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Ա Ր Ա Ս ՜ 1 Ս . Յ Կ Ա Տ 

Ե Ր Ռ Զ Մ Ե Ռ Գ Ա Յ 

Մեր աունին արեւմուտք նայող պատին տակ , մօսւ մէկ մեթր լայնու– 

թեամլ• ու. Վեց մեթր ալ երկարութեամբ Հողամաս մը ունիմ է Օրուան մեծ 

մ ասք*, քոէԱէ բարձր շէնքէն պաաճասո֊աւ., թանձր շուք կը աէրէ Հոն, ո ւ ա– 

մ ԷՆ մարգ գի ա^, թէ կարգ մը ր ոյսեր լաւ՝ կամ բնաւ չեն աճէր շուքէ մէ^ւ 

Այգ ք պատճառը^ որ Հոն, այգ նեղ Հողաշեբտէն էքրա յ , երկրորգական ար-

մ-էքոէէ ու շաա Հոգածութէւն չպաՀան^ող րոյսեր եմ անկած \ 

-- Եթէ ապրին* լա՚Լ) եթէ մեոնէն՝ ա յգ աչ էրենց գէտնաչէք բանն է է 

-- ըսած եմ ես ինծի է 

Տարի մրւ ՛Է՛՛՛՛Լ գարնան է - յամենայն գէպս ՏՀաաիկԷն ետքն էր - երբ 

ծաո֊երոլ պտուկները պայթելու *էրաք "էէ^՚1 ***• թ"–Հունները մեծ եոանգով 

բոյն կը նորոգէին է երբ արեւէն տաքցած Հողը շոգի էլ արձակէր, գլուխս ու 

կուրծքս բաց % գուբս ելայ* Հոս ու Հին քիչ Հը աշխատելու Հողին վրայ։ Ա— 

մէն բան կ՚աճէր ու կը խլրտար է Ամէն կողմ ծիլ ու Հոս ու Հոն ալ ծաղիկ է 

Արեւմուտք նայող Հողաշերտիս վրայ ալ երկու—երեք մատնաչափ Հասակովդ 

բաներ մը է 

ճ ւ ց ա տ շ ճ Եգ 



2 Ի Ա Գ Ի % 

- Աս ի՛՛նչ է է - Հ ս ւ ^ յ ո ւ յ ^ ԷՆքզէՆքէս ( ո ւ , վար ծ՚ւե լով, անոնցմէ 

մէկ Հատը մատներովս ԼՕ շափեց է ւ 

- Հ(Տմ • 4 ՚ Անպատճառ մոլեխոտ Է, «հ» ես չեմ ճանչնար, ու. վիղէն 

բռնելով՝ քաշեցի փխրացած Հողէն դուրս \ 

դեղնագոյն, երկար ու. ճիւղաւորուած արմատին փակած% Հողէն դուրս 

եկաւ կռնծած, ւէեծկակ մնացորդը այն Հ ունտին ( որմէ էէն ահ՝ ու ծ լած Էր 

այդ անծանօթ րոյսը I 

Լաւ մը քենեցի ւ Քարմանալի Է, կաղինի կը նմանիդ Ըսի ինքզինքիս է 

Գացի Ներս , Հողոա մաաներով բացի բուսական Համայնագիտարանը ու կար– 

դացի կաղին բառ ԷՆ առֆեւ գրուած նկարագրականը է 

Չէի սխալած ենթադրութեանս մԷՀ։ Այդ բոյսը կաղին էր I Ամէն բան 

կը Համ ա սլա տաս խանէր գրքի նկարագրականին հ Ա՝ ատ ղաշ տերեւներուն գոյ– 

նը, ձեւը, եղերքներուն սղոցը , ափի ֆիղե՚բը • • • 

ք*այց ուրկէ՛* ուր , - կրկին Հարցուցի ինքղինքիս , - Հում կաղինը 

ուրկէ" ք ինչպէ"ս ինկաւ այս Հողին մէՀ• • • 

մքլելու Համար անպատճառ Հում րլլա/ոլ էր Տ Զենք կրնար ենթադրել, 

թէ կերած պաՀերնուս մեր կամ ուրիշի մը ձեռքէն Հաա մը երկուք թափե– 

ցան • • . Մ ենք մէշտ խորովածը կ՚ուտենք > • • Եթէ նոյնիսկ Հում դնենք ղա֊ 

նոնք, տէկէնը% փուռը գրած* լալ մը կը խորովէ, մինչեւ որ գոյնեբնին 

փոխուի քիչ ՚քըէ շապիկնին Հանեն ու դաոնան բուրումնաւէտ շ 

Այս միտքերուն մԷՀ էի* ^ՐԲ նայուածքս ինկաւ ց ան կա սլա տ էն վրա յ , 

պոչը կռնակն առած ու եաեւի ոաքերուն վ րա յ նստած սկիւռէն, որ իր սել, 

ուլունքանման աչքերով, ինծի կը նա յէր է 

Շուտէ*կ, գո՛՛ւն տնկեցիր այս ծառը» * » ք՝այց ուրկէ՝* ճարեցիր 

Հունտը••• ճիշդ է) դիմացի ծ աո. ուղի ի ամբ ողք երկայնքին կաղնիներ կան, 

բայց աս բո լա ածր կաղին ԷՏ կաղնի չէ՛ • »• 

տայ աո էն ու Հարցը դրի ինձմէ աւելի խելացի ի Համբաւ ունեցող կնո– 

Հբս առՀել յ 

- Կուշտի մեր Հողին վ րա յ , պատին տակ , կաղինի ծառեր կան բոլ-

սած է Էս չեմ անկած ղանոնք ։ Խելքս չՀասալ, թէ Հունտը ինչպէ"ս է Հոն 

ինկած : 

- Սկիւռներն են անկած ։ 

- Ես ***լ այդպէս ենթադրեցի , բայց անոնք կաղինը ուրկէ՛* գտան է 

- Աա աչ խոբՀելոլ բա՞ն է ք դրացիներդ տուած են է 

- Դ՛րացիներս եթէ կաղին գանեն* իրենք կ՚ուտեն, - ըսի ։ 

- Ամէնքը թացի Աքաթներէն X Անոնք տուն մնայ են ու մայրական 

"էրերնէն, մայրական բնաղդնին կը գոՀացնեն անասուն պաՀելով ու անա-

սուն սիրելով • -» Ի՛նչ պէաք ունին չորս կատու, երկու չուն, թութակ մը, 

ոլ տաշտ մը ձկնիկ պաՀելու... կարծես այս բոլորը բաւարար չըԱային, 

դեռ փողոցի կատուներն ալ կը կերակրեն ։ 

- Հոս փողոցները անտէր կատու կա՛յ որ , - Հարցուցի է 

- Ե** անտէր կատու կայ չըսի ՚ 

- Հապա իՈնչ ըսիր * 

՚ - — Ըսի ւ թէ փողոցի կաաուներն ալ կը կերակրեն է 

Աղէկ 1 կարճ կապենք, ես սխալ եմ Հասկցեր է ՝ 

- Օր մը% Հիոլը — մեծը — ըսաւ) թէ չորս տեսակ նըթ– - ընկոյդե– 

զէն - կը պաՀեն։ ՛Նըթ– մըն ալ* իրենք (6ըթ– անգլերէն բառըՀ տեղին Հ ա – 

մեմատ կը նլանակէ ընկոյղ կամ յիմար) Ըսաւ որ չորս տեսակ կը պաՀեն 
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որ բերանփոխ ըԱայ , չձանձրանան . . « Աստուած֊ իմ ք այսքան ալ յիմարոլ^ 

թի՛՛ն. . . Գոսն կեանքիդ մէչ նման ապուչութիւն տեսա՛՛ծ՝ էիր է 

- Ջ Է ՚ յ էէի ես ած՜ յ չէի լսած՛է բայց աՀա տեսայ ու լսեցին լուսա-

բանուեցայ ։ Վիոլյլ ըսա՛՛ւ, թէ ինչ տեսակ նըթ-եր են բերանփոխի Համար ի– 

րենց ընտրածը տ 

- Ընկոյզ, կաղին, նուշ , պիստակ : 

- ԱՀա՛ ք գաղտնիքը լուծուեցաւ, - ՐսԷ Տ 

- Նորէն ինծի աղ օթէ , եւ է ասկէ ետք , երբ խելքի , խորՀուրգի պէտք 

ունենաս, քուէս եկուր : Այդքան պզտիկ բան մը մինակգ չկրցար լուծել: / / ւ 

դեռ. ելեր խելքիս չես Հաւնիր, պզտիկ է—մզտիկ է կ՚ըսես է 

- Իրաւունք ունիս, ֊ ըսէ \ ~ ասկէ ետք, երր խելքի պէտք ունե-

նամ* քովգ կու գամ, ու խելքիգ Համար պզտիկ է—մզտիկ է ըսելուս Համար 

ալ* ներողութիւն կը խնգրեմ. միայն թէ • • • 

-

- Ա՝ էայն թէ , ^ վախնամ, որ եթէ ունեցած քիչգ աէ ինծի տաս է քե– 

զի բան չի մնար • • » 

- Ալ Հետս մի խօսիր , - ըսաւ նեղուած: 

ԱաՀմանն անցեր էի X Նեղուեցաւէ 

- է՚ յ կատակ ըրի ք գոլն կատակ չեՈս Հասկնար • • • 

Հաչտոլեցալ * 

- Եթէ գիտնալէգ որեւէ օգուտ կայ , դիացիր նաեւ, ^ անոնք եր– 

կընքի աղաւնիներն ալ կը կեր ակր են, նւնոնց Համար ալ կորեկ կը գտնեն է 

- ըսաւ Հ 

- ի ս կապէ՛ս • • . Հետաքրքրական է գիտնալ ք ^^ ա4Գ ԲՈԼՈԲԸ 

քբո^ գործն է , ոչ՛ երկուքին ալ Հաւանութեամբ է , որ տեղի կ՚ունենան 

այգ անասնասիրական զոՀողութէւններըէ 

- Այգ մասին բան չեմ գիտեր • » . Եթէ շատ ես Հետաքրքրուած , զնա1 

Հարցուր իրենցտ 

ՏէայՆին մէ^ նեղուածի չեչտ մը կար , խելքս չՀասաւ, ^ ^ ա Հա բոլորին 

մէ^ ի նչ կար նեղուԼլու • • • 

՚ 8 ՛ " / » գիմ ա ցինս կին էր , * 

Աքաթները երկու քոյրեր են : Որբէ ՄայրերնԷն քանի մը տարի աոյս^ 

մեո.աւէ Հայրերնին մենք չենք տեսած ։ Ա՝եո.ած Է շատ կանուխէն , մեծագու-

մար ապաՀովագրութիւն մը ձգելով ընտանիքին, որով ապրած են ու 1լ ապ-

րին դեո.՛, (քեծ քրոՀ անունը Վիոլէթ է , բայց բոլորը Վիոլ կը կանչեն իրեն $ 

Տափակ դէմքով, վրան ոտքով կոխուածի պէս տափակ գէմքով, միամիտ 

աղֆիկ մըն էէ Փոքր քրո^ անունը ՀելԷն էէ ԱԷրուն է , լեզուանի ^ կրակոտ է 

Հեռաձայնէ ընկերութեան մօա, ինչ-որ վերաՀսկիչի անձնական քարտու-

ղարն Է է 

Երկու քոյրերն ալ ՀաւասարապԷս բարեպաչտ են է ԱմԷն Կէրակէ , ձիւն ^ 

ձմեո.) անձրեւ կամ մրրիկդ կ՚երթան Աբ* Յարութիւն եկեղեցին պատարագին 

ներկայ րք/ալոլ ել խոստովանելու է իրենց կ՚ընկերանան ^ լաւ Օդ Էն, իրենց 

կատուներն ու չաները անորակելի լրֆութեամքւ, պոչերնէն կախած* կամ՝ 

կոնակնէն աո. ած է եկեղեցէ Հասն էն, բակէն մէՀ Համրերութեամբ կը 

սպասեն, մէնչել որ ազբիկները ազօթեն է խոստովանէն + մաքրուէն էրենց 

բոլոր էրական ոԼ երեւակայական մեղքերէն ։ Երբ վերջին անդամ խաչակրն– 

քելով գուրս գան եկեղեցիէն, անոնք նորէն , նոյն կարգովդ զուարթագէմ , ^ 

վերադառնան տուն> ուր կը կերա կրուին յ 
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Եթէ պատահի որ ճամբան տեղ մը քանի մը րոպէի Համար կանգ առ– 

նեն, ըսենք մեր աան առքել Հետս քանի մը բառ փոխանակելու Համար , չու– 

ները բերան մը երկուք կը Հս* Հեն այս անտեղի յա պաղման Համար իրրեւ բո-

ղոք , ու կատուները կոլ գան աղե ղու ած կռնակնին Հելէնի նայլըններուն քր–՝ 

սել: Այն ատեն Տ այս վերջինը ներողութիւն կը խնգրէ ինձ մ է ( ու ձեռքով 

ղանոնք ցոյց տալով կ*ըսէ • 

- Անօթի են հ Տուն երթալ կ՚ուղեն է Կերակրուելու Համ ան ակնին էէ 

Մնաք բարով * 

Օր մր, երբ նորէն անոնց Հետ խօսքի բռնոլելէ ետք ժպիտի մը Հետքը 

դէմքիս ներս տուն մտայ, աիկինը^ որ ներսէն տեսած էր անոնց Հետ խօսի–՛ 

լըս, ըսաւ • 

- ք+ոլոբ անթիքաներն ալ մեր գէմը կ՝ ել լեն: 

- Անվնաս ու բարեպաշտ մարգեր են % ի՞նչ կյուղես իրենցմէ ւ 

- ք*ան մը չեմ ուղեր , բան մը ոլղած չոլնիմ : 

- Մաքիգ մէֆ բան մը կայ, բայց կը դժոլարանամ գուշակել։ 

- էրիկ մարգ 

Տարիներ | շատ տարիներ աոա^ պատաՀած բաներ են այս պատմած-

ներս է Անկէ ի վեր շատ փոփոխութիւններ տեղք» ունեցան մեր ու մեր դրա-

ցիներու կեանքին մէՀւ Վիոլէթը արկածաՀար եղաւ գիշեր մըէ Ուչ ատեն է 

երբ քրիստոսի խաչելութիւնը ներկայացնող շարժապատկեր մը տեսնելէ ետք 

տուն կը վերադառնար , ծառուղին կտրած պաՀուն % մարդ չի գիտեր ինչպէս 

եղալգ մէկը կառքով ղարկալ զէնք , ոլ առանց ստուգելու, թէ խեղճ աղջիկը 

ի՛նչ վիճակի մէչ է , փախաւ յ Գէպքէն ետք, մէկբ գաաւ զայն փողոցին մէՀ 

արիւնլուայ՝ ու լուր տուաւ ոսաիկանութեան տ Հիլանդաաար կառքին վա-

քէ ւճ Հաստատեց , թէ խեղճ աղջկան մահը եղած էր վայրկենականէ 

-- Արդար Էր, առանց տառապանքիդ առանց մարդու վրայ բեռ ըլլա-

լու մեռաւ, ըսին ոմանք \ 

Ըրած բարիքներն ու կատարած աղոթքներն ալ չօգնեցին, - եզ-
րակացուցին ՈւրիշներՏ 

Անոր թաղումէն ետք, Հելէնի բախտը բացուեցաւ՛ ամուսնացաւ օդա-

նաւերու վարորդ աղուոր երիտասարդի մը Հետ , ու տունր ծա խելով՝ միա-

սին մեկնեցան մարդ չգիտցաւ ուր ։ 

Շուներն ու կատուները տուին կենդանիներու պաշտպան ընկերու-

թեան , որ անոնց Համար լալ, յարմար տուներ գանեն, ,,լ, Հակառակ պա-

րագային , ան տանջանք մահով մահացնեն զանոնք է 

Եթէ Վի"Ալ Ող1 ԸԱաԲ » կը. ձ ՚ լ է ՞ Ր "I՛ նման դէպք սչաաաՀկր.*. 

Բաւական տարի անցաւ, մինչեւ որ մեր տան արեւմտեան կողմը գըա– 
նրւող պատին տակ աճող կաղինի թփիկները մեծցան ու ծառ դարձան։ Օր 
մըն ալ տեսայ որ ծաղկեր են ու պտզաբերուեցան ։ 

Աշնան դէմ, երբ խորՀեցայ որ անոնք լալ մը Հասունցան, ժողվեցին 
ու պարկը ձեռքս խոհանոց մտնելով, ըսի կնոիւ. 

— Բաւական կայ ։ Աւելի շաա կ՝ըլլար , եթէ աս անիծ ուած սկիւռները 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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չգնային կէաք* թէ , եթէ ապաաՀի , քաճի մը ֆք 

- Շ-ա մի տեսներ% ^ա»^ ար ( / I 

Բայց այսքան տարի ( քաև.^ խճամաղ 1. Հի % 

- աարբհրա^թիւն չ՚ըներ* 

- քք"^», նստիմ երախտագիտութիւն քայաեապ նամա՛կ / ք 

- Չէ, Ա / ա ^ ։Կաէ* ք-^յ «ք ^ " ՚ ք " ^ " 

- Ազէկ* »*V է " ^ 
- Հարց ա՛՛ծ IV) 
- Հա–1իւՀ Հասած 
- » «^«Վ» «ք յ -ք* - ՛ * » յ - ո ^ ք ^ » 

- Գալրսը փոեմ% ար գան մնացածներն ալ աանին * , « 

^ / « ւ բան մը չունիս » Գիրք մը «ա , մը «ա՝ տ*. ք ձօ» ^Աա > 

ձիգ Հ»Վ նստէ ւ 

»«. է-յ/է արեւուն տակ % աչքի» մէկը է*երաւն> 

կաղիններուն վրայ է 
՛Հանի մը անգամ, ««. 

ք շ ձ / * ^ « – / յ վոնտեցի զանոնք է Ակիշները աանՀ աներ»* ցէզակից ձ ծ « 

զանոնք 1 Եթէ մ ի ի յ ր զանեմ ու մաքրապարծեմ, այ 

լեզաւէն չեմ աղա աո իր է կարծեմ լաւազոյն ձեւը ձքել 

«V» աո անելով Հոն թոզ աաչն Էհ 

Ձմեոն աՀաւոր եղաւ այգ աարի « Ո՛չ միայն յաճախ •«. •>««•• 

աեզաց, այլեւ բեւեաային յսւրան ա*. մրրիկը պակաա չեզան* Հազաքապե– 

աութեան պաչտօնեաները Հազիւ յապաղեցան աւթ •րէն րանաչ Հագարզակցաւ– 

թեան գլխաւոր գիծերը 1 Ցերձկր բացուած ճամբան՝ գիշերը կը է«ք~*Հ/>, է» 

գիշերը րացոլածը , լուսնալէ աոաՀ, խափանուած ք » 

Ջ / ^ այ՚Հծ Հատիկ, ար աոանձինն այնքան զիւրարձկ ալ էք*՛"– 

րքն ասեղնագործուած ըլլալ կը թուի* գիզաւելավ ալ րազմապաակաւեչավ, 

պատուհաս դարձաւ, ԱոաՀին քանի մը •բերը այնքան աչ գՀաւար չեգալ 

գուռ ու տանիք մաքրելը, բայց վերտէն, քերուած ձխնը գներ*, կամ նետե-

լու տեղ չգտանք է ու մնացինք չաւարածէ 

Օր մը օգը տաքցաւ ու ամէն բան ակսալ Հաչիի կաթկթիր Ուրախա-

ցանք–. Բայց կէսօբէ ետք, Գանատայէն ճամբայ եչած պաղ Աղի Հոսանք մը 

Հասա լ ու ամէն բան սարեցուց , քար գարձուց է Գործ տեսնել անՀնար եղաւ | 

՝ք*աոաքւ» լման մը անդամալուծուեցաւ I Գպրացներբ փակեցին՝ ««. նամակա-

տան ցրուիչը, որ Ք–ա գարաւոր աւանդութեան < Հողմ, կրակ կամ մրրիկ՝ 

գալու Էր», չեկաւ երեք օր% Հաց ու կաթ չկար՝ Հազաւադէպ*րԷն բաց խա-

նութներուն մէի Ուրախ եղանք ար կաթնկեր երեխայ չունէինք* Մեր միակ 

մխիթարութիւնն ու ժամանցը անթելի ու Հեռատեսիլի տափակ յայտազիր– 

ներն էին։ Գիչերները, տիրող մեեածաւալ լռութեան մ վ , քամին մեր պա– 

տին տակ սպառնալիքներ կը կարդար, տունը կը գոզար Հիմերէն , ապակե– 

փեղկեբուն վրայ եզիամը կը թանձրանար ամէն րոպԼ , ո ւ տունը բալարար 

չափով տաքցնելը կը դառնար անՀնար I 



Ր Ա Գ Ի % 

Երբեմն, գիշերները, երկինքը կը պարղուէր, որովհետեւ քամին ամ-

պերը հեռու աեղեր տարած կ%ԸԷԷ՚»ր X Այն ատեն վեր նայող մը կը տեսնէր, 

որ մութ կապոյտ խորքի մը վրայ բոլոր աս աղերը ներկայ են իրենց տեղը, 

ու աւելի քան՝ փայլուն յ Եթէ ուղէիր նոր աստղի մը Համար տեղ մը գտնել 

անոնց մ ԷՀ, տեղ չկա՛ր 

Ու ձիւնի յոյսով ողողուած մարմար քաղաքին մ ԷՀ կարելի էր առանց 

ճրագի գիրք կարգալ : 

- Գիտունները կ՝ըսեն, թէ երկիրը տաքնալու վրայ է , - ըսի Օր մը 

կնոՀս, - ա՛ս է տաքցածը է կարծեմ սառուցեալ գօտին մեր գռներուն Հաս-

նելու. վբայ Է. վաղը միւս օր կը պատէ մեղ, կը թաղուինք խորունկ սառոյ– 

ցին տակ, ու քանի մը Հարիւր կամ Հագար տարի ետք, եթէ դիպուածով 

Հալի լ սկսինք, մեղ կը գտնեն, ինչպէս մենք կը գտնենք նախապատմական 

օրերու մամութներըէ 

- Գէ՚^չ Կ՝ԸԱայ» մեղ կը տանին թանգարան, - ըսաւ ան ծիծաղը 

ղէմքին, - յետոյ, գիւտ մը ըրածի պէս է աւելցուց • 

- Այսօր երեւակայութիւնդ թել առած կը սաւառնի ; \յստէ բան մը 

Գրէ * Վ>ա,ԱԼ ի ՛ ֊ " ° ր է երբ օղերը տաքնան, պարտէզ կ*իյնաս ու ալ չես ու– 

ղեր գրքի) թուղթի վրայ նայիր 

ք*րա*ւ այդ օրը պիտի գա յ ( իրա*ւ գարուն պիտի գայ»»» Գիւրի^ն 

է այս պայմաններուն տակ նստած աշխատիլը» քանի օր է բանտարկուած 

եմ ոլ գլուխս խելք չկա յ X 

- ԱռաՀ շա՞տ կար. . • 

- ձա՛յնդ... 

Տիչեցի որ, տարիներ առաՀ, փիլրտիստանի լեռներոլն մ ԷՀ ալ նոյն 

բանը պատաՀեցալX Գարնան դէմ կատղեցաւ ձմեռը ու մնացինք բ անտարկ– 

ւած » ք՝այց կեանքը բոլորովին տարբեր էր Հոնէ Հոն ուրախ կ՚ըլլայինք բան– 

տարկուելով կարճ ժամանակ մը եւս է որովհետեւ բանտարկուիլ Հանգչիլ 

ըսել Էր։ Գոմերու գաղՀ, ծոյլ ու Հաճելի մթնոլորտին մ ԷՀ գտնուիլը ինքնին 

երջանկութիւն Էր, երբ դուրսը քամին կ՚ոռնար ու ձիւնը մինչեւ խրճիթնե-

րու տանիքներուն կը ՀասնԷր ։ Այն ատեն դայլերը լեռնէն վար իՀնելով՝ գիւղ 

կոլ դային անցորդ մը կամ դիպուածով դուրսը մնացած չուն մը պատռտե-

լու Համարէ Այն ատեն Մ ստօն, դրան ճեղքէն դուրսը լեռնացող ձիւնին նա-

յելով՝ կ՚ըսէր ք թէ Հգարնան ցանը դիւրին՝ ու աշնան առատ պիտի ըլլանք է 

Յետոյ լիաբուռն կը կերակրէր կենդանիները, կը մաքրէբ գոմը եւ օճախին 

ճարճատող կրակին գէմ նստած՝ կ՝ունկընդրէինք չօպան Հիւսէյնի ղալալին՝ 

կամ ուրիշ ձայնեղ աղու մը լաուզներուն : Այն օրերուն, եթէ այնքան տգէտ 

ու անփորձ չըԱայի, այսօր ինչե՛ր բերած կ՝ըԱայի Հետս. . . Մե՛ղքէ 

Մրրիկի դադարումէն ետքն ալ, աղուէսի ու առհասարակ կաքաւի որ-

սի երթալ կար ։ Բաներ՝ որոնք Հաճելի նորութիւն էին ինծի Համար ւ Այս 

բո լորէն ետքն էր, որ կոլ գաբ գարունը յ Կու գսւ յին տաք Հովերը , կու գա-

յին Հալող ձիւնէն Հարստացած լեռն եր էն կարկաչելով Հոսող զուլալ Հուրե-

րը , տաքուկ անձրեւները, դաշտերու ծաղիկները, երկինքէն առանց աճա-

պարանքի անցնող սպիտակ ամպեր՝ ու Համայնատարած կանաչ գորգերուն 

վրայ՝ ծաղիկնե՛ր , ծաղիկնե՛ր , ծաղիկնե՛ր ։ 

կը կարծեմ, թէ ձեռարուեստները - քանդակագործութիւն, նկարչու-

թիւն , ՈԼ նման բաներ - սկսան, երբ նախամարդը ընտանեցուց կարգ մը 

կենդանիներ ու Հո,Լիլ մը նչանակեց անոնց վբայ է Այն ատեն Հովիւը իր 

ձանձրոյթը փարատելու Համար սկսալ նաշխել իր ցուպը ու վերՀն ալ իր 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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բնական– քարայրին պատերը տ Գրականութիւնն ալ սկսած է անպայմանօրէն 

բանաստեղծոլթեամր ։ քիւրտերը գիր չունին, գրուած գրականութիւն ալ 

Հոսեին յ բայց բանաստեղծութիւն անպայմա՛ն որ ունին ։ Հոն շատ մը երգեր 

եմ լսած ու դժբախտաբար մոռցած ։ Մէկ Հատ մը սակայն ք դեռ կը յամենայ 

յիչողութեանս մ ԷԼ։ կը թարգմանեմ ղայն , գիտնալով Հանդերձ , որ շատ բան 

կը կորսնցնէ իր յանգէն ու Հետեւարար իր երաժշտական կառոյցէն ւ 

Բարձր լերան կատարին Առաջ՝ եարիս սիրելի 
Զիւնի խոշոր շերտ մ ՚ էի . Սրտսւեսաարն հս էի, 
՛Բանի տաք հովը փչեց Հիմա հեււու. եզերքէն 
Արցունք , արցունք հայեցայ կարոտագին դիտող մ ՚ եմ : 

Առա Հին տունին գեղեցկութիւնը ըմբռնելու Համար* մարգ տեսած 

լալու է , թէ բարձր լերան կատարին ձիւնը ի՞նչ ձեւ կը սկսի Հալի լ, ու յա– 

է–ՈՐԳ է֊ոՍս աողերը ապրելու, ըմբռնելու Համար ալ, պէտք Է սիրուած գ մեր-

ժըւած ու մ որմ ո քուած ր/լալ : 

Այգ օրերուն, երբ չոէ֊րԼս միայն լեռ Էր ու անսաՀման տարած ու– 

թեամբ դաշտեր , երաղած եմ ծովի մասին ւ \քովր ազատութիւնը կը խոբՀըր– 

գանչէր ինծի Համար ւ ինչո*ւ% - չեմ գիտեր է ՛Ծով չէի տեսած, բայց զայն 

էլ երազէ ի տ Երբ արտերը ծլեցան ու արտերու սրճագոյն գուղձերուն մէԼէն 

ծ լող ցորենի շեղբերը վեր* արեւուն նետուեցան , երբ անոնց Հասակը թիգ 

մը բարձրացաւ, օր մըն ալ նչմարեցի^ որ Հովը ալիք կը դնէր անոնց մէԼ 

ու ես խորՀեցայ ծովոլ մասին : ՛Հանի մը ամիս ետք յ երբ բորբ արեւն ու. 

Լերմ անձրեւները ծծելով Հասկերոլ Հասակը բարձրացաւ ու գոյն փոխեց, 

անոնք նորէն ալիքաւորուեցան ու ես նոր էն խորՀեցայ ծովու մասին» ծովու 

անծայրածիր Հորիզոնին ու ազատութեան մասին X 

Այս բոլորէն կարելի է եզրակացնել , թէ Հոն , իմ շատ մը բախտակից-

ներուն նման անտէր ու թչուառ, չէի * Հյատ Հաճելի օրեր եմ անցուցած ու 

գլխէս չատ բան է անցած տ 

Անգամ մըգ երբ Գար աճա վերան էի , Մարտ ամսոէն մԷԼ կեղծ գարուն 

մը ունեցանք։ Տ"*նտիրուՀիս, Զէյնէպը, խտրուեցաւ է կարծեց , թէ գարունը 

Լկած էէ Առնելիք մը գանձելու. Համար Տիվբիկ Գ՛նաց է Երթալէ առաԼ զիս 

կանչեց քովը ու պատուիրեց , որ գիշերները իրենց տանը պառկիմ ու աչքս 

պաՀեմ իր ԼաՀիլ Հարսին4 Ալմասի վրայ ։ 

Ալմասի ամուսին Ի պօն իբրաՀիմը զին ո լոր էր է կ՚աշխատէր նազլիէ 

յ> ապուրի մԷԼ ու յաճախ երկար ժամանակով կը բացակայէբ տունէն է 

- ԶաՀիլ Է ու գոզալ , ըսաւ Զէյնէպ աչքերուս մԷԼ նայելովդ– ետե-

ւէն ինկող չատ կ*»յ ։ Երբ վերադառնամ, կը վարձատրեմ քեղ Հ Վազը չէ միլս 

օր կոլ գամ ։ 

- Հոգ մի ըներ % ես եղբօր պէս կը Հսկեմ վրան։ 

իր երթալէն ետք % խորՀելով ինձ վիճակոլած բախտաւորութեան վ/ր– 

բայ, թէել գեռ մտքիս մ ԷԼ որոշ չէր, թէ ի՛՛՛նչ էր այգ բախտաւորութիւնը, 

գողացի յուղումէս է 

Մէկ բան որոշ էր սակայն : Ալմաս իրապէս գոզս$լ էր է Գոզալներան 

ալ գոզալը է 

Ըսի արդէն, թէ ինքզինքս բախտաւոր կը զգայի ու յուզումէւ* կը դո-

զա յի ։ Նստեցայ ու Հաշիւ պա Հան Լեց ի ինքղինքէս. 

» Ի"նչ կ՚ըլլաս է Արամ. . . Ի՞նչ ես իրար ՛անցեր. ( . , 
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Տունը, ուր պիտի պառկէի գիշերը Ալմասի Հետ» մառանէն զատ Ուրիշ 

ստորաբաժանում չունէր։ Հողէ յատակով, կալի մը չափ մեծ ու քաոակոլ-

սի, բարձր առաստաղով սրաՀ մըն էր։ Անոր Հեռաւոր մէկ անկիւնը ղտնուող 

օճախը միշտ կը մխար։ Լոյսը կ՚ընգունէր տանիքի կեգրոնը գտնուած լայն 

բացուածքէ մը, ու տան Հեռաւոր անկիլնները, միշտ, կա՛մ խաւարի եւ կամ 

կիոամոլթի մէչ էին։ 

\քոյն օրը, կեսրոջ մնաք բարով ըսել ու մեկնելէ ետք, բակին մէջ Հան-

ղիպեցայ Ալմասին։ Երգ մը շրթունքին, նրբահիւս մազերը Հովին տուած, 

բազուկներուն բազմաթիւ ապարանջանները զնգզնղացնելով , քո$Լէս անցաւ։ 

- Կեցի՛ր, ո՛՛ւր կը վազես, - ըսի( - գիտե՞ս թէ մինչեւ կեսրոՀգ 

Տիվրիկէն վերադարձը գիշերները քովդ պիտի պա ո կիմ \ 

Անուշ—անուշ խնգաց է 

՛Բո՛վս, ծո*ցս։ 

- ինչե՛ր կ՚ըսես • . » Ես ատանկ բան չըսի՚ յ - կար մրեցա յ ես , - ձեր 

տան մէՀ ըսել կ՛ուզեմ է 

- օ ՜ . . . 
Կեսուրդ չըսաՈլ քեղի ։ 

- Ըսա՛ւ , գիտե՛մ ։ 

Բաժնուեցանք հ 

Բակին մէկ անկիւնը, արեւուն տակ երկար մնացած ու գունատած կոճղ 

մը կար, նստեցայ վրան ու ճակատս տաքուկ արեւուն տուած* մտածեցի է 

Ալմաս ի՞նչ կ՝ուդէր Հասկցնել ինծի Հարցնելով, թէ էգիչերը իր ծո՛ցը պիտի 

պառկիմ* յ Զէյ^՚էպ չէ՞ Ր ըսած իրեն, թէ ուր պիտի պառկի մ . . • Հա լան ա– 

բար, տաբեց կինը, չգիտցնելու Համար, թէ ղիս Հսկող կը նշանակէ իր Հար-

սին գիշերներուն վրայ, փետելէն շատեր եղող% իր ՀաՀիլ Հարսին վրայ, ը– 

սաւ, թէ վորպէս ղի մինակ չյըլչայ ու չվախնա յ , կարգադրած է որ ես ի– 

րենց տունը պառկիմ) ։ 

ինչո՛ւ Համար սիրտս արագ կը բաբախէ, երբ այդ մասին կը մտա-

ծեմ. . . Ամէն անգամ որ Ալմաս քովէս անցնի աճապարանքով, - ան միշտ 

կ՝աճապարէ կա՛մ բան մը կը ւյնգղնգայ իր վրայ, կամ կորութիւն մը կը 

թրթռայ։ Իր աչքերը մեծ չեն, բայց չափազանց փայլուն ու արտայայաիչ 

են ։ իր բերանը բարեձեւ է , լալ գծուած. իր շրթունքները կարմիր են ու 

բարակ, կզակը փոքր, սիրուն, ծոցը, օ ՛ , իր ծո՛ցը... 

Ամիսներ առաջ, օր մը, տեսայ որ կուլաբ % Մեղքցայ։ Տխրութիւնը 

չէր վայելեր իրեն՛, ինծի թուեցաւ, թէ մէկը, զայն լացնելով, սրբապղծու-

թիւն էր գործած է 

ինչո՛ւ կուլաս , - Հարցուցի քովը երթալով : 

- քէէ&ի տէկտի՜ւ , (ղիս ծեծե՛ց) ըսաւ է 
- Ո՛վ։ 
- կեսրոջս որդին է 
Ի պոյէն, իր ամուսինէն, բաժին չէր ուզեր ունենալ, ան իրեն չւպատ-

կանող բտն մըն էր, կեսրոջ որդին։ Մէկ խօսքով, կուրանար, կը մերժէր 
զայն ։ 

ԸՐԻՐ» յանցանք գործեցիր, Հարցուցի։ 
- մԸ էՐՐԻԻԻ՚ԻԷ » է ե ՜ մ սիրեր ղ/՚նքր. կը նախընտրեմ մինչեւ ա– 

ռաւօտ կռնակովս քար կրել, քան պառկի լ իր ծոցըւ 

Ան ատեն, իր այս դառն բողոք-խոստովանութիւնը լսելով՛ չզարմա– 

ցայ, չմեղադրեցի ղինքը։ Իպօն, իր ամուսինը, որ մէկ երկու ամիսը ան– 
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ղամ մը կարճ արձակուրդներով տուն կոլ գար, անհամակրելի աիպար մըն 

Կ՛ ։ Բարտիի մը չափ երկար էր, աղեղ, մոխրագոյն կաշիով՝ ու թանձր ք 

կախ սաորին շրթունքով մը, որ ւէիշա խոնալ ըլլալ կը թուէր » Զէր խօսեր , 

չէր մ պտեր։ Մարգոց աշքերուն մ ԷՀ նայելու կը վախնա՛ր կարծես, ու այգ 

իսկ պատճառով՝ գլուխը մ ի լա կախ էր։ Ալմասն ըսե՛ս, մեր Մ ուրթ Աաե– 

փանոս եկեզեցւոյ պատին վրայ գծուած աւետաբեր Հրեշտակին մանկունակ 

ղէմքով՝ սիրունիկ մը։ Տարիքն ալ՝ տասնեւվեցին ու աասնեւոլթին մէՀ բան 

մը ւ Ինչո՛՛ւ գինքը տուեր Էին այգ մարգուն, կամ, եթէ տուեր էին, ինք ին-

չո՞ւ առեր էր զայն՝ խելքս չՀասաւ • • . Գեղին մէՀ ուրիշ աւելի շնորՀքով 

երիտասարգ չկա՛՛ր... Թող անոնցմէ մէկուն կամ միւսին Հետ փախէ՛ր... 

ինք աոաջինը պիտի չըԱաը այգ բանը ընող, ոչ ալ վերՀինը յ ՚Բիւբտիսաա– 

նի մ ԷՀ ընգունուած , օրէնքի կարգ անցած սովորութիւն է սիրած կամ Հաւա-

նածին Հետ գիչեր մը վւախիլ ան Հետանալը • / / լ , ես կը կարծեմ, թէ ղէշ սո-

վորութիւն մըն ալ չէ ։ Հայ աղջիկները փոխանակ տունը նստելով զԱիրած 

սիրածի տային չոր գետնին, Հողին վրայ» սրտամորմոք երգելով լալու, ա– 

ղէկ կ՝ընէին, եթէ անոնց պէս փախչէին իրենց սիրածին Հետ... 

ինչ որ է , Զէյնէպի Տիվրիկ մեկնելէն քանի մը մամ ետք, յանկարծ 

Օդը փսխուեցաւ, երկնքին վրայ սել ամպեր դիզուեցան, արեւելքէն ում եղ 

քամի բարձրացաւ ու լեռնա կատարներ էն սկսող ձիւնամրրիկ մը շուտով իր 

ձիւնէ դոբշ վարագոյրը ձորի ճամբով՛ դ ի ՚ ֊ ղ էքք՚9ՈԼ–9 ։ 

Բակին մէՀ Հանգիպեցայ Ալմասին , ու ճամբան գտնուող իր կեսրոՀ 

մասին մտաՀոգութիւն յայտնեցի է 

- Հոգ մի՛ ըներ ք անոր բա՛ն չըլլար, - ըսաւ զուարթ չեչտով մը, ու 

շորորալով մտաւ տուն։ 

Լալ չեմ յիչեր , անցած օր է , բայց կարծես , թէ ի սրտէ փափաքեցայ 

որ շուտ մթնէ ու փոթորիկը տեւէ երկար , շա՛տ երկար ։ 

Փոթորիկը տեւէ երկար* որ ՏԼԷյնէպ մնայ Տիվրիկի ^ ԷՀ բանտարկ– 

Ո*– իրաւ ալ, տեւեց լման չորս օր։ 

Ալին, անոնց սպասաւորը, նիՀար ու նոյնպէս երկայնաՀասակ մանչ 

մը, կու գար առաւօտ կանուխ. կը մաքրէր գոմը, կը կերակրէր ու կը Հրէր 

անասունները՛ կը պատրաստէր օրուան վառելավւայտը ու տանիքներու ձիւնն 

ալ քերելէ ետք, կը Հան ար Համոզել Ալմասը, որ իր Հետ պառկի։ 

- %ոդդի՚կ, կորսուէ՛, չո՛ւն, ծիծաղուն Ալմաս անոր թե-

ւերուն մէՀէն դուրս գալ Հան ալով տ 

Օր մը, Ալի, տուն երթալէ առաՀ՝ նայեցաւ վրաս ու ըսաւ, որ Հես 

շատ բախտաւոր կեավար մըն եմ՝Հ յ 

Հարցական երեսը նայեցայ, բայց ան ալ բան մը չըսաւ, ու գլուխը 

կախած գնաց ։ 

կարճ օրը շուտով անցաւ։ Մրրիկը կ՛՚ոռնար դուրսը ու, ոչ միայն չէր 

մեղմանար, այլեւ, իՀնող մութին Հետ կը սպառնար չունչ վաստկի լ։ Լեռ֊ 

ներուն վրայ ձիւն չկար։ Հովը բոլորը Հաւաքեց ու բերաւ լեցուց ձորին մ ԷՀ 

գտնուող մեր գեղը է 

- Գբ«դյլ քկ ՚»աՆՐ> Ռւ մ ե ՚ ւ ձռԲէ% մէ1 թ^դի"ւ Կուզես, - Բ ֊ 

սալ մուխթար իբրւսՀիմը, խօսքը երկնքին կամ ձիանամրրիկին ուղղելով, երբ 

իրեն Հանգիպեցայ փողոցին մէՀ ու Հետը քանի մը բառ փոխանակեցի տ 

Զէյնէպի տան իրրեւ լուսամուտ ծառայող բացուածքին վրայ այնքան 

ձիւն դիզուեցաւ, որ տունը բոլորովին մթնեց։ 
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իրիկունը, էրը ներս մտայ, Աչմաս ճիչգ անոր սւակ կայնա ծ , սիրուն 

գլուխ լ1 ետ նետած, կը նա յէր վեր X Օճախի թրթռացող րոցին լոյս ով ա՛յն-

քան սիրուն ու սպիտակ էր այգ վիղը* ՈՐ Համբուրելս եկաւ է 

- Ամէն բան ծածկուած Է, եթէ մէկը ուզէ ղիտնալ> թէ ներսը իՈնչ 

կ՚ընենք , չի կրնար տեսնել , - ըսալ յ 

ճֆչգ ՔՈէՍԷԿը կեցայ ու իրեն պէս % Վ1՚Գ" ^տ ծռելով, նայեցայ վեր է 

Յետոյ նայեցանք իրարու աչքին մ ԷԼ ու գացինք օճախին աոԼեւ, լուռ, 

նստելու է 

Օճախին մԷԼ% ցերեկը Ալիին պատրաստած կաղնիի ճիւղերը Հանդարտ 

բոցով մը կը վառէին ւ Այգ բո$ը երբեմն կապոյտ էր , երբեմն նարնջագոյն , 

երբեմն ոսկեգոյն ; Բոցերու գոյնին Հետ կը փսխուէր նաեւ Ալմասի գէմքին 

ու վ ՚ լ ի մորթին գոյնըէ Ան՝ օճախի աԼ կողմն էր նստած, ես՝ ձախը է Երկու 

Համրերու կամ ամբողջական օտարներու պէս է որոնք բան մը չունին իրարու 

ըսելու յ լուռ էինք յ Երբ վաբ նայէր% իր թարթիչներուն շուքը կ՚իյնար այ-

տերուն վրայ տ 

Տ անկարծ յ մեղմ, չատ անուշ ձայնով մը երգել սկսալ• 

Տեբսիմ, Տհրսիմի մէշ է , 
Վարդը սափորին մէջ է , 
Աստուած պաեէ Տերսիմը, 
Սիրածս Տերսիմի մէջ է ։ 

Եթէ բարեբախտ դիպուածով մը ըսել ոլղէ, թէ ձիր սիրածը օճախին 

առԼեւ1 իր քովն էֆ, ի"՚նչ բառեր կրնայ գործածել , որ յանգը միւս տողե-

րուն յարմարիլ մտածեցի է ու սկսայ մտքով այգ բառերը որոնելէ 

ՋյաԼողեցայ : 

- Տխմա՛ր , եթէ նոյնիսկ այդպէս ըսելու ր//այ , պիտի ընես » » • 

Յետոյ քեղ ինչո*լ պիտի սիրէ • • • Սիրելու քիւրտ տղա* յ չկա յ • • • 

Յանկարծ Հա գա լ սկսալ % ՀՀարմանքով իրեն նայեցայ ; Գիտէի , թէ պաղ 

չունէրյ 

- Պաղ եմ առեր : կուրծքս պէտք է տաքցնեմ որ Հաղս անցնի , - ը՛-

սաւ ա չքեր ուս մ ԷԼ նայելովդ ու սկսալ Հանդարտօրէն արձակել նրբօրէն ա– 

ս ե ւյն ա գործ ուած ու մինչել իր վիղը Հասնող Էնթարիին ու չապիկին վերին 

երեք սատափէ կոճակները է Ցետոյ, նոյն խաղաղ անտարբերոլթեամբ, ա– 

ղաւնիի մը սպիտակ թելերուն նման ետ ծալլեց կտաւը ու ղոյգ ափերը կրա– 

կին գէմ տաքցուցած, գգուելու ձեւով մը դան դւս զօր էն քալեցոլց գոլրս 

պոռթկացող ծիծերուն վրա յ ու աչքերուս մ ԷԼ նայելով , ըսաւ. 

