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Այս տարի Համաստեղի ծննդեսւն 70–ամեսւկն Է եւ 
իր գրականութեան 50–ամեսւկը: 

«Րսւգին»ի խմբագրութիւնը անհուն հրճուանքով 
մըն Է, որ կը դիմսււորէ տաղանդաւոր գրագէտին անձն 
ոն տասնամեակներու անոր վաստակը։ 

Ոչ մէկ կասկած, որ Համաստեղ յետ–եղեո.նի մեր 
դրականութեան ամէնէն վաւերական անուններէն մէկր 
հանդիսացաւ. Սփիւո-քի թ է Հայաստանի մ է ջ ։ 

Իր դրական կշիոը րարձր եղաւ, աոաջին քայլերում 
իսկ եւ շարունակեց բարձր մնալ ամբողջ յիսուն տարի, -
«Գիւղ»էն մինչեւ «Աղօթարան»: 

Համաստեղ, հաւատարիմ աստեղային իր անունին, 
հաւասար ո ւ ժ գ ն ո ւ թ յ ա մ բ մը փայլեցաւ գրական տարրեր 
սեոերու մէջ , - պատմուած ք, վէպ, բանաստեղծութիւն, 
արձակ քերթուած, կատակերգութիւն եւ ա ղ օ թ ք ։ Հ ա -
մաստեղի անունով ներկայացած իւրաքանչիւր նիւղի ըս– 
լոեղծադործութեան աոիթով՝ մեր նոր դրականութեան 
մէջ արձանագրուեցաւ նշանակալից նուաճում մ|1։ Այս 
իրողութենէն մեկնելով կը յայտնենք, որ «Սպիտակ Զիա– 
ւոր»ին հեղինակը աււաջին իսկ օրէն իր մորճ հասակը աշ-
տանակեց գրականութեան երիվարին վրայ եւ արշաւեց 
նոր բարձունքներու ի ի ն դ ի ր ։ 
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1924-ին, երր առանձին հատորով լ ո յ ս տեսան իր 
աոաջին պսւտմուածքնեբը, Ռ՛ Դարրինեսւն « Հ ա յ ր ե ն ի ք » 
ամսագրին մ է ջ , իսկ Դ– Անանուն «Խորհրդային Հ ա յ ա ս -
տ ա ն ի մ է ջ , հրապարակ եկան ընդարձակ գրութ-իւններով 
եւ մ ե ծ խանդսւվաւաւթ-եամր ողջունեցին ա յ ս նոր այ լ մ ե -
ծ ա ր ժ է ք անունը, որուն դրականութ՜իւնը հարազատ մ է կ 
շաււաւիղը համարեցին մեր տոհմիկ դրականութեան։ 

ժամանակը ց ո յ ց տուաւ, որ Համաստեղի մասին 
աոաջին անդամ արտայայտուող յիշեսւլ մտաւորականնե– 
րը չ է ի ն սխալած իրենց դատումներուն մ է ջ : 

Ա յ դ թ՛ուականէն ասդին, րսւզմաթ-իւ դրութ՛իւններ 
)ո յս տեսան Համաստեղի դրսւկանութ-եան մասին, րսւրձր 
գնահատելով անոր ստեղծադործ տ ա ղ ա ն դ ը ։ 

Երեք յաջորդական սերունդի դրական ներկայացու-
ցիչներ արտայայտուած են Համաստեղի մասին, Ահսւրոն– 
հանէն եւ Օշականէն սկսեալ մ ի ն չ ե ւ մեր օրերու ե ր ի տ ա -
սարդ գրողները։ Րոլորն ալ աոաւել կամ նուաղ չափով 
հաստատած են , թ-է անոր դրականութ՜իւնը կ ր ց ա ծ է դ ի -
մանալ ժամանակին եւ տոկալ փոխուող ճաշակներուն։ 

«իսւդին»ի Ց—րդ տարուան ա յ ս աոաջին թ-իւը ամ– 
ր ող ջ ութ-եամր Համաստեղին նուիրելով՝ կ՛ուզենք ը ն դ դ ը – 
ծել անոր ընդարձակ վաստակին մէջ հետեւեսւյ հ ի մ ն ա -
կան յատկանիշը 

Համաստեղի վաստակը ոչ մ ի ա յ ն հ ա յ տոհմիկ դ ր ա -
կանութ՛եան ցայտուն արտայսւ յտութիւններէն մ է կ ը կը 
հանդիսանայ, ա յ լ անոր ստեղծադործութ-եան խորունկ 
ծալքերուն մէջ մարդն ու մարդկայինը կը կազմեն էական 
տարրերը եւ ունին համամարդկային շեշտ նկարադիր մ ը ։ 

«Բազին» ա յ ս րացաոիկ թ-իւէն զատ, 1966-ի յ ո ր ե – 
յինական տարուան ընթ՛ացքին յաճախ ա ռ ի թ ը պիտի ո ւ -
նենա յ Համաստեղի գրականութեան մասին ա ր տ ա յ ա յ տ -
ուե լու , տարրեր հեղինակներու ստորադրութ-իւններով։ 

Խմրսւգրութ-իւնս կ՛ող ջ ո ւ ն է վաստակաւոր յորելիա–՝ 
յւյւ եղբայրական խորունկ զ գ ա ց ո ւ մ ն ե ր ո վ ։ 
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Ռ. Դ Ա Ր Բ Ի Ն Ե Ա Ն 

Հ Ա Մ Ա 

Վերջին տասնամհակը երեւան չթո-

րալ մեծ գէմքեր ել գործեր Հայ գրակա-

նութեան մէՀ: Եւ ասիկա շատ Հասկնալէ 

ու բնական է• որովՀետեւ պատերազմա-

կան ու յետ—սլատե բազմական աշխար– 

Հասա սան իրագարձոլթիւնները^ որոնք 

աՀարկոլ գերեզմանոցի մը վերածեցին 

մեր սլա ամա կան Հայրենիքի մէկ կաբե– 

լոր մասըՏ իսկ մի*.սն ալ գրին մա Հացու, 

վաանգի մը շարունակական սպառնալի-

քին տակ, չափազանց աննպաստ էին 

րականոլթեան զարգացման Համար : 

Գեղարուեստը ընգՀանրապէս եւ գե-

ղեցիկ գրականութիւնը մասնալՈրապէս 

չեն կարող փթթիլ Հոն է ուր մարդկային 

կեանքը ենթակայ է կատարեալ ան ապա– 

Հոծութեան ու անգԱԼգար վերիվայրում– 

ներւքլ եւ Ուր ազգային **ւ անՀատական 

Ս Տ ե Դ 
գոյութեան պայքարը իր ամենավայրագ 

ձելին մ ՀԸ կը սպաոէ ժողովրդի թէ՛ ֆի~ 

գիքական եւ թէ Հոգեկան ստեղծագործ 

ուժերրտ 

Գեղեցկութեան վերարտադրութիւնը , 

ինչպէս եւ գեղեցկութեան վ ա յ ե չ ք ը , կը 

պաՀան^կ ոչ միայն նիւթականդ այլեւ 

Հալ եկան որոշ, գէթ նուազագոյն ան– 

ղ որբութիւն, որ անՀրաժեշտ է ամփոփ-

ուիլ կարենալու Համար ստեղծագործու-

թեան եւ արուեստի աչխարՀին մէ^է Այգ՜ 

պի-ի անդորրութիւն մր գժրախտարար 

Հայոլթիւնը «^^ալ Ունենալ արգէն ան-

ցած ա՛յնքան փոթորկալի տասնամեակի 

ընթացքին։ Ել որքան Հայ մարգը մօտ 

էր արեան ծովի մէՀ լողացող իր Հայրե-

նի երկրին , այնքան աւելի դժոլար էր 

անոր Համար պաՀպանել Հոգեկան խա-

ղաղութիւն ել Հաւասարակշռութիւն : Երբ 

արՀաւիրքներր, մէկր միւսէն աւելի ցըն– 

ցող, կը Հետելէին իրարու, երր ճակա-

տագրական անողոք Հարուածները չշմե– 

ցուցիչ թափով մը կ՝իքնէին Հայ մ֊ողո– 

վրրգի գլխուն եւ Հիմն ի վեր կը խտխ-

տէին անոր գոյութեան Հիմերը ոա. կը 

քանդէին, կը վտանգէին Հայ ազգային 

գերագոյն արժէքները, բնականաբար ոչ 

միայն չէին կարող զարգանալ խոշոր նոր 

տաղանդներ Հայ գեղեցիկ գրականու-

թեան մարզին մէԸ, այլեւ Հիները կ՛՝են-

թարկուէին կաթոլածաՀար , ամուլ վի-

ճակի մը է 

Փոփոխոլթիլնները անՀատական եւ 

ընկերային կեանքի մԷՀ սովորաբար ազ-

դու խթաններ են արուեստի զարգացման 

Համար * սակայն Տ երբ անոնք որոշ սաՀ– 

մանէ մը 1լ անցնին եւ Հիմնայատակ կ ՚ ը -

նեն թէ՛ ազդին ել թէ անՀատին գոյու-

թեան պայմանները , այն ատեն ստեղծա-

գործական կարՈղոլթիւն ունեցող աքի. 
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Հասէնձրոլ ուշքը, միտքը եւ եոանգը կեն-

աս էլան անհրաժեչտոլթեամբ կը սպառին 

ինքնասչաշապանոլթեան Հոգերու վըայ , 

կր Հեոանան արուեստի ու գեղեցիկ 

րականութեան աշխարՀԷն եւ, (Լսս* կա– 

րեչւոյն, կը կեդրոնանան քաղաքականդ 

տնտեսական, ընկերայինդ ռազմական եւ 

թԼքնէք ճիւզերոլ վրայ է որոնց օդնոլ-

թեամր միջոցներ կը դարբնուին Հա սա-

րակ ու թե ան սպառնացող վտանգները կա-

սեցնելու Համար • Այդպիսի ժամանակնե– 

րոլ մէ^ ղեղարոլեսաը կը դաոնա յ եւ կը 

նկաաոլի | | ւ լ ք Ա , շռայլութիւն , որ անար-

գ՜էք է մարդու մը Համ ար ( երբ ան Հաց 

չունի ոլւոելոլ, անկիւն մը չունի Հան– 

ղիստ առնելու եւ ոչ մէկ վստահութիւն 

ունի ոչ միա յն ա յսօրոլան , ա յլեւ վաղ– 

ոլան Համար : Երբ անասնական կիրքերը 

կր գործ՛էին սանձարձակօրէն, երբ ֆիդի~ 

քական դոյոլթեան խնդիրներն եւ երկ–~ 

րաւոր Հող երր կը ճզմէին դ կը խեղդէին 

անՀատի Հոգիին մէ^ աստոլածային մը– 

ղումներր դէպի վեՀր, գեղեցիկը , ազնի– 

ւր , յալիտենականը դ իւորՀրգաւորր , եւ 

երկնայինը, ի՞նչպէս կրնային ծաղկի լ 

արուեստն ու դրականութիւնը է 

Այսօր ալ տակաւին մեր երկրին մէ^ 

մ՝ ողաէրգի միտքն ու ստեղծագործութիւ-

նը կաշկանդուած են միջնադարեան Հա-

ւատաքննութեան դաժանագոյն միՀոցեե– 

ր**Վ, իսկ երկրէն դուրս եղան՝ մեր գաղ– 

թական թշուառ, զանգուածները թրքա-

կան եաթաղանէն Հազիւ ա զատուած՝ կը 

թափառին անՀիլրընկալ օտարութեան 

մ է լ , Հացի ու Հանգիստի կարօտ , եւ ա– 

ռօրեայ Հոգեմաշ Հոգսերով բեռնաւոր-

ուած յ Այսպիսի պայմաններու մէ^ չխ 

կարող առաֆ Դաէ կենարար ա յն միՀա– 

վայրը, որ անհրաժեշտ է արուեստի ու 

գրականութեան բարձր արժէքներու 

կերտման Համարէ 

Հայկական բովանդակ իրականոլ– 

թե ան մ է չ սակայն ՕԱ1<ՓՍ մը կայ. ել այդ 

Օազիսք ամերիկաՀայ գաղութն է > որ, 

բախտաւոր բացառութիւն մը կազմելով, 

ապահով Հեռաւորութեան վրայ միայն 

ապրեցաւ մեծ պատերազմի աւերներուն 

ու աղէտներուն բերած սարսափները եւ 

կրցաւ պաՀպանել անվնաս իր Ատոյգ ււՀ 

Հտ։էեմատտբար բարեկեցիկ վիճակը յ Այս 

երջանիկ օազիսի վրայ էր միայն , որ վեր-

քին տասնամեակի ընթացքին մաՀոլան 

անմիջական երկիւղը երբեք չՀամակեց 

ղանղուածօրէ ն մեր Հայրենակիցներու 

սրտերը է եւ նոյնիսկ կարճ ժամանակի մը 

Համար շխեղգեց անոնց մէՀ մարդկային 

վեՀագոյն զգացումները ոլ ձի^եցոլց զա-

նոնք անասնային աստիճանի մըէ որուն 

Հասան Հայկական մեծ զանգուածները 

քանի մը անգամ մեր պատմական երկրին 

եւ ուրիշ Հայկական գաղՈլթներռւ մէք^ 

կենաց ել մաՀոլ պայքար մղելով ւ 

Ահա թէ ինչու ընդհանուր ամայու-

թեան եւ ամլութեան մէՀ ամերիկաՀայ 

գաղութ ր այժմ ամէնէն աւելի կենդանու-

թեան , վերազարթ մ ան նշաններ ցո յց կոլ 

տայ^ ժամանակաւորապէս դաոնալով Հայ 

ագատ մտքի ու ստեղծագործութեան կեդ-

րոն , ինչպէս նաեւ Հայ մշակութային 

արժէքներու եւ ուժերու Հալաքման 

վայր։ 

Ա՝ ասնալոբապէս ղեղեցիկ գրակա-

նութեան մէք ամերիկաՀայ գաղոլթը կոէ. 

տայ խոստմնա լից դէմք մ ը , որ իր աւա– 

9ի ն իսկ քայ/երով կոլ գայ գրալե/ոլ աչ-

քառու տեղ մը Հայ լաւագոյն արձակա-

գիրներուն ԶօՀրապի , Զարգարեանի , Ար– 

փիարեանի , 6 • իւֆէճեանի (0Լականն) 

ել այ/ոց չարքին մ ԷՀ: V եր խօսքր Հա-

մաստեղի մասին էդ որուն դրական գոր– 

ծր Հաղ իլ երկու տարուան կեանք ունի, 

Բայց "Ր արդէն կրցած է քանի մը գոհար– 

ներ տալ մեր նորագոյն գրականութեանդ 

Իր առածին իսկ պատմուածքէն , որ 

լոյս տեսաւ «Հայրենիք» օրաթերթի մէՀ , 

1921 թ • Մարս, 19-ին դ ( Շ է ն զիսդի հին 
օ ր ե ր է ն ՛ վերնաղրով) , Համաստեղ Հրա-

պարակ կու գայ արղէն իրրել կազ մա– 

լոր ուած վարպետ մը ւ Ոչ մէկ ալելորդ 

խօսք եւ նախադասութիւն, ապշեցոլցիչ 

խտացում ոճի եւ պատկերաւոր պարզու-

թիւն. անՀալատալի է ուղղակիդ որ էՀ/էն 

զիւղի Հին օրերէն»ի նման գրուածք մը 

կրնայ սկսնակի մը առածին գործը քթ՛եր 



Հ " ՚ յ զ իւղական կեանքէ անպաճոյճ, 

թարմ ու. կենդան է պատկերներ կոլ աայ 

երիտասարդ Հեղինակը էր այս անդրանէկ 

պատմոլածքին մ ^ ։ Ա՝ տնկական ան Հոգ 

օրերու, յիչողոլթ իւններ են ձեր աո.Հեւ.% 

խորունկ թախիծով մը ներշնչոլած, -

յ ի չողոլթիւններ , որոնց մէՀէն քանի մը 

թե թել րս*յց գունագեղ գծերով կը նչլ– 

կարոլի ձեր աոֆել Հա յրենի գիւղր իր 

չկն օրերուն, իր երանելի անՀոգոլթեան 

ու միամ տութեան մ է^ : 

«Իմ տեղը ձախակողմեան, քահանա՛ 
յի դասն է ր ։ Զսփյ կողմս վարագոյրով 
զոցուած աւազանն է ր , իսկ դիմացս, խո-
րանին վրայ , խունկի ծուխերով սեւցած 
Աստուածամօր նկարը։ կսւպոյա, երկ նա– 
գոյն սաւանին մէջ Աստուածամայրն էր՛ 
հաւանին ՛մէկ մասով ծածկուած էր 8 ի– 
սուս մանուկի մերկ մարմինը: Աստուա-
ծամօր դէմքը երկար է ր , նշաձեւ սւչքե– 
րուն վերեւ երկար թարթիչներ Ոլ կոր 
յօնքեր, չինացի կնոջ մը դիմագծով, իսկ 
գլխին վրայ շրջանակուսւծ էր դեղին լոյ– 
սէ կամար ՛մը: Տիսուս մանուկը իր մօր 
գրկին մէջն էր • կը խնդար • թեւերը կարճ, 
աչքերը քիչ մը շիլ» գլխին վրայ կար կա-
մար մը լոյսէ ճաղերով • (1ւ ես կը դ ի -
տէի • կարծես Աստուծոյ երկար ձեււքը 
դրած ըլլար ճոն: 

«Եկեղեցիին մէջ կը մտածէի յանախ: 
Կը մաածէի, որ վէգս Կարապետին քովն 
է , մի գուցէ չվերադարձնէ։ կարապետ 
չար տղայ է ՝ կը հետեւցնէի՛ օր մը տե-
սայ , թ է ինչպէ՜ս Մսւնանենց տանիքը էղ– 
սային մաղերը քաշքշեց։ Եկեղեցիին մէջ 
կ՛երեւակայէի թթենիներուն տակ կայ– 
նած ուղտերուն երկար վիգն ու անոնց ո– 
րոճալը: Կը յիշէի ուղտապանին կտրուած 
ականջներով էշը: Միտքս կ ՚իյնար վար-
ժապետին խոշոր քիթը, ու թաղական Կի– 
յային նաղատ գլուխը: կը սթափէի յան-
կարծ , երբ «Սուրբ Աստուած»ը կ ՚երգէին • 
ուշ մնացողի մը պէս քանի մը բսսավ կը 
հետեւէի ու կը կանգնէի. հեզ մըն ալ 
ձայն ձգելու համար կը սպասէի վերջա-
նալուն» : 

Աստուածամօր եւ Տ ի" ուս ի պատկե-

րին աո.շեւ, աղօթքի պաՀսլն, 

տղային ա յս մանկական Հ ե տաքրքր ու-

թի ւննե րն 0ւ աո.օրեայ մտաՀոգութիւն– 

ները ինչո՞վ կը տարբերողին տարիքալոբ 

Հայ գիւղացիին կենցաղային խոՀերէն, 

որոնք ա՛յնքան բնական ել միեւնոյն ա– 

տեն ա՛յնքան զարմանալէ կերպով կը 

խ առնուին անոր աղօթքին ու երկնային 

արքայութեան միամիտ երաալներՈլձ Հետ X 

Պ ՝ ի ՚ ֊ ղ ը ինքն է որ Հազարաւոր տարինե-

րու կնիքը կրող իր նախնական Հոգեբա-

նութեան Հակադրոլթիլններով կը մեր** 

կանայ ընթերցողին առֆել* » . 

Այս փոքրի1լ պատմ ուածքի տպագրոլ– 

թեն էն աւե լի քան տաբի մը ետքը, 1922 

թ . Յունիսի 1 0 - Հ ծ սկսած մինչել. նոյն թ՛ 

Օգոստոսի ձՀայրենիքՀ օրաթերթի 

մ է^ դարձեալ, Համաստեղ յա Հոր դա բար 

կու աայ չորս նոր պատմոլածքներ -

եը Կար Ամոլն է ր » , «Աստղկան Սայլը», 
«՛Նապաստակի մը Օրագիրը» եւ «Տափան 
Մարգարը»: 

* * * 

կար Ամոլն երկրի խորքերէն Ամերի-

կա գաղթած Հա յ գի*–ղա$ի մ ըն է , Ո֊ր մ ե– 

քենայականոլթեան այս աՀռե լի ժխորին 

մէշ չի կրնար մոռնալ իր Հայրենի գիւ-

ղը • իր ուշքն Ոլ միտքը Հոն են, իր բո-

վանդակ Հոգին անդիմադրելի թափով մը 

կ՝ապրի Հայրենի յոլշերով, որոնց մէ$> 

է թաղուած իր կեանքի բանաստեղծու-

թիւնը ել իմասսաըտ 

«Ո՞վ չէր նանչնսւր զայն - հասակը 
հողին կքած, վւայսւ ոտքերով, ուսերը ու-
ղեղի պէս կլորցած, թափթվաւն ու հաստ 
պեխերով Կար Ամուն: Ունէր ոսկրոտ ու 
ցից այտեր , կզակը մաշած , խորտուրորտ 
դիմագիծ մը՝ Հայաստանի լեււներն ու 
ձորերը յ իջեցնող: 

«Սրճարանին տղաները եետը կ ՚ի յնա-
յին, կը հեգնէին, շատ անգա՛մ կր բար-
կացնէին , երր Կար Ամոլ սկսէր իր կեան-
քէն դրուագ մը պատմել: Անոր կարեւոր 
դրուագներէն մէկը՝ երկու գոմէշներու 
կռիւն է ր : Կլւ պատմէր, թ է իՀնչպէս եր-
կու տարրեր արտերէ երկու գոմէշներ , 
դունչերնին վեր տնկած, մկոալով, իրա-
րու մօտեցան, եղջիւր եղջիւրի րոնեցին• • 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



€ 

կը պատմէր խաշնարածներու հետ ունե– 
ցած կւփւները, յեաոյ շատ խոշոր քսւր– 
կապոյտ օձ մը սպաննելը: 

«Կար Ամոլ, ամէն անգամ որ դրուագ 
մը պատմէր, մանրամասն կը յիշէր Սեւ. 
քարը, ուր գայլերու որջեր կային, վան-
քին ճամբան, ուրկէ գիւղին նախիրը 
կ՚անցնէր, յսւճախ կը յիշէր քաղակը, ո– 
րուն եգերքին վրայ, արսւգիլի մը խոշոր 
բոյնին դէմ դիմաց, շինուած էր նաեւ իր 
իւ ուղը • • •» 

էլ. մանկական միամիա յափշտակու– 

քյեամր Կար ( Լ մ ՜ ՚ ՚ ւ կը յիշէր անցած երա՛-

նելի օրերը: 

«է՛հ, ի՛նչ օրեր էին, երբ աղօթք կող-
մը դեո. ծայր չտուած հովերուն, ր-ււչուն– 
ներուճ ճետ կար մունջէն մինչեւ. Հողդար 
մէկ շունչով կ ՚իջնէր, երր ցորեանները 
ոսկիի գոյն կ ՚առնէին, երր մոզիները կը 
հալածէր, ու իրենց իւաղերովը տարուած 
իաշճարածներուն կը սպսանար: Շաա 
անգամ ձըղարան դեղին մատներուն մէջ– 
տեղ, փայտը անութին, կը մօտենար ու 
կը խօսէ՜ր— Հէչ մի վախնար, խաթ՜ուն, 
ես որ էստեղուանքն եմ, աչուընուդ վը– 
րայ ունք կայ ըսռղ չըԱիբ» : 

Հայրենի գիւղի արտերուն ել. այգի-

ներուն պա Հա պանն էր եղած կար Այքուն 

եւ դեո. ինչե՜ր, ինչե՛ր Ունէր պատմելու 

այս Հեռաւոր օտար աշխարՀն ինկած իր 

բախտակից Հայրենակիցներուն : 

«Աղջկան մը հասակին հսկող սիրա-
հարի մը պէս կը հսկէր օրը օրին աճող 
հասակը ցորեաններուն։ Գիշերները, երր 
Լուսնկան մանգաղի մը պէս կախոլէր, 
արտերու մէջ էն կը լսէր խուլ, անորոշ 
աղմուկ մը։ Աճումի աղմուկն էր այդ՛ 
ցորեանները դէպի հունձքի լուսնկան հա– 
սակ կը քաշէին»: 

«Իսկ երբ արտերը կը հնձուէին, Կար 
Ամոլ «ագռաւի մը պէս» իր խուզը կը 
թսաէր այգիները հսկելու համար։ Եւ 
գիշերները, երր «Տիգրանակերտի ճամ– 
բէն, պղնձագոյն ջորիներու գանգակաւոր 
կարաւանը կ՚անցնէր, կար Ամոլ* կռնա-
կի վրայ պսակած՝ աստղհրը կը դիտէր։ 
Ան շատ անգամ փորձեր էր , որ, երբ վան-
քին գմբէթ-ին վրայ էն աստղ մը ճեղոլէր 

գիւղին մէջ, մահ կար: Երեք աստղերով 
թէրէգին երր կանգուն մը բարձրանար, 
Պաղակի եգերքէն գիւղին ջրուտները 
կ՚անցնէին» 

Ո՜րքան թանկագին են այս Հարա– 

զատ պատկերները խեղճ կար Ամոլին է որ 

այս օտար ու անսիրտ աշխարՀի մէ^ մ4– 

քենայի մը մէկ աննշան մասը միայն դար-

ձած էդ թողելով իր Հոգին դ իր ամէնէն 

սիրելի արժէքներն ու գ^գեցիկ երազնե-

րը Հեռաւոր Հայրենիքին Եւ աՀա 

օր մը երկաթէ Հսկայ գործարանին շշմե-

ցուցիչ ժխորին մէ^դ ամենածանր աշխա-

տանքի պաՀուն , Լրբ Հայրենի ղիւղի ան– 

Հուն կարօտը նոր էն վառ յիշողոլթիւն– 

ներդ դէմքեր ու պատկերներ կ՚արթնցնէ 

իր Հոգիին մէՀդ Կար Ամ Ոլ կը մոռնայ 

ինքգէնքը եւ անյաջող շարժում մը ընե-

լով^ կ՝ի յնայ իր առֆեւ գործող աՀռելի 

մեքենային անողոք անիւներուն տակ ու 

կտոր—կտոր կ՝ըլլայ է 

կա՞յ գաղթական Հայ մըգ որուն Հա-

րազատ չ/*չլայ դժբախտ Կար Ամ ուին 

ա յնքան ցնցող ա յս ողբերգութիւնը է 

Ո՛րքան Կար Ամոլներ կը պատին օտար 

Հորիզոններու տակ եւ անյայտ կը մեռ– 

նին Հայրենի լեոներոլ, գաշաերոլ եւ 

սիրե լիներու անյագ կարօտը իրենց Հետ 

զ երեզման տանելով » 

՛Հանի մը կենդանի գծերով եւ պատ-

կերներով Համաստեղ կրցած Է խտացը– 

նել փոքրիկ պատմոլածքի մը մ Է 2 մեծ 

ողբերգութիւն մըդ զոր ուրիշ մը թերեւս 

Հ աղի ւ. կարենար արտայայտել ամբող^ 

Հատորով մը է 

* * * 

Համաստեղի ստեղծագործութեան Հա– 

մար նոյնքան բնորոշ Է իր առածին դար-

ուածներէն «Տափան Ա՝արգարր), որ կը 

ներկայացնէ դարձեալ Հայրենի գիւղէն 

առնուած թիփ մը։ Եւ կրկի՛ն Հեղինակը 

կու տայ մեզի խորունկ ողբերգութիւն մը 

զարմանալի խտացումով եւ անպաճոյճ 

պատկերներով յ 

Տափան Մ արդար ամուսնացած է ր , 

Բամ9 ԻՐ ԿԻնԸ չկ՛ սիրերէ 
«Ան կը ւփրէր իր գոմէշները, անոնց 
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հետ կ ՚ապրէր, անոնց հետ կը խօսէր 
սրտանց։ Ջոյգ մեծղի գոմէշներ, ճա-
կատներուն վրայ ղոյգ սպիտակ նաշխեր, 
փիւնիկ պոչունի նկարին նման* կարծես 
կարկանոլած լուսնի . լոյսեր ըլլային: 
Զոյ գ գոմէշներ պարարտ դնդերներով, 
Տափան Մարգարի կուրծքին չափ լայն 
ճակատներով, ամբողջ լեո մը իրենց ե– 
տեւ քաշելու չափ հուժկու վիգերով»: 

Օր մը կայծակը կը զարնէ դաշաին 

մէ^ եւ տեղ\$ուտեղը կը սպաննէ Տափան 

Ս՛արէք արի սիրեցեալ գոմէշները ք որոնց 

Հետ միասին ծանրապէս կը վիրաւորողի 

եւ. ինքը Ա՚արգարԸէ \քաՀամերձ վիճա-

կի մէՀ գիւղացիք կը գանձն զայն եւ. տուն 

կը ւոանին : Տափան (ք ար գար , դեռ. Հոգին 

չաւանդած , ձեռքերով շարժում կ՝րնէ, 

կարծես ՚^էկը կը փնտռէ: Ւր դժբախտ 

կինը , որ իր ամբոզՀ կեանքը տ անցուեր է 

Տափան ՄաքԳարէ անտարբեր ոլ անսիրտ 

վերաբերում էն եւ. ա յժմ անձկագին կանգ-

նած է անոր մ ա Հո լան անկողնու մօա՝ 

պատրաստ ներելու ամուսնուն, եթէ 

միայն "իրոյ եւ զղֆոլմի վերջին իւօսք մը 

լսէ անկէ, կը մտածէդ թէ Տափան Մ ար– 

գար գինքը կը փնտռէ վերջին պա Հուն ։ 

Աակայն մեռնողը իր անկողնու մօտ կանգ-

նած գիւղացիներէն մէկուն դառնալով1 

կ ՚ ը ս է . 

«՚Թուշնան մարագի քովն Է , Էսօր գո-
մէշներուն դուն նայէ ։ է՛դ արտը կիսատ 
մնաց* ես վաղը կ ՚ եբթըմ տէ* կը թա-
մամցնեմ» : 

Խեղճ Ա՛արդարը իր շունչը տալով չէր 

դիտեր, թէ իրմէ առաՀ արդէն անշնչա-

ցած էին իր սիրեցեալ գոմէշները՛ Այլա-

պէս ո՛րքան ծանր պիտի լինէր իր Հոգե– 

վարքը ։ 

«Աստղկան Սայ լը» գիւղական գեղե-
ցիկ Հեքիաթ մըն է այն մասին, թէ ինչ-

պէս օր մը ձկնորսը ծովուն մ է Հէն իր ուռ-

կանով , ձկներոլ փոխարէն, աստղեր կը 

բռնէ, թէ ինչպէս կը ծախէ իր աստղերը 

ոէնՀլէերին ու Հորեպանին էբայց Հատ մ՝իսկ 

Հուզեր նուիրել խեղճ աշուղին, որ ապ-

րած Էր՝ մերկ ու անօթի* միշտ երազե– 

լով Հեռաւոր աստղերըյ Իր քարսրտՈլ– 

թեան Համար ձկնորսը կը պատմուի, կը 

քարանայ, կը սեւնայ. իսկ աստղերը ա– 

չուզին «ղոյգ թեւեր տուին, աււին* վեր 
տարին: Վեր տարին ու իրենց խաղընկեր 
ըրին»: 

«՛Նապաստակի մը Օրագիրը» Համար-
ձակ փորձ մըն Է նապաստակի մը ան-

կիւնէն գիտելու եւ զնաՀատելո*. աշխար– 

Հը է /**•**յց աւելի՛ այլաբանական գրուածք 

մըն Է , որ մարդկային կերպարանքով նա-

պաստակներու Հոդին կը ներկայացնէ «/*-

րամիսւ պատկերներով ես Համեմատու– 

թիէ ններով ։ 

Տիշեալ Հինգ գրուածքները կը կագ– 

մ են Համ ասա եղի աոաջին գործերը, Ո— 

րոնց կը Հետեւի արդէն « Հ ա յ ր ե ն ի ք » ամ-

սագրին մէ^ երեւցած երկրորդ ԼաՐՔԸ. 

պատմուածքներոլ* անկասկած աւեչի 

աբժէքաւոբ թէ՛ իրենց գեղարուեստական 

մշակման եւ թէ իրենց Հոգեբանական 

նրբութեան ել խորութեան տեսակէտէն տ 

Ջալօն , որ պատմուածքներոլ այս 
նոր Լարքը կը բանայ եւ որ լոյս տեսաւ. 

« Հ ա յ ր ե ն ի ք » ամսագրի առածին տարուան 

առածին թիլին մէ^, գրական գլո*–խ Գ^Ր՜ 

ծոց մըն է արդէն է Գիւղական շոլնի մը 

լուռ ողբերգութեան սարսռեցուցիչ պատ-

մութիւն մըն Է այս՝ զմայլելի պատկե-

րաւոր ութ եամբ եւ ցնցող գիծերով ներ-

կա յացուած • 

Այսպէս կը նկարէ Հեղինակը իր վՀե– 

բոսը» 

«Աւելի ծեր քան մեր գիւղին երէց– 
փոխը, սակայն անոր պէս ակնոց չէր 
գործածեր Ջսւլօն։ էրկու լայն տերեւնե-
րու նման երկու ականջները կախ, պոչը՝ 
թ ո յ լ , այլեւս կոնակին վրայ կծկելու ան-
կարող : Ծանր ու միշտ վար ինկած կո-
պերը աչքերուն ՛մելամաղձոտ երեւոյթ մը 
կու տային։ Դէմքը խորհրդաւոր էր մա-
նարանդ , երբ ճսւմբուն վրայ , միս–մի-
նակ , դունչը լուսնկային տնկած, լոլսըն– 
կան կը հոտուըտսւր։ Մեր գիւղի լոլսըն– 
կան ա լ , գիւղի բոլոր լուսնկաներուն 
պէս, եկեղեցիին գմբէթէն չէր հեոանար« 
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շատ անգամ անոր վրայ կ ՚իյնար, հոն կը 
հանգչէր։ Զալոյին գունչը, հիւսիս եր-
կարող մագնիսի մը պէս, այ ն կող՛մն էր 
միշտ • կը կաղկանձէր ու կ՚ոռնար պը– 
ղինձի պէս արձագանգուող քարւսյրներու 
ձայնով՝ ՈՆսւ՜ՈՆ... ուա՜ու• • • ուա ՛՛ու. • 

Գիւղի շուներուն մէէ Ջալօն ամէնէն 

վարպետ կռուողն էր , Հակառակ իր ա– 

ոա Փաւյած՜ տարիքին, ոլսաի բոլոր շու-

ներն ալ իրմէ կ՚ակնածէին ու կը վախ-

նա/ին ։ ծւ, որովՀետեւ Ջաչ<*ն փողոցին 

ամէնէն վարձառու ել արթուն սլա Հակն 

է ր , գիւղացիները կը սիրէին զինքը եւ ի ֊ 

րեն Հանղէպ առատաձեռն էին ւ 

«Ջալօն՝ գոհ ՈՆ կուշտ՝ ետեւը եր-
կու ոտքերը կը ծսւլլէր, իր պոչին հետ 
առջեւի երկու ոտքերը երկն ցուցած՝ սե-
մին քով կը պսակէր* ան չէր շարժեր 
նոյնիսկ, երր հաւերը պոչին վրայէն 
անցնէին եւ կամ հաւձագ ՛մը անոր կրկ-
նակին վրայ թառէր մէկ ոտի վրայ» ։ 

Այս երքանիկ օրերուն Ջալօն գիւղէ 

թէ՛ պզտիկներոլն ել թէ մեծերուն խա-

ղընկերն էր ( անոնց Հասարակութեան մէկ 

բաղձալի անդամը , անոնց ժամանցի մէկ 

անՀրաժեշտ միԼոցը • 

Բա յց Ջալո յին բախաը յանկարծ կը 

դառնա յ , ել աչխարՀը իր քուրք ր եւ ի– 

րեն Հանդէպ Հիմն ի վեր կը փոխոլի \ Ա— 

մայութիւն է ամ էն աեղ եւ սովին ուր-

ուականը կը պաաի ամէնուն վրայ • Ա՝ար– 

դիկ ալ կարծես վայրենի դաղաններ կը 

դառնան , ել Ջալօ* անօթութենէն յուսա-

Հաա՝ կը Հարկադրուի գողնալ Ուլի մը 

թոքը մսագործ կիլբեղի այժմ գրեթէ 

դաաարկ խանութէն. կիւրեղ կը նկաաէ 

եւդ մեծ դանակն առնելով, խեղճ Զալոյի 

կռնակին կ՝իթցնէ : 

Եւ այսպէս կը սկսՈլի Զալոյի եղե-

րական անկումն ոլ դանդաղ մաՀացոլմը : 

Զալոյի վէրքր կ՚որդնոտի , անաանելի կը 

դառնա յ յ Բոլոր դռները կը գոցոլին ա– 

նոր առ^եւ, եւ մարդիկ անխնայ, դաժան 

կը դառնան անոր Հանղէպ ք Ջալօն այլեւս 

շի Համարձակիր մօաենալ ոեւէ մէկուն : 

«Ջալօն սայլին տակ կմախք դարձաւ, 
կռնակը աղեղնաձեւ, մազերը սկսան թա-

փի լ , մորթը շերտ շերտ կողերուն մէք 
մտաւ»; 

Էլ ի՛նչ ա Հա լոր ողբերգութիւն մը 

կ՝ապրի Ջալօն մաՀուան դատապարտեա– 

լի իր մենութեան մ է ի 

«Աշխարհը վւոխուած էր, ու Ջալօն 
չհասկցաւ, թէ ինչո՞ւ իրեն համար այս 
անգամ լուսնկան ու մենութիւնը աւելի 
մխիթարական էին, քան ցորեկները։ Գի-
շերները միայն, երբ այլեւս մարդ չկար 
փողոցները, Ջալօն սայլին տակէն դուրս 
կ ՚ե լ լէր , նոյնիսկ մինչեւ Կիւրեղի խանու-
թին մօտերը կ ՚երթար ու կը թառէր քը– 
նսւշրչիկի մը պէս»: 

Ջալօն կը սաիպՈլի Հեռանալ ե՛ւ գիւ-

ղէն ու միայն գէշերները երբեմն գիւղ 

կ^իքնէ իրեն Համար կեր որսալու: Ջալօն 

ի վերջոյ կը կա աղի , եւ գիւղացիները, 

որ անոր բերնին շուրթը փրփուր տեսած 

էին% կը սկսին Հետապնդել զայն սպան-

նելու Համար« Բայց միշտ ալ Ջալօ կը 

խուսա փի կանեփներուն մէ1 ։ 

Աշնան օր մըն ալ, մութ գի շերին, 

Ջալօն, մաՀուան թախիծը կրծքին, իր 

թաքստոց էն դուրս կոլ գայ եւ Կ՝ 

ղիւղ% կը մտնէ իր փոզոցը։ Ել յանկարծ 

կը նկատէ երկոլ մարդկային ստուերներ , 

որոնք գործի մը վրայ էին• կը յարձակի 

անոնց վրայ եւ անասելի Հաֆոց մը կը 

բարձրացնէ յ Գողեր էին , որ եկեր էին 

Գոթանենց եղր փախցնելու է Կը ստիպ– 

ուին կրակել կատղած շան յարձակումէն 

աղատուե լու Համ ար տ Ազմ ուկի վրա յ գիւ– 

ղացիք դուրս կը թափուին եւ կը գանեն 

ղողերոլ ձւլած աւարի կողքին Զալոյին 

դիակը է 

Իր վերջին ծառայութիւնն Էր, որ 

Ջալօն կ՝ընէր իր Հայրենի , բայց ապե-

րախտ Ու անխիղճ ղիւղին յ 

՛Ծեր շան մը այս յուղիչ պատմութիւ-

նը , որ իր նուրբ Հոգեբանական մանրա– 

մասնութեանց մ ԷՀ կրցած է ւզատ կերա– 

ցրնել անխօս կենդանիի մը լուռ ողբեր– 

ղութիւնը, ինչո՛՛ւ չէր կարող ներկա յա– 

ցրնել նաեւ՛ մարդկային կերպարանքով 

Զալօներու եղերական կեանքը : Ո՜րքան 

մարդակերպ Զալօներու կը Հան դիպինք 

մեր ճամբուն վրայ, որոնք շան մը Հա– 
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ւատար մ ութ համբ ել անձնոլիրոլթեամբ 

կը կատարեն իրենց պարտականութիւն– 

ները կտոր մը Հացի Համար, որպէսզի օր 

մըն ալ անխիղճ ստաՀակի մը գանակէն 

իքնան գոյութեան ամենաստորին աստի-

ճաններու վրայ եւ կամ ալազակի մը 

ղնգակկն շանսատակ ըլլան է 

Փոքրիկ Հող երանական էթիւդ մըն Է 

«Երնէկ Այն Օրերուն» պաամուածքը, որ 
լոյս տեսաւ «Հայրենիք» ամսաղրի առա– 

ֆին տարուայ մայիսեան բացառիկ թի-

լին մէֆ։ Այս պաամուածքը, կարելի Է 

ՀամարձակօրԷն ըսել1 Հայ գրականու-

թեան ամենագեղեցիկ ել աղգու կտորնե-

րէն մէկն է ։ Զարմանալի Հոգեբանական 

^նրբութիւնը միացած է Հոս մաՀասար– 

սոլո, դ ր ա մ ս ա փ զ մ ^ Հետ, որ անՀատական 
ողբերգութեան մը անձուկ շբէանակէն 

գուբս ՛գալով կը խտանա յ մեր ազգային 

ամբող^ գմբա խտութիւնը ներկայացնող 

փոքրիկ պատկերի մը մ ԷՀ ։ 

Երկու ծերեր* Մխսի՚ն եւ Ա՛նուշը 

կ՚ապրէին գիւղին մ է^ իբրել Հարեւան-

ներ : Անոնց խրճիթներու տանիքները 

միացած էին իրարու է Ե*– «Օր չ է ր ա ն ց – 
նեբ, որ չդրդո-ային, չհայհոյէին, չպո-
ռային իրարու, - րլլար այդ տանիքը կամ 
եկեղեցիին ճսւմթան»: 

Ա՝ խսին կորսնցոլցեր Էր իր սէՐ^՚ւՒ 

կինը Աենիկը, որուն Հետ ապրեր Էր իր 

ամբողջ կեանքը Հովուերգական ինքնա– 

ւլոՀոլթեան մը մէքէւ 

Սակայն երբ Աննիկ մ եռալ, Մխսի 

ամիս մը ետքը կարծես մոռցալ զայն, 

բայց երբեք չկրցա*– մոռնալ իր մենակու– 

թիւնր, որ օր ալուր աւելի կը սաստկա-

նար ու կր ճնշէր ; Ե*– աՀա Հոս կր սկսի 

ծերունի Մխսիին սիրաբանութիւնը իր 

պառաւ ՀարելանոլՀիի՝ Անոլշին Հետ, 

որ նոյնպէս այրիացած էր է 

՚ «Օթ մըն ալ հաց եփած տեղէն Մնուշ 
տէսնիք ՚ ելած Էր ու ձայնը ձգած՝ ճո՜ւ– 
ճ ո ՚ ՚ ւ - ճ ո ՚ ՚ ւ հալերը կը կանչէր։ 
՝ «Մխսին հոն՝ պատին կորնած՝ իր 

համրիչը կը քաշէր։ Այդ օրը Մնուշին 
ձայնը եկեղեցիին մէջ երգուած Սաղմո-

սին չափ անուշ եկաւ, մանսււանդ որ Մը– 
Սուշ՝ հացեփող լարերուն մէշ փարթը– 
ւած՛ աւելի դէր կ ՚երեւէր։ էրեսը թոնի-
րի թարկ կրակէն կարմրած , ճակատին , 
երեսին վրայ քրտինքը կը պաղէր: 

- ի՞նչ կ ՚ընես, Մնուշ, հալե՞րը կը 
կանչես: Հա՛, ձեր հաւերէն մէկը էդ թա-
կը անցաւ, - խօսեցաւ Մխսի* ձայնը ե– 
բհրցնելով: 

«Մնուշ Մխսիենց տանիքն անցաւ ո լ , 
թակին հաւերը կանչելու համար, նորէն 
իր ձայնը ձգեց։ 

- Հա՞ց ես եփեր, Մնուշ. ե՛կ, նըս– 
տէ, հէր օրհնած, աշխարհը ՚մեււնիլ կայ , 
- շարունակեց Մխսին: 

- էհ , ի՞նչ ընենք, քանի ուժ կայ՝ 
ապրուստնիս ճարենք: 

- Որ թանի պէտք ունիս, ինծի ըսէ, 
Մնուշ ՚ ախր դրացիներ ենք: 

«էլ աւելի մօտենալով ու ձեոքը պե-
խերուն տանելով, ըսաւ՝ 

էս տարի մեր կալը լաւ է ր : Թէ որ 
ցորենի պէտք ունիս, մի քանի պարկ ցո-
րեն ձեր տունը կը ձգեմ՛ թո՛դ սպաս, Ա– 
րութը, չ գիտնայ : 

Մնուշ կասկածեցաւ՛" 
- Հա, փաոք Աստուծոյ , ինծի պէս 

ուժդ տեղն է , - շարունակեց Մխսին» 
աչքերը խլրցնելով եւ Մնուշին ձեոքը 
թոնելով - Երեսդ ալ, ըսես, Մ նուշ, վար– 
վըււան վարդ դարձեր: 

«Մնուշին կասկածը ճիշդ էր : 
«Երկինք ինչո՞ւ չէր փլեր, արհւն ին-

չո՞ւ չէր խաւարեր • • •» 
Ս իրային այս իլրա յատուկ բացատ– 

րութենէն յետոյ «Մխսին՝ յանցաւոր ա– 
շակերտի մը պէս պահ մը զղջացած՝ մը– 
նաց կանգնած տեղը, շրթունքներուն տա-
լով սուլելու ձեւ։ Մխսին ինքն ալ գիտէր, 
որ այդ կատակը ծերերոլ համար չ է ։ 
է՛հ, Ի՞նչ կ ՚ըլլար» դրացիներ էին, կըր– 
Րւային քով քովի նստիլ, մինակութիւնը 
չէր քաշուեր • » ֊ » 

Եւ այնոլՀետեւ սկսաւ երկու ծեբե– 

բուն աղայական կռոլըտոլքը է Օր չէր 

անցներ յ Որ իրարու չարութիւն մր Հք– 

նէին , ղիրսւր չբարկացնէին • կը կռուէին 

Հաւերուն % աքլորներուն Համար » թոոնե– 
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բու միջոցով քարեր կր ձգէին երդիքնե– 

րէն վար, քակեչ կու տային ց"ւիքԸ • կ(Լ 

կռուէին նոյնիսկ իրենց լաթերուն ձգահ 

ստուերներուն Համարդ որոնք կ^էկնային 

միւսին տանիքին վրայ• կը կռուէին ճըռ– 

թոնի Համար, այնպէս մը ընելովդ որ 

անձրեւ կաթէ խրճիթներէն ներս է Գի-

շերներն անղամ Ա՚խսին ու Մնոլչ իր* 

բա չէին թողուր քնել, անձրեւի ատեն 

վեր կ՝ելլէին տանիքը եւ կռիւ կը սար-

քէ ին ճոթ օն ի Համար : 

Եւ այսպէս աՀալոր մենակոլթիւնը, 

»ւր երկու եերերն ալ կր ղգայի^* իրենց 

Հողիին մէ^ ել որ անկարելի էր փարա-

տել սիրտյին բովանդակս լթեամբ , կը 

լեցուէր ատելութեան արտայայտութիւն-

ներով ու անվերի կռիւներովէ 

Գիշեր մ ըն ալդ անձրեւի ատեն Մխսի 

դարձեալ վեր ելաւ տանիքը եւ նոր էն 

կռուի բռնոլեցալ Մնուշին Հետ դ սայթա– 

քեցալ ել տանիքէն վար ինկալ« Երեք ա– 

միս անկողին մտաւ դ մաՀամերձ Հիւանդ 

եղալ դ բայց չուզեց Հաշտոլիլ Մնոլչին 

Հետդ Հակառակ քաՀանայի յորդորնե-

րուն ։ Մխսի առողջացաւ վերջապէս, ել 

կռիւները Մնուշի Հետ վերսկսան աւելի 

սաստկոլթեամբ : 

Այսպէս անցաւ երեք տարիդ երբ 

յանկարծ վրայ Հասան տեղաՀանութեան 

եղերական օրերը ՚. Գիւղի կիներն ու տը– 

ղամարդիկ զատուեցան ոլ քշուեցան Հան– 

ծանօթներու Հետ անծանօթ վայրերու 

Օր մը, պատաՀմամրդ երկու կարա-

ւանները իրարու Հանդիպեց ան յ Երկու 

կողմ էն ալ սկսան փնտռել իրենց սիբե– 

լիները I 

«Մխսին ալ եարցուց իր սիրելիները, 
աչքերը պտտցուց եւ ո՞վ տեսնէ - Մնոլ– 
7Ը: Միւսին ձեռնափայտը ձգեց, դոզդո– 
դաց, թեւերը լայն րացսւծ կանչեց* կար-
ծես մէկ բարձի վրայ ծերացած երկու, ա՛-
մուսիններ ըլլային: 

- Մ նո՛ւշ: 
֊ Մ խ ս ի ՛ ։ 
Էլ Մխսի ու Մ նուշ իրարու գիրկ ին-

կան ու լացին վաքրիկ մանուկներու նը– 
ման: 

Մխսի արցունքներու մէջէն եագիւ 

ինքզինքը գսպեց ու , կարմիր թաշկինա-
կով աչքերը սրրերոլ, խօսեցաւ. 

