարէին 

բնութեան կանաչ մատաղը մատուցանելու սրբատեղիին՛. 

կրպէն այգ մրցոլմին մասնակցած է ր ։ Գիտէր թէ ուշացումը այգ 

պարտաւորութեան կատարման, գիւղը ձադր ու ծանակ կը դարձնէր յաչս 

միլս շրջաններուն է ^ 

Երիտասարդները վերադարձան եւ ապաՀովցոլցին Կրպէն, թէ բո-

լորն ալ պատրաստ են եւ յօտիչները իրենց գօտիին մէՀն են : Պիտի մեկնին 

երբ վերի թաղէն ձայն տան ճամբայ ելլելու ւ 

- Ըսէ՚ կիներուն , որ ԱարՀատին պէաք եղած բ»լ»ր իրերը իրենց Հետ 

առնեն• կրնայ պատաՀիլ որ ուխտատեղի գան Թարգմանչաց վանքի վար-

դապետներէն ոմանք, ՍարՀատն անոնց կը յան ձնենք, որ իրենց Հետ տա-

նին ւ Տէր ՛Հազարը վախճանումէն առաջ արդէն վանաՀօբ խօսած է ։ 
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ԱարՀատ ուրախ ճամբորդն է(է ՝ռւ անհամբեր կը սպասէր ազդանշա-

նին, նոր Հորիզոններ նետոլելոլ Համարէ 

**• 

V *րսն յՕՀաէ՚ր զիլղխն Հ^նով Օհանն կրէ 

Անոր կէ I <քէ ա րողջ դիւդը ոտքի ՀանՒց. 

•4 ձ չ է ք տ Հ ա / ^ ձ չ է ք * * * 

բ՛ րան աոհն եւ ձայնը Հեոո լոր անկիւն ինկած տուները Հաս 

ցոլցթւ : 

(էւտխա*սԽ*րնհրր ճաձրաք ինկան է ժԽաւ) ացո քէքի ճշղոէ թէ ամբ անոնք գի՜՛ 

էոՀի&Հ ^ ա^շա^ո ս չրօւցաած կը Հաւ»^/ I» Հ ղ քն էյ Կ զին ի չ խ ՚ ՚ ղ չերան 

վա(րքՓ 1՛^, ո ր «ու«՛ գաբաւ ՝ ^ բէ "՚ / էոալորն րոլ վերապաՀոլած 

կաղնիէ, աւՀձաաոչ> կը տարա1 ու.\ր յ 

"I ՈւխժքԱՈ-որն1 րա կարաւանը շարժածս)*» ղիւզ մը կը ներկայացնէր ։ 

Բեոնա^լլր ՀորՐ Լրն ա կ րր , ու ք ոոալորՀ ք րոէ Թափօրին խառնուած, 

րենց զան ակս\րը կ ՛ յ պն\ր է Հք՚ատաղցա ոչխարները վՆրակացոլ Հո-

վիւի ւ/ր առաջնորդուէ աւ1 Է կ արած Հին է բայց քայլ կը բոնէին կարաւա– 

նին Հ՛ետ։ 

Ուրիշ շրջաններէ եւ գիւղերէ ու խտալորները օր մը առաՀ ճամբայ 

կ ելլէին է որպէսզէ ւլէշերլչ անցընեն վանքին մօտիկ ավբիւրներուն *Լրայ յ 

ճիշգ Ժ՛ամանակին Հասնելու այն անտառները, որոնք իրենց ճամբուն վրայ 

կը գտնուէին է 

Բսանքը կոլ գար Հարաւէն է 

Տաչլորիկը Արեւելքէն տ 

կեանքը Արեւմուտքէն ւ 

"Ու Խ**ւլբը Հիւսիսէն տ 

՛Ա ա սուն ի ա յս շորս գաւառներուն սաՀմ անակէտը Հեղէն ի գիւղն էր • 

խոր ձորերոլ մ է ջ , շրջապատուած բարձրաբերձ լեռնագագաթներովհ 

Բսանաց գաւառի միւս գիւղերէն նոյնպէս ուխտաւորներ ճամբայ ե՛-

լած էին Հ Անոնցմէ ոմանք պիտի բարձրանային դէպի Ա պիտակ լեռը Մ ա ք՛-

թենք ի ուխտաւորներուն պէս * 

Լուսնակ գիշեր է ր , ծաղխկներոլ րոլրմունք կար մթնոլորտին մ է ջ , 

ու անտառներէն տերեւներու մեղեդին կը բարձրանար Համերգի պէս < 

ԱարՀատ երբեմն ջորեպաններուն Հետն էր յառաջընթաց հետաքըր– 

ք բ ո ւ թ ե ա մ բ , երբեմն ալ կը մ էանար իրենց տան երիտասարդներովն, որոնք 

կատակներով եւ ծիծաղով ճամբան կը ՛ թ ՛ ո ր է ի ն ։ Գիւղի ամառանոցներէն 

անցած է ի ն , ու Հիմա ինշ որ կր տեսնուէր նոր աշխարհ մըն է ր Աս*րհա–~ 

տին Համար՛, Լեռներ ը աւելի ցցուն կ՛՚երեւէին, 2բվէ<&*երը զս*դ է թեփերէն 

շռնդա լից > ձայներով վար կը թափէին է Տափարակ տեղերը մարգագետին-

ներ Էին պսպղուն աղբիւրներով օծուն է • «1 • I » « 1 

-•» ՛Բանի Ա ՛ ք ֊ գետակներ կտրել անցնելէ ետք՝ բարձրացան քսսբւքհարթ, 

4*բուն ուղին Ա պիտակ սարը նստած է ր , մեծղի զանգուածովդ վսկս* յ ժոսյ– 

ռեր, քով քովխ երկար շարք մ ը կը կազմէին սարահարթին բոլորտիքը, կար-

ծես ծալնրՀսնիստ լեռը շալկելու Համար % ^ 

նշանաւոր Ապէտակ աղբիլրը ա յ դ ժայռերուն տակ էն կը բխէր^ ՛գե-

տակի թե»փռվ\ մարգագետիններ փռելով իր Հոսանքին երկու եզերքնե-

րուն վրայ ք Զանազան ճամբաներէ եկող ՛ուխտաւորները պյգ Հակէն ջուր՛՛ կը 

խմէին եւ ք ի չ մը Հանգիստ կ՝առնէին, դէպի Հեղին ի վանքը իջնելէ առաջ՛. 

ժ1ց1է1Տ6ժ 
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Ու Հեքիաթը սեր 

ոլնգէ սերունդ կը պաամէր թէ Աասունցի Գաւիթը Սպի-

տակ աղբիւրին վրայ իր ծարաւը յագեցուցած է ր ՛ » ՛ « 

Ուխտաւորներու բազմութիւն մը Հասած էր /»սան քէն ք երբ Սա ր Հա-

տեն ց կարաւանը Հոն Հասաւէ Անոնք բոլորն ալ նոյն ընտանի նուրբին կը 

պատկանին, բոլորին Համար տեզ կայ, բոլորին բաժին1 բնութեան բա– 

րիքէնւ 

ՍարՀատին ամէն բան մեծղի կ ՚ ե ր ե ւ է ր , դիչերոլան շուքերը լուսնի 

լոյսերոլն տակ իրերը կը մեծցնէին ւ 
իշխան կրպէն ԱարՀատի ձեռքէն բռնեց ոլ քալեց աղբիւրին ակը* 

- Տղա՛ս, Հաւատքով խմէ այս թուրէն, Աասունցի Գաւիթը այս թու-

րէն խմած է ւ Գաւիթն ալ Աոլրբ Գէորգ էր , երբ Բոլռկիկ Զա լա լին կը Հեծ-

ա Ա ար Հատ չոքեցալ եկ ԴՈլնէԸ ԳՐալ– աղբիւրին մէ^ ոլ խմեց միսռոնի 

սրրէՀւթեամբ։ Ու երբ գլուխը վեր վերցոլց , աչքերուն մԷ^ Հարցումները կը 

պսպղա յին. է 

- Ա բ ո ՛ , այս ժայռերը ինչպէ՞ս կանգնած են այդպէս շարքով, ի՞նչ 

բան են յոտոնք * ւ 

« ԱարՀա՛տ , այգ ժայռերը Արքքարեբ կը կոչուին, էորքեր շսՒա կան 

ասոնց անձաէներուն մԷՀ, Աասունցի Գաւիթը այս կայռերուն մ ԷՀ գելերու 

գլուխը կտրեց % Գնա՛ ջորեպան ՕՀանին քով, թոզ Աասունցի Գաւիթի Հե-

քիաթը պատմէ քեզի 5 

Երբ վերադարձան ուխտաւորներուն մօտ, ԱարՀատ ^՚որեպան 
ՕՀա– 

նին Հարցոլց • 

Հարսները ըսին • 

- ՕՀանը բերանը բացած է ու ալ չի գոցեր. Հեքիաթ կը պատմէ աղոց : 

ԱարՀատ այն կողմ ուղղուեցաւ ւ 

Ջորեպան ՕՀանը իսկապէս Ջէնով ՕՀան մըն է ր ։ Գոռ ձայն Ունէր % 

գիտէր պատմել ոլ երգել ։ Անոր չորս կողմը երիտասարդներ , ազբիկներն 

ու Հարսները ողկոյզ կապած էին, ոլ ՕՀան կը պատմէր մեծ տրամ ագրո լ– 

թեամբ • 

- Հա՛, ո՞ւր մնաց իւք խօսքը, 
Գաււնամ Գսււիթ-էն խօսիմ 1 

Գաւիթ– կոպալը դրաւ թեւին 
Ո% ճամբան աուաւ աււաջ, 
ճրջեցաւ սարի այս երես։ 
Գեւեր տեսան, որ Գաւիթ– եկաւ, 
Փախան, մտսւճ քարայր, 
Ու յաղցի քարը տուին դ է մ : 

ՕՀան մատով ցոյց տոլալ Հեռաւոր ժայռերը եւ ըսաւ, թէ այգ մեծ 

քարայրը անոնց մէքն է ր ՛ . Ու շարունակեց պատումը. 

Գաւիթ գնաց, տեսաւ 
Որ քառսուն կովն ալ մորթեր, 
Լեցուցեր են քաւսոսուն կանթէ պղինձի մէջ , 
Օճախ վառեր, դրեր են օճախին, 
Ու պղինձը գլգլան կ ՚եփի: 
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Գաւիթ վերցուց պղինձը քառասուն կանթէն, 1 

Շրջեց կրակին վրայ • 
քառասուն կաշին ալ ժողվեց, լեցուց մէջ պղինձին, 
Ու գնաց, կանգնեց դուռը քարայրին: 
՚քարը քաշեց, նետեց մէկ կողմ, 
( ս ա ւ – Դ ե ւ ե ՚ ր , մէկ մէկ գոլրս եկէք ։ 
Գեւերը մէկ մէկ դուրս եկան: 
Մէկ մէկ կոպալ գարկաւ ու շրջեց՛ 
Քառասունի գլուխը գնաց, մարմինը մնաց՛*» 
Գաւիթ– ծարաւցսււ, եկաւ աղրիւրին վրայ , 
Չոքեց ու խմեց, Սպիտակ աղրիւրը ցամքաւ, 
էրթ գլուխը վերցուց, ջուրը նորէն եկաւ ՚ •» 

Ջորեպան ՕՀանի ոգեւորութեան առագաստները լայն բացուած Է Էն, 

անընդՀատ պատմելու սւրամագրութէւն ունէր, բա յց ձայներ լսուեց ան աս-

գէէն ոլ անգէէն, ուխտաւորները ճամբայ կ՝ ելլէ էն: ՕՀան ոտքէ ցատկեց* 

- 0ՀՀ , ուշացած ենք, լուսէնը կ՝ աղօտ է , արշալոյսը մօաալոլտ է * ե– 

լէ՛ք * ե լ է ՛ ք , - ձայնեց ու մօտեցալ էր ^որ^ն $ 

Ուխտաւորները ճամբաները բոնեցէն արշաւող բանակէ մը պէս է Սար-

Հատ չբաժնուեցաւ ֆորեպան ՕՀանԷն, որպէսզէ քէշ մ ըն ալ անոր պատմել 

տայ այս խօսուն վայրերու մասին է 

Ա՝արգագետէններու լայն տարածութիւնը անցնելէն ետքէ Սպէտակ 

լերան Վայրէջքը բոնեցէն եւ ուղղուեցան գէ՛զէ Հեղին է ԱարՀատ խնդրեց 

ՕՀանԷն, որ Էր պատմոլթէլնը շարունակէ Հ 

- Ա / յ տղայ հ քալելով Գաւթէ պատմոլթէլնը կը պատմուէ՛* լ 

Բայց ԱարՀատ յամաոեցաւէ 

- ի՛՛նչ կար այգ քարայրէն մէ^, Գաւէթ էնչո^լ զէնք չունէր ել մէայն 

կոպալով կը կռուէր : 

Ջորեպան ՕՀան էր շուրթը Համախմբուած ունկն դէրներ ունէր, եւ 

ոգեւորութեան թավւը մարած չէր տակալէն յ 

- Է՛՛Հ ) Է^Լ ըԱեմ էմ Աոլրբ Գէորգէն, շատ բան կայ պատմելու, 

մէայն այսքանը գէտցէր, որ երբ Առէւծ ԱՀերբ մ եռալ, Գաւիթ մնաց որբ: 

ճէնով ՕՀան Մ Հերի ղէնքերը պահեց : Գաւիթը ԱՐ էն նախրորդ % ու կոպալ 

մը տոլէն ձեռքըէ 

- Այդ քառասուն դելերը Էնշո՚^լ Ապէտակ լերան քարայրը կը մնա-

յին , ինշո"ւ եկած էին այս տեղերը ւ 

- Այդ քարայրը լեցուն էր գանձերովյ Երբ Առիւծ Մ Հերը մեռաւ, ա – 

տոնք եկան այս կողմերը• անտէր ժողովուրդը կը կողոպտէ էն եւ գանձերը 

այդ քարայրին մէՀ կը պաՀէէն՛ թռչունն էր թելովդ օձն էր պորտով այս 

կողմերէն չէր կրնար անցնէլ։ Ողորմէն տամ Գաւիթին որ անոնց գլուխը 

թռցուց ։ 

ԱարՀատ պատմութեան թելը բռնած* Հաբցուց* 

- Ապա այգ գանձերը իՈնչ եղան է 

Ջորեպան ՕՀանը կրնա՛* ր դիմանալ, խօսք առաւ ԱւսրՀատի բերն էն . 

Գաւիթ– գնաց ձէնով Օհանի քով, ըսաւ • 
Ելէ՛ք, երթ-անք Սպիտակ քար, 
ձեգի աշխարհի ապրանքը տամ։ 
Մինչեւ ե՞րբ ես պիտի մնամ նախրորդ: 
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Տէնով ՕեաԹ կանչեց * ե ո ի Թորոսին, Վերգոյին, 
Ըսաւ., Դսււիթ կ ՚ըսէ* երթ՛անք Սպիտակ փար, 
Աշխարհքի հարստութիւն կայ այդ քարայր, 
Առնենք, բհրենք Աասնայ քաղաք։ 
էլան, առան ջորիներն ու իրենց մարդիկ, 
Գաւիթն ընկաւ սաաջ, անոնք ա| ետեւէն, 
ճամբայ ելան Սպիտակ ՝ք*սւրի սսլբիւր։ 
Դաւիթ գնա՛՛ց, գնա՜ց, հասաւ Սպիտակ փար 
Քեռի Թորոս եւ. հօրեղբայրն եկան հատոն, 
Տեսան դեներն ինկած են քարայրի դ ա յ լ , 
Ոսւած, եղած ամէն մէկ Պող Րլուր։ 
•Բեռի Թորոււ, ցւււսն Վհրգօն. վախցան, 
իրենց ջորին մէկսւլներէն արձկեցին, փախան։ 
Գաւիթ դարձաւ, պոռաց, - Տնաւերնե՛ր, 
էյս ատոնց ողջերէն չեմ վախնար, 
Դուք ատոնց մեռելներէն ինչո՛՛ւ կը փախնիք: 
՛Բեռի Թորոս դարձաւ, տեսաւ* 
Որ իրապէս սպաննուած են, 
Առան ջորիներն ու եկան ետ։ 
Իսւցին քարայրն ու ներս մտան, 
Մտան քարայրն ու ժողվեցին, 
ինչ կա՛ր, չկար ժողվեցին* 
Ոսկի երկանք, ամէն ապրանք • 
Առան, բեռ բռնեցին, 
իրենց ջորիներուն բեռցուցին* 
Տարան Աասնայ քաղաք լեցուցին, 
Սաս նայ քաղաքն ու գեղերն հարստացան, 
Այնպէս եղաւ, որ Սասուն կը փայլէր– 

հէօսքը ջորեպան Օհանին բերանը մնաց : Անտառներէն բարձրացան 

կտրոցներու բազմաթիւ ձայներ, կարկոլաի տքտքոցներով ։ Արշալոյսը կը 

բացռւէր • երիտասարդները կաղնիի ծառերուն վրայ էին, սրբազան սլար– 

տականոլթիլն մը կատարելու եռանդով Հ 

Ջորեպան Օհանն ու Ա արհատն ալ ճանապարհէն գուբս եկան ել մը– 

տան անտառ, երազէն դառնալով գէպի օրուան իրականոլթիլնը ։ Ուխտա-

ւորներու բազմութիւնը, որ ճանապարհը կը չար ունակ Էր՝ իքնալոլ Համար 

Հեղին, կիներէ, աղջիկներէ, հարսներէ , ոլ փոքրիկ երե խաներէ բաղկա-

ցած էր Հիմա։ Անոնց կ՚ընկերանային գիւղի քանի մը տարիքոտ իշխաններն 

ու քահանաները : 

Անտառները կարկուտի բռնոլած է ի ն ՚ . 

ԱարՀատ իրենց գիւղի նեղ Հորիզոնէն առածին անգամն է ր , որ գՈլրս 

կու գար։ Լեռներոլ անվերջանալի ալիքներուն մէջ ինկած, լայնատարած 

նոր աշխարՀ մը մտած ըէէալու զարմանքն ոլ Հետաքրքրութիւնն Ունէր ։ 

Արշալոյսը լեոներոլ դագ աթներէն գէպի ձորերը կ՝իքնէր, ու լոյսե– 

բու ընգմէՀէն լեռներոլ բարձր գագաթները կը հեռանային, անտառները 

կենդանութիւն մը կը ստանային Հետզհետէ. կտրոցներու Հարուածները կը 

բազմապատկուէին է Գիմացի վայրէջքներէն, աՀէն ու ձախէն, կտրողնե-

րու , խուրձ կապալներու, աշխատանքը քաջալերողներու եւ երգողներոլ 

ժ1ց1է1Տ6ժ 
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ձայները ձորերը կը լեցնէին ու. արձագանգները ժայէւէ ժայռ կը փոխանց-

ուէին , Համադրելով սրրազան աշխատանքի այս գոռ Համերգը։ 

Ջորեպան ՕՀանն ալ խուրձ պաարաստելոլ ձեռնարկեցի Հեղին ի վան-

քը Հազիւ երկու Հարիւր մերր վարլշ, լա յն աարած բի մը վրայ կը կան դնէր ւ 

ԱարՀաա մտածումներու եւ երեւակայութեան ծովուն մէՀ կը թեւա-

ծէր X Նոր լեռն ակուաակ աշխարՀ մ ը, Աասունցի Գաւիթը^ գելերու գլու-

խը էլ երթար, մարմինը գետին կը մնար, ո. խմեց Ա պիտակ ագբիւրի 

Հէրէն, Գաւիթի խմած ^ր : / / ւ այժմ շորյ կողմ եր էն Հասած այս երիտա-

սարդները , որոնք նէաուած են կաղնիէ անտառներուն մ է ջ , Հել ի Հ ե ՚ լ ճ ի լ՛-

զեր կր կարատեն, խուրձեր կը կսէպեն, դկպի վարերը կը փոխադրեն Հ ա – 

մայնական աշխատանքով, վազրի նշանակէտ ունենալով վանքի պա սար : 

Այսքա՛ն ե ասն դո լն, ա յսքա՚Խ վճռակամ, այսքա՛ն անվախ սրբազան ոլխ֊^ 

տագնացութեան մասնակցող Հայ ժողովռւրգփ կեանքի պատկերը կ՚աղօ– 

տէր , երբ ԱարՀաա վերյիշեց իրենց գիւղի ընկուզենիներու տակ ՛ք՛իւրտե-

րուն դիմաց , ստրկօբէն Համակերպող Հայերը յ ԻրականոլթիլնՆ ու երա-

զանքը իրարու կը Հակադրուէին ; Երկու երեք ժամոլան գիշերային ճամ– 

բորդութիւն մը զինք նետած էր նոր աշխարՀի մը մ է^, Հին աշխարՀ ի մ ը , 

դիւցազնական Հեքիաթներով օծուն Հ 

ԱարՀատ ջորեպան ՕՀանին կապած խուրձերէն մէկը դրալ՚ոլսին ել 

փոխադրեց վարերը յ Ա՛՜րիշ ձեռքեր անմիՀապէս կուտակուած խուրձ՛երը ա– 

*–ելի վարերը փոխադրեցին : Արդէն ւէօտիկն էին վանքին , ^՚Րք* այս բլուրին 

վրայ կտրոցներուն ձայնը գադրեցալ։ Ակնթարթի մը ընթացքին խուրձերր 

կը վազէին դէպի վանքին պատը, երիտասարդները անոնց տերեւներուն 

տակ ծածկուած, կարծես կաղնիէ ծառեր ըչչային: կանանչ տերեւներու Հե-

ղեղ մ ըն է ր , որ կը Հոսէր դէպի վանքը, կարծես թէ անտառը իր աեղէն 

արմատախիլ տեղաշարժի մէջ էր : 

Ջորեպան ՕՀան խուրձ մը կը զետեղէր Հորիին կռնակին, իր աշխա-

տանքի ընկերն ալ մասնակից դարձնելով սրբազան խորՀոլրդին : ինքն ու 

ԱարՀաաը մէկ մէկ խոլրձ իրենց ուսին, գիւղի երիտասարդներուն Հետե– 

լեց ան ։ 

Ամէն կողմ է կանաչ անտառները կը Հասնէին Հեղին ի Հինաւուրց վան-

քին պատերոլն տակը: Երիտասարդներու կտրիճ բանակ մը յ առա ^խ աղաց-

քի մէջ էր Հ ուրախ ու կայտառ ւ Լ 

ԱարՀատ իր մտմտուքները փարատելու Համար խօսեցաւ ՕՀանին. 

- ՛Բեռի ՕՀան, Հիմա եթկ քիւրտերը այստեղ երեւնան , ժողովուրդին 

կրնալն ւինասելկ \ 

է -* Այ ""Լա՚ յ I Ք Ո է ֊ արելոլն մեռնեմ, այսօր ուխտագնացութիւն Է, ե–* 

ր ի աա սար գներ Էն շատերը զէնք ունին , բոլորին վրայ գաշոյնը կ ՚ ե ր ե ւ ի , 

այսքան կտրիճ մէկաեղ Հաւաքուած ենք, քիւրտերը չեն Համարձակիր մե-

զի մօտենալ% Ա՚եր ժողովուրդը խոնարՀ է , կը Համբերէ , բայց այսպիսի օ– 

րերուն ալ կրնայ ծռիլ ե լ բոլոր չուանները կտրել: 

ԱարՀասի եւ իրեպան ՕՀանն ալ Հասան վանքին առֆել ել իրենց, 

խուրձերը դրին այն վայրը, որ Մ աքթենքի կը պա ականէր, որպէս կանաչ 

մատաո ւ *• ք 
, ԱարՀատ, այդ պաՀոլն , ուզեց որ Աոլսամը տեսնէր զինք, խուրձը 

ուսին, մասնակից երիտասարդներու աշխատանքին հ յ , * ^ 

•՚ ՛Բեռի ՕՀան, Հեղին ցիներն ալ կու գա՞ն վանքի ուխտական տօնը 

տօնելու % 
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- Հապա՛ , բոլորն ալ, տունով ու տեղով Հոս կը Հաւաքուին եւ կը 

խառնուին ուխտաւորներու բազմութեան յ Վանքի տանիքին վրայ քո՛լ աե– 

սահ՛ վարպետներն ոլ երիտասարդները Լեղինցի են ։ Անոնց պարտականու-

թիւնն է վաբ առնել եօթը տարի առաֆ եկեղեցիի տանիքին վրայ դիզուած 

խուրձերը , իսկ վարպետները միչտ Հեղինցինեբը եղած են Հ տարիներէ ի 

վեր ք սերունդէ սերունդ ։ Անոնք են ճարտարապետները խոլրձերոա. դասա-

ւորութեան ։ 

ԱարՀատի ուշադրութիւնը դարձաւ դէպի տանիքը, ուրկէ խուրձերը 

վար կը թափէին, փլուզում ի մը պատկերը պարզելով յ Փլուզ ում ը գրեթէ 

Վերկանալս ւ» մօտ է ր , երբ Հոն Հասաւ Հեղին ի իշխան Վար գանը իր Հետե-

էսորդնհրով, Հսկող աչք մը պտտցնելու կատարուած աշխասոսնքեերոան վը՜ 

բայ է Անոր Հետն Էր Աուսամր, Հ°ՐԸ մէկ Հատիկ ադ^իկր Հ որոտն* աչքերը 

>ձ՛ճակատին վրայ կը խաղային, եւ Համարձակ էր % երես առած տան սիրելիի 

մ ը *գէս 

Աոլսամ Հօրը խումբէն բաժնուեցաւ եւ մօտեցալ ԱարՀատին • 

«V Ջեր տո՞ւնն ալ եկած է ուխտի։ Այս տարի շատ ուխտաւորներ կը 

Հասնին ամէն կողմ է • • • 

ԱարՀատ յուզումնաՀար վիճակ մը ունէրյ Այն Համարձակութեամբ 

որով կը խաղային արօտատեղիներուն մէ^% Հովիւներու ներկայութեան է 

չքաց՛ած էր 1 մինչդեռ, տասնըմէկամեայ Աոլսամը իր սեփ՛ական բեմին վը– 

րայ է ր ՛ . 

ԱարՀատ, վերջապէս % ուժերը Հաւաքեց պատասխանելու Աոլսամին • 

- Մենք ամբողՀ տնով եկած ենք յ Ա ՚ յ ^ անդին , այն ծառին տակի Հիւ-

ղակը , զոր կը շինեն , մեր ընտանիքին է ։Ես խուրձս բերի , Հոն գրի, եւ գուք 

Հ ասաք Տ 

Աուսամի ալքերուն մ ԷՀ երջանիկ ժպիտ մը ծաղկեցալ։ 

- Ուխտդ ընդունակ ը Ա ա ՚ յ , ուրեմն քու բերած խուրձն ալ մեր վան-

քին վրայ պիտի գրուի ։ 

Վանքին կից գիւղին մէՀ մեծնալով, Աուսամ արդէն գիտէր մաղ-

թանքներն ու շնորհաւորութիւնները պատշաճ պարագային գործածել, 

կրկնելով այն՝ ինչ որ իր Հայրը ամէնուն կը բաշխէր։ 

իշխան կրպէն, Հիւղակի չին ութ իլն ը ձգելով երիտասարդներուն, մՕ– 

տեցած էր իշխան Վար գանին, մեծատուն ել մեծահարուստ, որ վանքին 

ւոէրն էր եկ Հովանաւորը 8 Անոնց Հանդիպումը յարաբերական անհրաժեշ-

տութիւն մըն Էր, որ կը պարտալորեցնէբ գոռոզ իշխանը առածին այցե-

լութիւնը տալու իչխսւն Կրպէի տաղաւարին ։ ^ 

, . իշխան Վար գան քանի մը մաղթանքներ ըրաւ ուխտի եկած Կրպէին 

ել ոլշադրութեամբ նայեցաւ ԱարՀատին յ Վանական աշակերտի զգխաա– 

լորռւմը ղինքը Հետաքրքրեց» 

- Այս տղան որո՛՛ւն տղան է իշխան Կրպէ՛ , վանքերէ՞՛ն կռլ գայ։ 

" Իշխա՚ե Վար գան հ ԱարՀատը լուսահոգի եղբօրս տզան է յ 
Ֆւաքե– 

լոց վանքը պիտի զրկեմ, որ ուսումը շարունակէ X Լուսահոգի Տէր ՛Լա զարը 

» յսւնոքւ« գաս տուաւ 

եւ յոյս ունէր որ օբ մը քահանայ պիտի ձեռնադրուի % 

Եթէ Աստուած կամենայ, այս տղան մեր տան քահանայական ճիւգր կր վե-

րականգնէ X II* «I 

, - Աստուած պահ է , Աստուած ձեր փափաքը կատարէ ։ 

Աուսամ արդէն, Հօրը թելերուն աակն էր ես, կը պատմէր անոր % թէ 
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ամառանոցի Հիւղակներուն մ ԷՀ աո ե սահ՛ էր ՍարՀատը իրենց Հովիւներուն 

Հետ է 

Ւ շիւ ան Կրպէն օրՀնենց վառվռուն Սուսամը, մաղթանքներ ըրաւ. 

իան Վարգանի աո էն ոլ տեղին ու զաւակներուն, ուխտաւորի մը Հեր մ ե– 

ռանդութեամր է փոխադարձելով իշխան Վար գանի մաղթանքները է 

Բագմոլթ իւնները ար ալ Էն Հասած Էին : 

Բարձր աստիճաններ վանքի պատերէն վե ր բարձրացուցած էին ւ 

Վարպետները վեր էն, տանիքէն Հրամաններ կ՚արձակէին, կմախք դարձած 

տանիքը խուրձելու յ 

Իշխան Վար գան եւ Կրպէն բազմութեան մօտեցան է Հեղին ի իշխանր 

ամէն շրջանի մեծաւորները տեսնելու, բարի գալուստ մաղթելու պարտա-

ւորութիւնն ունէր : 

ՍարՀատն ու Սուսամը Հեռոլէն մեծ Հետաքրքրոլթեամբ կը գիտէին 

նոր սկսած կառուցման ճարտար գործողութիւնը է Սոլյլամը նոյնպէս նոր 

տպաւորոլթեանը տակն էր այս քանդումին եւ վերակառուցումին ; 

- ինչոՈլ քանդեցին , ինշպէՈս պիտի շինեն. 4 . 

ԱՀա Հարցեր, որոնք իրենց լուծումը պիտի գտնէին այս պատանինե-

րուն աշքին առֆել է 

Սուսամ անՀանղիստ աղ^իկ մ ըն Էր, Հ°ՐԸ ընկերանալու եւ նոր եկող-

ները տեսնելու Հետաքրքրութիւն ունէր։ ՍարՀատ մեծ ոլշադրոլթեամբ 

կը Հետեւէր կառուցման աշխատանքին, որ շորս պատերէն վեր կը բարձ-

րանար եւ ՀետզՀետէ բրգական ձել կը ստանար է Բայց կայծկլտուն աչքե-

րով այս ադ2իկը ՍարՀատի ձեռքը բռնելով կր քաշէր յաճախ տեղ մ ը , ուր 

նոր տարազներով ուխտաւորները Հասած էին է 

կաղնիի խուրձերը աստիճաններէն վեր կ՚ելլեն իրարու ետեւէ, այս 

անգամ անտառը փոխադրելով վանքին տանիքըտ ^ ^ մը անգին, չուաննե-

րով վեր կը քաշէին խուրձերը՛. Վերը եւ վարը, բազմաթիւ բազուկներ, աշ-

խատանքի մէջ էէն % երկինքին բացուած տանիքը կանաչ, մ եծղյի բուրգով 

մը ծածկելու Համարէ Ժողովուրդին մէկ մասը իր ա աղա լարը պատրաստե-

լու վյբայ էր ւ Միւս մասը, Հեռուէն ու մօտէն, եկեղեցիի տանիքին վրայ 

եղած աշխատանքը կը դիտէր է Շարժուն, Հել ի Հեւ, տեսարանը կանչ մը 

վեր Էն, ձայն մը վարէն, բոլորին ուշադրութիւնը գրաւած էր* 

Սուսամն Ու ՍարՀատն ալ լա ր ուած ոլշադրոլթեամբ տեսարանէն ա– 

ռինքնուած էին է Կարծես գօտեմարտ մը, կամ աւելի շիտակը Հրապարակը 

բռնող ցլամարտ ըլլար, որուն վերջաւորութեան կը սպասէին% շՈլնչերնին 

բռնած : 

՝Բէչ առաջ, կմախացած վանքը աւերակի մը տպաւորութիւնը կը թո-

զուր, իսկ Հիմա կը կերպարանափոխուէր է Վարպետները խուրձեր կը շա-

րէին , տերեւները վար, կոթունները վեր ու նոյն ձեւի շարքը կը Հասցնէին 

մինչեւ վերի մեծ գերանները, ապա՝ կրկին վարէն գէպի վեր* մինչև, որ տա-

նիքին մէկ կողմը խուրձերով ծածկուեցաւ է Ա՝իւս կողմին վ յ ՚ ա յ նոյնքան 

վարպետներ եւ երիտասարդներ աշխատանքի մէջ էին է Վարպետները իրար 

կը Հանդիպէին մեծ գերաններուն Հասած պաՀոլն, ու վերջին խուրձին զե-

տեղումը կ*ԸԱաբ երկու վարպետներու լուռ Համամտութեամբ ։ Այս Հէնքը 

լրացնելէն ետք, կը ձեռնարկէին երկրորդ ել երրորդ խուրձերու զետեղ-

ման I ա յ ն ճարտարապեւհութեամբ, րայ$ առաջին շարքի խուրձերու ընդ" 
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^ԷՀԷն բարձրանալով գէպի բուրդին կա տարր , որով մէկ խուրձը միւս խուր-

ձին բացը կը ծածկէր կրկնակի Լլ եռակի շարքերու շնորհիւ։ 

երբ խուրձերու բբգալորոլմը վերֆացալ, վարպետները գերաննե– 

բուն յենած ցից ճիւղերուն վրայ խուրձեր զետեղեցին մեծ ոլշագրութեամբ ։ 

Այս անգամ Հորիզոնական, մինչել վերջին քիւերը ։ 

Վերջին խուրձին զետեղումն է ր , երբ լիահագագ ձայներ չսոլեցան 

կանանչ գմբէթէն • 

- Օրհնեա՛լ է Աստուած , փառաւոբեա՛լ է Աստուած • • * 

Ձայնը անցաւ վարը խոնոլած բազմութեան մ է քէն ու զնաց արձագան-

գելու ժայռոտ անտառներու եւ ձորերու մէք։ 

Վերկացած էր սրբազան արարողութեան առածին արարը ։ Ա յ ժ մ , 4^– 

նալուրց տաճարը գմբէթալորուած էր կաղնիէ անտառով, եւ խորին խոր– 

Հուրգով կը նայէր երկնի կապոյտին յ 

* * * 

Վանքի տանիքէն իքնող երիտասարդներուն երդը կը ծաւալէր ուխ-

տաւորներուն վ ր ա յ ւ Համակելով բոէորըգ 

Ա՛յ խորոսփկ, շան խորոտի՛կ, 
Ելլենք սարեր քաղենք խոտիկ, 

Տօնական ուրախոլթեանց առածին ազդանշանը տրուած էր Տ Երգը 

ոտքի Հանած Էր պարողները այս ու այն տաղաւարի կողքին* իսկ Հասուն 

մարդիկ ել փորձառու կիները մատաղներու պատրաստութեան եւ օճախնե-

րը վառելու աշխատանքով տարուած Էին: 

Ուխտաւորներու այս բազմութիւնը անկարգ ամբոխի մը տպաւորու-

թիւնը կրնար թողուլ գոլրսէն դիտողի մը վրայ, եւ սակայն, իր աւանդա-

կան կարգն ու կանոնը ունէր եւ էլ ընթանար ուրախութեան եւ ազատ շար-

ժումներու ճանապարՀով ։ 

ԱարՀատն ու Աոլսամը պարողները դիտեցին, պարերգներուն ձայն 

բռնեցին ել միացան իրենց տարեկիցներոլ խումբին Տ առանց ծանօթութեան, 

կարծես բնական ըլլար ուխտաւորներու ընտանեկան մտերմութիւնը ։ 

Երբ Հասան իշխան ԿրպԷենց տաղաւարը Աոլսամը ԱարՀատին Հետ 

Համաբձակութեամբ մօտեցաւ Համախոլմբ ընտանիքին ւ Տանտիկինները օ– 

ճախով զբաղած էին, երիտասարդները մատաղի միս կը կտրէին, Հարսնե-

րը ներս ու գոլրս կ՚ընէին փարչ մը կամ թաս մը քուր ձեռքերնին ւ Կրպէն 

ընկողմանած էր կարպետի մը վրայ ել վառ.ած ծխամորճը։ 

Եկեղեցիի տանիքին վերակառուցման ամբոզք ընթացքին, մտմտուքի 

մէշ էր ԱարՀատ ել պաՀանքք կը զգար խօսելու Հօրեզբօր Հետ • 

- Աբօ> վանքի տանիքը ծածկեցին պրծալ, բ այց աշնան եւ. ձմ եռոլան 

ընթացքին ինչպէՈս պիտի մնայ անձբեւներոլն եւ ձիւներուն տակ. տանի-

քին վրայ ո ՛ չ Հող կայ ել ոչ ալ քար»•. 

- ԱարՀա՛տ , ձագո՛ւկս , մեր Հին պապերուն խելքը եւ ճարտարութիւ-

նը շատ էր , անոնց շինածը Հազար տարի կը դիմանայ եւ կաթիլ մը քքւր 

Հանցն իր ներս է 
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16 - - - - - - - ^ - - * Ա * Ի * 
• 

- Մեր եկեղեցին Հուր չի կաթիր ձմեռը, ամէն օր ժամ կ՚երթանք, 

կաթիլ մը Հուր չեմ աո ես ած է 

Սուսամն է ր , որ խօսքէ մ ԷՀ կը նետուէր Հեղին ի վանքին վարկը պաշտ– 

պանելոՀ Համար է 

•ւ ճիչդ* կ՝ԷսԷ ազՀԷԿԸ\ Հեղէն ի վանքը թերեւս միակ եկեղեցին է , որ 

կաթէ էէ ՀոԳսԸ ունեցած չէ ֆ 

ա ա Հապա էնչպէ"՝ս է , որ անձրեւէ եւ ձէւնէ Հ՛՛՛՜րեր ը ներս չեն թափէր , 

- Հարցուց ԱարՀաա, Հանելուկէ մը առՀեւ գանելով էնքղէնք-Հ I 

Այս Հարցումդ Աոլսամէ Համարձակութիւնն իսկ զսպեց I Հանելուկին 

պատասխանը չունէր , այլապէս Ր՛* Է՛՛ՐԸ պիտի կանխէր իր պատասխանով • 

» Իրաւ Հարցում է , շատերը շեն գիտեր , րայց այդ մասին չեն մտա-

ծած։ Մեր Հին ճարտարապետները , երբ շեն կրցած քար ու կիր՛՛՛է լրացնել 

Աոլրբ տաճարը, դիմած են այս Հնարքին ւ Այդ Հնարքն ալ սորված են մեր 

Հովիւներէն ։ Մեր Հովիւները կաղԳւիի խուրձեր կը կտրեն, գէգ կը շինեն եւ 

ձմեռը այդ դէզերը կը քանդեն եւ ձիւնի վրայէն է սաՀնակով կ՚իՀեցնեն գո– 

մերը, այծերը կերակրելու է Տեսնուած Է " ր կաղնիի գէզերէն, այդպիսի 

շարուածքովդ ^ու^ չ՚անցնիր, տերեւները չեն փճանար է Այդ օրինակով ալ 

ճարտարապետները, սերունդէ սերունդ, կաղնիի խուրձերով ծածկած են 

այս վանքը ; Անձրեւի ել ձիւնի ^ոլրերը մէկ –տերեւէն կ՛անցնին յաջորդ տե– 

րեւներուն եւ կոլ գան տանիքներէն դուրս կը թափին, տերեւները ճամբայ 

չեն տար Հուրին, որ իՀնէ ճիւղերուն, ռւ անկէ ալ կաթի եկեղեցիին մ ԷՀ։ 

ԱարՀատի մտմտուքը փարատած է ր , դարաւոր փորձառութեան դաս մը կը 

սորվէր իր արոյէն յ 

Աուսամլ» կարեւոր նոր բան մը սերտած ԸԱաէո*– Հրճուանքը ունեցաւ: 

Ու առանց տնտնալու, ցատկեց դէպի միւս տաղաւարները% Գիւղի իշխա-

նին աղՀիկն էր ու վանքի պաշտպանի Հովեր կ՚առնէր իր տար ե կիցն երուն 

քով է Վանքի կանանչ տանիքի գաղտնիքը իր գԱսոլն մԷՀն է ր , ի"կ լեզուն^ 

փա՛ռք Աստուծոյ, պլպուլին Հետ կրնար մ ր ց ի լ ։ 

Տանտիկիններն ոլ Հարսները աչքի պոչով կը չափէէն այս Համար-

ձակ աղՀնակը, որ Հարսնցոլ աղջիկներուն ճամբան բռնած է ր , առանց 

նենալոլ անոնց յատուկ ամօթխածութէւնը ։ ԱարՀատենց տան կէներոլ 

փսփսուքը քէչ մը բարձրաձայն էր եւ կը Հասնէր կրպէին ականՀները։ 

- Կրակ ոլ բոց աղՀխկ է , աչքերը ճակատին կը խաղան, ամառանոցի 

մեր տեսածէն աւելի Հասակ նետած է ։ 

ԱարՀատ այս փսփսուքէն վրդովուեցաւ եւ տխրեցալ, վերյէշելով էր 

Հրացանէն Հետ կապուած թարմ պատմութէւնը ու Հեռացաւ տաղաւարէն 

ոլրէշ Ազատանիներու մ էանալու Համար։ Փ ՚ ՚ ք ր է կ աղաքն ու աղՀիկները ման-

կական աղմուկով քէչ մը ամէն կողմ կը վխտա յէն ։ ԱարՀատ աւելէ տարեց, 

ք է ձ ՚ մ ը պատանէ , քէչ մը երիտասարդ խումբերոլ մ էացաւ, կամ անոնց Հետ 

քալեց՝ առանց խօսակցութեան , զննելով շրՀապատէ այլազանութէւնը\ տա–* 

րազները, մեծեբոլ նայուածքը, Հարսներու պոլպրիկ գեղեցկութիւնըI • 

ԱարՀ ատ իր բացառիկ տարազով բոլորին ուշադրութիւնը կը դրա~ 

լէր է Ամւէնքն ՛ալ կը կարծէին թէ Աուրր կարապետէն կամ՝ Թարգմանշաց 

վանքէն եկած աշակերտ մ ըն է , վարդապետներուն ընկերացած I ՓաՀանա–* 

ներԽ*^եւ քանի մը վարդապետներու ներկայութիւնը արդէն տեսած էէ՛ն՛, 

մատաղցուները օրհնել աալոք. ժամանակդ 
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ԱարՀատ խորհուրդներով ծանրաբեռնուած միակ էակն էր ոլխաա– 

ւորներու այս բազմութեան մէք։ Մէկ դիլերուան ճամրորդութեան ընթաց-

քին մեծցած, մտածումներով լեցուած պատանի մըն էր դարձած, որ լռու-

թիւնը ել մինակութիւնը կ՛՝որոնէր ւ ԱյնքաԴ խնդիրներ մէկէն խուժած էին 

իր ուղեղին մէքւ Հեռաւոր վանք մը պիտի երթար ուսանելու, հայրը չկար) 

Հօրեղբայրներն ու եզր տ յրները կը սիրէր ընտանեկան բնազդով, բա յց նոր , 

լայնածաւալ աշխարհի մը մէք նետուած է ր , Հորիզոնները անսահման էին, 

Ս ասոլնցի Գաւիթին անունը լսած էր դի շերը ել անոր Հրեղէն ձին կայծա-

կէ կայծկլտումներով կ՛՚անցնէր բարձրաբերձ լեռներոլ դադաթներէն ։ Ի՜-

րենց գիւղի փերի թաղեցիներու ստրկական կեցուածքը կը ճմլէր իր սիր– 

տը: Մինչ , այսօր ուխտատեղիին մ է ք , կերպարանավւոխուած ժողովուրդ մը 

կար իր աչքերուն առքեւ, կորովի , ուրախ է վճռական, ազատ՝ իր շաբժոլ– 

ձեւեբուն մ է ք , ք / ՚ ձ մը տօնական զդեստաւորումով, որ յարութիւն առած 

էր գիւզխ Հնամաշ դագաղէն հ Ու իր աչքերուն առքեւ այս օրուան Հայերը 

վանքի տանիքը վերակերտեցին ճկուն ոլ ճարտարապետ իրենց Հին, շատ 

Հին ու խելացի պապերուն պէս « • • 

Ու այս ամբողջին մէք կար Աոլսամի պատկերը, պատանեկան առա– 

Հին Համակրանքը, խլրտումը իր Հոգիին, որ կը վերանորոգոլէր ուխտա-

ւորներու այս ժխորին մէք։ 

Առա քո լան Համարձակ աղեկը կը բացակայէր իր մ է քէն: Աոլսամը 

Որքան անկաշկանդ երթեւեկի մէք է ր , ինքը այնքան վերապահ ու անհա-

մարձակ դարձած էր : 

Տաղաւարներէն քիչ անդին, ծառին Հովանիին տակ, Քարի մը վրա յ՝ 

կը խոկար ԱարՀատ, երբ աղմուկով իրեն մօտեցաւ Աուսամ • 

- Զեր Հիւղակը գացի , Հոն չէիր տ երթանք մեր պարտէզները խաղող 

եւ տանձ բերենք է Այս ձորակը ի քնենք ւ Այն դիմացի այգիները մերն են է 

- Հապա եթէ մեզ փնտռենք ի՛՛՛նչ սլիւոի ըսենք– • • 

- Հոս իՈնչ պիտի ընենք• այստեղ ժողովուրդը իրարու խռնուած ԷՀ 

ոՈվ մարգ կը փնտռէ այս իրարանցումին մէք • ճաշի ժամանակ կը վերա-

դաոնանք : 

ԱարՀատ ոտքի ելաւ եւ ընկերացաւ Աոլսամին ։ Վար իքան ձորը եւ 

բարձրացան իշխան Վարդանի այգիները։ Անոնք երբ կտրուեցան աղմկոտ 

ուխտատեղիէն իրենց թպրտացող սիրտին դարձան յ Աոլսամը բազմութեան 

մէք տեսնուած թռվռուն աղքնակը չէր : Առանձնութեան այգ առաքին վ ա յ ր – 

կեանն իսկ բաւեց, որ աղքնակը զգայուն ազքկայ մը շիկն ան քն ունենար։ 

Անոնք նստեցան մեծ տանձենիին տակ ու ծանր լռութիւն մը ի քաւ անոնց 

վրայ։ Հին խաղընկերները չէին այլեւս, ու խօսքը կը պակսէր այգ մթնո-

լորտը փարատելու Համար ։ 

՛Բանի մը վայրկեանի լռութիւնը երկուքին ալ շատ երկար թոլեցալք 

թերելյս իրենց կեանքի ամէնէն ծանր պահը եղաւ։ 

Աուսամն եղաւ յառաքապահը երբ գլուխը վեր վերցուց եւ նայեցաւ 

ԱարՀատի աչքերուն : 

- ՎաԴք պիտի երթաս կարդալու տ 

- Այո՛• Ա • քՒարզմանչաց վանքը, Մուշէն անդին։ 

՚ Բ ի չ մը լռելէն ետք՝ ԱարՀատ ալելցոլց. 

