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Փ 
Վազգէն Շաշանեւսնի ձեոագիր նե– 

րուն մէջ ընթերցողին երեւակայու-
թիւնը ամէնէն աւելի յազող գործը 
Ծահան Շահ նուրի գրականութեան 
շար ջ խմբագրուած գրութիւնն էր՝ 
վՄաՐԳ ՈՐ Արարատ չունի իր 

Հոգւոյն խորթ) որ լոյս տեսաւ գրա– 
ոումէն ուղիղ կէս դար ետք, 1989ին, 
Երեւանի «1 ,որք* ամսագիրին մէջ, 
«ամսագրային տարբերակ>ով։ 

ՀՕրադիր 11> կնքուած տետրակին 
յաոաջսւբանէն կ՛իմացուի, որ «Ն/»/»ք»ի 
էջերուն լոյս տեսած այդ գործը վե– 
րսւմշակաած ու ծաւալած աշխատանք 
մըն է եւ աոաջին տարբերակը, որ կը 
տարածուի 111 էջերու վրայ, կը մնայ 
անտիպ։ 

<Բագին*\\ յաջորդ թիւով կը սկսինք 
լոյս ընծայել խնդրոյ աոարկայ երկին 
աոաջին բխումը, աոանց «տարբերա-
կանին» չքմեղանքներու, հաւատարիմ՝ 
մեոած գրագէտի մը ձեոագիրը ան-
խախտ պահելումեր անդարձ սկըզ– 
բանքին»»* 

Յաջորդ թխով՝ 
<լԱ՝արղ ւ/ք, որ Արարատ չունի իր 

Հոգւոյն խորըՖ՛՛» 
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Իւք «ճառընտիր»ը 

ք*սւնաստեւլծւււթ–իւններ 

՛Սոր արմատ 

Հայութ-իւն 

քրոնիկոն քնարական 

Իանսւստեղծութ՚իւններ 

Կեանքիս վէպը 

Իանաստեւլծութ-իւններ 

Գիրա Տփրալինսւ 

Հաննարին անիծեալ հունտերը 

Ո՞վ է Հհնրի Միլլըրի հայ գուշակը 

Մեսրոպ Մաշտոցը եւ հայ 

երգարուեաոը 

Նշմարներ 

Լոյս տեսան 

Մշակութ՛ային լուրեր 

« Բ ա գ ի ն ի 1996 տարեշրջանի 

բովանդակութիւնը 
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ՇԱձԱՆԴՈԻ^Տ 

Ի Մ « Ճ Ա Ռ Ը Ն Տ Ի Ր » Ը 

Այդ օրերուն դրամի տագնապ կարէ ք)ւ մեր կեանքը 
թաթաւուն Էր այս տագնապին բոլոր անպատեՀութիւններով։ 
Ո*ոաբոպիկ աչակերտներէ խեղճուկ տնակներու. մԷՀ շնչող Հայ 
ընտանիքներ, որոնք մնացորդներն էին էղեոնէն փրկուածնե-
րուն։ ԱրՀեստի եւ. գործատեղիի անրաւար արութիւն • քանի մը 
փոքր գործատուներ՝ գուլպայի, գորգի, մաքարոնի, լուցկիի* 
խաւաքարտէ տուփերու։ Մանրավաճաոներու ել արՀեստաւոր-
ներոլ ընկերութիւն մը–՛՛ 

Մեր թաղին մէ1 կար միայն մէկ գրախանութ է Հոն կու 
գային Հեոյսւոր թաղերու մէՀ բնակող աչակերտներ, ոմանք 
Իրենց ծնողներով, ման աւանդ վերամուտի օրերուն* Գիրքի ա֊ 
ո-ուծախ կ՛ա/ար Հոն- աշակերտներ կը ծախէին անցեալ աար– 
ւան իրենց կարդացած ու յոգնած գիրքերը քանի մը մանրուք 
դրամներու փոխարէն, կը դնէին ուրիշներ, որոնք տպարա-
նէն լոյս տեսած նորեր չէին ըլլար, այլ անցեալ տարուան 
կարդացուած ու Հիմա ծախու Հանուած վսեքընտ ՀենտՖ 
դիրքեր % Գրավաճառը պատռտած կողքը կամ Էքերը կը էնորո– 
գէր», կարգի Կը դնէր, կը չտկոտէր ու կը ծախէրւ Գէչ-ա֊ 
ղէկ տարի մը կը դիմանար մաշած գիրքը, որմէ քանի մը 
Է1 ալ փրթած կ՚ըլլար արդէնէ երբեմն ներսի էգերէն, յաճախ՝ 
աո-աշի ն ու վերջին է Հեր էն։ Այս պարագային գրավաճառը 
մխիթարական խոսքեր կ՚ըսէր աչա կերա–յաճախորդին -



Բ Ա Գ Ի Ն 2 

–Հոգ չէֆ այգ էքերը դասընկերոջմէդ կ*առնես, կը կար-
գաս, ընդօրինակես ու կը սորվիս«•• 

Բայց Հարցը տպարանէն անվթար ելած գա սա գիրք ունե֊ 
ցող աՀԱՏ կերա գտնելն էր*՝* 

9իրքին կամ դասագիրքին մթնոլորտը այս էրէ 
Դաս ա դիրքեր ու. առ.ուծախէն ետք Հերթը կու գար ըն-

թերցանութեան գիրքեր վարձելու տրամադրութեան* \թոյնիսկ 
կէս գրաճանաչներ, կէսագրագէտներ գիրք կը կարգային՝ բան 
մը սորվելու, պատմութիւն մը իմանալու, Հայկական կեանքէն 
տեղեկութիւն քաղելուX Ջարդերու գրուած վիպակներ 
կ՚րլլային ընդՀանրապէս, իսկ մեծաւ մասամբ օտար գրա-
կան ութ են է թարգմանուած պատմական ու սիրային վէպերէ 
Աւետիս ԱՀարոնեան, ՀթիրվանզադԷ, Լեւոն Հթանթ ու Տա կոր 
0չականէ ՛Հանի մը գրողի ու թարգմանիչի անուն, բայց ա– 
աւիւնի բաժինը կ՚երթար վԱլպեան ՀրեշաակլքփՆ, ել 
սէր՝փն, վԱղքատին պատիւըձին, Ղ*րիգ"ր Ջ^Հրապի վԼուո. 
ւեր՝Հուն, Ա• ԱՀարոնեան ի €Ազատութեան ճանապարՀինձին եւ.՛՛՛ 
Մա չխասի վՋարթօնք՚Տինէ Մամո՞ւլ՛ անշուշտ թէ կարէ Մեր տան 
մԷՀ կը կարգային €Ազգակ՝Ֆ, վԱզդարարՖ՛ ժամանակ մըն ալ 
վԱրեւելք) անունով օրաթերթ մը կու գար• էլ ըսէին թէ Հա֊ 
լէպէն կու գարէ կը կարգային նաեւ €Նայիրի՝Ֆ գրական 
շաբաթաթերթըէ 

Այս թերթը կը կարգային մօրեղբայրս ու ինձմէ քանի 
մը տարիով մեծ եղբայրս, քոյրս։ իրարու ձեոքէ կը ի/լէինէ 
Նախ՝ Հարկ Էր կար գար քեռիս, յետոյ% եղբայրսէ ետքը 
փոքրերը ձեռք կ*առ.նէին։ Անոնց ախորժակը ղիս մղած Էր 
կար գա լու– ու շատ կը սիր Էի կարդալ նոյն իսկ լուսնի լոյս ով։ 
Կը յիչեմ էՍասունցի Գաւիթ.» վէպը> ՂՈՐ կարդացած ենք 
ընտանեօք• •» 

Այգ օրերուն մեր €ս եղանին* վրայ կար նոր գիրք ^ւ 
զոր քեռիս սկսած էր կարդալ ու ես ստիպուած էի չմօտենալ 
անոր, մինչեւ որ մեծերը կարդային, աւարտէին։ ՛Քեռիս կը 
կարդար ճաշէն ետք պաՀ մը, ու երեկոները, գործէն 

^ ^ վերա դարձին է Օր մը ինծի Հարցուց. 

–Սպաննուած աղաւնին տեսա՞ր... 
՛է լ ո* I՛ Զարմանքս մեծ եղաւ, որովհետեւ ողՀ աղաւնի մը չէր 
յք յէմտած ներս, ոչ ալ զայն սպաննող կատու մը։ Մօրս Հարցուցի 
Հ^—֊^ուարած. 

՜մայրիկ, սպաննուած աղաւնի տեսա՞ր–՛ 

ք ք ք ֊ 
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Ս՛այրս պատասխանի փոխարէն նայեցաւ, սենեակին ու. 
փոքր բակին չորս կողմը, ու պատասխանեց• 

–&իր+ քեմփէ՞ն եկած էր արդեօք.*.» Եթէ վիրաւորուած 
էր €Թիր°*ի որսորդներէն, ուրեմն եկած-Հասած է Հոս, վիրաւոր 
թեւերով»՛* Բայց չտեսայ... կատուն կերած քրցայ.~ 

^Լյո, քիչ առյսֆ սեւ. կատու, մը անցաւ, ասկէ» ուրեմն 
ա% լափած է աղաւնինըսի, քեռիս դուրս ելած ու 
կրկին ներս մտած էր։ 

–/^այց ես այս սեղանին վրայ դրած էի սպաննուած 
աղաւնին՛՛՛է Երկինք թռյսւ... 

Ս՛այրս զարմացած նայեցաւ եղբօրը երեսին» 
^թ՚երեւս սպաննուած չէր, վիրաւոր էր ու կամացուկ 

մը թոյսծ է եւ կամ կատու մը կերաւ• •• 
–ֆյ էէնթ Էք՛.. տ կատուն գիրք կ՚ուտէ0•.. 
- /7 *ր գիրքը,~ միջամտեցի մօրս ու քեոիիս տարօրինակ 

զրոյցին։ 
֊ Հ ՚ Ի ր Ք Ը է ֊ ըսաւ քեռիս, անունը €Ապանն ուած աղաւնին՝) է 

չէ*ք Հասկնար։ \յար~Գոս գրած է՛™ 
աաԱյո, քիչ աոյսՀ Հոս էր»*՛է Տիգրանը տարաւ կարդալու» 

Տանիք ելաւ• 

* 
* * 

Ծիծաղեչի՞ Է արդեօք այս պատմութիւնը, թէ՝ գիրքի 
պաշտամունքի վկայութիւն»»»։ Պայքար մըն էր արդեօք ըմ-
բռնելու, Հասկնալու կամ չհասկնալու միՀեւ, որուն Համար 
8» Պարոնեան ըսած է» €Պայքար խաւարին եւ լոյսին միէել, 
գիտութեան ել տգիտութեան միֆեւՖ»»»* Թելեվիզէոն, վիտէօ, 
աթարի կամ կէյմ չկային այն օրերուն% Մենք միայն գիրքը 
սիրեցինք... 

@ետո*յ։ Տետոյ ի՞նչ»»* 
–Դ՛արձեալ գիրքի պատմութիւն։ 
Որբանոցի աշակերտ, Հոնկէ քանի մը տարի առյսք դուրս 

եկած քեռիս լաւ ընթերցող էր։ Կը թուի, թէ մեր ըն-
թերցանութեան սէրը իրեն կը պարտինք.».։ Ան որբանոցէն՛ 
Հետը բերած էր իւթակ մը ու լաւ կը նուազէր* Իրեն կը ՚ 
պարտինք ազգային–յեղափոխական—Հայրենասիրական մեր բոլոր, 
բոլոր երդերուն ճիշդ ու լաւ սորված ըԱալու ուրախութիւնը։ 
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Այս էճիշգ սորվիք* մատնանշումն ալ ունի իր ճշգրիտ պատ-
ճառը։ ՛քեոիիս երգարանն էր այգ վճշգրիտՖը։ քքչ միայն կը 
Հե տեւէինք անոր թութակին քաղցր ու սրտառուչ, երբեմն* 
ղի լ Հնչող եղանակներուն, այլեւ՛, երգարանը բաց բռնած կ՛եր-
գէԻնՔէ ԻԿպէ" "Ր կ՚ընեն ներկայիս երգերը գոց չգիացող 
երգչախումբի անգամները բեմին վրայ...» Ու. այսօր կը կըԼ– 
ո.եմ ծ՛անր ութիւնլ* Հասկացողութ՛եան»»* 

* 

Յետոյ»»* 
Պատմութիւնը ճակատագրի իմ մեծ դիրքին, որ մեր 

տունը մտաւ դարձեալ քեոիիս մի^ոցաւ։ 
Բ ար սեզ Գայեա յեանի անունը չեմ մոո֊ցած» մեր 

ընտանիքին անդամները լաւ կը ճանչնային գէ^ք* Ի՛նչ 
քաղաքավար Էր ընկերութեան մ ԷԼ, ի՛նչ ՀեզաՀամբոյր»»»։ Գե– 
ղադէմ, ժպտուն ու բարձրահասակ։ հեռիիս ընկերն էր։ Ան 
իր ճամբան շարունակած է դէպի վանքը Հայոց, ուր որբանոց 
մը շնչաւոր ած է Հազարաւոր որբեր։ Բարսեղր բնակիչը եղած 
է այգ որբանոցին, որ երբ վերածուած է վանքի եւ Հաս-
տատած իր դպրեվանքը, ան դարձած է անոր աշակերտ։ 
Տարիները սահած են» ան մերժած է սքեմ Հագնիլ, դուրս 
եկած է վանքէն, եղած է ֆրանսական բանակի զինուոր։ 
Բնակիչն է Նոր Մարա շի։ Հիմա դրացի են քեռիս ու Բարսեղր, 
մենք ալ։ 

Բարսեղ ինք եւս կը սիրէ նուագը։ Ան երեկոները Հազիւ 
լսած քեոիիս թութակին ձայնը մեր տունը կու գար։ Երբեմն 
Հետը կը բերէր վանքէն փոխ 

առած գիրքեր, կը կարդար 
Լութ ակը ունկնդրելով։ Յաճախ մեղի կը յան ձնէր գիրք երը, 
որոնց անուններն ու Հեղինակները ուրիշ էին եւ չէին նմաներ 
օտարազգի Հեղինակներու թարգմանուած Հատորներուն։ 

* 

• * 

Օր մըն ալ Պարոն Բարսեղ մեր տունը բերաւ ու քե-
ոիիս յանձնեց Հսկայ Հատոր մը։ Անոր գիրքերը մեքենա-
գրուած տառեր ունէին, որոնց Համար ինք կ՚ըսէր 
%խմորատիպ>, ես երկար կը զննէի գիրքը խմորի կամ Հացի 
Հոտ մը զգալու Համար... 

Բերած Հսկայ գիրքը ունէր ներկայի մեր օրաթերթերու 
^բացառիկներու» ծաւալը։ Գեղնաւուն, քար թոն է կողքով, մէկ 
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երեսը մեքենագիր, միւսը պարապէ 
Երբ տունը մարգ չըլլար ու լռութիւն տիբէր, երթ 

դիրքերը Հանգիստ առնէին սենեակին անկիւնը զետեղուած 
սնտուկին վրայ, զոր վերածած Էինք գրադարանի, ես կը 
մօտենայի անոնց ու Հետաքրքրութիւնս կը կեդրոնանար 
Պարոն Բարսեդին բերած վերքին մեծ Հատորին վրայէ կողքին 
անունը չկար եւ ոչ մէկ րառ* ներքին առա Հին էքին վրայ 
գրուած էր Բարսեզ Գայեայեան, Արդի հայ գրականութիւն, 
Դպրեվանք, Անթիլի աս9 1934է Ծանր էր գիրքը* Տասնեակ 
տարիներ աոյսՀ գրուած աշակերտներուն ձեոամրէ Ուրեմն՝ 
Պարոն Բարսեղր այգ թուականին աշակերտ եղած Է, բայց 
Հիմա ան դուրսը կ*ապրի իր նոր աշխատանքով է Ջին-
ւորական դարձած Էր• կը Հագնէր սպայի տարազ, փայլուն 
կոճակներովէ Հրաշալի Հասակին ու գեղեցիկ գէմքին որքան 
կը վայելէր զինուորականի տարազը, րսզուարթ ու ոսկեգոյն 
կոճակներովք ուսերուն տեսակ մը նշաններ՛*»* Հիանալի 
Հայերէն կը խօսէր, սիրտ Լոյող րառ. եր ով» 

Ամէն անգամ երբ խոշոր Հատորը վերցնէի, զայն կը 
գրկէի, մանուկ մը գրկած ըլլալ կը կարծէի է Ջերմութիւն մը 
կու տար ինծի։ Փոշին կը սրբէի ափերովս է կը Հիանայի 
ուլունքի պէս շարուած սեւ տառերուն ու կը տրտմէի, երբ 
անոնցմէ ոմանք անընթեռնելի կ՚ըլլային՝ մելանը նուազ ծծած 
ըլլալուն պա տճ առաւ։ Աչքերս կը մխրճէի տողերուն մէՀ ու 
կը վերծանէի բառերը։ Որեւէ գիրի կամ բառի անտեսում 
մեղանչում կը նկատէխ իւրաքանչիւր գիր ունէր ապրելու 
իր իրաւունքը ու ես պարտաւոր էի յարգելու, սիրելու բա– 
ո-երըէ ինչու Համար կորսուէր մէկը կամ միւսը՛ անոնց բոլորն 
ալ Հոն տպուած էին ինծիպէսներուն Համար, իսկ ես 
պ արտաւոր էի իւրացնելու բոլորը, Բոլո՚ՐԸ% էէ^րով գոց կը 
սորվէի սիրած քերթուածներս։ Արդէն գոց սորված էի Գա՛ 
նիէլ Վարուժանի վՊատգամաւորներս*ը, Աիամանթոյի ^Գիւտին 
փառքը), Պետրոս Գուրեանի €Տրաունչք*ը։ Մէկ-երկու տարի 
անցած էր այգ թուականէն, ու այսօր նոյն քերթուածը կը 
տեսնէի «իմ ճառընտիրէ էջերուն մէՀ, ու ես կը ժպտէի Պետրոս 
Գուրեանի՞ն, թէ Հրաշալի Հատորին. կարծես Հին ծանօթներ 
ըլլայինք, նոյն իսկ բառեր կը փոխանակէինք իրարու* Ան ինծի 
Կ՚ըսէր– «ճանչցա՚ր զիս։ Ցիշեցի՞ր Պարոն Ստեփանը, որ օր 
մը կարդաց այս քերթուածը, շատ տրտմեցաւ ու մենք լաւ 
չէինք Հասկցած իր տրտմութեան իմաստէ վէ՜Հ, մնաք բարով, 
Աստուած եւ արեւՖէ Ջերմանա չի՛ աչքերս երկար կը յա մ են ալին 
բանաստեղծութիւններ բովանդակող Էջերուն վրայէ 10-11 
սա ար եկան աղՀնակ մը ուրկէ* ուր զգացած է Համը քերթը֊ 
ւածին. անոր թովիէ թ առերուն քաղցրութիւնը կը ճաշակէի 
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արդէն, առանց ոեւէ մէկուն թելադրանքին։ Տան մէԼ 
յարմարութիւն ալ չկար առանձնանալու., մէկ-երկու սենեակնոց 
տարածութեան մէԼ, ուր արդէն տասը գլուխ կենդանութիւն 
Հաստատուած էր։ ՎաՀան թէքէեանի քերթուածներուն քո– 
վէն 1լ անցնէի» Հոն կը սիրէ ի միայն €Ե կեգեցին Հայ կա կան՛չը։ 
Երկրորդ քերթուածը %.Պիաի իյնաս՝3&տ էր Լ/Թուրքին) ւիակա– 
գծուած կողմնակի սեւ. բառով մը։ Ցասումով, ընդվզումով 
էլ արտասանէի քերթուածը, ակնկալելով Աստուծմէ, որ պատժէ 
այդ Հրէշը* Մեծ մայրս սեւ Հագուստ կը Հագնէր այդ թուրքին 
պատճառով, որովՀետեւ իր 28 տարեկան ամուսինը ս պանն ած 
էր ան»»• 

է^հիւտին փաոքլԴ փառասիրութիւնս կը շոյէր՛ ՀՄեսրո պ, 
Հայ դարերուն դիմաց կեցող, դո՛ւն ադամանդեայ ապառաժ)։ 
Այս ի՛նչ զօր ա լոր արտայայտութիւն% 3 ովՀաննէս թու-
ման եանի վԱնոյչէէն ետք սորված էի նաեւ €կաթիլ մը մեղբՖը, 
այդ մեղբաՀամ պոեման, որ թէեւ կռիւով, պատերազմով կը 
վերկանար, բայց սրտիս մ ԷԼ կը ծաղկէին ուրախութեան եւ 
տրտմութեան զոյգ զգացումներ, իրարու քով կը քալէին 
զուգընթաց ճամբաներ» այգ օրերուն մեր քաղաքը օթոսթրատ 
չունէր, որ անդրադառնայի երթեւեկի իրողութեան» մարդիկ 
նոյն ճամբով էլ երթային ու կու գային» պայմանաւ որ ճամ-
բաները լայն ըլլային, ու գա ցողը չխանգարէր եկողին երթը։ 
ճիչգ այդպէս. թումանեանի վկա թի լ մը մեղրՖը թէ՚ քաղցր 
էր, թէ՛ Լ^՚ղխէ բայց իմաստութիւն ներշնչող խորքով, խոՀուն 
դասով։ թող խանութպանն ալ չկռուէ ր կատուի մը 
սպանութեան Համար» ի՜նչ արժէք ունէր կատուն՛՛»։ Բացի այս 
բանաստեղծութիւններէն, սրտիս խօսող քերթուած չէի նկատեր» 
չէի կրնար թափանցել միւսներուն խորքը։ Դ՚անիէլ Վարուժանի 
վկ արօտի նամակՖը կը սիր է ի տեղ-տեղ, բայց այդ քովի տօսախը 
կը ծանրացնէր իմ ներքին մթնոլորտս»»»* Երբ տունը մարդ 
Հըլլար, կը կարդայի բարձրաձայն։ է/ատ կը մտածէի վՄետեխի 
բանտին» մասին\ ՀՐ ւր էր այդ Մետեխը» դարձեալ թուրքին 
գործն էր»»»։ Բանտարկեր էր բազմաթիւ քաԼեր։ քք վ պիտի 
խորտակէր բանտը»»»։ Այս Հարցն ալ կը չարչարէր մանուկ 
ուղեղս»»» 

ՅովՀ աննէս թումանեանի ՀԱնոյշ%ին մէԼ կը Հանդիպէի 
իմ գիտցած երդերուն» վԱմպի տա կից Լուր է գալիս*։ ձԱղՀի 
անաստուած»։ Այս երկու երգերը սորված էի քեոիիս Լութ ակին 
ուսուցմամբ։ վվուչ-վուչ, քուրիկ>ը սորվեցուցած էր Պարոն 
Գանիէլ, € ՝Բ առա սուն ԱանկանցՖ վարժարանի մեր երգի ու– 
սուցիչը, Հորուն կենսագրութիւնը պիսաի իմանայի աարի֊ 
ներ եաք, թէ ան ծնաձ է <7քր ուսա ու եղած՛ է աշակերտը 
Կոմիտաս Վարդապետի)։ 
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կը կարդայի սորված երդերուս բառերը, կը ստուգէի, 
Արդեօք քեոիէս սորված երդերս ճի՛չդ էին։ Հեռիիս երգարանը 
ճի՛՛չդ էր* Այո, ոչ մէկ սխալ՛– 

Հսկայ գիրքը շալկած ցոյց կու. աայի քոյրերուս, եղբօրս. 
–Տեսէք, Հոս գրուած են մեր սորված երգերըւ Ու. կար-

գէինք առաւել ախորժակով, ժիր ու եռան դուն է 

Մայրս կ՚ընդմիջէր եր դեց սղութիւնը ու կը Հարցնէր-
- / / * վ գրած է այդ գիրքը* 
–ք1)արոն թարս եղը–..։ Ան տուեր է քեռիին, քեռին՝ 

Տիգրանին՛՛՛։ էս ալ կը կարդամ... շատ աղուոր երգեր են*~ 
–Ուրեմն վանքին մէջ երգե՞ր ալ կը սորվեցնենէս 

ալ կը կարծէի, որ Հոն միայն շարական կ՛երգեն՛~ 

֊Միայն երգ չէ, Վգոցեր» ալ կան մ էջը, 1լ արտասանեն* 

* 

* * 

Տարիները անցան• քեռիս մեր տունէն բաժնուեցաւ, ա-
ռանձին ընտանիք եղաւ, զաւակներու տէր €մեծ մարդ> 
դարձաւ* Մենք ալ մեծցանք, տեսանք նոր դիրքեր, մաքուր 
թուղթերու վրայ տ սլա գրուած գեղատեսիլ կողքերով գիրքեբ> 
ՎաՀան Թէքէեան, 8ովՀ՛ թումանեան, Աիամանթօ, վարուժան, 
ՋօՀրասլ, Տէարդարեան, Մեծարենց, Հէարիֆեան* Տեսանք բոլորն 
ալ, բայց ես բնաւ չկրցայ բաժնուիլ իմ տխրադալուկ գիր՜ 
քէս, կոշտ կերպարանքով, բայց այնքան թանկաբժէք ու նուրբ, 
վանքին բոյրով, խուն կով ու լոյս ով պարուրուածտ Անթիլիասի 
թիթեղաշէն դպրեվանքին մէջ Հաւատաւոր ուսանողներու աչ֊ 
քերուն ու Արտերուն լոյսերով գրուած գիրքն է ան, որ կը 
տրոփէ կարծես իբրեւ շնչող ներկայութիւն»–ւ Ան ՀետըզՀետէ 
աւելի գեղեցկացաւէ Պարոն թարսեղ նոյնիսկ չիմացաւէ թէ 
ես որքան սիրեցի այգ գիրքր* Բայց երբ մեր տունը այցե-
լէր, այս անգամ իբրեւ ֆրանսական բանակի Հարիւրապետի 
աստիճանով բանակային, ուրախութեամբ կ* ունկնդրէր մեր 
երգերը ու ես չէի մոռնար իրեն յիշեցնելուէ թէ իր տուած 
Հատորէն սորված ենք բո լորս ալ* Ո*֊ ան գոՀ կը ժպտէր, 
ոսկի ակռայ մը կը փայլէր բերնին մէկ անկիւնէն 

Աւելի քան 2 0 0 մեծադիր էջերով գիրքը ՀետզՀետէ կը 
գեղեցկանար, կը ստանար թանգարանային բնոյթ* Ամէն 
անգամ իր տեղէն վերցնելուս, քանի մը էջ եւս փրթած 
Կ՛րցար, ճանճերը առաւ ել սեւցուցած ՀըԱայի ԿոՂՔԸյ - ՝ ֊ գԻրքՒն 

անկիւնն երը ոլորուն, չոր թուղթի կը վեր ածուէին* Ես անոր 
վրայ կը դ%էի խոշոր, ծանր գիրքեր9 "րպէսղի ոչինչ խախ֊ 
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էոէր՚**է Պարոն Բարսեղին յիչատակ թողած Հատորը թան կար– 
ԺԷք կրէ Ան ամբողԼ Հայոց պատմութիւնն Էր, /էլ՛» €Եկեղեցին 
ՀայկականՖ, որմէ բնաւ. էկր&այ բաժնուիլ Հետագային••» 

* * • 

Հոգիիդ լոյս ի Լնէ, Պարոն Բարսեղ* Գուն Հեոյսցար այս 
աշխարՀէն, թերեւս առանց գիտնալութէ որքան ուժ ու 
զօրութիւն կտա կեցիր մեր ամբողԼ ընտանիքին, որուն 
իւրաքանչիւր անդամը մնաց Հայ գիրին ու գիրքին բարեկամ, 
Հայ երգին Հաւատարիմ ունկնդիր է Գուն մեր տան մ ԷԼ ճրագ 
վառեցիր* իմ պարմանի սիրտն ու միտքը լուսաւորուեցան 
վանքէն բերած քու մոմ—ճրագով, ինչպէս մեր մամերն ու 
մայրերը վառած մոմ կը բերէին ու կը վաո֊էինք մեր տան 
ճրագը* Հիմա, ամէն անգամ որ նման տօնական օրերուն մոմի 
լոյսով կը լուսաւորենք մեր բնակարանը, Հակառակ 
ելեկտրական լոյսին ներկայութեան, ես կը յիչեմ քեզ, Պարոն 
Բարսեղ, քու նուիրած վ^առընւոիրՖը, ու տող մը կը փակի 
մտքիս ու լեգո ւիս» 

վՀա՚րս, վաո1է լոյսը ճրագին՚՚՚Ֆւ 

Ոչ ոք մղած էր զիս դէպի ընթերցանութեան Հաճելի 
գաղտը, Համտեսելու անոր անուչաՀամ Հացը, մեղրածորան 
միտքերը, քաղցր ա Հունչ բաո.երը, թռիչքով թեւաւորուելու 
բաղձանքը* Արդեօք Պարոն Բարսեղ զգացա՛ծ էր, թէ մեր տան 
զաւակները կրնային ընթերցասէր րլյար Այգ օրերուն նման 
մտածումներ չէի կրնար ունենալ* Այսօր, տարիներու 
անԼրպետին բացած վարագո յրին ճեղքէն կը դիտեմ դէմքը, 
որ քեռիի ս Լութ ակին ունկնդիր* կը մրմնԼէր Հ.Պ արզիր 
աղրիւրըֆ, Հ.Չ որորդ գնդի Հրամանատար քաԼ վէեռի* երգը* 
Բայց իր նուիրած վՀառընտիրՖը էԿր&ա^*Ք տեղա լոր ել ոչ 
մէկ գրադարանի մ ԷԼ, այլ մնաց մօրս Հագուստներուն սըն– 
տուկին վրայ, առանձին պա Հակի նման, երկար տարիներ* 

* 

* * 

8 ետ ո*յ, յետ ո*յ–. . 
Ի՛՛նչ եղաւ ճակատագիրը իմ վճառընտիրեին * 
Այս յուչամատեանը ապրեցաւ ամէնէն աւելի ինծի Հետ* 

Մեր տունը Հիմա Հին օրերու խեղճուկ սենեակը չէր՛••« Ունեցած 
էինք բարենպաստ սենեակներ, գրադարան, Հանգստաւէտ պայ– 
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մ աններ* Գրադարանս կը յորդի դեզկիկ ու անգեղ դիրքերով* 
Ամէն տեսակի ու ճաշակի յարմարող դիրքեր, դիրքե՜ր... 

իմ էճառընտիր^ը կը մնար անոնց չարքին, ր այց 
գունաթափ, ծերացած, թե սարեկ ծերունիի մը նման, որ տա-
կաւին իմաստութիւն կը փոխանցէ ղինք լսողներուն* Պա– 
տոտ ած է անոր կողքը, կտրուած էգերէն չատեր փրթած են, 
բայց ձեւով մը տեղաւոր ուած Հատորին մէք, իբրեւ ան-
բաժանելի մաս, ինչպէս ծերունին յաւերժական անդամն է 
ընտանիքի ամբողջութեան՛՚՚ 

Անոր մէ1 շնչող Հեղին ակներուն Հատորները ներկայ են 
քովս, լի բան ան եան թէ Հայաստանեան Հրատարակութիւներէ 
ԳուցԷ տգեղութիւն մըն է այդ պատռտած, մաշած, աշնան 
տերեւի նման դեղնած կիսակողք Հատորը, այո , ան կը 
խանգարէ գիրքերուն կանոնաւոր շարուածքը։ 

ւ ֊ ր տեղաւոր ել զայն••• 
Գրադարանէն դո՞ւրս՛" 

Եթէ Գրասէր այցելու մը աչք մը նետելու ԸԱայ 
գրադարանիս, աոաջին ակնարկով պիտի նշմարէր այդ 
զարտուղի ու Հանճաշակ՚Ֆ ներկայութիւնը։ ինչպէ՛ ս եր-
կար-բարակ պատմէի, թէ այդ մաշած ու տգեղ Հատորը 
ժամանակին գեղեցիկ տեսք մը ունէր, թէ* զայն նուիրած է 
Պարոն Բարսեղ, քեռիիս որբանոցի ընկերը, քեռիս մեզի եւ, 
վերջապէս, ինծի...է (Լն տարիներով սնուցանած Է մեզ։ ՈլրկԷ 
գտնէինք կամ դնէինք Գ՛ Վարուժանի վՀացին երգը), 
Աիամանթոյի վԱուրբ ՄեսրոսչըՖ, Բ՛ուման ե ան ի վԱնոյշ>ըէ (ք վ 
ինծի պիտի սորվեցնէր «Ասում են ուռին» յուղող երգը, 
մա՚նաւանդ երբ Հասն է ի վԽեղճը գոզալով, անյոյս կռացաւ, 
Գարգից չորացաւ, ուռենի դարձաւհին։ 

Հոլ անմաՀ Հոգիիդ ալ լոյս իքնէ, թումանեան, պարզ 
բառերով ինչպէ՚ս նուաճած ես մարգերը, ինչպէ՞ս գտած ես 
մարգոց սիրտերուն Հասնելու ճամբան՛՛՛ 

Ինչպէ՞ս պատմէի գրադարանիս ակնարկ մը նետող 
այցելուիս այսքան երկար պատմութիւն, ու բացատրէի անոր 
կամ անոնց, թէ այս գիրքը կը նմանի ճիշդ մեծ մօրս, որ 
ծերացած է, այրի մնացած է 2 4 տարեկանին, թուրքերուն 
ոճիրով.~է Ակնթարթային պաՀերը անկարող են այսքան մտա-
ծում փոխանցել ու մեկնաբանել ժառանգուած Հարստութեան 
մը անմեկնելի խորՀուրգը։ Թող այցելուն կարծէ, որ կարգի 
չեմ դրած գրադարա նը, կծծի եմ եւ Հոնկէ դուրս նայի 
թափթփած Հատորին անձեւ ու անգոյն ինքնութիւնը։ 

Հ/Բ վ կարդալ սիրտը գիտէ>» 
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Մեր կեանքը այնպէս մը շաղուած է, որ կամքէ անկախ 
իրողութիւնն եր կը գործեն մեղի դէմ, իրենց ուժը կը պար-
տադրեն մ եղիէ ք)ւ քանի որ լիր ան ան եան անիրաւ պատե-
րազմը 17 տարի տեւեց, իմ Վ^աոընտիր՝3ձ ալ ապրեցաւ այդ 
արՀաւիրքի օրերը։ Գրադարանիս ստացած գնդաՀարումներու 
կամ Հրթիռային բեկորներու այրող Հարուածները չխնայեցին 
իմ յուշամատեանին, որուն թ^րթ^ԲԸ Ը՚Ժհ՜Գ՚Ժհ եղան, Հովերը 
տարին տանիքներէն վեր ու եթերին մէԼ թռան, ինչպէս 
Հոգիները սուրբերունԱնպայման որ երկինք գացին սուրբ 
թերթերը, Անթիլիասի սրբալոյս մթնոլորտին մ ԷԼ շաղուած.՛՛ 

* 

* * 

Այսօր ինքզինքս կը նկատեմ աշակերտը Պարոն Բար սեւդին, 
Հոգեւոր սանը մեր տարագիր վանքին, որմէ կայծ՛ մը, մոմի 
շող մը մտաւ, մեր տունը% ու լուսաւորեց՝ Լուսաւորչեան 
կանթեղին անմար լոյսին զօրութեամր 

ինծի այնպէս կը թուի, թէ Մշոյ Սուլթան Սուրբ կա-
րապետ վանքի պատմական վ^աորնտիր՚Յ^էն լուսեղէն ԷԼ 
մը քակուած– եկած է մեր տունը, Անթիլիասի ԿիՓԿիոյ 
Սուրբ Ղ՚րէգոր Լուսաւորիչ վանքէն ճամբայ ելած՛ ուխտա-
ւորի քայլերով՛ • • 

21 ՑաՇիս 1996 ©ԱՀԱՆԴՈԻէ«Տ 
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11– ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 

Ս Ղ 1 Ն Ո Ւ Կ Ս Ա Տ Ա Ն Ա Յ Ի Ն 

Թ Ո Ւ Ղ Թ հ Ր Ա Ն 

թ ա - ս ւ ո ւ - ս ՛ 

Հեքիաթներու եօթներորդ երկինքէն 
ծսւո մը թսոալեցաւ երազներու ձորն ի վար 
եւ ապշահար նապաստակներու աչքերուն մէշ 
մանուկ մը իջաւ տերեւներէ հիւսուած անկարգելով 
մերկսւցուց մարմինն ու ձայները մրգաստաններուն 
եւ շարժումին բոյրերը խառնուէ ցան 
մառախուղի ժանեակներուն 
եւ վտակի նշոյլներուն 

Պ է յ ր ո ՚ ֊ թ , 29 Յունիսէ 1981 

ԾՆՆԴեԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ 

Մանուկը թոաւ մօրը արգանդէն եւ իրեն հետեւեցան 
բուժքոյրերը, բժիշկները, ոստիկանները, լրագրողները, 
դատարկապորտները եւ պատկերասփիւոի ծանուցումներու 
պատասխանատուն, որ նորածինին ետեւէն շպրտեց շուկայ նոր 
իջած փոշի կաթի տուփը եւ կարմիր իշուկ մը։ 

Մ ա ն ո ւ կ ը ո ր ս ա լ ո ւ յ ա տ ո ւ կ ա ո ա ք ե լ ո ւ թ ե ա մ բ ՝ 
«պետանվտանգութեան» պատասխանատուները լայն բացին 
հսկայ ուոկան մը, որպէսզի զսպեն այս անկոչ խափանարարը 
եւ գամեն հողին՝ ձգախէժի պէս։ Բայց մեղուները ծափահարեցին 
խանդավաո եւ առաստաղին անկիւնը բնակող սարդը ճերմակ 
պարեգօտ մը հիւսեց, որ մանուկը շփոթեն իրենց երազները 
խանգարող հրեշտակներուն հետ։ 

Պէյրութ, 16 Աաբա 1979 
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ՍՈՒՐՐ ՍԱՐԴԻՍ 
Մօրս 

Երբ սոսկալի ցուրտ օր մը, Շաբաթ առաւօտուն, աքաղաղին 
աոաջին կանչին հետ ծնսւյ, մեր տան հին ժամսւցոյցը լսեց 
թիք-թւսք-թիք-թաք եւ ճօճսւնակին հրճուանքին ի պատասխան՝ 
ապակին թսւքթքաց փշուր-փշուր։ 

Օրացոյցը բսւրձրացուց իր կոպերը եւ թերթիկները սկսան 
ցատկրտել սենեակէ սենեակ։ 

Մեծ մայրս ցնծաց. «Սուրբ Սարգիս, Սո՛ւրբ Սարգիս, մեոնի՜մ 
քու զօրութեան, որ լուսահոգի ամուսինիս ջորիներուն պէս 
եղար ճշդսւպահ եւ մեր տան դրան ոսկի քուոակ մը կապեցիր»։ 

Քրտինքներու եւ ցաւերու մէջ տապլտկող մայրս շտկեց 
երջանկութեան ասեղներէն խայթուած մէջքը, նայեցաւ 
օրացոյցին եւ հաոաչեց. « Հ է յ վա՛՛խ, տղաս Մարտին ծնսս» ։ 

Քահանան դուրս երկարեց մողէսի պէս կայտաո իր լեզուն, 
լորձունքով մատիտը թրջեց եւ արձանագրեց* «Կւսմօքն Աստուծոյ 
եւ երկինքի սուրբերուն, երկնատուր մեր որդին ծնաւ Յունուար 
ամսուն եւ Ծաղկազարդին ոտքի ելաւ»։ 

Թաղապետը սեղանին վրայէ ն վեր ցուց գրիչը, թաթխեց 
յօրանջող կաղամարին մէջ եւ պետութեան տոմարի նոր 
բացուած էջին ճակատը արձանագրեց. «Մեր զինուորցուն 
ծնաւ 11 Փետրուար, 3 Յունիս կամ 2 8 Նոյեմբեր ամսուն, յամի 
տեաոն մերոյ Ցիսուսի Քրիստոսի 1950 , 1951, 1952 կամ 2 9 4 9 
թուին»։ 

Իսկ «աստղ»երա գաղտնիքները գուշակող գիտունը 
«աստղ»երը կապեց իրարու, բոնեց Ծովւսնոյշին պոչէն, 
ածելիի շեղբի պէս ժպտացող դանակը դրաւ կոկորդին, կաթիլ 
մը արիւն հանեց եւ եզրափակեց. «Տղան ծնաւ երկինքէն, 
խոշոր խալ մը կոնակին, խաչեղբայրութեամբը լուսնահար 
հրեշտակներուն, Չինաստանի վիշապներուն, դատարկապորտ 
ամպերուն եւ Ողիմպոսի անաոակ քերթողներուն»։ 

Պէյրոլթ, 17 Մարտ 1979 

ԱՆՔՆՈՒԹԻՒՆ = = = = = = = = = = = = ^ 

Երեկոյեան մօրեղբայրս զիս տարաւ ծովափ, որպէսզի 
դիտենք, թէ սարդը ինչպէս կ ՚երջանկանայ իր օրօրոցին մէջ, 
երբ տաք աւագին վրայ տակաւին ընկողմանած կնամեծար 
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մեղուն Թէնթէնին քաջագործութիւները կը կարդայ, յեսայ 
ձայն կա տայ սւգոաւին, որ Ափրիկէի գոյնը ունի եւ կ ՚ երագէ 
այն աղուէսին մասին, որ մագիլները արեւանոցի պէս բացած՝ 
աչք կը թարթէ դրացիին կարմրափետուր աքաղաղին։ 

Մօրեղբայրս ինծի համար գնեց թարմ նուշ եւ կայծկլտուն 
սւստղեր, որպէսզի չյօրանջեմ։ 

Պէյրո՚-թ, 11 Ապրիլ 1080 

ԱՆՄԱՀԱԿԱՆ ՄեՂՐԱՆՑՐեՒ 

Ե թ է հայրդ ատաղձագործ ըլլար եւ քեզի ժաոանգ ձգէր իր 
ամենազօր սղոցն ու խարտոցը, շատ հաւանաբար, սիրելի 
սկիւո, անտաոը բանայիր՝ Ռոպինսոն Դրուզոյի գանձերու 
սնտուկին պէս ։ Ընկուզենին վերածէիր բարակ թերթերու եւ 
գետին վրայ աղուոր –աղուոր չմշկէիր։ Ապա չար պոչդ թաթ» 
իւէիբ վայրի մեղրին գուոին մ է ջ եւ մեր վրայ տեղայիր ա ն -
մահական մեղր անձրեւ։ 

Բայց հայրդ ատաղձագործ չէր, բայց հայրդ ատաղձագործ 
չէր Եւ մենք սովամահ եղանք գեղեցիկ շիշերու մէջ մրափող 
քաղաքակիրթ մեղրին աաստաթենէն։ 

Պէյրու֊թ, 18 Փետրուար 1079 

ԿԱՐՄԻՐ I °1 ՚Ւ1"| 

Նոր քաղուած բողկին ուսադիրներէն վար գլորեցան 
լորձունքները խխունջին եւ սեւ-կարմիր աստղիկները ձատկուան։ 
Իր կարմիր վտաւակին նախանձելովկը նախանձին տպարանա-
տէրերը, տիեզերքի գեղուհին, Հոոմի պապը եւ կոմկուսի ա– 
ոաջին քարտուղարը։ 

Ա ն թագաւորն է քառասուն օր ֊քառասուն գիշեր արքայական 
սեղաններուն, իսկ տասնվեցամեայ պարմաններուն նուււ 
կուրծքերը՝ իր գերագոյն երազը։ 

Զ գ ո ՜ յ շ եղէք. . . 

Պէյրութ, 7 Օգոստոս 1070 
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ՍԱՏԱՆԱՅԻՆ ՏՈՄԱՐԷՆ 

1 ) Հ Ա Ն Ո Ի Մ 

Աշխատասէր իշուկը լուսինէն դարձեալ նուազեց արեւը եւ 
գիշերաան սեւ տետրակը երւսմ-երամ լացաւ զարմանքը 
ծերանոցէն խոյս տուած զաոամած աստղերան՝ խափշիկ 
մուսայի մը պէս։ 

2 ) Գ Ո Ի Մ Ա Ր Ո Ի Մ 

Ուսողութեան պնդերես ուսուցիչին խնդիրներուն մէջ արեւը 
յիմար էշ մըն է , որ ամէն գիշեր կ ՚անհետանայ՝ միշտ նոյն 
սխալը կրկնելու համար։ 

3 ) Ի Ա Ժ Ա Ն Ո Ի Մ 

Օձը անցաւ քարետախտակին առջեւ, վեր ցուց սատանային 
խարդախ կաւիճը, Եւան բաժնեց Ադամով եւ պատին վրայ մնաց 
բաժանման նշանը միայն՝ իբրեւ քանորդը Ադամին կողոսկրին։ 

4 ) ՌԱ Զ Մ Ա ՊԱ ՏԿՈԻՄ 

Ուսուցիչը աշակերտը չարչարեց խնդիր աո խնդիր՝ մեծ 
մօրը վերմակի ասեղէն աւելի։ Տղան գնաց ծովեզերք, ճայերը 
բազմապատկեց ալիքներուն, արդիւնքը գումարեց ւսւազա– 
հատիկներուն, դարձեալ սխալեցաւ, աղաչեց ծովանոյշին եւ 
յուսահատ՝ փրփուր-փրփար խոկաց անհասկնալի բանաս-
տեղծութիւներ։ 

Պէյրութ, 6 Օգոստոս 1979 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ 

Ամուսնացաւ եւ մսւքարոնի սքէս բարակ կինը զետեղեց 
ականջին ու քունքին միջեւ՝ ատաղձագործի տափակ մատիտի 
պէս։ 

Հովիւը նորահարսին համար կթեց մորմենի ու մեղր, չամիչ 
ու կաթ, որպէսզի երկու մատ միս ու երազ կապէ, բայց նա-
խանձոտ կովը աքացի տուաւ եւ նորահարսին երկնակապուտ 
զգեստը խճողուեցաւ սպիտակ-սպիտակ քրքջացողաստղերով։ 

Լքի՛ նեղուիր; Բաոերուս ուռկանովը կը հաւաքեմ կովուն 
հեգնանք–զարմանք աչքերը, որպէսզի նուրբ մատներդ մնան 
փափուկ՝ Ս. Գփբքի բարակ թերթերուն պէս։ 

Պէյրութ, Մարա 1987 

ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ = = = = = 

Քնացիր օրիորդ Սաթենիկ 
հիմա կը գբեմ 

քնացիր օրիորդ Սաթենիկ 
հիմա կը լոեմ 

քնացիր օրիորդ Սսւթենիկ 
ես ծաղիկ եմ 

քնացիր օրիորդ Սաթենիկ 
ես սոխակ եմ 

քնացիր օրիորդ Սաթենիկ 
ես պաբիկ եմ 

քնացիր օրիորդ Սւսթենիկ 
ես նաւազ եմ 

աո զիս հոգիս երագիդ 
ջուրերուն մէջ միասին 

որովհետեւ 
սիրելիս 

յաւերժական քո՛ւնն անգամ 
թագաւորութիւն է քեզի հետ 

Պէյրութ, 25 ֆետրա֊ար 1992 
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ՈՍԿեՐեՐԱՆ 

* Միշտ կը մսւգլցիմ երազի երկնսւհասակ պարիսպն ի վեր, 
որ ամենաբարձր կէտէն հեքիաթներ ու ծիածանը աւելի մօտէն 
եւ իր ամբողջական գոյներով տեսնեմ։ 

* Գիշեր-ցերեկ բանաստեղծութեան վագրը կը սպասեմ, 
որպէսզի իր արագաշարժ մտածումները աչք ֊պատուհանէս 
ներս երկարէ կարմիր վարդ իբրեւ եւ ինքնավստահ մատք 
գործեմ կեանքի անտառէն ներս։ 

* Մեռեալ ծովա մէկ թոն աղ ջուրերէն ալիք-ալիք 
կ ՚երկարիմ եւ կը սուզի մ Տիբերիոյ լիճի աոեղծուածներն ի վար, 
որպէսզի Ցիսուսին ոտնահեաքերը գտնեմ։ Ապա կը բարձրանամ 
«Կեանք» մկրտուած առագաստանաւին տախտակամածին վրայ 
եւ անբացատրելի խանդավաոութեամբ սւներերայթ նաւապետին 
աջը կը թօթաեմ։ 

* Կը սպրդիմ փարիսեցիներու գոմէն ներս եւ Ցիսուսի 
դառներուն սպիտակ աղօթքները կը մայեմ։ Կա նայէն կա գան 

գինով հարսնեւորներ ու կը գեղգեղեն* «Ջուրը ՛տեսաւ իր 
Տէրը եւ կարմրեցաւ»։ 

* Կը լուծուիմ օդին մէջ եւ սրբուհիներու մարմինին տօները 
կը ճառագայթեմ։ Կը դառնամ զեփիւռ, կ ՚օրօրեմ աղօթքը ձա-
ռերուն եւ միրգերս կը խօսին մարգարէներու ճշմարտախօս 
շրթներան նման՝ իբրեւ երեք մոգերու արմաղաններ։ 

* Ցիսուսը ճշմարտութեան ոսկեբերան աշուղն է , որուն 
Մարիամ Մագդաղենացիին վստահած սաղմոսները դպիրներու 
խումբը կ ՚երգէ դարերէ ի վեր՝ կոյր ու խուլ արհեստաւոր 
քահանաներուն համար։ 

* Մատոնան նոյնինքն Ամերիկան է ։ Իրեն կ ՚ընկերանան 
ցոփութեան շնիկը եւ գայթակղութեան կապիկը։ Քսւնի՜-քանի՜ 
անգամ միամիտ Եւային գլխուն պատուհասներ տեղացած օձը 
գինք խայթեց մինչեւ սիաա ու մահ։ Իր անձնական բժիշկը, 
խորհրդատուն եւ շնիկը հաջեցին իրարու վրայ եւ թիկնապահները 
կծկուեցան ադամաթուզի կանկատունկերունետին։ Օձը կայծակի 
պէս փայլատակեց եւ կաթիլ առ կաթիլ բանուած երազները 
շոգիացան Լոս Անճելըսի քազինոներու ասլէթի սեղաններուն 
վրայ։ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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* Մեծ մայրս ընտիր ձէթ է ։ Մաղթանքներու երկինքէն 
աղօթք աո աղօթք կը կաթկթի վէրքերուս վրայ՝ մեղր ու 
խաղողի ռուպ եւ ներողամտութեան ու համեստութեան մաճար։ 
Լեզուն կարմիր է Արցախի սւրնագոյն նուոերուն պէս եւ 
շրթները կակաչ-կւսկաչ բացաող օրհնութիւններու նեկտար ու 
բալասան են։ 

* Մեծ հայրս մեր տոհմին յաւերժակսւն ընկուզենին է , որան 
մետաքսափայլ բարունակներէն կը տեղայ ոսկեփոշին յի– 
շողութեան զուարթուններուն։ Տարիներու չիպախը կը վառէ 
փորձաաււթեան հրահանով, կը ջնջէ սահմանները ժամանակին 
եւ իր թոոներուն ա ծոռներուն համար կը դառ նայ ճշմար– 
տաթեամբ թթխմորուած երկնաբոյր օրհնեալ հաց։ 

* Զանգեզուրը ըմբոստ մարմինն է հոգիիս, իսկ Արցախը՝ 
տոհմանունս։ Մարութայ սարը գաոներն ա վագրերը իրարու 
խաոնող հովիւն է , որ Սասանցի Դաւիթի պողպատէ մոյկերով 

Գ աժդահայ լեոները ծաղկազարդ սաւաններու կը վերածէ, ապա 
^ անդադար հրաւէր կը կարդայ արժանապատուութեան յւսւերժական 
^ արեգակին, եւ լոյս ու ժայռի պսւսկադրումէն ցեղին բդեշխները 
^ կը ծնին։ 

V * Հայաստանը Աւետեաց Երկիրն է , ուր օր մը Եւան խա– 
բեբայ օձին խնձորը համտեսեց եւ իր մերկ շիկնանքէն անդըն– 
դախոր ձորեր ու երկնամերձ լեռներ ծնան, որոնք մկրտուեցան 
արեգակին կաթներանգ ջուրերուն մէջ, խսւչեղբայրաթեամբը 
Արարատ լերան եւ բախտաբեր աղօթքներովը սիրոյ աղաւ-
նիներուն, իմաստութեան մրջիւններուն, յաւերժութեան անձ– 
րեւներուն եւ դարերէ ի վեր արձագանգող ըմբոստութեան 
որոտամ-կայծակներան։ 

* Ո՜վ քոյրեր Հռիփսիմէի, աղօթեցէք ձեր վատահամբաւ 
ծառային համար, որ ո՛չ Երուսաղմէի պատրիարքն է եւ ոչ ալ 
կաթողիկոսը էջմիածնի Ս. Աթոռին կամ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։ 

* Կեանքի մեղապարտ քարերուն տակ վարդարանիս 
հատիկները օձի նման մէկ աո մէկ կորսաեցան։ էսնդրե՜մ, 
վերադարձուձէ ՚ք ինծի, որ հատիկ աո հատիկ ի Վերին Հ ա -
յաստան բարձրանամ եւ նախահայրերուս օրհնութեան ար-
ժանանամ։ 

Պէյրութէ 18 Փետրուար 1992 
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ԿԱՄԱՅԱԿԱՆ ՎՃԻՌ = 

Փամփուշտը սուլեց, սահեցաւ սպիտակ-սպիտսւկ ճ ա -
ռագայթող նորահարսին տեսադաշտէն ու վիրաարեց օդը, հե-
ռաձայնի լարերը եւ գաղտնապահ ամպերը։ Լեղապատառ՝ 
պարմանուհիները կծկուեցան որթատունկերուն տակ՝ ինչպէս 
հեքիսւթներու անմահական ողկոյզներ։ Յապաղած մեղուները 
կթեցին աշնանային աոաջին անձրեւին ադամանդները եւ 
արեւահամ հատիկները ա՛լ աւելի մերկացան։ Նորահարսը 
հաւաք^Ց խոնաւ հողին հետ տ ա ք - տ ա ք զրուցող իր երկար 
փէշը, հարսնեւորները պատուեց հողարոյր թաւշեայ ժպիտով եւ 
պարատափէն փախուստ տուող զուարթուններուն վրայ ցանեց 
նշաշաքար ու կեղծ ոսկեդրամներ, որոնք հալեցան Ափրիկէի 
շոքոլա գիշերներ։ 

Ոստիկանները խուժեցին հրապարակ եւ կարգն ու կանոնը 
խախտած նորահարսը շղթայակապ տարին դատարան։ Ծեր 
դատախազը պեխը ոլորեց, մրմռաց անհասկնալի բառեր եւ 
խափանարարը պատժեց ցկեանս տաժանակիր աշխատանքով՝ 
չարաճճի մանուկներու աղտոտ եղունգներուն տակ։ 

Հ է յ վա՜խ, Անո՛յշ. . . 

Պէյրոսթ, 1 Մայիս 1988 

ԿԻ՛Ց ՏՈՒՐ ՍՊԱՆԻՈՅ ԿՈՂԻՆ 

Ուրախ– զուարթ ոստոտեցէք «աստղ»եր եւ պարեցէք 
հրաշքներու պարանին վրայ՝ Մշոյ Սուլթան Ա Կարապետի 
լարախաղացներուն պէս։ Հաւատարիմ իմ Խոյ, աճապարէ՛ , 
հասիր անօթիներուն եւ թափառաշրջիկներուն, Հալէպի ծերանոցի 
մամիկներուն եւ Գիւմրիի որբերուն, Հնդկաստան ու Պիֆրա եւ 
գանգուր գլուխդ դիր Առիւծին նոր սրուած դանակին տակ։ 

Ի՛՛նչ կեցած ես, խո՛ւլ Ցուլ։ Կի՛ց տուր Սպանիոյ կողին եւ 
վճռակամ կոտոշներովդ խոյացի՛ր կարա-կոյուն ազերիներուն 
վրայ։ Թող կարմիր արիւնը տաք-տսւք ոռոգէ լանջերը Արցախի 
եւ տիրէ կամքդ անպարտելի։ Իսկ դուն, հեզահամբոյր իմ 
Ծովանոյշ, Հայկ նահապետի նետին պէս փայլատակէ նպա-
տակասլաց եւ դուրս խոյացիր վեց դարերու ստրկահիւս սեւ 
գի շերէդ։ 

Պէյրաթ, 24 Փետրուար 1992 ՍԱՐԴԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 
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0 . ՕՇԱԿՍ» Ն 

ՆՈՐ ԱՐՄԱՏ 
ՏԵՍԱՐԱՆ 1 2 

երկուշաբթի յ 14 Փետրուար 1995 

Աո. տոլ. է, Տէրունեանենց տան Հիւրասենեակը* կարապետ 
խորքի գրադարանին աոֆին կայն ած րանի մը կը նայի։ 

Ներս կը մտնէ Նշան, Հագած սչլու-ճինզ, սեւ Լաս(իկ։ լաստիկ 
կօշիկէ 

ՆՇԱՆ–Բարի լոյս։ 
ԿԱՐ–Բարի լոյս։ 

Նշան առքեւօք դրուած սեղանիկին վրայէն մակաղին մը կը 
վերցնէ, կը սկսի թղթատել* կարապետ պռոշիւր մը աո.ած՝ կու 
գայ թեմին աքին բազկաթոռին կը նստի։ Քարտէս մըն է, զոր 
լայն կը բանայ, մեծ աղմուկով* 

ՆՇԱՆ (մօտենալով Հօր, կը ծո.ի քարտէսի վրայ)–Ի"կ է, պապա, 
պտոյտի" պիտի երթաս» կ՚երեւի արձակուրդ սւոեր ես։ 

ԿԱՐ—Այո, երկու շաբաթ։ 
ՆՇԱՆ – Ո ՞ ւ ր պիտի երթաս, մինակդ։ 
ԿԱՐ–Դեո. չեմ որոշեր, կարելի է Սիեր այ ի կողմերը։ 
ՆՇԱՆ .–Մինա՞կդ։ 

Կ Ա Ր – Ա յ ո , սանկ շարաթ մը աշխարհէն քաշուիմ պիտի». 

Նշան լուո. է վայրկեան մը, կողմնակի Հօր կը նայխ 

ՆՇԱՆ–Բա՞Օ մը ունիս։ ԿԱՐ—ՋԷ ճանըմ, ա"ա ուրկէ հանեցիր։ 
Ն Շ Ա Ն – Ջ ե մ գիտեր, շատ լաւ չես երեւիր ինծի, կարծես յոգնած հս> 

գոյն չկայ երեսդ։ 
ԿԱՐ—ՋԷ, չէ , բա՛ն մըն ալ չունիմ։ 

կարճ լռութիւն մը։ 

ՆՇԱՆ –Ե՛ ՛րբ կ ՚երթաս կոր։ 
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ԿԱՐ–Կարելի է Հինգշաբթի, ինչո՞ւտ 
Ն Շ Ա Ն – Օ թ ո դ կրնա՛՛մ աոՕել* իմս կաասժիսթին քովն է ։ 
ԿԱՐ–Մամսւյիդը աո.։ 

ՆՇԱՆ – Դ ո ւ ր ս պիտի ելլէ հղհր այս կէսօրէ ետք; 

Լռութիւն է 

Կ Ա Ր » Լ ա ւ ։ Որքա՞ն ատեն պէտք ունիս։ 

Ն Շ Ա Ն – Մինչեւ վաղը կէսօր, Սաճ Տիեկօ պիտի երթամ, բարեկամուհիս 
կ ՚ամուսնանայ: 

կարապետ յանկարե կը չտկուի բազկաթոռին մ Է ի 

Կ Ա Ր – Հ ա ՞ յ է ։ 

Ն Շ Ա Ն – Ո չ , թուրք է> իմ օֆիսս կ՚աշխատի, նշանածը սակայն Սան Տիհ– 
կոյէն է» աՕ ալ համսւկարգիչի գործին մէշ է ։ Լաւ կը ճանչնամ։ 
Լուռ Է կարապետ, սակայն զգալիօրէն Աղային վիճակ մը 

ունխ 

ԿԱՐ–Թուրք է, հէ՞ ։ (Լուռ Է վայրկեան մը)։ Ի՞նչ տեսակ մարդիկ 
են սա թուրքերը։ 

ՆՇԱՆ (շատ բնական կերպով)~\օհ\կ գրււխը աղջիկ Է։ Ինչո՛՛ւ, բնաւ 
չե՞ս ճանչցսւծ թուրքերը։ 

Կ Ա Ր – 0 ՜ հ > շատ հարեւանցի, պատահական յաճախորդներ միայն՛** ։ 
Դո՞ւն։ 

ՆՇԱՆ–*ք*իչ–շատ։ Ալիսը մեր բաժինը կ՚աշխատի» ԴերմանիայԷն եկաւ» 
շատ խելացի, կարող, սիրուն աղջիկ մըն է ։ էղբսւյրՕ ալ կը ճանչ-
նամ։ 

Կը նստի Նչան, կը բանայ մա կա զինը, կը սկսի նայիր 

ԿԱՐ–Միասի՞ն կ ՚երթաք կորտ 
ՆՇԱՆ–Կարելի է ։ Եթէ եղբայրը չգայ* ես կը տանիմ։ 
ԿԱՐ,–Ջրսե^ս, բաւական ալ մտերիմ էք իրարու, ան ալ թրքուհի մը՛ ՛ * 
ՆՇԱՆ (վար կը դնէ մա կա զինը, կը դառնայ <օ /»շ)–Ի՞նչ Կ՚ԸԱայ 

որ թրքուհի է։ Շատ մը հայ աղջիկներէ աւելի խելացի, աւելի հա-
մակրելի գտած եմ։ (կը լռէ կարճ երկվայրկեան մը, Հօրը կը 
դառնայ)։ Արդէն քու տասնիններորդ դարու գաղափարներովդ ան-
կարող ես շիտակ մտածել այս մասին։ Թուրք բաո. լսես*–. 

ԿԱՐ. (ընդիմջեչով)–Հարկա՜լ... ով որ քսւասսունէն վեր է՝ ձեգի համար 

հին.գլուխին, նեղմիտին մէկն է, անանկ չէ 9 ։ 
ՆՇԱՆ (/ս&փաչռՀ).–Մօտաւորապէս... 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



ԲԱԳԻՆ 21 

Կ Ա Ր – . . . է ս ով որ քաււասուՕէն վար է, մեր ԳսրոՕ Նշանին պէս, ու-
ա ւ ^ ու շիտակ կը մտածէ» որովհետեւ ժամանակին պտուղն է, 
ոչինչ կը յարգէ աշխարհի երեսին, ոչ մէկ հաւատարմութիւն, հիչ 
մ է կ » . 

ՆՇԱ՛Ն (ընդմիքեըւՀ).–Խնդալս կը րերես կոր, պապա, քեգի պէս գսւրգա– 
ցած մարդ մը, աշխարհ տեսած– սա ի՞նչ գաղափարներ են, եաօ։ 
(Զզային խնդուք մը ունի)։ Գսւմիշլիի յետին սրճարանին անկիւ-
նը նստեր թավլո՞ւ կը խաղանք դ ե ռ – թուրք մը աոեր կ ՚երթաք». 

ԿԱՐ,–Տեսա՞ր, տեսա՞ր–., ի՞նչ կ՚ըսէի կոր։ 
ՆՇԱՆ կանկարծակիի եկաե).֊\՝ոկ... 
Կ Ա Ր – Ոչ մէկ յարգանք ագգին գգացումներուՕ հանդէպ... ձեր կարճ խել-

քովը ամէն րան գիտէք... երր ձեղի կ՚ըսենք, թէ թուրքը թուրք 
է , չի փոխուիր, ան ըլլայ ամէնէն գեղեցիկ գիտնականը թէ քու 
ագգդ ջարդող գագաններէն մէկը՛ չես հաւատար ըսածիս, կը խըն– 
դաս, օթոդ կը դնես կը տանիս, ով գիտէ կնքահայրն ալ կ ՚ըլլաս... 

Ն Շ Ա Ն – Ն ա յ է , պապա, քեգ կը յարգեմ, կը սիրեմ իբրեւ հայրս, բայց 
քու գաղափարներդ, քու բարոյական սկզբունքներդ, քու ընկերային 
կեանքիդ բովանդակութիւնը... ատիկա՛ ուրիշ հարց է . . . ո՛չ, չեմ 
յարգեր ատոնք։ Շատ կը ցաւիմ, բայց քու աշխարհդ մեոած է այ-
լեւս, քառասուն հոգեհանգիստ ալ վրան... 

Լռութիւն* կարապետ գլուխը կը գնէ բազկաթոռի կռնակին, 
աչքերը գոց, կը սպասէ* Նշան ետ ձեոք կ՚առնէ մա կաղինը, բայց 
չի բանար* 

ԿԱՐ. (յոսսաՀաա ձայնո վ Հ ր ) – Օ ր մըն ալ կ՚երթաս թուրք աղջիկ մը 
կ ՚առնես եւ . . . 

ՆՇԱՆ կլնդմի1ելով)֊նւ ինչո՞ւ չ է » . 
ԿԱՐ. Հալքերը լայն ֊լայն կը բացուին, կը նստի շիտակ, զարՀու-

րած) - Այ ո ՞ , կ ՚ընե՞ս ատիկա, իմ տղաս... 
ՆՇԱՆ (բարձրաձայն ընդմիջելով)֊Հաըկաւ, եթէ սիրեմ, ինչո՞ւ չընեմ», 

ես տէրն եմ իմ կեանքիս», ես մարդ չեմ ատեր», ես ձեգի պէս 
թունաւորուած չեմ անցեալէն». թուրք ըլլայ՝ ո՛վ ըլլայ՝ ինծի հա-
մար մարդը մարգ է էն առաջ, մոտ հոմ աշխարհի մ է ջ » . 

