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Լ թէ Սփիւռքի մեր մամուլը, ինչպէս նաեւ 
մշակութային միութիւնները սովորութիւն ունե-
նային անդրադառնա լու գրողներու եւ արուեսաա֊ 
ղէաներոլ ծննգեան այսինչ կամ գործունեութեան 
այնինչ ա մ Լա կին, տարակոյս չկայ, որ այս տար– 
լան ընթացքին ամէնէն աւելի Հոլովուող անուն-
ներէն մէկ՛ը պիաի ըլլար 6– կարապենց՝ իր գրա-
կան գործոլնէութեան քաոյսսուն եւ ծննգեան 
վաթսուն ամեակնեբուն առիթով։ 

Այգ թուականները պաաեՀ առիթներ Համա-
րեցինք արժանաւորին ընծայելու Համար մեր 
Հս՚րկր, եւ ըսինք պատճառը՝ մեզի պակսող ա– 
ւանգու թեան բերումով, բայց կարաս/ենք ինք ըս– 
տԼզծեց նման պա4 մը մեզի Համ ար, մեր ըսելի-
քէն ու սարքելիքէն գ«*–քէ աւելի գեղեցիկ ձեռ-
նարկի մը ընգմէւէն, պաամոլածքով մը, « Ո ՛ ւ ր 

մ ն ա ց ի ն 1925 թ ո ւ ա կ ա ն ի ծ ն ա ա ծ ն ե ր ը » , - " ր լոյ" 
ահ սալ «Իաւյին»^ այս տարուան Փետրուարի Հա-
մարին մէջ, Բանաստեղծութեան մարզին մէջ ըն-
թերցողը Հանդիպած է ամեակներոլ, քաււասնամ– 
եակ, յիսնամեակէ եւայլն, բայց գոնէ մենք չենք 
յիչեբ Հեղինակ մր, որ արձակով, ու արուեստո՛ վ^ 
արձանագրած ըլլայ իր ապրումները։ Իր յղացու-
մով, մթնոլորտովդ գործողութեան արագութեամբ 
թէ աիպարներուն աչխումութեամբ, ինչպէս նաեւ 
ճանաչողական արժէքով ուշագրաւ պատմուածք 
Հը* է է Ո՛ւր մնացիք ու մէկը 8– կարապենց ի 
ամէնէն բաբախուն իրագործումներէն։ 

կսւրապենցի Հատորային վաստակին կողքին 
խնդրո յ առարկայ պաամուածքը անպայման եղաւ 
մՂԻէ ազդակներէն մէկը, որ Յարութիւն Պէրպէր֊ 
եան վերստին ձեռք առնէ Կարապեխի, ք/(ք րևծա– 

անոնց յուղած Հարցերով, թելադրանքով տաղան-
դաւոր գրագէտին Հետ ունենայ Հեռակայ այն զը– 
րոյցը, զ»ր կը ներկայացնենք Հեաագայ էջերուն՝ 
անոր գրականութեան վրայ լոյսի չերաեր նետող 
իբրեւ կենդանի վաւերաթուղթ մը։ 

Հարազատ արիւնէ մը սերած եւ անՀարաղատ 
միէավայրի մը մէջ միս ու ոսկոր կազ/ած ան-
հատն է Սփիւռի գւ՚ագէաը եւ Հիմնականին մէ1 
այգ երկու լինեչա թիւններուն բերքն է 6– Կարա– 
պենցի գրականութիւնդ որուն Հայր երակները 
պ եզո լած ու լուսաբանուած կը գանէ ընթերցողը 

յած Հատորներ* «լ ա ռ ա ն ձ ^ ^ ^ ^ ք ւ ւ Ա կ ն ե դ ՛ ^ ^ ներկայ զր"յտԻն մէ1՝ 
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Փ Սիրելի Կարապենցք եակտււակ 
50էսկան թուականներուն ձեր ստորաց-
րած պատմուսւծքներոլն, 1%5ի շուրջ Է, 
որ ձեր պաամուածք նհրը կը սկսին յըս– 
տակ նկարագիր կամ ձեւ սսւնել։ Փաս– 
տօրէն, «Անծանօթ հոգիներ»ռՆ& մաս 
կազմող պատմուսւծք ներուն կէսը զըր– 
\ած է այդ թուականներուն։ Ի՛նչ պսս. 
տսւհեցալ այդ թուականին, կամ՛ ձեր 
գրականութեան մէշ եասունութեան 
տարրեր թուական մը կը նկատէ՞ք այդ 
թուականը: 

— Սկգրից էլ ես ինձ փորձնական ու, 
1-աել, փորձնասլալս, գրող եմ Համարել . 
մԷԿքՀ։ "Ր Լանում է նախ գանել իրեն, 
ապա փորձարկման ենթարկել իր ար– 
ւեստը, միշտ ձգտելով յայտնաբերել ի-
բեն, եւ իր Հես,՝ նաեւ ձեւի ու բովան-
ցակոլթեան չպեղոլաՆ արաՀետներ : 
Այս հո/ովոյթը շարունակվում է նաե,. 
ա4սօՐ; Այլ խօսքով՝ մնացել եմ սկսնակ 
եւ փորձում եմ պահպանել սկսնակու֊ 
թիւնս , որպէսզի չԱ,նի թէ յանկար* քա-
րանամ տ Արդէն , անկախ մեր կամքի , 
արուեսաքլ րնալ կատարելութեան չի 
հասնում: ԱյՈէ գ ր ե լ եմ վ ս ե , Հաղ 

.ոանեկան աարիքիշ, սակայն այլոց լքող^ 
մից գրող Հանաչուելուց ամբողՀ քսան 
աարի յէտոյ մէայՆ Համարձակողի հբ. 
լ աաարակոլթեան յանձնել իմ առածին 
Հատորը՝ «Անծանօթ հոգիներ^, ո բ ր 
արդիէն էր մինչ այգ կուտակուած 
փորձարկումների. Հասունութի՚՚ւն։ Հա, 

ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 

լիցի – Պարզապէս, Հասել էր պա Հը գըր– 
սեւորուելոլ ներաշխարՀի նախագաւիթ-
ներում թաքնուահ՜ անՆանօթներին , որոնք 
օրն ի թուն ճչում էին է Եթէ այգ պաա– 
մըւահ՜քները 60ական թոլականների սաո 
րագրոլթիլն են կրում, ա յգ լոկ պա– 
աաՀականութեան արդիւնք է է քանի որ 
նրանք վաղուց ի ՛Լեր յղացոլել էին, 
սլա ահ Հ առիթի էին սպասում՝ կերպա-
րանք ստանա չու Համար Հ Այգ պատմը– 
ւածքներլւ Հաւանաբար աւելի շուսա գըր– 
ւահ– լին էին , եթէ Էլինէր ո.ա դի օ֊լրագ-
րական իմ Հոգեմաշ աշխատանքը, ՈՐԱ 
քամում էր իմ աւիւնը կեսգիշերային 
նեղ մամերին թողնելով գրելու արարը՛. 
Ուրեմն , փա ստօրէն որեւէ արտառոց 
բան չպատաՀեց ա յգ թոլականներին , 
րացի այն , ինչ պա տա Հում է բոլոր արո-
ւեստագէտներ ին տ Հրաբուխը պիտի 
* ա յ թ ք է ր ՚ Օւ ժայթքեց , այսպէս թէ 
այնպէս : 

Փ Տեր պատմուսւծք ներու աղա-
յին իսկ հատորէն առանձին գիծ՛ մը 
կ՚առանձնանայ • կարծէք շահագրգըո^ 
լած էք ձեր տիպարներու կեանքին ա– 
ոսւնձն սւ յատուկ մէկ պահով։ «Փայտէ 
նմոյդը» պատմուածքին մէշ՛ այս մէկը 
ամերիկահայ Հրանդի ել հայ ասս, անցի 
Սոնայի հանդիպման օրն է, «Հերքերս 
Ո՞վ է գնացել Հալիֆաքս>>Հ մէջ ՝ Ա ր ւ ք է . 
նի մահոլան կամ անձնասպանութեան 
օրը, «Անծանօթ Հոգիներ» պատմուած-
քին մէջ՛ ւսււ^ գաղթական Վլադիմիր 
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Պիվավսւվորի կնկաԹ՝ ժհնիսւյի մահ-
լան օրը • • •: ԻՕչպէ՞ս կը յւացսւտրէք 
ժամանակային որոշ պահի մը վրայ այս 
կեդրոնսւցումը; 

— ՚Բառ.ասու.% տարի աոաֆ, 1945 
թուի Օոլ/իս Օձին , ժամը 5 ։29 ։45 , երբ 
Նիւ Մեքսիկոյի անսւպասյում կաաարուեց 
Հիւլեական աոաջին փորձարկումը ( յասէ– 
կանշօրէն Յօրնադա Պ*էլ Մ"ւէրաօ , այն (՝ 
Մա Հոլան ճամբորդութիւն վայրում, ապա 
երեք շաբաթ յեաոյ Հիրոչիման ու Նա– 
ւչ ա ։ւ ակին կործանուեցին Հ իւլէ ական 
աէէմբի պայթիլննԼ րից , ժամանակը կուշ 
եկաւ Համամարդկային մի մղձաւանջի 
մ ԷԷ ։ Անասելի սարսափից մարդը փոք-
րացաւ , խտացաւ ինքն իր մէ^% իր մէջ 
կծկելուք նաեւ Հորիզոնը: Այս անաղմուկ 
ճիչը իր անմիջական արտացոլումը գտաւ 
արուեստի մէ^է ուր երբեմնի այն պաս-
տաո-ների փոխարէն, գլւոգր ապաւինեց 
խիստ ներՀա յեցոզոլթեան՝ նուաղագրե^ 
լով խօսքը եւ իւօսքի Հետ նաեւ իր աշ– 
խարՀը ։ Նա ընգՀանրականից ի^աւ մաս-
նաւորին ել մասնալորի մի դրուագին, 
էրը եթէ չունի տիեզերային շունչ ու տա-
րածք , սակայն նոյնքան աՀււեքի է , որ– 
Հ՛ան Հիւլեական ուժը, որովՀեաել բա– 
ոհրը այլեւս ապագա յ սերունդի Համար 
չեն գրւոլմ յ ինչպէս , ասենք , գրել են 
Տոլստոյն ու (եչոբե ր ը; Այսօրուայ ա– 
գամանդացած բառերը կարող են պայթել 
որեւէ վայրկեան։ 

Իմաստասիրութեան Հարց չէ, ոչ է՛ 
՛Լա խամ տած ուած կաղապարի յ Ա՚ենք 
մի9ոէկաքին աշքսար Հա կործան ռումբի 
վ կ ան Լ րս , դ ի տ ենք ա յդ : 0*– բնազգմամ բ , 
գիտակցաբար , ենթագիտակցաբար , ու 
նաեւ բնազանցաբար շարունակ ապրում 
ենք մղձաւանջը եւ ժամ ան ակ չկայ ։ Ա– 
Հա թէ ինչու իմ պատմուածքներում, 4– 
թէ ա շաղ բու թեամբ նայէք Հ կարմիր թե-
քի պէս անցնում է անցողական պաՀբ ^ 
երբեմն մի պաՀ ճառագում է յոյսբ^ ՛Ա-
՛՛ք ա խամրում, մարդը հ՛ուզակն է ընկեի 
դուրս գալ *ի կարողանում, մնացել են 
օրերր , օրերի մ է 9 ճակատագրական օրը։ 
Ա՛Լ խօսքով՝ ճշմարտութեան պաՀը^ ո– 
րը ոչ այլ ինչ է , եթէ ոչ մէկ Հանգոյցը 
«աքորական օրերիդ որը սակայն անխա– 

ւոսփեքի է , Հհ տեւ արար եւ * վախճանա-
կան ու ողբերգական % Ուզում եմ ասե–, 
որ մերը դատապարտուած սերունդն է, 
որին պա կաս ո է մ Է ահս լականը , գաղա-
փարականն ու երազը է թօշնած արարած– 
ների բանակը, որի գլխին Դամոկլեան 
սարի պէս կանգնած է միջուկային ար– 
Հաւ իրքի սպառնալիքը: Այս բոլորով 
Հանդերձ, «Անծանօթ– հոգիներ» գրքի 
մէջ աո/չայ կ նաեւ սփիւււքեան իրակա– 
նոլթիւնը , գոնէ 60ական թուականէ՛երի 
էՆրիլնարամ իրականութիւնը, երբ բա-
ցարձակ կղզի ակի Էր վերածուել Հայ 
ւէարդր | 41գիմաք այստեղ ու այնտեղ Հա– 
«ա քուել , խն^ոյք են անում: Այն օրերին 
ԱրմԷնը մէակ Տաքն էր Հա/իֆաքսում , 
թէեւ վււտաՀ չեմ, թէ այսօրուայ աենդա– 
Հար ժխորի ւք^ պակաս չեն մենաւոր 
(Լլւմէններըւ իմ մտասեւ եռումը միշտ է՝ 
եղել է ան Հա ար ել նրա միջոցով Հաւա-
քականը , միչա մասնաւորը ել նրա կեան-
քի ճիչը , որը եթէ Համոզիչ է , ապա ար-
ձագանգն է ըեդՀանրու թեան % 

ճիշդ էք ւ ինձ Հմայում է ժամանա– 
կային պաՀըւ որը նոյնիսկ երբեմն դառ-
նում է մի յաճախանք, այն աստիճան, 
որ այլեւս ամբողջ մի կեանք բիւր ե ղա– 
նայէ Է մի սլաՀի մէջ, տագնապալի պա– 
Հի մՀջ, ուր այլեւս մերկ է մարդը, ան– 
շպար , անքազքենի , ուստի եւ՝ անսուտ է 
Գրական թեքն իքի ու նաեւ աշխարՀ ըն-
կալման Հարց Է , միակ ձելն Է , որով փոր-
ձում եմ Հաղորգակցել, ուրիշ կերպ չը– 
գիտեմ, չեմ ուզեցել փորձել յ Այս տարրը 
Սէկնբախ Է յատկապէս իմ պաամուածք– 
նԼլւի նսր ժողովածուի մ ԷՀ, տակաւին 
անտիպ , ուր մտասեւեռում կայ էական 
լարումը դբսեւորել առօրեայ երեւոյթներ 

ւ–ի ՀՀԻ 

Փ Տէր գրակՕութհան մէյ կենդանի 
ներկայութիւն է ամերիկեան շրջապատը: 
Ձեզ կանխող այլ ամերիկահայ արձակա-
գիրի մը՝ Համաստեղի հետ փոքր րսպդա– 
սաւթիւն մը կատարելով կը տեսնենք, որ 
մինչ Համաստեղի հերոսները Ամերիկա 
նստած հայրենիք կ՚երագեն, այգ երկրով 
կ՚ապրին, յաՏախ չտեսնելով շրջապատը, 
ձեր տիպարները , հակաւակ իրենց ա8– 
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հատական կամ հաւաքական հարցերում, 
շաղուած են ամերիկեան շրջապատին հետ, 
կ՚ապրին գսւյն։ Աւելի՛ն՛ օտարը այլեւս 
ժխտական կերպար չէ, ինչպէս, օրինակ, 
ֆրանսահայ արձակագիրներուն մօտ ֆը– 
րանսսւցին (Շուշանէան, Շահնոլր, եւն՛), 
այսինքն՛՛ հայոլ-օտարի յարարերութփւ– 
նը սեւի-ճերմակի շեմային մէջ չեն դիտ– 
ւիր։ Այս կեցուածքը, ինքնին, տիիսւքա– 
հայ իրտկանոՆթեան մէջ տարրեր հան-
գը րռլան չէ*ք նկատեր: 

— Այ» , ն ո ր Հանգրուան ու, նաեւ, 
գուցէ ինքնուրո յն անհատականութեան 
սկիզբը ։ Սփիւռքը թէեւ իր նիլթեզէն ու 
Հոգեղէն լարերով կապուած է Ս՛այր Հա յ– 
ր են իքին՝ նրանից սա ան ալով իր գիտակ-
ցական գո յոլթեան ու պաա մական առա-
քելութեան աւիշը, այգոլՀանգերձ, Հե– 
արզհետէ, անկախ իր կամքի, վեր է ած– 
ւում մի անկախ միաւորի՝ անօրինելով 
իր սեփական կեանքը ըսա ա եղա կան պա 
մ անների • Այս իրողութիւնը ինձ ալելի 
-պար զոլեց «Ադամի գիրքը» գրելուց յե-
տոյ, երբ կեանքը Հետելեց արուեստին յ 

Ինչպէս գիտէք , ես Սփիւռքի ծը– 
Նունգ եմ, աւելի սփիւռքաՀայ, քան 
պարս կա Հ այ կամ ամեբիկաՀայ֊. Սփիւռ-
քիդ զատ այլ աշխարհ չգիտեմ եւ, իր 
բոլոր Հակասականութիւններով, ինձ 
Հարազատ եմ զգում Սփիւռքի ճամբա– 
ներում, երբեմն նոյնիսկ ինձ զգալով 
աշխարհաքաղաքացի , Այս լ ա " լ է% թէ 
վատ, չգիտեմ–. Միայն այն գիտեմ, որ 
մենք կա մ ուր լ ենք Հանդիսանում Անա-
պատի Սերունդին ել նորագոյն Սփիւռքի 
մԻՐ՛– , մի ահագին առաքելութիւն , որ 
իրականութիւնը դբել է մեր ուսերին է 
Բնական Էր ու, պատիւ իրեն, որ հա– 
մաս տեղը Ամերիկա նստած Երկիրը ե ր ֊ 
Ղե91 Ես Հիացմունք ունեմ Համաստեղի 

նգակից գրիչների ՀանգԷպ, որ իրենց 
գործերում վերակերտեցին Հայրենի ծր– 
խանը՝ այդ թանկագին աւանդը թող-
նելով Հայ գրականութեան։ Ես չեմ կա-
րող երգել Երկիրը, որովհետեւ կենսա-
փորձը չունեմ ։ իմ գի տա դա շար աշխարհն 
Հ եւ, տուեալ դէպք ում, Ամերիկան, ուր 
ապրել եմ կեանքիս մեծ մասը՝1 իլրա– 

ցընելով երկիրն Ու Ժողովրդին, որպէս 
է Պլուրիրուս Ունում, երբեմն որպէս 
երկկենցաղ մի էակ , մերթ գալաբուելով 
երկուութեան անվերի փապուղինելրւմ, 
սակայն միչա գիտակ տանտէր իս իրա^ 
»ունքին, ուստի եւ՝ զերծ անհատական 
կամ ազգային ինքնանուաստացման ԸԳ" 
գաց ումից ։ 

Յաճախ Հիւրընկալ ժողովուրդը չէ, 
որ խորթ է մեր նկատմամբ, այ/ մենք 
ենք, որ խորթ ենք զգում մեզ Հիւրընկալ 
երկբում : Հյատ վստաՀ եմ, որ այսօրոլայ 
ֆրանսաՀայ գրողները ձՀա յու—օաարի 
յարաբերութեան սեւի—ճերմակի՚ձ Շահ– 
նուր—Հթուշանեան երբեմնի բովից անցած՝ 
իրենց մասն են Համարում Ֆրանսիայի 
Համայնքի , միաժամանակ ծառայելով 
Հա, դրականութեան: Այլ խօսքով^ Հա-
սել է Սփիւռքը թէ՛ որպէս Հոգեբանու-
թիւն եւ թէ որպէս ամբողջականաթիւն տ 
Իբր մասնիկը այդ ամբողքականութեան , 
ես փորձում եմ արտացոլել այս իրա-
կանութիւնը, անկախ այն Հանգաման-
քէ 9 > թէ գրակա՛՛ն է երեւոյթը, թէ բա-
ցասական, որովՀեեւ, ըստ իա, արուես-
տի նպատակը բարոյախօսութիւն չէ , չի 
կարող լինել, եթէ քանում է Հասնել 
ճշմարտութեան ակունքին յ 

Ի վերջոյ, սփիւռքաՀայ գրականու-
թիւնը սփիւռքաՀայ կեանքը պիտի ար-
տացոլի , մեր արդի վերիվայրումները, 
մ եր անհատական ու Հաւաքական տագ-
նապները , սերնդափոխութեան Հարցը , 
Հայապահպանման մշտառկա յ թնճուկը, 
տւանգութիւնների տեղատուութիւնը , 
բարքերի ու սովորութիւնների յեղա– 
շըր Հումը, նոր մարգը, բաղմաքաղաքա– 
ցի Հայը, որը տառապում է տնտեսա-
կան յենակի կառուցման եւ ցեղի ձայնի 
գնալով նուաղող արձագանգներին մի– 
չել . Ահա այն բեմահարթակը , Որի վրայ 
փորձում եմ շունչ պաբգեւել իմ տիպար-
ներին, բնականաբար, երեւոյթները իմ 
տնՀատական պրիսմակից քամելով է 

Բարեբախտաբար , սփիւռքաՀայ ինք-
նութեան Հարցը եթէ տակաւին չի ողո-
՛լել մեր գրական ճիգերը, գոնկ նկատելի 
է այս նոր տիպարի կերտման նկատմամբ 
օրէցօր աճող գիտակցութիւնը, իմ արա-



* է Լ Գ Ի Ն 8 

ծը լոկ Նախափորձեր են ա յգ ուղղու– 
թեամր : 

Փ Վէրի ակնարկութիւնը նկատի ու-
նենալով հանդերձ, իրրեւ հեղինակային 
դիրքորոշում, որոշ տատանում զգալի է 
ձեր աոաջին հատորներուն մէջ: Մինչ 
«կարթագէնի ղուս արը* երբեմն հայերէ– 
նով դրուած ամերիկեան վէպ մը կը թոլի 
ըլլալ (որուն միայն մէկ կերպարը հայ 
է ) , հՆ"Բ ա շխարՀի Հին սերմնացանները» 
հայ տիպարներ կը բերեն, որոնք կարծէք 
կը վախնան իրենց պատեանէն դուրս գա-
լու : Հասարին սկզբնաւորութեան1 յսաա– 
ջսւբանի փոխարէն ձեր նոթը դիրքորոշու-
մի դժուարութիւն մը կը մատնէ։ Ամէն 
պարագայի, նշուած երկու պարագաներն 
ալ ծայրայեղ կեցուածքներ են* այսինԱ 
քըն՝ տեղ մը հեղինակը ամրողջութեամր 
«դուրս» կը գտնուի, այլուր՝ գրեթէ ամ-
բողջ ոլթեսւմր «ներս» քաշուած։ ինչո՛՛ւ 
այս երկու հակադիր դիրքորոշումները» 
մինչդեո, նախապէս, այդ տարրերուն 
միջեւ հաւասարակշռութիւնը տեսանելի 
է, ինչպէս պիտի տեսնուի աւելի ուշ 
( « Մ ի ք ն ա ր ա ր * ո ւ «Աղամի գիրքը») > Ինչ-
պէ՞ս կը բացատրէք այս երկու տարբեր 
կեցուածքները: 

— Այո՛ , տարբեր են այգ երկու գըր– 
քերը | արդիւնքը Հեղինակի տարբեր նը– 
պա աա կա դրումների , որոնք զուգահեռ, 
ընթանում են նրա ներաշխարհի քար ան– 
ձաւՆերում է «կարթագէնի դուստրը» ար– 
է֊եսաի գործ Է, արտաքնապէս տախտա-
կամած ունենալով Վիեթնամի պատե-
րազմը, իսկ ներքուստ՝ սպառողական 
Հասարակարգերին սպառնացող անխու-
սափելի փլուզումը, երբ յանուն չաՀոյթի 
շուկայաՀանլում են երկրի նիւթական 
«լ բարոյական բոլոր Հարստութիւնները 
քաղաքները վերածելով կարթագէնեան 
աւ երակոյտերի % Այսօրուայ Նիւ Եորքը 
արդէն այդ ընթացքի մէք է, եթէ աՎեւը 
չառնուի վի՛թխարի վատնումի» Անհատ-
ների կեանքերից առաւել այգ վէպում 
խտացուած են խորհրդապաշտական 
բազմաթիւ. պաՀեբ ու պատկերներ, որոնք 
Համադրուելով դառնում են ահազանգ է 

Փրկութիւնը Ալմիրան է, գթառատ Հո-
գին , որը իր ամէն քայլին մի կաթիլ 
մարդկութիւն է ցանում, մի կերպ փըր– 
կելու մարդկութեան ծաղիկը • Ես ակա– 
մ ա յից անցայ վէպի վերլուծման, որը 
մեր նպատակը չէ, յատկապէս անյարիր 
Հեղինակին , ոեւէ Հեղինակի ; 

Ուրեմն, «կարթագէնի դուստրը» 
դուրս է աղգային որեւէ սահմանափւս– 
կումից՝ ենթահող ունենալով արդի քա-
ղաքակրթութիւնը է Այն կարող Էր գըբ~ 
ւած լինել անդ լեր Էն , Ֆրանսերէն կամ 
ռուսերէն ւ Սակայն որովհետեւ Հայերէն 
է գրուած, ապա պատկանում է Հայ գք" 
րականութեան, եթէ նոյնիսկ վէպի մէք 
Հանդէս է գալիս միայն մէկ Հայ տիպար ւ 
Ա ոլրեանը շատ գիւրութեամբ կարող էր 
Սմիթ կամ Սերմ– լինել, ոչինչ չէր փոխ– 
ւ ի: Աւելի շուտ , ա յն գրուել է յանուն 
գրականութեան * 

Յեղինակային որեւէ դիրքորոշում 
չեմ տեսնում առաքինի ել «Նոր աշխար-
հի հին սերմնացանները» Հատորի միքևւ, 
ա յն առում ով, որ միտումնալոր Հեռա-
ցում ֊ու մօտեցում չկա յ Հայ իրողու-
թեան նկատմամբ % կայ Հեղինակը, որը 
«՛Սոր աշխսւրհի հին սերմնացանները,> 
գրքով քանացել Է իր արեան տուրքը տալ 
Սփիւռքի աո֊աքին սերունդին | որը Հո-
գին Եր կրում թողած՝ սեղմուել Էր իր 
պատեանի մէք, օտար ափերում՝ վերա-
դաոՅւաչու կարօտը այլեւա պղտոր ուա ծ 
աչքերի մէք է Այդպէս էլ ասուած է Նե-
րածականի մէք, ամբողք գրքի մէք։ Ես 
միանգամայն Հաշտ եմ այս երկու ԳԸՐ~ 
քերի Հետ, գտնելով, որ նրանցից իւրա-
քանչիւրը արտայայտութիւնն է տուեալ 
պահի ներքին գրսեւորման է 

Կայ նաեւ մի այլ Հանգամանք։ Ըն՛է» 
հանրապէս քանում եմ խուսափել թեմա-
տիկ նոյն Նիւթերից ու կառոյցի %ոյ% 
կաղապարներից տ Այգպիսով վերանորոգ– 
ւում եմ, երբեմն նո յնիսկ խռովելով 
յղկուած ա թե ան նշաններ ցուցաբերող 
ոճից, վախենալով, որ շատ մշակուելու 
գէպքում կարող է անքակտելի սքեմ 
դառնալ, ՀետզՀետէ խեղդելով ինձէ Եւ 
այս՝ Հաւատարիմ փորձնականութեան իմ 
սկզբնական Հանգանակի, միշտ փորձե-
լով, խիզախելով, Հոգ լէ, թէ եղած-չե– 



ք՝ Ա 1֊ Ի % 

զած մեր մի բուռ, գրաքննադատները 
ափիբերան մնան կայարանի աՎեւ, երբ 
գնացքը վաղուց գնացել է։ 

՚եԻԲԻս չեղ՛՛՛եցի ւ Բայց ոչ չաա ։ 
Համաձայն եմ ձեզ, որ զգալի տարբերու-
թիւն կայ այգ երկու գրքերի միչել, սա-
կայն ոչ տատանում, ոչ Հգրսից» «.ներս» 
գալու ցեղաՀոզե բանական պաՀան^Հ Պար-
զապէս է օդափոխութեան գնացինք։ Ար-
դէն կռաՀե/ էբւ որ ես դասական չեմ յ 
Հետեւարար , ինչպէոս ակնկալել փորձ– 
նապաչտից դա ՛՛ական Հիմունքների <4՝. 
տեւողականութիւն , երբ նոյնը չեմ ա– 
կընկալամ ձհզանից , որ արդիապաշտ 
բանաստեղծ էք* Այլ կերպ ասած* ես 
քնձ չեմ կարողանում տեղաւորել որեւէ 
տեղ ՚ երբ տեղաւոր ուած լինեմ , կը ն շա-
՛հ ակ ի այեւս անելիք չունեմ , որ ասելիք»» 
ասել եմ , ինչպէս Սե րվանտես ը, Գոսաո– 
եւսեինՏ ինչպէս Ֆոքնըրը է 

Փ Որոշ վերացականութիւն մը ըգ– 
գալի Է ձեր գործերուն մէջ, ասոր կող-
քին՝ այլաբանական տարրը յաճախ կ՚ա-
ռանձնանայ • Օրինակ՝ «.Աքսոր» պաամը– 
ւսւծքին մէջ փոթորկած ծովը կամ «Աթա– 
լայայա»յի փոթորիկը։ ՚ՆՈյնիսկ ՀէԳղեա– 
կրգ որոշ վերացականութեան մէջ կը զար-
գանայ : Իսկ երբեմն՝ ժամանակէն ու տա– 
րսւծութենէն դուրս տարողութիւն մը կը 
<րյան ձեր հերոսները, ինչպէս Վահէ Վա-
հան հանը Հայաստանի մէջ (*Մի մարդ ել 
երկու շիրիմ–»), կամ էմփայր Սթէ յթ երկ-
նաքերի տանիքին վրայ Հրանգի եւ Սո-
նայի միջեւ ստեղծուած մթնոլորտը 
(«Փայտէ նժոյգը») , Այլուր1 «Միքնա -
բար » կ ա մ «Հինգ Հոգի կորոնադոյոլմ» 
ձեւի պատմոլածքներուն մէջ կ՚ընդգծով» 
աղաբանական տարրը։ *լ,սփ՝ կարապեն– 
ցի համար ի՞նչ կը նշանակէ ժամանակէն 
ու տարածութենէն դուրս այս վայրը կամ 
մթնոլորտը, ապա՝ ինչո՞ւ այս կեդրոնսւ-
ցումը այլաբանականին վրայ : 

Ինձ ուղղակի Հմայում է նիւթա-
կան գոյականի »«. վերացական գոյակա-
նի զուգակցուիլը, այն պաՀը է երր 

անչդւձչ առարկան սկսում է շնչել, կեր-
պարանափոխով : ինչպէս կեանքում, 
այնպէս էլ արուեստի մէշ ամենածինէ 

ու ամենախոր անկ պաՀերլւ այն վայր-
կեաններն են , երբ իրականին մևրուած է 
բնազանցականը : Ա՝եր լալագոյն ապ– 
րա ւՐները մի—մի բեկորներ են այդ ակըե– 
թարթային փորձառութեան, որոնք ան-
բացատրելի ւինելով Հանդերձ , անմար 
կրակի պէս վառւում են մեր ենթադի– 
աակէյա թեան քուրայումդ ԿԷ%ելովՏ ո– 
շըեչացնելով , աստուածացնելով մ եզ , 
նման աստեղազարդ գիշերին, երբ մեր 
ընկալած տիեզերքի թալալումն ենք դի-
տում : Եււ Չանա մ եմ բռնել այղ սլաՀն ու 
սառեցնել^ սառեցնելուց յետոյ ընդար-
ձակել, այնքան , մինչել որ նիւթն ու 
խո Հր ձոլլաեն իրար , դառնալով ամ– 
րողֆութիւ% ^ որը իմ Հասկացած իրա-
կանա թիւնն Է ել, որին, պայմանական 
նօրէն վերացականութիւն բնութագրումն 
ենք տալիս ։ 

Փասաօրէն , եղածը ոսպնեակի Հարց 
է , իրերը լարում ի տարբեր ասաիճաննե– 
րից արձանագրելու արար, երբեմ՛ն այն-
քան լայն տրամագծով , որ իր ական ու– 
թիւնբ սկսում է ճչալ , ի"կ երբեմն է/ 
քող քաշելով ոսպՆեակի առֆել՝ միգա-
մած մթնոլորտի միէից քարաէսագրե է ու 
երեւոյթներըյ Նոյնն Է բնութեան Հետ։ 
Ես լոկ ընղ օրինակում եմ բնութեան խոր– 
Հըրգաւոր խաղերը , այն աարբերութեամբ 
սակայն , որ այդ արարքի ընթացքում ա– 
կանՀալուբ եմ իմ կենսափորձի արձա-
գանգն երին , ներառեալ այն գիտակցու-
թիւնը , թէ մարդկա թեան ողէ մշակոյթն 
ու քաղաքակրթութիւնը Հիմնուած է երկ-
րի, ուստի եւ՝ արեդակնային Համակար-
գութեան ձգողական ուժի օրէնքի վրայ ւ 
Այո քանը , աւելի Հեռուները չգնալու. Հա-
մ ար : 

Ինչ վերաբերում է ա յլ ա բանական 
տարրին , ապա դրական ու դիցաբանա-
կան Հնարքներից առա, ել՝ ապաւինում 
եմ ծէոին, Համոզուած լի՛նելով, որ 
Աանքր մի անվերշ ծ ի սակ աաա բութ իլն 
կ , առ –>ր հա յ բարե։ ից սկսաՆ մինչե,. 
թաղմանական արարողոլթի, նր , մի կերպ 
տանկի դարձնելու Համար գոյութեան 
կենդանական տաղաակը ե, քիչ թէ շատ 
իմաստ պարգեւելու մեր անցողական եր-
թին ։ Այլ խօսքով՝ մարդը եկ է, , խորՀըր– 
ղանշաննեբով ու ծէսերով լցրել է կետն֊ 
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ՔԸ.1 երբ Ժ Հասկացել - եւ յաճախ չի 
Հասկանա մ — ապա կառչել է խորհրդա-Հ 
պալէՈա-թեան ՚. Ես ընկել եմ այգ երկուսի 
արանքում ել, որովհետեւ յաճախ Էգի– 
ս։եմ, ուստի՝ սուզւա-մ եմ ենթագիտակ– 
ցութեան մինչ այգ չհպոլած Հոսանք-
ներում , ուր իրականը աւելի Հասանելի 
ԷՀ ինքնամատոյց , երբեմն նոյնիսկ յըս– 
աս՚կ » Այ գա եղից Էլ ծակ, որպէս կեան-
քի ու մաՀուան մշտանորոգ աւաղանը, 
չարն ու բարին , բարեկամն ու թշնամին , 
սիրուհին ու դժխոլՀինւ Որպէս վկան ՛. 
Հին գասական ձեւ է , որ միշտ գործած-
՛՜ել է 1 բնորոշելու Համար ենթակա ի 
ներաշխարհը Հոմերոսից սկսած մինշեւ 
Հէմինգուէյ ; Ինձ մօտ ծովը նաեւ գոյու-
Թենական պայքարի խորհրգանիշն է, 
քամիւական անյոյս ու սակայն աննա-
հանջ մաքառումի կենսասեւեռումը , Հոգ 

թէ Ա ի դի փոս ի ուսերին այլեւս ծան-
րացած է աշխարՀի բեռը՛, Ծովը նաեւ 
կիրք է ՚– ՊատաՀականութեան արդիւնք 
՛է՝, "I՛ փոթ"ՐէԿԷ ժամանակ, երբ վերա-
հաս է արհաւիրքը , իմ տիպարները յա-
Շախ սեռային յարաբերութիւն են ունե-
նում՝ մի կերպ վերանորոգելու ապրե ո, 
ուխտը Տ Զգիաենք թէ ի՞նչ պիտի ծնի 
հովը–. Ուրեմն, այն ինչ երեւութապէս 
վերացական ու այլաբանական է թւում, 
խորքո՛ւմ շաղա խո լա ծ է կարծր իր ակա– 
նսւթեամբ։ իսկ երբեմն էլ ճիչդ Հակա-
ռակը է Երկ"ւ դէպքում էլ շարունակ– 
ւ ի ւմ է ծէսը։ 

Գալով ժամանակին Ու տարած ու՜ 
թեանը, ձեր մատնանշած պատմուածք– 
ներում ել իմ մի չարք այլ գործերում 
առկա յ են ժամանակի Հասկացողութեան 
երկու սլաքներ I Համացոյցի ժամանակը–. 
Ել, այսպէս ասած՝ տիեզերային ժամա-
նակը , որը սահման չունի, կարգ ու կա–՛ 

չունի , իրագրութիւնները լողում են 
առանց նախատես ուած օրէնքի, ուր անց– 
ևալ^ ներկայ ու ապառնի խառնուած են 
իրար Հ տարերային , քաոսային , ինչպէս 
կեանքն ու իրադրութիւնները, մինչեւ 
որ զալիս է արուեստը սահման ու կա-
ղապար դնելու , շրքանակի մէք առնե՚ու 
սկիզբն ու վերքը, ուստի ել պաստառի 
մէք րիւրեղքսցած պահը, գրքերի մէ1 
կուտակուած բառերը, կամ քարացած 

արձանը յ Գրականութեան դէպքում , վէ– 
պր | պատմուածքն ու բանաստեղծու– 
թիւնը այնքան շեն վերստձղծու մ կեան-
քը, որքան կերտում մեր երազած իրա-
կան ու թիւնը : Տիեզերային այս ճօճանակր 
ինձ պատեհութիւն է տալիս սանձաբձակօ-
րէն թավւանցելոլ իմ տիպարների ներքին 
անձաւնԼրի խորքերը, շարժելու մինչ 
այդ անթափանց տիղմերը, երեւան բե-
րելու ա յն՝ ինչ միշտ կար ել որին ան-
գիտակ էին իրենք . Արարքը տեղի է ու-
նենում մեծ մասամբ ենթագիտակցական 
՝»ոււքի միքոլով, երկվայրկեանի ընթաց-
վաւմ կամրքելով անցեալն ու ապագան հ 
ապրէ,ով ա՛յն՚ ինչ եղել էր, ա՛յն1 ինչ 
է՝, եւ ա՛յն՝ ինչ պիտի լինի՛. Այսպիսով , 
տիպարը թաքնուելու տեղ չունի > Հան-
դէս է գալիս արտա րնա–.՚՚էս ու ներքնա-
պէս միանգամա –ն մերկ–. Գիտեմ , որ վյՀ– 
ա ան դա լոր թեքնիք էւ Ոմանք կարող են 
զառանցանքի վերաղռել, ոմանք շփոթ 1։ 
մաանուել, սակայն ահազանգի պէաք 
չկ՚Հ՚յ տ Ամէն մարգ օրական բազմաթիւ 
անգամներ ենթագիտակցական նմ՛ան 
ճա էս լ;՛ սնքներ է ունենում՝ ինչ-ինչ բա-
ների վերագրե-ով փորձոէ թիւնը։ Բա-
նաստեղծութիւնը , որը խօսքի ամենա– 
բիւրեղացած կառոյցն Է , ոչ այլ ինչ Է , 
եթէ ոչ ենթագիտակցական ճախր րքի" 
քա յին մէաւորից մինշեւ տիեզերային 
ւ՚/նհու նա թիւնը: 

Վձրդնենք «Հինգ հոգի կոբոԱադօ– 
յոէմ» պատմոււսծքը Հ Բացատրութիւն 
չՀ , ,,ր պիտի տամ, այլ Հարցադրում, 
որովհետև։ ինձ Էլ հետաքրքրում Է հար– 
՚ ը՚. Գոյութիւն ունի՞՛ կորոնագօ անապա-
տային կայարանը՛. Ե՞րբ Է աեղի ունե-
նում գործողութիւնը. Ո"վ Է մ ոլորուած 
ճամբորդը, ո՞վ Է ԷմմանուԷլ Աանտիա– 
գոն, Քւսւբոյյւ, Րրէնթը, Վանեսան ։ Ի՛՛նչ 
գօրծ ունեն կորոնսպուում ւ Գնացքի" են 
սպասում, թէ այլ բանիտ Գնացքը պիտի 
գա՛յ է Ինչո՛՛ւ պատի Ժամ ագոյց ի սլաք– 
ներր չեն շարժէ ոէ մ է Նախախնամու-
թեան վերագրել ճամբորդի եզերական 
վախճանը ՛. Զա՞րը յագթեց, եթէ այո՝ 
ինչո՛՛ւ։ Իրակա՞ն է գէսքՔԸ, թն բնա-
զանցական։ Ջլինի* ժամանակը կանգ է 
առել կորոնազոյում, 0> ժամանակը* 
Ջգիաեմ ւ Ջգիաենք ։ Ը"Ա> երեւոյթէն, 
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պաամուածքը աւա րտուե լուց յետոյ տա-
կաւին շարունակւում է, այդպէս ասա-
ցին ոմանք, Ամէն պարագայի,, ա ակում 
մնում է փորձառու թիւնը% ոբը^ յոյս ու-
նեմ, մտանել է տալիս ընթերցողին ը"– 
տեդեագորհական արարքի անհեթեթու-
թեան ու հրաաապաթեան մասին (Սան– 
աոիագոն Հրիսաոսի գլոէ-խը. Քանդակե– 
քիս) , մւսրղկային յարւսբերութիւնների 
մասին, նոր Հորիզոնների հարաւի մա-
սին, չար իքի յալիտենական ներկայու-
թեան մասին , սիրոյ ու սպասումի մա-
սին , ^աւք միգուցէ մարդկային յաւերժ 
երազների մասին, ժ՛ամանակի մասին՛. 