- Ուխտը վեր քան ա լուն, վաղը չ է , միւս որը վանքէն եկած վարդա-

պետին Հետ կը մեկնիմ դպրոց> այլեւս մեր տունը պիտի չդառնամ, չորս-

Հինգ տաբի Հոն պիտի մնամ ւ 
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Աուսամը յոլզուած եւ շառազունած է ր , չէր դիտեր Է՚^է ընէր ) ի^՚Հ 

ըսէր ւ Մ ան կա կան ու սրտառուչ բացագանչութիւն մը թռաւ բերն էն* 

- , Հորս ՀԷ^՚Գ տարի՛* ուրեմն զիս պիտի մոռնա՛ս* *• 

- Հեզ երբեք պիաի չմոռնամ , պատասխանեց ՍարՀատ, աչխոլժ ու 

վճռական : 

Պատանի սրտերուն լԼղոլի կապը քակուած էր ։ 

Ս արՀաա գա ած Էր իր անձնավստաՀոլթիւնը։ Երկար նայեցաւ Սու-

սամ ի կայծկլտուն աչքերուն* 

- Աուսա՛մ ^ ըսէ՛, շիա ա՛կը ըսէ, գուն զիս պիտի մոռնալս % 

- Թէ քեզ մոռանամ, երկու աչքերս կուրանան, ըսաւ ու բռնեց Աար» 

Հատին ձեռքը ։ 

Անոնց ձեռքերը իրարու կապուած մնացին, անոնց աչքերուն մ ԷՀ 

պսպզաց արցունքի կաթէէ մը։ Լռութիւնը անոնց զգացումները օրօրեց։ 

Տզա յ էին տակաւին, իրենց աո լած խոսաոլմը եղաւ իրենց նորաբողյլոՀ սի-

րոյ արտայայտոլթիլնը : 

Երկար պաՀ մը այդպէս մնացին ւ Սիրտերը կը խօսէին ու խօսքը ա– 

ւելորգ է ր ։ 

- Երթանք Աոլսամ, ըսաւ ԱարՀաա։ 

Գիտէր թէ իրենց Հարսները պատմութիւն պիաի Հիւսէին, եթէ ճաչի 

նստած ատեն զէնք Հոն չգտնէին ։ 

Աուսամ ցատկեց տանձենին եւ գոգը Լոթուց Հասուն տանձերը• ապա 

մտաւ այգին, աանձերոլն վրայ բաւական ողկոյզներ աւելցուց ու ձեռք 

ձեռքի իՀան ձորակը ել անտառի մ է Հէն մադլցեցան գէպի վւսնք։ անի մը 

վայրկեանէն արդէն ուխտաւորներուն խառնուած էին։ 

Աուսամ առՀեւէն ու ԱարՀատ՝ անոր ետելէն, ուղղուեցան կրպէենց 

տաղաւարին կողմը։ Աուսամ անկաշկանդ քայլերով մօտեցաւ Հարսներուն 

ու խազողն Ու տանձերը պարպեց պղինձէ ափսէի մը վրայ ։ 

- Ս՛եր այգիէն բերի, ըսաւ ու դարձաւ մեկնելու։ 

- Ապրիս աղՀիկս , ի՛նչ նեղութիւն ։ Մեր չնորՀակալոլթիւնները մ ա յ– 

րէկիդ եւ իշխան Վար գանին : Վաղը պատարագէն վերՀ, մեզի Հրամեցէք 

մատաղի ճաշին : 

իշխան Կրպէին կինն է ր , որ մօտեցած էր Աուսամին ել անոր ծամերը 

շոյելով կը խօսէր ։ 

Աուսամ Հեռացաւ գրեթէ վազելով : 

Թմբուկի եւ զուռնայի ձայնը պարի մ ԷՀ կը պաՀէր երիտասարդ զոյ– 

գերը։ Իշխանները փոխադարձ այցե լոլթիւններ կոլ տային իրարու, թաս 

մը գինի խմելով այս ու այն սեղանէն ։ իշխան Կրպէն ԳԼո*–խը տաք՝ կը վե-

րադառնա ր /յոլլբեցիներոլ իշխան ԱրրաՀամի սեղանէն, ուր իշխան Վար– 

դանը երդում կ^քնէր ցամքեցնելու թիթեղ մը լեցուն օղին « Անոր Հետն էին 

ԱրրաՀամի եղբայրները ել մէկ քանի իշխաններ ^քոլլբի շրՀանէն, բաժակ 

մը գինի խմելու Տէր ՚Լազարենց սեղանէն: 

իշխաններէն ետք, երիտասարդները կը խմբուէին սեղաններուն շուրՀ, 

աճապարանքով պատառ մը բան ուտելու, որպէսզի շուտով վերադառնան 

պարին։ Իշխաններէն ոմանք կը խվւէին, ինչ որ Հաճոյքներէն մէկը կը կազ-

մէր ուխտաւորներուն ։ Եթէ բազմութեան մէկ մասը կը շարունակէր խան-

դավառ պարը, ուր կար զգացումներու փոխանակութիւն, երգի խօսքերով, 

կամ Հեւքոտ ակնարկներով, անդին1 ուրիշ զանգուած մ ըն ալ Համախըմլ«-

ուած էր նշանառութեան կայքին մօտ յ Հաւկիթ մը կամ գլանիկ մը կը ԳԸՐ" 
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ուէր "Ր"Լ Հեռաւորութեան մ ա վ ր ա յ , բլուրի մը կոգիէն, Հազիւ նշմարելի 

ու փոխն ի փոխ նշանառութեան մրցումին կը մանկին զանազան շրջաննե-

րու կարիճներն ու որսորդներըտ 

ԱարՀաան ալ ոլշագրութեամբ ու մեծ Հետաքրքբոլթեամբ կը Հետե-

ւէր մրցումին յ Ոմանք աոաքխն Հարուածէն կը յաջողէին ու այնուՀետեւ 

փորձութեան չէին ենթ արկեր իրենց Հրացանն ու որսորգի էԼարկր* ոմանք 

Հինգ անգամ կրակելէն յետոյ, կը Հեռանային նեղսրտած, ոմանք ալ չորս– 

Հինգ Հարուածի ընթացքին* կ՝ արձանագրէին միայն մէկ յաջողութիւնէ 

ԸնգՀանրապԷո մատի վրայ կը Համրուէին անսխալ խփողԳւերը Հ ժողովուր-

դը անոնց յաջողութիւնը ուրախութեան ճիչերով կը դիմաւորէբ հ 

ՊաՀ մը Հրացաններու որոտը կը գադրէր մինչեւ որ երիտասարդ մը 

վազէր եւ նշանակէտը տեղը դնէր : 

Իշխան Կրպէն ալ իր Հրացանը եւ աշքի կշիոը փորձած էր ։ Հէնդ 

Հարուածներէն միայն մէկը նպատակին Հասած էր* փ բ ^ Լ ո ՚ Լ Մաքթենքի 

իշխանի որսորդական պատիւը : 

Երբ կրկին փորձի մտնողները կը շարունակէին նշանառութիւնը, 

Կրպէն իր քովր կանգնած դտալ ԱարՀատը , որ լարոլած քիդերով կը Հետե« 

ւէր մրցոլմին։ Իշխան կրպէն իր սրտի ցաւը մեղմելու Համար ձայնեց« 

- ԱարՀա՛տ, եկուր անգամ մըքւ ալ գուն փորձէ քու աբոյի Հրացա-

նը ։ Ու զէնքը տուաւ տղուն: 

ԱարՀատին սիրտը լեցուեցաւ գորովանքով \ իր տարեկիցներէն ռ ՚ Հ 

մէկը նշանառութեան չէր մասնակցեր հ Ու *ԼԴաց թէ ^ ° ր ե զ բ ա յ ր ը , այդ պա– 

Հուն, գէԼԳՐ պա տա Հ ած տխուր դէպքը կ ՝ ո լ գ է ր ս ր բ է ր էր Հոգիէն : 

ԱարՀատ ծունկի եկաւ քարին առքեւ, զսպեց իր յուղումը, Հրացանի 

կոթը ամրացոլց աք ոլսին, աչքին չափն առաւ ու կրակեց : Հաւկիթը օդը 

ցնդեցաւ ։ Ուրախութեան աղաղակ մը փրթաւ բոլորին շրթներէն ։ ԱարՀատ 

Հազիւ ոտքի ելած ինքզինքը ղտալ Հօրեզբօր գրկին մէքւ 

- ԱարՀա՛տ, տղաս, տար Հրացանը կախէ Հիւղակին մ է ք , այլեւս 

փորձելու կարիք չկա յ ւ 

իշխան Վար գան խօսքը ուղղեց կրպէին » 

- Աստուած պաՀԷ, քանի մը տարիէն ուզածիդ պէս երիտասարդ մը 

կը դառնա յ է 

- Շնորհակալ ե մ , իշխան Վար,Է ան, թոզ երթայ ուսում առնէ, Աստ-

ուած ողորմած է ։ 

Աուսամ կանգնած էր Հօրը քով* երջանկութեան խնծիղ մը դէմքին, 

ու ծով ալեկոծութիւն մը սրտին մէք է Բայց չէր կրնար արտայայտուիլ, 

վազել բռնել ԱարՀատին ձեռքը, իր ուրախութիւնը յայտնել անոր, չ է ՛ ր 

կրնար ւ 

Աոլսամը երես առած նախկին Համարձակ աղքնակը չէր : 

Հրապարակը կը թնդար պարգօտներէնէ Աասնայ չորս գաւառակնե-

րէն Հաւաքուած երիտասարդները Հայրենի Հողը կը գոփէին, \,այիրեան 

աշխարհի Հազարամեայ արձագանգները լսելու Համարէ Պարէն գուբս գըտ– 

նըւող փոքրիկները իրենց տաղաւարներուն առջեւ պարի շր քանակներ կր 

ստեղծէին։ Կիները կը քալէին շորորալով, կարծես մասնակից ըԱային պա-

րին : Իշխանները, ուրախ ու գինով, պարի չափերով քայլ կ՚առնէին X 

ժ1ց1է1Տ6ժ 
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Ուխտատեղին իր ուրախութեան գագաթնակէտին Հասած էր՛ ձորերն 

ու լեռները կը թնգային թմբուկի ք զուռնայի եւ երգի ձայներէն է 

Երկիր Նայիրին կը տնքար տարիներու խորՀուրդովէ 

Երբ վանքին կոչնակը Հնչեց իր բարձունքէն եւ շաբաթ երեկոյեան նա-

խատ օն ա կին Հրաւիրեց ուխտաւորները, թմբուկները լռեցին , երգը դագրե– 

ցաւ• ու. ձորեր էն անոնց վերքին արձազանգները եկան խառնուելու կո չնա– 

կի ձայնին։ Պարի կառոյցները քակուեցան ու ժողովուրդը գիմեց գէպի Լ– 

կեգեցին։ 

- ՕրՀնեա՚լ է Աստուած, գովԼա՚լ է Աստուած • • • 

Հեթան ո սա կան խանդա վառութիլններն ու Հրճուանքները այժմ ամ-

փոփուած էին Բրիստոնէական տաճարին կանանշազարգ առաստաղէն տակ 1 

ՈԼ մեղմ մեզեղիներոլ ազգեցոլթեամբ, ուրիշ ամոքիչ խորՀոլրգի մը տակն 

Կին– 

ք)ւխտի եկած էր այս բազմութիւնը ել Հոգեկան վերացումով ամէն 

մէկը իր Հոգիին ճանապարհով կր Հաղորդակցէր Ամենակարողին ոլ Ան– 

քըննելիին Հետ, խնդրելով իր ուխտին կատարումը տ Լեռնական այս ժողո-

վուրդը լեոնագագաթնեբու գմբէթներէն ուղղակի ճանապարհ գտած էր 

Հաղորդակցելու Վերինին Հետ, քանի որ երկինքը բաց էր իր գլխուն վե-

րել է Լեռնական մարգերու աղօթքները կարճ էին եւ կտրուկ՛. Վերինին կը 

մնար յոյսի մոմը չմարել այս մարգոց սրտին մէք։ 

- Ուխտերնիգ ընդունակ րլլայ « ՚ • 

Այս մաղթանքն էր , որ բերնէ բերան կը փոխանցուէր եկեղեցիէն դուրս 

եկած բազմութեան միքեւ ։ 

- Զեր Ուխտն ալ ընդունակ ըլլայ * • • 

Ուրի՞շ։ 

Ուրիշ ոչինչ կար ը ՚ ՚ ե լ ի ք , բնութեան այս զաւակները կը դառնային 

բնութեան ։ 

Աաս&ոյ սարեր մեծ ու պտոիկ, 
Այ խորոտիկ , ջան խորոտիկ • • • 

կերուխում ու պար , յուղում ու սէր, աղուոր աղքիկ մը փախցնել է 

կամ իշխանավայել խնամիութիւն մը կւսպել, վ ա զոլան օճախին ծաղկու-

մին յոյսով։ 

Շաբաթ երեկո յեան եկեղեցական արարողութեան վերքաբանը • Ե ր -

թ ա ք խ ս պ ա դ ո լ թ ե ա մ ր » , շղթայազերծում մըն էր , օրհնութիւնը այս բազ-

մութեան, որ մեղքի բոլոր կապանքներէն ազատած կը նկատէ ր ինքզինքր 

եւ կը նետուէր պարերուն մէքէ բնութեան խաոնելու իր ապրումներն Ու 

բաղձանքները տ 

Ելլենք սարեր, քաղենք խոսփկ, 
Տեսնենք իրար, սւււնենք պաչիկ. . . 
Այ խորոտիկ , ջան խորոտիկ • • • 

Պարն էր որ կր ծաւալէր կեանքին չուրք։ Պարգօտի շղթաները իրա-

րու. կը միանային, Համայնական պատկեր մը ստեղծելով, ուր զանազան 

գաւառներու տարազներն ու պարողներու ինքնայատուկ ձեւերը գունագեղ 

մեծ փունք մը կը կազմէին, երզերոլ ու եղանակներու երաժշտական նոր 

եբանգուԼ մը I 
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Ջորեպան ՕՀանը, որքան լալ. պատմող է ր , նոյնքան ալ լաւ. երգող ու. 

զուռնա փչող էր ւ 

- ՛Բեռէ ՕՀան, ձայնգ անսպա՛ռ տ 

Պարգօտէն գլուխը բռնող երէտասարգներն էէն, ոգեւորուած ե -

ո ան գուն երղէն եղանակէն , գոյն գոյն թաշկէնակները կը շարժ է էն, պարէն 

էնքնա յատուկ գալարում մը կոլ աա յին, ոգեւորութիւնը փոխանցելով շրղ– 

թայէ չ դ թ ա յ * Ռւ քեռի ՕՀանը կը ՀրաՀրէր զանոնք, փորձառոլթեամ բ գէտ– 

նալով որ անոնք ՀրղեՀԷ բոնուած էէն, ազՀէկներոլ բոցավառ նայուածքէն՛. 

իշխաններն ու քահանաներ ը կերոլէւումէ ել բարեկամական փոխա-

դարձ արցե լոլթէւններոլ մ ԷՀ էէն, աւանդական սովորութեան մը պէս է 

անկաչկանդ թողելու երէաասարղներր իրենց պարելու ուրախութեան մ ԷՀ: 

Պատանէ տղաներն ու աղՀէկներն ալ պարէ չր Հան ակի բոլորտիքն էին 

եւ Հանդիսատես տ Անոնք ալ երբեմն *ղոչ կը բռնէին պարին , խ ան գա վառ ու– 

թիլն մը բերելով Համայնական այս տրոփին: 

ԱարՀատ ել Աուսամ եղան երբեմն իրարու քովիկը, առանց շաղակ-

րատութեան , ու երբ պատանիներու պարին կը միանայինք անոնք իրարու 

ձեռք բռնած կ՚ԸԱային՛. Այդ լուռ շաղկապումն էր անոնց միակ Հաճոյքը. 

Հաճոյք մը* որ Վէշաով օծուն էր ւ Երկուքն ալ կ՚ապրէէն մօտալուտ բա-

ժանման տխրութէւնը է 

Աուսամ զմայլանքով դէտած էր ԱարՀատը, որ շաս(էկ Հագած% կը 

մասնակցէր դպրաց դաս էն է Եկեղեցիին մ ԷՀ ան կարծես միայն ԱարՀատին 

ձայնը կը լոէր : Ու կէս դէէք՚Րէ^1 է երբ պաՀ մը Հեռու գտնուեցան պարէ 

ընգՀանուր թոՀուբոՀէն, Աուսամ շէկնանքով ըսաւ՚. 

- ԱարՀա՛տ, ժամէ շապէկը որքա՛ն կը վայելէ քեղի յ 

Գլուխը կախ՝ ԱարՀատ՝ իր յուղումը զսպեց , ի՛՛՛նչ ըսէր, ինչպէ*ս 

խօսէր իր վաթորկալէ սիրտէն ալիք տուող զգացումներու մասին է 

- Ես շասվէկ Հագա յ , որ ուխտս Հանդէսալորապէս կատարեմ, ու եր-

գեցողութեան ժամանակ, անընդհատ նոյն ուէւաը կը կրկնէէ ։ 

- Ուխտդ ընդունակ ըԱա յ , ԱարՀատ, - ըսաւ Աուսամ, եւ Հարցական 

նայեցաւ անոր աչքերուն է 

- Ես ուխտեց Է այն, ինչ որ քեղի ըսի ձեր այգիին մԷՀ».* 

Աուսամ ԱարՀատին ձեռքը բռնեց, յո լզում էն քիչ կը մնար որ փլէր9 

Անոր աչքերուն մ ԷՀ արցունքը ալիք կոլ տար՛, կոկորդը կը սեղմուէր ՚. Հա– 

զիլ կրցաւ բերանը բանալ. 

- Այն սուրբ տաճա՛րը վկայ, որ իմ ուխտս ալ նոյնն է , ժամուն մէՀ 

Հազար անգամ երգում ըրի, որ քեզ պիտի չմոռնամ, ըսաւ, ԱարՀատի ձեռ-

քը թօթոլեց ու Հեռացաւ՛. 

՝Բիչ մը անգին, բազմութեան մ է Հէն, սկսալ վազել, անցաւ ամէնքը 

ել ուղղուեցաւ իրենց տունը: 

Աուսամ, ճանապարհին, մինակ ու աղատ, Հոլն քուր Հունքոլր լա-

ցաւ, սիրտը պարպեց, ապա աչքերը սրբեց ու շէնքէն ներս մտաւ: 

Գիշերը խորհուրդով ու տխրոլթեամբ կԴՀնէբ այս երկու պատանէ-

ներուն Հոդէէն վրայ, երբ դուրսը, վանքէ Հրապարակէն վրայ պարողները 

էրենց եռանդը կը սպառէ էն, ու թմբուկները կը թնդացնէէն ձորերը՛. Աար-

Հատ էրենց Հէւղակէն, ու Աուսամ էրենց տան պատուհանէն կը լսէէն. 

Այ խ պատիկ, յան խորոտիկ • • • 

ԱարՀատ երկարեցաւ Հէւղակէն առՀել փռուած թաղիքէն վրայ ել 
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երկար ժամաաՆկ աստղե բուն նայեցաւ, է Պարերգներու, ձայնը զինք կ՝օրօ-

րէր , իսկ մաքին մէք Սուսամի յուզական երգումը կ՝արձագանգէր ւ 

Երկնքի վրայ տարածոլած աստղե րՈւն Հրաչքը կբ դէաէր * Փնտռեց 

իր աս աղը ու չկրցաւ գտնել, որոնեց Աոլսամին աստղը ու անսահմանին 

մէք չգտաւ նաեւ այն ոսկեգոյն աստղը, որ չգիտես ո՛ր ժամուն կը պսպղայ 

երկնի կամարին՛, Լէյլ ու Մաճլոլնը չկային անհաշիւ աստղերուն մէք է Աար-

Հատ մտած՛եց , թէ այգ աստղերը եկած ոլ անցած էին Հորիզոնէն անգին 

եւ կամ աւելի վերքր գուրս պիտի գային իրարու Հանղիպելու, միայն մէկ 

վայրկեան, ու պիտի անցնէին իրենց ծիրը շարունակելու ճակատագրական– 

օրէն ։ 

Լէյլ ու Մաճլուն չկային երկնքի կամարին ։ ԱարՀատ երկար գիտեց, 

ու անոր աչքերը փակուեցան աստղերու Հոյլի մը վրա յ է 

Կիրակի ; Պատարագը վերկացած Էր ւ 

ԱարՀատը գ*ՀՐաց դասին Հետ տաճարին ետեւը կ՚անցնէր նաշխուն 

շապիկը Հանելու յ 

կիներու եւ աղջիկներու շարանը իրարու կը յ ա ջ ո ր գ է բ % Համ բուրե-

լու Աւետարանը, որ քահանային կողմէ անոնց կ՚երկարէր ւ Աոլսամ շար-

քէն գուբս , տաճարին ետելի դրան մէջ կեցած՝ կը գիտէր ԱարՀատը գըպ՜ 

րական զգեստալորումով տ Գիտէր թէ այգ տարազով այլեւս իր սիրած տ լի-

գան պիտի չտեսնէր ւ Զմայլանքին Հետ՝ կար խորհուրդին արժանալՈրումն 

ու սրբացումը, որ այս պարագային, Աուսամի աչքին ԱարՀատը Աոլրբ 

Գէորդի խորՀրգանիշը կը դարձնէր , լուսեղէն պսակ մ ը գլխուն ։ 

Երգասաց տղաքը դուրս եկան ժողովուրդին Հետ եւ ուղղուեցան գէ-

պի եկեղեցիի գուռը։ Աոլսամն ալ անոնց ընկերացաւ եւ խռնումի ընթաց-

քին գտնուեցաւ ԱարՀատի կողքին, նոյնիսկ Հպեցալ անոր ձեռքին է 8 ու– 

զումնաՀար այս պատանիները կը սարսռային անխօս ։ Ելան բակ եւ "ւղղը– 

ւեցան դէպի ԱարՀաաենց տաղաւարը յ Աոլսամ ԱարՀատի Հետ քալեց ։ ի– 

րենց աՎեւէն ծանրածանր կ՚երթային Առաքելոց վանքի Յովնան Վարդա-

պետը , իշխան Վարդան եւ կրպէն : 

Երբ ՚բազմոլթենէն հեռացան, Աոլսամ դարձաւ ԱարՀատին* երազուն 

աշքեբով. 

- Այս գիշեր երազ տեսայ, դուն նստած էիր կարմիր ձի մը եւ Սպի-

տակ լեռնէն անգին անցար ։ 

- Վազ առաւօտ ճամբայ պիտի ելլեմ 8"վնան վարդապետին Հետ Հ 

Կարմիր ձին իռնշ կը նշանակէ, չեմ դիտեր– 

Պահ մը լուռ մնալէ ետք՝ ԱարՀատ մտամոլոր ալելցոլց . 

- Ծեր 8 ա յսմալոլրքին մէջ իմ տեսած Աոլրր Գէորղը Ա պիտակ ձի 

նստած էր ։ 

- Կարմիր ձին բախտաւորութիւն է , այդպէս կը զգամ ես, այդպէս 

զգացի երազիս մէք։ Աստուած քեղի Հետ ըլլայ, մեր ոլխ տը չմոռնաս, -

վերջացոլց Աոլսամ ել վազեց դէպի ձորակ, իրենց այգիներուն կողմը։ 

ԱարՀատ չոլարումի մատնուեցաւ։ Չէր կրնար անոր ետեւէն երթար 

Հիւրեր կային իրենց ճաշասեղանին տ Բայց այս մնաս բարովը սուրի կաըր– 

լածքի նմանեցաւ։ 

ԱարՀատ մտածկոտ մօտեցաւ իրենց տաղաւարին ։ Ա եղան բացուած 
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էր Հիւրերուն ։ Տաքնան վարդապետի աՀյին ու ձախին նստած էին իշխաննե-

րը։ Մ աաաղի միսը առատ է ր , գինիի թասերը ձեոքէ ձեռք կը փոխանց-

ուէին ։ Միայն իշխան Վար գան ոլ իքոլլբի իշխան ԱրրաՀամը օղիի մրցումը 

կը շարունակէ ին ՚. իշխան ԿրպԷենց աան երիտասարդները ոտքի վրա յ՝ սե-

ղանին կը սպասարկէին ։ 

Ա արՀաա անոնց քովը կեցաւ ։ 

Տովնան վարդապետ թասը րարձրացոլց . 

- Իշխան կրպէ , օճախդ վառ մնայ , տունգ՝ շէն • վաղ առաւօտ մենք 

ճամբորդ ենք, Տէր ՛Հազարի Աոլրբ Գէորզլ> մեզի հետ կը տանինք Առաքե– 

լոց վանք։ Սուրբը կը մնայ ձեր զիւզը իսկ 9Ֆէորգը կ՝ԸԱայ Թ՚արգմանչաց 

վանքի աշակերտ ։ 

իշխան Վարդան ան դիէն՛ 

- Ո*վ է Սուրբ Գէորգը, Հայր սուրբ։ 

- Ա ՛ յ , այս տիրացուն , որ արդէն վանքի աշակերտի Հագուստը Հա-

գած՝ է ։ 

իշխան Կրպէն, բարեմոյն ժպիտով պատմեց ծնունդը ԱարՀատին, որ 

զուգադիպած էր Սուրբ Գէորդի տօնին, ու Տէր ՛Հազարը տղան անունը 

գրած էր Գէորգ։ Բայց երբ ան Հինգ տարեկան եղաւ, Տայսմաւուրքի է Հին 

վրայ տեսաւ Ս^ւրր ԳէոՐդէ պատկերը եւ Տէր ՛Հազարի մօրուքէն կախուե– 

լով^ ուզեց գիտնալ թէ ո՛վ է ։ Երբ էԱեց Սուրբ Գէորգի անունը եւ իմացաւ 

անոր տօնին ծնած ԸԱալը, Հաւատաց թէ ինքն ալ Աոլրբ Գէորգ էէ 

- Է՛Հ ( Տէր ՛Հազարն ալ միշտ ծունկին մօտ կը պահ էր այս տղան եւ 

շատ յոյսեր կապած էր անոր յ Պզտիկին Հաւատքը չկոտրելու Համար ըսած 

էր անոր, որ ինքն ալ Սուրբ Գէորգ է ։ Այգպէս ալ մնաց անունը։ Ես միայն 

ԱարՀաա անունը տոլի Գէորգին է որպէս մեր սարերուն ծնած մէկ Հատի– 

կը, յոյս ունենալով որ ժայռի պէս երիտասարդ մը պիտի դաոնա յ ։ 

իշխան Կրպէն մեղմաբարո յ դարձած է ր , բաժանման ստուգութիւնը 

ել գինիին ազդեցութիւնը ներգործած էին անոր վրայ ։ Գարձալ վարդապե-

տին եւ իշխաններուն . 

- Հայր սո՛ւրբ, եթէ դուք եւ իշխանները թ ո յ լ տաք, ես ԱարՀատս 

այս սեղանին պիտի նստեցնեմ ՚ մեր վեր Հին ճաշն է որ միասին պիտի ը– 

նենք... 

- Հարկա՚Ն, Հարկա՚ւէ ձայնեցին ամէն կողմէ ։ 

ԱարՀատ փախուստի ճամբայ մը կը փնտռէր , երբ իշխան Կրպէն Հը– 

րամայեց, որ գայ ու սեղան նստի իրենց Հետ։ 

ԱարՀատ խորունկ յուղումով կծկուեցաւ Կրպէի թեւին տակ եւ Հաց 

կտրեց Աասնայ իշխաններուն Հետ։ Ա տուգապէս պիտի ճամբորդէ ր եւ իր 

կեանքի թելերը կը կտրուէին իրենց գիւղի այս լեռն եր էն ։ Բայց շռայլոլած 

գուրգուրանքը իր սիրտը կը լեցնէր անպատմելի քաղցրութիւնով, ու վ ա յ ր – 

կեան առ վայրկեան կը մեծնար , կը Հասուննար կարծես, կեանքի բովին 

մ է ի 

Իշխանները մաղթանքներ ըրին, ուրախացան որ իրենց շրՀաններէն 

ուսումնական մարգ մը պիտի պատրաստուի՛ ու Հերմօրէն խնդրեցին Տով-

նան վարդապետէն որ լալ պաՀեն տղան ։ Վեր Հին խօսքն ալ ալան գա բար 

պիտի ըսէին• 

- Ա՝իսը ձեզի, ոսկորը մ ե զ ի ՚ . . 
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ճիշդ այդ պաՀոլն իշխան Վար դան ի ծառան կը ձայնէր ոտքի կեցած 

երիտասարդներուն , սեղանին մ աաո լցուելու Համար յ 

- իշխան Վարդա՚ն, մեզ կ՚ամչցնես, տունդ շէն մնայ. առատութիւնը 

ամէն ատեն տեսած՛ ենք է 

- Անուշ ըրէ՛ք, այդիներուս վրայ Աստուծոյ օրՀնոլթիւնը կայ, այ» 

տարի պտուղներու ծանրութեան տակ ճիւղերը կը կուորտին է 

10օսքը ուղղելով ծառային• 

- տղա՛յ, «՞Հ» այգիէն բերիր է 

- Աոլսամը րերած Էր եւ ինծի ըսաւ որ քոլ նստած սեղանին բերեմ » • » 

- ԱղՀիկս Աքդաքիկ Է, ՐայՏ մեր տունը կառավարելու շափ խելք ու-

նի, ապրի Աոլսամսէ 

իշխան ԱբրաՀամ օղիի թասր Վար գան ի թասին զարնելով • 

- ԱզՀիկդ տզուս պիաի աաս , բայց թ ի թեզ մը ոսկի աքար վիզէն պի-

տի կախես, որ մեր տունը տանինք՛. 

- Երա՛՛զ կր տեսնես, ինշ է , իշխան ԱբրաՀա՛մ, մինշել որ ձեր ոչ-

խարներուն Հօտերը տանս դուռը չղան, աղՀկանս մաղին մէկ թելը չես 

տեսներ է 

Գլուխները տաքցած էին, տրամադրութիւնները բարձր : կատակն ու 

յոխորտան քը իրարու կը յաջորդէ ին ։ Անգին, ծառերոլն տակ պար գօտի 

երգերը կը այնգային ոլ ծափ—պարի զարկերը մթնոլորտը կը թնդացնէին: 

Ուխտատեղի էր ու բոլորն ալ ուխտաւոր ; 

կերուխում, պար ու երգ, թմբուկ ու զուռնա մարգերը կը տանէին 

ինքնամոռաց Հրճուանքի, երբեմն ալ լուռ աղօթքի, բաղձանքի մը իրա-

կանացման ի խնդիր է 

ԱարՀատի ապրումներն ու յուղումները ոչ ոք նշմարեց է 

ճամբորդ Էր դէպի անծանօթ բարձունքները յ Պիտի բաժնուէր ըն-

տանի շրջապատէն՛ շրՀապատ մը որ Աուսամ ի բուրմունքով իր սիրտը կ՚ա-

լեկոծէր է 

(Շար. 1) կ, Ա. 
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Դէմս ես ահա՛, աչք երուս մէջ կը ծփաս, 
Դրօ՛շ հայրենի, կը տեսնեմ քեղ ամէն տեղ։ 
Շուքըդ՛ մօր մը շուքին նման կ ՚իյնայ ւխսա, 
Ցնծութեան ղիս կը կալանէ յորդ հեղեղ։ 

Կը տարածոնի՜ս, կ՚ընդարձակուի՛՛՛ս օդին մէջ , 
կը պարփակես երկիր, երկինք, լուսահետ, 
Յարութեան նոր շունչ մը կ ՚առնէ ելեւէջ, 
քեզմով հըպարտ հայ կուրծքերու տրոփին հետ։ 

ինչպէս յոյս մը անյոյս, կորսուած, որ յանկարծ* 
Հին դարերու մութ իարերէն մշուշոտ 
կը կանգնի դէմդ , հոդի, մարմին ղզեցսւծ, 
կը յայտնոնի՜ս մեգի ամէն առաւօտ։ 

Դոյ ներդ երրեակ, կարմիր, կապոյտ հւ նարինջ, 
Թէ իսկ չգգուեն յաւերժականն Արարատ, 
նոր յոյսերու վսւղուան երագն ես դու ջինջ, 
Հայ արիւնին մէջ մկրտուած անարատ։ 

Հ . ԴՐԱ՚եԵԱ՚ե 

(•) Գրռւա* ի Գահ իրէ է 1 9 2 0 ֊ ^ , Հայաստանի վարչապետ 

Ալ« հյաաիսեանի այցելութեան աո. թի լ. եւ. անոր ի սչաաիւ՝ Հիւ-

րընկալ պանդոկին դրօչաձողին Հ/""/ հ՛ասանող Հայ Գրօշին 

ի տեաւ 

Հ . գ . 

ժ1ց1է1Տ6ժ 



Ա . Լ Է Յ Լ Ա Ն հ 

Մ Ա . Ր Ա Շ Ի Ն Ա Հ Ա է Տ Ը 

( Ս.Ն&ՆՍ.Կ11ԼՆ ա Ւ Տ ծ Ր ՈԻ «ՈՕ^ծՐ ) 

10 Փետրուար 1920 

( Ուշ գիշեր) 

՚Բաղաքին մեր բոլոր ուժերը քաշուած են արգէն տ Հա յ փախստական-

ներու Վեր Հին կարաւանն ալ անցաւ քովի ձորակէն , զօրանոցի զինուորներոլ 

՛Լեր Հին խումբին Հետ է Անոնց ոտնաձայները դեռ կը լսոլին խաւարին մ Է– 

Հէն | գիմացի այգիներուն Հսկող սպիտակ տան մօտելէէն յ 

Աոլրբ /մորոսի րլոլրին թնդ անօթները, որոնք ա յնքան առատ ռումր 

կը տեղային թրքական թաղերուն վ ր ա յ , լռած են ժամէ մը ի վեր : 

քաղաքը կը շարունակէ ա յ ր ի լ : 

Զօրանոցին ճրագները վաո֊ են տակաւին ։ Արգիլուած է մարել զա-

նոնք, որպէսզի թշնամին շկռաՀԷ պարպումը $ Ֆրանսական լքուած գրօշակ 

մը կը ծածանի. տանիքին վերեւ, վիրալոր թռչունի մը թալթլումներով\ 

ինծի թողոլցած են միայն քառասուն երկոլ լեգէոնականներ, որոնց-

մով կը պաՀեմ զօրանոցին առՀեւի ամբՈզՀ գիե՜ը, Ամերիկեան ճեմարանէն 

մ ի ն չ ե լ տաճկական գեբեզմաննոց ։ Ան»գագար կը կրակենք թշնամի գիրքե– 

րուն վրայ՝ մեր ներկայութիւնը զգացնելու եւ մեր նաՀանՀոզ ընկերներուն 

թիկունքը պաշտպանելու Համար : Թուրքերը կը պատասխանեն ընգՀատ 

Հ րացանաձգոլթիւններով եւ երբեմն ալ ձեռնառումբերով յ 

* ա ւ ի ի թ է ն Պոնուվրիէն, որ Բ Շ . 
կը մնար , լուր ղրկած է ինծի , թէ 

կը մեկնի անմիՀապէս : Ես գէրքերԱ սւէաՔ է Լքեմ քսան վայրկեան յետոյ 

ել զինուորներՈւս Հետ արագօրէն պէաք է երթամ միանալ այգիներուն մ ԷՀ 

մեզի սպասող փոքրիկ Հոկաաին : 

՚ Բ ս ա ՚ ն վա յրկեան • < « Եւ միա յն քառասուն երկու զինուո բներով • • • : 

Բայց \ ) ե ր ժ ս ւ 6 Ղ՛աս պարն ու իրեն յանձնոլած տասնեակը ինչոՈլ այս-

քան ուշացան: Երէկ իրիկուն՝ զանոնք տեղաւորած էի Հիւանդանոցին մօ– 

աԻհէԼ եղող տան մը մ ԷՀ, ուրկէ պիտի Հսկէին լատինական եկեղեցիի ուժե-

րուն նաՀանՀի գծին ։ Մեկնումի վայրկեանը իրենց պիտի Հաղորդուէր Հի-

ւանդանոցի ֆրանսացի Հրամանատարին կողմ Էհ 0ետոյ՝ ուղղակի քովս 

պիտի գային: ինչո՞ւ չեկան , ինչո՞ւ այսքան ուչացան յ 

Կը բարձրանամ զօրանոց , Հաստատելու Համար , թէ ոչ ոք մնացած 

է Հոն ։ Կ՚անցնիմ րոէոր բաժանումներէն, բոէ"Ր խուցերէն, որոնք՝ իրենց 

ամայութեամբն ոլ վառ ճրագներովը՝ դամբարաններու տպաւորութիւնը կը 

թողուն վրաս % Մեծ սրաՀի տախտակամածին վրայ կը նշմար եմ կայծերով 



* Ա Գ Ւ է ւ 

լեցուն երեք կրակարաններ ։ Ու. մ տ ահ՜ ում մը կը խլրտի, կը դաոնա յ , կը 

պարէ ուղեղէս մէք։ իԴչպէս կարելի է թուրքերուն թողուլ այս Հսկայ շէն-

ՔԸ այնքան ռազմանիւթի եւ զինուորական ուրիշ մթերքներու Հ եա . . • 

Ոաքի Հարուածով կը աապալեմ կրակարանները* • • 

Կը վերադառնամ լեգէոնականներուն մօա, խրամներուն մէք ։ 

Ս ե ր Ժ ա ն Գաս պարը եկած է իր տասնեակին Հետ է Եր ուշացումը 

Հետեւանքն է եզեր Հիւանդանոցի Հրամանատարի մէկ թերացումին տ 

Մեկնումի ժամանակը անցած է տւս՚սը վայրկեան։ կր Հաւաքենք ար– 

ղաքր , ստուգումը կը կատարենք եւ կը սկսինք քալել, ձորակն ի վեր , գէ-

պի այգիներուն Հսկող սպիտակ ու մենաւոր տունը։ Հոն1 մեզի սպասող 

ղինուորներ Հենք գտներ է Անոնք մեկնած են, անշուշտ մեզ կորսոլյս՚ծ կար-

ծելով : Տասը վայրկեանը երկար ժամանակամիքոց է զինուորական կեանքի 

մ է ք , մանաւանգ նման պարագաներու տակ ։ 

կը վազենք գէպի Հարաւ—արեւմտեան բլուրը վերքապաՀներուն Հաս-

նելու Համար։ 

Թուրքերը կը շարունակեն կրակել զօրանոցի գիրքերոլն վրայէ ա– 

ռանց գիտնալու, թէ այլեւս պարապ են անոնք ւ 

1 1 Փ ե ս ւ ր ո ս պ ւ 

Ա/ւտուան ժամը 2 ՚. 

կը Հասնինք Ա՛ արա շի աո. քելի դաշտը, ուր խռնուած են գնդապետ 

՛Նորմանի զօրասիւնը, Ա՝ արա շի ֆրանսական ուժերն ոլ Հազարաւոր Հայ 

փախստականներ $ 

Իք աւարին մէք զիրար փնտռողներու երկար կանչեր ել երախաներոլ 

աղեկտուր ճիչեր կր բարձրանան զանազան կող մերէ : 

Հիլսիսային սառնաշունչ քամի մը կը փչէ Հալածելով երկնակամա-

րի ամպի ծուէններն ու սառեցնելով մեր ոսկորները տ 

Դաշտին բոլոր թուփերը բռնկցուած են տ Ե լ իւրաքանչիւր թուփի առ– 

քել* քանի մը Հ"գի կանգնած կը փորձեն տաքնալ: 

Լուսինը կը ծագի։ Ի՛նչ լուսին- լուսնի բեկոր մ ը , որ Հորիզոնին 

վրայ կը րացոլի՝ վիրաւոլ», արիւնոտ աչքի մը պէս։ 

մ*ամ ր^ֆ : 

Զօրասիւնը կը կազմուի, կը շարժի, կը բռնէ Էլ-Օզլռւի ճամբան։ 

Երկար, Հսկայ զօրասիւն մը, որ կը նաՀանքէ , Հակառակ յաղթական ըլլա-

լուն | Անոր կը Հետեւի Հայ փախստականներու կարաւանը, որուն կ՚ընկե-

րանայ մեր ( Հայկ • Լեգէոնի) քոկատը : 

Երկու բլրակներու միքեւէն դեռ կ՚երեւին Մ արա շի բոցերը տ Ու անոնց 

վերել զօրանոցը, որ Հրեղէն զանգուածի մ ը , վիթխարի խարոյկի մը վե– 

րածուած է Հիմա : 

Արշալոյսը կը ծագի Աղ Աոլ գետակին վրայ ւ Պայծառ՝ շքեղ արշա-

լոյս մ ը , որ երկնքի Հեգնանքը կը թուի ինծի՝ այրող քաղաքի դժոխային 

եղեռնին Հանդէպ ։ 

Հիլսիսա յին քամին կը շարունակէ փչել եւ ցուրտը Հետզհետէ կը 



II 

սա սա կան այ : Գետակին ափերը սառած՜ են ոլ. ճամրուն եզրերը մնացած 

ձիւնի շերտերը կարծրացած , մարմարէ սալեր դարձած ։ 

Առաւօտեան լոյսը յստակօրէն ցոյց կու տայ մեզի Հայ փախստա-

կաններուն վիճակն ոլ կերպարանքը : Շատերը եկած են առանց վերարկուի, 

առանց ծածկոցի , առանց որեւէ պաշարի ։ կան ալ որ իրենց տուներէն փ՛ա-

խած են յանկարծակի, միայն գիշերազգեստով ։ Բոլորին գէմքը կը կրէ ԳԸ~ 

րոչմը սովին եւ ՀրգեՀներու ոլ քարդերու սարսափին % 

Ոչ ոք կը նայի ետ։ Ոչ ոք կ՝ոլզէ նմանիլ ՛Հովտի կնոք։ 

կորաքամակ պառաւներ ու ծերունիներ՝ գալազաններոլ օժանդակս լ– 

թեամբ՝ կը քաշկռտեն իրենց խոնք, ուժասպառ մարմինը, ու կը Հառաչեն, 

կը տքան : Պատանիներ , բոպիկ ոտքերով , սառոյցներու վրայ կանգնած՝ կը 

սարսռան է Երախաները՝ իրենց մայրերու քղանցքներէն կախուած՝ կը տըր– 

տընքան , կը ճչան * 

- Ա՝ ամա՛> յողնեցայ։ Զի" ալ չալկէ ։ Ա՛լ չեմ կրնար քալել*** 

- Աամա՛ , անօթի մեռայ, կտոր մը Հաց*** 

- Ա՝ ամ ա*, ոռ լր կը տանիս զի"՛ Ես տուն կ՛ուզեմ վերադառնալ*** 

քքյե՚ղճ Հայ մայրեր։ 

* * * 

Ագ—Աու գետակին կամոլբքը այնքան նեղ է , որ անցնելու Համար 

կարգի պէտք է սպասել ։ Զինոլորներոլ եւ վւախստականներոլ բազմութիւն 

մը խռնուած է անոր առքեւ։ Տան կար ծ իրարանցում, աղմուկ, աղաղակ-

ներ ։ Թուրքերը կը կրակեն դիմացի բլուրներէն ։ Ա՚եզմէ կը վիաւորուին ե– 

րեք Հոգի։ Զօրասիւնի թնդանօթներն ու գնդացիրները անմիքապէս կը պա-

տասխանեն ու կը լռեցնեն թրամին։ Հանդարտութիւնը կը վերաՀաստատ– 

ուի բազմութեան մէք։ 

Զինուո բները շարքով կ՝ անցնին կամ ուր քէն ։ կարգը կոլ գայ փախըս– 

տ ականներուն ել մեզի տ 

Երիտասարդ կին մը խե լա դարած է ։ Ան իր գրկի փոՔՐէԿ երախան 

կը նետէ գետակին մ է ք , ու քոլրերուն վրայ Հակելովն կը քրքքայ, կը քըր" 

քըքայ... 

Աստուա՛ծ իմ, ի՛նչ զարհուրելի քրքիք է ա յ գ * 

ձ 

Ահա՛ նորէն էլ Օզլուն ։ 

Զիուս սանձէն բռնած կանգնած եմ մղկիթին մօտ ։ կը սպասեմ ՝Բափ– 

արվի է լին՝ որոշելու Համար, թէ ո՛ր տան մէք պիտի տեղաւորենք մեր զին-

ուո բները ։ ՚ Բ ի չ անգին, բարձրաստիճան սպաները շրքապատած են զօրավար 

՚Բերեթը ։ 

Օդանալ մը կոլ գայ Հարաւի կողմէն, կը սաւառնի գիւղին վերել եւ. 

