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ԱՀԱՐՈՖ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ (*)

hiiNbPmp
՚ րւաւօ' տ պարզ, ել խաղաղիկ եւ բարի,
ք՛ու կիսաբաց շուրթ երուԼ ղուն կը հա կիս,
Ս' րտերմութեամբ խոտի, ծաղկի ու քարի,
Համբոյր տալու սիրաղայլայլ իմ երգիս է

1Լրւաւօ՛ տ պարզ,

եւ քաղցրութեամբ շաքա rh
Որ կը հ ալիս ծոցիկն ուշիմ թանաքիս
էս աղքատիկ տէրն աղքատիկ քանքարի ՝
'fiեղ կ'րնծ ա ! եմ տաղիս հետ սիրտս ու հոգիս։

ԷԼււաւօ' տ պարզ՝ եւ ձրիօրէն երկնատուր ՝
Ղլոր աչի/արհին վրայ բարուէ՛ զերգ ոսկի դուռ.՝
&աքցո' ւր խեղճերն } որոնք լալով քեղ կուգան :
ԷԼււաւօ' տ սլարղ՝ գուն գեո թրււՍ՛իկ անլիետուր ,
Որ ^Լ(Լ մեռնիս մեր ոտքին տակ առա թուր ՝
Տ ո՛ ւր որ հոսի երգս աղբիւրէգ կուսական։
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ՏԱՊ11Ն11%ԻՐ
Հ""

f ^աղուա^

ւԼարրրն՝ որ երբեր չէ թոռմէր^
ճառաղայթին սլէ ս ա յգուն ♦
Ջ/' արիւնէն ծաղկեցալ վւս րդը կարմիր,
կարօտներովն իր թագունդ

Հոս է թաղուած սիրտն, որ երբեք չի մեռնիր,
Լուսնակին պէս տանիքիս.
Զի հոն կաթեր Աստուծոյ սէրն անպատիր,
Եւ արցունքն հէք Մ այրիկիս ;

Երբոր կարդաս, անg ո' րղ մարգ, դուն մի՛

,

v'r U, շուրթերս իմ կը մրսլտին.

"Mp »

Զէ՛ քոյրին տակ երկինք մը կայ լուսալիր,
Եոյս դայլայլովն արտոյտին է
Ա- Տ-

Վիլմոմպլը, 1949

(*) Հայ քերթ֊ողոլթ-եան համար մեծ կորուստ
մըն է Ահարոնի մահը ( Փետր. 1965) : Իր եղրօր'
Դրիգոր Տատուրեանի կր պարտիմք այս երկու
անտիպ հնչեակներու արտագրումը, որոնք մաց
կը կազմեն Մսպաղաթներ հատորին ;
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ՀՐԱՉ ԶԱՐԴԱՐԵԱՖ

ԳՈՒՊԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ

V Հն մի բաղխումէ վ_երջ, աբիւնթաթախ
Տեղակալ, կըքաչսւ֊իմ խրճիթս։
Ա,թ <>',
"/"'ք7
մահկանացու, կըհամաձայնիմ տալ պարտուած ոսոխին, ինչքան մաս որ ուզի, գրաւուած կայքերէն։
Հիմա, որ ալ Տեղակալը չեմ, այմմ որ ալ Յաղթա
նակը տարուած է, ես իմ խրճի' թս ալ կուաամ՝
ո un իւ ին պարտուած։
Ո՞ր խորհրղաւոր Վեհապետին համար է, որ
մոլեռա՜նղ, հիփնոսացսՀծ , կխառնեմ ղէն ու ղրահ ,
ու կը մ եկնիմ խելայեղ, ղէպի գուպարներն աննե
րող։

ԽԵՂՃ» ՄԱՐԴ
շլ-ւ մատռուակներ տուէն քեղէ՝ էւե ղճ մարդ.՝
էմ եղբււՀյրս^ դա շէւո ւրաններո վ հասարակ գ.էնէ ՝
մ երթ՝ քա g ա էյ մ է շտ թոյն։
Ես սակա՜յն, ինչպէ՜ ս, ին չպէ՜ ս կ՝ ո լզէ ի ր ար
բենալ... Գողցան ոսկիներղ, մի առ մի։ Գեզ քչեg էն կրպակներէ ներս անհամար*,
՛էն չպէՓ ս չրԱաս ծարաւէի ՝ անձկահա ր տագ
նապս, յէ՜ր *. Ա՜, ՜էնչՀ ւ չտայէր
ամրոցվ գանձդ
Ս*ա առուակէն ամէնազօր^ տէր համայն այգէներուն y որ ապահովէր քեղէ գէն էն անապական ար՛

բեցութեանց ♦ ♦ ♦ :
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ՄՒԱԿ ԱՓՍՈՍԱՆՔՍ

՞Է fs

—- */’ափսոսա՛3 // փառքը , ո սկէ՛ն՛.
== Ո՛ £ Էսկ մէկ անգամ :
--- կ՝ ափսոսաս կեանքը՞ :
= //J/ տուաւ Էնչ որ կրնայէ առնելէ
--- Էեերեւս՝ Արուե՞սաը։
— Ո՛ չ մէչտ :
--ատեն՝ Սէրը յ
— Ա՜ է ա՛ն էր որ եկաւ, հրբ եկաւ այն բոլոր
անգամներուն ել ես' չճանչցայ զայն՛.
--- Ո՞րն է, ո՞րն է հապա քու ափսոսանքդ՛.
= Այն բոլո՜ր, այն բո լո՜ր ր ո պէն երը ուր պէտ
է ոP ubp^b եւ է"է['^!)է ! Ատէկա պարտք մրն էր ո
առած էէ Աստուծմ է ել զոր երբեւէ, ալ երբեւէ պէտէ չկրնամ վերադարձնել՛.
ÿl

Հ. Զ-
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ԿեԱՆՔԻ ա Ի»ՈհՂԻՆ ՍԷԶԷՆ

Մ րջի ւններու պէս որ օրն /, բուն կ'աշխ ատ ին
պարէն ամբա րելու' ես ալ ամէն տեղ կ' երթամ , յու
սալով որ որեւէ անակնկա լ ուրախութիւն կը ֊> ան
դէպէ։ Ամբողջ կեանքս կարծես թէ երկարատեւ ու
յաջորդական ճիգ մըն է' հաճոյք որոնելու։ Ամէ՛ն
արարքիս տակ թաքուն շարմաոէթ մը կա յ , ամէն
շարմումս որեւէ ներքին մղումով կը բացատրուէ ու
միշտ շարմառէթը նոյնն է
քէչ մը ուրախու
թիւն • • • բոլոր մարդոց պէս եմ ու կը նայիմ մուրա
ցիկէ մը որ իր լերկ ու պաղատագին ափը երկարած
է անցորդներուն ու կ' ըս է
— Գթ ացէք այս տխուր եւ ապերջանիկ մար
դուն՝ տեսէք որքան աղքատ է՛ • •

