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ԳՐԱԿԱՆՈհԹեէէՆ եհ Ս, ՐՈհեՍՏհ
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ՆԴԱՍՏԱՆ » առաջին թիլով իր առաջադրութիւններուն մէջ 
«Փնտռել ներդաշնակութիւնը հայ հոգիին' արդի ժամանակ- 

ներու մեծապարփակ համադրութեանդ մէջ: Հայ հոգին թող լոյս 
աշխարհ գայ իր կենսալիր ճառագայթումով, Հայրենիքի եւ «տար 
հորիզոններու վրայ, իր ինքնուրոյն դիմագծով, յանուն ընդհանուր 
ներդաշնակութեան :»

Հաւատարիմ իր առաքելութեան' այս պարբերականը առաջին 
օրէն կանգնեցալ նաեւ ֆրանսացի ա'յն մաաւորականներուն կողքին, 
որոնք վերել յիշուած հայ հոգիի ճառագայթումին ի նպաստ իրենց 
ձայնը կը բարձրացնէին :

Մենք եւ մեր ամենամօտիկ ընկերները եղանք անոնց ջերմ գնա
հատողներն ու պաշտպանները: «ԱՆԴԱՍ ՏԱՆ»ի ջանքերով լոյս տե
սաւ Լիւք-Անտրէ Աարսէլի շքեդ հատորը’ Նարեկացիի եւ հայ ժո
ղովրդական բանաստեղծութեան նուիրուած :

Այս հատորով կը ներկայացնենք ուրիշ թարգմանութիւններ 
Վարուժանէն, Մեծարենցէն, Չարենցէն, բնագիր եւ թարգմանու
թիւն դնելով դէմ դիմաց : Դնելով նաեւ հատուածներ' բանաստեղծ 
եւ տաղանդաւոր թարգմանիչ Լիւք-Անտրէ Աարսէլի վերլուծում
ներէն :

Այստեղ կ՚ողջունենք ուրիշ թարգմանիչ մը, որ կը հետեւի նոյն 
ճամբուն' Վահէ էոտել, Զուիցերաբնակ տաղանդաւոր երիտասարդ 
մը: կուտանք իր մէկ թարգմանութիւնդ'— Վարուժանի «Վահագնը»: 
Ֆրանսական Սէկէըս հրատարակչական տունէն լոյս կը տեսնէ նոյն
պէս իր առանձին ւքէկ թարգմանական հատորը, — Վարուժանի «Հա
ցին Երգը» , ամբողջութեամբ :

«ԱՆԴԱՍՏԱՆ»
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INTRODUCTION A LA POÉSIE ARMÉNIENNE 

PAR LUC-ANDRÉ MARCEL

_^;es annalistes anciens nous content que le Roi Tiridate 
pencut Saint Grégoire l’Iliuminateur au faîte d’un mur, les 
pieds et les mains ligotés, un mors de cheval dans la bouche, 
le dos savamment lacéré et frotté de gros sel. Le septième 
jour du supplice, Grégoire vivait. Tiridate le fit suspendre 
par les chevilles, ordonna de brûler sous lui du fumier et de 
le frapper avec des verges. Le septième jour, Grégoire vi
vait. Tiridate broya ses jambes avec des entraves de bois ; 
Grégoire vivait. On l’étendit sur le sable face au soleil, on lui 
comprima la tête dans un étau de menuisier, on l’ouvrit et on 
gorgea la plaie de sel, de nitre et de vinaigre, on enveloppa 
sa tête dans un sac plein de cendres ardentes, on lui arracha 
les entrailles avec des crocs de fer, on l’arrosa de plomb fon
du. Grégoire vivait.

C’est un lieu commun que de reconnaître dans cet extra
ordinaire martyr la préfiguration des destinées de l’Arménie. 
De cette nation qui ne connaît l’historique ? Assyriens ou 
Mèdes, Perses ou Parthes, Grecs ou Romains, Seldjoukides 
ou Arabes, au long des siècles, s’y précipitent. Arménie 
signifie : route de Dieu. En conséquence : lieu de tempêtes. 
Les menaces bibliques s’y exécutent. On assiste à une per
pétuelle parturition d’Apocalypse. Reste, qu’à l’image de 
«Job, toutes les épreuves semblent être, ici, gratuitement in
fligées. Mais parce qu’elle est terre de pillage et de dévasta
tion, elle entend bien, en regard de la mort, l’être aussi de 
résurrection.
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ՃԱՏՈհԱԾՆԵՐ ԼհՒՔ-ԱՆՏՐԷ ՄԱՐՍԷԼՒ ՀեՐԼՈՏԾՈՒմՆեՐԷՆ 

ՆՈհՒՐՈհԱԾ ZU.3 ԲԱՆԱՍՏեՂ-ԾՈՒԹԵԱՆ
^էն պաամաղէրները կը պատմեն մեղէ թէ Տրղ ատ թաղաւորը 

կախեց Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչը պարիսպի մը կատարէն՝ ոտքերն 
ու ձեռքերը կապուած ? ձիու սանձ մը բերնին , կռնս/կը վարպետօրէն 
ճեղքրտուս/ծ՝ յետոյ մտրձուած խոշոր աղուէ։ Չարչարանաց եօթն եր
րորդ օրը կ՚ապրէ՜ր ԳրիգորՀ Տ ր դատ գա յն կա էս ե լ տուաւ կրունկնե- 
րէն՝ հրա՛մայեց անոր տակ աղբ ւէառեԼ , ու ծեծի տակ մեռցնել։ Եօթ
ներորդ օրը կ'ապրէ՜ ր Գրիգոր : Տրդատ անոր սրունքները Լաէս9ա- 
էսեց փայտէ ոտնակապերու մէ^Հ. Մ ապրէ՜ր Գրիգոր : պառկե
ցուցին աւազի ւէրայ ՝ գէմքը արեւին՝ հիւսնի մամուլի մը մէ^ 
մեցին ս/նոր գլուխը՝ զայն ճեղքեցին եւ գոյացած ւԼէբքթ^ Հ/7**7/ աղ 
լեցուցին , բորակ ու քացաէս՝ գլուխը խոթեցին տաք մ ոէսիր ո լէ լեցուն 
պարկէւ մը մ է ^ ՝ անոր 'աղիքները գուբս թափեցին ե ոձա՝մ՜ ան էւն ե ր ո ւէ ՝ 
ու մարմինը հալած կապա բուէ օծեցին։ Մ ապրէ՜ր Գրիգոր։

Հս/սարակ տեղիք մը դարձած է այլեւս՝ այս մարտիրոսագրու
թեան մ է ջ տեսնե լ նա խապատկերում ր ճա կա տ ագր ին ՝ որ Հա յ ա ս տ ա- 
նինը պիտի ըլլար ։

Ո^է չի ճտնչնար ա յս մողուէուրդին պատմութիւնը։ Հոն կ'տ ր շս/— 
լեն Ասորեստանցիներն ու Մև տւսցիները՝ Պարսիկներն ու Պարթեւնե
րը, Յոյներն ու Հռովմայեցիները՝ Աելճո լ քն երն ու Արաբները։ Հա- 
յաստս/ն կը նշանակէ' ճանապարհ Աստուծոյ՝ ուստի՝ փոթորիկներու 
երկիր։ Աս տ ո ւածա շն չա կան պատուհասները հոն 1լիրադո բծուին ։ Հոն 
է որ ականատես կ՚ըլլանք Յայտնութեան տեսարաններուն մ շան Լեն ս/— 
կան թալալում ին։ Մնաց որ՝ 3 ո րին նմ ան ո ղո ւթ ե ա մ բ ՝ բոլոր աղէտ
ները կը թուին հոս առաքուած ԸԱա է անիմաստ ձեւուէ։ fin/յց ո- 
րովհետեւ ան կողոպուտի ու աւերումի երկիրն է ՝ կ'ո ւզէ ըլլա լ նաեւ 
մ ահ ո ւտն դիմաց' 3'արութեա՚ն :
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6 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Et de cette volonté, la poésie témoigne. Non exténuée 
par le fatalisme, ni retournée contre soi, et ne se délectant 
jamais à augurer de son propre néant, mais, bien au con
traire, faisant sa principale vertu de l’acharnement à vivre, 
à l’aide de tout, malgré tout. Comme Grégoire l’Illuminateur, 
qui met son héroïsme à vaincre la mort, elle exige d’être, 
car le silence lui paraîtrait trahir la puissance même de Dieu.

Des cinq poètes présentés ici, quatre moururent avant 
d’avoir achevé leur œuvre : Tourian et Medzarentz à l’âge 
de vingt et un ans, Varoujan à trente et un ans et Tcharentz 
à quarante et un ans. Les deux premiers de tuberculeuse, 
le troisième supplicié par les Turcs, le dernier dans une 
prison. Quant à Saïat - Nova, l’un des derniers trouba
dours, celui autour duquel tous aiment à se retrouver, il fut 
tué à coups de sabres par les soldats de l’Aga Mehmet Khan, 
à Tiflis, devant 1 autel de 1 église St-Georges. Nous précisons 
cela, parce que, peut-être, nulle littérature ne présente un 
tel martyrologe ; et ne nous y trompons pas, Tourian et 
Medzarentz eussent-ils vécu quelques années encore, une 
autre mort les eut attendus. Celle qui, en 1915, s’abattit sur 
la plupart des intellectuels de l’Arménie occidentale. Nous 
disons encore cela parce que nulle part, en ce début du XX8 
siècle, poètes ne furent plus sains, plus robustes, plus déci
dés à vaincre les malheurs de leur terre que ceux-ci, et plus 
soucieux de partager un pain commun.

Pour nous, apparemment plus protégés et ayant eu le 
loisir — car c’en fut un — d’explorer les singularités de 
notre personne, tant de simple jeunesse et tant de rectitude 
nous étonnent toujours. Nous avons trop subi ou tenté de
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• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 7

Ա./" կ ամրին վկա՛յ' րանաստեղծութիւնը։ Ո՛չ երբեր ուժաթաւի 
ս/յս ճակատագրէն ՝ ո՛չ ալ գառնարած ինրն իրմէ՝ ո'է է կ ատեն
յանձնուելով անէութեան գրկին՝ այլ՝ ընդհակառակն՝ իր գլխաւոր 
ա ռարին ո ւթի ւնը կա յա ցնե լով ա սլր ելո լ կա տ ա ղո ւթ ե ան մը մէջ, ս/մէն 
բան է օգնութեամբ ՝ հակառակ ամէն բանի։ ինչպէս ^‘/,//Vz,Z7 Լուսա- 
լորիչ՝ որ իր հերոսութիւնը ի սպա՛ս կը գնէ մահուան յաղթահարելու 
համար , ան կը պահանջէ գՈJՈՆթ-խ-նը պահել , ԸԱալ? որովհետեւ՝ 
լռո լթՒլնԸ պիտի նշանա կէւ՛ դաւաճանել Աստուծոյ ամենազօրու
թեանն իսկ :

❖**

Հոս ներկայա՛ցուած հինգ բանաստեղծներէն ԼՈ[1ԱԸ մեռան իրենց 
գործը չաւարտած : Բուրեանն ու Մեծարենցը րսան եւ մէկ տարեկա
նին՝ վարուժանը երեսուն եւ մէկին եւ Զարենցը րառասուն եւ մէկին։ 
Առաջին եր կուրը թորա խտէ՝ թուրրերու կողմ է խոշտս/ն-
գոլելով՝ վերջինը բանտ ի մը մէջ*, խսկ Աայաթ էյ ո վան ՝ վերջին ա- 
շոլղներէն մէկը՝ որուն չոլ֊ըջ Հայերը սիրեն համախմբուիլ՝ սը-
րածո ւեցա լ Մէհմէ տ Աղ ա ]]անի ղին ո ւո րն ե ր ո ւն կո ղմ է ՝ թիֆէիէէի 
մէջ՝ Ա * Հիէորգ եկեղեցիի խո ր ան ին առջեւ։ ը ճշ տենր ս/յս կէտը՝ ո- 
րովհետեւ՝ ո՛չ մէկ գրականութիւն կը ներկայացնէ այսպիսի մարտի
րոսագրութիւն մը» ու չխաբութնր ՝ եթէ երբեր բուրեանն ու Մե
ծարենցը րանի մը տարի աւելի ապրա՛ծ րյ լային ՝ ուրիշ մահ մը պիտի 
ունենային։ Ա՛յն մահը որ՝ ձՏեճեՏին ՝ բնաջնջեց արեւմտահ այ մտաւո
րական ութեան մեծամս/սնոլթիւնը ։ ք]ւ մենր կ^ըսենր նաեւ այս ՝ որով
հետեւ ՝ ո՛ չ մէկ տեղ՝ րսաներորգ գարու այս սեմին՝ չեղան րերթող- 
ներ ՝ աւելի առողջ ՝ աւելի ղօ րա ւոր ՝ աւելի պա տր ա ս տա կա՛մ ՝ յա դթա- 
հարելու համար իրենց երկրին գժբա խտ ո ւթի ւնն ե ր ո ւն ՝ րան ասոնր՝ 
ու նաեւ բանա՛ստեղծներ ՝ որոնր աւելի հոգածու ր/լային բաժնելու, 
հասարակաց հացը իրենց ժողովուրդին հետ յ

Մեզի համար՝ երեւութա՛պէս ալ եւՒ ապահով եւ աւելի աղատ 
ժամանակ ունեցած   այդպիսին էր ան   հետախուզելու մեր ան
ձին եզակի հ ան դա մ ան րն եր ը ՝ ա՛ յդրան պս/րզ թարմութիւն եւ ,ւլ,Լիր]_ 
կեցուածր մեղ միշտ ալ կը զարմացնեն։ Մենր շատ կրած ենր կամ
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marges d’ombre ou de doctes malarias. Prémisses d’une paix 
dont nous sommes encore incapables. « Lautréamont... l’au
rore du mal se levait... » Voilà une aube naïve qui ne s’est, 
pas levée en Arménie. Non qu’elle n’ait eu ses poètes psycho
pathes — et non des moindres — mais elle les boude, avec 
respect, comme une sorte de difficulté prématurée. Ce qui 
s’était levé en Arménie c’était l’évidence d’un malheur de la 
race trop réel pour n’être point haïssable.

... De là cette surprise réciproque quand ils nous lisent 
et que nous les lisons. Notre tête, notre cœur et notre sexe 
ne sont pas accordés sur des modes semblables. Notre litté
rature est une littérature de grands couturiers. Breton n’est 
pas concevable sans Malherbe, ni le lettrisme sans Sorbonne. 
Nous sommes une assez grosse affaire, et l’histoire nous 
octroya le temps et la place pour nous disputer. Beaucoup de 
nos crises littéraires naquirent de notre luxe. Le poète de 
St-Germain-des-Prés respire un air de milliardaire, air tout 
spirituel sans doute, mais encore ! S’il se rebelle, il retourne 
contre des « ombres illustres » les armes qu’elles lui four
nirent. Quand le fils de paysans que je suis, aime Baudelaire, 
il aime ce qui n’aurait pu être tel sans un héritage de quelques 
millions dilapidés avec toute la fantaisie et la gravité qu’un 
génial paresseux sut y mettre — et le dédain d’une médecine 
bourgeoise.

Or, il n’est pas d’écrivain arménien qui n’aime Baude
laire mais qui. secrètement, ne le toise du regard et ne le 
juge « inapte au service ». Il se refuse à y voir l’objet d’une 
fatalité. Rien ne lui tient à cœur autant, que de mettre en 
échec la fatalité.

En Arménie la réalité du malheur a éveillé le besoin du 
bonheur et non seulement le besoin mais les moyens de le 
construire n’importe où, dans l’éparpillement de la diaspo
ra, jour après jour, opiniâtrement. « Ne rêve pas des Indes
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փորձած ստուերամած լուսանցքներ կամ հիւանդագին վիճակներ : 
նախաճաշակը խաղաղութեան մը՝ զոր անկարող եղած ենք վայելել։ 
«Լօթ րէամ ոՀն . . . չա ր իքին >ա րչա լոյսը կը բարձրանար . . ♦» : Ահաւա
սիկ պարզամիտ արշալոյս մը՝ որ Հայաստանի մէջ չծագեցաւ.։ Ոչ թէ
որովհետեւ ան չունեցաւ իր բանաստեղծները --- եւ ոչ պզտիկներ էն
__ բայց ան յարգանքով քիթ բերան կ'ըն է անոնց՝ ո ր պէ ս տեսակ մը
վաղահաս ղմո լա ր ո ւթ ի ւն ։ ինչ որ ծագած էր Հայաստանի մէջ y g ե- 
ղին դժբախտութեան ակներեւութիւնն էր՝ շատ իրական ս/տելի /ւլ- 
լալու համար։

... Ասկէ մեր փոխադարձ զարմանքը՝ երբ մենք ղանոնք կը կար
դանք եւ անոնք մեղ։ Մեր միտքը՝ մեր սիրտը՝ մեր սեռային ճաշակը 
նմանօրինակ նորաձեւո լթիլններոլ ՛[ ["" J թն չտփուած : Մ և լ՛ գրա
կանութիւնը մ եծ դերձս^/ներու գրականութիւն մ ըն է: Կարելի չէ
երեւակայել Պթըթոնը առանց Մւպէրպին, "՛չ 'ա լ առանց
Ա ո րպոնին : Մենք բաւական խոշոր հաստատութիւն մ ըն ենք եւ պատ
մութիւնը մեղի տեղ ու մամանակ տուաւ կռո լա բան ե լո լ : Մեր գրա
կան տագնապներէն շատերը ծնան մեր սլե րճանքէն : Սէն-Ժէրմէն-՛ԱՂԷ 
Բրէի մեր բանաստեղծը միլիառատէրի հովեր ունի, մտաւորական 
հով մը անկասկած , ու տակաւին ... : Եթէ կ՛՚ըմբոստանայ , իր զէն
քերը կ՛՚ուղղէ «հռչակաւոր ստուերներուն-» դէմ , զէնքեր զորս ա- 
նոնք իրեն հայթայթեցին : Երբ '[[''՛Լ՛" UI'I' զաւակը, որ ես եմ, կը սի
րէ Պօւոլէրր , ան կը սիրէ այն բանը որ չէր կրնար այդպէս ըլլալ ՛Ա
ռանց քանի մը միլիոնի մառանգոլթեան , մսխուած ամբողջ ք՚եայ- 
քովն ու ծան րա խոհ ո ւթեամբը այս հանճա րեղ ծոյլին եւ պուրմուա- 
կան բարքերու իր արհամարհանքով՝.

Արդ, չկայ հայ գրող մը որ չսի ր է Պօտլէրը, բայց որ, զա ղան Օ- 
րէն, իր ակնարկովը չչափէ անոր հասակը, զայն չգատէ «անատակ 
ծառայութեան» : Ան կը մերմէ հոն տեսնել ճակատագրին մէկ խաղա
լիքը ; Ոչինչ աւելի մօտ է իր սրտին որքան պարտութեան մատնել 

ճակատադի րը ։

Հայաստանի մէջ, դմբա խտութեան ի ոտ կանո ւթի ւն ը արթնցուց 
երջանկութեան պահանջը, ոչ միայն պահանջը, այլ ել ՛լայն կառու
ցանելու միջոցները , ո՛ւր որ կարելի էր , սփիւռքի տարածքին , օր օրի 
վրա յ , յամառօր էն : «Մի երագեր Հնդկաստանն ու մերկիրան գերի
ները որոնք անոլչ կր բուրեն, աղիւսներ առ եւ պատ մը հիւսէ՝՝՝» է
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et des esclaves nus qui sentent bon, prends des briques et 
fais un mur... ». L’étrange est que ce positivisme à ras de 
terre, loin de mutiler la poésie, l’ait fait jaillir de tous côtés. 
Mais il l’oblige à la louange des nécessités et des possibles.

***

L’œuvre de Medzarentz ( trop brève, puisqu’elle ne s’é
tale que sur cinq années ) est une réussite très remarquable. 
Elle ignore ces ambitions et ces irrégularités. La seule poli
tique de Medzarentz est la tendresse. Esseulé par la maladie, 
il n’aspire qu’à se joindre à toutes choses ; non point par le 
délire, mais par la simple élaboration d’une œuvre qui ne 
lâche pas le réel. Une poésie pacifiée où chacun peut se re
poser à loisir. Il aima les symbolistes français, mais sans en 
attraper les défauts : la complaisance aux désabus ou aux 
prestiges d’une décadence. Par surcroît, il n’a pas de vices, 
précieux ou non. Il ne rêve pas Alexandrie. Il regarde sur
tout les vieux gestes des hommes, l’arrosage des jardins, par 
exemple. Il en est amoureux. Cela lui permet de réussir un 
étonnant équilibre entre la pesanteur et l’impondérable. Sa 
passion du style ne visait qu’à éterniser cet échange entre le 
regard et l’objet. C’est un symboliste aux yeux ouverts...
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Տարօրինակը ա՛յն է որ այս անթռիչը գր.ա պաշտո ւթի ւևը փոխանակ 
անդամահատելու բանաստեղծութիւնը^ զայն կը ժայթըեցնէ ամէն 
կողմ է : fiiujg ս,Հ1ս բանը կը ստիպէ որ ան գովաբանէ անհրաժեշտն ու 
կա րե լին մ իա յն յ

***

Ս'եծարենցի գործը [չ"1"1 կարճատեւ ՝ ըանի որ կը տարածուի 
միմիայն հինգ տարիներու վրա յ) աչըսՏռու յաջողութիւն մըն էէ Ան 
կ' անգիտանա յ այս փառաս ի րութիւննե րն ու անկանոնս ւթիւններըէ 
Ա եծարենցի միակ քա գա ըա1 կան ո ւթի ւնը փափկութիւնն է՝ էէՈ^ՈւԼԸ' 
Առանձնութեան գա տ ա պա ր տ ո լած , հ իւանգութեան պա տճ ա ռո վ , ու- 
rbt տ են չանր չուն է եթէ ոչ միանալ ամէն էնչէ . ո՛չ թէ զաոանցան- 
րով յ բայց պարզ ն ե ր յօր էն ո ւմ ո ւԼը երկէ մը, որ եր բեր չէ հեռանար 
էրականէն-, Գազազած բանաստեղծութիւն մը, ուր ամէն որ կրնայ 
հանդչէլ ուզածին չափ -. Ան սիրեց ֆրանսացի խորհրդապաչաները ,
առանց վարակուելու անոնց թերութէւննեըէն, --- կամահաճութիւն
մը' անկման չր^անէ պա տ րանրնե ր ո լ փարատումէն ու հմայքներուն 
հանդէպ-. Աւելէն, մոլութէւններ չունէ Մեծարենց, արուեստա
կեալ թէ ոչ-. Ան չերազեր Ազերսանդրէան : Ան մասն ա ւոբաբա ր կը 
դիտէ մարդոց հնամենի չարմո ւձե լերը , պարտէզներու ջր տուրը, օրի
նակէ համար ; Ա էրահար է անոնց : Ասիկա թոյլ կուտայ էրեն յօդո
ղէ լ դտնել հաւասարակշռութիւն մը անկչռելէէն ու ծանրութեան մի
ջել-. Աճէ էր սէրը կը ձղտէր միայն յսՏւև րմա ցնե լո լ փոխանակութիւ
նը ակնարկէն եւ առարկայէն միջել-. Աչքերը բաց խորհրդապաչտ մ ըն 
է ան :
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*

Varoujan, lui, est de la race des lions. Il mate le poème 
avec un poigne admirable. Son langage fascine par son pou
voir de tout concrétiser. Sa magnifique santé le sauve tou
jours de 1 illusoire. Il est avide de tout. Il aime s’exercer à 
tout. Il se bat toujours sur ses propres frontières pour les 
élargir. Il fait ses gammes comme personne. Dès son premier 
dvre « Les frissons », on le voit jongler avec le grand style. 
On pourrait craindre qu’il se perdît en virtuosités inutiles. 
Mais non. Il pratique une sorte d’homéopathie verbale. Il 
guérit le mal par le mal. Les écoles par les écoles. Dans le 
«Cœur de la race», où se remarque l’influence de Verhaeren 
( il parachevait alors ses études de sciences politiques à l’U
niversité de Gand ) il aborde le poème social, et parvient à 
réussir dans un genre qui fit tant de victimes. Certains 
poèmes sur la misère ouvrière, les injustices sociales ou 
l’effondrement de ces antiques vertus dont le paganisme lui 
paraissait prodigue, sont définitifs. Il y donne surtout libre 
cours à sa générosité naturelle, car il n’est pas l’homme d’une 
doctrine ; il en voit trop pour se satisfaire d’aucune... Mais 
il se réalisera mieux encore dans çes « Chansons païennes »
qui firent tant pour sa célébrité. Il y délivre son « sexe »
Il fallait laver cette honte du sexe, délivrer l’union amou
reuse de son relent de ratage et de péché ; revenir à la na
ture primitive, à ce temps où la santé devait présider à la 
création ; se débarrasser des entraves infantiles même si 
quelques poètes en retiraient des rêveries admirables ; bref, 
se marier, devenir père, et du même coup rompre avec la co
horte des célibataires lyriques. Ce qu’il fit, et ce qui nous 
valut quelques-uns des poèmes d’amour les plus nus, les plus
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Հարոլմանը , ա՛ն , առիւծներու ցեղին կը պատկանի : Ան կը
զսպէ քերթուածը հիանալի բռունցքով մը-. Իր լեզուն կը չլացնէ մեզ, 
ամէն ինչ առարկայացնելու իր կարողութեամբ -. Իր սքանչելի «առող- 
շութիւեը-» զինք միշտ կը փրկէ ցնորաբանութենէ ։ Ամէն ինչի հա
րաւն ունի։ Ան կը պայքարի իր սեփական սահմաններուն վրայ , ըն
դարձակելու համար զանոնք-. Իր ստեղնաշարերը կը կազմէ, ինչպէս 
ո՛չ ոք կրնայ ընել : Իր առաջին գրքին իսկ , ՍսւթԱՈԱւներշ, , կը տես
նենք որ ան կը խաղայ Տեծ ոճին հետ ։ Կարելի էր վախնալ որ ան կոր- 
սոլէր անօգուտ աճպա րա ր ո ւթի ւնն ե ր ո լ մէջ՛. Բայց ոչ-. Տեսակ մը 
լեզուական նմանաբանութիւն կ՚ընէ ։ Զ֊սրիքը կը քումէ չարիքով ։ 
‘Իպրոցները դպրոցներով-. Ցեղին Սիրտը/, ն մէջ, ուր կը նշմար ուի 
֊Լերհառնի ազդեցութիւնը {ան կ՛՚աւարտէր այն ատեն քաղաքական գի
տութեանց իր ուսումը Կանտի համալսարանին մէջ) կը մօտենայ ըն
կերային քերթուածին եւ կը յաջողի գրական սեռի մը մէջ, որ ա՛յն
քան զոհեր խլած է։ Որոշ քերթուածներ' գործաւորներու թշուառու
թեան, ընկերային տնարգարութիւններոլ կամ այս հինաւուրց առա
քինութիւնն ե ր ո լ փլուզումին, որոնցմով ա՛յնքան հարուստ էր հեթա
նոսական շրջանը, այգ քերթուածները վերջնական են։ Հոն ազատ ըն
թացք կուտայ մանաւանդ իր բնական ազնուութեան , որովհետեւ ան 
մարդը չէ միակ վարդապետութեան մը։ Այնքան կը տեսնէ, որ չի 
կրնար մէկով գոհանալ...։ Ինքզինքը պիտի կերտէ սակայն լա
ւագոյն ձեւով Հեթանոս Երգեր,,,/ , որոնք ա՛յնքան տարածեցին իր 
հռչակը։ վարուման հոն կ' ա զա տ ա գր է իր հ.սեռ-»ը։ Հարկ էր լուս/լ 
«սեռ» ին այս ամօթը, ազատագրել սիրային արարքը իր մեղքէն եւ 
իր բորբոս կապած մ զլո տ ո ւթեն էն , վերադառնալ նախնական բնու
թեան, այն մամանակներուն , ուր մարմնական ումը տիրարար կ՚իշ
խէր ստեղծագործական արարքին, հարկ էր բառնալ տղայամիտ ար
գելքները, եթէ նոյնիսկ անոնք քանի մը քերթողներուն կ՚ընծայէին
հրաշալի երազներ։ Կա՛րճ, ամուսնանալ, հա՛յր դառնալ եւ այդպիսով 
խզել ամուրի քնարերգակներուն երկար չարքը։ Ինչ որ ֊Լարումանը 
ըրաւ, եւ ատով մեզի պարզեւեց քանի մը հատը սիրային բանաս-
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vrais, les plus sains que nous connaissons, parce qu’ils sont 
dans l’ordre de choses. Le corps de la vierge devient pur par 
la maternité. « Il se charge de miel ». Il n’est beau que parce 
qu’il contient les prémisses de la Terre-mère, et qui ne l’a 
pas fécondé ne s’est fécondé lui-même que d’illusions.

... Visiblement, toute perversion est absente de Varou- 
jan. Il ne pourrit pas son plaisir ; il le découple parce qu’il 
ne le pourrit pas. Ce qui est beau, c’est précisément son inno
cence, sa droiture, son robuste équilibre. L’expression de son 
Eros même en fait la preuve qui ne sait pas s’exciter d’ex
pédients quelconques. Sans ruse, sans fard, sans fuite, sans 
culpabilité et sans démesure littéraire. C’est le poète de la 
grossesse, de la fécondation, de tout ce qui réalise le monde. 
Il comble ainsi un manque singulier, puisqu’enfin les femmes 
enceintes n’eurent guère droit aux louanges lyriques ni au, 
calendrier des Saints.

Dans la « Chansons du pain », qu’il ne put achever, il 
ne recherche plus qu’un style intemporel, et, naturellement, 
c’est la chanson populaire qui lui fait la leçon. Il peut s’a
bandonner aux grands lieux communs. Nous faire rougir par 
excès de simplicité et d’évidence. Il dit « Sème, travailleur ! » 
et il a raison. Il peut se le permettre. Seulement, là où nous 
disons :

J’ai deux grands bœfs dans mon étable
Deux grands bœufs blancs marqués de roux...

lui, fait « 1 Abreuvoir ». Nos bœufs n’éternisent pas la 
Fiance, tout au moins en littérature, mais les siens éter
nisent l’Arménie. C’est toute la différence. Ce poème __
intraduisible — fascine les Arméniens de toutes classes» 
comme une réalité quotidienne devenue le paradis.
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տեզծութեան ամէնէն մերկ՝ ամէնէն իրա՛ւ՝ ամէնէն առորյֆ քեր
թուածներէն , զորս մենք կը ճանչնանք ՝ որովհետեւ, ասոնք բնական 
երեւոյթ՜ներուն մաս կը կազմեն ; Կոյսին մարմինը կը սրբանայ Ւր 
մայրութեամբ։ «Անկէ մեղր կը ծորխչ։ Անոր մարմինը գեղեցիկ է 
անոր համար որ մայր-հողին եր ա իւ այրի քը ՝ նախապտուղը կը պա- 
րունակէ իր մէջ* եւ աէ՝յն ՝ որ չէ արգասաւորած զայն՝ ինքզինքն ար
գասաւորած է ցնորքներ ո ֊լ-դ այն։ Ամէն ապականութիւն յայտնասլէս 
բացակայ է Վըսր ո լմ՜ան ի մէջ՝ Ï1 ր հեշտանքը չի «փտեցներ» ան։ Զայն 
կը բաղմապաակէ ՝ որովհետեւ չի փտեցներ։ ՜Ւն չ որ գեղեցիկ է վա
րս լման ի մէջ՝ իր այղ անմեղութիւնն է՝ իր շիտակութիւնը՝ իր ամ
րակուռ հս/ւառարակշռութիւնը։ Ւր էրոսին արտայայտութիւնը ապա
ցոյց մ րն է որ ան չի գոհանար չին գրգոտ ւմն ե ր ո վ։ Առանց խաբե- 
բայութեան ՝ առանց շպա rb < առանց փախուստի՝ ‘առանց մե զս/սլա ր - 
տութեան զգացումի եւ առանց դրական չափազանցութեան։ Տղ ո լ- 
թ եան բանաստեղծն է ան ՝ ա ր գա ս ա ւո ր ո ւմ ի ՝ ինչ բան որ կ^իքագո րծէ 
աշխս/րհը։ Այսպիսով աչքառու պակաս մ ր կը լրացնէ՝ վերջ ի վեր
ջոյ՝ որովհետեւ յգի կիները երբ եւ իցէ չարմանա g ան քնարերգական 
դովա բանութիւննե րու ՝ եւ ոչ ալ սուրբերու տոմարին։

Հացին էրգը^ն մէջ, զոր չկրցաւ աւարտել՝ վա՛ր ո լման ոճ մը 
փնտռեց ՝ եւ՝ բնականաբար՝ մողովրգական բանահիւսութիւնն էր որ 
իրեն գա ս պիտի տար ույս մարզին մէջ՝. 'Լերջա՚պէս ան որ կրնայ 
լա նձն ս Վ-ւ հ՝աս uïր ա կ տեղիքներ ո ւ ։ Ս եզ շիկնեցնել պա ր զութ եան եւ 
ակնբախ ճշմարտութեանց չափազանցս ւթե ամ բ ։ Ան !լ ըս է «մշակ՝ 
ցանէ՛» եւ իրաւունք ունի։ Ւնքզինքին կրնայ թոյլ տալ այգ։ Միայն 
թէ հո՛ն՝ ուր մենք կ՚ըսենք*

Ես իմ ախոււիս մէջ երկու խոշոր եզներ ունիմ,
Երկու խոշոր ներմակ եզներ , շէկով խսւոնուած • • •

Ա!ն ՝ «վոլռը» կը զրէ : Մեր եզները չեն անմահացներ $)ր ան ս ան ՝ 
գոնէ գրականութեան մէջ՝ րոպ g անոր եզները կ'անմահացնեն Հայաս
տանը : Ամբ n Գւ տա ր բ^ բ ո ւթ ի ւն ը հոգ է։ Ալս քերթուածը --- 'անթարգ
մանելի ---  կը գիլթէ ամէն դասակարգի Հայերը՝ ո րպէս ամենօրեայ
իրականոլթիւն մը՝ դրախտը փոխագրուած ^բկբի լԼբա1՝
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Varoujan eut continué par la « Chanson du vin » s’il 
n’avait été massacré avec tant d’autres en 1915. Il songeait 
même, quelques heures avant sa mort, relisant l’Iliade au 
milieu de ses camarades prisonniers, à un poème épique — 
sa hantise — dans lequel il aurait démontré que les temps 
modernes étaient capables de produire une épopée. Il était 
de taille à risquer l’aventure... Sa mort semble faire écho à 
celle de St-Grégoire l’Illuminateur. Il meurt comme mourut 
trop souvent son peuple. Attaché à un arbre, mutilé de part 
en part et jeté aux chiens...

** *

Quant à Tcharentz il est avec Maïakovsky le plus grand 
poète de la révolution russe. Ce qui est bien dans les tradi
tions de l’Arménie ; elle hait le médiocre et se veut aux pre
miers rangs. Après avoir donné à Byzance quelques-uns de 
ses grands empereurs, elle se devait bien de fournir à Mos
cou certaines de ses plus fortes têtes. Tcharentz vécut la ré
volution d’Octobre. Il y crut. Il y participa de toutes ses 
forces, par les armes et la plume. Ce fut d’abord, pour lui, 
une histoire d’amour. Il s’y lança librement. — C’est qu’il se 
battit moins sous la tutelle, de Lénine qu’à ses côtés.

Il était moins l’homme d’un dogme que d’une libre re
cherche. plus un poète d’action que le servant d’une théorie. 
Et le poète ne fait très bien que ce qu’il aime et ce qu’il 
veut. Tcharentz fut un poète révo’utionnaire par fonction 
naturelle.— C’est ce qui assure l’authenticité de son œuvre 
-- Et ce qu’il annonçait était avant tout l’avènement du 
triomphe de l’homme contre tout arbitraire destructeur. Ce
la pouvait être peu, cela devint vite beaucoup trop.
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Վճարում ան պիտի շարունակէ ր «Ոփն ի ին Որդիով՝ էթ է շատ շա- 
աերու հետ չբարդուէր ՃՕՃՀՏին : Ան կը մտածէր նոյնիսկ՝ իր մահէն 
քանի մը (Ւամ առսվ՝ T^jlUll^UlQ^r ընթերցումին մէջ մխրճ ուած ՝ բան-
տարկեալ իր ընկերներուն մէջ՝ դիւցագներւբական երկի մը մասին __
իր յաճախանքր --- որուն մէջ կՀ ո լզէ ր ապացուցանել թէ նորագոյն
մամանա !լները կարոդ են դիւցազներգութիւն մը տալու՝, Ան ի վիճա- 
՚ւՒ էր այդսլիսի ա ր կածա խն դր ո ւթի ւե մը փորձելու*** : Որ մահը կը 
թուի ըլլալ ա րձա գանգը Գրէդ որ Լուսաւորչի նահատակութեան : 
կը մեռեի՝ ինչպէ" շատ յաճախ մեռա՛ւ իր մոդովոլրդը : Աառի մը
կապուած ՝ մարմինը մաս առ մաս խոշտանգուած եւ շուներուն առ
ջեւ նետ ուած ♦ ♦ ♦ :

***

ՀիտլուԼ Զարենցին՝ Ա ա յս/կո վս կի ի հետ՝ ան ռուսական յեղափո
խութեան մեծագոյն բանաստեղծն է։ Լ*ն չ որ հայկական աւանդու
թեանց մաս կը կաղմէ : Հայերը կ՚ատեն միջակութիւնը եւ կհուզեն 
միշտ առաջնակարգ դիրքերու վրայ գտնուիլ՝, Ոիւզա նդի Ո նլ, տա լէ յե
տոյ իր կայսրերուն մ եծա դո յնն ե ր ը ՝ Հայերը պարտաւոր էին Ա nu— 
կոլային հայթայթել անոր զօրաւորագոյն դլուխներէն մէկ քանին :

փափ

Ձար են9 ապրեցաւ Հոկտեմբերն ան յեղափոխութիւնը՝. Հաւատաց 
անոր : JJ ա սն ա կց ե g ա լ անոր իր ամ բո /հ£ ումով ՝ զէն քո վ ու դրիչո վ :

Առաւելապէս' սէ[* մը եղաւ ան իրեն համար : Որովհետեւ ան 
աւելի կռուեցաւ Լեն ին ի կողքին' ք*Ան անոր հպատակութեան տակ՝. 
Ազատ որոնումի մարդն էր ան՝ քան վարդապետութեան մը՝ դործու- 
նէութեան բանաստեղծը քան մտածելակերպի մը սպասարկուն*. Ե ւ 
բանաստեղծը լաւ կը կատարէ միայն ա՛յն ղործը՝ որ կը սիրէ՝ որ կը 

աքի : Զարենցը յեղափոխական բանաստեղծ եղաւ բնախօսական
պահանջով՝ ուրկէ՛ իր գործին վաւերականութիւնը՝. Ո*- Ո[1 կը
պատգամէր ան՝ ամէնէն առաջ մարդուն յաղթանակին գահակալու
թիւնն էր ամէն աւերիչ կամ ա յա կան ո ւթեան g դէմ : Հրստ սլղտ ի կ բան 
մը կրնար րլյալ այս ՝ շուտով դա՛րձաւ սլէտք եղ ածէն աւ ելէն :

Fonds A.R.A.M



18 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Si l’Arménie se rallie toujours autour de ses poètes 
c’est qu’ils se rallient toujours à elle. Ils se retrouvent tous 
pour la défendre. Nul n’est plus engagé qu’eux. Nul n’assume 
plus délibérément la tâche d’être gardien, témoin, annoncia
teur du destin d’un peuple. Le secret de leur art consiste à 
pousser aussi hardiment que possible sur « la voie du mi
lieu ». Ce milieu qui est le point de rencontre de tous. Ils 
visent toujours au centre du cercle, n’aimant guère jouer sui 
d’extrêmes périphéries. La ferveur dont tous les entourent 
s’explique par là. Chacun y reconnaît un des plus précieux 
aspects de lui-même. En cela,, ils nous paraissent maintenir 
d’inviolables principes que nous avons en grande partie 
perdus. Nos arts sont modèles par des canons aristocra
tiques. Le leur par le peuple. Ce sont des poètes de l’évi
dence. Et si rien de ce qui les entoure n’est évident, eux le 
seront, parce que c’est indispensable. Ils ne cultivent pas les
« ténèbres » et ne s’en accommodent pas. Leur lyrisme ne 
s’exalte — voyez le poème de Lalaké — que pour nous ra
mener plus fortement aux réalités fondamentales, et s’ils 
crient de désir, rien n’egt moins chimérique que l’objet dé
siré ou leur désir lui-même. En tout cas, rien n’est plus 
constamment le propre de l’homme.

Présenté et traduit LUC-ANDRÉ MARCEL
par G. POLADIAN
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❖**

Հայ աստանը մ է շտ կը միաբանի իբ բանաստեղծներուն հետ, 
պատճառը այն է որ բանաստեղծներն ալ միշտ կը միաբանին անոր 
հետ։ Ան"նք բո լո ր ը կը միանան զայն պաշտ պան ելու համար։ Ոչ ոք 
աւելի անբաժէ՜ է քան անոնք ■Ոչ ոք աւելի հաստատապէս էլը ստանձ
նէ պարտականութիւնը ըլլա լո ւ պահապանը , վկան , մողովուրգի 
•ճակատագրին աւետաբերը։ Անոնց արուեստին գաղտնիքը կը կայա
նա յ յառաջացումին մէջ, որքան կա ր ե լի է յանդգնօրէն , ղէպի իմիջին 
ճամ բա Խ : Այս մի^նը որ բոլորին հանդիպման կէտն է։ Անոնք միշտ 
բոլորա՛կին կեդրոն ին նշան կխառնեն , չս['[՚^՚ է'1 ՛Լ էսա ղալ գր ս ե ր ե սն ե ր ո ւն 
հետ ։ ^Գուրգուրանքը որով կը պա ր ո ւր են ղանոնք բո լո ր ը , կը բացա
տրուի այս ձեւուէ։ իւրաքանչիւրը հոն կը ճանչնայ իր սեփական ան
ձին ամէնէն գեղեցիկ մէկ արտացոլումը։ Ասով, անոնք մեզի կը թը- 
լին պահպանած ԸԷԼա է անբռնաբարելի սկզբունքներ, զորս մենք մեծ 
մասով կորսնցուցած ենք։ Ա ե ր արուեստները ձեւա ւո ր ուած են ազ
նուապետական կանոններով : Անոնցը մողովուրդո ,լ : Անոնը բացա
յայտին բանաստեղծներն են ։ Ալ եթէ երբեք զիրենք շրջասլատող բա
ներ ո ւն մէջ ո' չ մէկը բացահայտ է, անոնք, ււլիտի րլլսւն որովհետեւ 
անհրամեշտ է այգ։ ՀԱ* թ ո ւթ ի ւնն ե րյ> չեն սնուցանէ ր անոնք, հաշտ 
չեն անոնց հետ ։ Անոնց քնա ր երգութիւնք կը հասնի յափշտակութեան ,
ևը բարձրանայ --- տեսէք էալադէէւ քերթուածը ---  մեզ աւելի ում՜եղ
կերպով բերելու համար կենսական ի ր ա կանո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն , եւ եթէ 
կը ճչան իրենց տ են չան քէն , ո չին չ նուաղ ցնորական է քան ցանկա- 
ցուած առարկան, կամ բուն ի11 կ այգ տենչանքը ։ Ամէն պարագայի, 
ո չի  ̂չ աւելէ մ շտապէս յատուկ է մտրգուն։

Թարգմանութիւն' 
Կ- ՓՕԼԱՏԵԱՆԻ

ԼԻԻՔ-ԱՆՏՐԷ ՄԱՐՍԷԼ
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աստոիածամա՜ր

«... Ահա կաթիլ մի կաթին f ումդ կուսութեան 
ւանձն իմ անձթեւեալ • • •»

ՆԱՐԵԿԱՑԻ

Կաթնածաղիկ ու կապտերակ գիշերին մ ԷԼ,
Մեղեսիկի փոշի մըշուշն ըլլամ ըսփիւռ,
Եւ տրիզածն արծաթ' չուրին վրայ հոլանի. ՜
Ու ձա՛յն ըլլամ, ըլլամ ծաղիկ, ըլլամ զեփի՜ւռ'

Ամէն իրի հըպիմ փափուկ թեւերով գէԼ՛
ի լյա մ չրվէմ , ըլլամ գետափ մը գեղանի ,
Ըստուերն ըլլամ խնկաղունած այգիներուն ,
Կամ գետերու հողմիկ աւաչն, ու գետաձայն 
Հովին անցրը' երկնասլացիկ կատարներէն :
Կաթնածաղիկ ու կապտերակ գիշերին մէ£
Պատկե՜րն ըլլամ սրբաղնացառ ես համայնքին.
Օղամանեա՜կ մ'ըլլամ ես թանկ եւ անմարմին,
Ու շուչ։իայ մը' հաղորգութեանըգ կաթնացի՜ր-.
Գետէն անգին կանչե՛ս ինծի • Անցի՜ր , անցի ր •
Մեծ դիւթութեան կայծակ մը տաս մըթար հոգւոյս,

Ու չըգ^յ<թի՜մ >ւոհա1ւն b ՚1աւ՚ ցնորքներուս -.
քնող համբուրէ՛ աչքըս խոհումն ալքերուդ կոյ-,
Ու չըգայթե՜մ կոհակն ի վար ցընորքներուո ։
Ահա՛ մագլիմ պիտի ցաւիս սարակն ի վեր- 
Երագներու սատափ ճամբէն ցրուէ ամպեր.
Եւ իղձերուս կա պո յտին Հրայ , վարդ ամպը դուն ,
Հարգ ամպն եղիր' մերթ լուսինկան պա ամ ո ւճան ող.
Գո՛ւն, աստուածեան գեղեցկութեան արփաւո՜ր հարս,

Արբութեան կո՜յսը ձիւնաձիր ու հըրավարս :
Գիշերին մէջ կփչնէ գեռ ուղխը լուսեղէն ,
Կաթիլ մը կաթ' ծովացած քու սրբութենէն.
Ու տե՜ս , ահա՜ , կը մանկանամ , Աստուս/ծամար ,
Ու տես , ահա կը մանկանա՜մ գիշերին մէջ
Ուր լրԱեցի ես աստուածեան ձայնին վայրէջ 
Որ կը '-"չէր աստուածարեալ հոգւոյս համար-.

Մ- ՄԵԾԱՐԵՆՑ
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A LA VIERGE

Une seule goutte de lait 
Dont s’abreuoa le fils de l'homme 
Pleuoant en moi me ferait Vie

Grégoire de NAREK

Fleur de lait aux nervures bleues dans la nuit,
cette bleuâtre cendre étale de la brume
et le tablier d’argent sur les eaux nues
que je le sois ; et route, fleur et vent
quand d’aile՝ il frôle tout, impondérable et fraîche ; 
cascade que je sois, fil du rivage pur 
ou, des vignes perdues, l’ombre, au fond du brouillard, 
le bruit plane du fleuve, ou la course du vent 
lorsqu’il roule très haut sa vague sur les cimes !
Fleur de lait aux nervures bleues^ dans la nuit 
que je sois l’image unanime du monde, 
collier des astres précieux, si léger d’être loin, 
ce corporal ouvert à l’hostie de ton lait.
Au-delà de la rivière appelle-moi,
me criant : «Passe ! Passe »
et que tu puisses de ton grand envoûtement
laisser saillir l’éclair jusqu’aux racines de mon âme.
Car c’est assez glisser sous les flots du délire՝.
Que la nuit de mes yeux boive tes yeux de vierge 
où toutes les clartés de la terre s’épousent, 
car c’est assez de ces délires vague à vague.
Voici que je vais grimper sur l’escarpement de ma douleur.
Dénude le chemin des vieux orages,
et sur le ciel de mon désir sois, rose, la nuée
rose, cette nuée vêtant parfois la lune.
0 de Beauté l’épouse et l’amoureuse ardeur, 
de Sainteté Խ, vierge et qui répand la neige 
du feu vivant de tes cheveaux, 
qu’il descende toujours les degrés de la nuit 
le fleuve lumineux de ton délice.
Plus vaste que les mers, une goutte de ce lait vierge, 
et vois, je redeviens enfant, mère de Dieu ; 
je redeviens enfant dans cette nuit 
ou j’etendis la voix divine cheminer
tout bas, tout bas, pour la transfiguration de mon âme.

M. MedzarentzFonds A.R.A.M



32 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

ՋՐՏՈՒՔ

ՀօյՀօ՜յ, գետը կը թր^է ցայ՚էոլ-ե քամակն արծաթուաե ,
7»^I յորձքէն մւէջ ծեծ՛ելով անդուլ խարակն ու խութեր. 
ՀօյհէՀյ, առուն յորդառատ դա լա ր [ւն ծոցն է նետոլեր 
փազջ տարփանքովն Էր կուրէն ուր արեւը կապը է դեռ։ 
Յակուրջփ մը առկա խած ղէււլակն անդէն կ՝օրօրեն 
էխերջական հէւսուածքով խումբ մը մայռէ ըստուերներ* 
Վանքէն բակը կաղօթեն հսկայ ծառեր տարօրէն'
Որոնց տամուկ լուրէն մէջ Աստուած ամարն է կայն եր։
Ու- դէւղակէն դէմ նստած , երէտս/սարդ ու պչրոտ , 
Պարտէզները' վեր էն վար վազող ջոլրէն կը սպասեն.
Ա՛լ յափրացած խօլ գետէն անարգալանդ դարպասէն ,
Ու լռո ւթ է ւն ը խածնող լուտանքներէն արհաւրոտ : 
փէչերա յէն ջ ր տ ո ւքէ մամն է • լոյս էն մէջ կայնած ,

ա կն անքուն ՝ կը սպասէ՛” , ոտքը բոպէկ՝ բահն ուս էն. 
Պարտէզներուն վրայ կ՚էէնէ թեթեւ քօդց մը մէդամած , 
Ու ծղրէդներ' լուսնակով արբլէռ' անվերջ կը խօսէն։
Ու կ՚երկարէ լուսարծաթ J ապաւէնն այդ բարբառէն , 
էնչպէս փախչող ասուպէ կոթունները կաթնալէտ 
Աւազէն վրայ ջոլրերու կէյնայ չառտչը վէտվէտ՝ 
էյ ա ր ո յ կն ե ր ը' ոսկեբաշ դւրեք ուրեք կը վառէն ։
Հօյհօ՜յ, առուն կը հասն է ցանկապատէն քովերէն 
Եւ երդէ քուղ մը կուդայ պլլըւած էր դօտ էէն.

Fonds A.R.A.M
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L’ARROSAGE

Hoy ! Hoy ! Le fleuve lisse et mouille 
le dos argenté de la nuit...
D’un jaillissement incessant 
heurtant les rocs et les récifs 
Hoy ! Hoy ! le débordant ruisseau, 
avec la chaude joie des eaux 
où du soleil subsiste encore, 
au milieu du vert s’est jeté.
L’ombre des rocs rêveurs au loin 
berce le hameau suspendu.
Dans le cloître obscur du couvent 
d’immenses arbres se recueillent, 
et la Vierge blanche se tient 
dans le creux de leur ombre humide. 
Accroupis devant le village 
les jeunes et charmants vergers, 
fatigués des courses stériles 
du fleuve mugissant et fou 
et des jurons blessant le calme, 
attendent la venue des eaux.
Voici l’instant de l’arrosage.
Debout dans la clarté nocturne,
le jardinier insomnieux
attend, pieds nus, la bêche sur l épaule.
Un voile indécis de brouillard 
se dépose sur les vergers.
Ivres de lune, les grillons
mènent leur long conciliabule
et le ruban de ce bruit lumineux
comme la queue de lait des comètes s etire.
Sur le sable, en flots successifs
roulent les fracassantes eaux.

Fonds A.R.A.M
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^ը կ ' ա ն3նէ, տհրեւնԼր ծա՛ ւէ էլը զարնեն ցնծ ա դէն -
1Լարէն ^ոլ['[Լ ^Լ[Լ [UUJJU1UJJ 4ZI 1ս*^Գայ LnJu^ աԼ լԼ^րէ^։ 
{Դումբերն անդուլ կը բս/ցուէն^ ջուրն անդադար էլոռոդէ 
1Լարդենէ քը , թըթ\ա ս տ անն y եւ ածուներ ը բո լո ր •
քձւսհէ երկու հարուածուԼ նայէս առուն կը թեքէ
Օձ աճա պո ւկ ձեւե րուԼ հ ե դո ւկ էրանն էր ոլոր :
Ջուրն ս։ նընղմէջ կը հ ոս է } ածո ւն եր ը կը լենս/ն
Ու՝ դարձուցէ՚ք՝ կը կանչէ ծեր մը մութէն ընդմէջէն* 
թ էճերուն ու սիկէն մէջ, բահերը Լսո' լլ կը հնչեն 
Ու րըարձոլցէ^ , դարձումը՝ կը կոչէ ձայնն անէր ափ ան ր 
ւԼղջէեա կ մը, ա րէ չէն տակ նստած ՝ չէ/ր կը կս/նչէ ՝
Որ յոդնաբեկ մըչակէն օրօրէ մը պէս կուգայ *
Հողը ծըծեց ջոլրերուն տա րւէանքն' որ դեռ 'լը հնչէ՝
Ու հէմակ՝ թս/ց՝ կը Լսոկայ էր երկունքէն ապադայ :

Մ♦ ՄԵԾԱՐԵՆ#
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Des bûchers aux crinières d’or,
çà et là, dans la nuit s’allument.
Hoy ! Il vient du côté des haies,
le ruisseau, avec des chansons
en haussière à sa ceinture.
Passe un vent très doux et les feuilles 
à mains légères applaudissent.
En bas les eaux vives trépignent.
En haut la lumière sourit.
Une à une, les digues s’ouvrent, 
les eaux frémissantes fécondent 
les obscures plates-bandes, 
la roseraie et les mûriers.
Tu vois, après deux coups de bêche, 
du ruisseau sinuer l’échine 
en une torsion de serpent.
L’eau coule interminablement,
Les plates-bandes se remplissent.
— « Détournez ! » crie un vieux dans la nuit. 
Sur le gravier et le limon
les bêches sonnent sourdement.
— « Hoy ! Hoy ! Détournez ' Détournez ! » 
crie toujours la voix de très loin.

Une petite fille chante 
asise sous la treille bleue.
Au paysan fatigué, parvient 
la chanson comme une berceuse. 
Amoureuse, la terre a bu 
la longue volupté des eaux 
qui, sourdement, bruisseni encore ; 
et maintenant, trempée, médite 
sur son enfantement futur.

M. Medzarentz
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Ո՜Վ ԼԱԼԱԴԷ

Կը jfo?*, "՛Լ Լ՛1'լ՛՛՛՛է է—
Ես քեղի հետ ծանր ամ Էսին յըղութեանգ՝ 
ԱյգԷԷս ման եկայ
Պրաղաբերձ օր մը աչեան :
Լի\ա յ րամ ո ւտ ին շողերուն տակ դալկահար
tPառերն կին ոսկեձոյլէ
էյ լ ողկո յղներն աչքերու պկս հըրեզէն
'թաղցրութիւններ կը ծորկին հողին ւէրայ։
0՜ իմ այղիս յ օ' իմ այգիս կութքի՛ մկջ*** 
Հարիւրաւոր մ ի ր գերիներըս հ ըլո լ'
Երկայնքն ի վեր ցանկերուն'
Կը կըթէին սա ր բինան ♦
Եւ կողո ւէներն հ իւսո լած կին հ րա շագեղ
Մ ւա յրամ ուտ էլ ո\ս կկս/ռկջ նշո յ լնե րով • • •
Ետնապատի անծանօթ երգ մը' շուրթին
Եթովպուհին էսրնձորենին կը թօթուկ ր
Ծ՛ էծերն ի վար , գոգէն մէջ-.
Հոն ՝ տըղաներ թ ա ռն ած ին'
Եան ան չա g ած լեղա կկ թութ ձեռքերով^
Եր մողվկ ին բն կոյղներ :
Անգին բլուրկն ւէս/ր գկսԼ 'էաղա՚^ը ՝ ճռբն չուն ՝ 
Ա*եծղի եղներ հ որոնց եղջիւրն այգեպանն 
Որթատունկի սաղարթներով կ պսակեր }
Եր քաշէ/Հն սայլերն ամբողջ բեռնաբարձ 
Ողկոյզներու գկղե ր ով
Եւ ալիքով գէ՚եէէ : 4
Եւ ւիար չին մկջ^ աղբիւրներուն վրս^յ րոԼոր 
Տերեւներ լի՜ւղ՝ տերեւներ լի'ւղ կուգային . . •

Արդ յիշնցիռ ր գուն ա յն օրն ՝ ո՛ վ Լա չագկ ։ 
Ակօսներուն եւ կողերուդ 
«A ծանր ամիսն յղութեանդ ՝
Ե^ա նքքնէր ալիքն հողին յորդող ոյմ՜երուն :
Արեգա կի արիւնին նուռն կ ր' ծոցիդ
Մէջ հասունցա՛ծ : քսուներն ի վար ծաոերուն

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 27

0 LALAKE

Te souviens-tu, ô Lalaké...
Dans ce mois lourd de ta grossesse
notes nous sommes promenés tous deux dans mes vignes 
par une journée d’automne pesant de fruits.
Dans la rayonnante pâleur du crépuscule 
les arbres semblaient taillés dans l’or 
et les grappes aux yeux de feu
versaient sur la terre des sucs très doux.
0 ma vigne dans la vendange !
Des centaines de vendangeurs laborieux
trayaient les ceps au long des haies.
Les paniers étaient tissés avec les fils merveilleux 
des lumières du crépuscule.
Une chanson inconnue du désert à ses lèvres 
l’Ethiopienne secouait les branches d’un pommier 
et les pommes roulaient sur ses seins et son ventre. 
Là-bas, de petits métis
ramassaient des noix avec leurs mains noires et vertes.
Plus loin, de la colline jusqu’à la ville,
de grands bœufs dont les vignerons
avaient orné les cornes de branches de vignes
tiraient en mugissant les chariots chargés
de monceaux de grappes...
— et dans la cruche posée au bord des sources 
des feuilles nageaient...