ԿԱՐ.—Այդ ի՞նչ պարապ խօսք է, ծ օ ՚ » . եթէ թոյն մը կայ մէջտեղերը 
այդ ալ «մոսւհոն» կոչուած աշխարհի թոյնն է, լեցուեր է քեգի 
պէս երիտասարդներու ուղեղին մէջ, ո՛չ օրէնք ունի, ո՛չ կրօնք», 
ամէն սրբութիւն ցեխին մէջ նետած էք, հ է ՜ չ » . քու ամբողջ գհր– 
դաստանէդ հրեք հոգի ագատեր է միայն՝ մէկ, երկու, հրեք, ո՛չ 
աւելի։ (Կը լռէ՝ նուաճուած յուզումէն)։ Րայց պարոնին հոգը 
չէ , ան իր «մոտհոն» կեանքին հաճոյքները պիտի վայելէ, « վ ո՞վ 
պիտի գբաղի ագգին գործերով.» 

Ն Շ Ա Ն – Դ ո ւ ն կը գբադիս կոր արդէն, փա՜ռք Աստուծոյ՝ ամէն յանձնա– 
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խումբի մէջ քու մարդդ ունիս» Առաջնորդը գրպանդ է» դրամ» դը– 
րսւմ, ամէն մարդ կվալլահ կ ՚ընէ Ազգային Բարերարը, աման* չըլ-
լայ որ նեղուի* դրամը չտայ. . . պգտիկ քլիք մըն էք» չէ 0 , գլխու 
եւ ձեռքի նշաններով կը հասկցուիք իրարու հետ, գրեթ-է մասոնսւ– 
կաՕ խմբակ մը ըլլալու էք . . . 

ԿԱՐ «–խելքդ չհասած բսւներու մասին մի ; խօսիր։ 
Ն Շ Ա Ն – Ա մ է ն ինչ չեմ գիտեր, այո, սակայն գիտեմ ինչու մարդիկ կը 

փախին հայկական կէթոյէն, ինչու յիսուն տարիէ ի վեր տասը տե-
սակ խմբակներու բաժնուած* իրարու կը հայհոյէք, իրար կ ՚ ա -
տէք, ինչու ագգը բրածոյի պէս կարծրացած գադափարներով կը 
լոլոգէք... 

ԿԱՐ–Մենք մեր գիտցած ձեւով կ՚աշխատինք, եթէ կ՛ուզես բան մը ընել 
ազգին համար՛ հրամմէ՛։ Դիւրին է փախիլը, դուրսէն ատանկ խօ– 
սիլը։ 

կարապետ շատ Հանդարտ է։ Հիմա թեւերր կչլ բանայ, Հրա-
ւէր կարդալով Նչանին։ 

Ն Շ Ա Ն – է ս փախոդը չեմ, ես ագգէն չէ որ կը փախիմ, ձեգմէ է որ կը 
փախիմ։ 

ԿԱՐ–Մեզմէ 9 , հ օ ր մ է դ ։ 
Ն Շ Ա Ն – Ա յ ո , ամբողջ քու սերունդէդ... բայց անկարելի է, որ դուն հսւս– 

կընաս ինչ կ ՚ըսեմ։ Ինծի համար, ձեր հայութիւնը միշտ խեչափա-
ռի պարապ կեղեւը եղած է , մէջը պարապ, սւասնց կեանքի, ա– 
ասնց անցեալի, առանց արմատի։ 

ԿԱՐ–Անցեա՞լը ինչ պիտի ընես, ջարդերը չբաւեցի՞ն։ 
ՆՇԱՆ—Անցեալին պէտք ունիմ, որ ապրիմ» որ աճիմ.՛, ուր որ գացինք՝ 

էգիպտոս ու վերջը Լիբանան, մեր շուրջի մարդիկը արմատ ու-
նէին, իրենց անցեալին մէջ տնկուած էին, հոնկէ կ ՚առնէին սնուն-
դը, ուժը։ Բայց մենք* հայերս, մեր ընտանիքը, մեր ժողովուրդը* 
ի՞նչ ունէր ինք իբր անցեալ։ Օդին մէջն էի ես, քն հեռու անցեալը 
եւ է՛ն մօտիկ անցեալը, ջարդերն էին։ Ուրիշ բան չկար։ 

ԿԱՐ .–էրկան կ՚ընես կոր, մե՞նք ինչ տեսանք որ։ 
ՆՇԱՆ - Ջեմ գիտեր, շատ ալ հոգս չէ ։ էս իմ կեանքս պիտի ապրիմ, 

յիշատակներու, հեքիաթներու, անցեալի եւ պատմութեան պէտք 
ունիմ։ էս նոր արմատներու պէտք ունիմ այսօրուայ աշխարհին 
մէջ եւ ինչ ալ ըլլայ գինը՛ պատրաստ եմ վճարելու։ Աս տեղի հա-
յութիւնը բացարձակապէս ոչինչ ունի ինծի տալիք, ոչի՛նչ։ Ոչ ալ 
մեր ընտանիքը։ 

Կ Ա Ր – է հ , գնա՛ դուրսերը, նայիմ ինչ կը գտնես աս Ամերիկային մէջ։ 
ՆՇԱՆ–Արմատ կ՛ուզեմ» ապրող, անող, իրական արմատ, չե՞ս հասկնար 

կոր։ էրբ կը նայիմ ձեզի ու կը խորհիմ, թէ եթէ շարունակեմ հոս 
ապրիլ հայութեան մէջ, քեզի կամ ընկերներուդ պէս մէկը կրնամ 
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ըլլալ լաւագոյն պարագային* կը յուսահատիմ կեանքէն։ (կը լո.է 
Նչան։ Ջ Էր ուզեր ցաւցնել Հօրը։ Հիմա կ՝իքեցնէ ձայնը, սա-
կայն ոչ ըսելիքին ծանրութիւնը) : Գնա՛ մկյ մը հայելիին նա-
յ է , պապա, պարտ ուա ծ , քայքայուած, փճացած մարդ մըն ես ու 
դուն դեո. լաւագոյնն ես այս գադութ-ին մէջ...։ (Լուռ. է վայրկեան 
մը, Հօրը կը նայի քովնտխ կարապետի նայուածքը կը խու-
սափի իր մ է): Երր վերջ դնէք այս լացուկոծին, ուլրին եւ հոգեհան-
գիստներուն, ատելութ՛եան եւ անիմաստ բարկութեան, երր ա՛լ 
ձանձրանաք հայութեան իտէ-ֆիքսէն, հայ րաոին պլլուած ապրե-
լէ , երր գգաք թէ աս ձեր կուսակցական, կրօնական եւ միւս կը– 
ււիւները պատմութեան աոջեւ անչափահաս աղոց խաղեր են՛*. (Կը 
լռէ յանկարծ, կը նայի Հօր սպառած արտայայտութեան), 
երբ լրջանաք՝ լուր տուէք ինծի, ես ետ կու գամ։ 

ԿԱՐ. (յոգնած թոն մը ունի ձայնը)—Դուն եղած տեղդ կեցիր, օղլում, 
մենք աոսւնց քեգի ալ կրնանք ապրիլ, փառք Աստուծոյ, ազգա-
սէր երիտասարդներ չեն պակսիր։ 

Ն Շ Ա Ն – Շ ա տ ուրախ եմ*.* 

կարճ, խիտ լռութիւն մը։ 

Կ Ա Ր – Ա ն չէ ամա, ո՞ւր կ՚երթաս կոր։ 
ՆՇԱՆ–Դեո. չեմ որոշած։ Ատենը գայ, կ ՚ըսեմ։ 
Կ Ա Ր – 2Է նէ մը* Ղարարադ պիտի երթաս». 
ՆՇԱՆ կուռ է Նշան)֊Ջեմ գիտեր։ 
ԿԱՐ.—Յուսամ մեգի լուր կու տաս չգացած։ 

Կը խնդայ Նշան։ 

ՆՇԱՆ - Ինչո՞ւ, այդքան անզգա՞մ կը կարծես ղիս։ Ուր որ երթամ, ինչ 
ալ ընեմ՛ Տէրունեան ընտանիքի գաւակն եմ։ Այդ կապը չի փըր– 
թիր։ 

ԿԱՐ .–Ջի փրթիր, անշուշտ... միայն ե թ է . » ։ (Կը լո-է կարապետ)։ 
Ն Շ Ա Ն – Ե թ է ի՞նչ ։ 

ԿԱՐ «–Թուրք հարս բերես մեր ընտանիքին մէջ։ 

Նշան յանկարծակիի եկած՝ Հաղի՛֊ մԿԿ ԿՐնա* ՈսեՐ 

Ն Շ Ա Ն – Ի ր ա ՞ ւ » . 

ԿԱՐ. (ձայնը յանկարծ մտերիմ ՛թոն մը կ՚առնէ, քիչ մը Հայրա֊ 
411/Տ#)–Չեմ կարծեր ատանկ բան մը ընես։ 

ՆՇԱՆ « Կ ը զարմանամ սակայն ինչքա՜ն վախ եւ անձկութիւն կայ մէջդ։ 
ԿԱՐ. (ու Հիմա րառերը ա՛լ կը Հոսին կարապետին .տաքն) – Ա յ ո , 

ա յո . . . կը զարմանաս, որովհետեւ գաղափար չունիս դեռ, թէ ինչ ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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ըսել է հայ ըյլալը... դուն հայութեան մէջ չես ապրած որ գիտնաս, 
դհո պզտիկուց ինքնագլուխ, պայքարող տղայ մը եղած ես, նիշդ 
իմ սրտիս ուգսւծը***։ Դուն կը յիշես, հայկական երկու դպրոցներէ 
քեզի հանեցինք, որովհետեւ կոուազան էիր, աղոց եւ ուսուցիչնե-
րուդ հետ կռուի կը բռնուէիր։ Ի վերջոյ քեզի օտար վարժարան 
դրինք, որ այդ անկախ ոգին չմեռնի մէջդ։ Եւ չմեռաւ։ Սակայն 
եկուր տես որ*** 

կը լււէ կարապետէ քէէ ^Ա յոգնած՜է 

ՆՇԱՆ – Ե կ ո ւ ր տես որ ի՞նչ։ 

Կ Ա Ր » Ա յ դ ոգին քեզի առեր կը տանի՛*** Աստուած գիտէ ո՛ւր։ ԼԼուո. 
Է կարապետ): Ել կը հեռանաս, կը հեռանա՛ս հսւյութենէն, այդ 
է մեծագոյն ցաւս, կեանքիս է՛ն մեծ տարտը, գիտցած եղիր։ Հոգս 
չէ որ կ՚երթ՛աս հեռու երկիր, քեզի տարիներով չեմ տեսներ կամ 
նամակ անգամ չես գրեր։ Ատիկա այնքան մեծ ցաւ չէ, որքան եթէ 
գիտնամ, թէ հայութեան համար կորսուած ես, օտար կին մը ա՛-
ռած ու մոռցած քու ազգդ։ Ատիկա մահ է քու ծնողքիդ համար, 
լա՛ւ գիտցիր։ (Լուռ, են Հայր ու տղայ)։ ՚Բեզի հայկական միու– 
թիւններու մէջ ալ չդրինք, որ հայկական նեղ, փոշոտ ազգասիրու– 
թենէն չվարակուիս, միտքդ ազատ անի, րացուի աշխարհին, 
մարդկութեան։ (Լուո. Է նորէն, զգա չիօրէն յոգնած)։ Բայց հիմա 
կը զգամ, թէ հայութիւնը մասամր այդ տկարութիւններուն, նեղմը– 
տութիւներուն գումարն է ։ «Իմ վէրքս զիս պիտի փրկէ» ըսած է 
րանաստեղծը։ Բան մը գիտէր մարդը։ 

Վայրկեան մը չուռ, են էրիկ-կնիկւ Տեսայ Մանուշակ կը 
մօտենայ կարապետին, կը գրկէ մէքքէն, կը կծկուի կուշտին։ 

Մ Ա Ն – Կարօ։ 
ԿԱՐ.– ի՞նչ; 
ՄԱՆ - Վայրկեան մը կարծեցի, թէ տղուն պիտի ըսէիր ամէն ինչ։ 
ԿԱՐ «Կ՛ուզե՞ս որ ըսեմ։ 
Մ Ա Ն – Այո։ 

Լուռ, է կարապետ։ 

ԿԱՐ.–Սիրտդ չդիմանար կոր, անանկ չէ՞ ։ 
Մ Ա Ն – Ա յ ո , յետոյ . . . 

Լուո. է Մանուշակէ 

Կ Ա Ր – Ի՞նչ. 

ՄԱՆ–Աստուած չընէ բան մը ըլլայ տղուն հոն, Ղարաբաղ, գոնէ կուո. 
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է* ԳԼոՓռ ԿաԻձ "՚ Օ ե տ ո յ տեսնէ նէ աղջիկը, կարելի է կը փոխէ 
միտքը, չ ՚ երթար, կարելի է սպասէ, որ ծնի զաւակը։ 

ԿԱՐ–Ո՛չ, Մանուշ, պէտք չէ որ տեսնէ աղջիկը* զաւակը չծնած։ ԻրեՕ 
մնար՛ կը մեռնէր զաւակը, ոնրագործ կը դաոնար, կ՚երեւակայե՞ս 
իմ տղաս ոճրագործ։ 2Է, ես փրկեցի զայն, իմ իրաւունքս է հոգ 
տանիլ, ես եմ տէրը։ 

ՄԱՆ՛–Կարօ, գիտե՞ս որ վերջը կրնայ կատղիլ մեզի դէմ, որ իրեն լուր 
չտուինք։ 

Կ Ա Ր – Ա յ ո , րայց կարեւոր չէ ատիկա հիմա։ Կսւրեւորը՝ ամէն վտանգ 
հեռացնել է այդ երեխայէն, ուրկէ որ գայ այդ վտանգը։ 

Լռութիւնէ կարապետ յանկարծ կը սկսի մեղմօրէն Հազալ, 
իր է՛՛ր ք Քերթող Հաղլո թաշկինակը կը Հանէ ու խուխին կը նայի)է 

Ս*ԱՆ– Արի՞ւն։ (կարապետ գլխով Հաստատական նշան էլ ընէ) ՚, Երթամ 
ջուր մը րերեմ։ (Արագ շարժումով կ՚եԱէ տեղէն, դուրս կը 
վազէ, վայրկեան մը ետք ներս կու գայ% Լուրը կու տայ 
ամուսինին, գլխուն կը կենայ» Գաւաթը սեղանիկին վրայ կը 
դնէ, կը նստի քովը)։ Րայց ինչպէ՞ս գիտցաւ հիւանդութիւնդ... 
դուն իրեն րան մը ըսի՞ր այդ մասին։ 

Կ Ա Ր – Ջէ։ 

ՄԱՆ–Տղան իրապէս կը սիրէ քեզ, Կարօ, ան է որ զգացեր է քու վինա– 

Կսդ՚– 

ԿԱՐ.–Ամէն ըսածը լուրջի մի սւոներ հիմա։ Ան անանկ կը խօսի։ 
Մ Ա Ն – Տ ղ ա դ չես նանչնսւր կոր դուն, Կարօ։ Մի պզտիկցներ տղան։ 
ԿԱՐ.–Դուն ես պզտիկցնողը, չես ուզեր կոր որ փէշերէդ հեռանայ, դեռ 

երեխայ է քեգի համար։ Ձգէ՛ թոդ երթայ, կեանքը շինէ։ 
ՄԱՆ—Ես այդ իմաստով չ ը ս ի – վախ մը կայ սրտիս մէջ, Կարօ, նախա-

զգացումի պէս րան մը։ ԿԱՐ .–Որ ի՞նչ ։ 

ՄԱՆ . – Չ ե մ գիտեր–..։ (Աւելի կը կծկուի ամուսնին կուշտին)։ 
ԿԱՐ. կուո. Է վայրկեան մը)–Ինչպէ՞ս կրնայի արմատ տալ իրեն, 

երր ես չունէի ատիկա, հէ% որբանոցէ որբանոց մարդ ի՞նչ արմատ 
կրնայ ձգել, մենք ինչպէ՞ս մեծցանք, մարդ եղանք, ազգ պահեցինք 
առանց արմատի, հէ՞ ։ 

ՄԱՆ .–Լաւ , լաւ, հիմա հանդարտէ, շատ խօսիս նէ՛ շունչդ կը բոնուի 

կոր. . . ։ (ԼՈԼՈ. Է)։ Թէլէֆոն պիտի ընե՞ս Սան Տիհկօ։ 
ԿԱՐ .–Ինչո՞ ւ ։ ՄԱՆ «–Լուր տալու աղջկան, դուրսերը չելլէ։ 
Կ Ա Ր – Ջ է ճանըմ, մէկ միլիոննոց քաղաքին մէջ իրա՞ր պիտի հանդիպին; 

ՄԱՆ « Կ ՚ ը լ լ ա յ , կ ՚ ը լ լ ա յ » , ըրէ, Կարօ, ը ր է » , ես արդէն կ՛ուզեմ Արմի– 

նէին հետ խօսիլ։ Կ Ա Ր Ի ն չ ո ՞ ւ , ի՞նչ կայ։ 

Մ Ա Ն – Զ ա յ ն ը լսեմ մ կ մ ը . » յ ե տ ո յ » . (Յանկարծ կը լռէ Մանուշակէ 
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կարապետին մարմինը կը պրկուի մէկէն)է Կարօ, ես քովը կ՛ու 
գեմ երթալ, տեսնել պոյը, պոսը։ 

ԿԱՐ–Մանուշ, խե՞նթ ես՝ ի՛նչ ես, գիտե՞ս քանի <հսմ ե հոսկէ հոն օթո 
յով , Է՛ն քիչը երեք ժամ։ 

Մ Ա Ն – Հ ո գ չէ> ՚ « պիտի տեսնեմ, ձեռքս փորին վրայ պիտի դնեմ, զգա» 
թոռնիկիս մարմինը, պիտի լսեմ անոր պգտլիկ սրտին գարկը... 
Կարօ, դուն չես հասկնար աս րաները։ 

Լռութիւնէ կարօ թեւը կամաց մը անոր ուսին վրայ կը դը– 
նէէ Մանուշ քնքուշ շարժումով մը անոր այտը կը Համբուրէ։ 

Կ Ա Ր – է թ է մօտ տեղ մը ԸԱաբ, ես ալ կու գայի։ 
Մ Ա Ն – Դ ո ւ ն ալ չես տեսած աս աղջիկը, ի՞նչ է գործը, ո՞վ է , ադուո՞ր 

է , խելացի՞ է ։ 
ԿԱՐ.–Տատ հարցում մի հարցներ, Մանուշ։ Ջէ, յոգնեցուցիչ ճամբայ 

է ինծի համար։ 
Մ Ա Ն – Ջ է, լաւ է որ դուն չգաս։ Վերջը միասին Սիերա կ՚երթանք, արձսւ– 

կուրդիդ։ 
ԿԱՐ.–էս կ ՚ուգեմ առանձին երթալ, Մանուշ։ 
ՄԱՆ «–Չ ՚ը լ լար, Կարօ, աս վիճակո՞վդ։ 

ԿԱՐ–Ի՞նչ ունի վինակս։ Գիտե՞ս ինչ ըսաւ Տոքթորը հրէկ, ըսաւ թէ 
«Դուք կռուող, պայքարող մարդ էք, Պարոն Տէրունեան, յայտնի 
է , որ դեռ շատ պիտի ապրիք»։ 

ՄԱՆ՛–Հարկաւ։ Բայց գգոյշ պիտի ըլլաս հոն։ 
ԿԱՐ « է ս ա լ իրեն ըսի. «Տոքթոր, կեանքի մէջ ամէն ինչ արկածով կը 

պատահի»։ Աչքերուս նայեցաւ, ըսաւ* «Բացի մեռնիլը» ։ 
ՄԱՆ––Դուն ի՞նչ պատասխանեցիր։ 
ԿԱՐ.–Ըսի որ ես մահն ալ արկածի կը վերածեմ։ Խնդաց եւ ըսաւ» «Ա– 

տիկա Աստուծոյ գործն է, Պարոն Տէրունեան»։ 
ՄԱՆ « Ա յ դ մէկը նիշդ է։ 
ԿԱՐ–Կը նայինք... 

Լուո. են, տարուած իրենց մտածումներէն։ 

ՄԱՆ — Թէլէֆոն պիտի ընե՞ս։ 
ԿԱՐ . ֊ Հ ա , քիչ ետք։ 
Մ Ա Ն – Ը ս է որ ես կու գամ կոր Ուրբաթ օրը, կէսօրուայ մօտ։ 
ԿԱՐ.– Լաւ։ 

կարապետ ոտքի կ՚եչչէ, քիչ մը գժուարութեամբ ու կ՚անյայ-
տանայ աքի գուոնէնէ Մանուշակ կը մնայ իր տեղը, երազկոտ։ 

Վարագոյրը կը գոցուիւ 
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ՏԵՍԱՐԱՆ 13 

Ուրբաթ–, 24 Փետրուար 1995 

Պարտէզի մը անկիւնը, քանի մը թուփերւ Հեռուն՝ լեռներ ու 
ուրուագիծ մը։ կեդրոնը, ետեւօք ժայռ մը, ու քովը նստարան 
մը* Պայծառ ցերեկ մըն էւ 

կարապետ ու Մանուշակ, արձակուրդի տրամադրութեամր, 
ներս կը մտնեն աքէն* Ամառնային, բաց-գոյն զգեստ մը Հագած 
է կարապետ։ Բաճկոնը ուսին նետած է։ Մանուշակ զուարթ, գու-
նաւոր ու թոյլ Հագուստ մը Հագած է, յարդէ լայն գլխարկ մը 
կայ գլխուն։ 

կարապետ կը նստի ժայռին վրայ* 

ԿԱՐ–Շատ լաւ կը զգամ կոր այսօր, կնիկ։ (Թեւերը կը բանայ օդին 
ու լոյսին։ Ուրախ է։ Հիմա ոտքի կ՚ելլէ, կը գրկէ կնիկը, 
կը Համբուրէ ականէին տակէն)։ 

Մ Ա Ն – Ա մ ա ն , Կարօ, զգոյշ, մարդիկ ի՞նչ պիտի ըսեն* տեսնեն նէ։ 
ԿԱՐ–Ինչ ուգեն թոդ ըսեն։ (Նորէն կը Համբուրէ* Տիկին Մանուշակ 

կը փորձէ սս1րդիւ թեւերէն դուրս)։ 
Մ Ա Ն – Կ ա ր օ , խենթացա՞ր՝ ի՛նչ եղար, դուն դուրսերը ասանկ բաներ 

չէիր ըներ, ի՞նչ եդաւ մէկէն մէկ... ամօթ է ։ 

կարապետ կինը մէՀքէն կը գրկէք իրեն կը քաշէ։ 

ԿԱՐ–Որովհետեւ կեանքիս մէջ այսքան երջանիկ չեմ եդած։ (կարապետ 
կնկան ականէին բան մը կը փսփսայ)* 

ՄԱՆ. (երեսը կը գոցէ ձեռքերով)~Թոցուցհ՞ր ես, մարդ.» հո՞ս, հի-
մ ա ՞ . » 

ԿԱՐ—Հա, հոս, խոտերուն մեջ.» (Կը փորձէ Համբուրել* Մանուշակ 
տեղի չի տար): 

ՄԱՆ–Ինքգինքիդ եկուր, Կարօ.» եկուր նստինք, հոս քովս նստէ, քիչ 
մը խօսինք, վերջին ժամն է ։ 

կարապետ կը նստի մէկ ան դա մ էն ժայռին կռնակը* Մանու-
շակ կը նստի քովի նստարանին եզերքը։ Լուռ են։ 

ԿԱՐ–Գալէս ի վեր մէկ անգամ միայն հազացի–» ի՞նչ կ ՚ըսես, կնիկ։ 
ՄԱՆ–Ըսելիք չկայ, Սիհրային օդը քեզի լաւ կու գայ կոր։ Վաւ մը 

կը նայի ամուսինին)։ Կարծես թէ վրայ ալ աոեր ես, հ ^ ։ (Մա– 
2աւշակ կարապետին բաճկո նը կ՚առնէ ուսէն, կռնակը կը 
դնէ)։ Հոս Սան Տիհկօ չէ, պադ կ ՚առնես; 

ԿԱՐ–Աղուոր է ծովը, Մանուշ։ 
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Մ Ա Ն – Ա յ ո . . . Արմինէն ի՜նչ յալ կը լողար, ձուկի պէս։ 
ԿԱՐ – . Ա յ դ փորով լողալը... տղեղ րան մը կար մէջը, շատ չսիրեցի։ 
ՄԱՆ–Ընդհակառակը, սւոողջ, ուժեղ մարմին է . . . ինչի՞ կը սպասէ մ1 

աղան՝ չեմ դիսւեր, ուշիմ, աղուոր աղջիկ ալ է ։ 
Կ Ա Ր – Զ ի րռնուիր, կնիկ, արիւնը պիտի քաշէ։ 
ՄԱՆ «–Մեզի ալ մօտ էր, քու շուրջդ կը դառնար.. . կարծես Նշանէ 

կարօտը կ ՚առնէր քեզմէ։ 

Լուո. է կարապետ» 

ԿԱՐ–Կը կարծե՞ս թ-է կը սիրէ Նշանին։ 
ՄԱՆ–Վստահօրէն» սքանչելի կին ու մայր կ ՚ը լ լայ ։ 

Լուո. են * 

ԿԱՐ « Ա յ ո ։ 
ՄԱՆ « Շ ա տ լաւ խորհեր ես՛ Տէրունեան անունը տալով զաւակին։ Հիմս 

չամուսնանայ նէ ալ Նշանին հետ, հայրը անծանօթ– զաւակ մը պի– 
տի չըլլայ։ Ասիկա ալ մեր ընտանիքին գաղտնիքը կը մնայ։ Րսւյց 
ի՛նչ ուրախացաւ խեղն աղջիկը, երր ըսիր ատիկա իրեն։ Նշանը 
կրնա՞յ դլուխ րռնել։ 

Կ Ա Ր « Ջ է , նանըմ։ Փաստարանը տեսեր եմ։ 
ՄԱՆ « Ա ՜ խ , մարդս, ամէն ինչին կը հասնիս... 

Լուո են վայրկեան մրէ 

ԿԱՐ « ՛ Բ ա նիի՞ն կ՚իջնանք կոր։ 
ՄԱՆ«Տասնմէկին ըսինք պանդոկին, չէ՞ ։ 
ԿԱՐ « Ա յ ո ։ 

Լուո. են, չուր քերնին կը նային՛. 

ՄԱՆ « Ա ր դ ե օ ք Նշանը մեկնեցա՞ւ։ 
ԿԱՐ»Ով գիտէ։ Յստակ բան մը չըսաւ։ 

Լուո. ենէ մտածկոտէ կարապետ խորունկ շունչ մը վառնէ* 
Մանուշակին ափը մեղմօրէն կը գոցուի կարապետի ձեռքին վրայ, 
իրարու կը դաոնան, քիչ մը տրտում։ 

ՄԱՆ « Ա ս տ ո ւ ա ծ տայ սաղ-սէլամէթ– տուն վերադաոնսւյ։ 
ԿԱՐ«Մինչեւ գալը տղան մեծցած կ ՚ը լ լայ . . . 
ՄԱՆ « Ա յ ո . . . (Լուո. են, Հեռու ները կը նային, կորսուած իրենՏ 

թաքուն մտածումներուն մէշ)։ Լաւ մտածեցիր, Կարօ, Արմի– 
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նէն թող մեզի գայ բնակի, մինչեւ Նշանին գալը՝ անոր սենեակը 
կու տանք իրեն–., ես հոգ կը տանիմ երեխային, թոդ ինքը գործի 
երթայ. . . լաւ որ պսւնքային այդ պաշտօնը գտար իրեն, ի՞նչ պիտի 
ընէր աոանց ատոր.. . իրեն հետ խօսեցա՞ր այդ մասին։ 

ԿԱՐ–«Մտածեմ» ըսաւ . . . վստահ եմ կը համաձայնի։ 
Մ Ա Ն – Ն շ ա ն ի ն համար մեծ անակնկալ պիտի ըլրսյ։ 
ԿԱՐ - Ատիկա է ամէնէն մեծ վտանգը, փոթորիկը պիտի պայթի, ես տը– 

ղաս գիտեմ նէ (ձայնը յանկարծ բարձրացնելով, ազուն բարկու-
թիւնը արտայայտելու Համար)՝ «Կը ստիպէք կոր որ ամուսնա-
նամ՛*. ազատութիւնս կը կաշկանդէք կոր... ինչո՞ւ սենեակս ուրի-
շին տուեր էք» պիտի պոասյ... 

ՄԱՆ—Ջէ, չ է , այդքան կոշտ չէ ։ 
ԿԱՐ . – է ՛ , կը տեսնենք։ 

Լուռ, են նորէնւ 

ՄԱՆ* (կամաց մը կարապետին դէմքին կը նայի։ Սիրոյ խորունկ 
զգացում մը էլ ուրուագծուի երեսին վրայ)*՛–Ա՛խ, Կարօ, եթէ 
գիտնաս երջանկութեան ի՜նչ յուղում է, երբ ձեոքս դրի փորին 
վրայ, հոն էր թոոնիկիս մարմինը, ճակատագիրը.» յետոյ ոտքով 
մ կ մը զարկաւ, ա՜խ, ինչ ուրախութիւն էր սրտիս մէջ..» կը յիշեմ, 
Նշանը եօթը ամսու էր, աՕ անանկ կը զարնէր... մանչ պիտի ըլ-
լայ . . . (Մեղմօրէն կը խնդայ, իր ուրախութիւնը անկարող պա-
Հելու իր մ է ներս)\ 

Քանի մը երկվայրկեան ձեռք ձեռքի կը մնան, սուզուած 

մտերմութեան Հազուագիւտ պաՀին մէի 

ԿԱՐ. (ժամացոյցին կը նայի) ֊Լայտէ երթանք, Մանուշ, ժամը չորսին 
Արմին էն թէլէֆոն պիտի ընէ տունը, չփախցնենք։ 

Մ Ա Ն – Դ ո ւ ն ըրէ իրեն, թիւը ունինք։ 
ԿԱՐ .–Ջեմ ուզեր շատ թէլէֆոն ընել Թինային տունը, ձոնը՝ ամուսինը, 

հիւանդ պսակած է ։ Արմինէն դուրսէն պիտի ընէ։ 
Մ Ա Ն – Լ ա ւ , երթանք; 

Ոտքի կ՚եԱենւ կարապետ ուրախ է միչա, կը պրկուի, ԼՈ՚֊րնԼ 
կը քննէ, զմայլանքի արտայայտութիւն մը գէմքին։ Մանուշակ 
կ՝օդնէ որ բաճկոնը Հագնի, թեւը կը մտնէ, աւելի կը մօտենայ 
անոր մարմնին ու միասին կը Հեռանան։ 

վարագոյրը կը գոցուխ 
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ՏԵՍԱՐԱՆ 14 

Ուրբաթ–» 24 Փետրուար 1995 

կէսօրէ ետք է, Տէրունեաններուն Հիւրասենեակը։ Խոր /ր~ 
ոութիւն կը ՚ոիր է տան մէք* Պատին ժա մա ցոյցը 4:30 ցոյց կու 
տայէ 

Փողոցին դրան զանգակը կը չսուի։ Լռութիւնէ կ*անցնի Հինգ 
երկվայրկեան ու նոր Էն զանգակին ձայնը կը տարածուի ամայի 
տան մէի 

Մէկը գուռը կը բանայէ յետոյ կը գոցէ ետեւէն։ 

ՆՇԱՆ (ձայնը ներսերէն կու գայ) — Ո^վ կայ տունը։ 

Պատասխան չկայէ Տետոյ ոտքի ձայները կը ԷՍ ուին ել աՀի 
գուռնէն Նչան կը մանէ։ Շուրթը կը նայի։ կը մօտենա յ սեղանի-
կին, կը վերցնէ թերթ մը, կը նայի, ետ կը նետէ։ Հիմա կամաց 
մ (լ կը չարժի դէսլի Հեռաձայնի գործիքը եւ պատասխանիչ մեքենա-
յին կոճակը կը կոխէ, կը փչի բազկաթոռին վրայ։ 

ԱՐՄ՛ (արձանագրիչ մեքենային երեք 4Լպիիբսերը կը լսուին, յե– 
ա/^—Հւպօ, Պարոն եւ Տիկին Տէրունեան, ես եմ, Արմինէն, Հիմա 
Ուրբաթ կէսօրէ ետք է, Փետրուար 24ը։ ժամը նիշդ չորսն է։ (եը– 
չան յանկարծ կը չտկուի բազմոցին մէՀ% ոտքի կը ցատկէ, 
կը Հասնի գործիքին քով, կը բարձրացնէ ձայնը ու քովը 
կայնած, պրկուած ել ուչադիր մտիկ կ՚ընէ։ Արմինէին ձայնը 
յուզուաե է ու յաճախ կը խարխափի։ Տկար չէ, բայց ցած 
ք) ։ Ցուսամ արձակուրդը լաւ անցաւ։ Ես լաւ եմ։ Տոքթոր Պէնթլին 
վերէն վար քննեց ու վստահ է , թէ գործողութեան պէտք պիտի 
չըլլայ։ Ինքը ձեզի ոիվւորթ մը պիտի ղրկէ։ Ծովեզերքը քաշուած 
նկարները շատ աղուոր ելած են, ձեզի կը ղրկեմ։ (Լռութիւնւ %ը– 
չան գործիքին քովի բազկաթոռին կը նստի, աւեչի մօտ էն 
Հետեւելու Համար)՛. Պարոն Կարապետ եւ Տիկին Մանուշակ, շատ 
երախտապարտ եմ ձեզի, ձեր բոլոր ըրածին համար, ինծի եւ երե-
խային համար։ Կեանքիս մինչեւ վերջը պիտի չմոռնամ։ (կարճ ը– 
ռութիւն մը։ Նչան սառած մտիկ կ՚ընէ)։ Շատ մտածեցի Պարոն 
Տէրունեանի առաջարկին մասին գալու ձեր տունը բնակելու, որոշ 
ատեն մը։ Րայց չէ, չեմ կրնար, շիտակ բան չէ ։ Շատ մէրսի, ա– 
մէն պարագայի։ (Լռութիւն)։ Մի նեղուիք, բայց մեծ եղբայրս Յա– 
կոբը եկած է քովս եւ քիչ ետք պիտի երթանք աս տեղէն ուրիշ 
տեղ մը, չեմ կրնար ըսել ուր, չեմ իսկ գիտեր։ Աւելի րսւ է ա– 
սանկ, ես ձեզի վերջը լուր կու տամ։ Պարոն Կարապետ, ինչ որ 
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ըսած էք զաւակիս մասին՛ չեմ մոռնար բնաւ, Տիկին Մանուշակ, 
վստահ եղէք ձեր թոռնիկը ձեր գիրկը պիաի դնեմ, տարին չլմըն– 
ցած, Աստուած ուզէ։ (Ձայնը կը Հաանի յանկարծ, լացի աար֊ 
տամ թելադրանք մը կը չսոլխ կան տեղէն չէ շարժած)։ 
Նշանին», ի՞նչ ըսեմ» , բախտին պիտի ձգեմ, կարեփ է օր մը հան– 
դիպինք, ով գիտէ*՛ . (Լուռ է նորէն)։ Կը ներէք, շատ յուգուած 
ե մ . . . մնաք բարով. . . 

վարագոյրը կը սկսի քաշուիլ ու արդէն Մարդը ոտքի է 
նորէն* 

ՄԱՐԴ–Կեցէք, մի քաշէք վարագոյրը, չէ լմնցած տեսարանը։ 

վարագոյրը կէս գոց կը մնայ։ Բեմադրիչը րեմ մ է խեղ կ՚ել-
լէ, կը քան այ ձեռքով իրար րերել երկու մասերը վարագոյրի՝ե։ 
Զի յա Լողիր։ 

ՐԵՄ – Մ ա ր տ ի ր ո ս , ի՞նչ եղաւ, գոցէ՛ սա վարագոյրը։ 
ՄԱՐԴ - Մտիկ ըրէ, Պարոն Րեմսւդրիչ, քեգի կ՚ըսեմ կոր, որ չէ վերջա-

ցած տեսարանը։ 
Ր Ե Մ Պ ա պ ս ւ մ , դուն հեղինա՞կն ես, ի՞նչ գիտես։ 
ՄԱՐԴ « Ն ա խ * երկու հարցում - ինչո՞ւ ուշացուցիր Տէրունեանները, Պա-

րոն Րեմսւդրիչ, ժամը չորսին հոս պէտք էր ըլլային, այն ատեն 
Նշանը բան չէր գիտնար։ 

ՐԵՄ»–Ես չուշացուցի, ոչ ալ հեղինակը։ 
ՄԱՐԴ « Հ ա պ ա ՞ ; 
ՐԵՄ « Ջ ե մ գիտեր, պարզապէս ուշացան, թատերախաղին մէջ գրուած 

է «հրհքուկէսին կը հասնին», ես յատուկէն իրենց ըսի, որ այդ-
պէս պէտք է ընեն։ 

ՄԱՐԴ « Ը ս ե լ կ ՚ուզէք դուրսէն մա՞տ մը կայ։ 
ՐԵՄ.—Նոր բարի լոյս՛», հարկսւ՚ւ կայ, դուրսէն միշտ կը միջամտեն։ Ո՛չ 

հեղինակը, ո՛չ ես, ոչ ալ դերասանը կրնանք աոաջքը առնել։ Ո՞վ 
է , ի՞նչ է , մարդ չի գիտեր։ 

ՄԱՐԴ « Փ ո ր ձ ե ՞ ր էք գոնէ «հասկնալ», թէ կա՞յ օրէնք մը դէպքերու ըն-
թացքին մէջ։ Օրինակ կուռ է երկվայրկեան մը) յանցանքին պա-
տիժ կը հետեւի՞, առաքինութեան՝ վարձատրութի՞ւն, կամ... բարո-
յականութիւնը ուժ կու տա՞յ մարդուն, մինչ անբարոյականութիւնը 
կը տկարացնէ, մաքուր սէրը տառապանքի՞ կը տանի, արուեստը 
ճշմարտութեան յայտնաբերո"ւմն է, ինչ գիտնամ, ասանկ բաներ։ 

ՐԵՄ—Փորձեր եմ, փորձեր եմ .– բայց չեմ յաջողեր.– կա՞յ թէ չկայ օ– 
րէնք՝ չեմ գիտեր. . . 

Լռութիւն կը տիր է սրահին մ էի 
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ՄԱՐԴ–Երկրորդ հարցումը ԱրմինԷն։ 
ՐԵՄ—Է, ի ^ չ է ։ 
ՄԱՐԴ—Ո՞վ է բուն անձը։ 
ՐԵՄ—Ի՞նչ այսինքն։ 
ՄԱՐԴ–Րհմէն դուրս» փողոցը կամ տունը1 ո՞վ է ։ 
ՐԵՄ .–Տիկին Զարուհի Իհսչիկեան։ 
ՄԱՐԴ—Տիկին 1»սւչիկեանը գաւակ բհրա՞ծ է ։ 
ՐԵՄ.—Վալլահի չեմ գիտեր ատիկա, բայց հարցնեմ Մարտիրոսին, ան 

ամէն բան դիտէ։ (կը դառնայ դէպի Ք"լւԻսԸ. " ւ կը պոռայ) -
Մարտիրո՜ս։ 

Լռութեան մ ԷԼ տաըիքոա մարգ մը դան գա զօր էն թեմ կու 
գայ. 

ՄԱՐ .–Ի՞նչ կայ։ 
ՐԵՄ.—Տիկին 1»սւչիկեանը գաւակ ունի՞։ 
ՄԱՐ–—Իրե՞ն ինչու չէք հարցներ, ներսն է , սուրճ կը խմէ կոր։ 
ՄԱՐԴ–I)ան Տիեկօ էր ժամը 4ին, բայց աղբօրը հետ մեկնած է, հիմա 

ժամը.*, (կը դաոնայ մարդոց) քանի՞ն է։ 
8Ա8Ն Մ Ը – Տ ա ս ը քսան կ՛անցնի։ 
ՐԵՄ—Մէրսի։ Հիմա ժամը տասը քսան կ՛անցնի ու մարդ չի գիտեր ուր 

է ։ Ամէն տեղ կրնայ ըլլալ Ամերիկայի կամ աշխարհի մէջ։ 
ՄԱՐ. (չուարաե մէկէն միւսին կը նայի, գլուխը կլ երերայ ու կը 

պատասխանէ)֊Տիկին Խաչիկեսւնը գաւակ չունի։ 
ՐԵՄ.—Շնորհակալ եմ, Մարտիրոս, կրնաս ետ երթալ։ (Մարտիրոս 

դանդադօրէն կը Հեռանայ։ Բ եմ ա գրիչը կը դառնայ Մարդուն): 
Սակայն ի՞նչ կապ ունի ատիկա իր դերին հետ։ Ամէնս գիտենք, 
թէ Արմինէն միայն սուտ դեր մըն է։ 

ՄԱՐԴ–Սուտ դեր չկայ, Պարոն Րեմսւդրիչ, ամէն դեր իրական է , երթ 
կը խաղցուի եւ կը դադրի դեր ըլլալէ. . . ։ Ո՞ր դերն է որ Արմինէ 
կը խաղայ բեմին վրայ եւ ո՞րն է, որ կը խաղայ փողոցը.. . 

ՐԵՄ—-Ջեմ գիտեր... բայց ինչո՞ւ ըսիք թէ տեսարանը չէ աւարտած։ 
ՄԱՐԴ–՛Նշանը, հայրը, մայրը իրարու պիտի հանդիպէին, ճշմար-

տութեան լոյսին տակ։ Ամէնէն կարեւոր պահն էր անոնց կեանքին 
մէջ եւ դուք փճացուցիք այդ քանի մը վայրկհ անները։ 

ՐԵՄ. (կարճ լռութիւն ւ/շ).– Վայրկեան մը։ (կը դաոնայ սրահին ու 
թարձրաձայն կը կանչէ)։ Պարոն Հեղինակ, եթէ ներկայ էք, հոս 
կու գա՞ք վայրկեան մը։ 

ՀԵՂ–Ի՞նչ կայ նորէն։ 
ՐԵՄ.—Աոջել եկէք, ինչ կ ՚ըլլայ: (Հեղինակը դուրս կ՝ելլէ իր տեղէն 

ու կու գայ սրահին առքին կը կայնի, թեմադրիչէն քիչ մը 
Հեռու)։ ճի՞շդ է մեր Մարդուն ըսածը, թէ այդ հանդիպումը է՛ն 
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կարեւոր պահն է այս թատերախաղին: է լ ինչպէ՞ս կը վհրջանայ 
ա & , դուք դիտէ՞ք; 

ՀԷՂ՛ (վայրկեան մը կը քսորՀի)–\ԱՏՀ& վայրկեան, ամէՕ երկվայրկհան 
կարեւոր է , քանի որ իմ կեանքս է անիկա եւ կեանքի բոլոր 
պահերը նոյն արժէքը ունին։ էրր սկսայ գրել, բացարձակապէս 
ոչինչ գիտէի, թէ ուր կ՚երթար կեանքս, գրածս, ով ինչ կ՚ընէր մէ– 
ջը։ Կեանքն է , չէ"–––։ Ատոր համար է, որ դուք հագար տեսակ 
բան փոխեցիք՝ ձայն չհանեցի, որովհետեւ չէք կրնար խանգարել, 
ինչ ալ տեղի ունենայ* այդ է միակը, միակ շիտակը։ Ոչինչ կը 
խանգարուի, երբեք։ 

ՄԱՐԴ–Իսկ քու կեանքդ ուրկէ® ուր մէջը մտաւ։ 
ՀԷՂ՛ (կը խնդայ)—Հապա ի՞նչ կը կարծէք, ես եմ այդ բորւրը, իմ 

կեանքիս ժամանակէն շինած եմ այդ տողերը, մարդիկը, լոութիւն– 
ն ե ր ը » . 

ՄԱՐԴ–Բայց հիմա, գրութեան կեանքը ապրելով, գիտէ՞ք ինչու է՛ն 
կարեւոր պահն է ատիկա։ է ւ ինչո՞ւ տեսարանը չէ աւարտած։ 

Հ Է Ղ – Այո։ 
ՄԱՐԴ .–Լաւ , դեո. կը հան դիպինք: (Դաոնալով թեմա գրիչին)՝ հիմա 

կրնաք վարագոյրը քաշել։ 
ԲԷՄ - Մարտիրոս. • • 

Վարագոյրը կը գոցուի։ 

ՏԵՍԱՐԱՆ 15 

Չորեքշաբթի, 1 Մարտ 1995 

թեմը մութ է1 երկու Հայրերէն Հեռաձայնի խցիկները կը 
լուսաւորուին, 2 ախին՝ Ար մին է կ՚երեւայ, թխը կը կազմէ, կը 
սպասէ1 

Միւս խցիկը զանգը կը զարնէ– 

ՑԱ8Ն ՄԸ~7հւտ ւտ էհշ ՏւշՄՁ ԱօՈհճհշ ապ I հշ1բ >օս7 
ԱՐՄ.–Շօս1ճ I Տթ631է \«էհ էհշ աՅՈձ&շԱ Աէ– Օ<*օսաաւ7 
ՅԱՅՆ ՄԸ«ա>՚1&տ1է^հ0 1ՏՇ311աՏր163Տ67 
Ա Ր Մ – 1հւտ ւտ յ թշքՏ0ՈԶ10811.1շՈ հւա հ ւտ ա տ /աոաշհ. 
ՏԱՅՆ ՄԸ.–յստէՅաասէ6թ1շՅտշ. 

Կ՛անցնի վայրկեան մը* Ցանկարե աք խցիկի* քՈ & ^ 
ո֊խ կարապետ նստեր է, Հեռաձայնը ձեոքըւ 
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ԿԱՐ « Ա ր մ ի ն է » . 
Ա Ր Մ – Կ ա ր օ . . . 
Կ Ա Ր – Ա ր մ ի ն է , ո՞ւր ես, ինչպե՞ս ես–., ախ, ձայնդ ի՜նչ կսւրօա ց եր ելք* 
ԱՐՄ .–Ես ալ ք ո ւ կ դ . » ախ, Կարօ, ներէ ի ն ծ ի . » 
ԿԱՐ.–Մի լար, Արմինէ, մի լ ա ր » . 
ԱՐՄ—Գիտեմ» պետք չէր քեգի այդպես ձդէի-փախէի, բայց կը հաս– 

կընաս» . 
ԿԱՐ.–Կը հասկնամ, սիրելիս, մի լար ատոր համար։ 
ԱՐՄ - Տիկին Մանուշակին առջեւ շատ յանցաւոր պիտի զգայի , նոյն 

տունին մէջ բնակի լ իրեն հետ եւ քեզ ս ի ր ե լ » , անկարելի պիտի 
ըլլար ինծի հ ա մ ա ր » , քեգի համար ալ, անանկ ո ր » . 

ԿԱՐ . – կ ը հասկնամ։ 

կարճ լռութիւն մը* 

ԱՐՄ « Կ ա ր օ ՞ ; 
ԿԱՐ—Այո՞։ 
ԱՐՄ.—Գիտցիր որ միշտ պիտի սիրեմ քեզ, ո՛ւր որ ը լ լ ա մ » , քեգի պէս 

բարի մարդ աշխարհի վրայ չկայ, վստահ եմ։ 
Կ Ա Ր – Ա խ , Արմինէ, ի՞նչ ըսեմ, մէկ հատիկ ես դուն ա լ . . . բայց ինչ-

պէ՞ս պիտի ապրիս, աղբարդ դրամ ունի՞ , գործը ի՛նչ է ։ 
ԱՐՄ « Հ ո գ մի ըներ ատ կոդմէ, լաւ եմ, պգտիկն ալ լաւ է . » ի՞՛նչ լուր 

Նշանէն։ 
Կ Ա Ր – Օ հ , Նշանը, կատարեալ ադէտ է ր . » այդ կէսօրէ ետք Սիերայէն 

տուն եկանք որ ան արդէն մտիկ ըրեր էր թ-էլֆոնէն քու ըսածդ, 
ամէն ինչ գիտեր։ 

ԱՐՄ « Ի ՜ ն չ կ ՚ ը ս ե ս » . 
Կ Ա Ր – Ա յ ո » ՚ մ ի ն չ ե ւ գիշեր կոիւ ըրաւ, ա՛լ չըսածը չ մ ն ա ց » , աոտուն կա-

նուխ օթոն նստաւ Սան Տիեկօ գնաց, որ հետքդ գտնէ։ Ես ք՛ինային 
հասցէն տուած էի, բայց ոչինչ գտաւ, իրիկունը ետ տուն եկաւ 
պարտուած, յուսահատ», սիրտս բգիկ-բգիկ եղաւ տղաս այդ վինսւ-
կին մէջ տեսնելով». ։ Րայց ի՞նչ կրնայի ընել, ինքը իր գլխուն 
բերաւ։ 

կարճ լռութիւն մը։ 

Ա Ր Մ « Վ ե ՞ ր ջ ը ։ 
ԿԱՐ–Երկու օր ետք օդանաւ առաւ* Փարիգ գնաց ընկերոջ մօտ, անկե 

Հայաստան, յետոյ ալ Ղարարաղ պիտի երթայ, կը խորհիմ։ 
ԱՐՄ.—Օհ, Կարօ, աս ի՜նչ պատմութիւն է ։ Ինչպէ՞ս բաժնուեցաք։ 
ԿԱՐ–Շատ գէշ։ Մանուշը ատկէ ի վեր հիւանդ պառկած է ։ Ես ա լ » . 
ԱՐՄ « Կ ա ր օ , 0վարանում եւ անձկութիւն կայ ձայնին մէք) ինչ-

պե՞ս ըսեմ քեգի, բայց ես կը սիրեմ Նշանը, գաւակիս հայրն է , 
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լքենք զիրար սիրած ենք, ոչ քեզի պէս, բայց կեանքիս մէջ, մարմ-
նիս մէջ, յիշատսւկներուս մէջ տաք, մտերիմ տեղ մը ունի Նշանը... 
չեմ ուզեր, որ տսւասպի, ՀայաստաՕէն վերադարձին ես կ՛ուզեմ 
որ միանանք, զաւակս իր անունը պիտի կրէ, անանկ չէ՛ տ 

ԿԱՐ. (կարճ լռութիւն) - Այո, խոստացայ քեզի։ Իայց պէտք է հասուն– 
նայ Նշանը, պէտք է տաոապի, որ գիտնայ ինչ ըսել է սիրելը, 
որ կարենայ զաւկին տէրը զգալ ինքզինքը։ Ղարարաղը զինքը 
մարդ պիտի ընէ։ Հիմա դեռ տդայ է ։ 

ԱՐՄ»– Դուն կ՛ուզե՞ս որ երթ-այ։ 
ԿԱՐ. (կարճ վարանում ւ/ ՚Հ»)«Այո եւ ոչ։ 
ԱՐՄ « Ե ս կը վախնամ կոր, Կարօ, սրտիս մէջ մնայուն վախ մը կայ, 

թ-է գէշ րան մը պիտի կատարուի... չեմ գիտեր... չեմ ուզեր որ 
երթ-այ, շատ հեռանայ ինձմէ։ 

ԿԱՐ « Դ ո ւ ն պզտիկին հոգ տար, ամէն ինչ կը շտկուի, տարտ մի ըներ, 
ես հոս եմ։ Որեւէ բանի որ պէտք ունենաս, ինծի թ-էլէֆոն ըրէ, 
հոս, գործիս տեդը։ Ջմոոնաս անմիջապէս որ ծնի երեխան, ինծի 
լուր պիտի տաս։ 

Ա Ր Մ « Տ ի կ ի ն Մանուշակի՞ն, ան ալ կ՛ուզեմ որ գիտնայ։ 
ԿԱՐ. Լկարճ վարանում Այո, նիշդ է » , լաւ, տունը րէլէֆոն ը– 

րէ, իրիկունը, ամէնքս հոն կ ՚ըլլանք։ 
Ա Ր Մ « 0 , Կարօ, հիանալի մարդ ես»–։ (կարճ լռութիւն մը)% Կարօ՞։ 
ԿԱՐ–Ի՞Օչ է ։ 
ԱՐՄ - Ինչպէ՞ս է առողջութիւնդ, շատ-շատ մտահոգ եմ։ 
ԿԱՐ–Սանկ-նսւնկ... դարմանումը կը շարունակեմ կոր, քիչ մը աւելի 

լաւ եմ այս օրերուս։ Իմ կռնակս դիւրին–դիւրին գետին չի գար։ 
ԱՐՄ « Ա ն ա ն կ մի խօսիր։ 
ԿԱՐ.–Եթէ դուն սիրես զիս, ես անմահ եմ–՝. 
ԱՐՄ. (խնդալու ւ ^ < / ) ~ Ա խ , Կարօ, Կարօ... քեզի միշտ պիտի սիրեմ, 

ինչ ալ ըլլայ նէ։ 
ԿԱՐ.–Ատիկա կը բաւէ ինծի։ 
ԱՐՄ « Կ ը ներես ինծի, չէ ՞ , ասանկ փախելուս համար։ 
Կ Ա Ր « Ա յ ո , կը ներեմ։ 
Ա Ր Մ « Լ ա ւ , հիմա կը գոցեմ. . . կը սիրեմ քեզ ամբողջ հոգիովս, Կարօ։ 
ԿԱՐ « է ս ալ քեզ, անուշս։ Լաւ նայէ ինքզինքիդ։ 
ԱՐՄ « Դ ո ւ ն ալ քեզի։ 
ԿԱՐ.–Մնաս բարով, Արմինէս։ 
Ա Ր Մ « Մ ն ա ս բարով, Կարօ։ 

Լոյս երը կլլ մարին աստիճանաբար։ 

վարագոյրը կը գոցուի 

(Շար. 3 ) ՕՇԱԿԱՆ 
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Վ . Թ Ե Ք Ե Ա Ն 

Հ Ա 6 Ո Ի Թ Ի Ի Ն 

Փափուկ ստեւներ 
փափուկ լուսնահար արեւներ 
լուսնահար դեղնախայտ սենեակներ 
աղմկոտ մթութեան կաթիլները հաւաքած 

ծովե՜ր ծովե՜ր ԿԸ շինէի 
Մեծհսւյր մեծմայր ամէնքս մէկ կիրակի օր կէսօրէ ետք 
կանաչ պատերով սենեակին քիլիմին վրայ կեդրոնացւսծ 
խոշոր խոպոտ ոատիոյիճ դիմաց մէկւսկան խոշոր ականջ՝ 
«Երեւանն է իւօսում»ը մտիկ կ ՚ընենք 
մերթ ընդ մերթ կը թարգմանէ հայրս մեզի «Հայաստանի լեզուն» 
Վարդերը կը բացաին ժամանակին 
Աքլորը թաոեր է ցանկապատին ցանկապատը՝ աթոոին 
բարձը բծախնդիր քանըվսւյի գործ է ար աքլորը արդէն 
ծերացեր է փոշոտեր է բայց իր անթարթ կուկուլիկուն 

օդին մէջն է 

Հօրաքոյրս եկեր է Պուէնոս Այրէսէն «Մանչըս մսւնչը՜ս» ըսելով 
սւմբոդշ օրը երկու տարեկան տդուն եաեւէն կը վազվզէ 

Վարդսւքը՝ Ոփսքանսընէն հասեր է տեսակ –տեսակ սեւ գլխարկներ 
կը դնէ ձախ ծոած ետեւ ծոած եւ ոսկեգոյն գրիչով 

օրագրատետրեր կը բաժնէ 
«Կարծես թէ կարեւոր բաներ կ ՚ընենք տա 
պիտի նստինք ամէն գիշեր գրե՜նք եղեր» 

ԿԸ ՔՐթմնջայ միւս հօրքուրս 
Իսկ Հեղի նէ ն Պոլիսէն թոներով անձեոոց բերեր է 
ով որ Բարի Եկարի գայ՝ անձեոոց մը կը «անէ կու տայ 

֊ վ ե ր ջ ի ն եկողներուն՝ միայն դեղին անձեոոց մ ն ա ց * 
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Մարի հօրաքոյրս Պոլիս հարս գացեր էր 
Ցիսունվեցի Սեպտեմբերին սարսափահար 
«Աս թուրքերը թո՛՛ւրք պիտի մնան» ճչացեր է 
իր նորօրեւսյ ամուսինն ու ապսւոիկ շունչը աոեր 

հասեր է Արժանթին 
Թանկօ պարել շատ կը սիրէ 
բոլոր նկարները որ ցուց կու տայ 

իր «պաշտելի ամասին»ին հետ թանկօ կը պարէ 
եթէ չպսւրէ՝ կար կը կարէ 
«ճիկե՛րս» կ ՚ըսէ այնպե՛՛ս կը դիտէ այդ նկարները 
որ մարդը ստիպաած դարս կա գայ անոնցմէ եւ լոիկ մնջիկ 

տաբատին ծսդքերը կը շտկրտէ 
Հօրաքոյրս երկար կարմիր եղունգներով նկարին էն ծայրէն բռնած 

ներս կը տանի որ ուրիշ բան չճմոթկաի 
Եկեր է հայրը մայրը տեսնելու «Կեանքի մէջ ի՛՛նչ կ՚ըլլայ չես գիտեր» 
Հօրեդբօրս հետ վէճի մէջ է ժաոանգը աոնել երթալ կ՛ագէ 

Վարդսւքը փաստաբանուհի է ամուսնալուծման 
մերինները չեն հաւատար որ գործ անի պոլ-պոլ դրամ կը շահի 
« 0 եա"» կ ՚ըսէ եւ կը պատմէ ամէն մէկը աչքը լարած 

զարմանքէն ափը բերնին հանգչեցուցած մտիկ կ ՚ընէ 
«Հաւատալիք բան չէ ՜ մարդը կնկան տարեդարձը չէ յիշած ըսելով 

կինը տիվո՜րս ուզեր է եղեր» 
«Պտըլիկ չոճուխները ձգեր սիրածին հետ գացեր է » 
«Ամա՜ն անտեղը Սոդոմ-Գոմոր է » 
Աշխարհի էն զարմանալի դէպքերը 
լարախաղացի դիւրութեամբ իր վարդագոյն շրթներէն 

դուրս կը հանէ Վարդաքը 
«Դեո ինչե՜ր կան՝ յարմար չէ որ պատմեմ ձեգի» 

Ուիսքանսընի հարաւն են երեք ՔՊՐ երեք եղբայր միատեղ 
կ ՚ապրին 

դաշնակահար իրաւաբան տունտեղ հոգացող 
դրամատէր ագարակապան դերձակ 

Խոհանոցը մերինները իրարու կ՚ըսեն՝ 
Վարդսւքենք այնքան ընդարձակ հողաշերտեր ունին 
այնքան մեծ որ՝ իրենց հողերուն քովէն 
շոգեկառքը քաոորդ ժամ կ՛անցնի եղեր 

աոանց կենալու 
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Իսկ Հեղի նէ ն տարիներ աոսւջ Պոլսոյ մէջ 
ախոյեան ելած է թենիսի եւ հեծիկի 
«Պոոաւօ աղջիկ թարթերուն մէջը դո՛ւն խլեցիր բաժակները» 

կ ՚ըսէ մեծմամաս 
Հեղի նէ ն թուրքերուն մասին խօսիլ չսիրեր 
«Դուք ասւոեղ կուսակ ցութիւն-մուսակ ցութխն խաղալով 
մեղի անտեղ գիշեր ցերեկ սարսափի մէջ կ՛ապրէցունէք կոր» կ ՚ըսէ 
Ինքը սփոր կը սիրէ սփորն ալ իր գեղաճեմ հասակը 
ամէն աոտու «հատէ՜ քեոսւյր» ըսելով պապսգիս հետ 
Սէն Սիմոն կ՚ուղղուին լողալու 

Երեքը մէկ Հոկտեմբերին հասեր էին մեզի 
Տանը արդուկ եւ մաքրաթխն եւ սուրճ ու կսւթօ կը հոտի 
Հեղի նէ ն բնականէն անուշ խնձոր կը բուրէ 
Վսւրդաքը՝ սեւ կաշի եւ հին դիրքեր 
Հօրաքոյրս՝ քաոասունմէկ տեսակ ծաղիկի անուշահոտ 
Ես դաս պէտք է ընեմ՝ խելքս միտքս իրենց խօսած 

գացած եկածին վրան է 
մանաւանդ որ շաբաթ մը ետք Նարի նէ ն ալ Փարիզէն հասաւ 
իր աղջկան հետ որ– ըստ մեր խոհանոցային խօսակցութեան– 

«շփացսւծաթեան գագաթնակէտն է » 
Նարինէին նեղ կոնքը համեմատութիւն չունի իր 
ալեծածան կուրծքերուն հետ որ հազիւ հազ կը ծածկէ 
սեւ տանթել պլուզներով– տէքոլթէ շատ կը սիրէ 
«Ամուսինը ձգեր է իրեն, չի դիմանար կոր կինը» 

ք*այց շատ չանցած մերինները զգուշութեամբ 
ծեր ազգականուհիի մը տունը ճամբեցին 

«էրիկմարդէ չխպնող» այդ կնկան 
Ես դասերս պէտք է սերտեմ՝ խեյքս միտքս աս հիւրերուն վրան է 
խեղճ հօրքուրս «մա՜նչըս» կ ՚ըսէ– կարծես տղուն անունը Մանչ է 
անոր ոսկի գլուխը ժամը մէյ մը կը սանտրէ պարտէզ կը տանի 

զօոով-մօոով կը կերցնէ 
«Փւսշշա՜ս– կ ՚ ըսէ– քեզի այնպէս պիտ մեծցունեմ 

դուն հայ ազգին նախագա՛հը պիտի ըլլաս» 
Հեոինիէն եւ Վստդաքն են ոբ հագուած շքուած Սուք Թաուիլ կՈշր^սւճ 

վիզիթայի կ՚երթան լեո կ՚երթան կու գան 
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շատ կ՛ափսոսան որ ւպդ Սեւ Օրերուն իրենց հայրերը 
«Աս Պէյրուտը» չեն հաստատուած 
«Տեղացի թուրքերը մեզ չհալածեցին, մեզի հանգի՜ստ ձգեցին» 

կը տրտնջայ Հեգի նէ ն 

Հօրաքոյրս «կատստեալ եօթնօտարաթեւսն մէջ» 
իր ընտանիքէն հեոու չորս զաւակ մեծցուց 

Ամէնօրեայ հայ վարժարան տարաւ մեծէն մինչեւ փոքրը 
ամէն օր շոգեկառք աոաւ մէկուկէս ժամ գնաց 
մէկակէս ժամ վերադարձաւ 
«Հայրի՛կ, անոնք աւագին վրայ, ես ալ տընկըր տընկըր 
շոգեկա՛ռքին մէջ հայերէն կը սորվեցնեմ կոր» գրեց 
Հիմա երկու փեսաները մէկ հարսը հայ են 
թոռնիկները՝ Նազան Սարգիս Կարապետ 
«Աւելի կ՚ունենամ ամմա ասեղ քաշելով չորսէն աւելի չեմ կրնար հոգ 
տանիլ, Աստուած թող մեղք չսեպէ։ Լմա՜ն օտարութեան մէջ բերի ես 
զաւակներս, բայց հայ ազգին օգտակար ըլլան պիտի։ Իրենց 
սորվեցուցած եմ որ օր մը անպայման պիտի երթան պիտի կոուին 
մեծ եւ անկախ Հայաստանի համար»։ 

«Թանի մը տարի աոաջ իր տայը՝ Հեզի նէ ն եկեր էր մեգի 
նոյն գեղեցիկ հաւկթաձեւ գլուխը արձանակերտ մարմինը 
Առտուները միասին հեծիկ քշեցինք 

Փարամըսի Վան Սոն Փարքին մէջ 
Օր մըն ալ պատմեց իր օրերէն 
այն օրերէն երր հսւյ աղջկայ մը համար ընդունուած չէր 
սիրահար ունենալ - ան ալ՝ թուրք 
«Թուրքին մէջն ալ աղէկը կայ, դուն սա փիլիսոփաներան ըսածին 
մի նայիր– ամէնը մէ՛կ ջուրով կը լուան կոր, համալսարան 
կարդացած աղջիկ ես՝ միտքդ բա՜ց պիտի ապրիս։ 
Բայց տնեցիները գլուխս տարին, ա՛լ ժաոանգէ պիտի գրկէին, 
ա՜լ դուռը վրաս կղպեցին, ինչ եղաւ նէ՝ ինծի եղաւ, 
հիմա ժամանակները փոխուեր են, նայէ՛, երկու հատ տաճիկ կայ 
մեր գերդաստանին մէջ. նուռի պէս Օհաննէսը հայ կնոջմէն 
դժգոհ մնաց, տաճիկին հետ ամուսնացաւ, պտըտիկ Սիրենան ալ 
մէկ բառ հայերէն չի գիտեր, խօսիս նէ պիշ-պիշ երեսիդ կը նայի, 
սիրտերնիս կ՚արիւնի ամմա միաիւլմաններան երկիրը կ՚ապրինք կոր, 
պոչերնուն չկոխես նէ՝ քեզի հանգիստ կը թողուն։ 
Իմ ատենս՝ այդ Օհաննէսին հայրն ալ, ախպարներս ալ ամէնը մէկ 
առի՛ւծի պէս դիմացս ցցուեր էին - ալ երբեմն կը պատահէր 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