ամանակը, որը թերելԱ այնքան արադ 
է ընթացել, որ թուացել է անշարժ ու 
անժամանակ ւ 

հ վերջոյ , մտածում ու զգացում 
նոյն բանն են մէ^տեզու մ ունենա լուի 
քզերի ու զգայարանների ցանցերը : Ար-
ւեսաի որեւէ գործ այս Համակարգերի 
միջոցով Հասնում է ուղեղին, որը ար-
ձանագրում է եղելութիւնը, առանց 
պատգամի , առանց տարրալուծման ւ 
Տետոյ է , որ մեր նախկին փորձառու– 
թիսննԼրի ՛քրայ Հիմնուած՝ սկսում ենք 
բաղդատութեան գնել մեր ամբարած 
փաստերը, յանգելով որոչ եզրակացու-
թեան տ Հետեւաբար , արու եսաի անմի-
ջական նպատակը պատգամը չէ , այլ ա– 
նէականից էականը ստեղծելը, յանուն 
արարի , յանուն ստեղծագործական ըն-
թացակարգի ՚, Ուրեմն, Հակադրական կը 
լինի անպատճառ իմաստ որոնելը կամ 
բարոյական կոուաններ փնտռելը, երբ 
ճշմաբիս, արուեստի որեւէ գործ պար^ 
տագրում է իր ուրոյն իմ աս ան ու իր ո,– 
է՚ոյն բարոյականը յ 

փ Այս մթնոլորտին մէջ՝ կսւրապե(Լ 
ցի կին տիպարը եւս որոշ իյորհրդտւո– 
րութեամբ կը յայտնափ։ ճակատագրա-
կան կինն է սւն՝ խորհրդաւոր անցեալով 
ու մոգական ագդեցութեամբ: նկատի ու– 
նինք ՍվմիրաԱ («Հարթագէնի դուստրը») , 
Դարիան ^Աքսորը») կամ թիանան («Գըզ– 
եակբ%\ ։ Ընդհսւնրապէս մնայուն յարա-
բերութիւն մը չենք տեսներ ձեր հերոս-
ներուն եւ հերոսոԼհինհրուէ* միջեւ։ Այս 

տիպարները կարծէք շրջան մը պիտի 
հանդիպին ու անցնին։ Սիլվան օտարա-
ցած պիտի գգայ իր ամուսինէն (<Րւշա– 
ցած ալբաաըոս ը,»), Զելդան մահանայ 
(«Ադամի դիրքր») , Ալմիրան պիտի տա– 
ոապի իր տարրեր ձեւի սէրերուն միջեւ 
եւ վերջնականապէս բաժնուի անոնցմէ 
(«կարթադէնի դուստրը*) պսււոկաՕելու. 
համար աււանձին ոչ ոքի։ Օրինակները 
կարելի է երկարել։ Մարդու եւ կնոջ 
միջեւ մնայուն յարաբերութիւն մը արդ-
եօք այլեւս անկարելի" կը նկատէք: 

Դուք լաւագոյնս բնորոշեցիք կը– 
IաԸ տիպարը իմ գործերում, թէեւ իմ 
պատմուածքների վերջին ու տակաւին 
անտիպ ժողովածուի մէՀ կինը Հանդէս է 
դալիս նուաղ ճակատագրական ու., կաբե-
լի է ասել, առարկայական Հանդերձան-
քով : Ըստ երեւոյթին, ճանաչման Հոլո– 
վոյթը չարոլնակւում է : էքակայն այգ 
մասին չէ ձեր իւօսքը է 

Այսպէս մօտենանք Հարցին է կեանքի 
մէ^ սիրոյ պաՀեր կան է ժամանակի Հատ–, 
լածներ ( երբ բնախօսական, Հոգեբանա-
կան , ընկերային ու ինչ-ինչ այլ ազդակ-
ների բերումով, որոնք երկարելով մեղ 
մինչե լ Ֆրո յդ կը տանեն , պայթում է 
Հրաբուխը Հուր ու լաւայ ցանելով էոբս 
դին , կրկին մարելով, սառելով, վերըս– 
տին ժայթքելու ընդերքային պոռթկոլ~ 
մււվւ Իմ ոսպնեակը կանգ է առնում կեն" 
ղանի Հրաբուխի վրայ, երբ եււում է 
խառնարանը, խուսափելով անխուսափե-
լի սառումից , Այդ պաՀերին՝ կինը, ըստ 
իս, իր գոյութեան գագաթնակէտին է 
ւք ան լ ում՝ բացելով իր ներքին էութիւնը , 
"ՐՐ ուժեղ է , խորՀրգաւոր , կենսալի , 
մալական ու ճակատագրական ւ Հակասա*» 
կան, Եթէ դի տապակին չփակոլի, ապա 
կը բա ցոլի մի նոր աշխարՀ , ուր ՀետզՀե– 
տէ սպիտակող կրակի Հանգս յն, զգաց-
մունքների խուրձի վրայ պիտի նստեն 
կենակցութիւնը, ամուսնական փոխ յ ա ֊ 
ւ՚աբերոլթիլնները, ընտանեկան պար– 
տականոլթիլնները^ ընտելութիւնն Ու սի-
րոյ սովորութիւնը ւ Այստեղ գործ ունենք 
մրափող լեբան Հետ, որը Հարուստ շաե– 
մարան է վիպասանի Համար, Ես այղ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ շ ժ Եգ 



9 

տակաւին չեմ փորձել, որովհետեւ, ներ-
դում ծալապատիկ նստած գո յա պաշտը 
թոյլ չի աո լել : 

ԱՀա թատերաբեմը իմ Հերոսուհիներ 
րի , որոնք մասամբ իրական են, մասամբ 
իդէալականացուած, մինչեւ, որ Հանդէս 
դայ միւսը, որին չեմ ճանաչոսք։ 

Տետո յ ժամանակի տեւողոլթեամբ 
չէ, որ ես չափում եմ այր—կին յարաբե– 
րոլթիլնների խորութիւնը ։ Դուք նկա-
տած կը լինէք* թէ իրենց տրուած ժա-
մանակամիջոցի ընթացքում որքան արագ 
են ապրում իմ կենտրոնական տիպարնե-
րը, ել այստեղ ապրումը ապրումի՛ է– 
մաստով, որքան Հնարալոր է շուտ լեց/է* 
նել անջրպետը, ՀեւիՀեւ, մոլեգին թա– 
փո՚Դ, որովհետեւ եղածը այս է, որ կայ։ 
էս սիրում եմ յուսալ, որ եթէ Հարցնելու, 
լինէիք Ալ՛ք իրային, Գարիային , Ա ի լվա-
յին , Բիանային կամ Զելդային, նրանք 
պիտ ի պատասխանէին, թէ նախընտրում 
են իրենց վիճակուած– ճակատագիրը, որ 
գոնէ առիթ ունեցան մի պահ բորբոքելու 
թէժ խառնարանը, խանձելու իրենց թե-
ւերը, երբ մեզանից շատերը գլխահակ 
լուռ անցնում են մեծ աօնաՀանդէսի 
մուտքի առ քելից ։ 

Կայ մարդ լինելու ողբերգութիւնը, 
որից խուսափում չկա յ յ Աակա յն խորքին 
մէք ողբերգական դրուագներ ի պատկե-
րումը ինքնանպատակ չքէ, այլ սթափու-
մի աղաղակ է եթէ կ՚ոլզէք, Հրաւէր դէ-
պի կեանքի կրկէ*»ը, մխրճուելու, մաքա-
ռելու , մասնակից դառնալու, եւ, ի Հար-
կին* սպառուելոլ յանուն անկարելի եր ա– 
զին, ինչպէււ պիտի ասէր Աերվանաեսը։ 
Ուղում եմ ասել* գո յո լ թենական յայտա-
րարութիւն է, առնուածն այդ է եղել իմ 
նպատակը տ 

իմաստասէր բարոյագէտի սքեմ չեմ 
ուզում Հագնել, սակայն գտնում եմ, որ 
այր ու կնոք միքեւ Հնարաւոբ է մնայուն 
յարաբերութիւնը, եթէ շարունակ ու ա– 
մէն օր թարմ խունկ լեցուի բուրվառի 
Հէք, ամէն պահը որսլէս Հանդիպման ա– 
ռաքին պահ ւ 

Փ 8աճսվս րրսաւթեսւն կամ յփրտ 
մահերւս. կը հսւնդիպինք ձեր գործերում, 

մասնաւոր արար «(/՝իքնարարգ\ւ մէյ։ ՞ՆԱ– 
կատի Ունինք <ձԱյսօր մի մարդ սպանեցին 
այգում», <ք.Եւ եւս խաղաղութեան ղՏէր 
ազաչեսցուք» կամ «(/2ք<ւ*<սոո(.ւ/՚»ի& Այէօ 
պատմուած՜քներ : Հկարթագէնի դուստրը» 
վէպին հերոսներէն Տէյվիտ Օկլիվի Կըրա– 
սերի աւլուն՝ քհսւլֆի անձնասպանութիւնը 
եւս րիրտ ման մըն է: Հաւանարար ժա-
մանակակից նայ արձակագիրներու մօսւ 
ամէնէն շատ ձեր գրականութեան մէք 
շեշտուած է րրսաւթեան կամ յարձակո– 
դակսւնութեան (օտ^տտւօո) գիծը։ Աեր 
գրականութեան մէյ ուրկէ՛ կը քփփ այս 
երեւոյթը, ամերիկեան իրականութենէ՞ն 
կու գայ, ընդհանրակա՞ն է, ա՛՛յլ• • • 

— Գարիս Հիւանդութիւնն է ։ 
Մենք աչք բացեցինք Հայոց Մեծ Ե— 

զեռն ի եւ Համ աշխարհա յին Առաքին պա-
տերազմի տակաւին չնստած մոխիրների 
տակ 5 Հազիւ կողմնորո շուած երկրա-
գնդի մի պատառի վրայ, եւ դեռ պատա-
նի , ականատես եղանք Համ աշխարհային 
Երկրորդ պատերազմի արհաւիրքին, որը 
փճացրեց մարդկութեան լաւագոյն ար-
գասիքը։ Այգ աշխարհամարտից ի վեր ք 
վերքին Համեմատաբար խաղաղ քառա-
սուն տարիների ընթացքում տեղի են ու-
նեցել աւելի քան 130 պատերազմներ՝ խը– 
լելով աւելի քան 16 միլիոն կեանք։ Այս 
պա Հին անՀաշիւ մարդիկ են կոտորւում 
աշխարՀի տարբեր մասերում բռնկած 41 
պատերազմներում, խռովոլթիլններում 
ու ապստամբութիւնն երում Տ Եւ քառա-
սուն տարի է, ինչ միքոլկային ռումբը 
կախոլած է մնում աշխարՀի գլխին։ 

Պաշտօնական եւ ոչ-պշտօնական ըս– 
պանութիւնը դարձել է առօրեայ ե ր ե ֊ 

լոյթւ 
«Այսօր մի մարդ սպանեցին այգում» 

պատմուածքի նիւթը առնուած է իրական 

գէ՚էՔհ ՝ եՐՐ Այսւնդ"լ,է • ոլւ գէ՜ 
չերին աշխատանքից տուն վերադարձող 
մի երիտասարդ սպասոլՀի բազմիցս դա-
շունահարուեր մի անծանօթի կողքից՝ 
պատոլՀաններից գլուխները դուր» եր-
կարած Հարիւրաւոր ականատեսների ներ-
կայութեան ։ Ես պարտք զգացի Զենովի– 
սի, այղպէս էր զ»<ի անունը, յիշատակը 
յարգել» 
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«է)ւ հա խաղաղութեան գտէր ազա– 
չեսցուք» պատմուածքին տուն տուած 
դէպքը ինձ հետ է պատահել, երբ Պօղոս 
Անապեանի պատուին տրուած ընդունե– 
լոլթիւնից պանդոկ վերադառնալիս , Ա՝ան– 
հաթանի լուսաւոր սրտում երեք ստա-
հակների յարձակ ման թիրախ դարձայւ 
Ափսոս էր ձեռքից տալ նման փորձառու-
թիւնըէ Գրեցի ւ 

«Անտառում» պատմուածքը ապաքա-
ղաքականացած տարբերակն է Ջան Ֆից– 
շերալգ Փենեդիի սպանութեան : Նոյն ան-
հեթեթ արարքը, կենսագրական որոշ զու-
գահեռ գծերով, մի մարդու, որի կո-
րուստը տակաւին սգում եմ է 

«կարթսւգէնի դուստրը» Վէպի աէ՜ 
պա բներից քիալֆի կեանքն ու մահը վե-
րակերտումն Է Սիլվրր Սպրինգի մեր Հա– 
րեւանութեան մէք ապրող մի երիտասար-
դի , որը Վ/՚եթնամի պատերազմից վերա-
դառնալով անձնասպանութիւն գործեց է 

Տեսնո՞ւմ Էք, թէ կեանքն ու վէ՛գը 
որքան զուգընթաց են գնում ։ Նկատեցի՞ ք 
նաել, որ զռՀը միշտ իմ Հերոսն է, թա-
կարդ ո լած արտաքին գործօնների ծու-
ղակում • Հապա Արմէնեանը որն ուզում 
է բանաստեղծութիւն կարդալ ել որ սա-
կայն խորտակւոլմ է Լիբանանի քաղա-
քացիական խառնիճաղանճ պատերազ-
մում է Մենք ծնուեցինք վայրագ աշխար– 
հում ել վայրագութիւնը օրըստօրէ սաստ-
կանում է յ Պետոլթիլններ ու Հասարա-
կարգեր կան այսօր, որոնք կամայական 
րիրտ ուժի վրայ են Հիմնուած՝ իրենց 
Հակակշռի տակ գտնուող եր կիները վե-
րածած լինելով Համատարած բանտերի ։ 
Եթէ ճիշգ է այն տեսութիւնը, որին ես 
հալա տում եմ , թէ արուեստագէտը , ա յս 
դէպքում վիպասանը, է՛ նաեւ պատմա-
բան , ապա նա իր գործերում արտացոլում 
է ժամանակի կենցաղն ու բարքերը, Հա-
սարակական Հոգեբանութիւնն ու քա– 
ղաքա-տն տես ական դրոյթները։ էս քա-
նում եմ Հաւատարիմ մնալ այդ կոչմա-
նը ։ 

Այգոլամենայնիլ ք մեծ հակասակա– 
նբ Ամերիկան Է, որը Համայնապատկերն 
Է իմ գործերի։ Այս խաղաղասէր, օրի-

նապահ , մարդասէր ու երբեմն միամիտ 
ժողովուրդը ունակ է բրտութիլնների, 
բրտոլթեան նոպաների, որոնք յանկարծ 
գլուխ են բարձրացնում ք ասենք, Հիրո– 
չիմայում, Գրեզգէնում կամ ամերիկեան 
որեւէ փողոցում , անակնկալ, ան զսպա-
նակ , յաճախ անմիտ ու խօլական՝ մաՀ 
սփռելով չորս գին : Այս գի^՚Ը ւ Ըստ երե-
ւոյթին, գալիս է երկրի միքին ու արեէյ– 
մըտեան շրք անների նուաճման °քերից , 
երբ Հրացանի փողն Էր °րէնքլլ ։ Պատա-
հականութեան արդիւնք չէ , որ արկածա-
խնդիր աւազակների տիպարները մ աս են 
կազմում ամերիկեան ֆօլկլոր^ : & ւսճա խ 
անտեղի է եղել կարմրամորթ ցեղախըմ– 
բերի սպանդը • Եւ ահա ինքնութիւնն ան– 
յա յտ մ է կը ձեռք է բարձրացնում ու տա-
պալում Ժողովրդի առաքնորդին ։ Արարքը 
մնում է ենթագիտակցութեան ւ/՛^՛ մի 
այլ առիթով, կամ առանց առիթի, կըր– 
կին պայթելոլ : 

Իմ վիպային մ ի քա վայրը չէր կարող 
զերծ մնալ, եթէ Հարազատօրէն պիտի ար– 
տացոլէր իրականոլթիւնը է Գրողը բարո-
յախօս շէ , պէտք չէ լինի , սակայն իր բը– 
նազգներով ու բարոյական չափանի շերով 
նա միշտ զոհի , անիրաւուա ծի կողմն է, 
անկախ իրենից իր գործը դառնալով բա-
րոյական արարք՛. Երբ ես լուսարձակի 
տակ եմ գնում յարձակոզականութեան 
որեւէ քա յլ, նպատակս զոՀը փրկելն է ու 
աղէտի ախտազերծումր , առանց քարուտ 
չութեան ։ Եթէ ցնցում է ընթերցողին ու 
արգահատանք առա քացն ում նրա մէք, ա– 
պա Հասել եմ նպատակիս է Այլ խօսքով 
գործ ունենք մեր բեկուած դարի Հետ | 
ուր քարգոլած Հայելու մէք իրերն ու ե՛-
րեւոյթները այլանդակ կերպարանք են 
ստացել ։ 

9 &եր գրակնութեան մէջ երբեմն 
այն տպաւորութիւնը կ՛ունենանք, որ մեր 
քաղաքակրթութիւնը սնանկութեան ու 
վտանգի սեմին է։ ^Միքնարար» պսւտմը– 
ւսւծքին մէջ մարդկութիւնը դուրս եկած 
է կարծէք հիւլէական ողջակիզումէն լո-
կը փորձէ վերապրիլ... : իսկ երբեմն ձեր 
հերոսները այնպէս կը զգան, որ աշխար– 
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հի վախճանն է ու իրենք միակ վերապ-
րողները («Գղեակը») ։ 1՝նչպէ*ո կը բա-
ցատրէք այո հոգեվիճակը, արդեօք հիմ-
նական մսւսւսեւեււո՞ւմ է ձեզի համար... 

- Օր քան էլ թափառում ենք, նորից 
վերադառնում ենք նոյն կէտին՝ իրագրոլ– 
թիւնների նոյն յարաբոլոբ օղակին, որը 
չերմամիքուկային ռումբն էտ Ինչպիսի՛ 
սլա յ էէ աո. Հեռանկարներ Էին սպասում 
մարդկութեանը, երբ առա Հին անդամ 
ճեղքոլեց ՀիւէԷն , որի աՀռելի ուժը պի-
տի սանձոլէբ , բարի նպատակների օդաա-
գործուէր , լուսաւորէր մոլորակը եւ փո-
խարինէր բնական պալարներին, ոբոնք 
սպառման փուլի մէշ են գտնլում յ Հիւ– 
չէական ոժը պիաի լինէը մարդու բա-
րեկամը ընդմիշտ նրան ձերբազատելով 
կարիքի ճիրաններից յ Նոր դարաշրջան 
պիտի բացուէր։ Այդպէս էլ չեփորուեց : 

Փոխարէն, օբըսաօրէ դիղուեցին մի– 
շուկային ռումբերը խթանելով սպառա-
զինութեան մի աննախընթաց մրցավազք, 
այն աստիճան, որ գոյութիւն ունեցող 
այգ զէնքերի մէկ քառորդը բաւական է 
ի սպառ կործանելու մեր մոլորակը։ Ու 
տակաւին դիզւոլմ են զէնքերը ։ «Միջնա-
րար» պատմոլածքը մի աՀազանդ է այդ 
Հաւատականութեան դէմ % թէեւ միամիտ 
մի աՀազանդ , երբ այն գբոլելուց 14 տա-
րի յետո յ ՀամընդՀանոլր ողջակիզումից 
վերապրելու յոյսը դժոխային Հեգնանք է 
թւոլմ ; Աարսափելին Հենց «Միջնարար» յ* 
գրելու արարքն է : Ուրեմն 5 սրիկաները 
կարողացան ա յգ Հալանականութիւնը 
դրոչմել Հեղինակի մտքումդ ուրեմն , ան-
կարելի մի օր կարող է կաբելի դառնալ է 

ուրեմն , Հոլղեղալուացքի մասնագէտները 
Հասան իրենց նպատակինյ Այսօր, ռազ– 
11 ավարա կան ընգեր կրեայ լուսաւոր խու-
ցերում խօսոլմ են մասնակի Հարուածի 

մասին, 100 միլիոն ղոՀի մասին, 200 մ ի ֊ 
է1*ոն զոՀի մասին , աշխարՀամասերի կոր-
ծանման մասին, որպէս թէ սրուակից 
ղոլրս ճողոպրած Հիւլէական գեւը խքԼա~ 
րւ՚ւթիւն պիաի դնի սելի ու սպիտ ա 
կարմիրի ու կապոյտի միՀեւ։ 

Այլ անկիւնից մօտենալով խնդրին , կը 
տեսնենք, որ «Միջնարար» Հատորի են– 

թաՀողյը ճարտարաբոլեստականացած Հա– 
սարակարգի սրընթաց երախում մոլոր-
լած մ արդն է ( որը շարունակ գո յնզգո յն 
կոճակներ է սեղմում, սակայն չգիտէ 
պատճառը ւ էլեկտրոնիկ կազմածները 
վայրկեանական Հրաչքներ են գործումդ 
մարգը լուսին է իննում, Հաղորդակցում 
աստղերի Հետ, սա կա յն անկարող է Հա-
ղորդակցելու իր Հարեւանի Հետ ւ "Հաղա– 
քա կրթութեան Հիմքը միշտ էլ փիլիսո– 
փայոլթիւնն է եղել, որի վրայ կառուց-
վել են ընկերաբանական ու քաղաքական 
տեսոլթիւնները, մշակութային ոլդղու– 
թիւններն ու տնտեսական այն գործ օննե– 
րը , որոնց Հաւաքաբար արգիւնաբերական 
յառաֆդիմ ութիւն ենք բնորոշում ։ Ար ղի լ– 
նաբհրական յեղա շրջման երրորդ փուլի 
մէջ ենք ու սակայն արդի քաղաքակըր– 
թոլթեանը պակասում է փիլիսոփայական 
ա յն անՀրաժեչտ յենակը , առանց որի ( 

դնացքը անգլուխ ու աննպատակ է 
սուրում, քանդելով իր ճամբին գտնուող 
ղարաւոբ Հանգանակները է Փիլիսոփա յա– 
կան մտքի բացակայութեան Հետեւանքով 
խարխլում են բարոյական չափանիշնե-
րը , այլանգակւոլմ կրօնական Հասկացո– 
դու թիլնները , գոլնա թափլում արուեստի 
նկրտումները յ Ա՚արդը մնում Է մենակ է 

նոյնիսկ անգիտակ, թէ իբ ԼՈլր^, իր 
փայփայած քաղաքակրթութիւնը փլոլգ. 
ման անգո Հանքներից է անցնում տ Այս 
մօտալուտ սնանկութիւնն է, որ ապրում 
են իմ Հերոսները ։ Յատկանշական է նաեւ 
այն փաստը, որ ի Հետեսանս փիլիսո-
փայական կոուանների աղքատութեանդ 
մարդկութիւնը վերադառնում է պաՀպա– 
նողականոլթեան1 Հին փորձն աքաբեբի 
վրա յ գտնելու իր ապաւէնը ։ 

Փ Այլ ձեփ տիպարներու շարքի մը 
եւս կը հանդիպինք ձեր գործերուն մէջ. 
ասոնք մարդիկ են, որոնք նիւթական ո– 
րոշ բարօրութիւն ապահոված ըլլալով, 
այլեւս իրենց ընտանիքին մէջ իսկ աոան-
ձին կը զգան, հաղորդակցութեճէ կտրը– 
սոծ եւ, հետեւաբար, նոր սէրեր ու գըր– 
գիոներ կը փնտււեն: Կամ յանկարծ Տամ-
բու կիսուն կը կանգնի ն եւ հարց կու 
տան, թէ ո՞ւր կ՚երթան, ի՞նչ կ՚ընեն 
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կամ ո՞ւր կ՚սւո-աշնորդէ իրենց հեւասպաո. 
վազքը. • •: Այս կերպարը հաւսւՕարար ձեր 
ամէնէն կայուն կամ յա նախ վերայայտ– 
նըւող տիպարն է։ Ինչպէ՚՚ս պէտք է ըն-
կալել կամ հասկնալ զինք։ Իսկ անկախ 
այս տիպարի րարօր կացութենէն կամ ա– 
կամայ քաղքենիի վերա ծուած վիճակէն, 
այս մէկը, միաժամանակ, միջին տարի-
քի հերոսի տագնապները, անձկութիւնը 
կամ հոզեվինակը չի0 րերեր։ 

— Այս Հարցումը յա րա կցուած է 
նախորդին, այն առումով, որ արդի քա-
ղաքակրթութիւնը մ արդուն ընձեռել է 
նիւթական Հնարաւ որութիւններ , որոնք 
կոււոակուելով նրան պիտի բերէին եր-
ջանկութիւն յ Ար դիւնա րերական մեքե-
նան նրան Համոզել է, որ լայն սպառ– 
ման ապրանքը աս տուած է , յաջողու-
թեան չափանիշ, ինչպէս նաեւ ուժի ու 
Հեղինակութեան գրաւական ։ Նա էլ առել , 
տունը Այրել է ամէն տեսակ իրերով, 
գործիքներով ու առարկաներով, մի քիչ 
խաղացել, ապա գէն է գցել, մոռացել՛. 
Նա անից դուրս գալու պէաք չունի հ Հե– 
ռուսսաացոյցի լուսապաստառը օրուէլեան 
Մեծ Եղբօր պէս նրան կապա մ է աշխար-
Հի Հետ, աշխարՀի այն լարերի Հեաո, ուր 
գեր Հզօր ընկերութիլնները աափակ Հե-
քիաթների միշից նրան ծախում են ա ֊ 
Հագին շտեմարաններում կուտակուած ի-
րենց ան պէտք ապրանքները՛. Նա այնքան 
կլան ուած է դիմացի տուփի մէք տեդի 
ունեցող կեանքով, որ մոռացել է իր սե-
փական կեանքը ւ կնոջ Հետ չի խօսում, 
"Լ Էէ զաւակնեբի։ Մարդկային Հաղոր-
դակցութիւնը կտրուել է՛. Հեռաձայնով 
խօսա մ է մէկի Հետ, որի գէմքը այլեւս 
1֊է յէւոլմ ՝ Գուբս է գալիս կանաչ ար– 
ւ արձանի իր փողոցը՛. Ա՝ արգ֊մարգաս– 
էոան չկայ. Ամէն ոք Թի-Վի է դիտում ՛. 
ճարաՀատ, խօսա մ է դրացու շան Հետ, 
որը մէկ ոտքը բարձրացնելով միզում է 
նրա տաբատի վրայ ։ Առաւօտեան ինքնա-
շարժը նստում, գործի է գնում, երե– 
կոյեան ինքնաշարժը նստած տուն վե-
րադառնում . ճամբին ոչ մի դէպք, ոչ մի 
Հայեացք, կրքերի ու բախման ոչ մի պա– 
տեՀռթիւն։ Իր կարդացած վերքին գիր– 
ԲՐ Մարք Թուէյնի «Հաք ըլրերի Ֆին»ն է, 

ա յն էլ դպրոցական տարիքում՝ Միսիզ 
Հինքըն լափ ըրի յորդորով։ Ժ՛ամանակ ու 
տրամադրութիւն չկայ գիրք կարդալու յ 
թ՛երթերը նոյն բանն են ասում \ Աչք է 
բացում , զաւակները մեծացել, խորթա– 
ցել, իրեն չեն ճանաչում, ոչ էլ ինքը* 
ղաւ ակներին՛. Կինը յանկարծ թառամել 
է, չարունակ գլխացաւ անի։ Հէանձրոյ– 
թից գնում, սոխ քար դե լու մեքենայ է 
գնում, որը գեբվաճառանոցում այնքան 
զուարթ երգելուց յետոյ այժմ լռել է, 
չի աշխատում ։ Փոխարէն , սառցարանից 
գարեքրի մի չիչ է Հանամ, փռւում բազ-
կաթոռին ։ Հեռուստացոյցի տուփը բեմա-
դրում է մի բան, որը որեւէ առընչու-
թիւն չունի իր Հետ, իրական կեանքի 
Հետ, իր ունեցած որեւէ փորձառութեան 
Հետ ։ Տա քորդ առաւօտեան սուրճը խմե-
լիս անակնկալօրէ ն մի միտք է յ ղանում է 
Վառել լուցկին , կրակ տա լ տունը : 

Նա մենակ չէ , Ամբողք Ամերիկան 
վարակուել է տաղտուկով ւ ք(չ միայն 
Ամերիկան։ Ուր որ մուտք է գործել 
ճարտարարուեստական արդի քաղաքա -
կըր թու թիւնը։ Նախնական ՛փայլից յե– 
սա յ նստել է տաղտուկը • Լա յն սպառ-
ման ապրանքը գիլրա թիւն է ընձեռում, 
սակայն ոչ երքանկութիւն , թ է կուզ որ-
քան էլ քանայ Հակառակը ապացուցել 
նորին մեծութիւն առեւտրա—արգիւնա– 
րերական Համալիրը։ 

Արդի այս մարդու վիճակն է, որ 
մտահոգում է ինձ , մենակ, աննպատակ, 
սւնսրադ ու, ամենավատթարը անկիրքէ 
ԱՀա թէ ինչու Հարցականների առքեւ են 
կանգնած իմ Հերոսները, Համոզուելով, 
որ սեռային յարաբերութիւնը տակաւին 
սէր չէ 1 որ նիւթական բարօրութիւնը 
տակաւին յաքողոլթիւն չէ , որ գիրք ու 
Հռչակ տակաւին ոչինչ են նշանակում, 
եթէ պակսում է ներքին խարիսխը, այն 
է՝ կեանքի փիլիսոփայական յենարանը։ 

Ե(՚Ր գրա վրայ աւելցնենք նաեւ խե– 
լայեզ թավավ տեղի ունեցող ճարտարար– 
ւ ես տա կան , ուստի եւ՝ Հևկերային յե-
ղաշրքումները, որոնց Հետեւանքով 
գանգուածային յարատեւ շարժման մէք 
Հասարակայնութիլնը՝ գիւղատնտեսա– 
կան չրքաններից դէպի քաղաք, քադա– 
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քից ղէպէ արուարձան , կրկին դէպք՛ քա-
ղաք ու. տնտեսական եո֊ուն գօտիները, 
ապա կը տեսնենք, թէ ինչու ՀեազՀետէ 
քանղւում է ընտանեկան աւանդական 
կառոյցը միաժ՜ամանակ անՀատից ի՛Լե-
լով որեւէ վայրի ու Համայնքի պատկա– 
նելու զգացումըէ Այս վաանդը ամէնից 
չաա զգում է երիտասարդութիւնը, որը 
չկարողանալով իր աեղը գանել Հասա-
րակարգում , խա յաաբղէա թաներ է 
Հագնում, մազերը խուզում, կամ բեխ ու 
միրուք պաՀում, փողոց իննում եւ բո-
ղոքի ցոյցեր կազմակերպում իշխող շըբ– 
Հանակլեերի դէմ, երբեմն արդար, եր-
բեմն ան միւո , սակայն միշտ ձգտելով 
ժք)եւէ կերպ դրսելորել իր ինքնութիւնը, 
իսկ երբ չի յաքողում, ապա թմրեցու– 
ցիչին է դիմում՝ չկարողանալով Հան-
դուրժել իրականութիւնը ։ 

էլ Հակասականն այն է է որ այս ինք-
նամփոփ մենութիւնը, այս չփոթաՀար 
վիճակը տիրական է մի Հասարակար-
գում Տ որն ամէնից շարժունն ու ուժա-
կանն է Համայն պատմութեան մէՀ։ Այս 
պարադոքսի արդիւնք են իմ որոչ Հե-
րոսները է 

Փ Զհր պատմուած քնհրու& մէջ եր-
բեմն Կ՚երեւի հօր կերպար մը, որ ւաւընչ– 
ւած է ձեր հայ հերոսներու անցեալին — 
մանկութիւն կամ պատանութիւն, Պարս-
կաստան հւ Հայաստանի Հանրապետու-
թիւն։ Ինչպէս տեղ մը կ՚ըսէք* 
րադաոնալ սկզբնաւորութեանդ սկսել 
"կղբի3 , երբ իր Հայրը ոզ1 էր , երբ ա– 
մէն ինչ կայուն էր, մնայուն, գրեթէ յս– 
ւիաենական՝» («&«- եւս խաղաղութեան 
զտէր աղաչեսցուք») % Այո գեզարուես– 
տական հաստատումը որքան հոգեբանու-
թիւն մը կը պատկերացնէ, նոյնքան ինք-
նակենսագրական տուեալներ կը պարու-
նակէ կարծէք։ Այն տպաւորութիւնը ու– 
նինք, որ նման անցեալ մը կամ ենթահող 
մը կը բաժնէ նաեւ ձեր վերջին վէպին 
հերոսը՛ Ադամը: Ի՞նչ կը իորհիք այս ա– 
ոընչութեամբ: 

Հօր կերպարը իր մէ1 պարփակոսէ 
է թէ՛ ինքնակենսագրական եւ թէ <ա– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե՛վ 

լաքա կան տարրեր ւ Հայրս սիրոյ մշտա-
վառ. այն խարոյկն էր , որ ջերմացրեց իմ 
մանկութեան ձմեռը։ Հօրս մ էէ ել Հօրս 
մի^ոցով ես ճանաչեցի աշխարՀը ւ Հայրս 
բարոյախօս չէր, նոյնիսկ աւանդական 
առում ով կաաարեալ Հայր չէր, սակայն 
իր անձնական օրինակով իմ մէ^ դրոշ– 
մեց այն թ՛՛լոր նախատարրերը, որոնց 
Համադրումը իմ ներկա յ ինքնութիւնն է , 
գէչ թէ շիտակ , կարելոր չէ, կարելորն 
ա՛ յն է , որ ինձ պարգեւեց ներքին ազա-
տագրում ը, մարգ դաոնալու կոչումը, 
որը արիութեան շքանշանի պէս կրում եմ 
օրերիս ճակտին ։ Ա՝ անկութեանս ու վաղ 
պատանեկութեանս այգ ոսկեՀունձ ա– 
ռալօտն է , որ շարունակ լուսաւորում է 
ճամբաս % Հետագային է յ ոբ ասելիքները 
անկատար մնացին, սառեց Հաղորդու-
թիւնը եւ ես պատեՀութիւն չունեցայ 
խորապէս ճանաչելու, նրան է Ա յն միւս 
անծանօ՛թն է , որ ինձ ցաւ է պատճառում 
ել սրացած կարօտի նման հեծում նե– 
բաշխարՀիս պատերը։ Իմ վերջին պատ-
մվածքներից մէկը «Հայրս ինձ մի բս^ 
պիտի ասէր» խորագրով, Հօրս մասին 
դէս ու գէն երեւցած ակնարկների անփա-
խուստ արձանագրութիւնն է, լաւագոյն 
գէպքում՝ նորից կիսակատար։ 

Անձնական Հօր պատկերի Հես* զու– 
գընթաց՝ կա յ նաեւ Համամարդկային 
Հայրը, կան Հայրերն ոլ որդիները, միմ-
եանց կրկներելոյթները, որոնք ոգորում 
են յար՝՝ սիրո յ , ատելութեան , ուժի ու Հե-
ղինակութեան Հակադիր ու Հա կամ էտ ո– 
յ որաներում: Ար ու ների մշտնջենական 
կռիւը, որը դալիս է պատմութեան վա– 
ղընշական խորքերից։ Շատ չեմ խորա-
նում ոչ այնտեղ, ոչ այստեղ, որովՀե– 
աել երեւ.ո յթր ընդՀանրական էք միան-
գամայն բնական ու ողբերգական » 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը ո՛չ 
միայն պատմական մի դրուագի արձա-
նագրութիւն է, այլեւ՝ խորՀբդանիշյը 
Հայ ազատագրութեան % Այս յատուկ գո-
յականը իր մէ1 մարմնաւորում է իմ քա-
ղաքական դաւանանքը, այն է՝ ազատու-
թիւն ^ անկախութիւնդ ժողովրդավարոլ– 
թիւն - գագաթնակէտը Հայ ազատա-
գրական պայքարի ւ 
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Փ ինչո՛ւ ձեր հերոսները գլխաւո-
րաբար մտաւորականՐւերէ, արուեստա-
գէտներէ կամ մտածող մարդոցմէ կը 
բաղկանան: Անշուշտ բացաււութիւններ 
կան, մասնաւորարաբ «Ն»/» աշխարհի Հին 
սերմնացաններ*ուն մէջ : Սակայն, ձեր 
տիպարները հիմնականօրէն Ադամի պէս, 
ջութակահար Արմէնի պէս կամ Հոմէր 
Արմսթրոնկի նման անձեր են։ Այսպիսի 
նախընտրութիւն մը կը սահմանափակէ" 
ձեգ, կամ՝ ուրկէ* կը բխի։ 

— Նիւթն է պարտագրում ։ իմ առա-
ջադրած հանգոյցների ու իմաստասիրա-
կան ենթահողի համար անհրաժեշտ են 
մտածող տիպարներ , մարդիկ , որոնք 
հարցեր են յարուցում եւ հարցականների 
աո֊քել կանգնում տ Որքան մշակուած է 
միտքը, այնքան խոր՝ կասկածը բացար-
ձականի նկատմամբ՛. արքա յին քաղա-
քացին Համեմատաբար առողՀ է , իր մօտ 
նուաղ են տոլայտանքները, նա քիչ թէ 
շատ գիտէ իր գնալիք ճամբան եւ մեծ 
մասամբ ընդանում է կեանքը ինչպէս որ 
էէ Մինչ մ տա լոր քուրայից անցած մէկի 
մ օտ աւելի յաճախ են ծառանում կաս-
կածները ճշմարիտի , արդարի եւ ըն-
ղուն ուած հասկացողութիւնների հան– 
դէպ : Նա թերահաւատ է , ճիշդ իմ փընտ– 
ոած մարդը1 մխրճելու նրան եբկուու– 
թիւնների ոստայնի մէի Ել որովհետեւ 
խոբապէս զգալ ու մտածել գիտէ , ապա 
իր ճաքած աշխարհի ոդք բարգութիւննե– 
֊ԲԸ» յուսախաբութիւնն ու յեղափոխող֊ 
թի^նը՛. Նրա միիցով ես փորձում եմ 
հասնել եթէ ոչ պատասխանին , գոն է ճիչդ 
հարցադրումին ՚. 

Այգ Ժ նշանակում սակայն , որ բա-
ցա ո.ո լած են ոչ մ տա լո բտկաններն ու ար– 
ւեստագէտները՛. Ես մի չարք նոր գոր-
ծեր ունեմ, որոնք գրուած են, այսպէս 
ասած՝ արտաքին մակարդակի վրայ, ուր 
նուազագրութեան միքոցով Լանացել եմ 
երեւութապէս անգոյն ու սովորական 
տիպարներիս մէք ստեղծել այն նոյն լար– 
ւածոլթիւնը , ինչ կիրառել եմ մինչ այժ– 
մեայ ներքին մենախօսոլթիլններում , այն 
աարբերութեամր, Ոբ վերջինների մէջ 
չասուած խօսքերն սլ չիբագործ ուած 

գործողութիւները նոյնքան պայթուցիկ 
են , որքան նախկին ճակատագրական պա-
հերը : Ամէն պարագայի, նոր փորձ է, 
արուեստագէտի զարգացման Հոլովոյթի 
մի փուլԸէ անկախ այն հանգամանքից յա– 
շոզուե՞լ է, թէ ոչ՛. 

ին*ո"՚լ խօսեցի նոր գործերի մասին, 
որովհետեւ նախորդ գրքերը այլեւս գըր– 
ւած են ել որոչ առումով այլեւս ինձ չեն 
պատկանում տ Այգ գրքերը լոյս տեսնե-
լուց յետոյ ես չեմ կարդացել միշտ մը– 
տածելով յա քորդ աշխատանքի մասին է 
Եւ գնալով անջրպետը խորանում է իմ եւ 
նախորդ գրքերիս միջել ւ Մ տա սեւեռում ս 
ներկայ արարքն է, որը աւարտուելուդ 
յետոյ անմիքապէս Հեռանում է ինձա-
նից տ Այնպէս որ, այս պա Հին ինձ թւում 
է , թէ Հին դեւերի Հետ գործ անեմ, երբ 
խօսում ենք էջերի արանքից դուրս սո-
ղոսկող տիպարների մասին • ինձ թւում 
է » թէ փազոլայ ասելիքս աւելի կաբեւոր 
է Աղելու։ 

Վերադառնալով ձեր Հարցումի Հիմ-
նական կէտին , պիտի աւելացնեմ , որ հե– 
ղին ա կային վերոյիչեալ առաջադրանքի 
Հեա միասին նոյնքան յատկանշական է 
իմ կենսափորձը, այն ինչ վերաբերում է 
մ տա լոր որոշ մակարդակի տիպարներ 
ստեղծելու նախապատուոլթեանը է Կեան-
քի ու մ իջավա յբի բերում ով աւելի լաւ 
եմ ճանաչում նրանց, ինձ աւելի Հարա-
զատ եմ զգում նրանց մէք, յատկապէս 
օգտագործելով նրանց մ տածելու եւ ար-
տայայտուելու դիւրութիւնը ։ Տուեալ նա-
խագծում նրանք ծառայում են իմ գրա-
կան նպատակներին՝ արտաբերելով ըզ– 
գա յնոլթիլններ ու անդրադարձներ , ո– 
րոնք խամրած վիճակում գոյութիւն ու-
նեն մեզանից իւրաքանչիւրի մէք ել որ 
սակայն ՀրաՀրոլմի են սպասում, վերըս– 
տին կայծկլտալոլ Համար ։ Սահմանա-
փակո՛՛՛ւմ ։ Ոչ ։ Ընդհակառակը % իմ ըն-
թերցողներից շատերը, անկախ իրենց 
մշակութային մակարդակիդ համ ինքնու-
թիւն են տեսնում այդ տիպարների մէք։ 

# Նկատի ունենալով, որ գլխաւո-
րաբար պատմուսւծքնհր կամ վէպեր կը 
ստորագրէք, ձեր կարծիքով, ո՞ր հայ 
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կամ օտար հեղինակները ազդած՛ են ձեր 
կազմաւորումին վրայ: կամ՝ ո՛՛ր հեղի-
նակներուն կ՚երթայ ձեր նախ ընտլաւթին– 
նը։ 

- իմ գրական նկարագրի կազմ ա լո-
րում ը կրել է բազմաթիւ ազգեցութիւն– 
ներ ել այգ ընթացքը աակաւին շար ու– 
նակւում է։ Փասաօրէն, ամէն երեւոյթ 
ու Հանդիպում , Լինի գրական թէ ընթա-
ցիկ , իր ազդեցութիւնն է գործում իմ 
շաղախի կազմաւոբման վրայ, սակայն 
Հիմնականում իմ անՀաաականութիւնն է, 
որ գերակշռում է. ԱՀարոնեան ու Շանթ, 
՛Նարեկացի ու Աայաթ—Նովա , Աիամանթօ 
ոլ/կԼարում-ան , ու աակաւին , Ջաբենց , 
Ա՚եծարենց, ՏՀօՀրապ, ինարա ու կոստան 
Զարեան ( նաեւ $ակոբ Օշական նպաստել 
են՝ Հայերէնի ան Հոլն Հնարաւորութիւն-
ների դոլռը բանալով իմ աոֆեւ: Նախա– 
Հայրերս եղան Տոլսաոյ, Գոստոեւսկի, 
Ֆլոբեր , Աերվանաէս ու կաֆկա տ Այնու– 
Հեւոել խուժեց բանակը ՀամաշխաբՀային 
մեծ ու փոքր աիաանների, որոնց Հեսէ 
Հաղորդոլելուց յեաոյ, նրանցից իւրա-
քանչիւրը լոյս ի մի չեզբ թողեց մտա– 
պատկերիս վրայ։ Հակադիր այնպիսի 
գրողներ , ինչպիսիք են ՀեմինգոլԷյը^ 
Ֆոքնըրը, Լորենս Գիւրէքն ու կամիլն, 
ճարտարապետի իրենց բաժինն ունեցան 
իմ ոճի կերտման գործում, որը ՀետզՀե– 
տէ ազատագրուելովիր ուրոյն վրանը 
խփեց ամեբիկեան դրականութեան բա-
նուկ խաչմերուկի վրայ։ %երկայ իմ նա-
խընտրած գրողներն են Գաբրիէլ Գաբ– 
սիա Ա՝արքէս է Խորգէ Լուիս թորգէս , Օկ– 
էոաւիօ Պազ, Հայնրիխ Բէօյլ, Գունթէր 
9գաս. Թամբս Պինչոն, քիէյմընգ ՛Բար– 
ՎԸՐ \ Ֆրեդրիք Բարթելմի ու միշտ՝ Ջ է յ– 
մըս Ջ"յս է Վաղը կարող Է փոխուել նա-
խընտրութիւնը, երբ ընկերային նոր Հո– 
Լովոյթից անցնի Հասարակայնոլթիլնը ։ 
Առայժմ սակայն յիշեալներն ու նրանց 
Ուղեկիցները լաւագոյնս արտացոլում են 
մեր ժամանակների տագնապները։ 

0 Իսկ ի՞նչ կարծիք ոլնիք ժամա-
նակակից ամերիկեան վէպի մասին։ 

— Ամերիկեան արդի գրականութիւ– 

ճ1ց1է1Տ6ճ Ե՛վ 

՚ւը ինքնամփոփման թովից Է անցնում ։ 
Մ ի կող՛քից ՀիւլԷական ռումբի սպառ» 

նալիքը, միւս կողմից՝ քաղաքական ու 
տնտեսական անկայուն կացութիւնը ըս– 
տիպել են մարդուն դէպի եսակենտրոն 
կեանք տ թ՛էեւ իրական ութ ի էն Է բոլոր 
Հասարակարգերում, սակայն աւելի էեշ– 
տուած Է ամերիկեան կեանքում ք որ երբ 
սերունդների փոփոխութիւն Է տեղի ու-
նենում , այդ փոփոխութիլնից առածին 
Հերթին ազդլում Է գրականութիւնը ։ ի 
Հեաեւանս յիէեալ ազդակների, ամերիկ-
եան երբեմնի գաղափարապաշտ ( Հ անբա-
նս լէր ու արտաՀայեաց Հասարակարգը, 
Ռոզվելթից մինչել ՚Բենեդի է յանկարծ 
նա Հան ջի ճամբան է բռնել ան շարժ ու– 
թեան մատնելով իր իմացական ու մշա-
կութային Հաստատութիւնները ։ Ան Հա-
տական շաՀն ու երջանկութեան անՀա– 
տական Հետապնդումը, տնտեսական ձեո– 
նաբկութիւններից սկսած մինչել մշակու– 
թային գսբծօնները , եթէ ոչ քարացումի , 
ապա տեղքայլի են ենթարկել Հա սարա– 
կա կան կե անքը , մասնալոբապէս ռէ յգրն– 
եան կառավարութեան տարիներին : Ա՝ար– 
գը խտացել է ինքն իր մէջ, դարձել ինյ^ 
նամփոփ՝ տան Լորս պատերի մէջ գրս*– 
նելով իր սփոփանքը։ Ամերիկեան ժամա– 
նակակից գրականութիւնը Հայելին է այս 
ի բա կանո լթեան է 

ՈՈլր մնացին Համամարդկային չըն– 
չով տոգորոլած էմըրսընը, Մելվիլը, 
Մարք թ֊ոլէյնը, Հոթորնը, Ուիթմընը, 
կամ թէ Ֆոքնըրն ու Հեմինգուէյը։ Տա-
կաւին մէկ սերունդ առաջ էր , որ ընկե-
րային ու իմաստասիրական Հարցեր էին 
արծարծում Փաոլնգը, էլիոթը, Աթայն-
բէքը, Սքաթ Ֆիցջերալդը, Գըրթրոլգ 
Ատայնը, Կար լ Աանգբըբգն ու քիաբըրթ 
Ֆբոսթը ։ 

Այսօր, ամերիկեան գրողները մեծ 
կեանքը թողած՝ ընկել են փոքր կեանքի 
ետելից, սեղմելով թէ՛ իրենց շարժումի 
ծիրը եւ թէ իրենց խօսքը ։ Գաղափարա-
կան պայքարը տեղի է աո լել անՀա տա-
կան աննշան, ինքնակենտրոն դէպքերէ 
պատկերման է Երբեմնի վսեմ խորՀրդսէ– 
նշանների փոխարէն Հրապարակը ողող-
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ւձլ է լայն Սպառման ապրանքների մակ-
նիշներով, որոնք, ըստ երեւոյթին , միակ 
շաղկապն են շօշափելի իրականոլթեան 
Հետ» Հերոսը ապրում Է, սակայն չի 
զգում կեանքը, ծճ» քայլում Է արդիա-
կան , լուսաւոր դաՀլիճների ու առեւտը– 
րական մաքուր Համալիրների մ իքից , 
կայն բացակայ ինքնութիւն չունի, 
Հայեացք չունի, Հայեացքոլմ ապրում 
չունի ։ Իր չուրքի պերճանքը անցողական 
Է, եւ որովՀետեւ մեծ կրքեր չունի, ա – 

ընտանեկան չնչին խնդիրները վիթ-
խարի տարածք են ստանում ։ Ամերիկա-
ցի գրողը կենսական ոլ գրական ար կա– 
ծախնդբութիւնը մէկ կողմ գրած* վա-
խենում է ապագայից , խուսափում է բա-
խումից ու ընգդիէքախօսոլթիւնից % Նա 
նոյնքան տաղանդաւոր Է, նոյնիսկ աւելի 
փայլուն , քան իր նախորդները, սակայն 
իր տեսագաչտը այնքան Է նեղացել, որ 
ընտանի առարկաներից զատ Հեոոլները 
չի տեսնում, չի ուզում տեսնել, եթէ 
փորձում է, ապա աշխարհակործան մըղ– 
ձալանք է տեսնում։ Ահա թէ ինչու իր 
առօրեայ ոճի մէք պաղ ահազանգ կայ, 
փափուկ թալիշի տակ թաքնոլած դա-
նակ,որը որեւէ առիթով կարող է փայ-
լատակել , սակայն ինչո՞ւ, ո>չ գրողը գի– 