Te souviens-tu de ce jour-là, ô Lalaké ? 
à travers les sillons, à travers tes flancs,
— ce mois lourd de ta grossesse — 
montaient des forces débordantes de la terre.
La grenade de sang du soleil
mûrissait dans ton ventre. Du tronc des arbres
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Կը ծորէէն չէթ առ չէթ
Հոյզերը նման արցունքէ՛.
•Բու համբուրուած մարմէնէդ պէս ծանրակէր 
Հողն էր թըրջոլած , էր կպչուն 
•էա ղց ո ւսե ր ո լէ եւ մեղրով՛.
Ան ո ւչա բո յր էր բեռէն տակ կը կը^է Լ1 
‘էեղձենէն քե՛ղ նըմանակ
Ողկոյզներն այն լեցուն էէն' ապագայ
Ծ* իծաղներ ով, ցնծութիւնով եւ կայթոլԼ *
Ու իրիկունն այն' 1լ ուռէր կո՜ւրծքը հողին*** 
Հրնձաններո ւն քո վէն անցանք մենք դիւթուած 
ի]աղմ ուղին բա ր կ բուրումէն ։
Հիեր ո ւհ ին եր , պա ր եգօտն ին հ անդր իճած
Մինչեւ իրենց պորտին տակ ՝
Կը կ ո խէին թաղողն ատոք' թըր^Լո,Լ
Մ ին չեւ իրենց պո րտ ին տս/կն ՝ ո՛ վ Լա լագէ : 
Վայրածըփիկ մաղերնուն ծայրը համակ 
Կը ներկըւէր բոսորագեղ հո յղին ^է^
Եւ քովն իրենց' հրնաբոյր րոյն կարասներ 
'Հյուիրաղ ործոլած ամէն տարի , ծոցիգ պէս ,
Լեցո՛ւն էին գինիներով --- ծոցի՜գ պէս ----
Լեցուն չողո՛վ ) յս/ղթանակո՛վ , բերկրանքո վ 
Ո ալեր մա կան կեանքերով :
Հետըգ անցանք ծիծաղներու ՝ երգերոլ
Մէջէն առոյգ , lJn [' ա չխտտող հոդինե ր
Կը պոռթկային տերեւներուն ներքեւձէն*
Ու բուրումներն աշուն ին
Կը հասնէէն մէնչեւ աստղե րն արծարծուն .
Ու այդէն, լէ պըտուղներով բազմազան 
Կարծես կ՚այրէր, կը ծաւալէր [սունկ մ'անոյչ 
Վարը, մէնչեւ 'Էաղաքէն վբայ հեթանոս , 
Բաղաքէ՚ն վրայ որ մ է չտ , տօնէ էւրաէւէ մէջ, 
Կը սպառէր հողն ու ալիները հողին'.
Այն ատեն (\թոյլ կու տսմս ինձ
]]ոստովանիլ, Լա չաղէ՛
Ե" ունեցայ րնվզումներ արիւնիդ
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coulaient goutte à goutte les sucs pareils aux larmes. 
Lourde comme ton corps fécondé 
la terre était mouillée collante 
de sève et de miel.
Le pêcher, pareil à toi, pliait
sous sa charge odoriférante ;
pareilles à tes seins les grappes étaient pleines 
de rires futurs et de trépignements.
Nous sommes passés du côté des pressoirs, 
émerveillés par la forte odeur du moût.
Des vendangeuses, leur jupe relevée jusqu’au nombril 
foulaient le raisin
__ se mouillant jusqu’au nombril, ô Lalaké.
Leurs poils se coloraient de jus rouge, 
et, à leur côté,
de larges tonneaux à l’odeur antique 
chaque année consacrés — comme ton sein — 
débordaient de vin — comme ton sein — 
s’emplissaient de feu, de victoire
et de l’éternité joyeuse de la vie.
Nous sommes passés ensemble
au milieu des éclats de rire et des chansons salées
que les travailleurs poussaient
jusqu'au dessus des feuilles.
Et les odeurs de l’automne
montaient jusqu’aux étoiles frissonnantes.
Et la vigne, chargée de fruits de mille espèces 
semblait brûler,
et jusqu’en bas, sur la ville en fête 
épuisant lai terre et sa sève, 
l’odeur du moût se répandait.
A ce moment — me permets-tu de me confesser, 
ô Lalaké — mon sang m’a assailli 
et j’ai désiré comme le soleil et la terre 
ensemencer tout ce qui m’approchait...

Fonds A.R.A.M
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Ու !)ա^^ա!)այ արեգս/կին՝ հողին պէս 
Ուռճացընել ինձ մերձեցող ամէ՛ն հունտ ♦
Ու   իք ո'յչ տուր ինձ խոստովան ի լ , Լա լաՀ դէ  
Երբ ղուն անդին' կարկառուն նուռը ծ առէն 
Կը քաղէիր , ու յետոյ
Կը խածն էի ր լիս/բերան հեշտանքով
Անոր բոսոր մարգրիտներուն շարքն ուն ո յ շ
Ես ասդին թուխ Եթովպուհին ---  որ
Հընձ անին մէջ կը ճըմլէր կուղն ---
Համբուրեցի'*** բըռնած Հըևդիկ ծամերէն 
Պառկեցուցի մըպտադին դէուխը կուրծքիս ,
Եւ հ ե շտ ա բո' ւռն շըր թն ե ր ո վ , Լա լա' դ է ՝
Հս/մբուրեցի' * * *

. ♦ . Ոայց դուն ինչո^ւ կ\ա ր տա ս ո ւես :
Այն հեռաւո ր աշուն ին
pnլրումներուն մատնըչութեանը համար ,
Ո' վ ա շնա դե ղ Լալագէ ,
Արտասուէ լ չա'րմեր ս/յսօր *----

Հեթանոս Երգեր» Դ * 'ԼԱՐՈՒմՎԼՆ
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Et — permets-moi de me confesser,
ô Lalaké — lorsque, là-bas,
tu cueillais la grenade provocante
et mordais avec avidité
les rangées rouges de ses doux rubis,
moi, ici, cette brune éhiopienne
qui, nu-pieds dans la cuve, foulait les grappes, 
oui, je l’ai embrassée...
L’attrapant par ses cheveux d’Indienne 
avec des lèvres avides, Lalaké, 
je l’ai embrassée...

Mais pourquoi pleures-tu ?
Pour la trahison des odeurs de cet automne lointain, 
0 Lalaké belle comme l’automne 
ce n’est pas la peine, aujourd’hui...

Les chants païens ».
D. Varoujan.
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« ՕՐՀՆԵԱԼ ԵՍ ԴՈՒ Ի ԿԱՆԱՅՍ •• •»

Աւարիա՚մ ՝ այս անկողնին վրայ ր բ նըստփս 
Ու ես առջեւըդ՝ դոբդին վրայ ծընրադիր ՝
Համբուրեմ խամ երակներն
Այղ ձ եռքերուդ՝ որոնցմէ լոյս կր ծորի՝
Ա արիա'մ ՝ տար շըր թ ո ւն քն ե ր ո ւս տակ կը զգամ 
էա՛կ մ՝ո ր , լուռ ՝ արիւնղ ո ւմպ ումպ կը խըմէ : 
ttjî/ գիշերէն՝ երբ մաղերդ այղ բարձին վրայ 
Անփութօրէն լեցուցած՝
Հմոցդ հաճոյքին րա g ի ր ՝ եւ բուռն հաճոյքէն 
^՝ԸԸ տինք մ՝առատ քունքերդ ի վար հոսեցաւ՝ 
Ու կուսութիւնըդ մեռաւ
Արգանդիդ մէջ եւ աչքերուդ երէնաթոյր ՝
Այն գիշերէն՝ թարթիչներէն կոպերուդ 
Մե՜ղըր ծորեց՝ դուն եղար
Հեղահամբոյր ՝ լըռա կեա g ՝

Զիւնափետուր դուն աղաւնեակը եղար
Որ ա րեւուն տակ կըծկըւած կՀերազէ
Pոյնին վըրայ շինուելիք» ♦ • î
Նճ 7/' ա եմ արդ , րւադցրէ կ հէւծումը դէմքէդ 
Եւ րաց շապկէդ մ էջէն ե էծերդ' որոնց մէջ 
Կը րամնըւի կեանքդ եւ դուն
P ամն ըւելո վ մաՀյր կ'ըլլաս։
Մէն մ լ, զարկին մէջ երակիդ' ես կը զդամ 
$ԸԸ ո փիւնը նո' յն իմ ս ր ր ա ի ս
Ու բողբոջում ը արիւնիս ծաղիկին'
Որուն բուրում ը կ' արբեցնէ ղիս եւ քեղ 
Ու սէրն է մեր երկուքին :

♦ . . 0րհնեա՜լ ըլլաս ՝ Մ ար իա՛ մ ՝

Դո՛ ւն որ անհուն դորովով 1
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« TU ES BENIE ENTRE TOUTES LES FEMMES

Marie, quand tu t’asseois sur ce lit,
j’aime m’agenouiller sur le tapis devant toi 
et baiser les veines bleuâtres de tes mains 
d’où coule une lueur si douce,
car je sens alors, Marie, sous mes chaudes lèvres 
un petit être silencieux qui te boit goutte à goutte. 
Depuis la nuit où tu étalas paisiblement 
ta chevelure sur l’oreiller
et t’ouvris toute au plaisir,
si long et si fougeux
que la sueur ruisselait de tes tempes,
et que mourait ta virginité
dans ta matrice et dans tes yeux de ciel,
depuis cette nuit bienheureuse
le miel coula des cils de ta paupière,
tu devins très douce et silencieuse,
songeant au nid à bâtir
comme la colombe de neige
toute blottie sous le soleil...
Maintenant,
je regarde la douce usure de ton visage 
et par ta chemise ouverte tes seins 
dans ’esquels ta vie se partage, 
et ce partage te rend mère.
Dans chaque battement de ta veine 
je sens le battement de mon cœur, 
cet épanouissement de la fleur de mon sang 
dont l’odeur t’enivre et m’enivre 
et qui est notre amour à nous deux.
Bénédiction sur toi, Marie,

3
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կողերդ էնծէ կուտաս ՝ եւ. ոսկրըդ' ոէ֊['էչ_
Ոսկրէ մ^համար կը քամես ՝
Ղ*ո' ւն որ կ* ըլլաս է^էն
1]*աքուր ակօսն՝ ա՛կօսներէն բեղմնաւոր 
էքլ ամէնէն չըքնաղ թաղարը բոլոր 
թաղարներէն շուշանէ՝
Օրհնես/՞ լ ըլլաւյ յաւէտէ ան •
0՝ո'ւն՝ որ՝ ԸՂՂ-Օե 1 կըր^ս
---  Է] եփ որ էն մէջ էն չպէ ս մարղրէա մը աղնէւ ---
Աստ ո ւածատէ պ մարդը թորն "‘J'I արդանդէդ 
Օրհնես/՞լ ըլլաս 5 Մ արէս/ մ ♦ . ♦

Հեթանոս Երգեր» Դ • ՎԱՐՈՒԺԱՆ

ԴՈՒՌԸ

Իրէկուան մէջ՝ դէւղէն քուԼ ,
Կը մըրմընջէ դո ւոն ուռէ էն տակ շըքե ղ է 
ՀԼայն կը լեցնէ աղբէւրն երդովը բէւրեղ՝ 
Աստղը 'ա՛րցունքով*.

էյ ո րհո ւ֊րղէն մէջ ըստ ո ւե ր էն
կ ըն ո ւնքէ ջէնջ սՏւաղան մ՝՝է կարծես ան' 
Ո՛ր քաղցրօրէն կը մ ըկըրտո ւէ լուս ընկան' 
Տրղ ու մր պէս նորածէն :

(Հոգնաբեկ թումբն եղներուն
Հոն կը դէմէ արահետէն ճաթճաթուա՛
Ուրկէ կ'հոսէ ճ սէ սլա ղե լո ւվ ջուրն ահփո ./թ' 
Ա ուրդերուն տակ' պըսպըղուն *.
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qui me donnes ton corps
et épuises tes os pour un autre
avec une infinie tendresse,
toi qui deviens le plus pur des sillons,
de tous les sillons fertiles
et le plus beau des vases,
de tous les vases du lys.
Bénédiction sur toi jusqu’à l’éternité 
Sage, sage Marie qui portes 
— comme l’huître la perle noble — 
l’homme, image de Dieu, 
au fond de ta matrice,
Bénédiction sur toi !

« Les Chauts païens » D. VAROUJAN

L’ABREUVOIR

,-i l’ombre du saule très haut dans le soir 
murmure l’abreuvoir aux portes du village. 
Une source l’emplit d’un chant de diamant 
et de larmes pures l’étoile.

Dans le sourd mystère de l’ombre 
il s’ouvre, large baptistère 
où doucement penche et s’ondoie 
l’enfant nouveaio-né de la lune.

Harassé, le troupeau des bœufs
s’y traîne le long d’un chemin boueux, 
froissant les flaques qui ruissellent, 
lueurs éparses, vers les prés,
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Կողեր կողի դէմ ահա՛ ,
1յ ւ գս/ւա կնե ր գաւակներու կ'ընդհարին *
(Հանկարծ մոլուցը միեղջիւրներու ահագին 
Կը տատանի դուռին վըայ *

(իիահաղոյն կ^ երկարեն
^Լիւլերն իրենց՝ եւ ռունգերն ին յարդամած 
(Հ ըս տա կ ջուր ին ա ղստմ անգին մէջ մ ըիյած'
(Հա ւերմօ ր էն կը իւ ըմ են :

Կ'ըմպեն տլիըն անապակ ,
Լոքս ծիւրում ը պարեխներուն սառնակերտ »
Ու չեն խըրտչէր լուս ընկա յէն' որ մերթ մերթ 
Կ^լողտյ իրենց բերնին տակ։

ԿԸ վերցընեն երբեմն ՝ յա՛գ ,
Հըզօր գլուին ին ՝ ու կը նային սսՏրերո՜ ւն ♦ . ♦ 
Կը un րսո րա յ իրենց գունչէն բաբերուն 
Ջուրը , երակ առ երակ յ

Մնգէորդն՝ հոն՝ մահակին
*Լըրայ կըրթնած' կը սուլէ երգն հեշտօրօր , 
Մինչեւ վէտ վէտ ցամըի հեղուկը բոլոր՝
Մ [նայ մամուռն' յատակին։

Կ^երթսն յետոյ՝ օրօրուն՝
Կ*ոմին խաղաղ գաւիթին մէջ պառկելու՝ ---
Կը կա րկս՚ջէ գիւղամէջէն , զերգ առու ,
Զանգակն իրենց վիգերուն :

Ու երբ դարձեալ գան առտուն
Պիտի գըտնեն հըսկումին տակ ուռիին
Գուռը նորի՜ն լե g ո լս/ե երդովն աղբիւր ին , 
էլ արցունբովն' աստղերուն :

«Հացիս Երգը» Գ- ՎԱՐՈՒԺԱՆ
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Les voici, flanc contre flanc,
frottant échine contre échine.
Soudain c’est la fureur d’énormes cornes 
se balançant sur l’abreuvoir.

D’une seule pesée ils allongent leur cou,
et leurs naseaux où des pailles s’engluent, 
plongés dans le scintillement de l’eau 
boivent à longs traits étemels,

boivent la vague vierge,
la transparente nuit de ses nattes glacées, 
ne s’effarouchent pas lorsque la froide lune 
à vols furtifs vient brûler sous leur mufle.

Un moment, Us soulèvent leur puissante tête 
désaltérée et fixent, là-bas, les montagnes...
De leurs mâchoires, veine à veine, 
l’eau dégouline sur les pierres...

A leur côté, arqué sur son bâton,
le bouvier siffle un chant très doux,
jusqu’à ce que՝ tarisse toute l’eau
découvrant lentement le fond de sombres mousses.

Puis il s’en vont, dans un dandinement lourd, 
s’allonger au seuil de l’étable paisible.
Au profond du village comme un ruisseau 
bruissent les cloches de leur cou.

Et s’ils reviennent, le lendemain, à l’aube, 
ils trouveront, veillé par le grand saule, 
l’abreuvoir rempli par le chant de la source 
et les larmes pures des astres.

« La chanson du Pain » D. Varoujan
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ԿԱՐՄԻՐ ՍՈՆԵՏ

Որպէս դաչոյն' Օրերի հնամենի պաաևանից
Ելնում է , կարծր ու բոսոր , ու վառլում է ապագան . 
Եւ չի մտնի նա հնի փոշոտ պատեանը նորից , 
թւ լ1՚ թաղոլՒ օրերում , որ վտռուեցին ու չկան ։ 
Ի՞նչ է ուզում էլ տաղտուկ յիմարութիւնը ձեր խեղճ 
Եւ ձեր մեռնող աշխարհի տխրութիւնը յուսահատ. 
Այն, որ օրերն ապրեցին եւ բանաստեղծը երգեց 
Զի խորտակուի տագնապից ու սարսափից ձեր վհատ : 
իմաստուն է օրերի վայրագ նահանգը հիմա ,
Ինչպէո փոշոտ պատեանի բիրտ հեռացումը սրից 
Երբ ոսոխի հանգիպած' պիտ կռուես ակամայ : —
Եւ ես, պոէտ իմաստուն, ահա երգում եմ նորից.
՛Նահանջում են օրերն ետ, հեռանում են ու չկան ---
Ու թռչում է երգս' նե՛տ' գէպ վառուող Ապագան . . .

Ե- ՉԱՐԵՆՅ
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SONNET ROUGE

Comme une épée qui de la gaine des jours révolus 
sort rouge et dure. Et l’avenir brûle.
Et il ne՝ rentrera plus dans la vieille gaine.
Et il ne sera plus enseveli
au fond des jours qui brûlèrent et ne sont plus.
Que veulent-elles, votre pauvre et ennuyeuse folie 
et la tristesse sans espoir de votre monde agonisant ?
Ce que les jours vécurent et que le poète chanta 
ne sera pas brisé par votre horreur et votre crise.
La retraàte précipitée des jours est sage, maintenant ; 
comme l’éloignement de la gaine poussiéreuse 
de la dure épée
quand rencontrant l’ennemi tu te bats contre ton gré. 
Et moi, poète sage, voici que je chante de nouveau 
ces jours qui battent en retraite, et qui s’éloignent 
il ne sont plus.
Et la flèche de mon chant s’envole vers l’avenir en feu.

Y. Tcharentz
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ԱՐԵՒԻՆ

*1յետեՀլ է երկաթէ մի ձեռք 
Գէպէ վեր ոսկի մի ծնծղսՏյ *
Ոռնուել է ոսկի ծնծղան ՝ 
քիար ձել է արնածոր մի վէրք*
Վառուէ լ է եր կնքո ւմ յա կին թ
Ու֊ ծո րում է ա ր իւնը իւր կէղ , ---
Զոլհուե' լ է ե ր կնքո լմ վճիտ 
Ինչքան լոմ լ է հատնումը հրկէէԼ*

«**

Ինչ որ լալ է' վառուում է՝ վառում 5
Ինչ որ լալ է միշտ վառ կը մնս/յ •
Այո արեւ այս վառ աշխարհում 
'Ի ան ի կա՛ս' վառոլիր ու գնա՛ :
Մ ոիւրաւլիր արեւի հրում
Արեւի g թ ո ղ ո չին չ չմնա յ , ---
1Լյս արեւ՝ ո/յս վառ աշխարհում 
'Ի ան ի կա\ս' վառ ո լիր ու գնա՛ *

*

Միայն խմի՛ր ա ր եղա կի բոյրը —
Արեւ դարձիր   ար ՛. լ\ա՝հա մ   ամոքի չ՝
Ուրիշ ոչինչ չի՛ կ ամ են այ սիրտը իմ ՝ ---
Ող$_ը ---  հրին՝ ա՛րնանման արեւին •.
Սուր սուիններ՝ բուրմունք ու սէր երգ ու գոյն՝
Տենգը արեան ---  ա րեւահամ խն գո ւթ ի ւն •
Ու նմոյգներ՝ ոսկի ու ծաւի , ,կանչ ու ճիչ^
Ո՞վ կ քեզ պկս արեւձահամ ---  ամոքիչ • . .

Ե. ՋԱՐԵՆՅ
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POUR LE SOLEIL

Une main de fer a jeté là-haut la cymbale d’or ! 
Elle brûle, la cymbale d’or !
Elle est devenue blessure saignante !
Dans le ciel l'hyacinthe brûle, 
il en ruisselle du sang chaud !
Il a dû y avoir une claire immolation au ciel... 
— Comme il est bon l’épuisement du feu !

Ce qui est bon se brûle.
Ce qui est bon reste toujours brûlant.
— Ce grand soleil sur la terre éclatante. — 
Tant que tu vis, brûle et avance, 
encadre-toi au feu du soleil,
mais du soleil qu’il n’en reste rien !
— Ce grand soleil sur la terre éclatante. — 
Tant que tu vis, brûle et avance.

*

Bois seulement le clair parfum du soleil,
le soleil, le goût du soleil apaisant,
mon cœur ne veut pas autre chose,
Le vivant sous son feu, soleil comme le sang,
Des baïonnettes aigües, des parfums et l’amour, 
chants et couleurs, tension du sang,
joie, saveur du soleil
et des chevaux, de l’or, des ovations, eppels et cris,
— qui plus que toi, goût du soleil, est apaisant ?

Y. Tcharentz
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ՎԱՀԱԴՆ

J!' ւէ Ասւաււա^ն իմ հա յ ր ե ր ո ւս ,
Կը մօտենամ ահա բս/գնէգ^ եւ ինձ հետ
ԻՐ սլաէյուրg էն տաշելով
Կը բերեմ ցուլ մ՝հով_լ, տներէն Տ'արօնէ ։
Տե'ս , պարարտ է ւլոհս է մէն »----
Երբուծին մէջ կաթնաթոյր 
Հողէն ամբույթ կեանրը Լըււյ՚յ *
Պարանոցն էր մ ըս ուրն է՛ն չ է չէ՛ գիտեր »
Ան սընած է ա՛րօտներուն մէջ աղատ ,
Ու ակռաներն էր լըլա g ո լած են միայն 
Հացեաց էէրաէյտէ աղբէլրէն մէջ նուիրական։ 
Երբ կը հեւայ՝ էր Հըղօր շունչն աո. ջե-֊էդ 
Կը ւԼա նէ հողն ու աւսՏղները ղետ նէն,
Եւ կու գա յ սեւ ռունղերէն հոտը ամբողջ 
^‘աչտա յ էն թա g կան ան չ Ւն-
Տ ե'ս y ղոհս իմէն գեղեցիկ է եւ ւԼըսեմ •---
Բըլխուն լԼըրայ կոԸ եղջիւրները խարտեաշ 
Փառքէ պըսա էն էր կ՝ ր յ յան •
Կը բո ր բորէն աչքերուն մէջ ամեհի 
Հըղօր ութեան սեւ խունկեր •

Եւ թաւամաղ Ւր ա էՒն
Եբրեւ լորտու կողերուն շուրթն յարասող 
Բոռեխներէն , բոռեր էն
Մ արմ ինն անբէՀծ՝ մարմինը սո^ւրբ կը սլւս^է :
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VAHAK

0 Vahak, dieu de mes ancêtres, 
me voici avec un taureau 
que je tire par son licou.
Il vient des vallées du Taron. 
Regarde-le, comme il est gras.
Son poitrail blanc contient le feu 
qui anime toute la terre; 
il n’a jamais vu de mangeoire; 
les pâturages l’ont nourri; 
il a grandi en liberté; 
et ses dents n’ont jamais trempé 
que dans la source vénérable 
d’un paradis peuplé de frênes.
Son haleine, quand il trépigne, 
soulève devant toi 
la poussière du sol; 
ses naseaux laissent échapper 
l’odeur de l’hunüde verdure. 
Regarde-le, comme il est beau.
Les cornes plantées sur sa tête 
lui font une blonde auréole; 
on voit s’enflammer dans ses yeux 
les parfums noirs de la puissance; 
sa queue, pareille à la couleuvre 
qui se tortille au bord des champs, 
préserve des frelons 
son corps immaculé.
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Ո' վ ղու. վահագն ա ս տ ո ւած ս/հ ա' յր ղօր ո ւթեան y 

Ո՛վ Տիղր անի սերմին մէջ 
Դու մարդացած Արեգակ } 
էըւա' հոգիս ՝ ճառաղայթով մը օծէ 
Շըրթոլնքներս այս՝ ղի աւասիկ կ՝հ ii/մբուրեմ 
ք^ագինըգ սուրբ ՝ եւ առած մուրճը ահեղ 
[^սպասարկու յաղթ բաղու կով կը ջոյրգեմ 
Յուլիս ճակատն եւ իր ար ի ւնն յո րգւս վէմ 
Ե ը նըւիր եմ ծունկերուդ :

♦ ♦ ♦ Արդէն ա՛հ ա կը մըիւ ա յ
*1յըւիրական խարոյկն առջելդ ճարճատուն ♦
Եը չըր^ի բորն ոստերուն մէջ ձիթենւոյ ՝
Եւ դիե բուն հալած թէմէն ա ր բեր ած
^'ոստնու ուղիղ y եւ 1լերդէ
*Լեր ա փոիյ ո ւմն իրերուն ջինջ հոգիին :
Ա'ո. ,   արիւնոտ ասոնք կողերն են ղոհիս »
Ցըռուկն է այս ՝ ասոնք ճարպոտ զիստերն են y 
Ահս/ ըղեղն՝ որ ուղղեց բնա՛զդն ու ՝ընչեց 
Եղջիւրներուն իյեռո ւթ ի ւն
Ահա ջերմ սիրտն՝ որ տակաւին կը սըրսփայ ՝
Եւ ՒՐ Լ^ԳՒ^ Ղ.ՈP ազդրին վրայ կը դոն եմ
Յոյսով մ՝ ո ր ան պիտ՝ տոչորի ամբողջ» --- ա՛ռ՝, _
Եւ բոցն որ արդ նետած պըսա 1լն իր ծու թի 
վըճիտօրէն կը բարձրանայ» կը տանի 
8ուլը ճենճեր ս/ռ ճենճեր
Հերն , ապարանքըդ երկնային խրնկելոլ.
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O Vahak, dieu de la Vigueur, 
ô toi le Soleil incarné 
parmi la race de Tigrane, 
purifie, purifie mon âme, 
d’un seul rayon touche mes lèvres; 
voici, j’embrasse ton autel, 
puis, prenant le cruel marteau, 
j’officie d’un bras vigoureux, 
je fends le front de mon taureau, 
et ce sang qui coule à grands flots, 
je le consacre à tes genoux.
Voici, déjà le feu sacré 
pétille et fume devant toi ; 
parmi les branches d’olivier, 
danse la flamme, exaspérée 
par la résine du genièvre, 
elle s’élence toute droite, 
et du limpide cœur des choses 
évoque la métamorphose.
Accepte ces offrandes saignants : 
Voici les flancs de ma victime, 
en voici les énormes cuisses ; 
voici son mufle et son cerveau 
qui abreuva sa barbarie ; 
voici son cœur qui tremble encore ; 
voici son fiel que sur sa croupe 
je fais couler, en espérant 
qu’elle en sera toute brûlée.
Le feu s’irrite en projetant 
son diadème de fumée ; 
le feu s’élève, triomphant, 
et il emporte mon taureau 
bouffée par bouffée vers le ciel, 
afin d’embaumer ton palais.
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Ո՛ վ դու. հըղօչէ , ընգունէ
նըեէրներս իմ' րԼոե' ^ա^['ա,[ւայԼ սափորով 
Կըրակին վըայ կը հեղում :
Ահա գինին ♦---  ւդ ինՀլփ՜ԸԸքԷ ^ա'9 ու ՀԸ*1 լէ
'Ոաղցըաբոյր հ ո ան ՝ եւ հաշտուէ՝ 
Աստուածս/յին գինովոլթեամբ մը զըւա րթ՝ 
Այսօրոլան քոլ քեողվուրդիդ հետ կրօնափոիւ*
Ահ ա հօման ■__ աո.ջեւըգ ղայն կը թավւեմ
Մ111 քո՜ւր -, անոՀւշ 5 եւ առա՜ տ
ԻնչպԷ ս թս/փեց ծառն իր կուրծքէն վիրաւոր 
Ւմ եօթն անդ ամ լրւա ցուած 
թս/կո յկներ ուս մէ$. it'PL'L,
Qui յն ընգո ւն է համարէ
Ւնչսլէս արիւնն երեիւայի մը անմեղ y

Ւն չպէս քըրտիեքն յըղիեերու՝ թանկագին *

Ո՜վ վեհ , գո^ հ ես y տըւի քեղի ի՛նչ որ կա ր
հյըրճիթիս մէջ եւ հոգիիս ՝ ---- տըւի
իեըշնամին ի՛նչ որ մոռցած էր այս օրուան 
Այրիացած Ո աշտ ի շա տիգ. մէջ ամայ։
Արգ մեր տոհմին իբրեւ վերջին Վրսհունի 
Ոագնիգ առջեւ ծունկի կու գամ ե ր կի ւղած 
է1 ը հ\ամբուրեմ հողն ուր քու
Հոգիէս մաս մ՝արմատ կու տայ շոճերուն y 

Ե Լ- վերցուցած քեղի՜ y Ը^ղի' կարկառուն 
Աա սօթտըւած թեւերս՝ որոնց ա րմ ո լկէն 
Ո ուլին արիւնը տա կա լին կը կաթի y

Ո՛վ գոլ Վրսհագն y ո1վ ս/ստուածն իմ հայրերուս y 

ւ^աղօթե1 մ ես • • » ^աղօթե՜մ * • ♦
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Dieu tout-puissant, veuille accepter 
ces offrandes que je répands 
à pleines cruches sur les flammes :
Voici le vin ; laisse parler 
tes sens ; respire ce parfum ; 
et, mis en gaité par l’ivresse, 
signe la paix avec ton peuple, 
aujourd’hui peuple converti.
0 dieu, voici l’huile sacrée ; 
je la déverse devant toi, 
pure, suave, et abondante, 
ainsi que l’arbre la versa 
de sa poitrine déchirée 
dans mes vases sept fois lavés.
Acceptera ; regarde-la 
comme le sang d’un jeune enfant, 
comme la sueur d’une femme 
qui se prépare à mettre au monde.

0 grand dieu, es-tu satisfait ?
Je t’ai donné ce que j’avais
dans ma chaumière et dans mon cœur ;■
donné ce que les ennemis
oublièrent dans Achtichade,
aujourd’hui morne et désolé.
Et maintenant, plein de frayeur,
je m’agenouille au pied de ton autel,
moi, le dernier descendant de mes pères,„
je baise humblement cette terre
où les sapins prennent racines
par le seu' pouvoir de ton âme ;
et puis, manches troussées, vers toi
je tends les bras,
et de mes coudes ruisselants
le sang retombe goutte à goutte.
0 Vahak, dieu de mes ancêtres,, 
me voici suppliant . . .
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Ու-մ՜ԼՀն համար՝ կրօնըԼՀն համար բազուկիդ՝
Ո րուԼ ղու օր մը պա տ ռե g ի ր բերաններ 
վիչապներոլ՝ երկընըին մէջ սըփռեցիր 
Զերգ ա ր եւո լ հունտեր , ասւողերն Q ս/ր գգո ղին » 
Ո^մ՜ԼՀն համար' որ թր՛՛իչն է եւ հոգին 
Արարչութեան անվախճան ,
Որուն անհուն համ բո յ ր ին տակ կը ծրնի
Աշխ արհներէն մաս մը ծա ղ ի կ ՝ մ ս/ս մր 'ք ՝
Ա \ապրի ս կլոլր ո ւնյն Անմ ա հու թև ան հիւլին մէջ 
Եւ ւ՚՚է՚՚՚շի^1 !Լամռին՝
Որ ո ւն հըզօր մատին տակ 
ր ճեզըըւին սերմերն՝ 'աւիչն երգելով

Ա աղնիներուն մ ին չե ւ գա գա թ ը կ' ե չլէ
Ո*֊մ՜իՀն համար' որ կր լեցնէ ստինքներ՝
Մ Օ րօր է մեր օրրա նն ՝ „լ_ ^ևզ՝ մս/հէն վերջ՝
Մ ին չեւ աստգեր ը կը տանի ՝ ու մ ին չեւ 
Երկրորդ կեանբԼւ Զարարչագործ պատճառին ՝ 
Որ կր կանգնէ Ազգ Զ ին չպէ ս Լսումբ Զ առիւծի ՝ 
Ոաղուկգ անոր բազուկին մէջ կր հեղու՝
Ալ զերգ հրեղէն վարազա՛հաւ' իր լուսեղ 
քեըռի չներուն ամփոփման տակ կր թըխսէ 
Մեր մա յրերո ւն ծոց ին մէջ
Պ* ի ւ֊ ց աղունն է' ր ՝ հ անճ\ա րն եՀ ր ՝
Այդ֊ Աուրբ Ո*-մ՜ին համար կ՚ըսեմ' որուն դու 
Ամարական աղբերա՛կն ես յորդահոս՝
Ո՜վ գոլ վահագն ՝ --- ահա քեղի կարկառած
Ոաղուկներս իմ արիւնոտ
Մաղօթե'մ ես ♦ • • !լ աղօթեՀմ ♦ • ♦

«Ցեղին Սիրտը» Դ- ՎԱՐՈՒԺԱՆ
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Au nom de cette Force,
au nom de cette Foi
que proclame ton bras,
déchireur de dragons,
qui fit la voie lactée
en semant des étoiles
comme grains de soleil ;
au nom de cette Force,
moteur incorruptible
de la terre et du ciel,
dont le baiser provoque
la naissance des fleurs
et le rire des flammes ;
au nom de cette Force
qui fait vivre le sens
de l’Immortalité
au cœur de 'a Raison
et de la Volonté ;
au nom de cette Force
dont le doigt souverain
fait éclater le grain
et fredonner la sève
jusqu’au sommet des chênes :
au nom de cette Force
qui remplit les mame’les,
berce notre berceau,
et qui, la mort venue,
nous conduit vers les astres,
vers l’Esprit d’où jaillit
une seconde vie ;
au nom de cette Force
qui instaure une race
au visage de lion,
et verse dans son corps
la puissance du tien ;

4
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au. nom de cette Force 
qui demeure séduite 
par ses brillants essors, 
comme le Sanglier 
aux ailes enflammées ; 
au nom de cette Force 
qui couve, palpitante, 
des génies et des braves 
dans le sein de nos mères ; 
au nom de cette Force 
dont tu es l’origine 
et le dispensateur 
subtil et généreux, 
je dis :
O Vahak, me voici, 
les bras tendus vers toi, 
les bras couverts de sang, 
me voici suppliant . . .

« Le Cœur de la Race » D. Varoujan

Traduit par Vahé GODEL.
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p a ժ il կ ււ ï ււ ռ
ք^անաստեղծնե' ր յ

3 անուն ոյմին՝ շեշտին ոլ դաշնակութեան՝ ձեղ 
կ՝ ւ/փԼունեմ այս քրմական սեղանին շուրթէ։ Ջ,եր հոգին ՝ 
ւ^իածալ՝ կը ծածանի այստեղ՝ ինչպէս կռուի եւ հր- 
պարտութեան րչբ°չակ Ը*

Հորսեմ♦— ՇլաՀտ են ձեր վէրվփրը՝՝ ^*ուք որ քսէլե
ղիք ու մագլցեցաք անմոլոր եւ անտրտունջ գիտցէք 
թէ հզօր աւետիս մ րն է որ այս սլահուն կը ծագի ձեր 
վերել՝ եւ իբր ահա ր կու իրականութիւն ծունկի կը 
բերէ անհ աւատները ու ձեր բաղձանքներուն գէձ կը 
բանա յ վաղո րգա յն ին վար ագո յ րը :

վ*ե ր թողութեան ձա յ նն է ան, ո ր կը հնձ ամ բալ ջ 
վի ր ա ւո ր ո ւած մարգկութեան համար՝ եւ էլա յցևլէ մեր 
տուներուն՝ պարտէզներուն եւ հլ։ւ ղակներուն՝ ձեր 
սե րմանած ծաղիկները կը նուի րէ ամէնուն՝ որպէսզի 
թերթ թերթ սփռենք զանոնք մեր օրօրողներուն վրայ՝ 
իւնկաւէտենք անոնցմով մեր գե րեզմ աննե ր ր ՝ ուր իւ ու
ղտ զօրէն կը քնանան մեր երգեցիկ պապերն ու նսւհսւ- 
պետները՝ ծառերու հովանիին տակ եւ թռչուններու 
նուագներով։ Այղ֊ ծաղիկները կը բա շիւէ նաեւ օրօրա-
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նէ զուրկ մանուկներուն y ան չիր իմ մ եււեա յն ե ր ո ւն y առ
նանան հերոսներունy կը փայփայէ գազանօրէն մ ար- 
Գ"3 լոլսաղոլրկ ճակատը եւ աշխարհի ւԼրայ կը աա- 
րածէ իր թեւեր ը :

Լսօսըը կը սլա տղ՜ա մէ թէ որրան շատ տա ո՜ւս— 
պինք, այնըան կը մօտենանը գեզեցկու թեան եւ մ ա ր- 
գա րէ ական բարձունքներու՝ եւ կհուզենք խորտակել 
այլեւս մեր հոգեկան գամ բան ա քա ր ը y աւելի աղատ ու 

• ա Ij կա շկանգ ասլրելու համար։ վանգել ին շ որ ծեր էր 
եւ անպտուգ՝ ամ էութիւնը եւ ը լ լա լ բնութեան
պէս կենսանորոգ ու երիտասարգ՝ ընգոլնելու համար
այ^ 1ռ1,(ք' աչխատանրը^ որ կ^աճի ամէն օր ծառն բուն՝ 
ծագիԼլներուն արմատներ ո ւն խորը։

Ա.1Գ ձայնը յաղթանակն է fj* շա կին, որ !լ անցնի 
անդաստանէ անդաստան ու. կր ցանէ բոլոր եղանակ
ներուն համար , խոնարհելով մեռած էակներու հունձ- 
■րին առջեւ, ողջերը հրաւիրելով գիտակցութեան ու 
կորովի, եւ օրհնելով կեանքը որ կը հ ոսի տ իեգե րրի 
բոլոր երակներուն մէջ։

*❖ *

ք^անաստեգծնե'ր y

Աշխատանքի երգը դադրեցաւ սալերուն վրայ ել 
ամէն սերմնացան տուն կը վերադառնա յ արտերէն , 
այգիներէն :

2,եր պատրանքներուն վրայ իջալ արիւնաներկ 
երեկոն, ցորենի անմահ հատիկը նոլիրագործեց ձեր 
ներքին պտղաբերութիւնը ել խաղողի Ողկոյզ մը որո- 
ղեց ձեր շրթներն ու հոգիներ րէ
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Պ ի տ ի անցնինք գիշերուան խարոյկներուն մէջէն 
եւ մեր մարած ջահերը վառելով պիտի սղվանեն 
Յոյսը, եւ պիտի ողջագուրենք զիրար՛. Մեր ւիշյրուա 
կամքը պիտի լ։ լլտյ գեղեցկութեան կռիւ եւ յաղթա
նակի երաժշտութիւն , մեր ցաւը ուրախութեան հե
ծեծանք եւ մեր տարակոյսը հաւատք եւ երդում :

Եւ հիմա խմեցէք, խմեցէք, խմեցէ՜ք՛. Զ՛արկէ՛ք 
բաժակները իրարու եւ յետոյ փշրեցէք զանոնք մար- 
մարէ սալաքարերուն •Lr այ ։

Է}ո'յսը՝ որ ուղեկից ԸԱ_ա J ^եզի բոլոր ճանա
պարհներուն ւԼրայ՝ կը պաշտպանէ մեր ստեղծագոր
ծութիւնն ու բանաստեղծութիւնը^ եւ մեր առանձնու
թիւն ր կր պսակէ աստղե ըուԼ։

քերթողութեան Զատ է կն է ան , որ կը ծնէ հողէն 
ու կը ցնծայ ձեր եօթնալար նուագարաններուն ւ/րայ^ 
էր լո յսու/ ողողելու/ մարգկայէն ամ բողֆ թշուառու
թիւն ը :

0՜ փառք։

Խ Ս*
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ՈՒԺ Եհ ՈԳԻ

1 I PPOP լըսէք երգն աւազին՝ անւսպսւսվւ սահմաններէն, 
Երբոր իյնայ արեւն անդարձ կոյտին վրա լ

ոսկորներուն ըսպիտակ՝
Աղէտներով մ եծաղանգուած

շաղա խո լի ողբն աշխարհի,
Աճ րա թա թա խ ա ր իւններէն 
խաւարակուռ այղ գիշերէն երկնրւած ,

Արդարութեան ցասումն յանկարծ պիտի գա յ, 
բոնութեան ումերն անգութ ու բա ր բա րո ս

Պիտի իյնան ու խոնարհին պարտըւած’.

*
Տարերային բրնաղգներէն հալածեալ
Ա-ազաններոլ մ ոլուցբով ձիա ր շաւող բանակներ 
Երբ բա րձրացան պատմութեան հորիզոնին կողերէն 
Աւ երն իրենց տարածելով մեր երկրին

արգասաւոր ծագերուն
Ա րածո ւթե ան , արիւնի մէջ խեղդելով ամէն ինչ.---
Ա րարշաւող այգ դաման հեղեղներուն դէմ արդէն 
Ցեղի մ ը շե չտ ճառագայթներն հոգեկան թոր ու(/-1մրուն

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 55

Հերոսական իրենց թափաի
կամ րովն իրենց գերահզօր հաւատքին
Ապառամ ին վր ա յ կառչած'

ու դարերուն յանդիման'
Պ արտադրեց ին ապրելու կամքն իրենց գերազօր։

Ոճիրներու գըրոհին դէմ յաղթական t
/ժ* տփուած արեան հեղեղներէն վ երածնած 
հաւատաւոր ու տքնաջան մեր պապերն 
՛իրենց հոգւոյն իրր նիւթեղէն մարմնացում' 
fi ա րձր ա g ո ւցին y ապառա մէն կ ո րզելով 
Շէն ոստաններ y կոթողային տաճարներ։

*

Ժամանակի գըրոհին ղէձ* յաղթական 
Լ, որ ս երունգներն են' կրկին
Հերոսական գուպարով կուրծքերն իրենց կը պարղեն 
Հազարամեայ գոյութեան։

Ստեղծագործ այգ ոյմն ահա հ եւացող
Կի՛րք է ՀըԳ0?) ու~ Հոգեկան մեծութեան

անկապտելի աղաղակ ♦
Որ պիտի գեռ բա րձ րա g ընէ անվըհատ 
'իանգումներէն y աւերակի կոյտերէն 
*Հյորահըրաչ կառոյցներ ՝
Տ աճարներ գեռ ի/նգո ւթեան yինքնագրոշմ արուեստի 
վերածնուող հանճարի 
Ցաւերմ֊ական յայտարար։

fi. թ.
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Ո Ր Փ է Ո Ս

Ա.

//իմը իմոնի զովաշատ ափերուն վրայ , ո 'վ Պըւէտ, 
1‘եռ էլ արտասուես դա լկագէմ ԵւրիտիկԷն աննրման֊ 
Ջ. ուր քու երգով դաոնահեծ կը պեգես քեզ գերեզման 
՛կնտակին ձէջ հայր են է , ալեակներով լուսնա լկա :

1’֊ն արգ իննաղի կը հնչէ.— «ԵւրիտիկԷ՜ * ես անքուն 
Ե որոնեմ, կ երգեմ քեզ ճամբաներուն վրայ [մազման* 
Ջ փա ր դե րն , ինծ ի հետ t բամա կն եր ո վ [սնկաման
['եզ կը կանչեն ել կուլան մըիմրնչազին մէջ այգուն*.^

Եւ Գրիադնե' րը կու լան, կու լայ ուսին սըգաւոր,
Ե ՛Լ բանաստեղծ, երբ դարձեալ հեռուներէն ամէն օր 
Եը Հըեվէ երդդ, ողբալով կոյսի մը մահն աղեկէզ*.

Ո' քու երդով տակաւին կը գինովնայ ամէ՛ն կին,
3 անաս տանէն Եգիպտոս. ել սիրելէ վերջ ըզքեզ 
Գըլուխգ , աւա'զ, կը յանձնէն Հեպրէի ջինջ ալիքին .
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ՈՐՓԷՈՍ

Բ.

Բանաստեղծին հերարձակ գըլուխն աղուս'ր էր այնքան
Ինչպէս արեւն իրիկուան' ծովուն վըրայ Յունական, 
Ինչպէս նուսերն ու վարդերն արեւելեան աշխարհին, 
‘Կ՛ոնք դէշեր եւ ղեր եկ անշէջ հուրով կը վառին-.

i, ւ ջուրե ր ո ւն ։i էջ գետին կԴրգէր գըլուխն ու կու լար,
Իր քընարէն աւելի ս ա րսռասա րս ո ւռ , բազմալար.
Ամէն բան երգ կը դաոնար եւ մեղեդի ել դայլայլ,
Հ^ամ անըւադ համասփիւռ, քրն ա ր երդոլթիւն արփափայլ։

‘ւ երդէ գըլուխն , ու գետն ալ քրնարի լա՛ ր մը տըրտում .
Հ< Ա^րեղի ես, սիբեղի, աստուածօրէն սիբեղի,

Ալ շողշողաղ ամէն րան, գեղե ղ կո ւթեամ բ անպատում :

«/? •» , երդն երբեք շի մեռնի ր , ոհ , սէրն երբե ք շի թօշնիր , 
Լսյսը ս բրտին շի մարիր, այլ մերթ հովէն կ'առկայծ ի. 
նւրետիկէ մ ենք էի ի ենք , մեզ կը բաժ՜նեն է նա նի'ր..^։
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*
\J ըտքին աղբիւրն յարեց սըրտի աղբիւրին•
---- « Ա յո՛՝ յուղում եւ ս էր ունիս , լաւ գիտեմ,
Ու մերթ ջուրերգ արեան գոյնո/Լ կը ծորին}
Ոայց՝ դըմոխք ես , դը/եմ խք՝ մինչ ես եմ եղեմ :»

Պ ա տ ա ս Լս ան ե g սիրտը ւէ ըտքին ս ա ոն ո ր ա կ *
--- « ծ" ընեմ եդեմն առանց կըրակի՝
Ինձմէ էլան ցնին շաչելով կիրք եւ երակ՝
1‘նձմո'ւԷ աշխարհն, ընդմիշտ t պիտի բորբոքի : »

X

U‘ ըտքին աղբիւրն ըսաւ սիրտի աղբիւր ին’
---  « Էքւ արծիւներն երբե՛ք ջոլրէդ չեն խըմած,
Ս.րծիւնե'րն իմ մըտածումիս կատարին՝
Զոր կը տեսնես մերթ փայլուն՝ մերթ ամպամած- »

Սիրտը մտքին պատասխանեց հոգելին.
— « փուն չես տեսած հրավառ թեւերն ե րա ղին՝
Որ ջուրե բուս մէջ դողալով կը թաղուին-
P'հ , չես տեսած վէրքն արտոյտին եւ կոյսին։ »

a-
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դիմանկարը

Ս
ենեակիս պատին կաիւ ո լած, կայ մի կնո^ 

դիմանկար : Պէտք կա՞յ շեշտելու թէ նա գե-
'թցիկ է՝ P^ սաստուածները շռայլօրէն շնորհել են 
նրան տյն բոլոր առա ւելութիւննե ր ը որ մի կին կա
րող է ցանկանալ , որ ցանկացել է երբեք :

Սակայն ի՞նչպէս բացատրել թէ սոսկապէս , «-ընդ
հանրացած գեղեցկութեան» ճաշակը բաւարարեցնող 
ընթացիկ մի տիպար չէ նրա գեղեցկութիւեր,’.

Ւ '^յէս1էս 1էա9^^Լ P^ bP Հմայ՚քւԿ յա րաւիուիո խ եւ 
Նորոգուող անսպառ ա րտ ա յ ա յ ւո ո ւթ ի ւննե ր ո վ է լու- 
սաւո րւում ։

Թ՚եպէտ նրա դիմագծերին վաղուց եմ ծանօթ ՝ ու 
յաճաիյ եմ իր հայեացքը հարցաքննել՝ սակայն իւրա
քանչիւր անգամ նայելիս նա ցուցնում է նոր մի մը- 
պիտ մ քէնչ այգ թաքուն պահած մի նոր նայուածք։ 
Երբեմն գորովալիր y երբեմն հեգնող* մերթ սաստող։ 
Սակայն զգացնում է միշտ կաիւարղ ու հմայական bp 
նե րկա յութիւնբ։ ^արեր առսվ^ մի նկա pbt պատ կե
րա ցրել է իգական այդ կա իւա րգանքը* եւ գուցէ երբեք 
1/1յգ գէմքը գոյութիւն չէ ունեցել՝ գուցէ պարզապէս 
ա/ե հին նկարչի տենչանքների ե րազած կնո^ կա տա-
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րելութիւնը ներկայացնող մ ի գո րե կ այղ։ Ա՜ յնքան կ 

նա երկնային ու ցանկալի, լուսեղէն ու հրեշտակային 
մ ի ան գա մ ա յն : Երբեմն, սիրուհու յ անձն ո ւո գ ու թա- 
քսան ձագ ին հայեացքներով անհաւատալի եր^անկու- 
թե ա*Ն իւ ոստումներ կ անում ♦ ու յանկարծական *ո լլա^- 
կերպում ով անհ ա ս ան ելի ոլորտներում սաւառնողի 
անապական քսստութեամր սաստում ♦ — ո վ է մպրհում 
ախտագին յոյգերով հայել իր լուսեղէն ղոյութեան » 
— ի’ ր ո ւած որղ, գիտակցի'ր այն անհուն
անջրպետ ին որ բամանում կ վխզ անհնա ր ին բար
ձունքներ ի g :

Ապշահար ու ւիո շի ա ցած նայում եմ իր աներեւա
կս։ յելի այլակերպման , Ւր սառուցեալ բիւրեղս։ ցմ ան , 
Հչաջորղ անդամ սակայն, ե ր բ աչքերս դառնան ու 
կանգ առնեն իր վրայ, նա սյրգկն մի այլ։ մի տարրեր 
էութեան ե. ներկայութեան ոգին։ կ արտացոլում ։Այմմ 
նրա նայուածքը գորովալիր կ ու գգուական։ , քաղցր 
Լ։ սիրասուն որսլկս իւրաիւուսող եւ ի։ ա ղա ղ եցն։ ո ղ մը- 
պիտ մայրական։։

Տարիներից ի վեր, ղիմանւկարը կաթուած կ պա

տին, ու յաճախ կ ն/այուածքս յափշտակուած կանգ 
առել զմայլել ու զարմացել անզուգական։ իր գեղեց
կութեամբ, բայց մինչեւ այսօր չըգիտեմ թկ ճշմար
տապէս նրա արտայայտոլթիւններից ո՞ րն կ ամենա
ցանկալին, եւ ի՞նչ կ գաղտնի հմայքը իր գեղեցկու
թեան :

Գարեր առս^, մի նկարիչ պատկերացրել կ իգա
կան, այգ առեղծուած ը, անկարելի այգ երրորգոլթիլ- 
նը որ երազուած կնՈջ կատարելութիւնն, է ներկայս,- 
ցհում *
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X

մկկը միւսին անհամապատասխան արտա ա յւոութիւն-

Երկարօրկն դ/էտում եմ գկմքը՝ եւ նրա գեղեցկու
թիւնը թափանցում կ նայուածքիս մկ£ այլեւս նայ
ուածքս գումարն կ զգացումներիս եւ նրա գեղեցկու
թեան» ♦ ♦ որպկս գունաւոր ապակու մի^ով թափանցած 
ճառագայթը գումարն ապակու գունաւո րութեան և 

• Պփաում եմ իր գեղեցկութիւնը^ եւ նայուածքս 
գտնում կ իր ներգաշնակ բա մ՜անման եւ կեգրոնացման 
կկտեր ը նրա գեղեցկութեան մկ£» ♦ ♦— որպկս պրիս
մակի մ ի^Հ1*/ անցած լո յս ր բա մ՜ ան ւո ւմ եւ կեգրոնա—
նում կ եօթը գոյների մկջ։

նայում եմ իր անիրական մ ա րգկա յնո ւթեան իր 
անկարելի իգութեան} գկմքի իլրաքան չիւր մասին ՝

J
հերինգ ու մտածումս — ո ւր կ գեղեցկութիւնը այս 
բոլորի մկջ ։

Ահա աչքեր^ որոնց նայուածքը թկպկտ գորուէա- 
ւԻր է ու գգուագին ՝ սակայն նրանց խորքի ^Լա f
սառուցեալ մի սահման որ ճակատագրական խստու- 
թեամբ արտացոլում կ * — ՀԱմկն ինչ խոստում կ՝ մի 
միայն խոստում ♦ եւ պկտք կ որ խոստում մնայ» » » :»

Ահա շրթունքներ որոնց մպիտը թկպկտ հեշտասկր 

ո'~9֊
նում են կամքը լինելու անխիղճ ու անագորոյն' Էլ 
Դ^Ղ^միկ ^ն շրթունքները որ կարող են համբոյրներով 
վէրքեր բանա լ î

Հ ՈԼ- ո լա ր ՝ սակա յն ամ ենա յն պա յծառո ւթեամ բ g
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&JL ահա չափազանց փոքրիկ ականթներ որոնք մք' 
մ իա յն անմ իգականը Լսելու, են րնգունակ * * • ԼԼրգեօք 
նկարիչը չփոթել է արտաքին երեւոյթը ներքին ար- 
մկքի հետ* կամ զոհաբերե  ̂լ է արմ՜էքը յանուն գեղեց- 
կո ւթեան :

//* ի գուցէ թէ պա րզա պէ ս իր ստեղծած կին ր , 
պատրաստ է շատ մօտ և այմմէական ձայներին միայն 
ունկնգրել — բոլոր հ եռաւո ր կանչերին ու խ ոս տումն ե-— 
րՒն անհաղորգ է քան զի նոյնինքը հեռաւոր քսոստում 
է մ իմ իա յն ։

3- Կ-
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/Գհւլսւմ Աթմաճհան)

ՑԱՅԳԱՆՈՒԱԳ

'Լէպերգոլթեան մը հանգոյն 

Լայննայ 9այգը գարնան
Ու գաշաերուն վրայ բուրեան' 
Լուսնակէն ցոլըր աըմգոյն-

Կ օրրոլէն Լուրերը ճամբո ւն,
— յամբոյրներո՜ւ հանգրրւան — 
Կ՚առնէ մէջն էր թեւերուն'
Մեզ քաղգրոլթէլնն է ր է կո ւան Z

Մեղմ հրպանզումն' հովերու 
Ջգայնամո լ շո յանրէն'
Մեր շրթներոլն կը փարէ՝

Մ էն Լ մութէն մէջ կը զեղոլ 
Տրտում խազերն էր եր գէն' 
^ովէլէն որէնդը բարէ . . . •

1930
( Անտիպ )

*
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Պ"-պ թագաւոր եւ Մուշեղ սպարապետ • 
ՀՄ,անրան1լար Տովսէսւսփ ԱԼ Հ"" ս տա g /< է • - 16/"ք դար):

Pap, roi d’Arménie, et le généralissime Mouchegh 
marchant contre les Perses.