Բ Ա Գ Ի Ն 40 

պիտի մսւրի՜մ կը կարծէի։ Ես անուն ունէի ակումբին մէջ 
կը յարգուէի, ինքզինքս գովել չեմ սիրեր, բայց քալած ւստենս 
ամէնքը ետեւ կը դաոնային ինծի կը նայէին, 
ինքն ալ ամբոդջ Պոլիսին մէջ ճանչցուած յարգուած մարդ էր։ 
Ես անանկ դիւրին դիւրին չեմ լար չէ " , գլուխս բարձր բսնեցի, 
ընտանիքիս ալ մեղքցայ վշտացնել չուզեցի շիտակը 
–մեր ամբոդջ ժողովուրդին պատմութիւնը կար - բայց 
մեր հայերն ալ հանգիստ չկեցան գրգոեցին թուրքին որջը, 
մարդ ճիշդը ինչ է նէ՝ անիկա պէտք է խօսի։ 
Ք ա սատեղերը որքան մժեղ կայ, Տէտէթէ մը չընե՞ն։ 
Մեր մտերմութիւնը տասը տարի տեւեց, ինքը կնոջը վերադարձաւ, 
ես ալ զարմիկներս մեծցուցի։ 
«Ես քեզի անձամբ ի՞նչ ըրած եմ» կ ՚ըսէր։ 
Վեց ամիս ետքն ալ արդէն գնդակը գլխուն դրաւ, 

սպաննեց ինքզինքը։ 

Ախպօրս պզտիկ տղան Սեւանս հիմա՛ տեսնելու ես պոյով-պոսով 
–դուն անոր թրքերէն խօսելուն մի նայիր, մեր երկրին 

պայմանները 
տարբեր են - երկու տարիէն մեքանիք պիտի ելլէ։ Հիմակուց ձեոքը 
ինչի որ դպցնէ՝ ոսկի կը դաոնայ, գիշեր ցերեկ կը կանչաի 
թելեւ|իզիոն կը նորոգէ, քիչ մը ու շանսդ՝ մօրը սիրտը կը հատնի։ 
էուիզն ալ լոխումի պէս կը յիշե՞ս ինչ համով միտիա եփեց 
- հա, քեզի ձուկերու շուկան ալ տարաւ - յետոյ ալ 
Մարմարային Հատտէճեանը եկաւ Եբուխան-մերուխան խօսեցաք, 
բանաստեղծներուն գերեզմանները գացիք։ 
Տեսայ երթանք նաւակ թիավարենք ըսի, չէ՛ ըսիր, 
ես հասկցայ քի սիրտ չանիս, փոխուիս ըսելով կ ՚ըսէի կոր, 
մենք գացինք դան էոփզին եւ Հոքային հետ միտիա տոլմասը շինեցիք. 
- կ ը տեսնե՞ս ինչպէս պզտիկ-պզտիկ բաները կը փշեմ կոր։ 
Լաիզս իմ ճանչցածնեբուս մէջ էն համով ձուկ եփողն է . 
հայբը ձկնավաճաո էր, ա՛ն ալ տարբերութիւն կ ՚ընէ , 
աղջկան արիւնին մէ՛ջը անցած է ։ Ախպօրս անանկ հոգ տարաւ 
վերէն կերցուց՝ վարէն աոաւ, Աստուած ամէնուն անանկ հարս տայ; 
Հօրաքոյրդ աչքը բաց աշխատասէր էր, բայց մի նեղուիր՝ թ է ՚ օ ք էր. 
թուրքը-մարքը մահանա ըրաւ՝ եղբայրս մեր ձեոքէն խլեց 
ճէհէննէմին ճ օ ՚ թ ը տարաւ։ Անցեալ տարի գացի տեսայ, 
կեանքը անչափ սիրող, հոլի պէս դարձող եղբայրս 
տիւանին փւսւյ երկարած ժամերո՜վ թելեվիզիոն կը նայի։ 
Գասպաբին մեծը Տովանէսն ալ ամուսնացաւ, գոց շուկային մէջ 
ոսկերիչի պաշտօնեայ էր, վարպետը մաթ գործերով, կարծեմ թէ 
ղաչախճիաթեամբ բոնաեցաւ, հազիւ ազատեցինք մերինը, 
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Աստուած մսւնչան էրեսը նայեցաւ, որբ չմնաց պէպէքը։ 
Հիմա մինչեւ որ նոր գործ մը գտնէ ես կը նայիմ կոր իրենց, 
հապա ո՞ր օրուան հօրքուրն եմ, ճիկերիս պէս կը սիրեմ իրեն, 
մէկալն ալ իմ թոռնիկս է կարծես քի, ճիշդ ինծի կը նմանի, 
ամբողջ սէրս իրենց վրայ թափած եմ, իրենք ալ նամքէօր չելան, 
աստուածավախ, բարի տդաք ելան։ 

Մատլէն Հոքա՞ն - քեգի օրեր եղաւ– կէս դարէն աւելի 
յիսունհի՜նգ տարի սերունդ հաս ցուց, հայերէն, հայոց պատմութիւն, 
աչքերը ցամքեցան, գաւազանով գնաց վարժարան, 
«Ասոնք բոլորը իմ զաւակներս են» կ ՚ըսէր, 
վերջին տարիներուն հին աշակերտները կ՛օգնէին իրեն։ 
Մեոած օրը Աստուածածինը բերնէ բերան լեցուն էր, 
մինչեւ Գնսւլըէն շոգենաւ ստեր եկեր էին։ 
Իրմէ ճիշդ տասը օր ետքը Գասպարը գնաց –Աստուած հոգին 
լուսաւորէդ երկու շաբթուայ մէջ գնաց ախպարս։ 
Բայց թոռնիկները գրկեց –սիրեց, ադքանը տեսաւ։ Արդէն ատկէ աւելի 
ի՛նչ կայ կեանքի մէջ. պարա՜պ աշխարհ է, բան մըն ալ չկայ։ 
Քիչ մը շուրջիններուդ ուրախութիւն պիտի բաժնես, 
ձեոքէդ եկածը պիտի ընես, Աստուծոյ քով խաթեր ունիս նէ՝ 

ծերութեանդ քեզի մինակ չեն ձգեր»։ 

Ութ մղոն էր Փարամըսէն՝ Ֆէր Լոն ու ետ 
պարտէզը մութ կը հագուէր Հեղի նէ ն ու ես 
ամուր բոներ ենք հեծանիւին թեւերը աղի կը բանանք 
Հսկայ ծաոերու եւ սուրացող ինքնաշարժներու միջեւ 
ամերիկեան մութը կը դիտէ 

Հեղինէին խոնաւ խորհրդանուշ աչքերը 

Ուինսքանսընէն ամէն կաղանդին քարտ մը կու գայ 
վսւրդաքին ընտանիք էն 
ամէն տարի ստորագրութիւններէն հատ մը կը պակսի 
մնացեր են Վարդաքը եւ Ագապին 
Անցեալ տարի չորս ժամ քշեր Շիքակօ եկեր էին 
իրենց «նշանաւոր ազգականը» տեսնելու 
«Անգլերէն գրէ որ մենք ալ հասկնանք» ըսին 

տխուր տխուր երեսս նայելով 
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«Բանաստեղծները էքսէնթրիք կ ՚ըլլան ասանկ բաներ կը սիրեն» 
հնդկական հոտաւէտ ուլունքներով վզնոց մը երկարեց Ագապին 
Ցետոյ հօրաքրոջս իրենց յիշատւսկ տուած ձեռագործը 
երեսունհինգ տարի ետք յանձնեցին ինծի 
միլանի գործ է ձուկի նախշով 
խօսէ՛ կ ՚ըսեմ 
«ձգէ լողամ հերիք է զիս տունէ տուն փոխադրէք 
սնտուկներու մէջ բանտարկէք ես օդ կ՛ուզեմ 
զիս փոշիոտ տեղ մի դներ զարդ չեմ ես 
մարմնիս իւրաքանչիւր թեփը ասեղ ասեղ արարուած է 
Մանկութեանս՝ յարգս գիտէին դաշնակ մտիկ կ ՚ընէի 
ծաղիկներ™ բոյրը կ ՚աոնէի 
նոր նշանածներու համբուրուիլը կը դիտէի 
մանղալին քով տաքուկ տաքուկ կը քնանայի 
Հիմա ինծի հետ չէք գիտեր ինչ պիտի ընէք 
Հասակիս չափ տուփ մը ճարեր՝ ձեոքէ ձեոք կ ՚անցընէք 
բարձիդ վրայ դիր քիչ մը քնքշանամ քեգի հին օրերէն 

պատմեմ, ես ք ա հեքիաթի ձուկդ եմ> 

«Վախ եղաւ– հօրաքոյրդ ահաւոր չարչարանքներով 
աւանդեր է հոգին» ըսաւ Վարդսւքը 
«Քանի՞ տարի տեւեց մինչեւ քէնսըրը տարած ուի» 
հար ցուց Ագապին մազոտ կզակը եւ առնական նայուածքը 

ցցելով ինծի աս որքա՜ն ծերացեր է 
Վարդսւքը իրմէ մեծ է բայց հասակը ուդիղ 
ոչ սքլերոսիս ոչ արթրայթիս 
փաստաբան ըլլալուն՝ դիւրին դիւրին չի վնասաիր 
«Հիմա մենք Արմի նիւս ֆանտին կ՛օգնենք 
մէջտեղերը ահագին խնդիր կայ 
նորէն փիսութխններ կ ՚ըլլան կոր 
բայց անոնցմէ անդին պէտք է մտածենք 
որ Հայաստանը ձեոքերնէս չերթայ» 
«Իմ կարծիքովս՝ ատիկա վատնուած դրամ է » վճոեց Ագապին 
յետոյ նոյն աչքերը լարած կեդրոնացաւ «Հեղինէ՞ն ալ» 
«Պոլիս վերադառնալէն տարի մը ետք սարսափելի գլխա ցաւով 
անկողին ինկեր է Երկուշաբթի գիշերը Երեքշաբթի չէ ըրած» 
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Գացին գացին գացին յանկարծամահ եղան 
անժամանակ մեոան խոր ծերութեան մեոան 
երբեմն մահազդ ստացանք երբեմն նամակով իմացանք 
երբեմն տարիներ ետք լսեցինք 

Ադաթոնին մահուան լուրին նման 
Հեդինէն Ֆրսւնսայի Աղսւթոնին յարմար նկատուեր էր 
չեմ գիտեր որան խելապատիկէն 
միակ նմանութիւնը իրենց անուններու երաժշտականաթիւնն էր 
«Յիսունէն ետք մարդ բարեկամ կ՛ուզէ» 

պնդեր էին Ադաթոնին եղբայրները 
անոնց կիները հակաոակ էին– 
Ադաթոնին ժառանգը որո՜ւն պիտի մնար 

Մինչ այդ երկուքին դիմանկարներն ա կալուածներուն նկարները 
Ֆենէրպախչէ-Գլամւսր կ՛երթեւեկէին 

Ադաթոնը աղաւնիներ կը խնամէր մրցումի կը մասնակցէին 
«Ես մէյ մը որ այդ դժոխքէն դարս ելայ մայրս հայրս կորսնցուցի 
ալ չեմ իյնար ադ ճանավարներան Պոլիսը» ըսաւ 
Հեդինէն ալ «ես հոս գոհ եմ իմ զբաղումներս անիմ» ըսաւ 
«Հօքքար մեզմէ մի բաժնաիր» ըսին իրեն չորս կողմէն 
ՄԷԿԸ ԻՐ վանդակած թռչուններէն չբաժնուեցաւ 
միւսը անշարժ ջարերուն մէջ թիավարեց 
երկուքն ալ մահացան իրենց նշանակած սահմաններուն մէջ 

Մայիսին նորէն պիտի տեսնեմ Վարդսւքը 
անցնող կաղանդին միայն ինքը ստորագրած էր 
եղնիկ մը խփեր է Ագապիին ինքնաշարժին 
Ուրեմն զոհի խորհրդանիշը երբեմն ինք ալ կը սպաննէ 

մէկ ւ(իճակէն միւսը անցած պահուն 
Ան պիտի ապրի իր ոստումը եւ չի գիտեր 
որքան թաքուն անյայտ յանկարծական արգելքներ կան 
խաչաձեւումներ ու ճամբաներ որ յիշատակ կը դաոնան 

երբ սերունդէ սերունդ 
արմատ կապած արիւնը 
աոանց հաշիւ տալու 
սահմանները հրելով 

կը տարածուի 

Քարտը ստորագրելէ աոաջ Վարդսւքը տող մը եւս գրեր էր 
«Դժուար է այսքան քոյր –եղբայրներ թաղել» 

Ապրիլ 1994 , Նիւ ճըրզի Վ Ե Հ Ա Ն Ո 5 Շ Թ Ե Ք Ե Ա Ն 
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Վ . Շ Ո Ի Շ Ա Ն Է Յ Ա Ն 

Վագգէն Օաշա&էանի 
ոնիկոն քնարական* անուն 

սոյն գործին նանւ ներկայ Դաւո-
ւածին մէջ կա) դասական 
մով քնարական բաժին մը (էշ 
125-144), որ արձակին 0Է« 

: «նրա աղերս ունեցած չաւա1ուճ 

. ճամար, յետաձգուեցաւ արիշ ա« 
*իթի մըւ 

խմբագրութիւնս իր տրա-
մադրութեան տակ անի տարա-
բախտ Օաշսւնեանի անտիպ գոր– 

: ծերէճ շարք մը ուրիշներ՝ վիպակ, 
օրագիր, վերլուծական գործ ու 
հրապարակագրական էջեր, որոնք 
ընթերցողին պիտի յանձնուին 

: Տետտգային, պարբերաբար* 

Ք 

Ր Ն 

ո ս 

Ն Ր 

Ի Ա 

Կ 

ո ս 

Ն Ն 

36 

Այսօր ճաշի սեղանին վրայ՝ դպրոցին աղախիններէն մէկր 
ցօղաթուրմ ու սիրուն փունէ մը դրած էր, րուրաւէտ ու սարսրլ-
ռուն Հովաաց չուչաններու քով կային կապուտակ եղբեւանիի 
ճզիկներ, կային շահպրակի նուրբ ծաղիկներւ Այս վերքին 
ծաղիկները յուղեցին ղիս % Ցիչեցի սրսփուն գարունը մեր 
պարտէղին վրայ, առաւօտը որ կը կախուէր սպիտակ ամպի 
պատառներով ծառերուն վրայ, յիշեցի ածուները ուր օրուան 
լոյսը կը Հոսէր Հեր մ ալիքներով ու մեր գոյնզգոյն քաղցրաբոյր 
շաՀպրս/կ ները։ 

Ինչո՛ւ Համար Հոգիս Հուզեր Հաշտուիլ կեանքին Հետւ Կր 
բաւէ Հպիչ գարնան աոաքին ծաղիկներուն, խմել այգուն լոյսր 
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շոօսյլ ըչչալ Հեասէ Մութին մէք, աս դին– ան դին, երկունքի 
մէ1 եղող գրքեր կան% որ պիաի գրուին օր մը%– եւ օր մը 
պիաի կարդամ զանոնք, սիրելով մարդիկն ու անոնց աա– 
ոապանքըւ 

ինչո՛ւ Համար Հոգիս Հուզեր հաչա ուի լ կեանքին Հեա% Եթէ 
աւելին չկրցայ ստանալ որովհետեւ այսքանին արժանի էի 
միայն է կեանքը նուագարան մըն Է ու ամէն ոք անկէ կրնայ 
խլել այն եղանակը միայն, որ յարմար է իր մատներուն ճար-
ա արութեան, իր Հոգւոյն Հարստութեան ու սիրոյնւ 

ֆւաղազութեամբ կ՛ուզեմ գոհանալ այլեւս օրուան պզտիկ 
Հաճոյքներովէ Զ եռքեր ուս պիաի սորվեցնեմ անդորրութեան 
"էրը* Ու աչք եր ուս՝ Հանդարտ Հայեացքը, որ յատուկ է Հմայա– 
թափներուն, որ յանցանք կը յամարեն քինախնդրութիւնլո 

՝Բ աղա քէն վերադարձիս կայարանը առինքնեց զիս։ ինքս 
ինձ կ՚ըսէի, թէ միչտ նոյն անՀանգիստ հոգւով մարգն եմ, 
որ կը սիրէ մեկնումները\ Արգ անոնցմէ եմ, որ ետեւ կը 
ձգեն միայն իրենց Հրճուանքներն ու քաղցր նուաճումները։ 
Իրողութեան մ ԷՀ ոչ մէկ վայրէ . կրնամ միանգամընդմիչտ 
մեկնիր էակները, որ ճանչցաե եմ, վէս՛երը, կարօտները, պար-
սէ ութի ւններն ու յուսալքումները կը փակին ինձ, կու գան 
Հետոս։ Մ ի լա վրաս կը կրեմ ողք անցեալս։ ինքս ինձ 
կ՚ըսէխ թէ այգ գիչեր իսկ կրնայի չոգեկաոք առնել, րայց 
վսաաՀ էի, թէ գաւառական այգ փոքր քաղաքը պիտի գար 
Հետս։ ինչո՞ւ մեկն ի լ ուրեմն։ 

Շուրջս էակներ կան, որ էլապրին խաղաղ, կանոնաւոր, 
ճշգորոշուաե կեանքով մը, իսկ ես չեմ կրնար մոռնալ 
կարելիութիւնները, որ կը կրէի վրաս, չեմ կրնար գոՀանալ 
այգ քիչով, այս ոչնչով։ Ու ամէն երեկոյ նոյն մեքենական 
ու ձանրձրացուցիչ շարժումները, նո՛յն տաժաներ աշխատանքը։ 
Ե՞ս եմ միթէ մռայլ ու դաժան մարդը, որ կ՝աղաղակէ ան-
ընդհատ,– խօսեցէ՛ք ցաե ձայնով, մէ՛կ շարքի վրայ, յաոաի– 
ց է ՚ ք , եւայլն։ Ոչ, խօսապնակ մըն է, որ կը գաոնայ,֊ ա ֊ 
մէն երեկոյ նոյն ժամուն, նո՛յն սասակութեամր, նո՛յն սաՀ– 
մըոկեցուցիչ կանոնաւորութեամր։ 

ի պատասխան ոչ իսկ վրէժխնդիր եիեաղ մը։ Բարի երեկոյ, 
աղաք, կ՚ըսէ մէկը, որ ես եմ։ Բարի երեկոյ, պարո՛ն, կը պա-
տասխանեն Հլութեամբ ու առանց սիրոյ։ Ու գիէեՐԱ ՎեՐԻ~ 
պէս կը սկսի ու իր Հետը կը եագի իրական առաւօտս։ Բարե՚ւ, 
գորովագութ գիշեր։ 
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• 
Մեղմօրէն կը գժգոՀիս, Հեղ բառերով կ՚ըսես անձկութիւնդ 

ու կը կարծես, թէ լոկ թիւ մըն ես Հաւաքածոյի մը մէք։ 
կ՚ըսես- Քիչ մը աւելի կենդանի գուցէ, աւելի մերձ ըլլալուս, 
վերջինը ըԱալուս պատճառաւէ Անտարակոյս կը սխալիսւ քքչ 
ոք ԸՈԷՈՐ հէները կրնայ "իր ել նոյն ձեւով ու նոյն 
սաստկութեամրէ Այժմ արդէն պզաիկ աղջիկս ես դուն,– խօլ 
անՀատականութեամրդ թրթռուն, անցեալովդ որ մթին դաչտ 
մըն է ինձ Համար, ինքնուրոյն թնաւորութեամրդ Հպարտ ու 
անձնուէր միաժամանակ, անցեալ գաոնութիւններովգւ Հաւանարար 
նոյն աղջիկը չէիր ասկէ տարիներ առաք ու աւելի դիւրութեամր 
կը խան դա վառուէիր, աւելի շուտ ձանձրանալու, վիրաւորուելու 
Համարէ 

Եթէ չը/չար այս ծանրաբեռնուած անցեալս ես եւս տարբեր 
մարդ մը պիտի րԱայի, զուրկ՝ այս քիչ Հը Հմայաթափ 
խան դավա ռութ են էն, այս խորունկ ու Հանդարտ գորովէն։ 
Գուցէ կը վախնաս, որ չեմ կրնար սիրել քեզէ անցելոյս պատճա– 
ռաւ,~ մինչդեռ չատ ազնիւ աղքիկ մըն ես, արժանի սիրոյ ու 
Հաւատար մութեանէ կը սիրեմ արդէն քեզ արթուն 
անՀատականութեանդ, Հպարտութեանդ պատճառաւէ 

Կը յիչեմ այն գիչերը* առաւօտեան դէմ արթնցայ ու 
դիտեցի քինք դէմքդ։ Հոգիդ անեղծ թուեցաւ ինձ ու սիրտդ 
ազնիւ, մեղմօրէն գգուեցի քեզ ու երբ արթնցար ու վճիտ 
Հայեացքովդ դիտեցիր զիս զգացի թէ կրնամ չատ սիրել քեզ* 

• 

՛՛՛Այս զգացումը քաղցր անակնկալ մը եղաւ։ Վասնզի քանի 
մը տարիներէ ի վեր կը կարծէի, թէ անկարող էի սիրով սիրել, 
կը կարծէի, թէ զգացական կեանքը վեր քացած է ինձ Համար* 
Ու այս իրողութիւնը, քանիօն խախուտ, յաղթանակ մը ու 
ապաՀովութիւն մը կը Համարէի Սկսած էի արդէն չատ սիրել 
այս անօգուտ ու վնասաբեր ազատութիւնը, որ կու գար 
անտարբերութենէ, դաոնութենէ, Հիասթափութենէ։ Հեգնօրէն 
ժպտուն կ՚անցնէի փողոցներէն, Հազիւ թէ դիտելով գեղեցիկ 
կիները.է Այժմ, կ՚ըսէի, այս քածերը այլեւս չեն կրնար զիս 
թակարդը ձգել,– վասնզի պատուաստուած եմ սիրոյ դէմ։ 

Ցետոյ դանդաղ օրէն սկսայ ատել քիչ-շատ զարգացած 
կիներըւ Անչուչտ միւսներէն աւելի չեն արժեր, կ՚ըսէի Կը սի-
Րէի պարզ ու Հասարակ աղջիկները, որ իրենց սրունքները ա– 
ոանց արարողութեան կը բանան ու Հաճոյքով Չընդունին 
արուն։ Ու խաղաղեցնելու Համար ծարաւի ու անձկայրեաց 
Հոգիս՚ մերթ ընդ մերթ սիրՈյ դիըք մը կՇ կարդայի 
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Հոգւոյս խորը սակայն մէկը կը շարունակէր երկիպածութեամբ 
հաւատալ սիրոյ, սիրային բարեկամութեան։ Գուցէ ես էի, որ 
արժանի չէի այգ թանկագին ֆեային, այգ չնորՀաց վիճակին* 
Այժմ երջանիկ եմ Հաստատելով, թէ երկիւղս անհիմն էր, Հոգիս 
վերսաին բաբախուն է, անհանգիստ, անձկալի ու խանդա-
վառ.՝ սիրով,֊ ինչպէս տարիներ առաք, երբ պատանի՚ ողՀ գիշերը 
ոտքի կը կենայի պատուհանի մը առքեւ, սպասելով այգուն 
լոյսին ու յա սիտ են ական առաւօտեան, սպասելով չեմ գիտեր 
ո՛ր գորովին, ո՛ր սիրոյ Հրաշքին, ո՛ր յայտնութեան։ 

Հակառակ տարիներուն, որ կուտակուեցան իրարու վրայ 
մեռ ելներ ու պէս Հասարակաց փոսի մը մէք,–՛ կը զգամ, թէ 
նոյն մարգն եմ միշտ գորովալի ու անձկայրեաց, տոչորուն 
սիրով ու Հպարտ, Հաւատարիմ ու յամառ բարեկամներուս 
մէք, ու վեհանձն՝ Հակառակ կեանքին, որ կը խափանէ մեր 
բոլոր խոյանքները։ 

•••Այսօր սակայն երկիրը մռայլ ու կեանքը անել կը թուի։ 
Մարմինս խոնք է ու Հոգիս կը տրտնքայ։ Աշխատանքս իսկ 
չի շահագրգռեր զիս։ կ*ուզէի գուցէ, որ Հոս ըլլայիր, քովս 
ու կարենայի մեղմօրէն սեղմել ձեռքերդ, բայց Նազող օրը 
յիշաաակէգ զատ ոչինչ կը խոստանայ ինձ։ Ուրեմն՝ ցտեսութիւն 
ու թոյլ տուր Համբուրել աչքերդ, գգուել դէմքգ, որ մաքուր 
է սիրով ու սպասել Հեշտութեան նոր ժամերուտօնական 
նոր գիշերուանէ 

Երէկ ընկերոք մը Հետ կը խօսէինք թատերախաղին շուրք, 
որուն հանդիսատես եղանք քեզի Հետ« Կը պնդեմ աոաքին 
տպաւորութիւնն եր ուս վրայ։ քքչ միայն բուն նիւթը անըմ-
բռնելի էր, այլեւ մանրամասնութիւնները խրաչեցուցիչ էին* 
Տեսարաններ կային, որ իրենց աւելորդ պոռոտութեամբ կը 
մօտենային կատակերգութեան, ծաղրանկարի։ Ոչի՛նչ իրապէս 
յուզիչ էր, պոռնիկները ծիծաղելի էին, առանց քերմութեան ու 
կեանքի,– խաւաքարտէ, պայմանադրական, խեղկատակութեան 
սաՀմաններուն մերձ։ Գիպախաղը անհաւանական էր։ Արեւելքը, 
որ ցոյց կու տային, տանելի էր լոկ զբօսաշրջիկներուն Համար, 
Այգ մուրացիկ կինը, որ շրքուն թերթի մը պէս, կաղնիկաղ 
թաղէ թաղ կը բարձրանար նոյնպէս ծիծաղեի էրէ 

ԱյսուՀանդերձ, երքանիկ Էի Հոգ րԱալուս Համար, մութին 
մէք այնքան մերձ քեզի։ Քեզ կը զգայի քաղցր, բաբախուն 
սիրով ու մանուկի մը պէս ապահով, Կը մտածէի գիւղի մը 
վրայ, ուր արձակուրդը կրնայինք անցնել ծուլ օրէն ու 
Հաճելիօրէն։ Տետոյ պանդոկ վերադարձանք լռութեամբ, թեւ 
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թեւի, գուցէ երքանիկ իրար մով։ Գիչերը պայծառ, էր ու աս– 
տեղաթաթախ* Նուաղուն լոյս մը կը լենար մեր սենեակը* վեր-
ջապէս առաւօտը ծագեցաւ« Հքաա մեղմօրէն գգուեցի ձեռքդ, 
Հպեցայ գէմքիգ ու սիրով մտածեցի, թէ կրնայի ննջել քիչ 
մը, գլուխս ուսիգ վբայ, արթուն ու սիրուն մարմնիդ քով* 

Ու դուրսը Կիրակի առաւօտը զուարթ էր։ Փողոցէն Կել-
լէր խուլ ալիքներով քաղաքին տօնական աղմուկը։ Զանգակները 
կը զօզանջէին, կը հնչէին, կը խոխոջէին։ Ու աղքատ կին մը 
մորմոքալի ձայնով մը էլեր գէր պանդոկին դրան աոՀեւ, քանի 
մը կտոր դրամի համար։ 

Փ 

Ատ են է մը ի վեր, վերստին մթին սասակութեամր մը կը 
յիչեմ այն աալմաթ աղջիկը ու մնացեալ բոլոր կիները տաղ– 
տըկալի կը թուին։ կը յիչեմ գիշերները քաղաքին մէջ երր 
սիրով տոչորուն, կը ճմլէի իր աղուոր րերանը ու ինք մեղմօ-
րէն կը բողոքէր բրտութեանս համար։ Երբ ս անգո լիւներէն 
կիջնէինք, խոնջէնքը ան դամն եր ուս մէջ հեշտութեան չ՛ոփ 
հաճելի կը թուէր։ 

Անտարակոյս աղջիկ մըն էր, որ արժանի էր գեղեցիկ, 
առոյգ ու սլացիկ երիտասարդի մը։ վ^ովն ի վեր կը քալէի 
ամչնալով իր գեղեցկութենէն։ Գարնան, իրապէս խո֊ովիչ աղՀիկ 
մըն էր, պարտէզին մէջ, նորաբողբոջ ծ առերուն տակ, իրաւունք 
ունենալով հանդերձ գգուելու զայն, զայն սիրելու հանրային 
վայրերու մէջ երբեք չէի հպեր իրեն, վախնալով եիձաղելի 
րչչալէ։ Գուցէ կը զգար վարանումս ու քաղցրութեամբ մը, 
շռայլո ւթեամբ մը, որ լիովին կը յա ական չէին ղինքը, կը 
սեղմուէր ուսիս ու ձեռքս կը սեղմէր* 

Պիտի չմոռնամ մա՚նաւանդ երիտասարդ աղջկան սենեակին 
մէջ անցուցած ժամերս, երեք յարկերը բարձրանալէ յեաոյ քիչ 
մը յոգնած կ՚իյնայի իր թիկնաթոռին մէջ, մինչ ինք՝ զուարթ 
ու արագաշարժ, պահուած վարագոյրին ետին՝ կը հանուէր, 
մեղմօրէն սուլելով այն տարուան ստահակ եղանակները։ Յետոյ՝ 
իր սիրուն գիշերային շրջազգեստովը կը մօտենար ինձ ու 
քմահաճօրէն կը նստէր ծունկերուս վրայ, բազուկները նետելով 
վղիս։ Անտարակոյս հայեացքիս մէջ խորունկ էր սէրս ու 
հարաւս իրմէ շատ բուռն, քանի որ մեղմ անգթութեամբ մը 
կ ըսէր, համբուրելով բերանս* 

֊վանի՛, մտի՛կ ըրէէ պէտք չէ շատ սիրել ղիս ու երբոր 
մեկնիմ՝ բոլորովին մոռնալ պէտք է այս անօրէն աղջիկը, քանի 
որ ուրիշին տրուած է արդէն.֊ 

ժ ւցւէւտ6ժ Եգ 
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Ու այգ պահեր ուն էր, որ հարաւս իր մ է բուռն սաստ-
կութեամր մը կր ցնցէր մարմինս% Ծունկերուս վրայ թրթը– 
ո֊ուն ու մատղաշ էր մարմինը ու յաճախ պատրաստ սիրոյւ 
Անձայն կը Համբուրէի մերկ կուրծքերը, որ միշտ եղրե– 
ւանի կը բուրէին ու կը մոռնայի ինչ որ մեզ կը բաժնէր 
իրարմէ։ 

կեանքիս մէք բազմաթիւ ուրիշ աղջիկներ եղած են, բայց 
ոչ մէկը այսքան ուժգին կապով մը Հանգուցած է զիս անց-
ե ալին է ժամեր կան, երբ ողք մարմինս կը զգայ իր ներկա-
յութիւնը,– ռունգերս կը շնչեն իր բոյրը եւ ձեռքերս կը զգան 
անբացատրելի կենգանութեամր մը իր մատղաշ ու ճերմակ 
մարմնին լիութիւնը։ 

ինչպէ*ս կարելի էր շատ չսիրել զինքըւ Առաւօտը իրա-
պէս կը ծագէր վրաս, երր իր զուարթ ու յստակ ձայնով ր 
կ՚ըսէրԲարի լոյս, սիրելի՛ Վանի,֊ ուսերէս կը ցնցէր զիս 
ու նախընտրաբար կզակս կը Համբուրէր, գէմքը քսելով 
գէմքիս։ Ամէն օր, կանուխ առաւօտեան, մեծ խնամքով 
կածիլուէի, ընդունելու Համար այդ ցայգային Համբոյրը։ 

Այժմ գիտեմ, որ ուրիշին կինն է, իր երկրէն տղու մը 
ու շատ Հաւանարար նոյն քմաՀաճ ու զուարթ սաստկութեամր 
կը սիրէ զայն* Ու կարելի չէ մեղադրել զինքը, քանի որ ացֆիկ 
մըն է, որ առանց սիրոյ չի կրնար ապրիլ։ 

–Պէտք չէ շատ սիրել զիս, Վանի՛,– կը կրկնէր յաճախ,– 
քանի որ ուրիշին սահմանուած աղքիկ մըն եմ 

Այսուհանդերձ կեանքը եղերականօրէն գեղեցիկ էր այդ 
տարիներուն։ Մանուկ՝ թշնամի ու օտար քաղաքի մը մէք, լոկ 
մօրս խանդավառ յիչաաակը ունէի պաչտպանուելու Համար։ 
Մանկութեանս այդ սպիտակ ու խորունկ քաղաքը միշտ 
արթուն է յիշատակիս խորը։ Գարնան անոր պատերը ծաղկած 
էին միշտ, դալարագեղ էին։ 

Պատերազմի վերքին տարին կանխահաս պատանի մըն 
էի արդէն, ստահակ մը որուն աչքերուն խորը գարունը կը 
բողբոքէր։ Անափ պարտէզներուն մէք, Արեւելքի բուրաւէտ, 
գավ ու Հանդարտ պարտէզներուն, գիշերները մեղմաՀոս ու 
թաւշային էին։ էունեըը կը հաքէին լուսնին, երեկոները, ոտքի 
պատի մը դէմ, կը գիաէինք քաղաքը։ Գրգոիչ ու գեղեցիկ 
արեւելու հիներ վայեԱօրէն կը սահէին ու կը կորսուէին 
երկաթեայ ծանր ու զանգուածեղ գռներուն ետին։ 
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պատի մը դէմ, կը դիտէինք քաղաքը։ Գրգռիչ ու գեղեցիկ 
արեւելուհիներ վայելէօրէն կը սահէին ու կը կորսուէին 
երկաթեայ ծանր ու զանգուած եղ գոներուն ետին։ 

Տաբաթ երեկոները 1լ երթայինք դեգերիլ Հարուսա թաղերը։ 
Պատուհաններէն հեշտաւէտ ու մարմնագեղ կիներ մեզ կը կան-
չէ ին աշխատելու համար, ճերմակ ու շքեղ տուներուն շուբք 
արեւը կը հիւսէր իր նախշուն գորգը* Սալայատակուած ու 
զով էին ներքին բակերը։ Պատերուն չւււ^ կարմրացայտ, 
արիւնաթաթախ վարգեր կային։ Ու ԲոԼոր միւս ծաղիկները կը 
յորդէին շռայլօրէն, իրենց արբեցուցիչ բուրումով օծելով մեզ։ 
Սալայատակները սակայն մերկ էին, ճերմակ, ողորկ։ Բակին 
մէՀտեդր գրեթէ միշտ խորունկ Հոր մը կ՚ըլլար, գուռը յաճախ 
խեղդուած գարնան բո դրոշներ ով։ Երր դէչերը կը մերձենար՝ 
բոլոր բակերը լուացուած կ՚րլյային ու փայլուն։ վերմակ 
լուսնկայ մը կը ծածանէր քաղաքին վրայ ու կապոյտին խորը 
երկչոտ աս տղեր կը ծլէին։ Ո*– աստիճանաբար շրքակայ տունե-
րէն կ՚ելլէին արեւելուհիներու գգուական,– շատ քաղցր ձայներ։ 

Երբեւիցէ պիտի կարենա*մ մոռնալ միթէ այդ աննկա-
րագրելիդ էն տրտում ու ողոքիչ երգերը,–սիրոյ մեղեդիներ՝ 
խեղդուկ, երկարաձիգ, անվերջանալի։ ԵւԱ հապիսփ, կ՚ըսէին 
երգերը, շատ սիրելիէ , Լոյսը աչքեր ուս–, քաղցր սիրական։ 

Աղախին մը ընթրիք կու տար մեղի ու մեզմէ է՛ն 
Համարձակը կը փորձէր անոր կուրծքերը գգուել։ Յետոյ 
կ իյնայինք վերստին փողոց՝ ոտաբոպիկ, գլխաբաց, յուսահատօ-
րէն սիրահար ու ցաւագին կերպով երջանիկ, այսուհանդերձ, 
միշտ անդարմանելիօրէն աղքատ։ Մեծերը կ ուղղուէին անիծեալ 
փողոցները, ուր գինով ղին ո սորն եր թրքերէն պագշոտ երգեր 
կը մռլաային, ուր աղուոր հր է ուհին եր կային, շփացած ու 
անգութ յոյն աղջիկներ, տխուր աչքերով ՀայուՀիներէ քանիօն 
փափկանկատ, նոյնիսկ այդ անորակելի արՀեստին մ Էի (է, 
Արեւելքի գիշերները• 

Երբեմն կը յանգգնէինք այցելել մւսհ մետ ական թաղերը, 
կը կենայինք արքայօրէն ճերմակ մզկիթներուն դիմաց ու ըս~ 
պասելով, որ անափ, խորունկ ու անէական գիշերուան ծո-
ցէն բարձրանայ մուէզղինին տոչորուն ձայնը, քաղցր Հագա-
դումն եր ով ու ցայգային խաղաղութենէն առաք վերքին ան դամ-
ւան մը Համար ելլէ աւանդական աղաղակը,– Ա լ լ ա հ էքԱ|էք1"« 

քք, այդ դալն ու միալար մեղեդին, այգ արեւելեան ծորուն 
երգը, որ կը Հոսէր փողոցներն ի վար,– ԱլչաՀ էքպէր– 

• 
Անգամ մը երիտասարդ օաար աղջիկ մը կը դան դա՜ 

աէր Հաճոյակատար ու փորձառու ձեռքեր է, որ շարժանկարի 

ժ ւցւէւտ6ժ Եգ 
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մթին սրահներու մէք կր ջանային հպի լ մարմնին, Ըսի իրեն, 
թէ Հարկ է լոկ Հաչտութեամբ գթալ այգ ձեռքերուն վրայ։ 

Անտարակոյս, ըսի, նման արարքները տգեղ են ու գը֊ 
ո֊եհիկ։ Հարկ է երեւակայել սակայն ղրկուած մարգոց մթին 
ներքին աշխարՀը։ Ահա տգեղ ու թչուառ, բանուոր մրւ 
Երեւակայել էր գերութիւնը գործատան մէջ, իր թչուառութիւնը 
տունէն ներսւ Յաճախ խոնջ ու տգեղ կին մը, գէչ Հագուած, 
գէչ սնած մանուկներ, ինչպես այս մարգը կրնայ կտրել 
քաղաքը առանց ցանկալու հեշտագրգիռ, ու գեղանի կիները, 
որ կ՛անցնին ցանկայարոյց չար ժումն եր ով–. կ՚ուղէի մեղմօ-
րէն երգել այս առանց սիրոյ մարգոց եղկելի կեանքը. 

ո ՜ , Գնացէք քիչ մը, 
Դթսւցէք այս սւոանց սիրոյ մսւրդոց վրայ— 
Ձախաւերներուն վրայ եւ անոնց որ ամօթապարտ են, 
Երկչոտ ներուն վրայ.– 
Անոնց որ շատ տգեղ են, 
Աղքատ են ու սսսսնց հրւսպոյրի. 
Դլացէք քի՛չ մը ծերերան վրայ.– 
Այս բոլոր մւսրղիկը երբեւիցէ 
Պիտի ստանա՜ն միթէ իրենց սիրոյ բաժինը։ 

Պատերազմի առաջին տարին էր՛. Մօրս Հետ կ անցնէինք 
Հրապարակէ մը։ Հակառակ իր առաջին երիտասարդութիւնը 
կորսնցուցած ըլլալուն* գեռ գեղանի էր ու խռովիչ։ Անցորդները 
ամչնալով կը դիտէին զայն՛. Երբեք պիտի չկարենամ մոռնալ 
այդ օրը զգացած նեղութիւնս։ Այլ երբ կը ջանամ տարրալուծել 
այգ ան որ ոչ զգացումը կը Հանգիպիմ եկեղեցիին չարաղէտ 
ազդեցութեանտ կրօնական բարոյականը դարեր չարունակ մեզի, 
սորվեցուցած է արհամարհել մարմնական Հաճոյքը\ Ցայսօր այս 
խնդիրն եր ուն չուրջ կը խօսինք ամօթապարտ վերապահութեամբ 
մը* Մարմնի գեղեցկութիւնը սակայն երբեմն անհաւասարեչի 
է, քաղցր է ու Հրաչալի։ Հին աստուածները աւելի մարդկային 
էին, քանի որ կը մարմնաւորէին զայնւ Եկեղեցին է% որ կը 
չարունակէ ներկայիս եւս մեզի ներշնչել մեր սեփական 
մարմնին ամօթըւ Մինչդեռ իրական գեղեցկութիւնը միչտ 
բարոյական էէ 

Եթէ չեմ սխալիր, Հազիւ ութ տարիներէ ի վեր է, որ 
սկսած եմ լրջօրէն կեանքս քննել ու կերպով մը ինքզնիքիս 
Հաչիւ տար Մինչ այդ, ապրած եմ եթէ ոչ զուարթ 
անհոգութեամբ մը, այլ գէթ անհաշիւ չոայլութեամբւ Ու թերն 
ու դէմը կչռելէ յետոյ գժուար է ըսել, թէ ապրելու որ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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եղանակը աւելի Հաճելի է։ 
կեանքիս ամէնօրեայ գէսԼքերը զննելու, կարեւոր կամ 

սովորական արարքներս հակակշո֊ելու այս միտումը զիս 
անտարակոյս առաջնորդած է ծածուկ դառնութեան մը։ 
Պաղարիւնութեամր ու անաչաո.ութեամբ դիտելով կեանքս, 
ստիպուած եմ Հաստատել, թէ տեսականօրէն գաղափարական 
ու բարոյական անձ մը րլլա§ով Հանդերձ, անընդՀատ բիրտ 
իրականութեան դիմաց տկարութիւններ ու վրիպումներ ի յայտ 
բերած եմ։ Ու փաստ օրէն Հակառակ բազմաթիւ փորձերու 
ինքզինքս մերկացնելու, բանաձեւելու ճշգրիտ էութիւնս ոչ 
մէկ օրագրի ու ո՛չ մէկ գրական ԷՀի մէջ քաջութիւնը ունեցած 
եմ ինձ վերաբերեալ ճշմարտութիւնը լիովին գրի առնելու։ 
Հետեւանքը այն եղած է, որ արեանս մէջ բազմաթիւ թոյն եր 
կրած եմ ու իւղճի խայթը մնայուն ընկերս եղած է։ 

Հիմնական տարբերութիւն մը ունիմ սակայն շուրջս 
ապրող կամ իւլրտող բազմաթիւ ուրիշներէ, որ իրենց կեանքի 
ըմբռնումն ու փիլիսոփայութիւնը կը պատշաճեցնեն իրենց ա– 
ռաւել կամ նուազ չափով այպանելի արարքներուն։ Երբեւիցէ 
գիտակցաբար չեմ ջանացած յանցաւոր արարքներս արդարացնել։ 
Ներքնապէս տառապելով Հանդերձ՝ միշա ուղղամտութիւնը 
ունեցած եմ խոնարհելու իրողութեան առջեւ է 

Յատկանշական ուրիշ պարագայ մը եւս կայ կեանքիս 
մէջ, որուն Համար գուցէ իրաւունք ունիմ քիչ մը Հպարտ 
րլլա/ու։ Երբեք գաղափարազուրկ մէկը չեմ եղած։ Գեո. շատ 
երիտասարդ զգացած եմ, թէ տառապագին ճիգով մըն է, որ 
մարդ կրնայ իր կեանքը աոյօրեայի ցեխէն ու ընթացիկ 
վատութիւններէն փրկել։ Միշա ջանացած եմ կեանքս մօտեցնել 
գաղափարական տիպարի մը։ կանուխէն զգացած եմ, թէ բոլոր 
Հաճոյքներէն ու ք եսական գոհացումներէն անդին կայ 
գաղափարներու գեղեցկութիւնը։ Մէկ խօսքով՝ կեանքը չեմ 
ըմբռնած առանց առաքելութեան, առանց գաղափարական կբքէ՝ 

էն սկիզբը գրականութիւնն է, որ զիս առինքնած է ու 
աւելի յետոյ Հանրային կեանքը։ Օամենայնդէպս, միշա կրքով 
սիրած եմ աշխարհիկ ու սովորական նուաճումներէն աւելի՝ 
արուեստներն ու ազատագրութեան Համար մղուած պայքարը։ 
Այս բոլորը անհրաժեշտ կը Համարիմ ըսել, որովհետեւ, շատեր 
կան շուրջս, որ կը գոհանան բուսական կեանք մը ապրելով 
ու ամէնուրեք կը Հետապնդեն իրենց պղաիկ անձերուն պզաիկ 
շահերը։ 

Այժմ երբ հետզհետէ ժամը կը մերձենայ երիտասարդութիւնս 
հաշուեյարդարի ենթարկելու, հոգիս յաճախ կը վեր ադաոնայ 
անցելոյն ու իր հին յուզումներուն գորշ ու ոսկի 

ժ ւցւէւտ6ժ Եգ 
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յիչատակներուն մի քել նստած՝՝ ծեր կնոք մը պէս իր մանածը 
կը մանէ։ Ու զարմանա/ի դիւրութեամր մը Հին զուարթութիւներով 
կը Հրճուի ու Հին վչտերով կը մորմոքի Երբեմն ալ երկար 
ճամբորդութիւններ կ՚ընէ անցելոյն պարտէզներուն եւ 
բաւիղներուն մէք ու կը քան այ լուսաւորել իր կեանքը» 

Ցաճախ այս տարիներու ընթացքին՝ այն մարդը, որ ի 
վեր քո յ եղած եմ ու մանուկն ու պատանին, որ էի, զրոյցի 
կը բոն ուին իրարու Հետ, փակելով անցեալի օրերուն կծիկը, 
դարձնելով իր ժամանակին ահարկու անիւը։ Ու խորունկ, 
իրական ցաւերէն մէկը, որ այս մարդը կը զդայ այժմ,– 
անցելոյն մէք իր մօրը Հանդէպ գորովի, զգացման տկարութեան 
Հաստատումն է։ 

Երբեմն ժամերով կը խուզարկեմ անցեալը, կը պեղեմ 
օրերու փոշիին տակ ննքող դէպքերու դէզր մտաբերելու Համար 
քանի մը բացառիկ պարագաներ, երբ գորովալի ու ազնիւ եղած 
եմ մօրս Հանդէպ։ Այլ որքա՜ն յաճախ յիչողութիւնս կը Հանդիպի 
մօրս գորովի ապացոյցներուն։ 

Այսօր կը յիչեմ յուզիչ դրուագ մը։ Աքսորի աոաքին 
ամիսներն էին։ Արմատախիլ մեր չէն քաղաքէն՝ կը կտրէինք 
Փոքր Ասիան, մարդկային եղկելի բազմութիւններ իրենց 
զրկանքը, անօթութիւնն ու ահարկու ճակատագիրը կը տա-
նէին Հանգրուանէ- Հանգրուան. բծաւոր ժանտատենդն ու 
արիւնախառն փորՀարութիւնը, լոյսի ծագումէն մինչեւ գիշեր, 
Հազարաւոր մարմիններ կը տապալէին։ Հայրս դեռ ողք էր, 
բայց օրէ օր արագօրէն կը ծեր ա նար, կը փլէր» ՝Բ ունքեր ուն 
վրայ մաՀուան ձիւնը կար արդէն, ձեռքերը գունաթափ էին։ 

Ուլու-Գըշլայէն մարդկային խառնագնաց Հօտին հետ՝ 
բեռնատար կառաշարով մը պիտի երթայինք Պօզանթը։ Գէչ, 
կծու, դժոխային ցուրտ մը կ՚իիէր բարձրունքներ էն։ 
Կմախակերպ գաղթականներ խլացուցիչ խառնիճաղանճ մը կը 
յարուցանէին։ Ոստիկաններ գազանային բնազդներով կը 
դեգերէին ասգին-անգին։ վերքապէս տեղաւոր ուած էինք ու 
կառաչարը կը պատրաստուէր մեկնիչ, երբ Հայրս նկատեց, թէ 
մեր պայուսակներէն մէկն ու Հակ մը մոռցած էինք 
սալայատակին վրայ։ վայրկեան մը վարանելէ յետոյ յոգնած 
ձայնով մը ըսաւ• 

աՀքատ կ է ՚ , սա պայուսակը վեր նետէ... 
Արագութեամբ ի ի յ ու պայուսակը ձեոքս վերադարձայ, 

բայց կառաչարը կը չարժէր արդէն, Մայրս երկաթուղա-
կառքին գուռձէն անձկութեամբ կը կանչէր ղիս, բայց դիւրին 
չէր շարժման մէջ եղող կառաշարի մը վրայ բարձրանալ, 
ԱնՀանգիսա ու մաաՀոդ կը վաղէի կառախումբին Հեա, նոյն 
աաեն փորձելով պԱուիլ երկաթէ ձողի մը, Յաջողելու վրայ 
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էի, երբ ոստիկան մր կից մր տուաւ ուսիս ու պիս ձգեց գետինդ 
լսեցի մօրս ցաւագին աղաղակը։ Անօրինակ ուժով մր կը ցըն– 
ՏքէՐ շուրքինները ու կ ուզէր ցատկել գետին։ Այսուհանդերձ, 
կառախումբը սուրալով գնաց, գիս ձգելով գիչերուան գիրկը։ 

%ստած սալայատակին վբայ սրբեցի դէմքիս արիւնը, մինչ 
կառաշարը սուզուեցաւ լերան մը ետին, գիս ձգելով հոգ, օտար 
ու անհարազատ եր կրի մը մէք, ամայի կայարան մը։ Բարձրացայ 
ու զարմանալի պազարիւնութեամբ մը աէր եղայ մեր գոյքերուն 
ու գացի շէնքին մէկ անկիւնը կծկուեցայ։ Յուրտ, դաժան գիշեր 
մը դաշտանկարը կը եաեկէր։ կայարանի յոյն պաշաօնեայ մը, 
որ ականատես եղած էր գլխուս եկածին, քաջալերութեան քանի 
մը խօսքեր ըսաւ։ Յետոյ գէէերը յառաջացաւ ու ի վերջոյ 
քնացայ։ 

Հետեւեալ առաւօտ նոյն յոյնը արթնցուց զիս ու յայտնեց, 
թէ Պօզանթիի կայարանապետէն հրահանգ ունին զիս առածին 
շոգեմեքենային հետ ղրկելու։ Արդարեւ, յեամիքօրէին Պօզանթը 
էի արդէն, շնորհիւ Հայ պաշաօնեայի մը։ Երբ շոգեմեքե-
նայէն վար իք այ մէկէն մայրս նետուեցաւ վրաս ու կուրծքին 
վրայ սեղմեց ղիս։ Հայրս գունատ էր ու կը փորձէր ժպտի լ։ 
Երբեք բաո-երով կարելի չէ յա յան ել այգ րոպէին մօրս դէմքին 
զգեցած յուզիչ գեղեցկութիւնը։ Անոր արցունքի կաթիլները 
գէմքս թրքեցին ու Համբոյրները մէկէն սրբեցին յիչ"ղ"*–թե– 
նէս գիշերուան ամրողք անձկութիւնս։ 

վրան վերադարձանք* քո յրիկս խնդա ցուց զիս ու 
ամէն ինչ մոռցայ։ վասնզի խօլ ու ապիրատ էր 
պատանութիւնս» 

• 

Այս առաւօտ եւս արթնցայ տաժանելի տրամադրութեամբ 
մը ու միշա տկարյ իրաւ է, թէ կատարած աշխատանքս եւս 
անտանելի է, աարապարՀակ։ Այլ այս մնայուն վատա֊ 
ո-ողքութեան պատճառը Հարկ է այլուր որոնել, թէեւ անօգուտ 
է այդ որոնումը։ 

Կեա՛նք է միթէ ասիկա։ Երէկ գիչեր ժամը աասնու– 
կէսը կը Հնչէր ու դեռ. ոտքի վրայ էի, գլխաւոր ննքարանին 
մԷՆ– քանի որ օրը տապ ըԱալուն, օդը Հեղձուցիչ ըլլալուն, 
աղ աքը դիւրութեամր չեն կրնար քնանալ։ Ան կողն է անկողին 
կը փորձեն խօսակցիր Եթէ վայրկեան մը Հեռանամ, իսկ այս 
առաւօտ երեքուկէսին, զարթուցիչին խլացուցիչ աղմուկին Հետ, 
խշտիկէս ցատկեցի արթնցնելու Համար վարժապետանոցի 
թեկնածուները, որ ատենէ մը ի վեր մութնուլուսուն կ՝եԱեն 
աշխատելու Համար։ Անգամ մը արթննալէ վերք, առաուան 
անուշ քունի միքոցին, յետոյ կարելի* է միթէ ննքել։ կարծես 
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քունքերուս վրայէն է, որ կր քալէին չանորգիքը, լուացարան 
գացած ու վերադարձած ատենւ Յետոյ վեցին արթնցուր 
միւսները։ Գիտէ՛ այգ ինքնաշարժ խրտուիլակները* 

֊Ոտքի՛* սլատրաստւ Մէ՛կ չարքի վրայ... 
էօթուկէսին նախաճաշ, իրաւունք իսկ չունիմ բացարձակ 

լռութիւն պահանջելու ճաշարանին մէք, քանի որ խօսելու 
արտօնութիւն ունինւ Բայց աղմուկը Հարկ է որ մեղմ ու 
միօրինակ ըլլայ։ Եկուր ու այս Հարիւրէն աւելի տղաքը զըս– 
պէ, որ փսփսան միայն,– այս բանտարկուած աղոց մ էն պահան-
քէ, որ խօսակցութեան տենդին մէք իրենց ձայները 
չբարձրացնեն ։ 

Ի՜նչ շուները, ի՜նչ Համակրելիները կան, որոնց սակայն 
Հարկ է ցոյց տալ նոյն լեղի ու անՀամբոյր գէմքը, նոյն 
պաշտօնական ցրտութիւնը, նոյն դաժան դիմակը, իբր թէ 
ընդհանուր Հսկիչ, ոչ, գարշելի ոստիկան մըն եմ լոկ, որ 
անընդհատ պարտաւոր է գործադրել քաղքենի գիշերօթիկի մը 
ղղուելի օրէնքը։ Ես տասներկու տարեկանիս որբ մնացած 
մէկը, որ խո բա պէս գիտէ, թէ ինչ կը նշանակէ ղրկուած ըԱալ 
մայրական գորովէ, ես՝ որ եղերականօրէն կը զգամ, թէ ինչ 
ըսել է առտուն դժուարութեամբ արթնցող պատանիի մը մօր 
մը լուսաթաթախ գէմքին փոխարէն, ցոյց տալ ժանտարմայի 
դժպհի երես մը, ես՝ որ բանաստեղծ կարծած եմ ըլլալ կորուսեալ 
ժամերուս ու ջանացած ՛երգել մարգոց տառապանքը 
պարտաւոր եմ խիստ, անողոքելի ու դաժան ըլլալ մանուկներու 
ու պատանիներու Հետ, որ նոր 1լ արթննան ի կեանքէ Ու այս 
բոլորը պատառ մը Հացի Համարէ Ու այս բոլորը, որպէսզի 
ծեր, եսասէր ու լպիրչ անօրէն մը ապօրինի գումարներ շահի, 
ոսկի գիզէէ 

Տասնինը տարեկան ուշիմ տղայ մը կայ, բարեկիրթ ու 
ազնիւ, որ ամիսը անգամ մը տուն գտցած ատեն, չի սեղմեր 
ձեռքս, վասնզի կ՚ատէ զիս։ Ու տասնեակներ են այսպէս, որոնց 
ալքերուն խորը կը զգամ նոյն քէնն ու ոխը։ ինչու, որովհետեւ 
տնօրէնը զսպումի ու ներքին կարգապահութեան ամրող^ Հոգը 
ձգած է վրաս,֊օտարականին։ Ասիկա թոյլ կու տայ իրեն ձրիօ– 
րէն բարեՀաճ ըլլալ բոլորին Հանդէպ։ Մէկ խօսքով՝ մտրակը 
պարտաւոր եմ ես շաչեցնել, գէշ սնունդին տոթած դժգու-
հութիւնը զսպել, պատիժները գործադրել, Հարուածը ձեռքովս 
տալ,– բայց դրամը Հարկ է որ ինք շահի։ 

Դասախօս մը կ՚ըսէր անցեալ օր, թէ իր դիացած 
արհեստներէն յետին ն է ասիկա. Ու կը զարմանար նաեւ, թէ 
ինչպէ՞ս կրնայի խաղաղ ու Հաշտ ապրիլ տնօրէնին ու անոր 
ընտանիքին Հետ: /7՜, եթէ միայն կարենայի երկրագործական 
պարզ բանուոր մը ըլլալ, եթէ միայն առավ ըԱայխ 
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Ընկերներէս ու ծանօթներէս ոչ ոք դիտէ, թէ որքս/ն 
վաաառողք եմ։ ՄաՀր միայն քաղցր է այժմ՝ ինձ նման 
մէկուն Համար, քանի որ ողՀ էութիւնս կը մերժէ 
ինքնուրացումը, ու ապագան ասելի քան մռայլ է։ Խաղա-
ղութեան ո՛չ մէկ Հեռանկար կայ ու Հոգիս կեանքին ամէնօրեայ 
նուասաութիւնը ամէն օր աւելի ուժգնութեամր կը մերժէ։ 

• 

խան դավա ռոսթիսնս Հանգչած ըլլալուն Համար չէ, որ 
Հոգիս ծարաւի է խաղաղութեանայլ որովՀետեւ մարմինս 
կարօտ է քիչ մը ապահովութեան, քիչ մը Հանգստութեան ու 
գորովալի խնամքի։ 

Աստծոյ անտէր թռչունները կտուրի մը տակ րոյն մը 
ունին, կրիան ունի իր պատեանը։ Դատարկապորտը կրնայ 
Հիւանդանոց ու ապաստանարան եւ ծերը անկելանոց երթալ։ 
Մինչ ես Հարկ եղածին չափ թշուառ, իսկ չեմ մարգոց յետին 
գութին արժանի ըլլալու Համար։ եր կրի վրավ մը չունիմ, 

ոչ ալ գրպանս գրամ։ Երկու պայուսակ ունիմ, լեցուն մաշած 
իրերով, Հին Հա գուսան եր ով՝ որոնցմէ մարդ կ1 ամչնա յ , 
ձեռագիրն եր ով որ ոչնչի կը ծառայեն։ Եթէ Արեւելքի մէք 
ԸԱայինք՝ գուցէ կարելի էր Հաշտուիլ այս ճակատագրին Հետ,~ 
այլ Հոս Արեւելք չէ։ 

Կը յիշեմ նախանցեալ տարուան Տուլիս տասնչորսը։ Երեք 
օրերէ ի վեր բառին բացարձակ աո.ումով անօթի էի, կա որ 
մը չոր Հաց իսկ բերանս գրած Հր/քա/ով։ Ու ամիսներէ ի վեր 
սնունդի սակաւութենէ կը տառապէի։ Աղտոտ ստակի կա որ 
մ՛իսկ չունէի՝ Հացիկ մը գնելու Համար։ Առանձին կը դեգե-
րէի փողոցներուն մէք. մինչ շուրքս ամէնուրեք Հազարաւոր 
աղջիկներ ու աղաք կը պար էին։ Եթէ չեմ սխալիր քէէ Հ^աոյ 
Հանդիպեցայ երիտասարդ գրագէտ ընկեր ոք մը, որուն Հետ 
երկար օրէն վիճեցանք ազգային խնդիրներու չուրի Երթ 
բաժնուեցայ քալելու ուժ չունէի։ Նստարանի մը վրայ յամեցայ 
ու դիտեցի ամրան լուսնկան, զղջալով որ քիչ մը դրամ փոխ 
չուզեցի այդ աղէն, որ անտարակոյս իր առաքին Հանդիպած 
բարեկամին, բարեմտաբար գուցէ, պիտի ըսէր, թէ Ցուլի" 
տասնչորսի գիշերով անօթի կը դեգերէի փողոցները։ 

Ու մտածել, թէ գաղութներ ու մէք, ասդին-անդին, 
երիտասարդներ կան, որ կը նախանձին մեղի, մեր Փարիզ 
ապրելուն Համար ։ 

Դամբարան մը միայն, կը Հծծէ վՀատ ձայն մը, վերջնական 
Հանգիստին Համար,. ահա՛ ինչ որ կարելի է յուսալ այլեւս։ 
Մերկ՝ կը նետեն քեզ մայր Հողին ծոցը։ Աղքատութեանդ 
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պատճա ռաւ չես աաասպիր ու Հակառակ վաղաՀաս ծերութեա՛նդ 
մարմինիդ սիրոյ խորունկ պապակը կը նուաղի։ Հոս կը ձգես 
մարդիկ)» ու իրերը, որոնց Հանդէպ ի զուր կործանարար 
սէր մը սնուցիր։ 

Դամբարան մը միայն, որեւէ տեղ, որեւէ երկնքի տակէ 

&ՐԲ ՔՒէ Հշ գուրդուրանքով կը մտածեմ մանկութեանս 
վբայ՝ կը զդամ Հաճ ե չի տրտմութիւն մըէ Հակառակ կանխաՀաս 
վշտեր ուն, որ կը պարուրէին կեանքս ու մեր տան ներքին 
ծանր մթնոլորտին, քաղցր ու անաղարտ ժամեր կային, կային 
անմոռանալի բերկրութիւններ։ 

կը բաւէր, որ Հօրս տրամադրութիւնը քիչ մը բարձր ըլլար, 
որպէսզի ող^է տունը խայտար։ Աշնան ու ձմրան դիչերները 
մանաւանդ ապակեպատ սենեակյլ կը զգենուր Հանդարտ 
լրբութիւն մը։ Աչքերս կը փակեմ ու աՀա սենեակին բոլոր 
իրերը կը վերադառնան իրենց նախկին կայքերուն է Եղբօրս ու 
իմ աշխատանքի սեղանը խորունկն Էր, գրեթէ պատին քով։ 
կապոյտ լամբար մը, կապոյտ լուսամփոփով, մեղմ լոյս մը 
կը Հեղուր մեր գրքերուն վրայ։ կարգապաՀութեամբ կ՚աշխա-
տէինք ու որովՀետեւ երկուքս ալ յաշող աշակերտներ էինք 
Հայրս Հազուադէպօրէն կը միքամտէբւ Ընկողմանած իր 
արեւելան խորունկ դիւանին վրայ, ակնոցները քթին՝ 
ընդՀանրապէս ընկղմած կրԱար որեւէ ընթերցման խորը։ 
Ընթրիքէն քիչ յետոյ՝ Հեշտին ու գիտուն Հաճոյքով մը սուրճը 
կը խմէր, միաժամանակ ծխելով նուրբ գլանիկ մըւ Ցետոյ աչքէ 
կ՛ անցընէր Տիրան Հեյիկեանի էՍապաՀ>ը եւ Քէչեանի 
*Բիւզանդիոն»ը։ Հոյրիկս ծունկերուն քով կը սլքաար ու 
մայրս՝ քաղցր կշտամբանքով մը կ ըսէր՛ 

-Աղջի՛կս, Հայրիկգ անհանգիստ մի՛ ըներ... 
Հայրս սակայն Հաճոյք կը զգար անընդհատ իր շուրջը 

գտներավ այգ ոսկեհեր ու վարդագոյն էակը։ Երբեմն զայն կը 
նստեցնէր ծունկերուն վրայ ու երկարօրէն կը շաղփաղփ էր 
Հետը։ Այժմ կը զարմանամ, թէ ի՛նչ կրնային խօսիլ գրեթէ 
ծեր մարդ մը ու Հինգ տարեկան աղքեակ մը։ 

Մայրս կը նստէր քիչ մը Հեռուն, ուրիշ բազմոցի մը վրայ, 
որ կ՚երկարէր մէկ պատէն միւսը, ձեռագործ մը ծունկերուն, 
սիրուն գլուխը կախած։ Յաճախ մեղմօրէն կեր գէր ու իր անուշ 
ձայնին մէջ բանտարկուած երիտասարդութիւնը կու լար։ 
Երգած երգերը եւս արտում էին յաճախ։ Անոր աղուոր 
աչքեր ուն խորը զսպուած արցունքի կայլակներ կը շողային։ 
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Արծաի՚կ, բազէ ՚ք Հայաստանի 
Ու արագիլք, ամրան հետ, 
Դուք հսկեցէք այս աշխարհին, 
ժառանգեցէ՛ք հայոց տան։ 

Մոխիրներու վըրայ նստէք, 
Աւերակներ շինէք յայն 
Ու ծիծառնիկ գսգ ու երթայի 
Մինչեւ հայոց գայ գարուն։ 

Երբ ձգելով ձեռագործը երգեհոնիկը կը դնէր ծունկերուն 
վրայ, ես ու եղբայրս կ՚ընդհատէինք մեր աշխատանքը, կը 
մօտենայինք իրեն ու ծալապատիկ կը նստէինք գետինը, գորգին 
վրայւ Հայրս կը զգա՞ր արդեօք այդ մտերմիկ ժամերուն մեղմ 
բանաստեղծութիւնը։ Անտարակոյս այո, քանի որ կ՚ընդհա– 
աէր ընթերցումը, գլանիկ մը կը վառէր ու կը չոյէր Մարիին 
ոսկեղէն վարսերըX 