- Է Դ , Մ նուշ, եյւնէկ այն օրե-
րուն» ՚ • • 

Մեր տեսութեան սաՀմանները մենք 

շատ պիտի ընդարձակէինք դ եթէ փորձ 

մ՝ընէինք նոյնքան լայնօրէն ծ անօթ ա– 

ցընելոլ ^ամաստեղէ միւս պ ա տմ ո ւածք– 

ներն ալէ Ո»ստի Հարկադրուած ենք րնգ– 

Հանուր ղծ երով միայն ներկայացնել մ լե-

նացածները՝ մեր Հեւլինակի ստեղծագոր– 

հութեան գնաՀաաման անցնելէ աոա^ւ 

«Միշօն» , որ տ պո լած է «Հայրենիք» 
ամսագրի անցեալ տարոլա յ ապրի լե ան 

Համարին մէ^դ գիւղին ստաՀակ պատա-

նին էդ երազներով եւ ե ր կ ն ա յ ի ն ի անորոչ 

տենչերով լեցուն Հոգի մը\ Մ ի^°ն գիւ-

ղական Հերոս մ ըն էդ որ չհուզեր Հաշտը» 

ւիլ իր շրջապատի առօրեայ ձանձրոյթին 

ել գռեՀիկ դ ռ ո ւ թ ի ն աշխատանքին Հետ, 

եւ որ Հուզեր ու չի կրնար մտնել իր գիւ-

ղի քաղքենիական մեռցնող կաղապարին 

մէ^ • իր տարերքը ազատ ու անկաշկանդ 

բնութիւնն է դ գեղեցկութիւնը, որուն 

ան Հուն դ անզուսպ կարօտովը կը տառա-

պի իր ա՜յնքան շուտ արթնցած բանաս-

տեղծի Հոգին եւ ի վեր2**յ զոՀ կ՚երթայ 

իր այդ անձնուէր դ տարերային մղում ին 

դէպի գեղեցկութիւնն Ոլ սէրը I 

« Վ ս ւ ր դ ա ն ը » , որ Համաստեղի ամե– 

նաընդարձակ գրուածքն է եւ ամերիկա-

Հայ եւ մասամբ պոլսաՀայ բարքերն ու 

թիփերը ներկայացնող վէպի մը փորձն էդ 

յաջողած է իր սկզբնաւորութեան Ոլ վրի-

պած՛ իր վերջաւորութեան մէՀ ւ Միակ 

պատմոլածքն է թերեւս , ուր երիտասարդ 

Հեղինակին դաւաճաներ է չափի իր քձա– 

ծին զգացումը եւ բնականի դ իրականի իր 

սուր Հոտառութիւնը է Համաստեղ մտեր 

է չափաղանցոլթիլններոլ մէֆ ել իր գըը* 

խաւոր վՀերոսը% Վար գանը այնքան 

խեղճ ներկայացուցեր դ որ միայն զաւեշ-

տի մ ԷՀ ներելի գռեՀիկ եւ վրան—բաց խա-

բեբայութեան մը զոՀ է դարձոլցեր է Այ-

սու Հանդերձ, վՎարգանֆի առածին մ ա– 

սերը կոլ տան գեղեցիկ պատկերներ եւ 

կենդանի գէմքեր դ որ միայն վարպետի 

մը վրձինը կրնար նկարելէ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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« Փ ի լ ի կ Աղբար» գիլզի խոնարՀներէն 
է 1 որ , Հակառակ իր մարդկային կերպա-

րանքին , շատ կը յէչեցնէ Ջալօն, գիլզին 

Հաւատարիմ շունը, թէ իր կեանքի ա– 

ն սան ական, բութ ընթացքով եւ թէ իր ե– 

գերական վախճանով։ « Ե թ է նախիրի կ ե ն -
դանիները դիանային, թէ Փիլիկ Աղբար 
ո՜րքան սիրեց կենդանիները, անտարա-
կոյս նախիրն ամբողջ անոր անտէր դիա-
կին ետեւ յուղարկաւոր պիտի դաոնար։ 
Անոր զերեղմանը խորունկ չփորեցին, 
քահանան շատ կարն կապեց իր աղօթքը, 
ու ր աղեցին բոլսրէն արհամարհուած այս 
խսնարհ մարդը, Փիլիկ Աղբարը»։ 

« Ա ղ ա ւ ն ի ն ե ր ը » , թէեւ քիչ մը ձգձըգ~ 
ու ած | բայց անկասկած յաԼոԳ գործ մ ըե 

կ , Համ ասաեւլի լաւագոյն գործեբէն մ է– 

կը։ 

Գլխաւոր վՀերոսը*՝ Խաչիկ դարձեալ 

գիւղի ստաՀակ պատանի մըն էդ Մ իք/1 յի^՛ 

պէս Դ որուն գոյութեան ամբոզԼ իմաստն 

ու սէրը կը կե դրոնանայ աղաւնիներու 

վրայ եւ որ ի վերջոյ իր այդ մոլեգին 

«տկարութեան» զոՀ 1լ երթայ ։ Խաչիկ 

ալ, ինչպէս ել ՄիԼօ, Հոգիով բանաս-

տեղծ , օտար է իր չրԼապատին եւ անոր 

գոեՀիկ Հետաքրքրոլթիւններուն, ա՛յն-

քան ձանձրալի կարգ Ոլ սարքին X Գեղե-

ցիկի ել երկնայինի անյագ կարօտը կայ 

անոր Հոգիին մէԼէ ել իր այգ կարօտը 

ան չափով մը կը յագեցնէ՝ նուիբոսելով 

աղաւնիներուն , որոնք կը քաչեն զինքը, 

ինչպէս իր ճակատագիրը ; 

Համաստեղի վերջին պաամոլածքե է 

« Պ ո ւ պ ր ի կ ը » , որ արդէն ամերիկեան 
կեանքէ է վերցուած, թէեւ դարձեալ խո– 

նարՀներոլ աչխարՀէն : 

Պատմութիւնը երկու խօսքով Հետեւ-

եալն է -

Օր մը քաղաքէ ստաՀակ պատանինե-

րը , խաղի ատեն, պուպրիկ մը կը տես-

նեն Հարուստ տան մը բակին մ է ի Փոք-

րիկ Հելենան կ*ոլզէ ունենալ այդ պոլսլ– 

րիկը։ Տղաները կը ցատկեն բակը ել կը 

գողնան պուպրիկը Հելենայի Համարէ 

Երր աղջկայ Հարբեցող Հայրը տուն կոլ 

գայ ու կր տեսնէ գոզցոլած պուպրիկը, 

սաստիկ կը զայրանայ եւ, Հասկնալով 

ուրկէ գոզցոլած ըԱալը, կը վերադար– 

ձընէ տիրոԼ : էթնորՀակա լոլթեան փոխա-

րէն , անարգանքի արժանանալով Հարուստ 

տիկնոԼ կողմէ՝ ՀայՐԸ շուարած՝ տուն 

կը վերադառնա յ ես կը տեսնէ իր աղԼի– 

կըՀ որ անկողնի վրա յ ինկած՝ տակասին 

կոլ լայ յ Կը խղճա յ ես կը խոստանա յ Ծբ– 

նունդին գնել աղոսոր պուպրիկ մը։ Ծը– 

նունդի գիշեր բանուոր Թովմաս ^ Հայրը, 

Հարբած՚ ուշ ատեն տուն կը վերադառ-

նա յ պուպրիկը ձեռքին, բայց դ երբ յան-

կարծ կը տեսնէ ք որ ճրագը դեռ. վառ. է 

եւ Հելենան աչ պառկած չ է , անՀամբեր 

սպասելով պուպրիկին, չկատղած շան 

ոլկս՚Հ կը ցնցոլի , կը ճմռտէ պուպրիկը իր 

կոշտ ձեռքին մ ԷԼ ու վառարան կը նետէ ։ 

Խեղճ Հելենան կը ճչայ ոլ գետին 

կ՝իյնայ: Երբ ժամ մը վերԼ բանուոր 

Թովմաս կ՝ արթննա յ , կը տեսնէ, որ « կ ա – 

ղէ լամպարը կը կարմրէր պատերուն վը– 
րայ ստուերներ խաղցնելով։ Հելենան ալ* 
գետինը պսակած՝ քնացեր էր* արցունք-
ները տակաւին չորցած չէին աչք երէն» • • • 

Փոքրիկ աղջկայ այս առա Լին սէրն 

ու դառնագին յուսախաբութիւնը նկար– 

ուած են այնպիսի յուզիչ եւ կենդանի 

գոյնեբով դոր ընթերցողը չի կարող խեղճի 

Հետ միասին չապրիլ մանկական Հոգիի 

ողբերգութիւնը իր ամբողՀ զգայացունց 

Ուժով յ 

* * * 

ինչպէս կը տեսնենք, իր նիւթերոս 

մեծագոյն մասը Համաստեղ կը վերցնէ 

երկրէնդ Հայրենի գիւղի Հարազատ մի-

ջավայրէն ես կամ ամեբիկաՀայ գաղու-

թի կեանքէն : Իր ստեղծագործ երեւակա-

յութիւնը շարունակ կը յածի Հայրենի 

լեռներոլ եւ ղաշտերու մ ԷԼ , անոնցմ է քա-

ղելով իր գեղեցիկ ներշնչումները յ Ան-

գամ Ամերիկայի մէշ Համաստեղ Հայ 

Հ ա յ ր ե ն ի ք ն է որ կը փնտռէ , կը տեսնէ եւ 

կր Լան այ կենդանացնելէ 

կար Ամոլի նման՝ Հեղինակը կ՚ապրի 

Հեռաւոր 

^է՚հէ՚Է^ թողոլցած իր Հայ-

րենի գիւղի պատկերներովդ որոնք կա-

խարդական զօրութ եամբ կը քաշեն զին-

քը է կը խօսին իրեն Հետ թէ՛ իր ցերեկ– 
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ուայ աշխատանքի պահերուն եւ թէ գի– 

շե րուա յ երազներուն մէ^% 

էքւ Ի՛նչ զարմանալի թարմութիւն եւ. 

իրականութեան Հարազատութիւն կայ 

այգ պատկերներուն Վրայ, կարծես թէ 

Համաստեղ յիչոզոլթեան միքոցով չէ որ 

կր վերակենդանացնէ Հեռաւոր Հայրենի-

քի իրերն ու դէմքերր, այլ այսօր ալ կր 

դիտէ զանոնք շաա մօտ էն ։ Անկասկած 

Հոս օգնական խոշոր դեր մը կը կատարէ 

ամերիկաՀայ գաղութը, Որ, շարունակ 

թարմանալով երկրէն գրեթէ անընդՀատ 

եկող նոր Հոսանքով մըդ կը թարմացնէ 

նաեւ Հեղինակի յիշողոլթիւնը Հայրենի 

ղիէ֊ղի կենդանի բեկորներով % 

Ո՚ոլս Հանճարեղ գրողներէն ՚^Է^ԱԼ 

Գոզոլ իր երկերը ներկայացնող լալաս– 

ղոյն գործերը գրած է քհոլսիայէն Հե-

ռու , զմայլելի Հարազատոլթեամր եւ ի– 

րատեսոլթեամբ վերարտադրելով ռոլո 

մարդիկ եւ բարքերը ւ Գոգոլ սակայն 

ռուս գաղութ մը չունէր իր առֆեւ /՚աա– 

լիոյ մէքդ ուր կը գրէր1 ապաւինելով մի– 

միա յն իր յիշողոլթեան եւ ստեղծագործ 

երեւակայութեան է Մեր երիտասարդ Հե-

ղինակը իր շոլր$ն ունի ստուար Հայ գա-

ղութ մը, որ իրեն անսպաո. նիւթ կը մա-

տակարարէ Հեռաւոր Հայրենի գաւառի ի– 

բերէն, մարգերէն ու բարքերէն ւ Գա լա– 

ոի մէկ կենդանի , թէել քիչ մը արդէն 

աղճատուած դ կտորը միշտ իր աչքին առ-

ջեւ է . թեթել շղարշ մը առնելով իր վբ– 

րայ այս մեծ եբկրի օտար քաղաքակլար– 

թոլթենէն , իրականին մէջ ան կը պաՀԷ 

տակաւին իր ներքին Հայ նա Հա պետական 

էութիւնը տ 

Համաստեղի Հերոսները գրեթէ միշտ 

թշուառներն են, կեանքէն մ երդուածները 

եւ ընտանիքէն, Հասարակոլթենէն եւ 

նոյնիսկ բնոլթենէն Հալածուածները, ո– 

րոնց դժբախտութեան պատճառը ոչ թէ 

իրենց չարութիւնն է կամ ոճրային մ ը– 

ղումները, այլ, ընդհակառակն , մեծ մա-

սամբ իրենց ծայրայեղ բարութիւնը , Հե-

զութիւնը , բանասաեդծական Հակումներն 

ու՝բարոյական առաքինոլթիւնները՛. Հա-

մաստեղի կերտած Հոգիներու մէջ խորը 

թաքնոլած են բարոյական կամ դեղագի-

տական ( է ս թ ե տ ի կ ) ձգտումներ է Բոլորն 

ալ խեղճ, տկար եւ նոյնիսկ ողորմելի 

մարդիկ են դ որոնք կամ անխօս անձնուի– 

րութեամբ , յաճախ կենդանիներու Հա-

մակերպութեամբ դ կը տանին իրենց խա-

շը այս բիրտ ու անողոք կեանքի տաղտ-

կալի ճամբաներուն վրա/> եւ կամ կ ՚ ը մ -

բոստանան ու փորձ կ՚ընեն շեղելու այգ 

ճամբաներէն եւ զոհ կ՚երթան իրենց ու-

ժերէն վեր եղող մեծ սէրերուն եւ վեՀա– 

ղ ո յն մ ղումներուն ւ 

իրենց ընտանեկան կամ ընկերային 

գիրքով Համ աստեղի Հերոսները կեանքի 

ամենաստորին աստիճաններու վ ր ա յ կը 

գտնուին գրեթէ միշտ է բայց իրենց Հո– 

ւլ եկան թռիչքներով, անսովոր յ ո յղերով 

ել որոնումներով անոնք բարձր են իրենց 

շրջապատէն դ մինակութիւն ներկայացը– 

նող Հասարակական զան դո լա ծ էն , -

զանգուածէ մ ը, որ ամբողջովին անձնա-

տուր կ՚ըլլայ երկրային ու չափազանց 

երկրային Հոգիներուդ կ՛ընդունի կեան– 

քը դ ինչպէս որ կայ , եւ կիյնար չաՀ չբե-

րող երազներու ետեւէ, չի մաշեր ինք– 

ղինքը Հեռաւոր դ անմատչելի բաներոլ 

խելայեղ կարօտով : Համաստեղի Հերոս-

ները ձուկերու տեղ աստղե ր կ՛որսան, 

ղ ի ՚ ֊ ղ ի սովորական աշխատանքներու եւ 

վայելքներու փոխարէն աղաւնիներու ե– 

տեւէ կը վազեն դ մարդկային էաէլԱերոլ 

տեղ անասուններ կը սիրեն ու անոնցմէ 

ամէնէն աւելի կը ս ի բուին * իրենց Հոգի-

ներուն մէջ ցաւաղինօրէն կը կրեն բա-

րութեանդ ղեղեցկութեան դ ազնուութեան 

եւ սիրոյ աստուածային կայծեր դ որոնք 

չեն թոյլ տար իրենց Հաշաոլելոլ իրենց 

շրջապատի սովորական բթացնող կեան-

քին ոլ ճղճիմ Հալերուն Հետ եւ միշտ կը 

մղեն զանոնք դէպի արտասովոր դ Հեռա-

ւորդ անմատչելի եւ վեՀ բաները: Մեծ 

մասամբ , իրենց տարապայման տկար ու-

ժերու պատճառով դ անոնք չարաչար կր 

տառապին ու կը կորսոլին դ որովՀետել 

անկարող են ունենալ նոյնիսկ այն դ ինչ 

որ շատ մատչելի եւ սովորական է բազ-

մութեան Համար• իրենց սրտերոլն մէջ 

կը կրեն սրբութիւն մը, որմէ զուրկ են 

ուրիշները եւ որ կը խանգարէ զանոնք 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եգ 



Ի Ա Գ Ի Գ 

""՛Ս՛ել ոլ՝ ՚ Լ ա յեԼեԼ կեանքը Ուրիշներու 
պկո ։ 

Համաստեղ չ՝իտէալականացներ իր 

ՀՀերոսներր%, չի չափազանցեր ոչ անոնց 

աոաքինութիւնները եւ ոչ ալ թերոլթիւն– 

ները. չի բանաստեղծեր կամ փաստաբա-

ներ , այլ կր ներկայացնէ կեանքը եւ մար– 

՚ լ ի կ իրականութեան Հաւատարիմ, ըղ– 

մա յ լելի րնադգով մը։ ԱրՀեստական, մը– 

տա ցածին, բռնազբօսիկ կաոոլցոլածքնեբ 

չեն իր պատկերները, այլ կենդանի եւ 

բնական դեմքեր դ որոնց կերտման Համար 

վարպետը կարծես ոչ մէկ ճիգ է ըրեր է 

Նկարագրութեան մԷԼ չկա յ ոչ դ ե կլա մսւ– 
ս ի ո ն եւ կեղծ պաթոս, եւ ոչ ալ տպաւո-

րութիւն ձգելու որեւէ յատուկ ձգտում, 

կամ գեղեցիկ բառեբու եւ գոյներոլ. որո-

նում X Ամէն ինչ կը Հոսի պարզ եւ ինք-

նաբուխ կերպով մըտ Ել « որ ամ էն էն 

ւլնաՀաաելին է եւ միեւնոյն ատեն զար– 

ւք անալին է արտակարգ բնական 

մը կա յ Համաստեղի ոճի ել պատկերնե-

րու մէԼդ կարծես մէկ անգամ էն դ աո. անց 

սեւ աշխատանքի, անոնք դուրս են եկեր 

վարպետի գրչի տակէն յ Անգամ իր ու-

սուցիչ Տէարդարեանի պատմոլածքներու 

մ ԷԼ կարելի է յստակօրէն տեսնել երբեմն 

արուեստագէտի կողմէ եղած &էգի եւ 

փնտռտուքի Հետքերը ( որոնք սակայն կը 

բացակային Համաստեղի մօտէ 

& 

Համաստեղ լալ դիտող Է եւ նկարիչ 

իր ստեղծագործութեան մ ԷԼ* նկարչական 

միԼոցներով նոյնիսկ ան կը վեբարտադրէ 

իր Հերոսներւն բնութագիծը , Հոգեբանա-

կան ապրումները» երեւոյթներու արտա-

քին կողմի օգնոլթեամբ ան կը սիրէ ԳԸԲ՜ 

սեւորել անոնց ներքինը է Այգ պատճառով 

ալ Համաստեղ կը խուսափի երկարս/շունչ 

ու մանրակրկիտ Հոգեբանական վերլու-

ծումներէ , Որոնց այնքան մեծ սիրաՀաբն 

է , օրինակդ տիկ« #ապէլ էսա յեան, այլ 

կը բաւականանա յ քանի մը րեորոշ գծե-

րով , գոյներով ել սրամիտ ու պատկերա-

ւոր Համեմատութիւներովդ որոնց 

ման վրայ կոաՀել կոլ տայ իր Հերոսնե-

րու նկարագիրը , բնութագիրը դ ներքին 

կեանքն ու ապրումները ւ. 

Զերկարելու Համար կը բաւականս*»-

նանք քանի մը փոքրէկ նմուշՀւերով– 

ԱՀա մէկր. «Անցան, անցան տարի-
ներ– Կար Ամուի վրայ Էն դարեր անցան։ 
Լայն ու պինդ ուսերը սմքեցան ու երա-
զուն աչքերը մանրացան՛ վիզը կ ր Ի ^ Ի 
մը վզին պէս փոթվաթեցաւ՛ հետզհետէ 
մանկացաւ ու պատանիի մը պէս ամչկոտ 
դարձաւ»: 

Բ՛րիչ մը. «Ամերիկայի մէջ Վար դ ա -
նի կեանքը կաթնավաճառի ձիու մը կեան-
քին չափ միօրինակ էր– դործը չէր վսվս– 
ուեր, հագուստները չէին հիննար, տաս-
նեակ տարիներով կը հագնէր վերարկու 
մը, որուն ծայրերէն յանաիյ կը կախուէր 
աստաոին մէկ մասը– երկար տարիներէ 
ի վեր կը ճաշէր վարպետին ճաշարանը»: 

՝(յմուշ մը եւս • «Միջօն, հեքիաթի 
հերոսին հետ, ր-ոչող ձիու վրայ կը հեծ-
նէր , արար աշխարհ կը թ^չէր 1 դեւերուն 
հետ կռիւ կ ՚ընէր, իր աղջիկը կ՚ազատէը 
եւ ինչե՜ր, ինչե՜ր կ ՚ընէր»։ 

Աւելի եւս բնորոշելու Համար մեր ե– 

րիաասարգ Հեղինակի ստեղծագործու-

թիւնը % պիտի ըսենք դ որ Համաստեղ նը– 

կարչական միԼոցներէ զատ կլօգտոլի տը– 

ոամաթիք է ֆ ֆ է ք թներով , ողբերգական 
Հակադրութիւներով եւ բախումներովդ 

որոնք աւելի պայծառ եւ ցցուն կերպով 

կը լուսաբանեն իր Հերոսներու Հոգին դ 

կու տան անոնց կենդանի պատկերը, քան 

թէ որեւէ այլ միԼոցւ Ուրիչ խօսքով, 

Համաստեղ կր շարժի ոչ որպէս պարզ 

վիպագիր, Հոգեբան կամ բանաստեղծ դ 

այլ որպէո թատերագիր՛ այսինքն* Գոր-

ծողութեան միԼոցով է որ ան ճանչցնել 

կու տա յ իր Հերոսները եւ ոչ սոսկ նկա– 

րագրոլթեամբ , վերլուծում ով կամ քը– 

նարերգական զեղումով։ 

Համաստեղի պատմ ոլածքեերը տե-

սակ մր տռտմաթիքական Էթիւ1ո1»ձր են՝ 

նորավէպի ձեւով գրուած։ Աւելորդ ո– 

չինչ կր գտնէք Հ"ն • ամէն ինչ արտա– 

կարգօրէն խտացած է գործողոլթեանց եւ 

մանրիկ, բայց ազդոլ նկարներոլ մ ԷԼ։ 

Եւ այդ փոքրիկ պատմոլածքները կրնան 
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ազատօրէն նիւթ ծ առա յել մեհ վէպերու 

կամ տռամանեբոլ Համար ւ ծւ զարմանա-

լի Է, որ գրեթէ ոչ մէկ արհեստական, 

բռնազբօսիկ, շինծոլ բան կայ իր տռա– 

մաթիք էփֆէք թներոլ , Հակադրութիւն– 
ներոլ ել բախումներու մ է ք , որոնք գրե– 

թէ միչտ կր զարգանան բնական ու ինք-

նաբուխ կերպով եւ իրենց անպաճոյճ, 

բայց ցնցող րնականոլթեամբ անքնքելի 

տպաւորութիւն կր ձգեն է (Լյսպէս է , օ– 

րինակ, երկու հերերու ղզայացՈլնց 

վերքին Հանդիպում ր, «ԵրնԷկ ա յ ն օ ր ե -
ր ո ւ ն » սքանչելի պատմոլահքին մէք, -
Հանդիպում մը, որ քանի մր տողնոց 

պատկերի մր մէք կը բանայ ոչ միայն 

երկու անՀատներոլ, այլեւ ամբողք ցեղի 

մ ր անՀուն ողբե րդոլթի ւնր իր բովանդակ 

մաՀաշունչ խորոլթեամբ։ 

1Լմէն մէկ գեդարոլեստադէտ ի վեր-

ք՛* մ ՒՐ անՀատականոլթիւնն է որ կր գրր–~ 

սեւորէ իր երկերուն մէք է Ստեզհագոր– 

ծել՝ կր նշանակէ իր Հոգիէն կտոր մր 

փրցնել ել գեղարոլեստօրէն մարմնաւո-

րել զայն այս կամ այն արտաքին մ ի քո– 

ցով ՚. Նոյնիսկ այն պարագային , երբ գե– 

ղարուեստագէտր իրեն նիւթ կ*րնտրէ Հե-

ռաւոր առարկաներ, որոնք, րստ երեւոյ-

թին, ան միք ական առնչութիւն չունին իր 

Հողիին Հետ, տ յսՈլՀանգերձ անոնք զօ-

րապէս կր կրեն կերտոգի անձնաւորու-

թեան յատկանչական դրոշմ ր, թէկոլյլ ի– 

րենց ձելով, ոճով, լոլսարանոլթեամբ 

ել չունչով յ 

Համաստեղի ստեղծագործութեան 

մէք,Հակառակ իր առարկայականԼօ^.ծ\տ\^– 

տ ի վ ) նիւթին ու ձեւին, շատ ուժեղ են-

թակայական ( ս ո լ ր ժ ՜ ե կ ս վ ւ վ ) շ ե շ տ մը կայէ 

Համաստեղի նկարագրած գէմքերն ու ի-

րերը ոչ միայն ի բրել թիփեր Հոգեպէս 

Հարազատ են իրեն, այլեւ Հարաղատօրէն 

կր ներկայացնեն իբ աշխարՀա յեցողՈլ– 

թիւնն ու աշխարՀազգացողՈլթիլնը; 

Ոչ ոք կրնայ Հաստատապէս րսել, 

թէ ի՚նչպէս են մարդիկ, ի՚նչպէս է կեան-

քը իրականին մէք. բայց ամէն մէկ ան-

Հատ ու մանաւանդ ամէն մէկ ստեղծա-

գործ անՀատ ունի իր իւրա յատուկ եղա« 

նակը զգալու, տեսնելու ( գնահատելու 

եւ պատկերացնելու իր շրքապատը ու աշ-

խարհը | է լ որքան աւելի ղօբեղ են ան-

հատականութիւնն ու տաղանդը գեղար– 

ոլեստագէտին մ է ք , այնքան աւելի յրս-

տակ եւ իւրա յատուկ կերպով կը վեր ար– 

տադրոլին իրերն &Լ երեւոյթները անոր 

երկերուն մէք» որովՀետել նոր անկիւնէ 

մը կը ցուցադրեն աշխարհը, ինքնայա– 

տուկ լոյս մը կը սփռեն իրերու եւ մ ար-

դ՛՛ ց վրայ, նոր եղանակով մը կը ներթա-

փանցեն ու կ՚ընդգրկեն կեանքի խոր-

հուրդներն ու գաղտնիքները, որով միշտ 

նոր բան մը կ՚աւելնայ մինչ այդ մեր բղ-

ղացած , տեսած եւ խորհած բաներոլ պա-

շարի վրայ, միշտ իրականոլթեան նոր 

ծալք մը կը բացուի մեր առքեւ է Համաս– 

տեղ կը զգայ, կը շօշափէ, կը տեսնէ ու 

կր պատկերացնէ երեւոյթները այնպիսի 

իւրա յատուկ նոլրր ձեւով մը, որ անմատ՝ 

չելի է սովորական մարգոց , եւ կր թսէ 

վաւնցէ կեանքի այնպիսի անկիւնն եր 

խորքեր, որոնք փակուած են շատ շատե– 

բու առքեւ յ 

(ԼմԷն օր մենք անտարրերօրէն կ*անց-

նինք շատ սովորական թոլող մարգոց 

ել իրերու մօտէն, որոնք յուղիչ^ յաճախ 

ցնցող պտտմութիւններ ու գաղտնիքներ 

ունին իրենց մէք՛ եւ սակայն դրեթէ ո– 

չինչ կր նկատենք ու կր Հասկնանք է Բայց 

ահա կու զայ ճշմարիտ արուեստագէտ 

մր եւ իր սուր, խորաթափանց Հայեաց-

քով կ՝ր1>դղրկէ իբականոլթիլնը, վար 

կ՚առնէ անոր վրայէ^ սովորական ել 

նոյնիսկ ձանձրալի բաներոլ վարագոյրր 

ու երեւան կր Հանէ Հետաքրքրական եւ 

յաճախ յափշտակող խորՀոլրգներ շօշա-

փելի, մատչելի ձեւով մը, Որուն շնոր– 

Հիւ մենք արդէն կը տեսնենք ու ք ^ / ՚ ք ո * 

նենք յստակօրէն այն, ինչ որ մինչ այգ 

մենք չէինք տեսած, թէեւ միշտ մեր աչ-

քի առ քելն էինք ունեցած է Ւնչ որ մեղէ 

կր ներկայացնէ Համաստեղ, շատ սովո^ 

րական, շատ ծանօթ երեւոյթներ, իրեր 

ու մարդիկ են» բայց ո՛րքան հետաքրր– 

քրրական, յՈլգէՀ I եւ եղերական կողմեր 

կը յայտնոլէն անոնց մէք՝ Համաստեղի 

ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 
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խորատես գրչին տակ , կար Ամոլներ , 

Զարներ , Մխսիներ, Խաչիկներ լատ ենք 

Հանդիպեր ոլ կր Հանդիպինք ալ մեր 

ճամրոլն վրայ, րայց չատեիրն են արդ-

եօք որ կը տեսնեն զանոնք այնպէս, ինչ 

որ են իրականին մէԼդ շատե՞՛րն են արդ-

եօք որ կրնան լիովին ըմբռնել ա– 

ն ոնց բովանդակ ողբերգութիւնը, անոնց 

թաքուն գեղեցիկ երազները, անոնց յու– 

զիչ խորհուրդները. շատե՛՛րն են արդեօք 

որ կը նշմարեն Ոլ կը ճանչնան այդ խեղճ 

ու մոռցուած դ Հալածական ու արՀա– 

մարՀուած մարգոց ու անասուններուն 

մէԼ եւս ապրող սքանչելի գեղեցկութիւն– 

ներրՏ վեՀոլթիւններն ու աստուածա յին 

կայծերր ։ &ւ Հաւանաբար այդ ՐոէոՐԸ 

մթութեան մէԼ պիտի մնար , եթէ չգա յին 

ՀՀամաստեղներոլ պէս արուեստագէտներ 

ել իրենց ստեղծագործ Հայեացքով Ոլ ե– 

րեւակա յութեամբ չվերար տագր էին զա-

նոնք , բո լորիս մատ չեքի ձելով մը է 

Հարկալ, խոնարՀներոլ աչխարՀր, 

զոր կը ներկայացնէ մեզի Համաստեղ % 

բոլորովին նոր չէ Հայ դրականութեան 

Համար \ Անոնցմով զբաղուեր են օրինակդ 

Զարդարեան ել մանաւանգ (քակոր ՛Բիլ– 

ֆէճեան (0Հական) , որ ա՛յնքան փայլուն 

կերպով Հրապարակ եկաւ ասկէ 13—14 

տարի առաԼ «.Ազատամարտի շաբաթա-

թերթի մ ԷԼ տպոլած իր գեղեցիկ պատ– 

մրւածքներու յիշատակելի շարքով , մէկ 

անգամ էն Համաստեղի պէս աչքաոոլ տեղ 

մր գրաւելով մեր առաԼնակաբզ գրողնե– 

րու մ է ի 

ԱյսոլՀանգերձ 0Լականէն տարբեր է 

Համաստեղի ստեղծագործական չունչէւ 

ու խմորը, տարբեր են անոր տուած թի– 

փերը , նկարագրած աչխարՀը ։ Համ աս– 

տեղ իւրայատոլկ, ինքնատիպ գրող մըն 

է իր սեփական կերպերովդ գոյներով ոլ 

գծերով է Հազարաւոր բանաստեղծներ գա-

րերէ ի վերդ օրինակդ երգեր են սէրր եւ 

անոր բիւրաւոր յոյգերը• բայց դարձեալ 

իրական տաղանդ մը միչտ նոր դ Հետա– 

քրքրական բան մը ոլնի ըսելու սիրոյ մա– 

սի%, միշտ նոր ծալք մը ունի բանալու 

կեանքի այդ մեծագոյն խորՀոլրգին մ ԷԼ ։ 

Ն"յնպէս են ե՛ւ Համաստեղի նիւթերը է 

Անոնք ինքնին նոր չեն բնաւ՛ բայց նոր 

է ու ինքնատիպ անոնց մշակման ու պատ-

կերացման ձելը, ինքնայատուկ է եւ նոր 

այն անկիւնը, ուրկէ կը դիտուին ի– 

րերն ու մարդիկ, նոր է այն լուսաւորու-

թիւնը , որուն տակ կը ներկայացուին ա– 

նոնք է 

Համաստեղ անկասկած բնածին տա-

ղանդ մըն է դ որ իր սեփական եղանակն 

ունի ղղալու աշխարՀը , տեսնելու իրերն 

ու երելոյթները, թափանցելու անոնց 

խորերը դ զնաՀատելՈլ^ պատկերալորե– 

լու եւ վերարտադրելու զանոնք տ Ւսկ ար-

ուեստի մ ԷԼ կարեւոբը ոչ այնքան ի՚6չ& 

(» որքան ի ՚ & չ պ է ս ը ։ Ու այդ ինչպէսը 
Համաստեղի մօտ շատ աւելի ինքնատիպ 

է ու Հետաքրքրական դ քան իր * ի ն չ ը * , 

թէեւ այդ Հինչն՝» ալ չափազանց բնորոշ 

է անոր Համար եւ զարմանալիօրէն ներ-

դաշնակող անոր ինչպիսի՚ն տ 

Համաստեղ չի խորՀբդածեբ, չի 

վերլուծեր դ չի քարոզեր ու ճոռոմաբա– 

ներ , ինչպէս եւ չի քնարերգեր Ոլ չի ող՛-

րերղեր դ այլ կր գիտէ ու կը նկարէ դ 

կ՝րնդզրկէ ոլ կը պատկերաւորէ դ կը կեն– 

ղանացնէ ու կր պատմէ ՚. Ե*. ո՛րքան 

պարզ դ վճիտ , ան պաճոյճ ու բնական կեր-

պարանք մր կ՚առնէ այն յուզիչ աչխար-

Հը Դ որուն կը ղպի բնածին վարպետի իր 

զրիչր՛. 

Համաստեղի արուեստին պարզու-

թեան մԷԼ սակայն չկա յ գռեՀկոլթեան եւ 

Հասարակ (պա.նալ) բաներոլ եւ ոչ մէկ 
նշոյլ յ Ոմանք մեր մ ԷԼ, մասնալորապէս 

Պոլսոյ Լերմոցային դրականութեան աղ֊ 

ղեցոլթեան տակ , կը կարծեն, թէ , 

ուր պարզութիւն կայդ չկա յ արուեստ եւ 

գեղեցկութիւնդ եւ ընդՀակառակն, այն 

թիւր Հասկացողութիւնը կը աիրէ, թէ 

արուեստն ու գեղեցկութիւնը արՀեստա-

կանի դ խրթինէ » ԲաՐԳԻ » մանուածապա-

տի դ մշուշապատի եւ պաճուճանքի մէԼն 

է • մինչդեռ իսկական արուեստն ու գե-

ղեցկութիւնը միչտ բնական ոլ պարզ են 

իրենց գերագոյն աստիճանին վրայ* ո– 

րովՀետեւ գեղարուեստը միայն այն ա֊* 
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տեն իր նպատակին հասած կ՝րյլայ, երր 

կր ,ք"վ՛՛զի բիւրեղացնել, պարզել կեան-

քի ամէնէն պղտոր Լրերը, ցրել իրերն ՈԼ 

երեւոյթները ծածկող մշոլշըէ րանալ 

ղաղանիքները ել անըմբռնելին ըմբռնե-

լի , մատչելի դարձնել յ Գեղարուեսաա– 

ղէտը, որ Հակառակ ուղղութեամբ կը 

գործէի կամ կեղծ ճամբոլ վրայ է կանգ-

ներ ել կամ խրուեր է իր ընտրած նիւթի 

քտոոին մկԼ, անկարող ըԱալով փարա-

տել ղայն եւ կ ս ՚ ր գ ու կանոն մտցնել իր 

ստեղծած աշխար Հին մ ԷԼ : 

Համաստեղի արուեստը, Հակաաոկ 

անոր , որ կը գար գան ա յ Ոլ Հրապարակ 

կոլ գայ Հայրենիքէն ա՛յնքան Հեռու գա-

ղութի մը մէԼդ անՀարաղատ գրեթէ ո– 

չինչ ունի իր մ ԷԼ ել Լերմոցի մը արՀես-

տական մթնոլորտի մ ԷԼ սնոլած պտուղի 

տպաւորութիւն չի ձգեր երբեք , այլ կար-

ծես կ՚ապրի ու կ՝աճի Հայ բնաշխարՀ ի 

անմիԼական աղդեցոլթեան տակ , կր ծծէ 

Հայ գաւառի կենսատու Հիւթերը ու կ*ըն-

թանայ գաւառի դրականութեան Հաստա-

տուն եւ առողԼ ուղիով : Սակայնդ որքան 

ալ Հարուստ ըլլայ ամ երի կա Հայ գաղու-

թի տուած պաշարը, ան երբեք չի կրնար 

Համեմատուիլ Հայկական Հողին Հետ, ուր 

թէ՛ կեանքը եւ թէ գրականութիւնը աւե-

լի բնականոն Ըն՛թացք մը կրնան ունե-

նալ , Հակառակ այնտեղ տիրող դժնդակ 

պայմաններուն՛ որովՀետել գաղութի մը 

կեանքը նման է Լերմոցի մը կեանքին, ո– 

բուն տրՀեստականօրէն բուսցուցած գե– 

ԴՒտհԿ. ծաղիկներն ու պտուղները սակայն 

չեն կրնար Ունենալ բնութեան աղատ ծո– 

ցին մ ԷԼ մեծցած ծաղիկներոլ բոյրն ու 

Համը է 

Համաստեղի դժբախտութիւնը այն 

Է, որ անոր տաղանդը կը զարգանա յ գա– 

ղութի Լերմոցա յին պայմաններու. մ ԷԼ , 

ուր իր արոլեստի՚կ առԼել դրուած Է սաՀ– 

ման մ ր , որմէ անդին չի կրնար անցնիլդ 

եթէ Համաստեղ նոր էն չկարենա յ առատ՛-

օրէն ծծել Հայրենի լեոներոլ ել գաշտե– 

բու օդը, նոր էն չկարենա յ լիառատ սը–~ 

նոլնդ առնել Հայրենի Հողէն ոլ իր Հո էլին 

վրայ ապրող ժողովուրդէն » Արուեստա-

գէտի ուժին ագլ՚ի*–բքԼ Հայրենի ՀոզԳւ ու 

ժողովուրդն է . եթէ ան Հեռու է Հայրե-

նիքէն , իր ստեզծաղործոլթեան կենդա-

նի պաշարը կրնայ շուտով սպառիլ եւ իր 

արուեստր կրնայ կորսնցնել իր ուժը դ իր 

թարմութիւնր դ իր ինքնատպութիւնը դ իր 

րնականոլթիւնը եւ վաղաժամ թառամիլ յ 

Համաստեղ անկասկած խոստմնա լից 

եւ խոշոր ապագայ ունեցող տաղանդ մըն 

է : իլ Հայ զրականոլթեան ան դեռ շատ 

արժէքաւոր գործեր ունի տալու• եւ կու 

տայ ապաՀովարար ( եթէ միայն ինքզին– 

քր մ շտապէս չդատապարտէ գաղութա-

յին կեանքի դ այլ կարենայ օր առաԼ եր-

թալ Հայաստան* անոր անսպառ աղբ ի լ– 

րէն քաղելու իր ստեղծագործութեան 

նիւթերր: Որքան կարճ տեւէ իր կեանքէ» 

օտարութեան մ ԷԼ, այնքան աւելի նոլազ 

պիտի ըլլա յ վտանգը դ որ կը սպաոնայ իր 

գեղեցիկ ու խոստմնա լից արուեստին է 0 – 

տարացումը մաՀ է ամէն արուեստագէտի 

Համար տ 

Ա՛ աղթենք դ որ Համաստեղի տա ղան– 

ղ ր , սնունդի անխուսափելի պակասոլթե– 

նէ Տ վաղաժամ օրէն չթառամի երկարա-

տեւ օտարութեան մ ԷԼ, այլ կարենայ ա– 

ւելի բախտաւոր օրերու մ ԷԼ փթթիլ եւ 

իր կատարելութեան Հասնի լ Հայրենիքի 

յաւ երժօրէն կենդանացնող Հողին ՚Էա~ 

բայ . . . 

