
՚ է . ւ > ս " ՚ ՚ * " . 
–».,.սյարնհր1 ղորս գրականութիւնը 

սաեդծէ, էւ ժողովուրդները՝ հմայուած՝ փ՚յդ 
մտացածին տիպարները կ՚իրականսւցնեն • այդպէս՝ Րաֆֆիի 

հերոսները– բայց կան ալ մարդիկ, որ իրենք իսկ՝ իրենց հոգիին 
բնիկ ւլօրութեամր, իրենց կեանքին ինքնաբուխ գեղեցկութեամբ, տիպարի մը 
բարձրութեսւնը կը հասնին ու ներշնչարան կը դաոնան գրագէտին, այդպէս՝ մեր 

հին Վսւրդանը, կամ մեր երէկուսւն Ադա սին, որոնց մին ներշնչեց 
եդիշէն ու միւսն՝ Արովեանը։ Այս կարգի մարդոցմէն էր 

Ջաւսւրեան, որուն դէմքը կոչուած է հայ քնարը 
ոգեւորող դիւցազներգութեան դէմքերէն 

մին դսւոնսղ։ 
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Սիմոն Զաւարեանի մահուան 70սւմեակին առիթով, Հ . 8 . Դաշնակցու-
թեան հրատարակութիւնը, Հրաչ Տասնապետեանի խմբսւգրութեամբ, վերջերս 
լոյս ընծայեց մեծանուն յեղափոխականին կեանքն ու գործը պատկերացնելու 
կոչուած երկու հատորներէն առաջինը, մեծադիր 742 էջ։ 

Հետագայ էջերը կը կազմենք նոյն առիթով, առաւելաբսւբ գրական դէմ– 
քերու վկայութիւներուն ընդմէջէն հաղորդ դարձնելու համար ընթերցողը բո-
վանդակ հայ ժողովուրդն ու անոր ընտրանին իր հմայքով ողողած Զաւարեա-
նի սւնկրկնելիութեան հեքիաթին։ 

Պատմական գիրքերու մէջ քանի մը էջ, թերթերու բացառիկ թիւերուն 
մէջ քանի մը սիւնակ, բանաստեղծութիւն մը, յուշի պատառիկ մը հոս, տպա-
ւորութիւն մը հոն, հանրային գործուն էութեան մայր գիծերը եւ մարդկային 
դէմքը ցոլացնող քանի մը ստորոգելի, — այսօրուան ընթերցողներուն ջախ-
ջախիչ տոկոսին համար այդ էր Զաւսւրեանը երէկ, ու ո՛չ ոք մեղադրելի է հսւր– 
կաւ, որ միայն այդքան էր, որովհետեւ հասկնալի պատճառներով մարդոց եւ 
յատկապէս տարասփիւո բեկորներուն կը պակսէին եօթանասուն ու աւեւի տա-
րիներ առաջ յոյս տեսած տասնեակ մը պատմական ու յուշադրական հատոր-
ները կամ երկու տասնեակ ա՛յն թերթերը, որոնց մէջ խօսք ունէր Զաւսւրեան 
կամ խօսք կար իր մասին։ Տարիներու վրայ երկարած տքնաջան աշխատան-
քով մը մէկտեղելով աո այդ կուտակուած ժառանգութիւնը, «Սիմոն Զաւսւրեան» 
հատորը կատարած է շնորհակալ գործ մը, երեք հարիւրի մօտեցող անստորա-
գիր ու ստորագրուած յուշերու, տպաւորութիւնն եր ու, վերլուծումներու, քերթը– 
ւածներու եւ պատմուածքներու ընդարձակ հէնքի մը վրայ տեսանելի դարձնելով 
Զաւարեանի տիպարը, որ տառապած մեր ժողովուրդին տրուեցաւ մեծ փոխհա-
տուցման մը պէս« իբրեւ աստուածային պարգեւ։ 

«Սիմոն Զ ա ւ ա ր ե ա Ն » յէատորը մտքերուն մէջ կը վերստեղծէ նոյն ատեն 
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տարածական ու ժամանակային ամ՛բողջ աշխարհ մը, լայնածիր սահմաններով 
ու շարժումներու խռովիչ ելեւէջներով բացառիկ ա՛յն շրջանը, ար իրար կը խա-
չաձեւեն հոգեբանական վ՚-ոափոխումները, մտայնութիւններու ձեւաւորումը, 
տեսլականներու ցողերը, արիւնոտ դէպքերը, շռնդա լից անցքերը, որոնք ուղ-
ղակի օր էն յաճախ եւ երբեմն մօտէն կ՚աոընչուին Զաւարեանի ծաւալած գա-
ղափարներուն ու գործնական խոյանքներուն։ Ուրիշ բազմաթիւ դէմքերու 
կատարած րնորոշումներուն կարգին, ճիշդ է նաեւ 11. Ձօպանեանի ձե-
ւակերպած հաստատումը, թէ՝ «Զաւարեւսն մը եւ հայ ժողովուրդը անհնար է 
անջատել փրարմէ եւ մին միւսին հետ համեմատութեան դնել. Ջաւարեան ու-
րիշ ոչինչ էր, եթէ ոչ նոյն ինքն հայ ժողովուրդը՝ իր բարոյական լաւագոյն 
տարրերուն մէջ խտացած, հակադրուած, խորհրդանկսւրուած»։ 

Փորձիչ րան է եւ հետեւաբար անկարեյի է հոս չխմբել քանի մը հատը 
Զաւտրեանհ անձնաւորութեան ընծայուած ստորոգելիներէն. 

— Դաշնակցութեան խիղճը (էշ 3) , 
-»- Աշխարհիկ սուրբը (11) , 
— Մաքրագո)նր մաճուրներէն (62) , 
— Հայ յեղափոխութեան սուրբ Յովհաննէսը (212) , 
— Դամոնւեան սուրը (215) , 
— հաւոսււյսւնոդ մարգարէն (217) , 
— Վերնագոյն մարդը (234) , 
— ճշմարտութեան մոգ (303) , 
— Գաղափարի քուրմ (326) տ 
— Լուսեղէն սիւն (363) ։ 
Դեռ հէսն ենք հատոոհն եւ չաճրդող էգերուն նուաղ չեն Զաւսւրեանին 

տրուած աւսաաւսւծ՚ււո ասսւննեոո, ու պււսւկադիրները >տես ու բառերուն տա– 
րոոոաեան ւսնտեոեան մարոհո չեն. աոժէօներու յարաբերութեան ծանօթ սւն– 
ձեր են անոնք, ոհտնանաննեո. օտաոէանեքէ, բանաստեղծներ, կաոևաոուն յե– 
ոափոհւանւսննհո. հռէաեուած օոոծհ*նեո. ե՚ւհոեցւոլ իշխաններ, Զաւարեանի 
նուսսՎփօ »է հաԱս՚ոաեոոո ճաեսսոՒն, չէւ|ոքնեոէն ու թունդ աահպանողակսւն– 
նեոէնէ ՄՒո ա ատ ւ քաջեան մՒ* երա՞ծ է աոդեօք մէեո, ոոուն մասին ժամանսւ– 
1ւս<նհդնեոո ա ոտ (սւ սստուսւծ աւան այնքան շատ ու ա՛յնքան սանձաբեկ ցե– 
ոումու1. ոոօան ատտահած է ատիկա տաճւսոներ մաքրագործող այս ընկերա-
յին էւա«ու1ոեօհհն (ՍԻւսման&օ) ստիթոԱ։ Արաոչին հետ խօսող նարեհսւցիի 
ւայտնուդենահան մատեանէն ետօ, տերեւս րնռերցոդր դժուար յիշէ ուրիշ գիր» 
մո, ոո «նորհներու բաշհւման ւէէ9 ւ՚Հւնօւսն շոսւււ եղած ուլսւյ, ոոքսւն եդած է 
«Սհմոն Տսւարեան» հո՚տոոո, Ահմոն Զաւարեանի մասին, հաոհւրաւոր շրրթ– 
ներէ։ 

Տոաած ււտոոոզեւհնեոան տոհթով մարդ եոբեմն շփոթի կը մատնուի, 
ա՛յն իմաստով, որ հանգ ոփտի աոնէ հիւսցողնեոո*ւն դիմաց, թէ հհանսւփին, 
ոո ամէնուն համառ °» ՚ ՚ ւ»սոհանո հոսււ. հատսՎւրօն. մսւքոսւնրոն Ջաւարեսւնո, 
ա՛ն՝ ոո հա|ո «հնտոՒգ ՚սմՒնուրեո. հալուն մէ*՝ մա՚րդր, մարդուն մէջ՝ աստ՜ 
ւածւսւհ՚նո։ "՜1՝^՛ 

Այսռրուսւն ե"եւհփոո մեր եոհտւ՚աարդութեան կարդայիք առափին գիրքը 
պիտի աւայ «Սհմոն Ջւ>սաոեան>ր, հաւատքի ու խիզախութեան ոիոքո, պար-
զութեան ու ժուժկ՚աառեան, 9Ս»ո ոոոծեաւ հւ րհ* եօեւնայու, շռայլ սոհսւբե– 
րուռեան ու ծաւրսաուն սակաւապետութեան. սւնմնւսգոոդ նուիրումի եւ ոչինչ 
ակնեաւեաւ հենդսւնի օրինակներով բաբախուն աա վարակեի մատեանո; 



Ր Ա Գ Ի V 

Դ Ո * Տ » ԶԱՒՐԻԵԻ– 

Ի Ա Ր Ս ձ Ա Ո ւ Ո Ղ Մ Ա Ր Գ Ա Ր Է * 

Մայրը արբում էր աԼքերէ արցունքնե-

րը , որպէսզէ նորէն ու նորէն սաեսնէ Հեո– 

ւում անՀ ետացող կա ոքը, որ աոանում էր 

իր միակ ուրախութիւնը ^ իր կեանքը է իր 

անդրանիկ զաւակը $ 

Գնում էր նա գէպի Հեո.ու Հիւսիս , 

գնում էր սովորելու: Անաս բարելին* 

մայրիկր Հազիւ—Հազ պաՀւում էր ոաքերի 

վրա յ յ Հազիւ—Հազ զսպում էր իր յոլյք~ 

մունքը ։ Ջէր ուզում նա վերջին վայրկեա– 

նին աոխրեցնել^ վիրալորել մեկնող զաւա-

կի զգայուն սիրտը է 

ք*այց երբ մենակ մնաց, ազաա թափ 

Հաղորդեց յորգ զգացումներին եւ արտա-

սուքը , Հերմ Ու խոշոր կաթիլներով սկսեց 

գլորուել նրա աոակաւին երիտասարդ թրէ՜ 

չերի վրայ է Այնքա՛ն այլազան մ աքեր Էին 

թափաոում գ ՚ խ ի մէֆ եւ նրա մայրական 

իմասաուն սիրաը մատնում էր ինչ-որ 

զարՀուրելի մի նախազգացում է ՛Նա բա-

բախում էր սասսւկութեամբ, արիւնւում 

էր եւ նււում յուսաՀաաօրէն է 

Տրոփում Էր եւ մեկնող պատանու սիր– 

աը է Նրա մ Է^ եւս պա յ քար ում Էին այլա-

զան , Հակասական մաքեր , մերթ պայծաո. 

ու ժպտուն է մերթ մոայլ, աՀաւոր ։ Մի 

բան սեղմում Էր կոկորդը ^ զարնում Էր 

գլխին եւ արցունք Էր աաւաՀացնում է Նա 

գեո. զգում Էր իր կրկի վրայ լղարիկ կը– 

նոՀ գլուխը, որ ինչ-որ բան Էլ փսփսում 

մնաս բարելին եւ աղօթում Էր նրա Համար 

Ասաուծուն է 

Արցունքոա աչքերով դիաում Էր %ա 

բնութեան իրարու յա Հոր գող ա ե սա րան-

ները է Աստուածային աշխարՀի գեղեց կու-

թի ւնը կամաց-կամաց դիւթոլմ Էր նրան է 

ֆւ նա ՀետղՀետԷ դուրս էր մղում իր յիչո՜ 

ղութիանից սիրող մօր պաակերը, ընտա– 

նեկան օճախը եւ ա յն բոլորը » ԷնՀբվ ապ-

րել էր նա մինչ այն եւ նրա քնքոյշ սիրաը 

լցւոլմ էր ազն իլ տենչերով ու երազներով է 

կառքը մ օտեցալ ա յն տեղին« ուր մի-

անում Է կուր գետը Արագուայի Հեա \ 

Տինշ, արծաթափայլ Արագուան, յա-

լի,ոենօրէն յ֊պսաւն , կայտառ , ազմկա– 

մոէԳ * Ւ°Լ կաաազութեամբ մխւում էր քր~ 

րառաա , մռայլ ու դաժան կուրի ալիքները 

եւ կարծես Հեգնելով ՃանապարՀ էր բաց 

անում այգ մութ քաոսի մէշ — յստակ, 

լուսեղէն ՃանապարՀ 8 

Վոյսի սկզբունքը կուլ գնաց խաւա-

րինդ — մտածեց երիտասարդ ուղեւորը է 

Մի մութ ան Հանգստութիւն պատեց նրան, 

մի բան, որ գուշակում էր Հիասթափու-

թիւն եւ կորուոա լոյսի ու Հոգեկան բեր-

կրանքների ՚ սիրտը կսկծաց է Հ Մ է " թ է այս– 

պէս պիտի չինի եւ իմ կեանքի մէ1 է Մ է* թէ 

ես էլ պիտի կ"րչիմ, պիտի լուծուիմ 

մարդկային ընգՀանուր կեանքի տիղմի 

Հետ* է 

Մ աքերը պաչարեցին նրան , տխրեց է լ 

գլուխը քաշ գցեց տ 

Շուտով սակայն նորէն սթափուեց ։ 

Ըմբոստ, մոլեգնոտ ոգին արծարծում էր 

նրա մէՀ պայքարի , կռուի ծարաւէ | / / ՚ չ , 

չեմ զՀ1ի ես կեանքի գրոՀի աՎել, չե՛մ 
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թոյլ տայ ք որ մռայլ, տղմոտ ալիքները 

խեղգեՆ ինձ » ես դեռ կը կռուե՛մ նրանց 

դէմ» • . • 

է լ թուխ ու բարի աձՔ^՚ՐԸ 

Հրեղէն փայլով եւ նոր էն այգ աչքերը ու-

րախ էին , յուսավառ է 

Կեանքը եռում էր Մ ոս կոլայ ում ։ 

Հեարոսեան Գի ւղա ան տեսա կան ճեմարա-

նը մասնաւորապէս յայտնի էր այն ժամա– 

նակ որպէս բոյն գաղափարական ու ռաղ– 

մատենչ երիտասարդութեան տ Բոլոր շըր– 

ֆաններում, Համալսարանական րոլոր մո– 

ղովների մԷՀ կը տեսնէինք կարճահասակ , 

նիհար 4 Հարաւային բնակ չի տեսքով մ է 

ուսանող, կոշտ ու արագ շարժումներով, 

աչքերը սեւ, մեղմ ու բարի, փայլում էին 

ասաղերի պէս , երբ դէմքը փոթորկւում էր 

սւաք , կրակոտ ճառերով։ 

Հայկական լեռներ է այգ Հարազատ 

գաւակը այն ժամանակ զգում էր ինքզինքը 

որպէս կոսմոպոլիտ , Համ աշխարհաքաղա-

քացի եւ մերժում էր ազգայնութիւնը ։ 

Այգ եռուն արհեստանոցին ւ / ^ , ուր 

կերպարանւում էին զուարթ ու աղմկասէր 

երիտասարդութեան մտքերն ու զգացում-

ները զատուեց ուսանողների մի փոքրիկ 

խումբ % %րանք չուռ էին եւ մտածկոտ \ 

նրանց աչքերը յա ռահ՝ էին գէպի Հեռու 

Հայրենիքը• նրանց սիրտը բաբախում ու 

ցաւում էր Հարազատ ժողովրդի Համար , 

նրանց ուղեղը յար եւ միչտ միջոցներ էր 

Հնարում* ազատելու ա յգ ժողովուրդը 

թիւր ք բարբարոս բռնակալութիւնից տ 

Մօտեցան նրանք երիտասարդ կոսմո-

պոլիտին , արթնացրին նրա մէՀ Հայկա-

կան ոգին եւ վառեցին նրա սրտում աստ-

լածային կայծը է 

Այդ կայծը բոցավաէւուելով, Հրդե– 

Հեց նրա ամբողՀ Էութիւնը է ստիպեց ձգել 

ամէն բան , ընտանիք Տ կարիէր է երջանկու-

թիւն , արծարծեց նրա մէֆ սէր միայն -

սէր դէպի մարդը ընգհանրապէս եւ սէր 

դէպի Հարազատ ցեղը է իրրեւ ամենադըժ– 

բախտ բեկորը բազմաչարչար մարգկու– 

կութեան ։ 

(քի անսահման , Հինֆ , գրեթէ մայրա-

կան սէր դէպի հայ ժողովուրդը... Ահա 

մի տիրական զգացում, որ լցնում էր այգ 

սքանչելի երիտասարդների ոզՀ էութիւնը, 

Հեռու պահելով նրանց այլանդակ նախա-

պաշարումներից եւ դնելով աոողՀ ու ա– 

մուր խարիսխները Հայկական վերածնու-

թեան աոողՀ ու անսասան Հիմքերը որոնց 

վրայ պիտի բարձրանար Հետագայում 

Հ • Տ • Դաշնակցութեան փառաւոր շէնքը է 

Եւ այդ համեստ է հեզ^ ամօթխած ե– 

րիտասարդները իրենց յամառ, սիստեմա-

տիկ աշխատանքով դուրս բերին Հայ ցեղը 

ստրկութեան անդունդներից եւ պատուա-

ւոր տեղ տուին նրան Առակաւոր Ասիայի 

ժողովուրդներ ի շարքում է 

Գարնանային պայծառ, արեւը ողո-

ղում Էր սար ու ձորեր է տաք , կենսարար 

ճառագայթնեբով է Բնութիւնը վերարթ-

նանում Էր, Նազիկները տարածում Էին 

ամէնոլրեք իրենց անուշ բուրմունքը, 

ամէն ինչ կեանք էր շնչում եւ սէր ու բեր– 

կըրոլթիլն ՝• 

՛երանք իրար Հանդիպեցին է Երիտա-

սարդը դեո. նոր էր ոտք դրել ուրոյն 

կեանքի ճամրու վրայ, բայց արդէն իսկ 

ծանօթ էր Հասարակութեանը իր տաք, 

խանդավառ, գաղափարական պատկե-

րով է Երիտասարդութիւնը ունկնդրում 

էր նրան, բոցավառւում նրա Հերմ խօս-

քով եւ բազմաթիւ կանացի սրտեր տրո-

փում էին նրա կրակոտ ու բարեսիրտ 

նա յուածքի Հ անդէպ է Բայց նա չէր նկա-

տում այդ» նրա աչքերը շատ Հեռու էին 

նայում : 

Ահա սակայն ցցուեց առնելը նրա 

անունով ու պատկերով Հրապուրուած 

մանկատիպ Հ.ՀերոսուՀին%, եկաւ խռո-

վելու նրա իդէալիստ, գաղափարական 

պաշտամունքներով տարուած սիրտը • • « 

Հ Ե * * Ձ,եզ սիրում եմ» — ասաց ուղղակի 

երիտասարդ քարոզչին ։ Անակնկալ եւ 

Համարձակ այգ յայտարարութիւնը ցըե– 

ցեց վերջինին, խոնարհեցրեց եւ տրորեց 

նրա ուժեղ կամքը յ Առիւծը դարձաւ 

գառնուկէ Աիրոյ զգացումը բռնկուեց 

նրա սրտի մ ԷԼ) աւելի եւս շնչաւորեց ու, 
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վաո.եց նրան , աւելի եւս զարկ տուեց գա– 

զա փարա կան նրա թռիչքներին Տ կեանքը 

այնուՀետեւ մի սքանչելի մեղեդի Էր նրա 

Համար է գործում Էր նա երգելով, աչ-

ի/ար Հը թւում Էր այնքա՛ն չքնաղ, լի յ ո յ -

սերով ու. երա^էերով ւ 

ամանակը առաէ սա Հեց . >. 

«է»® ճեղ այլեւս չեմ սիրումդ - ա– 

սաց մի անգամ երիտասարդին իր սիրած 

ո ւ գուրգուր ած Էակը ( նոյնքան Համար-

ձակ ու. կտրուկ , որքան աոաջին անգամ, 

երբ իր **Էրն էր խոստովանում • • » Ո*վ կա-

րող է բացատրել երիտասարդ սրտի քը– 

մաՀաճոյքնեբը • • • 

%որէն ցնցուեց գաղափարի մարդը, 

աչխարՀը վերստին խաւարեց նրա առ^եւ, 

խորունկ աչքերը վայրկեանարար փայ-

լատակեցին մռա յ լ չարութեամր , ապա 

կրկին մարեցին տ Պաղ , սրտաճաք գիշերը 

Համակեց նրա ամբողէ էութիւնը^ կեանքն 

ի սպառ, կորցրեց նրա աչքում իր Համն ու 

արժէքը , նա այլեւս խորտակուած դո յ ու-

թի ւն էր , մի աւերակ • • • 

Հյ ուտով, սակա յն , սթափոլեց յ ԱաՀ– 

մանի միւս կողմից տանէուող ժողովրդի 

Հեծեծանքները, միչա աւելի աղեկտուր 

ու սրտաճմլիկ՝ Հասնում էին նրա ական-

էին։ Հնարալո0 ր էր միթէ չտալ արձա-

գանգ է Այգ ժողովրդի բարօրութեան Հա-

մար չԷՈր % "Ր նա որոշել էր զոՀաբերել 

իր կարիէրն ու կեանքը • » • 

էւ սիրոյ նաՀաաակը վերստին շըա– 

կեց իրանը, խոր թաղեց իր վէրքր» յաղ– 

թաՀարեց ու վերադարձաւ նորէն — 

կեանքին • 

այց այգ կեանքը այնուՀ ետել այլ-

եւս չտեսաւ ուրախութիւն Տ \ա եղաւ 

ծայրէ ծայր մի ան Հա տնում տառա-

պանք | մի անդուլ անձնազոհ ութ ի ան ու 

նա Հա տա կութ իլն • . . 

Երիտասարդ դաշնակցականները ցըր– 

ւեցին ( մտան ժողովրդի մէՀէ ԵԼ սկսուեց 

եռուն աշխատանքը է Ուժեղ ու յանդուգն 

սլացք տուին իրենց Հոգեկան ուժերին, 

գնացին խորտակելու Հարազատ ժողո– 

վըրգին կաշկանդող շղթաները է Եւ մարդ-

կային ծովը ալեկոծուեց Հ Դուրս լողացին 

նրա յա տա կից Հարիւրաւոր ու Հաղարա֊ 

ւոր կտրիճներ , երիտասարդ է սրտոտ, 

խանդավառ.: Վսեմ ու եզակի մի երեւոյթ 

Էր ։ Ի՛նչ աՀռելի չարչարանքներ է որպի-

սի՛ անլուր, գերմարդկային աշխատանք 

ու տառապանք՛. Ընկնում Էին Հարիլրնե– 

րով այդ շքեղ Հերոսները, սուլթանական 

անողորմ մանգաղը Հնձում Էր ու Հնձում 

անդադար, Հայ մայրերը լալիս Էին յու-

սահատ՝ իրենց սիրած զաւակների վը– 

Բայ» ԲայՏ նրանք անայլայլ առաէ Էին 

նետւում տատասկոտ ու արիւնոտ ճանա-

պարհով , գնում Էին ղոՀուելու՛ . . «Ազա-

տութի՛ւն կամ մա՛ՀՀ — այգ կոչը որոտ-

ընդոստ արձագանգներով աարածւում 

Էր Հայկական լեռներ ի մ ԷՀ յ Տարերային 

մի յորձանք Էր , ան գիմադրելի մի մղում* 

գէպի ահաւոր արկածներ է նաՀատակու– 

թի՛ն ել մաՀ . . . թափուած արիւնը ծը– 

նունդ Էր տալիս նոր ու նոր անձնազոՀ 

կտրիճների, Հերոսների: 

Մ արած Հրաբուխը վերարթնանում 

Էր ։ Ե լ փոքրաթիւ պարագլուխները, որ 

Հոգին Էին այգ չքնաղ վերածնութեանդ 

քաՀա լեր ւում Էին ու միշա աւելի սաստ-

կացնում իրենց թափը : Ատուեր ի մ ԷԷ էին 

մնում նրանք, բայց յայտնի էին ամէն– 

քին է նրանց անունով երդւում էր գաղա-

փարական ու մարտնչող երիտասարդու-

թիւնը յ Համեստոլթիւն եւ ազնուութիւն* 

դարձել Էին նրանց մ ԷԷ պաշտամունքէ 

Ապրում Էին նրանք նիւթական կարօտու*– 

թեան մԷԷ, թէպէտ եւ նրանց առէեւ բաց 

էին Հարստութեան ճամբաները յ Մ իշա 

զինուորական իրենց դիրքերում, միշտ 

պարտքի դաշտի վրա յ , յաճախ լքուած ի– 

րենց Հայրենակիցներից ու բարեկամնե-

րից՝ նրանք անվհատ դիմում էին դէպի 

"հպատակը: 

Մէկը առանձնապէս աչքի էր ընկնում 

այգ փոքրաթիւ առաջնորդների մ էէ իր 

անհաշտ թշնամութեամր գէպի կեղծը, 

Անազնիւը , Անմաքուրը ։ Բարակ , նիՀար , 

խորունկ ու խոշոր աչքերով, փոքր—ինչ 

կոշտ շարժուածքներով ու ժեստերով Խւ 

միշտ բարձրատոն ( տաք ու տաքցնող 

ճառերով՝ նա յիշեցնում էր անապատից 

եկած ճգնաւորի, Հինաւուրց մարգարէին 
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որ գնում էր դէպի մարդիկ՝ խարազա-

նելու նրանց րարոյական արատները եւ 

ամէն տեսակ ապօրինութիւն ու անար-

դարութիւն : 

Օսմանեան Սահմանադրութեան առա-

Հին շրջանում էր , մարդիկ դեռ հաւատում 

էին նրա ամրութեան ու ճշմարտութեան է 

Նա եկաւ Մ ուշ է Գրեթէ յաղթական 

մի ընթացք էր ՚. Բայց ոչ այն աղմկալի 

դիմաւորումներից՝ որ սնափառ Հասարա-

կութիւնը սովորաբար սարքում է իր սնա– 

վւառ Հերոսների Համար՛, ՛հա մի Համեստ է 

բայց անկեղծ տօնախմբութիւն էր \ որ 

սարքում էր պարղ, աշխատաւոր ժողո-

վուրդը–. Մ ուշից ել շրՀակայ գիւղեր ից 

երիտասարդութիւնը շտապում էր տեսնել 

Նրան ^ սեղմել , Համբուրել նրա ձեռքը է 

Ջ Է" որ նա նրանց Համար ղեկավար Էր 

այն երկարատեւ ու արիւնոտ կռուի մԷ ջ , 

որ նոր Էր վերՀացել\ Նա Հեռաւոր ու 

խորՀրգաւոր Հիւրն Էր ք որի մասին շատ 

Էին լԱել, բայց դեռ երբեք չէին տեսել յ 

հէումր—խումբ գալիս էին նրա մօտ ել 

կռուող ընկերները, նրանք, որոնք մի 

ժամանակ գողացրել էին Աասնոյ լեոնե– 

րի մէջ անգամ Համ իդեան զին ոլորն երին է 

իսկ այժմ Հանել էին իրենց առիւծի մոր-

թիները եւ Համեստօրէն լծուել գիւզա-

կան աշխատանքի մէջ։ Նրանք արդէն ճա-

նաչում էին նորեկին, ճանաչում էին նա-

մ ակներով , գաղտնի , ծածկագիր կամ այ– 

լա բան օ ր էն գրուած նամ ակներով , որ ըն-

կել էին իրենց ձեռքը Հեռաւոր վայրերից է 

Հազար ու մի փորձութիւնների միֆից անց-

նելով յ Բայց նրանք Էլ դեռ չէին տեսել ի– 

րենց մտաւոր առաջնորդին եւ աՀա գալիս 

էին դիմաւորելու, ուրախ , ան Համբեր , 

իրենց գեղ ջկ ական ցնցոտիներով է Տեսնում 

էի արցունքներ նրանց դաժան աԷՔ^՚րի 

մ է ջ . . . 

Նա Հաստատուեց Ծ ուշի մէջ է Նա 

այժմ արդէն զուտ կրթական ծրագիրնեբ 

ունէր• կ՝ուզէր բարձրացնել Հայ ժողո– 

վըրգի մտաւոր ոլ Հոգեկան զարգացման 

մակերեւոյթը տ 

Վարձեց մի անշուք տնակ, երկու 

փոքրիկ սենեակներից, որոնց յատակը 

Հող էր եւ ունէին մի—մի փոքրիկ լուսա-

մուտ է զանազան ճեղքուածներով է Նա-

հապետական մի վառարան, որ չէր տա-

քացնում սենեակները է Կոշտ ու կոպիտ 

փայտէ կարասիներ, որ իր պատուէրով 

շինել էին մշեցի վարպետները : 

Զմեռը ցուրտ էր սենեակներում է 

Ջուրը սառչում Էր գիշերը ։ Բայց նա չէր 

բնաւ տրտնջում է Նա տաքացնում էր ի– 

րեն այցելու բազմութիւնը իր քերմ, սի– 

րալիր խօսքերով եւ լայն հիւրասիրու– 

թեամբէ Հարուստները, ազդեցիկները չէ-

ին գնում նրա մօտ ^ այլ միայն խեղճ ու 

կորած մարդիկ , որոնց արտաքինը կեղ-

տոտ էր , բայց Հոդին պարզ ու մաքուր է 

Բոլորի Համար նա խորհրդատու Էր եւ իր 

չնչին վաստակի մեծագոյն մասը բաժա-

նում Էր չքաւորներէն ։ 

Բայց ահա ամպերը սկսեցին խտա-

նալ իր շուրթը* Մութ, կասկածելի մար~ 

դի էլ , վաշխառուներ, որոնք յեղավախա– 

կան շարժման ընթացքում, օգտուելով 

կուսակցութեան անունից , ծծել Էին ժո-

ղովրդի կենսական » յետադէմ 

բռնաւորներ ու կուսակցական զէնքը թաք– 

ցընողներ , ամէն տեսակ կեղեքիչներ ու 

հարստահարիչներ , լրտես ու դաւաճան– 

ներ , վերջապէս խաբեբայ ու տզրուկ վա-

նականներ — բոլորը յուզուեցին , իրարու 

անցան յ Նորեկը Հանգիստ չէր տալիս նը–֊ 

րանց I Անողոք ամէն տեսակ լրբութեան 

ու ազտոտութեան Հանդէպ՚՝ նա Հրապա-

րակով խարազանում էր նրանց Հեղինակ-

ներին , պահանջում էր բացաարութիւն 

նողկալի արարքների համար, պահանջում 

էր Հաշիւ ծախսուած դրամների , պահան-

ջում էր արտաքսել նրանց բոլոր ասպա– 

րէզներից , ուր կարող էին վնասակար լի-

նել իրենց անարգ է Հակաժողովրդական 

գործունէոլթեամբ է 

Նատ բան ասողում Էր նա I Թւում Էր , 

թէ արդէն մօտ էր յաղթութեան ժամը ։ 

Բոլոր զրկուածները , ոՐթ ոէ– 

Հաւաաում ու վստաՀոլմ էին նրան եւ 

սպասում էին նրանից իրենց վիճակի թե-

թեւացում է 

Սակայն մութ ուժերն եւս չէին նըն– 

քու մ % Նրանք ալեկոծոլեցին ու Համա– 



I՝ Ա Գ Ի Ն 7 

խըմբուեցան ։ Նրանք ի գործ գրին ամէն 

միէոց խարազանող մարգարէի գէմ — 

գաւ., գրգռում , սուտ ու. անարգ զբւզար-

տութիւն է Նրանք Հիւսեցին մի աՀագին 

սարդոստայն , ցանցով պաաեցին նրա գոր– 

ծունէութեան ամրողէ գա շար , ձգտեցին 

պատնէշ ղնել նրա ամէն մի ձեռնարկի ա– 

ռաէ եւ֊ ճարպիկ , Հմուա գաւերով խափա-

նեցին նրա բոլոր Հանրօգուտ փորձերը ։ 

իրենց աղտոտ թաթերով քրքրեցին անգամ 

նրա մասնաւոր կեանքը տ Եւ այգպիսով նը– 

րանք անՀնարին , անհանդուրժելի գար– 

ձըրին նրա աշխատանքը Մ ուշի մ էէ է 

Եւ նա ի վերէոյ տեղի տուեց : Սել 

ուժեր ի բանակը խորտակեց նրան : թո-

ղեց նա ՄՈ,1Ր է լի գաոնութեամբ , ծանր 

խոհերովդ թողեց1 մտածելովդ որ ժողո-

վուրդը աւելի գժոլարութեամբ կ*ազա-

տագրուի իր Համարիւն կեղեքիչներից , 

քան թէ արտաքին թշնամուց: 

Ժողովրդ ի թշնամիները յաղթանա-

կեցին է կացութեան տէրերն էէն նրանք : 

Բայց ան խոն է աշխատաւորի ձգած սերմը 

անպտուղ չանցաւ: Նա տուեց իր բողբոջ-

ները է Ժ՛ողովուրդը սթափուեց : Նա Հաս– 

կացալ, թէ ո՛վ էր եւ ի՛նչ էր այն մարգը , 

որին նա կորցրեց յ Եւ խո*֊է գժգոՀութիւ– 

նը ծայր է տալիս արդէն Հարստահար– 

ւած Հայ աշխատաւորութեան մ էէ, ը^՚գ-

գէմ իր ցեղակից թշուառականներ ի է 

Տժգոհութիւնը շուտով կը վերածուի ըմ-

բոստացման ու պայքարի է 

Խիստ գժուարին Է այգ պայքարը ( 

բայց նրա ալիքը աճում Է ՀետզՀետԷ եւ 

լիայոյս ենք, որ մաքրութեան ու շիտա-

կութեան առաքեալի նետած գաղափարը 

կը ձգի խոր արմատներ եւ ժամանակով 

կը յաղթի 

Նա նորէն Պոլիս է , այգ թշուառ ու 

եղկելի աղբանոցում է 

Կուշտ, պահպանողական Հազգային– 

ների֊չ Հոգաբարձութիւնը մեծ դժկամ ու– 

թեամբ տեղ տուեց նրան դպրոցի մԷԷ՛. 

Ջէ* որ նա յեղափոխական է ր , դաշնակ-

ցական էր տ կարելիխ է միթէ այդպիսի 

մարդուն տեղ տալ ազգային դպրոցնե-

րում ւ 

Նշանակում են մուրացկանի ռոճիկ տ 

Ապրում է նա այդ գրոշներովդ փնտռում 

է բնականաբար աժան ու վատ ճաշա-

րաններ , իսկ Հագուստը միշտ Հնամաշ 

ա. պատռտուածէ 

Նա մնում Էր սակա յն նո յն անվկանդ 

գործիչը, անսասան իր շիտակութեան ու 

վեՀանձնութեան մ ԷԷ եւ շարունակում Էր 

ղեկավարել մտքերը՛. Տաք վիճաբանու-

թիւնն եր , լուսաւոր , բարձրաթռիչ ե– 

րազներ — աՀա այն մթնոլորտը, որ նա 

մտցրեց իր դասարանի մ ԷԷ ել որով սրե-

լում դ ապրում Էր է ԱնմիԷական մասնակ-

ուււթիւն ունէր Հա յկական կեանքի բոլոր 

առաէադիմական երեւոյթների մէէէ ա– 

ո֊անց նրան գրեթէ ոչինչ չէր յզացւում ՚, 

ԱնՀանգիստ, եռուն բնութիւնը թոյլ 

չէր տալիս նրան Հանգստանալ տ Աշխա-

տում էր նա մինչեւ ուժասպառում, յոգ–՛ 

նում էր այնքան յաճախ՝ որ օր ուա յ մ էէ 

մի քանի անգամ պառկում էր՝՝ ուժերը վե-

րականգնելու Համարէ &աճախ Էր հիւան–^ 

գանումդ բայց գլուխը շարունակում Էր 

աշխատել — միշտ պայծառ ու լուսաւոր , 

լի ինքնատիպ գաղափարներով ու յղա-

ցումներովդ միշտ գեղեցիկ ել ճշմարիսա* 

Պարզ Էրդ որ մարմինը մաշւում Էր, 

ֆիզիքական ուժերը ոպառւում Էին է Աա– 

կայն նա ինքը չէր խոստովանում այդ եւ 

շարունակ ձգում էր արդէն խիստ ձրդ– 

ւած լարը ՚՛ Եւ նա աՀա կտրուեց . • • Կը– 

տըրուեց յանկարծ դ շանթահարելով բո-

լորին դ կտրուեց այն ժամին դ երբ նա 

այնքան պէտք էր իր ժողովրդին, որի 

ճակատագիրը վճռլում էրդ որին բախտը 

ժպտում էրդ գուցէ առա էին անգամը 

Հարիւրաւոր տարիների սոսկալի նահա– 

տակութիւնից յետոյ է 

Պոկոլեց ա յգ կեանքը անո ղոբմ ձեռ~ 

քովդ ինչպէս պո կլում են ծաղիկները, ո– 

րոնց նա այնքան սիրում էր իր քնքոյշ, 

կանացի սրտով տ 

Բայց - թառամածը չես կենդանաց-

նի դ գնացողը էլ չի վերադառնայ ՚, Մնում 

է մի բացդ որ կը լցոլի ժամանակով եւ 

ՎէքՔԸ. Կ Ը կազգուրուի : 

իսկ գուդ Հա՛յ ժողովուրդդ պիտի 

յիշե՞ս արդեօք այդ մարդուն դ որի ամ– 
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բող1 կեանքը մի մարմնացած սէր էր գէ– 

պի քեզ, շերմ, քնքոյշ սէր , որ չգիտէր 

ոչ մի սփոփանք տ Նա աւելի Էր, ա– 

ւելի անուշահամ, քան պատանիի սէրը 

գէպի կոյսը* Նա աւելի լեցուն ու անյա-

տակ էր , քան մօրը սէրը գէ՚էէ էր ման-

կիկըէ 

Այգ կեանքը ծայրէ ծայր մարտիրո-

սութիւն էր — յանուն քո երջանկու-

թեան , Հա՛յ ժողովուրդ: ՛Բեղ Համար նա 

մոռացել էր ամէն բան այս աշխարհում, 

մոռացել էր նոյնիսկ ինքն իրեն : Գու է քո 

ապագան նրա կեանքի միակ նպատակն 

էիք եւ նրա միակ ուրախութիւնը ։ Լալիս 

էր նա ել երազում քո բզկտուած % կիսա-

կենդան մարմնի վրայ % էէ բազում Էր եւ 

ձգտում կռել քեղ Համար աւ ելի երջանիկ 

ապագա յ է 

Պիտի յիշեՈս նրան է Հա՛յ ժողովուրդ , 

— չդիտեմ, Մարդկութիւնը ա յնքաԴ 

մոռացկոտ Էէ Բայց նրա Համար — միեւ-

նոյն Է։ Նա չէր տանում պերճանք ու ե– 

րախտագիտութեան ցոյցեր* իր կեանքի 

ընթացքում • Գրանք բնաւ պէտք չեն նը– 

բան - եւ այժմ , մահից յետոյ է 

Բացուած գերեզմանը կը լեցուի է Կը 

մարէ շրջապատի ժխորը յ կը լռեն թաղ– 

ման որոտուն ճառերը , որոնց Համար 

այնքան շռայլ են մարդիկ։ Կը սբրուին 

վերջին արցունքները եւ Ր"էոՐ(Լ կ՚երթան 

գերեզմանոցից։ Կը մնայ նա մեն—մենակ 

— նրա ցուրտ մարմինը - գերեզմանա-

յին Հանդիսաւոր լռութեան մէջ։ 

Մենևմենա՜կ . . . Ա՚այբ—Բնոլթիւնը 

կը գրկէ նրան է կ՚ընգունէ իր հզօր կուրծ– 

քի վրայ այդ յոգնած, պաշտելի գլուխը • 

կը սփռէ նրա շուրջ իր այլազան դեղեց-

(1913) 

կութիւնները է կեանքը զուարթ ու փար-

թամ կը ծաւալուի նուիրական դամբա– 

բանին մօտ) Արեւը կը ճառագայթէ կե-

նարար իր լոյսը, ծաղիկները կը փռուին 

ու կը գուրգուրան իրենց թանկագին սի– 

րեցեալին • »« ԵԼ սիրո յ , ջերմութեան ու 

լոյս ի այդ գերագոյն ներդաշնակութեան 

մէջ% կը Հանգչի Նրա ոգին, որ նոյնքան 

ջերմ , պայծառ, լուսատու է եւ նոյնքան 

յաւերժական է 

Սիրոյ սերմը կեանք տուեց նրան է Եւ 

նրա կեանքը լուսաւոր ամպի նման սըփ– 

ռըւեց ահագին տարածութիւնների վ ր ա յ յ 

ցանելով ամէնուրեք սերմեր մար դա– 

սիրութեան ու ա յլասիրու թե ան է Այն 

գոհարները | որոնցով բնութիւնը առատ-

օրէն օժտել էր նրան - բոլորն էլ նա վե~ 

րադարձրեց իր ժողովրդին է Ւնքը մնաց 

առանց ոշնչի ։ Հոգին , իր վերջին գոյքը, 

աւանդեց նա Տիեզերքին ւ 

Այնտեղ , Բնութեան ծոցում, չկայ 

այլեւս լաց ^ արցունք է ատամների կըր– 

ճըտոց : Այնտեղ վերջապէս կը Հանգստա-

նաս դու , սիրելի ընկեր • • • 

Բ ե ՚ զ եմ գիմում, սքանչելի՛ մանկիկ , 

որ աշնան ծնունդն ես քո անբախտ Հայ-

րիկի եւ միակ գոՀարիկը նրա շռայլուած 

գանձերից։ Աճի՛ր, իմ սիրելի Վիգէն, ե– 

ղիր մաքուր ազալնեակ եւ սրաթռիչ ար– 

ծըւիկ • • • ու գնա՛ նոյն ճամբով։ Գուն էլ 

դի՚Ր ԳէՈԼի*Գ Հարազատ ժողովրդի Հա-

մար ել եղիր արժանի Հայրիկիդ է 

ԳՈ՚ԲՏ. ԶԱՒ(ՐԻԵԻ) 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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աաաա 

աաաւա 

ա 

Ա֊ 

աաա$ա 
Ա Ա Ա Տ Ա Ա 

՝ աււտտպաաա 
՝ ՝ * • ՝ ւ 

աաաա 
Ա^ԱԱԱԱԱ աաաաաաւ աա 

. . Ա Ա Ա Ա ՝ 

՛ ա ա 
ա Տ է » » 

ա ❁ ա ք փ ա ա ա ա 
" ա&՜ճ աաա 
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ա 
ա ա 

ԱԱԱԱԱԱ– 

ա ա ա ա ա 
աա ա աա 
է * 

• ա տ 

սւցւււտ6ս ս̂  
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Ահաւասիկ մօրդ արցունքն իմ ճակատիս, 
էլ իր սպերսն ու հեծեծանքն աչքերուս մէջ, 
Եւ աւասի՛կ զսււկիդ զարմանքն ու զարհուրանքն հոգիիս մէջ , 
Ես քե՛զ կու գամ, քու մաքուր մահդ ողջունելու • . . 