1- ՄԱՀՈՒԱՆ ՈՒ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
... Հիմա՝ ահա կը մտածեմ ես ալ մահուան
մ աս [ւն ու հետզհետէ յուղումս կը մեծնայ։ Ու ես
ինծի կ՛՚ըսեմ --- եթէ վսյդը Հարկ ըլլայ մեռնիլ՝
պատրա՞ ստ ես։ Գիտեմ որ շատ բաներ կան կատա
րելիք որ չեմ կտտարած, գործեր կան որ մնացած
են կիսատ՝ երգեր' որ մնացած են անաւարտ։ Հարկ
եղած ղօրո ւթ՜եամբ չեմ ա սլրած եւ եթէ պէտք ըլլար
վերսկսիլ կեանքը՝ անշուշտ տարբեր ձեւով պիտի
ապրէՒՏարիներու ընթացքին զանց առած եմ շատ բա
ներ' որոնց կարեւորութիւնը հետզհետէ կը շեշտուի
ու ընդհակառակը
կարեւորութիւն ընծա յած եմ
զանցառելի՝ զուր եւ անիմաստ բաներու։ Ապրած եմ
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կծկուած էնքզէնքէս լԼրայ^
էնԼսվէս lurLnL՜*^^ IL tIL
պատեանէն մէջ ու. մէայն արեւոտ եւ լաւ օրերու է
որ ւլլուէւս հանած եմ դուրս x Հակառակ բոլոր ձայօ
ներուն որ րա րձրա g ած են հոդէէս' եղած եմ անձ
նասէր^ էնքնաբաւ՝ դմկամ ու բծաէւնդէր։ քԱորաոլէս արհամարհած եմ մարդէկը էրենց տ գՒ աո ւ—
թեան, ղռեհկութեան, գէշ ու խոտելէ կողմերուն
համար , գէտնաԷ՛՛՛Լ հանղերձ թ է ա րհամա րհ ելով չէ
որ ուրէշներ ը կտրելէ է բարձրացնել-, Ա' ւսրւլոց էրական ո ւ մեծ g ա ւերո ւն ղէմա ց' ցոյց տուած եմ մէայն
անօգուտ ել զուր ղթութէւն մը, խո ր շած եմ մ ա րղո g
թշուառութենէն ու ա շխա տած եմ հեռուէն անցնէ լ՝
գէտնա լով հանղերձ որ ոչ մէկ առաքէնութէւն կայ
տառապանքէն խոհական քայլերով հեռանալուն
մ էխ Աղքատ, տարաբախտ ու մառախո ւղէ մ է չ ապ
րող մարդոց հետ' որ գրեթէ մէ չտ շ րջա պա տ ած են
ղէո եղած եմ կարծես օտար՝ դրսեւյէ մարդու մը
պ է ո որ առօրեայ կեանքէն չէ էւառնուէր ու պաշտ—
պանած եմ աւելորդ յամ առութեամբ' էմ ներքէն
էւ ա ղա ղո ւթէ ւն ս : Մէկ խ օսքուԼ եղած եմ Լէզ11^. ոլանվնաս մարդ մը՝ որ կեանքէն մԷԼԷն կ'անցնէ ու
ռանg յաղթանակէ եւ աո անg վէրքէ, մէնչդեռ գէտեմ որ անընդհատ պէտք է ղէնուոր Ըէէա է որեւէ
բանակէ ՝ պէտք է անընդհատ տ) անել գուպարէ՝ հար
ուածել՝ հարուածուէ լ՝ յաղթն լ» . . ;
^այՅ
ո tL
ներեր է^քղէնքէս ատէ կա մեծ
եւ դատապարտելէ էւարշանքն է որ հոդէէ ս մէջ կը
կրեմ մարղոց կամայ թէ ակամայ բոլոր աղե ղուէժէւններուն եւ թչո լա ռո ւթէ լեն եր ո ւն հանղէպ-, Qiu—
վւ ազանg ո լած ու յանցալոր սէրով մը սէրած եմ բո
լոր գեղեցէկ բաները’. Հա րուստ սենեակէ մը ներքէնը կամ լաւ յարղարոլած գրասեղան մը, մաքուր եւ
անթերէ հագուստներ , խաղաղ ու բալա րար ղէլրակեցոլթ էւն մը, լամբարէն լսյսը պատուհանէն ետ էն
ու կրակը որ մեր մր ս կո ւն ու տրտում մարմէնը կր
տաքցնէ , գէրք մը ծունկերուղ վրա J ու գլան է էլ մը
չրթներոլղ, ահա՛ ամբո զէ երազս, էմ թշուառական
ու խեղճ երազս որ կրցած եմ էրագործել-. Մէթէ
կ'ար յ՜է՞ ապրէ լ ու շնչել այսքան գձուձ ու յեաէն
հեռանկարներով՝, կը զգամ որ ո՛ չ։
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/' հս՚րկէ այս բոլորէն դուրս՝ սիրած եմ նաեւ
գեղեցկութիւնը առ հասարակ ու ինքն իր մ՝է
կը
յէ շեմ որ խելայեղ ու ապշահար կեցած եմ ւէե լվա
լուս ա յէն դաշտանկարներու առջեւ*. Սէրած եմ ա—
նասուևներու աննկարագրելի բարութիւնը եւ անոնց
գեղեցկութիւնը գաշտին մէջ՝ հերկի օրերուն՝ երր
րեւլուն Հ ո ղը կը պատռուի ու կ՝ արտաշնչէ։ Սիրած
եմ ջուրերը որ կը խոխոջեն՝ լիճերը որ խաղաղու—
թեամր կը ննջեն լուսնի լո յսին աակ ՝ ա ր շա լո յսներ ր
ււ ր կը րաց ո լի և ու գիւղաքաղաքին հրաշալի երեկո—
ներ ը : (Լղր ի ւլւ և եր ո ւն երգը գուււերուն մ Լ ջ ու ա ղԼիկներուն սւոուլի եւ ուրախ ծիծա ղը g ան կա պա ան ել՚Հ ներ ո : 0իծեււնակ մը որ կը ծ լուըլսւյ կտուրի մը
տակ ու ^Հ*լրը որ կը գլգլայ՝ կումին մՍիրած եմ
երկինքի պատառներ որ կը շողան՝ դաշտանկարներ
որ կապոյտ մշոլշոլէ մը կը պարածածկոլին , ցորենի
արտեր որ կը ծփան հովէն՝ գեղին եւ լայն ճամբա
ներ որ կ՝երկարին հ եռուն՝ գէսլի անհուն տարածու—
թիւնները :
Սիրած եմ երգի կտորներ , եղանակներ , բառե' ր
--- օՀ բառերը որ սիրած եմ --- ամբողջ մեր հին ii ա—
գագաթ րո ւրո գ ու ո ս կեղինի կ լեգո ւն •. Սիր ա ծ եմ
բանա ս տ ե ղծո ւթի ւնները՝ խոնարհ մարգոց կեանքի
պա տմ ո ւէմ ի ւնն եր ր ՝ ու պատահած է որ արտասուել)
դիրքի Տը ‘‘‘էկ ՛Հի՝'1 վրայ՛
ՍՀւգամ մը կեցած եմ յ ո ւզո ւմն ահ ա ր ՝ դաշտի
ճամբու մը եզերքը՝ գլխաբաց ու էս ան գա ղա տ անքուէ լի՝ լսելու համար հեռաւոր մատուռի մը զան
գակին ձայնը՝ քաղցրաթախիծ ու անցերս յոյզ*. Պա
տահած է որ ամբողէէ հասակովս ծունկի դամ՝ ոլըզ—
տէւ կ ու նորաբաց ծաղիկի մը առջեւ՝ զգա լո ւէ ստեղ
ծագործութեան ամբո ղջ էս ո րհ ո ւրգը : Ս ի րած եմ լո յ—
ս էլ խաղերը գիւղաքաղաքին փողոց ներուն մէջ՝
նաէսէւրէւն ւէերագարձր ի րի կո լան ճամբա ներէն՝ կ ււ—
ւէերը որ կնանցնին բառաչելէն՝ յորդ ու լեցուն ծի
ծն բուէ* \յ ո րածին գառնու կներն ու ուլերը
իրենց
բրդոտ ու փափուկ մորթեբուէ եւ մայելէ՜ն՝ մայե—
լի՜ն. . . : Սիր ա ծ եմ ա ղջիկներ որ իմ ս չելլան բնաւ՝
մարդիկ որ ղէւ ս չս է1 ր եg ին ՝ մանուկներ որ ուր ի չինն
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են՝ տղա ք՝ սէրած են ամբողջ աշխարհը՝ մեծ ու
կորստաբեր սէրով մը :
Աէրած եմ աչքեր շողուն ու լուսաւո
որոնց
խորը արտասուքէ կաթէ խեր կը դողան֊. Աէրած եմ
պայծառ ու քաղցր դէմքեր որ կը մպտէն՝ ձայներ
որ կը հնչեն հեռաւոր ու քաղցր երդերու պէս ու ձեռվխր որ մաքուր են եւ սպէտակ եւ որոնց վրայ մարդ
1լ ու.
յուղումէն արտասուել* ♦ ♦ :
^աեՅ "՛էէ որ չէ սէրեր դե դե g կո լթէ ւնը եւ
է
Հոդեկան մեծոլթէւն կայ՝ է'՚նչ հերոսոլթէւն
ղա՚ յն սէրելուն մ էեեղեցէկ ա ղջկան մ ր առջեւ ա—
մենայետէն արարածն էսկ կը մնայ շփոթահա ր ու
խռով֊. Ա՛նաց որ սխալ են երբ կ՚ըսեն՛ թէ դե դե g կութէւնը սէրած եմ էնքն էր մէջ֊. <էայն սէրած եմ էնձ
պարդեւած ուրախութեան ել երջանկութեան հա
նար եսասէրաբար՝ չա հ ախնդրաբար :
Ալ ամէն
անդամ ել ամէն գեղեցկութեան առԼեւ եղած եմ
ընչաքաղց ու անօթէ մարդու մը պէս' որ ամէն բան
կը ցանկայ էրեն համար՝.
Ահա՛ այսպէս մարդ մը եղած եմ ես՝ հասարակ
ու սովորական մանր քաղքենէ մը որ հողէն վրայ
կը սողայ : Ալ էն չ որ զէս կը զայրացնէ ՝ էմ վստահ ութէւնս է թէ այս տողերը կրնան վ՚ոքրէկ փոփոէաւթէւններով ստորադրել էմ շուրջս ապրող բոլոր
մարդէկը ՝ առանց բացառութեան : Արդէն պէտք է
ձեզէ ըսեմ՝ որ ես այսպէս մարդ մը չեմ եղած ու
ամբողջ կեանքէս բնթացքէն անընդհատ կռէլ մղած
եմ՝ էն հողէ էս է, ո ր ր ազատօրէն ապրող այս հեռա
ւոր մարդուն դէմ֊. Աս ձեզ խաբեց է՝ ընկերնե՛ ր՝ ես
ո լզեց է որ յստակ առուակէ մը պէս ըլլամ ու դուք
ձեր տխուր պատկերը տեսնէք էմ պայծառ ջՈլրերուս վրայ*. Աս մէ չտ դէտցած եմ՝ սկէղբները անո
րոշ կերպով՝
բայց հետզհետէ աւելէ պարզու
թեամբ թէ դէլրէն՝ հասարակ ու սովորական բան
է գեղեցկոլթէլնը այս եղանակով սէրելը՝ այս եղա
նակով փնտռելը : Ար զդամ ու զգացած եմ մէ չտ որ
Գ^Ղ^բհկ են կնոջ մը սպէտակ՝ մաքուր ու անթերէ ձեռքերը որ աչխտտանք չեն տեսած՝ նոյնքան
ու գուցէ աւեթէ դեղեցէկ նաեւ մօր մը կարկամ ու
բաբէ ձեռքերը որ մաշած՝ հէնցած՝ գունաթափ ե-
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րլած են լոլաgքքւ տա շտին մէջ*. 0Հ մարգոց թ շուաո_ական՝ ման ր—քա գքենի ու գձուձ երաղր՝ որքսՀն
եղ կ'արհամարհեմ ՝ որքանն ամօթահար եմ՝ տքն
ան երկար ատեն քեզ չուրքս տեսած ՝ քև ղի հետ կե
նակցած րլլալուս համար։
Կեանքի մէջ՝ այււ բոլորէն վեր, պէտք է ւի րնտըոել ուրիշ, <Հ , ուրիշ գեղելյ կո ւթ ի ւն մ ր ... •.
էր ո կր մտածեմ մահուան մասին, սպիտակ, հե—
ոաւոր. կր մտածեմ :
Պայքարի մասին, օՀ , դիտէ՞ք . . . :
Յեղափոխութեան մր մասին որ. . . :
Վ. 0-
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էս