Ռ՛ Գ. 
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Զ Ր Ո Յ Ց Շ Ո Ւ Ն Ի Մ Ը Հ Ե Տ 

ԳՐե8՝ ձ Ա Մ Ա Ս Տ Ե Ղ 

Անձրեւոտ ու մուր– գիշեր մըն է ր ։ Դուրսը սւշունի 
տերեւներուն հետ անձրեւի ձայնը կար։ Անտաշ փայտե-
րով շինուած խուցին մէջ միսմինակ նստած կը ծխէի ու 
պատէն կախուած գանկը կը դիտէի, երր լսեցի քու կաղ-
կանձը աղաչաւոր։ 

- Այս ո՞վ է , ո ՚ °վ, այս ուշ գիշերին, այս մութ– գի– 
շերին, - ըսի ինքնիրենս։ 

Երր դուււիս ձայնն իմացար, ինձ մօտ վազեցիր, 
հովին ու անձրեւին հետ իմ ոսւքերուս քսուեցար եւ թ՜ոյյ 
տուիր, որ շոյէի գլուխդ, դունչդ ձեււքերուս մէջ աոնէի։ 

Չգիտէի՝ ի՞նչ անուն տալ քեզ։ ճակատդ սուրրի 
մը ճակատին էր նման։ Ես տեսած է ի Սուրր Անտոնիոսի 
նկարը, ձեոագիր Աստուածաշունչի մը մէջ նկարուած՛– 
աջ ձեււքը կուրծքին վրայ, խոշոր աչքերը երկինք վերցու-
ցած էր այնքա՜՛ն աղաչաւոր ու աղօթ-աւոր։ ՝ք ֊ու աչքերդ 
Սուրր Անտոնիոսի աչքերուն րարութ-իւնն ունէին, անոր 
աչքերուն պէս միւււոնաւոր։ Ա յ դ գիշեր ոտքերուս քով 
ապաստան գտած՝ կը նայէիր ինձ ջերմեււանդ հաւատա– 
ւորի մը պէս* այնպէս՝ ինչպէս Սուրբը երկինք կը նայի։ 

- ք*սւրի Անտոնիոս։ Չգիտեմ՝ որքա՞ն սիրեցիր ա յ դ 
անունը: 

Երր անունդ կու տայի լսւյն ցատկււտոլքով ինձ մօտ 
կու գայիր, ու ես կը սիրէի քեզ քու անճոռնի ձեւերուդ 
մ է ջ ։ 
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Յաջորդ օրը աշունի անտառին մէջ պտոյտի ելանք, 
երր թ-ուվւերը րոցի գոյնով րււնկած էին, երր մեր ոտքե– 
րուն տակ տերեւները կը խշրտային։ Պահ մը մոռցած ա– 
մէն ինչ՝ ես սկսայ սուլել ու ձեռքիս անտաշ գսււազանը 
աշունի ծսւռերուն նետել։ 

Ա յ դ օրը տերեւները թ-սւփել ինձ համար հաճոյք էր , 
եւ դուն գսււազանիս ետեւէն կը վազէիր իմ հաճոյքին ու 
քու հաճոյքիդ համար։ 

Մենք շատ լաւ բարեկամներ եղանք, իրարու րախ– 
տակիցներ - ես եւ դուն ։ Ո՞ր անծանօթ– ալիքը քեղ ինձ մօտ 
նետեց, իմ րարի Անտոնիոս։ 

Երեկոյ մը , ինձ հաճելի ը լ լալու համար, խեղկա-
տակ շարժումներ ըրիր, վար ձ դե ցիր իւղէ լապտերս ու 
կոտրեցիր, մինչ ես՝ պատէն կախուած դանկը կը դիտէի 
ակնապիշ։ 8անցաւորի մը պէս անկիւնը նստեցար լ ո ս ւ , 
եւ այն ատեն միայն մօտեցար ինձ, երր քու անունը տուի 
ու ժպտեցսւյ քեզ: 

Ահաւոր ալիք մըն ալ զիս այս ափերը նետած է , ի մ 
րարի Անտոնիոս, ու հալածական ոտք քաշած եմ Տէր էլ 
Զօր, Հալէպ, Ալճերի, Մարսէյ լ ու օր մըն ալ Փարիզի Փ ո -
ղոցներուն մէջ ինկայ իմ խոշոր կօշիկներով։ Երէկ Հող– 
դարն էր , ուր սերմ կը նետէի, կսւրմուճը՝ ուր ամէն ա– 
ոսււօսւ ձեռքիս հաստ մականով լծվար դոմէշները կը զըս– 
պ է ի ։ Այսօր՝ ՚Նոթ-րտամ, Ս • Միշէլ , Լիւքսէմպուր, ո ւ ր -
կէ անցայ իմ խոշոր կօշիկներով։ 

Այսօր արեւոտ է . երթ՛ա՛նք անտառ շագանակ ք ա -
ղելու ։ Մենք հեոուները, դիմացի հսկայ,սեպաձեւ լ ե ղ -
ները կ ՚երթ-անք, ուրկէ, գիշեր ատեն, լուսնկան կը կախ– 
ուի, ինչպէս ոճրագործ մը կառափնատէն: Ու ես, գիշեր 
ւհսմանակ, այն սւհաւոր պարապութեան մ է ջ , լուսնեակին 
սպիտակ ցոլքերուն տակ ցատկռտող սեւ արջեր տեսած 
ե մ ։ 

՛Ի՛՛նչ լաւ է արջերու դրացի ը լ լալ , ապրիլ ամայու-
թ՛եան մէջ ու դրացնանալ Աստուծոյ : 

Այս գիշեր դուրսը նորէն թ-անձր մթ-ութ-իւն մը կ ա յ : 
Հովը աշունի տերեւներ կը զարնէ պատուհանիս։ Եկ, նստէ 
ոտքերուս մօտ, իմ րարի Անտոնիոս, ես քեզ պիտի պատ-
մեմ հեքիաթ-ը իմ աշխարհին ու կեանքին։ 
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Քսան տարու Էի, շէն տունի գաւակ։ Աււաւօտ մը , 
երր արեւը դեո. նոր ծայր կու տար ու իմ յաղթ– ստուերը 
դիմացի րլուրը կը նետէր, ես սերմ կը նետէի Հողդարի 
արտին մէջ ու իմ սիրած աղջկան՝ Տէր Մարուքենց տա-
նիքը շարուած, աշունի ոսկեգոյն դդումներուն մասին կը 
մտածէի ։ Կը մտածէի, որ, երր երեկոյին անոնց դրան 
աոջեւէն անցնէի, գոմէշներուս ձայն պիտի տայի, ու ա– 
նոնք իրենց երկաթ-եայ սամիները պիտի գնգացնէին։ Այն 
ատեն իմ սիրածը պիտի գիտնար, որ ես կ ՚անցնէի իրենց 
դրան աււջեւէն։ 

Ա յ դ շէնշող մտածումներուն մէջ էի , երր ճամրէն 
անցնող ձիաւոր ոստիկաններ մօտեցան ինձ, գոգնոցիս 
սերմերր թումբին վրայ թ-ափեցին ու տարին ղիս։ Արօ-
տին մէջ արածող գոմէշներս հպարտ՝ իրենց վիգերը տըն– 
կեցին ու իմ ետեւ նայեցան՝ խոտը րերաններուն։ էս հը– 
պարտ էի իմ լեււներու պէս գոմէշներով։ Արքայական է ր 
անոնց քալուածքը» նայուածքները տիրական ու հպարտ 
էին, հպարտ, ճիշդ իմ հոգիին պ է ս ։ 

Ու ոստիկանները տարին գիս գորշ ճամրէն, ան-
յ ա յ տ ճամրէն։ 

Ես չտեսայ իմ մայրը, որ իր հոգին ստուերիս պէս 
իմ ոտքերուն էր կապեր։ 

Ես չտեսայ իմ հայրը, որ մէկ երկինք կը նայէր, 
մէկ իմ հասակին։ Ու վերջին անգամ Տէր Մարուքենց տա– 
նիքը շարուած աշունի ոսկեգոյն դդումները մնացին իմ 
աչքերուն մէջ : Երագի հետ խառնուեցսււ սիրականիս ժ պ ի -
տը գաղտուկ, վարսերու խուրձը հիւսուած ու սպիտակ 
ձեռքերը հի նայ ուած ։ 

Անոնք պատերազմի տարին գիս։ 

Եւ ես տեսայ կտրտուած մարմնի կտորներ, ցրեխ– 
ուած գանկեր,հոտած ուղեղներով,ուր իշամեղուներ կ ՚ ի ջ -
նէին։ Տեսայ խելագար վագքեր, լսեցի սւհաւոր ճչոցներ։ 
Տեսայ, թ-է ինչպէս մարդիկ, կոկորդ կոկորդի չոքած, կը 
սպաննէին իրար, աւսսնց իրար ճանչնալու։ Տեսայ , ինչ– 
պէս այ լայ լուած դիմագծերով մարդիկ կը փախչէին, ու 
ինչպէս ձիերը անոնց կողերուն ու գանկերուն վրայէն կո– 
խելով կ ՚արշաւէին: Տեսայ իմ կողքի ընկերը, որ մսւհէն 
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շատ, կը վախնար, վիրաւոր հողը կը ճւսնկռտէր ոն ինձ կը 
նայէր զարհուրելի աչքերով ։ Տեսայ , ինչպէս ձիեր վ ա յ -
րենական խրխինջներով կը վազէին ու իրենց ասպանդա-
կէն կախ զինուորներ վիրաւոր՝ քարէ քար կը զարնէին։ 

Ու ես ապշահար, վայրի փոթ՛որիկներէն գզգզուած 
խրտուիլակի մը պէս կեցած է ի ։ Ջէի զդար, չ է ի մտածեր ։ 
Միայն գիտէի, որ հեռուէն թնդանօթ– կրող կառքեր կ ՚ ա ն ց -
նէին, ու ինծի այնպէս կը թշււէր, թ-է րզէզներ կ ՚անցնէին 
ամպին վրայ է ն ։ 

Յաջորդ առաւօտ, երր փոսի մը մէջէն աչքերս րա– 
ցի, արեւը դեռ նոր կը ճեղքուէր ։ Օ՜հ, օրհնութ՜իւն արե– 
7ին ու կեանքին։ Ա յ դ գիշեր կարծես ամրողջ դար մը քը– 
նացեր է ի ։ 

Դաշտին մէջ վիրաւորուողներու հծծիւններ կային՛ 
մի քիչ հեռուն՛ վիրաւոր ձի մը , կարմիր ու ուռեցած փ ո -
րով, ինկած էր ծանր, ու ծանր կը հեւար։ Մատղաշ արեւ 
մր կար դաշտին ու ձիուն դ է մ ք ին վ ր ա յ : է ւ հովիտն ի վար 
թրջուեցայ, ու քալեցի երեք օր, լեռներու ճամբայէն , ա– 
մայի ճամրայէն ։ 

Երեք օր վերջը ես հասած է ի այնտեղ, ուրկէ ցեղիս 
կարաւանն է ր անցեր։ 

Ինչպէ՜ս պատմեմ, իմ րարի Անտոնիոս։ Իրիկուան 
դ է մ է ր ։ Անապատին մէջ կար թ-եթ-եւ փոթ՛որիկ մ ը ։ Ա յ դ 
փոթ՛որիկին մէջ ես տեսայ արեւէն ճերմկցած գանկերու 
պարը խելագար։ Անոնք հովին առջեւէն կը քշուէին, գան-
կերը դատարկ, անհունի պէս պարապ ու խոռոչաւոր։ Ա– 
նոնք քարերու կը զարնուէին, - անոնք իրարու զարնուե– 
լ է յետոյ փոթ ֊որիկին հետ րոլորակ կը դառնային։ Անոնց 
հետ ձայն մը կար, ձայն մը խորունկ ու ահաւոր։ 

Ես տեսայ կմախքներ, ամրողջական, անհամար, 
օ՜հ, հազարաւոր կմախքներ։ Տեսայ կիներու վարսեր 
գլխի թ-ասի վրայ միայն ։ Տեսայ վիզեր, ոտքեր, րազկոս– 
կըրեր, կոնքեր, կողեր իրարմէ զատուած։ 

Մութ-ը հետզհետէ կը թ՛անձրանար, փոթ-որիկը դեո. 
կը դառնար, ու ես սարսափեցայ, իմ րարի Անտոնիոս։ 
Շունչիս մէջ դ ե ռ վառօդի հոտը կար։ Մութ-ը որքան 
թ՛անձրանար, կմախքները այնքան երկար ու հսկայ կ ՚ ե -
րեւէին։ Անոնք կը շարժէին կարծես, ոտքի կ ՚ ե լ լ է ի ն , ի– 
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րսւրու կը մօտէ նային, օհ, ինչ բարձրահասակ են, երկնքի 
չափ, երկնքի չափ։ Ու֊ րււլորը մէկ , մութին մէջէն, սա-
ւանի պէս Գերմակ ոսկորները շխկացնելով, իմ շուրջը հա-
ւաքուեցան եւ րոլորը մէկ իմ անունը տուին։ 

- Օվանի սպայ, Օվանի տ ղ ա յ ։ 
Անոնք մեր գիւղացիներն էին, ու ես չնսւնչցայ զա-

նոնք, իմ րարի Անտոնիոս։ 
Այն մէկը, այնքանն հսկայ, թ-երեւս քահանան էր 

«լիւղին, աղեղնաւոր ու լայն ոսկորները, կարծես, երկըն– 
քին դպած։ 

- Օվանի սսլայ, Օվանի տղայ, եկեղեցիին կանթ-ե– 
դը վաււուած թ-ողուցի ե լ ա յ : 

- Օվանի աղայ, Օվանի տղայ, իմ արտը կէս վար 
ձգեցի ե լ ա յ ։ Որ գիւղը դաոնաս, վարը լրացուր, րամպա– 
կին հունտը, քլըվալով լեցուն, վերը չարտսւխն է ։ 

Թորկսւնց Մակարն է ր ։ 
- Օվանի տզայ , Օվանի տղայ, եղներս լուծքով 

Հողդարի ձամրան թողուցի ելայ * այգիս ա յ դ օրը չջրած 
ե լ ա յ ։ 

- Օվանի տղայ , սւրեւուդ ղուրպսւն, գեղէն ե՞րր ե– 
|սւր։ Լաւ մը նայեցա՞ր, րանջարանոցս է ծ , կով մտա՞ծ 

Խաթ՛ուն մաման է ր ։ 
- Օվանի տղայ, Օվանի տղայ, տանս րսւնալին, ^ ա մ -

րան կորուցի• տղայ , չտեսա՞ր–։ 
- Օվանի տղայ, Օվանի տղայ, ա ՜ յ , քեգի ըսեմ, 

սերմը, որ նետես, րթ ֊ամատդ միշտ աջ ու ձախ շարժէ։ 
Հովկուլ Կիրօն էր , վարպետ սերմցանը։ 

Ու ես՝ արմուկս ապառաժի մը կոթ-նցուցած՝ կը 
տեսնէի ա յ դ հսկայական կմախքները աղեղնաւոր։ 

Ա յ դ մէկը՝ Թեթ-Է Կարօն էր , վարպետ սայ լագոր-
ծը» միւսը՝ Ուստա Անտոնը, կամուրջներ շինող, մէկսւ– 
լը՝ դհոլ Խաչերը։ Ո՞րը ըսեմ, իմ րարի Անսանիոս։ 

Հոն տեսայ կմախքները իմ ծնողքին՛ իրարու մօտ 
կեցած էին, ինչպէս արեւոտ պատին ներքեւ քով քովի կը 
կենային յաճախ: Գլուխս թեւերուս մէջ ա ո ֊ ի , որ չտես-
նէի սրսփալը անոնց ոսկորներուն։ Անոնք չխօսեցան ինձ 
հետ՛ անոնք չէին կրնար խօսիլ ։ 
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Երթ աչքերս բացի, րոլորը մ է կ հեռացած էին : Մոն– 
թ-ին մէջ ֆոսֆորի կանանչորակ լ ո յ սեր կային ու յ ե տ ո յ 
չագսւլներու աղմուկ եւ֊ լուսաններու աչքեր վառվռուն : 

Ես անցուցի ա յ դ գիշերը զարհուրելի, իմ րարի Ան-
տոնիոս; Եւ սւււաւօտուն ե ս ^ ա ս ո ն ա կ ե ց ի իմ ճամբաս։ 

Կէսօրուան շողն է ր ։ Տեսայ Արարի մը բանջարա-
նոցին մէջ ձողի մը ծայրը ցցուած դանկ մը խոշոր» ուրիշ 
շատ դանկեր եւս ցցած էին՝ րանջարանոցը աւերիչ թ-ըո.– 
չուններէն պաշտպանելու համար։ Սակայն, այն մէկին 
վրայ ակռաներու ժպիտ մը կար իմաստուն, հեդնանք մ ը , 
նուրր ու. րարի՛ իմաստուն հեդնանք մը երկնքի ու երկրի 
դ է մ ։ 

Ամրողջ օր մը թ-ադնուեցայ այն տեղերը, ու վ ե ր -
ջապէս առիթ-ը դտայ գողնալու այն գանկը խոշոր։ Պայու-
սակիս մէջ դրած՝ պտտցուցի Պաղտսսո, Հալէպ, Եգիպ-
տոս, Թունուգ, Մարսէյլ ու Փարիգ։ 

Ա յ դ գանկն է , իմ րարի Անտոնիոս, հիւղակիս պսւ– 
7ոէն կախուած, ու ես ամէն օր կը նայիմ սերտելու համար 
գաղտնիքը անոր նոլրր ու իմաստուն հեգնանքին։ 

Տեսայ ցեղիս որրերը մերկ՝ Շամի փողոցներուն 
մ է ջ ։ Մէկը , աչքերը լայն լայն րացած, անկիւն մը կեցած, 
գողցած նարինջ մը կը կեղուէր։ Ուրիշներ, կենդանինե-
րու նման անրան, կեցած էին հացագործի մը խանութ– ի ն 
առջեւ ։ Մօտեցայ անոնց, իմ ու իրենց լեգուով խօսեցայ ։ 
Անոնք հայհոյեցին ինձ ու իմ ետեւ քարեր նետեցին։ Ա– 
նոնք անհամար է ի ն ։ Երր աղմուկը կը քաշուէր Աչագար-
ներէն, անոնք խանութ-ներռւ էշիկներուն վրայ կը քնանա-
յ ի ն , նապաստակի նման մ է կ աչքերնին բաց, քաղաքի պա-
հապաններու մականին ձայնէն ընդոստ արթ՛ննալու հա-
մար։ 

՛Քաղաք էն քիչ հեռու, կիսափուլ տան մը մ է ջ , տ ե -
սայ ցեղիս աղջիկները սեւաչեայ , ուր կ ՚ ա յ ց ե լ է ի ն գողերն 
ու հարբածները քաղաքին, կ ՚ ա յ ց ե լ է ի ն գինուորները զ օ -
րանոցէն փախած, աւազակները ճսւմբաներէն: Ու գիշեր 
մրն ալ կիսապատէն վար աղջկայ մը մերկ դիակը –Թամ-
բուն վրայ նետելնին տեսայ : 

Տեսայ ա յ դ բոլորը, իմ բարի Անտոնիոս. . . 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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ձ 
Իմ գիւղի սահմաններն է ի ն – արեւելքէն՝ Ս– Օվան 

լերան ուսերուն վրայ նստող սւրեւը« արեւմուտքէն՝ վ ե ր -
ջալոյսի ներկը դեււ նոր ցանուած բամպակներուն վրայ , 
նաեւ այն քարանձաւը, ուր արեւը իր խարիսխը կը ձգէր՛ 
հիւսիսէն՝ գորշ ճսւմրան, ուրկէ կ ՚անցնէր ջորիներու կ ա -
րաւանը գւսնգակաւոր* հարաւէն՝ այգեպանին հիւղը, ո ւ -
սիներով շինուած եւ կամ Օվանց կիրօն, որ ամէն իրիկ– 
նադէմին լուծքէն կը դաոնար ու իր խոշոր կօշիկները ծա– 
ո.ին կր գարնէր, արտին հողը մաքրելու համար։ 

Հեքիաթ– էր իմ գիւղը, իմ րարի Անտոնիոս, ու ես 
չգիտէի, թ-է երկնքի ո՞ր ճամբէ ն կու գային այն մսւրդի-
կը ու ի ն չ պ է ՚ ս կը ներկէին հագար հագար գոյները դաշ– 
տերուն: 

Կ ՚ըսէին որ փոքրիկ, մօրուսաւոր մարդեր էին ու 
տերեւներուն վրայ կրնային կանգնիլ։ Անոնք՝ կոնակնին 
թ ի թ ե ղ է մեծ ամաններով ներկեր կապած՝ լուսնկի լոյսին 
տակ, կը ներկէին ոսկեգոյն դդումները աշունին, բոցա-
գոյն տերեւները ալուճին՛ կը ներկէին ծաղիկները վայրի 
հագար հագար գոյներով։ Անոնց մօտէն կ ՚անցնէր ջուրը 
արտերուն ու ջրաղացներուն, կ ՚ըսես, հալին լայն սիրտն 
է ր , որ կը խայտար ջուրերուն հետ ցայտուն։ 

է լ ինձ կը թ ո ւ է ր , թ-է կարմիր ու երկար վւետուր– 
ներով աքաղաղը, կիսապատին վրայ թ-աււած, աշխարհին 
կը ձայնէր* թ-է Տէր Մարուքենց աղջիկը աշխարհի է՛ն գ ե -
ղեցիկ աւյջիկն էր , երր խուրձ վարսերը ետեւ կը ձգէր ու 
սւղրիւր կ ՚ ե ր թ ա ր , թէ ՛ Չայի կամուրջը աշխարհի հրաշա-
լիք Թերէն է ր ։ 

Կամուրջն ունէր երեք րոլորակ կամարներ, յղկը– 
ւած քարերով։ ճակատի քարին վրայ ՝ կարծես Ս ՚ Մես– 
րոպի ձեոքով, քանդակուած է ր – 

Կամուրջը շինուեցաւ յամի Տեսան 1795-ին, 
կամօքն Հասիի, դուստր Հաճի Տակոր Աււաքելի։ 
Ջեււամր Ուստա Անտոնի։ 
կամուրջը ուխտավայրի մը չափ խորհրդաւոր է ր , 

ու մենք, մանուկներս յաճախ կամուրջին տակէն ձէն կու 
տայինք, էնդի դիմէն ձէն աււնելու համար։ Խեչափառներ 
արեւին դ է մ կը րււնէինք, աւագին վրայ կը ձգէինք, ման– 
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կական հաճոյքով մը դիտելու, անոնց չարչարանքն ու շար-
ժումները խորհրդաւոր։ 

Ա յդ ՝ մեր գիւղի կամուրջն Էր, Զայի կամուրջր, 
ուրկէ կ ՚անցնէին այծերն իրենց անճոռնի ցատկռտուքով, 
մատակ ձին՝ իր ձագով» կ ՚անցնէին կովերը նախիրին, 
վերջալոյսի շերտ մը կռնակնուն վրայ • կ ՚անցնէր նախրա-
պանը՝ դ ե ռ նոր ծնսւծ հորթը գրկին՛ կ ՚անցնէր ցուլը հը– 
պարտ գլուխ ով, էշը՝ դդումի քաղուած թուփերուն տակ 
կորսուսւծ» կ ՚անցնէին հնձուորները, ջրուորները գեղին* 
կ ՚անցնէր Հով Արութը ու կը տնտնար կամուրջին վ ր ա յ , 
որովհետեւ վարը, ջուրին մէջ սրունքնին վեր սոթ– տա ծ 
րոպիկ ոտքերով գիւղի հարսները լուացք– կ ՚ ը ն է ի ն ՛ կ ՚ ա ն ց -
նէր ե՛ւ ռէնջպէր Թորոն, լծուոր եղներն իր առջեւ ձ գ ա ծ , 
նաեւ դ ե ռ նոր րացուած րամպակի ծաղիկը արախչիին 
ծալքերուն մէջ դ ր ա ծ ։ 

Թորոն գանգատ ունէր ընելիք, թ-է կոչնակը ճեղ-
քեր է ու ձայնը մինչեւ Հոդդաբ չի հասնիր։ Եկեղեցիէն 
յ ե տ ո յ Թորոն տուն կ ՚երթ՛ար, րամպակի ծաղիկը ի բ կնոջ 
երեսին, աչքերուն կը քսէր՝ բամպակը բուսցնող հողին 
ժպիտով։ Երեկոյին, ձէթ՛է ճրագին առջեւ մի քանի գը– 
լուխ «Եկեսցէ» կը կարդար ու կը պսւոկէր կնոջ քով, հ ա մ -
բուրելու անոր թ՛ուշը, բամպակի ծաղիկն արգասաւորող 
հողին պէս արգասաւորելու վաղուան լծվարը, սերմնա-
ցանը , նաճարը, քահանան, մշակը: 

Վաղը անոնք պիտի անցնէին միեւնոյն կամուրջէն, 
սերմնացանը իր սերմի գոգնոցով, լծվարն իր մեծղի գ ո -
մէշներով : 

Շաա էին իմ գիւղի ճամբաները, իմ բարի Անտո-
նիոս։ Մէկը սայլերու ճամբան Հողդար կը տանէր, ուր-
կ է , իրիկնսւդէմին, բանուորները գիւղ կը դառնային ե ր -
գով, հեքիաթ՛ներով։ Րսւրկ միջօրէի պսւհուն, երթ կրիան 
կ ՚անցնէր մժեղներու պարս մը իր վեբեւ , կը տեսնուէր 
սայլ մը , ետեւ շրջուած, դ ե ռ նոր հնձուած ցորեաններով 
լեցուն ։ Գերեզմանոցին ճամբան, ուրկէ ամէն մ ե ռ ե լ ա թ ա -
ղի ժամկոչն իր խնկամանը կը տանէր, երկնքի ճամբան 
էր, ուրկէ մեր երանելի մեռելները երկինք կ ՚ ե ր թ ա յ ի ն ։ 

Վ ֊անքին ճամբան, ուրկէ յաճախ իմ եզները արա-
ծելու կը տանէի։ Շար ի շար ծառերուն տակով կ ՚անցնէի 
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սուլելով: Կ ՚անցնէի, «Կար ու. չկար» հեքիաթի աղջկան 
ջերմութիւնով բււնկսւծ: Իմ վերեւ կ ՚անցնէր երամը վանքի 
աղաւնիներուն։ Մի քիչ հեոուն, խոզաններուն մէջ , կ ՚ ա -
րածէր րաց պղինձի գոյ նով վանքի ծեր ջորին։ 

Այգիներու ճամբան, անտառին ճամբան, թ ե ք թ ո ւ -
թին ճամբան, որոնք յաճախ սպիտակ աղջիկներու նման 
կր հանուէին ու հրճուանքով անձրեւին տակ կը մտնէին։ 

Օ՜հ, անձրեւը մեր գիւղին, լիառատ ու օրհնարեր։ 
Անձրեւը չսկսած* ճնճղուկները վանքի քիւերուն տակ կր 
մտնէին։ Տանտիկին Մարիամը, իր տանիքէն լաթերը կը 
հաւաքէր։ Ագւււսւը ծաոերուն տակով կ ՚անցնէր արագ՝ 
իր բոյնին հասնելու։ Անձրեւը կ ՚իջնէր յ ո ր դ ։ Երանիկ Աղ– 
րար չարտախ կ ՚ ե լ լ է ր ու անձրեւը կը դիտէր։ Անոր դէմ– 
քին վրայ կար գոհութիւնն ու հրճուանքը դսւշտերուն։ 
՚իսւշտի բանուորները, կիսով թրջուած, գիւղ կ ՚աճապա-
րէին՝ ճրվալներ գլուխ նուն քո յոգ ըրած։ 

Անձրեւը կ ՚իջնէր խոզաններուն վրայ , այգիներուն 
մէջ , կամուրջին վրայ , ջուրերուն ներքեւ, նապաստակնե-
րը ապաստան գտած՝ անձրեւի երաժշտութիւնը կ ՚ունկըն– 
դրէին ։ 

Անձրեւէն վերջ՝ նորէն արեւ, եւ Տանտիկին Մ ա -
րիամը սպիտակ լաթերը տանիքին վրայ կը փ ռ է ր ։ Համ– 
րաներուն մէջ՝ նորէն կեանք։ Անձրեւէն վերջ ջրաղացքի 
դուււին վրայ նոր րեււներ կը Փլէին, կամուրջի կամարին 
տակ արեւին արտացոլումը կը շարմղէր։ Անձրեւէն վերջ 
ջաղացպան ՚Նաւօն դուււին վրայ կ ՚ ե լ լ է ր , վրայէն գլխէն 
ալիւրը թ օ թ ո ւ ե լ ո ւ ։ 

Ինչպէ՜ս պատմեմ իմ գիւղին բարութիւնը հեքիա-
թային , իմ բարի Անտոնիոս, աղջիկները իմ գիւղին, ա յ -
գիները իմ գիւղին, արշալոյսը, միջօրէն, վերջալոյսը իմ 
գիւղին՛ սէրը, քէնը, հարսնիքն ու պարն իմ գիւղին» քա-
հանան, վարժապետը, վանքն ու դպրոցն իմ գիւղին, ցան– 
կապատերէն յորդող պտուղները, երգերը երդիքներէՕ 
լսուող, շօրօր քալող հարսներն իմ գիւղին։ 

Ինչպէ՜ս պատմեմ կալը, կուտը, ցանն ու ցանքը, 
ցուլն ու ցորեանն իմ գիւղին, գիշերը, որ յանկարծ նո-
րածին երախայի մը լացը կը լսուի, եւ լուսնկին տակով 
կռունկները կ ՚անցնին երկար վիզերով, կօշկակարը, նա– 
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ճարը, կապ շինողը, քոլող Արութ-ը, Կիրակոս Պաճին, Աղ-
ցանող Գեւոն, ՛Քամի Փչող Մակարը. Էրիկ կնիկ - Հււնոն, 
Տոնոն մեր գիւղին* արեւոտ օրերու թ-ո-իչ^ը աղաւնինե-
րու, մեղուներու պարսը, տօնական օրերը, գոմէշներու 
կռիւը, թ-ումրին վրայ ձգուսւծ թ-սւմբը ձիուն։ 

ինչպէ՞ս պատմեմ երկու աքաղաղներու կոիւը աղ– 
րանոցին վրայ , երկու ձիերու կոիւը արօտին մ է ջ , երկու 
մանուկներու կռիւը կամուրջ ի (ւ մօտ, երկու ծերերու հան-
գիստը արեւոտ պատին տակ, երկու աղջիկներու հնչուն 
ծիծաղը աղբիւրի ճսւմրան, երկու եղներու սիլուէթ-ը հո– 
րիգոնին դ է մ ։ 

Իմ սիրտն ալ, իմ րարի Անսանիոս, րսվստաւոր ս ի -
րահարներու սրտին պէս շէն է իմ գ ի ւ ղ ո վ ։ 

Ես կը տեսնեմ սայլերը ալիւրով բեռնաւոր, կը 
տեսնեմ ջրաղացները, որ կը դառնան, աղմկոտ ու խու լ , 
եկեղեցիին մէջ արձագանգուած եր գերու ձայնով ։ 

Կը տեսնեմ լուսնկան, որ կալին վրայէն կ՛անցնի, 
բարտիները հովին առջեւ կը ծ ռ ի ն ։ «Ջերմութ՜իւն ի ջրոյ» 
առաջին անգամ ձիւներու տակէն 1) • Սսւրգիսի քարը կը 
տեսնեմ։ «Ջերմութ՛իւն ի հ ո ղ ո յ » ։ Գոմէշներ ու ցուլեր 
թ-ումրեր կը փորեն, եւ , վիգերնին տնկած, երկինքն ու 
երկիրը կը հոսաւըտան։ 

Հիմա, իմ բարի Անտոնիոս, ինձ կ՛ըսեն, որ այն շէն 
գիւղը, դժբախտ սիրողներուն սրտին պէս աւերակ է դ ա ր -
ձեր» արագիլը Թլկանց փուշերէն վաղուց է հեռացեր, 
ջրաղացներուն ջուրը ցամքեր է ու առուին մէջ գորտերու 
դիակներ կան, ցեխերու հետ չորցած, ջուրին վար թ՛ա-
փած տեղը սարդի թ՜ելեր կան։ 

ինձ կ ՚ ըսեն , որ եկեղեցին քանդուած է» տաճարին 
տեղը աղուէս մը իր րոյնն է փորեր, մկրտութ՛եան պա-
տուհանին մէջ ա յ ժ մ կանանչ մողէգներ կը սլուըլտան ու , 
բարկ արեւին տակ, քարը կը լիզեն • րարի քահանային 
կեցած տեղը «ապրիմ մեռնիմ»ն է բուսեր, վայրի խոտ 
մըն ալ կեցած է հոն, ուր երէցփոխ Վարդանը կը կենար 
իր փոքրիկ սնտուկով՛ երկար, կարծես շիլ, անանուն խոտ 
մըն ալ Ք է լ Մինասին տեղն է տնկուեր։ Ու խոտեր ժամ– 
ուորներու տեղ ժամուորներու պէս կեցած։ 

Ինձ կ՛ըսեն, որ փլած է վարժատունը։ Դ»եռ շատ 
մանուկ, այնտեղ հեգեցի իմ առաջին գրերը։ «Ադիւսակ»ի 
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քրտինքը այնտեղ եմ թափեր, յ ե տ ո յ ՝ Գափսւմսւճեան, 
ԶապԷլ Ասատուր, Խաչկոնց, Նարեկ ու Խորենսւցի։ 

Կ ՚ըսեն, որ Մարկոսենց կողմի պատը կը մնայ տա-
կաւին, ուր դպրոցի սեւ պատն է ր . դ ե ռ կը մնայ նաեւ պա-
տուհանը, ուր Մեծ Պահքի օրերու արեւի վերջին շողը կը 
տնտնար, ու մենք կը սկսէինք հաւաքուիլ իրիկուան ար-
ձակուրդին համար։ 

րա ալլ շիյար Հի ամ նա ղհցհկ լեռ. է 

Կ՚ըսեն, որ տակաւին կիսով քանդուած սեւ պատին 
վրայ կան ու կը մնան մի քանի վանկեր, վարժապետին 
ձեռքով դրուած՝ 

Կ՛ենթադրեմ, վարժապետը դրած է , թերեւս ք ե -
րականական վերլուծումի համար՝ 

«Արարատը աշխարհի ամենագեղեցիկ լեււն է » ։ 
Ցեսայ՝ թիւեր 4+13+22– 

՚ Կ՛ըսեն, որ տուներու հատուկտոր պատերը կը մը– 
նան։ Արագիլի ձեւով կանգնած պատը Պադտոյենց տունն 
է ։ Քրիստոսի խաչելութեան ձեւ առած պատը Մարու– 
քենցն է ։ ՚ճամրուն վրայի ծառերը գօսացած են, ու տ ե -
րեւները՝ երկաթի գոյն ա ռ ա ծ ։ Աղրիւրին քովի ծառին վը– 
րայ կախուած դեռ կը մնայ գոյնը նետած վերարկուի մը 
կտորը։ Անտարակոյս, երէցվւոխին վերարկուն էր , որ ա– 
սէն տօն օրերուն կը հագնէր։ Ա յ դ րոլորին մէշ կոթողի 
պէս կը մնայ Թորկսւնց ձէթհանքին սիւնը • • • 

» Հեքիաթային երագէն արթնցող րանտարկեալ մըն 
եմ, իմ սարի Անտոնիոս, ու կը սերտեմ ժպտիլ ճիշդ այս 
գանկին պէս։ Յաճախ պատէն վար կ ՚առնեմ գայն ու կը 
դիտեմ՝ երկու ձեոքերուս մէջ ա ռ ա ծ ։ Կը վարձեմ ժպտիլ, 
ա՜խ, ինչպէ՞ս ժպտիլ անոր պէս րարի, անոր պէս իմաս-
տուն ու անոր պէս հեգնոտ։ Թերեւս մեր գիւղի, Օհան 
՚ եիկոյի գանկն է , որ եկեղեցիին մէջ «Դանիէլ» կը կար-
դար, եւ կամ Տափան Մարգարինը, որ արտոյտին հետ 
դաշտ կ ՚ ե լ լ է ր , արեւին հետ, արեւին պէս իր թեւերը կը 
տարածէր ու արտերուն մէջ սերմ կը նեաէր. • . 

Ու ես յաճախ կը մենախօսեմ առանձնութեանս մէջ , 
կը խօսիմ Հ ա մ լ է թ ի մը իմաստուն խոհերով՝ գանկը աջ 
ձեռքիս մէջ րռնած։ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Գանկը լայն ճակատով, փոս աչքերով ու մաշած 
քթ-ով կը ժ՜պտա յ միշտ։ 

Ա՜՛խ, ինչպէ՜ս ժպտիլ անոր պէս րարի, անոր պէս 
իմաստուն ու հեգնոտ։ 

Վսււյը, իմ րարի Անտոնիոս, վայրի ա յ ծ ի փոսթէ 
միլթան կը շինեմ ինձ, կը շինեմ տրեխներ։ Վաղը այս ա– 
շունի անտառէն ճամբորդի գաւագանս կը կտրեմ։ Մախա-
ղիս մէջ կը դնեմ գանկը։ Այս մենաւոր հիւղին դուոը բաց 
կը ձգեմ հովերուն ու շնագայլերուն առջեւ , ու մենք ճամ– 
րայ կ ՚ ի յնանք դէպի իմ Հայրենի գիւղն աւերակ - ես ու 
դուն ։ 

Մենք կ ՚անցնինք Պաղտսւտէն, Մսւսսւլէն, Ուրֆսւ– 
յ է ն , Տրարպէքիրէն* կ ՚սւնցնինք լեոներու ճամբէն, կը քը– 
նանանք բնութեան տարրերուն հետ* կ ՚արթ՛ննանք սւրշա– 
յոյսէն աո.աջ, ճամբայ կ ՚ ի յ ն ա ն ք աստղերա. տոմարով ու 
կր քալենք - ես ու դուն ։ 

Երբ ուղտապանները հեոուէն տեսնեն, որ ա յ ծ ի 
փոսթ– հագած մէկը , լեոներու ճամբէն, շունի մը հետ կը 
ք ա լ է , ա յ դ ՝ մենք ենք: 

Երբ վրանաբնակ գնչուներ տեսնեն մէկը , որ գ ե -
տափին ծ ո ա ծ ջուր կը խ մ է շունի մը հետ, ա յ դ մենք ենք ։ 

է ր բ որսորդը տեսնէ, որ անտառներուն մ է ջ , ան-
ցորդ մը ճաշ կ ՚ ը ն է շունի մը հետ, ա յ դ ՝ մենք ենք: 

Երբ վայրէ այծեամը սոսկայ յանկարծ ու տեսնէ, 
որ լեոներուն մէջ , առուակին քով մէկը կը ք նանայ ոլ շու– 
նը կր հսկէ անոր, ա յ դ ՝ մենք ենք ։ 

է ր բ դաշտեցին տեսնէ ա յ ծ ի փոսթ– հագած մէկր , 
որ կը մօտենայ շունի մը հետ ու կ ՚ օ գ ն է սայլը ճահիճէն 
հանելու, ա յ դ ՝ մենք ենք: 

Մենք մեր ճաշը անօթիին հետ կը բաժնենք ու մեր 
իմաստութիւնը անմիտին հետ։ Մենք գիւղերու եւ քա– 
ղաքներու մէջ կը մտնենք, կը կենանք դարպասներուն 
առջեւ, ու ես կ՛երգեմ գեղեցկութիւնը արեւին ու աշխա-
տանքին : ՝" 

՜ Օ՜հ, ե թ է գիտնան, թ է որքա՜ն րարի է այն արեւը, 
որ ամէն օր նշխարքի նման իրենց ձեռքերուն ու ճակատ-
ներուն վրայ կ ՚ ի յ ն ա յ ։ Ե թ է գիտնան, թ է որքա՜ն բարի է 
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աշխատանքը հոդին» . . Ե թ է սերտեն վանկերը արտոյտին՛ 
անոնք այլեւս պիտի չսպաննեն։ Որսորդը իր հրացանը 
պիտի ձգէ , երր տեսնէ, թ-է ինչպէս այծեամը վերջալոյսի 
պաստառին վրայ իր ձագուկներով ապառաժէն վեր կը 
ցատկէ։ 

Պիտի ըսեմ անոնց, թ է սովորական չ է խոտը, որ կը 
ծ լի ՛ ծառը, որ իր Լիւղերը երկինք կը րանայ աղօթքի ձե– 
ւով* թռչունը, որ կը թ ո չ ի կապոյտին միջով* արեւին 
շերտը, որ ամէն առաւօտ պատուհանին մէջ կ ՚ ի յ ն ա յ » ե– 
գը, որ օրն ի րուն իր արօրը կը քաշէ։ 

Ու ես պիտի երգեմ երգը եգին, արօրին, խոփին, 
երգը հպարտ գոմէշին, ցորեաններով լեցուն սայլին, ա յ -
գիին ճսւմրան, խաղողի րեռան տակ իր ականջները թոյ լ 
ձգող էշին։ Պիտի երգեմ երգը հնձուորին, կալին, հունձ-
քին, մանգաղին։ Պիտի երգեմ արեւին տակ խլրտացող 
երգը սերմին, երգը կամուրջին, առուին, ջրտուքին, եր-
գը հողէ տուներուն։ 

Առաջին անգամ, երր իմ աւերակ գիւղը տեսնեմ, 
իմ սիրտը պիտի փլի* իմ րարի Անտոնիոս։ Կոտրուած 
սրտով ես պիտի կենամ ձէթհանքի սիւնին քով ու պիտի 
հնչեցնեմ իմ երգը աւելի հգօր ու աւելի գեղեցիկ։ Աշխար-
հի չորս հովերուն ցրուած իմ ցեղակիցները պիտի լսեն իմ 
երգը ու պիտի գան։ 

Պիտի գան եօթը վարպետներ գիւղին եկեղեցին շի-
նելու համար։ Անոնք ժսւոանգորգներն են մեր հինաւուրց 
վանքերը շինող վարպետներուն։ Պիտի գան կամուրջ շի-
նող Ուստա Անսանի աշկերտները, պիտի գան հագար հա-
գար բանուորները, աղիւս թափողներ, գերան տաշողներ, 
ջուր կրողներ, փայտ կտրողներ, որմնադիրներ, տախտակ 
շինողներ, գամ գամողներ, աղիւս կրողներ, քարակոփ-
ներ, ցուիք կապողներ: 

Պիտի գան առու շինողներ, վար ընողներ, սերմ նե-
տողներ, հնձուորներ, մանգաղ շինողներ, սայլագործներ, 
կալ կապողներ։ 

Մենք րսւհերով, դհոլով, գուռնով պիտի երթանք ու 
փորենք ակը ջուրին, որ պոռթկայ յանկարծ, արտերուն 
քովէն անցնի ու նորէն լեցնէ արտն ու արօտն օրհնու-
թիւնով : 
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Պիտի գան ջրաղացպաններ, քար կռանողներ, ճ ա մ -
բ ա յ շինողներ, ա յ գ ի տնկողներ, շարական երգողներ, 
մեղուաբոյծներ,արջառ բուծանողներ ու բանաստեղծներ։ 

ճամրէն պիտի անցնին հայ աշուղները հինաւուրց 
կ ի թ ա ռ ո վ , պիտի կենան աղրիւրին քով ու երգեն ստուերի 
պէս ճ կ ա ն հասակը մեր սեւաչեայ աղջիկներուն» պիտի 
երգեն գինին, սյիտի երգեն արգասաւորութ՛իւնը մեր ա յ -
գիներուն ու հարսներուն՛ հայ աղջիկներն հեղանագ պ ի -
տի պարեն պարը եօթը ջրաղացներու։ Պարը մեղուներու^ 
պարսին, որ մայիսեան երկնքով կ ՚անցնին։ Անոնք պիտի 
պարեն յուլիսեան հովին առջեւ ճուկ եկող պարը ցորեան-
ներուն : 

Հ ա յ բանաստեղծները հանգիստ պիտի առնեն ո ւ -
ռիներու շուքին տակ, ու ՚Աարեկեան ներշնչումով բանաս– 
տեղծութիւննեբ պիտի նուիրեն կամուրջներ շինող Ուստա 
Անտոնի յիշատակին։ Պիտի տաղերգեն որմնադիրին աշ-
խատանքը, զանգակատունը կապողներուն աշխատանքը* 
պիտի տաղերգեն շսւրժունութիւնը ջրաղացներուն ու հ ա -
զար հազար բանուորներուն։ 

Ու այն ատեն, իմ բարի Անտոնիոս, ես ամէն ա ռ ա -
ւօտ արշալոյսին հետ դաշտ պիտի ե լ լ ե մ իմ վիթխարի գ ո -
մէշներով : Թեւերս ու ոտքերս սօթտած չայէն պիտի անց-
նիմ իմ հպարտ գոմէշներով։ Արեւը պիտի ճեղքի, պիտի 
կոտրի փարչի մը պէս ու լուսեղէն գոյներ պիտի թ ա փ է 
գոմէշներուս եփենոսեան կռնակնուն վրայ։– Զով հովին 
մէջ պիտի զնկան ու հնչեն երկաթեայ սամիները իմ ան-
զուսպ գոմէշներուն։ Ու ես պիտի ներկեմ հողը արեւին 
չափ բարի ու արեւին չափ արգասաւոր։ 

Օհ , մարդիկ զարհուրելի են, զարհուրելի, իմ բ ա -
րի Անտոնիոս։ Անոնք, ե թ է կոտոշներ ունենային, հպարտ 
պիտի ըլ լային գոմէշներուն պ է ս ։ Ե թ է գիշատող ակռա-
ներ ունենային, ազնուական պիտի ըլ լային առիւծներուն 
պէս։ Ե թ է գիշատող մագիլներ ու կտուցներ ունենային, 
պիտի ուզէին իրենց թեւերը երկնքին քսել արծիւներու 
պէս։ 

Ես տեսայ անոնք պատերազմի դաշտին վրայ , տե– 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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« ա յ քաղաք ներուն մէջ , տեսայ խեղճ, պսւրտուող ներուն 
կմախքները ճամբուս վ ր ա յ ։ 

Մարդիկ ահաւոր են ու զարհուրելի, իմ րարի Ան– » 
աոնիոս: 

Երբ իմ աւերակ գիւղը հասնինք, անոնք իրենց գը– վ 
յուխները որջերէն դուրս պիտի հանեն։ Երբ ձէթ-հսւնքի 
սիւնին քով կեցած հնչեցնեմ իմ երգը հգօր, անոնք արե– 
ւէն թ-սւգնուոդ խլուրդներու պէս իրար պիաի անցնին, 
պիտի ԸԱան ամբոխ ու վրաս պիաի խուժեն՛ ո՛րը մ զ կ ի թ -
ներէն, ո՛րը դսւշտերէն, ո՛րը ճսւմբաներէն, ո՛րը բիրերով 
զինուած, ո՛րը սուրերով։ Անոնք քարերով, բռունցքներով 
պիտի ծեծեն զիս, եղունգներս պիտի քաշեն, շամփուրնե-
րով կռնակս պիաի այրեն, սուրերով կողերս պիտի ծակ– 
ծըկեն ու պիտի գամեն զիս ձէթ-հանքի սիւնին, այն հսկայ 
սիւնին: 

Եթ-Է ճամբորդներ տեսնեն հեոուէն, աւերակ գիւղի 
մը մէջ ձէթ-հանքի սիւնին խաչուած դիակ մը, ա յ դ ես ե մ ։ 

Եւ դուն, իմ բարի Անսանիոս, գիշեր ժամանակ, 
գանկին մօտ ու ոտքերուս ներքեւ կծկուած, դունչդ դէպի 
երկնքի ամեհի պարապութ՛իւնը, պիտի ոռնաս երկնքի ու 
երկրի ձայնով։ 

Այն ատեն միայն, իմ սիրելի Անտոնիոս, ես պիտի տ/ 
կարենամ ժպտիլ րարի ու իմաստուն հեգնանքով մը, ճիշդ 
այս գանկին պէս, ճիշդ այս գանկին պէս* • • 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ 
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Վերքին տասնամեակներոլ մեր Հա-

յեցի գրականութեան այս ամէնէն զտա-

րիւն ղրաղէտր, ^ամաստեղ, որ այսօր 

Հայ 7Րո՚ԼԷ Ւր ս՛իրամորմոք պանդրիւ– 

տու թե ան ոեւը կ՛ապրի Հեռաւոր Ա— 

մերիկայի Հոսթըն քաղաքին մ է ք , ծր– 

նտծ է աօ-ին, խարրերդի Փէրչէնճ գ ի ւ ֊ 

ղր ; ք^ուն անունով կր կոչոլի 4,0/1/բար-

ձում կեչենեան ։ Ընտանեկան անոէններոլ 

ՀամաՀիւսութեամր՝ դրական ծած կանո լ– 

նը եղած Է Համաստեղ ւ Գիւղական Հին 

եկեղեցիի աւազանին մէք մկրտուած Համ-

բարձումը, այսօր, ա՛լ վաւերական, 

ա՛ լ բոլորով ին Հասուն դրական դէմ ք 

մրն է արդէն, <(\)պիաակ Զիալոր-ֆին րս– 

քան չեքի Համաստեղն է արդէն, մեր 

զանէ/ուածին ոլ մտաւորականոլթեան 

կողմ Է Հա լաստ բա պէս վւնտոոլած Հեղի-

նակն է արդէն յ Ապացո՞ յց կ՚ուղէք» ա– 

Հաւասիկ 

Երբ շատ մը գրողներու իլբաքան– 

չիւրին Համար կ՝ըսոլի թէ «Այդ մարգը 

ինչո՛ւ կը զբէ՚ձ , Համաստեղի Համար ես 

Հարիւր անգամ լսած եմ • վինչո^ւ Հա-

մաստեղ սկսած է չգրել) ւ Ւրաւունք ու-

նի Հարցնողր, ով որ ալ րլլայ ։ Մեր աշ– 

խարՀաբաբ մատենագրութեան սիւներէն 

է Նոփաց ԱշիարՀի այս գիւղացին եւ լոյ– 

սի ու Հաւատքի աստղապա յծաո. նշան 

մը դրական ամլութեան այս գէչ օրե-

րուն , երբ մ եր բոլոր արժէքները, ետել 

ետելի սկսած են գէակի վերած ուի լ , 

Սփիւռքի խալար պայմաններուն տակ։ 

Համաստեղները պէտք չէ լոեն • անոնց 

լռութիւնը մտաՀոգիչ է , երբ ազզային 

այնքան շքեղ առաքինոլթիլններ, կը 

տեսնենք թէ ինչպէս ծովամոյն կ՚ըչլան, 

տասնամեակէ տասնամեակ է 

համաստեղ արուեստագէտի գերըն-

տիր տաղանդ մըէւ է , որ տունէն ա պրուս– 

սւը կը Հոզայ ղինկօկրաֆի գործ ընելովէ 

Նիւթական ապաՀովոլթեան տեսակէ– 

առով, բարեբախտաբար ազգային վարժա-

րանի մը մէք ուսուցիչ չ է , եւ, նորէն բա-

րեբախտաբար , երկար տարիներէ ի վեր 

Միացեալ ՆաՀանգներոլ մեծ Հանրապե-

տութեան քաղաքացիներէն է , որով զերծ՝ 

«յլառն Հացիֆ անախորժ մտաՀոգոլթիւն– 

ներէ, որով^ արտօնուած, կեանքին դո– 

նէ մէկ կողմին Համար շատ սեւ եզրակա-

ցութիւնն եր չՀանելուէ Ամուսնացած է• 

ունի երկու *"ղքիկ ու սեփական տոլն մ ը , 

Միտֆորտ, որ Պոսթընի մէք մեծ թաղ 

մրն է , կ՚րսեն։ Կը պատմեն թ է , դործէն 

ետք, ղրեթէ ամէն օր, կ՚երթայ «(.Հայ– 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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րենիքիի խմրագրատոլնըդ որ ամէնէն մօ– 

ս*իկ եւ. մանաւանգ մուտքը Հնարաւոր Հա-

յաստանն է ա յնտեզ է 

Համ աստեղէ կեանքէն մ ասին լա յն 

տեղե կութ իւններ չունի դեռ., եւ կարծեմ 

դժոլար կ՚ունենայ մեր գրականութիւնը, 

որ միշւո ալ դժբախտ եզահ՛ է զինք մշա-

կողներուն լիակատար ծանօթութեան մէԼ: 

կարեւոր պարագայ մըն է ամբողջական 

կենսագրոլթիւններոլ պակասը մեր ԳԸ~ 

րականութեան մէԼդ եւ կ՛արժէ Հոս քիչ 

մը կանգ առնել ա յգ պարագային վրա յ է 

Համեստութեան բոլորովին Հինդ մեծ 

մասամբ Հայկական ոլ ԺամանակավրԷպ 

ըմբռնումով մ ը , Հայ գրողը թանձր վա-

րագոյր քաշած է յաճախ իր անձնական 

կեանքը շաՀագրգռող սովորական առօր՜՜ 

եա յին վ ր ա յ • Կեանքին ա յգ մ ասը նկա-

նէ ած Է մ անրոլք , կեղեւ , մ արգկա յին մ որ-

թի անարժէք Հոլովոյթ մը ամիսներու 

տարիներու եւ տասնամեակներոլ մ ԷԼ 

թաւալող: Եթէ կարելի է ըսել, տրուած 

է մեղի ցարգ Հայ գրողին ներքինը. իսկ 

արտաքինը կամ բնաւ չէ տրուած, կամ 

ալ լաւագոյն պարադային տրուած է շատ 

թերի կերպովդ Համառօտ^ Հապճեպդ 

կարծես ակամայ։ Օրովդ մեր գրական 

պարտէզները լոյս ի մ ԷԼ են դ իսկ պար-

տիզպանն երր՝ մութի է Իրենց մտերիմդ 

իրենց աոօրեայ դ ըսենք փոքր բայց այ– 

լապէս կարեւոր կեանքի մասին՝ աՀաւոբ 

կերպով ժլատ են մեր գրողները։ 

Լոլռ են ել ամչկոտ՝ գիւղական նոր– 

Հարսի չափէ Այնպէս որ ( իրենց մասին 

կամ բան չենք գիտեր , կամ գիտենք մ իա յն 

տարտամ բաներ ։ ԸնգՀանոլր տպաւորոլ– 

թէւնը յաճախ կ՝ըԱայ այն դ թէ Հայ գը– 

բոզը կ ՚ ը լ լ ա յ ան Հայր, առանց Հարազա-

տի դ առանց ազգականի , անզաւակ դ ա– 

մուրիդ խոբՀրգաւոբ տեղերէ բաներ գը– 

բոզդ գիրք տպող մարգ մը» մեծդ տարօ-

րինակ դ եւ սա կայն թչոլառ գո յՈլթիւն 

մը ւ 

Լաւ գիտենք անշուշտ ի՛ր անունը դ 

երբեմն Հօր ել մօր աոնւնն ալ, իսկ ա– 

սոնցմէ անգին բան գիտնալը տառա-

պանքներու արգիւնք է միա յն է Մ եր գրա-

կանութիւնը կը տումէ անոնց լռոլթենկն • 

կը տուժէ նախ գրականութեան պատ-

մութիւնը Հեղինակներու ծանօթացման 

տեսակէտովդ եւ դ ապա դ անոլզղակիօրէն , 

կը տուժ՛են գրական ստեղծագործութիւն– 

ները իրենք դ որովՀետեւ գրողին կեանքը 

թանկագին նպաստ մը պիտի ըլլար անոր 

ղործեբուն վերլուծման Համար դ բացատ-

րութեան տեսակ մը բանալի ։ Այգպէս չեն 

միւս դ մանաւանգ մեծ ազգերոլ գրակա-

նութիւները։ Հոնդ գրողներու կեանքին 

շՈլրԼ կը Հան դիպինք լեռնակուտակ գրա-

կանութեան մըդ ուր յաճախ պաՀ առ պաՀ 

արձանագրուած է գրողէ մը ամբողԼ 

կեանքը դ շբԼապատով միասին է 

կենսագրական ծանօթոլթեանց այս 

պակասին մ ԷԼ դ պա տասխանատոլո լթե ան 

որոշ բաժին մը ունին նաեւ Հեղինակնե-

րուն բարեկամները է որոնք առՀասարակ 

անփոյթ են այս ոլղղութեամբէ Կը սպա-

սեն դ որ բարեկամ գրողները մեռնին դ որ– 

պէսզի յօժարին անոնց մասին մէկ երկու 

դրուագ պատմել յ Արդի՛՛ւնքը յ Մեծու-

թիւն եւ կեանքի իրական արժէք ներկա-

յացնող այս անգամ բոլոր Հայ անձնա-

ւորութիւները կը մնան Հայ սերունդնե-

րուն Համար կիսած անօթ մարդիկ է գե-

րական գէմք ըլլան անոնք դ ազգային դ թէ 

յեղափոխական ։ 

0ոլսանքդ որ կեանքի ոլ գրականու-

թեան աւելի առողԼ ու արդիական ըմ– 

բըռնումով մր , այս կացութիւնն ալ% շատ 

մը ուրիշ կացոլթիէննեբոլ Հետդ Հիմնո– 

վին կը յեղաշրԼոլի յ Եթէ աւելի քաղա-

քակիրթ եւ յառաԼագէմ ազգերոլ Հետ 

քայլ պիտի յարմարցնենքդ մեր քայլերը 

պէտք չէ ըլլան միակողմանի է 

Այսքանէն ետք դ վերադառնանք Հա– 

մ աս տեղին է 

Փէրչէ՚եճ դ ուր ծնած է «Գիւղիին, 

«Անձրեւէին դ հԱ պիտակ Տէ իա լորիին եւ 

€Ա ր բազան կատակերգութեանդ Հեղինա-

կը դ Եարբերգի կարեւոր գիւղերէն մէկն 

է եղածդ կէս Հայ կէս թուրք բնակչոլ֊ 

թեամր։ Հայերը կ՚ապրէին Հոս առանձին 

թաղամասի մը մ ԷԼ, որպէս զբազՈլյք ու-

նենալով Հողագործութիւնն, ու ար Հեստ– 

նե, 
ՐԸ՚՛ 

Համաստեղի մանկութիւնն » լ պպ– 



34 1՝ԱԳԻ>1 

տանութիւնը անցած են ուստի Փէրչէնճի 

գիւղական առողք մթնոլորտին մէք* ԳԷ՚՜Դ. 