մօտակայ արտերուն մէք ծրար մը նետելով կը Հեռանայ իսլաՀիէի ոլյլղու– 

թեամբ ։ 

՜ ^էգ Հեծիր եւ գնա շուտով այդ ծրարը բեր, կը Հրամայէ ինծի զօ– 

ր ավարը ։ 

Օդանաւին նետած ծրարը խոշոր պարկ մ ըն է , Գոր խումբ մը Հայ 

փախստական կիներ շրքապատած են ու կը շօշափեն ։ Ու՛րկէ՛ եկեր, ինչպէ՚ս 

Հա սեր են Հոդ ինձմէ առաք։ 
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֊ Ա ՛ ս ի տոււիեր կան մ Է Հը, կ՚ըսէ անոնցմէ դեռատի ու. նրբահասակ 
աՂ՚1ԻԿ. ^ Ը֊ ՚ երր պարկը կը խլեմ իրենց ձ եռքէն յ Հոտէն յա յանի է որ միս 

է՛՛՛ Մեղի ալ տուփ մը տոլր, եղբա՛յր, երկու օր է , որ բա՛ն չեմ դրած 

բերանս • • • 

- Ջեմ կրնար, Ք ո յ ր 1 ՚ ՚ կ \ կը պատասխանեմ : Տե՛ս, զօբավարը Հոն կե– 

ցած՛ կը սպասէ • « • 

Ու կը քշեմ ձինյ 

՚ թեւերը պաղասւապին իմ կողմը երկարած, կը շարունակէ 

աղաղակել. 

- ի՛նչ կ ՚ ը լ լ ա յ , եղբա՛յր ^ աոլվ։ մը մ ի ա յ ն ՛ . » 

Զ°րավարը բանալ կոլ աա յ պարկը: իսկապէս, պահած՛ոյ մսի տու-

փեր կը պարունակէ «սպաներուն Համարէ յ Տուփերը կը բաժնուին սպանե-

րուն է " ՚ 1 

ինծի բաժին ինկած տոլփը ձեռքս* ես հիմա կը թափառիմ փախը ս– 

տականներու խոլմբերուն շուրՀ, գտնելու համար քիշ առա Հո լան ագՀիկր, 

արցունքոտ աշքերով ու ա յնպէս Հեր մ աղաչանքով, տուփ մը կը խընգ– 

րէր ։ (*ա յց ի՞նչպէս գտնեմ զինքը այս րաղմոլթիլններոլն մ ԷՀ, որոնց վը– 

բայ իրիկոլան մութը կ՚իՀնէ արդէն։ 

Յուսահատ, միչտ տոլփը սեղմած ձեռքիս մ ԷՀ, կը մտնեմ այն տնա-

կէն ներս, ուր պիտի գիչերենք։ Գետնայարկ տնակ մ ըն է , մէկ բաժինով, 

որուն մէկ անկիւնը կապուած են մեր ձիերը, իսկ միւս անկիւնը նստած են 

իմ ընկերներս - տեղակալներ Հափտըվիէլը, Աճ էն ել Հ որն արին : 

Կը նստինք ընթրիքի։ Մսի տուփերը կը բացոլին յ Աակայն ես բնա՛ւ 

ախորժակ չոլն իմ, հակառակ ամբողՀ օրը ոչէնչ կերած ըԱալուս ։ Անտե-

սանելի ձեռք մը կը սեւլմէ կոկորդս ։ Աովահար աղՀիկը կը կանգնի երեւա-

կայութեանս առՀեւ՝ արցունքը աչքերուն։ Եւ իր ցաւագին պաղատանքը կը 

յամառի արձագանգել Հոգիիս մ ԷՀ՛ 

- Հ ի ՛ ն չ կ ՚ ը լ լ ա յ , եղբա՛յր, տո՛ւփ մը միայն 

1 2 Փ ե ա յ ա ս ո ր 

կլ-Օղլուէն կը Հեռանանք առտուն կանուխ, լոյսր բացուելուն պէս տ 

Ցուրտը աւելէ խիստ է այսօր ։ Ու փախստականներուն յոգնութիւնն 

ու անօթութիւնը աւելի զղա լի, աւելի՛ զգետնող ։ 

Հալելու անկարող բազմաթիւ երախաներ կը բեռցուին զօրասիւնի 

գրաստներուն ՛քրայ։ 

Ծերունի մը, ուժասպառ, կը կռթնի ճամբուն եզրի մէկ ժայռին, ու 

կը մնայ անչարժ ։ Իր տրտում նայուածքը միայն կը Հետելի Հեռացող կա-

րաւանին 8 

- Հալէ՛, Հայրիկ, ինչո՞ւ ես կեցեր։ Մենք զօրասիւնի վերՀապաՀ– 

ներն ենք. մեղմէ վերՀ եկողներ չկան այլեւս։ 

Զի պատասխաներ ։ Խօսելու, շարժելու ուժ չէ մնացած վրան ։ Աչ-

քերը կը լեցուին արցունքով եւ կը Հեւայ, կը Հեւայ... 

կը յիշեմ Գանիէլ Վարուժանի «Ծեր կռունկը 

կ՝անցնինք ։ 

* * * 

Կ՝անցնինք Գարապազտանի բլուրին կողէն է ճամբան կը նեղնա յ , կ ՚ ո -

լորուի, կը սողայ մացառուտներու մ Է Հէն ել քա ր քարուտն եր ու վկայէն։ 



* Ա * հ * 

Հովիտ մը կը բացոլի մեր առքեւ։ Հոն կանգ կխառնենք, կը Հանգըս•• 

աանանք երկու ժամ • կը ճաշէ՝ ով որ ուտելիք բան մը ունի ։ 

Բազմութեան զանգուածը կրկին կը քակոլի ։ Զօրասիւնն ու փաի/ըս-

տականնե բու կարաւանը կը վերա կազմ ուին ոլ կրկին կը բռնեն ճամբան՚ 

առա քո ւան կարգով : 

Եր^էԷնքը կը ծեփուի թանձր թուխպերով, կը վերածուի կապարէ մ ր– 

Ոայլ գմբէթիւ Ու ցուրտը այնքան կը սաստկանայ, այնքան բարկ ու այ-

բոզ կը դաոնա յ , որ փչող Հովը Հով չէ կարծես, այլ դժոխքի բոցէ 

Զօրասիւնի ուզտերուն եւ քորիներուն վրայ բեռցոլած երախաներէն 

շատերը սառած են՛. Մ եռած են՝ Բաց աչքերով, պաՀելով իրենց դէմքին բը– 

նական գոյնն ու վերքին արտայայտութիւնը տ Անոնք վար կ՚առնուին, կը 

նետուին գետին, լքուած պուպրիկներու պէս : 

Ա՝այր մը կը խոյանայ իր երախայի անշնչացած մարմնին եր– 

կոԼ ձեռքերովը կը բարձրացնէ զայն օգին մ է ք , ել անէծքներ կ՚ուղղէ եր-

կընքին ՚ հԸսԷ՛ , անգո՛ւթ Աստուած, ի՛՛նչ ըրած էր քեզի այս անմեզ պզտի-

կը, որ պատմեցիր զինքը այսքան սոսկալի մաՀով: Ըսէ՛ * է^նչ էր իր յան-

ցանքը« • • Ա՝եռնիս գո՛ւն ալ , անպիտա՛ն Աստուածդ ՚ ՚ ՚ : 

Ուրիշ կիներ կը փակեն իր բերանը, կը կշտամբեն, կը քաշկռտեն 

զինքը գէպի առաք: 

էԶգեցէ՚ք զիս տ կը պոռայ կատազօրէն յ էս ո°ւր երթամ ա՛լէ Ամոլ-

սինս զարնուեցաւ կռիւներուն մէք՝ թուրքերու կողմ է ։ Միակ զաւակս սա-

ռեցաւ ցուրտէն՝ Աստուծոյ պատՈլՀասով ; Ա՛լ ո® ւր երթամ, ինչոոլ եր-

թամ • • : 

^ շարունակենք քալել ։ 

* * * 

իրիկուան մութին Հետ կը Հասնինք Պէլ Փունաբ ։ Գիւղակը այնքան 

պզտիկ է , որ Հազիւ յառաքապաՀներոլն բաւած է իբր ապաստան տ Զօ-

րասիւնն ու փախստականներուն կարաւանը կը Համախմբուին, կը խռնուին 

անոր առքեւի դաշտին վրայ։ 

՚Նորէն զիրար փնտռողներու յուսաՀատ կանչեր : Նորէն իրենց փոք-

րիկները կոբսնցուցած ծնողքներու սրտաճմլիկ Հեծեծանքներ ։ 

Զինոլոբները կը լարեն իրենց ցածլիկ վրանները ոլ կը մտնեն անոնց 

մէք։ Փախստականները, խոլմբ—խումբ, փոթորիկի բոն ուած ոչխարի Հօտե-

րու պէս, կը սեղմոլին իրարու, կը կծկուին է կը պառկին ամպամած երկին-

քին տակ ։ 

Աղօթքներ, անէծքներ , զայրոյթի աղաղակներ% ամէն կողմ է ։ Ցուր-

տէն անվարժ սենեկալցիները վիրալոր շնագայլէ կաղկանձ իլն ի կամ վայ-

րի կատուի մլաւիւնի նմանող ճիչեր կ՛արձակեն ։ 

ԶարՀ ոլրելի՛ գիշեր է 

՝Բաւարածն Է այստեղը, թէ դժոխքի ճամբոլ Հանգրուանէ 

Մենք, Լեգէոնի չորս սպաներս (Հափտըվիէլը * ԱՀԷն, ՚Բօրնարին ու 

ես), բաւական խո չոր վրան մը ունինք։ Անոր մէք կը Հիւրասիրենք - աւելի 

ճիշգը՝ կու գան ապաստանիլ - երեք ամերիկոլՀ իներ, որոնք Մ արա շի ա – 

մեբիկեան Հիւանդանոցին մէք իբր ՀիլանգապաՀուՀի կը ծառայէին ւ 

Մ արա չէ զօրանոցէն, քորէէ մը վյւայ բեոցնելով բերած ենք սնտուկ 



II 

մը ուտելիք ել թիթեղ մը 1նօմ : կ՚ընթրենք՝ մեր հիւրերուն Հետ , անոնց ար-

ծաթէ պատառաքաղներով : ք)լ ցուրտին դէմ պաշապանուելոլ Համար , իւ-

րաքանչիւրս մէկ—երկու ղալաթ 110լք կը խմենք՛. 

Ամէնէն երիտասարդ ամերիկսլՀին կը փաթ թոլի Հօրնարիի վզին ու 

կը Համբուրէ զայն՝ սիրոլՀիի մը Համ արձակոլթեամբ ։ Միւս երկուքը, պա– 

ռաւ աղՀիկներ , կը քնանան իրարու գրկին մ ԷՀ։ Աճ էն ոլ Հափ տըվիէլը 

ճրագին առՀեւ նստած՝ կը վիճաբանին Փիէռ Լոթիի գրականութեան ու 

թրքասիրական արաայա յտոլթիլններոլն չո*֊րՀ՛ Ի՛նչ սիրտ ունին օտար-

ները • • • 

՛հուրս էն կը լսոլին սառողներոլ տնքոցներ ու Հռնդիւններ ։ Կը 

ուին Հեկեկանքներ , կականներ ւ Վայնասուն ւ 

Վրանի մուտքին բացուածքէն կը նայիմ դուրս յ 

Սկսած է ձիւնել... 

13 Փետրուար 

Զարթօնքի փողը կը Հնչէ ։ 

ԱմբողՀ աշխարՀը ծածկուած է ձիւնի թանձր խաւով է Ու տակաւին 

կը շարունակէ ձիւնել; 

Զարթօնքի* փող 5 ՎերՀին դատաստանի՝* փողն է արդեօք ւ ԱՀա՛ վը-

րանները կը քանդուին՝ տապալող մարմարակեբտ շիրիմներու պէս ՚ Սպի-

տակ գաշտը կ՚եռայ։ Ու ձիւներու տակէն ցատկող Հազարաւոր մարդկային 

էակները գերեզմ աննոցներէն յարութիւն առնող բազմ ութիւններ են կար-

ծես ։ Ո՛վ գիտէ քանիներ պառկած մնացին , յա լի ա են ական քունով, Համա-

տարած պատանքին տակ ։ 

ճամբայ կ՚ելլենք դէպի իսլաՀիէ ։ Այս անգամ անկարդ, խառն ի խու– 

: Բոլոր ձիաւորնեբը, բոլոր սպաները Հետիոտն կը քալեն՝ չսառելու 

Համար։ Ցուրտը այնքան արտասովոր է այնքան աՀալոր է , որ չուն չի խո-

նաւութիւնն իսկ կը սառի ոլ պրիսմակներ կը կախէ մեր ընչացքներէնէ 

Հազիւ ժամէ մը ի վեր կը քալենք։ Բայց արդէն չատեր կ՛իյնան 

ցրտաՀար ։ Ու էրենց մարմինները կը մեռնին աստիճանաբար , մաս առ մաս, 

ոտքերէն սկսելով։ Ա՚աՀը կոլ գայ երբեմն ալ դաւադէր խաբկանքով, քաղ– 

ցըր քունէ մը պէս, ու էր զոՀերը կը փակեն էրենց աչքերը մայրական 

գրգանքէ յանձնոլող մանուկէ Հեզութեամբ եւ նոյնէսկ ժպիտով։ 

Լեգէոնականները կ՛օգնեն փախստականներուն ւ Ոմանք իրենց վտիտ 

պաշարը կը բաժնեն անոնց Հետ ; Ուրէշներ , Հակառակ զինուորական • իրերով 

ծանրաբեռնուած ըլլա լնուն, երախաներ կը շալկեն կամ նեցուկ կը Հանդի-

սանան ծերեբուն ու ակարներուն : իւրաքանչիւրը կը Հանայ փրկէին ըլլալ 

էր դժբախտ ցեղէ զաւակներէն գէթ մէկուն։ 

Կէն մը ծունկէ կոլ գայ, թեւերը կը տարածէ դէպէ վեր ու կ՚աղօթէ « 

- Աստուա՛ծ, բաւակա՛ն է։ Ա՛լ ՎերՀ տուր մեր տառապանքէն« ».. 

Յաղթանդամ մարգ մը կը մ օտենա յ ազօթող կնոՀ եւ էր բռունցքը 

ճօճելով անոր գլխուն վեբեւ կը գոռայ. 

- Լռէ՛, յ էմ ա՜ր կէն։ Վերը աստուած չկա յ ։ Ս՛եր Աստուածը Հայ լե-

գէոնականն է ։ 

Լեգէոնականները արգահատանքով կը նայէն զիրենք <Տ,աստՈլած% կո-

չողին , կը խնդան գաոնօրէն. 

- խե՛ղճ մարդը , փախո՛ւկ է . • . կըսեն է • 



* Ա * Ի % 

Կը շարունակէ ձիւնել » • • 

Գե 
անի ձիւնը Կը թանձրանա յ , կը բարձրանայ մեր ծունկերէն վեր։ 

ճամբան բոլորովին կ՚անհետանայ անոր տակ տ Ու յառաՀապաՀներուն ձիէ– 

րը կը բանան նեղլիկ ճամբայ մը, ուրկէ Հազիւ երկու Հոգի կրնան կողք– 

կողքի քալեր 

Զինուորներն ալ՝ մանալանգ Աենեկալցիները, կը սկսին սառելով ի յ– 

նալ փախստականներուն պՀ ս տ 

Ջայն մը, որ բարձրաստիճան սպայի մըն է ապահովաբար , կը Հրա-

մայէ. 

- Հարուածեցէ՛ք կանգ առնողները^ զարկէ՛ք տատանողներուն է Ով **ր 

նստի կամ պառկի, այլեւս <ի կրնար կանգն իլ • . • 

Կը լսուին ապտակի, բռունցքի, մտրակի Հարուածներու շառաչներ : 

Ու ճիչեր, հա յհո յան քներ , օգնութեան կանչերէ 

Կը քալենք • • « 

Հոգեվար կին մը, ձիւներուն մԷՀԷն, իր ղողդոՀոլն ձեռքով ծրար մը 

կ՚երկարէ մեզի է 

- Առէ՛ք այս ծրարը, կը պաղատի է Ոսկի ալ կայ մԷՀը՛»՛ Թող ձեզի 

ըլլայ ։ Թող թուրքերուն չմնայ • • • 

Ոչ ոք կ՚առնէ ծրարը։ Ո^վ կը Համարձակի իր կրած ծանրութեան 

վրա յ ծրար մը աւելցնել ։ 

Նոր է՛՛ն ոսկիի ի/օսք ։ Փախստական մը Հաց կը խնգրէ լեգէոնական-

ներէն, իւրաքանչիւր կտորի վա խաբէն ոսկի մը առա Հարկելով: Լեգէոնա-

կան մը իր Հացին վերՀին կտորը կու տայ անոր, գեղին ոսկին կ՚առնէ ձեռ-

քէն ու կը նետէ Հ եռո՛ւն ։ Եւ ում գին ապտակ մը կ՝ի Հեցն է իրեն գրամ ա-

ռա Հար կողի երեսին է 

Կը քալենք է 

ձ 

Կը շարունակէ ձիւնել ՀետզՀետէ աւելի բուռն, աւելի՛ խելայեղ թա-

փով՛. 

խենթեցած քամին կը ճան կռտէ ի Հա ծ ձիւնը, անոր փոշին բարձրա– 

ցընելով կը խառնէ տեղացող ձիւնին ու կը զարնէ մեր գէմքին, մեր աչքե-

րուն է 

կը քալենք Հալկո յրներոլ նման, տարտամ ոլ բեկբեկուն նա յ ուած– 

քով։ 

կը քալենք ձիւնէ ծովի ալիքներու վրայէն եւ ձիւնափոչիի ամպերոլ 

մէՀէն։ 

Սիւնով պարոլրուած, քալող ձիւնամարգեր դարձած ենք ամէնքս ալ։ 

Ու մեր քալուածքը գերմարդկային զուպար մըն է մաՀուան դէմ ։ 

Մեծ աւետիս մը, որ զօրասիւնէն կը փոխանցուի փախստականներու 

կարաւանին, կ՛ողք ունուի ցնծութեան աղաղակներով ւ 



է Ա Գ Ի ն Ա 

• ֊ Հասա՛նք ք Հասանք • • • 

Ոչ , չենք Հասած՛։ իսլաՀիէ կարծուածը Զենճիրլին է ՛ – փոքր, լքուած 

գիւղակ մը) ուր Հազիւ քանի մը Հարիւր Հոգի կը յ ա քողին ապաստանիլ 

տնակներուն մէք իրարու վյրայ գիղուելով յ 

իսլաՀիէն Հեռու է գեռ: 

՛հեռ շատ պիտի քալենք: 

**• 

իրիկուան մութը կ՝իքնէ, կը դաշնակցի թուրքին դաշնակից ձիլնա– 

մըրրիկին։ 

Կը մ ոլորինք ։ 

կ՛ անցնինք պուրակներու մ էքէն, որոնց ծառերը սքօղոլած Հրէշներու 

երեւոյթն ունին ։ Հքղթ"»յ կազմած՝ կը Հետեւինք իրարու, մեզմէ առաք ան– 

լածներուն տարտամ դծէն, մեքենաբար ու լռին։ Ու մեր երկար ձաՐքերր 

կը նմանին սպիտակ ուրուականներու անձայն սւ անծայր թափօրներու։ 

Շատ անգամ կը կոխենք սառածներու մ արմ իններուն ՛էրա յ , զորս 

ձիւնը փութացած է պատանքել։ Ու երբեմն՝ կիսամեռներու ձեռքեր կը 

կառ չին մ եր սրունքներուն կամ մեր Հագուստին ։ 

Բայց մենք այլեւս չենք ԳԲա ՛էիք՛» Հենք Հետտքրքրոլիր սառող ան– 

Հատներով։ ԱնՀատը գարձած է աննշան մանրամասնութիւն։ Հիմա ամբոզք 

խոլմբեր կը սառին ։ 

Ու սառող խումբերուն Հոգեվարքի Հռնդիւնները, անգրաչխարՀա յին 

խորունկ ոլ տրտում տնքոցներոլ նման, ընգՀանուր լռութիւնն եղծանելով^ 

կ՚եբկարին * * » 

՝Բիչ առաք, երբ կիներ ու երախաներ չալկելով անցուցի վտակէ մը^ 

քուրը ծունկերէս վեր բարձրացաւ ու թավւեցաւ մոյկերէս ներս 8 Կը զգամ, 

որ այգ քուրը սկսած է սառի լ , կարծրանալ։ Ու ինծի կը թոլի % թէ երկա-

թէ մամուլ մը կը սեղմէ( կը ճզմէ ոտքերս ու կը վւշրէ անոնց ոսկորները։ 

ինծի կը թուի | թէ կատաղի իժեր պ ԱՈ լած են սրունքներուս ու քիղերւթ կր 

բզկտեն իրենց թունաւոր ժանիքներով ։ 

ՈՈւբ մնաց է * ՚ Ո լ ր մնաց, ոՈւր մնաց իսլաՀիէն է 

Ես իոնչպէս պիտի կարենամ Հասնիլ Հոն՝ իմ այս դժբախտ ոաքե*~ 

Տ անկարծ՝ վայրաչարժի սոլլիլն մը, որ կու գայ Հեռոլէն % ձիւնա– 

՚ ^ Շ յ ՚ է ՚ է Կ Ւ յորձանքներուն ընդ մ է քէն եւ խալարին խորերէն, փրկութեան 

քաղցր Հրաւէրի, մայրական սրտագին կանչի մը պէս ։ Այգ խորՀրգալՈբ, 

այգ Հեռաւոր ու անտեսանելի վայրաշարժը կը կատարէ մոգական փարոսի 

գեր | մեր մոլորած է յուսաՀատ բազմութիւններոլն Համար տ Ու անոր ան* 

ղադրում սոյլը աստոլածային շունչ է , որ շարժուն, քալող դիակներուն կը 

վերադարձնէ իրենց Հոգին։ Ու ձայներ կը լսուին • 

- Փա՛ռք քեզ Աստուած • • • 

- իսլաՀիէի կա յարան էն է՛՛՝ Մ եր յառաքապաՀներ ը Հոն Հաւթած են 

ուրեմն; 



Ր Ա Գ Ի > 

- Հաճութի՛ւն է Հ ի չ մըն ալ տոկանք : Հնուտով Հանգրուան պիտի Հաս-

Ու բնութեան անողոք տարերքին ու մաՀոլան դէմ մեր պայքարը նոր 

թավա կը ստանա յ ։ 

Իմ ոտքերս* ցաւին սա սա կութ են Էն ընղ արմացած են է ՏՀանոնք կը 

քաշկռտեմ ծանր իրերու, չարչարանքի գործիքներու պէս, փա յա է սրունք-

ներ գրած Հաշմ անգամ ի տատանումներով: Բա յց - ի՛նչ Հրաչք - տակաւին 

կը յաՀոզէմ քալել • • • 

ՎերՀսւպէ՚ս - աՀա իսլաՀիէն յ 

Զօրասիւնն Ոլ փախստականներու բազմութիւնը՝ Հեղեղէ պէս՝ կո-

ղողեն կայաբանը, անոր չուրՀԷ տարածութիւնն ու ամբողՀ գէլզԸ * Հազա-

րաւորներ կը մնան անապաստան , ձիւներուն մ ԷՀ ու տեղացող ձիւնին տակ, 

առանց պա ասպարուելիք անկիւն մը գտնելու տ Ո*֊ չատեր կը սառին, կ՛ան– 

շընչանան այգտեղ, Հանգրուան Հալլնելէ ել փրկուած ԸԱաէոլ– պատրանքը 

ունենալէ յետոյ X 

իմ ոտքերս այլեւս կը մերժեն որեւէ շարժում: կանգնած եմ կայա-

րանի շէնքին մօտ , թեւերս սեղմած կուրծքէս, լուռ ու անշարժ է ՍԼօզն աոլ– 

քի նմանող սարսուռ մը, որ սրունքներուս ոսկորներուն ծուծէն կը րխի 1 

կը բարձրանայ ծունկերէս վեր ու կը Համակէ ամբՈղՀ մարմինս ։ Հ ունքերս 

Կարձագանգեն սրտիս արագ զարկերուն : Զգետնող թուլութիւն մը կոլ գայ 

վրաս ոլ կը փռուիմ կակուղ ձիւնին վյրայ • . » 

Մէկէն՝ զոյգ մը ուժեղ թեւեր կը գրկեն մէՀքս - Լեգէոնական մըն 

է , որ շաչկեէով կը տանի ղիս տախաակաշէն տնակէ մը ներս ւ Հոն են Հափ– 

տըվէէլն ու ուրիշ ֆրանսացի սպայ մը իրենց ծառայող երկու զինուոբնե– 

բոլ Հետ : » 

Տնակը ղոլռ չունի ւ Հանգած են նաել պատոլՀանները անոնց վւայ-

տերով կրակ վառելու Համար : 

Զիս կը պառկեցնեն կրակին մօտէ Նախ քիչ մը ՈօԱ՛, ապա* տաք շօ–> 

ք ո լ ա կը խմցնեն ինծի : 

կը փորձեն քաշելով Հանել սառոյցով ագուցուած Ու կարծրացած 

մոյկերս« բայց չեն յաՀոզԷր ՚ Պէտք կ՝ըլլայ խոշոր գանակով մը ճեղքել ոէ. 

կտոր—կտոր Հանել զանոնք ։ 

Ոտքերս՚ ազատոլելով իրենց սառոյցէ կաղապարէն արագօրէն կ ՚ ո ւ -

ռին ։ Ու այնպէ՚ս, այնպէ՜ս կը ցաւին՛ . . 

14 Փետրուար 

Գիշերը բնաւ չկրցայ քնանալ՛, ք) աքերուս ցաւէն* մինչել լոյս տանՀը– 

ւեցայ, տքացի, ընկերներուս ալ քունը խանգարելով։ 

Հիմաճ ոտքեյւս սկսած են սեւնալ, սենեկարյիի ոտքեր գառն ալ յ կար-

ծես գրուած են բորբոքուն կրակի մկՀ ու կը խանձուէն։ Եւ անոնց ուռեցքը 

Հասած է սրունքներուս կէսէն ՚. 

Մէնակ եմ տնակէն մ ԷՀ՛. Հալիտըվիէլն ու միւս սպան գացին զբաղիլ 

գումարտակներով՝ իրենց Հետ տանելով նաեւ մեզի ծառայող զինուոբնե-

րը։ * Հ է չ յետոյ կը վերադառնանք՛», ըսէն ՚ սակայն դեռ չվերադարձան։ 

Զիս մօտեցուցած են քանդուած պատուՀաններէն մէկուն, ոբպէսզէ 
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կարենամ դուրսը գիտել ։ ձիւնապատ աշխարՀը պրիսմակի , ք*իԼ(՚եզի եւ 

զանակներ ու. ցոլցւսՀանգէսներ սարքած՝ կը շողշողա յ կապոյա երկնակա-

մարն ի վեր բարձրացող պայծառ, արեւին աակ : 

Զինուորներու. խմբակներ ղիշերոլան մեռեչներր կը Հաւաքեն է 

Դիմացի պաաին առ քել լեղ կոնական մը կծկուած Է՝ երախայ մը 

Գրկին մէք։ Ս առած են երկուքն ալ՛՛՛է Կր ճան շնամ այդ լեգէոնականր ։ 

Աէտօ կը կոչէինք ղինքր՛. Բնիկ Լաթաքիոյ շրքանի աբաբախօս Հայ գիւղէ 

մըն էր է Հարալային Ամերիկա յէն կամա լոր եկած։ Խիզախ, ազգասէր երի-

տասարդ մ ը , որ Հայերէնը սորվեցաւ Լեգէոնին մէք ու այլեւս ուրիշ լեզու 

չխօսեցաւ։ իր գէմքին պաՀած վերքին արտայայտութիւնը ենթադրել կու 

տայ ինծի, թէ երքանիկ մաՀ մը ունեցաւ, կարծելով որ ազատած է կեան-

քը ով գիտէ որքան տեղ շալկած ու գուրգուրանքով կրծքին սեղմած այգ 

անտէր երախային ։ 

Երեք ղինուորներ՝ պատգարակներու վրայ դրուած՝ կը տարուին գէ-

պի կայարանը։ կը լսեմ անոնցմէ մէկուն աղաղակը. 

— Չեմ ուզեր Աաանա զրկոլիէ ՚ • ՚ չեմ ուզեր , որ ոտքերս կտրուին • • » 

Տարօրինա՛կ տպաւորութիւն հ ինծի կը թոլի, թէ ես եմ այդպէս պո-

ռացողը| թէ իմ ձայնիս արձագանգն է որ կը լսեմ ։ 

կը նայիմ ոտքերուս : Ալ ^երեւակայեմ որ արդէն կտրուած են ա– 

նոնք ։ Կ*երեւակայեմ, որ զէնքի ընկերներս կը վերադառնան յաղթական կը~ 

ռիւներէ կամ Հպարտ տողանցքներ կր կատարեն, մինչ ես նետոլած եմ Հաշ– 

մանգամներոլ յատուկ անկելանոց մ ը , անպէտք կոճղի մը պէս։ 

%այուածքս կը բաժնուի, կր Հեռանայ ոտքերէս ոլ էլ երթա յ սեւեռ– 

ուի լ մեր տնակին մէկ անկիւնը կախոլած ատրճանակիս յ Մագնիսական ի՛նչ 

զօրութիւն, մոգական ի՛նչ ուժ ունի այսօր ատրճանակս , որ մարմինս այս– 

պէս անգիմագրելիօրէն իրեն կը քաշէ • • • 

Աողալով Հասած եմ տնակին կեդրոնը, երբ ինծի անծանօթ ոլ Հա-

րիւրապետի աստիճանով թմիշկ մը ներս կը մտնէ* ընկերակցութեամբ 

՚Բափտըվիէլին է 

- Ո՛չ ) չե՛մ ուզեր , որ ոտքերս կտրուին • • • 

կասկած չկայ, թէ այս անգամ ես եմ այգպէս պոռացողը։ 

Բժիշկը ուչադրոլթեամբ կը քննէ ոտքերս եւ Հայրական շեշտով մը 

կ՚ըսէ ինծի. 

«• Հոգ մի՛ ըներ, տղաս : Այսւոեղ պիտի պաՀեմ Ու անձամբ պիտի 

դարմանեմ քեզ է ՎստաՀ եմ է թէ պիտի յաքողիմ փրկել ոտքերդ % 

Բժ՛իշկը պիտի փրկէ՛ ոտքերս ՚ ՚ ՚ 

Բայց ոՈվ կրնայ, ո"վ պիտի կրնայ այլեւս փրկել իմ Հոգիս* արիւ-

նի , ՀրգեՀի եւ սպիտակ պատոլՀասի աՀաւոր տեսարաններու յ աճա խան -

քէն* 
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Ցիշում եմ դեռ մի հաճելի երեկոյ • 
Արտերի մէջ հին ու. չքնաղ այն գիւղի: 
Մենք սիրեցինք այղ սիրելի երեկոն 
Ու պահեցինք մեր մէջ պահն այդ հաճոյքի։ 

Ծաղկաերիզ, գալսւրաձիգ ճանապարհ • 
Ու գիւղացի աղջիկներ սեւ աչքերով, 
Ու երջանիկ իփնդ ու ծիծաղ, երգ ու պար, 
Ու գունաւոր շորեր, շորեր շարքերով: 

Ու յիշում եմ անաաււը ղով ու անմեղ, 
Լեռնե՜ր, լեռնե՜ր, կորան ղմրուխտ կանաչում, 
Ու նարնջի ծառերի տակ հեւքը մեր, 
Ու վիրաւոր, արի ւ նա քամ մի թռչուն : 

Երանելի՜ , երանելի՜ երեկոյ • 
Արտե՜ր, լեռնե՜ր, հորիզո՜ն |սոր ու անտակ, 
վարդե՜ր , արրած սոխակների հեգ երգով, 
Ու հիացո՜ւմ, ու մոռացո՜ւմ, ու անտա՜ռ։ 

Քիշում եմ դեռ ծաղիկները մետաքսէ, 
Ու մթնշաղ խոնաւ ու լուրթ կանաչում՛ 
Եւ արցունքոտ մի <("յգ աչքեր մեծ ու սեւ , 
Ու վիզը կախ , մեռած , մեռած մի թ-ռչոլԱ... 

Լա Հի քան 
ԴԵԻ 
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Ծովափի թաՏ ա լա զին վ ր ա յ , ոլր 

աղի Հուրը միշտ իր տիրապետութեան 

սահմանը կը վախէր, կանեվւէ Հասա Հը~ 

՚ լաններով կապուած Էին ձկնորսներու 

նալակներր ք Կ՝ՐԱայԷ^* օրեր որ անոնք, 

լքուած, մոռցուած երեւոյթով մ ը , Ալ– 

ռիկ 1լ օրօրուէին Հուրերուն վ ր ա յ * րայ$ 

այս առաւօտ ծովը, գէշ երազէ մը ար– 

թընցողի սլէս, սրտնեղ էր՝ ու րանի մը 

չէր Հանդուրժեր ։ Յուրտ էր՛ մէկը այն 

ցուրտերէն, որոնք Հագուստներուդ մ Է— 

Հէն մինչեւ ոսկորներդ կը թափանցեն է 

Ծովափին, ուր միչտ քանի մը թափա-

ռողներ կամ թեւը ազՀկան մը ՝ մԷՀքին 

չոլրՀ սիրաբանող տղայ մը Կ Ը է է ա յ 

մարդ մ ա ր դա ս ան ք չկար ւ Հովը արեւել-

քէն էր ու նաւակները, երկար Ժամանակ 

կապուած մնալէ ձանձրացած շուներու 

• պէս կր կրծէին իրենց կապերըտ Համին, 

տանիքներէն բարձրացող ծուխի ամպե-

րուն մ ԷՀ մտնելով կը ցրուէր զանոնք ու 

կապոյտ ծովէն բարձրացող ամէն ալիք, 

սպիտակ փրփուրով էր վեր Հացած է 

Ջկնորս Թամին, որ ծովափի այդ 

տուները ցամաքին կապող խարխուլ ու 

փայտաշէն կամոլբՀին էն մօտերը կապ– 

բէր , ա յ գ առաւօտ արթնցած էր բերնին 

մէՀ լեղի Համով մ ը , ու քանի որ կին 

չունէր իր սրտնեղութիւնը անոր գլխոլն 

թափելու Հ - ան տասը տարի աոաՀ մե-

ռած՛ էր երկունքի պաՀոլն « սկսալ պո– 

էւտլ իր քով ւէնտցած զալկին՚ ճօզէֆին : 

- Շարժէ՛ , տղա՛ս , շարժէ՛, կէսօր 

եղաւ, կօշիկներուդ մէՀ ՀաղՀի քա՞ր 

կայ. . . 

Նախաճաշի Համար ձոլ եւ խոզա-

պուխտ կերան* կուլ տուին սեւ ու տաք 

սուրճը եւ աճապարանքով ք Հայրը առ-

Հեւէ ն , տզան ետեւէն, վար ի Հան կիսա-

Ո Ի Կ Ն Ո Ջ 
Ջ ՚ Ը Լ Լ Ա Ր . . . 

մաշ ու մամռապատ սանդուխներէն Հ Տա-

րիներու ղոբծածոլթեամբ այրած—մրկած 

ծխամորճը իր ակռաներոէն մ ԷՀ սեղմած, 

Թամ, մրթմռթալոէք կաղօթէր : կ*աղօ– 

թէր տարիներէ մնացած սովորոլթեամր 

մ ը , առանց երբեք վախնալու թէ կրնա-

յին Աստուած կամ Աստուածածինը, 

շՀասկնալ իր ըսածը, չլսել իր խնդրան-

քը որ արդէն շատ մեծ բան մըն . ալ 

չէր ՚ ՛ – ՏաՀող որս՝ ու ապաՀով վերա-

դարձ ք 

Նաւակին ութ—տասը քայլ միայն 

մնացած էր երբ անդրադարձաւ, թէ ինք 

բան մը չէր վերցուցած Հետը, ու տը– 

ղան էր որ կը կրէր ամէն բեռ * Ուռկան, 

պարան , դոյլ , գինիի փարչ • » • ք*եղնած , 

տխուր ու փափկակազմ մանչ մըն էր 

այգ տզան ալ, որ չես գիտեր ինչո՛ւ, 

Հակառակ լաւ ուտել խմելուն ու ծովոլ 

առողՀ օդին մ ԷՀ ապրելուն, առոզՀ չ է ր , 

Վրայ չէր գար ՚. իր Հայրական սիրտը քիչ 

մը վրդովուեցաւ յ 

- կ՛ուզե՞ս, քեղի ձեռք մը տա՞մ, 

ճօ՚, 
- Զէ՛ փա էխս , արդէն Հասանք տ 

Հայրը գոՀ մնաց պատասխանէն : 

Թող չարքաշ մ եծնա յ , մ տածեց ինքն ի– 

բեն՛ ես չեմ գիտեր պարագայ մը որ մէ-

կը, քիչ մը ծանր աշխատելու Համար 

մեռած ըլլայ*• * Արդէն ալ երախայ չ է , 

կարգեմ՝ կը կարգուի * * * Աս տո լած ած– 

նայ տօնին տասնելութ տարեկան պիտի 

Ըէլայ * ես , ա յ դ տարիքիս * * • (քտածման 

թելյը ուղղութիւն փոխեց, ետ գնաց քա-

ռաղուն տարի ես ա յ դ տարիքիս սիրա-

հարուած էի ինձմէ առն ուա զն տասը տա-

րի մեծ ազՀկան մը՝ էմմային Հետ, ու 

մինչեւ կէս գիշերները, կամ կիթառ կը 

նուագէ ի անոր պատին տակ ել կամ՝ > • < 
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Օրերը ի՛նչ շուտ անցան, որքա՛ն երջա-

նիկ էի այդ օրերուն* •• աշիւարՀի վրայ 

Հոգ մը չունէի • Հօր են ական աանս 

մէք՛՛՛ Ե" ի՞նչ տուած եմ, ի՞նչ ոլնիմ 

8ո "իրար աաչոլ գաւկիա • • 

փափկացաւ տ 

- Զգո՛յշ* աղաս, ոաքերգ չթրքես, 

՜ցուրտ է : Գինիի փարչը աոի° ր Հեագ տ 

- Այո փափա $ 

Արգէն նաւակին մէք էին։ Հարիւ-

րաւոր ճայեր է անճիգ , կը սաւառնէին ի– 

րենց չորս կողմ ր, ու երբեմն վար սլա-

նալով , ալիքի մը կաաարէն կամ ծոցէն 

կը իքլէին փայլուն թեփերով ձուկ մը է 

- Օգնէ ինծի որ աոագասաը բա-

նանք, արգէն ուշ է , ըսաւ Հայրը աղոլն 

ու ձեռքը ճ ակտին գրած, Հետաիւոլգեց 

Հորիզոնըհ 

- 8 ի ս ո ՚ ւ ս քրիստոս, օդը 1լաւրոլի. 

արդեօք ի*նչ ընենք, ե*տ դաոնանք • • • 

- ՛հուն գիտես փափա ւ 

- Երթանք բաիւտերնիս փորձենք, 

շատ չենք կենար, կը վերադառնանք $ 

- Ա յ ո ՛ , փափա $ Գոլն գիտես փափա ։ 

թ՝ամի ի նաւակը Հարսի պէս աղուոր 

էր տ Անոր առագաստները% ձիւնի կամ 

ծովոլ փրփուրի պէս սպիտակ : Գարու-

նը , Հայր ոլ որդի, լման երեք օր աշ-

խատեցան անոր վրայ մինչեւ Որ կողերը 

լալ մը մաքրեցին ու ջնարակեցին ՚ յա-

տակին փակած խեցիներն ու քբմամուռ-

ները լալ մը խոզանակեցին ։ 

Երբ նայլընէ առագաստները Հովով 

լեցուեցան, նաւակը թռաւ քոլրերուն վը– 

բայէն ։ 

Թ՚ամին, ոտքի, մազերը Հովին, դի– 

նիի փարչը ծալուած բազուկին վ բ ա յ 

Հանգչեցուցած քանի մը լեցուն կում 

խմեց ու զայն աղուն երկարելով, ը– 

սաւ գորովով • 

- Փորդ տաքցուր $ 

Երգել սկսալ ւ Մ եծ ու առողք թոքե-

րը ծովոլ բուրումով յագեցած օդով լե– 

ց ընելով , գլուխն ԱԼ լա յն կուրծքը բաց , 

անտաշ բայց ամուր ու Հաճելի ձայնով 

մը, կ՝եր գէր ։ Ծովէն ետ չեկող անբախտ 

ձկնորսի մը յիշաաակին վբայ ձեւուած 

երգ մըն էր երգածը։ Երբ անդրադար-

ձա». այգ բանին, ձայնը կտրեց Ու դար-

ձաւ իր աղուն• * 

- Գիտելս ք շքօ, երբ քսան տաբու ըլ-

լաս , քեզ պիտի կարգեմ տ 

- Ա յ ո ՛ , փափա » 

- Տղայ, դուն Հայո՜. փափա-ֆ ըսելէ 

զատ ուրիշ բան չե՛՛՛ս գիտեր ։ 

- Այո՛ ք փափա, գիտեմ, ոչ ըսել ալ 

գիտեմ փափա : 

- Ուրեմն, ըսածս գործիդ գալուն 

Համա՛՛ր էր որ Հա յո փափա* ը սիր X 

- Այո, փափա : 

- է , մէկը գտաՐծ ես, մտքիդ մէք 

մէկը ունի՛*սւ 

- Այ" , փափա ։ 

֊ Ո ՞ վ է , ես կը ճանչնառմ: 

- Սինյոռինա Ղ՝որան : 

- Ո*վւ 

- Գիտե՛ս, Գորան : 

- Փոնթիներոլ աղ1ի°կըւ 

- Այո , փափա : 

- Կը սիրելս զէնքըյ 

- Այո , փափա : 

- Ան ալ քեՈզ, էնք լուր ունի՞ զինքը 

սիրեշէգ X 

- Այո, փափա : 

- Զինքը Համբուրա՛՛ծ ես։ 

Տղան պաՀ մը վարանեցալ, յետոյ 

պզտիկ ձայնով մը, ըսաւ• 

- Այո , էխս փա ։ 

- Վայ անառակ ՚ • • 

- Այո՛ փափա : 

- Է, ան պզտիկ չէո քեղէ Համար։ 

- Զէ փափա, երբ ես քսան ըլլամ, 

ան ալ աասնեւութ կ , ր / / ա յ ։ 

Լռեցին ։ կապոյտ կանաչ քոլրերուն 

վրայ նաւակը կը սուրար է Ափէն բաւա-

կանին Հեռացած՝ ծովուն բացերը Հա-

սած էինւ իրենց աք կողմը, քոլրերուն 

՛էրա յ , Հանգչելու Համար թառած մրըր– 

կաՀաւերոլ պէս, Հեռոլէն էլ երեւէին ու-

րիշ Հ կնորսներու նաւերուն առագաստ– 

նե Ր Ը ։ 

Հոս կենանք ու բախտերնիս փոր-

ձեն* 

- Այո փափա: 

Փորձեցին ( Բան մը չկրցան բռնել ։ 

Միայն քանի մը Հատ փշոտ ոլ արՀա– 



•մարՀելի ՝ ձուկ է Հաւաքեցին ելռկանը ու 

պատրաստուեցան աեղ փոխելու: 

- Ա՝իլս ձկնորսներուն քով երթանք , 

կէս Ժամ Է անոնք իրենց տեղէն չեն չար-

ժած, րոալ աղան Հօրը։ 

- խելքղ շՀտսած րաներոլ մասին մի 

խօսիր, ղայն մեղմ յանդիմանեց Հայրը, 

ես ձուկ գանելու Համար Ոլրիշի օգնու-

թեան՛ պէտք չունիմ է Ու կոշտ ամուր 

ձեռքով մը շփեց իր քառակուսի կզակը, 

որուն վրայ երեք—չորս մօրուք կը սեւ-

նար : 

- Այո՛ փափա : 

- Ղ,եկր ամուր բոն Է ել զգոյշ եղիր, 

աոազաոաներր սլիաի դարձնեմ է 

Այո՛ փափա ւ 

Տղան Հիմ ա ղեկը բռնած Էր ու քա-

նի որ ալ ուբիչ ընելու գործ չունէր, կը 

մաածէր– կը մաածէբ թէ Հայրը բա-

րի ու խելացի մարգ մըն էր» թերեւս 

բոլոր Հայրերուն լաւագոյնը• ինչպէ՜ս 

ալ գիացաւ թէ մէկը կը սիրէի* ու Հար– 

ցուց ա յգ մասին * • • Աք . •• Գո՛ րա , Գ ո՛-

րա , Գո՛րա , բալիկ • • • Ամէն բան պիաի 

ընեմ քեզ երջանիկ ընելու Համ ար . «• Ծո-

վէն մարգարիտ պիտի որսամ, երկին-

քէն՝ ա սաղեր թնա՛լ , բ ն ա ՚ լ պիտի 

չլացնեմ քեզ ։ Եթէ միայն գիտնաս թէ 

որքա՜ն կը սիրեմ քեղ... Եթէ միայն 

գիտնաս թէ քեզ Համբուրած > քովգ ե– 

ղած պաՀերոլս սիրտս կըսէ - • * 

11 ել մազերուգ գէզին աակէն դուրս նա-

յող ականՀդ իսկ սիրուն է ՛ ՛ * 

Ցետոյ մտքի աչքերով տեսաւ իր 

ապագա յ երՀանիկ բո յնը Հ 

կը– ձիւնէր ամէն կողմ. ծովին վը– 

րայ՛ աւազուտին վրայ հ շամբերուն վը– 

բայ, իրենց ապագայ տունին կարմիր 

կղմինտրով տանիքին վ ր ա յ * . . Անպայ-

ման տանիքը կարմիր՝ ու պատերը ճեռ– 

մ ակ պիաի Ըէէա յէ՚ն ՜ ներսը է օճախին 

մ ԷՀ, մեծ կրակ մը կը ճարճատէր ու սա-

նին մ ԷՀ կ՛եռար կենսատու ձկնապուրը 

տունը լեցնելով իր աղոլոր բուրումով։ 

Գորան Հակած է օրօրոցի մը վրայ ոլ 

կաթ կռլ տայ իր երրորդ զաւկխն՝ որ 

մանչ մըն է՛. Երբ մեծնա յ , իրեն պէ*» 

ձկնորս պիտի չըլլա/1 ^մ-իշկ, փաստա-

բան , օբերայի երգիչ կամ դատալոբ պի-

տի Ըէլայ • • • Եր տունի գետնայարկին 

մ ԷՀ պատրաստուած գինի պիտի չխմէ , 

այլ աշխարՀի լաւագոյն Հնձաններէն 

ներած ուած շ ա լ ք թ ա յ ն : 

Արդեօք այո երբոբդէն վերՀ քանի՞ 

զաւակ ունենալու եմ * • » Երեք ե՞ւս է թէ՛ 

չորս՝ որ ընդՀանուր գումարը եօթի 

Հասնի ՚ . . Եօթը բախտաւոր թիւ կը Հա-

մարուի է 3 ա Հորդ անդամ Գորան տեսնե-

լուս իրեն խօսելու եմ այս մասին ու Հի-

մ՛ ա կուրն է Համաձայնելու ենք է Ես կու-

զեմ որ տանս լեցուի պ ա ւ ք պ ի ն օ ն հ ր ւ ւ վ , 

ես կ՛ուզեմ որ տունս լեցուի անոնց աղ-

մուկով, անաոակոլթիւնովգ կռիւներով 

ու սէրով. . • Ես ալ, օճախին Գ լ ՚ ՚ ՚ փ ՚ Ը 

նստած, խաղաղոլթեամբ պիտի քաշեմ 

ծխամորճս ու սիրտս , պայծառ օրոլայ 

երկնքին վրայ սաւառնող ճայի մը պէս, 

ուրախ պիտի րցայ » » • 

Ցուրտէն գանգատող Հօրը ձայնը 

ընդՀատեց իր մտածման թելը ու վերա– 

դարձուց գէնքը ներկա յին : Ո ւռած ա– 

ռագաս աներով ու գէշ կերպով մէկ կոդ~ 

մին Հակած, նաւակը կը սուրար յ Եր-

կինքը ամպամած էր Ու Հո*֊րերը սեւ ըլ-

լալ կը թուէին: Ետելնին, ցամաքին 

սաՀմանագիծը կը Հալէր, կը խառնոլէր 

ծովին, ոլ Հեռուն, ծովածոցին կռնակը 

բարձրացող մետազեայ մեծ կամուրՀյլ, 

Հիմա թե թեւ, թափանցիկ մշուշէն ոլ 

Հեռաւոր ութ են էն գորշ է անորոշ գիծերով 

իր ցանցը բացած առասպելական սար-

դոստայնի մը կը նմանէր Հ Իրենց շրւրՀ 

կամ իրենց Հետեւող ծովա յին թռչուն-

ներ չկա յին ոլ, պրկոլած պարաններուն 

մէՀ, Հ"վը կը ոուչէր * Ալիքները շառա-

չելով կը փշրուէին նաւակի կողերուն 

վրայ ու Հուրի ւիոշին ծովոլ աղի Համը 

կը բերէր իրենց շրթնեբուն» 

Անգամ մը, աղուն ւքաքէն անցաւ որ 

Հարցնէ Հօրը թէ Հո՞ւր կ՚երթանք՝^ , բայց 

անոր դԺգոՀոլթիլն պատ ճառելէ վախ-

նալով, լռեց՝ ու յանձնուեցալ իր երա-

զանքին : 

Երբ բաց ծովուն վրա յ մինակ էին, 

միս մինակ , առագաստներուն մէկ մեծ 

մ ասը առին վար եւ ուռկանը նետեցին 
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ովր է Ցանցը ճոզփիւնով ինկալ քուրը 

ել Խուզուեցաւ է Բազմաթիւ պղպքակներ 

մեռան իրենց չ Ո է ֊ ր ք ։ ՀՈ*Ս՝ ուժգին շՈւնչ 

մը գէձ ^րպով օրօրեց իրենց նաւակը։ 

Պահ մը վերք, երբ Հայր ու որդի ձեռք 

ձեռքի տուած ուռկանը դուրս կը քա-

շէին քուր Էն յ աարեց ձկնորսը նշմարեց 

որ , ծովն աչ, Հովն աչ, յանկարծ խե– 

լօքցան յ Անբնական Էր ։ ՄՀքքԸ Լակեց , 

ք|(. ձեռքր ճակտին Հովանի, զննեց չորս 

կողմն ու Հորիզոնը Հ Աք Էն բան մութ Էր ։ 

Նովը լոյծ կապարէ Ո՛չ մէկ թռչուն 

երկնքին վրա յ ։ Ա՝ աաՀոդուեցաւ $ 

Տղա՛ս, ըսալ, անմիքապէս ճամ-

բա յ պիաի ելլենք աուն դաոնալու Հա-

մար յ աճապարէ ։ 

Ու խորապէս մտահոգ , Հորիզոնը նո– 

րՀն զննեց։ 

Չ է ՛ , սխալած չէր« Հքռեցալ օգնելու 

իր զաւկին ու կրկնեց իր ա զգար արու– 

թիւնը. 