ԻՆԾԴ

ա

(ՄսւածոՆմնհր)

"'.է՚՚ցկը ւ՚՚՚՚չպէ" կը վաղէ մամանա կը *
Ժամանակը շարունակ անցեալ կ՛՚ըլլայ,

երբեք շ է

մոռնար որ, անդամ մը անցեալ եղած է։ Ներկայէն փակած'
ներկան կ՚երագէ : իր անցեալէն' որ ներկան է : Ապառնէն որ
կԸ. ՂԼ"ըՒ ՚Լ1րըկն վաԸ1 տնցեալ ըլլալէ առաջ, կլ, մտածէ թէ
պիտի հանգի ներկայէ հանգրուանէն , բայց ուր հանդէսս,
չունէ . վասնղէ կը շսլրտոլէ անմ/փապէս անցեալէն մէջ , ներ
կ՛"jt՛ J/՛Հատակն!,րով թպրտուն ել որ անցեալէն անցեալն է :
//ւր է յառաջդէմոլթէւնը :
Ժամանակը խեչափառէ քայլերու/

կ'ընթանայ ,

•/;կսքփ ետ » երթալ երազելու համար անց եա լէն ծոցը :
Ներկան է վերջէն եւ մնայուն է րա կանո լթէւնը ,

միշտ
րայց

դաաասլարտուած է երաղ չունենալու :

¥
Միայն արուեստն է տէրն ու տիրականը անցեալէն -,
երազէն պէս անցեալին տարր երովը յղփացած' ան ամէն էնչ
կԸ ԸեԸէ ներկայէն : Ներկայէ բանտէն մէջ խեղդուկ' որ յա
ւէտ ենա կանութէւնն է î

¥
երր կը քալեմ , կը քալեմ դէպէ ապագան, նոյնէ,,կ երր
ետ կը քալեմ î
Ատոր համար 1լ ըսեն որ մարդը աղատ է։ Աայց անոր աւԼԱ1տ ո լ.թէ ւնը մա հ կան աg ո լ Էհ
Ժամանակը, զարմանալէ , երբեք եա չէ կրնար քալել-,
ժամանակը դատապարտեալ մըն է, որ ազատութիւն չունէ
ru,JU անմահ է :

Ապագայ ամէն վայրկեան անցեալ կ՛՚ըլլայ -, Անցեալը ա֊
նոր դերեղմաննոցն է : Մարդուն անցեալն ալ էր դերեղման՝!",ցն է, բայց շինուած է անոր մահովը. մինչդեռ մամանա—
կին ղերեղմաննոցը անոր կեանքն է, որովհետեւ ան տարս,—
ծ ութէւնն կ ;
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§արածոլթխւնը խտացած , կայուն՝ մշտնջենական մ՜ա
մանա կն է :
*

«Եղխցխ լոյ" եւ եղեւ լոյս'»։ Pwjg fi ՀԸ Աստուած խրեն
.վերապահեր [սաւարը : Անտ ե սան ե լխ' խր խաւարէ պա լատխն
մէջ*
էոյսը մարդուն համար ՝ որսլէսղխ անտես չաոնուխն տե
լա՚կանօրէն խրեն տդեղութխւննե րր : Ա*ե ղ ե ր կո / թե ան ծարաւով
ապրելու համար տ դ ե ղո ւթխ ւնն եր ո ւ աշխարհխն մէջ՝.

//* արղր դաւաթ մր Փուր

տուողխն

Հշնո րհ ա կա լո ւթխ ւն^չ

!լ ըսէ ՝ բայց երբեք Անոր' որ այդ ջոլ~բը "աեղծեց

î

*

խոսողը ա լն է որ շն ո րհտկա լ րԱալ չխ դխտեր :
*

(խամանա կը ՝ կորսեմ ՝ կը մաշեցնէ :
Ար դար եւ , անդադար , ան կը սղոցէ կեանքխն

արմ ատը :

Ա* եծ հերոսները անոնք են որ' յաղթանակներ տարխն ու
անհետացան' խրլուած սղոցխն ատամներ էն*.
նոնք են որ' այդ մաշեցնող "ղոցը կը

Հերոսները ա—

մաշեցնեն

ութսուն՝

հարխւր տա րխներ :
Ըլլալ ա լդ 'հերոսը ամէն բանէ ՛Լեր :
Ատ լg խ^նչ ընելու համար*.
*

Ամէն ինչ ձէւ է : Գոյ ոլթխւնը կ^ա ր տ այայտ ո ւխ ձեւէ րով*.
Ո՛չ կ՚ըսեմ՝ ձեւն է դոյութխւնը՝ այն' որուն խրականոլթխւն
կ՚ըսենք : Ինչ որ չեմ հասկնար այն է որ խրասլաշտնեբը ըլ
լան եւ ոչ թէ դա դա ւխ ար ա պա շտները ձեւը մխյտողները :
Ի^ն չ տտրբերութխւն կայ ձեւը մխյտողխն եւ դաղաւխար ա պա շտխն մխջեւ :
Պէտք է մտածել*.
Ա*տածել ♦ • • բայց խնչսլէս մտածել առանց ղդա լո լ : ^դա
ցումր մ տած ո ւմ էն առաջ է *. Ամէն տեղ տ խ եղերքխ մէջ կարգ
ու կանոն կայ*. Աէկ բանը մխւսխն ետ եւ շարուած*. Երբեք քո վ
քովխ : Ա*րեթէ զխնուորական կարդ ու կանոն :
// տածել կբ ն շանա կէ ամւխ ո ւխել խն չ որ ղդա g ո ւմը տար
տրղնա ծ է*. Զդա լ' տարրաղտել՝ վերլուծել՝

ցրուել՝

բայց

չլալ վէըքխն համար ղո ր ղդացումը կը բանայ սխրախն մէջ՝.
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Մ ռւածո լմր կը համադրէ , օգնութեան կը հասնէ : Այս է մտա
ծումին պարտականութիւնը : Ուրիշ ոչինչ : Ուրիշին թափա
ծը կը մ֊ողվէ :

Laquais !
Փրկել զգացումը ստորադասի մը հ ս կ ո զո լթեն էն : Միակ
փախուստի ճամբան' բարձրացնել ղանն , աւելի վեր , միշտ
աւելի վեր , մինչեւ որ հասնի երկինք : Ո'փնչել որ անհետանայ երկիրը -. Մինչեւ որ չփոթուի երկինքին հետ -,
՛Այն ատեն սկսիլ ա Ալ ր ի լ :
Զգալ յոլզուիլ է ;
Յուղումը աւիչն է որ կը բա րձբանայ ձօ գ ունէն ու յան
կարծ ձեւ կ՚առնէ, վարզ կ'ըլլայ իր բազմաթիւ թերթերով-,
Ո՚՚՚յղ ինչքա՛ն կ ա րճատ եւ :
վաղր թերթերը պիտի իյնան իրարու ետելէ ու ղադրին
&եւ ըլլալէ *
պտտրանը :
Ո վ պիտի ըսէ կսկիծը Ոը կայ աւիշին եւ իր ծաղկեցու
ցած ձեւերուն միջել գտնուող տարածութեան վրայ ։
Կեանըր

այս կս կիծը :

*
Պարտէզին մէջ վարդենին ծաղկեր է, Գեռ երէկ անոնք
անտեսանելի էին , անձեւ :
վարդերը չկային-, Կային, բայց դեռ ձեւ չէին-, քե
րականութիւնը' ձեւ - իսկ ձելր' պատրանք-,
վաղը վարգ երը պիտի վերադառնան անտեսանելիին , ան
տեսանելիին անսահման շտեմարանը, անյայտին'
կան եւ ուր պիտի վերա գա ոն\ան յ
է} ո ալ ձեւ մըն եմ :

ուրկէ ե-

*
ճափոնական նկարչութիւնը։
Սպիտակ թուղթ, Անհուն, չէզոք տարածութիւն
Յանկարծ անհունը ձեւ կ'առնէ, անհունը կը ծնանի,
'/'արձակէ , կ'ըլլայ ճիւղ , ճիւղ մը

մը -,
ծիլ

որ ահա, պիտի կորսսւի

միւս ծայրը , անհունին մէջ :
Եւ թռչուն մը կ'երղէ ճիւղին վր այ իր օրհասական երդը,
տերեւի մը հովանիին տակ , արտում ու մելամաղձոտ -,
Ո չ մէկ ձեռք, ոչ մէկ վրձին դպած ըլլալ կը թուի այղ
թուղթին ;
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ԱՀնհուն սպիտակութեան վ[,այ վար'ա 1ք ո Jէ
/յաւ եւ ահա պիտի զ ո g ու ի արդէն։

ը

բացուե-

*
Օրուան ամէնէն գեզեցիկ պահը առաւօտն Լ : Արեւածագը։
Աարդիկ՝ որ$էը ձգած՝ արագաքայլ կը դիմեն աշխատան
քի վայրերը՝ շինելու՝ կառուցանելու՝ ստեղծելու համար։
'թաղարներուն ՝ դաշտերոլ արահետներուն մէջ է մարդը
ճա կատա րաց գրոհ կո ւտտ յ ե ր կինքին ։
թայց կէսօր թէ իրիկուն ճակատը պնակներուն լիրայ ծշք
ռած ՝ ան ակռան եր ո վը կը յօշոտէ կեանքը ։

Qը

քանդէ ։

Ամօթալի րան մը կայ տ լդ տեսարանին մ է^ : Ատոր հար
մար չէՓ որ ան կը մ եկուսանայ իր "ը^ը * Կ ը ՂԳաJ ո [՛ անվայել
րան մը կայ իր ըրածին մէջ։
Կը քանդէ կեանքը՝ կը սպաննէ ՝ ոճրագործը՝ կեանքը
մա\հի վերածելու համար։
1) ահն է որ կեանք սլիւոի րլլայ նոր էն :