- Մի՛ ն ա յ ի ր : 

Բայց իր այգ ազդարարութիւնը ուչացած էր տ Ես արդէն տեսեր էի իր 

կուրծքին վրայ քալող ափերուն ետեւ լոյս ի ու ստուերի մԷԼ կորած կորու– 

թիւնները ու անոնցմէ մէկուն ալ թուխ , պզտիկ չր Լան ակի մը մէԼէն գուբս 

նայող պտուկըւ 

Մ ի՛ նայիր է 

- Ջեմ նայիր, Հուզելս որ գոցեմ աչքերս , կամ երթամ դո՛՛ւրս է 

Հէ՛ք Կետիր I րայց մի՝ նայիր X 
- Չեմ նա յիր է 

Իր ափերը կը քալէին Հոս ու Հոն, այգ խորհրդաւոր կորութիւններուն 

ժւցւէւտ6ժ Ե 7 
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վրայ 1 ոլ– ձՐԲ օճախի կրակին դէմ տաքցուցած ափերը անոնց վրայ կը քա– 

լեցնէր է Հեշտանքի ու գոՀ ունակութեան մ ոլտ ուքներ 1Հարձակէր յ 

- ՛Բեղի բան մը պիտի Հարցնեմ, ըսաւ է 

Հ ա ր ց ո * – ր է ը»ի յ ինծի չպատկանող պզտիկ ձայնով մը՛. 

Ինչո՛՛ւ Համար , երբ կուրծքս պաղ Է , ծիծերուս պտուկները դուրս 

կ՚ելլեն ու երբ տաքնան Չընկղմին, ^ կորսուին տ 

- ծ® ^ ՜ ծ չ գիտնամ... ծ» չ ե ՛ մ . . . 

- Բյ՜էւԿ. Ժ ս * Բայտ ֆլայ ես , ֆլաները ամէն բան կը գիտնան ։ 

- Թերեւս ։ Բայց ես չեմ գիտեր ։ 

Իր սիրունդ մանկունակ գէմքը յուսախաբութիւն արտայայտեց ւ էս 

զ ողալ սկսայ ։ Բիչ կը մնար ակռաներս իրար զարնուէին: 

- Բեղի ի՞նչ եղաւ, - . Հարցուց , աչքերը խոշոր—խոշոր բանալով ։ 

- Ջեմ գիտեր 9 կը մսիմ ։ 

- Աւելի մօտեցիր կրակին ւ 

Ներքին գողիս կրակն ի*նչ ընէր ։ 

- Օգուտ չ՚ըներ յ - ըսի է 

- Ան ատեն գնա՛ պառկէ է 

- Գո°ւն ւ 

*–- էքս ալէ Կրակը վազուայ Համար պաՀեմ մոխիրին տակ , ես ալ կու 

ղամ Տ 

ւր պիտի գայ* , Հարցուցի ինքզինքիս է 

Շուտով տունը մնաց կատարեալ, ամրողՀական խալարի մԷԼւ Չէի գի՜՛ 

տեր ( որ տխրի0՛ մ թէ ուրախանամ այգ բանին Համարէ Դատողութիւնս բլէ– 

թացած Էր է Լսեցի իր մեղմ ոտնաձայնը ու քիչ մնաց սիրտս թռէբ իր վան-

դակէն դուրս է 

Աստուած իմ^ Աստուած իմ , Աստուած ի ՛ մ . . . 

Ոտնաձայները մարեցանւ Հատանէ 

Չեկաւ քովս է 

&՝Է՛ ուրախացա յ , եւ թէ սրտաբեկուեցայ տ 

թ՛եւերս ծալլԼցի ւլլխուս տակ ( ու պառկեցայ կռնակիս վրայ։ Առաս-

տաղի կեդրոնի բացուածքը, Հակառակ ձիւնի թանձր խաւով մը ծածկուած 

ըլլալուն, աղօտ կերպով մը իր քառակուսի չրԼագիծը ցոյց կու տար թե-

րեւս ալ ինծի այդպէս կը թուէր քիւերուն տակ ողբացող մրրիկի ոոնո– 

ցէն զատ *ւրիչ ձայն բռնել անկարելի էր է Լարեցի ականթներս՝ տեսնելու 

Համար , թէ պիտի կրնա՛՛մ իր շնչառութեան աղմուկը ուկնգրել։ Անկարելի 

եղաւէ «Շատ Հեռու է ինձմէ», խորՀեցայ։ Յետոյ Հանացի գուշակել, թէ 

ի՞նչ դիրքով է պառկած իր անկողնին մ է ի Երեւակայեցի ինքզինքս իր ծո-

ցը , տաքուկ վերմակին տակ, ու սիրտս, որ քիչ մը Հանդարտած ըլլալ կը 

թուէր , նոր էն սկսալ արչաւել: 8 իմ ա" ր ես, յանդիմանեցի ինքզինքս, խելք 

չունի** ւ ի՞նչ խոստացար Զէյ^էպ/՛^ ՚ մի ըներ , եղբօր պէս կը Հսկեմ 

վրան»է ծշ/ւօ/» պէս Հսկողի մտածումնե՛՛ր են մտածումներդ... Ալմասի 

կուրծքը, օճա^ / « / " " Հ վարդագո՞յն էր թէ նարնջագոյնէ* Ինչո՛՛ւ չեմ կըր– 

նար յ ի շ կ " * «ԶաՀիլ է , ^աաձ/» ետեւէն են» , քաւ». ՋքՀ&Հք ՏէՎբԻԿ. եՐ~ 

թալէ առաշ. որո՛՛ւ մտքէն կ՚անցնէր, Տիվրիկը կեանքիս մԷԼ այսքան 

կարեւոր գեր կատարելու է օր մը՛. Ի՞նչ կարեւոր գեր, պատահեց ալ 

որ... ծ^է մրրիկը արգելք եղած չըԱար , Հիմա Զէյնէպ վերադարձած էր է 

Լա"ւ կ՚ըւլար . գ ք չ Կ՝ՐԱաՐ ՝ ՝ * գիտնամ, ^ ձ^ծ-է– 
յօլգ պտուկները տաք եղած ատեն ինչու կը կորսուին.. . «/«"շ ^–«ձ– ««-
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աեն դո՛ւրս կու դան. ես բժի" չկ եմ, նման րաներու մասնադկ*ա • • . Գեռ 

անոնց մ կ մէկ Հատին իսկ չեմ դպած , թէեւ ցանկացած եմ, քանի մ Ա անգամ ք 

անոնցմէ մէկուն կամ միւսին վրայ ձեռքս փակագիծի մը պէս փակել՛ . . 

Գտա՛ր նման բաներ Հարցնելիք մարգդ, գտա՚լ»«.. (քթէ ելլեմ ու քովր եր-

թամ, ի՞նչ կ՝ընէ ւ Կբ վոնաէ" զիս* Պոռալով տունէն դո՛ւրս կը վաղէ, թէ 

#յ«՝ . . . Հապա եթէ նեղանայ ու լեռը գանուող իր Հօր կամ տագրոՀ՝ իղզէ– 

թին գանգատի՛՛՛՛ Անոնք օր մը լեռ եղած պաՀուս կու ղան քովս ու՛*՛ \թոյն– 

իսկ պէաք չունի՚ն լեռը զիս բռնելու, կու գան գիշեր մը կ՛առնեն տունէն, 

ու կը տանին ուզած տեզերնին , ու կ՚ընեն Ուղածնին • « • Հաշիւ պաՀանՀողն 

ո՛՛վ է՛՛՛ Այո բոլոր բաները վախկոտ մը ըլլալուս Համար չէ" որ կը Հնա-

րեմ՛՛՛ էլլեմ, ոտքիս մատներուն ծայրին վրայ կոխելով, մուկի պէս լուռ, 

երթամ քովը, վերցնեմ վերմակին ծայրը ու••• Երանի կարենամ գուշակել 

այգ պարագային իր ը՛նելիք ընթացքը՛ ՚ ՚ Ամէն բան ատկէ է կա խո լած ՚ > • 

Եկուր անգամ մը պաղարեամբ նստինք ու Հաշիւ ընենք է Գիտենք , թէ էրի-

կը, 1* պօն, շի սիրեր Հ Սիրոլելիք ալ բան չէ՛* թէ՛ աւելի երիտասարդ 

եմ, եւ թէ՝ սիրունէ Փիչ մնաց Հազուոր՚ֆ պիտի ըսէի՛՛՛ Աղուորութիւնը կի-

ներուն կը վայելէ , ինշպիսին Ալմասն է տ Ըսաւ ինծի % թէ ձիպօն չի սիրեր՝ ու 

կր նախընտրէ անոր Հոս եղած դիշերները կռնակով քար կրել, քան պառկի լ 

անոր ծոցըծ Տ Այս բանր ինշո"ւ ըսաւ ինծի՛՛* կարծես Հրաւէրի Հոտ կու գայ 

անկէ՛՛՛ Ըսել էլուզէր , որ եթէ ուզեմ՛՛՛ Օճախի կրակին ղէմ տաքցուցած 

ափերը երբ կը քալեցնէր կուրծքին վրայ, Հեշտանքի պղաիկ Հառաչանքներ 

կ՚արձակէր ՚ ՚ • Օր մը թերեւս նստի նման օճախի մը կրակին դէմ ու գրկի ե– 

րեխային բերանը դնէ ձեռքի երկու մատներուն մէՀէն պոռթկացող թուխ 

պտուկը է ու կաթ տայ իր երեխային է Այն ատեն իր կուրծքերը ա1 լ աւելի 

մեծցած պիտի ըլլան, ու անոնց վրայ ալ, ինչպէս Հայ նշանաւոր գրագէտ 

մր դրած է անգամ մը, 4էկաթի մ ԷՀ ինկած մանիշակի ցօղունի գոյն կապոյա 

երակներէ պիտի տարածեն իրենց ցանցը ՚ ՚ ՚ (\ւթ–տասը տարի առաՀ, երբ 

դեռ պեխերուս տեղը սեւցած չէր * կիներ զիս մարդու տեղ չէին ղներ ու ի– 

րենց եբեխաներուն կաթ կոլ տային իմ դէմս՛՛» Ան ատենները գորոէքալիւ 

կը գանէի պատկերը, բայց Հիմա երբ զանոնք կ՝ երեւակայեմ, մտքէս ուրիշ 

Հաճելի բաներ 1լ անցնին ւ 

Ցերեկը, երբ ձիւնը շատցաւ ու տանիքի բացուածքը լաւ մը ծածկեց, 

գլուխը ետ նետած, նայեցաւ վեր - այն ատեն իր սպիտակ կոկորդը Համ-

բուրելս եկաւ - ու ըսաւ, թէ Հվերէն նայողները ալ չեն կրնար տեսնել, թէ 

ներսը մենք ի՞նչ կ՛՚ընենք* ՚ • . Հ՛Ր ան ի որ մեզ վերէն տեսնող, լրտեսող չկա յ , 

մեն* Հոս մեր ուզած ապուրը կրնանք առանց վախի ուտելդ, ըսել չէ՞ր 

այգ Հաստատումը ՚ . . Ելլեմ քո$էը երթամ» եթէ . . . Եթէ ի՞նչ . . . Եթէ Հքձ– 

ղունի, ու երբ կեսուրը վերադառնա յ , պատմէ անոր, թէ ինշպէ" ս ես, կէս 

դիշերին ՚ " կէս գիշեր եղա՛ւ արդէն՛.. ինչպէ՚ս ես, կէս դիշերին ՚՚. Կէս 

դի շերին ՚ ՚ ՚ Կէս դիշերի՛ն ՚. . 

Այն ատեն ես ինշպէ"ս պիտի նայիմ այդ բարի կնոՀ երեսին. . . Այն 

ատեն ես պէտք է գլուխս առած* երթամ կորսուիմ՝ եթէ անիկա արդէն մը– 

նացած է ուսերուս վրայ... 

Աւելի ապահով միՀոց մը չկա"յ արդեօք՛.. Մեղք որ փորձառութիւն 

չուն ի՛ մ ՚ . . Ինչպէդս կրնամ ունենալ , երբ դեռ Հաւլիլ տասնեւեօթր տարեկան 

եմ, ու երբ երկու տարի առաՀ աքսորուելու Համար ճամբայ Հանուեցանք, 

կը կարծէի, թէ երեխաները կը բերուին բերդին տակէն՝ կամ նման բան 



Ի Ա Գ Ի Ն 13 

Արդէն Հալերը երկրորդ անդամ է ինչ կանչել սկսան տ Առաւօտը մօա 
Լէ1աԼոլ– Է * Ռւ– ես դեռ. Հոս պառկած, անկարելի բաներ ու մասին մտանելով 
ոլ ցանկալով, անքուն կր տառապիմ տ Ան կար ելք,՞ . .. ի՞նչ անկարելի կայ այս 
բոլորին մԷԼ... Կր տառապի՞մ... ի՜նչ յիմարութիւն... Աղոլոր բաներ ու 
մասին կը մտածեմ ու կ՝ երազեմ% այդ տառապա՛՛նք է՛՛՛ Հապա" եթէ երազ-
ներս իրականանա՜ն « « » 

0՛ , Սվմա՚ս , Ալմա՛ս, ի՜նչ ըրիր Հոգիիս... 

Ալմա՞ս , ըսի , նոյնիսկ Հազիւ, ինծի լսելի ձայնով մը ։ 

- Ալմա՛ս է 

/«"է^ 4՛"/» կ՛ուզես։ 

- Գեռ արթո՛ւն ես, ինչո՛՛ւ չես քնանար տ 

- Ջ/ոք գիտեր : 

- ՉեՈս մսիր, - Հարցուցի է Հաւատացած% որ ճակատագիրս , ներ-

կաս | ապագաս է անոր տալիք պատասխանէն է կախուած ։ 

- Ո ՛ ։ 
- ծ " ^ մսէ/մ տ 

Ելլեմ վրադ սի ճիմ Լ կապերտ) մը ձգե՛՛մ։ 

Երկար Ժամանակ չկրցայ պատասխանելէ ճշմարիտ յուսախաբութիւն 

մր պայթեցաւ Հոգիիս մԷԼ՛. Բոլոր արեւոտ երագներս փլա՜ն՛» » 

- ՋԷ՚կ Հարկ չկայ՚..Հ - ըսի ոլզտիկ, չատ պզաիկ ձայնով մը ու 

ղլուխս 1 շեմ դիտեր ինչու, կոխեցի վերմակիս տակ է ինչո՛ւ Հրսաւ, ^ ^ ՀեթԷ 

կր մսիս եկուր քովս , ո ւ ձս ^ տաքցնեմ քեզ, ծոցս տա՛ք է , ^ տաքցը– 

նե՜մ քեզ». • . Հաճ. պիտի ԸԱա՜ր, ձ^ք ըսէր..՛ Բայց չըսա՜լ. . . 

- Միւսլի՚ւմ՛. 

- ի՛՛նչ կայ , (Լ՛՛ է եռանդով։ 

~ ԵԱեմ վբագ բան մը ձգե՛՛մ, չմոի՜ս... 

- 2 * ՛ , չկայ–.– 

ինչո՛՛ւ չըսի , ^ քք""/ աաքցուբ զիս քիչ մը» . .. / ^ յ ձր/ւ 

ապուչ է , խելքերնին բանի Հասնողները կ՚ըսեն Տ թէ «Աստուած նախ մէ-

կուն խելքը կ՚առնէ՝ ու վեբ9ը Հոգին», իրաւունք ունին է ճ^ք– Հակառակը 

ըլլալու էր։ ի՛՛նչ կ՚ըսեմ, սկսայ ապուչ-ապոլչ գուբս տալ։ Հոգիի 

առնուելէն ետք ալ խելք կ՚առնուի" ՚ ՚ • ինչո՞ւ չըսի , աաքցուբ 

զիս քիչ մ ը . . . ինչո՞՛ւ չըսի, թէ քովդ գամ տաքցուր զիս քիչ մը... ինչո՞ւ 

Բէ ՔոՎգ գ–մ՛՝՝ 

Տխմար մըն եմ։ ՊատեՀութիւնները օգտագործել չեմ դիտեր... 

«ձէք, թէ ձււ տակնուվրայ եմ եղած՝ ու չեմ կրնար քնանալ, ա՞ն ^ 

^ ա ր քնանալ. է", ինչո՞ւ չի կրնար քնանալ... խաղադ է 

ու սիրտը իր վանդակին մԷԼ Հանգիստ, ^ ՚ ՝ ՚ 

ՔՈՎԳ Գամ ո ւ ԳԻ" աաքցուր»֊ին դէմ առարկէր , ^ա./՛ ա^աա.ա1ք 
^ " ՚ * 1 

ձՏ,. . . / / լ աՀաւոր կեղծիք մը պիտի ըլլար . . . Ի՛նչ քոյր , եղբայր . . . 

թեւերուս մԷԼ առնելու , /»/» կարմիր բերանը Համբուրելու, ու 

Ա/Հ^ն ^ք» յԹհՔ կ"^րձքի« սեղմելու կարօտն ու անզուսպ տենչը ունիմ ։ Ա– 

Ա,ն, երբ աւարտէ առտնին իր գործերը, մեկնելէ առաէ, առանց զիս մար-

դու տեղ գնելու, քառն* /՚Ր թեւերուն մէՀէ կը սխմռտէ իր միսե– 

րը% մինչ ինք% խնդալէն մարելով, « « ւ ^ ք» , ՚ ^ " » 1 

ւք^ւ-ր– Ա^Հ ««քոէ/. թեւերուն բանտէն : 
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Երբ Զէյնէպ վերադառնա յ Տ իվրիկէն » այս բաները պաամ ելո՞լ եմ ի– 

բեն՛" (Հիմար ըլլալու եմ այդքան թոյլբերան ԸԱալոլ Համար X Զ.Էյ^էպ թըշ– 

ւառ պիաի ԸԱայ իր Հարսին թո յ լա աո լ. վերաբերմունքին մասին մտածելով։ 

Տետոյ ես պիտի ըլլամ թշուառ՝ մէկէ աւելի անձեր ու թչուառութեան պատ-

ճառ եղած ԸԱալո*– գիտակցութիւնով • թերեւս ալ Ալին վռնտեն տունէն՝ ու ան 

ոխ կապէ ինծի դէմ՛ բան մը որուն Համար մեղադրելի ալ պիտի էըէէայ**» 

Երկու, օր անցաւ Հ Երկինքը դեռ մեր դեղին դլխուն Լոքած՝ զայն խեղ-

դել կը սպառնար տ Ալմաս թռչունի պէս զուարթ կը ճռուողէր ու Հոս ու. Հոն 

կը վազէր : ՛Բա լել չէր դիտեր կարծես : էքրրորդ օրը, կէսօրուան դէմ, բա-

կին մէՀ Հանգիպեցալ ինծի ու ձեռքէս բռնելով Հետը տարաւ, ներս ։ Երթ 

դուռը գոցեց մեր ետեւէն է կարծեցի , թէ պիտի նետուի թեւերուս մ ԷՀ : ի՛նչ 

լալ եղաւ որ այդ ուզղոլթեամր առա Հին շարժումը չըրի ես*՛» ՏԼիս օճախին 

քով նստեցուց ու մառան մտաւ• ԲՂոլԿԻ բորբոսած ընտիր պանիր ու ցորենի 

լաւաշ բերաւ, ու աոՀեւս դնելով, ըսաւ ՚ 

֊ Կե՛ր ։ 

Այդ դէԺբ նորէն երկար անքուն մնացի անկողնիս մ ԷՀ՛ իՈնչ էր շար-

ժառիթը ղիս կերակրելուն, կը խոբՀէի , կը մեղքնա"յ վրաս է կաշառե՛՛լ կ՛՛ու– 

ղէ ղիս % իր "էրը արտայայտելու միամիտ ձե" ւ մըն է եղածը՛՛՛ Ո՞րն է , 

ո՛րն է , ո՛ր մէկն է՛՛՛ 

Առաւօտուն փոթորիկը դադրեցալ ։ Արել ելաւ՚ ու տաք Հովեր փչե– 

ցին յ Ամէն բան Հալի լ , արտասուել սկսաւէ Գարունը ճամբան Էր։ Ա՚արգիկ 

ուրախացան ու գոմերու դուռները բանալով, կենդանիները Հրել տարին է 

Զէյ^է՚ղ վերադարձաւ ։ 

ճամբու ցուրտէն ու Հովերէն իր դէմքի մորթը թխացած էր I Ջ / ՚ « մէկ 

կողմ քաշեց ոլ Հարցական, նայեցաւ աչքերուս մ ԷՀ։ 

- Զէյնէպ բաճի, ամէն բան լալ անցաւ ՚ անտեղի բան մը չպատա– 

Հեցալ ։ 
ՏաՀորդ օրը իւզալի գաթա մը շինեց ինծի Համար ու դրաւ առՀեւս 

որ ուտեմ: 

՝&ու կէս տարիքդ ունեցող քիւրտ լակոտի մը չէի կրնար վստաՀիլ է 

- ըսաւ, - բայց դուն ֆլայ ես , քեղի վստաՀեցայ՛. 

Համեղ գաթային պատառը բերնիս մԷՀ շատցաւ ու մերժեց վար եր– 

թալ՛.՛ 

Երբ քանի մը ամիս ետք Հայերը վերստին Հաւաքելով աքսորելու Հր– 

րամ անը կրկնուեցաւ, բակին մ ԷՀ ղիս բռնեց, եւ ստուգելէ ետք, թէ մեզ 

լսող չկայէ ըսաւ՛ 

- Հոգ մի ըներ , երբ փիս թուրքերը գան քեզ տանելու, ես քեզ աղուս 

է՚ղզէթին քով լեռ կը տանիմ՛՛՛ Ալմասի Հայրն ալ Հոն է ։ 

Գորովով գրկեցի ղինքը ու Համբուրեցի իր թուշը։ 

Շատ տարիներ առաՀ, տեղ մը կարդացեր եմ, որ յոլշերը աւելի զօ– 

րաւոր են, քան արեւը, լոյսը, ելեկտրականութիւնը ու կարգ մը նման բա-

ներ տ Արևուն դէմ կրնաս վ,ակել տանդ դուռներն ու պատուհանները, վար քա– 
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լել վարագոյրներդ ու ահա ձգեցիր ղինքը դուրս։ Ելեկտրականութիւնը 

նոյնպէս, կոճակի մը Հպելով կրնաս Հոսանքը կտրել ու վերջացնել* Տաքին 

ու պաղին Հետ ալ պայքարել ու եւ անոնց յաղթելու միՀոցներ չեն պակսիր ^ 

Բայ& յո ԼԱԼ՚" Եկաւ աՀա ու րոնօրէն տարաւ ղիս կէս դար եա « • . Ահա նըս– 

տեր եմ սենեակիս մ ԷՀ, կը յիչեմ, կը յիչեմ սիրով ու կարօտով, կը մտա-

ծեմ, կը յուղուիմ ու կը գրեմ ։ Գրեցի երկար, շատ երկար տարիներ առաՀ 

պատահած դէպքերու եւ ապրումներու մասին. • ՚ %իւ Եորք եմ ։ Ու ձմեռ է ։ 

Գուրսը ցուրտ ու մաղերուս՝ ձիանէ 

Կը մտածեմ, թէ ինչո՛ւ այսքան Համով են յուշերը։ Անվերադարձ 

գացած ԸԱալնի՚՚ն է անոնց գրալչոլթեան պատճառը... %ոյնիսկ իրենց մէՀ 

դառնութիւն պահող դէպքերը, երբ հինն ան, կը քաղցրանան կարծես տ 

Երկար մտածեցի այդ մասին ու եզրակացուցի, որ անոնց է մաաղաչ 

տարիներուս կեն սա գրականին մաս կազմելէ Է պատճառը այդ երեւոյթին * 

Մարկային ուղեղը ով որ յղացաւ ու շինեց , վարպետ մէկն ըլլալու 

էը*** Որքա՛ն բաներ կրնանք արձանագրել անոր վրայ՝ առանց մասնաւոր 

ճիղի... Ամէնէն Հրաշալին ա՛յն է , որ մեր ուզած պա հուն, երբեմն ալ 

ռանց մեր ուզելուն, արձանադրութեանց գլանը դաոնալ կը սկսի, ու եթէ 

կրնաս* ազատէ ձեռքէն: 

- Ա՚ա՚րդս, ի՞նչ խորունկ մտածումներու մԷՀ ես, -- ըսաւ տիկինը 

օր մը , երբ ճաշէն ետք, նստեր էինք Հիւրանոցը ։ 

- Կը մտածեմ մեղքերուս մասին, - ԸսԻ բան մը ըսած ըլլալու Հա-

մար ; 

-- ՇաՈա են մեղքերդ է 

- Գմուար Է պատասխանել։ Իրապէս մեղաւորի մը Հետ Համեմա-

տած՝ իմինս քիչ է , իսկ անմեղի մը Հետ բաղդատած՝ ես կորսուած մեղա-

պարտ մըն եմ ։ 

-» Ա՚եղքեբոլդ մեծամասնութիւնը ինծի Հետ ամուսնանալէդ առա՛Հ 

գործած ես , թէ ետքը ։ 

- Ես կը կարծէի, թէ Հաւատաքննութեան դարը շատոնց է անցած. 

Ը°ի խօսքը կարճ կապել Հանալով : 

համերով անթելին ՚էրայ երաժշտական ազուոր յա յ տագր ի մը մտիկ 

ըրինք Հ ՎերՀաւորութեան Հարցոլց , թէ սուրճ կհուզե՛՛մ ։ 

- Զէ, չեմ ուզեր. վերՀր չեմ կրնար քնանալ ։ 

Երթամ մառանէն բերեմ ամառը մեր պարտէզէն Հաւաքած կաղին-

ներէդ մաս մը– կոտրէ՛ , մաքրէ՛, խորովենք ել ուտենք ։ 

Լալ միտք է , բե՛ր: 

Երբ կաղինները մաքրեցի ոլ խորովելու Համար վւոսւ գրի , խորՀեցայ 

սկիւռներուն ու երկու քոյրերուն մասին % 

Մեղք որ Վիոլան աղիտալի վախճան մը ունեցաւ, խորՀեցայ, ու վըս– 

աաՀ եմ շիփ-շիտակ գնաց արքայութիւն ։ Հելէնը ի՞նչ եղաւ արդեօք . . . Կ՝ապ-

րի՛՛ , մեռա՛՛ւ, երՀանթկ է , Հոս՝ Ամերիկա՛*է, թէ ոչ՝ ամուսնուն Հետ գնաց 

ուրիշ երկիր... Անպիտանը տող մը բան չգրեց. րարեւ մը չղրկեց բացիկով 

մը։ Արդեօք Վիոլան իր եղած տեղէն կը տեսնէ* աշխարհի բաները. . . Կը 

տեսնէ", տեղեա՛՛կ է , թէ իր այնքան շատ սիրած անասնիկները (խօսքը 

սկիւռներուն մասին է անշուշտ) այնքան շատցան , որ վնասարար դարձան ու 

մեր դրացի Մր՛ Մայըրը զանոնք կը թունաւորէ գազանօրէն... 

Եթէ ՎիոԼԸ. ա յ ս Բա^եՐԸ. աեսնէ իր գտնուած տեղէն, գիտեմ, իր պըղ– 

տիկ ու բարի ու տխմար սիրտը պիտի կոտրի • • • Անհաւատալի կը թուի , թէ 
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ան ու Հելէնը միեւնոյն մօրմէն էին ձնած*»* Բայց բնութիւնը կը սիրէ եր-

բեմն նման խաղեր խաղալ յ Անգամ մը նորէն, ձմեռ օր մր, չտա ա արիներ 

աոաԼ, յետմիԼօրԷի մը , երբ դործէս տուն կը վերադառնայի , Ա||1Ա^ու կա-

յան ր Հելէնին Հանղիպեցայ։ Ցուրտ Էր % մէկը այն յանկարծաՀտս ցուրտէն) 

որ Գանատայէն փչող Հովերը կը բերեն իրենց Հետ է ՀելԷն չատ բարակ չըր~ 

Լաղգեստ մը Հագած էր եւ ուրիշներու Հետ չարք մ տած, պքս^ ղալուն կը 

սպասկր ու կը դողդղար ւ Բովը ԴաՏէ 1 

- հ/ենթ աղԼիկ , կը գողաս Հ ի^*ձո լ Լալ չես Հագուած է - ըսի զո– 

ր է/վով տ 

- Ենչ գիտնա՜ մ , աոաոլն տաք էր ու դիտես, ես միչտ լաւատես 

եմ**– 

- Այգպէ՞՚ս է՛՝՛ Ձէի՛ գիտեր • • • Բ՛աքս ի մրն ալ չկա յ որ առնեմ տա-

նիմ քեզ տուն ու չսպասենք է Արձակեցի վերարկուիս կոճակները ու 

՛Ի էլերը բանալով, ըսի՛ 

- Եկո՛ւր | կռնակդ տուր ինծի ու ծածկուէ որ տաքնաս է կա սկա պո յա 

ես եղեր, սսւթլիճա՚ն կ՝ՐԱաս • 

- Սաթլիճանձ ի՛՛նչ է, — Հարցուց » 
- Սաթլիճսւնք թոքերու բոբ բո քոսէ Է : 
Նայեցաւ աչքերուս մ ԷԼ, նայեցաւ Հրաւէրի մը պէս բացուած վերար-

կուիս , ու վարանեցաւ • 

- Տեսնողներն ի՞նչ կ՝րսեն: 

- Բան մը չեն ըսեր։ Հօրդ կամ մեծ եղբօրդ տեղն եմ։ կարգին մ ԷԼ 

սպասողներէն քանի" Հոգի կը ճանչնայ մեղ. պիտի խորհին, թէ Հայրդ կամ 

մեծ եղբայրդ եմ է 

Եկաւ, փիսիկի մը պէս , որ տաքուկ տեղ մը գտնելով կը տեղա լոր ուի , 

փակաւ ինծի, վերարկուիս փէչերը իրար բերի , ու զրկեցի մ է Լք լ, ւ 

- Օ՛խ ••• Հ/նորՀակալ եմ ։ 

- Բան մը չէ. Հիմա կը տաքնաս քիչ մը։ 

- Մար մինդ ի՞նչ տաք է .. . 

Սիրտս աւելի տաք է : 

»» Ծր. Հէյկը՚զ..– 

- Ւ^նչ , սխալ բա՛՛ն մը ըսի ։ 

- Ջէ՛ ։ 

- Կարծեմ աս պըԱՀ» չատ պիտի ուչանայ ք (էսԻ անոր դալիք ուղ– 

ղութեան կողմը նայելով , ահա եւ կ՚անձրեւէ ու անձրեւը գետին դպնա– 

լսւն պէս սառի կը փոխուի : 

- Իրա՛ւ այգպէս է , ինչո՞ւ» 

- ՕրովՀետեւ Հողը օգէն աւելի պաղ է% 
1— Այգիէս բա՞ն ալ կ՚ըլլայ։ 

- Հապա՛ ^ փաստը մ է Լա եզն է։ 

Պըսք ե՛րբ կու գայ թող գայ , - ըսաւ քիչ մը եւս ինծի սեղմուե– 

լով , ալ Հոգս չէ՛. տաքցայ ։ Բիչ առաԼ կը կարծէի , թէ պիտի մեռնիմ. . . 

Մարդիկ դիւրին-դիւրին չեն մեռնիր, բայց Աստուա՜ծ չլնէ որ 

մեռնիս է 

՚ Մեռնիլս չես ուզեր, որովՀետեւ զիս քիչ մը կը սիրե՞ս, - Հար– 

9ՈԼ3 ԳԼու1սԸ մէկ կողմ Հակեքնվ։ 

9Է՚ I իՈ՝եչ սիրեի մեռնիլդ չեմ ուզեր) որովՀետեւ վրադ դրուելիք 
ծաղկի Համար դրամ պէտք է ծախսեմ ւ 
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- 0 ՜ , ըսել կ որոշած֊ ես որ երր մեռնիմ * 

Ջթողուցէ որ աւաբտկ յ 

- Որոշած եմ, որ եթկ ինձմկ առաՀ մեռնիս, ծաղիկ ղլ/կեմ վրագ 

գրուելու՝ որ երբեմն բարձրացնես գլուխգ ու Հոտոլըտաս ։ 

- 0 ՜ . Մր. ՀէյԿււ՜ղ* * • 

Ո*– ի՚եղաց սրաագին : 

Հքաս» չանցած , պըԱք եկաւ։ Վճարեցի երկուքիս Համար ու մաանք 

ներս։ \քերսը աաք էր, բայց շարունակեցի վերարկուիս աՀ թեւը իր բարա– 

կուկ մարմնին չուբՀ ւգահել՛. Երրորդ կանգառին ելանք դուրս, ո ւ քալեցինք 

՚էէսէի իր^ց աունը, ո^ւ մերինկն Հազիւ քսան քայլ անգին կրէ 

Ղ՛րան առՀեւգ ներս մանելկ առաՀ, ձեռքի փոքրիկ սլայուսակկն Հանեց 

բանալին , ազուոր թելերով գրկեց գլուխս ու Համբուրեց թուշս ։ 

- Էքն որ Հա կա լու թիէն։ Ըրած ազկկութիւնդ, մինչեւ կե ան քիս վերՀ, 

բնա՛ւ, բնա՛ւ սլիաի չմոռնամ: 

- Ես ալ, - ըսի։ Ու այս Համբուրած աեղդ չկա՞ յ մը, բնա՛ւ, բնա՛ւ 

սլիաի չլուամ • • « 
- 0 ՜ , Հէյկը՜զ–՛– 
- Բարի գիչեր ։ 
- Բարի գիչեր ու կրկին շնորՀակալութիէն ։ 

Երբեմն, 1լ անիծեմ նախ ահա յր Ադամը, որ դրախաի աստուածադիր 

օրկնքներուն անհնազանդ գտնուելով, ինքն ալ վռնտուեցաւ, մեզ ալ պատ-

ճառ եղաւ, որ վոնտուինք, կարօ՛տ մնանք դրախտին: Երբեմն ալ կ՛օրհնեմ 

ղինքը ու երախտապարտ կը ղալամ, որ օր մը, ՏիրոՀ դիմելով, խաղընկեր 

մը ուզեց ։ 

Ու Աստուած, Ադամի կողկն ոսկոր մը Հանելով, ստեղծեց Ե՚֊ան: 

Եթէ Եւաները չըլլա յին, երբ ձմեռ գար, յիչելու այսքան աղուոբ բա-

ներ ուրկէ* պիտի ունենայինք, դուք ըսէք^ ուրկէ* պիտի ունենայինք.. • 

1է. Հ– 

ժւցւէւտ6ժ 
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3. Գ Ե Ղ Ա Ր Դ 

«Սիրոյ եւ Մեղքի ՀաւքաՕուագ» 
- - - ՇԱՐՔԷՆ - - -

Սըրտիս կղմինտրով հիւսեցի երդիկ, 
փրտինքով արդար շինեցի շաղախ, 
Հաւատքիս տուֆով* պատեր սըլացիկ, 
Վսւսըն ծաղկումին կեանքի մը իւազադ: 
Սէրըս աւկերոց, զերթ– շահ մը պայծառ. 
Վառեցի, որ տայ լոյս ու ճառագայթ, 
Կախեցի պսւտէն մեր ուիւտն անվըթ-ար 
Ու վերջին կայան՝ ւեոը Արարատ։ 
Ու անոնց համար որ օր մը ծընսւն 
Կիրքէ՜ս խանդաբորբ այս երդիկին տակ* 
"ծխեցի կապոյտ խունկը սրբագան 
Իբրեւ դարերու ոգի ու կըտակ • 
Շառաւիղներուս համար իմ վաղուան 
Իբրեւ հայրական պատուէր ու աւանդ* 
Ցոյց տոլի Հսւյկի արիւնոտ նամբան, 
նաեւ՝ սրբատառ, գրքեր հընաւանդ։ 
Ինչ որ ունէի տուի՜ ես անոնց — 
Սիրաըս սիրաբոց, երդիկն իմ խաղաղ, 
Օր անոնք քալեն պայծաո ու անխոց 
0»էպի Մարդկութեան գալիքն ոսկեշաղ։ 
Բայց<՚> դըրան դիմաց լարած թնդանօթ 
Մարդիկը կ՛երգեն երգերը մահուսւն • . . 
Ոչինչ թէ դսանամ խոնարհ հող ու խոտ, 
— Տընակս կ՚ողյունէ՞ արեւը վաղուան։ 

3/970 
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^ ^ « $ % 

Անձրեւը կու գա՜յ - • • կու. գա՛մ ես կրկին • 
Աւաւնձնութիւնըդ, գիտեմ, այգ պահուն 
Փսւղցբ է , եբր փեղկին ու պատուհանին 
Սիրոյ անձրեւին շըրթներն հեկեկուն 
կը փըշրին անդո՜ւլ, յուշելով սրտիդ 
Օրեր երջանիկ ու բազմաբեղուն ՚ ՚ « 
Դի՛ր թէյը կրակին, անուշ գոլորշին 
Թող դաոնայ ոգին կապոյտ սենեակիդ, 
Ինչպէս անցեալին»• • 

կ՚անձրեւէ անվերջ • 
ԱՀհ, գամ հո կրկին • • • բանանք է յ աո. է յ 
Հին գիրքը կապոյտ, — արցունք ու կարօտ 
կարդա՛նք միասին մեր սէրն արեւոտ* 
Օրը թող դսսւնայ երագ ոսկեթեւ, 
էրագն այդ բանայ ծաղիկ ու տերեւ: 
Անձրեւ կայ կրկին, անձրե՛ւ օրհնաձայն* 
- Յո՜ւշ է երջանիկ սաւնիդ հին ճամբան։ 

Չինական ջինջ յախճապակի 
Սէրն իմ՝ լուսի՛ն, 
Զարկի հոգւոյս սալարկին քար, 
Ու պսպըղաց քարն այդ՝ սլայծաո։ 
կարօտներու անձրեւն ուսին 
Հոգւոյս ճամբան որ կը վաղէ 
Չըգիտեմ ո՛ւր––* Ա՞փն աւագէ 
Թէ դէպի լեո ձիւնակատար: 
Բայց չինական յախճապակի 
Փըշուր-փըշուր լոյսը լուսնի 
Ափերուն մէջ՝ հոգւոյս ճամբան 
Գիշերուան հետ կ՚երթայ խելաո. 
Դէպի երագ, այգ մ՚անվախճան։ 
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ԲԻՒՏԱՆԴ ԿՌԱՆԵԱՆ 

ԴԵՌ ԴԱՐեՐ, ԳԱՐԵՐ ԱՈ>Ա1»1քԱԱ.. 

էրգ ափսոսանքի: 
&երրազսւտուիլ կապանքներէն աւանդութեան, ընկերային պայմանա-

դրականութեան : ժամանակին: Որովհետեւ ամէնէն հզօր բռնակալը* ժա-
մանակն է : Դարեր , հազարամեակներ րաղսւդրեալ: Տուկ մ՚ինչպէս ոսւկանի 
մէջ։ 

Պէտք է ձերրազատուիլ կապանքներէն աւանդութեան։ Պէտք է տիրա-
նալ անձին: Հասնիլ ազատութ՛եան: Քանդել այս հինցսւծ նշանաբանները , 
այս քարացած էակները, որոնք կորսնցուցսւծ են թռչելու ընդունակութիւ-
նը : Պաբպուսւծ, հինցած եւ ամուլ: Կեղծ հանճարներ եւ ներքին առաջնորդ-
ներ : Բանալ փակ փեղկերը, վերադառնալ արեւին: Թարմ օդի մէջ սրրսւ– 
գործուիլ: ՛լոր րսաեր փնտռել, նոր եղանակներ1 Արտերուն հասնելու: Գի-
նովնալու ցեղին պատկանելիութեամր: Խանդա վառուելու հայ կսւկանու– 
թեամր։ Անոր համար, որ կեանքի հրաշքը մեզի տրուած է հայ ակունքէ 
միայն։ Հպարտ ըլլալ անով, երգել զայն տանիքներէն, հրապարակներէն 
ք ատոքներու, եւ առանձնութեան մէջ աղրիւրի նման ի այ տալ ու գինովնալ 
անոր երգով•«. 

Մենք կը սպառենք ժառանգութիւնը մեր հայրերուն։ Անառակ որդի 
մ՚ինչպէս, ունայնութեան եւ մոլութեան նամրաներուն մէջ կը վատնենք ոս-
կին մեր նախնիքներուն: Մինչդեռ պէտք էր աշխատցնէինք դրամագլուխը, 
նոր տարրերով հարստացնէինք գանձատունը ցեղին։ Գտնէինք լեզուն մեր 
որդիներուն եւ հասնէինք անոնց Արտերուն։ Փոխանցէինք ցեղին ժառանգող 
թիւնը ապահով ձեռքերու։ էւ մեղանչեցինք, կսւռչեցանք մեր դիրքերուն, 
գինովցանք մեր իսկ ձայներով։ Գործեցինք մեծագոյնը ոճիրներուն• • • Մեր 
ձայնը, մեր ռնը, մեր երկը չունեցանք։ Կրկնեցինք մեր նախորդները։ Մինչ– 
դեռ, ցեղին արգանդին մէջ դեռ թաղուած էր անծանօթ, չկրկնուած րառը, 
հրաշագործ խորհուրդը, գինին անմահութեան։ Պատգամը1 որ պիտի խաՕ– 
դավառէր նոր սերունդները, փոխանցէր ցեղին հոգին: Բանը՝ որ պիտի բնո– 
րոշէր մեզ ուրիշներ էն, ներշնչէր քերթողներ առնական, կոթողներ կանգնէր 
մեծ նամրաներուն վրայ ժամանակին, երկարէր մեր կեանքը դեռ դարեր, 
դարեր անսահման • • • 
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Կ2 ՎՍՒ՚ՍԱՄ ՈՐ ՕՐ ՄԸ... 