- Աճապարէ՛ չ ժամանակ չկա յ , Հի՜ 

մա ուր է ուր չէ կու գայ։ 

- Ո՞վ։ 

- Թայֆունը ։ 

ԱՀալոր բառը ըսուած էր։ Ալ չխօ-

սեցան* ու սկսան ա են գա գին աշխաաիլ ։ 

Հազիւ ճամբայ ելած ու քիչ մը յառա– 

քացած էին, երբ Հորիզոնի մութ խորքին 

վբայ երեւցաւ աւելի մութ, սեւ վարա– 

դոյր մ ր, Որ ծալ ծալ, իրենց վբայ կու 

գար ։ 

- Օգնէ որ բոլոր առագաստները վար 

առնենք: 
Դեռ ա յգ գործը չէին վերքացոլցած 

երբ եկաւ ան : Իր առաքին շունչովն իսկ 

քիչ մնաց նաւակը շրքէր՝ կամ զայն ա– 

ոած, նետեր չես գիտեր ուր : 

- Գոյլէն զատ ամէն բան նետէ քոլ– 

ՐՐ » ԴոյԱէ պահէ* որ անով նալուն քոլ 

րերը պարպես հ Հրամայեց Հայրը ազուն* 

ու կառչեցաւ թիակներուն յ ՛Նաւակին 

քիթ Բ իրենց վրայ արշաւող ալքւքներուն 

զկմ պաՀելոլ Համար կատաղօրէն, յու– 

սաՀատօրէն կը թիավարէր ։ էքրրեմն 

փրփրաբաշ քուրերու կատարին է ր , եր-

բեմն անգունդներոլն մէք , նորէն ՛Լեր , 

ԿքԿԻ* ՎաՐ ՚ ՚ • 

* Գործերնիս Աստծու մնաց , տզա՛ս , 

աղօթէ՛. . • 

Աղօթեցին 1 

- Աստուածածին, Աիսուս , Աստ-

ուած , Հզօր սուրբեր, դո՛ւք Հասէք օգ– 

նոլթեան : 

» Օիսո՚լս , Սո՛ւրբ Աստուածածին , 

միշտ կ՝աղօթէր ազան։ 

- Տղա՛ս , Աոլրրերուն ալ աղօթէ , 

Աստուծոյ ալ կանշէ, մեզի Օգնութեան 

Հասնիլը չոլուի) չոճուխդ գործ չէ... 
Ա՚աՀոլ ել կենաց պայքար է ր , խա-

չակնքելու իսկ ժամանակ չունէին. մին 

կը թիավարէր , միւսը նաւակը պարպե-

լու կ՚աշխատէր • • • *Լերքապէս պա տա– 

Հեցաւ անխուսավէելին * լերան բարձրոլ– 

թեամր ալիքի մը կատարէն ինկան ան-

դունդը, ու յաքորգ ալիքը, ու յաքորգը, 

ու անոր յաքորգը պայթեցան իրենց 

վրայ։ 

Երբ քՈէ–րերը խաղաղեց ան , եր կրի 

սահմաններուն Հսկող եզեբապաՀ նա լու 

մը ծովայինները խարակի մը վբայ գտան 

Հայրը վիրալոբ ու կիսամեռ։ 

\քովր անհետ կլլած էր ճ*>ն է 

Իր անունը գրին թայֆունի ընթաց-

քին կո ըսուածներու ցանկին մէք։ 

՝Բիչ մը կազդոլրոլիլ ու ինքզինքը 

զանելէ վերք) ծերունի ձկնորսին առա-

քին գործը Ղ*որա յի ա յ ց ելելն եղաւ ։ $էա յն 

տեսնելով յո՚ւզուեցալ ու նստած ( աղու 

մը պէս լացաւ ։ 

- ինչո՛՛ւ կու լայ, ես իրեն ի՞նչ եմ 

բրած որ, Հարցոլց աղքիկը իր մօր մօտ 

վազելով տ 

- էս ի՞նչ գիտնամ, գուն պէտք է 

գիտնաս ք երբ գուռը բացի՝ քեզ Հար– 

9"Լ9* 

- Ո վ է , կը ճանչնա՞ս զինքըւ 

- Այո , Թամ Պօնարենէ կամ Պօնա– 

բօնօ է կամ նման բան մը ( ըսաւ Հ/իփս 

Հետ. ծոցին մէք տուն ու ձկնա վաճառի 

խանութ Ունի ւ 

- Ա՛ 1 Հասկցայ, ճոյին փափան է*՝* 

ճօ՞ն ով է ւ 

- Ապուշ մը ք քանի մը անգամ Հետը 

գուբս Էի ելած, անցեալ ամսուան թա յ– 

ֆունին մէք կորսոլեցալ. , . Ա. Հ» 
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Կտոր թաղթի մը նման, 
Այնպէս անհող , անտարբեր , 
Կ՛այրեմ սէրս այս գիշեր՛ 
Այս գիշեր սիրտս կ՛այրեմ 
Այնպէս անհոգ, խնդալէն, 
Կտոր թուղթի մը նման 
Ո > ս ի ն խօսքեր գրուած կան։ 

Կտոր թուղթի մը նման 
Այս գիշեր տունս կ ՚այրեմ՛ 
Կ՚այրեմ պարտէգս նսեմ • 
Ծառերը մերկ ու րո լոր 
Ծաղիկները սգաւոր • 
Կ՚այրեմ եւ տանս ճամբան 
Կտոր թ ուղթի մը նման 
Ուր մութ խօսքեր գրուած կան: 

Կտոր թ-ոլղթ-ի մը նման, 
Այնպէս անհոգ, անտարբեր, 
Ես դեո. կ ՚այրեմ այս գիշեր 
քաղաքը այս տօնական՝ 
Հսկայական* գերեգման 
Դեո կենդանի մարդերու՛ 
Կ՚այրեմ լեոները հեւալ, 
ք^ոլոր դաշտերը աշնան՝ 
Կտոր թ-ուղթի մը նման՛ 
Կ՚այրեմ աշխարեն այս գիշեր 
Այնպէս անհոգ, անտարբեր՛ 
Կ՚այրեմ երկինքն այս գիշեր 
Կտոր թուղթի մը նման 
Ուր սին խօսքեր գրուած կան։ 

Եւ հիացած, ծնրադիր ^ 
Այս հրդեհին դէմ անծիր, 
Գեղեցկութեան մէջ անհուն 
Այս բարձրացող բոցերուն՝ 
Ես հեթանոս՝ կ ՚սւղօթեմ, 
Բազկատարած կը սպասեմ, 
Այս խարոյկին երկնսւդէզ 
•Նուիրական, ողջակէգ՝ 
Ես ալ այրիմ, մոխրանամ 
Կտոր թուղթի մը նման։ 

Ռ– ԳԱԶԱՆՃԵԱն 

Փարիզ 1 9 6 2 
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Զա խին, դեղարանի մը ցուցափեղ-

կին մ ԷՀ պիաի քննէր տաբատին դիծեըը, 

շապիկին պէաք եղած թուլութիւնը, ան-

գամ մը սանտրէր մազերը Հղուտ ձեռ– 

քով։ 

Հառոլղիին Հասնելէ առաՀ պիաի 

անցնէր փողոցը, որովՀետել անոր միւս 

կողմը Հսկայ շէնք մը կար, աղուոր , 

փայլուն քարերով: Անոր առՀեւէն կ%ք՚Հ՚~ 

նէր մոզայիքէ լայն սանդուխ մը։ 

Տարօրինակ բան մըն էր սանդուխէն 

իՀնելը • կարծես շարժապատկեր կը դար-

ձընէր : 

*հիմացըէ ալելի վար, քառուղին էր ։ 

ինքնաշարժներոլ վախազդող խաչաձե-

ւում մը կը քակոլէր ու կը Հիւսուէր ա– 

մ էն վա յրկեան՛ Հսկայ վէշապ մը Հոն, 

կ՚երկարէր ու կը կծ՛կէր անդամները զա-

նազան ոլղղոլթիւններով յ Որքա՛ն աղ-

մուկ, որքան վա՛զք կը Հ ՚ ա յ թ ք է ր ա յդ 

լուսեղէն ցանցէն ։ , 

Ջախին, Հաստատուն սիւներ, լա յն 

տրամազիծով։ Երկու սիւներու արան-

քէ^՛ ւ քԻէ ^Ա. ամպ ոլ կապոյտ, շատ քիչ 

ծառ ։ 

ԱՀ/>ն, ցուցափեղկերն Էին ։ 

Իսկ վարը, ոտքերուն տակ, խայ– 

տալաղէտ պզտիկ քառակուսիները մ ոզա– 

յիքներու։ Գո յներոլ ՀարՈլսա շարաններ 

կու գային , իրար վրայ կը դաոնային, կը 

Հիւսուէին , Հեռուն , շրՀանակնեբ , րՈլր-

գեր կազմելու Համար, ու կը կորսուէին 

յանկարծ սանդխամատի ծայրին ։ 

Պիտի ք թ թ է ր աԼքերը վաՐ նայած 

ատեն։ Ու ա յգ գոյները կը մշՈլշոտէին, 

քառակուսիներու շրՀագիծե ր ը կը լայն-

նա յ ի ն , կը խառնուէին իրարու, շրջա-

նակները կը մեծնային, կը զսպանակ– 

ոլէին ։ ԱշխարՀը կը մեծնար, կը մշոլ– 

շոտէր, կը դառնար ։ Պիտի ցնցէր գլու-

խը, եւ Հասած կ,ըԱար Հինգերորդ սան– 

դըխամատին ։ Պիտի դարձնէր ԳԷՈԱ֊խը 

դէպի աՀ ու ժ՛պտէր ՊրազիլուՀիին մեծ– 

մեծ կուրծքերուն : 

ճերմակ մանեակէն դուրս պոռթկա-

ցող ա յդ առողՀ լեցուն միսերը կը գրա-

ւէին ամէն օր իր առա Հին նայուածքը։ 

ճերմակին տակէն երեւցող կլորութեան 

ներքին խաւերուն մ ԷՀ անշուշտ շարժում-

ներ տեղի կ՚ունենային, խալաքարտին 

անՀասկնալի խմորումներ > երկու Հրա-

բուխներու տաք վարին մ ԷՀ տեղի ունե-

ցող աղիքային տրորումներ , լուծում-

ներ՛ եւ ներկուած գունդերէն ալիք մ ը , 

Հետը առած քիչ մը այդ տաքութենէն, 

Ք1՚Լ մքԼ ագիքհ՚ե տ Քէէ ՛ք Ը. շարժումէն ու 

քիչ մր խաւաքարտէն՝; կոլ գար իրեն, կը 



փշրուէր նայուածքին, մորթին, ձ եռքե-

րուն վրայ։ Մ ՛սաները քիչ մը կը շար– 

մ էին ու կը նա յէր բերանին * 

1 ՜ Ի՛նչ տաք Ժպիտ կը բաշխուէր անոր 

խոշոր բերան էն ու ակռանեբոլ աղոլոր 

՛շարքէն է Աոլրճի ճերմակ Հատիկներու 

նմանցուցած Էր զանոնք ամէն անգամ, 

ու իր ակռաներուն տակ կարծես խշըր" 

տուք մը կը լսէր ամէն անգամ ւ Տաք 

սուրճ, տաք ժպիտ իրար կը խառնուէին ւ 

Անոնք բոլորին էին, ԲՈ1ՈՐ տեսնողնե-

րուն ։ 

Նայուածքը բայց, որ մէկունն է ր , 

զ ամոլած կը մնար գիմացի սիւնի փերի 

ա|| անկիւնին : Ա՝էկոլն ուղղուած Հա-

սուն նայուածքը Հրաշազործ վայրկեան 

մը բռներ էր է գամեր սիւնի անկիւնին • 

ալ անձեռնմխելի Էր, Հեռու % 

Այն ատեն անախորժ՛ զգացում մր 

կ՝ ունենար : Երգ մը մ ոլա ալով ալ կը վա-

զէ՛ր սանգուխներէն : 

ՊրազիլուՀիէն ետք ալ չէր մօտենար 

ցուցափեղկերուն : 

Կ՚անցնէր սալարկին վրայէն, գլուխը 

կախ ւ Բան չէր մտածեր : Երբեմն երկին-

քի կտոր մը կ՚իյնար ոտքերոլն տակ, 

աղտոտ քուրի մը գոյնը առած X Ջմերոլ– 

կի շրթունք մ ը , ել բառեր, բառեր, ճը– 

մըռթկոլած , թխմուած , պա ր պո լած , 

թերթերոլ, թուղթերու աղտոտ ափի վե-

րա հ՜ո լա ծ : 

Պիտի անցնէր անոնց վբայէն, պիտի 

Հասնէր կա յան , ոլ սպաս է ր Հանրակառ-

քին , կայանի աք ծայրէն Հինգ քառակու-

սի դէպի ձախ, ճիշգ Հոն, այգպէ՚ս, ա– 

ռանց պատճառի : Աաճախ Հանրակառքը 

չէր կենար ա յգ քառակուսիին առ քել , 

բա յց ինք Հոն է ր , եր կրի ամբողք ձգո-

ղական ուժը ա յգ պզտիկ-պզտիկ քառա-

կուսիին մէք Հաւաքուած է ր , ու էնք 

մ ԷՐ էր ւ 

Եւ ցնցումները, անիւներու ԼՈ-ինչը ( 

/«. վարիչի զանգակը, թ լ ի ՚ ն ք - թ լի՛նք: 

Այնքան մօտ էր իրեն զանգակին լեզուա-

կը՛ ամէն կայանի ականքները կը սպա– 

ււէին, աչքերը կը յառէին վայրկեան մը 

պատուհանին ու թլի՚նք—թլի՛նք, եւ ինք 

կը թուլնար, զովացնող ալիքի մը ՚գէ** 

կու գաբ այգ ձայնը, իր սպասողական 

պրկումէն կը ձերբազատէր զինքըէ Այն 

ատեն կը նա յ է ր շուրքը ։ 

\քերսը յաճախ, շատ յաճախ նոյն 

անձերը ւ Գէր վիդր » ՛էէ էէն վրայի կար– 

մ իր խալը, խալին չորս կողմը կապոյտ, 

ուռած երակները ։ 

Անգին1 խաժ աչքերը պզտիկ աղքր-

կան, անոր կապոյտ գոգնոցը է 

\ք ունկերուն նայող, սոլր սուր քիթ 

մը • անշարժ, անհամ քիթ մը է 

Կը ձանձրանար յ կը ձանձրանար խա-

լին , գոգնոցին, քիթին քով ։ Զէր մտա-

ծեր : 

Գուբս ը իրերանման ցուցափեղկեր, 

առանց ՊրաղիլուՀիի ցուցափեղկեր , քիչ 

մը ժպիտ ոլ գոյն ծախոլ Հանած ան-

շարժ՜ ապակիներ ։ կը ձանձրանար ։ 

Վերքին թ լ ի ՚ ն ք - թ լ ի ՚ ն ք ը , ել խալը 

կ՝անհ ետանա ր ւ /Օաժ աՀքերը քիձ մը ի– 

րեն կը նայէին , իսկ քէթ(Լ ւ այսպէս վե– 

րէն , աւելի ծունկերուն կը մօտենար ւ 

Պիտի ուսերը շարժէր ու իքնէր վար է 

- Բարի լո*լուս $ ժագն Էր ։ էՕոշոր 

մ արմին , խոշոր գլուխ ( խոշոր աչքեր ւ 

- Բարի լո՛յս , իէւչպէթս ես ։ 

- Լ ա լ ե ՚ մ , շնոռակալըմ ։ 

Ու պիտի խնդային՛. <ք*ագը% Անթոլյս– 

նը , Փիէռը , էտոլարը ( ինքը I Պիտի խրն– 

գային շնոռակալըմ—ի տարօրինակ Հ ըն– 

չիւնն երուն վրա յ տ (ք՝ագ ել շնոռակալըմ, 

պիտի խնդային : 

Տօմի ն ի ՛ ք , ոՈլր ես Տօմինիքլ Աքէն 

առաոլայ պէս պիտի անցնէր Հիմա իրենց 

քովէն, ազքիկներոլ երամի մը Հետ է ՛հե-

ղին մազերը պիտի փայլէին, Հնչեղ ձայն 

մը պիտի կատակէ ր -

Բարի Լո՛յս Տօմինիք, բարի լո՛յս 

դեղին մազերոլգ, թոլխ գ է մ ք ի գ , բաբի 

լո յս Հնչեղ խնդուքիդ ւ Տօ մ ի ն ի ՚ ք , բարի 

լո՛յս ւ 

Տղաքը պիտի սկսէին իրենց փաշքը~ 

շուքին է 

- Տ օ մ ի ն ի ՞ ք , Տ օ ՚ - մ ի ՚ - ն ի ՚ ք * 

- Բախա ունիս Հա, եկար չեկար 

Հաւնեցալ քեղի է 



II 

- Մի՛ չարանաք ։ Պիաի ըսէբ ինք ու 

սանտրէր մազերը ^ ո ա ձեռքով յ 

Պիաի կռթնէր պատին՛, Տ օ մ ի ն ի ՞ ք , 

ինչե՛՛ր կ՚ըսեն՛, կը հաւնի՚ս ինծի։ Կը 

Հաւնիս Ա ր մ է ն ի է ն - ք < Գեղին մազերոլդ 

Հակազդող ածուխի պէս մազերը. Ար– 

մ է ն ի է ն ֊ / 1 տարօրինակ աչքերըտ Յետո՞յ ։ 

Տետոյ զանգը պիտ ի Հնչէր ւ Ու. ամ– 

բողՀ օր մը գրի պիտի առնէինյ Փէէի" 

սոփայութի՚ւն , պատմութի՛ւն, աշխար– 

Հազբութի՚ւն^ թ ի ՚ ւ ն , թ ի ՚ ւ ն , թի՛ ան, բ ա ֊ 

ռե բ , բառեր , բառեր , անուններ , անուն– 

ներ , Տ օ մ ի ն ի ՚ ք , Տ օ մ ի ն ի ՚ ք , Տ օ մ ի ն ի ՚ ք : 

Հ ի չ մը դեղին, քիչ մը լ ՚ ՚ յ ս , շատ մը խաղ 

ու կատակ : 

ԵԼ Ա ր ւ 1 ՚ է ն ի է ն – ք տասնըինը տարեկան 

էր* 

- Եթէ անօթի Չինացիները իրար ե-

տեւ շարուելով սկսին քալել, աշխարՀ ի 

չորո կողմը օղակներ կը շինեն : 

Տ աք֊տաք կը խօսէին աշխարՀ ի Հար-

ցերոլ մասին Հ Ւնք, ամէնէն կարեւորը 

անօթի երկիրներու վիճակը նկատած էր • 

ել Հ իմա, ձեռքը, որ Եթէ—ին Հետ աչ 

երկարած է ր , կարծես կը ցցէր աշխար-

Հը վերէն ՛Լար անօթի Չինացիներու օ– 

ղակներով սեղմ ուած Տ 

ք*այց յանկարծ կեցաւ յ Չեռքն աչ 

Հոն, վերը մնաց է Տեսաւ երէկըէ Ե*– մեծ 

եղբա յրը| որուն ձեռքն ալ վերերը ելեր 

Էր, եւ ձայնը.– «Եթէ անօթի Չինացինե– 

րը իրար եաեւ սկսին քալել աշխարՀը կը 

ծածկենք Հ 

Տ օ մ ի ն ի ՞ ք , ո՞ւր ես Տօմինիք՛. Ա ղ 1 ի ֊ 

կը ժպտուն իրեն կը նայէբ , ք ի չ մը զար-

մացած, տղաքն ալ տեսակ մը Հիացոլ-

մ ով մ ատին կը նա յէին , կը տեսնէին կար-

ծես անոր ծայրէն կա խո ւսյ ծ աշխարՀը : 

Տօմինիքի Հնչեղ ձայֆը դէդՐէաց է 

Երա՞լ Տօմինիք, վստա՞Հ ես Տօմի– 

նիք է Տ ° մ ի ն ի ՞ ք է 

Վար իՀեցոլց աշխարՀն ու Չինացի-

ները՛. Ինքն ալ ք ի չ քիչ վար կ՚իՀնԷր , 

վերէն մէկը կը Հրէր գինքը մութ ւիոսի 

մը մ ԷՀ : Կ ՚ ո լ զ է ր նստի՛ լ , պառկի լ , տակը 

առնել աշխարՀն ու Չինացիները, ճ զ մ ե ՛ լ , 

ճզմե՛լ որ մարդ չտեսնէ դեղին օղակն ե-

ՐՀ՛ 

- Հանի պարոնը չէ եկած անկի՛ւն 

խաղանք : 

- խ աղա՛նք՛ պոռաց մէկէն շա՛տ վա յ– 

րի, շա՛տ ուժգին, Ոլ գրաւեց անկիւն 

մ ը ՛ . 

Իրենց խոշոր տարիքին ոլ խոշոՐ 

Հասակներուն անյարմար այգ խազը ք ի չ 

մը արթնցուց ղինքը, մտրակեց է Կը սկը– 

սէր փոսէն գուբս ելլել $ էաոլարին բա-

րակ Հասակը մէՀաեւ՛ԱԼ կը ցատկռտէր 

խամաՏիկի պէս • Գեղին ոլ ժպիտ կար 

աՀ անկիւնըյ Երթա՛ լ ա յ դ դեղինին, ա յգ 

ժպիտին, խնղուքին ք ո վ , թաղուի՛լ այդ 

ոսկիին մ ԷՀ ու քնանա՛լ, քնանա՛լյ Ձգեց 

յանկարծ անկիւնը ու վազեց գէպի $օ– 

մինիքչւ : Գեզինն աչ ձգեց իր անկիւնը եւ 

եկաւ իր նախկին տեղը ւ Գեզինը չՀաս– 

կրցաւ ; Ու ինք ուզեց նստի՛լ, պառկի՛լ, 

քնանա՛լ : 

Հիմա ինքն էր մէՀտեզը։ Կը ցատկէր 

ասդին անգին* անկիւն փնտռելով ւ Չորս 

անկիւննեբը բռնած էին չոր" անօթի Չի-

նացիներ • նեղ—նեղ գիծերոլ մ է Հէն իրեն 

կը նայէին չար Ժպիտո վ մը : Գեղին թըմ-

բո լկի պէս փորերը ուռած է ի ն , արագ– 

արադ կ՝ելլէին կ՚իՀնէին ՚. Ամէն մէկ փ ո ֊ 

բի վրա յ գծագրուեցաւ եղբօրը դէմքը Օ– 

զակներու մ ԷՀ սեղմ ուած՛ մտաՀոգոլ– 

թեամբ, գուրգուրանքով իրեն կը նայէր 

ճիշդ մ ե ղ բ օ ր մը նման ւ 

- 0 ՛ , խերն անիծեմ աշխաբՀիս բո-

լո՛ր եղբայրներուն ել աշխաբՀիս րոլո>ր 

Չինացիներուն է Պոո֊աց մէկէն է 

- Ի՞նչ ըսիր է Իոնչ ըսիր ւ Հարցուցին 

չորս բերաններ է 

- Ոչինչէ Ըսաւ, ու սպասեց Տօմինի-

քի ձայնին, որ Հոսեցալ– 

- II 68է 71*&ւու6ոէ օո§ա&11՚ձաւճա«ո 1 

Իրա՞ւ Տօմինիք, վստա՞Հ ես Տօմի-

նիք : Տ օ մ ի ն ի ՞ ք ւ 

Այք բՈզՀ օրը վւճացալ յ կը քննէր ինք-

զինքը ապակիներու մ ԷՀ մ ան րամ ասնօ– 

րէն * Արդեօք եղբօրը կը նմանէ՞ր է Հ ի թ ը 

նոյնն Էր, ք ի չ մը կոր բայց ուժե՛ղյ Իր 

մւսզերը աւելի՛ սեւ Էին, իր աչքերը ա– 

ւելի՛ մեծ է Եղբօր Հ ագած բաճկոնին տեղ 

իր պարզ շապիկն ալ գէմքին շրՀանակը 

կը փոխէր՛. Շունչ մը քաշեց% Չէ՛ ինք 
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տ ար թե՛ր Էր : Արդէն իր անունն ալ ուրիշ 

էր \ Ջ է ՛ , ինք աարրե՚ր է ր . ինք Ուրի՛շ 

էր : ք*այց ոով էր ինք ։ Ուսերը շարժեց է 

Հանրակառքը Հասած Էր ։ 

ՎերԷն , լամրը կը լուսաւորէր սեղա-

նը՛. կ՚ընթրէին։ 

Եղբայրը դիմացն էր։ 

Պղաիկ քոյրը Գաէէր Հեռա– 

աեսիլ դնել՛. Հայրը բան չէր ըսեր, չէր 

մ ա ած ահ՜ այդ մասին։ 

Տանկարծ եղբա յրը իրաւունք աո լաւ 

պղաիկ աղքկան ։ Հա յրը Դ Լո ՛՜է՛ (Լ ծռեց 

դէպի աք» պիտի մաածէր։ 

- Տ ի մ ա ՚ ր բան է Հեռատեսիլը։ Պ ո~ 

ոաց մէկէն՛. Չինացիներու փորերը "կը-

սեր էին թմբկաՀարել։ 

Հայրը ունքերը կիտեց յ Մայրը վախ-

ցած նայեցաւ իրեն։ 

Եղբայրը, նորէն մեծ եղբօր մը նը– 

ման նայեցաւ երեսին : Այն պ է՛ս կ՚ոլզէր 

դիմացի լոլիկով լեցուն ամանը նետել 

դլխուն ։ (՝այց շարունակեց ՚ – 

- Հեռատեսիլը ամէ՛ն բան նկարով 

կը ցուցնէ ՚ դիտողն ալ կը վարժ ուի ա– 

մ էն թան պարղացոլած, զեղչուած ըն– 

դոլնելու . այսպէսով կը կորսնցնէ իր 

վերլուծելու կա բոզութիւնը ել քննադա-

տական միտքըէ ոլ կը դառնա յ քառա-

կուսի դլուխ մը, նկարներոլ շրքագիծին 

պէս ։ 

Ըսած էր մէկ շունչով, ճառի պէս I 

Աչքին աակէն դիտեց Հայրը, գլուխը 

ծռած էր գէպի ձախ • պիտի մտածէր։ 

ինքը լռեց։ Լոլիկները Համեղ էին* 

առաւ Հատ մը է Ինքը Հեռատեսիլը չէր 

սիրեր, եւ ինքը ըսած էր ատիկա, եւ ին-

քը խախտած էր եղբօրը ազգեցութիւնը : 

Լոլիկը Համով էր Հ Հիւթեղ։ 

Տանկարծ լեզի բան մը խառնուեցաւ 

կարմիրին : Տօնքերը կիտեց ։ Կէս Հգեց 

լոլիկը ։ ՈՐւր, ո՞ւր լսած էր իր խօսքե– 

ՐԸ է չվերլուծելու կարողոլթի՛ լնֆ , «ք^ե– 

նագատական մ իա • տեղ մը լսած էր 

այս խո չոր բառերը, բայց ո՛ւր։ 

Ընկերոք արմուկի Հարուածը կողին 

եւ յաղթական Հտեսա՚՚րֆ ՚ ոլ ամէն բան 

յստակացաւ : Պատմութեան պաՀոլն , ու-

սուցիչը Ամերիկայի Հարցերու մասին 

խօսած ատեն մատնանշած էր այգ կէար • 

եւ իր դրացին, Հեռատեսիլի ոխերիմ 

թշնամի մ ը , յաղթական արմուկի Հար-

ուածով մը եզրակացութիւնը կը Հանէր 

նախկին վէճերոլ տ 

Պատառաքաղը դրաւ պնակին » Հե-

ռացաւ սեղանէն է 

Գանգա՛ ղ - դան դա՛ ղ օճառուեցաւ , 

լուացուեցալ, մազերը սանտրեց ։ 

՚ Բ ի շ առաքոլայ մեծ ինքը, պզտիկ-

ցեր, ճզմուեր , գացեր պաՀուըտեր էր 

դլուխին ետեւի անկիւնը : Հոն գլուխը 

կախ, ոտքերը ծալած նստեր է ր , ան– 

մըրմունք՛ ձիւթ կը ծամէր, պալօններ 

ԿԱ ձինկր եւ կը պայթեցնէր ՚. 

Որքա՛ն լեցուն էին ա յգ պալօնները ։ 

Տիշեց իր բոլոր խօսակցոլթիւնները ըն՛-

կերներուն Հետ • կը սիրէին եւ կը յար-

գէին զինքը։ Նախկին Հայ ընկեր մը, 

քիշ մը թոթովէ Կ՝րսէր իրեն Համար -

գԽելասի՛ տղայ է»տ Անշո՛ւշտ, ինք *խե– 

լասի'% տղայ մըն էր • չէո որ բոլորը այդ– 

պէս կ՚ըսէին ։ 

հյելացի տղայ մը» իսկ Է*նէ Ր.Աեէ է 

խելացի տղայ։ Տոգնեցալ« ձանձրացաւ։ 

<ձՎաղը ուսուցչիս կը Հարցնեմ ըսալ տը– 

խուր ժպիտով մը, կարծես ցաւցնելոլ 

Համար գլխուն ետեւը ւզաՀոլըտած , ճըզ– 

ղած ինքը ։ 

Պզտիկ ինքը մեծ—մեծ պալօն մը 

պայթեցոլց ։ 

Տ օ մ ի ն ի ՚ ք * Տ օ մ ի ն ի ՚ ք , բարի լո՛յս $ 

Աանգոլխներէն վեր կ՚եԱէին տ Հա-

սունցեր էր Հարցումը, գլխուն ետեւէն 

Հաս եր էր ճակատին ։ Եւ երբ ոտքը դրաւ 

Հինգերորդ ասդնխամատին՝ Հարցոլց ՚ – 

զիրա՛ լ , ո՝ վ եմ ես% ։ էտոլարին Հասա-

կը զսպանակի պէս կ՝իքնէբ ու կ՚ելլէր իր 

դիմաց | զարմացական նշանի մը պէս • 

Մեծ, Հարցման նշան մըե ալ մտեր էր 

թեւը է Հետը վեր կ՚ելլէր դասարան է 

Շարունակեց բարձրանալ ։ Նորէն կե– 

ցաւ։ 

*Ո*Վ եմ ես% : 

Լ՚ձւ՚աՀաՕՈ 1 թնդաց էտոլարի 

ձայնը ձախէնէ Երբեմն այդպէս կը կան– 
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չէր , բարկացնելու. Համ ար տ 

Լ ՚ձոռձատո I Ես ձւ ՚ա6ա6Ո–ձ եմ։ 
Ես Հա՞յն եմ է Երա՛ւ, ամէն բ անէ առաք 

նախ եօ Հայ եմ ։ Հոն կեցաւ։ Չ է ՛ , ան– 

շո՛ւշտ, ատկէ առաք ես մա՛րգ եմ • յե-

տո՞ յ ։ Տեաոյ Հայ ե մ , Հեան* մըն եմ 

ինչպէս Կրսէ Անթուանը, յետո՞յ տ Տ ե– 

աո՞ յ : Պապա յիս ագան ե մ , յետո յ եղբօրս 

եղբայրն եմ ՚ յետոյ ՊրաղիլոլՀիին 

կուրծ՜քերուն նայող տղան եմ է յետոյ 

Հանրակառքի աՀ ծայբէն Հինգերորդ քա-

ռակուսիին վրա յ կեցող թիփն եմ: Ցե-

տս յ , խալէն, խամ աչքեր էն ու ան Համ 

քիթէն ձանձրացող աշակերտն եմ ։ Բայց 

էրա՞ լ է էտոլար Հ այս րոէորր ես ե՞մ թէ 

չ ե ՛ մ ։ 

ինք մա՞րդ մըն էր ։ Շատ քիչ մտա-

ծած՛ էր այգ մասին։ Եր գրեթէ բոլոր 

մտածումները Հայուն չ"ւրՀ կը դառնա-

յին : Անօթի Չինացինե՞րը՚ ուսերը չար-

ժեց։ 

Ուրեմն ինք Հայ մըն է ր ։ Հապա դե-

ղի՞նը, Հապա Հնչեղ խնդուքը Տօմինի– 

քին։ Բարի լո՛յս Տ օ մ ի ն ի ՛ ք , բարի լո՛յս 

լո՛յս աղ1իկ ։ Չ է ՛ , ինք լրիւ Հայ մը չէր ։ 

Չէր կրնար ըլլալ։ 

Չ է ՛ , իր պապա յին տղա՛ն ալ չէր լը– 

րիւ կերպով, ո ՛ չ ալ եղբօրը եղբայրը լը– 

րիւ կերսքով $ 

Ենք քիչ մը մարդ է ր , քիչ մը Հայ 

1ր, քիչ մը ընտանիք է ր , քիչ մը Պրա– 

ղիլուՀին, քիչ մը Հանրակառքը, քիչ մը 

՛լիրքեր ոլ անուններ ՚ ինք դեռ էտոլա՛ր 

է ր , Անթոլա՚ն է ր , ժ ա ՚ գ է ր , Տօմինի՛ք 

էր՛՛՛ 0՛ , Տօմինի՛ք, բար ի լո՛յս $օմի– 

նիք։ 

Գրեթէ Հասած էին իրենց դասարա-

նը ։ Եր առՀեւը, ձախին, Տօմինիքը կը 

քալէր , դեղին, Հասած Հասկի պէ" * 

Բռնեց թեւէն, աղՀիկը ժպտեցաւ, Տ° մի– 

նիքի աղուո՚ր Ժպիտով, Տ°մ էն իքի լո՛յս 

ժպիտով : 

- Տօմինի՛ք, ո՞վ եմ ես յ Պղտիկ ձայճ 

մըն էր ։ 

ԵԼ Հնչեղ խնդուք մ ը , ալիք ալիք Տօ-

մինի քներ կը զարնուին ականՀին, երե-

սին ։ 

Երա՞ւ Տօմինիք, վստա՞Հ ես լո՛յս 

աղԸկ ։ Տօմինի՞ք ։ 

ՇԱՂԵԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ 

յ 
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էարԱ՚է՝ 

ԱՐԳՒ ՒՈՐՀՐԴԱՀԱՅ ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՒՒՈւ 

«Ակաիւֆ տեսակի դրականագէսէնե– 

րիյ, են ԷԳՈՒԱՐԳ ԹՈՓՋԵԱՆԸ ես ՀՐԱԶ– 

ԵԱՑ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԸ ։ Թոփչեանր բուն 

ղ րականագիտական երկեր քէԼ Է ԳՐ^Լ 

(«Վահան $ Հրեան» - 1 9 4 5 ) է Բա յ*ք ԳՐա 

փոխարէն կազմել է բազմաթիւ մողովա-

հ՛ուներ , խմբագրել գրքեր , Հաշուետու 

զեկուցումներ աուել գրական կազմակեր-

պութեան մոզաինեբում ։ Հրաչեայ *Ւրի– 

գորեանլչ համեմատաբար շատ է գրելյ 

^մասնագիտանալով^ երկու ծայրայեգօ– 

րէն Հակոտնեայ րնագալաոներոլմ՝ Հո. ուս 

պրոլետարական գրականութեան& եւ ար-

դի Հսփիւո֊քահայ գրականութեանդ յ 

րիներ աոաՀ Գրիդորեանը հ անգէս եկաւ 

Երեւանում Հայերէն յատուկ գրականա-

գիտական ամսագիր Հրատարակելու ա– 

ոա Հար կով , բ այց Հետեւանք չունեցաւ 

այգ առաՀարկը : Ա՝օաաւորապէս նոյն 

կարգի գրականագէտներից է նաեւ Աք1– 

ՏԱՇ ԷՍ ՈՍԿԵՐՋԵԱՆԸ, որոչ վերա պա– 

Հումներով ւ Նրա գրականագիտական գի– 

աե լիքներ ր սովորաբար սաՀմ անափակ– 

ւում են Ստեփան ՇաՀումեանի եւ Սու– 

բէն Ապանգարեանի ոլ նրանց անուանա-

կան գաղափարակիցների երբեմնի կը$՜ 

կլլտոլր յօդուածներ ի ար ամա գրած նիւ– 

թերով է 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԿՐՏԶԵԱՆԸ (ծնուաձ 

3 9 0 3 թ՛ Արճեչի Փայխնեբ գիլզում) գը– 

րականագիաական երկերից բացի գրում 

Է նաեւ ակնարկներ, պաամուածքներ ֆ 

իսկ վեր Հերս Էլ «Անյա յա շիրիմը» ըն-

դարձակ վէպը 1 1 9 1 5 — 2 0 թո լականներ ի 

պատմական գէսլքերի առթիլ յ Նրա քըն– 

նագատական գրուածքները ընդՀանրա– 

պէս նկարագրական բնոյթ ունեն , աոյսնց 

վերլուծական խորացումների ։ Գրանք 

ամենից առաՀ կարող են ուղեցոյց ծա-

ռայել չընթերցած երկերի բո վան դա– 

կոլթեանը ծանօթանալու Համար ւ Եղել 

է դրական մամ"Լէի խմրա՚էէր - Մ 

եանլլ թէեւ աճել է ամբոխավարական 

բարքերի մթնոլորտում, բայց Համեմա-

տաբար քիչ է տուրք աուել այդ բարքե– 

րին։ 

Հայերէն լեզոլով գրուէ գրականա-

գէտներից բացի, Ա՝ոսկուայոլմ կան բազ-

մաթիւ ռոլսագիբ Հայ գրականագէտներ ւ 

Նրանցից այստեղ արմէ յիչատակել գէթ 

երկուսի: ՑԱԿՈԲ ՍՍՀԱԽԵԱՆԸ վերՀին 

տարիներս է Հայաստանից փո խադրոլել 

Աոսկուա եւ հքհրւժբա նարոդովֆ (|<քւ»– 

ղովոլրդնեբի բարեկամութիւն)» գրական 

ամսագրի գլխաւոր խմբագրի տեղակալն 

է ,՛ միաժամանակ մասնակցելով Հայտ*– 
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տանի գրական կեանքէն է ՍՕՒՐԷՆ ԳԱ6-

ՍԱ/*ԵԱՆԸ երկար տարիներ ձՎոպրոսի 

լիտե րատոլրիքչ («Գրականութեան Հար– 

քքեր՚ձ) գրականագիտական նշանաւոր ամ-

սագրի գլխաւոր խմբագրի տեղակալն է ր , 

իսկ այս տարուան ից* միաժամանակ գեր-

մաներէն, անգլերէն, լեՀերէն ել ի սպա-

ներէն Հրատարակուող «ԽորՀրդային գը– 

ր ական ութ իլն» ամսագրի գլխաւոր խըմ– 

բագրի տեղակալը յ \,ա եւս սիրով արձա-

գանգս ւմ է Հայ գրական կեանքէն ել ար– 

ղար է այստեղ նշել նրա անունը է 

ԻԱ. 