Ամենամեծ անգթութիւնը մարդուն՝ այն՝ է որ միշտ ար
շալոյսին կր գործադրէ մահապատիմը։
Երբ արեւը կը սկսի ծագի լ :
Երր կեանքը կր վերսկսի ։

¥
Ապացո®յց որ միշտ կողմնակալութիւն կայ մտածումին
ել աւմէն բանի մէջ՝ քա նլ, որ դա'հիճը կը կոչուի ընտրութիւն
---վերը ըրած խաղանենգութիւնս :
թ' եր ե ւս ընկե ր ո ւթ ե ան մեծադո լն սլա տ ի ւն

է ս պանն ե լ

կեանքի վերսկսումի սլահուն ՝ երբ լոյսը կը ծագի ՝ ո րպէ սգի
մարդը մեռնի գոնէ յարութեան յոյսով։
Յոյսը

քաջութեան այ*> մուրացկանը։

*
ՄաՀը) 1՚^յքը} <յ՜ամ չունի : Աոլրը կը զարնէ ճիտին ուզած
տտենը։ թայg մանաւանդ քիչերը՝ երբ մարդկութիւնը քաշ
ուած է հրապարակէն։
Այ ս ալ թերեւս անոր ղթո ւթ եան զլացումն է :
*
Երեւակայութիւնը զգացումին ստնտուն է։ ինչքան շատ
կաթ տայ ՝ այնքան կը մեծնալ երեխան։
*
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--"ւ՚րտս ուղում է , ըսաւ կին մը :
Կ՛՛արէ սիրտդ , եթէ կ •• ւդն ս ա սլրիչ յ
// ապրիլ առանւյ սիրտի :

¥
Հանճարը , սուրբը , այն է որ կամքը դերադրականով կը
դործածէ :
Ամէն անդամ որ մէկը կայ՝ սէրը կ,„յ ,
սկսի ա տելո ւթի ւնը :

Արկոլքով' կը

ՍէըԸ կը հնի երկուքէն, Բայց վայ այն ս է րին որ շի վերադաոհւար միոլէէան :
Կենալ չկայ : Պէտք է քալել կամ դէպի ա ս աչ՝ մահ , կամ
դէպի նտ' անէութեան :

^!ԸԸ կը գրեմ' ամբողջ մողովոլրդ մը նստած է դիմացս :
Ամբոդչ մարդկութիւն մը, Կը ղդամ անոր ներկայութիւնը'
որ սակայն բացակայութիւնն է եւ երբ կը խօսիմ անոր հե,ո,
գրիչիս ծայբովը բացակայութիւնը կ'ըլլայ ներկայութիւն եւ
ևս կը հաղորդուիմ անոր հետ, իմ բացակայութիւնս որ իմ
մինակութիւնս է , ինքն ալ կը փսխուի ներկայութեան : Այս
պէս երկու ներկայութիլնները իրար կը խաոնոլին , իրարու
կը հաղորդուին :

*
Արուեստը մինակոլթեան տռամն է :
^ԳՒ I՛ Ըռ['ն , ‘““֊ր ճանկերս լարած , կը կառչիմ ներկա
յին , մինչ մամ տնակը ամէն երկվայրկեան , ամէն մէկ մի
լիոներորդ երկվայրկեան ղիս կը շարունակէ անցեալին մէջ.
Անցեալին մէջ մարդկութիւն չկայ, Կայ միայն անոր յիշաաակը, ոչ իսկ մարղեղինութիւն ,

Անցեալը

մինակութեան

դժոխքն է , Ատոր համար կը կառչիմ ներկային տառապանԸՈ1Լ, արիւնոտած ձեռրերո վ յ
Արուեստը ներկային կառչելու փորձ ,

Զ- Ո-

Ut
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( աւ» ՄՕ ԱՆՏԻՊ ԱէՊեՆ )

ՅԴ աոաւօա ՝ երկէնրէ պայծառ կա պոյտ էն /Հ///Հ անգոր—
րութէւն մը կը մաղուէր վար ; Ամ՛ոլ՛ ղուարթ մթնոլորտէն
յանկարծ պայթող թաթառէ մը նման' րատէոյէն ալէբներէն
շաչեր էր 'lllulJ'"Լուրէն որոտը՝. Տաէւրւլ բառորդ մամուան հետ , համալսարանէ բոլո ր շէնըերէն ներս եւ ամ էն դասարանէ մէջ ու մէթրնց^է երկայնքէն

ապշութեան ու վաէս է

անդոհանք մը ծանրացեր էր» Ուսանող աղոց եւ աղքէ կներու
էսումբեր կը թոնոլէէն որեւէ պատէ տակ ս ենեակէ մէջ կամ
լուացարանէ ան կէ ւն } եւ կը թօսէէն , երբեմն ղաղանէ փըսՓ սուրով ՝ յաճաթ ա ղմ կո տ ւէէճով : //' ւս ո ւց է չն ե բ կը բա րեւ
՛էէ լ՛ար թ["[էս
կամ անցեալ տարէ, բայց աչքերնուն
մէջ կ ա ս կածէ ցուրտ ա կնար կ մը , որ կաբծես կը հարցնէ ր •--ձՍբղեօ*ք աս ալ մատնող մըն £» : Աւ կը թօւակցէէն վերա
պահ } տարտամ , դէմքերնէն մ թագնած եր կէ ւդէ ու վրդովոլմ է մռայլով :
Առտու ան առաջէն հաղորդման պահունի մէն շ բառերբ
հեւրոտ վս՝ղրով մը կը թոլմ՜էէն էր շբթներէն դուրս՝ լրա
տուն յա յաներ էր փոթորէկէն

մօտալուտ

ճայթէւնը՝. ---

՝եննէ շ յանւճեաէսումբը երկու Օրէն պէտէ մանէր համալսա
րան , ուր պէտէ վարէր շարր մը դռնբաց նէ սա եր : Արդէն կը
նաթատեսուէբ , որ անոնց յար ո լցած վաշէն ու աւերը բալա—
կան մեծ համ բաւներ պէտք է թաղէ էն է ր են g տակ : Անանուն
ա,լրթթ բղթած ղեկս յցԸ հաւաստեր էր

թէ տասնեակ

մը

ծանօթ դաստէարակներ սլէաէ կանչո լէ էն վկայ ո ւթ եան : Ա ւ
դօ՜ուար շէր էէոլշսյկ^քԼ^ "Լ՛ ['ԸԸ^՚ւ- Հետեւանք սլէ տէ տապալէէն
կարդ մը ամսլէոններու գլո լթներ : Ւ"կ անոնց կօ֊լմէ ս երման—
ուած թռովարար գաղափարներ եւ ծածուկ շա րմումներ , էրենց քօղերէն մերկացուած՝ պէ տէ սրբուէէն՝.
ՀՇաւո հալանօրէն^ րանէ մը փրոֆէսէօրներ պէտէ նա-
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էսընտրեն պահուըտիլ հինգերորդ իար ե փ ոէսձ ան վահաեիհ
ետեւ՝ եւ պիտի ձ՚երմեն պատասէսանել յանձնաէս ո ւձ բի հար
ցումներուն յ ա ռար կելով թէ ա տ ի կա կրնա յ

վտ ան դել

1}ի~

րենք*»» բայց UJJ'i լռութիւնը արդէն խոստովանանք պիտի
քր/լա* ր իրենց անցեալ ձ'ե զքեր ո ւն՝» ՝ հ և ղն անրի հատու շեշաո վ
ճարճատեր էր լրաքաղին ձայնը։
Զեկոյցին մէջ՝ որ շաղաէսոլեր էր պղտոր կասկածի ձը
մշուշուած գրգռութեան խմորով

ձի այն յի լուեր էր Փրով>*

ճէյմզ Պրուրս , իբրեւ ամէնէն չարալուր ազդեցութիւնը : Ան
}լ ամբա ս տանո լէր յանցանքով ձը՝ որ ւսհարղու էր իր տար
տամ ո լի}ե ան մէջ -. Ան որ դէմ հանուած մեղադրանքն այն Լ ր ՝
որ Պբուքս կր թունաւորէր իր էսնաձ քին յաեձնուած ուսանող
սերունդին անձ՛եղ ձ՚իտքերը՝ երբ զանոնք տարակոյսով կը
ւէա րա Kr աձ*երիկեան բարձրաւլոյն արձ էքն ե ր ո ւ եւ ւ՚տէալներու հանդէպ , կա ձ անոնց կը ներարկէր այլա ս եր ո դ հա
կումներ յ որ կեանքի չփորձուած ոլղինե ր խուդա ր կեն,
ցնորական վարկածներ տարրալուծեն :
«--- Հա կամ եր ի կետն մտա ծման եւ

դաւերու

եւ

լծուած

մ արմիններու հետ' Փրոֆ* ճէյմզի գործակցելուն փաստերը
առատ եւ անհերքելի են)՝ կ''եւլը ա կա ցն էր անյայտ դատախա
ղը : «Զանոնք լսելէ ետք ,

որեւէ ճշմարիտ ամերիկացի

չի

կրնար խուստփիլ չարչարող հարցումէ մը*--- ի^նչպէս հն.„րաւոր դարձեր Հ , ի^նչ աններելի անհ ո դո լթեան արդիւնք ե՛լեր է y որ երկար տարիներ՝ մեր որդիներն ու դուստրերը
կրթելու նուիրական գործը լքուած ր//այ այսքան մութ շարձառիի} եւ վատ նպատակ ո ւն ե g ո դ մարդոց գթութեանդ :
Պ բուքս անտեղեակ էր դէ սլքին ՝ ե րբ նախագահ *1,ո րթընի
ս ենեա կը ձ՚տաւ : Ան կանչեր էր զինք ըսելու համար ՝ որ շա—
րունա կէ աւանդել իր ընթա gի կ դասերը ՝ առանց ազդուելոլ
«դձբաէստ պատահարէն)։ ԵԼ ս/ ւելց ո ւց եր էր՝