նստսււ բազկսքթաւին մէջ, աչքերը փակեց։ Ծեր կը զգար։ Տարիներ 
աււաշ էր, նաւուն վրայ կը սուրար Արեւմուտք։ Կ՚երթար նոր Աշխարհը 
նուաճելու։ Ընդլայնելու ինքզինքը։ Աւետելու, մարդոց իր նոր երգը։ Երկար, 
երկար ժամանակ աոաջ : ճերմակը. մազերուն, խորշոմներ դէմքին։ 

Ծեր կը զգայ, պայքարէն յոգնած։ Վա՞զը։ Փորձառութիւնը կը տըժ– 
գունի մեզրալուսնէն ետք։ Կրկնութիւնը* երկրորդ տպագրութիւնն է կեան-
քին : Անակնկալը, յոյսը, անծանօթին սպասումը •— ոչինչ: Տեղ մը խանդսւ– 
վաւաւթիւնը կորալ: Այգ է ողբերգութիւնը: Կրկնութիւնը օրերուն, որ նոյնն 
են: Ձանձրոյթը՛ որ կ՚ամլացնէ: Ետ ու աոաջ սենեակի բանտին մէջ: Գազան 
կաշկանդուած: Ազատութիւն կորսուած: Կը քալէ ետ, աոաջ, բոլորակի: Ջի 
կրնար նստիլ, խաղաղիլ, զմայլիլ։ Լուր մը, ցնցում մը, պայթիւն մը։ Կը 
քալէ անդադար։ համացոյցը կը կրկնէ ժամանակը։ Միօրինակ, տափակ։ 
Կ՚ըմպէ, կ ՚ըմպէ: Ջի կրնար գինովնալ, որովհետեւ գինովութիւնն ալ խսւն– 
դավաոութիւն է : Ուղեղը կը թմրի, զգայարանքները կը գրգռուին: Պահ 
մը : Ապա* դառնութիւնը: Մոխիրը, գորշը, պարապը: 

Տարիներ առաջ էր, կը թռչէր աւելի, քան կը քալէր: Մորթը ճառա-
գայթներ ունէր, սիրտը* կրակ։ Սուրճը բերաւ, չինական ափսէի վրայ։ 
0>պաւ կոճակին, երաժշտութիւնը ցայտեց։ ՚Աստաւ իր ոտքերուն մօտ, գըր– 
կեց սրունքները, գլռւխը դրաւ ծունկերուն։ Ջէր կրցած գանել գոյնը աչքե– 
րուն։ Խարտեաշ ալիքը մազերուն։ Ձեռքերը սահեցան անոնց մէջ• բոյր մը, 
սարսուռներ, ջերմութիւնը։ *քփչ առաջ գրկուած էին վաթորկին մէջ։ Ա– 
ռանձին, մտերիմ։ Խենթութիւնները: Սահմաններու հալիլը եւ միութիւնը: 
Ցայտք մը տիեզերքին մէշ: ճառագայթ* որ կը մեծնայ: Սուր ճիչ մը եւ խո-
րունկ լար մը։ Լիութիւնը։ Տիեզերքը գրկած ըլլալու հպարտութիւնը։ Գի-
նովութիւնը յաղթանակին: 

Սուրճի լեղին լեզուին։ Ջիղերու պրկումը կը քակուի։ Խարտեաշ ա– 
լիքը ծունկին, յունական սրինգը։ Ատտիկէի ձիթենիները, կարմիր հոդը։ 
Սեւ նոճիներու ընդմէջէն, փլաժ մարմարի սպիտակութիւն– նստած է Պար– 
թենոնի սանդուխներուն։ Աշխարհը ոտքերուն։ Անցեալի եւ ապագայի աոըն– 
չութիւնը: Իր 1ւ տիեզերքին սւռընչութիւնը: Սռւնիոնի բարձունքէն գահավէժ 
Ցոնիականի մէջ։ Անդունդին թովչանքը։ Սեւին երանգները։ Ակրոպոլիսի 
«սարոտը, հին Աթէնքի ծոսւ փողոցներուն մէջ աղջիկ մը մանուշակնհր ծա– 
խեց իրեն։ Գիշեր էր– կը յիշէ աղջկան պայծառ մորթը եւ մանուշակին րոյ– 
րը: Սիրած է աղջիկը։ Ջէ դպած, չէ հանդիպած երկրորդ անգամ։ Սիրած 
է , որովհետեւ պիտի չհանդիպէր իրեն, երբեք, ոչ մէկ պարագայի։ Ան-
դարձ, անկարելի։ Ոչ այս աշխարհի վրայ, ոչ ալ միւսին։ 

ինչո՞ւ հոգիս կը խռովեն մտորումներ, կեանքի սահմաններուն։ Ձայ-
ներ կու գան անծանօթ կայքերէ։ Տխրա-թխ֊Թ, տխրութիւն։ Ե լ բամբիռներ 
արեւելեան եւ մթին խորութիւններ կը կանչեն զիս: 

Ողջոյն կեանք, վերջին սէր։ 

կը զգամ, կը վախնամ, որ օր մը պիտի ստիպուիմ հրաժեշտ առնել. • . 
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ՆՈԻ֊ՊԱՐ ՏԱՐԻՈՒՏԵՍ.Ն 

Մ Ա ^ Ո Ի Ա Ն ա ո ւ ՝ ա 
(Վ. է Պ) 

Գ Ի Ր Ք Ե Ր Ր Ո Ր Դ 
Ո Ւ Ն Ա Յ Ն Ո հ ծ ե Ա ն Ա Փ ե Ր Ը 

ԳԼՈԻԽ Գ– 

Կը բարձրանամ լեռներն ի ) 

կդջնեմ ձ որերուն յա սա ակը տ 

քննութիւնը կը տառապի ներկա յուռ-

թեն էս է կրզբում Հեռու ըլլա լու. չէ ։ կը 

գուշակեմ գիւղեր, որոնք գա գրած են 

գոյութիւն ունենալէ , պարտէզներ , ո– 

րոնք վեր ած ուած են մութ գերեզմանա-

տուներու : 

Եւ մաՀը կը ծիծաղի քայլերուս Հե– 

տեւելով ։ Հիմա բռնած եմ անծանօթ 

ճամբաներ, արահետներ է ուր միայն 

խաշնարածներ քալած են։ Ամայութիւնը 

ապահովութիւն է է 

էր դրում էն քՒերճան տանող ճամբուն 

վրայ կը բարձրանան փոշիի ամպեր ։ Նո– 

րէն կարաւաններ, կրկին կիներ ու երե-

խաներ յանձնուած մաՀուան մականին ։ 

ԳաՀիճնեբը տակաւին չեն կշտացած ըս– 

պաննելէ։ Աբգեօք չե՛՛ն մտածեր, որ օր 

մը, իրենց զոհերը պիտի շրքապատեն 

զիրենք ու Հաշիւ պա Հանվեն, պիտի ըս– 

պաոնան ու բողոքենք ել ՀՀատուցում* 

պիտի գոուան : 

ԱրաՀետը կը մագլցի բլուրի մը 

կողն ի վեր ։ Ղ՚իմացս կը տար ած ուի էր– 

զրրումի գաչտը, լեոնաչզթաներ կը 

տեսնուին Հեռուները ։ 

Ւրիկոլան մամ անում ով՝ խաղաղու-

թիւն ու լռութիւն կը տիրէ ամէն կողմ ։ 

Կը քալեմ Հիմա պարտէզներու ցանկա-

պատեր ու երկայնքին։ Երկու կողմերս1 

ծառեր կը բարձրանան չարչարուած ող-

նայարներու պէս « Նսաւրսւ մը կ՚ողբայ 

դառնալով ւ Զուրի կաթիլները, որ կ ՚ ի յ -

նան անիւին կապուած դոյլերէն, մոռ– 

ցընել կու տան ներկան ել կը յիչեցնեն 

Համ այի կայա բանը ։ 

Կը յառաջանամ դէպի քաղաքին կեդ-

րոնը։ Արուարձաններու ամայութիւնը և 

լքուածութիւնը կամաց-կամաց տեղի կու 

տան դամբանային լռութեան մը։ Պատ 

մը կիսափուլ, սեւցած գերաններ , որոնց 

վրայ չի ծանրանար տակաւին երգիքնե– 

բուն Հողը, ՀրգեՀուած թաղամասեր 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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էԼկասներն են Հոս տեղի ունեցած՛ ողբեր– 

գութեան է 

Գիշերը ահր դարձած Է արդէն քա-

ղաքին է 

Հասած եմ Հրապարակին մօտերըէ 

Փողոցները կը նմանին պաբպուած ա– 

ղիքներու ։ խանութներու գո լյաները կը 

նմանին գամբանաքարերու է Տեղ—տեղ, 

սակայն, տկար նշոյլ մը կը ծորի պա-

աուՀանի փեղկերուն ճեղքերէն ւ ԳաՀիճ– 

ներու աղգը կը սարսափի մայթերու </ր– 

րա յ թափառող ուրուականներէն ։ 

փառ ուղի ի մը աո. քել կը գտնուիմ է 

Լռութիւնը դիս կը չրԼապատԷ Հաստ ա– 

պակի ի Վանդակի մը պէս ւ հանկարծ ա– 

նիւի ձայներ կու գան* փշրելու ալիս Լըբ~ 

Լա պա տող ապակիէ պատնէշը ։ Կը պաՀ– 

լրտիմ դրան մը ետին է Անիւի ձայները 

կը մօտենան ել թանձր խալարի ընգեր– 

քէն կը յայտնուին կարմիր կէտեր, ինչ– 

պէս շնա դայլեբոլ աչքերը , անտառներու 

խաւարին մ ԷԼ ։ Բեռնատար կառքերու 

լապտերներ են ։ 

ԳարչաՀոտութիան մը կը սփռուի ա– 

մէն կողմ ։ Անիւներու երկաթէ չբԼանա– 

կը գմ՜ոխա յին մ խոր մը կը ստեղծէ ան– 

Հաւասար սալաքարեր ու զարնուելով ։ Ա— 

ռաԼին սայլը Հասած է քառուղիին աէրայ , 

ինձմէ քանի մը քայլ անգին։ Երկու ձիեր 

կը քաչեն զայն ։ կառապանը կը քալէ 

ձախ ձիուն քովէն ։ կառքը լեցուն է 

դիակներով, այնքան որ կողմերը կը կո-

րանան անոնց ծանրութեան տակ ։ Կը 

Համրեմ կառքերըէ ՏասնեւՀինգ Հատ են։ 

Վեր Լինին մԷԼ րեռցուած են փորելու 

գործիքներ է 

կարաւանը կ՚անՀետանայ արեւելեան 

փողոցին ծայրը, Հոն* ուր կը տարած– 

լին ամայի դաշտեր եւ գերեզմանատու-

ներ է 

Օւրիչ սայլ մը կը յայտնուի գիմա-

ցի փողոցէն,, ել կառապանը, իւրաքան-

չիւր քայլափոխին կը պոռայ* ^Դիակ-

ներ կա՞ն , դիակներ ունի" ք» : 

ինծի կը թուի , թէ Զապէլ մեռած է 

Նախորդ օրը եւ անոր մարմինը կը գրա– 

նըւի անցնող սայլերէն մէկուն մԷԼ, ճըզ– 

մըւած անկեանք միս եր ու ծանրութեան 

տակ։ Այդ մարմինը, որուն գեղեցկու-

թեան վրայ չէի յանգգներ իսկ երազե լ, 

որուն Համար պիտի ուղէի վարգերով 

ծածկուած մաՀիճ մը պատրաստել է Հի-

մա թեբեւս միացած է ուրիշ մարմնի մը , 

աւելի մտերմօրէն, քան սիրաբանող զոյ– 

գի մը մարմիններ ։ 

Հայկական թագր լուռ է մեռելաքաղա-

քի մը պէս տ Կ՛ անցնիմ լքուած ու գիմա– 

փոխոլյսծ եկեղեցիին առԼեւէն Տ Գպրոցը 

տեսնելով կը յիչեմ Հայրս։ Մ ան կութ ի ւ– 

նըս անցուցած եմ Հոս, այս պաաե րուն 

մօտէ \քանօթ եմ փողոցի իւրաքանչիւր 

սալաքարին, մա յթերու իւրաքանչիւր 

փոսին։ Երթ մանուկ Էի, կը ժպտէի ա– 

մէնոան յ Հիմա1 օտարական մըն եմ այս 

քարե րուն, անծանօթ մը այս պատե– 

րուն Համար ։ 

Ա՛ եր բակին դուռը ինկած է գետին* 

Լարդ ու փչուր յ ՊատուՀանները ոչ ա– 

պակի ունին, ոչ փեղկ : կը փնտռեմ ա– 

ռարկայ մը, լաթի կտոր մը, որ մեալի 

պա ական ած ր//այ : \ոյնիսկ խոՀանոցի 

քուրԼերը տարած են է 

կ՚երկննամ սենեակիս տախտակամա-

ծին վրայտ ՛Բնանալ, մոռնա՛լ այս ամէ-

նը։ Բայց կարելի՞ է յիչատակները վա-

նել, երբ կը գտնուիս անոնց բոյնին մԷԼ։ 

կարելի" է մոռնալ ծնողքս , Տէր ք՝էոՐԴՐ % 

թ՛որգոմը, ՎաՀանը։ կարելի* է մոռնալ 

երգումը ել դաՀիճները ։ Պէտք չէ՛ որ 

իժերը Հանդարտօրէն մարսեն իրենց 

թունաւորած որսերը, պէտք չէ որ ա– 

նոնք քնանան իրենց գողցած տուներուն 

մ ԷԼ։ Պիտի չՀեռանամ այս քազաքէն, ա– 

ռանց կատարելու երգումս, առանց դի-

մակալելոլ դաւաճանները ։ 0ետոյ , 

տոյ • • • պիտի վերականգնեմ Անին իր 

պարիսպներով եւ Հազար ու մէկ եկեղե-

ցիներով . . . 

ՎերԼապէս այգը կ՚իԼնէ երկինքէն եւ 

կը զիԼի ծածկել իր ճեբմակութեամր ա յս 

անիծեալ քաղաքին անօրէնոլթիւնները ։ 

կԳլչեմ փողոց։ ԱՀա՛ Տէր Գէ՚՚րգին 

տունը յ ԱՀա՛ կազիրեաններոլ բնակարա-

նը։ Լուռ է ու ամայի ։ ՊաՀ մը կ՚ուրա-

խանամ , արդեօք անո՞նք ալ ենթարկուե-

ցան իրենց ղոՀերուն ճակատագրին է 
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Սպառնացող լռութիւնը կը Նանրանալ 

ուս եր ուս վրայ. թշնամի աչքեր անպայ-

ման կը Հետեւին քայլերուս, դարանա-

կալ ոսոխներուս թիրախն եմ է 

Սկսած եմ քալել լայն փողոցի մը 

մայթին վրայ: Մարդ մը կը յայանուի 

քովնտի անցքէ մը։ Կը գանուի ինձմէ 

տասը քայլ առա Լ : կալուածքը չատ ^շ– 

նական չ է , կը դանդաչէ գինովի մը պէս ։ 

կանգ կ՚առնեմ, որպէսզի միԼոցը , որ 

մեզ կը բաժնէ , աւելնայ: կ՛ուզեմ փո-

խել ճամբաս ։ Մ արգը կը յառաջանա յ 

մ ի չտ , թեւերը տարածելով ։ Տ անկարծ 

կը տատանի, կը գայթի ու դետին չի յ– 

նալոլ Համար՝ կը գրկէ փայտէ սիւն մը։ 

կ՚արագացնեմ քայլերս , դէ^*Ք կանխելու 

Համար , բայց ան՝ 

- Բարեկա՜մ կ՚ըսէ ւ" ձեռք տո՛ւր 

ինծի ։ ԱնՀանգիսա կը զգամ ։ կարծես 

անտեսանելի բռունցք մը ի Լաւ գանկիս 

վրայ։ Չե՞ս ուզեր, թեւերէս բռնելով, 

զիս մինչեւ տունս առաջնորդել: էքս Օս-

ման Աուբայան եմ, բարձրագոյն ատեա-

նին նախագաՀը ։ 

Ջեմ ուզեր մ տիկ ընել ։ Կ՛աղա չէ • 

- Գիտեմ, գուն ալ կարեւոր գործ 

մը ունենալու ես։ Եթէ տունս Հեռու կը 

գտնես, զիս Հասցո՚լր մինչեւ Տոքթոր 

Մուրատեանին բնակարանը, որ կը գըտ– 

նըւի քիչ մը անդին, դիմացի պողոտային 

վրայ։ 

- Բայց Տոքթոր Մ ուրաաեանը աք– 

սորուեցաւ ամիսներ առաԼ՛ ի՞նչպէս 

կ՚ուզէք որ ան բժչկէ ձեզ» 

- » Տոքթոր Մ ուրաաեանը , վերա-

դարձաւ աքսորէն, որովՀետեւ Ր^՜իչկի 

պէտք կար\ 

ԱնսաՀման ուրախութիւն մը կ՚ողո-

ղէ ալիս իր չոյող ալիքներուն մ ԷԼ ։ Ու-

րեմն պիտի կարենամ վերագտնել Զապէ– 

ԱԼ ող1 եւ առողՀ։ թ՛եր եւս այս վայրկեա– 

նիս, ան իմացած է իմ վերադարձս, ել 

ինծի կը սպասէ պատշգամին վրայ, աչ-

քերը յառած Սօսիներու պողոտային վը– 

րայ։ 

Մարգը սակայն կը գրկէ սիւնը եւ 

երկու թեւերով կը սեղմէ զայն, գեաին 

չփռուելու Համար։ Կը կառ չի այս ան-

կենդանի փայտին, ինչպէս Հեթանոս մը 

պիտի կառչէր ամենակարող չաստուածի 

մը անդրիին հ որ սակայն չի կրնար իսկ 

զինք Լսել։ Գութ կը մուրայ այս անըզ– 

գայ սիւնէն, որուն՝ անցնող էշերը կից 

կու տան միայն, կը պաղատի այս ան-

տարբերին, ինք՝ որուն սա Լել այնքան 

անմեղներ ու քաԼեր դոզա ցին ։ ինք% որ 

չվախցաւ գողնալէ աղքատներու Հոր Հա-

ցը ել չամչցաւ յափշտակելէ այրիներուն 

եւ որբերուն ժառանգութիւնը է Ւնք՝ որ 

ձեռքի մէկ նչանով Հարիւր անմեղ մէկ 

անգամէն կը գրկէր մաՀուան տ 

Բայց այսօր ո ՛ չ դատաւոր կայ ել 

ո ՛ չ ալ ամբաստանեալ տ Այսօր կայ ար-

դարութիւնը ել վրէժը ։ ՄաՐԴ մըն է միւս 

բոլոր մարգոց պէս, աւելի տկար ել ա– 

լելի աննչան է որուն սրտին մ ԷԼ խղճա– 

Հարութիւնը կը մխէ իր սուր ճիրաննե-

րըէ Եւ այս սիւնը գ որուն վրայ դրած է 

իր ամրողԼ յոյսը * կը մ երժէ զինք եւ 

կ՝ըղձայ իր մաՀըէ 

8 անկարծ թեւերուն պրկումը կը 

քակոլի ել ան կ ՚ ի յ ն ա յ կռնակին »Լրայ, 

փողոցին աղբերուն մ ԷԼ։ 

Կը շարունակեմ ճամբաս ։ Տուները 

կը դաոնան աւելի ցանցառ. ել աւելի 

բարձր է Հիմա կը քալեմ Սօսիներու պո-

ղոտա յին վրա յ ։ է 

ՋապԷ՚լ, Զապէ՛լ*.. 

կիրակի մըն էր՝ միւս բոլոր կիրա-

կին եր ուն պէս V Արեւի վեր Լին ճառա-

գայթները կ՚ողողեն էրզրումի տուները, 

որոնք զիրար կը փն տռէին | կորս ուած 

ոչխարներու պէս Տ 

Եկեղեցիներուն կոչնակները դադ– 

րած են Հնչելէ եւ անոնց զօղանԼը կ՛ա-
լելցնէր փառքը մեռնող արելին է Այդ 

վայրկեանին է , որ յայտնուեցալ # ա – 

պէլ ։ Ան կարծես կը քալէր դարերէ ի վեր 

ինծի Հանդիպելու Համար, ճիչդ այս 

վայրը, շրԼա պա տուած խորհրդաւոր կա-

խարդանքով մը է 

Եւ տեսայ զինք, եւ ան տեսաւ զիս ։ 

կրնար այլեւս անհետանալ կեանքէս, 

վերադառնալ անցեալի ունայնացող ա– 

փերոլն, բայց ինծի Համար անկարելի 

էր մոռնալ իր աչքեր ուն եդեմը։ Վայր– 
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կեանքէ վերածուած Էր յալիաենականու– 

թեան է Մեր սիրոյ "ԿԻղԲԸ կը կորսուէր 

գարերսլ խորհուրդին մ ԷՀ ։ Ան դարձած 

էր է^ Հացս է կեանքիս սնունդը ք ծանր 

ալ Հասակաւոր ցորենի Հասկի մը պէս է 

թառերու ճիւղերուն ծայրը աա կա-

լին կա խո ւած կը մնան քանի մը չորցած 

տերեւներ : Անոնք մելամաղձոտ են ու 

Հիլանդ է 

Կը Հրեմ պարտէզէն երկաթէ դուռը 

եւ կը գտնուիմ սիրո յս պարտէզին մ ԷՀ ։ 

Ամէն կողմ ծառեր կան, վարդի թուփեր 

շարուած են ցանկապատի երկայնքին տ 

/>այց ծառերը ո՛չ տերեւ ոէնին ել ո՛չ 

պտուղ եւ վարդենիները կը նմանին փը~ 

շաթուփերու է 

իրկյարկանի քարէ չէնքը կը սպասէ 

ինծի է լուռ սֆինքսի մը պէս է Կը բար-

ձրանամ քարէ աստիճաններէն ու կանգ 

կ՝ առնեմ պատշգամին վրայ է Տուզում ի 

ազդեցութեան տակ՛ սիրտս կը տրոփէ, 

շան թահարուած թռչունի մը պէս հ կը 

բանամ դուռը ու կը քալեմ նեղ նրբանց-

քէ մը, որ զիս կը տանի մինչեւ դահ լի-

ճը է Երկու լայն պատուՀաններԷն կը 

տեսնեմ մա Համ երձ պարտէզը| 

Ոչ ոք կու գայ ղիս դիմաւորելուէ 

Կը Հրեմ սենեակի մը դուռը է Լայն մ ահ– 

ճակալի մը մԷՀ կը պառկի մարմին մը է 

ճերմակ գլուխ մը կայ բարձին վրայ է 

Կը ճանչնամ ըմ՜իշկ Մուրատեանը է Այս 

անշարժ մարմինը կը նմանի ճերմակ 

մայռի մը լքուած ունայնութեան դաշ-

տին մ ԷՀ ւ Երիտասարդութեան բոլոր ու-

րախ յիշատակները կը Հախ Հա խո լին այս 

մարդկային զանգուածին դէմ, որ ան– 

կեանք կը թուի I Փայլերուս տակ տախ-

տակամածը կը ճչայ 9 Ծերունին կը բա-

նայ աչքերը ու կը նայի ինծի զարմա-

ցած» 

> Ես Միքայէլ Պարթեւեանն եմ, ւ– 

կը շշնՀամ է 

Աչքերը մեծ—մեծ կը բանայ ու կը 

փորձէ նստիլ ։ Ըսածներուս չի Հաւա-

տար ւ Փան իւ մը բառով կը պատմեմ ւյւշ– 

ժոխային ոդիսականս է 

- ինչո՛ւ վերադարձար Հոս , այս– 

պէս մեսմերկէ Եթէ քեզ ճանչնան, կըր– 

կին կը զրկեն Մ ահ ո լան կամ ուր Հին Համ-

բարը . . . 

1– 0*–րիչ Հայեր տակաւին կ՚ապրի՛՛ն 

արդեօք այս քաղաքին մէՀւ 

- Այո՛ ք անո՛նք միայն, որ փոխած 

են իրենց %Ր°նքը ել անունը $ Անոնք 

ստացան պատիլ ել Հարստութիւն: Բա-

րեբախտաբար , քիչ է անոնց թ ի * ֊ ը * Ես 

կեանքս կը պարտիմ գիտութեանս : Ամ– 

ըողՀ էրզրումի նաՀ անգին մ ԷՀ կարելի չէ 

տասը Հատ վկայեալ բժիշկ գանել • • • 

Ի՛՛նչ եղան անոնք, որ չուզեցին 

փոխել իրենց անունը ել կրօնքը է 

- Այր մարգերէն մաս մը ճակատ 

ղրկուեցան ել Հոն սպաննուեցան իրենց 

թուրք ընկերներու արձակած գնդակնե-

րով X Միլսները ձերբակալուեցան ու 

բանտարկուեցան , յեաոյ խումբ—խումբ 

կախաղան Հանուեցան ( կամ տարուեցան 

ամայի տեղեր՝ Հարդոլելու Համարէ \քե– 

բերը, կիները ել մանուկները աքսոր– 

լեց ան , մեռնելու Համար ճամբաներու 

Վրայ, Հեռու քաղաքներէն է Երիաասար– 

գուՀիներ բռնարարոլեցան, ծախոլե– 

ցան • • • Վերադարձի ճամբուդ վրայ , ան-

պայման Հանդիպեցար կարաւաններու, 

եւ տեսար եղելութիւնը ••« 

Բայց ԶապԷ"լը , ո՛՛ւր է Հապէլը՛. 

Բժիշկը եբկաբօբէն կը նայի աչքե– 

բուս մ ԷՀ եւ չի պատասխաներ է 

ԶապԷլին Հ ամար քալեցի դժոխքի 

ճամբան ու եկայ Հոսէ Ունիմ նաեւ ու– 

րիչ նպատակ մը բա յց կուզեմ տես-

նել ԶապԷլըէ 

- ԶապԷ լիս գեղեցկութիւնը եղաւ 

իր դժբախտութեան պատճառը ւ Մ եր գր-

բացի թուրք սպաներէն մէկը, որ կը 

ճան Հնար մեզ, օր մը եկաւ Զապէլիս ձեռ-

քը խնդրելու է Արդէն ունէր կին ու զա-

ւակներ ։ իրեն Հասկցուցի , որ Տէապէլ 

արդէն նշանուած էր երիտասարդ երկրա-

չափի մը Հետէ - «Այդ նշանածը չեմ 

կարծեր, որ վերագառնայ այս քաղաքը, 

- պատասխանեց, - մինչեւ Հիմա մե– 
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ռած ըլլալու է անապատին մէկ անկիւ-

նը։ իմ խնդրանքս մ երգելով, դուք ձեզ 

կը վտանգէք , տոքթոր» » Մ արդը շատ 

ազդեցիկ մէկն էր I Մեզի երկու Օր պայ-

մանաժամ տուաւ ։ - Հ-Երկու օրէն կու 

գամ, եւ այն ատեն ուզես կամ ոչ, Զա~՛ 

պէլը տունս կը աանիմՀ , - ըսաւ ։ Այն 

ատեն միտքս ինկաւ Աիմոն 

կադիրեանին տզան ։ 

Աիմոն դաւաճանին տղան։ Ինչ– 

պէ" ս յանձնեցիր ՀՀապէ լը այդպիսի մէ-

կու մը ։ 

- Գիտէի ամէն բան։ Գիտէի նաեւ, 

որ անոնք փոխած են իրենց կը°նքը եւ 

անունը. բայց ինծի Համար միշտ կը մը– 

նային Հայ• միւռոն կար իրենց ճակտին 

վըայ « եւ միւռոնը երբեք չէ սրբուիր ։ 

- Ուրեմն աղՀէկդ կնութեան տուիր 

Արշակ կազէրեանին, այն շնագայլէն, 

որ Հարստացած է մաՀուան զրկելով իր 

անմեռ ու անպաշտպան Հայրենակիցնե-

րը եւ նոյնիսկ իր Հարազատ եղբայրը, 

Վշահանը տ 

Բ՝ուրքի մը եւ գէշ Հայու մը մի– 

Հեւ, ընտրեցի գէշ Հայը։ Եթէ դուն ըլ– 

ԼայԻբ է մ աեղս, ի*նչպէս կը լուծէիր 

այդ թնճուկը ։ 

- Բայց ի՞նչպէս Համոզեցիր Հա– 

սլէ1Ը% ի՞նչպէս ընդունեց այս ստրկային 

ւէաճառքը ։ 

Զապէլ ունէր երրորդ լուծում 

մը, անձնասպան ըԱալ ։ իրեն Հասկցու– 

3Ի» որ իր մաՀը ոչ ոքի օգտակար կըր– 

նար ըԱալ։ Համոզեցի, թէ պէտք էր 

ապրէր քեղէ Համար, շարունակելու Հա-

մար գործդ, լուծելու Համար վրէժդ։ 

4՛Հալ , - պատասխանեց աղՀիկս , - Ա(ի– 

տի ընեմ այս զոՀսղութիւնն ալ, բայց 

պայմանաւ որ ես գտնեմ վերՀէն լուծու-

մ ը , . ^ 

- Կաղէրեաններու տան առՀելէն 

անցայ։ Գուռները եւ պատուհաններու 

(Շարունակելի) 

փեղկերը գոց էին է Արդեօք թուրքերը 

սկսած են զանո՛՛նք ալ Հալածել ։ 

- Ամենեւի՛ն։ Միչա կը վայելեն 

իշխանութիւններուն վստաՀութիւնը եւ 

պաշտպանութիւնը է ճիչդ է « որ անոնք 

անթիւ թշնամիներ շաՀած են թուրք ե– 

րելելէներուն մ է Հէն, որովհետեւ Աիմոն 

կաղխրեան զանոնք մ ատն ած է իբրեւ մո-

լեռանդ Համակիր սուլթանական վար-

չաձեւին ւ Այս թուրքերն ալ յաճախ քար-

կոծել տուած են կազիրեաննեբու բնա-

կարանը եւ սպաոնացած են անոնց կեան-

քին ։ կառավարութիւնը Սիմոնին եւ Ար-

շակին յատկացուցած է ուրիշ բնակարան 

մը, քաղաք էն Հեռու, աւելէ ճէշդը դղեակ 

մը, որ կը պատկանէր աքսորուած Հայ 

մեծաՀարուստի մը։ 

- է լ այդ դղեակը կը գտնուի* •• » 

- կրղրումէն բաւական Հեռու, կարս 

տանող ճամբուն ՚էրայւ Արէգի կայարա-

նին մօտերը։ Հոն Հաստատուեցան ասկէ 

ամիս մը առաՀ ; 

- Բանի մը պէաք ունի՞ք, 

թոր... 

- ՀՀապէ լին լալ լուրերը կը սպա-

սեմ է Գալով քեղէ , սլէաք ունիս շատ 

բանեբոլ ։ \,ախ պատշաճ Հագուստի մը, 

որովհետեւ Հագոլած ես մուրացկանի մը 

պէս։ Բա՛ց դիմացի պահարանը, Հոն 

պիտի գտնես քեղէ պէտք եղածները ։ 

Պ՛՛Ա՛՛՛Տ էն մէՀ կը գտնես ատրճանակ մը, 

փամփուշտները վարէ փայտէ տուփին 

մէՀն են։ իսկ բնակութեան Համար կայ 

միշտ պատրաստ սենեակ մը։ 

Կը գտնեմ պատշաճ Հագուստ մը ել 

կը Հագնիմ, որովհետեւ մերկ եմ. ա– 

տըրճանակը ել փամփուշտները կը զե-

տեղեմ գրպաններուս մէՀ եւ Հրաժեշտ 

կ՚առնեմ բժիշկ Մոլրաաեանէն ։ Կրկին 

ԿԸ քալեմ կմախացած սօսիներու ճ իւղե-

րուն տակ էն եւ կ՝իՀնեմ կամաց-կամաց 

զառիվար մը, որ կը տանի յատակը ան-

դունդին, ուր կը նիրՀԷ սիրոյս դիակը։ 
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Օ ր . . . 

Այս գիշեր կրկին, 
Հոգուս մէջ տսսլտուկ* 
կամուրջը կոտրած՛ գետի պէս անսանձ, 
Յորձանք է տալիս մէկ դառնակսկիծ, 
էորոգ հառաչանք • • -
Ու ես երկիւ֊ղած՛ 
Այդ արդարաիյօս մրմուռների տակ, 
Վշտիս դարրնոցում այս գիշեր կրկին է 

կոփում են անդուլ1 

է՛լ խիզախօրէն, 
Մեր սրրահաննար կանչը րողոքի, -
Որ թողեց յետնորդ մեր սերունդներին՝ 
Արեւգօծ պատգա՛մ, 
կա՛մք ու ջի՛նջ ոգի, -
Մի՛շտ անընկճելի... 
Ու այսօր ահա՝ 
Թարմացած կրկին, 
Մտքիս պաստառից 
Ներքեւ եմ րերել 
«ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՈւԸ» մեր հերոսաշար, 
Յարգանքի պահով երկիւզածօրէն1 

Երկրպագում եմ 
Ժպտադէմ անցած մեր հերոսներին, — 
Որ դարձան աղօ՛թք, 
Արդար շարակա՛ն՝ 
Ջինջ լուսադէմին • • • 

Ու խորախորհուրդ 
Այս գիշերում լուռ, 
Ոտնահարուած ի՛ղձ, սկի՛հ, արդար խո՚ւնկ, 
Գանգե՛ր ու գանգեր 
Թւում է ահա՝ 
Ոտքի են ելել, 
Ձեռքեր կարկատել երկնքի գահին, 
Աստծոյ խղնից ներքեւ րերելու 
Անողոք պարսաւած մի արդարութի՛ւն«• • 
Հաւաքուել են մեծ, 
Հաւաքուել՝ պգաիկ, 
կանայք ու այրե՛ր, 
Մայրե՛ր ու գաւա՛կ, 
էւ նո՛ր ամոլներ, 
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Եւ Թո՛ր առագաստ • • • 
էլ կաթնսւկարօտ արեւշող աչքե՛ր, -
Եկել են, կանգնել՝ սրտիս բարձունք ում, 
Նզովքով լցուած՛ շա՛նթը շրթ-նհրին, -
Ոխով թաթախուած նետը զարկելու 
Ցիշողութեանս կո՛ւռ պարիսպներին •• • 

Դինեձօն էր մի–.. 
Երթ կարմիր արեան քոյրն էր լերդանում՝ 
Ու դաոնում՝ զինի * * * 
Երթ ամայի ու արեւասաչոր, 
քաղցա՛ծ, դալկահա՛՛ր, խորշակների տակ, 
Կեանքը դարձել էր 
Ցիների ցասկոտ մի զօրահաւա՜ք • • * 
Սարսոսւն էր իջել 
Ադէսփ թալած փլատակներում, -
Եաթաղսւն տեսած ոսկրակոյտերին՝ 
Աղօ՛թք մրմնջում • • . 
Աչքերիս առջեւ գիշերն է հագել, 
Ահա՝ հնձուորի մատնոցները հին, -
Հնձում առաւե՜լ • • • 

Եղե՜ռն... — դու չարի՛ք... -
Դու նո՛ր յաւերժի 
Մի որմնաքանդա՜կ, -
Որ կարծրացել ես արդէն սրտիս տակ... 
Դու արդար ու ջինջ մեր այգաբացին, 
Կտցելու եկար անապատներում, 
Սովից նո՛ր նեխուած, 
Տօթից հրկիզուած մա՛րդ խորովածին՛.» 
Եզե՜ււն... 
Դու նզո՛վք միշտ սրտում հայի՝ 
Որ պիտի մնաս աշխարհի գրքում* 
«Անաղարտ Տարի • • •» 
Մտքիս ակօսում դեռ գութանում ես 
Անցեալը հիմա, -
Ինչպէս դառնագին 
Աիրտս կը հեւայ • • • 
Աչքերս է՚նատ* տարածքի վբայ, 
Դարձել են խըշշան, 
Սեւասուգ բարդի, -
Խշշում են վշտով* 
Անէծքով յիշում գո՛րծը «տմարդի...» 

Վերյիշումի օր. . . 
Արցո՛ւնք կայ, բողո՛ք... - . 
Սակայն աշխարհը դարձեա՛լ անողոք... 

ԹեՀրան Ա ր շ ի 
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ՍՈհ-ՐԷՆ Ս Ա Ն Ի Ն Ե Ա Ն 

Դ Է Պ Ք Ե Ր Ը ձ Օ Ր ձ ն * Ւ Ս Ւ 2 Ք Ա Ր Ա ՝ ե Ո Ւ 1 ք 

Կ Ռ Ի Ւ Ը 

Միւս օրն, երեկոյեան , երբ ես աշխատանքից տուն էի վերադառնում, 

Ձար լին ինձ Հանդիպեց իմ փողոցի անկ ի ւնում յ 

- Հը » — ՀաՐ9Րէ * 

Եղած Է, ասաց նա է 

Գնանք <յ601*շ6՚Տ, ասացի՛. 

- • խմիչքապեան ինձ արգելել Է այնտեղ մտնել: 

Ինչո՞ւ, Հարցրի ։ 

- (քիչո՞ւմ Էք, երէկ, երբ նա ուղում էր տեսնել, թէ ինչ կայ նոտա– 

րի պայուսակում եւ այգ ծերունին ձեռքը նրա գլխին գնելով յետ Հրեց նը– 

րան ( ես ծիծաղեցի ւ 

- Այո, յիչում եմ, ասացի է 

- քցմիչքապետը նկատել Է իմ ծիծաղը եւ վիրաւորուել։ 

. Ա՝ ե ՚ ծ բան, - ասացի , ման աւանդ որ նա մ եղաւոբ Էր ել այգ 

ծերունին կարող Էր այգպէս կոպիտ լինել նրա Հետ։ 

- Ո՛չ ( . ասաց Զար լին, - ճիչդ է , խմիչքապետը տգէտ, անքա-

ղաքավար եւ երես առած մէկն է , այդպիսի մէկի վրայ է , 

պիտի չծիծաղել տ պիտի չծիծաղէի յ իրաւունք ունի ինձ ներս չառ-

նելու տ 

- Գնանք, - ասացի , - իրաւունք չունի մի ուրիչին Հասա-

րակական վա յրից գուբս անելու իր անձնական Հաչիւն երից ե/նելով : 

1/*ձ2՚Հ եկանք ՕտՕՐք^՚Տ-Հ» ես երկու գարեջուր պատուիրեցի ՚. Խմիչ-

քապետը գարե լուրը մատուցեց առանց Զար լիի վրայ նայելու։ 

- Մի՞թէ նա ինձ չտեսաւ, Հարցրեց Ջարլին ք 

- Մոռացէք նրան ել ինձ ասացէք, թէ ի՞նչ պատմեց Մինկին Աիգ 

փուլի մասին, -- ասացի : 

Ջարլին չորս կողմ նայեց եւ խօսեց կամացուկ՛ 
- Մինկին ասաց, որ Աիգ Փուլն իրեն սկսել է այցելել իր Ներկայ 

վպբաղմունքի» առաքիՆ տարին, ձ/ւքւ ^Հք* մօտ քսան տարեկան է եղել, ^ 
Փուլը մօտ եօթանա սուն ՚. 

ԱյնուՀետեւ Մինկին Զարկին ասել է , ք ք ան Հաշիւ թուով այցե-

լուների մԷԼ եղել են մարդկային բոլոր տեսակի տիպարներ , սկսած սկսնակ 

ու անփորձ պատանիներից մինչեւ Հաղի ւ քայլել կարողացող զառամեալներ, 

Եղել են իրապէս կնոՀ մարմնի կարօտ Հոգեպէս առողթեր, բայց մեծ մա-

"ՈՎ եԳեԼ են չ՚՚աՅ"1նեՐ ձ լ Հոգեսեռական ՀիւանգՆեր ։ 



30 ք՝ Ա Գ Ի ն 

Բայց , Մինկին ասել է Զար լիին, թէ այղ բոլորէ մ ԷՀ մի աոանձին տեղ 

1,ն բռնել թրքական կառավարական մի բարձրաստիճան պաչտօնեայ ես Սիգ 

Փուլը ՚ • • 

թ՛ուրք պաչաօնեան, որ եկած է եղել այս երկրից գրամ տանելու իր 

երկրի աղքատների Համար , ապրելէս է եղել արքայավայել մ ի Հիւրանոցում 

ել ասմէն անգամ Մինկիին այցելելու. Համար սիրային վընկերութեանֆ վճա-

րելիս է եղել Հինգ Հա բիւր գոլար (այգ է եղել այգ Հընկերութեան» նուա-

զագոյն սակը) $ 

« — Բայց այգ չէ կարեւորը, - Մինկին ասել է Զար լիին , - կարե– 

ւոբն այգ թուրքի Հոգին էր ել. նրա Հսիրային> վարուելակերպը» » է 

ինչպէս որ Մինկին պատ մ ել է Զարլէին, այգ թուրքը նեղ կբծքով, 

գեղին մորթաէ, գեղնա—կարմիր աչքերով, ձիու երկար ու մութ ատամնե-

րով մէկն է եղել է Եւ ամէն անգամ, երբ նա Հայցիֆ է եկած եղել, Ա՝ինկին 

ղղուանք ու սարսափ է զգացած եղել։ Զզուանք՝ որովՀետեւ այգ թուրքը 

մ իչտ էլ փողոցում, Հանրութեան աչքի առ Հեւ Հսիրային գործով» զբ աղուած 

մի շան է նմանուել : Սարսափ՝ որովՀետեւ Մինկիին միշտ էլ թուացել է , 

որ նա սովորական մարգ չ է , այլ ճաՀիճներում ապրող ել գորտերով, օձե-

րով ու այլ սողուններով կերակրուող մի Հրէչ^ ՈՈԼ գէաէ անտանելի 

աով մի քանի ան գլեր էն բառ վախանակել ։ 

Բայց, նորից, ըստ Մինկիի Զար լիին պատմածի, այգ չի եղել այգ 

թուրքի զմարգկա յինգ առանձնայատկութիւնը։ Այլ այն, որ նա այս եր կրէ 

գրամներով ամէն անգամ մի քանի ժամով գնելով Մինկիի մարմինը, իր Հա-

մար պատրանք է ստեղծելիս եղել, թէ բռնաբարում է նրան է Եւ յանձինս 

րղկտոլած Մինկիի նա երելակայել է , թէ բռնաբարում է այս երկրի նախա– 

գաՀի կնոՀը, այն է՝ ք^ցէ Ն ձ ճ ք ֊ ի ն , եւ կ առավարական կազմի բոլոր ան-

գամների կանանց >•< 

Այգ թուրքն իր այգ երեւակայութեան մասին Հենց այգպէս էլ ասել 

է Մ ինկիին եւ բորենիական ձայներ Հանել, իբր թէ ծիծաղել Էհ 

€ - Ե" կարծում եմ, որ գոլ ճիւաղ ես* , - թուրքին ասել է Մ ինկին՛. 

< - Ո՛ է, ես թուրք եմ յ>, ասել Է թուրքը, եւ նորից ծիծաղել՛. 

Այնուհետեւ Մ ինկին Զար լիին ասել Է, թէ նա դիտմամբ խօսեց այդ 

թուրք դի սան աղ էտի մասին, որպէսզի նրա Հետ Համեմատած, աւելի լաւ ե– 

րեւայ Սիդ Փուլի գէմքը, թէեւ այդ երկուսը Հսիրային» զազրութեան մէՀ 

իրար Հաւասար են եղել; 

Եթէ ԲՈ*–ՐՔԸ Հիւանդ է եղել բռնաբարելու մոլուցքով, Մ ինկին պատ-

մել է Զար լիին, ապա Սիդ Փուլը Հիւանդ է եղել սիրուած լինելու տենչով։ 

Նա, Աիդ Փուլը, որն երեքեւկէս անդամ մեծ է եղել Մինկիից , եւ իր դրամի 

ղօրութեամբ նրա Հետ գործած է եղել անպատմելի զազիրներ, ուզեցել է , 

որ Մ ինկին նրան վստահեցնի, թէ սիրահարուած է նրա վրա յ ւ 

« — Ամէն անգամ, երբ ասես, թէ սիրում ես ինձ, ամէն անգամի 
Համար էլ ինձնից կը ստանաս խոլոր նուէր*, ասել է Աիդ Փուլը Մին– 

կիին, 

Զար լին արդէն պատմել լրացրել էր Աիդ Փ ուլի մասին իր ստացած 

աեղեկռլթիլնները ել մենք արդէն պաարաստւում էինք դուրս գնալու խմիչ– 

քաբանից , երբ այնտեղ ներս եկան Գի ղին, Մ ինկին եւ Բէյբի Ֆէյսը։ ԱռՀե– 

ւից քայլում էր Գիդին, յետոյ Մ ինկին ել ապա Բէյբի Ֆէյսը։ Գիզին եւ Բէյ– 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Բի Ֆկսը շարուած ու Լղային տեսք ունէին , իսկ Մինկին ըստ իր սովորոլ– 
թեանն անտարբեր էր ել ոչ ոքի չէր տեսնում: 

- Մի քիչ էլ մնանք, - խորհրդաւոր չեչտով ասաց ֆաբլին , ձեզ 
Համար կարող է Հետաքրքրական լինել. * . 

Ի՞նչ կայ , Հարցրի $ 

- Գի ղի Ի ել Բէյբի Ֆէյսի մ է քել. պայքար է դնում Մինկիի ստացած 

յիսուն Հ աղար ի Համար , - . շշնքաց նա տ 

Մի՞թէ չեն կարող կիսել, Հարցրի՛. 

Հնարաւոբ չէ, որովՀետեւ այգ դէպքում պէտք է կիսեն նաեւ տա-

րաբախտ Մինկինւ 

էս նորից գարեջուր պատոլիբեցի եւ մենք մնացինք X 

Երկարաձիգ վաճառասեղանի առ քել նախ նստեց Գիդին, յետոյ Մին-

կին եւ ապա Բէյբի Ֆէյսը • Մինկին նստեց թէ չէ , վառեց իր գլանիկը , չըն– 

չեց ծուխը մէկ անդամ եւ յետոյ գլուխն առաւ ափերի մէքը; 

- Երեք կրկնակի ուիսկի , - կարգադրեց Գի ղին եւ ձեռքը գրեց Մ ին– 

կիի ծնկանը ։ 

- Այո՛ , պարոն, ասաց խմիչքապետըէ 

Նա միչսա պարոն Էր անուանում Գիղիին, որովՀետեւ վախենում Էր 

նրանից ։ 

Բէյբի Ֆէյսն աչքի անկիւնով տեսնելով, թէ ինչպէս Գիղիի ձեռքը չո– 

յոլմ է Մինկիի ծունկը, անՀանգիստ չար էհում արեց տեղում, րայց ձայն 

չՀանեց \ 

- կենացդ հ մեղրս, - ուիսկի ի գաւաթը բարձրացնելով Մինկիին գի– 

մեց Գիդին։ 

Մ ինկին ձա յն ՛չՀանեց, կարծես Գիդին նրա Հետ չէր, որ խօսեց ։ 

Բէյբի Ֆէյսը մէկ անգամից կուլ տուեց իր խմիչքը եւ նորը պատ-

ւիրեց ՚. 