խորՀրգաՀայ գբականոլթեանը 

նուիրոլած այս Համեմատաբար ընգար– 

ձակ ուսումնասիրութիւնը աւարտելուդ 

յետոյ մասնաւոր ամփոփումների ել եզ-

րակացութիւնն եր բանաձեւելու. Հարկ 

չկայ, քանի որ Հէնց ամբՈղք ուսումնա-

սիրութիւնն ինքնին այգ գրականութեան 

Համառօտ ամփոփումն է , նրա ոլրուա– 

գըծային պատկերումը, էսԿ մասնակի 

եզրակացութիւները արուել են ուղղակի 

շարադրանքին դուգաՀ եռարար 1 Ներկա-

յացուող նիւթի մէք Ը ս ա էութեան խո-

րանալու ցանկութիւն ունեցողները Հեշ– 

տոլթեամր կարող են կողմնորոշման Հա-

մար պիտանի նշանաձողեր ընտրել ել 

րստ ա յն մ էլ գիմ ել գէպի զանազան ե– 

րեւոյթների ներքնաբուխ ակունքները է 

Ամէն ինչ տրուած է ինքնաթիռից վեր-

ցըւած Համ ա յնա պատ կերա յին լուսանը– 

կարի նման, որտեղ լուսանկարուող ի– 

րականութեան խորքերը չեն երեւում է 

բայց գոյների ոլ ստոլերների Հ ամ եմ ա– 

տա կան խտութիւնից կարելի է պատկե-

րացնել տարածական խորդոլբորտոլ– 

թիւնները եւ Հէնց գրական դաշտում տե-

ղի ունեցող ստեղծագործական իր ագար– 

ձութիւններն Ու տարաբնոյթ Հոսանքնե-

րի դասաւորութիւնը : 

Սակայն մի սկզբունքային Հարցի 

անդրադառնալը սերտ օր էն կապուած է 

այս ուսումնասիրութեան նիւթին տ Գա 

խորՀրգաՀայ գրականութեան Հեռանկա-

րի Հարցն է , կապուած Հայ ազգային ի– 

րականութեան եւ ՀամախորՀրդային ազ-

գասպան միջոցառումների Հետ յ ֆատե-

րը թերեւս զարմանան, որ չորս ոլ կէս 

տասնամեակներից ի վեր խորՀրդային 

կենտրոնական իշխանութիւնը բոլոր մի-

ջոցներով պայքարում է ինքնուրոյն ազ– 

գա յին զ ո յոլթեան ամ էն տեսակ ար տա– 

յա յտութիւնների դէմ, բայց Հակառակ 

դրան* այսօր ԽորՀրդային Ա՝ իութեան 

ազգերը ոչ մի գնով չեն ուզում կամ ա– 

լոր ինքնասպանութեան դիմել եւ Համա-

պատասխանաբար զարգացնում են իրենց 

սեփական մշակոյթն ոլ գրականութիւնը ։ 

Հակասութիւն շկա"յ արդեօք՛. Երկուսից 

մէկը» կամ ազգերի դէմ պայքար առՀա– 

սարակ չկայ եւ այդ մասին խօսակցու– 

թիւնները պարզապէս գրգռուած երեւա-

կայութեան արդիւնք են, կամ թէ խոր– 

Հըրդային կայսրութեան ամենաղօր կեն-

տրոնաձիգ ուժերը կարողացել են Հէգո՝~ 

քացնել ազգային ազատութեան տրամա-

դրութիւները եւ Հետեւապէս Հագզային 

դիմադրութեան՝» , Հայրենական մշակոյ-

թի գոյութեան եւ այլնի մասին արոլող 

Հաստատումները ծ առա յում են միա յն 

յոլսաՀատ ինքնամխիթար մ ան պատբա– 

նասիրութեանը ՚. Որ խորՀրդային կենտ-

րոնական իշխանութիւնը պայքար, այն 

էլ կատաղի պայքար է մ ղում ոչ—ռուս 

ազդերի գոյութեան դէմ, օգտագործելով 

իր դոյնզդոյն կամակատարների ԲոլոՐ 

կաբողոլթիւնները, դա օրոլայ լոյսի պէս 

պարզ է » Իսկ որ ոչ—ռուս ազգերը մտա-

դիր չեն ենթարկուելու ՀամաՀարթի չ 

կենտրոնի ազգասպան մ ի քո ց առումներին , 

օր ալոլր նորանոր ձեւեր են փնտռում 

ամրապնդելու ել ապաՀոՎելոլ իրենց գո-

յութիւնը , ա յգ եւս կասկածի ենթակա յ 

չէ < Ուրեմն, ԽորՀրդային Մ իութեան ազ– 

դերը, թէկոլզ ել չգիտես ինչու վսՈցիա*՛ 

լիստականֆ յոր քոր քոլած, կան ել չնա-

յած ոստիկանական րնո յ թ ի պետական 

ճնշամիքոցներին՝ շարունակում են յա– 

մառօրէն իրենց բնատուր եւ արդար Հա* 

նապարՀով գնալ լ Այս նշանակում Է, որ 

կոմունէստական գաղափարախօսս լթիւնը 
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իր պնդումների մ ԷՀ չի ելնում իրական 

կեանքի նախադրեալներից, այլ յենւոլմ 

է մ իա յն զուտ առասպելական եւ նեղ՚– 

կամ ապա շա ական սկզբունքների *Լրա յ 1 

Ոչ թէ կենդանի մարդն ու Հասարակա-

կան կեանքի օր ինա չափութիլննե րն են 

Հիմք ծառայել այդ արտառոց եւ շաՀա-

խընզ իր դաղափաբախօսոլթեան Համ ար , 

ա յ լ իրերի բեբմամբ մի պաՀ ում ի տի-

րացած իչխանաւո բների պարագայական 

կամքը* մարդու գոյութեան Հ էմքերը ի– 

բենց քմաՀաճ ցանկութեան ուժով փո-

խելու եւ կեանքէ արտայայտութեան 

բազմատեսակ բնական ձեւերը էրենց գը– 

լանէ տակ ճնշելու եւ Հարթելու ուղղոլ-

թևսէմր : Բայց անցողիկ քմայքները չեն 

բախտորոչ դեր խաղում Հասարակութեան 

պատմութեան մ ԷՀ, ա յ լ մչտանորոգ կեն-

սական գործ օնները ու նրանց վերագա– 

սաւորման Հանգամանքներըւ Ադգա յին 

իրականոլթիլնն Էլ այգ գոբծօնների շատ 

ծանրակշիռ արտայայաութիւններից մէկն 

է՝ իր Հասարակական ու Հոդեմաալոր 

ստեղծագործ ինքնաբալութեամբ ։ 

հէորՀրդա յին Միոլթեան մ ԷՀ գրաւոր 

ու բանաւոր բեմերում գործածական Է 

նաեւ զխորՀրգային բազմազգ գրակա-

նութիւն8> արտայայտութիւնը ։ Գա , ա– 

մենայն Հալանականութեամբ, Հարցի 

փոխզիՀողական լուծում Է, քանի որ ե– 

թէ Հարցի ձեւակերպումը միայն (ք՛ոլս-

ների մնար ( ապա նրանք լիովին կը գո– 

Հանայէն «.խորհրդայինով» , է՚^է ՈՐ 

փաստօրէն Համազօր է «ռուսականէն՝» ։ 

Բայց խորհրդային Ա՝ իութեան բնակչոլ– 

թեան կէսը կազմող ոչ—ռուս ժողովուրդ-

ները եւս իրենց ասելիքն ունեն , իրենց 

տեսակարար կշէո֊ը եւ նրանց կամքը 

մէանգամայն անտեսելը այնքան Հեշտ 

չ է ։ Այս ընդՀանուր Հեռանկարէ Էոյսէ 

տակ էլ պէտք է դէտել խորՀրդաՀայ է– 

րականութեան եւ մասնաւորապէս մշա– 

կոլթային ու դրական իրականոլթեան 

մ ԷՀ նկաաուող ու նկատՈւելիք իրադար– 

ձոլթիլնները է 

ԽորՀրդաՀայ գրականութիւնը պաշ-

տօնապէս Համարուելու լինի ՀխոբՀըր– 

գային բազմազգ գրականութեան բաղ-

կացուցիչ մասը» թէ մի ուրիչ բան՝ 

միեւնոյն է : Հայաստանում Հայ գրակա-

նութիւնը պահպանոլելոլ ել զարգանա-

լու , ու Հետելապէս իր ազգային գերը 

կատարելու Համար կարիք ունի մ շտա-

պէս սնուելոլ տեղական մշակութային 

Հարստութեան ալանգութի ւններից , ու-

նենալու իր գոյութեան սեփական Հոդր 

եւ ընթանալու իր իսկ Հարազատ ճանա-

պարհով , այլ ոչ թէ գրսի կոպիտ Հրա-

մանագրերի դերին դաոնալու։ Երբ ա յդ– 

քանն ապահովուի, ապա կը լինի միայն 

եւ միայն ազգային գրականութիւն եւ 
ոլԲԻւ "էԻ^՚Լ ։ Որեւէ կամ ա յա կան անուն 

չէ կարող ներքուստ արատաւոր ել բուն 

էութէւնը։ Ուրեմն, ինչպէս որ զարմա-

նալի չեն կայսերապաշտական գոյնզգոյն 

ուժերի ազգասպան ճիգերը, այնպէս էլ 

զարմանալի չեն կարող թոլալ մեր գրա-

կանութեան աւելի կամ պակաս ուժդ-

նութեամբ դրսեւորոլող ազգային ար-

տա յայտութիւնները ։ Գրանք էրենց գո– 

յութեամբ որեւէ արտա քէն խնամակալ 

ուժէ էնչ—որ բարեացակամութեան կամ 

ողորմածութեան աբդէւնք չեն, ա յ լ պար-

զապէս տեղական կենսաթրթիռ իրողու– 

թիւնների փաստական գո յութեան ար-

տացոլումը Հոգեկան Հա յե լիացումների 

ոլորտում ։ 

Ազգային Հարցը առհասարակ կարող 

է լուծուել միայն իրապէս գոյութիւն 

ունեցող եւ գոյացող ազգերի օգտին է 

բայց ոչ թէ ազգասպան բոնի ուժերէ 

մտրակի կամքով։ Հետեւապէս, ազգա-

յին դրականոլթիւնների գոյութիւնն էլ 

այժմ ել միշտ, քանի կա յ աշխարՀը եւ 

իր նմանների Հետ Համատեղ ապրող 

մարդը, - բնական, տրամաբանական ու 

Հիմնաւոր իրողութիւն է ։ Արդէ խոՐ~" 

ՀըրգաՀա յ գրականութիւնը իր փաստա-

կան գոյութեամբ իսկ ազգային մշտանււ– 

րոզ իրականոլթեան ապացոյցն է ել 

միաժամանակ նրա կենսական ոլ մշա-

կութային ապահովութեան գրաւական-

ներԻց մէկը։ 

Լ՛ ՄԿՐՏՁԵԱՆ 
(ւԼհբջ) 
1 6 - 1 0 - 1 9 6 3 թ – 



(քեծերը Հ ջերմագոյնները, տարօրի-

նակները • • • 

ԺԱ* գարուն, ալեկոծ Արեւելքի մը 

թոՀուբոՀին մ է ք , ուր սելճոլկ վոհմակ-

ներ Թուրքն ու դժոխքը կը նա խա պո ռա-

յին ազդարարութեան նմանը չտեսնուած 

թաթարականոլթեամր մ ը , ուր ամէն ինչ 

այլեւս սաստկօրէն գէպի մութը կ1եր-

թար , գէպի սեւ տեղատուութիւնը իմա-

ցական ամէն րանի, քրիստոնեայ ժողո-

վուրդի մը մ էջէն, մարգ մ ը , շքեղագոյն 

քրիստոնէութեամր մը գործեց ամէնէն 

վեՀը կեանքի արարքներոլն է Անգամ ա– 

Ղրեց իր Հոգին երկրէն վեր , նիւթեղէնէն 

վեր , սաՀմանալորէն վեր րաներու է Ան-

գամ ագրեց ինքզխնք մեղքի ամենակէզ 

խռովքի մ ը , ներքին անսպառ խոստո-

վանութեան մ ը , ինքնաթչնամի կիրքէ 

մը։ Ու կռուեցաւ, սաստկօրէն, երկրա-

յինին գէմ ։ Անցաւորին ու գարչին գէմ ։ 

Ամէն բանի գէմ՝ որ չէր ուխտեր մաք– 

րըւիլ եւ երկարաձգուիլ գէպի անանցը, 

դէպի յ ա լ ե ր ժ ը , գէպի Մեծ Բացարձա-

կին ժամանակները։ Մաքառեցաւ, ա յ ՚ Է 

ուրեմն Հակավայրենէն , Հակա—սելճոլ– 

կր՝ րնդդկմ գարուն եւ մարդուն զիրար 

սնուցանող պզտոբութեանց է Մդեց՝ երկ-

նա յին զարհուրելի մարտերէն մին է 

Ապա ԺԱ • գաՐԸ փլաւ • փլան յետոյ 

ուր էշ շատ դարեր , ուր էշ շատ մ արգէկ է 

Ժողովուրդներ փզան, չքացան ոմանք 

ընդմիշտ : Ըլլալ եւ փլիլ է կեանքը, չը– 

քանալ է ընդմիշտ* երբ ճակատագրական 

անգամագբութիւններ չկան Հոն, երբ չէ 
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քուէարկուած այնաեղ ի նպաստ քերմա– 

գոյն իմաստի մը, գեղեցկութեան մը, 

կիրքի– մ ր, ախտի՛ մը նոյնիսկւ 

Զվէլալ* կեանքի պաղ տեսակին ու 

սլէԼւոիկ տեսակին թշնամի այս Հայր: 

Գորշ առօրեաներոլն եւ. մոխրագոյն միօ-

րինակութեան ոսոխ, տարօրինակ ա– 

ղօթքներոլ. այս տարօրինակ արձակա-

զէնը։ Ու կարծես յա լի ա են ական անհաշ-

տը , եօթն օտար անձը Հանդարտութիւն 

ըսուածին ։ 

Իր ժողովուրդին պէս անգամ ագըր– 

ուի լ գիտցաւ ոչ թէ ընթացիկ րաներու, 

այլ մեծ եւ տիեզերական րաներու Հ Ոչ 

թէ ստորինին, այլ վսեմին ։ Ջերմագոյ-

նով ապրեցան ինք ել իր ժոզովոլրգը է 

Իսկ տիեզերքին այգ մեծ տենդը Հացէն 

աւելի անՀրաժեշտ է ապրիլ ուզողին ։ 

Իր Հոգիին գերաստիճան այգ տեն– 

՛է՛՛՛է ^էՐ9ա*• ^ ՚ գարուն Հիմնական մէկ 

խորՀրդանիշը ըլլալ, առանձինն Հակա– 

կքԼշո-ելով կարծես գարուն Հաւաքական 

բարբարոսութիւնն ու տեսակ տեսակ 

վայրենութիւնները յ - Աելճուկը ,անՀաշիւ 

մարգ /ւ անհաշիւ սրածութիւն, միլիոնա-

ւոր մեղք, իսկ Հ ա յ մլՏ այգ ամբողք 

աղտոտ դարը իր աղօթքով եւ արցունքով 

մաքրող։ Նոյն գարուն մէք, նախաթոլրք 

0 ելճոլկը ի խորոց սրտի խօսք ընդ ե– 

ղեոնի կը պոռայ, իսկ Հ ա յ մը իր ազդը 

խորՀրգանշելով՝ խօսք ընդ Աստուծոյ 

հշ ^րմնքէ, սիրտը խունկ ու բուրվառ 

ըրած ։ 

Այսպէս, երկու բոլորովին Հակա-

ռակ ուղղոլթեամբ նայող գէմքեր ունի 

ԺԱ. գարը։ Մէկ կողմէն Աելճոլկ է ան, 

Տուղրի՛լ մը, անդՈլթ ոչնչութիւն մը, իր 

եա թազան ով ու կեդրոնական Ասիոյ 

ցուրտերով մարդկոլթիլնն ու թոլՈր գե-

ղեցիկ բաները քնքելոլ ելածէ Միւ** 

կողմէն, Հայ է , Նարեկացի՛ մը, քալու– 

թեամբ լոյս դնող եւ լոյսը գեղեցկու-

թեան ու սիրոյ վրանի մը պէս երկրա-

յին մութին ու կեղտին վրայ բացող յ Աւ– 

յո յ գարերը առՀասարակ մէկ Հագուստ 

չոլնին բարեբախտաբար ւ Գողութեան , 

մերթ մանր ու մերթ ՀամաշխարՀային 

մսագործութեան կեղտոտ լաթերէն զատ , 

սելճոլկ, թաթար ու թուրք Հագուստէն 

զատ, ոլնին ՀամաշխարՀային մեծ որմ– 

նագրոլթեան Հագուստը, ստեղծագոր– 

հ ութեան ու ոգիի մաքրամաքուր ճեր– 

մակեղէնը : Բոլոր երկիրներուն ել անոնց 

Նարեկացիներուն Հագուստը է Ու ՝ կեան-

քը ժառանգութիւնը չէ բնաւ երկիր ու 

քաղաքակրթութիւն կոխկռտող ասպա-

տակին , այլ յալիտենական սեփականու-

թիւնն է ի վեր քո յ , անՀոլննեբոլ լուսա– 

նըժոյգ ել լոլսա կապարճ ասպետին։ 

Ջ խտրուի՛նք: կեանքը Հորգաներանը եւ 

անոնց դա յ լա դէմ Հրամանատարներոլնը 

չէ» աղօթքի, բանաստեղծութեան եւ 

բարձր խոՀի լեռնաշղթայ կտրող անց« 

նոզներոլնն է ւ Կը պատկանի անոնց , Ո— 

լանք Հոգիի ել մտքի Հշվերեսթ մը ոլ-

նին, ուրկէ երիտասարդ կամ ծեր, մեռ-

նին իսկ , վար չեն իքներ տ 

Նարեկացի է 

Մոխիրէ ՛Լեր , բորբոսէ եւ ցուրտէ 

վեր, ու նաեւ անցեալէ վեր ընդարձակ 

եւ խոր գոյութիւն մ ըն է , վանք Ոլ յա-

լիտենական վեՀոլթիլն բուրող, աղօթք 

եւ սրբութիւն արձագանգող այս անոլ– 

նը։ 

Ըմբոստն է մ ա Հո լան , Հակառակորդն 

է գիւրինին, ոխերիմն է ձրիոլթեան ։ 

Հա կա բեւեռներ են իրարու* ինք եւ ծ ու.– 

լական ոչնչութիւնը է Հակածայրեր ինք 

եւ ինքն արա ւ սակաւութիւնը Տ Հակա-

շունչ ել Հա կա—ար իլն՝ ինք եւ աղտ ըս-

ուածը, բիծ ըսուածը, մեղքի ել տարա-

կուսական մ ութի մ անրաստոլեբ կոչուա-

ծը ։ Ու դեռ կէտ առ կէտ ՀակաՀոգի են 

իրարու՝ Հա յաստանեա յց մ էկ վանքին 

այս անասելի պայծառոլթիէնն ու Տիե– 

զերքին ու Ցաւերժոլթեան մէք ներկայ 

ամենաթափանց Չարը, բոլոր լինելու– 

թիլններոլն, Համայն Արարչութեան մէք 

ինկած այդ գժուարասատակ, գրեթէ 

չսատկող որդը ։ 

կային իր օրերուն Չարին րոլոր տե-

սակները , գէչին բոլոր աստիճանները է 
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Կային Հասարակները, միզակները, մի– 

Հակէն մ աա մը Վեր ու մատ մը վար եղող– 

ները, երկու, մատ վեր ու քառասուն մատ 

վար եղողները ւ Օրերուն փոթորիկը նե-

տեց ՐՈԼՈՐԸ մաՀ կոչուած անգոլնգին 

մէՀ՝ մեծով ու պզտիկովդ լալ Ոլ գէշովւ 

ինք* մնա՛ց է Ա՛ա գա ղաթն ու փետուր 

Գրիչը մաՀարգել գործիքի մը պէս ՐԸՈ՜ 

նած% զառանցանք առ զառանցանք պա շա– 

պանեց կորսոլիլ չուզող իր անձը ե՝ մ ր– 

նա՛ց յ Մենախօսեց Աստուծոյ առՀեւ իր 

մեղքը, պոռաց քաւութիւնը, աՀագնա– 

գոչեց սէրն ու վիշտը եւ՝ մնա՛ց է Մ տալ 

աստուածայինին մ ԷՀ, ինչպէս յունական 

առասպելին լոլսամիա , ա յ լ խալարա-

բախտ տզան մտած էր օր մը լաբիւրին-

թոսի բաւիղներուն մ ԷՀ, չկորսոլելոլ 

Համար թել արձակելով իր ետին է Նա-

րեկացին թելի կծ՛իկ ըրաւ սիրտը, ու 

սրտին արիւնոտ ճախարակէն քակեց իր 

փրկութիւնը ապա Հովող թելերը, որոնք, 

չգիտցանք այլեւս, արի՞ւն էին իր գըր~ 

քին մ ԷՀ, կուց, կուց, բոց առ բոց Հըր– 

դե՞Հ , թէ շունչի ընդարձակ պատառնե-

րով խոստովանական ասոլթիւն է 

Լա բիւրին թո սե ան ոճով գիրք ու լի-

նելութիւն կերտող ԺԱ՚ գարոլ այս Հայ 

վարդապետը, իր ե իր գարուն տենդը, իր 

ել իր գարուն լո յսը փոխանցեց Հետա-

գայ բոլոր մամանակներոլն, զարտուղի 

ճամբաներուն թերեւս ամէնէ՛ն զարտոլ– 

՛լիովը ։ Լուսցոլց , օրինակովը զինք կան-

խած մեծ պապերուն եւ այգ պապերէն 

առաւել փայլով մը երբեմն ալ օտար 

մ ութերու ենթակա յ իր երկիրը ։ Լուս-

ցոլց իր երկրէն ու իր մամանակէն Հե-

ռու ինկած երկիրներն ու մոզովուրղնե– 

րըւ Եզալ, ինքն ալ, մարդկութեան մե-

ծեր էն , Հեր մագոյններէն, տարօրինակ-

ներէն ։ Անոնց պէս , մեծ Հոմ անի չը դար-

ձաւ մարդկային կեանքը վարող եւ զայն 

տիեզերական ուղիներու վրայ դնող մեծ 

պաՀեր ու, ներքին մեծ մեսթերոլ, մեծ 

բաներոլ։ 

Ժ՛Ա • դար : Արմենական Հարաւի տեն-

դոտ Հայ մը, Հոգիի առաւելագոյն, գը– 

րեթէ անկարելի, գրեթէ յոլսաՀատա– 

կան կեդրոնացումով մը, ինքզինք ր//ա– 

լու , ինքզինք մ ան րամ ասն օր էն , Հիլլէ 

առ Հիւլէ ապրելու եւ յալիտենութեան 

փոխանցելու փորձը կատարեց տ հր օրէն 

ինը Հարիւր տարի ետք, իր մասին անդ-

րադառնալու պարզ մտածում մը անգամ, 

կը ճզմէ զիս իր առՀեւէ Կը վախնամ է Ու 

կ՚ամչնամ բառեր ուս եւ իմացական ու 

Հողե կան միՀոցներոլս չքալորութենէն , 

իր առթիւ ։ 

ԱնՀ ուն աղօթքներու անՀ ուն վե-

րացման մը մ ԷՀ Ցալերմոլթեան բազկե-

րակը բռնած սա վանականին, ի՞նչպէս 

քսաներորդ գարոլ թշուառ բազկերակով 

մօտենամ ես : Գարերուն Հեռաւորութիւ-

նը նոր ծաւալ կը բարդէ իր արդէն մ ե– 

ծածաւալ անձին վրայ• ես ի՞նչպէս ամ-

փոփեմ աչքերուս մ ԷՀ այդքան լնգար– 

ձակութիւն ։ Այդքան շուք ու պայծա-

ռութիւն ։ Իր մեծութիւնը կ՚ողողէ ղիս 

ամէն կողմ է ել կը դարձնէ անընդունակ 

զինք ամբողՀոլթեամբ տեսնելու Համարէ 

Անոր աչքերը մինչդեռ, թոլեցաւ թէ 

կրցած են երբեմն ամփոփել աԹաւքփոփՅյ– 

լ ի ն : Կրցած են սեւեռել ա ն ս հ ւ - հ ւ ւ ե լ ի ն : 

է լ արդ , ուրեմն ես ինչպէ՞ս բերեմ 

զինք իր դարէն ու դիակէն, փշուր փը~ 

շուր իր աճիւններէն, որոնք աստուածու-

թեան մը փառքովը կը պառկին Հայոլ– 

թեան սիրտ ու Հա յոլթեան առեղծոլած 

կոչուած խորունկ ննՀարաննեբու մ ԷՀ: 

Բերել կենդանագրելու Համար Հոգեկան 

ան Հ ուննե րոլ այս մթերապահին գէմքը, 

ո՞րքան Հայ մարգ պէտք է պա բզել Հոս, 

ո՞րքան Հայու պայման պէտք է լուսա-

ւորել, ո՞րքան Հայկական պատճառ 

պէտք է գումարել, թուագրել, կուտա-

կել է Ո՛րքան Հարուած պէտք է յիշել, 

ո՛րքան վէրք» ո՛րքան իղձ, ո՛րքան վր՜ 

ճիռ , ո՛րքան վախ, ո՛րքան դրուագ ւ Պէտք 

չէ՞ իրեն չափ ղննած, սերտած, իմացած 

ըլլալ սիրտն ոլ անոր անծայրը, երկինքն 

ու անոր անծայրը, Ամենակալ Բացար-

ձակն ու Անոր Համա—յալիտենական ան-

ծայրածիրը է ճանչԳւալ ապա մարդկային 

մեղքը, - ցեխագունդ անկեդրոն, ցեխա-

գունդ անշբՀածիր ւ ճանչնալ դեռ Է ՈԽ– 

թիւնը այն կրակին, որուն աՀեղ Հր ամա– 
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նէն տակ է հանճարը, քունէ ատեն թէ 

արթնութեան : 

Եւ ես, էնը Հարէւր տարէներոլ դէ– 

զած ժամանակային մութէ մ ր այս կոէէ– 

մէն, ի՞նչպէս տեսնեմ քեզ, արգ է Ո ՚ Վ 

Բզնունեաց երկրէ աՀեգաՀե րմ, աՀեղա-

յ՛ եղ ել աՀագնա խոստովան ճգնաւոր : 

իԴւչսչէս տեսնեմ քոլ մաՀաՀանգոյն գալ– 

կոլթեամբ ցր տա վարժ լմ ան Հասակգ , 

ո՛վ մեղքէ ել քաւութեան էնքնաՀրկէզ 

աստուածաբան, է տոլընՀեան ել գ է շե-

րէ : Այլ սակայն, անհրաժեշտ է ինծի 

տեսնել քեզ այս սլաՀոլս լի—լման ամ– 

բողՀութեամր, ճանչնալ անրծագոյն ճա– 

նաչոզոլթեամր ։ ԱնՀրաժեշտ է տակա-

ւին ինձ՛ի , բերել քեզ ու կանգնեցնել, 

լուսավեղար ել սուրբ՝ Հիւլէական իմ 

ներկայիս , Հրթիռային Հպարտոլթեամբ 

եւ ջերմակորիզային մեղքերով մարգոց 

աոՀել ւ ի՞նչպէս բերեմ թուականներու 

մշուշոտ սւ յգ Հեոուներէն , գա մ ան ա գա ր 

անցեալի մը մէՀէն, քոլ գոյութեանդ 

նուիրափոշին , քոլ անունով ու քեղի պէս 

մեղա յագրե լու Համար իմ ժամանակիս 

մարդկութեան ղժոխաժամըէ Աելճուկին 

մաՀադեղին արշալոյսով բացուեցալ քու 

դարդ՛. ԵԼ մինչ քրիստոնեայ Արեւմուա– 

քը յա յտնոլթենական իր Հազարամեա-

կին աշխարՀաՀինՀ որոտոլմներուն կը 

սսչասէր, աՀոլգողեբուն ամէնէն զար-

Հուրելիովը, ասդին, Հեթանոս Արեւել-

քը, Սելճուկին բերնով իր ՀետզՀետէ 

մեծ՜ցող պատիժները կը պոռար սլաւա-

կան տաբաստաններուն, կովկասին ու 

ՄիՀերկրականի ափերուն, տեսակ տե-

սակ անուններով ու թրքութեամբ։ 

ԱյսոլՀանգերձ, մեղքը ե՞րբ պէտք 

ունեցաւ զէնք խոստովանօրէն կրկնողին, 

էմ գարէս աւելի ։ Ու դուն , էնքնավարակ 

Հէւանդ եւ ինքնաբոյժ բժիշկ, ոլ գուն 

ամէնէն աւելէ էնքնաշոլնչ եւ էնքնա շի-

կացած մատենագիր* մեր ել բազում եր-

կիրներու, էրէկուններոլ մոլի, գէշերա– 

կան Հսկոլմնեբոլ ել վերջնական մզձա– 

ւ ան Հի ար ելած ար ալ յաճախորդ՝ ինչ՜՛ 

պէ՞ս կրնաս պատմուիլ մաՀուան ճառա-

գայթներ որոնող այս աղքատ օրերուն է 

կուղպ Էին մեղքերը քոլ օրերուդ : Ո*֊՝~ 

նէին վանք, պարիսպ, կա պո յա ամա յոլ– 

թիւննեբոլ շշուկ ։ Բացօթեա յ են Հիմա 

անոնք , եւ անվանք, անպարիսպ, ան– 

ճըգնախուց ; Ան—Նարե՚կ է 

Օրերուդ Համար եւ օրերուն Համար 

Հանուր աշխարՀի* փնտռեցիր ընդար-

ձակ կեանքը, գոյութիւններուն բացար-

ձակ անբծութիւնը: Ամէն ինչի մ ԷՀ կար-

ծես , կո յսին երգիչը, կո յսին առաքեա-

լը , կո յսին ուխտաւորը եղար ւ Ինը Հա– 

րիւր տարի ետք, արիւնն ոլ պղծութիւնը 

եւ րոէոր տեսակի սպանդները պարզ նա-

խասիրութիւն իսկ չեն այլեւս, ա յ լ ար-

դէն կրօնք են , գարուն կարծես ը1քգՀան-

րակ ան դաւանանքը : 

Կը փնտռէիր, Վանա յ լիճին ոլ Վա-

նա յ երկինքէն զո յգ կա պո յ տներ ուն առ-

Հեւ կեանքը, գեղեցկութեան Ու խղճմը– 

տանքէ արեւէ մը պէս ծագողէ կը փընւո– 

ռեն ՀԷմա ճամբան՝ մեղքով ու մաՀով 

ողողելու ծէր—կաթէններոլ ՐոէոՐ երկ՜ 

նա դաշտերը յ Եւ է ՚ ն չ տրտում է գարը, 

Նարեկա՚յ Աոլրր, երբ դպրոց կայ ու 

կան մէայն՝ մաՀուա՚ն դպէրներ է Երբ 

գիտութիւն կայ ու կան միայն՝ մաՀ-

ուա՛ն գիտուններ է Երբ եկեղեցի կայ, ոլ 

կան միայն՝ մաՀուա՛ն կրօնաւորներէ 

Ա՝ ա Հո լան մարզերուն վ ր ա յ եւ Հոգին 

ժխտելով կը ճառագայթէ" Հանճար է Կը 

Հանդիպի՞ մարդ մեծի, Հերմագոյնի, 

տարօրինակի • 

ԵԼ Հիմ ա , մ անալանգ քոլ առիթով է 

ԷնչպԷ՞ս չմտածել կեանքի մ ասին, մաՀ-

ուան մ ասին , մ ար գոց ել անոնց ներքին 

աչխարՀի Հերմ ագո յններոլ մ ասին է երբ 

դուն, աՀալոբ Հերմագրոլածգ երկին-

քին , երբ գուն , առատօրէն բ աղե զոլածդ 

՝Իրիստոնէոլթեան ել ԱնՀունին մեծ որ-

մերուն ՛էրա յ , Ոլրիշ բան չըրէր ք"է օրե– 

բուդ ։ 
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կեանքը մեծ էէ Ու Մ"*Հը նոյնքան յ 

Մաքին խորունկ ու խորՀրդաւոր Հայե-

ցողոլթ իւններուն աո քել. ու րարգ չա– 

վւագիտոլթեամրը Հոգի եւ են թագի տակ– 

ցութիւն ըսուած իրողութիւններուն՝ ա– 

նոնք, կեանքն ու ՄաՀը այսինքն, յա– 

լեր։է՜ական ու ա ի եղեր ական լինելութեան 

մը կարեւորագոյն պայմաններէն կը թը 

լին ըլլալ։ Անոնց մութն ու լո յսը, իրե– 

րածին բնոյթով ու Հսկայոլթեամր, կը 

ցոլան գո յոլթեան բոլոր տարրերուն ոլ 

երեւոյթներուն մ է ք , էսԿ աոաւել չափով 

մը մ արդու գիտակցութեան մէքէ 

Կեանքն ոլ ՄաՀը Հնադոյն բաներ են 

ու. փոքր բաներ չեն է Միշա սկիղբներ ըլ-

լալով անսկիղբ են է ել միչտ վախճան 

մը դաոնալու^ անվախճանէ Կ՝ աճեցնեն , 

կը նուազեցնեն մեր մարմինը է կ՚աճեցլ 

նեն կը նուազեցնեն մեր միտքը ւ Ու նաեւ 

մ եր Հ ոգին է Ու նաեւ ինչ որ կը կապէ 

մեզ մեր ու ընդՀանրա—տիեզերական 

Լինելութեան Հետ է Եւ ուստի , բոլոր տե-

սակի բոլոր մեծոլթիլննեբը կը բխին 

կեանքի ու մաՀոլան ներքին բարդ կա– 

պակցութիւններէն , Հակազդեցութիւննե– 

րէն , կեցուածքներէն ւ Մ եծ ես միա յն 

կեանքին ոլ մաՀոլան մէքդ դրած տիե-

զերական կրակով՛. Այդ կրակին ոճով, 

կեցուածքով, ոգերխոլմովւ Կրակին Ըս՚՜ 

տեղծագոր աճումս՛վ միայն մեծ ոլ. տիե– 

զեբակցորդ, մեծ ոլ կարծես աստուածս 

կից եւ ոլրիչ ամ էն բանով ա յլեւս փո– 

քըր , ճա կատաղ բա կանօրէն ճղճիմ, ան– 

գ ո ՛ յ ։ 

Եւ արդ, մեծ մարգի կը ամէնէն ա– 

ւելէ կիզոլածներն են կեանքին ոլ մահ-

ու ան մեծ գիտակցոլթեամբ տ Հա կազ դե– 

ցութիւն ու ոճ ունեցողները ւ Հարազատ 

կեցուածքի եւ Հարազատ բխումի տէրե– 

րր : Իրենց էութեան մէք էն ժայթքող ըս– 

տե ղծազ ործա կան աՀալոբ կբակը իրենք 

իրենց, ուրիշներուն ել աստղերուն ու 

անՀոլններուն վրայ մաղողներըէ Առաս-

պելին մորենիներէն իրականոլթիւն կեր-

տող Մ ովսէսներն ոլ ի րականութեան փը– 

չապսակներէն մեծագոյն կրօնք Հիմնա-

դրող Տիալսները է Ոո էնա կան Հինաւուրց 

կրակ Հոմերոսը է իտալական գժոխա– 

քերմ երեւակայոլթեամբ Տանգէն է Անգ-

լիական անհուն Հոգեբո-նկումներուն Շ Է յ՜ 

քըսս/իրը 8 Ու բոլոր երկիրներուն կրակ 

ու ապստամբութիւն մարդիկը ասոնց 

պէս Հ Ու Կէօթէն ։ Ու Պոտլեոը։ Ու էտ– 

կար Փօն : Ու Տոսթոյեւսքին յ է լ արմե-

նական կրակներու Համագումար Նարե-

կացին մանաւանգ է 

Ոչ ոք մեծցաւ ցոլրտովէ կեանքը չի՛ 

յիչեր որ ինք մ Է կը աճեցուցած Ա1Լա յ 

պագով եւ տավէակոլթեամբէ Կեանքն ոլ 

Ա ահը կը կուրն ան , կը խուլնան , կը կըծ– 

ձ իանա՚ն ՀաւասարապԷս՝ երբ չկարենան 

մէքգ կրակ մը գնել, քիղերէգ մէկը գո– 

նէ քերմութեան մը կապել՛. կը քնքեն 

քեղ երբ կեղծ ես , երբ Հոգիդ իր ա– 

ո ան ձին ստորագրութիւնը չունի , երբ 

ոտքիդ Հետքը չկա՛յ օրերուդ վ բ ա յ , երբ 

աստուծոյ մը նախընտրած Հեղուկը չես 

կրցած ընել արիւնդ, ել ոչ ալ անոր նա-

խընտրած ճամբան կրցած ես ընել ուղե– 

ղյըգ է Երբ Հոգիդ կայան չէ՝ իրմէ վե՛ր 

րաներու ՚. Անսէր, անհուր, անաս տուած 

թոք մը մեծ մարդու մը թոքը չ է , տիե-

զերական շունչերու դիմաց է 

Աստուծոյ եւ կռիւներու տեղ Է բուն 

մարգը, տուն մ ըն Է* որ պէտք է փչի 

ի վեր քո յ , ներսը ծագած վէճերէն ու կը– 

րակներէն է Այգ տունին այդպէս ներք– 

նօրէն Հրոյ ճարակ դաոնալով է , որ՝ պի-

տի կառոլցոլի իրմէ աւելի կարեւոբ եւ 

շքե՛ղ բան մը՝ եկեղեցին ։ իրենց պզաիկ 

տունը քանդել եւ անոր տեղ Հսկայական 

տաճար մը շինելն է մեծերոլն, քերմ ա– 

գոյններոլն, տարօրինակներուն կեանքը է 

Իրենց փուշէ ն վարգ մը Հանել, իրենց 

ժանգէն ադամանդ մը, իրենց ցեխէն* 

երկի՛նք մը » 

Եւ նորէն, օղային կազի բաց շիշ 

մ ըն է իրաւ մարդը սիրոյ, գեղեցկու-

թեան եւ աստուածա յին առեղծուածնե– 

բու լուցկիին դիմաց՛. Արարչութեան այգ 

կրակներէն եղան այս մոլորակի պատ-

մութեան• մէք՝ բոլոր Հանճարները, 

բոլոր մարգարէները, բոլոր սուր-

բերը է Կրակ եղալ սակայն, ամէ– 



II 

նէ՛ն աւելի , իր բոլոր ճամբաներն ու բո-

լոր կայանները գէզ մը խիժափայտի պէս 

այրող եւ այգ գեհենին մ է Հէն Աստուծոյ 

խօսք ուղղող ԺԱ" գարոլ ՛Լար եկա յ վան-

վ՛ին չկրկնոլած եւ անկրկնելի Մոնազնր : 

Մեր գիրին խարոյկը ԺԱ՛ գարուն եւ 

հայկական բոլոր դարերուն համար, 

վանքի մը ա րամ ական բարձունքէն բո՛ց 

առ բո՛ց դէպի երկնախորոլնկները ուղ– 

զըւող։ Ղ՝ա րե ր ր որ պիաի գան, ,» մաքի 

եւ սրաի՛ դարեր - , կանխուած են ալ։ 

կանխուած՝ կարծես , քրիստոնէական 

բոլոր խորութիւննեբը։ Մեղքերը մեծ-

ցած են իրմէ եաք, բայց աղօթքները 

ւասկալիօրէն վաքրացած : (քւ նորէն , իր՛՜ 

մ է եաք, կը թուի թէ զուր է աղօթելը ։ 

Կը թոլի թէ կրնաս չաղօթել ալ տ Կը թըւի 

թէ ա յդ է Հը աւարաած է ալ, գերագո յն 

րարձբակէաի մը հասնելով : ք*նը Հարիւր 

աարի առաՀ, մենութեան ու ամայու-

թիլններոլ մոլի Հայ մը գրած, աւար-

աած ոլ փակած է ընդմիշտ աշխարհի 

Մեղքին ամենամեծ աղօթագիրքը, երբ 

մարդկոլթիւնը նորէն սոսկալի է ր , նո-

րէն անասնական տ 

Այգ Հ ա յ ը 1 ա յ գ մեծը, այգ Հեր մ ա– 

գ ո ՚ յ ն ը է 

Ել րոլոր Հեբմագոյնները, եւ բոլոր 

մեծերն ու տարօրինակները մեր հի՛ն 

մոլորակին ՚ ՚ 

Անոնք* ամէն գարու եւ ամէն մար– 

ւլի Նարեկացիները : Անոնք՝ իրենց մաքին 

եւ սրաին ամբարտակները չես գիաեր 

ե՞րբ եւ ինչո՞ւ փլցուցած եւ ապա հոգիին 

մութ Հուրերէն քչոլած—աարոլածները։ 

Որոնք յեաոյ Հանճար % սուրբ կամ հերոս 

կոչուեցան ։ Որոնք մարգարէ կամ առաք-

եալ կամ յեղափոխական անունը կրե՜ 

ցին։ 

Ադամ անդեա յ բոլոր քարելէէն աւելի 

ադամանդ մարգիկը, բոլոր լոյսերէն ա– 

է֊ելի լոյս մարդիկը։ Ամենաթանկագին 

ղոյոլթիլնները մարդկութեան ել թեբեւս 

ալ մոլորակին բոլոր գոյութիւններուն։ 

Մ արդեր՝ որոնց կեանքն ու կործանումը , 

մարդկութեան լուսնալուն ել մթննա– 

լուն , ցերեկանալուն ել գիչեբանալուն 

աշխարհածնական մէկ օրէնքը եղաւ կար-

ծես ։ Որոնք Հոգեկան արեւի մը ՝ գերը 

կատարեցին մարդկութեան ցուրտին եւ 

անշարժ խիղճերու բելեռային պաղին 

վրայ: Որոնց գոյութիւնը լոյսի կազմու-

թեան օժանդակ մը եղաւ ել չգոյութիւ-

նը՝ մութի ու մտային մաՀուան պատ-

ճառ մր ։ 

Մ եծերը , Հեբմ ագո յնները , տարօրի-

նակները $ իմացականութեան ու եռանդի 

Նարեկացիներր : 

ք՛արդ , դժուարաքննելի, գրեթէ ան– 

քրննելի անոնց Հ ոգին, լինելութեան 

թափն ու եզանակբ % բովանդակ կեանքն 

ու ինքզինք պատրաստող մահը։ Մտա-

ծում կր թուի, բայց այլեւս մտածում 

չկ իրենցը՛. Զգացում կը թուի, բայց 

այլեւս զգացում շէ է Ոչ ալ բառը՝ ա յլ– 

ելս բառ ։ ՄԷ,ոք , սիրտ , տեսողութիւն , 

լսողութիւն , Հիզ գագրած են այլեւս ի– 

րենք զիրենք ըլլալէ, վերածոլելոլ Հա-

մար կրակ ոլ ժայթք բանի մը։ Մ ղումի 

մը ոլ ոճի մը։ Լոլծո յ թ ի մ ը որուն 

Հանճար անունը կոլ տան ։ 

Մ եծերը , Հեբմ ագո յնները • • . 

կեանքը, - իրենցը ել բովանդակ 

տիեզերքինը կայրէ զիրենք ամէն րո-

պէ , եւ իրենք կայրեն ամէն ինչ, որուն 

կը մօտենան։ ԱնՀուններոլ Համար այ– 

բըլողներ են իրենք ել այրողներ : Ուրիշ 

ոչինչ : Կ՚այրին կեանքին մէՀ ու նաեւ ի– 

րենց մարմնէն անդին, երբ մեռած են 

արդէն ու կը թուին փոշիանալ ւ Ու նո-

րէն, –պիտի շգադրին ապրողներս այրե-

լէ , անդենականին սաՀմանները ճեղքող 

Հեբմութեամբ մը։ 

Միաք ( սիրտ եւ ասոնց կարգին բա-

ներ՝ անասնութենէ դուրս գալ են մեզի 

Համ ար • անոնց Համ ար՝ կրակէ ներքին 

սանդխամատ են, գէպի գերմարդը, բուն 

մարդը բարձրանալու, ա Ատուած ատ ի պ , 

աստուածապատկեր մարդը ստեղծելուտ 

Մենք անասնութեան քաոսէն ելած եւ 

խելքի ծխոտ ճրագներով բալարարուած– 

ներ ենք ։ Անոնք, գերազանցութեան ու-

ղեւորները, ՀամաչխարՀային պատմու-

թեան կեդրոնակա՛ն պողոտա յէն քալող-

ները չբալարարո լածներ են ել պիտի 

չբաւարարոլին երբեք է Պիտի սիրեն ու 
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շրալարարուին, պիտի տառապին «ւ տա-

ռապանքին շոա յ լ Հատուցումներով Էդո– 

Հանան : Պի տի մտածեն, ու անոնք I) ոկ– 

րատ, ու անոնք Պ գա տոն, ու անոնք Ա— 

րիստոտէլ Բանականութեան րաբձրա– 

գոյն ոլորտները ստորին ու նեղ պիտի 

ղտնեն իրենց ։ Ու անոնք Տեքարթ ու 

Փասքալ, ու անոնք Ափինոզա ոլ ՚ Բ ա ն թ , 

ու տակաւին ՀյոփենՀաոլըր ու ՚ ե ՚ է ա է 1 

ու տակաւին Վոլթեր, ու տակաւին Բու– 

սօ՝ պիտի տրամաբանեն ոլ առատագոյն 

Տրամաբանութիւնն իսկ գտնեն աղքատ է 

Բանաստեղծները ,Հանդերձ Նարեկացիով, 

Պոտլերով ու սեռին բոլոր տիտանե ան 

ներկայացուցիչներով պիտի ապրին ու 

քիչ գտնեն իրականոլթիւնը : Պիտի երա-

գեն ու քիչ գտնեն երազը է Պիտի գրեն ու 

քիչ գտնեն գիրը տ Գերընտ իրներուն մէք՝ 

գրագէտները քիչ պիտի գտնեն իրենց 

Համար Գրականութիւնը՛ իմաստասէր-

ներ՚ իմաստասիրութիւնը• նկարիչներճ 

նկար չութի էն ը ՚ երամի չաներ՝ երգն ու 

նուագը է Մարգարէներոլն տեսիլք պիտի 

պակսի | առաքեալներուն Հորիզոն, գի՜ 

տուններոլն՝ գիտութիւն , զօրավարնե-

բուն% զէնք ել ռազմագաշտ : 

Բոլոր մեծերուն , Ր"էոՐ ջերմագոյն-

ներուն| բոլոր տարօրինակ խենթանման– 

ներուն չպակսեցա՛՛՛ւ կարծես, իրենց իսկ 

միա՛կ դժոխքը, միա՛կ դրախտը, միա՛կ 

աստուածը : 

ԱյւատօրԷն ունէին կեանքը եւ իրենք 

զիրենք, այլ դեռ անՀուն պակասի մը 

Համար այրեցան անոնք ոլ այրեցին է 

Թուականէ մը կը սկսին ոլ այլեւս կ՛այ– 

րին ու կ՚այրեն մեզ Պոլատան , 6որը է 

Ցիսուսլ>1 Ոդիսականդ Կ" յ ր Հոմերոսը, 

ՀէյքԱպէ՚Րէւ* Տանթէն, կէօթէն, Տ«սթո– 

եւսքին , յ եղա վախ ական Մ արան , ոազ-

մաՀանճար Նափոլէօնը, Հէօլաերլենը , 

ազօթա—բԽբելոն Նարեկացին : 

Հասած են ո ՛ ւ ր , եւ ի՛նչ անդր—անձ– 

նա կան ծիրերոլ մէջ իսկ, խայրին շա-

րունակ ։ Կ՚այրե՛ն ։ 

է լ Հիմա , այս ընդարձակ խօսքերէն 

ետք, իր ընգարձակագոյն խօսքերուն իւ-

րաքանչիւր մանրամասնոլթեանը մ էք , 

թէ այդ խօսքերուն Համագումար ար-

դիւնքով Նարեկացիին Հանճարը ինք– 

զինք եւ ուրիշը այրողներէն է , անասե-

լի Համեմատութեամբ մը է 

Կ՚այրէ է 
Եւ քանի որ այղպէս՝ անցեալ մը չէ ու 

չի Կրնար ըԱալ : Անձելացեաց գաւառի ե– 

պիսկոպոս էՕոսրովին երեք որդիներուն 

այս կրտսերադոյնն ոլ արժանալորագո յ– 

նը, ներկայ մ ըն Է% ինչպէս ամէն կրակ, 

ամէն լոյս՛. Ջերմութիւնն ու պայծառու-

թի ւնները չեն կրնար բացա կա յ ԸԱալ ւ 

երբ կը գործէ տակաւին անոնց ուժը յ 

Հազա րամ եա յ վարդապետութեան 

արտում օրերուն մէք ապրած եւ կանո ւ– 

խէն մայրը կորսնցոլցած Ռշտունեաց 

գաւառի այս Հայը, մէկէ շատ աւելի ու 

տարբեր աաքոլթիւններոլ մէք ապրելով, 

զանազան ու բարձր տաքոլթիլններոլ 

միակ լուծոյթի մը վեր ած ուա ծ է ի վեր-

ջո յ շ Այգ տաքոլթիլնները, երբ ուզենք 

տարբաղադրել զանոնք, ազգային են, 

ընտանեկան , ոլսումնա– կրօն ական , աշ– 

խարՀաղրական, այլ մանաւանգ՝ խառ– 

նըւածքային յ 

Սյքենաթեթեւ տաքութիւնը, մեղմ 

լաւան, ներքին լաւաներոլ ա յս տարօրի-

նակ կրօնաւորին մէջ՝ աշխարՀագրական 

լաւան է ։ /հշաունեաց բնակիչ է , ել Հա-

յաստանի այդ գաւառը Հարաւի ու անա-

պատի սահմաններէն Հեռոլ չ է , այդ կող-

մերը երեւակայութեան ու երագին տուն– 

կերը կը սկսին այլեւս շուտ ել արտա-

կարգօրէ ն աճիլ , չխնայելով իրենց թոլնղ 

րոյբն ու վառ գոյները տեղատարափ առ 

տեղատարափ մսխելոլ ։ Նարեկացին իր 

տաղանդի տունկին մէջ Հարալա յին կը– 

լիմաներոլ յատուկ Հարուստ ու ծախսր– 

՛ող Հիւթէն ունի ։ 

Հարուստ ու ծախսուող Հիւթ *ոը– 

լած են իրեն մանաւանգ իր ազգին պատ– 

մութիւնն ու ներկան« 

Հւսյոլթեանն է , ուրիշ ոչ մէկ ժողո– 
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վոլրդի մ ԷՀ Հանդիպելէ ա յս տխոլր, 

մինչեւ. իրիկուն ել իրիկուընէ մինչեւ 

յ ՚ ՚ ՚ Հ ո ր դ առտու եւ մինչեւ մաՀ իր զըվՀ– 

ւքան ու պաչաամ ունքին շքեղօրէն սար-

սափելի ու սարսափե լյիօրէն չքեղ խմոր-

ները թխող մռայլաճակաա Մոնաղնը: 

Հայոց պատմութեան եւ Հայոց Հոգեկան 

լոյսին մէկ բերքն է ան, մեր գարերուն 

խորհրդաւոր մէկ գինին, Համազգային 

արբեցում ի մը եզակի մէկ արտայայտու-

թիւնը նաեւ, միակ անձի մը մ ԷՀ իր լը– 

րումին Հասած ։ 

Հայ Հողին չկր*),Ալ կարհ՜ես իրմէ ետք 

ա յզ քան այրիլ, այղ քան բառ դաոնալ 

ու կարելիութիւն կուտակել, այդ աստի-

ճան բազմապատկուիլ ու չլմննալ է 

Ա՚արդկային մեհ գիտակցութեան մը 

մէկ խառնարանն է ան՝ Հեռու ներկայի 

մը մ է Հ , Հեռու ու հ՛ով Հուրերու ափին՛. 