Եւ ես կ ՛ողջունեմ քեզ, ո՛՛վ յանկարծամահ ուղեւոր, 
Եւ փառքերէ փախստական եւ րոպէի տարագիր, 
Ակնթարթի՛ մէջ ոզեվսւրալ եւ լոյսէն արա՛գ մաեացհալ 
Ել այսպէս թո՛զ ողջունեմ քեզ, մսւհուանդ սւււջեւ երգելով*« • 

Եւ ողջունեմ քեզ, ո՛վ հոգիի ուսումնարան, 
Ուր մարգերն սկսան մէկզմէկու վրայ խորհիլ • 
ԵԼ ես կ՚ոզջունեմ քեզ, ո՛՛վ Ր ար ե համբաւ բաԱտարկեալ, 
Երր քու քաղցի օրերուդ՝ դուն քու սիրտդ կրծաոեցիր • • • 

Եւ ես թող ողջունեմ քեզ, երէց եղրայր մեր ամէնուն, 
Մեր ամէնուն խնկարկու, մեր ամէնուն մտրակիչ, 
Եւ անկաշկանդ հռետոր, եւ մաքսաւորաց հալածիչ • • • 
Եւ դուն՝ տաճարներ մաքրագործող ընկերային նսւզովրեցի • • • 

Եւ էս կ՚ողջունեմ քեզ, ըմբոստութեան ց կարմիր, դրօշ, 
Որ գերիին եւ անխիղճին համար՝ նոյն ժամանակ ծածանեցար, 
Եւ դեռ քաղցրօրէն դուն ձիթենի խաղաղութեան» 
է լ մրրկէ մը տարուած բազմապտուղ եւ բարի ծառ • « • 

Եւ ծո կ՛ողջունեմ քեզ, խորհրդանիշ պայծառութեան, 
Դո՛ւն մարդերու խղճին նժար, 
Դո՛ւն մարգերու մտրակիչ եւ մարգերէն մարտիրոս , 
Եւ դուն, անոնց անգին նոխազ, եւ դուն անոնց անգին գ ե ր ի . . . 

Եւ ես՝ իմ սէրերո՛վս կ՚ողջունեմ քեզ, թափառական այցելու, 
Դուն՝ ուրիշին ուղեցոյց, դուն ուրիշին արահետ, 
Դուն ուրիշին ոտքի հող, եւ ուրիշին գլխի պսակ, 
Եւ ուրիշին ողջակէզ, եւ ուրիշին համար ամրոց.. • 

Եւ եո կ՚ողջունեմ քեզ, ո՜վ փրկարար փոթորիկ, 
Դուն գարշութեանց մաքրիչ ել փոքրոգութեանդ խարազան, 
Դուն քու խաչդ ուսիդ՝ Դողգոթայէն վեր մագլցող, 
Ո՜վ սրբակրօն Սիմէոն, ո՛վ եղերական մարդ 8խաւս • • • 

Եւ դարձեալ քեզ կ՚ողջունեմ, հայ ժայռերու կողէն հոսող* 
— Րայց ծարաւիդ թշնամի — սւղբիւր բերրի, սւղբիւր պայծառ, 
Որ առուակէ առուակ, եւ հոսանքէ հոսանք, ու դաշտէ ի դաշտ, 
Դոն քոլ կեանքիդ այս անմահ գետն յօրինեցիբ.. . 
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Էն ես նորէն կ ՛ողջունեմ քեզ, ո՜վ ձեռքէ ի ձեռք շրջող 
Հողէ սափոր անպերճանք, 
Որուն մէջէն ժողովուրդ մը յուսահատ 
•քու հոգիիդ հուրքը խմեց՛ • • 

է լ տրտմութեամր կ ՚ողջ ունեմ քեղ, 
Ո՜վ միամիտ ու պաշտելի պարտիզպան, 
Որ մշակած վարդաստանէդ 
թախտին հովը՝ բուրմունք մը իսկ քեղ չրերաւ • • . 

Ու դարձեալ կ՛ողջունեմ քեղ, ո՜վ տառապանքի բեռնակիր, 
Հասարակաց դուն ուղղամիտ սպասաւոր * 
Ժողովրդի ժամակոչ զրկեալներու իրաւաբան,, 
Էլ պարագլուխ խոնարհ, եւ անդադար մշակ՛ եւ մեծարժէք բանուոր։ 

Էլ երազներո՜վս կ ՚ողջունե ՚մ քեզ, ո՜վ դուն եղնիկ պատառոտուն, 
Ո՜վ իմ մեռեալս մեծարժէք, ո՜վ իմ ընկերս անխարդախ. 
Էլ կ՛ողջունե՜մ քեզ, ստուերիդ հետ արբեցութեսւմբ պարելով, 
Ո՜վ կարօտներու կռունկ, եւ Կիլիկեան գուժաբեր •»» 

Էլ նորէ՛ն քեզ կ ՚ողջոլնեմ, գերերջանի՛կ գիւղատնտես, 
էրբ քու գութդ ուրիշին համար գարուն էր • • • 
էրբ ամառդ առատութիւն էր թշուառին, 
էրբ աշունդ արդի՛ւնք էր եւ քու ձմեռդ* արեգակ– • • 

է լ ամէն խիղճ թող ողջունէ քեզ, ո՜վ մաշած ծունկով ճգնաւոր, 
Գաղափարի ել գիտութեան մեծահմուտ տարածիչ, 
Անխոնջ ցանող հայ դարերէն մեր ժառանգած յոյսերուճ, 
է լ յոյսի վկայ , յոյսի եղբայր, յոյսէն գինով գործաւոր: 

է լ ամէ՜ն ոք թող ողջունէ քեզ, ո՜վ անօթի ճանապարհորդ, 
Որ իր ցուպն ի ձեռին ուրիշին համա՛ր միան մուրաց, 
է լ թո՛ղ ողջունեն քեզ, ո՜վ զգացմանց յստակ յրվէժ , 
Որուն սիրտը աղրիւր մըճ է մէն մի ծարաւի հանդէպ • • • 

Ու մարդերն թող ողջունեն քեզ, ո՜վ հազուագիւտ լուսարար, 
Որ իր կաթիլ մը իւղովն ուրիշին կանթեղը կը վ ա ռ է ր . . . 
Ու նորէն քեզ թող ողջունեմ, ո՜վ նուիրական կտաւագործ, 
Որ իր անձին մէկ պատանքէն՝ ուրիշին պատրոյգ միայն կտրեց–. -

Է լ վերջապէս իմ ձեռքերս դէպի երկինք թալ ողջունեմ քեզ՝ 

ո՜վ Խրիմեանի մը հոգւոյն եղբայր, 
Գուն լո յ սի՛ սրինգ, լո՛յս աչքերով հողէն ելած ուրուակաճ, 
Լոյ սին վազող առաքինի, լոյս բաժանող հայրենասէր, 
Լոյ սին դիմաց ծնրադիր եւ լոյսին համար մահացող մ ա ր դ – – ։ 

ԱԻԱՄԱՆԹՕ 
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Մին Էր անոնցմէ, այն կամակորներու պզտիկ խումբէն, 
որոնք օրին մէկը անհնարին երազ մը իրականացնելու համար 
առաջ նետուեցան։ 

Ահա մեր Արուեստը՝ աււաջ նետուիլ, ամէն րանի մէջ եւ 
ամէն աեղ։ Ահա մեծ Պատիւը՝ ամէն վայրկեսւն վտանգին դ է մ , 
րանտին դէմ, կախաղանին դէմ քալել եւ քալել աներկիւղ» հւ 
ահա մեծ Արիութ՛իւնը՝ պարտասումին եւ վհատութեան դ է մ , 
եւ ափսո՛՜ս–., երրեմն նոյնիսկ քու ազգիդ կոդմէ եկող հար– 
լածներուն եւ ատելութիւններուն դէմ քալել ել քալել սւնվը– 
հաա։ 

Եւ այս եղաւ քսան տարի շարունակ կեանքը այս երի-
տասարդներուն, այսօր ծերեր արդէն* այս եղաւ սիրալի դ ի ւ -
ցազներգութիւնը եւ անհաւատալի վէպը՝ որ Հայկական Յեղա-
փոխութիւն կը կոչուի։ 

Սիմոն Զաւարեան մին էր անոնցմէ, անիկա աստուած– 
ներու գերագո յ նը՝ ճշմարտութիւնը պաշտեց մինչեւ վերջը» 
կրօնքներէն ազնուագոյնին կապուած մնաց՝ Խղճմտանքին* ս է -
րերուն ամէնէն դժբախտը ունեցաւ՝ Ազգի սէրը։ 

Միշտ իր պարտականութիւնը կատարելու զբաղած գը– 
տանք զինքը՝ այնքան որ ատեն չունեցաւ իր իրաւունքին վրայ 
մտածելու* Իրաւունքը ուրիշներունն էր* Պարտականութիւնը՝ 
իրենը* ահա բոլոր Զաւաբեանը։ Եւ սուրբ համոզումով մը, ա՜-
նիկա ընչազուրկներուն կեանքովը ապրեցաւ, աոանց տրտուն-
ջի, զուարթութեամր եւ այնպէս ալ մեաու։ Մեր դարը, որ հսւ– 
կսւդրութիւնները կը սիրէ կարծես, , ստորին դրսւմա*– 
պաշտութեան սւրտադրոյթներուն դէմ յանկարծ Զաւարեան մը 
կը հանէ։ 

Տարօրինակ հակադրութիւն մը նաեւ, որ այս մարմնա-
պէս վտիտ մարդը Մեծ Յեղափոխութեան Պատկառանքն է ր ։ 
Իր պարզութիւնը եւ համեստութիւնը ցոյցէ եւ աղմուկէ եե– 
ււու մնաց ամէն ատեն* աշխատիլ՝ այս եղաւ իր նշանաբանը* 
աշխատիլ՝ մինչեւ. վերջը, մինչեւ յետին րոպէն։ 

Վերջը վերջը այս զրկանքի կեանքը հիւծեր մաշեցուցեր 
էր զինքը. արտաքուստ իր աշխոյժը կը պահէբ տակաւին, բայց 
իր տառապանքը երեսին վրայ կը կարդացուէր։ Բժիշկները 
հանգիստ պատուիրեցին իրեն, անիկա իր գործը շարունակեց* 
մօտաւոր աղէտի մը կանխայայտ նշանները բազմապատկուե-
ցան. Զաւարեան իր աշխատութեսւնցը մէջ էր . օր մը սակայն, 
էն վերջերը, ալ պարտաւորուեցաւ խոստովանիլ բարեկամի մը– 

— Շատ տկար կը զգամ ինքզինքս։ 
Մահամերձ էր. բայց չզիջեցսււ անկողին մտնել ու նո-

րէն աշխատութեան գացած պահուն, ճիշդ Աշխատանքի Տան 
աււջեւ, որ այսպէս խորհրդանշանը եղալ իր կեանքին, մեււաւ 
հււոմայեցի կեսարին պէս ոտքի վրայ: 

Գ Ր . Զ Օ Հ Ր Ա Պ 
2 0 Հո կա եմ բերք 2 Ն ո յ ե մ բ ե ր 1 9 1 3 



Ր Ա Գ Ի է 13 

Ս • ^ ա լ ա . ր ե ա | 1 ն ս փ յ փ ս տ տ փ ո ր . ՝ 

*Գրօչսւկգ\ւ խլքթացյւատտքւ պարտէզին մէջ 
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I՝ Ա Գ 

է Ն Ո Ն է Օ Դ * Մ Ն Ա Ն . . . 

Այգ Կ իրակին Ար գա վանքը եռուզեռի 

մ էէ էր։ Գիւղը կոր անցուցած էր իր միա-

պաղաղ Հանդարտութիւնը % (\ւ մարգիկ կը 

շարժէին աւելի արագ, խօսակցութիւն– 

ները կ*ընթանային բարձրաձայն ու ա– 

ռոյգ | սովորական լռութեան փոխարէն : 

Գպրոցներու ընգՀանուր տեսուչը , ա– 

ոաէին անգամն ՐԷԼաԼոՎ* պիաի այցելէր 

Արգավանք դ ու անոր այցելութիւնը կըրկ– 

1։ակի նշանակութիւն ունէր այս ա ՛խատա– 

լոր բազմութեան աչքին , որ բերն է բերան 

լսած էր ք թէ նոր տեսուչը յեղափոխու-

թեան Հիմնադիրն ու առաքեալն է միեւ-

նոյն ժամանակդ Հին օրերու անձնազոՀոլ– 

թեան աիպարը դ բոլոր յեղափոխականնե-

րու մեծը , ու պաշտամունքի առարկան : 

Տեսուչը Հեռու Հորիզոններէն անցած—ե– 

կած էր լոյս ոլ ոգի սփռելու ԱաՀակի եւ 

Մաշաոցի Հնադարեան լուսատ՛ու օրրանին 

մ է ի 

Ու գէ՚֊ՂՐ 1 "Ր արտակարգ պաաաՀարի 

մը կը սպասէ, տարին անգամ մը գուրս 

պոռթկալու իր անշարժ ու լուռ կեանքէն դ 

Հեղեղատի խառնուրդով մը իրարու վրայ 

կը կուտակուէր* բռնելով գիւղի վարի փո-

ղոցներն ու տանիքները ( եւ գոյնզգոյն ող-

կոյզներ կազմած՝ կը Հակէր գէպի դիմացի 

ՃանապարՀը , որ քաղաք կը տանէր ։ 

Հազուադէպ այդ պաՀուն միայն , գիւ-

ղացին կը մոռնար արտն ու ափը , արօրն ու 

մանգաղը , որպէսզի դ քիչ յետոյ , Հազիւ իր 

Հետաքրքրութիւնը գո Հացած , դաոնար ա– 

ռօրեայ կեանքին , Հողին պէս Հանդարտ , 

եղի պէս Համբերատար դ ճա կա տա գրա-

պաշտ յաւիտենականութիւն մը իր գէմ– 

քինէ 

Տեղափոխութեան առաքեալը պիտի 

գայ. . , 

Լուրը, որ թոնիրէ թոնիր կրակի պէս 

արագ անցած էր գիւղի շրէանն ընելովդ 

Vէյրանենց ծածքին տակ կ՝արձագանգէր 

միայն յեղափոխութեան ներկա յացուց չի 

տիտղոսով | տեսուչը մոոացութեան տըր– 

ւած։ Ամէն մէկը իր Հոգու Հետաքրքրու-

թեան գոՀացում տալու ձեւով կ*ըմբռնէր 

այս գաք ուստը։ Երէցն ու երէցփոխներըդ 

գիւղապետն ու վարժապետը է տեսուչը 

կ^ուզէին գիմաւորել, սպիտակ երես երե– 

լալու անոր առէեւ՝ դպրոցին նպաստ մը 

ապա Հովելու Համար է Գիւղի կոմիտէն ու 

խմբապետները յեղափոխութեան ներկա-

յացուցիչին կ*ոլղէին ներկայանալ իրենց 

Աք մրողէ կազմի ցուցադրումով։ Համես– 

տա թեան մէէ կծկուած Հին ընկերները ա– 

ղօտ լոյս մը կը սնուցանէին՝ անցեալ օրե-

րու յեղափոխական առաքեալ մը գիմաւո– 

րելու դ պարզ ու անեղծ դ գաղափարական 

ու աննկուն ղեկավարը ։ Գեղական մնա-

ցած բազմա թեան Համար եկողը Ազգին 

մեծն Էրդ բոլոր տեսակի Հանգամանքնե-

րով օժտուած դ ու Ազգ բառը յեղափոխու-

թեան իմաստն ունէր այս բազմութեան 

քովէ 

Տեսուչը ճամբայ ելած էր քաղաքէն ։ 

Ոաքով կ՚անցնէր գիւղերէն դ յենոլած Հով– 

ւական գաւազանի մը վրայ յ Հագուած էր 

պարզուկ եւ անխնամ X Ուսէն կա խո ւած էր 

կաշիէ պայուսակ մըդ ուր զետեղուած էին 

իր նոթատետրը եւ կտոր մը Հաց » Ալեխառն 

մօրուքն ու մազերը Հովին տուած* կ՛՚անց-

նէր ծաղկած անդաստաններէն յ Պայծառ 

էր անոր լայն ճակատը դ գէմքին անուշ եւ 

առինքնող ժպիտ մը կար ւ խորունկ ու ե– 

րազուն խորհուրդ մը կը փայլէր պնոր ճա-

ռագայթող աչքերուն մէէ։ Անդ տաք ու 

Համատարած չուն չի մը պէ ս՝ կը բացուէր 

իր շրէապատին , կ՚ընդգրկէր Հողե ու գք"֊^ 

ղացին, մարգն ու բնութիւնը « Անոր աես– 
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քէ% կ^արտացոլար Համակ նուիրում մը • 

կարծես թէ լեոներէն նոր է քած Հինաւուրց 

ճգնաւոր մըն էր ք որու լռութենէն իմաս-

տութիւնն ու բարութիւնը կը կաթ կթէին ։ 

Տեսուչը եկած էր գեղածիծաղ ու 

փարթամ մայրաքաղաքներէն, փառքի ոս-

տաններէն ք ուր օրաթերթերը խոշոր տա-

ռերով էլ արձանագրէին ճառախօսներոլ ա– 

նունները, ուր փառասիրութեան պատ-

ւանգանները Հարուած էին բաց կրկէսի մը 

մէք, ուր մարդիկ խանդավառութիւնը կը 

չփոթէին մեծ յաղթանակներուն Հետ։ 

կեանքի բոլոր Հաճոյքներէն ինքնակամ Հը– 

րաժարած՝ մի էտ խուսափած էր շողշողուհ 

փառքերէն , իր շուքին պէս , առանց կարե-

նալ դարպասելու այս ճգնաւոր—առաքեա– 

լր, որ Հեռաւոր երազներն իր աչքերուն 

մէք^ Հոգին միշտ խռովեալ, չարքաշ ու 

լուռ բազմութիւններուն խաոնոլեցաւ ու 

տոգորուեցաւ անոնց խորունկ ու անչա– 

փեժ յոյգեՐոՎ1 

Տեղափոխութեան Հիմնադիրը տխրու– 

թեամբ Համակուեցաւ այս փառատենչիկ 

մթնոլորտներէն , խարանեց մեծամիտնե– 

բը, շանթեր տեղաց ան բարեխիղճներու 

գլխուն. բարոյական սարսափը դարձաւ 

բոլոր մեծամեծներուն, ու. պաՀ մը տարա-

կոյսը Համակեց այս ամուր Հոգին։ Չդի-

մանալով այս խելակորոյս ինքնուրացում 

մէն, օր մըէ թողեց Պոլիսը ՀրդեՀոլած 

ճառերէն , ու բռնեց Տարօնի աշխարՀի ճա-

նապարհը , Հոն , լուռ ու քարացած Արտե-

րուն Հետ եղբայրանալու, աշխատաւորնե-

րու քրտինքի Հոտն առնելու եւ այդ Հողին 

ու Ժայռին վրայ արիւնով արձանագրուած 

անանուն Հերոսներու պատմութիւնը կար-

դալու Համար է 

Հոդ է ուր տասնեւՀինգ դարեր լեզու 

առած՝ իրեն կը խօսէին քանդուած բերդե-

րէն , վանքերու գմբէթներէն ւ ճեղքուած 

ժայռերէն , ան գտաւ լուռ ու երկաթէ ժո-

ղովուրդ մը արօրին վրայ Հակած՚ բայց 

երբեմն թուր կէծակին բռնող, վէրքերով 

Ժ Բայց արի» կեղեքուած* բայց Հպարտ, 

անանուն* բայց իմաստուն ու անձնուրաց ։ 

Եւ սիրեց իր Հաւատքը իր իսկ ձեռքի Հիմ-

նած յեղափոխութեան մասին է Տեղափո-

խութեան Հիմնադիրը իր մեծ գործի իսկա-

կան տաճարը գտաւ այգ երկրին մէք ու ըս– 

փոփանքով մօտեցաւ բոլոր անոնց , որոնք 

իրենց Հոգիին մէք անթեղուած կը պաՀէին 

Հաւատքը սրբազան ուխտին: 

Գիշեր ու ցերեկ , Հովուական ցուպ մը 

ձեռքը , պարտեցաւ լեռ ու դաշտ, Լսեց ու 

դբեյ անցած օրերու Հաւատացեալներու 

խաչելութիւնն ու մարտիրոսութիւնը , ծա-

նօթացաւ գաղտնի գործի բոլոր ծալքե-

րուն, անուանացանկը պատրաստեց բոլոր 

այն լուռ մ ար գոց , որոնք խաւարի մէք էն 

քալեցին* իրենց Հոգու ճրագով լուսաւոր– 

ւած , ընտանեցաւ ու ընկերացաւ անոնց , 

որոնց մասին թերթերը չէին գրած, բեմե-

րէն անոնց անունները չէին Հնչած յ որոնք 

սակայն Հայ կեանքի աղը կը կազմէինք — 

յեղափոխութեան բարոյական շէնքը ա– 

նոնց ուսերուն վրայ կը բարձրանար ։ Ա– 

ռաքեալր մօտեցաւ այս բոլորին Հին ու 

ծանօթ ընկերոք մը պէս • խօսեցաւ անոնց 

Հետ առանց նախաբանի , կարծես տարիներ 

առաք կիսատ մնացած խօսակցութիւն մը 

շարունակելու Համար ։ 

Ա՝եծերու եւ Հզօրներու պատուանդանը 

ճարճատեց Աք ւ. : Բարոյական խորշակ մը 

դպաւ անոնց գէմքին։ Առաջնորդներու, 

վանաՀայրերու ել անուանի մարգոց քունը 

փախաւ։ Ու անոնք շուարեցան այս ան-

պաշտօն կոչեցեալի խարապանէն , որ եկած 

էր յեղափոխութեան սրբազան տաճարը 

մաքրելու փարիսեցիներէն . . . 

Առաքեալն այգ օրը Արգավանքի ճամ-

բան բռնած էրճ Հին խոՀերով եւ յոյղերով 

առ/եցուն, ու գինովցած յուռթի դաշտի 

կենսալիր խորՀու րգէն^ իրեն ընկերացող 

ուսուցիչին կր խօսէր Հողէն ու գիւղէն, 

ապագայ կարելիութիւններէն հ Ան գիտուն 

է ր , ու միեւնոյն ժամանակ՝ ներշնչեալ 

Հալա աա լոր մը։ 

Արգավանքը պարզուած էր դիմացը ։ 

Գիւղին տակ ճամբան եկած ու մեխո ւած 

էր աթարի սեւ գէզերուն % ու մոխրագոյն 

երկար սաւանի մը պէս կը սարսռար բաց 

դաշտին մէք։ Տեսուչը պաՀ մը կանգ ա– 

ռալ, շրքապատը ընդգրկեց, խորունկ 

շունչ քաշեցտ Տհշատակ մը^ Հին երազի 

Աք էս , անոր խո Հուն աչքերուն մէք խաղաց* 

Իրեն ծանօթ* շատ ծանօթ անց ա ծ—գա ցած 
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ողբերգութիւն մը աւելի թարմ, աւելի 

շօշափելի , ողողեց անոր սիրտը X խորին 

լռութիւն մը իէալ անոնց վրայ * Օւ անոնք 

յոգնած ուխտաւորներուն պէս մօաեցան 

գիւղին է 

Գիւղն իր Հասակի կարգովդ պաշտօ-

նական դիրքով ճամրուն բերանը բըռ– 

նաե Է ։ 

իրարանցում, Հարցական նայուածք– 

ներ » 

֊ Ա ՞ ն Էդ ան չ է ՞ . . . 

Տարակուսանք , շարժումդ Հիասթա-

՛փութիւն յ 

Ոչ ձիաւոր , ոչ շուք ։ Բայց եկողը իր 

պարզութեան մէէ անանուն պատկառանք 

մը շալկած կը թուի I Գիւղացիները պաՀ 

մը ճգնաւորներու պարզութեան վրայ կր 

մտածեն է ՎերԷապԷս դ գիւղի վարժապետը 

կը ճան շնա յ • 

— Տեսո՛ւչն է , ա յ ո ՛ , այո՛ , ա՛ն է . » . 

Գիւղապետի , խմրապետի ել վարժա֊~ 

պետի ոտքերը իրար կը խառնուէին։ 

- ք*արո՛ վ , Հազա՛ր բարով, մեր գր/– 

խուն դ մեր աչքին : 

— Ոարեւ . . • 

Ու Ժողովուրդն անոնց ետ ել ել ցուիք– 

ներու վբայ խռնուած՝ տակաւին կը նա-

յիդ միաւորներու երեւումը գիմալորելու 

Համարտ 

- Հրամմեցէ՚ք , Հրամմեցէ՚ք ։ 

իրարու րերնէն խօսք կխաոնեն, գիւ-

ղին մեծերը։ Տեսուչը յենոլած իր ցուպին՝ 

բարի% շատ բարի կը նայի անոնց դ բայց 

կը մտածէ : 

— Սէյբանենց տունը կ՛ուզեմ Հանդի– 

պիլւ 

-«- Պարոն տեսուչ , երթա՛նք , Հան– 

ղըստացէ՚ք, յետոյ . .» 

Գիւղն ու տեսուչը իրար չեն ըմբռներ ։ 

Երկու Հին ֆետայիներ ծակծկուած 

տրեխներով Ոլ Հողոտ կուրծքով կը մօտե-

նան ։ Անոնց աչքեբուն մ էէ կա յծ կա յ ու 

դէպքին վրայ՝ սրտաշարժ ուրախութիւն ։ 

Հի՛ն դ Հի՛ն օրերու ոգին արթնցած էր ա՛. 

նոնց մէէ՝ իրենց կորած ընկերներու վեր– 

յիշումով. 

- Երթա՛նք դ ընկեր տեսուչ . . . եր-

թանք Պօղէենց տունը . էնոնք մեր Հին ըն-

կերներէն էին..* 

Առաքեալը առանց խօսքի անոնց ընկե-

րացաւX Գիւղի մեծերը պաշտօնական կար-

գը պաՀեցին դ եւ Հոսանքն արժանապատ– 

ւութեամբ թեքուեցաւ ու Հետեւեցսքլ ա– 

նոնց % Գաժան օրերու յիշատակները Հա-

սուն մարգոց շրթունքներուն վբայ դոզա– 

ցին : Գիւղը կարծես թէ նոր կ՚արթննար 

Ա աՀմանադրութեան գինովութենէն , կո– 

տըրտոլած մարմնովդ մտածկոտ։ 

Մէկը Հին ընկերներէն վազեց Աէյրա– 

նին լուր տալու։ Աէյրանը կանգնած էր 

դուռը դ գեղական զանգուածէն Հեռու, 

բայց Հոգիով անոնց Հետ է սրտի Հեւքոտ 

բաբախումով կը սպասէ ր անոր դ որ պիտի 

գար ՛Ծ ովա սարէն • 

Ու աՀա դ վարի փողոցէն անշուք մէկը 

կը բարձրանար , գթոտ եւ խօսուն ժպիտ 

մը դէպքին դ Հին ու ծանօթ չունչ մը բե-

րելով իր Հետդ ու գիւղը երերալով^ անոր 

կը Հետեւէր՛, Աէյրանի աչքին պատկերա-

ցաւ Հրայրը , որ տասը տարի առաէդ օր մը 

արիւնոտ օրերէն դ այսպէս անշուքդ ա յ ս ֊ 

պէս առաքելական, տրեխները Հագած՝ 

աշխոյժ քայլերով վեր կը բարձրանար գէ-

պի Պօղէենց շէն օճախը ։ 

Երկար սպասումի ել յուսալքումի 

տարիներէն յետոյ դ այս գալուստը Հրաշքի 

մը պէս բացուեցաւ Աէյրանի Հոգուն մէէ: 

Իր պաշտած անձնուրացներու վերադարձը 

կը տեսնէր իր աչքերով, ու անոնց Հես»՝ 

իր երեք կարիճ զաւակներու դալար Հա-

սակները կը լեցնէին Պօղէենց չէ^քը ՝ Աէյ-

րանը մոռցաւ տարիներու անյատակ վիչ՜ 

տը, լեռներու մէէ կորած զաւակները 

գտնելու ուրախութիւնն ալիք տուաւ մ այ-

րական չորցած երակներէն , ել յուղումը 

տաք Հեղեղատի մը պէս բարձրացաւ գէ^գէ 

անոր գէմքը ։ Լուռ ու անշարժ արձանի մը 

պէս՝ ան կը գիտէր իրեն մօտեցող ճամ-

բորդը։ Արցունքները կայլակ առ կայլակ 

վար կը թափէին անոր տասը տարի է ի վեր 

ցամքած աչքերէն , ու արցունքի ակօսները 

երկուքի կը բաժնէին երէանկութեան Հ՜ը– 

պիտը դ որ կը դոզգողար անոր գունատ 

դէմքին վրայ է 

Տեղափոխութեան Հիմնադիրն ու Ա Է յ ֊ 

բանը իրար դիմաւորեցին Հին ծանօթնե-

րու եւ գործակից ընկերներու պէս ւ Անց-

եալը վարագոյր չունէր անոնց Համարդ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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նա կը կը մնար անցեալ օրերու սլաքէն վը– 

բայ։ Անոնք լուո. էէն, բայց անոնց Հոգին 

յիշատակներով բոն կա ծ էր յ 

— Բարով եկար , վըր էմ աչք էն եկար է 

ղուրբան քու եկած ճամբէն • • • 

Տեսուչն անկարելի յուղումով, դորո– 

վալէց շարժում մը մէայն կրցաւ ընել յ 

Տեղալորուեցան թոնրատուն : Եկող՚– 

գացող Հէն յեղափոխականները Պօղէենց 

օճախէ աղն ու Հացը այգ թոնիրին շուր-

թին կտրած էին X 

Տեսուչը զմայլանքով կը գիտէր Աէյ– 

յ բանի գէմքըք ուր անկարելի ողբերգութիւն 

ւ մը արձանագրուած էր X Երկու ֆետայի– 

յ ները իրենց ծնողքը գտած որբուկներու 

1 ուրախութեամբ Համակուած1 սեղմուած 

| էէն Մեծ ընկերոէ քովը է մտերիմ ու գուբ-

է գուրալից : Անոնք՝ այգ օրը յաղթանակ մը 

| տանողի Հոգեբանութիւնը ունէին ՚ խօսքը 

ձ անոնց կը պատկան էր : Գիւղական երեւե– 

| լիները շարուած էին պաաերուն երկայն-

քովդ լուո. ու սպասողական ։ թ՛ոնրատունը 

աղօթատեղիի մը պէս խորՀրգաւոր, կար-

ծես իր չորս պաաերուն մէէ ամփոփուած 

ողբերգութեան մասին կը խօսէր բոլորին : 

Աէյրանի աչքերէն արցունքներ կը Հո-

սէին ինքնաբեր ։ Ան լուո. էր ու Հանդարտ 

եւ դէմքին վրայ երջանկութեան գունատ 

ժպիտ մը կը բեկբեկէր » Հարսը կեցած էր 

սիւնին քովդ սիւնին պէս անշարժ դ խնկենի 

դէմքով ։ 

էհետայիներըդ գրեթէ անլսելի շշու-

կով դ յեղափոխութեան վարիչին պատմե-

ցին կորած ընկերներու պատմութիւնը յ 

Աէյրանէն աննշմարելի՝ անոնք ցոյց տը– 

լին պատէն կա խո ւած գտակները դ որոնք 

այս տունը յեղափոխական Պանթէոնի վե-

րածած էին է 

Առաքեալն ան Հուն տխրութեամբ Հա-

մակուեցաւ ւ Պօղէենց տան ողբերգութիւն 

նր ել այս որդեկորոյս մօր Հաւատքը կը 

մեծնային - անպարագիծ ըԱաԼոլ– աստի-

ճան - առաքեալի աչքին է յեղափոխու-

թեան կարծրութիւնն իր ա մրողէ կարծ– 

րութեամբ կը ներկայանար այդ անողոք 

շարժման Հիմնադիրէն դ ու անդ այս ան-

պատում վշտին գիմաց շուարած կը մնար դ 

չգտնելով մխիթաբանքի եւ սփոփանքի 

խօսք մը ուղղելու մօր մը է որ առանց 

զգետնելուդ կաղնիի պէս դիմացած էր 

աՀոելի փոթորիկներուն է Այգ դաոն ու 

մրրկող իրական ու թենէն ընկճուած՝ ան 

բնազդօրէն կ՝ապաւինէր սովորական ար– 

տայայտոլթեան • 

— ինչպէ՚՚ս ես դ մայրիկ • • • 

Աակայնդ սովորական Հարցումը, որ 

տրուած էր առանց պատասխան մը ստա-

նալու ակնկալութեան, կը Հնչէր խոր, 

շատ խոր Աէյրանի սրտէն ներս , ու ան գո-

րովով ու նուիրումով լեցունդ պայծառ ու 

Հաւատաւոբ դէմքով կը պատասխանէր • 

- Գուք ողէ մնաք • • • էնո՚նք ողէ մը– 

նան • • » 

Աէյրանի ձեռքն ու աչքերը կարկառած 

կը մնային դէպի Պօղէի , Մ ոսոյի եւ Գալէ ի 

գտակները է ու դէմքը օծուն էր Հրաշալի 

տեսիլքով մը% 

Աարսոլռ մը անցաւ բոլորին մարմնէն՛. 

Տեղափոխութեան առաքեալը իր Հիմ-

նած մեծ գործին աւանդատանը մարմնա-

ցած տեսաւ այս կնոէ մէէ* Երկիւղած Հո-

գիով նայեցաւ ԱէյրանիI», նայեցաւ ան-

մահներու տաճարին դ խոնարՀեցաւ ու մեծ 

յուղումով Համբուրեց մայրիկին ձեռքըՏ 

Լռութիւնը բոլորի Հոգիին մէէ պա-

տարագի կանգնած էր։ Տեղափոխական 

Հին ոգին Պօղէենց առաստաղին տակ կը 

մխար՝ խունկի բուրմունքով։ Ու Հովերը դ 

Հազար թեւանի, մթնոլորտի մէէ խտացած 

բարոյական շունչ առած՝ կը տանէին Հե-

ռաւոր գիւղերն ու աւանները ։ 

Անմահութեան գաղափարը յար ու–, 

թիլն առած՝ դարձեալ պարտեցաւ Տաբօնի 

աշխարհին մէէ ուրուականի պէս X 

Աէյրանը այդ երեկոյ երկար կեցաւ 

տան չեմքին ել նայեցաւ բարձր սարերուն է 

Երբ մթնշաղն իէալ եւ թանձրացաւ Ար ղա-

վանք ի կտուրներուն դ ան վերադարձաւ 

թոնրատուն եւ Հարսին պատմեց դ թէ իր 

աչքերով տեսաւ Պօղէն դ Մոսոն եւ Գա-

լէն դ որոնք ժայռերու պէս իրարու թի-

կունք տուած՝ Նովասարի զառի թափ եր էն 

կ՚անցնէին սպառազէնէ 

ՎԻԳԷՆ ԳԼԱԿ (ԿԱՐՕ Ա ԱՍ ՈՒՆԻ) 
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Ս Ւ Մ Ո ն ձ Ա Ւ Ա Ր է է Լ ՚ ե 

(ՑՒՇՈ՚եՈՒԹՒհՆՆեՐ) 

1 8 9 0 թ • Սեպսւեմբերի սկզբՆեբոլմ Զա*–արեանը անցաւ. $ րապիզոն , երկ-

սեռ. դպրոցների տես չի պաշտօնովդ իր մի ընկերոք Հետ է Մի ամսից յետոյ 

գնացի եւ. ես եւ. տեսայ, թէ որպիսի եռանդով Զաւարեանը կպել Էր իր գոր-

ծին է Կարճ ժամանակամիջոցում նա կարողացել Էր ձեռք բերել աշակերտուս 

թե ան, ուսուցիչների ել ժողովրդի բուռն Համակրանքըէ Բայց սկսած դեղե– 

$Ւհ գործը ըեդՀատուեց յանկարծ է 

Փո/իսներր փողոցում, դպրոցի ծառայի ձեռքից , ^ՐՐ նա նոր Էր դուրս 

եկել աւստրիական փոստատնից՚ խլեցին երկու նամակ ՀԼաւարեանի Հաս-

ցէով* Ւնչպէս վերքը իմացանք, այդ նամակների մէք տաճիկ կառավարու-

թեան դէմ ոչինչ չկար է Սիմոնի գաղափարակիցներից մէկը գրում էր միայն 

ընդՀանուր Հարցերի չուրքր յ 

Սկսուեցին խոլզարկութիւնները է որի Հետեւանքր եղաւ իմ բանտար-

կութիւնը՛. Տաճկ ական բանտ • • • բա քց տեղը չէ այժմ խօսելու դրա մասին ։ 

Կատարուած Հարցաքննութիւնից ինձ Համար պարղ էր , որ Ջաւարեանին բան-

տարկելու են» զգուշացրի նրան եւ խորՀո» րգ տուի Հեռանալէ 

- ք*նչ ուզում Է լինի, բայց ես *եմ Հեռանայ, - պատասխանեց նա է 

Եւ երբ մօտ երկու ամսուայ րանտարկութիւնից /եաոյ Հիւանդութեան 

պատճառով ինձ տեղափոխեցեն մի առանձին բնակարան՝ զափթիաների Հրս– 

թողութեան տակ , չանցաւ մի քանի օր եւ բերին ինձ մօտ Զա՚աոեանին : 

Սկաւեց Զաւարեանի Հարցաքննութիւնը. մանրամասնութիւններր չեմ 

քիչում, միայն մի կէա մնացել է իմ յի չորութեան մէք եւ ես կբ յի չատակեմ 

որպէս նմոյք տաճկական դատարանական Հարցաքննութեան ՝. 

Զաւարեանը մի օր վերադարձաւ քննիչի մօտից րստ երեւոյթին յուգ– 

ւած, բայց մշտական ժպիտը երեսին եւ պատմեց Հետեւեալըւ 

- Գուք, էֆէնդրմ ւ - ասեք է նրան քննիչը , - Աքնգոլմ է ք , որ ոչ մի 

կապ չունէք շարժումների Հետ եւ եկել էք պարղ տեսչական պաշտօնով, թայց 

այժմ Հետաքրքիր է% ի^է բացատրութիւն կր տաք այս 1|.1ւք|ւււԽՕ|ւ0, որթ 

ղտնուել է ձեզ մօտ ել պարզապէս ապացուոում է ձեր մեդսակպութիւնը է Ա— 

Հա՛, կարդացէք եւ տուէք ձեր բացատրութիւնը » 

Զաւարեանը վերցնում Է այդ սոսկալի դոքինլքսւնը եւ կարդում« 

«Ահա ծագհց կայււքիյւ սւրեւ 
Տաք ու պայծաո. Է օրը, 
Դե՜հ, քալեցէք սիրուԹ հղներ 
Առաջ տարէք արօրը» է 

- Սա պարզ բանաստեղծա թիւն Է , շինականի երգր եւ սրա մէք ոչ մի 

կասկածելի բան ես չեմ գտնում, - պատասխանում է Զաւարեա%ր % 

ինչպէ՚*ս» դուք) ի Հարեէ % ոք ինչ քէյ> զանի, իսկ մենք նրա Համար 

ենք նչանակոլած րնղ Հանուր քննիչ , որ ամէն բան գտնենք ել իմանանք է 1Է— 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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սացէք խնդրեմ, — շարունակում է խորիմաստ քննիչը է - ա յ դ ինչ արել է , 

այն էլ կարմիր, որ տաքացնում ել պայծառացնում է օրը. սա պարզ յեղա-

փոխութիւն քարոզել է նշանակում ւ իսկ եզները, այն էլ սիրուն եզները, որ 

առաէ են տանում արօրը - մի՛՝թէ պարզ չէ , որ եզները բառի տակ էտն ֆի– 

տայիներ պիտի Հասկանալ եւ այդ երդը ուղղուած է մեր վեՀափառ սուլթա– 

նի գէմ։ 

— Եթէ գտնում է ք , որ օրէնքի տեսակէտից այդ երգը իմ մեղսակցու-

թիւնն է ապացուցում, շարունակեցէք ձեր քննութիւնը ել այդ կէտն էլ մըտ– 

ցրրէք ինձ յան ձնե լիք մեղադրական թղթի մէէ, — ասում է Զաւարեանը ել 

քննութիւնը վեր էանում է դրանով։ 

Եւ իՈնչ էք կարծում. երկու ամսից յետոյ երբ յանձնուեցին մեղադրա-

կան ակտը, Րաֆֆիի այգ բանաստեղծութիւնն էլ յիշատակուած էր նրա մէէ 

որպէս Հիմունք Սիմոնի մեղադրութեան։ 

Վերէապէս Հասաւ դատավարութեան օրը է Մենք, ի Հարկէ, նախապէս 

որոշել էինք մեր բռնելիք դիրքը դատարանում ։ Նկատի առնելովդ որ մեղա-

դրութիւնը ամբողջապէս Հիմնուած էր այնպիսի փաստաթղթերի վրայ դ ի ն չ ֊ 

պէս օրինակ՝ <(ԱՀա ծագեց կարմիր աբելֆ եւայլն, մենք որոշեցինք ապացու-

ցել միայն թէ որպիսի անՀիմն ու երեխայական մեղադրանքներ է մեզ յայտ– 

նուած ել դրանից գուբս ուրիշ Հարցեր չշօշափել: 

Աակայն դատավարութեան ընթացքում փոխուեց պատկերը է Գատա– 

խազյլ իր մեղադրական ճառի մէէ խօսում էր վերին աստիճանի կրքոտ դ բոնի 

խեղաթիւրում փաստերը ել աղաւաղելով Սիմոնի ստացած նամակի մի քանի 

կէտերը՝ ճգնում էր ցոյց տալ, որ գատի ենթարկուածները պատկանում են 

այն կարգի մարդկանց, որոնց Համար գոյութիւն չունի որեւէ իրաւակարգ դ 

օրէնք է 

ՆախագաՀի առաէարկութեամբ Սիմոնը պիտի տար իր բացատրոլթիւ– 

նը է Հանգիստ դ Հասկանալի լ ե ղուով նա սկսեց իր ճառը լ 

թ՛արգմանի միէոցով խօսում էր նա անհատի ազատութեան, ազգերի 

Համերաշխ գործակցութեան դ աշխատանքի Հաւասար բաշխման եւ ըևդՀանրա– 

պէս արծարծում իր դաւանած գաղափարները: Իր Հայեցակէտները պարղելոլ 

Համար պատմութիւնից ել բնութեան երել.ոյթ՚եբից վերցրած օրինակները 

ձեւակերպում էր այն աստիճանի պարզ լեզուով, որ խորամանկ նախագահը 

ըստ երեւոյթին կարծես Համաձայնւում էր նրա Հետ եւ յաճախ դլխհ չար-

խումներով Հաւանութեան նշաններ էր տալիս եւ լՐ*դՀատում. 

- Փ Է ՚ ք ի , փ է ՚ ք ի կալդ լաւի 

Ես նկատեցի է որ Սիմոնը արդէն ոգեւորուած շատ առաէ է գնումդ ըղ– 

գուշացբի նէ*ան կարճ կտրելու, բայց ի ղուբ * 

- Երբ իմ քարոզած իրաւակարգը մուտ գործի կեանքի մԷԷ, այն ժա-

մանակ արդարադատութեան տաճարում այլեւս չեն լինի պարոն մեղադրողի 

նման դատախազներ . - այս խօսքով Սիմոնը վերէացրեց իր ճառը՛. 