Մէկ ամբողՀ թէյի բաժակ ուիսկի , իր Հերթին պատուիրեց Գի-

դին , ել ձեռքը Մինկիի չրքազգեստի տակն անցկացրեց տ 

ԲՈԱ, Մինկիի վրա յով Գիդիին ասաց Բէյբի Ֆէյսր, ձեռքդ 

Հեռացրու Մինկիի ղիստից ։ 

- Բէյբի, ս է ր » " ՛ , իր գէմՔՐ Մինկիի գէմքին մօտ բերեց Գիդին 

ել սիրային աչքերով նրան նայեց ուչագիր, իրր թէ չլսեց կամ բանի տեղ 

չգրեց Բէյբի Ֆէյսի կարգադրութիւնը։ 

Բէյբի Ֆէյսը նորից մէկ ումպով կուլ տուեց իր խմիչքը, նոր ուիսկի 

պատուիրեց ել ելաւ տեղից • 

- Բո՛ս • • • 

Գիդի՛ն, որ այգ ժամանակ ինչ-որ բան էր չչնքում Մինկիի ականթին, 

իր օգնականին նայեց • - ԻՊԿ է , Բէյբի Ֆէյս ՚ . . 

^ Բ ո ս , Հանգիստ թող Մինկիին, ասաց Բէյրի Ֆէյսը՛՛ 

- Տեղդ նստի՛ր, Բէյբի Ֆէյս , - Հրամայեց Գիդին եւ չարոլնակեց 

սիրաբանել Մինկիի Հետ ել նրա չր1աղգեստի առակով չոյել նրա զիստը Տ 

Մինկին լուէւ Էր ու անտարբեր։ Նա կոլմ-կոլմ խմում Էր իր ուի սկին , 

անվերշ ծխում եւ թւ»ւմ Էր , թէ չէր զգում Գի զի ի ձեռքն իր զիստի վրայ, 

եւ ոչ էլ լսում էր Բէյբի Ֆէյսի ու Գիդիի վէճը ։ 
֊ թՈԱ) էս քեզ ասում ե մ ՚ * ՚ % ուզեց սպառնալ Բէյբի Ֆէյսը % բայց 

չկարողացաւ շարունակել, որովՀետեւ Գիդին Հենց այգ ժամանակ սեղանից 
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վեր9րե9 ուիսկիով լեցուն թէյի րաժակը եւ. նրա պարունակութեամբ ողողեց 

էր օգնականէ գէմքը % 

թուաց , թէ Բէյբի Ֆէյսն սպասում էր Գէղ/էէ այգ արարքին I Նա չգո-

ռաց, մէ ուրիչ այլ անդրադարձ չունեցաւ, այլ միայն ափերով ու իր թեւ-

նոցներով սրբեց գէժքն ու աչքերը, ել երկար, չաա երկար թարթեց իր թար-

թիչներն մեղմելու Համար սպիրտից առատացած աչքերի մրմուռը է 

- Հա՛ յ Հա՛ յ Հա՛ , - իր արածէ վրայ ծիծաղեց ՛հի ղին եւ Լորս կողմը 

նայեց , որ ոլրիչներն էլ իր Հետ ծիծաղեն ։ 

Սակայն , նրա Հետ կեղծ ու արհեստական ծիծաղեց գինեպանը միայն, 

որովՀետեւ վախենում էր նրանից ւ Միւսները լուռ մնացին է Ներկաները փոր-

ձով գիտէին, որ երբ երկու գանգստերներ կռւում են միմեանց Հետ, պէտք 

չէ միջամտել այգ կռուին, նոյնիսկ ծիծաղով անգամ ւ 

Մինչ ա յգ Բէյբի Ֆէյսն իրեն կարգի բերեց, վաճառասեղանի վրայից 

վերցրեց խմիչքի իր բաժակը եւ սկսեց կում—կում խմել ուիսկին, կարծես թէ 

ոչինչ չէր պատաՀել։ Մէկ էլ նա բաժակը կամացուկ գրեց սեղանին, շրԼը– 

ւեց ել Մինկիի մ է Լք ի կողմից արագ մի ոստիւն կատարեց Գիդիի կողմը $ 

Սակայն, նա սխալուեց : Ղ՛ի ղին գազանային բնազդով վեր թռաւ տեղից , եւ 

մինչ Բէյբի Ֆէյսը չփոթուեց , թէ ինչ պիտի անի, իր ծնօտին ստացած ՛հի-

՛շի ի բռունցքի Հարուածից յետ—յետ գնաց, մէԼքով կպաւ մի ծանրանիստ սե^ 

զանի ել ընկա լ նրա վրայ ւ 

Գիդին վազեց , երկու ձեռքով բռնեց նրա ուսերից եւ նրա զանգի յե– 

տելի կողմով սկսեց Հարուածել սեղանին այնպէս, որ կարծես Բէյբի Ֆէյսի 

գլուխը թակ լինէր ել դրանով նա ուզում էր փճացնել խմիչքարանի ա յգ 

գոյքը ւ 

- Թրա՛խկ, թրա՛խկ, թրա՛խկ... 

Մենք, ամէնքս, կարծում էինք, թէ Բէյբի Ֆէյսի Հաչիւը փակուած 

է արդէն, բայց յանկարծ նա բարձրացրեց ոտքը եւ Հարուածեց Գի ղի ի փո– 

լ.ին. 

- թը՛մփ... 

Գի դի ի փորի ցո՛լն երեւի աւելի մեծ էր, քան իր Հակառակորդի զըլ– 

(սով կոչտ ու անտաչ մի սեղան Լաբգելոլ ցանկութիւնը, որովՀետեւ թողեց 

Բէյբէ Ֆէյսին ել նրա փոխարէն իր փորը բռնեց ու կծկուեց ։ 

ԲէյբՒ Ֆէյսն ոլզզուեց տեղում, եւ թէեւ, երեւի, աՀռելի ցաւերից 

նրա գլուխն աԼ ոլ ձախ էր ընկնում, բռնեց գլուխը եւ իր կօշիկի ծայրով 

Հարուածեց Գիզիի ծնօտին է Զարմանալի բան, Գիդին ԲԷյրի Ֆէյսի այդ 

Հարուածից փոխանակ ընկնելու կամ էլ աւելի կծկուելու, առողջացաւ ել 

ուղղուեց տեղում յ Գիդի ի փորի Հետ աոողԼացալ նաեւ Բէյբի Ֆէյսէ 

խբ ել երկու ախոյեաններն էր՚Ար վրայ խոյացան ու կատաղի կերպով սկսե-

ցին միմեանց Հարուածել, ով ինչպէս կարող էր ւ Նրանք ընկնում էին , կանգ-

նում , Լար դում սեղաններն ու աթոռները ։ Հեւում էին ու տնքում, բա յց չա-

րուն ակում էին էրար Հարուածել է 

Ինչպէս երեւում էր, որ Բէյբի Ֆէյսը կորցրել էր իր յարգանքն իր 

պետի նկատմամբ, որովՀետեւ օգտուելով իր երկարահասակ լինել ու առա– 

ւելոլթիւնից, անխնայ Հարուածում էր նրա գլխին, կարծես Գիզիի գլա-խը. 

զնգան լինէր, իսկ իր բռունցքները կռան ։ 

Պէտք է ասել, որ այգ բարոյական Հասկացողութիւններին դէմ բան 

էր։ Այգ նման էր, որ մի նախկին վարչապետ օգտուելով իր թագաւորի գա– 

Հրեկէցութեան Հանգամանքից, Հենց Հասարակութեան աչքի աո Լել բռնէր 
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նրանք ել սկսէր Հարուածել էր ժամանակին թագակիր նրա գլի էն ։ 

Աակայն, ինչպէս երեսում էր, Բէյբի Ֆէյսը սխալ նլանակէա էր ըն-

դունել էր Համար ւ ՛Բանի որ բոլոր նշաններից երեւում էր, որ եթէ Գիզէն 

թոյ լ հը էր փորով, ապա շաա ուժեղ էր իր գլխով։ Երեւում էր, որ նա 

այնքան էլ ցալ չէր զգում էր գլխում ։ Բայց Գիզէէ ճակատագիրը վճռուեց, 

երբ Բէյրի Ֆէյսը փոխեց իր ռազմավարութիւնը եւ բռունցքի մի ուժեղ Հար-

լած Հասցրեց իր Հակառակորդի ձախ կողքին, ինչպէս Գիզէն ութսուն 

անգամ Հարուածել էր ձեռքերը բռնուած Ջիգօլոյի կողքերին ։ 

Բէյբի Ֆէյսէ այդ ծանր ՈԼ սպանէչ Հարուածից , Գիզէն, երեւի մեր, 

ներկաներիս , կարեկցութիւնը Հայցելու Համար, ուզեց գոռալ, բայց չկարո-

ղանալով, միայն շրթունքները շարժեց այնպէս, էնչպէս անում են ծեր ոլ 

անատամները, երբ խօսում են քնի մ ԷՀ։ Բայց նրա կողքի ցաւը նրան ստի-

պում էր մի բան անել երեւի։ ՈրովՀետեւ Գիզէն այս անգամ մ է մեծ չրՀան 

կատարեց , եւ երբ Հասաւ նրա ծայրին, այսինքն այն կէտին, որտեղից սկսել 

է ր , մի շրՀան էլ առաքինին կից, եւ նրա վերելում կատարեց ։ թ՝ուաց , թէ 

նա մի ութ թիս գրեց։ Մ ի մեծ ու գեղեցիկ ութ ւ Այգ ութի գագաթին էր 

Գիզէն, ել դեռ չղիաէր, թէ գինետան աղտոտ յատակին ուրիշ ինչ մի գե-

ղեցիկ թիւ գրէր է երբ մէկ ԷԼ ձեռքերը յենեց վաճառասեղանի եզրին ու 

թեքուեց նրա վրայտ թ՛եքուեց ու մոլոր աչքերով սկսեց գինեպանին նայել, 

կարծես փորձում էր ճանաչել նրան։ ճանաչեց , թէ ոչ, յայտնի չեղաւ, բայց 

մէկ էլ այն եղաւ, որ նրա ձեռքերը թուլացան եւ նա իր ծնօտի ծայրով Հար– 

ւածից սեղանի եզրին • 

թ՛րա՛խկ . • . 

Ենօտի այգ Հարուածը, երեւի, նրան արթնացրեց , ինչպէս արթնաց-

րեց, երբ Բէյբի Ֆէյսն առա Հին անգամ ոտքով Հարուածեց նրա ծնօտին։ Գէ-

զէն ցնցեց գլուխը ։ Զեռքերը շարժեց սեղանը բռնելու եւ վեր բարձրանալու 

Համար, բայց նրա մարմնի ծանրութիւնը նրան յետ քաշեց սեղանից, եւ նա 

ընկալ Մինկիի ոտքերի մօտ՛. Ընկալ, ու այդպէս էլ մնաց ընկած։ 

կռիւը վեբՀացաւ է 

քցմիշքաբանի բազմութիւնը Հառաչեց» թերելս ափսոսաց, թէ ինչոլ 

այդպէս շուտ վեբՀացաւ իրար Հարուածելու այգ զզուելէ տեսարանը է 

քցմիչքապետը դուրս եկաւ իր վաճառասեղանի յետեւից եւ մտաւ սրա– 

Հը։ Ես կարծեցի նա գնում է Գիղէէն օգնելու։ Բայց ոչ: Նա գնաց կոտրտը֊ 

լած ու չրՀուած աթոռներն ու սեղանները կարգի բերելու9 

Գէզէն ինչպէս որ ընկել էր կողքի, այնպէս էլ մնացել էր ։ Թւում էր , 

որ նրան չէին Հարուածել, այլ շատ խմելուց կորցրել էր գիտակցութիւնն ու 

ըեկել ու պառկել, մինչեւ իր արթնացումը։ Ոչ ոք նրա վրայ ուշադրութիւն 

չէր դարձնում։ Մ ինկին , որ ամբողՀ կռուի ժամանակ խմում էր ու ծխում, 

առանց զգալու, թէ ինչ կատաբւում էր չուրՀը, շարունակում էր նոյնն ա ֊ 

նեյ, առանց ուչադբութիւն դարձնելու Գիղէէ վրայ 1 

Անշուշտ կռուից յաղթական էր դուրս եկել Բէյբի Ֆէյսը, բայց նրա 

գէմքից երեւում էր , որ նա այնքան էլ ուրախ չէր իր այդ յաղթութեան Հա-

մար. Եթէ նա Գիղէէն սպանած շինէր մէ գաղտնի տեղ, ուր « չ ոք տեսած 

չշինէր այդ սպանութիւնն անշուշտ նա շատ ուրախ կը շինէր ։ Բայց նա Գի-

զիին միայն ծնկի էր բերել։ Գիզին «մեծերից» էր եւ կէս պարտուած «մե-

ծերը» միշտ էլ վտանգաւոր են։ Բէյբի Ֆէյսը տարիներ շարունակ վարել էր 

Գիզէէ ընդՀանուր գործերը եւ լաւ էր ճանաչում այդ այդպէս կոչուած՝ «մե-

ծերին» ։ 
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Եւ այժմ Բէյբի Ֆէյսը Հեռլում կանգնած, ընկած Դիղիին էր դիտում , 

երբ թողեց իր դիտումներն ու մօտենալով Մինկիին, ինչ-որ շշնԼաց նրա ա-

կանեին՛. Այդ նման էր ճիչդ այն ձեւին, երբ Մինկիի յաճախորդները մօտե– 

նոլմ էին նրան , ել անլսելի ձայնով սէր առաԼարկոլմ է թերեւս Մինկին 

Հենց այդպէս էլ ընղունեց Բէյբի Ֆէյսի Ա^քոցը, որովՀետեւ, ըստ իր սո-

վորութեան , նման դ էպքերում, աո. անց շշնջացողի վրա յ նայելու, մէկ ում-

պով խմեց իր խմիչքը, պայուսակի մԷԼ Հաւաքեց գլանակների տուփն ու 

ՀրաՀանը, ոտքի ելաւ եւ աչքերը յառեց դետնին, սպասողական յ Բէյրի Ֆէյ– 

սը խմեց իր ուիսկին 1ւ առաք ընկա լ է Մինկին Հնա ղանդօ ր էն Հետեւեց նրան ւ 

Բէյբի Ֆէյսի եւ Մինկիի գնալուց յետոյ, խմի շքարան ի յաճախորդ-

ներն աշխուժացանտ Ակսեցին միմեանց պատմել կռուի տեսարաններից ել 

դատապարտել Բէյբի Ֆէյսին նրան մեղադրելով նենգութեան մ ԷԼ է 

Նա պիտի չխփէր ԳէդէՒ փորին, երբ դիտէր, որ նա թո յլ է իր 

մ արմն ի այգ մ ասից, - ասաց խմիչքապետը ել նրա յաճախորդներից շա-

տերը Համաձայն դտնոլեցին նրա Հետ։ 

Սակայն ոչ ոք չէր ուղում օգնել գետնին փռուած Գիղէէն ։ 

Երբ ա յգ մասին ՀաՐ0բէ Զար լիին, նա բացատրեց« 

- ՛հի զին ոտքի կանգնելուց յետոյ, կարոդ է զրպարտել իրեն օգնողէն 

կամ օգնողներին։ Նա կարող է ասել, որ իրեն ոտքի կանգնեցնողյ» կողոպ-

տել է իրեն, իր գրպանից Հանելով Հազար դոլար , երկու Հազար դոլար յ 

Մէկ խօսքով այնքան, ինչքան ինքը ցանկանայ ասել։ ՎերԼ է վերԼոյ ամէն 

էնչ գրամի է յան դում ։ Մարդիկ ապրոլյէ են դրամի Համար է Գործում են 

գրամի Համար տ Եւէ էԷերԼապԷս, լաւութիւնը զրպարտանքով են Հատուցում 

գրամի Համ ար • » • 

Ես ծիծաղեցի, ել Զար լիի Հետ թողեցինք ել Հեռացանք խմիչքս/– 

բանից է 

ԿՈՂՈՊՈՒՏԸ 
՚հիդէի ել Բէյբի Ֆէյսի կռուից մի քանի օր անց, երբ Ձարլիի Հետ նո-

րից (յՑՕւ՚շՔ՚Տ խմի շքարանում գարե Լուր էինք խմում, մէկ էլ ներս եկաւ 

Գէզէն։ 

Թէել նրա ծնօտէ վարէ մասը ուռած էրդ աԷքէ աակը կապտած 

եւ կողքի ցալից աԼ ուսը վեր էր ցցուել, բայց նա աշխատում էր ցոյց տալ, 

որ ոչինչ չի պատաՀել, որ ինքը նախկին Գիզի թերէն է : 

Ներս մտնելով Գիզխն վվեՀօրէն՝» բարեւեց ներկաներին ել ղնաց նըս– 

տեց վաճառասեղանի աո֊Լեւի իր սովորական աթոռակի վրայ ։ 

- Ուիսկի, կրկնակի, — կարգադրեց նա ։ 

Խմիչքապետն արագօրէն պատասխանեց < 

- ՝5ք6Տ, 811". 
Գիզէն մէկ ումպով խմեց Հեղուկը ել նորը պատուիրեց է Երբ խմիչ-

քապետն եբկբորղ ղալաթն էր մատուցում նրան, Գէզէն կոպտօրէն բռնեց նրա 
դաստակից« 

- Ո՞ւր են գտնւում Բէյբի Ֆէյսը ել Մինկին ։ Ասա՛, դու գիտես նը– 

րանց տեէլյլ է 

եմ իչքապետը գլուխը չարժեց . 

- ճիչգը ես չգիտեմ ։ Եթէ գիտնայի, կ՝ասէի ։ 
Գիդին նրան յետ Հրեց , խմեց ուիսկին եւ նորը պատուիրեց է 6ետոյ 

տեսնելով Բիդ-Մաութ Ֆիգբիին, Հրամայեց. 
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- ՀԿ։ Տւճ , այսւոեղ արի է 
Բիղ-Մ աութը վերցրեց ուիսկիի իր գաւաթը եւ. եկաւ նսաեց Գի՛լի ի 

կողքին. 

- ի՞նչ կայ, թոս։ 
- Ո՛ւր են Բէյբի Ֆէյսը ել Մ ինկին ւ 

- Մի՞թԷ չգիտես, երր ամէն մարգ գիտի է 

- Ո՞ւր են, - անհամբեր գարձալ Գի ղին : 
- Ֆ լոր ի գա է 

- Ֆլոբիգա8 • • » 

-

- ինչո՛՛ւ են գնացել այնտեղ, Բիգի ։ 

/^ճ հարցում Է, քՈՈ , զարմացաւ Բիգ֊Մաութը, մար-

դիկ ինչո՛ւ են Ֆլոբիգա գնում։ Ծեղ մօտ Հիմա ցուրտ Է, անձրեւ, քամի։ 

Այնտեղ ճոխ արել Է , կապոյտ ծով, չքեղ Հիւրանոցներ ։ Եթէ յիսուն Հա-

զար կայ եւ ցանկութիւն, ինչո՛ւ չգնալ Հանգստանալու... Յիսուն Հազա՜ր 

եւ սիրաՀաբ զո՜յգ . » . Ո՛հ • « • 

Բիդ—Մաութն այնպէս խօսեց, որ այգ գրաւիչ պատկերներից Գիդին 

կարող էր խենթանալ, կարող էր կաթուած ստանալ ու տեղն ու տեղյլ մեռ– 

նել։ 

Աակայն, Բիգ—Աաութի հոգր չէր, որ Գի ղին կարող էր տեղն ու տեղը 

մեռնել ։ Ամենեւին էլ Հոգը չէր ։ 

Գի զին, որ թւում էր , թէ չէր լսում Բիգ—Մ աոլթին, կարճ Հազաց ու 

խզուած ձայնով Հարցրեց. 

- Ուրեմն Ֆլորիղա են գնացել հա" , Բէգէ * * * 

- Ֆլոբիգա, յ ւ ո ս , Ֆլոբիգա» .. Հիմա պառկել են տաք աւագի վրայ + 

սառցակոշտով ուի սկի են խմում ել համբուրւում • • • , - այնպէս խօսեց 

Բիգ—Մ աութը, որ կարծես այգ բոլորը Հեռուից—Հեռու տեսնում էր։ 

Գի ղին նորից Հազաց « 

- Ասում ես խմում են ու համբուրւո՞ւմ , Հա՛ , Բիգի » • • 

- Խմում Լն , ք ո ։1 : խմում են եւ Համ բուրւում, Հաստատեց Բիգ-

Մ աութն, եթէ յիսուն Հազար գոլաբ ունես ձեռքում գ , կարող ես քսանչորս 

մամ խմել ու Համբուրուել... Տէրն իրենք են չէ՞ , թՈԱ • • • 

Տէրն իրենք չեն" . Ե" նրանց ցոյց կը տամ իմ յիսուն Հազարի 

մսխումը, - խուլ ձայնով սպառնաց Գի զին ։ 

- Գոլ նրանց այստեղ պիտի սպանած շինէիր, թՈԱ, - ասաց 

Բիգ– 

Մ աութը, թէեւ Գիդին սպանութեան մասին խօսք չարաւ, անշուշտ Մին-

կիի յիսուն Հազարնոց չէքք կանխիկ գրամի կամ քո անուան փոխելուց յե– 

տ ո յ . . » 

- (Հ՜Հ , - բարձրացաւ Գիդին եւ օդն ափով Բիգ֊Մաութի վրայ Հ ը ֊ 

բեց, - գոլ էլ եկել ես ինձ, իմ արՀեստն ես սովորեցնում։ 

- Ո՛չ , թՈԱ, -ծիծաղեց Բիգ—Մ աութը ։ 

- Այգպէս աւելի լաւ է , Բիգի։ - Այ»՛։ քոս։ 

- Ա ՜ յ , ա ՜ յ , ա ՜ յ , - ինքն իրեն զայրացաւ Գիդին եւ գլուխն օրօրեց, 

- ա ՜ յ , ա ՜ յ , ա՛, . • • Ա՛Հ, ա՜Հ , ա՜Հ .. . 

Բիգ—Մ աութը նորից խմիչք պատուիրեց : %ա իր վերնաշապիկի գրր– 

պանից Հանեց ծխախոտատուփը, մի գլանակ վերցրեց, թորիչը խփեց բթա-

մատի եղունգին, գրեց բերանն ու վառեց : Ցեաոյ նա չաա ծխով լեցրեց բե– 
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բանը եւ լեցուն շրթունքների արանքից , ինշպէս մի մեքենայից , սկսեց իրար 

յեսէեւից ծ՜իւ Օղակն եր բաց թողնել Օգի մ ԷԼ Հ Երեք Հատ, Հինգ Հատ, 

տաս Հատ. •» էք խաձոյլ այգ կապոյտ ու թրթռուն օղակները չատ 

գեղեցիկ Էին ւ Նրանք օրօր—չօրօր Հեռանում Էին Բիգ—Մաութից , մե-

ծանում—մ եծանում, փչրւում ու լուծւոլմ. * • Բայց գալիս Էին Նո-

րերն ու նորերը, ԻսԿ Բիգ՜՜Մաութը Նայում Էր Նրանց ու ժպտում է Նա 

ՕՇՕՏ՜ում միչտ այգպէս էր անումէ երբ հ՛իում էր ել երբ տրամադրոլ– 

թիւնը բարձր էր լինում՛. Եւ երբ խմ ի շքարան ում կանայք էին լինում, նլա-

րան ք Հիանում էին նրա հխօղակային արուեստով է ՆոյՆիսկ, Մինկին, որ 

ատում Էր տղամարդկանց ել երբեք նրանց երեսներին չէր նայում, ծածուկ 

մի ժպիտով էր նայում Բիգ-Ծաոլթի ն ՚ . Զար չին կարծում էր, թէ Մինկին 

ղաղտնօրէն սիրաՀարուած է Բիգ—Մաոլթի վրայ, բայց ԲէդէԻ էէր * 

Նրա մասին ասում էին, որ Նա այսպէս կոչուած բարձր դասակարգի Հայ– 

սինքն շատ գրամ ունեցու^աերի) չրԼանակներում մի քանի սիրոլՀիներ ունի, 

որոնք եւ Նրան առատօրէն վճարում են Նրա կողմից մա աո լցո լած սիրային 

^ծառայութեան՛) Համար, քանի որ Բիգ—Մաութը շատ գեղեցիկ մի երիտա-

սարդ էր է թէել. նրան Բիգ—Մաութ էին կոչում, բայց նրա բերանը մեհ՜ չէր I 

Ամենեւին ոչ : Միչտ էլ մի ժպիտ կար Նրա բերանի անկիւններում, խորՀըր– 

դալոր մի ժպիտ , որով կարծես Նա ծաղրում էր ամէնքինէ Նա միչտ Էլ չատ 

դրամ ունէր, եւ երբեմը—եբբեմը իր Հա չուին Հիւրասիրում էր խմ ի չքա բա-

նում գտնուող յաճախոլւդներին անխտիր ։ 

Գիդին մտածեց ու գլուխն օրօրեց է Գլուխն օրօրեց , օրօրեց ու դարձաւ 

Բիգ—Մաութին • 

- Բիգի– 

Բիգ—Մ աութը ղբաղուահ լինելով հխօւլակների արձակումով^ չպատաս-

խանեց տ 

- Ա՛Հ ք բարձրացաւ Գի զին, կէս բարձրացաւ տեղում, ել ձեռքի 

մի բարբարոս չարժումով ԼնԼեց օդում դեռ սաւառնող, թրթռուն ու կա– 

պոյտ հխօղակները է 

Բիգ—Մաութը մոխրամանում Լարգեց իր գլանակը եւ կեանքի գաղտ-

Նիքը գտահի իր ժպիտով բերանի անկիւննեբում , դարձաւ Գիզիին» 

- Այո՛, թաւ • . . 

- Ինձ լսի՛ր, Բիգիէ 

- Լսում եմ, թոս։ 

- Բիզի ինձ Հազար դոլար տուր. • • 

թուաց թէ Բիգ—Մ աութը Գիզիի ա յգ խնդրանքը կատակ ընդունեց է 

Շատ սրամիտ մի կատակ , որովՀետեւ Նա գլուխը յետ ձգեց ծիծաղեց ու ծի-

ծաղեց տ 

- Ա՞՛ ր տեղից տամ, թ ա ւ , - ծիծաղը չարունակելով Հարցրեց է 

- Բո գրամներից, Բիգի, - բացատրեց Գիդին է 

Ինձ դրամ որտեղի՞ց, թՈԱ, երբ ես ոչ մի գործ չունեմ % 

- Բո «գործն» ամէնից Հաճելին է , եւ ամէնից լաւ վարձատրուողը, 

աճ–.., - ասաց Գի զին է 

Բիգ—Մ աութը կարմրեց եւ Նրա բերանի անկիւններից անյայտացաւ 

նրա սարդոնիկ ժպիտը . 

Ե՛կ իմ զբաղմունքի մասսին այստեղ չխօսենք, թՈԱ • • . 

* Գիդին բանի տեղ չգրեց նրա ասածը • 
- • Լալ յ տուր Հինգ Հտրիւր • • « 
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- Զկայ, յաս։ 
- Հարուստները Հիմա իրենց կանանց փականքի տա՛՛կ են պա Հ ո ւ մ . . ՚ , 

- Հարցրեց Գիզին ծ՜աղրանքով ։ 

- Ջ կայ, թոս։ 
- Ա՜Հ » - բարձրացաւ Գիղէէն եւ գինեպանին իր մօտ կանչեց, - ՀԷ՜յ , 

ՋօրՀի այստեղ արի»»* 

Ի մ անունը Զօրշ չէ , իմ անունը Ֆրանկ է , Գիղիին մօտենալով 

ասաց խմիչքապետը։ 

Ինձ Համար այգ միեւնոյնն Է, ասաց Գիզին, տուր ինձ Հինգ 

Հարիւր դոլար է 

- Էս միայն ծառայող եմ այս ի/մի շքարանում եւ շաբաթական միայն 

ութսուն դոլար եմ ստանում, - ասաց խմիչքապետը է 

- Տուր ինձ Հինգ Հարիւր դոլար , քանի գեո. չեմ սպանել քեզ, -

սպաոնաց Գիզին ձեուքը ծոցի գրպանը տանելով ։ 

Ե" չեմ կարծում, թէ Գի ղին ցանկանում էր ծոցի գրպանից ատրճա-

նակ Հանել, բայց գինեպանը վախեցաւ ու թաքնոլեց վաճառասեղանի յետե-

լը ել այնտեղից աղաղակեց» 

- Ես իրաւունք չունեմ գանձարկղի դրամը քեզ տալուէ բայց դու ինքդ 

կարող ես վերցնել , գնա՛ վերցրու՛ • • 

Գիզին մէկ վայրկեան մտածելուց յետոյ, ծոցի գրպանից Հանեց ա– 

աըբճանակը, երկու ձեռքով յենուեց վաճառասեղանի երեսին ու ապա ճար-

պիկ մի շարժումով թռաւ միւս կողմը ։ Նա բացեց գանձարկղը, դրամները 

Հաւաքեց դրեց գրպանը եւ գնաց դէպի իւմի շքարանի դուռը։ Այնտեղ կանգ-

նեց , ու առանց շրՀուելու ասաց բարձր ձա յնով ՚ 

Հ է ՚ յ • » երբ Ֆլորիգայից վերադառնամ, քո դրամները կը 

վերադարձնեմ տ 

Ւէել ներկաները չՀ ա լա տա ցին նրան, բ այց նա էլ աւել ոչինչ չասաց , 

այլ դուռը բացեց ու գնաց։ 

Նրա գնալուց յետոյ խմի շքարանում աղմուկ բարձրացաւ։ Գինեպանը 

դուրս եկաւ իր թաքստոցից եւ Բիգ֊Մ ա ութին Հարցրեց. 
Գնա՛ց ՚ . . 

- Գնաց , ծիծաղեց Բիգ֊Մ աութը է 

Գինեպանը վազեց գէպի գանձարկղը, ստուգեց ել երկու ձեռքով գը– 

լուխը բռնեց » 
- Տարե՜լ է , ամէն ինչ տարե՜լ է՛՛ 

- ինչքա՛՛ն, ծիծաղելով Հարցրեց Բիգ֊Մ աութը։ 

- Այսօբուան ամբող1 առեւտուրը X Մօա երեք Հարիւր դոլար ՚ »» 

ԱյԳ ուԻնհ ասաց Բիգ֊Մաութը։ 
- ինչպէոս թէ ոչինչ , - քիչ մնաց , որ Լաց լինէբ խմիչքապետը , - ես 

ի"նչ պատասխան տամ իմ թափն։ 

- Բացատրիր նրան, նա կը Հասկանա յ ։ Այգ ամէն տեղ է պատահում, 

- ասաց Բիգ֊Մ աութը, - ասեմ որ լալ պրծար։ Գիզին ճիշդ է , էլ առաՀ– 

ւայ պէս կատաղած մէկը չէ, բայց նորից նա կարող էր քեզ սպանել... Նա 
մարդկային ոչ մի գիծ չունի ՚ ՚ ՚ 

խմիչքապետը թրքական տիպարի այն մարդկանցից էր» որոնք իրեն-

ցից ուժովների առշել ոչխար են դառնում, բայց «առիւծ» են կտրում, երբ 

ենթադրում են, որ մէկ ուրիշն իրենցից թոյլ է։ Հենց այդ մաայնութեամբ 

էլ նա եկաւ եւ կպաւ Չարլիին ։ 
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Ողբալով այն դրամները, որ Գէզին տարաւ, խմիչքապետը ան Հան– 

ղրստութիւնից իրեն տեղ չէր ղանում, երբ ԱարԱւին տեսաւ 1 Նա Աարլիին 

տեսել էր նաեւ, մինչեւ կողոպուտը, բայց այմմ Զար լին նրան պէտք էր, նրա 

նկատմամբ իրեն ումով ցոյց տալուէ Նա ղիտէր է որ ֆար լիւն թտփառաշրԼիկ 

Է, որ նա դրամ չունի ել կռուել չի սիրում է Բայց նա չղիտէ՜ր , որ եթէ Ձար-

լին Հեղ է երելում , որովՀետեւ զղլում է մարմնական ցաւ պա աճառելու մէ-

կին : խմիչքապետն ա յգ չգիտէր ե. իր բոլոր յաճախորդներ ի մ ԷԼ Զ՛որ լիից էր , 

որ չէր վախենում ։ 

Մինչ խմիչքապետը Զար լիին նշան բռնած մօտենում էր մեղ, Զար լին 

կամացուկ ասաց > 

- Նա գալիս է ինձ դուրս անելու, եւ այս անգամ, Հակառակ իմ 

սկզբունքին, ես պիտի Հարուածեմ նրան է 

- . Պէտք չկա յ , - ասացի , - սպասենք, տեսնենք է 

(Հաճախորդների պատուէրները կատարելով, խմիչքապետը վաճառա-

սեղանի միւս ծայրից, վերԼապ էս, եկաւ Հասալ մեղէ Հասաւ թէ չ է , ձեռքը 

պարղեց , բռնեց Զարլիի օձիքը ու սկսեց թօթուել* 

- Ես Ք^՚Գ ասել եմ, որ այստեղ չմտնես ։ 

-- ինչո՞ւ , - Հազիւ իրեն ղսպելով Հարցրեց Զարլին ։ 

ՈրովՀետեւ ես այգպէս եմ ցանկանում, - Զար լիին չարունակեց 

ցնցել խմիչքապետը է 

Նրա Հայեացքը ստոր Էր, խարդախ , աղտոտ ու թրքական$ Այդ թըբ*" 

քականութիւնն Էր, որ իմ մ ԷԼ ցասում առա Լ բերեց նրան Հարուածելու, 

թէել ես էլ Զ՛որ լի ի պէս ատում եմ մի ուրիշին մարմնական ցաւ պատճառե– 

լա վայ\ ագութիւնր տ 

- Ցետ քաշիր թրքական քո աղտոտ ձեռքը բարեկամիս մաքուր օձի-

քից * ասացի ել. բռնելով նրա դաստակից* Հեռացրի Զար լիից : 

V*» նայեց ինձ ել Հաս կա ցաւ. իմ մտադրութիւնը է 

- Այո, պարոն , ասաց նա եւ ուզեց Հեռանալ է 

- Ապասի՚ր, ասացի, բռնելով նրա թելից, դու ինչո՞ւ ես Հա-

լածում իմ բարեկամին է 

- Նա այս խմիչքարանին ոչ մի օգուտ չի բերում, - ասաց նա է 

Աուտ Է, -- արդարացա լ Զար լին, - ես իմ բոլոր գրամներն այս-

տեղ եմ ծախսում • > • 

- Բո դրամնե՛րը, - ասաց խմիչքապետն արհամարհական եւ Հե-

ռացաւ տ 

ինչպէս երեւում էր, խմիչքապետը Զարլիի Հոգու թոյլ չարերին կը– 

պալ, որովՀետեւ նա կարմրեց այնքան, որ նրա աչքերում արցունքներ ե– 

ր ելա ցին յ Ամօթից նա չգիտէր, թէ դէմքն ուր պահ էր այնքան, որ ուզեց 

թողնել ու Հեռանալէ Բայց ես պաՀեցի նրան է 

Օրը Ուրբաթ լինելովես ստացել Էի իմ չաբաթական աշխատավարձը է 

Ե» գրպանիցս դուրս Հանեցի այն, կէս արեցի, կէսը պաՀեցի ինձ, իսկ միւս 

կէսը մեկնեցի Զարլիին. 

- Հեր9րէք այգ * 
- Ինչո՞ւ, - զարմացաւ նա % 

է ս է ք , ասացի, այգ մարգն արՀամարՀում է ձեզ, որովՀե-
տեւ դուք գրամ չունէք : Վերցրէք եւ երկուսիս Համար թանկանոց խմիչքներ 
պատուիրեց էք է 

- Ո՛չ, - Հր աժարուեց Զար չին : 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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- Այգ ԴՐ-՚Կ Աղ –աժ* » - ասացի, - <հր~»հհ<ք 
ինձ։ 

- - Հարցրեց հ ա , 

- Վ ե Ր ~ Դ - ասացի Հենց Աո անց 

մտածելու ւ 

Ն— ցնցուեց ել ինձ նայեց ձ^Հաակի. 

ինձ գատապարտում Էք, որ եա չեմ աշխատո՛ւմ, - Հարցրեց ւ 

- Ո՛չ* - ասացի, — «՛Հ դատապարտում եմ ես ոչ <| ^ |Ա 

րալյաւնք եմ Համարում ա՛յգ անելու» «^««(«««Հ, 

պատճառ ունէք այգ պէս անելու է Ա^ք Հձյւ անձնական գործն է\ 

Նա սեղանին նայեց մէկ վայրկեան, յետոյ ցնցեց գլուխն ու վերցրեց 

գրամը։ Ապա առանց չր քուելու, իր ուսի վրա յով պատուի րեց % 
I հ&1*է6Ոճ61*( է^օ ճօսհւ© ^հ1Տ1(168 օո էհ8 1"00ԱՏ.է. 

Գինեպանը ցոյց տուեց, թէ չլսեց Չարչիի պատուէրը է 

- Հ Է ՚ յ | գինեպան, գոլ լսեցի՛՛ր, թէ ինչ պա տա իրեց իմ բարեկամ 

Զարլղր, - ասացի ես է 

- ա , Տ1Ր 11 - ասաց նա է 
ԿրկնեցԷք, Տարլղ, ասացի։ 

Տ67, ե&1՚է6Ոճ61՚, է^Օ ԺՕԱեԱ հ̂ւտ1է163 ՕՈ էե© Տ՚ՕՇԽ ՃՈԺ Ո1Ո1Հ6 էէ 
գսւշե, - կրկնեց Զար լին ։ 

- Տ1ք I - ասաց գինեպանը եւ կրկնեց , է^Օ ճ0ԱԺ16 ^հ1»1է168 

օո էհ© րօօէտ, օօոմոշ ոշհէ սթ I 
էս նայեցի Զար լիին ել նրա ղէմքի ՛էր այ տեսայ այն երջանիկ ցնծււէ– 

թիւնը, որն ունենում են երեխաները, երբ ծնողները նրանց նա իրում են 

նրանց ամէնից շատ եր աղած խաղալիքը ։ Եւ ես Հասկացա յ , որ ես ճի՛գ էի 

վարուել, Զար լիին տալով իմ շաբաթականի կէ-ր է 

խնդրում եմ Զաբլիին սխալ շՀ աս կանալ % 

Զար լին չէր ուրախացել այն բանի Համար, որ իր սիրած խմիչքբ պի՛-

տի խմէբ, այլ որ նա ինքնիշխան էր դարձել, որ լսում էին նրան է 

- Գինեպա՛ն, - կարգադրեցի, - իմ բարեկամ Զար լ,չին մի սիղար 

մատուցիր իմ Հաշուին, եւ ամէնից թանկանոցր է 

Գինեպանը բերեց սառցակոշտով ուիսկիները ել տափակ մի պնակի 

Վրայ բերեց սիգարն ու նրա ծայրը կտրելու յատուկ մի մկրատ, որսլէ սղի 

Զարլին ատամներով չկրծի սիգարի ծայրն եւ բերանը դառնացնի I 

- ^611 I , - ասաց Զարլին եւ Հանղիսաւորաթեամր բարձրացրեց 

գաւաթը է 

- ^©11 I , — ասա ցի ես եւ բարձրացրի գաւաթս I 

Եւ, երբ մենք կում-կում խմում Էինք մեր խմիչքները եւ ղրացամ, 

իսկ Զարլին կապոյտ ծուխի քուլաներ Էր բաց թողնում իր բերանից է նման 

Էինք երկու ինքնաղոՀ <բիղնեսմէն*–ների, որոնք ղսրծի արանքում խմիչքա-

րտն էին մտել մի քիչ Հանգստանալու, մինչ նրանց ձեռնամատներում գ»ր– 

ծբ շառաչում է արաղաՀոս ղետի պէս, եւ ժամանակի ամէն մի վայրկեանբ 

ղրամ է կարում նրանց Համար։ 

V՛ V՛ 

(Շար. 4) 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



40 Բ Ա Գ Ի Ն 

աաւա^ււփգ 

Ո՜վ ազնուութիւն, 
ինչո՞ւ փախչում հս, 
Ինչո՛՛ւ օրեցօր դու հեռանում հս 
Մեր այս աշխարհից: 

Կար ժամանակ որ ամէն մարդ սրտանց 
Փարւում էր քեզ Ու լցնում էիր դու 
Շունչը քո յստակ նրա հոգու մէջ , 
Ել արեան նման վարարում էիր 
Ամէն մի մարդու երակների մէջ։ 

Բայց այսօր ասա՛, 
Ասա՛ ինձ ինչո՞ւ 
՛Բո համր քայլերով դու հեռանում ես, 
Ամէն մի վայրկեան, 
Ամէն մի րոպէ, 
Աւելի հեռուից է ձայնդ լսւում։ 

Բայց ազնուութի՛ւն, մի փախիր այդպէս 
Շտապ ու սւնվայթ մեր այս աշխարհից, 
Ջ է* որ տակաւին կան դեռ շատ–շատեր, 
Որ ձգտում են քեզ, որ պաշտում են քեզ, 
Գուրգուրում են քեզ իրենց ջերմ հոգում, 
Ո՜վ ազնուութիւն: 

Ռ– ԳԱՌՕՆԷ 
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ԱՍՏՈՒԱԾ 
ԿԸ ՎեՐԱԴԱՌՆԱՅ 

է7ճթաւ|րե6ք օր սւօտաաձ ւքքւ օիճած 
է այս աօխսււ»հ|ւ» օ||ւ»)ւ չուպէի ես բււս>ւ 
•սյւ) ասաւած^է ոավհհտեւ աօ|սւսւ»հի 
քօսւաււուքիւճ^ սիրտս ս||ւ»ի ս|ա»ո.Էր։ 

քսաներորդ դար II լ. մար գը, մէկ կողմ էն նոր մարմին առած֊ վարդասք եաութիւննե– 

քաւ. արիւնոա աւոմունքէն ահարեկ էլ միւա կողմԷն՝ գոյութեան Հարցերը քննարկող փիլի-

աո փան և ր ու. էգաաճաոարանութիւննե րէն աարոլաձ՝ խզել ձեւացուց կամ խզեց իր կասչէրը 

Առոոլեոյ Հեա եւ յայաարարեց Րքզինք իր ճակաաադրին բացարձակ աէրը։ 

Բոլորովին աղէա մր չեղաւ այտ խղումը, մինակութեան մէՀ, մարդը աւելի ալա– 

աաախանաաոլ զգաց Ր՚ՔԴԻՔ Իք անձին Հանդէպ * լ ԳաՐ\ աո լալ Ւէ կարողութիւննեբուն : 

թ՛ափառեցաւ, թափանցեց, խորացաւ ներքին քաաոներու եւ բնութեան ումերոէճ մէէ, դի– 

աոլթեան լոյաով աիրացալ գարեր ու դարեր Աաաոսծոյ վերագրուա* րաղմաթիւ գաղտնիք-

ներու, Հաաաւ անհաաանեչի բարձունքներու, գ-^եց Հագար Հրաչք, Հաոաւ մինչեւ չու՛ին, 

բայց իր նուաճումներէն եւ ոչ մէկը ի վիճակի եղաւ խեղդել Աալբոյի սահմանումով են-

թակայական զգացումը*, այն՝ "ր մարդուն անկաաարութիլնը կ՚աղգարարէ չարունակ ել 

խորՀրգաւոբ աւմի մը Հեա Հաղորդակցութեան մԷԼ մանելու անդիմադրելի բձ-յթ մը ունի ։ 

Կեանքի էարաարարուեոաականացումը, մեքենացումը, պլանալորման դրութիւնե-

րը աւելի կաշկանդեցին, Բարկացուցին, ներքնապէո ամայացուցին աղաաութեան ալ երՀան– 

կութեան ծարաւի մարգ էակը, չկրկաւ ապաւէն մը ըլլալ նաեւ գոյութեան Հարցերը գնար-

կող փիչիաոփանեբուն բերած լոյաը, եւ ճիշդ այգ պաաճաոներով բաձօրէն կամ կամովին 

մեկուաացուա* Աոաուաձը նոր էն կը վերադա֊նայ ահաւասիկ, իբրեւ վերքին յոյա... 