(Dessin de Hovassap de Sébaste. Manuscrit du XVP 
siècle. Bibliothèque d’Etat de Berlin!.
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*
Լռոլթիւնըգ արգեօ*ք կին է գեղանի'
Որ միտքգ այդքա՜ն պարապութեամբ կը յոլզէ 
Որ անտս/րբեր համակրությամբ ամէն ձայնի 
Աէնմիջա կան յուղած տեն չե ր ը կՀուզէ :

Լ/ւութիւնըդ գուբէ կի՛ն է հոլանի ՝
Եւ մերկութիւնն իր ծածկում է ո չինչով ---
Իսկ ոչինչն այգ ---  ձայն ու խօսքեր ընտան թ
Յաւէտ անբաւ խոստումներ են հոգեթով՝

---Լեզուն' մագոգ՝ միտքը' կա ր կս/հ ՝ խօսքը թել
Տիւ ել. ղի շեր հիւսէ՛ սընգուս ու դիպակ՝
Զի ան բարբառ, խե՛ղճ ես ու մերկ առաւել
'Ոան գիւրախոբ որգն անպաշտպան հողի աակ ♦ . ♦

Մէ-նչ լուռ է մերթ իմաստունը՝ __ անմըպիտ
Ոարբաըոսն է քարի պէս մունջ ու կարկամ •
֊ Այլ ոսկեթել խօսքերն հիւսէ՛ գալն ու խիտ՝
Հիւսէ լոյսերն ո րպէս տեսիլք ու պատգամ :
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ճւՐււԱևՆՈՒթհևՆ /\ւ114ԱՏւ1%Ի1’Ը

ԴԱՐԸ երիտասարդ է տակաւին , բայց դրական յ>ա ղսՏրա կր թ ու
թիւն ը այնքան ծերացած կը թուի այս պա հուն , որ անզօր է այլեւս 
հանգչեցնելու մարդկային վրդովումը, եւ երջանկութեան մը յոյսը 
ընծայել անոր : fi ոլոր զէնքերուն ու տարրերուն պէս , սուրին եւ խա- 
չին նման , ան տկար է հիմա մեծ տս/րակոլսին դէմ' որ տակաւ կ^ի^նէ 
հոգիներու վրայ եւ կը խեղդէ մեր իմացականութեան հեծեծանքը! 
Կ՚ապրինք ս/յնպիսի շրջան մը , ուր մեր միտքը կը մնայ օտար ու չի 
•ճան շնար ի^^^ի^քը դրականութեան մէջ, որ զա յն g ո լացուցած էր 
հարազատօրէն եւ տուած անոր ա մբո ղ^ս/էլան երկ ?<՛*/* կ ա ։P ա ր ը •

Արուեստը , զո ր մարդկութիւնը սիրեց ոլ յաճախ հաւատաց յաղ
թանակին, իր կարելի միջոցներով պատասխանեց այդ գուրգուրան
քին եւ տրամադրեց իր ե ր ա մ շտ ո լթ ի ւն ը , իր քանդակներն ու դիմակ
ները, իր կչոոյթը եւ բառերուն կախարդական ստեղնաշարը։ Ան մեզ 
ս/պրեցոլց արագութեան մրրիկի մը մէջ, որ իր հիմէն կը դղրզէր 
ստեղծագործական աշվսարհը եւ ղտ յն կը լուսաւորէր տարօրինակ 
փայլակներով, որպէս թէ հնչած ըլըտ^ր այն մամը ուր հողին սիրտը 
յս/նկարծ պիտի պատ սէր ու ոգիները պիտի բխէին անկէ , իրենց հան
դիսաւոր պարը բերելու համար։

Անոնք որ համարձակեցան մնալ այդ մր րի կին մ ԷՀ , ''ր են ո ալքե
րուն դէմ գտան 'հրաշալի կր կն ե ր ե ւոյթն ե ր , գոյներոր ո ՚ ոո կբ 

հորիզոնը, եւ համանուաւլը տ fr ե զ ՚ ո ա ր՛*’ ■ ուն :
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Հըաշ£ մը պէտք էր մեր անսփոփ էութեան համար՝ եւ արուեստը 
կարծես կը պսակէր անոր մտերիմ փափաքնե րը եւ անակնկալին ցս/ն- 
կոլթիւնը ՝ ու կը խոստանար ա ր շաէլո ւսե լ մեր հոգեկան մթութիւնը : 
Այնքան գինովցնող էր այդ հոսանքը՝ որ մենք չգիտցանք թէ ի՛նչ 
դե զերկութիւնն եր բա g ո ւե ցան մեր առջեւ՝ ու ի՛նչ հ անգր ո ւանն ե ր է 
անցանք այգ խելայեղ գլխապտոյտին մէջ։

Մ ենք ճանչցանք գասաէկան գեղագիտութիւնը , որ աստուածներ 
ու արձաններ կերտեց մատեաններոլ մէջ կամ մարմարիոնին վրայ՝ 
նաեւ վիպապաշտ գպրո g ը որ մեր իմացականութիւնք փորձեց առաջ
նորդել արիւնի եւ տրտմութեան ճամբուէ՝ քօգարկելով մեր բնազդ
ները եւ մեր մտքին դիմակովը մեզ ներկայացնելով կեանքին : ձանէ- 
ցանք այն գրականութիւնը ՝ ո ր կ՚աշխատէր բնութիւնը կեղծել ան
հատին մէջ՝ անոր անհասկնալի ձայնը .լնելով հոն եւ հա՛
կադրելով իրարու։ ճանչցանք նոյնիսկ խորհուրդներու արուեստը 
որ տեւականօրէն կը գրգռէր մեր սուր ու թաքուն զգայութիւնները՝ 
բերելով անոնց յ\ամր տենչեր ՝ քնարերգու գա շետ կո ւթ ի ւնն ե ր եւ լռու
թեան բո լո ր ն ո լա զն ե ր ը :

ներկայ իմացական մամը՝ սակայն՝ աւելի ծանր անձն ազոհ ու
թի ւննե ր կը պահ\անջէ գրողէն ու ա ր ո ւե ս տաղէ տ էն ՝ ու չի բաւեր շա
րունակել այս ՛ճամբաները կամ զանոնք սկսիլ վերստին։ Հունձքի եւ 
պտղաբերութեան նոր եղանակ մ ըն է որ բացուած է մա րդկային մըտ- 
քին ,առջեւ ՝ որ ընկճուած է իր բեռին տակ եւ գմուար կը կրէ իր միր
գերն ու բերքը։ Հարկ է զս/յն մշակել դարձեալ ու գտնել ա յն ջևր- 
մ ութ իւն ը որ արգասաւորման աւելի հարուստ պայմաններ պիտի
ապահովէ անոր։ Պէտք չէ մոռնալ որ գրագէտը իր առաքելութեան 
լրումին կը հասնի տյն ատեն միայն՝ երբ կրցած է բարձրանալ իր 

անին բոլոր ս տ ի պո զո ւթ ի ւնն ե րէն վե ր եւ գերազանցած զանոնք ՝
որ սարած այն արհլին' զոր ժամանակը չքէր պահանջեր իրմէ:

/Zh կրնայ ասպարէզ կարդալ պատմո ւթես/ն ՝ երբ գոհացնելով 
հանդերձ իր շրջապատին ամէնէն անյագ հ ետա քր քր ո ւթ ի ւնն ե ր ը ՝ ար
տայայտութեան եւ ծանօթացում ի հասարակաց հաճոյքները՝ միւս 
կողմէ կարող կ1ըլլա յ կեցնել ճակատագիր ը եւ ըսել այն' թե չ որ դու֊— 
շակած չէր ապագան։ Այս տուրքերով է որ ան պիտի սպասարկէ 
մարդկութեան ՝ անսպասելիին դիմագիծը տալով իր գործին՝ պատ- 
րաստուելով լուռ ու աննա էսա տես ելի հարցումներու՝ եւ \ապաոնի 
դրողը սյն է միայն' որ եթէ ա րմանի պիտի ըլլսՏJ իր նախորդներուն ՝ 
պիտի գիտնայ նաեւ կանխել վաղոլան անստոյգ ճշմարտութիւնը՝ ու 
սլիտէւ պատկանի բոլոր մա ման ա կն ե ր ո ւն :
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Պէտյյ է փ ոխե-լ մեր դպրութիւնը՝ մեր երկինքը՝ եւ նոր քաղա
քակրթութիւն մը ստեղծել գրականութեան ՛աւերակներուն վրայ։ 
Հարկ կ որ ծնի այն ա՛ռասպելական խուզարկուն՝ որ բերէ զգաց ո ղու
թի ւնն եր ու հում նիւթեր ՝ մտքի եւ հոգիի բոլորովին կոյս տարրեր՝ 
եւ զանոնք տարբաղադրէ գրա կան ստեղծագործութեան աշխատանոց
ներուն մէջ՝. Որովհետել անհա՛տը միակ կ ու բազմապատիկ՝ ել քա նի 
գարը զարգանայ'՛ ան ՛ԱԼ մարմնաւոր՛է տ իեզերա կանո ւթեան անյաղ
թելի օրէնքը։ Պկտք են մեզի անոր ամբողջ ողբերգութիւնը եւ դիւ
ցա՛զնական անկումները՝ իր կռիւը ինքզինքին գկմ' որով կը ճչայ ան
ծանօթին գկմ խելա գա ր : Հեծեծանքի , տ ր ոփ ո ւմ ի ՝ հալասա րա կըշ- 
ուըւած բայց իշտ կենսանորոգ գոյութեան մը արտայայտութիւնն կ 
որ կը փնտռենք ա՛յլեւս :

Ս* ե ր լ[՚րխ[’11 թարմանալու տեղ թունաւորուած են արուեստով՝ 
եւ \ա յգ գինովութիւնը ա յնքան բնա կան կ դարձած ՝ որ չենք կրնա ր 
մեռնիլ անկկ ՝ ոչ ա՛լ յաղթել անոր՝, վերածնելու եւ ազատագրուելու 
աղաղակն կ որ ամկնկն աւելի պիտի փայփայէ մարգկա յՒն ա նձկ ու- 
թինը։ Հարկ կ որ մեզի տրուի իմացական կեանքի տեսակ մը հեթա
նոսութիւն՝ եւ վերադառնանք մեր նախնական ապրումներուն ՝ մեր 
ստեղծելու ա զա տ ո ւթե ան ՝ եւ զգանք անսպառ ու ն ո ւի ր ա կան կեանքը 
որ մեր հ ոգիներ ը պիտի լեցնէ հռոմ կական հին գինիի մը պէս ։

Գրականութեան մէջ երջանիկ են անոնք՝ որ աշխարհի առաջփն 
օրերուն ա՚պրուլ մարգու մը զգացումովը կը քալեն՝ եւ անոր երազը 
կը պահեն միայն՝, ^ձանձրոյթը՝ յիչատսյկը եւ փոշին հանդչած չեն 
անոնց սկզբնական մտքին ւԼրայ ՝ եւ պիտի չունենան քանդուած կուռ
քեր սիրելու եւ ամէն ինչ անոնցմով վերսկսելու գառնութիւնը։ Այլ 
պիտի կապուին հողին ՝ կր ա կին ու ծա զիկներ ո ւն ՝ ս իբե'լ ով նախընծայ 
բացը որ կՀերգկ հոգիին մէջ՝ պատմելով անոր առաջին ոգեւորու
թիւնը եւ անկկ բխող խանգավառո ւթիւն բ' զո ր ոչ մէկ էտկ կրցտծ֊ 
էր արտայայտել՛.

Մենք կ' ուզենք այս արբեցողութիւնը մեր մտաւոր կեանքին մէջ՝ 
այն ոսկի ու բոցագոյն գինին' որ պիտի յորդի մեր երակներէն ու իր 
գոյն ով պիտի ներկէ մեր արիւնը։ Զգալու՝ խորանալու եւ մտածելու 
նորօր ինա կ գին ո վո ւթ ի ւննե ր պկտք են մեզի ։ կուզենք որ մեր զգա
յարանքները թօթափեն բոլոր ծերացած վայելքները՝ եւ մեր ալքե
րուն մէջ իյնան անակնկա՛լ ասուպներ : Կ ուզենք հոտոտել կեանքը իր 
վայրի ու գրգռող բուրմունքով՝ զգալ իր բերանը մեր բերնին վրայ
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ու. մեր լսորԼութեան մէջ փոխ ադրել իր հարսանեկան քայլերգը-, կ'ու
զենք մեր մսած ձեռքերը յանձնել իր տենդին, իր հրեղէն ցոլքը պա
հել մեր բիբերուն մէջ*.

Առաջարկե՛նք գրագէտին այս գերբնական աշխատանքը, որ մեկ
նակէտն է բոլոր ցաւերուն ու բոլոր հրճուանքներուն , եւ թերեւս 
իրագործէ անսպասելի ալս ղո Հ ո զո ւթի ւն ը : փա զո լան գրողը աղատ 
է ո՚յլնւս ամէն կաշկանդող ազգեցոլթենէ , եւ արհամարհանքով պիտի 
նույի այն բեկորներուն ղոր մտքի զօրաւոր հոսանքները բերած ու 
իր ճամբուն վրայ դիզած են : Ան հարկադրուած չէ իր նախորդներուն 
պէս նոյն զէնքերով ու զործո լնէ ո ւթեան նոյն միջոցներով, կամ ut- 

նոնց մնացորդներով ս պա ս ա ր կե լ արուեստին : Պէտք չէ նմանի նա
ւաբեկութենէ վերադարձող այն ուխտաւորին , որ իր խորտակուած 
կայմը կը դիտէ ու կը փորձէ այդ աւերակին հետ մեկնիլ վերստին : 
Ան պիտի չունենա յ նոյնիսկ անհատական, ինքնատպութիւն , որովհե
տեւ պիտի զատորոշուի ամէնուն մէջ ել սակայն պիտի ըլլայ ամ է- 
նուն նման :

Ապա լին ին ք վտ ղո լան։ գրագէտին , եւ անոր յանձնենք մեր իմա
ցականութեան բախտը զոր պարտաւոր է պահպանել անփոխարինելի 
անձնո լրացո ւթեամ ր մը, համադրելով անոր առաքին ո ւթ իւններ ը ի- 
րենց զօրութեան , խորհին եւ պայծառութեան մէջ, փրկելու համար 
l'U որբուոզ դիմագիծը եւ մո ո ա g ո ւմէն վերապրելու համար:

Ե- Ս-

*
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Աե ծ il ր b ւ 8

Ս* եծա ր ե՛ն g ՝ եկար անցար
Աշխս/րհ էն' աստղի ն ըման ,
Առտու մը , պա՜հ մը միայն 
Ո* ր թռա g ին երգդ ու քըևար * * *

'Ո եզ մաշեց հ իւծախտն անգութ
---  Ու քեզ հետ Դ ո ւր եա՜նն անգին
Ց,եր շուրջն երբ վարդե՜ր կային, 
խարուն էր ու կա պո յա ♦ ♦ •

Յուսաբեկ , տրտում էիր
Ու մաշող ցալգ անդարման » ♦ .
\,երշնչումգ էր բալասան'
Մ ո րմ ո քիգ ան պարագի ր ♦ ♦ ♦ î

*Լյըւագ ու կարկաչ դարձան
Հառաչանքդ' տս/ղերուգ մէջ 
Ու բառերդ' առէջ առէջ 
Լացին աստղ ու Ծ*խածա՜ն ♦ ♦ ♦ :

Ահեղ կեա՜նքն հայ քերթողին , 
Ջ/»// անքի , սուրերս՜ւ զոհ * » • 
Տառապանք , ։Լ1’լ.տ ՈԼ՜ "Տեգոհ )
//*ոռաւյում' ^nrjb^ *

Որքան դա՜շն երգեցիր գուն 
Յոյգերու, բոյրի , \թոյրի 
\,րբեբա՜նգն անասելի ,
Ոա յդա յ ին g ո՜’ լքը մպտ ո ւն . . ♦
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Որքան շոՀւտ ԸԳԳ՚^յՒլ1 Գո 
Տ առա պանքն ս/նանձնա կան * * ♦ ♦ 
Հիլղե րու ա ս սլրնջա կան 

()՝ըթարւաՀտ ղու ջերմ ութիւն ♦ . ♦

՛Նուն ե զար զով ու- ղու լա լ 
Ակնա ղբի ւրն որ շիթ առ շիթ 
Կը ձորէ յո յղեր վըճէ տ , 
Պատկերներ' շո ղ ու շառայլ» ♦

//'րմունջի , խօսքի՜ կախ սէրդ. ՝ 
՛Նուն ծափ ու ծնծղա՜ յ րրնծո ւն 
"Ն եր ղաշն ա կ յուզո՜ ւմ ՝ բեղուն 
«Ջ րտուք^ի տեսի՛լ զըլարթ***Հ

Մրի՚աղող երդերուդ, մէջ
՛Նուն լոյս ի հետքեր բա ւյ ի ր y 
՛Նուն խունկ ու միւռո՜ն լա g ի ր 
Սիրավառ կանթե՛ղ ա ն^ջ..

0՜ , ա րդէն յի un'ւն տա՛ր ի
Սահեր են մեռած օրէդ* * ♦
P-այրյ հոգիդ դարձեր է ե՛տ 
Ու մե՛զ հետ՝ մե՛զ հետ կ՚ապրի ♦

Մ- Ա-

*
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րկ^ր էր ճ ամբան որ օր մ ը ՝ կա մ ա g կամաց ՝ սկսաւ ոտքերուս 
տակ իր ներկայութիւնը հաստատել՝ հեւք ստանալ սրտիս մէջ՝ Հ_ըե- 
թ*լ ինծի հետ ՝ վազքովս լեցուիլ՝ իսօսիլ՝ թնդալ՝ աղմկել՝ տալյնւՈլ ու 
մսիլ, սՒըեԼ ու ծնՒւ վերջապէս ղինք ընդմիշտ իւրաքանչիւր ակնթար- 
Fn'L ու քալել՝ քալել... Երկար էր ճամբան որ աստիճանաբար կր 
ծնէր ինձմով իր դարաւոր գոյութեան ընթացրին . ♦ .

Այս պէս է ո ր կը սկսի ալեհ եր ւիոդոցս որուն առաջ ին թիւը մէկ ՝ 
առաջին ակնթարթն է շունչիս' որմէ ան ընդմէջ կը մ եկն իմ զայն 
ինըն իր վրայ բազմացնելով. . . Այդ բազմացած շունչով իբրեւ ու- 
զէ ի հասնի լ անոր վերջինին ՝ որ փողոցիս աւարտման' կը սպառի 
չեմ գիտեր ոՀւր ՝ ոՀր հեռաւորութեամբ ՝ մամանակին եւ միջոցին 
մէջ՝ * * Ո լ մա մ ան սւկ եւ միջոց փողոցովս ա րգելափա կո ւած սակայն' 
որ հազիւ ա չքերուս մինչեւ ծայրը կներկարի առանց կարողանալ ան- 
կից դուրս յորդելու... կը վ աղեմ հեւասսլառ ՝ տիրանալու հ "՛մ"՚ր ՝ 
հոն ՝ իջեւան ող վերջին թիլին, որ միշտ ա սա ջինէն ան բա՛մ ան' 1լ ան
տեսուի անոր մէջ զայն շարունակելով դէպի յաւերքք՜ութիւն...

Փողոցս չաՀտ հ եռունե ր ը տանող անսահման երկարութեամբ 
տարածութիւն մըն է ուր մա մ տնակը՝ անոր ամէն մէկ թիլերով կը 
ե՛լի ï կը ծաղկի ՝ կ'աճի՝ կը մ եծնա յ ՝ կը բազմանայ՝ կը վերածոլի 
ա յ լագան դո յներու եւ ձեւե ր ո ւ . . . Անոնց իւրաքանչիւրին մէ^ որ 
փողոցիս մէկ որեւէ մասը կը կազմէ' ան յաւիտենասլէս կը շարու- 
նա կուի իբրեւ առաջին շունթ թիւ մէկ... փողոցս նոյնն է ամէն 
տեղ եւ ինքն իրեն մէջ իրեն նմանող. . . :

Կը վազեմ այսպէս՝ մինչեւ անոր ծայրը՝ գտնելու համար՝ յան-
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կարծ՝ որ ևրկրսՏգոլնտը կ՚աւարտի... Անմիջապես սկսող աւարտման 
կը շարունակեմ ճամբաս , միշտ հեւասպառ ու կը գտնեմ որ եր- 

կլ՛ա գունտը կը սկսի զինը շարունակել՝ անընգմէջ կերպով՝ իւրա
քանչիւր քայլափոխիս .. . Անոր ալսէրտման ել միշտ սկսող ընթացքին 
միջել որ կը նոյնանան իրարու' փողոցս տա րածո ւթ ի ւն մ ըն է անվեր9
որ մինչեւ թս/րթիչներոլս ծայրը կերկարի . . . Ա" ի չտ փողոցիս ան
կիւնն եմ հասան՝ երկրսէդունտի աւարտման կէտին վրայ' ուր կը չա- 
րունակուի ան * * *

*

Փոքրիկ փողոցիս տարածութեամբ բնութիւնը՝ քա ռամ ո լ իշ
խան երեք հա ր իւր վաթսուն անիւներով սլաւյորլ ինքնաշարժ-ի մր 
մէջ*** ՛Ծովերն ու ցս/մաքները խելացնոր կերպով կր կռու ին հոն յ 
ի^՚^^՚՚լ հետ իւրացնելու համար ղայն * . . Լեռները՝ կռուկն այսա- 
հար փախած են վեր՝ կծկուած իրենց կռնակին տակ իսկ խորխո
րատները բոլոր լռութեան եւ մեկուսացման ապա լին ած' սպասող* *• 
լոքսն ու մութը իրարու հետ կը զուգուին աղջամուղջի անկողնին 
մէջ* • * Գիշերը ամէն մէկ պատուհան ՝ ամէն մէկ անկիւն կը վերս/- 
ծուի մէյ մէկ արեւելքի ՝ մրցակից միւսին' լո յ սի ել դո յն ի առատու
թեան • . . Ցերեկը' լուսինն է խաւարած իր բո լո ր ձեւերով* ♦ ♦

Փոքրիկ փողոցիս տարածութեան վր ա յ երկու միլիառ եօթն հարիւր 
միլիոն բնակչութիւն կը շարմի ՝ մ ի չտ պատրաստ' արձակելու համար 
դխ՚ք անոր սահմաններէն ուր բանտարկեալ է ի ծնէ ♦ ♦ ♦ Հոն է ասը— 
պանը ՛Նոյին՝ ամպերէն վեր՝ ջրհեղեղի մր լճին կ ա ռչած' որուն կա- 
թիէհե ր ր լեռնաշղթաներ կը կազմեն փողոցիս վզին շուրջ..■ Տ ա պան էն 
արձակուած աղաւնիներ թարթիչներուս վրայ կը թառին իբրեւ մալր 
եկեղեցիներու քիւերուն*** գերդաստանը ամբող^ութեամբ կը
J-ամանէ հոն՝ երկնամոյն լերան մը կատարէն' որուն իրանը չկս/յ . * * 
Միջո՛ցին եւ մ՜ամ տնակին ընդերքն ի վեր հեւք առած անաւարտ աչտս/- 
րս/կներ անհամար յա րկերութ որոնց ի ւր տքանչի ւրին պատուհաննե
րէն լեզու մը դուրս կ՛երկարի' ծածանող* * * ^քոյս անտառ՝ գեղեցկօ
րէն սա լա յատա կո լած ուր փիղն ու վադրը ք^՚ԼԷ քոէԼ' ինքնաշարմփ մէջ 
կ՚երթեւեկեն * * * ԷԼռիւծը կը ցայգերգէ*** Արծիւը կը սողայ օձի մր 
նման * * * էի ա g առն ե ր ո լ ճիւղէ րուն վրայ բոյն դրած միջատներ' մ ա- 
մութական հասակով * * * Ա* ա յթին առջեւ եւ անոր երկայնքն ի վա ր 
հոսող ջոլրի մը ընթացքը՝ քիչ մը անգին' ուր դետացի մը լոգանք 
կ՚առնէ արեւուն տակ*** ապիկը վերելակով կը բարձրանայ կաղնի-
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ներոլ եօթներորդ կատս/ր ը մթչեւ ուրկէ tu մոլի մը ծուէնէն առկաթ 
միջոցին կ'օրօրուի . . . Ա ւաղան մը , հոն ՝ փողոցին ճիշտ կեդրո
նը զարդարող՝ կիրա կնօրեայ իր պչրանքով աւելի մեծ' քան որեւէ 
ովկէան* • ♦ ք1 փառս մեռելոց ա րձան մը զա քն հ ովանս/ւոր ող ՝ ան շա րմ~ 
Մարդկութիւն' յալիտենապէս շա րմման մէջ*»* Ան ո ր ոտքերուն տակ

'արւոասուող կոկորդիլոսներ' որոնք աւազս/նը կը լեցնեն անվախճան 
ա ր g ո ւնքո վ » ♦ •

Սիրեցի կՒն մԸ՝ հ ոն ՝ որուն մսլիտը կը յորդէր մարմինն ի վար 
նայուածքներուն երանգներով զարդարուած*. Ան շարմում եւ ձեւ 
որոնց միջել մարմինը լոգանք կ՚առնէ : Մօտ եցա յ իրեն բայց ոչ ձեւ 
կար ոչ շարմում ՝ որոնք մպիտին հետ՝ նայուածքներու երանգներով՝ 
անե րեւո յթ մեկն ած էին՝. Ամէն տեղ՝ բա՛զմացած՝ վեր ած ո լած էր ան 
ամէն կնոջ՝ ս/մէնուն ♦ . . Փնտռեցի զինք անոնց մէջ եւ ամէնքը միա
սին չկր ց ին վերածո լի լ անոր եւ զա յն ինծ ի տալ ♦ ♦ ♦ :

փպտուն գեղեցկութիւն մը՝ երիտասարդ թեւերով՝ որ չի ծերա
նար երբեք՝ որ է ինչ որ է՝ հոնկէ կնանցն ի անվհատ ՝ անդադար ՝ ան- 
լԼեւ2. » \ան ընդմէջ ՝ անսպառ՝ համբուրելով ամէն ինչ ♦ ♦ • Մ ահը : Աստ
ուած' ծա՛ղկավաճառի մը մը ցուցափեղկին առջեւ՝ դալկահար՝ ար
դուզարդը կը կատարէ ծա ղի կն ե ր հոտոտելով • ♦ ♦ ^իործատունե ր' թո
ներով արիւն կը պատրաստեն Մարդկութիւն մը առատօրէն ա րտա- 
գրելու հս/մար իրենց «ֆիրմ^ով : իրենց ^ֆիրմ^ով առատօրէն մահեր 
կան . . . Հյոգեկառք մ ը' մա մ ան ակը կը ճեղքէ անհունով լեցուն եւ 
կ^անհետի անհունին մէջ՝ մամանակով բե ռնա ւո ր * . . Աբութնիք * » • 
հրախաղ կա՛յ երբեմն հոն։ Հիլլէներ կը ճարճատին զահանդական լու
սավառութեամբբ ՝ յանուն փողոgիս յալերմութեան' որ կը կքի հիլ- 
լէներուն ծանր ո լթեան տակ » » » Մ ոլորակներ զիրար կը բարեւեն ան
ծանօթին ձեռքերով եւ իրենց ողջոյնին իսկ մէջ ձերբս/կալուած՜' կա
լանաւոր կը դառնան հոն»»* Պարտութիւն եւ (Հաղթանակ' իրարու 
նման եւ իրարու հետ նոյնացող որոնց ծոցն ի վեր բանակներ կը լո
ղան » . . Զի բս/նակներ ՝ միշտ ա ր շալի մէջ իրենք իրենց դէմ' առանց 
յաղթանակի ՝ առանց պարտութեան » » » կապոյտ երկինք մը՝ տախ
տակամածուած՝ աստեղադս/մ ՝ գետն ին տեղ որուն ւԼրայ էն կը քա
լեն մարդիկ՝ իրենց գլխուն վր ա յ ՝ երկիրը' իբրեւ երկինք ունենա
լով» » » Լռութիւններ իրարու հետ կը համբուրուին եւ համբոյրին 
ձայնը կր պտտի ամէն կողմ' լռութիւնը ինքն իր մէջ ամփոփուած * * » 
Անյիշս/տակ մամանակներ զի ր են ք կը վերածնին ՝ հոն՝ մարմին ել 
հոդի առնելով մ ամանա կին մէջ։ Կ ր յաճաԼսեն անոր ամէն մէկ ան-
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կիւնը որ անտեսուած է ամէն ակնարկէ . . . կ'> երթեւեկեն իւրաքանչիւր 
փոշիի ՀքսՏյ' տիեզերք մը համադրող» . . Ս'արմ իններ ' կը կորunլին 
անյիշատակ իրենց անցեալին թկ մէջ՝ չփոթուելով անոր հետ' 
առանց որ ներկան գիտակցէր»»» Փողոցս ընղուն ար',ան մ'է մամանակի 
եւ միջոցի ուր անսպս/ռ խանդաղատանքով մը անոնք' իրարու հետ 
թ ո ղչա գո ւր ո լին » » ♦ Հոն ՝ բա g ա կան ե ր կը պատին ՝ խօսող եւ մ՜պտուն 
եւ ներկաները միշտ բացակայ' իրենց ն եր կա յ ո ւթենէն « ♦ ♦ Սպասման 
վտյր' ուր սպասուածը կը պակսի երբ սպս/սողը ներկայ է եւ սպաս- 
ուածը կը յորդի երբ սպասողն է անյայտ » » » Ղյերկայ եւ բացակայ 
ընդմիշտ կռուի մէջ՝ իրարու մեղսակից՝ երարու յաղթանակ կը հիւ~ 
սեն' անոնց իւրաքանչիւրը զինք զոհելով միւսին»»» Միջ՛օրէ է ընդ
միշտ հոն' որուն առաւօտ ը յապաղած է ծագելու եւ երեկոն' մոռ
ցուած ըլլալէ * * * Անսր նուի րագործուս/ծ անունը .արձանագրուած է 
ամէն տեղ՝ ամէն կողմ ՝ ամէն անկիւնաղար ձլ,՝ որ կը բա g ո ւի իւրա- 
քա ՀչԽ քայլափոխիս եւ ամէն տեղ՝ ա՛մէն կողմ ՝ ամէն անկիւնս!— 
դա րձ իր անունով զա յն ո գե կո չո ղ » » » Փողո ցս ♦ » » :

Փողոցս երկրագունտ մ րն է կլոր ՝ ուղղանկիւն թէ անձեւ' որուն 
առանցքն է կոտրած*. Անոր հողմավար եւ անյայտ բեւեռներէն սառ— 
նամանիքը հալած վիճակով աչքերէս վար կը հոսի » » » ։

***

՞Լյեղ փողոցիս մթնոլորտին մէջ՝ որ թարթիչներուս մինչեւ ^'սյյրը 
հազիւ թէ կներկարի՝ Լարաւոր Պատմութիւն մը՝ հերարձակ՝ կը 
վարդէ անսահման տա բածութիւններո լ վրայ էն : Պ^տրերը զիըաը կը 
հրեն հոն' իրարու տ'եղ գրաւե լոթ գրաւելու հս/մար անոր *Լ,երկան 
որ գրաւուած թէեւ ամ էն քէն' կը խուսափի սակայն միշտ անոնցմէ ՝ 
իր փախուստ ին մէջ ապաւինելով անդս/ղար իրեն դեռ բ//ա/իք ‘է[՚՜ 
լճակներուն » * » ք^անակետղ մ րն է ան։ ճտկատամարտ կա յ այնտեղ 
մամանս/կի մաս ե բուն միջեւ՝ ամէն ակնթար թոթ ուր հերոսներ վի
րաւոր կ՚իյնան՝ կը խրին՝ կը թաղուին աներեւոյթ ՝ խաւարին մէջ՝ 
ամէն անդամ որ թարթեմ յանուն Լոյս ին որ թա ր թի չնե բուս բաց
ուածքէն կ^երկս/րի՝ փողոցին հեռաւորութեամբ ՝ միշտ հերոսներու 
տողանցքով» » » Ջ. ի փողոցս գերեզման մ րն է ուր ամէն ինչ իր մահ- 
ուտն հետ' Սարութեան մէջ կը լողայ։ Ամէն ին թ զինք կը ծնի իր 
մ ահով » » » ։
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Տա րութխւն եւ Մ ահ խրարու խբրեւ թշնամխւ թէ բա ր L'l ամ ըն- 
1լե ր y դրս/ցխ ՝ ղ^ւրալւ ծնող՝ խրարու հետ շւխ ո թ եւ նոյնացած մխասխն 
եւ խ մխ ՝ հոն ՝ համատարած կը շարունակեն կը շարունակ-

ուխն խրարմով՝ Ը_Ա.աԼուԼ Հ. ՈՍ ^՚ *՝ Անոնբ ) Գէ'['ա[է Աէ՝ա^որԼ վխճակ- 
ներ1 որոնց խւրաբանչխւրը պա՛ շար ած է փողոցս ամէն ուղղութեամբ^ 
ամէն մէկ պահոլ՝ 'անընւբէէջ^ մխւսխն հետ մխեւնոյն մամ ան ակ խրեն 
հասա րա կա g բանա կով ♦ ♦ ♦ :

Մահու եւ (յարութեան մէչե, եււ' պաշար ո ւած վխճակ որ ևռ 
յորգխմ փողոցէս խբրեւ Լարաւոր Պատմութխւն՝. tyը վազեմ ընդմխշտ 
մխնչեւ ա՛նոր ծայրը^ անընդհատ եւ անվերջ գտնելու համար ամէն 
անգամ հ որ հոն՝ երկրանգունտ ը կ^աւարտխ։ Ամէն անգամ մ խ շտ բան
տարկեալ փողոց խս մէչ՝ կը շարունակեմ ղա յն գտնելու համս/ր որ 
ան գխ ս կը ս կս խ խր աւարտմամբ փախուստս խ վեր։ Հոն եմ եւ խնձ- 
մ է փախս չող ու փախսուստխս մէջ խնձմով ձե ր բա զա՛լո ո ւած Ղ*ա րաւո ր 
Պատմութխւն' որ բանտարկեալ կը մնամ մ խ շտ մ խնչել ա չբեր ուս 
ծայրը երկարող փ ո ղո g խ ս անկխւնը առանց ձեր բա՛զա տ ման • • ♦ Զխ 
փողոցս կ^աւարախ հոն' ուր սկսած էր ընդ ան։ ը սկսխ հոն'
ուր աւա րտ ած է րնդմխ շտ . . .

Անոր սկսող եւ աւարտող անկխւնները կը կորսուխն խրարու 
մէջ... Փողոցս սկխղբն է եւ վնրջբ խրեն' որ չ֊աւարտխր խր անսկխզբ 
վ ս/խսճանով. . . Հոն եմ } փողոցխս մէջ^ ամէն մէկ բայլափոխսխս երկու 
մխլխառ եօթը հարխւր մ խ լխ ոն բնակչութեամբ որգեգխր։ ենգանաբա -
նա կան սլա րւ րւէզ մ ը հ ոն , ամառ եւ ձմեռ՝ ^քչչ^է1 ոլ Յ^րեկ՝ ա րճա կ-յձ
ուած , ■ebt մը ամէն կողմ ա՛մէն ուղղութեամբ։ խեռներ եւ ծո վեր 
խսռովբխ մէջ կը յա րա տեւեն : Տապաններ Լան հոն որոնցմէ աղաւնխ- 
ներ կ^արձակուխն առ յաւէտ : Ան աւա րտ ա շտս/րա կնե րո լ կատարներ' 
մխշտ կը խորխն երկնբխն մէջ* Անոնց խ ւրաբան չխ ւր խն յարկերուն խ*-— 
րաքանչխւր պա տ ո ւհ անն ե րէն երկարած լեղո ւնե ր' ս/ս տղեր ր կը լզեն յ 
Արձաններ կան' աղաղակներ արձակող եւ աղւաղակներ որոնք 1լ ար
ձան ան ս/ն խրեն g խսկ ա րձա ղնգխն մէջ երբ ա րձագանգն է մարած : Մի- 
ջ՚օրէ է ընդմխշտ հոն . . • ։

Գ- ճ-
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ՆՈՐ ՈՈՐԴՍՈՒԹԵԱՆ

'Ոադաքն ահա: հարերն յաւերմ֊ բեռնաւոր ՝
C^PrJPPrtUJUՈ'Լ <^այԼ^ՐՈԼ- տեղատարափ ձայներով՝
Ողողումներ բաղմոլթեանg . .. որ յոյզերով բիւրաւոր՝

ա//7<ք նետուին ՝ սահմա՛ններուն անգորով. ♦ . •

փայլերուն հետ երբեմըն՝ ծիծաղներու առընթեր ՝
*եոր խորհուրդներ կը ծընին՝ անարտայայտ դէմքերէն՝
Գիտակցութեան համաղարկ բիւր ցանցերով տարածուն ՝
Կըղդան գա՛լիքն անծանօթ օրերուն մեր հըրեղէն։

նո ր նո ր -.արցեր... կը մեծնսՀն... մ աքերուն մկջ շո լարուն՝ 
կասկածանքի հծծանքն ե՜ ր .. . վստահութեան ծարաւով՝
Կը տարածս լին գոյութեան աճումին դէմ կենսական...
Ուր անծանօթ յոյս մը միշտ՝ կո լ տայ մեզ ոյմ ու կորով։

❖

Կորիզային ում-եր ու • . . հրթիոներոլ դարն է այս . . . յ
Գերմ տրդ կային մտքերոլ յըզացումներն հ տ ր ւՈրշու ա . , »
Երկրասասան թուփերու խոյանքներով եր կնըլած ՝
Կ արձակեն նոր պատգամներ ՝ սպառնական ... տիրակալ ♦ . ♦ :

***
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()Հ 5 ե ր կր ա քան դ բոցերու խըտ ա g ո ւմն և րն այս թաքուն , 
Ոանձազսպէ , ախտամէտ կիրքերուն դէմ անյս/գուրդ* ♦ • :
Ո*- ականջ դի ր' կենդանի դիտա կց ութեան ^ըրաշ^ի^ *
Որոնց թափերն մաքրադործ, խաղաղութեան յոգնատանջ, 
ճ\ամբա ներէն յամրաքայլ, կ՚ուղեւորուին մարդկութեան 
Տ արւապա կոծ Արտերու աւիշներէն ե ր կն ըւո/ծ ,
Գէպ ապա դան ♦ ♦ ♦ բարեբեր եղբոր յ ր ո ւթեան աննախանձ . ♦ ♦ :

Արդ' ո լմեր ուղ նորաստեղծ , անվիճելի կա-էքն հըզօր ,
թս/շխէ անոնց * * * պարտադրէ • ♦ • պայքարներուն . ♦ ♦ ջանքերուն * * 
Աոօրեայէն մինչեւ վե՜ր նոր աշխարհներ որոնող****.

Ու արշաւներդ խօլական , թաւալումնե րդ հըրեղէն
թուք դաոնան պար տօնական* * * համատս/րած բերկրութիւն
\,որ կեանքերու բարձրացող, վերածբնող մարդկութեան * * * :

Մ* Ք
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Ը տեսնէի նորէն , ո լ։ ան դո րր ո լթի ւնը եդեռնակա- 
նօրէն կ՚ասպատակէր հոս ու հոն, եւ չարինք, քուրմերը 
արիւնի պաշտամունքը վերսկսած էին մեծահանդէս , 
մարդկային զոհերու ո ղԼա կի զո ւմ ո վ-, կը տեսնէի անպա
տում տրտմութիւնը որ նորէն կ'իինէր հեռաւոր սահ
մաններուն վրայ խիռանիային , եւ գիսախռիւ կիներ 
սարսափէն խելացնոր , թեւատարած կը կոդկողա /ին , 
կամ լռին կ՚արտասուէին վայրահակ, կամ կը վազէին 
մարդասպան դմ բա խ տ ո ւթ են էն հալածական , ու մա
նուկներ, որ դէշ երազներէ ընդոստ կարթննային ճլա
լէն ■. Եւ նորէն կը լսէք։ ադե ըստ զին կոչերը հեռաւոր Jn— 

Ղ.ովՕէՒ Բ հեռաւոր սահմաններէն հասցէիս ուղ
ղուած : կը տեսնէի որ իրենց պատուհաններէն դուրս 
կ երկարէին իրենց գլուխներ ր նորէն' բոլոր հրամանա
տարները դահիճներուն , իրենց յաւիտենական դիւային 
ծիծաղը ծամածռելէն : կը տեսնէի մեծ դահճապետը' 
ամպհովանի ին ներքել' դաղանօրէն գոհունակ-.
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(Տօն ծանօթ թէ անծանօթ թոլռր ան-ասոսններին)

Ա-

Ամէն անգամ երբ իմ քայլերն ինձ ա ռա £ն ո ր գո ւմ են գէսչի մեր 
պարտէզի վերնամասը՝ մի մ ե զմ տ [սրութիւն համակում է անձս։

Ս եր պարտէզի այս մասում կա յ մի մոռացուած անկիւն ՝ ուր 
ամէն տեսակի ու մեծո լի}ե,ան ծարւ ու ճիւղեր ա^ւ ի * ի։ ան ,,։ կս՚ն վ՜իճակի 
մէջ 1՚րար Ղ՜ԼՒէ ևե հաւաքուած եւ իրարու մազ են փետրտում ՝ բտ
ման ելու համար իրենց մ իջել հ ո ղի մի փոքրիկ թումբը՝ որ իրենց 
ոտքերի տսյկն է։ Այստեղ՝ այս թումբի տակ հանգչում են տարինե- 
րէ b ՚Լեր մեր տունը ոտք գրած ՝ այնտեղ մեծացած՝ այնտեղ ապրած 
ու ii եռած բազմաթիւ մեր տան կենդանիները։

Ամբողջը մի աո. մի անկարելի է յիշել*. Հա չիլ չկայ տեսակ-տե- 
սակ հալ ու աքաղաղների ՝ տ ե ս ա կ—տ ե ս ա կ չո ւն ու կատուների ՝ 
որոնք բոլորն էլ մուտք են գործել աչխարհ հաւատաւոր ու խանդա- 
վար,՝ ո րպէս մի մի հր ացայտ արեգակներ ՝ եւ սակայն բոլորն էլ ճա- 
կատագրի դաման համբոյրների ներքել ստիպուած են եղել կռնակ 
դարձնել կեանքի մեծ խնջոյքին եւ իրենց •ճոխ գոյութիւնները փո խել 
ս/հա ՝ այս ան ո ր ո չ Հ ո ղի ել ՝այս մեծ պապանձումի հետ ՝ անմահու
թեան ամէն յոյս կորցնելով։

Այստե՜ղ՝ այստեղ են նրանք՝ որոնց սրտով ինքս էլ լացի ՝ որոնց 
[սինգով ուրա[սացայ ՝ որոնց մահով ինքս էլ մեռայ ամէն անգամ ՛"— 
լեէի քէկամ աւելի չս/տ :

Այստեղ են հանգչում Փոմփոնը՝ Տ ա կլան ՝ թուլիկը՝ իիուխսին^
Փիսիկն ու Ղ*րիղօն --- ամէնքն էլ մէկը մէկէն հետաքրքրական ու ս ի-
րևլի կատուներ ՝ էլ չեմ խօսում փողոցներից հ ի ւր ըն կա լո լած եւ մի 
քանի օրերի կեանք ու ներ ող ինչ—ին չ անտէր ու տառս/պած շնիկների 
ոլ կատուների մասին՝ որոնցից մի մի մռմռոց՝ մի մի մսլիտ ՝ մի մի

6
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մլաւիւն կամ մի խ ո ր նայուածք միշտ կարող Լն վերարթնա՛ցնել յիշա- 
տակները այս անհետացող դմբախտ անհատա կանո ւթիւննե ր ի ։ Ամ- 
հա տա կանո ւթի ւննե ր ասացի եւ իսկապէս' ամէնքն էլ մարդկանց ն ը- 
մաև ու մարդկանց չա էի իրենց ղատ—ղա՚տ աշխարհներն ունին* մարդ— 
կսյնց նման' իրենց ինքնա յատուկ րն ա ւոր ո ւթի ւնն ե րը , Լլ նոլնիսկ 
երբեմն քա դա քա կրթական որակումների ենթս/կայ են ի ր են g այս կամ 
այն ուշադրալ շնորհներով։

Եւ ո բոլիս ի շներ կան այստեղ* այս հոդերի մէջ է [J ի ր կան y ե ր- 
կա յն ) սել ստեւներ ի մէջ մխրճուած անդլիս/կան անպոչ մ ան րա նկ ա ր 

ի կր ո ր յայտնի է մեր տան կենդանիների պատմութեան մէջ լ։լ,
ողբերգական ահաւոր վախճանով՝. Լյա զոհ ւլնաց կա՛տաղութեանդ ահ 
ու սարսափի դառն յիշատակներ թողնելով իլ, ետեւից մեր ամէնքի 
յիշողութեան ■քէչ :

ւԼյստեղ են Զոմիկը, Լէ տանդ Աաէսկոտը ամէնքն էլ տարրեր
ուս, բրեր ցեղերի եւ տարբեր մեծութեան շներ՝. Ոմանք մեռած են 
իրենց բնական մահովդ ուրիշները թունաւորուած եւ կամ դ ինչպէս 
ասացի դ կա՛տաղած։ Միայն թէ տարօրինակ է որ այս ամէն 
տեսակի լ ահերի մէջ ես ինձ միշտ յանցաւոր եմ զղացել : Այս էլ մՒ 
անխուսափելի վիճակ էդ կարծես դ մարդուս մէջդ ո րպէս զի նա ի ր Լն 
մերձաւոր ս/մ էն կարւլի մահերի նկատմամբ իր սլա տ ա ս իւ ան ա տ ո ւո լ — 

թեան գիտակցութիւնը ապրեցնէ իր մէջ՝.

՛Կան նոյնպէս հողին խառնուած բազմաթիւ կոբէյներ , որոնք ի- 
ր են g մկնանման անսովոր տեսքով միշտ նորանոր շուա րմունքի էին 
մատնում մեր հ tu ւե ր ին դ որոնք ձս/յն ձայնի տուած' բարձր կչկչում 
էին նրանց իւրաքանչիւր տեսքից եւ նրանց ամէն շարմո ւմն ե րի g , Aî/շ 

որ անում էին հալերն ամէն անդամ որ դէմ առ դէմ էին դալիս օտա
րոտի եւ հա՛լերի կողմից երբեք գոյութիւնը չկաս կ ածուած ա րա րած- 
ներ ի հետ :

Այստեղ կայ նոյնիսկ մի նապաստակդ որ սիրում էր տարօրինակ 
ու անսսլասե լի կա տա էլն եր ա նել : Երկ ար մա ման ակ վախկոտ ու Ընկ- 
ճուս/ծ ձեւանա լո ւց յետոյ' յանկարծ խ Օ ս ա կ g ո ւթի ւնն երի ամենատաք 
մի պահին' մէկէն կը ցատկէր ու' թրսՀփդ կը նստէր այս կամ այն 
հիւրի գիրկը , ումգին շփոթութեան մատնելով ենթական ։

նոյնիսկ երեք ադռաւների աճիւնները կան այստեղդ ս ա կա՛ լն 
սրանց պատմութիւնը երկար է ել կր վերապահենք ուրիշ անդամ- 
ուան :
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Սուկ-՚Հրր... մուկերը լինին մեծ թէ փոքր տեսակի, գերեզման 
չունին այս վայրում- նրանք ղա ա ա պար ա ո լած էն եղել իրենց մեռե- 
լական ընթացքը բացօթեայ բոլորել , զրադաշտականների նախասիրած 
եղանակով, կեր դաոնալով երկնից թռչուններին ■.

Այո' » "'մէն անդամ այս տեղին մօտենալիս եւ կամ ամէն անդամ 
Րք1՚շ[' այն անզգոյշ հա քոլածներիդ՝ հոդի միջից այս ոլ այն
մանրանկար ծնոտի այս ու այն ողորկ „լ աչքերի փոսիկներով ճերմակ 
գանկոսկրի հանդիպելիս , Համլէտեան գառն ու սրտակեղէք իսորհըր- 
դածոլթիլնների դուռ է րացւում ինձ համար : Անբացատրելի տրտ
մութեան է մատնւում հոդիս , որպէս եթէ ես մի չտա նուիրական 
յանձնառութիւն ունէի ու չեմ կատարած : Զըգիաեմ' կարծես ինձնից 
մի քիչ ուշադրութիւն եւ մի քիչ մամանակ են աղերսում' իրենց վէ
պը վերապրեցնելու եւ իրենց վերացական ներ կա յութի լննե ր ը աղա
տելու անողոք մոռացութեան ստուարացող կապանքներից :

Գիտեմ, գիտեմ թէ ինչու նրանք այսպէս կա խլում են իմ ուշա
դրութեան փէշերից ել զբաղեցնում են կեանքս իրենցով : թարգն ու
նի այն բանը , որից զուրկ էն մամանակի կառքին լծուած միւս բոլոր 

արարածները : Մարգը թԱւնականոՆթփւԹ ունի : Մարդուց , միայն մար
՛է"՛՜3 սլէտք է սպասել սրբագրութիւնը այն մեծ ապօրինութեան , որ
պիսին մահն է , այն մեծ անհասկացողութեան , որ անելի մտանած է 
միայն , որ վաղ թէ „լշ պէք է ղալ տէր կանգնելու կեանքին, ոչինչ, 
բովանգակ գոյութիւնը' մի ծա յրէն միւսը.. թարգն է, մարդն է 
ոչինչ չը մոռանալով նրա մէջ, Կենդանութեան պատմութիւնը իր 
Մեծ Գիրքն ունի, որ միայն մարդը կարոդ է կարդալ, — դիտեմ, 
դիտեմ ինչու այսպէս J-խո բլում են իմ հոդում.. .

*

Ikjn յ այո , իմ սիրուն Լէ տա, իմ երկայնաստեւ ռուսական ձիւ
նափայլ չնիկ : թ ի շա աչքիս առաջ ես քո ձիթապտուղի պէս սեւորակ 
փոքրիկ դունչով, ք„ կրակոտ, խօսուն աչքերով, քո ցից-ցից ոլչա- 
գիր ականջներով եւ քո շքեղ , փարթամ պոչով : Գառն է ինձ մի առ 
մ1՚ յէժլ Ք" փառվռուն կեանքը ել քո վերջին օրերի անյատակ թ ուիւ ի- 

ս/շ[սա րհ ի գոյութեան ի րտւունքգ կո րցրաե՜ լինելու սեւ իրո
ղութեան ի տես :
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'fi եղ հետ մենք կա ր ո դա g ան ք առանց մարդկային յեղուի խօսել ու 
հասկանալ շատ ու շատ բաներ եւ յաճախ /.րքսՀն կարեւոր : ^իու Էէ) 
ինչպէս որ քեղ պէս բոլոր շնչաւորները՝ աշխարհ մտ՛ար յաւիտենա
կան անմա՛հութեան անուեից եւ նոյնքան ջերմեռանդօրէն տենչացիր 
յալերմացնել ա յն սրբաղան հուրը՝ որ կեանք անունով ամէնքս կրում 
ենք մեր կուրծքէ րի տակ։ Է, ւ ամէնքս էչ^ ին Լպէ ս որ ԳՈ ւ ' ապրում 
ենք ու ս սլա ս ո ւմ ՝ մ եոնում ենք ու դա րձեա լ ս սլա ս ո ւմ   U.U|UlUIlZUlf • • •

էյ լ ինչպէս որ մարդիկ ի ր ա ր ի g առնում եւ իըաք են փոխանցում 
մէկը մի ւս ի ղի մ ս/դծե րն ո ւ ղէ-քքէ արտայայտութիւնները ՝ որ ոնց ի"-~~ 
րա քան չի լրի ետ եւ մի մի հոդ եկ ան իմաստ ու միտում է բողբոջում ՝ 
այնսլէս էլ քեղ հետ մենք շատ ու շատ անդամ ինչ—խնչ հ՝ա յեա ցքևե ր ու 
ինչ-ինչ դէմքի ն շանն եր փոխանակեցինք՝ սովորելով կարդալ մէկս 
միւսի սրտի թա՛ղուն խորհուրդները եւ մեր են թ ա դի տ ա կց ա կան ան
ընթեռնելի յ ե ր ո դ լիֆն ե ր ը : էյ ւ ես դիտեմ որ դու էլ մարդացար ՝ առա- 
ւել կամ նուաղ՝ եւ նոյնքան ինձ օգնեցիր մտերմանալու նիւթի ել 
անասնութեան խաւարչտին անդունդին ՝ ուր մխր ճուա՛ծ են մարդկա
յին էութեան ինձ նոյնքան անճանաչ արմատները։

Եւ քերթւիg սուէորեցի այն ճշմարտութիւնը թէ' ոչ թէ պէտք է 
Լքել ու բանս/դրել նիւթը եւ բնազդը՝ փախցնելով մեր հոդին նրան- 
ց ից ՝ այլ ընդհակառակն պէտք է սրբացնել անասունը եւ լուսաւո- 
բել նիւթը հոգու էլա բ ե լի ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ ու շնորհներով ՝ դա ր ձնե լո վ ե՛ ւ 
՛այս ՝ ե՛ւ այն դեր իմաստ։

է Լ Հ^մ մոռարյել իմ ճերմակ փիսիկ, իմ տս/րօրինակ Տա կլա ։ 
փու սիրուն չես , դու բրդոտ չես • քեզնից շատ աւելի չնո րհա լի է 
փոմփոնը, քո մայրը, իր երկնադոյն ա չքեր ուի-. ՛Շատ աւելի փառայեզ 
է արու կատու փուլիկը, իր արջային խոշոր մս/րմնով, իր փարթամ 
ճերմակ բուրդով, այէ ^ւ /'/' կապ՝րյտ եւ կանաչ երկու տար
բեր աչքերով-, 'fin պոչը կարճ է ու այնքան նիհար, որ կարծես թէ 
վրան բնաւ մաղ չէ բուստե։ Դրա համար քեզ չատեր ը չեն սիրում եւ 
երեւի դրա համար էլ դու այսպէս մռայլ ես ել խորշում ես արարած
ներից եւ մարդկանցից , ինչպէս որ ոչ մի կատու։ Սակայն թերեւս 
այս է պատճառը, որ ես քեղ այդչափ մօտ էի զգում ինձ եւ նոյնքան 
թերեւս այս է պատճառը , որ դու ամբողջ արարածների մէջ միայն 
ինձ կարող էիր հանդուրմ ել եւ զգացմունքի փշրանքներ գտնել քո 
յ՜լատ սրտից ինձ հս/մար։

Կատարեալ Դիոդինէս է Տակլան։ Մանաւանդ ամառները, երբ
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նա քաշլում է պարտէզի մի խուլ անկիւնը եւ բարեկամական բոլոր 
կապերը խզում է մարդկանց եւ նոյնքան բոլոր արարծների հետ : 
Եթէ պարագաների բերումով երես երեսի եկած են ՏոՏկլայի հետ եւ 
սիրալիր ու գգուիչ ար տ այայ տ ո ւթի լնն ե ր են ուղղուած իր հասցէին , 
նա մէկ-երկոլ կը սպասի , երրորդին ի նշան Գիոգինէսեան դմկամա- 
կո լթեան' հատ ու կտոր բոգոքի մռլտոցներով ձեզ զգա ստութեան կը 
հրաւիրէ, որոշապէս հասկացնելով, թէ ձեր անհարկի բարեկա
մական բոլոր սիրալիր զեղումները ձեզ վերասլահէք, նման Ալեքսանդր 
Ա ակեգոնացոլն , հակառակ գէպքում անտակտ ու անհանգս տ ա g ո լցի չ 
մարդկային ցեղի հանդէպ փըռթկոցներ ու ֆշշոցներ կարդալով բե
խերի տակից' դնում է իր ներքին հաւասարակշռութիւնը վերագտնե
լու իր Գիոգինէսեան առանձնարանում , որ պարտէզի պատի տակ 

լքուած մի հին, տակը ծակ դոյլ է՛.