- Սիմէոն Զաւարեանըյայտարար ում է նախագահը,– դատա-

պարտ ւում է չորս տարի բերդարգելութեան , իսկ մնացած մեզագրեալները 

անպարտ են ճանաչւոլմ է 

Դատավճիռից յետոյ անցաւ մի ամիս ել ռուսաց դեսպանի պաՀանէմամբ 

Սիմոնը յաննուեց Կովկասի իշխանութեան ։ 

6– ԱՐ%ՈԻԹԵԱՆ 
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Ամէն մարդու էլ հօ չի կարելի անուանել ազնիւ են անկեղծ; 
Ամէն մարդ էլ հօ չի կարոդ լինել ագնին եւ անկեղծ։ 

Շատ հազարների մէջ մինը կարոդ է լինել ազնիւ են անկեղծ՛։ 
էս տեսակ հազուագիւտ մարդկանցից մինն էր Սիմոն Զաւարեանը։ 

"կա կարոդ էր ււիյալուել, րայց դիտաւորութեամր չէր իյարիլ 
երթեք, Քշմարսաւթեան հանդէպ աչք փակելու սովորութիւն չունէր, 
չգիտէր գնալ րազմութեան ետեւից, չգիտէր ձեւանալ է ՛ն , ինչ ււր 
չ է ր , ծն միշտ մնաց տնկեզծ, ինքնուրոյն ոն ինքնատիպ։ 

Րպոր սրտով նուիրուեց ամէն գործի, ինչ գործի որ մօտեցաւ 
— գիտական, հասարակական թ է ազգային, աուեց ամէն րան, ինչ 
որ ունէր են կարող էր տալ, են միայն մի մարդ կար, որին կեանքոսք 
անխիղճ կերպով գրկեց ամէն յարմարութիւնից, ամէն հաճոյքից ու 
ամէն վայելքից - այդ էլ հենց ինքն է ր ։ 

՛Ինտելիգենտ ու կուլտուրական մարդ էր՝ րաոի ա մրող ջ իմաս– 
տռվ հւ զարմանալի քնքուշ սրտի տէր: Ամէն՛ անգթութիւն անտանե-
լի էր Օրա համար, ամէն անարդարութիւն ալեկոծում էր նրա հո-
գին , ինչ տսպարէգում ուզում է յինէր, հւ նա րնտւ հանգիստ չկա-
րողացաւ ունենալ էս անգթութիւններով ու անարդտրութիւններով 
լիքը կեանք ո ւ մ : 

Գիտական-կուլտուրական անհատը յայտնւում էր նրա մ է յ ոչ 
թ է սովորական ճապաղ ու անզօր պատկերով, այլ որոշուած էր լայն 
հայրենասիրութեան առողջ զգացմունքով եւ հայ րե նա գիտութեան 
րուոՕ տենչով։ 

Տասնը չորս տարուց ի վեր ձեռնարկած էր մեր երկրի ուսում-
նասիրութեան գործին — Աասուն, ՏարօՕ, Կիլիկիա ու կովկսա -
հայի բազմապիսի աշիւատանքը եւ ինքնուրոյն կեանքը ներկայացնե-
լու եւ գործի արդիւնքը կարմրտպսակ Աասունին յատկացնելու դի– 
տտսւրութեամր: է լ դժուարանում էր «մեր գեղարուեստական եւ 
գեղեցիկ շրջանի մէջ ո՞ր «իւղի վրայ կանգ առնել, րոլորՕ էլ այն-
քա՛ն են գեղեցիկ, այնքա՜ն են ինքնուրոյն»։ 

Հենց էս խոշոր գործի մեծ ալրոմը կազմելու պատրաստու-
թեան վրայ է ր , որ հեոագիրը գուժեց, թ է ինքը էլ չկայ : Գնաց՝ շատ 
գնացածների անդարձ ճանապարհով, եւ մենք նստած ենք մնացող-
ների սովորական հաշուետուութեսւնը, թ է ինչ տռաքինութիւններ 
ունէր նա: 

Ինչքան էլ առաքին ութիւններ ուՕենայ մարդը, ամէնից գըլ– 
իւալորն էն է , որ անկեղծ լինի ու ագնիւ։ 

Եւ Սիմոնը անկեղծ էր ու ազնիւ։ 
Սակայն մեր դժբախտ աշխարհքում, ուր շատ րան միանգա-

մայն թարս է հասկացւում, նրա անկեղծութիւնն ու ազնուութիւնն էլ 
վերջը պատիժ դարձան իր գլխին եւ Օա գերեզման է իջնում ծանր 
տպաւորութիւնների տակ։ 

8 Ո Վ Հ . Թ Ո Ի տ ա յ Ա ՚ Ն 
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Օրոսսյ խօսսւկցութեան առարկան , այն ժամանակ վարձու աշ-
խատաւորները կամ բանուորներն էին, եւ եղած գործնական առա-
ջարկները մեծ մասամբ նրանց վիճակի բարելաւմանն էին։ վերաբե-
րում*— ուր– ժամեսւյ բանուորական օր, մինիմալ աշխատավարձ, 
աշխատանքի պետական ապահովագրութիւն եւսւյլն — սրանք էին 
կազմում մեր ուշադրութեան գլխաւոր առարկան։ Զաւարեանը տա-
րօրինակ էր գտնում այս շափլոնեան մտածողութիւնը - նա տարօ-
րինակ էր գտնում, որ շատերն այդքան բացառիկ ուշադրութիւն 
էին նուիրում վարձու-բսւնուորներին այն ժամանակ, երբ հայ ժո-
ղովրդի 90 աո հարիւրը գիւղացիներից է կազմուած, որոնք վարձու 
բանուորներից շատ աւելի վատթար դրութեան մէջ են գտնւում։ 
Դրա հետ միասին նա առաջարկում էր մի շարք գործնական միջոց-
ներ գիւղացիների տնտեսական եւ սոցիալական վիճակը բարձրացնե-
լու համար, որոնցով վերոյիշեալ գործնական պահանջների ծանրու-
թեան կենտրոնը թեքւում էր դէպի գիւղացիութիւնը: 

Վերջին անգամ ես տեսայ Ջաւսւրեանին բոլորովին այլ պայ-
մաններում : Հասարակական տրամադրութեան մակընթացութեանը 
յաջորգհլ էր մի տեղատուութիւն, հին դրօշակները շատերի կողմից 
լքուած էին եւ փոթորկալի կոչերի փոխարէն ամէնուրեք լսւում էին 
միայն խաղաղ կեանքի քաղցրալուր մեղեդիներ։ Իայց այն նոր ֆոնի 
մէջ էլ Սիմէոնի պատկերը նոյնն էր, ինչ որ առաջ։ ՛Սոյն հսւմոզուա– 
ծութիւնը, նոյն հայեացք ների պարզութիւնը եւ նոյն պայքարողի 
տեմպերամենտը: 

Խօսքը դառնում էր դասակարգային պայքարի շուրջը յ Դասա-
կարգային պայքար, այո՛, ես ընդունում եմ — ասում էր նա, սա-
կայն եթէ դուք դրա տակ հասկանում էք միայն կոխ. գործատէրերի 
դ է մ , այգ ես չեմ հասկանում։ Իմ կարծիքով պայքարի մարգը պէտք 
է լայն շրջանակով վերցնի իր գործունեութիւնը— պայքար ամէն 
կարգի անարդարութիւնների դէմ: Գործատէ°րն է շահագործում բան-
ւորին՛ կռուենք նրա գէմ– վաշխառո՞ւն է կեղեքում գիւզացուն՝ կըւս– 
ւեճք նրա գէմ . մի ա՞զգ է ճնշում միւսին՛ կանգնենք ճնշողի դէմ. 
բարոյական այլանդակութի՞ւն է այլասերում հոգեկան խեղճութիւնէ 
ներին՝ կռուենք դրա գէմ ե ՚ ւ ս : Մարդկային անարդարութիւնը հազար 
գլխեան վիշապի է նման եւ եթէ մենք ցանկանում ենք ազատուհլ 
նրանից՝ պէտք է մեր հարուածներն ուղղենք նրա բոլոր գլուխների 
գ է մ , մինչեւ որ նա անկենդան գետին տապալուի... 

Այսպէս էր խօսում Զաւարեանը։ Որքա՜ն հրահանգիչ էր նրա 
խօսք ը , որքա՜ն հազուագիւտ մեր օրերին... 

Ա. Ջ– 
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Դ ա ն ի է լ Վ ա ր ո ւ ժ ա ն ի խ օ ս ք ը 

Գերեզմանական ահագին ս,ա բարութիւնը Հա-

նի մը րոպէի մէէ լեցուեցաւ մարդկային Հովով 

՛է՝ 

Հոն աչ խօաեցան չաաերը - ներկայացուցիչ-
ներ զանազան մարմիններու եւ ընկերութիւնն ե– 
ր*ւ։ է ախ խօսեցաւ Մ Լ ռ յ Գեզամ/լ, որ թո լեց Ա Է– 
մ–%Է գորձերշ Տարօնի մ էշ. .. Ապա խօսե-
ցաւ Հա չութեան խոլ"րադոյ% րանաասէեղե՚ներէն 
մին - ԳանիԷչ Վարուժան , ակսելով * Ընկեր 
ճանճով եւ բաւական արցունքներ Քազել"վ « ՚ ֊ ^ – 
կրնգիրներէն. . . 

Ա– 

30 Հււկսւ1ւմբեր–12 ՚ \ ,ո յհմթէյւ 1913 

Հքֆանը մ եռա՛ ա ֊ ՛ – ողբացէք ք Հ)անը : 
«Անոր Հոգին կազմուած Լօռէ է կանաչագեղ բարձունքնե-

րուն վրայ՝ օր մը ճգնաւորի երեւոյթովդ է ^ ա լ ֊ վար» Լս^3 "ԴՐէ 
աղաղակը մայրենի Երկրէն^ ու առաւ Հոտը ծովացած արն ան է 
\քովացաւ անոր Հոգէն^ փոթորկեցաւ այգ էր փոքրէկ մարմինին 
մ էխ Ու գնա՛ց, գնա՛ց գժուարագոյն արաՀեաներԷ էր սիրած Եր՜՜ 
նՒՐԸ) Էր "էրած յեղափոխական գործ էն գլուխը» • • 

«Ընկե՛ր ճանգ այլեւս կը տեսնէ էնք քեղ ր ՚ ՚ լ ո ր աաո.ասնող-
ներուն , խոնարհներուն Հեւո: Ղ*"ւն Պանն եղար մեր Հայրենէքէն* 
արէէնաղանգ Հողէն Հսկայական տրոփիւնէն մէ^ տրոփեց քու սէր՜ 
տըգ» գուն՝ անոր ակօսները էաէալէգ կայծերովը սերմանեց էր է 
՚իուն* Հ ա յ մշակներուն Ա՝շակը^ անոնց սորվեցուցէր Հրաշքները 
խոփէն, գաղտնէքը սերմնացան էն , եւ անոնց ՔՐտԷ^Քով քրանե– 
ցար^ ել մէշտ ու մէշտ տառապեցար ու գործեցէր անոնց գեր– 
մարգկայէն Հանքերուն արգէւնքէն կողոպուտը տեսնելով յ Ու 
նաեւ ճակատգ խոնարՀեցէր գեո. մէւս խոնարՀներուն վ ր ա յ յ Հայ-
րենէքէն Էոյ**է ու Հացէ քաղցով գալարուող մանուկներուն սէր՛՜ 
աէն վրայ, տալով է ՚ ն չ որ ունէ էր ^ տալով մայնաւանգ իտէալէգ 
րո ցը՝ որ խրճէթէ խրճէթ, թոնէրէ թոն էր կանգնեց ՐՈԷՈՐԸ | Բ"Ր~ 
րոքեց գերմարգկայէն յոյսերուն եւ կարելէ յաղթանակէն Հրգե– 
Հ՚*վը ։ 

ձԳնացէ՛ր, գնաց է ՛ ր , եւ օր մըն ալ երր ամէն էնչ տուած 
էէր» երր ԼՈէ֊նչդ, եւ քու գողտրէկ մարմէնէգ արէւնը սփռած է էր 
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եղբայրներուդ երակներուն մէէ՝ յանկարծ֊ զգացիր, որ սրտէգ մէէ 
քեղի Համար ոչինչ մնացեր է % ու ընկա՛՛ր Աշխատանքին շեմին վր– 
րայ: Որչա՛փ բարի էիր. գոն է մեզի մխիթարութիւնը տուիր քու. 
յուղարկաւոր ութիւնգ տեսնելում էւսնե՛ րը , անոնք՝ որ ընկան 
անհ՚անօթ Հովիտներու, եւ ձորերոլ մ է ի անոնք այգ ալ չշնորՀե– 
ցին մեղի է Բարձրաբերձ լեոներոլ փէշէն տակ կծկուած՛ մ անէշա– 
կին պէս խոնարՀ եղար գուն* որուն բոյրը սակայն կը յազթաՀա-
րէ միւս բոլոր բո յրերը յ Գուն տեսա՛՛ր արգեօքէ ընկե՛ր ճան, թէ 
քու. մարմինգ ի՛նչ բապմոլթեամբ բերինք Հոս, մեռելներու, ոս՛-
տանը անցընելով անցեալ բռնութեան ա՛յն պողոտայէն, որուն 
սալա յատակները Հարթելու եւ. պղնձակուռ, մթնո լորտը քան գե լու. 
Համար օր մը խորունկ Հաւատքով աշխատեցար է Աշխատանքգ 
պսակոլեցալ, այո՛, բայց աւա՛ զէ քու գա գազով՛. Որչափնե՚ր պի-
տի նախանձին քու. թաղում Էգ • ո ՛ չ , ոսկիովդ այսուՀետեւ պիտի 
չգնոլի փառքը, եւ ոչ ալ պատանքներուն լաւագոյնը Աշխա-
տանքը , ել ԷտԷալԷն Համար եղած՛ անձնաղոՀումը մէայն գին են 
անոնց: 

«Եւ. ա յ մ մ ) ընկե՛ր ճան, պիտի երթայ քու. մարմինգ գեո. 
անգի՛ն ծովերէ, անգի՛ն լեռներ է , մ ինչեւ Հոն ք քու. ողբացեալ 
տնակգ որուն քաղցրութիւնը չուզեցիր վայելել քաղցրութեանն 
Համար աւելի թշուառ, աւելի բազմաթիւ տնակներու: Հոն Հ ափ-
սո՛ս , կը սպասեն մայր մը հ՜երուն ի, մանուկ մ ը եւ Հարս մը ճը~ 
րագլ» ձեռքին մէէ– պիտի Հասնի գագաղգ Հոն ^ այգ ողբացեալ 
չեմին վրայ. ել ինչպէ՞ս չըսէ ծերունի կինը, ինչպէ՞ս չըսէ 

«Ա՜խէ Հարս, ճրագգ մարէ՛»... 
«ծւ տանգ ճրագը մարեցա՚լ. . . օ ՚ Հ , Հայք միայն թա-

ղել չի գիտեր, ^«/^է ծնանիլ։ Պէաէ գան քու յաիրգներգդ 
ձեռք պէաէ առնեն կէս մնացած դործգ, քու աճէւններգ սրբու-
թեան պէս պիտի ց բուէն մայրենի Երկրին ամէն կողմը, ամէն 
խրճիթներու մէ1Դ բորբոքելու Համար նոր Հաւատք, նոր վերա-
ծնունդ , պէաէ առնեն մուրճը քու առաքինութեանդ, կերտելու 
Համար արձանը իաէալիգ% եւ քու ոգիդ պէաէ տաքցնէ այգ մար-
մարը, շունչ ներարկէ անոր սպիտակ սրա էն մէէ, եւ այգ արգէն 
քու պարզասէր, անկաշառ Հոգէէգ ս՛րուած լաւագոյն փառքը պէ– 
տի ըլլա յ ։ 

«Բուռ մը Հող կը նետեմ Աեւ Հողերէն վաստակեալ ոսկոր-

ներուդ վրայ* Հանգիստ անոնց : ՝ Բ է չ ե ՚ ր թողած են այգպէսի լու-

սաւոր ոսկորներ)»* 

ԳԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ 
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Ահա շարժման ու կազմակերպման սկիզբն է է փրիստավւոր, 
Սիմոն եւ ընկերները գործի վրայ են, դրամական նուէրճերն ալ կը 
հոսին հայրենասէր շրջաններէ դէպի Դաշնակցութեան գանձարանը. • • 
եւ հայկական չարսւխօսութիւնը կը սկսի արդէն սւնկիւններէն քարեր 
նետել յեղափոխական պարագլուխներուն • • • «Անոնք կ ՛ի լրացնեն Ա՛ 
գործի համար հանգանակուած գումարները» < • . 

Գաղտասուքը կոլ գար «Մչա թերթի իւմրագրութենէ6 (Ար– 
ծրունին մեռած էր արդէն) : Ձայնը կը հասնի Զաւարեանի ականջին։ 
«Աշխարհիկ սուրբը» կ ՚եռայ կատաղութենէն եւ առանց երկար ու բա-
րակ մտածելու, կ՚առնէ ատրճանակը ու կ ՚երթայ վերոյիշեալ թերթի 
խմբագրատունը, կ՚արձանա նայ ամբաստանող ու շանթահար ուա ծ 
խմբագրին առջեւ • 

— «Ցե՜տ վերցուցէք ձեր մեղադրանքը, ապա թէ ոչ» • * • 
Դաշնակցութեան առաջնորդը ոչ միայն կուսակցութեան դրամ-

ներ իւրացնող չէր, այլեւ յար ել միշտ ինքը շարքերուն կը քարոզէր 
ծայրայեղ խնայողութիւն այդ դրամներու նկատմամբ: 

. Մ– 
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նիշում եմ, 1894-96 թուականների տաճկական կոտորած նե– 
ներից յետոյ էր ։ Գործիչներից շատերը սարսափահար ետ քաշուե– 
ցին– ոմանք պարփակուեցին իրենց նեղ անձնական կեանքի խեցինե-
րի մէջ, ոմանք էլ փախան դուրս՝ ազգային, գործունէութեան սահ-
մաններից եւ սուգուեցին այլ յորձանք ների մէջ, հետզհետէ վախե-
լով մի դաւանանք միւսի վրայ: ՛քչերը մնացին հաստատ իրենց տե-
ղերում , վստահ իրենց ձեռնարկի աջոզութեան եւ այդ սակաւութիւն– 
ների մէջն էր նաեւ Սիմոնը։ Փոթորկի դիմաց ամուր կանգնած էր 
ճա տերեւարձակ, երբ շուրջը բոլոր թփերն ու նկուն ծառերը պառ-
կեցին գետնին կամ արմատահան եղած՝ հողմի հետ սլացան։ ՛Նրա 
անհատական ուժը կարծես օրէցօր ամբողջանում, զօրեղանում, ա– 
եագնանում էր , եւ վհատութեան սօսափիւնի մէջ նրա ձայնը հրա-
ւիրում էր յամառ մաքառման՝ յանուն ազգային ինքնատիպ բնոյթի 
պահպանութեան մարդկային մեծ ընտանիքի մէջ։ 

Ա. Լ. 
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Ա . Ջ 0 Պ Ա 1 » Ե Ա 1 ւ 

Հ Ո Յ Ա Կ Ա Պ Տ Է Ր Վ Ւ 5 Ը 

Ա&ոդ ենք քերում եւ յայս4փ եայ գրագէտ 
պ. Ա. Ջօպա&եաճի ճա»ը, արտաււա&ոլած ձայփ– 
զում, մեր ըԱկեբռշ մանուած քո&աօ&օրեակի 
թիլ կազմուած ոգահա8գէսի6(*)» Պ՛ Տօպաճեաճֆ 
իօօքհրը թարգմաքԼ » այն իորուԹկ եամակյաւ^ 
թեոձ, «փ հա&գւսցեալը վասսւակհլ էր 
8ոյ&ի«կ չէզոք ու ճակսաակորգ ւոարրհւփ մ է յ ։ 

«ԴՐՕՇԱԿ» 

Սիրելի Հայրենակիցներ, 

Սիմոն ՀԼաւարեանը, որուն վաղամամ մաՀը ողբա լու. Հա– 

մար Հաւաքուած՝ էք Հոս այս իրիկուն, ինծ՛ի ծ՛անօթ է ր իր Գռր~ 

ծ՜ուն էութեան ընգՀանուր գծերով միայն է Բայց ինչ որ ինն՛ի ծ՛ա– 

նօթ Էր՝ կը բաւէր դ որ պէս զի յարգէի զինքը իբր մեր ցեղին ամէ-

նէն թանկագին ներկայացուցիչներէն մին ։ Գիտէի ինչպիսի մեծ՛ 

աեղ մը կը բոնէր ան մեր ազգային կեանքին մ էէ՝ էբՐ ազգասէր 

գործ՜իչ 1 իբբ Հայոց ամէնէն Հզօր յեղափոխական կազմ ակեր պոլ– 

թեան Հիմնագիրներէն եւ ղեկավարներէն մին) իբբ ուսուցիչ, իբբ 

Հայ գիլղացլոյն կացութեան բարելաւմանը Հոգածու, անձնուէր 

ու Հմուա մասնագէտ * ել ան ինծ՛ի ծ՛անօթ էր մա՚նաւանգ իբբ այն 

անզուգական Հայը, որու մասին՝ գէ^ՔԲ ճանչցող ամէն Հայէ , ինչ 

կուսակցութեան ալ պատ կան է ր , Հիացման ու. գորովի խօսքեր 

միայն լսած էի» Ւր անակնկալ մ ա Հույսն գո յմ՜ը ինծ՜ի ամ են ա խո-

րին ցաւ պատճաոեց, որպէս թէ Հին մտերիմ մը կորսնցուցած՝ 

Ըլլայի. զգացի , գեո. իր գա գա ղին չուր է մեր ամբոզՀ ազգին կող^~ 

մ է Հսկայական կսկիծի մը պոռթկում էն իսկ աո.աէ, թէ Հայ ժո-

ղովուրդը այգ մեծաՀոգի գործիչին անՀետացմամբ՝ արտակարգ 

ում– մը կը կորսնցնէր\ էւ աՀա ինչու պարտք Համարեցայ ներկայ 

ըլլալ այս Հա լաքման Տ ղոբ ԴՈ*֊Ք> Հան գուցե ալին կուսակցական 

ընկերներըյ կազմակերպած՛ էք իր յիչատակը յարգելու Համ ար, 

եւ իբր Հայ ազգի անգամ մը իմ ցաւս բերել միացնել ձեր սուգին է 

Անգամ մը^ ւէէկ անգամ մը միայն, տեսած՛ եմ Զաւարեա– 

նը\ Հինգ տարի աո.աէ, Պոլիս , իւսկիւտարի նկարագեղ բարձունք– 

( * ) Սգահանդէսը կազմակերպուած Էր Հ • 8 ՛ Դաշ (էակցութեան խարիզի ենր-սէկոմի– 
ձեռքով, ւոեզի ու&եցաւ տմրռզշ աշխատաւոր հայ գաղութի ճերկայութ֊եամր: հ»սեցի11 

վեկտոր Րհրար, ՏօպաքԱոսձ եւ ընկերներ Շահպսւզ ել Վ.արտ&գեա&: 
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ներուն վրայ, ծանօթացայ իրեն, ու ժամ մ ր միասին ման եկանք 
ու խօսակցեցանք: Այգ մի ակ տեսակցոլթենէն պահած եմ խոր ու 
անշնչելի տպաւորութիւն մը։ իր ազնուական անուշութեամբ օծ– 
ւած գէմքը, իր խօսելու, վարուելու եղանակին բնական չնորՀն 
ու եղբայրական քնքշութէւնը, իր զգալու, մտածելու կերպին ակ-
ներեւ անկեղծութիւնը, խաղաղ ու ներդաշնակ ջերմութիւնը ըզ– 
մա յ լեցուցին զիս. իսկոյն ունեցայ զգայնոլթէլնը գերընտիր Հո– 
Գէէ ^Ը. Գէ^ա9Ը. Գանուելու։ «Առաքեալ» բառը յաճախ յեղյեղուե-
ցաւ իրեն նկատմամբ իր մաՀուան առթիւ արտասանուած ճառե-
րուն կամ Հրատարակուած յօդուածներուն մէք՛ արգ, նկատէ ու-
նենալով ամէն եսականութենէ Հրաժարած, ինքզինքն ամբոզֆո– 
վխն Հանրութեան նուէրած այգ քարոզող, ոգեւորող, սփոփող, 
էտէալ սերմանող, մաքուր ու արէ Հոգէներ գարբնող թափառա-
կան ու ներշնչեալ աէրվյէչէ Հոյակապ կեանքը, ես ո՛չ մէայն Է— 
րաւացէ կը գտնեմ այգ մեծ պատուանունէն յատկացուէլը %ա– 
լարեանէն, այլ էմ այն օրը էրեն Հետ ունեցած տեսակցութենէս 
կրած տպաւորութեան Համեմատ կը մղուէմ ճշգելէ եւ ըսել, թէ 
ան կ ՚ ո գ է ր Աւետարանէ առաքեալներուն մ է քէն ամէնէն քաԳՏՐՌ 
եւներՀունը, ամէնէն երազունն ու գաշնա բարբառը, վսեմ \ազով– 
րեցւոյն ամէնէն **էրեչէ ա չակերտը* ան էնծէ կը թոլէ եղած ըլ-
լալ Հայ Յեղափոխութեան սուրբ ՏովՀաննէսըյ Հաճելէ է էնծէ 
Համար էմ այգ Հէն տպաւորոլթէւնս արթնցնել այս էրէկուն եւ 
բերել զայն է բ բ էմ ալ յարգանքէս մէկ նշանը գնել մեր ողբաց-
եալ վեՀոգէ Հայրենակցէն գամ բա բան էն վբայւ 

Այն մեծագղոբգ յուզմունքէն մկՀ, որով բովանգակ Հայ 
ժ՜ողովուրգը ք Զաւաբեանէ մաՀուամբ էնքզէնքը Հարուածած ըզ– 
գալով՝ որպէս թէ էնքն էսկ սրակն զարնուած ըլլար, անոր դա-
գաղէն առ շեւ ծունկէ եկաւ ու Հեկեկաց՝ էնչպկս խոցուած գառ– 
նասուգ մայբէկ մը էր անձնուկր, խնամատար մկկ զաւկէն շէրէ–՛ 
մ էն Հանգէպ, այգ մեծաշուք յուզմունքէն մէՀ, ես չեմ գէտեր որո^ւ 
վրայ աւելէ սքանչանալ, այգ ժողովուրդէ՛՛ն, որ այգ աստիճան 
խորութեամբ է մէաՀաղունութեամբ ու վեՀութեամբ գէտցաւ էր 
մէկ մեծ գործէչէն մաՀը ողբալ եւ յէշատակը գափնեպսակեի թէ 
անՀետացող Հայորգէէն, որ էր Հոգւոյն անխառն մաքրութեամբ, 
էր կեանքէն զմտ յլելէ գեղեցկութեամբ կրցաւ այսպէս է յուզմունք 
մը ներշնչել էր մ ահովն աղէաաւորուած ժողովուրդէն։ Բայց ես 
կը կարծեմ, թէ այգ զանազանութիւնը, այգ ընգգէմաբերումը 
աւելորդ էսկ են աբգէն եւ անճէշգւ Աաւարեան մը եւ Հայ ժողո-
վուրդը անհնար է անիտել էրարմէ ել մէն միւսին Հետ Համեմա-
տութեան գնել. Աաւարեան ուրիշ ոչինչ էր՝ եթէ ոչ նոյն ինքն Հայ 
ժողովուրդը1 իր բարոյական լաւագոյն տարրերուն մէՀ խտա-
ցած, Համագրուած, խորՀրգանկարուած X Ծայրայեղ զգայնու– 
թէլն, պարղ ու խոր էն անկեղծութիւն, ժողովրգաս էրութ էլն > ա– 
զատասէրութէւն, յառա^իմասիրութիւն, անվհատ ու անխոնք 
աշխատասէրոլթէւն, գաղափարէ մը Համար յօժարակամ յանձն 
առնուած չարաչար ու ան վերք զոՀաբերութէւն, ասոնք էէն Հա-
լա րե ան է յատկանէշները* եւ ասոնք չեԴ մէթէ՝ էր բազմադար-
եան ցաւագէն ու սքանչելէ պատմութեանն ընթացքին՝ Հայ ցեղէն 
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աԼ էր Ւ"Լ"Ր թեբութեանց մԷԷԷն մ շտապէս դուրս ցցուող, էր Հո– , 
գի էն տէբական գծերը կազմող յատկանէշները։ Բնական էր ուրե– 
մըն, որ հայ ազգը, առանց որեւէ կուսակցական կամ դասակարգ 
գայ էն խտրութեանդ մէահամուռ մորմոքով մը ողբար կորուստը 
մարդու մը, որուն Հետ մենէ ոեւէ մէկը կրնար այս կամ այն կէ– 
տէն վրայ գաղափարական անՀամաձայնութէւն ունենալ, բայց 
որուն Հայ մարդու անարատ ու Հարազատ Հոգէէն Հանգէպ մեր 
ա մրողէ ազգը չէր կրնար ամենախորէն խանդաղատանքէ "*–բէչ 
զգացում ունենալ X 

Ողբը, սակայն, որ կը պաշարէ Զաւարեանի շէրէմը, պէտք 
չէ վհատութեան ձեւ զգենու ։ Ա՝տածել, էնչպէս ոմանք ըսին՝ յ » – 
ւէ սաստկութեան մ էէ, թէ այգ մեծ՛ անՀետացեալին տեգր ոչ ոք 
պէտէ բռնէ դ մեր ազգէն կենսունակոլթեանը մ աս էն տարակուսիլ 
է. այդպէս է ներբող մը^ որ , մեծ՜ցնելով Հ անգո ւցե ալը, կը փոք– 
բացնէ էր ազգը, տՀաճոյ պէտէ ըլլար էրեն իսկ՝ Զաւարեանի1դ 
եթէ կարող ըլլա յ լսել ինչ որ այժմ կ՚ըսուի իր մասին« անշուշտ, 
Զաւարեանի պէս գերազանց մաքրութեամբ Հոգիներ Հազուագիւտ 
են, Ո՛չ միայն մեր, այլ ոեւէ ազգի մ էէ. բայց պէտք է մենք Հա– 
լատանք, թէ մեր ցեղը որ գարերէ ի վեր ամբոդէ շարք մը տը– 
լած՛ է այդպիսի անձնուէր ու վճիտ Հոգիներու, նորէն կարող է 
տալ, եւ այժմ էսկ ան ունէ էր ծ՛ոցէն մէէ ա յնպիսիներ է որ պիտի 
յառաէ տանին գործը է որուն ան լծ՛ուած՛ էր տ Ողբալ Զաւարեանը ք 

յարգել իր յիշատակը, անմոռաց պաՀել իր անունը, բայց չվհա– 
աէի Հետեւէլ էր օրինակին, ել իր գործ՛ը շարունակելով մեծա– 
րել իր անունը, այս պէտք է ըլլայ Հայ երիտասարդութեան պարտ– 
քը անոր շիրիմին Հանգէպւ 

կան տիպարներ , զորս գրականութիւնը կը ստեղծ է է եւ Ժո-
ղովուրդները Հմայուած՛՝ այգ մտացած՜ին տիպարները կ^իրակա– 
նացնեն • այդպէս՝ Ոաֆֆէէ Հերոսները. բայց կան ալ մարդիկդ 
"Ր իրենք իսկ՝ իրենց Հոգիին բնիկ զօբոլթեամբ, իրենց կեանքին 
էնքնաբուխ գեղեցկութեամբ, տէպարէ մը բարձրոլթեանը կը 
Հասն էն ուներ շնչաբան կը դաոնան գրագէտէն» այգպէս՝ մեր Հէն 
Վաբգանը, կամ մեր երէկուան Աղասէն, որոնց մ էն ներշնչեց (յ– 
ղէշէն ու մէւսն՝ Աբովեանը։ Այս կարգէ մարգոցմէն էր $Հաւար– 
յհան, որուն գէմքը կոչուած՛ է Հայ քնարը ոգեւորող գէւցազներ– 
գական դէմքերէն մ էն դառնար Անոր Համ ար, այսօր, մեր ազ-
գէն բոլոր Հատուածներուն ու բոլոր Հաստատութեանց Հետ, Ա՝ես-
րոպներուն , իյորենացէներուն, Եղէ շէներուն ձեռքով Հիմնուած՛ է 

Մխիթարներուն, Աբովեաններուն , Ալէ շանն երուն շունչով վերա-
կենդանացած ու ճոխացած՛ Հայ Գրական Տունը եւս սգաւոր է* ա– 
նոր սուգն ալ է , զոր կը Համարձակէ մ , էմ անձնական վշտէս Հետ% 

բերել այս էրէկուն ձեր մեծարանքէ ել ցաւի արտայայտութեանը 
մ իացնել է 
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էլ Զաւարեանին պէտք էր տեսնել 906-7 թուսւկաններին, Դաշ-
նակցութեան կրիզիսային օրերին, երթ ժամանակակից զանա-
զան հոսանքներ զարնւում էին մա՜ր կուսակցութեան,, ծուա– 
տում, կրծում էին նրա սիրտը։ Երթ մի կողմից Միհրանական ախ-
տաւոր դեմորալիզսւցիան, իսկ միւս կայ մի ց, ա՛սպէս ասած երիտա-
սարդ դաշնակցականների հոսանքը ճզտում էին պաււակտել, բաժա-
նել հայկական երկու մեծ հատուած ներին քաղաքական եւ սոցիա-
լական պայքարի ուրոյնութեամր, թողնել իւրաքանչիւրը իր թանին, 
որ միեւնոյն էր թէ երկիրը անվերադարձ կորստեան մատնել։ 0 ՜ , 
պէտք էր այդ ժամանակ տեսնել նրան, այդ կախարդ ծերունուն, 
«այդ գաղափարի դերվիշին» , երթ նա տենդահար, տագնապալից, 
Կովկասեան մայրաքաղաքից շնչասպաո հեւ ի հեւ թււչում էր այս 
ու այն կողմ, եւ ամէն տեղ իր խոր, էքստազափն յափշտակութեան 
մէ յ մարզարէական հաւատքով դիւթում, հմայում ու գերում էր 
ամէնքիՕ, իր վայրագ ու յախոսւն տենդով ձաղկում, խարանուիք 
միւսներին, որոնք իրենց անմտութեամթ խորտակել էին ուզում իր 
տաճարները, նա ցասման վւոթորիկ էո յարուցանում, որոտում, — 
չկայ ոուսահայ ու թուրքահայ , այլ միայն կսո Հայ, ու Հայ ժողռ. 

վռրգէ Եւ լաց էր լինում մանկան պէս, երթ մարդիկ իրենց անգի-
տութեան մէշ մնում էին անյոյզ ու անողոք։ Ջկայ ոուսահայ եւ 
թուրքահայ : 

5ԱՀ-ԱՐՄԷՆ 

9/22 Նոյեմբեր 1913 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ.^.^ 
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Օօժօւրութեօոքյւ կը հբատարակհ&ք եեսւծԱսոլ Տա– 

մ ա կ յ , որով ծտ8օթ– նկարիչ ԹԷր|ԷւՐԷգհա6 « տ 

աւաշարկը կ լ թ ծ ր է » ™ . 

ՀԱզա ա ամա ր «•> 

Անզուգական Հայը, Սիմոն Ջաւարեաճ, չկայ այլեւս: Անոր յի– 
շաաակն անմահացնելու համար, կ՛առաջարկեմ, Տարօնի մէք 
ւարեան անունով գիւղատնտեսական միջնակարգ դպրոց մը բանալ* 
որպէսգի իրապէս եւ գործ քով անոր սիրած հայ ժողովուրդին օգտա-
կար ըլլանք։ 

Այս տոայարկը եթէ ընդունուի եւ եթէ այդ աոթիլ մասնաժո-
ղով մը կազմուի՝ ֆոնտ մը կազմելու համար, ես պատրաստ եմ կա– 
րեւոր նկար մը նուիրել այդ նպատակին։ Հհտհւաբար, կհաւաջար– 
կեմ, Սասնոյ ֆոնտը եւ պսակներու դրամը այդ գործին յատկացնել։ 

Փ . ԹԷՐԼԷՄԷԳաՈւ 
15 Հոկտեմբեր 1913, Կ– Պոլիս 
1 6 / 2 9 Հոկտեմբեր 1 9 1 3 



Ր Ա Գ Ի Ն 

Այնուհետեւ յ ոտնկայս կարդացուեցաւ «Հորիգոն»^ մէէ 

Հրատարակուած– Զաւարեանի Հօր նամակը է 

Գրութեան ոճը եւ մտածելակերպը բոլոր ընկերները 

մագնի սա ցուց ու յուղեց ։ 

Նամակի ընթերցումէն վերէը, բարոյական պարտաւո-

րութիւն մը զգացուեցաւ Հեռագիր մը ուղղել տարաբախտ 

մ օրը, Հետեւեալ բովանգ ակութեամբ . 

«Պաշտելի Սիմոնի մայրիկին: Դսւոն արցունքներով կար-
դացինք դրածդ: Վիգէնը կրթէ Սիմոնի հոգիով, մեր կսկիծը 
կը միացնենք քու մայրական ցաւիդ: 

«Մենք կը իոնարհինք այո րոպէիս իւր սուրբ աճիւննե-
րուն աոշեւ եւ մեր յարգանքը կ՚ուղարկենք Սիմոնի մայրի-
կին ու պարագաներուն»: 

(Տրապիղոնդ 2 5 Հոկտեմբեր՝) 

ՋԱՒՍ.ՐԵԱՆԻ ՄՕՐ ԲԱԴ.ՏԱՆՔԸ 
՛Սա մակ խմբագրութեան 

Ազիզ Աիմէոնիս մա Հո լան այս սել օրերին, ինչպէս լը– 

սում եմ, նրա ընկերների որոշ շրէանում միտք է յղացել ընգ~ 

Հանուր Հանգանակսլթեամբ կազմել նրա որդու ուսման 

պաՀովոլթեան մի ֆոնգ, եւ այգ նպատակով նոյնիսկ ժողո– 

վավարա թիլն է եղել Ժրնելի Հայ գաղութում ։ 

Բարձր գնա Հա տելով ա յդ ձեռնարկութեան Հեղինակնե-

րի դրդումները% յաւերժացնելու յան ձին փոքրիկ Վիգէն ի իմ 

որդու յիշատակը, խնդրում եմ ի միամտութիւն Հայ Հասա-

րակութեան յայտարարել, որ իմ որդուս մառանգը այդ կող– 

մեց միանգամայն ապահովուած է եւ բոլորովին ազատ Հայ 

ժողովրդի Հաւաքական Հոգատարութեան անհրաժեչտոլթիւ– 

նից։ 

Հայ Ժողովրդին մարտիրոսազրուած իմ զաւակիս յիշա– 

տա կը յաւերժացնելու Համար , խնդրում եմ նրա բոլոր ըն-

կերներին Հասարակական միէոցները ուղղել որեւէ Հանրօ-

գուտ մի գործի եւ մասնալորապէս Հայի կուլտուրական ա– 

զատագրման խնդրին, որի անձնազոհ ծառայութեան Համար 

I)իմէոնս գեռ մանկութեան Հասակից ստացել էր իր դժբախտ 

մօր օրՀնութիւնը * 

Հիմնելով էօռոլայ շրէանի Հայ մանուկների Համար նրա 

ծննդավայր ԱյգեՀատ գիւղում մի ստորին գիւղատնտեսա-

կան դպրոց , նրա ընկերները կը կարողանային մի մնայուն 

կոթող կանգնել մի վայրում, որտեղ աոաէին անգամ վաո~ 

լեԾ իմ մատաղ Աիմէոնիս սրտում Հանուր Հայութեան այն 

սէրը, որ եւ այդքան վաղաժամ այրեց նրա երկրային կեան-

քէ* ւ 

Այգ նպատակի Համար սրա Հետ ուղարկում եմ 1 0 0 

ռուբլի է ՍՈՖԻԱ ԶԱԻԱՐԵԱՆ 

24 Հոկտեմբեր/6 Նոյեմբեր 1913 
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Ե Գ - Պ 0 8 Ա Ճ Ե Ա 1 

Ջ Ո Ր Ե Պ Ա Ն 

Գ Ա Լ Ո Ւ Ս Տ 

խոշոր ծերուկ մըն էր ք — սպիտակ, 

լուո.ք ամեհի է Օժտած Էր զինք բնութիւ-

նը կայծքարային արտաքինով մը, կայծ-

քարային առոդքութեամր մը% Ապառաժ-

ներէ բխած Հայ մը ասա դա ծա ծան գի-

շերներ ու մաքուր Հոգիով է 

Կ՝ուզԷր որ աոլն աան իրեն գիւղին 

Կեդրոնական Հրապարակին վրայ՝ Հրար– 

Հըր ՛՛՛եղ մը։ Կը չեշաէ՚ր Հր արձր տեղէ>ր , 

կ՚արտասանէր զայն լեցուն ձայնով մը, 

զեղուն ախորժակով մը, մասնաւոր հան– 

դիսութեամր մը• կը Հրճոլէր Կ."ԿՈՐԳԸ 

այդ րառերուն արտասանութեամբ, կր 

Հրճուէին թոքերը, երիկամունքը է կը 

սարսռար ամբողք Էութիւնը՛, Ուրիշ քո– 

րեպան մը իրենց լեղային գիւղերէն՝ 

Հազիւ Քէպսւպ 

բառը պիտի արտասանէր 

այդքան ախորժակով է Բայց Գալուստ , 

Անտիոք տանող մեծ ու պզաիկ ճամբա– 

ները վկայ, կորիները վկայ1 տարրե՛՛ր 

քո րեպան էր եղածէ Տարած ու բերած Էր 

ամէն ինչ աժան , ամէն ինչ ժամանակին • 

գիտցած էր չափել գիւղացիներու իւրա-

քանչիւրին վիճակը , աստիճանը, անմի–, 

Հական պէտքերը ( Ունեցած էր զգացում, 

խիղճ է 

- Այո՛ , ամէն անգամ, եկեղեցիի 

մեծութեամբ խիղճ մը յ Աշխարհիս խոշոր 

խիղճ մը պէտք է արդէն, "ւրիչ ի՛՛նչ՛՛՛է 

Ու մտածեր, անդրադարձեր Էր յա-

ճախ • ի*նչ աո.ած Էր տասը տարի խեղճ 

Ս՝ արիամ—Ս՝ օրքուրէն , Աշուղ Մ ար գար էն , 

աղքատներու. աղքա՛տ թուրիս էն՛ տե-

սա՛՛՛ծ էր անոնց զրուշը, խօսքի ծայր մը 

բացա՞ծ էր ոելէ մէկուն՝՝ անոնց տալիքնե-

րու մասին է ՛հեռ. կաղամբ—Ա՝անոլկին գե-

րեզմանի ծախքը ոով Հոգացած Էր» ինք 

ի րեպան Վր թան Է՞սն Էր միթէ , մէկ փա-

րայի Համար տասը ՛քրիստոս մատնող 

Ճէթ—Առաքելին պէս մարդուն իսկ մատ 

խածնել տուողէ ինչո՛ւ յ խանութպան Մ ա– 

նասին պէս կծծի է**շ մըն էր եղած ինք է 

Երբե՛ք ՚. 