ձայնին մէէ

անձ կո ւթի ւն ՝ ու տխրօրէն շա րձելով դլո *-խը •
֊ Եթէ բան մը [չարձէ ՝ կրնաս ապահով ղդալ ՝ ճէյմզ՝
թէ հակառակ • ♦ • այս միջադէսլին ՝ քու անձիդ հանդէպ իմ
էէս տ ա հ ո լթի լն ս ել համակրանքս կը մնան անփոփոէս :
Ւնք շուարած զարմանքով նայեցաւ անոր՝ եւ»
--- իայց խնդրեմ՝ պարոն ՝Լքաէսաւլահ ՝ չեձ՛ հաս կնար ՝ նոր
րոմն մր պատահեր է որ • • ♦ հ ա րg ո լց :
--- ԱՀ ՝ ուրեմն դեռ չե^ ս լսած ՝ պա տ tu սէս ան ե g ան , եւ
պահ մը լուռ' ակնարկը ձգեց սեղանին վրայ դիզուած թուղ
թերուն։ (Հետոյ պատմեց եղելութիւնը՝ իր խօսքերը ղո ւ ս պ ու
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ցամաք սլա հևլու. յայտնի ճիդ Ո,լ մը-. Եւ

աւարտելէն

ետք'

յարեր »
--- Պվսոեմ , հարկ չկայ քեզի դիտել տալու y ՃԷյմզ՝ PnJJ!J
կը վախնամ թէ դէշ ճդնամամ մը պիտի անցնենք բոլորս y --դո՛ւն y ես y ա լս ամբո
հաստատութիւնը ♦ • * թն չպէ ս ըսեմ » • •
մեր համողո ւմներ ը , մեր կորովը պիտի ղարնու
ան ո ղոք
փորձաքարի ♦ ♦ ♦ : Երանի՜ թէ , է ր բ դուրս գանք տաղնա պի եր
կար գիշերին մէջէն' մեղմէ որեւէ մ է կը y ուսուցիչ կամ ա շակ h րա y Ւր Հարմոլնքէն ամչնալու պատճառ չունենայ • • •

î

Երբ միջանցք ելաւ՝ °դի Ղ.ուԼ հոսանք մը պարուրեց
Պբուքսի քրտնած ճակատն ու քունքերը։ թերեւս հարուածին
անակնկալ թափն է ր , իարհեցաւ^ որ յանկարծ իր կոկորդէն
մինչեւ աղիքներուն մէջ այղ. փլուզումը սփոեց : Ե *- անհուն
պարապի մը տրամութիւնն ու սոսկումը

պատեցին

զինք։

Միտքը հաշմուե^ր էր եւ աչքերուն դէմ թնչ էլ ո ր չ մառախուղ
Էր որ կը ծփար » . • յ Անոր մուժ՜ին ետ եւ էն կը տեսն Էր ծա
նօթ դէմքեր՝ որոնք խօսքով կամ J-պիտով կր բարեւէին
զինք y ամէն առտուան պէս։ fini լg իրա^ւ անսովոր

քնքշու-

թիւն մը կար անոնց մրմունջին եւ ակնարկին մէջ։ Ե' դարձեայ y կարծես մտածումը իը դանկին պատերը կը ճան կռտէր y
ut ըի լնած եղունդն Լ րով : Ե Լ- թեթ էք՛ Լս Էր անոր ճիչը »--- Ա,հա

երեսուն տարի է} յաւակնեցար ըլյա լ

ընկերային

խոցերու

'Ա' րա բոյժ՜ , արդար y լանդո լ զն : Ե >• կ հիմա y ml/ii y կ ոպիտ
մատներ y միտքի իէ tu լա ր ին ն շդ րա կը թաթխած ատելութեան
շաբաւին մէջ՝ կը մխրճին քո՜ւ մարմինիդ

մէջ՝,

Եւ֊

ցաւին

կոտտանքը y յուսահատ յ քումին հետ y կը կլանէր զինք։
Աաջորդ անկիւնէն դարձաւ ձախ՝ բայց փոխանակ դա
սարան ուղղուելու y մտաւ լուացարան։

խառնակ y

բռնկած

խորհուրդներ կը տրոփէին ճակատին ետեւ ու կ՚այրէին զայն :
---Ուրեմն ի զո*ւր գիտութեան էոյսԸ ^*լ ճշմարիտին սէրը՝
եւ. ացխիլին ձգտումը փոխանցեր էր բիւրաւոր հոգիներու» ♦ » :
Մ ինչ սառն ջոլրով ողողեց երեսը y դան դա ղօր էն Ար բուեցաւ
եւ սանտրեց մաղերը , լամենալով^ զինք պատող մացառու
տին մէջէն ելքի բաւիղ մը փնտռելով։ Եր նայէր y կը (ժպտէր
մտնող եւ kլլող ս տ ո ւերն եր ո ւն : Ե սկ լեզուն ու քիմքը կը չորնային ջերմէն։ Ուրեմն y մէ կ (ժամէ ի վեր իրենք զարնուեր ԷՒն
նաւաբեկութեան մը աղէտէն։ Ենք բառ

չէ ր

արտասանած

եւ թարթիչ վ[' շարժ՜ած։ թայց ահա իր կեանքը y ար մատ էն
խլուած ծառի մը նման՝
մաղիլեերոլ ծոլաաոլմին։

կը մատնուէր կո լ ր ուրականի մը
—c

Միայն 1էսպո^ա՜ծ գիտէ y

թէ
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այս փոթորիկը որքան չա ըի ք պիտի թափէ մեր գլուխին ՝
շշնչաց : իւ մտածեց իր կնով ու գաւակներուն : —— իմ թան
կագին , իմ խ/Հղճ սիրելիներս ։ [* այց աոաջին պահը արդէն
ր սկսէր ել շտապով ելաւ դուրս։ իսկ չուրիվւ որմերէն հեղ
ձուցիչ ծանրութիւն մը կ^ի^էր
ո*- կը հոսէր իր լԼրսյյ^
կր ճնշէր գինք ։ իւ յանկարծ ՝ սուր բեւեռի մր նման հար—
ցումր իւ ր եցա ւ. մի աքին մ էջ , — ուսուցիչներ թնչսլէ ս պիտի
վարուէին իրեն հետ , մանաւսՀնդ աշակերտները թնչպէս պի—
/ նդուն է ին դինք : իսկ իրեն անծանօթ շւիոքւ/ ի եւ վա /"/’ ա յս
տարօրինակ զգացումը՝ ուրկէ1* կր [un լմէր իր քրայ։
Պդխահակ ՝ մտաւ դասարան եւ քալեց դէպի ամ պիոն :
պայուսակը դրաւ աովեւի սեղանին՝ մեղմօրէն հա ղա g
եւ տարտամ ա կնա ր կը յառեց դէմի աղոց եւ աղջիկներու անձ—
կոտ դէպքերուն։ իւ կարծես ներքին հրամանի մը անսալով
րո լո ր ո ւսանո ղները կանդնեցան ոտքի լոլո , ա րձանա ցած :
Պահ մր ւսնշարմ ՝ անոնք նայեցան իրարու։ իւ մէկէն՝ աշա
կերտներ սկսան ծափահարել՝ նաիւ վարանելով՝ յետոյ աղ—
մըկ,յ'էի խանդով։ Այրուքս ձե ոքերը պարդեg անոնց եւ. տրտում
ծ պիտով մը •
--- քյնդ ր ե' մ ՝ հ անդսՀրտ ՝ րսալ ՝ ատոր

հարկ չկա I * * *

.յխոի՜ք , ես կռիւի դաշտէն յաղթական դարձող հերոս մր
չեմ, այլ* ♦ • ատեան տարուող ամբաստանեայ մր ♦ . • որուն
գլխաւոր յանցանքը թերեւս մարդ ծնած ըլլալն է։

իւ

չոր

քրքջաց ու աւելցուց՝ --- ուրեմն անցնինք մեր դասին։ Ոայց
նախ ♦ ♦ ♦ խորապէս շնո րհ ա կա լ եմ ձեզի ՝ ղիս հպարտ եւ ե j^m—
նՒ1ւ ըր/՚Հ* * •:
իւ նոտան։ Ջ,այնը կը խեղդուէր յուղում էն՝ եւ աչքերը
լ եg ո ւեր է ին արցունքով ։

*
Ամբողջ հաստատութեան մէջ խռովքի եւ երկիւղի մրթնոլորտ մր կուտակուեր էր ։ Ուսանող

եւ դա սախօս ՝ ա մ էնքը

դիտէին ու երբ 'է՝նն ի շ (Հանձնախումբը արշաւէր որեւէ հա—
մայնքէ ներս՝ /լամ մտնէր համալսարան մը՝ հոն խորշակի
նման կր փոթորկէր՝ եւ անոր առօրեայ կենցաղին վճիտ հո—
սանքր կր վե ր ած է ր տ ղմ ոտ յ ա ր ձ ան ո ւտի մր ։ Էրադր ո դն եր եւ
թեր թեր ՝ որոնք լուրէ եւ ճշմարտութենէ աւելի

աման համ

բաւի ու դիւրին շահի խայծերուն կր վազէին' ամէն աննշան
միջադէպ կամ սուտ վերադրում չափազանց կր խո շոր դնէ ին՝
եւ մանաւանդ