1 Ո1 էլ Հերոսը , որովհետեւ ժամանա– 
կակից ամերիկացի գրողին պակասում է 
պատմականի գիտակցութիւնը, աւանդա-
կանի ձայնը, գրականութեան օրգանա-
կան կապը անցեալի ու ապագայի մ ի քել, 
որ գրականութիւնը ուրոյն ամրողիլ– 
թիւն լինելով հանդերձ՝ բաղկացուցիչ 
մասն է կազմում ազգային ու միքազգա– 
յին ընգՀանոլր կարգուսարքի հ 

Գրական տարիքի առումով տակաւին 
աւան դա պաշտ դիրքերի վրայ են Բըրնարդ 
Ծ ալամ իւղը, Աոլ Բելոն, Ուիլեըմ Ատայ– 
րընը, Գոր Վիգալը, Նոբմըն Մէ/լըրը, 
Ֆիլիպ Ռաթը , Ըրուին Հոն , մասամբ Ջան 
ԱՓդ—յքը 1 Թրո ւմըն ՛Բա փոթին ու Ջան 

երկուսը մաՀացել են : 
Ափգայքն ու Ջիվըրը գլխաւորաբար մը– 
նացին արուարձաններում՝ տալով կեան-
քի լուսանցքային պատկերներ ոլ ընտա-
նեկան անհաւատարմութեան դէպքեր , 

Ւէեւ անփայլ, Աոլ Բելոն է ամերիկեան 
ժամանակակից գրականութեան ծանր Հը– 
րետանին ։ 

Մի տեղ, ՚Բրիստաֆըր Լաշի Հերոս-
ներից մէկն ասում է. «Դժուսւր ժամա-
նակներում աոօրեսւյ կեանքը զոյատեՆ– 
ման վարժութիւն Է դաոնում»։ Այս նոյն 
մտաՀոգութիւնը արձագանգում է նորա-
գոյն գրողների մօտ, որոնք խճճուել են 
իրենց նեղ Հորիզոնի նրբանցքում, մի 
կերպ գոյատեւելոլ, մինչեւ որ վերանայ 
Հասարակարգի վրայ իքած ծանր մ էդը Տ 
Այս տաղանդաւոր , ինքնամփոփ ու եսա-
կենտրոն գրողների լաւագոյն ներկա յա– 
ցուցիչներն են Ռէյմընդ ՚Բարվըրը , Ֆրե– 
դըրիք Բարթելմէն, Ջան Բարթը, Բաբի 
Աե Մէյսրնը, Մ էրի Ռաբիսընը, Ջոն Գի-
գիոնը, Թամըս Պինչոնը, Ջոզէֆ Հելըբը, 
՛Հէն ՚Բէսին ու ՚Բըրթ Վոնըգաթը, իրենց 
չուրք ունենալով փայլուն գրողների մի 
ամբողք Հ՚՚յլՏ Նրանք լայն ժողովրդա-
կանութիւն են վայելում, որովհետեւ Հա– 
սարակութ իւնը իր Հոգեվիճակն է տես-
նում նրանց գործերի մէք : 

Ուրեմն, կրկին վերադառնում ենք 
Հասարակական գործ օնների ան հա լա սա– 
րակշռոլթեանը , երբ ճաբտաբարոլեստը ( 

արդի թեք նոլոժիե , առանց իմ աս տաս ի– 
րական ու մշակութային յենակներէ, ե– 
ՐաԴՒտ ո լ երեւակայոլթիլնից զուրկ ա– 
րարածի է վերածում մարդուն է Ամերիկ-
եան ժամանակակից գրականութիւնը չէր 
կարող զերծ մնալ Հոգեկան այս ամլու– 
թիւնից | ուր ընկերային ու մ տա լոր յե– 
ղաշրքումների փոխարէն, ներքին ու ար-
տաքին նոր աշխարՀնեբ յա յտնա բերելու 
փոխարէն, մարգը կոլչ է եկել իր պա տ– 
եանոլմ, չգիտենալով իր անելիտքը, ար– 
՚լէն անելիք չունի։ Ես Համոզուած եմ, 
որ քաղաքական առաջնորդութեան փո-
փոխութեան Հետ, աշխարՀագիաակցոլ– 
թեան նոր շրքան պիտի մտնի ամերիկեան 
գրականութիւնը, եթէ մինչ այդ , իրենք՝ 
գրողները նախակարապետը Հանդիսացած 
չլինեն այԳ փոփոխութեան է 

Փ «Ադամի գիրքը,ֆ վէպի սկզբնա-
ւորութեան ակնարկութիւն մը կը կատա– 
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րէք Սպ Պելլոյի 4.Հեր9ոկ^Տւ վերաթհր– 
եսւլ: Ջ եւ֊ի կամ մօտեցմսւն սաոլմով որոշ 
կապ մը կամ զուգահեռներ կը տեսնէ՞ք 
այս երկու գործերուն միջեւ: 

- Տարիներ առաք ք խմբա գրական իմ 
աշխատանքի բերում ոփ , միշա գա յ– 
թակզոլել էի մի այնպիսի աիպար ստեղ– 
•ծել, ո Ր Ր մի անզսպելի յաճախականոլ– 
թեամբ բռնուած՝ օրն ի բուն խմբագրա-
կաններ գրէր այս ու այն նիւթի շուրք 
եւ դրանք յզէր այս ու այն թերթերին ու 
պարբերականներին , այգպիսով Հաղոր-
դակցելու Հասարակութեան լայն զանգ– 

ւ \ լ ահ՜ն ե րի Հեա է Գաղափարը յանդուգն էր 
ր. ^ ծիծաղելի, մինչեւ որ կարդացի Բե– 

1 ) Լոյե «Հերցոգ» վէպը, որի Հերոսը նա– 
լ Հ մա/քներ է գրում ծանօթ ու անծանօթ ան– 
. V ձանց է Բելոն ազատագրեց ինձ : Այգ պար-
^ տականոլթիլնը յանձնեցի Ագամ Նուբ– 
Հ եանին ւ Այո ք Սոլ Բելոն ազդել Է իմ վը– 

*\ Բամ» 1'նչպԷս ուրիշները , Ենթագիաակ– 
V ցական որոշ զուդաՀեռ կա յ «Հերցոգ»^ 
Հ ել «Ադամի գիրքը» գործի մ ի քել՛. 
V, 

Փ Ձեր վերջին հատրին՝ «Ադամի 
գիրքը՝» վէպին հերոսը արագ կերպով կը 
րախի ժամանակակից սփիւոքահայ մար-
դու րոլոր հարց էրուն, այսինքն* Հայսւս– 
տանէն արտագաղթին, ծ՛ննդավայրի հետ 
սսւընչութեան (մօրաքրոջ գծով՝ Թաւրի– 
գի, նոյնիսկ ՚Լարարսւղի), հայկական ա– 
հարեկչոլթեան, հայերէնով կամ օտար 
լհգուով գրելու հարցին, հայոլ–ամերի– 
կացիի յարարերութեան, եւայլն: Այս 
րարդ փորձաոոլթենէն կը կարծէ՛ք թէ 
ծնած Է—կը ծնի, նոր հայոլ, Ադամի կեր-
պարը • • • 

«Ադամի գիրքը» միանգամայն ա– 
մերիկեան ու սփիւռքաՀայ գրականու-
թեան է պատկանում՝ ենթաՀող ունենա– 
լով ամերիկեան ժամանակակից Հասա– 
կարգն ոլ այնտեղ ապրող Հայ Համայն-
քը տ Ադամ Նուրեանը արդիւնքն է ու ներ-
կայացուցիչը այս Հասարակարգի - ե– 
սակենարոն, մերթ ներքուստ ամուլ, եր-
բեմն անորոշ ու մենակ , միաժամանակ իր 
^էք. կրելով Հայի երկոլութիւնը, ցեղա-

յին ձայնի մօտաւոր ու Հեռաւոր արձա-
գանգները։ Նա այն չէ, ինչ կը ցանկա-
նա յին ք , որ լինէր, այլ այն, ինչ է՝ իր 
րոլոր գունատ երազներով, անցողիկ 
գրգիռներովդ ոեւէ անձի, ոելէ մէկին եւ 
որեւէ տեղի չպա ականելու մշտաոկայ 
դիտակցութեամբ է Որոշ առումով^ Նուր-
եանը Հակահերոս է, մէկը մեզանից , մեր 
բոլորի Համադրութիւնը, առնուազն, այդ 
է ե ղել իմ նախագիծը ։ 

Որոշ ընթերցողներ, ինչպէս ամերի-
կացիներն են ասում՚ էնաւից ուշացել 
են& ք երբ Ագամ Նուրեանի մօտ Հեղինա-
կի գէմքն են ուզում տեսնել, թէել ճիշդ 
է այն տեսութիւնը, թէ գրական ամէն 
մի գործ դրոդի կենսափորձի արտայայ-
տութիւնն է ։ Ուրիչներ, այս գործի մէք 
լուծումներ են ուզում գտնել սփիւռքա-
Հայ ներկայ տագնապին, երբ, լաւագոյն 
դէպքում, գրողը միայն կարող է մատ-
նանշել վէրքերը Հասարակագէտին թող-
նելով բուժման միքոցները ։ Դեռ կան այն– 
ւգիսիները , ովքեր ծանօթ չլինելով ամե-
րիկեան արդի իրականոլթեանը, եւ յան– 
ցաւոր չեն, ինչ-որ ճնչող կրաւորակա-
նութիւն են տեսնում տիպարների մէք, 
ինչ-որ աննպատակ թափառումներ, ել 
մեծ իգէալներից ու բախումներից խու-
սափելու գլխԻԿոՐ Համակերպութիւնէ 
Հենց այգ Է եղել գրքի գոյութեան իրա-
ւունքը։ Արդէն գործը երեք մակարդակ-
ների վրայ է կա ռո լցո լած \ Ամերիկեան 
Հասարակարգի ներկայ գրոյթը։ Ափիս*– 
քաՀայի արդի տագնապը։ Ներկայ գարի 
ծայրին գանուող մարդու տագնապը » Տի-
պար ու գործողութիւն միքոց են ծառա-
յել այս եռեակ Հանգոյցները միմեանց 
զօդելու եւ Հասնելու որոչ ճշմարտու-
թեան եւ, յոյս ունեմ, Հասել ենք, թէ– 
կուզ որչափ էլ գորշ լինի ճշմարւհոլթիլ– 
նը ւ Տեաագարձ ակնարկներից զատ , գիր– 
քը գրոլել է վերագարձի ճամրով Հաս-
կանալու կեանքը եւ յառաք ընթաց ի ճամ-
րով ապրելու կեանքը , իրականի Հեա բը– 
նազանցականը, երբեմն ապաւինելով չգոյ 
իրականութիւննեբի , որոնք աւելի զօրեղ 
են, քան իրականը, ուստի ել մերթ ընգ 
մերթ լրագրական ոճը խաչաձեւում ա– 
ռաքացնելու շօշափելի ու անշօշափելի ի-
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՝րակսւնոլ թիւնների միշեւէ Ուրեմն, «Ա– 
դամի գիրքը» մտնում Է ամերիկեան ժա– 
մանակա կից գրականութեան Հինքեամ– 
փոփ% Հոսանքի մէջ, որը մենակ մարդ-
՜կանց իլ մենակ Համայնքների մի տխուր, 
•ո ՛չ, տխուրն էլ շատ է, մի անգիմագիծ 
Հրջասլտէէյսէ Է։ 

Միակ փրկութիւնը Ադամ \ոլրեանի 
Հէս յութիւնն Է՜է Իր ուծացումի Հոլովոյթի 
մէջ անգամ նա աւելի շեշտակի մարգ է, 
քան իր Համատիպարները ամերիկեան 
֊գրականութեան մէջ, գոն է նախաս իրոլ– 
՚թիւննհր ու ատելութիւներ ունի, միա-
ժամանակ Հայ եւ ամերիկացի լինելու 
երկո լութ իլն ունի, օտարութեան ել Հա յ– 

"րենիքի գգացոզոլթիւն ունի ։ Պատմակա-
նի Հայեցակէտ ունի։ Կիրք անի է Նոյն– 
իսկ ո՜ւշացած երագներ յ Այս տեսակէ– 
"՚/՚Տէ՝ գէրՔԱ է կազմում սփիւռքա– 
Հայ գրականութեան ել աւելի լայն ա– 

""•ումով Հայ Համայն գրականութեան, 
՚ անկախ արմ֊ելհրման չափանիշներից ։ 

Ոչ թէ տակաւին պիտի հնի Աղամ 
էհՆրեանի. կերպարը Սփիւռքի չաոալիղ. 
՛ներում, նա մեր մէջ էէ քիչ թէ լաա 

՚ԼՊ՛ երկրներ ում, անգլիախօս, ֆրանսա– 

• «ւ 

խօս , արարախօս , ռուսախօս , օտարու-
թեան մէջ ընտանի , քաղքենի ու կոսմՕ– 
Նլոլիա, նոր ձայների Հետամուտ է ցեղա-
յին Հին գեւերի գերի, փափուկ արտա-
յայտութիւներ առածդ Համակերպուե-
լու Հա կա մ էտ , սակայն միշտ յան ցա լոր , 
որ այն չէ՝ ինչ պիտի լինէր յ ուստի ել՝ 
՚երկփեռեկոլմը իր գոյութեան % Ես միայն 
փորձել իմ Համադրել իր կերպարը պատ-
շաճեցնելով ամերիկեա՛ն միջավայրին, 
այլապէս նա այնտեղ է ւ 

Այլեւս Հասել է Ադամ Բուրեանը, 
ինչպէս Հասել է Սփիւռքը որպէս ինքն ու-
րոյն ամբողջականոլթիլն է Զգացումին 
փոխարինել Է տրամաբանութիւնը է Կա-
րօտախտը տեղի Է աո լել կեանքի օրէն-
քին ։ Հայրենիքը կայ, թող չէն մնայ է 
Ինքն Էլ կայ, տուն Է շինել, տեղ Է շի-
նել , երբ սիրտն ուղի, օդանալ կը նստի, 
Երեւան կը Հասնի յ կարօտը կ՛առնի յ 
Աշխար Հա դրա կան տուեալներից զատ , 
Սփիւռքը դարձել Է, ինչպէս ասում են, 
մտային իրալավիճակ , իսկ այգ աւելի 
մնայուն է, քան նիւթական Հիմքերը է 

«Ադամի դիրքը՝ այս ընթացքի պատ-
մութիւնն Է, 

–և՛* 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե՛վ 
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Ամէն անգամ, որ Լոգիսը ականատես էր չինում իր ծնողների վէճին , 
մանում էր իր սենեակը, գուռը կողպում եւ Հարգում իր պուպրիկներից մէ-
կի գլուխըյ Արմանն ու Հելէնը քաղաքակիրթ մարդիկ էին. քանում էին ի– 
րենց աարակարծոլթիւնները պահել բարեկրթութեան սահմաններում ւ 9էին 
աղաղակում, չէին հայհոյում, տեսարան չէին սարքումդ Սակայն միեւնոյնն 
էրյ Լոգիսը զգում էր նրանց մարմինների մի քել աակայ լարուածութիւնը, 
նոյնիսկ իրերի ու առարկաների պաղ թանձրացումը . Այգ պահերին նրա 
վարի լուրթը վեր էր բարձրանում, կլանում վերի շուրթը–. Ցցւում էր նրա 
սուր ծնօտը: Այգ պահերին Լոգիսը իրեն շաա մենակ էր զգում: Աեմիքապէ. 
պահանքներ էր ներկայացնում» Ծնողները լռում, լսում էին Լոր դի սին \ ^ 

- կս աակը թրքող պուպրի՛կ եմ ուզում ։ 
֊ 5 ֊ Այգում ես իմ աոանձին ծաղկանո՛ցն եմ Ուզում է 
- Էս սպիտակ ձի՛ եմ ուզում ։ 
Հազիւ վեց տարեկան Էր Լոգիսը նիհար, ՝քղայթ մի տդքնակ , որի 

՛ուշիմութիւնը սարսափ Էր պատճառում ինձ , Այդքան գիտելիք ե՛՛րբ Էր ձեռք 
բերել, ինչպԷՈԱ էր ամբարել այգ փոքրիկ գլխում ւ \ա գիտէր աստղերի 
մասին, երկրի ձգողական ում ի մասին ւ Լոգիսը հանրահաշիւ գիտէր։ Նա 
դիտէր անունները բոլոր նրանց , ովքեր ստորագրել ՛ էին Միացեալ Նահանգ-
ների անկախութեան Հրովարտակը յ Իր մի պուտ Հասակով կանգնում էր դի-
մացդ , ուլունքի չափ մոխրագոյն աչքերը խրում աչքերիդ մէք ել անվերք 
Հարցեր տալիս * Վայ եթէ խուսափողական պատասխան տ ա յ ի ր V Կը ՛պնդէր , 

կը պատճառաբանէր, ՛քեզ ծուղակը կը նետէր է 
Մի օր թուղթ ու մատիտ դրեց սեղանին եւ բթամատը ծծե ով՝ պա– 

Հան քեց • 
- Ես ուզում եմ, որ դու Աստուած նկարես է 
- Աստուա՛՛ծ է յանկարծակիի եկայ» " * 

ձ 
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^. Այո, ուզում եմ, որ ղու ինձ համար Աստուած նկարես։ 
— Րայց Ա"ածուն չենք կարող նկարել։ 
— ինչո՛ւ, — ուզեց իմանալ Լոդիսը։ 
— Որովհետեւ Աստուած մեր մ ԷՀ է, ամէն տեղ է է Մ ենք հաւանում 

ենք Աստծուն , բայց էենք տեսնում ։ 
— Աստուած կա*յ թէ էկայ \ — հետապնդեց Լոդիսը։ 
— ի Հարկէ կայ ւ 
— Եթէ կայ* ուրեմն պիտի կարողանաս նկարել Աստծուն։ 
Լոդիսը մեր դրացին էր յ Նա միակ դուստրն էր Արմանի ու Հելէնի։ 

Եօթը տարի առաՀ Արմանն ու Հելէնը գնեցին մեր տան մերձակայ անտառը , 
անտառի մի մասը բացատի վերածեցին , արդիական մի ՛քեզ տուն կառու-
ցեցին, ծաղկանոցներ մշակեցին, երիկամաձեւ մի աւազան շինեցին, թենիսի 
դաշտ ու սեփական կառուղի , մուտքի առֆեւ սեւ Հողերից դարպաս բարձ-
րացրեցին ։ Լոդիսր ծնուեց այգ ապարանքում: Մ եր տունը, որ գործընկեր-
ներիս Հիացմունքի առարկան էր, կորցրեց իր Հմայքը, դարձաւ Հիւղակյ 
ԱյդուՀանդերձ , մնացինք լաւ Հարեւաններ տ Ես ուսուցիչ էի Սպրինգֆիլդի 
արուեստից դպրոցում, Արմանը մեծաՀարուստ էր՝ տէրն ու նախագաՀր 
մեր քաղաքի ինքնաշարժ՜ի վաճառման ամենախոչոբ Հաստատութեան յ Ար-
մանը ծնուել էր , ինչպէս ասում են , արծաթէ գդալը բերանում յ Նրա Հայրը 
Բենը, տարիների ընթացքում գործը ծաւալել, Հասցրեք էր ներկայ մակար– 
գա կին. է/՚/ւ ՀայՐԸ յօդացաւի պատճառով Հանգստեան կո չուեց , Արմանր 
ժառանգեց գործն ոլ Հարստութիւնը տ 

Գործի մարդ չէր Արմանը։ Գործը առա^ էր գնում ինքնաբերաբաւ՝ 
շնորՀիլ մի տասնեակ Հաւատարիմ ու փորձ պա՚տօնեաների , որոնք Բենի 
Հետ , ՀԱ/1 վատ օրերին , աղ ու Հաց էին կիսե ՝. Արմանը , պարզապէս , 
Հետաքրքրուած չէր գործով ՚. Ուսանողական տարիներին երկու անգամ աշ– 
խարՀաշուրԸ պտոյտ էր կատարել, երկու անգամ ամուսնացել, առաջինը 
մի պաբսկուՀու, />«4 երկրորդը՝ մի ֆրանսուՀու Հետ, երկու գէպքերում էլ 
շատ չանցավ ամուսնա լուծուել էր, երեւոյթին ընգՀանուր լեզու չգրա-
ւելով կանանց Հետ։ Մի օր Աինսինաթիից մի երիտասարդ կին, ընկերային 
գիտութիւնների վկայականով զինուած՝ գործի դիմում է ներկայացնում 
Արմանին։ Արմանը այնքան Հմայվում է Հելէնի թուխ գեղեցկութեամբ ու 
զուսպ բնալորութեամբ , օր առանց այլեւայ ի նրան նշանակում է իր անձ-
նական քարտուզարուՀին։ Երեք ամիս յետոյ նրանք ամուսնանում են։ 

Արմանն ու Հելէնը չորս տարուայ ամուսիններ էին, երբ փոխագրր– 
ւեցին մեր թաղ,, , Հելէնն ու էմման անմիքապէս մտերմացան : էմման յաճախ 
ինձ ասում էր, թէ Հելէնր այն Հազուագիւտ կանանցից է, որ դրամ ու ազ– 
դեցոլթիւն բնաւ չեն սնանկացրել նրա Հոդին , որ նա մնացել է բազմանդամ 
ընտանիքի նոյն Համեստ աղջիկը , որը Հասակ է նետե, չարքաշ Հիւսնի յարկի 
տակ , կմմայի խորհրդով Հելէնը դարձաւ իմ պաշտօնավարած դպրոցի 
խնամակալական մարմնի անգամ, մէկ տաբի չանցած՝ ստանձնեց խնամակա-
լական խորՀոլրգի ՆաՀագաՀութիւնը, այդպիսով նիւթական ու բարոյական 
վարկ ապաՀովեավ արուեստից դպրոցին յ 

է 7 Զրահազորդ կին էբ Հելէնը, պարզ՝ իր Հագուստ֊կապուս– 
տի մէՀ, իր վարուելակերպի մ էի Տանը յփնզ էր Հագնում ել ամբոոք օոո 
զբաղում Լոդիսի Հետ։ Միասին գիրք էին կարդում, դասական երաժշտու-
թիւն լսում միասին լողում էին էրաւագանում, պարտէղներին խնամք տա– 

ր 1 տարում Լոդիսի Համար՛. Մայր ու աղԱկ չէին կարծես, այլ՝ 
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ընկերուհիներ։ Լոգիսը Հելէնի կեանքն էր, Լոգիսը Աչ,մանի կեանքն էր ̂  
Լոգիսը նրանց կեանքի առանցքն էր է 

Նախակրթա բանում հենց աո.աքին օրը իր դասընկերները ուզեցին 
մ ան ալ. 

— Այգ ի՛՛նչ անուն է։ 
— Ես Գորիս դիաեմ, բայց Լոդիս երբեք չեմ լսել : 
— ՛հա օտարականի անուն է ։ Ղ՛ու օտարակա՞ն ես : 
Լոգիսը բերանը փուք դարձրեց, փլեց ճակատին ի քած մի խուրձ մա-

զերի ՚էրա յ յ ասաց. 
— Յունական դիցաբանութեան մէք յաւերմաՀարսի անուն է։ 
— Ի՞նչ է յունական, - հարցրեց Ջեսիկան յ 
— ք1 ՚ ե չ է դիցաբանութիւն, — զարմացաւ Փաթրիշան տ 
— Ի՞նչ է յաւերմահարս , — մէք ընկաւ Մէրին։ 
— Մ ի՛" թէ ես յանցաւոբ եմ, որ դուք տգէտ էք, - ասաց Լոգիսը; 
Ա՝ենք յաճախ այցելում էինք միմեանց : Արմանը յուլիոս կեսարեան 

մազեր ունէր, բրիտանական րեխ ու ոսկրուտ մարմին յ Նա նմանում էր հա֊ 
գսւստեզէնի ցուցափեղկում գրուած մարգակաղապարի , միշտ խնամքուէ 
Հագնուած՝ Հետ եւելով նորաձեւութեան վերքին խօսքին ։ Եթէ շճան աչէ իր , 
պիտի կարծէիր , թէ գոռոզի մէկն է , երբ փաստօրէն Արմանը շատ ամաչկոտ 
մարդ էր է Գմուար Էր մտերմանում: Մ տեր մանալուց յետոյ քեբմանում Էր։ 
Երբ նոր Էինք Հանդիպել, փորձում Էի առեւտրական աշխարհին վերաբերող 
նիւթերի շուրք դարձնել մեր խօսակցոլթիւնը։ Արմանը ո՛չ առեւտրական 
աշխարհով Էր հետաքրքրուած, ոչ Էլ գաղափար ունէր ա յգ մասին։ Նրա 

սիրած բնագաւառը Ա՛իքնագարն էր, այդ մամանակաշրքանի պատմութիւնն 
ու փիլիսոփայութիւնը։ ՛Շաբաթը երեք գիչեր Համալսարանական դասըն-
թացների էր Հետեւում ։ Իր վերքին մտասեւեռումը գոթական ճարտարապե-
տութիւնն էր : Առանձնանում էինք իր վիթխարի գրադարանում, կոնեակ 
խմում եւ խօսում ։ էմման ու Հելէնը, ըստ երեւոյթին, հետաքրքրութիւն– 
ների աւելի ընդարձակ Հող ունէին։ Նրանք նստում էին արեւահայեաց ճա-
շարանում , սուրճ խմում, նիւթից նիւթ ցատկում։ Լոգիսը մամեր շարու-
նակ մեկուսանում էր իր առանձնասենեակում , կարդում ու կարգում ։ Լոդիս ի ՝ 
գրադարանը աւե ի Հարուստ էր , քան իմ գրադարանը • Երբեմն Լոգիսը գա– 
լիս , ընգւքիքում էր ել Հարցումների տարափ տեղում ։ Արմանն ոլ Հելէնը նրա 
Հետ վարւում էին որպէս չափահասի, որպէս ՀամաՀաւասարի է Լոդիս ի 
ներկայութեան Հելէնի արտայայտութիւնը պրկւում էր, բերանը սեղմւում, 
այտոսկրները ցցւում է 

— Գիտես, կմ մա, - մի օր Հելէնը ասել էր էմմային, - Լոգիսը 
ինձ մսսսՀոգա թիւն է պատճառում; 

— ինչպիսի" մտաՀոգութիւն ։ ՛Բեղ յոգնեցնու՞մ է, - ասել էր էմ– 
մ ան ։ 

^ ֊ Յոգնութիւնը դեռ մի կողմ է 
^ Հապա* * 
— Կարգում է մտքերս ։ Գեռ բերանս չբացած՝ գիտէ ասելիքս եւ 

միշտ էլ ճիչդ է ։ Լոգիսի ներկայութեան ներքնապէս ես ինձ մերկ եմ ը գ ֊ 
դում ։ Չգիտեմ ի՞նշ անեմ։ 

֊^ Արտակարգ խելացի երեխա յ է , - ասել էր էմման . 
ո– Միայն այգ չէ։ 
Հենց առաքին օրը զգացի , որ Լոգիսը ինձ չի սիրում։ Ես էլ փ»խա– 

դ արձաբար իրեն չսիրեցի ։ Աակայն այգ ճիշդ չէ է Ոչ թէ տիրեցի , այլ պար– 

ժ ւ ց ւ է ւ Տ 6 ժ Եգ 
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զապէս կարեւորութիւն չընծայեցի իր աս մ էն մի խոսքին : Նրա Հետ վարուե– 
ցի որպէս երեխայի ։ Վոգիս , գնանք գնդակ խազանք» , Վոդիս , գնանք ծա-
ղիկ քաղենք» տ էԼոգիս, գնանք ման գանք» . Նախ նա չէը ընդառաջում իմ 
առաջարկներին, ՀետզՀետէ րացուեց , գ/՚/՚Հ »*• քարտէս մի կողմ գրեց, 
մասնակցեց իմ խաղերին՛. Որոշել էի տեղի չտալ, պարզութիւն չկեղծել։ 
«Բայց միշտ դո՛ւ ես տանում» ։ Առարկել էր Լոդիսը ։ «Որովհետեւ աւելի 
մեծ եմ, աւելի ճկուն ու աւելի փորձառու) ւ Լոդիսը, գոն է ինձ հետ, Հաս– 
կացաւ կեանքի օրէնքը յ Նոյնիսկ մտերմացաւ, / / ր կարկանդակից բաժին 
հանեց ՚. Երբեմն գա իս , բարձրանում էր ծունկիս , շոյում դէմքս ։ Երբ Ար-
մանը խօէէակցութիւնը ընդհատած՝ կռանում , սեւեռում Էր իր ուշադրու-
թի։ նը Լոդիսի պատահական որեւէ հարցում ի վյ՚այ » ես համբերութիւնս 
կորցրած մէ^տեղ էի ընկնում ։ ձԼոգիս, խանգարում ես մեզ. Գնա՛ խաղայ, 
քէէ յեաոյ կը խօսենք ։ Հայրը մի պահ ցնցւում էբ , սակայն զգում էի, որ 
համաձայն է ինձ հետ X 

Մի օր, երեկոյեան, հիլբասիրութեան ժամանակ , երբ երեք թէ չորս 
զ՚՚յգեբ մեր հիւրասենեակում հաւաքուած մտերմիկ • զրուցում էինք, իր 
գր աղա բանից ներս մտաւ Լոդիսը, տմէն քայլափոխին ուսերի վրայ ցնցեց 
իր տափակ հիւսերը, սենեակի մէջտեզում կանգնեց ք սպասեց , մինչել որ 
աիրԼց լռութիւն՛։ 

Նրա արտայայտոլթիւնից իմացայ , որ աղջնակը մենամարտի է դուրս 
եկել՛. 

* ՚— տեէէն , *— նա խօսքը ուղղեց մծրը, երեխան •որտեղի" ց է գալիսX 
•՜ Հելէնը շառադունեց , չորս թո լոր է նայեց Հրամոյն եղողի պէս, աՀ 

ձեռքը կոկորդին –տարաւ, հազաց ։ 
• ֊ Ո*ր ֊երեխան՛, — ասաց Հելէնը X ՝ 

յ Նորածինը , — ասաց Լոդիսը : 
՚– Արագիչը , - , ասաց Հելէնը , հայեացքով օգնութիւն աղերսե ով 

շրջապատից, - արագի՛Հն է երեխաներին աշխարհ բերում։ 
՚ Ր աՐ"»գիլը,՛ — հետապնդեց Լոդիսը՛. 

- Արագի՛լը, արագի՛լը, ամէն տուն ունի իր արագիլը, ՝ աւելի 
ընկղմոլեց Հելէնը ձայնը արտառոց սրութիւն ստանալով։ 

~~ "*՚Վ է Բե(՚ել, ֊ թարթիչները արագ թափահարելով ասաց 
Լոդիսը։ 

• ֊ – Մեր տան արագիլը , հապա ո՞վ ։ Այդ ինչպիսի՞ Հարցում է –. 
Ն՚ղիսը Հանգարս, մօտեցաւ Հելէնին, ցուցամատը դրեց նրա փորին 

ե՛լ ասաց : 

- Գո՛լ ես ինձ ծնել ՛. Արմանը իր սերմը գրել է ք ռ արգանդի մէշ։ ինը 
ամիս յետոյ ծնուել եմ ես։ Արազիվ պատմութխնը սուտ է, առասպել : 

Ես ուղղակի զարմացայ , թէ ինչպէ՞ս է եղել, որ այգ մասին ժամա-
նակին բացատրութիւն չի տուել Հե էնը։ Չէ՞ որ մօր ու ազջկայ միջել գաղտ֊ 
նիք չկար ։ 

Լոգիսը ո՛չ միայն Արմանի ու Հելէնի մինուճար դուստրն էր, այլեւ՝ 
նրանց պաշտամունքի առարկան։ Ամբողջ Հինգ տարի սպասել էին նրա գա– 
լոձ,։ է՛յ բժիշկ չէր մնացել, որ չէին տեսել: ՕուսաՀատուել էին, երբ կա-
տարով էր Հրաշքը, այն է, իրենց նորակառոյց տան մէջ, մեր թառում, 
Նրանք ընդառաջեմ էին երեխայի ամէն մի քմաՀաճոյքին։ Փաստօբէն , նը– 
րանց կեանք ղառնոլմ էր Լողիս ի չալրշ, Հելէնը տան գործերը յանձնել քր 
շվեցարուՀի խոհարարին , մեքսիկացի աղախինին՛, վերունի այգեպանը խը– 
նամքէր տանում պարտէղներին՛. Հելէնի ամբողջ ու շադրութի1ը կե1տբ^– 
նացած էր Լոդիսի ^ Երեկոյան, երբ Արմանը ^ Ղւն էր գայլիս , 

ժ1ց1է ւտ6ժ Ե՛վ 
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"՛եղի ԷԲ ունենում Հերթափոխութիւնը ։ Հելէնը երկար լոգանք էր ընդու-
նում յ Արմանը սաանձնում էը Հրեչտակասլետի դերը՛. Հայրը դսաեր անկող-
նու. մօտ նստած այնքան էր կարդում, մինչել որ երեխան քնում էր։ $ունր 
Հանդա րտուելուց յետոյ էր , որ ամուսինները առիթ էին ունենում խօսելու 
Արմանը մամը մի անգամ Հեռախօսում, էր աուն, ստուգելու Համար Լոգիսի 
որպիսութիւնը : Պատահում էր, որ առեւտրական մի կարեւոր բանակցու-
թեան ժամանակ Հե էնը ղանգաՀարում էր ամուսնուն։ Լոգիսը թեթել Հա-
ղում է. Լոգիսը մի քիչ քերմ ունի։ Լոգիսը ախորժակ չունի։ Արմանը , խոր–՛ 
հըրգակցութիւնը կիսատ թողած* շտապում էր տուն ՚. Արդէն Լոգիսը ա– 
խորժակ չունէր ։ Ա՝ի քանի գդալ կերակուր ք ապա թողնում էր սեղանը վե-
րադառնում իր խաղալիքներին ու պատկերազարդ գրքերին տ Նրա ամէնից 
շատ սիրած ուտելիքը Հացի միքուկն էր, խմորը։ 

Հենց առա թին օրուանից ի վեր Լո դի սը չսի րհ^ նախակրթաբանը։ 
թանձրանում էր ։ Նա խակր թաբանում նա սովորելիք բան չունէր է Աարաճը– 
ճիի Համբաւ էր վայելում ւ Երիտասարդ, գեդա դէմ ուսուցչուհին վախկնրւմ, 
էր նրանից յ Ի՞՛նչ սովորեցնէր Լոգիսին , երբ նա Շէյքսլյ1իՐի մասին էր խօ– 
սում, Չայկովսկու <էՎեցերորգ Համանուագֆի մասին կարծիք յայտնում, 
էլամ բացատրում արեգակի խաւար մ ան տեսութիւնը՛. Լուսանկարչական, 
միտք ունէր։ Անգիր գիտէր մանկական բառարանի բոլոր էքերը։ Մի Օր+ դա-
ւէ պրանում , երբ Փիթըրը դժուարութիւն ունեցաւ բազմապատկելու Հոր» 
անգամ չորսը, Լոգիսը սպիտակ խաւաքաբաի ՚Լրտյ պատրաստեց բազմա-
պատկման աղիւսակը, գնաց տեսչանոց , բագմագրման մեքենայի վրայ տը– 
սլեց քառասուն Օրինակ , բերեց բաժանեց իր ղաս ընկերն երին : Տեսուչ 

Սմիթը 
մի քանի անգամ ՀելԷնին ու Արմանին խոբՀրգակցութեան Հրաւիրեց . ֆկան 
այն եզրակացութեան, որ թէեւ Լոգիսը միջնակարգ դպրոցի պատրաստու-
թիւն ունի , սակայն իր ընկերային զարգացման Համար անհրաժեշտ է, որ 
նա շփում ունենալ իր Հասակակիցների Հեա։ 

Առաքին նկատողը եղաւ է։է ման՝. 
- ինչ-որ յսրում եմ տեսնում Արմանի ու Հելէնի միքեււ 
- Ի՞նչ լարում, - ասացի ես յ 
- Ջավ/ազանց բարեկիրթ են միմեանց նկատմամբ, — պատասխանեց 

էմման $ 
- Այգ երբուանի՞ց է, որ բարեկրթութիւնը լար ուած ոլթեան նշան 

է , - ասացի » 
- Գոլ չես Հասկանում, ասաց էմման, — երբ ամուսինները պաշ-

տօնական են միմեանց Հանդէպ , այդ լաւ նշան չէ ։ թեբեւս գիտես Հ Մաբք 
թուէյնին Հարց են տալիս, թէ ո՛՛րն է իդէալական ամուսնութիւնը։ պա-
տասխանում է։ Երբ ամուսիններից մէկը մի բաժակ քուր է ուզում առանց 
շնորհակալութիւն յա յ անելու Հարկադրանքի . Ւուէյնը չափազանցրել ք, 
բայց ասածի մէք ճշմարտութիւն կայ ՛. Վերքերս Արմանը քչախօս է դարձել։ 
Իր ամէն մի շարժումը լափուած ու ձեւուած Է ։ Նման Է չափազանց Հան– 
ղարտ ծովին, որը փոթորիկ Է ակնկալում՛, իսկ միւս կողմիդ, Հե Էն ը դար-
ձել Է դիւրագրգիռ* Մի քանի անգամ իրեն արտասուելիք եմ տեսել։ Հար-
էք ըր ել եմ պատճառը, ասել Է , բան չկայ, քղերս են է 

- Հելէնի դիւրագրգիռ լինելը ես էլ եմ նկատե , - լւէծացի, - ինձ 
թւում է , թէ պատճառը Լոդիսն է : Խեղճ կինը մէկ վայր կետն Հանգիստ չու-
նի , Առաւօտի ց մինչեւ գիշեր վազում է աղքկայ յետեւից , Գոլ էլ շինէիր," 
քղագրգիռ կը դառնայիր ։ - Այգ ճ 1 ամբողքութիւնը այդ չէ, - գա չկացա լ ԷմմաՆ » 
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- Հապս, ի՛՛նչ է։ 
- Գուք՝ տղամարդիկդ, յաճա/ս կոյր էք, միայն մակերեսն էք տես– 

Նամ ։ Ես չեմ կարծ ում, որ Հելէնը երջանիկ է։ Այս մէկ աարուայ մէջ թօչ,. 
նել է։ Նոյն խանդավառ. Հելէնը չէ, - ասաց էմման։ 

- Ե։ւ արտակարգ որեւէ փոփոխութիւն չեմ տեսնում, — ասացի ։ 
— Կարծես մի բան կոարուել է իր ներս ում, — ասաց էմման, գէմ– 

քից թախիծ է թափլում Տ 

— ինչե՛ր ես ասում, էմմա, — ասացի, - Հելէնը իշխանուհու կեանք 
Հ ապրում, ոչ մի մտածողութիւն, ոչ մի կարիքյ Ինքը գեղեցիկ, ամուսինը 
երիտասարդ, ղալակը փայլուն։ Տուն, տեղ, Հարստութիւն \ 

— Եւ այդ ասողը դո*լ ես է 
— ՚^եղ չեմ Հասկանում, էմմա է 
էւէման գչուխը դարձրեց դէպի պատուհանը, ուր ամառ էր։ 
- \) արդ չդիտէ ի՜՛նչ է անցնում—դաոնում այս տներում, ֊ասաց 

էմմանւ 
Արուեստի դպրոցում անցել էինք Վերածնունդին : Անցեալ եռամ սեա– 

կին բաւական չարչարեցինք Միջնադարն ու Գոթականը։ Ուրբաթ էր, քըն– 
նա թեան տետրակները բաժանեցի ուսանողներին, դասարանը արձակեցի , 
տուն եկայճ վայելելու օգոստոսեան յետմիֆօրէի Հանգիստը. էմման տանը 
չէր։ Մտածեցի , այցի է գնացել Հելէնին ։ Եւ այղ պէս էր։ Երեք կանայք՝ 

էմման, Հելկնը ել Լոդիսը ողի Հաղուստ Հագած՝ աշխատում էին պարտէ– 
ղում: Այդ պարտէգը Լոդիսի պարտէզն էր, բլրաձեւ ծագկանոցների ամկնից 
բարձր կէտոլմ՝ ճաշասենեակի վիթխարի պատուՀանի առ^եւ ։ Ծաղկանոց-
ները բո որաձել իջնում էին մինչեւ վարի բացատը, ուր գտնւում էր կապոյտ 
ա. ագանը՛. Հանճարեղ այգեպան էր Մարկոսը. Գոյների աօնաՀանդէս էր 
սարքեր Ամէն ամիս ջերմանոցից նոր ծաղկեթուփեր էր բերում, վերամշա-
կե՛մ աստիճանների եղրի գոյների գորգը։ 

Լոգիսի պարտէզը նունուֆարների ցուցաՀանդէս էր. Պէս-պէս նու– 
նռֆաբներ շարք կազմած՚ բարձրացել էին մետաղեայ թափանցիկ ցանցերի 
վրայ։ կապոյտ նունուֆար։ Սպիտակ նունուֆար։ Վարդագոյն նունուֆար։ 
Լոդիսի ամէնից շաա սիրած ծաղիկը ։ Արեւի Հետ բացում էին իրենց բերա֊ 
նբ, արեւմուտին՝ փակում ։ Լոգիսը ժամեր շարունակ նստում, դիտում էբ 
նունուֆարները, Արմանը նոյնիսկ Մերձաւոր Արելելքից նունուֆարի Հունտ 
(.ր բերել տուել։ Լոգիսը իր փոքր Հյ,ցուղով էյ,ում էր ծաղիկները։ Սովորա-
կանի պէս նրա ճակատից վեր էբ ց , յ Ո լ ե գեւլչ,% մ ա ղ ե ր ի մ է , լ ա բ & խ ո , ր ձ . 

էնի աչքերը թաց կին ։ ինձ տեսնելուն պէս տխուր ժպտաց , դէմքը դարձրեց ։ 
հան չասացի ւ Ալազան մ ա ա յ , Լ ։ ։ ղ ս ։ լ ի ,ոեսայ^ ^ ^ ^ ^ 
նացելԱ զիմացի թաւուտս, մ , գլանիկ են ծխում, գլո. խնեբը կախ , Շու– 
>"»վ Լ»գի»շ աւազան ցատկեց եւմրցո, թեան կոչ ուղղեց , Բնականաբար , 
նա յաղթեց Ր 1 

֊ Գոլ ինչո՞ւ չես սիրոէմ իմ նունուֆարները, - ասաց Լոգիսը՝ 
ղորտաձել Աղալով շուրջս ւ 

- Ռ՚վ ասաց , թէ չԼմ Աէբոլմ ք ֊ ինքնապաշտպանոլթեան անցայ -
֊ Բայց այնպՀս չես սհոէմ% թ չ պ է ս Ա եմ սԷ ֊ 

- ՛Բո՛ նունուֆարն1րն են, - ասացի, 

ասաց*՛" անգամ ԼՈԳՒՇ ^ ^ "՚"* Հայեացքիս , 

*ե1*նն ՈԼ ԱՐմէ»Կ "յլե^ իրար չեն սիրում է ֊ Այգ ինչ յիմար խօսք> ^ աաա$ի է 

ժ1ց1է ւտ6ժ Ե՛վ 
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էս գիտեմ, — ասաց Լոգիսը է 

֊ Դ՛ո*, արտառոց բաներ ես ասում, Լոգիս , •թեզ մաբտահրաւէր եմ 
կարգում . Արի նորից մրցենք , — ասացի է 

֊^ Խօսք մի փոխիր, - ասաց Լոգիսը, նրանք այլեւս իրար չեն 
սիրում ։ 

՚— Ղ՛ու ի՛՛նչ գիտես » 
֊– Գիշերը վիճում են ։ 
- ՍմԷն մարգ է վիճում գիլերը, - ասացի է 

— Նրանք ուզում են բամանուեչ, — ասաց Լոգիսը է 

— Գու վատ երազ ես տեսել, ահա թէ ինչու նման բաներ ես ասում է 
- Ես ի՞նչ պիտի անեմ, — ասաց Լոգիսը, պիտի պահի։ 
-> Բնական Է | մաման ու պապան : 
֊~ Գու ոչինչ չես հասկանում, — ասաց Լոգիսը տ 
Աո աքին ան ւլա մ Էմման էր, որ ինձ կոյր անուանեց , հիմա էլ՛ Լոգիսը՛. 
Աեպաեմբերի կէսին բամանուեցին Արմանն ու Հելէնը՛. Արմանը մի 

յարկաբաժին վարձեց քաղաքի ամէնից չքեղ հիւրանոցում, Հելէնն ու Լո-
գիսը մնացին գղեակում : Ամէն օր , գործից յետոյ , Արմանը այցելում էր իր 
ւչստեր , երեքով ընթրում էին , խօսում , կատակում , խաղում, որպէս թէ 
կեանքը բնականոն հունի մէք է։ /ք՛ամը 9/՚& Արմանը ինքնաշարժով վերա-
դառնում էր պանդոկ : Առաքին ցնցումից յետոյ Հելէնը վերագտել էր իր 
ղոէսպ անդորրը՛. Եքք՚եմն Էմմայի հետ թատրոն կամ օպերա Էին գնում՝ 
երեխային վստահելով շվեցարուհի խոհարարին տ Ա ա ն գ ա մ ես եղայ առա– 
քի՛ւ՛ը ւ որ նշմարեցի փոփոխութիւնը յ Լոգիսի գէմքը երկարել էր , գնալով 
մօրն էր նմանում ։ Նրա յարաշարժ մարմնում կարծես ինչ-որ զսպանակ թու-
ացեւ էր, այլեւս մրրկահաւի պէս դէս ու գէն չէր վազում: Գրքերին ձեռք 

շէր տալիս, խազալիքները մնացել էին սենեակի մի անկիւն ում. Ամէն օր 
անգլուխ մի պուպրիկի թեւի տակ գրած՝ տանում, թաղում էր իր պարտէզի 
մի անկիւնում ։ Նունուֆարները մնացել էին անխնամ ։ 

Շաբաթը երեք անգամ, մայր ու ադքիկ , ձիավարութեան համազգեստ 
հագած՝ գնում էին ձիավարութեան մօտակայ դաշտը։ Հելէնը վարմ ձիա– 
•1ար էր ^ վարպետութեամբ ցատկում էր խոչընդոտների վրայից։ II ւս անող 
եղած ժամանակ , «/"^ ամառ աշխատել էր ձիաբուծական մի ագարակում է 
Ինչպէս ասում են, ձիերի հետ լեզու, էր գտել՛. Լոգիսը մօրն էր քաշել։ Աիա– 
մաբդը ուղղակի Հիացել էր։ Այսպիսի բան բնաւ չէր տեսել։ ձիավարժու-
թեան մի քանի դասերից յետոյ Լոգիսը կացութեան տէրն էր ։ Ամբակներով 
թե թեւ հարոլածում էր մատակի կողերին, սանձը թուլացնում, բաներ շը– 
շլւնքամ անասունի ականքին, եւ ազքնակ ու ձի սուրում էին դաշտի երկայն-
քով՝ ամբողքաթիւն դարձած • Հե էնը ամէն ինչ անում էր թեթեւացնելու հա-
մար բաժանման ցաւը ՚. Զին եկել էր գոցելու առաքացած էԼիՀը * 

- Ես իմ սեփական ձին եմ ուզում, - պա հանքում էր Լոգիսը ։ 
— Երբ մեծանաս , Հայրիկը քեզ սպիտակ ձի պիտի բերի, — ասում էր 

Հելէնը։ 
կիրակի առաւօտ էր, երբ Արմանը անակնկալ այցի եկաւ մեզ։ Գէմքը 

մթագնել էր՝ հասուն արտայայտութիւն տալով նրան՛. Մուգ սրճագոյն հա-
գուստի մէք աւելի, համալսարանական դասախօսի էր նմանում, քան առեւ– 
աըրականի տ քաղաքավարական առօրեայ խօսքերից յետոյ էմման սուրճ մա– 
տա լեց, վերադարձաւ իր տնային աշխատանքին՛. Այլ առիթներով էլ նոյնն 
էր պաաահել. Հանդիպել էինք, կողմնակի նիւթեր ի մասին խօսել, սակայն 
երբեք չէինք բացել հիմնական կծիկը » Իմ իՐնչ գործն էր խառնուելու այ ոց 

ժ ւ ց ւ է ւ տ շ ժ Եգ 
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ներքին կեանքին ։ ԼՈԼՈ, նստած՝ ե» պատին էի նայում, նա՝ իր կօշիկն երին ։ 
Մեր փակուղու Հրապարակում Հարեւան երեխաները թէյս թպ էին խաղում % 
Լսւում էր նրանց ղի լ ձայնը առաւօտի մ իքից ։ 

Մեր միշեւ գոյացած անՀաճոյ լռութիւնը խզողը եղաւ Արմանը ։ 
֊ Անխուսափելի, էր։ Հասել էինք մի կէտի, որ վեր ագարձ չկար՛. 