Արհեստէն դուրս , կապուած էր 

լուստին Հոգին բար&ր տեղերու է զգացու-

մի գեբապաՀ վիճակներու է Արժանապատ– 

ւութիւնը կը փնտոէր մասնաւոր նախա– 

պատուութիւններ , կը պաՀանքէր Հոգա-

ծու ուշադրութիւն մ ը , գիւղական կեան-

քին մէք առաջնակարգ դիրքերու վ ր ա յ 

պատշաճ տեղ մը է Պէաք էր Հասկնային 

ինք քորեպան մը չէր միայն. ժամանակէ 

մը ի վեր ու տարիներէ ասդին* ուրի՛շ 

բան էր նաեւ ։ 

Երր վ է ճ , վիճաբանութիւն, անհաս-

կացողութիւնն եր Հասնէին ծայրայեղ կէ– 

տի մը, քո րեպան Գալուստ, սովորաբար 

լուո., կը դաոնար իսկոյն շատախօս • խո– 

չոր մարմինր կ՚ուռէր այն ատեն, գլուխն 

ու առատ մազերը կը նետէր ետ ու, ան-

հաւատալի գոռոզութեամր մը , ամէն բա-

ռի վրայ գրեթէ մռնչելով՝՛ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ.^.^ 



ք՝ Ա Գ Ի 1ւ 33 

֊ « V է ի ք , խեղճե՛ր, ո՛ւր՝ երբ 

Հրացաններուն Սուրբ բերի Հոս, Հրա-

ցաններուն սուրբ մա՛րդը... 

Որպէսզի պատկառանք մը ապրին, 

շնչենք բայց նաեւ զուարճանան ու նաեւ 

Համ առնեն, շուրէինները գրեթէ միա-

ձայն 

- V » ՐեԲէ՚Ր » Հասկցա՛նք, ո՛վ չէր 

բերեր X 

- Ով չէր բ ե ր ե ՛ ր . . . 

Ու բուռն, եռացո՛ղ նայուածքի մը 

մէէ ընդգրկելով ներկաները. 

֊ Ո՚Լ էԿ բերե՛ր . . . 

Պիտի պայթէր է Չպայթելու Համար՝ 

- ՎրթանԷ՚սը չբերաւ• ըոե՚լ տուիք՛ 

Վրթանէսը ։ 

- Կ*ըսես, դիւրին է , մի՚չսէ Վրթա-

նէսը։ 

- Հարկաւ, Ծուսօ*, Հարկս՚ւ ՎըՐ– 

թանէ՚սը • այղպէս ամօթ բան կ՝ րԱա* յ է 

պա տա Հա՛* ծ էր սա գիւղերուն մէէ՛ գէշ 

մարգ շատ , բա յց ա յգքա*ն ։ 

- Գալօ՛ , ես Մուսոն եմ, էաղացպան 

Մոլսոն, ամէն ինչի մանրը ել մաքուրը 

կը սիրեմ՛ ամէն բան ինծի Համար ալիւրի 

պէս մանր, մաքուր, ճերմա՛կ պէաք է ըլ-

լայ՛ այգ Աուրբ Մ արդու պատմութիւնդ 

քիչ մը խոշոր կոլ գայ ինծի , քիչ մրն ալ 

քու կողմէգ սեւով-մեւով խառնուած ։ 

կուզես այդ պատմութեան ցորենը ԸԱաէ 

եւ Վ ր թան էսն ալ որոմը ընելէ 

Նման միէամտութենէ մը, էաղաց– 

ւպան Մռւսոյի մը կամ ուրիշ կատակաբա-

նի մը կողմէ եղած, ներկաները որոչ զո– 

Հունակութիւն մը կը զղային . գիտէին, թէ 

վերապահութիւն յայտն ող այդ միէամը– 

տութիւնները լաւագոյն գրգռիչներն էին 

Գալուստին Համար , որպէսղի ան իր պատ-

մութիւնը նորէն ու առաւել տաք չեչտով 

մը պատմէ ՚. Չէին խարուեր բնաւ իրենց 

Հետաքրքիր սպասումին մէէ։ Օրինակի 

Համար, ըսած է ր , կ՝Ա՚*էր նման առիթով 

մը՛ 

- Ծուսօ՛, դուն գնա ալի՛ւր աղա. 

քու խելքդ ցորենի , էուրի եւ կլոր քարե– 

բու կը Հասնի, քեղի* մնաց ինծի չՀաւա– 

տալ՛ ցորեն, որոմ, ես չեմ գիտեր. արեւի 

պէս յստակ բան էր այդ պատահածը ՚՛ 

- Ի՛նչ պատահածը՛ ըսէ՛, բայց Լալ 

պիաի ըսես է ալիւրի պէս մանր, մաքուր » 

— Ի՜նչ մանր՛ ես մանր բան չանիմ. 

խոշոր—խոշոր ըսեմ ձեզի եղածը. ինչ որ 

խոշոր Է՝ ան արդէն մաքո՛ւր կրցայ % 

Ու շունչ մը առնելով ու մասամբ խա-

ղաղած* 

— Ուրեմն այս անգամ ալելի կարճ է 

ձԱնտիոք Էինք: Նախ Վր թանէս տե-

սեր էր ղինք կամուր էին քով է Նայեր էճ 

մարգը ունի տեսակ մը քալՈԱՈր, գրսս 

վաթ– յ ակնոց ւ Մ եր լերան կողմը ցո յց տա-

լով ըսեր է Վրթանէսին - . Ճէպէլ—Մու֊ 

սա՛* ՚ Վրթանէսը պատասխաներ է% Էւ|Էք– 

է ֆ է ն ա ի մ : Մ արդը ցո յց տուեր է էորին, 

յետոյ ղինք , Վրթանէսը, յետոյ ինքզին-

քը , նա յեր է գէպի լեռ, ըսեր է՝ ե ա լ լ ա հ 

գարդաշ : Ցուցամատը տնկած՝ պ Խ սաթը , 

պատասխաներ է մեր էշը։ Ը*եր է մարդը 

ս է ն էլսքէէփ՛* - մեր է ՛ շ , դարձեալ ու դարձ-

եալ մեր է՛շը գլուխը շարժեր է , Հէ՛, է> 

ըրեր է . մարգը ասոր վրայ շքթանքը խա-

ծեր է է ափսոսալու պէս գլուխը չարժեր 

է , կարծես պիտի լայ եղեր , զիդաւԽմ ը– 

սեբ է ։ Յետոյ քալեր է դէպի դուրս, դէպի 

սօսիներուն տակ ։ Եկաւ Վրթանէս գարի 

ծախող ՄաՀմուտ աղային քով, եղածը 

պատմեց ինծի ւ Կամ Ֆրընկ էր ըսաւ, կամ 

կովկասի մարգ, թեբեւս ալ Հայ. բարա– 

կուկ մարգ մը, քիչ մըն ալ կարճ, ինչ ըրի 

չըրի՝ գեղին մը չտուաւ , որ ղինք մեր լեռը 

տանիմ, ասանկ բախտին՛" Հարիւր տա-

րին աստղ մը կը ծագի, դրդեցի մը մեր 

կողմը կու գայ, օգտուած չունինք՛ աչ– 

խարՀի մէէ Աէթ֊Աոաքել պիաի ըԱաս , որ 

բախտդ լաւ ըլլայ, որ աքլորդ ալ Հաւկիթ 

ածէ , որ եզդ ալ ծնանի ու կաթ աայ , մէկ 

աւրորացիի մը երեսէն մարգ եղաւ* Գե-

ղի՜ն մը, Գալո՛ւստ, կարծեմ մարգը մեր 

լեռը Հինգ վայրկեանի աեղ կը կարծէ՛ 

այգ կողմը քալեց՛ Հասնինք. Համոզենք, 

քիչ մը պակաս ալ տայ՝ վնաս չունի, ը ֊ 

սենք իրեն՝ մեր լեռը շատ Հեռու է , ըսենք՝ 

ճամբաները գէշ են, մութ կ՝ըԱայ , նայիս 

անձրել կու գայ։ Թուրք ա լեղակներու 

կը Հանդիպինք. ըսինք՝ եւ մարգէն մեծ 

բան մը փրցնենք, քիչիկ մը խերը տես-

նենք սա Անտիոքի ճամբայ ըսուած գը– 

իըմ^ւ.. կամ Ֆրընկ էէ Կ Ա Մ Կ » Վ Կ Ա » Ի 

մարդ է թերեւս ալ Հայ՛ ը»աւ՝ սէն էրմէ– 
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Նթ , լալ որ վ ,էֆ ըրի ։ 

- Տզա՛ք, ուզէք հաւատացէք, ուզէք 

մի՛ Հաւատաք * երր Վրթանէս կը պատմէր 

սիրտս ուրկէ՛ ուր տխուր բան մը դպաւ* 

նեղուեյյայ * երթալով նեղութիւնս շատ-

ցաւ ւ Չտանի՞՛նք, Հարցուց Վրթանէս I ՛Բե-

ղի սա խանին մէք պիտի խեղդեմ, է՛շ , ը– 

սիէ ո՛ւր ի Լեցուցեր ես Հայ անունը* ես 

զայն կր տանիմ, ղրուշ մըն ալ չեմ առ-

ներ է Ահագին բեռ ունէի գիւղ տանելու, 

չաո.ի. շաա՝ Անտիոքէն դուրս է ՚ Բ ի չ էի 

քալած* Հա՚ւայ: Ե՛է սա քորիիո վրայ, ը– 

սի* մատը վեր վերցուց աս՛րը, ըսաւէ 

Գ է ՚ մ ք ը , տզա՛ք, դէ՛մքը տեսնէիք է Ը— 

սիՀ Հոս հա՛յ կայէ խօսքէս տեսակ 

մը եղսալ, ե՛ս ալ տեսակ մը եղայ \ 

հալեցինք ։ 0 ՛ չ ան խօսեցաւ, ոչ ալ 

ես, բայց կարծեմ միլիոն, միլիոն, ճիկի– 

լիո՚ն Հայերու Հետ միասին կը քալէինք, 

կ՚երթայինք դէպի գիւղ * կը նայէի շոլր– 

քըս, մարդ չկար, ես եւ ինք էինք, բայց 

ինծի այնպէս կու գար, ոբ բոլոր Հա-

յերը քովս են , ու կը քալենք , կ՚երթանք 

այդ մարդուն ետեւէն մեր դի*֊ղյլ% գԷ՚ՂԷ 
մեր լեռը։ Ա՛ տածեցինք նոյն իսկ թէ այդ 

նեղ ճամբայէն ինչպէ՞ս բոլոր Հայերը 

պիտի կրնան անցնիլ, ինչո՞ւ դէպի մեր 

գիւղերը կ՚երթան, ի՛նչ պիտի ընեն այգ 

լերան վրայ ։ Ուրեմն այլեւս այս ճամբան 

լայն պէտք է ըլլայ։ Որչա՛փ շատ Հայ, 

որչափ կտրի՛ճ Հայ, Աստուա՛ծ, մենք 

չե՛նք մեռնիր * աՀա մեռածներն ալ ոպք են, 

կտրիճ են, կը քալեն այս տեսակ մը Հա– 

յուն ետեւէն : Գէպի վեր գացող այս գեղե-

ցիկ թափօրին ճամբան լայն ըրէ , լա՛յն, 

ա՛լ մեղի չեն բաւեր սա նեղ ճամբաները* 

քանի մը քորի ի ել քորեպանի ճամբայ մե-

զի չի՛ բաւեր* տեսակ մը Հայու ել Հայե-

րու ետելէ բոլոր Հայերը կ՚երթան եւ ա– 

նոնց ետեւէն ալ քու Հրեշտակներդ կու 

գան * մեր ճամբան լա՛յն րրէ * • » 

Պատմոլթենէն ու այս խօսքերէն ետք, 

ինքն իր աչքին աւելի եւս կարեւորութիւն 

առած* 

— Այղ Ծ ա ՚ ր ղ ը . . . « Աստուա՛ծ մը ե– 

ղաւ յետոյ անիկա։ Ազգին տառապանքը 

մեռցուցեր է զինք Ատամ պոլի մ է ք , ձեզի 

ինչպէ՜ս ըսեմ ես, դուք Հիմա մա՞՛րդ է ք , 

բա՞ն գիտէք, ազգի գործէ* կը Հասկնաք* 

իմ քորիս ձեզմէ աւելի բան գիտէ։ կարծես 
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գիտցաւ ինչ տեսակ Հայու խելք, Հայու 

Հողի նստած է վրան • անուշ—անուշ քալեց է 

Այգ տեսակ րախտ երկու անգամ չի պա-

տահիր • ես ու քորիս Հայութեան արիւնն 

ու չաքարը կը տանէինք մեր գիւղերուն է 

Ի՛նչ ապրո՛ղ արիւն , ի՛նչ անուշ շաքար • • • 

Կր լո֊Էր պաՀ մը, կը նայէր երկինք՝ 

կիս աս տուածի ղ իրքով մ ը , տրամադրու– 

թեամբ մը է Ըսած խօսքերէն ետք , կը ման-

րանային դիմաց ինները աչքին, կ՛ր/յային 

մատ մը մարդիկ վախկոտ, անխելք, 

Հի՛ն է Կ՝ըԱային խեղճուկրակ Թուրիս– 

ներ, պզտիկ-պզտիկ Վր թան էսն եր, պզտիկ– 

պղաիկ Զէթ֊Առաքելէէ եր , դրամ սիրող , 

սուտ խօսող, իրարու ի*է*լք ծախողէ Կը 

պզտիկնար նոյնիսկ մոլխթաբը, երկցփո– 

խը, տէրտէրը է Կը պզտիկնար ընդարձակ 

Հորիզոններով ամբողք գիւղը» 

— կարեւորը ՏիւպպԷն չ է , պեխը չ է . 

այնքա՛ն պեխ կայ սա գիւղերուն մէք ( 

այնքան պեխ • բայց ո՛ր պեխը կրնայ ըսել 

ես այսինչ կտրիճի՛ն պեխն եմ % 

Ուրիչ առիթով մ ը , երբ նոր էն գիւ*$> 

ու գիւղացիները պզտիկ եկան իր բարձր 

տրամա դրութեան * 

— Այստեղի Հա*յը* — կնիկին վբայ 

գոռոզութիւն ծախող պեխ մը աոլնին մ է ք , 

իսկ դուրսը աղայի մը խելօք ծառան է եւ 

Թուրքին Հետ Հ.մանե՚նք% ըսող մը է Եկե-

ղեցի երթալ, էյ ահ իսմայիլի Հեքիաթ մը– 

տիկ ընել, ել նարին ք ու նո ր—աշխա ր Հ 

գողնալ է Եղա՞ւ է Թուրքին Հեա չի ման– 

ւիր % մէկ Հատիկ ծառայ եւ մէկ Հատիկ 

գող իսկ պէտք չէ մտնէ Հոս է 

Վերքն ալ* 

— Գուք այն մարդը չտեսաք* տեսան 

անոր Աստծո՛յ պէս դէմքը քանի մը մար-

դիկ ել կամաց-կամաց սրբանալովդ անոնք 

ալ մեռան է է ՛ յ , սո՛ւրբ ՏԼալարեան, թող 

քորեպան Գալուստ անունիդ մեռնի, ա՛ն 

բերալ քեզ այս լեռներուն մէք է Մեծ Գա– 

բաչային վրայ այն ի՛նչ լոյս Էր, երբ 

դուն, ես ու քորի" անցանք մէքէն է %ո– 

րէն, ծայր չունեցող ծիրանի գօտիի պէս 

լոյս մը՝ երբ Թովմաս Առաքեալի վան-

քին քով էն անցանք, չըսի* մտքէս, ե ՛ լ , 

Թովմասո՚ւկ առաքեալս , ե՛լ աչքովդ տես, 

չօչափէ ա՛յս Տիսուսն ալ, Հայաստանի 

Տիսոլսը, ել անգամ մըն ալ երբ վանք շի-
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նեն քոլ անուն էգ՝ չձգես որ փլցնեն % Չխօ-

սեցար , Զաւարեա՛ն , բայց սիրաս չէ*ր ը– 

սեր » թէ ղուն մեծ՛ Հայ մըն ես» այս Գա-

լուստին բա՛խտը, կաշի՛ն, մի՛սը միայն 

էորեպան է ր , բայց հողի՞ն ալ, գոլն տե-

սակ մը չեղա՛*ր% երբ ես Հ Հ Ո Ա Հա՛յ կայֆ 

ըսի. սրտիս Համաբ բաւեց ատիկա* թող 

Ատամպոլի մէէ թոքախտի Հունտ անձրե-

ւէ , բորոտութիւն ել քօլերա անձրեւէ • 

գուն Հոն մեռնելու չէի՛ր» տեղդ Հրացան-

ներու Երկիր Հայաստանն էր է 

Այսպէս էր ւ Կը զգար թէել, որ շբէանի 

Հայութեան Վերաբերմամբ իր բացասա-

կան արտայայտութիւները միշտ չափա՛-

զանց ուած՜ եւ մերթ ալ անտեղի էէն, բայց 

^էւ այնպէս տեղէ Հէր աար իր ար տա յա յ– 

տութիւններուն մէէ, վասնզի իրապէս շը– 

քեղ» գերապանծ տրամադրութիւն մը կը 

ոտեղծուէր մ է էր Զաւարեանը յէչ^լով* 

տրամադրութիւն մը՝ որ կը լուծէր իր 

մէէ կարգ մը ուրիշ մեծոլթիւձներ , չտես-

նելով նոյն ատեն չբէապատի գրական ըն-

թացիկ երե լյա յթները ։ Զաւարեանով կը 

(Հատուած) 

Հերքոլէին Իր մէէ ժողովուրդի մը սովո-

րական աոաքինութիլննեբը ել իրենց տե– 

Ղռ ԿԸ ՈէէԿէն աեսիլքի եւ դղրդագին ապ-

րումներու ։ 

Գալուստին բովանդակ փա ոքն էր Զա-

ւարեան , Գալուստին Հայոց պատմութիւն, 

նը, Գալուստին «Հրացաններու Երկիր 

Հայաստանը՛» ւ Անով՝ կար իրեն Համար 

երկիր մը, գէպի Հիւսիս, իրենց գիւղէն 

դէպի լերան կողմը է իսկէնտերունէն ան-

դի՜ն, անգի՛նէ Երկիր մը նախ մաքուր, 

Հայելիի՛ պէս մաքուր, յետոյ՝ բարձր , րն-

դարձակ , դժբախտ X Ամէն կողմ խաչ, 

ուխտաւորներ, արիւն X Մ տած էին այն-

տեղ Զաւարեանենց ընտանիքին մարգիկը, 

բերած էին Հրացան, ու տաճիկներուն գէմ 

կ՝ընէին կռիւ, չվերէացող կռիւ մը. կային 

այգ երկրի մէէ այլեւս Հսկայ մարդիկդ 

արիւնով ներկուած ժայռեր, գիւղեր« 

թուփ ու ճամբայ, կար խմբապետ Անդ-

րանիկ , Գէորգ Չաւուշ եւ բարձրութիւն, 

եւ ծուխ • • • է 

ԵԳՈԻԱՐԳ Պ08ԱՃԵԱՆ 

Ուսա&այ Դաւիթիանեան գեղեցիկ ու աղդու աւագաքաւ– 
թեամր արտասանեց Ա– Իաոհակեանի «Ողբում եմ–» արձակ 
քերթ՛ուածը • •» 

Հի»կ կուսակցական ընկերներուս դառնալով՝ կ՚ըսեմ Պահ 

մը խոնարհենք մեր սգաԼոր գլուխները անգին րնկերոէ աճիւնին 

•էեւ, բայց չվհատինք –, ինքը, մեր անմոռանալի Սիմոնը, չէր գիաեր , 

թէ Ի՛նչ է վհատութիւնը, ու մեր վՀատութիւնը ամէնէն մեծ նախա– 

աինքր կ՝ԸԱար անոր տակաւին խոնաւ շիրիմին . Ուրեմն թոզ մէ՛կ ըլ-

լայ մեր ուխտը այդ շէրիմին առէեւ՝ աւեչի սեղմել մեր չարքերը ու 

աննկուն կերպով շարունակել Սիմոնի գործը։ Թող մէ՛կ բացագան-

չութեան մէէ ամփոփուին մեր ամէնու» զգացումներն ու իղձերը՝ 

«Սիմոնը մեռաւ՝ կեցցէ Դաշնակցութիւնը»: 

Ուսանող Գաւիթխանեան գեղեցիկ ու ազդու աոոգանութեամբ 

արտասանեց Ա. ԻսաՀակեանի « Ո զ ր ո ւ մ ե մ » արձակ քերթուածը, որ-

մէ ետք Հ . Տէր ՕՀանեան փակեց սգահանդէսը: 

ԸՆԿԵՐ 

Էք 271-272 
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Ս Ւ Մ Ո Ն ձ Ա Ի Ա Ր Է 1 Ո ւ 

Ս • Զաւարեան՝ <րա.կի(1 հետ 

ԳահիրէոՆլք այժմ ապրում է իր ալհփաո ծերութեան մէջ տիկին Ֆ ուլիկ 
Դուրեանը, Պետրոս Դուրեանի եւ էղիշէ պատրիարքի երէց եղբօր՝ հանգուց– 
եալ Ագրիպասի շնորհալի կինը ։ Խոր յուղումով ինձ պատմեց հետեւեալը Սի-
մոն Ցալարեանի մասին։ 

«Եղիշէ պատրիարք Գուրեանի հրաժարումէն յետոյ , բազմաթիւ հան-
րային գործիչներ, հաւ գրողներ ու ականաւոր հայ ազգայիններ ամէն օր այցի 
կու գային մեր տունը, ուր կր բնակէր Եւփշէ պատրիարքը: Օր մը պատրիար-
քը կանչեց գհո ու խստիւ պատուէր տուաւ* 

«— Ֆ ուլի՛կ, չեմ կարոււ տոկալ այս անընդհատ ու անդադրում այցե-
րուն; Այլեւս չեմ կարոււ ոեւէ մարդ ընդունիլ : Այնպէս կարգադրէ, որ այցե-
լուներս հեռացնես: Զեմ գիտեր, թէ ինչպէ՞ս պիտի վարես այս դժուարին 
գործր, այդ հր թողում քո ^սատարութեան ու հնարամտութեան: Ցնգնած 
եմ, հանգիստի ու խաղաղութեան կարօտ եմ: Գէթ օր մը կզուգեմ մինակ մնալ 
սենեակիս մէջ: 

«Ագգաւին երեսփոխաններ ու երեւելի հայ աՕձնաւորութիւններ մէկը 
միւսի ետեւէն նոլ գային պաարիսւրքր տեսնեւու։ Ամէն մէկուն համար անուշ 
իւօսք մը, յարմաո պատրուակ մր, համոզկեր պատճառաբանութիւն մը կը 
գտնէի ա րոլորն ալ ճամբու կր դնէի: 

«Մէկ ալ տեսայ Ս • 9,աւտրեանր, որ րակն էր մտեր եւ յուշիկ ու փոք– 
րհկ քաւ^եոու| կր –յաոա9ա(ւաո դէպի ,ոուՈ ։ Լաւ դիտէի , որ պատրիարքին ամէ-
նէն սիրեւԻ ւ>ւ մտերիմ բաոեկսւմն էր : Անմիջսւպէս որ զիս նշմարեց, իր խոհուՕ 
ու ՛լուր յ դէմքը լուսաւորուեցաւ անուշ ու յանկուցիչ ժսփտով մր: Սիրտս սկը– 
սաւ խօլ օրէն տրոփել : Ւնչպէ՞ս կարու| էի վանել ա՝ս հեզահամբոյր մարդը, 
որուն հանդէպ պատրիարքը անչսւֆ սէր ու խոր ակնածանք ունէր: Ուժերո 
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հաւաքեցի ու յայտնեցի, որ պատրիարքը տունը չ է : Զաւարեան իր սիրալիր 
յարգանքները հաղորդեց եւ դիւրաշարժ փութկոտութեամբ մեկնեցաւ դէպի 
ելքի դուոը: 

«Մեծ եղաւ զարմանքս ու ապշութիւնս, երր լսեցի պատրիարքին ձայ-
նը, որ պատուհանէն կը կանչէր. «Պրս. Զաւարեան, պրն. Զաւարեան»։ 

«Սրր նկատեցի, որ Զաւարեանը կը վերսւդսանար՝ պատրիարքին մօտ 
երթալու համար, ամօթէս անհետացայ տա և մէջ: Այս անակնկալ նուաստա-
ցումը հոգիս վառեց եւ աններելի արարք մը սեպեցի իմ արժանսւպատուա՜. 
թեանս հանդէպ: 

«Կէսօրուան ճաշիս ջանացի ամէն կերպով — շարժուձեւով, դիմայե– 
ղութեամր, վերաբերումով — ի լք դժգոհութիւնը արտայայտել։ Սեղանակից 
եղայ լոսւ ու անխօս, յօնքերս կիտեցի ու ցոյց տուի, որ դժգոհ մնացեր եմ։ 

«%ստրիարքը կռահեց դժգոհութիւնս: Ինծի նայեցաւ ու թեթեւ քմծի-
ծաղով հասկցաց, որ գանգատիմ իրեն: Իր հարցումներուն կը պատասխանէի 
կարճ ու ցուրտ րսսւերով: Պաղ էր մթնոլորտը եւ յարաբերութիւնները շատ 
ձեւական: 

«Վերջապէս խգեց լռութիւսը ու հարց տուաւ իևծի. 
հ— Ֆուլի՛կ, ի՜նչ է պատահեր քեգի, որ այսօր անտրամադիր կ՚երեւիս։ 
հ- Աւելի ի՞ Աչ կ՚ուգէիր որ պատահէր, սրբազա՛ն։ Պրն. Ա. Զաւարեա– 

նին առջեւ խայտառակ ըրիր զիս։ 
«— ի՞նչ ըրի, որ այդքան սրդողած ես։ 
< - Սրբազան, չըսի"ք • «այսօր մարգ չեմ ուզեր որ ինծի այցելէ»։ Ես 

ալ սուտ խօսեցայ ու խաբեցի պրն՛ Զաւարեանը, թէ դուն տունը չես։ 
« - Այո՛, Ֆուլիկ, ես ըսի, որ մարգ չեմ ուզեր, որ ինծի գայ։ քԿոյց 

դուն, չէի՞ր գիտեր, որ պրն. ԶաւսւրեաԱը մարգ չ է , հրեշտակ է » ։ 
Իժ– ԵՐ– ԽԱԹԱաՍԵԱ՚Ս 

Հոգիի սեւոլթեամբ մը, որուն անուն չենք կրնար գտնել, հրա-

պարակ նետոսեցալ գարշելի սուտ մը , - Զաւարեան մեռեր է անօ– 

թոլթԼնէ, իր ընկերներով անբարեացակամոլթեան Հետեւանքով։ 

Այո անհեթեթ միտքը՝ Թիֆչիսի «Մշակ» թերթին մ է ի Մենք 

շանացինք լուո. մնալ, չուզելով երբեք յարգուած ու սիրելի ընկեբոէ 

մը գեո. նոր գոցոլած գերեզմանին վրայ այս աստիճան Հրէշ-յին տը– 

գեղութեան մը շուրչ վիճապայքար մղել, - միեւնոյն ատեն Համող-

ւած, թէ երեւոյթները բարեխղճութեամբ քննելու եւ զատելու ըն-

դունակութիւն ունեցողները իրենց բոլոր գործով պիաի ըմբոստա-

նային աբգէն այգպիսի վատթար զրպարտութեան մը գէմ; 

Արդարեւ, այգպէս ալ եղաւ , Աոաէին գնաՀատոլմը բերաւ Ե– 

գիպտոսի «Ցուսաբեր» թերթը, Պ-Ա-Պարթեւեանի ստորագրու– 

թեամր, «Մի՛ պղծէք գերեզմանները» խորագրին տակ զայրոյթի եւ 

աղնիւ սրտմտութեան հուժկու շեշտով մը։ 

Երկրորդը երեւցաւ «Րիւզանգիոն»/– նախորդ օրուան Համարով, 

« Գ ե ր ա գ ո յ ն հարցը» խորագրին աակ, եւ գրուած Պ* Ա՛ Զօպանեանի 

կողմէւ 

Այս երկու գրոլթիւններն ալ% ուղղուած յերիւրանքը դարբնո-

ղին ու զայն Հիւրընկալող թերթին գէմ, բաւական են մեր Հոգեկան 

Վիշտը մեղմացնելու է 
14-27 Դեկտեմբեր 1913 " ՚ 0 " " 
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Աշխատանքի ճամրուն վրայ, դսւսախօսութհնէ մը դարձին ու հեւ ի հեւ. 
ժողովի մը գսւցած ասւեն, Թաքսիմ, Աշխատանքի Տան դրան աււջհւ, ինկաւ 
Սիմոն Ջաւարեան։ 

Մահը յանկարծ, հո՛ն, փողոցին մէջ, զինքը կեցուց են թերեւս փովաաց 
անոր ականջն ի վար* 

— Ո՛՛ւր կ ՚երթաս, ի՛՛նչ կ ՚ընես, որո՛՛ւ համար կը յօգնիս, կը տուայ-
տիս , ի՛՛նչ նպատակի ետեւէ վազն ի վսւգ կ՚երթաս այսպէս շնչասպսսւ։ Ահա՛ 
քսանըհինգ տարի է , որ անդադրում կը թափաոիս թաղէ թաղ, քաղաք է քա-
ղաք, երկիրէ երկիր, կը գրես, կը գործես, կը իւօոիս ու տակաւին չհասկը– 
ցա՞ր ճիգին ընդունայնութիւնը, իտէալին կեղծիքը, ամենայնի դատարկու-
թիւնը • . • մեղք ես, ա՛լ եկուր, որ քեգ հանգչեցնեմ անշարժութեան, անզգա-
յութեան խաղաղ երանութեանը մէջ: 

էլ Զաւարեան, որ համակ կեանք, շարժում եւ զգացում էր , խտրուե-
ցաւ այդ փորձիչ, ողոքիչ ձայնէն ու ինկաւ գետին, ա՛լ գլուխը վեր չառնե-
լու համար։ 

Աոաջին անգամ զինքը ճան չ ցած էի 12-13 տարի աոաջ, կւրոպա, յ ե -
տոյ տեսայ զինքը Եգիպտոս, յետոյ՝ Պոլիս։ Եւ ամէն անգամ, որ աոիթ 
կ՚ունենայի հետը խօսելու կամ իր րանախօսութիւններուն ունկնդրելու, վե-
րագոյն մարդու մը տպաւորութիւնը կը թողուր վրաս, — լաւագոյն է ըսել 
վերագոյն հոգիի մը, որովհետեւ ֆիզիքական, մարմնեղէն մարդը շա՜տ պըզ– 
աիկ էր, Զաւարեսւնի մէջ, եւ երր խօսէր իր սիրական իտէտլնհրուն վրայ, ներ– 
շնչուածի, տեսանողի իր պարզ ու գերագդեցիկ պերճախօսութեամրը, այն 
ատեն մարմնեղէն Զաւարեանը գրեթէ աննշմար կը դաոնար ու կը տեսնէիր 
միայն հոգին ու կը ւոէիր միայն ձայնը։ 

Այդ ձայնը, քսանըհինգ տարի շարունակ, բարբաոեցտւ ցիր ա ցան 
Հայութեան, միշտ անկեղծ, միշտ անվերապահ ու միշտ հաւատքով, րարձր 
ու գեղեցիկ գաղափարներ տարածելու համար1 աոանց փայլքի, աոանց շահու 
ակնկալութեան: 

Ու հիմա, որ այդ ձայնը կը լոէ ի ս պ ա , ամրողջ Հայութիւնն է , Որ 
Կ՚արտասուէ, որովհետեւ Զաւարեան Դաշնակցականէ աւելի* Հայ մըն էր եւ 
Հայէ մը աւելի* Մարդ մը, մին այն Տիպար-Մարդերէն, որ բնութիւնը եր-
բեմն կը սսւեղծէ, իբրեւ օրինակ ծաոայելու համար մեզի եւ որոն՛ցմէ, ափ-
սո՛ս , չենք կրնար օգսաւիլ յաճախ: 

Տարգա՜նք իր պանծալի յիշատակին, յարգանք իր մաքուր ու անապակ 
Հոգիին։ 

ԵՐՈԻԱՆԴ ՕՏԵԱն 

«Ազատամարտ», 2 Նոյեմբեր 1913 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ.^.^ 
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Հազիւ զուարթ– խանդավսսաւթեան մը մէջ՝ հայ ժողովուրդը իր մատ– 
ւորական մեծ սւօնը կատարած է ր , եւ ահա անողոք ու նախանձոտ ճակատա-
գիրը շատ տեոալ մեր ուրախութ՛իւնը եւ զայն սուգի փոխեց, մենէ յանկարծ 
յափշտակելով հայ մտաւորական ամէնէն սխրալի ու հոյակապ ներկայացու-
ցիչներէն մէկը, Սիմոն Զաւարեանը։ 

Այս անակնկալ մահը միմիայն կուսակցութեան մը չի հարուածեր, 
այլ ՝ րովանդակ խորհող ու մտածող հայ ութ հանը: Սիմոն Զաւարեան Դաշ-
նակցական գործիչ մը ԸԱալէ աւելի՝ պայծառ, ու անապակ իտէալի մարդն է ր , 
անձնուէր, անկեղծ, անշահախնդիր: 

Գաղափարի անխոնջ սերմնացան՝ ամրողչ քսան տարի թափառեցաւ 
տարտղնուած հայութեան մէջ , այսօր ժընեւ, վաղը Մ ուշ կամ Սասոլն, միւս 
օր Եգիպտոս, Կովկաս կամ Պոլիս, խօսելով, գրելով, գործելով, առաքեալի 
մը հաւատքով, մարտիրոսի մը անձնուրացութետմրը: 

՛իր մաքուր ու անրիծ հոգին ոեւէ հպումէ չաղարտեցալ, ը&դհակա– 
ոակը՝ մաքրագործող ուժ մը եղաւ ու իր ներքին հուրքը կրցաւ ուրիշներն ալ 
վստել իտէալական տեսիլքներով, ասոր համար իր հեղինակութիւնը անսահ-
ման էր ո՛չ թ է միայն Դաշնակցականներուն՝ այլ զինքը նանչցալ րոլոր մտա– 
արականներուն վրայ : 

Անոնք նոյնիսկ որ անհաշտ հակառակորդներ էին Դաշնակցութեան՝ 
կ ՚ակնածէին Սիմոն Զաւսւրեանէն, կը յարգէին ու կը սիրէին զինքը։ 

իր վաղահաս մահուան աոթիւ ամէն կողմէ արտայայտուած վիշտն ու 
կսկիծը ցուց կու տան, թ է այդ աննման Հայը որքա՜ն նոյնացած ու խմոր– 
ւած էր իր ամրողշ ցեղին հետ։ 

Արցունքով ու յարգական խորին յուղումով ծունր կու գանք իր դա-

գաղին աոջեւ։ 

ԵՐՈԻԱՆԴ ՕՏԵԱ՚Ն 

« Մ ա ն ա ն ա յ » , երգիծական շաբաթաթերթ, 1 9 1 4 , Պոչի» 
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Ընկ. Զաւարեանի յիշատակին ձօնուած քերթուած մը ար-
տասանած է Արսէն Երկաթ։ 
Միհրան Հ • Աժտէրեան Սաեմ* Ռամկավար ակումրին կոզմէ 
արտասանած է զգացուած արձակ քերթուած մը • • • 

Ընկ . Զալարեանի մահը անխառն վշաով Համակած֊ է ա մ բովէ եգիպտա– 

Հայ գաղութը։ Բազմաթիւ, ցաւակցական Հեռագիընեը քաշուած՛ են Պոչիս։ 

ինքնապաշաւզանութեան Եգիպտոսի Մ իէկոլսակցական խառն Մարմինը Հե– 

աոեւեալ կերպով արաայայաած է էր զգացումները. 

Հձինքնապաշտպանոլթեան Եգիպտոսի Մ ի էկո ւսա կցա կան քՕաոն Մ արմ ի– 

նը վերականգնումի գործին մէէ գործաւորին անակնկալ կորուստէն խորա-

պէս զգացուած՝ կը րամն է Հայ մ տա լոր ական երիտասարդութեան սուդը, էր 

սրտագին ցաւակցութիւնը կը յայտնէ Դաշնակցութեան ել կը խնդրէ էր կող– 

մ էն պսակ դնել ՀՀա լա ր եաՆի դագաղին վրայՀ : 

Նոյեմբեր 2ին ԳաՀիրէի Աստուածածին եկեղեցիի շբէափակին մէէ Մէէ– 

կուսակցական էԱաոն Մ արմն ի նախաձեռնութեամբ սգաՀանդԷս մը սար քոլե– 

ցաւ խուռն բազմութեան մը ներկայոլթեամբ ։ Ծաղկեպսակներ բերած էէն 

Հ . 8՛ Գ՛ Ենթակոմիտէն, Հնչակէ ան Ա՚ասնաճիլզը եւ Միէկ՛ Խաո% Մ՛արմինը։ 

Նախագահած է Ա՛ ՚ Շաղոյեան: Ընկ* ՏԼասսրեանի յիչաաակին ձօնուած 

քերթուած մը արտասանած է Արսէն Երկաթ՛. Ապա խօսած է Հնչ» Մասնա-

ճիւղին կողմ է Ար թուր Եասըեան՝ խորին ցաւակցութիւն յայտնելով Դաշնակ-

ցական ընկերներուն եւ դրուատելով Զաւարեանի կեանքն ու գործը է Մ իՀրան 

Հ՚ Աժաէրեան ԱաՀմ. Գամկավար ակումբին կողմ է արտասանած է զգացուած 

արձակ քերթուած մը, որ կը վերէանար ալս տողերով. 

- Հ.Չ.ալյսրեան մեռա՛ւ . • , 

«ծ* իր ճակատագրին գէմ ապստամբող մեր Հայ Հոգիներու թափօրը 

կը յա/ւաէանայ շարունակ՝ փայլատակող երկնքի տակ՝ լո՛ւռ ու վսեմօրէն 

տխո՜ւր Հաղորդուելու գա ցող խաչակիրներու սել գծին մէէ՝ գէպի ազատու՛-

թեան պայքարի ուխտատեղին... Գէպի գերեզմանը մեր անմոռանալի, ան-

մահ Սիմոնին»,՛՛ է 

ԱյնոլՀետել &ով. ԱԷթեան եգիպտահայ ուսուցչական մարմնին կող-

մ էն կուռ, դամբանական մը խօսեցաւ կրթական մեծ զործիչ ընկ . Զաւարեա-

նի մասին՛. «Յուսաբեր» թերթի խմբագիրը ԳաՀիրէի Միէկ ուս . Խառն Մարմ– 

նի կողմէ յանուն Համերաշխ շարքերու ոգեկոչեց Ա. Զաւարեանի Հեռաւոր 

գազաղին Հետ Կովկասը1 իր մտալորական զարթնումի ել ազատագրական 

շարժումի ռահվիրաներով, որոնց մին Վիտոշի ստորոտը ռմրամաՀ նա Հա֊ 

տակուեցալ, միւսը կ՚երթար Հանգչելու Ե ի շլի ի կամ Պալըգլիի Հանրափոսե– 

րուն մէէ, երրորդը վեթեբան Զաւարեան կ՚ինար աշխատանքի ճանապարհին։ 

ԳաՀիրէի Դաշնակցական մարմնի կողմէն խօսեցաւ ընկ . Արաալ. Հանըմեան՝ 

յոլղուած ու յուղիչ շեշտով մը ուրուագծելով Հանդոլցեաչի ամբողէ դիմա-

պատկերը է 

ՍղաՀանդէսը դուրս եկաւ շատ տպաւորիչ։ Շ աղո յեան քաՀ . փակեց 

տխուր մոգովը. ժողովուրդը մեկնեցալ ծանր վիշտը Հոգիին մէէէ 

2 4 Դեկտեմբեր 1 9 1 3 
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Հ. Օհաէ̂ աՏհաճ, փ– Միքայէլեան, Ս՛ Զաւարէսւ6, 0» Թագէոսեաճ 
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ՄԱՀՈԻԱՆ ՏԵՍԻԼ 

Րուսնելով կարծես խաւարից՝ մօտեցան նրան երկու ա յ ր , 
Երկու մարդ օեսսզգեստ, մռայլ՝ կրծքերին պղնձեայ նշան. 
Կմախքներ էին՝ զգեցած զգեստներ մթին ու մ ո ա յ լ , 
Ցեռքերին ոսկորներ րոնսւծ, ինչպէս գաւ մարտի դրօշակ։ 

Ելնելով կարծես խաւարից՝ մօտեցան նրանք այն հոլին, 
Որ ցատկում ու դաոնում էր օդում եւ ճիչեր արձակում ահեդ, -
Եւ մէկը նրանցից, որ ունէր հայեացքներ՝ մոայլ փայլով լի -
Սկսեց ձեոքերով օդում, նրա շուրջը շարժումներ անել ։ 

Հիպնոսող բժիշկն է ինչպէս ներազդող շարժումներ անում* 
Հիւանդի աււջեւ շարժելով պսպղուն մի գունտ, կամ րիւրեղ — 
՛նա շարժում էր այդպէս մի ոսկոր, կրկնելով անյայտ մի անուն, 
Յօնքերի տակից ցայտելով կրակներ կարմիր ու հուրեր։ 

«Հըդահի՜ւն, Հըդահի ՚ ւն , Հըդահի՜ւն» — ձայնում էր կանչով շաոաչուն, 
ձեռները կարօտով օդում հոլաձեւ մարդուն տարածած, 
«Խա՜ն-Րա՜ն-օ՜տ, Խա՜ն-իա՜ն-օ՜տ, Րսւ՜ն ֊-օ՜ա» — ձայնակցում էր նրա 

հաոաչին 
Ուղեկիցը նրա՝ ամեհի էքստազում ինչպէս վերացած։ 

Այգ մռայլ կանչերի ներքոյ հոլատիպ մարդը քիչ-քիչ 
Սկըսեց թուլանալ, հանդարտել, — եւ ահա ընկաւ ուժասպառ. 
Ցնցւում էր մի քանի վայրկեան իր գլուխը միայն ահագին, 
Րայց նա էլ հանդարտուեց ա հ ա . . . Եւ տիրեց լռութիւն անբառ: -

Մենք նայում էինք քարացած պատկերին այդ մութ ու յ ո ռ ի , 
Եւ ուզում էինք հեռանալ, ընթանալ րացատով կրկին, 
Երր հնչեց րլուրի գլխից հււինդը ոազմի շեփորի, 
Եւ լսուեց աղմուկ, ոտնաձայն - ներքեւից, անտառի խորքից։ 

Լսելով ձայնը շեփորին - վեր թոաւ տեղից հոլաձեւ 
Այն կմախքը, կամ մարդը կրկին՝ ճակատին արնաթոր վէրքեր, -
Մի քանի վայրկեան քարացած, ականջը շեփորին, նա լսեց, -
Եւ քամու նման սրընթաց - երեքով սլացան ներքեւ: 

Շռինդը ոազմի շեփորի թնդում ու կանչում էր մինչդեռ, 
Ձայնում էր րլուրի գլխից, ինչպէս կոչ , երթի աղաղակ, -
Եւ լուում էին ներքեւից, անտառից - ճիչեր ու կանչեր, 
Հաւաքւում էր կարծես անտառում եւ երթի էր ելնում մի րանակ։ 

ԵՂԻՏԷ ՋԱՐԵէւՑ 
( Հա աո ւած) 

* I ) 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ.^.^ 
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Ս 1 Հ Ա Կ Պ Ո Ր Գ հ հ հ Ա ^ 

Հանգար աո ւթեամբը մարդու, մը, որ կը Լափէ Հասուննալուն 

աստիճանները, ա պաՀ ով ալ մասնագէտ, աւսսլ անոր մարմինը էր 

ծունկերուն, ըսես՝ Հեոուներէն յաբդարոլած Հանգսաեան անկիւն, 

տաղաւար ան Հո վան ի՝ անանուն այն երեւոյթին, տեսիլքէն է «ր ^Հ» 

« ՚ * / » պատմութեան դուռն եր էն՝ իր ոստայնը մեր զգայարանքնե– 

րուն խորունկ խորշերը կապելով իրարու ու կ՛րցայ պայծառ, խոովք 

մ ը , Հրթիռ մը մեր մտքին վերեւ. ու կ՚ըԱայ մարած, պղտոր, մ ո խ ֊ 

րասոյզ տրտմութիւն, երբ կը նետուի մեր ետին, Հանգումին Հետե-

Լոզ, կապուած յաճախ արիւնի, արցունքի, անմոռանալի րոպէներու 

փունջի մ ը , երբեմն ալ երջանկութեան, անճառ Հաճոյքին փայլա– 

կերպ շուքի մըX Արման Մէրովնա, Պարգեւ, ո՛րն ալ ըԱայ սա տղան. 