Արկայ գարու, ամէնէն ա իրական գէմքերը կը խօսին աքոորուաձ Աոաուէոյ վերա-

դարձին մասին եւ լաՀեկանութենէ գուրկ չէ իմանալ անոնց նոր անձկութիւներէն րխա» նոր 

պաաճաոաբանութիւնները ւ 
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Ասսաւած մեոսւծ չէ . արդի մարդը հանդիպած է անոր։ Ֆրանսացի, 
գրագէտ ծագ Տիւքեն այդ հանդիպումը կ՚ուսումնասիրէ գիրք ի մը մէջ, որ 
լոյս տեսաւ Ապրիլի սկիզբը՝ «ԱՍՏՈԻԱԾ ԱՅՍՕՐՈԻԱ՚ե ՄԱՐԴՈՒԴ ՀԱՄԱՐ» 
խորագրով։ Ատորեւ՝ գիրքին համադրումը, նոյնինքն հեղինակին կոզմէ։ 

Մ ինչ քրիստոնեաներ «Ալելույա» յով 

կը ա օ՛ն են Յարութիւնը , քրիստոնեայ 

աստուածաբաններու ամբոդՀ բանակ մը , 

Նիցչէէն աասնամ եակներ եաք , Լա բու– 

նակ կը կրկնէ, թէ Աստուած մ եռան՜ է ։ 

Ասիկա մեր ժամանակն եր ու. ամէնէն զար-

ւէանալէ Հակասութիւններէն մէկն է , որ 

աւելէ կը չեչաուէ զա ա կա Iլան այս օրե-

րուն : 

Աս ուած գոյութիւն ունէ՛* տա կա– 

ւին այսօրուան մարգոց Համար ։ Ու ե– 

թէ այո՛ > ինչսլէ*ս։ ՛Բանի մը աարիէ 

ի վեր , այս Հարցումները խեգգուած էին 

Եկեղեցիներէն ներս աիրոզ ժխորին մ ԷՀ յ 

Բոլորին ուչաղրութիւնը գրաւուած Էր 

կղերականներու գոյավիճակի, կուսա-

կրօնութեան, Հեղինակութեան 1ւ Հէվար»ի 

ու Հ.վերյ>ի խաւերու միՀեւ ծագած վէճե– 

Ըով՛ Հիմա, սակայն , այգ Հարցումները 

կը վեբայայանուին X Վաղուան վէճը -

որ միայն Եկեղեցիին յատուկ չէ - "էէ՜ 

տի ըլլայ ո ՛ չ թէ Եկեղեցիին մասին, այլ 

Աստուծոյ է 

Անշուշտ , Աստսւծոյ ժխտումԷն շար-

ժումր զօրալոր Է ոլ ժամանակները շատ 

փսխուած են X Երբ Վոլթեր կը խմբագրէր 

«Համայ նսւգիտսւրան»–/ծ «անաստուա-
ծութիւն» 11ուի՚ը » անաս տուած էն կը 

սլաՀանՀէր, որ ան փաստեր տայ Աս-

տուծոյ չգոյութեան Համարէ «Ուրացո– 

դին պարտականութիւնն է իր պատճառ-
ները տալ» , կ՚ըսէր Վոլթերէ ՓոխարԷ– 
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նը, երկրաբանութեան, Հնէաբանութեան 

եւ տիեզերագիտութեան տուեալներուն 

վրայ Հիմնուելով, փրոֆ . Ֆրանս ուա 

Շաթրլէ , իր վերջին դիրքին մէք՝ « Լ ո – 

կոս է րրաքսիս»–/՛ մէք կլա յայտնէ, թէ 
Աստուծոյ գոյութեան Հաւատալու իրո-

ղութիւնը «կարծիք մըն է , րայց տսյն 
ճշմարտութեան վերածելու համար, ան-
հրաժեշտ են այլ եւ աւելի ւուրշ փ սա-
տա րկութիւններ* քան զգացումները կամ 
հաստատումները»: 

կացութիւնը ուրեմն բոլորովին շըբ– 

քըւած է ։ Անաստուածը չէ , որ այլեւս 

պարտաւոր է փաստեր Հայթայթելու է 

Այլ Հաւատացողը յ Ան որ չի Հաւատար , 

պարտաւոր չէ իր իրաւունքը արգարա– 

ցընելու. ընդհակառակն, Հաշիւ կը պաս– 

Հանքէ Հաւատացողէն : 

Ատենօք , երբ մ է կը ի^՚քզինք անասա– 

լած կը դաւանէբ աշխարհի մը մէք, ուր 

աստուածապաչտութիւնը ((1615111®) ԴՐ~ 

րեթէ ընգՀանրական էր, ա յգ մարգը իր 

անձը կ՚անքատէր ընկեր ութ են էն ու վը– 

տանգներու 1լ ենթարկուէր : « Ա ն ա ս տ ո ւ ա -

ծութիւնը ազնուապետական է » , կ՚ըսէր 
քիոպեսփիեո. , որ մասնաւոր սէր մը չու-

նէր ազնուականներու Հանգէպ : 

Արդ % անաստուածութիւնը այսօր 

Հաւաքական էէ Մարդկութեան մէկ եր-

րորդը կ՝ անգիտանա յ կամ կը մ երժէ ոելէ 

Աստուած ( որ երբեք տեսնուած չէր 

այն օրէն ի վեր, որ մարդիկ գոյութիւն 

ունին է Երբեմն , Հաւատա ցողն Է , որ ի^՚Ք՜ 

զինք փոքրամասնութեան մէք կը զգայ՛ 

անտարբերութեամր կ՝ըն դո ւնուի արել– 

մըտեան երկիրներու մէք, բայց միայն 

կը Հանդուրժուի ու յաճախ կը Հալած– 

լի Համայնավար երկիրներու մէք, 

նաստանէն մինչեւ (հուսիա : 

Այս պարագան այնքան ալ ակնբախ 

չ է , եթէ նկատի ունենանք այսօրուան 

մարգոց ընկերային վարմունքր։ Այս– 

պէս ք &րանսա յի մէք, կեանքի <Տ.մեծ 

Հանգրուաններունֆ Համար , ծնունդ, 

պսակ , թաղում , եկեղեցական արարո-

ղութիւնն եր ոլ եւ ծէսերու պա Հանքը գեո. 

չատ մեծ է է Անաս տուածներ յաճախ ի– 

րենք զիրենք մեկուսացած կը զգան, ըն– 

ՀԱՅՐԷԿԷՐ 

կերարաններու լեզուակ Հշեղածքչ : «էյԱ 

անասսաւած ե մ , կինս ալ , կ՚ըսէ 40 տա-
րեկան փրոֆեսէօբ մըյ է լ ս ա կ ա յ ն , ո – 

րոշեցինք մեր զաւակները մկրտել եւ կը– 
րօնի դւսսերու զրկել: Որպէսզի տարրեր 
չըլլան, այլ դաոնան մէկ անդամը ֆը– 
րանսական ընկերութեան»: 

Հանրա յին կարծիքի Ֆ րանսա կան 

ինստիտուտին կողմ է 1968—^2» կատար– 

լած Հարցախոյղ մը տպաւորիչ մեծա– 

մ ա սնութ իւն մը տուած էր Աստուծոյ • 

չափահաս ֆրանսացիներու 74 աո. Հա-

բիւրը անոր գոյութիւնը կը նկատէր Հո– 

բոշ կամ Հաւանականդ , ու միայն 9 աո. 

Հարիւրը ամբողջովին կ ուրանար զա յն ւ 

Նոյն տարուան վերքերը, կալլուր Հաս-

տատութեան կողմ է Մ ՚ Նահանգներու 

մէք կատարուած Հարցախոյղ մը գրեթէ 

միաձայնութիւն կու տար Հաւատացող-

ներուն . 9 8 աո. Հարիւր ։ Գերմանիոյ մէք, 

«Տէր Շթիկըլ»–/՛ կող՛*է 1967-^ե կատար– 
I.ած Հարցախոյղի մը Համաձայն , այս 

թիլը կ՝իքնէ 68 Հարիւր ի յ Բ այց, 

գերմաններու 9 9 աո. Հարիւրը մկրտուած 
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է , իսկ 94 առ Հարիւրը ինքզինք կաթո-

ղիկէ կամ բողոքական կը գա լան ի տ 

Հետեւաբար , այս Համեմատութիւն– 

ները ոՀ միայն տպաւորիչ են, այլ նաեւ 

երկգիմի : Աստուծոյ Հաւատալը անպայ-

մ ան որ նոյն նշանակութիւնը չունի մ Է— 

կուն կամ միւսին Համար, ու Հաւատա-

լու նոյնքան ձեւեր կան* որքան Հաւա-

տացեալներ| անաս տուած ըլլալու նոյն-

քան ձեւեր * որքան անաս տուածներ : 

Հաւատացողներու Հաւատքը յաճախ 

մասերու կը րամնուի : Եթէ գերմաննե– 

րու 68 աո– Հարիւրը կը Հաւատայ Աստու– 

ծոյ, 4 8 աո. Հարիւրը միայն կը Հաւա-

տայ անդենական կեանքին: Լոնտոնի 

մէՀ, Հարցախոյղ մը ապշաՀար պատ– 

լե չիներ ու իմացոլց , թէ իրենց պատա-

րագներուն ներկայ եղող ծուխերուն 

4 0 աո. Հարիւրը կը Հաւատայ յաւիտե– 

նա կան կեանքին ։ Փոխարէնը, առնը– 

լադն քառորդը անոնց , որոնք կը տարա-

կուսին , ունայնապաշտ են կամ անասաո– 

ւած, կ՚ըսեն, թէ կ՝ աղօթեն , իսկ անոնց 

2 0 առ Հարիւրը կը խորՀի, թէ քրիստոս 

եղաւ Հալելի քան մարգ մըֆ ։ 

Ֆրանսայի մ ԷՀ, կանոնաւորարար 

պատարագի ներկայ եղող կաթողիկէնե-

րուն, մէկ քառորդը չի Հաւատար, թէ 

Փրիստոս Աստուած էր կամ գոնէ՝ Հշատ 

լաւ. չի գիտեր* . • • * Այն Աստուածը , որ 

ամէնէն աւելի քուէ կը ստանայ, նե±– 

րառեալ անոնցմէ , որոնք կ՚ըսեն, թէ 

քրիստոնեա յ են, գերագոյն էակն է , 

զմեղմէ վեր բան մը» , Հեռաւոր անձ եւ 

ժամագործ Արարչութեան % Խորքին մ ԷՀ , 

աստուածապաշտութիւնը աւելի ՚ յա Հո– 

ղութի»ն կը գտնէ՝ քան քբիսաոնէոււ– 

թիւնը I Վիպասան էրվէ Պաղէն կ՚ըսէ» 

«Մսւրդոց մեծամասնութիւնը չ՛ուզեր որ 
Աստուած՛ մեււած ըլլայ: Ոչ ալ կը փա-
փաքի որ ան շատ կանուխ միշամտէ: 
Ուստի,, հեւսսւոր Աստուած մը աւելի 
յարմար է : Տանձնաււու չի դարձներ 
մեզ»: 

Այս աստուածապաշտութեան վրայ 

կը բարդուի բարոյականութիւն մը է Ա— 

ւետարանին Հբարի խօսք»–ը քրիստոնեա– 

ները աստիճանաբար փոխարինեցին բա-

րոյական օրինագիրքով մը, պատուէրնե-

րու ամբողՀութեամբ մը է Այս բարոյա-

կանութիւնը երկար ատեն եղաւ անՀ ա– 

տա կան , Հիմնուած սեռա յի ն վախին ու 

կարգապաՀութեան վրայ է Այսօր, ամէ-

նէն յառաՀացեալնեբը կը փորձեն Հաս-

տատել ուրիշ բարոյականութիւն մը, ա– 

զատական կամ ընկերային է . ք*այց այգ 

ալ կը մնա յ բաբո յականութիւն է Ու Ե— 

կեղեցիները, նեբսը թէ դուրսը, կը նը– 

կաաուին բարոյականին պաՀակ ղօրաւոբ 

Հաստատութիւնն եր է Այն աստիճան՝ որ 

Եկեղեցիէն Հեռացողները պարտք կը 

զգան բարձրաձայն յայտարարելու, • թէ 

Եկեղեցին լքելովբարոյականութիւնը 

լքած չեն ըլլար ։ «Ջեմ կարծեր , որ գէշ 
եղայ անոր համար, որ այլեւս պատա-
րագի չեմ ե ր թ ա ր » , կ՝ըսէ 25 տարեկան 

մանկամարդ կին մը։ իսկ 6 5 – ա մ ե ա յ այ-

րի մը միամտօրէն կը յայտարարէ • Հ Պ ա -

տարս» գի չերթալը պատնաււ մը չէ որ 
քաղա ք ա վար օրէն չապրինք»։ 

Երբ կաթողիկէներուն Հարց կոլ 

աանք, թէ իրենց ակնոցով, ի*նչ է Հբա– 

է՚է քրիսաոնե այ մըֆ, տասի վրայ ինը 

ոչ ՚Բրիստոս կը յիշէ եւ ոչ ալ Աստուած ։ 

Տասի վրայ եօթը մինչեւ իսկ եկեղեցիի 

մասին չի խօսիր, բայց բոլորն ալ կ՝ան-

դրադառնան վարմունքի մը, « Բ ա ր ի ք ը – 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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րիստոնհան ա՛ն է , որ բարիք կ ՚ընէ», 
«որ գթասիրտ է » , «որ իր նմանը կը սի– 
րէ» ։ 

Վերջին Հա լոսով, այս վերարերոսմլլ 

կը յանգի քրիստոնեական ինքնոսթեան 

տագնապի մրէ Բրիստոնեաներ , որոնք 

կը Հան դի պին այլ մարգոցք որոնք աո– 

նըւաղն իրենց չափ վեՀանձն են ոլ ա յ– 

լա սէր, օր մըն ալ Հարց կու. տան է թէ 

ի՛՛նչ կը նչանակէ այն իրողութիւնը, որ 

յ» սրի շներ եսս նոյն բարոյականը ունին։ 

իրենց առա Հին մտածումը Կ՚ըլլայ ըսել, 

թէ այս ^ուրիշները* «քրիստոնեայ են 

առանց գիտնալու» ւ Բայց յետոյ անդրա-

դառնալով նման պարտագիր մկրտու-

թեան մը վարկաբեկիչ ել զայրացնող 

բնոյթին, կը սկսին Հարց տալ. « Ե թ է 

ուրիշներ նոյնը կ՚ընեն, նոյն բարոյակա-
նը ունին, ի՞նչ կը նշանակէ ուրեմն քը– 
րիստոնեայ ըլլալ: • Ի՞նչ աւելի թան կը 
բերէ»։ 

՚Բրիստոնէութիւնը, պատուէրներու 

ամբողՀութեան մը Հետ չփոթուած ըլ-

լալով , Լա տեր ու աչքին , շատ բան կը 

կորսնցնէ իր զօր ութ են էն եւ շաՀեկանու– 

թենէն։ է/ասա մաբգիկ կը զգան կամ կը 

կարծեն, թէ ի վիճակի են իրենք իրենց 

բարոյական մը կերտելու է « Ի վերջոյ , 
- կը նկատէ փրոֆ • Լոր ան Հյվաբց, -

մենք մեր բարոյականը կը հիմնենք մեր 
եւ ընկերութեան միջել գոյութիւն ու-
նեցող հաւասարակշռութեան վրայ • ա– 
նաստուածին բարոյականը կանխսււ չէ 
գրուած յաւիտենականին համար, այլ կը 
պահանջէ մնայուն խորհրդածութիւն 
մը, պատասխանատուութեան մնայուն 
գիտակցութիւն մը»: 

Եթէ այգպէս է , քրիստոնէութիւնը 

աւելի ի՛նչ կը բերէ՝ քան մարդու իրա– 

ւանց տիեզերական Յայտարարութիւնը, 

թէել կասկած չկայ, թէ այգ Յայտարա-

րութիւնը լայնօրէն ներշնչուած է քրիս– 

տոնէութենէն է Բայց այդ կը նչանակէ, 

թէ պարզապէս ան օգտակար Դ^Ր մը 

խաղացած է մարդկութեան գիտակցա-

կան մօտեցումին մ ԷՀ ւ Օդաակար , բայց՝ 

սահմանափակ » Այսօր, եթէ քրիստո-

նէութիւնը միայն բարոյական է , այլեւս 

. 45 

ԱՐ ԹԻՒՐ ՔԷՕՍԹԼԷՐ 

չի կրնար ծառայել : Եկեղեցիին յաճախ 

քարոզած բարոյական Աստուածը կը 

մերմուի օգտակարութեան տեսակէտէն։ 

«Հաւատքը իսկապէս անհրաժե՞շտ է 
կեանքը յաջողցնելու համար։ Ջեմ կար-
ծ ե ր , - կ՝ըսէ 2 2 տարեկան ուսանողու-

հի մը, - կարելի է ունենալ բարոյա-
կան մը, աոանց Աստուծոյ : Ուրեմն, 
ի՞նչ պէտք կայ»: 

Աստուած կը բախի այլ Հաստատուն 

խոչընդոտներու: Շատ քիչ ակնբախ է 

աշխարհի մը Համար + որ կուզէ կառչիլ 

իրականին, այսինքն իրեն Համար տե-

սանելիին , շօշափելիին ։ Մարգկային գի-

տակցութիւնը իրաւացիօրէն կը պահ ան– 

Հէ,, որ Հաւատքը ԸԱայ բանաւոր արարք 

մը I Երբեմն կ ըմբոստանա յ բացակայոլ– 

թեանը գէմ բացարձակ, մաթեմաթիկա-

կան փաստերու, որոնք վերՀնական պա-

տասխան մը պիտի տային այ» Հիմնա-

կան խնգրինէ «իսկապէս որ Աստուած 
շատ չի հաղորդակցիր, — կը բ»ղ»քէ 

45–ամեայ փրոֆեսէօր մը; - եւ ինչո՞ւ 
յայտնուած է միայն առասպելական <հս– 
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* Ա Ֆ * Ա 

մանակսւշրջաններուն: Արդի ժամանակ-
ները կ ՛արգիլեն մեգի գոհանալ առաս-
պելներով : Արդիւնքը կ՚ըլլայ այն* որ 
ոչ կրնանք ապացուցանել եւ ոչ ալ ժըիւ– 
տել Աստուծոյ գոյութիւնը: էս իմ ժա-
մանակիս կը պատկանիմ, չեմ համար-
ձակիր հաստատել, չեմ համարձակիր 
այո կամ ոչ ըսել: Միակ րանը որ կըր– 
նանք ըսել, հետեւեալն է* սաչափ հա– 
ւանականութիւն կայ թեր, սաչափ* 
դէմ»։ 

Եւ սակայն, Եկեղեցիները կը Հաս-

տատեն, թէ Աստոլծոյ գոյութիւնը ա– 

սլա ցուց ան ող բանաւոր փասաեբ կան : 

Մ իայն Եկեղեցիները չեն որ կ՚ընդգծեն 

բնաղանցական Համոզիչ ճառի մը կարե-

լիութիւնը • այս կէաին մ է Լ, անոնց կը 

միանան նաեւ փիլիսոփաներ, որոնք Ե— 

կեղեցիներու մաս չեն կազմեր է Բայց 

անհերքելի փաստերու բացակայութիւնը 

մարգոց նիւթ կու տայ վէճի մը , որ պի-

տի տեւէ՝ որքան մարզիկ կան, եւ որ 

իրենց ազատութեան յայտարար նշանն 

է 8 Բայց այգ բացակայութիւնը երբեք 

արգելք պիտի չըԱայ, որ մարդիկ Հարց 

տան, ինչպէս Հայտեկէր կ*ամփոփէ ու-

չագրաւ տարազի մը մԷԼ • « ի ն չ ո ՞ ւ կ ա յ 

է-ն՝ փոխան ոչինչի»։ 
«Ինչ որ գոյութիւն ունի դիպուածի 

եւ անհրաժեշտութեան պտուղն է» , պա-
տասխանած էր արդէն Ղ՚եմոկրիտ % Փրո– 

ֆեսէօր Ժագ Մոնօ , Նոպէլեան մրցա-

նակաւոր, նոյն թեման կրկնեց 3 Նոյեմ-

բեր 1967-/& ւ Գոլեմ տը Ֆրանսի մ ԷԼ 

կատարելով բացումը Հիլլէական կեն-

սաբանութեան իր դասերոլն է Ան ա սա-

լած Համոզումներ յայտնաբերելով , իր՜ 

րեւ Տգիտութեան Հիմնական մէկ ար-

դիւնքը-է ներկա յացուց այն գաղափարը, 

թէ մարգը Հգիպոլածովֆ դուրս եկած է 

նիւթական տիեզերքէն, թէ ան արարած 

մը չ է , այլ ՀպատաՀական դէպքերու ան– 

Հաշուելէ գումարի մը արտագրութիւ-

նը^ 3 Ուրիշներ անմիԼապէս պատասխա-

նեցին , թէ նման Հաստատում մր, նոյն-

իսկ եթէ ստուգուած ըԱայ , վեր Լ չի 

տար վէճին՛ որովՀետեւ՝ ինչո՞ւ դիպ– 

ւած) ինչոու պատահական դէպքեր է էն– 

չո՛ւ նիւթական տիեզերք ։ 

կան Հաւատացեալ գիտնականներ ու 

անՀաւատ գիտնականներ ։ Գիտութիւնը 

թ ո յ լ չի տար, որ յստակ վճիռներ տըր– 

լին; քթատեր, գիտական միտք Հ Ը Ա ա լ ո վ 

Հանդերձ, կը խորՀին, թէ գիտութիւնը 

Հաւատքին ամէնէն ոխերէմ թշնամէն է։ 

Անոնց տեսակէտով, գիտական ամէն 

յաջողութիւն կը նշանակէ նահանԼ Աս-

տուծոյ։ ՚ «Երր երեխայ Է ի , - կ՝րսէ 
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եայ բանուոր մ ը , - քահանան մե– 

զի կը սորվեցնէր, թէ փոթորիկները Աս-
տուծոյ զայրոյթէն կը ծնին։ Իսւյց գիտ-
նականները ցոյց տուին, թէ ատիկա րը– 
նական է , Աստուծոյ պէտք չկայ : կա-
մաց-կամաց գիտութիւնը կը րացատրէ 
ամէն րսւն»: 

էյ ւ սակայն , Հսւ լա աքին դէմ գլխա-

ւոր խոչընդոտը ա յ լ տեղ է յ Բոլոր քրն– 

նութիւննեբը զայն կը մ ատն ան չեն մ իա– 

ձայնութեամբ՛. Ա յ դ խոչընդոտը չարին 

գոյութիւնն Է ։ «Ենթադրենք որ ատո-
ւած մը շինած է այս աշխարհը, - կ՝ը– 
սէր Հ/օբենՀաուըր Տ — պիտի չուզէի ե՛ս 
ըլլալ այ դ աստուածը, որովհետեւ աշ-
խարհի թշուաոութիւնը սիրտս . պիտի 
պ ա տ ո է ր » : Ա՝արդիկ կը շարունակեն 

բաժնել այս կարծիքը յ եայ պաչ– 

աօնեայ մը կ՚ըսէ. «Աստուծոյ հանդէպ 
հաւատքի մէշ զիս ամէնէն աւելի զըզ– 
ւեցնոդը եդաւ հրեաներու ճակատագիրը 
պատերազմի ընթացքին։ Եթէ Աստուած 
գոյութիւն ունի, մոլեաոնդ սատիք մըն 
է » ։ 

Հթաաեր կը բախին դեռ. Հետեւեալ 

պատին • կա՛մ այն է , որ Աստուած գո-

յութիւն ունի, ու չար մըն է , զոր պէտք 

է աստուածացնել տակաւին, եթէ ք ի չ մը 

քաջութիւն ունինք, եւ կամ՝ նման աս– 

Ի ո ա յ * օ 

+ԱՄԻԻ 

տուծոյ մը գոյութիւնը անկարելի է ։ (\ւ 

քրիստոնեաները շատ կը գժուարանան 

պատասխանելու այս առարկութեան, ո– 

րովՀետեւ աւելի աստուածապաչտ են՝ 

քան քրիստոնեա յ , իրենց Աստուծոյն վե-

րագրելով ամենակարող ութիւն մը ու 

մոռնալով որ այն քրիստոսը, զոր կը 

դալանին ( պայքաբեցաւ չարին դէմ ու 

ինքն ալ տառապեցաւ Տ 

Զուգահեռաբար ,ծնունգ կառնէ վեր-

քին առարկութիւն մ ը , մանաւանդ մ տա– 

լորական չրիսնակներու մ է Հ . ոեւէ աստ֊ 

լած Հակառակորդ մըն է մարդուն, ոեւէ 

աստուած՝ կաշկանդող մ ը , . ու մերժել 

անոր գոյութիւնը, կը նչանակէ միան-

գամայն լուրՀի առնել մարգը, ազատու-

թիւնը, պատմութիւնը՛. ՝ » . . - , 

Աստուծոյ Հանգէպ Հաւատքը զուցէ 

անհրաժեշտ էր իր մանկութիւնը ապրող 

մարդկութեան մը Համար՛. Գիշերոլան 
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անդոհանքը մեղմելու, եւ տառապանքը 

ամոքելու Համար , կրօնքը օրօրի մը պէս 

էր : \ԼյԱօր յ այգ Հաւաաքը վտանգաւոր 

է , որովհետեւ մարգը կը մզէ դասա լը– 

քու թե ան , թո յլ չի աար որ մարդկու-

թեան զարգացման իր մասնակցութիւնը 

բերէ ։ « Ա ս տ ո ւ ա ծ , - - կ՝ըսէ 3 7 – ա մ ե ա յ 

Նկարիչ մը, — մարգոց վատութիւնն 
է » ։ 

Բրիստոնեաները այս տեսակէտին կը 

պատասխանեն, ըսելով, որ եթէ կրօնքը 

մասամբ կրնայ արգելիչ ԸԱալ, Հաւաա-

քը սակայն այգպէս չէ, «լ իրենց Աս Աւ-

լածը այնքա՛ն կը սիրէ մարգը, որ ա– 

նոր յանձնած է աշխարհը, դաշինք կըն– 

քած է անոր հեա ու մեծագո յն աղա տոլ– 

թիւնը թողած է անոր. զինք մերմելու 

ազատութիւնը է Եթէ այս կէաին մ ԷԼ 

թիւրիմացութիւն կայ էայգ թիւրիմացու– 

թիւնը այնքան փխրուն է , որ բոլոր կող-

՜մ եր ու իւմանիստները, Հաւատացող կամ 

անաստուած, ընկերվարական թէ ազա-

տական , այսօր , կամայ—ակամայ իրարու 

միացած են՝ գիմակալելու Համար վ ր ֊ 

տանդը ընկերութեան մը, որ կը սպառ– 

նայ ուրանալ մարգը զայն վերածելով 

արտագրութեան ել սպառումի միԼոցի 

մը։ 

Անարգը չի Համակերպիր կամ դէշ 

կը Համակերպի այս փոփոխութեան ւ 

Բ այց ինքղինք վտանգի մ ԷԼ կը զգայ։ 

ՄաՀուա՛ն վտանգինւ Ե՛ւ առարկա յա– 

կան, ե՛ւ վերացական իմաստով ։ 1969–^ 

ամառը, Աթոքհոլմի մԷԼ տեղի ունեցաւ 

Հալաքոյթ մը։ Ներկայ եղան երեսունի 

մօտ գիտնականներ եւ մտածողներ է Ա— 

նոնց մԷԼ՝ Վ^՚Յ Նոպէլեան մրցանակա– 

լոր յ ինչպէս բնագէտ Լին ուս Փաւլինկ , 

կենսաբան <իագ Մոնօ, գրագէտ Արք^իլր 

Բէօսթլեր , ազգաբան ՄարՀըրէԹ Ա՚էա 

եւ կենդանաբան ԲոՆրատ Լորենց է Ասի-

կա եղաւ վախի խորՀրդամ՜ողով մը։ 

Մ ասնակցողները Հարց տուին, թէ մար-

դը ինչպէ"ս կրնայ ապրիլ գիտական գա-

րուն է ինչպէ*ս պիտի գիմակալէ գիտա-

կան յառաԼգիմոլթեան կարդ մը անխու-

սափելի Հետեւանքները է 

Նման Հարց մը տալ, կը նչանակէ 

ընգոլնիլ, թէ մ արդը իսկապէս խաղին 

տէրը չէ ու գերը թողած է թեքն իքին ։ 

Բոլոր երեւոյթները ցոյց կու տան, թէ 

թեքե իքը այսուՀ ետեւ իր մղումը չի 

ստանար մարդէն ։ Եթէ թ^Ք^իքԸ կը յա– 

ոյսԼգիմէ՝ այդ կը կատարուի իր սեփա-

կան պաՀաՆԼներուն մղումով։ 

Ապագային նկատմամբ, 2 0 0 0 թուա-

կանի ամերիկեան Ակադեմիայի անդամ 

ապագա յարան Զ"քիկնիել Պբզեզինսկի 

ապաՀովոլթիւն չի Ներշնչեր երբեք ։ Կը 

բացատրէ, թէ պիտի մտնենք մարդկա-

յին պատմութեան մէկ Նոր փուլին մ ԷԼ. 

« թ ե ք ն ե թ ր ո ն ի ք » դարը, որուն մ ԷԼ մեր 
ընկերութիւՆՆերը պիտի ձեւակերտուին 

Հմչակութապէս , Հոգեբանականօրէն, 

ընկերայնօրէն եւ տնտեսականօրէն թեք– 

նիքի ել ելեկտրոն իքի ազդեցոլթեան 

տակ, յատկապէս օրտինաթէօրներու. եւ 
Հաղորդակցութեան դրութեան միԼո– 

ցով> » Այս ընկերութեան մէջ , «մարդ-
կային վարմունքը պիտի դաոնայ նուագ 
ինք նսւրուխ եւ նուագ խորհրդաւոր, ա– 
ւելի նշդորոշ հւ հնթակայ կանիւամը– 
տսւծուած յայտագրի մը»: 

Տնտեսագէտներէն , ըն կերա բանն ե– 
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բէն եւ ապագա յաբաննեբէն չաա աոաք, 

Առա Հին ՀամաշխաբՀայէն Պատերազմի 

օրերուն, վւրակացի փոքր Հրեայ մը, 

գբասենեակի մ ի Հակ պաշաօնեայ , Ֆրանց 

՚Բաֆքա անխնայ եւ աբտայայաիչ &ԸՀ՜ 

մաբաութեամբ մը նկաբագբահ՛ է մար-

գոլն կեանքը ել անգոՀանքը առատու-

թեան , արտագրութեան եւ սպառումի 

ընկերութեան մ ԷՀ, որ մերն է \ 

Նոյն եղերական եւ յուսահատական 

Հաստատումին յանգած են նաեւ Բա– 

միլի , Պեքէթի ել իոնեսքոյի նման գրա-

գէտներ ել թատրոնի մարգիկ յ Գուցէ ոԼ 

մէկ ատեն, մարդուն ձայնը, գրականու-

թեան, մտածումի եւ արուեստի ձայնը 

այսքան յոռետես եղած է ։ Փիլիսոփա-

յ ութ ի ւն , գրականութիւն եւ թատրոն 

սովորաբար յանգած են ամէն բանի ան– 

խոլսափե լիօրէն փուճ ըլլալու եզրակա-

ցութեան, կեանքի անսահման տխրու-

թեան , բացարձակին եւ անէութեան բը–~ 

նազանցութեան ։ ՈրովՀետեւ, տարակու-

սելի չէ միա՛յն մարդուն գոյութեան ա– 

նըսաուգութիւնը եւ անոր խոր ձանձրոյ– 

թը։ 

Ուսանողական ապստամբութիւննե– 

րը, որքան ալ մտացածին, որքան ալ ա– 

Հաբեկշական ըԱան երբեմն, միաժամա-

նակ կը Հանդիսանան անանձնական աշ-

խարհ մը, «թեքնեթրոնիք» գարաշրՀանի 
ենթակա յութիւնները մերժելոլ առոզՀ 

կեցուածք մը։ 1964—^1՛, Պերքլիի ամերի-

կացի ուսանողներուն ապստամբութիւնը 

սկսաւ փիլիսոփայութեան ուսանող Մա-

րիօ Աալիոյի Հետեւեալ խօսքերով՛ « Կ ա . 

գայ պահ մը, երբ մեքենային աշխա-
տանքը կը դսւո-նայ այնքան ահոելի, որ 
պարզապէս կարելի չէ դիմանալ այլեւս– 
սա նուագն կարելի չէ լոսւ շարունակել։ 
Մեքենային պատասխանատուութիւնը 
ունեցող մարդոց եւ անոր տէրերուն 
պէտք է հասկցնէք, թէ այդ մեքենան 
պիտի չաշխատի այլեւս, եթէ դուք ա– 
գատ չըւլաք»: 

Այս կէտէն մեկնելով, կը ծագին 

Հարցականներ . եըՀանկութիւնը ըմբռնելի 

պիտի ըԱա*յ «թեքնեթրոնիք» դաըաշըր– 

Հանինւ Ու եթէ երՀանկութիւն գոյու– 

Կ Ա Պ Ր Ի Է Լ Մ Ա Ր Ս Է Լ 

թիւն շունի, ինչո՞ւ ապրիլ յ իԴն* բանի 

կր ծառայեն գործը եւ ազատութիւնը ։ 

Ու ես՝ մարգս, ի՞նչ կ՚ընեմ Հոս ։ Աչ– 

խարհ ի՞նչ իմաստ ունի : Կը պատահի , 

որ մարգիկ կը նկատեն պատասխանը ի– 

րենք իրենց մ ԷՀ եւ իրենցմով գտնելու 

անկարելիութիւնը ։ Ու կը պատահի որ 

կը գտնեն զԱստուած, պէաք կ՝ ունեն ան 

Աստուծոյ , ծարաւ՝ Աստուծոյ ։ 

Անշուշտ, ինչպէս կ՚ընդգծէ քրիս-

տոնեա յ փիլիսոփա յ կապրիէլ Մարսել, 

«ըստ երեւոյթին, իրաւունք չունինք ը– 
սելու, թէ ամէն դժգոհութիւն կ՚ենթա– 
դրէ վեհագոյնի ձգտում մը»: Նմանա– 
պէս, քրիստոնեաները շարունակ կը յի– 

շեցնեն, թէ իրենց Աստուածը չ՛ուզեր 

իր յաղթանակը Հաստատել մարդուն 

պարտութեան վրայ։ Բայց Աստուծոյ 

Հարցին նշանները գոյութիւն ունին ։ 

Շարժանկարի , արուեստի , գրականու-

թեան մէՀ։ ձանձրալի պիտի ըլլար զա-

նոնք թուել ։ 

Եկեղեցւոյ մարդիկ կը վախնան , որ 

Աստուած իսկապէս մեռած րլլայ, քանի 

որ «անոր գոյութեան մասին վէճ չկայ 

այլեւս»* 1>նչ որ ճիչդ չէ * 21-ամեայ 

քարտուղարուհի մը կ՚ըսէ՛ «Ունիմ բ ա -
րեկամներու խումբ մը, տզաք ու ազ– 
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ջիկներ: Ջէք հաւատար, րսւյց երբեմն 
կը պատահի որ վիճինք Աստուծոյ գո-
յութեան մասին։ Ես, չեմ գիտեր։ Կ՚ու– 
գէի որ գոյութիւն ունենար»: Ջեռնարկի 
անօրէն մը, տարեկան , կ՝աւելցնէ . 

«Երր մէկու մը հետ իոր վինսւբանու– 
թիւն մը ունիք, դժուար է ի վերջոյ 
չհսւսնիլ գերագոյն մտահոգութեան»: 

Անտրէ Մաչբօ, 1967-^ե Գարցա– 

պընգուելով ֆրանսական սլա ակեր աս– 

փ ի լռին կողմ Է , կր յայտարարէր , « Ա ր -

դի քաղաքակրթութիւնը կը փորձէ խեղ-
դել ենթակայութեան զգացումը — թ^էհւ 
երբեք չի կրնար խեղդել, նոյնիսկ ուիս– 
քիի մէջ — որ իրմէ շատ գօրաւոր է , ու 
կը կարծէ, թէ այսպէս կրնայ շարու– 
նակուիլ: Արդ, ես համոզուած՝ եմ, որ 
այսպէս չի կրնար շարունակուիլ: Կա՛մ 
այն է որ մարդկութիւնը կը գտնէ նոր 
վեհութիւն մը, այսինքն նոր համաձայ-
նութիւն մը ենթակայութեան զգսւցոս– 
մին եւ, ըսենք, քոզմոսին միջեւ - կո-
չեցէք ինչպէս որ կ՚ուգէք - ել կամ կը 

ծնի նոր կրօնք մը, ինչ որ նոյնին կը վե-
րադառնայի : 

Աստուծոյ վերարերեալ խնդիրը Ա– 

բեւմուտքէն Արեւելք կր ցատկէ է Ամե– 

րիկեան Համալսարաններու. մէք, Հար–* 

ցախոյղ մը ցոյց տուաւ 4 թէ ուսանողնե-

րու 8 0 առ Հարիւրը կրօնական Հաւատ-

քի մը սլա Հան Լյա կ*արտայայտէ է Ամե– 

րիկեան « Թ ա յ մ » շաբաթաթերթը, որ 8 
Ապրիլ 1966–^ իր կողքը յատկացուցած 
էր «Աստուած մեռա՞ծ՛ Է» Հարցումին , 29 
Գե կտեմ բեր 1 9 0 9 – ^ ^էոՂՔՐ տրամադրած 

Է «Աստուած յարութի՞ւն կ՚առնէ» Հա-
կառակ Հարցումին եւ կը թուէ նշաննե-

րը կրօնական Վերանորոգումի մը է 

Գերմանիոյ մ ԷԼ, «Տէր Շթիկըլ» շա-
բաթաթերթին Համար 1907–^ վերքերը 

կատարուած Հարցախոյղ մը Հաստատած 

Է, որ չափաՀասներու 8 6 առ Հարիւրը 

կ%աղօթԷ : Նոյն երկրին մէք, փիլիսոփա յ 

Մաքս ՀորքՀայմըր, որ մարքսիստ ուղ-

ղութիւն ունի եւ կը ն կա տուի ապստամ-

բական շարժումին ներշնչողը Համալսա-

րաններու մէք, 1970–^ սկիգբր « Շ ր ի կ ը – 

լ»–^ շնորՀուած Հարցաղրոյցի մը մէք 

կը յայտարարէ, թէ պէտք է դառնալ 

Աստուհ ոյ եւ աստուածաբանութեան* 

կարենալ չէզոքացնելու Համար Համրող– 

ՍԻ1ԵԱՎՍԿԻ 

մ\ ց ւ է Տ 6 ճ Եգ 
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Հովի՛ն փլանաւոբոլած ընկերութեան* 

պայմանները է 

Աակայն ամէնէն զարմանալի նշան-

ները գուցէ կու գան Արեւելքէն ։ էու– 

կոսլալիոյ մ ԷՀ, 1969–/՛*» «Պօրպա» թեր-
թին կողմ Է Հրատարակուած Հարցախոյ– 

ղի մը Համաձայն, չափաՀասներուն 3 0 

աո Հարիւրը կը յայտարարեն, թէ Հա-

ւատացեալ ենք ինչ որ արՀամարՀելի 

թէւ մը չ է , նկատի ունենալով անաստ– 

լած քարոզչութեան ալիքը , որ իքալ այգ 

երկրէն վրայ է խորՀրդային Միութեան 

մ ԷՀ, մինչ «Սովետս քայա Ռոսխս» կը 
յայտնէ , թէ Հաւատացեալներուն 2 0 աո. 

Հարիւրը երիտասարդներ են, «Կոմսո– 

լքոլօքայա Փրաւ ֊տա» կը մտաՀոգուի, թէ 
«եկեղեցիներու փակումը Հաւատացեալ-

ները անաս տուած ի չվերածեց* է Աինիա– 

վրսկի , բանաստեղծը, որ բանտարկուե-

ցաւ , Արեքսանդբ Աո լմեն ի ցին , «ԱաԱքի& 

շրչանակ»–^>ձ եւ «՝ք*աղ ցկեդասւր նհրա. 
Սւաւլաւարյ–^ վիպասանը, նաեւ ուրիշ-

ներ կը վկայեն, թէ Աստուծոյ ի*նդիրը 

ոուսական գրականութեան Համար նոր 

գ լոլխ—գործոցներ կը ներշնչէ յ 

կը մնայ իմանալ անունը Աստուծոյ է 

որ այսպէս ամէն կողմ է կ՝ ուղուի : Աստ– 

ւածպաշտութեան աստուածը, լուծում 

եւ պարապութիւն լեցնող , ամ էն էն աւե-

լի Հ ալանա կանո ւթի ւն ունի ։ Տակաւին 

ոչ մէկ բան կ՛ար տօնէ ըսելու, թէ Եկե-

ղեցիները , կառչած իրենց վերանորոգ-

ման եւ զբաղած իրենց կազմակերպչա-

կան խնդիրներով, պիտի կրնան այս 

ձեռնոցը վերցնել յ ի վ^րՀ"յ պիաի յաղ-

թանակէ աստուածպաշտութեա՛՛՛ն աստ-

Լածը, թէ այն Աստուածը ք որ Եկեղե-

ցիները կ՛ուզեն ծանուցանել ։ 

Եթէ անշուշտ նոր անաստուածու-

թիւն մը չծնի ՛. 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Գ — ԳՒՐն ՈՒՐԻ՛Շ ԳԻՐ, ՋՈՒՐՆ Ո1՝Ր1>՚5 Տ Ո Ւ Ր ՝ ՍԱՅԱՏ–ՆՈ֊Լ11 

Սխալ Հասկցուած բան մը եւս կայ Աայաթ–\,ովայի մէք, զոր Հարկ 
է քսւնանք ոլյԼղել: 

Վէճ չի մնար, թէ Աայաթ֊Նովան բաց աո.ի կ լուսափայչում ով մ եծ 

աստղ մըն է ամբողչ Հայ բանաստեղծութեան երկնակամարին ՛էր այ, ես ար-

քայ մը՝ աշուղներու աշխարՀին մէք, ինքն իսկ է Հա շուղ* կոչումին իրական 

տէրը, Ժողովրդային խաւերու մէք « Խ ա լ ի ի ն ո ք ա ր » % ^ ա / ^ միանգամայն ար-

քունի եւ իշխանական մէքլիսնեբոլ թագը ։ 

Եւ անհասկնալի չէ , ո ր ինքն աչ գիտակից է իր այգ բացառիկ դիր-

քին, Հարուստ չնորՀներուն ել ստեղծագործ ուժին է Ժողովուրդին մէք 

կանգնած, բայց բոլորին ուսէն վեր Հասակով տիպար մըն է ան աշուղներու 

մբցաՀանդէսին մ է ի Ու կարծէք քիչ մըն ալ աչխարՀին այդպէս Վեր էն կը 

նայիդ։ Կ՝ըսէ ո լ կը կրկնէ զանազան ոճերով. 

«Հեոու աեզացէն գալիս իմ, խելքի ղարար շահ իմ բհրի, 
Հիւնրէս լիքն է անգին լալով, նսւվահիրնուն գահ իմ բերի. 
Հինդու մէջէմէն դուս եկած՝ դըմէթով մար-ահ իմ բհրի»: 

«Իեոներն վրայ չի գալիս, հակերս է սիլա-սիլա, 
Անաակ ծովի մէջէն հանած ակներ ունիմ լալ ու թիլա» : 

մ\ցա Տ 6 ճ Եգ 
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կամ այն ճակտկ-ճակատ պարծանք իօոքեբը, որոնք յաճախ կր կրկնուին. 