Հելէնն ու ես։ Ընկել էինք անտառը եւ միմեանց էինք որոնում . Ուզում եմ 
ասել , որ նախկին կրակը մարել էր , գարձել էինք կենակիցներ ։ Ամէն ինչ 
գարձել էր պարտականութեան պէս մի բան յ Սխալ չհասկանաս ՚. էս տակա-
ւին սիրում ու յարգում եմ Հելէնին։ Միւս կողմից , սակայն , գիտեմ, որ 
շարունակելով մեր կենակցութիւնը պիտի ի սպառ կորցնէի Հելէնին յ Չգի–~ 
տեմ ինչպէ՞ս եղաւ, որ յանկարծ կտրուեցին մեր միքեւ Հաղորդակցութեան 
գծերը ։ թերեւս գրա պատճառը մասամբ իմ յաճախակի ճամբորգութիւններն 
էին տ Կար նաեւ այն , որ Հելէնը իրեն բանտարկուած էր զգում, մեկուսացած 
իր բւսրեկամներից ու Հարազատներից ւ Դու գիտես, թէ մենք որքան ենք 
գուրգուրում Լողիսին : Աակայն ՀետզՀետէ Լոգիսը գարձալ միակ շաղկապը յ 
Մոռացել էինք մեզ։ Լոգիսի մէք քանում էինք վերագտնել մեզ։ Բայց այգ-
պիսով մենք կորցնում էինք Լոգիսին , որը յաճախ ականատես էր լինում մեր 
վէճերին ; վք ճ ասածդ էլ վէճ չէր , այլ քմաՀաճ առարկութիւնն եր ամենա-
ք՛չին Հարցի չուրք, թէ՛ իմ կողմից, թէ՛ Հելէնի կողմից։ Թեբեւս գու մ լ#– 
տածես, թէ ես ինչ-որ կատարեալ բանի եմ ձգտում ։ Այգ որոչ չափով ճիշգ 
է։ իմ նախկին ամուսնոլթիլնները ձախողանք գուբս եկանՏ Այս անգամ ու 
զում էի սխալ չգործել՛, խնդիրն այն է, սակայն, որ Հելէնն ու ես տակաւին 
անհ անօթներ ենք, չենք ճանաչ ում իրար ։ 

- ինչո՛ւ չէք փորձում աւելի լաւ ճանաչել իրար , — ասացի , անմի– 
քապէս գիտակցելով ասածիս անհեթեթութիւնը, երբ փաստօրէն Արմանի 
տուած բացատրութիւնը ինձ աւելի շփոթի էր մատնել , Ի՞նչ է կարծում Ար-
մանը՛. Ո՞վ է ասել, թէ ամուսնական կեանքը վար դափ ունքի յարատեւ անկո– 
ղին է ։ 

- Կարո՞ղ է պատահել, որ մարդիկ սիրեն միմեանց եւ տակաւին մը– 
նան անծանօթներ, — ասաց Արմանը լ 

- Այո , սակայն միմիայն վիպական աշխարհում, - ասացի ես , -
իրական սէրը պա Հան քո ւմ է նուիրում, այն աստիճան, որ այլեւս չես տես-
նում գիմացինի թեբութիւննեբը, գիտակցելով որ ինքդ էլ թերի ես։ Ամուս-
նական կեանքում երբեմն երկու թերիները աւելի կատարեալ են, քան երկու 
կատարեաները տ 

֊ Խնդիրն այն է, որ ես թերոլթիլն չեմ տեսնում Հելէնի մօտ, -
ասաց Արմանը , - խնդիրը Հաղորդակցութեան պակասն է ։ Լոդիսից զատ մենք 
խօոակցութեան այլ նիւթ չունենք՛. Գուցէ յանցաւորը ես եմ՛. Գուցէ տակա– 
վ.ն չգիտեմ, թէ լ.»նչ եմ ուզում, Ի՞նչէ փնտռածս։ Բաժանումը միգուցէ 
գայ յստակացնե ու իրերի գրութիւնը՛. Մենք չէինք կարող Լոգիսին ենթարկել 
վատառոզք երեւոյթների՛, I Ղ Լ 

ե ե , ՜ , ԲՐՏ, մի1թէ, նւր1չ"՚յ յ-Ի ֊դղեցոլթիլն պիտի չգործի 
երեխայի Հոգեբանական զարգացման վրայ, ասացի, 

,, I"՛""1 չափով՝ ~ "^""–"խանեց Արմանը, ֊ դոնէ Հիմա ձ. րեխան ականատես չէ մեր վէճերին, * Ր 

թուաց%Արման* Ո"՝ՔԻ տարով աւեԱ, ծերացած 

՛սոյն Հ ձ Ղ « ^ 
Ը Գ յ հեէնը Հեռախ^եց, խնդրելով ինձ ու էմմային այցելել 
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իրենց։ Մենակ էին.. Մտերիմների կարօտ էին զգում–. Գոն է մէկ օրով; Ակւան– 
ձի% սենեակ ունէին մեզ Համարք ՛Ծովահայեաց Մեքենան նստեցինք, գնա-
ցինք։ 

Փայտակառոյց առանձնատուն էր ծովախորշի քերանին է Ժայռակոյ– 
տերի արանքում աստիճաններ կային ։ Աստիճանները ուղղակի իջնում Էին 
ծովափ։ Ծովափը լայն Էր, պայտաձեւ % ՛Ծովախորշի Հանդիպակաց կողմում, 
ժայռերի գլխին երեւում Էին Ամերիկայի երբեմնի մեծահարուստների Հո-
յակերտ դղեակներն ու ապարանքները , որոնք Հիմա այցելավայր Էին դարձել 
զրօսաշրջիկների Համարք 

ՀելԷնին ու էմմա յին մենակ ձգեցինք, ես ու Լողիս ը իջանք ծովափէ 
Հք՚՚վափից շատ տխուր Էր երեւում տունը։ 
ինձ թուաց , թէ Հելէնի տխրութիւնը իջել էր տան ւէրա յ է 
Լոդիսը անմիջապէս բռնեց ձեռքս, փայլեցինք մինչեւ աւագի ծայրը, 

վ երադաբձանք ։ 
Լալիսն ու ես Հասկանում էինք իրար։ Մենք ընկերներ էինք։ Նա՝ 

ձիոքր գ ես՝ մեձ ։ Նա գիտէր, որ ես սիրում էի իրեն՝ անանձնական, անշահ , 
անպայմանական սիրով։ Եւ դա լաւ էր, որովՀետեւ այդպիաով ազատ էինք 
միմեանց նկատմամբ ։ 

Ծ՚՚վավւի Հարաւային պռունկին մի քարաժայռ կար՝ յանկարծ գուբս 
ցցուած աւագի տակից . Այլ երեխաներ փորձում էին ժայռը մագ ցել, 
չէին կարողանում է Մի պատանի, մօտ 10—12 տարեկան, քարայծի արագու-
թեան՛բ բարձրացաւ ժայռը, կանգնեց գագաթին։ Լոդիսն ասաց, ես Էլ ու-
զում եմ բարձրանալ ժայռը. Ասացի, բարձրացիր յ Փորձեց, չկարողացաւ։ 
Նորից փորձեց, չկարողացաւ՛. Ասացի, բարձրացիր ուսերիս, այգպիսով ճամ-
բի կէսը կտրած կը լինես ։ Համաձայնոլեց յ Չոքեցի , Լոգիսը կանգնեց ու-
սերիս, բռնեցի ձեռքերը, ոտքի ելայ, նա կառչեց քարին, բարձրացաւ, 
կանգնեց ծերպի վրայ։ Այդ օր, առաջին անգամ տեսայ Լոդիսի ուրախու-
թիւնը յ 

քաղաքապետի Հանդիսաւոր դիրք րոնեցի ես բարձրաձայն յայտա-
րարեցի . 

- Այսու, այս քարաժայռը կոչում եմ Լոդիսի ՛Բար։ 
ԱյնուՀետեւ գնացինք լոզամատոյցի կարմիր կրպակը, պաղպաղակ 

գնեցինք, կերանք։ Լողից յետոյ նստեցինք աւագի վրայ, սկսեցինք Հաշուել 
առագաստանաւերը յ 

- Ամէնից շատ ի՞նչ կ՝ուզէիր աշխարհում, - ասաց Լոդիսը։ 
- կ՛ուզենայի նաւաստի չինել ու տեսնել աշխար Հի բոլոր ծովերը։ 
- Ինչո՞ւ ես ուղում տեսնել աշխարՀի ծովերը, - ասաց Լոգիսը» 

ՈրովՀետեւ ծով շատ եմ սիրում, ֊– պատասխանեցի, ապա իմ 
Հերթին ասացի• 

- Իսկ դու, Լողիս, ամէնից չատ ի՛՛՛նչ կուզենայիր աշխարհում. 
Լողի սի արտայայտութիւնը յանկարծ մթնեց, մի պահ դէմքը վեր 

բարձրացրեց, ծովի Հեռուները նայեց, ինքնաբերաբար սկսեց ծծել իր բթա^ 
մատը, ասաց • 

- կ՛ուզենայի, ոբ Արմանը տուն վերադառնար։ 
- Բայց չէ* "ր Հայրիկը ամէն օր տուն է դաշիս, - ասացի։ 
- կ՛ուզենայի , որ Արմանն ու Հելէնը միասին լին էին մի՛շտ, մի՝ շա, 

մի՛շտ, — ասաց Լոդիսը ու սկսեց Հեծկ/տա/ է 
Աշունը եկել էր, սակայն ամառը շաբանակւում էր։ Կեանքը իր ու-

զածի Հէս աոաջ էր գնում ։ Տերեւները յամառում էին թօ շներ էմման ըզ– 
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րաղուած էր դպրոցի վարչական գործերով, Այս տարի եւս պիւտճէի պա– 
կաս ունէին։ Ես մխրճուեր էի Վերածնունդի մէի Ուսանողներից առաւել՝ 
Աս էի տառապում; Ամէն գիշեր պատրաստում էի յաիլ՚դ օրուայ դասախօ-
սութիւնս։ Արմանը շարունակում էր իր ամէնօրեայ այցելութիւնը, Երբեմն 
երեքով ճաշարան էին գնում ընթրիքի ։ Հելէնը գարձել էր աւելի զուսպ ու 
առինքնող ։ Իմ ճանաչած կանանց մէէ միակն էր , որ կարող էր պարզութիւնը 
պերւՀանքի Հասցնել։ Լոդիսը աւելի բարակել էր, սրունքները երկարել, աչ-
քերը մեծացել։ Մ այր ու աղՀիկ զինուորական ճշդապաՀութեամ բ Հետապըն– 
դում էին իրենց օրացուցակը - տուն , դպրոց , բանտային պարապմունք, 
ձիավարութիւն, ֆրանսերէնի մասնաւոր դաս, Հազար ու մի բան է ՀեւիՀել 
որպկսզի ժամանակը չկորչի , որպէսզի ժամանակը չՀասնի իրենց , որպէսգի 
չ/ինի գագար , որպէսգի Հակազդէ ց ութ եան առիթ չլինի ։ Ո՛՛վ գի"*Է ՚՛ 

- Գիտես , - ասաց էմման , ձեռքի ԼԲագէրը ^է կողմ Հրելով, -
ինձ ամկնից շատ մտաՀոգամ է Լոդիսը: Ուղղակի լռակեաց է դարձելէ 

-֊• Ոչինչ, - պատասխանեցի, - դիմանայ՛. ԱշքսարՀը լեցուն է 
սրսռակտուած ընտանիքների զաւակներով։ Մի մոռացիր նաեւ, որ բարւոք 
պայմանները մեղմում են Հարուածի ծանրութիւնը* 

- Ոչ մի տարբերութիւն , — ասաց էմման , պառակտումը պառակ-
տում է բոլոր յ*»րկհրի տակ եւ միշտ էլ տուժողը զաւակն է , անկախ այն 
Հանգամանքից , պա ատո ւմ է ապրում, թէ Հիւղակում: 

Հոկտեմբեր եօթին Լ"գի"ի տարեդարձն էր։ 
Այն թեթել. ու պայծառ օրերից մէկն էր , որ երջանիկ ես զղում ող^ 

1ինելու Համար։ Հա լա քո լել էինք Հելէնենց պարտէզում, մարդաղետնի վր– 
րայ . ^ո^ւ կտրուած խոտի բուրմունքը տարածուել էր միջոցում է Հելէնը Հը՜ 
րաւիրել էր իր սերտ բարեկամներին , մեծ մասը երիտասարդ զոյգեր • Անցեալ 
աարուայ պէս չկ ր , երբ քաղաքի ընտրանին վխտում էր կալուածի ամէն մի 
անկիլնում՚. Այդ տարեղարձ չէր, այլ տար ուա յ կարեւոբ իրա դրութիւն– 
ներից մէկը։ Այս անդամ ընտանեկան մտերմիկ Համախմբում էրյ Հելէնը 
չրիսկայ ծառերից գոյնզգոյն օդապարիկներ էր կախել։ Աւազանին կից սե-
ղանները լեցուն Աւն պէս֊պէս խորտիկներով ու խմորեղէնով։ Հիւրերից »-
մանք քրո1՝Է Հին խաղում, ոմանք զլալցում : Լոդիսը կանգնել էր ծառի տակ , 
չէր մասնակցում ՚. Նա սպիտակ կարճ շրքազգեստ էր Հագել՝ գլխին կարմիր 
ժապաւէն։ Արմանը չէր եկել։ Մի տասնեակ երեխաներ քովի պարտէզում 
մանրաթենիս էին խաղում՛. Ամէնսւր զետեղուած բարձրախօսից դասական 
զուարթ երաժշտութիւն էր լսւում ։ Խմիչքս նորոգեցի եւ այն է պատրաստ-
՛ում էի խօսակցութեան մտնել մեր Հարեւան ճարտարապետ Առնո գի Հետ , 
երբ կամարակապ բեռնատար մի ինքնաշարժ մտաւ դարպասից ներս , առա– 
չ՚սցաւ ու. կանգնեց խոՀանոցին կից Հրապարակում ՚. Ինքնաշարժ ի ց իէաւ Այ -
մանը , ապա մեքենավարը , Նրանք ձեռքով բարեւեցին ներկաներին , ապա 
տախտակեայ թեք կամու/վ ղեաեղեցին մեքենայի ոլ դետնի միիլ% Արմանը 
վեր ելաւ, մի պաՀ ետք զդուշոլթեամբ վար իԼալ կամուբէից՝ Քաշելով մի 
սանձ՛. Ապիաակ մատակ էր , ականիեբը՝ ցից : Հին գլուխը վեր բարձրացրեց, 
Հոտոտեց միիցը, պրկեց սրունքները, յետ նաՀանից, Արմանը քաիս^րա^ 
կան բացական չութիւսնեբ արձակեց, քաշեց սանձը , ձին ի Հա լ. կամ ուրդից , 
անմիՀապէս դունչը խրեց խոտի մ էի 

Լոդիսը ճառագում էր ուրախութիլնից ։ 
Նա վազեց, ցաւյւկեց Ա(։մաՆի գիրկշ> Հ ս ւ մ բ ո լ ր կ ա . 

գրկեց մատակի գլուխը, կրծքին սեղմեց Հ 

֊ Ի՛մ ձին , ի՛մ ձին , - ճչաց Լոգիսը , 
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- ՛Բեղ ասում էի, չէ՞ , որ Հայրիկը քեզ սպիտակ ձի պիտի բերի, -
ասաց Հելէնը ։ 

֊ Ի մ ձին, - Լոգիսը։ 
Լոգիսը վերսգտե• ^ />// նախկին աշխոլժը, դառնում էր մատակի 

2 " Լ Ր Հ < Լ" ՀՈՒՄ նրա վիզը, բաներ ասում կենդանուն՛, Զին իր սպիտակ 
ներկայոլթեամր պսպղում էր ընդհանուր կանաչութեան մէք։ Զի ու աղքը– 
նակ անմիքապէս մտերմացան։ Հելէնը Հայեացքով շնորհակալութիւն յայտ-
նեյ Արմանին , ասաց ՚ 

— Լաւագոյն նուէրը, որ Լոգիսը կարող էր երբեւէ երեւակայեր 
—- հօսք էի տուեչ , չէ" է ֊– ասաց Արմանը տ 
- լաւագոյն տարեդարձն էգ — ասաց Հելէնը։ 
— Ուրեմն, բարի տարեդարձ, — ասաց Արմանը, գրկեց, Համբուրեց 

Լոգիսին։ 
Լոգիսը ժամանակ չկորցրեց , աեքատուեց մատակից , աստիճաններով 

Վեր մագլցեց , իր սենեակը մտաւ, Հագաւ ձիավարութեան իր կարմիր Համազ-
գեստը , վերադարձաւ ու վարմ ձիավարի պէս Հեծալ ձին ։ Մ ատակը կարծես 
սպասում էր այգ արարին: Պնչերը լայն բացեց , խրխնքաց , բաշը ցցեց, մի 
քանի ան՚լամ պտըտա եց իր չուրքը ) աք ոտքով մարգագետինը դոփեց ու ա-
ռաք շարմուեց , նա ի։ դանգաղ ու Հանդիսաւոր, ապա՝ աւելի վստահ , մինչեւ 
որ գտաւ իր կչո-ոյթը։ Այնուհետեւ քառասմբակ սուրաց մինչեւ պուրակի 
ծայրը, յետ դարձաւ , բռնեց ըէէգարձակ մարգագետինը եզերող ուղին, երկու 
անգամ շրքան գործեց , փոխեց իր սրարշաւը, դարձաւ մրրիկ։ Զի ու Հեծեալ 
ամբողքացել Էին։ Լոգիսը երեսնիվար պառկեի Էր մատակի մէքքին։ Երրորդ 
պտոյտին Լոդիս ը փոխեց վազքի ուղին, այս անգամ ձին բչելով դաշտի մէք– 
տեղից , աւելի արագ ո։ խօ ական ։ Մ ատակի առքեւի ձախ ոտքը դիպա լ էլա– 
ք է ի մետաղներից մէկին, յա քորդ քաղին յետեւի աք ոտքը թակարգուեց մե-
տաղե այ մի այլ օղակի մէք, ձին կորցրեց Հաւասարակշռութիւնը, վիզր ի– 
քալ գետին, գաւակը վեր բարձրացաւ, Լոգիսը անքատուեց մատակից, մար-
մինը գալարուեց օդում, գլխիվար ընկաւ մարդագետն ի վրայ։ Զին Հեռացաւ 
դէպի թաւուտը՛. Եղաւ իրարանցում, ամէն ոք շտապեց դէպքի վայրը» Աչ-
քերը խուփ , Լոգիսբ մի թեթել անբոց արձակեց , թեւը բոյորաձեւ դարձրեց 
աքից ձախ, անշարմացալ։ Հելէնը գրկեց Լոգիսի գլուխը, ծնկին դրաւ, 
շփեց երեսը, անընդհատ կանչելով՝ Վոդի՚ս, Լոդի՛ս»։ Աղքնակը կարծես 
Հանգիստ քնեԼ էր ։ Ակնաբոյմ Մրրֆին առաքացաւ , երեխայի բազկերակը 
քննեց, ապա ակնոցները Արմանին ուղղելով՝ ասաց՛ ՀԱնմիքապէս Հիւանդա-
նոց փոխագրել»՛. Ապա ՀրաՀանգեց չշարժել Լոգիսին՛. Արմանը հասաւ պա– 
տըշգամի Հեռախօսին, կապուեց շտապ օգնութեան կենտրոնի Հետ, կցկտուր 
տեղեկութիւներ տուեց ։ % մամից , անկարելի է , աղքիկս ուշակորոյս է , 

բժշկական ուղղաթիռ ուղարկէք, խնդրում եմ որքան Հնարաւոր է շուտ»։ 
իրարանցումը տեղի էր առել լռութեան։ Ներկաները արձանացել էին Լո-
գիսի շուրք, նրան էին նայում, ապա՝ միմեանց ՛. Այնքան անդորր էր Լոգիսի 
գէմքը, որ ահա աչքերը պիտի րացէր , ոտքի պիտի ե նէր ու շարունակէր իր 
ձիախաղը՛. Հելէնը չոքել էր երեխայի ոտքերի առքեւ, ձեռքերը ծնկերին յե– 
նել, աարուբերւոլմ էր յետ ու առաք՛. Արմանը մէ՛կ ժամացոյցին էր նայում, 
մէկ երկնքին , Շատ չանցած Հեռուիը լսուեց ուղղաթիռի մեքենական ձայնը, 
մի քանի վայրկեանից երե լաց սպիտակ ուղղաթիռը, փորի վրայ կարմիր 
խաչ, Ուղղաթիռը ծառերը քերելով անգաւ մարգագետնի վրայից, Հեռացաւ, 
պտոյտ գործեց, ապա կրկին մօտեցաւ դաշտին, ուղիղ ցած ի քաւ, նստեց 
խոտերի վրայ, քամի առաքացնելով՛. Ուղղաթիռի պտուտակը շարունակում 
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էր դաոնալ , Սպիտակազգեստ երեք Հոգի ի քան ուղղաթիռից , երկու, տղա֊ 
մարգ, մի կին , չաապեցին դէպի արկածի վայրը, նրանցից ամէնից երիտա-
սարդը, քննեց Լոգիսի զարկերակը, կոպերը շուռ, աո ւեց , ազդակին դրեցի Տ. 
պատգարակի վրայ, ամրացրին կապերը ել նոյն գործավարմ փութկոտու– 
թեամբ գրեցին ուղղաթիռի մէի Հելէնն ու Արմանը տեղ բռնեցին ուղղաթի-
ռում յ Արմանը մէկ ձեռքում առել էր Լոդիսի ձեռքը, միւսով կառ չեչ էր Հե-
լէնի ձեռքին ւ Ուղղաթիռը փոթորիկ բարձրացրեց , բարձրացաւ, կողի վրայ 
նորից քերեց ծառերի կատարները , Հեռացաւ ։ 

էբկու մամ յետոյ մաՀացալ Լոգիսը։ 
Տաքորգ օրը Հրկիզարանոլմ կիզեցին նրա մարմինը, աճիւնը ամփո֊ 

փեցին կապոյտ մի սափորում տ Երր տուն վերադարձան ( Լոդիսի մոիւիրներր 
չաղ տուեցէն իր նունուֆարների պարտէզու մ տ Երեք օր յետոյ դպրոցում 
ՀոդեՀանգիսա տեղի ունեցաւ • Աշակերտներն էին կաղմակերսլել ։ Ամէն ոք 
բարձրացաւ իր Հրամեչտի իւօսքը կարդաց Լոդիսին ։ Արմանն ու Հելէնը, 
սեւազգեստ ու գունատ, ներկայ եղան Հ անդիս ոլթե ան ը , ձեռք ձեռքի կառ-
չած , որովՀեաեւ այլ ելք չկար • Երբ վերադարձան , փակեցին դուռը, գրկե– 
ցին իրար, երկար արտասուեցին տ Մինչեւ լուսաբաց միմեանց պատմեցին 
Լոդիսի կեանքը : Լուսաբացին Արմանը փնտռեց Հելէնին , որը իրեն չաա մօտ 
էր , անկողնում: 

Արմանը չվերադարձաւ պանդոկ , այլեւս գործի չգնաց։ Լոդիսից մը– 
նացել էր Հելէնը, որը մայրն էր Լոդիսի, առանց Հելէնի ամայի էր աշխար-
ՀԸ– Հելէնը այն ամէնն էր, ինչ եղել էր, ինչ պիտի լին էր Լոգիսը։ Ամէն 
վայրկեան իր կեանքը լեցւում էր Հելէնի կեանքով, ամէն օբ աեսԱում էր 
Հելէնին, որին չէր տեսել եւ ամէն գիչեբ սիրում էր այն սէրը, որ չէր սիրել։ 
Առօրեայ իմաստով սուգ չէր՛, կորուստը քանդել էր սառցակոյտերը եւ բե-
կորների միլից յառնե էբ մի նոր յայտնութիւն , որը ամոքիչ էր իր թախիծի 
բոլոր արահետներով • Լոգիսը միչտ ներկայ էր ո՛չ որպէս յոլչ, այլ որպէս 
շարունակութիւն ։ Արմանը նստում էր ճաշասենեակում, գիտում նունու-
ֆարներին պարտէզը, կաբօաում Հելէնին, որը ներկայ էր. Սկզբնական ցըն– 
ցումից յետոյ արտասովոր անդորր էր իքել Հելէնի վրայ, ներքին մի Հասու– 
նութիւն, որը Հաղորգւում էր իր շրջապատին, մարդկանց , ռլ առարկանե– 
ներին։ Անխուսափելին դարձել էբ կենդանի ապրում, նոյնիսկ շօշափելի 
գիտակցութիւն ։ Նրանք միմեանց մէք գանում էին Լոդիսին , գտնում իրենց է 

Մի ամրող՚լ ամիս տնից դուրս չեկան։ 
Դեկտեմբերի առաքին շաբաթավերջն ձիւն տեղաց , 
֊ փայլել եմ ուղում ձիւնի մէք, - ասաց Հելէնը« 
- Ո՛՛ւր գնանք, — ասաց Արմանը։ 
- Դաշտերը գնանք, ապա անտառ, - պատասխանեց Հելէնը% 
Հագնոլեցին, գուբս ելան տնից, բռնեցին ամայի ճամբան, քայլեցին է 
- Ձեռնոցդ Հանիր , — ասաց Արմանը ՚. 
- ինչո՛՛ւ — ասաց Հելէնը ։ 
֊ Ուղում եմ զգալ ձեռքիդ Հպումը, ֊– ասաց Արմանը, 
Արմանը առաւ Հելէնի ձ՛ախ ձեռքը, իր վերարկուի գրպանը տարաւ, 

Հ Հ գ է Հ ի է ՝ ; յ ւ կ ի ն ձէլՆի ՚ « ՛ Ջ Ւ Ն ի ** 
- Ա Իրում եմ ձիւնի ճռինչը ոտքերիս . Հ կ է Ն 

- Ես էլ, ֊ ասաց Արմանը ։ 

լէկ 
^ ֊ Մենք այնքան նման ենք իրար եւ այնքան տարբեր, . աաաց 
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— Տարբե՞ր, ինչպես — ասաց Արմանը՛. 
— Այն ինչ տարբեր է քեզ մօտ, աւելի է հմայում ինձ, ֊ ասաց Հե– 

— Ես ափսոսում եմ այն օրերը, որ քեզ հես, չեմ եղել, - ասաց Ար~ 
մ անը յ 

— Ես ուզում եմ երբեք չմոռանալ այս օրը, — ասաց Հելէնը։ 
— Գու գիտե՛՛ս, որ ես քեզ բնաւ չեմ ճանաչել, — ասաց Արմանը։ 
— ԱյԳ ղէպքում, արի ծանօթանանք, — ծիծաղեց Հելէնը ։ 
— Ես բնաւ չգիտեմ քո մանկութիւնը, — ասաց Արմանը։ 
— Իմ մանկութի՜ւնը, իմ մանկութի՛ւնը, իմ մանկութի՛ւնը, - բա-

ցական չե ց Հեչէնը ։ 
— Ա՝յո » Ք" մանկութիւնը, — հետապնդեց Արմանը 4 
— Իմ մանկութիւնը այս փաթիյների պէս էր, — ասաց Հելէնը։ 
Չիմացան երբ հասան անտաո. ։ Անտառում ի սպաո. կտրոլեցին աշխար֊ 

հէց : Այստեղ ձիւնը թանձրացել էր, դժուարալ էին քայլում՛. Այս անտա-
ռում , գարնան ամիսներն յաճախ էին գբօսնել Լոդիսի հետ % Հիմա ծառերը 
մերկ էին։ Զիւնի տակ զգում էին Լոդիսի ոտքի հետքերըտ Արմանը յանկարծ 
կանգ առաւ, ամուր գրկեց Հելէնին , խորացաւ նրա աչքերի մէջ, միասին 
նստեցին ձիւնին , Հելէնը պառկեց ձիւնի ւէրայ , Արմանը նրա գէմքն առաւ իր 
ափերի մէջ, երկար համբուրեց՝ հեւասպառ ու ցաւագին, կրքով ու վշտով, 
մինչեւ որ սպառուեցին, հասան յատակին, ուր բացարձակ ս&էութիւն էր: < 
Մնացել էր սառած պաՀը ու պահի մէ^ միմեանց ապաւէնը։ Այդ պահին իմա-
ցան, որ *քէկը առանց միւսի ապրել չի կարող։ 

— Կա՛՛յ մի տեղ աշխարհում, որ հետք եղած էւինի» — հարցրեց Հե– 

— ինչո՛ւ ես հարցնում, - ասաց Արմանը։ 
— Ես ուզում եմ այգ անհետք տեղում լինել, — ասաց Հելէնը։ 
— Անպատճառ մի տեղ կայ, — ասաց Արմանը, - սակայն ինձ մե-

նաՐկ պիտի թողնես է 
Ո՛չ, միասին պիտի թողնենք մեր հետքը, - ասաց Հելէնը, — 

բայց ես Հիմա ծարաւ եմ $ 
— Գնանք, քեզ Համար ի բլանդ ական սուրճ պատրաստեմ, — ասաց 

Արմանըյ "՚^ 
— ®յգ –քանչելի գաղափար է, — ասաց Հելէնըւ 

գեկտեմբերի 15ին, Երկուշաբթի, առաւօտեան ժամը ՝\$ին օդանաւով 
Բոստոն մեկնեցի՝ մասնակցելու Համար ուսուցիչների եռօրեայ Համագու-
մարին ։ ճամբորդների թիւը քիչ էր։ Մի ամբողջ նստարանաշաբ գրաւեցի, 
անցայ իմ ներկայացնելիք զեկոյցի վերամշակմանը։ ՕգուզեկցուՀին սուրճ 
ու կարկանդակ մատուցեց ։ Սեւամորթ երիտասարդուհի էր՝ եղնիկի խոշոր, 
խոնաւ աչքերով։ Փաս տօ ր էն զեկոյցը պատրաստ էր։ Ընթերցումը ձանձ-
րոյթ պա աճառեց ինձ, փիչ յետոյ օդանաւը մտաւ ամպային կուտակումների 
մէջ՛. Օդաչուն բարձրախօսով յայտնեց, թէ ձիւնամրրիկի պատճառով Բոս-
տոնի օդանաւակայանը փակուած է, որ Փրովիդէնս պիտի իջնենք, Հանրա-
կառքով այնտեղից Բոստոն Հասնելու Համար։ Նոր գիսցալանք։ Ինձ Հետ 
նման դէպքեր յաճախ են պա աա հում . Բարեբախտաբար , բուն Համագումարը 
պիտի սկսի վաղը առաւօտեան։ Այսօր Հանդիսաւոր բացումն է Հիւրասիրոլ– 
թեամբ ու անվերջ ճառերով։ Եթէ չՀասնեմ, Հոգ չէ։ Գիմացի պարկից գուբս 
քաշեցի օդանաւա յին ընկերութեան ամսագիրը, մեքենա բաք թերթեցի պա-
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րոլնակութիւնը։ Աչքիս զարկաւ, մի արտասովոր խորագիր՝ *Մի քիչ դիցա-
բանութիւնդ տ Սովորաբար , առեւտրական նման ամսագրերը լեցուն են Աւնո։ մ 
կիրառական յօդուածներով։ Ա կա կցի կարդալ յ Տունական դիցաբանութեան 
բաժնում Հանդիպեցի Լողիս անուանէ Հեղինակը Հետեւեալ սեղմ բացատ-
րութիւնն Էր աուել ։ 

Լք)ՂՓԱ — Բագոսի եւ Աստղիկի ոյւդի եւ դաչտերի պտղաբերութեան 
աստուած՝ Պրիապոսի սիրոյ առարկան։ ՏաւեբժաՀարս , 
որը Պրիպաոսի Հետապնդումից ազատուելու Համար նու-
նուֆար դարձաւ ։ 

Չկարողացայ չարոլնակե ընթերցումը։ Գլուխս դարձրի զէպի պա–. 
տուՀանը, որը դորչ էր։ Ամպերի մ ի քով էր սուրում օդանալը։ Անձրեւէ կա^ 
թի քներ էին գոյացել նեղլիկ լուսամուտի վրայ։ Կաթիլները ուղղաՀայեաց 
իննում էին ցած , պայթում, ծուռումուռ շաւիղն երի վեբածւում։ Աախ ու-
սիս զգացի ձեռքի Հպում, դարձայ։ Հարեւան նստարանի ճ ամրորգն էյ՛ է 
գունատ , որոշակիօրէն այլայլուած ։ 

— կարո՛ղ եմ ձեր քո։էը նստել, — ասաց նա՝ աչքերում սարսափ ։ 
— Այո, Համեցէք, - ասա,յի, փոխելով գիրքս ։ 
Նա նստեց, թաշկինակով մաքրեց ճակատի, վզի քրտինքը։ 
— Վախենում եմ, — ասաց նա , տկար սիրտ ունեմ։ 
— Ինչի՞ց էք վախենում, — փորձեցի ոգեպնդել նրան ։ 
— Վախենում եմ օդանալը խորտակուի , — ասաց նա , նման ցըն– 

ցումնեբ երբեք չեմ տեսել։ Ի՛՛նչ էք կարծում, ող 9 տեղ պիտի Հասնե՛՛նքէ 
Չգիտեմ, — ասացի , կախում ունի ՚. 

Նա մի պաՀ չՀաւատաց իր լսածին, ինձ նայեց թախանձագին, ապա 
գլուխն առաւ իր ահագին ափերի մէի 

6ԱԿՈԲ ԿԱՐԱԴծՆՑ 

Յունուար, 1985 
• 8 ը ն հ թ ի ք ը թ 
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Վ. Թ ե ք Է Ա ՚ ե 

Ա Պ Ա Հ Ա Ր Զ Ա Ն 

ա* 

Ձեզի համ՛ար չեմ՛ գրեր այս բոլորը 
Ձեզի՝ որ չէք գիտեր թէ ի՛նչ առասպել է սէրը 
որուն վերջին արարը 
ո՛չ անձնասպանութիւնը ո՛չ օփերսւները կը պատմեն 
Չէք գիտեր թէ յաճախ կեանքն է ամէնէն երկար մահը 
քամիի պէս անխօս եւ շառաչուն 
եւ չէք գիտեր որ երդումները 
քանդակի ձեւի տակ խոշոր պղպջակներ են 
Դուք՝ որ ձեր հոգիին խորխորատներուն մէջ 
չէք թափած ձեր սեփական գերմարդկային լացը 
Ո՛չ բանաստեղծական տառապանքի մասին չէ խօսքը 
այլ՝ մարդկայինին ուրկէ Աստուծոյ բարեկամները էն առաջ 
առնէտներու նման կը սպրդին 
Դուք՝ որ չէք գիտեր թէ արդարութիւնը 
ուրիշ մոլորակէ ինկած բառ մըն է 
իր տեղը չէ գտած եւ բանականութենէ բանականութիւն 
եւ քսակէ քսակ՝ օրըստօրէ աւելի կը ձեւազեղծուի 
Դուք՝ որ չէք գիտեր ինչ ըսել է 
սիրոյ հաւատալու հեթանոսութիւնը ունենալ 
եւ եղերական սխալմունքի մը համար 
բոլոր պատերազմները շահելէ ետք՝ մնալ հոգիին 

ւ պատերազմին մէջ 
որ գոհունակութիւնդ եւ պատիժդ է միանգամայն 
եւ կարենալ ադօթե՜լ սւնոնգ համար որ ձեր դէմքերը փոխարինած դիմակները 3 չեն տեսներ 
Մանուկներուն համար որոնք առաջին անգամ ըլլալով 

պիտի իրենց մարմինները ծախեն 
Մանուկներուն համար որոնք առաջին անգամ ըսալով պիսփ 

բռնաբար ուին իրենց հօր կոդմէ 
Պիտի հեռանան թմրեցուցիչի մէջ գտնելու բադձափն եւ անկարեփն 
Աղօթել այն կիներուն՝ որոնց համար խօսքը կղպանք է 
եւ իրաւունքը՝ առասպելական դուռ մը չտեսնուած կամ չբացուած 
Մարդոց՝ որոնց համար այս աշխարհը երկաթէ գունդ մըն է 
որուն ժանգը պէտք է լիզեն անօթի չմնալու համար 

ժ ւ ց ւ է ւ տ շ ժ Եգ 
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Եւ այն բոլորին՝ որոնք կ՚ապրին աշխարհի ոստայնին մէջ 
դոդահար թփրտսւլով 

եւ այն բոլորին՝ որոնք տիւ եւ գիշեր աշխարհի հնոցին մէջ 
դիմւսդրելու անատակ 
իրենց մոխիրէ ջիղերը կը կախեն 

Այն ատեն ես քանի մը դար է՝ կ՚ապրէի 
Մայրը կ՚օրօրէր մանուկը երբ մտայ սենեակը 
Ըսաւ՝ պիտի գրե՞ս 
Պիտի գրեմ՝ ըսի 
Ըսաւ՝ ես անցած կ՚ըլլամ վերմակը ամուր ծածկէ 
գաւակս ապստւսմբութենէն թոդ չխանգարուի 
Քոյր ես մանուկիդ փափուկ բարձ մը բերի 
բայց վերմակը մինչեւ ականջները ոչ չծածկեց 

Ր՛ 

երկար գալարուելէ ետք տեղաւորուեր է մէջդ սեւութիւնը 
սնունդ կու տաս 
Կեանքդ չորցած արիւնի նման կը մերժէ քալել 
Կը մտածես թէ ինչով շինուեցաւ այղ գնդիկը 

հրահոսան մարմնիդ մէջ 
վաղահաս կաթուածը գոյութիւնը կաթուածին 
Կը փնտռես սիրածոր օր մը անցեալէն 
ինչպէս մանուկը իր մօր կաթնաբեր ծիծը կը փնտռէ 

Անցեալը բերկրանքը 
հովածաղիկի պէս կ ը թ ռ չի տ ե դ յ-ը ո ր ^ ե ց ի ր 
երբ անգդեր իրենց ուժը փսխեցին այդտեղ 

Կ՚ուզէիր դաշտերը մաքուր տեսնել 
հակառակ որ գիտէիր թէ անգղեր կը փետեն մարգարիտները 
եւ վայրի պզտիկ արեւամոլ ծաղիկները հովը կրնայ մոռնալ 
Քոյր սորվեցար որ 
քնքշութիւնը բան մըն է որ չես կրնար պահպանել 
ժանիքներու գոյացումին հետ 

Առտուան բոլորումը զառիվար փողոցներու ծայրերէն 

«ւ լուսանկարը բազմանկի*. Տունին « " Բ թ ա ց ո ւ ա ծ 
գծուած՝ տարիներու ծուէններու 
կարճ ու պադ ներհոսքով՝ յօրանջումի պէս 

ժ ւ ց ւ է ւ տ շ ժ Եգ 
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Սենեակները որ կը բւսցուէին իրար մէջ եւ չէին վերջանար 
չէին վերջանար անոնց լռութիւնները դիտելով ծառերը դիականման 
եւ զանգուածը մորթուած տերեւներու 

մեռած իրենց ապրելու փափաքին հետ 
անտարբեր՝ կաղնիին նկատմամբ 
որ իր անժամանակ գոյութեան տոկունութիւնը կը կոփէ 

Կտուրներու տակ սիրոյ մրմունջներ կը հոգիանան 
Ոգելից ու թորեալ խռովքներ կը հալին 
համբոյրի շոգեզովութեսւն մէջ 
Ասոնք դիտելո՛վ է որ արթուն կը մնաս 
փորձելով չհեգնել կապոյտ երջանկութեան մը ծարաւը 

§ւ Տունը որուն կղպանքները ինծի դէմ կը դրուին կը հեռանամ 
տղուս ձեռքը կը բռնեմ որ ցեխին մէջ չկոխէ 

Վարը կենդանի մը պոչիկը ոլորելով 
պիտի լափէ իր արտադրած աղբերը եւ բառաչէ գոհունակ 
Ապրելու բնազդէն անդին անմարդկայնականութենէ անդին 
աւելի սաստիկ է մտքի՛ խլութիւնը 
որ մահազանգերը չի լսեր 

Ռայց ինչ որ պիտի պատահի՝ պիտի պատահի 
Ադ իկս դեռ չի գիտեր քալել եւ ծառերը 
ուղիդ անհատնեւի ճամբայ մը ցոյց կու տան 
թսւյց եկող տարի խնձորի ծառերը պիտի հասուննան 
Տղաս պիտի քաղէ խնձորները պիտի խածնէ 
եւ այդ պահուն զինք անպայման պիտի նկարեմ 
Տղաս սորված կ՚ըլլայ կուտերը նետել 
Եւ ա ղջիկիս հեքիաթներ պիտի պատմեմ 
հաւատալով որ կաղնիի ծառը կաղնիի ծառ է 

դ՛ 
Մնացեալը անկիւններ են 
ուր պաս-պադ ջուրով կը լուաս արնաթոր կոպերդ 
Թ-ոյլ արշալոյսին մէջ պրկուեր է մթութիւնը 
լուսատիպ երկինքը չ՚երեւար միայն ձորերը հրաբիբ 
Տարաբերութիւն չկայ վերադարձի եւ սրտի միջեւ 
այս գաղափարին յարափոփոխ եւ մշտակայ , ^ ^ Տ ՛ է6ո|նհ 
ինք իր վրայ դարձոդ ուրուական մըն Է որ անուն չունի դէմք չունի 
միայն ոտնահետքերը կը ձգէ կ՛անցնի 

ժ ւ ց ւ է ւ տ շ ժ Եգ 
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Էլքի Նշանէն խուսափեր ես անել գիշերներուն 
Կը բռնես ամուր կը դարձնես նիգը հիմա 
ա՛լ մուտք չկայ դարպասը կը փակուի 

Իսկ ձորը սրտիդ եւ տանդ միջեւ՝ չի քարտիսագրուիր 

ե– 
Արեւը չ՛արձակեր ճառագայթներ բայց կու գան օրերը 
ինքնաբերաբար առանց ծնունդ տալու 

Խենթի պէս կը փնտռես յիշոդութիւնը 
որ առաջ խանդավառ մանուկ մըն էր 

Նրբանցքները կը վերածուին սենեակներու 
եւ մանկանոց կը ստեդծեն 
Գիշերը հեքիաթ չի պատմեր 
Հիւանդապահուհիներուն անձայն կօշիկները 
ճերմակ լոյսերու պէս 

Սեւ սլացիկ մոմեր յոյսը իր դէմքին պարը 
յատակը կը զգաս սենեակին 
կը բռնես թաթիկները ուժ կու տան մարմնիդ 
կը դիտես ծաղկեփունջերը խուլ ել կոյր մանուկներու պէս 
. .. ԿԸ ծիծաղին չորս կողմդ կը վերսկսիս սիրել ամէն բանի գոյութիւնը 
խորութիւնը կը (սես կեանքին ուր տագնապդ անցողակի ռիթմ մրն է 
Այստեղ գաւակդ կայ 1 1 1 1 ւ 

եւ կը սպասես ոտնաձայնի 

Լռութիւնը բոլոր ժամանակներդ կը միացնէ իրարու 
•ւ կը սորվիս որ 
տրտմութիւնը ամէնէն ազնուական վիճակը չէ 