Դուրսը ձիւնը կը շարունակէր տեղալ խոշոր փաթիլներով, 
ծ՛ածկելով ծառերը, ակօսները, ճամբաները։ &եաամնաց ագ-
ռաւներ կը կռնչէին ու պատուհաններուն վրայ գիշերը կը ըս– 
կըսէր հիւսել իր ժանեկազարդ դրասանգները։ 

- ւՀա՛, %ալւիկ,~~ կը լսուէր հօրս հանդիսաւոր ձայնը ու 
մայրս անմիքապէս կը դադրեցնէր նուագը։ Երբեք չէ պատահած, 
որ հօրս ձայնին մէք գորովի ու սիրոյ շեշտ մը զգամ՝ երբ 
կը խօսէր մօրս։ Այսուհանդերձ, վստահ եմ, թէ շատ կը սի-
րէր զայն,– իր երիտասարդ ու սիրուն կինը* Այձ՜մ գիտեմ 
նաեւ, թէ կարի նախանձոտ էր։ կը նախանձէր նոյնիսկ իր 
քեն եկա լներ էն,- գէթ այգ է տպաւորութիւնս, երբ կը քանամ 
վերյիշել անցեալը։ Ու ինչպէ՜ս կրնար չսիրել զայն, այդ 
տաքարիւն ու միեւնոյն ատեն շատ լուրք երիտասարդ կինը, 
որ ամբողջովին խնամք էր ու գուրգուրանք՝ իր զաւակներուն 
համար, որ անձնուրաց էր ու բա բա խո »ն զգայնութեամբ։ 
Անշուշտ, ուրիշներու պէս, երբեմն կը գժգոՀէր, երբեմն 
դառնութեան բաո.եր կը վառէին շրթներուն վրայ,– այլ իր 
ամուսինին ոլ զաւակներուն մաղին թելը, վստահ եմ, չէր 
փոխեր տիեզերքի բոլոր հաճոյքներուն հետ։ 

Մահուան մահճին վրայ, վերքին ժամուն իսկ, հոգիս պիաի 
շարունակէ յիշել զայն, իր անփոխարինելի մայրութեամբը, իր 
աղուոբ ալքերովը, ուր կեանքի տրտմութիւնը ճանչցայ շատ 
մանուկ, իր բարի ձեռքերովը որ գիտէին մեր մանկութիւնը 
սիրով խնամեր Որեւէ ճակատագիր կրնա՛՛յ միթէ աւելի ապե-
րախտ ըլլար կորսնցնել միաժամանակ է՛ն սիրական էակները, 
որ կրնան գոյութիւն ունենալ, ղրկուիլ հայրենիքէ, կայքէ, 
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ուսումէ» Տասներկու տարեկան մանուկ՝ բախիլ կեանքին ,-առ 
անձին, որբ, անոք, կեր դաոնալ Համայնակուլ ու թշնամի 
քաղաքինէ 

Եչ մէկ յաղթանակ, ո՛չ մէկ փառք, ո՛չ մէկ երջանկութիւն 
կրնան ջնջել կեանքիս այս խորին տրտմութիւնը» Բոլոր 
վէրքերը կրնան սպի կապել, բայց այս մէկը պիտի շարունակէ 
կոտտալ, մինչեւ որ սիրտս դա դրի բաբախելէ։ 

Այն խոր Համոզումը ունիմ, թէ կը Հասկնաս այս 
անձկայրեաց Հոգիս։ Երկու ամիսներու ընթացքին, երբ կինս 
եղար ու քեզ տեսայ փափկանկատ ու Հեզ, անկեղծ ու նուրբէ 
Սիրեցի Հանդարտութիւնդ իսկական, որ կը խաղաղեցնէր 
մարմնիս խոովքը, սիրեցի սիրոյ տենդդ, որ ուժգին էր։ Սիրեցի 
յուղումդ շարժանկարի պաստառներու առջեւ։ Հայեացքդ կը 
թուէր քաղցր ու գորովալի։ Առաւօտ մը ինձ թուեցաւ, թէ 
վիրաւորեցի քեզ, վասնզի յաճախ բիրա եմ ու անմիջական, 
բայց մեղմօրէն սէրդ յայտնեցիր ինձ ու աչքերդ այնքան պարզ 

ու մաքուր էին, որ խորին անդորրութեամբ մը ննջեցի։ 

• 

՛Բանի մը տարիներէ ի վեր կեանքը կարծես անՀանգրուան 
ճամբայ մըն է։ ՈղՀ անձս կը սպասէ վախճանին։ կարծեմ թէ 
օր մը ստիպուած պիտի ըլլամ լրջօրէն պայքարիլ մտածելու 
այս եղանակին գէմ։ Ու յայնժամ կրնաս գուցէ օգնել ինձ։ 

Երէկ1 ամէնուրեք որոնեցի ներկայութիւնդ, Հոգւոյս խորն 
ու մարմնիս վրայ։ Ու ի վերջոյ եր կար օր էն գրեցի քեղի 
յուսալով վերագտնել ջերմութիւնդ։ Այս առաւօտ նամակ մը 
գտայ քեզմէ սեղանիս վրայ ու Հաճոյքէս գողդոջեցի,– վասնզի 
այժմ թանկագին է գորովդ։ 

Բարի՛ գիշեր,֊ կը Համբուրեմ քաղցր աչքերդ, ուր 
ակնարկդ յաճախ բառեր էդ աւ ելի ջերմ է ու ձեռքերդ, որ 
գիտցան շռայլ ու մայրական ըլլալ Հետս,– բարի՝ գիշեր։ 

• 

կրնամ խաղաղութեամբ ու Հանդարտ խղճով Հեռանալ այս 
երկրէն, քանի որ աւելի քան արդարութեամբ շահած եմ կրծած 
լեղի Հացս։ Ի՛նչ որ ստացած եմ կեանքէն՝ անտարակոյս աւելի 
Հարժեր, քան ինչ որ փոխարէն տուած եմ մարգոց,֊երիաա– 
սարդութիւնս։ Զրկանք, թշուառութիւն, անսուաղութիւն, 
անձուկ տարիներ։ Ուր ի չին գրքերն ու ուր ի չին Հին Հագուստ֊ 
ներըէ կը զարմանամ, թէ ինչպես հոգւոյս խորը բաւական 
եռանդ ու ուժ գտած եմ այս պայմաններուն մէջ, աշխատիլ 
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կարենալու. Համարէ Հոգիս տրտունք Էունի սակայն մարգոց 
կատարածիս Համարէ ժամանակը կրնայ մերժել ինձ ամէն տա-
զանգ, այլ ի՛նչ որ ինձ Հետ ապրողները չեն կրնար ժխտել 
անկեղծութիւնս է, կիրք" աշխատանքի մէք ՛ու աշխատանքս 
է։ Հազար ինը Հարիւր երեսունը վեցը կը գիմաւորեմ չուրք 
քսան Հատորներով։ Ի՛նչ անքուն գիշերներ ու ի՛նչ անձկութեան 
ժամեր արժած են ինձ այս ձեռագիրն երը, ուր մարդկային 
կեանք մը կը րաբախէ ծայրագոյն զգայնութեան մագիլներուն 
մէք, ուր մէկը գանգաղօրէն կը մեռնի, յուսալով վերստին ծնիլ 
ու վերստին բոդրոդջ/*ր 

Մայրս քանի մը երգեր ունէր, որ ցայժմ կը թրթռան 
յիշողութեանս ւ/^է Մենութեան ժամերուն, պարտէզին 
սարփինային տակ, ԳԼՈԼխը Հակած որեւէ տնական աշխատանքի 
վրայ մեղմօրէն, գանգաղօրէն կը մրմռար զանոնքէ Մանուկ 
ան ուղղելի օր Էն՝ յայնժամ չէի զգար անոնց քաղցրութիւնը։ իր 
մաՀէն տարիներ յետոյ միայն սկսայ վերյիշել շատ անկատար 
կերպով ու երբեմն երգեր Գրական էքի մը մէք քանի մը տող 
յիշատակած ըլլալով՝ ընկեր ոք մը կինը բարի եղած էր ինձ ղրկել 
ամբողՀ երգը, որ քաղցրօրէն, Հաճելիօրէն մանկունակ է• 

Ա՜խ, ինչո՛՛ւ, ինչո՛ւ կու գայ պաղ ձիւնը, 
Նորէն ամիսներ պիտի մնանք տանը, 
Պիտի չտեսնենք կանաչ ծ աո, արօտ, 
Սիրուն ծաղիկին պիտ՛ մնանք կարօտ։ 

Ձիւնը, որ կու գսւյ երկինքէն ի վար, 
Իմացի՛ր, մեծ բախտ է մարդուս Ոամար, 
Վերմակի մը պէս կը ծածկէ գետին, 
Որ թարմ արմատը դիմանայ ցուրտին։ 

Ան հողին կու տայ հիւթ, պարարտութիւն, 
Դաշտին ու արտին մեծ առատութիւն, 
Մի՛ տրտնջար մարդ դան բնութենէն, 
Թէ՛ տաք ու թէ՛ ցուրտ մեզ միշտ օգուտ են։ 

Այսօր, յետմիիրէին յաքողեցայ արձակուրդ ստանալ ու 
մօտակայ քաղաք մը Հանրատուն գացի Կրնայի Հոս ալ կին 
մը գտնել, բայց կը թոլխ թէ դ ի ր ք ս չի ներեր։ ԳբացուՀի 
մը, առով, շէն ու շէկ ավիկ, գրեթէ Հասկցուց, թէ յօժարակամ 
էւ Այլ անմտութիւն կըԱայ նման արարքի մը պատճառաւ Հե~ 
ռացուիլ պաշտօնէ* իսկ նիւթական այժմու վիճակիս մէք, երբ 
պէաք ունիմ յետին գրամի կտորին, գէշ օրերու պարաքե֊ 
րէս ազատելու Համար ու նոյնիսկ դործի մը արձակուրդի 

ժ ւցւէւտ6ժ Եգ 
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ընթացքին, որ չեմ յաիղիր ճարել ու Հակառակ բազմաթիւ 
դիմումներուս, պէաք չէր անչուչտ, գումար մ՛իսկ 
յօժարէի յատկացնել նման Հաճոյքի մրէ Երթալէ աոաք եր կարօ– 
րէն մտածեցի այս մասին, բայց մարմինս պահանջ ունէր սիրոյ 
ու դիւրին Հաճոյքի։ Մարմինս պէտք ունէր ազատելու այս 
կուտակուած ու բարոյալքիչ թոյնէն։ 

Նկատած եմ, թէ ատենէ մը ի վեր, խորշանք չեմ զգար 
Հանրային աղջիկներէն։ Ուրիշ շատերու պէս, երկար տարիներ, 
սեռային Հաճոյքի գաղափարը միախառնուած տեսած ԸԱալով 
սիրոյ զգացումինկը զարմանամ, ^ ինչպես այժմ ծախու 
աղջիկ մը սկսած է գոհացնել զիս։ Պէաք է որ իրապէս ծերացած 
ըչչամ կարենալ Հրաժարելու Համար միւս կիներէն, որ 
մանաւանդ այս եղանակին իրապէս քաղցր ու Հրապուրիչ են։ 

Հաճելի անձկութեամբ մը մտայ Հանրատան գոձէն ներս 
ու ընդարձակ սրահին զովութիւնը տեսակ մը Հանգստութիւն 
պարգեւեց մարմնիս։ կաւատ ուհին շուայտ շարժումներով 
մօտեցաւ ինձ ու անօգուտ կերպով սիրալիր բառեր ըսաււ 
Յետոյ աղ2իկ մը եկաւ քովս աներես ու զուարթէ Միասին 
բարձրացանք երկրորդ յարկը ու արագութեամբ, աշխուժութեամբ 
ան իր պարտականութիւնը կատարեցէ 

Դուրսը փողոցին մէջ բարակ Հով մը կարէ Վհատութեամբ 
կը քալէի՝ երբ Հանդիպեցայ մեր փողոցէն աղջկան մը։ 
Հաճութեամբ, այլ երկիւղով ընդունեց ժպիտս ու քիչ յետոյ 
Համաձայնեցաւ Հետս սրճարան գար Բերնին վրայ պագի զինքը 
ու գարունը թուեցաւ ոսկե կարկաչ, լուսաթաթախէ Եր կար օ՛-
րէն շատախօսեցինք ու երբ մեկնումի ժամը հասաւ՝ 
ջերմութեամբ ձեռքս թօթուեց ու փոխարինեց Համբոյրս։ 

❁ 

Երկրին է՛ն Հին օրէնքներէն մէկը, ըստ իմաստուններուն, 
տառապանքն է,– քանի որ մեր մայրերը ցաւով կը յղանան 
մեզ։ Ի՛նչ որ ցաւագին փորձառութեամբ մը ուսայ, Հետեւեալն 
էէ քքչ ոք շուրջս կրցաւ խուսափիլ տառապելէէ Մասամբ կարելի 
էր ընտրել գուցէ մեր տառապելու եղանակը։ Այլ տեսայ, որ 
ներքին խաղաղութիւնն ու մտքի անդորրութիւնը երազներ են 
լոկ։ Մարդը որոտի գիշեր մըն է, ալեկոծութիւն մը։ Իր 
կորստեան դատապարտուած մարմնին վրայ՝ ան կը կրէ ով 
տիեզերքը, ներՀակ ու ողբերգականէ իրողութեան մէջ ի՛նչ որ 

կ՛որոնենք կամակորութեամբ հաւասարակշռութիւնն է մեր 

ներքին անձին ու արտաքին աշխարհին միքեւ։ Արդ, այս 
Հաւասարակշռութիւնը լոկ մօտաւոր, լոկ անկայուն կրնայ 
ըլլար Մեր արարքներն ու շարժումները, մեր փափաքներն ու 
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կրքերը մեզ Հրամայող ներհակ ուժերուն միքեւ,֊ գրեթէ միշտ 
ժամանակաւոր խզումներ ու տեղափոխութիւնն եր են յայտնա-
պէս* ինչո՞ւ, ուրեմն չյարիլ կեանքի ընդհանուր փիլիսոփայութեան 
մը, որ համապատասխանէ մեր խորունկ ներշնչումներուն, մեր 
խոյանքներունէ ինչո՛ւ չընդունիլ սիրոյ, լիութեան, լրացման 
բոլոր կարելիութիւնները, իրենց յարուցած Հմայաթափութեանց 
ու խռովքներուն հետ* 

• 

Մեղմօրէն, քաղցրօրէն կը տրանքաս* կարծելով, թէ յոգնած 
եմ քեզմէ ։ Այլ բ առերուդ տակ կը ծուարի նաեւ քո՛ւ 
յոգնութիւնդ։ Արդարեւ, սէրը տաժանելի նուաճում մըն է, 
քանի որ ամէն էակ ամէն օր կրնայ յոգնիլ ուրիչէ մը։ Ասիկա 
վտանգն է սիրոյ, որուն գէմ հարկ է կռուիլ։ Ամէն սէր 
յաղթանակ մըն է։ 

Երբեմն ինձ կը թուի, թէ սիրոյ բաո֊երուդ տենդը 
ծածկելու համար է հոգւոյգ անհանգստութիւնը։ Այսուհանդերձ, 
հաճելի է լսել զանոնք, վասնզի այժմ գուն եւս սիրելի ես 
ինձ։ Ու ի՛նչ որ կը քանամ արտայայտել պարզ նախադասութեամբ 
մը իրողութեան մէք խուրձ մըն է խուսափուկ զգայնութիւններուէ 

յուղումներ ու, ներհակ զգացումներու։ %ուրբ կամ սաստիկ 
հաճոյքներու խուրձ մը, որ քեզմէ կու գայ։ էթրթներս այժմ 
հաճոյքով կը յիչեն բերնիդ տրտում յիչաաակը, աչքերս սիրով 
կը պահեն անհամար ու ընտանի շարժումներուդ տպաւորութիւնը։ 
ձայնիդ շեշտն ու խորունկ մեղմութիւնը կը յապաղի վրաս։ 
նամակներդ այժմ ողք մարմնովս կը կարդամ։ Կը վիէեմ 
քալուածքդ փողոցին մէք՝ հանդարտ ու մեղմ։ կարելիէ Է միթէ 
այս բոլորը տարրալուծել, բաժնել իրարմէ՝ կարենալ 
սահմանելու համար։ 

• 

Առօրեայ շատախօսութիւնները մեզ կը մղեն լ ե զ ո ւ ական 
ծայրայեղ ազատութեան մը, որ ծուլութիւն է յաճախ։ Սկսած 
եմ խորշիլ այլեւս արագ պնդումներէն, դատումներէն* որ 
հապճեպ են, յանգգնութենէն՝ որ անհաշիւ է։ Ու եթէ աւելի 
ազատութեամբ չեմ շարժեր գրիչս, որովհետեւ չեմ ուզեր ձրիօ– 
րէն պնդել։ 

Փափկանկատ գորովով մը, խոնարհութեամբ մը կը 
զգուշացնես զիԱ) ընդունելով հանդերձ, թէ կրնամ ուրիշ կնոՀ 
մը մօտ ըլլալ, ի՛նչ որ ամէն գնով կը ցանկաս պահպանել, 
այս գժուաբաւ շահ ուած բարեկամութիւնն է։ Այլ կրնա՞նք մի-
թէ երկու անկախ մասերու բաժնուիլ երկու տարբեր էակներու 
բաշխուելու համար, Եթէ բաժնեմ ուրիշ աղջկան մը անկողինը 

ժ ւցւէւտ6ժ Եգ 
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չեմ կարծեր, որ յետոյ նոյն ամբովութեամբ կրնամ քեղի վերա-
դառնար Սեռային Հաճոյքը յաճախ զօրութեամբ կր յա մ են այ 
մեր մարմիններով խորըւ Այժմ քեզ սիրով կր սիրեմ ու այլա– 
պէս չեմ կրնար սիրել քեզ։ 

Սիրոյ յա1ոՐԴոՂ ու զայն Հաշուեյարդաբի ենթարկող 
ցուրտ բարեկամութիւնը ծերութիւն է միայնուրիշ ոչի՛նչ։ 

Գուցէ օր մը տղա քներ ու աղջիկներ ապրին երկրի վրայ, 
որ կարենան կցուիլ իրարու պարզապէս, մեքենաբարինչ– 
պէս մարդ բաղնիք 1լ երթայ։ Այլ ինձ կը թուխ թէ դեռ. 
պատրաստ չենք նման ազատութիւն մը ընդունելու Համար։ 
երթ իրական գորով չունի մարդ, Հոգւոյն խորը, Է՛ն գեղեցիկ 
կնոք Հետ իսկ այդ արարքը կը դառնայ գռեՀիկ ու Հասարակ։ 
Լոկ ծերերն են, տգեղները, Հիւանդները, որ կրնան նման ան-
կում մը ընդունիր Այլ ծերերն իսկ ողբերգական յամառու– 
թեամբ մը սէրը կ՝որոնեն - յուսաՀատօրէն կը քան ան գնել 
զայն։ 

• 

Որոնեցի ողք կեանքիս ընթացքին, ինչպէս բարձրասլաց 
ծառերը կ*որոնեն Լոյսը արքայականՀոգւոյս կերակուրը 
երկրի ճամրաներուն վրայ, այլ կեանքը ժլատ էր ու ոչինչ 
պարգեւեց ինձ առանց փոխարինութեան։ Օրեր կային, երբ 
ցաւագին ճիգով մը մարմինս կը պրկուէր՝ ի խնդիր խորին 
Հրճուանքներու • լոկ յուսահատութեան Հողմը սակայն կը 
պագնէր գէմքս — վասնզի անխառն ու մաքուր ոչինչ կար 
երկրի վրայ։ Պաուղներու պէս մսեղ, որ կը փտին ներսէն,– 
ամէն Հաճոյք կը կրէր իր ներքին ուտիճը։ Ամէն ճիգի կընկե-
րանար բաբոյալքիչ սպառումը ու ամէն խանդավառութեան 
տարակոյսն ու կասկածը, որ ցեցերու պէս կը կրծէին Հոգւոյս 
ներքին գեղեցկութիւնը։ 

Այսպէս եղաւ կեանքը ինձ Համար։ Անկասկած կը զգայի, 
բազմաթիւ ուրիշներու պէս, թէ կեանքին օրէնքը ուրախութիւնն 
է։ Սասնաւոր իմաստութեան Հարկ չկար ըմբռնելու Համար, 
թէ այս Հրաշալի մեքենան, որ մեր մարմինն է, կը ժանգոտի 
տխրութենէն։ Ծաղիկները իրենց սարսռուն բաժակները կ՚եր-
կարեն լոյսի գինիին, արտոյտները զուարթ սլաքներու պէս 
կը խրին կապոյտին ծոցը, Հորթերը իրենց աղուոր դունչերը 
կը տնկեն՝ խմելու Համար այգուն Հովը։ Ով երկիրը կը դողայ 
Հրճուանքով։ Մեր մարմինները եւս իրենց յետին ծակոտիկներով 
կ՝ աղերսեն առաւօտն ու գարունը։ 

Ոչի՛նչ մեր վրայ Հաճութեամբ կ՚ընծայուի տխրութեան։ 
Մեր մարմիններուն բնական օրէնքը աճումն է, ազատութիւնն 
ու առողք սլացքը։ իմ բաժինս սակայն բարոյական կալանքը 
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եղաւ, սակաւ, սնունդն ու վաղիւ՝ ծեր փորձառութիւնը* կը 
զգայի, թէ գէմքս անապական ծարաւով մըն է, որ 1լընդունի 
լոյսին ոսկի ալիւրը,– այլ թունաւորումը ներքին էր ու ոչ 
մէկ առաւօտ ընդունակ էր լուսաւորել մթին էութիւնսւ Գիշերը 
կը կրէի վրաս, ինչպէս անբուժելի Հիւանդը մահը կը կրէ։ 
Երբեմն Հմայաթափ ժպտով մը կը Հեգնէի այս ծննդական 
տխրութիւնը, այլ ո՛չ մէկ Հեգնութիւն կրնար խափանել չարիքը, 
որ կ՚եԱէր տարերային ուժի մը պէս ու կը ծածկէր մառախուղի 
լայն խաւերով Հոգւոյս երկինքը։ 

ինքս ինձ 1էԸսէէձ թէ ժամանակները գէչ են 
երիտասարդութեան Համար, կ՚ըսէի, թէ կեանքը պայքար է այժմ 
ու շնորՀիւ մեր մղած կռիւին, օր մը, ան պիտի ր/լայ քաղցր 
ու գարնանային։ Այլ առանց յաղթանակի ամէն պայքար կը 
քլատէր մեզ։ Ոչինչ կ արդարացնէր մեր զրկանքը, որ տաժանելի 
էր։ Ող% էութեամբ կը պրկուէինք, արժանի ըլլալու Համար 
չէն երիտասարդութեամբ մը, մարդու մեր բարձր առաքելու-
թե ան,–֊– այլ տրտմութիւնը, Հողակպիկ ու մածուցիկ, կը պցր– 
ւէր մեր սրունքներուն, արգիլելով մեր երթը։ Առաւօտներ կա-
յին, երբ մեր մարմինները կը թրթռային ծնծղաներու պէս, 
այնքան զուարթ կը թո ւէր երկիրը,– այլ անցեալը կը փը֊ 
լէբ վրանիս։ Դանդաչելէն կ երթայինք ու մեր պատրանաթափ 
Հոգիներուն խորը մանկութիւնը կ արտասուէր։ ժամեր կային, 
երբ կարելի չէր որեւէ գաղափարի ապաւինիլ։ Ցոռետեսութեան 
չարաշուք ուրականը կը սարսէր մեզ, ինչպէս խարխուլ տուները 
Կը ցնցուին փոթորիկէն։ 

Այգ պաՀերուն էր ահաւասիկ, որ կը նստէի սեղանի մը 
առք եւ, բոլորովին առանձին, եր կրի չարաշուք ուժերուն գէմ 
ու գրի կ առնէի այս ՛քրոնիկոն քնարականը։ Ուրիչ "է 
մէկ լոյս կը ցոլար վրաս բացի բանաստեղծութեան անկորնչելի 
ն շուլում էն ւ Պատանք մը կայ, կ՚ըսէի ինքս ինձ, որուն 
մէք կարելի է ծրարել խոնք ու վաստակաբեկ մարմինդ, ատիկա 
քնարերգութեան դրօշակն է։ Ուրեմն յառաք ացի՛ր այս 
պանդխտութեան փապարներէն, զայն կրելով ուսիդ վրայ, 
ինչպէս սրբազան պատերազմի գացող զին ոլորները կը կրեն 
իրենց դրօշակը։ 

Ռուան, 2 8 Դեկտեմբեր 1935 
(Շար. 4 եւ վերջ) Վ Ա Զ Դ Է Ն Շ Ո Ի Շ Ա Ն Ե Ա Ն 
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« Դ Ա Մ Բ Ա Ր Ա Ն Մ Ը Մ Ի Ա Յ Ն » 

Կանխող էջերուն ընթերցող կարդաց հարկաւ շաշանեանական սրտա-
ճմլիկ բաղձանքը՝ : . 
«Դամբարան մը միայն, որեւէ տեղ, որեւէ երկինքի տակ»։ 
Երկրի վրայ շօշափելի հարստութիւներէ բոլորովին զարկ ու սեփական 

որեւէ կայքի մասին երբեւիցէ չմտածած տարաբախտ գրագէտը մահտան նա-
խօրեակին ունեցաւ երկու զօրեղ բաղձանք,–մտքի իր վաստակին համար ու-
նենալ վսաահեւի անկիւն մը, ա վաստակաբեկ մարմինին՝ «Դամբարան մը 
միայն, որեւէ տեղ, որեւէ երկինքի տակ»։ ։ 

Իբրեւ վստահելի վայր՝ վիեննայի Ախիթարեան հայրերու վանքին 
, յւսնձնեց գրական ժառանգութիւնը, որուն աոիթով իր կամքը փակատւսր 

^ չափով մը չյարգուեցաւ թէեւ, այնուամենայնիվ հոն պահ դրուած վաստակը 
մնաց անաղարտ, ա ձեոքէ ձեոք անցնելէ ու տեղէ տեղ փոխւսդրաելէ ետք, 
կարեւոր մէկ մասով յանձնաեցսււ իր սեփականատիրոջ, հայ ընթերցողին; 

ք Տարրեր եղաւ սակայն Շաշանեանի երկրորդ բաղձանքին բախտը։ 
Դամբարան չունեցաւ։ 

• Ու հիմա համարձակօրէն կրնանք ըսել հիմնական ա՛յն պատճաոով, որ 
գերեզման չունեցաւ, ու գերեզման չունեցաւ քիչերուն միայն ծանօթ պայմաններու 

տակ մարմինը նետուած ԸԱալով հասարակաց փոսին մէջ։ 
Անապատներուն մէջ «անյայտ, անդամբսւն» կորած հայր, մայր, եդբայր 

ու քոյր ունեցած ցաւակոծ Շուշանեանը ճակատագրուած էր ուրեմն ունենալ 
իր հարազատ ներան յար եւ նման վախճան մը, կորսոփլ անյայտ ու 

: անդամբան, այն տարբերութեամբ միայն, որ մինչ հարազատները թուրք 
դահիճներուն կրունկին տակ լուծուեցան անապատի աւագներուն մէջ, ինք 
խաոնուեցսււ Փարիզի փոշիներուն՝ իրեն բարեկամ ձեւացած անհոգի դպիրներուն 

՚ անտարբերութեան հետեւանքով, Չորմիսեան կոչուածին ու մահուան օրը իր 
մարմինին տէր կանգնելու փութացած չըըափք միւս պատեհապաշտներուն 
լուո մեղսակ ցաթեամբ։ 

I Հայ գրականութեան աոջեւ՝ հայ մարդուն սրտին բազմաթիւ վէրքեր 
: բացուած են, առաւելագոյն չափով մը մե՛ր դարուն, թարք եաթաղանով փոր– 
յ ած վէրքեր ա համայնավար «արեգնացեալ կացին»ով բացուած ուրիշներ, 

զորս կը յիշենք միշտ, կը համարենք թշնամիի գործ, կ՚ընդվզինք, կը հայհո-
յենք, սակայն կ՛ըմբռնենք ի վերջոյ, բայց ո՛չ մէկ հայ կրցած է ցարդ ըմբըո– 

" նել եւ կրնսգ օր մը մտքին մէջ տեղաւորկ բարեկամութիւն խաղացող վերո– 
յիշեալ արարածներան բացած շաշանեանական վէրքին պատճառները, լու– 

I սապսակ գրագէտին ոսկերոտիքին տէր չկանգնելու փաստը, այն ալ քանի մը 
ֆրանք չտրամադրելու գձո՛ւձ հաշիւներով, այն ալ էասո՜յ քաղաքին մէջ։ 

Վազգէն Շաշանեան անպայման յուշարձան կ՚ունենայ օր մը, Փարիզի 
երկինքին ներքեւ կամ Լուսաարչի Աստղին տակ, բայց դամբարան՝ երբեք, 

• պարագայ մը, որ իբրեւ անջնջելի պատիժ ընդմիշտ պիտի յիշոփ ու կապոփ 
իր կարծեցեալ բարեկամներուն տժգոյն անուններուն։ 
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Փ. ՃԵՐԱՆԵԱՆ 

Բ Ա Ց Ա Գ Ա Ն Չ Ո Ի Թ Ի Ի Ն Ն Ե Ր 

Աքաղաղնե՛ր* 

մութ երազներու ընդմէջէն ձայնող՝ 
բսւցագանչութիւննե՜ր պայծառ.. 

Մահացող աստղի հայեացքին պւսրզած, 
ճակտիս ծանրացող կնճիռն ւսնընթեո, 
սպիտակ վարդի ամայքներուն մէջ ուրուագծեցէք 
դողացող շուրթի համբոյրն անստուեր։ 

Չէ՛* որ աոսսօտը, 
սաստածներու շուրթերէն մեկնած՝ 
նսփւարձագանգն է աոաջին համբոյրին։ 

Րոպէ մը՝ 

երբ գոյները խարտիշագեղ կը ծփան 
մեր սւչքերու տեսադաշտին. 

Երբ անձրեփ աոաջին կաթիլին տակ, 
հոդին բոյրը 
մեր ոունգերուն կը թելադրէ ա՛յն՝ 
որ մեր լեզուները կարող չեն բացայայտել, 

Երբ փողոցի անկիւնադարձին, 
անյայտացող աղջկան ուսերէն 
սահող շալը 
ինծի կը յայտ նէ, 

Թէ պատուհանիս փեղկերէն անդին 
կերասենի մը 
ծաղկած է.*. 

Աքաղաղնե՛ր, 
մութ երազներու ընդմէջէն ձայնող՝ 
բացագանչութիւներ պայծառ.. 
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* 
* « 

Ծիծաղի մը 
սւոթած արձագանգէն աոաջ՝ 
օրն հեռացաւ, 
դիմաստուերիդ 
մաթ ժամերու ընթերցուած այդ գիրքը՝ 
ափերուս մէջ պահելու։ 

Ուշ մնացած ժամւսցոյցիս սլաքին հետ 
երեկոն կանգ կ՚առնէր, 
բաոերուդ մշուշին մէջ՝ 
արտաշնչելու բոյրը ծաղկող նարնջենիներու։ 

0 ՜ , այն ատեն, 
կը փորձէի գծագրել 
գունաւոր կաթիլները 
այտերուդ վրայ կաթկթող ւսնձոեփն։ 

Անարձագանգ զանգի ուրուագի՜ծն արդեօք, 
թէ շնչահատ մոմերու պարը վերջին, 
հայեացքիդ մէջ չարտաբերուած եղանակ մը կը յուշէր... 

–Գիշե՜ր, գիշե՜ր, 
զիս մի՛ ընկճեր 
ծւսխաող տան մը տխրութեամբ... 

Իրիկնայոյզ լիճերու մէջ շօշափաած 
ծաոերը 
կիսամերկ ասերէդ սահող 
շալի մը մթութեամբ կ՚անհետանային... 

* 

* * 

Զիթենեաց մեղապարտ լոութեամբ, 
երբ կը շօ շափեմ 
անխզելի շաւիղները քայլերուդ, 

4600 տարիներու ճանապարհը 
զիս կը տանի Նեղոս գետի ափերով, 
տագնապահար բաոերս՝ 
օղակելու զմոսաած ունկերուդ... 
ժամանակի 
բազմամղոն հեոաներէն, 
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զարկերակի անհամաչափ տրոփիւններ՝ 
ինծի կու գան չայտնելու, 

Թէ նախաստեղծ սաստուածներու ծիծաղէն, . 
մինչեւ ամայքն անմարդաձայն, 
սրտէ դատարկ սա՛ տուներու դառներուն՝ 
քեզ փնտոող դիմաստուերը 
իմն է դարձեալ... 

Սիրելիս, 
ես ո՛՛ր օրերու աղերսաձայն րարբաոով՝ 
նշանագրեր կը վերծանեմ 
աստաածներու զմռսուած ունկերուն, 

Ես կարող չեմ, 
րոպէ մը իսկ 
պահել դէմքս 
ճչիդ ետին... 

Ց Ա 8 Դ Ա Թ 1 Ւ Չ Ո Ի Ն Ը 

Փշաթափերա ստուերին աճած, 
այդ տերեւաչափ ցայգաթոչունը 
յդի է կարծես լուսարացերով։ 

Ելեւէջներով իր թոյլ խազերուն, 
կը սու զուի լուսնակն արծաթանշոյլ, 
ափերու դատարկ լուսաստուերին մէջ։ 

Աչքերու երկակ նախաշաւիղին, 
երկինքներ պարզսւծ՝ 
կը թեւէ այդպէս բլուրներն ի վեր... 

Երկու ճաասգայթ, երկու շուք խոնարհ 
շուրթերուդ փայ կը միահիւսաին՝ 
միավանկերու երկախօսութեամբ... 

Ի՜նչ հեգնանգ է, որ 
ւոյսը աւետող այդ ձայնը աղա 
իր ստուերն երբեք նկատելու չէ։ 
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ՄՈՄԵՐ 

Մերթ ալեծուփ, 
մերթ ցնցումով մը սթափ, 
դուք կը հսկէք 
մեր նինջը խոր, անթափանց։ 

Ստուերներու աշխարհին մէջ տարանցիկ, 
մեր անկրակ կիզումին՝ 
Մորփէոսի հիա՜ցքն արդեօք չուզելու, 
դուք կը մնաք դեո աոկսւյծ։ 

Նրբաշաւիղ ձեր կայծին աննիւթական 
ճաճանչով, 
նախասեւեո ո՜ր ակնարկին կը պարզէք 
հայեացքը մեր ակնկոր։ 

Մոմեր թախծո՛տ ու մոայլ, 
ձեր նշոյլին տակ տարտամ, 
երազոդի աչքին մէջ փոխանակուած 

պատկերներն 
որքա՜ն աղօտ կը մնան». 

Դէ,րաթ ՓԱՆՈՍ ՃԵՐԱՆԵԱՆ 
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Կարելի չէ ըսել, թէ Օսմանեան Սահմանադրութիւնը անսպասելի 
կերպով ծագեցաւ։ Ապսփւլ Համիտի բռնակալութիւնը ամէն օր կը 
խստանար, ինչպէս ամէն բռնակալ ոէժիմի տակ, մարդիկ սկսած 
էին իրարմէ իսկ կասկածիլ, այնքան յաճախադէպ դարձած էին 
ձերբակալութիւները՝ մատնութեան հետեւանքով։ Ա՛լ չէինք գիտեր, 
թէ ուր կը սկսէր յանցապարտութիւնը եւ ար կը վերջանար օրինապա-
հութիւնը։ Սակայն, ինչպէս միշտ՝ նման պարագաներու, գաղտագողի 
կը հաղորդուէին զրոյցներ թարք յեղափոխութեան մը հւսւանականա– 
թեան մասին։ Քոյրս՝ Ատրինէն, յետոյ նահաւոակուած 1915ին, իր 9 
տարեկան մանչակին՝ Շաւարշին հետ, 1907-1908 ձմեոը անցուցած 
էր Աղեքսանդրիա, մօրս ու եդբօրս հետ։ Իր վերադարձին արգիլուեցաւ 
քաղաք գալ, մէկ-երկու օր անցընել մեզի հետ։ Պէտք էր գիշերել 
Հայտ ար– Փաշա պանդոկ մը, յաջորդ առաւօտ մեկնող կառախումբով 
երթալու համար գաւառ, ար կը պաշտօնավարէր իր ամուսինը։ 

Իրմէ իմացանք, որ Փարիզի մէջ կայացած համագումարի մը 
ընթացքին իթթիհատական թուրք կուսակցութեան անդամներն ու 
Դաշնակցութիւնը համաձայնած էին՝ շատով եւ ձեոք ձեոքի վերջ 
դնելու Ապտիւլ Համիտ Բ.ի գահակալութեան եւ երկրին մէջ հաստա-
տելու Սահմանադրական կարգ-կանոն։ 

Արդարեւ, 15 օր չէր անցած այս լուրերէն, երբ թերթերը հրատա-
րակեցին աւետաբեր լուրը։ Պայծառ ա թարմ են յիշողաթեանս մէջ՝ 
այդ օրուան այլազան ապրումները։ 

Գիշերը հրդեհ ծագած էր թադին մէջ, եւ մինչեւ առաւօտ տունը 
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լեցուած էր ապահովագրութեան պաշտօնեսւներով, ջրհանկիրներով։ 
Աոաւօտ կանուխ, հազիւ ազատած այդ մղձաւանջէն, դրանը աոջեւ 
էր եզան սայա, որ ասիական եզերքը պիտի փոխադրէր, Պէշիկթա– 
շէն Սկիւտար անցընելով կաոաբարձով մեր անկողնի, եւայլնի կազմած-
ները, որովհետեւ այդ տարին բացառաբար Գսւրթալ երթալ որոշած 
էինք։ 

Անքուն գի շերէ մը յոգնած, ուժասպառ, այդ գործն ալ կւստար– 
ւեցաւ։ Սայա ճամբայ եյլելէ ետքը, մեր ընտանեկան կարաւանն ալ 
մեկնեցաւ։ Պոփսը ճանչցողներուն յայտնի է, թէ ինչ երկար ուղեւորու-
թիւն մըն էր Բերա-Նշանթսւշէն մինչեւ Գսւրթալ երթաա։ Հարկ էր 
կտրել– անցնի լ քաղաքին եւրոպական ամբողջ թաղամասերը, հասնիլ 
Կալսւթա, Մեծ Կամուրջ, շոգենաւ՝ մինչեւ Հայտ ար Փաշա, յետոյ, շոգե-
կառք՝ մինչեւ Գարթալ։ Չեմ յիշեր օրուան ո՛ր ժամուն հասանք հոն, 
անշուշտ իջանք սայլէն աոաջ, ու դրացի ծանօթ հայ ընտանիք մը 
մեզ աոժամեայ կերպով հիւրասիրեցին։ 

Ու հոն, պահ մը ետքը, տանուտէր պարոնին հասնելուն էր, որ 
իմացանք €Բիւզանդիոն՝%\\ մէջ տպուած պաշտօնական հաղորդա– 
գրութխնը. «Վեհ* Սուլթանին հրամանով՝ որոշուած է Միտ հատ փա-
շայի Սահմանադրութիւնը գործադրել, օրինական ձեւով երեսփոխա– 
նական եւ ծերակոյտի ժողովներ ընտրելով»։ 

Ես, որ իմ ժամանակակիցներուս շատ եր ու պէս՝ քաղաքական 
որեւէ կրթութիւն չէի ստացած, ի՜նչ հասկնա) այդ չոր ու ցամաք 
տողերէն, որ իսկոյն, արտասուաթոր, համբուրեցի թերթը, որ այդ 
աւետիսը կը բերէր մեզի։ Շատ հաւանաբար կը խորհէի, թէ Ապտիւլ 
Համիտի սպասաած պարտութիւնն էր, ինչքան ալ սեղմ բառերով 
արտայայտուած ըլլար։ Թերթը ինքն ալ, դեռ թերահաւատ, իր կող– 
մէն ոչ մէկ մեկնութիւն կու տար։ Յաջորդ օրերուն էր միայն, որ թարք 
թերթերուն անսանձ արտայայտութիւներուն հետեւելով՝ հայ թերթերն 
ալ սկսան գրել սանձարձակ։ Ու ի՛՛նչ խանդավաոութիւն ստեղծուեցաւ, 
ի՜նչ յիմարական արբեցութիւն մը համակեց ժողովուրդը։ Պաշտօնա-
կան հաւաքումներէն, հրապարակախօսութիւներէն անջատ, որեւէ 
սրճարանի մը, կայարանի մը եւայլնի մէջ պզտիկ համախմբում մը 
բաւական էր՝ քիչ մը ծանօթ մէկը սեղանի մը վրայ հանելու եւ 
ստիպելու, որ «ճառ» խօսի։ Խուսափիլը յետադիմական ըլլալու 
համարժէք էր։ Բարեբախտաբար՝ շատ բան ըսելու հարկ չկար, կը 
բաւէր աղաղակել՝ Եաչասըն Հուրրիէթ (կեցցէ՛ ազատութիւնը), 
եաչասըն աաալէթ (կեցցէ՛ արդարութիւնը), եաչասըն միւսավաթ 
ո լ մՒււէթ (Կե99է՛ հաւասարութիւնն ու ազգը)։ Եւ այս բառերը՝ 
մարդերու կողմէ, որոնք եթէ գրկուած էին մինչեւ այն ատեն ազատ ու-
թենէ, միւս կողմէ՝ բնազդօրէն ըմբռնումը չունէին ո՛չ արդարութեան, 
ո՛չ հաւասարութեան, ոչ ալ, պիտի ըսեմ, ազգութեան գաղափարին, 
որովհետեւ թուրքը աստուածպետական ժողովուրդ, զինուորական 
կարգապահութիւնով օժտուած, սակայն զուրկ էր ազգութեան բնորոշ 
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քաղաքակրթական յատկանիշներէն, չունենալով տակաւին միասնակա-
նութիւն, անհրաժեշտ օրէն պէտք ունենալով իր գրաւած երկիրներուն 
բնիկ քաղաքակիրթ ժողովուրդներուն արուեստի, ճարտարարուեստի, 
աոեւտարի եւ արհեստաւորի րոլոր կարողաթիւններուն։ Թուրքը 
զինուոր էր եւ երկրագործ, խաշնարած։ 

Այդ տարօրինակ ու աննախընթաց օրերուն, անոնք, որ տակաւին 
կը պսւհէին իրենց լրջութիւնն ու դատելու կարողութիւնը, իրար եկած, 
անշուշտ՝ սեղմ շրջանակի մէջ, շրջահայեցողութեան յորդոր կը կար-
դային նուազ լրջսւխոհներուն, ըսելով, թէ կարելի չէր վստահիլ թուրքե-
րուն ո՛չ ազատամտութեանը, ո՛չ արդարասիրութեանը։ Սակայն եւ 
այնպէս, շոգենաւերը, որ կը հասնէին Սեւ ծովէն, Պուլկարիոյ նաւա-
հանգիստներէն կամ Միջերկրականէն, Եգիւկտոսի ափերէն, Պոլիս 
կը թափէին հազարաւոր հայեր, 18 95-9 Ցի գաղթականներ, ոմանք չյա-
ջողած՝ իրենց ապաստանած երկիրներու մէջ, ուրիշներ՝ յաջողած՝ 
սակայն մղուած ազգականներուն կամ ծննդավայրի կարօտով։ Պակաս 
թիւով չէին նաեւ հայ զանազան քաղաքական կուսակցութիւներու 
պատկանողներ, որոնք կու գային գործելու։ 

Ատոնց մէջ էր նաեւ եղբայրս, Բսւրսեղ Շահպազ։ Հօրեղբօրս 
ողբերգութեան յատկացուած էջերուն մէջ ըսած եմ արդէն իսլամա-
ցումի այն ատենուան համար ահաւոր այդ դէպքին ձգած ազդեցութիւ– 
նը՝ մեր ընտանիքին վրայ։ Մէկ անգամէն նոր ճակատագիր մը կը 
դարբնուէր՝ 300 տարուան քաղքենի կեանքով ապրած այդ գերդաս-
տանին համար։ Այդ թուականին շատ դեռահաս եղած ըլլալուս, չեմ 
կրնար գիտնալ, թէ անկէ աոաջ ալ ունեցա՜ծ էին Շահպսւզները այն 
յեղափոխաշունչ գաղափարները, որոնցմով տոգորուած էին անկէ 
ետքը։ Բան մը միայն ստոյգ է, որ երէց եղբայրս՝ Լեւոն Շահպազ, 
Պէրպէրեան եւ Օսմանեան քաղաքային վարժարաններու շրջանաւարտ, 
հակառակ աւելի մօտէն այդ տրամին ազդեցութիւնը կրած ըլլալուն, 
հանդարտ, քաղքենի՝ բառին բուն իմաստով, ոեւէ ազգային-քաղաքա– 
կան գործունէութենէ հեոու մնացող երիտասարդ մըն էր։ Հակառակ 
ատոր, 189 6ի Պանքայի դէպքի վաղորդայնին, Իզմիրի մէջ, ուր 
Մէքթէպը Իտարէի լիսէ) դեր-տնօրէն էր, իր պաշտօնակիցները 
թունաւորեցին զինքը, եւ 24 ժամուան մէջ մահացաւ, առանց որ հայրը 
զինքը համբուրած ըլլար վերջին անգամ մը։ 

Բարսեղը, որ իմ կրտսերս էր երէք տարիով, Իտալիա ղրկուած 
էր՝ Վենետիկի «Մուրատ Ռափսւյէլեան» վարժարանը, որուն ընթացքը 
աւարտեց երկու տարուան մէջ, ամենափայլուն յաջողութիւնով։ 

Սակայն իր յեղափոխաշունչ գաղափարներուն համար, ինչպէս 
ինքը համոզուած էր հետագային, համալսարան չղրկուեցաւ՝ իր դասա-
կից ւաջողագոյն աշակերտներուն պէս, ինչ որ օրէնք էր։ Մեծ դէպք 
մը, սակայն, վարժարանին մէջ եւ վարժարանին անօրէնութեան 
գիտութեամբն ու հաւանութեամբը, պիտի բախտորոշէր Բարսեդին 
ապագան։ 
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Աւետիս Ահարոնեսւնի այցն էր այդ, Իտէսլիա, Վենետիկ եւ «Մու-
րատ Ռափայէլեան»։ Իր հմայող անձով, իր հոգեշունչ խօսքով, իր 
հայրենասէր ոգիով կ ՛առինք նէ հոն ուսանող երիտասարդութիւնը, Հայ 
Յեղափոխական Դաշնակցութեան անդամ կ՚արձանսւգրէ ամէնէն 
ոգեւորներն ու համոզուողները, անոնց աչքին թրթռացնելով մա՚նա– 
ււսնդ՝ հայ ազգային ազատագրութեան հեռանկարին հետ, նաեւ ընկեր-
վարական համամարդկային իտէալի մը տեսիլները։ 

Ու մեր Բարսեղը վերադարձաւ մեզի՝ թունդ, մոլի կուսակցական, 
ընդդիմադիր՝ ընդունուած բոլոր կարգուսարքերուն։ Երկար կը վիճա-
բանէինք իրեն հետ, ինքը՝ տասնութ-տասնիննը տարեկան, ես՝ քսան– 
մէկ կամ քսաներկու, արդէն զաւակներու մայր եւ այդ իսկ հանգաման-
քով՝ պահպանողական դաոնալու սկսած, թերեւս ամուսնոյս ազդեցու– 
թեան տակ, որ մեծ կարողութիւնն ունէր չափը պահելու։ Մեծ 
համակրութիւն ցոյց կա տար անխտիր բոլոր անկեղծ, անկաշառ 
կուսակցականներուն, ո՛ր կուսակցութեան ալ պատկանէին անոնք, ա– 
ոանց երբեք չափը կորսնցնելու։ Բարսեդը կը սիրէր կրտսեր եղբօր 
մը պէս եւ հաճոյքով ընդառաջ գնաց օգնելու անոր նիւթապէս, որ 
€Ծաղիկ*դ հրատարակեն Միքայէլ Շամտանճեանի եւ, կարծեմ, Արամ 
Անտոնեանի հետ։ Շամտանճեան գործի մարդ չէր, Արամ Անտոնեան 
աւելի շատ գինարբուքով կը տարուէր, քան իր թերթով, Բարսեդը՝ 
շատ երիտասարդ էր եւ անփորձ ու թերթը չքալեց։ 

Այդ թուականներուն պատահեցաւ Օրմանեանի դէմ սարքաած 
առնու ազն անմիտ մահափորձը։ Բարեբախտաբար անիկա ձախողե– 
ցաւ, սակայն հարիւրաւոր երիտասարդներ՝ 18-22 տարեկան, ձերբա-
կալուեցան, բանտարկուեցան, շատեր ծովը թափուեցան*** 

Յայտնի էր, որ Բարսեդին կեանքն ալ վտանգի մէջ էր։ Ինչքա՜ն 
արցունք, սիրտհատնում, աղաչանք, թախանձանք հարկ եղաւ, 
համոզելու համար վերջնապէս զինքը, որ ձգէ Պոլիսը, երթայ Եգիպ-
տոս, Աղեքսանդրիա, ուր մօրեղբայրս, պարսկական ընդհանուր հիւ-
պատոս Միհրան խան Գալֆայեան եւ մօրքեոորդիս՝ Վահան 1"որա– 
սանճեան (հետագային՝ բարերարը Մարսէյլի հայոց եկեղեցիին), 
հաստատուած, շինուածանիւթերու ընդարձակ առեւտուր ունէին–* 

Բարսեղ հոն անմիջապէս ընդանուեցաւ գործին մէջ։ Աշխոյժ, 
ընդունակ, շուտով սորվեցաւ գործն ու երկրին լեզուն, եւ ինքզինքին 
արժանի դիրք շինեց, միանգամայն շարունակելով իր կուսակցական 
գործունեութիւնը՝ այդ ազատ երկրին մէջ։ Քիչ ատեն ետքը մայրս ալ 
բերել տուաւ Պոլիսէն, եւ կը կարծէինք վերջնապէս կարգադրուած 
տեսնել իր հարցը, երբ ծագեցաւ Օսմանեան Սահմանադրութեան նոր 
Արեւը։ 

Իր խանդավառ հոգիէն դրդուա՛՛ծ, թէ՜ կուսակցական հրահան-
գով, քիչ օրէն Պոլիս հասաւ, իր առեւտրական գեղեցիկ գործէն հրա-
ժարելով։ Եւ շուտով կարեւոր տեղը ունեցաւ դաշնակցութեան վարիչ-
ներու շարքին մէջ։ Երիտասարդ, դեռ 24 տարեկան էր, եռանդուն, 
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պերճախօս, շատ դիւրսււ կը բանախօսէր չորս լեզուներով՝ հայերէն, 
ֆրանսերէն, թուրքերէն, իտալերէն, աոանց հաշուելու անզլերէնն ու 
գերմաներէնը, որոնցմով եւս դիւրսււ կ ՛արտայայտուէր,: 

Ու բնականաբար, կը ջանար իր ազդեցութեան ենթարկել Պահրի 
տունը։ Մեծ դժուարութիւնով է, որ յաջողած եմ ձերբազատել ինքզինքս 
իր պնդումներէն՝ Դաշնակցութեան անդամ արձանագրուելու։ Ինքս 
ալ դեո շատ երիտասարդ, իտէալիսթ եւ իտէալիսթ ամուսինի մը կինը, 
բայց արդէն չորս մանկահասակ երեխաներա մայր, հակաոակ 
ընկերային-ազգային մարզերու մէջ օգտակար ըլլալու մեծ փափաքիս, 
համոզուած էի, որ ընտանիքի մօր դերէս դուրս կը մնար յեղափոխա-
կան գործանէութիւնը։ Սակայն այդ օրերուն ամէնուս մէջ ստեղծած 
խանդավաոութիւնը երիտասարդ յեղափոխականի մը ամէնօրեայ 
ներկայութիւնը տանը մէջ, յեղափոխաշունչ մթնոլորտ մը կը ստեղ– 
ծէր։ Եւ աոանց որեւէ նկատում ունենայինք ուրիշ կուսակցութիւներու 
դէմ, ամէն օր լսելով Դաշնակցութեան կատարած ա կատարելիք մեծ 
դերին մասին, աոանձին համակրութիւն մը կը ստեղծուէր ամուսնոյս 
ա իմ մէջ՝ դէպի այս կուսակցութիւնը։ 

Ամուսինս անմիջապէս Ազգային երեսփոխան ընտրուեցաւ 
Ֆերիգիւդի կարեւոր թաղէն եւ քաղաքական ժողովի անդամ։ Նաեւ 
անդամակցեցաւ Գրիգոր Զօհրսւպի կազմած Ազատականներու խըմ– 
բակին, եւ մեծ ուժ տուաւ Օսմանեան երեսփոխանական ընտրութեանը 
Զօհրապին, որուն մեծագոյն հիացող մըն էր։ Միանգամայն կը 
շարունակէր իր ատենապետութիւնը Ֆերիգիւդի թաղական խորհուրդին։ 

Օգոստոսի ընթացքին, ինչպէս բոլոր ազգային քայքայուած 
ընկերութիւնները, Դպրոցասէր Տիկնանց ընկերութիւնն ալ վերակազ-
մվեց սս։ Աոաջին ընդհանուր ժողովը, որան հրաւիրուած էի իբրեւ 
վարժարանին նախկին սանուհի, գումարուեցաւ նախագահութեանը 
տակ Տիկին Եւփիմէ Աւետիսեանի (Անայիս)։ Աոաջին անգամ էր, որ 
ժողովի մը կը մասնակցէի, եւ աոաջին անգամ էր, որ կը հանդիպէի 
Անայիսին, որմէ, կը խոստովանիմ, շատ բան կարդացած չէի։ Միայն 
թէ՝ կնոջական արժէքներու համար ունեցած ընդոծին համակրութիւնս, 
որ զիս աոաջին օրէն դասած էր ֆեմինիսթներա շարքին*, պատճաո 
եղաւ, որ համակրութիւնով տարուիմ Անայիսի արդէն հասուն եւ 
ինքնավստահ կնոջ արտայայտաթիւններուն։ –Տատ մը որոշումներու 
կարգին, նաեւ կազմուեցաւ յանձնախումբ մը, հին կանոնագրին հիման 
վրայ՝ նոր ծրագիր-կանոնագիր մը պատրաստելու, որուն անդամ 
ընտրաեցան Տիկին Սրբուհի Կուրտ իկեան, Ցուլիանէ Սարգիսեան, 

*ԱՆմիջապէս ըսեմ, որ իմ էՖեմնինզմսՖ կը կայանար միայն 
օրէնքի ավել կնոչ Հաւասարութեան մէջ՝ մարդուն Հետ, ուսանելու, 
իր մաքի կարողոլթիւնները զարգացնելու, աշխատելու եւ իր 
աշխատութեան արդիւնքները վայելետւ իրաւունքներուն մ հի 
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ճապէլ Եազըճեան ու ես։ Այդ ծրագիր –կանոնագիրը յաջորդ ժողովի 
մը ընդանաեցաւ նոյնաթեամբ։ Կազմուած նոր վարչութեան (գործադիր 
ժողով) անդամ չընտրուեցայ, չգիտցայ երբեք, թէ երիտասարդ ու 
անփորձ ըլլալո՛՛ւս համար, թէ" ինձմէ տարեց, արդէն կուսակցական 
կեանք ապրած ուրիշներու խարդաւանանքներուն հետեւանքով։ 

Այս մտածումներուս ոչ մէկը ներկայացաւ այն ատեն մտքիս։ ©ատ 
պ ա ր զ օ ր է ն ընդունեցի, որ ինձմէ արժանաւորներ, նախապէս գործին 
աշխատած ու վարժոսսծ անձեր ԸԱային վարիչները՝ բացուելիք դպրոցին։ 

Այդ կերպով ազատուած՝ վարչութեան անդամի մը պարտադրը– 
ւած շարունակական պատասխանտուաթենէն, հաճոյքով շարունակեցի 
անդամակցութիւնս իմ սիրելի վարժարանին ընդհանուր ժողովներուն, 
որուն կանոնաւորաբար ներկայ կ՚ըըայի եւ կը վճարէի անդամավճար-
ներս։ 

Եւ սակայն Օսմանեան Սահմանադրութեան հռչակումով ստեղծը– 
ւած ազատութիւնը մեզ դրաւ շատ մը պէտքերու իրականութեան 
առջեւ։ Բերսւյի եկեղեցիին մէջ յանձնախումբ մը կազմուեր էր, հայ-
կական գաւառներէն Պոլիս խուժող կարօտեալ գաղթականներուն 
հագուստ եւ սննդեղէն ու դեղ բաժնելու համար։ Կը խոր հիմ, թէ 
Ազգային պատրիարքարանի հրահանգով կազմուեցաւ այդ մարմինը, 
որուն զիս ալ հրաւիրեցին անդամակցութեան, չեմ գիտեր՝ որու 
թելադրանքով, որովհետեւ դեռ այն ատեն տունէս դուրս չէի ելած, 
որեւէ գործ անէութիւն չէի ունեցած (արդէն չկար Համիտի օրով)։ 

Չեմ յիշեր՝ քանի հոգի էինք, սակայն հագիւ քանի մը ամիս տեւող 
այդ գործունեութիւնը շատ արդիւնաւոր եղաւ։ Բերա-Բսւնկալթի-Շիշլի 
հայաշատ ու բարեկեցիկ թաղերուն բոլոր տուներէն հաւաքուեցաւ 
մեծաքանակ հանդերձեղէն, զոր հականեխելու կը գրկէինք իսկոյն, ու-
տեստ եղէն եւ դրամ, եւ գաղթականները տասնեակներով կը խուժէին 
ամէն օր Ս. Երրորդութեան եկեղեցիին մատենադարանը, ուրկէ կ ՛ԸԱա-
յին բաշխումները։ Ու այս ատեն է, որ կրցայ հասկնալ զանազան գա-
ւառներու մտաւորական մակարդակը։ Եւ հասայ այն եզրակացութեան, 
որ ամէնէն յետամնացներէն էին Մշոյ դաշտին գիւղացիները։ 

Ինքզինքս չեմ կրնար արգիլել այստեղ խօսելէ պատանեկաթենէ 
հազիւ դարս եկած, քսան տարեկան մշեցիի մը մասին, որ իրեն պէս 
շատերու նման, նպաստի առաջին օգնութիւնը ստանալէ ետքը, շրջիկ 
վաճառորդ դարձաւ։ Հաւկիթ կը ծախէր դուոնէ դուռ։ Շուտով իրեն 
շինեցինք յաճախորդներու բաւարար թիւ մը։ Կարօտաբաղձ հոգիով 
ինծի կը բերէր հայրենիքէն ստացած նամակները, զորս կարդալ չէր 
գիտեր հէք տղան։ Ել այդ կերպով իմացայ, որ իր մեկնումի 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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նախօրեակին ծնողքը ամուսնացուցեր, յետոյ՝ ճամրայ հաներ էին 
զինքը, որպէսզի ղսւրիպաթեան մէջ չկորսուի։ Անկէ ի վեր անցնող 
մօտ կէս ղարու ընթացքին քանի՜ սերունդներ կորսնցուցինք զանազան 
տեսակի ղսւրիպութիւններա մէջ։ Այդ երիտասարդը աշխատեցաւ, 
շահեցաւ, հայրենիք դրամ ղրկեց իրեններուն մինչեւ 1915, որմէ ետքը... 
Սարայ– Պուր նո՞ւ, Սեւ ծո՞վ, եսւթաղա՞ն– չգիտցայ երբեք... 