մը, ասիկա, լեռնային Հեռաւոր Հորի-

զոնով շրքապատոլած, քարաշէն եկեղեցի 

մր այդ գիւղին մ է ք , Հին սուրբերու բազ-

մաթիւ. քանդակներ, Հայ չինականի տու-

ներ, աշխատանք, կեանքի առօրեայ Հո-

ղերէ Եւ անշուշտ աղօթքէ Եւ անշՈլշտ 

վէճ : Եւ անշուշտ սէր " լ բամբասանքէ 

կեանքը իր Բ"լոր երեւոյթներով գէ*–դէ 

մր եւ ցեղէ մը արիւնին ու Հոգեբանու-

թեան վրայ կաղապարուած, ստացած՝ 

Հետեւաբար, տեղական շեշտ ուած գոյն 

մը, ժամանակին շատ մը երանգներով։ 

Հող, երկինք, մարգ% ՐՈԷՈՐԸ ՚էիշա իրա-

րու Հետ ու բոլորը միշտ պարղոլթիլն, 

քրիստոնէոլթիլն, լոյա յ Աշխատանք : Ա— 

Հա գիւղը է ուր ծնած Է Համաստեղ է 

Արդ | գրելու ք կեանքը , անոր խոր– 

Հուրգն ու շրքապատը վերարտադրելու 

տաղանդով օժտուած Հոգի մ ը , կրնա*ր 

անզգայ մնալ, կրնա՛*ր նոյնիսկ խորապէս 

չաղդուիլ ծննդավայրի իբ այս միքավայ– 

րէն, երբ մանաւանդ Հայ է այդ Հոդին, 

այսինքն, ցեղային բոլոր աւանդութիւն– 

ներով եւ արիւնի աոՀաւութեամր կապ-

ուած բնութեան պա չտամ ունքին , ԴԳաԼով 

զայն որպէս Ոլժի, խորՀոլրդի եւ գեղեց-

կութեան տեսակ մը կատարելութիւն ։ Մ ի 

մոռնաք, մենք Աօսեաց Անտառին իշխան 

ենք նոլիրած, ոլ մի մոռնաք դարձեալ 

միքավայրը ՎաՀագնի առասպելին է Հա-

յաստանի դէպի բնութիւն ու դէպի լո յս 

խոյացող ամբողք Հեթանոսութիւնը, որ 

թափանցեց նաեւ մեր քրիստոնեայ արիւ-

նին մէք։ Այսօր իսկ Ժայռեր կան, որոնք 

սուրբ են, ծառեր ու աղբիւբներ կան, ո– 

րոնք նուիրական են։ Հողին, լՈյսին, կեն-

դանութեա՛ն պաշաամունքը ունի Հայը , 

եւ Հետեւաբար ունի* Հայ գրականութիւ-

նը, յանձինս իր լաւագոյն ներկայացու-

ցիչներուն, որոնց մէք իր պատոլոյ տե-

ղը գրաւած է նաեւ Համաստեղ, աւելի 

քան կէս գաբ տ 

Այնքան իրական ու այնքան խոր ե– 

ղած է Համաստեղի կրած ազդեցոլթիլ-

նր իր գիւղական միքավայրէն, որ այգ 

րնոլթեամբ ու մարդկային կենցաղով նր– 

կարչադեղուած միքավայրը առած Ըէէաէ 

կը թուի զա յն իր Հզօր , իր Հիպնոսացնող 

կախարդանքին տակ ոլ վերածած իր Հա-

ւատարիմ մէսւիա֊էք-^էւ է Հետագային յ իր 

գրեթէ ամրողք գրականութիւնը, բացա– 

ո֊իկ յստակատեսութեան Հասած մԷսւ)աՆ– 

\Տ–ի մը երկար մէկ արձանագրութիւնն է 

կարծես, ներշնչման Հիպնոսացումի մը 

ենթակա յ ։ իր ներկայացուցած թէփերը^ 

շատ չնչին բացառոլթեամբ, թէել երրորդ 

անձեր ըլլան, բայց մենք անմիքապէս կը 

զգանք, որ անոնք գրեթէ բոլորն ալ իր 

ամրողք ական Հ.եսֆին զանազան կոտորակ-

ներն են, զանազան անուններու տակ եւ 

կեանքի զանազան տարիքներու, նա խա-

սի րոլթե անց եւ ընկերային գիրքերոլ Ժ՝է9 

ապրող հ Այդ ՐՈԷ"Ր զանազան տիպարնե-

րը , գիւղական կեանքի մը կարծես ամ-

րողք սանգխամատերը բռնող, ծնունդ 

կ՚առնեն ու կը բխին Հայեցիոլթեան խո-

րունկ Սէրէ մը, Հայկական քր ի ս տոն էա-

ցում է մը եթէ կ՝ոլզէք, որ վերածոլած 

է Համաստեղի խառնուածքին մէք ոճի, 

լիզուի, բարութեան եւ յստակոլթեան 

փիլիսոփայական կենսաՀայեացքի ։ ^ 

Համաստեղի երեւակայութեան վրայ 

զօրեղապէս ներգործած են գիւղին 

բաշէն կամոլրքները, բարտիներոլ 

օրօրուող ագռաւները, եկեղեցիին 

րակնոցի ձէթոտ գիրքերը ել գէզ մր նր– 

մ ան բաներ է 

՛քննադատական նորագոյն տեսոլ– 

քա– 

Վրայ 
շա– 

թեան մը Համաձայն, բառեր կան, որոնք 

իրենք զիրենք կը պարտագրեն Հեղինակ-

ներու, իրենց առաւելագոյն իմաստը 

Հագնելու Համար ։ Այդ բառերը անշուշտ 

ուրիշ Հեղինակներու կողմ է եւս գործած-

ուած են • այդպէս ըրալով Հանդերձ, ա– 

նոնք նոյն վարկը չունին ամէն ԳՐոդԻ 

քով: Հոն, ուր կարգ մը բառեր կամ բա-

ցատրութիւնն եր գտած են իրենց կատար– 

եալ արժէքը, կրնանք զանոնք չնկատել 

այլեւս սովորական բառ, այլ Հեղինակր 

բացատրող նշաններ ՚. 0 յա կան ի՛ր արժե– 

ւորած բառեր/» ունի , Հքոլշանեան էրր 1 

Ինտրան իրը, Զարեան իրը, ել քիչ մր 

ամ էն գրող իրը , մ ան աւանդ երր ինքնա-

տիպ է ։ Արդ, Համաստեղ ինքնատիպ է 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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ես անոր ԳՐձէն յաճախորդ եզը աւելէ եզ 

Էդ գոմէշը ւէւսելի գոմէշդ շունը աւելի 

շուն է Հարիւրաւոր բառեր կան, մանա-

ւանգ անասունի եւ րոյսէ անուններ, Հա-

մաստեղի գործին մէԼդ որոնք գրոդի՝ե 

թաքնոսած նախասիրութիւնը կը րաղկա– 

ցընեն դ ր լ լա լուի տարրերը այգ նախասի-

րութեան է 

Գիւղական Գ*ԳՐՈ9Ը. աւարտելէ ետք, 

Համաստեղ կը յաճախէ Մէզբէի Կեդրո-

նական վարժարանը դ որո էն տեսուչն Էր 

այդ ատեն աշակերտներէն շատ սիրոսած 

Արարկիրի նախկին (ՐեՀրոլժան վարդա-

պետըդ Տիղրան Աշխարհ ոլնին տ 

կեդրոնականի մ ԷԼ Համաստեղի Հո– 

բիզոնը այլեւս Փէրչէնճի կապոյտ լեոնե– 

րը էեն դ այլ Հայ գրականութիւնը՝ իր 

լեռներով, որոնք կը կոչուին Րաֆֆի , Ա– 

ՀարոնԽսն դ Վարուժան , Աէամանթօ դ 6 • 

Օչական է Ասոնց մ ԷԼ կան մօտիկ ու 

մտերիմ լեոները դ ԹլկատԷնցԷն ես ԶաՐ~՜ 

դարեանը դ որ քանի մը տարի աոաԼ վար-

ժարանին տեսոսՀն էր եղած է 

1 9 1 1 – ի ք > դ Համաստեղ կ՚ալարտէ կեդ-

րոնականը : Գրական նախափորձերը է ան-

շուշտ ոտանաւոր դսկսած է Հոս ու քաԼա– 

լերուած տեսուչէն ։ Այս ազնիւ մարդը կը 

թելադրէ իրեն չյուսաՀատիլ երբեք եւ 

գրել միշտ տ 

0աԼորդ տարին Համաստեղ ուսուցիչ 

է գիւղական դպրոցի մը մէԼդ որ Ոլնի 6 0 

ա չակերտ : Այգ տարի իր վրայ ծանրա-

ցած ՜է նաեւ եկեղեցիի արարողութիւնե-

րու մասը։ Հայրը դ նորէն այդ տարիդ 

կ՚երթայ Ամերիկա դ Հետեւելով Խարբերդ– 

ցիներոս սովորութեան յ Հ°ԲԸ թելադրան-

քովդ տարի մը ետքդ ւ Համաս-

տեղ եւս կը րոնէ ԱւԲերիկայի ճամբան։ 

կ՚երթայ ես Ամերիկան չի Հաւնիր : Կ՝են-

թադրեմ որ Հաճելի ածականներ գտած 

պիտի չ բ Ա ՚ ո յ Ամերիկան զտած մարդուն 

Համար , գոն է առաԼին տարիներուն : Այգ՜ 

քան Հեռացած դ այդքան ծովերէ անգին 

փախած, կարծես մարդու երես տեսնել 

չուզող ցամաք մը ի՛՛նչ Հարկ կար գտնե-

լու ։ ի՞նչպէս Հաւնի Համաստեղ Ամերի-

կան դ ուր քարաշէն պզաէկ կամուրԼ չկայ, 

ուր ուզած տեղդ րարտէ , ագռաւ ոլ կա– 

պոյտ խաղաղոլթիւններ չկան • գործա-

րան դ ելեկտրական լոյս ոս լեր ան չա*է 

բարձր պանքաձձ^» կան • տեղ մը վերԼա– 

պէս Դ ուր միլիոնատէր կայդ բայց Հաստ 

փորով երէցփոխ չկա յ դ Տափան Ա արդար 

չկայդ թ՛որիկ Օվան չկայ դ ՄիԼօներ չկան դ 

Պալիկ Հօր քուրն եր չկան: ք^նչպէս Հաս-

նի դ Ամերիկան դ ի՞նչպէս Համեի Գոլոմ– 

պոսի Հնդկական արկածախնդրոլթիէնը Տ 

Այգ մարդուն բախան ալ տարօրինակ 

բախտ . ինք Ա՝արկոսը կը փնտռէր , Աստ-

ուած իր դէմ Հանեց կիրակոսը տ 

Ոչ դ Համաստեղ, ինք, կ՝ընէ ուրիչ 

արարք մըդ Գոլոմպոսի արաբքէն ասելի 

դժուար եւ շատ աւելի նուիրական արարք 

մըդ գոնէ իրեն եւ իր պանդուխտ ազգա-

կիցներու Համար ւ Գիւտը կ*ընէ իր Հայ-

րենի գիւղին • չէ" որ ինքն ալ անցած է 

Ատլանտեան ովկիանոսը եւ այդ բախտա-

ւոր ալիքներէն անցնողը ճակատագրուած 

է կարծես մեծ կամ փոքր գիւտ մը ընե-

լու։ Գո լոմ պոս մեծութիւնն է% որ կը մեկ-

նի խարիսխէն դ վասն Հեռաւոր գանձե-

րու » Համաստեղ եւ Համաստեղնեբ մ ե– 

ծութիւններ են որոնք Հ եռուները նետ– 

ուած դ կը վերադառնան խարիսխի գան-

ձին դ գոնէ գրականութեան ճամրովդ երբ 

միւս բոլոր ճամբաները փակ են իրենց 

առԼեւ է 

Տարիքը դ բարձրագոյն ուսման կարգ 

մը Հնարալորոլթիլններն ոս այգ ժամա-

նակ դեռ կիսախորթ Ամերիկան՝ կը պայ-

ծառացնեն Համաստեղի գրական տաղան– 

գը դ որպէս գիւղի երգիչ : Բացակայ գիլ– 

ղը կը յստականա յ անոր մտքին մ ԷԼ, կը 

մանրամասնուի դ կազգայնանայ ; ք&՝թխր– 

մորը նետ Ուած է արիւնին մէԼդ եւ այգ 

արիւնը կը սկսի եռալ, եփիլ: 

Ամերիկեան Լղայնացնող միԼավայ– 

րին Հակազդելու լաւագոյն միԼոցը կը 

գտնէ Համաստեղ անյագ ընթերցանու– 

թիւններոլ մէԼ ։ ԱնվերԼ կը կարդայ. քա-

նի մը տարիներ կը Հետեւի դասընթացք-

ներու։ Կ՚ունենայ անձնական ճոխ գրա-

դարանդ կը մտնէ ՀՀայրենիք* օրաթեր-

թի շբԼանակին մ ԷԼ: Ասիկա պատճառ կը 

դաոնա յ որ ատեն մը ձգած գրական փոր-

ձերը վերսկսէ է 
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86 * ա գ ի \ 

1917-^ձ, «Հայրենիք»ի մէք% առաքին 

անգամ ԸԱաէով ւ Լոյ** Կը տեսնէ իր մէկ 

բանաստեղծութիւնը ։ Նոյն տարիներուն 

կր սկսի Հրատարակուիլ էՓիւնիկ) ամ-

սագիրը, որուն տեւական աշխատակիցը 

կը դաոնա յ Համաստեղ, շարունակելովդ 

դրել նաեւ ձՀայրենիքֆ օրաթերթին մէք է 

Այս շրքանի աշխատոլթիլնները, եթէ 

Հաւաքուին, կրնան լալ Հատոր մը կազ-

մել*. 

Համաստեղի այս շբքանը կրնանք կո– 

շել որոնումի շրքան։ Կը փնտռէ իր ճամ-

բան , կը փնտռէ իր ոճը, կը փնտռէ ոճին 

Համար ենթաՀող մըտ 

1920՛^ ( Համաստեղը կը գտնենք 

Նիւ Եոբքի մէք 

» ՈլՐ կը. մնայ տարի մը 

եւ ուր կը Հանդիպի ոլ կը մտերմանայ 

Հք իրվանզադէին ։ Տարուան մը մտերմիկ 

ԳՐոյ9*՚երը Շ իր վան զադ էին Հետ բախտո-

րոշ նշանակութիւն կ՚ունենան Համաստե-

ղի Համար, գրական վերջնական ուղղու-

թիւնը ճշդելու եւ անոր Հարազատ, Հ ա – 

յեցի եւ իրապաշտ նկարագիր մը տալու 

տեսակէտովտ Այնպէս որ, 1930-^ն երր 

Համաստեղ կը Հանդիպէր Աւ• իսաՀակ– 

եանին, վերքինը կը սիրէ կրկնել եղեր 

Եիրվանզագէի խօոքը թէ Հես Փրկեցի 

Համաստեղը|> է 

Համաստեղի գրեթէ բոլոր կարեւոբ 

երկերը լոյս տեսած են <Հայրենիքֆ ամ-

սագրի մէք։ Գրական յարատեւութիւնը, 

իր իսկ խոստովանոլթեամբ ք կը պարտի 

« Հ ա յրենիքֆներ ոլ խմբագրապետ Ռ ՚ Գ ա ր – 

բինեանին • առաքին առթիլ իսկ ՚, ՜լալա– 

պէս կ ըմբոնէ ու արդար գնաՀատութիւ-

նը կ՚ընէ քհ ՚ Գարբինեան, տաղանդաւոր 
ա յս գիւղացիին է 

Համաստեղի Համառօտ կենս ագրո լ– 

թիւնը ընողներէն մէկը, բաւական իրա– 

ւացի կերպով կը նկատէ, երբ կը գրէ թէ 

Համաստեղ դերազանցապէս Հայ գրող է* 

կը նմանի ան Արշակ թագաւորին, որ երբ 

կեցած է Հայկական Հողի վբայ, առիւծ 

մըն է . օտար Հողի վրայ ան կը տժդու-

նի : Տա յան ուած այս տեսակէտը մենք 

քիմիա բանա կան տարազի մը վերածե-

լով՛ կրնանք գործածել բոլոր Հայ գրող-

ներուն , եւ, ընդՀանրապէս, գրողներուն 

Համար , Է՚եէ ազգի ալ պատկանին անոնք է 

Այսպէս - Գրական տաղանդ + մարդկա-

յին Հոդի ՜Ւ ազգային ընդՀանրական ին^ 

նատպութիւն* Հաւասար է իրաւ գրողի ւ 

Գրականութիւնն ոլ մեծալ մասամբ ամէն 

արուեստ , Համամարդկայինին Հասնելու 

որպէս մէկ ու միակ ճամբայ1 ունի ն ցեղն 

ու գրողին Լկամ ոեւէ արուեստագէտի՝) 

տաղանդի մէք թա թաւուն Հոգին ւ Գի ա ու-

թի ւնն է , ել ոչ թէ գրականութիւնը, որ 

Համամարդկայինով կը սկսի ոլ Համա-

մարդկայինով ալ կը վերքանայ, առանց 

ազգութիւն ունենալու, մնալով միշտ ա– 

ռարկայական է 

Գ Ո Ր Ծ Ե Ր Ը * 

Ցարդ Հրատարակած իր գործեր էն ե– 

թէ զանց ընենք սկզբնական չրքանի քա-

նի մը պարզ նախափորձերն ոլ կարգ մը 

չափածոյ գրուածքներ, որոնք զինք կր 

շեշտեն, առանց սակայն իր տաղանդին 

ծ իրը ընդարձակելու, կ՚ունենանք մեր 

առքեւ գրական մեծապէս կարեւոբ ար-

տադրութիւն մը, որակի եւ քանակի 

կրկնակ արժէքով յ Ան ունի երկոլ վէպ, 

վերքինը («Սպիտակ Ջի աւորֆը) Հազարէ 

աւելի էքերու վրայ ծաւալած, պատ մր– 

ւածքնեբոլ երկու միքակ ծաւալով Հա-

տոր , դուրս մնացած տասնեակ մը պատ– 

մըւածքներ , հԱր բազան կատակերգու– 

թիւնֆ անունով եր կա բա շունչ ու տաղա-

չափուած գործ մը եւ Հոս Հոն ցրուած 

բազմաթիւ էքեր % 

Համաստեղի ստեղծագործ ած թիփե– 

րը | կրնանք Հարիլրէն Հարիլր ապա Հով– 

ցընել ձեզ, այնքան շատ են, որ իրօք, 

կրնան մեծ ՀանգիսասրաՀ մը լեցնել ։ 

իսկ խնդիրը բոլորովի՛ն կնճռոտ Հանգա-

մանք կը ստանայ, երբ փորձուինք զա-

նոնք տեղալորել սրա Հին մ է ք , հա-

մաձայն իրենց ներքին արժանիքին է Նախ 

քան այդ տիպարներու գրական գնահա-

տութեան, տանք Համասաեղի գործերը 

իրենց ժամանակագրական կարգով է 

Համաստեղ սկսած Է պատմոլածքով 

տպուի լ 1921 թուին, երբ 26 տարեկան 

Էր. ատկէ առաք, գրեթէ բոլոր սկսնակ-

ներուն պէս, կը գրէր քերթուած I իր 
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ռաԼին պատմ ուածքը, տպոլած Հ.Հայրե– 

նիք՛» օրաթերթի 1 9 2 1 Մարտ Ճ Տ ֊ ի թիվն 

մ ԷԼ, կր կրէ ճՇէն գիւղի հին օրերէն» 

խորագիրը ւ Այս կարճ ու գիւղական երա-

նելի օրերը պատկերացնող պատմուած– 

քէն տարի մը ետք, 1922–^՛ է նոյն օրա-

թերթին մէԼդ Համաստեղ կը ստորագրէ 

հետեւեալ Հորս պատմոլածքները* €Զոհը 

Կար Ամուն էր» , ՀձԱստըղկան սայլը» » 

«՚Նապաստակի մը օրագիրը» եւ վ$ափան 

Մարգարը» ք Նոյն տարուան Նոյեմբերին դ 

երր կը սկսի «Հայրենիք» ամսագիրը հը– 

րաաարակոլիլ, Համաստեղ կը գաոձայ 

անոր մնայուն աշխատակիցը է Ամսագրի 

առաԼին թիլին մ ԷԼ*լոյս կը տ եսնէ <Ձա– 

լօն», գիւղական ազնիւ ու քաԼ շունի մը 

կեանքը պատմող։ կարճ ընդհատումնե-

րով , ամ սագրին մ ԷԼ երեւին անկէ ետք 

Համաստեղի բոլոր կարեւոր գործերը -

տասնեակներով պատմուածք, երկու վէպ 

եւ «Սրբազան կատակերգութիւնը» կամ 

<Տ,Այծետոմար»ը < 

ք*ր ստեղծագործական կեանքի առա– 

Լին հնգամեակին իսկ (1921-25), Համաս-

տեղ կրցած Է արդէն ինքզինք պարտա-

գրել որպէս տաղանդաւոր գրական գէ՚^ք 

եւ առաԼնակարգ գիւղագիրդ շատ մը կող– 

մերով իր նախորդները գերազանցողէ 

Պատմուածքներու մեծ մասը ամփո-

փած Է երկու հատորներու մԷԼւ 1924–^է» 
Պօսթընի մ ԷԼ լո յս տեսաւ Հ.Գիւղը», իսկ 

յա Լորդ տարին, Փարիզ, ապուեցալ ա– 

նոր ՀԱնձրել»ը է 

1925–է՜է» 1931 Համաստեղի գրական 

դործոլնէութիւնը կը դանդաղի կարծեսդ 

պատմուածքներու թիլը կը սկսի ցանցառ, 

դաոնալ X Արդեօք ի^նչ կ*ընէ ՚ Մ եր գրա-

կանութեան մ ԷԼ իբրեւ արդէն կազմսւ– 

ւորուած գրագէտ մուտք գործող այս 

պա յծառ է ա յս գիւղացի առողԼ երիտա-

սարդը արդեօք մթագնելո՞ւ, տժգունե– 

լ ո ՞ ւ , ցամքելո՛՛ւ վտանգին տակ է , թէ 

նոր լոյսերոլ նուաճումին կը պատրաստ-

ուի է Նման մտածումներու շարք մըն է 

որ կ՚այցելէ չատեր ուն միտքը՛. Պատաս-

խանը մարգոց միտքը էաբ^բկոաԼ ա / " հար-

ցումներուն կը տբոլի 1931–/»Տ՛ * 
1931-^Տ», Համաստեղ հրապարակ կ՝ի^~ 

նէ որպէս վիպագիր I 4.Հայրենիք» ամսա– 

դիրը ք քանի մը տարիդ յա Լոր գա կան թի-

լերու մ ԷԼ առատօրէն տեղ կու տայ հԱ պի-

տակ Զիաւորը» անունով այս մեծադղորդ 

վէպին դ որ հեղեղօրէն կ՛աճի տարինե-

րու յ տեղերու եւ տիպարներու մ ԷԼ է 

19Տ&–ին յ ստեղծագործական յարա-

բերական ծուլացում Է մը ետքդ կը հրա-

տարակէ ՀՀայրենիք» ամսագրին մ ԷԼ, 

կարեւոր իր մէկ գործը դ - ՀԱ ր բա– 

զան կատակերգութիւնը» որ հեղինակին 

խոստովանութեամբ դ շեղում մըն է իր 

գրականութեան հիմնական բնոյթէն է 

Ցիշեալ գործելւէն դուրս ք Համաստեղ 

ունի զրոյցներ եւ քանի մը քննադատա-

կան է Լեր | ուր գրական դատողութեան 

մը փաստը կայ աւելիդ քան հիմնական 

գործդ տաղանդի մը ուրիշ մէկ երեսը 

արժելոբող է 

Այս ԷԼերը թոյլատոլ չեն հեղինակի 

բոլոր գործերսւն թուումը ընելու եւ 

դատումներ ձեւակերպելու է երեւան 

բերելու համար գրագէտը դ մար-

դու եւ արուեստագէտի իր ամբողջական 

կշիռով դ ընդգծելու անոր բոլոր մեծ ու 

փոքր արժանիքները, մ ատնանշելով նո յն 

ատեն տկարդ նիհար եւ խոցելի կողմերը դ 

որոնցմէ զերծ չէ որեւէ տաղանդ, որչափ 

ալ մեծդ ամուր եւ համաչափ ըլլայ անէ 

Օրովդ 

Համաստեղի գլխաւոր արտադրոլ– 

թիւններոլ թուում Էն ետք, փորձենք հի՜ 

մա գնահատական թռուցիկ ակնարկ մը 

նետել այդ արտագրութեանց գրական 

արժէքին վրայդ կարենալ յստակօրէն 

տեսնելու համարդ թէ արժանիքի է*նչ 

խարիսխներու վրայ կեցած է գրագէտին 

տաղանդը է 

Մարդիկ կան դ մանաւանգ գրողներ է 

որոնք իրենց գործով ու Հետաքրքրու– 

թիւններոլ տեւական լարումով մը գէպի 

որոշ ու միակ նիւթ մըդ կը վեր ածուին 

տակալ մեր մտքին մ ԷԼ այգ նիւթին տե-

սակ մը հոմանիշ արտայայտոլթեան ւ 

Այսպէս. եթէ ուզենք դ կրնանք պզտիկ 

բառ—գրքո յկ մը կազմ ել, կարգ մը յա– 
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տուկ անուններու դիմաց իրենց գործին 

խաացեալ իմաստը էապէս բացատրող 

Հասարակ անուններ դնելով ։ Օրինակ • 

Մ. իքորենացի = Հ*"յոց Պատմու-

թիւն։ 

գ . Նարեկացի = Աղօթք է բացատ-

րութիւներու Հեղեղ եւ. ուժգնութիւնէ 

Աիամանթօ - Դիւցազներգութիւնէ 

Արովեան , Րաֆֆի , ԱՀարոնեան = 

Հ « # յ ր ե ն ա ս ի ր ո լ թ ի ւ ն , յեղափոխութիւն եւ. 

վիշտ: 

Օշական՝ կիրք 1 

կրճատելու Համար շարքը, ըսենք է 

Համաստեղ ^ ւ ^ $ 

1925–ք& ասդին, աբտասաՀմանի մէք 

ոեւէ բանիմաց Հայ ընթերցող, գիւղ 

բառին Հանդիպած է ,իր ենթագիտակցու-

թեան մէք Հնչած է նոյն ատեն «Համաս֊ 

տեղֆ անունը : կարելի* ^ ասկէ ետք խօ-

սի լ Հայ գրականութեան մէք գ է ՚ ֊ դ ի մա-

սին , առանց որ առա ըն Հերթին Համաս-

տեղ ներկայանայ խօսողի մտքին : Երբե՛ք * 

Պիտի ներկայանայ Համաստե՛ղ ր, յէ– 

աո^ միայն մեր միւս գիւղագիրներր է Ու 

ասիկա պիտի ըլլայ այսպէս, տաղանդի 

Հարցէն անկախ, տեղ տեղ այդ Հարցը 

երկրորդական փլաՕ–^ վ ր ա յ ձգելով։ 

ժամանակագրական կարգն իսկ ^ք™ 

նաբերաբար կ՚ալրոլի Հոս , ել կը ստեղծ– 

ուի որակի ու Հետաքրքրոլթիւններոլ ու-

րոյն կարգ մ ր գ որուն մէք առաքին տեղյը 

կը ղրալէ Համաստեղ յ Տաղանդին առա– 

տութենէն աւելի՝ տաղանդին Ուղղու-

թիւնն է պատճառը այս բանին։ Այսպէս 

Համաստեղ գ ի ՚ ֊ ղ ը նոլաճելէ առաք, 

Հոգեպէս նուաճուած է գիւղով։ Գիւղն է 

կարծես, որ գերմարդկային գիտակցու-

թեան բազմաթիւ պայծառ պաՀերու մէք» 

ուզած է եւ յաքողած ինքզինք իրագործել 

զրագէտի ներշնչումին ու գործերուն մէք ։ 

կը փաստոլի ասով ՕշակՀսնեան տեսակէ-

տին անսխալականութիւնըէ գրական ար-

ժէքներու այգ եզական խուզարկուին բա-

ռով1 իրաւութիւնը ։ 

Մինչ ուրիշ գրողներու Համար գիւղը 

կարեւոբ նիւթի մը պակասը լրացնող Հա-

զիւ թէ նա խաս ի րո լած նիւթ մըն է , գր– 

բա կան կարգ մը կաբոզոլթիւններ արժե-

ցընելու, Համաստեղին Համար պարագան 

գրեթէ շրքուած ձեւով կը ներկայանայւ 

Գիւղը Հգ°Ր ձգողութիւն մըն է , անոր 

բովանդակ էութիւնը իր լուծին տակ պա– 

Հող, եւ, ատով , գրական կարգ մը կարո– 

ղոլթիւններոլ Համեմատոլթիլնները ընդ-

լայնող, զօրութիւն ու թափ տոլող ։ Հե-

տեւաբար , մեր գրականութեան մէք գիլ– 

ղագբութեան ունեցած ժողովրդականու-

թիւնն ու բացառիկ վարկը չեն, որոնք 

ճամբա յ Հանած են Համաստեղյա գիլղա-

գիր դառնալու է Այ Լ > Հայ կորս ուած գիւ-

ղը վեր ած ոլած Է իր մէք կրօնական քերմ 

զգացումի ել պարտագրած զայն գրելու: 

Ջենք ուզեր մէքբերոլէքներով խճողել այս 

կէտը, ըսուածը փաստելոլ Համարէ Կըր– 

նանք շեչտել սա կա յ ն , որ Հայ գիւղի Հա-

սարակ անկիւն մ ը , ծառ. մը, քար մը, ա– 

նասունի մը անունն ոլ ապրած պա Հը՝ 

կիրք են Համաստեղի մ է ք , " է ր % քերմ ո լ– 

թիւն, նկար ու ներքին նուագ, եւ դեռ 

կրնանք աւելցնել այս կարգի աղոլոբ բա-

ռեր ուն չարքը I 

Կրնան ուրիշ գրագէտներ եւս գիւ-

ղական կեանքը նիւթ ընտրել իրենց եւ 

յա քողի լ որոշ չափով , ինչ որ եղած է ար-

դէն » բայց վերածուելոլ Համար նիւթին 

Հոմանիշ մէկ արտայայտութեան, այ-

սինքն ըլլալու Համար Համաստեղ, պէտք 

է իրենց գրական քերմ ութ եան բարձրա-

գոյն մէկ Լափը Հոգեկան անխաթար ի-

րաւութեամբ մը գործածուի գիւղը Հա– 

րազատութեամբ տալուն մ էք : Օշական , 

պարզապէս օրինակ մը տուած Ր / ք ա / ո ւ 

Համար ըսենք, գիւղ ու գիւղացի չէ՛ տը– 

լած մեր գրականութեան • անշուշտ որ 

այո, անշուշտ որ տուած է գիւղական 

կեանքը, յաքողութեամր, աեղ տեղ գե-

րազանցելով իսկ Համաստեղը• բայց, ե– 

թէ յայտն ենք, թէ Օշական նուաղ ներ-

կայացուցչական դէմք մըն է մեր գիւղի 

ղրականութեան Համար քան Համաստե– 

ղը, թող ոչ ոք գայթակղիէ ինչո՛ւ– 

Որովհետեւ, ըստ մեր կարծիքին, 0– 

շական իբ իմացական Հեաաքրքրութիւն– 

նեբոլն Հեղեղով, սեփական տաղանդի 

գուբս յորգեցալ, գնաց Հե-

ռու , տար ածուեցաւ, խորացաւ է մթնցալ 
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ու տագնապեցաւ. ընգՈլնակոլթիւններոլ 

Հոսանքի մը մ ԷԼ, եւ փոխանակ ընաըր-

ուած նիւթը իրագործելու, ան իրագոր-

ծեց աւելի ինքն իր աաղանգը է Աւելի 

պարզ • ճամր այ ելած իր գրական նիւթե– 

րը կերակրելու մ աքով, կոլ գայ տեղ մը, 

ուր ան Նիւթե ր ը կեր կ՚ընէ իր անյագոլրգ 

տա զանգին ւ Արգարել, Օչականի գրակա-

նութեան մ ԷԼ սկսալ ՀետզՀետէ շեչտոլիլ 

այն4 որ զիւղացին ա՛լ պատրուակ մը 

եղաւ լոկ իրեն Համ ար , ամբոգ Լական 

մարգոլ թափանցումին նպաստողւ իր 

տա ղան գի ճամբուն է այսինքն կեանքին 

մէկ փոլլն է գիւղացին , ել Օչականի մա-

նաւանգ ՛Լեր Լին գործերը զայն կը նկա-

տեն ամբողջական մարգոլ Հոգիին մէկ 

շերտը, մէկ դրուագը դ մէկ նօթը է Գիւ– 

ղացիի Հոգիին մ Է 9 Էն 0 լա կան չի վարա-

նի ր երբեք երթալ գտնելու պարզապէս 

մարգոլ Հոգին ւ Գիւղացին ու գի՚՜ՂԸ ճամ-

բա յ մը չեն Համաս աո եղին Համ ար , ա յ լ 

արուեստի նպատակ մը I Անոր ճիգը իր 

նիւթին չր Լք գիծ՛ը պաՀ ելուն , ամրացնե-

լուն և. անոր մէԼ կարելի չափով կեանք ոլ 

պայծառութիւն ներմուծելուն մ ԷԼ կը կա-

յանա յ : Որպէս կեանքի աչխարՀագրա-

կան անկիւնդ Համաստեղ կապուած է 

գիւղին, իսկ կեանքի որպէս Հոգեկան 

դիմագիծ՝ ան անքակտելի սիրով միա-

ցած է Հա յ շինականին է 

ՀԱ պիտակ Ջ իա լոր՛ձին մ ԷԼ, երբ գիւ– 

ղայինէն երբեմն երբեմն փախչելու ա– 

ռիթ , արգաբացոլմ ել տեղ տեղ պարտա-

դրանք իսկ կայ՝ Համաստեղ չի կրնար 

ձերբ ազատոլիլ իր տաղանդը կազմող 

Հ իմնական գիծեբէն է Կը յոբգի 0Լակա-

նէն տարբեր յորդումով մը• այսինքն 

յորդում կը պա աճառ, է նաեւ իր գիւղա-

ցիներու տիպարին ։ Անոնք դ այդ գիւղա-

ցիները , ուր ալ երթայ, կը Հասնին ի– 

րեն , կը վազեն իր տաղանդին չափ արագ, 

մերթ ետ ձգելով իսկ զիրենք իրագործող 

Հեղինակին տաղանդը է Հոգեկան Հաւա-

տարմութիւնը իմացականէ աւելի արե-

նա կցական էդ Համաստեղին եւ իր գ^ւ– 

զացի տիպարներուն մ ի Լել է Այգ Հաւա-

տարմութիւնը ամէն տեղ կը սաստկանայ, 

եւ ժամանակաւոր ա պաՀ ար զան մը իսԿ 

գիւղացիներուն Հետ, կարգ մը առիթնե-

րով անՀրաժեշտ կը դաոնա յ դժոլյսր, 

չըսելու Համար անկարելի է Համաստեղ 

ճակատագրուած ըլլա յ կարծես ո Է~գէլ~ 

՛Լաց ի ի մ ԷԼԷն իսկ գէ^Դ^ցիէ Հոգեյատա-

կով թիփեր տալու է Իր գործին կոտորակ-

ներուն մ ԷԼ կը տուժէ երբեմն այս ձեւով դ 

բայց կը Լա Հի անկասկած ամբոզԼոլթեա– 

նը մ ԷԼ, տաղանդի խելացի տնտեսոլ– 

թեամբ մըդ առանձնանալովդ ինքնանա-

լով ու պարզապէս բիւրեղանալով շարու-

նակ , որպէս սւնռւն եւ գրական որոշ կալ-

ուածի մը որպէս բացառիկ հ մ ա յ ք Տ կեդ-

րոնաձիգ տաղանդին առաւելութիւնը թե– 

րեւս այս մէկը կեգրոնախոյսին վրայ է 

կու տանք իր բնական Հունը պաՀ ած 

այս տաղանդին կարգ մը իրագործումնե-

րը՝ անոր պատմուածքներուն դ վէպերուն 

եւ ՀԱրբազան կատակերգութեան> մէԼէ 

Ու տրուած րրա/ով որ իբրեւ գրական 

յաԼողոլածք՝ պատմոլյսծքները մեծ մա-

սով իրարմէ Հեռու չեն մնար դ պիտի բա-

ւականանանք անոնց քանի մը Հատին մէ– 

Լէն տալու Հեղինակը իր արժանիքներուն 

ցայտուն կողմերովդ որպէս պատմուածք 

գրող ; ԱՀ աւասիկ -

Չալօնւ - Գասականոլթեան պայծառ 
շր Լա գծով պատմուածք մը ասիկա , ուր 

ամէն ինչ շօշափելիօրէն պարզ է ու կեն-

դանի , խոբապէս ուսումնասիրուած դ Հո-

գեբանական բաւարար թափանցումի մը 

ենթարկուած է Համակրանք դ տեղ տեղ Հո-

գեբանական գիւտերու Հանդէպ զարմա-

ցում եւ գրեթէ միշտ Հիացում պարտա– 

գրող տասներկու ԷԼ եւ այս պատմուած– 

քըդ որ ծերացած շունի մը ° բ ե բ ը կը 

պատմէ մեզի է Հոս անցողակի յիշած ըլ-

լանք , որ կենգանիներըդ եւ անոնց մէԼ 

մասնաւոր արար շուները Համակրանքը 

կը վայելեն Համաստեղին եւ ունին քովը 

գրական խոշոր վարկ ւ Զալօն , Որպէս գը– 

ր ական յաԼողոլածք դ ամէնէն կենդանի 

մէկ ապացոյցն է մեր ըսածին դ ոլր Հա-

մաստեղ ի յայտ կու գայ որպէս դիտե-

լուդ թափանցելուդ եւ պատմոլածքին 

շէնքը աղիւս առ աղիւս ճարտարապետե-

լու սքանչելի վարպետ մը է զինուած՚ 
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թէքեէքին անհրաժեշտ բոլոր գլխաւոր 

տուեալներով ։ 

\քեր, բաբէ, վեհանձն ու ազնիւ ը ղ ֊ 

գԽցոլմներով աո զոր ուած շուն մըն է 

Զալոն, որ Հասարակ անասուն մը րԱա– 

լէ ետք, քիչ մը բանաստեղծ է կեանքին 

Հանգէպ ու քիչ մը փիլի»ոփայ\ Գոլք, 

պատմոլածքը կարդալէ ետք է պիտի նր– 

կատէք, որ գիւղի բնակչոլթեան անՀրա– 

ժեշտ մէկ անդամն է Զալոն, խանութպա-

նին , Հողագործին ու երէցփոխին չափ 

անՀրաԺեշտ, իբրեւ կեանքի տարր, որ 

երբ կայ, կեանքը յաւելում մը կրած է 

գիւղէն ներս, երբ կը մ եոնի, կարեւոբ 

ներդաշնակութիւն մը խանգարուած է 

գիւղին մէք ։ Մարդոլ Հոգին վիրաւորե-

լու մտածումէն բոլորովին հեո֊ոլ ենք, 

երբ կարեւորութեան Հաւասարութիւն մը 

կը գիտենք ծեր չունի մը գոյութեան եա. 

մարդկային էակներու միքեււ Գիւղին 

պարզ, նախնական ոլ նահապետական մ ի– 

քավայրէն այդ բանն է որ կը բխի, եւ 

Հեղինակը յաքողած է միքավայբի ա յգ 

բխումը Հարաղատօրէն ու կարելի լոլսա– 

լորոլթեամբ մը տալ մեղի ւԳիւղը ,ընդու– 

նինք որ քաղաք մը չէ բնաւ. • գիւղին մ էք 

կեանքին բոլոր միաւորները մօտ են իրա-

րու է լրացուցիչ են իրարու., ել կ՚ապրին 

տեւական փոխաղդեցոլթեան մը մ էք: 

Կենդանիները ու նուազագոյն չափով մըն 

ալ բոյսերը կը մարդկայնանան X &ւ Հա-

մաստեղի Զալոն, շուներու մէք բացառիկ 

շուն մը, կարծես բնազդական ազնիւ ճիգ 

մը ունի Հեռանալու անասունի Հունէն, 

մտնելու Համար մարդկային Հոլնին մէք։ 

իր նմաններէն աւելի* ան վարդիկը կը 

փնտռէ , մարդոց կը մօտենայ, անոնց կը 

Համակրի ։ է լ ասիկա շինծու չ է , արուես-

տական չէ բնաւ չունի այս տիպարը » Աեր 

մ է քէն ով որ Զալօ մը չունի բա յց գոն է 

շուն մը ոլնի՝ կրնայ վաւերացնել մեր 

ըսածը : 

Զալոյի նկարագրութեան ու կեանքին 

առրնթեր եւ Զալոյի կեանքին յս տա կու-

թի ւ.ն բերելու մտաՀոգոլթեամբ տրուած 

են նաեւ գիւղական կարգ մը տիպարներ, 

խոշոր գիծերով անշուշտ, եւ որոշ չա-

փով միքավայր շինող բարք, կենցաղ, 

տեղագրութիւն | 

կայ պատմուածքին մէք գիւղին ժամ-

կոչը , որ% ըստ Զալոյին, բովանդակ 

տիեզերքին ամէնէն կարող անձն է , ամ է– 

նէն աւելի կանուխ արթնցող մարդը, ո– 

բուն պարզ երեւումով իսկ աստղերլչ 

Հատ Հատ կը մարին, լուսնկան կը տրժ– 

դոլնի, գիշերը կը փախի, եւ կենդանու-

թիւն ու արեւ կը վերադառնան գիւղ 1 Ա՜~ 

լելին ու ամէնէն կարեւորը կայ դեռ. 