ՈԱ ոո Լո ^ ն շ ա ն ս ն ե ր չ կ ա Ն *եւէ " հ ո ր դ ո ղ ծածհՒ Կ° ^ 1 ռ Ո Լ թ ե ա ն " յ ^ ո ւ ճ ա ն ը կը ոնէ ծածկելու ընկղմած ապրումներուն ողնայարը 
Ո^մաոահ Ր "Հ Ք ա լ ե Ա մ էԿՐ ^ հետ չի խօսիր 11չ մառախուղ կայ որ փարատի ձ1 ^ Ր Ր 
^ Քամի կ ա յ որ հանգչի 

ե Ն հոդաթափեր արցունքներ 
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թէմփոններ գիշերանոցներ մանկսւշիշեր 
Հով չ՚ապրիր այստեղ ել փշածսւղիկները անգամ 
իրենց ըմպած տապը վրադ թափել կ՛ուզեն 
Այս արահետը միշտ խոպան է անդադար կոխկռտուած 
հեւի ի հեւ պէտք է անցնիլ 

ճամբան ինկած տերեւները կը պատմեն թէ 
ոչ ոք գիտցած է քանի՛ մղոն է 
այս տեղէն մինչեւ յաւիտենութիւն եւ սւյստեղէն մինչեւ անցեալ 
Ինչո՞ւ ինչո՞ւ չեն լուսանկարուած այս անդունդները 
ուր վրէժխնդրութեան սկիւռներ կը ցատկռտեն 
կը քալես արհամարհանքին ուղղութիւն տալով 
Եւ կեանքդ կորսուած կատուի նման կը մլաւէ 

ծւ գիշեր մը կը փակես լսողութիւնդ բոլոր անկիւններէն խուժող 
յուսահատութեան եւ մթութեան եւ ողբին 

ծունկի չես գար կը կանգնիս սենեակիդ մէջ 
ել կարմրւսբիբ արմաւենիի պէս կը բանաս թեւերդ 

Տէր օգնէ՛ ինծի որ բարի չըլլամ 
որ այս թոյնը մատուցողին 

պարտադրեմ որ ինքը խմէ խմէ ցմրուր 
սպանութեան իւրաքանչիւր բջիջին լեղութեան մէջ պրկուելով 
Ան որ կեանքը կը հրամցնէ եւ կը ցուցադրէ մահը 
գաղտնի կուլ տրուած սադայէլական քրքիջով մը 

որ միայն ներս մտնողը կը լսէ 
Ան որ մեղմ խօսքերու ել գգուանքի եւ ներումի 
վարդերը քաղելով կ՛անցնի մրգաստաններէն 
եւ կղպուած դուռներէ ներս ող ակիղումս կը կազմակերպէ 
Որուն գանկին տարածքին միահեծան կ՚ապրի նիւթը 
չարութեան մահակը ձեռքին պղտորելով իր իսկ գաւակներուն 

ըմպելիք ջուրը մաքուր 
Նարսիսիզմի ողնածուծը կը լակէ 
եւ ուժ ամբարելու մոլուցքին մէշ 
ցորենն անգամ կ՚այրէ 
արեւին երկարած անոր թեւերուն եւ նազանքին մէջ 
Եւ իր կնոջ տառապանքը քաղցր գինիի նման կը խմէ 

՝ զուարճութեամբ 
եւ սեղաններու տակէն ոսկիներ կը խաղցնէ 
որպէսգի յետամնաց մտմտուքն աւելի զօրաւոր թակէ անոր դուռը 
Օգնէ ինծի որ երկարաճեմ դատասրահներէն դուրս գամ 

^ 1 1 ինչպէս մտայ 
եւ մարդկայնութեան հաւատքի հանգանակին վրայ մ ^ ւ ա ծ սա 
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հանեմ արիւնոտ աչքերով բայց կարենամ հանել եւ նետե՛լ 
Ի վերջոյ 

Օգնէ որ վերյիշեմ կապոյտ ծովերէն հոս հասնող աղջիկը 
եւ այս ճեղքուած մակոյկը ապահով հասցուր միւս կողմը 
ուր գաւակներս ժպիտիս ել գգուանքիս թրթռացումով պիտի մեծնան 
Օգնէ ինծի որ ընղունիմ այս ապահարզանը ոչ թէ իբրեւ 

տոհմական աւանդութեանց խախտում 
այլ՝ գոյատեւման միակ փրկարար նաւակ 

Այստեղ ծովերէն անդին 
ամուսնութեան եւ ՛ամուսնալուծման շէնքերը 

միայն աստիճան մըն է որ կը բաժնէ 
Աստիճան մը որ ելք ու էջք չունի 
այսինքն յաղթական ու պարտական չկայ 
Աստիճան մը որ տգեղութեան եւ հրէշութեան քանդակ է 
անծայր անխնայ կոյր 

Այս պահն է երբ բնազդներդ հաշուետու կը դառնան 
կը մտածես որ առաւօտը քեզի համար կրնայ չծագիլ 
6ետոյ կը լուաս զաւակներուդ զգեստները 

վերյիշելով տաքուկ ծննդեան օրերը 
վերյիշելոկ ապսւգսւն որ միամտաբար գծեցիր 
եւ աւազակ մը ամէն գիշեր սրբեց զանոնք 

Ինչպէ՞ս ներեմ ինքզինքիս 
նորահիւս իղձերուս փաթոյթը անոր յանձնելուս 
եւ այդ աստիճանի երախին շպրտուելո՚ւն համար 

Կը զարմանաս որ ինչ գործ ունիս այստեղ 
որմնանկարներով եւ ատելութեամբ յորդ 
այս սրահին գոյութիւնը չես հասկնար 
Եւ այս մարդիկը ինչ կը խօսին բոլորը մէկ 
այսքան երկար եւ վիճարկու ել մարտունակ 
Ըէնքը իր բոլոր ուդղութիւնները կը փոխէ 
բացի աստիճաններէն՝ որոնք անփոփոխ 
քեզ կը հասցնեն շէնքին 

Կը հասկնաս որ կը խօսին 
բախտիդ մասին ապագայիդ ճակատագիրիդ 
վերջապէս * ւ յ ն բոլորին որ քեզմէ դուրս են արդէն 
Ցետոյ կըսեն որ վաւերացնես 
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Թուղթ մը կու տան 
պայւքանաժաւք մ՛ը կայ 
հատուցանելու երաւլիդ քայքայման գինը 

Փափուկ բան մը կը փնտոես 
Սուլած պւսհուն նաւը կը տեսնէ 
որ Ցաւդ սորվեր է վերջապէս 
վառել աչքերուդ օճախը 

Աշնան գաղջ օր մը պիտի անդրադառնաս 
որ օրերը ամբողջանալու փոխարէն հատուածներու բաժնուեցան 
Այն ատեն պիտի յիշենք բոլոր բաները որ չբացատրեցինք 
կսւրոդութիւնը՝ կարօտնւսլու ինչ որ մեր մէջ ունէինք 
նաեւ էռոթիզմը տունը պարսպող ծառերուն 
Գիշերները պիտի խոստանան ոչինչ 

բացի վադուընէ եւ տարբեր կլիմայէ 
Կանթեղները փայտէ պատշգամներէն կախուած 
կը յիշեցնէին լուսաւորումի կարելիութիւնը 
Պիտի փախչիս գիշերները 
որպէսգի ձայնաւորները չփախչին 
որպէս գի աճին ծաղիկները գորս ցաներ էի 
անոնց հունտերը չես հանած պարտէզդ կը զարդարէին 
Պէտք է նոյնը մնար ինչ որ դուրսն էր 
Ներսինը ոչ ոք տեսած էր արդէն ՚ 
ճանաչումը պիտի ունենաս նոր դուռներու եւ սենեակներու 

երբեմն դադարներու՝ անոնց միջել 
նոր մտեր մութի ւններռւ գիտակցումը տարբեր նոթի մը վրայ 
եւ կարասիները քեզ շրջապատոդ՝ բարդ են անվստահելի 
Օր մը պիտի ուզես նոյն պատշգամը նստիլ 
ուր կանթեղները փշրած էիր եւ կակաչները արմատէն պոկած 
եւ աֆիոնի ու գինիի խառնուրդին մէջ 
հին եւ ծանօթ երգ մը պիտի թուի 
խորհրդազեղ լոյսերը բլուրին նաւերուն ձայնը 
որոնք հատուած առ հատուած միշտ պիտի երգեն Երգը 
մեկուսացումէն ետք եւ մահուընէ առաջ 

ժ* 

Տունը կամաց-կամաց կը սառի մեռելի պէս 

Փողոցները ինկեր է յոյսը ծակծկած գուլպաներով 
ասելի եւ անասելի բաներ կը մրմռայ 
Տան շուրջ վարդենիներ կային 
Իրենց խոշոր անքթիթ աչքերով՝ ուրկէ լոյսը փախած է 
սնամէջ ապագան կը չթեն 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե՝վ 
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Այրիացած է Տունը 
այսինքն մոռցած է ամէն բան երկինքի եւ ծովի միջեւ 
իր պատուհանները արեւին եւ ամպերուն պատմութիւնները չէին 

պատմեր 
Ո՞ւր փնտռել հաւատքները երբ կոտրտեցան նախամայրերուս 

պատկերները 

Դժուարագոյնը գոյամարտն է դուրս գալու այս մոխիրներէն 
որովհետեւ երբեք չեն դիմադրեր 
ցաւին թանձրութիւնը եւ անգթութիւնը լռութեան 
Պէ՛՛տք է փոխել հաւատքները երբ չենք կրնար ապրիլ անոնց հետ 
Նոր սկիզբներու հաւատալու համար 
հաւատալու համար 
երանի մարդկութիւն ըլլար մարդկութիւնը որպէսզի չհրհռայի 

ճշմարտութեան դոյլերը շալկած 

Կրակ մը կայ ինձմէ աւելի երկար է 
ուր կը հաւաքուինք բոլռրս 
երկարուկ շուքեր խաւարաչին նկուղներէն 
վախուորած 
գոց մարմիններով ել պատռտած սրտով 
շրթունքները կրծոտելով յաճախ չհաւատալով պատահածին 
կը պատմենք նախընտրելով լռել 
Կը շրջագայինք այս ցաւին մէջ 
մտածելով որ կործանարար դեռ ի՛նչ մնաց 
Մեր ցաւը թարմ սղոց չտեսած պրակներու պէս 
պէտք է կարգի բերել կարդալու համար 
Ցամաք սրտով ամբոխը իր փքուռոյց ախվախներով 
մեր դիմացն են գաղտագողի ժպիտները 
Պիտի չհաւատան որ մենք երկարօրէն կարօտցեր ենք 
• ւ . ^ . մահուան փսփսուքո եւ կորսնցուցած փափաքելու փափաքը 
Պիտի զայրանան որ օր մը կրցեր ենք Ոչ ըսեւ 
առատ ստրկութեան 
բռնութեան խարազանին ել մարդկայնութեան շնչահեդձման 
կրցեր ենք Ոչ ըսել կեղծիքին Լ 

Ինքնախաբէութեան վախը հեռացուցեր ենք 
Աո1 Ր ե ^ Լ հ""Քէ1 վերադարձուցեր՝ իրենց իմաստին 
^րցեր ենք Ոչ ըսել գայլերու կերպարանքին 

ոռնոցին եւ յօշոտման 
Ոնկեր ենք մահացու անտառին մէջ 
եւ չենք մոլորած 
Սեր մաշկին տակ կին կայ եւ մայր որեւիոէ ԹՈ,ն 
պիտի չյաշողի անցնի լ անկէ ներս Ր թ յ ն 

Ադօթենք հիմա մեր մայրերուն համար 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե 7 



ժա ՝ 

Հագեր է այն լազոււսրթը որ մանկութեանս կը հագուէր 
Աչքերը հանդարտ լիճի կանաչութիւնը ունին 
Թոռնուհիին գանգուրները կը շտկէ 
Մտմտուքը՝ կիրակնօրեայ մտերիմ հիւր 

կը թափառի սենեակէ սենեակ 
Դէմ դիմաց սուրճ կը խմենք 
Բարձրաձայն չենք հարցներ բարձրաձայն պատասխաններ 

չունինք 
Պիտի գա՞յ պիտի ուշանա՞ յ լուր պիտի ընէ՛9 

ի՞նչ ձեւով պիտի նետահարէ այսօր 
Եկեղեցիներուն գանգերը համաձայնած են կ՛երգեն միասին 
որ ներդաշնութեան հանգստութեան եւ Աստուծոյ օրն է 
Իսկ երէկ տղաս ցոյց տուաւ 
որ Աստուած մօտիկ տեղ մը պահուըտած է 
չարութիւն ըրած աղու պէս 
Ըփացած ինքնաշարժ մը կը ճչայ դուրսը 
պողպատ է ճզմուեր է սակայն վիրաւորուիլ չի գիտեր 
Աստուածաշունչերը անկիւն մը նստեր են եկեղեցիներու մէշ 
Օրինագիրքերը ձեռնածալ նստեր են դատարաններու մէջ 
ես է որ պէտք է պահպանեմ Տանս դուռը 
Մայրս է որ պէտք է քալէ 
զաւակներուս ձեռքէն բռնած 
Ու երբ երեքն ալ իրենց կռնակները դարձուցին աչքերուս 
աստիճաններուն կարմիր գորգին վրայ խոշոր սիրտ մը ինկած էր 
Մօրս սիրտն էր կարմրաշաղախ 
տակաւին նոր նշտրակներէ կարկտնուած 
ցաւի գնդիկներով լեցուն որոնք յոյսի նեղուլիկ ու անվերջ 

գաւիթները կ՛անցնին 
Եւ երբ վերադարձաւ / մօրս աչքերը անգոյն էին 

ժբ< 

Վերջն է եւ յոգնած եմ Յոգնութիւնը՝ յիշողութենէն 
ուր կը սսկուի օրերուս կծիկը տաքուկ եւ անհիւս 1 ո ւ անքնութեան գորգերուն վրայ 
Որդեգրեր եմ անխունկ դրուագները 
չձգեցի որ տունէս դուրս մնան 
Ասկէ դուրս անընկալ է ու պադ 
Եթէ երազը ծիածանի պէս 
տարին քանի մը օ՜ր պարգեւէր իրենց 
Արդէն ուրիշ ընելիք չունին կը վախնամ որ մսին 
հոս պիտի մնան անկիւններ ունիմ իրենց համար 
սպիազարդ դարման չկայ Ոչ մէկ խօսք 
Կանաչ տունը ձորի գագաթին 
պատուհանները բաց են եւ անթափանց 
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առկախեալ՝ դալուկ մայրամուտի նայուածքին դիմաց 
Եւ կինը որ փայտէ ձեռքերով 
ընթրիքին համար սոխ կը ջարդէ 
Ո՛՛՛վ պիտի համարձակի խօսիլ 
այսքան փափուկ այսքան սարսափած աչքերու 

Իր պատուհաններուն դէմքէն վախցած է քաղաքը 

Իր պատուհաններուն դէմքէն վախցած էքաղաքը 
Փեղկերը՝ բացուած զիստեր 

սաւաններու մեղքը ծծեր են 
Խօսքերը սրտէ պոկուած 

արշալոյսներու աներգ կոպերը փակցուցին 
ցերեկները հալեցուցեր են դրան սեմը 

Հիմա միայն վերյուշն է կը տաքցնէ մարմինը 
պառաւին փաթթուած շալին նման 
Ի՞նչ պէտք է ընել այս ճամբորդութեան մէջ 

անծայր անկայք 
ամէն կայանի երազի կրպակները՝ փակեալ 
ուրկէ թարմ ծաղիկներով եւ անթառամ խօսքերով 
կը քալէին պատանութեան տարիները 
երբ կեանքը խորհուրդ էր մեծ եւ բաւարար 
եՐԲ չէԻՐ գիտեր ուր է ներաշխարհիդ ամրահիմը 

Կանգներ ես շնչատ 
ինչպէս ծէսի մը զոհը անլեզու 
կը դիտես ինքզինքդ 

ան|ար ստեղնաշարի նման 
Չկրցար ըսել որովհետեւ չկրցար 
որ կեանքը ո՛չ մեծ է ո՛չ բաւարար 
եւ ոչ սէրն է կատարեալ 
ոչ ատելութիւնը 
այս ցասո՛ւմն է միակ բնակիչը 

յաւիտենապէս յադթուելով 
յաւիտենօրէն մաքառելով յոյսին կամ դատարկ բանի մը 
<ո , խոպանութեան մէօ 
Պատսպարուելով երբեմն իրերու հոլովոյթին մէօ 
բառերու երանգին եւ ձայնի տեսիլին 

Ո՞ւր դնենք հիմա 
իրենց սեփական գոյնը կորսնցուած 
սեր գունաւոր աչքերը 

ՎէՀԱՆՈՑԸ ԹԵՔԵԱՆ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե 7 
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13 
ԲԲԼԱՅևԹՒ կորսուեցա՞լ անբարոյականը • • • 

(Պահ մը լււոլյփւն) : 

ՕՀԱՆՃԱՆ (ծեււքի շարժումով)— Գնա՛ց... 
ԲՐԼԱՆԹԻ Լրբութիւն չէ° ըրածը ։ Կը ՚խյլէ* : Հրաւիրողը մենք, Հիլրա– 

ս իրողը, մեծարողը մենք, մեկն իլն ալ մենէ ըԱալու էր։ Մենք զինքը 
կանչեցինք, որ Շահասպրամին գի՞րկը իյնայ ։ Աս ի՛նչ անբարոյական 
աչխարՀ է։ Աոլկը գլուխ էն Հոտած է։ Պատուաւոր ընտանիքը ձգել, 
պատուական բարեկամները լքել ու երթալ քածի մը տունը Կե-
րած ապուրը նայէ . . . յ Ի՛՛նչ ըսիր , հլպՒ"" * ՚ * 

ԷԼՊԻՍ Շիտակը ըսելովվրան–բաց խայտառակութիւնը չեմ սիրեր յ Ա– 
մէձ բան գիտցողի Հով մը առած է, բայց խայտառակութիւնը վար-
պետի պէս ընել չէ սորվեր։ Ամօ՚թ։ 

ԳԷԳԷՐՆ • - խայտառակութիւնն անգամ շնորՀք մը ունենալու է ։ 
ՕՀԱՆՃԱՆ Շատ շիտակ է։ Ամէն խայտառակութեան պատուաւոր ձեւը 

կայ։ խայտառակութիւնը ընելու, բայց վայլեցնելու է։ Իրեն Հաղ– 
բաբ» ըսինք1 երես ելաւ։ Չէ ՛ , ըրածը կԱոլելիք բան չէ, Վաղը 
միւս օր, երբ խանութ գայ, պիտի աղուոր մը լոլամ X Ի՞նչ ըսիր, 
ւ ճ ա ն ի կ • • • 

ՃԱՆԻԿ Բացէ ի բաց ընելու չէր ։ Անբարոյականութիւնն անգամ իր բա– 
րոյա կան ը ունի ; * ԱԲԻԿ Ես ալ իր վրայ խոշոր խաչ մը քաշեցի։ 

ԲՐԼԱՆԹԻ— Պոաւօ՛, ճ անիկ. պոալօՀ Աբիկ է Եւ աս խայտառակներն են, 
որոնք պիտի դաստիարակեն, ազնուացնեն ժողովուրդը։ Հազա՛ր 
մօթ։ 
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ԷԼՊԻԱ • - Պոաւօ՛, Բրլան թիս յ Ասանկները բարոյականութեան դասը մ են է՛ 
առնելու, են ւ 

ԲՐԼԱՆԹԻ ՚ - Պոալօ՛ , էլպիսս . անպատիւ, գործը անդամ պատուաւոր ձեւով 
ընելու էւ 

ԷԼՊԻԱ •— Ամկն բանին կերպը կայ, շնորհքը կայէ Աս եղածը քացէ ի բաց 
վրան—բաց է է 

ԳԷԳԷՈՆ •— Մարդ ամէն բան ընելու է, բայց ընելէ առաք, վարագոյր քաս– 
շելոլ է, ըրած ատենը վերմակ ունենալու է, ընելէն ետքն ալ վերաբ– 
կու ն հագնելու եւ կոճկոլելոլ է։ Եթէ խաղքութիւն ընել էր միտքը, 
գոնէ մեզի հարցնէր, բարեկամ էինք իրենէ Պիտի յանձնարարէի վա-
րագոյր ( վերմակ , վերարկու է 

ՃԱՆԻԿ— Զելի մաս ին գաղափար չունեցողը հոգիով աձել է ւ 
ԱԲԻԿ. Զեւը բանաստեղծութիւն Էհ 
ԲՐԼԱՆԹԻ Պոալօ՛, Աբիկ։ Ատ ըսածդ մեծ խօսք է , կեանքի մէք, ամէն 

ինչ ձեւագիտութիւն է տ 
ԷԼՊԻԱ.- Պոա, 

լօ • Բրլանթիս Հ Ա իչա խօսքերուգ շատ հա լնած եմ տ կա՛մ 
բանաստեղծի պէս 1լը խօսիս , կա՛մ փիլիսոփայի պէս ւ Ատ անշնորհքին 
համար ալ քիչ մնաց տասը կտոր պիտի Ըլլայիր է ՏոլնԷգ—տեղԷդ ան-
դ՛" մ պիտի ըԱայիր։ Ապերա՜խտը... 

ԲՐԼԱՆԹԻ Մերսի, էրզիսս, ո ր ամէն բան ճիշդ կը դատես . Անօթի շու-
նը...՛ Ուշադրութիւն ըրի՞ք, որ ամէնոլս ալ քարեր նետեց, ծ աղբեց , 
արհամարհեց՛, իրաւունք չունի"մ անօթի չուն ըսելու։ 

ԱԲԻԿ . Շունը միս որ տեսնէ , միսին կը վազէ ։ ԲՐԼԱՆԹԻ- Բայց մենք շունը անօթի՞ ձգեցինք; Միսին տեսակները կ՝ոլ– 
տէր հոս . , . 

ԷԼՊԻԱ՛֊ Հոս կերածները գառնուկի, եղի միս էին. հոն տան հաւռլ միս 
պիտի ուտէ է 

ԲՐԼԱՆԹԻ.- Անհոգ եղիր, էշպիսս, մեր միսը կերա լ, բայց տարբեր կեր-
պով Տ Իր ուզած ձեւովը չէր կրնար ուտել ւ 

ԱԲԻԿ Զեզի մարգարէի պէս խօսք մը ընե՛՛մ... 
ԲՐԼԱՆԹԻ՛֊ խօսէ՛, Աբիկսէ 

ԱԲԻԿ Հոն, քիչ ատենէն, իրարու միս պիաի ուտեն՛.. 
ԲՈԼՈՐԸ.֊ Ապրի՛ս, շատ ճիչդ է... 
ԱԲԻԿ.— Մենք ալ իրենց վրայ պիտի խնդանքէ 

^ Ո ^ ՚ ՜ Ւ " ՛ է1"""՛*՝ չ""" ճիչԳ՛ մ"՚ԲԳ՚»Րէ Աբիկ, մարգարէ, 
ՃԱՆԻԿ ճշմարիտ բանաստեղծը մարգարէ կ՝ըլլայ 1 

ԱԲԻԿ ( Ո ^ ա ր ^ ա ծ ) . – ե ղ ի միսը ձ գ ե ց ( ^ < Ա ք լ | ք լ մ ի ս ^ . 

լՈԼԼ "՚՛ ^ "Ս "1է–ե չունի միս, 
ՕՀԱՆՃԱՆ Ծատ շիտակ է։ 
ԲՈԼՈՐԸ - Իրաւ է , 
ԱԲԻԿ.–, Եահասպրամը մեր վ ր է մ ը պի^ի լ ո ^ է , 

ՕՀԱՆ*®.֊– Պատմուէ արմանի է ։ Ե դ ր օ ր ^ ^ Էա 

սեղանը ձգել ել այրի կնՎ մը սեղանէն ուտել անամօթ կերպով. Լ 
Չուտողին հացը ուտողներուն հա,ա, էէ I I է ւ տ * ա ա 

կը դնեմ... ւ ւ 6 Ա յ Բ ՝ ամ*ն*Գ աւ Վ"Ր 

ԲՐԼԱՆԹԻ- Պռալօ՛ Օհանճանս, 

ՒՈԼՈՐԸ.֊ Ապրի՛ Մանկասարեան ընտանիքը, 
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(Ջան<յտկ; է1պիս կը բանայ դօւււը ։ կը մանէ ՎաբդաՏը աիրո ւթհաւքթ), 

ՎԱՐԳԱՆ Մեր ղոչաղ ընկերը գնա՛ք ...է (Արցունքը կը որբէ) , 
ԲՐԼԱՆԹԻ.— Մինչել ո՞ւր գացիր Հեսէըէ 

ՎԱՐԳԱՆԵրբ մեր փողոցի ծայրը Հասանք, մարշէ^ Արաաչը անցնում 
Էր Էրա կառքով, մեզ կառքի մԷՀ առաւ... 

ԷԼՊԻԱ Հար կա լ , փեսան կառքով երթալու Է Հարսին է 

ՎԱՐԳԱՆ՛ Ախր, թոզէ՚ք որ խօսքս վերջացնեմ՛. 
0ՀԱՆՃԱՆ — էէէ՛... ե աքը. • . ե՞տքը... 
ՎԱՐԳԱՆ՛ Տ եւոոյ էլ երեքով գնացինք կայարան է 
ԲՈԼՈՐԸ.– Կա յարա՞ն . . • կա յարա՞ն . . « 
ԲՐԼԱՆԹԻ Ո՞ր կայարանը... 
Է Լ Պ Ի Ա ՛ ֊ Շահ ասպրամին կա յա բանը տ 
ՎԱՐԳԱՆ (խիստ) .֊ Աս ում եմ գնացինք կայարան ւ Մ եր ԲաթչԷնը տասը 

կայարան չունէ։ Եղածը մի անտէր կայարան ա ւ 
ՕՀԱՆՃԱՆ- Ըսեք է ՇաՀասպրամին չգնա՛ց է 
ԷԼՊԻԱ Շիտակը աանձ Է եղեր X 
ՎԱՐԳԱՆ •— Եթէ ՇաՀասպրամին գնար, պիտի ասէիք, թէ անպատիւ ա է 

Հիմի որ կայարան գնաց , ասում էք, թէ տանձ ա յ Ջէ՞ք ամաչում. * . 
ԲՐԼԱՆԹԻ - Պատմէ՛ , պատմէ՛ -
ՎԱՐԳԱՆ«— Երբ էս տեղից գուբս եկանք է ես էլ կարծում էի ( թէ Շահաս-

պրամի մ օա է գնում ։ Բա յց դրան առաք, ասաց, թէ կա յարան պիտի 
գնանք X Եւ մարչէճի Աբաաշի կառքով գնացինք կայարանէ Տոմսակ 
վերցրեց Փարիզի ՀամարX Գնացքը եկաւ : Համբոլրոլեցինք, բաժան– 
ւեցինք X Տզոլ նման լալիս Էի 

ՕՀԱՆՃԱՆ՛ Ըսել Է՝ ՇաՀասպրամին մօտ չգնա՛՛ցX 
ՎԱՐԳԱՆ՛– Նա Հիմա Լիոն Է /քնում յ Էնտեղ գնացքը պիաի փոխի ու պիտի 

գնայ Փարիզ : 
ԲՐԼԱՆԹԻ • Աղուէսի խորամանկութիւն է ըրածը X Երկու վկայի աՎեւ չո-

գեկառք առած է, որ առածին կայարանէն եա դառնա յ ու ՇաՀասպրա– 
մին երթա յ՛՝ ֊ 

ՎԱՐԳԱՆ • - էս ի՛՛նչքան էք կասկածոտ X Գոլրսը, դրան առաջ, նա ինձ բաց 
արեց իբա սիրտը է Նա ասաց «ճիչգն ասելովդ ուզում էի գնալ Շա-
հասպրամին։ խոստում էլ տուել էիւ Բայց, ասաց, գայթակղութեան 
Գողգոթան է սպասում , խաչը կը Հանեն ինձ» է Ասածը Տիչգ ա ւ Հա– 
յութիւնը խիստ ա իբա մշակների Հանդէպ ՚. Հայութիւնը անողորմ ա ։ 
Ուզում ա, որ իբա գրողը ամէն տեսակի նահատակի կեանք ապրի ւ 
Վա՜յ թէ Հայ գրողն ու գործիչը մի փոքրիկ պակասութիւն անեն, 
բղալում են, փոթորիկ են Հանում ու տարիներով յիչում , դատապար-
տում X Մի բան էլ ասաց , որ իմ սրտին մխուեց խանչալի պէս է Ասաց 
«Վարդան իլն, մեր ժողովուրդը ուզում ա, որ իբա գրողները լինեն 
արծի լներ ու թռչեն ու ապրեն օդով։ Մեր ժողովուրդը չի ների՝ եթէ 
արծիւը մի բան ուտելու կամ մի բան վայելելու կարիքից դրդուած՚ 
վար ԻՐԻ իբա օզ-ային բարձունքից * Գրողը Հարկ է մնայ վերը, օդի 
մէչ, կայծակների կրակների մէչ, ամպերի մէի առանց սնունդի «ւ 
սիրոյ։ Արծիլ գրողի համար բաւական չի Հանճար չիներ Հարկ է լինի 
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Հերոս ու մարտիրոս, եւ Հրաչազործ , որ զիտենայ գաղտնիքը օդով 
Ոլ քամիով ապրելու» է Ահա՛, Էս բոլորից յեաոյ (իիաո) ճամարդ ա 
նա՛, որ գէմ ա խօսում ընկեր Պարոյրի ։ Ես պրծայ... 

ԷԼՊԻԱ՛- Մենք աչ մարդուն մեղքը առինք ւ 
ՃԱՆԻԿ Ես՝ շիտակը յոլզուեցայ : 
ՕՀԱՆՃԱՆ Ես պարապ աեղը մէկու մը Հաղբարս» չեմ ըսեր է Սիրտս վեր 

ելաւ ։ 
ԳԷԳԷՈՆ Կամքի տէր է եղեր . ո՛վ ինչ կ՝ուզէ թող ըսէ ։ 
ԱԲիկ.— Ես ալ մտադրած էի իր վրայ «.Հունի առակը) գրել » Ա՛լ չեմ գրեր ։ 
ՎԱՐԳԱՆ ՚ Դ՛ու աւելի լալ կ՝անեէ> , որ ՀԷ՚չ չգրես է 
ԱԲԻԿ Գուն ինչո՛՛ւ կը գրես . . . 
ՎԱՐԳԱՆ ՚— Ես իմ չափը գիտեմ ։ Ես աշուղի օյինրաղոլթիլններ եմ անում ւ 

իմ արածը պարապ վախտի խաղալիք ա ։ իսկ դու , որ ուզոլմ ես բարձր 
թոչել, մեղք ես, Բրալաս, կ՛ընկնես, ու քո գրչի վրայ կ՝ընկնես ։ 

ՕՀԱՆՃԱՆ ՚— Վարդան, ձգէ ատ խօսքերը։ Գուն ան ըսէ , թէ ճամրոլ հ՛ախս 
ունէ՞ր ։ 

ՎԱՐԳԱՆ ճիշգ Հարկ եղածը \ Որ Փարիզ Հասնէր՝ փող չէր մնալու քովը * 
ինչ որ կար վրէս , իրան աո լեց ի : Խ ոստացաւ մի օր յետ ուղարկելէ 
4,Զեմ ուզումասացի: կռուեցինք։ Մի բան Էլ Արտ աչը աո լեց » բռնիէ 

ՕՀԱՆՃԱՆ Ամօթ եղաւ, մեղք եղալ... 
ՃԱՆԻԿ . ֊ Բ արեկամներ , քիչ առաք , լալ մը բամբասեցինք զինքը, լալ մըն 

ալ նախատելով . * » 
ՎԱՐԳԱՆ Եա՚... վա՜յ ձեզ զգացմունքի , գաղափարի քամէլիոններ է 
ՃԱՆԻԿ Վար դանը եկաւ ու խնդիրը պարզուեցաւյ Հիմա արդար Է, որ 

մենք մեզ բամբասենք ։ ՆուբՀան Պարոյրը ք մեր քաղաքը գալով, ճանէ– 
ցալ միայն տասը Հոդի ։ Եւ տեսաւ, որ տասնէն ինը Հոգին գրոց-բրոց-
ներ են։ Մենէ ամէն մէկը, ձեռքը ձեռագիր տետրակ մը, Պարոյրին 
վրայ վագեց , Մենք, մեր բազմաթիւ պզտիկոլթիլնները իրեն ներկա– 
յացնեԼէ զատ, մեր մտքին գաճաճութիւնն ալ ներկայացուցինք իրեն՝ 
սպասելով իրմէ գովեստէ Խօսինք փաստերով։ Արիկ Կորեան Հրամ– 
ցոլց իր ո տտնաւորներուն անտիպ տետրակը։ Վար դան Մելիք Աբրա– 
Համեանցը Հրամցոլց իր աչոլղական տաղերը , Տիկին Բրլանթին Հրամ– 
ցոլց քանի մը քերթուած՚. Տիկին էլպիսը Հրամցոլց վիպակ մը։ Գէ– 
գէոնը Հրամցոլց իր գաւառին պատմութիւնը , Հարամ Նմալոնեանը 
ներկայացաւ իբրել ուսումնասիրող եւ ուղղեց Հարցումներ ։ ՕՀանճա-
նը Հրամցոլց իբ ինքնակենսագրութիւնը, մինչեւ իր ամուսնութիւնը, 
Գեղեցիկը ըսէք թէ՛ իմաստասէր ք , թէ՛ պատմագիր, թէ՛ քերթող, 
թէ՛ քննադատ, մաքի փերեզակ մը։ Ես աչ երկու թերթի թղթակից եմ է 
Միայն Շահասպրամն Է , որ իր բոլոր մեղքերուն մէք՝ գրիչ ձեռք ա– 
Ոած ըլլալու մեղքը չէ գործած։ Ան միայն մուսա է ։ Եւ Պարոյրը ե– 
րաւոլնք ունէր թծի ըսելՈլ, թէ Հայերը դրախտի քանսէրէն կը տա֊ 
ոապին ր ամէ% Հ ա յ ա ն մ ա Հ ա ն ա լ կ,ոլդէ, Ւ Ն ք Ղ ի կ ը խ ա յ ա ա ո ա 

լով։ Հիմա ուրիշ բան մտիկ ըրէք։ (Գրպա8Էն կ ը հ ա ն է տե կ մ 

7 մ Ղ Ղ ւ մԸ) ։ ^՚ Ի բ մ է * * * * * > "ետրակիս մէշ քանի մը մտածումներարձանագրէ , «<ա թէ ինչե՛ր գրեց ^ ձ \ ր մէք Նէն 
կ-րգաշ գրզ գիւոցօՀ կ ռ զ ԱրելելաՀայեբէնի մէք կար– 

*՝**՝ ա ր ե Հ Ր Հ ե ր է կ մ ^ 

Հ ^ ե ն , ք ^ ^ ^ ա է ղ ի յմ1նոլԸկները «ԳԲագէս.» են։ Գրագէտը երբ երիտասարդ է՝ բանաստեղծ է, իսկ երբ 
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ծերանա յ, բանաստեղծ ըԱալէ զաս,, կը դաոնա յ յուշագիր, ազգա– 
ԳԻՐ » Հրապարակադիր, պատմագիր յ Ասանկ Հեղինակալոբ ժողովուրդ 
Ո՛Լ եղած է , ոչ ալ պիտի ըյյա յ ։ Եւ աս ալ պատճառն եր էն մէկն կ մեր 
զիրար չՀա լնելուն , չհանդուրժելուն» է Ահաւասիկ ոլրիչ մը. *Մենք 
երեք—չորս միլիոննոց գրոզ-քերթող ազդ մըն ենք է Պէտք ունինք աո– 
նուագն քառասուն միլիոննոց ազգի մը, իրրել ընթերցող»Տ ԱՀա <աա 
մըն ալ, որ սել ադամանդ մըն կ՛ «Ծեր մէ^, գիրք կարդացողները 
գիրք Լեն գներ ։ Իսկ գիրք գնողներն ալ չեն կարդար ։ Ունինք նաեւ 
պատկառելի մեծամասնութիլն մը, որ ո՛չ կը գնէ, ո՚չ կը կարդայ 

ՎԱՐԳԱՆ Շատ ճիչդ ա 
ՃԱՆԻԿ <-— Ահա հատ մըն ալ•- «Շատեր , ապրուստ մը ճարելու. Համար , 

րենց ձեռքը առիւծին կլափին մ ԷՀ կը խոթենք Հայ գրագկտը իր գլո՛ւ-
խը խոթած կ առիւծին կլափին մէքէէ Հա յ գրագկտը րացօթեայ կրկէսի 
մը բոլոր մասնագիտութիւնները պկտք կ գիտնա յ • գազանազուսպ , 
աճպարար , միմոս^ մուրացկան , պնակ պտըտցնելով սա կա լաթի լ Հան-
դիսատեսներուն մկի> ։ Եւ աՀալասիկ վերջինը ՀԳրեթէ բոլոր Հա– 
յերը գրոց-բրոցներ են ու կը մչակեն գրականութեան բոլոր ճիւղե-
րը*– բանաստեղծութիւն, յուչ, վէպ, ազգագրութիւն, Հրապարակա-
գրութիւն ( իմաստասիրութիւն, քննադատութիւն, եւայլն տ Մե՛ղք որ 
միայն նամակ գրել չեն դիտեբ% Տ 

ՕՀԱՆՃԱՆ*՛ գիտցածս ան է , որ մենք պզտիկ մնացինք... 
ՎԱՐԳԱՆ՚- Փոխանակ ասելու (ծաղրական ձեւռվ) Հպգտիկ մնացինք 

օր ծրած եղբայրն էիր յայտարարում, մեծացիր, «/^ <*՜էսթ արա՝ է 
Մարգը, ւ/ա&ր փ՛՛ղերը Ք"Վ Ք"ՎԻ բերելով, վերցրեց տոմսը՛. Գոլ պար-
տաւոր ես վճարել 

ՕՀԱՆՃԱՆ– Եղածը եղած Է՛. Ա՛լ ուշ Էէ Ի՛՛նչ ընեմ է ՋԷԻ գիտեր, 
«քձ^ I 

ՎԱՐԳԱՆ- ծ/՚րձք ք/ չ/՛ : (ծաղրական) ք* &7/"7՚ք տ աս ըհա դա-
րան ոց մ ան տա ուղարկիր : 

ՕՀԱՆՃԱՆ–^ Հէռ–> ի՚իԴԴ՚նչ–– ը՚ը՚ը՚»իբ~* 
ՎԱՐԳԱՆ «V–• չասացի ՚. Չելլես՝ մեռնես սրտի կա թ ուած ից 1 7»»է 

ազգին ու մարդկութեան Հարկաւոր ես է 
ՕՀԱՆՃԱՆ Ա" ծառայող չէ, ծուռ է ։ 
ՃԱՆԻԿ — Թէեւ ծուռ քանակէն շիտակ գիծ չ՝ելչեր, , 

շոշքձ »/» շիտակ խօսք կ՝եԱէ : 

(Դրան զանգակը կը հնչէ Ա ն օ ր է ն եւ երկարօրէն: Ընդհանուր ցըն– 
ցոււք) : 

©ՀՕԽՈ& — է–.. 01-1"" ( ^ Դ ^ 0 ) 1 Պարապ-պարապ 
խօսելուդ, , յ . , , , ,, , 

ՎԱՐԳԱՆ.– ես գուռը բաց կանեմ։ Բայց ո՞վ պիտի բաց անի քեզպէսնեբի 

Հոգու կղպոլած դուռը է 

(Վարդան կը փա թայ րանալ դուոը։ Կը մտնէ Շահասպրա ի տ, 
որ տակն ՈԼ վրայ Է հղած, իելագարած կիսովին): 

ՇԱՀԱՍՊՐԱՄ՛.֊ էիտա՞կ Է Արաաշին ըսածը..... ՚ ՛ ^ / ^ • • - . է " – (Ընդհանուր էութիւն) , Ըսել Է Գ Ր ֊ 
ժւցւէւտ6ժ Ե՝վ 
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նաց՛*՛։ խենթանոցէն փախչելու պէս գնա՛ց..*։ Եւ ի՛նչ որ եղաւ,՝ ին-
ծի՛, մինակ ինծի եղաւ... ե ս ե ս իրմով կարգի պիաի մ տնայի, 
իրմով հայերէն պիաի սորվէի, իրմով Հայ պիաի Ըլլայի, իրմով բախ-
տաւոր պիտի ըլլայի • • » գլ—֊խը պիաի Հանգչեցնէի ... I Չկրցաք պա– 
Հեչ ՚». մէկդ վեր քաչեցիք, մէկդ վար... ընկեր եղաք, բարեկամ ե– 
ղաք, աղբար եղաք, բայց անկեղծ չեղաք.», իր ի՛նչ ըԱալը չտեսաք, 
իր չունեցածը աեսաք. . . այսպէս ըրիք յ որովՀետեւ. Հայեր էք, կը 
Հասկնա՞ք . • • Հայե՜ր • • • 

ՎԱՐԳԱՆ (քովը, կէս մը գրկելով, յուգուած) - ճիչդ ա, քոյրիկ չան... յ 
ի՛նչ արած • . ՚ X էսպէս ա քամբախտ Հայութիւնը • . . է էլի մեր փոքրիկ 
ազդը մեծ ա • • « : էնքա՛ն կրակ , էնքա՛ն դժոխք եթէ մի ուրիչ ազգ տես– 
նէբ, ձեան պէս կը Հալոլէր կամ կը լինէր մոխիր ու. մուխ*»*։ Բայց 
Հայութիւնը կայ, քոյրիկ քան. < « է Եթէ տկարներ չաա ունի, տղա-
մարդիկ էլ ունի՛* ՛է Եթէ Հիւանդներ շատ ունի, բժիչկներ էլ ունի, 
թէեւ ափսո՛ս, իրա Բժ՛իշկների մէֆ էլ Հիւանդներ չատ կան֊..։ Ե— 
թէ ցաւագարներ չատ ունի, Հանճարներ էլ ունի \ էսպէս ա Հա-
յութիւնը ...» Հակասութի՛ւն , Հակամարտութի՛ւն , Հանելո՛ւկ . . . տ 
Կեանքի պէս ա Հայութիւնը, եւ Հայութիւնը կեանք ա .. . յա լի տ են ա– 
կան շարժում ա , շինող շարժում ա... է Ափսո՛ս , որ շատ անգամ Էլ 
շինում ա՚ ինք իրան քանդելով... X Էսպէս ա Հայութիւնը... 

ՇԱՀԱՍՊՐԱՄ (լալագին) — Չսիրե՞ց ինծի... ի՞նչ ըսաւ ինծի Համար... ի՞նչ 
ըսիք ինծի Համար... 

ՎԱՐԳԱՆ (գրեթէ գրկած Շահասպրամը) Ազիզ քոյրիկ շան, Պարոյրը ա– 
սաց, որ սիրած ա քեզ, թէ շատ էր ցանկանում քեղ Հետ լինել, բայց 
վախեցալ, որ խաչը կը Հանեն իրան X Թշնամիներ ունի, նախանձոտ-
ներ էլ ունի։ Մերոնք ե՛ւ բռնակալ են, ե՛լ ազատասէր, ե՛ւ լալ, ե ՛ լ 
վատ, շատ բաների ընդունակ են, խառնակութիւն կ՝անեն. . . , Մե-
րոնք էսպէս են..... Մի ծայրից շատ են քաղցր, կոթի միլս ծայրից 
շաա են անՀամ; Մի փոքրիկ բան ու փոթորի՛կ.., էսպէս ա Հայ ու– 
թիւնը... լեռ, անդունդ.... Մեծ Միքբոնեղիա - . . Հայութիւնը... 

ՇԱՀԱՍՊՐԱՄ (լալագին զայրոյթով).– Հայութիւնը, Հայութի՛ւնը...։ ՛Բա-
նի կը մօտենամ՝ փախչիլ կուզեմ, եւ քանի կը փախչիմ՝ մօտենալ 
կուզեմ.... (Գլափյը կը դնէ Վսւրդանի ուսին ու կը հեկեկայ), 

ՕՀԱՆՃԱՆ Աս ըսողը ՕՀանճանը չէ, բայց ըսածը շիտակ է . 