Պէտք է ասել որ չարութիւն կամ բարկութիւն չկայ իր վրդով
մունքի մէջ-. Զար լինելու համար էյ որոշ ճիդ ու կե անքո տ ո ւթ ի ւն 
պէտք է, իսկ այդ նա չունիՆրա ասել ուզածը այլ բան չէ , քան 
մեր «անհամ մարդիկ» բացագանչութեան մի նոյնաբանութիւնը եւ 
ուրիշ ոչինչ-. Գարնանն է միայն որ այս անհաշտ հոդին սկսում է 
հաճութեան տ ր ամ ա դր ո ւթ ի ւնն ե ր ով բարեխառնուեր Զաւակներ էլ 
ունենում է այս շրջանին, սակայն այդ գէպքում իսկ իր բարքի բա
րեփոխութիւնը երկար չի տեւում: Եր մայրութիւնն էլ տարօրինակ 
է -.Զաւակների աչքերը բացուած չբացուած , այլեւս իրեն համար շատ 
աւելորդ է դանում մայրական պարտականութեան տաղտուկը-. Եւ 
տուեալ պայմաններում միայն բռնի կարելի է բերել նստեցնել ձագե
րի մօտ' դուռը վրան գոզելով: իսկապէս' ի՞նչ պիտի լինէր թշուառ 
ձագերի վիճակը , եթէ չը լինէր մեծ-մայր Ձիշիկը • • =

Ջ իլիկը աշխարհիս ամենահեզ, ամենաբարի կատուն է, եւ եթէ 
կատուների մ ԷԼ երբեւէ հրեշտակներ լինէին , ճիշտ եւ ճիշտ կատուի 
հրեշտակ է նա : Ձիշիկը որ կատուն երբ ձագ ունենայ' կամաւոր դայ
եակի պէս կ'եր թայ իր մայրական ծառայութիւնն առաջարկելու: Ե, 
զարմանայի է' նման պարագաներում, երբ ամէն մայր կենդանի ս կրո
սում է կասկածոտ ու յարձակողական դիրք որդեդրել ամէն ուրիշ 
կենդանու նկատմամբ, թէ կուզ եւ նախապէս իր բարեկամները եղած 
լինէին, Ձի շիկին հանդուրմում են սի րա յօմա րօրէն եւ մէկ-եբկու ի է- 
ինչ' կատուներին հասկանալի նա յ ո ւածքնե ր ի g ու շա րմո ւձե ւե րի g
յետոյ' գործը շուտով ամ ենաս րտառուչ բարեկամութեամբ է վեր ա- 
լորում: Եւ Ձիչիկն արդէն մայր կատուի կողքին տեղաւսրուելով

Fonds A.R.A.M



86 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

երկուսը միասին ամենախանգակաթ մամրոցներով ձայն ձայնի աը- 
1-աՀէ համերգ են կազմում , որի զղաg ա կան ջերմութիւնը ոչ մի երա- 
մչտոլթիլն ի վիճակի կ արտաբերել : Զ ի չի կն անմ [վէսսլէս անցնում կ 
ll'lJ’L"'֊ անսպառ արարողութեան , լիզելով ու լիզելով նորած՛իններին , 
11ս'.ք1յ եւ նոյհքան մկջ ընդ մէջ նաեւ ինքնին մայր կատուին՛, —— իք կ՜ր , 
հասութի լն , գգուա՜նք աղբիւր ի պկս խոխոջում են այն կողովի մէջ, 
ուր սիրագորով մայրական փորերի տակ սիրասուն ձագուկները բըր- 
ղոտ տզրուկների պէս՝ ինչ որ խալար աչխարհոլմ , ի ր են g գեռ փակ 
աչքերով, բայ զ իրենը անս խա լորէն տեսնող ու ճանաչող դնչիկների 
ծայրերով : Աւելի տարօրինակը կայ : Պատահել է որ Զ ի չի կը , որ մինչ 
U,J'I կաթ թ ունեցել, հետզհետկ ձագերի ծծելու վրայ, սկսել կ 
կաթն ա տ ո ւ_ դաոնա է յ

Աեփ սեւ կատու կ Սեւուկը-. Աել կատուներ, այո, որքան ոլյլկք 
կան, բայը այսպկս չկ լ, Ա ելուկը : Ամկնքը մի հաշլով եկել մտել են այս 
աշխարհը : Ա ելուկն էլ իր ինչ-ինչ հաշիւներն է անում , Ամէն անգամ 
նրա հետ մեր հայեացքները հանդիպելիս , ճի շտ նոյն ապրումն են ու- 
նենում , ինչ որ Կէօթկի փաոլստը չան դիմաց , շունը, որ իր մէջ Ակ- 
ֆիսաոֆկլն էր թագցնում , — Սեւուկը կատուի կերպարանքով սա
տանայ կ- (Կեդրոնական վարմարանի կատուն կ, որ ամ առուաք ար
ձակուրդները անցնելու համար մեզ մօտ կ բերուած, այնտեղ այղ մի- 
ջ՚՚ղին կերակրող չըլինելոլ պատճառով) :

Ս-իւրիմացոլթիլն պաաահեցալ Սեւուկի ել մեր մի հատիկի մի
ջել, որ գեռ տնցեա, տարուանից հիւանդ էր՝ ոտքը չէր բռնում-. 
Մասնաւոր կեր ուտեցնելու պատճառով բաւական մտերմութիւն հաս

տատուած կր իմ եւ նրա միջել Կեր (սփէթ- ) աո ուածը պարզ եգիպտա
ցորեն կր' ոսկորների կազդուրիչ վիտամին պարունակող-. թե ոքի g 
ուտելու վարմոլթիլնը ինքնին համազօր կր մեր միիել «գուզով խօսե
լս ւն -. Նա մեր միւս հալերից իր առանձնաշնորհեալ վիճակը ցոյց տա
լու համար , ընդհանուր կեր ցրելիս , չէր մասնակցում նրանց կատա
ղի կողոպուտին-. Կողոպուտ եմ ասում, որովհետեւ այս խմբի մէջ 
սեփական կոկորդն անցնելիք ամէն բան կարծես ուրիշներից կողոպ
տուած էր-, Աի խոսքով երկու շահ ապահովածի պէս կր դառնում'
թի՛ ուտելու զոհացու,րն ինքնին եւ թէ՛ մանաւանդ, ուրիշի բերնից 
յափշտակած պատառի ռազմական խնջՈյքր.....
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Այ/ք, թ իլր իմ ա ցո ւթի ւն պատահեցաւ Սեւուկի եւ այս հաւիկի 
միջել, որի հետեւանքը եղաւ վերջին է' “ մահԸ' Սեւուկը հաւնոցի վը- 
րայ ցատկելու!՝ ըստ սովորութեան պիտի լրտեսէր մեր դրացու կա
տուի ընթացքը եւ ի հարկին այդտեղից ուղղակի վրան , երկու կա
տա՛ղի ջուլհակների "լէ ս պիտի իրար րզկտ է ին ։ Այղ այն միջոցին էր, 
երր հաւնոցի յետստդուռը ղէպի վեր բացուած էր օղը մաքրելու 
համար' իսկ հաւիկը ներսը բունկալի վրայ նստած է եղել հաւկիթ 
ածելու ■. Մէկէն սեւ կենդանիի յանկարծական երեւումը եւ հաւկիթի 
խուճապը դուրս նետոլելու , ճիչդ դուռը վար ընկնելու գործողու
թեան է զուդաղիպւում եւ ահա' հալի գլուխը դուրս , մարմինը 
՛ներս' նա իր կեանքի էջերը փակեց , վիչա պատճառէ լով բոլորիս : Իսկ 
Սեւուկը մեր իրարանցումի վրայ ել հալի դիակին ի տես' կանաչա- 
լուն բիբերը լայն լայն բացած' մէկ մեզ էր նայում , մէկ դիակին , 
որ հիմա մեր ձեռքերի մէջ է։ Այդ նայուածքն իր մէջ մարդկային 
շատ բան ունէր,   «Աստուա՜ծ վկայ, Աստուա՜ծ վկայ . ե՞ս, դիտ-

մ ա՞ մ բ , մեղա՜ յ , մ ե ղա՜ յ . . .» 4

Շատ ու շատ բաներ տեսայ ու վկայեցի ես նրանց աշխարհում , 
բաներ, որոնք մարդն իր բացառիկ մենաշնորհն է նկատում : Տեսս/յ 
որ փողոցներում լքուածները, մանաւանդ հազիւ մանկութեան շրջա
նը թեւակոխածներ' մոլրս/ցիկների պէս սրա-նրա ոտքերն ընկած, 
զութ ու օգնութիւն են աղերսում։ Միթէ" կարելի է լսել ու չը հաս
կանա, փողոցներում նետուած կատուների մարդկային աղաչանքն ու 
հառաչանքը։ Մն ո ւած-չըծն ո լած' կեանքի ամբողջ ծանրութիւնն ի- 
ր են g վտիտ ուսերի վրայ յանկարծակի զգացող այս ճղճիմ էակները 
մարդանման զգացումներով ինչե՞ր չեն աղաղակում , որոնց ի լուր ի- 
րենց խիղճը կոխոտելով անցնում են մարդիկ անարձադանդ ու անբղ
ղա յ , չը խորհելով սակայն, որ նոյն իրաւունքը տալիս են ճակատա
գրի տիրոջ նոյն վարմունքը կ ի րա րկե լո լ ի տես իրենց օրհասների ։

Տեսայ որ փողոցներից տուն բերուած, կեանքի դառնութեան մը- 
րուրը քամած այս կատու-կարօտեալները, որքան էլ որ երկար ապ
րեն իրենց պատսպարան եղող տան մէջ ու ընտելանան այս տան կարգ 
ու սարքին, այն սեւ օրերի կնիքը անջնջելի քանդակուած է մնում 
նրանց էութեան վրայ միշտ իրենց ստորադաս նկատելով տան մէջ 
ծնած ու մեծացած միւս կատուների վերաբերմամբ ։ Երբեք պահանջ
կոտ չեն : Ե՚ձծ ուտելիս հանդուրմող ու խոնարհ են , միշտ հաշտուած 
իրենց .ճակատագրի հետ : իրենց կեանքն իրենց իսկ աչքին կարծես 
մեծ արմ էք չի ներկայացնում , միանգամայն հակապատկերը հանդի-
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ստցնելով տնածին կատուներին ՝ որոնք հին ս/զն ո լա կանն ե ր ի ել <£^5/— 
քոJշ մ եծացոզ մարդ արարածների բոլոր անձնապաշտ ու շփացած 
բարքե ր ի աթտանիչներն են յս/յտնաբերում , իրենց կեանքի ա րմէքի 
չափազանց սուր դի տա կց ո ւթ ի ւն ը y պա հ անԼկո տո ւթ ի ւն ը էԼգաԼուէ "Լ 
զգացնելով ամէն քայլափոթին։ Հ/արճ' Հերէոյտեան ֆ բա՛զա բանու- 
թեամբ ե կւո ր կատուներին յա՛տուկ է ս տ ո ր ա դա ս ո ւթեան բարդոյթը։

Եւ եդալ մի շրֆլան } ե ր բ կատուներն այնքան բազմացան մեր տան 
մէ^) որ այլեւս նրանց թնամ ելու գործը չափազանց տամանելի հան
դս/մ անք ա ռա լ յ P/Հլրդ^ ա զտ ո տ ո ւթ իՀւն եւ մանաւանդ ձմեռները 
քիոմէ-օ եւ Ջուլիէդդայի անսպառ սիրաթօսը^ որին այնպէս ոգքւ ի 
բռին իրենց մ ա սն ա կց ո ւթի ւն ը բերում էին ամէն սեռի ու տարիքիդ 
դրացի թէ հեռուների կա տ ո ւներ ր ♦ ♦ * :

ճուրահատեալ մեր տնեցիները՝ դիմելով աւանդական սովորու- 
թեան կատուներից երեքին յանձնում են մեր մի աշթատաւորին տա
նելու համար հեռու տեղ՝ ք*ոստանջի կոչուող վայրում իրենց բս/իւ- 
տին ձգելու։ ք*ոստանջիի մասին միշտ այն կարծիքը կար թէ մսավա
ճառների կեդրոնատեղի լին ե լութ կատուները այդտեղ երբեք քաղցած 
չեն մնում ♦

Ի՞նչ կարելի էր անել այԳ “Հայվաններում : Այո ՝ մեր տունը բա- 
լական թեթեւցաւ կատուների բեռից , սակայն կենդանիների հաւա
նական թշուառութեան դառն պատկերը երբեք չը դադրեցաւ մեր 
խիղճը հալածելուց : Գնալով ,Ոյս մտասեւեռումը անհանդուրժելի 
հանդամ ան ը առաւ : ի՛՛նչ անել . կրկին յետ բերել : Մեր տունն իր 
հանգիստը կորցնել սկսաւ-, Հապսմ եթէ անօթի են. հապա" եթէ տեղ 
չունին պատ ս պա ր ո ւե լո լ . եթէ" աւելի ղօրեղներից ծեծւում են...-. 
Անշուշտ փողոցում մեծցած կատուների համար գլուխ պահելու եղա
նակներ կը գտնուին, թէկոլզ դժուարին, չարքաշ պայմաններում

մէ ր^պէ երեւակայել թէ ինչ կացութեան մատնուած պէտք է 
լինին մեր երեր անբախտները , որոնք փափուկ , անհոգ կեանքի վար- 
ժուած են , որոնք ցուրտի չեն դիմանայ , որոնք ... — իսկապէս , տ- 
ռանց խոր տակնուվրայութեան անկարելի է անդրադառնալ այս դա
տապարտ ո լածն ե ր ի ողբերգութեան ։ Ամենից աւելի կինո ազդռւած է . 
ամենից աւելի կինս անմխիթար է, նա որ այնքան սիրում է, այնքան
կապուած է կենդանիներին---------Ա՛չ, ո՛չ, մեր անելիք բանը չէ այդ -,
Ինչ գնով կ՛ուղէ լինի , պէտք է գնալ , պէտք է զանել ել անպայման 
իրենց տեղերը վերադարձնել տարագիրներին :

Սակայն ի"նչպէս : Աակայն երեք օր արդէն անցած է . ո՜վ դիտէ
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ուր է հիմա իւրաքանչիւրը նրանցից։ Հասկացանք որ Տ ա կլան Բոս- 
տանջի տակաւին չը հասած' բարձր դ իր ք ով կամուրջ կայ՝ հանրա- 
կառքի նաիւաւէերջին կս/յան ում' այդտեղ՝ ճիշդ րովի պարտէզը նետ- 
ուած է* Լէ ս միւս երկուսը մէկը կա պո ւտա չեայ Փոմփոնը՝ Տա կլայի 
մայրը՝ ել միւսն էլ փողոցից ամիսներ առաջ ներս առնուած <ձճպըէ- 
տունը» ՝ որ սա րսսՏփե լի շատակեր է եւ վատ սովորութիւն ունի ան
դադար մլաւելու՝ մէկ էլ դա' այս երկուսը ձդուած են աւելի նեբսե-
րը՝ մսավաճառների շրջանակը։ --- Պ*է ՝ հիմա տրի ու UJJ,J գործի մի-
ջի Ը կա րո էլա *f ի ր դուրս էլալ՝ Մանաւանդ Տ տ կլս/ն ՝ ոՀվ դիտէ քանի ան
դամ շներ Լէ հա լա ծանք ի նշաւակ է եդած եւ ՝ հետեւապէս ՝ ւՀւվ գիտէ 
որ հեռաւոր անկիւնն է կծկուած ՝ եթէ միայն՝ անշուշտ՝ ողջ է։ Որով 
հիմա ուղղակի ցնորք է նրա հետքը գտնել։

Ոս/յց խնդիրը դրանով էլ չվերջացա լ ։ Գիշերը ես երազիս տեսայ
Տա կլան՝ որ խեզճ-խեզճ կծկուած էր մի անծանօթ պատի տակ։ ---
ԱԼս ՝ այդ երազնե^րը » ի^նչ են ՝ յանո ւն ինչի՞ են եւ ի՞նչ են ուզում 
դրանք մարդկանցից։ Լ* ր ս/կան ո ւթ ի՞ ւն են՝ թէ չեն՝ Լսաբէո ւթի՞ւն են 
թէ չեն ՝ ի^նչ է իրենց իմաստը եւ ինչո՞վ են արդարացնում իրենց գո
յութեան իրաւունքն ա յ ս աշխարհում' U'JU չեղե լո ւթի ւննե րն իրենց 
եղելութեամբ ՝ իրենց առասպելա՛կան թատերախաղով ննջո զնե ր ի ու- 
ղեղնե ր ո ւմ, — րնչ է լ, ս կա սլէ ս , լո կ րան ա դո դո ւթ ի՞ ւն ի բա կան ո լ- 
թեան ՝ թէ՝ ընդհակառակն ՝ ազդա րա րութիւններ այս կոյր ս/շխար- 
հին մեզ անծանօթ ա մենա տ ե ս ո ւթե ան դահոյքից • • * ։ յամենայն 
դէպս' երա՛զը սուտ է ՝ սուտ չէ հոգիս խռովքի մէջ է եւ կեանքն ա- 
նում՜ է երազի դերութիւնից հոգիս ազատելու ։ Այո ՝ նա ՝ այդ կա
տուն՝ միայն ինձ կապուած էր եւ միայն իմ ձեռքից յօմ՜արում էր 
պատառիկներ ընդունել։ *Լյրա ամենասիրս/ծ բանը ճերմակ պանիրը 
հացի փորի մէջ սեղմուած պատառներն էին։ Մեր բարեկամութիւնը՝ 
ահա՝ սրա հետ կապուած էր եւ՝ իսկս/պէս ՝ միակ բտց դուռն էր ալս 
պարագան իր մարդա՛տեաց ան հ ան դո ւր մ՜ ո զո ւթեան :

Արթնանալով' ես ինձնից ինքզինքս արհս/մարհելու աստիճան 
դմ-գոհ էի ։ Ես դաւաճանած էի իմ հանդէպ ունեցած իր բացառիկ 
վստահութեան ՝ --- ո՛չ՝ ո՛չ՝ պէտք է փութալ Բոստանջի . . . ։

Այլեւս կարծես իմ ս/պրելու իրաւունքն է ՝ որ պէտք է փրկէի ամս 
կատուներով ։ Հապա եթէ չըդտնեմ ՝ ի՞նչ սլիտի անեմ ՝ ինչ երեսով 
ես պիտի շա րունա կեմ խնդա լ արեւի տակ ՝ երբ տյս տեսակ մի վէ ր,ք 
ունիմ խղճիս վրայ-.
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ՅՀևձրեւա թառն ձիւն կ մաղում գս/շտեոի մէ^։ Հետս փոքր կողով
՝ա ռած' հանրակառքով գնում եմ կատուների աքսորավայրը ---- f'nu-

տանջի : Հանրակառքից UJJ^J բարձրագիր կկտի վրայ ՝ ուր որ
կամուրջն կ եւ ուր որ y ոյց տրուած տունը պիտի Անի՝ lkjn՝ ևո Ղճ

տուն կայ՝ ցանկապատուած պարւոկղի մկջ՝ —— այո ՝ այգ
տունը սլկաք կ Անի : Ո ւղե g ի գուռը ծեծել հարցնել : Ս սէ կա յն անմիտ 
թուաց չր յանձնուած կենդանին օրեր վեր^_ր գտ լ հարցնել։ Ւ ն չ անել։ 
ինձ կր մնա յ ո լղղո ւել գկ պի մսի շուկա յ , որ շատ հեռու շկ այստե— 
ղ ի y : ԼՒ^Ւ՜՜Ա՚^Ւ^ այրէ ևո'Լ,^[,1Լ կտրող կ Անել։ Ա ա կա յն երթս/լկ ա-
ռա^ թոըհ եղի մի ՛Լերդին անդամ լա ւ աչքի անցնել տյս ու տ յն \ան
կի ւննե ր ը , մանաւանդ քննել ծս/ոեր ի ճիւղերը ♦ ♦ ♦ : Այո կ * ♦ ♦ սա
մթթկ Տ տ կլան չկ տյս սերկեւիլի ծառի սաղարթի մկջ* ♦ • անհաւա
նականութեան հաւանականութիւն ու ւ՚է՚չ անուն կա րեժ ձ տալ :
Յուսահ՛ատ ու թրԼուած՝ նա այստեղ կկզե: մնացել կ անհաց ՝ անջուր 
երեք օրերկ ի վեր ... է

եք ա կիծ ՝ ուրաթութիւն մկջս իրար են թառնուս/ծ :
--- Տա կլա՛ ՝ 3ա կլա՛ . . . յ  ------- Նտ ցնց ուեց՝ «// ի տօ՜ ՝ մ իաօՀ , միւս—

՞ՕՀ* * *» իսկոյն արձագանգեց նա մեքենա բս/ր ՝ բայց մի ձայնով՝ որ 
>ատ թոր յուսահատութեան ՝ աւելի ճիշտը' մահուան աղե կա ուր բո— 
թբ ունկը իր մկջ՝. կի լաք լիւնը փոթան ակ սովորական միաոլ-ի՝ ձայ նեղ 
Օ-ով կր վերջանում այս անգամ։ Ա ի ա լն թկ նա կը*ւիտԷ ["? ուր լինե- 
լբ ♦ մի՛ գուցկ պատրանք կ*** բայց՝ ահա՝ սկսաւ կամսՏց-կամաց աչք 
ածել։ Նա շուռ եկաւ մի վերջին յոյս աչքերի մկջ թառն յուսա թաբ- 
ուելոլ վտիւով ... : Ահ ա ՝ ն uï բոլո րով ին իմ կողմն կ գա րձած ու մե
ծացած աչքերով ինձ կ զննում : Երեք օրուայ մահացու տառապանքը 
նրան թոր թաց րե լ կ ամ բո il տ շ թարհից՝ մեռցրել կ իր մկջ ս/մկն հա
ւատք գկսլի ա մ կն ոք՝ ա մ կն ինչ։

--- Տա կլա՛ ՝ Տա կլա՛ ՝ փի սիՀ ՝ փիսի? ՝ փիսթ ՝ ---- եւ սկսայ մսոտնե
րով իրեն լաւ ծանօթ կանչելու նշանը անել։ Սկսաւ մէկէն արագ— 
■արադ ծառից վար ճան կոտ ո լել եւ ցատկեց մօտակայ սլա տի վրայ։ 
Ա ա կա յն վել՚ջէն անդամ վս/թն ու կասկածը նրան գամեց ին պ ա տ ին ՝ 
մինչեւ որ մի քանի անդամ կրկնեմ մատներ ի լի չե ա լ շարմումր՝ եւ 
այնուհետեւ սկսաւ մկկկն իրարու վրայ' միարՀւ՝ միաո՜ւ՝ որ թկ1 
լտ՚ց կր ՝ թկ՛ թաթանձանք ՝ թէ՛ ուրաթութիւն ել մանաւանդ' սէ՜,,...։

Տ տ կլան ղամ բիւղի մկջ մենք վերադառն՛ում ենք՝ այս անգամ 
ոտքով կաբելով երկար ճանապարհ . ա րգի լո ւ ած կ կենդանիով հան֊ 
րս/կառքում ճամ բոր գելը ։
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Հիմա ճամ բու ընթացքին մենք յաճախ խօսա կցում ենք եւ նա 
ս բտա րւուչ խռխռոցներով ի բ երախտագիտութիւնն ու ջերմ խանդն կ 
յա յան ո ւմ :

3՝ա՝ջոբգ օրը դարձեալ Լ լ այո ա՛նդամ կնոջս հետ' ճամբայ ելանք 
դկոլի նոյն աքսորավայրը, մեր միւս երկու տարագիրները եւս' Փ՚ոե- 
ւիոնը եւ ձպլտունլւ տուն վերադարձնելու հոգով : վերջապէս' աւելի 
կամ պակաս վիպա՛կան պայմաններում , էլնոջս իրենց այնքան ծա
նօթ, ՛այնքան յուսատոլ կանչերի լէ[,այ^ /'^Z~A^Z մեկուս՛ացած ան- 
կի ւնն ե ր ի g նրանք եւս եկան ամբո ւլ^ա ցն ե լո լ ւԼե ր ա դւՈր ձ ի շկն չքեր թը 
գկպի կեանք եւ հրամեշտ տալու օտարութեան մղձ՛աւանջին ու ան- 
յո յս տուտ յ տ ան քն ե ր ին ♦ ♦ • :

]1ն չւմ ւ , ին չո*ւ անիրս/ւո ւթեան ու տ ա ուս սլան քն եր ի ամ սլե ր ը 
J-/, շտ գալիս են մթագնելու երջանկութեան մ՜պտուն արեւը մեր հո
գու եբկնա՚կամաբում , քանի որ ա յգ արեւը կա f եւ ամ կնքի , ա մ էնքք, 
մկջ իր հրոյ հ րա շքը նուի րագո բծած կ ի քն կ եւ իր ե բանա բաշխ 
g ո բոցում ի օրհնութիւն ր մեղ ա ւետ ո ւած կ ի ծնկ _— ին չո* ւ • • ♦ :

ծ.
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ԱՆՏՐէ ԺԻՏ

JyWUSh ՍնՈԻՆԴնեՐ

ՌԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ

ԻէՐ JnJL երջանկութիւնս, որ ի ւէաղ_ուց 
կր քնանար, կր զարթնու-. ՀԱէեԸԶ.

Մի' մաղթեր, Նաթանայէլ, գտնել զԱստուած, ալ լուր քան թէ 
ամենուրեք :

Ամէն արարած ցոյց կուտայ զԱստուած, ո՛չ nf կը յայտնէ զայն լ

Մեր ակնարկը վրա1ն հանգչածին պէս, ամէ'ն էակ մեզ կը մոլո
րեցնէ Աստուծմէ:

Մ է՚՚Դ՚է  ̂ու ուր ի չնե ր կ՚աշխատին կս/մ դիրք կը հրատարակեն' ես 
երեր տարիներ սպսւո.սպուռ վատնեցի ճամ բան ե ր ո ւն վրայ, մոռնա
լու համար բնգհ ակարւա՝կն ի'*եչ ո ր ուսած Էի մտքով*. Այո վերստին 
տգիտացում ը երլս/ւ յամ ր ու դմուարին , այլ աւելի արդիւնաւէտ քաՆ 
մարդոց կողմէ պարտադրուած բոլոր ուսումները : Ո*- իրապէս սկիզ~ 
բը նոր զարգացման մը՝ նոր կրթութ՜եան յ

Պիտի չգիտնաս երբեք ճիգերը որ թափեցինք, որպէսզի կարենա
յինք հետաքրքրո լի լ կեանքով : Այլ ս/յմմ , որ ունինք զայն՝ այղ շա
հագրգռութիւնը մերը պիտի ըլլայ, ամէ՛ն ին չի պէս, բուռն կրքովր
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կը պատմ՜էի անփոյթ ո լրախ ո ւթ եա մբ մը մարմինս, պատմին մէջ
աւելի հ ե շտ ո ւթ ի ւն զգալով քան թէ յանցանքին , --- այնքան մեծ էր
հ սլա ը ա ո ւթ հանս արբշռանքը պարզութեամբ չմեղանչելու։

Ջնջել արժանիք՛// գաղափարը ինքն իր մէջ, վասնզի մեծ խոչըն
դոտ մը կը Հ ան գ իս ան այ սքն մտքին համար։

կենաց ուղիներուն անստուգութիւնը մեզ անձկութեան մտանեց 
մեր ողջ կեանքի ընթացքին : Ի՜նչ ըսել քեղի։ Երր մարգ դոյզն չա
փով կ'անդրադառնա յ' ամէ՛ն ընտրութիւն զարհուրելի կը թուի։ 
Զարհուրելի' ազատութիւն մը, որուն ուղեցոյց չէ պարտականութիւ
նը։ Ի՛նչ որ պէտք է ընտրել ճամբայ մ ըն կ , չորս ձագերով անյայտ 
երկրի մը մէջ, ուր ամէ՛ն ոք իր գիւտը կ'րնէ։ Ու լս*>- ն չէ զայս , կ՛՚ը
նէ զայն միայն ինքն իրեն համար : Այնպէս որ է՛ն թաքթաքուր Ափրի- 
կէի մէջ է՛ն անորոչ հետքը նուազ կասկածելի կը թուի։

Ատուերախիտ արօտներ մեզ կ՛՛առինքնեն , --- գեռ չամլացած ա-
կերու պատրանտլի կրկներեւոյթներ : Այլ րնգփոյթ ակերը պիտի հո- 
ս էն հոնէլէ ու րկէ մեր ւո ենչերը կը վազեն : Վասնզի երկիրը կ'ապրի 
այնչափով որ մեր մերձեցումը կը ստեզծէ զայն , — ու դաշտանկարը 
չուրջի , սակաւ առ սակաւ, մեր քայլերուն առջեւ կ ընծայուի ։ Ու 
չենք նչմարեր որեւէ հորիզոն հեռուն։ Ու նոյնիսկ մերձ ի մեզ, ինչ որ 
կայ' յարափոփոխ ու իրերայաջորդ դրսերեւոյթ է միայն ։

Ա1Լ ինչո՛ւ րա զգա տ ո ւթ ի ւնն ե ր ընել նման ծանրակշիռ նիւթի մը 
մէջ՛. Բոլորս կը կարծենք թէ պարտաւոր ենք դտանել զԱստուած ։ 
Ջ ենք գիտեր աւա՜ղ թէ որո՛ւն պէտք է ո ւղղել մեր աղօթից մրմունջ
ները , զայն գտնել յաջողելէ առսվ ։ Յայնմամ մարգ կ'ըսէ ինքն իրեն 
թէ վերջապէս ամենուրեք է , որեւէ տեղ , — Անգտանելին' ու ծունկի 
1լուգայ ըստ rj-էսլուտծէն :

Ու գուն պիտի նմանիս, Նաթանայէ՚լ, մէկու մը որ ճամբան 
գտնելու համար կը հետեւի լոյսի մը , որ ինքն իսկ վեր կը բռնէ , իր

ափին մէջ-.
Ուր ալ երթաս, կրնաս հանդիպի լ լոկ Ասածոյ, --- Աստուած,

կ՚ըսէր Մենս.լք, է ի՛նչ որ կը դիմաւորէ մեզ։

Նա թ անա յ է՛ լ , պիտի նայիս ամէ՛ն ինչի անցնելով ճամբադ ու ո՛չ 
ուրեք պիտի կանգ առնես : Ըսէ՛ ինքդ քեղի թէ լոկ Աստուած տռմամ-

եայ եէ ■■
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թո՛ղ կարեւոլաւ;թխնը նայուածքիդ մէջ ըլլայ ու ոչ թէ նայած 
իրիդ :

ի՛նչ ՛տա րո րո շ իմացութիւն որ կը լդահևս ի քևզ^ պիտի մնայ 
քևղմէ անջաէտ դա ր ո ւց ի դար ւ ինչո՛՛ւ ուրեմն այդքան յարդ ընծայել 
իրեն :

Շահաւէտ են g ան կո ւթի ւններ ը , ու շահաւէտ յա՛գեց ո ւմը անոնց,
--- քանի որ յագեցմամբ կ՚աճին անոնք՝. Զի ճշմարտութեամբ կըսեմ
զայս վթ*զի , *ԼյԱ/թ անւոյ է՛ լ, ամէն ցանկութիւն ղիս աւելի հարստացուց 
քան թէ միշտ պա՛տիր տիրացումը նոյն տեն Հանքիս առարկային՝.

ք^աղմաթիւ նրբօրէն քա զց ր բաներու հա՛մար, Լյա՚թան ա՛յ է՛ լ , մա— 
շԼցայ սիրով : Անոնց վԼհտշքութիւնր արդիւնքն էր իմ ներքին տոչո
րումիս՝. Զէի կրնար ձանձրանալ, յողն՛իլ՝ Ամ՛է՛ն ջե րմ եռանդս ւթի ւն 
ինձ համար հիւծ ում էր սիրոյ , անուշ ս սլա ռո ւմ մը :

Հերետիկոս' հերետիկոսներէ աւելի, ղիս ընդմիշտ առինքնեցին 
կողմնակի կարծիքները, մտածումներու ծայրայեղ շեղումներն ու 
բեկբեկումները, հա կընդդի մ ո ւթ ի ւնն ե ր ը *. իւրաքանչիւր իմացակա
նութիւն ղիս կը հետաքրքրէ ր միայն յ֊/, ւսնե րէն իր տ տ ր բե րո ւթե տ մ բ ; 
Նշ յանգէի ինձմ է հեռու վանելու համակրութիւնը, դա յն համար Նւո՚Լ 

հասարակաց յուղումի մը ճանաչումը միայն՝.

Այլեւս ո՛չ համակրութիւնը, Ղ,աթանս/յէ՛լ , այլ սէրը՝.

Գործել , առանց դատելու թէ արարքը լա՛լ է թէ գէշ : Ա՛ի ր ե լ , ա- 
4

ռանց անձկութեան մատնուելու թէ այդ բարի է թէ չար ։

Նաթանա՛ յէ՛ լ , քեղի պիտի սորվեցնեմ ջե րմ եռանդս ւթ ի ւնը՝.

էյ ռանդա յոյզ կեանք մը, Լ, ա թան այ է՛ լ, լի ոիւ ան ակ հանդարտու
թեան ՝. Ջեմ մաղթեր ուրիշ հանգիստ , բացի ս/նկէ որ մահուան քու
նէն կուդայ՝. կր վախնամ , որ այն բոլոր g ան կո ւթ ի ւնն ե րն ու ներքին 
ո լմ՜եր ը, զորս չկրցի գոհացնել կեանքիս ընթացքին , ղիս կը չարչա
րեն երկրորդ յայտնութեան մը հա՛մար՝. կթ յՈՆԱԱՈք > դրսեւորելէ յե
տոյ այս երկրին վրայ' ի՛նչ որ կը սպասէ ր սոլ իս , յագեցեալ, մեռնիլ 
լիովին յուսսապաււ :
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fl՛չ երբեք համակրութիւնը, *Լ,աթանայէ՛ լ , այլ սէրը։ Կը հս/ս կր
նա „ անշուշտ, որ նոյն բաները չեն։ Բեկոր մը սիրոյ կորուստի եր- 
կիւղով է, որ երբեմն կրցայ հաղորդուիլ հ ամա կր ո ւթեա մ բ' տրտմու
թեանց , ձանձրոյթներու , ցս/ւերոլ հետ , ---  որոնց հաղիլ այլապէս
կարենայի հանդուրժել։ Զգէ' իւրաքանչիւր ոքի իր կեանքին հոդը։

---  Ջեմ կրնար շարունակել դրել այսօր , ղի անիւ մը անընդհատ
կը դառնս/յ մարաղին մէջ, երէկ տեսայ ղա յն , իւղա կաղամբ կը ծե
ծէր։ 8*սրդաշիլղը կը թռչէր, հատիկը կը գլորէր գետին։ Փոշին կը 
խեղդէր կոկորդս ։ Կին մը կը դարձնէր թեղը։ երկու դեղանձնեայ 
՛ո՛լ՛ոք, ոտա բոպիկ, կը հաւաքէին հատիկը։

Կ ՚արտասուեմ , որուԼհետեւ ա՛յլեւս ուրիշ [,Աելիք չունիմ ։

Կփ՚ոեմ թէ մարդ չի սկսիր դրել, երր ս/սկէ աւելի ըսելիք չունի : 
lkjL ntJuուհանղերձ դրեցի ու պիտի գրեմ դեռ նոյն նիւթին ւԼրայ։

*

l/ա թանէս յ թ լ , պիտի ցանկայի քեղի նուիրել հրճուանք մը, որ 
տակաւին ո՛ չ ոք տուած Ըէէսէ ր քեղի ։ Չ ե մ դիտեր թէ ի՛նչ ձեւով կըր- 
նամ ղա յն քեղի բնծս/յաբերել, սակայն եւ այնպէս ունիմ ղա յն ։ Պի
տի ուղէի խօսքս քեղի ուղղել մտերմութեամբ մը, որ դեռ ո՛չ ոք յա
ջողած է ունենալ հետդ : Պիտի ուղէի դուռդ բա իւ ել դի շեր ո լան ա՛յն 
ժամուն, երբ յաջորդաբար բացած ու դոցած պիտի ր լլս/ս բազմաթիւ 
դբքեր, որոնելու! իւրաքանչիւրին մէջ, ի՛նչ որ մինչ այդ չէ ին յ այտ
նած քեղ , ---  երբ դեռ կր սպաս ես անձկալ , երբ յենսւրս/ն չունենա լուն
պատճառաւ ջե րմ եռանդո ւթ ի ւն դ տրտմութեան վերածուելոլ լիրայ է։

Լոկ քեղի համար է , որ կը ւլրեմ ։ Բեղի կը գրեմ լո կ ա յ ս ժամե
րուն հա՛մար : Պ ի ՛ո ի ուղէի գրել գիրք ը , ուրկէ ամէ՛ն անձնական՜ 
մտածում , ամէ՛ն անձնական յուղում բացակայ պիտի թոլէր քեղի ։ 
Ու֊ պիտի կարծէիր գտնել լոկ քու սեփական իս անդավառո ւթեան դ լու— 
ս ա րձս/կո ւմ ը ։ Պիտի ուղէի մօտենալ քեղի եւ որ դուն ս ի ր է թր ղիս ։
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Մելամաղձոտութիւնը անկեալ ջե րմ եռանդս ւթի ւն է լոկ ։

Ամէ՛ն էակ ընդունակ է մերկութեան, ամէ՛ն յուղում լիութեան։

Յուղումներս ի րաց եղան կրօնքի մը պէս : Կրնա՞ս հասկնալ ասի- 
կա ։ Ամէ՛ն զզայնութիւն անվախճան ն երկայ Ոսր֊ենէ մ րն է։

նաթանայէ' լ, ջե րմ եռանդս ւթի ւն ը պիտի սորվեցնեմ քեղի i

Մեր արարքները կր հանդս Լցուկն մեղկ՝ կն չպէ ս փոսփոր կն կր 
նշոյլը։ Իրաւ է որ կը սպառեն մեղ, այլ եւ մեղկ կ՚ընծայեն մեր փա- 

ււա ւո ր n ւթ ի ւն ը ♦

Ու եթէ մեր հոդին բան մը արմեց , որովհետեւ ան աւելկ եռան- 

դաբոյր կրքով մը այրեցաւ, քան կարդ մը ուրիշներ։

Տեսայ ձեզ, անեզր անդեր' արշա լուսային սպիտակութեան մէջ 
կ լող, լիճեր կասլոյտ' ձեր կոհակներուն մէջ լոզցայ ։ լ թ՛է ծիծ
դուն այերկն իւրաքանչիւր գուրգուրանքը մպակլ տուաւ ինձ, ահա՛ 
ինչ որ պիտի չյողնիմ քեղի, վերստին ըսելէ , կյաթանայէ՚լ : փեղկ պկ- 

ւո ի ուսուց՛անեմ ջերմեռանգութթնը։

Ա թէ աւելի գեղեցիկ բաներ գիտցած ըլլայի , անոնք է որ պիտի 

ըսէի քեղի , ---  անոնք անշուշտ եւ ո՛ չ թէ ուրիշներ ;

Իմաստութիւնը չէ, որ ինձ սորվեցուցիր , Աենա՚լք։ Ո՛չ թէ 

իմ ա ս տ ո ւթ ի ւն ը ՝ ,lfJL սէ[*Ը։

րևա թանա յէ' լ, ի՛նչ որ կը ղդայի Աենալքի հանդէպ՝ բարեկամու
թենէն աւելի էր ու հազիւ դոյզն պակաս սէրէն : կը սիրեմ նաեւ

ո րպէս եղբայր մը։

Վրո ս/ն դա ւո ր է Աենալք, ե ր կն չէ' անկէ։ Ան դիւրաւ ծերերէն խո
տելի կը համարուի, այլ չի յաջողիր երկիւղ տղզել մանուկներուն :
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ԷԼն կը սորվեցնէ անոնց այլեւս մէմէայն է ր են g ընտանիքը Հ_սէրել ու 
յամ րօրէն լքել ղա յն : Հէւ՚անդ կ՚ընծայէ անոնց սրտերը քաղցովը' դեռ 
խսՏկ վայր է պտուղներուն ու մտահոգ՝ տարօրէն սէրով։ ՈՀ Մենալք, 
քեղէ հետ պէտ է ո ւղէ է դեռ եւս ղրոգել ուր է չ ճամբաներու վրայ, այլ 
գուն կնստէէր տ կա ր ո ւթ է ւն ը : Ու կ՝>ոէ-ղկ^ր քեզմէ հ Լուսնա լ սովրեց ր- 
նել էնձ:

Տարօ րթ ակ կա ր ե լէ ո ւթ է ւնն ե ր կան էլրաքանչէւր մարդու մօտ î 
^յերկան յղէ պէտէ ըլլա՛ր՝ բոլոր ա պա ռն էն ե ր ո վ , եթէ արդէն անցեա
լը հոն չարձակէր պատմութէւն մը։ Այ է աւա՜ղ, մէակ անցեալ մը 
[չառաջադրէ մէակ ապադայ մը՝ __ ղս/յն կը նետէ մեր դէմաց , մի
ջոցին մէջ ձ դուած անվախճան կամուրջփ մը պէս։

U՝արդ կրնայ ապահով ր / լս/լ՝ թէ էրադործել կրնայ լո 4 թչ որ 
անկարող է հասկնալ*. Հասկնալ զգալ ըսել է թէ կարող ենք էրա- 
գործել*, էրողը Աւլ^-լ' աււսււ1րլսւգոյ ն մարդկայ նութ-եսւն , ահա լասէկ 
լա լա դո յն տար աղը յ

Կեանքէ տարրեր , զանաղտն ձեւեր , բո լո րդ դե ղե g է կ թո ւև g ա ք 
էնձ *.   Ո՚նչ որ կ՚ըսեմ քեղէ՝ Մ են ալք արդէն կ՝ըս էր ինձ :

Կը յուսամ ստուգէւ ճանչցած ըլլալ բո[ո՛ր կրքերն ու բոլո՛ր մեղ-
քե ր ը հ   գէթ քաջալեր՛ած ԸԼԷա է ղանոնք*. Ո ղԼ էութէւնս խոյացաւ
բոլո՛ր հաւատքներուն վրայ ու երեկոներ կայէն, երբ այնքան խօ լ 
էէ y որ դրևթէ կը հաւատս/յէ սեփական հոգւոյս , այնքան զայն մօտ
կր ԳԳաJՒ փախուստէ՝ սեփական մարմնէս , --- կ՚ըսէր տակաւէն էնձ
Մ են ալք :

Z?z_ մեր կեանքը այս պաղ ջրով լեցուն բա մակէն պէս սլէտէ ըլլա յ , 
մեր դէմս/ց, այս խոնաւ գաւաթէն' ջերմէ տառապող մէկու մը ձեռ
քեր ուն մէջ,   որ կ'ոլզէ խմել եւ որ կը խմէ, մէկ ումպով y զէանա
լս վ հանդերձ թէ պարտաւոր էր սպասել, յ/յլ չկարենալով էր շրթնե
րկն վանել այս քաղցր գաւաթը, ---  վասնզէ որքան որ զով է այս ջո ւ-
րը^ ս/յնքան մեծ է ջերմէն տուած պապակը։

7
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Բ-

/J՜՜ էնչպէս յայնմ՜ամ շ1ւչեgի զո1Լ ՕրԷԸ դի շեր ո լան, ո՜ լուսամուտ
ներ : Ու- րանի Օ՜ն գո ւնա տ շեղերը կը հոսէին լուսնկայէն 5 մշուշնե- 
րուն պատճառաւ աղբիւրն եր ու պէս , ---  կարծես մարգ կը խմէր զա

նոնք :

Ո՜ լուսամուտներ , որրա՜ն յսՏճախ ճակատս հպեր ալ ձեր ապա
կիներուն , զովանալու համար ու որրա՜ն յաճախ ր ան կո ւթի ւնն ե ր ա ի 
տես անսահման երկնիր խաղաղութեան , չոգիս/րան մէզերու պէս, 
երբ սւյըհւյեալ անկողնէս կը վազէի պատշգամ :

Տ են գե՛ր կորուսեա լ օրերու, մարմնիս համար մահացու սպառում
մրն էիր, ---  այլ ինչպէ՜ս հոդին կը հիւծի երբ ոչինչ զայն ուշազուրկ

կ՛՚ընէ Ա h տ ո ւծմէ :

Պաչտամ ունքիս սեւեռում ը ահարկու էր, զիս լիովին դլխակորոյս 
լնելու ա սա իճան :

Դեռ երկար ատեն պիտի փնտռես , ըսս/ւ Մ ենա լք, հոգիներու ան
կարելի երանութիւնը :

Տարակուսելի զգլխանրներու առածին օրերը հազիւ անցած, ---
այլ էի ենա լքին հանդիպելէ աո որջ, ---  անձկալի սպասման շրջան մրն
էր, ինչպէս երր մարդ ճախճախուտներու մէջէն կը ճամբորդէ : 
Կ՚ընկղմէի քնա թափ ընդարմացումներու խորը եւ ննջելն իսկ Գ[,ա 
չէր կրնար բումել-. Կ՚երկննայի ճաշէն յետոյ, կը քնանայի , այլ կը 
վերազարթնուի աւելի խոնջ, միտքս թմրած, կարծես որեւէ փոխա- 
կերպման համար։

Մթին գո րծողո ւթի ւննե ր մարդ էակին խորը, ծածուկ աշխս/—
տանք, ծնունդք անյայտի, մեծաշխատ յղացումներ , ---  քնաթափու-
թիւնք, սպասումներ , --- ինչպէս թրթուրներ ու հարսնեակներ, կը
ննջէի : Թո Ա կոլտայի որ առ իս ձեւ ս/ոնէր նոր էակը , որ սլիտի ըլլայի
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եւ որ արդէն չէր նմաներ ինձ*. Ամէ՛ն լոյս ինձ կը հասնէր կարծես 
մամռապատ £րի խաւերուն մէջէն , սադարթներու եւ տերեւներու մէ
չէն, __ շփոթ՛ հպանցումներ մ ե ղկո ւթ ի ւն ե ե ր նման արբեgումներու
նման մեծ գլխս/պտո յաներ ու *. Ո' , թող 1Լա J վերջապէս սուր տադևապր , 
[չողոքէի, թո՛ղ ղտ յ հիւանդութիւնը, արթուն տառապանքը*. Ու ու- 
դեդս կը ձդտէր բադդատուիլ կայծակնահար երկնից, խճողեալ յդի 
ամպերով, ուր հազիւ շնչել կս/րելի է, ուր ամէն ինչ կը սպասէ որո
տին' պատռելոլ համար այս թխ պա դոյն կարասները, սլատրաստ զա յ- 
րոյթէ պայթելու, ---  ու ծածկելով երկնից լաղուարթը*.

փեռ ո* րքս/ն պիտի տեւ էք, u սլա ս ո ւմն ե' ր : Ու ձեր վա խճան էն յե
տոյ՝ թնչ պիտի մնայ մեղի ապրելու համար, ---  սպասումնե՛ր*. Սպա
սումներ ինչի , կը պոռայի*, ք^նչ կրնար տեղի ունենալ, որ չբխէր ձ՛եր 
էութենէն իսկ* Ւ^եչ կրնար պատահիլ ի մեզ, որուն ծանօթ եդած

չ.ըւ±այենՀ ■

Աբէ լի ծնունդը, նշանա՛խօսութիւնս, bl’bffb մահը, վերիվտյր
շրջումը կեանքիս , __ փոխանակ վախճանը դնելու այս անհոդ յոլ-~
լութեան , կարծես զիս աւելի կ՝ ըն կլո ւպէ ին՝ այնքան որոշ էր՛, որ այս 
թմրութիւնը մտածումներուս բարդութենէն, կս/մքիս դեդեւումնե- 
րէն b սկ կը ծնէր *. Պիտի ո ւղէ ի քնանալ ան վախճանօք էն , հողին խո
նաւութեան խորը , ինչպէս բուսականութիւնը կը ննջէ : Աերթ 1լ ըսէի 
ինքս ինձ թէ հեշտութիւնը պիտի յաջողէJ 'թ'['"[է11 յաղթ^Լ խոե- 
ջէնքիս ու [չորոնէի մարմնիս ո ւմ՜ա ղր կման մէջ ձերբազատումը 
մտքիս : Ս այնժ՜ամ վերստին կը ննջէ ի , երկար {ք՜ամերով, մանուկնե
րու պէս՝ որ անկողին կը դնեն միջօրէին, ընդարմացեալ տօթէն , բա
բախ ո ւն տան մէջ*.

(Հետոյ [չարթննայի շանո հեռուներէն, քրտինքի մէջ, սիրտս տրո
փուն, դլուխս քնաթաթա՛խ*. Լոյսը, որ կր սողոսկէր վարէն, փակ 
փեղկերուն ՛ճեղքերէն ու ճերմակ առաստաղին կը նետէր վա ր ի ածու
ներուն կանաչ անդրս/դա րձո ւմ ը ,   այ ս իրիկնային պայծառութիւ
նը միակ քտղցր բանը կը թուէր ինձ, նման տյն լոյս ին՝ որ անուշ է 
ու դիԼթիջ^ տերեւներուն եւ ջուրե բուն մէջէն եւ որ կը դողայ ան- 
ձաւներոլ շեմին, երբ մարդ ե ր կար ատեն սչարուրուս/ծ /չ ԸԱա J ներ- 
սի խաւարին թեւեր ո,ն մէջ-.
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Տանը աղմո ւկները ինձ կը հասնէին ագօտօրէն : Յամրօրէն ի
կեանք կը վերածնէի : Կը լուացուէի գաղ^ խ՚՚՚՚Լ ոլ Հ^րթս^յի դէպի
անդաստանը ՝ ձանձրո յթով լի , __ - մինչեւ պաըտէզին նստարանը ուր
կը սսլասէի գիշերամուտին գալուն, անգբաղ, ււ/ոանրյ ո չին չ ընելու', 
Մնայուն կերպով յոգնած էի թօսելու, ունկնդրելու y գրելու համար',

Կը ՚ւլսււԳայ1՛ ՝ —

« .. • Կը տեսնէի հանդիպակաց 
ճամբաները ապալեր,
Ծովային թռչունները, որ կր լոգնան, 
էր տատանեն իրենց թեւերը :

Հարկ է որ թնակիմ հոո. ..

• • • Զիս կը ստիպեն, որ մնան*
Անտառին տերեւուտքներուն տակ,
Կակնիին տակ, այս տոորերկրեաւյ անձաւին մէջ: 
Այնքան ցուրտ է այս հալէ տունը,
Որ խոնջ եմ իրմէն բոլորովին:
Մթին են ծործորները
Ու արտեւանները բարձր, ■—
Տրտո՜ւմ բացատ' սաղարթներու,
Ծածկուած տատասկներով , — 
կայք առանց ուրախութեան»: (*)

Կե անքի լիութեան մը զգացումը՝ կարելի այլ չշահուած գեռ՝ 
կ՚երեւէր մերթ կիսովին ՝ յետոյ վերստին կուգար ՝ հետզհետէ աւելի 
յամառ յաճաիյ անբով։ Ո՜ վերջապէս թո՛զ բա g ուի՝ կ* աղաղակէի՝ լու
սափեղկը օրուան մը՝ թո՛ղ պայթի վելիապէս այս մ շտնջենի վրիժա
ռութեան g մէջտեզ։

Կը թուէր թէ ողջ անձս 
վե ր ափ ո իւ ո ւե լո ւ : ր սպասէ ի

անհուն ծարաւը ունէր նորոգութեամբ 
երկրորդ արբունքի մը։ ք)Հ վերստեղծել

(*) Յիշսւսւսւկուսւծ ու թարգմանուած՜ Ւ- Թէնի կուլմէ, — Անգ- 
ւՒ ական *իր ա կան ո ւթի ւն IX • ? 30 •
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լոյսը, ակնարկը աչացս , --- մաքրել զանոնք գրքերու տ զլոկն, աւելի
նման ընծա յել զանոնք ծաւի երկնից լազուարթ ին , որուն կը հային , ---
երկնից , որ բոլորովին պայծառացած են այսօր վերԼին անձրեւներէն ։

Հիւանդ ինկայ , ճամբորդեցի , հանդիպեցայ վերստին Աենալքին 
ու իմ հրաշալի ապաքինումս կա րե ե ս վերստին ի կեանք յարաշրջում 
մը եղաւ-, 'Լերստին ծնսէյ , ո րպէս նոր էակ մը, նորող երկնքի մը տակ, 
ամբողջովին վերաենեալ շրջապատի մը մէջ՛.

Դ-

նաթանայէ'լ, պիտի խօսիմ քեղի սպասումներու մասին-. Տեսայ 
դաշտագետինը, արտօրա յքը ամրան միջոցին, ի սպասում: Կը սպա
սէն սակաւիկ մը անձրեւի : Արահետներու փոշին այլեւս շատ թեթեւ 
էր ու ամէ՛ն շունչ զայն օդը կը նետէր: Ի՛նչ որ կը բաբախէր՝ ծարաւ 
իսկ շէր այլեւս, այլ անձկագին երկիւղ: Հ-ղԸ կը պաառէր, կը ճեղ
քուէր երաշտութենէ, կարծես ա ւելի հիւրընկալութեամբ ընդունե
լու համար ջուրը : Տափերու ծոպիկներուն բուրումը գրեթէ անտանե

լի էր : Արեգակին տակ ամէ՛ն ինչ կը նուաղէր :

Ամէն յետմիջօրէի կ՚երթայինք հանգչիլ զետնարեւակին տակ, 
դոյզն ինչ պա տս պա ր ուած օրուան արտասովոր պայթումէն : Այն ե- 
զանակին էր, երբ կոնաբերները, յղի բեղնափոշիով, իրենց ծանր ճիւ
ղէ ր ը դիւրաւ կը սարսեն' հեռուները տարածելու համար իրենց ար
գասաւորութիւնը : Երկինքը ծանրացած էր որոտով ու ոզվ բնութիւ
նը կը սպասէր : վայրկեանը լի էր կարի հեղձուցիչ հանգիսաւու- 
թեամբ մը, վասնզի բոլոր թռչունները լռած էին: Աայնմամ երկրէն 
բարձրացաւ այնքան բռնկես, լ շունչ մը , որ կը թ ո ւէ ր թէ ամէ՛ն ինչ 
պիտի մարի : Կոնաբեր ծառերու բեղնափոչին ոսկեայ ծուխի մը պէս 

ելաւ ճիւղերէն ու յետոյ անձրեւեց :

Fonds A.R.A.M



102 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

Տեււսքյ երկնքին սարսռալը արեւածագին ս սլա ս ո ւմ ո ւէ ։ Մէկէկ առ 
մէկիկ աստղունք կը հանգչէին : Մարգերը ողողեալ էին ղօղով։ եթե
րին գգուանքները լոկ ցրտին էին ; քշուեցաւ պահ մը թէ կեանքը , ա- 

ղօտ սւզեց յապաղիլ ի քուն ու գլուխս' գեռ խոնջ կը տարածէր 
անզգայ յուլութեամբ : Ելա՛յ մինչեւ եզերքը պուրակին ու նստայ: 
Ամէ՛ն անասուն վերստին տիրացաւ իր աչխատանքին ու իր հրճոլան-
քին , վստահ ըլլալով թէ արշալոյսը վերստին պիտի գար , --- ու
կեանքին խորհոլրգը վերսկսալ բեկոր առ բեկոր լի չր ի լ տերեւներու 
իւրաքանչիւր ճեղքէն , --- յետոյ առաւօտը ծագեցաւ,

Տեսայ ուրիշ ա ր չա լ Այ օն ե ր տա կա լին ու տեսայ սպասումը գի չե ր- 
ուան :

Նաթանայէ՚լ, իւրաքանչիւր սպասում ի քեղ թո՛ղ նոյնիսկ ցան
կութիւն մը չըլլայ, այլ պարզապէս տ ր ա մ ա գր ո ւթ ի ւն մը ընգունելու- 
թեան : Ապասէ' ամէն ին չի , որ կուզայ առ քեզ, այլ ցանկայ միայն 
վւ՚նչ որ կուզայ առ քեզ, ցանկայ միայն ի՛նչ որ ունիս : Հասկցիր՝ թէ 
օրուան ամէ՛ն սլահուն կրնաս տիրանալ Ասածոյ, իր ամբողջութեան 
յքէջ՛. Թո ղ ցանկոլթիւնգ ըլլայ սէր ու թո՛ղ սեփականացումդ ըլլայ 
սիրավառ-, վասնզի ի՞նչ կ՝տրմէ ցանկութիւն մը, որ արգիլնալէտ
չէ-

Նաթանայէ' լ, զԱստուած ունիս ի քեզ ու չէիր իսկ նըշ-
մարած զայգ, Ունենալ Աստուած, զայն տեսնել ըսել է, --- այլ չեն
'"".ibf Անոր : Ո չ մէկ արահետի ոլորքին, Բաղաա՚մ, չտեսար ապա
քէն զԱստուած, որուն լսուել կանգ առնէր հոգիգ, Վասնզի գուն 
զայն այլապէս b ր և լ.ս/կա յ է էւ ր :

Նա թանա յէ'լ, լո կ Աստծո յ է որ կարելի չէ սպասել- Սպասել 
Ասածոյ, Նա թանա յէ'լ, կը նշանակէ չհասկնալ թէ արգէն ունիս 
զայն : Մ ի' զատորոշեր զԱստուած քու ե ^ան կո լթեն է գ ու ամբողջ եր
ջանկութիւնդ գիր վ այրկէրանէէն մկջ՝.

Ողջ ունեցածս կրեցի վրաս, գունատ, ինչպէս Արեւելքի կիները 
իրենց վրայ կր կրեն իրենց ամբողջ հարստութիւնը, կեանքիս իւրա
քանչիւր չնչին պահու ընթացքին, զգացի մԼմս, ամբողջութիւնը ողջ 
ունեցածիս -, Ան արգիլնքն էր ո՛չ թէ բազմաթիւ մասնակի թաներու 
գումարին, այլ եզակի պաշտամունքիս , Մ շտապէս լիակատար իշխա
նութեանս տակ ունեցայ ողջ հարստութիւնս ,
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Գէտէ երեկոն, գոգցես թէ օրը մեռնէր անգ, --- առաւօտը որ-
պէս թէ ամէ՛ն ինչ հոն ծնունդ առնէր .