վժամ կոչը, եթէ ոլղէ % նոյնիսկ մսավա-

ճառ. Կիւրեղի բոլոր միսերը վաՐ կ՚առնէ 

ու շուներուն կը բաշխէ*։ Տէ՛ % եկուր Հի-

մա չուն եղիր, ոլ, եթէ կրնաս, սա խե-

լացի Զալոյին պէս մի՛ մտածեր ամենա– 

ոչինչ կարողութեամբ մարդու մ ը , ժամ-

կոչի մասին։ Ու եթէ կրնաս նորէն, Հա-

մոզէ սա շունը, թէ կը սխալի, թէ ի՛նչ 

շահեր ոլ փատ ի շահն եր կան այս աշխար-

հի մէք. Հընդունիր ։ Ժամկոչն է Զալո-

յին բուն թագաւորը, ել կիլրեզին խա-

նութն ալ , երեւի՝ դրախտ ։ 

Ժամ կոչէն ետք, կարեւորոլթեամ բ 

քիշ մը վար, բայց օգտակարութեան ան-

Հուն կարելիութիւններ ունեցող կա յ 

մսավաճառ Կիւրեզը, որ վկու գար իր 

աաենին, սակայն շուներուն այնպէս կը 

թոլէր, թէ ան միշտ կ՚ուշանար» է Հլունե-

րուն եղած այս Հոգեբանական վերա-

դրումը միայն շուներո՛ւն յատուկ է , չի՛ 

պատշաճիր նաեւ մեզի։ (V վ չունի, չէ՛ 

ունեցած իր Կիւրեզը, որ թէել իբ աաե-

նին կու գայ, բայց կը թուի թէ միշտ 

կ՚ուշանայւ Համաստեղ այս կարճ, այս 

յստակ տողին մէք չէ՛ տուած բոլոր ըս– 

պասողներուն Հոգեբանութիւնը ։ Շունե-

րուն Համար սոսկալի մարդ մըն է այս 

Կիւրեղը, որ խոշոր դանակ մը ունի, խո– 

շոր ոլ փոքր անասուններ կը մ որթէ, մի– 

սը, որ դժուա՚ր է ուրիշին տալ, կոլ տայ 

եկողին, ոսկոր տալու Համար իրենց* կը 

սպասցնէ , նազ կ ՚ ը ն է , շատ անգամ չի ալ 

տար, կը Հարուածէ զիրենք, կը դարձնէ 

Հաշմանդամ ։ 

6 ի չուած են դեո.– արօր ոլ մաճ շի՜ 

նող Ուստա յ Զաքարը, Կիւրեղին խանու-

թը եկած, գիւղին կօշկակարը, իբ ճա– 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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չին Համար փառաւոր երշիկցոլ. մը ապա– 

Հովելու մ աքով փութացած երէցփոխը։ 

Անգինդ ընտանիք մը, Գոթ անենք» Հոս դ 

«.Հարսներ | ազբիկներ, գունտ կր գըն-

տէին դ Հաց կը բանա յին մեծ ու. կքոր 

լուսնակին պէս՝» ւ Զալոն դ որդ ըստ ւովո– 

րութեան, երկար չէ սպասած կիւբեղի 

կտոր մը ոսկորին դ եկած է *հոթանենց 

տունը եւ իրմէ քիչ ետքն ալ կաղ մուրա– 

ցիկ մը։ 

կան ապա գիւղին դպրոցական մա-

նոլկները դ Զալո յին բուն բարեկամները դ 

որոնք կը խաղան Հետը, կը Հեծնեն վը– 

րան դ ի զուր կը Լան ան սորվեցնել անոր , 

յաճախ իրենց չսորված Ա ՚ / » • 9* • I Կը 

տխրի ու կը զարմանայ Զալօ դ որ զինք 

այնքան սիրող մանուկները կ՛արգիլեն է՛-

րեն մտնել եկեղեցի կամ գ ՚ ք բ ո ց է 

Երեկոյին դ Զէթ քարին քով են բո-

լոր գիւղացիները զրոյցի։ Զալոն կը սի-

րէ նման Հալաքոյթները եւ լռիկ կը տե-

ղաւոր ուի մարգոց չարքին : Ո * ֊ չ դէԼոր-

ուտն մամերն է որ կ՚ատէ անդ երբ մարդ 

չկայ դ երբ խալարդ լռութիւն դ կատու դ 

եւ դաւադիր շշուկներ կան միայն է 

Այս ծերացած դ այս Հոգիով աղոլոր 

ու մարդասէր շունը կ՚ունենայ տխուր 

վախճան մը սակայն ։ Երբ Կիւրեղ խօսքի 

բոն ուած է կօշկակարին Հետդ Զալոն, 

փորը սատանայ մտածդ ուլի ոտք մը կը 

գուլնա յ , կ՚ուտէ դանակի Հարուած ։ Մ եծ , 

տաբածուոզդ խորացող վէրք մը ոլնի 

այնոլՀետել Զալոն դ րամ բաս ուած դ վար– 

կաբեկոլած դ խայտառակուած է Զալոն, 

ու Զալոն սպաննուած է գողերու կողմ է դ 

երբ այդպէս վիրալոր ու բամբասոլած, 

Գոթանենց եզը կը պաշտ պան էր անոնց 

դէմ։ 

Պատմոլածքը վեր Լա ցած է առանց 

շքանշանի , կամ բոլոր շքանշաններուն լա-

լա գո յնովը ։ Այս ծերուկ շունը, ուլի մր 

ոտքը բերնին դ կողերուն մ ԷԼ գողի փամ-

փուշտ ՚ եւ աչքերՈլն Ա» /» » 9» –ի գիծ եր 

կը չրԼի Հպարտդ Հայոց յաղթական գրա-

կանութեան կամարներուն տակ , Համաս-

մաստեղին ետեւէն ու ետ ձգած երէց– 

փոխդ Կիւրեղ ու նոյնիսկ մամկոչ։ 

Զ ր ո յ ց շունի մը ե հ տ – Ամէնէն ասե– 

լի ապրուած ու ամէնէն աւելի յՈէ–գէէ 

կայութիւններէն մէկն է ասիկա 

եան Եղեռնին ։ կարելի է ԷԼերով անդրա-

դառնալ այս գրուածքի արժ՜էքին է Պիաի 

փորձենք երկու տողով տալ անոր բնոյթը 

մ իա յն ։ Ապրիլեան Եղեռնի ղրոլաղային 

մէկ ոգեկոշոլյէն է այս ընդարձակ ու ծա յ– 

րէ ծայր մղձաւանԼով լի ղրոյցը դ Անտո– 

նիոս անունով շունի մը Հետ դ որուն ճա-

կատը վԱուրբի մը ճակատին էր նման» է 

Ա՝իամիտ ու ատով իսկ կրկնապէս եղե-

րական մենախօսութիւն մըն Է ասիկա, 

ուր Հայոլ այլեւս աստոլածային Հեգնոլ– 

թեամբ մը խօսքը կ՚ուղղուի չունի մը դ 

փոխանակ արդարութեան եւ սիրոյ բոլոր 

սաՀմանոլմները լալա պէս սերտած, բայց 

տեւաբար անարդարութիւն ոլ ոճիր սեր-

մանող մարգ անՀատին : Հեղինակը ար– 

դարօրէն կը մ եր մ է մ արդը, որպէս ոլն– 

կընդիր իր Հոգին դժոխքի վերածած ան– 

Հուն ցաւին դ որ իր նմանը տուաւ իրեն ։ 

Մարդկոլթեան դէմ յաԼո*Լ է Համաստե-

ղի այս գիւտը, ու Հոգեբանական անկիւ-

նէն գիտած՝ շոլնին տրուած նախապատ-

ուութիւնը շշմեցնելու աստիճան ար-

դար ։ Վասնզի՝ 

հՍ՝արգիկ ղարՀուրելի են, ղարՀոլ– 

րելի դ իմ բարի Անտոնիոս» է 

Բայց զոՀուած անուններու ել քար 

ու քանդ եղած օճախներոլ անդոՀական 

տողանցում էն ետք, Հեղինակը, այս ան-

գամ ցեղային արժանալորոլթեամբ մր՝ 

կը վերագտնէ Հայ մարդու մը Հզօբ Հ*«– 

ւատեսութիւնն ու Հաւատքը , երբ կ՝ըսէ, 

յուղում էն գրեթէ պոռալով՛ 

<լՊիտի գան Լրազացպաններ դ ք՛որ 

կռանողներ , ճամբա յ շինողներ , ա յգի 

տնկոզներ է շարական երգողներ ( մեղուա-

բոյծներ դ ար Լառ բուծանողներ ու բա-

նաստեղծներ» ։ Արգ՝ 

Հայու կեանքը յոռետեսներուն իրա-

ւունք չէ տուածդ այլ Համաստեղնեբոլն ։ 

Ս*իշՕ - Վարպետի գրչէ ելած պատ– 

մըւածք մըն ալ ասիկա, քսանըեօթ էԼե– 

բու մ ԷԼ գիւղացի ստաՀակի մը պզաիկ 

շաՀատակութիւնները, սէրն ոլ ողբեր-

գութիւնը մաՀուան խորապէս յուզիչ 

մէկ Հանգրուանին առաԼնորդող։ Համ աս– 
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տեղ Հոգեբանական պայծառ. ճշգբտոլ– 

թեամբ աո լած է մեգի խառնուածքն ու 

անկէ բխ"ղ աբարքնեբը արբունքի սաբո-

աս գին շլւքանը թեւակոխող կավռօչեան 

տիպի մը, որ Աիքօն է , Հայրը նոր կոր– 

սընցուցած, ել ղինք անէծքի մ էք խեղդե-

լու ամէն վայրկեան կազմ ու պատրասա 

մօր մը միակ զաւակը, անողորմ աղքա-

տութեան մէք։ 

Հոս եւս, քանի մը Հասա գիծերով 

կենդանագիրէէեբ ամբողքացնող ճարտար 

նկարիչ մը կայ գրագէտի ա աղան դին մէք՛ 

կայ ամէն պաակերի ու կացութեան 

բայ Հսկող Հոգեբան մ ը , ոբ քիչ բառե– 

բու մ էք շաա կեանք ոլ իմ ասա դնելու 

մասնաւոր ճաշակը ունի յ Ահաւասիկ Ա՝ի– 

քօն , որպէս երկրորդ ապացո յց ^ Զա լո յէն 

ետք տ 

հքարխուլ տնակ մը, կռնակը նաշխուն 

կով մ ը , եւ անէծքին ամ բոգ ք սաեղնա շա-

րը աղուն անունին գործածող մայբ մը է 

Թէեւ մեղ զուարճացնող, բայց այս էա-

պէս ախոլբ բացում էն կը մ եկնին պատ– 

մըլածքին գլխաւոր թելերը• կը մեկնի՝ 

իր արտաքինովդ չարաճճի ոլ ներքին աշ-

խարհով քա՛ղցր Ա՝էքօն, որ շաա աեղ ոլ 

մ ան ալանդ վախճանովք1 Զալոյին մար-

դացած ու պատանի եղած թարգմ ան ու-

թի ւնն է կարծես X Այո, եթէ Զալոն մարգ 

ԸԱար ել ըլլար պատանի՝ մենք պիտի 

նախընտրէինք կոչել ղինք Միքօ X 

Գոլք պիտի Համակրիք Հեքիաթով ոլ 

բանաստեղծականոլթեամբ յագեցած գեղ– 

քուկ այս կավռօշին, երբ «կովին շուքին 

ներքեւ ագռաւի մը դիակը^ կը քաշքշէ, 

երր կովին վրայ նստած, իրիկունները 

գիլյլ կը մտնէ արելէն այրած մերկ Ար-

բունքները կախ .«• փայտի մը ծայրէ՚ե 

այս անգամ կախած անծեղ մը: Պիտի 

Համակրիք՝ երբ քրաղացպանը մտիկ ը՛-

րած պաՀուն , գողնայ անոր թո թոլն ի 

տոպրակն ոլ չպոլխը։ «Եօթն օր Հոգի 

տաս» պիտի անիծէ ղինք մայրը , իսկ ձեր 

սիրտը եօթն անգամ «ապրիս» պիտի ըսէ 

Միքոյին–. Պիտի Համակրիք իրեն վերքա– 

պէս, երբ քէլ ՛Լու կա սին տոլղախը գուլ-

նա յ՛ երբ Մտնան պաճիի Հարսին կոլմ-բ 

կոտրէ, երբ ընդմի՛շտ փախի դպրոց էն, 

ի սէր բոցի գոյնով բռնկած աշնան ծա– 

ոերուն, երբ իշու փալանին վրայ պառ-

կած կոյր մուրացիկի մը Հեքիաթը ոլն– 

կընդբէ ։ Բայց դուք պիտի սիրէք ղինք 

անպայման է երբ Ա՝ ի քօն ծառերոլն ե տե-

ւէն Աոլգիկենց Լուսիկին լոգնալը կը դի-

տէ , երբ, օրերուն Հետ, սէր կը կապէ ա– 

նոր | երբ գերագո յն երազը Լուսիկենց 

մշակը ըԱալ կը դառնա յ , երբ պայղուշ 

մը ձեռքը Հեքիաթ կը պատմէ սիրած 

աղ ք կան ։ 

Տետոյ, այս գող, այս անՀանգարտ, 

այս Հեքիաթ ու բանաստեղծութիւն տը–* 

ղան, արբունքի մ չուշին ոլ կրակներուն 

մ Է քէն բոպիկ ու արիւնոտած ոտքերով 

վազող վերքապէս այս սէ՛ր տղան, գող– 

ցըւած աղաւնիով պիտի երթայ • Ա ար-

դիս ի լեռը ուխտի եւ չՀասած՝ պիտի սա-

ռի եւ աւանդէ Հոգին գիշերային ձիւնա– 

մըրրիկի մը մէք ւ 

Թէել այնոլՀետել քէլ ՚Լոլկաս Մի– 

քոյին դիակը շալկած ըսէ * 

- Աք յ շունշանորդի, որ տոլզախ ույ– 

ղէիր » կու֊ աայի քեղի. 

Թող Լուսիկին մայրը տգէտ ԸԱայ ր–* 

սելու Համար • 

- 8. եռքէն եախա թօթոլեցինք, մեր 

պախչային պատերՈլն ցոլիքները վար ա– 

ռալ • 

(1ւ թող բոլորը կարծեն՝ թէ մայրը 

տէր պիտի չըլլայ զալկին դիակին է կա-

րելի՛9 բան Է, որ ամէնէն սեւ անէծքին 

մէք իսկ մայրը դադրի մայբ ըԱալէէ Նա-

խորդ բոլոր անէծքներուն մէք էն, ինչպէս 

ամպե բու թխպա կոյտէն ելլող արելըէ 

գուբս կոլ գայ մօր Հարազատ գէ՚^ՔԸք 

ամրողք Հին անէծքը քնքոզ քանի մը պարզ 

ու կիզիչ բառերով • 

- ՚Լոլրպան քոլ Հոգուդ, իմ Ասլան 

Ծ իքօ։ 

Եւ Հիմա, անկասկած որ, Հայոց ըն– 

թերցող աշխարՀը մ օրը կողմ էն է ել ոչ 

թէ քէլ %ուկասներոլ, ել ձայեակցելով 

խեղճ մօրը, կ՚ըսէ • 

- ՛Լ" լ բ պան քոլ պո յիդ , ով ասլա՛ն 

Մ իքօ։ 

Գիւղը չՀասկցաւ ոչ Զալոյին ապրած 

տռամ ը եւ ոչ ալ քքի քո յինը է 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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ՄիԼոյին թիփ(Լ է կեանքով ու. կա լ»ձ– 

լորութեամբ աճած դ մ ենք պիտի տեսնենք 

յետոյ բաժնուած երկու, անձերոլ վրայ դ 

հԱ պիտակ %իալոր»ին մ Է Լ ։ Համաստեղ , 

որպէս նախատիպար գործածած է զա յն, 

ՀՍպիտակ Զիալոր»ի Ս արտիկին ու Մ ա– 

թէին Համար ւ Իսկ Մ ԷԼ** յին դպրոց եր-

թա քն ու մինչել անկէ փախի/ր նկարա– 

գրող ԷՀերըդ պիտի մնան միշտ մեր գրա-

կանութեան ամէնէն Համով է Լեր էն ։ 

Պատանի ՄիԼոյի մը սէրն ու անոր 

անդրադարձումները չեն միայն զորս Հա-

մաստեղ յաջողած է վարպետօրէն աալ 

մ եղի ։ Տա Լողա ծ Է տալ նաեւ սէրլլ երի– 

տասարգին ոլ թոոնիկներոլ տէր պա 

պոլկ մարգոց։ 

Հ ա ւ ք բ ո յ լւը անունով րնդարձակ պատ-» 

մըւածքին մ ԷԼ , ուր գիւղական աո. ասք 

բարք , կենցաղ^ մ տա յն ութ իւններ ոլ Հո-

գեբանութիւն կողք Հլուղքի կ ընթանան, 

Համապատասխան Սւէքօր ու աիսւլոկ ոլ– 

նենալով իրենց Հետ դ Համաստեղ երի– 

տասաբդ նշանածներու սէրն է որ կոլ 

տայ մեզիդ քանի մը խուովիչ պաՀերոլ ես 

մ տա Հո գոզ կացոլթիւններու մէԼէն։ 

Պատմոլածքին առանցքը , կարօ Ս՛ար– 

սուպ անունով յամաո. ու Հնամիտ մար-

դու մը ընտանեկան պատուի սոսկալի բը~ 

ծախնգբոլթիւնն էւ Հին ըմբռնումներու 

մ ԷԼ կարծրացած դ մետա՛ղ դարձած այս 

մարգը աղԼիկ նշանած է ել կը գոռայ 

* լ ի ՚ ֊ ղ ա ց է կնոԼ մը Հասցէին դ որ պասմաս– 

յով չալվար ունի եղեր եւ քաղքենի կօ– 

շիկ– «Մարկոսի (կնոԼ ամուսինն է) պե-

խերէն մ է յ մէկ շան ձագ կը կախո լին. 

պեխերէ՞ն ալ չամչնար յ կնկան իլլարը 

որ իր գչխին փաթթես ու ինքն իր Հալին 

ձգես դ Աստուած մի արասցէ, աշխար Հը 

սրեղ֊մրեղ կ՚ընէ»։ Բայց այս կէտին մ ԷԼ 

այսքան թթոլ մարդուն գուք Հիմա բախ-

տին նայեցէք։ Օր մըն ալդ դաշտերոլ 

ճամ բուն վրայ % կարօ Մ արսոլպին ազԼի– 

կը կը Համբուրուի նշանածին Հետ է Տես-

նող կ՚ըլլայ։ Բոլորը կը խօսին։ Եկեղե– 

ցիէն ելլելու պաՀու մը, ի պատասխան 

կարօ Մաբսոլպի յանդիմանութեան, 

պասմայով չալվար ունեցող կինը կը պո-

ռա յ երեսին » 

- Ղ՛ուն գնա՛ յ աղ Լ կանգ փէշերՈլն 

տէր եղիր % 

կարօ Մ արսոլպին տունը կը դաոնա յ 

Սոդոմ Գոմ որ։ Մարսոլպ նշանը շուտով 

ետ ընել կոլ տա յ ։ ծ եղէ էլ ունենան գէչե– 

րայէն գաղտնի Հովերգոլթիւններ նախ-

կին նշանածներու մէԼելդ ու գիշեր մըն 

ալ կը պատաՀի անխուսափելին յ Ազբիկը 

կը փախի աղուն Հետ; Վատ բախտին կը 

յա Լորդէ վատագոյնը : Տետոյ դ Մ արսոլպ 

կ՚ունենայ թոռնիկդ որ էրեն կը նմանէ է 

Այս թոռնէկը կ՛րցայ Հոգեբանական բա-

նալէն դ Մ ա ր սուպին ամէնուն դէմ փակ– 

ուած Հ ոգէ էն գուռը բանալոլ Համար ։ 

ԷրնԷ՜կ այն օրեյաւնք ծերուկէ մը 
ձախողած սէրն է , շուտով կռուազան ար– 

րամ ա գրութեան մը փոխուած ս էրած էն 

գէմ դ որ էրէկը վաղուց կորսնցուցած յի-

սուն տարեկան ել ծերուկին պատկից 

տուն ունեցող կին մըն է ։ ք\*֊բեմն ծերու-

կին սիրային դարպասը մնացած է ան-

հետեւանք դ առա Լար կը անմէԼապէս ու 

լռելեայն մեր ժուած էդ ել անոնք դ Հոգի-

ներու մ ԷԼ տեղի ունեցող Հակաղդեցոլ– 

թեամբ մը ատկէ ետքդ ամէն անձրեւ տե-

ղա լու տանիքին վրա յ կ՚ընեն ճռթոնէ ան– 

վեր Լան աչի կռիւ , մինչեւ որ Թ՛ուրքերը 

վերԼ մը կը գնեն ծ եր է ծեր ստեղծուած 

այդ անբաղձալի կացութեան դ իրենց Հա յ– 

կական ընգՀանուր տեղաՀանոլթեամբ $ 

Համ ազգա յին զուլումի օրեր են ւ Ամ էն 

մարդ իր Հարազատն ու ծանօթները կոր– 

սընցուցած՝ կ՚երթայ եղերական անծա-

նօթի մը ուղղութեամբ։ Հեռաւոր ճամ– 

բաներոլ վրայ կարաւաններ դ երբեմն դ 

իրարու կը խառնոլին ։ Նման առիթ մը 

կը ներկայանայ ծերուկին գտնուած կա-

րաւանին դ որուն կը խառնուի սիրած կը– 

նոԼ կարաւանը։ Հանդիպման այգ պա– 

Հուն ծերուկ Մխսի եւ Մնուշ կարծես մէկ 

բարձի վրայ ծերացած երկու ամուսին-

ներու ապրումը կ՚ունենան։ Կը բացա– 

կան չուին անուններ • 

- Մնո"ւչ։ 

- Մխսի" ւ 

իրարու գիրկ կ*Էյնանդ կու լան փոք-

րիկ մանուկներու նման եւ. վերԼապԷս 

Մխսին. 
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- Մնոլչ, երնէ՛կ այն օրերուն ։ 

Հայկական անՀուն ղո ւլումէն փոշե– 

Հատիկի չափ բարիքն աչ թող ա յ " երկու 

ծ՛երուկներուն սիրոյ Հաշտութիւնը Ր/~ 

չայ, Հայրենի գիւղէն Հեռոլ յ 

Ազջի Եզսիկշ նորէն ծերուկի մը սէրն 
է* "Ս բացատրուելէ երեւի ամչնալուն* 

իր լման արտայայտութիւնը կը գտնէ , "ի՜ 

բած այրիին իէոպան մնացած արտը ծեր 

վիճակով մշակելուն հ պատանիի մ ը , դուք 

ըսէք Մ ի ք/1յի մը անսանձ ե ռանգով հ Ծեր 

մարդու սիրոյ մէկ ուրիշ սէրն է ասիկա, 

Հոգեբանական տարբեր ճամբով մը իր 

խաղաղ լուծումը գտած ւ Այս ծերուկը 

վերինին պէս ներգործական , քիէ մը խո-

րամանկ ու բաւական իրապաշտ չէ ։ Ա— 
լելի կրաւորական ու վիպային խառնո-

ւածք մըն է X 

Տափան Մար գար - Հայ Հողագործի 
խտացած, դա սա կարդա յի ն խորՀրգանը– 

չանի մը արժէքին բարձրացած թիփն է 

Տափան Մ արդար • Գա սա կան ամուր յօ-

րինուածք ունեցող այս պատ մ ուածքը կը 

ներկայացնէ Հայուն ներքին , բնական շա-

հագրգռութեան մէկ լայն երեսը, կապ– 

ոլածոլթիլնը մայր Հողին, Որ Հայուն 

Համար շնչաւոր արարած է , նոյնիսկ ո– 

բոշ դիտակցոլթեամբ մը օժտուածէ Հա– 

յուն արիւնին ոլ աւանդութեան մէք Հո-

ղըյ տունն ու ընտանի անասունը մ իա– 

տարր ամբողջութիւն մը կը կազմեն ա– 

ւելնալով մարդու Հինգ զգայաբանքնե– 

բուն վբա յ , Որպէս վեցերորդ զգայարանէ 

Աստ ի ճան առ աստիճան Տափան Մ ար-

դարի տիպարը կ՛ամբողքանա յ* իրակա-

նացնելով Հողին եւ մարդուն անբաժան 

մտերմութիւնը, որ իր մթնոլորտին մէք 

կառնէ ամրողք պատմոլածքը, տեղ չձը– 

գելով որեւէ ուրիշ բանի ։ Աւելի ակնբախ 

դարձնելու Համար Հողային աշխատանքի 

եւ գոմ է շներ ու Հանդէպ ունեցած Տ ա– 

փան Մ արդարի սէրը, Հեղինակը անտե-

սել կոլ տայ անոր բոլորովին ու մինչեւ 

վերք կինն իսկ, Թամարը, որ, ըսենք ան-

ցողակի, բարի կին մըն է , ել որուն Հո-

գեբանութիւնը տրուած է քանի մը սեղմ 

տողերու մէք։ Մ ահ ո լսւն վայրկեանին 

ի"կ, Տափան Մ արդար իր անտեսուած 

կնոքմով չէ որ կը Հետաքրքրուի , այլ՛ ՚ • 

գոմէշներով, որոնց , գարնան մեծ տե-

ղատարափի մը պաՀուն՝ կայծակն է զար-

կած է 

Համաստեղ, որ % եթէ չեմ սխալիր ^ 

այս պատմոլածքով մուտք գործած է մեր 

գիւղական գրականութեան մ է ք , չգոՀա– 

նալով միակ պատմուածքով մ ը , ըրած է 

նաեւ երկոլ ուրիշ սեւեռումներ՝ Հող ոլ 

տունի սիրոյ աոնչութեամբ է 

ԱնձրեւՀւ խորադիրը կրող պատմ ը– 

ւածքին մ է ք , Թորիկ ՛Լո լ կաս կը ներկա-

յացուի մեզի ի բրել բաւական բարեխառ– 

նըւած Տափան Մ ար գար մը, որ րոլոր 

գիւղացիներուն Հետ եւ բոլոր էն աւելի 

անձկոլթեամբ* կը սպասէ գարնան բա-

րեբար անձրեւի ն , իր պարտքը տալու, 

թշնամացած պարտապաՀանքին Հետ Հին 

բարեկամութիւնը վերաՀաստատելոլ եւ 

յա քորդ տարուան ապրուստը ապա Հովե-

լու Համարէ Օսկի արժող անձրեւը կ՛ու-

շանայ սա կա յ ն , եւ պաբտատէր Գանձա-

կին դէմքը օրէ Օր աւելի թթոլ ել սպառ-

նական կը դաոնա յ բնականաբար է 

Մայիսի վերքերուն, միքօրէի մը յ եր-

կար օրէն սպա սո լած անձրեւը կոլ գա յ 

սակայն։ Տօնական տրամադրութեան մէք 

է բովանդակ գի*֊ղը՛ իսկ ամէնէն ալելի 

ուրախ 

է Թ "րԻԿ %ուկաս , կեանքն ու սիր՜ 

տը Հ ողին ոլ մթնոլորտին կապած Հսէյ 

գիւղացիի նահապետական այս տիպարը, 

պարտքը վճարելու յո յսը տեսնելով իք– 

նող ամէն կաթիլի մէք։ 

Հազարամեակներ ետին ունեցող չար-

քաշ Հայ գիւղացիին գլխաւոր առաքի-

նութիւնն եր էն է՝ պարտքի տակ չմեռնիլ է 

քարահատ. «Որ անձրել չեկա լ ( տունս 

կը ծախեմ քոլ գրամդ կոլ տամ՚ֆ, կ՚ըսէ 

Թորիկ ՚Հուկաս, զինք նեգր գնող Հին 

բարեկամին, որուն Հետ միչա տամ ա կը 

խաղային։ Երկինքը խնայող կ*ՐԱա յ • 

անձրեւը վերքապէս կոլ գայ, եւ երկու 

Հին բարեկամները կ՛ր լ լան նորէն բարե-

կամ ու կը խաղան նորէն տամա ։ 

Տո՛ւնը - Հայ տունէն սէրն ու. պաՀ– 

պանութեան մտաՀոգոլթիլնը Համաստեղ 

ուզած է անձնաւորել կնոքական տիպա-

րի մը մ է ք , փոխանակ այր մարդու։ Տը՛՜ 
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գէտ ու տարիքը առած կին մըն է աաէ– 

կա դ Պաչիկ Հօրքոլր անունով յ Այս խեղճ 

կէնը կը գողայ իր խարխուլ տան ապա-

հովութեան վրայ է Բոլոր զգացումները 

մէ՛կ ուղղութիւն բռնած կ՚երթան, . տան 

ցուիքներուն ուղղութիւնը յ Այնքան որ ք 

երբ ան երկրորդ անգամ ր/լալով կը պր– 

սակոլի գոլրսերէն եկած Թումասի մը 

Հետդ խորանին առքել կը մտածէդ թէ 

չըէլա՜յ որ առիթէն օգտուելով, €էլին 

րտեր»ը տան ցոլիքները վար տան ։ Եկե-

ղեցիէն վերադարձին , ներս չմտած , տա-

նիք էլեԱէ պոռպռալոլ դ անիծելու ել Հա յ– 

Հոյելուդ մինչ վւեսան Ոլ տէրտէրը վա-

րը կը սպասեն ։ Ցերեկը այսպէս ^ գիշերը 

այսպէս դ մի՛չտ այսպէս ։ Մոլութեան դ 

կիրքի է ախտի՛ վերած ուած մտավախոլ-

թիւն մըՀ որուն բոլոր խաւերը փոբփրե– 

լէ ՚էէտք , պիտի գտնէք կայքի , տունի դ 

ճախի սէր մը դ իր արտայայտոլթիլնր 

փնտռող։ Ըստ մեղիդ մարդկային տկար 

Հնարաւորոլթիէններոլ մ ԷԼ աճած սիրոյ 

մը տեւական կրկնութեան արդիւնքն Է 

այս գեզԼուկ կնոԼ ախտագին մտավախոլ– 

թիւնըդ տունին ապաՀովոլթեան Հ ան-

դէպ I Երր Թոլմաս է զզուած իր պ"ռպր– 

ռացող կնիկէն, ընդմիշտ կը ձգէ եւ կը 

Հեռանայ դ երկար տարիներ ետք, Պաչիկ 

Հօրքուր դ ենթագրեալ Հասցէի մը վրայ 

նամակ գրել կու տայ Թումասին • ՀԻշտէ 

Հալս էլերեւայ, էս օր վեց օր է տանիք 

ելած չեմ՛՛՛ բակին կողմի պատը փոր է 

տուեր դ որ ձմեռը ձիւն գայ * * , ՝ » ։ 

Ել այս կախման կէտերէն ետքդ խեղճ 

կինը կը մեռնի է 

Այս պատմուածքը1 Հեռաւոր մէկ 

արձագանգը կը թոլի մեզի 0՛ ՚ Զարգար– 

եանի «Տան սէրը» վիպակին դ ուր տան 

մտավախոլթեան նոյն ախտագին վիճա-

կին մատնուողը տարիքը առած այր մըն 

է այս անգամ, կով Ա/ւաքել անունին տակ 

իր տխուր մարդու կեանքը ապրող Յ //Ճ. 

թէեւ զաւեշտի մասը Զարգար եանի թի-

փին մ ԷԼ աննշմարելի նուազագոյնով մր 

մ իա քն գոյութիւն ունենա յ ել Համաստե-

ղի Պալիկ Հօր քուրին մէԼ ան կը ձգտի ա– 

ռաւելագոյնին դ մօտենալով այսպէս կա-

տակերգութեան , այսոլՀանդերձ, արժէ-

քի կշիռով մը, Պալիկ Հօրքոլր ցեղային 

աւելի իրաւասութիւն ունի, քան կով Ա՜ 

ռաքել, որուն Հմայքն ոլ թողած տպա-

ւորութիւնը կոլ գան իր կերպարանքին 

թրսւԺ|ւք գիծ եր էն տ Հայ դարաւոր իրակա– 

նութեան մէԼդ այր մարդ թէ կին՝ սի-

րեցին իրենց տունը եւ կա պո լեցան ա– 

նոր» բա յց , երբ ո լզենք նրբութիւն գնել 

մեր բաղդատութեան մ ԷԼ, պարտաւոր 

ենք ճշդելու դ թէ Հայ Հողին գլխաւոր 

ներկայացոլցիշը եթէ Հայ տղամարդն էդ 

տունինը ՀայոլՀի՚ն է եղած միչտ է 

Սպիտակ Ձ ի ա ս ւ ր ը – Երես ոլնըվեց 
տարեկան Է Համաստեղ երբ Հրատարա-

կութեան կոլ տա յ այս մ եծ վէպը» ոբ 

վէպի Րաֆֆիական ըմբռնումով գրական 

խոշոր ստեղծագործութիւն մըն էդ մեր 

գրականութեան մ ԷԼ։ Ադա Լին յետ– պա-

տերազմի այս այն կարճ շբԼանն է մեր 

գրականութեան մ ԷԼ, երբ ժամանակի շատ 

քիչ Հեռաւորութեան մը վբայ է գրեթէ ե– 

տել ետեւի դ լո յս կր տեսնեն 8 ՚ Օշականի 

ՀՄնացորգաց»ըդ Համաստեղի «Սպիտակ 

Ջիալորըֆ դ կ . Զար եանի «Բանկօօպը 

էհ էն ի «Որբերը» եւ ՝Լ՚ Ծոլշանեանի « 0 – 

րերը Գեղեցիկ Ջեն՝»ըդ բոլորն ալ մեծա– 

ծալալ դ բոլորն ալ շունչ ու տաղանդ պա– 

Հան Լող գործեր ՚. Տեղը Հոս չէ յիշելոլ թէ 

Ի*նչ եղաւ ա յս վէպերուն իւրաքանչիւ-

րին ճակատագիրը դ զատ զատ ։ 

Արուեստի մեծ ու ազնուական մտա– 

Հոգութիւններով ճամբայ ելած տէէեալ 

գործերէն ՀՕ պիտակ Զիալյարը», «Բան– 

կօօպը • • եւ ՀՄնացորդաց՚ֆը կը ձդտին 

պատմ ա կան շ բԼաննե բու գե ղարոլեստա– 

կան սեւեռումին ։ Հյ րԼանն եր՝ որոնք մեր 

կեանքի ան մ ի Լա կան անցեալը կազմեցին է 

«Սպիտակ Զիալորը» կը սկսի ոլ կը 

զարդանայ ուրեմն պատմական ու աշ-

խարհագրական լայն չրԼագիծ ունեցող 

Հայկական միԼավայրի մը մ ԷԼ : Յեղափո-

խական կեանքի մրրիկին մ ԷԼ նետոլած 

փոթորկա յո յզ Տաբօնն է վէպին կեդրո-

նական միԼավայբը դ ուր իբականոլթեան 

արցունքէն ու Հեքիաթին լուսաւոր Հրաշ-

քէն ծնած Բերգակցի տղայ մր դ Մարտիկդ 

ներքին ու արտաքին դէպքերու բնական 

ճնշումին տակ դ կը ճակատագրուի տա– 
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կա լ անձնաւորելու, մեր ամրողք յեղափո-

խութիւնը ^ իր մաքուր բնոյթին, իբ ար– 

դ ար եւ անշեղ ընթացքին Ոլ աւելի քան 

լուսաւոր իտէալին մէք ։ 

Այս վէպը ^ ինչպէս Հայ կեանքն էր 

երէկ , եւ ինչպէս Հայ յեղափոխութիւնը 

եղաւ, իրականոլթեան լոյսին խառնուած 

Հեքիաթին բարակ մ չուշը ունի իրեն, որ– 

պէս սկիղբէ Անոր ամփոփումն իսկ մեղի 

Հեո-ուները պիտի աանէր • որով, կը Հրա-

ժարինք Հոս, այգ աշխաաանքր ընելէ ւ 

Ւնչ որ կ՛ուզենք շեշտ ել, նմանութեան 

այն եզրն է , որ կա յ Հայ յեղափոխու-

թեան զարգացման ձ՛իրին եւ «Ա պիտակ 

Ջ իա լոր» ի կեդրոնական դէմքի , Ա՝ արտի-

կի անձնական կեանքին մէք։ Հայ յեղա-

փոխութիւն եւ Ապիաակ Տէիալոր՝ կեան-

քի ղբեթէ նոյն Հոլովո յթով ու ոճով է 

որ կ՛ընթանան դէպի իրենց ճա կատաղի– 

րը : Երկուքին ալ սկիզբը % կեանքի դժրն– 

դ ակ պայմ աններ կան , Հայոց պատմու-

թիւն , փառք, Հեքիաթ ու Հետաքրքրա-

կան Հարցասիրոլթիւններոլ մէք նետ– 

ա ած միամտութիւն մը կայ, որ յա աո կա– 

նիշն է մտնկական առողք շքքանի, անձ-

նական ու Հաւաքական րօմանթ–ի<ք1^ ՚՛ Սէր 

Կ ա յ յետոյ, անարդարոլթիլններոլ դէմ 

բռունցք բարձրացնելու անՀրաԺեշտու– 

թ ի ՛ ն , ազատագրական յարատեւ կռուի 

՛է Ր մէք թշնամիին պատիժն ու պատու-

հասը դառնալու ցեղային պատգամէ 0– 

րերուն ու դէպքերուն Հետ, Հեքիաթին 

մշուշր կը փարատի; կր Հասնինք տեղ 

՚ ք ը » երբ մերկ ել անողոք Հայ իրակա– 

նութիւնը իր մարդը կ՝ոլղէ, տիտանե ան 

Համեմատութիւներու վրայ կաղապար-

ուած իր Հերոսները կը պա Հանքէ Հողէն 

ոլ Հեքիաթէն։ Հայոց պատմութեան եւ 

ղեղքոլկ սրաերոլ մէք ամէն ժամ աճող 

Հեքիաթին բարիքը՝ մեր անկախութեան 

իտէալին առատօրէն արեան տուրք վճա-

րելու պատրաստ մարդիկ սաեղծե/յլ ե– 

ղաւ : Ահա թէ ինչո՛՛ւ Համաստեղ չի զգու-

շանար երբեմն Հեքիաթի այս կամ այն 

տարրը օդտագոբծելէ , երբ պարզուկ Հայ 

մարգերու կենդանագիրը ոլզէ տալ: Չէ 

զգուշացած նաեւ «Սպիտակ & իա լորդին 

մ է ի Զ ուտ եւրոպական ըմբռնումով վի՜ 

պագրոլթիւն մը պիտի խրտչէր Հ ալանա– 

բար Հեքիաթով էնքզինք բարեխառնելէ, 

չգտնելով այդ բարեխառնութեան մէք Հո-

գեբանական յաւելեալ արժէքներ , գոր-

ծին յաքողոլթեան նպաստողէ Մեր վէպին 

մ է ք , նման փորձ մը, ճար տարօրէն կխ" 

րարկուած, պէտք չէ բոլորովին /ս"րթ 

թուի, մանալանդ երբ խնդրո յ առարկայ 

նիւթը Հայ անցեայն էէ ՈրովՀետել չմոռ-

նա՛նք, նստած ենք Հեքիաթամոլ Արեւել-

քի Հողերուն վրայ ել կրած ազգերոլ 

պատմութեան մ Էք նմանը չունեցող տա-

ռապանք ոլ ազգային բար գա լաճ ում ի ան– 

Համար զրկանքներ է Եղած ենք, փոխն ի 

փոխ, յոյսին մ Էք եւ գառն յուսա Հատու– 

թեան, եւ Հայոլ Հոգին իր տեւական եր-

թեւեկովը ընգմէք իրականոլթեան ու Հե-

քիաթին՝ չգիտցաւ երկար ժամանակ , թէ 

որո՛ւն վրայ Հարկ է վերքնականապէս 

խարիսխ նետելտ Ամէն անգամ, որ կա-

յունանալու փորձ մը կ՚ընէր՝ դաժան ի– 

րականութիւնը կը նետէր զայն Հեքիսէ– 

թին տաքուկ գիրկը, եւ Հեքիաթը կերակ-

րելէ ետք զա յն ինքնիրմ ով* կը նետէր մե– 

ծադղորդ արարքնեբոլ յ Վերքապէս, Հա-

յը* Հեքիաթը գործածեց որպէս վերելակ , 

իրականոլթեան սեպ բարձունքներուն 

Հասնելու Համար : Գիրի նուիրական Հա-

ւատք , երազ ոլ տառապանք Ունեցող 

ժողովուրդ էինք երկրին մ է ք , եւ յաճախ, 

Հեքիաթ ու ի բա կանո լթ իլն կը չփոթենք 

իրարու Հետ : 

Տեղային Հոգեբանութեան այս երե-

սը Հիմք ունենալով է կը կարծենք, որ 

Համաստեղ իր վէպին սաղմերը կը զետե-

ղէ Հեքիաթախառն իրականոլթեան մը 

մթնոլորտին մէք է Ըմբոսաի , յեղափոխա-

կանի եւ Հոգեկան վեՀոլթեան ամրողք 

սնունդը այդ միքավայրէն է որ կ՚առնեն 

հՍպիտակ Ջ, իա լորդին գլխաւոր դերակա-

տարները։ Մեր ֆետայիներոլն մեծագոյն 

թիլը կոլ գայ նման միքավայրեբէ։ Ո՜ 

բով, Համաստեղի վէպը Հաշա է Հայ Հո-

գեբանութիւն կոչուած իրականոլթեան 

Հետ է 

«Սպիտակ Ջիալոր^ր վէպը կրնանք 

նկատել Հայ վէպին Համար չաՀոլած 

յաղթանակ մը , որպէս բովանդակութիւն , 
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ոճ ու լեզու տ Բալարար ԷափՈէԼ ՐաՐՔ ոէ~ 

տեղագրութիւն կա յ Հոն % ^ա յ լ մր ելա, 

եւ «Ապիտակ 2իալոբֆը Հասած պիտի ըլ-

լար Րաֆֆիի մեծ վէպերու ազգային կը– 

շիռին։ Ու թէել քայլով մը ետ կը մնայ 

այգ ոլղղոլթէամբ, բայց զուտ գեղար– 

ուեստական արժէքով, քայլ մը առաք է 

անոնցմէ ։ 

Տաղանդին Հիմնական արժէքները, 

որոնցմով Համաստեղ իբ պաամոլածքնե-

րը գրեց , եւս առաւել չեչտուած կը գրա– 

նենք «Սպիտակ Ջիալոր»ին մէք՛. Հեղի-

նակը կոլ տայ մեղի Հոս գիւղացին նախ 

իր բնական տարրին մ է ք , կոլ տայ որպէս 

ֆետայի, որպէս եկեղեցիի , կամ ուր քի ու 

մ զկիթի ճարտարապետ ։ Թեր եւս ոչ մէկ 

Հեղինակ չէ կրցած տալ ֆետա յին՝ իր 

արտաքինին պատկառազդու կերպարան-

քով եւ Հոգեկան աչխարՀով այնքան յա– 

քողութեամր, որչափ Համաստեղ։ Տո*–ած 

է քիւրտը, մ ան աւանդ ԲրտոլՀին, թուրք 

ոստիկանը, կրօնապետը, տիպերու բազ-

մութիւն մը, որոնց մէք իւրաքանչիւր դե-

րակատար իր քանդակը ունի ել քանդա-

կին մէք մեզմէ աւելի կեանք ոլ մեզմէ ա– 

ւելի կեանքի ոճ ու ինքնատպութիւն ։ Փոխ 

առնելով Հիացո/յքի ֆրանսական բացատ– 

րութիէն մը, կրնանք ըսել թէ ամէն Հայ 

ընթերցող ՏՀէյնապի աչքերով կր դիտէ 

«IՍպիտակ Ջ, իա լորդին Մ արաիկր : Այսին-

քրն սիրո յ եւ Հիացումի է 

«ւՍպիտակ Զիալոր^էն առաք, 1926^ . 

Համաստեղ գրած է ուրիշ վէպ մը^ Ամե-

րիկայի կեանքէն առնուած նիւթով մը։ 

Վէպր բաժնուած է երեք մասերոլ, Հե-

տեւեալ խո բագ ի բներով - «Սպիտակ քեռի-

ներու վրա յ» , ձՆիւ֊Եորքի մ է ի եւ *Վե– 

րադարձր» : Գրագէտը, ընտանեկան տը– 

ռամի մը մէքէն, կը փորձէ ամուսինէն 

խաբուող կնոք մը եւ ազքկան մը սէր կա-

պող ամուսինի մը Հոգեբանական երկու 

տարբեր կացոլթիւնները տալ մեզի ։ Հոս 

եւս, տէրն է ան Հոգեբանական թափան-

ցումի ո ր * չ ընդունակութեան մը, որ ա– 

լելի նկարագրական մեթոտով կ՝ընթանայ 

քան վերլուծական, եւ որ չի սիրեր ան-

պայման շատ խորերը իքնել։ ՛Բանի մը 

անպաճոյճ բառերով ամրողք անձ մը 

կենդանագրելու շնորՀքը ունի Համաս-

տեղ , եւ երբեմն յստակ կացոլթիլններ 

ստեղծելու Համար մանրամասնութիւն-

ներ արժեւորելոլ ձիրք մըէ որ բացառիկ 

է , ել Հետեւաբար քէէք՚րոլ միայն յա-

տուկ ։ 

Սրբազան կատակերգութիւն - Իր 
ձեւով Ոլ մտաՀոգութեամբ Համաստեղի 

այս գործը շեղում մըն է միւս գործերէն ։ 

Փորձուած Ժաճրք կատակերգութիւնն է , 

բայց ոչ թէ դասական քոմէտի^»է Հետ-

քերէն քալող, այլ արեւելեան ու Ժողո– 

վրրդական կնիքով կատակերգութիւն մը, 

նիւթով ու մասամբ մշակման եղանակով։ 

ՀՀաւեշտականացած բարք , էնթրիկ , նկա– 

րագիրներ յ Բուսած, աճած եւ. ուռճացած 

կատակերգութեան այս գեղեցիկ ծառին 

Հունար զգացական չէ < իմացական է ել 

թրաժիք • զգացում եւ քուքէա|ւ, Հետա-

գա յի պատուաստ են Հոն : ՊարզագՈյն 

կենդանիով մը (այծ) եւ պարղադՈյն 

մարդոցմով ( 4 0 տուննոց չէնի մը գք"֊՜~ 

զա ցիներ) , Հեղինակը կ՛ուզէ «չափել ի– 

մաստը խաբուսիկ արժէքներու, բոլոր 

պատերազմներու մէք վտանգաւոր կա-

տակերգութեան Համեմատութիւներ ա– 

ոած՚ֆ : քՒումանեա նի «Կաթիլ մը մեղրէին 

աեսակ մը ընդլայնումն ու շարունակու-

թիւնն է €Սրբազան կատակերգու թիւնրՏ» , 

ուր իրական ասթ-իր^ Հասած առատ հիւ– 

մ ո ւ ր կայ. միացած դերակատարներու եւ 

կացութեան ընդՀանոլր ծիծ աղե լիութեան 

մը I Ել ա յս րոլորը յ կեանքի արեւոտ ֆո-

նով մը, տեղի ու գործողութեան պայ-

ծառ կտաւի մը վրա յ ։ 

Պէտք կը զգանք քանի մը եզրափա-

կիչ Հաստատումներ ընել Համաստեղի 

ղ ործին ամբողքոլթեան ել այդ գործը 

ստեղծագործական գագաթի մը բաբձբա– 

ցընող տաղանդի Հիմնական գիծեբու մա-

սին՛. 