Հայութեան, որ կը նշանակէ բազմամեհ 

եւ բազմասուբբ Տառապանքին ամէնէն 

Հակա—ցուրտ կրակն է ան է Հակա—կեղ– 

հ՛ը : Հակա—մանրը ; Հակա—անլոյսը : 

Հա յոլթեան ան Հն Հեչի ճակատագիրը 

րլլար կարհես երթալ, թ"՜Ի է * Հեռանալ 

դէպի եկող դարերը՝ տառապանքով ու 

տեսակ տեսակ Նարեկացիներով է ճակա-

տաղ ր ի մը պէս չե՞ն իր բոէոր բառերը, 

խոր , ընդարձակ եւ կիզէչ • Եր ՐՈԼՈՐ նա– 

խադասութիւնները , դէՐաՐ գէպԻ Հե– 

ոուները, դէպի անդնդային խորունկնե-

րը , դէպի անկարելի վերՀաբանները շար-

ժող ։ Իր մեղքի անսպառ զեկուցումին, 

չՀատնող զղՀումին, մշտառատ աղօթք-

ներուն ու տեսակ տեսակ ան Հս> մ ար թը– 

ւումներուն իւրաքանչիւր Գ1ո*–խը% պա յ– 

թոզ ամպրոպի մը զօրութիւնը չունի՞ է 

Ի խորոց սրաի • • . 
Ու զ իա ենք, որ ատոնք այլեւս խօսք 

եւ սիրա չեն, Հեռոլ վանքի մը ցոլբտ 

քարերուն վրայ Հասարակ գիշերներուն 

Հասարակ սարսավւը պատմող, քրիստոն– 

եայ Հասարակ վանականի մը աւելորդ 

մտաՀոզոլթիւններոլն տեւական եւ տա– 

վ*ակ վերա քաղը էլսւ տարող յ 

Ի խորոց սրտի • ՚ -

Գիտենք, որ տիեզերական սարսափ 

մ ը , ղարՀ ոլրելի դժոխազգացոլթիւն մը 

ինկած Է կրօնա կան ուղեղի մը մինչեւ 

խորունկները , ու սկսած Է բՀիՀ առ բ Հ / ՚ Հ 

մաշեցնել , լափել , սպառել այգ Ոլղեղլւ, 

բնաւ չի/նայելով նաեւ սրտին է Գիտենք 

նորէն, որ ա մ ե ն ա կ ա ր ո ղ Բացարձակի մր 

անունով, Պրոմէթէոսեան ինքնապաշտ-

պան ո լթ ե ան տՀալոր գուպար մը կը մըղ– 

ուի , ընդ մ ԷՀ Խոս բով Անձեւացիի կըրտ– 

սեր որդիին եւ զա յն ուտելէ շկշտացող 

մեղքերու մղձալանՀինէ 

ի խորոց սրտի • • • 

Ու դիտենք, վեբՀապԷս , որ պիտի 

Հանդիպինք դժոխքի եւ աղօթքի Հոտի 

մ ր , բարկ, թոլնդ, կհոլ՝ որուն նմանին, 

Աստուածաշունչէն դուրս դբեթէ չենք 

Հանդիպած ել դժուաբ թէ Հանդիպինք 

ասկէ ետք տ 

Ան ան իա վարդապետին գիտուն ոլ 

տաք աչակերտէն ետք, չծնաւ ուրիշ 

ոեւէ մէկը ուրիշ որեւէ տեղ, որ կարե-

նար արտա յա յտոլելոլ ա յսքան ընգալ4– 

ձակ կարոզոլթեամբ մը պատմել մարդ.– 

կութեան իր Հուն ու վախճան չունեցող 

Մեզքը ք իր գագաթ ունեցող եւ ստորոտ 

չունեցող Սէրը, տիեզերական լայնու– 

թիւններու մ ԷՀ իսկ ինքզինք նեղ զգացող 

Վիշաը Է Գիրք մը գրեց Հեռու թուակա-

նի ել Հեռոլ Հոգեբանութեան այս մար-

դը , բա յց իր գրած գիրքր նմանեցաւ 

մարդկութեան յ ո յ " ը քայքայելու եւ վե– 

ր րստե գծելու աստոլածա—բաՆաստեւլծւս– 

կան զոբծողոլթեան մը կարծես է / ) ւ 

նաեւ, անձնական Հոգիի մը գալարում-

ներուն ու պատմոլող ողբերգութեան ե– 

տին կեցող, Հայ Հոգիի բոլորովին ե ն – 

թ ա - դ հ ք ս թ , բոլորովին ենթա—բառային 

եւ սակայն ծայրէ ծայր ստոյգ, մէկ 

կենսագրոլթեանը յ 

ինքնիր ուղեղէն աւելի մեծն է ան, 

ինքն իր սրտէն աւելի մեծը : իրեն պատ-

կանող ոչ մէկ բան կրցած է պա բո լնու– 

կել։ էւ պատճառը ուրիչ չ է , այդպէս, 

գրքի մը մէՀ իր գոյութեան եւ շունչին 

մինչեւ վեր Հին կաթիլը քամուելուն : Պահ 
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առ պատ եւ Հիղ առ Հիղ Հոն փոխադըր-

լելուն ։ Փախչելով մ արմն էն, Հոգիէն , 

զէնք կազմող բոլոր բաղադիրներէն՝ գե-

րագո յն կենդ անոլթեամբ եւ. գերագոյն 

խօսքով մագաղաթ մը դառնա լ , տողե-

րու քալող ՀրդեՀ մը անձէ մ ը , աղղէ 

մ ը , քրիոտոնէոլթենէ մը վառուած յ 

Վանքերու երկրին ամէնէն մեծ վա-

նականը աոսւՀին Գրիգորին ել Մ ես բո-

ւղ ին Հետ՝ ամենավիթխարի դէմքերէն է 

իր երկրին՛, Հայաստան երկիրը քիչ ու-

նեցաւ , չունեցաւ գրեթէ իրեն չափ խո-

րունկ աեղ , իրեն չափ երկնասլաց բար-

ձանք : Հա րսստանի ոչ մէկ Հբամրար 

կարծես ունեցաւ իր մ ԷՀ այնքան Հո՛՜ր 1 

որքան Հողե կան սաորավա յբերը Աստու-

ծոյ այս մոլեռանդ ին ունեցան խոՀ ու 

խռով ք: Եբկիւդ ու երկիւղի բանաստեղ-

ծութիւն : Սքանչացում ել սքանչացման 

երանդ՛. քայքայում եւ ինքնաքայքայ– 

ման մ ան րամասն տեսողութիւն : ք*նքնա– 

զ ում արմ ան եւ սպառման աՀալոր ար-

ուեստ է աՀաւոր եռանդ ։ 

Վանա յ լիճի ել Աստուծո յ վերի ան– 

Հունական կա պո յաներուն մ չտար թուն , 

մչտաճիգ ու մ չտա յամառ այս յաճա-

խորդը * ~ զարՀոլրեալ եւ զարՀոլբելի -՝ 

չգերազանցուած գիտունը է բացառիկ մէկ 

մասնագէտը եղաւ, Հին, մ ի Հին եւ նոր 

մեղքերուն։ Մարդկային յանցանքի խո-

րունկ ճանաչող մը ։ Արարիչը ճանչնա– 

լու ապաՀով գործիքներ եղան իրեն՝ Սէ-

րը եւ Ս եղքը ,ամէն բանէ աւելի յ Գոր-

ծիքներ ապա՝ ՛լաւութեան ու Ցաւին ճի– 

չձբը։ 

Չունեցաւ Հայաստանը իր ընգյա– 

տակեայ խորութիլններոլն մ ԷՀ այնքան 

Հրաչէկ լաւայ, որքան ԲզՆոլնեաց վա-

նականին արիւնը, արցունքը, Հոգին։ 

Հայաստանի եւ Հայոլթեան ճակա-

տագրական Հրաբուխներէն է նաեւ այս 

մարդը, իրական ու առասպելական մեր 

մեծաղոյն ղէմքերուն պէս * - արքայ, 

Հայրապետ, յեղափոխական, բանաս-

տեղծ ։ 

Տան Հան քով ու խռովակոծ աստուա– 

ծաաեսութեամբ, ինչպէս եւ իր ստեղ-

ծած արձագանգներով ու լուսաւորիչ զօ-

րութ եամ բ՝ Հաւասարն է Ան ակի որդիին ։ 

Հա յոլթեան անՀնՀելի մէկ վերնադիրն է , 

ընտի բներ ուն ընտրելագոյն օրինակովը ։ 

հր ժողովուրդի արիւնին կը պարտի 

ւսն իր խօսքին Հեր մ ոլթիւնը, որուն Հա-

ւասարը չկայ ուրիչ ազգի մ ԷՀ՛ մի փընտ– 

ոէք ի զուր ։ կը պարտի իր ժողովուր-

դին՝ երկրային գանձերուն շքեղագոյն-

ներէն թերեւս ամէնէն շքեղը) - Հայոց 

լեզուն յ կը պարտի՝ աստուած մը ել խո-

յանք : Կրօնք մը եւ կեանքին մէՀ անվախ-

ճանական ա ան Հանք ։ Ստեղծագործ վիշա է 

Կը պարտի , մինչեւ վեր Հին տողին վեր– 

Հին բառը մարդաշէն ել աչխարՀաշէն 

անօթութիւն մր ։ Երկինքներուն , ու մաՀն 

ու գերեզմանը կտրող անցնող տաբածոլ– 

թիւններ ուն մ ԷՀ շրՀող աստոլածակա-

ոոյց ծարաւ մ ը յ կը պարտի վեր Հա պէս 

այն կեցուածքը , որ Հայկական է , այն 

կենսաՀայեցողութիլնը, որ Հայունը ե– 

ղած է իր պատմութեան Հազարամհանե-

րուն , կրօնա–գաղափարական մեծ Հար-

ցեբոլ ատեն, մեծ յեղաշբՀումներոլ ել 

ճակատագրական ղարձակէտերոլ ըն– 

թացքին տ 

ԺԱ՛ գարու ա յս երկնագէտ աստ-

ուա ծան ա լոր գին երկիրըյ սկիզբէն մին– 

չել վերՀ, բուրած էր տարօրինակ ոլ 

տարրեր բան մ ը , որ ծաղիկ ու կան ան– 

չութիւն չէր ՚ արեան ու ՀրդեՀի Հոտին 

խառնուած խունկի բոյր է ր , բագիններէ 

կամ խորաններէ բարձրացող ։ Այդ Հո– 

ղը, իր Հիւսիսով ու Հարաւով, արեւել-

քով ու արեւմուտքովերկրային Հասա-

րակ բան չէր բուրած գրեթէ ՚ բուրած 

էր Ազատութիւն, Արդարութիւն, Գե-

ղեցկութիւն է Լոյս , Գաղափար , Կրօնք : 

Անվախճան կեանք ։ 

Այգպէ» էր« 

Չէիր դիտեր թէ այդ երկրի Հողին 

վրայ ո՞վ աւելի տոլն ունի ՚ Աստուա՞ծ 

թէ մարդը՛. Մարդը իր նմանի՞ն Հետ ա– 

հը խ°"ի թէ բացարձակի մը Հետ ։ 

Ո՞Վ է /՛Ր ԳՐացին • ուրի՞չ մարդ մը թէ 

աստուած մը իր Հրահանգներով, սէրե-

րով, մերժումներով՛. Ե լ մ ան ալանդ Ո— 

բո՞ւն կը սպասէ շարունակ, ո՞ր Հեռոլին 

կը նայի, ուրախութեան ու բեկումի 
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խառն– զգացումով մը • ասաուծոյ մը եւ 

անոր ազատագրական ժեսթի^ն, թէ նոր 

քարդերու սարսափելի մ է / լ ուրուագիծին ։ 

Զէի ր զիաեր նորէն, թէ պատմու-

թեան կրուն/լներուն աա/չ Այրեցեալ *հօ– 

աի եւ այրեցեալ մարդկութիւն եդած 

այգ գեղեցիկ ր ՚ ՚ ՚ յ ց դաման աչխարՀա-

վայրին մ է Հ , որ յայերուս երկիրը եղաւ, 

ո՞վ կ՛՚ապրէր իսկապէս է ժողովո՞ւրդ մը՝ 

Հաց ատելու եւ ննՀելոլ կոչուած, թէ 

զաղափարի ՛հանիէ լեւսն Հնոցներու մ ԷՀ 

ինկած տառապագին ու րո լականներու 

բազմութիւն մ ր , որ Հաւատքի վանքեր 

պիաի բարձրացնէ ոլ պաշտ պան ու թե ան 

րերղեր։ ՕազմանտՀանզ սպասում մրն 

Էր եւ իր սւմրողՀ պատմութեան ընթաց– 

վ՛ին սպասում մը եղաւ Հայաստանը։ /»«*-

ղաքա/լան խաւարներու մ ԷՀ, բաղմամը– 

ղոն Համբերութիւն մը։ Կը Հղայնանա– 

յին Հա յաստանէն՝ Արեւելքի մարդիկն 

ու Արեւմ ուտքինը, Հար ալի թուխերն ու 

Հիւսիսի ձէ կերը։ Չէին ուզեր այդքան 

բարութիւն ։ Կը խրտչէին այդքան վերա– 

ցականոլթենէ : Կը վիրալորուէին ա յգ– 

քան անՀատ եւ աղատ ապրելու ինքնա– 

տրպոլթենէ ։ 

Ոչ ոք Հասկցաւ մեզ : Ու Հետելաբար 

ոչ ոք սիրեց։ Ե լ մենք ամփոփուեցանք 

ու խօսիլ ուզեցինք այլեւս բարձրագոյն 

ուժերու եւ էակներու Հետ , Հասկցուե-

լու Հին, չյագեցած ծարալով մը ։ Տ ու-

նի Հասարակ խօսք չէր ընգՀանրապէս 

մեր խօսքը, որպէսզի շուտ Հասկցուէինք։ 

Մեր խօսքը բացառիկ վայրերու եւ Հս-

կան բացառիկ տրամադրութիւներու 

խօսք ըլլալովանկարելի էր որ ուրիշ-

ներ ըմբռնէին մեղ։ Տունի խօսք կ*ոլ– 

Դէին մեղմէ, բնակարանի ընթացիկ 

խօսք | Հասարակաց ճամբաներոլ խաբե-

բայ խօսք, իսկ մենք ամէնէն քիչ բառը 

ունէինք ու տրամ ադրոլթիւնը չունէինք 

բնաւ ընդհանրական խորամանկոլթեանց ։ 

• Հայաստանը կրնար Հեքիաթ պատ-

մել, առասպել Հիւսել, գաղափար վե– 

Հագրել, բայց որքան գժոլար էր իրեն 

Համար երկու բառ չոր սուտ խօսիլը, 

կեղծ խօսք ըսելը : Մենք մեր Հեքիաթն 

իսկ չէէնք պատմեր , եթէ ի րա կան Ու-

թի ւն մը չկարծէինք զայն։ 

Ի՞նչ կարելի էր ըլլալ երկրի մը մ է Հ , 

որուն դլիւաւոր արտագրութիւնը բնաւ 

երկբային չեղաւ։ Փոխանակ ցորեն եւ 

բամպակ արտագրելու, արտադրելու 

քարիւղ ել ոսկի Հայաստանը արտա-

դրեց աստուածներ , մեՀեան ու վանք, 

նաՀատակ ել յեղափոխական ։ Արտա-

դրեց աղօթքի, արիւնի եւ ըմբոստու-

թեան զիրք* Ջարդարարներ մեր ինքնա– 

կոչ Հիւրն ու մեզ վտարող «տանտէրը» ե– 

զան, ել մենք գաղթ ականի պատռտած 

Հաղուստնեբով գացինք Հեռոլ, պարտա-

ւորիչ ու խաւար Հիւրոլթիւններոլ % 

Մենք շատ Հիւսիս չէինք, րայց բե– 

ւեռային ցուրտերը մերը եզան միչտ։ 

Շատ Հարաւ չէինք, այլ մեզմէ աւելի 

խորշակաՀարը չտեսանք Հարաւի ոչ մէկ 

անապատի մ ԷՀ։ Արեւելքի մ ԷՀ էինք 

արեւի մը բարձրանալը գրեթէ չտեսնե-

լով ։ Ի՞նչ գործ ունէր արդէն արեւը Հար-

գի ել ՀրդեՀի ծուխով լեցուած երկրի 

մը մէՀ՛ քանի՞ գա հ եկան 1լ արժէին իր 

շողն ու պայծառութիւնը մարգոց Հա– 

մ ար, որոնք դերեզմ ան կը փնտռէին ոլ 

վերը աստուած մը։ Մեռելին ի ՚ * ն չ պէտք 

կայ արեւը, ապստամբին ի ՞ ն չ պէտք, ա– 

ղ°թող ճգնաւորին իՈնչ պէտք ։ 

իր ժողովուրդին առաւելագոյն Հեր– 

մութեան մէկ խորՀրդանիշը եղող Մ ո – 

նաղնը, օր մըն ալ բնաւ պէտք չունեցաւ 

կարծես երկինքներու այդ նիւթեղէն աչ– 

քին։ 

Բզկտոլած մտածում մըն է , րզկաԸ՜ 

լած խղճմտանք մ ը , մղձաւանՀնեբոլ 

չփարատող . մառախուղ մ ը , ք*զնունեաց 

կապոյտ աշխարՀ ի այս ծուխ ու ՀբդեՀ 

մարդը, աշխարհին յայտ ու անյայտ բո-

լոր աղօթքները սովալլուկի մը չատա-

կէ րութեամ ր կերած, սպառած ու մ ին– 

շել վերՀ քաղցած վանականը % 

Աղօթքի ամենամեծ եւ գերորակ ար-

տադրիչը Հ աւան արար՝ րիստոն էու-

թեան բոլոր թուականներուն մ է Հ ։ Մըա– 

քի , սրտի ել Հոգիի եռեակ ՀրդեՀներով 

ճամբայ ելած գունդ մը կրակ անձն է 

ան, Աստուծոյ մեծ ճամ բուն վ ր ա յ է Մի 



Գ՚ՂԷՔ էԲ մարմնին, վասնզի այգ մ ար– 

մինը Հող չէ այլեւս, կա լ չէ այլեւս, ոս-

կոր ու մկան չէ այլեւս ւ ՀՏատոնց դագ– 

րեցաւ այգ գ ո ր չ բաները, այգ անասուն 

խեղճոլթիլնները ՐէէաԼէ • Ու շատոնց 

երկրէն ու. երկրայինէն գէպի վեր ԱՈլյլ– 

ուոզ պայծառութիւն մ ըն է ան, երկինք 

բան մ ը , անգի աչխարՀ բան մը։ Մի ԴԸ~ 

պ ի ք ՚ • . 

իր ելեկտրական կեդրոնին գլխաւոր 

պաթ-ըրիՏէՀրր կը կոչուին սիրա, մեղք, 

խռովք , զզքոլմ , աղօթք , անդոհական 

տրամադրութիւն : Ասոնք են, որ շարժ– 

ման մկք կր դնեն Նարեկացի կոչուած 

այս դրաժիք ելեկտրականութիւնը, Հա-

ւատքի ու աստոլածա—ընկալման բարձ– 

րազոյն աւքփեբոՀ այս երկրորդ Գրիգո-

րը՝ առաջինէն երբեք նոլազ ։ Երկու Գը– 

րիգոբներոլ կ ր օն ա –գա դա փար ական լո յս 

կայ, ընդարձակ ցերեկ մը ամրողք՝ մեր 

ժողովուրդին վ ր ա յ , քաղաքական իր ան-

Հոլն գիչերներուն կողքին, նախախնա-

մական կարծես իբրեւ Հակակշիռ.։ Եւ 

երկու Գրիգորներոլն մէք էն Ժ4Լ ՚ գարու-

նը չէ քիչ արժէք եւ քիչ լո յս ունեցողը ։ 

Եւ– հոր Վիրապի Գրիգորը աւելի չտա-

ռապեցաւ Հ ալան արար ( քան քհշտոլնեաց 

աշխարհի Պ ՚ / ՚ ի գ ո ր ը 8 Աոաքինը մնաց 

տասներեք տարի իժերու դաժան փոսի 

մը մ է ք , ու տառապելէ աւելի տանքը– 

ւեցաւ, վիրապի մը չարչարանքն ու տը– 

ռամ ը ղ նելով Հա յոց պատմութեան էքե– 

րոլն ։ Երկրորդ Գրիգորին վիրապը իր 

սիրտը եղաւ, ու չկրցաւ ելլել շատ ա– 

ւելի դաժան ա յգ վիրապէն մինշեւ մահ • 

Մէկը արքայազարմ իշխանուհիի մը ե– 

րազներուն խորհրդաւոր այցելուն եղաւ 

ու քալեց իրմէ պարտոլած գոռոզ արքա-

յ ի մը Հետ, ունեցաւ իր Հպարտութեան 

° ր ը : Մփւսր, Հարիւրաւոր տարիներ ետք, 

մեռաւ իր սրտի փոսին մ է ք , Հեռաւոր 

Աստուածածնայ մը լուսապատկերին առ– 

քել, խռովքի իժերուն թոյնը ըմպելէն ։ 

քառասուն կոյսեր եկան, թափառեցան 

ել ւսզօթեցին առաքինին չարչարանքը ա– 

մոքելու Համար, մէկիկ մէկիկ իրենց 

թարմ կեանքը զոՀելով ի վեր քո յ ։ Երկ– 

բորգը քառասուն Հազար բառերու ա– 

Ոէսնձին տեսողոլթեամբը տեսալ միայն 

գեււ գեւ, գեւ։ Ու մեղք, ոլ մեղք, ոլ 

մեղք։ Ապա խէժ մը որմէ Հ ^ ա լ երբեք 

ազատի լ ՛ – Աատանան։ Եւ ուրիշ խէմ մը 

որուն պէտք է կպիլ յաւիտեան - Աստ-

ուած ։ Այգ երկու ճակատագրական խէ– 

ժերուն կպչունութեանց մէք իր աճու-

մով սպառող եւ սպառումէն վերստին ա– 

ձող, Հոգեկան ճենճերումներու ԴԸ^՝" 

բախտն է , Նարեկայ Գրիգորը։ Զդեց մեր 

պատմութեան մէք ուրիշ տռամ մ ը , -

Աստուծոյ Հետ անվերք խօսողի մը տը– 

ո ւսմը : 

Չկառն իրեն պէս մարզիկ, իրեն Հա-

ւասար է կան : 

Տ ո բ ը , Սաղմոսերգուն , Աողոմոն Ի– 

մասաունը, մեծ մարգարէները, Աոկբա– 

տը։ Եւ ուրիշներ ի Հարկէ։ Բայց ինծի 

հ.Շ֊ ք^ուՒ 1 ք^է ա յ ս անուններուն կապուած 

մեծութիւնն ու տռամը դրուագ են առ-

հասարակ ել կերպով մը կենսագրական 

եզրակացութիւն ։ Ասոնց տռամ ը աւելի 

յստակ տեղերէ կը սկսի կարծես, եւ ի– 

րենց մեծ խօսքն ու արարքը, կեանքին 

մէք արտաքին պատճառ մը ունէն, կապ-

ուած են իրողութեան մ ը ։ %արեկացիին 

ողբերգութիւնը Հասարակին խանգարու-

մով ոչ—Հասարակ վիճակի մը Հասած ու-

րիշ մեծերոլն ողբերգութիւնը չէ բնալ» 

յոգնակի բանի մը եզակիացումը չէ տա– 

I արտաքին պարագաներու օգնոլ-

թեամր : 

Նարեկացիին մեծութիւնը կարծես 

պատմութիւն չունի ել կենսագրական 

կապեր եւ ադոյցներ չոլնի։ իրական է% 

Արիւններու Ժառանգութիւն ։ 

Ուրիշ մ եծերոլ մ եծոլթիլնը ար-

դիւնքն է աճումին՝ փոքր էն դէպի մեծը, 

քիչէն գէպի աւելին, կարծես սովորա-

կանէն գէսքի անսովորը, արտաքինէն գէ-

պի ներքինը, Հացէն ու առօրեայ կեան-

քէն գէպի միտքը, վերացումներն ու Հո– 

դին։ 

Նարեկացին կը սկսի ոլ կը վերքա-

նայ մեծով՛ կը սկսի ու կը վեր քան ա յ ա– 

լելիով ՚, Անսովոր սկիզբէն է Հաց ու 

սովորական օրոլայ ճամբաներ չկան իր 

կեանքին մէք ՚ արտաքին կեանքի այգ 



II 

կոտորակ բաներով ոչ ինքը կը թուի իր 

վեՀութեան աշտարակը բարձրացուցած 

ՐԱալ եւ ոչ ալ ներՀայեցողական կեանքի 

խարիսխէ մը մեկնած ժողովուրդը ւ Լեռ– 

նաղանգոլած գոյութիւն մըն են, ինք եւ 

իր չրմբոն ոլած ու անըմբռնելի Ժողո– 

վուլ*գը% Հ"գիի է արտաքին անդորրոլ– 

թեան եւ ներքին մրրիկներու: Ու նաեւ 

մեղքի կոյտ մը կը տեսնէ ինքզինք միչտ 

եւ կանուանէ ա պ ա կ ա ն ո ւ թ ե ա ն ծ ւ ա ւ ա յ , 
ա մ հ ն ա թ շ ռ ւ ա ո արկածեալ եւ նման թե-
րեւս տասը Հազար բան : 

\քայրէ ծայր ամբաստանագիր մըն է 

Նարեկը ել ամրասաանոզ մըն է Նարե-

կացին ։ 

Աշխարհի ստեղծումէն ասգին, ես 

չեմ յիչեր մէկը մեր եւ որեւէ երկրի մ ԷՀ, 

որ այսքան ընդարձակ, բազմաՀարիւր 

է Հերու ՚Լրա յ ան վախճ անօրէն մ իա շունչ , 

կծու ել կիզիչ ամբաստանութիւն մը 

խմբագրած ըլլայ ոչնչացնելու ցանկու-

թեամբ ինքզինք կամ ուրիչ մը Է ԵՒ ա յդ– 

պէս՝ զղՀական, դաժան , Հարուածային, 

մտրակ ու ցաւաճիչ աղօթքներով՝ ոչըն– 

չանա լ , քաւուիլ, աղատուիլ, մ աքրոլիլ 

վերՀապէս ամ բաստանոլթեան գարշելի 

աղտէն տ 

Նարեկ կոչուած Հսկա յ ամբաստա– 

նազրքին մռայլ Հեղինակը խոստովա-

նութեան ու աղօթքին Հետ եւ անոնց բա– 

ռերուն մէՀէն իսկ կ՝ամբաս տան է ինք– 

դինք ել Աստուած, վհատութեան նմանը 

չտեսնուած պոռթկումով մը է Vամբաս-

տանէ ինքզինք՝ յայտ, գանա կա շեղբ բա-

ռերով • ղԱս տուած ասացուածքի մաս– 

նալոր ընթացքով մ ը , ներքին տրամա-

դրութեան ոճով մ ը , Հոգեբանութեան 

ընդՀանոլր դառնոլթեամբ մըտ Խոստո-

վանութեան այգ ընդարձակ, ինքնալըլ– 

կիչ ժեսթն իսկ | դժգոՀոլթեան ել Լգըր~ 

սելորոլած Բոգոքի տարրեր կը պարու-

նակէ իր մ ԷՀ, որոնք կը լուծուին ար-

տաքնապէս, աՀի, սքանչացման եւ Արա-

րիչին Հանդէպ վախճանական անՀ ուն 

սիրոյ մը մ ԷՀ՝. Եւ արգէն ո՞վ աւելի 

սաստկօրէն ամբաստանած ենք միչտ՝ 

քան մեր անվերՀ ու սաստկօրէն սիրա-

ծըւ Ամբաստանած ենք, շարունակ, մեր 

Հոգիին ամենամօտ էակը, ամենապաշ– 

տելին է 

Եւ արդ, մտածումներու այս կար-

զով, ինծի կը թուի թէ Աստուծոյ դէմ 

չգրուած բողոքի ՀոդեչրՀան մը բոլորե-

լէ ե՛տք է միայն որ Նարեկացին ձեռնար-

կած է իր Աղօթամատեանին, թերեւս իր 

բողոքին եւ թունդ դժգոՀոլթեան իբրեւ 

վերՀնական Հատուցում, Արարիչին ե– 

էէախճանական սիրոյ մը վերՀին վկայ ոլ՛-

թիւՆ ւ 

Այդպէս, արտերկրեայ ու ընգեր– 

կըբեայ գիրք մըն է Հայոց մեծագոյն 

Ա՚իսթ-իք^ծ այդ գիրքը։ Աաած են 

Հոն բառերը բազում կեանքով, բազում 

նշանակութեամբ, բազում < երանգով • 

թերեւս ամէն անգամ իրենք իրենց ւէբայ 

ել այլ աներեւոյթ բանի մը շուրՀ դառ-

նալու կրկնակ շարժումներով: քՏոբՀըր– 

դաւոր կրկնոլթիլններով ապա1 որոնք 

Հանճարի տկարութեան նշան չեն երբեք, 

այլ, կերպով մ ը , յաւիտենութեան ոլ 

ան՚Հունին ճամ բան խորհրդանշող պա-

րուրաձեւ շրՀանակներ են, նախորդէն 

տարր մը յա Հորդին մ ԷՀ փոխագրող, 

շվերՀացող բաներ : կրկնութիւնն ոլ կու-

տակումը , կրկնենք, տկարութիւն չեն 

Ա՚ոնազԳ/ի Ագօթամ ատեանին մ ԷՀ» գիտու-

թիւն են ել մ ի ս թ ի ք ուղելորոլթիւններու 

ոճ յ յուշով մը հեռանալու եւ չվախճա– 

նաւորուելու տենչ հ < 

Տալու Համար մեծ գիժերը Հայկա-

կան բոլոր դարերու այս տարօրինակ 

ճզնակեացին, եւ առանց մտնելու անոր 

Հոգե—իմացական ենթախորշեբուն խո-

րունկները, որոնք տարիներու Համբե-

րատար ճիգ ել ստուար Հաաորի մը չափ 

ԷՀ կը պաՀանՀեն՝ կարելի է թերեւս 

յայտնել վասն վերՀաբան խօսքի , Հետեւ– 

եա. 
ա՝ 
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Գրիգոր Նարեկացի, որգի Անձելաց-

եաց խոսրով էպիսկոպոսի է 

Թոքերուն Հետ իր ուղեղն ու. ամբողջ 

սիրտը մեծ կրակներու մէջ ԲՐԳՈԳ վա-

նական մը ծնած ոլ ապրած մեղմէ Հ ե– 

ռոլ թուականի մ ը , մեղմէ Հեռու ամա-

յութեան մը գիրկը * Ու դեռ րոլոր թքո-

ւականն եր էն ել բոլոր մարգերէն բոլո-

րովին Հեռու Հոգիի մը ոլորտին մէքւՆեր֊ 

սի ու գուբս ի իւորՀրդալոր նշաններու 

ենթակա յ մ ը , մ ե տ | ւ ո մ մը՝ սուրբի ու 

խենթի սարսափելի սեւեռումներով, 

էքսթագով : Գամ մը, մարդկային աՀա-
ւոր ու մանրամասն գիտակցութիւննե-

րու մէք ջր դեղուած երկաթ մ ը , այս 

կնճռաշատ ճգնաւորը* որ, շեմ դիտեր, 

յուսա Հատ օր էն երկիրը երկինքի՛՛՛ն կ՛ու-

ղէ գամել ինքնիրմով, թէ մեռնող ակրն– 

թարթը շմեռնող տեւողութեան մը է Գա-

մել ու գամուիլ ուզողը կը թոլի ան ին-

ծի , որեւէ սլարագայի ։ Հող ըսուածէն 

բուսած մեղքը, տժգոյն մարդու մ ը , 

նախընտրաբար վանականի մը պատկե– 

ք՛ով, սքկտք է գամուի պատիժի կրակ 

մամանակներոլ առաստաղէ մ ը , պատի– 

մի դժոխք տարածութիւննեբոլ էէրայ է 

ք)ւ գամ մըն Է ան, աՀաւոր մեիւ մը նո-

րէն, Հանճարի մը իւրաքանչիւր բառին 

ծանր մուրճը վրանէ Եւ այգ բառերը, 

անՀուն անՀուն ա յ դ բառերը, ե– 

կ ՚ ՚ ղ 1 դիզուող , քայքայոլոզ : (ք արմնա– 

կան պղտոր ընգերքներէ ու կարծես բիւր 

արեւներէ եկած այգ իմ ու լոյս բառե-

րը Նարեկայ վանքի զարՀոլրելի ներ– 

շընշեալին, մենագար մարդուն է Բառեր* 

որոնք ճգնտմամ ճզնաժամի վբայ կը 

բարդեն ոլ նոյն ատեն լոյսեբոլ Նեղոս 

մը կը դառնան , բիւր աճ իւղ Տելդա յով 

մը աստուածութեան եզերքի մը վբայ 

բացոլող է 

կանգուններով մխուած մրն Է Նա-

րեկացին, մարդկային մարմնին եւ անոր 

անմտածելի մեղքերուն մԷՀԷ, անոնց յայտ 

ու գաղտ ազմ ունքներոլն ենթակա յ % իր 

սեփական մարմնին մէջ արմատացած 

մարգ մը որ կ՛ուզէ դուրս քաշել ինք– 

զ ի ն ՚ ֆ , գերբնական ասութիւննե բու ուժը 

Հա յղելով, ու չի կրնար < 

Խրուած մ ը , կանգուններով, բայ$ 

մ իա յն մարմնիկն մէֆ է Եւ յետո յ , ա յգ– 

քան մեղք Ու խռովք, այդքան գիտակ-

ցութիւն ու տագնապ կրող մարմինը ի՛նչ 

մարմին այլեւս է Փախստական մը չէ" 

այս մարդը, ուրիշ անջրպետներէ, ուրիշ 

միջոցներէ , ուրիշ թուականներէ ու ի -

մացումներէ եկած ապաստանած ա յ դ 

խեղճ ուղեղին մ է ջ , որ այլեւս իրեն չի 

բաւերէ Ւ ՚ ն չ ը կը բաւէ արգէն այդ մարմ-

նին, այգ խորՀրգաւոր փախստականը 

ծածկելու Համ ար կեանքէն - Աչքե՚^րը ՚ 

ձեռքե^րը, սիրտը՝ որոնք բոլորն ալ, 

ծեծ չկերած ժամ չունին կարծես, քանի 

ողջ են է Նորէն մեծերուն ի՛՛նչը բաւեց 

իրենց մեծութեան ՚. Ե ՚ * ր բ իրենց աչքը քիչ 

աչք չթոլեցաւ իրենց , եՈրր ականջը չթը" 

ւեցալ քիչ ականջ: Եւ մ արդուն գո յոլ– 

թեան բոլոր գրպանները ի վերջո յ պա-

րապ չեոն գ ր ե թ է , աղքատի գրպան չեոն 

տիեզերական ճչմարտոլթիլններոլ մեծ 

դրամանիշին Համար է 

Բրդեց Նարեկացին իր ուղեղը, բըր" 

՛լեց սիրտը, բրգեց Հողին՝ բրդելէն ոլ 

այրելէն ղատ ուրիշ միքոց չգտնելով ա– 

նոնց վւրկոլթեան է Իր դոյոլթիլնը ջախ-

ջախելով, ճզմասպան ընելով միայն կեն~ 

ղանացնող այս մարդը կրնա"՛ ր այլեւս 

ոեւէ մ արդ մը ըլլալ, սրելէ ճակաաա– 

՛Ա՛՛՛՛Լ "եւէ մէկը • • • 

Լոյսի՞ն կը նայէր միայն, թէ աչ-

քերուն ու Հոգիին բովանդակ զօր ու– 

թեամրր կը կողոպտէր ոլ կը յափշտա– 

կէր այդ լոյսը, անոր ամէնէն Հեռաւոր 

ակունքներոլն մ էջէն իսկ , իր գարու Պ րո-

մէ թէոսի մը ախորժակով։ Ա՚ոլթին կը 

նայկՈր միայն ան, թէ կը խորշէր անկէ 

ու կը սոսկար, Համարելով զա յն կեան-

քի ախտերուն ամէնէն աւելի ո^էչացը– 

նող , անէացնող տեսակը է 

Ար ե լին ծով լոյսը խմած եւ օր մըն 

ալ Հսկայ գիրք մը կարդալէ ու Հաւատ-

քի փէթխարի ու վերքնական վարակումի 

մ ը ենթարկոլելէ ետք մ ինչել յետինը իր 

բջիջներուն՝ մոլորակներ ջերմացնող այդ 

լոյսը իրեն Համար քիչ ու պաղ գտած 
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զարմանալէ կրօնաւորը եղաւ անէ Տիե-

ղեր քէն եւ Արարչութեան անգրագոյն է– 

մասաներուն Հեա չփման այդ խորՀրգա-

լոր րոպէէն, երբ բարձրահայեաց վանք 

մ ը , բարձրահայեաց դէրք մ ը , ել բարձ-

րերոլ ամէնէն րարձբէն ծարաւ ընթեր-

ցոզ մը էրարոլ հեա աո. անձ էն մնաց էն՝ 

արեգակը, ծովն ու ձ ՚ ո վ գեղեցկութիւն– 

ները կեանքէն տմդոլնեցան էս կոյն , էթ~ 

րել էմասա եւ րանասաեղծոլթէլն է Հա-

գաւ ամէն էնչ մեղք, անցում է եղերա-

կան արագոլթէւն մը ։ է լ հոգեմացառ 

ճղնակեացը հասկցաւ այն աաեն , որ եր-

կունքներու Հահը կոյրերը դժուարութիւն– 

ներոլ եւ դժբախտոլթեանց մասւնող քէ– 

մ էական ու ր նազէաական թ չուառութիւն 

մը կրնայ թոլէլ է վեր Հո յ , բա զգա ա մ ամբ 

բուն արեգակէն, բուն լոյս էն է Եւ ա յ գ – 

Աք Էս ամէն բան, որ նէւթ է լոկ եւ նիւ– 

թական ում ւ Թշուաոոլթեան Հսկա յ բոց 

մը, այգ արեւը, անծանօթ ու մեծ խըգճ– 

մըաանքէ մը, անթուական ու անվախճան 

ւլութէ մը մէկ ՀրդեՀը չատ չատէ Երկ-

րորդական դեղեցկոլթէլններոլ սքան– 

չելէ բացայայտիչ մը բայց այլեւս ոչ 

աւելէն : Բուն կրակէն կեդրոնը, կեան-

քէնն ալ ուրեմն՝ ա յ լ տեղ է 

Հայաստանէ վանքերուն , խորունկ 

թուականներուն ու խռր ճգնարաններուն 

մէՀ պտտող Հսկայ դէբքէն բերած արե-

ւը , աւելէ բարձր, աւելէ նշանակալից ու 

վերՀնականօրէն համ ա—ա է եզերական ա– 

րեւ մըն էր անկասկած՝ չողացման էրրեւ 

վեբՀին կատարելութիւն եւ կեանքի իբ-

րեւ վախճանական գոյակրակւ Հթօշափե– 

լիին Հետ՝ կ^առաՀնորդէր այգ նոր արե-

ւը նաեւ անշօշափելին տ Նաեւ անտեսա-

նելին ։ Նաեւ անիմ անալին ու անզգա լին է 

Կը կամրՀԷր բոլոր մութերը միակ ու 

մեծագոյն պայծառութեան մ ը , ՐոլոԲ 

ցուրտերն ու մահավախճան գոյութիւն– 

ներր՝ բարի Հերմութեան մը եւ անոր 

շւէերՀացող բացարձակութեան է Կը պայ– 

մանաւորէր մեր վւրկոլթիւնը ոլ Գայն 

կր կապէր ներքին ահալոր զոհ ո ղութի ւն– 

ներոլ, էնքնէբ մ ԷՀ մղուող ու մէնչեւ 

մահ տեւող ճակատամարտէ մը է Կը գը– 

նէր Հոգին երկու լուծումներու մրրիկին 

մ է Հ – Տաւիտենական Գժոխք՝ երբ Ներ– 

քէն ճակատամարտը չես մղած, ել յա– 

լիտենական աստուածակցոլթիւն՝ երբ 

մղած ես զայն է Ջ կայ երրորդ լուծում է 

Զկայ զերՕէ ԵրկոԼ ծա յրա յեղոլթիւննեբ 

կան՛. Ե լ Հոս, կեանքին մ ԷՀ, չկա յ , պէտք 

չէ՛ ըլլա յ խաղաղութիւն : 

Ե լ քրիսաոնեայ սկզբունքներուն այս 

բացառիկ բարեպաչտը կեր ըրաւ իր մար– 

մ ինը սաստիկ մ տածումներու , սաստ– 

կագոյն ներսուզում ի մ ը , ներքին չտես– 

նըւած գօտեմարտի մը։ ՚Բբիստոնեայ 

մարդկութեան բոլորովին հակա–մեղք , 

բոլոբոէէին հակա—հեթանոս անձը եղաւ 

ան : 

Բայց այս սոսկալի Հակահեթանոսը 

հեթանոսական ոճի ծայրագոյն սաստ– 

կութեամբ անվախճան բրտութիւն մ րն 

էր մեղքերուն դ է մ , զորս իրը Համարած 

էր։ ինքնիր դէմ ելալէ ինքն իր մ ԷՀ գը– 

տաւ չմեռնող մեղքը: Գտաւ զայն իր 

մաքին մ ԷՀ հիւսուած է Զոլլոլած՝ իր լի-

նելութեան պայմանատարրին ։ Ու սրրա– 

մոլ եւ տ ելա բար ս ր բա խո յզ այս մարգը 

քանի ճիգ կը թափէր մաքրոլելոլ իր սը– 

խալանքներէն, Հոգետեսոլթեան նոր լու– 

ս արձակներ, նոր աշխարհներ կը բանա-

յին իր աոՀեւ , ցոյց տալով անոր բարո-

յական սեւութեան մը ահաւոր մակըն-

թացութիւնը, Գոյութիւն ըսուածը իր 

բոլոր կող մերէն վիրաւորող ։ 

Ուրեմն.-

Համաշխարհային մտքի պատմու-

թեան բարձրագոյն գագաթներէն մէկը 

եղող Նարեկացին՝ նախ ինքն է իր առա– 

Հին Հերմութիւնը։ Իր ներքին անձը, 

խառնուածքը, Հանճարին նախատարրը է 

իր Հանճարին տաքութեան ու ինք-

նատպութեան երկրորդ ալիքը, Հ ա ւ ք ա շ – 

խարՀային ՚Բրիստոնէութենէն աոաՀ ու 

աւելի՝ Հայութիւնն է , տառապանքի ա– 

ռատոլթեամբ ու որակով, տեսիլքներու 

առատութեամբ ու որակով , ճիգերու է 
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Հաւատքի և. սիրոյ առատոլթեամբ դարձ– 

Լալ, ու որակով ւ Հայութի ւնն է , մոզո– 

վուրգ ի մր ն ե ր կ ա յ կեանք իմացումով, 
ճ « ազդի մ ր պատմութիւն ու ոգեկան 

սաորոգելինե րոլ Հանրագումար Հասկա-

ցոզոլթեամբ։ հր անունին տակ ան մ ի– 

ֆսւպկս դրելին , իր մականունէն ել արիւ-

նի ու Հոգիի միւս կապերէն աւելի , ան-

ձին Հետ ուրիշ ամէն զօդէ աւելի՝ իր 

ազդութիւնն է ւ Զէ յիչած զայն յ Պէաք 

կէս՞ր միթէ Նարեկացիին կենսաՀա յ– 

եացքն ու տարողութիւնը ունեցողի մը 

Համար շեփորել իր ազգային ինքնոլթիլ– 

նր , երբ ինքնաբեր կերպով մը ամէն մը– 

տած՛ումի եւ ամէն զգացումի Հետ ազ– 

դայինը կը քալէ շուքի մը Հա լա տարմ ոլ– 

թետմբ է Մեր մտածումները միախալ չեն 

ել ոչ ալ զգացումները միախալ են երբ 

ել իցէ է Եւ այսպէս , Նարեկացի Գրիգո-

րը, քալելու Համար, ուրիշ ոտք մըն ալ 

ունի, որ կը կոչուի Հայ ազգ՛. Ու եթէ 

ան խօսած է այդքան ջերմօրէն, Հայ մ՜ո-

գով ո ւրգի բերան կայ իր բերնին ու ա– 

նոր կրակին օմանգակողտ ք*րմէ զատ ու-

րիշ քիչ անձի փոխանցած է Հայ մարգը 

իր աշխարՀա յին բովանդակ տագնապն 

ու բովանդակ բանաստեղծութիւնը: Փո-

խանցած է անոր ՋրՀեղեղի օրերու ա– 

Հէն , Նոյեան կարճատեւ պայծառոլթե– 

նէն ու Ոաբելոնի չուշացող ցեխէն ու 

խառնիճաղանճէն : Փոխանցած՝ էաբէքէ 

չմեռնող ձայներ, քանի ազդէ, արեւելքի 

ել արեւմուտքի, Հիւսիսի եւ Հարաւի ։ 

Ե լ այս բոլոր բնական ու բոլոր խորՀըր– 

•գաւոր փոխանցումներէն ետք, մեր բո-

լոր ոդֆերուն Հետ, Բոլոր մեռելներն ալ 

քուէարկած են թեբեւս , որ Բզնոլնեաց 

մօտերէն մարգ մը նստի խօսի Աստուծոյ 

դիմաց ւ քուէարկած են ստուերներ, Հե-

քիաթներ , շշուկ բաներ , ոլ փոթորիկ 

բաներ՛. Աղօթամատեանի մը Համար* 

քուէ տուած են Հայաստանի մ է ք , - ձիւ-

նը , սովն ու կոտորածը, ՀրգեՀն ու ա– 

հ երակը ւ Ազատութիւնը եւ սնդիկ բաներ, 

որոնք խոյանք են, խռովք ել ան Հ ան դա ր– 

տոլ&իւն : 