Բայց իր միջոցով Մուշէն բերել տուած էի հայ գիւղացի կիներու 
ձեոքով աշխատուած արախչին մը, զոր ժիրայրս ոսկեգոյն մազերուն 
վրայ զետեղած՝ կ՚երգէր հայ զինուորին երգը, դպրոցական հանդէս-
ներուն։ Բերողն ու գործածողը չկան այսօր, այդ արախչինը, սակայն, 
բախտին բերումով, կորսուած այնքան բաներէն տարբեր, ազատուած, 
մինչեւ Փարիզ եկած է, թերեւս երթալ հանգչելու համար օր մը՝ 
հայկական թանգարանի մը մէջ*։ 

Դաշնակցութիւնը Ազգային ժձղովին, Օսմանեան երեսոխանա– 
կան ժողովի ն իր անդամները ընտրել տալէ, ինչպէս նաեւ՝ Պոլսոյ ու 
մօտակայ քաղսւքներու մէջ բանախօսութիւններ սարքել տալէ զատ, 
կը հետապնդէր նաեւ ընկերային նպատակներ իրագործել, թերեւս 
արդարացնելու համար ընկերվարականի հանգամանքը, ֆրանսայի 
ընկերվարական բարեկամներուն մօտ։ Թուրքիոյ պէս ճարտարարուես– 
տէ զուրկ եր կրի մը մէջ ամբողջ գործունէութիւնը կը կայանար 
Պրասայի եւ Ատաբազարի շերամաբոյծ գործաւորները կազմակերպելու 
մէջ։ 

Պոլսոյ մէջ ալ աշխատաւոր դասակարգին հետ շփումի մտնելու 
համար թերեւս, ուզեցին հիմնել կարի աշխատանոց մը, որուն 
արհեստանոց անունը չտրուեցաւ, այլ՝ Աշխատանքի Տուն շողշողուն 
տիտղոսը։ Ատիկա կուսակցական գործունէաթիւն չէր, ըսուեցաւ, ես 
ալ չկրցայ մերժել գործակցութիւնս։ 

Աոաջին իսկ ժողովի ն ատենապետ ընտրուեցայ գործի մը, որուն 
ո՛չ այբը գիտէի, ո՛չ բենը։ Սակայն Դաշնակցութեան համար յաղթա-
նակ մը նկատաեցաւ պո լսեց ի քաղքենի կնոջ մը մասնակցութիւնը՝ 
իրենց մէկ ձեռնարկին։ 

տաս տարի աււաֆ, Զ՛ Պահրի դուստրը եւ փեսան՝ 
Անահիտ եւ Նոլպար Գաւիթեաններ կազմակերպեցին փոխադրութիւնը 
եւ նոլիրաաոլութիլնը Մչոյ ել այլ գաւաո-ներէն ձեռագործներ 
Հայաստանի պատմութեան թանգարանին, որոնց մէջ կը գանուի 
Հաւանարար ել այգ արախչինը Անոնց կարեւոր մէկ մասը 
յանձնուեցալ մասնաճիւղ Հանդիսացող թանգարանին. Մէկ այլ 
աղրիլրէ Կը տեղեկանանք, թէ էշմիաենի թանգարանին ալ յանձնուաե 
է մաս մը՝ Նոյեմի կլմայեանի Պահրի) կողմէւ ՀՍՆ՚Ն 
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Իրականին մէջ՝ անկուսակցական պիտակին տակ ստեղծուած 
այդ գործը կը կառավարուէր, անպաշտօն կերպով, դաշնակցականնե-
րէ։ Ո՛չ միայն կազմին մէջ կային դաշնակցականներ, այլեւ մեր մշտա-
կան խորհրդատուն էր Ակնունին, որուն այդ միջոցին մօտէն ճանչցած 
եմ համոզկեր լեզուն եւ հմայքը։ Մեզի կ՚անդամակցէին նաեւ Մաննիկ 
Պէրպէրեսւն, էլիզ Մէհտէրեան, Արուսեակ Փանոսեան, երեքն ալ 
Ամերիկեան վարժարանէն շրջանաւարտ կամ եւրոպական կրթութիւն 
ստացած երիտասարդ հայուհիներ։ 

Բնականէն երկչոտ, ինքզինքս շատ անգամ կորսուած կը զգայի 
ինծի համար օտար այդ միջավայրին մէջ, ուր իրենց այլազան 
կարողութիւններէն է՛ն աոաջ իրենք հմայուած (անուն չտալու համար) 
անձեր, իրաւունք կու տային ինքզինքնուն գալ մեր գործերուն 
միջամտելու։ 

Բարեբախտաբար ամուսնոյս խորհորւդները կային, եւ ինչո՞ւ 
չէ՝ իմ բնական ողջմտութիւնս, որ կ ՛աոաջ նորդէր գիս աջէն ու ձա– 
խէն եկած այլազան կարծիքներուն մէջ։ Չմոռնամ աւելցնելու, որ մեգի 
կ՚աշխատակցէր Կովկասէն եկած պատուական հայուհի մը, Սաթենիկ 
Օհանջանեանը, որուն նուիրուածութիւնը կը գնահատէի սրբուհիի մը 
հ անգոյն։ 

Արհեստանոց մը բացինք Բերայի Մատ ենդար անի ն մէջ։ Փւսրի– 
զէն վկայուած կարուհի մը դրինք այդ արհեստանոցին վարիչ։ 
Յունական նմանօրինակ հաստատութիւններ եւ աժան ճաշարաններ 
եւայլն այցելելով, ջ ա նաց ինք մեր գործաւորուհիներուն տալ առ 
աւելագոյն կարելիութիւնները։ 

Դրամ չկար, Պոլսոյ բարեկեցիկ ընտանիքի տիկիններէն յւսջողե– 
ցանք կարեւոր թիւ մը ունենալ յաճախորդներու։ Տիկին Արսէնեան 
գոհացում կու տար անոնց յաճախ բծախնդիր ճաշակին։ Աշխատանքի 
տունը իր գործունեութիւնը շարունակեց մինչեւ 1916, երբ հայկական 
ամէն նախաձեռնութիւն դադրեցաւ։ 

• 

1908ի աշնան, եղբայրս՝ Բարսեդը, չբաւականանալով Պոլսոյ 
մերձակայ գաւառներուն մէջ իր փրոփականտիսթի դերէն, կուսակ-
ցութեան պաշտօն ստացաւ երկար ուղեւորութիւն մը ընելու արեւելեան 
գաւառներու մէջ։ Այդ ծրագիրը դիւր չեկաւ ո՛չ միայն մօրս ու ինծի, 
այլեւ՝ իր քեռայրին, որ երբեք չէր կորսնցներ իր եօոտշոտը այդ տեսակ 
պարագաներու, այլ սակայն անկարելի եղաւ տարհամոզել իր եոան– 
դուն իտէալով տարուած Շահպազը, որ Եգիպտոսի 30 անգլիական 
ոսկի ամսականով հաստատուն դիրքը ձգած, միմայն 300 ղուրուշի 
ողորմելի նիւթական վարձատրութեան մը փոխարէն ստանձներ էր այդ 
վտանգաւոր պաշտօնը։ Վտանգաւոր, որովհետեւ ամէնքս ալ, իր 
կուսակցութիւնն ալ, ամէնէն առաջ, համոզուած էինք, որ այդ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



Բ Ա Գ Ի Ն 78 

երեւաթսւպէս ազատութիւն տուող Սահմանադրութիւնը՝ ներքին դաւ 
մը կը ծածկէր։ Արդէն տեղ-տեղ հետադիմական դաւեր երեւան կը 
հանուէին։ Ապտիւլ Համիտ դիւրսււ չէր կրցած մարսել այդ աոանց 
արիւնի յեղափոխութիւնը։ 

Ուրեմն՝ Բւսրսեդը մեկնեցաւ 190 8ի աշնան։ Սամսոն-Ամասիսւ 
ճւսմբով, 24 քաղաք այցելեց իր ուղեւորութեան՝ մօտ մէկ տարուան 
ընթացքին* Սեբաստիա, Մալսւթիա, խւսրբերդ, Տիգրսւնակերտ, 
Երզնկսւ, Քդի, Կարին, Տրւսպիզոն, եւայլն, եւայլն, ամէն տեղ հրապա-
րակս». դասախօսութխններ ընելով, հայերէն թէ թուրքերէն լեզուներով, 
ստեղծելով խանդւսվաոութիւն՝ հազարաւոր ունկնդիրներու հոգիներուն 
մէջ, բայց եւ դիմագրաւելով անպատմելի զրկանքներու (քիւրտերու 
մօտ գիշերել, լճացած անմաքուր ջ արեր խմել, չորցած լաւաշի 
կտորներով սնանիլ եւ ոջլոտիլ) եւ ինքզինքը վտանգելով մա՛նաւանդ 
թուրք կառավարութեան սաջեւ։ 

Դեո չէր վերադարձած Պոլիս, 1Ց09ի գարնան, երբ ոումբի պէս 
պայթեցաւ, Պոլսոյ մէջ, Մարտ Ց1ի յետադիմական շարժումը, որուն 
արձագանգեց գաւաոէն Կիլիկիոյ ջարդին ահաւոր բօթը։ Ցիսուն 
հազարէն աւեփ հայեր զոհուած էին քսանչորս ժամուան ընթացքին, 
եւ հսկայ հարստաթիւններ փճացած՝ այդ բարգաւաճ ու բարեբեր 
հարուստ գաւաոին մէջ։ Թուրք կառավարութիւնը, սարսափած այդ 
քամբախտ արկածին հետեւանքներէն՝ եւրոպական պետաթիւններու 
մօտ, Սահմանադրական նորազատ իրենց երկրին վարկին համար, ի 
զար փորձեց յետադիմական շարժումին վերագրել այդ ահաւոր ե– 
ղեռնին պատասխանատուութիւնը։ Չեղաւ հայ մը, որ համոզուած 
չըլլար, թէ Իթթիհատ-թերագգը կուսակցութիւնն էր այդ հարուածը 
ձեոքի տակէ կազմակերպողը, 95-96ի ջարդերէն ա կողոպուտներէն 
զերծ մնացած այդ բերրի գաւառին հայութիւնը տկարացնելու համար։ 

Պոլսոյ մէջ յետադիմական շարժումը մեր վախերը չարդարացաց, 
բարեբախտաբար։ Ձեռքը բերնին հասնող, ինչպէս կ՚ըսէին, ամէն 
ընտանիք Իշխանաց կղզիները ապաստանեցաւ, որ իրենց մեկուսացած 
դիրքով մինչեւ աստիճան մը ապահով կը նկատուէին խուժանին 
յարձակումէն։ Տասը օր տեւող այդ կարճ ժամանակամիջոցին արդէն 
Մահմատ Շէվքէթ փաշայի ազատարար բանակը Պոլիս մտած, 
Եըլտըզը գրաւած, Ապտիւլ Համիտը գահընկէց ըրած եւ անգամ մը 
եւս հանդարտութիւնը վերահաստատած էր մայրաքադքին մէջ։ 

Բայց պոլսահայաթեան համար իրերօգնական պարտականու-
թեան նոր դուռ մը կը բացուէր։ Ատանա քաղաքին եւ գիւղերուն 
բնակչաթիւնը, հակաոակ կառավարութեան տուած հաւաստիքներուն, 
հաւատքը կորսնցացած էր, ել Ազգային իշխանութիւները թախան-
ձագին կը խնդրէին Ազգային պատրիարքարանէն, ատենի մը համար, 
հեռացնել ստուար թխ մը հայ ադջնակներա, որոնք ուշը գրաւած էին 
կողոպտող զաւթիչներուն, սակայն ջարդին տեւողութիւնը կարճ 
ՕԱալան չէին կրցած զանոնք առեւանգել... 
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Օգնութեան մարմիններ կազմուեցան Պոլսոյ կարեւորագոյն 
թաղերուն մէջ։ Մերինը՝ Շիշլիի Տիկնանց Միաթիւն անունը առաւ, 
որուն միաձայնութեամբ ատենապետ ընդանաեցայ։ վարձեցինք Շիշլիի 
մէջ ընարձակ տուն մը, ուր յաջողեցսւնք պատսպարել 50է աւելի 
որբուհիներ կամ «հեռացուած» աղջիկներ, ամէնքն ալ յայտնի 
ընտանիքներու զաւակներ։ Երկու արհեստանոցներ բացինք իրենց 
համար, ուր նախնական կրթութեան առընթեր, սորվեցան մէկ մասը 
հագուստեղէն, միւս մասը՝ ամենանուրբ ճերմակեղեն պատրաստել։ 

Այդ միջոցներուն Պոլիս վերադարձաւ եդբայրս, իրեն վստահուած 
պաշտօնը յաջոդապէս գլուխ հանած, ժամանակ մը ետքը, սակայն, 
թէեւ իր ազնուական հոգիին խրոխտութիւնը չէր ուզեր խոստովանիլ, 
յուսախաբութիւն մը կը նշմարէինք իր վրայ– ինք՝ որ Դաշնակցութեան 
մէջ ամէնէն վտանգալի դերը կատարած էր, չգտաւ կարծես պէտք 
եղած խանդավառ ընդունելութիւնը՝ իր ընկերներուն մօտ։ Աչքի 
զարնող պաշտօնները բաժնուած էին արդէն աւելի տարեց անդսւմնե– 
րուն։ Ըլլայ Ազգային ժողովի, ըլլայ Օսմանեան երեսփոխանակսւն 
ժողովի անդամները ընտրուած էին։ վԱզատամարա՚Հը խմբագրու-
թիւնը յանձնաած էր Բւսրսեղին սիրելի ընկերոջը, յայտնի գրագէտ 
Ռուբէն Զարդարեանին։ Ի՛նչ կը մնար իրեն, եթէ ոչ՝ երկրորդական 
խմբագրի աննշան տեղ մը։ Իր առաքելութիւնը դէպի գաւսւո, փակագիծ 
մըն էր՝ բացուած լաւ ապրելու վարժուած այդ ճաշակաւոր տղան մօտ, 
որ ինքզինքը նուաստացած կը զգար՝ երկրորդական, ստորադաս 
դիրքի մէջ գտնուելով իր երէցներուն քով, որոնց սական իր անձնուրաց 
ոգին պէտք էր հաւասար դարձուցած ըլլար զինքը։ Իրաւ ալ, այդ 
շրջանին Ակնունին նախարարական պերճանքով կ՚ապրէր, գոնէ 
արտաքուստ կարենալ իր դիրքը պահելու համար, կ՚ըսէր ամուսինս 
(մեծ համակիր մը Ակնանիին) Թալեաթին եւ նոյնիսկ՝ օտար դեսպան-
ներուն մօտ։ 

Օրերը կ՚անցնէին, ու ինքը կը յամենար տունէն խմբագրատուն 
եւ վերադարձ, մինչեւ որ օր մը, տեղի տալով զարմիկիս՝ Վահան 
Խորասանճեւսնի հրաւէրներուն եւ մեր թելադրանքներուն, որոշեց 
վերադառնալ Աղեքսանդրիա, իր նախորդ պաշտօնին, յառաջացումով։ 

Պէտք չէ մոռնամ յիշատակելու, որ 1908ի Օսմանեան Սահմանա-
դրութիւնը եւ Ապտիւլ Համիտ Բփ գահընկէցութիւնը քաղաքական վե-
րիվայրումներ չաոաջացաց միայն, այլ՝ Թուրքիոյ ժողովուրդը յարաբե-
րութեան դրաւ նաեւ քաղաքացիական՝ գիտական թէ ընկերային նո-
րոյթներու հետ։ Իբր ընկերային նորոյթ, աոաջին անգամ հանդիսատես 
եղանք երեւոյթի մը, որ աննախընթաց էր մեգի համար։ Անատոլուի 
երկաթուղիի ընկերութեան պաշտօնեաներուն գործադուլն էր ատիկա։ 

Իրաւ է , որ ըսուեցաւ ա յ դ պ ա հ ա ն , որ Դաշնակցութեան քաջալե-

րանքով՝ Ատաբազարի եւ Պրասայի մետաքսի գործաւոր եւ գործաւո– 

րուհիներն ս կ ս ա ծ էին ընդհանուր 
տեղական երեւոյթներ էին, որ այնքան ալ չհասկցուեցան պոլսեցիէն, 
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թերեւս անոր համար, որ նախ մեծաթիւ չէին անոնք, «աչքէ հեոու» 
էին, եւ բնոյթը չունէին խանգարելու առօրեսւյ կեանքը։ 

Օոգեկաոքի ընկերութեան պաշտօնեաներու գործադուլը միջազ-
գային, հանգամանք ունէր, եւ շոգեկառքի այդ գիծը միակը ըլլալով 
մայրաքաղաքը՝ Փոքր Ասիոյ կեդրոնին հետ կապող, իր կասիլը կերպով 
մը կասեցուցած ըսել էր երկրին սրտերակը։ Պոլսոյ հեոաւոր արուար-
ձաններուն հետ յարաբերիլն անգամ դժաարացած էր, շաբաթէ մը 
աւելի տեւող այդ գործադուլի ընթացքն, եւ կը յիշեմ այն խանդավա– 
ոութիւնը, որ ստեղծուեցաւ՝ Հայտար–Փաշայէն մեկնող աոաջին 
շոգեկառքի ընթացքին, յաջորդական գեղերուն րնակչութեան մէջ, 
գոյնզգոյն դրօշակներուն զարդարուն աոաջին վայրաշարժին երեւումը, 
որ անընդհատ սուլելով կ՚ընսւթանար»** 

Սահմանադրութեան ետքը ժողովրդական աոաջին յաղթանակն 
էր։ 

Գիտական յաոաջդիմութիւններու մարզին մէջ ալ շատ ետ 
մնացած էր Պոփսը, Ապտիւլ Համիտ Բ.ի օրով։ Ելեկտրական լոյս չու-
նէինք, որովհետեւ Ապտիւլ Համիտ կը վախնար ելեկտրականութե-
ան։ Եթէ բժշկական մեծ գիւտերու արձագանգը կը հասնէր մեզի, 
եթէ երկրին կարող բժիշկները կամ Եւրոպայէն նոր վերադարձողները 
կը կիրարկէին զանոնք, ընկերային ծառայութեան նպաստող, հանրային 
դիւրացնող բոլոր նորութիւնները վտարուած էին այդ տխրահռչակ 
Սուլթանին հիւանդագին վախկոտութեան պատճառով։ Դեռ տղայ, 
դէպի Դամասկոս եւ Երուսաղէմ մեր ուղեւորութեան վերադարձի 
ճամբուն վրայ առիթ ունեցեր էինք ճանչնալու, Աղեքսանդրիոյ մէջ, 
հեռախօսը եւ անոր պարգեւած դիւրութիւնները։ Պոլիսը անկէ զրկուած 
մնաց, անկէ ետք՝ մօտ 20 տարի։ Օսմանեան Սահմանադրութեան 
վարիչներն էին, որ օժտեցին մայրաքաղաքը գիտութեան պարգեւած 
այդ մեծ բարիքով։ 

Այդ նոյն թուականներուն էր, որ երեւցաւ նոյնպէս, Պոլսոյ մէջ, 
աոաջին ինքնաշարժը, հրշէջ զինուորներու խումբին համար բերուած 
Պոլիս, հրամանատար հունգարացի Զէչէնքի փաշայի կարգադրութիւ-
նով (այս անձնաւորութիւնը ճանչնալու առիթ պիտի ունենայի աւելի 
ուշ, Մեծ պատերազմի՛ ընթացքին, եւ շատ հաճեփ մէկ խօսակցութիւնս 
իրեն հետ, կը յիշեմ հաճոյքով)։ 

Ամէնէն զգայացունց նորութիւնը եղաւ, մեր ամէնում համար, «10-
դէն աւելի ծանր»ին աոաջին երեւումը Պոլսոյ մէջ, ինչպէս կը կոչ– 
ւէր այն ատեն օդանաւը, թերեւս անոր համար, որ տակաւին լեզուա-
գէտները ժամանակ չէին ունեցած անոր անուանակոչողը ընելու։ 

Ուրեմն «օղէն աւելի ծանրը» եկաւ Պոլիս իր աոաջին ուղեցոյց-
երէն մէկուն Պլէրիոյի միջոցով, որ Ֆրանսան Անգփայէն բաժնող 
Մանշը յաջողապէս անցնելէ ետքը, կու գար Թագսիմի զինուորական 
սարզադաշտին ւ|րայ իր ցուցադրութիւնը ընելու։ Տասնեակ հազարաւոր 
ժողովուրդ խոնուած էր այղ հրապարակին վրայ, ամէն ազգէ եւ ա– 
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մէն տսւրիքէ, երբ խեղճ օդանաւորդը, հազիւ բարձրացած օդին մէջ, 
իր գործիքը վար ինկաւ ջախջախուած, բարեբախտաբար վիրաւորելով 
միայն ինքզինքը։ Կը յիշեմ իրերայաջորդ ու այլազան յազումի պահերը, 
որ ապրեցանք, դիտելով բարեկամ ընտանիքի մը տանը 
պատուհաններէն այդ հրաշալի գործիքը, որ օդին մէջ կը ճախրէր, 
պիտի ճախրէր, եթէ այդ դժբախտ պատահարը արգեյք չըլլար։ Բայց 
անիկա բարձրացած էր, տեսանք տասնեակ մը մեթր առաջացած, 
այն ալ տեսանք, եւ մեր հաւատքովը գիտութեան հանդէպ վայրկեան 
մը չդեւդեւեցսւնք մեր համոզումին մէջ՝ վադուան յաջողութիւներուն 
համար... 

Այդ յաջողութիւնները պիտի գային եւ եկան։ Պակաս քան 50 
տարի ետքը, այսօրուան օդանաւերու առասպելական ծանրութիւնե-
րուն փոխադրութիւնները, անհաւատալի արագութիւնները այդ մասին 
կը խօսին։ Հեոաւորութիւնները կրճատուած են, անհասանելի թուով 
փաքասւխները կը գլորուին կ՚սւնցնին, անջրպետները կը կարճնան։ 
Բայց մինչեւ հոդ հասնելու համար քսւնի՜-քանի՜ զոհեր տրուեցան, 
քսւնի՜-քանի՜ պատուական, արիասիրտ յաոաջապահները 
մարդկութեան իրենց անձը ի սպաս դրին գիտութեան ապագային։ Դեռ 
շա՜տ տարիներ պէտք եղան անկէ ետքը (թերեւս 25 տարի, ի՞նչ է 
պատմութեան համար), մինչեւ որ ուրիշ տաք–գւախ երիտասարդ մը՝ 
Լինտպերկ, գրեթէ պատանի, որ անձնական պզտիկ օդանաւով մը (այն 
ատեն արդէն 8^0Ո մկրտուած էր), յախուռն ոստում մը ըրաւ միջոցին 
մէջ, կտրեց-անցաւ Ատլանտեանը։ 

Այն ատեն արդէն գիտութեան ուրիշ մէկ հրաշալիքը գտնուած 
էր, անթելը» որան գործիքներուն գլուխը անցած, գիշերն ի բուն, 
հեւիհեւ սպասեցինք իր ժամանումի լուրին– եւ ի՜նչ յեղակարծ պոռթ-
կում մըն էր ուրախութեան, Ատլանտեանի երկու ափերուն վրայ, որուն 
կ՚ունկնդրէինք մեր դեռ պզտիկ գործիքներուն մէջէն... 

Այդ թուականներուն սկսաւ Պոյիս նոյնպէս շարժանկարը, մինչեւ 
այն ատեն արգիլուած։ Աոաջին ֆիլմը, որ տեսած եմ՝ «Գսւմելիազարդ 
տիկին»ն էր, Սւսռա Պերնարով, որուն (դեռ լառ ֆիլմ այն ատեն), 
պատշաճեցուցած էին 7ա\՚աէՅի երաժշտութիւնը։ 

Անկէ ի վեր արդէն հեռապատկերն ալ եկա ծ –աւելցած է, 
1՝61^1Տ10ՈԸ– ^ 

1912ին նոր փոթորիկ մը կը սպառ նար թրքահայերուս գլխան։ 
Պաաանեան պատերազմի մը արհաւիրքը։ Թրքահայը մինչեւ այն ատեն 

(ստրուկ), իրաւունք չէր ստացած «զէնքով պաշտպանելա 
հայրենիքը», դրամական տուրքով մը իր այդ պարտականութիւնը 
փոխարինել սովորութիւն դարձած ԸԱալով։ 

Ազգային մեր նոր վարիչները, զինուած թարք ^^ացԻԻնդԱ 
հայռւն անզէն ըսալուն վերագրելով այս վերջնոյն ստորադաս վիճակը, 
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Ազատութեան եւ Արդարութեան յադթապանծ շրջանին պահանջ դրին, 
որ հայն ալ հաւասարապես իր ուժն ու արիւնը տրսւմադրէ հայրենիքի 
(թուրք) պաշտպանութեան նուիրական գործին(՞)։ 

Օրէնքը քուէարկուեցաւ ուրեմն։ Եւ պւպքանեսւն պատերազմին 
յայտարարութեան, աոաջին անգամ ըլլալով, հայ տղան ալ պիտի 
երթար ճակատ, աոանց հաշուելու, որ հակառակորդ բանակին մէջ 
պիտի հանդիպէր պուլկարահայ իր ազգակից եղբայրներուն։ 

Բարեբախտաբար, սլէտէ/ի դրութիւնը ջնջուած չէր նոր օրէն-
քով։ Եւ շատ մը թուրքերու պէս, հարիւրաւոր հայ տղաներ ալ փրկուե-
ցան 45 ոսկիի փոխարէն՝ իրենց ազատութիւնը գնելով։ Անդին կային 
հազարաւորներ, Պոլսէն ու գաւառներէն, որ անկարող այդ՚փրկագինը 
վճարելու, պիտի ղրկուէին եւ ղրկուեցան պատերազմի դաշտ։ 

Նորէն Դաշնակցութիւնն եղաւ, որ իբր վարժ կազմակերպութիւն, 
նախաձեռնութիւնն ստանձնեց Կարմիր Խաչ անունին տակ կազմելու 
մարմին մը, որ օգնէր մէկ կողմէն պատերազմի դաշտ գացող զինուո-
րին կամ անոր ետեւը մնացող ընտանիքին, միւս կողմէ՝ մա՛նաւանդ 
հիւանդանոցները լեցնող վիրաւորներուն։ 

Ել օր մը հրաւէր ստացայ ներկայ ըըալ խորհրդակցական ժողովի 
մը։ Գացի։ Նախաձեռնողներէն էին Օրիորդ Արուսեակ Փանոսեան 
(յետոյ՝ Տիկին Ա– Բարսեղեւսն), զոր ճանչցած էի եւ գնահատած՝ Աշ-
խատանքի Տունի ժողովներուն, Տորթ. Ա. Բարսեղեւսն, կարծեմ Տոքթ. 
Արթինեան, դեղագործ Անդրանիկ Քիւրքճեսւն եւ մէկ քանի ուրիշներ, 
որոնց անունները, դժբախտաբար, չեմ յիշեր։ 1սորհրդակցութիւնը շատ 
լուրջ եղաւ, որովհետեւ բոլոր ներկաները համոզուած էին զինուորին 
օգնելու անհրաժեշտութեան։ 

Խօսքէն գործի անցնելով, ներկաներու թիւը բաւարար նկատուե– 
ցաւ վարչութիւն մը կազմելու եւ անմիջապէս զիս ատենապետ 
ընտրեցին։ 

Այդ կերպով աոաջին հիմը դրուեցաւ Հայ Կարմիր 1սաչին, որ 
հետագային ընդլայնելով՝ այնքան օգտակար գործունեութիւն պիտի 
ունենար 1915ի Եղեռնէն վերապրողներին։ Աւելի ուշ՝ մեր հայրենիքին 
կապուած պիտի ըլլար պետական Հայ Կարմիր էսաչը՝ իր լայն կազմով՝ 
Պոլսոյ եւ Արտասահմանի կեդրոններուն մէջ։ 

Այս աոաջին Կ. Իոսչին պաշտօնն եղաւ այցելել Պոլսոյ զինուորա-
կան մեծ հիւանդանոցները։ Ամէն այցի, անվարան, կը մասնակցէի, 
բայց գովելի հոգածութիւնով մը՝ ընկերներս երբեք աոանձին չէին ձգեր 
զիս, թրքական այդ հաստատութիւներէն ներս։ Մեր այցելութիւներու 
ընթացքին քանի՜-քանի" հայ կտրիճներու հանդիպեցանք, որոնք 
պահակ կենալու ստիպուած՝ գիշերներ ամբոդջ, պալքանեան սառ-
նաշունչ կլիմային տակ, կորսնցուցած էին իրենց երկու ոտքերը 
միանգամայն, ցուրտէն սառած եւ փտախտէն փրցուած։ Հոգինիս 
արիւնաթաթախ, մէկ քանի մխիթարական խօսքեր կը փնտռէինք 
զիրենք սփոփելու համար, որոնք ընդհանրապէս համեմուած կ՚ըըային 

ժւցւէւտտժ ԵV 



ԲԱԴԻՆ 83 

քարեղէններու, սիկսւրէթի, պտուղներու ծրարիչներով, զորս հետեր– 
նիս աարած կ՚ըլլայինք։ 

Պալքանեան այդ պատերազմը երկար չտեւեց, բարեբախտաբար։ 
Պալկարական քաջարի բանակը շուտով յառաջացաւ յաղթական եւ 
կրնար մինչեւ Պոլիս հասնիլ, եթէ եւրոպական պետութխններ չկեցը– 
նէին զայն։ էտիրնէի պաշարումն էր միայն, որ երկար տեւեց, կարծեմ 
10 ամսի չափ, որ եթէ լուր առնելէ գրկեց շատ հայ ծնողներ՝ իրենց 
զաւակներէն, պատճառ եղաւ նաեւ, որ անոնք ապահով մնան պաշսւր– 
ւած քաղաքին մէջ, մինչեւ հաշտութեան բանակցաթիւններուն կնքումը։ 

• 

Կիլիկիոյ աղէտին ատենը, ինչպէս անկէ ետքն ալ, ամուսինս 
Ազգային երեսփոխանական եւ քաղաքական ժողովներու դեր –ատե-
նապետ էր, եւ իր այդ հանգամանքով՝ Դուրեան Ս. Պատրիարքին եւ 
Ար շարանի սրբազաններուն հետ յաճախ կը պատ ահէ ր, որ մեծ եպար-
քոսին բնակարանը երթային՝ բողոքելու մեր տան մօտ Նշւսն-Թաշ*։ 

•••Համակերպեցայ եղբօրս խնդրանքին՝ ցերեկները երթալ իրենց 
հետ ճաշելու, թէ՛ զինքը վայելելու եւ թէ կապը չխզելու համար։ Իրեն 
հետ համախորհուրդ, Գրիգորս դրինք Տօօ16 տբճօւ&16 Ժշտ է̂ ^VՅսx բսե– 
110Տ, ուր ծրագրուած Էր, որ հեաեւէր յաոաջիկային ճարտարապետու-
թիւնը սորվելու, նախակրթարանը։ Այդ հաստատութիւնը ձւ՚օսճւ1 
ՇՁօհօո էր, ուր դժուար չեղաւ մեզի գտնել կոկիկ յարկաբաժին մը, իմ 
մեկնումէս ետքը մօրս բնակութեանը համար, իր թոռնիկին հետ։ 

* (Այստեղ Հարկադրուած կր զգանք երկու, էք զեղՀկ ձեռա– 
գրէՆ, որոնք կը վերաբերին Հեղինակի եղբօր՝ Բարսեղ ՇաՀպազի 
ընտանեկան ներքին փոխյարաբերութիւններուն եւ. քնքուած են 
Հեղինակի կամ ձեռագիրը Գրականութեան եւ Արուեստի թանգարանին 
նուիրարերող դստեր ԱնաՀիա Գաւիթեանի ձեռամր* Այգ էջերուն 
կ՛անդրադառնաք Համառօտ ակի այլ Բարսեղ ՇաՀպազի կենսագրու-
թեան առիթով, զոր նպատակագրաե ենք ներկայացնել «Ագդակի 
էջերուն։ Ըսենք միայն, որ այս երկու էջերուն մէջ կը պատմուի 
Բարսեղ ՇաՀպազի ամուսնութեան եւ Փարիզ տեղափոխութեան մասին, 
ուր կ՚ընդունուի Աորպոնի Համալսարանի իրաւաբանական ֆաքէկթէ 
ն, կը դառնալ Համալսարանական ուսանող» Նորակազմ ընտանիքին 
օգնելու նպատակով Փարիզ կը փոխագրուի նաեւ Բարսեղի մայրը՝ 
Տիկին Նոյեմին. ԶարուՀի ՊաՀրի Փարիզ կը աանի ուսանելու իր 
աւագ որդին՝ Գրիգոր* որը Կր Բ^ակի մեծ մօրը Հետէ Բարսեղ 
ԵաՀպազի տունէն ոչ–Հեռու սենեակ մը վարձելով» կարճատեւ Մջան 
մը. մինչ Պոչիս վերադարձը, անոնց քով կը բնակի նաեւ ԶարուՀի 
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Երկու ամբողջ ամիս ունէի Փաբիզ մնալու։ Եղբօրս հետ 
կազմակերպեցինք ծրագիրս։ Առաւօտէն մինչեւ ցերեկ եւ յետմիջօրէ 
ին. մինչեւ ասՏ6€ներուն եւ գրադարաններուն փակուիլը. առաջնորդ 
գիրք մը ձեոքս (ջաժշ յօՅոոօ), պտտեց այ անսահման քաղաքին 
թանգարանները, Լ օ ս ^ 6 , ՇԽո^ն, Ճ1ստ60 ճօժւո, Շօա^&16է ն... 
պատմական վայրերը, գիշերները շատ յաճախ թատրոն եւ օթ©՛^ 
Փարիզի Մեծ Օւիերսւն, ար յայտնուեցան ինծի երաժշտութեան 
աստուածներուն հանճարները, Շօաձժւշ քաոօատշ եւ ՕտԷոն, ուր 
ֆրանսական դասական եւ նոր գրականութեան գլուխ– գործոցները 
տեսայ, Շեքսփիրի Տօո§© Ժ՚ԱՈ6 ոաէ ճ՚շէտն, տեսայ Սաոա Պերնարը, 
անմոռանալի Սաոան՝ իր մարած, հատած վերջալոյսին, տեսայ 
Շօգսշհոքը, տեսալ հանճարեղ արուեստագէտներ, որոնք աշխարհա-
հռչակ էին կամ պիտի դառնային աւելի ետքը, տեսայ 0&Ո16 Տօւ՜շէւ, 
այն ատեն իր ամբողջ փառքին մէջ, 1ոաւօոները՝ հէք Մարի 
Անթուանէթի յիշատակներով լեցուն, Վերսայի պալատը, հրաշալի 
Օ յ16Ո6 Ժշտ ք1&06ՏՏովր, որ ազգի մը ճշմարտապէս մեծութեան 
գաղափարը տուաւ ինծի, քանի որ Նափոլէոնի յաղթանակներուն այդ 
նկարուն համապատկերը շինուած էր բարի կամեցողութիւնովն ու 
հրամանովը՝ Ստսւ-թՅէՔսփն հակառակորդ Պարպոնեսւն Էուի Ֆիփփի։ 

Կը տեսնէի, կը զգայի, որ միտքս կը հրահանգուէր, հոգիս կը 
հրճուէր։ Երբեմն եղբայրս կ՚առաջարկէր ինծի ընկերանալ իրեն՝ 
իրաւաբանական վարժարանի դասերուն։ Շհաաօ1օքւ€ի դասերն, որ 
առաւելապէս կը թելադրէր ինծի ունկնդրել յայտնի ոճրաբան ա . 
Օա՜օօոի կողմէ աւանդուած։ 

Հետաքրքրական նորութիւն մըն էր ինծի համար եղբօրս 
յարաբերութիւններն ու գործունեութիւնը՝ ազգային-քաղաքական 
կեանքով։ Չըսի տակաւին, որ ուսանողութեան այդ շրջանին եղբայրս 
կը հրատարակէր, միանգամայն, իր դաշնակցական ընկեր Միքայէլ 
Վարանդեանի հետ (Տիկին Ա. Ահարոնեանի եղբայրը) Րւօո® <2ա11&ւ<1ի 
հիմնած "1Դօ ձաւօաձ" հայապաշտպան հանդէսը՝ 1Դ&Ո01Տ ճշ 
ՐքՇՏՏՁՈտՓ վերին հսկողութեամբ։ Մեծ ընդունելութիւն գտած էր այդ 
թերթը, ըԱա՚յ հայ, ըլլա՛յ միջազգային շրջանակներու մէջ։ Անոր 
կ՚աշխատակցէին Օշատ Շօօհա, յաւատ Րհօ© անգլիացի հայասէրը, 
զայն կը կարդային Շ16աշոօշ&ս, յ©ՅՈ յ&սքծտ եւ ուրիշներ։ 

Իրիկուն մը, երբ սենեակս քաշուած՝ օրուան տպաւորութիւններս 
կ՚արձանագրէի՝ իմիններուս ղրկելու համար, Պոլիս, սենեակիս դրան 
երկու հարուած, եւ ներս մտան եղբայրս ու Միքայէլ Վարանդեան։ 

Ներկայացում, եւայլն եւ նստեցան։ Հազիւ քանի մը բաո 
արտասանած էի, երբ Վարանդեան հարցուց. «Ի՞նչ բարբառ է այդ, 
որ խօսում էք>։ Չհասկցայ ի՛՛նչ ըսել կ ՚ուզէր։ Կրկնեց հարցումը, 
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աւելցնելով, թէ որտեղի" հայերէն էր խօսածս։ «Բայց մեր Պոլսոյ 
սովորական աշխարհաբարն է», պատասխանեցի խնդալով։ «Իսկի ւս– 
մէնքը էդպէ՞ս են խօսում Պոլսումը. այնպէս քաղցր էք այնպէս 
ներդաշնակ, այնպէս մեղմ», կ՚ըսէր Վարանդեան հիացած։ Եթէ ոչ՝ 
մինչեւ այն ատեն, սւյդ իրիկունը գոնէ անդրսւդարձայ, թէ մեր պոլսահայ 
աշխարհաբարը, 1880էն ետքի՝ Բւսշալեանի, Ջօհրապի, Սիպիփ եւ 
Հրսւնտ Ասատուրի լեզուն որքա՜ն քնարական էր, հակաոակը ըլլալով 
արեւելահայերէնին, որ աւելի լեռնական ու կորովի* դխ ցաներ գութիւն– 
ներ գրելու սահմանած ըԱար կարծես։ Բացառութիւն նկատած եմ միշտ 
Ահարոնեանին լեզուն, որ, ինչպէս իսահակեւսնինը, աւելի մեղմ եւ 
քնքուշ են։ Իսկ Վարանդեանին զարմանքը զիս եւս զարմացուց, կը 
խորհէի, թէ պոլսեցի չէ՛՛ր տեսած բնաւ, չէ՜ր լսած անոնց 
խօսակցութիւնը, թէ պարժուա(զ) կնոջ մը բերնին մէջ էր, որ հայերէ 
ն լեզուն զարմացուց զինքը, Կովկասի նոյն դասակարգի հայուհի մը՝ 
ոոաերէն խօսելուն թերեւս... 

Հասկցայ վերջապէս, որ երկու բարեկամներ եկեր էին զիս 
հրաւիրելու հայանպաստ հաւսւքոյթի մը, ՇՅՀՇ \ն1էաւ՝6 ի վերնայարկը, 
ուր պիտի խօսէր \Խէ01՛ 8շւ՚ա՜(ե 

Առիթը չէի կրնար փախցնել։ Գացինք։ Բացումի մէկ քանի 
խօսքերէ ետքը, Վիքթոր Պերար բեմ բարձրացաւ։ Իր պոոոտ հը– 
ետորութենէն (ասիկա հետագային հանած եզրակացութիւնս է, այն 
իրիկունը՝ իրեն եւ ներկաներին չափ, թերեւս աւեփ, ես ալ խանդսւվա– 
ոած էի) եւ Ց+ե մաթեմաթիքական հաշիւներուն եզրակացութիւնն այն 
եղաւ, որ Թուրքիա, «Հիւանդ մարդը», այնքան քայքայուած է, որ 
կտրտուած եւ առասանով կապուած խորոված հնդկահաւի մը կը նմանի։ 
«Կա՛մ այն է, որ եւրոպական պետութիւնները դանակի հարուածը 
պիտի տան առասանին, կա՛մ՝ եթէ այդ հարուածը ուշանայ, խորովածը 
պիտի փտի եւ կտորները ինքնին թափին։ 

Այս մարգարէութենէն հազիւ վեց ամիս ետքը, 1914ի ամառը, 
եւրոպական պետութիւնները դանակին հարուածը տուին, նախ՝ 
ինքզինքնուն, յետոյ՝ Թուրքիոյ, որ ճիւաղային դիւանագիտութիւնով 
հարուածը իրմէ փփպեցաց, դարձնելու համար զայն հայերուս... 

1914ի ամառը, հակաոակ երրեակ համաձայնութեան (Անգլիա, 
Ֆրանտս, Ռուսիա) եւ երրեակ զինակցութեան (Գերմանիա, Աւըս– 
տըրօ-հունգարիա, Իտալիա) միջեւ հետզհտեէ շեշտուող թշնամու– 
թեան, հակաոակ Ալժեզիրասի եւ Թանժէի ձախող խորհրդաժողովնե-
րուն, տակաւին տեսակ մը լաւատեսութիւն կար, Ընդհ. պատերազմի 
մը կարելիութեան դէմ։ Գերմանիոյ 4 միլիոնի հասնող ընկերվարական– 
ներուն ուժը հաւատքը կը ներշնչէր իրատես ը1Լալ չտղողներուն, որ 
ա ն ո ն ք պիտի կրնան աոաջքը ա ռ ն ե լ Վ ի լ հ է լ մ Բ.ի արիւնակռւլ բաղ-
ձանքներուն։ Ել քիչ մը ամէն մարդ, հանդարտ, 
վաւերներուն վրայ կը խորհէր։ Գրիգորս, Փարիզ, ԻՐ առաջիէ տարին 
աւետելուն, կը յուսայի, *օրս հետ պիտի գար արձակուրդը 
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աւար ա ելուն, կը յուսայի, թէ մօրս «ետ պիտի գար արձակուրդը 
անցընելու Պոլիս։ Յառաջացած տարիքով մայրս կը նախընտրէ երթալ 
Պրիւքսէլ, քրոջը եւ քեռորդիին, իմա՛ էսորասանճեաններան հետ 
անցընել, իբրեւ աւելի մօտ։ Ու եղբարս՝ հազիւ 15 տարեկան Գրիգորս 
կը տանի յանձնել կառաշարի պետին, իրեն՝ Գրիգորին ալ պէտք եղած 
հրահանգներն ու խորհուրդները տալէ ետքը, Պոլիս հասնելու համար։ 

Դէպքերը պիտի կանխէին իր ենթադրութիւները։ Գրիգորս 
սերպական սահմանագլուխը հասնելուն, արդէն արհիդուքս Ֆերտի– 
նանտի սպանութիւնը կատարուած էր, Աւստրօ-Հունգարիա իր զինա-
կիցներուն հետ վերջնագիր տուած պալքանեան այդ փոքրիկ 
պետութեան, Օասիա՝ իր ցեղակիցներուն պաշտպանութիւնը 
սւոանձնած...։ Սահմանագլուխի մաքսային պաշտօնեաներուն տեղ՝ 
զինուորական իշխանութիւները քննութիւն կը կատարէին– եւ զար-
մանքն ու հետւսքրքրութինը կը խառնուէին այդ բիրտ զինուորական-
ներուն վերաբերումին մէջ՝ աոանձին ճամբորդող այս պատանեակը 
տեսնելուն։ Կաոաշարսւպետը կը միջամտէ, կը բացատրուին, անցա-
գիր, եւայլն կը հաստատուին՝ կարգին, եւ Գրիգորս կը շարունակէ 
ճամբորդութիւնը ու կը հասնի Պոփս։ 

Օր մը ետքը՝ պատերազմի յայտարարութիւն։ Առաջին Ընդհ. 
պատերազմ՝ եւրոպական վեց պետութիւններուն միջեւ։ Թուրքիա 
շուարած է տակաւին, ինչպէս իր ժողովուրդը։ Ի՛՛նչ դիրք պիտի բոնէ 
այս ահաւոր իրականութեան առջեւ։ Լաւատեսները չեն կրնար 
հաւատալ, որ դեռ ամիս մը առաջ, Յուլիսի ընթացքին, ելեմտական 
նախարար ճաւ|իտ պէյին Փարիզի մէջ կնքած 35 միլիոնի փոխա– 
ոութենէն անմիջապէս ետքը, Թուրքիա \օ1է6–քեօօ (դիմաշրջութիւն) 
ընէ եւ դաշնակիցներուն դէմ դաոնայ։ Սպասելով չարաղէտ որոշումի 
մը, առեւտրական եւ սեղանաւորական ահաւոր տագնապ մը ծայր կու 
տայ մայրաքաղաքին մէջ։ Դրամատուները կը մերժեն դրամ տալ իրենց 
փւայ խուժող բազմութեան։ Կառավարութիւնը հարկահաւաքներէն կը 
պահանջէ խստացում՝ կարելի եղածին չափ շատ դրամ մտցնելու 
համար գանձին մէջ։ 

Զօրակոչ յայտարարուած է մեր երկրին մէջ ալ, թէեւ կէս-պաշ֊ 
տօնական օրգանները կը ջանան ժողովուրդը հանդարտեցնել։ 
Հանդարտութեան խօսք կրնա՞յ ըԱսւլ երկրի մը, քաղաքի մը մէջ, ուր 
ընտանիքի հայրերը, զաւակները, մէկ օրէն միւսը կը խլուին իրենց 
գործէն, իրենց տունէն, իրենց սիրելիներէն ա կը տարուին դէպի 
անծանօթը, շատերը զինուորական պատրաստութիւն իսկ չտեսած... 

Ամէնէն մտահոգներէն մէկը կը դառնայի ես, առանց իսկ 
տակաւին մտաբերելու այն հրէշային ծրագիրը, որ կը նիւթուէր 
դժոխային Թալեաթներու ուղեղին մէջ՝ հայերուս դէմ։ Չէի գիտեր՝ 
աւաղե՞լ Գրիգորիս Պոլիս հասած ըլլալուն, թէ՞ գոհ ըլրսլ։ Թերթերը 
ԿՐ ԴՐէին, որ ֆրանքօ-պելժ սահմանին փւայ 4 միլիոն զինաորներ 
թափուած, պատուար կը կազմեն թշնամիին դէմ։ Ուրեմն, մայրս՝ 
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Պելճիքա, զաւակէն կտրուած։ Անորինէ քոյրս, ւսմուսնոյն ու զաւակին 
հետ՝ Անատոլուի մէջ, Ամասիա։ Մենք՝ Պոլիս, ու Բւսրսեղը՝ Փարիզ։ 

Ամէնէն աւելի զիս կը մտահոգէր Բւսրսեղը։ Խանդավառ, ինչ– 
ս|էս կը ճանչնայի զինքը, կը սպասէի, որ անխորհուրդ քայլ մը 
աոնէր։ 

Աոաջին գործս եղաւ, ուրեմն, գրել իրեն, թէ «Որքան սւլ. Եւրոպսւն 
հուրի եւ սուրի մատնուած ըւլայ, աշխարհի ամէնէն վտանգաւոր տեգը 
հայերուս համար միշտ Թուրքիան է»։ Ու կը թախանձէի, կը յորդո-
րէի քեոայրին ու իմ անունովս, որ չելլէ յանկարծ Պոլիս գալու որոշում 
տայ։ Իրեն համար վտանգը կրկնակի էր, որովհետեւ զինուորական 
տարիքի մէջ էր եւ կուսակցական։ 

Ի՜նչ օգուտ։ Նամակս իրեն հասնելու ժամանակ եղա՞ւ, թէ ոչ, չեմ 
գիտեր։ Առաւօտ մը յանկարծ մեր տան դրան առջեւ ինքզինքս դէմ աո 
դէմ կը գտնեմ իրեն հետ։ Եղբայրս, իմ սիրական, իմ պատուական, 
հոգեհատոր, այլ անխորհպուրդ եղբայրս, զոր տեսնել երջանկութիւն 
էր, ընդունեցի՝ «Ա՛խ, Բարսեղ, ինչո՞ւ եկար» գոչելով։ 

Բայց եկած էր՝ հետը բերելով իր կինն ու 4-6 ամսուան աղջնակը։ 
Ու բացատրեց բոլոր այն խժդժութիւնները, զորս կը գործադրէին 
զօրակոչէն գրգռուած ֆրանսացիները՝ օտարականներուն դէմ, 
խժդժութիւններ, որոնց քանիապատիկը պիտի հասնէր հետագային 
Պոլիս թէ գաւառները, իր եւ իր ազգակիցներուն փաւյ գործադրուած». 

(Շար. 4) ՃԱՐՈԻՀԻ ՊԱՀՐԻ 
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էք՛՛ 

© 
Իրիկուն մը, երբ սենեակս քաշուած՝ օրուան ապաւորութիւններս 

կ՛արձանագրեի՛ իմիններուս ղրկելու Համար, Պոլիս, սենեակիս դրան 
երկու Հարուած, եւ ներս մտան եղբալրս ու Միքայէլ վարանդեան։ 
Ներկայացում, եւայլն եւ նստեցան։ Հազիւ քանի մը բառ 
արտասանած էի, երբ Վարանդեան Հարցուց. *Ի*նչ բարբառ, է այդ, 
որ խօսում էք*։ Չհասկցայ ի՛նչ ըսել կ՚ուզէր, կրկնեց Հարցումը, 
աւելցնելով, թէ որա եղի" Հայերէն էր խօսածսX վթայց մեր Պոլսոյ 
սովորական աշխարհաբարն է>, պատասխանեցի խնդալով։ վիսկի ամէ 
նՔԸ ԷԴՂԷ*« են խօսում Պոլսումը. այնպէս քաղցր է, այն-
պէս ներդաշնակ, այնպէս մեղմ>, կ՚ըսէր Վարանդեան Հիացած։ Եթէ 
ոչ մինչեւ այն ատեն, այդ իրիկունը գոնէ անդրադարձա յ, թէ մեր 
պոլսաՀայ աշխարհարարը 1880էն ետքի՝ թաչալեանի, Ջօհրապխ 
Աիպիւի եւ Հրանա Ասատոլրի լեզուն որքա՜ն քնարական էր, Հակա֊ 
"•ակը ԸԱալով արեւելահյերէին, որ աւելի լեռնական ու կորովի, 
դիւցազներգութիւներ գրելու սահմանուած ըլլար կարծես։ Բացա-
ռութիւն նկատած եմ միշտ Ահարոնեանին լեզուն, որ, ինչպէս 
Իսահակեանինը, աւելի մեղմ ել քնքուշ են։ իսկ Վարանգեանին 
զարմանքը զիս զարմացուց, կը խորհէի, թէ պոլսեցի չէ՛ր տեսած 

բնաւ չէր լսահ. անոնց խօսակցութիլնը, թէ զինքը, կոովկասի նոյն 
դասակարգի հայոլ<ի մ չ ռ ո լ ւ / ^ ն ^ ^ թ ե ը ե ^ 
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© 
Իրիկուն մլ*. սենեակս քաշուած, Օրուան տպաւորութիւն 

ներս կ՚արձանադրէք իմիններուն ղրկելու Համար Պոչիս, 
հրբ երկու Հարուած տրուկաւ դրան, ել ներս մտան եղ-
բայր» Միքայէլ Վար անդԽհը։ Առածին անդամ կր 
Հանդիպէի այգ պարոնին։ ներկայացում, եւլն*, ել Հազիւ 
քանի մը բառ արտասաներ էխ երր Վարանդեան, զարմացաք 
Հարցուր էթայց դուք քնչ բարրառ էք խօսուՀ Տիկին* 
Նախ, չհասկցայ թէ ինչ կր Հարցնէր, երր բացատրեց, ըսի 
թԿ Հեր պոչս ահայ բարբառն էր ամէնուն խօսածը։ Հա-
ւա ա աչը չէր գաբ. «Այնպէ՚ս քաղցր, այնպէ՚ս ներդաշնակ, 
այնպէս մեղմ» կը գտնէր մեր լեզուն, զոր կ՝երեւի բնաւ 
չէր լսած, մանասւ/Սգ կՆոք մը րերնկնւ 

^ ԷԼ այն իրիկունը միայն անդրադարձած եմ, որ մեր 
պոլւէաՀայ+1ք&$֊էն ետքի՝ Հաչաչեանխ ՀօՀրապի, Սիպիչի, 
Հր անդ Ասատուրի աշխարհարարը իրաւ նուրբ ու շնորհալի 
լեզու մը եղած էր, այսօր աղճատուելու վրա լ արտասահմանի 
մէջ, եւ վազն, ալ կորսոլկու դատապարտուած, ափսոս* 

Բայց–> կը մխիթարուիմ։ ինչքան ալ Հակաոյգկ խ*սին 
չարամիտները կամ յոռետեսները, տեսնելով իյ* Հայաստանի 

...:: պետական պաշտօնական օրկաններուն մէէ օտարամուտ 
բ առերու. մուտքը, ֆ՚սաՀակեանէն եաք՝. նորագոյն գրողներու, 
մանաւանդ թանկագին սիրելի Աիլվա կապուտիկեանի Հինէ 
ու մաքուր լեզուն, գորովագին սէրն ու պաշտամունքը 
մեր լեզոլին, ամէն Հաւաստիք կու տան մեզի, մեր սի՛ 
րական լեզուին ֊անկորնչելիութձան։ 

© 

ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ Պ Ս Ա Կ Ն Ե Ր . . . 

Դիմացի էջին երեւցող պատճէնին րւսասցի արտագրութիւնն 
է անոր սւնմիջապէս յաջորգոդ տպագիրը, իսկ սոյն էջին 
պաանէնահանուած տպագիր հատուածը, որ նոյնութեամբ 
Տ ա ն ը պէտք է ըլ լայ , ինչպէս կը տեսնէք թնաւ. . . նոյնը չ է ։ 

Տպագիրը կ ՚երեւի «Րսւգին»ի ներկայ համարին էջ 85ին 
վ ր ա յ , իսկ պսւտ&էնահանուած անոր տարբերակը առնուած 
է 1 9 9 5 ի ն լո յս տեսած ճւաոորէն, էջ 1 0 3 ։ 

Մանրամասնենք քիչ մ ը ։ 
Զարուհի Պահրիի յուշագրութիւնը արտագրած, յաաս– 
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ջսւբանած ու հրատարակութեան պատրաստած Սուրէն 
թըրեան, իր արտագրած օրինակին հետ օրին մեր տրամադ-
րութեան տակ դրաւ նաեւ անոր բնագիրը։ 

«Բագին» նոր սկսած էր աոաջին հատուածները լոյս ըն-
ծայել» երբ ամբողջութիւնը լոյս տեսաւ հատ որային ծածկի 
մը տակ» ի Պկրութ։ 

Այս կը նշանակէ, որ բնագիրը ունէր երկրորդ պատճէն 
մը կամ ընդօրինակուած էր երկրորդ ձեռքով» որուն կամ 
որոնց հիմամբ լոյս տեսաւ հատորը։ 

Ուրեմն՝ նոյն ձեււագիրէն կան աււնուագն երկու օրինակներ։ 
է լ օրինակները մէկը միւսին ամբողջական կրկնօրինակը 

չ է ։ 
Յայտնապէս մէկը խաղացած է Հ.Բագին՝ձ\ւ խմբագրատու-

նէն դուրս գտնուող օրինակին վրայ: 
Ու խաղը սարքողը հեղինակը չէւ ուրիշ մէկն է : 
Զարուհի Պահրի իր յուշագրութեան վերջակէտ դրած է 

1953ին։ 
Իր մահ էն (1958) աւելի քան քաււասուն տարի ետք ձե-

ռագիրը լոյս կը տեսնէ հատորով» իր դստեր՝ Անահիտ 
Դաւիթհանի կողմէ Փարիգի մէջ 27 Փետրուար 1991ին գրուած 
նախաբանով մը» որուն Գուպար Դաւիթհանի կողմէ կցուած 
ու 6 Դեկտեմբեր 1995 թուակիր յետ գրութիւն մը կ ՚ըսէ, 

էՆերկայ ԳՐքք՚ն տպագրութեան ձեռնարկուելէն 
յետոյ, բայց աւարտելէն աոաՀ է որ Հոգին աւանդեց 
ԱնաՀիտ Գաւիթեան։ իր, ինչպէս նաեւ քրոՀն ու եղբօր 
1երմ փափաքն էր տպագրուած տեսնել իրենց մօր 
կենսագրութիւնը։ Այգ բախտին չարժանացաւ, սակայն% 
Ան «իրար Հանգիստ աչքը փակեց, գիտնալով թէ 
տպագրութեան աշխատանքը ճամբայ ելած է ել ապաՀով 
ձեոքերու մէջ էք յանձնուած ԱԱ^լով մեր վաղեմի 
բարեկամ Երուանդ Պարսումեանի բծախնդիր խնամքին 
ու մանրակրկիտ Հոգածութեան»/ 

Այս յհտ 
Գրութենէն առաջ ու Փարիգի մէջ դրուած կայ 

Ցուլիս 1995 թուակիր «Շնորհակալութիւն» մ ը , ուր 
երախտագիտութիւն կը յայտնուի այն Փրեք անձերուն, 
որոնք Հանք չխնայեցին այս ձեռնարկին իրագործման 
Համար։ «Նուպար Գաւիթեան, Ան 

աՀիտի կոդաէլիցր» 
«Երուանդ Պարսումեան ել Լեւոն Հերմակեան 

ՀԱքօդլանեան) Գաւիթեաններու անձնուէր բարեկամներէ 
«արուհի Պահրիի ձեոագիրին հետ կապ ունեցող յիշհւպ 

անձնաւորութիւներէն երկուքը ծանօթ են մեգի եւ որքան 
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գիտենք անոնց պարկեշտութիւնը կասկածի տակ չէ դրուած, 
րայց անպարկեշտ այս արարքին մէջ կայ անպարկեշտ մը, 
որ անուն ւքը ունի հարկսււ»՛՛ 

^եռագիրներուն հետ խաղալով՝ խաղարկուն յայտնապէս 
աււիթը պատեհ համարած է 1958ին վախնա նա ծ հեղինակին 
բերնով հարուած տալու «սովետ ահ այերէն»ին դէմ ընդվգած 
«չարամիտներուն ու յոռետեսներուն», ու ի փաոս «I». Հա-
յ ա ս տ ա ն ի » ծխելու ստրկամտութեան իր խունկը, երբ 
խորհրդային այդ Հայաստանին մէջ մեր մտաւորականները 
գոհողութենէ շատ աւելի բարձր դիներ վճարելով կը մեր– 
ժէին մեր լեգուին մէջ «օտարամուտ թառերուն մուտքը»։ 

Զարուհի Պահրիի յուշագրութեան մէջ մուտք գործած 
խաղարկուն չէ մոռցած նոյնպէս աւելորդ հաճոյ սւխօսութիւն– 
ներով մեծարելու Սի լվա Կապուտիկեսւնը, առանց երբեք անդ-
րադառնալու, որ խնդրոյ առարկայ գործին վերջակէտ 
դրուած տարիներուն (1953) Սիլվա Կապուտիկեան ուղերձային 
տրամադրութիւններ յուգող դէմք չէր տակաւին։ Դժուար չէ 
այլեւս եզրակացնել, որ «չարամիտները» դատավւետող այն 
ոճը եւ ուղերձային առատաձեռնութեամբ հիւսուած այս գով-
քը ի միասին ո՛չ միայն ծիծաղելի կացութիւններու դուռ կը 
բանան, այլեւ առնուագն կասկածելի կը դարձնեն յուշագրու-
թեան հատորային հրատարկութեան հարա զատութիւնը: 

Նուիրական անուններու վրայ խաչ քաշելու եւ բոլորովին 
անյարիր առիթներու ուրիշներ մեծարելու համայնավարական 
այս եօթանասունամեայ բարքերը կը թուէր նետ ուած են 
պատմութեան վիհը՝ զիրենք դիեցուցած անկանգնելի հեղի-
նակներուն պէս, մինչդեռ կարմիր վարակ կոչուած այդ 
ամօթալի ժառանգութիւնը դեռ կը շարունակէ գործել նոյնիսկ 
հոս, Սփիւռքի որոշ խաւերուն մէջ, այն ալ ազատութեա՜ն 
մայրաքաղաքներուն մէջ, Փարիզի ու Պկրութի երկինքներուն 
ներքեւ։ 
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Կ. ԱՂԱՑԵԱՆ 

Երեւանի համալսարանի փիլի– 
սոփայութեան բաժանմունքը ա– 
ւարտսւծ բանաստեղծուհի է բա-
նաստեղծութիւն նեըա հետեւեալ 
շարքին հեղինակը, Կար ի նէ Աղւսյ– 
եան, որ ներկայիս կ՚աշխատի Հա-
յաստանի Պաշտպանութեան նա-
խարարութեան պաշտօնաթերթ 
«Հայ զիՏուոր* թերթին մէջ։ Աւել– 
ցընենք իսկոյն, որ ան տպագրու-
թեան յանձնած է բանաստեղծու-
թիւներու իր անդրանիկ ժողովա-
ծուն, որմէ անջատուած են ուղղակի 
«։Քագ/ւճյփն ղրկուած սոյն կտորնե-
րը։ 

Կասկած չունինք, որ ընթերցողը 
ինքզինք անմիջապէս պիտի զգայ 
խառնուածքի մը դէմ-յւսնդիման ու 
լուրջ սպասելիքներ պիտի կապէ 
մանկամարդ բանաստեղծուհիին 
անուան։ 

Խոնարհուել են երկինքները. 
Դէպի յաւերժ անմահութիւն 
Արծիւների վերջին, վերջին. 
Անվերադարձ վերջին չուն է 
Հիմա ձգւում նրանց միջով։ 
Ձիւնաճերմակ փետուրները1 

Ընկած վերջին խիզախումին, 
Վերջին սլացք, վերջին ճախրին. 
Գամեր են սեւ, որ խրտւմ են 
Պատերազմի խաչուող մարմնին։ 

(Մայիս 1992) 
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Աչքերը բացտւմ-Փակաւմ էին 
Թիթեռի մասին երազով, 
Ել եկաւ թիթեռը ծաղկաթել, 
Օդի Սէշ շաղ տալով ծաղիկներ. 
Սակայն խաւար էր ակնակիր, 
Աչքերը չտեսան թիթեռի 
Նազանքներն ու անձրեւը ծաղկի. 
Իսկ յեւոոյ լոյսի տակ կրակի 
Ո՞ւմ կամքն էր* աչքերը գոց էին 
Եւ նորից չտեսան թիթեռի 
Ծաղկանախշ թեւերի թրթիռը. 
Թիթեռը զարնաեց բոցերին, 
Կրակը դարձաւ ծաղկսւգոյն, 
Իսկ իրենց հրդեհուող կոպերի 
Եաեւում աչքերը ծաղկաթել 
Թիթեռին տեսան, կարծեցին՛ 
Գոյների խաղ է, ցնորք է պատիր։ 

(Փետրուար 1995) 

Ո՛վ է յօրինել այդ հեքիաթը ծեր, 
Թէ՛ փոքրիկ աղջիկ, վազ տոտ եւ անցիր 
էոյսի ու շրի համբոյրի սոսկից. 
Ո"վ է յօրինել այդ հեքիաթը ծեր. 
Ոչ ոք չի հասել դեռ ծիածանին։ 
Ամազոնուհի քոյրեր, միայն դուք 
Տասել էք, սակայն հասել էք ընդհուպ, 
Տակից չէք անցել, չի անցել ոչ ոք, 
Եւ մնացել էք այդպէս՛ Աիաստինք։ 
Կէսփփզախութիւն, կէս-սխրանք գործած 
Ամազոնուհի քոյրեր, կէս-քոյրեր, 
Դուք որ չէք զօրել, Աիաըն էլ կտրել, 
Ինչո՛ւ էք կանգնել ծիածանի տակ 
Ձեր Աէն-միակ, նարբ-նուրբ վահաններով, 

, ֊ ) 

Ճ 
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Որ ցած էք նեատւմ ամիսը մի օր՛ 
խոստովանելով եւ ափսոսալով 
Հաճոյքի համար, որ կորցըրեցիք 

Ձեր անդարձ կորած ստինքների հետ։ 
Ո՛վ է կրկնում այդ հեքիաթը ծեր. 
Լոյսի ու ջրի համբոյրը դէսփ 
Նոր աղջնակներ են վազում հեփհել։ 

(Մայիս 1995) 

Եղե՛՛լ է արդեօք 
Մեր հսւմբոյրների շիկնած երեկոն՛ 
Լցուած քնքշանքով ու փաղաքշանքով. 
Եղե՛լ է արդեօք 
Այն հեքիաթային գիշերը ցնորք* 
Հոգու եւ մարմնի խրախճանք ու տօն. 
Եղե՛լ է արդեօք, 
Դիշերածսւղկի զոյգ կոկոնների 
Ցնծութեան ճիչով բացուելը մէկէն 
Եղե՛լ է արդեօք։ 
Դու եա չե՛ս գալու, 
Այն գիշերուանից յեաոյ քարացած 
ժամանակի մէջ ստեւ չի" ծագի, 
Դու եա չե՛ս գալու, 
Քո՛ եա շպրտած երդումիս ծաղիկն 
Ափերիս մէջ է եւ չի՜ թօշնելու, 
Դու ետ չե՛ս գալու, 
Իսկ գիշերուայ մէջ անհամբեր քանի՜ 
Դիշերսւծաղիկ բոյր են թաքցրել, 
Դու ետ չե՛ս գալու։ 

Ահա՛ իմ բաժին տարածութիւնը՝ 
Դրականութեան եւ երազանքի 
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Տ՜ 

Եզրերն իրարից զատող անդունդի 
Վրայով ձգոտղ մազաչափ Սի լար։ 
Ես երբուսւնի՚ց եմ այստեղ՛ չգիտեմ, 
Ես ձայն եմ տալիս՛ 
Փրկութիւն չկսքյ, 
Իսկ քամիները պատասխանում են. 
€Փրկութիւն չկայ քեզ, լարախաղա՛ց. 
Այս պրկուած լարի ամէն մի հատուած 
Բաժին է ընկել քեզ նման մէկին, 
Սակայն դոփ երբեք չէք գտնի իրար, 
ԿՆւպրէք, կը պարէք այդպէս առանձին»։ 
Եւ քամիները թափառ, մոլորուն 
հրաւիրում են խենթ խօլապարի, 
Ել ես հմայուած 
Պարում եմ, ահա, 
Իրականութեան եւ երազանքի 
Եզրերն իրարից զատող անդունդի 
Վրայով ձգոտղ տարածքի վրայ։ 

Կանգնել եմ, ահա՛, ես ոտսւբոպիկ 
Գիւղի թիկունքը վահանող բլրի^, 
Երկինք բարձրացող մատոսփ կողքին 
Ել քո սիրելի 
Ոտնահետքերն եմ փնտռում այս հողին, 
Քո ձայնն եմ փնտռում 
Այս գիսա գրկած՛ 
Օդի լռութեան ու շարժումի մէջ, 
Քո հայեացքներն եմ փնտռում աԱէնուր, 
Ափով հսււաքում 
Արարատի ու երկինքի, հողի, 
Քար ու ծառերի, դաշտերի, գիսլի– 
Տների, փոշու, մարդկանց վրայից1 

Ուզում եմ իջնել բլոտից, Գ^ալ, 

(Ապրիլ 1995) 

Ա Ռ Ա Ա Բ Ե Ց 
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Սակայն չեմ կարող, 
Չեմ կարող քայլել՝ 

Ոտքերս՝ դիպած ոտնահեաքերիդ, 
Սիրտս՝ փ օդում թեւածող եւ քո 
Շարթերից ելած բառով, հոգոցով, 
Երգով, լոաթեամբ... 
Չեմ կարող քայլել՝ 
Ես քո անունի թունդ գինով լցուած 
Սափոր եմ դարձել։ 
Ես պիտի լռեմ, որ քո անունը, 
Քո շունչը, ձայնը յանկարծ չհնչեն, 
Փակեմ աչքերս, որ քեզ չտեսնեն։ 
Բայց ցաւ, ցաւ դարձած 
Մեր անջատումի յիշողութիւնը 
(Իմ մարմնի վրայ գորովանք ու սէր 
Սփռող ձեռքիդ մէշ 
Ի՛նչ մոլորահողմ, ո՛վ դաշոյն դրեց) 
Բլուրից այն կողմ մի գիշեր մորթուած 
Աղաւնու դեռ տաք 
Արիւնն է խառնում սափորի գինուն, 
Եւ ճաք են տափս կողերս փխրուն։ 

(Յունիս 1995) 

Քեգ կանչեցի 
Ես լռութեամբ ու բառերով 
Եւ միամիտ ու ձախաւեր 
Մնկախաղով իմ կանացի. 
Քեզ կանչեցի, 
Եւ ամէն ինչ 
Քեզ ոսլղըւած ձայն էր միայն։ 
Քեզ կանչեցի... 
Ձայնս ընկաւ երազներիդ 
Ջրհորի մէչ ու փշրուեց, 
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Ոսկեզօծուեց ամէն գիշեր 
Ջրհորից չուր հանող դոյլը, 
Եւ յատակում տիղմ չմնաց 
Մղձաւանջի։ 

Տեռո՜ւ Սի օր 
Վեր կը հանես դոյլը՝ լեցուն 
Կանչող Ձայնիս 
Փշրանքներով կայծկլտացող, 
Ել կը լսեմ լուսաբացին Կանչող ձայնդ։ 
Տեաս մի օր, 
Երբ կը լինենք մենակ ու ծեր, 
Երբ կը գտնեն Սի պահ իրար 
Երկու Ձայներ 
Ու կը դառնան կրակուած ճիչ՝ 
Մշուշի Սէշ մահառաչի։ 

Երեւան, Օգոստոս 1995 ԿԱՐԻՆԷ ԱՂԱՅԵԱՆ 
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Փ. Ի11ԹՐ11ԹԻ 

Գ Ի Ր Ս 

Գ Ի Ր Ա Լ Ի Ն Ա 

Հսատսւաաեցանք Ղազիր, նկարչագեղ գիւղ մը, ինչպէս նկարչագեղ 
է ողջ Լիբանանը եւ նստեցանք պաշտպանուած գագաթի մը վրայ։ 
Մենք միակ վարձակալներն էինք պաոաւ եւ յօդացաւէ տաոապող 
կնոջ մը, որ աոանձին կ՚ապրէր, Սըթ Ամրա, արաբ քրիստոնեայ։ 

Ինչպէս բոլոր արաբ քրիստոնեսւները, ան մեզ լսս ընդունեց, 
հակաոակ անոր, որ մենք ուղղափաո էինք եւ ինք կաթողիկէ։ 
Ահաւասիկ դարձեալ պատմութիւն մը՝ պատմութիւՏներով հարուստ 
իմ գոյութեանս մէջ։ 