1 Համաստեղի տաղանդը տիպա-

րային է եւ տեսողական բացառիկ կարո-

ղութեամբ մը օժտուած ։ կենդանագրելու 

իր շեշտոլած բնոյթով, ամէն բան է ա– 

ռաք, ան կոլ տա լ մեզի գիւղական տի-

պարներու գրականութիւն մը, որ ըսել է 

մենք գիւդը կը տեսնենք տիպարներու 
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մԷԼԷն, եւ ոչ թէ առատ բարքերու., ըն– 

դարձակ նկարազրոլթիւններոլ ել. ի» ո– 

րունկ տռամներու վերլուծական յ»ւյա– 

դրումով մր% Այո վեր Լինն եր Էն Համաս-

տեղի ունեցած միԼինը կը ծաոայէ տի-

պարներու ամբողԼացումին որպէս 1Րա՜ 

ցոլցէ1 աարր միայն։ 

Տիպարները դ որ աոլած Է Համ աս– 

աեղ, կը նկատենք մեծապէս նուաճուած՝ 

որպէս նկարագրական Հարազատութիւն 

ել այդ ճամ բով տրուած գիւղական Հո-

գեբանութիւն։ Այս գրագէտը պատկերով 

կոլ տայ մարդուն Հոգին , փոխանակ զայն 

տալու վերլուծական երկար բացատ բու– 

թիւններով։ (էրով շատ անգամ չենք ալ 

զգար թէ ճիշգ ե ՞ ր ր եւ ինչպէ՞ս ճանչցանք 

իր ներկայացուցած մարգը ու կապոլե– 

ցանք անոր կեանքին ։ Ատկէ իր պատկեր-

ներուն Ունեցած ղօրալոր թե լա դրա կա-

ղութիւնը ընթերցողին վրայ ; 

Արուեստի կեանքին բերուած իր գիւ-

ղացիները Հայ են՝ ոչ թէ անունի կամ 

Հեղինակի վկայՈլթեամբ% այլ Հոգեկան 

ներքին դիմագծովդ մտաՀոդոլթեամբ, 

բարքովդ կեանքը ըմբռնելու ընդՀ անուր 

ու մասնաւոր Հայեացքով։ 

Ել յետոյ* 

՚Բրիստոնեայ են անոնք դ Հա՛յ քրիս– 

տոնեայ ։ Եւ ասիկա ոչ թէ սովոբութիւն– 

ներոլ ծիսակատաբոլթեամբ դ ոչ թէ ո– 

րովՀետել անոնցմէ ոմանք դ առտուն դեռ 

գործի չգտցածդ կամ իրիկունը գործէ 

վերադարձին, խաչ կը Հանեն մամ ուն 

բակըդ այլ իրենց կեանքի ամբողջական 

կառոյցէն բխող գմուար սաՀմանեչի խա– 

ղազ քրիստոնէոլթեան մը Համար։ Մեր 

բոլոր միւս գիւղագիրներու ստեղծած 

տիպարներուն մէԼդ Հայկական քրիստո– 

նէոլթեան այս շեշտուած եւ րնդՀանոլ– 

րին վրայ Հալասարապէս բաշխուած գ ը ֊ 

րոշմը չկայէ Համաստեղի գործին մ ԷԼ, 

Հողըդ օդն ու երկինքն իսկ օծոլած կը 

զանենք այդ Հայկական քրիստոնէոլթեան 

անբացատրելի շունչով, որ եղած էդ կը 

կարծենք գրագէտին կամքէն բոլորովին 

անկախ Հ 

Համաստեղի, գործին միԼավայրը Ու-

րեմն դ իրեն խարիսխ ունի բարիդ խոր ու 

խաղաղ քրիստոնէութիւն մը դ Լոլսաւո– 

րիչի օրերէն մեր արիւնին խառնուածդ 

ու անօրինակ պարզութիւն մը ել լուսա-

ւոր խորք կսլ տա յ իր մարգոց Հոգիին, 

կեանքին Հանդէպ ամրացնելով զանոնք 

շարունակ , քանի մը Հիմնական սկզբունք-

ներու վրայ (խաղաղութիւնդ սէր դ աշխա-

տանքդ Հաւատք)։ ԱրգարեւՏ բարիդ 

պարզ, լուսաւոր Հոգիներ են սա գիւղա-

ցիները դ ՄիԼօ կոչուին անոնք, Մխսի, 

Մարսուպ դ Փիլիկ աղբար դ ֆետայի թէ 

«Սպիտակ Ձիալոր»ի Մ արտիկ ու Մ աթէ * 

Համակրելի են եւ ընգՀանոլր եղբայրսէ– 

կանոլթեան մը մԷԼ ձուլուած՝ նոյնիսկ 

իրենց մեծ ու փոքր Հակաոակութիւննե– 

ր ուն ընթացքին ։ կ՚ունենանք ի վերԼո յ 

այն տպաւորութիւնը, թէ ասոնք բոլորր 

խոշոր ընտանիքի մր անդամներն են դ գը– 

րեթէ նոյն ցաւերը դ նոյն լէտաՀոգոլ– 

թիւններըդ նոյն նախասիրութիւնն ոլ 

կարճդ կեանքին առօրեայ ոլ յաւիտենա– 

կան խնդիրներուն Հանդէպ նո յն կեցուած-

քը ունեցող ։ Տարիքներն իսկ , փոքրէն 

մեծդ զղացական եւ մտային մերօրեայ 

լայն անԼրպետը չեն բանար Հոն։ կետն– 

քր քանի մը պարզ փորձառոլթենէ ան-

գին չէ զարգացած դ մանուկէն մինչեւ 

ծերը ւ Ջ է բարդացած դ չէ ճիւղաւորուած , 

չէ կնճռոտած ա յս օրերու կեանքին պէս։ 

՛Բանի մը փորձառութիւն եթէ զեղչենք 

ծեր Մխսիէն՝ կրնայ ՄիԼօ բյլաԼճ Մ ի Լո-

յին վրայ գումարենք՝ կրնայ Մխսի ըլ-

լալ եւ Լուսիկին տեղ սրտի կատարեա լ 

յօմ՜ա րութեամր դ Մ անուշը սիրել է 

2 - Համաստեղի տաղանդին երկրորղ 

յատկանիշը անոր ոգեւորիչ ումն Է ։ Տ ի" 

պարներէն ետք, որոնց իրական կեանքի 

կենդանութիւն կու տա յ , այդ տաղանդը 

կենդանի Լեբմոլթիւն մը կու տայ նաեւ 

բնական միԼավայրինդ ամէն տեղ ներ-

դաշնակութեան բաղձալի Հաւասարակշի-

ռը պաՀ ե լու Համար է Համաստեղի գոր-

ծին մէԼդ կը զգաս շուտով, Որ միտում 

մը կա յ Հաւասարութեան գիհի վրա յ բե-

րելու մարդը դ անասունն ու երբեմն Հո– 

դը : Ասոնք դարաւոր իրենց կենցաղին մ ԷԼ 

տեւաբար իրարմէ կախում ունենալովդ 

Հեղինակը ըրած է զանոնք իրարու գՈ– 
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յոլթեան կղպանքը բացող բանալի տ Ջեր– 

մացած, շնչալոբոլած ,կենսաւորուած են՝ 

միայն իրարմով։ Փոխ տուած՝ իրարմէ 

իրարու ։ Ծառն ու. անասունը 1ԲաՅՈէ–$իՀ 

Լար ունակութիւնը եղած են կեբպոլէ մը 

գիւղացիի Հոգիին՛. Հայեցիոլթիւն է ա– 

սի կա • մեր ցեղին ճառագայթող մէկ ա– 

ռաքինոլթիւնը, խորապէս ապրոլած ու 

վեր արտագրուած Համաստեղի կողմէ։ 

Նոյնանալ բնութեան լոյսին Հետ, իմաս– 

տաւորոլիլ բնութեան տարրերուն տիե-

զերական լոյսէն ել, իր կարգին, իմաս-

տավորել այգ չոյսր մարդկայինով՛ առա-

ւելապէս Հայո՛ւն ապրումը, Հայուն ճա-

շակն ոլ ճակատագիրը եղած է ։ 

3 - "Ներդաշնսւկոնթ-իւն հւ չափի բզ-
զ ա յ ա ր ա ն ք - Ասոնք ալ կը միանան Հա-
մաստեղի տաղանդ էն Հիմնական գիծե– 

բուն X Երբ ա$քի աո քել բերենք գրագէ-

տի գործերուն ամբողջութիւնը, չենք 

կրնար ՀետղՀետէ չնկատել ներգաշնա– 

կութ հան ու չափի Հա լա սար բաշխում 

մ ը՝ ա յգ գործը բաղկացնող գրուածքնե-

րուն իւրաքանչիւրին մէք, որպէս ոճ, 

լեզու, գիծ, գոյն ու պատկեր X Նաեւ՝ 

որպէս քերմութիւն X ԶՈԼսպ յ խաղաղ , 

ինքնավստաՀ ու պայծառ է այգ տա զան-

գը, որ լծուած է գործի, Հայ մարգր վե-

րակենդանացնէ լու իր բնական Հողին վը՜ 

բա յ , իր ճակատագրի բնական պաՀեբէն 

մէկ քանիին մէք (խաղաղութիւն ել յե-

ղափոխութիւն) X 

Համաստեղ դէմ է չափազանցութեան տ 

Ոչ բառ կը մսխէ, ոչ գոյն, ոչ պատկեր, 

ինչ որ պարագան է Աբովեանէն ու Թրը– 

կատինցիէն սկսեալ մեր բոլոր դիւղա– 

ղիրներուն ։ ք՝այց Հակառակ իր այս ժուժ-

կալութեան՝ բանաստեղծական ըլլալէ չի 

խորշիր , նախընտրութիւն տալով սակայն 

աշուղական երակին, որ աւելի Հաշտ է 

ու Համապատասխան արուեստի ժուժկալ 

ոճին։ Բացառիկ ճարտարոլթեամբ մըն է 

որ կը գործածէ բանաստեղծական բա-

ցատրութիւներն ու պատկերները, ո– 

ր ոնց տուած է Համեմի գեր մը միայն X 

4 - Տիալոկի բնական զգացում 
( Ս ա ն ս ) – Գրական գործ մը ոտքի վբայ 

պաՀելՈլ կարեւյոբագոյն տեղերէն Հէկը 

կը բոնէ այգ գործին մէք եղած ա իա լո-

կը , որ երբ յա քող չէ՝ գրուածքին ամ-

րողք շէնքը դատապարտուած է փլելու X 

Տիա լոկը ղրոլածքին Ողնասիւնն է , եթէ 

կ՝ուզէք* աւելի կ՛արժէ քան պատկերը, 

քան խորՀրգածոլթիւնը, քան վերլու-

ծումը եւ ուրիշ շատ մը բաներ, որովհե-

տեւ տիա լոկին յաքողոլթեան մէք, բո-

լոր յիշեալ բաներՈւն լաւագոյն տարբե-

րը ըլլալու են արդէն, առաւել մարդկա-

յին Հոգիի կատարեալ ճանաչողութիւն 

մը։ Արդ է Համաստեղ տիալոկի վարպետ 

մըն է , թատերագիրի մը եւ առակախօսի 

մը չափ գրեթէ ։ Որչափ ճ արտ արօր էն կը 

նկարէ , նոյնչափ ալ գիտէ խօսեցնել, բո– 

լոր բառերն ու նախադասոլթեանց կեր՜ 

պերը կացոլթիլններէն բերելով X 

5 – Ո«ի ինքնատպութիւն հւ լ ե զ ո ւ -
Ոճը ինքնատիպ է յ կը սիրէ սեղմոլթիւնն 

ոձ պատկերը: Կը սիրէ բա ցոլող առաւօ-

տի մը պէս պայծառ ըլլալ միշտ, ել իր 

ուխտատեղիին կարօտով վառուած ուխ-

տաւորին պէս Հաւատքով, վստաՀոլ– 

թեամբ ու գօտեպնդոլած քալել X Եր նր– 

պատակի ճամբուն վրայ այդ ոճը ամուր 

կը կոխէ , կարծես տրեխները երկաթէ ըլ-

լան է Լեզուն թարմ է , մաքուր արդիա-

կան , իր ետեւէն ոճ ու ճարտարապետ-

ուած կառոյցներ առանց քրտինքի քաշե-

լու չափ առոզք եւ ուժեղ X Աւելցնենք, որ 

ա յգ ոճն ոլ լեզուն, ծերութեան դէմ ա– 

պաՀովագրոլած են սքանչելի հիւմոլլԼոՀ 

մը, որ տեղ տեղ կը բարձրանայ ազնուա-

կան երգիծանքի : ր բազան Կատակեր-

գութեանդ մէք, յոռետեսութեան ընդհա-

նուր խորայատակի մը վբայէն այգ հիլ– 

մուրն ու երգիծանքը կը յորդին եւ գար-

նանա յին փրփրած քուրերոլ պէս յորձանք 

առ յորձանք կ՝անցնին մեր առքեւէն տ 

Տաղանդի այսքան նպաստաւոր տըւ– 

եալևերոլ ծնունդ Համաստեղի գործին 

առքեւ կանգ կ՚առնէ մարդ պահ մը եւ կր 

մտածէ տ - Համաստե՛ղ աւելի իրական է , 

թէ իր ստեղծած Հեբոսներր, որոնք այն-

քան իրական են, այնքան ոզՀ, այնքան 

կենդանի , որ մարդ էլոլզէ երբեմն գիր՜ 

քը բանալ ստուգելու Համար Հո՛ն են, թէ 

էքերը պատռտած են ոլ մտած կեանքին 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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մէԼդ մեզի պէս՝՝ ուղղակի կեանքին մէԼ։ 

Կ՚ըսես՝ Հնայինք մեր սա Տափան Ա՝ար– 

գարը գրքին մէ՞՛Լ է նորէն, թէ րսա իր 

սովորութեան գացեր է իր գոմէշներուն 

Հետ գաչտը, աշխատանքի» » Ու Մ 

՝Բէլ ՛Լո է. կա սին տապախներ ու ետեւէն կամ 

Ս, Աարգիսի լեռը ուխտի ։ Ու Սպիտակ 

Ջիալորը ՏԼէյնապին ու. թշնամի ՛Բիւր–՝ 

տերոլ ետեւէն % Այո, անոնք նոյնչափ 

կենգանի են մ եր ազգին մ ԷԼ , նո յնքան 

Հայ քաղաքացի կը Համարենք զիրենք, 

որչափ Համաստեղը է Բոլորին ինքնու-

թեան թուղթը Հայկական Է* երբ մերը 

չէ , երբ Համաստեղին1ւ ալ < • < ամերիկեան 

Էհ Նկարագրութիւն ու նկար չեն, ա յ լ 

մարգ են, գրքի էգերէն գուբս յորդած յ 

^՚ԷԲՔԸ անոնց իւրաքանչիւրին ԱւՕէփԷծ է 

միայն • կեանքի ել կրճատուած արարք-

ներ ու թղթածրար մը պարզապէս : Եւ Է— 

րենց այսպէս ըԱալուն մ ԷԼ կը կայանայ 

Համաս սա եղի տաղանդին բուն արժէքը : 

ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ Տ Ե Ղ Ը 
ՄԵՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՏ. 

ԱււաԼին յեաո—պատերազմի սերունդէն 

եթէ քանի մը անուններ պիտի երթան 

րազմիլ Հա յ գրականութեան անմաՀ գէմ– 

քերոլ չարքին, Համաստեղ, ի բրել գիլ– 

ղազիր ել «Սպիտակ Աէալոր»ի Հեղինակդ 

առաԼ ինն ե ր էն ու արժանաւորներէն Ոքէ՜ 

տի ըլլայ անոնց մ ԷԼ, եթէ ոչ ամէնէ՛ն 

արժանաւորը, զտարիւն գրագէտի իր 

Հանգամանքով : իր գրական վաստակը դ 

ուր Համագրոլած ու սեփական դրոշմէ 

մը ենթարկուած– կը գտնենք մեր գրեթՀ 

բոլոր գիւղագիրներոլն գրական գիծերը դ 

անմաՀանալոլ այգ էրալոլնքր ու երաշ– 

խէքը կու տան էրեն լիուլի ւ ժամանակն 

ու ժամանակին Հետ փոխոլոզ ճաշակն ե– 

րը կրնան զեղչել այգ գործին կարգ մը 

արժանիքներէն դ բայց Հ ի մնա կան ր , բայց 

կորէզը կլլ մնայ, Համակ Հայեցէ ու ցե– 

ղադրոշմ ըԱալուն* կրնայ դիմանալ քն-

նադատական ամէն տեսակ Հարուածի դ 

Հարուածող բոլոր մուրճերը ետ, իրենց 

տէրերուն մզելով այս անգամ է ՈբովՀե– 

տեւ բառերէն, պատկերներէն Ոլ. նոյնիսկ 

տիպարներէն անկախդ բայց նաեւ այս 

բոլորին մ ԷԼԷն անցնող գերագոյն բան 

մը կայդ որ ժամանակին ենթակա յ չ է , 

որ ցեղային անսաՀմանելի՛ բան մըն էդ 

եւ որ Լուրին ու Լրամանին փոխ–յարա-

բերութեան օրէնքովկ՚առնէ ճիչդ այգ 

կաղապարն ու գոյնըդ որ Լյրամ ան ր կոլ 

տայ Լուրին* Տեղային այգ Լուրն է ու-

բեմն դ որ պիտի ապրեցնէ Համաստեղի 

զործին Լաւագոյն մասը եւ փոխանցէ սե-

րունդներու ցեղային Լրամանին, եթէ 

Լրամանը օտարութեան կամ խորթ վար– 

չակարղերոլ տակ՝ չմնայ • իսկ մենք վըս– 

տտՀ ենք ք թէ քանի մ եր լոլսաՀ րաչ Ա • 

Բ • Գ՛ը կայ* Հայկէ յ Լուսաւոր չի եւ Ս• 

Մեսրոպի այգ Լրամանը պիտի չկոտրի՛ է 

կաբելի չէ դասախօսութեամր մը ըս– 

պառել Համաստեղը դ որուն գործին լիա-

կատար ուսումնասիրութեան կ՛արժէ Հա-

տոր մը նոլիրել։ Ու քիչ է Համաստեղը 

գիւղագիր կոչել • ան դ ինչպէս Որեւէ բար-

ձունքի Հասած Հայ գրողդ ամբողջական 

գրագէտ մըն էդ որ Հայոց «Մեծասքանչ» 

լեզոլին կրակէ Հրամաններուն տակ 

միայն յօժարեցաւ գրիչ բռնել։ Այգ Հը՛՜ 

րամ ան ը նուիրական է բոլորին Համար 

ել ան մերժելի։ Այգ կրակէ Հրամանին 

ենթարկուողներն են միայն դ որ կը յա– 

Լողին ու պիտի յաԼողին ասկէ ետք ։ Հա-

մաստեղին Համար, Մեծասքանչին Հրա-

մանը կը սաստկանայ մ ան ալանդ ասկէ 

ե՛տքհ Որով ԱրեւմտաՀայերոլ այս ար-

ձակագիր թ՚Ումանեանին դ Ամենայն Հա-

յոց գերազնիլ գիւղագիր ին կը մաղթենք 

կեանքդ ու գրչի Հրաշագործ ուժ Հայ 

դպրութեան կանթ եզր , ուրիշներուն Հետ է 

մ շտավառ ու յաւերժապա յծաո. պաՀ ե լու 

Համար տ 

Ե-
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(Հաւէաստեւլ մարդը ապրեցնելու» 
կենդանիները մարդկայնացնելու. էս ա– 
ււսւրկաները շնչաւորելու գազանիքը ու– 
«ի»։ 

«Գիւղը» ել «Անձրեւէ Հատորներով 

իր անունը նուիրագործած, ել. «Սպիաակ 

Զիալոր»»Հ վերքն ականօրէն մեծեբու 

կարգին անցած գրագէտին չոՐԲոԲԳ Հա~ 

տորՆ Է «Քաջն ՚Աատսր եւ 13 պաամը– 
ւածք ներ»ք: 

Գրագէտներ կան, որոնք իրաւունք 

ըրած են այլեւս ընթերցողին մէք գեղե– 

ցիկ " լ անխարդախ նախապաշարումներ 

շինելու իրողութիւնը։ քյման իրաւունք՛՛ 

ներոլ տիրացած մարգոց գործերը բսա 

ինքեան յաւելում մը երր նկատենք, սր– 

խալ մը գործած էենք րլլար յ կրնայ ըլ-

լալ , որ նախորգ Հատորներուն Հետ բաղ– 

գատոլ թիէն մ ը երբ փորձենք , առար կե-

չի կէտեբոլ Հանգիպինք, բայց նորին մէք 

անկարելի է , որ չՀանգիպինք նո՛յն Հե-

ղինակին , անոր ուժերուն, արուեստին, 

անՀատականոլթեան ։ 0լականը Օշական 

է իր ստորագրած ամէն մէկ է քէն վրայ» 

Վարուժանը Վարուժան է , Զարեանը 

Զարեան ու Համաստեղը Համաստեղ։ 

Իւրաքանչիւրը իր ձեւով, իր մթնոլոր-

տով , իր սեփական կշիռով յ իր նախըն-

թաց գործերով նախապաշարումներ շի– 

ՆՍԼԶՍԼՐ 
^ ս տ յ ո Ի ֊ ս ճ թ ե & ո 

նելոլ իրաւունքին շատո՛նց տիրացած է 

Համ աստեղ ։ Կը նախապաշար ուինք ի Ր™ 

մով ոլ չենք խաբՈլիբ ւ Ջխաբոլեցանք 

նաեւ այս անգամ ։ Նախապաշարումով 

մօտեցանք անոր ոլ կշտանալով գոցեցինք 

գիրքը։ 

«Քաջն Գազար եւ 13 պատմուած քնհ– 
ր » / » Հատորին ե՛Լ մթնոլորտը ե ՛ լ Հերոս-

ները բաղկացած են երկու տարբեր կէի~ 

մաներէ։ Աոաքինը* «Երկիրն» է ու երկ– 

րի մարգը, երկրորդը Ամերիկան է ու 

ամերիկացին ։ Պատմոլածքեերէն երկու– 

երեք Հատը ուղղակի գիւղը եւ գիւղացին 

ունին իբրեւ ենթաՀոզ, Ոլ կը շեշտեն Հա-

մաստեղով մեր գրականութեան անցած 

աւանգոլթիլնները I Հողին կապուած ու 

Հայկական բարքերուն ամուր կառչած 

նախանձախնդիր , Հաստ նկարագրով մար-

գեր են բոլորն ալ է տրուած% մեծ վար– 

պետոլթեամբէ Ազգային մթնոլորտով 

միւս պատմուածքներուն Հերոսները դար-

ձեալ գիւղացիներ են թէեւ, բա յց գիլզի 

ւ/՛^ չէ որ կը բնակին ։ Մարմնով Ամե-

րիկա ու Հոգիով Հայրենիք ապրող տա-

րագիրներ են անոնք, Սփիւռքի մ արդեր ^ 
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որոնցմէ իւրաքանչիւր ը մեզմէ բան մը կը 

ներկայացնէ՝ կարօա մըդ սպասում մը% 

ողբերգութիւն մը ։ Ս ՚արքէթ– կ՚ըսեն , 

Ֆսւրմ կ՚ըսեն, էքսիտենտ կ՚ըսեն, ք ր է յ – 

<քԻ* րրըք > շ»լր, Թըրվըզ՛ քիչըն, ե ա ս – 

փ ի թ ը լ , չ է ն ս ՛ եւ ուրիշ բառեր սկսած են 
իրենց լեզուին վրայ երեւնալ, բայց ե– 

րազի մէԼ թէ արթնութեան պաՀուն, ուշ– 

իւաաանքի ատեն թէ ուրախութեան մա– 

մերուն Հո՛ն են , իրենց քէնն գա վա յրին 

մԷԼդ Հայրենի Հողին վ ր ա յ , մէկը Զալոյի 

Հետ խօսելու կարօտով կը աո չոր ի յ միւ-

սը վար ընելու երազով ։ կը յիշեն Հոգ~ 

ԳաՐԸ է ՚^աւոյի Լրաղացը^ Ա՛ Բարթոզի 

կամուրԼը , երկինքը , ասաղերը , Բարե-

կենդանի պարերը, գոմէշներու կռիւնե-

րը : Այս բոլորը կը Հակադրեն իրենց շըր– 

Լա պատին, Ամերիկայի՝ Որ խորթ կը 

թուի իրենց է կը քննա դա ա ոլի իրենցմ է 3 

ԱշխարՀի լաւագոյն գաշնակաՀարնե– 

րէն մէկուն (Րախմանինով) մասին խօսք 

Կ՝ըլլայ , բայց իրենք գիւղի ղ ա վ ա լ նուա-

ղողին կարօտը կ՚ապրին. « է ն ո ր պ է ս ղ ա -

վալ բռնող աշխարհի վրայ նէ եկեր է նէ 
ալ պիաի գայ» ։ Կը Հիւանդանան ու չեն 
Հալնիր Ամերիկայի բժիշկները։ Գէորգն 
է խօսողը • 

- «՚ք^եգի րան մը ըսեմ, դրացիք քա-
ռասուն տօքր-օր ալ ր-օվաւին, նորէն օ– 
գուտ. չի ըներ։ Մեր երկիրն ըլլար, տասն 
անգամ ոսւքս օլ-րայթ էր եզեր: Խըրըխնի 
Դփկողոսը կամ սափրիչ Օեանը էս տեղի 
տօքրօրները ծովը կը տանէին, ծարսւլ կը 
բերէին»։ 

Ուրիշ տեղ մը նոյն Հարցին մասին 

Երանոս աղբարն է , որ կը խորՀրդածէ ՚ 

- «Թէ որ էս տեղի բժիշկները մեր 
գիւղն ըլլային՝ իրենց նախիրն անգամ 
չէին յանձներ»։ 

Կը Հիւանդանան, Հոն են, կ՚ապրին 

ՈԼ այնաեղէն չեն բաժն ուիր, աարիքնին 

կ՚առնեն ու չեն ամուսնանար. «կարգը~ 

ւի–լ : Ամերիկայի՞ մէջ» ։ Այսպէս կը մը– 
տածեն Համասաեզի Հերոսները, այսպէս 

կ՚ապրին, այդպէս կը աո չորին, անձնա– 

ւորելով Ափիլռքի ՀայՈլն խորագոյն 

տագնապները, ձգտումները, կարօտնե– 

րը։ Սփիւռքի Հայուն Հարազատ պատկե-

րը տուող սրտառուչ վկայոլթիլններ են 

անոնքւ 

«՝|*աջն Նաղար եւ 13 պատմուսւծք– 
ներ» Հատորին մէկ մասին մէԼդ ինչպէս 

ըսինք, Համաստեղ ելած է «Գիլդէն» , ի– 

Լած է «լեոներէն» ու մտած– քաղաքին 

մԷԼ ՝. Մարգարին տեղ այլեւս « Հ ր ե ա յ քԱ1– 

րեկամս» էդ որ կոլ տայ։ Զալոյին 

տեղ Ս քիփին, Երանոս աղրօր տեղ Լոլա 

քաս աղբարը ել Մարիամի մը տեղ « Ա ն – 

Սովոր կին^ծ էդ որ կը ներկայացնէ ։ Նոյն 

Համաստեզէն, այսինքն գրական նո յն 

մեծատունէն, տարբեր խորքովդ տարբեր 

նկարագրով ու աշխարՀաՀա յեացքով 

մարգերու յատկացուած է Լեր են, Հա-

տորը լեցնող կտորները ։ 

Համաստեղը զիւղի Հետ նոյնացու-

ցած մարգերը գոլցէ Հաճ տրամադրոլա 

թեամբ մը չմօտենան այս նոր միԼավայ– 

րէն վերցուած պատմոլածքներուն ել ա– 

րագ բաղգատութիւններով փորձեն ա » 

ռարկութիւններ էնել ։ Առարկա յա կան 

դատում մը պիտի լոլծէր այս Հարցը նր– 

պաստաւոր եզրակացոլթիւններոլ յան» 

գելով յ Նոյնն է Համաստեղը եւ Հոս դ նոյն 

գրազ էտն է , նո յն քլժերով, տիպարնե-

րը բիւրեղացնելու նոյն ընդունակում 

թեամր , խորանալու , ընդՀանրացնելոլ դ 

զարգացնելու իր անառարկելի կաբողոլ–* 

թիւննեբով ։ կարդալէ ետք « Հ ր ե ա յ բա-

րեկամս» ել «Լուքսւս աղբարը եւ աղաւ-
ն ի ն » պատմոլածքները , աւարտելէ յ ե ֊ 

աո յ «Անսովոր կինը», վսւոաՀ ենք որ 
պիտի յանգինք մեր Հաստատումներուն X 

Համաստեղը կարդալով բան մը կ՚ա-

ւելնայ մէԼգդ կը լեցուիս , կը յորդիս յ 

Բարեկամի մը Հետ կը խօսիս դ ճամբէ մը 

կ անցնիս , առօրեա յ զբաղումներու մ ԷԼ 

կը թաղուիս, ինչ ալ րնես , ուր ալ գըտ– 

նըւիս , բոլոր պարապմոլնքներոլգ , Հ/ւ« 

զեկան բոլոր կացոլթիւննեբոլգ՝ կը զգաս % 

որ Հրճուանք մըդ ուրախութիւն մը կ՚ըն-

կերանայ քեղի ՚ կ՛անդրադառնաս ոլ կլ 

Հաստատես , թէ ի՛նքն է աղբիլրը, Հա-

մաստեղն էդ իր գրականութիւնն է ։ Կ՛եր՛* 

կարաձգուի ուրախութիւնդ. գիրքը ա՛-

ւարտած օրերուդ մանաւանգ դ ոլ աճա-Հ 

պարանք մը կը ստեղծոլի մԷԼգ, բաժնեմ 
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լու Համար անկէ առած վայելքներդ բա-

րե կամնեբոլդ , ընկերներուդ , ծանօթնե– 

րուգ Հետ I կարդացի՛*բ Յ կարդա՛ ։ 

Հեքիաթի ոլորտներէն քիչ մը վար 

ի քած, աւելի մարդկայնացած ու ծանօթ 

թաղարներէն բոլորովին տարբեր ՛թաքն 

թաղարի մը պիտի Հանդիպիս Համաստե-

ղի այս գործին մէք։ « Ս պ ա ս ո ղ » մարդոց 

իրաւութիւնը պիտի Հաստատես, ու պի~՜ 

տի տեսնես , թէ Մ ար քսի Հ՝Բափիթալը% 

Հաւատոյ Հանգանակ ըրած « Հ ր ե ա յ բ ա ր ե -
կամս» իր կար ղին քափիյՒալ^ մը տիրա-

նալէ ետք՝ ի՛նչ նկարագիր կը պարզէ ել 

ի՛նչ բանի կը Հաւատայ այնոլՀետեւ։ 

կարդա՛ , ու պիտի սիրես Մակարի տղան 

Մ արդարը է պիտի գինովնաս Հայաստա-

նի լեոներոլ սրնգաՀարին անմաՀա կան 

երգերով ու պիտի տեսնես , թէ ինչո՛ւ. 

«էս աշխարհը կը փլի» ։ Կարդա՛ ք ու չա-
փէ Երանոս աղրօր Հայրենասիրութեան 

խորունկութիւնը, անսովոր կնոք իրակա– 

նոլթիւնը ել Լոլքաս աղրօր բարութիւ-

նը ։ կարդա՛, ու քալէ մեղի Հետ ~ 

Երբ գոմէշ մը տեսնես՝ ՕՀանը պի-

տի յիչես անպայման % երբ չուն մը տես-

նես պիտի ոլղես Ջալօ կանչել իրեն եւ 

պիտի փափաքիս որ իք աչեր ըլլան քոլ 

տեսած բոլոր տիրացուներուդ անուննե-

րը ։ «Տիրացու Խաչեր մի ըսեր անցնիր» ւ 
Գինովի մը քով հոիկ Ակօն, Հայրենա » 

բաղձ մարդու մը առիթով Երանոս աղ– 

բարը, աղաւնիներու դիմաց Ոլ բլուրի 

քով Հողղարը պիտի յիչես անպայման յ 

Մեղի այնպէս կը թուի, թէ ընթերցողը 

չի մ ոոնար ա յն բոլոր բաները, որոնց 

մասին անգամ մը խօսած է Համաստեղ I 

ՈրովՀետել Հարազատ են բոլորն ալ, ապ– 

րըւած են ու ապրեցնելու գաղտնիքով օժ– 

տըւած տ 

Համաստեղ թիփեր ստեղծել գիտէ է 

Ու ասիկա իբ ամէնէն մեծ առաքինու-

թիւնն է ։ Անհրաժեշտ մ ան րամ ա սն ու-

թի ւններով , Հոգեբանական զարգացու-

մով , տրամաբանական կարգով, առան-

ձին մտածումներով , լեզոլով, աշխար– 

ՀաՀա յեացքով ու կենցաղով կեն դան ա– 

գործուած է իւրաքանչիւրը ա նոնցմէ ։Ա՛-

ւելին է Հա մ աստ եղ Համապատկերի մարզն 

Է է Եր Հերոսներուն ներքին եւ արտաքին 

բոլոր Հորիզոնները ընդգրկելով, իւրա-

քանչիւր պատմոլածքի Հետ Համապատ-

կեր մըն Է, որ կոլ. տայ անիկա % Գը– 

րացիները, փողոցը, արտը, եկեղեցին, 

գոմ Էշը 1 շունը , արեւն ու աղաւնին , անձ– 

րեւն ու նղբիթը% ՐոԼ" 0(Լ ^ Էկ սքանչելի 

Համադրութիւն մը կը կազմեն Համաս-

տեղի գրականութեան մէք Տ Կը վարակեն 

քեզ ու կը պահեն ներդաշնակութիւն մը 

Հ ող իիդ Հետ ։ ^ամաստեզ մարդը ապրե-

ցնելու, կենդանիները մարդկայնացնե-

լու եւ առարկաները շնչալորելոլ գաղտ– 

նիքը ունի : 

Համաստեղ կարդալէ ետք, ՔաՂՑ~ 

բութիւն մը կը Համակէ քեզ Տ Աւելի կը 

մարդկայնանաս յ Մարդկային ազնիւ կա– 

րողութիլններոլգ աճումը կը զգաս ներսդ 

եւ րոլխ սրտով մը կը դիտես աշխալւՀը։ 

Կը սիրես մարգերը իրենց առօրեային 

մէք, երազներուն Համար, միամտոլ– 

թիւններուն պատճառաւ, աշխատանքի եւ 

ստեղծագործութեան իրենց մզումներուն 

ի տես է Երենց բոլոր կողմերով ։ Լաւա-

տեսութիւն մը կը բիւրեղանա յ մէքգ։ կը 

սիրես կեանքը է իր շնչաւոր եւ անշունչ 

բոլոր երեւոյթներով յ Ամէն իր ոլ ամէն 

երեւոյթ մարդու մը, մարդկային զգա-

ցումի մը զուգորդած է Համաստեղ, Հր– 

րաշալի արուեստով մը ւ 

Համաստեղի գործին մէք երբ մտնես 

կը մոռնաս ամէն ինչ է ՊաՀ մը կը թոլի, 

թէ ուրիշ գիրք կարդացած չես ու առա– 

քին անգամ է որ նման գրոլթիւննեբ կար-

դալու պատեՀոլթիւնը կ՚ունենաս է Ոչ մէկ 

Հեղինակ կը յիչեցնէ Համաստեղ, ոչ մէկ 

ղրքի Հերոս կը պատկերանայ մեր մտքին 

առքեւ երբ կը կարդանք անոր էքերը * 

կեդրոնացնելու , բալա րա րե լու , մեզ մեր 

մէք աճեցնելու կա բոզութիւնը Հաստա– 

տելի է իր բոլոր գրուածքներուն մէք։ 

Ան կը պարտադրէ իր տոլածը , իր ձելը , 

իր արուեստը։ Համաստեղ կարդալով* 

մարգ անգամ մը եւս կը գիտակցի, թէ 

իրապէ՛ս իմաստ մը ունի դրա կան ութ ի լ– 

նը։ 

Պ• I/. 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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Մ. Ի Շ խ Ա Ն 

ՊԱՐԶՈԻԹԻԻՆ ԵՒ ԲԱՐՈՒԹԻՒՆ 
թախա կրթարանէ աշակերա էէնք * 

Հայերէնէ մեր ուսուցիչ ր օր մր շարա-

դրութեան Համար մեղի աուաւ Հետեւ-

եալ նիւթը. «Գի*ւղր թէ քազաքըֆւ Ա– 

ոանց վայրկեան մը վաբանելու ես ընտ-

րեցի գի*–ղը ել գրեցի շարադրութիւն մը 

որ մասնաւոր գնաՀաաանքի արմ՜անա– 

ցաւ։ 

Մինչեւ այսօր տակաւին կը յէշեմ 

"*յն գոյները, գիծերը եւ ղգացոլյքի ֆեր– 

մութիւնը, որոնց շնորՀիլ յաքոզեցայ 

նահապետական Հայ գիւղի մը պատկերը 

նկարել եւ Հոն ապրելու անփոխարինելի 

քաղցրութիւնը պատմել ։ Ուսուցիչս վր– 

կայեց թէ կենդանի էր գիւղի իմ պատ-

կերացումս եւ իրական ապրումէ կր ըր-

ի՛ է էն իմ ղգացումներս ։ 

Ես գիւղ չէի ճանչցած սակայն ։ Գիւ-

ղի ել գիւղացիի կեանքին ծանօթ չէի 

անձնական փորձով։ Ուրկէ* կու գար ին-

ծի գիւղին այս խորունկ սէրր* Ի"նէ Հը– 

րաշքով Հոգիս լեցուած էր նախիրներու 

բառաչով եւ երդիկներէն բարձրացող թո– 

նիրի ծուխերուն խնկանման կա խար գան– 

քով: 

Գիւղի ամբողջական ապրումս կը 

պարտէի Համաստեղին։ 

Համաստեղի քանի մը պատմոլածք-

ները բաւական եղած էին որ ես անդառ-

նալիօրէն սիրաՀարիմ Հայ գիւղերու աղ-

քատիկ , պարզունակ ել չարքաշ կեան-

քին , ինչպէս ել Հայ մչակներոլ բարիէ 

միամիտ եւ տառապած Հոգիներունէ 

Շարադրութիւնս բանագողութիւն մըն 

Էր անկասկած ։ Համաստեղի ներշնչած 

տեսանելի եւ ոգեղէն աշիւարՀներոլ Հա– 

րըստութենէն մասնիկ մը թռցուցած էի 

պատանեկան իմ խանգավառոլթեանս 

մէք ել զայն Հրամցուցած նախակրթա– 

բանի իմ ուսուցիչիս։ 

ԱյնուՀետել Համաստեղի գիւղն ոլ 

տիպարները շարունակեցին իմ մէք ապ-

րիլ միշտ նոյնքան տիրական գոյներով, 

նո յնքան պա յծառ ու կենդանի % Բազ մ ա– 

թիւ առիթներ ներկայացան էր ՀԳիւղնդ 

ու ՀէԱնձրեւըդ կրկին ու կրկին կարդա-

լու, դասարանային վերլուծումներու են-

թարկելու եւ ամ էն անգամ ալ զգացած 

Հաճո յքս աճեցաւ եւ խան դավա ռութ ի ւնս 

նորոգուեցալ է 

Այս չէ" միթէ արուեստի ճչմարիտ 

գործերոլն անվիճելի արժէքը։ Գ իմանա լ 

ժամանակի աւերներուն, շրջանի մը եւ 

մ իշավայրի մը բաբախուն սիրտը դառ-

նալ եւ սրտի մը զարկերուն քերմութիւ– 

նը փոխանցել բոէոր սերունդներուն է 

Ոմանք կը սիրեն վգալառի գրակա-

նութեանդ ներկայացուցիչ կամ վգիւղա-

գիրԴ հ.ոՕ՚Լ Համաստեղյլ, Հաւատարիմ 

մնալով գրական Հին տարազի մը* ու-

րիշներ սաՀմանափակ եւ անճիշդ կը 

գտնեն այս բնորոշումը ւ կարելորը ա– 

նուններն ու տարազները չեն անշոլշա, 

այլ մ եր մշակո յթին Ժառանգ ձգոլած 

գործը։ 

Համաստեղ մ եծաբժէք գործէ մը 

Հեղինակն է , մեծ արուեստագէտ մը , 

զտարէւն գրագէտ մը% 

կէս դարէ է վեր կանգուն է աՀա 
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մեր դրականութեան պա ան է չին վրայ% 

վէճեբէ Հեռոլդ աղմուկներէ խոյս տա– 

լով, էնքն իր մ ԷԼ խորասո յզ եւ ունկնդիր 

լոկ իր ներքին ձա յնին, վերստեղծելու 

Համար կեանքն ու աշխարհը արուեստի 

դիւթական գոյներովդ երբեմն իբրեւ 

պատմուածք, երբեմն իբրեւ լայնաշունչ 

վէպ եւ երբեմն ալ արձակ կամ թափա-

ծո յ բանաստեղծութիւն ։ 

կաբելի է վիճիլ Համաստեղի փոր– 

ձած դրական բազմաթիւ սեռերու Հա-

մեմատական յաջողութեան ԼոլրԼ, բա յց 

կաբելի չէ չխոսւոովանիլ թէ ամէնուն 

մ ԷԼ ալ ներկայ է ինքդ այսինքն ներկայ 

է ցորենի արտերուն վյրայ փռուած արե– 

ւուն բարութեամբ եւ պա յծառոլթեամբ 

լի Հոգի մ ը, որ մարդուն դ կենդանիին, 

բնութեան եւ իրերուն Հանդէպ Հա լա սա-

րա պէս զգայուն է եւ գիտէ թրթռալ Հա-

մապարփակ յուզումովը անոնց ք*"լռՐ 

վիշտերուն եւ ոլրախոլթեանց ։ 

Բանաստեղծի այս խոր զգա յնութիւ– 

նր, ^"գէի այս բնական բարութիւնը եւ 

կեանքին ու մարգոց Հանդէպ յոբդւղ այս 

անսպառ սէրն է որ կը գունաւորեն եւ 

կը կենդանացնեն Համասսաեղի գծած 

պատկերները, ըԱան անոնք գիւղէն առ-

նըւած թէ քաղաքէն ։ 

Համ աստեղի գրականութիւնը մ իայն 

ժպիտ ոլ լոյս չէ է 

Տառապանք, վիշտ, արցունք շատ 

կան իր պատմ ոլածքներոլն մ ԷԼ, որով֊ 

Հետ ել կեանքը ինքը շաղուած Է այդ 

գառնոլթիլննեբովդ բայց մենք Հոն չենք 

գտներ կեանքը սեւ անէծքի վերածող 

թռյն ու ժաՀր, ամօթ ոլ գարշանք, մեղք 

ու ոճիրւ Համասաեզի ստեղծած տիպար-

ներուն ցաւն անգամ Համակրելի է , Հա-

մակող ոլ սրտառուչ , առանց երբեք ընդ-

ՎՐՂ^ցՈլցիչ ել ըմբոստացնող դառնալու։ 

Երթ կը կարդանք իր գործերր, կը կապ– 

ուինք անոնց մէԼ գործող անձեբոլե է 

բարեկամ ու մտերիմ կր դաոնանք Ա՛-

նոնց Հետ, կ՛ուզենք բաժնեկից ըլլալ ոչ 

միա յն անոնց յո յսերոլն ու երազներուն է 

այլ եւ անոնց տառապանքին եւ դժբախ-

տութեան ։ 

Համաստեղի արուեստին գլխաւոր 

յատկանիշներէն մէկն է այս Հաղորդա-

կանութիւնը լ 

ճշմարիտ արուեստը կը յա Լողի մեզ 

փոխադրել իր սեւեռած աշխարՀին մէԼդ 

Հոգեպէս քաղաքացի դարձնել անոր գը– 

րօշին եւ սիրոյ ու կարօտի Հազար թե* 

լերով մեզ կապել Հոն նկարագբուած 

վայրերուն դ անձերուն ու անցքերուն 

Հետ I Արգ յ ով որ կարդացած է Համաս– 

սւեղյլ, Հեռաւոր Ամերիկայի թէ Ա՚երձա– 

ւոր Ա.րեւելքի երկինքներուն տակ, ^ս^. 