մութ չարմառիթի մը տիղմով կր պղտորէին
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ւլանոնք : Ե <- հ է մնա ր կութ ե ան վարկը՝ ո ր ան ո լ: ամէնէն թանկագէն աւանդը եւ հրապոյրն է ր , յանկարծ կ՚աղճատուէր
կաս/լածէն մուրով ու սարսափէն մանրէով։ է ս /լ ատէ կա ղո ր շ
ստուեր մր սլէւոէ ճղէր էրենց վկայ ո լած աէ ա ղո ս էն եւ դա լէք
ա ս սլա ր է ղ էն վ րա յ :
վյո անդր բոլորէն համար այնքան բէրա ու թանձրացած
կ՚երեւէր՝ որ կարծես կր^այէն տեսնել ու շօշափել անոր
ճանկերը։ “
Շատեր կ՚ամչնայէն ղալն յէ շե հ էր ենg ղրոյցէն
մէջ՝ որովհետեւ կը վաէյնայէն անոր
թօսէ լ։
Ոմանք ղալն կը նկատ
բնական սլա տ ահ ար մը՝ անձրեւէն
կամ կարկուտէն նման՝ որ կտրելէ չէր ա/էէէ[՚1^Լ^ FUJ,I!J որուն
ւղէտք էր Օղն ել ՝ որ չուաով անցնէր էր չարն ու բաբէն ճղե
լով : Եւ կայէն ու րէ շներ ՝ որոնք կը էյ ո րհ է էն թէ դէպքը կը
նմանէր հրդեհէ մը՝ կամ համաճարակէ մր։ Եթէ մարղէկ
հեղօրէն յանձնուէէն անոնց բոցերուն ու շարաւ էն' անոնք
d շտապէս պէտէ ճարակէ էն ՝ մէնչեւ որ էւանձէէն ամէն կեն

դանէ շունչ յ ել մարէին ամէն լոյս՝ եւ գէ շատէէն ամէն բա
բաէաղ սէրտ « « ♦ : (Հայց չէ^ որ կա յ էն հ ր շէքներ ր եւ
բժէշկները ՝ եւ » * ♦

կ ա ,ւՒն

'էադարէ պահ ե րո ւն ել ճաշէ մէջոցէն' աշակերտներ փոքր
/լամ մեծ էյոլմբերով կը հալաքուէէն որեւէ սենեակէ ու
ջանց^լ, , կամ յարկի ու ա նկէւնէ մ էջ ՝ եւ կր շար ունակէ էն
անաւարտ վէգերը՝ երբեմն մեղմ ու զուսպ՝ եւ յաճաէյ
pn[է,թոքա^՜

աղմկալէ : (Հետոյ ՝ քանէ մը վայրկեան ՝ ձեռքերու
բուռն շարժումներ կր գալէս բուէէն ՝ աչքերու մէջ կր g ո լա լէն
բարկութեան կայծեր ՝ եւ ձայներս լ է/առն ուրդը կը վերա& ոլԷր յՒ’1՚1՚. ուր կը խեղդուէէն բառերս լ հանդարտ կամ
ցասկոտ ՝ եւ թալ կամ զէլ հնչէւնները։ Եւ֊ երբ կը ծաւալէր
զանդէն հեւքոտ կանչխ անոնք կը g բուէ էն քայլերու եւ մէտքերոլ -էԱյկոտնեայ ոլղէներով ՝ ամէնքն ալ համակուած անվէճակէ մր դառնութեամբ եւ մտատանջ անստո լդ դա—
/իքէն հ՛անդէպ ։

Երէկուան արձակումէն ետք՝ պարտէզէ ընդարձակ մա րդէն վրա լ ՝ ուսանողներու ղ ունդեր ՝ ստուար հօտէ մր նման
•էոքր երամներու բաժնուած ՝ դեռ կը փորձէ էն էրենց շո լ ա—
բումբ կամ զայրոլթր թօթափել։ Լայն դարպասէն մօտ ՝ շո—
ճէէ մր հովանէ էն տակ էւ ոնո ւեր էէն քսանէ Հա,է

տզաք

եւ

Ա>Ղ$֊է[՛ 5 դասաղրքեր ու տետրակներ ղրկած։
--- Եթէ էնծէ հա ր ցնէք ՝ գոչեց յուղում էն պ ր կուո ղ բերան
մը՝ երր (Հան ձն111էյ ո ւմրէն դա յլեր ը տյո դո լռնէն ներս խո լ—
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մեն' զանոնք քարկոծելով կը քշենք փողոց, եւ վե ր£։
--- Ատիկա շատ յիմար բան ՀԸ/!այ , եկաւ ձելանոյշ ձայ
նի մը պատասխանը : Ի՛նչ է , Հուզես անոնց ապացոյց տալ ,
որ արար աշխարհին պոռան, թէ ճթ շտ են իրենց սուտերը ,
հոս մեզմէ վան տ այն ե՞ լէ կը պատրաստեն ï
--- Ուրեմն 1'Հ՝եչ^ կանչեց երրորդ մը, թողունք որ փրոֆէսէօր Պ բուքսի նման փայլուն դաստիարակ մը ի՛՛՛ր"՞ յկը
հանեն.-.։ Ան իր ամբողջ կեանքը նուիրել։ Է, որ մեզի պէս
ապուչներէն մ ա' ր ղ շինէ ■ • • լա՜լ , բայց ատիկա այնքա՞ն
ձ ան ր յանցանք է , որ զինք փճացնեն • • • :
------- X՜, վայրկեան մը կեցէ՜ք, յաըեց բամբ ձայն մը։
Տեսնենք հարկ կա* յ այսպէս ի ր ա ր

անցնելու :

ՆԼերջապէս ,

մենք ի՞նչ դիանանք։ 'Անշուշտ Փրոֆ* Պբուքս եւ միւսները
կասկածելի բաներ մը ըրեր են, թէ ոչ ծերակոյտի Բանձնա
խումբ մը ի զուր տեղ* • ♦
--- Աա՜ , տ է ր Աստուած, ուրեմն այս հուի բտկան պուտե
րուն մ է1* P 1,1Լ ատանկ տխմար խօսքեր պիտի լս էինք, բա ցա
կանչե g 'Ըէլի ։ Բայց Տիք, սիրելիս այս քանի՛ տարի է որ կ՚ապ
րիս , 'Բ րիստոսի սիրոյն', լո ւս ինին վրա՛* յ • ♦ •

î

ֆե՞ս լո եր , չե ս

կարդար , աղ մարդուկները ո՛ւր որ իրենց կինճերը կը նետեն
ումէն բան տակն ու վրայ կ՚ընեն : *Լյայէ , այս մեր

երկիրը

կը ճանչցու էր իբրեւ աղատնեբու եւ քողերու տուն , իսկ հիմա
դիտե՞ս ամէնէն առատ ի՛նչ ունի * ♦ • լրտես եւ մատնիչ, ամէն
տեղ, իրարու դէմ : Ատոնք աշխարհին առջեւ մ եղ ամօթով
ձ ած կեgին , դեռ բաւական չէ՛* * * * *
— Ֆրէ՚եք, դուն չես սլա տճա ռա բան ե ր , քա ր ոզ կոլտաս • ♦ •
Պ բուքսի եւ միւսներու մասին, եւ***
--- Հյ ատ լաւ , րնդմիջեց 'Բ է լի , շա՛ տ աղէկ , առնենք Փրոֆ *
Պրուքսը։ Բայց երկինքի սիրոյն, Տի՛ք,

դուն

զէ՛նք

ճանշնար : Աա մարդը երեսուն տարի է հոս դաս

չե՞ս

կուտայ ,

եթէ չարագործ մըն Հր՝ կ ամ կարմիր էր , կամ դաւաճան էր ,
ա' լ ս քան երկար մ՜ամտնակ տնօ Րէն ՝ ուսուցիչներ, խնամլո
կալներ չտեսա՞ն , չլսեցի՞ն , եւ սա մարդիկներր հազար մղոն
հ եռուէ՞ն հոտուըտացին* * • : Պփտե՞ս ինչ , Տի'ք, խե

հայրս

եւ եղ բա լբո ալ անոր դա սա բանէն անցած են , եւ պիտի չհա,տա՞ս , բա լg մինչեւ հիմա , ամէն անդամ որ անոր մասին կր
խօսին՝ քէչ կք մնա լ որ երեսնին խաչ հանեն* * * :
— Եկէք աւելի պաղարիւն ըլլանք, քէ)րէնք, ըսաւ անոր
կարդի գանգրահեր տղան։ Զ է՞ որ Փրոֆ* Պբուքս ինք յա
ճախ նոյն հրահանգը կուտայ մեղի *--- Տզա՛ք, հարցերը քննեցէք սառն դատողութեամբ։ Լա՛լ , իմ կարծիքով, մեղ մտա—
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հոդող խնդիրը սյJ*1' պիտի ԼԸԷԼս,յ )
մը իրապէս յանցաւո^ր

Հ ,

մեղադրուող ուսուցիչ

կամ անձեւդ է։ Ատիկա ոստիկանէ

եւ. դա տ ար անի գործ է » » • ։
--- Յայց կը սխալիս՝ թիմ ՝ միջամտեց դէմ[' խարտեաշ
աղջիկը : Ասոնք իբրեւ դոդ կամ չարագործ չեն ամրաստանուիր , որ օրէնքը դատէ եւ անպարտ արձակէ : Ասոնք առանց
փաստի եւ պա չտ սլանի'

ուղղակի կը սպաննուին հանրային

կա րծիքին առջեւ :
----

Լա՛ լ

յ ենթադրենք թէ այդպէս է , Ո*օզ՝ շարունակեց

թիմ : Յայց իմ ըսածս այն է՝ որ մեր պարտքը՝ ամէն ուրիշ
նկատումէ վեր՝ համալսարանին կ՚երթայ՝ այսինքն անոր
վարկը բարձր պահել՝ անոր անունը անաղարտ պահել՝ այնպէս չէ՞ : Հե,,չապէ՛ ս ՝ մ ենք բոլորս ՝ ա շա կե րս: եւ ուսուցի չ ՝
առմամեայ հիւրեր ենք հոս՝ իսկ հաստատութիւնը կը մնայ
մեղմէ ետք ալ՝ դա լի ք սերունդներուն համար : Հ^իմ ա ՝ եթէ
անոր դիրքը փրկելու դին պէտք է վճարել քանի
սէօրներ ՝ որքան ալ մեղի սի ր ելի