Մինչ ես կ՚աշխատէի մեր ապրուստը շահիլ, Պարպա Եաննի ման 
կու գար նուո ւինտոելով ու գաւազանով օձեր սպաննելով։ Հանգիստի 
պահու մը, միասին կլկլակ ծխած ատեն մեր ունեցած երկար մէկ 
խօսակցութեան ընթացքին իմացանք, որ Սըթ Ամրա ինք եւս ու-
նէր վիշտ մը։ Շատ աոանձին էր եւ այս առանձնութիւնը կը կրծէր 
հոգին։ Իր միակ զաւակը, քսան տարեկան աղջիկ մը, կը գտնուէր 
Վենեզուէլլա, ուր մեկնած էր հօրը ընկերանալու՝ հոն հաստատուելու 
համար, ինչպէս էր սովորութիւնը Լիբանանի որոշ բնակիչներուն։ 
ք*այց հայրը տարի մը աոաջ մեոած էր եւ այդ կորուստէն ետք հազ-
ուադէպ դարձած էր նամսւկագրութխնը մօր ու դստեր միջեւ։ Սէ– 
լինա, մանկամարդ աղջիկը, ադքատ չէր։ Ան տէրն էր գեղեցիկ 
գոհարատան մը։ Այսուհանդերձ, մօր հոգածութիւնը ստանձնելու 
համար շատ չէր մաշեցներ սիրտը։ Յաճախ կը մոոնար զայն, եւ Սըթ 
Ամրա կը սսփպուէր երկար օրեր ապրիլ ցամաք հացով։ 

Մենք կը գթայինք Սըթ Ամրային։ Կը ճաշէինք միասին։ Ան եղաւ 
Քոյրը եւ մայրը։ Սկսաւ մեզի հետ ոչխարի լաւ խորոված միս ուտել 

ել ԿւԿլակը յ յ , շ տ ւ ե ց ո ւ ն գ տ ա լ ծ ի ւ ա խ ո ս 1 ո վ ։ Ա յ դ է ր ա ր դ է ն իՐեն 
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պէտք եղածը։ Ա ն կը փսաաբանէր զԱս տուած, որ մեզ զրկած էր 
իր մ օ ա եւ, ս ա այղ՝ երախտագիտակսւն ապրումներով լի նամակներ 
կը գրէր աղջկան։ Սէլինա կը պատասխանէր՝ շնորհակալութիւն 
յայտ նեյով եղբայրական սրտով բաբախող երկու անծանօթներուս։ 

Եւ Ժամանակը կը սահէր շնորհաւորանքներով։ 

* 

* * 

Բայց քիչ շահ ապահովելով՝ մեր տնտեսութիւնը զգալի օրէն սկսաւ 
նուազիլ։ Վ ր ա յ հասսս աշանը, եւ անոր հետ՝ պաղաոութիւն մը 
զարկաւ Պսւրպա Եաննին։ Դացի Պէյրաթ՝ բժիշկ մը ճարելու, ապա՝ 
ղեղորայք։ Կիրարկուած խնամքը բարելաւեց սիրելի բարեկամիս 
վիճակը, բայց դրամը չքացաւ։ 

Լիբանանի պէս եր կրի մը համար ձմեոը անսովոր կերպով խիստ 
եղսս։ Դժոոսրաթեամբ որոշեցի անհրաժեշտ քայլեր աոնել, որպէս-
զի սովահար չըլլանք։ Աոաջին հերթին մենք մեզ զրկեցինք միսէտ 
Ցամսւք հացը սկսաւ շաբաթը երեք օր թագաւորէդ մեր օճսփւին 
մ է ջ ։ Խնայողութիւնը իր ծայրագոյն աստիճանին հասցնելու համար՝ 
սկսանք այլեւս մէկ կլկլակ վառել, որուն չիպախը կ ՚անցնէր մէկ 
ձեոքէն միւսը, մէկ բերանէն միւսը։ Դժուար էր, բայց սւյնուամենայնիւ 
կը մօտենայինք Մարտ ամսոյն, երբ լար մը արախաթեամբ ողողեց 
մ ե զ , – Ս է լ ի ն ա կ ՚իմացնէր իր մեկնումը Վենեզուէլլայէն եւ Լիբանան 
վերադարձը երեք կամ չորս շաբաթէն։ 

Բարձրաձայն ճիչեր.» յորդազեղ զգացումներ։ 
– Դ ի տ է ՛ ՛ ք ի ն չ , – ըսաւ մեզի օր մը Սըթ Ամրա՝ խորհրդաւոր եղա-

նակով մ ը , – Սթափան լաւ տղայ է ։ Վստահաբար Սէլինա պիտի 
սիրահարուի իրեն եւ այն ատեն ինծի հանդէպ տածած ձեր 
վեհանձնութիւնը լայն օրէն պիտի վարձաւոր ուի։ Ի՜նչ կ ՚ըսես, Սթավրօ՛։ 

Ի՛՛նչ ըսէր Սթավրոն։ Լա՛ւ։ Ինքզինք կորսնցուց՝ ինչպէս սովոր է 
ր ընել։ Ա՛ յնքան մը կորսնցուց ինքզինք, որ մոլորեցուց նաեւ Պսւրպա 
Եաննին եւ, Սըթ Ամրա մեզի հետ՝ երեքս սկսանք շուրջպար մը, 
տօնելու համար Սէլինայի հետ իմ ապագաւ ամուսնութիւնս, որուն 
մասին որեւէ գաղափար չունէր Սէլինան։ 

* 

* * 

Ես կը շարանակէի իմ ճամբաս՝ խուլ ձիու մը պէս, արդէն իսկ 
տունը համարելով իմ ապագայ կալուածս։ Կը նկատէի, որ 
տախտակամածի խիճերուն արանքներէն ներս կը թափանցէր 
անձրեւին ջուրը եւ, հետեւաբար, հետեւելովփբանանցինեբա օրինակին, 
մ ա գ լ ց ե ց ա յ տանիքը եւ, բնակիչներուն յորդազեղ քրքիջներուն ներքէս 
չարաչար յոգնեցուցի ինքզինքս, վազելով տանիքին լայնքին ու 
երկայնքին, քաշքշելով ետեւէս ծանր լողքարը, որ կը րախէր 
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կրունկներաս ա մերթ կը ձգէր զիս գետին՝ քիթիս-րերնիս ։ 
Ա ՜ հ , սի՛րտ իմ, դուն որքա՜ն չարչարանքներու ենթարկած ես զիս։ 
Աւելի հեոուն գացի ։ Օր մը Պսւրպա Եաննիին ցո յց տալով Սըթ 

Ամրսդի դեոեւս կարմիր ու մսեղ շրթները, որոնք հեշասւգրգիո կը ծ ը , 
ծէին չիպուխը, ըսի– 

– Ա ՜ հ , Պար սլա Եաննի, սդդ շրթնե՜րը, ո ՜ վ գ ի տ է , գուցէ անոնք 
կլկլակի յամպարեն զատ ուրիշ բան համբուրելու հեշտանքը դեո չեն 
մոոցած եւ հնսւրաւոր է , որ մենք նոյն ատեն երկու ամուսնութիւն 
տ օ ն ե ն ք ։ 

Ա յ ո ՜ , երկու ամուսնութիւն, կ՛ըմբռնե՛՛ք.. . որովհետեւ Սէ լի նայի հետ 
իմ ամուսնութիւնս պարզ էր ու մեկին՝ ինչպէս մեր աղքատութիւնը։ 

֊ Ա ՛ խ , Ս թ ա վ ր ա ք ի ՛ բ ա ց ա գ ա ն չ ե ց խեղճ բ ա ր ե կ ա մ ս , – կեանքը 
ճանչնալու համար դուն կտրելիք դեո երկար ճամբայ ունիս։ 

ճիշդ մարգարէութիւն... 
Սէլինա ժամանեց: Գեղեցիկ, սատանայական թուխ աչքերով 

աղջիկ մըն էր, խիտ վարսափունջով, մեծ , ամրակազմ, բազմեոանդ 
Հերմէս մը, բայց աոեւտրականի հոգիով ու հասս խելքով։ Ա ն ա՛-
ոաջին օրէն ահաբեկեց բոլորս։ Շնորհակալութիւները եղան կտրուկ 
եւ չոր։ Զզուելի գտաւ մեր կեանքը եւ քիչ կը մնար, որ մօրը թշուսւ– 
ոութէօսն համար մեզ մեղադրէր։ Բացայայտեց իր արհամարհանքը 
եւ վարձեց միայն իրեն համար տուն մը, օրական միայն քաոորդ ժամ 
տեւող այցելութիւն մը շնորհելով մեզի, եւ Սըթ Ամրային յատկացնելով 
արհամարհելի գումար մը, որ իբրեւ փոխհատուցում տրամադրաեցսս 
երկուքիս։ Պճնազսւրդաած արտակարգ արդուզարդով ու թանկար– 
ժէք գոհարեղէններով՝ ան գիւդին նախանձոտ աչք երան դիմաց 
ինքզինքին տուաւ ծախու ապրանքի մը տեսքը ։ 

Օր մը, հարեւանուհի մը եկաւ եւ յայտնեց մեզի, որ Պէյրութէն 
ինքնաշարժով եկած գեղեցիկ Րասթաքուէր մը ա յ ց ե լ ա ծ է Սէլինան։ 
Սէլի նա՜ն, խոստացեա՜լս, նշանա՜ծս ։ 

– Ա ՜ հ , Պարպա՛ Եաննի, կեանքը որքա՜ն լեցուն է յուսախաբ" 1 -
թիւններով,– բացագանչեցի, իյնալով իմ միակ անկեղծ բարեկամիս 
ասերուն։ 

–ՉԷԻ՞Ր գիտեր, Սթավրաքի՛. . . ։ Լա՛ւ։ Նոր սորվէ ։ Մինչ ա յ դ , աո 
իպրիքղ, փնաոէ եւ իմսը, հաւաքենք մեր ունեցած-չունեցածը եւ 
մեկնինք։ Աշխարհը կը շարունակէ գեղեցիկ ըլլալ։ 

Մեկնեցանք՝ արտասուքի մէջ ձգելով խեղճ Սըթ Ա մ ր ա ն ։ Եւ, 
յաջորդաբար երեք ամիս, մենք շրջեցանք Լիբանանի գեղատեսիլ 
Վարերը, զովանալով ականակիտ աղբիւրներէն եւ զովացնելով 
լիբանանցիները մեր յաւիտենական սալէփոՎւ 

- Ս ա լ է " փ , սալէ ՜փ։ Ահաւասի՛կ սալէփկտիները.. . 
– Ա յ դ պ է ս չէ՛*, Սթավրաքի, աշխարհը կը շարունակէ գեղեցիկ 

ըլլալ . . . 

– Ա ՜ հ , Պարպա Եաննի։ Որքա՜ն իրաւունք ունիս դուն։ 
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Աշխարհը գեղեցի՛՛կ է..–։ Բայց ո՛չ, ատիկա խաբեութիւն է... 
Ողջ գեղեցկութիւնը կու գայ մեր սիրտէն, այնքան ատեն, որ այդ 

սիրտը ուրախութեամբ լի է։ Այն օրը, երբ այդ ուրախութիւնը կը ցնդի, 
աշխարհ այլեւս կը դաոնսւյ գերեզման մը։ Լիբանանի հոդը եղաւ 
գերեզման մը իմ սրտիս եւ Պարպա Եսւննիին մարմինին համար։ 

Օր մը, Տլէպթայի մօտ, բիրտ եւ անսպասելի հարուած մը զայն 
զգետնեց գլխուն վրայ, որ զարնուեցաւ ժայոի մը եւ վիրսսորուեցաւ։ 

–Պարպա" Եսւննի, Պարպա" Եսւննի, ի՜նչ կ՚ընես, հիւա՜նդ ես։ 
Ո՛չ, Պարպա Եաննի ն այլեւս ցաւ չունէր։ Ցաւը մնաց ինծի։ 
Ատիկա եղաւ այնուհետեւ կեանքս կրծող որդ մը։ Մնաց այս 

կորասեալ բարեկամութեան կարօտախտը, որոնումի իղձը եւ, հակա-
ոակ ամէն բանի՝ սէրը, այս երեք զգացումները որոշիչ դեր մը 
խաղացին մէջս, որպէսզի քանի մը տարի ետք վերսւդաոնամ իմ 
հայրենիքս, մօտենամ մարդկային էակի մը, սիրելու համար զայն 
այնպէս՝ ինչպէս կը սիրէի Գիրան եւ մայրս, ինչպէս կը սիրէի 
Պարպա Եաննի ն։ 

Բայց ատիկա եղաւ, ինչպէս կը յիշէք, Սթավրօ ա Ֆորէնի 
պատմութիւնը... 

ԱԳիբա Գիբաչինա») Փ Ա Ն Ա Ց Ի Թ ԻՍԹՐԱԹԻ 
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կ* 

5 / Լ , ՛ ՜ յ / . ւ ՚ ՛ ՜ ՝ ՛ – . , * » , 

ո ր ՛ յ՝ ՚ (: էմ՝ ^ 

—7 * 

^ 
՛ ՞ ՛ Հ Հ 

^ ^ է֊՝** ի* ԷՀ. ^ 

Ա ս–/, –Ր<–. 
ւ*՝լ1"~էէ/ ք ֊ - ի Հ է ՜ ^ – ^ . 
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ն . ՉԱՐիյՈԻՏԵԱՆ 

^ Հ Ա Ն Հ ^ Ա Ր Ի Ն Ա Ն Ի Ծ Ե Ա Լ 

^ Հ Ո Ի Ն Տ Ե Ր Ը 

Աշխարհի բոլոր ապրող էակները յաո-աՀ եկաե են 
սկզբնական զոյգէ մ ը ֊ բքիչէ մը, որ զաւակն է Մայր Հո ղին է 
Էակները բաժնուած են աեսակնեբու, բայց ոչ գասակարգերու։ 

իբր մարդկային Էակ, միայն մեր արտաքին երեւոյթը 
մեզ կը զանազանէ միւս կենդանիներէն* Մեր ճակատագիրը 
պիաի ՐՀչար ապրիլ անասուններու. վոՀմակներու պէս* 
Մակ այն այգ չէ եղած մեր բաժինը երկրագունդին վրայ, 
այլ բացարձակ իշխանութիւն բոլոր արարաեներուն վրայ, 
պարզապէս անոր Համար, որ գանուած են մարդիկ, որոնք, 
Պրոմեթէոսի պէս, յօժար ա կամ ընդունած են երկնային 
իմացա կանո ւթեան Հուրը* 

Մարդկային ընգՀանրութիւնը կրնանք բաժնել երկու 
գասակարգխ Նախ անոնք՝ որոնք կ ապրին անասուններու 
պէս, գործածելով իրենց ճղճիմ ուղեղները իրենց աո.օրեայ 
պէ աքերուն գոհացման Համար% Ասոնց պիաի տանք մար-
դակեր պ անունը, որովՀեաեւ միայն արաաքինով կը սա ար բե-
րին անասուններէն եւ յատւաչ եկած են նոյն բ2ի1էնւ Երկրորդ 
դասակարգը կազմուած է ընտրեալներէ* Ասոնք, իրենց ենած 
օրն իսկ, զգացած են իմացականս ւթեան ձգողութիւնը* 
Ասոնք են իսկական ադամորդիները* 

կը ցաւին ու կը խորՀին* 
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Գիտակից իրենց մարդակերպ եղբայրներուն գառն 
ճակատագրին, կր քան ան փարատել զանոնք Հբքասլաաող 
խաւարը ես զանոնք առաջնորդել գէպի բարձունքներ, ուրկէ 
կր րիին լոյսՒ աղբիւրներ« 

Մինչ առաքիններլլ կը Հան ան նիւթական Հարստութիւն 
դիզելով գերադասել մտքի ել. լոյս ի երկրպագուները, ալդ 
վերջինները աեւարար կը նային գէպի երկինք, աստզերուն 
մէջ որոնելով ուղի մը, որ մարդկութեան առջեւ պիտի 
բանայ պայծառ արշալոյսներէ 

Ասոնք մարդկութեան փարոսներն են, Հոգիի ծառաները, 
գիտութեան սպասարկուները, իմացա կանո ւթեան քուրմերը, 
Հանճարներ՚ փիլիսոփայ, բանաստեղծ, գիտնական, Հերոս ել 
սուրբէ 

Առինքնուած գերագոյն ում՛է մը, կը փորձեն Հակազդել 
ստորերկբեայ մութ ո լմեր ու ձգողութեան, կը նային դէպի 
զենիթներու կատարը, աղջամղջային ոլորտներու մէջ փընտ– 
ո֊ելով անՀետացած Հոգիներու լուսաւոր Հետքերը\ 

Որովհետեւ անոնք իբր նախահայր կը ճանչնան կայէնը 
եւ Պրոմէթէոսը, իրենց ճակտին կը կրեն անէծքի սեւ 
խարանը, ել իրենց կողին՝ Սադայէլ կոչուած անգղին բացած 
վէրքը* 

Խ որ հր դա ւոր ուժի մը ազդեցութեան տակ, կոյր խլուրդ՝-
21 եր ու պէս կը փորձեն ծակել մարդկութիւնը շրքապատող 

խաւարի պատնէշը* / ) լ երբ վերջապէս Հասնին լոյս ի աղ-
բիւրին, անզգոյշ թիթեռնիկներ ու պէս կը մոխրանան անոր 
բոցին մէջէ 

Իրենց ուսեբուն վրայ կը կրեն իա Է ալի խաչը։ կը տխրին 
մարդկային ողբերգութեան առջեւ, կ* ողբան անմեղ 
մանուկներու մահը, կոյսերու բռնաբարումը, աղջիկներու եւ 
կիներու ստրկացումը ել վաճաոքըւ Գերբնական երաժշտութիւնով 
օրօրներ կ՛երգեն եւ սրտերը կը մխիթարեն քերթուածներու 
հեշտօբօբ կշռոյթովէ կ՛արտադրեն պի տանին եւ Հաճելին, կը 
ստեղեեն բարօրութիւն ել ճոխութիւնէ 

Բուժելու Համար Հիւանդութիւնն երը, կը խ ո ւ զ ա ր կ ե ն 

նիւթի Հոդին ել բոյսերուն սիրտը, կը ստեղեեն ելեկտրա֊ 
կանութիսնը, Հեռախօսը, շարժապատկերը, ինքնաշարժը, 
օդանաւը, պատկեր աս փիւռը, Համակարգիչըէ 

կը դիմակալեն անյաղթաՀարելի դժուարութիւնն եր, կր 
յաղթահարեն Հազարաւոր խոչընդոտներ, բայց չեն օդա ուիր 
Իրենց գիւտերուն բարիքներէն« կը ծաղբուին, կը վտարուին, 
կ աքսորուին, կը բանտարկուին, կը չարչարուին, կր 
սպաննուին, որպէսզի միլիոնաւոր մարդակերպ երկոտանիներ 
յագուբդ աան իրեՆց բ ն ա զ դ ն ե ր ո լ ն ես ախՈրժակներՈԼն* 
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Անոնք իրենց ուսերուն վրայ կը կրեն մարդկային 
արժանապատուութիւնը ել կը բարձրանան դէպի անմատչելի 
կատարները* Հակառակ վոհմակներու ոռնոցին, անոնք 
ճամբայ կը բանան տեւաբար բազմացող այս ստահակներուն, 
որոնք մարդ անունին տակ կը մսխեն ու կը կեղեքեն 
բնութեան հարստութիւնն երըւ 

* 
* * 

Մ ի չ ՚ ո նոյն ամբոխն Է, որ կը շրջապատէ իրենց կա-
ռափնարանները, ուր իրենց կամքով կը վճարեն ՛հանճարեղ 
ու սոսկայի միտք մը յղացած ըչլարււ յանցանքը* \թոյն 
ամբոխն է, որ զիրենք կը քարկոծէ եւ կը պոռայ• €Թող 
իր արիւնը մեր ել մեր զաւակներուն վրայ ըլլայ>, ել կը 
պարէ այն խարոյկներուն Հուրք, որուն մէք կը մոխրանան 
անոնց դիրքերը եւ կեանքը* 

Ու ողբեր դոլթիւնը պիտի շարունակուի այսպէս* 
Արտադին բարեկամ մըն ալ Հունին, որ զգուշացնէ զիրենք 

եւ լսել տայ իմաստութեան ձայնը\ 
–քքվ Հանճարներ, այլեւս վերք մը դրէք այս վտանգաւոր 

եւ մահացու խաղին« Մի՛ շարունակէք անձնասպան ըլչալ 
ձեր կարծեցեալ եղբայրներուն երջանկութեան Համար* Բա-
ցէ՛ք ձեր աչքերը եւ տեսէք, թէ որո՞նց Համար կը զոհուիք։ 
Տեսէ՛ք այգ կեէշահաւորները, որոնք ձեզ կը ծաղրեն ձեր 
արիւնով սնանելէ Հքոք, այդ միլիոնաւոր կապկազգինեըը, 
զորս կը կրթէք> որպէսզի ձեզ արհամարՀենւ 

4լքքվ մտքի սպասարկուներ, աշխարհը Լքեցէ ք իր 
ճակատագրին, ձդեցէ՚ք որ անասունին զաւակները թաւաչին 
դէպի անասնութեան անխուսափելի անդունդը* 

«Որքան Հեռատես էին Հին օրերու այն բռնակալները, 
որոնք ձեզ կը դատապարտէին մոլեխինդ խմելու կամ 
Հրկիզուելու խարոյկներու վրայ* 

«Մարդկութիւնը յարատեւելու եւ դէպի երջանկութիւն 
դիմելու Համար պէաք չունի ձեր յորդորներուն, որոնք կը 
խանգարեն վայելելու իր ախորժակը* Ան պէտք չունի ձեր 
խրատներ ուն, որովՀետեւ ան գիտէ երջանկութեան տարազը, 
- ուտեի խմել, քնանալ եւ զուգաւորուիլ գիշեր եւ ցերեկ, 
անվերի ե. անդադար իր պաակերռվ նոր մարդակերպեր 

աշխարհ, բերելու Համար. « . . . 
ժամանակը մ.ա է, ո՛վ խենթեր ե. անկեալներ խորՀող, 

փՒէՒսոփաի րանասաեդ*, դիանական եւ " ՚ Հ ™ ^ 
7րր 4 4 արձակէք փրկարար ադադակր Ար Դ ^ ^ ՛ 
որոնց Համար զոՀեցէք ձեր ուրախութիւնդ եւ կեան^– 

ժ1ց1էւտ6ժ ԵV 
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ղ-Սպաննեցէ՚ք մ եզէ Ազատեց Է՛ք մեզ իա Է ալի Էլ 
պատրանքի կապանքներէն, զորս կր կրենք այն օրէն ի վհր, 
երր իրաւ. Ադամորդին՝ մեր նախահայր կայէնը, Արարատի 
գագաթէն խլեց երկնային Հուրը, որ փայլատակեց իր 
ուղեղին մէջ եւ անոր իմացա կանո ւթեան առջեւ րացաւ 
անսահ մ ան Հորիզոններէ 

վԱպաննեցԷ՚ք մեզ, որովհետեւ յանցաւոր ենք, որովհետեւ 
մոլորեցուցինք մարդ արարածները, զանոնք առաջնորդելով 
երկնամերձ ճանապարհներու վրայ, որոնց եզերքները կը 
րուսնին Հետեւեալ թունաւոր ծաղիկներըբարութիւն, 

եղբայրասիրութիւն, ճշմարտութիւն, իտէալ, իմաստութիւն* է 

* 

* * 

Այսպէս պիտի պոռան բոլոր անոնք, որոնք դժբախտութիւնը 
ունեցած են ծնելու Միտք աստղին տակ, ա՛յն խենթերը, 
որոնք դարպասած են իմացա կանո ւթեան խրոխտ Դիցուհին 
եւ անոր ալքերուն փարոսներով ուզած են լուսաւորել իրենց 
ստորադաս եղբայրներուն խաւարամած ուղեզր է թայց ո՛չ 
մէկ ականք պիտի լսէ անոնց աղաղակը եւ ո՛չ մէկ սիրտ 
պիտի գթայ անոնց տառապանքին է 

Իրիկուններու յուսա խտրութիւնն եր Էն ել գիշերն եր ու 
պատրանքներէն ազատելու Համար, պիտի պաղատին խուլ 
աստզերուն, պիաի դիմեն լուռ ժայռերուն ո1 վերջապէս 
պիտի գործեն գերագոյն սխալը, պիտի իյնան կնոֆ 
բազուկներուն մէջ, անկէ յուսալով գերագոյն սփոփանքը* 

Ել. կինը, որ իրենց կը սպասէ իր նենգութեան մէջ, անօթի 
սարդի մը պէս, զանոնք պիտի գրկէ Հեշտութեան ոստայնին 
մէջ եւ իր ժպտուն դէմքը եւ արիւնագոյն շրթները 
մօտեցնելով, պիտի ծծէ անոնց Հանճարըա 

Որովհետեւ Հանճարին պսակը անէծքն է, եւ անոր 
բաժինը յուսախափութիւն, արհամարհանք եւ ծաղրանքւ 

Փասատենա ՆՈԻՊԱՐ ՁԱՐ1սՈԻՏԵԱՆ 
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Վ. ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

Ո ՛ Վ Ա 

< ա ՝ Ի Ս Ա Լ Ը Ր Ի < Ա 8 ԳՈՒՄԱԿԸ 

Ամերիկացի հռչակաւոր վիպասան Հենրի Միլլըր (1891—1980) 
1939ի վերջերը այցելութիւն մը կատարած է Ցունաստան, աոաջին 
անգամ հանդիպելով իր երիտասարդ բարեկամին՝ անգլիացի վիպասան 
Լօրընս Տըոէլին (1912-1993)։ Մինչ սդդ, երկու գրողները արդէն 
ծաւալուն նամակագրաթիւն մը ունեցած էին, որ դեո շուրջ քառասուն 
տարի եւս պիտի երկարէր, մինչեւ Միղըրի մահը։ Այդ նամակագրութիւնը 
երկու առիթներով հրատարակուած է (1963 եւ 1988) եւ արտակարգ 
շահեկանութիւն կը ներկայացնէ՝ թէ" գրականագետներու եւ թէ, 
մա՛նաւանդ եւ աոաջին հերթին, պարզ ընթերցողին համար, որ անոր 
ընդմէջէն կրնայ մերձենալ երկու «տարօրինակ», ինքնատիպ եւ 
չափազանց խռովիչ գրողներու ներաշխարհին։ 

Ցունաստանէն վերադառնալէ ետք, Միլլըր գրած է ՀԱ՚արուսիի 
Հսկան» խորագրով աղեգրութիւն մը, զոր որոշ քննադատներ իր 
լաւագոյն գործը կը նկատեն։ Հոն կը տողանցեն բազմազան 
տիպարներ, որոնց շարքին՝ հայ գուշակ մը, որուն Միյլըր այցելութիւն 
մը կու տայ Աթէնքի հայկական թաղամասի իր համեստ տունը, Տը– 
ոէլի եւ յոյն բարեկամի մը՝ ճորճ Քացիմպալիսի ընկերակցութեամբ։ 
Մեծ Եղեռնէն ճողոպրած հայ գաղթականներու թշուառ կեանքին 
մասին ուժեղ տողեր գրելէ ետք, Միլլըր կ՚սւնդրադաոնայ իր 
սեփական կեանքին մասին կատարուած գուշակութեան։ 

վԱարուսիի ՀսկայՀի մէջ, գուշակը Խտսո ՒքՕԱաԵտճձՈ կը կոչուի։ 
Այս մականունը, զոր կարելի է «Հուրապետեան» կարդալ, բաւական 
տարօրինակ կազմութիւն մը անի, ինչ որ աղսասղումի կարելիութիւն 
մը ենթադրել կա տայ։ Ասկէ քառորդ դար աոաջ, Միլլըրին 
նուիրաած կարճ գրութեան մը մէջ, որ ներածութիւնն էր յիշեալ էջերու 
թարգմանաթեան (հայացում՝ Նապար Չարխատեանի), Նորսւյր 
Պարթեւեան կը գրէր «Հասսսպետեա՞ն»1։ 

Կերպարին վաւերականութիւնը անտարակուսելի է, քանի որ 
1940ի Մարտի (ըստ հրատարակիչ Իան ՄաքՆիվընի թաագյաւմին) 
նամակի մը մէջ, Տըոէլ կը գրէ Միսըրին, ակնարկելովՔացիմպալիսին, 
թ է ՝ €Ան կանոնաւոր կերպով կը Հանդիպի Ար ամին, եւ 

վերջերս սկսաե է Հոդեվերլուեողի մը երթալ, որուն 

արդիւնքը չեմ գիտեր*31 
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ՀԵՆՐԻ ՍԻԼԱԸՐ 

Որոշ կողմնակի փաստեր այժմ թոյլ կա տան դրական կերպով 
պատասխանել վերոյիշեալ հարցականին; 

1 9 9 Յ ի ն , ա ր ժ ա ն թ ի ն ա հ ա յ մ տ ա ա ր ա կ ա ն մ ը ՝ է տ ո ւ ա ր տ օ 
Գարսագլեան, որ անծանօթ էր Միլլըրի դիրքին գոյութեան, 
անձնական խօսակցութեան մը ընթացքին եւ բոլորու|ին դիպուածական 
կերպով մեզի յաշեց հանգուցեալ Արամ Հայրապետեանի անունը 
(մահացած՝ 1970ական թուականներու վերջերը), որ հայրն էբ 
Հ Բ Ը Մ ի Պուէնոս Այրէսի մասնաճիւդի այժմու ատենապետ Վահրամ 
Հայրապետեանի։ Ա . Հայրապետեան յ ա յանի էր կանխատեսումի իբ 
անօրինակ ունակաթեամբ։ Ա ն Երկրորդ աշխարհամարտէն ետք 
Արժանթին գաղթած էր Ա թ է ն ք է ն , ուր արդէն ծ ա ն օ թ էր այդ 
յատկութեամբ, ինճ որ կը փասաարկէ, թէ ան եւ Միլլըրի " ^ Յ ա 
ՈօսաԵշճւաւ ՚է նոյնական են։ 
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Ա . Հայրապետ եանի մասին պատմուող դրուագներէն է այն, որ 
ատենին Ցունաստանի իշխանուհի Սոֆիան սովոր էր այցելել հայ 
գուշակին, բոլորովին ծպտուած, որպէսգի աննկատ անցնէր։ 
Հայրապեաեան յայտնած կ ՚ ը լ լայ իրեն, թէ ապագային թագուհի 
պիտի դաոնար, բայց ՝ ո՛չ՝ իր երկրին։ Եւ իրօք, հետագային Սոֆիսւ 
ամուսնացաւ Սպանիոյ Խաւսն Դարլոս գահաժառանգ իշխանին հետ 
եւ, մենատէր Ֆրանսիսքօ Ֆրանքոյի մահէն ետք, 1976ին Սպանիոյ 
թագուհի դարձաւ։ 

Կը պատմուի նաեւ, թէ Հայրապետեան կը «տեսնէր», երբ մէկը 
իր եղած տեղը կու գար շատ սսելի սաաջ, քան ենթական վայրը 
կոխած ըլ լար ։ Բոլորս գիտենք, սակայն, թէ իրականութեան եւ 
երեւակայութեան գիծը շատ բարակ է եւ դիւրին անցնելիք... 

ՊուէնոԺ Այրէս Վ Ա Ր Դ Ա Ն ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 

1) Ն– ՊարթեւՀան, ՀեՆրի Միսըր՛ «ՐաԳԻն»> Օդոսաոս 1971, 10» 

% 1ՆտՕսՈ –̂ա13՚Լ6էէՕՏ 1935-1980, օմետԺԵ̂  ԽոՏ. Լօ*է»,1989,Տ7135. 
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Հինգերորդ գարուն, Մեսրոպ Մաշտոցի կողմէ Հայկական 
դիրերու ստեղծումէն ետք, ծնունդ առին Հայ ինքնուրոյն գրակա-
նութիւնը ել թարգմանական արուեստըւ Առաքին նախադասութիւնը, 
որ թարգմանուեցաւ եւ գրուեցաւ Հայերէն* Հետեւեալն էր. «ճանաչել 
զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ պրանս Հանճարոյ), այսինքն* 
«ճանչցիր իմաստութիւնն ու խրատը, Հասկցիր Հանճարին խօսքլԴւ 
թարգմանական գործին ձեռնամուխ եղան Մեսրոպ Մաշտոցն ու 
ԱաՀակ Պարթեւ կ աթողիկոսը, որոնք թարգմանեցին Աստուածաշունչը 
եւ ուրիշ գիրքեր։ 

6իրաւի, ո՛վ էր Մաշաոցւ 
Հայ եկեղեցին, որ մեր պետականութեան վերացման պատճա– 

ո.աւ կը մնար միակ Համազգային կազմակերպութիւնը, դարեր 
շարունակ ամէն տարի կը նշէ վԱուրր քՒարգմանչաց» աօնը։ 

Ուրեմն, դարեր շարունակ Մաշտոցը գնաՀատուած է նախ եւ 
առաք իրրեւ թարգմանիչ Սուրբ գրոց։ 

Բանաստեղծ Պարոյր Աեւակ կը գրէր• <Մեզանից առաք եւ մե-
զանից յետոյ, շատ ժողովուրդներ են ստեղծել իրենց գիրը եւ 
թարգմանել Աստուածաշունչը է Էլ բոլոր ժողովուրդն եր ի կեանքում 
Էլ ինչպէս սեփական այբուբենի, այնպէս էլ Աստուածաշունչի 
թարգմանութիւնը իսկապէս որ եղել է նշանակալից իրագարձութխն։ 

€իսկ մե՛՛զ Համարւ 

«/7 ւրիշ այբուբենի ստեղծողների Հետ Մաշտոցին ամէնից շատ 
Համեմատել են օտարները։ ԱՀա գերմանացի աչխարՀաՀռչակ արե-
ւելագէտ Մարկվարաը, որ Հմուտ էր արեւելեան ու արեւմտեան 
բազմաթիւ մեռած ու կենդանի լեզուների եւ գիտակ նոյնքան 
այբուբենների% 

«Եթէ նկատենք այն պարագաները, որոնց տակ Մաշտոց եւ 
ՍաՀակ իրենց մաքի գործունէութեամբ եկեղեցական ու ժողովրդա-
կան ինքնագիտակցութեան զարթուցին Հայ ազգը, ել այս գործքին 
Հեա Համեմատութեան դնենք Գանայեան այն պարգեւը, զոր Պեպի֊ 
նոս Ֆրանկ՝ քաղաքական ու եկեղեցական ամէն միից լի ա պէս իր 
ձեռին ունենալով նուիրեց գերման ժողովրդեան, այն ատեն, 

,'Ա լ ՚ 1 թ " Ա ձ՚– & Ի ՚ ֊ Ր զի^կիրր Վի1>ֆրիգ> խեղճ թզուկներ 
կ երեւան Համեմաաոլթեամբ մտքի այդ Հսկաներում 
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€(կո\ Մաշտոցն էր, որ փլաաակուած մեր Հաւատքի տեղ Հաս-
տատեց նոր Հաւատ, Հալա՛ ա, որ մեզ Համար Հագուստ չդարձաւ, 
աԱ մէքքապնդող գօտի* Հոզմացրիւ արուաե մեր Հին մշակոյթի 
տեղ նա սկզրնաւորեց մի նոր մշակոյթ, որ պիտի գլոլխ-գործոցներ 
տար Համաշխարհային քաղաքակրթութեանդ Տէուարթնոցի տեսքով 
ու Նարեկացու Հոդով, Շիրակացու անզէն եւ Համբարձումեանի զի-
նավառ. աչքերով. կոմիտասի ականիվ, որ պիտի փոխանցուէր Խա~ 
չատրեանին՛ թորոս (հոսչին ի ւԽաներով, որ պիտի ժառանգէր Մար-
տիրոս Աարեանը» Աայեաթ–%ովայի բարբառով, որ պիտի լեզու 
դառնար Ձարենցի բերանում» Ան ի ով, որ պիտի վերածուէր 
Երեւանի՛»» 

ՀԱյգ նա էր, որ մեր անգիր բանարուեստի փլատակների վրայ 
Հիմնադրեց մեր դպրութիւնն ու քերթողութիւնը» Գողթան լռեցուած 
երգիչների տեղ Հնչեցրեց մեր Հոգեւոբ մեղեդին» Հեթանոսական 
անգիտութեան տեղ փռեց գիտութեան Հեքիաթական սփռոցը, որի 
վրայ, մեզ պիտի կերակուր տային մեր Հոգեւոր մատակարարները 
խորենացուց ու Գաւիթ Անյաղթից մինչեւ Տաթեւացի ու Գօշ, մինչեւ 
Ալի շան ու Նալբանդեան, մինչեւ Աբեղեան ու Աճառեան, Օլգելին եր 
ու Ա լիխան ե աններ ւ 

€Մաշտոցը, անտարակոյս, Հանճարեղ լեզուաբան էր, անմրցակից 
Հետախոյց Հնչիւնական այն բարդ Համակարգի, որը երբեւիցէ ունե-
ցած ըլլայ մեր լեզուն* Ա՛ Մեսրոպ Մաշտոցը նաեւ մեծ երաժիշտ 
էր։ Հայկական միքնագ արեան ձեռ ա գիրն եր ու մէ$ պահպան ուած է 
այսպիսի վկայութիւն մը» 

էՆախ՝ Սուրբն իսաՀակ եւ Սուրբն Մեսրովպ ասացին» զութն 
եղանակաւոր ձայնսն եւ զերկու ձայն ստեղիս>տ 

Այս վկայութիւնը յայտնի է Հայ երաժշաագիաութեանէ 
Նախ ըսենք, որ մեր նախնիք «եղանակաւոր ձայն> եւ «ձայն 

ստեղի արտայայտութիւներուն տակ կը Հասկնային Հայկական 
երաժշտութեան Հիմքը կազմող ձայնեղանակները* 

Հին ատեն գրեթէ բոլոր ժողովուրդներն ալ ունեցեր են իրենց 
ձայնեղանակները* Ե*֊ Բ»Լ"Ր ժողովուրդներու մօտ ալ տարբեր ժամա– 
նակներուն առաչ եկած է ատոնց կարգաւորութեան կամ վերակար– 
գաւորութեան անհրաժեշտութիւնը նախ եւ առաք երգ-եբաժշտութեան 
ուսուցումը պատշաճ Հիմքերու վրայ դնելու Համար* Եւ որովհետեւ 
անցեալին, երբ չկար նոթագրութեան որեւէ կատարելագործուած ձեւ 
եւ երբ կատարողները զանազան երգեր կը սորվէին դիպուած 
Հըձյին ապաւինիլ միայն ու միայն իրենց լսողութեան եւ յիշողու– 
թքան* ԱՊ2Գայ երգիչներու համար ձայն եղանակներու եւ ատոնց 
յաուկ մ ե ^ ա Ա Ա ^ դարձուածներ Ւ ք ^ Հ Հ Հ 
Լնահրաժեշտ էր, որքան երաժշտական գրգռութիւնը մեր օրե– 
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Հինգերորդ գարուն, էքեսրոսլ Մաշտոցի կողմէ Հայկական 
դիրերու ստեղծումէն ետք, ծնունդ առին Հայ ինքնուրոյն գրակա-
նութիւնը եւ թարգմանական արուեստը\ Աո.աքին նախադասութիւնը, 
որ թարգմանուեցաւ եւ գրուեցաւ Հայերէն՝ Հետեւեալն էր• ՀՃ ան աչել 
ղիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ ղրանս Հանճտրոյ), այսինքն՝ 
Հճանչցիր իմաստութիւնն ու խրատը. Հասկցիր Հանճարին խօսքըֆ։ 
թարգմանական գործին ձեռնամուխ եղան Մեսրոպ Մաշտոցն ու 
ԱաՀակ Պարթեւ կաթողիկոսը, որոնք թարգմանեցին Աստուածաշունչը 
եւ ուրիշ գիրքեր։ 

6իրաւի, ով էր Մաշտոց։ 
Հայ եկեղեցին, որ մեր պետականութեան վերացման պատճա– 

ո.աւ կը մնար միակ Համազգային կազմակերպութիւնը, դարեր 
շարունակ ամէն տարի կը նչէ վԱուրբ թարգմանչացՖ տօնը։ 

Ուրեմն, դարեր շարունակ Մաշտոցը գնաՀատուած է նախ եւ 
աո.աք^ իրրեւ թարգմանիչ Աուրր գրոց։ 

Բանաստեղծ Պարոյր Աեւակ կը գրէր- *Մեզանից ա/ւաՀ եւ մե-
զանից յետոյ, շատ ժողովուրդներ են ստեղծել իրենց գիրը չ՛-
թարգմանել Աստուածաշունչը։ էլ բոլոր ժողովուրդն եր ի կեանքում 
ԷԼ ԻԿպէ" սեփական այբուբենի, այնպէս էլ Աստուածաշունչի 
թարգմանոլթխնը իսկապէս որ եղել է նշանակալից իրադարձութիւն* 

<իսկ մե՛՛զ Համար։ 

<Ուրիշ այբուբենի ստեղծողների Հետ Մաշտոցին ամէնից շատ 
Համեմատել են օտարները։ Ահա գերմանացի աչխարՀաՀո.չակ արե-
ւելագէտ Մաբկվաբտը, որ Հմուտ էր արեւելեան ու արեւմտեան 
բազմաթիւ մեռած ու կենդանի լեզուների ել գիտակ նոյնքան 
այբո ւբ եններխ 

*Եթէ նկատենք այն պարագաները, որոնց տակ Մաշտոց եւ 
ԱաՀակ իրենց մտքի գործունէութեամբ եկեղեցական ու ժողովրդա-
կան ինքնագիտակցութեան զարթուցին Հայ ազգը, եւ այս գործքին 
Հետ Համեմատութեան դնենք Գանայեան այն պարգեւը, զոր Պեպի֊ 
նոս Ֆրանկ՝ քաղաքական ու եկեղեցական ամէն միից լիասլէս իր 
ձեռին ունենալով նոլիրեց գերման ժողովրդեան, այն ատեն, 
թէ Պեպինոս եւ թէ ի լ ր զինակիրը Հինֆրիդ, խեղճ թզուկներ 
կ երեւան Համեմատութեամբ մտքի այդ Հսկաներում 

ժւցւէւտտժ ԵV 
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էԱյո, Մաշաոցն էր, որ փլաաակուած մեր Հաւատքի տեղ հաս-
տատեց նոր Հաւատ, Հաւա՛տ, որ մեզ Համար Հագուստ չդարձաւ, 
այլ մէ1քապնդող գօտի Հողմացրիլ արուած մեր հին մշակոյթի 
տեղ նա սկզրնաւորեց մի նոր մշակոյթ, որ պիտի գլուխ-գործոցներ 
տար Համաշխարհային քաղաքակրթութեան^ Զվարթնոցի տեսքով 
ու Նարեկացու Հոգով, Շիրակացու անզէն եւ Համբարձումեանի զի-
նավառ. աչքերով կոմիտասի ականքով, որ պիտի փոխանցուէր խա֊ 
չատրեանին* թորոս Ռոսլինի մատներով, որ պիտի ժառանգէր Մար-
տիրոս Աարեանը» Աայեաթ֊Նովայի բարբառով, որ պիտի լեզու 
դառնար Ձարենցի բերանում. Անիով, որ պիաի վերածուէր 
Երեւանի... 

«Այդ նա էր, որ մեր անգիր բանարուեստի փլատակների վրայ 
Հիմնադրեց մեր դպրութիւնն ու քերթողութիւնը. Գողթան լռեցուած 
երգիչների տեղ Հնչեցրեց մեր հոգեւոր մեղեդին. Հեթանոսական 
անգիտութեան տեղ փռեց գիտութեան Հեքիաթական սփռոցը, որի 
վրայ, մեզ պիտի կերակուր տային մեր հոգեւոր մատակարարները 
խորենացուց ու Գաւիթ Անյաղթից մինչեւ Տաթեւացի ու Գօշ, մինչեւ 
Ալիշան ու Նալբանդեան, մինչեւ Աբեղեան ու Աճառեան, Օլգելին եր 
ու Ալիխանեաններ* 

«Մաշտոցը, անտարակոյս, հանճարեղ լեզուաբան էր, անմրցակից 
Հետախոյց Հնչիւն ական այն բարդ Համակարգի, որը երբ եւիցէ ունե-
ցած ըլլայ մեր լեզուն* Ա՛ Մեսրոպ Մաշտոցը նաեւ մեծ երաժիշտ 
էր* Հայկական միջնադարեան ձեռագիրներու մէք պահպանուած է 
այսպիսի վկայութիւն մը՛ 

«Նախ՝ Աուրբն իսահակ եւ Սուրբն Աեսրովպ ասացին• զութն 
եղանակաւոր ձայնսն ել զերկու ձայն ստեղիս>» 

Այս վկայութիւնը յայտնի է Հայ երաժշտագիտութեան* 
Նախ ըսենք, որ մեր նախնիք «եղանակաւոր ձայն> եւ «ձայն 

ստեղի» արտայայտութիւններուն տակ կը Հասկնային Հայկական 
երաժշտութեան Հիմքը կազմող ձայնեղանակները* 

Հին ատեն գրեթէ բոլոր ժողովուրդներն ալ ունեցեր են իրենց 
ձայնեղանակները* Ե՛– ՐՈ1ՈՐ ժողովուրդներու մօտ ալ տարբեր ժամա-
նակներուն առաջ եկած է ատոնց կարգաւորութեան կամ վերա կար-
գաւորութեան անհրաժեշտութիւնը նախ եւ առաջ երգ-երաժշտութեան 
ուսուցումը պատշաճ հիմքեր ու վրայ գնեչու Համար* Եւ որովհետեւ 
անցեալին, երբ չկար նոթագրութեան որեւէ կատարելագործուած ձեւ 
եւ երբ կատարողները զանազան երգեր կը սորվէին, ստիպուած 
կըլլային ապաւինիլ միայն ու միայն իրենց լսողութեան եւ յիշողու֊ 
թեան* Ապագայ երգիչներու Համար ձայնեղանակներու եւ ատոնց 
յաուկ մեղեդիական տիպական դարձուածքներու իւրացումը նո՛յնքան 
անահրաժեշտ էր, որքան երաժշտական գրաճանաչութիւնը մեր օրե-
րու երաժիշտներու Համար* Հ 

վաղ միքնադտրուն երգարուեստի զարգացման աոտքին կեդրոններու 
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վանքերու եւ անոնց կից գպրոցներու հաստատմամբ, տարրեր ժողո-
վուրդներու մօտ սկիզբ կ՚առնէ ձայնեղանակներու նոր կարգաւորութեան 
անհրաժեշտութիւն։ Մանաւանգ, ինչպէս գիտենք, այդ գպրոցներու 
մէք ապագայ երգիչներու դաստիարակութիւն/լ կր սկսէր մանուկ 
հասակէն, կընդհատուէր տղոց արբունքի չբՀանին եւ կը շարունակ-
լէր հետագային։ Բուն երգեցողութեան ուսուցումը այնքան դժուար 
էր եւ երկար ժամանակի կարօտ, որ աշակերտները ի վիճակի 
չէին երգ կատարելու արուեստը իւրացնելու մինչեւ տղայական 
ձայնին բեկման շրքանը։ Մինչ այդ անոնց կատարած վարժութիւնն եր ու 
նպատակն էր՝ գործնականին մէք իւրացնել մեղեդիական դարձը՛ 
ւածքներէն գլխաւորագոյնը։ Ուստի մանուկներու երաժշտական 
դաստիարակութեան այս գործը յուսալի հիմքերու վբայ դնելու 
համար եւս բնականօրէն կը ծագէր ձայն եղանակներու կարգաւո-
րութեան անհրաժեշտութիւնը։ Բոլորովին պատահական չէ, օրինակ, 
այն որ Գրիգորիս Ա. պապը ինքը պրաղեցաւ ձայնեղանակներու 
կարգաւորութեան հարցով, երբ մտածեց հիմնադրել ու հիմնադրեց 
երգ– երաժշտութեան նոր դպրոցներ Հռոմի մէք* 

Գ եռելս Մեսրոպ Մաշտոցէն ալ առաք, Հայաստանի մէք կային 
վանքեր ու վանքերուն կից դպրոցներ, ուր երգ երաժշտութիւնը 
կը դասաւանդուէր որպէս պարտադիր կարեւորագոյն առարկայ 
յունարէնով կամ ասորերէնով։ Գ իրերու գիւտէն յետոյ, Մեսրոպի 
օրով եւ իր ձեռքով Հայաստանի մէք կը բացուին առածին հայկական 
դպրոցները, հիներն ալ հիմնովին կը վերակառուցուին։ Այդ նոր 
հիմքերու մեսրոպեան հայերէնի գրաճանաչութեան եւ իմացութեան 
վրայ։ Բնականաբար՝ նոր հիմքերու վրայ կը դրուի նաեւ երգ-ե– 
րաժշտութեան դասաւանդումը, որ կը վերածուի հայ երգի ուսուց-
ման։ էլ իրօք, այս շբքանէն ալ կը սկսի հայկական երգարուեստի 
բուռն զարգացումը։ Այս պայմաններուն մէք եւ դիրերու գիւ– 
աէն անմիքապէս ետք, անխուսափելիրէն յառաք պիտի գար հայ 
երաժշտութեան ձայնեղանակներու կարգաւորման անհրաժեշտութիւնը։ 
&<•• եթէ այդ գորեխս ձեռնամուխ եղած են Հ>րդ գարու մեր ամե-
նամեծ լուսաւորիչները ժամանակի ամենազարգացած եւ հետեւաբար 
երաժշտութեան տեսութեան ալ քաքահմուտ մարդիկ՝ Ա• Աահակն 
ու Ա• Մեսրոպը, ապա ասիկա աւելի քան օրինաչափ է ու հասկնա չի՝ 
Ս• Մեսրոպն ալ սակայն, ի տարբերութիւն Ա. Աահակի՝ եղեր է 
հայ երաժշտութեան կարգաւորուած ձայնեղանակներու աո.աքին ու-
սուցանողը, որովհետեւ հայկական աո.աքին դպրոցի սաներու երգ-ե– 
րաժշտութեամբ գբաղուող առաքին ուսուցիչն է եղած։ Մ՛ Խորե֊ 
նացիի հաւաստի վկայութեամբ վԱեսրոպը հայկական առաքին 
գպրոցներու մէք ուսուցաներ է ոչ այլ ոքի, եթէ ոչ իր կողմէ ըն– 
աըրուած ք ուշեղ* (այսինքն՝ ուժեղ յիշողոլթիլն ունեցող), Հքաի– 
սուն» (ուշիմ, խելացի, ան՝ քաքասող ն, այսինքն՝ լաւ երգողը), 
^փափկաձայն» (քաղցր ձայն ունեցող) եւ Հերկարոգի (երկար շունչ 
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ունեցող, այն է՝ երգելու ընդունակ տղաներու), 

^Հրամանալ ՎռամշապՀոյ եւ Մեծին ԱաՀակայ՝ ժողովեալ 

մանկունս ընտրեալս, ուշեղս ել քախսունս. փափկաձայնս եւ երկա– 

րոգիս, եւ դպրոցս կարգեաց յամենայն գաւառս ել ուսոյց...), 

Այսպիսով Մաշտոցը եղած է Հայկական աոաքին դպրոցներու 

Հայ երաժշտութեան ձայն եղան ակներ ու առաջին ուսուցանողը. Արդ, 

եթէ Մաշտոցը Հայկական դպրոցներ կը բանար Հայաստանի տարբեր 

գաւառներուն մէՀ, ինչպէս կը վկայեն մեր պատմիչները, ապա 

պարզ է, որ այդ դպրոցներու աշակերտներուն ան կը սորվեցը֊ 

նէր մեսրոպեան Հայերէնի ո՛չ միայն գրաճանաչս ւթիւնը, այլեւ 

արտասանութիւնը։ իսկ այդ ընելով՝ ան ամրակուռ Հիմքեր կը գը– 

նէբ նաեւ Հայկական երգային արուեստի զարգացման Համար եր կրի 

մը մէք, ուր լիովին գիտակցուաե էր «լաւ արտասանուած խօսքը 

կիսով չափ երդուած է> տարրական ճշմարտութիւնը։ Երաժշտա՛-

գէտ լ . թ՚աՀմիզեանի խօսքերով «Գեղարուեստական երգեցողութեան 

մէջ դրական ճիշդ ու յստակ արտասանութիւնը ապահովելու Համար, 

նախապատրաստական շրջանի վոկալ վարժութիւնն եր ի ժամանակ 

անՀրաժեշտ է լինում գործ ածել ձայնաւորների եւ բաղաձայնների 

ընդգծուած խորացրած, եթէ կարելի է այսպէս ասել իր գերադրա-

կան աստիճանին Հասցրած արտաբերումը* Մեսրոպ Մաշտոցը որ-

պէս Հայոց դրական նոր լեզուի արտասանութեան լաւագոյն գիտա-

կը, օժտուած էր նախ եւ առաջ երաժշտական նուրբ լսողութեամբ 

(իրապէս յստակ զանազանելու Համար Հայերէնի բազմերանգ բոլոր 

Հնչիւնները, այդ թւում եւ մեր «եռաստիճան» բաղաձայնները), ապա 

եւ, եթէ կարելի է այսպէս ասել ձայնարտաբերման ներքին մկա-

նային սուր զգացողութեամբ (գիտակցելու եւ ըմբռնելու Համար նոյն 

Հնչիւնն եր ի նաեւ արտաբերութեան տեղերն ու եղանակները), էլ չը– 

խօսելով նրա գիտական բացառիկ Հմտութեան եւ վերլուծող 

լուսաւոր մտքի մասին* Մեսրոպը նոյնիսկ ստիպուած էր դպրո-

ցականների երդ արտասանութեան գործով Ա՛ջերէն զբաղոլիլ իր 

պաշտօնի իսկ բերումով, որպէս Հայ երաժշտութեան ձայնեղանակների 

առաջին ուսուցանողը, քանի որ այդ ձայնեղանակները երգում 

էին ոչ այլ կերպ, եթէ ոչ գրական խօսքի զուգորդութեամբւ Եւ 

որ նա այս խնդիրը գլ»Փ կը բերէր, իր ժամանակի չափանիշով 

կատարելապէս, դրա մասին են վկայում նրա բացառիկ ձիրքն ու 

խոր գիտելիքները եւ մանաւանդ Հայ մանուկների դաստիարակութեան 

գործին նուիրուելու բարձր ձգտումը* «Պիտի յատուկ ընդգծել, որ 

ձայնեղանակների կատարմամբ աշակերտներին Հայերէնի ճիշտ 

արտասանութիւնը իւրացնել տալով Մաշտոցը ե՛ւ գրական Հայե-

րէնով երգելու Հիմքերն էր գնում, ե՛ւ միեւնոյն ժամանակ արձա– 

դանգում վաղ միջնադարի Համար երգեցողութեան նոր արուեստի 

1մե1աՀիԼկան\աԱէին* Ա յ ^ ն , առաԱն Հերթին մոնոդիկ 
երդի ձեւագոյացման մէէ գրական խօսքթ յատկացնել գերակշռող 
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դերը, ապա եւ երդի կատարումը խարսխել ալդ խօսքի առաւել 
ճիչդ ու լստակ արտասանութեան վրայ* է 

Երգը, ինչպէս յայտնի է, մեղեդիի եւ խօսքի միասնութիւնն 
է։ Անցեալին, յատկապէս երգարուեստի ներկայացուցիչները, որոնք 
կը յօրինէին երդերու ծ ՚ ւ խօսքերը, &ւ մեղեդին, յատուկ ուշադ-
րութիւն կը դարձնէին այդ երկու րաղադրիչներու սերտ կապին, 
սակայն խօսքը դիտելով որպէս մոնոգիայի ձեւագոյացման Հիմքը։ 
Վաղ միքնագարուն, ինչպէս այլուր, այնպէս ալ Հայաստանի 
մէք, երգը կը Համարուէր մեղեդիի միքոցով երկարաձգուած, այն 
է՝ ժամանակի մէք ընդարձակուած խօսք։ Մոնոգիայի մէք խօսքի 
գերակշռութիւնը 1լ անդարադառնայ մեղեդիի շատ կողմերուն ել 
առաքին Հերթին անոր կշռութային կողմին վրայւ Երգահանները 
կ՚աշխատէին այնպէս ընել, որ մեղեդիին մէք յստակօրէն արտա-
յայտուին ոտանաւորի չափն ու կշո՚ոյթը, բանաստեղծութեան 
տուներու կառոլցուածքը, գրական նախադասութեան քերականական 
շեշտերը եւ անգամ կէաադրութիւնըէ Այս պարագան ղգալիօրէն 
անդրադարձեր է նաեւ երաժշտական կշո֊ոյթի Հին Հայկական տե-
սութեան վրայ, ուր 1լընդՀանրացուէին ոչ այնքան բուն երաժշտա-
կան չափն ու կշո֊ոյթի Հետ կապուած երեւոյթները, որքան գրական 
եւ մասնաւորապէս բանաստեղծական ու ճարտասանական խօսքի 
կազմութեան օրինաչափութիւնները * 

Վաղ միքնադարեան մեր լուսաւորիչներուն Համար Հիմնական 
խնդիրը երգի միքոցով գրական խօսքը, անոր իմաստը Հասցնելն 
էր ունկնդիրներու լայն խաւերու գիտակցութեանէ Այդ նպատակին 
Հասնելու Համար, երգիչներէն կը պաՀանքուէբ յստակ արտասանութիւն, 
ներգործող առոգանութիւնէ Երբեք ալ պատաՀական չէ այս տեսա-
կէտէն, որ վաղ միքնադարէն սկսեալ մեզ մօտ կը ծաղկին 
ճարտասանութիւնն ու քերականական արուեստը բացառիկ նշանա-
կութիւն տալով ^վերծանութեան*, այսինքն՝ գեղարուեստ ական ըէւ– 
թերցանութեան արուեստին եւ, մանաւանգ առոգանութեան* Ա՛ 
մէնուր կը տարածուէր է եր գելով ասել*, Գոգելով կարդալ* Հասկա-
ցութիւնները, եւ լայնօրէն կը կիրաբկոլէին երգեցողութեան այն-
պիսի ձեւեր, ինչպիսիք են՝ ^սաղմոսասացութիւնն ու թու երգութիւնը* ւ 

Հայկական միքնադարեան ձեռագիրներրու մէք կը Հան դիպինք 
ուրիշ արժէքաւոր վկայութեան մը, երբ կը կարդանք դարձեալ Ս– 
ՍաՀակի եւ Ա. Աեսրոպի մասին. 4լՐրք ղՆորանս Հոգւոյն արբին, 
եւ ընդ ժամանակս, ժամանակս երգեցին զեղանակաւոր երգս շարա– 
կանաց... (նախ Աուրբ իսաՀակ ղղազարուն եւ զկարգն Աւագ Զար-
թունէ Եւ Սուրբն Մեսրոպ՝ զկարգն Ապաշխարութեան*։ Այս շարա-
կանները ստեղեուաե են 5-14 դարերու ընթացքինէ ^Սկզբում, 5-Տրդ 
դարերում, երբ յատուկ Էին (մոնոգիաներին) խօսքի եւ երաժշ-
տութեան մեզ արդէն յայտնի կապերը, շարականների մեղեդիների 
պաՀպանման յուսալի միքոց էր Համարւում նրանց խոսքերի գրաւոր 
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Հաստատագրումը։ Բայց, երբ այգ մեղեդիները ՀետզՀետէ աւելի 
թքնուրոյնութիւն ձեռք րերեցին, Հարկ եղաւ գործածել շարականների 
բուն մեղեդիներն էլ գրանցելու մի միՀոց* 8֊9րգ դարերում ա– 
ռաքացաւ ել Հետագայում զգալի զարգացում ապրեց Հայկական խա-
զային գրութեան արուեստը, իր գործը կատարելով ընդհուպ մինչեւ 
ձ&րդ դարը) ((ք • կոստանեանց) » 

Պատմական նիւթերէն յայտնի դարձաւ, որ Շարակնոցը &–7րգ գա-
րերէն սկսեալ խմբագրուած է քանի մը անգամ, իսկ նախավերջին 
անդամ Հիմնովին Ներս էս Շնորհալիի ձեռքով, ՀԶրդ գարուն* կ. կ ոս-
տան ե անցը, խօսելով Ա• ԱաՀակի ել Ա. Աեսրոպի Հնագոյն շարական-
ներու մասին՝ կը Հաստատէ. €Շարականների իւրայատկութիւնները 
յանդում են ձեւի ապշեցուցիչ պարզութեան, բովանդակութեան յստ-
ակս ւթեան, կերպարների ինքնատիպսւթեան ու տրամադրութեան Հան-
դիսաւորութեան)« 

Հնագոյն շարականներու առաւել բազմակողմանի վերլուծութիւնը, 
սակայն, կը կատարէ Մ՝ Աբեղեանը Հ1Տ12ին «Արարատ»ի էգերուն տը– 
պադրուած «Շարականների մասին) յօգուածաշարքին մէք)։ Ան ցոյց 
կու տայ օրինակներով, որ «հնագոյն շարականների տարբեր յատ-
կանիշներն են ձեւի պարզութիւնը, արտայայտութիւնների բնականութիւնը, 
ինչպէս նաեւ Սաղմոսներից վերցրած տողերի առկայութիւնը, պաշտա-
մունքային գրքերի «մեկ նութիւններից) եկող ազդեցութիւնները* Մ՛ Ա֊ 
բեզեանի բերած օրինակներուն մ ԷՀ կան նաեւ €,ապաշխարութեան կար-
գի» շարականներ։ Մ՛ Աբեղեանը ե՛լ իր «Շարականների մասին) յօդ֊ 
լածաշարքին մ էշ, ճւ «Հայոց Հին գրականութեան պատմութիւն» գոր-
ծին բազմիցս շեշտած է, որ ապաշխարութեան շարականները յօրինած 
է Ս• Աեսրոպըէ 

Այնուհետեւ, ինչպէս յայտնի է, կոմիտասը երկար ուսումնասիրելով 
Հայ երաժշտութեան յուշարձանները, եկած է այն Համոզման, որ «Շա-
րականների մեղեդիները մեզ Հասել են Համեմատաբար անփոփոխ 
կերպով, եւ որ Շարակնոցներում, եթէ այս կամ այն երգը վերագրւում 
է որեւէ յայտնի Հեղինակի, ապա դա ցոյց է տալիս առն ուա զն տուեալ 
երգի յօրինման ժամանակը»։ Նշանաւոր երաժշտագէտ Հուշնարեանը, 
յատուկ զբաղելով հայկական երաժըչտական յուշարձաններու «տարիքը» 
որոշեալ Հարցով, շարականներու մեղեդիներու մասին խօսելով կ՚ընդ-
գծէ որ «ՊաՀպանուած են ահագին քանակութեամբ երգեր, որոնք 
իրենց ոճային տուեալներով պատկանում են յատկապէս վաղ միէ 
նա գարին, ուր շարականների եղանակները 1 ^ 
ծաւալի են եւ զարգացնում են երաժշտական մէկ նիւթի ք ^ ք ՚ Հ ՝ 
Առաւել Հին երգերը ունեն ասերգային բնոյթ եւ դրանով իսկ մօտիկ 
են սաղմոսներթ։ Նրանցում իրագործուած են խօսքի եւ եղանակի 

զուգորդման ամենապարզ ձեւերը» 
իկկո վերաբերի Ս. Մեսրոպի ապաշխարութեան երդերու մեղե-

դիներուն, Հա"աևք կլլ կազմեն վաղ միջնադարեան չարական– 
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ներու երաժշտութեան տառացիօրէն աո. աքին շերտերէն մէկը։ կը 
նշանակէ ապաշխարութեան շարականներու էական մասը իրօք յօ– 
րինուաե է Հայկական երգարուստի զարգացման սկզբնական շբքա-
նին՝ Տրգ գարուն, ել կը պատկանի Մեսրոպ Մաշտոցի գրիչին։ 
Մեսրոպ Մաշտոցի յօրինած երգերը եղեր են մեր երգարուեստի ա՛-
ռաքին գասական նմոյշներէն ել անոնց մէք պէտք է տեսնել անցեալի 
Հայկական երաժշտութեան զարգացման մէք այգ երգերու խաղացաե 
գերի պատմական խոշոր նշանակութիւնը\ Վերքապէս, ( / . Մեսրոպի 
երգերը մեղի Համար ունին ոչ միայն պատմական նշանակութիւն, 
այլեւ իրենց բովանգակութեամբ անոնք այսօր ալ 1լառընչուին 
Հայապահպանման վսեմ գաղափարին։ 

Արդ, անգնաՀաաելի է Հայ երաժշտութեան իր մատուցած խոշոր 
ծառայութիւնը՛ գրական լեզու ստեղծելով, Մաշտոցը Հայկական ազ-
գային երգարուեստի Հիմքը գրաւ, քանի որ գասական երգարուեստի 
ծագումն իսկ անՀնարին Է գրական լեղուէ զուրկ ժողովուրդի մը 
կեանքին մէք։ Այբուբենը երգելու խօսքերը գրի առնելու Հնարա-
ւորութիւն ստեղծեց, իսկ գրաւոր խօսքի միքոցով կը յարատեւէ երգի 
մեղեդին, անոր ծաւալն ու կ աո. ո լցուածքը, կշո–ո4^Ը նոյնիսկ 
ելեւէքային Հիմն ական տարրերը։ Հայաստանի մէք դիրերու գիւտով 
եւ ազգային գպրոցներու Հիմնադրումով նշանաւորս լեր է ո՛չ միայն 
Հայկական երգարուեստի, այլեւ բնականաբար երգչային ձայնի մը– 
շակման եւ Հայ երգի ուսուցման մեծ արուեստի ծագումն ու անոր 
Հետագայ զարգացման սկիզբը։ €եւ ինչպէ՞ս չծագէր այդ արուեստը, 
երբ Հայաստանում դեո.եւս 5րգ դարում երգիչների առաք դրւում 
է այնպիսի մի պաՀանք, ինչպիսին է արտասանութեան ճշաութիւնն 
ու յստակութիւնը։ Միքնադարեան խազագրութեան սիստեմով ընդ– 
գրկոլած են եղել մի ամբողք շարք խաղանշաններ եւ տառ խազեր, 
որոնց անուններն իսկ վկայում են, թէ ժամանակին նրանք մեղե-
դիական տարբեր ծաւալի դարձուածքն երի կատարման կերպը թե-
լադրող ցուցմունքների նշանակութիւն են ունեցել, ինչպէս €զարկ*է 

€ԴծՐ*է *"րէ*է կետ ձգէ*, Հքաշ*, €ոյժ», էխաղ*, եւայլն* (V ԹաՀ– 
միզեան)։ 

Բաւական է ըսել, թէ Հայաստանի մէք կատարուած մատենա-
դարանի շարք մը ձեռադիրներու ուշադիր քննութիւնը ցոյց կու 
տայ, որ մ իքին դարերուն, ինչպէս Մայր Հայաստանի, այնպէս ալ 
**ՒԺԿՒոյ նշանաւոր գպրոցներու մէք պաշտօնավարեր են € երաժշտա-
պետն եր*, որոնք Հմուտ ըլլալով Հայ երաժշտութեան տեսութեան 
եւ գորենականին, կը դաստիարակէին խմբերգողներու ու մեներ– 
գողներու ապագայ սերունդը ու կը ղեկավարէին ամէնօրեայ երգե-
ցողութիւնը։ Արգէ այգ երաժշտապեաներէն ամէն մէկը, յենելով Հայ 
երգի ուսուցման անցեալէն եկող աւանդութիւնն եր ու վրայ, իր 
ուժերուն ներաե չափով կը զարգացնէր, <ւԲայց որտեղի՞ց էին գալի"։ 
ի վերքոյ, այդ աւանդութիւններր,ո*ոն եո նոանո ե աս. մ ան սկզռնա– 

ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 3 գ 
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դարըէ Պարզ Է, որ դրանք դա չի» Էին կդ դարի Հայկական ա– 
ո֊աքին դպրոցներից ել, մասնաւորապէս այդ դպրոցների երգ-երա– 
ժըչտութեան աոաքին ուսուցիչ Ա՚եսրոպ Մաշտոցից» Լկոմիտաս) % 
Այո՛ ք Մաշտոցը մեծ լեզուաբան Էր ել երաժիշտէ Աոանց այդ յատ-
կութիւներուն ան չէր կրնար ստեղծել մեր Այբուբենն այնպէս, 
որ աշիարՀի մեծագոյն լեզուաբաններէն մէկը ֆրանսացի Աեյէն, 
աւելի քան 1600 տարի յետոյ դրեր է. «Հայկական Այբուբենի Հա-
մակարգը գլուխ-գործոց էէ Հայկական Հնչումը ձայնագրուեր Է մի 
իւրայատուկ նշանով, եւ այդ Համակարգը այնքան լաւ Է Հիմնուեր, 
որ Հայոց ազգին Հայթայթեց Հնչումի վերջնական մի արտայայտութիւն, 
որը մինչեւ Հիմա իրեն պաՀեց աոանց ԽրեւԷ փոփոխութիւն կրելու, 
աոանց բարեփոխութեան կարիք զգալու, որովՀետեւ Հէնց սկիզ-
բէն կատարեալ էր ան» տ 

Եւ, վերջապէս, չնորՀիւ Աեսրոպ Մաշտոցի, յունարէնէ եւ ասո-
րերէնէ կատարուած Հայերէն բազմաթիւ թարգմանութիւններ կո-
րուստէ փրկեցին շատ մը յոյն եւ ասորի պատմիչներու, փիլիսոփա– 
ներու ու բնագէտներու այնպիսի աշխատութիւններ, որոնց բնագիր– 
ները չեն պաՀպանուեր իրենց լեզուներով, եւ միայն Հայերէն թարգ֊ 
մանութիւններով են Հասեր մեզի ու դարձեր քաղաքակիրթ աշխարհի 
ս եփականութիւնըէ 

Հայ ժողովուրդը ամէն տարի երախտագիտութեամբ ու Հպար– 
տութեամբ կը տօնէ իր ամենամեծ զաւկին ծնունդը, որն անմահ 
է, քանի տակաւին մեր մանուկներու անարատ բեր ան էն կը Հնչէ 
մեր ազգային մեծագոյն երգը ւԱյր֊բեն–գիմ»ըէ 

Պ Է յ ր ա ւ » ՄԱՐԻ Ս Ա Ր Ա Ֆ Ե Ա Ն - Ք Ե Ր Ո Բ Ե Ա Ն 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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ՆՇՄԱՐՆԵՐ ^ 

« Խ Մ Բ Ա Գ Ի Ր Ն Ե Ր Ս ԵՆ Ա Ր Ե Լ » . . . 
Ատալինեան Համայնավարութեան օրօք եւ. Սա աչին ի ժառան֊ 

գորդներուն մականին տակ ապրած մարգոց կենսագրականը երբեք 
լրիւ չէ Հասած ընթերցողին եւ, ըստ երեւոյթին, Հեռաւոր սերունգա 
ները Հա ղի լ թէ կարենան ամբողջական տուեալներ ունենալ անոնց 
մասին։ Ոեւէ մէկուն դիմաց, մարգոց միշտ կը արուի բան մը 
աւելցնելու կամ պակսեցնելու անճաՀ պատեհութիւնը, որովՀետեւ 
ա շի ար Հի այդ մասին մէք ապրողներուն երբեք չտրուեցաւ ապրիլ 
սեփական խառնուածքով, սեփական ապրումներու ել մտածումնե-
րու միքավայրին մէք։ ԸնդՀակառակն, տիրապետող սակաւապետու-
թիւնը Պրոկրուսեան իր կարմիր մաՀիճներուն դաժան կանոնին են-
թարկեց բոլորը։ 

Անխտի ր։ 
Առանց զանազանութիւն դնելու մեծին ու պզտիկին միքեւ, 

վաստակաւորին ու չարքայինին, կուսակիցին թէ անկուսակցականին 
միքեւ, անոնց բերանը դրաւ խօսքեր, զորս չէին արտասանած ա՛-
նոնք, ու գրութեանց մէք մուծուեցան գաղափարներ, որոնք քաղ՛ 
ւած էին կարմիր օրին ա գիրքեր է ն ։ 

Ընթերցողին քաք ած անօթ է այդ ողբերգական կացութիւնը 
յանգի֊չափի տակ առած Խաչիկ Գաչտենցի մէկ վիշտը՛ 

Եթէ որոշ տեղերում Այդ կ ես չեմ մհղսւսւր» 
Մի քիչ տաք ճսւրպ է ծորել, Խմբագիրներս հՕ արել... 
Աւետիք իսաՀակեան զերծ չմնաց ճարպային այս դժբախտու-

թեն էն ու վԱրեգնացեալ կա ցինգին տակ ստիպուեցաւ անձամբ իր 
տողերուն մէք կաթեցնել ստալինեան անյարիր բաներ, իսկ նոյն 
պայմաններուն մէք աչխուժացած %Աղտոտ ձեռքերՖը քիչ պղծու– 
թիւններ չսարքեցին իր էքերուն երկայնքին, որոնց մէկ մասը, երե֊ 
ւի, Հանդուրժած է, իսկ միւս մասը քաղաքացիական քաքութեամբ 
մեբժած է ընդունիլ, ինչպէս կը Հաստատէ վարագ Առաքելեանի 
Հետեւեալ վկայութիւնը. 