«Ամէն մարթ չի կա նայ խըմի, իմ ջուրն ուրի՛շ ք բէ6 է . 
Ամէն մարթ֊ չի կանայ կարդա, իմ դիրն ուրի՛շ դիրէն է » ։ 

«Րունիաթս աւագ չիմանաս, քարամէն, քարուկրէն է , 
Սալաւի պէս՛ աււանց ց ա մ % . դուն շուտով խարաբ(*) մի՛ անի»։ 

Գեաւ՝ աւելի բարձրաթռիչ Հայեացքով՝ Աայաթ֊Նովա կ՝ըսկ , թկ ինք այս 

աչխարՀ իՀած անցաւոր բայց անգին ուխաաւոր Հ ի ՚ լ ր մրն ք, որուն կարճ 

այցը պկաք կ գուրգուրանքով ընգո լնուի * 

«Վունց որ կարօտ մի ուխաաւոր* դո՜ւյլդ է եկել Սայաթ-՚եովէն, 
Ա՛նց է կացի ամէն դարպաս, ամէն արդիլ՛ Սսւյաթ-՚Նովէն»: 

«Թէ վուր կորցրիո՛ էլ չի գանի նորից մէկ կ Սայաթ-էովան, 
V11 մի հատ էր աշխարհ եկաւ քանց մէ ղարիր եիւրի նըման»: 

Ու բացարձակ վստահութիւն ունի, թկ իր արժէքը ժայռի նման տե-
ւական կ • 

«Որքան դուգէ քամին փըչէ մեծ ուժով, 
Ժ»եո քարամէն յիժ կա նա մի բան տանի»: 

Բայց ուղի՛ղը իմանանք. բանաստեղծի այս ար գար ինքնագիտակցում 

թիւնր պարծանք ու Հպարտութիւն մը չկ երբեք, այլ ներքին արժանիքի ճա-

նաչում մը, որ իրեն ինքնավստահութիւնը կոլ տայ կոչում զգացող առաք-

եալի մը։ Աշուղի այգ ինքնաճանաչումը նման կ Տիսուսի յայտարարած ճըշ– 

մարտութեան, թկ «Արքայութիւն իմ չ է յայսմ աշխարհէ»: — իմ բերած 
արքայութիւնս այս աշխարհին ծանօթ արքայութիւններկն տարբե՛ր արքա-

յութիւն մըն կ, Հոգիի ու լոյս ի ու սիրոյ արքայութիւնն կ։ 

Նմանապկս՝ աշուղը իր մԷ9 գի՛ւտը ըրած կ թանկագին Հոգեկան աշ-

խարհի մը ք եւ ասիկա՝ ո՛չ թկ զինք ան չատելու մարգերէն, ու վեր գասելոլ 

Համար աշխարհ էն , այլ աւելի՛ եւս մօտեցնելու Համար մարգերուն, ու էխալ– 

խ»–ի բազմութեան, որպկսղի բոլորովին բաշխուի իր այգ անմահական Հու-

րը, ուր որ Հարսնիք կայ, ուր որ սուգ կայ, ուր որ զրոյց ու սկօՀպկթ ։ 

Արգ, ի՛՛նչ կ այն տարբերութիւնը, որով Աայաթ–%ովան կը զանազան-

էի »ւԲէէ բանաստեղծներէ ։ Իր այգ «ուրիչՀութիւնը, բանաստեղծը ինքը չկ 

միայն, իր Հանճարը չկ պարզապէս, այլեւ իր բերած նո՛ր մէկ ըմբռնումն 

կ կեանքի ու բանաստեղծութեան, նոր մէկ մեկնաբանութիւնն է աշուղու-

թեան ։ 

Նոր ըմբռնում ու նոր մեկնաբանութիւն՛ որովՀետեւ՝ իբմէ առաՀ ե– 

գած էին եւ իր օրով ալ կային ուրիշ տաղերգուներ, որոնց սակայն ըմբըռ– 

նումն ռւ մեկնաբանութիւնը սւրի՚չ էր կեանքի ու բանաստեղծութեան մա֊ 

( * ) Տ հ ^ ի ր ն է ր Է ն ոմանք ա-նին €խաբայա ք՛աւը, որ չի յարմարիր համարի, 

է ը ս ա յ ի * " ™ * » յ « պԻ-Ի ս ւ տ յ . 

ւ ա Ա Շ ամսսր է հւ շոսւավ է * » * * » * » 
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սին ։ Աայաթ-Նովայէն աոաք ապրեր էին ու երգեր՝ մ ի թագար ու տաղա-

սացներ , չարք֊չարք սերունդներով, որոնք սքանչելի բանաստեղծութիւններ 

տուեր Էին աշխարհին ։ 
Ան մա Հ տաղեր գրած Էր, օրինակ, "Նահապետ Գոնչակ. 

«Սրտիկս Է լալուկ տըղայ, 
Լայ օրն ի բուն քեզ կ՛ուզէ, ես ի՜նչ նար անեմ»: 

Ուրիշ Հսկայ մըն Է Ֆրիկ , ան աչ իր մեծութեան դիաակից . 

քՖրիկ ի՞նչ հող է , կամ մոխիր, 
Որ հանց գոհար թան շարէ նա* 

Այն թազային եմ նքմսւնի* 
Որ փոքր որսի ո՛չ հաւանի»: 

կամ գոհար խօսքերը Խաչատուր կեչառեցիին* 

«Աշխարհս էր ի ծով նըման, 
Զիս ի վայր տարաւ յանդիման* 

Սէրն էր անդընդոց նըման, 
Զիս ի խոր քաշեց փոշիման»: 

Ել Յ ո վ հ ա ն ն է ս Թ լ կ ո ւ ր ա ն ց ի ն , որ ինքղինք էխել* ալ կը կոչէ՝ եկեղե-

ցական սքեմի տակ սիրոյ երգեր տալր արդարացնելու Համար է Եւ ասոնց 

նման յիսուն եւ Հարիւր ոլրիչ երգիչներ, Մկըաիչ Նաղաշ, կոստանգին Եր՜ 

ղրնկացի, ՏովՀաննԷս Պլուզ, եւ շատեր, եւ Գրիգոր Աղթամարցի* որ կ՝երգէ • 

«Գինով եմ, զինով, հարթել եմ սիրով, 
Ցերեկս արեավ, գիշերս երազով»։ 

Ու մանալանդ Աայաթ—Նովայէն անմիքապէս աո. աք եկած ՛ Ն ա ղ ա շ Ց ո վ – 

նաթան, «Գիւրջիստանի գիւզալներուն» երգիչը, որ ըստ մեղի՝ կը կազմէ 
րուն փոխանցման օղակը տաղերգութենէ դէպի աչուղոլթիւն , զմայլելի տա-

ղեր ունի • 

«՛Բո ձեււօքըն ինձ գիր ես գըրել, 
Մեխակ ա. շաքար մէյը լըցըրել, 

— Հիւանգ էի ես* ողջացայ, զալում, 
Վշտած էի ես* հեշտացայ , գալում» ։ 

Համեմատութիւնները պահելով, ուրեմն, ըսելու ենք, թէ Ա ա յաթ-

՛է, ո վան իր մամանակներ ո ւն մ ԷԼ աոանձին կանգնած միակ աչուղը չէր : Եղած 

էէն իրմէ աոաէ ալ ու պիտի ըԱային իրմէ ետքն ալ Հայ երգի Հանճարներ ։ 

Յանկարծակի ել անապատական ամայութենէ մը ծագած աղրիլր չէ Աա– 

յաթ-Նովան: Ժ Է ֊ Ժ Ը • դարերը ունին նոր չունչով Հայ երգիչներէ 

Սայաթ֊Նովան Հոլրիշ» Է սակայն, ոլ միւս տաղերգուներէն կը զատ-
՛՜է երկու տեսակէտներով. 

— Նախ, մեզի ծանօթ միւս բոլոր տաղերգուները միայն գ ր ո ՛ ղ տա– 
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զերգուներ են ւ Իրենցը միայն գրուած բանաստեղծութիւն է , ել. առաւելա-

պէս «իմաստութիւն» փնտռողներուն ուղղուած՝ ղանոնք ճշմարտութեան ու 

րարի կենցաղին առաքնորդելոլ Համար , ել ո՛չ թկ ժողովուրդին ուղղուած 

բանաստեղծութիւն՝ ժողովուրդը երջանկացնելու Համար՛. Մինչդեռ Աայաթ 

–՛հովան իր երդը ո՛չ միայն կը ստեղծագործէ ու կը գրկ , այլ միանգամայն 

կ՝երգկ ու մանալանդ կը նուագէ : իրմով բանաստեղծութիւնը կը վերածուի 

կ ե ն դ ա ն ի ե ր դ ի մը, ուրախութեան ու խնճոյքի տաք միջավայրին մէջ ան֊ 

միջականօրկն յօրինուած ու երգի ու երաժշտութեան վերած ուած բանաս-

տեղծութիւն, որ զայն մտիկ ընողը կը քաշէ ու Հետը կը տանի երջանկութեան 

աշխարՀին ։ 

Իրմո՛վ կ , որ կը ստեղծուի ճշմարիտ ա շ ո ւ ղ - տ ի պ ա ր ը Հայ բանաստեղ-

ծութեան մկջ, տիպար՝ որ յօրինող կ եւ յօրինածը միանգամայն իր ձայնով 

Ու նուագովը կենդանութեան բերողը ։ իր վրացեբկն մկկ երգին մէՀ կ՚ըսէ ՚ 

«Ասւյաթ-նովան ե մ , ուժս ձայնիս մէ յըն է . 
Սաղն անուշ է , տէրն անուշ է , իւաղն անուշ է » ։ 

- • Ս այաթ—՚քյովան տաղեր գուն եր էն զատորոշող մի՛ւս տարբերութիւ-

նը աւելի Հիմնական կ՛ իր բանաստեղծութեան գլխաւոր թ ե մ ա յ ի ն տարբե-

րութիւնն կ ։ Նախընթաց տաղասացներու կեդրոնական նիւթն կր կեանքի 

բ ա ր ո յ ա խ օ ս ա կ ա ն փ ի լ ի ս ո փ ա յ ո ւ թ ի ւ ն , իմաստուն խրատ ու բարի յորդոր ։ 

Էլ այս կեդրոնական գիծին լուսանցքի՛ն վրայ կր միայն, որ անոնք երբեմն 

կը Համարձակկին անՀատ մարդու անձնական յուղումները եւ սէրր աբտա– 

յ*»ւյտող աաղեր ղրել, ինչպէս նմոյշնեբ կարդացինք վերեւ։ Մինչդեռ Աա– 

յաթ—Նովան բոլորովին ա ն ճ ա տ մ ա ր դ ո ւ ա ն ձ ն ա կ ա ն յ ո ւ ղ ո ւ մ ն ե ր ը կը դարձնէ 

իր երդերուն բուն ու գլխաւոր թեման, ու բարոյախօսականը կը թողու լու-

սանցքի վրայ ։ 

Հայ բանաստեղծութեան թ ե մ ա ն ե ր Ո Լ տ ե ղ ս ւ շ ր շ ո ւ մ մը կը կատարուի 

Ա ա յաթ–\ո վայով. ինչ որ լուսանցքի վրան կր՝ կեդրոնակա՛ն կը դառնա յ , 

եւ ինչ որ կեդրոնա կան կր՝ լուսանցքին կը սաՀի ։ 

Ու ժամանակի ազգային մթնոլորտին պաՀանքն կ թեմ աներ ու այս 

աեղաշրջոլմը։ ժողովուրդներ՝ Մ ի Հին դարերու սելճուգ, թաթար, պարսիկ 

արշաւանքներու աւերիչ Հեղեղներուն տակ գարերով կծկուած գ ճնշուած, 

ինքնամփոփուած, իրենց մտածումին ու երգին նիւթն կին ըրած միայն գէ-

պի Հոգեկան ու բարոյական աշխարՀ խորասուզուող զգայնութիւնները։ 

Ժ Է ֊ Ժ Ը * գարուն սակայն, երբ պարսիկ-օսմանեան Հակամարտ ուժերը 

իրենց Հաւասարակշռութիւնը գտան ու երկիրը կովկասեան ժողովուրդներու 

ազատագրական շարժումներով քիչ մը ազատ շունչ ու բարի արեւ տեսաւ% 

ա ն հ ա տ մ ա ր գ ա ր ա ր ա ծ ի ճնշուած-բանտուած յուղումները յանկարծ պոռթ-

կում մը կունենան դէպի զուարթ, ուրախ կեանք, ձմեռկն ետքը ծաղկող 

առաջին նշենիին պկս : ժողովուրդը չ՛ուզեր այլեւս միայն գրուած մունջ բա-

նաստեղծութիւն կարդալ, կ՚ուզկ երդուած հ ն չ ի ւ ն բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ թ ի ւ ն լսել 

ել ապրիլ ։ 

էլ. անՀատ մարգ էակին այգպկս ինքնիբ արժէքը ճան շնա լուն ծագ֊ 

կուն մկկ յորդումն կ աՀա Աայաթ-Նովան ։ Իր Հայերկն երդերէն մկկ.* մկէ 

( 2 1 ) . Աայաթ֊Նովան ինքը կ՝ը*կ իր երդերու արժէքին մասին, թկ եօթը 

իմաստուններուն խօսքերկն աւելի Հղօր են իր ամէն մկկ Հնչիւն տողերը՛ 
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«՚Բանց եօթն իմսւստասիրացըն շատ է 
էս քո Սայսւթ-Նովու ջանքերը մէ-մէկ»: 

Եւ աՀա ՛Ա՛րար լրացնող այգ երգի ու զգայնութեանց մէքն է , որ Աա– 

յաթ-Նովան գիւաը կ՝Ր^Է իր բացառիկ արուեստին ւ Կա ճանչնայ մարդկային 

այս նոր թեման ու յուղումները արտայայտելու, ընդունակ սքանչելի գոր-

ծ՜իքը , որ է ք ա մ ա ն չ ա ն , եւ ամբողք անձովը կը փարի իր քամանչային է Կը 

յգտնէ, թէ իր մատները քամանչային Վրայ խաղալու պաՀ ուն աւելի դիւր աս 

ու լման կրնան արտայայտել իր սիրտին ղգայնութէււնները, քան (Կուղթի 

Վրայ գրելու պաՀ ուն, ինչ որ միայն կ ընէին նախկին տաղերգուներ I 

ԱՀա ինչո՛ւ այնքան սիրագորով կը գրկէ իր քամանչան ել անոր 

խանդակաթ գովքը կ՝եբգէ ։ քամանչան այլեւս աչուղի անձին մէկ ան բա մ ան 

մասն է ու Հանճարին Հարաղատ թարգմանը \ Այդ քամանչան վբոլոր աեսակ 

սաղերոս մէք ամէնէն բարձր գովուահն էդ : Ան վգողալներով բոլորուահ՛ մէք– 

լիսներոլ կէսն է»։ Ան է, որ «տխուր սիրտերը կ ՚ուրախացնէ» , ու չատերն 
ալ կը լացնէ յ քամանչան «անուշահամ դինւով լեցուն ոսկի թա՛սն Է» , բազ– 
մոլթիւնները ղգացոլմի բարձրացնող օրՀնուած նուագարանը տ 

Ա ա յաթ—Նովայի այս նոր երգն ու նոր թեման ու նոր եբամչտութիւնն 

է , որ Ժամանակակիցները լման չեն Հասկնար եւ աչուղի սիրտին վիշտ կը 

պատճառեն յ «\|Ա1քազ մ ա ր դ ի կ » , նախանձ-անչնորՀներ չեն կրնար «.տեսնել 

ու Հասկնալդ նոր մողովրդային արուեստի ում՜ը։ Անոնք վարժուած են չոր 

թուղթի վրայ դրուած բարոյախօ սա կան տաղեր միայն կարդալու, որոնց 

դէմ աՀա ինք կլ աղաղակէ > 

— Իմ դիրս ուրի՛շ դիր Է, կենդանի երդ Է, իմ յուրս ուրի՛շ յուր Է , 
հոսուն երաժշտութիւն Է •«• 

էս անչուչտ ի՛նքն է , որ ունի իրաւունք, որովՀետեւ իր տուածը միայն 

բանաստեղծութիւն չ է , ինքը անձնաւորո՛ւմն իսկ է կենդանի բանաստեղծու-

թեան , որ այնոլՀետես պիտի չգա դրի մչտաՀոս աղբիլր մը ըլլալէ : 

Դ . – ՍԻՐՈՅ ԷՐԳՒՏ ՍԱՅԱՒՆՈ-ԼԱ 

Ինչպէս բոլոր աչուզներուն՝ Աայաթ-Նովայի երդերուն շրջանակը եւս 

կը կազմէ Սէրը, բոլոր գարերու բանաստեղծութեանց ու վիպերգութեանց 

գլխաւոր նիլթը, էԱչուղ» կոչումը արդէն կը բնորոչէ Հսիրողֆ , սիրակա-

Ր°ա, յափչտակուած մարգ՝ գեղեցկութեան ու լոյս ի տեսիլքով« 

Աակայն այստեղ եւս, դժբախտաբար, սխալ Հասկցուած կամ թերի 

գնաՀատուած սէր մըն է Աայաթ-Նովայի երգած սէրը է 

- Նախ, բոլորովին ճակտէ-ճակատ մերժելի է այն մեկնաբանութիւ-

նը, ըստ որուն՝ Աայաթ—Նովայի երգած սէրը զգայաբանական ապրումներու 

տարփանք ո ւ տենչն ըլլայ է 

Փառքով պէտք է յի չատակել, թէ Հայ ժողովուրդի բոլոր գարերու 

երգիչներուն ալ գործերը չեն աղար տած բնաւ մեր ցեղը չթքապատող սե-

մական ու Իրան֊թուրան ցեղերու մ արմնա պաչտ սիրոյ ըմբռնումով, ինչպէս 

կ՝արտայայտուի այդ ժողովուրդներու շարգիձձյւուձ ու թիւրքի1»ձր«էե մ է ի 

Նմանապէս՝ Աայաթ-Նովայի երդերուն մէք, Հակառակ որ զանոնք յօ-

րինած է զգայարանապաչտ թո լրանա կան մ իշավայրի մը մէք, աո եղ կամ տող 

չեն գտած կիրք ել զգա յա բանա պա չտ ութի ւն , Ուղղակի գեղոլՀիի ն գովքը 
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ըրած էր աո գերուն մէք իսկ Աայաթ-Նովան Հասուն է ու հան դարս,, ազնր– 
1 ական կեցուածքով ու ժուժկալ լբԼոլթեամբ. 

«Երեսդ նոր լ ա ճ ի նման, քանի կենայ1 կու րպռրուփ, 
Դաստամազդ Տամ չի ուզի, աոանց հիւսիլ կա. ոլորուի» ։ 

« *ու տէրն պսւզչէն ի՛՛նչ անի, քու եոտըն ււիհան իս շինի, 
*8ամին մէյըն անց է կենում, մազերդ ելքան իս շինի»։ 

«Թամամ աշխարհ պըտուտ եկայ, չըթոզի Հապաշ, նազանի, 
Ջըտեսայ քո տիտարի պէս, դուն դիվաւնէն րա՚շ, նազանի»։ 

Իր վրացերէն մէկ երդին մէլ (թիլ 1 1 ) . 

. «Ի՜նչ կուլի, հա՛ր, օրից մէ օր միր տուն զաս, 
Ուրիշների նըման չըզաս1 թաքուն զաս* 
Վերէն վար զաս, լուսնակի պէս ինձ հիւր զաս, 
Որ պատկերըդ ամէն ետտի ցոյց չըտաո, 
Ծիծեռնակի պէս մեր դոսւնէն դուրս զընաս»: 

կամ քնքոյշ երդով• 

«Գուզիմ ծեգի արեւ ըլիմ, վաո. ըլիմ, 
Ձեր րադումըն մէ շըվաքով ծա՚ո ըլիմ»։ 

Այսպէս, չար մտածումներով երբեք չարատալորուած սէր մըն է Սա յաթ-

\ովայէնը ։ 

՛Նաեւ ք ընդունելի չի թուիր՝ Աայաթ-Նովայի , այսպէս կոչուած , «Ս1Ա1-

ո ա պ ա ծ ս ի ր ո յ » տեսութիւնը, որուն կ՝ակնարկուի յաճախ գրադատներու 

կողմ է , իրրել թէ ան սիրահարուած բ//ար բարձրագահ գեղուհի ի մը, որուն 

սակայն չէ կրցած Հասնիի ել ուստի՝ իր լրումին չհասած սէրը էր սիբաը 

այրած, խոցեվէր տարտի Հկրակէ ծովուն» մէք ձգած է՛. 

ճիչդ է է որ Աայաթ-Նովայի երդերուն մ ԷԼ չատ կան տաղեր, որոնք 

«Iմերժուած սիրոյդ մը բոցավաոումները կը ցոլացնեն, բայց այգ տաղերը 

իրենց բառացի իմաստով ընդունիչը՝ չատ մակերեսային դատում մը պիտի 

ըլլար : Օրինակներ բերենք իր զանազան երդերէն. 

«Տարտս ասիմ՝ կու լան սարիր* 
Էս ի՞նչ րան Էր որ դուն արիր, 
Սայսւթ-նովուն չլնուն էսրիր»: 

«Անապ քիզ ի՞նչ զեթ եմ արի՝ կենում իս խւավ, աչքի-լուս, 
Աշխարհս աշխարհով կշտացաւ, իս՝ քեզանից սո՛վ, աչքի-լուս, 
Սիրտս լորի պէս խորվեցիր էշխիդ կրակով, աչքի-լուս, 
Ես՝ մի փոքըր նաւի նըման, քու էշխդ է ծո՛վ, աչքի^ուս»։ 

«Արի՛ բւրոս» Ւ0Աէ՛ րաոըն 
1 Օխնուի քու եկած սարըն, 

,1 . ւ ՝Բիզ վարդն էրից, ինձ իմ հարըն, 
Դու մի՛ լաց լի, ի ՚ո իմ լալու»ւ 
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«Արի՛ մէ տարաս իմսւցի, 
էշխէմէդ համաճ իմ լացի՛ 
Օրս էսպէս անց է կացի՝ 

Դարերով 
Դարերով • 

քնարով տեսայ իմ սիրական»։ 

«էնտուր աչկըս չէ ցամաքում* սիրտիս մէյըն արիւն մըՕսւց, 
էշխէմէդ հիւանդ պսակեցայ, աչկըս ճանապարհին մընաց»: 

«Գիշեր-ցերեկ ման իմ դալի՝ էշխէգ եանսւ-եանա, դողալ, 
Անդսւճ արա, մատա՛ղ իմ քիղ, մի քիչ կամա՜ց դընա, դողալ, 
Աշխարհըս ո՚Ղմ մընացիլ է , որ ինձ ա. քիղ մը նա, դողալ, 
Մակար մեռա՞ւ Աայաթ–1Նովան՛ անցանըդ խաղի՛ է կարօտ»։ 

«Եսւ՚ր, քու կարօտդ քաշում իմ անմահական (Ըրի նըման, 
Ռա՛հմ արա, դուոդ եմ եկի՝ ուչախի(*) ու փիրի նըման, 
Սէրըդ սիրտըս կէս է արել շահվսւրտարի թըրի նըման, 
էշխիդ ալաֆը ինձ վսաեց րարելական հուրի նըման» 5 

«էս էս տարտին վո՞ւնց դիմանամ, մատամ սի՜րտս ունիմ քարած»։ 

«Գիտիմ որ, հա՛ր, դուն լայիղ չիո անի ինձ* 
Գուճ թադասււր իս, ես մի խեղճ տարվիշ»: 

Այս Աքի սի աո ղեր կարդալովքննասէր ներ փնտռտուքի ալ ելած են, 

թէ արդեօք ո*վ էր անոր Հսիրաը այրող* այդ գեգուՀին, արդեօք արքունի 

քէ°չկին նստած իշխանուհի՞ մըն էր , արդեօք դասակարգային միջնորմով մը 

բաժնուած սիրուհի՛* մըն էր, արդեօք սա* , արդեօք նա" . . • չխոստովանուած 

գազանի*ք մ ը . . . Մեկնաբաններ նոյնիսկ Հերակլ թագաւորի քրոՀ Ա ն ն ա յ ի ն 

անունն ալ բերած փակցուցած են անոր սիրոյն » • • կամ 4 - 5 ուրիշ անուններ • • » 

Մենք բառեր չենք փնտռեր1 սլար զօր էն ըսելու. Համար , թէ բոլորովին 

աւելորդ է այդ մտաՀոգ փնտռտուքը, մ ան աւանդ* անտեղի ու Հասարակ 

մօտեցում մը բանաստեղծութեան տ ՈրովՀետեւ ո՛չ մէկ Հասուն տաղանդ ուզ-

զակի ու մերկ—մերկ պատկերներով պիտի տար իր ա ն ձ ն ա կ ա ն ապրումի ծալ-

քերը։ Ու Աայաթ–\,ովան ո՛չ թէ իր սեփական անձին սէրը կը պատմէ , այլ 
ի դիմաց մարդկան՝ մաթդ արարածին սիրոյ ապրումները կ՝ անձնաւոր է իր 

երդերուն մէՀ ։ ինք բոլոր սերունդներու մարգոց փոխանորդաբար կ՚երգէ ա– 

նոնց սիրո յ տառապանքները յ 

Որովհետեւ սէրը ինք տառապանք մըն է արդէն, ու Աա յաթին երգա-

ծը այդ անանձնական համամարդկային սէրն է ։ 
Պէտք չէ աննկատ անցնինք սա իրական տուեալէն, թէ Աայաթ-Նո-

վան իր երգերը յօրինած է Հասուն տարիքին , առն ուա զն 40-50 տարեկանին, 

այսինքն ամուսնացած, ընտանիքի ու չորս գաւակներու տէր սիրագորով 

Հայր մարդու մը վիճակին մէՀ։ Ու կարելի չէ Հաշտեցնել իր այդ կեանքի 

լրջութիւնը — որուն ինքն իսկ կ՝ակնարկէ, թէ ինք բարձր դասէ մարգոց 

մէջ ալ սիրուած ու յարգուած էր, որովՀետեւ գիտէր մարդկանց առջեւ ինք-

զինք լաւ ոլ լուրջ պաՀել այդպիսի խենթ սիրերգութեանց Հետ >.. Ուս-

տի՝ ուրիշ մեկնութիւն չենք կրնար տալ, բայց թէ այդ երդերը անձնական 

(•) Սիւալ է կը կարծենք գարձեսւլ, ձե*«գիր0երու. գործածած <»<<•/»> րայւը։ Կը 
յարմարի մի այծ աւչաքա ր–&չու& իմաստը: 



Բ Ա Գ Ի Ն ----.-^^^...^^^^^^.. 59 

սիրահարութեան մը ալեկոծումները չեն, այլ պարզապէս մարդկութեան 
տառապալից սէրը անձնաւորող ճչմարիա արուեստ, 

Փանալանգ սա պարագան, թէ ինք կ՝ եր գէր մարգոց մէջլիսներՈԼՆ 

մէք, ել այգ մարգոց Համար, ու երրեք պաաչաճութիւն չկար, որ ան Հոն իր 

անձնական սիրոյ խոստովանութիւններ լնէր, կամ թագաւորի պալատին մէք, 

թագաւորին աո քել. կանգնած՝ թագաւորի քրոք Հանդէպ իր սիրահարութիւ-

նը երգէր . . . 

Արգ եթէ Աայաի 1—Նովայի տ՛ուած գեղեցկութեան պատկերի ետին 

ա ն հ ա տ կ ի ն մը չկայ, ուրեմն ո րքան կատարեալ կը ներկայանայ անոր ար– 

լեստը այնպիսի Հարազատ գոյներով ի տ է ա լ կնոջ պատկերը տալուն մէք։ 

իր երգած սէրը մարմնականէն վեր , նուրր ու վսեմ ազնուական սէրն է , 

այստեղ նաեւ փաստը, թէ ան իտէալ կնոք ու գեղեցկութեան պատկերն է , 

որ կը պաչտէ : Գերագոյն յուղումով կու տայ այդ գեղեցկութեան նկարա-

գրութիւնը • 

«Աշխսւրհումըս ախ չիմ քաշի* քանի վուր յա՜ն իս ինձ համա, 
Անմահական ջրով լիքըն օսկէ փնջսւն իս ինձ համա, 
Նստիմ վրէս շուաք անիս, զարթսւթ վըրա՜ն իս ինձ համա»: 

«Մէշքըդ սալրու ջինարի պէս, ռանգըդ փռանգի ատլաս է , 
Լեգուդ շաքար, պռօշդ մարմար, ակռէքըդ մարգրիտ ալմաս է , 
Օսկու մէջըն մինա արած՝ աչկհրըդ ակնակապ թաս է ՛ 
Պատվական անգին ջավահիր1 լալ րաթէշխան իս ինձ համա»: 

«Վրէդ շուռ գամ թլրուլի պէս, սիրով սէյրա՜ն իս ինձ համա»: 

իրական Հայեացքով՝ իր նկարագրած գեղեցկութեան պատկերը մեր 

աչխարՀին մէք մարմնապէս գոյութիւն չունեցող էակի մը պատկերն է։ Մար-

դու միայն սիրտին ու եր աղին մէք գոյութիւն ունեցող գեղեցկութիւն մըն է , 

աննկարագրելի լուսափայլում մը, մ ի ր ա ՛ ժ մը, 

«Եա՚ր, քիգ ինչո՞վ թարիֆ անիմ, աշխարումըս թան չըմընսւ՚ց, 
Կրակէ ծովէմէն դուրս եկած՝ ոաշտ ջէյիրա՜ն իս ինձ համա»: 

«կումաշ ասիմ՝ շուրհղէն է , կու մաշի, 
Ջէյրսւն ասիմ* շատ մարգ քիգ հետ կու եաշուի. 
իաս վո"ւնց թարիֆ անիմ, միրա՜ իս, գոգալ»: 

«Թէ մանիշակ ասիմ՝ սարեմէն կ՚օսին, 
Թէ ջավահիր ասիմ՝ քարեմէն կ՚օսին, 
Թէ որ լուսին ասիմ՝ տարրեմէն կ՚օսին, 
Արեգակի նման փսաա՜ իս, գոգալ»։ 

Այսպէս, բոլոր տարրերէն վեր, միայն ^ ՚ յ ս ն է , որ կրնայ տալ իրա-

կան նմանութիւնը իր իաէալ գեղեցկութեան։ Ե՛֊ աչուղը ուըիչ րան ի չի 

ցանկար, բայց այգ գեղեցկութեան Հլու զմայլիլ, անոր չողերուն տակ ե ր ֊ 

քան կան ալյ Նոյնիսկ եթէ տառապանք ըլչայ , կամ մա՛հ, բաւական է որ ինք 

զրկուած չմնայ այգ զմայլանքէն։ Որքան ատեն որ կեանք կը վայելէ՝ ինք 

այդ գեղեցկութեան ղուրպա՚ն է՛ 

«՛Բանի վուր ջան իմ, եա՚ր, քիգ ղուրպա՜ն իմ, 
էար, ղատէգ տանիմ, թո՛զ քիգ սէ՜յբ անիմ– 
Մո՛ւտ պաղչէն նազով, քիգ գովեմ սազով»։ 
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իր սէրը վերջնական, ու մինչեւ մահ , ու մահ էն ալ անդին տանող սէր 

էւ Ու գեղեցկութեան պաշտամունքը իր մէջ այլեւ* առօրեայ պահանջն է 

կեանքիդ եթէ «մի շաբաթ» իսկ զայն չտեսնէ, կը կոտրէ էր Հքամանչի 

լարը» է 

«Թէ մի շաբաթ քիզ չիմ տեսնի՝ 
կու կտրիմ քամաՕչի սիմըն* 

էս էլ ուրիշ եար չիմ սիրի > 
Աշխարհումըս գո՛ւն իս իմին»: 

«էս քեզանից չիմ հեռանայ՝ թէ չհասնի մահիս վսւտէն, 
Հընչափ ըլի ուրախ կենաս, Աայաթ–՚Խվէն սանէ դատէն»: 

«Աայաթ-նովէն ասաց* 
— «Զալում, ես էն մահին, մահ չիմ ասի՝ 

Հինչափ ըլի դուն Վրէս լաս 
Մազդ շաղ տալով, աչք ի-լուս» : 

Ե* էմ մահուանս օրն իսկ մեռած չեմ զգար , որքան ատեն որ դուն իմ 

վրաս լաս* մաղերդ արձակ շաղ տալով յ 

Ասիկա իր անմահութեան գիտակցութիւնն է արդէն, թէ որքան ատեն 

որ իր սէրը պիտի հնչէ աշխարհի մէջ ու զէնք գրկէ գորովանքովԱա յաթ– 

Ն՛՛վան մահ պիտի չունենա յ է 

Բութ ել անփոյթ դատում Է, ուրեմն, ըսել, թէ Աայաթ—Նովայի սէրը 

Հգմ-բախտ սէր» մըն էր է Ո՛չ, անոր երգած սէրը ամէնէն երջանիկ սէրն է , 

իր սիրածին համար զոհուելո՛ւ էսկ պատրաստ, մահկանացու կեանքը ան-

մահոլթեան տանող սէրն Էհ Ու մ ահ ո լան աշխարհ էն էսկ մարդը ետ կեան-

քի բերող սէրը, որ կրնայ ըսել* 

«Թէկուզ անմահութիւն, կ՛ուզիս՝ սիրով կա. ձարիմ քիզ համա»։ 

Ասիկա սիրոյ աստուածային ստեղծագործ ում ի ըմբռնումն է այլեւս, 

բարձրագոյն ըմբռնումը ։ Աայաթ–\,ովան գիւտը ըրած է սիրոյ ումով մարգ 

էակը Վերստին ծնունդի» բերելու ։ Ան կ՛ուզէ մարդ էակը կրթել, ազնուա– 

5ընել, սիրտը հոգեկան արժէքներու ու միտքը բարոյական ճշմարտութեանց 

բանալ , զայն վերածնել, ել այս վերածնիչ գործը կարելի է մ իա յն մէ՛կ գե-

րագոյն ումով — սիրոյ ո ւ ժ ո վ : 
Ուստի, Աայաթ-էյովայի կեանքի փիլիսոփայութիւնն է՝ թէ Ո՛չ թէ 

խրատն ու բաբո յախօսութիւևը, ինչպէս ըրեր էին իր նախորդները այլ 

սէ՛րն է միայն դաստիարակիչ, ազնուացուցիչ ու փրկագործ կանոնը կեան– 

քի, սէրը՝ մա քուր, վճիտ, աննիւթական բխումը հոգիի, սէրը, որ գիմ ա– 

ցինէն ոչինչ կը պահանջէ, բայց ինք պատրաստ է անոր տալու իր ամէն ու-

նեցածը ։ 

Աէրն է միայն, որ մարդ էակը կրնայ տանիլ մահէն ալ անդին՝ ան-

մահութեան, արքայութեանդ նիւթէն անգին՝ հոգիի աշխարհին. 

Vիրով պիտի աստուածանայ մարդ արարածը > 

Ու կեանքի այս փիլիսոփայութիւնը հիմնապէս նոյն այն փ՛իլիսոփա-

յութիւնն է , որ կայ հայոլ քբիստոնէ ական աւետարանին մէջ է 

Աայաթ-Նովան ուրեմն առաքեալ մըն է ինքն ալ - փրկագործ սիրոյ 

արքայութեան առաքեալը, թէ սիրով միայն կրնայ փրկուիլ մարդ էակը։ 

(Շար* 2) « . 
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Ը ն թ ա ց ի կ հ ս ւ ն ա վ Ա հ ր 

Ա զ գ ա յ ի ն Հ ա ր ց ե ր ի Շ ո ւ ր չ 

քիոգաչովի եւ Ա ւերգչինի բանտվի– 

ճա յին յօդուածը սկսւոլմ էր այսպէս • 

«Արդի դարաշրջանը շատ նոր րան է 
մտցնում ազգային յարաբեբութիւնների 
տեսութեան ու գործնականի մէջ: Որոշ 
հաստատուած հսակացողութիւններ մի 
կոդմ են նետւում, որպէս հնացած, ու-
րիշները զարգանում են, նշդւում՝ ըստ 
կեանքի պահանջների։ Կարեւորագոյն 
նշանակութիւն ունի ազգ հասկացողու-
թեան բովանդակութեան պարզումը եւ 
ըստ հնարաւորութեան նշգրիտ ձեւա-
կերպումը, աոսւնց որի անկարելի է րա– 
ւարար իորութեամր բացայայտել ազգե-
րի ու ազգային յարաբերութիւննեբի 
զարգացման արմատական շատ հարցերի 
էութիւնը»: 

ԱյնոլՀ ետ ել յօգուածագիրները հան-

դէս են դալիս արաասահմանեան մի քա-

նի ազդադէա—տեսարանների դէմ, նր– 

ր անց դրոյթները Համարելով իտէալիս– 

աական։ Խորհրդային Միութեան մէք, 

ինչպէս յա յանի է , երկար մամանակ 

պարտադիր դոգմա էր Հանդիսանում 

ազգի մասին տակաւին 1 9 1 3 թուին I)տա-

լին ի ձեւակերպած եւ Լենին ի Հաւանու-

թիւնն ստացած բնութագրումը է Այդ 

բնութագրումն, ի հարկէ, Ատաչինի 

անձնական գիւտը չէր, այլ մամ տնակի 

բոլչեւիկեան տրամագրոլթիւնների տե-

սական ամփոփումը ւ %ա այդ նոյն տե-

սութիւնը մասամբ վերա չարա գրեց 1 9 2 9 

թուին, իսկ յետոյ Էլ մտցրեց իր եր կրի 

յ ետպ ատերազմեան Հ ր ատաբակ ութեան 

մԷԼ՝ 1 9 4 6 թուին է Ատաչինեան ձեւա-

կերպումը այս Էր. «Ազգը մարդկանց 
պատմականօրէն կազմակերպուած կա-
յուն ընդհանրութիւնն է , ծագած չորս 
հիմնական յատկանիշների հիման վրայ , 
այսինքն՝ լեզուի, տերիտորիայի, տըն– 
տեսական կեանքի եւ ազգային մշակոյ-
թի իւրատեսակ աւսոնձնայատկութիւննե– 
րի ընդհանրութեան մէջ դրսեւորող հո-
գեկան կերւոուածքի ընդհանրութեան 
հիման վրայ» ։ Մեզ Համար տուեալ դէպ-
քս ւս կարեւոր չէ, թէ այդ ձեւակերպու-

մը որքանով է ճիչդ եւ որքանով սխալ, 

եւ առհասարակ ազգերի գոյութեան մ ա– 

սին վաւերական պատկերացում կազմե-

լու Համար բնաւ էական չէ % թէ Հրա-

պարակում ինչպիսի բնութագրումներ 

գոյութիւն ունեն է Ատա լինի դրոյթը մէք– 

բերեցինք, որովՀետւ գա խորՀրգային 

պաչտօնական 

ա զգա գիտութեան այբու-

բենն է Համարուել միչտ եւ, բացի այգ, 

•վՀոպրոսի իսաորիի» ամսագրի բանավէ– 

ճը դրա չուրՀն է պտտւումՀ որոշելու 

Համար, թէ դրանց ի՛նչը պէտք է թոդ– 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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նելտ Ի՛նչը էէ է կողմ նետել եւ ի՛նչը լրա– 

9Ընել ու ճշգրտել Հ 
քիոգաչովն ու Աւերգլինը, անդրա– 

դաոնալով ստալինեան ձեւակերսլմանը, 

ԳՐ ,ւմ են. 
«Այդ սահ մանումը կաււուցուել է 

պատմական սահմանափակ նիւթ-ի վրայ՝ 
հիմնականում եւրոպական ազդերի կեան– 
քից։ Գա պահանջում է լուրջ նշդումներ 
(մանաւանդ այսպէս կոչուած հոգեկան 
կերտուածքի հարցումէ եւ լրացումներ՝ 
հաշուի աււնելով նորը սոցիալիստական 
ազգերի զարգացման մէջ եւ իմպերիա-
լիզմի գաղութային կարգի անկման հետ 
կապուած ազգային պրոցէսների մէջ»: 

Ապա, երկար ու Հանգամանալից 

բացատրութիւնւներից յետոյ, տալիս են 

ազգի իրենց րնորոչումը . 

«Ազգը մարդկանց պատմականօրէն 
կագմաւորուած ընդհսւնրութիւն է , որը 
րնութագրւում է տնտեսական կեանքի 
(բանուոր դասակարգի աււկայութ-եսւմր), 
տերիտորիայի, լեգուի (մանաւանդ գը– 
րական) , էթ՛նիկական պատկանելիու– 
թեւոն ինքնագիտակցութեան, ինչպէս ե. 
հոգեբանութեան, կենցաղի աւանդոյթ– 
ների, մշակոյթի ու ազատագրական պայ-
քարի որոշ աււանձ նա յատկութիւնների 
կայուն ընդհանրութեամր»: 

ինչպէս երեւում է , այս րնորոչումը 

չատ աւելի երկար ու ձգձգուած է , քան 

ստալինեանը։ (ի ո գալովն ու Աւերգլինը 

նաեւ որոչում են ազգերի տեսակները, 

առայժմ ճանաչելով Հիմնականում եր-

կուսը Հասարակայնօրէն այլատարր ազ-

գեր զարգացած կապիտալիզմի պայման-

ներում եւ սոցիալիզմի օբօք զարգացող 

Հասարակայնօրէն միատարր ազգեր , իսկ 

ըստ էութեան ընդունելով ել երրորդը 

գաղութային կարգի փլատակների վրայ 

ձելաւորուող իւրայատուկ անցման տե-

սակի ազգերը։ Այգպիսով, նրանք մեր-

ժում են ել ԽորՀրգային Ծիութիւնոլմ 

տարած ուած Հբուրժուական ազգ* Հաս– 

կացութիւնը ւ 

Ռոգաչովի եւ Ա ւերգչինի յօդուածի 
կապակցոլթեամր ծաւալուած մտքերի 
Հրապարակային փոխանակումը ոլչա– 

ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 

դրաւ էր մի չարք առումներով։ ճիչդ է , 

մասնակիցները երբեք չմօտեցան Հարցի 

բուն ել գործնական էութեանը, նրանց 

գործածած բառերն ու պատկերացում-

ները չատ աւելին չէին, քան կոմունիս-

տական—լենինեան սովորական քաղա-

քական բառարաններն են պարունակում, 

ազգերի իրական կացութիւնների վեր՜ 

լուծումը փոխարինեցին սխոլաստիկա-

կան դրոյթներովէ Բայց նրանց արտա– 

յայտուելու ձեւը , ըստ Հնարալո ր ին 

փափկանկատ վերաբերմունքը այլ Հե-

ղինակների նկատմամբ, որոչ իրազեկու-

թիւնը արտա կոմունիստական ազւլագի-

տական դրոյթնեբին ու աուՀասարակ մը– 

տաւոր Հետաքրքրութիւնը, թէ^Ոէ՝Գ 

պայմանականօրէն ազատ բանավէճի 

պատճառած անսքող Հրճուանքը նոբու-

թի՛ն են խորՀրդային պայմաններում։ 

Հենց միայն ^իՈնչ է ազգը՝* Հարցին պա-

տասխանելու Համար բանավէճին մաս-

նակցեցին բազմաթիւ մ տա ւոր ականն եր 

խորՀրդային Միութեան կենտրոնից ու 

զանազան անկիլններից ։ Ամսագրում 

տսլուեցին 1 5 մեծ յօդուածներ, 5 փոք– 

բածաւալ յօդուածներ , էսկ Հ.չՀրապա-

րակս ւա ծ նիլթերի տեսութեանդ մէք 

ամփոփուեցին 18 Հեղինակների յօդ– 

Լածներ, չՀ աչուած անարձադանգ մնա-

ցածները , որոնք , սակայն , ան պայմ ան 

Հա չուի են առնուած։ Տասն Հինգ մեծա– 

հաէ-ալ յօդուածնեբից չորսի Հեղինակնե-

րը Հայեր են, որոնց մասին խօսք կը լի-

նի առանձին գլխում յ 

Բանաւքիճող Հեղինակների յօդուած– 

ներում Հիշդն ու սխալը, ըստ մեր րմ– 

բըռնոլմների, իրար են խառնուած ել 

աոՀասարակ չի կարելի ասել, թէ ոմանք 

միայն ճիչդ մտքեր են յա յանում, իսկ 

ուրիշները միայն սխալ։ Ուստի մեր 

խնդիրն է լինելու ՚ չատ Համառօտաբար 

պարզապէս նչել, թէ ո՛ր յօգուածոլմ 

ինչի՛ վրայ է դրւում Հիմնական շեշտը ւ 

Բացի այգ, բանավէճին մասնակցեցին 

ամենազգի Հեղինակներ եւ աոՀասարակ 

դժուար է միայն ազգանուններից զա-

տելով միչտ էլ Հաստատ որոչեչ, թէ ով 

յատկապէս ո՛ր ՛ազդին է պատկանում։ 
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Բայց ուշադիր ընթերցումը Հնարաւորու-

թիւն է տալիս անսխալ կոաՀելոլ, որ 

ոմանք է նոյնիսկ զարտուղի ձեւակեր-

պումներ ի մի Հով, ուղղակի մեծապետա-

կան դիծ են անցկացնում, երբեմն մ իա– 

Հիւսելով աշխարՀաքաղաքացիական մի-

տումների Հետ ք ի"կ ուրիշներն էլ, մա– 

նա լան դ ոչ—ռուս փոքր ազդերի ներկա-

յացուցիչները յ չեշտը դնում են ազգա-

յին առանձնայատկութիւնների Հաշսւաո– 

ման ու ճանաչել տալու վրայ: Այս ա– 

մէնը տեսնելուց յետոյ, ակամայից յի– 

շոլմ ել ուզում ենք ա յստեղ մ է Հրեր ել 

մի փոքրիկ Հատուած խոբՀրդաՀայ ար-

ձակագիր Բաղիշ Տովսէփեանի «Գու հաս– 
կացա՞ր )ւճձ> Վ յ ՚ ՚ Ղ ՚ ՚ ՚ Կ է ց » ՈՐՇ ապուեպ 

հԱո վետ ական գրականութիւն* ամսագրի 

1 9 6 9 թուի օգոստոսեան եւ սեպտեմբեբ– 

եան Համարներում Ահա՛ թէ ինչպիսի խօ~ 

սակցութիւն է տեգի ունենում վիպակում 

ներկայացուած անձերից մէկի՝ երիտա-

սարդ , քննական ու որոնող միտք ունե– 

ցող Տովիկի եւ վիպակը աոաՀին դէմ– 

քով պատմողի ու նրա ծանօթ աղՀկայ 

միՀեւ. 