եւ

մը փրոֆէ-

արմ էքա ւո ր

բլլան ՝

պէտք է համակերպինք՝ քէ^ ՝ ուԼ՚Ւե է'^ լ կրնանք ընել՝.
--- ()՜ ։ ի՜նչ կրնանք ընել» ♦ .
կրնանք դիմադրել՝ չէ^ ՝ նւ

բայց

թերեւս

մարդ
արգիլել՝

Աստուծոյ ՝
ընդմիջեց

յոլղուած ձայն մը» • • անշուշտ եթէ կրնանք ղի բար հասկնա՜ լ :
Սեմ դիտեր՝ ատիկա պէ^տք է շատ դմ՜ոլար ԸԱ_աJ '՝ Ւնծի
պարդ կ ե ր ե ւա հ սա արդիւնքը։ Ենթադրենք որ բոլորս ձեռ
քերնիս ծալլենք եւ առանց բողոքի ՝ առանց տրտունջի նըti
ntինք։ Ի^նչ պիտի պատահի ։ Փրոֆ* Պրուքս
եւ միւսները
սլիտի խայտառակուին եւ հար կաւ դպրոցէն սլիտի արտաք
սուին։ Լա՛ւ։ վայրկեան մը մեր խիղճերուն ըսենք՝ է՜ ին չ ՝
խերն անիծենք՝ քանի մը անմեղ վարմապեաի կեանք սլիտի
փճանա յ եղեր } մեզի ի^ն չ » ♦ ♦ :
Յօնքերուն սեւ կամարին տակէն ՝ Պէն Լէ վինի նայուածքը
վազեց շուրջի դէմքեբուն վրայ՝ մինչ դառն քմծիծաղ մը իր
բերանին աջ ան կի ւնը կը քաշէր վեր : Պահ մը սպասեց ՝ որ անոնցմէ մէկը ի՚ուքթէր իր հեգնանքը՝ կամ րամն էր զայն։
Յայց թ ե ր եւս դիպուածովք րո լո րը լուռ էին ել ան շարունա
կեց ՝ եւ ձայնին մէջ թէ՛ բարկութիւն կար

թէ թաիւանձանք :

— Լա՜ւ՝ անոնք կոխկրտոլին եւ քշուին - • ♦ մենք ալ լ րրիմունքնիս կղպենք եւ ճանճ որսանք։ Յայց այն ատեն մ՜ողովուրդր չ՚քիտթ Ըսէ ՚--- Ուրեմն՝ ճի՜շտ է՝ աս մարդիկը իրապէս յանցաւոր են ՝ եւ համալսարանը՝ մեր ծոցին մէջ՝ խռո11_արսէր արտադրող գաղտնի որջ է եղեր ♦ ♦ ♦ : Ա՛յն ատեն է ՝ որ
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հաստատութեան վարկը ցեխին Հ £ պիտի թաթխուի : Յետոյ,
այղ վարկը ինշ կ որ, սա շկնըեբը,

պարտէզը,

մաբզա-

ղյս՜չտը. • ■ անշո՜ւշտ ո շ, ատիկա բոլորս ալ ղիտենը- ■ ■ հապա
(թրովք - Պրուըսի նման ուսուցիչներ, որովհետեւ անոնը զար
գացում եւ գիտութիւն ունին, բայդ նաեւ աւելի բան մը, Ա՛
նոնը սորվեցնելու յամառ նուիրում եւ տեսիլը

ալ

ունին ,

շէ“ • • • : Լա՛ւ , եթէ անոնբ վաաբուին յ տեղը ի նչ վարկ
կը մնայ z/^z • . . եւ ուրիշ շևորհբով ուսուցիչ մը ա՛լ հոս ոտը

yyy յնպէ ս

կը կ"1սէ՞ » Ը՛՛՛՛Հ 1 ի՚եղրեմ ... :
վէճը սկսաւ թուլնալ եւ ուսանոդներոլ երամը յամրօրէն
թակուեցաւ գէպի մայթը՝. Հոն բաժնուեցան չո րս—հինդ հոգի
նոց խմբակներու , որոնբ կը ցրոլէին

տարրեր

փողոցներ :

Անոնց մէջ՝ պահ մը առաջոլան հատու բառերը տակաւ մ ե ւլմացեր կ ին հանդարտ զր ո յ gի մը ել կը ցատկէին չէ զո ը նիւթե րու՝. Մրր մինակ մնաց &ր էնը բալեց իր

ինբնաշարժին՝

զայն .վարեց մինչեւ համալսարանի մեծ դար սլա սին դիմաց՝
եւ հոն սպասեց , կառբին մէջ առանձին ՝.
Նոյն միջոցին ներսը՝ ուսուցչանոցի մը երկար ս ե դանին
շուրջ

երիտասարդ դասախօսներ ել

ալեւոր

դաստիարակ

ներ՝ իրենց վրդովումը՝ կտմ զայրոյթը՝ կամ վաիւը կ'՛ արտա
յայտ էին՝ աւելի ղո ւ ս սլ յուղում ով՝ յղկուած [սօս բերով՝. Անոնց վէճն ալ կ՛՛ընթանար անհաշտ կարծիբներու եւ
հողերու նոյն շաւիդներէն :

երր ելան ոտբի

լորն ալ համաձայն էին՝ որ սեւ ուրական մը
հաստատութեան վրայ՝. ՀքՀևոնբ արդէն կը

մռայլ

մե/լնե Լու

բո—

կը

պայթէր

զգային

[սանձող

շունչը մօտեցած խորշակին որ պիտի փոթորկէր իրենց օրե
րուն խաղաղութիւնը : Անոր դէմ կ' ո լզէին պա շտ պան ո լիլ ՝ եւ
կը փնտռէին ապահով ապաստան՝ բայ g անոնցմէ ամէն մէկը
կառչած կը մնար իր սեփական համոզումի պատնէշին : Ան—
կասկսՀծ ՝ ամէն ուսուցիչ պէտբ էր ունենար աւլատօրէն դա—
սաւանդելու՝ եւ նոյնիսկ արդար վերաբերում յուսալու ի բա
լո ւնբը ՝ կ'ըսէին ան ո նը : Միա յն թէ ատի կա բա ցա րձա կ օ րէնբ
կամ գերբնական պատգամ չէր բոլորին համար հ
լ անոր
արժէբը կը կշռուէր տարբեր նժ՜արներով՝. Անոնցմէ ոմանբ՝
կշիռբի միւս թաթին մէջ կը տեսնէին իրենց անձերուն համար
վտանգի եր կիւղը ՝ որ միշտ աւելի ծանր կո ւգար ՝ բան ուրիշ
ամէն նկատում : էքւ էայի^ անոնբ՝ որոնբ հոն կը ձդէին գա
ղափարի կամ ս կւյբո լնբի շերտ մը ՝ որ կը լուծէր ո ր ե լէ երկ
չոտ ժ՜խտում :
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__ {,*« ուրախ եմ , որ գոնէ նպատակի եւ յոյսերու նոյն
օղակները մեզ կը կապեն իրարու, եզրակալյուց Փրոֆ . Ն/—
ըըլզ-. Երեւակայեցիր- մեր վախերը անգամ միեւնոյնն են,
յարեց ան դառն մպիտով մը-. Միայն թէ

ես կըսեմ-

ճկուն ըլլանր ել րի չ մը եոինր, մինչեւ

որ

սա

^կէր

խելագա

րութեան ալիրը մեր վրայէն անցնի ։ Հերխոպէ՚՚ս անոր կա
տաղութիւնը պիտի իքնէ , չէ՞ , եւ պիաի հալի պղպջակներու
մէջ -. Այն ատեն գար ձեալ միասին կոլգանր եւ

կը

սկսինք

դարմանել ինչ վնաս ու վէրր որ այս տագնապը պիտի ձգէ իր
ետին : Իմ կարծիքովս , ասիկա նուազագոյն կորուստի ճամբան է * * * ։
--- (<ՒերեՀւս*** եղբայր պաշտօնակից ՝ թերեւս } պատաս
խանեց Փրոֆ * Մէթէոլ-ղ î ԳԼՈ1՜Ւ1Լ տխրօրէն շարմելով : Ս իտյն
թէ յ այղ կոհակին ցասումը մինչեւ որ կշտանայ եւ հատնի ՝
րՀվ ղիտէ , րանի' կրակ_ ու- 21"Լ պիտէ փրցնէ UiJu հաստատու
թեան մարմինէն եւ հոգիէն , ատիկա գմուար է նախատեսել :
1} լ կարելի պիաի ԸԼԼա^յ անոր ամէն քանդածը նոր էն շինել ,

շա՛տ կասկածելի է։ Ատոր համար է որ ես կը կրկնես *--- լա
ւագոյն չէ0 , հիմա մեր ջանքերը միացնենք չարիքին դէմ եւ
փորձենք անոր աւերը մեղմացնել^ քան յետո յ փլատակէն
''՛էէ մնացած ա g իւս ու մարմին փրկել աշխատինք։
Պահ մր լուռ , յամլարէն չարմեցան դէպի գուռը-. Մէկէն
կանգ առաւ Փրոֆ* Ա*րթըր էտըմղ՝ ա!_ ձեռքով շոյեց սրա
ծայր շէկ մօրուքը եւ ըսալ} անրջային երանգ մը տալով
ձա քն ին •
--- ՊփտէՀք՝ յաճախ կը յիշեմ մեր

մանկութեան

բարի

հէքեաթները։ Այն ատեն} երբ դեռ շատ միամիտ էինք՝ անոնց մէջ միայն հմայիչ արկածներ եւ կախարդական Հրաշր~~
ներ կը տես նէինք։ թայg իրապէս ՝ ի՛նչ խորունկ իմաստ ու
նէին անոնք : Օրինակ