Ունէր իր ետին այդ րոպէները։ Չզարմացաւ, որ Արեւելքէն այդ 

պուպրիկը րյյար այդքան քիչ ծանրոլթեամբ ու, մա՚նալանգ՝ էր 

խորան ամբարձումը ընէր այդքան ընտանի , ոչ֊գիմամարտ, չնմանե-

լով Հեքէաթէն յօրէնած աղջիկներուն , Ոչ մէկ ընկրկում։ Իր կողմէն, 

բարձրաձայն, պատրուա՛կ, մսոլքը։ Անշո՛ւշտ որ անխոհեմութիւն 

է ր , դարնան գիշերով% առանց վրանոցէ սա թափառումը, անապա-

տին մ է ք , որ մէկէն կը մսէ։ Ու այսպէս «բարձրաձայն* մսելո՞ւ Հա-

մ ա ր , . . ։ $ղուն ծունկերով գոյացած խորշին մէք անոր մարմինը կը 

շարոլնակէր դո ղալ , բանաստեղծ մը պէտէ սրբագ րէր թրթ^Լ 1 

Վա՞խ։ Հասկնաք է ր , որ չերեւէր ասէկա՝ էր Հօրը արէւնը այնքան 

Հարազատոլթեամբ ու կիրքով կր»վ երիտասարդին ներսը, որ այգ 

մառանգովքիւնները պաշտպան եր , ամրապնդեր էր արեւմտեան ա ր ֊ 



լեստին ամէնէն խորունկ կաթումներովդ ւ Անոր մա տները շուշաննե-

րու նման կոտրեր էէն սիրտեր, դաշնամուրին Հեծկլտուքին ընգմէ– 

շէն, տժգոյն ըլլալու անկարող պարմաններ ու կուրծքէն վրայ էն , երր 

կը փորձէին ստեղծել վմարմար մեղեդին», ինչպէս կը աիրէր պատ-

կերել աղջիկներուն ծոցը , սաթէ Հովիտը ստինքներուն » . . .Նայուած-

քի բացա կա յոլթիւնը սա դալկացոլմներուն , բռնկոլմներուն վրայ* 

ուրիշ պատեՀութիւն , Հեռացման, ուրոլայնացման \ 

փակեց անոր մէէքէն թեւը, մինչեւ այդ րոպէն ա մրա պէս եր-

կարած այդ թրթռուն չէնքին զգալէ մարդակէ Պէաք ունէր անոր, 

նետելու Համար այս անգամ վերերէն, պարանոցէն փողրակէն, ուսն 

ի վար այգ աղջկան, դէպի կռնակը , ուր , մետաքսին թե թե լ ճնշումը , 

քսմսումը յ Հեծքերը , մաղեբու եղկ Լրչէւնին խառնուած, ^նոլն^ ^ / յ լ 

տար մատնող, անհանգիստ զգայոլթիւններոլ, թելադրելով իսկա-

կան տեսակ մը դժոլալ»է ան խորՀ ուրդ բազմութիւն , անոր դերա-

զան ցա պէս տրամագիր լսելիքները աղմկելով, երբ էնք այդքան մի– 

նակ 1լոլզէր , պիտի ոլզէր ինքզինքը, սա պա Հո էն է Տետոյ յաճախ– 

ւեցալ դժնդակ բաներէ, մօտիկ անցեալէն » Արեւմտեան մեծ ոստան-

ներու կասկածելի, գէէէ մերկ սենեակներու ներսը կատարուող մեր-

կացումներ կը նեղէին զինքը է իրենց Հետեւանքներուն անՀարկի թա-

փօրովը ։ Սեռային ԱթՕԱ|1 տրտում է միշսէ ու աղջիկներու յիշատակը 

յաճախ գերեզման մ ը , մեր մ աքէ տաշտէն ւ Անոր մէէ կրկնուելու ե– 

լան բազմերանգ տպաւորութիւները, բերն է , մ ո ր թ է , ձայնէ% նայ– 

յ բոլորն ալ պաբզագոյն իրողոլթիլններոլ փշրանքներ իր– 

րեւ։ Պատերազմէն անցնող երիտասարդ մը չէր Արման Պարգե-

ւը սակայն, որպէսզի իր զգայարաններուն ակօսին ինկած ա– 

մ էն թրթիռ ընղուն էր ուղղակի, առանց ա յա ու այն նկա-

տումներուն սլաքին ՚, Ամէն րոպէ իրենց կեանքը զոՀի մը պէս 

Կրած, իրենց օրերը ի բրել սնունդ ժառանգած այգ երիտա-

սարդները , ճակատէն դարձէն, կիները ունեցան* իրենց *Ալր– 

կանքներուն Համեմատական յադեցումով մը * Անոնց այս վա– 

յելապաշտոլթեան Հանդիսատես պատանիները, երէցներուն ճամ– 

բով, մորթեցին դարերով նոլիրագոբծուած նրբացումներ, - ա– 

մօթխածութիւն, խղճահարութիւն, գութ ել այլ կարգի նման դէս– 

րաղգածոլթիւններ, կիներու միսեըը գնահատելով իրենց մարմնե-

ղէն արժէքէն, արհամարհելով նոյնիսկ գինը ժում մը վայելքին( որ 

սեղանին լրացուցիչն էր դարձեր, պաբպուած բաժակներուն առան-

ձին, Հես» շտապ բախումին պսակը, բոլորովին տարրեր խորհըր– 

գասքող, աոնոլազն քիչիկ մը բանաստեղծական պաշտամունք, գրող-

ները խանգավառող ոլ գիրքերոլ վրայ գահակալողէ 

ԱՀա լոր , գործնական , սովալլուկ , սեռաԱոլկ , ու ամէնէն ա-Հ 

ռաշ շնականէ Այս Էր պատճառը թերեւս, որ չըլլար այցոլած խըղճ– 

մըտանքէն, ո ՛ չ թէ տարագրած, սրբած ըԱալոան նորոյթէ ինկած այգ 

յիմարութիւնը իր մտքին գաւառներէն, այլ րԱալով պայծառութեա֊ 
նԸ մէէ իր իսկ սերունդին, Որ կը գործադրէր արարքը ընտանի, սըր– 

բազան մրցանքի մը նմանէ Ու, մ ա՛ նա լան գ՝ €հ0րը ակօսովդ, Ան 

կ՛անգիտանար այդ Հօրը տեղր, իրաւունքը, Հետքերը սա միսերուն 

վրայ է Ու չունեցած այդ Հօրը պատկերն ալ չխռովեց, չկրցաւ խռո– 

վել զինքը, իշալ անոր թելը կռնակէն աւելի վար , մէէքին նեղու֊ 
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թիւնները ու թացուեցալ իր մատներէն, արձակ ու ապահովէ Միւս 

թեւը լքեր կր նոյն ատեն աղքկան երկոլ. ձեռքերը է Պարզ, բնական, 

զգաստ իլ ընտանի* այգ թելը տեղալորեց ինքզինքը աղջկան ծոցին, 

կոնակին չափ ու քիչ մը աւելի նուագ պա աս պար ուած է Լուսնալոյսը 

^Ր յա ի ղեր թանալ մեղրագոյնը մետաքսին գ որ կը չփոթուէր միսի 

Հոլանի կտորներու Հետ ։ Սոնա ԳոՀարեան փակած էր աչքերը է 

Բնական, հեոոլներէն, Պարգեւեան պիտի ըսէր ճակատագրէն 

յարդար ուած սա պահին մէք սա փնտռտուքը, ճմլումները, արձա-

կումները, ամփոփումներր սա աղ ք կան մարմինին վրայ չհանդիպեմ– 

ցան ոչ ընդդիմութեան, արձագանգի։ Ասիկա անզգած կրա լոր ու-

թի՞ ւնՆ էր փորձ ու պատրանաթափ աղքիկներոլն, որոնք կ արհա– 

մարՀեն իրենց մէք կինր, անոր ամէնէն րնական պաչտօնները ու կ՝ե– 

րաղեն իրենց մար մինէն դուրս ու վեր պաշտօններ, ան յա քող արուես– 

յոագէսէ, կա պո յա—գուլպա յ թշուառամիտ , ու աւելի վերք լ»* հանրա-

յին ախորժակներու պատրաստ նիլթ դառնալով, ծամոնը ամէն ազ-

գի իշութիլններոլն է ՀԳիտԷ՞ր սա ազքիկըֆ, Հար ցուց մ աքէն, թայց 

ի՛ելքը ունեցաւ իրեն մէք թաղելու ալելորդ ու ծիծաղելի սա Հետա– 

քրրքրո՚-թիւնը յ իր անցած փորձառու թեանց դասովը սորված ՐԱա– 

լուն թ՛՛լոր անշամադաղ Հռչակուած կոլսութիւններոլն տրտմօրէն 

կեղծ Հեքիաթը ՚. նկան ու կեցան մտքի դաշտին՝ տարիներու սան-

դուխով մը իրար շարունակող աղքիկնեբը, անոր զգայարանքներում 

Վրայ Բ»լոՐ €աոաքին անգամ» թառած թռչուններ, բոլորն ալ շրքա– 

ն ալարտ սակայն իրեն գալէ առաք։ Անիկա չէր տառապած այգ փաս-

տէն, փաստերէն ։ Մեր քաղաքակրթութեան խորՀրգանիշը սեւէ6 Էր 

անշուշտ Հուրի՞շ թան՝ թոլոր անցած քաղաքակրթոլթեանց մէք) , 

թայց առանց սրբութեան լուսապսակին՛, ինչո՞ւ չէր խորհեր մութին 

վերմակին, որ չատ բան կը ծածկէր սակայն, - ալքերուն մատնու-

թի՛ւնը, խրտչումը կամ ասոր գերումը, առնուազն փոխադարձ ու– 

նայնամտոլթիւնները, որոնք կիներու վրայ պչրանք կը տեսաբանեն 

ու արուին մէք գիչատիչ , վայրագ ափափում ։ 

Գողը չէր Հանգչած սակայն * ԸնգՀակաոակն ։ Անիկա չայնցաւ՝ 

՚րլլալու աստիճան յուզիչ, մատնող, խղճալի։ Անոր մասնակցեցան 

կռնակին, կողին ալ դնդերները։ Դասական կափկափումը տռամնե-

րուն դարձեր էր տրտմագին, սրտի գպող տարր մը՚ անզգած դաշ-

նակահարը խռովելու չափ* Այդպէս ՀԻ* >*»եր, դողդղար Արեւմուտ-

քին աղքիկնեբը անոր ծոցին , Խաացուց իր մտածողութիւնէ թանձ-

րացնելդ Համար սա պաՀուն զինքը նեղող տագնապը։ Անիկա նոր 

մտեր Հր Մարսէլ Փբուստին «Աոդոմ է . ԳաԽր» Հատորին մէք ու թարմ 

կին վեր լուծուած վիճակները, Աւելի՛ն, կեանքը կար շատ մօտ, իր 

ետին« Բան մը յստակ եղաւ։ Այդպէս չէին Ադոլներ արուն Արեւ-

մուտքի կիները» Ժամադրավայրերու , պանդոկներու, նոյնիսկ պա֊ 

տըսպարոլ^ծ Հանրային պարտէզներու թաւուտներուն ներսը։ Ո*– 

կա մարմնական արարքը վարած էր իրրեւ բարձրորակ երգահանոլ– 

թեան Հանդէս մըգ նեարդներուք միսերու, գեղձերու, քիղերու ուո– 

գիի 0րքե«%ասիփսս1ա& բազմամբոխ, ™ ^ Հ Հ Հ ^ 
ձբական խազի մը նման հետզհետէ աճեցուն, ծաւալուն, խ^վիչ 

Ու վազող ԷՐ տագնապին, Հ ա յ ե լ ն մէք ու չողի՚նոտ 

Հծծահիւս էութԳիւնը իրարու շաղա պա տուած միսերուն, որոնք պի– 
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տի շարունակեն գեո. թարախեր Աչքէ աչք ու մորթէ մորթէ • • ՚Կըր– 

կին խորացուր իր մտածողութիւնը, - աՀալոր աա իրապաշտութիւ-

նը, գործնականութիւնը, նոյնիսկ աա րոպէներուն Հօրմէն իր արեան 

մէէ ոստայն ուած թեւաւոր, բայց անէինէ կնիք — վեր ատին տեսնելու 

Համար մարզանքով, ձիւնին ու անձրելին , աառնարաններուն եւ աղ– 

Հուրի մէէ եփած, կարծրացած աղէի կն երը այգ Արեւմուտքին , որոնց 

ծոցը ծովեզերք կամ լեռ, նաւակ կամ Հանքերու մթաատուեր կա-

մարները կը Հոտէր քիչ մը ւ Ան չէր գիտեր բառերը - Հնոց, խորան, 

ատ՛րուշան ել իրենց խմբակը - որոնց վսաաՀոլած էր պատմել աղ– 

էիկներուն եոցր, ասոր բանաստեղծութիւնը իր Հօրը գրականութեան 

մէէ։ Ինչո՛ւ քանի մը մատներոլ Հարցականներէն սա մարմինը դաշ– 

նակի մը նման թրթոար իր գիրկը. 

Հարկ գարը, բարքերը, պատերազմը խառնշտկել աա գեղ– 

էուկ տրամային, զոր աՀա քանի Հազար տարի է կը խաղանք ու կքէ 

զարդարենք, անոր գտնելու Համար արդարացում • . . յ Աոնա ԳոՀաբ– 

եան, Պարգելեանի ծոցին խենթեցնող պարիկը չէր սա կէա գի շերին է 

Սձիկա գիր քերան պատմած, պատկերած թշուառ խլեակն Էր, ը զ ֊ 

գայութեանց, Հին բառով մր՝ կիրքին Էոլրերուն վրայ % Հիմնովին 

անպաշտպան ու անպատսպար, լքուած ինքնիրմէ ու աշխարՀէն, 

մա Հո լան Հարուածը ընդունող Հի լան գին վճռական լքումովը ։ խիտ սա 

պաՀին մէէ, փայլակի մը թեւերէն, թափեցան իրեն իր պարմանոլ– 

թեան ու անդրանիկ երիտասարդութեան լայն շրէանները, ամէն մէ– 

կը իր սեպՀական բեմով, դերակատարներով, մա՛ն աւանդ Հոգեկան 

ոլորտի ճնշումներով է Դուք գիտէք այդ տառապանքները 1 Միայն Ար– 

տակ Գասպաբեանը անոր վրայ թշուառ Հրաբուխի մը պէս ուրոլա– 

յին ու արտայոյղ պաղատանք մըն էր ։ Ու իր Հինգ տարինե՛րը, ամէն 

մէկուն պարունակին բոլոր ցաւերը, որոնք տարեր էին երեքով, ա ֊ 

մէն մէկը իր Հաչուոյն, ճոխացնելով աչխարՀին դիզածը իրենց էի– 

զեբուն վրայ։ կղալ, աՀաւոր անձուկով մը իր մեղքին վրայ, մայրը, 

խոնարհեցուցած իր ողբերգութեան վերէին տեսարանը, ինքզինքը 

կործանած կնոէ մը գերագոյն ապաւէնին - իր աղէկան - այգպէա 

Հետախաղաղ ընկղմումէն խենթեցած ւ Ու յատակ՚ ինչպէա վճռական 

խելամտոլմի մը մէՀ տառապանքը այդ կնոէ՝ այնքան երկար, աղ-

քատութեան ել քայքայման անողորմ Հանդէս, Հիմա, ուրիշ ակըն– 

թարթի մը մէէ, այն սրտաճմլիկ , անկանգնելի ցալը մայրերուն , երբ 

իրենց Խղէիկները պաչտպանելոլ անկարող, ե՛ն նոյն ատեն անկարող 

Իրենք զիրենք պաչապանելոլ է Զգացական աա զառածումը մօր անց– 

եալն ի վար անիկա կը զգար բզկտուած, ընգմիէոլած աղուն կծու 

մատներէն, իր աս ու ան թրթռուն խորշերուն ւ Ասոնցմով ան կը բեր– 

*–էր էր զոՀի սեղանին է 

նո՛՛րը է Որմէ լսած էր այնքան, Որուն սպասեր էր տարիներէ 

Աա րոպէին այդ նորը եղաւ ան մ ի էական գրաւում մ ը , որ վանեց 

անցեալին փշրանքները է Ա՛ա էր պատճառը, որպէսգի չփախցնէին -

նոր շբթները, չդողային թոյլ անախորմանքը, Ըսելու Համար» ը ն ֊ 

կրրկումր , որով դիմաւորոլած էին իր միսերը սա աք զուն Հօրը մոէւո– 

*երէն որով կը դիմալորուին գիրկերը ամէն անգամ, որ չի միէա– 

մըտեր Հզօր պատրանքը, ամենաՀաս մշուշը մեր շարժումները, ըղ– 

զայնոլթիլնները գունաւորելով, այլայլելով, պարզ արարքներ ներ– 
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քին գեղեցկութեան առաջնորդող : Ու ահա ձեզի ուրիշ բառեր - գի-

նովութիւն , նուաղում, ս / « Հ , յիմարութեան բզզիլնը - ոԼ ինքնա– 

լուծում, « լ Հոսում , ՈԼ թռիչք, րոլորն ալ աւելի կամ նուաղ վար֊ 

կալոր տարազներ, որոնց կը յ անձնենք գերը սա մռայլ, , ^ ծ ֊ – 

կոծուն ու տրտում րոպէները պիտակելու, թերեւս մեզմէ ամօթա– 

Հար է 

Անիկա կը տառապէր տակաւին ուրիշ ալ ասեղներէ ։ ԶօրաւՈր , 

պայծառ զոլգորդութիլններէ նեղիչ , անխուսելի, նիւթական 

ցաւի մը զարկերը, չեղուներր կ՝արթնցնէին իր ներսը, յվէյ»., ^ , 

ամբարիշտ, է՚ո/Տ» ատեն այգ ներսին դուրսը կը տրորոլէր ծա\ 

րոլթեանը տակ օտար մարմինի մը։ Շօշափելի, գէշ, քիչիկ մըն ալ 

քաղցրոլթեամր շաղա խուն ցա՛ւ, կսկծանք, ասղնտուք, «/» զինքը ա– 

ւիափոզ շբթներէն կու գար, ասոնց զօբալոր Հարուածներէն, կծու, 

է^Ր՚է ւ յոՐԳ "Լ Հեւք ամբողք, ատեն չունեցող կազմակերպուած ձայն, 

բառ ըլլալու, անկուշտ* ինչպէա անվախճան , աղի ու լեղի, զզուա– 

գին ու ախորմ՝ Հալասարապէս ։ Այգ Հելքը պատճառ էր սակայն, 

մութէն զատուելու աստիճան, ու ^ Հոսէր, կր ճամրորդէր, լողա-

ցող մշուշի մը կորոլթիլննեբով, անոր շրթներէն, դէպի թոԼոՐ բա-

ւիղները , խորշերր, աւազանները ու սարերը անոր մարմինին, վար-

քայ ական պողոտայէ, տաք ու անհուպ մարմարէ, ինչպէս որակեր 

էր զայն տաղանդաւոր արձակագիրը, երբ լոյսերու գունագեղ ալիք-

ներու ընդմէֆէն, ուրուացեալ ու արագ, ամչկոտ ու թրթռուն կը մեր-

կանար, գրեթէ Հայրական նայուածքին տակը Պարգեւեանին, տարի-

ներ առաք, իզմիրէն փախուստէն քիչ վերք, մօրը կուշտին իր խորշը 

1ւետուելու է ինչո՞ւ այդպէս ըրեր էր այդ մարդը, դեռ կիսակազմ իր 

մարմինը դատելու ատեն, օտար. Հեռու Հոգիով մը, բայց որմէ ճեղ-

քեր ըլլային զգալի, անցք տուող նայելու նոր, խտղտող, խռովիչ կր– 

տորներու | Ու յիչեց տարազը, ասոր զուգորդ Հաճ ու Հեշտ զգայու-

թիւնն ալ է զատ—զատ անգամներ, Հանդէսներէ դարձին ու պտոյտ-

ներու ընթացքին, երբ քսանէն վար աղջիկներու յարդարուն, շքեղ 

կառոյցները կը գրաւէին մեծատաղանդ ճարտարապետին աչքերը, 

քանի մը բառով մարմին դարձող , ճիչդ ու արտայայտիչ, որոնց պի-

տի յաքորգէր արքայական պողոտան, պերճ ծիրանիի մը պէս նետ– 

ւած իր ուսերուն ։ Ու յիԺց ւ շասւ աւելի յստակ* շեշտի ու ոգիի 

տարազը դարձեալ, սա քարերուն վբայ, նման լուսնալոյսներու, երբ 

իր մարմինը կը յան ձնէր անոր բազուկներուն, Հայրական ու քիչ մը 

աւելի նոյն իսկ , առանց տագնապի, խռովքի, յուղումի, իր տեղը տա-

լու մեծկակ կատուի մը, ընտանեցած «վագրի* մը նման Լգրագէտինն 

էին բառերը) ։ Մեծատաղանդ արուեստագէտին ստուերը, աւելի1 ու-

րուն, խոմ֊ոո, արտում, վիրաւոր՝ ինչո՞ւ չէր Հեռանար անոր Հո-

գիին սեղանէն, մինչ իր մարմինը կը ճմլուէր բազուկներուն տակ 

անոր ազուն, Հասուն ողկոյզի մը, քաղցրաՀոտ որայի մը նմանէ 

/1ւ դադարը դուրսի աշխարհին, անոնց չարքն ու վրան, գրե-

թէ ամբողքական , Լուսինը իր եղքիւրը կախած։ Հովը առագաստը 

իքեցոլցած ։ 
Անոր ներսը 

• V 
անկարելիին Հայգպէս ընգունուած, գործադրուած, գունա– 

ժւցւէւտշժ Եգ 
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ւորոլած, դասաւորուած մեր անփորձ, անմեղ, րոլսա կենցաղ աճմա% 

առա Էին ընգՀաաներուն, երր կեանքէն անգոլշակելէ ասեղներէն 

մեր իմացականա թեան արիւնը նոր , անՀասկնաչի Հոսումներով կը 

պա աո լաս աո լի՝) , խօլա պէս երազ ուածէն , աառապաղ էն ցանկաց ուա– 

ծէն, աաոր Հոգեղէն էմասաներուն վերել առկախ ճօճ ուած էն՝ ա՛լ 

նուաճուած, աւարտած , փշրուած՝ ՐԼԼաէՈԼ արաում ( աներկբայ էրա– 

կանոլթէլնը ու զուգորդ կորանքը, շաս4 թանկ կորուսաէն Հ ք Օ ^ տագ– 

նապանքը է Անոր մտքին ներքեւ դողգողագին , ուրոլատիպ ք խո բա– 

խորՀՈւրդ սպառող յիմա՜ր րոպէն (զոր գրագէտին բառերը , շ ր թ ն ե ֊ 

րը, մաաները գ աչքը, ոլ պերճ, ողբերգական չարչարանքը , ա յնքան 

իրաւ , իր պայծառ մ ի սե բուն Հայլիին մ է Հեր էն , փորձեցին թելադրել , 

բայց մնացին անբաւական , անաւարտ, աննուաճ ձգելով յիմաբ այդ 

մտապատկերը յիմարագոյն րոպէին) , կաթիլը Ժամանակին թերելս 

Հաւաքած գարերուն շողերէն է իբ շէնքը կազմած մեր 

Հոգիին Հազարամեայ ծուփերով/ւ, ո՛վ կրնայ կասկածիլ* ինչ աՀա-

ւոր խո բութ ի ձներէ ճարտարապետուած ու իբր գրութիւն, ում՛ ու 

ստեղծումի ում ան ակ, դրուելու նեաուած մեր միսերոէն ան-

շամանդաղ անո ունդին մէէ, սարսուռով մր արձակելի, Հրթիռ ու 

արիէն , որոնցմէ կը ծնի անվախճան մեր պատրանքը կեանքը յալեր– 

ժելոլ • •• | 

Ո՛չ՝ 

այնքան փառաբանուած, ոսկեզօծ ու անորակելի քաղցրութիւ-

նը, Հեշտութիւնը, աւելի մերկ բառով մը* Հեշտանքը, զադէ , լ ո յ ծ , 

կպչուն ու խոնաւ, որ անգայտ, բայց շօշափելի, Հետելելի բզզէւն 

մը, սարսռագին ինքնածորոլմ մը ինչպէս, կը պատռտուէ մեր մէ– 

սերոլն բոլոր գրութիւներուն, խուժումէ անգոհ մը արձակելով 

մեզմէ ներս ոլ դուրս ու մեղ կ՛՚ընէ ծուէն-ծուէն փշրուող ալիք մ ը , 

զոր կր յօրինենք մեծ ծովերէն , խոր քուր եր էն մեր մարմնեղէն ան-

գունգներուն, Հեղեզատներուն, բացատներուն ու կը լարենք ոլրիշ– 

ներոլ անգոլնգներոլն «փրփրաբաշ» արձակելու Համար, ու մեր ա– 

ճապարանչին մէշ չենք անդրադառնար այչայլումին, այլակերպող 

թեան, մեղէ եկածը ոլ մեզմէ Հանոլածը երբ իբր դառնութիւն, 

իբր կծու պատրանք, նոյնիսկ երբեմն ալ իբր թոյն կը ճաշակենք, 

պատառր դեռ չինկած մեր շրթներէն ո ւ . . . կր վախնանք մեր միսե– 

րոլն խոնաւ, յստակ յողնութեան Հաշուոյն , րոպէ մը առաք թաղե-

լու Հոդ էով յիմար այդ կաթիլը ոլ կը փախչինք, տառապելով, զըդ֊ 

ւագին ու ատելավառ... է Սոնա ԳոՀարեան օտար մըն Էր այս ամէ-

նուն ոլորտին մէէ, ու նոյն ատեն դուր*՝ այն երկդիմի, երկիմաստ 

խռովքէն,^ որ սեռային արարքր կը պատմուճանէ, կր փոխակերպէ ւ 

թուլութիւնը, իր Հիմոլնքէն քակուած չէնքի մը լքուն , ան-

գործօն ընկալչոլթիձը օ ր մ ր մ կ կ ը ղարմացնէ, իր ուժին փաստը 

մէկ Հարուածով զգետնուած զգացող ու այս գիտակցութեամբ էթր 

Հակաղդեցոլթիլն՝ տագնապը ղմեղ կոտրած, անկանգնելի կերպով 

Հհ^աուր զսպանակի մը վերածող, անգո՛Հը՝ որուն պիտի չվարա– 

նինք աոնոլաղն սուտուփուտ չտեղանք մը, չըսելու Համար՚ իմա՛ստ 

ձ ՝ " / ւ " ՛ 1 ՛ Այաաճ՚"Ո * * մըն ալ ինքղինքնիս կործա-
նելով երբ, Հասկնալու Համար անդունդը ընգմէէ մտապատկերին ել 
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մեր գտածին, կը քանդենք, մահիկին ճամրով, գարունքը, անդրա-

նիկ Հրաշքը, աստոլածեղէն դրախտը մեր մարմինին, յան ձնելով 

զայե Հեքիաթին բաժակ մը գինիէն, աման մը ոսպապոլրէն աւեչի 

աժան, ուլունքներու, Հայլիի կտորներու, ապակիի (աչքերը ուրիշ 

բան չեն յաճախ) , ձայներոլ, քիչ մը ամուր մատնեբոլ ու Հաղտրոլ– 

մէկ յիմար, փուճ ք ծիծաղելի ասպես/ութիլններու, եւ կամ, միշտ 

այդ «արքայական պողոտայէն,ֆ կը կտրենք մեր ասպարէզները Հ բառին 

տուէք Հին ոլ ճշմարիտ իր առումը) , մեծ ճիգերով. Հսկայ զոհո– 

զութեամբ ու գեղեցիկ, արի Հաւատքով ոտքի Հանած մեր փառքը, 

գրեթէ անթերի, Հասուե , ճարտարապետութիւնը մեր լիութեան, մեր 

. վարկը, լման մեր խորՀոլրգը, ու նոյնիսկ մեր գաՀերը, կայսրու-

թիւնը կը կոտրտենք խեփոր մը միսի գնով ու խելակորոյս կը վա-

զենք . . . ետեւէն է Սոնա ԳոՀաբեան պատմութիւն կարդացած Էր բա-

ւական , այ» ամէնը մտածելու Համար, թայց դուր» էր անոնցմէ։ 

Ո՛չ՝ 
այն միւս թչուառութիւնը, կամազուրկ ու դոնդող, վատ նոյն-

իսկ, Հրապոյբին, Համին, Հաճոյքին մէք ինքզինքը լուծող, մեր ար-

ժանապատուութեան մեղմէ փախուստին իբր Հակա Հա բո ւած , երբ, 

անդրադարձի ասեղները կը կոծկոծեն մեր միսեբը, կը փոթեն մեր 

շրթներոլն կենդանի թալիշը, մեղ մղելով զանոնք մեգի քաշելու, 

վախին մէքը խոր, Հեռազգած, բայց անխուսափելի թաներու, երբեմն 

մաՀուան ալ ոլորտով, մեր անդունդին մէք ինկած ճիչեբռւ իբր Հե-

ռաւոր, բայց աՀաւոր արձագանգ : Աոնա ԳոՀաբեան գիտէր աղջիկ-

ներու պատմութիւներ , որոնք ծոցէ մը կը սկսին % ջրհորի մը յան– 

դելու Համարէ 

Ո՛չ՝ 
այշայլումը, մեզմէ Հեռու տաշեղային արձակումը, վանումը՝ 

մեր բոլոր Հպարտութիւներուն, ղմեզ մոռնալու, չճանչնալու, հեր– 

քելոլ չափ իրաւ ու ամբողջական, ան հա կա կշռելի ու անկանգնելի, 

որոնք, այդպէս փոխակերպուած, Հեշտութեան շաքարն իսկ, մեր 

ակոաներոլն ու քիմքին վրայ, քայլափոխեն մոխիրի, լեղիի, վա-

յելքէն անմիքապէս ետք, բայց աշխարհի դատաստանէն առաք, զմեզ 

ընելով աւելի քան խեղճ մեր աչուըներուն ու աւաղելի, երբ այնքան 

ԳԷ1 ԻԿ «*> ^ անՀ"ւպ՝ 
աելի աստիճանով մեզմէ վեր »<- աղ»ւ*ր > 

Ո՛չ՝ 

մա՛նարանդ, վերապաՀ , . ք ֊ " 

յայ^նօրկն իօս»զ ինայազրկոԱը, ԷնՔՂքկր Թ ֊ Հ ^ 

Հ^ ^ ՚ * Հ Հ Զ Բ Հ Հ Հ Հ ^ » ^ 
Համերու, սպասող ծփանքսռրռւ / » , , / յ*աւաէաա 

« պ ա ձ Կ մեր գանկին, վարելէ Տարաար^եամր մեր 

. / յ ձ / ե ա Լ Հ . վ . Տարէնեբոա– .ա որ 

կկ « » – , # 4 * * « « ~ "1"* Հ ՚ « ՛ վ ա ք ՜ 
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առաէի ն ընգհաս* երոլն , երբ կեանքին ան գուշակելի ասեղներէն 

մեր իմացականս, թես.ն արիւնը նոր, անհասկնալի Հոսումներով կր 

պաաուաստոլի), խծապէս երագողին, տառապագին ցանկացոլա֊ 

ծին, աաոր Հոգեղէն իմաստներուն վերել առկախ ճօճ ուածին ալ 

նուաճուած, աւարտած, Փշրուած՝ րԱալոլ տրտում, աներկբայ իրա-

կանս ւթ ի ւնբ ու ղուգորգ կորանքր, շաս< թանկ կորուստին Հզօր աագ– 

նապանքը։ Անոր մտքին ներքել դողգողագին, ուրուատիպ, խորա-

խորհուրդ սպառող յիմա՜ր րոպէն (զոր գրագէտին բառերը, շ ր թ ն ե ֊ 

բը% մաաները, աչքը, ու պերճ, ողբերգական չարչարանքը, այնքան 

իրաւ, իր պայծառ միսերոլն Հայլիին մ է թ ր է ն , փորձեցին թելադրել, 

քայց մնացին անբաւական, անաւարտ, աննուաճ ձգելով յիմար այդ 

մտապատկերը յիմարագոյն րոպէին), կայվդը ժամանակին թերեւս 

Իբ հիւյէներր Հաւաքած գարերոձ շողերէն, իր չէնքը կազմած մեր 

Հոդեին Հազա րամեա յ ծուփերովր , ո՛վ կրնայ կաս կածի լ՝ ինչ ահա֊ 

ա*բ խորութիւներէ ճարտարապետուած ու իբր դրութիւն, ուժ ու 

ստեղծումի ումանակ, պահ դրուելու նետուած մեր միսերուն ան-

շամանդաղ անղոձղին մ է ջ , սարսուռով մը արձակելի , ՀրթԻ* ՞՛-

արիւն % որոնցմէ կը ծնի անվախճան մեր պատրանքը կեանքը յ ա լ ե ր ֊ 

մ֊ելսլ ՚ * » X 

Ո՛չ՝ 

այնքան փառաբանուած, ոսկեզօծ ու անորակելի քաղցրութիւ-

նը, Հեշտութիւնը, աւելի մերկ բառով մը՝ Հեշտանքը, գազէ, լ ո յ ծ , 

կպչուն ու խոնաւ, որ 

անգայտ, բայց շօշափելի, Հետե լելի բզզիւն 

մը է սարսռագին ինքնածորոլմ մը ինքպէս,՝ կր պատռտուի մեր մի-

սերուն բոլոր դրոլթիւններուն , խումում ի անգոՀ մը արձակելով 

մեզմէ ներս »ւ դուրս ու մեզ կ*րնէ ծուէն—ծու էն փշրուող ալիք մ ը , 

զոր կր յօրինենք մեծ ծովերէն, խոր Հուրերէն մեր մարմնեղէն ան֊ 

գունդներուն, Հեղեղատներուն, բացատներուն ու կը լարենք ուրիշ-

ներու անզանգներուն «փրփրաբա 

չ» արձակելու Համար, ու մեր ա ֊ 

ճապարանէին մ է չ չենք անռրադառնար այլայլումին, այլակերպու-

թեան, մեղի եկածբ ու մեզմէ Հանոլածը երբ իբր դառնութիւն, 

իբր կծու պատրանք, նոյնիսկ երբեմն ալ իբր թոյն կը ճաշակենք, 

պատառը դեռ չինկած մեր շրթներէն ո ւ . . . կը վախնանք մեր միսե-

րուն խոնաւ, յստակ յոգնութեան Հաշոլոյն, րոպէ մը աոաէ թաղե-

լու Հոգիով յիմար այգ կաթիլյէ ու կը փախչինք, տառապելով, զրգ– 

լագին ու ատելավառ*. . ( Աոնա ԳոՀարեան օտար մըն Էր այս ամէ-

նուն ոլորտին մէէ, ու նո յն ատեն դուր*՝ ա յն երկդիմի , եր կիմ ասա 

խռովքէն, որ սեռային աբարքր կը պատմուճանէ , կը փոխակերպէ է 

Ո՛չ՝ 
թուլութիւնը, իր Հիմոլնքէն քակուած չէնքի մը լքոաձ, ան-

գործօն ընկալչոլթիւնը օր մը մեզ կը զարմացնէ, իր ում-ին փաստը 

մէկ Հարուածով զգետնուած զգացող ու ա յս գիտակցութեամբ իթր 

Հակազդեց ութի ւն* տագնապը զմեղ կոտրած, ան կանգն ե չի կերպով 

միակտուր զսպանակի մը վերածող. անգո՛ Հը որուն պիտի չվաբա-

նին ք առնուազն սուտուփուտ չքմեղանք մը, ՀԸ" ե լու Համար՝ իմա՛ստ մ ր , արդար պատճառ, մը ճարել, անդամ մըն ալ ինքղինքեիս– կործա– ^ նելով երբ, ** մտապատկերին եւ 
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մեր գտածէն, կր քանդենք, մահիկին ճամրով, գարունքը, անդրա-

նիկ Հրաշքը, աստոսսՆեղկն դրախտը մեր մարմինին, յանձնելով 

՝զայ% Հեքիաթին բաժակ մը գինիէն, աման մը ոսպապոլբէն աւելի 

աման, ուլունքներու, Հայլիի կտորներու, ապակիի (աչքերը ուրիշ 

բան չեն յաճախ) ք ձայներոլ, քիչ մը ամուր մատներոլ ու հա զար ու– 

մէկ յիմար, փուճ, ծիծաղելի ասպ եսէութիլեներոլ, ել կամ, միշտ 

այդ «արքայական պողոտայէն» կը կտրենք մեր ասպարէզները (բառին 

աո լէք Հին ու ճշմարիտ իր առումը), մեծ ճիգերով, Հսկայ զոՀո– 

ղոլթեամր ու գեղեցիկ, արի Հաւատքով ոտքի Հանած մեր փառքը, 

•ղրեթէ անթերի , Հասուն , ճարտարապետութիւնը մեր լիութեան , մեր 

ՎարԿռ% լման մեր խորՀոլրգը, ոլ նոյնիսկ մեր գահերը, կայսրու-

թիւնը կը կոտրտենք խեփոր մը միսի գնով ու խելակորոյս կը վա-

զենք • » • ե տեւէն է Սոնա ԳոՀարեան պատմութիւն կարդացած Էր բա-

ւական, այս ամէնը մտածելու Համար, րայց դուրս էր անոնցմէ է 

Ո՛չ՝ 

այն միւս թշուառոլթիլնը, կամազուրկ ու դոնդող, վատ նոյն-

իսկ, Հր ապոյրին, Համին, Հաճոյքին մէջ ինքզինքը լուծող, մեր ար-

ժանապատուութեան մեզմէ փախուստին իբր հակահարուած, երբ, 

անդրադարձի ասեղները կը կոծկոծեն մեր միսերը, կը փոթեն մեր 

շրթներոլն կենդանի թաւիշը, մեղ մղելով զանոնք մեզի քաշելու, 

վախին մէէը խոր , հեռազգա ծ , բայց անխուսափելի բանեբոլ, երբեմն 

մաՀոլան ալ ոլորտով, մեր անգանգին մէէ ինկած ճիչերու իբր Հե-

ռաւոր , բայց ահա լոր արձագանգէ Սոնա ԳոՀարեան գիտէր աղջիկ-

ներու պատմութիւննեբ, որոնք ծոցէ մը կը սկսին, էբՀորի մը յան-

գելու Համարէ 

Ո՛չ՝ 

այլայլումը, մեզմէ Հեռու տա լեղային արձակումը, վանումը 

մեր բոլոր Հպարտութիւներուն, զմեղ մոռնալու, չճանչնալոլ, Հեր-

քելու չափ իրաւ ու ամբողջական, անհակակշռելի ու անկանգնելի, 

որոնք, այդպէս փոխակերպուած, Հեշտութեան շաքարն իսկ, մեր 

ակէւաներոէն ու քիմքին վրայ, քայլափոխեն մոխիրի, լեղիի, վա-

յելքէն անմիէապէս ետք, բայց աշխարհի դատաստանէն առաէ, զմեղ 

ընելով աւելի քան խեղճ մեր աչուըներուն ու աւաղելի , երբ այնքան 

քիշ, գէշ կը գտնենք ինչ որ կարծեր էինք այնքան անհուպ , անհա-

սելի աստիճանով մեղմէ վեր ու աղուոր ։ 

Ո՛չ՚ 
մա՚նալանդ, վերապահ ք զգոյշ , լաւ սեր տուած ու արթուն 

յայտնօրէն խօսող խնայաղրկոլմը, ինքզինքը խնայելու ճարտար խա-

ղարկութիւնը, ինքզինքը չյանձնելու պչրանքին մէէ վիրաւորիչ ու 

վանող ապահովութիւնը, որով կը դառնանք իրարու չոլրէ. աչք ու 

ականէ ըԱան մեր դիւրայոյզ կեդրոնները, Հետամուտ՝ ձայներու եւ 

Համերու, սպասող՝ ծփանքներու եւ խռովքներու, բայց աչալուրջ, 

ոլ պահակ մեր գանկին, վարելով ճարտարութեամբ մեր կողմնա-

ցոյցը կիրքին կոհակներուն վրայէն, գերելով, բայց չրԱալով, տա-

լով, բայց ետ առնելով։ Տարիներու սա փորձառութիւնը, որ գիտու-

թիւն մըն էր անոր դիւրաբեկ մարմինին ։ Որմէ պատսպարոսսծ, նը– 

պաստաւորուած՝ ելեր էր սա աղջիկը ծոցը սա ադոլն Հօրը, վախ– 
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ւորոսսծ, դասաւորուած մեր անփորձ, անմեղ, բռւսակենցաղ աճման 