«Հարիւրաւոր, հազարաւոր թաներ 
կան, որ պէտք է չլինեն, բայց լինում 
են։ Դուք հարցնում էք , թէ ինչո՞ւ։ 
Գժուսւրանում եմ պատասխանել, որով-
հետեւ դժուաբ է : Պատերազմը, օրինակ, 
Հեզելի համար անհրաժեշտ հոզմ է 
մարդկային ճահիճը օդափոխելու, հա-
մար : Սա համամարդկային բացատրու-
թիւն չ է , սա ազգայի՜ն թացատրութիւն 
է , այսինքն քաղաքական թացատրու-
թիւն։ Ջեմ ասում, թէ Հեգելը միսաւմ– 
նաւոր է յանգում այդ եգրակացութեա– 
նր : Ո՛չ։ Նա հաւատացած է ։ Բայց այդ 
հաւատը կուտակուել է նրա մէյ շատ 
աւելի վազ, քան նա ծնուել է ։ Գա գեր-
մանացու հզօրսւթիւՕից ծնուած համււզ– 
մունք է ։ էթէ Հեգելը փնէր մի փոքր 
(թուային աոումով) ժողովրդի զաւակ, 
ապա պատերազմին կը տար ուրիշ բա-
ցատրութիւն : 

- Այսի՞նքն: 
- Պարզ չ է ՛ ։ Պատերազմը այն նոյն 

Հեգելի համար կը լի&էր ոչ թէ բարիք. 

այլ չարիք, այսինքն* այնպէս, ինչպէս 
է մեզ համար։ 

- Ուրեմն միեւնոյն երեւոյթը մէ–. 
կի համար մի թան է , ուրիշի համար* 
այլ թան։ 

- Ինչ խօսք, - ասում է Ցովիկը* 
կանգնելով ոտքի, — մեր յաղթանակը 
մեզ համար մեծագոյն բարիք էր, մեր 
թշնամիների համար՝ չարիք: Թալիա– 
թին մենք ազգովին նզովում ենք, իսկ 
թուրքը պաշտում է այդ նոյն դահճին»հ 

Հ*Լոպրոսի իստորիի* ամսադրի է– 

Հերում բանավիճողների մօտ էլ յաճախ 

կարելի է շատ պարզ նկատել այգպիսի 

վերաբերմունքի գրսեւոբո լմներ , մի իւ– 

րայատուկ Հենթա կա յա կան աո. ար կա-

յականութիւն* , որքան էլ այն ծածկուած 

լինի քողարկիչ սաղարթների տակ է 

(իոգաչոէէի ել Աւերգլինի յօդուածին 

աոաՀինն արձագանգեց փիլիսոփայական 

գիաութիւնների դոկտոր, ագգագէտ, 

աղգութեամբ կիրդիզ Մասխոլդ Ջունու– 

ոովր, որը այմմ մ շտապէս աշխատում է 

Մոսկուայում ւ Նա Հանդէս եկաւ Հ,Ազգը 

որպէս մարդկանց սոցիալ—էթնի կական 

ընգՀանրութիւն* յօդուածով ( 1 9 6 6 թ ՚ » 

X 4 , 1 5 * Զունուսովը, ի մ ի Հի այ– 

լ"5 , ընդգծեց , որ ազգային Հարցի գը~ 
ծով Ա տա լին ի գաղափարական ժառան-
գութեան մէՀ կան նաեւ այնպիսի ձե-
ւակերպումներ , «որոնք հակասում են 
հենց հեղինակի տեսակէտներին • դա իր 
արտացոլումը գտաւ նրա մի քանի ե– 
լոյ թ ներում՝ Հայրենական Մեծ պատե-
րազմի տարիներին, երբ նա ազգերը բա-
ժանում էր յ ար ձակողակա ն եւ խաղաղա-
ս է ր ա զ գ ե ր ի » ։ ինչպէս֊ եւ ցոյց է տալիս 
յօդուածի վերնադիրը, Ջունուոովը Հիմ-
նականում կանգ է առնում ազգերի էթ-
նիկական բաղադրիչների, նրանց ձեւա– 
ւոբման Ու փուլերի առանձնայա ակու-
թի անների վրայ , աալով ազգի բնորոշ-
ման մի քանի տարատեսակներդ բոլորի 
մէՀ էլ պատուաւոր տեղ յատկացնելով 
էթնիկական Հանգամանքին է Այսպէս, 
ըստ Զունուսովի, «ազգը մարդկանց մեծ 
խումբ է , որը աչքի է ընկնում լեզուի, 
էթնիկական տերիտորիայի, ազգային 
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ինքնագիտակցութեան էւ մշակոյթի ու 
բնաւորութեան իւրայատուկ ազգային 
գծերի կայուն ընդհանրութեամբ, որոնք 
զարգանում են ինչպէս կապիտալիստա-
կան, այնպէս էլ սոցիալիստական տըն– 
տեսական յարարերութիւնների լինելու-
թեան ընթացքում» 5 Գրան յաՀորգում է 
ազգի մի այլ առումով բնորոշում • «Ազ-

գը հասարակական զարգացման ձեւ է յ 
ներյասաւկ կապիտալիստական ու սո-
ցիալիստական հասարակությանը, որը 
իրենից ներկայացնում է ամբողջական 
սոցիալ-էթնիկական մարմին» * 

Բերե՛նք Ջունուսովի նաեւ, մի այլ 

բնորոշում • 

«Ազգը մարդկանց էթնիկական ընդ» 
հանրութեան բարձրագոյն ձեւն է , որը 
կազմւում է ինչպէս բուրժուական, այն-
պէս էլ սոցիալիստական հասարակական 
յարարերութիւնների հիման վրայ»: 

Բնորոշումների այս առատութիւնը 

քմահաճոյքի արդիւնք չէ, այլ ցոյց Է 

քռալիս, թէ Զունուսովը որքան հիմնո^ 

վին եւ րազմակողմանիօր Էն Է մօտենում 

ազգ Հասկացողոլթեանը, ամէն աեզ էա-

կան դեր յատկացնելով էթնիկական կող<– 

մին, քանզի նա համոզուած է ( որ «դըԺ– 
բաիւտաբար, գրականութեան մէջ չի 
ընդգծւում ազգերի գոյացման էթնիկա-
կան հիմքի դերն ու նշանակութիւնը»: 
Հարցի այդ կողմին այդքան ոլշա 

դրութիւն դարձնելով հանդերձ, Զու– 

նուսովյա ունի ել յաւելեալ բացաարու– 

Բ ի Հ թ*՝ \ 

«Ազգը բնորոշելով որպէս մարդկանց 
էթնիկական ընդհանրութեան բարձրա-
գոյն ձեւք մենք դրանով իսկ ընդգծում 

–ենք յաոաջդիմութիւնը էթնիկական ընդ-
հանրութեան զարգացման մէջ։ Ազգը 
հասարակութեան էթնիկական պատմու-
թեան վերջին աստիճանն է ։ Ազգի մա-
հացման հետ կը ջնջուեն բոլոր էթնիկա-
կան սահմանները եւ ամէն տեսակ էթնի-
կական ինքնագիտակցութիւն»: 

Իրաւագէտ Պաւէլ Աեմեոնովի յօդ,-

ւածը կոչլոլմ է քԱզգլլ ել ազգային պե-

տականութիւնը ԽԱՀՄ-ում» ( 1 9 6 6 թ՛–, 

6 , 1 0 ԷՀ) » Ազգային պետականութեան 

Հարցին Աեմեոնովը մոտենում է բացա** 

յայտօրէՏ» մեծապետական գէրք^րից յ 

փորձելով իւրովի մեկնաբանել Հենց լե-

նին եան դրոյթները։ Շատ Հեղինակներդ 

պետականութիւնը չմտցնելով ՀանդերՀ 

ազգի յատկանիշներէ չարքը, պատշաճօ– 

բէն գիտակցում ել ընդգծում են պետա-

կանութեան գերը էւրաքանչէւր ազգի 

կազմաւորման ու գոյութեան ընթաց-

քում։ Ա եմ եոնովը | Հակառակ նրանց, ա– 

մ Էն կերպ Հանում Է նսեմացնել այդպի– 

սէ պետականութեան նշանակութիւնը 

իոբՀրգայէն պայմաններում ք անցեալի 

ու ապագայէ Հարցեր է առաՀ քաշում, 

եղՀիւրաՀարոլմ բազմաթիւ Հեղինակնե-

րի եւ եզրակացնում • 

«Այն ենթադրութիւնը, թ է ԽՍՀՄ– 
ում ազգային պետականութիւնը իր ծա-
գումով անմիջապէս պարտական է խոր– 
հըրդային ժողովրդի բազմազգութեան 
Փաստին, որը ելակէտային նախադրեալ 
է հանդիսանում այն դրոյթի համար, 
թէ իբր ազգային պետականութիւնը սո-
ցիալիստական ազգի յատկանիշ է , — 
ան օրինաչափ է դուրս գալիս։ Չնայած 
որ ԽՍՀՄ-ի պայմաններում րոլոր հա-
մախումբ ապրող ազգերը ներկայումս 
գործնականում ունեն իրենց ազգային 
պետականութիւնը, սոցիալիստական ազ-
գի գոյութիւնը սկզբունք օրէն հնսւրաւոր 
է հւ սաանց ազգային պետականու-
թեան» : 

Հեղինակն այդ ոգով ուրիշ մտքեր 

էլ է շարադրում , բանավիճելով, ի շարս 

այլոց, նաեւ Հայազգի \Տամերեանի ել 

Թագէոսեանէ Հետդ Ահա նրա եղրակա– 

ցութէւնները • 

«Ազգերը կը մնան, իսկ ազգային 
պետականութիւնը ԽՍՀՄ-ում կը մահա-
նայ : Խօոք կարող է լինել միայն նրա 

•մահացման ձեւերի ու թափի մասին։ 
• • «Խորհրդային ազգերը հետագայում 
գոյութիւն կ՛ունենան եւ կը զարգանան 
ազգային պետականութեան շրջանակնե՛-
րից դուրս։ ..–Նշենք միայն, որ ազգա-
յին պետականութեան մահացումը երկար 
յ&ւ.տեւական ընթացք է , որը բնականօ– 
րէն տեղի է ունենում քծռարկայականլ ու 
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ենթակայական բնոյթի մի շարք <յււր– 
ծօնների ազդեցութեսւն տակ»: 

Այս կապակցութեամբ նպատակա-

յարմար է ասել Հետեւեալլ»յ Ազպէ յատ-

կանիշներէ ցանկում պետականութէւնլլ 

եւս մտցնելու Հարցը էր երկար պատ-

մութիւնն ունի է Եթէ մենք երբեւէ ըս– 

տան ձնե լու լինէինք տալ ազգի գիտական 

բնորոշումը գ պետութեան Հարցը բոլո-

րովին էլառանձնացնէինք, մէ շարք ծան-

րակշիռ պատճառներով ։ Պետութիւնն 

անպայման ազգի բնորոշման Հետ կապե-

լը ոչ ճիշգ է եւ ոչ էլ ձեռնտու ազգերի 

մեծամասնութեան Համար : ճիչդ այն– 

պէս ք ինչպէս որ իւրաքանչիւր Հեզուկ 

մարմին, անկաթ իր բազադրոլթիլնից , 

ամփոփ մնալու Համար անպայման կա-

յուն ամանի կարիք ունի* չշի, կճուճի, 

տակառի եւայլնի, բայց ոչ ոքի մտքով 

չի անցնում այս կամ այն Հեզուկի բա-

զա գրութիւնն ու յաակութիւնները րնո– 

րոչելիս ցոյց տալ նաեւ ամանի տեսա-

կը, այնպէս էլ ազգէ էութիւնը ճչգելու 

Համար կարիք չկայ պետօւթեանը կառ-

չելոււ Բայց ազգի ձեւաւորման, ամրա– 

պընգման ու տեւականութեան Համար, 

կասկած չկայ, շատ կարեւոր, վճռական 

ու ճակատագրական նշանակութիւն ունի 

պետականութիւնը է Ուստի , Հարցի պար-

զութեան աեսակէտից, ուշադրութեան 

կենտրոնում պէտք է մնան Հպետական 

ազգդ ել Հոչ—պ ե տա կան ազգդ Հաս կաց ու-

թի ւնները , Համապատասխան եզբայան– 

գումներով է Ուրեմն , պետութեան ու 

ազգի ընմբռնումՆերը միմեանցից զատե-

լու տեսակէտէ կոզմնակէցներ չատ կան, 

բայց երբեմն ուզզակէ տրամագծօրէն 

Հակառակ, Հակոտնեայ նկատառումնե-

րով։ ԽոբՀրգային Սիութիանում պետա-

կանութեան գերը նսեմացնողները սովո-

րաբար նրանք են, ովքեր մեծապետա-

կան ձգտումներ ունեն եւ արՀամարՀում 

են փոքր ազգերի գոյութեան իրաւունք-

ները, ուզում են փոքր ազգերին որքան 

Հնարաւոբ է շուտ բոլորովին մերկ ու 

անպաշտպան, զինաթափուած տեսնել, 

ենթակա յ՝ Հորիզոնի բոլոր կողմերից 

մտրակող Հողմերի ու փոթորիկների 

Հարուածներին ։ 

Պատմական գէաութէւններէ դոկ– 

աոր Տատէանա Բոլրմիստրովան իր յօդ– 
ւածում ( 1966 թ–, 1 2 , Ա ԷՀ) ան– 

դբադառնում է մի չարք Հարցերի է Նա 

յատկապէս կանգ է առնում զՀոգեկան 

կերտոլածքԴ ըմբռնման վրայ, գանգատ– 

ւելով, թէ «ԿԷս գարի ընթացքում ոչ մեզ 
մօտ, ոչ էլ արտասահմանում լոյս չի 
տեսել ոչ մի մարքսիստական հետազօ-
տութիւն , որը նուիրուած լինի ազգի հո-
գեկան կերտուածքի»: Նա ասում է, թէ 
«Մեր կարծիքով, «հոգեկան կերսաւածք» 
հասկացութիւնը ընդգրկում է երեք բա-
ղադրատարր* բնաւորութիւն, ընդու– 
նակութիւններ եւ խառնուածք» Համ ա– 
ձայնուելով ՚Հալթազշեանի Հետ, թէ «չի 

կարելի հոգեկան կերսաւածքը նոյնացնել 
ազգային բնաւորութեան հետ»: Համա-
ձայն չէ ազգի քիոգաչովի եւ Աւերդլինի 

բնորոշմանը, այն Համարելով « ծ ա ն ր ա -

շարժ եւ ոչ բոլոր մասերում հիմնա-
ւ ո ր » : Բուրմիստրովան գրում է նաեւ • 

«Մեզ թւում է , որ պետական ու ազ-
գային ընդհանրութեան յարաբերսւկցու– 
թեանը վերաբերող վէնում իրաւացի է 

գ . Սեմեոնռվը, որը ժիտում է ազ-
գային պետականութիւնը որպէս սոցիա-
լիստական ազգի պարտադիր յատկանիշ, 
եւ իրաւացի չեն Պ • Մ • Ռոգաչովը եւ Մ • 
Ա. Սւերդլինը, Ս– Տ– ՚Լալթաղչեանը, Մ– 
3 • Մ նացականեա նը, որոնք պետակա-
նութիւնը մտցնում են սոցիալիստական 
ազգի յատկանիշների, իսկ վերջինս էլ՝ 
ազգի ընդհանուր բնորոշման մէջ: Սո-
ցիալիստական ազգը, ինչպէս եւ բույս. 
ժուականը, չի դադարում ազգ լինելուց, 
եթէ նոյնիսկ չունի իր պետութիւնը»։ 

Վերջապէս Բուրմիստրովան ձեւա-

կերպում է ազդի իր ըմբռնումը. 

«Ազգը մարդկանց սոցիալ-էթնիկա– 
կտն ընդեանրութիւն է , որը արտայայտո-
ւած է արդիւնարերական տնտեսութեան, 
տերիտորիայի, գրաւոր լեզուի, բնաւո-
րութեան ու մշակոյթի միասնութեան 
մէջ»։ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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\քա ընդունում է ազդերի մի քանի 

տեսակներ՝ բոլրժոլական կամ կապի-

տաչիստական , սոցիալիստական , կապի-

տալիզմից սոցիալիզմին անցնելու ժա-

մանակաշրջանի եւ, վերջապէս, ու– 

նիստական ազգեր : տեսակներ, 

/հոգաչովի ել Աւերգլինի նշած երկու—ե– 

րեքի փոխարէն է 

Ամսագրի նոյն Համարում զետեղ-

սս)՝ էն էւ 5 փոքրածալալ յօդուածներ ( 

այլեւայլ գիտողութիւններով ։ Այդ յ°Գ" 

լածներ ում ոզՀունւում է է «ոք սագիրը 

վսկսել է Հարկաւոր եւ օգտակար գործ*, 

որ կարեւորութիւն է տրուել Հէթնի կա-

կան սլատկանելիութեան գիտակցութեա– 

նլդ ( արւում են ել ինչ-ինչ քննա գա– 

ւոութիւններ է Ղ՚ոցենտ կուզմինկովը էթ~~ 

նիկական պա տկանելիութեան ինքնագի-

տակցութիւնը Համարում է Հերկարաաե. 

պատմական զարգացման արգասիք, որն 

ունի իր զարգացման Համեմատաբար 

ինքնոլրոյն տրամաբանութիւնը* , յայ– 

տարարում է, թէ «Ասիայի եւ Աֆրիկա– 
յի ժողովուրդների ագգային-ագաաա– 
գրական շարժումը համոգիչ ապացոյց Է, 
թէ ինչպիսի հսկայական դինամիկ ուժ 
ունի ագգային ինքնագիտակցութ՛իւնը, 
էթ՛նիկական պատկանելիութեան գիտակ-
ց ո ւ թ ի ւ ն ը » , ու նաեւ 

«էթնիկական պատկան ելիութեսւն 
ինքնագիտակցութիւնը պահպանւում եւ 
մարդկանց արարքների ու վարմունքի 
վրայ ագդում է տասնեակ ու հարիւրա-
ւոր տարիներ նոյնիսկ այն րանից յ ե -
տոյ , երր մարդիկ կորցրել են փաստա-
կան կապը իրենց ագգի հետ, ապրում են 
ուրիշ հոգում, խօսում այլ լեգուով: 
Խորհրդային Միութիւն ամէն տարի վե-
րադառնում են հազարաւոր հայեր, ուկ-
րաինացիներ, ռուսներ, բելոռուսներ եւ 
մեր երկրի այլ ագգերի ներկայացուցիչ-
ներ, որոնք իր ժամանակ պատմական 
ճակատագրի այս կամ այն պատահարի 
բերումով ընկել են օտար երկրներ։ Բա-
ցատրել այդ երեւոյթը, առանց հաշուի 
առնելու էթնիկական պատկանելիով, 
թեան ինքնագիտակցութիւնը, անկարելի 
է » ։ 

ճ 1 ց 1 է 1 տ 6 ճ Եգ 

Ա՝ի այլ յօդուածագիր առաջարկում 

է բաւարարուել ազգի ընդ Հան ուր բնո– 

բոշում ով , առանց տեսակների՝ բուր-

ժուա կանի ելայլնի բաժանելու է 

Պատմաբան Վիկտոր Հ"ղլովը եւո իր 

յօգուածում ( 1 9 6 7 թ՛ , « 2 1 , 1 2 ԷՀ) , 

անդրադառնում Է ազգի տեսութեան մի 

քանի խնդիրների ւ ^ա "կդբէտ եւեթ ընդ-

գծում Է, որ «այդ տեսութեան մշակման 
աստիճանը այժմ տակաւին չի համապա-
տասխանում նրա գիտական ու գործ՜նա-
կան - քաղաքական նշանսւկութեանը»: 
Այնուհետեւ ասում Է, թէ « ա գ գ ի տ ե -

սութեան եւ համապատասխան բնորոշ-
ման մշակումը ներկայումս ուղղակի կա-
րիք ունի խոշոր մենագրական հետագօ– 
տութիւնների, հիմնուած գիտութեան 
կուտակած փաստական մեծ նիւթի 
Լպատմական , ազգագրական , լեգո լա-

կան եւայլն) ու մարքսիգմ-լենինիգմի 
հիմնադիրների բդոր արտայայտութիւն– 
ների վերլուծութեան վրայ»։ Կոզլովը 
ծանրանում է վազգի տեսութեան կենտ-

րոնական խնդրի»՝ ազգի ու պետութեան 

յարաբերակցոլթեան վրայ, նշելով, թէ 

«Պ– Գ» Աեմեոնովի բերած ապացոյցնե-
րը կրում են լքի քիչ մտահայեցողական 
բնոյթ եւ չեն շօշավւում մեր կողմից քըն– 
նութեան առնուող խնդրի Էութիւնը» : 
Մի այլ տեղ ընդգծում է , թէ՝ «Աշխար-
հի տարբեր երկրներում ագգերի ձեւսւ– 
ւորման բուն իւրայատկութիւնը գլխա– 
ւորսւպէս որոշւում է լեգուա-հողային 
եւ պետական-քաղաք ական տարրերի յա-
րաբ երակցութեամբ: Ուստի, ագգի տըն– 
տեսական ընդհանրութեան խնդիրը նը– 
պատակայարմար է դիտել պետականու-
թեան գործօնի դերի հարցի հետ միա-
ս ի ն » ։ Կոզլովը վկայակոչում եւ վերլու-

ծում է պատմական օրինակներ եւրոպա-

կան , ասիական եւ ամերիկեան ազդերի 

կեանքից ւ իյօսում է բազմազգ ել միաղդ 

պետոլթիլնների բնոյթի մասին, չեշտե– 

լով պետական գործօնի կարեւոր նշանա-

կութիւնը յ 

Պատմաբան Նիկոլայ Անանչենկոն իր 

«Ազգից դէպի մարդկանց միջազգային 

ընգՀանրութիւն» վերնագրով յօդուա-
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ծում ( 1 9 6 7 թ է & 3 , 1 5 ԷԼ) նախ եր-

կլար դատողութիլններ է անում երրեմնի 

աւսարիական սոցիալ-դեմոկրատ Օտտօ 

Բաուերի Հանրայայա ազգային տեսու-

թեան մասին է քննագաաում Հազգի ձե-

ւական յա ական ի շների աւանգական սխե-

մայիդ դրոյթները եւ ոգեւորւում Հմարգ– 

կանց աւելի լայն, միջազգային ընգՀան– 

րութեամբֆ, գրսեւորելով բաւական ըզ– 

գալի մեծապետական միտումներ ու յայ-

տարարելով | թէ% 

«Հարկաւոր Է նշել, որ բսւնավէնի ո– 
րոշ մասնակիցներ , հրսւպուրուելով ազ-
գային զարգացման հարցերով, ստուերի 
մէջ են թողնում միջազգայնական տար-
րերի աոաջնակարգ նշանակութիւնը ազ-
գերի կեանք Ում» : Անանչենկոն գտնում 
է , թէ՝ 

«Ամէնից սսւաջ անհրաժեշտ է նիշդ 
որոշել ազգի տեղը նրան համասեռ* 
մարդկանց կոնկրետ–պատմական ընդ– 
հանրութիւննե րի համակարգի մէջ, հա– 
մաշիւարհային յեղափոխական ընթ՜ացքի 
ես ամբողջ մարդկութեան զարգացման 
մէջ : • • ՛Մարդկանց այդպիսի համասեռ 
կոնկրետ-պատմական ընդհսւնրութիւն– 
ների թուին մենք դասում ենք տոհմը, 
ցեդը, ազգութիւնը, ազգը եւ մարդկանց 
միջազգային ընդհանրութիւնը»: 

իլ այգ ուղղութեամբ էլ ծաւալում 

է իր Հետագայ խորՀրգածութիւնները։ 

Դ՛բանով Հանդերձ , Անանչենկոն աո ար-

կում է որոչ Հեղինակների* 

«Պ • Գ • Աեմեոնովի յօդուածում 
ժիւտսււմ է , թէ պետականութիւնն ինչ-
պէս բուրժուակսւն, այնպէս էլ սոցիա-
լիստական ազգերի յատկանիշ է ։ Դրա 
հետ չի կարելի համսւձայնուել: Ազգհրի 
ինքնորոշման իրաւունքի դրոյթը, ընդ-
հուպ մինչեւ պետական անջատումը, հա– 
մակոդմանիօրէն հիմնաւորուած 4,՛ Ի՛ 
Լենինի կողմից, զինել է րոլոր կոմու-
նիստական կուսակցութիւննե րին: Դա 
արտայ այտում է իւրաքանչիւր ազգի եւ 
մարդկանց նախազգային ընդհանրու-
թեան բնական, անքակտելի1 սեփական 
բախտը սեփական հայեցոզութեամբ տը– 
նօրինելու իրաւունքը։ Մինչեւ հիմա չբ– 

կայ այնպիսի պատմական օրինակ, որ 
9 տար յ թէ ազգը կամովին հրաժար-

վել է իր ագգային-պետական կսւռուց– 
ւածքի հարցը որոշելուց»: 

Մի այլ տեղ Անանչենկոն չեչտում է , 

որ՝ 

«Ազգային կեանք» եւ «ազգ» հսւսկսւ– 
ցութիւնները չեն սպառւում էթնիկական 
եւ սոցիալ-քաղաքական կողմերով։ Ազ-
գի էութեան եւ նրա դրսեւորման իւրա– 
յատուկ ձեւերի երրորդ անբաժանելի 
կողմ են հանդէս գալիս միջազգայնական 
տարրերը ազգի կեանք ում, միջազգայնա-
կան միտումները նրա զարգացման մէջ»: 

Անանչենկոն չարա գրում է ազգի իր 

սեփական՝ ընդարձակ ու Համառօտ սաՀ– 

մանումները : 

Գաղստանցի բանասէր , Հ ա սարա կա-

գէ տ ու գրականագէտ ԱՀեգ Ազաելը 

Հանդէս եկասւ իր ^Ազգը, նրա էութիանը 

եւ ինքնագիտակցութիւնը^ յօդուածով 

( 1 9 6 7 թ « 2 7 , 1 8 է լ ) ։ Գա այն նոյն 

Աղաեւն է , որ չատ տարիներ առաք մոս– 

կովեան մամուլում Հանդէս եկաւ իր 

տՀաս եւ ազգերի գոյութեան տեսակէ– 

տից անիմաստ դրոյթներով ու դրանց 

Համար ենթարկուեց միանգամայն ար-

դար քննագատութիւնների , նոյնիսկ Հա-

յաստանում տ Բայց այս անգամ նա Հրա-

պարակ է գալիս իր լուր Լ կողմերով, 

մանբամասնօրէն կանգ առնելով ազգա-

յին ինքնագիտակցութեան Հարցի վրա յ յ 

Աղաեւը սկզբում ասում է , թէ « շ ա տ 

տարիների ընթացքում ազգի մասին ա– 
ռսւնձին պատկերացումներ այնքան են 
կանոնակարգուել, որ միանգամից դըժ– 
ւար է նրացից ձեռք քաշել»: Ապա իր 
Համամտութիւնն է յայտնում Ջունուսո-

վի հէթնիկական ընգՀանրութեանդ ԴԸ~ 

բոյթին եւ այգ ուղղութեամ բ էլ տարած– 

լում է Հանգամանալից վերլուծութիւն-

ներից յետոյ, նա վերստին դաոնում Է 

այդ կէսաին • 

«Ուզում ենք ամէնից առաջ պաշտ– 
պանել Մ* Ս– Ջունուսովին, որը կոչ է 
անում յատկապէս ուսումնասիրել էթ-
նիկական ու ազգային ինքնագիտակցու-
թեան կսաուցուածքը: Իսկապէս, թէեւ 
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այնպիսի երեւոյթներ, ինչպիսիք են հայ-
րենասիրութիւնն ՚ ու միջազգսւյ նսւկանու– 
թիւնը, ազգային հպարտութիւնն ու պա-
տիւը, ազգայնական եւ ազգայնամոլա-
կան հայեացքները, ձեւաւորւում են ազ-
գային ինքնագիտակցութեան պատեա– 
նում, հանրային գիտակցութեան այդ 
տեսակը երկար ժամանակ դուրս է մը* 
նացել խորհրդային գիտնականների տե-
սադաշտից : Ազգի նկատմամբ՝ որպէս 
«ազգային ինքնագիտակցութեան, ազ-
գային ոգու» պտուղի , իտէալիստական 
հայեացք ների դէմ պայքարելիս մենք 
աննկատելիօրէն մեր ժխտումը տարածել 
ենք հենց այդ գիտակցութեան վրայ: 
փոխանակ խորապէս վերլուծելու ազգի 
եւ նրա գիտակցութեան վախադարձ 
կապը, մենք ընթացել ենք հեշտ ճանա-
պարհով* ազգը գրկել ենք նրա ամէնից 
բաբդ 1 աււանձնայսւտուկ > նրան ներյա– 
տոէկ յատկանիշ ներից մէկից՝ իր կեցու-
թեան գիտակցութիւնից»: 

Արձանագրելով Աղա ե լի ուշադրույ– 

թիւնը ազգա յին ինքնագիտակցութեան 

իրողութեան վրայ, պէտք Է ընդգծել 

այգ Հարցի երկսայրի լինեք ր է ԸնգՀա-

նոսր աո մամ ր, անշուշտ, ազգային գի՜ 

տակցութիւնը շատ Էական Է ազգի ոլ 

անՀաաի կեանք ում է ՓաստօրԷն անհա-

ալ» | ինչպէս եւ. Համապատասխան ազ-

գա յին Հաւաքականութիւնը, ամէն ինչ 

կորցնելուց ել. մերկանալուց յետոյ, մին-

չեւ. վեր Հէն չունչը փչելը իր Հետ է ունե-

նում րացաոյսպէս Հա զգա յին գիտակ-

ցութիւնը» , նրանով պայքարում մա Հա-

րեր ալիքների գէմ, եւ. միայն նրանից 

ղրկոլելոլց յետոյ է որ ընկղմւում է ու. 

անՀետանում՝ որպէս ազգային անհա-

տականութեան միաւորէ Բայց խ որՀրգ. 

պայմաններում վտանգը կայանում Է նքա-

րանում , որ չեչաը գիտակցութեան վրայ 

գրուելովն թաքուն յոյսեր են արթնաց– 

ւում այն կապակցոլթեամր, թէ կարելի 

է զանազան միջոցներով ազգել ու փո– 

խել այգ գիտակցութիւնը, դրանով իսկ 

արագացնել ազգաձուլումն ու ազգերի 

մաՀը։ Զենք ասում, ի Հարկէ, թէ դրա-

նով ազգա ձուլման քաղաքականութիւնը 

անպայման յաՀողոլթեամբ կը պսակ՛* 

լի, բայց «գիտակցութեան» Հետ այդ-

պիսի յոյսեր կապելը միանգամայն Հնա>± 

րաւոր է ւ 

Փիլիսոփայական գիտութիւնների 

թեկնածու Ալեքսանդրա Գորեաչելան 

զբաղւում է իր իսկ Հարցադրումով^ 

էԱբդեօք Հոգեկան կերաուածքը Հանգի-

սանո՞ւմ է ազգի յատկանիշ,» ( 1 9 6 7 թ ՚ է 

X 8 , 1 4 ԷՀ) * Նա գտնում Է , որ «Ազգե-

րը ստեղծւում են մարդկանց աւելի վաղ 

գո յութիւն ունեցած ընդՀանրութիլննե– 

րից ել շաա բան նրանից, ինչ-որ աո֊աՀ– 

ներում պատկանել Է այգ աւելի վաղ 

գոյութիւն ունեցած ընգՀանրութիւննե– 

րին, փոխանցւում Է ազգին է Այգ նո յն 

բանը տեղի Է ունենում ել Հոգեկան 

կերտուածքի Հետ»յ Նա եւս ընդգծում 

Է, որ «ազգի րւվոր յատկանիշներից հո-
գեկան կերտուածքը, ինչպէս եւ լեզուն, 
ամէնից կայունն է » : Այստեղ արմէ մէՀ– 
բերել Պ*որեաչեւայից մի քանի մտքեր՛ 

«Ազգը տնտեսական կեանքի, տերի-
տորիայի լեզուի, հոգեկան կերտուտծքի 
ընդհանրութեամբ կապուած մարդկանց 
խումբ է ։ Անձը հանդիսանում է որոշա-
կի էթնիկական խմբի տարր եւ ազգային 
աոանձնայատկութիւնների կրող: * * •Ազ-
գային հոգեբանութիւնը, ազգային հո-
գեկան կերտուածքը յատուկ դեր են խա-
ղում մարդկանց ընդհանրութիւնը հա-
մախմբելու, ագգի ու անձի փոխ յարա-
բերութեան մէջ: Մարդու անձը որոշակի 
ազգային առանձնայատկութիւնների, բը– 
նաւորութեան դծերի կրողն է ։ Սխալ է 
այն կարծիքը, թէ ազգային բնաւորու-
թիւնը միայն տուեալ էթնիկական խմբի 
յատկութիւնն է , որպէս համակարգի, 
այլ ոչ թէ նրա աոանձին բաղկացուցիչ 
տարրերի։ • » ՛Հոգեկան կերտուածքի նը– 
շանակութեան ժխտումը, որպէս ազգի 
յատկանիշի, գործնականում կարող է 
յանգեցնել տարազգի հաւաք ականու– 
թիւնների մէջ ծագող բարդութեան Ոէ 
որոշ դժուարութիւնների թերագնահատ-
ման» : ՚ 5 

Ղ՝որեաչելան այդպէս է պատասխա-
նում "իր դրած Հարցին ւ ՝ 
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Ս ոսկո լայում աշխատող լեզուաբան՝ 

օսմանցի Մ աՀոմեդ Իսաեւը քննույ– 

թեան կ առնում «Ազգը եւ լեզուն» 

նիւթր ( 1 9 6 8 թ–, « 5 2 , 1 4 Է1)է իսաելլլ 
ընդգծում կ լեզուի առաջնահերթ նշա-

նակութիւնը եւ քննադատում այն Հեղի-

նակներին գ որոնք յեղուին աալիս են 

երկրորդական , երրորդական կ/սմ նոյն– 

իսկ չորրորդական դեր է <1քեր տեսակէ– 
, ասում կ նա , - ա<|(||ւ 

ամէնից ակնյայա ու էական յատկանիշն 
է : • •՛Մեզ համար* չկայ ազգ առանց 
լեզուտկան ընդհանյաւթեան, ինչպէս որ 
մարդկութիւնն ինքը չկայ, առանց լեզ– 
լ | լ | ; իսաեւը անդրադառնում Է եւ երկ– 

լեզուոլթեան Հբարգ խնգրին», ասելով, 

թկ՝ «չնայած երկլեզուութեան զանա-
զան տեսակների մեծ տարածմանն ու նրա 
հսկայական նշանակութեանը խորհրդա-
յին ազդերի ու ազդութիւնների զարգաց-
ման մէջ , այդ կարեւորագոյն սոցիա-
լական երեւոյթը չի հետազօտուած բա– 
ւարար խորութեամբ»: Ն» որոչ ի"*ր~– 

Հըրդածութիւն ներ կ անում Հպետական 

լեզու» արտայայտութեան շուրՀ X Վեր– 

Հում կրկին ընդգծում կ, որ՝ լիզոլի 

ընդՀանրութիւնը եղել եւ մնում կ ազդի 

կարեւռրադոյն յատկանիշ Տ 

Ի գոլւ Գրոզդա1ը կանգ կ առնում մի 

այլ Հարցի վրայ՝ էԱրգեօք ալանդոյթ– 

ները Հանդիսանո՛ւմ են ազգի յատկանիշ» 

( 1 0 6 8 թտ « 2 3 , 9 ք ք ) « Հենց սկզբի3 ն ա 

պնդում կ, թկ՝ «Ազգի խնդիրը միայն 
կենդանի գիտական խնդիր է պատմաբան-
ների , հասարակագէտների, ազգագրա– 
գէտների, փիլիսոփաների համար, այլեւ 
կարեւոր քաղաքական հարց, որը հետա– 
քրքրում է աշխարհի հրկրների քաղաքա-
կան ու հանրային գործիչներին»: Եր-
կար մկՀրերումներ կ անում €ալանգոյթ» 

Հասկացութիւնը բնութագրելու Համար , 

մի տեղ Հաստատելով, թկ՝ «Յատկապէս 

աւանդոյթների մէջ է ամէնից պայծառ 
դրսեւորւում ազգի հոգեկան կերտուած-
ք ը » , ապա ամփոփելով իր միտքը% որ 

«Ելնելով աւանդոյթի գրսեսւրման ո– 
լորտներից, դրանք կարեփ է բաժանել 
ազգային, աշխատանքային, յեզափոխա– 

ժւցւէւտշժ 

կան, բարոյական, կրօնական, զբաղ-
մունք այ ի ն , գիտական ու կենցաղային 
աւանդոյթների»։ Բայց մի ամա ման ակ 
Գրողգովր գտնում կ, որ՝ 

«Որպէս պատմական հասկացու– 
թիւն՛ աւանդոյթներն ու սովորոյթնեբը 
պէտք է դիտել լինելութեան, զարգաց-
ման եւ մարման ընթացքի մէջ: Մարդ-
կային հասարակութեան մէջ աւանդոյթ– 
ները երեւան են գալիս սովորոյթներից 
զգալիօրէն աւելի ուշ, մի տեսակ ներ-
կայացնելով սոցիալական վարձի ընդ-
հանրացման բարձրագոյն փուլը»։ 

Ղ՚բողգովյը կարեւոր տեղ տալով ա– 

լանդոյթին, այնուամենայնիւ գտնում կ , 

որ Հաւանդոյթները Հոգեկան կերտը– 

լածքի միակ բաղադրիչը չեն» եւ ուստի 

ճիչդ չկ ազգի առանձին յա ականիշ Հա-

մարելը : Նա դատողութիւնն եր կ անում 

բա մ ան ող ու միացնող, ազգային ու մի– 

Հագգյսյին աւանդոյթների վերաբերեալ է 

Տատիկիս տանից Վագի մ Զայչենկոն 

եւ կագիր Աարիրովը նոյնպկս պնդում 

են, թկ Հ Հոգեկան կ եր տուած քի ընդ– 

Հանրութիւնը ազգի կական յատկանիշ– 
ներից մկկն կ» ( 1968 թ–> 5, 7 Կ1)՚> 

Տօդույսծագիրները մի առիթով յա յ տա-

րարում են » 

«Պակաս տարօրինակ չէ այն պատ. 
ճառաբանութիւնը, թէ հոգեկան կերտը– 
ւածքի ընդհանրութիւնը ազգի էական 
յատկանիշների թուին դասելը իբր մեզ 
մօտեցնում է աբտասահմանեան բուր– 
ժուական գիտնականներին, որոնք ընդ-
հանուր փիլիսոփայական իդէալիստսւ– 
կան ըմբռնման ազդեցութեամբ չհիմնա-
ւորուած կերպով ուռեցնում են ազգի 
հոգեւոբ ընդհանրութիւնը»։ Եւ առհա-

սարակ Հեղինակները զբաղւում են իրենց 

դրոյթի Հաստատումովէ 

Փիլիսոփայա կան գիտոլթիւննեբի 

թեկնածու Աարգարիտա քիոսենկոն կանգ 

կ առնում «Արդի գարաշրՀանր եւ ազգի 

տեսութեան մի քանի Հարցեր» նիւթի 
վրայ (1968 թ է «9 1, 16 Կ1) ւ Ռոսենկոն 

իր Հերթին գտնում կ% որ՝ 

«Րանավէնի ընթացքում գնալով ա– 
ւելի ակնյայտ է դառնում այն իրողու– 
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թփւնը, որ ազգի մարքս-լեքփնեսւն տե-
սութեան հրատապ խնդիրների քննար-
կումը լիովին հասունացած հարց է ; 
...կասկածի ենթսւկայ չէ այն եգրակա-
ցութիւնը , որ հասարակական զարգաց-
ման արդի փուլը պահանջեց ճշդել ու 
կոնկրետացնել մի շարք տեսական դը– 
րոյթներ, որոնք մինչեւ հիմա թւում էին 
ակնյայտ ու անվինելի»: Այգ քննական 
դիրքերից էլ մօտենոլմ է (հոգաչովի եւ 

Ա ւերգչինի , ինչպէս եւ րսւնաւէէճի մաս-

նակիցների յօդուածներէն Լաղդերի տե– 

սակաւորում, աղդ Հասս կացութեան րնո– 

րոչոլմ ելայլե) է 

ինչպէս արդէն յիչուեց այս ուսում-

նասիրութեան մէք, ՀՎոպրոսի իստորիիդ 

ամսադրի է քերում, ք^ոգաչովի ե֊ Աւերդ– 

լինի յօդուած ից բացի , Հրապարակուե– 

ցին 1 5 մեծածաւալ եւ 5 փոքրածաայսլ 

յօդուածներ ( իսկ 18 յօդուածադիրների 

դիաողութիւններն էլ ամփոփուեցին ա– 

ռանձին X Ն – Կ՛ Աարելկովան 22 է քերի 

վրայ ( 1 9 6 8 թ ՚ , 111° 6 ) մանրամասնօրէն 

կանդ է առնում այդ Հեղինակների ար– 

աա յա յա ած մ աքեր ի վյրա յ , –կղբից եւեթ 

յայտարարելով, թէ՝ ««Վոպրոսի իստՈ– 
րիի» ամսագրի էջերում ծաւալուած բա– 
նավէնը ազգի տեսութեան մասին՝ յա– 
րուցեց գիտնականների եւ հասարակ այ– 
նութեան լայն շրջանների կենդանի հե-

տաքրքրութիւնը» : Այդ Հեղինակներից 
մէկն ասում է, թէ՝ «բսւնավէնի ընթաց-
քում բարձրացուած հարցերը անպայ-
ման յ ուզում եւ արթնացնում են ստեղ-
ծագործական միտքը, զարգացնում եւ 
լրացնում են մեր պատկերացումները 
ազգի այսօրուայ եւ ապագայի մասին»: 
Մէ " ւ ր է չ ը գանում է ( թէ առանց աղ– 

դայէն Հարցի լուծման փորձը ընդհան-

րացնելու եւ Հեռանկարներէ տեսական 

գնա Հատման «անկարելի է ծաւալել հե-
տագայ հետազօսաւթիւնները, աոաւել 
եւս, որ խորհրդային պատմագիտութեան 
զարգացման նախորդ ժամանակաշրջանը 
մեզ ժառանգութիւն է թողել խոշոր բա-
ցեր* ազգային հարցի մի ամբողջ շարք 
տեսական բնագաւաոներում»: Բանավէ– 
ճը Հչափազանց կարեւոր ու օգտակարդ 

է Համարում երրորդը է Եւ այաապէս չա– 

բունակ է Մ ենք Հարկ չենք Համարում 

մանրամասնութէւններէ մէք մտնել, ո– 

րովՀետեւ դրանք այլեւս այնքան էլ էա-

կան չեն մեր ընթերցողներէ Համար է 

Այդ նէւթերէ մէք եւս տարբեր ձելերով 

կրկնւոլմ են այսէնչ կամ այնէնչ կէտէ 

Հետ վՀամէսձայնդ կամ ՀանՀամաձայնդ 

լինելու մասին պնդումները է իւրաքան-

չիւր նիւթ Հետաքրքիր Է ինքնին, բայց 

ոչինչ չի կարող աւելացնել մինչեւ Հի-

մա ասուածներին է 

(Տար. 2) Ն Մ՛ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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ԹԱՏԵՐԱԿԱ ՛Ն 

Ա Ա ն ՊԷՇՒԿաԼեԱւ 

քքձչիաինեցի գրական մրյանակչ—ի ԿՀֆքը վք—ն եւ նոյն մրցանակին ծախքով՝ 

Կիլիկիյ Կաթողիկոսարանի տպարանէն լոյս տեսաւ Հէ լիկթաշլեանի «ԹաահբակաՌ 

1 |է |էքեր» անուձ, Հաւոորը, որուն վառ. հեաաքրքրութեամր կը սպասէ ր ընթերցողը, աղագրու-

թեան լ—ւրը աո.ահ– օրէն ի Հեր տ 

Արդէն ամիս մը կ՝շնէ հրապարակի վրայ է «թատերական %է|քքեր>–ք եւ անզուսպ 

է զայն –՛չքէ անցուցած֊ ընթերցողին հիացումը է 

Սփիւռքի յիսնամեայ մշակութային մ եք պատմութեան մԷ1 իրապէս երեւոյթ մըն է 

ա յա Հատորը, ել աննախընթաց՝ րաոին ամրողի-կան աճումով։ Մ-րգ ապշահար կ՝ըԱայ 

անոր մէչ օգտագործուաձ նիւթերուձ թուաբանական հաշիւը կազմ ա* ասքենն անգամ, թ՛ա-

տերական խաոձուտեքային հակում, ՀձաաքրքրսւթիԼՆ , Հետապնդում, հմտութիւն, աոաւել՝ 

գրագէտի շիղ, գրագէտի կիրք ու շունչ եկած են քով քովի եւ միաձոյլ այգ ամրո^ոլ– 

թենէն բխած ուժով կերտուած է գէմքերէն իւրաքանչիւրը, իւրաքանչիւրին Հոգին, կա բո-

զութիւնն ու տկարութիւնը, փա֊քն ու անկումը, յաղթանակի Հաճոյքն ու կորզանման լե– 

Դէն\ ՎԷ՚ՂԸ.՝ 
Նշան Պէչիկթաշլեան իր կենսագրած թատերական գէմքերուն <յարութեան չոաՖչնֆ 

յ-ր՞-տիչ «ւՒ՝– հ ա Ր 4–*"– Կւ -1"1*՝ բձմ1՛ " ~ ի ա ղ ա ն 

Համլէթ, Րւրրիէի Ծարկարիթ Կոթիէ, Մեդէա, կը խաղան ու նոյն ումգնութեամր կարծես 

զեո. կը սիրեն, կ՚ատեն, կը պայքարին, կը կասկածին, կը մեոձին, Հիացնելով կրկին, 

Հանդիսատեսին փոխարէն այո անգամ զմայլանքով, պաշտամունքով ««- Հպարտութեամր լ ե ֊ 

ցընելով, յ-րգեցնեչով ընթերցողին ոիրտը, 

Մենք պարզապէս ԴւՒ"ՐԿ ԿԸ "V" կ»թ«զ–կան Գ"Ր*1>ն Ի « ֊ 

նարՀինք այն միւս անձին, Գ. Աելիտինեցիի ավել, որ իր հաստատած գրական այո մըր– 

ցանակով կարեժ գարձուց նման Հակ այ Հատորի մը Հրատարա կութի^ը, ատեղծեց նման 
պ որձեր Հրատարակելու, մնայուն յոյսը է 
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Ադամեանին ՀամլԷթ խաղա լէն եր-

կու ամիս է աքը, <Տէյ|ի անգլիա-

կան շաբաթաթերթին մ ԷՀ կ երեւի քրո-

նիկ մը, որ կը վեր Հան ար այսպէս• 

*Հայ ազգը, որ ըմբռնեց, Հասկլ 

ցաւ^ թարգմանեց ել այսպէս յա Հո զա– 

պէս ներկայացոլց իր բեմին վրայ Հյէյ– 

ՔԸ՚՚փԻրի գաղափարները, երբեք չի մեռ-

նիր* է 

Այգ ՔՐոնիկը թարգմանուեցաւ ել 

ապոլեցալ վՏարազ*–ի մ ԷՀ ( 1 8 8 1 ) է 

Տաղթանակը այնքան մեծցաւ , որ 

քանի մը աարիէն *Համլէթ»–ը Հոմանիչ 

եղաւ Ագամ եանի ւ Այգ դերը ո՛չ մ իայն 

եղաւ իր գլուխ—գործոցը , ՝ այլել գլուխ-

գործոցը իր մամանակի մ ի Հա զգա յին 

թ ա աո բոնին ։ Այն ասաիճան որ , երբ 9&– 

ական թուականներու առա Հին տարինե-

րուն Ւիֆլիս այցելեց աշխարհահռչակ 

էա աա լաց ի ողբերգակ ԷրնԷստօ քխոսսին, 

անկէ խնդրեցին խաղալ Համլէթը, ան, 

սակայն, չընդունեց այգ առաՀարկը, 

Հրաժարեցաւ այդ Հրաւէրէն, մեծանձ– 

նութեամբ ըսելով. 