ՀՎԱՐԱԳՈ8Ր) 

(ՎԵՐՋ) 

(Շար. 8 են վերշ) 1ՏԱՆ ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե՝վ 
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Ի՞՛ՆՉ է ՑՈԻՀԱՐԶ1Լ՝0Ը 

Յուշարձանը այն յուշն է, որ արուեստագէտը շօշափելի վիճակի մէք 
կը դնէ իր իսկ ժողովուրդին ուրախ կամ տխուր ապրումները միշոցին մէյ, եէ 
պ ա տ մո ւ թեան տար ւսծքին: 

Յուշարձանը այն բաց գիրքն Է, որ ինքզինքը կը կարդայ ժողովուրդի 
մը սերունդին, ամէն վայրկեսւն ինքզինքը նորոգելով բոլոր հոգիներէն ներս։ 

Յուշարձանը պատգամ մըն է մարդոց հոգիներուն պահանջքին, ուր 
մարդ |ուռ գոհունակութեամբ մը կը պւսհէ զայն սրտին խորը։ 

Յուշարձանը սերունդները շղթայող անքակտելի կապն է։ 

Յուշարձանը անցհափ սերունդներուն ապագայ հայելին է։ 

Յուշարձանը այն պատգամն է, որ իր ժողովուրդին մտքերը եւ հոգի-
ները կը շաղկապէ, ապագայի անակնկալ հեռանկարներու դէմ։ 

Յուշարձանը մարդկային յարգանքի զգացումի ստեղծման մեծագոյն «պ– 
դակն է։ 
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Վերացականութիւնը հոգիին ենթւսգիտակիցին շօշափելի դրսեւորումն է։ 

Արուեստը մարդկային վերացական զգացումներու արտայայտութիւնն է, 
զգացումներ, որոնք կարելի է դրսեւորել լաւագոյնս երսւժշտութնամբ կամ պա-
րով։ 

երաժշտութիւնը արուեստներուն ամէնէն անշօշափելին է եւ ատոր հա-
մար ալ ամէնէն բիւրեղը։ 

^Գրականութեան մէջ բանաստեդծութեամբ կարելի է ստեղծել այն վե-
րացականութիւնը անբացատրելի, որ գոյութիւն Ունի մեծ երաժշտութեան մէշ։ 

Միքէւ Անճելլօ իր կեանքի հսաունութեան շրջանին միայն ունեցաւ վե-
րացականութեան անբացատրեյի զգացումը, իր Րիէթթաներէն, Դաւիթէն եւ 
1/ովսէսէն վերջ։ 

Միքէլ Անճելլօ չորս դարեր առաջ ընտրեց գերիներու ամբողջ շարք մը, 
եւ ձգեց բոլորն ալ անաւարտ, զիրենք բանտարկող ժայռակոյտերու մէջ, եւ 
հոն է, որ հանճարին գործերը սկսան չխօսիլ յստակօրէն, ինչպէս Գաւիթը 
կամ ՄոԱսէսո, այլ դիտողին հոգիին մէշ սկսան ստեղծել այն գեղեցիկ, անբա-
ցատրելի վերացական մթնւղորտը, որ երբեք չի կրկներ ինքզինքը, այլ, ընդ-
հակառակն, մեզ կախարդանքով յքը կը ձուլէ ժայռին անյստակութեան դիտողը, 
առեւանգելով զայն իր մէջ։ 

Միքէլ Անճելլօ հասսււ վերացականութեան մը սկզբնաւորութեան, ինչ 
որ ուրիշներ հասան չորս դար Ետք միայն։ 

Օկիւսթ Ռոտէն, ֆրանսացի մեծագոյն արձանագործը, մեկնեցաւ այն 
մեկնակէտէն, ուր հասած էր 11իքէ, Անճելլօ, բանւպու համար վերջնական 
դոսզյ վերացականութեան։ 

^ Ռոտէն անձամբ կը վկայէ այս իրականութիւնը։ 

1 Ուրեմն՝ հոս կը յւսյտնաբերուի հանճարին հսկայաքայլ ոստումը 15ոդ 
դարէն 19րդ դար; 1 1 

V Ո ՚ ՚ 

ԱՐՈՒԵՍՏԸ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ 
(ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՓՈՐՁԵՐ) 

7 Ո Լ ե Ա տ Ի Գ Ո ր ծ է Ն Բ խ ո ղ ա ն տ ե ս ա ն ե փ եւ անշօշափելի այն 
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Արուեստի գործի մը բացատրութիւնը չէ, որ կ՚իմաստաւորէ զինքը, այլ, 
ընդհակառակն, անմիջական հաղորդումէ մը ետք է, որ կը կարօտի բացատ-
րութեան, եթէ պէտք ըսւսյ բացատրեի զայն։ 

Գիտակիցի եւ ենթագիտսւկիցի խառնուրդովն է, որ կը կազմուի ար* 
ւեստի գործ մը։ 

Առանց ենթսւգիտակցութեան՝ վերացականութեան, արուեստի գործը մսւ– 
թեմաթիր է միայն, մինչ արուեստը կը սկսի անկէ ետք։ 

Նոթերու, գոյներու, ֆորմերու, շարժումներու, բաոերու յարաբերակա– 
նութեամբ ստեղծուած կայծն է, որ կը ստեղծէ արուեստի ւպիքը միջոցին մէշ, 
ուր մարդ կը հաղորդուի անխուսափեփօրէն։ 

Այն ինչ որ կը բխի արուեստագէտին հոգիին իրական ապրումներէն, 
ան միշտ դրական է, իրաւ է եւ հաղորդական բոլոր ժամանակներու համար, 
ինչ դպրոցի ալ պատկանի։ 1 

Նկարիչին եւ քանդակագործին համար իր արուեստի գործը այն է, ինչ 
որ է երաժիշտի մը համար ձայնապնակը, ուր կ՚արձանագրուին իր զգացում-
ները՝ հրամցուելու համար ժողովուրդին։ 

1 
Ժողովուրդն է, որ պէտք է հետեւի արուեստագէտին եւ ոչ թէ արուես-

տագէտը ժողովուրդին։ 

,՝ եթէ պատահի հակառակը, արուեստի գործը կրնայ նմանիլ անշարժ 
ջուրի մը, որ դատապարտուած է լճանալու, ճահճանալու։ 

Հանճարեղ արուեստագէտը այն ալփինիստն է, որ կը բարձրանայ գա-
գաթն ի վեր, բո լոր էն արագ, բոլորէն առաջ, հսանեւու այն իբսէնեան բար-
ձունքներուն, ուր յաճախ առանձնութեան ճակատագիրը կը սպասէ իրեն։ 

Իրաւ արուեստագէտը յաճախ իր հոգիէն ներս, գաղտնի, իր արուեստին 
֊կասկածողն է, որովհետեւ ան քաջ գիտակցութիւնը ունի արուեստին մեծու-
թեան եւ անհունութեան։ 

Արուեստը անհուն է՝ ինչպէս տիեզերքը, արուեստագէտին ծանօթ է 
միայն մինչեւ այն սահմանը, ար հասած է ինք։ 

Հանճարի մեծութիւնն է, որ կը սահմանէ արուեստի տարածքը այն 
չափով, որքան կտրած է ան։ 
է 

Առնենք Միքէւ Անճեւլոյի եւ Ռոտէնի հանճարեղ քանդակները, որոնք 
սկսսւն տեղէ մը, վերջակէտէ մը, ուր ուրիշներ հասած էին, իսկ իրենք նոյն 
մեկնակէտէն մեկնելով հասան աւելի հեռու կէտի մը, կամ աւելի ճիշդ՝ մեկ-
նակէտի մը, որ տակաւին կը մնայ փակ, մինչեւ յաջորդ գերհանճարներու 
յայտնութիւնը։ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ շ ժ Եգ 
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Միքէլ Մսճելլոյի հանճարին կարեւոր ազդակներէն Մէկը եղած է իր 
հաւատքը։ 1 

Հաւատքը հիմնաքարն է արուեստին, որ դարերու ընդՄէջէն վերած֊ 
ւած է յարաբերական վիճակի։ 

Առանց հաւատքի աշխատանք մը արուեստի աշխարհի մէջ կը դադրի 
արուեստի խորհուրդը ունենալէ։ 

Հաւատքը արուեստագէտին հոգիին մէջ կը ստեղծէ իր ստեղծելիք ար– 
ւէւսՄփն անմահութիւնը։ 

Հին եգիպտական արուեստի մեծութեան խորհուրդը կարելի է բացատ-
րել միայն արուեստագէտներուն ունեցած հաւատքով։ 
• ք ՚ 

Այն ժողովուրդը կամ անհատը, որ չունի յարաբերական հաւատք, իր 
ստեղծած չակերտուած արուեստը կը մնայ նիւթեղեայ, իսկ մեզի ծանօթ է, 
որ արուեստը կը սկսի նիւթեդենէն ետք միայն։ 
ք 

Բժշկութիւնը, որ գիտութիւն մըն է, դարեր շարունակ իր փնտռտուք-
ները ըրած է ֆիզիքսւկան շօշափեփութեանը մէջ։ 

Մինչ այսօր, սկսած է փոխել իր ախտ աճան սւչումի ոճը, մտնելով ան-
ձին հոգեկան աշխար հէն ներս։ 

Քրիստոսէ առաջ մեզի ծանօթ բոլոր աստուածներու երեւակայական ար-
ձան՛ներու գեղարուեստ ական ոճալորումը կը համապատասխանէ սւյսօրուան 
քանդակագործներուն ստեղծագործական ոճաւորումին։ 

Դարձեալ հաւատքն է եղած դրդապատճառը այս երեւոյթին։ 

Եւ այս քանդակները տասնեակ դարեր ետք, սկսած են ծառայել իբրեւ 
ներշնչման ադբիւր արդի քանդակագործին։ 

Երկու մեծ արուեստագէտներու արուեստի ըմբռնոդութեան տարբերու-
թիւնն է արուեստի բաժինը իրենց գործերուն մէջ։ 

Օրինակ՝ 

ո֊էմպրանթի եւ Ոփւպէնսի անհատական ըմբռնումները, որ կը դըր– 
օեւորուին իւ՛րաքանչիւրին պաստառներուն մէջ։ 

Այս երեւոյթն է եղած պատճառը, որ մեծ արուեստագէտներ եղած են 
յաճախ <լէշ քննադատներ, որովհետեւ անոնք կառչած կը մնան իրենց աո– 
ւեսսփ հասկացողութեան կուռքին։ 

Աամո ւ^ Ո 1 հ հ ա ն 1 ա ր ե Ղ ն կ ա ր Ի չ ն ե ր Ո Լ ՝ Վ ա Ն Կ ո 1* ^Կէնի կեանքի րարհ– 
« ^ . ց - ւ է – Ե ^ ^ ^ երեւոյթը։ 
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Սեզան, օր տպաւորապաշտ դպրոցի երեք հիմնական սիւներէն մէկը 
կը հւԱմւսրուի, ըսած է. 

— Վան Կոկի նկարչութիւնը խենթութիւն Է աւելի քան նկարչութիւն; 
Ֆրանսացի նկարիչ Թուլուղ Աո թրէք ըսած Է. 
՚— Լուվր թանգարան կոչեցեալը գերեզմանոց մըն Է նկարներու եւ քան-

դակներու, որ արժանի է միայն հրկիզուե(ու։ 

Քանդակի մը կամ պաստառի մը արուեստի բաժինը այն մասն է, որ 
կը պատկանի միայն արուեստագէտին եւ ոչ թէ բնութեան։ 

Որովհետեւ բնութիւնը հաւասարապէս կը պատկանի բոլորին, եւ նոյնն 
է բոլորին համար։ 

Արուեստագէտը կ՚առնէ զայն եւ իր մտքի ու հոգիի ֆիլթրասիոնով կը 
հրամցնէ մարդկութեան։ 

ճիշդ հոս է, որ կը կատարուի ստեղծագործութիւնը, եւ ոչ թէ վերար-
տադրութիւնը բնութեան, ինչ որ յիշեցինք վերը։ 

յ Մեզի ծանօթ է, որ ստեղծագործութիւն բառին արմատը ստեղծումն է. 
իսկ ստեգծելը, ընել է բան մը ոչինչէն։ 

Աստուած ստեղծեց տիեզերքը եւ ոչ թէ ընդօրինակեց զայն ուրիշ տիե-
զերքէ մը։ 

Բանաստեղծը բանն ստեղծողն է, իսկ թղթակիցը՝ վերարտադրողը։ 

Բոլոր արուեստներու մէշ գոյութիւն ունին երկու միջոցներ. 
ա.— Նիւթը բնութեան, 
ր.— Ստեղծագործական բաժինը արուեստագէտին։ 
եթէ կ՛ուզենք արուեստի բաժինը աւելցնել գործին մէշ, անպայմանօ– 

րէն պէտք է նուազեցնենք կարեւորութիւնը նիւթին։ 
Այսպէս է ցոյց տուած արուեստի հոլովոյթը դարերու ընդմէշէն։ 

Քանդակագործին քանդակներուն ապրումը պէտք է գայ ներսէն. ճիշդ 
այնպէս՝ ինչպէս իրական դերասանի մը խաղարկութիւնը, որ կու գայ ներսէն։ 

Պաստառի մը յաջողութիւնը հաստատելու լաւագոյն միջոցը զայն շըր– 
ջելն է հակառակ վիճակի մէջ։ 

Եթէ շրջուած վիճակի մէջ իր գեղարուեստ ական եւ գեղագիտական կող-
մը չկորսնցնէ, կը նշսւնակէ, թէ յաջող գործ մըն է անիկա, որովհետեւ, այդ 
վիճակին մէջ կորսուելով բնութեան բաժինը՝ կը մնայ զուտ արուեստագէտին 
ստեղծագործական մասը։ 

Ազատութեան եւ չակերտուած խենթութեան որոշ չափանիշի մը ներ-
կայութիւնը արուեստագէտին գործին եւ կեանքին մէշ, անհրաժեշտութիւն 
մըն է։ 

Առանց ատոր, ան պիտի նմանէր կարգապահ այն մարդուն, որուն 
յաջողութիւնը կեանքի մէջ դատապարտուած է սահմանափակ մնւպու։ 
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ո ՚ ՝եթէ արուեստը շօշափելի եւ բացատրելի ըլլար այնպէս՝ ինչպէս մա-
թեմաթիկը, մենք այսօր հաւան ար ար ունենայինք հազարապատիկը այն ար– 
ւեստագէտներա թիւին, որ ունինք այսօր։ 

Արուեստի թեքն իքն է, որ կարելի է միայն ուսուցանել, այդ նոյնիսկ 
ենթակայ է յաճախ փոփոխութեան հանճւսրներռւ կոդմէ։ 

Արուեստագէտը կը նմանի սւյն մեղուին, որ կեանքի բոլոր ծւսդիկնե– 
րու հիւթը ծծելով կը գոյացնէ մեղրը՝ հրամցնելու ժողովուրդին։ 

Արուեստագէտը այն մարդն է, որ մարդկութեան կը հրամցնէ իր իսկ 
հոգիին անծանօթ քաղցրն ու լեղին։ եւ ապրումներու այն մարգագետինները 
ծաղիկներով եւ տատասկներով, որուն վրայ մարդ կը քաւէ յաճախ՝ առանց 
գիւոնւպու փուշին ցաւը կամ ծաղիկին բոյրը։ 

.Մեծ է այն արուեստագէտը, որ կ՚երգէ իր ժամանակը, բայց աւելի մեծ 
է ա՛ն, որ կ՚երգէ իր ապագան, որ ներկան է իրեն համար։ 

Դարձեալ մեծ է ան, Երբ քիչեր կը հաղորդուին իրմով եւ շատեր կը 
մնան անհաղորդ։ Որովհետեւ օր մը այդ քիչերը պիտի ըլլան շատ եւ շա-
տերը քիչ։ 

Արուեստագէտը այն շեփորողն է, որ կ՚արթնցնէ քնացող հոգիները, եւ 
կը գինովցնէ արթնցածները ամենաազնիւ գինիով։ 

Իրաւ արուեստագէտը, համայն մարդկութեան, իր ժողովուրդին եւ իր 
անձին թաքուն մնացած զգացումներու աղաղակողն է։ 

Միաժամանակ մարդուն հոգիին հայելին է եւ մարդ պիտի չկարենար 
տեսնել ինքզինք առանց այղ հայելիին։ 

ԱՍ ինքզինքը թաթխելով գինիին կամ քացախին մէշ, ինքզինքը կը 
հրամցնէ մարդկութեան։ Մարդկային է ան, որ միաժամանակ կը սիրէ քա-
ցախի թթուն գինիի քաղցրութեան հետ, որովհետեւ մէկը ծնունդն է միւսին 
Ալ առանց միւսին մէկը չ՚իմաստաւորեր իր ինքնութիւնը, ինչպէս (ոյսը մութի 
բացակայութեան, եւ մութը՝ լոյսիՆ։ 

ա ն կ0 ճամ ք ո ր դ է հ ն ք ն իր յէ՚– ճաւ,բորդե– 
ե ւ տ կ ը ճ ա ն չ ն ա յ ե լ ՚ * ձ ո լւ ո լք իո Կ * ՝ ԻՈ 

Ուրիշներու հոգիին կուռքը չի կրնար լքիաձուլուիլ իր արուեստին։ 

երոե* է ՛ ՞ " պ ի տ " ձնէ՝ն I՝" աԴաււակները, եւ աղաղակ մը 

Արուեստի թափանցում՛ը 11ՈԱայ ս ր տ է ն .իա, ե լ ո չ * մտ<ւէն– սիրս1 ։ 
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Արուեստագէտը այն դիտողն է, որուն տեսողութիւնը կք թափանցէ 
ովկիսւնոսի ամէնէն խորը քնացող անծանօթ հրաշալիքները։ 

Արուեստագէտը լուռ հոգիներու հռետորն է, որուն մարդ կ՚ունկնդրէ 
հոգիին սւկանջներովը։ 

Արուեստի գործերը աղօթքներ են, որ կը բխին արուեստագէտի հոգիէն, 
եւ որոնց առջեւ մարդ արարածը ակամայ կ՚երկիւդածի քսւղցրռւթեամբ մը։ 

Արուեստի գործը այն անխօս խօսուն մարմինն է, որ մարդ արարածը 
երբեք պիտի չկարենար օր մը արտայայտել շրթներովը։ 

Իրաւ արուեստի գործը ա՛յն է, որան ճառագայթումը միջոցին մէշ ան-
պայման կը հանդիպի գինք սպասող ուրիշ հոգիներու։ 

Արուեստագէտը այն երազողն է, որուն երազները տեսանելի են ուրիշ-
ներու համար ալ։ 

Ան աներազ մարդուն երազ հայթայթողն է։ 

ԻՌՐԵԻ ՎԵՐՋԱԲԱՆ՝ 

Ներկայ արուեստագէտը կը փորձէ եւ կ՚աշխատի գտնել մարդկային այն 
անշօշափելի զգացումները, ապրումները, որ ցարդ չեն մտածուած դրսետր– 
ւիլ, կամ խորանալ մինչեւ հոն։ 

Ան կը փորձէ դրսեւորել 20րդ դարու ստեղծած քաոսի անակնկալ եւ 
անխուսափելի դէպի Վերջը՝ ավաքալիբսյ* գահավիժող երեւոյթները։ 

Եւ տարօրինակօրէն այս երեւոյթը կու գայ զուգահեռուելու, ժամադրուե– 
լու մարդկային ներկայ այն վիճակին հետ, ուր ան կամովին կը փորձէ լքել 
իրեն իսկ ծնունդ տուող մոլորակը, ինքզինքը նետելով անջրպետի պարա-
պութեան մէջ։ ( 

՚ ՋԱԻԷՆ ԽՏԸԸեԱՆ 

21-10– 1985 ^ ձ 
է +ւ X 

\ 

և 



5* 
Բ Ա Գ 1» \ 

Ս– ԱՂԱՐԱք^Աէ՛ 

գ. Վարռժանին նաիբռա* բացառիկի ն ք 
խոսաացաձ էինք ընթերցողին հաղորդել Հեթանոս 

մին մ ասին 7/ «՚"» <Ի* " Լ Ն"Ր ԿաՐԴ մՇ ԳՐոլ֊ 
թիւննեբ, Ոք.ոնՏէ ցաւօք, յարդ չէինք կքցա* աէզ 

Այգ գ,.ո,թիներէն մէկը հացենի «Գրական 
քերթ»/» մէ1 քննագաա I) ուր էն Ա֊ 
զարարԼանի Հհա*պԽյ յօդուած էք, զոր ջերմօ-
րէն կր յանձնաչանենք շնթե, Հողին, յաակապէս՛ 
կազմաւորոլող բանաստեղծներուն վ,.այ Հարու-
+անի ոՀնեցաձ ուղղակի թէ անուշակի ազդե֊ 
9աթեա% անդրադարձող բագիններուն Համար. 

Մեր յաքորգ թիւով պի»ի ա; խածինք աէդ 
բանալ անիաոլա4֊ դրութիւներէն մէկ-երկու ու-
րիշներու. եւս, ուր Հիասքանչ Հասաաոումնեյ ու 
պիաի Հանդիպի ընթերցողր եւ սք.աաոոԼչ Լլեւէ^ 
ներու, բանաստեղծին կեանքէն բիաձ, անոր 
կեանքին պէս, յար եւ նման մեր կեանքին, 

Վ Ա Ր Ո Ւ է Ա ն Ւ 1 Լ Ւ Ա ՝ ե Դ ՝ ն ե Ր Ը 

Գ 0 Ր Մ Ո Ղ Ո Ի Թ Է Ա 1 , Մ Է ձ 

Արդէն մեր դարէ տասական թո 
կաններին , յատկապէս «Հեթանոս երգեր» 
(1912) գրքի տպագրոլթիլնից յետոյ, 
Գանիէլ Վարուժանը անվիճելի , Հռչակ– 
ւած անուն էր արեւմաաՀայ ընթերցող-
ների Հոծ՛ զանգուածներսւմ եւ ծանօթ ա– 
նուն էր արեւելաՀայ մտաւորականների 
շրջանակում ւ ճիչդ է ք առաւելապէս նրա 
ան ո լան Հեա կապուած նաւասարգեան 
Հեթանոսական շարմման արձագանգները 
թափանցեցին նաեւ արեւելաՀայ բանաս« 
աեզծոլթեան լուսանցքները՝ «կապուտաչ֊ 
եայ Հայրենիքի» որոնման, «Հին ասա– 
ւածների»՝ Բագինների, վերադարձի, 
նշանաբաններով, Վաբումանի բա-
նաստեղծութեան նմոյշները տեղ գտան 

Վ > Բրիւսով «Հայաստանի պոեզիան» «ւն– 
թոլոդիայում , եղան քննադատական վեր– 
լուծութեան փորձեր , ինչպէս Ա. կարին-
եանի յօդուածը «Արեսքտահայ նորագոյն 
գրագէտներ» լարքից, - . ա յ դ ո լամենա յ– 
նիւ., արտայայտուեցին նաեւ բացասող 
տեսակէտներ , ք ^ք՛ Հարցականներ 
գրոլեցին առանձին բանաստեղծութիւ-
ներ ի ել առհասարակ Հեթանոսական 
շարմման յայտնութեան վրայ ւ Գրանց 
մէք կին Ալ. Շիրվանզադէի սուր քննա– 
զատութիւնը «Ո՜վ, Լալագէ» բանաստեղ-
ծութեան առիթով , ւ^ա Վահան 
Տէր Լան ի «Հայ գրականութեան գալիք օ– 
ՐԸ» ղասախօսոլթեան մէք Հեթանոսական 
շարժմանը տրուած մ խ տա կան գնաՀատա– 
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կանը իբրեւ պատմական անախրոնիզմի 
կնիքը կր»զ Հոսանքի : 

Այղ գնաՀատականի Հասցէատէրը, ի 
Հարկէ , աոաջին Հերթին Ղ՚անիէլ Վարու-
ժանն էր* Հյանկարծակի Հեթանոսացան՛-
ների» մ ԷԼ ամ ենացա յտուն , ամենավառ. է 

ուշաղ ր ութ եան արժանի գրական անՀա– 
տա կան ութ իլն ը է 

Թէել ՎաՀան Տէրեանը սխալւոլմ էր 
չարաչար, սխալվում էր ոէ միայն 9" • 
Վարուժանին, այլեւ նաւասարղեան շար-
ժումը ամրողՀութեամբ գնահատելիս, 
սակայն նրա այգ խոշոր վրիպակը ունէր 
սլատմականօրէն րալարար րա ցատրո ւ– 
թիլն՛. 

Ինչպէս յայտնի է, այգ դասախօսուս, 
թեան մէչ ՎաՀան Տէրեանը Հանդէս էր 
գալիս Վաղուայ արուեստի, Հայ գրա-
կանութեան Գալիք օրոլայ նախագծում-
ներով (դա առհասարակ 20րք. դարասկզբի 
գեղարուեստի բնորոշ յատկութիւնն էր) , 
ապագա յա դի տա կան թափանցումներով, 
ուստի եւ նրա նախագծումների* վնոր Հո-
սանքի» մոգէլնձրի մէջ , տեղ չէին կարող 
ունենալ, այսպէս կոչուած ( Հետադարձ 
Հայեացքները$ տ Եսկ ^Հեթանոսական Լար– 

ժոլմըշ իր բովանդակոլթեամբ ետադարձ 
էր, վերադարձի կոչ էր գէպի պատմու– 
թեան մշուշների մէչ սուզուած Հեթանո-
սական Դարերը, գէպէ այԳ գաբերի Բա-
գիններն ու չմեռած աստուածները» , գէ-
պի այգ դարերին բնորոշ ուժի, կրքի, 
անսանձ ազատութեան, վայելքի , մարմ-
նական գեղեցկութեան խորՀբդանչաննե– 
րըյ 

Հենց վերադարձի կէտում աչ պէտք է 
որոնել Վ. Տէրեաէի գնաՀատականի սր-
բութեան բոլն շարժառիթը յ էլ բաց գըռ– 
ներ չծեծել «փրկելու» Վ. Տէրեանին, 
ինչպէս տարիներ շարունակ ի ղուր տե-
ղը փառաբանում են աՀաբեկուած տէր– 
եանադէտները : 

Հ . Տէրեանը, կբկնոնմ եմ, նկատի 
ունէր Գ. Վարուժանին ։ Վ. Տէրեանը, 
կրկնում եմ, սխալլում էբ : 

Մեր Հասարակութեան կեանքի 20ա՛-
կան թուականներէւ Հատուածոլմ, ՀսաՀ– 
մանագծի» տարիներինք ասպարէզի վրայ 

չկային գրական չատ անուններ , բնակա-
նաբար , նաեւ Ղ՝ ՚ Վարուժանի անունը ւ 

Նրա առաԼին վերադարձը կայացաւ 
միայն 1930 թուականին % երբ Վաղարչակ 
Նորենցը ել Վահրամ Ալազանը իրենց ա– 
ռա Հարանով ել գիտական ծ անօթ ա գրում– 
ներով Հրապարակեցին <Արէւ֊|/ս»ահայ 
բանաստեղծներ» շքեղ եւ ընտրանի Հալա– 
քածուն յ 

Թէեւ այգ ժողովածուի տպագրոլ– 
թիլնը եւս արժանացաւ ժամանակի դրա-
կան աղանդաւորներ ի գիմագբութեանը 
խէթ Հայեացքին, բայց ընթերցող լայն 
Հասարակութեանը Հաղորդակից դարձրեց 
շատ ու շատ բանաստեղծների անոլննե– 
րի , որոնց մ էջ էին նաեւ մ եծ բանաստեղծ-
ներ Աիամանթոն ել Գանիէլ Վարուժանը։ 

Պէտք է ասել, որ այգ իսկ թուական-
ներէն Հայոց բանաստեղծութեան զար-
գացման եւ ճակատագրի շիկացած ասու-
լիսների Հանգոյցնեբում ծայր առաւ մի 
բաւականաչափ անախորժ ^ ըստ էութեան 
Հա կագի տա կան , վիճաբանութիւն արեւե-
լքս Հա յ եւ արելմտաՀայ բանաստեղծու-
թեան Հժառանգական գծերիդ Հակագրոլ-
թեամբ։ Այդ վիճաբանութեան Հետեւան-
քով կրկին փակուեցին գէպի Գ • Վարու-
ժանի ել Աիամանթոյի բանաստեղծական 
աչխարՀը տանող ընթերցողական ճանա-
պարհները : 

Գժոլարին թուականներ ի գրական 
փաստերից յիշարժան է Եղիչէ Չարենցի 
«Ս՚սւհոլան տեսիլդ եղեռնապատումի մէչ 
Գ . Վարուժանին ել Ա ի աման թոյին տը^ 
ւած գնահատականը դրական արժ է քա-
ւոր մ ան նշանով, այն գնահատականը, 
որն ուշագրաւ է բնութագծերի զարմա-
նալի ճշգրտութեամբ եւ բանաստեղծների 
էութեան խոր սուզումներով : 

Ահա գրանցից մէկը Աիամանթո յի 
բնութագիծը, «՛նա հող էր հայցում՝ խա-
ւարին կսւրկաււած ձհււքով իր քարէ»։ 

ԱՀա նաեւ միւսը Գ՛ Վարոլժանինը. 
«Ել զուլալ, աբծաթհայ ձայնով երգում 
էբ աբեւի մասին, իր գիւզի արեւի մա-
սին , որ մորթել էին ցերեկով • • : 

Վարուժանի բանաստեղծական աշ-
խարհի որոշ եզրեր, ինչպէս «Հացին եր– 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե 7 
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գինի գեղջկական պաստորալը, «Հեթա-
նոս երգերի ուժի պաշտամունքը, բնա-
կանաբար, ունեցան Հետեւորդներ, ինչ՛– 
պէս Վ՛ Նորենցը, Վ՚ Ալաղանը, Ա՛ Տա– 
րօնցին, Վէ՛՛պերը ՀարեւմտաՀայ ա– 
կունքներից» Հուր խմածները, Որոնք, 
սակայն, իրենց բուռն սէրը չկարողացան 
վերահել առարկայական ապացոյցներ ի * 
Նրանք ի վիճակի չեղան յաղթահարելու 
պատկեբամաածողոլթեան ել լեզուագոր– 
ծածութեան վար ուժ ան եան սարքն ԱԼ 
կարգը եւ մեքենայօբէն ըևդօրինակելով 
դրանք, յանգեցին պատկերի խրթնաբա-
նս ւթիլնների ու լեղոլի վերամբարձ Հնա– 
բանոլթիլնների յ 

30ական թուականների վերջում ՚ 
Վարուժանի պոեզիան ա յլեւս տեղ չու-
նէր Հմասսայական ընթերցարանում % , 
իսկ Հայրենական պատերազմի տարինե-
րին բարձրագոյն դպրոցի բանասիրական 
բաժանմունքի դասընթացքում չափա-
զանց սուղ ժամեր յատկացոլեցին այդ 
պոեզիայի քննութեանը է 

• * ՛Այստեղ ես ընդհատում եմ ՚հ • 
րոլժանի դրական ժառանգութեան հասա-
րակական ընկալման ժամանակագրական 
տեսութիւնը ել անցնում եմ բանաստեղ-
ծի ան ո լան հետ կապուած համալսարա-
նական յոլչերիս ել տպալոբոլթիլններիս 
քաղոլածքներին ։ 

Հանրակացարանի այն սենեակոլմ, 
ուր ապրում էին Պ . Աեւակը , Վ . Գալթ– 
եանը եւ ուրիշներ, է. Ջարենցի Երկերի 
մոսկովեան երկՀատորեակի (1922), Եր-
կերի ժողովածով (1932), «Գիրք նանա– 
պտրհիի (1934), Ա. Բակունցի «ՍեԼ ցէ. 
լերի սերմնացանի (1933) կողքին շոԼ– 
աով յայտնուեցին Գ. Վարուժանի « Հ ե -
թանոս երգերդ (1912) Ա Աիամանիոյի 
«Ամբողջական գ ո ր ծ ի բոստոնեան Հրա– 
աարակոլթի^ (19Ա) ( ո ր ոն ք Ա 
ձան մեր գրական ամէնօբեայ խօսակցոլ.– 
թիւնների առանցքը է 

Հանրակացարանի մեր սենեակը բա– 
™>ՏԻ°րԷն ողողոլեց «Հոգեվարքի եՆ 

« Ա ո ս ր բ Ս ֊ է ս ր ո պ ի , յ ՛ 

^ Ի ^ ի կ ն ե ր ի , «Հեթանո; հրղե– 
Ր * . «ՀաբՏի, « Հ ա ց ի ն 

է Ա * * է 

բագծեբով ու տրամադրութիւներով* 
Հանրակացարանային խօսք ոՆ զրոյ-

ցի ղեկը Պարոյր Աելակի ձեռքին էր է Որն 
այգ ժամանակ գրեց նաեւ բանտային խը– 
ցիկոլմ արգելափակս լած Աիամանթո յի 
ել Վարուժանի նախամահեան դրամատի-
կական տեսիլը % 

Պարոյրը բանաստեղծութեան իր ըմ– 
բըռնումները լուսաբանելու. Համար յա-
ճախ էր վերադառնում Աիամանթոյի եւ. 
Գ . Վարուժանի ստեղծադո րծոլթեանը , 
մէթրերումներ էբ անում նրանց պատկե-
րային գործածոլթիլններից եւ բառա-
պաշարային տարբեր շերտերից » 

Մինչեւ օրս ականթիս են նրա վարու-
ժան եան ասմունքի առանձին կտորներ, 
ինչպէս՝ 

Մշակ, ցանէ*— յանուն տսւնըդ սեղանին 
Թեւիդ շարժումն անպարագիծ թալ 

աւ ա յ * * * 

ինչպէս «Օրենեալ ես դոլ ի կանայսի 
Աստուածածին Մաբիամին յղուած խօս– 
քը, նչսլէս «Աստծոյ լացի հետեւեալ բա– 
նաձ ելումը 

Ել թանա ստեղծին նըման Աստուած ալ 
Որպէսգի ստեզծէ, հարկ եղաւ նախ լալ •. • 

Եւ, այսպէս , շարունակ տողեր, 
դարձուածքներ , բառեր « ՚ եեմհսիսի յ , 
« Տ ա լ ի թ ա յ , «ՀարՏիյ, «Հացին եր-
գ ի *ողովյրղական–բանաՀիլսական ոճա– 
ւորումներից, «Տրտո ւ ն շ ք ի յ ՛ Պ՛ Գոլբ– 
եանի «Տրտունշքի համադրոլթեամբ 
եւա յլն : 

Պարոյրը ^ կարելի է ասել , վարուժա– 
նագիսւական ընթերցողներ էր բացում 
ընկերական Ավապաաի համար, յատկա-
պէս ծանրանալով «ցաւի հաճոյք հւ հս1– 
«Ոյքի ցաւի մատենական բանաձեւի վը– 
րայ, գա համարելով Վարուժանի դ ե ֊ 
ղարուեստական աշխարհի սսէոյգ, ա մ ե ֊ 
նաստոյգ բանալին, նրա Հոգեկան երկ– 
փեղկոլածութեան ճշդրիա արտայայտու-
թիւնը , 

Հենց այդ բանաձելային բանալիով էլ 
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նա մու.*ոք գործեց բանաստեղծի աշխար– 
ՀԷց ներս , դասդասեց ա յգ աշխարՀի տար– 
րեր բեւեռները՝ մի կողմում «հաճոյքի 
ցանի», միւսում՝ «ցաւի եանոյքի» գե– 
զաբոլեսաական իւրացումները, խորա-
ցաւ այդ աշխարՀի աարբեր ծալքերում, 
որոնցից յ ի շաաա կարման են Հեթանոսա-
կան—ասպետական դարերի եւ «Գոզգոթ-ա– 
յի ծաղիկներ»^ յղումները, Պ ՚ Գուրեա– 
նի «Տրտունջք»^՝ իբրեւ տեւական ողբեր-
գութեանդ դիտարկումներըտ 

Բանաւոր ընթերցումների ընթաց-
քում կուտակուած պա շարն երին Պարոյրը 
չուս,ով տուեց նաեւ գրաւոր կերպարանք յ 
Նա շարադրեց «Վարուժանի պոեզիան» 
ուսումնասիրութիւնը, որը եւ դարձաւ 
Համալսարանի իր աւարտական դիպլո-
մային աշխատանքը հ 

Չնայած առանձին վիճելի կէտերին՝ 
տեսական թեւից , այդ աշխատանքը ցայ-
սօր պահպանում է գնահատականների եւ 
վերլուծական մեթոդիկայի թարմութիւ-
նը է գիտական խորացման աստիճանը* 

Հանրակացարանի վարուժանապաշ– 
սէոլթեան մթնոլորտում ծնուեց նաեւ Վա– 
Հագն Ղ՚աւթեանի աւարտական դիպլոմա-
յին աշխատանքը, որը ն ուիր ուած Էր 
«Հացին երգը» չարքի բովանդակութեան 
եւ ձելի ( աշխարհայեացքային ոլզղուա– 
ծութ ե ան ել արտայայտման ժողովրդա-
կան աղբիւրների քննութեանը։ 

Գ՛ Վարուժանի (նաեւ Աիամանթոյի) 
պոեզիա յի Հասարակական ընկալման 
միւս՝ երկրորդ աստիճանը, կապուած Էր 
Հա յրենական պատերազմի տարիներին 
այդ պոեզիայի անՀրաժեշտութեան գի՜՛ 
աակցոլթեան Հետ է 

Գրոլեցին հոգեհանգստեան նուագ-
ներ % ինչպէս գ. Սաբեանի «Դէպի կա-
ռափնարանը» , նահատակների յիշատակ– 
ների Ջօնձրգեր , ինչպէս (ք ՚ Տարօնցոլ 
«Հայրենի վկաներ» Պանթէոնը։ 

Դ . Վարուժանի եւ Սիամանթոյի բա-
նաստեղծական աւանդները չիցքաւորեցին 
նաեւ ժամանակի մուսաներին՚ պատմա-
կան հնագոյն անունների յզման, Ասպե-
տական դարերի վկայակոչման, Հանդի– 
սալոր—Հ րովարտա կային ոճաբանութեան 

բարձրաչոլնչ խօսքի կիրառութեան ք ա ֊ 
ռոլմներով տ 

ՊաաաՀական չէ այն զուգահեռը ք որ 
գրականագիտոլթիւնը գծել է ՛հ • Վար ուտ-
ման ի Գիմոլմների ել Ն • Զարեանի Հայ-
րենասիրական Ուղերձների պաթոսի* 
բարձր խօսքի նախասիրութեան, կապակ– 
ցոլթեամբ Տ 

Թէեւ դժուար է «յա կան է ֊ յ անուանէի 
մատնանշել ^. Զարեանի ստեղծագործու-
թեան մէք Հ.վարուժանեան% պատկերային 
գործածութիլնների Հհ ետքերը», սակայն 
միանգամայն անվիճելի է բանաստեղծա-
կան նոյն ուղղութեան պատկանեէութեան 
փաստը, մանաւանդ, երբ իրար կողքի 
ենք բերում «Հեթանոս երգերի եւ, ա– 
սենք «Արա Գեղեցիկ»^, «Աայն հայրենա-
կան»^ ոճա յին ար տա յա յտմ ան բանալի-
ները , վարոլժանեան եւ զարեանական 
պաթետիկան այս Հասկացութեան դրա-
կան բովանդակսլթեամբ ։ Եւ ոչ թէ բա-
ցասական իմաստի, ինչպէս տարիներ ա– 
ռաք գրած լեզուաբան ական իր յօդուա– 
ծում վարլում էր 7* • ՛հե միրճեանը Ն• 
Զարեան ոճի վերամբարձութիւնը բխեցը– 
նելով վարոլժանեան զակոլնքներից՚ֆ տ 

Այստեղ ես ուզում եմ Հոճի վերամ-
բարձութիւն՝,Տ> Հասկացութիւնը սաՀմանա– 
Գ^ել Հոճի Հանդիսաւորութիւն» Հա սկա-
ցութիւնից , քանզի վերքինս բխում է Հա-
յոց լեզուի կառոլցոլածքային—արտա– 
յայտչական Հնարաւորոլթիլններից է նը– 
բա ընդերքում դարից գար պահ պան ուած 
քրմական—Հանգիսալոր—շքեղ ոճա յին պա-
շարն երից : ՚հրա օրինակը տալիս են նաեւ 
նորագոյն չրքանի բանաստեղծները սկը– 
սած Ե ՚ Զարենցից («Ասպետական»^ 
մինչեւ «՚Նաւգիկէ») է 

• 

Պատերազմին յաքորդած տարիների 
Հայոց բանաստեղծութիւնն աւելի լայն 
ճակատով ու աւելի ուժգին սեւեռումով 
դարձաւ իր բազմադարեան աւանդներ ի 
աւագանին՝ «Վահագնի երգ»/–յ մինչեւ 
2()րգ դարասկզբի բանաստեղծները* 

թէեւ այնքան էլ դիւրին բան չէ ա– 
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ո ար կա յական ապացոյցներով ի ցոյց գք*~ 
նել այս կամ այն բանաստեղծի *ազդե– 
ցութեան»՝ թողած «Հետքերի» շուքն ու 
աստիճան/Լ , սա կայն անվիճելի է ալանդ-
ների շարունակութիւնը* այլեւայլ եղա-
նակներով. մե՛րթ նիւթի, մե՛րթ պատկե-
րային մտածողութեան բնոյթի , մե՛րթ 
ար տա յա յաման բանալիների եւ կառուց– 
լածքային ձեւեբի Հարազատութեան է 

«Անվիճելին» վերաբերում է նա ել Գ . 
Վարուժանի գեղարուեստական աւանգնե– 
րին; 

Արդէն յիչեցինք էւ . Զարեանին, որը 
ետպատերազմեան տարիներին գրած իր 
Հրովարտակային $*չի ասքերում եւս ե– 
րելում է իբրեւ Գ • Վարուժանի աղատ, 
լայնաՀոլն արտայայշոլթեան չարունա– 
կող։ 

Ես չդիտեմ երբեւէ Ա ի լվա կապոլ– 
տիկեանը մ տածե՞լ է արդեօք Գ. Վարու-
ժանի բանաստեղծութեան աբտայայտչա– 
կան ձեւերը գիտակցական, մտադիր օգ-
տագործման խնդրի չոլրշը։ Երեւի թէ 
մտքովն իսկ չի անցկացրել, սակայն նրա 
տողաշարքերոլմ , յատկապէս Հանանձ-
նական» նիւթեր արծարծող էշերում դըժ– 
ւար չէ նկատել ներշնչանքի այն ճաոա– 
գայթները, որ գալիս են *)>. Վարուժանի 
բանաստեղծական մթերանոցներից , Տի– 
շենք, օրինակ է «Մտորումներ ձսւնապար– 
հի կէսին» ասքի մտորումների շղթան , 

Նոյն բանը կարելի է ասել նաեւ 8ովՀ . 
Շիրազվ, մասին , որին գեո. գրական մոլտ– 
քի օրերից , գուշակում էին Ալ. իսաՀակ– 
եանի անմիԼտկանոլթիւնը գ. Վարուժա-
նի պատկերաւոր մտածողոլթեանը Համա– 
գրողի ապագան ւ 

8ովՀ . Շի բազը Գ . Վարուժանին Հա-
րազատ է իր երանգապնակի չքեղոլ– 
թեամբ , իր պաակերային գործածութիւն– 
ների անսպասեէի գիւտերով ել, յատկա-
պէս, րա1՚աստեզծութիւնների քանդակա-
գործական կնիքով, 

Այսուամենայնիւ, Գ . Հ ա ր Ո ^ ա ն ի 

Հզենետիկական աւազանի» Հետ ամենա-
սերտ ազերսնեն ունեն 50-70ական թույլ,– 
կ-նների սերՆդի ե ր կ ո լ մանաստեէ&^ 

մէկ՝ Պարոյր Ա ելա կը, մէկ էլ՝ Վահագն 
Գաւթեանը ։ 

«Աղերսներդ, «.առընչոլթիլններ՛» Հաս. 
կացութիւնները չպէտք է Հասկանալ նիւ-
թի , գրելաձեւի , կա ռո լցուածքի , պատ-
կերաւոր ութ եան մեքենայական ընգօրի– 
նակման աո. ում ով , ա յլ^ ստեղծագործէս– 
կան–գեղարուեստական սկզբունքների շա-
րունակման է 

Գ. Վարուժանը նոյնպէս այն բանաս-
տեղծների չարքում էբ , որին Պ. Աեւակշ 
կարող էր Համարել իր գրական ճաշակի 
դաստիարակներից մէկը > (/« առանձնա-
պէս վերաբերում է բանաստեղծական ապ-
րումի վերարտադրման դինամիկային, Ո– 
րի մեծագոյն վարպետներից մէկն էր 7* • 
Վարուժանը ։ Իր գրական նախափորձե-
րից՝ Անմահների հրամանից սկսած մին-
չեւ Եղիցի լո յի բանաստեղծական 
քերը գործողութեան է ՀանընգՀատ շարժ-
ման , դիտակէ տեր ի տեղափոխութեանդ , 
բաո֊ային գբոՀների օրինակներ են է 

Բանաստեղծական ա յս նկարագիրը 
աւանգնե ր ի ստեղծագործական շարոլ^ 
նակման Հրաչալի օրինակ Է ։ Չմոռանանք 
ասել է որ այգ նկարագիրը կապլոլմ Է 
նաեւ Ուոլտ ԱւիտմԷնի , կմ իլ ՎեբՀարնի, 
Վլ. Մայակովսկոլ անունների Հետ , ասել 
է թէ դարասկզբի բանաստեղծական ա՛յն 
ուղղութեան Հետ, որի նչանաբանն էր 
գործողութիւնը, պատկերային բանաձե– 
ւերի դինամիկական լիցքաւորումը ։ 

Գ. Վարուժանի պոեզիային Պ. Ա ելա-
կի ստեղծագործ ոլթիլնը կապող օղակնե-
րից մէկն է սիրերգ ոլթեա ն—մարմներդու– 
թեան, այլ խօսքով՝ կանացիութեան 
Սկզբի, մեծարանքը։ Այգ կողմնորոշման 
կնիքը կայ թէ՛ «Երգ-երգոց» պոեմի բիբ-
լիական յղոլմների վրայ եւ թէ՛ Աս տ ուա– 
ծածնին՝ սուրբ Մաբիամին ուղղուած այն 
խոստովանոլթիլննեբում, որոնց սկըգբ– 
նաոիթը «Օրհնեալ ես դու ի կանսւյս» 
վաբուժանեա ն աղօթքն է, Չմոռանանք 
արձանագրելու , Որ Պ . Սելակը եւս *Հե~ 
թանոս» էր իր սիրային-սիրերգական 
բռնկումների պահերին ւ 

«Հեթանոսական» կեցուածքը բնորոշ 
է նաել Վ. Գալթեանի սիբապատումնե– 
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ր1՚» «Դէպի աղբի\.րը լոյ սի» նշանաբանի 
վկայակոչումներին, գինու* որթատուն-
կի, երգերին , ելայլե , 

՚Բննագատոլթեան մէք դիտուել է 
յատկապէս «ԳինէԱ. շարքի ծա-
գումնաբան ութ ե ան ել շաղախի վարոէ 
մանեան ագդակի փաստը : Ցայտնի Է, որ 
«Հացին երգ»^ յետոյ Վարուժանը ծրա-
գրել Էր «Գինիի երգը» չարքը, որը, ինչ-
պէս շատ մտա յղացումներ , այգպէս էլ 
մնաց չիրագործուած է 

Ըստ երեւոյթին բանաստեղծական 
տեսիլքի մի բախտաւոր պաՀի Վ • Գալթ– 
եանը որոշել է մարմին ու ձել տալ վա-
րոլմանեան մտայղացմանը, այս դէպքում 
դիմելով «Հացին երգ»^՛ շարային կառոլց-
լածքի ել ծիսային—արարողական բնոյթի 
«գաղտնիքներին» : 

«Գինու երգը» եւս ծաւալւում է իր– 
րեւ նիւթի գինու արարման ընթացք՝ 
որթատունկից մինչեւ այգեկութ ու 
ձ աններ , մինչեւ Հայրենի Հողի բեւէոլնու– 
թեան , պտղաբերութեան , լիութեան , լոյ– 
սի փառաբանութիւն : 

Այս դէպքում Վ . Գաւթեանը երեւում 
է ոչ թէ կրկնողի, այլ աւանդները շա-
րունակողի առաքելութեամր ։ 

Գանիէլ Վարուժանը, ինչպէս յա յա-
նի է եւ ինչպէս մեկնաբանել է Գաւթ-
եանը իր մի յօգոլածում, ազգային ար– 
ւեստի նախաՀիմքերր, ասպէս ասած1 

տոհմական գծերը Համադրում էբ 20/*ք– 
գարի բանաստեղծական նոր տեսագծերի 
ոլ ռիթմերի Հեա* նոր որակի առաքելու– 
թեամբ% 

\թոյնանման գեղարոլեսաական խըն– 
գիր է լուծում նաեւ Վ. Գաւթեանը է Ոչ 
միայն «Գինու երգը» չարքում, այլեւ 

«Անկէզ մորենի» եւ «Տաղարան» չարքե-
րում, այլեւ «Հայրենի ծիյանի» պատմա-
կան ասքերի մէք է 

Տաճաի։, արուեստի ժառանգական ու– 
թիւնը մեկնաբանւում Է ի բրել արտա-
քին , տեսանելի, ակներեւ փաստացի տըւ– 
եալների նմանութիւն, -- այնինչ շատ ա– 
ւելի Էական են ներքին, Հոգեբանական, 
ոչ—տեսանելի , «թաքուն» տոլեաքների 
ժառանգորդական աոընչոլթիւնները, ինչ֊ 
պիսին Է Գ . Վարուժանի ստեղծագոր-
ծութեան «գաղտնիքների» Հի լրացման» 
գաւթեանական կերպը, յատկապէս պատ– 
կերաւորութեան արուեստը » 

Այս Հաղորդման մէք յիշատակուած 
նիւթերի թռուցիկ մեկնաբանութիւնն իսկ 
վկայում է անվիճելի այն փաստը, որ Գ» 
Վարուժանի գեղարուեստական աւանդնե-
րը ապրում են բանաստեղծութեան ժա-
մանակակից ուղիներում, գտնլոլմ են 
^գործողութեան մէք» % 

Հենց այստեղ էլ Հարկ եմ Համարում 
ուշադրութիւն Հրաւիրել նաել այգ ա– 
լան գների մեքենայական ընդօրինակման , 
մեր բանաստեղծութեան մէք տեղ գտած 
«խազից դուրս» վիճակների փաստերի 
վրայ : Արդէն գրական ասուլիսներում 
խօսք է գնացել անժամանակեայ, պատ– 
մական անՀրաժեշտութեամբ չՀիմնալոբ-
լած նաւասարգեան աստուածներին վե-
րադառնալու երելոյթների ՀՈլրքԸ» Հե-
թանոսական տեղանունների, ծիսային ա– 
բարողութիւնների անպարտագիր յղում– 
ների չուր քը՛. 