Թող քու ակնարկդ իւրաքանչիւր վայրկեան նորող ըլլայ :

Ւ մ աստունը ան է որ ՛ԱԼ զարմանայ ամէ՛ն խնչէ հ

Մտքիդ ամբողջ խոնջէն քը, ո՜ "Նաթանայէլ, կոլգայ ինչքերուդ 
զանազանութենէն ■. Զես գիտեր նոյն իսկ թէ այգ րոլորին մէջ ո՛րն է 
նախընտրածդ ու չես հասկնար թէ միակ ինչքը կեանքն է : Կեանքի 
էն կարճ վայրկեանք աւելի զօրեղ է մահէն ու կը մխտէ զայն-, Մա-
հը արտօնութիւն մ ըն է միայն ուրիշ կեանքերու, --- ու որպէսզփ
ամէ՛ն ինչ կարենայ անընդհատ նորոգոլիլ, որպէսզի կեանքի ո՛չ մէկ 
ոլԲէչ աարազ չսեփականացնէ զայն, բանաձեւուելու համար հարկ ե- 
զած մամանակէն աւելի : Երանիկ' րոպէն, ուր խօսքդ կը հնչէ - Ամ- 
բողջ մնացեալ մամանակը մտիկ ըրէ՛. Այլ երր կը խօսիս, ունկն գիր 
ուրիշ ո շնչի -,

Անհ բամեչտ է , Նա թանա յէ՛ լ , որ վառես ի քեղ բո լո ր գրքերը ï

Շ Ր Ջ Ե Ր Դ
’liuieakjai. hanfaar |>'նչ որ այրած եւք

Դրքեր կան, որ մարդ կը կարդայ յենած
պզտիկ տախտակի մը, դպրոցականի
գրասեղանի մը առջեւ :

Դրքեր կան, որ մարդ կը կարդայ քալելով
(ոն ասիկա նաեւ իրենց չւաիաձեւին պատնաոաւ),
կան որ անտառներուն համար են,
կան որ ուրիշ դաշտերոՆ,
եւ կան, որ մեղի հետ գիւղը կ'ապրին, կ՚ըսէ Կիկերոն * ) 
Կան, որ կարդացած եմ ՈՆզեկառքերոՆ մէջ,
Ուրիշներ՝ ընկողմանած խոտի շտեմարաններու խորը : 
Կան, որ հաւտացնելու համար են ր֊է մարդ հոգի մը ունի 
եւ ուրիշներ յուսահատութեան մզելու համար այդ հոգին:

՞) Et nobiscum rusticantur, dit Ciréron.
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էան, որ հսւզիւ թէ մարդ կարենայ ընդունիլ
մասնաւոր գրադարաններու մէջ :
էան որ առարկայ էզած են գովեստներուն
բազմաթիւ հեզինակաւոր քննադատներու:

Կան որ կը խօսին միայն մեղուարուծութենէ
եւ որ ոմա՛նց քիչ մը մասնագիտական կը թուին:
Ուրիշներ , ուր այնքան հարցը բնութեան շուրջ կը դառնայ ,. 
որ յետ ընթերցման աւելորդ կփլլայ այլեւս դաշսւերու մէջ 

պտոյտը r

էան , որ իմաստուն մարդոց արհամարհանքին կ'արժանանան , 
այլ կը գրգռե՛ն մանուկները:

Կան, որ ժողովածու կը կոչենք
եւ ուր ամփոփուած են որեւէ նիւթի շուրջ
ըսուած լաւագոյն բաները,
կան որ պիտի ուզէին սէրը ներշնչել կեանքին,
Այլք, որոնցմէ յետոյ հեղինակը անձնասպան եդած է:
Էան որ ատելութիւն կը սերմանեն 
ոլ կը հնձեն ի'նչ որ ցանած էին :
Կան որ ընթերցումի պահուն կարծես կը շողան'
Ծանր զգլխանքով, անուշ խոնարհութեամբ :
էան , զորս մարդ կը սիրէ որպէս եղբայրներ,
աւելի անաղարտ եւ որ լաւագոյնս ապրած են քան մենք :
էան , որ հեղինակուած են արտասովոր գրից մէջ
եւ զորս մարդ չի հասկնար,
նոյ նիսկ երթ երկարօրէն կ'ուսումնասիրէ զանոնք :

՝Լ,աթանայէ' լ՝ ե՞րբ այրած պիտի ըլլանք բոլոր այս գրքեր րէ

Կան, որ չորս դրամի կտոր չեն արժեր 
եւ ուրիշներ , որ խոշոր գներ ունին :
Կան , որ կը խօսին արքաներէ ու թագուհիներէ 
եւ ուրիշներ յոյժ աղքատ մարդոց մասին:

Կան, որոնց թառերը աւելի մեղմանուշ են
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քան թէ շրշիւնը տերեւներուն, միջօբէին :
Դիրք մըն էր, որ Յովհաննէս կերաւ ի Պաթմոս
ինչպէս առնէտ, մը կ՚ուտէ, այլ ես կը նախընտրեմ արքա

յամորները , —
Դառնութեամբ' այդ գիրքը աղիքները լեցուր Յովհաննու, 
որ յետոյ բազմաթիւ տեսիլներ ունեցաւ;

Նա թանա յէ' լ, ե" ր ր այրան՛ պիտի ըլլանք բոլոր այս գրքերը՛.

Ր.իս չէ գո հ ա ցներ կարգսՈլ թէ նովա լին եայ ա լադն ե ր ը թեթեւ են , 
կ՛ուզեմ որ մերկ ոտքերս ղդան զայգ՛. Ամէ՛ն իմացութիւն , որ չի հե- 
տեւի ր զգա յնութեան մը, ապարդէւև է էնձ հ՛ամ ա ր :

Ո չէն չ տեսայ երբեք՝ քաղցրօրէն գ^ղեցէկ՝ UJJU ե ր կրէն վր ա յ , 
առս/նց անմէջապէս ցանկալու որ ամբողջ գորովս հպէ անոր։ Սէրա- 
տոչո՚ր դեղեց կութէւն երկրէ , մակերեսէդ նորաւէթէթ ծաղկաւորու֊ 
մը հրաշալէ է։ Ո՜ դաշտանկար՝ ուր մէւրճեցաւ g ան կո ւթ է ւն ս X Եր- 
կիրքե՜ր լայնաբաց, հիւրընկալ՝ ուր որոնումս կը գեգերի՛. ՊոգոտւԱյ 
պապիրոսի, որ կը գոցուի Լրին վրայ* Եղէգներ, որ կը եռիք վտակ
ներն ի վար, g անց առո ւտն ե ր ո լ , բացատներու մուտքեր, ճիւղերու եւ 
սագարթից լուսանցքներուն մէջէն յայտնութիւն անգաստանի ու ան— 
սահման խոստման՛. Պատեցայ , չրխսդայեցայ մայոերոլ կամ բուսա- 
կանութեանց միջանցքներու մէջ*. Տեսայ հոսիլը գարուններու.* *

ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐՈՒՆ ԳԻՒՐԱՀՈՍՈԻՄԸ

Այգ օրէն սկսեալ, կեանքիս իւրաքանչիւր պահը անճառ, բացար
ձակապէս անասելի ընեայի մը նորութեան ճաշակը ստացաւ՛. Այն
պէս, ապրեցայ գրեթէ մնայուն ապշախառն հիացման վիճակի մը 
մէջ ՛. Ար ագո ւթեամր կը յանգէի արբշռանքի ու հաճոյք կը զգայի տե
սակ մը գլխոլ պա ո յա ի ու ընդարմացման մ էջէն յառաջանալով՛.

Անշուշտ շրթունքներու վրայ եիեղուն ամէն ինչի որ հանգի սլե- 
ցտյ, ուզեցի համբուրել՛. Արիւն՝ այտերու վրայ, արտասուքի կայ
լակներ' աչաց խորը, --- ուզեցի ըմպել՛. Ուզեցի խածնել այն բոլոր
պտուղներուն միսը , որ ճիւղերը առ իս կ՚երկարէին ։ իւրաքանչիւր

Fonds A.R.A.M



106 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •

պանդոկի ՝ օթեւանի շեմին' քս/ղց մը կ^ողջունէր զիս՝ իւրաքանչիւր 
ակի աո.ջեւ ինձ կը սպասէր ծարաւ մը՝ --- մասնաւոր ծարաւ մը իւ
րաքանչիւրին առ.ջեւ։ Ու կ^ուզէի ոլ֊րիչ բարւեր նշելու համս/ր ցան
կս ւթ ի ւնն ե ր ս ՝ ---

քալելու՝ ուր որ ճամբայ մը կը բացուէր՝ 
հանգստութեան ՝ ուր որ շուք մը կը հրաւիրէր զիս՝ 
լողա լու ՝ իւո րունկ ջրերոլ եզերքը ՝
հեշտութեան ու քուն ի ՝ եզերքը իւրաքանչիւր ս/նկոզնի :

վճռական ուրա իյութեամ բ մը ձեռքս դրի իւրաքանչիւր բանի 
վրայ ու իրաւունք ունենալ կարծեցի ցանկութեանս իւրս/քանչիւր
առարկային վրայ՝ ---  ու արդէն ի՛նչ որ կը մաղթենք՝ ՛Նաթանայէ՛ լ ՝
տ իրացում էն ս/ւելի սէրն է ՝ ---- դիմացս ՝ ո' ամէն ինչ թոզ ծիածանի՝
թող ամէ՛ն գեղեցկութիւն զգենու սէրս ու ե րւինազա րդո ւի անով։

« Les Nourritures terrestres » André GIDE.

թարգմ. վազգէն շուշանեան
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էրան Qjp, (dwh ա
Տէքաթթի կեսւՏքը 

չափազանց պարզ է • ■ •

Հ .H խմա րո ւթիւն ը զօրաւոր կողմս չէ : 8ե սած եմ շատ մարզիկ՝
.այցելած եմ քանի մը ազգեր՝ մասնակից դարձած եմ զանազան ձեռ
նարկն եր ու' առանց սիրելու* գրեթէ ամէն օր կերած եմ * ձեռք տ ը- 
լած եմ կիներու։ Այ մ մ կը վերսՏտեսնեմ քանի մը հարիւր զէմքեր՝ 
.երկու էլամ երեք թատերախաղեր եւ գուցէ քսան գրքերու միջուկը։ 
Այս րան 1> րուն ո՛չ լաւագոյնը եւ ո շ ալ վաւոթա րագոյն ը միտքս պա
հած եմ --- մնացած է ինչ որ կրցած է ։

Այ ս թուաբանութիւնը կը իյնա յէ թեեի որ զարմանամ ծերանա
լէ : Կրնայի նաեւ հ՛աշիւը ընել մտքիս յաղթական պահերուն եւ ղա
նոնք երեւակայել միացած ու ղօղուած' կազմելով 1յ]1ջսւ(ւ|ւ1լ կեանք 
մը* * * : Ա ա կա յն ՝ կը կարծեմ ինքզինքս մի շտ ուղիղ գատած ըլլա լ ։ 
Հաղո ւագէ պօ ր էն ինքզինքս կորսնցուցած եմ տ ե ս ո զո ւթ են է ս * ատած 
եմ ինքզինքս՝ պաշտած եմ անձս*---  ապա միասին ծերացած ենք։

Աաճախ ՝ են թագը ած եմ որ ամէն ինչ վերջացած էր ինծի < ամ ար ՝ 
եւ ամբողջ ումերովս կը հատցնէի ինքզինքս՝ անձկալից սպասելու՝ 
լուսաւորելու ցաւոտ վիճակ մը։ Ասիկա ճանչցուց ինծի՝ որ մեր մը- 
.տածումը պէտք եղածէն աւելի կը գնահատենք ըստ ուրիշներու մը- 
տս/ծման աթ1ՈԱ1յւ11յւՈՈՆթ-եա.[ւ : Որմէ ետք՝ մ ի լի առա լոր բառերը որ 
յեղյեղուած են ականջներուս ՝ հաղուագէպօրէն խռոված են զիս ա յն 
վնչով որ ^ե՚^նց Ը.Աել տալ* եւ ա յն բոլորը՝ որ ես ինքս ար
՛տասանած եմ ուր ի շին ՝ մ ի շտ զգա ցած եմ անոնց զանազանս լիլը մը- 
տածումէս ՝ —* որովհետեւ Ulfiljlinjinjü կը զառնային։
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Եթէ ո րո շած—ընտրած ԸԼԷա J /' շատերոլե պէս ՝ ոչ միայն ինքզինքս 
գերադս/ս պիտի կարծէի անոնցմէ ՝ այլեւ պիտի ե ր եւնա յի : *[յա^սընտ
րեց ի ինքզինքս : Այն ին չ որ ղեր էակ կ՚անուանեն ՝ էակ մ րն է որ սխա
լած է ' Իր վրայ զարմանալու համար ՝ պէտք է ղա յն տեսնել՝ __ ել
տեսնուելու համար՝ պէտք է որ ինքզինքը ցուցնէ : քյ ւ ինծի gnjg կու- 
iriufj որ իր անուան անխելք մոլութիւնը ո ինք կը գրաւէ։ Այսպէս , 
ամէն մեծ մարգ արատաւորուած է սխալէ մը։ Ամէն մէկ միտք որ 
ումեղ կը գտնենք կը սկսի այն սխալով որ զինք կը ճանչցնէ ։ Հանրա- 
յին ձե ռա ձ1՚ը1։ փոխս/րէն պէտք եղած մամանակը կուտայ ինքզինքը 
նշմարելի դարձնելու համար , վատնուած ումը փոխանցուելու եւ 
խորթ գո հ ո ւնա կո ւթ ի ւնը պատրաստելու ։ Մինչեւ- ի ս կ կը հետամտէ
փա՝ո ■ը!,ն տձեւ խաղերը ինքզինքը մէկ հատիկ ղդա լու հաճոյքին ---
յատուկ մե՜՛ծ բերկրո ւթիւն :

Այն ատեն երաղեցի որ ամէնէն ումեղ գլուխները՝ ամ ենա կորո
վամիտ հնարողները՝ մտածումը ամենաճիշտ հասկցողները պէտք է 
ԸԼլ^յէն անծանօթներ ՝ մ լա տներ՝ մարդիկ որ կը մեռնին աոանց ըսե
լու։ Անոնց գոյութիւնը ինծի յայտնի եղած էր երեւելի անհատներ ու 
իսկ դո յո լթեամ բ' հ1դ մը նուաղ հասաաաոՆն :

Հետեւութիւնը այնքան դիւրին էր՝ որ անոր ձեւաւորումը ամէն 
վայրկեան կը տեսնէի։ Եը բա ւէ ր երեւակայել սովորական մեծ մար- 
Գէ՛՛լը' սրբուած իրենց աոաջին սխալէն՝ կամ յենուլ այգ աոաջին 
սխալին վրայ իսկ' մտայղանալու համար գիտակցութեան աւելի բար- 
ձըր աստիճան մը՝ մտքի ազատութեան նուազ կոպիտ զգացում մը։ 
Այսքան պարզ գործողութիւն մը ինծի կը պարգեւէր հետաքրքրական 
տարածութիւններ որպէս թէ ծով իջած ր/ք^յի • Եորսուած' հրապա
րակուած գիւտերուն փայլին մէջ՝ բայց անծանօթ մնացած հնարքնե
րու կողքին ՝ ուր աոեւտո ւր ը ՝ վախը ՝ տաղտուկը եւ թշուաոութիւնը 
կը գործադրեն ամէն Օր՝ կը կարծէի ներքին գլո լխ—դո րծ ո ցն ե ր զա
տորոշել։ ր զուարճանայի' թագցնելով ծանօթ պատմութիւնը լի— 
շատակա րաններուն ան ան ո ւն ո ւթ ե ան ներքել ։

Իրենց պա յծաո կե ա նքին մէջ ս/նտեսանելի' մենակեացներ էին 
ասոնք՝ որ ամէն բանէ առաջ կը ճան չնային աշխարհը։ ՛Ինծի այնպէս 
կը թոլէր Թէ մութին մէջ կը կր կն ա պսՏտ կէ ին ՝ կ՛եռապատկէին ՝ կը
բազմապատկէին իւրաքանչիւր նշանաւոր անձ՝ --- անոնք՝ իրենց
բախտերր եւ յատուկ արդիւնքները յայտուելու ս/րհ ա մ ա ր հ ան քո վը t
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Ըստ իս , պիտի մերմէին հտմտրիլ ինքղին,յնին ուրիշ բան մը , քան 
բաներ . . ♦ յ

9-!/> հոկտեմբերին է որ այս մտքերը ունեցայ, պարապոյ Համե
րուս, երբ մտածումը կը զբօսնու Լ անտ լու համար միայն։

Սկսած էի այլեւս չմտածել այդ մասին, երբ ծանօթացայ Պ- 
Teste-(Հիմա կը մտածեմ այն հետքերուն ղոր մարդ կը թողու 
այն փոքր միջոցին մէջ, ուր ամէն օր կը չարմի)-

Պ- թեսթին հետ կապուելէ առաջ հրապուրուած էի իր իլրայա
տուկ ընթացքին։ Ուշի ուշով դիտած էի իր աչքերը, հագուստը, իր 
ամենապզտիկ թուլ թօսքերը սրճարանի սպասեակին , ուր կը տեսնէի 

: Փութով կը շլ՚ջէի հայեացքս իրենինէն՝ յանկարծակիի բերելու 
համար իմինս ինձ հետեւելոլ. կր վերցնէի այն լրադիրները որոնց 
ընթերցումը աւարտած էր, մտովի կը վերսկսէի այն չափաւոր շար- 
մուձելերր, որ իր ուշադրոլթենէն կը վրիպէին- նշմարած էի որ ոչ
ոք ուշադրութիւն կ' ըխէր իրեն :

այս ձելի ոչինչ ունկի սորվելիք, ե ր բ յարաբերութեան մէջ 
մտանք։ Զինք միշտ գիշերը տեսած եմ : Անդամ մը, տեսակ մը բ...ի 
մէ9, յ ա<ճ\ախ ՝ թատրոն : Ւնծի ըսին թէ սա կա ըան ին մէջ շաբաթական 
միջակ դո րծա ոն ո ւթի ւնն ե ր ո վ կ՛՚ապրէր, Հիվիէն փողոցի մէկ փոքր 
ճաշարանին մէջ կը ճաշէր։ Հոն կը ճաշէր այնպէս ինչպէս կը մաքրը- 
՛՜թեք 1 ^"7^ ոգիով։ Սրբեմն ինքզինքին թոյլ կ ուտ ար ընտիր եւ դան
դաղ ճաշ մը այլուր։

Պ- Թե սթ թերեւս քառասուն տ ա ր ե կան մը կար : /,/1' խօս քր ար
տս/կար դօր էն արադ էր եւ ձայնխ աղօտ։ Ամէն ին չ կը ջնջուէր իր 
մէջ աչքերը, ձեռքերը։ Մինչդեռ զինուորականի ուսեր ունէր եւ 
քալուածք մը որ կը զարմացնէր : էյօսած ա տ են ը ո՛ չ թեւ կը վերցնէր 
ոչ ալ մատ մը։ 1լ, ԼԼԼլք lU-ft յւկլւ սպաննած էր : Զէ ր մ՜պտեր , ոչ Հբա ր ի 
լոյս'» կ'ըսէր ) ոչ ալ հբս/րի իրիկուն» : Կարծէք չէր լսեր ^թնչպէս 
էք»ը :

Z1/' յէչ՚՚ղ՚՚^թւ՚՚-^Ը միտքս շատ զբաղեցուր ։ Այն գծերը որոնցմով 
կրնայի դատել այդ, ինծի երեւակայել տուին անօրինակ մտաւորա
կան մարզանք մը։ Ւր մօտ չափազանցուած կարողութիւն մը չէ ր , __
կրուած եւ ձեւափոխուած կարողութիւն մ րն էր այդ։ Ահաւասիկ իր 
հարազատ խօսքե ր ը* «Հսան տա րի է ի վեր ոչ մէկ կիրք ունիմ : Թուզ-
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թերս ալ այրեցի։ Կը խծբծեմ բուռնը. . . կը պահեմ այն ինչ որ կու
զեմ : Բայց դմուաբինը հող չէ : Այլ պտհեչը այն բանը զոր վաղր 
կ'ուզեմ . . . Ես փնտռեցի մեքենական մաղ մը. • •» :

Յարատեւ մտածելով, վերջապէս հաւատացի որ Պ- Բ֊եսթը յա
ջողած էր զանել մաքին օրէնքները , զոր մենք կՀանդիաանանք : Վշր«- 

տահաբար տարիներ զոհած պիտի ըլլար այս փնտռտուքին' աւեչի 
վստահաբար , տակաւին տարիներ եւ չատ ուրիչ տարիներ յատկա
ցուած պիտի ըլլային հասունցնելոլ համար իր հնարքները' զանոնք 
դարձնելու համար իր բնազդները -. Գտնելը ոչինչ է։ Գմուարինը մեր 

գտածով աւելնս/լն է :
Տեւողութեան փափուկ արուեստը, մամանակը, անոր բաշխումն 

ու տնօրինումը, ---  յտտկացումը' լաւապէս ընտրուած բաներու, զա
նոնք մասնաւորաբար սնուցանելու համար , --- Պ • խեսթին մեծ փըն-
տռտոլքներէն մէկն էր։ Որոշ գաղափարներու կրկնութեան կը հսկէր, 
անոնց ջրտուքը կը բազմապատկէր : Ասիկա կը ծառայէր վերջապէս 
մեքենականացնելու իր դիտակից ջանքերուն կիրարկումը։ Կ'ո լզէ ր 
նոյն իսկ ամփոփել այս աշխատանքը։ Յաճախ կ'ըս է ր • «Հասուն- 
Թնա՜} • • ■» :

Անպայման իր եզակի յիշողութիւնք պէ աք է' մեր ապաւորու- 
թիւններուն գրեթէ միայն այն մասը' պահեր , որ մեր երեւակայու
թիւնը առանձին կերտելու անկարող է ։ Եթէ օդապարիկով ճամբոր
դս ւթիւն մը երեւակայենք, կոր ո վամ տւթեամբ , ումպն ութ եամ բ 
կրնանք օդաչուի մը չատ մը կարելի ղզա յն ութ ի ւննե ր JUIILUIJ թերել • 
բայց միշտ անհատական բան մը պիտի մնայ իրական վերելքին, ո- 
րուն տարբերութիւնը մեր մտախոհութեան հետ' ՀարտսՏյայտէ էտ- 

մոն խ-եսթի մեթոտներուն արմէքը :

Այս մարդը շատ կանուխ էն ճան շցած էր կարեւորութիւնը այն 
բանին, որ մարդկային կերպընկսւլՈՆթ|Ո-Թ կրնայինք կոչել։ Փնտռած 
էր անոր սահմանները եւ մեքենականութիւնը։ Արքա՜ն երագած պի- 

,ո ի ԸԼԼայ ել1 Աեփական կրծելութեան :

Կ' ընդնշմս/րէի զգացումներ որ կը ս ա ր ս ռէ ին զիս ՝ սոսկալի յա- 
մառութիւն մը' գինովցնող վարձերու մէջ՛. Իր յե ղա կան ո ւթե ան մէջ 
ընկղմած էակն էր ան, ան որ կը դառնայ իր սիստեմը, ան որ ամբող
ջապէս ինքզինքը կ'ենթարկէ աղատ մ լոքին սարսափեցնող կա րդա պա
հութեան , եւ որ սպաննել կուտայ իր վայելքները ի՛ր վայելքներով,
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ամ ենատկար ը ամ ենա զօր ալոր ով , _ ամենարաղցրը , մա մանա կա լո ր ը ,
րոպէհն1Լ ել սկսուած մամինը' հիմնականով __ հիմնականին

յոյսովը ,

Եւ֊ կը զգայի որ իր մտածումին ակրն էր---- Հոս կը գրեմ այս ան
հեթեթս սթ իմն ը, Զգացումի մը արտայայտութիւնը մ ի չա անհեթեթ

Պ • թեսթ կարծիր չունէր : կարծեմ թէ ըստ կամս կրրով կը գոր
ծէր եւ որոշ նպատակի մը հասնելու համար ։ Իր անձնականութիւնը 

էր ըրած։ Ի՞նչպէս կը տեսնէր ինրզինրը... Ե ր բեր չէր խնդար, 
իր դէմ րին վրայ' ե ր բե՛ ր գմբախտութեան երեւոյթ մը։ Կ'ատէր մե-
լա մ՛աղձ ութ իւնը •

Կը խօսէր իրերուն հետ նոյնացած, ել ինրղինրնիս իր գաղափա
րին մէջ կը ղգայինր։ Ինրղինրնիս կը զգայ ին ր ետ րա չուած, խած
նուած տուներուն, անջրպետին մեծութիւներուն , փողոցին անհան
դարտ գունագեղս ւթեան , ան կի ւններ ո ւն . . . ։ Եւ ամէնէն ճարտարու
թեամբ սրտաշարմ խօսրերը , ---  նոյնինրն անոնր որ իրենց հեղինակը
մեղի աւելի կը մօտեցնեն , րան ոելէ ուրիշ մարգ , անոնր որ կը հա
ւատացնեն թէ յաւիտենական պատը մտրերուն միջել' կ'իյնայ,
կրնային իրեն գալ... հրաշալի կերպով գիտէր որ պիտի յոլզէին ա֊ 
մէն այլ ոք : Կը խօսէր , եւ առանց կարողանալ ճշտորոշելու ոչ պատ
ճառները, Ո՛չ աէ տարածութիւնը խափանումին , կը հաստատէինր, 
որ բառերս լ մեծ թիւ մը վտարուած էր իր ճառէն։ Իսկ անոնր որ 
փօգտագործէր , երբեմն այնրան հետտրրրրականօրէն բռնուած էին 
իր ձայնով, կամ լուսաւորուած' իր նախադասութեամբ, որ իրենց 
կշի^ԸԸ խախտած էր, իրենց արմէրը' նոր։ Երբեմն, կը կորսնցնէին 
իրենց ամբողջ իմաստը, միայն պարապ տեղ մը լեցնել կը թոլէին, 
որուն սահմանուած եզրը տակաւին կասկածելի էր , կամ լեզուէն 
չնախաաեսուած : Ես լսեցի նիւթական առարկայի մը իր իմաստ տա
լը վերացական խումբ մը բառերով ել յատուկ անուններով ։

Իր ըսածներուն ոչինչ կար պատասխանելիր : Կը սպաննէր րաղա- 
րա՚վար հաճութիւնը ։ ltj օսա կց ո ւթի ւննե բ ը կ'ե ր կս/րաձգէ ինր ոստում
ներով, որ ղինր չէին զարմացներ։

եթէ այս մարգը փոխած ըլլար իր թաբուն մ տ ո ր ո ւմնե բ ո լն 
առարկան , եթէ իր մարին կանոնաւոր զօրութիւնը դարձոլցած ըլլար
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ա շխար Հէն դէմ , ո՛ չ մէկ բան կրնար դէմ անալ անոր : ^1 ր բաւէ մ որ էր 
մ աս էն կը էւօսէմ այնպէս էն չպէ ս կը [սօսէն անոնց մաս էն ՝ ո բոնը ա ր- 
ձանները կը շէնեն : Լաւապէ ս կը զդամ որ Հ^հս/նճար^էն եւ էր մէջեւ 
տկարութեան բանա կութ է ւն մը կայ : ]Դնբր ո բբա՜ն ճշմարէտ ՝ սր
բա՜ն նոր սրբա՜ն անարյարտ ամէն տեսակէ խաբէութենէ եւ ամէն 
ս բան շա ը ո ւմ է ՝ այնբա՜ն ամուր : ]*մ ս եփա՝կււ/ն խանդավա ռութ է ւնս կր 
բան ե ցն է զա յն . ♦ •

է^նչպէս հաղորդակէց չԸէէաէ մէկու մը՝ որ երբեբ 1Ո<աթ1ՈԱԼւք բան
չէր ըսեր՝ անոր որ հանդարտութեամբ կր յայտարարէր »  «Ամէն
էն չէ մէջ կը գնահատեմ մ է ա՛յն դիւթութիւնը կամ դժուսւթութիւնթ 
զանոնբ ճանչնս/լու՝ ղանոնբ դործադրելու : Չափազանց հոդ կը տա- 
նէմ չափելու այս աստէճանները՝ եւ չկա պո ւե լո լ * * * Ի՞նչ հ ոդս ա յն 
էնչ որ շատ լաւ ղՒ ա եմ» :

ինչպէս չյանձնուէլ էակէ մը՝ որուն մէտբը կը թուէր ձեւաւէո- 
խել էնբն էրեն համար այն ամէնը էն չ որ է՛ , եւ կթ կւԱԼՈԼԱթէ՜թ այև 
'ամէնը՝ զո ր էրեն 1լառս/էս ր կո լէ ր : Կ ր դո ւշա կէ է այս մէտբը՝ որ կը 
դնէր ՝ կը վերցնէ ր եւ կր խառնէր ՝ կը պէ ս պէ ս ա ցն էր ՝ հաղորդակցու
թեան մէջ կը դնէր՝ եւ էր դէտակցութես/ն դաշտէ տարածբէն վրայ' 
կրնար կտրել եւ շեղել՝ լուսաւորել՝ այսէնչ բս/ռը սառեցնել՝ ա յնՒնԼ 
բանը տաբցնել՝ ընկղմել՝ բարձրացնել՝ այն բանը որ անուն չունէ 
անք/ր ան ո ւն տալ ՝ ո լզած ը մ ոռնա լ ՝ բնա g •նել կ ամ երփնել սա եւ նա • ♦ ♦

Վփրէվերոյ կը պարզաբանեմ ա նբնն ե լէ յ ա տ կո ւթ է ւնն ե ր : Ջեմ 
յանդգնէր ըԱել այն ամէնը՝ որ լ,մ ա ռա ր կա ս !յըս է էն ծ՜է : Տըամաբա- 
նոլթէւնը կը կեցնէ զէս * f'UJJÿ ) մտբէս մէ ջ ամէն անդամ որ յար ո լց
ուէ Թե սթէ ՀաԸՅԸ) հետաբրբրական ձե լա ւո ր ո ւմն եր կը յա յանու /,ն:

Օրեր կան՝ որ շատ յստակօրէն կը վերագտնեմ զէն բ : Ան նո րէն 
կը ներկայանայ յէշոզութեանս ■ոջ, բովս : Ար շնչեմ մեր գլանէ կինե
րուն ծուխը ՝ կը լսեմ ղէնբ ՝ կթ զգուշանաւք : Ե րբեմն ՝ օրաթերթէ մը 
ընթերցումը զէս բախել կուտայ էր մտ՛ածումէն' երբ հէմա պատա
հար մլ, զայն կ'արդարացնէ : էք ւ դ՛ա րձեալ կը փորձեմ սա խ արուս է կ 
փորձեր էն բանէ մը հս/տը՝ որ զէս կը հեշտացնէ էն մեր երեկոյթնե
րու շրջանէն*. Այս էնբն՝ զէն բ կր պատկերացնեմ ա յն դէրբով որ
չեմ տեսած*. ք^ն չ կերպարանը կը ստանայ թեսթ' ցաւաղէն *. __
ք^նչպէս կը տրամաբանէ' սէր սէհ ար ո ւած : --- րնսւ* ք տխուր ըլյպլ* __
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Ինչ^ն պիտի վախնար: — Ի՞նչը պիտի սաըսռէր զինք: — ... կ 
վ,նա,ւկէ, : Անվթար կը պահէի Լրիւ պատկերը խստաշունչ մարդուն, 
կը Լանայի որ հարցումներուս պատասխանէ ր ... ; Կ'այլայլէր ;

Z/Ն կը սիրէ , կը տառապի , կը ձանձրանա յ : Ամէն մարդ իրար կր 
կապկէ.. Բայց, կ՛ուզեմ որ հառաչանքին, տարրական հեծութեան 
խառնէ իր մտքին ամբողջ կանոններն ու պատկերները:

Այս իրիկուն, ճիշտ երկու տարի եւ ե լ. ե ք ամիս կ'ընէ որ իրեն 
հետ թատրոնն էի' փոխ տրուած օթեակի մը մէ9: Այսօր ամբողջ օրը 
այդ մասին մտածեցի:

Կը վերատեսնեմ ղինք' ոտքի' Ափերայի սսկես իւն ի կողքին, միտ- 
տեղ :

Միայն սրահը կը դիտէր: Պատշգամին եզերքը ան կը շնչէր սրա
հին այրող շունչը : Կարմրած էր :

Պղնձետյ ահտղին ա 'լվի կ մը մեզ կը ըամնէր մռմռացող խոլմրէ 
J-ը' կախարդանքէն անդին: Գոլորշիին մէիէն կնոջ մերկ կտոր 
մը կը փայլէր' խիճի մը պէս կակուղ : Հովահարներ կը շարմէին լոյ- 
սի եւ ստուերի մէջ զանուող հասարակութեան վրայ' փրփրելով մին
չեւ վերի լոյսերը ; Հայեացքս հազար փոքր դէմքեր կը հ ե գէր , տրտում 
դէմքի մը վրայ կ'իյնար, կը վազէր թեւերու վրայ, մարդոց վրայ,

՛- ‘Լ^ւ՚ջ՚ոսլէս կ՚այրուէր :

ամէն ոք իր տեւլն էր իրենց պզտիկ շա ր մ ո լմն ե ր ո ւն մէջ՛. Կր -ճաշա
կէ Ւ ՛չաս ա ւո ր ո ւմ ի դրութիւնը, ներկաներուն գրեթէ տեսական պար
զութիւնը, ընկերային կարգը: Այն դրգալի ղղայնոլթիւնր ունէի, որ 
ամէն ինչ որ կը չնչէր այս սրահին մէջ պիտի հ ե տ ե լէ ր իր 
Օրէնքներուն , բորբոքէր խնդուքներու խ ո չո ր շրջանակներով , շար-
յ՜էլ՛ չնրա-շերտ, զդար համօրէն' մտերիմ բաներ, __ անզուգական,
---- գաղտնի վրդովումներ , բա րձրանսՀր մինչեւ անասելիին : Կը յածէի
մարդոց այս յարկերուն վրայ, շարք-շա րք , շաւիղներով, իտէ-ալապէս 
երթալու միանալու քմահաճոյքով անոնց, որոնք միեւնոյն հիւան
դութիւնը ունին, կամ նոյն տեսութիւնը եւ կամ նո յն մոլութիւնը... : 
Երամշտոլթիլն մը կր յ ո լզէ ր բոլորս , կը յորդէր , ապա բոլորովին 
կը նուաղէր :

Երբ դադը եղաւ. երաժշտութիւնը ՝ Պր՝ Թ ե ս թ շՀևչեղ --- էիս/բդիկ
*ե^ղ^*յիկ են ու արտասովոր միմիայն ուրիշներս ն համար • Ե*- անոնը 
կապտուաե են ուրիշներէ :

8
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'Լերջին բառը զուդագի պեg ա լ ն ո ւա գր֊Ոխ ո ւմ րին լռութեան սլա—
հուն :
թ'եսթ շունչ առաւ :

Բոցավառուած գէմքը) ուր ջերմոլթինւն ու գո յն ը կը չրֆէէ^ր 
լայն ուսերը հ սեւոսկեփայլ էութինը^ էր զգե ստս/ւորո ւած ամ բողջ 
զանգուածէն ձեւը շեշտուած հսկայ սինով 'Ա՛ ս գրաւեցին : U*JU 
կարմիր եւ ոսկեգոյն մեծութեան մէջ^ ամէն վայրկեանդ ո չ մէկ 
հՒւէ կը կ որսնցնէր այն ամէն ինչէն որ զգայուն կը դս/ռնար*.

ը դիտէի այս գանկը ՝ որ կը ծանօթանար խոյակներուն անկիւն— 
ներուն հետ՝ սա ուղիդ ձեռքը որ կը զովանար ոսկեզօծումներէն ՝ եւ 
խոշոր ոտքերը* ծիրանիին ստուերին մէջ*. JJ բ՛ահին հեռուներէն ա լըլ- 
րը գէպի ինձ եկա՛ն . եւ բե ր ան ը ըսաւ* Հի ա րդապահ ո ւթիւնը գէշ բան 
չէ * * * Պզտիկ սկիզբ մ ըն £♦♦♦»:

Պատասիւան չունէի : իր ցած ձայնով եւ արադ ըսալ . «/*)*ոգ վա— 
յելեն եւ հնազանդին^ •

քյրկարօրէն իր հայեացքը սեւեռեց մեր դիմացը տեղաւորուս/ծ 
եր իտասարգի մը՝ յետոյ կնոջ մը՝ վերջն ա; ամբողջ խում րի մը* վե ր-
ն ա տ ան ֊րէջ, __. որ պատշգամէն կը յորդէր հինգ-վեց այրուող դէմ-
քեր ո վ   հուսկ ապա ա՛մբո ղչ հ ա ս ա ր ա կո ւ թ ե ան , ամ բո ղ^ թա տ ր ո- 
նին* երկինքներու պէս լե g ո ւն վա ռ , հմայուած բեմէն* որ լէՒն-ը 
տեսներ*. Անացեալ բոլորին ապշութիւնը մեզի կը յայտ նէը թէ 1՚նչ 
որ վսեմ բան մը տեղի 1լ ունենար *.Ս*ենք կր դիտէինք յոյսին նուա
ղումը^ սրահին բոլոր գէմքերուն վրայ*. իւ երբ շատ նուազեցս/ւ^ ե ր բ 
այլեւս յոյսը չշողաց ՝ միա՛յն հազարաւոր գէմքերուն ընդար
ձակ փ ոսփ ո րափա յ լո ւթին ը մնա՛ց *. իէգացի որ այս վերջալոյսը կրա— 
ւո ր ա կան կր գար ձնէր բոլոր ա՛յս էտ կն ե ր ր : իրենց ա՛ճող ուշադրու
թիւնն ու մթութիւնը շա ր ո նա կո ւո ղ հաւասարակշռո ւթիւն մը կը ձե-
լս/ցնէ ին : Ե՛՛ ինքս ալ KlllJlLjUH ուժագիր է// , --- այս ամբողջ ուշա—
գրութեան :

Պ* Թ եսթ ըսաւ. հՏիերադոյնր կ ր պասղաղնէ I ի* ր ա ւ կը
գնեմ որ բոլորն այ , հ ե տզհ ետ է նո յն բանի ifuiujlfl կը մտածեն : էա — 
•սարակաց սահմանին կս/մ տագնապեն առՊեւ հաւասար սլիտի ըլլան։ 
իւ սակայն ՝ օրէնքը այնքան ալ պարզ չէ... քանի որ ղիս կ՝անտեսէ* 
--- եւ ---  ես հոս եմ» :

Աւե լ g ուց ♦  «£ ուսաւո րութիւնր եր գրաւէ ղանոնք» *.

Ես ալ խնդա լով ըսի . «ՁմՀ ղ ալ» ♦

Պատասխա նեց . «Ջե'զ ս/լ» *.

---  Ի՜նչ թ ա տ ր ե ր գա կ պիտի ր լյայի ր , րս ի իրեն } ինծի այնպէս կը
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թուի թէ դուք կը ^>սկէը փորձերու, որոնք գիտական սահմաններու 
կը մօտենան *. Պիտի ո լզէ ի ձեր խո կո ւմնե րէն ներ շն չուած թատրոն 
մը տես նել . . .» յ

Ըսաւ, «//չ ոք կը խոկայ»։
'Ծափահարութիւնն ու ամբողջական լուսաւորումը մեզ դուրս 

ըրին*. Շ կերանք, իջանք*. Անրորգները կը թուէ ին աղատ ըլլալ*. Պ* 
թեսթ թեթեւ մը տրտնջար կէ ս գիշերուան զո վու թեան համար : Հթր 
րա ւերո ւ ա կն ւս ր կո ւթ ի ւն ըրա՛ւ *.

Կր քալէինք, եւ գրեթէ ան կա պա կի ր նախա գաս ո ւթի ւնն եր կը
ւիախրնէր բերն էն*. Հս/կառակ ճիգերուս' իր խօսքերուն կրնա 
տեւի լ մեծ դմ՜ ո լար ո ւթ եամ բ միայն' գոհանա լով վե րջասլէ ս միտքս 
պահել զանոնք*, ճառի մը ան կա պա կր ո ւթի ւնր կախում ունի լսողէն*. 
Ինծի կր թուի թէ' միտքը այնպէս կառուրուս/ծ է , որ ինքն իրեն հա
մար չի կրնար ան կա սլա կիր ըլլալ*. էՕուսափերայ նաեւ Պ* Թ՚եսթր 
խենթերու շարքին* դասելէ : Ան ար որ , աղօտ կերպով կ' րնգնշմարէխ
['I՛ գաղափարներուն կապը, ոչ մէկ հակասութիւն կը գտնէի հոն, __
եւ յետոյ, չս/փազանր պարզ լուծումէ մը պիտի զգուշանայի :

Չընթանայինք գիշերէն մեղմ ար ած փողողներէն , կը դառնայինք
անկիւններԼ սլա րտ պին մէթ բնազգաբս/ր գտնելով մեր ճամբան, __
աւելի լայն , աւելի նեղ , աւելի լա յն* յ

ղինուորս/կան քայլը կ'ենթարկուէր իմինիս,,,
---  Ա ա կա յն , թնչպէս ձե ր բս/զատ ո լի լ այսքան ումեղ երամշտոլ-

թենէ մը, պատասխանեցի : Եւ ինչո^ւ* Հոն կը գտնեմ մասնայատուկ 
գին ո քՀ ու թի ւն մ ը , "Հ՞ աք է "ր արհամարհեմ ղալն*. Հոն կը գտնեմ 
հ սկա՛յ աշխատանքի մը պատրանքը, որ յանկարծ կարելի պիտի դառ
նար ինծի*,,։ Վերացական զգայ նուրի ւնն եր կ ր պարզելէ ինծի է
սքանչելի դէմքեր բո լո ր սի ր ածն ե ր ո ւս ,   ւի ո ւի ո խո ւթ ի ւն , շարմում ,
խառնուրդ , յորձանք , ձե t ա ւի ո խ ո ւթի ւն , * * Պիտի ուրանա լ թ ք որ 
զգայազրկող բաներ կան*. Ծառեր որ կը գինով րն են , մարդիկ որ ում 
կուտան , աղջիկներ որ կ  ̂անդամ ա լո ւծեն , երկինքներ որ խօսքը կր 
կտրեն :

Պ* թեսթ լարեր բաւական բարձր ձայնով,__
«է՜հ, պարոն , ինծի ի^ն չ ձեր ծառերս ւն տաղանդը եւ մ իւս— 

նե րունր * . . ես իւք աո ւնս եմ , ի՛ մ լեզուս կ ր խօսիմ , 1լատեմ սՀր տա՚ռո զ 
բաները*. Տկար միտքերուն պահանջն է այգ* Հաւատա րէ ք ինձ տա— 
ուա րի կերպով հանճարը դիւրին է, աստուածութիւնը դիւրին է*** 
ըսել կհուզեմ սլարզապէս   որ գիտեմ թէ ի՛ն չ պէս կՀ ըմբոն ուի : Օիւ-
Phft Հ:
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անսւկ^ն --- ասկէ քսան սւալվւ մր ս/ռաջ ---- սովորականէն
վեր որեւէ բան ուրիչ մարդու մ ր կողմէ կատարուած' անձնական 
պարտութիւն մ ըն էր ինձ համս/ր։ Ա^եցեա ւՒն մէ£՝ ինձմէ գողցոլած 
դաղս/փաընեը կը տեսնէ է մ իա յն : ի*Հն չ տխմարութիւն »* • ըս^Լ թէ' 
մեր հարազատ պատկերը մեղի անտարբեր չէ i Երեւակայական մար
տեր n լ մկչ անոր հետ կր վա ր ո ւինք £UlnJl.Ul(J cLlftfJ jïllL կամ £Ull|llllCplull(J
գէշ:

Հաղաց : ինքնիրեն ըսաւ. չԱ արդ մր թնչ կրնայ ընել։ Ս արդ. մր 
թնչ կրնայ» » ♦ : ինծի ըսաւ.--- հՏիուք կը ճանչնս/ք մարդ մը՝ որ դի
տէ թէ ըսածը չի դի տ ե Հր» :

իր տան աո.ջեւն էինք։ է]նդրեց որ մտնենք եւ գլանիկ մր ծխեմ : 
Տան վ1. բ ի մասը՝ չկահաւորուած'^ շատ փոքր յարկաբամին մը մը- 
տանք։ Ոչ մէկ գիրք տեսայ։ Ոչինչ կը մատնէր աւանդական աշխա
տանոցը՝ սեղանվ։ մր առջեւ՝ լապտերի մը տակ՝ թուղթերու ել գրի է- 
նե րու մէջ : Կ անաչորակ սենեակին մէջ՝ որ անանուխ կը հոտէր ՝ մո— 
մին չոլր$ կար միայն վերացական ՝ անփայլ կտհ—կարտuին ՝ --- մահ
ճակալը՝ ճօճանակր՝ հայելաւոր դարանը՝ երկու բազկաթոռ---  բանս/—
կան էակներու պէս։ Վա ռա բանին ւԼրս/յ քանի մը լրադիր ՝ երկվեց- 
եակ մը այցետոմս' թուանշաններով ծածկուած ՝ եւ դեղաբանական 
սրուակ մը-. Հասարակ//ճ տպաւորութիւնը երբեք ա յսքան զօրաւոր 
չեմ ունեցած։ Հասարակ բնակարանն էր (փ ր կրա չափս/կան} տեսու-
թիւններոլ որեւիցէ կէ տ ին նման՝ --- եւ թե ը եւս ալ օգտ\ս/կս/ր : Հիւրս
եր գոյութիւնը կը պահէր ամէնէն սովորական տան մէջ*, Ե ը մտածէ ի 
ա յն մամերուն վրայ որ կ'անց ընէր այս բա զկաթո ոփն մէջ։ վախցայ 
սա պարզ եւ տափակ տեղէն բխող կս/րելի անվերջ տրտմութենէն : Այս- 
՜պիսի սենեակներու մէջ ապրած եմ եւ երբեք չեմ կրցած առանց սոս
կումի հաւատալ որ անոնք վերջնական կրնս/ն ըլլալ։

Պ* թեսթ խ ou եց ա լ դրամ ի մ աս ին ։ իր յատուկ պե րճախօս ութիլ-
նը չեմ կրնար վերարտադրել՝ __  ինծի այնպէս կը թոլ՜էր թէ' սովո-
բտկանէն նուաղ ճշգրիտ էր : I/Jոնջէնըը , մամին հետ ամրապնդուող լր. 
ռութիւնը՝ լեղի գլանիկները եւ գիշերային անհոգութիւնը կարծէր 
ազդած էին վրան: կը լսեմ իր նուաղուն ե. դանդաղած ձայնը՝ որ 
մեր ե ր կուրին միջել վառող մոմին բորը պարել կոլտար' յոգնոլ- 
թեամբ ս/րտասանած մեծ թիլերու գնացքս վ: Ութը հարիւր տասր 
միլիոն եօթանասուն հինգ հազար հինգ հարիւր յիսուն... կ'ունկրն- 
գրէի Տնաշխարհ իկ ե ր ամ շտ ո ւթ ի ւն ը' առանց հաշիւին հետեւե-
լու: Ինծի կր հաղորդէր I]ակ ար ան ին երերումը՝ ել թիլերու անուն- 
նե բուն երկար շարանը զիս գրաւած էր բան ա ս տ ե ղծո ւթե ան մը պէս :
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Գէպքեըու, ճւսրտտրարուեստտկտն երեւոյթներու, հանրային ճաշսւ- 
կին եւ կիրքերուն , դարձեալ թուանշաններու մէկուն միւսին մօտե
ցում մը կ՛՚ընէր : «Ոսկին ըն կեր ո ւթ ե ան ոգիին պէս է» կ'ըսէր ;

8 ան կա ր ծ լռեց յ $ ա ռասլե g ա լ ♦

Դարձեալ ղննեցի ցուրտ սենեա կը , կա հ—կա րա ս իներ ո ւն ո չնչու- 
1 ո ր պէսզի իրեն չնայիմ : *Լե ր ց ո ւց ս րո ւա կր եւ խմեց ; Ոտքի ե-

չաէյ մեկնելու համար յ

֊ ֊Բիչ մըն աւ ըսաւ , չէք ձանձրանա ր : Կ ս անկողին պի
տի մտնեմ ։ հանի մը րոպէէն կը քնանամ : // ոմ ը հ ե տ ե րն ի դ. կ՚առնէք 
իջնելու համարի ;

Հանդար տ ո ւթե ա մ բ հանուեցաւ։ Զոր մարմինը ողողուեցաւ սա
ւաններուն մէջ եւ մեռած ձեւացուր։ (Հետոյ դարձաւ եւ ս/ւելի մխր
ճուեցաւ չափէն աւելի կարճ մահճակալին մկջ։

Ժպտալով յարեց. «կռնակիս վրայ կը պառկիմ։ Կը ծփա՜մ, տակս 
աննշմարելի տատանում մը կը զդամ , --- անհուն շարմում մը յ Ամենա
շատը մէկ կամ երկու մամ կը քնանամ , ես որ կը պաշտեմ դիշեր ային 
նաւարկութիւնը : (Հաճախ քունը կանխող մ տածումս չեմ կրնար զատո- 
կը մտածէ ի տ յն բոլորի մասին որ ինծի հաճոյք պատճառած էին, 
գէմքեր, բաներ եւ վայրկես/ններ : Զանոնք կը վե ր յ ի շէ ի ո րպէ սղի 
մտածումը ըլլայ կտրէ լի եղածին չափ հաճոյական , անկողնին պէս 
հեշտին...։ 'Ծեր եմ : Կրնամ ձեղի ց ոյց տալ որ ինքզինքս ծեր կը
զդամ... 8իչեցէՀք ։   Երբ մանուկ ենք կը գտնենք ինքզինքնիս , £///-
մաց-կամս/ց կը գտնենք մեր մարմնին տարածքը, կ՛ար տ այ ա յ տ են ք 
մեր մարմնին ա ռան ձն այա տ կո ւթի ւնն երը ճիգերու շտրքով մր, կեն
թադրեմ... Կը գալարուինք եւ ինքզինքնիս կը գտնենք կամ կը վերա
գտնենք, եւ կը զարմանա՜նք, կը դպչինք մեր կրունկին , ձս/խ ձեռքով 
աջ ոտքերն ի ա կը բռնենք , տաք ափերնուս մէջ կ՚ունենանք պաղ ոտ- 
քԸ* * * : Հիմա ինքզինքս գոց գիտեմ ։ Աիրտս ալ։ Բա՛ , ամբողջ երկիրը 
յա յ տնաբեր ո լած է , բոլոր տա ղս/ւա րն ե ր ը կը ծածկեն բոլոր հոգերը . . . 
Կը մնայ մահճակալս ։ Բունի եւ ճերմակեղէնի սա հոսանքը կր սի. 
րեմ սա ճերմակեղկնը որ կը պրկուի եւ կը ծալլուի կամ կը ճմռթ
կուի, --- որ աւազի պէս վրաս կ՚իջնէ» երբ ինքզինքս մեո .ա ծ կը ձե ւա-
ցընեմ , ---  որ կը թանձրանա յ շու^ս՝ քունիս մէջ... ftiuin բարդ մե
քենականութիւն մըն է ա լս : Արւէջի կամ թեզանի ուղղութեամբ շատ 
փոքր ձեւափոխութիւն մր . . . Ա՜հ» յ
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^աոաււլԼւյաւ :

«ptujg ի^նչ ունիք՝ ըսի , կրնա՛* մ արդեօք***» :

«Մեծ բան մը չունիմ ՝ ըսաւ ։ Մէկ տասներորդ եըկվայրկեան ու
նիմ որ ինքզինքը ցոյց կուտայ*** Ապասեցէք*** Վայկեաններ կան՝ 
երր մարմինս կը լուսաւորուի * * * Հյատ հետս/քրքիր է ։ Ո ան կարծ մէջս 
<ԼԸ ա ե սնեմ * • * կը զատ ո ր ո չե մ մարմնի ս շերտերուն խորութիւնը ՝ եւ 
կը զդամ ցաւի դօտիներ ՝ օղակներ ՝ բեւեռներ եւ ցաւի խ այ թո ւմնե ր : 
Կը տեսնէիք այս կենդանի պատկերները* տս/ռա պանքի ս այս երկրա 
չա փ ո ւթ ի ւն ը : Փայլուկներ կան որ ճ ի շտ ու ճի շտ կը նմանին գաղա
փարներու։ Կ ը հասկցնեն , --- հոսկէ՝ մինչեւ հոն*** Ե *- ռակայն՝
ղիս անստոյգ {վիճակի մէջ} կը ձգեն* Անստոյգ ճիշտ բս/րւը չէ*** 
Երբ տյս պահը գայ՝ շփ ո թ կամ ճապս/ղ ըււն մը կը գտնեմ մէջս։
k" ւթեանս մէջ մառախլապատ տեղեր կը գոյանան --- տարածութիւն-
ներ որ կը չայտնուին : Այն ատեն յիշողութեանս մէջէն հարցում մը 
1լ ընտրեմ՝ որեւէ խնդիր մը*** Անոը մէջ կը մխրճուիմ ։ Աւազի հա
տիկներ կը համրեմ * ♦ ♦ եւ ՝ որքան որ զանոնք կը տեսնեմ * * * ---  Աճող
ցաւս կը ս տ ի պէ որ ուշի ուշով գիտեմ զինք։ Այգ մասին մտածե՜մ :
__ Աղաղակիս միայն կը սպասեմ ♦ եւ զայն լսելուս պէս --- UIILUIJI—
կան ? զարհուրելի աւսոթկան , աւելի փոքր անս/լով՝ եւ ա՛լ աւելի ման
րանալով ՝ ներքին տ ե ս ո զո ւթ ենէ ս կը ձե րբաղատուի * * * ։

«Ե^նչ կրնայ մարդ մը։ Կ ը կռուիմ ամէն բանի դէմ ՝ --- բացի
մ ա՛ր մն ի ս ց ա ւ երէն' որոշ ս ա ս տ կո ւթեն է մը անգին ։ Մ ինչգեռ ՝ ատկէ՛ է 
որ պէտք է սկսէի։ Որովհետեւ՝ տառապիլ կը նշանակէ գերագոյն ու- 
շս/զրութիւն ընծայել բանի մը՝ ել ես ՝ քիչ մը ուշադրութեան մարդն 
եմ . * • Գիտցէք որ դալիք հիւանդութիւնը նախատեսած է b = Այն b^b 
համար որ ամէն մս/րգ վստահ է՝ ես ճշգրտութեամբ մտածած էի* 
կարծեմ թէ' այս տեսողութիւնը ապագայի մէկ ակնյս/յտ բամնին 
վրայ է ։ Գա ստ իա րա կութեան մաս պէտք է կազմ է ր ։ Այո ՝ այն ինչ որ 
կը սկսի հիմա՝ նախատեսած էի* Այն ատեն՝ ուրիշ գաղափարներուն 
պէս դս/ղա փա ր մ րն էր : Այս պէսով կրցայ էրեն հ ետեւիլ» ։

Հանգա րտեցալ *
կուշտին վրայ ծալլոլեցաւ՝ ա չքե րը խոնարհեցուց եւ հազիւ վայր

կեան մը անց' դարձեալ կը խօսէր ՝ կը սկսէր ինքզինքը կորսրնցնել։ 
Եր ձայնը' ա՛լ շշնչի ւն մ ըն էր բա րձին մէջ-, Կ արմ ր ալ ձեռքը կը թըմ - 
J’il՛ ս՚րդէ՚ե :

Եւ կ^' ըս է ր տսէկա լին »  «Ե ը մ տ ած եմ , եւ տյս ոչ մէկ բանի ար-
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գելք է՛- Առանձին եմ: Որքա՜ն հանգստաւէտ է առանձնութիւնը: Ոչ 
մէ/չ անուշ բան վբւսս կը ծ՜ան բանայ . . . Հոս նոյն երազանքն է l'1։ t 
որ նալուն խուցին մէջ, նոյնը Լամպէր սրճարանին մէջ... Եթէ 
աղջկա յ մը բս/ղուկները կար եւոր ո ւթի ւն կը ստանան , նուաստացած՜ 
եմ, — ինչպէս ցաւէն... Այն որ ինծի կը խօսի, եթէ չապացուցանէ , 
__ _ թ չ՛հանի մըն է: Ամենափոքր արարքի մը ճաճանչումը որ կը գո
յանայի աւելի կը սիրեմ : Ըլլալով եմ , եւ ղիս տեսնելով. զիս՝ տեսնե
լով ղիս տեսնել, եւ այսպէս շարունակաբար .. . հատ մօտիկէն մտա
ծենք՜. Բա՛ , ինչ նիւթ ալ ըլլայ վրան կը քնանանք. . • քունը կը չարու- 
նա V որեւէ դա ղա փա ր ♦ ♦ ♦» :

Կամաց մը կը խռկար : Է Լ մը աւելէ կամացուկ , մոմ ը առէ եւ

դուրս ելայ անաղմուկ :

« Monsieur Teste » Paul VALERY

փՒարդմանեց' 3։ lTuipUim֊Gjl
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pbLtuu եհ ԱեԼԻԶւա

Մէթէրլինք, որ հիմնադիրը եղաւ խորհրդապաշտ թատ
րոնին , մեզի կը թողու այս հէքեաթային բեմախօսութիւ- 
նը , որ հին գարերու աւանդութիւն մըն է • Րէլէաս կը սիրէ 
իր եղբօր' Կօլոյի կինը, վարսագեղ ու երկնային Մելիզան- 
աը: ճակատագիրը կը սպաննէ զանոնք, մէկը* ատելութեան 
սուրով, միւսը' հոգեկան անծանօթ, անգիտակ շիջումով: 
Տանգէական զրոյցի մը նկարագիրը կը կրէ թատրերգու
թիւնը- երկու կախարդու՛ած էակները իրարու կը միանան 
երկու աստղերու պէս :

Այստեղ* երկու հատուած Եգ • Սիմքէշեանի ամբողջա
կան թարգմանութենէն, — Աշտարակի տեսարանը եւ Ան- 
տաոի տեսիլը : ԱՆԴ.

★

Դղեակին մէկ աշտարակը ; — Վարէն , նամրայ մը կ՛անցնի աշ
տարակին պատուհանին տակէն :

ՄԵԼԻԶ.ԱՆՏ---- (Կ՚երեւի պատուհանին աոջեւ ու կ՚երգէ քակ-
ււած մազերը սանտրելով) :

Անոնք քոյրեր էին կոյր,
Ու մենք յուսանք տակաւին,
Երեք քոյրեր էին կոյր,
Ոսկի լամբեր վառեցին :

ԲԵԼԷԱՍ (Կուգայ հերթական նամբէն) Հօ՜յհօյ, հօ՜,, հօ՜յհօ,,
ՄԵԼԻԶԱՆՏ Ո՞ վ է ան
ԲԵԼԷԱՍ----Ե՛ս եմ , Մե լիզսՀնա , միմիայն ես : Ի՞նչ կ՛՚ընես սլա֊

առլհանին առջեւ, երգելով թռչուն!, մԸ “/է" կարծես մեր աշխար-
հէն չէ ;
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ՄԵԼԻՁ.Ս.ՆՏ •— Գւ՚չերուսրն համար մաղերս կը սանտրեմ :
ԲԵԼԷԱՍ ♦  Մտզե  ̂րդ են ատոնք որ վար թափեր են , ււլատ քէն

վրայ* * * Ես զանոնք լուսնէ ճառագայթ մը կարծեցէ :
ՄԵԼՒԶԱՆՏ Պ ատուհանը բացեր ԷԷ ; ^^չերը ա ղո ւո ր Էր :

ԲԵԼԷԱՍ *--- Անհամա՛ր ա ս աղեր կան արդարեւ, երբեք տեսած չէ է
ա յսքան շատ աստղե ր , այս դէ շերուան պէս * • ♦ Մ էտ յն թէ լո ւսնկաՆ 
ծովուն վրայ է տա կա լ էն : // է՛ մնա ր շուքէն մ էջ , Մ ե լէղանտ , հՒէ մռ 
վա[' խոնարհէ , քակուած՜ նամերդ կարենամ տեսնել : (ԼՈրլիքրոնա կր
ծրւի պատուհանէն վար): 0՜ , Մ ելի զան տ , դե ղե ց է կ ես դուն ♦ ♦ ♦ Ղ*ուն 
գեղեցէկ ես այսպէս : J] ոնա րհ է՛ վա ր , խոնարհէ վար : թ՛ող որ աւելէ 
մօտ ըլլամ քեղէ՝.