առաքին ընդհատն երուն, երր կեանքին ան գուշակելի ասեղներէն 

մեր իմացականութետն արիւնը նոր, անհասկնալի Հոսումներով կը 

պաաուասաուի) , խօլապէս եր աղուածին , աաոապագին ցանկաց ուա-

ծին , ատոր Հոգեղէն իմաստներուն վերեւ առկախ ճօճ ուածին՝ ա՛լ 

նուաճուած, աւարտած, փշրուած՝ ըԱալու տրտում, աներկբայ իրա– 

կանութիւՆը ու զուգորդ կորանքը, չաս* քան^ կորուստին Հզօր տագ– 

նապանքը։ Անոր մտքին ներքեւ դողդողագին, ուրուատիպ, խորա-

խորհուրդ սպառող յ ի մա՛ր րոպէն (զոր գրագէտին բառերը, շրթնե– 

րը, մատներ ր, աչքը, ոլ պերճ, ողբերգական չարչարանքը, այնքան 

իրաւ, իր պայծառ միս երուն Հայլիին մէքերէն, փորձեցին թելադրել, 

բ այց մնացին անբաւական, անաւարտ է աձձոլաճ ձգելով յիմար այդ 

մտապասակերը յիմարագոյն րոպէին) , կաթիլը Ժամանակին թերեւս 

իր հիւլէները Հաւաքած գարերուն շողերէն, ^ շէնքր կազմած մեր 

Հոդեին հազարամեայ ծուփերովր, ո՛վ կրնայ կասկածին ինչ ահա– 

լոր խորութիւններէ ճարտարապետուած ու իբր դրութիւն, ում* ու 

ստեղծումի ուժանակ, պաՀ դրուելու նետոլած մեր միսերուՖ ան– 

շամանդաղ անդունդքէն մ է ք , սարսուռով մը արձակելի, Հր&է1* վ՛-

արիլն , որոնցմէ կը ծնի անվախճան մեր պատրանքը կեանքը յալեր– 

ժելոլ *« • է 

Ո՛չ՝ 

այնքան փառաբանուած, ոսկեզօծ ու անորակելի քաղցրութիւ-

նը, Հեշտութիւնը, աւելի մերկ բառով մը* Հեշտանքը, գաղք, լո յ ծ , 

կպչուն ու խոնաւ, որ անգայտ, բայց շօշափելի , Հետեւելի բզղիւն 

մ ը , սարսռագին ինքնածորոլմ մը ինչ պէս ,՛ կը պատռտուի մեր մի– 

ս երուն բոլոր դրոլթիւններոլն , խուժումի անդոՀ մը արձակելով 

մեզմէ ներս ու դուրս ու մեղ կ*ընէ ծոլէն—ծուէն փշրուող ալիք մ ը , 

զոր կր յօրինենք մեծ ծովերէն , խոր քուր եր էն մեր մարմնեղէն ան-

դունդն երուն, Հեղեղատներոլն, բացատներուն ու կը լարենք ուրիշ-

ներու անգունգներուն էլփրփրարա չ)> արձակելու Համար, ու մեր ա– 

ճապա րան յ>ին մէք չենք անդրադառնար այլայլում ին , ա յ լա կեր պո Լ– 

թեան, մեղի եկածը ու մեզմէ Հանուածը երբ իբր դառնութիւն, 

իբր կծու պատրանք, նոյնիսկ երբեմն ալ իբր թոյն կը ճաշակենք, 

պատառը դեռ չինկած մեր շրթներէն ու* . . կը վախնանք մեր միսե– 

բուն խոնաւ, յստակ յոզնոլթեան հա շո լոյն, րոպէ մը առաք թաղե-

լու Հոգիով յիմար այդ կաթիլը ու կը փախչինք, տառապելով, ղըզ֊ 

ւագին ու ատելավառ*. * է Սոնա ԳոՀարեան օտար մըն Էր այո ամէ-

նուն ոլորտին մ է ք , ու նոյն ատեն դոլրձ՝ այն երկդիմի, երկիմաստ 

խռովքէն, որ սեռային արարքը կը պատմուճանէ, կր փոխակերպէI 

« V 
թուլութիւնը, իր Հիմունքէն քակոլահ չէնքի մը լքուն, ան-

գործօն ընկալչոլթիլնը օր մը մեզ կը զարմացնէ, իր ուժին փաստը 

մէկ Հարուածով զգետնուած ԳԳացող ու այս գիտակցութեամբ իբր 

հակազդեց ութ իլն՝ տագնապը զմեզ կոտրած, անկանգնելի կերպով 

միակտուր զսպանակի մը վերածող . անգո՛հը՝ որուն պիտի չվարա– 

նինք առն ուա զն ս ուտու փուտ չքմեղանք մը , չըսելու Համար՝ իմա՛ստ 

մր, արդար պատճառ, մը ճարել, անգամ մըն ալ իՆքզինքնիս կործա-

նելով երբ, Հասկնալու Համար անդունդը ընդ մէք մտապատկերին ել 
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մեր գտածին, կը քանդենք, մահիկին ճամրով, գարունքը, անդրա-

նիկ <րաշքը, աստոլածեղէն գրախտը մեր մարմինին, յանձնելով 

զայ% Հեքիաթին բաժակ մը գինիէն, աման մը ոսպապուրին աւելի 

աման, ուլունքներու, Հայլիի կտորներու, ապակիի Լա չքեր ը ուրիշ 

րան չեն յաճախ) , ձայներոլ, քիչ մը ամուր մատներոլ ու Հազարով֊ 

մէկ յիմար, փուճ, ծիծաղելի ասպեսէութիւններոլ, եւ կամ, միշտ 

այգ էարքայական պողոտայէն» կը կտրենք մեր ասպարէզները (բառին 

աուէք Հին ոլ ճշմարիտ իր առումը) , մեծ ճիգերով. Հսկայ զոՀո– 

ղոլթեամր ու գեղեցիկ, արի Հաւատքով ոտքի Հանած մեր փառքը, 

գրեթէ անթերի , Հասան , ճարտարապետութիւնը մեր լիութեան , մեր 

վարկը, լման մեր խորՀոլրգը, ու նոյնիսկ մեր գահերը, կայսրու-

թիւնը կը կոտրտենք խեփոր մը միս ի գնով ու խելակորոյս կը վա-

զենք . • * ե տեւէն է Աոնա ԳոՀարեան պատմութիւն կարդացած Էր բա-

ւական ք այս ամէնը մտածելու Համար, րա յց դուրս էր անոնցմէ է 

Ո՛չ՝ 

այն միւս թշոլաոոլթիլնը, կամազուրկ ոլ դոնդող, վատ նոյն-

իսկ, Հրապոյրին , Համին, Հաճոյքին մԷԷ ինքզինքը լուծող, մեր ար-

ժանապատուութեան մեզմէ փախուստին իրր հակահարուած, երբ, 

անդրադարձի ասեղները կը կոծկոծեն մեր միսերը, կը փոթեն մեր 

շրթներուն կենդանի թաւիշը, մեզ մղելով զանոնք մեզի քաշելու, 

վախին մէէր խոր , Հեռազգած , բա յց անխոլյւափելի բաներ ու, երբեմն 

մա Հո լան ալ ոլորտով, մեր անգանգին մէէ ինկած ճիչերու իբր Հե-

ռաւոր, բայց աՀաւոր արձագանգէ Սոնա ԳոՀարեան գիտէր աղջիկ-

ներու պատմոլթիւններ, որոնք ծոցէ մը կը սկսին, էրՀոբի մը յան-

գելու Համարէ 

Ո՛չ՝ 

այլայլումը, մեղմէ Հեռու ւոալեղային արձակումը, վանումը 

մեր բոլոր Հպարտութիւներուն, զմեղ մոռնալու, չճ ան շնալու, Հեր– 

քելոլ չափ իրաւ ու ամբողջական, անՀակակշռելի ու անկանգնելի, 

որոնք, այդպէս փոխակերպուած. Հեշտութեան շաքարն իսկ, մեր 

ակճաներոլն ու քիմքին վբայ, քայլափոխեն մոխիրի, լեղիի, վա– 

յելքէն անմիէապէս ետք, բայց աշխարհի դատաստանէն առաէ, զմեղ 

ընելով աւելի քան խեղճ մեր աչուըներուն ու աւաղելի , երբ այնքան 

ք ի չ , գէշ կը գտնենք ինչ որ կարծեր էինք այնքան անհուպ, անհա-

սելի աստիճանով մեզմէ վեր ու աղուոբ է 

Ո՛չ՚ 
մա՚նաւանգ, վերապահ, զգոյշ, լաւ սեր տուած ու արթուն 

յա յան օրէն խօսող խնայազրկումը, ինքզինքր խնայելու ճարտար խա-

ղարկութիւնը, ինքզինքը չյանգելու պչրանքին մէէ վիրաւորիչ ու 

վանող ապահովութիւնը, որով կը դաոնանք իրարու լուրէ, աչք ու 

ականէ ըլլան մեր դիւրայոյզ կեդրոնները, Հետամուտ՝ ձայներոլ ել 

Համերու, սպասող՝ ծփանքներու եւ խռովքներու, բայց աչալուրէ, 

ոլ պահակ մեր գանկին, վարելով ճարտարութեամբ մեր կողմնա-

ցոյցը կիրքին կոհակներուն վրայէն, գերելով, բայց չըԱալով, աա– 

լ ո վ , բայց ետ առնելով։ Տարիներու սա փորձառութիւնը, որ գիտու-

թիւն մըն էր անոր դիւրաբեկ մարմինին : Որմէ պատսպարոլած նր– 

պաստաւորուած՝ ելեր էր սա աղէիկը ծոցը սա աղուն Հօրը, վախ– 
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վշխոլն, բայց ինքնամփոփ, արձակ , բայց իմաստուն, իքեր կր ան-

կէ յ ճառագայթուն ու բացուած, առանց ք^^՚րք^է ^ կորուստին սըր– 

բազան կոկոնէն, պայծառ ոլ երքանէկ, գոՀ ոլ Հաճ իր Ոլ դէմ էն էն 

մէք, երբ կր Համբուրէր աչուկներէն սարսռագին արձակագէրը, էր 

մէսերոլն մէք անոր մատներուն երգը , բարբառը Հասկնալով, բայց 

չիմանալով, Հանդուրժելով անոր բազուկներուն ծանր շղթան էր վի-

զին, մէշա պաՀելով նժարը Հաւասարակշիռ , սանձելով ԳԳձի՛անքը, 

արցունքը, Հառաչանքը, երբ դառնա յին սպառնագին ու վտանգաւոր է 

Անոր բնազդը գիտէր րոպէները, երբ իր մարմնին վանդակէն մէք 

փակուած €վագրը& մոլորագին դարձնէր աչքերուն գունտերը յ փըր– 

ցԸնելու Համար նրբին լարը մարդկեղէն նկատումէն է Անիկա Էր ե– 

րեսներովը կը դէմալորէր այդ աչքերուն ՀրգեՀը, կը մեղմէր զազա– 

Կ ոլ Կռ Ըա9"Վբ ՝ * • 

Ու ոչ մէկը այս ամէնուն: 

Եւ սակայն այս ամէնը եզեր էէն անոր Հանապաղօրեայ ապ-

րումները, բիւրեղացումներ էին անոր զգացական ամէնէն ամրախա– 

բիսիI կծիկներուն ու կեդրոններուն, կազմեր էին ո ՛ չ միայն քսզդի– 

տոսքոփր անոր իմացական գաւառներուն, այլեւ անոր քղային ամ– 

բողք ուռկաններուն վրայ, ի բրել թեւաւոր պատկեր կը մնային թա-

ռած, պատրաստ խուժումի , ամփոփումի ւ Եկան, կեցան, դոզա ց էն, 

Բայց Դա$ին Հէնգ էր տարիները, սա մարդուն Հետ ոլ մէք ւ Անոր 

աղուն բազուկները ինչո՞վ կը տարբերէին, Հարցոլց Հոդ : Պիտի Հար– 

ցրնէր աւելի յետոյ, առանձին , իր անկոզինին մէք ։ 

Գաղք անձրեւի մը պէս կը տեղա յին Համ բո յրնեբը Աոնա Գո-

Հաբեան առաքին անգամ զգաց շրթունքներու իմաստն ու գերը, ազ– 

քըկան իր միսերոլն վրայ սա ազուն բերՆէն էր մա զեբուն, թ ո յ լ , 

շբշիւնոտ, բարկ ու Հոտաւէտ ածու մը ընելու չափ այդ խարտեաչ 

գգուանքը [ զա բդի, ներկի, մարմնային խնամքէ ան Հա ղորդ ազքէկ , 

առանց անդրադառնալու, թափեր էր մ աղե բուն թաւուտին մէք ափ 

մը բարակ , տժգոյն հոտ , որ ժամեր կը դիմանար , Հա ղի լ ինքզինքը 

մատնող , ճարտար ոլ նուաղուն, խելօքիկ մը տեղաւոր ուած ար մատ-

ներուն ներսը, բայց որ ինքզինքը կը բաշխէր, կ՝աղոլորձակէր ճըմ– 

լրւած կամ Հովէ Հալածուած որաներուն Նման, ողողելով մօտեցո– 

ԴԸ * ԷՐ մօտը զարգացան զգայարանքներուն չափազանց յարմար) , 

աաք ոլ գրգռիչ նոյն ատեն ւ Գաղք ու փայփայուն թալչեակի մը Նը– 

ման այդ աղուն շրթներր կը յամենային անոր ոլսերուն, որոնց չը– 

ղարշր տեղի էր աո լած Հապշտապ տենդին , ու բաց բրած թեւերը, 

վեբէն վար, լուսնալոյսով արծաթէ անցածէ Կռնակին է Ծոցերուն է 

Պիրկ ՈԼ անողոք, բզկտող աադնապի մը մէքէն է ԱնրնգմԷքէ Անհուն 

ոլ բռնաւոր է 

Ու սա ալեկոծութիւնը, առանց արձագանգէ, ընգգէմոլթեան 

ընդունող սա աղքիկը կը զարմանար, թէ ինչո՞ւ, էրեն Համար այն-

քան պարզ, սովորական, ընտանէ , վաղամօթ սա անձրեւումէն չէր 

բուսներ միւսը, իրաւը, անպատմելի խորհուրդը, որով վարշամա– 

կէէն աղջիկները րոպէներուն սա րոպէն, որուն երազած են կարճ օրը 

քանի մը անգամ, կարծած էին զգալ, բոնեչ, բայց նեղոլած էին է– 

րենց պարապ ձ եռքեր էն, ինչպէս էր Հիմա պ ա ր ա գ ա ն Ա ո ն ա գ ո Հ ա ր ^ 
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եանին , գիշեր ու ցերեկ այգ խորհուրդին առքին մէէ գողգղոցող կան-

թեղ ու. Հսկում, զայն նոլաճելոլ խենթութեան մէէ ինքզինքը վտան-

գելու չափ առաէ գա ցած Հ \)ոնա ԳոՀարեան արեւմտեան վէպին լա– 

կ ա ւ ս ա ն ը չէր սակայն է Ու չէր սոյն ատեն արեւմտաՀայ բանաստեղ-

ծութեան կ ո յ ւ ւ ը , շուշանը։ Ոչ ալ ՕաՀակ Պարգեւեանի վիպակներուն 

կողկողագին ձեոնոլած Հերոսուհին է Ինչո՞ւ փնտռէր, սա տզան 

շրթներէն երազին յօրինած, աւերած աղբիւրները, պալատները, աո– 

ն ուա զն դրախտը է ինչո՞ւ գար մա՚նաւանդ խուլ ու խոնաւ այդ ար– 

բըշռանքին ընգմէ էէն, միւսը, սա տզան Հայրը, պատկառելի իր թըշ– 

լաուութեան, մա՛ն ալանդ աղջկան իր միսերէն անհուն իր պապակին 

ամբողէ մարդկային եզերականութեամբը, այնքան պարզ, այնքան 

տարբեր, իր դատած էն բոլորովին Հեռոլ ումով մը, նոյնիսկ աբիս– 

նոտ գեղեցկութեամբ մը է Ու աւելի՛ն : Անոր մսէքին մէջ մնաց առ-

կա խո լած ամբոգէ սարուածը իր ճարտարագէտ ւՈյքա6|ւք|ւՏ/, որով կը 

կառավարէր անոր շրթներր, շարժումները, անդադար միէամտելով, 

սրբագրելով, Հուղիղ ակօսներուֆ լարելով իմաստը գրագէտին մտա-

ծումներուն Հ| զանոնք կարդալ յաւակնող իր պարզամտութեան մէէ, 

Հաճ ու Հաւատարիմ ինքը իրեն տ Մէկէն անիկա զգաց իր պատրանքը տ 

Չունեցած Հօրը տեղն էր այդ մարգը, սա րոպէին է Ու գորովեցալ 

անոր տառապանքէն՝ իր ծոցին ։ Անոր անցեալէն իր անգիտութիւնը 

կր պահէր սա զգացումը իր արտաքին կերպարանքին մէէ։ Գրէք այգ 

ա մրողէ անցեալը գրագէտին բազուկներուն վրայ, ու մ էէն ալ սա 

աղէի կը։ Այն ատեն միայն պիտի րլլար սրտառուչ , թերեւս վսեմ ա-

նոր ծերութեան սա մէկ Հատիկ վերապահութիւնը , Անոր տղան մէկ 

էուրով լուաց ու տարաւ տարիներու սա զաղփազփոձ փափկանքնե– 

Ր Ը , Հծծագին ու խոնաւ Հաճոյքին արցունքոտ Համերը, սեռային ա– 

բարքին չբարձրացող սեռային չար չարագին նահատակութիւնը, զոր 

միա յն սուրբերը չ է , որ իրենց մենաշնոբՀը ըրին, այլեւ ամէնէն 

անզուսպ, Հսկայ մեղաւորները սա մեր աշխարՀին, որոնցմէ ամէ-

նէն կատարելատիպ պսակաւորը եղաւ արեւմտաՀայ մեծ արձակա– 

գիրը, Աահակ Պաբգելեան։ Աոնա ԳոՀարեանին այցելեց, սա րոպէ-

ներուն, միւս երիտասարդն ալ, որուն արցունքները կը տեսնէր, ա ֊ 

ռանց յուղումի, նեղուած, նեղսրտած, մա՚նաւանգ իր տկարութեանը 

գ է մ , Ար տակ Գասպարեանին մե՞ղքը՛. Սոնային միտքը այգ երիտա-

սարդին պատկերէն անցաւ արագ անոր , որ ղինքը Հիւսեր էր իր մար-

մինին մէէր։ Ու գտաւ, որ այդ կարծր, պինդ, իրաւ բանը զինքը 

ունեցող երիտաս արգը գէմք մըն – լ չէր, այլ՝ աէսակ մը կիաթի 

էակ, ղոը աեսաէ ըլյալը յ ի շ կ , բայ, որոճ Հոգեբանական Հարա– 

զաաոլթիճը, իրալութիճր գեո. էէր • Բոնագաակ հ 

միաՔը, Հոնկէ վանէ լ » . Համար կիօրին իր ն ա յ ո ղ ի ն Համար լա. 

ոոո էրիաասարգը, որ պղաորոլկալ, իսրթ մէէ ^ " է 4 ֊ 

րի մը նման Ո. վկսաին կազմէ, իր ոկալաոակը, աղաչաւոր, ա ք , , ֊ 

բ ա / ո ւ (.րա., Միաչին ոա վարարկը կ՚աղգէին անոր մարմինին, 

որպէսզի ՀանգարաԷր այգ մաազաչ ալիքը աղուն կուրծին, 

Երիաաոարգ ավիկը կը ոպաոէր , Ըրաւ իր զգայարանքը 

ամբողջական չարում, իր իմացականովն,.՝ աիրական ոլաարառ 

ա Տ ւ թ է ֊ ն , կաոկաձին, Ջրալին, ազաչանքին մարանի մը, որոճ 

փւրան(նէրը, գանագան ակարով Հաոէր Էին իրեն, րայ, որոճ 
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ամբողջութիւնը կր մնար իորՀուրգ ու երազ է Երիաասարգ աղջիկը 

կը սպասէր աւելի անգին ալ ւ &՝ոեր Էր իր միսերուն Համեմաաական 

թաթարը է Ու զգաց, որ կ՚արթննար անոնց ծոցէն անօթին, երկար 

մարզանքներու գնով զուգուած, բայց ատով աւելի վայրագ դարձող 

բերանը սեռային Հացին եաեւէն յ Գիտութիւնը տարասեռ բքի^ներու 

տրամա մը իբրել կը յաւակնի բացատրել տառապանքը * 

Ինչ Հարկ բանաստեղծութեան յ Ա ա՛ն աւանդ նկարագրութեան ։ 

Սոնա ԳոՀաբեան ո ՛ չ գեղեցկութիւն, » ՚ « անուշութիւն , ոչ ալ գար-

նանագեղ իր մարմինին վայել գարուն մը գտաւ սա գարնանամուտ 

հէ" գՒԺրին 1 երբ Ւր մարմինը չքեց։ Հեշտանքը կծոլ, խոնաւ, աշ-

խարհն է ու Սոնան անկէ գտաւ կատաղի շրթունքներ ու ատամներ, 

որոնք Հերկեցին իր պարտէզին ամէնէն թաւ ծփանքները, ամէնէն 

կոյս արտերը, ածուները։ Ու անիկա երեւան չբերալ նոյն ատեն ոչ 

մէկ զգացական, զգայապաշտ կծկում, ներքին տհաճութիւն կամ ար-

տաքին Հեւք ու ընդքարշում է Գիտէր սակայն , թէ ինչ կ ու տար ։ 

Անոր այս խելամաոանքը ցաւի մը մօտեցաւ , բայց չկրցաւ այդ բանն 

ա լ ԲԱալ * Ոչ մէկ արտաքին, պատահական չքմեղանք, աոնոլազն 

ինքնարդարացում , որով լսեր էր իր մէկ ընկերուհիին խոստովանու-

թիւնը , աս ալ տրտում պատմութիւն մը ինքզինքը պա աա հա կան 

սպայի մը յանձնած, պարահանդէսի գիշեր մ ը , անկէ առած անդար-

ման արատը սեռային ախտին ու զայն դարմանելու համար, ատե՛ն 

միայն վերադարձած մարդկեղէն զգացումներ ու է Իր միքամտութեամ– 

բը այդ աղջիկը չէր մեռցուցած ինքզինքը, բայց մեռցուցած էր սե– 

ռը։ Սոնա ԳոՀաբեան, այդ պատմոլթենէն, ամոլր կը պահ էր ար-

գահատանքին պատկերը, թերեւս իրեն ալ այնքան ընտանի ու պի-

տանի , բայց չէր ուշացած ճիչդ ըմբռնելու բառին վաւերական իմաս– 

աը, որ յաճախ անուշիկ, պատրաստ շոլրքառ մըն էր՝ շղարշելու 

Համար մեր խուլ, անասելի ախորժանքները, ծարաւը, ինքնապատիր 

հետաքբքրոլթիլնները։ Աղջիկները քիշ անգամ պիտի մեղքնան, Այն 

ատե՞ն է ՚Բանի՜–քանի՛ հեղ , սա քարին իսկ վրայ (ուր Հիմա ելեր Էր 

օտարականին ծոցը), սա մութերուն նմանող պայմաններու մԷՀ, ա– 

նիկա զգացեր էր իր ներսը տ ո ձ ա յ ն ը , սեռին «ա պ ա յ ծ ա ռ հ ե ծ հ ծ – 

ւ ք ո ւ ն ք ը , սա աղուն հօրը բազուկներուն մ է ք , բայց իքեր էր այդ բա-

զուկներէն , առանց ծանրութեան ։ Ու յիշեց, թէ ինչպէս կը սիրէր 

անիկա այդ տրտում ծերութիւնը, ա՛լ մանկութեան բնազդներուն 

դարձող միամաութեամբ մը պսակաւոր։ Ու մօտեցոլց այդ Հայրա-

կան աղապատանքը սա անորակելի թրթռումին, որ այդ աղուն մաբ– 

մինն էր թափած իր մարմինին խորը, 

Մերկութիւն, պարզութեան մէք վճռական բարդութիւն, խո-

րութիւն, չորութիւն, ոլղղակիութիլն , - ասոնք միայն չեն յատ-

կանիշները մեր օրերու արուեստին։ Ու աւելորդ չէ դիտել տալ, որ 

մենք մեր արուեստը կր Հանենք մեր միսեբէն, աւեչի ճիշդը՝ անոր 

խորը ծրարուած Հոգեղէն իսկութեանց դեռ չ պ ա ր գ ա ա ծ , չ ա ր & ա կ – 

ւած , չքակտած աներեւոյթ կայլակներէն, գէշ բառով մը՚ հի^ԷՕե– 
Ր է ն (մաբմիններուն Համար րնթացիկ, Հասկնալէ ս ա տարազը ինչո՞ւ 

չըսաբ աբժելի, գործածելի Հոգիին Համար ալ) « Ու թերեւս սա զան-

ցառումն է , որ դարերով չեղած է սեռային տբարքէն մեր նայուած-

քը, ղգացողոլթեանց Հայելին, անոր մէջ դնելու, տեսնելու Համար 
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եթէ ոչ սուր, գէթ ներկուած սրբութիւներ, գեղեցկութիւներ։ Ի՛նչ 

որ իրրեւ վսեմութիւն., հերոսութիւն որակած ենք մենք, սեռին պա֊ 

րուձակէն մեր աղաաել ուզած մեծ աարՓալՈրսւթիլնները, պէտք է 

դաոնան իրենց Հարազատ կերպարանքին։ Աոնա ԳոՀարեան չունէր 

կարդացած կեանքի գիր քէն բաւական , գիտնալու Համար այս պարզ 

խորտակումը։ Աեռը անՈր Համար ամէնէն Հզօր խորհուրդն էր ու 

ձգողութիւնը Հնելտոնեան առումով ինչպէս գիտէք) , ԱաՀակ Պար-

գեւեանի վերլուծումով, անշուշտ պայծառնալոլ տեղ մթագնած։ Աա 

նիկա, իր պար մանութիլնը պաշարող իրարմէ բուռն տագնապներու 

գուպարին մէէ ատեն չունեցաւ իյնալու ամերիկեան տափակ գիրքե– 

բոլ այնքան գռեՀկ պարզումներուն , յանուն Ֆրէօյտի ու յանուն Հո-

գերանութեան Հորուն գործնականն ալ պիտի սա եղծ էին երանելի այդ 

փրոֆեսէօրները, բառեր քշելու իրենց պապակին մէէ, գլխիվա յր 

սուզումով սեռային վերլուծումներու ծանծաղուտին մօբուաքին մէէ) ։ 

Որքա՛ն ուշ՚ արձակումը , գա դի ա ցիներուն բաոո՛ վյլ էՔնէՇշ ։ 

Ժամանակը սուա է , այսինքն* անգոյ, երբ կ՚ապրինք։ 

Ա՝արդերը կը քալէին. մութը թալիշի մը նման կոխոտելով ու 

թեթեւ ձայնական փշրանքներ կը թոլէին ճամբորդել, ամէն ոլղղու– 

թեամբ է իրենց յուղումին մէէ այգ տղան ու այդ աղէի կը պաՀ մը 

ա յցոլեցան իրենց Հաւանական աղմուկէն։ Եղաւ պղտորում ք խու-

լս լթ իլն , ու սարսռագին չէէք մը, ինկող, կործանող պալատի մը 

ֆանթասթիք, Հծծագին գղբդոլմովը, որմէ առնուած ր//ար որոտը։ 

Փաթթուեցան աւելի պիրկ > րէրտ 1 բարբարոս ։ 

կճրտումի, բզկտումի, գրեթէ ծնօտային քաշքշուքի տաք Հո-

սանք մը ալրեց ու իր առէին ձգեց բոլոր դերբուկները սա աղէկան 

Հոգիին , նկատումները , վարանքները , ընկրկումները ,• որոնք մինչեւ 

սա րոպէն կազմեր էին անոր գգացէսկաՏ վէպը: Աւրեց ու տարաւ., 

միշտ այդ Հոսանքը, անոր զիէոլմներուն ճարտար գերութիւնը, մեղ– 

քընալները (որոնք պատրաստ պիտակներ էին Պարգեւեանին տառա-

պանքը պատմուճան,, մեր լացը, զոր դատեց Հիմա իբր սուտ, 

մա՚նաւանգ կեղծ ու ամչցաւ ալ ատկէ ՛. Թոյլ, շրշիւնոտ թուլացում-

ները , փակաչք ու գունաթափ, երբ կիյնար սա աղուն Հօրը գիրկը, 

սպասելով, վախնալով, փնտռելով ու չգտնելու Համար նետոլեշով 

ոտքի , փախչելով, փախչելով . . . 

Հակառակ թանձրանալու վրայ մութին (լուսինը իէեր էր) , ա – 

2ւ/ւք ^ ք « " ձ ղեղնալուն մորթը օտարականին ֊ այս 

տարազը եղաւ իր միտքին մէէ, V . ՀեազՀետէ 

ամուր ու ծանր - իր այտերուն, անապատին ա՛լ ուժովցած պա-

ղը տեղ-տեղ կը յօրինէ իր կտորները ։ Անիկա կը Հետելէբ գէէ լոյսե– 

րոլ տեսակ մը գուչակելի դրուագին, Ա յ ր ո ւ ն աղեղովը, իր 

մարմինին զանազան մասեբուն ։ 
Զգայութիւներու սա այլայլումը, բզզիւնի, ճարճատումի, 

թ ռ ի չ ք ի , սողոսկումի, քսքսում ի փոխնիփո խումը * * * * * ~ 

նոր մէէ վերածոլեցաւ զգացական ուրիշ պատկերներու ափրիկեան 

ծովափունքին վրայ, իր ձգանքներուն մթերքէն, իր մէէ բիւրեղա-

ցած , ւ ա » ^ –՚ճ * « * * * . 7 ճ ք 1 

ք – , , * , մտապատկերը իրեն Հետ ^ " ^ Հ ^ ք ՜ 

գէս մը։ Լեն այնպէս կու գար, որ իրենց իրերաՀիւս մարմինները 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ.^.^ 



54 * Ա * Ի * 

- պատկերը արդար էր ու իրաւ - իրարու վրայ չբքող, չր քուած 

ալիքներ էին, անդիմադրելի մզումով մը իրարու վազող, պղտոր, 

բայց փրփրագին ւ Ջպարգուեցալ ներդաշնակութեան , ամրողքոլ^ա, 

թե ան , Հանգիստի, իրար Հագնելու մտածումները, բառարանէն Պար– 

գեւեանի, որ ուրիշ սերունդի գրագէտ , սեռային արարքին մէՀ կը 

շարունակէր զգալ ռոմանթիքներուն դալկոտ քաղցրութիլնները, 

բռնկումները, մարգարիտներն ու ոսկին • • • : Պատերազմէն վերք, այգ 

արարքը մերկ, սփոր, սինեմա Հոտող խաղարկութիւն մըն էր է Ու 

զգաց ատիկա Սոնա ԳոՀարեանը, որուն Համար տակաւին ուրիշ բա– 

ներ Էր ան ։ Այրուցք * Կսկծագին ցնցում մը ։ Պատռտող վէրքէ մը* 

ցաւ, շղարշի մը բարակ շրշիւնովը : Աւելի՛. անգայտացման , ընկըղ– 

մ ում ի թոյլ գիտակցութիւն է Լոյս ի բիլրալոր պտուկներ, բանաս– 

տեղծ մը կրնար ճշդել ծիլեր, աչուկներ, բոլոր այն կէտերէն իր 

մարմինին, որոնց վրայ կը վազէին, կը պա առու էին, կը փախչէին 

տղան չրթները։ Ո՛չ յոգնութիւն, ոչ ալ անկուշտ ինքնարձակումը 

սեռային բողկուկներուն: խաղաղ Հանգումը փշրուող կոՀակին * 

8ԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ 

(Շար. 22) 
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Ա ս ք Ե ր կ ի ւ ղ ի 

2» 

Ու թրթռակիր յոյզով 
ինչպէս երաժիշտի ծնօտատակին հանգչւսծ ջութակ 
եւ պղպջուն ու մերկ 
ինչպէս ոսկեթոյր փրփուրներու արծաթ ափսէ 
եւ աղոտ անփխրուն 
ինչպէս ջերմւսծոր երազներու մէջ ծաւալած պատկեր 
ձայնս կը յւսյտնուի մարմինս գրկած 

Ահա բազմադարեան երկրաշարժներէն բեկուած խոցսււեր 
հաւաքուած ի մի 

հողէ զանգուածն այս 
արփիացնցուղ խօսքերու ներքեւ 

բիւր անգամ մեռած 
պէտք է պարուրուի հո ճշմարտագոյն պատմութեան խազով 
1 1 այս ընդոստնումով կեանքի եւ մահուան 
կիսագիտակից իր աղօթքներէն դուրս գալու համար 
իո տկարութեան նաեւ զօրութեան շար ափ հոսքը բանալու համար 

Կանչեցի անապատին մէշ եւ ինկայ մէջդ 
կանչեցի մէջդ ինկայ քարանձաւի մէջ 
կանչեցի քարանձաւի մէջ եւ ինկայ մէջս 
բոլոր տարբերութիւններս մոռցայ 

եւ առաջին անգամ ըլլալով մեռայ 
երբոր վերակենդանացայ աշխարհը աւելի լաւ չէր 

կանչեցի կապոյտներու մէջ ինկայ 
կանչեցի ոստրէներու մէշ՝ ինկայ 
կանչեցի բառէ մոլորակներու մէջ ինկայ 

Րայց հրաշքը այն էր որ վերակենդանացայ 
ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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ԼԱատւան կապոյտ բերանը բացուելէ առաջ 
կղպուած դարպասները զնգզնգացին 
հարիւրաւոր երկրաշւսրժներ դիւրախեղ լուսիններ գծած էին 

մարմնւսգրութեան վերջին ք մ ա յ ք ն էր սա 
գիտեմ որ վաղուց 
սադրանքներուդ մէջ հնարամիտ զիս լուծած էիր երկիր 

Սեւ օձ ոռնա՛ աւելի 
փայտփորերու եւ կոճղերու ընդհարման ժամն է հիմա 

ոռնա՛ մինչեւ փականափայտը հասնի 

Մէկ հատ ահաւոր դէպք սպասեցի 
եւ գիշերը սոփոկլեսեւսն կուրութեանս վրայ 

ճառագայթի պէս ինկաւ 
բացուեցայ արթնցող ձեռքերու պէս 
ես որ վաղուց վաղուց 
կիսագիտակից աղօթքներու մէջ հալած էի երկիր յ 
ես որ լուծուեր էի սենեակներուս մէջ 
ես որ լուծուեր էի խօսքի համեմներու 
եւ անձկաբեկ աֆիոնի եւ լուսատարափ գինիներու մէջ 
այս թիւրւսլուր թափթփուկները հրելով մէկդի 
ես ինքնոգորման երասանակին ամրօրէն կառչած 
եւ եօթնեղեգնեայ սէզերը փառքի թողելով ետիս 
ու ապագայի արծաթ ծոպերուն կոյր անհաշտութեւսմբ 
կը վերարձակեմ պատանքս կիսակէզ 
կարծրացուր սիրտս կարծրացո՛ւր երկիր 

որ իր ահաւոր լացը չլսէ 

Ահա նոր է նոր է որ 
հրայրքներուս մոխրաջուրը կը դիտեմ 

Խառնէ ըսաւ կախարդը թէժ 
մոխրաջուրին՝ բուի աչքի բուռ բուռ ինկած 

սա ոսպերը խառնէ խառնէ 
եւ մուկերու ականջին պէս լուբիաները խառնէ խառնէ 
ճերմակ լուսին լուբիաները խառնէ խառնէ 
եւ մանրադէտ յետոյքէ սիսեռներն ալ ասոնց խառնէ 
եւ թմբիի կզակն աւշոտ 
եւ տէգերն ու սուր արիւնը նիզակներու խառնէ անդուլ 
դուք բոլորդ քով քովի 
հաւաքական գետնադամբաններու պէս կ ՚ապրիք 
ելիր հոնկէ այս խառնուրդը պատրաստէ 

ըսաւ կախարդը խէթ 
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Ցետոյ աչքերն իր՝ թունաւոր թրթուռի պէս կկոցեց 
եւ իժի պէս որ իր ծակը կր մտնէ 
պահեց զանոնք ակնւսպիճի մթութեան մէջ 

* 

Ձեռքեր ուս մէջ եռանձնութեան պղինձէ թաս 
Պրահմա Վիշնու Սիվա 
ամէն անգամ երազներէս շերտ մը կտրած 
թաթխեցի մոլուցքին մէջ 

ստեղծումի պահպանումի եւ աւերման 
եւ տեսայ որ ասուի հագած աստուածները 

արեւի եւ եղանակի 
ցանքի հնձման 
խաղի նաեւ որսորդութեան 

կը փաթթուին կամաց կամաց անցեալիս մէջ 
կը փաթթուիմ կամաց կամաց անցեալիս մէջ 
եւ անցեալս զիս կը դիտէ 

խղճմտանքի աչքի պէս 

Արիւնս օդին մէջ՝ ուր դիակներ կը ծնին 
արգանդս կը ներփակուի արցունքի մէջ 
փտումը լռանիստ թախծումին 
քայքայումը կը փակուի արգանդիս մէջ աղեհամ 
կը պաշտպանէ տիեզերքը իր թափանցիկ դողդողանքով 
այնպէս.լիազօր է եւ բսպմահայեաց աստուածածին աչքի պէս 
Արգանդիս մէջ աղկաթիլներ 

արեան թոնթոր 
անդող վիժում 

մեր երազներու 
ձգտալարերու 
բորբ հրճուանքներու 
ջարդուած պարունակները 

խրեցինք մեր արգանդէ աչքերուն մէջ . ՚ 
ու մենք մեր մէջ վիժեցանք 
մեր սեփական աչքերէն դուրս ինկանք 
եւ քաղաքն եր ու միթը փլեցինք 

Քաղաքները իրենց յիշողութիւնը կորսնցուցեր են արդէն" 

Վիժեցանք ի վերջոյ վիժեցանք կամօք եւ ամենայն ադտեղութեամբ 

վիժեցանք ինչպէս անկամ երիկամ 
վիժեցանք եղջերափող խնճոյքներու մէջ 
մեր ձեռքերը ճզմուեցան պողպատի մէջ յ 
եւ մեր ճակատները ճաթեցան 

լքուած սեմին ինկած պայտերու նման 
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Դարձանք լիակատար խորհուրդ ու նզովուսւծ վայր 
եւ երկւսգիր եւ քարագիր եւ սեպագիր եւ խորագիր 
վիժումի բոյն դարձանք ապա 
թողլքուեցանք մթութեան մէջ անժամապահ 

Լուսապատկերային կենսագրութիւն շինեցինք մեզմով 
եւ մեր անփակ ակնարգանդներուն մէջ 

գունաւոր ոսպնեակներ տեղաւորեցինք 

Ծնանք երկարատեւ եւ սպաննուեցանք վաղվաղակի 
ծնանեցինք հոգոցով ել սպաննեցինք անհոգի 

Ո՞վ գիտէ թէ 
որքան անվերջ է կեանքը այն յոգնածին համար 

որ դեռ պէտք է քալէ 

եթէ օր մը գտնուէի 
երազներս ո՞վ պիտի վերեդծանէր 

Ասաղերը փայլուն միջատներու պէս մագլցեր են երկինք 
անոր հանդերձը վերստին պիտի կրծեն 
եւ կապոյտ ներքնազգեստին վրայ պիտի դառնան աննշմար 

ու անուժ սմքին 

Յուսապատար ինկայ դուրս 

Ցօղը թոր թոր կը դոդար ծադիկներու ափերուն 
զորս չտեսայ 

Աչքերս կը կեղաւորուին 
Փակուելու է 

Այս անպաշտպան անյայտ միաձուլումը 
կախարդանքը եւ զարհուրանքը աչքերուս 
այս սկիզբը 
պատրաստութեան 
մահուան 

Գնչու մը ըսաւ 
որ ամպերը ուղտ դարձած քալեցին իրար ետեւէ 

յետոյ բոլորը միասին մորթուեցան 
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Եւ ք ա ն ի որ ես 
ժանգակիր արցունքներու սկիհ էի գունազարդ 
եւ ք ա ն ի որ պատմութիւնս 
գուն ահ սդ արցունքներու սկիհ մըն է ժանգապատ 
իրար հ ա ն դ ի պ ե ց ա ն ք ա՛յս ակնթարթին մէջ 

հոդի վրայ 
երկարաշւսր կարաւաններու ճիչին 

քաղցին 
մորթատումին մէշ 

Եւ ք ա ն ի որ սկիհ էի ուզեցի խօսիլ 
Ձեզի թոդ մ ն ա ն ձեր թատերական փորձերը 
բարձրախօսէ սրահները եւ դիմակները ակնթարթային 
ձեզի ձեր ոգեշունչ խօսքերը 
տուէք քարտուղարներուն որ թղթածրարներու մէշ պահուին 
ն ո յ ն ի ս կ եթէ մատնահետքերս ձգեմ 

ձեր բազմակերպ ոճիրներուն վրայ 
դուք բացայայտ կամ գաղտուկ 

կ ՚սււրէք զանոնք ընդմիշտ 
ու կը փշրէք զիս 

իբրեւ ուրիշ կրօն 
իբրեւ լեզու ուրիշ 

Եւ ինքնազգացոդութիւնս պահպանեց զիս 
շպրտեցի գորշ սկիհի կերպարանքս 
ձեռքեր ուս մէշ եոանձնութեան թասը առի 
ու հոդ դրի արեւելեան արեւմտեան 

հարաւային հիւսիսային 
բարձրացուցի բարձրացուցի 

դէպի ձեզի Պրահմա Վիշնու 
թասին մէջ ձեր դիակիզուած հոդը դրի 
եւ ուղեղէս կեղաւոր սպին ինկաւ 
եւ աչքերս լո՜ յս տեսան ^ ^ , -

0 մենագար ապրումներու լուսաքարեր 
իւդանօթի տարուբերող պատրոյգի պէս 
՛այ՛ս հողածուփ աչքերուս մէջ դեռ տ ա տ յ ն ո ղ ^ 

ե"ւ ^ինքն ակւս լ՛ ե ^ ի ն ք ն ^ ս կ ո ծ ե ր թա փ ան ց ո ւմ 
անտառային խորտարածոյթ 
երկփեղկումներ անբեկելի 
Ճ Տ » « փ . * ^ յ տ ^ է Տ Ա . 

եւ մամոացեալ անմահութիւն 
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Աչքերս այսպէս ճամբորդեցին 
հրաշալի ճշմարտութեան գաղտնարսւնէն 
եւ պնդումին դէմ հաշմաձեռն նկարներու 

միակտուց վերջակէտի պէս կանգնեցւսն 

Այս բերկրանքը սոսկահար 
մտան ոաաբոպիկ լապտեր մը բռնած 
բռնած իւղանօթ տատանող պատրոյգով 
իջան երկար եւ մթագին 
վտանգաւոր ճամբորդութեան 

հողի փորոտիքին մէջ 

Ի՞նչ կար արդեօք կերպակից 
ի՛՛նչ երկիւղի վարմի մէջ էր իրենց հոգին 

է ր բ ովկիանոսներ սառցակոյտերով պատուած էին 
սառնալեռներ գլուխներով անշարժ՝ իրար 

առասպելներ կը պատմէին քամիաբսւր 
լեռնադաշտերն ու անտառները հարուստ էին որսախաղով 
մարդիկ իջան գետերուն 
ժայռակտորներն ու քարայրաբերանները իբրեւ պատսպարան 
քսանհինգ հազար տարի բարդեցին 
միասնաբար՝ բւսզմածփուն եղնիկներու 
մեծագազան մամութներու եւ հրավարս ձիերու 
հիւսիսային եղջերուի ձկնկիթի օղակաձեւ, փոկերու 
լոխաձուկերու վայրի եզներու եզնորթներու 
այծքաղի եւ քարայծի եւ մշկայծեամի 
պտկաժանիի եւ բրդապատ ռնգեղջիւրի 
ու խառնախորթ աշխարհն յանկարծ 
ապահանգոյց իր նայուածքը ուղղել մահուան 

եւ կործանման պահպանումի 
սառնահալ սկսաւ բարձրացան ծովեր 
ճարակող կենդանիներ հրուեցան հիւսիս 

ել իրենց մորթը փակեցին այդտեղ 

Այս բեկումը անհատնելի 

Փոփոխութեան ու տարբերութեան պարբերակները ՛ 
նկարներով վերացական եւ իրապաշտ դրուած այդտեղ 
մարդը խռով 1 ՚ 

իր հաստատած բառերն ունէր 
եւ ասք ունէր երկիւղալի . 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ.^.^ 
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Ժայռերու վրայ ոլորակի ւքրոտոււքներ 
մտայղացում 

հաււսքում 
յւսջորդապահութիւն 

օձապտոյտ գծանկար հասած մինչեւ ՊրոնզԷ Դար 
Դար երկաթի 

խորհրդանշա՛՛ն էիք արդեօք 
սառցահալքի եւ հեղեդի 

արտագաղթին ոսդիներու 
կամ ներգաղթին այդ ջրային թռչուններու 
ո՞ր խուլ աղմուկն էիք արդեօք 
անձաւներու տակ գտնուող ջրահոսքի 

0 ոսկորներ եւ բեկորներ քարերու 
եւ դանակներ գեղազարդուած 

լուսնային նշանւսգրութեամբ 
ինչպէ՞ս հասաւ ո՞ր խորհուրդով ներերկրային 

գաղափարը ժամանակի 
լուսինն իբրեւ ձեւընկալում ժամանակի 

Այս ճանաչումը 
անջատումը 
յափշտակութիւնը 
լուծման տենդը հարցերու 

ե ՞րբ սկսաւ ինչպէ՞ս 
եւ հետզհետէ մեզ ո՛ւր կը տանի 

Բազմահանգոյց մեր աչքերը 
ձեր աչքերուն մէջ 
ո՞ւր հասնինք պիտի 

ւ 

Պղնձազարմիր խաչ 
խառն աղմուկի մէջ խուսափող 

ականջիդ մէջ կաթոդ թափուող 
եդերւսձայն խաչի խնդուք 
Քադաքներու մէջ աղմկոտ բութ շեղբերով 

ակն ահ ատ ում 

երկնաքերներ հողաքերներ 
մահուան խսւրալիք խորանարդներ 
բուրգեր սիւներ ուղոանկիւն 
կապարաձոյլ կոթողներ 
Աւս անապատները 1 . . 