«Տօնւում էր Վարպետի 75սւմեայ յոբելեանը, հանդէսը սկսուելուց 
որոշ ժամանակ աււաջ խնդրում են Վարպետի գրաւոր խօսքը, որպէսգի 
նախապէս ծանօթանան, թէ ինչ է գ ր ե լ Վարպետը։ Կարդացողները նկա-
տում են, որ Վարպետը դաշնակցութեան հասցէին ոչ մի բացասական 
թան չի գրել։ Իրենք աւհլացնում են իրենց ցանկացած ձհւով ու չափով 
հայհոյական ափեդցփհղութիւններ եւ խօսքը վերադարձնում են Վարպե-
տին։ Վարպետը կասկածում է դաւադրութեան մասին– նայում է իր վեր-
ջին խօսքը եւ տեսնելով նենգ ու չարամիտ գհդծումը, ասում է– 

«–.Աոֆիկ, վեր կ ա ց գնանք, սա մեր տեդը չէ, այս սրիկաները կա– 
* * ո ւ մ են, որ ես իմ անցեալի վրայ եւս թ ք ն Ա 
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«Դաւադիրները գլուխները կորցնում են, Վարպետը հեռանում է 
դեոհւս չսկսուսւծ հանդեսից» երբ ժողովուրդը անհամբեր սպասում է իր 
սիրած բանաստեղծին տեսնելու եւ ծափահարելու։ Խնդրում ենք աղաչում 
են> մեղքը ձգում են դահիճ Հրաչեայ Գրիգորեանի վրայ» որը նման գյաւ– 
թիւններ կեղծելու գլխաւոր վարպետ է եղել։ Կոստան Զարեանը նոյնպէս 
իր վէպի «մաքրաջրման» մեղքը Օրա վրայ էր գցում։ վարպետին մի կերպ 
բերում» բեմ են հանում եւ կեղծիքը շնչուած խօսքը տափս են ձեոքը»։ 

Աւետիք իսաՀակեան ի եղբօրորդին, Արաս իսաՀակեան, որ 
ամբողՀ երեսուն տարի ճաշակեց կարմիր բանտերու եւ աքս որա» 
վայրերու դաժան ութիւնն երլչ, իր մայրամուտին նուիրուեցաւ Հօր եղ-
բօր անձին ու գործին ուսումնասիրութեան եւ յաֆողեցաւ բաւա-
կան անտիպ նորոլթիւններ Հաղորդել ընթերցողին։ 

Այդ տեղեկութիւնն եր էն մէկը, Երեւանի «Գրական թերթ–»Հծ 
արտադրուելով երեւցաւ ԳաՀիրէի «Ցուսարեր» օրաթերթին մէք, 
«Կրճատուած հատուածներ Աւ« Իսահակեանի յ ուշերից» խորագրին 
տակ (19 Դեկտեմբեր 1666), 

Արաս իսաՀակեան կը պատմէ, որ 1937/&, Աեւանի մէջ, Պերճ 
Պո.օշեանի մասին իր գրած 17 էիոց յուշերը Աւետիք իսաՀակեան 
կը յանձնէ տպագրութեան» Խմբագիրը, կ՚ըսէ Արաս իսաՀակեան, 
«աւելորդ գլխացաւանքիցՖ Հեռու մնալու Համար դիմել է կրճա-
տումների ու ջնջումների»։ 

Յօդուածագիրը կը մատն ան չէ ջնջուած Հատուածները ու կ՚եզ– 

րակացնէ• 
«Բայց ցաւօք սրտի, մինչեւ օրս Պո.օչեանի մասին այդ յոլշե– 

րը Հրամցւում են ընթերցողին աւերուած խմբագրութեամբ . 
«Տուշերի կրճատ հրապարակումից գրեթէ տարի եւ կէս անց, Իսա– 

հակեանին րարերախտարար յաշողւում է ձեււք բերել բնագիրը, որի վեր-
ջում աւելացնում է. «Այ» յոթերիս մէջ եղած կրճատումները եւ 
ջնջումները ես չեմ արել, այլ խմբագրողը»։ 

Հայրենի ժողովուրդը քաՀաեանօթ է այս տիպարին։ 
Ափիէ-ոքլլ մասամբ։ 
Քանի մը գործօններու խտացումն Է ան, այդպէս եղաւ, 

կարմիր բռնակալութեան օրօք խմբագրատուներու եւ Հրատարակ– 
չատուներու մէջ պաշտօնի կոչուած ահաբեկ մտածականներու 
շարքը, առաքի Հերթին գրողը ինքլլ, ապա՝ ներքին խմբագիրը, ա– 
սոնց ձեռագիրները Հոտուրտացող դժպհի՛ն յետոյ յանկարծ ան-
կիւնէ մը յայտնուող անորոշ մէկալը, ստորադասին վրայ յոխոր– 
աացող վերադաս ծառայամիտը, ուղղափառ ընթերցողը ի վերէոյ, 

ամէ՚նքը։ 

,պյՀՀՀ– Ա ՚» ք՚–՝Ւ՛"՛ ^ ՚ ՛ ՝ ՛ 

«խմբագիրներս»* 
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« Ց հ Ղ Ա Փ Ո Խ Ա Կ Ա Ն 1 ^ հ Ն Թ » Ի Ն " 

^ ^ ^ Ը Ս Ա Ծ Ը հ Ւ Պ Ն Դ Ա Ծ Ը – ^ ^ ^ 

Համայնավարութեան տիրապետութեան օրօք մեր երկրին մէջ այնպիսի 
դէպքեր պատահն ցան, որ դժուար տեղսււորուեցան մարդոց տրամաբանու-
թեան մէշ։ Ա՛նգամ անուն-մակսւնուն ունեցող մարգոց արձանագրես^ կար. 
ծիքները անհաւատալի թուեցաճ եւ հոն թաւալած իրադարձուրիւննհրսւն հե-
տեւորդները լսուածներուն ու կարդացուածներուն յարգ ընծայելու համար 
միշա պէւոքը զգացին երկրորդ կամ երրորդ վկայութիւներու: 

Այս ծիրին մէչ ներկայացաւ նաեւ Աւհտիք Իսահակեանի եւ իր հղրօր– 
որդւոյն փոխյարաբերութիւնը՝ մեր ժողովուրդին ապրած երկրորդ Ապրիլ 24ի 
նախօրէին ու վաղորդայնին։ 

Ստալինեսւն սահմռկեցուցիչ մաքրագործումներու ծալքերուն քաչածա– 
Օօթ յօդուածագիր մը, Ա. Սահսււաւնի, է Հայր են իք* (Դհկտեմրեր 1955) սւմսա– 
գիրի էգերուն ի միչի այլոց կ՚արձանսւգրէր հետեւեալը. 

«1936 թ. ընդհանուր ձերբակալութիւնն երի ժամանակ, Աբասին 
բանտից բանտ փոխադրելով, հասցրել Էին մինչեւ Երեւանէ ինքը սըր– 
աանց ուրախ Էր, որ, գէթ բանտի պատուհանից մի անգամ կարողացել 
էր տեսնել Երեւանը։ 

€Մի տեսակցութեան ժամանակ կինը յայտնել էր, թէ հօրեղբայրը 
Աւետիք Իսահակեանը, արտասահմանից գալով, ուզում է իրեն այցելել 
բանտում* 

է֊Ջեմ ուզում տեսնել այգ ոսկոր կրեողին։ Նա իմ հօրեղբայրս 
չէ այլեւս, այլ ազգի դաւաճանկտրուկ ել զայրացաե մերժել էր Ա– 
բասը տեղի չտալով կնոՀ թախանձանքին։ 

€–Բայց Արաս, սիրելիս, վարպետը ազգի դաւաճան չէ։ Ի՛նչ 
հիմք ունես վարպետը ազգի դաւաճան կոչելումիջամտեցի ես, երբ 
ինձ շատ դաժան թո լաց Աբասի դատավճիռը։ 

*Բա ի*նչ է։ Այս աո.ան–ա արանին, երբ մեր բոլոր մտաւորական֊ 
ներին բանտարկում են, խորհրգային կառավարութիւնը գիմաւորում է 
նրան կայարանում։ Աա ի՛նչ է նշանակում։ ինչո՛՛ւ համար է եկել։ Ո՛վ 
է կանչել նրան*։ 

Երեսնական թուականներէն քիչ մը աասշ, հրկու-երեք տարիով Հայաս-
տանի մէյ «հիւրընկալուած» Աւետիք Իսահակեան անձամբ ու իր ողնածու-
ծով ճանչցած էր Համայնավարութիւնը եւ այս վերշնոյն դաժանութեան րաււն 
շրջանին իր վերադարձին պատմութիւնը դեո լրիւ չէ լուսարանուած, սակայն 
դիտել տրուած է բակիցս, Որ խորհրդային կառավարութիւնը արաասահ– 
սանեան ծաոայութիւններուն համար թոշակ յատկացնել հանդերձ իրեն, 
երբեք պատոևով սլ փաոքով չդիմաւորեց իր երկրորդ գալուստը, ինչպէս Տե– 

^ « յ ի ն նկուղներուն մէչ ենթադրած է Աբաս Իսահակեան։ 
Խորհրդային կառավարութիւնը այդ օրերուն ներգաղթող մաաւյգւական– 

րօւ պէտք չունէր, իրեն մօտիկ ձեւացողներուն պէտք ունէր դուրսը եւ մի– 
0 այդ պհոքից համար բ-ոշակ կը յատկացնէր կարմիր յանձնաոութիւն– 
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Օերու ընդունակներուն: Այս փոխյարարերութեան հեզ մը իրագեկ դարձած է 
ընթերցողը, աւելորդ չ՚ըլլար անգամ մը հա իմանալու, որ <300 ռուբլի թո-
շակ» ստացող Ջապէլ էսայեանի պէս, Արփիկ Աւետիսեանի վկայութեամբ1 

«թոչակ էին սա ան ում Ալ. իսաՀակեան, Ալ. Շիր վան զադ է ել ու* 
րիչներ» (Զ. էսայհա&, «Նամականի», 1977, էջ 384)։ 

Հեւաւէ հեռու եւ վհյտյիշհալ պատճառներով հաստատուած այդ սերտ 
կապը իւղուեցաւ հայրենի հողին վրայ երկրորդ անգամ Իսահակհանի ոտք 
դրած օրը եւ, հակաոակ իր շռայլած արձակ ու. չափաբերեալ տուրքերուն՛ 
կացութիւնը գրեթէ նոյնը մնաց մինչեւ իր քնարերգած մեծ մարդասպանին 
չքացումը։ 

Սակայն իր հօրեղբօր այցելութիւնը մերվելու արասհան միւս տրամսւդ֊ 
րութիւնը նիշդ կը թուի ըլլալ, մեր տրամադրութեան տակ գտնուող երկրորդ 
վկայութեան մը ուժռվ։ 

Ուրիշ խօսք ով* այդ մէկը թէականութենէն դուրս եկած է հիմա* որ ու» 
նինք արձանագրեալ երկրորդ վկայութիւն մը, նոյնինքն Աւետիք Ւսահակեանի 
բերնով; պատմաբան վարագ Առաքհլեանի ստորագրութեամբ* 

«Մի այլ անգամ խօսք բացուեց նրա եղբօրորդի Աբասի մասին, 
որը երեսուն տարի տառապել է այս եր կրի դժոխային բանտերում ու 
ճամբարներում* վարպետն ինձ պատմեց, թէ ինչպէս իր խնդրանքով 
տեսակցութիւն են թոյլատրել Աբասի Հետ, սակայն այս վերջինը չի 
կամեցել, որ այգ տեսակցութիւնը տեղի ունենալ՝ պատճառաբանելով, 
թէ ինքը չի ցանկանում տեսակցել մի մարգու Հետ, որն ի չաՀ այս 
ստրկատիրական կարգերի քարոպչութեամբ է ղբաղւում» Նա շարունա-
կում է ինձ պատմել Աբասի յամառութեան, կամքի ուժի, վճռականու-
թեան եւ այլ նման յատկութիւնների մասին« էս ասում եմ, Վարպետ, 
այդ ինչպէ"ս է, որ նման մի եղբօրորդի էք ունեցել, իսկ ինձ մինչեւ 
այժմ ոչինչ չէք պատմել նրա մասին« Ապա աւելացնում եմ, թէ ձեր 
եղբօրորդին խենթ է եղեր Նա ասում է, չգիտե՛՛ս, որ բոլոր յեղափո-
խականներն էլ խենթ են» (վԼրադիր օր», 17 Փհսւրուար 1996)։ 

Այս եւ մեր տրամադրութեան տակ գանուող միւս տուեալներուն հի-
մամբ կարելի է ըսել, որ խենթութեան հետ շփոթելու աստիճան յախուռն 
խառնուածքի մը տէր անհատականութիւն էր Արաս Իսահակեան, իարհըր– 
դային բռնակալութեան դէմ ծառացած քաջարի ուժ մը, նի՛շդ հակառակը հօ– 
րեղրօրը յարմարուողական բնաւորութեան եւ, նովին րանի՚ւ ենթակայ մնա– 

ւուն հալածանքներու, բանտարկութեան, աքսորի; 
«Աբասը լաւ տղայ է,– կ՚ըսէ Աւետիք Իսահակեան 7 Դեկտեմբեր 

1926ին գրուած նամակի մը մ է ջ , ֊ բայց իր յիմարութեան զոՀն է գար֊ 
ձեհ բանտարկուաե է իմ գալուցս առաէ կառավարութեան 
է ԻՐ Կ՚-Րճ խելքով, սխալ, վնասակար ընթացք» ^Նամականի», 1979, էջ 

Ինչ խօսք, որ «կարն խելքով* գործած - ի վ0«» իրենց յիմարութիւն 
րոյլ տուած խառնուածքները եղան շատ անգամ ա ղ ո ւ թ ե ա ն հող ^տրաս– 
տող մարդերը եւ ոչ թէ «երկար» խելք ունեցող եւ 

ցող իրաւախոհները՛»» 
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Կ ա ո ա ս ր 
Գսւհիրէի մէջ 1Ց69իՕ լոյս ընծայուած ԻսահակեաՕի (Նամակա-

ն ի է առիթով, Վարագ ԱոաքհլեսւՕ իր յուշապասաւմին մէջ աՕդրագար. 
ձած է նաեւ մանրամասնութեան մը, որ օրին նիւթ դարձաւ մեր մամու-
լին մէկ թիւին՝ ի լուսաբանութիւն համայնավար բարքերուն. 

Պատմաբան մտաւորականը կը գրէ՛ 
ք Նամակների հաւաքածուն եկաւ. Հայաստան եւ Երեւանում 

խառնուեցին իրար* Ի*նչ անեն* Այգ եանր խայտառակ վիճակից 
պարզերես գուրս գալու Համար եանր պարտականութիւն գրեցին 
Հրաչեայ քոչարին վրայ, իսկ այս վերքինլլ «Գրական թերթ»/ս.յ/ մի 
յօդուած տպեց, որտեղ ի ցուցադրութիւն Վարպետի ձեռագրով մի 
լուսանկար• լուսանկարը Հայհոյական կցկտուր, կախման կկտերով 
հարուստ խօսքեր էր պարունակում դաշնակցութեան հասցէին* Պօ– 
ղոս Անապեանը իր € Միջնաբերդ* Հանդէսում Հասկացել էր, որ 
գա կեղեիք է եւ նշել էր, որ այս ձեռագիրը Վարպետինն է, 
բայց նա չէր կարողացել կռահել, թէ ինչպէս է սարքուած այգ 
կեղծիքը*յ 

Վաստակաւոր մտաւորականին համեստաբար յայ անենք, որ Պօդոս 
Սնապե անին կռահել չկրցածին աոիթով իր կռաՀածյւ ճիշդ չէ, վասնզի 
Պօղոս Սնսւպեանի նշմարը կը մեկնէր նի՛շդ այդ կէտէՕ, կռահուած քո– 
չարեան կեղծիքը բացայայտելու ստիպողական պարտք էն։ Հրաչեայ ՝^ոչար 
իր գրութեան մէջ օգտագործած էր Իսահակեանէն վերցուաց փաստա-
թուղթերու լուսանկարչական պատճէններ, որոնցմէ մէկը €Միքնաբերդ*\ւ 
էջերուն վերարտադրելով1 խՕդրոյ առարկայ նշմարը կ ՚ըսէր. 

վԱյս ձեւով սկսող, այս վերջակէտներով վեր քացող չքնա՛ղ այս 
բանաստեղծութիւնը ձեռագիրներու մէք էն ծաղկաքաղ եղած ձե– 
ռագիր մըն է պարզապէս ել ուրիշ ոչինչ։ Աւելի յօդուածագիրին 
գործը ԸԱալ կը թոլի անիկա, քան բանաստեղծին* : 

Այս օրուան ընթերցողին աւելի պարգ դարձնելու համար շօշափ– 
ւած խնդիրը, դիմացի էջին տանք Հրաչեայ Քոչարի հակադաշնակցական 
մոլուցքին հիմք տուած Իսահակեանի ձհռագիրներէն փրցուած հատըն-
տիր ծաղկեփունջին պատկերը եւ անոր ընկերացող կււահումներուն ա– 
ոաջիՕ էջը։ 

Այսուհանդերձ, չկռահուած կէտ մը կայ այս բոլորին մէջ, քառա-
սուն ու աւելի տարիներ առաջ հագիս կռահելի Հրաչեայ Քոչարի բնաւո-
րութեան մէկ գիծը, որ պարգուեցաւ աւելի ուշ, նոր փաստերու լոյսին 
տակ,– զրպարտչական իր կանխահաս հակումը։ Ինքն էր, հոս բոլորովին 
անծանօթ, հոն՝ վերապահութեամբ յիշատակուող Հրաչեայ Քոչարը, որ 
Շայիրի Զարեանի, Արտաշէս Ոսկհրչհանի եւ աղաւաղուած մէկ-հրկու ու-
րիշ խառնուածքներու հետ հայ գրականութեան դահիճներուն եոաՕդը 
հրահրող սանձաղերծ գործօններէն մէկո եղաւ ամրոդօ քսանամհակ մը, 
1936էն մինչեւ 1956։ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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* * ՚ք * , ^ 

Հրաչեայ ՛քոչար, «Գրական թեր-
թ»)էՕւ մէջ, «Հայրեն աս էրն ու քաղաքա– • »,, « լ ^ ՚ 
ցին* խորագրով յօդուած մը գրած է, ո– • ՚ 
րով կը փորձէ ներկայացնել Իսահակհանը, * ^ 
ի հարկէ այնպէս՝ ինչպէս որ. . . չէ» Ի լ - Հ ՚ 

«վերՀերս,– կը գրէ ք Ո չար ( – ը ս ~ Ղ < 
փիւոքի Հայ գեղին մամուլի էջերում ^ V < է 
ողորմելի փորձեր էր արւում ստուեր 
գցելու ազնիւ բանաստեղծի վրայւ Աա– »–լ . V*– 
կայն չատ բան է խօսում այղ գրչակ.. է ^ լ ^ յ ^ 
ների սնամէջ յայտարարութիւնների V ) • - ՚ ՚< ՚ ( ՚ ՛ 
մէիէ , . . 

կը 1 հասկնաք անշուշտ։ Խօսքը կը > * ՚ / ։ 

վերարերի հրատարակութ՛եան տրուած Ի– ^ ՚ է ՚ ք * * ^ | | 
սահակհաՕի նամակներուն։ Ըստ երհւոյ– 
թին, այդ նամակներուն մէջ յայանուած յ ^ Խ ա 
մտքերը անհանգիստ կացութեան մը ^ 
մատնած են յօդուածագիրը եւ զայն մղած հակափաստեր հայթայթելու 
աճապարանքի մը։ էւ ջախջախելու համար դեղին մամուլի գրչակները՝ 
Հրաչեայ քոչար իր խորախո՛՜ր խորհրդածութ-իւններուն կողքին կու տայ 
«վարպետի ծանօթ՛» սիրելի եւ հարազատ ձեռագրով» գրուած փաստե-
րուն լուսանկարչական պատկերները։ 

Թիւով երեք են այդ փաստաթոսլթ-երը: «էրբ է դրել նա։ Թուականը 
չկսւյ», կ ՚ըսէ աոաջինին համար։ «Այս գրութեան թուականն կ յայտնի 
չէ» , կ ՚ըսէ երկրորդին համար։ Իսկ երրորդին թուականը կը ճշդէ «ամե-
նայն հաւանակսւնութեամբ»։ 

Մեր հրատարակածը «փաստաթուղթերէն» երրորդին լուսանկարչա-
կան պատկերն է։ Դիտեցէք անգամ մըն ալ։ Մեծատաղանդ բանաստեղծ 
ըլլալու է մարդ, որպէսզի կարենայ այսպիսի մտայղացումներ ունենալ։ 
Գաղափարներու ի՜նչ այլազանութիւն, բսւււեր ընտրելու ի՜նչ նրբին ճա-
շակ, ի՜նչ ճարտար կառուցում։ Դիտեցէք։ վայելեցէք։ 

Այսուհանդերձ, դժուար թէ գտնուին մարդիկ, որ բաոերու այս 
ծաղկեփունջը հաշտեցնեն Իսահակեան բանաստեղծին հետ։ Իր անունին 
անհամապատասխան հլոյթնեբ շատ ունեցած է Իսահակեսւն, բայց երբե– 
ւիցէ այսքան չէ գոեհկացած, չէ հասարակցած։ Կը կասկածիՕք, թէ այս 
թեթեւամտութիւնը իր գործը ըԱայ։ Կը կասկածինք նման ձեռագրի մը 
գոյութեան։ Այս ձեւով սկսող, այս միջակէտներով շունչ առնող հւ այս 
վերջակէտներով վերջացող չքնա՜ղ այս բանաստեղծութիւնը ձեոագիրՕհ– 
րու մէջէն ծաղկաքաղ եղած ձեռագիր մըն է պարզապէս եւ ուրիշ ոչինչ։ 
Աւելի յօդուածագրին գործը ԸԱալ կը ,ուի 
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ՍԻՐԱԾ ԱՂՋԻԿԸ ԵԻ.. . ՈԻՐԻԹ ՄԸ 
ԳսւլիֆորՕիոյ ԿլէՕտկլ քաղաքին մէջ, Պարգեւ ՇիրինհսւՕ, Հրագդան 

ծածկանունին տակ» լոյս ընծայեց միջին ծաւալով գործ մը՝ (Մտերմոլա 
թեան մէք վերապրումներ*, ուր կը խօսուի <Համագգային»ի կազմու-
թեան, «Գասպսւր Իփէկեսւն» թսւտերախումբի ձհւաւորմաՕ ու ծաւալած 
գործին» իՕչպէս նաեւ «Հսւմագգային»ի անունով ու միջավայրին մէջ 
գործած ու վաստակած մեծանուն դէմքերու մասին»– էեւոՕ ՇսւՕթ, Նիկոլ 
Աղբալեսւն, Վարսեղ Կանաչեանւ 

Հոլովուած պսւտմութենէն ծանօթ– իրադսւրձութիւններու ու հան– 
ւած նոյնքան ծւսՕօթ գՕահատականներուն կողքին՝ գրքոյկին ամէնէն 
հետաքրքրական բաժինները կը հանդիսանան անձնական յուշեր0 ու վկա– 
յութիւնները, որոնք գրուած եՕ լրագրական ոնով եւ կը կարդացուին 
հեգասահ: 

Արժանիքներու այս շարքին աոընթ-հր, գրքոյկին մէջ կան բոլորո-
վին անտիպ ՕորութիւՕՕեր, որոնցմէ ոմանք բնաւ հաւաստի չեն թ-ուիր, 
ուրիշ խօսքով՝ հերքումի կամ հաստատման համար կը կարօտին որոշակի 
փաստերու։ Անոնցմէ մէկը* 

(Աղբալեան Հրապարակային վերքին բանախօսութիւնը տուաւ 
Մեմորեալ Հոփ մէք, Աւետիք իսահակեանի մասին։ ԱրաՀը ամբող– 
իւթեամբ եայրէ հայր լեցուն էր ունկնդիրներով։ 

(Այնպիսի դրաւչութեամր ներկա յա ցուց իսահակեան ի կեանքը, 
երիտասարդական օրերու անձնական յուլերով, վերապրումներով, 
խոր յուղումով, նկարագրելով Արագ ած լեռը, դրախտավայր մը 
իրրեւ, բուրաստան մը, ուր իսահակեանը ապրեցաւ իր սիրային 
կեանքը, դժբախտ սէր մը սակայն, որովհետեւ իր սիրած աղջիկը 
միացաւ ուրիշի մը, Աւետիս Ահարոնեանին ու իսահակեան գրեց 
«Սիրեցի հարս տարան» քերթուածը, որ դարձաւ ժողովրդային սիր-
ւաե երգ մը* (էջ 99-100) ։ 

Արագած լերան բարձունքին, լանջհրուն վրայ կամ բուրաստաննե-
րու դրախտավայրին ծոցը Աւետիք Իսահակեանի ապրած սիրային կեան-
քին ենթ՛ական կը կոչուէր Շուշիկ։ Հոդ էր, որ «Սիրեցի» եւ հոդ սիր– 
ւածՕ էր, գոր «տարան»։ 

Ուրեմն՝ Աւետիք ԻսահակեաՕի սիրած աղջիկը տանողը Աւետիս 
Ահարոնեա՞նՕ էր։ 

Որքան մենք գիտենք, Օուշիկը, Շուշան Մատակհան, 17 տարեկանին 
(1893) միացաւ ուրիշի մը, որ երբեք Աւետիս ԱհարոնեաՕ չէր կոչուեր, 
այլ ԿԸ կոչուէր Տովհաննէս Տէր-ՄիրաքեաՕ, երբ Իսահակեան Եւրոպա 
կը գտնուէր, իսկ ԱհարոՕեան՝ դրախտավայրէն հեւաւ-հեասսւր տեղ մը։ 

Ս՛ա նօթ– կենսագրութիւննհրուՕ վրայ երբ նոր բան մը կը գումար– 
ւի պէտք է այդ «նորը» հիմնաւորուի հաւաստի փաստերով, այլապէս 

* " ա ն < * ո ւ Ի ւ տուեալ հատորին մէջ արձանագրուած նոյնիսկ ա– 
մէՕէն անհերքեփ փաստերուն լրջութիւնը... 

Այդ մասին ընթերցողին աւելի ստոյգ տեղեկութիւններ հաղորդելու 
համար արտագրենք Երեւանի (Գրական թերթ^Ամկ քաոորդ դար 
աոաջ երեւցած մէկ գ ր Ո լ թ հ ա 0 համապասխան ^աժինը, 
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քքՎ է ԻՍԱ^ԱԿԵԱՆԻ ԵՐԳԱՄ ՇՈԻՇԻԿԸ 

• • •Յիրաւի, ո՞վ է այդ Շուշանը։ 

Մենք բախտ ենք ունհցհ| երեք տարի՝ 1942-44 թուականներ ի 0 շըփ– 
ւհ լ Ո լ ©ուշիկի հետւ ճանաչում ենք նրա աւագ դստհրը՝ նախկին ուսուց-
չուհի, այժմ թօշակաւաւ Արմհնուհուն, եւ թոռանը՝ նհԱիին։ Անձամբ 
եղել ենք Շուշիկի թէ՛ հայրական եւ թէ այն տանը, ռրտհղ անցեչ են 
Օրա մայրամուտի օրերը։ Մի քանի անգամ Օրա հետ եղե( ենք նաեւ 
Վարպետի հայրական տանը ու սրբազան րոպէներ վ ա յ ե ^ ։ քրքրել ենք 
հկեդեցակաՕ մատեաններ, լսել ենք Շուշիկին, նրա մի քանի հարազատնե– 
րին։ Այդ ամենից պարգուե1 է , որ Շուշիկի բուն ազգանունը եղել ե 
Մատակեան։ Ծնուել է Գիւմրի քաղաքում, 1878 թուականի Հոկտեմբերի 
6իՕ։ Այսինքն՝ Աւ* Իսահակեանից ուղիղ մի տարով էր փոքր։ Զարմանա-
լի դուգադիպութեամբ երկուսն էյ մահացան իրենց ծնոււսծ ամսին՝ Հոկ-
տեմբերին* •> 

Մատակեան ների ընտանիքը քաղաքի նանսւչուած ունեւոր, մտսււո– 
րական ընտանիքներից էր։ Ըստ պատմածների, Մատակեան են կոչուել, 
որովհետեւ բազմաքանակ ոսկին պահել են մատակի հաստ կաշուց պատ-
րաստած տոպրակների մեջ։ Պատմում են, որ վերջին տարիներս Շուշիկի 
հայրական միյարկանի տունը քանդելիս բանուորները գտել են ահագին 
ոսկի։ Շուշանը ունեցել է մի քանի քոյր ու եղբայր։ Մայրը՝ Թագուհին, 
թաւն էր ժամանակի նանաչուած հասարակական գործիչ Ցովսէփ Կոս– 
սւանեանի, որի զաւակներից յայտնի եՕ հայագէտ Կարապետ Կոստան– 
հանը եւ բանաստեղծ Ցովհաննէս ԿոստանեաՕը։ 

Շուշիկը սնուել է այդ բարձր մթնոլորտում։ Կրթութիւն է ստացել 
ծննդավայրում եւ ապա ինքնակրթութեամբ դարձել ժամանակի առաջա-
ւոր, կրթուած կանանցից մէկը, որին խորապէս յուղել եՕ արուեստի, 
գրականութեան, հասարակական կեանքի խնդիրները։ 

Գիւմրիում ընդամէնը մի փողոց էր բաժանում ՇուշիկհՕց եւ Աւե-
տիք հնց տները։ ՛Սրանք եղկ են թաղեցիներ, մայրերի կողմից՝ հհոաար 
ազգականներ, որով եւ ունեցել են յանւսխակի գնալ-գարււ առիթ ու 
պայմաններ։ Այդպիսով, նրանք վաղ հասակից մտերմացել են սրպէս 
խաղընկերներ եւ տարեկիցներ։ Րանաստեղծի սէրը, որ սկի^Ր է առնում 
մանկութեան օրերից, պատանի եւ երիտասարդ, ապա հասուն տարիքում 
դաոնում է մի բոցեղեն զգացմունք, որն իր արտայայտութիւնն ե գտնում 
Օրա բազմաթիւ բանաստեղծութիւն ների մէջւ 

Շուշիկի եւ Աւետիքի հայրերը մահանում են 1890ակա0 թվական-
ների առաջին կեսին։ Նորահարսների րախտը տնօրինում են ^ բ ը . 
Աւետիքի՝ արտասահմանում հղած ժամանակ Շորիկը ամուսնանում է 
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Շուշիկ Մատակեան (աջին) իր աւագ քքէոշ հետ 

եւրոպական բարձրագոյն մանկավարժական կրթութիւն ստացած, գիւմ»– 
րեցի ՑովեաննԱ Տէր-Միրաքեանի հետ (1859-1938) , որը Շուշիկից մեծ՛ 
էր 17 տարով։ Ասենք» այն ժամանակ* 1893 թուականին, եթէ Իսսւհակ– 
եանը քաղաքում Էլ լիներ» ապա դժուսւր թէ Յուշիկին տային 18 տարե-
կան, գեո մի քանի բանաստեղծութեան հեղինակ պատանուն, մանաւանգ, 
երբ նրա գիմաց կանգնած Էր նիւթական ապահով կեանքի վկայագիրը 
ձեռքին Տէր-Միրաքեանը... 

Շուշիկը ունեցել Է երեք դուստր եւ մի տդայ, որոնցից այժմ կեն-
դանի Է միայն մէկը՝ Արմենուհին (75 տարեկան)։ 

Ծանր եղան Շուշիկի կեանքի վերջին տարիները. 1938 թուականին, 
79 տարեկան հասակում մահացաւ ամուսինը, որը շուրջ վեց տասնամ– 
հակ ծառայել էր հայ դպրոցին եւ 1935 թուականին արժանացել ե 1«որ– 
հըրդային Հայաստանի Աշխատանքի հերոսի պատուաւոր կոչման։ Ցեաոյ 
մահացաւ Շուշիկի փոքր դուստրը՝ Ռուգանը։ Պատերազմի օրերին, 1944 
թուականի Հոկետմբերի 16ին, 68 տարեկան հասակում վախնանուեց ու 
իր հայրենի հողին յանձնուեց Շուշիկը, որի թաղման կազմակերպողը 
տողերիս հեղինակն էր («Գրական թերթ27 Սեպետմբեր 1974, թիւ 
39)։ 

ՄՈԻՕԵՂ ՆԱՐԵԱՆ 
Բանասիրական գիտութիւնների թեկնածու 
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ՄԱՏԱԿԱՆԵԱՆ ՔՈՅՐԵՐԸ 
Աւետիք Իսահակեանի վաղ շրջանի էջերէն ծանօթ է, որ 

իր քնարական հերոսուհին ստուգածէս իր սիրած աղջիկն էր, 
Տաշիկը, աւազանի անունով* Տուշսւնիկ Մսւտակեան, որ ան-
գիտանալով բանաստեղծ սիրահարը, տասնեօթ տարեկանին 
ամուսնացաւ ուսուցիչի մը հետ, Ցովհսւննէս Տէր–Միրաքեան, 
1893ին։ 

Կանխող էջին տրուած նկարին մէջ երեւցող Տաշիկի աւագ 
քոյրը կը թուի, թէ Աստղիկն է, որ ամուսնացաւ Արիստակէս 
Տէրտէրեանի հետ։ 

Տաշիկ Մատակեան Աստղիկէն գատ ունէր երկու քոյր եւս, 
Սանդուխտ եւ Աննա։ 

Սանդուխտին դիմաց պատմութիւնը որեւէ արձանագրու-
թիւն չէ պահած, իսկ Տաշիկին պէս սյատմութեամր հարուստ է 
իր կրտսեր քոյրը, Աննիկ, դարձեալ Իսահակեանի զգացական 
ոլորտներուն մէջ։ 

Հրատարակուած «Ն ամա կ աՇխէճ կը պարզուի, որ Շուշի– 
կի ամասնութենէն ետք, Աւետիք Իսահակեան զգացական կա-
պը չէ խզած Մատակեաններուն հետ եւ սէր կապած է Տաշիկի 
ամասնութենէն տասնմէկ տարի ետք եւ Տաշիկէն տասը տա-
րիով փոքր քրոջը՝ Աննիկին, դոա բանալով աոաջինին ստեղ-
ծած ողբերգութեան պէս երկրորդ տրամի մը։ Այդ նոր կապին 
համար՝ իր դէմը կ՚ելլեն աղջկան մայրը, քոյրերը, քեոսւյր– 
ները, քեռիները, որոնք խօսքը մէկ ըրած՝ արհամարհանքով, 
անտեսումներով ու սպառնալիքով մնայուն հալածանքի մըեն– 

թսւկայ կը դարձնեն զինք։ Մատակեաններէն կրած այս երկ-
րորդ հարուածը առաջինին չափ կը խոցէ Իսահակեանի սիր-
տը, իր բառերով՝ «Մի անգամ ճակատս պատոուեց ձեր ան– 
մարդասէր տան շեմքին, եւ տարիներ յետոյ, աշխարհներ անց-
նելուց յետոյ, հարիւրաւոր խելացի եւ գեղեցիկ, եւ զարգացած 
աղջիկներ տեսնելուց յետոյ, նորից եկայ եւ ճակատս խփեցի | 

ձեր նզովուած դռանը» ։ 
Այս երկրորդ սիրոյն առաջին քաղցրաթիւնները եւ վախ-

ճանական դաոնաթիւնները ուրուագծուած են Իսահակեանի 

(Երկերի ողովաէոս* 6րդ հատորին (1979) մէկ բաւական 

տարածուն բաժինին մէջ, ուր Տաշիկ Մատակեանին գրուած 

մէկ նամակին դէմ* Աննիկ Մատակեանին գրուած են 19 նա-

մակ, 1904—1905 թուակիր։ 
Տ ա շ ի կ Մատակեանին եւ Իսահակեանին խզումը ծանօթ 

պատմութիւն է, իսկ թէ Ի՛նչ սկիգբ ունէր եւ ի՛նչ 
վախճան ունեցա ©"^իկին կրասեր քրոջը «ետ ունեցած բա– 
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նաստ եղծին կապը, ձեւով մը ամփոփուած կը գտնենք անոր 
ուղղուած 19րդ եւ վերջին նամակին մէջ, զոր կ՛արտագրենք 
«ոս՝ ընթերցողին մօտաւոր գաղափար մը տալու համար ալս 
զոյգ սէրերուն սւոթսւծ րորրոքումներան, մորմոքումն եր ան ա 
մոխիրներուն Սասին... 

ա1Ա ՄԱՏԱԿԵԱՆԻՆ - Ժ1». 
1905 

Սարսափելի ծանրացած սրտով գրում եմ այս տողերը եւ Աստուած 
է վկայ, որ էլ չեմ գրելու* կ՛ասեմ, կ՚արտայսւյտուեմ, ինչ որ կայ սրտիս 
մէջ դէպի քեղ եւ ( եթ-է ուղում ես) - կը րսւժանուենք: 

Օ՞վ եմ ե ս – ես վեհափառ, սարերի արծիւ եմ , ես կայծակ եմ մը– 
աոյլ ամպերի մէջ, ես առիւծ եմ անապատի մէջ» եւ փոթ՛որիկ ծովերի 
վրայ* իմ հոգին՝ տիեզերքի չափ մեծ՝ ամբողջապէս բանաստեղծութիւն 
է* ես բանաստեղծ եմ* ժամանակի եւ ժողովրդի հոգու տէրը ես եմ՛ ա– 
մէն ինչ կը մեռնի՝ հարստութիւն, գանձ եւ գահ, բայց ես ( կը մնամ1 
անմահ եմ եւ որքան էլ իմ ք ներկայ) պայմանները ծանր լինեն, ես 
գրանիտի պէս կը մնամ եւ ցոյց կը տամ իմ մար գար էական-բանա ստեղ-
ծական անմահ հոգին* արեւի պէս կ՚սւյրուեմ ու լոյս կը տամ, ջերմու– 
թիւՕ կը տամ* ես հաւատում եմ իմ ուժերին, հւ ամբողջ հայ ժողովուր-
դը հաւատում է ինձ* ո՞վ չէ ինձ հաւատում։ 2եր շրջանը, որը իմ 
ստուերը չարժէ* ո՞վ չէ ինձ հաւատում - մայրդ՝ մի հին կին, որ իր 
շեմքից հեռու չի տեսնում, որ խորապէս <վիրաւորում> է, որ ինձ 
Շուշիկի ժամանակ վռնտել են ու ծադրել, իսկ հիմա կանգուն եմ աշտա-
րակի պէս. Տէր-Միրաքեան Ցովհաննէսը - մի խեղն մարդ, Կ. Կոստան– 
հաՕը՝ մի մքլած, փտած տիրացու, որոնք իրենց երեւակայում են, որոնց 
ժողովուրդը չի ճանաչում... Կ. Կոստանեանը - ինչպէ՞ս կարող է նա 
հաշտ նայել իմ գոյությանը,– ես, որ նրա աչքում1 Օրա ասելով միայն 
չոպան կարող էի լինել, այժմ նա մնաց միայն է վանքի փշրանքների 
< * . . > ) վարդապետների աչքում համարում ունեցող, իսկ ես դաոայ 
մի մարդ, որին գիտեն, որով պարծենում են ք հւ դու ինձ չես ճանա-
չում) . եւ ես իմ բարձունքից իջել եմ քու մօտ, քեղ հետ համեստօրԷՕ 
ըՕկեր եմ դսսւել* համբերում եմ քու երեխայական մտքերին, պատասխա-
նում եմ քու հարցերին**, հւ դու այՕպէս ես վարւում ինձ հետ, կարծես 
մի հասարակ մարդ լիՕհմ, մի ուսանող փնհմ, որոնց հագարի կեանքը 
իմ մի օրը չարժէ. այՕիՕչ դու պէտք է անսահման ուրախ լինէիր, ամե– 
նահրջանիկ մարդը է աշխարքի վրայ) բ Ո լ Ո ր մարդկանց մէջ, որ ինծ 
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գտար,– դու պիտի գլուխդ բարձր րոնսւծ - հպարտօրէն շրջեիր մարդ-
կանց մեջ, որ ինձ պէս ընկեր ու սէր ունես, դու րոլորի առաջ՝ մրրիկ-
ների ու մարգերի առաջ պիտի պաշտպանէիր ինձ ու մեռնէիր ինձ հա-
մ ա ր . » եւ ինձ տեսնելով, ստեւի պետքը չպիտի զգայիր դու, եւ ինձ 
կորցնելով՝ աշխարհը կորցրած պիտի գգայիր քեզ... Րայց այս ամէնից 
ոչինչ չկայ, դու նագ ես անում, լարում ես քու յիմար կապրիգնհրը... 
որովհետեւ, որովհետեւ դու ինձ չես սիրում, եւ չես կարող սիրել, իսկա-
կան սիրոյ համար քու սիրտը շա՜տ է մանր ու երեխայական, ծով չի 
տեդաւորուի այնտեղ, հւ մի մօր, կամ մի սադայէլի < ՚ > յիմար խօսքը 
կարող է դատարկել սիրտդ սիրուց... Մենք յարմար չենք իրար, դու 
շուրջդ նայիր, հւ շա՜տ կը գտնես քհգ յարմարնհր - ամէն տարի Լ հա-
րիւրաւոր) տասնեակ ուսանողներ ամառը կու գան* որին բռնես՝ գոհ 
կը լինես, ես քու երեւակայած հերոսը չեմ, եւ ինձ պատիւ կը բերէ 
այդ, որ քեգ պէս մի երեխա<յական>, փոփոխամիտ սրտի իդէալը չեմ*.* 
Աւելի լսււ« ՚ * 

Դու չար սիրտ ունես - Շուշիկի պէս* նա ինձ անսահմանօրէն 
տանջեց, բայց տարիներ յետոյ ներողութիւն խնդրեց ու գղջաց, բայց 
այն ժամանակ ես երես դարձրի նրանից՝ հայհոյելով նրա ներքին էու-
թիւնը* ես խաղալիք չէի նրա ձեռքում* ես մարդ էի՝ ուժեղ եւ բարձր, 
իսկ նրա ամուսինը**• Ջարժէ յիշհլ նրանց մասին, եւ հիմա էլ դու 
ճիշտ հւ ճիշտ նոյն խաղն ես խաղում ինձ հետ* ի՞նչ է, շա՜տ ստորացայ 
քեղ մօտ, որ խոստովանեցի, թէ սիրում եմ* չէ՞ որ միայն գօրհղ սէրը 
լեգու ունի, հւ սրաից թոնում է դուրս՝ ինչքան էլ ուգենաս ծածկել, եւ 
փոխանակ իմ ծովածաւալ սէրը պաշտելու հւ երկրպագելու ինձ, դու 
ջղային խաղ ես դարձնում մեր զգացմունքները, մի օր այսպէս ես ա– 
սում, մի ուրիշ օր՝ այնպես* երբեմն մի ժամում մի քանի տեսակ– ես 
ժամանակ հւ համբերութիւն չունեմ այս սրտի խաղը տանելու– իմ ժամա-
նակը թանկ է, կեանքս օգտակար, հւ ինձ հարկաւոր է հոգեկան, սրտի 
հանգստութիւն հւ մխիթարութիւն, իսկ դու՝ կատուի պէս, .որքան փի– 
սօ-փիսօ եմ անում, դու այնքան աւելի ջղային ես դաոնում ու անխնայ 
ճանկռտում իմ սիրտը..* Որքա՞ն համբերեմ– ինձ թւում է, որ իմ սիրելով 
դու հրես առար, հւ հիմա ինձ բանի տեղ չես դնում– իմ սէրը, իմ հ– 
րազները..* Այդ քու հասկացողութիւնից բարձր է հւ անմատչելի* քու 
մէջ իմ սիրոյ ոչ միայն մի հազարերորդը, այչեւ ստուերը չկայ* դու 
չգիտես սիրել մարդու– քու սէրը սուր ե ու թոյն է* դու կարող ես 
միայն մարդու ցաւ ու վիշտ պատճաւԱղ, այնինչ սիրոյ հոգեբանութիւնը 
աւն է, որ սիրածին որքան կարելի է շատ երջանկութիւն, գուրգուրանք 
ու գորով՛ ցոյց տա<լ>* * « . մէջ ոչ մի քնքշութիւն չկայ–** ինչպես 
իմ կո ր բախտն է, չար աստղս հւ դաժան ճակատագիրս, որ մի անգամ 
Լ կ ն տ ս պաառռւեց ձեր անմարդասեր աան շեմքին, եւ տարի հր յ,ետոյ, 
աշխարհներ ա ն ց ն ե ի յետոյ, հարիւրաւոր խելացի եւ Հ * ց ի կ . հ ո -
գացած ա է կ ն ե ր տեսնելուց յետոյ, նորից եկայ եւ ճակատս խփե ի 
ձեր նզովուած դոանը– մի՞թե որոշուած ե, որ ձեր տունը պիսփ ւինի 
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իմ կոր ստեւս II պատճառը, իմ գերեզմանը, ո՛չ, ո՛չ. Աւետիքը չպիտի 
մեռնի. նրա կեանքը նպատակ ունի– նրա ամէն մի օրը մի ամբողջ 
կեանք ե եւ բովանդակութիւն, եւ թո՛դ տանջուի նա ու տառապի, վերջը 
կը յաղթանակէ։ 

Ինչո՞ւ եմ գրում այս տողերը քեգ. ո՞վ ես դ ո ւ , ինձ ի՞նչ կարող 
ես տալ. ինձ թւում էր, թէ դու իմ իդէալը՝ կնոջ, մի քնքուշ ընկերի ի– 
դէալը կարոդ ես լինել–. Րսւյց մի՞թէ այդպէս < է > . այդ դու լաւ գիտես, 
որ րացի ինձ տանջելուց, ուրիշ ոչինչ չես անում, քեգ մի 5-8 նամակ 
եմ գրել, եւ ամէնքի մէջ ասել, խոստովանել իմ սէրը, իմ հաստատակա– 
մութիւնը, իմ անձնուիրութիւնը, իսկ դու այդ րոլորը համարում ես 
եղած-չեղած, եւ լսում ես ձեր շրջանին, ոչխարներ եւ անբարոյական 
մարդիկ են ձերոնք, ես արհամարհում եմ նրանց, եւ եթէ դու լսում ես 
նրանց՝ արհամարհում եմ ե՛ւ քեգ. գնա՛, հեռացիր ինձնից, քեգ համար 
այլեւս Աւետիք չկայ • դու չես կարող ապրել նրա կեանք ում , դու երկրի 
ծնունդ ես* նա չի կարող ապրել քո հոգում՝ դա հասարակ կնոջ մի 
խորամանկ եւ կապրիգնի դժոխք է. չես կարող հասնել Աւետիքին, չես 
արժանի նրա սիրուն–նա քեգ համար կեանք էր գոհում, իսկ դո՞ւ -
ո՞վ ես դու* . . Դու արժանի չես նրա սուրր հոգում ապրելու, քու տեղը 
մի վաճառականի, կամ մի ինժեների գգուելի է սիրտն էյ գիրկն է՛ ՛ ՛ 
՛քեգ համար այլեւս Աւետիք չկայ. շա՜տ քշա՚-քշա՛ արիր, եւ նա թռաւ 
վայրենի արծուի պէս եւ հեոացաւ, ցնդուեց չքնաղ եւ գերերկրային 
( երսւգըյ ցնորքը եւ դու մնացիր մօրդ գրկում, բարեկամներիդ մէջ, 
որոնց մէջ ամէն բան կայ, րացի սէր եւ ազնուութիւն՛. . Անցաւ ոսկի 
արեւը. եկաւ գիշերը, եւ չկայ երագդ, չկայ Աւետիքը, նա վեհափառ 
սարերի արծիւ է. նա կայծակ <է> մռայլ ամպերի մէջ. . . նա բանաստեղծ 
է , ստեդծագործոդ է. ահա՛ նա Փշրեց իր կուրծքը, խրեց մատները, 
հանեց քո սէրը իր սրտի միջից, եւ շպրտեց շան ու գի լու առաջ՛ ահա՛ 
նա ագատ է հիմա՝ ինչպէս ալիքը ծովում, բարձր է նա, ինչպէս Հիմա– 
լայի լեռնագագաթը, նրա նանապարհը սխալմամբ եկաւ քեգ մօտ* նա 
սխալմամբ րախեց քու դուռը, քու սիրտը, շա՜տ լացեց եւ տառապեց, 
րայց չմեռաւ - ահա նա թռնում է հոգու եւ մտքի, եւ գեղեցկութեան, 
եւ ստեղծագործութեան, եւ աստուածութեան ադամանդային, երկնահուպ 
լեռնագագաթները: 

Դու մեռար նրա համար, արդեօք ինչպէ՞ս պիտի յարութիւն առ-
նես. արդեօք կարո՞ղ ես յարութիւն առնել, արդեօք ուգո՞ւմ է նա, որ 
յարութիւն աոնես < . . . > 

ԱԻԵՏԻՔ 
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Անցեալ Նոյեմբերին, Լոս Աննելըսի մէջ իր մահկանացուն կնքեց 
պատանութ՛եան հայ բանաստեղծ, ու հասունության անգլիացի գրա-
գէտ Աււոն-Ջաւէն Նիւրմէլեսւն, 8 8 տարեկան հասակին։ 

Ըսուած ե ու յանաիւ կը կրկնուի, թէ մենք՝ հայերս, արժէք մը 
ոդջուցը մեծարել չենք գիտեր, բայց շատ լաւ գիտենք կեանքին մէջ 
գլացուածը շասյլհլ մահուան ատեն, թաղմանական մեծազանգուած թա-
փօրներ սարքել իրեն։ 

ճշմարտութիւն կայ ըսուածին մէջ; Օրինակ, կտոր մը չոր հաց 
գլացանք Պետրոս Բուրեանին, բայց տասնեակ հազարներ հաշուող զսւնգ– 
ւ ա ծ մը հետեւեցաւ անոր գագաղին։ Մահէն դեո. երկու տարի աասջ, 
անորակելի հոգերանութեամբ մը անհոգի բառեր ըսինք Օշականի հաս-
ցէին , բայց քսան հազար հոգի մասնակցեցան նշանաւոր գրագէտին 
յուդարկաւորութեան: 

Օրինակներ շատ են։ 
Ա յ ս օրէնքէն շեղումներ ալ արձանագրուած են, եղած են բացա-

ռութիւն ներ, որոնցմէ երկուքը՝ մեր աչքին առջեւ, աոաջինը՛ Երեւանի 
մէջ, Կոստան Ջարեանի առիթով, միւսը՝ ամէնէն հայաշատ գաղութին՛ 
Ա ս Աննելըսի մէջ, Լեւոն Ջաւէն ՍիւրմէլեաՕի։ 

Մէկ միլիոնի հասնող Երեւանի բնակչութիւնը վաթսունէն պակաս 
թ ի լ ո վ մը հոդին յանձնեց Կոստան Ջարեանը, իսկ երեք հարիւր հազար 
հաշուող Լոս Աննելըսի հայութիւնը՝ Լեւոն ֊Զաւէն Սիւրմէլեանը գերեզ-
ման տարաւ 46 հոգիով։ 

Աււոն-Ջաւէն Սիւրմկեանի պարագային, յօդուածագիր մը կը գրէ– 
«Հարց կու տամ ձեզի, տիկիններ եւ պարոններ» դիրքին տաղան-

դաւոր Հեղինակը չունեցաւ ազգային այն թաղումը, որուն արժանի 
էր* Լոս Անճելըսի Գրողներու Միութեան «IԱզգային արժանավայել 
թաղում* արտայայտութիւնը սոսկական ծանուցումի ազդեցութիւն 
անգամ չունեցաւ երեք Հարիւր Հազար կամ աւելի Հաշուող երեւա-
նէն ետք ամէնէն րազմամարդ այս օճախին մէՀ» Կղերական 
վեց Հոգինոց դասը Հաշուած՝ ուղիղ 46 անձեր, Հարազատներ 
գրասէրներ Հողին յանձնեցին մեծ գրողը* («Զարթօնք», Ա Այեմրեր 

1995)• 
Ա հ ւ հ ա , ն ըսուած» » յ լ աղաղակող մեղադրանք մը կայ հոս ժողո-

վ ո ղ ի ն ուղղուածյ ա՛յն ժ ո ղ ո վ ո ղ ն , որ համրաւ ուՏԷր ա՛նդամ հ ա ր ^ ա , 

կապանաւորներուն թաղմանական րադմամարդ թափօր եր կա<,մհ լՈւ։ 
Վ « . Լ ա ն ց ա . որ այդ արժանիքը 2ր8ուած մը կը ներկա-

յ ա ն ա յ հոս՝ ԶաւԷն Սիւրմկեանի պարագային։ 
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Ի՞նչ պատահած եր» որ ՕոյՕը պատահած եր հոն, քաւարդ դար 
սւռաջ> Կոստան Ջարեանի առիթով։ 

խորհրդածութեան Օիւթ է այս վերաբերումը։ 
Այս երկուքին հետ յիշենք նոյնպէս երրորդի մը հանդէպ եդած 

հուսկ վերաբերումը, Թորոս ԹորաՕեաՕի էԳիրք որդիականէ, ի մասին 
Շայիրի Ջարեանի* 

զԱայաթ~Ն"վս* պողոտային վրայ։ բարեկամի մը տուաե էի 
այցելութիւնէ (Հանկարծ պատուհանէն նկատեցի, թէ դագաղ մը 
կը տարուի վերամբարձէ Բոլորս վազեցինք դէպի լուսամուտէ 
Գազաղին կը ՀետեւԷին տասնեակ մը գրողներ, կուսակցական 
ղեկավարներ։ 

<«–կ՚երեւի գրող մըն է մեռնողըըսաւ տանտէրը,– քանի 
որ եանօթ բանաստեղծներ կը ՀետեւԷին ինքնաշարժին։ 

€,Բարեկամս իր կրտսեր որդիէն խնդրեց դուրս գալ եւ իմա-
նալ ննջեցեալին ո վ ըլլալը։ 

(Տղան շնչակտուր վերադարձաւ յայտնելու Համար, թէ բա-
նաստեղծ Նայիրի ՀՀարեանն է։ 

(Ու ակամայ տարուեցայ խորՀրդածելու– Հրաչեայ Քոչարի 
դագաղին Հետեւած էին երկու Հարիւր Հազար Հայեր։ Աւետիք 
իսաՀակեանին նոյնքան ել աւելի՛։ Պարոյր Ս ելակին՝ ամբողք Հայ 
ժողովուրդը••• իսկ Հիմա, այստե*ղ(էջ 117-118 )ւ 

Աւետիք Իսահակեանէն մէկուկէս տասնամեակ ետք մեռաս 
Պարոյր Սեւակ եւ կը պսւրգուի, որ անոնց դագաղներուն հետեւոդ ժողո-
վուրդը մազաչափ անգամ չէր ւիոիւուած, մնացած էր նոյնը իր գրողնե-
րուն հանդէպ, ցաւակից, յարգալիրւ Ու երր նոյն ժամանակաշրջանին 
մեռած ուրիշ գրողի մը հանդէպ տարբեր կեցուածք կը ցուցաբերէ, այդ 
կը նշանակէ, որ ոչ թէ ինքը յանկարծ դարձած-եղած էր ապերախտներու 
զանգուած մը, այւ մեռնողը ինք չէր կրցած արժանի դառնալ համընդհա-
նուր յարգանքի) 

Նայիրի Ջարեանի հետեւած յուղարկաւորներու սսււակաթիւ թ ՛ափօ-
րը բաւական բան կը պատմէ անոր կենսագրութ՛եան «մռայլ առասպելէին 
մռայլ կողմերուն մասին՛** 

Պ ոք կը մաղթէ, որ գրագէտի մը զլսւցուի յետմահու յարգանքը 
եւ ամէնէն ժլատ խառնուածքն անգամ տրտմութ-եսւմր կը խոցռւի նման 
վերաբերումներուն դիմաց ւ Բայց նաեւ ոչ ոք կ՛ուզէ, որ գրագէտ մը 
գրաւոր յանձնառութիւններով կամ լուռ մեղսակցութ-եամբ հրաժարի իր 
սրբութիւներէն, ինչպէս ըրին Կոստան Ջարեան ու Այւոն-Ջսււէն Սիւր– 
մէլեան, կամ պղծէ իր բերանը, ինչպէս ըրաւ սակաւաթիւ յ ո ւ դ ա ր կ ա ս ւ ր ն ե – 

րով գերեգման տարուած Շայիրի Ջարեան։ 
Մեծ զանգուածը, որ գերծ է սակարկութիւնՕերու հաշուսւկան նկա-

տումներէն, երեւի օր մը կը պատժէ նուիրական հասկացողութիւնՕերու 
դաւաճանած պարագայապաշտ բնաւորութիւնները... 
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Դիտուած ե, որ օտար գրագետ մը օտար գրագետի մը մասին բե– 
րան թացած ատեն ընդհանրապես կը մաւնայ իր կայուն չափանիշները 
ու անհակակշիո. շռայ^ւթիւններ թոյլ կու տայ ինքն իրեն1 օդին մեջ 
նետուած խօսքհրուն չափ թեթեւնալով բսւոերու գործածութեան մեջ։ 