Ս ԵԼՒԶԱՆՏ *--- Ջեմ կրնար աւելէ մօտէկ գտլ քեզէ հ ԵրցսՏծէս
չափ ծռեցա յ ։

ԲԵԼԷԱՍ •--- էսկ ես չեմ ուղեր աւելէ բարձրանալ։ ^էոնէ ձեռքդ
տուր այս գէթրր՝ Տ ո՜ւ֊ր ձեռքդ մեկնումէս առաթ, *ԼարԼ1Լ պէտէ մեկ— 
նէմ :

ՄԵԼՒԶԱՆՏ •— Ս'չ , ոչ , Բելէաս :

ԲԵԼԷԱՍ *--- ՀասլսՀ , կ՚երթամ , տո՛ւր ձեռքդ , փո4?ըէէ
ձեռքդ շրթներուս ♦ ♦ .

ՄԵԼՒԶԱՆՏ •— Զեռքս չեմ տար եթէ մեկնէս՝.

ԲԵԼԷԱՍ Տ ոՀլր , տուր ՝.

ՄԵԼՒԶԱՆՏ՝--- Ջե՞ս մեկնէր , չէՌ : Ահաւասէկ վարդ մը մթու
թեան մէջ՝.

ԲԵԼԷԱՍ *---  ՎւսՀրդ մը»** Ես մէայն կը տեսնեմ ուռեն է է ճէւղե-
ԸԸ î nF ևւ՛ աՂ՜ԼՅ1,ն պատէն վեր * * *

ՄԵԼՒԶԱՆՏ*---  Աւելէ վար, աւելէ վար, պարտէ դէն մէջ՝. Հո՛ն,
մ ութ դա լա՛ ր է քէն խորը î

ԲԵԼԷԱՍ *--- Վտրդ մը չէ*** Պահ մը վերջ կ՚երթամ տես նել թէ
էն չ է : Բա'յց նախ ձեռքդ տուր , ձե՛ ռքդ մ է ա յն :

ՄԵԼԻԶԱՆՏ — Ահ ա , ահա * * * Ջեմ կրնար կ ա խո լէ լ աւ ԿՒ վ ար » * *
ԲԵԼԷԱՍ *---  Ւսկ էմ շր թներ ս չեն կրնար հաս նիլ ձեռքիդ , Մ ելի-

զանտ :
ՄԵԼՒԶԱՆՏ*--- Ջեմ կրնար աւելէ վա ր ծռէլ.** Բ է չ մ ըն ալ, եւ

պէտէ էյնամ ահա'լաս է կ . * * 0՜ y մազերդ են որ աշտարակէն վա ր կը 
թափ էն *.
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(Աելիզանտի վարսերը կը հոսին յանկարծ , եւ մինչ ինք կը հակի 
պատուհանէն, մաղերը կ՚ողողեն Սելէասը) :

ԲԵԼԷԱՍ----Օ՜հ , Օ՜Հ . . . ի՞նչ է սա : թամե՜րդ են , մազերդ որ
: ՛Բու ամբողջ վարսերդ , Մելիզանտ, ամբողջ մազերդ 

աշտարս/կէն վար թափեղան •. Զան ոն ը կը սեղմեմ ձեռըելաւս մէջ, ա- 
նոնւյ կը հպիմ շրթներովս... Բազուկներուս մէջ կը գրկեմ մազերդ, 
ղանոնը կը փաթթեմ վիզիս շուրջ : Ալ պիտի չբանամ ձեռըերս այս 
դիշեր :

ՄԵԼԻԶԱՆՏ----Զզէ՛ զիս լ Բելէաս, ձգէ զիս... վալ, պիտի իյ-
՛նամ ։

ԲԵԼԷԱՍ*--- Ա'չ> ո'Լ՝ ոե՝ վարսերուդ պէս մաղեր չէի տե
՛սած , Մ ելի զանտ . . . Տես , տես , որքսմն վե ր էն կո լզան եւ զիս կ՚ողո
ղեն մինչեւ սիրտս... փաղջ ու անուշ են, իբր թէ երկինըէն տեղա- 

■Jեն * * * Ալ չեմ տեսներ եր կթ^րը ծամ ե րո ւդ մ էջէն եւ անոնց աղուոր 
լոյսը ինձմէ կը ծածկէ էոյսը երկինքին : Նայէ՝ նայէ՝ ձեռքերս չեն 
կրնս/ր այլեւս պարփակել մաղերդ*** Անոնք կը փա՛խչին ինձմէ ՝ կը 
թռչտին մինչեւ ուռենիին ճիւղերը* * * Ամէն կողմ կը թռչին*** Աը 
սարսռան ՝ կը թրթռան՝ կը տրոփեն ձեռքերուս մէջ ոսկի թռչուննե
րու պէս*. Ե*- անոնք զիս կը սիրեն՝ Աելիզա՚նտ՝ մազերդ զիս կը սի
րեն քեզմէ հազար անգամ աւելի*

ՄԵԼԻԶԱՆՏ— ԶդէՀ, ձգէ ղԻս ՝ մէկը էրնս/յ գալ յանկարծ *.

ԲԵԼԷԱՍ---- Ո՜չ՝ ոչ՝ չեմ արձա{կեր ք^զ այլեւս այս գէ^ր***
'րիուն իմ կալանաւորս ես՝ ամբողջ գի շիրը՝ բովանդակ գիչծրըՀ

ՄԵԼԻԶԱՆՏ •— Բելէա՜ս , ԲելէսՀս֊.

ԲԵԼԷԱՍ---- Ալ չես կրնար հեռանալ, ԱելիղանւոՀ ՛Լեղ սՏմբողջո-
վին կը հ ամ բուրեմ ծամ երդ համբուրելովդ եւ ալ չեմ տառապիր ա- 
նոնց բո g ե ր ո ւն մէջ* * * Մ իմանալս համ բո լ րն եր ս * * » Ան ոն ք կը հնչեն 
մազե բուդ հազս/րալոր՝ ոսկի խուրձերուն վրայ։ Ելուզեմ որ մազիդ 
իւրաքանչիւր խուրձը հազար համբոյր բերէ քեղի ՝ եւ նոյնքան պար
փակէ իր մէջ՝ քեզ հ ամ բո ւր ե լո լ համար՝ երբ ես հեռու եմ քեզմէ*. Եը 
տեսնէի ս ՝ կը տեսնելս ՝ ձեռքերս կը բանամ եւ սա/լա՛յն չես կրնար 
հեռան ալ ինձմէ . . .

(Այս պահուն աղաւնիներ կ՚ելլեն աշտարակէն եւ կը թռչին 
անոնը շուրջ, գիշերուան մէջ):
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ՄԵԼԻԶԱՆՏ----Ի՞նչ է, Բելէաս , ո՞ր թռչունն է որ կը թելաեէ

էմ znLr£-
ԲԵԼԷԱՍ---- Աղ աւնիներն են որ դուրս 1լե լլեն ս/ չտ ար ա կէն ♦ ♦ ♦

Զանոնր ահա բեկերի եւ կը թռչին հիմա։
ՄԵԼԻԶԱՆՏ ♦---  Ւմ աղաւնիներս են՝ Բելէաս։ Ե րթանր , ձգէ ղիս

այլեւս , թռչուններս չեն վերա դաոնար » » •

ԲԵԼԷԱՍ    Ւնչո°լ չեն վերադառնար :

ՄԵԼԻԶԱՆՏ*--- Մթութեան մէջ պիտի կորսուին»»» քՒող որ
բարձրացնեմ գլուխս։ Ահա ոտնաձայն մը լսեցի»*» Եօլօն է կար- 
ձ-եմ » » » Իմացաւ մեզ ։

ԲԵԼԷԱՍ*֊ Սպ ասէ ՝ Մ ելիզանտ ՝ սպասէ ։ Մ աղերդ պ ք ք ո ւե ր են 
ճիլղե րուն : Սպասէ որ րակեմ * . . Ո՜րրան մութ է :

(Կը մտնէ էօլօ հերթական համրէն.)

ԿՕԼՕ----Ի՞նչ կ՚ընէր ,այդտեղ։
ԲԵԼԷԱՍ •— Ի՞նչ կ' ընեմ հոս ... Ես • • •
ԿՕԼՕ----Տղա՜յ էր դուր... Մելիզա՚նտ , մի' եռիր այդպէս պա

տուհանէն, վպր պիտի Իյնաս.. • Չէ՞ր դիտեր թէ ո լչ է: կէս ղէչԿր- 
ուան մօտ: Մի' խաղար այդպէս մութին մէջ: Մանուկներ էր դուր...

(Ջդայնօրէն խնդալով) Մ "'նոլկնե՜ր, եւ ի՛՛նչ մանուկներ * » »
(Կօլօ կը մեկնի էելէսաի հետ) :

ՄԱՀԱՍՏԱՆԻՆ ՄԷՋ Ա՚ԼԲԻԻԸ ՄԸ

ՄԵԼԻԶԱՆՏ — Բելէա՚ս :
ԲԵԼԷԱՍ •  Մելիղա՚նտ , դո՞ւն ես, Մ ելիզանտ:
ՄԵԼԻԶԱՆՏ — Այո՛ :
ԲԵԼԷԱՍ ----  Եկո՛ւր հոս, մի՛ մնար լուսնալոյսին մէջ.---- Հո՛ս

եկուր : Այնրան բաներ կան իրարու ըսելու. • • Եկուր այստեղ, թմբիին 
շուքին տակ :

ՄԵԼԻԶԱՆՏ — Բ՛ող որ մնամ լուսնի լոյսին մէջ֊.
ԲԵԼԷԱՍ- Կրն ան մեզ տեսնել ս/շտա բակին պատուհաններէն։

Եկո՛ւր: այստեղ ոչինչ ունինր վախնա լու: ---  Զդուչաղիր , մեղ կըր-
նան տեսնել :
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ՄԵԼԻԶԱՆՏ •---  կ՛ուզեմ որ զիս տեսնեն :
ԲԵԼԷԱՍ----Ի՞ն շ ունիս : կրցա® ր դուրս ելլել առանց նշմարոլե—

յլու:
ՄԵԼԻԶԱՆՏ---- Այո՛ , եղբայրդ կը բնանար :
ԲԵԼԷԱՍ — Ուշ է արդէն : Մէկ «համէն ոչէտէ փակեն դոն՛երը է 

Զդոյչ ԸԱանք , էնչո^ւ այսքան ուշ եկար։

ՄԵԼԻԶԱՆՏ՝--- Եղբայրդ չար երազ մը ունեցաւ։ Յետոյ չրԼա-
զգեստս կառչեցալ դրան դամերուն։ Տես էն չսլէ ս պատուեր է։ Կոր— 
ս րն g ո ւց է ատենս ու փաղեց է ♦ ♦ ♦

ԲԵԼԷԱՍ •---  Իմ հէ՜ք Մելէղանտ . ♦ . Գրեթէ կը դողամ հպելու քե-
զէ • • ♦ Գեո. շն չա ս սլսյ/ւ ես հ ա լած ա կան թււչո ւնէ պէ ս ♦ • ♦ Ինծ է էնծէ՞ 
համար բրէր ա յդ քԼՈԼո[,Բ_* Եը լսեմ զարկը “ րտէդ y որպէս թէ էմ ո էր— 
տըս ըլլսրր ։ Եկուր հոս , աւելէ մօտ ՝ աւելէ մօտ էնծէ ։

ՄԵԼԻԶՍՀյՏ •  Ինչո*ւ կը խնդաս ։

ԲԵԼԷԱՍ*---  Զեմ խնդա՛ր ՝ եւ կամ կը ծէծաղէմ ուրախութենէ *
առանց գէտնալու* • • թերեւս լալ պէտք էր ։

ՄԵԼԻԶԱՆՏ - Մենք այ ստեդ եկեր ենք շատ առա^խ . • կը յ է -
շեմ • • .

ԲԵԼԷԱՍ- Այո՛, այո'... Երկա՜ր ամէսներ առա^։ __ Այն ս,~
տեն դեռ չէ է դէտեր • ♦ « Գէաե^ ս թէ էն չո ւ քեզ ո ւզե g է >ա յս դէ շեր :

ՄԵԼԻԶԱՆՏ *— Մ չ :
ԲԵԼԷԱՍ *---  Գուցէ փերթէն անդա՛մն է որ քեզ կը տեսնեմ ։ Պէտք

է որ մեկնէմ յա լէ տ ենա պէ ս . • •
ՄԵԼԻԶԱՆՏ »---  Ինչո^ւ կ՚ըսես մէշտ թէ պէտէ երթաս։
ԲԵԼԷԱՍ ♦--- Ըսե^մ քեղէ էն չ որ դէտես արդէն յ ------- Զե՞ ս դէտեր

թէ է՛ն չ պէտէ ըսեմ քեղէ ։
ՄԵԼԻԶԱՆՏ — Մ չ, ը ո'է > բնաւ. չեմ գիտեր . . .
ԲԵԼԷԱՍ---- Զե® ս գի տեր թէ էն չո1 լ պէտք է հեռանամ • • • ( Յ՜աճ-

կաթ ծ կը հսւլքթոՆթէ զայն) : Կը սէըե՚մ քեզ։
ՄԵԼԻԶԱՆՏ---- (ՄհղւքսւձայԹ) Նաեւ ես կը սիրեմ քեզ-,
ԲԵԼԷԱՍ----Օ'հ ) ի՞նչ ըսիր , Մելի ղան ւո : Երբեք լսած չէի : Հրա-

չէէ երկաթներով փշրեցին սառոյցը. . . կ՛՚ըսես ձայնով մը որ կուգայ 
աչիս,արհի հեռաւոր սահմաններէն,,, Մրեթէ բնաւ բեզ լսած չէէ
ա յսպէս , , • կը ս իրե՞ ս զէս : --- Նաեւ դո&ւն կը սէրէս » » » Ո՞ ր ատենէն
կը սէրէս ղէո :
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Ս Ե ԼՒԶԱՆՏ •  Յաւիտեանէն ի վեր ♦ ♦ . 'Բեզ տեսնեէէ ս ի վեր » • •

ԲԵԼԷԱՍ •---  0Հ , յսրյ՚"'1ւ^!]1'[' զայն... Ե արծ ես ձայնդ.
գարնան հետ անց\ա՝լ ծովէն . ♦ ♦ աբծես անձրեւ տեղաց սրտիս վրա / : 
Այսպիսի ձայն մը լսած չէի մինչեւ հիմա։ Ե^ըսես այնրան անկեզծօ- 
րէն y հրեշտակի մը պէս' որուն հա րցումներ !լ ուղղեն . . » Զեմ 
հսՏւատար , Ա ելիզանտ . . . Ւն չո* ւ պիտի սիրէիր 1լ1'ս » FLU1JU li<lj լ է_[Լ
սիրես զիս :   ճ թ շտ է ըսածդ *.   Չ ե^ ս իւ ա բեր զիս : Ջ//3 ս ստեր ըհ չ
մը ՝ որպէսղի մ պա ի մ քեղի*.

ՄԵԼՒԶԱՆՏ *— Ո՛ չ՝ բնաւ չեմ ստեր i Ես միայն եղբօրդ ստեր 
հմ»».

ԲԵԼԷԱՍ •---  ՒՀնչպէս կը կրկնես*. Զա՜յնգ ՝ օ՜ ձայնդ... Աւելի
զով է ու աւելի զուտ րան ջուրը. » . Ա արուը ջուր է կարծես շրթնե- 
րուս վրայ ». » Անապակ ջուր' ձեորերուս մրայ... Տո՜ւր՝ տուր ինծի 
ձեռրերգ՝ անոնր պզտիկ են այնրան».. Զէ ի դիտեր որ գեղեցիկ ես 
այսպէ ս ». » 'Ւեզմէ \ա՝ո.աջ ո ս։նւ տեսած էի այս րան գեղեցիկ : Ա տա— 
տանջ էի ՝ կը փնտռէի ամ\էն տեղ՝ տունը՝ գիլզին մէջ. » . Ու չէի դրա
նէ ր գեղեցկութիւնը*, է, ւ հիմա րեզ գտայ.», գտա՜յ րեզ*. կարելի չէ 
որ աւելէ գեղեցիկ կին մը ըլլս/յ աշխարհի վրտյ . . . Ո&ւր ես գուն :
Ալ Հ^մ լոեր շնչառութիւնդ :

ՄԵԼՒԶՍհՏ *--- Բեղի կը նայիմ պարզապէս *
ԲԵԼԷԱՍ *--- Ւնչո՞լ կը նայիս ինծի այգրան խոհուն *. Ա տոլերին

մէջ ենր ահա եր կուրս *. ---  Հրստ մութ է այս ծառին տակ *. Եկո՛ւր լոյ-
սին մէջ *. Կ արող չենր ս/յստեզ տեսնել թէ որրան երջանիկ ենր*. 
Եկո՜ւր ՝ ա յնրա՜ն րի չ ատեն ունինր» . .

ՄԵԼՒԶԱՆՏ— Ո՛չ, ոչ ՝ հոս մնան ր . » • Մ ութին մէջ աւելի մօ- 
տիկ եմ րեզի '•

ԲԵԼԷԱՍ*--- Ո^ւր են աչրերգ*. Զե՛ն փախցներ ինձմ\է ՝ չէ՛* : Ւնծի
չե^ս մտածեր այս վայրկեանին*.

ՄԵԼՒԶԱՆՏ *---  Այո՝ անշուշտ ՝ րո լ վրադ կը խո րհէմ ։

P ԵԼԼԱՄ Ուր է չ տեղ կը նայէիր-

ՄԵԼՒԶԱՆՏ----  ՛Հեղ ուրիչ տեղ կը տեոնէի-,

է-ԵԼԼԱՍ՚՛ -  Մտացիր ես-*- Անչ ունիս-, Երջա՛նիկ չես երելար-,

ՄԵԼՒԶԱՆՏ •---- Երջանիկ եմ , բայց տրտում եմ :
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ԲԵԼԷԱՍ — Մարդիկ ւո խուր ըլԼա^ շատ անգամ , երբ զի ր ա ր կը 

ս իրեն ♦ ♦ .
ՄԵԼԻԶԱՆՏ — fr" միշտ կուլամ երբ կը խորհ իմ քեղի-.

ԲԵԼԷԱՍ •__ Ես Ա՛լ նոյնպէս ՝ ես ալ նոյնպէս , Մելիզանտ -. Այնքան
մօտ եմ քեղի , կոպամ բերկրանքէ եւ սակայն.. . (Զայն նռթէն կը Խսմ- 
թՈՆթէ) ; Դուն տարօրինակ ես երբ քեղ համբուրեմ այսպէս • • • Այն
քա՜ն գեղեցիկ ես որ կարծես պիտի մեռնի՜ս...

ՄԵԼԻԶԱՆՏ----Դո՛ւն ալ այդպէս :

ԲԵԼԷԱՍ •---- Ահա՛ . . . Մեր ուզա՛ծը չենք ըներ-. Բեղ չէի սիրեր ա-
ռտջին անգամ ։ երբ տեսայ քեղ :

ՄԵԼԻԶԱՆՏ----Ես ալ այնպէս ... Կը վախնայի . . .

ԲԵԼԷԱՍ -  Զէ[• կրնար նայիլ աչրերոլգ։ խուզէի հեռանալ իս֊
կոյն.♦» Յե աո յ • ♦ ♦

ՄԵԼԻԶԱՆՏ •__ Իսկ ես չէի կրնար մօտենալ՝ տա՛կաւին չեմ գի

տեր ինչու • • • կը գսղայէ ատկէ----

ԲԵԼԷԱՍ •--- Այնքան բաներ կան՝ ղո ր պիտի չգիտնանք երբեք. • •
// ի շտ կը ս սլա ս ենք եւ յետոյ . . . Ի՛՛՛նչ է այս աղմուկը : Կը դո g ե ն դըո. 
ները :

ՄԵԼԻԶԱՆՏ----Այո' , դռները փակեցին :

ԲԵ1ԷԱՍ-__ Պիտի չկրնանք այլեւս տուն դառնալ... Կը լսե՜ս
նիգերուն ձայնը-. Մտի՛կ ըրէ՝ մտիկ ըրէ՝ ահա մեծ շղթաները- - ֊ 
Ետա ուշ՝ շատ ո՜ւշ է ա՛յլեւս .

ՄԵԼԻԶԱՆՏ---- Աւելի լա՛ւ՝ աւելի լալ՝ աւելի լալ-,

ԲԵԼԷԱՍ----Դո՞ւն- բայց մենք չէ որ կը փ՚ափաքինք զայն...
Ամէն ինչ կոըսուած է՝ ամէն բան փրկուած... Փ ր կո ւա՛ծ է ՛ամէն
ինչ այս գիշեր : --- Եկուր՝ եկուր... Սիրուս կը բս/բախէ յիմարի մը
պէս մինչեւ կոկորդս-, (Կը զրկէ զայն) : ԼսէՀ , լսէ ՝ սիրտս պիտի խեղ
դէ՜ ղիս այլեւս : Եկո՛ւր՝ եկուր... Ա՜հ՝ ինչքան չքեղ է ՛աղջամուղջին՛
մէջ-.

ՄԵԼԻԶԱՆՏ----Ա՛է՛կը կը սպ՚տսէ կարծես մեր ետին -.

ԲԵԼԷԱՍ---- Ոչ ոք կը տեսնեմ...

ՄԵԼԻԶԱՆՏ----Աղմուկ մը լսեցի-.

ԲԵԼԷԱՍ ■__ Ես մի՛այն կը լսեմ քու սիրտդ մութին մէջէ
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ՄԵԼԻԶԱՆՏ — Լ սեզի մեռած տերեւներուն խար շա ւի ը ♦ . .

ԲԵԼԷԱՍ *---  Հ'1'!)' էք1 !,1' Լրւ՜^Ս յան կա րծ » * • ^ագրեցաւ պա
հո ւն ուր զիրար կը համբուրասեր։

ՄԵԼԻԶԱՆՏ •  ՈՀրրան մեր ստուերները մեծ են այս գ^Հ^ր :

ԲԵԼԷԱՍ*--- Անոնք կը ղրկուին մինչեւ պարտէզին խորերը։ 0'>
ինչպէս Ա ո զ^ադո ւր ո ւին մեղմէ հեռու * » ♦ *Լ/այէ } նայէ՛ » ♦ .

ՄԵԼԻԶԱՆՏ----(Խեղդուած ձայնով մը) Ա՜Հ . ♦. Ծա՛ռի մը ետեւն
է ահա ։

ԲԵԼԷԱՍ ր Հ :
ՄԵԼԻԶԱՆՏ----  Եօլօ՚ն ։

ԲԵԼԷԱՍ *--- Եօլօ^ն ո՞ւր է որ • . ♦ բան մը չեմ տ եսն ե ր - ♦ ♦

Ս ԵԼԻ ԶԱՆ Տ •---  Այնտե՛ղ՝ հոն ուր կ՚աւարտին մեր ստուերները։

ԲԵԼԷԱՍ *--- Այո՛ ) այո ) տեսայ ՝ ետել չդառնանք մէկէն ,

ՄԵԼԻԶԱՆՏ •— Սուրը իր հետն է՛.

ԲԵԼԷԱՍ •--- Եո չունիմ իմ սուրս :

ՄԵԼԻԶԱՆՏ---- Տե սալ թէ զի բաբ կը համբուրէինք։

ԲԵԼԷԱՍ •--- Զի գիտեր թէ զինքը տեսանք... Մի' չարմ֊իր , մի'

դսյքր ձներ դլո ւխղ . ♦ . Պիտի խոյանտյ մեր (Լըայ * * * Հոն պիտի մնայ 

ա յնքան ատեն որ պիտի կա բծէ թէ չենք դիտեր • • * Մ եզ կը դիտէ ♦ ♦ ♦ 
Տ՛ա կաւին ան շարժ՜ է * * * 'j'Iia/ ՝ գնա ի ս կո յն . ♦ ♦ Պի տի սսլսւււ եմ , պիտի, 
կեզն եմ զթեքը * * ♦

ՄԵԼԻԶԱՆՏ - Ոչ, ոչ, ո՜չ-.

ԲԵԼԷԱՍ---- ■ Գնա՛ , գնա ... Ամէն ինչ տեսաւ ՝ պիտի սպաննէ
մեղ • . •

ՄԵԼԻԶԱՆՏ — Աւելի լա՛ւ ՝ ս/ւե լի լաւ , աւելի լաւ ։

ԲԵԼԷԱՍ •--- Ե ուղ այ , կո լդայ . • . ԲերսՀնդ , բե՛րանդ ♦ ♦ •

ՄԵԼԻԶԱՆՏ— Այո , այո , այո՛...

(Խելայեզօըէն կը համբուրուին)

ԲԵԼԷԱՍ՛--- Օ՜հ, Օ՜հ-. Բոլոր տստղերը ՛Լ՛որ կը թափին...
ՄԵԼԻԶԱՆՏ---- Նաեւ իմ վրաս . ■ . նաեւ իմ վրաս . . .
ԲԵԼԷԱՍ Նոր է՛ն, նոր էն... Տո՜ւր, տուր֊.-.
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ՄԵԼԻԶԱՆՏ----Բոլո՜րը , բոլո՜րը , բոլո՜րը • • ■

(էօլօ կը խոյանայ անոնց Վլււսյ սուրը ձեոքին, եւ կը ճարուածէ 
Քելէասը, որ կ՚իյնայ աղթիւրին եզերքը: Մելիզանտ կր փախչի, 
ահաբեկ):

ՄԵԼԻԶԱՆՏ (Փախչելով).— 0՜ , օ՜հ։ ԲաՀա-թիւն չունիմ... 
ք)Հ քքք՜ չունիմ . . ♦ :

(Կօլօ զայն կը հալածէ ա՚նտսուին լււուր-եան լքէջ) :

ԼՎ.ԱԲԱԳԲՏԲ)
(Դ- Արար, Դ- Տեսիլ)

« Pelléas et Mélisande » Maurice MAETERLINCK

Ա,/բողֆական թարգման. ԵՄ * ԱԻՄԲԼՇԵԱՆ
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Դլխւսզաթդ Աւետարանի Frontispice d’un vieux manuscrit arménien

յլյ Յհն սրոՒեստՆ oh iwmhbi

L'ART ANCIEN EN ARMENIE
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Մ անրանկար Աւետարանի 

Evangile de Chikbak ( XIIIe )
( Riglancl’s Library, Manchester )
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Խաչքար ՍաԹահինի •յանքը (ժ*ք- դար)

Monument au couvent de Sanahine
( XIIIe s.)
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Սրբատուփ Սիւնհաց իշիաււի (էջմիածին)

Reliquaire, construit sur l’ordre du prince 
du Sunik en l’an 1300 ( Etchmiadzine ).
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HOVNATHAN 
Un apôtre

Նաղաշ Յովն-սրթ-անեան 
Առաքեալ լքը
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Սրթատուփ Reliquaire ( Etchmiadzine )
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Ջհււազիր ժ- դարէն (Վենետիկի Միիթ • Թանգարան )

Vieux Manuscrit à la B.bl. des Mekhitaristes 
cle Venise. {Copié probablement au X1 s.)
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ԽՈՐԱՆԱԶԱՐԴ d’un manuscrit arménien 
de XIIIe s.
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Եկեղեցական Վարագոյր
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Խորանազւսթգ Աւետարանի

Frontispice d’un manuscrit arménien
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Տրդատ, Աշխէն հւ Խոսրովիդուխտ 
(Որմնանկար, էշմիւսձ՜նի Թանգարան)

Le roi Tvridate , Achken et Khosrovitoukt. 
(Cathédrale d’Echtmiadzin).
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Կարսի Աւետարանը ( Ժ՝Ա • դառ )

Evangile de Kars ( XIe s. )
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կսւրսի ԱՆԽւոարսւնը ( ժ • գար )

Evangile cle Kars ( XI տ. )
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Մանրսւնկաթ Աւե սսսրանի. 'Evangile ( XIIIe տ, )
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B- ՊՈՏՈՍԵԱՆ

Պ iiusm ne ծնունդը
Աշխատանոցի պատին վրայ' տարօրինակ կերպով բնա՛կան Լ 

այս պաստառին եղանակը : <</*î/ական^> միայն անվարժ՜ նս/յ ուա ե՜զնե
րուն համար : Որ ո/Լհետեւ ուրիշ Լ/ր ա կան ո ւ թ ե ան մ ը կը պատկա՛նի 
ան : էյ րազի եւ ստեղծագործութեան հեւք ով տ րո լած ՝ սիրով ու 
տաղնապով կերտուած այղ իւղաներկը՝ ինքնս/յատուկ ներաշխարհի 
մը մթնոլորտին պատկերաց// ւմն է-.

Մոխրագոյնէն մինչեւ, թէթ ՄԼը Սի-ԷՍի դադոգ րնդհանոլր ֆօնրն 
վր ա J ՝ թափանցիկ կա պո յ տ ի մը շպա ր շը մեղմութեամբ կը Լսորս/ցնէ 5 
կու տայ տեսլական կ!ւիքը '^այ^ա3^1յ [ստացած ամբողջութեան :

Արուեստագէտ ը' սեւով ու կս/պոյտուէ գծած է նա իւ առարկանե
րը : կտրուկ , զուսպ դիլերը գիտա կցօրէն Հավւաղան g ելո վ , ո րպէ սղի 
կանդն ին ու կերտուին իրերը՝ ա մ բո զԼ/սն ան , առարկայ ըլլա լէ ղադ
րին նոյն ատեն' ապրին :

Ընդհանուր կա ռո լցուածք մը նա ի/' ուր առարկաները յո բդելով 
իրենց բնական չափերէն ու դիծերէն զոքց կու տան թէ դծողը տի
րացած է ա շիձ/ս տանքի դիւրին ու դժ՜ուարին գաղտնիքներուն :

էյ լ այս ընտրութիւնը պատահական չէ ին չսլէ ս ս/ռհասարակ ն ը- 
կտրիչները կը կատարեն քմայքով, Այլ փնտռած ՝ չափած՝ որոշած Լ 
նկարիչը իր երեւակայութեան խազերէն իբր զտած արտայայտու
թիւն,

'P'/սնի մը J-ամէն նախ տուած է ներքին պտուղը, ['այց տակաւին 
իր դմ ո լա ր ա հաճ գիտակցութիւնը դժգոհ է. դեռ ժամանս/կի 'աըեւը 
պէտք է հասունցնելու համար երանգներուն ամբողջութեան ներդաշ
նակութիւնը. իւղաներկին պահա՛նջած հասունութեան ժամանակը^ 
Աքդ նախնական աշխատանքին կոշտ ու թանձր նիւթով լեցուն հասլ- 
ճեպահա ր պաստառը պէտք է յան ձնե է որոշ ^րմ ո ւթ եան • . • ս պա ս ե- 
լով որ խորապէս չորնան բոլոր շերտերը,

Պատշաճ շրջանէ ու չափէ յետոյ ղա յն գտ րձուդած է աշխատս/նո-

10 145
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Յէ պատ քէն ՝ հեռացնելով իր մտածումներն ու աչքերը անկէ : P առ
նուած՜ են մէկը միւսէն։

^ւսսսքառքւն եւ ա րուեստագէտին միջել բամանումը՝ մոռացումը 
անհրաժեշտ է»»» սակայն մերձ՜ում եւ մեկուսացում չէ այն՝ >Ui'JL 
կամաւոր բացակայութիւն' զո հ ո զո լթի ւնն իսկ*, fy զո ւմ մը ղմուա— 
րին»*» օտարացում մը որ կը բիւրեղացնէ ներքին մտերմութիւնը։

»»* իսկ մինչեւ ս/յդ՝ նկարի չր կը շարունակէ իր կեանքը՝ աչ- 
Լսատանքն ու որոնումները ՝ նոր ի ր ա դո րծո ւմն ե ր ո վ : Կ ը սնանի կեան— 
քէն' դիտելով՝ լսելով՝ մասնակցելով։

Ան որ ենթագիտա կցո ւթեան մէջ՝ պատին դարձոլցած՜ պաստառը 
յա ճ ս/իր ներկայ է»»» եւ ներքին գոյներոլ եւ կերպարներու կատարե
լութիւնը կը հաստատուի տիւ ու գի շեր ալ աւելի պա րզո ւե լո վ :

Որքան tf-ամանակը անցնի՝ հեռանա լութ ան աւելի կը մօտենայ 
ս/նա ւարտ ա շիւ ա տ ան քին :

Կը ստեղծուի միութեան մտերմութիւնը՝ անհրաժեշտ սլա հան- 
ջը իրարու հետ ր //'ա / ո լ օր ըստ օրէ աւելի՛ ՝ հա րազատ ամpnqÿui- 
ցումը։

Ու որքան նկարիչը կ' ընդդիմանս/յ իրականը դիտելու՝ այնքան 
■սուր կասկած մը կը գրաւէ զինք» որովհետեւ մտապատկերը աւելի 
կատարեալ է :

Նկարչի կամքն ու գիտակցութիւնը ՝ --- երկու հա կամար տ եւ ան-
1եւո,Լ կա լի ո ւթի ւննե ր ։

Այոօր ՝ անհամբեր ու թաքուն երկիւղով մը՝ տարակոյսով՝ կր 
մօտենայ պաստառին ՝ կը զետեղէ յարմար լոյ սի մը տակ՝ կ^ուզէ 
նստիլ եւ ծխա՛մ ո րճ մը լեցնել ու հանդարտ ամփոփուիլ» » » դիտել՝ 
նո լի ր ո ւի լ նե ր քին եւ ա ր տաքին աշխատանքին ներդաշնակ չար ո ւնւս- 
կո ւթեան :

Առաջին ակնարկն իս ՛լ Կո ստեղծ է անհսմմբեր ութեան փոթորի
կը • • • գլանիկ մը կը վառէ ։ Կը դիտէ » » » ։ Ս ր բադը ելու ՝ փոխելու տեն
չը կը բորբոքի հետզհետէ։ Ա ա կա յն իր գիտակից փորձառութիւնը կը 
ստիպէ զինք համ բե ր ե լու » » * ։

Կը J-պտի լուռ։ Կ բզզա յ իր մէջ բոլոր կա ր ե լի ո ւթ ի ւնն ե ր խ ---
ի րա դո րծ ե լ ո ւ » » • նո յն ի ռ կ անկս/րե լին ։

Ա տեզծ ագո րծ ելու աշխատանքը' կեանքի մեծագոյն իւ ո րհ ուրդին 
կատարումը։

--- վերի աջ անկիւն ի պարապը շատ է՝ հանդէսլ միւս ս/նկիւնի
լիութեան ։ Երկուքին միջել կշռոյթի պակաս կայ՝ եւ պաստառին
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մնացած մասը կ՚աղքա՛տանայ։ Պէտք է լեցնել պարապը՝ դիծերու 
կա ռո ւց ո ւածքուԼ ՝ գոյներու համանուագով։

••• Անշուշտ “Լրբինի աճպարա րութեամ բ ՝ դանակի հաճելի ի/սա
գերով լեցնել ու ծեփել երանգները կրնան խաբուսիկ սլա ւո ր ան քն եը 
տալ՝ բայց դիւրին ու տկար միջոցները կը մերմէ ան։

♦ ♦ ♦ Ե *- իր եր եւս/կա յած պատկերին կա տ ա ր ե լո ւթ ի ւնն իսկ աղ- 
դուած է իրա կան ութեան տ կարո ւթի ւնն եր էն յ Եւ շարունակելու ան
միջական պահանջը ստիպողական կը դաոնա յ ալ աւելի։

Աճապարելու նախնական իրար ան g ում էն սկսած է խուսափի լ 
արդէն , եւ որքան կը դիտէ' այնքան կը տես ու 1ււճ տիրանայ պաս
տառին թերութիւններուն ՝ եւ կը հաստատուի իր մէջ կարողութեան 
վստահութիւնը։ Պ*իտէ վե րհպումնե րոլ շաԸ>£Ը) գոյներու շափն ու 
քանակը ՝ գծագրութեան վերստին կատարելիք կառուցումներուն 
սահմաններն ու շափւսզան ցո ւթ ի ւննե ր ը ։

Եւ- ահ ա աշխատանոց ին դուռը կը զարնեն ։

Առանձնութեան մթնոլորտի անդորր անդաստանները կը մթագ
նին ՝ մտքերը կը խղոլին՝ կը վերադառնա յ իրականո ւթ ե ան ։ Եորսըն- 
ց ո ւց ած է ազատութիւնը ։

Կր բանայ դուռը ՝ կը գրկէ զա լա կը յանդիմանական խօսքե րո լ 
մտերմութեամբ,,, եւ անոր մանկական հմայքէն ՝ սեւ սեւ աչքերէն' 
կ^տպրի իր կատարեալ ստեղծագործութեան արիւնով ոլ ոսկորով 
կա ռո լցո լած կենդանի ի րա կանո ւթի ւն ը ։

Ե*- դալկին այտերէն կը քաղէ իր մ ան կո ւ թ[,Լնը, տյր մ արգո լ 
մեծ գոհ ունակութիւնը յ

Աոձաւօտ մը աշխատանոցէն ներս կը մտնէ նախօրեայ կատարած 
դաշտանկարը վերազննելու ու կը տեսնէ պատին դարձուցած միւս 
իւղաներկը։ Կը զետեղէ զայն վե ր էն հոսող լոյ սին տա՛կ։

Աուր դանակի շեղբով կը սկսի տաշել՝ ողորկել կոշտ մասերը 
գո յներուն։

Անսպասելի ու պատահական խաղեր կը սկսին ի յայտ գալ,,, 
թափանցիկ երանգներու երիզներ արդէն խառնուած են տիրող ամ- 
բողջական մթնոլորտին ։
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Հյուրերը կը ս կս էն խո բանալ :
Ււղաներ կքէ թանձր աոձա տութէ ւե ը ալ աւելէ կը հարստանայ , 

լուսաւոր մս/սերը թափանց է կ երանգապնակ մը կը կազմեն ՝ զարմա
նազան Հ րախ՛ա զութէ ւե մը։

Ո֊- լ-ր հայեացրը կը կապտէ հ ա կա դր ո ւթ է ւննե ր ո լ բաղդատա- 
կան չափանէ շները եւ կշռո յթը î

^*Հ7/,Ճ ստոլերները կը հեռս/նան՝ յոյսերը դուրս կը մա յ թրէն՝ կը
մօտենան :

էէ րանդապնա՝կէն դէպէ պաստառ վրձէնը կ՛ արտաբեր է մ տրէն
ու երազներուն էրադործած կամրն ու զօրութէւնը**

*եոյն սլահուն երեւակայութեան մէջ կը էյս/զան էր կեանրէն 
պատկերները ՝ յոլչէրԸ * Ահա' ա մն ° Լ1 Ը * * * Փարէղէ վեցերորդ 
թաղամաս էն հէն փողոցը»** ծուռ ու մուռ փողոցը* ** րոսոտ պատե
րով տուները ** փեղկերու գէնով դէծերը* * * նուրբ երկն րէն վրայ 
գծուած ծխնելո յզն եր ո լ շարրը* * * հարէւրաւոր ծխնելոյզներ ,
պս/տ ո ւհ անն ե ր վեցերորդ յա րկերու . ♦ ♦ ուր փնտռած ու կարդացած է 
հոն ապրողներու կեանրը* * * եւ էր ապրած սենեակները* * * բարեկամ
ները*** նեղ ու տձեւ պատերը ուր եր բեր չէր կրցած զետեղել էր 
գծագրած է$փրը * * * Մոնփառնաս * * * էր տաոձապանրէ ու ս/շխատան- 
րէ մէջավայրը * » * վերելրէ օրերը * * * յուսահատութեան վէհեր * * * 
բամակ մը f Աւֆ|է- f թէմ//// անցուցս/ծ օրերը*** ծնօտը սեղմած*** 
ձեռրերը բռո ւն ցրէ մը վերցած ուած * * * թափառումները* * * տոկալով 
ու դէմանալով*** աղրատ օրերու պայրարէն ոսկէով։

Մ էն չ սլաստս/ռէն վրայ աչէյատանրը կը շարունակէ։ Էյ ախն ա կան 
րան է մը գէծերով տուած րա ր է ւղէ լապտերը կը սկսէ զարմանա լէօ- 
րէն էրականանալ եւ կը հրճուէ , կ՚ուրախանայ որովհետեւ կը սկսէ 
է ս կա պէ ս տււ/լ էր մանկութեան օրերէն տեսած զղացած , ապրած լաւպ- 
տերը որ հօր ենա կան տունէն մէնչեւ այսօր պարփակող էւո րհր գա
նէ շը ԼոյսՒ ևԸ հոն*** կը լեցուէ դեղէն նաւթով՝ ոսկեզօծ հա-
րըստոլթէւնովը դոյն էն՝ որ էր բոցը կը դառնայ**, գոյնը դե զէն էն ՝ 
յետոյ կ՛ աւելցնէ լապտերէն ապակէէն սպէտակս/ւուև երանգը ար
տառոց լոյս է մը դ[՚ոթը ստեղծելու դէտումով։

Եւ րարէւղէ լապտերը մ էակ գունաւոր կառուցուածրն է էւղա- 
ներկէ համերգէն մէջ*.

կեցած է զարմանա լէ ծովայէն կենդանէէ մը նմանող ոտրէ մը 
վրայ՝ րամն ո լա ծ չորս յենարաններու։

Եւ- մետաղեայ մութ գծադրութէւնը կը նմանէ կանացէ ս րունր-
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ներոլ_ եւ գործաւորի մը արգասաւոր մատներուն։
Աւելի Հեր } ձախ ս/նկիւնը՝ լապտերին եւ ոտքին միջել մուգ 

ծխախոտի չաթ է քսակ մը եւ ծխամորճը կը լեցնեն պարապ անկիւնը*

Կը հաւասարակշռէ լապտերին ընդհ\սւնուր կա ռո ւց ո ւածքին Հե
րէն Հս/ր տարածուող կորնթարթ գիծերը*** ողորկ ղոյնը, լուսաւոր 
սպասում մը Հառելու պատրաստ* ի ր ա կան ո ւթեան բոցին*** լուցկիի 
մը համբոյրին սպասող* ♦ » որպէսղի կատարուի կեանքը շարման Z

Հարը} աջ անկիւնը ծոՀս/յին խոշոր խխունջ մը նկարած է*** 
ծոՀերուն պատմած գաղտնիքները եւ ալիքներուն երդը մտիկ ընելու 
գիտում մ Հ * * * թէ գծագրելու զմոլարին աշխատանքին համար***

Հփռաւոր ալիքներու երաէղային կանչը կա յ ա յգ արտ\առոց խ ը- 
խունջին մէջ*** փշոտ ՝ լեցուն ու պարապ այգ տարօրինակ առարկա- 
յՒն գծագրութենէն* պաստառը կը հարստանայ եւ խորութիւն կը 
uinu/նայ :

(Հետոյ աթոռի մը երկու երրորդը* •• Հերի աջ անկիւնէն մինչեւ 
խխունջը հ ա՛սն ո ղ :

Աթոռին ոտքերուն զիրար կապող փայտերու հ ի ւսո լածքի երկրա
չափական ներդաշնակութիւնը* * * խսիրին խազերու մութն ու լոյսը1

^աստառին ամբողջական արտայայտութիւնը հասած է իր երե
ւակ ա յած նկարի ումին ♦ ♦ ♦ :

Լապտերին յորդառատ գո յն ը ոսկի***
Ու կախարդող գաղտնիքը ծոՀուն :

Եւ ահա կատարուած է Հրս*չքր ոլ կր հնչեն իր երգը, իր աշ
խարհը յ իր կեանքը :

p. q.

*
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ՋԵՌԱՆԻՐ ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ
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ՐԼլյՇՏԱէւ llb ԱՇԽԱՐՀ

ԳԵՂԱՄ ՊԷՐԷԱԹԷՃԵԱՆ

ՕննԻՍ ՊԷՐՊԷՐհԱՆԻ ՋՈհԹԼԱԻ ա»0ն
0? քան է ամ էս ս/ռսվ երղա- 

հան Օննիկ Պէրպէրե ան , Ամերէ- 
կա գտնուած պա հուն , Ֆէլատել- 
ֆէսէ յէ 1} ենֆոնէք նուաւլա թում
բով էբբ աուաջէն ունկնդրութէլե 
եւ էր ղեկավարութեան նե րքեւ 
տուած էր ^ուէքա կէ քոնչերթօ 
մը, որ Ւր նորագոյն հեղէն ակու
թէ ւնն է , ն՚աէյորգ ամառուան րն- 
թա ցքէն աւա րտած :

Հաճոյքը ունեցանք լսելու 
զայն ձա յնաեր էզէ (հնչէւն մա- 
պս/ւէն) մը մ է Լոր ալ, որ առ
նուած էր նուագահանդէսէն սլա- 
հուն , մեր առջեւը ունենալով 
րն ա գէ րը :

Եթէ ուզենք ա մ բո ւլԼո ւթե ա մ ր 
թափանցել ե րամ չտա կան ստեղ
ծագործ ո ւթես/ն մը րնո ւթե ան , 
անհրամեշտ է որ մեր մօտեցու
մը անոր տեղէ ունենայ գլէււսլո
րու բա ր երկու տա րրեր անկէւն- 
ներէ :

Ըսել կհուզենք թէ' անհրաւեեշտ 
է որոնել նա խ երկէ մը մէջ հո
գեկան այն աղգս/կը , որմէ ծը- 
նունգ առած է ստեղծագործա
կան էղձը , եւ յետ ո յ նաեւ' ijipil- 
սէսիւս^ որով արուեստագէտ ը 
կր մէտէ դրսեւորել էր ն ե րշըն- 
չումներ ը , ղանոնք դրա կանօրէն

կայացնելու հս/մար արւոաքէն, 
այսէնքն հնչէւններու աշխարհ էն
մէչ-.

Ուրեմն ե ր կէ մը մէջ կա յ նախ 
յուզական պա ր ո ւնա կո լթէ ւն մը, 
թնչպէս նաեւ կայ անոր կատա
րում էն ծրսՏգէրը, թեքն էք մ է- 
ջոցներու օգտագործումով։

Առաջէն տեսակէտէն , նկատելը 
է որ Օննէկ Պ է րպէրեանէ վերջէն 
ստեղծագործութեան ջո ւթակէ
քոնչէրթոյէն մ էջ , յո լղա կան
տարրը , եթէ գեր ա կչէռ գէը<ըոլԼ 
չէ որ կը ներկայանայ, սակս/յն 
եւ այնսլէս էր ան մ է ջա կան բնոյ
թով ‘մեղ խո րապէս կը տպաւո- 
րէ ■ Ե-- այդ' իբր ա ր տ ա յա յ ա ի չչ_ 
հոգեվէճա կէ մը որ ա րձս/գանդ 
է էրեն շատ մօտ ս էրուած անձը 
մը, այսէնքն էր եղբօր' Հրահան 
Պէրպէրեանէ անհետացումէն։
էխս ր ելէ է ըսել որ էնքնէն , երկը 
Ւր ամբո ղջՈ ւթ ե անը մ էջ տ ա ռա - 
պս/նքէ մը ոգեկոչումն է :

Աշտ է ա րտա յա յտո ւթէ ւն ը , որը 
րԸ) կ'ընգելո լզուէն հոն համա
կերպող ոգէ է մը ելոյթներուն 
հետ, եւ է վնրջոյ կը յանգէն 
ա ր տա յ այտ ո ւթե ան ը ճակատա
գրէն հանդէպ ստոյէկեան վերա
բերումէ մը ։
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Աս/րգկային կեանքը, հա.Լ 
ռակ Լւ ր կրած ծանր հ ա ր ո ւաձ ս 
րուն , կր շա ր ո ւնա կէ [ԼԼԼԱէ 
անսպառ ա ղբիւր ը վե ր անո ր ,
ուող գոյութեան մը*.

Իբր յոլյլա կան նիւթ , uJJu f*- 
մ աստ ին մէջ կարելի Է Էստաղնել 
Օնն ի կ Պ է րպէ րեան ի ն որ ստերը- 
ծագո րծոլթեան պա ր ո ւն ա կո ւթ ի ւ-
նը-

Սակայն պէտք չէ հետեւղնել 
թէ հեղինակը կը դիմէ նկարա
գրական րափսոսւիք կամ Փռէս 
սենֆոնիք^ մօ տեղող ձեւէր մ ր : 
Ընդհակառակն ստեղծագո րծա
կան թեըն իը միջողները երգա
հանը ղանոնք կը քաղէ , ինչպէս 
մի շտ , գասական աւանդութիւն- 
նեըու ստկէն, ոչ ֆորմալիսթ /?- 
դիո1Լ մը, եւ, ազատօրէն կը հա- 
րըստաղնէ զանոնք ա ր դի ա կանա-
ղտծ րմբռնողութեամբ : Հալա
սարակշիռ մ ա տ սՏ կա ր<ա ր ո ւթ ի ւն ո ւէ 
մը կը հաշտ եղն է դասական ոգի
ին տրամաբա՛նական պարունա
կութիւնը յուզական ե լո յթնեբ ու 
փ ոթո ր կոտ ֆ.Ա1թ-ՈԱ^/5> հետ :

Ւնչսլէս յաճաէս իր դրութիւն֊ 
ներուն մէջ իբր ռահւէիրայ ազ
դու յին ե րամշտական ոճին զար— 
դաղման , Օննիկ Պէ րպէ րեան 
պա ր զած է իր ստեղծագործական 
ո ւղղո ւթ ի ւն ը տ ե ս ա կան օր էն , ա յս 
երկին մէջ, ինչպէս ուրիշներու 
մէջ, իր մտահողութեան գլէսա- 
լոր առա՛րկան եղած է զօրեղ մը- 
տագր ո ւթի ւն մը մշակելու իր 
քոնչէրթօն ազգային մոզով րգա- 
կան ե շամշտութեան ս ենֆոն ի ք 
ընդլայնումներու կա ր ե լի ո ւ թի.ն. 
ներովր : U*JU անդամ ս ա կա յն ,
հեռանա՛ լուէ պահ մ ր իր ն ա իւ ա սի
րած ձեւէն , այս ինքն ֆո1նմ իւ֊— 
նիք էն . իր քոնչէթթՕ^Ն տուսՀ 
ե թթիֆթ֊իք// ձեւը , բամնե լո վ

զայն երեք զնա ղքնե րու ( մորվը-
մսւն) _ Լսւ Փասիոնսւթսւ, Լեն-
թ-օ ւոպորոզօ , Սոնւոօ ֆինալէ :

Այս երեք գնա ղքնե բուն զա րգա— 
ղումին իբր ք՚ջէ՚ջ կը ծս/ռա յեն ե- 
րեք ծանօթ մողուէրգական եր
գեր , որոնք զանազան մեղեդիա
կան թե լագրութիւններու հա— 
րուստ աղբիւրներն են ի ր են ղ պա֊ 
ր ո ւնա կո ւթ ի ւն ո վը եւ ա ռա ւե յա
գոյն չսՏւիուէ ներ շն չե լուէ հեղինա— 
'լը եւ՛ մ տ ա զ. ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո ւն •ոչ, 
կր սատարեն ի ր են զ գունագեղ 
բնոյթով , դործին հարստաղման :

Ա յս ա ռա ջին զնա ;)մ1։ն ու սա— 
կայն, Պէ րպէ րեան ւիոէսանակ 
ր ս տ ալեալ սովորութեան,
նա I" մոթիֆը ղուղաբերելու եւ 
յետոյ անոր զարգաղումին ձեռ
նարկելու, ա յս անգամ սկիզբէն 
արգէն ուղղակի մենակատար 
ջութա կ[,ն կը յա նձնէ լքոթ-իֆ^րն 
մէկ ղ՚սրգաղած ձեւը, զՕրեղ ե- 
Լ-յթ ո ւէ եւ անհամբեր խռովքով 
մը :

*Լյ՝ա էս քան իր ամբողջական ե- 
երւումը, մեներգողին ճպոտին 
տակ, մոթիֆը յայտնուած է ար— 
գէն կշռոլթս/յին բոլորովին տար
բեր ձեւուէ մը, թ աքն ուած՝ ն ը- 
լագա թումբին մէջ, վճռական 
շեշտով մը յա յտնա բե ր ե լո վ ըմ— 
բոստաղումի , հպարտ ծառաղո՝ — 
մի մը ե լո յ թ ր բիրտ ճակատա
գրին •» անդէպ :

Այ ս մոթիֆը կվարտա յայտէ 
խարուն տ^ի մելամաղձոտ մո
ւլ ո վր դա կան երգին մ էւ քա՛նի չա-
փերը-.

Զօրեղ հրայրքով մը միշտ սա— 
լառն ե լո վ նո յն մ ո թ իֆ էն ծնունգ 
առած կշռութային թէ մեղե— 
Գե ա կան ձեւե րու ս տ ե ղծս/ծ ա J- 
լաւի ո էս ո ւթ ի ւննե ր ո ւ մ թն ո լո ր տ ին 
մէջ, հեղինակը կը պատրաստէ
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«"./""/Հ" մոթիֆին մօտաւոր
ու ամբողջական երեւումը, որ 
պիտի դայ վերջապէս յայտարե- 

վ/ել էլ լուսաբանել ա րուեստագկ- 
տին մ տադրութիլնները : Ս* ո թի֊ 
ֆին ամբողջական յա յանու-
թեամբ՝ տյդ սլա հուն ՝ նուագա
խումբին ընդհանուր հսւթմոնիք
'մթնոլորտը եկւոր տարրի մը բե
րում ույ ա՛մբո դջուԼին փո խո լած 
կ' Արդարեւ հ մենակատարին ն ր- 
ւադած ո ւթե ան կ"1 ըն կե բանա յ ա յս
անո աւ) լարաւոր գործիքներունգաւ

սռեւ կը՝ բո լոր ո ւԼին տա՛րբեր 
թ-ոնս1լ}ւթ-է^ մը պատկանող նոր 

■՜մ ո թիֆով մր.՝ որ կ «քաղհան 
կհանեմ» մ ո դո վր դակուն երդին ա֊ 
ռաջին նոթերը, որոնք ւիոլիփո֊ 
նիք ան կախ մեղեդիական զիե մը 
կը կէԱղմեն : Այդպէ սուԼ կր ստեզ- 
ծուի հրապուրիչ փոլխթ-ոնալիթ-է 
մը, որ դաշնա ւո րման կուտայ 
մտածումը շեշտ ող Լսո բութիւն

ր դաշնաւոր մ ան 
չեչտող

եւ կը ստեղծկ ձայնականմ
<եայթք մը, ուր կը բողբոջեն նոր 
րնդլա յն ո ւմն ե ր , ի բր նա խադա- 
'ւիթ մօտալուտ լեԹթ֊Օ 1ՈՈ]ՈլւՈ- 

զօին :

-?•

Երկր սրղ մա՛սը ո լ, կ լ]յ(ւթ-0 1ՈՈ- 
լոր.Ո(լօ/յ , կը սկսի ՝ միաձայն 
թալ ձա յներոլ դանդաղ

վ^Ը^.' յանձնուած
քրոլքսւթ-էւք անցքով մը՝ որուն կը 
յաջորդէ պղինձէ դո րծ ի քն ե ր ո ւն 
եւ լա ր ա ւո ր քառեա կին մ իջել ւոե- 
գՒ ո լնեդ ող փոխասացութիւն մ ր ; 
Ս-յղ' կսկիծ՛ի պահն կ ՝ իր խոր
հուրդներով՝ վշւ/i ի սւրաա րւ ւ֊
ւոութիւն ը ՝ ո րուն դրս ե ւո ր ում ր 
պիտի էԼիճակի դա րձեա լ «9*«7— 
րուն ա »ին-.