ուր զաֆրանի դեղնութիւնը կը տարածուի 

ա յ Ա ք ո Յ տ Տ ո ւ փրփուրներով պատսպարուած փոշի 
ժւցւէւտ6ժ ԵV 



Ա Գ Ի \ 

եւ ամպերը 
բորոտներու շունչով ձեւընկւպուած կուժեր 

այս երեքները պատմական պաշտօնական օրերուն 
հեդուեցան կարմիր խաչերու վրայ 
եւ խաչերը երերտկացին 
ձեւաւորուած հրեշտակային թեւերով 
ու սահմռկած պղնձաձոյլ արիւնէն 
խաչերն ամբողջ 
ներւսթաքոյց հառաչները արձակեցին դարի դէմքին զաֆրան 

ու մեծ ճիչով ընդոստնեցան 
երկրապատար փոսերու մէջ 

Եւ կիսամերկ կղմինտրներն քսւղաքներու 
ոաքերուն տակ թաղուած խաչեր 
ափերուն մէջ լոյսեր դրին երանաուժ 

դիւցաղուններու ծովավէժ մակոյկներուն դիմաց 
խաչանցեալի իրենց փառքը մանրամասն 

երկնեցին 

Ասք ապանցեալ ոճիրի 

Քայլադւսրձ է 
այս դիւրահերձ երկնումէն ետք 
բազմոտանի եւ բազմակերպ ու բազմափուլ 

վերադարձներ 

Ցետագրութիւն 
Գիշերներս արդէն կպրանիւթի պէս 
իջան զօրութեան ձեր նոյնադաւան 
որքան մերձենամ նախատիպերուս 
եւ մեր կցկտուր մրոտումներու այս այբբենգիմին 

եւ զոհաբերման 
սպանութեան 
եւ մահուան կեանքի 

յետագիրները դիտեմ սոսկանքով 
ոսկրայօդերս կը տքան այնպէս 
կը բանամ ճեղքեր որ լոյսի ն մ ա ն վախը բնակի 
ինքնակալման ծերպ 
այս անելապատ պղնձակարմիր անձաւներուն մէջ 
ընդունէ՜ Սիվա 

արեւկէզ ձեռքիս 
ջղահատումո 

ճւցւէւտ6օ"Ե7 
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Երկինքի կապոյտ մոզայիքը յայտնուելէ առաջ 
հին Եհովայի անյայտ աչքի տեղ պէտք է լոյսէ սիւն 

որ ճեղքէ մեռեալ միթը հատումի 
ու միացնէ արեւը հողին 

0 խեցբեկ ձայներ ոսկրայօղերու 
եւ երակներու շիկավառ հիւթեր 
ու մաշկի անզօր փուճ աղապատանք 
եւ խղճմտանքի բարձրագոյն խորհուրղ 

ոչինչով կ ՚ օ գ ն է բիրտ հատումը ձեր 
ինքնաթելադրման վերին զօրութեան 
արարքի լռած գիշերներէն ետք 

ներսւնձաւներու պատերուն վրայ վաղն^եան գրուած 
երբոր միմիայն 

մահացողը իր լացը կը լեն ու 
ճիչն իր կ՛իմանայ ծնանողը լոկ 

գիշերուան ետեւ խուլ արարքէն ետք 
արեւը կ՛անցնի 
իբրեւ հրաշալի 

լուսագլուխ 

0 բորբոքուած հրաշքներու լուսագլուխ 
արտերն հասկի կը ծփծփան 
մարգածաղիկներ փունջ փունջ կայնած 

գլուխ գլխի կը խօսին 
երկու գեղջուկներ յարդի սէզերուն 

կէսօրը կ՛անցնի հրացոլ սայլով 
ու զով իրիկուան ոտնաձայնը կայ 

աթոռը սենեակին՝ ոտքերը բսւցսւծ բան մը կը պատմէ 
եւ հանքագործի քրտինքը սեւ խիտ 

քրտինքը ածուխի նման կը վառի 
եւ քրտինքին մէջ իր նայուածքը Կ ^ ^ Կ յ ^ 

եւ աղօթք մը սուրբ ու միածաւալ լազուր հանդերձով 
կո ցայտէ յանկարծ հոդի բաց կորէն 
յայտնութեան նման եւ առասպելի 

եւ առասպելի յայտնութեան նման 
կապոյտ գլուխը հրաշք արեւի 

կը սկսի խօսիլ 

0 խեցբեկ ձայներ ոսկրաւօդերու 
եւ երակներու շիկավառ հիւթեր 
թաղանթի անզօր փուճ աղապատանք 
եւ լսողութեան գերագո՛յն րոպէ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ.^.^ 
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րոպէ ւսրտահեդձ 
ինքնամերձեցմսւն հզօր ակնթարթ 
վերնահաս շամփուր 

հրսւլոյծ մարմնի 
այ լա հերձ հատում 

Կարծես թէ մոմ մը ճթռտաց հեռուն 

Պզտիկ աղջիկ որ Վ ա ն Կոխի 
ականջը ձեռքերուդ մէջ կ ՚ ա ր ի ւ ն ի 

բռնէ փափուկ ափերուդ մէջ ինչպէս տաճարը՝ մ ի ւ ռ ո ն ն իր 
եւ կամ դարձիր կապոյտ երակ որ արիւնը մէջդ խօսի 
ոսկի արտի բոյրը դարձիր եւ ն ա յ ո ւ ա ծ ք ն իր քսէ ա յ տ ի դ 

ուսերո՛ լ դ 
ոսկորւսձո ՚ յ լ հասակիդ 

այս ներքին հեռացումը կամ արտաքին 
թելադրանք է արեւ աղջիկ 
թելադրանքը սիրոյ անբաւ եւ բաւարար զզուանքի 

դիր ականջը սրտիդ հարցուր 
թէ Յուլիսի օրն արեւոտ 
ինչպէ՞ս մարմինն իր անջատեց տիեզերական համադրոյթէն 
Արեւն արդէն մեղաւորի պէս կ՛անհետի 
եւ բարութեան եւ մաքրութեան միախառնում 

ձեռքերուդ մէջ կ ՚ ւսրիւնի 

Քայքայումը կ ՚աւարտի լոյ սին մէջ 
մնացիր ու տես ձեռքերդ 
այս տարերային ւսնձաւներուն մէջ ՝ I 
ոչ միայն ջուրի մթութեան սովի 
այլեւ արարման 

եւ պահպանումի 
եւ սպանութեան 

այլեւ արարքի այս գծագրութեան 
եւ առասպելի այս որսախաղի 

բարոյագիտութեան այս մարմնահատ մ ա ն 

՝ ՚ ^ 
Տես ձեռքերն իր 

ականջներուդ մէջ կ ՚ ա ր ի ւ ն ի ն 
ականջներդ իր ձեռքերուն մէջ կը ներկուին 
Լռութիւն մը ուր արեւն ամբողջ ձայնով կը բնակի 

ւ 
ք 

Վ Ե Հ Ա Ն Ո Յ Օ . Թ Է Ք ե Ա Ն < 
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Եթէ ես Հայաստանում գանուէի Լ էհ մ ասում ապրէի, որովհետեւ Հենց 

այնտեղ էլ ապրում եմ, գոյս է , որ այստեղ է գտնւոլմ) , ապա այս յօդուած ր 

երբեք չէր գրուի։ 

Գաւիթ &ովՀաննէսի « ՚եոր կեանք» րանաստեղծոլթիւնների ժողովա-

ծուն կարդալուց յետոյ , պարզապէս իրեն կ՝ասէի, թէ ինչե՛ր մտածել ու 

զգալ տուեց իր գրք"վ, է՜ն է անցած ճանապարհներ յիշեցրեց եւ ուր տարան 

ա յգ ճանապարհները տ կ՛աս է ի եւ վեր է տ 

Իսկ Հիմա, այստեղ, ստիպուած եմ գրեի որսվՀետել պար զոլեց , որ 

մի ամբողէ տասը տարի աոաՀ գիրք Հրատարակած , պարբերական մամուլում 

յաճախ տպա դրուող Հեղինակին, այսինքն՝ նրա գործերին, Համեստ ասած, 

չատ քչերն են ծանօթ ՛. Գա ոչինչ, ովկիանոսը, Հսկայական է եւ իր 

բ աման ողի գերն աւելի լալ գիաի ք միացնողինը... 

^ յօդուածի բնաբան դարձան Գաւիթ Տովհաննէսի տողերն 

ոլ իրարանցում ստեղծեցին՝ Հո վ է է «"ւ./. է»ներով, արդէն խիղճս իսկապէս 

սկսեց տանջել ՛, իրաւունք ունե՞մ վնձ Համար պահելու* նման գրողի, 

«տաք երակների փափուկ արիւնը չի դաւաճանել ի<Ա, ու քեզ - երկիր իմ -
երրեք», « « ն ա ՞ յ V – արնակիցներին ։ Թ ՞ յ լ տա՞լ, որ եւս տասը տաբի յետոյ 

յանկարծ գիւտ անեն, Հիմակուանից Հնարաւորութիւն տաշ, որ յայտնա֊ 

բերեն ո* այնուհետեւ Հետեւեն այգ Հետաքրքիր ու անհրաժեշտ դաոնալ կա-

րողացող բանաստեղծի ստեղծագործութեանն ու իրագործումներին։ Այս վեր-

ջիններն, ի Գէպ> սակաւ կարեւոր չեն, թէեւ Հարեւանի կատուի անունից 

ինքն իրեն ասում է» 

ԹԷ՝ թո յ լ ե մ , թ է ՝ տն^արպիկ թ է ՝ 
դործՏ ւաւայ տարաւ ամէն յ ի մ ա ր , իսկ ե « ՝ ո չ ի ն չ – 

֊ ՝ Եթէ ընթերցողին բախտ է վիճակուել տեսնել, ԿՏ. ձժ 

Ժ1ց1է1տ6ճ ԵV 
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«Հրեղէն ձին» ւք-ողաք աձ՜ոլն , ուր դպրոցականների ուժերով («Պատանի բանա-

Հալաք* շարժման շնորՀիլ) ամփոփուել են տարբեր գալաոների բանասաց-

ներից լսուած ու գրի առնուած Հեքիաթներ, առակներ , խաղիկներ ել ժողո– 

վըրդական բանաՀիւսութեան այլ նմոյչներ է Այս իրագործումը երիցս կա-

^ րեւռր Է։ Նախ* մոոացոլթիւնից փրկոլեցին մեր ազգային բանաՀիւսութեան 

պատառիկները, երկրորդ* մասնակցելով դրանց Հալաքմանը , երեխաները մէկ 

ընդ միշտ սովորեցին, դրանք մեր ազգային արժէքն երի մասն են կազմում , 

որ կարեւոր են Հենց ազգային իմաստով, երրորդ՝ ընթերցողին ( ո չ միայն 

պատանի) մեծ նուէր տրուեց \ էլ չասելու Համար տառապեալ բանաս է բնե-

րին , որոնք վաղուց են մաչել Ե ՚ էմինի եւ Ծ • Աբեղեանի աշխատ՚ութիւնները, 

«Հայ ազգագրութիւն եւ բանասիրութիւն» չարքի պրակները ու դեռ չեն ար-

ժանացել քՏորՀ բղային չրքանի մեծագոյն ա զգա գրագէտ կարապետ Մելիք—Օ– 

Հանքանեանի երկերի ժողովածուին է Այս գրքի պատրաստութիւնը եւ խմբա-

գրումը, այսինքն* կնքաՀայրոլթիւնը ստանձնե/իս , Գաւիթ ՏովՀաննԷսը մէկ 

նպատակ է ունեցել, ինչպէս ինքն է դրել անձնական երկտոզերից մէկու մ* 

«Ուրիշ րան պէտք չի—մխուն, որ հայ մանուկը կրթուի հայ անարատ ու ան– 
իյտոն իյօսքով • • : 

Արդէն պարղ պէսէք Է լինի, որ Գաւիթ ՏովՀաննԷսը (Գաւիթ Հրաչեայի 

ՏովՀաննիսեան) աւարտել Է Երեւանի պետական Համալսարանի բանասիրա-

կան բաժ ինը է 1 9 6 8 — 7 3 թթ • աշ էսա տել Է Կիրով ականում, նախ՝ որպէս գրա-

կան աշխատող «կայծ» թերթի խմբագրոլթիւնում, ապա՝ արտասաՀմանեան 

գրականութեան պատմութիւն է դասաւանդել Մանկավարժականի ինստիտու-

տում է 1 9 7 4 — 7 6 թթ՛ նոյն առարկան է դասաւանդել Երեւանի / ք . Աբովեանի 

ան ո ւան մանկավարժական ինստիտուտում է ԱյնոլՀետեւ, կարճ ժամանակ, 

պաչտօնավարել Է Հա յֆի լմում՝ որպէս սցենաբական խմբագրական յանձնա– 

իւմբի գլխաւոր խմբագիր , որից յետոյ ստանձնել է մանկական գրականութեան 

խմբագրութեան վարիչի պաշտօնը «Աո վետական գրող» Հ րա տարա կչութի Լ – 

նում: իր անդրանիկ գիրքն է « Ն ր գ հ ր ի պ ս ա կ ը » ( 1 9 7 4 թ • ) է 1 9 7 9 թ՛ լոյս տե-

սած «Անցեալ կորուսեալ» ժողովածուն կրում Է Աերօ քցանղագեանի օրհնու-

թիւնը. «Անցեալ կորուսեալ» ժողովածուն բանաստեղծական յաղթանակ Է» է 
Ռուսերէնի թարգմանուած հատընտիրը ( « Է ր կ ո լ գ ր ք ի ց » ) լոյս է տեսել 1 9 8 0 

թոլին, լիտվացի տաղանդաւոր բանաստեղծ 0ոլստինաս Ա՚արցինկեավիչուսի 

նախաբանով։ Ի դէպ, վերջինիս, «ՄինթաՈլգաԱ» դրամատիկական պոեմի 

թարգմանութեան համար 1 9 7 8 թ՛ Գաւիթ ՏովՀաննէսին շնորհուել է ՀԼԿԵԾ 

ԿԿ.ի դրական ամէնամեայ մրցանակը։ թարգմանել ու խմբագրել է բազմա-

թիւ հեղինակների գործեր, իսկ 1983 թ• լոյս տեսաւ նրա «"ե»ր կեանք» ժո-

ղովածուն ։ 

Եատ Հրեր են Հոսել 1 9 7 0 ա կ ա ն թոլականնեբի սկզբից, ոլորապտո յա-

ներով, երբեմն՝ դաՀավէժ են հոսել, հանդիպել պղտոր ք բերի , կանգնած քը– 

րերի. . . յ Նրանք, որ կարողացել են մնալ կազմիկ Գաւոյեանի ասած «պոտիկ 

ջ ր ի Մ ա ր ո ւ թ ա յ » զուլալ հոսանքի հետ, աւելի սիրելի են , աւելի են ուրախա– 

ց րնում , քան նրանք, որ նոր են ծնլում այդ Հրիկոլմ , Իր «%Որ կեանք » » Հ Գա-

ւիթ ՏովՀաննԷսը ապացուցեց , Որ Հնարալոր է մնալ ջինք եւ իմաստանալ , որ 

Հնարաւոր է կենսափորձ ունենալ եւ չկորցնել զարմանալու ունակութիւնը է 

Ա ՚ յ ն ՝ ինչ ճշմարիտ Է Հոգու ճշմարտութեամբ, իրաւացի՝ արդարութեան ի– 

րաւացիութեամբէ կարեւոր՝ մարդու մարդկայի՛նը պահպանելու համար, Դ՚ա– 

ւիթն իր Հետ բերել Է վհին» կեանքից , անցեալ կոբուսեաթից, որն ամենե– 

ւին Էլ կոր ուսեալ չդարձաւ, բերել Է դբանցից առաք եղած ինչ-որ մ ի տե– 
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ղԷյ 1 ՈՐԸ մեՐ պատանեկութեան նորածին տեսլապաշտութեան մկրտութեան 

լուսէ աւազանն էր ։ Այգ տեղից շատերն են սկիզբ աո. ել, բ այց վաղ թէ ուլ 

չեղուել, տարածուել, շատ են «մեծացել.» կամ փոքրացել ու դարձել են ան-

ճանաչելի, Հպստիկ էրի» Հետ ընթացք չեն պաՀել։ Գաւիթն, սակայն , $ա– 

րողացալ իր լիցքը, այսպէս ասած1 մարդկային միէոլկը, իր մէէ պահպա-

նել ի՛ր իմացած ձելով, տանել ի՛ր ճանապարհով, թոհուբոհի մէէ <ս– 

կանէը պահած այդ միէուկի ձայնին , հրմշտուկի մէէ կ ամքն ունեցաւ չկորցը– 

նելոլ այն , առուծախի մէէ քաջութիւնն ու իմաստութիւնն ունեցաւ չփոխելու 

այն մէկ այլ, աւելի յարմար ու սակալապաՀանէ մ ի էական մ ան սաղմի Հետ է 

Հիմա Հեչտ Է այս ամէնը գրելը, երբ կարդացուած է գիրքը, իսկ երբ նոր 

պիտի բացէի... 

Մ ի ընդհանրացում թո յ լ տամ ինձ ։ 

Գրողը, երեւի Հ չի էլ կասկածում, թէ ինչ ապրումներ է ունենում ըն-

թերցողը սիրոլած Հեղինակի այս գիրքը բացելիս ւ 1*սկ եթէ այն չ է ՞ , Իսհ 

եթէ* յանկարծ կորցրե՞լ է այն, ինչը ամենաթանկն էր ընթերցողի Համար, 

թէկոլզ դա ամենեւին էլ կարեւոբ չլինի գրաքննադատի Համար; Այդպէս 

փոփոխուելով, դնել-վերցնելով սկսեցի, բայց Հենց սկզբից՝ իր թափով, իր 

անբռնազբօս, գրեթէ էպիքական ձայնով, լա յն մտապատկերներով, իԼԲ°րի՜ 

նակ Լհրաշալիօրէն հաշտ դասականի եւ այժմէականի Հետ) լեզուով վրայ 

տուեց ու առաւ–տարաւ • . . մինչեւ վերստուգող—սրբագրիչի անունը առանց 

թողնելու, որ դուրս գաս իր աշխարՀից% 

Որը տրւում է դժթախտ-երջանիկ, 
Երջանիկ դժրախտ պոետների՜ն իսկ 
ԵՆ չունի անուն • • • 

Լալ է , որ նոր ժողովածուին մէէ տեղ են գաել նախորդի մէէ Հրապա-

րակուած որոշ գործեր։ Գրանք օգնում են հետեւելու Գ. Տովհաննէսի ըմբըո֊ 

նումների, ընկալումների չալղին, հնարաւորութիւն են տալիս հասկանալու 

նրա աշխարհընկալման սկղբնակէտըւ Հրաշալին այն է , որ բանաստեղծու-

թեան առանցքը ինչ էլ լինի՝ տրամադրութիւնից մինչեւ Համողմոանք, նա 

ո ՛ չ միայն կարողանում է Համոզել ընթերցողին, այլեւ՚ համակել իր զգացած 

պահի չնչով՝, ակնթարթային զգացմունքով Լօրինակ, «Այս գիշեր ես րոց ե ֊ 
զայ» կամ «Այս ձմեոը») : Գա նրան յաէողւաւմ է անել առանց Հլացացնող* 

մեղեդիների ու մրմունէների։ Իր զգացմունքների մասին եթէ շշնէոլմ է , ա~ 

պա յստակ , լսելի , ու կարողանում է մ1.ալ Հոգեղէն , ստուգապէս մա՛րգ ։ Ո՛չ 

թէ կարօտը, թախիծը, ափսոսանքն են ինքնուրոյն գոյներ , այլ ադամորդին 

է տխրում, կարօտում եւ նոյնիսկ ողբում, ինչպէս՝ «Երզհր մեաոծ Ընկե– 
րոջս» շարքում • 

Դու, որ ծնեցիր նրան հայրարար, 
Դու , որ կէււ մի կեանք նրան պահեցիր, -
Ինչո՞՜ւ բերեցիր եւ ինչո՞ւ տարար, 
ինչո*ւ այդքան շատ նրան սիրեցիր, 
Որ մեզ թողեցիր անխօս ու անրսա. 
Լոկ մահկանացու մարմինը նրա 
Եւ մի յուշ , տանջող յուշ արնակարմիր։ 

Գրականագէտ Ալեքսանդր ԹոփչեանըԼ*) ճշգրտօրէն բնորոշել է Գ– 

^ յ ^ Օ – 1978 թ–, «Սովհ–ակտ& հրապարակողի*: 

Ժ1ց1է1տ6ճ ԵV 
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ՅովՀաննէսի այս յատկանշական կողմը, « ՛Ձի խուսափում գգացմունքայ– 

նութիւնից։ Դ • ՑովհսւննԷսը թերեւս միակն է երիտասարդ բանաստեղծնե-
րից, որի գործերը, ձեւի եւ բովանդակութեան աոումով խիստ ներդաշնակ 
են։ 1ակ նրա ոոմսւնտիկ տարերքից (որից դարձեալ չի խուսափում, աւելին՝ 
տեղ-տեղ րացէ ի րաց խօսում է այդ մասին) ծնւում է րանաստեղծակտն իւ– 
րաաեսակ անհանգիստ, թախծալի աշխարհընկալում։ Իրականութեան ա յ դ . 
պիսի ընկալումը խիստ աոանձ նա յատուկ է երիտասարդ բանաստեղծի հա-
մար , եւ մեր օրերում, երր գգացմունքային տողերը գնալով պակասում են, 
բանաստեղծներն էլ դարձել են չափազանց Ա՚քմիա, Դ • 8ովհսւ60էսը չի իոև> 

սափում ոոմանտիկ կրքերից, րայց եւ կարողանում է Հեոու մնալ կեղծ ռո-

մանտիզմիցդ Հ 

՛հր ան զուգահեռ.՝ 7՛ • ՅովՀաննէսի ստեղծագործոլթեանը յատուկ է , 

մի տեսակ «ինքնութեան կնիք է՛ծ ա՛յն* որ էայն իսկ ամենապ աթետիկ , այսպէս 

կոչուած՚ քաղաքացիական բանաստեղծութիւնն երում նա ո՛չ թէ Հալաքա– 

կանոլթիլն է , ո՛չ թէ կարծիքների խտացում արտայայսէողի դերում է , ինչ-

պէս շատ—շատերը հ այլեւ անհատականութիւն է , պարզ տեսանելի իր վես^ուէ» 

Մտածողներ, պոետներ, աշխարհի տէրեր > 
Որ այնքան խելօք րաներ էիք ասում, 
Որ հոգում էիք մի ծաղկի րախտը անգա՛մ, 
Ահա հարց եմ տալիս. ո՛՛ւր էիք դուք, 
է լ ո՞ւր էին խելօք ձեր մտքերը բոլոր, 
էրր դեո հնարաւոր էր փրկել ծաղիկը, 
էրբ դեո հնարաւոր էր փրկել աշխարհը 
Մօտալուտ հրդեհից նորագոյն մահուան • • • 

(«Գրական թերթ» , 13 Յունուարի, 1984) 

Այդպիսին են եւ նրա Հայրենասիրական բանաստեղծոլթիւննեբը I Աւ-

շոտ է բանաստեղծը ու իր Հայրենասիրոլթիւնն էլ Հգործունեայ% սէր է , ոչ 

թէ պասիլ զգացմունք՛. Հայրենիքը ո ՛ չ մատուռ է , որ նստի ոլ խոկայ, Ո՛չ 

յուշարձան, որին ձօներ ու ներբողներ ընծայի, ոչ էլ կրօնական պաշտա-

մունքի առարկայ, այլ իր պաականելիութեան սրբազան մարմնաւորումը յ 

որուն սիրուց զատ ծառայել է պէտք ։ Ա՛յս է Գ* ՑովՀաննէսի Հայրենասի-

րութեան ըմբռնումը։ Ի միքի այլոց, շատ դմ֊ուար է մէքբերում կատարելը 

նրա գործերից , այնքան կուռ , յագեցած, մ իա Հի լսուած են բանաստեղծում 

թիլնները մի—մի սրբատաշ քար յ Յատկապէս դմ֊ուար է « է լ ի մ ա ր ի ւ Օ ը , 

ի մ տ ա ք ո ւ փափուկ ա ր ի ւ ն ը » բանաստեղծոլթիւն-խաչքարից Հատուած €պո– 
կելրք), բայց ահա՝ 

մէշ պիտի այսուհետ փնտոի ծնունդիս յայտնի ոլ մահուանս 
անյայտ տարեթուերը բաժանող գծիկի իմաստը, 

՛քո մէջ — երկիր իմ — մութ ու խորհրդաւոր տաոապանք իմ , քո մ է յ 
— երկիր իմ — արեանս արի՛ւն, 

Ու պիտի հոսի մի օր, դժբախտ ու երջանիկ մի օր — քեգ համար ու 
յանուն քեգ - հին ու նոր բոլո՜ր հողերիդ վրայ , 

Որպէս անագաա ու ծոյլ ապրած կեանքիս միակ » ւ վերջին արդարա-
ցո՛ւմ , 

Ու որպէս սկի՚գր հագարամետյ երագանքիդ, 

ժւցւէւտշժ Եգ 



է Ա Գ Ի է 

Օն որպէս փնելու հաստատո՛ւմ ու կո՛չ -

Իմ արիւնը, իմ տաք երակների փափուկ արիւնը, որ չի դաւաճանել 
ինձ, ու քեզ — երկիր իմ — երրեք ; 

Եւ սա գրուել է գեո. 1 9 6 9 թ • , երր նա Հդեո. էաՀել էր , որպէս իշուկ», 

բայց Հասուն , որովհետեւ այգ նուիրումից առաւել ինչ-որ անելիք ենթադրող 

Համոզմունքը մնում է անփոփոխ , զոլգորգոլած անհուն, մի աեսակ յարգա-

լից սիրովդ, ակնածալից Հիացմունքով. 

Մութը իջնում է հայոց աշխարհին, 
Հետ֊ւում լոյ սեր են կայծ՜կլտում աղօտ*— 
Օ՜, սո՛ւրբ հայրենիք, օ՜ , աշխարհ իմ հին, 
Խաչուած փրիստոս, աոաջին աղօթք: 

իր բանաստեղծական խառնուածքի ումով, մեր մողովրդի անցեալի 

քաէաաեղեակոլթեամր եւ ի՛ր* Գալթա յին յախուռն, րայց իրատես յենակէ– 

տերով է կառոլցոլած նրա գիէՈակցՈԼած Հայրենասիրութիւնը՛. Վերը մէէ– 

բերուած բանաստեղծութիւնից տասներեք տարի անց , « Ե ս չ ե մ մ ե ո ն ի » բա– 

նաստեղծութեամբ՝ ասես պատգամ է գրում իրեն ել ուրիշներին. 

Հազար շիրիմ կայ իմ հոգում, 
Հազար մեոել ու նահատակ, 
Որոնք հազար ձայնով ոզում, 
Ր որբ ոք ում են արիւնս տաք: 

է լիր , ասում են ինձ նրանք, 
Ելիր, քո սուրբ վրէժը աո., 
Գեո. հոսում են անարձագանք 
Մեր արիւնի գետերը վաււ։ 

Եւ վերէացնում է Հետեւեալ եղրակացութեամբՀ 

Աղօթք արինք Աստծուն հեզ» 
Աստուած չեղաւ մեզ օգնական– • • 
- «^ո մէջ պիտի ուժը գտնես, 
Ծւ այդ է քո միակ 6ամրան: 

Ուրիշ մի բանաստեղծի , ուրիշ ժամանակներ է յիշեցնոլմ՝ նոյն, բայց 

նորովի ճշմաբտացիութեամբX Ինձ թւում է , որ նա՝ ով հասկացել, զգացել, 

ներծծել է անցեալը, որոշ կերպով է տեսնում նաեւ ապագան, առն ուա զն 

տ ե ս ն ո ւ մ է այն, կռահում՛. Գա գրսեւորում է , պայմանականօրէն ասած՝ յոյ-

սի ձեւով. այս դէպքում՝ յոյսը նախազգացման մարմնաւորումն է ։ Իր խոր– 

քով ՈԼ բանաստեղծական կատարելութեամբ՝ «ԱոաւօտԸ–փոք րիկ , անպաշտ-
պ ա ն մ ի ծ ա ղ ի կ դ Գ՛ Տովհաննէսի լաւագոյն սաեղծագոբծութիւններից է ։ Ա– 

Ա լ ի ՚ ն . վերջին տարիներում Հայաստանում ստեղծագոբծող ու Հրատարակ-

ող ^ շարք Հրաշալի բանաստեղծների գործերից եթէ մի տասնեակ ընտրե-

լու Հարկ լինէր, « Ա ա ո ւ օ տ ը • . . » անպայման դրանց մէէ կր Հնէր , Աոաջին 

տողերը՝ ջյ,նջ բանաստեղծութիւն, այնպիսի՚ն , որ ուզում ես փառք տալ գրո– 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ.^.^ 



զին է որ կարողացել է բառերով քեզ նոլիրել մի գեղեցիկ , մի բարձր ու ան– 

փոխարինելի, միշտ անհրաժեշտ արժէք՝ գեղեցիկը, հենց այնպէս, այգ ա– 

ռաւօաի նման բնական, նրա պէս անբացատրելի, անկրկնելի • 

Աոաւօտը–1իոքրիկ, անպաշտպան մի ծաղիկ, 
Աոաւօտը-շուշան մի ծաղիկ է դարձեալ, 
Որ ելնում է անձայն մեր փողոցի ծայրին 
էլ լւււրթ մշուշներ են ցնդում 2ուր20 նրա; 

էյ ւ. ընթանալով իր հոգու, բացած ճամբով, խորանալով, խորասուզուեմ 

լով ինքն ի՛ր, մե՛ր էութեան րն գեր քները, ահա թէ ինչ է բացում • 

Որ ապրես իմ խօսքով, ու զօրանաս այնքան, 
Որ քո երկրի աէր — տշիյարհի տէր էլ լինես, 
Որ քո լեգուին տէր — ոգու տէր էլ լինես, 
Որ քո աչքերի տէր — ցաւի տէր էլ լինես : 

է լ ապրիր, որ տէր լինես քո պատմութեան, 
Տէր այս աոաւօտին, ու քո երգին—մաքուր, 
՛Թանգի իմ իւօսքը — այդ երգն է քեգ տրուած, 
Եւ այդ երգից րացի դու կեանք չունես ուրիշ: 

7* • Տովհաննէսի ո՛ր խոսքերից, կարծես* ակնախոռոչներից թղթին 

ծանր—ծանր հասունացած—կաթած թանձր բառերը գառնոլմ են ան բռնազբօ-

սիկ շարուած նախաղասութիւններ, որոնք կրկին ու կրկին կարդալուց յե– 

տոյ էլ դեռ շշմում ես, թէ ինչպէ՞ս են բառերը բոլորիս համար մատչելի 

բառերը յանկարծ զարմանահրաշ լիցք ստանում ու անպատմելի դոներ բա-

ցում մտքիդ ու հոգուդ առքեւ է 

Տոլստինաս Ծարցինկեավիչիլսը ճիշդ է ըմբռնել ՛ ի . @ովհաննէսին, 

որովհետեւ ինքն էլ մեծատաղանդ բանաստեղծ է Հ Չ՝ • Տովհաննէսի ռուսերէն 

ժողովածուի նախաբանում նա գրել է > 

«Ահա տեսնում եմ նրան \Գ. Տովհաննէսին՝\ է բանաստեղծին, սքանչա-
ցած ագգային եւ համաշխարհային բանաստեղծութեան դասական հանճարով, 
միեւնոյն ժամանակ դէպի նորը, չփորձուածը ձգտելիս։ Այդ երկռւ հասկսւ– 
ցութիւնների միջեւ ընկած տարածքն էլ հենց նրա ոլորտն է , նրա հողը, նրա 
արուեստանոցը: Այստեղ նա պատ ժ ուա ծ է ու օ ծ ո լ ա ծ Լձեռնադրուածի իմաս-
տով Ա. 9՛ ի օ ս ք ո վ : Իր սուրբ երրորդութեան՝ Ազդէ, Պատմութեան , 

Լեզոլի առքե«.»(*) • 

Այդ սրբոլթիւններին ծառայելուց բացի , թւում է նրանցից ուժ ել, 

ասացինք, յոյս է ստանում եւ այգ յոյսը, դեռ նախորդ գրքերից գիտենք, չի 

թուլանում, չի նահանգում ի րաս,եսութեան աՎել, չպէ՚տք է նա հանքի, այ-

լապէս էլ ի՞նչ բանաստեղծ, էլ ի՞նչ Հ ա յ . . . 

( * ) Ընդգծումները իմէւ յ ա յ ց մեծւտոաււհբը՛ իրենք ։ 

* 
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Եւ ապրում ենք այն 8ՈՅՍՈՀ, 
Որ աշխարհում ոչ մի չար րան 
Ցաւերժ ապրել չի կարող։ 
Այս էլ կ՛անցնի, ու կը դաոնանք 
՛Սորից մեր Հին Տունը մենք, 
Մեր հալերին (ար շունչ ու կեանք 
Ու նոր 8ՈՅՍԵՐ կը րերենք; 

թ՛ող այն տպաւորութիւնը չստեղծոլի, որ Գաւիթ Տովհաննէսին կա-

րելի է փոխագրել դասական գպր»ցի կամ իր ծնուելոլց շատ առաէ ապրած 

դասականի Հետե լորդների շարքը, միայն այն պատճառով, որ նա եւս գրում 

է մշտնջենական արմէ քներ ի մասին է ճիշդ Է, նրան յուղում են մնայուն ար-

ժէքները, այսպէս ասած՚ աւանդական ձգտումները, բայց չէ՞ որ մարգն այն– 

պէս է ստեղծուած, որ շի կարող ապրել առանց դրանց, Հայն այնպէս է 

ստեղծուած, որ եթէ ոչ արեամր ( գոնէ ոգով է ժառանգում դրանք է Այս 

գարի , այսօրոլա՚յ տագնապներն ու կեանքի կշ"–ոյթը չեն վյէիպում նրա ու– 

շագրութիւնից , անտարբեր չեն թողնում նրան եւ նրա տեսադաշտից, այս 

գէպքում տարած ւում է , անցնում Հայրենիքի Հին ու նոր սահմանները 

Անձրեւը անձրեւ չէ , այլ մաքուր ստրոնցիում, 
Որ իջնում է որպէս երկնային պատիժ, 

է լ լցնում սիրտդ անորոշ մի ահով, 
Որ տանում է գէպի որոշակի վախճան–•• 

Ահա թէ ինչպէս են մտահոգում նրան գարի սարսափները՛. Միանգա-

մայն արդիական այս բանաստեղծի մօտ, սակայն, նկատելի է վանցեալ կո– 

րոլսեաչֆ օրերի, աւ ելի պարզ կեցութեան, աւելի էերմ ու մտերմիկ, կարճ 

ասած՝ մարդկային յաբաբերութիւնների հանդէպ . 

Սառը, մաքուր լուսնի վրայ 
Ես հետքեր եմ տեսնում մարդու, 
Ոչինչ արդէն չի մնացել 
ներշնչանքի համար անկեղծ–•• 

կան յաքոգլում է նոյնիսկ ավտոմեքենաներին իրա վրայ սիբաՀաբե– 

ցընել ու իրարից Համբոյր կորզել... վթարի պահին, %ա ամէն կերպ Հակա– 

գըրւում է վերջնական մեքենայացմանը, ուղեղի իշխանութիւնը սրաի վբայ 

մերժո՛ւմ է 

«Մի աղջիկ ջինսա-սիգարէթային^ ժպիտը ջերմացրել Է նրան այն– 

քան | որ1 

^ Եթէ ինձ արար աշխարհն էլ տային,, 
Քիչ կը լինէր քո ժպիտի դիմաց։ 

•քէանգի փոխուել է աշխարհը մեր հին, 
Դարձել սինթետիկ խաղերի մի րեմ -
Քեղ նման ջինսա-սիգարէթային։ 
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Այսպէս, բռի մէք պինգ բռնած մաքուրի , գեղեցիկի , բնականի ( ո չ սին-

թետիկի), մարդկայինի պատահած փշրանքները, պահում է , որ յետոյ տագ-

նապած յիշեցնի. 

Պիտի նայենք երբեմն ետ» 
Չափենք անցած կեանքի «ամրան 
Էլ ափսոսանք ջանք ու եււանդ, 
Օր երկաթի երգը ծարաւ, — 
Հաշտուենք անցեալ երգերի հետ, 
քէորբենք հուրը պոետական, 
Որ հաճո՜յքը վսեմ եոայ, 
ՋԷթը դաոնսւյ աբարչի կաւ: 

էրանի՛ իր գրչակիցներից (անուանապէս) շատերը Լ ո ՚ ֊ ր ք ըն գոլն են այս 

բարի խորհուրդը ել ընթերցողի ականքն ու հոգին չվիրաւորին իրենց անբա-

րեհունչ, շչակաձա յն տողերով, գաւառական վարժապետի երեւակայուէ» 

թեամբ ու անցեալ տարուայ կարգախօսներ ի անճաշակ յանգաւորումովւ 

Հեղինակի կարօտներին , պոռթկումներին , բողոքին ու բաղձանքին հե-

տե լելով ու համեմատելով աւելի վաղ գրուած գործերը նորերի հետ (օրի-

նակ՝ Հենրիկին, 1 9 8 2 թ ՝ ) \ տեսնում ենք երկփեղկուած վերաբերմունք այ-

սօր ուա յ քահելների նկատմամբ, որոնցով նա թէ՛ Հպարտանում է , թէ՛ մի քիչ 

յուսախաբ է , բայց, անկասկած, սիրում է նրանց է «Մեգանից յետոյ կը 

գան • • • » « / յ ն ո ւ հ ե տ ե լ 

Ուրախանում եմ, երր նայում եմ ձեգ, 
ուժեղ, յաղթանդամ տղերք: — 1ևոր սերո՛ւնդ: -
Այնպէս խելօք ու ճշգրիտ էք այնպէս, 
որ չեմ իմանում — ումի՞ց էք սերում: 
Ուրախանում եմ ձեր մտքով անթեք, 
սակայն տխրում եմ ես նաեւ մի քիչ, 
որովհետեւ դուք ոչինչ չգիտէք, 
չնայած գիտէք ամէն, ամէն ինչ • . . 

ԵԼ իրօք , նրանք , ախր , շա՛տ են հալա սա բա կշռուած , բարեկիրթ է Ա– 

մենաապշեցոլցիչն այն Է, որ հաստատ գիտեն , թէ ի՛նչ են ուղում կեանքից , 

երբ մենք դեռ չիմացանք, թէ կեանքն ի՞նչ է ուղում մեզնից։ Լռօրէն կաս-

կածել են տալիս ՀառՈղ1 մարմնում առողք հոգու», ընգհանրապէս հոգու 

գոյութեան մասին իրենց դուրեկան պատեաններից ներս : Բայց եւ այնպէս, 

գա Ալքն են, ուրեմն՝ սիրելի։ 

Ալ. թ֊ոփչեանը, Հոգե—մտաւոր սերտ կապի մէշ լինելով իր սերնդի 

բանաստեղծների , առհասարակ գրողների հետ, շատ լալ է հասկացել նրանց 

(նոյնիսկ անտեղիօրէն մեղագբոլել քահե^երի Վատագովքչ լինելու հա-

մար)։ Ուղղակի մարգարէական է «Աւարտի պահերի բանաստեղծը» Գ. Տով-

հաննէսի մասին 1974 թ • գրուած յօդուածի հետեւեալ պարբերութիւնը . «ք*Ա1– 
նաստեղծն, ի հարկէ, կը շարունակի հեգնել, րայց կարծես թէ պիտի անցնի 
նաեւ խաղաղ ինքնահարցումին, որոնի ներդաշնակը, կարծես թ է պէտք է 
իրար հաշտեցնի րաոը եւ վինակը, միաձուլի երգը եւ բանաստեղծութիւնը» ւ 

Հենց այդպէս է^ չկայ «10, ա<յհ«1&Ո§;©10, Տ01ճ1է0Ր6» հոյակապ չարքը, միայն 

թէ ինքնահարցումը այնքան էլ խաղաղ չէ եւ եթէ դառնաս՝ Հեղինակի ան– 
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Հատականոլթիւնից մի կարեւոր մաս կը պակասի։ կա անհաշտութիւնը 

առտնին պաշտօնեայի , միէակութեան, կոլշտ ու կոԼէլ քաղքենու հետ ո ՛ չ մա– 

մանակալոբ Է, ոչ Էլ մակերեսային ։ 

Գաւիթ ՑովհաննԷսը, կարծես , գտել է ոսկկ մ ի էին ը (քա՛ւ լիցի, հեռի՛ 

մ ի էակից) , հենց կենտրոնը այն խրթին թնճուկի, որուն խճճուած են միէոլ– 

կային գարն ու նրա մարգը, րարգ, հասակից հազարապատիկ երկար, իր 

պատմութեան պէս ոլորուն ամատներով հայը, այնպէս, շուարած ու 

նախնական մարգը սիրոյ ու մա հոլան առէեւ անօգնական ։ Նա լսում է թո-

լորի ձայները, կուտակում իր մէէ ել լսածները զատ-զատ արտայայտելու 

փոխարէն մի ֆ ո ւ գ ա է գրում, որն իր ամրոդրականութեան մէէ արգէն միա՛յն 

իրենն էտ Կրկին օգնութեան կան շեմ Ալ՛ &՝ոփչեանին. « է ր կ ո լ կ ա ր ե ւ ո ր պ ա յ -

ման կարծես օգնում են բանաստեղծին, մարդկային կեցութեան եւ բարոյա-
կանութեան այսօրուայ նորմերի յստակ պատկերացումը ել բանաստեղծի 
խիստ ինքնատիպ լեզուաոձային մտածողութիւնը»: Ահա մի օրինակ. 

Լսիր ինձ, լսի՛ր 5 էրեւան քաղաք •— 
ոչ մի սիրահար դեո իր սիրուհուն 
չի երգել այճպէս ջերմ ու անխնայ, 
ինչպէս որ ես եմ քեղ եր ղում հիմա։ 

Յիրաւի , ինքնատիպ՝ նոյն տողի մէէ էերդել» ու ՀանխնայՀ ու գեռ այղ— 

քան սէր։ Ջի էլ վախենում յո գնա տան է բառերից , վերամբարձ բառերից, €ոէ» 

բանաստեղծական* բառերից , նոյնիսկ բացագանշութիէններից (Չարենցից 

յետոյ ո՛վ կը հանգոլրմէր «օ՛») , որովհետեւ դրանք «արտասանում» է իր 

սեփական ձայնով, ի՛ր գրոշմը վրաները դրած. 