րօտով պիտի փնտռէ Հայրենի գիւղին 

արտերն ու այգիները, կալն ու կոլտը, 

վարն ու ցանքը ել գունագեղ շինական-

ները։ ՇնորՀիլ Համասսաեղի գրչին՝ ա– 

րեւմտաՀայ գիւղերու կեանքը տարտամ 

յիշողոլթիլն մը չէ այլեւս կամ անցեալի 

ԷԼերը զարդարող ծանօթագրութիւն է այլ 

կենդանի ապրում եւ անթառամ տեսիլք ։ 

իր Տափան Մ՝արդարները, Փիլիկ 

աղբարներն ու Կար Ամոլները իրենց ներ-

քին ապրումներով ու տառապանքով 

մարդ են նախ , մարդկայինը կր մարմ-

նաւորեն եւ ընգՀանրական արժէք ոլ– 

նին, սակայն անոնք իրենց զգալու, գոր-

ծելու եւ արտա յա յտուելու կերպով Հա յ 

շինականի տիպարները կը ներկայացը~ 

նեն : Առանց քարոզչութեան տրուած այս 

Հայկականոլթիւնը, որ տոՀմային ԳՐ~՝ 

բոշմ մը ունի միշտ եւ Հարազատի մ ը– 

տերմութիւն , Համաստեղի տիպարները 

կ՚օժտէ ինքնուրոյն դիմագիծով՛ Ա՝ենք կը 

սիրենք զանոնք, որովՀետեւ անմիԼապէս 

կը զգանք թէ մեր արիւնէն են ( մեր լե-

զուն կը խօսին, մեր սրտէն կը խօսին։ 

Գասական ր ոլոր մեծ գրողներուն 

նմ ան Համ աստեզ պարզութիւնը Հասցոլ– 

ցած է այնպիսի Հիւթեղ եւ կենսալից 

լիութեան մը, որ ընթերցողը բնութեան 

եւ բնականութեան առԼեւ կը գտնէ ինք– 

զինք աեւարար: Գրական ոչ մէկ չողչո– 

ղուն զարդարանքդ ոճային ոչ մէկ անսո-

վոր դարձուածք ։ ԳեղԼկական աղբիլր– 

ներու պէս յստակ լեզու մը, որ գիտէ 

բառերը գործածել տնտեսութեամբ, խը~~ 

տացնելով, պատկերաւորելով յ Այն Հե-

ղինակներէն էդ որոնց Համար բառերը 
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միքոց են ես ոչ թէ նպատակ, խորու-

թիւնը պարզութեան մէք է ել ոչ թէ մ ը ֊ 

թաս քօղ արտա յա յաոլթեանց մ շոլշին 

ներքեււ Համաստեղ ժամանակ չունի 

«գրականութիւն ընելուդ, որովհետեւ 

կեանքի նկարիչն է , լեցուած մշտավառ, 

անցեալի Հոծ ապրումներով ել տառապա– 

Հար ներկա յի մ ակընթաց յո յզերով * իր 

շունչով կենդանացած մարգիկն ու միքա– 

վայրր այնքան իրական են , տեսանելի, 

գրեթէ շօշափելի , որ րաոերոլ ներկայու-

թիւնը չենք զղար իսկ, ինչպէս կնոք մը 

գրաւիչ աչքերուն առքեւ կը մոռնանք 

զարգն ու Հանդերձանքը է 

Արուեստի մարզին մ Էք գոլցէ ամէ-

նէն դժոլաբ բանն է 2ա լաճ ել կեանքը այս 

բնականոլթեամբ ել Հասնի լ ձելի կատա-

րելութեան* այս պարզութեամբ։ 

ճիշդ է որ Համաստեղ մեր գրակա-

նութեան մէք յեղաշրքող նոբութիլններ 

չբերալ, արուեստի յեղափոխութիւն մը 

չառա քացուց , նոր Հորիզոններ չբացաւ, 

բայց ան մեր գրականութեան բերալ աո– 

կուն ել ինքնայատուկ խառնուածք մրէ 

Պատմութեան Է քելէէն վայրագ բռնաՀար– 

ուածով խլոլած ու փոշիի վեր ած ուած 

մեը բնաշխարՀը վերապրեցոլց, կարելի 

է ըսել վերաշինեց քար առ քար , գերան 

առ գերան, ոսկեղէն մուրճի մը ստեղ-

ծագործ Հարուածներով ւ 

Որքան ալ կարօտաբաղձութեան խո-

րունկ թախիծով գողգզան իր հԳիւղէին 

ծառերն ու Հասկերը^ որքան ալ արցուն-

քի վիշտով տեղան իր «Անձրեւինդ քերմ 

կաթիլները, Համ աստեղ կը մնա յ միշտ 

այն լաւատես Հեղինակը, Որ կը Հաւա-

տայ կեանքին, կը Հաւատայ անցեալի 

յարութեան, կը Հաւատայ ազնիւ ոլ դե– 

ղեցիկ արժէքներ ու յաղթանակին ել ա– 

բարչական լայն ժպիտով գիտէ ընգգըր– 

կել բովանդակ կեանքն ու վարդիկը $ 

Ծ . ԻՇԽԱՆ 
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8 . ՕՇԱԿԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

քքվ դրաւ, այդ ոլժն ու մեծ մտաՀո-

գութիւնը որրեւա յրի կնոԼ տղոլն՝ պր 

րոլսացի 0ակոբին մ ԷԼ : Աէօլէօզ գիւղը , 

Պրուս ան , առաւելապէս թրքարնակ , Հ/ք– 

աագային անոր գրականութեան գլխա-

ւոր տարրերը կազմեցին ։ Ան թե րեւս 

միակ Հայ գրագէտն է լ որ տոլալ ոչ 

միայն Հայ, այլեւ թրքական բարքերն ու 

նկարագիրը յ է լ տուալ առանց նախա-

պաշարումի։ Մինչ Հայ ժողովուրդը իր 

ապրումներու բերումով ունի ցեղային 

նախապա չարում ( Օչական զերծ էր ա յգ 

նախապաչարումէն ։ 

Օչական իր առա Լին երեւումով իսկդ 

որպէս քննադատ , յարձա կողա կանի ան– 

ցաւ եւ չխնայեց մասնալՈրապէս անոնց , 

որոնք կեղծ Համբաւի տիրացեր էին եւ 

Հրապարակը կ՚աղմկէին։ Այգ քննադա-

տական աչիւատանքին մ ԷԼ ան Լանաց ցոյց 

տալ աւելի բարձր ճաշակի մը ձգտումը X 

Թ՝է որքա՞ն յաԼողեցաւ։ Այգ ցոյց ՚դԷ^Է 

տայ Ժամանակը» 

Աղբալեան պարզ բառերով ըսալ իր 

մեծ խօսքըդ իսկ Օչական բան մը ըսելու 

Համար ուզեց ամէն մէկ բառին տալ ա– 

ռանձինն իմաստ ։ Բարդ գծերով ճարտա-

րապետական ոճ մըդ զոր մ ենք կը գըտ– 

նենք իտալական վարպետներուն մօտ է 

11—րգ գա բո էն , կամ պարսկական որոչ 

ոճի գորգերու մ ԷԼ, որոնց վրայ ինչքան 

նայիսճ կը գտնես նորդ առա Լին ակնար-

կով չտեսնուած մանրամասնոլթիւններ ։ 

Օչական աւելի քան առոզԼ Էր եւ լե-

ցուն կեանքով յ Այդ ցոյց կու տայ իր 

մչակած գրականոլթեամբ դ ուր կեանքը 

եռ կու գայ ւ Ես չգիտեմ գրագէտ մըդ 

որուն մէԼ կեանքը այնքան ուժ ունենար դ 

որքան ունէր Օչական ի մ ԷԼ։ Իր այգ ու-

ժով ու թափով ան նոր թարմութիւն բե-

րաւ մեր գրականութեան % Անոր բառերը 

երբեմն կը դառնան Լիզ եւ արիէն X Անոր 

քնարերգական Հեքիաթներոլն մ ԷԼ Էսկ 

արիւնն է դ որ չրԼան կ՚ընէ դ ինչպէս ե– 

րակներուն մէԼւ 1 

Ահա Օշականի դրականը իր ժխտա-

կան քննադատութեան քով X 

Օչականը կան չուած էր մեր պարտէ-

զին մ ԷԼ իր ծաղիկը մշակելու : Ան քանի 

մը տեղ յիշատակած է իր վարպետները* 

Փրուստ եւ Տսսթոեւսկի ։ Փրուստ Հոգե-

վերլուծութեան Համար նոյնպէս Հետ ա– 

քըրքրական դաշտ մըն էդ մանրամաս– 

նութիւններոլ վրայ Հիւանդագին կեր՜ 

պով կանգ առնող մը։ Օչականը փրկողԸ) 

անտարակոյս դ Տոսթոեւսկին էր դ Որուն 

մ ԷԼ շատ մօտ կ՚ապրին սէրն ու ոճիրը» 

իսկ ոճիրին մէԼ կայ խանդ ու կեանք։ 

Օչականը , ա յգ մ եծ տաղանդը , կըբ– 

ցած էր այգ բոլորը իւրացնել եւ՛ ստեղ-

ծել իր լուսաւոր ու ինքնատիպ ճամբան՝ 

նոր աւիչ ներարկելով մեր գրականու-

թեան մ ԷԼ։ 

Այգ Հաւատքով ոլ այգ թափով Օ՛-

չական տարաւ իր աշխատանքը եւ ա յգ 

Հաւատքով մօտեցաւ Հին ու նոր մատե-

նագրութեան՝ վերագնահատելու Համար 

արժէքները դ դատի կանչելու Համար ինչ 

որ կեղծ էդ երեւան բերելու Համար Հայ 

ժողովուրդի իրական ձգտումները տ 

Եւ ի՛նչ ոգի . եւ ի՛նչ Հաւատք Հա յ 

վարժապետի մը մօտ դ որ երբ մ եռալ ^ իր 

ետել ձգեց մօտ 5 0 Հատոր աշխատանք: 

Աւելի քան 1 0 Հատոր միայն Համապատ-

կերը դ արեւմտաՀայ գրականութեան նր– 

լիրուած աշխատանքը ։ Այգ Բոլոր աշ-

խատանքը եղած է օրուայ Հացի մտա– 

Հոգութեան ներքեւ։ 

Այո՛ ք պէտք է ճիգ ըլլայ՝ ոչ միայն 

Հասկնալու Համար Օչականը այլեւ 

բացնելոլ ել պարզացնելու Համար անոր 

ձեւով գիտուած կեանքն ու գեգաբուես– 

տական ըմբռնումը: ՚ 

ՀԱՄԱՍՏԵ% 
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ԽԱԼԻԷ Ճ Ի Պ Ր 1 Ռ 

Կին մը պւ գրկած էր երեխսւյ մը ըսաւ* 
«Մեզի խօսէ փոքրիկներուն մասին»: 
Ու ան խօսեցաւ, -
Այդ փոքրիկները ծերը չեն, 
Անոնք աղջիկներն ու սսլաքներն են կեանքին1 որ կը տենչայ 

ի ն քնիր համար : 
Անոնք ձեզմէ չեն գար այլ՝ կու զան ձեր միջոցով, թէեւ ա– 

Օոնք ձեզի հետ են եւ սակայն ձեզի չեն պասւկանիր: 
Դ»ոլք կրնաք անսնց տալ ձեր սէրը րայց ոչ ձեր մտա ծումը, 

որովհետեւ– անոնք իրենց սեփական ՛մտածումներն ունին։ 
Դուք կրնաք պատսպարել անոնց մարմինները, բայց ոչ անոնց 

հոգիները, 
Որովհետեւ անոնց հոգիները վսւղուայ սաւնին մէջ կը բնա-

կին , հոն, ուր դուք չէք կրնար այցելել, ոչ իսկ ձեր երազներուն 
մէջ։ 

Կրնայ ըլլալ որ դուք ճիգ ընէք անոնց նմանելու րայց երր եք 
մի ջանաք անոնք ձեզի նմանցնել, որովհետեւ կեանքը երրեք ետ 
չ ՚երթար եւ ոչ ալ կը տնտնայ երէկին հետ: 

Դուք այն աղեղներն էք ուրկէ ձեր զաւակները կ՚արձակուին 
որպէս կենդանի նետեր: 

՛Նետաձիգը իր նշանակէտը յաւիտենականութեան նամրուն 
վրայ կը տեսնէ, ու ան իր հուժկու բազուկներով կը ծււէ ձեզ որ–* 
պէս աղեղ, որ կարենայ իր նետերը նետել աւելի արագ եւ աւելի 
հեււու: 

Ուրեմն ձեր այդ ծո ֊ի լը , նետաձիգի ձեււքին մէջ, թող ձեզի 
համար հանոյք ըլլայ , 

Որովհետեւ Ան ինչքա՛ն կը սիրէ նետը, որ կը թոչի , 
՛Աոյնքսւն կը սիրէ աղեղը, որ անշարժ է ։ 
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Մեզի ուրախութեան եւ տրտմութեան մասին խօսէ, ՜ըսաւ 
կին մը։ 

Ու ան խօսեցաւ՛ 
Ջեր ուրախութիւնը ուրիշ րան չէ եթէ ոչ ձեր տրտմութիւնը՝ 

դիմակը հանուսւծ; 
Այն նոյն ջրհորը ուրկէ կը րխի ձեր ծիծաղը շատ անգամ ար-

ցունքներով լեցուած է ։ 
Ել ուրիշ ի՞նչ կրնար ըլլալ: 
Տրտմութիւնը ինչքան խորունկ տեղ րանայ ձեր էութեան մէջ, 

դուք նոյնքան աւելի ուրախութիւն կրնաք պարունակել: 
Այն գաւաթը որուն մէջ կը լեցնէք ձեր գինին, նոյն գաւաթը 

՚^քի՞թէ թրծուած չէ րրուտի հնոցին մէջ: 
Այն վինը որ ձեր հոգին կը սփոփէ, այն նոյն փայտը լքի՞ր է 

վարուած չէ դանակներով: 
Երր դուք ուրախ էք նայեցէք խորը ձեր սրսփն եւ պիտի զըտ– 

հէք այն՝ որ ձեզի տրտմութիւն տուած է ձեգի կու տայ նաեւ ու-
րախութիւն : 

Երր լեցուն էք տրտմութիւնով* նոյնպէս նայեցէք ձեր սրտին 
մէջ եւ պիտի տեսնէք, որ դուք, իրականին մէջ, կու լաք այն րա– 
նին համար որ ձեր հանոյքը եղած է ։ 

Ցեգմէ ոմանք կ՚ըսեն «ուրախութիւնը գերիվեր է տրտմու– 
թենէն»: 

կան ուրիշներ ալ որ կ՚ըսեն «ոչ, տրտմութիւնն է գերիվեր»: 
Բայց ես կ՚ըսեմ ձեզի, որ այն երկուքը անբաժան են իրարմէ։ 
Անոնք միասին կու գան. եւ երր անոնցմէ մէկը ձեզի հետ նա-

շի նստած է , մ՛ի՛ մոււնաք, որ միւսը անդին կը քնանայ ձեր անկող– 
նին վրայ։ 

Իրապէս դուք տրտմութեան եւ խաղաղութեան միջեւ, նժա-
րին երկու սւււկախ թաթերուն կը նմանիք: 

Այդ թաթերը այն ատեն միայն անշարժ ել հաւասար կը կե-
նան երր ձեր մէջ պարապութիւն կայ : 

Երր գանձին տէրը ձեզ վերցնէ որպէս նժար կշոելու իր ար-
ծաթն ա. ոսկին, կարեւոր է որ ձեր ուրախութիւնը եւ կամ տըրսւ– 
մութիւնը վեր ելլէ եւ կամ վար իջնէ։ 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ 

«էք ար գար էն* 
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Ց. ԳԵՂԱՐԴ 

8 Ա Ր Գ Ա Ն * ՀԱՅ ՏՈՀՄԻԿ ՇՈՒՆՉԻՆ 

(ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ 70-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻԻ) 

Արա եր կր ի Գրականութեան ընթացք 

առնելու առաքին օրերուն Էսկ ւ ուսանե-

լու. Համար Ամերիկա եկած անծանօթ ե– 

րիաասարգ մը, ասազաշոզ տառերով 

նո՛ր անուն մը կ՝արձանագրէր նոյն այգ 

գրականութեան մթաՀոծ երկնակամա– 

րին։ 

Մըսրա– Մելիքի աՀա ր կու Հարուա-

ծէն ետք, փոշի ամպերու եաեւէն բարձ-

րա գոչող Աասոլնցի Գա լի թին նման՝ ՀէԱ– 

մ ս ա տ ե գ , «Գիւղը* ել «Անձրեւէր Հր՛ա-

պարակ Հանելով՛ յաղթանակի շեփոր մր 

կը Հնչեցնէր Հայ Հանճարի արեգակը 

խաւարեցնել փորձող գեՀենածնունգ դա– 

Հիճներու ականէին, 

Վարուժաններու, Աիամանթօներոլ , 

ԶօՀրապներոլ, ՏԼարդարեաններոլ ան-

մարդկային խաչելոլթեամբ չէ՛ր խաչ-

ուած սաեղծաղործող Հայը, չէ՛ր կուր լք– 

ցած ընգմիշա՝ աշխարհի եւ մարդկու-

թեան գեղեցկոլթիւնները տեսնող ել զա-

նոնք նոր արժէքի վերածող Հայուն աչ– 

ՀՐ1 չԿր մարած բնալ՝ անխօս քարին ու 

կալին կեանք պարգեւող յարութեան 

շունչը անոր, քրիստոսավա յել բաբու– 

թեամբ լեցուն Հայ սիրտը՝ տրոփելէ չէր 

գադրած երբե՛ք յ 

Սուրով եւ Հուրով, բոնութեամբ եւ 

վայրագոլթեամբ եթէ կարելի էր աւե– 

րել Հայ գիւղը, ամայացնել Հայաստա-

նի էէն դաշտերն ոլ այգիները, քնքել 

քարտէզէն անոնց դիմաղիծը 

շէր սակա յն Հա յոլ գանձատունէն խլե՛լ 

Հայ գիւղի գեղեցկութիւնը, մարել ա՛-

նոր խոնարՀ երդիկներուն տակ թեւա-

ծող աոՀմիկ շունչը, է՚^ԴԳ^Է Կեանք 

կոչուած երեւոյթին գեղեցկագոյն ար– 

տայայտութիւններէն մէկը՝ Հայ գք"–~ 

զացիի անապակ Հոգին: 

Մաքի ու սրտի այս ֆետային, Ա պի-

տակ այս Ջ, իա լորը ինքղինք կը նուիրէր 

Հայ գիւղի ել գաւառի ազատագրման, 

թիզ մը խնկալէտ Հող, պատառ մը Հուր– 

Հըրան արեւ, ափ մր նաշխուն արտ, 

Հարսագեղ կանաչ բարտի մ՝իսկ չղի քելով 

թշնամիին ւ 

Բնութեան Հետ* բնութիւնը շնչալո– 

բոզ էակները, մարդ թէ կենդանի, Հա-

ւասար գուրգուրանքով , մշտանոբոզ. 

խանդով ու եռանդով կը փրկէր Համաս-

տեղ ոլ կը դարձնէր, բոլո՛րն ալ, ազատ 

քաղաքացի ՍնմաՀութեան : 

Այսպէս է որ Տափան Մ արդարն ոլ 

իր զոմէչներր, Մ ան օն ու իր աղաւնինե-

րէ , գիւղի եբէցփոխին չափ ծեր Ջալօնք 

Հայաստանի լեռնեբն ու ձորերը յիշեցլ՛ք-

նող դիմագիծով կար Ամոլն, ստահակ 

բայց սիրած արա լ Մ ի քօն, Պալիկ Հօր– 

քուրն ու Աղքի Եղսօն, ոլ տակաւին բա-

նակ մը ամրողք Հայ գիւղացիներ, իրենց 

էնթարիով ու բարակ արախչիով^ պիտի 

շնչեն ու ապրին Հայաստանի թէ Ար– 

տեր կրի մ է ք , մինչել այն օրը երբ Հայ 

մը զոյոլթիլն ունենա յ աշխարՀի երե-

սին յ 
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Համաստեղ ա յ ո ՚ ( է ՚ ն ք փրկեց ան– 

Հետացման, իրական բնաԼնԼման ենթա-

կայ հայ գիւղն գիւղացին, րայց Հայ 

ւք իւղէ՛ ոլ– ՚ 1 ւ ՚ ՚ զ ՚ ՚ ՚ տ ի ն ալդ իրենց կար ղին , 

փրկեցին արուեստն ու արուեստագէտը 

Համաստեղի մԷԼ է 

հյ ար բեր գի Փէրչենճ գիւղի մ ԷԼ աչ-

քեր ր արեւուն բացած այս զիւղացին , 

ամէն անգամ երբ Հանեց չարուիւներլլ ե՛ 

քաղքենի Հով մլլ փորձեց առնել իր վը– 

րայ՝ գրական մայթերէն անցնող շս՚տե– 

րէն մէկը եղաւ յ 

Բայց փորձութեան նման պաՀեր քիչ 

ապրեցաւ Հայաստանի լեռներ ուն եւ 

գաչտերուն քաղցրալուր այս սբնգաՀա– 

ՐՐ-֊ 

Երիտասարգ տարիքէն օտար շքե ղ 

ոստանի բնակիչ՛ Հա յ գէւ*Լացէէ յա մա՛ • 

ռութեամբ կռնակ գարձոլց անոր գոլնա՛՛ 

գեղ այլ արուեստական լոյսերոլն, ես 

երկրպագեց միչտ Մասիսի կատարէն դ իր 

Հոգիին իւորերէն ճ առա գա յթող իրակա՛ն 

լոյսինդ Հայաստան աչխարՀի անկորրն– 

չելի արեւին ւ 

Եւ այգ լոյսին պայծառութիւնը դ այգ 

արեւին Լերմութիւնը գրալ իր տիպար-

ներու էութեան , իր գիրքերՈլ ԷԼերոլն 

մէԼ, ու բարեգործ Հացագործի մը պէս 

բաչիւեց առատօրէն մտքի եւ սրտի այգ 

նկանակներն ու նշխարները տարագիր 

Հայութեան : 

Ահա թէ ինչո*լ տուն—տեղ կորսնցա.– 

ցածդ անգերեղման ՀոգեՀատՈրներոլ կր-

րակը ներաշխարհին մ ԷԼ պտտցնող եւ օ– 

տար երդիկներու տակ ծիծեռնակի պէս 

նոր ր" յն չինող Հայոլթիլնը% կենարար 

աւիշ մր ղտալ Համաստեղի Հայրենա– 

բոյր դ ղաւառագեղ ղիբքերոլ կողքերուն 

տակ դ ել կարդաց ոլ ըմբոշխնեց գանոնք 

կարագի գիւրասաՀոլթեամբ դ ոսկեՀիլս 

երաղի քաղցրութեամբ տ 

՛Բիլ Հեղինակներ կանդ որոնք իրենց 

առս՛ Լին իսկ գործերով կր տիրանան ար-

դար Համբալի դ կը նուաճեն ընթերցող-

ներու Հոգիները եւ երկիրներու սաՀման– 

մ աններ ր • 

Համաստեղ այգ քիչերէն մէկն ե– 

ղաւ ։ Առա Լին պատմ ուած քներն իսկ թէ՛–՜ 

րեղացուցին արՈլեստագէւո—գրագէտի 

իր գէմքըդ գագաթնացոլցին ղինք մերօր– 

եայ դրականութեան ւ^^յ 

Աւելի Հազուագիւտ են այն Հեզի– 

ն ակները դ Որոնք մէկ ոստումով չաՀոլած 

վարկ մը տարիներու րնթացքին բարո-

յական դրամագլուխի կը վերածեն , բագ– 

մապատկոլելով շարունակ • 

Համաստեղ եղաւ այգ Հազուագիւտ-

ներէն նաեւ ւ 

Ջմ անրեց ինքղինք ոլ իր տաղանգր, 

ոչ մէկ առիթովդ Ժամավաճառ չեղալ 

սին վէճերովդ Հր ապարակագրական մար-

զանքներու զոՀելով իր եռանդն ոլ ա– 

ւանգըւ Մնաց միշտ իր բարձունքին 

րայ՝ խորագոյն իմաստով արոլեստա– 

գ էտ-գրադ է ար յ Աոօրեայ իր ապրուստին 

Համար ամբողԼ օրը ինքղինք սպառելէ 

ետք* դիքերը Հակեց գլուխ ր սեղանին՚ 

Հայ ոգիի գանձերը վերՀանելՈլ ^ գտնե-

լու եւ զանոնք Հայ ժողովուրդին վերա-

դարձնելու անանձնական ոլրախոլթեամր 

տոգորուն: 

յ՛ա մ ան Աք կը քալեց–անցալէ Համաս-

տեղ մնաց իր տեղը աներեր : Շնչեց Ա– 

մերիկայի Հողին վրայ ^ Բայց սնանեցալ 

գաբ մը առաԼոլան Հայոց լեոնաշխաբՀի 

ծաղիկներուն նեկտարով: Ոտքերը տա-

րին իր մարմինը օտար մայթերէդ բայց 

Հոգին արծիւի մագիլներով կառչած մ ը– 

նաց Հա յաս տան ի բարձունքներուն է 

Բա յց Հակառակ Հա յ գիւղացին իր 

Համակ անկեղծոլթեամրը , Հոգեկան մեր– 

կութեամբը , լեգո լա կան ասո յթներոլն 

Հարագատոլթեամրը, բարքերու անվթա– 

րութեամրը վե բա րտագր ելուն՝ անոնց 

Համամարդկա յին Լիզն ու ա յ լ զգաձա~ 

րանքները կրցալ անսեթեւեթ այլ ա յն– 

պիսքւ բարձր արուեստով մր կենա գոր-

ծել , որ ոեւէ Հայ գի՚֊ղագէրէ աւելի (Ակ՜ 

սել Բակոլնցն ալ մէԼը Հա չուած) էնք 

Համաստեղն է որ թարդմանուելով օտար 

լեղոլի՝ կրնայ սիրո*–իլ փնտռուիլ Օ– 

տարներէ մեծ Հեղինակի արժանավայել 

յարգանքով : 

Արուեստի բիւրեղ կափարիչին տակ 

խորացող մարդկային ներաչխարՀի եւ 
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բնութեան գեղեցկութեան կախարդանքն 

է որ Համաստեղը կը դարձնէ ամէնէն 

սիրելի Հեղինակներէն մէկը պատանիին 

ել ծերունիին Հալա սարապէս ւ Աւելի՛ն , 

մարդ միչա նոր Հաճոյքով, Հոգեկան վա-

յելքով կը կարդայ զԳիւղդի ել էԱնձրեւ*ի 

Հեղինակը իր աասնըՀինգ թէ յիսուն տա-

րիներուն : 

Ի՛րն է , ու իրը պիտի մնայ բնու-

թեան տարրերն ու մարգի կը Հաւասար 

սիրով մը ընդգրկելով աստուածա յին Հա-

մերգի մը վերածելու անկորնչելի գաղտ-

նիքը։ 

Ի՛րն է , եւ իրը պիտի մնա յ մէ կ—եր– 

կոլ պարղունակ Հոգիներու, սովորական 

դէպքերու շբքանակին մէք մարդկային ա– 

մենայուղիչ, ամէնէն խորունկ տռամնե-

րը եւ ողբերդոլթիւնները քակելու ան-

խորտակելի արուեստը ։ 

Հայ տոՀմիկ չունչը, Հայկական րը– 

նագաւառին մէկ ծայրէն միւսը նաշխուն 

թեւերը թափաՀարոզ Հայադրոշմ "գէն 

արաասաՀմ ան փոխադրեցին եւ օտար 

աստղերոլ տակ ապրեցուցին ( ուրիշնե-

րու չարքին, գերազանցապէս երկու պայ-

ծառ. դէմքեր -

Բարսեղ կանաչեան ել Համասաեղ ւ 

Առաքինը իր երգով ել խմբավարի 

ուռիի ոստ ցպիկով ։ 

Երկրորդը իր գրչով եւ նշխարաՀամ 

գրքերով| 

Բայց եթէ Բ. կանաչեան, Ար՛ կա-

րապետի այդ ուխտաւորը, թէել ինքն ու-

րո յն երանգով այլ առաւելաբար Հալա-

տար իմ ներկայացուցիչը Հանդիսացաւ 

Հայ երգի կախարդին՝ կոմիտաս Վար-

դապետին , 

Համաստեղ իր խաս գոյներով, քերմ 

Հաղորդականոլթեամբ % տիպարներու 

ներքին Համամարգկայնոլթեամբ է մէկ 

խօսքով՝ արուեստով, գերազանցեց իր 

նախորդները Ւլկատինցին ել Ռ ՚ Զար– 

դարեանը , եւ դարձա լ Հայ գ ի ւղա գրու-

թեան անմաՀ Կոմիտասը։ 

8 • Գ* 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե7 
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Հ Ա Մ Ա Ս Տ Ե Ղ Ի « Ա Ղ Օ Թ Ա Ր Ա Ն Ը 

Ընթերցում էք Համաստեղի «Աղօթարանդ 

եւ. զգում, որ Հոգեպէս հարստացել էք, որ 

կեանքը աւելի է Գեղեցկացել –ք ի ո կումբե-

րէ ու որոնումներէ նոր արահեա էք գա ել ան-

ծայրածիր անտառում, մէ արսւհեա, արը աա– 

Լու^ է գէսչէ ինքնաճանաչում, Հեաեւաբար՝ գէ– 

պէ ճշմարտութիւն է 

€ Ադ օ թ– ար Հոգե—բարոյական կամ է– 

մասաասէրական երկ չ է ւ *»/Հ երգը մարդու ու. 

էր աէեզերքէ, էր ներքին ու արաաքին աշիարհ– 

ներէ։ Այդ՝ ձօնն է լինելութեան, ճանաչումը 

աաա ուած ութ եան եւ. փաս արանումը կեանքի ու 

շնչէ, Հոդի " Լ –նմանութեանէ 

Այգ՝ լուսաւոր դաշինքն է մաՀուան հեա ։ 

Համասաեղի նպաաակը խորհրդապաչաական 

դրոյթները չեն, ոչ էլ բնազանցական վարկած-

ների վերլուծումը։ քԱզօթ–արան»ք ր—նասաեղծի 

սրաից մայթ քած լուսեղէն սլաքն է, որը, թա-

փանցելով աշնանային երեկոյի եւ գարնանային 

առաւօտի մ իքից % մարդկային պաակերն է գծ՛ում 

յաւիաենոսթեան ոլորտներում է 

«Աղօթարանդ կեանքի Հեր մ երգն է ւ 

Աստուած ալ մարդ, բնութիւն աւ տիեզերք 

ամրողիսնում են Համաոաեզէ մօա՝ գոյապաչա 

ճաոը հանդիսանալս վ անմահութեան I Ու կծան-

քը մշտնջենական ք, ծառը աք բազան ար-

մավներ ունի Հողի կրծքում, քանի թիթեռը ան– 

երկչաա խայտանքով բացում է իր նախշուն թե– 

ւերը արեւի աակ» 

«նրանի անոթ որ չի էրկՑչիբ • • •> 
«Երկնչողը անկատար Էյ Անոր մէյ պակա-

սաւոր է իմաստութիւնը, մաՕաւանդ ոէրը նման 
այն եիւանգ սաւնկին, որ ընդունակ չէ արեւի 
նաոագայ թ ՕերՕ իր մէք աոնելուտ Հոն՝ ութ պա֊ 
կաօտւոբ է Աստուծոյ շունչը, 1ա1 տիրական է 
սարսափը մա1ոսո1) ւ 

Ու «Ազ0թաբան>շ Համակ սիրոյ Համանուագն 

է՝ մերթ յախուռն ու բազմերանգ, եւ. մերթ էլ 

քնքուշ ու. թալ չայ էն , էնչպէո ձիւնի փաթ էլն ե րը 

մենաւոր գիշերինտ Ա է րը, եսական, Համամարգ– 

կային ու աիեզերական սէրը լինելութեան ա– 

ոանցքն է1 Հիլլէի պատճառը: Ըստ Համաաաեւլէ, 

սէրը Հողն է, կապոյաը երկն է եւ վերքին փայլը 

մեռնող եզնիկի վճիա "՛չքերի է Ու այգ սիրայ մԷՀ 

րանասաեզծը, գանում է ներման ի՚որՀոԼՐԴԸ) 

աննիւթանալոլ սաղմը եւ Տիր-ք ներկայութիւնը* 

«Սէրը գոյութեան տենչն է, ըլլալու կիրք 
ու խորհուրդ մարմնի։ Մենք կը Փայփայենք մեր 
վիշտը ու յա&աիւ արցունքները մարգարիտի հա-
տիկներու նման կ՚ըլլան թանկագին, ու արցունք-
ներով մեր մտածումները աւելի կը տարատուին, 
աւելի կը իւորանան մեր մարմնին մէյ երր կը »ի– 
յ.հնք>։ 

«Աղօթարանդ մահկանացուի խօսքն ք Անմա-

հականէն յղուած, խ—Հ սակայն, որ թաթախ-

ուած է անմահութեան սափորում եւ արից իմաս-

տութեան պտուղներ են կախ ուած տ Աաաուածու– 

թե ան Հասած մարդու պաագամ% է՝ ուղղուած 

Ստեղծագործին Համեստութեամբ1 խոնարհաբար 

ու էին ջ անկեղծութեամբ* 

Համասաեղի մօա գոյութեան պատճառը գը– 

ր ականն Է: Ստեղծագործութիւնը։ %ա ք 

տիեզերքէ գաշնը եւ իր գոյութիւնը պայմանա– 

լորում արարչութեան Հետ ։ Բացասականը 

լիսաականւ» է, մխտոլմը կեանքի, նպատակէ եւ 

յարաաեւմանէ Բանաստեղծը Համադրել Է նէւթն 

ու Հոգին, առարկան ու շնչաւորը եւ իր ^"ք– 

աէղի խնձորենու ծաղիկի մէՀ գա ել գաղտնիքը 

կեանքի։ Նա գտել է տիեզերքը իր մէք, իր մար– 

մ ընում, իր զգայարանների մէք է 

«Աղօթարան>/1 մէշ կայ շունչը Նարեկացու, 
քնարը թ-ագորի ել էմասաութէէնը Գիրրանի» Այգ 



•64 

Բ ոլորը ու գեո. աւելին \ կայ երկչոտութեան Հո– 

վիաը յաղթահարած մարգը, որ Աք ար չի Հեա 

քայլում է կեանքի ճանապարհներով ու մաՀ– 

ոլան անմահ ութեան մէՀ ։ Բանաստեղծը գաել է 

իրենէ ճանաչել իր եսը է Նա Հասել է երշանկու– 

թեանւ 

«Աստուծմէն յետոյ ճշմարիտ է համա-
գումարը յւոլոր գեդհքյկութիւ68երուն: Հոնկէ՛ է» 
որ իրերը իրենց իմաստուն ցոլքը կը ստանան 
այնպէս, ինչպէո լուսնկան իր ցոլքը կը ստանայ 
արեւէՕ ու կը բսւշիյէ երկրին»։ 

Միստիք իտէալիստը չի ի օ է ում «ԱղօթԱ1րա~ 
եւ ոչ էլ բարեպաշս» կրօնաւորէ է $ ի եզեր-

քի անսահման մեծութեան եւ անսահման փոք-

րութեան էութիւնը գիտակցող մարգն է կոէնգ– 

նա է– ա րչաչոյսի աո֊քեւ՝ աչքէրր յաոյսծ դէպի 

Հիւլէն ու աո աղերը: Որոնող մարդն է լ արա մա-

րան ող միտքը, որ քաոսին աալիա է ձեւ, անձե֊~ 

լին՝ մարմին ու մարմնին* շունչ I Համաաաեղր 

ցորենի ծիլի եւ տիեզերական փոշու մէՀ է գըտ– 

I՛ում Հաւատքը, որ Աստուած է I 

«Աղօթարանդ Աստուծոյ երգն է ։ Ու Ասա– 

ուած ներկայ է բոլոր անշունչ ու շնչաւոր մար-

մինների մ է ի 

Այո՝ երգն է անձրելի, արելիէ հողի, երգը 

ծաղիկի, բերքի, կանաչի ու նաել երգը կնոԼ 

բերկրանքի, Հմարմնի ծիծաղի> ու. վյաահար Հո-

գու։ Համաստեղի Հերգ երգողն է , իր Հաւա-

տամքի թուղթը, 

«Ի՞չպԷււ հաւատալ, Տ է ՛ ր ՛ " 

.«Գուն բոլորին համար եդած հո ներդաշնակ 
համանուագ մը։ Եղած ես իշխանին, ծառային, 

յ բանուորին, գոզին, անմիտին։ Եղած ես ներդաշ– 
, էակութիւն սատանային ու հրեշտակին, անմեղին 

ու մեղաւորին Տիշդ այնպէս, ինչպէս հղած ես 
. ներդաշնակութիւնը, իմ ղգայ արանքներուն, ար– 

• ց ՚ դ ն Դ * ժպիտին։ 1երէ, Տէ՛ր, որ մարդը 
լեցուի քու համանուագով, չհսաււտայ, որ կըր– 
•նան այդ համանուագին |աբերք կտրիլ յան– 

. կսւրծ>։ 

՝" ՚ ՝ Ւմաաոզ։սիրս/կան րաղմաթիլ ոլ թերեւս եր– 

.րԼմն Էլ Հակասող աշիաաոլթիլններ կարելի Է 

գրԼլ «Աղօթարանդ մասին՝ վերլուծելով գործի 

• փիէի*>փ*՚յական տարրերն * լ ուղղութիւները 

եւ կամ գիտական –տուեալներով մօտենալ ներ– 

.կայ*ց*ւ»էծ վարկածներին, Աակայն այգ բոլորը 

. .ՀՀսւՓնսգսժր պպսէբդիւն լինին, քանի որ Համաս-

^ ԱԼ Գ Ի ^ 

տեղին նպատակը իմ աստասիրոլթիլձը շի եղել, 

այլ անՀատական դաւանանքի արտայա յսւՈէ֊թ իլ– 

նըէ Էլ որպէս այգպիսին՝ բանաստեղծը Հասել է 

իր նպատակին ։ 

«Աղօթարանդ Համաստեղի ղաւանագիրն է ւ 

Vի իրաւ ստեղծագործութիւն | Գրական գո– 

Հար | 

կարծէք երկնային աղօթք է՝ գերբնային 

Հունչով շարադրուած ւ Հոսում ( կա պո յտ մ եղե– 

1"<– ՚ գ է ո ւ Ընթերցում է ք , նորի9 ընթերցում, ել 

իւրաքանչիւր ի»°»ք կենդանանում րիւր եղա-

նում ել անշինշ կերպով գրոչմւում ձեր Հոգու 

իւ որանում ւ 

Ոչ մի արուեաաականութիւն, ոչ մի ճիգ։ 

Զձղ թւում է , թէ բ առերը աներեւոյթ մա պա-

լաններով են շաղկապոլած միմեանց է էէօսում են, 

մրմնջումդ երգում է 

«Աղօթարան»^ ոճը պարզ Է, անպաճոյճ ու 

Հոյակապ է Ոչ մի աւելորդ բաւէ I եօաքի անտե-

սութեան մարմնացում ւ 

<Աւլօթարան>/»ւ«Հ՛ Համաստեղը իր լալագո յն 

տարերքի մ ԷԷ Էէ Բառերը բուրում են, պատկեր– 

ները կենդանանում եւ գաղափարները թափան-

ցում մարգոլ Էութեան մԷՀ՝ բացելով մտածում ի 

նոր ակօսներ ւ 

«Կը հաւատամ, որ կաս. Տէ՛ր, որովհետեւ 
կը գգամ քու շունչը ծաղիկներում մէյ , որոնք 
բուրմունքներով կը մտածեն, կը տխրի 6 ւ ւ կը 
ժպտին գոյներով: 

«կը հաւատամ, երբ հասկը իր ցորենի հա-
տիկները կը շարէ, երբ* շերամը մետաքսի թե-
ւերով իր մթութ՛իւնը կը հիւսէ* կերպարանա-
փոխուելու եւ հասնելու թեւերու կատարելու-
թեան։ 

«կը հաւատամ, որ կաս, Տէ՛ր, որովհետեւ 
ամէն անգամ, երբ կը տեսնեմ ծիսական ցսւթու– 
մը արեւին, իմ շրթներէճ թիթեռնիկի թեւերուն 
պէս թարմ ու մաքուր աղօթքի բաոեր կը բարձ-
րանան* հասնելու համար քեղի»։ 

«Աղօթարան»^ լեղուն ղերծ է վերացական ու 

կրօնա—բնաղանցական արաայայտոլթիւններից I 

Ջերմութինւն ու անմիջականութիւնն են տիրա-

կան լարը, եւ այդ իսկ պատճառով մաաէելի թէ1 

Հոգուն եւ թէ սրտին Հ 

« Ա ղ օ թ ա ր ա ն » ՛ » / Համաստեղը յաւերմացրել է 

կեանքերու գոյութեան իմաստը, Ներթողել է լի-

նելութեան օրհնութիւնը եւ մատնանշել մարդու 

միութիւնը անմահականին է " 

ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 
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Աղօթարան լինելուց զատ, <ԱզՕթարա0>Ը Հա– 

մաստեղի Հոգեկան դեգերումներից ու ներքին 

տագնապներից ստեղծուած վերջնական յաղթա-

նակն է ճշմարտութեան է Բանաստեղծի Հ աԼտու– 

թիւնն Է Աստուծոյ հետ* 

Ու ի՚ոնարՀ Է բանաստեղծը, ինչպէս լեոնա– 

յին մանուշակը, եւ միամամանակ հպարտ իր ա– 

ոաքելութեամբ, ինչպէս ամենագութ Աստուած։ 

կիրք կա յ Համասաեղի իւօսքերի մԷՀ, կար– 

մ իր շարմում ու կանաչ երազ է կենդանութեան 

ճիչը այնքան զօրեղ Է, որ համանուագային ^ յ չ – 

ռոյթով հնչում Է յաՐ գ—յութեան ամ ԷԼ մի րե– 

կորի սրտից, կորիզից I 

«•••ինչպէս փոքրիկ սերմնահատներն էն հո– 
զի մէյ , Օոյնն է, Տէ՛ր, երազները իմ մարմնի 
մէ յ ։ 

«Երր ցորենահատը հոգին մէյ կ՚իյնայ, ա– 
նոր մէք կը ոկսի խլրաիլ մարմնային տենչ մը. 
որ յաւիտենականութիւնն է ։ Այգ տենչանքն է. 
որ սերմին մէյ կը պայթի թաք նուած երա-
զին պէս, կանաչ ո . ոսկեգոյն>։ 

Ու կրկնում ենք, մարգ հարստանում Է հո-

դեպ Էս՝ ընթերցելով այս իրաւ ստեղծագործու-

թիւնը Տ Ազն ո լան ում Է մարդու հոգին եւ կեան-

քը ստանում աւելի թոր իմաստ ու աւելի մա-

քուր գեղեցկութիւն: 

<ԱզՕթ–արան»ք նպաստ Է հա յ գրականոլ– 

թեռն։ 

8՛ Կ– 

Ն Մ Ա Ն Ե Ն Ք Ծ Ո Վ Ի Ն 

Մենք ինչքա՛ն նման ենք ծովին, որ խոպա* է մեր ձայի իք պէո, ախուը՝ 
մեր հոգիին պէո, մտածկոտ* իր գեզեցիկ կապաութետւն մ է յ : Ծովը իր մէյ ա.– 
նի ամբողջ երկինք մը աստզերով ծանրացած, էիշգ մեր հոգիին պէո։ Կ^ՏքՏին 
նաւերը րեոնատար, նաւերը ուբուային, նաւերը | ւ ա ս զ ւ ՝ է ո ս ո ւ փ Ս ք ո . ու-
րախ երգերով նիչգ մեր հոգիին պէո. Ծովն է, ոք կը յուշկապարիկները 
դիւթական, հրէշՏերը հեքիաթային, «ի/գ ու Տիշգ մհը պէո։ 

Ինչպէս ծովն է, նոյնպէո մեր հոգին է , հայելիէ | « տ > ւ ^ յ ։ 
Ծովը կը խոովի, կը փրփրի» կ՛այիք ուի ու մեր երազներուն նմաՏ եզերք-

ներուն կը զարնուի անեզրանալու չսպասուած «ե&չտքքով։ |)ւ «լիքներում &մա6 
մեր երազներն աւ կը վերանորոգուին նոյն յտւիաենակտ* պտյէտշփն համար։ 

ինչքա՜ն նման ենք ծովին։ 

«Աղօթարան* Հ Հ Մ Ա Ս Տ Ե Ղ 
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ՎԱՅԱՍՏԱնհ ԼեՌՆեՐՈՏ ՍՐՆԳԱ1ԱՐ»ԷՆ 

Ե Ս Չ Ո Պ Ա Ն Ն Ե Մ , 

Ես չոպսւնն եմ Հայաստանի լեոներուն, 
Չոպանն ու պան զանգ ու զնգան քարերուն։ 
էն քարերուն մէջ էր , որ միշտ կը զնգսւր 
Անունը զսւււ, Լալեզար: 

Աղջիկն էր ան եզնիկն հպարտ լեոներուն, 
Ար ծիւի րոյն, երկաթէ գոյն լեոներուն* 
Հայ աղջիկը Ալագեազին ոսկեսար 
Անունը զաււ, Լալեզար։ 

Ոտքը րոպիկ շաղ ու շողով ան կու գար, 
Անանուիփ վայրի հոսավ ման կու գար, 
Վարսերն հովին, րարկ արեսւվ ան կու գար, 
Անունը զաււ, Լալեզար: 

Ի՜նչպէս պատմեմ շնորհները ես անոր 
Երբ երգելով այցի կու գար ամէն օր։ 
Կար ձայնին մէջ ու եր գերուն* հազար լար, 
Անունը զսա, Լալեզար։ 

Ու օր մըն ալ սպասեցի, ան չեկաւ։ 
Արեւն անցաւ, սպասեցի, ան չեկաւ։ 
Կանչեցի ժիր, ձայնս զնգաց սարէ սար, 
Անունը զսւււ, Լալեզար։ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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Զայն ձգեցին երկաթ– քարերն ինծի հետ, 
Թաւիշ տխուր եզնիկներն իսկ ինծի հետ 
Ձգեցին ալր, ձգեցին կանչ խելագար, 
Անունը գառ, Լալեգար։ 

Երկու լուսին եկաւ անցաւ վրանէս, 
Սարդերն անգամ թել ձգեցին վրանէս, 
Մինչ քարերուն սարերուն մէշ կը գնգար, 
Անունը գառ, Լալեգար։ 

Օր մըն ալ լուռ հեռացայ ես լեռներէն, 
Զմրուխտ երագ ալ ու ալուան լեռներէն, 
Առի ինձ հետ արձագանգները հագար, 
Անունը գառ, Լալեգար։ 

Թափառեցայ, եօթ– գետերէ ես անցայ, 
Եօթ– ծովերէ, երկիրներէ ես անցայ, 
Ու չգտայ ոչ մէկն անոր հաւասար, 
Անունը գառ, Լալեգար։ 

Հիմա իմ մէշ նոյն լեռներն են ոսկեսար, 
փարէ խոռոչ նոյն անձաւներն անհամար, 
Ու կը գնգան արձագանգները հագար, 
Անունը գառ, Լալեգար։ 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ 
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Ա. ՎՐԱ8ԵԱՆ 

Հ Ա Մ Ա Ս Տ Ե Ղ Ի Յ Ո Բ Ե Լ Ե Ա Ն Ը 

Մի բարեկամ Ամերիկայից գրում է 
ինձ. 