Նոյն երեւոյթը տաոացօրեն կրկնուեցաւ յաճախ Հայաստան-ըՍ– 
փիսւք հւ երբեմն Սփիսւք –Հայաստան մեր փոխ-յարարեր ութիւններուճ 
ընթացքին ւ Րեմհրեն ու թհրթհրու սիւնակնհրեՕ երկուստեք պսակներ շը– 
ււայլուհցաՕ ու կը շռսւյլուիՕ ցայսօր, որոնք եՕթակաՕերուն միտումՕսւ– 
սւր վերաբերումները չեն բացայայտեր միայն, այլ ցոյց կու տաՕ նոյն-
քան վտանգաւոր մեր դիւրահաճութիւնը1 այս անշնորհքին կամ այն կի– 
սաշնորհքին առիթով շաղ տրուած պսակներուն դիմաց ուս թօթուելու 
անտարբերութեաՕ փաստով։ 

Տուեալ շրջապատին մեջ աո ի չգոյե մեծհբու, մերձաւոր մը մեծա-
րելու մարմաշով տարուած հաշուսւխնդիր մը յաճախ կը դիմե մեծամեծ 
րաոերու եւ կը սկսի մեծամեծս փքալ, կարծելով» որ նման վերաբերում-
ներով իսկոյն հւեթ կը ծածկուի մեծարեալիՕ ադադակով չքաւորութիւնը 
եւ հրաշիլք իմն կը դաոնայ երեւակայուած ծիրանաւորըւ 

Այս մասին յաճախ խօսք եդած ե սոյն թերթին մեջւ Մեկը1 գրեթե 
նոյն ատեն հոդին դարձած նսւյիրի ԶարեաՕի հւ Գուրգեն Մահարիի 
աոիթով, ի լուր Վ,Սովեաական Հայաստան» թերթին, ըստ որում «Գուր-
գեն Մահարին պարզապես անուանի գրոդ եր, իսկ միւսը՝ «մեծ բանաս-
տեղծ», ու ոչ միայն մեծ, այլեւ՝ «մեծատաղանդ»։ քՏսոերը դիւրին արտա-
սանելու հայաստանեան այս դիւրահաճութիւնը այնպիսի համեմատու-
թիւն ներու հասաւ, որ կարելի չե մսխուած «մեծ», «մեծատաղանդ» ու 
«հանճարեղ» բսւռերուն առջեւ ձեոՕպահ մՕալ»։ 

Նուիրական հասկացոդութիւննհր ու սրբութիւննհր խորհրդանշող 
բառերը այդպես անպատասխանատու առատաձեռնութեամբ գործածելու 
մոլութիւնը փոխադրուեցաւ նաեւ Սփիւռք, ուր պատահական դպիրներ 
սկսան մսխել մեծասքանչին ոսկեձոյլ գանձերը, հանդիպած անունին դի-
մաց չարչարելով մեծը, տաղանդաւորը, տաղանդաշատը, միջազգայինը, 
հիանալին, վարպետը, վարպհտաց-վարպհտը, ամենայն հայոցը, քրմու-
հին, դիցուհին, ա ն կ ր կ ն հ լ ի ն , ճոպհ^անական հասակը, եւայլն, հ ւ ս ց լ Օ ։ 

Լեզուն ալ ունի տոհմական արժեք մը ու տոհմապդծութիւնը հոս 
հւս ու բոլոր ժողովուրդներուն մօտ նկատուած ե աններելի արարք, 
մինչդեռ մենք օր-ցերեկով կը պոռնկացնենք ծանրածանր բեռներ կրելու 
կոչուած անոր ամենէն անհպելի կարծուած անդամները.» 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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( ՜ ՛ Լ Ո Յ Ս Տ Ե Ս ա Հ ) 

« Մ Ր Ր Կ Ա Ծ Ի Ն 
Դ Ր Ո Ն » 

(հեղինակ՝ Սիմոն 
Վրացեան) 

Վերջերս լոյս տեսաւ <~Հ–8-Ղ" ե֊ 
րիտասարդական «ԿԱՑԾԵՐ» մաաե֊ 
Նաչարի չորրորդ Հրատարակութիւնը 
Սիմոն Վրացեանի «Մրրկածին Դրոն»» 
Փոքրանա լալ 207 էֆերէ կազմուած 
գիրք մը, որուն Հրատարակութեան 
մեկենասութիւնը սա ան ձնած է Հ– 8՛ 
Գ՛ Արեւմտեան Ամերիկայի էԴրօ* 
կոմիաէն՝ մրրկածին Հերոսին մաՀուան 
քաո.ասնամեա կին ա ո֊իթով% 

«Մրրկածին Դրոն» խորագրեալ 
կարճ ներածականը սեղմ գիծերով կը 
Ներկայացնէ անզուգա կան Հերոսին 
Հարուստ կենսագրութիւնը, որ ւսէյՈՈՕ– 
րէն աոընչակից է Հ. Ց. Դաշնակցու-

թեան 1905-195 0ի գործունէութեւսն Ժւա1անակահսւտուածին»» 
Ղ՚րոյի յեղափոխականի վարքը, կերպարը ել ոգին բարձր գնաՀատելով 

ներածականը կանգ կ՚առնէ անոր կեանքի կենդանի օրինակին վբայ, որ 
«յեղափոխակւսնօրէն տոգորեց սերումներ ամբողջ, որոնք դաշնակցական– 
օրէն թրծուեցան ու կազմաստուեցան Դրպի օրինակով» ւ 

Այս ընդգծումը կատարելէ ետք, ընթերցողին ուշադրութեան կը յանձնուի, 
որ Հատորը ամբռՀոսթիսնն է այն մենագրոսթեան, որ նախապէս լոյս տեսած 
է Պէյրոա-թի «Ակօս» ամսագրի 12րգ եւ 1Հրգ տարիներու իրերայաՀորգ 
թիլերու, մէի 

Եզրակացնելով Ներածականը կը փակով, այն Հաստատ Համոզումով, որ 
այս Հաաորը կարդալէ եաք միայն «ընթերցող կը սկսի «ասկնսվ, թէ ինչՈ՚ւ 
Դրոն €իր անցեալով ոա. ոգեշունչ խօԱքով յ ո յ ս կենս ունակութիւն Ներշնչեց 
Հայ ժողովուրդին, բայց մանարանդ երիասարգութեան»» 

Երիտասարդ ընթերցողին Հասցէագրուած Ա. ՎրացեաՆի «Մրրկածին 
Դ|ան» ճամբայ կ՝եԱէ «Մանկութիւն եւ պատանեկութիւն» Ագանէն, Առաջին 
իսկ էջերէն կը պարզուի ներքին դիմանկարը զօրանոցներու շուրջ թափա– 

ԴՐՈՆ 
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զինուորական մարզանքներով ու Հրացանով տարուած, ուշիմ, յանդուգն, 
բայց «կարդալու եւ գրելու գլուխ» չունեցող փոքրահասակ Գրոյին, որուն 
ծխական դպրոցի եւ գիմնազիայի մէջ անցած կարճաաեւ կեանքը կը մանէ 
իր իսկական Հունին մէք, երբ 5 Հոկաեմբեր 1903/.1, կը ոտանայ իր կրակէ 
մկրտութիւնը աՀաբեկելով Թէիտրապեաի գիւղապեա դաւաճան Մարաիրոսը, 

ԱյնուՀեաեւ Գրոն կը տեսնենք զինուորական հ ամայութեան մէի 
Պատմական փոթորկայոյզ դէպքերը Հայ եկեղեցական գոյքերոա. գրաւ ման 
եւ ՀակաՀայ ցարական քաղաքականութեան դէմ բորբոքած ՀամաՀայկ ական 
պայքարը, Աասնոյ ապստամբութեան արձագանգները, Ռուսաստանի 
յեղափոխական լուրջ խլրտումները եւ Հայ—թաթարական ընդհարումները 
իրենց անգրագարձը կ՚ունենան Գրոյի վրայ, որ բանակէն Հեռանալով կը 
Հասնի Բաքու եւ մաս կը կազմէ Նիկոլ Գումանի ղեկավարած դաշնակցական 
մարտիկներու խումբին* 

Հոս է, որ Գումանի առինքնող շունչին տակ, Հայաաեաց նաՀանգապետ 
%ակաչիձէն չանթաՀարող ահաբեկումով կը սկսի դաշնակցական ահաբեկիչ, 
յեղափոխական գործիչ, Հայդուկապետ, ապա ղինուորական, պետական եւ 
կուսակցական ղեկավար Դրոյի կենսագրավէպը, որուն իրերայաջորդ ու 
փոթորկայոյզ Հանգրուանները Ս՛ Վրացեան կը պատկերացնէ փաստացի 
տուեալներով ու ականատեսի վկայութիւններով* 

Այս պէս ով, Սիմոն Վրացեանի գրչին տակ՝ բազում սխրանքներով ել 
նուաճումներով Հարուստ Գրոյի յիսնամեայ կեանքի ժապաւէնը կը դաո.նայ 
ուսանելի գիրք, եւ ընթերցողին մաքին ու Հոգիին մէք աւելի կը բարձրանայ 

պատուանդանը այն եզակի Հայուն, « ո ր մրրիկով ա շ խ ա ր հ եկաւ եւ փ ո թ ո ր ի կ ո վ 

հ ե ռ ա ց ա ւ » * 

«ԻՐԱՆԱՀԱ5 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 

ՄԱՄՈԻԼԸ 
1894-1994» 

( "Հեղինակ՝ Լ . Գ . Մ ի ն ա ս ե ա ն ) 

(. 9–. ՄՈՕՍԵԱն 

ԻՐՍ.ՆԱՀԱ« ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 
ս՚աաՎԸ 

108 ԱՔՀՋՈ ոսահւԻ հ Ատգօրա՝»շօօ 
( 1194֊ 1994 ) 

ծհ 
ԻՐ0.10Հ08 ՕՌԱՋՈ Ա-ԱՄՕհլՒ « > - * 100 &ՄԵԱՀԻ 

( 1894 ՛ 1994; 
ՕՌթ+հ 

19Գ4ին, Ն որ Ջուղայի մէջ լոյս տե-
սաւ Լ- Գ– Մինասեանի « Ի ր ա ն ա հ ս զ 

պարբերական մամուլը 18 94 -1904» 
խորագրեաչ Հատորը, որ 104 էջերու 

երկայնքին կը ներկայացնէ իրանաՀայ 

պարբերական մամուլի Հարիւրամեայ 

Համառօտ պատմութիւնը ՀէՀ 5 - 3 6 ) եւ 

կը փոխանցէ սեղմ տեղեկութիւններ 

վեբոնչեալ ժամանակաշրջանին լոյս 

տեսած այլաբնոյթ Հրատարակութիւ-

ներու մասինւ 
Հ ա յ պարբերական մամուլի Հիմ– 

(1750-1824) ՀշաաաՀթ ձ ° \ " ւ Հ Լ Գ – ր ՝ " ր ՚ ճ Ւր ո բ Ղ 1 . Ղ ր ^ -<,<•, ֊ 

բո^քները, .գաադոր^աե աղբէ^եբը ^ ք-ր ԳՐ9 

ժւցւէւտտժ ԵV 

1994 
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Ապա, Լ-Գ- Մինասեան իր ջերմ շՆորՀակալութիւնՆերը կը յայանէ իրէ,% 
•գաակար եղած բոլոր անՀաաներուն հւ Վիեննայի Ա՝խիթարեա ն ՀայրերուՆ, 
որոնց շնորհիւ իր քաո.ասնամեայ պր պաո ւմները Հարստացած են նոր 
Նիւթերովէ 

«Երկու խօսյւ»/& Կը յաջորդէ Հատորին «Ներածական» գրութիւնը, որ 
կը նչէ իրանաՀայ պարբերական մամուլին այս կամ այն տարողութեամբ 
անդրադարձած կամ ցարդ լոյս տեսած աոանձին աշխաաութիւններն ու 
մատենագիտական ցուցակները, թերթերը, եւայլնէ ԱյՆոլՀետել, Հեղինակը 
կ՛ անդրադառնա յ իրանաՀայ պարբերական մամուլի Էջերուն լոյս տեսած 
յօդուածներուն, ուսումնասիրութիւններուն, ցուցակներուն ել արագ 
ընդգծումներով կը կեդրոնանայ անոնց արժանիքներուն ու թերիներուն վրայէ 

« Ն ե ր ա ծ ա կ ա ն » ^ յա^որդուղ աւելի քան քսան Էջերը 1 4 - 3 6 ) կը պարզեն 
սեղմ ուսումնասիրութեան մը ընգՀանուր դիմագիծը* Հայ պարբերական ա-
ոյսջին մամուլին՝ «Ազդարար»^ եւ անոր Հրատարակիչին մասին ամփոփ 
տեղեկութիլններ փոխանցող մուտքէ մը եաք, Մինասեան կը կեդրոնանայ 

իրանաՀայ պարբերական մամուլի 1 0 0 ա մ ե ա յ անցեալին վրայէ 
իրանի տարրեր քաղաքներու մէջ Հրատարակուած թերթերը, անոնց 

կապուած աոեղծույսծները եւ Հրատարակիչներուն անունները փաստացի 
տուեալներով ներկայացնող բաժինները ամփոփելով Լ- Փ* Մինասեան կը 
յայտնէ, որ տուեալ 1 0 0 ա մ ե ա կ ի ընթացքին, իրանի տարբեր քաղաքներ ուն 
մէջ Հրատարակուած են տպագիր 75 թերթեր, իսկ խմորատիպ ու ձեո֊ագիր 
78 անուն Հրատարակութիւներէ ԸնգՀանուր գումար 153 Հրատարակութիւններ, 
որոնց ցարդ լոյս տեսնող ամէնէն տարեց ներկայացուցիչը Հիմնուած 

«ԱմՓ> օրաթերթն է» 
Ուսումնասիրութեան երկրորդ եւ վերջին բաժինով, Լ• Փ* Մինասեան 

կը պատկերացնէ Հայ մամուլի մատենագիտական ցուցակներուն մէջ 
արձանագրուած սխալ տ եղեկութիւնՆերը, կը լուծէ անոնց մէջ սպրդած 
թիւրիմացութիւնները, կը կատարէ ճշգումներ ել Հպանցիկ ակնարկով 
կ անդրադառնա յ իրանաՀայ մամուլի պատմութեան ընթացքին արձանագրուած 
ներքին պայքարին* Ապա՝ ան յոյս կը յայտնէ, որ Հայաստանի անկախութեան 
փաստէն առաջնորդուած՝ իրանաՀայ մամլոյ ներկայացուցիչները վերջ կը 
դնեն վանՀաչտ պայքարեին եւ իրենց աո.ոՂջ քննադատութիւներով ու ա~ 
ո.աջարկներով կը նպաստեն մթնոլորաի պայծառացման ու Հայաստանի 
պօրացման* 

ԻրանաՀայ մամուլի մասին այս ընգՀանուր աեղեկութիւնները Հաղորդելէ 
եաՔ* էջ 37ով կը սկսի «Մամուլի մ ա տ ե ն ա գ ի տ ա կ ա ն ց ա ն կ » / * աո.աջիՆ բաժինը 
յատկացուած իրանաՀայ տպագիր մամուլին, որ կերկարի 27 էջերու վրայ* 
Այբենական կարգով Լ.գ. Մինասեան Համաո֊օա տեղեկութիւններ կը փոխանցէ 
Հրաաարկուած եա. ցարդ լոյս աեսնող օրաթերթերուն, շաբաթաթերթերուն, 
ամսագիրներունֆ Հանդէսներուն, աարեդիրքերուն ես իրանաՀայ մամուլին 
մաս կազմած այլաբնոյթ միւս Հրատարակութիւներուն մասին, Նշելով 
ՀրաաարակովՌանց տարեթխերը, խմբագիրներուն անունները, Հրատարկիչները, 
էջաթիւը> չափը, եւայլնէ Ապա՝ նոյն մօտեցումով կը ներկայացուին 
խմորատիպ ու ձեո֊ագիր ՀրատարկութիւնՆերը* 

Գիրքին վերջաւորութեան՝ յաիրգարար կը Ներկայացուին իրանաՀայ 
մամուլի այբենական եւ ժամանակագրական ցանկերը, անձնանոլններու ցանկը 
եւ օգտագործուած աղբիլրՆերու ցանկը* 
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«ՍՓԻԻՌՔԱՀԱ6 
ԱՐԴԻ 

ԳՐԱԿԱՆՈԻԹԻԻՆ* 
Ա. ՀԱՏՈՐ 

(խմբագիր՝ Սեդա 
Ծաղիկեան-Տէմիրճեան) 

ՍՓԻԻՌՔԱՀԱՏ 
ԱՐԴԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ 

« « ա * <*օ ՛աո» 
ՀԱՏԸՆՏԻՐ աՆԱՍՏ*Դ0Ո1*|*ՆՆծՐ 

եւ Ա̂ՏՄՈԻԱՕՔՆծՐ 

ՀԱՏՈՐ 1Լ 

Ռ06ԸԼ 0«.1/|<Շ1<Ա>Ն 

Վերքին կէս գարու. սփիւռքաՀայ գը. 

րականութիլնը ներկայացնելու կոչուած 

չարքի մը Ա. Հատորն է Տիկին Սեդա Ծա՛ 

զիկ եա ն-Տէմիրճեա նի կազմած ստուար 

Հասկաքաղը (636 էք), որ իրրեւ ենթախորա– 

գիր ունի «Պոլս ահ այ գրականութիւն» օժան– 

դակ վերնադիրը* 

աձին, Միչիկընի (Ա Մ Ն) մէք լոյս 
տեսած այս Հատընտիրը կը բացուի Հայ 
տառերու ոգին ու արժէքը փառաբանող 

Գանիէլ Վարուժանի ներբողով է կը յաքորդէ ծաղկաքաղը կազմ ահ Սեդա Տէմիրճ– 
եանի « Փ ո խ ա ն յաււաջաբանի> խորագրեալ ներածականը, որ 1940ա̂ ան թուականնե-
րուն Հրապարակ իք ած պոլսաՀայ երիտասարդ բանաստեղծներու ճիգերուն եւ 
նոյն ժամանակաչբքանին Հբատատարակուած գրական Հանդէսներուն վրայ արագ 
ակնարկ մը նետելէ ետք, կ աւելցնէ• վԱնոնք կը ձգտէին թարգմանը Հանդիսանալ 
Հասարակ մարդու կեանքին ու կարիքներուն, գործածելով պարզ, սակայն ոչ 
աղքատ լեզու մը9։ 

Համապարփակ, խղճամիտ եւ անկողմնակալ գործ մը պատրաստ ահ ըլլալու իր 
գոՀունակութիւնը արձանագրելով՝ Սեդա Տէմիրճեան դիտել կու տայ, որ իր գլխաւոր 
նպատակը եղաե է պոլսաՀայ գրողները ներկայացնել €իրենց լաւագոյն ստեղ– 
ծագործութիւններովֆ* 

ՊոլսաՀայ արդի բանաստեղծսւթեան Հիմնադիրները Հանդիսացող Կ– ճանճիկեանի, 
Հ. Գալուստեանի եւ Ա• Շ աւար շի աո. աքին յանդգնութիւնները կը ներկայացուին 
մէկ էքնոց նշմարով մը, որուն կը յաքորդեն անոնց գրականութենէն քաղուաե 
երեք նմոյշներ՝ €ցոյց տալու Համար իրենց ոճի եւ նկարագրի աարբեբութիւնՆերը»* 

Նոյն նիւթին եւ պոլսաՀայ բանաստեղծութեան նկարագրային յատկանիշներուն 
կ՛անդրադառնան նաեւ Հայկազուն Գալուստեանի եւ &արեՀ խրախունիի գրաւոր 
ելոյթներէն քաղուաե ^կարծիքները*, որոնց կը յաքորդեն երկու յօդուածներ* 8ակոբ 
կարապենցի « Կ ա ր պ ի ս ճ ա ն ճ ի կ ե ա ն ի հետքերով» եւ Սեդա Տէմիրճեանի *ՋաՀրատի 
« Մ Է Կ ք ա ր ո վ ե ր կ ո ւ գարուն» / » » խորագրեալ գրութիւները կը թափանցեն պոլսաՀայ 
բանաստեղծութեան այս երկու ներկայացուցիչներուն գրականութեանց ոլորտնե-
րէն ներս, կեգրոնանալով անոնց գորեերուն գչխաւոր յատկանիշներուն վրայ* 

Հատորին առաքին 36 էքերը գրաւած այս ընդՀանուր մուտքէն ետք, 
«Բանաստեղծաթիւններ» գլուխով՝ իրենց յատկանշական բանաստեղծութիւներով 
կը ներկայացուին միայն արդի քերթուածներ ստորագրած ԲՒ՚Վ Ո ք " ՝ – ֊ 
տեղծներ, որոնց երիցագոյնը ԱրմենուՀի ^րզեան, ծնած է * ՒԿ 
կրտսերագոյնը՝ վերճիՀան Հիֆփ 0Աուէ 1975/.Լ. ^ ^ րր. 

ԿռյաքոոդԷ Հատընտիրին կեդրոնական գլուխը Հանգիսացող «Բանաստեղծողներ 

եւ պատմուածքներ» լայնածաւալ բաժինը (էք 87-436). Հատորներէ ^ ^ ^ Հ Լ 

գրական Հանդէսներէ քաղուած այս էքեըը ընդՀանուր գաղափար մը կը փոխանցեն 

ւևաստեղծութիւննեք^ պատմուածներ կամ միայն արձակ ստեղծումներ 

ստորագրած շուրք քառասուն Հեղինակներու մասին* 
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« Հ ւ ս ր ց ա զ ր ո յ ց պոլսահւպ գրողներուն Ոհսւ» վերնադիրը կրող յաջորդ բաժինով 

( 4 3 7 - 4 7 2 ) , պոչսաՀայ 10 բանաստեղծներ եւ արձակագիրներ կը պատասխանեն 

սփիւռքահայ գրականութեան վերաբերող թիլով 1 0 Հարցումներու* 

Աեդա Տէմիրճեանի «Սփիւոքւսհւպ արդի գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն » ծաղկաքաղը կը փակուի 

« Կ ե ն ս ա գ ր ո ւ թ ի ւ ն ե ր » գլուխով, որ այբուբենի կարգով կը ներկայացնէ 

կենսագրականները այս ժողովածուին մէջ տեղ գա ած 6 1 գրողներուն ւ 

ՍՓԻԻՌՔԱՀԱ6 
ԱՐԴԻ ԳՐԱԿԱՆՈԻԹԻԻՆ 

ՀԱ8ՃՆՏԻ0 «1ՆԱ1»ԵՂ0Ո1»Թէ*ՆՆԷՐ 
էէ 4ԱՏՄՈԻԱ0*ՆծՐ 

ՀԱՏՕՈ ձ 
Ս*1ՓՌ*Ա<Ա« ԳՐՈՂՆԵՐ 

ք>0«0Լ 0«, 1Ո՝«1>Կ61ւ 

«ՍՓԻԻՌՔԱՀԱ6 
ԱՐԴԻ 

ԳՐԱԿԱՆՈԻԹԻԻՆ* 
Բ . Տ Ա Տ Ո Ր 

( հ ե ղ ի ն ա կ ՝ Ս ե դ ա 

Ծ ա ղ ի կ ե ա ն ֊ Տ Է մ ի ր ճ ե ս ւ ն ) 

ՊոչսաՀայ գրականութեան նուիր– 

ւած սաուար Հատորին յա հորդեց Աե~ 

գա Ծաղիկեան-Տէմիրճեանի նոյն 

տարին ( 1994) լոյս աեսած եւ աւելի 

ծաւալուն Բ– Հատորը (764 էք)՝ «ըՍ– 

փ խ ո ք ա հ ւ պ գ ր ո ղ ն ե ր » ենթախորագիրով* 

Վաղամեռիկ բանաստեղծուհի Այդա 

Աղ ախանեան-իսայեա նի յիչատակին 

ձօնուած այս ժողովածուն կը բաց– 

ւի Սեդա Տէմիրճեանի « Ե ր կ ո ւ խ օ ս բ 
Ոասսքածպինուղղութեսւնը մ ա ս ի ն » ի ա ՛ 
րադրեալ մէկ էջնոց մուտքով, որ 

ռաջին հերթին դիտել կու տայ, թէ այս Հաաորն ալ, յար եւ նման նախորդ 
Հաւաքածոյին, առաջնորդուած է վԱրուեստը ժողովուրդին Համար» սկզբունքով 
եւ իր նպատակն է կողովուրդին սիրցնել Հոյլ մը սփիւռքահայ գրողներ իրենց 
ընտիր էջերովը»տ 

Ապա՝ Սեդա Տէմիրճեան կ՝ աւելցնէ, որ Հանրամատչելի ել ամբողջական 
ստեղծագործութիւներ ընտրելու սկզբունքէն առաջնորդուած՝ էմենք մեր ընտ-
րութիւները կատարեցինք հաւասարածէս Հեռու մնալով երկու ծայրագոյն եզ֊ 
Բերէ՛- դասական ու գեղապաշտ գրականութիւնը ել գերարդիական գրականու֊ 
թիւնը*է 

Առաջինը էժամանակավրէպ), իսկ երկրորդը վըսա բաւականին անհասկնալի 

Համարելէ ետք, « Ս վ փ ւ ո ք ա հ ւ պ արդի գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն » զոյգ Հաւաքածոներուն 

խմբագիրը կ՚ընղգձէ. էԵթէ կարգ մը հանրածանօթ անուններ դուրս մնացած 

այա հաւաքածոյէն, այդ իրենց տաղանդին ու ստ եղծագործ ական 

արտադրՈլթձանը Հ ա ն դ է պ գնահատանքի թերացում չէ», այլ պարզապէս անոր 
ա ար, որ էմեր որդեղրած սկզբունքի ծիրին մէջ չեն դասաւորուած անոնց 

գորեերլդ* 

Եզրակացնելով, Սեդա Տէմիրճեան նախ կ՝ անդրադառնա յ իր կատարած 

պրպաումներուն, որոնց շնորհիւ երեւան ելած են Հանծանօթ մնացած» Հբազմաթխ 
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արժէքաւոբ գրողներ՝*, ապա կ՚աւեչշնէ. զՎսաաՀարար կան տակաւին ուրիշ 
արժանաւոր գրողներ եւս, որոնք կը շարունակեն անծանօթ մնալ*։ 

Այնուամենայնիլ, Աեդա Տէմիրճեան իր կարճ ներածականը կը փակէ այն 
Համոզումով, որ էաչխարՀացրիլ Հայ ժողովուրդը սիրով ել Հաճոյքով պիաի 
ըմբոշխնէ այս Հաւաքածոն*, որովՀեաեւ անիկա շոլրք 150 սփիւռքաՀայ գրողներու 
վմտքի եւ Հոգիի արգասիքն ԷՖ* 

Նախորդ Հաւաքածոյին օրինակով՝ այս Հատորն ալ կը բաժնուի Հինգ 
բաժիններու«Բանաստեղծութիւներ»,«Բանաստեղծութիւներ եւ պատմոսսծյյներ», 
«Պատմուածքներ » , «Քառեակներ», «Գաւսւոահաւ գրականութիւն եւ իրանահւսւ գիսլագիրներ»՛ 

Առ. աքին բաժինով կը ներկայացուին միայն բանաստեղծս լթիւններ 
ստորագրած 33 Հեղինակներ, որոնց երիցագոյնը Գալուստ Խանենցն է, իսկ 
կրտսերագոյնը Ռ"լւերտ Մարգարեանը։ 

Կը յաք որդէ «Բանաստեղծութիւներ եւ պատմուածներ» բաժինը, որ ընթերցողին 
կը Հրամցնէ բնորոշ նմոյշներ բանաստեղծութեան կողքին նաեւ արձակ էքեր 
ստորագրած թիլով էոՐս Հեղինակներէ* Ապա կու գայ Հ&րթը Հատորին 
ամէնէն ծաւալուն գլուխին՝ «Պատմաածքներ» , որ 404 էքերու տարածքին 
կ՛ամփոփէ 44 արձակագիրներու ստորագրութիւնը կրող պատմուածքներ ել 
ռըփորթաժային արձակ էքեր* 

6 էքերէ կազմուած (Քառեակներ» բաժինը կ՚ամփոփէ 5 Հեղինակներու թիւով 
12 քառեակները։ «Գաւ առա հայ գրականութիւն եւ իրանսւհւպ գիւղսւգիրներ» նախավերջին 
գլուխը Հաւաքածոյին, իր կարգին, ի մի կը խմրէ 15 Հեղինակներու արձակ 
էքերը* 

Վերոնշեալ Հինգ բաժիններուն կը յա ք որդէ «Հսւրցւսզրոյց գրողներուն հետ» եւ 
«Կենսագրութիւներ այբուբենի կարգով» եզրափակիչ երկու գլուխները Հաւաքածոյին, 
որուն առաքինին մէք 10 գրողներ կը պատասխանեն սփիւռքաՀայութեան 
գրականութեան Հետ առընչուող 10 Հարցումներու, իսկ երկրորդը կը փոխանցէ 
կենսագրական ծանօթութիւններ Հա լաք ածոն կազմած Հեղինակներուն մասին* 

ինչպէս առաքին Հատորը Հաւաքածոյին՝ «Սփիւո^աքԱպ արդի գրականութիւն» 
անունը կրող երկրորդ Հատորն ալ կը փակուի Աեդա Ծաղիկեան-Տէմիրճեանի 
կենսագրական է քով* 
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Ա Զ Գ Ա Յ Ի Ն ԲԱՐԵՐԱՐ ԱԼԵՔ 
ՄԱՆՈԻԿԵԱՆԻ ՄԱՀԸ 

Չորեքշաբթի, 10 6ուլիսի երեկոյեսւն, 
Միչիկընի (Մ. Նահանգներ) մէջ մահա-
ցաւ ^Ք-Ը-Միութեսւն ցկեսւնս պատոայ 
նախագահ, ազգային բարերար եւ հան-
րածանօթ գործարար Ալեք Մսւնուկեան, 
95 տարեկան հասակին, շուրջ երկու 
շաբաթ տեւած մահաքունէ մը ետք։ 

Իր գիտակցական բովանդակ կեան-
քի ընթացքին հայ ժողովուրդին, հայ 
մշակոյթին եւ հայ եկեղեցայ անշահսւ– 
խնդրօրէն ծառայած մեծանուն բարե-
րարը ծնած էր 1901ին, Իզմիրի մօտ, Քա– 
սապա աւանին մէջ։ 

1920ին Ալեք Մանուկեան կր տեղա-
փոխուի Մ. Նահանգներ եւ 1924ին 
վերջնականապէս կը հաստատուի Մի– 
չիկըն Նահանգի Տիթրոյիթ քաղաքը։ Կը 
գործէ ինքնաշարժի ճարտարարւեսսփն 
մէջ, իբրեւ փոխնորդ կտորներ արտադ-
րող, եւ 1929ին կը հիմնէ «Մասքօ» ընկե-
րութիւնը, որ մինչեւ օրս կը նկսւտուի 
Մ . Նահանգներու ամէնէն հռչակաւոր 
ճարտար արուեստական հաստաաու– 
թիւններՅւ մէկը՝ տարեկան շուրջ 7 միլ-
իառ տոլարի հասնող գործառնութիւ-
ներով։ 

Սփիտքահայ գաղթօճախներուն մէջ, 
իր բարերարութիւներուն շնորհիւ կը 
կառուցոփն կրթական ու մշակութային 
բազմաթիւ հաստատութիւններ, յատկա-
պէս վարժարաններ, թանգարաններ, 
մշակութային, բարեսիրական ել երիտա-
սարդական կեդրոններ։ Պուէնոս Այ– 
Ոէսի, ՄոնթէՓտէոյի, Պէյրութի, Լոս Ան-
նելըսի, Թորոնթոյի, Թեհրանի եւ այլ 
քաղսւքներու մէջ կառուցուած այս կեդ-
րոնները կը վայելեն Հ.Բ.Ը.Մփ հովւս– 
նսււորութիւնը։ 

Ալեք Մանուկեան մեծագումար նոփ– 
րատոաւթիւններ կը կատարէ նաեւ բազ-

մաթիւ հայկական եկեղեցիներու, յատ-
կապէս Ս. էջմիածինի, ինչպէս նաեւ՛ 
Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան, երբ 
այս վերջինը նիւթական մեծ կորուստնե-
րու ենթարկուած էր, շուրջ տասնամեակ 
մը առաջ։ 

Իբրեւ Ամերիկայի տիպար քաղաքա-
ցի, նիւթական մեծագումար նոփրատու– 
ութիւններով Ալեք Մանուկեան նաեւ 
կ՚օժանդակէ ամերիկեան մարդասիրա-
կան ու կրթական հաստատութիւններու։ 
Ան նաեւ մեծապէս կը սատարէ ամերիկ-
եան համալսարաններու մէջ հայսւգիտա" 
կան ամպիոններ հաստատելու ճիգե-
րուն։ Շնորհիւ իր ասպետական նոփ– 
րատոտւթիւններուն եւ անշահախնդիր 
ճիգերուն՛ Եու. Մի. էլ . է յ . , Գոլոմպիա, 
Պըրքլի համալսարանը եւ Նիւ Եորքի. 
Մեսեչուսէցի եւ բազմաթիւ այւ յյաղաբ– 
ներու համալսարանները կը հարստա-
նան հայագիտական ամպիոններով։ 
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Իբրեւ գնահատանք իր համազգային 
ու համամարդկային բարերսւրութիւննե– 
րուն, Ալեք Մանուկեան կ՚արժանանայ 
յատուկ շքանշաններու, ինչպէս՝ էլիս 
Այլընտի սյարգեփն՝ Ազգային Փոքրա-
մասն ութեանց խորհուրդին կողմէ, Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Ա. կարգի շքանշա-
նին՛ Վւսզգէն Ա. կաթողիկոսէն, Մայրի-
ներու Ա. կարգի շքանշանին՛ Լիբանանի 
հանրապետութեան նախագահէն, Ազ-
գային Հերոսի կոչումին եւ Հայաստանի 
քաղաքացիութեան՛ Հայաստանի Հան-
րապետութեան նախագահէն եւ Պատոտյ 
Շքանշանի՝ Լ.Ղ.Հ.ի նախագահէն։ 

Ան ստացած է նաեւ պատոտյ տոքթո– 
րայի տիտղոսներ՝ բազմաթիւ համալսա-
րաններէ, ներսաեսւլ՛ Երեւանի Պետա-
կան Համալսարանէն։ 

Հ Ր Ա Ն Տ ՄԱԹԵԻՈՍԵԱՆ Հ . Գ . 
ՄԻՈԻԹԵԱՆ ՆՈՐ 
ՆԱԽԱԳԱՀ 

Հայաստանի Գրողներու Միութեան 
նախագահ Ռազմիկ Դսւտյեանի ներկա-
յացուցած հրաժարականէն երկու շաբաթ 
ետք, 30 Ապրիլ 1996ին, տեղի ունեցած 
է արտահերթ համագումար՛ Հայաստա-
նի Գրողներու Միութիւնը նոր նախա-
գահով մը օժտելու նպատակով։ 

Այս արտահերթ համագումարը նախա-
ձեռնած յանձնախումբին անունով խօսք 
առնելով՝ Լեւոն Հախվերդեան նախ 
անդրադարձած է համագումարի գու-
մարման անհրաժեշտութեան, ապա 
յայտն ած, թէ նախաձեռնող յանձնախում-
բը կ՚ասաշարկէ թեկնածութիւնը արձա-
կագիր Հրանտ Մաթեւոսեսւնխ 

Շարունակելով, և. Հախվերդեան ա– 
ւելցուցած է, թէ ստեղծուած խ ա ռ ա -
կը նկատի առած՛ յանձնախումբը կա– 
ռսւջարկէ չլսել նախկին վարչութեան 
տեղեկագիրը * հրաժարիլ անոր յաշոր– 
աա մտբերու փոխանակուին եւ ընտ-
րութիւնը կատարել բաց քաէարկու– 
թեամբ։ 

Ներկարները միաձայն ութեամբ ըսած 
են իրենց «այո»ն եւ Հայաստանի Գրող-
ներու Միութեան նախագահ ընտրած 
Հրանտ Մաթետսեանը։ 

Ապա1 Լ. Հախվերդեան ներկայա-
ցուցած է Հ . Գ. Միութեան աւագներու 
խորհոտղի, վարչութեան եւ վերստուգիչ 
յանձնաժողովի առաջարկուած կազմերը։ 
Բարձրացած են ձեռքեր եւ առսւշարկը– 
ւած՝ նոր անուններ։ Անկարավարելի 
դառնալու վտանգ սպառնացող աղմու-
կին առաջքը առնելու նպատակով, ձայն 
խնդրած է նախագահութեան անդամ, 
արձակագիր եւ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան ներքին գործերու նախա-
րար Վանօ Սիրադեղեան, որ ըսած է, թէ 
իբրեւ կառավարութեան անդամ, 
Գրողներու Միութեան անդսւմ եւ Հը– 
րանտ Մաթեասեանի մտերիմ ընկեր՝ կը 
ձգտի ամէն ձեւով օգնել Գրողներու 
Միութեան։ Յիշեալ հանգամանքներով 
ու նպատակով՝ ան երկրորդած է նախա-
ձեռնող յանձնախումբի քննարկում չկա-
տարելու առաջարկը եւ ընդգծած, թէ 
անհրաժեշտ է ստեղծել աշխատանքային 
«նորմալ մթնոլորտ» եւ, այդպէսով, բազ-
մապատկել կատարուած ճիգերը։ 

Կիրքերու հանդարտումէն ետք, բաց 
քուէարկութեամբ ընտրուած են Գրողնե-
րու Միութեան վարչութեան, աւագներու 
խորհուրդի եւ վերստուգիչ յւսնձնաժո-
ղովի առաջարկուած կազմերը։ 
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Աւագներու խորհուրդի կազմին ԻԲՐել Բ ա ն » Հայաստանի Ազգային Պատկե– 
անդամ քնտրոաւծ են ՜Հայաստանի ե– րասրահի ու թանգարաններու տնօրէն 
րէց գրողները ներկայացնող Աղասի Այ– Շահէն Խաչատրեանի տքնաջան աշխա– 
վազեսւն, Հրանտ Թամրսւգեան, Սերօ տանքներուն շնորհիւ իրականացած այս 
խանզադեան, Սիլվա Կապուտիկեան, մեծ ցուցահանդէսին ցուցադրուած են 96 
Գէորգ Հսւյրեան, Սաղսւթէլ Ցարաթխն– ծովանկարներ, ստորագրուած՝ Այվազո– 
եան, հրաչեայ Ցովհաննիսեան, էեւոն վըսկիի, Վ. Մախոխեանի, Ա. Շապան՝ 
Հախվերդեսւն, Մարօ Մարգւսրեան, եանի, Շ.Ադսո1եանի, է . Շահինի եւ հայ 
Սերգէ Սսւրինեան, Անահիտ Սահին– այլ գեղանկարիչներու կողմէ։ 
եան, էդուարդ Ջրբսւշեան եւ Բագրսւտ Ադրիականէն Սեւ ծով, Միջերկրական 
Ուլոտաբեան։ եւ մինչեւ հայկական բարձրաբերձ 

Աոաջին անգամ ըլլալով, աւագներու լիճերը տարածուող հայ ծովանկարիչնե– 
խորհուրդի կազմին մէջ ընտրուած են րու պաստառներուն զուգահեռ՛ օտար 
սփիւռքահայ վեց գրողներ՝ Երուանդ հանդիսատեսները յատուկ շահսւգըրգ– 
Ազատեան, Ջոգալ Գազանճեան, Ջահ– ռութեամբ կանգ առած են նաեւ այլ 
րատ, Գրիգոր Շահինեան, Վահէ Օշա– թեմաներ շօշափած հայ գեղանկսւրչու– 
կան եւ Պօղոս Սնապեան։ թեսւն միա հսկաներուն՝ Ե. Թադետսեսւ– 

Մէկ ժամ տեսսծ արտահերթ համա՛ նի, Մ. Մարեանի, 6 . Ցակոբեանի, Փ. 
գոս/արի փակումէն առաջ, Հայաստա– Թերլէմէզեանի, Գառզոփ, ժանսեմի եւ 
նի Գրողներու Միաթեան նոր նախս*– բազմաթիւ ուրիշ արուեստագէտներու 
գահը արտասանած է իր խօսքը ել ստեղծումներուն դիմաց։ 
ընդգծած՛ ստեղծուած ցաւալի կացա* Ֆրանսական մւսմոզք, ձայնասփիւռն 
թիւնը դարմանելու եւ միութեսւն կեանքը ու պատկերասփիւռը լայն օրէն ան դրա-
բնականոն հուն դարձնելու անհրաժեշ– դարձած են լաւապէս կազմակերպուած 
տութիւնը, եզրակացնելով՛ այս ցուցահանդէսին, որուն շնորհիւ ցու– 

•Գրականութիւնը ծանր գործ է, որ ցահանդէսը արձանագրած է աննսւխըն– 
տանում է կա՛մ հերոսացման, կա՛մ խե֊ թաց յաջողութիւն։ Չորս շաբթուան 
լագարութեան։ Իմ առաջին գործը պիտի ընթացքին, մեծաւ մասամբ օտարներէ 
չինի գրողներին օգնելը։ Իմ առաջին բաղկացած շուրջ 7 հազար արուհստա– 
քայչը պիտի չինի միջոցներ հայթայթել ՚ սէրներ այցելած են վերոնշեալ թանգսւ– 
գրական մամուլի մարած կեանքը րանը եւ հիացական աչքերով ըմբոշխ– 
վերարծարծելու համար»։ նած հայ գեղանկարիչներուն ստեղծա– 

Մարսէյւի «Գսւնթինի» հանրածանօթ պաստառներուն պատճէնները։ 
թանգարանի ցուցասրահներուն մէջ, ոտ 
կը ցուցադրուին միջազգային համբաւ 
նուաճած գեղանկարիչներու գործերը, , # . «օԱԵԻ բ Ա Ն Ա | ս Օ Ս Ո Ի Թ Ի Ի Ն ՝ 
Մայիս ամսուան ընթացքին գեղարուես– Ճ 1 լ « ւ ւ ^ ս Ն Ո Գ ո ա Մ է օ 
ւոասէր հասարակութեան հրամցուած են Հ Ա Ց Մ Շ Ա Կ Ո Յ Թ Ի Տ Ա Ն Ա Հ * 
վերջին 100-150 տարւան հայ հռչակաւոր * ™ ™ * ™ ^ 
գեղանկարիչներու պաստառները՛ «Ծո– Մայիս 23ին, Մւսրսէյփ <այ Մշակոյթի 
վան երգը» ընդհանուր խորագիրին Տան մէջ, տեղի ունեցած է դասախօսա– 
ա ա Կ ։ կան ձեռնարկ մը՛ նուիրուած հայ 

«Արամ խսւչատրեան» հիմնարկի նա– գեղանկարչութեան աւելի քան ւՕՕամեայ 
խաձեռնութեամբ եւ արուեստի պսւտմա– հոլովոյթին–. 

գործութիւնները։ 

Հ Ա Մ Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ա Յ Ի Ն 
8 ՈԻՑԱ Հ Ա Ն Դ Է Ս 

Այս առիթով, «Արամ Խաչաարեան» եւ 
«Գալուստ Կիզպէնկեան» հիմնարկնե-
րու մեկենասութեամբ լոյս տեսած է 
Շահէն խաչատրեանի պատրաստած 
գեղատիպ եւ գունաւոր «Լ© Օհ&ոէ ժ© 
ա » պատկերագիրքը, որ ամփոփած Է 
հայ ծովանկարիչներուն ցուցադըուած 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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Հ ա յ գեղանկարչութեան վրայ 
ընդհանուր ակնարկ մը նետելէ ետք, 
Շահէն Ի՚աչատրեան ծանրացած է այն 
կէտին վրայ, որ հակառակ 1915ի Ցեղաս-
պանութեան՝ 19րդ դարուն համաշխար-
հային գեղանկարչական շարժումին 
միացած հայ նկարչութիւնը 20րդ դարու 
սկիզբը ճանչցսււ իր գեղանկարչութեան 
ազգային յատկանիշները բիւրեղացնող 
հսկաներ։ 

«Լեռնային երկիր է Հայաստանը, սա-
կայն այսքան ծովի երգիչներ ունենք» 
հաստատումը կատարելէ ետք, լուսա-
պատկերներու օգնութեամբ հայրենի ար– 
ւեստաբանը ներկայացուցած է Այվա– 
զովսկիի «հայացած ծովը», մեկնաբանե-
լով անոր պաստառներու լոյսերը, գոյ– 
ները, ալիքները, ամպերը եւ յարափոփոխ 
երեւոյթներուն միա յատկանիշները։ Ապա 
խօսած է հայ երկրորդ մեծ ծովանկարիչին՛ 
Վ. Մախոխեանի արուեստին մասին եւ 
շեշտած, որ անոր պաստառները սրտի, 
բայց յատկապէս մենութեան, կարօտի եւ 
լռութեան արտայայտութիւններ են։ 

Ա. Շապանեանի եւ Ե. Թադետսեանի 
պաստառներուն ընդմէջէն հայկական 
տպաւորապաշտութեան մասին խօսելէ 
ետք, Շ. խաչատրեսւն ծանրացած է հայ 
գեղանկարչութեան հաշոտյն նոր ուղիներ 
բացած Շ. Ադամեանի, Մ. Սարեանի եւ 
Գաոզոփ արուեստներուն վրայ եւ իր 
դասախօսութիւնը եզրակափակած է է. 
Շահինի վենետիկեան ստեղծագործու– 
թիւններուն գնահատումով, դիտել տալով, 
որ Վենետիկի դժուսւրութիւնները սեւ ու 
ճերմակ գոյներու յարաբերութիւններով 
երգող այդ գործերուն մէջ կայ հայկական 
տխրութիւն։ 

ՌՈՒՄԱՆԱՀԱՅ 
ԳԵՂԱՆԿԱՐՁՈԻՀԻԻՆ 
ՑԱՋՈՂՈԻԹԻԻՆԸ 

Պուտափեշտի Ռումէն Մշակոյթի 
Կեդրոնին մէջ, Պուտափեշտի հայ հա-
մայնքի օժանդակութեամբ, վերջերս 
բացումը կատարուած է նկարչուհի 
Ա ո ա տ ո ւ հ ի Վ ա ր տ ո ւ ք ա խորէնեանի 
ցուցահանդէսին։ Այս ռումանահայ 

գեղանկարչուհիին աշխատանքներ ուն 
մասին գնահատանքի ջերմխօսքեր ըսած 
են Պուտափեշտի մօտ Ռումսւնիոյ դես-
պան Եոն Տունքա եւ մշակոյթի խորհըր– 
դական Անտրէյ Տորոպանտու։ 

Ազատուհի-Վարաուքսւ ԽորԱյեսւնի 
ցուցահանդէսին ներկայացուած ամբոդշ 
աշխատանքները կազմուած են բծախընդ– 
րօրէ̂ ւ ընտրուած 63 ջրաներկ յօրինումնե-
րէ, որոնք անոր վերջին երկու տարինե-
րու ստեղծագործութեանց արդիւնքն են։ 

Ռումանական ջրանկարի արուես-
տին մէջ, երկար տարիներու ընթացքին, 
նկատուած են ծագումով հայ քանի մը 
արուեստագէտներ: Բաւական է անոնցմէ 
յիշատակել Հրանտ Աւագեանը։ Իսկ Խո– 
րէնեան, աւելի քան երկու տասնամեակէ 
Ի վեր, ջրաներկի միջոցով կը ներկայացնէ 
իր ստեղծագործութիւները։ Վերջին տա-
րիներուն, Ազատուհի խորէնեան զանա-
զան երկիրներու մէջ տուած է բազմաթիւ 
ցուցահանդէսներ եւ արժանացած հան-
րութեան, ինչպէս նաեւ՛ Ռումսւնիոյ եւ 
օտար մասնագէտներու հիացումին։ 

ՑՈԻՇԱՐԶԱՆ-ԿՈԹՈՂ՝ 
Ի ՑԻՇԱՏԱԿ ԳՐՉԻ ԵԻ 
ՃԷՆՔԻ ՄԱՐՏԻԿՆԵՐՈԻՆ 

Հայաստանի Առաջին Հանրապետու-
թեան (28 Մայիս 1918) անկախութեան 
տօնի նախ օրէին, Երեւանի Պետական 
Համալսարանի ուսանողական խորհուր-
դի նախսւձեոնութեամբ, բանասիրական 
ամպիոնի բակին մէջ տեղա դրուած է 
յուշարձսւն-կոթող մը, ի յիշատակ՝ Արցախ– 
եան շարժման ժամանակ զոհուած հայ 
մտատրականներուն եւ Երեւանի Պետա-
կան Համալսարանի ոաանող ազատա-
մարտիկներ՛ Թաթուլ Կրպէեանի, վար– 
դան Բադեանի, Վարդան Ստեփանեանի 
(Դուշման), «եւ էլի խնկելի անունների, 
հայոց պատմութիւնը կերտող գրչի եւ 
զէնքի մարտիկների»։ 

Ցուշարձան-կոթողի բացման արա-
րողութեան ներկայ գանուած են զոհուած 
ազատամարտիկներու մայրեր, այրիներ, 

ուսանողական ընկերներ ու դասախօս-
ներ , որոնցմէ շատեր իրենց հպարտանքի, 

ճ 
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ափսոսանքի եւ երախտիքի խօսքերը 
փոխանցած են ներկաներուն։ 

Ցուշարձսւնի բացման խօսքը փո-
խանցած է Հայաստանի Գրողներու Մի-
ութեան նախագահ, արձակագիր Հրանտ 
Մաթետսեան։ խօսք առած են նաեւ 
Երեւանի Պետական Համալսարանի տը– 
նօրէն Ռւսդիկ Մարաիրոսեան, պատմու-
թեան ամպիոնի վարիչ Հենրիկ Աբրսւ– 
համեսւն, սւստւածաբանական ամպիոնի 
վարիչ Շահէ ւսրքեպս. Աճէմեան, Արցախի 
Գերագոյն Խորհուրդի նախագահ Ար– 
թուր Թովմասեան, համալսարանի ուսա-
նողական խորհուրդի նախագահ Արսէն 
Արզումանեան եւ զոհուած ազատամար-
տիկներու ծնողներ։ 

ՊԵՐՃ ԶԷՅՐԹՈԻՆՑԵԱՆԻ 
«ԱՄԵՆԱՏ1ՍՈԻՐ ՄԱՐԴԸ»՝ 
ԴԱՀԻՐԷԻ ԲԵՄԻՆ ՎՐԱ6 

Սաթթար էլ+՚ոտսւրի, հերոսները մարմ-
նաւորած են Թաուֆիք Ապտէլ Համիտ, 
Ազզա - Շարհ ել սուրիացի Սամանթա 
Այուպ։ Եգիպտական էԱչ֊ԱՀրամ* հան-
րածանօթ օրաթերթը այս լուրը հաղոր-
դած է իր 26 Յունիսի թիավ, ոտ հակիրճ 
ձետվ ներկայացուցած է թատերգութեան 
պատմութիւնը։ 

Եգիպտական մամոզը դրուատական 
յօդուածներով գնահատած է Ջէյթունց– 
եանի թատերախաղն ու անոր արաբե-
րէն բեմականացումը։ 

Պերճ Ջէյթունցեանի այս թսւտերգու– 
թիւնը առաջին անգամ բեմադրուած է 
Երեւանի Դրամատիկական թատրոնին 
կողՍԷ՛ 1974ին: Թատրոնը հրսւտարակ– 
ւած է 1981ին, ՀԱմենաաքսուր մարդը» 
տիտղոսագրուած թատերգութիւններա 
ժողովածոփն մէջ։ 

ԴԱՍԱԻ>ՕՍՈհԹԻԻՆ՝ ՆՈԻԻՐՈԻԱԾ 
|ՍԱՉԱԿԻՐՆԵՐՈԻ ԱՐՈԻԵՍՏԻՆ 

Գահիրէի €էրՀանակէր» թատրոնի 
բեմին վրայ վերջերս բեմադրուած է հայ-
րենի գրագէտ Պերճ Ջէյթունցեանի 
էԱմենատիտւր մարդը» ողբերգա ՛կատա-
կերգութիւնը, որուն թարգմանութիւնը 
նախապէս հրատարակուած էր Քուէյթի 
մէջ, «Համաշխարհային թատրոնի մա-
տենաշար»^. 

Թատերգութեան բեմադրիչն է Ապտէլ 

«Համազգա յին»ի Փարիզի մաս– 
նաճիւղի նախաձեոնութեամբ, 13 Մայի-
սին, շրջանի Հայ Մշակոյթի Տան «Տէ-
միրճեան» սրահին մէջ տեղի ունեցած է 
դասախօսութիւն մը՛ նոփրուած հայկա-
կան ճարտարապետական կոթողներու 
եւ յատկապէս խաչքարերու արուեստին 
ու անոնց զարգացման պատմական հան-
գըրուսւններուն։ Այս առիթով հրաւիր– 
սսծ է քանդսւկագործ-արձանագործ 
խաչիկ Գազան (Գազանճեան)։ Բացման 
խօսքով հանդէս եկած է ընկերուհի Սիւ– 
զան Սիսեոեան, որ ներկաներուն ծա-
նօթացուցած է դասախօսը ել մանրամաս– 
նօրէն անդարդարձած անոր արուեստի 
բեղուն գործուն էութեան–. 

Մեծ թիավ հաւաքական ցուցա-
հանդէսներու մասնակցած երիտասարդ 
արուեստագէտ դասախօսը ընդգծած է, 
թէ խաչքարը հայ դարաար մշակոյթի այն 
արժէքներէն է, որ իր ոտոյն տեղը 
գրաւած է միջազգային արուեստի 
պատմութեան մէջ–. Լուսապատկերներու 
օգնութեամբ՛ ան հանգամանօրէն 
բացատրած ու վերլուծած է խաչքարերու 
մէջ թաքնուած խորհրդանիշներու լեզուն՞. 
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«ՌԱԳԻՆ»Ի 199 6Ի 
ԻՈՎԱՆԴԱԿՈԻԹԻԻՆԸ 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈԻԹԻԻՆՆԵՐ 
Գ. ԹԷՄԻՋԵԱՆ «Սերենսաւ» 1—Ձմեռ 
Փ. ՃԵՐԱՆԵԱՆ «Բառեր՝ անշրջագիծ 

լուսանկարի համար.»* 1-Տմեո 
» 1 1 Բանաստեղծս ւթի ւ ն ներ 2–Գարուն 
» 1 » Բանաստեղծաթխ ններ 4–Աշուն 
ՄԱՐԻ–Ո՛ՐՋ 

ԱԲՈԻՍԷՖԵԱՆ Ես Ոասստում եմ 1-Ձմեո 
Ս. ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ Հարցում 1-Ջմէո 
1 ) > Մանուկ սատանային թուղթերէն 4–Աշան 
ԱՐՄԱՆՏ Բանաստեղծութիւններ 2–Գարուն 

> 1 Տղաս Յ-Ամաո 
ՄԱՐՈԻՇ Բաոէ կամուրջներ 2–Գարուն 
Բ. ԹՕՓԱԷԵԱՆ Բանաստեղծութիւներ 2–Գարուն 

Մ. ԱԷԻ ՍԱՅԻՏ Գանիէլ Վարուժան 2–Գարուն 

» » » Սիամանթօ 2–Գարուն 

Մ– ՍՈԻԼԷՅՄԱՆ Արեան ցայտաղբիւրները 2–Գարուն 

Ա. ՍԱԼԱՄ ՀԱԼԼՈԻՄ Աշուններ 2–Գարուն 

Վ. ԹԷՔԵԱՆ Սկիզբ եւ վախճան Յ-Ամաո 

» » Հարսթիւն 4–Աշան 

Ս. 8ՈՎՀԱՆՆԻՍԾԱՆ Սիրոյ աւետարան 3–Ամառ 

0 . ՏԱՍՆՍ ՊԵՏԵԱՆ Միստիկ տաղեր Յ-Ամաո 

Կ. ԱՂԱՑԵԱՆ Բանաստեղծուհի ւ ն ներ 4–Աշան 

ԱՐ ՏԱԿ 
Վ. ՇՈԻՇԱՆԵԱՆ 
ւ » » 
> > » 

1 > > 
ՇԱՀԱՆԴՈԻԽՏ 
1 > > 
Ա. ԵՐԿԱԹ 
» > 

Պսւհ|փ 

Քրոնիկոն քնարական 

» ւ 
Մայր դքսուհին 
Իմ «ճաոընսփրը» 
Ցուշեր ս. ՊարթեւեանԷն 
Մագթաղինէ 
Կեանքիս վէպը 

» > 

1—Ձմեո. 
2–Գարուն 
Յ-Ամաո 
4–Աշուն 
1– Ձմեռ 
4–Աշուն 
1–Ջմեո 
1-Տմեո 
1-Զմեո 
2 –.Գարուն 
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> » > > Յ—Ամաո 
» » > » 4 ֊ Ա շ ա ն 
Պ. ԱՆԱՊԾԱՆ Նոսթալճիսւ 1 ֊ Ջ մ ե ո 
» I Երախտագիտութեան թակարդը 3–Ամաո 
Թ. ԶԻՖԼԵԱՆ Դաշտսւպտպտ մը 2–Գարուն 
) ւ Թոոներաս համար 4–Աշան 
ի. ԱԼ–)օԱԼԻԼ Գոհար կամ ճանապարհ 

դէպի Ուրֆա 2–Գարուն 
Ն– ՍԻՐԷՍ Հիւսիսի հովերը ֊ 1917 2-Գարան 
Ֆ– ԽՈԻՐԴՈՇ Գիշերուան եւ լասմիկին 

թերթերը 2 ֊Գարուն 
Փ– ԻՍԹՐԱԹԻ Գիրտ Գիրալինա 4 ֊ Ա շ ա ն 

ԹԱՏԵՐԳՈԻԹԻԻՆ 
Վ. ՕՇԱԿԱՆ Նոր արմատ 2 ֊Գարուն 
> > » > Յ ֊ Ա մ ա ո 
» > > 1 4–Աշուն 

ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈԻՄ 
Ս– ՆԱԹՐԵԱՆ ձարուհի Պահրի 1-Զմեո 
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ Հայ դիրքին տէր կան գնի նք 1-Ջմեււ 

Նախատ օնակ 1700ամեակի 2 – Գարուն 
Ցակոբ Օշական* մշակութային 
քննութեան փորձ 1—Ձմեո 
Հայագիտութեան մեծ 
երախտաւորը 1—Զմեո 
Պ. Հաճեանի «Հրամմեցէ՚ք, 
պարոններ» հատորը 1-Չմես 
Անգլերէն հատորներ Հայաստանի 
եւ հայութեան մասին 2–Գարան 
Գիրքերա մտերմութեան մէչ Յ ֊ Ա մ ա ո 
Իրենց կարօտներուն կարօտով 2 ֊ Գ ա ր ո ւ ն 
Իսահակեանի անյայտ բարեկամը 2–Գարան 
Ո՞վ է Հենրի Միլլըրի 
«սգ գուշակը 4 ֊ Ա շ ա ն 
Ովքե՛ր էին Թեհփրեանի կոդքին 2–Գարուն 
Արիւնը ճերմակ չէ՛ 2-Գարան 
Փանայիթ Իսթրաթի Յ-Ամաո 

> > > 

Ա– ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ 

Ա– ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 

Է. ՇԱՌՈՑԵԱՆ 

» > 
Պ. ՍՆԱՊԵԱՆ 
Վ,– ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 
» » 

Կ. ԹԷՐՋԵԱՆ 
Ա. ՖԱԽՐԻ 
Մ. ՇԱՐԱՊԽԱՆԵԱՆ 
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Ն . Չ Ա Ր Խ Ո Ի Տ Ե Ա Ն Հանճարին անիծեալ հունտերը 4–Ա՚>ու1 

Մ Ա Ր Ի Ս Ա Ր Ա Ֆ Ե Ա Ն – 

Ք Ե Ր Ո Բ Ե Ա Ն Մեսրոպ Մաշտոցը եւ հայ 

երգարուեստը 4 - Ա շ ո ւ ն 

էսՄԲԱԴՐԱԿԱՆ ՆՈԹԵՐ • * » 

• • • 

» * * 

* » • 

* * * 

* * * 

* » • 

* * » 
* * * 
* * * 

Բախտաբեր դժբախտութիւն 1 - Ջ մ ե ռ 

Փանսւյիթ Իսթրաթի 1 - ֊ ճ մ ե ո 

Գիտսւկցինք միայն 1 - Ջ մ ե ռ 

«խաբուած ըսալ կ՛ընդուներ, 

խարող՝ ոչ» 2 - Գ ա ր ո ւ ն 

«Մեհեան» 2 - Գ ա ր ո ւ ն 

Վերստին յաւելուած 2 – Գ ա ր ո ւ ն 

«Միր Պահատուր Ալի»ի 

հետքերով 2 – Գ ա ր ո ւ ն 

«Հողին եղբայրները» եւ իր 

յաւերժաշունչ պատգամը 2 – Գ ա ր ո ւ ն 

«Հողին եղբայրներուն 

ղօղանջները 2–1Գարուն 

Գեղեցիկ սւոիթ մը 3 – Ա մ ա ռ 

«Դամբարան մը միայն» 4 – Ա շ ա ն 

խաղարկուներու խաղեր 4 – Ա շ ո ւ ն 

ՆՇՄԱՐՆԵՐ 
«Խմբագիրներս են արել» 4 - Ա շ ո ւ ն 

«Յեղափոխական խենթ»ին ըսաՏը եւ պնդածը 4 - Ա շ ո ւ ն 

Կռահումներ 4 - Ա շ ո ւ ն 

Սիրած աղջիկը եւ...ուրինշ մը 4 - Ա շ ո ւ ն 

Մատակեան քոյրերը 4 - Ա շ ո ւ ն 

Թաղմանական թափօրներ 4 - Ա շ ո ւ ն 

ԲաոեդԷՕ պսակներ 4 - Ա շ ո ւ ն 

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՆ 

« Հ ա ս կ » հայագիտական տարեգիրք 1 - Ձ մ ե ո 

« Ի մ Մ ի ն ա ս ը » 1 – 2 ( 1 ե ո 

(Եակով Ջարքարեան) 
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«Քեսապ» 

( 8 . Ձոլսւքեան) 1 - Չ մ ե ո 

«Երիտասարդութիւն եւ դաստիարակութիւն», 

(Ազատուհի Սիմոնեան) 1–Ջմեո. 

Պ. Սեւակի «Միայնակ ծառը» 

(Թսւրգմ. Վար դան Մատթէոսեան) 1 – Ջմեո 

«Եդիցի լոյս«»եւ ա ս քերթուածներ» 

(Թարգմ. ՄիՈրան Մինասեան ) 1 - Ջ մ ե ո 

«Պատմագրութիւն Հ– 6– Դաշնակցութեան» 

(Խմբագիր՝ 8 . Քիւրքճեսւն) 3—Ամաո 

«Գրիգոր ձոհրսւպի կեանքի ա գործունեութեան 

տարեգրութիւն» 

(Ա.Ս. Շարուրեան) 3 – Ա մ ա ո 

«Մոխրացուլ արշալոյսներ » 

(Ա. Ձարխոսոեան) 3 – Ա մ ա ո 

«Մրրկածին Դրոն» 

(Ս. Վրացեան) 4 – Ա շ ո ւ ն 

«Սփիաքահայ արդի գրականաթխն-Ա. հատոր» 

(խմբագիր՝ Սեդա Ծադիկեան-Տէմիրճեան) 4 – Ա շ ո ւ ն 

«Սփիւոքահայ արդի գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն հ ա տ ո ր » 

(խմբագիր՝ Սեդա Ծադիկեան-Տէմիրճեան) 4 – ֊ Ա շ ո ւ ն 

«Իրանահայ պարբերական մ ա մ ո ւ լ ը - 1 8 8 9 4 - 1 9 9 4 » 

(Լ. Գ . Մինասեան ) 4 - Ա շ ո ւ ն 

Մ ՛ Շ Ա Կ Ո Ի Թ Ա Ց Ի Ն Լ Ո Ի Ր Ե Ր 

1 - Ջ մ ե ո , Յ - Ա մ ա ո , 4 - ճ մ ե ո 

«Իագին»ի 1096ի բովանդակութիւնը 4 – Ա շ ո ւ ն 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե7 
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Հ 

Դ Է Պ Ի 1700ԱՄԵԱԿ՝ ՍՈՒՐԲ ԹԱԴԷԻ ՃԱՄԲՈՎ 
–խորհրդածական -

Արամ Ա. Կաթողիկոս, Անթիլիաս, 1996,60 էջ։ 
• 

ԵՐԱԶԱՅԻՆ ՀԱԼԷՊԸ 
- արձակ ֊ 

Անդրանիկ Ծւսոակեան, Պէյրաթ, 1996,204 էջ, 
Հրատարակչատուն՝« Շիրակ»։ 

• 

ՄԽԱՑՈՂ ԱՐՇԱԼՈՅՍՆԵՐ 
- պատմաածքներ -

Արաքսի Չարխուտեան, Լոս ԱնճեԱա, 1995,80 էջ։ 

ԵՍ ՄԻՇՏ ԼԱՒ ԵՄ 
- յաշեր-տպաւորութխններ -

Սսւըփ Բագրատունի, Լոս Անճելյա, 1996,140 էջ։ 

ՀԱՅ ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐ 
֊ուսումնասիրութիւն -

Վ. Երանգեան, Մոնթրէւպ, 1996,100 էջ, 
Հրատարակչատան «Հորիզոն»։ 

• 

ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ 
- օրաթորիօ ֊ 

Սեդրակ Սեդրակեան, Անթիփաս, 1996,120 էյ ։ 
• 

ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ 
- արձակ -

Շուշիկ Տասնապետեան, Լիբանան, 1996,76 էջ։ 
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