Ս* ենակատար ջութակին դերը 
մասնաւորաբար այդ րամն ին մկջ 
յրԼաՅՈէ-ած' կ այնպիսի ճաշակով 
մը եւ այնպիսի արւամաթիք բղ
ղա յնութիւն ո վ մը, որ տյդ պար
զունակ թեմային ամ կն մկկ երե
ւումը նոր ԼԱ J ս ի մը տակ պիտԼւ 
դնկ վշտակոծ սիրտը :

❖**

Վերջին մասը կը կազմկ ԸոՍ- 
սւօ Ֆինալի: Հոս լաւատես ոգին 
կը պա րտադրկ ինքզինքը առա
ջին նոթկն իսկ՝ «է)ումար պառ- 
կկ»ին ղոլարթ՝ կորովի եւ ուզ- 
ղս^կի յայտնութիւնով՝ որ կո ւ 
տան պղինձ կ եւ փողա յ ին մ իւս 
գործիքները՝ ընկերակցութեամբ 
լա ր ա ւո րնե ր ո լ քա ռեա կին : Ա' ե-
նա կատար ջութակը կը միջամը- 
ակ իսկոյն իր մուտքով ՝ ել a- 
պո լա յ ի ու գլս/ր ինկ թն ե ր ո ւն ըս- 
տեղծած՛ թեթեւ՝ սիրուն ներ— 
դս/շնա կո ւթի ւնն ե ր ո լ մթն ոլո ր տին 
մէջ սաւառնելով՝ կ' ընդլայնէ մ n— 
թՒֆը- Եւ սա կայն րոնտօ ին ո ս- 
տոստուն եւ զուարթ թ-Ո1Հթ-թ-^/7/ , 
կա րծես վշտ ի զգացումին դեո 
բոլորովին չէ յաղթահարած , 
քանի որ մենակատարը պս/հ մը 
վերջը կր [unրա un լզուի վերստին 
Լենթ-օ Տպորոզօ^Ն վերյիշումին 
մկջ, «Վարուն աջ> ի նոր ձելափո— 
Լսումներուն միջոցաւ՝ ամբող
ջութիւնը վե րածե լո վ դարձեալ 
սեւածի ր Լսոկումներու աշխարհԼյ 
մը՝ ուր մ ենս/կա տա րին ՆՈՈՍպլ 
ք Որսւճ՜^րՀ/<_ յամառ արտայայտու- 
թիմեր կը չեչ տկ կա րծես րնղվր- 
զումի զգացումը*.

Ոգեւորութիւնը կը ւԼերսա եղ
ծուի սակայն ի վերջոյ՝ դարձ
եալ «tj ում ար  ̂ի մ ո թիֆ ով , եւ

Fonds A.R.A.M



• ԱՆԴԱՍՏԱՆ 155

մենակատար ջութակէն կս/րճա- 
տեւ սէ րուն մէկ (JlUUIUlG-U^Î/ jA— 
տոյ ՝ ամբողջ նուագախումրը ու
ժ՜ական Pn^l^Pl1/z ը հնչէւն 
զան դուած ո ւԼ 1լ աոաջնորդէ երկը 
դէպէ րր վերջփն հանգրոլս/նը՝ 
դէպէ վեր սուրացող քրաքսւթֆւ^ 
եւ փոլյրթ-ոԹսւլ սլալով մը ՝ հ ըն- 
չե3նե[Հ առա ք 4JnW դաշնեակը :

***

Ւնչպէս կարելէ է հետեւզնել՝ 
ամբողջ երկը թ՜եiTuip-jlf կաոուց- 
ուածը մը ունէ եւ ՝այդ պատճս/- 
ոաւ էսկ կը ստանա յ նաեւ մնա
յուն արմ՜էրէ բնոյթը։

*եկատելէ կէտ մ ըն է թէ հեղի- 
նակը որրան ալ ոբ մ ենա կա տա ր 
գո րծէրէ հա՛մար յղա զած է այղ 
րոնչէրթօն , էր նպատակը չէ ե- 
զած սակայն ան ո վ էր ճարտա
րս ւթէւեը մէայն զզուն կերպով 
մէչ տերք բերել , այլ ան կ^ուղէ 
մենակատար էն մասնակզութէլնը 
սս/հ մ անափա կե լ ք ոԹս՚էյւթ՜Ուն-^ր
ղերէն մէջ որոշ չափով ։

*Լ,ման պարսյքգայէ մը՝ կասկած 
չկայ որ նուագախումբը կը մեր- 
եէ ստանձնել մ ենա կատար էն էբր 
Փոս ծառայելու երկրորդական 
դերը ՝ եւ էր բովանդակ կտրե

լէ ո ւթ է ւննե ր ո վ կ՝ըլլայ անբա- 
մս/ն մասը սենֆո նիք ամբո զ ջ ո ւ- 
թեան մը՝ որպէսէն է Պէրպէր- 
եանէ րոնչէրթոյէն պարագան՝ 
Ւր ամէնէն կարեւոր մասերուն
մէջ-.

Երկը յզազուած է մուրք-կալ ու 
խնայողական մ էջողներով՝ ըս ե յ 
կ'ուզենր խտազեա լ ձեւով ՝ խու
սափելով աւելորդ խճողումներէ ՝ 
որոնր հաւանաբար պէտէ եր կա- 
րէեն անոր տելողոլթէւնը ՝ ու
ռան զ սակայն ա րտա յա յտ չա կան 
տեսակէտէն ա րւա ւելո լթէ ւն մը 
ապահովելու անոր :

Արդ էական ոգէ է եւ ըմբոնում- 
ներու համապատասխանող տեւո
ղութիւն մը ունէ հետեւաբար 
Պէըպէրեանէ այս ըոնչէրթօն։ 
Ան խտազեա լ ար տ ա յ ա յ տ ո ւթէ ւն 
մրն է՝ սահմանափա կո ւած տեւո
ղութեան մը մէջ։

է շենը մէեւնոյն ատեն որ թր 
գործերուն ամէնէն մատչելէն է 
ան ՝ տրուած ԸԷԼաԼո՛/ ոբ >
ըսէնր ասկէ \առաջ՝ ան մտան
ուած՜ երկ մը ԸԼլաէով հանդերձ ք 
էր յուզական սլա ր ո ւն ա կո ւթ է ւն ո վ 
մանաւս/նդ էնընամատոյզ ոգէ է 
մը հարուստ պտուղն է որ կը խօ
սէ նաեւ մեր զգացումներուն՝ 
ուղղակէ կերպով։

Գ-
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ՍՈՄԻՏևՍէՆ W
Ա'ե ր օրերու, երաժշտասէրը՝ Օ 

տար թէ հայ, այս վերջինը մա- 
նաւանգ , եթէ կը հետարրրրուի 
հայ ե բ՚աժշտո ւթեան առած նոր 
ձեւերովը 5 եւ եթէ կ' ո լզէ գիտ
նալ թէ ^Jn մ ի տաս էն Վերջ ո ւր
հասած է այսօր հ,ս“,1 երաժշտու 
թիւնը ՝ անշուշտ պիտի բերուի 
թ/լթատելոլ գեռ նոր էոյս տե
սած « Larousse Musical երկու 
ճոթ հատո բները ՝ որոնր էջերուն 
մէջ իրաւամբ պիտի թ ո ր Հ ի դըս,~ 
նել իր փնտռածը :

fi այց ափսոս» դժբախտաբար ի 
զուր : Եթէ պիտի յա^_որլե հ 
գտնել մէկ կամ երկու իրաւ հ ա յ 
ե րամ՜ ի շտ ի անուն ՝ պիտի չգտնէ 
սակայն ոչ մէկ յ ի շատ ա կո ւթ ի ւն 
անոնց գո րծին Ա1ՆԱ1գ նշանակու
թեան մասին : &<_ ինչ որ աւելին
է՝ պիտի տեսնէ հոն 'հտյ ե'րա—
ժըշտական պատմութիւնը ս՛ահ
ման ափս/կո լա՛ծ Պապա Համբար
ձումէն մինչեւ Ե ոմ ի տաս վար
դ՛ապետ : Երր թէ հայ երաժըշ- 
տութիւնը շարունակած ՀԸԼԼա [*
իր էԼե՚րհլրը մեր օրերուն՝ Եոմի- 
տասէն վերջ : 4

Աարղ. կը տարուի հարցնել 
ինքզինքին թէ երաժշտական Լա֊֊ 
ււՈՆԱ^ր խմբսՏգրական կագմ ը չէ° ր 
կրնար աւելի իրս/դեկ եւ ձեռըն- 
հաս անձի մը յանձնել իր բառա
րանին ա՝յս կարեւոր մէկ բաժի
նին սլա տ րա//տ ո ւթե ան գործը :

JJ* իւս կողմ է <էէքոմիտաս Վս/ր- 
գապետ ի ^արեկամներ^ու խում- 
բը ՝ որ դիտէր անշուշտ մօտա

լուտ հրատարակութիւնը այս տե
ս՛ակ բառարանի մը՝ ինչո լ ժա- 
մսՏնակին չէ յղած անոր խմբա
գրութեան հիւթեղ ծանօթագրու
թիւն մը հայ երաժշտո ւթեան 
պատմութեան մասին՝ մատնանը- 
շելով ՝ ի պատ իւ Վա ր գա պե տին ՝ 
անոր թոՂն ս/րժէրը ՝ որ ոչ թէ 
երդերու հ աւարող մը եւ ներդաշ
նակող մը եղած ըլլա լն է պար— 
ղապէս ՝ այլ ապագայի նամրան 
թացողը' մեր օրերուն գոյութիւն 
ունեցայ հայ երաժշաութ-եան աո֊

❖
փ փ

Ալելորդ չէ ուրեմն ՛ակնարկ մը 
rt եղինետել

ունեո
Կոմիտասէն Վերջ 

/ծ երաժշտական
դարձին վրայ, ըլլայ ՀսՏյ Սփիւռ- 
րին մէչ, ըլլայ Մայր Հայրենի-

սրան չե լի 
մ եղի

Ե ոմիտաւ 
դո ւթ ի ւն մ
դսրծածո ւեո

Ը ձէէե3
ժա ռան— 
ինչպէ՞ս

ցաւ աս ։
Մ եր Աւան դա պաքշտն ե ր ը եւ Ար

դիական ները (թրատիսիոնալիսսւ 
է- նովաթ4Էօր) զայն գործածելու 
երկու տ՛ա ր բե ր կեր՛պեր ունե
ցան՝ ինչպէս կը պատահի ամէն

■թ1՚լ ձ ռուս/ծ ժառանո
թիւն մը հին ՛սեր ու նղէն նոր սե— 
ր ո լնդին կը փոխանցուի :

Ամէն ա ռթ ի ւ կ՚ըսեմ i
Ղփտո ւթեան մէջ ճ շմտրտու-Կտու^ 

թիլնը եւ գ 
թոտնե ր ը՝

՝յյն խ ուղո ’կեւ
'յ րո

մէ-
■րէջ
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J-լսմահա Լ
պա շտնե ր ը

սլնդո լո 
հրճուանքը 
ա ր Հ ե ս ան ե /յ

մարդուն հանգստութիւնը ապա- 
հ ո վալ միջոցները , դե զա ր ո ւե u—
տին մ էհ՛ դե դեgի կը ներկայացնե
լու ձեւ երը յ վե լիապէս բարոյա
կանին մէջ մեր թղճմտանքին 
հետ համաձայնութիւն մը կնքե
լու կերպերը՝ կը փոթուին միշտ 

կին հետ : Աւանդա—
սռչած կը մնան 

նա իւ կին ձեւե լաւն ՝ ձդուս/ծ ժա
ռանգութիւնը իր էութեանր մէջ 
նոյնը ուզելով պահել՝ մինչ Ար
դիականները նոր կերպեր կր քա
րոզեն ճշմարտութեան հետու

յք ին համար՝ գեղեցիկին 
ւնենա լու համար ՝ 

րու կիրարկում ին հա
մար՝ ինքզինքնին ի բր բարոյա
կան անձ նկատելու համար՝.

Հոս տեղը չէ քննելու թկ մ ա ր - 
դո g բարօրութեան մէջ ւմ րն է 
բաժինը Աւան դա պա շտնե ր ո ւն ել 
ո* րն է բամ ինը Արդիականներուն ՝. 
ք^այց սա յայտնի է թէ երկու 
կողմերն ալ կր դո րծա կց ին երբ 
մարդ կեանքին մէջ նոր քայլ մը 
կառնէ մէկ սերունդէն միւսը՝.

եք ո մ ի տ uï ս ե ան շրջանէն յետոյ 
ալ նոթ հայ հթաժշաոսթ-եան հար
ցը երեւան ելաւ :

•Հ:
փ փ

Խնդիր էր թէ հայ սփիւռքը 
զանազան ե ր կի րն ե ր ո ւն ձ էջ ուր 
էր՝ համ ա կենա կցե լով հանդերձ 
ԷԼմերիկս/ցիներու ՝ Ֆրանսացինե
րու ՝ Անդլի աղիներու կամ /իտա
լացիներու նման բա րձրօրէն քա
ղաքակրթելս լ ազդերս ւ հետ ՝ ին ք- 
զինքին թոյլ պիտի կարենալը 
տալ իբր երաժշտութիւն ունե
նալ պարզ ֆօ լքլօ ր մը ՝ նոյն իսկ 
բազմաձա լնո լած ա յն վիճակին 
մէջ որուն հասցր\ւցեր էր զա յն 
եք ո մ իտաս ՝ առանց ջանա լու իր

տոհմային երաժ՜շտութիւնը բար
ձրացնելու դե ղա ր ո ւե ս տ ա կան ա յն 
աստիճանին որուն վրայ կը դ քու
նուէին արդէն միւս ս/զդեր ը ի- 
ր են g երաժ շտութեամ բ :

// եր պա պենա կան տա րազնե րով 
կարելի պիտի Ըէէս՛^ Ը պատիլ 
Փար ի ղի փողոցներուն ժ էջ ♦ • ♦ :

էի ե ր Աւան դա պա շան ե ր ը հաւս/— 
տ ա ր ի մ մնացին անշուշտ ժ՜ողո
վրդական երդին : Անոնք իրենց 
երկրին մէջ լսած տոհմիկ եւ 
պա ր զո ւն ա կ երդն էր որ կը ս ի- 
րէ ին լսել միշտ, կամ նոյն ոճով 
դրուած՜ երդևր մեր օրերու. ե- 
բաժ ի շտնե բուն կո զմէ:

fi ս/ յ g ահա՝ որ այս անդամ 
Արդիականները հրապարակ կ իջ
նէ ին առաջին Հայ Համանուա
գէ 1 ( ՍՓֆոնի Աթմէնիէն ) ,
զոր կր ն ո ւագէ ր ՓասւթլաՀ/ ն ր- 
ւադա թումբը՝ Ֆրանսիս Ա է պ բո
նի առաջնորդութեամբ ՝ 194օ/»
Չ։ եկա եմ բեր ա մ ի ս ին ՝ Փարիզի 
թալ Կավոյին մէջ (*) :

Հոս՝ ա լս առաջին համանուա— 
զով՝ ինչպիսի նորակերպ դեզեց- 
կո ւթի ւններ ՝ մեր ժողովրդական 
երդերուն իւրաքանչիւրին մ/ £ 
ղանթուլ ՝ թաքնուած մնացած ՝ 
զօր ո ւթենակ ան վիճակի մը մէջ 
յամեցնող իբր կա ր ե լի ո ւթի ւնն ե ր ՝ 
կը պոռթկային յանկարծ դուրս 
իրենց երաժշտական րն թե բքէն ՝ 
եւ կը մ արմնանային դեռ մինչեւ 
ս/ յն ատեն չի լսուած երաժշտա
կան ձեւե րու հա յկա կանո ւթե ան 
մը մէջ՝ սպասած ըԱա / է ՛Լերջ 
երկա՜ր՝ հայ երգահանին ՝ որ ա-

(*) Այս գործը Օննիկ Պէրպէր- 
եանի երկրորդ Սէնֆոնին է եւ 
աոաջինը' հայկական ոճով գըր- 
ուած : Ծանօթ- • Խմր •
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լան դա վէ պին ^յոըհլսլի ասպետին
պէս զսէր զիրևնվ> արթնցնէլ խոր 
թմբիրէ մը՝ տանելու համար դՒ- 
րենք հայ բարձր եր աժշտ ո ւթ ե ան 
շէն կեանքին :

Հա յ ԷԼր գի ա կանն ե ր ը } ա յսպէս , 
խ ոքէհէին որ եթէ եր աժշտ ո ւ- 

թեան մը համա՛ր ժողովուրդին 
կողմ է հասկնա լի ըլլալը գեղեց
կութեան պայման է, այսուհան
դերձ այդ պայմանը պէտք շէր
արգելք ըլլար որ ՀսՏյ ե րամ շա ու
թի ւնր հասնէր կատարելու իր ա- 
ռաքելութիւնը ա յսօրուան աշ
խարհին մէջ*. Կը բաւէր հայ տոհ- 
միկ երաժշտո ւթեան գանձը օդ- 
տ ագո բծել արդիական բարձր 
թէթ՚ւ՚ւՀ՛ մը Jbi. ո ցներովը , հաս
նելու համար ոչ միայն ժողո
վուրդէն սիրուած հայ երաժշտու
թեան մը^ ti/յլ տալու համար նա
եւ ա յդ ե ր ա ժ շտ ո ւթե ան , այսօր- 
ուան աշխարհին մէջ՝ իր մշակու
թային գործօնի ապաքինութիւնը*.

***

Ուրեմն այսօր լսուած
առաքջին հայ համան ո ւա դէն
lLhl'i> Կ ոմիտասէն յետոյ եւ անոր 
հարթած ճամբուն վրայ y ^այ 
բարձր երաժշտութիւնը իր մուտ
քը գործած է աշխարհի մէջ*. 
Այսօր, ըլլայ Հայ Սփիւռքին 
'քէ?_, l'LI‘"J ^այր Հայրենիքին 
մէջ, հայ բարձր երաժշտութիւ
նը նոր դործեր կո ւտ ա յ միշտ՝ 
հայ եւ օտար հասարակութեանց 
ըմբոշխնում ին համար*. *Լյոր շըր —

ջանի մը մէջ մտած է հայ երսէ֊ 
ժըշտութիւնը*. Կսմիտասեանը
փա կուած է :

Կոմիտասի ժառանգութիւնը
կարելի՞ էր ձգել անպտուղ ՝ գո
հանա լ լոկ անոր սլսէհ պան ո ւմ ո վը ՝ 
ինչպէս կ՚ընեն թանգարաններուն 
մէջ ցուցափեղկերու տակ զետեղ
ուած հնութի ւննե րու համար*.

Ինչ ո* լ չփորձէինք բերել միւս 
ազգերուն llUlxf Աւ1ւԱ1ՆԱ1ԱԱ1ր^? հրա֊ 
ժ շտ ա կա ն մարզին մէջ՝ մե՛ր նը- 
պա ս տ ը ։ Ջէ՞ որ ի լրաքան չի ւր 
ազդ բո լո ր մարգերուն համար 
կ^ ա շվոտ՛ տի եւ մարդկութիւնը ե- 
թէ հև տզհետէ կը բարձրանայ * 
զինքը բաղկացնող ազդե րէն իւ
րաքանչիւրին բերած ն պա ոտ ին 
գինովն է :

Մ եր ն պաս տ ը պիտի ըլլա ր ը— 
սել բաներ որոնք միայն հայը 
կրնայ ըսել՝ քանի որ այգ ուսու
մը իր ցեղին սիրտէն կուդայ եւ 
աւետաբերն է ինքնուրոյն առա
քինութիւնն ե ր ո լ յ

Կոմի տաս էն վերջ եթէ արդիա
ցուցինք 'հայ երաժշտութիւնը դ 
իր հսւյՈՆ նկս/րագիրը պահելով 
հանդերձ } մեր տեղը չկո րսնցնե- 
լու համար էր՝ մարգերու ընկե
րութեան մէջ*.

Ահ ա թէ թԴ բանի պիտի կա— 
րենար վերահա՛սու ըլլա լ Լս11ՆՈԼԱ 

Մինզիքսղ/, ընթերցողը՝ եթէ ա՛
նոր հայկական բաժինը ձեռնհա— 
սօրէն եւ խղճմտօրէն խմ րաղըր- 
ուած ըլլար ֊ 0 * Պ*

*
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(Վանի
blUO ՋԱՆ...
գաւաււաըարըսսսւվը )

( ՀռվքւՆը կը մօտենայ )
Հ*
'քյըստեր ես [Աօվ Խառէ տակ ՝ 
Հլողն էն կեր է էրէսէւլ. ՝
Եոււեըդ դրերեր' տակ ՝
է՛ն վէ՞ ր կ}ա չկես Եզս®' ջան ♦ • •

» » » » » » »
fr.
Ինչէ՞դ պէտքէն է վէր կ'ս/չկեմ ՝ 
^Լ1՚ր1,ն առտէ ցորեանն ե «»
Ի՝կ' մեր էղոլ կակաչն ես՝
Հէնա' բանէդ. ՝ սՀյ տղա յ . . ♦

» » » » » »
Հ-
ՒԴչ ասէ որ նեղացար ՝ 
էք ելքըս է սկէ տեղ չ.ա րաց • 
քյս րո' էսում ար ա չքեր ա g ՝
Լուսը ս էրեմ ՝ Եղս®՝ ջան • ♦ ♦

» » » » » »
&♦
Ծ"©7 տրնս/ւե ր Խո՛ ւռ տղա յ ՝
Իմ աՀվ>ը քե՝ լոս չէ տայ ՝ 
էքօտըդ քեաշէ' տուն ղնա' ՝ 
Իրէկուն է տուն գնա . . ♦

» » » » » »
Հ • ՚
էլը3 մ նեղացա ր քյղսօ ջան ՝ 
Սարէ եզնէկ՝ աէյչէկ՝ ջան՝
Ս ատաղ կ լնեմ է րէԱ էդ y
Պագ ըմ աո՛ ւ զէ կ է^նչ կ՝ կլևէ * ♦

» » » » » » »
&•
'Լ՞՞վ գիցս՚ր ղէկ » ա՜յ լողս,յ t
'Էա^ր կը թալես մեր էգէն՝ 
էյրնձոր չըկայ վէր Խառէն ՝
*էնա՛ կո ր է՛ ՝ Խո՛ ւռ տղայ ♦ . .

» » » » » »
՛Ծուռ տղսմյ • • ♦

(Յաջորդ օրը)

Հ-
էր '.ա զէս մէջ} Եղս°՛ ջան՝ 
էյունէ էւրըեղէն թարսէ պէս ՝

էկար կայնար ղէմացըս՝
էն է՞ն չ ս/ն ուշ կրաղ կ ր ՝
էր աղ խօ՛ չկր մուրազ կր ♦ • .

» » » » » »
&•
Ես թնչ անեմ տօ՛ չաւօ ՝
Ի^նչ ասեմ ես էմ թօր մ Օր ՝՝
Ե" էլ էլ։ս1՚լ ը/ "՛էսայ ւ 
էն էլ lînnijnij ես մըկայ * . .

» ■» » » » »
Հ-
էրաղրդ բաթւն' էղսօ՛ ջան ,
Պըւսւէ"-ւ ՛Լ՛" ր՛է I՛ ‘Ibr1!1՛ թաո t

Արե' էրթանք մեր սարեր ՝
Սէյրան անենք էյդսօ' ջան . . .

» » » » »' »
&•
էրթ ա՛նք ՝ կրթա՛նք՝ Խո՚ւռ տղայ 
Եըտրէճ տղայ՝ ջան տղայ՝
Մէկ սէրտ ունեմ րե' կու տամ ՝, 
էլ ճար չըկա յ , լա՛լ. աղայ . . .

» » » » » »
Հ-
Ն'ա" [՛ տ ր կ է մանուշակ ՝
Հե աղեմ ղրնեմ բարձէդ տս/կ ՝ 
Սստղունք կրկնուց վար առնեմ ՝ 
^Լըղէդ շարեմ Եղսօ1 ջան • ♦ ♦

» » » » » »
Եղսօ՛ ջաՀն ♦ ♦ • : 

3. ՏԱՊԱՀԵԱՆ

ՅԱՌԵՐԸ

Զըո֊էկ   ակ ՝ աղբէ ւր
Ե^աչկես --- կը սպասես
ԷԼռտ է   արտէ
Ի դո ւ — ա յ՚եՒ
Իսկէ   երբեք
էլը՛ մ   նոր կ՞ն
Կը թալես --- կը նետես
Լաւօ — Լքրդերկն') լէաղս/քշական 
Սէյրան --- սէր
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՝ Ի Ր Ք b P

«ԱՆՏՐԵՒՈՏ ՕՐԵՐ». — Զարեհ 
Որրունի (Նորավէպեր), Փարիզ, 
1959:

Որ բուն!։ կուգայ գրական մի
ջին սերունդէն , որ բեկորներու 
պէս ՛լ րուեցաւ ընկերային այլա
զան քա ռո ւդին ե ր ո ւ վրա յ , բայց 
պա հ և ց էր հո ltl'I' ջծրմութէւնր, 
ներքին լոյսը՝ ցեխին եւ թոյնին 
դէմ հակազդելու իր հաւատքը :

Մէկն է անոնցմէ, որոնր հեռա
նա՛ լով եսապաշտ դրա կանո ւթե ան 
մը սահմաններէն , փորձած են 
Հոտոտել մարդիկը եւ անոնց 
կա պո լած խուսափուկ սլա տ ա- 
հա բները, մեծ ու տարերային 
կեանքին ամենօրեայ գրգիռնե
րուն, հս/զարումէկ \անդրադարձ- 
ներուն հետ։ Որբուհիի պատ
մուած քն ե ր ո ւն , իր տուած կեն- 
դանագիրներուն հիմնական խա
րիսխը կը կազմէ այս անընկճելի 
յանդգնութիւնը , որ շատ հեռու է 
մեր օրերու տափակ , շինծու եւ
ռամիկ <Հ,իրս/պաշտութենէն^ : [Լհ 
գաղափարական մթնոլորտ ֊մը դր
բած է միշտ իր դիտած ու նկա
րագրած ս/նձերուհ, դէպքերուն 
■րէջ, չուզելով անփառունակ լու- 
սա նկարիչ մը ԸԷԼաէ միայն եւ հա
սարակ տեղիք մը ստո րադրե լ : 
Անձրեւոտ Օրերու էջերուն վրա յ 
շօշափելի է'մ ի շտ իր դրական փի
լիսոփայութիւնը, որ հեղինակին 
հզօր կենսապաշսապտ-իւնն է , ա- 
նոր խստամ բեր իւառնուածքը կը

վարէ տեւականօրէն եւ իր հետ 
կը տանի զայն, թերեւս հակա
ռակ դրողի կամքին :

Այո ո լմն է որ ցայտուն եւ տա
րածուն նկարադիր մը կը ստա
նա յ Որ բունի ի դսյնզդոյն պատ- 
մ ուած քներ ուն մէջ, ուր կը դրա
նէն ք տեսնելու եւ ե րան գա ւո ր ե լո ւ 
ապահով ձիրքեր, եւ հակադրու- 
թիլններու Հրայ հիմնուած
մարդկային ընկերութիւն մը, 
մողովոլրդի մը ս ե ր ո ւնդը որ 
ինկած՛ , խորտակուած է հոս օ՛
հոն, բայց անվթար պահած՜ իր 
հպարտութիւնն ու ընտանութիւ
նը, եւ ամէն զրկանք կ՝ընդունի
անկեղծ՜ութեամբ եւ անմեկնե լի 
մպիտով մը , իր աչքերոլն մէջ 
կրելով միշտ գեղեցկութեան ցոլք 
մը, աւելի ճիշտ կաթիլ մը բա- 
նաստ եղծութիւն : Ե ւ այս բոլո
րին հետ հոգեկան իրատեսու- 
թիւն մը, որ մարդիկը կը լուսա
ւորէ իրենց տագնապներուն , իղ
ձերուն, միամտութիւներուն
կամ ծ՜ածուկ վայելքներուն մէջ, 
ան ղամ մ լ՛ եւ" հաստատելով այն 
անողոք ճշմարտութիւնը, որ 
կեանքի հեգնութիւն կը կո չուի :

կա՛յ այդ դրականութիւնը , ո- 
րուն հերոսները կը մնան միշտ 
Զեխով, Աեմարք, Անփաստն կամ 
Գրիգոր Զօհրապ : Որբունի հա
մեստ եւ անտրտունջ ուղեւոր մըն 
է այդ անծայրածիր ճամ բուն
•Լրայ •

Ե- Ս-
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LE JOUR DU MONDE, Poème 
symphonique Իիւ֊զաՌդ Թօփալհանի 
Փայւիզ, (Ed. Rythmes).

ԱՍւ} ասա lll i J// բանաստեղծ քսըմ- 
բագիրը , Բիւզանդ Թօփալեան , 
ֆրանսերէնով հրատարակեր իր 
•քէկ յանդուգն պօւէլքսւՆ , « լ6
Jour du Monde », զ՚՚ր էբր քեր
թողութիւն կրնանք բնորոշել 
խռրհրդէրգութ֊իՆն անունէն տակ : 
Թօփ 'ալեան> մեկնելով ներկայ 
ձ'Ա1 [' Գկո b՝տն տառապակոծ հո
գեկան հարցերէն՝ նոր լինելու
թեան մը տ իեզերքն է որ կ՝երգէ 
/'{*{' կչռոյթ ել երազ , էբր վա զ՛
ոլան լուսածագը՝ որ կրնայ ծը- 
եէլ անա՛պա՛տէն , ովկէանէն , մե
ծախորհուրդ լեռներոլ վերածնող 
կատ՛արներէն , դարերու անդունդ
ներին՝ պատմութեան ողջակէզ
ներէն , ծագէ ծագ ինկած աս

Lettres et Poésie ամսագիրը գը- 
րախօսակւմն մը նուիրած է ալս 
հատորին մասին, ուր A.֊M.
Goulinat կը դրէ՝—

հՏիեգատիպ հրատարակութիւն
մը մեգի կը նե րկտյա ցնէ itJju 
պօէւքշ/ , որ Բիւղանդ թօփալեան 
գրած է որպէս հիմք Աէնֆօնիք 
գործի մը ։ Ա յն տեղ երգչախում
բը 1 նուագն ու արտասանողը կը 
գո րծագրեն հատուածներ որոնք 
տաղաչափական խիստ կանոննե
րէն ձերբազատ են բտյց որոնց 
սա՝ր ս ոձա ցն ո ղ քնա ր ա կանո ւթի ւն ը 
կը հասնի տիեզերական մեծու
թեան։ թէեւ երբեմն մ՛թութիւն— 
նեբ կս/ն արտայայտութեան յորդ 
պատկերներուն մէջ, բայց ապա 
կը հ անդիսանան դեղեցիկ եւ 
հզօր :

«Փ\ա սալ ո ր ելո ւ համար «Աշ- 
ի/ս/բհի 0 ր ը» , ինչպէս կ՝ ըսէ բա
նաստեղծը, պէտք է կարկառել 
ձեռքերը «տի եզերքի չս/փանիշե- 
րուն» եւ երգել «անհ ո ւնո ւթ ի լն ր

պետներէն , այն հրաշալի ապառ
նիէն , ոը սլիտի գայ յտղթակա- 
նօրէնյ

Բանաստեղծը ա յս տեսիլքը 
կուտայ իբր դա ղս/ւիար ա կան գու
սաներգութիւն , իբր պար , րա յ- 
լերդ եւ սրբասացութիւն , ուր 
Մեներգուն կը պատգամ կ աւելի 
արդար արչալոյսի մը յաղթա
նակը, ուր ծովը իր հեծեծանքը 
կը պոռայ եւ ռազմիկներ կր չե- 
փորեն, ուր երգչախումբը կ՝ա- 
ղազակէ նորահրաշ ս/շխարհի մը 
հեր ո սա կան ցնծտտօնը :

թօփալեան ի քերթողական ար
տայայտութիւնը , որ խիտ ու 
փնտռուած բպն մը ունի իր հա
յերէն ղանազան էջերուն մէջ, կը 
պահէ աւելի g ոլարձա կ ու ին ք- 
նաստեղծ դեղեցկութիւն մր , կոն- 
քուռներ ոլ եւ է/ի լառն եր ո լ լեզ- 
ուին մ էշ z Ե ՝ Ա ՝

հ1'լլէՒն» որպէս «յաւիտենական 
արելներ» :

Այո մեծաշունչ տեսիլքները 
այսուհանդերձ մոռցնել չեն տար 
մարդկայինը յ

Բիւզանդ թօփալեան որ հայ 
բանտս տ եղծ մ ըն է, չի սահմա
նափա կոլիր վերացականին մ է ջ՝ 
երր կ"1 ոգեկոչէ «նահատակները» ,

Թչպէս այգ նահատակները , 
դահիճներն ալ գթութեան ար
մանի են , որովհետեւ 'անոնք վրի
պեցան իրենց մարդկային կոչու
մէն :

Ահա թէ ինչ կ^ ա ր տ տյս/j տ է բա
նաստեղծը աւարտելէ առաջ այո 
զնցսղ էջերը, »

Բ՛անաստեղծական այս ա շիւ՛ս։— 
տոլթիլն ը կորիզը կը կազմէ երա- 
միշտ Օհան Տոլրեանի սէնֆօնիք 
մէկ ստեղծագործութեան՝ որ 
ֆրանսական թատիօն սլիտի տայ 
ա մ բո ղջո ւթ ես/մբ , գե ղա ր ո ւե ս տա - 
կան մեծ դո բծեր ու կարգին։
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ԱՐԾԻԻՆԵՐԸ ԱՆԱՊԱՏԻՆ ՄԷՋ., 
վէպ է ■ Փօլսաւհանլ։ , Փայվպ 
1959----

Իթէ նկատէ ունենանք յետ- 
պատերազմեան մեր դրական սե
րունդէն արտադրութէւնը , i/Æp 
աչքէն առջեւ կը պարդուէ սրտա
ռուչ պատկերը հունձքէ մը՝ որ 
հակառակ մեր է ր ա կանո ւթեան 
ղմնդակ պայմաններուն , կը հան- 
դէսանտյ ա րմէքաւոր ու տէբա- 
կան :

JJ1 ե ր վիպակա^ դրականութեան 
այս նոր վարպետները եղան վր~~ 
կաներ ր գաղութահայ զանգուած- 
ներու ներկայ կեանքէն՝ ձըդ- 
տումնեբուև ու մտա յնութետն î 
Անոնք զ ործէն մ էջէն պէտ է քա
լեն ապագայ պատմ է քներ ը մեր 
նո րադոյն պ ա տ մո լթէ ւն ը բնորո
շող էրենք աչխատանքէն համար :

Փօլատեան կրտսերն է այդ սե
րունդէն: Արեւելքէ տղոք վէպ^֊ 
դէրը ապրած է էր ողԲ^ր-
զութէւնը էր ամէնէն մթէն օրե
րով՝ էր մաքառումներով ու յոյ
սերով: Իր վէպերը տոդորուած 
\են հայ հոդէէն ումպէն բաբա
խումներով եւ արեւմտեան ոս
տաններու կերտած հայ դէմ աղէ- 
ծերով :

Տասնեակ մը տարիներէ
ի վեր Փօլատեան մեզի տուած է
հինդ հատոր գործ , --- ’ Բա՜
նա ստեղծութիւն եւ զր ս Jg *

Իր առաջէն վէպովն էսկ (Աթէ՜ 
Նելքի Տղաքը) ան կը քրքրէր մեր
գաղութահայ ներկայ սերունդէն 
մտահ ոգո ւթէ ւննե րն ու արկածա- 
լէք կեանքէն տագնապը :

Եփրս^տէ ջոլրերը յո րձանքէ 
վերածող ՝ տարագրութեան ու 
սպանդի ան սլա տմ ելի դրուագնե
րը բո ղ ա գր ո ղ վիպասան Փօլատ- 
եան' այսօր մեզի կո ւ տայ Z'f 
սՏրծիլներուն կեանքը , որուն ո- 
դ ի սա կան ը աւելի դաոն է ու գեր
մարդկային y քան որ եւ է հա
մաշխարհային ողբերգութիւն՝.

(Հուշագրական բա ղմաթիւ ու 
այլազան երկերէն յետոյ ՝ մեր 
գրականութիւնը կ^արձանագրէ 
իր ժ՜ողովուրդին ապրած ողբեր
գութեան վիպային արուեստով 
տրուած իրական դրուագները , 
այգ ժողովուրդին նկարագիրը 
ներկա յա գնող այլազան տիպար
ներով î հարազատ գո յն եր ո վ
տ ր ո ւած են ա նոնք վէպին մէջ : 
իրենց խաղաղ , բնա կանոն վիճա
կին մէջ՝ թոներուն վրայ՝ ինչ
պէս նաեւ անապատին մէջ՝ տա
ռապանքին դիմաց՝ յաճախ ան
սպասելի հակազգեցո ւթիւննե րով :

. Փ°լատեան իր բոլոր տի
պարները կը հասցնէ իրենց տրա
մաբանական վախճանին՝. *Լյու՝ւս- 
ղլագոյն աոյաւելութ իւն ը չէ U,ju 
գործի մը՝ որ յարւաջգիմ ո ւթեան 
մէջ է իր նախորդներուն վրայ ‘*լ 
հաստատ խոստում մ րն է ս/պա- 
tfiutj նուաճումներու՝.

Մ ենք նաեւ Փօ լատեանի ջանքե
րուն կը պարտինք մեր գաս ա կա ե 
գրականութեան ծանօթացուր ր 
ֆրանսացի մեծանուն գրագէտնե
րու հետ իր բարեկամութեամբ ու 
անոնց թարգմանական ա շվսա- 
տանքին բերած իր դո րծունէու- 
թեամբ '.

Ա՝
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ՄԵՐ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԸ (*)

Ա ՍԻԱՄԱնՒՕ

Ապրիլը յիշատակի ամիսն է' 
նուիրուած անոնց դ ահաւասիկ 
զրնթէ քառասուն եւ հինգ տա
րիներէ ի վեր : If ենք սլա ր ա ա կա
նո ւթի ւն ունինք նահատակ մտա
ւոր ականները փառաբանել ար- 
ծս/րծելո լ համար անոնր ^u/- 
հը, եւ միանգամայն ագ ցանեյ ու 
համս/ը ա՛յն վէրքին վրայ , որ 
թշնամին բացաւ ել որ ունկէ ի 
վեր միշտ կ' տ ր ի լնի - . . :

U իամանթօն մեր զարթօնքի 
^զ°ր բան աստե զեն երէն է եւ իր 
սերունդին ամէնէն ներկա յա- 
զոլցչական դէմքերէն մին :

Ան' մեզի երեււաւկս/յե լ կո լ տայ 
արդէն իշիսսնատիպ ե ր ի տ ա ս ա ր զ. 
մը'. Բարձրահասակ , բարեկազմ , 
իմաստուն աչքերով ել դս/լկա- 
դէմ' ինչպէս մ ար գա ր է մր :

Սիամանթօն դ իր գրական վաս
տակովդ առաքեալ մ րն էր էլ 
մարգարէ : Ւf ՀԱուգբ»
վերնագրով քերթուածը : կար
ծես նախատեսած էր եգեոնր , եւ. 
տրամ սրէն կը պադատէր , որ 
չվսաբուինք' Ա ահմանադրոլթիւն 
կո չո լաե Հսուտ խ ր ս/խճան ք?> էն , 
յանդիմ անելով , որ « յաղթողին 
համար սնոտի մպիտը' կնճիս'}

(*) Արտագրումներ' Մտրսէյլ՚ի 
մէ.ջ 3 • Աղայեանի տուած մէկ 
ղասսւխօաււթենէԹ :

է. Փ ա կուեցէ՜ք, ըսաւդ ձեր սեն
եակներուն մէջդ վասնզի դ կը 
տեսնէ ր ոճ րա պա րտ Ոստանին 
մ օտա լուտ Ոճիրը :

Կ՚ապրէր ու կը քսէ շէր իր ցե- 
ղին հե տ : լԼն իմ անա լի շա զ ա խ մր 
ունէր իբրեւ' huij եւ երբ առիթը 
ներկա յարաւդ անմահացուր հայ 
հանճարը իր Սուրբ. Մ֊էսթոպո^ յ

մ ամ ան ակ ին իսկդ հալ մտա
ւոր ա կանո ւթ ի ւն ը ի ս վ,ի ւո ս ա ♦— 
խարհի դափն իով պսակեր Աիա- 
ման թո լին ճակատը դ բան մը. որ 
‘1այ^է է մ իա1 յն մեծ եւ ազգային 
քերթողներուն :

Հրատեր դ յաճախ հռետո րա կան 
կս/մ քարոզչական կը գտնեն իր 
գործե բուն մէկ կա ր ե ւո ր մասր : 
Ո1 չ։ Սխալ է։ I] իամանթօն ամէ
նէն զօրաւոր շաղախն էդ որ հայ 
անհատը կ' ամբարն է իր ցեղին դ 
մեծ զանգուածին եւ զո հաբեր ու- 
թե'ան ոգիին*, էլ ասիկա' UlllUl— 
ք ելութիւն է :

Որ քերթուածներուն մէջդ չա
փազանց լաւատես' մեր ազգին 
մեծ ապագային հանգէպ*. Իր եր
դերուն մէջէն հոսող զայրոյթն 
ու ս/տ ելութիւնք' մարդկութեան 
զէձ" խ ա ոն ո ւածքն իոկ է ա լգ 
քերթուածներուն եւ արդարz

1Լտոմ Ոա րճանեան ի գրակա
նութեան հողը եղած է' հայ 
գաւի ոխո ւթեան անսահման դաշ
տը դ ուր ան կը պատգամէր իր 
առաքելութիւնը դ յանուն հո/յ վե
րածնութեան :

Որ ձայնը պատգամ դ շեփորդ
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\ամպրոպ î Աղբ/Հ լբ ւ աղօթք ի ր 
կարօտեն եւ տրամութեանը մէջ * 
Երեւակայութիւնը ' հե
ղեղ*. Սեւ գի չե րնե րու մէջ Ulhuî— 
զսւնգ: Իր թանը, բառերը նպա- 
տա1վւն ա րձա կուած հատու նի
զակներու պէս ♦ • ♦ î

Ամբ յրղջակսՏն էր զորեր հ ա յ
յեղափոխութեան եւ ազատագրա
կան պայքարէն նոլէրուաե ոակւ-
սուոէւ մ րն է --- համանուագ հայ-
կսէկան __ Հա յո ւն , Հայաստա
նէն , Հայութեան հայ ոգիէն

Իր հզօր ոճ էն մէջէն կը չեւէոր- 
ուէն հայ յոյսը, հոգեվարքը, հս/յ
‘Լրէյ՜Ը' հսյյ "['Pf1'' հայԸ բան
տէն մէջ եւ է վերայ կախաղան- 
ներոլ-, ԱմբոՀղջ Կ է էէ կէ ան' էր
խաչով եւ հերոսական գոյ ամ ար- 
տ ո վ : Մ ե1 ր սուրը , թշնամ ի ին եա- 
թաղանը, հԱ1,ք հեղեղանման ա- 
րիւնը, աղօթքը, մեռելը,
հայուն սեւ սուգը, ^UJJ ^nrl_[L 
իր բեր ր իո ւթեամ բ , հ^յ բազու
կը* իր արգարակչիռ հարուա
ծով եւ անմահական հայ ասպե-

ԵԶՆԻԿ ԿՈՂԻԱՑԻԻ ՄԷԿ 

ԹԱՐԴՄԱՆՈԻԹԻԻՆԸ

ՀԱՏՈՒԱԾԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐ 

122 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ

1836/'5' Վենետիկէ Մ խէթար-
եան րյ տպարանէն ["J" աեսաե է 
փոքր հատոր մը, աոանղ հեղի
նակէ անունէ, 'Բերականռւթիւն 
գործնական • 'Բիչ ասւենի ՜մէջ 
շարագրա_թ1րան կարժելու հա
՜մար, որուն մէջ, էջ 72—73, աշ

խարհաբար լեզուով թա րդմ ան- 
ուած է Եգեէկ Կողբայիք, Եղծ 
աւ| ա՛նդոց անունով ծանօթ գիբ- 
քէն հետեւեալ հատուածը î

Գրաբար բնագի ր ը կը գտնուի 
Վխնետիկեան հրատարակութեան 
(1826) 17-18 էջերուն վրայ*.

Այլ նա աւա սի կ իբրեւ զկառս 
իմն լծեալ ի չորիր երիվարաց 
զաչխարհս տեսանեմք, ի ջերմու
թենէ , ի բրտութենէ , ի րամ ա- 
քութենէ եւ ի խոնաւութենէ . եւ.

Իայզ կր տեսնենք որ ա շխա րքս 
որ չորս ձիէ լըծւ^ած կառքի մը 
պէս է , տաքութենէ , gրտութե-

չո րութենէ , ու թա g ո ւթեն է • 
ու մէկ ծածուկ ում մ ըն Հ կառ —
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զօրութիւն իմն ծածուկ կառա
վար , որ զչորս ծագեցոզսն ընգ 
միմեա նս ի հ աշտ ո ւթե ան պահ
եալ նուաճէր ■. Ամենայն կառք ի 
համազգեաց երիվարաց Ը^խյ , 
քայց միայն այս կ առաց որ ի 
չհամա՛զգեաց լծեալ են. ել որ ի 
համազգեացն լծեալ են երբեմն 
սայթաքին , երբեմն օձտեն եւ ի 
աագնասլի զկառավարն եւ զան
ձինս կացոլցանեն . ել երբեմն 
խորտակումն ի սկ կառացն գոր
ծեն . եւ յ ո ր մ՜ա մ "զհ կառք [՛զեն 
եւ n'l¥_ կառավարն եւ վարմ֊ երի
վարքն , ուշ եդեալ ի հանգէսլ ե- 
ր ես անցն եւեթ ա ր շա լին . եւ կառք 
զարմանալիք ի հակառակ ել յան- 
նման երիվարաց լծեա լ եւ ծա
ծուկ ձեռամբ ուղղեալք , ոչ ի մի 
միայն կողմն ի հանգէսլ երե
սանցն եւեթ արշաւին՝ այլ յամե
նայն կողմանս վարգին՝ եւ ընդ
հանուր արշաւին եւ ընգ բնաւս 
սլանան՝ եւ ամենա fib բա լա կան 
են՝. Տոր(/-Աեմ Ը^Ղ արեւելս րնթա- 
^ան , չէ ['նչ ա րդել թէ ['^Ղ՜ ա՜ 
րեւմուտս ոչ ար շալի g ին ՝ եւ յոր- 
J-ամ ընդ հիւսիսի վարգին չէ ինչ 
արգել թէ ընգ հ արա ւ ոչ սուրա j— 
g են • ղի ձեռն կառավարին բաւա
կան է յս/մենայն կողմանս գիմե- 
ցուցանել եւ ընդ Լորս անկիւնս 
տիեզերաց ա ր շա ւե g ո ւց ան ե լ :

Վենետիկ, 1826, էջ 17-18

եԸ Հե՞՚ԱԼ՝ որ մէկզմէկու հետ 
չորս կռւօզները հաշտութեան ու 
բարեկամութեան մէջք կը բըռ- 
նէ : Ամմեն կառք մէկզմէկու ն ր- 
ման ձիերէ լըծլած են , մինակ աս 
կառքէն ՝ի զատ որ մէկզմէկու 
չինմանող ձիերէ լծած է . ու 
մէկզմէկու նմաններէն լծածնե
րը մէյ մը կը սըկըրթին ՝ մէյ մը 
զուրս կը ցաթկեն ՝ ու կառքը 
քչօզն ալ զիրենք ալ նեղը կը խո
թեն , ու կըլլա յ որ կառքն ալ կը 
կոտըրտեն » թէ "ր կ ա,լքը r,TLc_ 
ԸԼեայ ։ կառքը քշօզն ալ ողջ կըլ
լա յ ՝ ձիերն ալ վարմած ըլլան 
նէ , բաներն ին նայելով մինակ 
դէպ դիմացնին կըվ աղեն յ

հայց աս զարմանալի կառքբ 
մէկզմէկու դէմ ու մէկզմէկու 
չինմանող ձիերէ լծած Ըլլալով՝ 
ու ծածուկ ձեռքէ մը քշւելով՝ 
չէ թէ մինակ մէկ կողմ մը դէպ 
Ւ զհմացնին մինակ կըվազեն ՝ ու 
ամմեն տեղ կը վազեն՝ ու ամմեն 
աեզ շուտ մը հասնին՝ ու ամմեն 
բան կըրնան ընել : Եբոր ա ր եւեր- 
Հ’/' կՈէլմԸ կըվազեն նէ ՝ արեւ
մուտքի կողմը չեն կրնար վազել 
չէ. ու եբոր հիլ,, իսի կողմը 
կըվազեն՝ դէպ 'ի հտրաւ չեն
կրնար վազել չէ . ինչու որ կառ- 
ԸԸ քչ°զհ^ ձեռքը կըրնայ ամմեն 
՛եւ՛1՛ քըչել զիրենք , ու աշխըրքիս 
չորս դ.ին վազցընել :

Հ
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Հետաքրքրա կան յ ե զա շր (ո ւմ մ ր 
ցոյց կու տան ֆրանսական 
պարբերականները պատերազմէն 
ասդին :

իստ իր պա տմո լթեան պար
բերականը ծաղու կ առնէ ա յն 
թռո լցի կ առօրեայ հրատ ար ա կու
թի ւննե րէն որոնց տարազը կը
հասնի մ ինչե լ 1Լեն ե տի կցին եր ո ւն 
պատերազմը ընդդէմ Սուլթան
Աիւլէյմանի։ 1Լենետիկեան եր
բեմնի թե րթ՜ե ր ը , ո րոնց դինն էր 
մէկ կազէթլթՎԱ (ա-ju դրամին ա- 
նունովք յետո յ կազւէյթ- կոչուե
ցան Լրադիրները)՝ հետզհետէ 
ծանր բովանդակութիւն ստանա- 
լավ' անջա տ ո ւե g ան ա ռօ ր ե ա յ
հ րատս/րա կո լթեանց տարազէն
մնալով միշտ ա յմմէ ո ւթեան հար
կատու ,   ա յսպէս ս տ ե զծ ո ւե —
ցան պա ր բե րաթե ր թե ր ը :

Պֆրըը տրձանային ձեւ մը ու
նի } իր բո վան դա կո ւթ ի ւն ը կր 
պահէ մ՜ս/մանակէն դուրս։ J] ո րհ . 
Մ իութեան մէֆլ , մա ման ա կ մը՝ 
ւիո րձուեցալ յ ե ղաչրՀել ‘էեսքՒ^ 
արձանային U1ju ձելը՝ --- կեն
դանութիւն եւ թա րմո ւթիւն դը- 
նե լու համար y մամս/ն ակին ոչ թկ 
կնիքը՝ u,Jl_ շար մ ումը դնելու 
համար դիրքերու մէ^ պահ մր 
ւիո րձուեցալ դա ս ագի րքե ր ո լ
պատրաստութիւնը ւիո խել . . .
Ժ՜յՈ՜ԼրւԹսւլ^/ ձեւով : Արդարեւ դա
սս/դիրքեր կան y օրլ,ն ակ ընթեր
ցարանները y որոնք նոյն նիլթե- 
բուն մասին կը խօսին սերունդէ 
սերունդ : (Հաճախ նոյն պատմու
թիւնը կը կարդան մեծ—հայրն ու 
թոռը y   եթէ առաջինին հա

մար նօսթ-սւլժիք զղաց ում մը 
կ^արթնցնէ նմս/ն ընթերցարան 
մը՝ հնութեան համ կու տայ թո
ռան։ Այս ‘Լ^ր^ին տարիներուն y 
(հբանսայի ^էջ սկսան ւիորձեչ
դիրքի նոր ձեւ մը> --- չարմա-
կան (մերթերով դաս ա դի ր քե ր i 
պահելու համս/ր բովանդակոլ— 
թեան թարմ ոլթիւնը եւ արդիա- 
կանո ւթ ի ւն ը ։

Պտր րեըա կանը y իր կա բդին ք 
ցոյց կու տայ ձգտում' կատարե
լութիւն մը տալու իր տարս/զին : 
Արդարեւ , պա ր բե ր ա կան ը y
թե րու զանազանութեան հետ 
պահելու համար նաեւ ա յմմէու- 
թիւնը՝ ս/յնքան կարճութիւն կու 
տայ յօդուածներուն y որոնք 
կարկտանի ձեւ կ1արն են ի վե ր- 
2.ոJ : Ամբ Ո ր/£ ո ւթե ան տպաւորու— 
քքիւն չեն տար , կր կոտորակեն 
առարկային միութիւնք եւ տյս- 
պէ ս պարբերականը կը վերս/ծեն 
♦ . . ւիււիզիւԹիք^ վա ճա ռա տան

Ահ ա թէ ինչո՛ւ. ֆրանսական 
պարբերականները y Հ^ջերս ֆ
ձգտում մը կը մատնեն հեռանա
լու առօրեայ հրատարակութեանց 
կոտորակեալ ձեւէն' մօտենա լող 
դրքի տարազին ։

Europe ամսաթերթը } որուն 
հիմնադիրն է Աո մ էն Աո լան y ս/— 
մէնէն եռանդուն պաշտպանն է 
այս տարազին։ Ամէն մէկ թի
լով կոՀ- տայ նիւթ մը իր ս/մ- 
բողջական պատկերով։ Այսպէս 
տուաւ թիլեր' որոնք սպառիչ
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ձեւուԼ կը ներկայա՛ցնեն դէմք մը 
կամ վարդապետութիւն մը ՝ գրա
գէտ մը կամ դրա կան ո ւթե ան 
պատմութիւն մը*.