Հայութենէն ետք, Հբիսաոնէ ու-

թի ւնն է երրորդ ալիքը, Աստոլածածնայ 

նկարին աոՀեւ բՀիջ առ բ1իՀ ինքզինք ել 

իր անպարագրելի զմայլանքը Հիւսող 

վարդապետի Հանճարին է Ե լ այգ կրօնը, 

Նարեկացիի օրերուն , իր սաստ կա գո յն 

մէկ փուլը $ Հազա րամ եա յ վա ր դա պե-

տութեան ստեղծած յայտնոլթենական 

աՀի մը շրջանը կ՛՚ապրի, եւ, ըստ այն մ , 

րնգՀանրական մաՀոլան սոսկալի անդ-

րադարձ մը կը յառաջացնէ իւրաքան-

չիւր ապրողի մէ9։ Նարեկացիին վաթ-

սուն տարիներուն յիսունը, չմոռնանք, 

Հազարամեային այս կողմն են է Զեղչե-

լէ ետք մանկութեան եւ պատանեկու-

թեան միՀեւ ինկած տասը կէս—գիտակից 

ել անգիտակից տարիները, քառասուն 

տարի ան սպասած պէտք է ըլլայ, լման 

թէ կէս Հաւատքով Հազա րամ եա յի Հա-

մայնաջինջ աղէտին է Նեռին X Եւ Լ ա– 

րագոլթիւն ու քի՛՛չ տենդ կու տայ ա– 

տիկա ի բնէ մեղսատեացի մը գ^Հական 

արարքին • չիո նետեր անոր բառարանին 

մ էջ աւելի՛ նոր ու աւելի՛ կրակոտ բառեր • 

չ՝ըներ ոճը աւելի բազմածին եւ բազմա-

սաղարթ ։ Եւ, այս բո լորէն ետք, չի" բա-

նար թիւը Աստուծոյ, ինչպէս կ՚ընենք 

այսօր մենք, երբ Հեռախօ՛սը կը լուծէ 

միայն մեծ արագոլթիւններոլ մեր Հար-

ցերը X Այդ օրերուն , ինչպէ^ս չդնէր խու– 

ճապաՀար իր սիրտը դիրերու ընկալուչի 

մը առջեւ՛ աշխարհակործան վտանգի եւ 

ուղղակի յարաբերութեան Համար չեՈն 

բոլոր արագ միքոցները, բոլոր տեսակի 

կարմիր Հեռախօսներ ըէ Ու Հազա րամ եա յ 

վարդապետութեան տաք օրերուն, տաք 

Հոդիով մարդու մը եւ Աստուծոյ միջել 

եղած կարմիր Հեռախօսի եղերական Հա– 

ղորդագրութեան մը արձանագրութիւնը 

չի՛1 թուիբ ամբող^ջ Նարեկը ։ 

Տաղանդի աճման ել կենսալոբման 

չորրորդ եւ Հինգերորդ, բայց ոչ անկա-

րեւոր ագդակներ եղած են մայրական 

գուրգուրանքէ կանուխ էն ղրկուած ըլլա-

լը եւ Եպիսկոպոս Հօրը ինչպէս ել եղ– 

բա յրներուն ուսմ ան բարձր մ ակար գա– 

կը , ապրելու եղանակն ու բաբո յա կան 

ուղղութիւնը : 

Այսպէս ՚ – 

Իր մէջ բուն ոլ բոլյլն Հեթանոս ուր– 



* Ա Գ Ի 1 » 68 

թէւն, մեղք անունով, մանէք աո. մանէք 

հ(Լ հւ՚^է * հշ ատառոտէ յաճախ Էր ողՀ 

ԷութԷւնը։ Այգ Հեթանոսոլթէւնն ու 

մեղքը, \,արե կաշիէն զգացումովդ սե-

ռական Հզօր կէրք են եւ մասամբ նորէն, 

ոճ էր է մղող Լար, մաՀամ անրէ բաներ են 

ել մասամբ նորէն, մ տա պիղծ ել Հոգես-

պան բաներ են, ուրէչ բաներ են է տար-

բեր բաներ են, ա յ լ , ու Հեռու, ու տար– 

տամ բաներ են եւ է Հարկէ մէչտ մասամբ 

նորէն, մէչտ մասամբ նորէն ւ Փ ո ք ր կամ 

մեծ՝ ամէն շարժում - մարմնէ , մտքէ , թէ 

Հոգւոյ - , բացէ աղօթքէ Համար եղած 

շարժումէն Հեթանոսոլթէւն եւ մեղք է 

կարծես Նարեկացէէ աչք էն է 

Այսպէս -
Իր մ ԷՀ բուռն ու եռան ընդվղՈլմը, 

ստրկութեան մը վեբՀ տալու նուէրական 

ու վճռական մտագրոլթեամբւ Զգացում-

ներու քայքայէչ տ էրա պետութեան գէմ 

քրէստոնէական ցասումէ կաաաբեալ ըմ-

բոստացում մը անոր մ ատեանը, էր է– 

Հերուն տող առ տող վկայութեամբն իսկ է 

Այսպէս -

1Լկայոլթեամբը նորէն էր բոլոր տո-

ղէ։բո էն , զինուորագրեց Էր անձը Նազով– 

րեցԷԷ անՀ ուն մարգասիրութիւն, տռամ 

եւ կամքի պայծառութիւն կոչուած շքե-

ղագոյն մեսիանիզմին : Զար չարեց միտ– 

քը, երեւակայութիւնը, սիրտը, Հէդե~ 

ՐԸ> էն է ՈՐ գա ալ ԷնքնԷր մ ԷՀ : Տեսակ 

մը պտտժաքաղց կայ էր բոլոր պարրե– 

րոլթիլններոլն սկիզբն ու վե րՀալո բու– 

թեանւ 

Եւ այսպէս -

Անթիւ, անՀ ուն սնունդներէ Հրաժա-

րած ել դարերուն անվեր Հ անվախճան 

նրբանցքներուն մ ԷՀ իբրեւ ստուեր մը 

շրՀող խոբՀրդալոր մէկ քաղցածն է ան 

մարդկութիւն կոչուած ա ռե գծուած ին ։ 

Եւ իր ՚ է է ր ք ր մարդկայէն ծայրագոյն մէկ 

անօթութեան մանրամասն պատմոլթէլ– 

ԵԳՈԻԱՐԳ ՊՕՏԱՃԵԱՆ 



II 

ՄԱՅՐԱէքՈՒՏհՏ ԱքէԱձ» 
( ՀԱ1Ր0 Ս Ա Հ Ե Ա Ն ) 

Կաււկածանքի սեւ ամպերն անցել են , 
Եւ ինքներս մեգ էլ չենք թաքցնում 
Սեփական հոգում , սեփական տանը, 
Գտել ենք կրկին եւ տիրացել ենք 
Մենք դժուար գտած եւ հեշտ կորցրած 
Մեր ինք նւււթեանը: 
Այսպէս է եղել* րոնակալները 
Այսպէս եկել ու այսպէս անցել ե ն , 
Անցել են սւհի մթին ամպերը, 
Պատուանդանները թեթեւացել են : 

«Մայրամուտից առաջ» Հատորէն մէք 
առածէն ակնարկուէ աՀքէ զարնող էրո– 

՛լա թէւնը ոա է անտարակոյս - պատ-

ուանդաններու. թեթեւացում ր ։ ՚թաո.ա– 

սուն տարէ շարունակ քաղաքներն ու 

դիւղերը իրենց մոայչ զանգուածներով 

խճողող պատուանդանները միամամա– 

նակ խճողած էէն նաեւ մարգոց Հոգինե-

րը ել անոնց դործերուն մէք տեղաւոր– 

ուած պատոլանդանա յէն ո ^ ծանրռլ– 

թեամ՚ր : Որքան շատ էէն պատուանդան 

ներր ուրիշներու եւ Համօ Ա աՀեանի նա– 

էսորդ դ ործե ր ուն մ է լ ՛ , կլերէն մէկր կամ 

քանէ մը Հատր յատկացուած կ ԸԱաԲ 

պարտէայէ պատուանդանէն, Հատ մը 

կամ քանէ մր Հատ՝ Լեն էն էն , լայնատա-

րած ու ր արձրադէր պատուանդաններու 

շարք մը \) տալէն էն , տասը յար կան է 

պատուանդան մը յարդարուած 

լար Ա՛ոսկուայէն , եօթներորդ ու եօ– 

թը յար կան է պատուանդան մը կրեմլէ 

պարէսպներան , պատուանդաններ՝ էէ՜՜ 

նական պարէսպներան , Ա՝աօ Գզէ—Գոլ– 

նէն , Մ՛ոսկուա—Պեկէն ճամբաներ ուն ; 

Բանաստեղծ՛՛ լթ եան անո լն աէ ներկա յա– 

՛յ՛՛դ Համարևա ամէն էք պատուանդան էր 

աո.աք, բայց կը թուէ թէ մարդէկ զերծ 

են Հէմա այդ ամ լացնող ստէպոլմներէն 

ոլ քաղցր է ել յոլսատոլ վերադտնոլած 

էնքնոլթեամբ արտասանուած ձայնը 

Պատուանդանները թեթեւացել ե ն ։ 
Այս էն շէն , այն էն շէն կամ ոչէնչէն 

պատուանդան դառնալէ ետք՝ Հա յաս– 

տան է բանաստեղծները վարմ ուած էէն, 

իրենց կաբդէն , ոլրէշներուն բերքը պատ-

ուանդան դարձնել էրենց նոր երդերուն <, 

կրկնելով անվերի « յ ա ն գ ե ր ն ո ւ ր ի շ ի » ։ 
« Մ ա յ ր ա մ ո ւ տ ի ց առսւջ»ք դմբա խտաբար 
ա յդ թերութենէն անմասն չէ մնացած ։ 

«էլ րան չունեմ թաքցնելու» , «Ամէնից 
առաջ» , ել «Նոր տարուսւյ հեա նորանա-
լ ո վ » բանաստեղծոլթիւնները ամբոզ^ու-

թեամբ կը մատնեն Պ• Ա ելակի ոճը։ //<-

Հետեւեալը՝ 

կսւլհրի մէջ՝ ծւլնոտարոյր 
Թիկնոցը հագած 
Նինջ էր մտնում ամառային 
Օրը վաստակած: 
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Մենք դժուաբ կը կար գանք այսպիսի 

աո գեր, երր ուն ինք (Վարուժան) լալա– 

դոյնը . 

Աշխատանքի սոլրթ ոգին կսւլերու մէջ 
կը ննջէ. 

// ւ ր / ՚ շ քերթուածի մը եզրակացու-

թիւնը . 

Բայց երգիս մէջ փնտռէք ինձ 
Ես ուրիշ տեղ չկամ: 
Հեղինակը չենք յիչեր Հիմա , րայց 

տեղ մը կարդացած ենք• 

Վերցրու երգերս կարդա, 
Երգերից դուրս ես չկամ: 

Մ է կը միւսը պատուանդան դարձնե-

լէ եսՀք Հա յաստանի բանաստեղծները 

ամէնքը մէկ պատուանդան դարձուցած 

են ընթերցողը ել տեւարար կը ճնչեն ա– 

նոր վրայ է *Նոյն քերթուածը քանի մր 

տարրեր Հատորներով անոր ներկա յացը– 

նելու րոնութեա՚մր: « Մ ա յ րամուտից սւ– 
ՈԱ1ջ» ( 1 9 5 4 ) Հատորին մԷՀ, օրինակ, 
քսանըՀինդէն ալելի քերթուածներ կա– 

րելի է Հաչոլել, որոնց ծանօթացած էէնք 

ընդամէնը եր կոլ տարի առաՀ Հրատա-

րակուած «Հայաստանը երգերի մէչ» 
( 1 9 6 2 ) գէրքկնէ Ասիկա ընթե րցողյը էբ– 

րեւ պատուանդան գործածել է ոլ նաեւ 

քիչ մը ուրիչ բան ւ Մենք այս երեւոյթին , 

անոր շա րժառէ թնե րո ւն ու Հետեւանքնե-

րուն մասին պիտի խօսինք ոլրիչ առի-

թով \ Ըսենք միայն, որ նախորդ Հատո-

րէն վերցուած ա յդ վւոխադրոլթիլնները 

դուրս կը մնան « Մ ա յ ր ա մ ո լ տ ի ց ա ւ ւ ա ջ » 

՛է էր քէն ն ոլիրոլած այս քանի մը տողե-

րու պարունակէն է 

վ՛էրքէն կապուած այս քովնտէ խըն– 

գէրներուն մատնանշումէն անկախ՝ 

«Մայ րամուտից աՈ–Ա1ջ$Հ1 ( էր ընգՀանոլր 
մթնոլորտով, լոյսերով ու ստուերներով 

կը կրէ Համօ ԱաՀեանէ կնէքը։ «Մտքի, 

մկանի, հոգու եւ ձեււքի» ստեղծած բա– 
րէքներոլն ու լոյս էն էր քնարը նուէրած 

խանդավառ երդէչ մըն է ԱաՀեան, որ 

«չհամրանալու, չմանրանալու, չծանրա-
նալու եւ ամրանալու» մտաՀոգոլթեամր 
օրը իրիկուն կ՝ընէ ՈԼ կը լեցնէ իր տո– 

ղերը ՛՛Այն սակալաթիւներէն է անիկա, որ 

իր քերթուածներուն խորք մը ճարելու 

տենդաւլին որոնումէն ետք՝ կ՛՚աշխատի 

նաեւ անոնց ցամաքութիւնը բարեխառ-

նել կենսատու տարբերովյ \թորէն տեն-

դը, Հակադրութեան ճաշակը, ու պատ– 

կերին Հմայքը ոլժի վերած ուած են իր 

մօտ ու դուրս բերած անոր շատ մը բա-

նաստեղծութիւները կր/լնուած ու կըրկ" 

^^՚/յէ յօրինում7ւերու մռայլ կարաւանէն Հ 

Արեգակը այդ հրդեհը վառել 
Եւ ինքն Է նրան նահատակ դառել: 
՛Նա հրդեհի մէջ դոզում է , մրսում, 
Են ինքը իրեն փրկել է ուզում • • • 
Աչքերիս համար պահն այս իմասսաւն 

Արժէ մի ամբողջ յաւիտենու.շ>–իւն: 

Այս յափշտակ ո ւթի *նը եւ ան կ է ան-

խառն բանաստեղծութիւն Հանելու կա-

րո գութ իլն ը Համօ ԱաՀեան ի ամէնէն զօ– 

բաւոր յատկանիշն է : քննութիւնը եւ ա– 

նոր տարերային արտայայտութի ւնները 

միշտ բախեցին իր սիրտը, որ կրցաւ ար-

ժանաւորապէս օգտագործել անոնց բե-

րած ընծան , Հարստացնելով է Հերը թարմ 

դոյներով , նրբերանգներով ու խորՀոլր– 

Գով * « Թ է ո վ հմ ե ւ ի ն չ » խորադիրը կը– 
րող իր լաւագոյն բանաստեզծութեամբ* 

ԱաՀեան լաւագոյն ձեւով կը բացատրէ 

բնութեան Հետ Ունեցած իր մտերմու-

թիւնը եւ լոյս ի մ ԷՀ կը դնէ իր ներքին 

անձը ւ ինքզինքը բացատրելու Համար ու-

ռած է տերեւ մը, երգեցիկ թռչուն մ ը , 

1՚Ր Գ1ՈԼ/"Ը Քա1՛էն զարնող առուակ մը, 

արտ մը, քարանձաւ մը ու, կենսագրելէ 

եաք էւրաքանչէւրը, էւրաքանչիլրէն էու-

թեան Հետ կը նոյնացնէ է ՛ ր էոլթէւնը, 

անոնց Հետ ու յա Հոր գա բար դաոնալով 

Հանք ու առեղծուած, ան ր Հանք ու ներ– 

Հրնչանք , տան Հանք ու խղճմ տանք, Հաս-

կաւորման խորՀոլրգ ել շշուկ, ամայու-

թեան սարսուռ ու Հառաչանք է 

Այս Է մարդը, բանաստեղծը Էր 

խառնուածքէն բնորոշ կողմերովՀ ՚ հ ր է ք 

տերեւէն, առուակէն ոլ մնացեալէն տեղ 

մարգկայէն վիճակներ ու դարձեալ *գէ~ 

տէ գտնէք նոյն բուխ մարգը, սիրողին, 

երգողին , տառապողին , արդիւնաւորո– 

ղին ու ամայութեան դիմաց ան բ Հող , 
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ներՀնչուող, տանՀռլՈզ, շշուկներ որսա-

ցող ու Հառաչելու պատրաստ տրամա– 

գրութիւնը ՚. փերթուածին շարոլնակոլ-

թիւնը առաւել եւս կը բացատրէ «Թէ Ու| 

եմ ես ինչ» ։ 

Աչքն ու ականջն եմ ես մայր բնութեան, 
Գիտակցութիւնը նրա մարմնասւր, 
Հասակակիցն եմ նրա հնութեան 
էլ ծլարձակումն ու ծաղկումը նոր, 
՛Արա այս մի րոլո. պատկերն ո ւ նրա 
Յաւիտենութեան աղերսանքն եմ ես : 

Շնչառութիւնն եմ ես տիեզերքի, 
Փորձառութիւնը նրա շնչաւոր, 
Մոլորակների փոիայցելութեան 
Ու մտերմութեան հաւատամքը խոր 
Ալ նրանց բոլոր հարսանիքների 
Համազարկեր ի արձագանգն, եմ ե ս : 

Բնութեան ոգին րառերոլ մ ԷՀ առնե-

լու այս փորձը ուշագրաւ է ըստ ամ ե– 

նայնի, ե՛ւ ձեւով եւ խորքով, փարթա– 

մոլթեամր մը Որ սովորական երեւոյթ 

մը չէ Հայասաանի բանաստեղծութեան 

մ ԷՀ ՛Այս Հարստութիւնը նոր է նոյնպէս 

Համօ ԱաՀեանին մօտ յ Ոչ ոք կրնայ մոռ-

նալ բաղմերանղ ու բ ազմաչնորՀ այս 

քերթուածը, բայց ամէն մարգ եւ ի^նչ 

գիւրութեամբ ել գաոնոլթեա՚մբ պիտի 

մոռնայ Հատորին մ ԷՀ տեղ գտած բազ– 

մա թիլ ոտանաւոբնեբ X Ուրիչ մը պիտի 

չՀամարձակի Համօ ԱաՀեանին պէս Ը"ել 

« Թ է ո վ ե մ ե ւ ի ն չ » , րայց նոյնիսկ 

բանաստեղծ (Լէէաէոլ պէ՚ոք Հկայ կրկնե-

լու Համար « ի ն չ ո ՞ ւ հ ա ր ց ր ի » իր Հարցու– 
մը, նկարելու Համար իր «կեչին» Հտեգա– 

ց ընելու « Ա ն ձ ր ե ւ » ք եւ արձակելու «քս1– 
Հեգները է Առտոլ ըսուող եւ իրիկունը 

մոռցուելու սաՀմանոլած իւօսքերոլ մէկ– 

տեղումներ են անոնք, մինչգեո մ եր 

փնտռածը անՀ ա ա ա կան շեշտն է ամէնէն 

առաՀ , արտա յա յտութեան ուրո յն մի– 

Հոցներով ինքնատիպ յղացումի մը բիւ-

րեղացումը : ՛Նուազագոյնը « Ա պ ր ե մ սւ յս– 
պէս»^ քնքշութիւնը պէտք է ունենա յ 

բանաստեղծութիւն մը, « է ս նման ե մ Ա1-
ռ ե ղ ծ ո ւ ա ծ ի » քերթուածին խորՀոլրղը 

պէտք է թե լա գրէ , սնանի պատկերով մը , 

(«Մայրամուտը ծովի վրայ») իմ աս տոլ– 

թեամբ մը («Ի՞նչ անենք, ասա») խո– 
րախորՀուրգ վւաստո Վ մը՝ ( « Ո չ թ է հ ո ղ ւ վ 

ոլ հացով», «՛Բարեր՝ քարեր Հայաստա-
ն ի » ) : Ընդգծուած այս եօթը—ութը բա-

նաստեղծս ւթիւններուն վրա յ գումարենք 

նաեւ վեր Հին աասնամեակները յատկսլ-

նըշող մռա յ լ անցուգարձերուն արձա-

գանգներէն կազմուած « Պ ա տ ո ւ ա ն դ ա ն ն ե -

րը թեթեւացել են» , «Յոգնել եմ ար-
դէն» , աշխարհումս ախ չիմ քաշի» ա– 
նուն կտորները, ու կանգ առնենք է 

ԱմբողՀ Հատոր մը ոլ տասը քերթը– 

լած է Ալ տակաւին առանց խորանալու 

իւրաքանշիւրին մ ԷՀ, իւրաքանչիւրին տը– 

կար ու աւելորգ մասերը մատնանշելոլ : 

Բալաբարուելով անոնց ՀաղՈրգական նը– 

կարազրռվէ ԱմբողՀ Հատոր մը ու տասը 

քերթուած է Երկու տարուան ընթացքին 

մ արգկօբէն Հնա բալո՛ բ ալ չէ աւելին % Լաւ 

պիտի կըլլա՞ր արգեօք, որ Հայրենիքի 

բանաստեղծները ԷՀ ոլ Հատոր ոլ ասոնց 

ճամ բով ոլրիչ բան լեցնելու փոխարէն՝ 

ամբողՀական թափով նուիրոլէին իրենց 

սա կալա թիլ այլ ինքնատիպ յղացումնե-

րուն զարգացման աշխատանքին ։ իրենք 

իրենց Հանղէպ խստանային մանալանգ 

զիրք Հրատարակելու պա Հո ւն, որ ուրիշ 

խորՀուրգ ու երկիւղածութիւն ու պա-

տասխանատուութիւն կենթագրէ է Հե-

ղինակի իրաւունք ըսուածը աճեցնելու 

Համար զիՀում չընեն մանրուքներույ 

Ներկայանան նոր բերքով ու լաւագոյ-

նով 

Ես նա ե մ , ով արդէն չկայ , 
Ես նա եմ , ով դեռ պիտի գայ • . . 

Ա եր ըսա՛ծը X Մ եր ակնկալածը 

Հազար երգեր եմ գրել , 
Բայց երազիս մէջ անգամ 
Գեո չի ծնուել այն երգը, 
Օրի համար ծնուեցի։ 

Այս տագնապը, այս գիտակցութիւնը 

տարակոյս չկայ թէ պիտի չաղախեն 

Հայն եբգը՚ֆ, որուն Համար ծնած է իր 

եռուն խառնուածքով ու ստեղծագործա-

կան եռանգով մայրամուտէն շատ Հեռու 

ապրող այս օմտուած բանաստեղծը է 

ք . Ա* 
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Համօ ԱաՀեան ՛էր « Մ ա յ ր ա մ ո ւ տ ի ց 

սւււաջ» (1964) Հատորէն մէք, «Ես չեմ 
մեւլանչի» բանաստեղծոլթեամբ էր ան-
մեղանչական անձը, ընթացքը եւ երգէ– 

չէ կեցուածքը կը ներկայացնէ ընթերցո-

ղէն ել կը յաւակնէ՝ 

Ոչ ոք աշխարհում ինձ ոչ ՛մի անդամ 
Չի հարկադրել, 
Որ իմ երգերում ես ուրախանամ 
Տխրութեան պահին: 

Սովետական սահմաններուն մէք ապ-

րած մարգոլ մը շրթներոլն տարօրէնակ 

կը Հնչէ արդարեւ այս «չի հարկադրելդ։ 

Այդ կարդերուն օրօք Հասակ նետած ու 

ապրած այն ո՛՛ր անձն է , որ կրնայ գը-

րամագլուխէ վերածել ՀարկադրՈլահ 

չըլլալու, արդար Հպարտութէւն մ ը յ Մ ենք 

սէրտ չունէնք ու արդար չենք գտներ 

Հայաստանէ գրողէն տեւարար յէշեցնե– 

լու էր վէրաւոր անցեալը եւ էր ապրած 

նուաստութէւններուն մ ոա յ լ ցուցակը 

կազմելու, բայց եւ այնպէս , երբեմն Է— 

րենց «չէ Հարկագրերը կը Հարկադրէ՛ 

մեզ անդրադառնալ կարգ մը րաներու եւ 

յէչեցնել ուրէչ բաներ ւ Մեղքը է րենց վ ր ֊ 

զէն։ Նոյն քերթուածէն մէք Համօ Աահ– 

եան, խօսքը վազատ աշխարՀԷ» արքանե-

րուն ուղղելով կը շարունակէ - •՝ 

իսկ դուք արքաներ «ագատ, աշխարհի» 
Ուգում է ք , որ ես 
Յիրաւի ագատ այս երկնքի տակ 
Իմ խիղնն ու հաւատքն աճուրդի հանեմ. 
Որ ինձ հաւատա՞ք։ 
Դուք ուգում է ք , որ մուր ասեմ հրին, 
Եւ փրփուր ասեմ անապակ ջրին: 
Դուք ուգում է ք , որ ես այնպէս խօսեմ, 
Ինչպէս ձեգ է պէտք, 
Զեգ է ձեււնտոլ... 
Ոչ չեմ մեղան չի ես իմ խղճի գ է մ , 
Ես իմ խղճին եմ պատասխանատու։ 

Ազատ աշխարՀԷ արքաներուն ամ– 

Բ"Դ$. Ս.սա^1Լ ա ^ է 1 որ այգ երկէնքը « յ ի -

ր ա ւ ի ա գ ա տ » ըլլայ յ գադրէն խէղճն «ւ 

Հաւատը աճուրդէ Հ անելէ , մուրն ու Հու-

րը չշվաթուէն էրարՈլ Հետ , փրփուրը 

փրփուր մնա յ ու քուրը քոլր, եւ մ ար– 

գէկ , գոնէ՛ գրողները աւելէ էրենց էւղճէն 

պատասէւանատու ըլլան քան •> • ՛պար– 

տէայէնէ Ազատ աշխարհ է արքաները չեն 

պաՀանքեր, որ Հրէն մուր ըսուէ, անա-

պակ քրէն փրփուր ըսուէ , ա յ լ կը պա-

հանջեն որ մուրէն Հուր չըսեն մարգէկ, 

փրվ՚ուրը անապակ քուր Լյոբէքր2են, 

չմ եգան չեն էրենց խղճխն գ է մ , չսաէպ– 

ո լ է ՚ ն մեղանչել ։ Այո, աճուրդէ Հանոլած 

խղճերով կամ խղճէ Հետ կապ չունեցող 

արարածներոլ ճնշում ով՚Հ մ ոլբէն ու փըբ– 
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փուրին աոքեւ խնքոյք սարքեցին, տօն 

տօնեցին ու երգ Հիւսեցին մարդիկ, աՀ~ 

խարՀի ա՛յգ մասին մ է ք , «Ազատ աշխար-

Հի՛» արքաներուն իր « յ 1 ՚ Ր ա լ 1 ՚ ՛ ազատՀ 

աշխարՀր Հակադրող նոյն Համօ ԱաՀեա– 

նին վկայութեամր, « Մ ա յ ր ա մ ո ւ տ ի ց ա – 
Ոաշ» խորադիրը կրՈքԼ իր միեւնոյն Հա-

տորին մ էք . 

Պատուանդանները թեթեւացել են, 
Թեթեւացել է նաեւ մեր րեռը * ••> 
Սպառնալիքի ամպերն անցել են, 
Անցել են ահի մթին ամպերը։ 

կը նշանակէ թէ Համօ ԱաՀեանի « Յ ի -

ր ա ւ ի ՜ ա ղ ա տ » երկնքին վրա յ բաւական 
մոայլ ամ Աքեր կուտակուած էին եւ եր– 

կրեք ի տակ , պատուանդաններու առատ 

ներկայութեան* մարդիկ կ՚ապրէին ըս– 

պառնաչիքի, աՀի ու կասկածանքի մըթ– 

նոլորտի մը մէք եւ ատոնցմէ բոն ավար՝ 

կր թաքցնէին իրենք զիրենք « ս ե փ ա կ ա ն 

հոգում, սեփական տանը», « յիրաւի՜ ա-

զատ» երկնքին տակյ Պատուանդաններու 

այդ մզձաւանքային օրերուն , իր երգերով 

մղձալանքԳւե՛* ր պատմած է մեզի Համօ 

ԱաՀեան, թէ պատուանդաններու վյՐա յ 

բազմած ուրուականները Հարկադրած են 

զինք, որ ուրախութեան աղաղակուեր ար-

ձակէ «տխրութեան պահին» : 

Յոգնել եմ արդէն դռւր թափառելուց, 
Սուտ կուռքերի դէմ մոմեր վառելուց, 
Ամէն պարողի ծափահարելուց 
Օոգնել եմ արդէն: 

Այսի՞նքն ։ 

Կ՛ենթադրենք, որ «Սուտ կուռքերի» 
ստութիւնը նոր չստուգեց Համօ ԱաՀ-

եան , այլ օրին ճան շնալով Հանդերձ ա– 

նոնց եղերական ( ՛ ն ո յ թ ր , վառե՛ց մոմերը 

ու իր կամքկն անկախ պատճառներով ա– 

զօթեց ու ծավւաՀարեց : Մենք մէկ կողմ 

կր զնենք աղատ աշխարՀի արքաներուն 

լա ած ր եւ Հյիրաւի ազատ» այ,գ երկնքին 

տակ Հիմ ապրած կեանքը» պատկերելու 

Համար՝ կ՛արտադրենք միայն ի՛ր կրկնա– 

ծը. 

Շնչելն ապրելու միակ վկան,էր, 
Եւ ինչպիսին էլ լինէր խնդրանքը, 
Պատասխանը լոկ «չէ»ն ու չկան է ր , 
՛Նորին մերժումն է ր , նորին զրկանքը։ 

Մտքի մէջ խօսելն անհնարին է ր , 
էլ ուր մնաց, որ խօսէր րերանը, 
Սարսավփ պատկերն իմ սնարին է ր , 
Մատնիչ էր թւում տանս գերանը: 

Սուտն աշխարհով մէկ թռչում , թնդում 

էր, 
Եւ սէրը դառն էր ինչպէս տանջանքը • • • 
Արհամարհանքը վրաս խնդում է ր , 
Հետապնդում էր ինձ անարգանքը: 

Տարբեր չէին, կը խորՀինք, ազատ 

աշխարՀի արքաներուն ըսածները։ Ալ 

եթէ ա յս ճնշումներուն ենթակա յ մ ար-

գո ց արձակած ե ր քան կութ ե ան աղաղակ– 

նեբը սուտ կը թոլէին անոնց ոլ կը լիրն– 

տռէին իրական ու ապրուած կեանքի ար-

ձագանգները անՀբամեՈշտ է անպայման 

մեղաւոր Համարել զիրենք։ Ի՛նքն է , 

ԱաՀեանն է ըսողը , որ Հիմ ապրած կեան-

քը» եր քանի կ չէր , զրկանք կար , կաք՜ 

կանդում կար, ու սարսափ ու մատնիչ 

ու սուտ ու տան քան քներ կային, արՀա– 

մարՀանքը ոլ անարգանքը անպակաս է ր , 

բայց եւ այնպէս ի՛նքն ալ, ամէնուն պէս 

ու յոտնկայս կ՝երգէր անպայման* « Ա ՛ -

ղատ ենք մենք ու երջանիկ» ։ ք)ւ Հակա-
ռակ Համօ ԱաՀեանի պնդումին* մէկը % 

կար ՀաշխարՀոլմֆ , որ կը Հարկադրէր 

այս զեղումը, տխրութեան պաՀոլն ու-

րախանալու ու մոմ վառելու ու ծափ 

զարնելու ա յս մթին ծիսակատարոլթիլն– 

ները ։ 

Պիտի չուզէինք, որ իրենց ՀաչլՈյն 

ապրած մ եր վլոլ»լ ցաւերը» բանալու 

Հարկադրանքին տակ դնէին մեղ Հայաս-

տանի մեր բանաստեղծները, ընգՀակա– 

ռւսկն, պիտի մաղթէինք, որ գոնէ յետ 

այսու տխրութեան պա Հոլն ուրախանա-

լու չհարկադրուէին, տխրութեան պատ-

ճառներ չունենային Հոչ մի անգամ, ո ՛ չ 

մի անգամ» ; 
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2Ր. ՅՈՎՃԱՆՆՒՍեԱՆ 

ե1՝ Ռ. ՏէԼւՐԵԱՆ 
«Ր–Ա՚1–է՚՚է.»1՛ ԽՄԻԱԳՈԱՏ1Ո, ՄԷ.Ղ 

Հայս։ սա ան էն երկու ԳՐող– 

ներէ բանաստեղծ Հրաէեայ &ով– 

Հաննիսեան եւ թատերական քրն–* 

նաղ ատի արդար վաստակ ունե-

ցող ՌուրՀն ՀԼարեան, ազգային 

եւ ՝ մշակութային մէիաՀոդու– 

թիւններով չրի ՚պտոյտիմը ձեռ-

նարկած՛ են մերձաւոր Արեւելքի 

երկիրներուն մԷՀ • իրենք այցե-

լած Հայ դաղա թնեբուն մէ^» 

բանաստեղծն֊ ու ՚ թատերական 

քննաղ սւաը կը մտածեն մ Օսէէն 

շփում Հաստատել Հայ մտ աւո– 

րականութեան, գրողներու եւ 

մշակութային կազմ ակերպու.– 

թիւններու եւ Հաստատութեանդ 

Դեկտեմբեր %~ի երեկո յեան 

այցելեցին Հ. ԲԱԳԻՆ՛»ի խմբագրա-

տունը, ուր ընգունուեցան ամ-

սագրին խմբագրական Լրիւ կազ-

մին ել մօտիկ աշխատակիցնե-

րուն կողմէ; Երկրի գրական եր-

կու ն եր կա յարուցիչներուն Հետ 

ա յս Հանդիպում ըք զուտ գրական 

վայրի մը մէչ, Հաճելի էր եւ 

նոյն ատեն յուգիէ > Միասին ան– 

ցըւած մ«տ երկու մամերը ան-

ցան շատ արագ։ Հայկական քերմ 

մթնոլորտի մը ւք^ մօտ երկու 

ժամ տեղի ունեցաւ զրոյց՝ Հա-

յաստանի եւ ԱրսւասաՀ մ անի Հայ 

գրական կեանքը յուղող կարգ մը 

Հարց եր ու. չո*՚/*Ք է 

Բանաստեղծ Հ. $ովՀաննէս– 

եան իր ստեղծագործութիւնն եր էն 

կարդաց երկու կտոր( անտիպ մը 

ՀՀՄեղոԼ%) եւ Հկարսի ճամբանե-

րովֆ ծանօթ% արուեստով թա-

թաւուն ու աղգա յնաշոէձւէ քեր-

թուածը , զոր կը Հրատարակենք 

՚ դիմացի սիւնակին վրայ է 

. Կ ս ր ս ի ւ ա բ ս ա ո վ . . . 

Թողած երկիր, օրոցք ու. տուն, 
(ձուլած րսւրդին հայրենի տան, 
Տան մոխիրն Էլ տուած քամուն՝ 
Մենք բռնեցինք գաւլթ-ի ճամբան։ 
Հող ԱԼ հովիտ արեամր ներկած* 
Փախչում՛ Էինք վշտի րեոով, 
Ս՛եր վշտի պէս դսւոն ու երկար 
կարսի ւէ՚ոլււր ճամ՛բաներով ք 

Բայց մ՛եր ճսւմ՚բին՛ մռայլ ու մերկ 
Ս՛ի լո յ ս ց ՛ւ լա ց անսէպսւ կան 
Ու մենք հասանք մի նոր եզերք՝ 
Փայփայելու մեր ապագան: 
ԹԷ եզերքն այգ չկանչէր մեզ, 
Թէ չերեւար մեզ այս հեռուն, 
Կը կոբչէինք տերեւն ինչպէս 
կարսի փոշոտ ճամբաներում: 

Ու նոր սիրով, յոյսով նորից 
Տուն շինեցինք, բախտ ու բարիք, 
Ծուխը ելաւ մեր շէներից, 
Ամրոցներից մեր անառիկ, 
Մեր սրտերում, աչքերում թաց 
եփնդը ծփաց անչափելի, 
Միայն այրող հողը մնաց 
կարսի թափուր ճամբաների: 

կեանքն է հոսում երգով ազատ, 
Հուրն ենք վառում մեր հայրենի, 
Սակայն ինչո՞ւ մեր հարազատ 
Հայրենիքը կիսուա՛ծ լինի։ 
Լոյս է այստեղ, Երեւանում, 
կարկաչում է լեզուն մեր հին, 
Մինչ գիշեր է , գիշեր անհուն 
կարսի լռած ճամբաներին: 

Բայց կը բացուի մի օր, երբ մենք 
Դրօշները մեր հուրհուրան 
Ու մեր լոյսը կը ծածանենք 
Հին, հարազատ հողի վրայ , ՚ 
Որ այնտեղ էլ արտ ու արօտ 
Ծաղկեն նորով, ծփան նորից, 
Որ չմնանք այսպէս կարօտ 
Կարսի կանչող ճամբաներից։ 

Հ ՐԱՉԵԱՅ 8 ՈՎՀԱ^եհԱ ԵԱ\ւ 
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ԹԱՏՐՈՆ >եհ ՐեՄԱԿԱՆ Կ ե ն է է 

ԻՕՆԷՍ^ՈՅԻ 

ՃԱՂԱՏ ԵՐԳՋՈԻՀԻՆ Ե Ւ Դ Ա Ս Ը 

1 9 0 4 Նոյեմբեր 2 0 , 2 1 , եւ 22-ին, քազինօ 

տիւ Լիպանի թատերասրահին մկՀ % Լիբանանի 

թատերասէր հասարակութեան Հր ամցոլեցան յա– 

ռաքապաՀ թատրոնի մեծա1ւուն դէմքերէն, Յէը– 

րանսացի թատերագիր իօնէսքոյի Հ^աղաա 

երգչուհին) եւ. ՀԳասըֆ թատերակները* հումրը 

որ Հրաւիրուած էր փարիզէն յ. Ներկայացնելու. 