էրեւան, իմ մանկութեան քաղա՛ք, 
դու ապրում ես իմ մէջ որպէս աղաղակ, 
որը չե՛մ ուզում զսպհլ, չե՛մ կարող, 
որպէս մորմոք, ուրախութիւն, կարօտ — 
ախ, տանջում ես արիւնս, չքանում յաճախ. • • 

Գրքի բովանգակոլթեանը նայելիս չես էլ կասկածում, որ այնտեղ ա– 

հագին նորութիւն, ում, ինքնսւրոյնութիւն կայ պահուած, որովհետեւ վեր-

նա գրերից շատերը՝ «Գարունը Երեւանում», «Խաղող», «Հայկական երգ» ել, 
պատկերացնո՛ւմ է ք , նոյնիսկ « Ա ն վ ե ր ն ա գ ի ր » ոչ մի լալ բան չեն խոստա-

նում։ Բայց լաւն էլ հենց գա՛ է , որ իրենց մ է ջ , ոչ թէ վ ր ա յ են պահում անա– 

կընկալը։ *ինչպէս»ը, ոչ թէ Եթէ նոյնիսկ տեսնում կամ զգում է 

այն, ինչ շառերը, ապա իւրովի է մտածում այգ մասին, իւրովի արտայայ֊ 

տում, Ակամայից կրկին յիչում ես չափածոյագիրների , որոնք Դ 

մ Իա*, մի Համեմատութիւն Հազիւ ճարած, տարբեր շպարներով 9 8 անգամ 

մէէտեղ են բերում։ կանց Համար իր « Օ թ է * հ ւ կ ա ր ո ղ ի Գ– ՑովհաննԷսը 

շատ պատշաճ գործ է գտել մուկ բռնել« 

կերպարուեստոլմ Գ– Ցովհաննէսի բանաստեղծութիւները անպայման 

քանգակ կը դառնային, որովհետեւ դրանց ներդաշնակութեան մէէ ում կայ, 

շօշափելիոլթիլն, ուրուագծերը յստակ են, առնականութեան մէէ՝ գեղեցիկ 

են, մի խօսքով՝ « Ա ր ա բ չ ի կ ա ւ , ո չ թ է ց ե խ » է շաղախը, ինչպէս ինքը Կ՝ա֊ 

սէր, կրկին վերադառնալով « « է ր գ ե ր մ ե ւ ւ ա ծ ը ն կ ե ր ո ջ ս » շարքին, Հարկ է 

ընդգծել, որ ցաւն այստեղ իսկական է , անսքող, որովհետեւ կորուստն անվե– 



ս 

րադաբձ է ։ Բանաստեղծը վ/ւճում է Աստծո յ Հետ, գոռում-գոչում է նոյն ինքն 

Հանգին ընկերոի վրայ > Հենց մեռնելու. Համար էլ նախատում է նրան Լի դէպ , 

Հետագա յում էլ Ծուչեզ Գալշոյեանին. «Հէ ՜ յ , Մուշեղ, րԱ1 դոլ էն մա՛՛րդն, 
րա դու էն տղամա՛՛՛րդն էիր, որ պիտի էդպէո մահով զ ն ա ր բ ա յ ց Հա-
լա տում է , նա Հանքում • 

՛Սա ճիշդ չէր , ճիշդ չէր , 
Աստուա՛ծ՛ իմ, Աստուա՛ծ, 
իսւյց նրա ճիշդը - ճիշդ էր բոլորից. . . 

Զուգահեռաբար, Աոլշեղ Գալշոյեանին ասում է • վես որ Հիմա լաց 

եմ լինում քեղ Համար, — ես Հպարտանում եմ քեղն ով յ Էքս Հպարտանում եմ 

քո գրականութեամբ, քո յիշատակովէ ՛Բո Տաւրոս որդով։ Հպարտանում եմ, 

որովհետեւ գոլ ինչ աշխարհում Էլ լինես , այս կամ այն , - ա ղ դ ե ս պ ա -

հելու, մարդ ես պահելու* 
Գառն աղի բողոքից , մ որմ ոքից , ըմբոստացումից յետոյ ( իրողութեան 

ՀանգԷպ ցասումից յետոյ մի աննման, սիրո՛ւն Տէրունական աղօթքով սիրելի , 

անկրկնելի Ջիլոյին, ա յնուամենա յնիւ, ի յ ա ղ ա ղ է յանձնում Աստծո յ տնօրի– 

նութեանր « 

Ողորմհա եւ ընդունիր նրան, 
եւ թողութիւն տուր նրա մեղքերին րոլոր, 
եւ անշարժ պահիր նրա մարմինը — մաքուր լուացուած, 
եւ խաղաղութեան մէշ — նրա հոդին խոովեալ, 
որ կեանքի կէսին ելաւ քո ճամրով։ 
՛քո սուրր օրհնոլթեամր 
մինչեւ Ահեղ Դատաստան — 
Տէր, ողորմեա, 
Տէր , ողորմեա, 
Տէր , ողորմեա։ 

իսկապէս միայն այս շարքը կարդացողին էլ Դալիթ ՏովՀաննԷսը կը 

Համոզէր, որ ինքը բանաստեղծ է , որովհետեւ այստեղ են Հոգեկան լարումը, 

տենդագին որոնող միտքը, մաքուր զգացմունքը, խաղաղ մտորումը, մի 

խօսքով՛ այն ամէնը ինչը ՃՐՏ ՐՕՔէս» հրաշալիքն է ։ 

Այս գրքի գործերն անգիր անելու բանաստեղծութիւներ չեն, ինչպէս 
այԱ ԳՐՔԻ հեղինակը դալուկ պոետ չէ , այլ՝ քերթո՛ղ, քանդակագո՛րծ է Այս 

գրքում նա ինքն է ու մարդիկ1 Ադամից մինչեւ այսօր, աշխարհաքաղաքա-

ցին ու հայըք նաեւ մենք՝ ընդհանրապես ոլ մէկիկ-մէկիկւ Աա այն գրքերից 

է , որ Հպարտոլթեամբ ես տալիս ուրիշներին կարդալու, ասես ինքդ մի լալ 

բան արած լինես–, Եւ ուրախանում ես, որ Հեղինակը կա՛յ, դրո՛ւմ է% երի-

տասա՛րդ էէ Ուրախանում ես, որ կատարուել Է նրա փափաքը. 

Քերթուած իմ, հղիր րիրա քամու պոոթկում, 
եղիր ոչ թէ ձայն, այլ մոլեգնած ճիչ, 
այն թոյնի նման եղիր ամոքիչ, 
որը խոցում է Արտից — եւ րուժում։ 

Լաւ Է, որ կա՛յ Գալիթ ՏովՀաննԷս-բանաստեղծը ու աւելի լաւը՝ նրա 
նոր գործերին ս պասեքն է > • . 

ԱՐԵՒԻԿ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ 
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Քարը կարող է լինել իմաստուն, 
չնայած լուո է , չի ասում խօսք եր, -
բաց անել փակուած , քարացած լեղուն 
եւ պատմել քո իսկ պատմութիւնը քեղ։ 

կարող է նայել աչքերով րսւրի 
կանաչ, դարաւոր մսւմոսւի տա կից, 
կամ նստել կողքիդ մի ուրիշ քարի 
եւ հոգուդ ցաւը մեղմել կարեկից։ 

|՝սկ եթէ յանկարծ ելնեն թշնամի 
քրիստոնեայ խաչ կամ լուսնի մահիկ — 
կարող է գոոալ ձայնով Օհանի 
եւ փրկել կեանքդ վերահաս մահից։ 

կարող է պահել փաոքերը անցեալ 
որպէս յուշարձան կամ եկեղեցի, 
եւ տապանաքար կարող է դաոնալ, 
վրան հասարակ գրեր՝ աստ հանգչի՛ »• 

Քարը կարող է լինել իմաստուն, 
չնայած լոսւ է , չի ասում խօսք եր: — 
Քա՛ր, Հայոց Ոգու թէ իմաստ, թէ տուն, 
սովորեցրու ինձ — լււութեամր խօսել։ 

Ելիր, քո սուրբ վրէժը աո, 
մեղ մի թողնիր անգերեգման՛ • • 
— Եւ ձայները այդ հոգէաո 
հալածում են ինձ ամէն ժամ: 

Են Աստծուց ուգում եմ ուժ, 
ուզում եմ կամք, ուղում եմ սուր, 
այն Աստծուց, որ այնքան ուշ, 
այնքան քիչ է հային լսում։ 

Րսւյց ձայները նորից սգում, 
ինձ կանչում են՝ որդի՜, որդի՛, 
է լ մ ի խ ն դ ր ի ր ո չ ի ն չ 

հարեւանից ու անցորդից։ 

Հարեւանը մեգ հիւր եկաւ 
եւ մեր տանը նստած է դեո , 
անցորդ մարդը խօսեց երկար, 
բայց մեր ցաւին միշտ անտարբեր։ 

Աղօթք արինք Աստծուն հեղ, 
Աստուած չեղաւ մեգ օգնական՛ «• 
— Քո մէք պիտի Ուժը գտնես, 
եւ այդ է քո միակ ճամբան։ 

1982 

ԵՍ ՉԵՍ՝ 1ՐԵՌ՝0Ի 

Ես չեմ մեոնի անյիշատակ, 
ես չեմ բախի դուոն օտարի, 
որովհետեւ մի սուրբ կրակ 
սիրտս է վառում հագար տարի։ 

Հագար շիրիմ կայ իմ հոգում, 
հագար մեոել ու նահատակ, 
որոնք հագար ձայնով ոգում, 
բորբոքում են արիւնս տաք։ 

Ելիր, ասում են ինձ նրանք, 
ելիր, քո սուրբ վրէժը աո, 
դեո հոսում են անարձագանգ 
մեր արիւնի գետերը վաո։ 

1982 

ԱՐԱՌՈՅԻ ԵՐԳԸ 

Հրէ շապիկ ես հագել, 
Մշոյ դաշտի ընտրեալ, 
աոաջինն ես նրանց մէջ, 
ով այդ շապիկը հագաւ։ 

Տիլիբոգին քո նստած 
Սմբատասար ես ելնում 
եւ այնտեղից նայում ցած 
որպէս իշխան քո երկրում։ 

Լուո. նայում ես արծուենի 
քո հայեացքով սրատես 
երդիկներին հայրենի 
եւ շշնջում ինքդ քեղ՛ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ . ^ . ^ 
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«Մշոյ դաշտը որ տեսայ, 
էլ մահ չկայ ինձ համար»».. 
— է ՜ յ > անցուոր մարդ, ինձ ասա, 
ի՞նչ ես փնտոում դու հիմա։ 

Ս՝ոլորուեր ես սարերում 
Ամրատայ եւ Մաոնիկայ, 
թէ՛ խրխինջն ես ունկնդրում 
խլաձայն ու հեւաւկայ • • * 

Բայց մի փորձիր իմանալ 
որտեղից է ձայնը այդ , — 
երկինքների՛՛ց տիրակալ, 
թէ* բերդերից կիսաքանդ: 

Որքան ելնես դէպի Վեր, 
ձայնը այնքան կը թնդայ, 
եւ ասում են, որ անմեո. 
Տիլիբոզի ձայնն է դա։ 

Ել ապրում է լերաՕ մէշ 
նաեւ հեծուորը նրա, 
որին երկիրը կոչեց 
Մշոյ դաշտի ընտրեալ • • . 

— Հրէ շապիկ ես հագել, 
Մշոյ դաշտի ընտրեալ, 
առաջինն ես նրանց մէշ, 
ով այդ շապիկը հագաւ; 

Տիփրոգին քո նստած 
Սմբատասար ես ելնում 
եւ այնտեղից նայում ցած 
որպէս իշխան քո երկրում: 

ՄՈՒԹԸ ԻՋՆՈՒՄ է 
ՀԼԼՑՈՑ Ա Օ Ա Ր Հ Ի ՝ Ս 

Մութը իջնում է Հայոց Աշխարհին, 
հեուում լոյսեր են կայծկլտում աղօտ» - -
օ, սո՛ւրբ հայրենիք, օ, աշխա՛րհ իմ հին, 
խաչուած Քրիստոս, աոաջին աղօթք; 

Սիրտս լցւում է լքումի ահով, 
քամին խոտեր է ծալում անանուն. -
հեուում լոյսեր են կայծկլտում աղօտ, 
ովքե՞ր են այնտեղ եւ ի՛՛նչ են անում։ 

Ովքե՞ր են այնտեղ եւ ի՞նչ են անում, 
մի՞թէ ես նրանց կեան քերում չկամ, 
հայոց երկնի տակ, հայոց ոստանում 
մի՞թէ իրար չենք ճանաչում անգամ։ 

Էլ հիմա յանկարծ, քամու պէս մի պահ, 
եկել անցնում եմ ես մարդկանց միջով, 
որպէսգի կորչեմ մութի մէշ ագահ, 
բայց այս թախիծը չես պատմի գրչով։ 

Րայց այս թախիծը չես պատմի գրչով 
եւ չես պարփակի բիւր հագար բաոում • -
բոլոր բաոեբը, հոգուս մէշ հնչող, 
ահա մի խեղդուած փղձկոց են դաոնում։ 

Մութը իջնում է Հայոց Աշխարհին, 
հեուում լոյսեր են կայծկլտում ա ղ օ տ ՛ -
օ, սո՛ւրբ հայրենիք, օ , աշխա՛րհ իմ հին, 
խաչուած Քրիստոս, աոաջին աղօթք: 

1981 

ԴԵԱ՝Ո՝Ս 

էրր հնչի ժամը կէսգիշհրայիԹ, 
ծւ սունկը պայթի աշխարհի վրայ — 
ես հեււուներից միջաստեղային 
կը դիտեմ տխուր վախճանը նրա; 

Ինչպէս սեւացաւ երկիրը ծսւղկուՕ, 
ինչպէս ջրերը գոլորշի դարձան, 
ինչպէս երկինքը աոալ մահի գոյն 
եւ անհետացան թ է մարդ, թ է գազան: 

էլ անհուններում տիեզերական, 
յաւիտենական խաւարի միջով, -
մեոած, սեւ բրի նման կոյր ական, 
որ յաւերժօրէն պիտի մնայ չոր, 

Մերժըւած Աստծուց եւ սատանայից, 
անհող ու անջուր, անօդ, անկրակ, — 
կը սուրայ ծիրով միջաստեղային, 
ու ես կը լացեմ աշխարհի վրայ • • • 

1982 
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ԱՌԱՒՕՏԸ - ՓՈՔՐԻԿ, 
Ա՝եՊԱԸՏՊԱ՝ե ՄԻ ԾԱՂԻԿ 

Աոաւօաը — փոքրիկ, անպաշտպան մի ծաղիկ, 
աոսււօտը - շուշան մի ծաղիկ է դարձեալ, 
որ եյնում է անձայն մեր փողոցի ծայրին 
եւ լուրթ– մշուշներ են ցնդում շուրջը նրա: 

Ամէն, ծաո — կանաչ մի պայթիւճ է եիմա, 
իոկ արեւը եողից հանում է Թոր ծաււեր, 
ծաղիկ ու խոտ կարծես նոր են տեսնում իրար, 
եւ հալքերը եր ղեր են երդում դեո չլսուած։ 

Օրը րացւում է դրախտ այգեստանի նման, 
ծաղկսւնց մէջ — ծաղիկ, օրուայ մէջ — աոաւօտ, 
իսկ արեգակի ոսկէ շողերի մէջ զնգում 
ճախրում են մանուկ յոյս, եաւատ ու սէր։ 

0 , հեզ ու անխօս արթնացում լոյս օրուայ, 
երր երկինքը վերից օրհնանք է թափում, 
եւ ելնում ես դու, որ փաոքը երգես նրա, 
ով Արարիչն է քո, եւ այո հողի — մաքուր: 

%ա արեգակի տեսքով է , հզօր ու րարի, 
իմաստուն է , ներող - արեգակի նմաԹ, 

գիտէ սկիգրը, գիտէ վախճանն այս աշխարհի, 
գիտէ ով ես, որտեղից ես, ու քո ճամրան: 

*է,սւ է քեզ դարձրել տէրը քո սուրր երկրի, 
քո լեզուի, քո աչքերի ու քո պատմութեան, 
Նա է կրծքիդ տակ դրել մի փոքրիկ» ջերմ սիրտ, 
որ թուոն իր յոյզերից թպրտում է հիմա։ 

է լ "Նա է քեզ ասում– ապրի՛ր, այդպէս ապրի՛ր, 
ապրիր թէկուզ հենց ա;ս սաաւօտի համար, 
ես քեզ կը տամ օդ, ասում է , ջուր ու հաց 
եւ այդ ամէնից լաւը ֊ ֊ Խօսքը կը տամ միակ։ 

Որ ապրես իմ Խօսք ով, ու զօրանաս այնքան, 
որ քո երկրի տէր - աշխարհի տէր էլ լինես, 
որ քո լեզուի տէր - ոգու տէր էլ լինես, 
որ քո աչքերի տէր - ցաւի տէր էլ փնես։ 

Եւ ապրիր, որ տէր փնես քո պատմութեան, 
տէր այս աււաւօտին, ու քո երգին - մաքուր, 
քանզի իմ Խօսքը - այդ երգն է քեզ տրուած, 
եւ այգ երգից րացի դու կեանք չունես ուրիշ։ 

Դու կեանք չունես ուրիշ, դու յոյս չունե® ուրիշ, 
չունես ուրիշ եաւատ, ել չունես ուրիշ սէր, 
հւ պատժում եմ ես քեզ - Տէր անելով Խօսքի, 
րայց դա - իմ սիրոյ նշանն է ամենամեծ։ 

ԴԱԻԻԹ ՑՈՀՀԱէ/եէՍ 
ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ.^.^ 
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ԿԱՐՕ 1Ո1ՐԱՈՍծ1ՈւԻ 
Պ Ա Ս Տ Ա Ռ ՝ե Ե Ր Ո Ի Ն 
՚ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ 

Երիտասարդ գեղանկարիչ կար» Ծարկոսեանի 
Տ ո ւնաստան առժամեայ բ1ւակութենէն •դա ք լելով, 
աեղլոյն Համազգայինի մասնաճիլղը կազմակեր-
պած է էր ութամեայ կեանքէն գեղանկարչական 
աոաջին ցուց ահ անգէսը է 

Տարիներէ ի վեր Հանատայի Ծոնթրէաչ ք՚Փ– 
զաքը Հաստատուած նախկին յոէձաՀայ այս ար– 
լեստագէտրլ իր մ ակնադիտական ուսէւմր 
ցած Է էՍըր ՃՈՐ&Ֆ Համալսարանի եւ Շիքակոյէ 
Գեղարուեստիդ Ակադեմիային աւր եւ. ար– 

ձ անագ ր ած Է իր աոաջին յաՀողութիւնները ար-
մանանալով մէկէ աւելի մրցանակներ**, է 

կար» Ա՚արկոսեան, իր գեղանկարչական Գ"ր– 
ծոլնէոլթեանց զուգահեռ.՝ նաեւ ստորագրած Է 
կերպարուեստի զանազան Հար ցերու ան դրա դար-
ձող բազմաթիւ, յօդուածներ՝ քանաաական եւ ա– 
մերիկեան մամուլի արուեստի բաժիններուն եւ 
արուեստի պարբերականներու սիւնակներուն մԷԷէ 
Ան նաեւ գեղազարդած Է բազմաթիւ դիրքեր եւ 
բարձրորակ Հրաաարակութիւձներ ւ 

20քէ 30 Ցոլնիս տեւած կ. Մարկոսեանի այս 
ցսւցաՀանդկսը տեղի ունեցած Է ԱթԷնքի էՅ>ար– 
նասոս* մշակութային կեդրոնի գլխաւոր սրահին 
՛ է շ , որուն պատերը զարդարած են այա Հայ ար– 
ւեսաադԷտիՆ լուր Լ 130 պաստառները, Լաթի, 
խաւաքարս, ի եւ փայտի վրայ իւղաներկով, 
ՓտՕթէ^Հ, կՏ(.«շ*Հ, կամ ջրաներկով իրագործ֊ 
ւած Ծարկոսեանի այլազան ստեղծումները կը 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե7 

փաօէոեն, ինչպէս կ՚ըսէ յունահայ <Ազաս1 օր>, որ 
«նկարիչը պբպտտւլ արա1ւսւուա|Էէո է , որ յ ա -
րատեւ որոնուէի լքէյ է ։ իր գործածած գոյներն 
ու պսատւաւնհրը շայաւէԼակ փոփոիւութֆւէ կը կը– 
րեն* համաձայն սաւեալ վայրկեանին կա՜մ Թեր– 
շընչմա& պահսւն» : 

Ըստ յունահա յ մեր պաշտօնակիցին, տեսա– 
բանկն անդին անցնող էլ միչա իր պատգամը կամ 
ըսելիք մը ուձեցող կ. Ծարկոսեանի ճչմարտանը– 
ման եւ մտացածին գործերը կը յատկանչուին ի– 
րենց անկեղծութեամբ, ինքն ուրոյն գիմադիծով 
եւ, մա՚նալանդ* խ»րքի եւ ոճի Հարազատ անդ-
րադարձներով ւ 

Աե իր նիւթերը կը քաղէ բնոլթձնէն քա– 
նա տա կան եւ յոթական , բնորդներէն, Հայկա-
կան պատմական դէպքերէ եւ դէմքերէ, ինչպէ» 
%աել՝ մեր գրականութենէն | «Աո.աչի1Լ երկուքին 
մէք , -- կը գրէ «Ագատ օր» , ֊ ֊ կը տեսնենք նը– 
կարիչ-իմաստասէբը, ա՛ն* Որ կեանք ՈԼ իմաստ 
կու տայ պաստառին վրայ գետ հզա.տծ ամէն մէկ 
շուքին կամ նշոյ լին ։ Վհրշիէ1իօ մ է յ իր եայա– 
սիրտն Է, որ կը րարաիԷ Էն հոն Է , որ կը գէ«<– 
նենք նկարիչ-բանաստեղծը, ո՛չ միայն այն պատ-
ճառով, որ րանսոտեզծներօՆ հոգեվիճակներ ճե– 
ւ ի ու չափի կը վերսւծէ (Դանիէլ Վարուժան. 
Պետրոս Դուրետն, Մատթ-էոս Զարիֆեան, Աւհսփ» 
Ահարոնեան), ա յ լ ե ւ ա&որ համար, որ իր հ ա յ -
կական նիւթ-երը բանաստեղծական մօտեցումով մը 
կարծեօ կը վերածէ տարրեր զպյաքփ մը ու նկա-
րիչի մը գործերուն» : 



6 Ո Վ Հ Ա ՝ Ն ՝ ն է Ս Ը Ի Ր Ա Զ Ի 

Յ Ի ^ Տ Ա Կ Ի ՚ ն ՆՈԻԻՐՈԻԱԵ՛ 

ՀԱ՝ՍԴԻՍՈԻԹԻԻ՝Ս 

Համազգայինի քայւճ Համուաի մասնա&իլղյլ 
կազմակերպած Էր 8»վՀաննԷա Շիրազի յիչաաա-
կին նուիրուած Հանգիսութիլն Հր, որ աեզի ու– 
նեցաւ Կիրակի, 3 6-է.նիա 1984/», Հ$ակոթ Տէր 
1Ր եչքոնեանֆ Հան դիսաարաՀ ին մ ւ 

Հանդի սոլթեան բացումը կատարելով՝ տիկին 
ԱնաՀիա Աոլքիասեան Հրաւիրէք ներկաներ/Լ յո-
տընկա յ* յարգէ լու յիշատակը Հայրենի ա աղան-
դաւոր բանաստեղծին՝ 8» ՆԷրազի Հ Օրուան գա-
սախօան Էր բանաստեղծ (քակոր Մանոլկէան, իռկ 
գեղարուեստական յայտագիրին իրենց մասնակ-
ցութիւնը բերին ԳԷորգ Պէպէ&եաՆ եւ. Աեդա 
Աարեան (երգ), (քաբոլթիճւ Գաբրիէլեան, Լուսիկ 
կիւ լոյեան եւ Աօսի Սիմիկեան (ասմունք) ։ 

Այո ձեռնարկը, տռաքին իսկ վայրկեանէն, 
յատկանլուեցաւ իր ինքնատիպ ոճով, երթ դա-
սախօսութիւն եւ գեղարոլեսաական յայտագիր 
անքակտելի ամթոզչութիւն մը կազմեցին ւ Եր-
գերն ու արտասանուած– կտորները ան մ իշականօ– 
րէն կ՝աղեր»ովին դասախօսին արծարծած թեմա-
ներում, ներկաներուն փոխանցելով պատկերաւոր 
եւ կենդանի իրավիճակներ է 

Դասախօսութեան աոաշին թամ-ինով, Ցակոբ 
Մանուկեան ներկայացող $• ՇՒր°"Ժ ՚"ՒՈ1֊Ր ման՜ 

կութիւնը՝ թափառումները, Հօրը մաՀը, Հացի եւ 
ծնողական գգուանքի կարօտ տարիները, ապա ու-
սանողական չրինը եւ գրական աոաջին փ"ր– 
ձէրըւ ԱյնուՀետէւ, ողբացեալ բանաստեղծին 
չ«լրշ յիսնամեայ վաստակին ~Ր"Ղ պատկերումը 
կատարելէ ետք, անցաւ. 6- Եիր~դՒ քերթողու-
թեան վերլուծման, Հանգամանքէն ծանրանա էով 
բանաստեղծին սիրային֊Հարական, խոՀական– 
փիլիսոփայական, Հայրենասիրական, մայրական 
ծ. Համամարդկային թեմաներին վր*յ* 

6– Ոհ^Է " ^ " ՚ "Ժ՝»քՀ՝Ը. 
առանցքներու լուրէ կ ե դ ր ՚ ^ Կ ՚ ՚ Վ ՝ 
ընդգծեց, որ այգ երկու թեմաներն են մայրական 

ոէրը հ ա լ ի ք ի « յ – 
ծ7ձը կատարելէ ետք. հ 
եզրափակեց Հետեւեալ աողեր«վ՛ 

«իր մահով մեր մէյ կը իորաՑայ տկ» համո-
ւ մ ը , ր-Է ի ն * հասած է արդէն կրկի® « շ ի ա ր ճ 
գալու իր ոգեպաշտ ցանկութեան: Թէ » ՚ չ 
տարաշխարհիկ ձայնով Մ » օ ի » Կ» Կ ® 8 * ՛ այւեւ , 
իրրեւ ոգի, զայն կ ՚եթգէ ՛ Մասիսի ծաղկաւէտ լաճ-
ե ր ո ւ ն ՛ ԻՐ հբիոԷ^Ի ՚ բ ՚ ՞ ւ ՚ գ "՚ր>»ոա1ւան&լ 

Այճ «Արարչականը» , *ր Կօ վերարերի հայկական 
հողերու եւ կալանաւոր Արարատի ազատագրման 

պայքարին։ 
«իր մսւեով առաւել եւո կր րիւրհզանայ գրա-

կան խաււ&ուածքը 8– ՇիբազիՏ, որ նանչցաւ մէկ 
սէր՛ հայրենի հողը, օրհնարերեց մէկ իմացում* 
էութիւնը, Փ«»ար«նեՏ մէկ ̂ ^ Տ © ^ Ե ք 

րոլթ-իլնը, կտակէց մէկ պատգամ* անհատական 
կամքը հաւաքակսւՏ ուժի՛ վերածելու րաղձանքը 
եւ ճաճչցաւ մէկ տեսլական՝ Միացեալ, Ազատ եւ 
Անկախ Հայաստանի երազը ։ 

«Ցիօճօմեակ մը ամրողշ երգեց՛ ոլ երազե ջ։ 
«Սայաթ—՚Նովայի տազերով գինովցաւ, հեթ-ա– 

նայ սի յայ զօվքը հիւսեց եւ կոմիտասով ողյու– 
նեց սրրազնաշունչ ակունքները հայ երգին։ 

«Ցիսնամեսւկ մը ամրողչ հաղորդուեցաւ հա» 
յոց լեզուի խորհուրդով; 

«Աւարայրի դաշտի վերածեց իր գրասեղանը 
եւ Սարդարապատի դւտիճեվարդերով հրավաշւեց 
իր ստեղծագործ մտքին արշայոյօները.։ իւրաքան-
չիւր խաչքարի մէք հայ հոգիի եւ հաւատքի մէկ 
ցոլքը որոնեց, իւրաքանչիւր ժայռի մէյ՝ հայ հե-
րոսի ոգեղէն շնչաոուր-իւնը զգաց։ Էլ պահեց 
հոգեկան յարակցոլր-իւն հայոց դիւցազնական աշ-
խարհին հետ, պաւճ տարերքէ® քայլած թազմե– 
բանգ Տերշճչումճերով՝ յայանագործեց իր ազգա-
յին ոգորումներուն Տարդագոզի ճանապարհը՛.. 

«Շիրազի վերջին իզձն էր, որ իր աճիւնները 
րոսւ սա րոսւ րաշխուին պատմական Հայաստա-
նի եօթ-ը հովիտներուն։ Կր բաղձար, որ ստային 
րոսւը շադ տրուէր Ս*ասիսի րարձունքներուն, 
երկրորդը՝ Մայր Արաքւփն, երրորդը՝ Արցախի 
լեւենհրուն, չորրորդ րուոը՝ Վանայ ծովուն, հին– 
գերորդը՝ Տարօնի գաշտերուն, վեցերորդը՝ Աաօ– 
նայ սարերուն եւ եօթներորդը.՝ Անիին։ 

«կը հաւատանք, ր-է Շիրազի վերշին իղձը 
պիտի չմնաց անկատար, ք-է ուշ կամ վազ իր տս»– 
ո֊ապա&քին հրարխացիճ պոոթ-կումները պիտի զո-
վանան Մասիսի՛ ձիւներով, շնորհիւ Հայ Գասփ՛ 
հետապնդման գծով հայ ժողովուրդի եւ պահան– 
քսոոէր հայ երիտաատրդուր-եան ցուցաբերած ազ-
գանուէր ել անձնդիր յանձնաոութ-ետն: 

«Փիրազ յիսնամեակ մը ամրոդշ սաչորուեցաւ 
պատմական Հայաստանի երազով եւ փակեց աչ– 
քհրը* իր «շղթայուած՛ կարօտներու նտՏապար– 
նին»։ 

^Փսսւք իր յիշատակին։ 
«Փաոք էփրազներ ծնող Հայ ժողովուրդին– • •>« 

ՀԱԼԷՊԻ Հ Ա Մ Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն Ի 

ՊԱՐԱ»"ՈԻՍ՝ՐԻ՝Ս Ե Լ Ո Յ » ՚ ՝ Օ է Ր Ը 

Հալէպի Համազգայինի մասնաճիւզի պարա-
խումբը Մայիս ամսուան ընթացքին ունեցած է 
ելոյթներո լ չ-րք մը, որոնց վերԱՆը Կիր«>կի> 
27 Մ յ̂ի– ՛ ւ * " * * – 
յի սրաՀին մԷ1% « 

Հայասաանէն շրշանաւարա երիտասարդ պա-
բուսս,ք Աբիկ կսստանեանի ղեկավարութեամբ 
շՈլրջ ինը ամիս տեւած աքնաչան աշխա-
տանքներ է ետք, թիւ՞վ 29 երիաասարդ-երիաա– 
սարդոլՀիներ թեմ բարձրացած են բծախնդիր յայ– 
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տագրով մը, որուն առածին մասը աւարտած է 

հ ա յ կ ա կ ա ն եարտոՕիք թեմային շուրՀ Հիւսուած 

եւ Հայկական մեր բարքերն ու սովորոլթիմէները 

պարի ճամբով փոխանցող տօնակաաարոլթեամբ | 

« Հ ա յ կ ա կ ա ն հարտսնիք» |ւ յատկանշսւած է մեր 

դարաւոր բարքերը եւ Հարոանեկան մթնոլորտը 

փոխանցելու իր կարոզութեամր, պարողներուն 

յաշող ելոյթներով եւ խօսուն դիմախաղերով» 

Ինչ կը վեբ-բերի յայտագրին մա» կազմած 

միլս պարերուն* « Գ օ տ ճ ա հ ե լ ո լ թ ե տ ն » , « Հ ա յ ո ց 

կ ա ն ա յ ք » , « Մ ր ց պ ր – պ™Ր»ւ « կ ո վ կ ա ս ե ա ն պ ա ր » , 

« է > ա լ ա ի օ » , <քԱզ°1–8տաք ա » , « Հ ա յ ա ո տ ա & ի կ ա ր մ ի ր 

գինին» ել «Աա11Ուճ>, անոնք յաս, կան չուած են 

պաչէտային շարժումներու օգտագործումով է 

ԼՈՒՍԻՆԷ Ճ Ա Ք Ա Ր ծ Ա Ն է Ի 
ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՑԱՐՈՒԹԻՒՆեԱՆ՝ 

ԿԻՊՐՈՍԻ Մ Է Զ 

Հայաստանի ժողովրդական ել վաստակաւոր 

արուեստագիտուՀիներ Լուսինէ Հա քարե ան ու 

(քարիաննա $արոլթիւնեան վեր շերս այցելած են 

կիպրոս, ուր Հանդիպումներ ունեցած են կիպ– 

բաՀա յ մաաւոբականոլթեան, երաժշտագէտներու, 

եւ Հայ վարժարաններու աշակերտութեան Հետ* 

Անոնք երկու Համերգ տուած են նիկ-աիոյ 

Ա՚ելգոնեան կրթական Հաստատութեան սրահնե-

րէն մէկուն մէՀ, ներկայացնելով Հայկական ե– 

բտժշտոլթեան ընտրանին։ Հաճելի անակնկալ մը 

եղած է Ալեքսանդր Յարութիւնեանի %ոբ մշա-

կումով մեկնաբանուած « Տ ը է Է ե ա մ ա ն » յ » | Հայրե-

նի «սրԱլեստագիտուհիները արժանացած են կիպ– 

րաՀայ գաղութի Հերմ ընդունելութեան I Տեղա-

կան մամ ուշը լայն սիւնակներով անդրադարձած 

է սոյն Համերգինւ 

կիպրաՀայ աշակերտութեան երգչախումբը 

աուած է Համերդ մը* Ի պատիւ, երկու երգչու** 

Հիներուն, որուն ընթացքին Հնչած են Աւետիք 

ի սաՀակեանի , ՏովՀաննէս Շիր ազի. Սի լվա կա– 

պուաիկեանի եւ Հայ այլ բանաստեղծներու ստեղ-

ծագործութիւները ։ Փոքրերոա. այա երգչախում-

բը ծրագրած է յաո-աՀիկայ տարուան ընթացքին 

այցելել Երեւան եւ Հոն խմբերգներ տալ% 

ՀԱՏԿԱԿԱՆ 

ՃԱՐՏԱՐԱՊ&ՏՕԻԹԷԱՆ 

ՆՈԻԻՐՈ1Վ1Ծ Ց Ո Ւ Ց Ա Հ Ա Ն Դ Է Ս 

Մայիս ձձինգ Հալէպի պետական թանգարա-

նի ցուցահանդէսներու յատօլկ ՚կՀահներուն մէշ, 

բացումը կատարուած, է – հիյկական շինարուեատի 

եւ ճարտարապետութեան ն,1 լիր ուած ցուցահան– 

դէ-ին, սբ չարունակուած է ամբոխէ շաբաթ մը, 

աոիթ տալով բազմահազար այցելուներու, 250ք 

աւելի նկարն երաւ եւ յատակադծեբու ընդմէչէն՝ 

իրագեկ դաոնալու Հայաստանի նախնադարեան 

մշակոյթին ու անոր զարգացման Հոլովոյթին։ 

Հալէ պահ այ քանի մը արուեստասէր երկր Ան-

չափներու կ—ղմտկերպութեամբ իրագործուած այս 

մեծարժէք գործը Հովանաւորած է Հալէպի Արա-

բական Մշակութային Կեդրոնի անօրէնութիւնը | 

Պաշտօնական բացումը կատարած է քիաֆիք ճըր– 

Հոս ձապպոլր՝ իր կ-ղքին ունենալով իերիոյ Հա-

յոց Բ^մի աոաՀն որդ՛ը՝ ԱոլրԷն արք. ԳաթարՈք» 

եան ել քաղաքին պետական աւագանին 1 

Այո աո ի թով, այցելուներուն բաժնուած է 

արաբերէն չեզուով պատրաստուած բացատրական 

ԳՐՔ՚՚յՀ մը, ար կը ներկայացնէ Բ Հայաստանի աշ-

խարհագրական ել պատմական ենթահողի պատ-

մութիւնը է ինչպէս նաեւ՝ Հայկական ճարտարա-

պետութեան ծագումն ու զարգացումը դարերու 

ընթացքին, 

ԱրաՀին պատերէն կախ ուած նկարներն ու յա– 

տակագծեբը յստակ գաղափար մը տուած են հան-

դիսականներուն հա յկական շինարուեստի զար*, 

դացմազդա կներսլ մասին է 

ճաշակաւոր եւ մեծ բծախնդրոլթեամբ պատ-

րաստուած այս ցուցահանդէսը Հայ եւ օտար հան-

դիսատեսներուն ծանօթացուցած է մեր աւելի քան 

1 5 0 Օ ա մ ե ա յ ճարտարապետութիւնը* Հեթանոսական 

վերանորոգուած կոթողներէն մինչեւ Հայ դմբէ– 

թալոր եկեղեցին, խ-չքարերէն, յուչասիւներէն, 

վանքերէն, մատուոներէն մինչեւ աշխարհիկ շի– 

նութիւններ՝ կամուրջներ, բերդեր ել ամրոց– 

ներ.. . 

Ահաւասիկ պատասխանատու երկու այցելու-

ներու տպաւորութիւները, որոնք լաւագոյնս կը 

ներկայացնեն այս ցուցահանդէսին ստեղծած խան-

դավառ. մթնոլորտը. 

« Ա յ օ ց ո ւ ց ա հ ա ն դ է ս ը . փ ա ս տ ն Է հ ա յ մ շ ա կ ո ւ -

թ ա յ ի ն հ ա ն ճ ա ր ի ն ե ւ ա ն ո ր ճ ա ր տ ա ր ա պ ե տ ա կ ա ն 

ա ր ո ւ ե ո ս փ ճ ՝ նհ բ կ ա յ ա ցո ւ ա ծ կ ր օ ն ա կ ա ն շի ն ո ւ թ ի Լ ե -

ն ե ր ո վ ե ւ յ ո ւ շ ա ր ձ ա ն ն ե ր ո վ : Ան $ ո յ 9 կ ո լ տ ա յ ո ց ւ 

ժ ո ղ ո վ ո ւ ր դ ի ն ա զ ն ո ւ ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն ը ե ւ ճ ա ր տ ա ր ա -

պ ե տ ա կ ա ն ա ր ո ւ ե ս տ ի ն հ ո ւ ն ձ ք ը » ։ 

8 ո ք թ . Ճ Ո Ր Ճ Թ Ո Ւ Մ Ա 

( Հ ՚ ՚ ՚ լ է պ ի Համալսարանի 

ճարտարապետական բաժնի «ոեսա^) 

« ի ւ ր ա ք ա ն չ ի ւ ր ա զ գ ա ն պ ա յ մ ա ՛ ն ո ր ծ ւ 1 ի պ ա տ -

մ ո ւ թ ի ւ ն ե ւ ք ա ղ ա ք ա կ ր թ ւ ւ ւ թ հ ա ն ր ա ղ ա գ ր ի չ ն ե ր » 

ե ւ ճ ա յ ա զ զ ը , ի ր կ ա ր գ ի ճ , ո ւ ն ի ի ր մ շ ա կ ո յ թ դ 

սւեղը ա գ գ ե բ ո ւ պ ա տ մ ո ւ թ ե ա ն մ է յ : է թ - է հ ա մ ա շ -

խ ա ր հ ա յ ի ն դ է պ ք ե ր ը պատճսա. եղած՛ ե ն , ո ր Կ ™ ^ 

մ ը ա զ գ ե ր ց ր ո լ ի ճ ե ւ ս ւ ա ր ա ծ ո ւ ի ն , Ո ա կ ա յ 8 ա ՛ ն ՝ 

ո ր ա ն ի մշակոյթ– ՝ չ ի կ ո ր ա ւ ւ ի ՚ ր ե ւ չ ՚ ա ն հ ե տ ա ն ա ր : 

Ա յ ո ք ա ղ ա ք ա կ ր թ ո ւ թ ե ա ն մ ն ա ց ո ր դ ն ե ր ը հաոտոոո 

փ ա ս տ ն ե ճ ճ ա շ ա կ ի ե ւ ա ր թ ո ւ ն մ տ ք ի » ո ր ո ն ք ա ր -

տ ա յ ա յ տ ո ւ ա ծ ե ն շ ի ճ ա ւ թ ե ա մ ր ե լ ք ա ն դ ա կ ո վ » ։ 

ատծս՛ էՀ 
(իսլամական թանգարանի տեսուչ 

ե* անգամ Հալէպի թանգարանի անօրէնութեան) 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե7 



ԼՈ8Ս Տ ն Ս Ա Ի ԼՈ8Ս ՏԵՍԱՒ 

ՊՕՂՈՍ Ս Ն Ա ՊեԱ 1 Ի 

ԱԼՂՔԱՏՆեՐՈՒՆ ԱԻԱՆԴՈՒք̂ԻԻՆԸ 
— Պատմուածբներ — 

• Գ Ի Շ Ե Ր Ա Յ Ի Ն Մ Ա Հ Ա Զ Ա Ն Գ 

• ԱԽՈՌԻՆ ՄԷՋ 

• ԱՂՔԱՏՆԵՐՈՒՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ 

• ՊԱՏՌՈՒԱԾ ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ 

• ոատ Ճ Լ 0 8 Տ ւ... 

• ԱՆԴ ՐԱՆԻԿԻՆ ԶԻՆՈՒՈՐԸ 

• ԼԱՑՈՂ ԶԻՆ 

• Ո՞Վ է ՍՈՒՐԲԸ 

• ՁԵՈ՛ԱԳԻՐ ՅՈՒՌՈՒԹՔ 

• ԵՐԳԻՆ Ծ Ի Ա Ծ Ա Ն Ը 

Պէյրութ, 1983, Համազգայինի «Վստհէ Սէթեան» տպարան, 190 էշ։ 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱԿ 

ԱՐԱԳԻ 
(Ալպուք) 

Խմբագիր 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եք 



Լ ի ր ւ ա ո ւ 

Հատավաճառ ^ 12 Լ • 0 • 
Տարեկան թաժնհգին 125 Լ– Ո– 

ՍՈԻՐԻԱ 

Հատավաճառ. 15 Ս– Ո« 

Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ Ա ՛ Ն 

Տարեկան թաժնեգի& 40 Ամհրիկհան տպար 

Լ ձ յ 4 «Լք 

մ յ ի Լ \ Հ 4 1 1 

օ և ք ւ յ ւ ձ Ա յ 1 ք զ յ ւ Օ յ յ 

Բ * 1Տ1 տ 

Տ է ^ Ս Ք ծէՔՀՏՍՔԼԼՔ 
ւ ռ ՚ ռ ւ ս ւ ա Ջ & ճ ւ ա տ ՚ ւ ւ ^ ս տ 

Ր Ա Գ Ւ 1ւ 
Ա Մ Ս Ա Գ Ի Ր 

Դ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 
Ե Ւ Ա Ր Ո Ւ Ե Ս Տ Ի 

Խմբագիր 
^ ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊե1Ու 

Խմբագրութեան անդամներ 
ՏԱՐՈԻԹԻԻ՚ն ՊԷՐՊԷՐԷԼԼՆ 

ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍեԱՆ * 

Վարչական 
ՎԱՉԷ ՐՐՈԻՏԵԱՆ 

1 1 - 9 4 0 4 - &^«>Սէհ–Ա»*Ա 
ԱԼ 2 9 6 8 9 8 
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