Գրական այդ ^անախրոնիզմը», ըստ 
էութեան , առընչոլթիլն չունի նախաՀիմ-
քեր ի վերադարձի Հետ — անկախ բանաս-
տեղծութեան որոչ տեսաբանների դրական 
կեցուածքից ։ 

ԱՕԻՐԷՆ ԱՀԱՐԱԲԵԱՆ 
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Հակառակ իր կեանքին վերքին տասնամեակին Հայրենի իրականութե– 
նէն Հեռու, ապրած ըլլալուն՝ Աեւակ , երրեւիւյէ չէ խզած իր Հոզեկան կապը 
Հայ ժողովուրդի Հեսւ, այլ խորապէս շաՀադրգռոլած եւ զգացուած է Հայոլ.– 
թեան վիճակուած տխուր ճակատագրով եւ առօրեայ ցաւերով է 

Պո լիսն ոլ. գաւառը գարձած են երիտասարդ բանաստեղծին Հոգեկան 
ապրումներուն բնագաւառը, որուն բնագեղ աեսարաններէն եւ եղեռնայոլշ 
երեւոյթներէն փոխանցուած ենթակայական ապալորոլթեամբ կերպարած է 
ան իր գրական յղացումները . 

Այսպէս, Ալպիաններոլ գեղածիծաղ լանքերուն, վտակի մը յ աւեր մա– 
Հոս երգին ի չռլբ՝ ականջ տուած է իր Հեռանուչ ծննդավայրին՝ Աիէիվրիի 
վտակներուն Հե չտա կարկաչ քնարերգութեան տ 

Նոյն Հեռարձակ ղգացողոլթեամբ նաեւ, իր ապրած եւրոպական մի– 
քավայրին ընկերային տագնապներուն ընդմէքէն՝ Աեւակ դարձած է Հաղորդ 
\աի Կիլիկեան կոտորածներէն ել գրսելորած վրիմաձայն պոռթկումներ ՛. 

Արդարեւ , 1909 թուականը կը կազմէ սեւասքող մէկ շրքանը Հայ մո– 
ղովուրգի նորագոյն պատմութեան, երբ Կիքիկիոյ մէք բազմահազար Հայեր 
կ ենթարկուէին օսմանեան պետութեան կողմէ գալագրաբաբ սար քուած դե– 
Հենական տանքանքներոլ՝ սրախողխող նաՀատակոլելով կամ տարագրուե֊ 
լով իրենց Հրկիզուած օճախներէն ւ 

Տիչեալ Աղէս,էՆ թելադրուած մահատեսիլ ապրումներ կենդանագրի 
9ին Հարոլմանն ու Աիամանթոն, Թէքէեանն ու Զապէլ Եսայեանը եւ որուն 

Ժ1ց1է1տ6ճ եV 
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արիւնոտ մղձաւանջին Հանդէպ անաարբեր չմնաց նաեւ Աելակ, որ գրեց չարք 
մը եզեոնաչոլնչ քերթուածներ » 

Այս աոընչոլթեամբ, «կիլիկեան երգեր» ընդՀանոլր խորագրէ ն տակ 
ներկայացուած «Վրէժին սերմնացանը», «Հայոլ որբիկ» Ա «Վերջին օրօր» 
քերթուածներէն իւրաքանչիւրը կ՝ անդրադառնա յ այդ իրադարձոլթեան եւ 
կը քողազերծէ զգացական մէկ ծալքը իր ժողովուրդին դաժան ճակաաագրո՛– 
վը աագնապաՀաը բանաստեղծ էն վյւիժախանձ Հոգիին։ 

«Վրէժին սերմնացանը» քերթուածով դրուատելով վրէժի նոլիրագոբծ 
զգացումը՝ Աելակ կը յայտնակեբպէ ինքզինք իբրեւ ըմբոստութեան սերմ-
նացան եւ կոչ կ՚ուղղէ ցասման խոյաթել երիվարներուն, որ զգետնեն լուծը 
ոսոխին եւ կենսաւորեն արդարութեան խեղդուած ձայնը՝ Հայրենի լեոնաչ-
խար Հին մէի 

«ՀայՈԼ Սրբիկ» քերթուածով, բանաստեղծը կափսոսա յ վիճակը ծնո– 
գա կան գորովանքէն պրկուած անպատսպար ել անտէրոլնչ Հայ որբին, որ կը 
թափաոի տարագրութեան ճամբաներուն ։ Կը յորդորէ զայն, որ նաՀատակ 
ծնողքին ել քոյրերուն լերդացած արիւնը թքնէ՛ ոզԼ մարդկութեան ճակտին, 
իբրեւ արդարախոՀ մէկ Հատուցումը Հայուն սրբազան վրէժխնդրութեան։ 

իսկ «Վերջին օրօր» քերթուածով՝ բանաստեղծը կը նկաբագրէ որ-
րեւայրի Հայ մայր մր, որ օրօր կԳբգէ իր նորածինին ։ իր օրօրը խաղաղ 
երգիքներոլ տակ արտաբերուած մայրական քնքուշ եւ քագցբաՀունչ այն մե-
զեգին չէ, որ կախարգագեղ երագներ կը խոստանա յ նորածինին, այլ այ-
րիացած Հա՛յ մօր վշտակեղեք այն ո՛ւխտն է, որով ան կը ձգտի «Հըոոմի 
է՛գ գայլին պէս, նոր Ո֊ոմոՆլոս մը դիեցնել ստինքէն» եւ այս ուխտապաՀ վըճ– 
ռակամոլթեամբ, ան կը յորդորէ իր զաւկին, որ նախանձախնդիր սիրով 
կա ոչ ի Հայրենական Հողին եւ բախտաւոր օր մը ազատագրէ՛ զայն օտար տի– 
բակալոլթենէ ւ 

Սրտառուչ է կիլիկիոյ աղէաեալներոլն ձօնուած «Ո՜վ իմ եայրենի– 
քըս...» բանաստեղծութիւնը, ուր, Ալպիաններու Հեռանիստ ափերէն, Հ«– 
կադրելով Լեմանի Հեշտածուփ Հուրերու ցայգանուագը նաՀատակ Հայ ժո-
ղովուրդի ար եան գոլորշիներով շամանդաղոլած Հայրենի իրականոլթեան՝ 
Ռ. Աելակ կը տագնապի ի տես քաղաններու խազին» զոՀ գացած եւ «Հա-
մա յնա սպա՛ռ բոցերու» մէշ մխացող Հայոց երկրին: Ի զուր կ՝որոնէ այն օ– 
րեբը, երբ կարապներ երազակերպ գրաւչութիւն մը կու տային էփրատին, 
Աբաքսին եւ Վանա, ծովուն Ի զուր կ՝ որոնէ այն դե ո անուշ կոյսերը» , որոնք 
աղուաՀոլնչ Հովուերգոլթիւններով եդեմական աոասպելի՛ կը վերածէին Ա– 
րաբատեան լեոնաչխաբՀը ։ 

Ես ապա , պաՀ մը կը լսէ խեչա ,եղ ձայները եաթաղանէ Հալածուած 
Հայ եղբայրներու եւ քոյրերու, որոնք կը վազեն մութին մէշ։ Կը վազեն ա– 
նոնք խելագար ու մերկ, նզովելով արիւնռուշտ ոսոխին յաջորդական սե– 
րունդները ։ 

Եւ ներկայացնելէ ետք յայտնութենական կարգ մը աղեխարշ տեսիլք-
ներ եւ ձայնակցելէ ետք գեՀենապարտ Հայ ազգի անպատում տառապանքին 
բանաստեղծը կրկին կը ներամփոփեի տխուր երանութեանը մէշ Լեմանի 
ափերուն , ուր շարունակելով տարագիր Հայու անորոշ իր ուղին կ եզերեր– 
դէ Հայրենիքին Հուրն ու արիւնը՝ «*ն«ւրի գաոամա՜ծ թեէի մը ֆարած» , 

Արտայոյզ է նոյնպէս Կիլիկիոյ Աղէտէն ներշնչոլած «Հայաստան» խո-
րագրով գողտրիկ քերթուածը , ուր Աեւակ վեց տողերու մէշ կը խտացնէ 
Համապարփակ եւ Հարազատ պատկերացումը Հայկական կոտորածներուն. 
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Ո՛վ կու լայ այտդէս խշտեակիս շեմքին • 
- Քո՛յր, զարիպն է, բաց յ 

Կմա՞խք մը կ՛անցնի դուրսէն լալագին. 
֊ Աովն է, դուււըդ րաց: 

Տապա՛՛՛րն է շախ ջախ դրսւնըս կուրծքին– 
— Ջարդն է, դուււըդ րաց(23) : 

Ւսկ Աղէտէն ճողոպրած Հայ որբերու, ողբերղական կեանքին մէկ այլ 
իրավիճակը կը պարղոլի «Հա յ որբը» քերթուածով , ուր բանաստեղծը զուսպ 
եւ աոնական յուզականութեամբ կը բնոլթագրէ արեան եւ վրէժէ անկէզ ցա-
սումը . 

Անտուն, անպաշտպան, մերկ ես, որբիկ ճան • 
— Մութն ինձ պատմուճան։ 

Ծերեր սովաեար կ՚իյնան ժամէ ժամ• 
- Արի՛՛ւն կ՛որոճամ: 

Աստուածդ իսկ մատրան մէջ է խողխողուած • 
֊ Վրէ՜ժն ինձ Աստուած(շ^): 

Աեւակ յաճախ կը դիմէ ղօղանքներոլ մտերմութեան, Ջարդէ եզերա-
կան բնոյթը վերարտադրելու միտումով յ Այս պարադայի՛ն եւս, զանգակ-
ներու պարագայական օգտագործումով՝՝ ան կը Հակադրէ կեանքի խաղաղա-
տենչ իմացումը մարդու աւերիչ բնազդին՛. Ալ կը բացայայտէ այն իրողու-
թիւնը, թէ զանգերը ա՛լ գագրած են Ամանորէ կամ զատկական խնդութիւն– 
ներ աւետելէ ել դարձած են խորՀրղանիչը գուժկան երդերու % 

ԱՀա թէ ինչու Աեւակի յատկապէս «Զանգակնե՛՛ր, զանգակներ» * «Ա– 
եագանգներր» ել «Հայոլ Զատիկ» քերթուածները կը Դրսեւորուին այ» յը– 
ղացքով, արտաշնչելով դամբանային արձագանգները տարագիր ժողովուրդի 
մը տանիս լուր աղաղակներուն է 

Այս ստայղացքով երկնոլած սրտառուչ գործ մըն Է «Զանգակնե՛ր, 
զանգակներ» քերթուածը, ուր բանաստեղծը իր ամբովչ զայրոյթը կը պոռթ-
կայի չուր Հայկական կոտորածներուն եւ ոգեկոչե,ով ճգնաժամային ախ 
օրերը , երբ տաճարներու մէք Հայ ազգի զաւակները «իրենց Աստծոն գահին 
զոհուեցան» ել «դիակներու րոլրգը ամպերն անցաւ»՝ /հ՛ Աեւակ Հարց կու 
տայ զանգակներուն, թէ ո՛՛ւր են հաչին փրկարար խոստումները ել եղբայ-
րութեան սիրազեղ պատգամները, Տալով կը Հաստատէ , թէ սուրը առաւել 

(23) ^ (Ռ. 2իւինկիրէան)ւ < բ , ա ն գէրքէ% 
թըւաՈե^, Փարիզ, 1940, Էյ շ̂ Օ։ 

(24) \ոյ0 սւհզյ, Էյ 23: 
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Հա սա ս Է եւ տիրական, քան կալին զօրութիւնը, թէ՝ կեանքը կրնան ըմբոշխ-
նել անո՛նք միայն, որ քաք են ել Վ՝ապրին ուրիշի՛ մահով», թէ՝ դայլը եւ 
գառնուկը չեն կրնար ներդաշնակուիլ խաղաղ ղ ո յակ դու թեամր , եւ թէ՝ նո-
րածին գառնուկը ապրելո՛ւ Համար «պէտք է իր ակ ւ) ան սրէ լոելեայն»: 

Բանաստեղծը կը զգայ , թէ զանգակները Համրացած ԸԱալով՝ ա՛լ զըր– 
կըւած են Հայ Հաւատացեալները աղօթքի Հրաւիրելու իրենց օրՀնազօղան* 
առաքելոլթենէն. թէ՝ այսուհետեւ պէտք կ դումեն մա՛Հը Աստուծոյ, որ չկա֊, 
մեցալ երկարել իր կենարար Աքը տանիս կոծ Հայոլթեան ՚ . . 

Ել , վերքապէս, բանաստեղծը կը յորգորէ զանգակներուն, որ կատա– 
ղՇրէն գոռան ել աենգայառոյց աղաղակներով խռովեն Համատարած լռոլ– 
թիւնը եւ ապա , գահավէժ ընթացքով՝ խորտակուի՛ն ել լռե՛ն յաւիտեան, 
րովՀետեւ դարեր շարունակ փոխան ցնծախոՀ երդերու՝ մաՀագոյմ ողբեր 
միա յն Հեռասփռեցին . • « 

Ի"կ «Ահազանգները» խորագրով բանաստեզծութեամբ, Ռ • Աեւակ կըր– 
կին /լհխյցուի արիւնոտ յոլշերու յ աճ ախտն քէն , իմանալով իր Հոգւոյն մ ԷՀ 
մահ ահն շող «սարսափի անհուն ղՕղանյ»Տ,ձրր, որոնց խռովայոյզ թե լա դրա– 
կանութեամբ՝ կը վեբապատմէ Հոգեվարքային ապրումները նահատակ ժո-
ղովուրդի մը ։ 

Աոյն բանաստեղծութեան արժանիքը կը Հաստատուի ա՛յն առանձնա– 
յատկութեամբ, որով Ռ"ւբԷն Աեւակ փոխանցելով անգրագարձը ահա զան-
գա յին վիճակներու դուրս կը բերէ տուեալ արՀաւիրք մը էապէս ազգային 
իր սահմանափակ չրքագիծէն ել զայն կը վեր ածէ Համամարդկային գիտակ-
ցութեան ւ 

Ա՛յս բնորոշումով՝ «Ահազանգները» մինչեւ այսօր դեռ կը պահ է իր 
այժմէականութիւնը՝ զգացումի խոբոլթեամբ եւ պատկերներու խորՀրղա– 
նշական իր իմաստով : 

(հուրէն Ա ելակի Հայրենասիրական քերթուածներուն տիրապետող տար-
րը տառապանքն է եղած ել այս աոընչոլթեամբ յատկանշական է «ՀայՕէ Զ*Ա– 
տիկ > բանաստեղծութիւնը, ուր բանաստեղծը փոխանակ վերանալու զատկը– 
> ան կենսախորՀուրգ երգերով՚՛ կը կատարէ Հեռահաս վաանղի մը ախուր մէկ 
յայտնատեսութիւնը : 

Հո՛ս եւս, եկեզեցլոյ զանգերը փոխանակ թարգմանը Հանդիսանալու 
օրուան Հրաշափառ խորՀոլրգին՝ կը ղօզանքեն ստոլերայոյզ Հեծոլթեամր ։ 

ի, բանաստեղծը Յարութեան Հրաշագործ խորՀուրդէ՛ն աւելի՝ խաչե-
լութեան տուայտանքովը կը տագնապի եւ գարնանային յարոլցեալ շունչէ՛ն 
աւելի՝ Հոզմերոլ ճակատագրի՛ն ձգոլած իր կեանքի Հողմակոծ նալոլն կո-
րուստը կը Հեռազգայ*»» 

Բախտէն Հալածական եւ յոլսատոլ պայմաններէ զրկուած աստանդա-
կան Հայոլ ող1 զայրոյթը կայ «ՀայՈլ Զատիկ» բանաստեղծութեան իւրա-
քանչիւր տողին մէք եւ ուր կը տիրէ աՀազանգային գրութիւն մը, որ եր– 
նունդն է դէպի վտանգ ընթանալու Աեւակի դաժան մահադդացումին , 

Ներզօրօրէն կը զգայ արդէն աՀազանգային այս գոյավիճակը պայմա֊ 
նաւորող Հեռայայտ ախտանշանները չարի եւ նենգութեան, որոնց դիմաց ան 
չի վարանիր նզովք կարդալու աշխարհին, ա՛յն նզովքը, որ չի բխիր ներանձ– 
նական տառապանքի մը ակունքներէն, այլ կը թելադրուի Հայ ազգի Հան-
դէպ ող1 մարդկութեան ցուցաբերած շահադիտական վերաբերումէն։ Հւ կոչ 
կ՝ուղզէ գանգերուն, որ բարբառին միայն անէծքի՛ լեզուով եւ փոխան Ծե-
րութեան կենսաՀոլնչ երդերու՝ երգեն մաՀոլա՚ն երգեր. 
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Սակայն, երգեցեք, դտ֊ք գանգե՛ր հիւսւնդ. 
(Ա դո՜ւք ւքանաւանդ, Հայու հնաւանգ 
Զանգե՛ր, հրգեցէ՜ք––. Մենք րաժա0–րաժա8, 
Մենք Փրկիչ չունինք, մենք Մահն ենք 
Ալեկոծ նաւուն գանգերը վտա՚նդ 
կ՛երգեն«• • երգեցէ՜ք, մենք մահուան կ՚երթանք– 

Թի՛նկ, թա՛նկ– •• (25) Տ 

... Արդարեւ, 1914 թո լին «Ազատամարտի մԷՀ ապոսսծ սոյն քերթուա-
ծին . յօրինումէն Հազիւ, տարի մր ետք, Ա ելակի վեբոյիշեալ մա Հա զգացումը 
կ՝իրականանա յ, երթ ան գաղափարապաշտ իր գրչեղբայրներուն Հետ անՀուն–՝ 
տանջանքով կը դիմագրաւէ մաՀը, նզովելով մարդկութիւնը եւ ղամ՛ան ճա– 
կաաադիրը • • • 

Ադաւեչարար իր «կարմիր գիրքը» քե րթոգագիրքով է , որ Ռ • Աեւակ 
կը ներկայացնէ կիլիկեան Աղէտը Համ եմաաարար լայն ենթաՀողի մը վրայ ^ 
յաս,կապէս «Ջարդիճ խենթը» եւ, «ԹրքՈնհին» երկարաշունչ գործերով, ուր 
բանաստեղծը չի վաւերադրեր Հարդի մասին ականատեսի իրապաշտ վկա– 
յութիւններ, այլ կը փոխանցէ անկէ թելադրուած ցաւատանջ ապրումներու, 
արձագանգը ։ 

. Այսպէս % «Ջարդի խենթը» բանաստեղծութիւնը բեմական մենախօսու-
թիւն մըն է, որ կը բաղկանա յ Հետեւեալ ենթա խորադիրները կրող տասը քեբ– 
թըւածնեբէ.— «"քրքիջը» 1 «Թափառումը», «Կարմիր դատաաոաճը» , «Անոնք 
որ կու գան», «Ծեր քահանան», «Գետը», «Աստուածը», «Գիշերին մէջ երդ» Տ 
«Ոճիրը» ե». «Տեգին ուխտը»: ^ 

Ցիշեալ քերթուածները թէպէտ չեն թալա լիր Հասարակաց թեմայի մը 
շուրջ ել չեն չղթայոլիբ յղացքային ներքին յարակցոլթեամբ % այսոլՀան– 
գեբձ, կը պատկերացնեն Հարդէն վերապրած խելագար Հայ երիտասարդի մը 
դաոնա խո Հ մտորումները Հանդէպ ճակատագրին , Աստուծոյ եւ թուրք Հար– 
ղարար վոՀմակնեբոլւ 

Սոյն գործին Հերոսը, Հայկական կոտորածներէն ետք, «ջարդուած-
ներու դաշտին վրայ» կը գտնէ դիակը իր ծերունի քաՀանայ Հօր, Որ զինք 
իբրեւ. խենթ արտաքսած էր տունէն յ 

Ծրչապաասւած դիակներով՝ Հերոսը պաՀ մը կը ծիծաղի իր միամիտ 
Հօրը բարեպաչտութեան վրայ, որով ան տարիներ չարոլնակ քարոզած էր 
սէր եւ ծոմապաՀոլթիլն իր Հաւատացեալներուն , որոնք իրենց ցաւերուն մ ԷՀ 
քարացած՝ կը ննջեն Հիմա %անդր–Հեղեղեան անտաո ի մը պէս» ամէն ուր եք 
փոուած . . . 

Հերոսը կը ծիծաղի նաեւ այն նաՀատակ ու միամիտ Հաւատացեալնե-
րու վրայ, որոնք կրօնական ծէսերէ եւ Հար սան եկան խնճոյքներէ անգին չեն 
որգեգրած դործնապաշտ ել խորադէտ մտատեսոլթիլն ել ո՛չ իսկ խորՀած 
սադրանքներով ծրագրուած աղէտալի ողբերգութիւներու չոլրշ. . . 

Թէպէտ թուրք ջարդարարներ խնայած են իր կեանքին, զինք իբրեւ 
խենթ նկատելով, այս^Հանդեբձ , մենախօսՈւթեամբ դրսելորուած խո Հա կան 
դատումները կը Հաստատեն անոր բանականութեան տէր անձ մբ ո,,ա,ոլն 
«ուաա . " լ 

(26) Կ«րօ ^ ^ ^ ^ ^ 



Բ Ա Գ 67 

«Զարդին խենթը» երկարաշո՜ւէւչ բանաստեղծութեան յարակից այլ բա-
Տ ք քններ,է էք, հ,ք.րէ,,,բ մերթ կը տեսնէ տար/Օղիր հւ որբ մանուկներ եւ կ՝ո գե-
շն չուի այն Հաւատքով, թէ անոնք բախտաւոր օի մը ք իրենց Հայրերուն նե~֊ 
խած աճիւններուն վրայ պիտի կանգնեն Կարմիր-Գատաստանը եւ լուծեն ի՛-
րենց ստրկութեան վք՚Է՚մը՝ արդարադատ Օրէնք մը շեփորելով կեանքի Հող–՝ 
մերում դիմաց . • • 

Ել մերթ կը յա յտնարերէ ուրուապատկերը վր իմա վառ. այն Հոգիներուն, 
որոնք կր դաոնան անգրչիրիմեան իրենց խորշերէն պաՀանքնլոէ Հատուցում 
ո՛չ միայն թուրք Հորդան եր Էն , այլեւ* եւրոպական էս գդեր Է՛ն , որոնք անա-
մօթաբար ղարձան մեղսակից Կիլիկեան Աղէտին՛, կու գան անոնք տարագրու-
թեան ճամբաներէն ել մարդկութեան խուլ խղճմտանքին սեւԽւելով իրենց– 
՛քրիմ՜աբէւր Հայեացքը հ/Հեզաձայն կր գոչեն՛ 

Ահա մենք կա. գանք ու մենք նզովքն ենք, 
Օն խաւարին մէջ մխուած՝ տէգը նենդ • 
Վրէժներու հիդրան ենք փայփայելի, 
Մե՜նք, սարսափահա՜ր ու տորսափելի . տ 

* Մենք՝ եին՛ ուխաերա։ նո՛ր ոէխսւադըՕտց. 
Մենք՝ Սուսերը րիրւո ու Գիրքն օրի նաց. 
Մենք՝ Ցասման յրվէ՚ժր սարի կողէն. 
Մենք՝ Աղջամուղջի ծընունդ լուսեղէն.. .(26); 

մենախօսութեան յաքորդ բաժինով , Հերոսը կը յանձնէ դետի յորձան-
քին իր ծերունի քաՀանայ Հօր կարգուած մարմինը ։ Այս առիթով, դաոնոլ-
թեամբ կը վերակոչէ Հօրը կբօնաշունչ այն յորդորները, որով ան կր թե-
լադրէր Հաւատացեալներուն, թէ՝ «դրախտ երթալւււ կարնադոյն նա մրան 
ը լ լա յ ն V 1ղՈԼյ» ել Հետելիլ 1&աչի ճանապարհին է Աակայն ափսոսանքով կը 
Հաստատէ, թէ իր նա Հա տակ Հայրը բռնած էր դրախտի ճամբան պարզապէա 
քիւրտի մը կոզմէ գաշՈւնաՀար– ԸԱալով •. • 

էի. Հերոսը մերթ կը մենախօսէ Աստուծոյ Հետ եւ զԱյն ^արհամար-
հէ , Հայօւթեան տառապանքին նկատմամբ Իր Հայրական ողորմութիւնը զլա-
ցած ըլլալուն յանցանքով է 

Ապա, քարդակոտոր դիակներու. Հոյլին մէք կը տեսնէ արիւնաթաթախ 
մԽրմինը իր սիրած աղջկան ՚. 

Եւ, վերքապէս , իր մենախօսութեան վերքին բաժինով Հերոսը կը տար֊ 
լի երկաթէ քունգով մը ա երազին մէք կը տեսնէ Հայկական Հին քաղաք-
ներ, մոխրապատ սարեր, Հինաւուրց րերգեր եւ տապանաքարեր տ Կիսամոլ.+ 
թին մէջ կը տեսնէ չքերթը Հայ իշխաններու եւ թափօրը Հայ ազգի «Ուխտի 
անդրշիրիմ ետն* , որուն կը միանա յ Հաւատաւոր Հայու անձնուիրութեանր . 

՝ կ ի չի կետն կոտորածներու տպաւորո, թեամր դրուած երկարաշոանչ 
քերթուած մըն է նաեւ «Թրքուհին» խորագրով գեղջկական եղերերգութիւ-
նը ^ զոր կը ներկայացնէ Ռ– Աեւակ յարակից դրիադներով շարս, հիւսուած 
յաքորգական »»•««/» Հանգրուաններով յ 

իր կեանքին ել գործերուն անդրադարձող Հակիրճ ծանօթագրութիւն– 

(26) Ռօ՝քԷ« Սէ-ակ, (Ռ– 2իլի0կիրհա6), <Բ՚հԿԻ «** 
թուածնէրֆ, Փարիզ, 1946. է* 166։ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ շ ժ Եգ 
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նեբէ(27) կ՛բանանք, թէ Աեւակ ողբերգական իրադարձութիւններէ ներշընչ– 
ւած Հայրենասիրական վերոյիչեալ եւ այլ բանաստեղծութիւները ծրագրած 
է ամփոփել «Վերջին հայերը» խորագրով Հատորի մը մէչ ւ Թէ՝ այս ծրա^. 
գիրը եղած է անմիջական ծնունդը այն տխուր գիտակցութեան , թէ՝ մենք 
ազգովին կը թեւակոխենք մեր նորագոյն պատմութեան վերչալոլսային Հան– 
գըրոլանը, տա կա լ ենթարկոլելով սովի , տարագրութեան եւ չարդի անհա-
լական վտանգներուն տ 

Հետե լա բար, ժամանակակից այս եղերավիճակը յուսագրիչ երեւոյթ-
ներով բարեխառնելու եւ ազԷտաՀաբ Հայ ժողովուրդը բարոյապէս գօտե– 
պնգելոլ ձգտումով, բանաստեղծը իր «Աոաջին հայերը» գործով առաջադրած 
է ոգեկոչել դիւցազնական սխրանքները Հայոց Հեթանոսական անցեալին, իբ-
րեւ արչալուսային բեւեռը մեր պատմութեան դարաւոր Հոլովոյթին ։ 

Կը թուի, թէ քհ. Աեւակ այս յղացումով մարմնաւորած է իր «Առաջին 
հայերը» ել «Վերջին հայերը» գործերուն յղացքային կառոյցը, Հնագոյն եւ 
արդի չրչաններով սահմանուած իրրեւ Գոյգ ծայրաբեւեռները մեր պատմա-
կան գոյութեան ւ 

Ցանկալի է, որ &արգ անծանօթ մնացած վերոյիչեալ երկու, գործերը 
դուրս գան իրենց ձեռագրային վիճակէն ել վերջապէս Հասնին մեր գիտակ-
ցութեան , իբրեւ Հիմնական մէկ այլ արժանիքը Աեւակի ՀայրենախոՀ ապ-
րումներուն ... 

ՀԼԼՍ՚ԱՅ՚եԱւսՈՀ ԷՐԳԻՉԸ 

Անկախ իր բնոլթեն ասլաչւո, քնարաչունչ ել ՀայրենախոՀ ապրումնե-
րէն1 /հուրէն Աե ւակ կը ներկայանայ իբրեւ. Հալա տա խո Հ երգիչը նաեւ Հա– 
մամարդկային զգացումներու ւ 

Ուսանողական տարիներուն ապրած ըըալով եւրոպական ոստանի մը 
՚*էջ • դարձած է Հաղորդ 1ֆրդ գարու, ճարտարարուեստական յեղափոխու-
թեան արդիւնքը եղած գործարանային մեքենայացած կեանքին եւ այգ յե– 
ղափոխոլթեամբ յառաջացած ընկերային թէ տնտեսական տագնապներու է 

ԾօտԷն Հետելելով անմիջական շրջապատի առօրեայ անցոլդարձերոլն՝ 
բանաստեղծը ցաւով նկատած է, թէ դրամատիրական անարդար սկզբունք-
ներու բերումով ո՛չ միայն խախտած է ընկերային կեանքը իր բազմերանգ 
ենթակառոյցներով, այլեւ բնապաշտական Հին բարքերու Հետ Մարդու բա-
րոյական ջերմաստիճա՛նը արձանագրած է ան Համ եմ ատ անկումներ* նիւթա-
պաշտ գարուն որ դե գրած նոր արժե չափեր ու Հիմնալորմամբ տ 

Աւելի՛ն, ան իրազեկ դարձած է անբարեգոլթ գործարանատէրերոլ կող.-
մէ կեղեքուած բանուորներու տառապանքին ել դժնդակ պայմաններով գո-
յացած ա^ չարաղէտ անդրադարձումներուն, որոնց թելադրականոլթեամբ 
յղացած իր շարք մը բանաստեղծութիւները (հ . Աեւակ կը նպատակադրէր 
լոյս ընծայել « « ք ս ա ս ը » խորագրով Հատորով յ 

Այս մտա յղա ց քով երկնուած իր կարգ մը գործերը, ինչպէս , «կարմիր 
դրօշակը», «Փողոց աւլողը», «Դրամին աղօթքը», «Այս գանակը», «Պոլսոյ 
որովայնին մէջ», «Շան հոդի», «Մարզերղութիի «Թրուպատուրնհրը» եւ 

(27) ե գ . * Ր ք ™ շ հ « 1 1 ( <1հ»էբէն Սէւակ>է « Մ ի տ ք » հրատարակչսաաԱ» է ր հ ս ո Օ , 1 9 6 5 , 
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այլ քերթուածները կը դիմազերծեն մարդու կողմ է մարդուն դէմ եղած ա– 
նիրալոլթեանց բնորոշ ծալքերը յ 

Այսպէս , յեղափոխաշունչ զգացումով պատկերացուած գործ մըն է «Կար-
միր դրօշակը 5 քերթուածը, ուր Ռ՛ Աեւակ կը վկայակոչէ ձմբան այն գի– 
շերը, երբ ննջարանին պատո, Հանէն կը դիտէ ամբոխը անգործ բանուորներ 
ր*ւ, որոնք ձիւնոտ եւ ցրտաշունչ փողոցներու մէք կը չրքին բարձրացնելով 
իրենց արդար րողոքը ի խնդիր Հացի։ Ո՛չ ձիւնը եւ ոչ ալ ձմրան դասսգիբ 
մթութիւնը կը յազողին կասեցնել յաոաքխաղացքը այդ զանիծապարս» Հէք 
ամբոխին» հ որ փոթորկած ովկիանոսի մը նման Հեղեղային իր զայրոյթը կը 
պոռթկա յ ամ էն ուր եք է 

Նկարագրելով գիշերային Հանգիսութիւնը ի րա լա զրկեալ այդ մարգոց* 
բանաստեղծը կ՛՜անդրադառնայ այն տարեց բանուորին, որ, կանգնած սայչի 
մը վրայ* ^(^՚Գ՚ԷղԻ մարդկային անարդարութեան դէմ, ա՛յն պատճաոաբա– 
նո ւթեամբ , թէ ինչո՛՛ւ մ ենաշնորՀեալ ան Հա ան եր կը քնանան սնդուսէ անկո-
ղիններով մէք, մինչ իրենք դատապարտուած են պառկելու ձիւնոտ մայթե– 
բու վրայ• ինչո՛՛ւ մեծաՀարոլստը իր մա Հէն ետք կը Հանգչի մարմարաձոյլ 
դամբաններու մէք, մինչ ընչազուրկը իր կենդանութեա՛ն իսկ զրկուած է 
խչտեակի մը նուազագոյն բարիքէն • ինչո ւ կը Հրաշա կեր տուին բազմածախս 
տաճարներ ( մինչ անդին, կը տառապին Հիլծախտաւոր բազում որբեր, զթթ– 
կըլած՝ Հոգածու խնամքէ ել սնդուսէ ։ Եւ, վերջապէս, մինչեւ ե՛՛րբ մեծա– 
Հարոլստը եւ իր շոլնը պիտի սնանին բանուորներու արդար վաստակով, իսկ 
Հաշխատող բազուկներ» մնան կարօտ պատառ մը չոր Հացի • • 

Տարեց բանուորին եւ պերճախօս ու երկսեռ այլ աշխատաւորներու, ե– 
լոյթէն ետք, դիլերային այդ բազմամբոխ ցոյցը կը Հասնի իր խանդավա-
ռս ւթեան զենիթին, երբ վայրագ թնդիւններու ել ոգեվառ ձայներոլ մ է քէն 
կը ծածանի Հբոցերու պէս չքեղ» կարմիր դրօշակը յեղափոխութեան ։ 

թէպէտ լքուած երկրային բոլոր Հաստուածներէն», բայց յեղափոխող 
թեան ոգեշունչ պատգամներով գօտեպինդ՝ բանուորները կ՛ընթանան մթին 
փողոցներէն՝ «նոր օրէնքի նոր նժար մը կերտելու...». 

Եւ բանաստեղծը ննջարանին պատոլՀանէն Հոգեպէս կը ձայնակցի պա– 
Հ անջատէր գործաւորներու պայքարի՛ կոչին, ա՛յն խորՀրգածոլթեամբ, թէ 
արդարութիւնը կարելի չէ կեանքի կոչել լոկ ճառերով ել աղերսանքով, այլ 
անՀրամեշտ է անոր դիմել զէնքով ու արիւնով գաշնակցուած ղոՀողոլ– 
թեամբ... 

/հուրէն Աեւակ, «Այս դանակը» խորագրով բանաստեզծութեամբ՝ կը 
ներկայացնէ անգործութեան պատճառալ ծայրագոյն թշուառռւթեան մատ– 
նըւած ել գետնափոր խուցի մը մէջ բնակող ընտանիք մը, որուն Հիւանդ 
մէկ զաւկին Հոգեվարքային վիճակը կու տայ եղերական յաւելեալ Հանգա-
մանք մը , ապրուստի Հոգերով բեռնաւոր ընտանեկան անշնչելի մթնոլորտին , 

կնոջը եւ զաւակներուն Հաց ճարելու նպատակով ճամբայ կ՝եԱէ բան֊ 
, ո ր ը , Հացի դանակը ձեռքին ե ւ , փողոցի կ ի ս ա մ ո ւ թ ի ն մ է ջ պատաՀաբար 

Հանդիպելով իր գործարանատիրոջ՝ կը յարձակի անոր վրայ։ Գործաբանսշ 
տէրը դողաՀար սրտով յանձնելէ ետք իր ամբողջ ունեցածը, Հեւ ի Հեւ կ ա ն ֊ 
Հետանա յ մութին մէջ։ Բանուորը, սակայն, անդրադառնալով իր կատարած 
սխալ արարքին՝ կը կչտամբէ ինքզինք այն ցաւատանջ մտածումով, թէ ոճ– սլսալ Ղ1— Ղւ « * ւ » » -
բադործութիւնը չի կրնար ըլլալ ընտանիքի մը կարիքները դոՀացնոզ օբէնա 
լոր միջոց մը, դառնապէս կը խղճաՀարի եւ նոյն պա Հոլն իսկ դանակի մա 
Հացու Հարուածներով վեր ջ կու տայ իր սեփական կեանքին։ 

Ուշագրաւ է այն իրողութիւնը, որ «Կարմիր դրօշակը» քերթուածին 
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գործաւորները ՛եթէ պայքարի՛ Համրով կը ձգտին դարմանել ընկերային ան-
հաւասարութիւնը , «Այս դանակը» բանաստեղծութեան անգործ բանուորը կը 
յայտնաբեբէ նոյն իտէալին ձգտող Հիմնովին Հակադիր գործելակերպ մը, 
որով կը Հաւատայ, թէ Արդարութեան կենսագործ ուժը լոկ արիլնաՀեղոլ– 
թեամբ չի վեբաՀաստատուիր , այլ կու գայ ան կեանքի բնական ընթացքով , 
ՀասղաղաթԼան ճամբյսներուն կաո,չաձ այն երկար սպասումով , որ սոարռլէ 
տարի կը խորանսգ եւ կ՝ արդիւնաւոր ուի, մատչելի վայելքի մը վերածելով 
«գրկուած մարդկութեան երագը բարի •••»<: 

Այս պատճաոալ, բանաստեղծը ձիւնոտ օր մը մեռած բանուորին քով 
գտած այղ արիւնամած Հացի դանակը բացայայտ խնամքով կը պաՀԷ իր 
մ+ա% նկատելով զայն «խորհրդանիշը՝ մութին մէջ լոելեայն տաոսւպո՚ղ, 
մեռնո՛ղ , այլ քաջ մարդկութեան» : 

Գուբէն Աեւակ կը շարունակէ ընկերային ապականուած բարքերու ախ– 
աաճսէնաչումր կատարել « Փ ° գ Ո 0 «11 լ ո ւ լ ը » բանաարաեղծութեամբ , ուր իր տան 
յգատռւՀանէն կը դիտէ այս անգամ ծերունի աւելածու մը , որ անձրեւին տակ 
լծոսած է փողոցի ցեխը մաքրելու աշխատանքին է 

•Բանաստեղծը այս առիթով եւս կը Հաստատէ որոշ առընչոլթիլններ 
աւելածուին ժրանան գործոլնէոլթեան եւ կառավարութեան ոբգեգբած անար– 
•գար սկզբունքներուն միֆել ; 

Կր գթայ աւելածուին, որ տարիներու իր Լլատիչ գործը անտրտունջ 
(շ տ անի* *քրր թոռներուն Հաց ապա Հովելու միակ մտաՀոգութեամբ : 

Այս կապակցոլթեամբ, սեւեոելով մարգ էակի խառնոլածքային կարգ 
մը նեբՀակ յատկութիւնէւները՝ բանաստեղծը կը պարսաւէ Հարուստները , ո– 
•րոնք «ծնած վայր կ հանին իշխան են արդէն, կամ ոսկի ւււնին, ու. աղքատին 
թախտ 4յը տնօրինեն • • •»: 

տեսական բարեկարգման գծով, աղքատներու նկատմամբ իր ցոլ՛-
ցաբերած անփոյթ վերաբերումին Համար՝ կը պարսաւէ կառավարութիւնը 
ել կը դատապարտէ զայն իր կիր արկած անարդար օրէնքներուն կապակցոլ-
թեամբ, որով, «.նախ կը սպաննէ» իր որբ քաղաքացին, եւ ապա՝ «կը թա– 
զէ ձրի,..» . 

Բանաստեղծը , քողազերծ ելէ ետք մեծահարուստներու կողմ է աղքատնե-
րո՛ւ գէմ սար քուած մաքիավէլեան գաւերը, կը յորդորէ ծերունի աւելա-
ծուին, որ չընկրկի իր տքնութեան մ ԷԼ, այլ ձմրան բուքին թէ ամբան տօ– 
թին չարունակէ աւլել մարդկութեան աղտոտ ցնցոտիները, քաէ գիտնալով, 
թէ անոնք դարձեա՛լ պիտի աղտոտին , որովՀետեւ մարդիկ զազիր , կատղած 
1ւ անբարեխիղճ կենդանիներ են ի վելվոյ . . . 

Պարզելէ ետք այն իրողութիւնը, որ ներկայ գարուն, զգա լի Օր էն նը– 
ւազած է կրօնասիրութեան զգացումը եւ անցաւոր կեանքի թէ անդենականի 
մէչ Ո՛չ աղքատը կրնայ վարձաՀատոյց ըլլալ, ոչ ալ Հարուստը կրնայ ար-
ժանանալ արդարութեան աՀեղ դատաստանին՝ բանաստեղծը կը զգաստացնէ 
աւելածուն , որ ի աես անաբդարօբէն իրեն պարտադրուած տաժանքին՝ չփոր– 
կւի պարագայական մոշեդնոլթեամր զդետնել իր քաղքենի տէրերը, այլ շա-
րունակի անխոնչ կամքով ա, լել փարթամ այդ մարգոց կեղտ պերճանքներն 
ու սնոտի զարդերը , ա՛յն գիտակցոլթեամբ , որ իր Համեստ եր դիքին տակ կան 
անքուն որբեր , որ ակընգէտ կը սպասեն իր քրտնաթոռ աշխատանքովս շաՀ– 
ւած Հանապազօրեայ Հացին... 

Համամարղ կային նոյն ողբերգութեան մէկ այլ վիճակը կը պարդոլի 
«Դրամին աղօթքը» քերթուածով, ուր Ո.. Աեւակ ճակատագրական դեր մը 
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կը վերապահ է գրամին, իբրել առաքին պատճառը մարգ կա յին թչոլաա^– 
թեա% ւ 

Այն յգացքով* բանաստեղծը կը դատապարտէ դբԽմը հնսէրժղ այն ա ֊ 
•ասքին մարգը, «ր անոր ցոլքերուն մէք չէ նախատեսած մար գուն բարոյա-
՛կան անկումը., 

Կարեկցանքով կը նայի այն աղքաս, մայրերուն ել մայրազուրկ դը±֊ 
բա խաներուն , որոնք ողորմութիւն կը հայցեն փողոցներու մէք կամ աբցոան֊ 
քով կը սպա ճեն փարթամ տուներու սեմին՛.» 