Համար իօնէսքօն, նոյն խումբն է , որ 1957-Հձ 

ի վեր, մօա ութը տարի կ, Փարիզի Հ ի ՚ ֊ լ է թ թա-

տերասրահին մէ1 ( 9 0 ա թաւով թաաերասրաՀ մը) 

առանց դադարի կը ներկայացնէ Իօնէսքոյի ըԱ– 

կըզրնական այս երկու, գործերը տ 

Հսայ Հճաղատ երգչուհին), ԸԱայ էԳասը՛», 

իրենց աոաջին ներկայացումին, 1950–^* ձա-

խողած Էին, եւ թատերական քննադատութեան 

ծաղրանքին արժանացած է Հիմա ալ, մինչեւ ան–– 

ք ամ Հիմա, երբ ԷօմԷն իօնէսքօ արդէն իսկ ծա-

նօթ ու յարգուած անուն դարձած կ, գմուար է 

ըմբռնել իր գործը, առանց նախապէս ծանօթա-

ցած ԸԱալու իր տեսակէտնծրուձ, իր փ ի լի ս ո– 

էիայութ Լ ան , իր փնտռտուքներուն տ Եթէ ւ <0(ս2– 

պիզմ>/>Հ մչլ, կեղծ Հիացում մը ար տա յա յտելա 

քաղաքավարական մ ղումին ենթարկուած չէ Հան-

դիսատեսը, անպայման որ առածին մղումով իր 

գմգոհանքը պիտի արտայայտէ, բեմին վյ՝**> յ 

ներկայացուող անձնաւորութեանց ան ի մ աստ , 

անկապակից իւօսակցութեանց Համար , որեւէ 

դէպք չպատաՀեչուն Համար, Հոգեբանական սրելէ 

գրութեան Հանդիպած քրԱա/ուն Համար * 

իօնէսքո յի թատրոնէն, մանաւանգ իր ըԱ– 

կըզրնական գործերէն, կը բացակային Հոգ երա-

նականը , ընկերս/յինը, բանաստեղծութիւնը է ի– 

րապաչսւոլթիւ նը, իտէալապաչտոլթիւձը, խոր– 

Հըրգապաշտութիւնը* կը բացակային գէթ ՅաՐԴ 

անոնց ունեցած իմաստով, այգ բառերու ընդ– 

Հան բա պէս ընգունո լած իմ աստով է 

թատրոն մըն Հ՜, որ թաարոնէն զատ ամ է ն 

ինչի կրնայ ն մանց ուիր ա յ գ Ի"կ ՜պատճառով 

կոչուած ( ՀՀակաթատրոն)։ Բուն նմանութիւնը 

պիտի ըլլար խամաճիկներու թատրոնի մը նմա– 

նզւթ էէնր ւ Իր ներկայացուցած անձնաւորութիւն– 

ներր մեծ-մեծ խամաճիկներ են > որոնք կը քա-

լեն , կը շարմին, կ՚առատանան կամ կը նահան-

գն աննպատակ, որոնց խօսքերուն մԷՀ երելու– 

թապէս ոչ մէկ իմաստ կայ, ել ոչ մէկ կապակ-

ցութիւն տ 

իօնէսքօՀ իր թատերակներուն Համար որպէս 

մեկնակէտ կը վերցնէ կեանքի սովորական, կը 

մղուինք ըսելու տափակ, Հասարակ դէպքերը* -

րարեւ, Աստծու բարին, ճաշեց էնքէ լաւ ճաշե– 

ցէնՔՀ ճաշի ՀիլՐ կը սպասենք, ուշացան, ինչո*ւ 

ուշացաք, ձեր պատճառով անօթի մնացինք, 

Հարբուխ եմ, Երկուշաբթի է այսօր, վա ղը է– 

րեքշաբթի է՛՛՛ իօնէսք օ, ընթացիկ խօսակց ոլ-

թԼ անց այս նուազագոյն ապրումով արտայայ– 

տութիլննԼրը խոշորաց ոյց ի տակ առնելով, »Ա– 

նոնց կու տայ այնպիսի ուժգնութիւն մը, որ 

ահազդու երազի մը խառնիճաղանճը կ ՝ առատա-

նա յ • անբնական է անսովոր, մարդկային տրա-

մաբանութեան կառոյցէն դուրս եղող աշխարհ մը 

կը րտցուի մեր դիմաց: Ըստ Իօնէսքոյի, իր այգ 

տեսիլքն է որ կեանքի ամենաիրապաչտ պատկե– 

բացումը կը բերէ մարդուն է 

«Երեւակայականին ճշմարտութիւնը միշտ 
աւելի խոր Է, աւելի բեռնաւոր իմաստներով, 
քա& աււօրհայ իրսւկանութիւնը: իրապաշտութիւ-
նը, ընկերվարական կամ ոչ, իրսւկանութենէն այս 
կողմ կը մնայ, կը նեզցնէ զայն, կը մեղմացնէ, 
կ՚ադաւազէ, նկատի չ՚աո֊ներ մեր հիմնական ձըշ– 
մսւրտութիւններն ու մտաեսւլածանք ները՛ սէրը, 
մահը, զարմացումը։ իրապաշտութ՛իւնը մարդը 
կը ներկայացնէ փոքրացռւած՝, օտարացած հեոա– 
Օըկսւրի մը մէք՛ մեր ճշմարտութիւնը մեր երազ-
ներուն մէք է, մեր երեւակայութեան՛ ամէն 
ինչ, ամէն րոպէ կը փաստէ այս հաստատումը»: 

իօնէսքո յ է այս սահմանումին մէՀ խտացած 
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է իր գրականութեան Հիմնաւորոլմը, մեկնակէ-

տը, խարիսխըւ Մ ենք մեղի Հեա | կամ Հ եղինա– 

կին Հեա վիճելէ եաք իր այգ ոաՀմանումին Հա– 

մար, անգամ մը որ ընղուն ինք զայն, կամ գէթ 

ըմբռնենք այդպէս մտածելու կարելիութիւնը, 

եւ այղպէս մտածելու որոշ տուեալներու գո յոլ– 

թիւնը, կրնանք քննեղ իր թատրոնը, եւ փորձել 

աբժեւորել զայն, այսինքն տեսնել թէ յաԼողադծ 

է իօնէսքօք. գրագէտի իր նպատակին մէՀ ւ 

հրեն Հ ա մա ր, էականը ճշմարտութիւնները 

ըսելն է է իրը եղող, Հ եղին ակ ինը եղող ճշմար– 

տութիւննեբը է Իսկ Հեղինակ մը ճշմարտութիւն– 

ները ձ՝ըԱեր ուրիշներուն 4 ա մա ր, ուրիշներուն 

չափան ի շերով չափելով, ա յ լ միայն ու միայն ի– 

րեն Համարէ եւ իրեն Համար ըսելով Է, 

ինքն ֆք՚են Հարազատ մնալով Է որ ան իր խօսքը 

ըսած կ՝ըլլայ նաե՛ւ ՈՒՐԻՇՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ• իր 

խօսքը կը Հասնի նաե՛ւ ուրիշներուն, կրնայ ճամ-

բա յ մը բանալ նաե՛ւ ուրիշներուն է 

Էականը Հեղինակին Համար իր աեսիչքը ու–՛ 

ն են ալն ( , պայծառօրէն գիաակցիլը տեսիլքի ներ-

վ՛ին ճշմարտութեան, եւ այգ տեսիլքը ներկա յա– 

ց ընելը Հանրութեան, յաքող ձեւով » 

Ամ Էն տեսիլք սակայն կարելի Է արտա յա յ-

տել ՄԻՄԻԱՅՆ ԻՐԵՆ 8 ԱՐ Մ ԱՐ ՈԴ, ԱՐՏԱՅԱՅ-
ՏՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ։ Արտայայտութեան 

մի^ՈՏԸ է եւ ձեւը կը լրացնեն տեսիլքը է Տեսիլքը 

Հեղինակին I իր այգ արտայայտութիւնն ի"կ ԷI 

Բնական Է սակայնէ որ արտա յա յտութ եան 

անսովոր ձեւերը ըլլան անմող ովբդական, իրենց 

աոաջին երեւումին ւ Սակայն, ինչպէս կ՝ը»է Ի օ ֊ 

նէսքօ «Երր խօսքը բոլորին ուղղուած Է, իրա-
կանության մէյ ոչ ոքի ուղղուած է ։ Այն րանհ– 
րը որ ամէնքը կը հհտաքրքրեՕ, շատ քիչ կը եծ– 
տտք րք րեն ամէն մէկը մսւսնսււորսւթար աււսւծ): 

իօնէսքօ կը Հաւատա յ թէ թատրոնը կը մեռ-

նի երեւակայութեան պակասէ, Համարձակու-

թեան պակասէ եւ իրեն յատուկ երեւակա յու– 

թեամբք արտայայտութեան նոր ձեւեբով կը փոր– 

ձէ խօսիլ մարդկութեան է Ա ր դ / ՚ մ ՚ ք ը ՝ թատերա-

կան այնպիսի ձեւ մը, որ կարելի եղած Է կ»~ 

չել € Հա կա թատրոնդ ։ 

Հետագային սակայն, ըմբռնելէ ետք Իօնէս– 

ք-յի լեզուն, եւ արտայայտել ուզածը, իօնէս– 

Հ » յ ի թատրոնը դարձաւ փնտռուած թատրոն 

մը, 

Պէտք է ըսել, որ նպաստեց այգ ըմբռնումին 

ինքը Իօնէսքօն, իր Հոլովոյթով, իք սկզբնական 

գործ ե րուե մէԼ (ճաղասւ երգչուհին, Դտոը, 

կամ եՕթակայութիւճը, Ապագան հաւկիթին մէէ 

Է ) իօնէսքօ կը ներկայացնէ մեքենայացած աշ-

խարՀ մը, զգացումներէ զրկուած աշխարՀ մը, 

ուր Հեղինակը Հեռու կը մնա յ իր ան ձնա լոբու– 

թիլններէն, եւ մեքենայի մը մասերում Հանգէպ 

ցոյց տրուած անտարբեր մօտեցումովը միա յն կը 

դիտէ զանոնք $ Հետագային, ^Աթոռները* թա– 

տերակէն սկսեալ ( 1 9 5 1 ) մարդկութիւնը գտած 

Ը չլալու տպաւորութիւնը կը թողու, ինչ որ ա– 

ււաֆա՚ցուց աւելի լաւ ըմբռնումը իր գոբծերուե• 

եւ աւելի մեծ արմէքաւորում մը, 

Որպէս յառաֆապաՀ թատրոնի ներկայացու-

ցիչ սակայն, ըԱայ Ֆրանսայի մ է շ , ըԱայ մի-

ջազգային բեմերու վրայէ իօնէսքօ ծանօթ է ՜ու 

կր ներկայացուի իր սկզբնական գործելւէն քՀա*> 

զատ երգչուՀինչ, Հ՚իասըՀ եւ <Աթոռները* մէկ 

աբարուածով թատերակներով է 

ՃԱՂԱՏ ԵՐԳՉՈՒՀԻՆ որպէս են թա վերնագիր 
ունի Վեզուի ողբերգութիւնը* I Երկու Հիմնա– 

կսւն իրողութիւններ գրաւած են իօնէսքո յի ու– 

շագրո ւթիւնը, ել մ ղած արտա յայտելու ինքղին– 

քը Հձազատ երգչուՀին՛չով է Աոաջինը թատրոնի 

ել դերասաններու անբնականութիւնն ԷI իօնէս– 

քօ կը գտնէ, թէ դերասանները թեմին վրայ, 

կրկնակի ան բնական ութ եան մը մ ԷԼ կը գանուին 

նախ իրենք են, մսով ու ոսկորով դերասաննե-

րը , որոնք սակայն ինքզինքձին չէ որ կ՝արտա– 

յայտեն, որով իրականին մէէ իրենք չեն ուրեմն 

բեմին վրայ• եւ յետոյ կան թատերակն եր ու անձ-

նաւորութիւները, օրինակ Համլեդ մը, Օթելլօ 

մը, որոնք սակայն Համլեդը չեն, Օթելլօն չեն, 

այլ ուրիշ մէկը, որ կը փորձէ Համլեդ ըլլա լ է 

Օթելլօ ըլլալ: Որով, բեմին վրայ տեղի ունե– 

ց ող դէպքերը ( կամ արտայայտոլթիւնները չա– 

փազանցութիւններ են, կեանք կոչուելու Համար• 

սակայն բաւական չափազանցուած չեն1 թատրօն 

կոչուելու Համ ար ւ |Հսւքաո երգչուՀին՚ծ գրած 

ժամանակ, այգ ձեւի թատրոնի մը Հեգնանքը խ 

մտի ունի, եւ թատերակին մ է չ կարելի է Հան– 

դիպիլ բազմաթիւ արտա յա յաութի ւններոլ, » Ո— 

րոնք դասական թատրոններու մէՀ ք լիշէ դար-

ձած արտայայտո լթիւննեբ են։ Իօնէսքո յ ի թատե-

րակին մէՀ, այգ արտա յա յտութ իւնները քով քո-

վի բերուած ըլլալով, խտացուած ձեւի տակ 

ներկա յացուելով կը դառնան ծիծաղելի, ինչ որ 

Հեղինակին նպատակն իսկ էէ 

Երկրորդ Հիմնական իրողութիւնը որ գրաւած Է 



Իօնէսքոյի ասոդր4էւթիւնը, ել մղած զայն ՝ 

տտյայտոէեշհւ, ՄԱՐԳ/18 ԻՐԱՐ ՀԵՏ ՀԱՂՈՐ-

ԴԱԿՑԵԼՈՒ ԳԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆ Է, ԻՐԱՐ ՀԱՍ-

ԿԱՆԱԼՈՒ, ԻՐԱՐ ՃԱՆՋՆԱԼՈՒ ԳՐԵԹԷ ԱՆԿԱՐԵ-

ԼԻՈՒԹԻՒՆԸ՛ ինչ որ անոնց յարաբերութիւնե-

րը –կը դատարկէ ներքին իմաստէ, խորոլթենէ է 

եւ՝ կը թողու, մեքենական յարաբերութիւնը մ իայն, 

անն՝պատ%սկ ձեւով ըսուած կամ կրկնուած թա~ 

ոեյւով խօսակցութիւն– մ ը , ուր իրական Հաճոյքր 

բացակայ՝ է , ուր կեան՛քը իր իմաստը •• կորսնցուէ 

ցած (՚ արգէն յ խամաճիկներ են բեմ ին վբա-յ, ո» 

րոնք ընկերութեան •իմաստէ. դատարկ ուած –կա-

նոնն երբ– • կր– յարգենք քաղաքավարական արտա–՛ 

քին ձեւերը կը պաՀեն, սակայն մարդկային ե– 

ղող Հա՜մոզումները –բացակայ են իրենց խօ՛սակ– 

ցութի,ններէն։ 

•Խոսակցութեան մէՀ ՀետղՀետէ կը մտնէ ան-

կապակցութեան այնպիսի աստիճան մ ր, որ կը 

ստանանք դասագրքային շարադրութիւն մը բա– 

ոերոլ,՝ օրինակի Համ ար անձնաւորութիւնն եր էն 

մին կը սկսի ըսել ՀԵրկուչարթի, Երեքշաբթի, 

Չորեքշաբթի, Հինգշաբթի), ապա, նոյն անուն-

ները անգլերէնով։ Մինչեւ անգամ բառերը կյա 

գագրին գործածոլելէ, վանկեր կը սկսին արաա– 

սպնուիլ, կամ բացագանչութիւնն եր մ իա յն . կամ, 

անձնաւորութիւնը բերանը կը բանայ ու կը գոցէ 

ս՚ոանց ձայն մը Հանելու ւ 

թատրոնը, չափազանցելով, շեշտաւոբելով, 

ընդգծելով է որ կրնայ երկու մամ ուա յ կարճ 

տեւողութեան մ է չ խտացնել իր բ– ելիքը. Հեղի-

նակի մտածողութիւնը, տեսիլքըէ իօնէսքօ կը 

գտնէ թէ մարդկութիւնը դա դրած է իրար Հաս– 

կընալէ, ըմբռնելէ, ըմբռնել փորձելէ, մարդկա-

յին յարաբերութիւները դադրած են մարդկային 

ԸԱաէէ* մեքենայացած են, իմաստազրկուած են> 

մարդիկ այլեւս իրար չեն ճանչնար, չեն կրնար 

ճանչնալ, մինչեւ անգամ այր եւ կին մը, որոնք 

իրարու Հետ կ՛անցնեն ամրողԼ կեանք մը, կամ 

զաւակ կ՛՚ունենան, իրար չեն ճան շնար, իրար չեն 

էր-ր Ժն Գ"՚ած ԻՐԵՆ8 ԻՍԿԱԿԱՆ ԷՈՒ-

ԹԵԱՆ ՄԷԶ* 

, , Այո՛, ՛մտածումները արտա յայտելու Համար 

րնտրւսծ ( ճ ա ղ ա տ ե ր գ չ ո ւ հ ի ն թատերակի ձեւը, 

ուր վերնադիրը անգամ, բնաւ կապ չունենալով 

Ոքւեւէ . իրականյււթեան Հետ ( ո չ մէկ. .երգչոլՀի 

կայ թատերակին մէՀ, եւ ոչ ոք ճաղատ .մէկը) 

կը ծառայէ արտայայտելու ընկերութեան . մէՀ 

գործածուող խօսակցոլթեանց անիմաստ ԸէԼա1Ը• 

անկապակից ,՝ անՀ ոգի ՇէէաէԸ 1 

ԳԱՍԸ՝. վաբՀոյրեչի գաս մըն. Է, որովՀետեւ 

երեւան• կր Հանէ., ցցուն կր.. դարձնէ րռնատիրա– 

կան .կարգերոլ աՀաւոր սպառնալիքը մարդկու-

թեան., ել .սձՀտտներու բոնատիրական ձգտում– 

ներուն առսփոցուցած աստիճանական քայքայու-

մը մարղկային էակներուն է Ուսուցիչի մը եւ ա– 

շակերտի մը յարաբերութիւները կը սկսին, զը– 

ւարթ.Հ մարդկային, ընկերական գետնի .մը վը– 

ր ՚ — յ , եւ ՀետզՀետէ կը փոխուին կը դաոնան ան-

տանելի, անընդունելի յարաբերութիւնը բռնա^ 

կա լ դարձած ուսուցիչի մը, ել տկարացած, ընկ– 

ճըւած, սյսրսափաՀար աշակերտի մը միֆեւէ 

հանդիսատեսի աչքերուն դիմաց տեղի կ ՛ունենայ 

աստիճանական փոփոխութիւնը մարդուն, քաղա-

քավարութեան չպարին անկումը, ներքին բռնա-

կալին երեւան գալը, իր Հաւասարակշռութիւնը 

կորսնցնելը, եւ դիմացի խեղճացած արարածին 

վրայ այնքան բռնանալը, որ ի վերջոյ կը Հաս-

նի անոր սպ աննութեան • բարոյական եւ Հոգե-

կան մաՀը նախորդած Է արդէն ֆիզիքական մաՀ-

ուան ւ Այստեղ եւս փոխադարձ անՀասկացողու– 

թեան լաւագոյն օրինակներ կան, իրար Հետ յա– 

ր աբերելոլ, լեգո լի իմաստազրկուած ք / ^ ո ւ 

սքանչելի պատկերացումներ է Միայն թէ քիչ մը 

շատ աւելի դասական ձեւով կառոլցուած ԸՀլա– 

լով, Հեղինակին նպատակակէտին յստակ երեւու-

մը շուտով, կը պակսեցնէ ըմբոշխնումը, գիւ՛՜ 

տին Հաճոյքը։ 

Զենք խօսիր անթերի խաղարկութեան մա-

սին ֆրանսական թատեբախումբին, որ կարելի 

ղարձուց հրեւութասլէս անկապակից թատերակ» 

ներուն ըմբռնումն ու վայելքըէ 



^ Ա Գ է> 1» 
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Պէ յԲ«ւթի Համազգայինի Գասպալւ իփէկեան 

թատերասէրներու միութիւնը, Ուրբաթ, Հքաբաթ 

եւ Կիրակի 4 . 5 , 6 Դ՛եկտեմբերին, կիւլպէնկեան 

թատերասրահին մէՀ ներկայացուր մ՛ Պ՛ Փրի"– 

լիի էՀարցաքննիչը* (էնսփէքր ՚̂ ՈլիԸկ) երեք ա-

բարուտծով թատերակը, րեմագրութեամբ ^ ր՚Ա • 

քք>* Ատրգիսեսւնի, խաղարկութեամբ Պրն՛ ֆորժ 

է) ա ր դֆս ե ան ի (քննիչ Կուչ), «Հ. Վարդապետեա– 

նի (Գործարանատէր Պիրլինկ), ՝*իկ • Ջ ե ՚ ի ի ՛ ֊ ՛ * . 

Շանթի (Տիկ– Պիրլինկ), Տիկ• 9՛արմէն Տէր Կ*– 

րապետեանի (Օր • Պիրլինկ), (հազմիկ Լիպարիտ– 

է անի ՚ ( Գրն • Պիրլինկի տղան՝) , \,ուպար Մանուկ– 

եանի (Օր՛ Պիրլինկի նշանածը ժերալտ Փրոֆթ) է 

Ժիրայր /Տաչերեանի (Սպասաւոր ՃԷյմս) է 

Գրամասւիրական ախորժակներովդ եւ համա– 

պատասխան բարոյական ըմբռնումներ ով ընտա– 

նիքի մը մ ԷՀ, երեւութական կարգ ու կանոնին 

տակ, երեւութական քաղաքավարութեանդ էւ 

կեղծ ազնուականութեան մը շղարշին ետին, ին^– 

նաՀաւանութեան, մ եծամ տութեան, փաոամոլո ւ– 

թեան, նախանձի, ընչաքաղցութեան, դաժանու-

թեան ապրումներ, զգացումներ եւ կատարուած 

գործեր կան, որոնք չուքի նման կը Հետեւին 

այս ընտանիքը կսւղմող, մինչեւ անգամ ընտա– 

նիքէն ներս մուտք գործելու վրայ եղող Օր՛ 

Պիք՚ւինկի նշանածի անձնաւորութեանց, Հ անգէս Ս1 

չտալով անոնց, գլուխ ցցելով մէՀ ընդ մէՀ որ– 

պէս խղճի խայթ, երբեմն ալ որպէս ընտանիքի 

միւս անգամներ)։ ւն կողմ է երեսին տրուած վա-

տութեան գիծ, ընդգծում է 

Ընտանիքի արտաքին խաղաղութիւնձ ու հան– 

զիստը, ընկերային Հաւասարակչռութիւնը կը 

խէսխտի, երբ Հարցաքննիչ մը կը ներկայանայ 

Պրն • Պիրչինկին, ընտանեկան զուարճութեան 

մէկ րոպէին, եւ կը տեղեկացնէ ընտանիքի բո-

լոր անդամն Լ լւուն, թէ երիտասարդ կին մը, այգ 

օր, անձնասպա% եղած է է Պրն. Պիրլինկի, ինչ-

պէս նաեւ ընտանիքի բոլոր անգամն եր ուն ներ– 

քին. առածին շարժումը կ՝ըչլայ, թեթել գութի 

մը ապրումէն ետք, Հհնծի ինչ, մեզի ինչ% ^ ՚ * 

չո՛՛ւ կը խանգարէք մեր ընտանեկան Հաճելի ե– 

բեկոն& մտածումն ու արտայայտութիւնըէ Հար-

ցաքննիչի վեՀ Հանդարտութեան, եւ խուզարկող 

Հարցումներուն իրրեւ արդիւնք, ՀետզՀետէ կը 

խսւխւոի արտաքին Հաւասարակշռութիւնը ընտա– 

նիքը բաղկացնող տարրերուն միՀեւ, ՀետղՀետէ 

կ՝ի յնան վ ս ՚ ր ընկԼրա յին Բ"լ"Ր դ իմակները, եւ 

իրար ետեւէ երեւան կու գան ընչաքաղց, անգէ– 

Հող, մինչել անգամ անգութ եսերը ամէն մէ-

կուն՛. Պրն՛ Պիրլինկ իր գործէն Հանած է տարի-

ներ առաՀ, այգ աղջիկը, յաւելում պաՀանֆած 

ըլլալուն՛ Օր՛ Պիրլինկ, առանց գիտնալու որ 

նոյն անձնաւորութիւնն (եւ արդէն ի՛նչ նշա-

նս։ կութ իլն ունի թէ նո՛՛յն անձնաւորութիւնն է , 

թէ ուրիշ մը) Հանդերձավաճառի մը խանութէն 

արտաքսել կ ու տա յ զայն , որովՀետել Xէ ա խան-

ձած Է անոր սիրունութեան, եւ տանիլ չէ կըր~ 

ցած անոր ժպիտը• անգործութեան մէՀ անօթի 

մնացած ազՀկան Հետ սիրային արկածներու շա-

րան մը ունենալու ետեւէ եղած է Օր • Պիրլինկի 

նշանածը՚ Պրն՛ Փրօֆթ (արդեօ՛՛ք նոյն "՚ղֆիկ^* 

է . եթէ ան չ է , ուրիշ մըն է անկասկած), Պրն՛ 

Պիրլինկ երիտասարդ, գինովութեան մէՀ ծանօ– 

թացած ա յգ աղջկան (աէւ, կամ թեր եւս ուրիշ 

մը, տարրեր անունով նոյն ազբիկը անկասկած, 

տարբեր անուններով նոյն մարդկային էակները 

անկասկած) սիրսւՀար ուած է անոր, առանց սա– 

կա յն Հետը ամուսնանալու քաջութիւնը ունենա-

լու՛ աղՀիկը յղի մնացած է , եւ անօթի է Օգնե-

լու Համ ար ազԼկան, Հենրի իր գրա սենեակէն, 

Հօրը գրամը գողցած է է Տեղեկանալով իրողու-

թեան , ">ղ1իկը մերժած է նիւթական օժանդա-

կութիւն , որպէսզի տղան չՀրՀնէ իր գողութեան 

աններելի քայլը՛ ապա, անօթո ւթենէն մղուած, 

դիմած է բարեխնամ տիկնանց միութեաԼ օժան-

դակութեան | որուն ատենապետռւՀին, Տիկ • Պիր– 

լինկը այս անգամ, չէ ուղած Հաւատք ընծայել 

աղջկան ազնուութեան եւ ներքին ապրումներուն, 

եւ մերժած է օժանդակել• անոր ք • 
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Հետեւա" նքը այո բ ոլորինք ազՀկան անձնաո– 

պանութ իւնը < 

Հարցաքննութեան ընթացքին, երթ ՀետղՀետէ 

դիմակները վար կ ՚ ի յ ն ա ն , արտաքին շպարը կը 

վերնա յ , իրական տգֆղութ իւննե րը երեւան կ՝եք– 

լենէ տիպարներուն յանձնապաստան ութ ի ւնը կը 

փշրուի, Հետզհետէ կ* ընկճուին, կը ճզմուին, կը 

խեղճանան, կը լրբանան, կը դաոնան մարդկա-

յին ապրումներու եւ մ տածումն եր ու տէր աէՀ– 

նաւորութիւններ : 

Հարցաքննիչը Հազիւ մեկնած սակայն, ներ-

քին մզում մը երեւան կոլ գայ ծածկելու այս 

բոլորը, մերմելու կատարուած ամրաստանու– 

թիւնները, կասկածանքի ենթարկելու դէպքերուն 

ճշդութիւնըտ Հակառակ Օր» Պիրլինկի եւ Հենրի 

ՊԻՈՐԿԻ պնդումներուն, թէ էականը այն չէ թէ 

իրօք Հարցաքննիչը տեղեակ եղած է այս թ"Լ1*ր 

իրոզութեանց, թէ ոչ Հնարած է , զանազան տար-

րեր կանանց անուններ իրար միացուցած ( ( ա յ լ 

այն՝ որ իրենք, ենթակաները խոստովանած են 

իրենց թերացումները, յանցանքը, Պրն. Պիրէինկ, 

Պրն. Հ ր ՞ ֆ թ , եւ Տիկ՛ Պիրլինկ իրար կը յա– 

Հորդեն, ծածկելու Համար իրողութիւնները, 

մերմելու Համար ամրաստանութիւնները, կաս-

կածի ենթարկելու Համար մինչեւ անգամ Հար-

ցաքննիչի գոյութիւնը, եւ անձնասպանութեան 

տեղի ունեցած ԸլԼաԱԷ՛՝ 

Փոքրիկ ստուգում մը Հեռախօսով, Հիւան-

դանոցին եւ ոստիկանութեան կատարուած գի-

մում մը կը Հաստատեն, թէ ոչ մէկ անձնասպա-

նութեան դէպք աեղի չէ ունեցած մինչեւ այգ 

րոպէն, եւ որ Կուլ անունով Հարցաքննիչ մը գո-

յութիւն չունի ոստիկանութեան մ է ի Ու կը ոկսի 

ուրախութիւնը Հայր եւ մայր Պիրչինկներու ել 

Պրն. ՚ Բ ր ո ֆ թ ի մօտ, մինչեւ անգամ Հենրի տա-

տանելու վրայ միայն Օր՛ Պիրլինկն է որ կը 

մտածէ թէ էԱյգ պարագային ո՛՛վ էր մեզի այ– 

ցելողը, եւ մեր րոլոր արարքներուձ ծանօթու-

թիւնը ունեցողը, մեզ տեսակ մը Հարցաքննողն 

ու դատողը»• • • ինչ որ կը մղէ Հանդիսատեսը 

մտածելու թէ Կուլ Հալանարար Աստուած կը 

ներկայացնէր, կամ խղճի ձայնը< 

Վերագտնուած ուրախութեան մթնոլորտին 

մ ԷԼ, յանկարծ կը Հնչէ Հեռախօսը, եւ ոոտիկա-

նութիւնը կը տեղեկացնէ Պրն. Պիրլինկի, թէ ք ի չ 

առաՀ ազէիկ մը անձնասպանութիւն գործած է , 

եւ Հիւանդանոցի • Համբուն. Վրայ մեռած է է եւ 

- ֊ -

որ Հարցաքննիչ մը ճամրան է , կ՚ուղղուի դէպի 

Պիրչինկներու տունը ւ 

Գուռը կը զարնուի, սպասաւորը կը ծանուցէ 

է Հարցաքննիչ մը եկած Է ել ձեզ տեսնել կ՝ու– 

զէ՝* եւ այս յայտարարոէ թեն Էն ետք, սաՀմոկած 

ընտանիքի ադիտաՀալւ մքերուն վրայ կ՚^Տւք 

վարագոյրըէ 

Փրիսլիի այ-յ կէս մը ոստիկանական Հ»սէ–• 

գամանքով թատերակը մեծ Հետաքրքրութեամր 

կարելի է դիտել, մինչեւ վերջին րոպէն յ կարե-

լի է մինչեւ անգամ առանց վարագոյրը երկու 

անգամ փակելու, շարունակական ձեւով խազալ 

զայն, եւ երկու մամ լարուած ուշագրութեամր 

պաՀել Հասարակութիւնը X Եւ այգպէս ալ ըրին 

թատերասէրները, իրենց րեմադրութեամր ու 

խաղարկութեամր տ 

թեմական շարժումներու, ել մանաւանգ տե-

ղափոխ ութ ե անց ուսումնասիրուած կառոյց մը 

կար, ծայր աստիճան անհրաժեշտ նման թատե-

րակն ե րու Համար, որը կարելի կը դարձնէր ու-

շադրութեան յաճախակի կեդրոնացումը թեմին 

այս կամ այն մասին վրայ, այսինքն շարժումը 

կը փոխադրէր Հանդիսատեսէն ներս, ինչ որ յա-

ւելեալ կենդանութիւն կը թերէր թատերակին » 

Պրն՛ ժ՛ Աարգիսեան, խիստ, ու նոյն ատեն 

մարդկային, մարգկայինէն վեր, սակայն դիմա-

ցին ի Հոգին խուզարկող Հարցաքննիչը եղաւ, Ո— 

րուն կեցուածքը, գլխու րռնուածքն ու նայուած-

ք յ լ , կամ ձայնական պաղարիւն զննումը Հոգինե-

րուն, մեր դիմաց ՀետղՀետէ կերտեց թէ՛ մարդ-

կային, եւ թէ մարգկայինէն վեր եղող Համա-

մարդկային Հարցաքննիչի մը, ներքին Հարցա– 

քըննիչի մը տիպարը՛. Ափսոս, որ թատերակը, 

իր ներքին տկարութիւններով, Հարցաքննիչի 

բերնին մէՀ դրած աւելորդ բարոյախօսական ճա-

ռերով տկարացուց Հարցաքննիչի տիպարը իր 

բաժնի վերջաւորութեան, եւ այն կուռ տպաւո-

րութիւնը որ կարելի եղած էր կերտել ՀետղՀե-

տէ, յանկարծ չքացաււ Տկարութիւնը կ՝երթայ 

ա յս պարագա յին թատերակին, ել ոչ դերասա-

նին, 

Տիկ՛ Գարմէն Տէր Կարտպետեան, Օր՛ Պ իր-

քին կ ի դերին մ է Հ , ապերախտ դեր մը մասամբ 

իր «փսւթ Էյէ՚քւք» կառոյցով, ուսումնասիրուած, 

ներքին՝ ապրումով Հարուստ խաղարկութիւն մը 

յայտնաբերեց, անգամ մըն ալ փաստելով, թէ 

ւննՀրամ-եշտ • է վստաՀիլ իրեն շատ աւելի պա– 
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աասխանատու գերեր, շատ աւելի պարունակու-

թիւն ունեցող ղերեր, քան Օր՛ Պիրլինկի գերը։ 

Տիկ՛ Զ • Շ">նթէ իր փորձառու խաղարկու-

թիւնը կը բերէր կերտելու Համար րեմին ՚ԼրաՀ ւ 

գոոոզ մեծահարուստ կնոՀ մը տիպարը, "ՐԸ 

ձեռքի /լամ գլխոլ մէկ շարժումով, շրթունքնե-

րու արհամարհական շարժումով մը Հրապարա-

կէն քշել կը Լանայ, իր Հանգիստն ու Հաճոյքը, 

իր վւաոքը խանգարող ամէն տարր եւ ուժ, մին-

չեւ որ հարուածը ի$նէ իրեն* իր ւղաւկին յան– 

ցաւ որւււթեան ձեւին տակ է Տիպարին կառոլցու– 

մը, սկիղէ՚ը թ ՚ ՚ յ է ձեւով տարուելէ ետք, Հետըղ-

հեաէ կատարելագործուեցաւ, ամ րապնգուեցաւ 

րեմին վրայ։ 

Պրն • Վարգգէս Վարգապետեան, սկիզբէն 

մինչեԼ վերՀ կրցաւ ըլլալ անգլիացի առեւտրա-

կանը, գատաւորը, շահադէտ հայ րը, կէս մը 

միամիտ, կէս մը կնոՀ ենթարկուած, սակայն 

միշա իր Հաշիւներուն ետեւէն վազող ( մ եծամի՚ո 

ու գոռոզ մարգը, որուն վրայ շատ քիչ կ՚ազդեն 

կեանքի խղճի խայթ տուող գէպքերըւ 

Պրն՛ Ռազմիկ Լիպարիտեան, Հենրիի գերով, 

զգալի փոփոխութիւն մը, յառաՀգիմութիւն մը 

կը յայանարերէր գերի ըմբռնումի, եւ խաղար-

կութեան մարզին մէՀ, ու թէեւ քիչ մը շատ փա– 

ք–եթ|ւքլ սա կա յն եւ այնպէս կը պաՀէր Դ^ՐԸ 

ընդհանուր յաջողութեան Հետ Համաչափ մակար-

դակի վրայI 

Շատ աւելի լսւրՀ աշխատանքի կը կաբֆտի 

Պրն • նուպար ք անուկեան I 

Մասնալոր յ ի շատակութ ի ւն մը պէտք է Ա | է » 

քօր&հրՕւՏ Համար, անոնց սեղմ, ան շռայլ, սա– 

կայն նոյն աաեն արտայայտիչ ու ներքին իմաս-

տով հարուստ ըմբռնումին Համար՛ Պրն՛ Հրայր 

Տ իս՚րպէքիրլեանի ստեղծագործութիւնն էին ա-

Այս հետաքրքրական թատերակի ներկայա-

ցումէն ետք, պէտք է օ պաս ել որ Գասպար Ւ— 

փէկեան թատերախումբը տայ նաեւ թատերական 

արուեստի տե սանկի էն էն արժէք ներկայացնող 

գործեր, որոնք բան մը աւելի կը բերեն հասա-

րակութեան, քան ժամանակաւոր Հետաքրքրու-

թիւնը է Այգ աշխատանքը պարտաւորութիւնն իսկ 

Է Գասպար 1'փԷկեան թատերասէրներու միու– 

թնան ւ 



*78 * Ա * Ի % 

« ՀԱՅԿ ՍԷՐԷՆԿԻԻԼԵԱՆ» 

ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ 
Ողբացեսւյ Հայկ Սէրէնկիւլեանի հարազատները՝ այրին՝ Տի-

կին Տիրուհի, եւ զաւակը՝ վսւզգէն, յաւերժացնելու համար իրենց 
ամուսնոյն եւ հօր յիշսւտակը , տրամադրած են չորս միլիոն ֆրան-
սական հին ֆրանք, որուն տոկոսը ամէն տարի պիտի յատկացուի 
գրական գործի մը հրատարակութեան: Միաժամանակ, ամէն տա-
րի , մրցանակ շահած գործին հրատարակութեան նպաստելու հա-
մար՝ Այրին. Տիկին Տիրուհի Սէրէնկիւլեան, մայր գումարին վը– 
րայ պիտի աւելցնէ հարիւր հազար ֆրանսական հին ֆրանք, եւ հա– 
յփւր հազար ֆրանսական հին ֆրանք եւս՝ զաւակը, Վազգէն Սէ-
րէնկիւլեան : 

Սէրէնկիւլեան ընտանիքին կողմէ ժիւրիի անդամ նշանակ– 
ուած են Կ • Մեհեան, Շ • ՚Նարդունի եւ Յռվիկ Եգիազարեան: 

«Հայկ Սէրէնկիւլեան Գրական Մրցանակշին հիմնադրամը կը 
գտնուի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան տրամադրութեան 
տակ: Մրցանակի արժանացած գործերը պիտի հրատարակուին Մե-
ծի Տանն Կիլիկիռյ կաթողիկոսութեան տպարանին մէջ , Անթիլիաս; 

Մրցանակի համար կրնան ներկայացուիլ — 
1 — Հայ գրողի մը մէկ գործը, հայերէն, անտիպ։ 

՝ 2 – Հայ գրողի մը մէկ գործը, օտար լեզուով, անտիպ, րայց 
պայմանով որ վերաբերի հայ մշակոյթին եւ պատմութեան։ 

3 Վանքերու մէջ ի պահ դրուած հին կամ նոր հայերէն ձե-
ռագիր մ ը : 

4 – Օտար հեղինակի մը մէկ գործը, անտիպ, պայմանով որ 
վերաբերի հայ մշակոյթին եւ պատմութեան։ 

Տարին լրանալու մօտ ըլլալով, մրցանակ չի տրուիր այս տա-
րի : Ուստի Սէրէնկիւլեան ընտանիքին վճարելիք այս տարուան բա-
ժինը բարդուած է մայր գումարին վրայ : 

Մրցանակները պիտի յայտարարուին ամէն տարի Հոկտեմբե-
րին , ու լոյս պիտի տեսնեն ամէն տարեվերջ, «Հայկ Սէրէնկիւլեան 
Մատենաշար» մակագրութ եամբ: 

Մրցանակի համար ղրկուած ձեռագիրները պէտք է ներկա-
յացուին մեքենագրուած ե ւ , ինչպէս օրէնք է , ծածկանունով, բսւյց 
գոց պահարանի մը մէջ՝ իսկական անունը։ 

Մրցանակ շահած հեղինակը կաթողիկոսարանին կը թողու իր 
գործէն հարիւր օրինակ* տպագրուելէ ետք: Անժառանգ գործերը 
(հին ձհռագիրներ), տպագրուելէ ետք, կը վաճառուին կաթողիկո-
սարանին կողմէ, հասոյթը աւելցուելու պայմանով «Հայկ Սէրէն-
կիւլեան Գրական Մրցանակ»ի հիմնադրամին վրայ : 

«Սէրէնկիւլեան Գրական Մրցանակ»ի ժիւրիին հասցէն է ՝ 

ծատօր* ա ւձ օսսատ ձւատւտյւք̂ տ 
17, &Ա6 816116, ՐձքԱՏ (9«) 



II 

ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ ՀԵՐՄԱՆ ՄԻՍ՚ԲՃԵԱՆԻ 
ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍԸ 

էԱւլսահայ դաշնակահար Հերմտն Միսքնհան 

Արեւտնի հայ ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճին 

մէօ, Հայաստանի պետական սենֆոնիք նուագա-

խումբի ընկերակցութեամբ. նուագահանդէս մը 

տուած ծւ Երեւանի երաժշտասէրներու շերմ ծա– 

փ սւհ աղութիւներուն արժանացած է ։ 

Միսքնեսւն աճթ երի նուազած է Կրիկի դաշ-

նակի քոնչերթոն: Ունկնդիրներու պսւհանքով* 

լ՛ իսքճեան նուազած է կարդ մը ուրիշ ստեզծա– 

զործութիւններ ալ : 

Սենֆոնիք նուագախումբը ղեկավարած է 

Վահան Այվսւզեան; 

ԱՆԻԹԱ ՏԷՐԵԱՆ ՊԻՏԻ ԵՐԴԷ 
ՏԻԹՐՈՅԻԹԻ Մ Է Տ 

Ամ ե րիկպՀսւյ յայտնի երգչուհի Անիթա Տէր– 

Լան Հրաւիրուած է եր դելու. Տ ի թ ր ո յ ի թ ի 

աեզւսյն ,Սենֆոնի նուագախումբին Հետ < % Ո լ – 

*ոըն էնիվելաըրի Սիւլըն»^ աոթիւ, ՚հեկտեմբեր 

1 1 եւ 1՝ձ–ին, 

Անիթա ՏԿրեան դուստրն է՝ Տէր եւ Տիկ՛ 

կարապետ • իսկէնաէրեաններու է 

ՀԱճ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ Չ ՈՒԹ ԵԱՆ ՄԱՍԻՆ 

7 ՛ • - ^ Ը 

է Վենետի՛կի Միիթարեաճ Միաբանութիւնը կը 

•յայւհարսւրէ, թ է որոշած է– հրատարակել դիրք 

՜մը, նուիբւււած հսւյ մանրանկարչութեան,– տա-

լով գունաւոր եւ հարազատ ընդօրինակութիւննե– 

րը հարիւրաւոր հայ մանրանկարներուն, որոնք 

կը զանուին Ս– Ղտզաբա. վանքին մ է յ յ 

՚ * Վենետիկի գանձատան մ է յ կը գտնուին, ի 

միքի այլոց, Մ լ ք է ֊ թագուհիին պատկա&ած– չորս 

ձեււագիր Աւետարանները, 902 թուականէն, ո– 

րոնք բացառիկ հետաքրքրութիւն մը կը ներկաս 

յացնեն է 

Հատորին մէք պիտի դրուի Օահլ կարճ պատ–՛ 

մութիւն մը հայ մանրանկարչութեան մասին: 

Խմբագրական մարմնին կ՚անդամակցին Ամե– 

րիկայէն՝ փրոֆ՛ Սիրարփի Տէր ՚եեբսէսեան եւ 

Պբ • 8 արութիւն *^իւրտեան ծանօթ հնագէտները: 

ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ԳՐՈՂԻ ՄԸ ՀԻԱՑԱԿԱՆ 
ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆԸ 

Ամերիկացի ծանօթ արձակագիր Հոծ Ա՛ք– 

սւայք, որ չորս օր մնաց Հայաստանի մ ԷՀ, յա յ– 

աարարեց ՚ – «Հայաստանի լեռնային արտակարգ 

տեսարանները, անոր ղգայուն ու չափազանց Հիլ– 

րասէր մարդիկը Հմայեցին զիս։ Հ ա յ գրողներու 

Հետ խօսակցձլււվ եւ ա յս երկրին Հիանալի յու-

շարձանները տեսնելով ծանօթացայ Հայ ժողո-

վուրդին Հնադար Լ ան մչակո յթին ու անոր պատ-

մութեան։ ա&ոյքով տեղեկացայ, թէ Հայ 

րողները ծանօթ են ամերիկեան գրականութեան( 

Պէտք է խոստովան իմ, թէ ամօթ զգացի Հայկա-

կան Հարուստ գրականութեան գրեթէ անտեղեակ 

ըլլալուս) յ 

ՀԱՅ ՄԸ ԿԸ ԳՆԱՀԱՏՈՒԻ 

Նիւ Ե»րք քաղաքի թանգարաններու ընդհա-

նուր տեսուչը ամերիկեան «Նեշընըլ ճիսկրեֆիք 

Ս՚եկըզին» լուրջ ամսաթերթին մ է յ գնահատական 

խօսքհրով կը շնորհաւորէ Վէն ՔորթլեՕտ Միւ– 

զիըմի վարիչ Պր՛ Ցակոր էագուպեանը» այսպէս 

ւծրտայ այսաւելով– - - • I 

" « Ա հ ա հայ մը՝ որ հազիւ թ է վեց տարի– կ ՚ ը լ -

լայ Լիբանանէն գսպթած՛ է այս երկիրը եւ սա-

կայն աւելի շատ բան կրնայ ըսել ձեզի այս թան-

գարանին մասին քան ես ինքս։ կարեւորը այն չէ 

թ է ( զազրական մը ե՛րթ եկած է այս երկիրը, 

այլ այն թէ * գալէն յետոյ ի՞նչ կ՛րցած՝ է կատա-

ր ե լ » ։ 

ՀԱՅ ԵՐԳՉՈՒՀԻ ՄԸ ՊԻՏԻ ԵՐԳէ 
՚ ԱԹՐԱԻԻՆՍ^ԻԻ ՆՈՐ ՄԷԿ ԳՈՐԾԸ 

^ Իտալական %իլ ճիորնօ-Միչանօֆ թերթի* 17 

%ոյե մ բերի թիլին մ ԷՀ կը կարդանք՛– 

Իկոր Աթրալինսքիի յօրինած Հեզեր երգ՝ 

& • քեն ետ ի էն) գործին առածին կատարումը տե– 



* Ա * Ի \ 

ղի պիաի ուն էնա յ Դեկտեմբերին է Արդէն որոշ– 

«ւած Է այն երգչուհին է որ պիաի մեկնաբանէ 

զայն Նիւ եորքի մ ԷՀ, ճեքլին ՛Բեն ետ ի ի ներկա-

յութեան ւ Այգ երգչուհին ծագումով Հայ մեցցօ 

սոփրանօ ՝Բեթի ՊԷրպԷրեան, զոր Հթայմֆ շաբա-

թաթերթը որակած է յառաՀապաՀ երաժշտու-

թեան գեր—մաաոննան I 

Աթրալինսքի իր եղերերգը յօրինելէ աոաՀ 

նկաաի ունեցած է երգչուհի Պէրւզէրեանը» եղե-

րերգին բառերը կը պատկանին Օւիսթըն Հիու 

Օտընի է 

Պէրպէրեան, ընգՀատած ք ար գի ե րամշտու– 

թե ան նուիրուած իր Համերգները Փ " ՛ բ ի զ ի մ ԷՀ, 

որպէսղի փութով մամ անէ Ս իչանօ տ Լոմպարտիոյ 

մայրաքաղաքին մ ԷԼ զինք կը սպառեն Սթբ ալի– 

նըսքիի էմփրեւղարիոները, որպէսզի իր Հետ կըն– 

քեն պայմանագրութիւն մը է 

ԿԱՐԵՒՈՐ ՆՈԻԻՐԱՏՈՒՈԻԹԻԻՆՆԵՐ 

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ 

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ 

Ֆրեգնոյի կովկասահայ Հ այ բ ե նակց ական 

Միութիւնը 3-500 տոլար նուիրած Է Մեօրոպեան 

վարժարանին, որպէսգի Միութեան անունով դա-

սարան մը կսւոացուփ ապագայ վարժարանին 

մ է ք ։ . 

կօվկասահայ Միութիւնը աոային Հայրենակ-

ցական Միութիւնն է , որ ինչպէո միշտ, այս 

անգամ եւո աոաջինը ըլլալով ընդսսւաշած է Շի– 

նաթեսւն 0անձնաիյումրի կոչին: 

՚նոյնպէս, Արեւելեան Լաւ Ան&ելըոի մեր &ը– 

ւիրհալ հայրենակիցներէն Հ– Մ՛ 3-500 տոլար 

նաիրած է նոյն նպատակին: 

«ԹԱ8ՄԶ» ԹԵՐԹԸ ԿԻԻԼՊԷՆԿԵԱՆ 

ՀԻՄՆԱՐԿՈԻԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ա&գլիսյ մեծագոյն օրաթերթը «ԹՍ.8ՄՋ»» 

Լիգպոնի իր թղթակցին միջոցսո. «Կիւլպէնկեան 

Հիմնարկին յաւոկացումները> խորագրին սակ« 

եեսւեւեալ շահեկան էքւեդծկութիւՏնհյւը կը ե « – 

գորգէ Հիմնարկի ծօթնամեսւյ գործուՕէութեաՏ 

մասին: 

- Կիլլպէնկեան Հիմնարկը, որուն Կ^Գրոնը 

կը գտնուի Լիզպոն, մէկ միլիառ 2 4 6 միլիոն 8 1 0 

հազար էս քուսէՕ (մօտ 15 միլիոն սթեր լին) բաշ-

խած Է վերՀին եօթը տարիներու ընթացքին է Այս 

թիէ-երը Հրատարակուած են 1 . 9 0 2 տարուան տե-

ղեկագրին մ ԷՀ, ուր կը յայտնուի Հ թէ սկզբնա-

կան Հիմնադրամը յիշեալ չրՀանի ընթացքին 138 

աո Հարիւր աւելցած էէ 

փտրիլզի Հսւնգուցեալ արքան* Գալուստ Կիւէ՜ 

պէնկեան իր Հարստութեան մեծտգոյն մասը յատ-

կացուցած է ֆոնտի մը, որ կը նպաստէ իր ան– 

Հրաժեշտ նկատած երկիրներու մշակութային, 

կրթական, բարեգործական եւ գիտական Հաստա-

տութիւնն երուն է 

Յարգ Հիմնարկէն առաւելագոյն օգտուող եր-

կիրներն են Փորթուկալ, ուր Պր • Կիւլպէնկեան 

անցուցած է իր կեանքին վեբՀին տասնըվեց տա-

րիները, Անգլիա եւ Հ՝քամընոլելթ*ի երկիրները, 

ել ՄիՀին Արեւելքի երկիրները( ուր Հարստոլ– 

թիւնը դիզած էր I 

1 9 5 7 – ք & ի վ&ր Փորթուկալի յատկացուցած 

նպաստը 5 0 5 ՛քիլի՛՛ն 3 9 5 Հազար էսքուտօ է (չուրՀ 

վեց միլիոն 3 1 7 Հազար սթեր լին) , Այս թիլերը 

կ՚ընդգրկեն կիւլպէնկեան քաղաքային ճարտա-

րագիտական տարրալուծարանը եւ Լիզպոնի մ ԷՀ 

գնումը փայտաշէն չէնքի մը ուր կա ռ ուց ուած է 

թանգարան մը, Հոն ամփոփելու Համար Հանգոլց– 

եալ բարերարին արուեստի Հալաքածոն < "էէ՜ 

տի կառուցուի նաեւ գրադարան մը, թատրոն մը 

եւ Համերգի սրաՀ մըւ 

Նոյն չրՀանին Անգլիա եւ գաղթա պետական 

երկիրները ստացած են երկու միլիոն "Բ^րլինի 

նպաստ մը, - արդիական նկարներու գնում, Հա-

մալսարանականն եր ու թոշակներ ել բարեգործա-

կան Հաստատութիւններոլ օժանդակութիւն է 

Հայկական գաղութները քիչ մը աւելի մեծ գու՛-

մարներ ստացած են* 1 9 6 3 թուականին Հիմնարկը 

բաշխած Է ընդամէնը 2 8 1 միլիոն 2 7 1 0 0 0 է"՜ 

քուտօ ( 3 ՛ 5 1 5 * 9 0 0 "թերչին) , 1 9 0 2 - ^ ե Հիմնարկին 

դրամագլուխն էր 1 • 4 7 1 • 7 9 7 • 5 4 7 էսքուտօ (աւելի 

քան 1 8 * ի լ ի « հ սթեբլին) ւ 1 9 6 3 տարուան վեր Հը 

այս թիլը բարձրացած է 2 > 2 9 9 - 4 2 5 * 3 5 2 էսք»ւ~ 

աոյի (մօտ 29 միլիոն աթեդին)^ 



<ՐԱԳՒՆ»Ւ &ՕՆՏՒՆ 
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Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն ք ՝ Ա * Ն Է Գ Ի Ն 

ԼԻԲԱՆԱՆ 20 Լ– ՈՍԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 7 ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 2 Լ– ՈՍԿԻ 

է 

Վ ա ր չ ո ւ թ ե ա ն հ ա ս ց է – 

ա ճ ո ճ ի յ & օ ւ ա > ա ա յ ւ ձ ւ * 

8 . Ր . 5 8 7 , Տ տ ^ ք օ ս է հ -