ՊԵՏՐՈՍ ևԴԱՍ՜ԵԱՆ 

| Այնտեղ ուր Ագամեանն է խա-

ղացած Համլէթը, ինձ աւելորդ է խա-

ղա լ> է 

Ադամեան Հանճար ունէր իր Հոգ– 

լոյն, Հանճար՝ իր գլխոլն մ ԷՀ եւ Հան-

ճար՝ մարմնոյն վրա յ , առաւելապէս 

դէմքին ։ Այդ եռա լոյս խաչին վրայ կիզ– 

լեցաւ իբրեւ մարտիրոս, իբրեւ բեմի 

Հերոս շողշողալէ յետոյ է Հանճարը ըլ-

լալէ զատ Հրաշագործութիւն, Հարստու-

թիւնն է տառապանքին՝ մ եր մ ԷՀ է Հա– 

յոլթիւնը Հանճարին Համար բանտ մըն 

Էէ Ան այդ բանտէն ազատագրուած մըն 

էր սակայն, ճակատագրական տնօրի-

նոլթեամբ մը, իր վեր Հին տարիներուն 

մտաւ րիւզանդաՀայ բանտէն ներս ու 

բոնուեցաւ է Եւ իր Հանճարին Հուսկ ճաս~~ 

ռագա յթները արձակելէ յետոյ, տխրօ– 

բէն խաւարեցաւ իր բախտին աստղը տ 

Հանճարեղ արուեստագէտ մըն էր 

դերասան Պետրոս Ադամեան է 

Անուն մըն է ան յաւերմօրէն ան– 

լան ի տ Վերնագոյն խորՀրդանշանը Հայ 

թատրոնին ։ Հրաշարար լոյսեբոլ մէՀ 

ողողուած տիպար խորհրդանշան, որուն 

փայլը յա լի տ են ական է , անխաւարէ լի , 

անշէՀ ք անթառամ, անկորնչելի, ամէն 

սիրոյ, յարգութեան ել Հիացման արմա-

նի ւ 

Իբ անունը կը շոզայ մեր Հանճար-

ներու դասին մԷՀ ։ 

Եւ Հարկ է գիտնալ, որ վերՀին դա-

րերու ընթացքին, ո՛չ մէկ Հայորդի , ինչ 

ասպարէզի ալ պատկանի, իր մարզին ու 

մասնագիտութեան, ինչպէս նաեւ մի– 

Հազգային մթնոլորտի մէՀ, չէ կրցած 

թեւածել այնքան բարձր, որքան Ադամ-

եան ը է 
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իր պատկերները կր պատմեն իր ան-

պատում գեղեցկութիւնը տ Վերածնուն-

դի նկար մըն էր իր գլուխը, ի ս, է աս լա-

ցած | կատարելագործուած աստուածսէ– 

յին ձեւեբովէ Համակ ներդաշնակութիւն 

անուշութիւն է 

քքփենոսի պէո սեւ ու առատ ել կի~ 

սախոպոպ մաղեր, ճշմարիտ ճակաա մը 

Լայն ու բարձր ու գեղապատշաճ, ա– 

ղեզնաւոր ել նրրաւարտ յօնք, ՀաԴՅՐ 

Հուրերով առլի աչեր ( որոնք Հրաշագոր– 

ծութիւննեը էին կեանքի ու բեմի Հա-

մար, իրենց մոգական կարողութիլննե– 

բով ։ իրենին Հաւասար աչեր, աչեր ար– 

տայայաիչ, աչեր գեղանի , բեմի տիրա– 

տուր գործիք ու քանքար աչեր, իրմէ 

զատ՝ ունեցած է միայն Վ • Փափազեան, 

մեր մ է ի 

Տակաւին յունական քիթ մը, սիրուն 

գծագրոլթեամբ, լեցունկեկ Լ չափաւոր) 

այտեր, ականջներ, ու ատամներ մ ար-

դար ասա շար յ Շրթներ Հեքիաթական Հա– 

մաչափութեամբ, շրթներ Հրեշտակի ու 

Համ բո յրի , շրթներ աղեղնագեզ * էւ 

դէմքին դիցուՀիի դրախտը դրուագոզ 

կիսակլոր ծնօտ մը ու Վենիւսի վիզ է Ամ-

բողջութիւնը տեսիլ գեղի ու քաղցրու-

թեան, նկարի ու ներդաշնակութեան: 

Ամբողջութիւնը այլափոխուող գիւրու– 

թեամբ Հրաշարար % Կը խօսին իր դիմա-

նկարները, լրացնելով ու վաւերացնելով 

մեր նկարագրականը է Այո պոթէճ մերթ 

սպանիական Էր, մերթ ֆրանսական , 

մերթ իտալական ու մերթ միջազգային, 

բայց Էր մշանջենապէս Հայկական ւ 

Ամէն ասպարէզի Համար կան նպաս-

տաւոր մամանակա միջոցներ ( փ է ր խ ւ տ ) , 

երբ կը ծնին բազմաթի», տաղանդներ, է ֊ 
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բարու ժամանակակից եւ կամ իրերայա– 

ջորդ։ ԺԹ՛ դարը Հրաշալի շրՀան մըն 

էր բեմական տաղանդներու ծնունդներով 

եւ աճումներով Հ Բազմաթիւ ազգեբու 

մէջ, բացառիկ ու մեծ դերասաններ ծը~ 

նան այգ շրջանին ։ իսկ մ եր մԷՀ Արուս– 

եակ , ԵրանոլՀի Գարագաշեան, Հրաչ– 

եայ, Աիրանոյշ, ձէլէկեան քոյրեր , Ա՝ա– 

րի—Նուարգ ու Ադամեան, ձասուլեա-

ճեան , Պէնկլեան, քիշտունի , թրեանց , 

ՎաՀրամ Փափազեան, արելելա Հայոց 

մէջ Պետրոսեան, Աբէլեան, Զարիֆեան , 

Ալի խան ե ան , տիկ• Ադամեան, ելայլնւ 

Հրաչեայ այդ ՓԷրիՈւա^ձ կը պատ-

կանի, այգ տաղանդներուն տարմին մէջ 

է արժանաւորապէս է 

Հրաչեայ ա՛յն արուեստագէտներէն 

էր, որոնք գիտակցաբար եւ անգիտակ-

ցաբար կ իւրացնեն դերը, կը նոյնանան 

անոր Հետ ու կը ստեղծագոբծեն, Հոգե-

բուխ ճշմարտութիւնով է Հրաչեայ ա՛յն 

արուեստագէտներէն էր, որոնք, կար-

ծես, Հեղինակի մը խօսքերը չէ որ կը 

կրկնեն , այլ այգ խօսքերը այնպիսի ապ-

րումով, այնպիսի անձնականութիւնով 

մը կը գեղգեղեն, որ կը ոեփականացը– 

նեն, 
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Սերովբէ Պէնկլեան՝ Արեւելեան 

թատրոնի գերասան եղած չրքանին կար– 

գալ—գրել չդիանալուն՝ էր գերը կը սոր-

վէր ընկերներուն կարդալ տալով եւ ինք 

ունկնդրելով է Օժտուած արտասովոր յի– 

չողութեամբ, այդ ձեւով գոց կ՚ընէր իր 

գերերը տ Այդ Հրաչալի յիչողութիւնը 

գրեթէ առանց տկարանալու մնաց իր 

ամբոզք կեանքի ընթացքին ։ Արեւելեան 

թատրոնի էր քանին, սկսաւ փութով ու 

փարումով Հայերէն ոորվիլ, խումբին 

յուլաբար եւ թատերագիր (հոմանոս Աե– 

տեֆճեանէն ։ 

Այդ միքոցին է՛րն էին Հակառակոր-

դի դերերը, որոնց մէք Համբաւուեցաւ % 

Ս տան ձնեց նաեւ բացարձակ Հերոսէ դե-

րեր , ի բրել դիւցազներգակ ու ողբեր-

գակ ։ 

Պէնկլեան բարձրահասակ էր ու ճը– 

կուն, տիրական կերպարանք ունէր եւ 

տպաւորիչ աչեր տ Իր ձայնը ազդեցիկ 

է ր , ՐԱալով բամբէ 

Բնութիւնը բեմական յատկութիւն– 

ներով առատաձեռնօրէն օժտած էր զէն-

քը ՚– Բեմին վրայ իր ներկայութիւնը տի-

րապետող էր եւ էր լայն կուրծքէն ար-

ձակուած ձայնին գոռ կամ քնքոյչ, սար– 

սըռուն կամ թրթռուն խաղերով կը խը– 

ո-ովէր Հոգիները յ կը բռնկցնէր յուզու– 
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ՍԵՐՈՎ-ԲԷ ՊԷՆԿԼԵԱՆ 

մ է ՀրգեՀներ՝ էր խազէն ու խօսքէն քեր– 

մութիւննեբով ւ 

Այս Հսկան , էր լեռնակուտակ տգէ– 

տութեամբ, կարդալ գրել ոորվելէ ետք, 

էլ՛ ընէ քէչ թէ չատ ընթերցումներ ու կը 

դառնա յ անժխտելի արժէք մը եւ կը թա-

ռէ որոչ բարձունքէ մը վրայ , տեղ գրա-

ւելով Ֆասուլեաճեանէ, Անակեանի , 

(հչտունէէ, Նալեանի, թոսպաթեանի ու 

Աիսակի կողքին է 

ԶգոՀացալ կարդալ գրելով կամ տա-

ղանդաւոր դերասանի իր դէրքո*է > Եղաւ 

ճաչակէ տէր ու բծախնդիր եւ վարպետ 

բեմ ա յարդար է Այդ գործին մէք միայն 

Տէասուլեաճեանն էր , որ կրնար Հաւասա-

րի լ իրեն է Պէնկլեան պա Հանք կոտ էր իր՜ 

րեւ բեմ ա յարդար ու Վարգովեան կը դո– 

Հացնէբ զինքը, յանձն առնելով ամէն 

նիւթական զոՀողութիւն, քանզի դի" 

տէր որ Պէնկլեան ի բեմայարգարու– 

թեան Համար ըրած բացառիկ ծախ-

սերը պիտի էըԱային ապարդիւն ւ Ւնք 

կամ 3>ասուլեաճեանն էին ստեղծէչները 

ամէնէն դժուարին , խրթին տեսարաննե-

րուն, ինչպէս դրախտ, դժոխք, դղեակ, 

դա Հ լիճ , դատարանէ Տասը գոմ Է չի կառ-

քերու պէտք կ1բ//ար% փոխագրելու Հա-

մար , ամէն ամառ թատերախումբին 

կաՀ–կարասիները, վարագոյրները , ըս–" 

պասնեբը, դարդերը յ Հանդերձները, այն-

քան ճոխացած էին բեմական կազմած-

ները , չնորՀիւ Պէնկլեան ի անվեր ք պա– 

Հանքկոտութեան է 

Եղաւ տակաւին տնօրէն բեմի է Եւ 

երբ Վարգովեան թատերախումբը սկսալ 

բեմադրել երգախաղեր1 Պէնկլեան այգ 

նոր ճիւղին վրայ նետուեցաւ ու նուիր 

ւեցաւ երգի, երաժչտութեան % Նոթ .մը 

Հղիացող այս ֆԷքաւքԷՕք* ուսումնասիրեց 

եւ Ժողովրդականացսւց օփերէթը ու ինք 

սկսալ մարզել - ան Հաւատա լի էրակա– 

նութիւն -- ձայները դերասաններուն եւ 

գերա՚սանուՀիներոՀձ * • ք ք | 1 | « ւ 
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Տառապանքը անոր Հոգին յորդեցու-

ցած էր զգացում ով: Մ արի–%ուաբգ իր 

գերերը չէր խազար, չէր կեղծեր, այլ 

խորապէս կ՚ապրէր ու կր տառապէր։ 

Անիկա կ՚ապրէր իր գերերր, իր ընկեր-

ներս էն ել ընկերուհիներուն իսկ սար-

սուռ. պարգեւող սասակոլթեամր է Անի-

կա կու լար* իրական արցունքով, կը 

ՀեծԷր իրական հեծկլտանքով, կը ար– 

ւայտէր՝ իրական տառապանքով, կ՛ու– 

չաթափուէր՝ իրական նուաղումներով: 

ք*ր խաղա ր կութի էնը բացառիկ գերակա-

տար ութ իլն մըն Էրտ 

Երբ կը բացուէր վարագո յրը է Մ ա– 

րի—Նուարգի համար մէկ իրականռւթիւն 

կար՝ խա՛ղը • ու կը վերանար , մտած իր 

գերին հոգիին մէք, ամբոզ քովին այլա-

փոխուած| բեմի վրայ քիչ անգամ տես– 

նըւած մարգեղութեամբ ։ Այս հրաչքր կը 

գործուէր իր բարձր արուեստին ու բա-

րեբարի սրտին հաբստութիւններոէն 

միացումով ։ Ոչ մէկ չափազանցութիւն, 

սակա յն, գերի պա Հան քէն զատ տ 1՛ երա-

սան ուՀ ի բառը կրնայ պզտիկցնել զինքը։ 

Ան գերին յարոլցեալ տիպարն էր ւ Այս 

կարգի Հրաչագոբծութիւն (|բոլոր Հին 

դերասանները միաձայն վկայած են) , 

մ է յ մը Պետրոս Ագամեան է ցուցադրած, 

մ է յ մըն ալ Մ արի–%ուարգ ։ Որ պէս դի 

դերասաններ ու դերասանուհիներ խո– 

րապէս ազդուին, մերթ խազը չկարենալ 

չարունակելոլ աստիճան, իրենց ընկերոք 

խազարկոլթենէն, ուրեմն Հանդիսատես 

են երեւոյթի, տեսիլի է 

Երբ հարկ Էր Մարկրիթ Կ»թիԷ անձ-

նաւորել Մարի-Նուարգ այդ տիպարին 

մէք կը չուէր ու կը չքանար անձնապէս ։ 

Խաղը կը Հոսէր Հրաչալի րնականու– 

թեամբ | պատճառ ըլյալով, որ իր չուր– 

քիններն ալ ըԱան բնական։ Մարի, իր 

դերին մէք պայծառակերպուած, կը գեղ-

գեղէր , կը "իրէր է ԿՐ աուայտէր, կը 

Հազար, կը չարչարուէր ու կը մեռնէր։ 

Բոլոր անոնք, որոնք Հանդիսատես կ՝ԸԼ՜ 

լային իր արտասովոր մոգութիւննե– 

րուն, կը սարսռային, կը Հաղորդուէին 

տառապանքով, կը Հիւծէին ու կը խեղ– 

գըւէին արտասուքներու մէք ։ Մ արի֊ 

Նուարգ կը պաչտուէր մարգոցմէ , մա– 

11 աւանդ մտա ւոր ականն եր Էն , ի բրել Հը– 

րաչագործ բարերարուՀի մը, որ կ՛ըն-

ծա յէ գեղարուեստակտն գերագո յն վա-

յելքներ, տպաւոբութիւններ անմոռանա– 

Ժ> 

Հթատ տառապած էր Մարի ու իր մա– 

սերը միքոցնեբ էին պարպելու Հոգին է 

Արարը աւարտելէ ետքը, Մարի յ մարած 

կամ մեռած գերին մէք, իրականին մէք 

գունաթափ էր ել ուժաքամ ։ Եր ընկեր-

ներն ու ընկերուՀիները կը վազէին, կը 

գրկէին ղինքը, սիրալիր կը կշտամբէին 

ու կ՚ըսէին * 

- Մարի*, Մարի", ի"նչ կ՚ընես... 

ինչո՞ւ այսքան կը զգածուիս»• • ինչո*լ 

կը տառապեցնես ինքզինքդ խաղի Հա-

մար . « » 

Մարի–է,ուարդ Հազիւ կրնար պա-

տասխանել • 

Խա՛՛ղ... Այո՛, սակայն, կեանքի 

խաղ , որ չարչարանք է միայն • • • 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Ահաւասիկ արկածախնդիր արուէս-

տագէտ մը։ ՏԷրաաուր էւ տինամիք աա– 

զանգ, որո էն կեանքը վէպ մըն է , Վե-

րիվայրումներով չի է Ա եղա լոր ու մար– 

աիրոս, իր կոչումին մ ԷՀ մերթ թագա-

ւոր ու մերթ թշուառական ։ Գագաթնե-

րու վըայ եւ գյսՀա$Լիմոլմներոլ մ ԷՀ, 

թեւածող լոյսերու գոգը, ինչպէս նաեւ 

թափառող չռութիւններու ներքեւ է Բա-

ցարձակապէս գերասան հնահ՜ ու ամրող– 

Հո՚Լին ապրահ դերասանութիւնը թրու-

պա ա ուր ի մը, երբեմն ալ փառաւոր պե– 

աի մը նման: Եղած է գերասան, դերա-

սանապետ, դերուսոյց , ղեկավար , անօ-

րէն, բեմ ա յա բղար % կանուխ Հասունցած 

ու Հաս ցուց ահ է աշակերտներ եւ աշա-

կերտուհիներ ւ Եղած է Հանճարեղ, յան– 

գուգն, գլխագիր ՏԻՄԱԲ ։ Եղած է ան– 

Հաաապաշա , անկախ, արկածասէր է Բե-

մի բանաստեղծ ու բռնակալ է Աաւառ– 

նող, սագրող, սրբացողէ Մերթ Հրէշէս– 

յին միշտ Հրեշտակային արտայայտոՆ– 

թեամբ։ ճաշակած կեանքին բոլոր շեր– 

աերը, թէ՛ պաղ, թէ՛ տաք։ Այս միՀա– 

Հասակ մեծութիւնը ունէր մէկ սէր, մէկ 

սրբութիւն՝ թատրոնը ։ ՚ Բ ի չ անգամ մար-

դու մը մ ԷՀ տեսնուած է սէր մը այդքան 

Թ. ՖԱՍՈՒԼեԱճեԱՆ 

խորարմատ մոլութեամբ։ իր կեանքը իր 

կոչումէն արտագրուած չարչարանք մըն 

է ։ Եթէ գծուին իր անցած ուղիները ե– 

րեսսն կ՚եԱէ գնչուի մը քարտէսը է Այդ 

ռահերուն վրայ ճանապարՀորդած է 

մերթ մուշտակազարդ ու մերթ մուրաց-

կանի ցնցոտիներով։ Առա Հին Հայ դերա-

սանը, որ գտաւ կովկասի ճամբան ։ *հը– 

նաց մինակ, գնաց խումբով։ Տարաւ դե-

րասաններ ու դերասանուՀինեբ ւ Բոլոր 

այն արուեստագէտները, որոնք վերելա-

կեցին ու վաւերական եղան արեւելաՀա– 

յոց մ ԷՀ, բան մը կը պարտին 9)ասուլ– 

եաճեանին ։ Հայ ազգին երկու Հա աո լած-

ներուն մ ԷՀ անուրանալի դեր մը կատա-

րեց ինք ։ կազմեց խումբեր արագօրէն 

ու ցրուեց աւելի քան փութանակի ։ 

կանգնեց բեմեր, թատրոններ , ստեղծեց 

սիրողներ , դերասաններ ։ Մէչա շինեց , 

արտադրեց , ստեղծեց , աշխատեցաւ, 

տքնեցաւ, ամէն մէկ ձեռնարկի մ ԷՀ դը–՜ 

նելով արիւնը ել այնքան քրտինք ։ Ջգիա– 

ցաւ յոգնիլ ու յուսաՀատիլ» մերթ միայն 

Հառաչեց » 

Բացառիկ այս բեմական գործիչին 

լիակատար կենսագրութիւնը, դժբախ-

տաբար , չէ գրուած ։ Աշխատեցանք որ-

քան կարելի է մանրամասնութեամբ 

պատկերազարդել իր կեանքը է Հյարասան 

Հազիւ եօթը ԷՀ է գրած իր մասին ու 6 • 

Պարոնեան քանի մը ԷՀերով տուած է իր 

կենսագրական ծաղրանկարը է իրապէս 

մեծ այս արուեստագէտը եթէ կովկաս 

մնար՝ մեծութիւն մը պիտի րԱար փա– 

ռաւորեալ ։ Անձնական ու քաղաքական 

դէպքեր ղինքը քշած են, մ ան ա լան գ վեր-

Հին տարիներուն , աննպաստ Հողերու վյը– 

բայ, անտանելի պայմաններու մ ԷՀ։ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Ութ տարեկան եղած ատեն, 3)ա– 

սուլեաճեանի մէկ ներկայացման բարձ-

րացած է բեմ ։ Ֆասուլեաճեան մարգա-

րէաբար ըսած է • 

- Ահա Հայութեան ապագայ մեծ 

գերասանուՀին • 

Տասներկու տարեկանին՝ Մ աղաք– 

եան իր խումբին մէք կ՚առնէ զինք, վը– 

ճարելով ամսական երկու ոսկիէ Նախ 

կ՚անուանեն զինքը էՓոքր Աստղիկ՝» է Աա– 

ղաքեանի խումբին մէք աոաքին գեբը 

Կ՝ԸԱայ աղախինի մասը ՀՀորթանսի 

դեղձանիկը* զաւեշաին մէք է Աոաքին ա– 

րարին սկիզբը% Սիրանոյշ ունէր երկար 

մենախօսութիւն մը; կը յա քողի մենա-

խօսել , առանց յուշարարի օգնութեան, 

ազաա ու Համարձակ եւ չնոբՀալի շար– 

ժուձեւե բով, ստեղծելով իր փոքրիկ ան– 

ձին շուրքը զարմանք ու զմայլանք, Հա-

մակրութիւն եւ Հիացում է 

Աիրանոյշ շաա բան կը պարաի Մա– 

ղաքեանին է 

իր բեմ բարձրանալուն Հակաոակ Էին 

իր ծնողները, սակայն, տեղի տուին կա-

մայ ակամայէ 

Աիրանոյշ ունէր ոսկեխոպոպ վար-

սեր եւ գոց կապոյտ ու գրաւիչ աչեր, 

ինչպէս նաեւ մելանոլչ ձայն : կազմը 

Համաչափ էր ու Հասակը միքակ։ Իր 

կապտաւուն աչերով, իր շէկ ծամերով 

ու արտայայտութեամբ՝ նման էր աւելի 

եւրոպացիի , քան արմենոլՀիի ։ 

Մեր մեծ գերասանոլ Հիներէ ն ո՛չ 

Արուսեակ , ո՛չ ԵրանուՀի Գաբագաչեան , 

ո՛չ Մարի-Ն՞ւարդ» "՛է Ի»Կ Կաէեա3* "՛է 

Վարգիթեր Ֆէլէկեան չգարձան սրբա-

զան, տարածեալ, խորՀրգանչական ա– 

նուն մը՝ ինչպէս եղաւ Աիըանոյչը։ 

Արուսեակ խելագարեցաւ, Հրաչեան 
կորսնցուց ձայնը, Մ արի—՚քյուարդ կա-
նուխ մաՀացալ, ԵրանուՀի Գաբագաչ-
եան չմնաց կովկաս իբրել գերասանոլՀի, 
իսկ Ֆէլէկեան Վարգիթեր չուտ մեկնե– 
ցաւ կովկասէն է 

Ուրեմն բաւական չէ տազանգը, ո– 
րոչ բախտ մըն ալ անՀրաժեչտ է կուռք 
ըլլալու Համարէ Ա իրանոյչ ունեցաւ ա յգ 
բախտը է 

Ա իրանոյչ ունեցած Է գԻ^՚ՔԸ քննա-
դատողներ ալ է 

Երբ Պոլսոյ մէք հ֊Համչէթ» ներկա– 
յացուց , չաա լաւ կը յիչեմ, զինքը մին-
չի լ անգամ ՀԱառա Պէրնարի կապիկը* 
անուանող գտնուեցաւ, Հրապարակով է 
Սակայն, մենք ի՛նչ ալ մտածենք իբ մա-
սին, ուրիչներ ի՛նչ ալ խոբՀին ու խօսին, 
գրեն կամ քննադատեն՝ մէ՛կ բան բա-
ցարձակ է ՛ – Ա իրանոյչ կուռք մըն էէ 
Մեր բոլոՐ գերասանոլՀինեբուն մէք Սի– 
րանոյչն է , որ խոբՀրգանչան մը եղալ յ 
Այսօր, մեր ժողովուրդի բերնին ոլ բա-
նականութեան մէք, Ա իրանոյչ գլխագիր, 
զարդագիր ու բարձրագիր անուն մըն էէ 
Զինքը տեսնողներուն եւ չտեսնողներուն 
Համար ՀաւասարապԷս Հմայք մըք Համ-
բաւ մը , Հռչակեալ մըն է է 
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Տիղին Ֆէլէկեան Հ ետաքբքր ո ւ-
թեամբ Հարցումէ 

- Վերջապէս, ինչպիսի մի դերա-
սան Է ճիչդ ասելով, ա յգ ձեր Փափադ– 
եանը • • • 

- Աստուած, երկինքի մԷք, իր 
սեաՀ ական թթստրոնին Համար, ստեղ-
ծեր Է Հերոսի գեր խաղացող դերասան 
մր ։ Երբ Ա սաուած իրեն Համար կր ըս– 
տեղծէ դերասան մր, չատ բնական է որ 
անոր կուտայ Հասակ , մազ, ճակատ, 
ա1Ք» » բերան, կազմ, ամէնէն 
գեղեցիկ տեսակէն ւ Կ ուտ այ նաեւ, ա յլ 
կիրքեր ներդաշնակ ու. չնորՀալի չար-
ժումներ, ձայն , խօսելու, դիւրութիւն 
եւ երամչտոլթիւն ։ Ուրիշ շնորՀնեբ 
ալ- միտք , աւիւն , վերջապէս Հանճար ։ 
Ու արկածի մ լա Հետեւանքով՝ մասնա– 
ւոր Հոգածութեամբ եւ առատաձեռնու-
թեամբ չին ուա ծ այդ արտակարգ ար– 
ւեստագէսաը երկինքէն ինկեր է վար, 
մեր աչխարՀին վրայ, մեր ազգին մէք, 
սա Գէլ շրքանին։ Այդ դերասանն է աՀա 
Փափազեան Վահրամը։ 

ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱՋեԱՆ 

Տիկին Ֆէլէկեանի դէմքին վրայ 

ծագեցաւ թերաՀ աւատ ութ եան ժպիտ 

մըX 

է լ վերջապէս, ՎաՀրամ վերա-

դարձաւ Պոլիս ու ք*երայի մէք բեմադըր– 

ւեցաւ «ՀամլՀթ*–ը ։ Տիկին Ֆէլէկեանն 

ու ես օթեակի մը մէք էինք։ Բացուեցալ 

վարադոյբը * Եւ– երեւցաւ երեւո յթ մը • 

երաժշտութիւն մաբմնացեալ է Համ– 

լԷթ—Փափաղեանը խորունկ սուգի սե-

ւերուն մէք) տակաւին լռութեան սաՀուն 

կզզեակի մը մէք, Համակ շնորՀ , խոՀուն 

ու խորՀրդաւոբ • ել Հասակ, եւ Համ-

բոյր, օծուն իմաստութեամբ» 

Հ— Փոքր ինչ աւելի քան ազգական, 

նուաղ քան որդի • • է 

Եր միակ խօսքով արդէն լեցուեցաւ 

բեմը, յորգեցալ թատրոնը, Հոգիներն 

ալ Հիացումով։ Աչերը լի էին ազնուա-

կան վիշաով, լի ասպետական սրտմտոլ– 

թեամբ, լի սիրով, Հուրով մերթ, մերթ 

Հետաքրքրոլթեամբ ւ ՀյնորՀաբաչխ չար– 

ժումները, բնականին բովանդակ բա– 

նաստեզծոլթեամբ յղկուած ու կատա-

րելագործուած։ Եւ ձայն մը թալ, քեբմ– 

օրէն թալալուն ու թեւածող, ձայն մը 

որ մտքերն ու մարմինները կ՚առնէ իր 

տաք տաղանդին աղեղին մէք ։ Ասպետի 

ու իմաստունի ձայն, կառավարուած 

նեբքնաբնակ աստուծոյ մը կողմ է է 

Վարագոյրը ի քաւ։ 

Երբ սրաՀին մէք դադրեցալ երկար 

ու խանդավառ ժխորը ծափերու, Հար– 

ցուցի . 

- Տիկին, ի՞նչպէս գտաք . . . 

- Ինչ որ ասում էիր գոլ Փափապ– 
եանի մասին՝ քիչ էր։ Սրա միայն ա ֊ 
չերը՝ քառասուն դերասան արժեն։ 

Այո, Հեթանոս աստուած մըն էր 
Փափազեան ը, Ապոզոն մը, որ Ողիմ-
պոսէն ի քած վար, կ՚ընէր դերասանու-
թիւն։ 
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Վարդիթեր Ֆէլէկեանի խաղարկու-

թիւնը ինքնացռւցագրութիւն մը չէր, այլ 

վերստեղծումը, կենդանութիւնը դերին, 

իր անձնական, իր յուռթի ու Հանճարեղ 

Հողերուն վրայ։ է լ ի՜նչ ա յ լա զան ու– 

թիւն մէկ դերէն միւսը։ կարելի9 էր 

գտնել դոյզն նմանութիւն մը Մարկրիթ 

կոթիէին ու Մեդէային մ է ի Ուրիշ կին 

էր ՀրէուՀիին ել բոլորովին տարբեր 

կին1 Գլա բային ( Հ՚հարբնոցապետֆ ) մ ԷՀ։ 

Անյայտ կնոՀ, Ռոզի (Արլէզիէն) , Կր ու– 

չինայի («Անմեղ մեղաւորներ») եւ ՚ Բ ո յ ր 

թ՚էրէզա յի մ ԷԼ կը յայտնուէր մ եծապէս 

զգալի տարբերութիւններով։ Աակայն, 

բոլորին մ ԷՀ ալ Հա լա սարա պէս կը գա-

գաթ ան ար ու գեզարուեստական ան-

խառն վայելքներ կ՚ընծայէր իբրեւ ճըշ– 

մ արիա յ բարձրագոյն արուեստ ագի տոլ– 

Հի։ 

իր խաղարկութեան ընթացքին , 

սրաՀը կը Հեր մ ան ար իր Հոգեկան 

ելեկտրականութիւնով։ իր խաղը այն-

քան ումգին էր, այնքան շնորհա-

լից եւ տպաւորիչ, որ բեմին վը~ 

րա յ գտնուող խաղընկերը մերթ կը 

կարծէր, թէ կատարուածը խազ ու խաբ-

կանք մը չ է , այլ իրականութիւն մը, 

թէ բեմին վրայ դրուած դուռէն յա յն– 

կոյս կը չարունակուի տեսարանը եւ տը– 

րամը : իրականութեան սիւները կը կանգ– 

նէին ու խազը կ՝ԸԱար կեանք, քանզի 

իր ապրումը խոր էր եւ խռովիչ ու Հա-

ղորդական , քանզի իր ձայնը կու գաբ 

տառապանքին քաղցրացեալ բովէն, քան-

դի կը խօսէր նաեւ շբթներով եւ աչերով, 

ինչպէս նաեւ փոքր շարժումներով ու 

լռութիւններով ։ 

Մեծ, բարդ, բարձր դերերուն մէՀ 

կը մտնէր, կը մխրճուէր, բոլորանուէր 

Հոգիով, պատասխանատուութեան դի՜ 

տակցութեամբ, վեր բռնած իր արժա-

նապատուութիւնը, ՀետզՀետէ խորացը– 

նելով իր ապրումը եւ տուայտանքը տ 

Աակայն, այգ դերերուն մ ԷՀ կը մտնէր, 

աւելի ճիշդը կը սաՀէր, առանց ճիգի, 

նոյնիսկ առանց մեծ տքնութեան, տա-

կաւին առանց մանրակրկիտ ուսումնա-

սիրութեան , նաեւ առանց սատանա յա– 

կան սխրագործութեան ։ կ՛րեթանար բը– 

նական ճամբով մը, որ իրն է ր , կ՛ըն-

թանար գիւբութեամբ մը, ել խորխորա-

տին ի՚որշերը գաղտնիք չունէին իրեն 

Համար ։ Է/Լ կը յայտնուէին իր շնորՀալի 

ինքնաապութիւնները $ Պայծառատեսու-

թեան ակնարկ մը բաւական էր կարդա-

լու վիՀեբուն մ ԷՀ գտնուող ւէ ատեանը 

գերին Հոգեբանութեան ։ Անոր Համար 

թափանցիկ Էին թատերախազերուն ան– 

ձերուն եւ արարներուն խաւարներն ոլ 

մշուշները ։ Կը թեւէր Հոգիներու քաո-

սին մ ԷՀ, քանզի լոյսը իր Հետ ունէր՛ 

ու կը յա յտնուէր բեմին վրայ, իր շնորհ-

ներէն բարձրացած լուսապսակը գլխուն 

վրայւ 

Երիտասարդուհիի դերերէն կրցաւ 

անցնիլ մայրական դերերուն: Այդ յաղ-

թական անցքը մեծ ապացոյց մըն էր իր 

բարձրո տաղանդին խորութեան , բարձրութեան , 

Հարստութեան եւ ճշմարտութեան։ 
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Այ* 1քկ»ւ– բտնաոտեզ– 
ծոլթիւններէն աաաքիշ 
մենք ժամանակին կարդա-
ցած էինք Պ*ւ*րէւԻ «նսէ– 
ԱՈՕարդյ-^ծ մէՀ ել հա-
լանարաբ <Մեեե<սՏ>–^ 
(1914) աո.ընչուող մեհե– 
նական իր տրամ ադրու– 
թիւններոձ շնորհիւ. հետք 
ձգած էր մեր յիշողսւ֊ 
թե ան մէի 

երկր»րգը* –ր ւ–յ– 
սալ «Ա6գա11Ս1Աւ6» աղար– 
բերադրքին մէք է յայտնա– 
պէս աոաջինին տարբե– 
րակն է, բայ, աաաԱնի* 
պայծառութիւնը չունի, 
ընդհակառակն, աարաամ 
է ըստ ամենայնի, <Մեե– 

ամսագիրը մամ լոյ 
մեր պատմութեան մԷԼ 
յեղափոխական անկիւՀա֊ 
դարձ մը կազմեց եւ շատ 
արամա բանական է , ար 

յեղափոխական տարերքի 
–էր Շսւշանեանը ոլղղա– 
կի անոր նուիրած ըլլայ 
իր Հնչեակըէ 

«ԱնդսաւոաՕէ» –*֊րկէ* 
ձեոք ձգած է արդեօք 
երկրորդը I Աոաջինին ա֊ 
*–1ին տարրերու՛ կն է 
արգելք երկրորդը« Հ * – 
–"ՔԲՔրական է իմանար 

Եթէ Տեր պերճ մեհեանին վրայ կայծակը չիջնէր 
իմ տենչավառ հոգիիս արտօրայ քին մէջ վայրի, 
Դուք կրնայիք Աեր լոյսին տեղալ տարափը րարի, 
Դուք կրնայիք դեռ տեւել, լուսացընցո՚ւղ երագներ։ 

Առաւօտ մը չարաչար կործանեցաք դուք ընդվայր* •• 
Յարձակեցան Տեր վրայ դըժնէ կըրքհր ամեհի, 
Խողխողեցին Զեգ • • • Եղաւ աստեղատունն ամայի 
Եւ իմ հոգւոյս վրայ եղաւ ցանկութեան մէգը խաւար: 

Հագար գեղօն ձեր կորած՛ արքայութեան ի պատիւ, 
Դահլիճներուն պերճափայլ, գահոյքներուն ոսկեշող*•• 
Ջեր Փափկութեան, Ջեր լոյսին, ձեր պերճանքին անըսքօղ* 

Աւա՜ղ, աւա՜ղ կը տիրեն արդ աս տուածներ անպատիւ* *• 
Ու Տեր փոխան մեհեանին մէջ կը դառնան լըկսւի պար 
8անկութիւններ ամբարիշտ - սատանաներ դիւահար - : 

ՎԱԶԴԷՆ ՇՈՒՇԱՆԵԱՆ 

(«հաւասարդ», 1 9 2 4 , Թ. պրակ, ԷՀ՝ 2 7 0 ) 

Եթէ ձեր պերճ շէնքին վրայ դաժան աղէտը չիջնէր, 
Եթէ պարտէգը մնար կուսափթիթ, ծլարձակ, -
Դուք կրնայիք դեո. բացուիլ ծաղիկներով ակէ ակ, 
Դուք կրնայիք դեռ շողալ, լուսացնցուղ երագներ։ 

Առաւօտ մը չարաբաստ՝ կործանեց աք դուք ընդվայր, 
Յարձակեցան ձեր վրայ խարդախ կրքեր քաղքենի, 
Տապալեցին, երաներ, ձեր սէգ պալատն արքենի, 
Աքսորեցին ձեգ այլուր՝ ծիլերու պէս հողմավար։ 

Զուր են վանկերն այս տկար՝ ձեր հին փառքին ի պատիւ, 
Ցեր լոյսերուն հողմածուփ, անհետ կորած, ոսկեշող՝ 
Ձեր փափկութեան, ձեր հիւսքին, ձեր պերճանքին անսքօղ։ 

Աւա՜ղ, աւա՜ղ, կը տիրեն արդ աստուածներ անպատիւ 
Ու ձեր փոխան պալատին մէջ կը դառնան լկտի պար, 
8 անկո ւթիւն ն եր ամբարիշտ, — այծամարդեր դիւահար։ 

ՎԱՐԴԷՆ ՇՈԻՇԱՆԵԱՆ 
(ՀԱնդաստան», 1969, 18) 
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Ընտիր թուղթ, պատկերազարդ, մաքուր տպագրութիւն, 1150 մեծադիր էշ 

ԳԻՆ՝ 15 Լ– «սկի 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ՝ 5 Տոլար 

Ստանալու ճամար դիմել՝ «Րագին»–ի եւ «Ագդսւկ»–ի ի) մրա գրատուներուն, 

ինչպէս նաեւ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի գրախանութին։ 

ՇՆՈՐձԱԿԱԼՈՒԹեԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ 

ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ (Հրապարակագրութիւն) , գ. ՄեԱ.տինեցի, Պկյրութ , 
\ա 

ՄԱՏԱՆԻՆԵՐ (Պատմուածքներ) ) , Աարդիս Վահագն , Պկրութ , 1070 

ՄԱՐՄԻՆ ԵԻ ԱՐԻՒՆ ( Բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ թ ի ւ ն ) , Կ. Արմկնեան, Պկ-

րութ, 1970 

Տպարան 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ 
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