Եւ բանաստեղծը իր աղոթաձայն խօսքը ուղղելով գրամին, կը խնդրէ% 

որ խոնարհօրէն իքնէ իր ոսկեղէն Ժանգոլխներէն ել գարնանային անձրել֊ 
ներոլ կենարար երքանկոլթեամբը ողողէ թչուառութեան խշտեակները. . > 

«ՊոլԱՈյ որովայնի & մէջ» ել «Պոււնիկը» քերթուածներով, գ. Աեւակ 
կը նկարագրէ ընկերային անարգարութեամր յառսւ քացած բարոյական տ ն ֊ 
կումը նաեւ այն կիներուն , որոնք կաոր մը գրամի համար իրենց պատիւը կը 
վաճառեն մեղքի եւ սէռփանքի քւսոուղիներուն : 

Բանաստեղծը մերթ գթառատ զգացումով կը արամագբուի հանգէպ 
թշուառ այգ էակներուն , որոնք իրենց ապրուստը ապահովելու Հա րկագրան– 
յ՛ով՝ ՛ակամայ կը գիմեն ապօրէն միքոցներու ձճ մերթ, կը գա տա պարԱւէ 
մարդկութիւնը| իբրել գլխաւոր պատասխանատուն՝ այգ կիներուն բարոյա-
կան խաթարումին է լ 

\յոյն քէտատանքութեամբ անդրադառնալով նաեւ շնական բնազդներու 
Հետամուտ այր մարգոց բարոյական անկումին («Տան հոգի»)* բանաստեղծը 
կը տառապի մարդկութեան եղկելի ճակատագրով ու կը դիմէ Աստուծոյ , որ 
պաՀ մը գիտէ իր ստեղծագործութեան պսակը Հանդիսացող մարգ էակը( 

որ բնութեան վխորՀրգաս տուեր կամ արաներուն տակ եւ Հկենսաչիր արշա-
լոյսներուն» դիմաց՝ կը վարէ գետնաքարշ գոյութիւն մըւ 

Հակադրելով մարդկային գոյավիճակը տիեզերական երեւոյթներուն՝ 
Աեւակ կը Հաստատէ, թէ բնութիւնը արարչագործութեան օրերէն ի վեր ան-
վթար կը պահէ ծովածաւալ քոլրերոլն, Հեղեղային պոռթկումներով, սաուե– 
րախիտ անտառներով, լայնած՛իր դաշտերով ել աստղախորՀոլրգ համասսէե– 
ղոլթեամբ յատ կանշոլած իր բարեմասնութիւները , մինչդեռ մարդկային 
էակը կ՝ապրի շնորհազուրկ ել աստանդական կեանք մը, դառնալով բացար-
ձակ մխտումը աստուածակերտ իր պատկերին : 

«էքհծ՚դ Ատոաած» խորագրով րանաստեղծութեամբ կը պար զուի ա՛յն 
ք.շմարտու թիւնը, որ մինչ բնութիւնը անյիշատակ մամ տնակներէ ի վեր , կր 
դհյազելէ համաձայն տիեզերական անյեղլի սկզբունքներուն, մարդ անհատը 
զո՛հն ըյչալով անբնական օրէնքներով պարտադրուած ընկերային անարդա– 
րոլթեանց1 կը մնայ ենթակայ Հոգեկան տագնապներու» 

՚ Ա՝արդու գոյութենակսձ այս եղերավիճակը առաւել խոր մտասեւե-
ռումով կը բացայայտէ Աեւակ, 1.909/^ Լօզանի մէք գրած եւ իր կենգռձոԱ– 
թեան Հրատարակուած միակ գործին՝ «Կարմիր գիրքը» քերթողաշարքի 
«Մարդերգութիւն» բամինով ։ 

քքոիե գործը կը ներկայանայ Հետեւեալ ենթախորագիրները կր«Հ ե ր ֊ 
կաբաչոլնչ երեք բանաստեղծութիւներով «Գիւղական եկեղեցիին մէք -
տունդր –..՚̂ Գիււլ՚ակ^ն Տամբուն վրայ - Կեանքը» եւ «Գիտական գերեզմա-
նատան մէջ Մաեը»: 

Ըստ էութեսէե, «ՄարդերգութիւՕը» խոհական յղացքով երկնուած երգ 
մոն է, նուիրոսսծ՝ Մարդուն ել անոր ճակատագրին, ուր բանաստեղծը ի ֊ 
մաստասիրական Որոշ գիտանկիլնէ մը կը փորձէ մեկնաբանել Մարդուն դէմ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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գորձածուած անարդարութիւները ծնունդէն դէպի մաՀ երկարող անոր կեն-
ցադական Հոլովոյթին ընդմէԼէն ։ 

Այսպէս, «ՄարդհրգոլթիւԸ» դործին առածին բաժինով, «Գիւղական 
եկեղեցիին մէյ», բանաստեղծը երեւակայութեամբ մուտք կը գործէ Հայրե-
նի գիւղի մատուոը, ուր պաՀ մը սլարզելէ ետք աստուածային գոյութեան 
Լլ յաւերժ ութ եան խո րՀ ուրդին Հետ ա որն չուած կարգ մը բնազանցական 
ըմբռնումներ , եւ բարեմասնելէ ետք Հայկական ևկեղեցւոյ մթնոլորտը՝ (ի. 
Աեւակ կը նկարագրէ Հայ Հաւատքի աւազանին ընծայաբերուած երկու նո-
րածիններու կնունքի թափօրները » Ես դառնութեամբ կը Հաստատէ , թէ Աս-
տուծոյ տան մէչ իսկ խոտոր Համեմատոլթեամբ մը ի յայտ կու գայ այգ 
նորածիններուն միքել գոյութիւն ունեցող դասակարզային տարբերութիւնը։ 
Օրով՝ աոաջին նորածինը, որ զաւակն է մեծաՀարոլստի , կը քնանա յ ոսկե-
զօծ ժանեակներէ եւ մետաքսէ Հիլսկէններէ պատրաստուած խանձարուրի 
մէչ, իսկ միւսը , չքաւոր ընտանիքի զաւակ՝ պա տան քո լած է ձորձերով յ 

ի տես այգ նորածիններուն՝ բանաստեղծը կը խորացնէ այն Համոզու-
մը, թէ մարդիկ իրենց ծնունդո՛վն իսկ ճակատագրուած են ըլլալ մեծաՀա– 
րտէւսա կամ աղքատ ՚ թէ՝ գա սա կար գա յին խտրութիւնը ժառանգական ախտ 
մըն է, որուն Համաձայն կը ծնին եւ կը կազմ ա լոր ուին ապագայ իչերը, Ո— 
բոնք իբրեւ խորհրդանիշը ուժի եւ բռնակալութեան՝ կ՝իշխեն իրենց ընչա– 
ղուրկ եղբայրներուն վրայ ։ 

էէ բանաստեղծը Համայն աշխար Հի զրկեալներու Հ անդէպ իր կարեկ-
ցանքը կը գբսեւորէ այն տեսիլքով, որով կը տեսնէ բանակ մը ամբոզչ ըմ-
բոստացած ստրուկներու, որոնք արդար զայրոյթով վեր Լ կու տան ընչա– 
քաղպնեբու կեղեքումներուն , կախաղան բարձրացնելով զանոնք եւ քանդե-
լով մինշել իսկ յետին անկիւնաքարը բռնակալութեան եւ , վերիսպէս , կը տո-
գոր ուին Արդարութեան կենարար չանչով յ 

Բանաստեղծը , վերոյիշեալ տեսիլքով պարզելէ ետք ճա կա տա գրապաշտ 
այն բմբոնամը, թէ գործնապէս անհնար է յեղաշրջել ընկերային անար-
դարութիւնը՝ ժամերգութեան աւարտին կը դիմէ ոդՀ մարդկութեան Հասա– 
բա կաց տեսլագաշտը Հանդիսացող գերեզմանատան՝ անկարեկիր իր Հսոլգին 
գարման% մը գտնելու յոյսով..» 

«Մարդհրղոլթիւն»^ գործին յա իրդ բաժինով, գերեզմանատան ճամ– 
բուն վրայ՝ 0" Աեւակ կը խորՀի կեանքի ել մաՀուան առեղծ ուածին Լոլրչ տ 

ՂԳայ » թէ մաՐգիԿ Գարերէ ի վեր կենցաղագիտական յատուկ ըմբռնումով 
մեկնաբանած են կեանքը, Այսպէս, արեւելքցի ժողովուրդը, Հաւատալով «-
դեկան կեանքի իրականոլթեան՝ ծնունդ տուած է տեսլապաշտ ճշմարտու-
թիւնն եր պատգամող Նազովրեցիին եւ Հետամուտ եղած նիրվանա յա կան ապ-
րումներու , մինչ Արեւմուտքը , փորձած է յ եղա շրջական սկզբունքներով Հիմ-
նաւորել գիտական փորձաոոլթեամբ Հարստացած կեանքի առարկայական իր 
գիտակցութիւնը, 

է. բանաստեղծը գերեզմանատան ձամբէն վերցո,,յահ Հափ մր վաչի ն 
Կը յարակցէ բազում ազգերոլ դո յա թեան հոլովոյթին, Հունալորելով իր մէչ 
կեանքի ունայնութեան Հետ զուգորդ ուած այն մտածումը, թէ որքան ազ-
գեր եկած են աշխարհ , սերնդադործած ^ պայքարած ել փոշիացած ի Հձ/Հ՞ք 1 

Ես սակայն, Հակառակ կեանքի ունայնութեան՝ սերունդ առ սերոլնգ 
կը չարունակոլի ղարձեալ դասակարգային խտրութիւնը^ ուր Գրամն է միա– 
Հեծան բռնակաչը, որ կը հարստահարէ աշխատող կենսունակ ուժը , 

Արհամարհեր,./ օրէնսդրական սկգրռնքները բռնութեան ե* կեղծիքէ 
բանաստեղծը կը մտնէ գերեզմանատուն, ոդ1 մարդկութեան ՀՀաւասարո^– 
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թեան գաշտը» խորհրդանշող ենթահողը, իր Հսուգին դարման» մը գանելու 
տենչա յոյղ զգացումով, 

«Ս՛արդեր գոլթ֊իլն^ր գործին վերքին բաժինով՝ բանաստեղծը գիւղա-
կան գերեզմանատան մէք մտածելով անդենականի մասին , պահ մը կը յուսա-
հատի , զգա ով, որ Մ ահը հասարակաց երեւոյթ մըն է , եւ թէ՝ բնութեան կեն-
դանական գոյութեան հետ տիեզերքի իրե՛րն անգամ Հմա Հո լան զոհ կ՝ եր-
թան» հ Այս իբողոլթեամբ, անհեթեթ կը նկատէ ան ձդտիլ երկնային անմա-
հութեան , որուձ կենսապարգեւ խոստումնե՛րն իսկ չեն կրնար փրկել մարդ-
կային էակը իր երկրային Հոգեխռով կացոլթենէն» 

Եւ ապա, բանաստեղծը կը Հոգեփոխոլի իր տխրամած խոՀեբը պայ-
ծառացնող անծանօթ յոյսի մը սփոփարար ա՛յն ճառագայթով, որ կը վե– 
րարծարծէ իր մէք ապրելու, գործելու, դոյատեւելոլ եւ կեանքի գոյակից 
մէկ շնչառութիւնը ըլլալու անդիմադրելի ցանկութիւն մը ւ Եւ յաւերժոլ– 
թեան իղձովը տարուած՝ ան կը բաղձայ կերպարանափոխուիլ մինչեւ իսկ 
Հանարգ քարի մը», Հանխօս ապա ռամ ի մը», հնամենի Հծաոի մը» կամ Հմե– 
տաղի» զգայազուրկ գիտակցութեան ել կը բաղձայ տառապիլ ել Հիւեիլ ան– 
վերք, բայց Հմամանակի՛ն պէս, մամանակին մէք» մչանքենապէս ապրի՛ 
միա յն •., 

Գերեզմանատան մէք, անգրշիրիմեան խոհերու ճամրով, 0՛ • Աեւակ կը 
յանգի ա՛յն եզրակացութեան , թէ Ա՝արգ որքան ալ փորձէ արհամարհել կամ 
ուրանալ մահը, ի վերքոյ, կեանքի գոյամարտին մէք միակ յաղթականը ա– 
նիկա է դարձեալ, մարդու գոյութեան եւ կամքին Հակադրուող գերբնական 
այն ուժը, որ տիեզերքին սկիզբն է ու վախճանը , երախն է ու արգանդը, ան-
յատակ վիՀն է ու արգաւանդ ծոցը է Աստուածային ստորոգելիներով օմտոլած 
տիրական, ամենայաղթ եւ ամենայա յա զօրութիւնն Է մահը, որուն մագնի-
սական ցանցերէն ո՛չ ոք կրնայ խոլսափիլ» • • 

Արդարեւ, գերեզմանատանը այն մթնոլորտն է, որուն մենախոՀ լռու-
թեան մէք բանաստեղծը կը բացայայտէ այն ճչմարտութիւնը, թէ մարդիկ 
ի՛նչ Հանգամանք ալ ունենան, ըլլան աւատապեսՀ թէ ճորտ, մ եծա հար ուստ 
թէ աղքաա, Լնթակայ են հաւասալւապէս մահուան քայքայիչ ներգործու-
թեան է 

Գերեզմանատունը այն միքավա՚յբն է դարձեալ, որուն ամայութեան 
մէք բանաստեղծը Հնարալոր առիթը կ՚ունենայ ոգեպաչտ ըմբռնումով մը 
բանաձեւելու մարդոլն տառապանքին եւ մ չտամ որմ ոք ճակատագրին չռւրք 
իր կենսախոՀական մտորումները եւ եղերաձայն շեշտով Հաստատելու ա՛յն 
իրողութիւնը, թէ հակառակ ժամանակի հոլովոյթին եւ ներկայ գա-
րու իմացական յեղաշրքոլմներոլն՝ ոչինչ փոխոլած է մարդկային այլամերժ 
նկարագրէն. թէ՝ հակառակ մահուան դժնետեսիլ մղձաւանքին՝ մարդիկ ո՛չ 
միայն կը շարունակեն ապրիլ նախամարդու նախնական բնազդով եւ ծանրա-
բեռնել աշխատունակ բանուորներու կեանքը ապրուստի տարապայման Հո-
գերով , այլեւ կը խեղաթիւրեն կեանքի բնագեղ ընթացքը, եղծանելով մին-
չեւ իսկ ՀամայնախոՀ ձզտումներու Հետամուտ արուեստի կալուածը է 

Այս իմաստով , «Թրոսւյատւսրները» բանաստեզծութեամբ, (իուբէն 
Աեւակ խոր Համակրանքով կանդրադառնա յ մեքենայացած գարու անարդա– 
- ռթեան ղոՀե՚րր ղարձած այն խռմբ մը երգիչներուն, որ կենսարորբ խան-
դով դեռ կը նուագեն Հրակէզ Հրապարակներու վրայ. 

Տառապանքը յարափոփոխ Հոգեխառնութեամբ մը դիմաշրքած է զա-
նոնք, որ Հկեանքը ճանչցոզի ալեկո՜ծ ժպիտ»ով՝ կերգեն քաղաք է քաղաք, 
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Հեգնական իմաստութեամր մը գիմ ակալելով իրենց Հանղէպ ցոլցաբերոլած 
անտարբեր վերաբերումը ւ 

Բանաստեղծը յետադարձ ակնարկով մը կը վերարժեւորէ աււաքելա– 
՜էոիպ վս*ք՚ՔԸ թրոլսլատոլրնձբոք. նախահայրերուն, որոնք ծնունդ առնելռվ 
միջնադարեան Փրովանս քազաքէն՝ արուեստագէտի խոր նուիրուածոլթեամբ 
կը շր^էին երկրէ երկիր Տ կախարդաՀոլնչ իրենց ձայնով նոլաճելով Հարալա– 
յին Ֆրանսայի Հգինեղոլարճ այգեստաններէն–» մինչեւ տօթակէզ ջրափ ունքը 
Նեղոսի եւ Հեռանիստ Ուրալնեբոլ • Եւ թէպէտ օտար Հողին կը յանձնէին ար– 
ւեստի սիրոյն ղոՀաբերուած բաղում ընկերներ, այսուՀանդերձ , դոՀ էին ա– 
Տանք ա՛յն զգացումովդ թէ կ՝ ար մ՜անանա յին խանդագորով գնաՀատանքնե– 
բու տ 

Այդ անձնուրաց երգիչներու ժառանգորդներն են ա յս նոր թրոլպա– 
•սարնաք«ք , որոնք , Հակառակ արուեստի Հանդէպ շրջապատի ընդհանուր 
տարրերսլթեան՝ կ՛երգեն թ չուառութեան մէջ, կը յօրինեն դժբախտ պա յ– 
•մաններս*, տակ , շարունակելով «նախնական կենցաղը» իրենց Հայրերոլն , 
•իբրեւ «Ագա՜տ քննութեան որրե՜րն հարազատ»; 

Բայ$ վեՀանձն են այս նոր թբոլպատոլրները, որոնք կ՚ապրին գիտակ– 
ցոլթիլնը արուեստի կոչումին : Անոնք կը Հաւատան , թէ նիւթապաշտ գա բոլ. 
ըմբռնումներէն եւ. մաՀռւան ոգեպատիր ցնորքներէն ալ անդին արուեստն է 
միայն այն գոբծօն իրականոլթիլնը, որուն դո յութեամբ կը գերակշռա ի 
կեանքի գեղեցկութիւնը : Կը Հաւատան արուեստի Հրաշազօր ուժին, որուն 
շունչով գօտեպինդ՝ կը գոչեն աշխարՀի . 

Զի մե՛նք ենք , մե՛նք ենք , բանաստեղծ , պոէտ , 
Մենք, պատառոտուն բեհեզով վէտ վէտ 
Երգի իշխաննե՛՛ր՝ իսպաո. հալածուած, 
Մե՛նք, նօթի՜, հպարտ, երբեմնի աստուա՜ծ, 
Մե՛նք, չը հասկըցուած, մե՛նք, եզերակա՜ն, 
Մհ՚նք, բանաստեղծնե՛ր, մե՛նք ենք իրական 

ԹբուպատԱւրնեբը (28) : 

թէ իրե՛նք են «Հին Մարդկութեան ո՜ւշ ծընած» երգիչները, որոնք ի– 
րենց վէրքերէն երգեր կը յօրինեն թէ՛ Հարուստին ել թէ ռամիկին, թէ՝ իրե՛նց 
Կը պատկանի բնութիւնը Համակ՝ վերքա լուսային բոսորաշոլբթ իր քաղցրոլ-
թեամբ ել առուներու ծնծղաձայն քնարերգոլթեամբ. թէ՝ իրե՛նց կը պատ-
կանի մինչել իսկ թախձամրմունջ զեփիւռը գերեզմանի , 

Ւէ, վերջապէս է իրե՛նք են, որ ի տես մարղկաթեան այլասեբահ ըմ~ 
բըոնոլմներուն՝ կ՛աղաղակեն ցաւատանջ եղերականութեամբ . 

Այս ինչ գարերու հասեր ենք, Աստուա՜ծ, 
Փշրեցի՛ն իՕչ՝ որ կար վսեմ կերտուած, 
Թէ դեո. սիրտ ունիք՛ թաղելո՜ւ տարէք, 
Ոսկիին նենգ ձայնն է ամենուրեք ։ 
Մի՛ միայն մենք ենք որ դեո աՕս,բ(յէլ 
Սիրե՜լ կ՚երագենք • ո՜վ կ՛ուզէ սիրե՜լ 

Թրոլպատուրները (29) : 

(28) Սհււսկ, <ԵՐկէՐ*, Հայպետերատ, Էրհւա6( 1955, էք 152 .՚ 
(2») Ռո ւ ք կՕ Օ ե ս ս կ , Հ հ ր կ կ » , Հ ա յ պ ե ս ւ հ ր ա տ , է ր ն ^ Տ , է յ ա ։ 
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Բանաստեղծ ը գիտելով զանոնք իր պատուհանէն , պահ մը կ ՛ափսոսա յ 
թրուպտտուրներու, անցելայոլչ կեանքին, երր անոնք «իրենց ծիրանի լայն 
կրկնոցներով» մուտք էլը գործէին գզեակէ դղեակ , ուր կ՝երգէին գինո՜վ ու 
երջանի՛կ, դաոնալով արժանի իշխանավայել ընդունելութեան է 

Կը մտածէ թրուպատուրներոլ նախահօր՝ Հոմերոսի մասին, որ կր 
1ՐքէՐ ՔաՂաքէ քաղաք ( խանդավառվելով զէնք ունկնդրող հանդիսատեսները 
Հաստուածներու ակէն» բերած իր քաղցրահունչ երգերով ւ 

Կը մտածէ Գողթան երգիչներու մասին , որոնք հայոց արքաներու գով՚– 
•ՐԸ ^(Ը փառաբանէին՝ յաղթական նուագներով : 

Ել ի տես նոր օրերու թրոլպատոլրներուն, որոնք պատահական ան– 
ցորդներոլ նայուածքին տակ կ՝երգեն բոնազբօս ձեւերով՝ բանաստեղծը ցա-
ւով կը հաստատէ , թէ՝ «Հին սասա ւա ծար ընակ դարերը մեռան», ել թէ՝ նիւ-
թապաշտ գարու արձակած մահավճիռով, նուիրական կարդ մը երեւոյթնե-
րու հետ արուե ստը ելս բարձրացաւ կախաղան • • • 

Արդարեւ ք ճարտարարոլեստական յեղափոխոլթեամբ յառաջացած 
տնտեսական նոր պայմաններու հետ քայլ պահելու հարկադրանքով՝ մարդիկ 
տուրք տոլին արծաթին եւ Ոսկիին ք տակաւ կորսնցնելով իրենց երբեմնի սէ-
րը արուեստի հանդէպ տ 

Եղերականը ա՛յն երեւոյթն է , որ թրոլպատուրներոլ գեղապաշտ առաս– 
քելաթիւնը եւս մատնուեցաւ իրողական նոյն կացութեան է Ա՛չ զրկուած ար-
լեստի իրենց կենարար ենթահողէն եւ պայմանագրական նոր օրէնքներու յար-
մարելու ձգտում ով՝ թրուպատոլրները եւս հարկադրուեցան երգել ու պարել, 
պարզապէս մարգոց խնդուք պա աճառելու ստիպողական յանձնառոլթեամբ է 

Զարմանալի չէ, թէ ինչու այգ երգիչներու ալեւոր նահապետը, քաղա-
քի հրապարակին վրայ, կարկառելով իր գԱ»արկը անցորդներուն, ողորմու-
թիւն կը Հայցէ եւ ներանձնօրէն կը տագնապի՝ խոըչակահար իր Հին փաո~ 
քին մ որմ ոքը աչքերոլն • • • 

6ԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 

(Հար– 2) 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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Զանգակնե՛ր, բարի՜, բարի՜ զանգակներ, 
Ի՛՛նչ րսւն կսւսեցուց ձեր գուժկան լեզուն՛ 
Խօսք ելլել կ՛ուզէ արիւնը վազուն... 
Կը լոէ՜ք, բարի՜, բարի զանգակներ։ 

Արդեօք ծեր միստիք հագագն արոյրէ, 
Ուր կեղե՜ն կապեց սւղօթ-քի փոշին, 
Են ուր կ՚երագէ՜ր խունկի գոլորշին, 
Յեղսւկարծ ցաւէն՝ անգօ՜ր, կը լոէ՛8։ 

Ո՛չ։ Ձեր դարաւոր հոգին պղնձի 
— ք|ր շատ, շատ յաճախ տեսեր է քնարին 
Տաղթըւսւծ Չարէն - այժմ իր բարբառին 
Ու իր Աստուծոյն վրայ կը կասկածի... 
Արդ, ո՜ւր էք չքնաղ խոստումներ խաչին, 
Եղբայրութ-եան գո՜ւր բարբաոներ, ո՛՛ւր էք։ 
Կրրսւկ կը Փսխէ հյպն սւմէնուրեք... 
Գետերն արիւնո՛վ, դիակո՜վ կ՚ուււչին... 

Ու կ՚իյնայ այն որ կը ծնկէ վախով. 
Զի թուրն աւելի արդար է Խսւչէն. 
Զի կեանքն անոնց է միայն որ քաջ են. 
Անո՛նց որ կ՚ապրին ուրիշին մահով; 

Լո՜ւր էք, զանգակնե՜ր: Աստուածն է մեււեր։ 
Գո՜յժ տուէք վազուան– իր հա՜սկը մեոաւ։ 
Գո՜յժ տուէք Հայուն– գի ա՜զգը մեոաւ։ 
Զանգակնե՜ր, ծերո՜ւկ, բարի զանգակներ... 

Ինչպէ՜ս կ՚ուզէի ձերին պարանին 
կախուիլ ոլ ցնցել երկա՜թ– բազուկով։ 
Անո՛նք որ ինկան բիւրո՜վ, քովէ քով, 
Ձեր ղօղանջին հետ, լալու պէտք ունին. . . 

Հոգիիս հազա՜ր խուլ ղօղանջներով 
Գոււացէ՚ք, զա՜նգեր, ու կատազօրէն 
Գահավիժեցէք ձեր երկաթ– թսւււէն, 
Ուրկէ միայն լալ գիտցաք դարերով... 

0՜, ղօղանջեցէ՜ք, Աստուա՛ծն է մեււեր... 

ՌՈԻԻԷ՚Օ ՍԵԻԱԿ 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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Մ– Մ Ի ն Ա Ս ե Ա ն 

Հ Ր Ա 2 Է Ա Յ Ն Ա 1 Ո | 1 | Ա Ր Ը 

Վ Ւ է ն Ա Ա հ Ս > Ւ ք » Ա Ր է 1 Ա Ա Ր Ո Ւ ՝ ց 

24՛ 
լ26 դեկ. 1928, երեւակ 

Գերապատիւ 
Հայր Խմբագիր 

հ,Հանդէս» ուսումնաթերթէ . 

Մեր մ չան քեն ական մաաւոր եղբայրական յարաբերութիւնները՝ որոնք 
սկսեալ 1896 թոլէ%Հ2), այն է 32 տարիէ է վեր կշարունակուէին , Հ. Ակին– 
եանէ բացակայութեան պատճառալ ընդՀատուեցան յ Մէկ տարէէն աւելէ է 
որ Հանդէս սաացաձ չեմ. եւ ասիկա մտաւոր որբութիւն է մեգ Համար, ո– 
րովՀետել Հա յադիտութեան միակ ոլսոլ մնաթերթշ Հանդէսն է։ Կփափաքէի 
որ նոր տաբիէն սկսեալ նորէն սկսէինք մեր թզթակցոլթիւնները։ Ամէնէն 
առաք սէրով կողքունեմ ղվեբա սլա տո լելին Հայր Տաչեան եւ զՀ • Գ՛ Մէնէ– 
վիչեան եւ գայլս յեղրարց, որք իցեն ի մարմնի։ 

Երկրորդ՝ կխնդրեմ որ Հանդէս Ամսօրհսւյ^ 1927, թ ի 9-12 եւ 1928, 
թիլ 1-12 Համարներէն մէյմէկ օրինակ լաւ ծրարած եւ ապահովեալ ղրկէք 
իմ Հասցէով՝ Տ. ձէԱսԱՈ, Սո̂ 6ՐՏ1է6 &ՈՈձՈ. ԹԻԱՈ (ձՈՈձմօ) 4 

Երրորդ՛ լսեցի որ իմ «Հայոց գրերը» վեր քացած է՛ կխնգրէի որ 3-4 
օրինակ անկազմ ուղարկէիք նոյն Հասցէով՛. 

(Լսած եմ նոյնպէս որ Միաբանութիւնդ 1էՕՈԱՈ16Ոէ& անոլնով(Տ) խո-
լոր Հաւաքածոյ մը Հրատարակած է՛ արդէն գրեցի Լայփցիկ Լորենցին ել 
օրինակ մը պաՀանքեցի՛ շուտով կստանամ)։ 

Սորորդ . Վիեննայի Միաբանութիւնդ չորս օրինակ բա մ ան որդ գրուած 
էբ էմ Արմատական բառարանդ, որմէ զատ օրինակ մըն ալ ինձմէ ձրիաբար 
նոլէր կստանար ։ Հ ՚ Ակինեանը ստացած Բ Հատորի մինչեւ 10ՐԳ պրակը , որ 
է 1000 էէ՛ անԿ.Է ասդին մնաց* Հրատարակուած է Բ Հատոր մինչեւ վերք եւ 
Գ Հատորէն 6 պրակ, ընդ ամէնը՝ 9 1/2 պրակ (950 երես), որ արմէ 9 1/2 
ռուբլի.– 4 օրինակէ Համար 38 , չՀաշոլելով անծանօթ ճամբու ծախքը է 
Խնդրեմ ստացման Համար կարգադրութիւն մը ընէիք։ 

Հինգերորդ. Հ. Ակինեանը Աեպի գրած պիտի ըյչար իմ ՀՊատմութիւն 
Եղիա քահանայի» աշխատութեան արտատպութեան մասին՝ Արարատ ամ– 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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սագբէ. այս մասին ի՞նչ կարգադրութիւն եղած է. թերեւս ել կատարուած 
վերկացած է• այս մասին ալ տեղեկութիւն մը կուղէ ի (4) » 

Ակնդէտ սպասելով նամակիս պատասխանին եւ կատարման խնղրա– 
նացս, 

Հանդերձ շնորՀաւորոլթեամրք Նորո յ տարւոյ 

եմ եւ մնամ ն. ծ. 

Հ. ԱՃԱՌԵԱՆ 

1928 ղեկտ* 26– Երեւան. 

(1) Հաէւդէււ ԱւքԱ0րհա,1»/1 խմբագիր Հ. ն՛ Ակէնեանը Սով– Հա յա աս, ան ի կառավարու-
թեան յատուկ ա, աօնութԼամր 1921/– Մաչաէն մեկն»,մ է Սով. Միաթին, որ.,(է,,դի հայէ; կն 
ձեռագրեր ուսումնասէր |, վանքէ մասաենտգարանէ Համար գրքեր ( թերթեր ու ձ եււագրեր 
Հայթայթէ, Մխիթարէս,ն վարՀա, ան կամ որբանոց բացի Աով. Հայականում (ս,ե<* նրա 
«Համառօտ տեղեկագիր գիտական տւզեւորռլթ-եանօ ի Հայս», <Հանդէս ամսօրեայ», 1929< 
էւ 193-208. Ապրիլ). քՎհրյին կէտս, գրել Է նա, - որ միամիտ աօսսշարկոՆթիւն մը II 
էբ, մհրժհց հւորհ– կաասվարա.ք–իւնն իմանալի պատճառներով» • Հայ– ձեռագրեր ուսումնա– 
ԹԷրել եւ ցուցակագրել է Մ-սկուայէ նախկին էաղարեան ճեմարանում, Երեւանում եւ էէ– 
մէաէնու մ, ձեռք Կ բերել 10-000 դիրՔ, թերթ ել (զարմանա լիերէն) ձեասգքեր^ որոնք 7 
արկղներէ) 2ը առաքում ք վանք փոսաովէ 1928̂  Ապրիլի 2&էն կալանա լորում է, բանտում 
հարյաքֆնլում Երեւանում, քՒիֆյիսում եւ Մոոկոլայում 9 ամիս, սակայն աոանձին քաղա-
քավար ութեամբ–, Մեզագրւում ք Հհ մ այս, կան բժշկութեան» պաարուակովւ Երեւանում պաչ– 
աօնապէս ունեցել կ մաաուո., ուր պաաարսգել է հայ կաթողիկէներէ համար, ւաի Փե– 
չռբրսլչսրին թոսկռւայից աղ^ա կ արձակւում Լ լ. մեկնում Վէեննա, միւս 5 արկղնեքր սաա– 
նաէ~լ խոտումով.. 

( 2 ) Աճականի 1իՆ ուսումնասիրութիւնը (ձեռագրացուցակ) լոյս կ աեսել այդ թը– 
լականէն : 

(3) «110ՈԱՈ16Ոէ& 31՝Ո16Ո010&100». «ՑիշասւակարաՕ «ՀանդԷո ամսօրհայ»ի քասաս– 
Փամհսկի Թոն իր ուած՛ օտարազգի հայազԷտՏհրի», Վէեննա, 1927, կք 188։ 

(4) &1/ա նամակ 4,\ Հանօթաղրութ իւն 1։ 

25– 

լ26 Թոյ. 1930, Երեսով 

Գերապատիւ Հա՛յր , 

Ստացայ %եր նամակը Ա Հոկա. հւ Ե դ ի ա ք ա հ ա ն ա յ ի փորձր(\)> ^ 
Շաա լալ է ապոլած. ութը թերթի մէշ ընղամէնը միմիայն 87 սխալ կայ. 
Հատ ոչինչ բան է. մանարանդ որ միմիայն մէկ տող է փախցրած, ի՛նչ պիտի 
&էէՆՔ* եթէ ամրոցի փախցնէր ել ըսեր թէ տպեցի, 

Վերջին երեսին վրայ Որ ղեռ փորձ է , կայ երկոլ սխալ . տակէն Հաչ, 
ևած առաջին տողը աւրհնոլթիլնն(2) պիաի ը Ա ա յ Անէութիւնն. աակէն 1րղ 
»աղ Ցովհաննէո - ուղղել ըսա ձեաւաղրին՝ Ցովաննէս ; 

Ներփակեալ կուղարկեմ վրիպակներու ցանկը , օտար րաււեըը, յատուկ 
*սնոլններբՀ ծանօթութիւն մը (դնել ամենավերի) , կերելայ թէ ասոնց փոր– 

աչ կստանամ, բայց կխնդրեմ որ դոն է քիչ մը Ուչաղրութիւն ընէք. 
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Վիեննայի Մխիթարեանց ապարանին Համար շատ ստորացուցիչ է այսքան 
սխալաշատ տպագրոլթիլններ լոյս ընծայելը։ 

Արմատականի(3) բ Հատորին 1-1000 Էքերը ձեռք բերելու Համար Հե-
տեւեալ ձեւերը կան. 

1) ՊետՀրատի(Հ) կազմատան մէջ Բ Հատորի ամբողջական օրինակ մը 
կայ (միայն Բ Հատոր), շքեղ կազմած, կաշեկազմ, որ արմէ 25 ռ ՚ . կուզէք, 
առնեմ ղրկեմ Հէեզ ճեր Հաշուին ։ 

2) Ծարքվարթի Բ Հատորը եթէ ձեռք բերէք, պաՀեցէք &եր քով, նոյն-
պէս ձեր Հաշուին ։ 

3) Ես այստեղ իմ ալելորդ օրինակներս պրպտելով գտայ 1—1000 էքե– 
րը, միմիայն կպակսի 16 էջ՛ եթէ գտնեմ մեր արխիվին^) մէք նաել այս 16 
էջը, կոլզէք զրկեմ (ներողութիւն՝ խաւրեմ) Ձ,եզ, բայց ատոր Համար քիչ 
մը մամ ան ակ սպասել պէտք է $ 

4) Եթէ կ"ւզէք 1 գիմում ընենք փոստի վարչութեան ՚ ես ճեղ ղրկած 
էի քանթ մը կապոց. եթէ պաՀած էք ատոնց երեսները, նայեցէք ել գրեցէք 
ինձ փոստային Համարները , գրուած կըԱայ կարմրատառ 3(7) , քովն ալ թը– 
ւ ան շան մը։ Ջեր Համարները բոլորը գրեցէք գրկեցէք (խաւրեցէք) , ես ստա-
ցականներուս Հետ կՀամեմատեմ, որը պակաս է, կպաՀանջեմ • կամ կգտնեն 
կվերադարձնեն կամ 25 ռ ՚ կոլտան, որով ՊետՀրատի օրինակը կգտնենք» 

Գ Հատորի պակասները կղրկեմ ի մօտոյ ։ 
Հատորներուն ճակատ գնել աւելորդ կը Համարեմ ՚ բոլորին ալ առա-

ջին Հատորի ճակատը բաւական է՛ կուզէք, քանի մը օրինակ խաւրեմ։ 
Բառագրքիս վրայ Զեր քննականը(#) չեմ կարդացած՛ չեմ ստացած 

որ կարդամ. ինչքան ալ գէշ գրուած ըլլայ, չպիտի նեղանամ. երբ 6ք61ք1©է մը 
գրած է դրուատիք մր( 9) , ոո ոչ մի գրքի Համար տրուած է, ալ ինչո՞՛ւ, պի-
տի նեղանամ ո՛չ մասնագէտի մը խծբծանքէն ։ 

նոր աշխատութիւնն ալ ստացայ (բանասիրութեան պատ մ ու– 
թիւնը) (11) • շատ անպիտա՜ն գործ, կարդացի եւ նոլիրեցի մեր գրադարա-
նին՛. Նման գործեր եթէ Հրատարակուին , կխնդրեմ որ ուղարկէք՛. Գինը միշտ 
վրաս Հաշուելով ; 

Հանդէսէ ստացայ 192Տ-9, իսկ 1930 թուէն միայն յնվ—փետբվ՛ ւ 
Գրապալատին խօսեցայ, ըսին որ ո՛չ միայն իմ անունովս որեւէ բան ստացած 
չեն, այլ առհասարակ որեւէ Հանւյէս ստացած չեն ել Զեղի նամակ են գրեր, 
ատոր ալ պատասխանը ստացած չեն տ Հ ա ն դ է ս է յաջորդ թիլերը կխնդրէի որ 
առաջվան( 129 պէս ի մի Հաւաքելով, ուղարկէիք ԼոլսմողկոմԼ 13) Արտ– Ե– 
զիազարեանին(0) . անիկա կյանձնէ ուր որ Հարկ է ։ 

կսպասեմ փորձերոլն ել պատասխանի < 

Զերդ Հ • Աճառեան 

ԷՀՍՍՀ ԼոՆսժոդկաքասփ կւպւ կնիք՛ 
հայերէն են ւաւսերէնՅ 

26 նոյ՛ 

Լ6՚ 9՚0 ՛Բանի մը անգամ պատաՀեցայ Ազբալեանի( 16) լեզո լա բանա-
կան յօդուածներուն Հանդէսէ մէք՛ ատկէ աւելի ապուշ բան կարեչի" է գրել. 
ամօթ է Ջեզի ալ, ձեր Հանդէսէ ալ, որ այդքան տգիտական բաներ գրուին 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Եգ 
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գիտութեան անունով գիտական Հանդէսի մը մ է ի — Ծանանգեանը(Ո) չաա 
կրարեւէ Տեգ եւ կխնդրէ որ իրեն ուղարկէք մէկ օրինակ Մ արքվարթի 
ՏԱՃԱՈՈ6Ո16Ո սոճ ք%ցք%տզս€11շո գիրքըԼ1Հ) » Փոխարէնը կուղարկէ իր նորա-
տիպ «Շիրակացլոյ չափ ել կշեռք» վերնագրով ուսումնասիրութենէն քանի 
օրինակ որ Համարժէք կըԱայ կամ քիչ մը աւելի։ 

ՀՐԱՋԵԱ6 ԱՃԱՌԵԱն 

(Շար. 8) 

(1) $ե՚ս Նամակ 24, ծանօթագրութիւն 4 ֊ . 
(2) Իկ1՛աղբում՝ այսպէս, գուցէ տւրհնոլթիւՕ էր, 
(3) Այն է՝ «Հայերէն արմատական բ ա ռ ա ր ա ն է ւ 
(4) Պ՚-տական Հրատարակ՛ութիւն» նշանակող յապաւոլմ, 
(5) Է ՛ Մարկոսււրտ ( յ . յ է օ ք գ ս & ր է » 1864-1930) , գերմանացի արեւեչագկտ եւ Հա-

յագէտ, բանասէր, լեզուաբան ա շխարՀագ էտ տ ՀՄարքվարթի Բ հատորը», այսինքն՝ «Հա յ . 
արմ– րաո.–»^ բ Հատորը, որ նրան էր վերապաՀո։ ած է 

(6) Արխի1– (ռուս.), <այ. «դիւան» : 
(7) Այդ –.ուս. գ/խագիրը, որ նման է Հայ. Յին, ռուս. <րսք ԱԱյ&Օյ «ւք ատուիրուած, 

յանձնարարէ,սլ» բ առի 1/51/ գիրն Է, որին յա Հոր դում Է պատոէ իրոլած նամակի փոստա-
յին թիւը, 

(8) Հ ՛ Ն* Ակինեան, գրսփօս.՝ « Հ . ԱճաոհաՕ, Հայերէն արմատական րաոարսւն» 
«Հանդէս ամււօրհայ», 1930. Էէ 482 ել յալ. > Գրաիօօո, թիւնը ամբոզք բառարանի մասին 
չէէ Հանի որ այն ժամանակ դեռ. քրիլ լոյս չէր տեսել, 

(9) Անտուտն Ս՝հյէ ( ճ ո է օ տ © քր– գրախօսութիւները Հայ. թաբգմա– 
նոլթեամբ տե՛ս նքա մեր կազմած էւ թարգմանած «Հայագիտական »1Ա&ւմ&աօիրՈլթիլնճհր> 
Հատորում (իրելս*, 1978), քք 600-094 Տ Աճաո-եանն այստեղ նկատի ունի յատկապէս Հե-
տեւեալ տողերը, <Ոչ մի լեղուի՛ համար յ1;այ այսքան €ոիյ, այսքան կսւտսւրեա| աոուգսւ բ ա -
նական րստարան։ Հպարտ եմ, որ ունեցել եմ պր– Անաոեանին երկար տարիներ ի մ աշա-
կերտների թուում– Քա մէկն է նրանցից, որոնք պատիւ են քերում այն դպրոցին, որից 
անցել են» (&. էշ 0 9 8 ) ։ 

(10) Հ . Ա. Հարդանետն, «Ս՚ատհՕագրութիւՕք էւթ-ագի: "քննութիւն են րնագրեր»յ 
Հիեննա, 1930: 

(11) յ. քէ̂ Տէ, 06ՏՇհ1Շհէ€ ժ&ք Ա7ա€Ո\ՏՇհ€Ո Բհէ1010ց16, Տ61ճ61ե€Ր8։, 1930. 
(12) ինքնագրում՝ այսպէս, այն ժամանակ գործող ուղղագրութեան աղղեցո. թեամբ , 
(13) ՎռսաւորռթԼան Հոգովրգական կոմիսար», Հիմնարկը1 էկոմիսարիատ», այժմ 

«Լուսաւորութեան մինիստր» եւ Հմինիստրոլթիւն»։ 
(14) Արտաւսպդ Էյւլիսպարեան (1899-1974), լուսաւորութեան ժողովրդական կոմիսար 

է եղել 1929-1931 եւ 1934-1936 թթ– > 
(15) Տե՛ս ծանօթագրութիւն 13» 
(1#) ւ̂իկոլ Աղրալեան^ մասին տե՛ս նամակ 18, ծանօթագրութիւն 37« 
(17) 6ակոր ՄաՕանգեան (1873-1952), սովորել է Վիեննայում, Երեւանի Համալսա֊ 

րանի 1ին ռեկտորը, բեղուն բանասէր ել պատմագէտ հ 
(18) յ. ծ1ա–զս31՚է, 8Ա(ԽՈՈ6Ո16Ո սոձ ՈցոտզսշՈշո ոօշհ ցոտշհւտշհ&ո սոձ 

Օք«6էՏՇԽո ՕԾՕցէ<1՚բհ€Ո, Վիեննա, 1930, 648 Է1> 



ԼՈՑՍ ՏԵՍԱՒ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱԻ 

Յ– ՕԸԱԿԱ՝Ս 

IIII ԱԿ ՊԱՐԳեԻէյԱՆ 
Վ Է Պ 

• Համազգայինի Վահէ Սէթեսւն ապարան, 468 էչ, Պէյրաթ, 1985։ 

ՄԱՄՈԻԼԻ ՏԱԿ ՄԱՄ0ԻԼԻ ՏԱԿ 

ՀՐԱՉ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ 

Լաւորակ թուղթ, գեղատիպ, 128 էշ 

«Դ I՝ 0 Տ II 1|» 
Օրգան Հ* 3* Դաշնակցո ւթեան 

1905, 1906 ք 1907 
տարիներո ւ վերհրատարակութի ւն ՚ 

Անձնսւնուններու, տեղանուններու եւ հաւաքական 
անուններու ցանկերով, 
Վերլուծական բովանդակութեսւմբ 

692 մեծադիր էջ, լաւորակ թուղթ, գեղակազմ 

Համազգայինի վսւհէ Սէթեան տպարան 

I 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե՝վ 



Հատավա&սւո. 1 2 Լ . Ո– 

Տ ա ր ե կ ա ն բ ա ժ ն ե գ ի ն 1 2 5 Լ– Ո– 

Ա Օ Ի Ր Ի Ա 

Հաաավաճաո. 

Ա Ր Տ Ա Ս Ա Հ Մ Ա ՛ Ն 

Տարեկան բաժնեգին 

15 Ս– Ո– 

40 Ամերիկեան տոլար 

յյ>յլւ Հօււ 
յ* ^ . ս ւ 

ք> * 1<#1 Ա Տ 

ււ՚ո՝ճւաո& & ձւատոզս® 

01. ԱԱԼԱՕ»** 

Ր Ա Դ հ Ո ւ 
ԱՄՍԱԳԻՐ 

ԳՐԱԿէՈւՈԻԹԷԱ՚Ս 
էՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ 

Խմբագիր 
ՊՕՂՈՍ Ս՜ՆԱՊԵԱՆ 

Խմբագրութեան անդամներ 
ՅԱՐՈԻ̂ ԻԻ՚ն ՊԷՐՊԷՐԷԱՆ 

ՍԱՐԴԻՍ ԿԻՐէԼԿՈՍեԼՈյ 

վարչական պատասխանատու 
Ս. ՏԷՐ ԽԱՁԱՏՈԻՐԵ1Ո, 

1.1. 11-8 4 04 - 8«7ռսէհ. 
1*1. 2 96899 

ԼՀյձյ 