- Այստեղ կը պատրաստուինք տօնե-
լու Համաստեղի ծննդեսւն եօթանասուն– 
ամեայ յոբելեանը։ Արդէն կազմուած է 
8ոբելինական Յանձնախումբ • Ասւենսւ~– 
պետ՝ Արամ Հայկսւգ, քարտուղար՝ 8ա~ 
կոբ Խաշմանեան, Գանձապահ* Ե դուարդ 
Սահակեան: 

Որ գանձապահ էլ նշանսւկուած է , ա– 
սել է գործը լուրջ հանգամանք է «աել ։ 

Որ Համաստեղի Յոբելեանը պէտք է 
տօնել, դրա դէմ ոչ ոք չի կսւբալ սսսոր– 
կել։ իայց որ Համաստեղը արդէն եօթա– 
նասուն տարեկան է , այդ գոնէ ինձ հա-
մար վինելի է • • • 

Ես համաձայն եմ թերնարտ Շոյի 
հետ՛ 

«երիտասարդութիւնը եւ Ծերութիւ-
նը տարիքի հարց չ է ; կան քսան տարե-
կան ծերունիներ եւ կան ութսուն տարե-
կան երիտասարդներ»: 

Հակսսւակ որ Համաստեղը, յանախ 
մշակում է ծերերին յատուկ իմաստում 
թեր, իր ասածով եւ ասելու ձեւով, իր 
խօսքի ներուժ զօրաւթեսւմբ, նրա ստեղ-
ծագործութեան հի՛մքը կազմում է երի-
տասարդութիւնը; Խօսքս ի հարկէ այն ե– 
լւիտասարդութեան մասին չէ,որ նոր բան 
ասելու մարմաշով սկսել է գրել «կապ– 

կերէն»։ Համաստեղը գրում է թարմ, ա» 
ոալջ եւ հարազատ հայերէնով։ էլ այդ 
է պատնսւփը որ նա գերազանցապէս հայ 
գրող է ։ 

Համաշխարհային երկու պատերազմ-
ներից եւ յարատեւ յեղափոիյութիւննե– 
րից յետոյ , գրականութիւնն եւււ շեզոլհց 
իր բնականոն հունից: Թնդանօթներից 
եւ սաւսանակներից նեսաւող ւաւմրերի 
որոտը խախտեց մարդոց մէջ իրականու– 
թեան գիտակցութիւնըյ Չունենալով նոՐ 
գաղափարներ եւ թարմ ապրումներ՝ մար– 
դիկ իրականութիւնը փոխարինում են 
ցնորքներով : Համաստեղը ամենից քիչ է 
ազդուել այդ հո գեթնաիյ օսական ախտից։ 
նա իր մէջ է խտացրել հայութեան ել 
մարդկութեան յատուկ ազնուագոյն եւ 
կենսունակ աոաքինութիւնները: էլ որ– 
պէս այդպիսին, նա այսօր ներկայանում 
է մեո իբրեւ լաւագոյն հայ գրողներից 
մէկը, որ հայութեան արգանդը կարող 
էր ծնել միայն աղատ աշխարհում։ 

Այո՛, Համաստեղի յոբելեանը պէտք 
է տօնել, բայց ոչ միայն Ամերիկայում, 
այլեւ Սփիսւքում. նաեւ Հայաստանում, 
համախորհուրդ իբրեւ նշան Հայ Մշա-
կոյթի յսււերժացման եւ իբրեւ խորհուրդ 
Համազգային Միութեան: 

Ա– Վ,. 
Դեկա. 1 9 6 6 
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իւղանկար՛ Ա. ՀՈԻՐԵԱնԻ 

Ն Ա Զ Ա Ն Ի 
էծը աոի պազսւր տարի, 
էն սլա դարէն տայ ւքը աււի, 
Սազ մը աո.ի, սազ մը աււի, 
Աազով եարիս Տազը աոի: 

Եար նազանի, վազանի, 
Սազով նազով նազանի: 

Հէրս սւււտուն գոմը մտաւ. 
Գոմի մէշը էծ չըզտաւ։ 
էծ չըզտաւ, էծ չըզտաւ, 
Պասւէն կախ ուած սազը գտաւ: 

Եար նազանի, նազանի, 
Սազով նազով նազանի: 

Հէրս հհբսէն աււաւ սազը 
Զարկաւ քարին, կոտրեց սազը, 
կոսւբսււ սազը, կոտրաւ սազը, 
կոտրաւ սազը, մնաց նազը: 

Եար նազանի, նազանի, 
Հազար նազով նազանի։ 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ 
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Կ. Ս Ա Ս Ո հ Ա 

Հ Ա Մ Ա Ս Տ Ե Ղ Ի Հ Ե Տ 

Մենք իրարու հանդիպհցանք Ամերիկա, հեռաւոր անցեալին: 
Երնէկ այն օրերուն– • • Համաստեղի արտայսւյտութհամբ, քաղցր վեր– 

յիշումներով լեցուն օրեր, որոնք քառասուն տարի սւոաջ թաւսւլեցան օտար 
ափերու վրայ ։ 

Հայկական Տաւյասի բարձունքներէն գլորած ժայռի կտորներու պէս, 
Ծոփաց աշխարճէն եւ Սասնոյ երկնաքեր գազարներէն, եփրատի ու Տիգ-
րիսի ջրվէժնեյավ ողողուն, իրար կը գանէինք Պոսթընի յոյսերուն մէջ : 

իսւգմաթիւ քաղաքներէ ու ծովերէ անցած էինք ոլ կեանքի տաքն ու 
պաղը ապրած։ Մեր նկարագիրը արդէն ամուր ոսկոր կապած էր , երր մենք 
գրոյցի նստեցանք կողք կողքի։ Ու աոաջին օրէն, կարծես թէ մանկութեան 
ընկերներ ըլլայինք, իրարու այնքան հաղորդ: 

Մենք ապրած էինք այ լագան միջավայրերու մ է յ : Տարրեր եղած էր 
նաեւ մեր կրթութիւնը։ Զարտուղի էր մանաւանդ կեանքն ապրելու եւ կեան-
քը ըմրոնելու մեր հակումը: Ի այց, մենք ջերմօրէն իրարու կապուեցանք: 
Հարազատութիւնը, որ այս պարագային անուն մը չունի, եղաւ անծանօթ 
զօդիչը ու մեգ իրարու կապեց անքակտելի համակրանքով մը, քառասուն 
տարիներէ ի վեր: 

* 

1925—27 տարիները մեր հանդիպումներուն եւ մեր ներապրումներուն 
շէնշող տարիները եղան։ «Հսւյրենիք»ի խմբագրատունը, դիմացի «Ջայտ» 
նաշրանը, կամ Պոսթընի հանրային պարտէզը մեր ամէնօրեայ ժամադրսւ– 
վայրերն էին։ Մեգի հետ կ ՚ըլլար յաճախ նկարիչ եւ գրող Եզիա Գասպար– 
պարեանը: Շաա յաճախ լուռ եւ ինքնամփոփ պահեր կ՚անցնէինք, ու երթ կը 
մեկնէինք, Եղիան նուրբ երգիծանքով մը կ՚ըսէր– 

- Այսօր բաւական գրոյց ըրինք..– 
Մեգ փնտռողը անպայման կը գտնէր այդ վայրերէն մէկուն կամ միւ-

սին մէջ։ 
Համաստեղ տոեղծսւգործելու իր եռուն թափին մէջն էր ու մենք ա– 

մէն օր գրական հորիգոնէն արեւի շող մը վայելելու հոգեբանութիւնը ու-
նէինք։ 

ճուտով ձեռնարկեցինք գրական զրոյցներու, 4|ոսթընի ել Նիւ Էորքի 
մէջ: Գրագէտներու եւ գրասէրներու խմբակներ կային երկու այո քսւղաք– 
ներուն մէջ։ ՛Նիւ էորքը մանաւանդ գրական զրոյցներու եւ վինաթանութիւն– 
ներու կեդրոն մը դարձաւ, ուր երբեմն Համաստեղ եւ Եզիա Պոսթընէն կու 
գային մասնակցելու իմացական այգ շարժումին։ 
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Ամերիկահայ ոլթիւնը, Համաստեղի ներկայ ութետմբ, հայ գրական 
շարժումին իր մասնակցութիւնը բերելու հոգեբանութիւնը ունէր: Այդ օ– 
րերու իր գրական աոաջին քայլերը կ՚առնէր նաեւ Արամ Հայկսւգ, որ հե-
տագային Սփիւո-քի գրականութեան անուանի դէմքերէն մէկը պիտի դաո-
նար։ 

«Հայրենիք» ամսագիրը տիրական գեր մը սսւանձնած էր գրական եւ 
մտաւորական շարժումը առաջնորդելու այդ օրերուն։ Ամսագրին շուրջ հա-
մախմբուած էին ոչ միայն ամերիկահայ գրողները, այլեւ Սփիւոքի կեդ-
րոններուն մէջ հաստատուած հին ոլ նոր աբժէքսււոր գրողներու գրեթէ ամ-
բողջութիւնը : Գրական այս անդաստանը հերկողներէն աոաջին դէմքն էր 
Համաստեղ, որ սերմնացանի իր բոսւը լայն բացած էր ամսագրի էջերուն 
վրայ եւ իր անընդմէջ ստեղծագործութիւններով դարձած էր հանդէսին 
աստղը: 

ձ 

Համաստեղ րացսուիկ գրագէտը եղաւ, որ նամբայ ելաւ հեռաւոր Ա– 
մերիկայէն Մերձաւոր Արեւելքի հայ հոծ զանգուածները տեսնելու եւ պահ 
մը ապրելու ճղակոտոր հայութեան հետ։ Սակայն իր միտքը չսւրչրկոդը 
Տէր-Զօրի անապատն է ր ՛ ՛ ՛ Հոն քշուած էին իր գրականութեան մէջ վերա-
կենդանացած տիպերը, հագար հագարով։ Ու ինք, որ հոգեկան այնքան խոր 
դրացնութեամբ ապրած էր անոնց հետ, անգուսպ մղում մը ունէր այցելել 
զանոնք, շիկացած անապատին մէջ, ուր գերեզման չկար եւ որպէս շիրիմ* 
գանկերու կոյտերը պիտի դիմաւորէին այս ողբերգակ ճամբորդը: 

Համաստեղ վերադարձած էր այս շրջապտոյտէն։ Ողբերգութիւնը 
լււելեայն կը կրէր իր հոգիին խորը, ու ոգեւորութեամբ կը խօսէր գաղութ– 
ներուն մէջ Վերապրող հայ զանգուածներուն մասին: Արիւնոտ անապատնե-
րէն ճողոպրածներն ու որբանոցներուն մէջ հասակ նետողները հայ ազգի 
յարութեան աւետիսը կը բերէին յուսալքուած սրտերոլն: Հին օրերու հայ 
գիւղաշխարեի պատկերը կը միախսանուէր գաղթսւկայաններու մէջ համա-
խմբուած զանգուածներուն ողբերգական պատկերին, ու Համաստեղի նե-
րաշխարհը կը փոթորկէր անօրինակ համերգով մը։ 

Օր մը, երբ վերստին իրար կը գտնէինք Պ°սթընի պարտէզի մեծղի 
ծաոերուն տակ, Համաստեղի դէմքին վրայ ողբերգութիւն մը կը թրթոար։ 

- Բանաստեղծութիւն մը սիրտս կը դղրդէ, - ըսաւ Համաստեղ, - ու 
անուն մը չեմ կրնար տալ այն նիւթին, որ համերգի մը բազմսւհնչիւն արձա-
գանգներով կը լեցնէ հոգիս: 

- էրբ երկունքէ բոնուած ես, բան մը կը ծնի, մաղթենք որ տդայ մը 
ըլլայ երկունքին արդիւնքը, ըսի զուարթօրէն: 

Պատասխանս մեղմ ժպիտ մը կը բերէր Համաստեղի դէմքին, բայց 
ներքին փոթորիկը կը մնար ճակատին: 

Այն օրերուն Նիւ էորքի գրական ասոլլիսներէն մէկը Համաստեղին 
յատկացուցած էինք, ու ջերմ գնահատանքներ եղան երիտասարդ գրագէտին։ 

՛թանի մը ամիս անցնելէ ետք, շրջաններէն վերադարձայ %աթըն եւ 
աոաջին այցելութիւնս տուի Ռուբէն Գարրինեանին։ 

«Ինչ կայ չկայ»ի սովորական նախաբանը ընթացք չստ֊աւ: Ռոլբէն 
Դարբինեան կը յայտնէր ինծի, թէ Համաստեղ գրուածք մը տուած է ոլ 
արդէն լոյս պիտի տեսնէ ամսագրի յաււտջիկայ թիլին մէջ, ու կ ՛աւելցնէր • 
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Շաբաթէն աւելի կ ՚ընէ , որ այդ գրուածքը յանծնած եմ գրաշարին, 
բայց տակաւին անոր ազդեցոլթեան տակն եմ ։ հ»որունկ ապրումներու, եւ 
բանաստեղծական թռիչքի ինքնայատուկ ստեղծագործութիւն մըն է ։ 

Ուրախացայ, որ Համաստեղ այն երկունքէն ագատած է : Ծնտծ էր՝ 
«Զրոյց շունի մը հետ» գրութիւնը: 

Օր ցեղին սրտի մորմոքը կ՛եր գէր եւ շքեղ երագի մը յաղթերգու– 
թեամբ կը վերջանար։ 

Այս գրուածքով Համաստեղ իբ գրականութեան լաւագոյն էջերէն ա– 
մէնէն ուշագրաւը թուղթին կը սեւեռէր: 

Այն գանկը, որ Համաստեղին հետ ճամբորդէց ՏԷր-ՋօրԷն դէպի Եւ– 
րոպա, այսօր կը գտնուի Հ . 8 ՛ Դաշնակցութեան Փալփգի Թանգարանին մէջ։ 

1927-ին, Ամերիկայի ընկերներէն եւ գրական մեր շրջանակէն կը բաժ-
նուէի քաղցր յիշատակներով: 

Փարիգը կը դառնար կեդրոնը գրական մեր երկունքին։ նորահաս գը– 
րակսւն սերունդը մեծ թափով նետոլած էր արուեստի եւ ստեղծագործու-
թեան քսաուղիներուն վրայ : կար «Յարդգոդ»ի շրջանակը իր պարբերական 
գրական զրոյցներով: Մաաւորակսւննհյալ եւ գրագէտներու միութիւն մը 
կագմուտծ է ր , որ կանոնաւորաբար գրական եւ հասարակական նիւթերոլ 
շուրջ դասախօսութիւն ներ կը սարք էր Հայաստանի Հանրապետութեան 
պատուիրակութեան սրահին մէջ, մտքերու լայն վախանակոլթեան առիթ 
տալով։ Միութեան կը նախագահէր փրոֆեսէօր Ադոնց։ Սէն-Միշէլի եւ 
Մօն Պառնասի սրճարանները աւանդական հաւաքավայրեր էին, ուր հին ու 
նոր գրողներ հանդիպումներ կ՚ունենային, ու շատ յաճախ բուռն վիճաբա-
նութեան կը րռնուէին* գրական եւ իմացական խնդիրներու շուրջ : Ա. Ջօ– 
պանեան, Զ– Եսայեան, Վ . թէքէեսւն, կ . Զարեսւն, երբեմն Ա՛ Իսահակեսւճ 
իրենց յատուկ անկիւնները ունէին, ու անոնց շուրջ՝ անհանդարտ երիտա-
սարդներ՝ վարգունի, Վ . Շուշանեսւն, Շ • Շահնուր, V ՊԷշիկթաշլեան, 
Օհան կարօ իրենց երիտասարդ շքախումբերով տարեցներու հանդարտ մըթ– 
նոլորտը կը փոթորկէին: Վերանորոգման եւ վերածնունդի բուռն փափաք-
ներու Ժամանակաշրջան մը կ՚ապրէիճք, վաղուան լաւատեսութեամր տո-
գորուն : 

Այդ օրերուն, եթէ չեմ սխալիր, 1928-ին, Փարիզի ժխորին մէջ մուտք 
գործեցին Համաստեղն ու Եզ իա Գասպարեան, լոյս քաղաքի կեանքով գի-
նովնալու : Մենք կրկին իրար գտանք երեք հրացանակիրներուն պէս, եւ մեր 
սպայակոյտը տեղաւորուեցալ Մօն Պառնասի «Րօդոնա» սրճարանը, որ մի-
ջազգային գրագէտներու, նկսւրիչներու, արուեստագէտներու եւ սւրուեսւ– 
տագիտուհիներու տեւական ժամադրավայրն է ր ։ 

Մօն Պառնասի այս միջազգային թոհուբոհին մէջ, զարտուղի խմբակ 
մը կագմած էինք մենք, ապաւինելով իրարու, որպէսզի կեանքի ջրապտոյ– 
տը մեգ չկլանէր: 

Դիւրին կլանոլող պտուղներ չէինք: Հայ գիւղը կը զգայինք մեր ոտ– 
քերուն տակ ու կարծես լեռներէն նոր վար իջած սրնգահար հովիւներ ըլ-
լայինք, մեր սազին ու նազին սիրահար։ նկարագրի եւ հոգեկան աշխարհի 
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այդ ապահով անկիւնէն կը դիտէինք արտաքին աշխարհը: Մեր ամէնօրեայ 
զրոյցները համսւդրոյր-ն էին հայ մշակոյթի, ֆրանսական մտքի եւ տմե~ 
րիկեան կեանքի 1փ ակ արային: Ու մեղուի թռիչքներ կ՚ընէինք արեւելքէ* 
արեւմուտք, երկրէ երկիր, միշտ վերադառնալով հայկական փեթակին 
պատն առ ած հաճոյ ք ին: 

Համաստեղի միտքը, աչքը եւ ականջը լայն րացուած էին Եւբոպայի 
ու մասնաւորարար ֆրանսական դրական շարժումին վրայ: Առանց նոյաւ– 
թեան հովերէն տարուելու, նոր ուղիները կշիոի կը զարնէր: Գրական իր 
առաջին քայլերը սէմպոլէղմ\ւ հակում՛ներ ցոյց տուած էին, ու Համաստեղ 
հաճոյքով կը դիտէր Մօն Պառնասի շարժապատկերը, որ բոլորովին նոր 
գունաւորածներով կր ներկայանար: 

էղիա Գասպարեան կը հետեւէո արուեստի համալսարանին հւ նկար– 
ներու շարք մը կ՚արտադրէր, միեւնոյն ժամանակ թատերական եւ բանաս-
տեղծական ստեղծագործ ութիւններով կ՚աշխատակցէր «Հայրենիք» ամ-
սագրին : 

Գրական հանդիպումներն ու զրոյ ցները իրարու կը յաջոբդէին, մա՛-
մուլը արձագանգ կ՚ըլլար այդ վիճաբանութիւններուն: Ազգայի՞ն,, թէ մի-
ջազգային գրականութիւն։ Արուեստը արուեստի՞ համար, թէ նպատակ մը, 
խորք մը վեր հանելու դիտաւորութեամբ : Գրական դպրոցներու հակամաբ– 
տութիւնները վէնի եւ զրոյցի նիւթ կը դառնային հայ մտաւորական ել գը– 
րական շրջանակներու մէջ: 

Համաստեղ այդ բոլորը կը նկատէբ «պարապ վախտի խաղալիք» : Ան 
կը դաւանէր, որ իւրաքանչիւր իսկական հեղինակ ինքնին գրական դպրոց 
մըն էր ։ 

Այդ օրերուն, մեր խմբակի զրոյցներէն թելադրուած, Համաստեղ 
տպագրութեան յանձնեց պատմուածքներու. իր երկրորդ հատորը «Անձրեւ» 
խորագրով, որ լոյս տեսաւ Փարիզ, 1929-ին։ 

Մամուլը եւ գրական շրջանակները քննութեան նիւթ դարձուցին «Անձ– 
րեւ»ը, եւ մեծ համակրանքով արտայայտուեցան Համաստեղի գրական տա-
ղանդին մասին։ 

*** 

Ամերիկա եւ Փարիզ, մեր բարեկամական յարաբերութիւններուն ըն-
թացքին , կրցայ հաստատել, թէ Համաստեղի գրական ստեղծագործութիւն– 
ները կը բխէին անոր ներքին խորունկ ապրումներէն: Իր տիպերը իր հետ 
կը պտտէին, իր հետ կը խօսէին, ու անոնց մարդկային ուրախութիւններն 
ու տառապանքները կը վերակերտուէին իր հոգիին մէջ, - եւ տեղական 
գունաւորսւմը պահելով հանդերձ, դուրս կոլ գային գիւղի եւ քաղաքի շըր– 
ջանակէն ա համամարդկային կերպար կը ստանային: Այս փուլերէն ան-
ցած, Համաստեղը հարկադրուած՝ երկունքէն կ՚ազատուէր միայն այն ու-
տեն , երբ թուղթին կը յանձնէր իրմէ անբաժան տիպարը եւ անոր կեանքը: 
Այս անկիւնէն դիտողները գրեթէ միշտ պիտի կրնան գտնել մարդկայինը 
Համաստեղի պատմուած քնե րուն, վէպերուն եւ բանաստեղծութեանց մէջ։ 
Մարդկային խորունկ ակօս մը, որ իր տիպարներու ներքին էութիւնը զու-
գահեռ կը տանի համամարդկային նշանաւոր հեղինակներու ստեղծագոր– 
ծութեանց հետ: 

Տոհմիկը բնորոշ յատկանիշը պիտի մնայ Համաստեղի գրականու-
թեան՛ ու այդ ո՛չ միայն գոյն, բարք, եւ բնապատկեր է , այլ բուրմունք է , 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



74 Ա Գ է» % 

հրաշալի ամբողջութիւն մը, հայ ժողովուրդի ԷութենԷՕ բխող բուրմունք, 
որ աղբիւրը եղաւ Համաստեղի ծաւալուն գրականութեան, ու տոհմականէն* 
կամար կապեց դէպի համամարդկային գրականութեան բարձունքները։ 

Եթէ օր մը Համաստեղ հանդիպում ունենայ Ջեխովին, Կի Տը Մօփսւ– 
սանին, Կնուա Համսունին, կամ Ալ ֆ օնս Տօտէին, անոնք իր հետ պիտի խօ-
սին շատ հին ծանօթի մը պէս։ Ու եթէ անոնք իրենց տիպարները տեղ մը 
հաւաքեն, աշխարհի որեւէ անկիւն, այդ տիպարները իրարու բարեկամ պի-
տի գգան, առանց բառ մը իսկ իրարու հետ փոխանակելու: 

Համաստեղ բռնկուն նկարագիր չունէր, իր ապրումներն ոլ զգացում-
ները չէր աղաղակեր, եւ սակայն, ամէնէն զգայուն մարդն էր իր բարեկա-
մական եւ ընկերական յարաբերութիւներուն մէջ ։ Հին այն օրերուն, մեր 
հանդիպումներու ընթացքին, խորապէս զիս կը տպաւորէր Համաստեղի բա– 
րութեամբ եւ սիրով գեղուն սիրտը: Չարն ու բարին զատորոշելու թափան-
ցող հայեացք ունէր Համաստեղ: Եււուն կեանքը, որ. մենք կ՚ապրէինք Փա-
րիզի մշտահոս խառնարանին մէջ, երեւոյթներ կը պարգէր մեր շուրջն ու 
բոլորը, մեզմէ աննշմար, ու Համաստեղը կ ՚ըլլար կարճ ՛մատնանշում ընո-
ղը, որմէ ի յայտ կու գար պարզ պատկերը, բարի ու չար յատկանիշը դի-
մացի անհատին, կամ սիրով բռնկուն երիտասարդի մը, միւս սեղանին 
կռթնած: 

Երբե՛մն սիրոյ լարերու վրայ կը նուազէինք, եւ որովհետեւ գաղտնիք 
չունէինք իրարմէ, շատ յաճախ Համաստեղին կը թելադրէինք, որ վճռա-
կան քայլ մը առնէ եւ աղոլոր սէր մը մնայուն պսակով զարդարէ։ 

- Տեսնենք, բան մը պիտի ընենք, - կ ՚ըսէր գիւղացի մարդու հաս– 
տատակամութեամբ եւ զգուշութեամբ: 

Եղիա Գասպարեան սիրահարուած էր իր նկարչութեան եւ գրական 
աշխատանքներուն: Աւելի փակ մարդ էր ու կարծես վերջակէտը դրած էր 
կեանքի այդ ուղիին: Մինչ Համաստեղ համակ կեանք էր , կրակ մը կար ա– 
նոր սրտին մէջ, որ շատ յաճախ կը ճաոագայթէբ անոր զուսպ դէմքին վրայ : 

Այս ոսկեթելին ծայրը գտնելէ ետք, մեր զրոյցները սիրոյ նուագնե– 
րով կը թրթռային: Կը կռահէի թէ թաքուն զգացում մը Համաստեղի նե-
րաշխարհին մէջ հէնք նետած էր , ու գունագեղ գործուսւծք մը ձեւ կը ստա-
նար հոն: Սազ ու նազի մթնոլորտի մը մէջ, վերջապէս օր մը Համաստեղ 
իր սրտի էջերէն մէկը բացաւ. 

- էն աղջիկը ուրիշ է , սիրտս կապուած մնաց անոր, շատ տեղերէ ան-
ցայ , բայց աչքս անկէ չկրցայ թարթել։ Կարծեցի խօսքը կ ՚երթայ պատա-
նեկան օրերու, երբ ինք աղջիկ մը տեսած էր գիւղի աղբիւրի ակին՛ 

- Տօ՛, երազային բաներ մի ըսեր, ատենն է , որ ներկայ իրականոլ-
թեան դառնաս։ Ես Եոփսւց աշխարհի քու տեսած աղջիկներդ որտեղէ*ն ճա-
րեմ, - ըսի եւ զարմացած՝ Համաստեղի աչքերուն յառեցի նայուածքս։ 

Խնդաց : Րարի ժպիտը տարածուեցաւ. ամբողջ դէմքին • 
- Կարօ, դու էն աղջիկը տեսած չես, հիմա Ատլանտեանի ափին, Նիւ– 

Եօրքի եւ Ֆիլատելֆիայի հորիզոնին վրայ է ՛ ետ պիտի երթամ եւ գտնեմ 
էդ սրբուհին: 

- Կատակի մի տար, - ըսի, այսօր սուրբ աղջիկներ չկան: 
Լիաթոք ու բարի խնդուք մը: 
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Ու ապա, խոստովանանքի պէս, պատմեց իր համակրանքը այն աղ– 
ջըկսւն հանդէպ, որ սուրբ մը չէր , այլ աղուոբ մ ը , Սրբուհի անունով։ 

Համաստեղ վերադարձաւ Ամերիկա ել իր սէրը պսակեց ծաղկուն 
կեանքով, երջանիկ ընտանեկան մթնոլորտ մը ստեղծելով իր շուրջ: 

էօթանասոլն տարիներու բարձունքին եղողի մը սիրոյ խսաոովանու– 
թիւնները դիւրութեամբ արձանագրեցի, որպէս վկայութիւն: 

Համաստեղ Փաբիգէն վերադարձաւ Ամերիկա ու լծուեցաւ իր առօր– 
եայ գործին: Ամերիկա եղողը պիտի գործէ մեքենայի մը պէս: Համաստեղի 
համար գործը պարտադրանք մըն էլ», ու մնացած ժամանակը գրականու-
թեան յատկացուած կը մնար։ Քիչ էր այդ ժամանակը, բայց որքան կը 
նանչնամ Համաստեղը, գործի թէ գրոյցի պահերուն, անոր միտքը ճախա-
րակի մը պէս կը դաոնար իր ստեղծագործութիւներուն շուրջ: ճախարա-
կէն եետգհետէ պիտի քակուէին այն հիւսկէնները, որոնք անոր գրականու-
թիւնը հիւսեցին։ 

Չուշացաւ նաեւ սրտայոյգ լուրը։ 
Համաստեղ սիրոյ նարօտը կապած էր իր գչխուն։ 

* * * 

Մեր խ՛մբակը ցրուեցաւ: Հայու ճակատագիր: էղիա Գասպարեանն 
ալ վերադարձաւ Ամերիկա։ Փաբիգէն միայն նամակագրութեամբ պիտի 
կարենայի հաղորդակցիլ անոնց հետ: 

Ու այսպէս, Համաստեղ ագատուեցաւ իմ հսկողութենէն, եթէ գրա-
կան ջերմ եղբայրակցութիւն մը հսկողութիւն հաշուենք։ 

Անձնական թղթակցութիւներէն գսաւ, երբեմն Ռ– Դաբբինեանէն ել 
է . Գասպսւրեանէն տեղեկութիւններ կը ստանայի մեր Ուստա Մակարի մա-
սին : Ու օր մըն ալ, երբ ես արդէն հեոացած էի Փաբիգէն, ու կը գտնուէի 
Հալէպի արեւելեան ժխորին մէջ, ձիաւոր սուրհանդակ մը կը հասնէր ա 
ինծի կ ՛աւետէր, թ է Սպիտակ Ջիաւորը ճամբայ ելած է ։ 

Մեծ ուրախույ» եսւմբ դիմաւորեցի «Սպիտակ ձիաարշ՝^, որ «Հայրե-
նիք »ի լք էջ արշաւի սկսած է ր : Զինավաո մարտիկը սերտ մտեր՛մութիւն մը 
կրնար ունենալ ինծի հետ, ու մենք վէպի բոլոր հատուածներու ընթացքին, 
յաճախ իրարու հանդիպեցանք: 

«Սպիտակ ծիաւռր»ի աոաջին հատուածը կարդալէ ետք, տպաւորու-
թիւն ներս ընդարձակ նամակով մը յայտնեցի Համաստեղին: Ատկէ ետք, ա՛-
մէն ամիս, նամակ մը իրմէ ու նամակ մը ինձմէ իրար կը խաչաձեւէին Ասս– 
լանտեանի վրայ : Ու եթէ քիչ մը ուշացնէի վերլուծական նամակը, Հա– 
մաստեղէն կը ստանայի երկտող մը, որ հրամայական պահանջք մըն էր– 

- Նամակիդ կը սպասեմ, ուշացուցիր.. . 

Այսպէս, մօտաւորապէս տասը-տասնըհինգ նամակներ գրեցի Համաս-
տեղին։ Այդ նամակները եթէ կորսոլած չեն, աւելի հարագատ վերլուծում 
մը կրնան նկատուիլ «Սպիտակ ծիաւոր»ը վէպին, քան տպագրութեան յանձ– 
նըւող որեւէ գրախօսական: 

«Սպիտակ ձիաւոր»էն ետք, Համաստեղ ստորագրեց «Այծետոմսւր»ը, 
«Հայաստանի լեոներսւն սրնգահարը», «Քաջն Նագար եւ 18 պատմոլսւծք– 
ներ» հատորը, եւ հատորի չմտած շարք մը ուրիշ գրութիւններ: Համաս– 



ահդ հաւատարիմ մնաց իր գրական նկարագրին թէ՛ տոհմիկ եւ թ է մարդ-
կային լայն հորիզոնով։ 

Համսասւեղ գրագէտը գագաթ մը կազմած է մեր վերջին կէս դարսն 
գրական հորիզոնին վրայ : փառասուն տարիներու ընթացքին գրական գնա-
հատանքներս ոչ միայն աւելի հաստատում գտան այս հեղինակի նսր ստեղ-
ծագործ ութ իւննհրով, այլեւ գիս մղեցին ըսելու, թէ Համաստեղի վաստա-
կը դարերով իր տեղն ու արժէքը պիտի ունենւսյ մեր գրականութեան ան-
կորուստ րաժնին մէջ: 

Համաստեղ վերջին կէս դարու հայ գրականութեան Սպիտակ Զիա– 
ւորն է , եւ ապագային աւելի պս»յ ծ աո. պիտի երեւի անոր արծանացումը Հա-
յոց ծաղկուն այգիին մէջ : 

**. 
Տարիները յաջորդեցին տարիներուն երեք տասնամեակէ աւելի ու 

մենք գոհացանք նամագրութեամր եւ աոիթը չունեցանք իրարու հետ զրոյ-
ցի նստելու։ 

Այգ ժամանակամիջոցին տխրութիւնն ունեցանք յաւէտ րսւժնուելոլ 
էղիա Դասպարեանէն: Համաստեղ մեծ գուրգուրանքով էղիսւյի ձեոագիր– 
Թերը ի մի հաւաքեց, որոնցմէ անտիպ մը հետագային հրատարակուեցաւ 
«Բագին» ամսագրի մէջ: Իսկ նկարներոլ հաւաքածոյ մը, որքան գիտեմ > 
ղրկուեցաւ Հայաստանի թանգարանին։ 

Տարիները արագ սահանքով կ՚անցնէին, ու մենք լաւ րաներու սպա-
սումով՛ կարծես մեր տեղը կանգնած– կը մնայինք կաղնի ծ՜առի մը պէս; 
կեա՞նքը կ՚անցնէր, թէ տարիները։ Հաշուի առած չէինք։ 

Ու օր մը, գրականութեան դասի պաեոլն, դասարան կ*սսւաջնորգ– 
ուէին չորս օրիորդներ, հեոաւոր Ամերիկայէն ժամանած, հայերէ® սորվե– 
լու համար Փսւնթի ել Աղբալեանի ճեմարանին մէջ։ Մէկը անոնցմէ, սեւաչ– 
եայ Լորիկ մըն էր , Համաստեղի աղջիկը։ 

Դասի պահէ& ետք ջերմօրէն քաջալերեցի նորեկները, որ վճռական 
քայլ մը կ՚առնէին՛ հայեցի դաստիարակութիւնն ալ աւելցնելու ամերիկեաճ 
իրենց կրթութեան վրայ: 

Հարց ու փորձ, ու Լորիկը եղաւ աոաջին քայլ առնողը• 
~ Տէտին քեղի շատ րարեւներ ունի: 
- Տէաին ո՛՛վ է . օրիո՛րդ։ 
Լորիկը քիչ մը ժպտաց, ու աւելցուց. 
- Իմ հայրիկը։ 
* Ուրեմն Համաստեղը Տէսփ* դարձած է , բացագանչեցի զարմացած յ 

Օրիորդները խնդացին ու խաոնուեցան աշակերտներու երամին։ 
Տէաիհ միտքիս կը պատկերացնէր կորաքամակ Համաստեղ մ ը ։ 
Բախտը այնպէս բերաւ, որ երեսունըհինգ տարի ետք, ես Ամերիկա 

թււչիմ եւ իյնամ Պոսթըն, հին օրերու մեր կեդրոնատեզին: 
Ու տհա Համաստեղը, կաղնի կսճղի մը պէս դիմացս։ Ոչ տէսփ եւ ոչ 

իսկ հայրիկ, այլ կայտառ երիտասարդ մը ։ 
Տէտիի կոշմարը սրբուեցաւ միտքէս, ու այսօր, Համաստեղի հօթա– 

նասուն ամեակին, կ՚ողջունեմ կայտսւռ գրագէտը, միշտ սպասելով անոր 
նոր ճառագայթումներուն: 

Կ– Ս– 
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ՎԿԱՅՈԻԹԻԻՆՆԵՐ՛ 

ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ ՄԱՍԻՆ 

Իր էդէւողը Հայ գրակսձոէէթես& ւ / յ ^ . - ինքնա յատուկ՛. Առ ի/լա չի նշանակեր 

անշուշտ թէ կարող գրագէտներ չէ ունեցած այդգր • Համաասքեղ չափէն 

ւԼ լի Հճք^ւ/տ ք խոստովանելու Համար արմանիքը իր տաղանդաւոր նախորդնե-

րուն, որոնք Հարթեցին ճամբան ես ուղղութիւն աոլին իր քայլերուն։ ՛ ՛ ՛ Ա յ » 

գրողներէն մէկուն կամ միւսին, ՀեոուԷն կամ մօտէն ինչ ալ որ պարտի Համաս– 

աեղ, իր ինքնատիպոլթիւնը կը մնայ ցայտուն եւ իր տեղը ՛դրոշ* Հայ գրակա-

նութեան մ ԷՀ I Համաստեղ գէմք մըն է , որ մէկ քանի գիծ եր ով կը բարձրացնէ 

մարգերու կամ կենդանիներու Հասակը ու կը ցուցադրէ անոնց բարոյական ար– 
Հէքը* 

9ՈՎՀ՛ &ՒԱԳԵ&Ն 

իր տ>4«ք»րո-թձահ նորոլթիւնը կր Հրռշանայ րայարձակ սօւարկայսէկանու– 

թեան մը մ ԷՀ: Լիէօ՚կասէա՚ր իրապաչօձէ Է ի^ք > Համաոոոծզ Հարազատ ու Վճիա 

ձայն Է, որուն մէՀէն գիւղն ինքղինք կ՝երգէ> ան մտած է իր նկարած տի-

պարներուն մորթին մէ1, խառնուած է անոնց. իւրաքանչիւր պատմուածքի մէՀ, 

անոր գերակատարները միայն կը տեսնենք: Հեղինակը թաքուն է անոնց մէՀ, ա– 

նոձ>1ք յաըմիչ Ուժն էէ Անոր անձնականութիւնը Հը /այտնուի իր աճին որ 

իրն ^ ստեղծուած, եւ որ նոյն պայծաո « լ յանկ՛ուցիչ գ+պ+ցՀոլթիձը ՚փք 

քա<ք քո լոր Է9երուն մ Է ք> է Այգ ինքնութիւնը կը յաքաեոլի նաեւ ՀոգեբաւէսօՀան 

թափանց ոզութէա& ձիրքին մԷՀ, զոր ան ի յայսէ կը Բ^րԷ Իր պատմուածքներոլ 

ընթացքին •եա. որով այնքան ճշգօրէն կ՝ըմբոնէ ու ցոյց (րո. աաց իք գիւղքձ րնա– 

նկ**րէքերո*ն, մարգերուն ու անասո ւնհՀրուն Հոգեբանութեան Փական գծերը, 

րով ՀէսւէԱտարմօրԷհ կվարտա յայտէ գ ի ՚ ֊ դ ի մարդուն, բնութեան « լ •անասոէՅփն 

Հ^սէաւպազօրեայ^ էիրեքախօոճ, կապակից, շաղապատոասծ կեանքը պօ*րղաւկ, ՛խո– 

ր*ոնկ, •տարերայինդ միշտ ինքնաբուխ ՛ո՛ւ Հզօր^ քաղքենի կենցաղքձ շ^ֆ^ոլթե– 

ե(ե> բարդ ութ եՆԷն, նրրաւթենէն զուրկ–, րայց եւ սծյոր արուե—ոակ^աւթփւն֊ 

հերէն, իմսաաակութիւքձերէն, կեղծիքներէն սալ դերծ ւ 

ՏՕՊՍնԵԱՆ 
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Համաստեղ, **–ղէղ մաառնգորգը կը Հանգեսանայ է/րիմեան Հայրի– 

կին, Թչկատինցիին եւ Հ֊րգարեանին, Հայ գրականութեան մեծ ծառին բունէն 

վ ր ք յ ՝ վերասլաց գագաթը կազմելով» Ամրողք Հայաստան մը իր մարգերով, 

կեանքի բազմազան երեւոյթներով, ել չրՀապաաով կը վերակենդանանաք Համաս– 

էոեղի գրականութեան մ Էջ ւ իր աոաջին գքքին անունը (Տփւդը) ոմանց կարծել 

աուաւ, թէ գիւզագիր մըն է Համաոաեղէ Բառին արտաքին առումով միայն ճիչդ 

է այս որակումը * Եթէ Հայաստանը ամբողջովին գիւղ է ւ գիւրոլթեամբ կրնանք 

Լք քել բառը եւ ըսել Հայասաանագիր մըն է այս Հեղինակը» 

Համասաեզ մեր ժամանակակից գրականութեան մ ԷՀ առաջնակարգ գէմք 

մըն է որպէս պաւամ ուածագիր, որ պէս վիպագիր եւ որպէս բանաստեղծ I 

Կ՛ ՍԱՍՈՒՆԻ 

Համաստեղ մեր նոր գրականութեան մ ԷՀ առաջնակարգ աո եղ մը կը գրաւէ 

իբրեւ գիւզագիր։ ինքն է , որ վերակենզանացուց Հայ գիւղն ու գիւղացին նա-

խորդ մեծ պատերազմէն ետք։ Գրեթէ իր բոլոր տիպարները իոնարՀ գիւղացի-

ներ են, որոնք կ՝ապրին ու կը գործեն իրենց Հարազատ մթնոլորտին մէջ է Բնու– 

ԳԻ՚-ղ—տԻ* գիւղական կեանք. գլխաւորաբար տանք են իր ստեղծագործու-

թեան տարրերը։ Օժտուած Հ դիտելէւէ կարոզութեամբ ել իրականոլթեան զգա-

ցումն Է ղինք առաջնորդողը միյտ* իր մ ԷԼ գերազօր չէ երեւակայութիւնը է 

կեանքը կը պատկերացնէ այնպէս, ինչպէս որ է եւ ոչ թէ այնպէս, ինչպէս կ՝ու-

զէ ինք որ ըլլար : Ոճը պատկերալից է , նոր ու ինքնատիպ* Լեզուն՚ պարզ, վյլ– 

Հիտ, անպաճոյճ, ժողովրդական տարբերով Հարուստ։ Ունի Հանդարտ ճիւմըր 

մՇ\ «ք իք Գքա կանո ւթիւնը կը դարձնէ Հաճեք ի եւ ուշագրաւէ 

Բ• Բ-ԱՇԵԱՆ 

Համաստեղ Հիմնական ք-լսք արժանիքները ունի, այս վէպը (հՏ) պիտակ 

ձիաւոր*ը) վերջին երեսնամեակի մեր կոթողական նուաճումներէն մէկուն վե-

րածելու Համար, գիտէ գքալել, ներշնչեի թելադրել« Մ ասնալորաբար աոաջին 

Հատորին մէջ կը մնայ անխոցելի * Երկրորդ Հատորին մէջ միայն կրկնութիւն-

ներու եւ կարգ մը երկարաձգոււՈւերոլ գոյութիւնը ենթադրել կու տայ, որ ա– 

նոր Հեղինակը յոգնած ք այսքան լայնաշունչ վէպի մը թեքն իք պահանջներէն I 

Կ՚ընդգծենք սակայն մեր այն Հաստատումը, որ ծունկի չի գտր, ու կը յտջոզի 

լման փառքի մը վերածել իր գործը, իրեն ու մեր գրականութեան Համարէ Բա-

նաստեղծի եւ արուեստագէտի իք խառնուածքով* Համաստեղ իք այս դիւցազ-

ներգութիւնը փրկած է միօրինակ, առարկա յա կան պատմումի մը Հանդէս դար– 

ձ ընելէ* Ընթերցողը կը մնա յ այն խ"ք ու. տիրական տպաւորութեան տակ, Ոք 

Հայութեան պա ականելէ աւելի* այգ վէպը ուղիղ գծով համամարդկային իտէալ– 

ներու ել իրաւունքներու պաշտպանութեան դրօշ մըն էէ 

Վերջին երեսնամեակի մեր գրականութեան մ է ջ , Համաստեղ ամէնէն տի-

րական գէմքն է պատմ ուած քին ։ 

Մ– ԹԷՕԼկՕԼԵԱէ, 
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ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ ԳՈՐԾԵՐԸ 
ԳԻՒՂ.Ը - Պ"սթըն, 1 9 2 4 

ԱՆ2ՐԵՒԸ - Փարիզ, 1929 

ՍՊԻՏԱԿ ԶԻԱՒՈՐԸ (կկու Հատոր) - Լոս Անճելըս, 1952 

ՀԱՋՆ ՆԱՋԱՐ ԵԻ 1 3 ՊԱՏՄ ՈԻԱԾ-ԲՆԵՐ - ԳաՀիՐէ, 1 9 5 5 

ԱՂՕԹԱՐԱՆ - Պէյրութ, 1 9 5 7 

Ա8ԾԵՏՈՄԱՐ ԵՒ ՈՒՐԻՇ ԲԱՆԱՍՏԵԴ.Ծ11ՒՒԻԻՆՆԵՐ - Գահ իրէ, 1 9 6 0 

ՀԱՏՈՐԷ ԳՈԻՐՍ ՄՆԱՑԱԾ ԳՐՈԻԹԻԻՆԳԵՐ 

«Սպիտակ Լեռներոլ մէջ) 

«թ՝օնի% Աւ Հալչէի գիսաւորը) 

էՆիւ Եորքի մ Է ի 

«Վերադարձը) 

Հերձայն օրերուն երեխա յ Էիր) 

«Գաւառը ել Բ՚լկատինցին) 

Հկորիւն Մկրաիչեան) 

«Շրշանր եւ Րաֆֆին) 

«՚Բրիսաոսի երկրորդ գալուստը) 

«կարմրալանջը* 

«,Իրիկնամուտ) 

«Առաջին ծիլը) 

«Նիկոլ Աղբալեան) 

«Ա• ԱՀարոնեանի մաՀուան 

առթիւ) 

«Եղիա Գասպաբեան) 

*Էնը) 

• Ազբալեանի ել 

6 • 0 լական ի մասին> 

<Ն* Աղբալեան, Տ– 0 Լական) 

«֊Զրոյց Համա յնավար 

բարեկամի մը Հետ) 

էՒարգմանոլթիլններ Հա լիլ 

ճի պրան էն) 

Սասունիի «Գրական 

Գոհարներ) գրքին առիթով) 

«Սփիւռքը եւ Հայ 

Գրականութիւնը) 

«Բանաստեղծութիւնը) 

«Հայոլ ոգին) 

«Հար օն ու կարօն) 

«Սայաթ-ՆՎայի 250 ամեակին 

առիթով) 

«Օալիաենական ճամբորդը) 

Հ ա յ ր ե ն ի ք Ա մ ս ա գ ի ր 

Ա մ հ ր ի կ . Հ ա ն ր ա գ ի տ ա կ 

Հ ա յ ր ե ն ի ք Ա մ ս ա գ ի ր 
> > 

Թ է ո դ ի կ 

Հ ա յ ր ե ն ի ք Ա մ ս ա գ ի ր 

Հ ա յ ր ե ն ի ք Տ ա ր ե գ ի ր ք 

Հ ա յ ր ե ն ի ք Ա մ ս ա գ ի ր 

Ա կ օ ս 

Հ ա յ ր ե ն ի ք Ա մ ռ ա գ ի ր 

Ակօօ 
Ց ւ ւ ւշսւպսւսաւմ 

Հ • 8 • Դ ա շ ն ա կ ց Ա ւ թ հ ա ն 

Ա կ օ ո 

Հ ա յ ր ե ն ի ք Ա մ ս ա գ ի ր 

Մ ի ջ ն ա բ ե ր դ Գ ր ա կ ա ն Տ ա ր ե գ ի ր ք 

Մ ի ջ ն ա բ ե ր դ Գ ր ա կ ա ն Տ ա ր ե գ ի ր ք 

Բագին 

Գ՛ Տարի, թիւ 2 

1 9 2 5 

գ . Տարի, թիլ 8 

Ե• Տարի, թիլ 1 

1 9 2 7 

Ջ– Տարի, թիւ 6 - 7 

է. Տարի, թիւ 4 

ժէ– Տարի, թիւ 3 

ի. Տարի, թիւ 3 - 6 

1 9 4 6 

1 9 4 7 

1 9 4 8 

ԻՋ՛ Տ-սրի, թ ի ՛ ֊ 1 

ԻԶ– Տարի, թիւ Ղ 

Իէ. Տարի, թիլ 2 

Ջ– Տարի, թիլ 3 

Իկ• Տարի, թիլ 12 

Զ• Տարի, թիլ 5 

Պ ո ս թ ը ն , 1 9 6 0 

ք. Տաբի, թիլ 5 

ԻԲ՛՛ Տարի, թիլ 3 

1 9 3 7 լ 

1 9 5 9 

Ա. Տարի, թիլ 1 

բ . Տարի, թիլ 1 0 

Տարի, թիլ 1 3 

Գ. Տարի, թիլ 4-0 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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«ԲԱԳԻՆ»Ի ԳՐԱԿԱՆ ԶՐՈՅՑՆԵՐԸ 
Ն Ւ հ 0 ՚ ձ Ա Մ Ա Ս Տ Ե Ղ հ < Ս . Յ Ծ Ե Տ Ո Ս ՜ Ս . Ր » Ը 

Ջ ե Կ Ո հ Յ Ո ՚ Լ – Պ . Ս Ն Ս . Պ Ե Ս . Ն 

«Րագինծի այս տարուան «Գրական զրոյցներ»ու բացումը կա-
տարուեցաւ Աբր՛ Ալիքեանի «Բարեյոլսոյ Հրուանդսւն»ը գործին 
քննարկումով՛ զեկուցաբերն էր Եդ • Պօյաճեսւն։ Երկրորդ նիւթը, 
Պ– Սնապեսւնի զեկուցումով Համաստեղի «Այծեսամար»ը եղաւ։ 

Պիտի տանք հիմնական գիծերը թէ մէկ թէ միւս զրոյցին։ 

Պ՝ Սնապեանի կարդացած ընդարձակ զեկաց&ւմէն ետք, որ 
կը ներկայացնէր «Այծետոմար»ը իր հիմնական գիծերուն մէշ, տա– 
յով ճոյն ատեն այդ զիծերը կանգուն պահող բանաստեղծական ար– 
տայայսաւթիւններէն կարդ մը նմոյշներ, հաւաքոյթը արդէն բաց– 
ուած համարուեցաւ, եւ զրոյցը վարող Եդ • Պօյանեան հրաւիրեց 
աբտայայաափլ ուզողները, որ ձայն ուզեն եւ յայտնեն իրենց կար-
ծիքը այս ուշագրաւ գործին մա»ւին: 

Զրոյցի ընթացքին յաջորդաբսւր խօսք ստին եւ արտայայտ-
ուեցան 8 • Գեղարդ, Տօքթ. Ի• Փափագեան, Պ՛ Սնապեան, էդ . Պօ– 
յաճեան, ի • Նաւասարդեան, կ • Գագաննեան ել ուրիշներ: 

կարծիքներու լայն փոիւանակումէն ետք, որ տեւեց երկու 
ձամէճ աւելի, շօշավաւեցան գործին մէջ եդած հիմնական հետեւ-
եալ կէտերր «– 

Դիտուեցաւ աոհասարակ , որ «Այծեսամար»ը Համաստեղի 
ընդհանուր վաս՛տակէն շեղում մըն է , պահելով հանդերձ հեղինակի 
տաղանդին ա. անհատականութեան շեշտ նկարագիրը եւ արուեստին 
բարձր որակը: 

Կարծիք մը յայտնուեցաւ նաեւ, որ յոոետե՜սութեաւմբ գըր– 
«ւած երկ մը կը նկատէր «Այծետոմարշը, բաղդատած հեղինակին 
միւս գործերուն։ Նոյն կարծիքին համաձայն, արուեստի տեսակէտով 
ալ գործը աստիճանով մը վար կը մնայ Համաստեղի միւս նուա-
զումներէն : 

Գիտուեցաւ* 
Որ գիրքը բնազանցական մտածումներ ունենալով հանդերձ, 

մեր կեանքի ընդհանուր պատկերն է , վերջին կէս դարոլ Հայութեան 
օրագրութիւնը, մեր յ ե ղափոիյ ութեան արձագանգը։ 

Ապա՝ 
Նկատուեցալ իարերդանիշներով լեցուն երկ մը* մարդկային 

ուրացուած արդարութեան եւ իրաւունքի, ինչպէս եւ բռնութեան 
մասին։ 

Շեշէո&ւեցալ նաեւ * 

Օր «Այծետոմսւր»ը մարդկային նուիրական գաղափարներուն 
ց*»*1աՓ»ր^կիրներուն մանրացումը եւ գաւեշտաԹագր արձանա-

գրող ոարիր&կՕ|Տ յաջող ստեղծագործութիւն մըն Է ։ 



ՏԱՐԵԿԱՆ Բ Ա Ժ Ն Ե Գ Ի Ն 

ԼԻԲԱՆԱՆ 2 0 Լ– ՈՍԿԻ 

Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ Ա Ն 7 ՏՈԼԱՐ 

Հ Ա Տ Ա Վ Ա Ճ Ա Ռ 2 Լ– ՈՍԿԻ 

Վարչութեան հասցէ*– 

6 . տ ձ տ տ օ ս ա 

6ս© Տ6հտ Թօսյէօո/, 06/քՕսէհ - Լ1հօո 