«Ամբողջական պարբերականիդ 
տարտ՛ղին իր աոաջին փորձը կա
տարեց 1939 Ց ո/-լիսի թի ւով՝ որ 
նոլիրուած էը 3եղավախութիՆն 
եւ պատմուր-իւն նիւթին՝ 544

: 1918 Հոկտեմբերի թիւ֊ը Un— 
վետական գիտական նոՆսւՍում- 
նեթւրւ շուրջ վիՍւսրսւնոՆթ-եան, 
(որու մասնակցած են նաեւ tu- 
կա դեմա՚կաննե ր fi աբա ջան ե ան եւ 
Աւադեան , ինչպէս եւ Պրոֆ . Ա- 
լիխանեան) : հման թիլեր նոլիր- 
ոլահ էն Պալզաքի (1959), Վ- 
Հիլկոյի (253 քք), Զեխովի (223 
ԷՀ ) t Տոսթոյեվսքիի (256 էջ) ,
Խորհրդային գրականութեան
138 էջ) , Ապանիոյ դրական ու - 
թեան (302 1 Ձ ե իս ե ւս լո ւք ա ք
գ բ ա կան ո լ թ ե ան (298 էջ), Մ/ւա- 
լյհալ — Ղ/Աւհ անղներո ւ դրա կան ու—
թեան (317 էջ) :

Պարբերականին խմ բադը ութիւ- 
նը կը յայտարարէ թէ այնքան 
յաջողութիւն գտած է ///հ// «տա- 
րազըդ ՝ որ կը խոստանա յ շարու
նակել յ

Լ(ե Tdbl& ROTldc ամս՛աթերթը 
եւս ՝ որ սովորաբար վէպեր ու 
պա տմ ուածքներ կը հ րս/տա րա- 
կէը' ծ ա ՛լկա զար դելո վ չափածո յ 
բանա ստեղծ ո ւթեամ բ ու 
փակելով դրական ընդհանուր ու- 
սումնասիրութես/մբ մը՝ մամա- 
նակէ մր ի վեր ստացած է «ամ- 
բողրս/կանդ պարբերականի տա- 
րաշԼԸ եւ լոյս կ՚ընծայէ թիլեր՝ 
որոնք հատորներ կ' ա րմեն : Օրի- 
նակ , թիլեր նուի րս/ծ է հետեւ
եալ նիւթերուն »— Աստուածս!—

շունչ Մատեանր, Հոգեվերլու
ծութիւն , Յայտնութեան գիրքը 
եւ վախճանի գաղափարը, Ման- 
կութիւնը, Խաչի նշանը, Վոլ
թեր , ՀրԷոլթիւնը, Դիւգաղներ2 
գութիւնը, Ի՞նչ է արուեստը: 
Ամէն մէկ թիլ 180 էջ, երբեմն 
216 ք£:

L -A֊Q e N OUSVeaU ամ ս ա թ ե ր թ ը , ո՛
րու հետաքրքրութեան հորիզոնը 
կ՚ընդգրկէ նաեւ ըն կե ր ա յ ին-քա- 
ղաքական հարցերը՝ թիլեր նուի-
րած է հետեւեալ նիւթերուն .---
Մանուկը, Եուկոսլաւ արուես
տը , Նոր Իտալիան ( վէպ , թ տ տ- 
րոն , բանա ս տ ե դե ո ւթի ւն , ՛[՛[՛[ [՚~
սուիայոլթիլն , գիտութիւն) , Վէ- 
պը, Ռուսական ժառանգը, Միա- 
գեալ-Նահանգները, Համայ նա
վարութիւնը , Քնարերգութիւ՛նը, 
էանա ստեղծութիւն ը արդի աշ
խարհի մէջ :

La Tour Saint-Jacques պար բե-
րաթերթը , որ ո ր ոն ո լմնե ր կը 
կատարէ ի րա կանո լթեն էն դուրս , 
նման ամբողջական թիլեր տ ը- 
լաւ ն ո ւի ր ո լա}ր՝ Կախարդու
թեան, ժ֊էրար տը Ներվալի,. 
Ասաղարաշխութեան, Մոգական 
դեղերուն :

La Nef ամսաթերթը ելս, որ 
կը ներկայացնէ Նուվէլ էքիփ 
Ֆրանսէզ^յ ( այս երեք բս/ռերուն 
սկզբնատառերով կազմուած է 
պարբերականին ա՛նունը հետե— 
ւոզութեամբ Լա Նուվէլ Ռըվիւ 
ՖրաԹսէ([^/ե ) 5 բոլորովին փոխեց
իր կերպարանքը տալով թիլեր ՝. 
ն ո լիր ուած' ՆերիրաՂգաշտու—
թ-եսւն յ Խորհրդային գրականու-
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թեան, Մամուլին դերին, Դարուն 
հիւանդութեան :

Տիչևն^ նաեւ. Fontaine պա ր րե-
րա կան ը Լայմմ գագրած} , որու 
հրատարակած ամբողջական թի- 
■ւե ր ը կը փնտռուին միշտ ՝ ին չ - 
պէս Մ իա g ևալ—\,ահ անգներ ո ւ դը- 
րողներուն ու քերթողներուն ն ը-
լիրոլա ծ թիլը î Les Lettres պար
բերականը Լայմմ դաղրած) , n- 
րու հրատարակած թիլերը Մ ա- 
չարմէի եւ Ո*իլքէի նուիրուած ՝ 
դարձած են հազուագիւտ :

Պատկերը ամբողջացնելու հա
մար' կ'արմէ յիչել թէ MerCUVe 
de France ամս ա թե ր թ ը y որ 70 
տարեկան կը գա ռնա հ շուտով ՝ 
այնքան իյամրեցաւ մամանակ 

■ մը հ որ կր մնա բիր Հ ին հ ը- 
մայքի ումուԼ՝. բայց ահա ոտքի 
կը կ անգնի բոլո ր ո վին նորոգ-
ուած •  Մ ա սն ա ւո ր տ բա ր ուշա—
գրութիւն կը գրաւէ իր համայ
նապատկերը ածԸԸ ոԸ կը պտը՜ 
տի գրական հորիզոնին վրա յ 
էէ) բանս այ էն մինչեւ ա րտասահ- 
մ ան :

Աւելի երիտասարգ La NOUVelle 
Revue Française ո ր մամ անա 1լ
մը կը համարուէր գրական ձեռ
նարկներ ուն ամէնէն նորը եւ»»* 
ձաէսլր՝ յամառօրէն կր մնայ ան— 
փոփոէս՝ անյարիր եւ անա յայ լ՝ 
այնքան որ տարին ՛անգամ մը 
էս անո ւթն եր ո ւն ճա կա տ ը ներկող 
այս եր կր ին մէջ' կ' ո ւղէ կարծես 
պարծիլ իր հնոլթեամր եւ պահ- 
պսէնողա կանո ւթեամբ : Ո ւնէւ աղ- 
լո ր ու մ եծա փո ր բազմաթիւ հա
տորներ որոնք նո լի ր ուած են
(Իք՛ լոք՛ (1951) , Ալէնվ, (1957) , Մ ո-
րիս Մարթէն տիւ հառի եւձս/յէն։

Հթնահ ա,ոանքով կը յիշատակենք 
Cahiers du ՏաԼը, որ հատոր- 
ներ տուաւ Ար ե ւե լրի մ շա կո jPt'ï' 
եւ արո լեստին նուի բուտ ծ՜> թչ- 
պէս եւ. բա գառի կ թիլեր' 
բանա/ տեղծութեան ՝ միջնագար- 
էան բանաստեղծութեան ՝ ել 
այլն } [Վ^երջերս ստացաւ մեծ
մրցանակ մը^ ---  պէտք է ըս ե լ
թէ ֆրանսական պարբերականնե
րու մէջ միշ տ կո ւգա յ առա^ին ր 
Ւը շահեկան ու արմ՜է բալո ր բո
վան ՝դ\սՏ կո ւթեամ բ :

&• Ն-

*

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

Պ ա ր բե ր ա կանն ե ր ո ւ ստացած
այս նոր տարտղին հ ե ւո կ* արմէ 
ներկայացնել նոյնքան հետաքըր- 
քրական ուրիշ տարազ մը։

հազմ ո ւած են մտաւորակաս 
էսմ բակց ո ւթ ի ւննե ր հ որոնք կը
սարքեն պարբերական «Հ ա նղի-
պումներ» y   տեսակ մը արիս-
պա գո ս , վիճելու համար ա յմ֊մէա- 
կան նիւթի մը մասին :

Խ ա նսււոր են (իըն ե լի ^ՄիթԱթ
գային Հանդիպումները» :

1916 Սեպ տեմբերին y Qnւիg ե-
ը/1 ոյ մտաւո րականնե րուն հրա
ւէրով ՝ բազմաթիւ երկիրներէ 
էիընեւ հաւաքուեցան մեծանուն 
գէմքեր՝ որոնք վիճաբանական 
ձեւով ուսումնասիրեցին ^եւրո
պական միտքը» նիւթը։ Աետոյ 
վիճաբան ո ւթի ւնն եր ը ամփոփ-
ուեցան հատորի մը մէջ (353
էջ^ , որ մեծ հետաքրքրութիւն
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յսրթն^ուց : է£,եռնար կը կր կնուե— 
ցաւ֊ ա լնուհետեւ ամէն տար ի յ 
Աչն ան փրնեւ կը հ ա ւարո լէ ին 
մ տ ա լո ր տ կանն ե ր ը տասը օ ր ո սան 
համար : 1թնոնց ւէիճ ա բան ո ւթ ի ւն- 
ները գրի կ՚առնուէին եւ այսպէս 
լո յս տեսան ագուոր հատորներ : 
Եուտանր գլխաւոր հատորներուն 
խորագիրը. Վինարանութիւն ար
դի արուեստին մասին (191Տ) , 
Նոր իւմանիաքի մը համար 
(1949) , Մաքին իրաւունքները եւ 
ընկերային պահանջները (1950) , 
Մարդուն ծանօթութիւնը քսանե
րորդ գարուն մէջ (1951) , Մար. 
գը գիտութեան աոջեւ (1952) , 
Վտանգի մէ”ջ է մշակոյթը 
(1955) :

Ասոլլիսներոլ այս ձեւը այն- 
,րան մ ո գո ւէր գա կան ութ ի ւն գտաւ ։ 
որ Փարիզի մէջ եւս հիմնուեցան 
պարբերական նման ձեռնարկ- 
ներ : ԱյԱ ձեւուէ ծանօթ է Ֆրան
սացի մւռաւորականՅերու կաթո
լիկ կեդրոնին որոնումներն ու 
վինաբանութիւնները մատենա- 
չարրը :

Յիշենը գլիւալո ըներ ը .— ժա
մանակակից թատրոնը ( 1952) , 
Արդի հոգեբանութիւնը եւ քրիս
տոնէական մտածողութիւնը
(1953) , Ֆրանտս պիտի կորսըն- 
ցընէ՞ իր երիտասարդութիւնը 
(1954) , Բարոյական' աոանց 
մեղքի (1955) , Գիտութիւնը կըր- 
նա՞յ ձեւ տալ մարդուն (1955) , 
Բանաստեղծութեան այժմէոլ- 
թիւնը (1956) , Պատմութեան փի
լիսոփայ ութիւնները (1956), Հո
գեվերլուծութեան հարցեր (19- 
57) :

Այ ս ձեոնարկը կու տայ տարե— 
կան չորս հատոր՝ ամէն մէ կ հա
տորէ ut լելի քան 200 :

վիճաբանական ասուլիսներոլ 
այս ձեւը ընդգրկած են նաեւ 
բմ՜չկական պարբերականներ՝ ո- 
րոնք կր հաւաքեն ու հրատարա
կեն նիւթի մը մասին տ ր տ ա յա յ- 
տոլած թեր ու դէմ կարծիքները :

Աւելցնենք՝ այնտեղ «Հանդի
պումներու^ այս ^է^՝
ս/յն Զրոյցները (անթրըթիէն) , 
որոնք կը ներկայացնեն դրական 
ու փիլիսոփայական խօսա կց ու
թի ւնն եր ՝ ինչպէս Օրինակ' Մ արս
(իարոպի հետ , փիտի հետ, ---
այս ձեւը նորութիւն չէ , ծագու
մով հելլէնական' ծանօթ են 
%l’"J!J Կէօթէի հետ, Զրոյց Կսե- 
լի հետ՝ եւայլն*.

Ե զր՛ո կա g ո ւթ ի ւն »  Ա արդկա֊
յին մտքի աշխատանքը եւս ՝ չքե
լով անհատական աւանդութիւն- 
ները եւ վանական փսէկ մի^ա- 
1Լայ[՚Ը * ևԸ ո տ անա յ հաւաքական 
աշխս/տանքի ձեւ։ Չընթանանք 
դէպի գրո/կան հաւաքականու- 
թիւն*. Այսպէս նո րադոյն նուա
ճումներու մ րճահա ր ո լթեամբ
սկսած են կո րծան ի լ պատերը ՝ 
ինչպէս մա մ ան ակին փլան Երի- 
րովի պարիսպները' շեփորներու 
ձայնէն : & • Ն •

3 ■ Գ--- «Անդաստան»ի յաջորդ
թիլով' երկու համայնապատկեր 
վէպին եւ բանաստեղծութեան 
շուրջ կատարուած պրպտումնե- 
րուն մասին :
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Անուն մը եւ թ ո լա կան •քը մա - 
մանուկս/կից անգլիական րլրա կա
նո ւթե ան մէջ՝ գեղագէտ հոգի 
մ' լՀ որ տուաւ կեանքին զարմա
նահրաշ վիպականութիւնը ՝ անոր 
ցոլացումը դնելո վ մ էլ ա Ւը ստեղ
ծած եւ ս/պրեցո լցած էակներուն 
մ'կջ : ք* ր վէպը իառնուղւղ մ րն է 
մարդկային ես ի խորտակումնե
րուն ՝ հոգեկան փոխանցումնե
րու , ան հատ ապա շտ ո ւթ ե ան , ըն
կերային կա տա կե րդո ւթ ի ւնն ե- 
րու՝ մեր ճս/կատագիրը փարող 
երազային ճշմա րտութեան մը։ 
Մօրկըն կը շեշտէ անոնց մ է 9 
տարաշխարհիկը եւ գերթնակա- 
նր յ եւ իր վիպական անձերը կր 
կապէ այդ ենթա գիտակի g իրա
կան ո ւթե ան հանգոյցին մէջ՝ տո
ռանց որեւէ կերպով խաթարե՛ու. 
անոնց ա
թիւն ր :

(իր ա՛կան ո ւթ ե ան ուղիներուն
վրայ իրարու կը բախին յս/ւի տ ե-
նապէս երկու կեանքեր՝ --- մեր
ն ի ւթա կան դո յութիւնը եւ իս^էա- 
լին կռիւը անոր դէմ : Այս երկու 
հոսանքները ա՛յնքան ճա կատու— 
գրական են եւ ա յնքան ստեղծա- 
գործող ՝ որքան արուի եւ. էգք, 
յաւերմա կան ձգողութիւնը բնու
թեան եւ մարդկային տիեզերքին 
մէջ -. Կ արելի է ըսել նոյնիսկ թէ 
միտքն ալ ունի տեսակ մը սեռայ- 
նու թք,ւն, եւ կան արոՆ Են էգ ի-

նմ իջա կան մ ա ր զկա յն ո ւ-

մացսւկտնոԿթիւ֊ններ , իրենց նկա- 
կարադրին՝ կազմաւորման եւ 
արդասաւորումին մէջ՝. Անոնք կը 
մա քառին իրարու դէմ զիրա՛ր չէ
զոքացնելու ՝ եւ յետ ո յ բա խ տ ին 
կամ դիպուածին միջամտութիւ
նով իրարու նոյնանալու համար։

Զարլղ Ա օ ր կըն հոգեկան այս
պիսի բնախօսութիւնով մը կեն- 
սա լորած է իր նկարագր ած տի
պարները ՝ որոնք կը բխին g ան
կութիւնն եր ո Լ ՝ համամա րգկա 
վայելքներու՝ խղճմտանքի ՝ ա՛մ
փոփուած առաւելապէս իրենց 
ծածուկ ապրումներու աշխարհին 
•W։ բայց միշտ գմդոհ եւ խո
րացման ծարաւի՝ միշտ պեղե
լով ՝ որոնելով ՝ հետս/ղօտելով ի- 
ր են g ան ձն ա կան ո ւթ ի ւն ը : ^*7 7՜
զարտուղի հոգիներուն մօտ գրա
գէտ ր կբ զն է արտակարգ եւ խոր
հրդապահ ուղեկիցներ ՝ որոնք կը 
քալեն անոնց հետ գաղտնաբար եւ 
յս/նկա րծ կը ցցուին անոնց դէմ ՝
__ մ ո ռց ո ւած 'Դ. ան g եա լի
աւետաբեր մը՝ գաղափարական 
թշնամ ի մը կամ անդի տակ ոճրա
գործ մը՝ որոնք կ՚աշխատին լու
սաւորել հասարակաց գմբախտոլ- 
թիւններ բ ՝ եւ կ^ ո լզեն խիղա խհլ 
բախտին գէմ ՝ բոլորովին կոյս ու 
նոր հոգի մը կերտելու ՝ աւելի 
ե րջան ի է լինելութեան մը տիրա
նալու փափաքով*. ՛իրենց
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ձայնը՝ իրենց ներքին մենտխօ- 
ս ո ւթ ի ւնն ե ր ը եթէ ա յդ տագնա
պին ա րտա յա յտ ութ ի ւնն են շատ 
•անգա if , միւս կողմէ կ ուտ ան 
լքսՏրգոր անսասան հաւատքը ՝ 
վճռա կան ո ւթ ի ւն ը ՝ տեւե լու ՝ վե
րապրելու եւ մահը նո ւաճե լո ւ 
կամքով :

Ահ ա թէ ինչու Ա օ ր կընի մշա
կած վիպա՛գրութիւնը գաղափա- 
րս/պա շտ ո ւթ իւն ու գեղեցկու
թիւն է ամ էն րան է առաջ ՝ պատ- 
կեր ացման եւ հ ա մ ա գր ո ւթ ի ւնն ե- 
րու գերազանց արուեստ մ ր ՝ ուր 
նկարագրական երեւակայութիւ
նը կը զարգանայ ել կ՚ըլլայ ամ
բողջական ստեղծագործութիւն 
մը ՝ ուր պատմելու եւ գիտելու 
բոլոր յ անգղն ո ւթի ւնն եր ը կր լա- 
թորգեն իրարու ՝ եւ ոճն ու լե
զուն անս պա ու կեն գանո ւթ ե ա մ ր 
մը կը գրկեն կեանքը եւ կը բնո
րոշեն անոր վիճակներն ու սլա- 
հերը, անն շմ ար մանր ամա՛սն ո ւ- 
թիւններ ը ՝ ս ր տ ա ո_ո ւչը ՝ ազնուա
կանն ու հանգիստ ւո րը ՝ իմա՛ցա
կան եւ զգացական հաղորդակ- 
ցութիւնները ՝ եւ անոնց ն ա խա- 
սահմանուած վս/խճանը՝
առանց շպարի եւ առանց աճա պա
րտքի :

իր բերած վիպական աշխար հն 
՝*ս՝լ՝ --- մարզիկ՝ բնութիւն ՝ մի
ջավայր՝ դէպքեր ել առարկա

ներ՝ ---  երջանկօրէն կը պատշա-
ոգեղէն իրապաշտութեան այս 

աշխատանքին ՝ ամբողջ իր գոր
ծին մէջ իրարու զուգորդելով ի- 
րականն ու կախարդականը : Ա* ե ր 
հողին ւէըււ/յ ապրող ամէն երե- 
ւՈյթ կաբ^ես հոն եկած է տար
բեր տիեզերքէ մը՝ բայ g սերտօ- 
րէն ընտանեցած է մեր կեանքի 
եւ գործո լնէ ութեան պա յմ աննե- 
րուն՝ վարելու համար մարդոց 
ամենօրես/յ կեն g ա ղը ՝ րնկերա-
J ին հա կամ ար տ ո ւթ ի ւննե ր ը ՝ ել 
նոյնիսկ անոնց գա սա կարդա յ/՚ն 
պայքարը : Այս ո յմ ը , այս ողին 
ձեղ 1ի ա՛ռինքնեն անմ իի^ա պէ ս , ե ր ը 
փ ո րձո լիք կս/րդալ այն էջերը , 
որ Աւլթիւր, Սթարք էնպըօք,
Կայծ՜կլտուն Դետը կամ Ուղեւո
րութիւնը կոչուէ յան ՝ եւ ուր 
ձեր էութեան դիմանկարն է որ 
կը Գխոէքր զարմանքով՝ ձեզի եր
կարած մոգական հայլիին մէջ-,

Ա* °բկըե կբ մեռնի սիրոյ եւ 
մահուս/ն խորհուրդին առջեւ՝ որ 
իր գրականութեան հետ կը մա
րի ու կը փայլի տեւականօրէն ՝ 
փարոսի մը նշոյլին նման՝. Ւր 
կենդանութեան մաման ակ եթէ 
ան տառապողին ե ր կոնքն էր իր 
տաղանդին ՝ գերեզմանէն նայող 
իր դէմքը հիմա աւելի խաղա ղու- 
թեամբ կը փոխանցէ մեզի այգ 
լոյս ին անմահ պայծառութիւնը՝.

Ե՝ Ս՝
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Վ^երջէն մէկ քանի տար ինե րու 
ըն թա ցքին ֆրանսական թատրո
նը մեծ տագնապի մ րն էր մատ
նուած :

հասական թատրոնը տակաւ 
կ' իֆնէ ր Ւ Լ՛ ՝ս1ատոդանէն : Ս ո- 
ւՒէռ > (Լասին ու որնէյ իրե՜նց 
տեղը կու տային ^ուրթըլինի , 
Լա պիշի եւ 9)էյտոյի'. Ակս\ած էր 
խօլ արշաւ մը գէ պի LjninjllJJl]- 
ները :

Այս բո ԼՈ ր ը տեղի կ՚ունենային 
(Լրանսա յի , Հանրապետութեան 
օրով : էլ սա՝կա յն Ե • Հանր Ասպե
տութեան Ա շակոյթի թործերու 
նա խ\արար ը Պ » Անտրէ Ս ալրօ y որ 
միեւնոյն մամ անտ կ աշխարհա
ծանօթ գրս/գէւո - գեգադէտ մ րն 
է՝ Ւր գործի գլուի/ ան ցն ե լէն ան- 
միջապէս ետք , մտահոդուած 
ֆրանսական թա տ ր ոն ի տագնա
պալից գր ո ւթ են էն ՝ կտ ր ո ւկ կար- 
գա/գր ո ւթի ւնն ե ր ընելով մեծ յե- 
գսձշրջում մը juiniu^ բերաւ ֆ[- 
ր անս ական ՛թատերս/ կան օ՛շ ա- 
նա՛ կներուն մէջ*.

Ղ/Ար կարգագրութիւննե րու
շարքին ամէնէն աչքառուն' 'fin- 
if ետ ի - Ֆրանսէզի երկու ս րս/հնե- 
րուն' ՒՒիշըլիէոյի եւ Լիւքսէմ- 
պո ւր կի բա մանումն էր :

Ինչպէս յայտնի է , Մ սլիէով՛ 
Տ ո ւնր (* ոմետի — !})բան սէ զ] կը
դտնո լէ ր (Լ ի չըլի է° փողոցին մէջ 
եւ ունէր միակ բեմ մը՝, Ա ա կա յն 
*Լ » Հանրսէպետութե^ան ն'աիւա-

րա րա g իւորհուրգը րլարմանալի 
կա րգագրութեամ բ մը 0 տէ ոն 
թա տ ր ոն ի գա րա ւո ր կեանքին թե
լը մէկ հա ր ո ւած ո վ խղեց ե, •ա- 
նոր բեմը բերաւ ու մ իա ցո ւց Ա ո- 
լիէոՒ Տան y Ս^լ Լի լքս է մ պո ւր կ 
ան ո ւանա կո չո ւմուԼ ;

Պ * Աալրոյի առաջին գործը ե- 
գաւ այգ միացումը ջնջել՝. Օտէոն 
թատրոնը ներկայիս վեր ս տ /,Ն ըս֊ 
տ\ա ցած է իր անկախ դո յո ւթի ւ- 
նը , մէկ բս/ցառութեամբ սա
կայն' ասկէ ետք պիտի կոչուի 
<ձՅ)րանսա յի Թ' ա տր rrîf» :

*եա խարարը նոր տնօրէն մը 
կարգեց "քրոմես/ի - 3)րանսէղին : 
Այգ պա շտօնը պիտի վարէ jbur 
այսու գի ւան տգէտ մը Պ՝ Ղգոտ 
Պրէար տը Պո լա ղան մէ } Փ ր ա կա- 
մՒ նա խ կին ֆրանսիական գես— 
պան ը :

\յախ՚արարին այս կա ր դա գր ո ւ-— 
թիւնր գմգոհ ութեան ալՒր fr 
բարձրացուր մս/մուլին եւ թատե
րական շրջանա կնե ր ո ւն մէջ՝. Ար
դարեւ շատեր տարօրինակ գտան 
Պ * Մ ա լր ո յ ի ընտ ր ո լ թՒւնը՛ ա- 
ռս/րկելով թէ' դիւանագէտ մը 
ոՓ ր աստիճանի օդս/ա կլորութիւն 
պիտի ունենար Ա ո լի է ր ի Տան 
ղե կա վա ր ո ւթե ան գո րծ ին մէջ : 
Աակայն Պ * Մալրօ խօսելով նոր 
տնօ ր էն ին մ\ա ս ին , դրուատելէ 
ետք անոր դիւանագէտի իոռ
հմտութիւնը ՝ Աւելցուցած է*
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« ♦ « . ե տ Լէ - Ֆր անս է զի տ ը-
նձրէնո ւթեան գլոլԼոը դիւանա- 
գէտ ի մը ներկայութիւնը անհրա
ժեշտս ւթի ւն մը դարձած էր : 
Մ ին չեւ հ իմ ա Պ • տ ր Պ fi ւան զա ն- 
ժէ դժուարին գործեր գլուխ հ\ա- 
՛հեց : Անիկ ա վերահաստատեց
երկաթ եայ վարագոյրին ետեւ 
գտնուող ժողովուրդի մր հետ 
մեր բարւոք ju/ր աբեր ո ւթի ւննե- 
րր եւ հիմա՝ վստահ եմ թէ շատ 
դիւրութեամբ սլիտի կարողանայ 
\ա'նցնիլ . ♦ . թաւշեա յ վա րա դո յ-
րին ետեւը ...» :

Պ • Անտ րէ Մ ալրօ դժգոհ էր 
ե^ոմետ ի — ՖրանսէղԼւ կիրարկս/ծ 
խաղացանկէն : Անիկա՝ կ^առար- 
կէր որ նախկին տն Օ ր էնո ւթ ի ւն ր 
դասական ո ղբե րգո ւթ իւննե ր ը զո
հած էք Լս/պիշի եւ ֆէտոյի վո- 
Ա1Ա1լլւլ5>£/7օր_2ր եւ Լիտս ին ի ու վ^որ- 
նէյՒ գործերը ցանցառ կերպով 
կ'ե ր ե ւէ ին յա յովագիրներ ո ւն վր- 
l՛ ա J :

Ե ւ Պ ♦ Ա ալրօ ուզեց առաջքն 
առնել \այն արշաւին որ ijllUlJl— 
ՎԽճ* սկսած էր գործել : \ր ա Լս աէ- 
րտրը իր այս ըայլով կը ձգտէր 
ֆրանսական թատ րոն ին վերըն
ծայել իր դասական վեհ ո .թիՀսը 
եւ մ ի անգամ րնդմ ի շտ հերըել Պ Ո- 
տըլերի այն կա՛րծիքը , զորս մե
ծանուն բանաստեզծ ը յա յտնած 
էր իր ատենին . «{bրանսհսցի կր
նշանակէ վուոըւ] իլիսթ- եւ վոսւը- 
ՎՒւՒսթ կը ն շան\ակէ մարդ մը' 
ո րուն 1ի իքել Անճելոն դլխոլ պ լւ- 
տոյտ կր պատճառէ եւ Տ ր յ սմ-
քր ո լան անասնական շ ո լար ո ւմ
ձԸ 5 ին՝չպէ“ կայծակը' կարգ մր 
անասուններու : Վյսեմը Լէ ր են հա
մար խաոն\ս/շւիոթո ւթեան մը տ ը- 
պա ւո րութիւնր կր թողու եւ Ա* n— 
ԼՒԷ ռին կր մ օ տեն ա յ դողա լով
որովհետեւ իրեն հ ա լա տա g ո ւ —

ցած ՝են թէ ան զաւեշտԿսդիլյ մրն 
է միս/յն ...» յ

«Ֆրանսայի քԺատ րոն»ի ( 0-
տէոն} ղեկավարութիւնը յւժնձ- 
նոլած է այժմ (իան ֊Լուի Պ ա ր n— 
յի : Այս կարգադրութիւնը գո
հս ենա կո ւթեամ բ ըհ դո ւնո ւած է 
ս/մենո ւր եք , վասնզի՝ ինչպէս 
յա յան ի է ՝ ֆր ան ս ա՛կան յ ա ռա
ջա պահ թատրոնի այժմու միակ 
ներկայացուցիչը^ Բովայի ՝ d'n լ- 

վէյէ Տիպէն ի ա րժանս/ւո ր ա-
չակերտը (հան—Լոլի Պարօ վաչ
կատուն էր դարձած ՝ մնացա ե էր 
առանց բեմԼւ ու Լւ ր գոյութիւնը 
<ըսյըչ կու տար վա՛րձու ս ըահնե- 
րոլ մէջ, Այո նոր կար ղադր ու— 
թե ամբ (իան-Լուի Պարօ սլիտի 
կարողանայ բարգաւաճ դործու- 
ն է ո ւթեան րնգա ր ձս/կ դաշտ մը 
ունենալ. Այո առթիլ մեծանուն 
դերասան-բեմադիրը ըսած է»

«Պ » Սնարէ Ա'աղրոյի կոդմէ 
մեծագոյն քաջալերանքն ու վար- 
ձււէտր ո ւթ ի ւնն է որ կը ստանանք- 
\ա\յն բոլոր ճիգերուն համար զորս 
ի դործ դրած ենք տա ր ինե րէ ի 
վեր : Կը յո ւսանք Ատէոն թ ատ- 
րոնը վերածել ապրող թատրոնի 
մը՝ որուն դուռներր բաց սլԼւտԼր 
ըլլան նոր ոյժով տոդորուած բո
լոր հեղինակներուն եւ բեմադիր- 
ներուն ս/ռջեւ։ Այս «Ֆ ր ան ս ա յ ի 
թ՚ատրոն^ը պիտԼւ դառնայ նոր 
թա տ ր ոն մը, ուր ազատ մուտք- 
պիտ Լէ ունենան բոլոր անոնք որ 
երիտասարդ են ֊ • .» :

Ֆրանսական Երզի եւ Արաժրշ- 
տութեան երկու կեդրոններուն 
Օվէե րս/յ Լէ եւ Օվէերա - Լ՝ ո 
անմ խեթար վիճակն ալ մտահո- 
դո ւթԼէ ւն էր պա տճառած նաԼսա- 
ըարին :

Այս ^շա-կոյթի երկու կս/րեւո ը
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^կեդրոններու մասին ԸԼԼալիք բս/- 
րեւիո իւումներուն մասին արտա- 
յսւ յւոո լելով ՝ Պ ♦ Մ ա լրօ ըսած է •

«... Մեր յառաիսսլահ թատ
րոնի դա ղա ւիս/ր ը ՝ տ ար օր ին ա կ 
մ տա յնո ւթեամր մը՝ կը պատշա
ճի միայն եւ ան պա յ ման օ ր էն տը- 
րամաթիըական գործերու՝. Մեր 
•երդն ու ե ր ա մ՜ շտ ո ւթ ի ւնը ին չո&ւ 
պիտի չունենան իրենց յ u/mui ջտ— 
պահ դպրոզը՝՝ Սմ^շր1լշտ Օփերան 
չէ որ պիտի վերածենը juinlu^iu— 
-պահ թատրոնի մը՝ սակայն 0~ 
վէերա ~'ք՝ոմիքը UJJn * ♦ *» *

էք լ ահա այս մ տահ ո դո ւթ եւս մ ր 
Պ* Մ ալրօ այս երկու կարեւոր 
կեդրոններուն տնօրէնութեան կո
չեց Ա> Մ . (Ւիւլիէնը ՝ "ր ֆրան
սական թատերա կան շրջանակ
՛ներ ուն մէջ ծանօթ է իր տ ինսՏ- 
միը գո րծո ւնէ ո ւթեա մ բ եւ թա
տերական արուեստի իր խ ո ր 
հ աս կաց ո ղո ւթեամ բ : ՀՀ) բանս ան 
Ա* Մ . (Ւիւլիէնի կր պարտի սՏյն 
մեծ պատիւը որ իրեն] կը բե ր է 
Ազղ եր ո լ թատրոնը ՝ որուն կազ
մակերպողն ու հրահրողն է L—
պած Ա՝ Մ . Ֆիւլիէն :

վերջապէս ՝ նախարարը որո

շած է նաեւ ստեղծել երկու 
հչիորձխչ բեմեր՝ որուն մին պի
տի յանձնո լի փան ՆԼիլարի եւ 
միւսը Ալպէր 'խս/միւի հ ո գա
լուս բո ւթեան :

ք1 ր եզրափակման խօսըին ^էջ 
Պ • Անտ րէ Մալրօ 1լ ըս է ♦

♦ ♦ . Հարկ էր պ'ետա կան որո
շում մը տալ ֆրանսական մշա- 
կո յթթ նոր ուղղութիւն մը ըն
ծա յելու համս/բ : Աս Ւկ \ա կառա- 
վարութեան դերն էր։ Ա,քս ծ բա- 
գիրը "կիղբ է միայն : Հինգ
կամ վեց տար իէն< կ' ո լզեմ ստեղ
ծել մշակոյթի տուներ ուր պիտի 
կրնան գալ բոլոր երիտասարդ նև-
րը   նո յն ի ս կ անոնը որ դրամ
չունին   հոն կազմ ս/ւո րուե լո ւ
համ ա հ/» :

վրադէւո ու գեդա դէտ նա թու
րա ր ր հ\ա ս տ ատ ա կամ ո ւթեամ բ
որոշած է նոր թո.իչը ու նոր խո- 
յանը պս/րգեւել ֆրանսական մ ր- 
շակոյթի մեծագոյն արտայայ- 
ւոո ւթի ւննե ր էն մին եդող ֆր ան- 
սական թատրոնին ՝ որ դա ր եր ո վ 
br լոյսը շողարձակած է բո վան- 
դա կ մս/րդկոլթեան մշակոյթին
վր^յ-.

Ա- Գմթէթ-եան
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«ԱՆԱՆՒԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ»

Հայա ոտանի սլե տա կան հրա- 
տարս/կչոլթիւնը Ա, * Աբրահամ
եան ի , /»» [^ումանհա ‘“ի, P-.
էՍ . Յակոբեանի եւ Ս * Տ ♦ Մ ելիք 
1^ախշեանի հ եղինա կո ւթեամ բ
լոյս է ընծայել հԱնանիա՛ հէրա- 
կացիկի ւԼերնս/դր ո վ աշխատու
թիւնը :

Ան ուն իա Շ ի րա կաց ին ^U,J միջ
նադարեան ^Բէ դա ր J ա կանա- 
ւո ր գիտնականներից մէկն է՝ 
որը հանդէս գալով ո բ սլէ ս հռչա
կաւոր մաթեմատիկոս ՝ աստղա- 
բա շիւ բնագէտ ՝ տոմ արա դէտ ՝ 
աշխարհագրագէտ ՝ պատմաբան ՝ 
դա ս ա դր քերի 1հ եղինա կ ու ման
կէս վարմ հա՛ստատուն հիմքերի 
վրոէյ դրեց ճշգրիտ գիտութիւն֊ 
ների ո ւս ո ւմնս/ս ի ր ո ւթ ի ւն ը Հա
յաստանում : *քյէս թողել է գիտա-֊ 
կան հա ր ո ւս տ մ առան գութ իւն , 
ս/յդ թւում նաեւ որոշ հանճարեղ 
ստեղծագո րծութիւններ ՝ ո բոնը 
իրենց ուրո յն տեղն ո ւն ենալո վ 
գի տ ո ւթ ի ւնն ե ր ի սլատմ ո ւթ ե ա՛ն
մէջ ՝ անթառամ փառքով են ոլը- 
սակել րաղմա վաստակ գիտնա՛կա
նի պայծառ անունը։

(յ եր կա՛յ աշվսատութեան նպա
տակն է Ընթերցող յայն հասա- 
սարակո ւթեան ծանօթացնել մ ե- 
ծա տա ղանդ գիտնա կան Շիրակա- 
ցու յ կե ան քի եւ ս տ ե ղծադո րծ ու
թի ւննե ր ի հետ : Պ՝ր րի առաջին է- 
ջերում որոշ դա ղալի ար է տ ըր
ուած Շիր \ա կա g ո ւ ս/սլր ած մ՜ա- 
մ անա կա շրջանի մասին ՝ ա յնու- 
հ ետ եւ առանձին վերնագր ի տակ 
շարա գրուա՛ծ է նրա կենսագրու
թիւնն ու գիտական աշխատու-

թիւնների համառօտ ն կաբա- 
գր ո ւթ ի ւն ը :

Մեծ հետաքրքրութիւն է ներ
կայացնում աշխատութեան վ_եր- 
իին էջերում ղե տ ե դո լած իվան 
էք ակով/եվ ի չ նեպման ի յա յտնած 
կարծիքը ԷԼնանիա Շիրա կա g ու 
մասին՝ ՈԸԸ վերցուա ե է 1954 
թուին Լեն ին դրա դում հ րա տա
րա կո լած հ^Պատմ ո ւածքներ մա
թեմատիկայի մասին» նրա ղըր-
հՒյ ■

Ղ՚եպմանը գրում է»__ ՀձԸսւո
մաթեմատիկական կուլտուրայի 
հնութեան ՝ Ա » Ս իութեան մոգո
վս ւրգնե րի մէջ առաջին տեղում 
դտնւում են հայերը՝. Հայերը 1րգ 
դարում ունեցել են հրաշալի 
գիտնական Սնանիս/ Շ ի բու կա g ին ՝ 
որի աշխա տանքեեր ը մեծ քանա
կով հասել են մինչեւ մեր մամա- 
ն ակն երը : Անուն ի ա Շ ի ր ո/կա g ին 
իր աշխատութիւններում ՝ Ըաց[1 
զուտ մա՛թեմատիկական խնդիր- 
ն1՚ր1'!1 » ա րծա րծո ւմ է նաեւ ա յ լ 
հարցեր՝ երկրի դն դա ձ ե ւո ւ- 
թեան ՝ լուսնի եւ տրեգա կի խա-
ւարումների՝ մաթեմատիկայում 
զերոյի օգտագործման ՝ բաղման
կիւն թւերի ՝ օրա ցուց այ ին հաշ- 
ւումների՝ արեգակնային մտմա- 
ցոյցների մասին» եւ տյդ բոլորն 
ասել է այն էպոխայում ՝ երբ եւ
րոպակա՛ն կ՜ողովուրդների մօտ 
գրեթէ ոչ ոք այդ հարցերի ո ւ- 
ուսումնասիրութեամ ր դեռ չէր 
զբաղուել» յ

<վէԼնանի ա Շիրա կաց ի» աշխա՛
տութիւնը հ րա տս/րա կո ւե լ է 
5000 օրինակ տ պա քան ակո վ յ
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2Ô2 ԱՆԴԱՍՏԱՆ *
ՊԱՏՄԱ - ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

Հայաստանէ ^վւտութեանւյ Ա-
կագեմէայէն աքյս նոր սլա ր բեր ա- 
կանը լրաւյււււյ արդէն էր առածէն 
տարէն :

Ծ* աւա լուն հ ր ա տա րա կո ւթ է ւն
մը, որ մեծ հետաքրքրոլթէւն 
արթնցուց արտասահմանէ մէջ՝. 
Ե ը J [' ցն է Հայասլոանէ Պետ * 
Համալսարանէ հրաաա ր ակու
թէ լևնե րը , ո րոնք «£եզեկա գ/՚ը» 
կը կո չո լէ էն , է ր են g ծանրար 
ա շխա տ ո ւթէ ւնն եր ո վ մ է շտ յար
դէ եւ փնտռուած :

Առա ջէն անգամ չկ որ Հա յս/ս- 
տան հրապարակ կը նետէ նման 
ծաւալուն պարբերական մը՝. 
Զենք մոռցած Նսր Ո11֊ղիե որ եր
բեմն էր մԷացեալ թէւերով մօՕ/' 
կը բարձրացնէր էջերը : Այս նոր 
հ անգէսը ամէն մէկ թէւո •L 1ւ ու 
տա յ աւելէ քան 300 էջ *

Հանգէ սէն բա վան գա կութեան
մաս էն թօսելէ առաջ, էւբաքան֊ 
Ճ՚՚Ը նիւթի ծանր ո ւթ է ւն ը եւ ար
մէ քը ներ կաք յա ցնե լէ առաջ , որ 
պարտքն է ԱԹղասաան^/^/ , այս- 
տեգ 1լ արձանագրենք երկու կէտ • 

/lf Առաջէն անգամն է, որ ա- 
կագեմա կան Հայաստանեան հրս/- 
տ արա կութէ ւն մը, էրեն գլխա
ւոր առւսէալլւո ւթէւն ունենալով 
Չլուսաբանել ^այ ք^որԼՈւԼ^րե11 
պատմութեան , լեզուէ, գրակա
նութեան , փէ լէսոփայութեան ,
արուեստէ եւ կուլտուրա յէ utJ/ 
բնագաւառներէ հարցերր եւ 
րն գհ ան ր ա պէ ս հա յա գէտ ո ւթե ան 
տեսական խնդէ րն ե ր ը» , կը յա՛յա
նէ թէ զնպատակ ունէ էր շո 
համախմբելու ոչ մէայն սովե

տական, այլեւ ա՚րտա սահման եան 
առաջաւոր այն գէտն ականն եր էն , 
որոնք ղբա գւո ւմ են հայագէտու- 
թեամբ եւ նրա հետ առրնչուոգ 
հարցերով, — գիտնականների 
համատեղ ուժերով ու ջանքերով 
զարկ աալ հայ ժողովրդի պաա- 
մոլթեան եւ մշակոյթի ուսում
նասիրութեան աշխատանքնե
րին» :

Հանգէ ս էն այս Չկոչումը^ կո չ 
մ ըն է առաւելապէս , կոչ մը նուէ- 
րա կան , զոր առաջէն անգամ է 
որ կը լսենք պաշտօնական դէտա
կան հրատարակութեան մը էջե- 
րէն :

ծափահարենք այս կո
չումը^ կամ էոԷԸ ) համարելով 
զայն նաեւ Հեուաճում մը»՝.

2 • Աոաջէն անդամն է որ ակա
դեմական Հայաստանեան հրատա- 
րակո ւթէւն մը կը ծրագրէ Հսո֊ 
վետահա յ ընթերցողներէն տեղե- 
կութէւն աալ արտասաքհմ անեան 
հայագէտներէ՝ պատմաբաններէ , 
գր ա կան ա դէ տներէ , արուեստա
գէտներ է գործեր էն մ ա ս էն» :

Եթէ ուրտա սահմ ան եան տր- 
մէքներո լ մ աս էն տեզեկութէւն 
պէտէ տրուէ Հա յաստս/ևէ ըն
թերցողներուն ա յն ձեւով որ 
տրուած է Հանդէսէն մէկ տար
ուան թէւերով , չատ կը խնդրենք 
որ մեգ չզարմացնեն անուններ -վ. 
ու դո րծե ր ո վ , ո րոնց կա րելէ է 
հանգէպէլ, այստեղ արտասահ
մանէ մէջ, ոչ թէ գրական կամ 
մ տ ա ւո ր ա կան հ րապարակներու 
վրայ , այլ*** Հէննոնէ ձոր էն
մէջ՝. ՇՆ՝

*
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փերթուածներ U.llUljmÛ S^U-
սւոՆթՒանի, Փարիզ 1,959 :

ՀԱՀն գա ս տան^չի մէջ Lr'Ju 1"եսած 
Զ|1Ոյ թօսած էի Ահ արոն ի
զոյգ քև ր թո զա գիր րե լաւն՝ «ԱւԱ- 
(յսւղքա^նհր»/!^ եւ «ՊոԽԽքա- 
կսւ(ւ1»//ճ մասին՝ իբրեւ ս լի ի լա
քի բանաստեղծութեան ամէ
նէն արժէքաւոր ա՚րտադրութիւն- 
ներէն մէկըî

Ահ արոն հրատարակեց անկէ ի 
'1եԸ ոլրիչ քա*հ ի մը քերթուած
ներու հատորներ , թէ ձեւով եւ 
թէ տարողութեամբ բոչորովին 
տա ր բե ր առաջիններէն : «Uou1tIU1(J 

Անտառ» , «Երկնիր Երկիր» , եւ 
«Բագիններուս կրակին դէմ • . •» :

Լոյս կը տ եսնէ նաեւ Լո[*րո1,գ 
ել վերջին մ րն ալ ՝ «Կարմիր Ա- 
սետարան» :

Այդ֊ բո լո ր ը կը պատկանէն նոր 
ԱԽԱրոնին, բացէ «Բագիններուս 
կրակին դէմ-••»£&։

Այ ս վե ր ջին ին մէջ զետեղուած 
են 1914£Î> առաջ՝ Պոլսոյ թերթե- 
րուն մէջ ցրուած հնչեակները*.

Էիին չեւ ա՛յսօր ալ Ահարոն ծա
նօթ է հայ հ ա ս ա ր ա կո ւթե ան ա' յգ 
քե ր թ ո լածն ե ր ո վ մ իա յն :

Ղրեթէ կէս դար առաջ գը?՜ 
ուած այդ հնչեակները թնչ 
կ՚ըսեն այսօր մեզի։

*քյախ ա՛յն ՝ որ կատս/րեա լ են 
անոնք իբրեւ թ-է՜քQjlf Î Ինտրայի 
եւ իՒէքէեանի հետ ՝ Ահարոն տը- 
լած է արեւմտա հ\ա յ բանաստեղ
ծութեան լա լա զո յն հնչեակնե րր :

Ս ատս/րեա լ նաեւ իբրեւ լեզու : 
էքարելի է միայն հիանալ այգ 
հայերէնին գեղեցկութեան :

կքի^լթր հապա : կ,իւթր կր
սլա տ կան ի իր ժ՜ամանա՛կին*, Լթ 
գիցա բանութիւե ը ՝ հ՚^յ °՜
տար *. //ւ նաեւ աշխարհի
prU-iQ ձօնուած քերթուածներ t ---
Մովսէս՝ Տի սուս , //*ոհամմէտ ՝

՝ Հոմերոս ՝

կ/արեկա g ի եւա յլն :
Հնչեակով մը {ամէնէն սեղմ եւ 

խտացած քերթուածը որ գոյու
թիւն ունի} ՝ տս/լ հսկայի մր 
դէմքը՝ դժ՜ուարին ու վտանղ\ա- 
լոր գրաւական մ ըն է՝ ուր Ահա
րոն կը յ^ջսղի կա տա րե Էապէս :

____ • Փ-

ԳՐԱԿԱՆ ԷՋԵՐ ԵՒ ՈՒՍՈՒՄ֊ 
ՆԱՍՒՐՈՒԹՒՒՆՆԵՐ, Հրաչ Սար֊ 
դիսեանի ՝ Փարիզ 1959 •

Հեղինակին յետ—մահ ու ։I,JU 
հ րատա րա կու թեան մկջ գասա- 
ւո րուած են իր նորավէպերն ու 
գրական ուսումնասիրո ւթիւննե- 
րը՝ որոնք Լոյս տեսած են վեր- 
ջին քսանամեակին մա
մուլին մէջ*. Պ* Մ* Պարսամեան 
որ խմբագրած է հատորը՝ կոկիկ 
ներածականով մը կը նե ր կ ա յա- 
ղ րն է Աա բդիս եան ի կես/ն,ըե ու 
նա խասի րութիւններ ր իբր lHtn:L 
ու թա տ ե ր ա կան քննա գա տ :

Ւհ/ նորավէպերուն մէջ ■ S|l~ 
պսւթ Յովհսւ1(ւնոՆ հւ Յու֊դւս] ji , 
եւնՀ) ՝ Հ. Ս արդիս եան ի րս/սլա չտ 
ու ընթացիկոճով մը կը նկարա
գրէ գաղութահայ տիպարներն 
ու տռամնե ր ը :

իսկ թատրոնի ու արուեստի 
հարցերուն վերաբերեալ իր էջե
րը' Ժ ո ղո վրդա կանաէց ումնե ր են ՝ 
որոնք ոչ֊մասնադէտ ընթեր ղող 
հ ա ս ա ր ա կութեա*ն կու տային ան- 
հրաժ՜եշտ նախաճաշակը ժամա
նակակից թատե րական հար զե
րո ւն ու քսնադատութեանց :

կյմանօր էնակ հրատարակու- 
թէլններ կո քուած են մոռացու
թ՜եան անդունդքն ազատելու գա
ղութահայ գրողներու ս/շխաւոու- 
թէւններր , որոնք առօրեայ թեր- 
թերոլ եւ պարբերականներու կ- 

հերուն մէջ ցրուած' քեն կրնար 
սմւէուէ գաղափար մր տալ անոնդ

գո ր-
1J.

հ ե գէնա կնե ր ո ւ ընդհանուր 
ձէն վրա J ՛-
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ՆԿԱՐհՋՆԵՐՆ Ա 3

ՏԱԿՈԲ ԿՌՋՈՏԵԱՆ,
տանէ մեծագոյն նկարէչներէն 
մէկը կնքեց էր մահկանացուն Ե՜ 
րեւա "եի ‘ք՚ԷՀ. '■ 'Լևրֆևրււ է որ իր 
ծնն գետն 175ամհակէն ա ո թ է լ 
կազմա՛կերպուեցան ցո ւցահան- 
դ-էսնհր էր յէսուն տարէներու 
ստեղծագո րծութեանց , Երեւանէ 
եւ Ա*ոսկուայէ մէջ՝.

Իբր ստեղծագործոլթէւն ան 
թան կագէն ծառա յ ո ւթ է ւնն ե ր մա
տոյց ^այ զարդարուեստէն , վեր- 
ստեղծելով հայկական ոճ ու ար
տայա՛յտութեան էնքնոլրոյն /ե- 
զու , կեն գան ա ցն ե լո վ ս/զգա յէն 
արուեստէ լա ւ ա գո յն ա ւանգո ւ- 
թէւնն ու էւրա յատուկ բանա ս - 
տ եղծա՛կան շունչը :

Ս * Հա յոյ՛ս տ անէ մ է ջ հրատա

րակ ո լա՛ծ բաւլմաթէւ դե գա ր ո ւե ս - 
սրական հ ր ա տ ա բա՚կո ւ թէւններ ր 
էր գեղանկարներուն 'հմայքովը 
կը մնան էսկական կոթոցներ հա յ 
արուեստէ :

*
Ո-ԱՖԱՑԷԼ ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ-

Փուր էգէ \Հայ նկարէ չնե ր ո լ աւադ, 
ս երո լնդէն կր պատկան էր Հ/է չ- 
մանեան որ մեռաւ նոյնպէս Երե
ւանէ մէջ, վերջերս'.

Երեն կր պարտէնք հայ նկար
չական ա րուեստէ ուսումնասէ- 
րական փորձեր , եւ յետագայէն 
երկու հա՛տորներ' մէկը էտ կար 
Շ ահ էն է վրայ էս կ մէւսը բնանը- 
կարէ վարպետներուն մաս էն՝.

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍՆԵՐ

Փա րէ զա հա յ նկա րէ չները վե ր- 
ջէն մէկ երկու տարուան ընթաց- 
քէն մեծ յաջողութէւններ ունե
ցան է րենց ցուցահ անգէսն ե բուէ :

Այսպէս' *էառզու, փանսէմ , 
Հյարթ , 1Է ո ւ\թաֆեան , Վրս վ ա
էք ա չա տ ո ւր ե ան , ճերանեան , Ա * 
Թօփ ալեան , Տ ատո լրեան , Պե- 
տի կեան , Արս/քսի Տէրոսկի , Ար- 
մ էս ունեցան է րենց մասնաւոր 
ց ո ւց ա գր ո ւթ է ւնն ե ր ը , որոնց Փա- 
րէզէ դեզա րուեստական մամուլը

գնահատանքով ա րձա դանգ տ ը-
ւալ :

Անշուշտ , ե ւր ո սլա կան ոճ է զա

նազան ո ւզղո ւթէ ւնն ե ր ո ւն հետե
ւող մեր արուեստագէտներուն 
մօտ կտրելէ չէ փնտռել հայ ար
ուեստն մը էւրա յատուկ տո ւես/լ- 
ները : Անոնք' սնած ֆրանսական 
արուեստէ մէջավայրէն մէջ, 
կ՚ապացուցանեն լո կ հայ ցեղէն 
զգայուն ու ա ր ո ւե ս տ ա դէ տ ա կան 
տաղանդը, որ կ՚արտայայտուէ 
եւրոպական արուեստէն մ էջէն՝,
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*

Սոնա Թօփալեան այս տա ր- 
ուան ընթացքին g ուցադր ե g իր 
նկս/րները \քիէյմոն Տընքանի 
պատկերասրահին մէջ*.

Այս առթիլ գեղա րուեստ ա կան 
մամուլին մ ԷԳ երեւցան գնահա
տական տողեր, որոնք զինք կր 
դասեն մեր լաւագոյն նկարիչ- 
նե րու կս/րդին :

ՀՀ.Ս ոնա թօփալեան ի մօտ Jni-~ 
ղա կան ո ւթ ի ւն ը կ' ա ր տ ա յ տ լտուի 
ուղղակի օր էն : Սիրտը գերակշիռ 
կ իր մօտ քան արհեստագիտա
կան կողմը»։ («Լը ՓԷ՜Թթրը») :

«// * թ^օփա լեան , մումկսէլ ա ր- 
ուեստագիտուհ ի , զա ր գան կա բ-
չական առա քինութիւնն եր
մ ա սն ա ւո ր կե ր պո վ ն շան ա կա լի ղ 
Zv' ՝b ունջ մը ծոպիկներու պաս- 
տս/ռով , որ մէկէ աւելի ա ռա ւե - 
լո ւթի ւննե ր ո ւն ի յ ոլ մ՛ա սն ա ւո - 
րաբար գեդարո ւեստա կան է՜ֆ- 
ֆէ՜"^ ո լ մսւթ-՚իէււ^ ճոխու
թեամբ՝. Սն կ՚աշխատի նմանա
պէս նաթիլր-մօււթ^ եւ վայ բանը- 
կարի վրայ {նշենք հ ա րա լա յ ին 
Ֆրանսացի մէկ յաջող դաշտանբ- 
կա Ը ը) հաւասար տաղանդով մը» :
(«քԱվընիր») :

«Սոնա քմօփ ալեան կու տա ք ու- 
մեղ նաթիւր-մօրթՀք,, յաջՈղա. 
պէս արտագրուած , եւ մանա
ւանդ վայրանկար տեսարան մը, 
լուսագեղ մթնոլորտով մր իրա- 
պկս յաջող»-. («Յփկաււօ») :

*

Արմենակ Միսիլւեաքփ մաս- 
նաւոր ցուցահանդէսին առթիլ 
«l.f Փէնթր»ի քննադատը կր 
71՚է ■—

«Մեր լսքւադո յն կրօնա շուն չ 
նկարիչներ էն Արմիս' անկասկած 
մէկն է որ տոդո րոլած կ կրօնա
կան զգացումով։ Ան հա ւատքի 
շնորհը ստացած է եւ կը հաւա
տայ մ ա րգո g , ին չպէ ս կը հաւս/— 
տա յ Աստուծո յ : Ւր նկ ա րնե րր 
իւ ա ղա ղո ւթեան արտա յա յտոլթիւ- 
նըն են, ըլլան ան ոն ք քր ի ս տ ո— 
նկական ներշնչումով թէ առ՛օր
եայ կես/նքին ներկայացումով։

հփնքնամփոփում թելադրող իր 
պաստառները կը զարգացնեն 
PW նկ ա րե լու գո րծ ո ղո ւթե ա մ բ 
առանց վնաս ելու մտածումին։

«Ոճը կը յա յանուի իր մօտ՝ 
նկարչին ու մարդուն կատս/րեա լ 
նե րգա շնա կուձթենէն ։ Ս եծ յստա
կութիւն մը նպատակի , գործա
դրութեան մեծ պարզութիւն մը 
կը լուսաւորեն ա յն պատգամը 
ո r նկ ա ր ի չը մեզի կր ներկայս/- 
ցընկ խոնարհաբար եւ որ սա
կայն մեզի կը պա րտա գրէ» ։

*

★ Ֆրանսացի գեղադկ տ — քը^~ 
նագատ քիս պկր Ո*կյ 1 «Ղաււզու 
լՂԼւիոքւպիփս» անունով բնգա ր- 
ձակ եւ գեղա րուեստական հա
տոր մը լոյս ընծայած Հ պետա
կան տպարանէն , հֆովհաննու 
Ս ս/յտնո ւթ իւն ը բնաբանով ուր 
երկարօրէն խօսելով ^առզոլ նր- 
կտրիչին եզակի եւ մարգարէա
կան տաղանդին մասին, կր վե
րա րտադրէ անոր լաւագոյն եր
կարներ էն շս/տ եր ր , յստակու
թեամբ եւ բազմագոյն։
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206 ԱՆԴԱՍՏԱՆ •
ՍՏԱՑՈՒԱԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻԻՆՆԵՐ

Յուշամատեան Դանիէլ Վարու
ժանի. (1884—1915). Կանտի հա
մալսարանին ՛մէջ զետեղուած 
յոլշաքանդակին աո թիւ. խօսուած 
ճառերն ու այլ յօդուածներ • նր- 
կարազարդ . Փարիզ 1958 !

Օրեր եւ ԺԱ1Ժեր , Ծաւալ։չ Մ ի-
ս ՛Ոքն ան ի (Գրական էջեր, ի՚մրա- 
ւլ լ՛ակ Ա՛ններ , նօթեր եւ յ ուշեր} ,
Փարիզ, 1959:

Դրական էջեր եւ ուսոււքնասի- 
րութիւններ • դրեք՝ Հրաչ Աար- 
էլիսեան (յետ մահու) . րաւաիււ- 
րան Մ կրտի չ Պարսամեանէ - տ ը- 
պագր • Փարիզ 1959 :

Ակսել Բակու)նցը որպէս ան
խարդախ ժողովրդայնութեան 
առաջամարտիկ խորհրդահայ գը- 
րականութ֊եան մէջ • դրական ու
սումնասիրութիւն * դրեց' Լեւոն
Մ կրտիչեան : Միւնիխ , 1959 :

Բագիններուս կրակին դէմ . . .
բանա ս տ ե ղծ ո ւթքէւններ 1Լհարոնքէ •
տպաղլւ * Փսորիդ լ 1958 •

Հայրենիքի Ուղիներով- քեր
թուածներ եւ աբձա կ էջեր , Գա ււ-
նիկ (Հովհաննէսեանի y Փսւրքւղ
1959:

Մովսէս եւ Հողը- երկու քեր-
թուածավկպ • թ . (իա ոնի կ • Փս՚-
բիզ 1959:

Ար ձիւները Անապաւոին մէջ •
վէպ- Դրե3՝ fy • Փօլատ եւսն ,
Փարիզ :

Կապոյտ լոյս , պատմուածք- 
ներ 3 • Մնձուր ի ի , իսթանպուլ ,
1958:

եյաչին նամրան, պատմուածք- 
ներ Մաաուր Պէրպէրետնի , Փա
րիզ ) 1955 :

Կարլքիր փոթորիկը, վէպ եր
կունքի օրերէն, "ff "՛տուր Պէրպէր-
եւ՚՚նի , Փարիզ , 1958 :

Ամէնուն Տարեգիրքը, Կարօ 
Գէորգեանի, Պէյրութ 1959:

Գիրք Մենոսսսի, Լեւոն Վար- 
դան , Պէյրութ 1959:

Օրերէն ետք, Գէ՛՛րդ Աճէմեան , 
պատմոլածքներ , Պէյրութ, 1958* 

Սյահմանա գլուխ • քե րթուածնե ր 
3 • նորունիի • տպագր • Պէյրութ ,
1959 :

Նոր էջ • Գիրք արուեստի ■ 10/"ք 
հատո ր ր , որուն ա շխատակցած 
A 7/ պարսկահայ *1րորԼ ներ • թէհ-
րան 1958 :

Բիւրեզեայ դղեակ- վէպ- դրԼզ 
Գեզ ամ Աեւան» Պէյրութ 19'£>9 :

Շաւղին Դարահիսար ու իր 
Հերոսամարտը • դրեց՝ Արամ 
Հայկազ :

Անձրեւոտ Օրեր , պատմ ո լածք- 
ներ - դրեց' Զա բեհ Ո ր բուն ի •
Փարիզ 1958 •

Մսլքաոումներ Լա բձա կ էջեր), 
Հրանդ Գանդրունի , Պէյրութ
1947:

Արշալոյսէն աոաջ • պատ- 
մոլածքներ , Հրանդ Գանդրոլ-
նի, Պէյրութ 1959:

Եթէ ապրի • րանա ստեղծու- 
թիւններ Ա- Ասլրնի . Թէհրան
1957:

Una visione sulla Storia e 
sulla Cultura del popolo arme- 
no, conferenza del Prof. Giu
seppe Frasson. Venezia 1959.
Պարբերականներ եւ ամսաթեր - 
թեր--- Հանդէս Ամսօրեայ , Բազ
մավէպ , Սիոն, Հասկ, Հայրենիք 
ամսագիր, Շիրակ, Հայ-Բոյժ, 
Նայ իրի, Ծիրանի Դօտի, Շինա
րար , Զուարթնոց , Արարատ գրա
կան , Սան, Այգ, Եկեղեցի Հայ
կական :

Թերթեր •— Այդ , ՀՀ ո լա աբեր , 
Մարմար՛ս, 1,որ Աշխարհ , Պայ
քար, Հայրենիք, Ազատ Օր, Ա- 
լիք, Հյարմ-ում , Արեւելք, Կր
ո՛՛ւնկ, Հայրենիք, Տէարթօնք-,
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