անոնց մէջ կային վիշապներ ՝ ագահ եւ

ահարկու ՝ որ կը բռնէին որեւէ աւանի ջոլրին ակը կամ կեան
քին ճամբան ել խեղճ դի ւղա gիք ապրիլ կարենալու համար՝
կրնային անոնցմէ օգտուիլ՝ երբ կը յօմարէին ծաղկատի աղջյ՛կ ձ*ը կամ թարմ պատանի մը նետել անոր երախի բոցերուն :
Ե ւ գարերոՀվ՝ ամէն սերունդ իր անմեղ զոհերը կը մատու
ցանէր այգ գելերուն՝ մինչեւ որ առասպելին հերոսը սպան
նէր զայն։ Հիմա' } tuJu թննիչ (Հանձնախումբը* * *
--- ՝ԱյոՀ ՝ սիրելի փրոֆէսէօր գրականութեան ՝ խնդալով
րնղմիջեց բնագիտութեան դասախօս Հըրպըրթ ԹէյլըրՀ կղա-
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կը ըերելով . . . սըանչելի' է , Ըայց ափսոս , այլեւս վիշապաըաղներոլ շառաւիղ չէ մնացեր . . . անոնը անհետացան , որով
հետեւ... կ՚երեւի դեռ չէին լսած հանգուցեալ Տարվինի անունը , ել ի՞նչսլէս դիանային , որ վերապրիլ կարենալու հա
մար' յարմարիլ պէաը էր, յա ր մ ա ր ի՜լ - • • -, Իսկ մենը, աթոմային ում֊ի այս գարուն մէջ, հէըեաթո՞վ պիաի լուծենը
մեր առօրեայ տագնապները : Կամ , աւելի՛ պարզ , մենը մեր
եղբօր պահապա՞նն ենը. անշուչտ ո՛չ-. Հիմա կսլան աշխարհը
տարբե՜ր է... հիմա' ամէն մարդ ի՛ր -//« շա պը պէաը է
սպաննէ , եւ սատանան ոդորմի ետին մնացողին . • *

ï

Միայն, թող ներէ ինծի հիւթական դարու իմ թանկա‘էին

։՜՚

"՛մ" սատանան զար մ ա՛հա լի արարած

է , ան ո՛չ Տարվինի օրէնը կը յարդէ , ոչ ալ բարոյական կա
նոն կը ճանչնայ : Ան բնաւ չի կչտանար միայն իրեն ընծայ
ուած զոհը ծամելով-, ճիչա հակառակը, ատով իր ըիմըը Ա՛
ւելի կռ գրդռուի-, ել- ճանկերը կը նետէ յաջորդ պատառին,
յետոյ միւս դյութին , եւ աւելի հեռուն կեցած մարմինին , մին
չեւ հասնի մեղի, եւ բոլորիս, եւ ձեզի՜ ալ, նոյնիսկ ձեր
փղոսկրէ պատեանին մէջ...-. Խնդիրը սա' է՝ շարունակեց
Մէթիուզ, յամենալով րառերուն վրայ, սպտսե՞նը, որ ամէն
մէկս առանձին իյնանը անոր կրունկին տակ ։ երջանիկ յոյ
սով մը, թէ ան թերե՜ւս կը մոռնայ մեղ, կամ կը գթա՜յ.. :
թէ ոչ մեր կամըերը միացնենը ել վերածենը զօրաւոր լծակի
մը, որ եթէ նոյնիսկ չաապալէ՝ ... վիչապը, --- գոնէ անոր
հարուածը շեղեցնէ խեղճ ղռհե ր էն . . .

ï

ըալեցին դուրս : Ամանը գլուխն ին կախ ու կղպուած
շրթներով : Ա ւր ի շնե ր , որ գուցէ իրենց թադոլն վախերը փա
րատելու համար՝ նոր փաստեր կը բարդէին արդէն նմար ին
նետոլած նախորդ կարծիըներու վրայ : Աայց ամէնըն ալ մտա
խոհ , շուարած , նոյնիսկ ա հ արեկ : 'Լտանզը պիտի կլտնէ՞ր
զիրենը-, Կամ ի՞նչպէ ս կրնային զայն վրիպեցնել-,

Եւ

ջանցքներուն ու պարտէզին

ուշացած

ամայութեան

մէջ,

մի

մեկնողներու ստուերները միայն կ՛՚աճապարէին-,
Մէթի ուղ իր ինըն ա շա ր մին դուռը կը ըանար , երբ անու
նին տրոլիլը լս ե g ականջին տակ եւ դա րձա ւ ետ :

--- 0' ՝ դո* ւն ես՝ ւերէ՚նը՝ ըսաւ զարմացած՝ ի^ն չ կ՚ընես
հոս մինակդ՝ ալսըան ո՛ւշ։
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՝ ։ի րոֆէսէօր ՝ ձեղի կը սպասէ ի ♦ . . կ՝ երեւի

ղուը ալ նե րսը նոյն հողերուԼ բոնոլած էիք :
--- թ*երեւս • • . ը ս է՛ տեսնեմ դմ՜ուարոլթթ ւն մը ունիս :
- Ոչ... կամ դոնէ ո չ անձնական • • • : Սա միւս խնդիրն
է ՝ Q անձնախո ւմբին դալը • • . : Մ ենք պիտ b մւրն անք անտար—
բեր հանդիսատես մնալ՝ ե ր բ խարոյկը վառել սկսին։ Ե *- մե
ղի համար կարեւոր է դիանալ՝ ա րդեօք թնԼ պիտի ըլլայ ու
սս ւ րչա կան կազմին /լ իլ՚քը ։ Պիտի ուզեին օդնել մեր բո դո■eb
քոյրերուն , թէ պիտի հ ա կա ո ա կին • » • եւ դուք ...
Ֆրէ՚նք . . . դիտենք թէ աղէտ b պէ ս բան մը
կուդայ բոլորիս վրայ : Սնոր հանդէ պ ձեր մէջ ալ պիտի դըտնուին անտարբերներ , մեր մ է ջ ալ։ fiuijij դեռ կանուխ է։
-----

5

Պէաք է նախ տեսնենք թէ անոնք ի ր ա սլէ ս ի՛ն* կյուղեն րն ե լ
եւ ո՛րքան հեոուներր պիտի երթան։ Սեաոլ կը նայինք։ Հիմա
դուն գնա տուն եւ դասերդ րրէ ՝ լա® լ ... :
--- “
Շա1տ լաւ , լնո րհակալ եմ } մնաք բա րով լիրոֆէ սէօր :
--- Երթաս բարով՝ Ֆրէնք։
Իր կառքին մէջ, 'Ի էլի սկսաւ սուլել իրլանտական մեդեդի մը։ Մինչ անձկութեամբ կը մտաձէր, --- ո՞րքան ուսա
նողներ պիտի կրնային դրա լել իրենց տողանցքին մէջ՛. Եւ
մանաւանդ՝ իր հայրը ի՞նչ կը զդար այս դէպքին հանդէպ :
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Կարօտ
կ ա ր </ամանակ
Երբ սահմաններն էմ աշխարհէն ,
՛Ի աղաքէ մը
Պղ տ էկ ու Հ էն ,
Հէն պա rb ս պնե' րն էէն մէայն.
նեղ փողոցներն անոր մէյ մէկ լայն պողոտայ,
հէնքերը ցած, անշուք, խոնարհ
Ապ արանքներ էէն փարթամ :
Աշխարհը ողջ այն օրերուն
Լէն քաղաք մ ՝էր
/ցորհրղաւոր , պարսպապատ՛.

Տարէն եր վերթ
Երբ "՛Լ դարձած քաղաքաց էն եմ աշխարհ է,
Իմ շուրջ պատող երբ պարիսպներն հին օրերու
Յիշատ\ակ են դարձած միայն»
թաղարներու անծայրածիր ու էուսազարգ
Երբ անծանօ թ գերին եմ արգ՝
Աշխ ար հն ամբողջ ինձ կը թուի այնքան պզտէկ
Ալ անխորհուրդ,

Ար սէրտս կ՝այրհ՝ կ'այրՒ կրկՒն
Նոյն կարօւոով
Պղ տ էկ ու հէն
Պարսպապատ էմ քաղաքէն՛.

*
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ՆՍԱՐնՈԻԹևԱՆ ԱՈԴԻ 1ԴՏ(1ՒՄՆէՐԸ
ժ՚քն ♦ գար ուն երկրորդ կէ ս էն , ն կա ր չո ! թ ե ան լեզուէն մէ£
կր մտնեն «հէն արուեստ-» , «նոր արուեստ» բառերը, էբըեւ
Հէնէն եւ նոր էն տտրբերոլթէւններր

ընդղեող

բաց ատբու-

թիւններ :
Տեսնելը , հէներուն քով դատոզոլթէլն է , նորերոլն քով
զզայնոլթէւն կ : Հէները, բնութենէն կր ներշնչուէն ու հա
սարակաց կանոններով կ'ս,րտայայտո լէն թորերը չո լնէն ներ
շնչումէ կայուն յենարան*. 'է-մաեէն է անոնց ներշնչումը, ար
ուեստէ նոր երեւոյթներու եւ արտայայտութեան նոր նէխւցներու մի ջ :
Դասական կանոններէն ու բնութեան էրա սլաշտ ո լթենէն
հեռանալէ յետոյ , այլեւս արգելք չեն ճանչնար , կը դառնան
հետզհետէ աւելէ կրքոտ եւ աւելէ դէտական , մարդուն զգայ
նական կա ր ո զո ւթ է ւններ ո ւն սահ մանաէս ոյզ , էբտկան գեդարշաւ մը, որ էլը սկսէ բնութեան երանդայէն երեւոյթները ար
տայայտելով Լտպաւորասլաչտութէւն'} , կ'անցնէ
հոգեկան
զդայնութէւններու
տոլթէւն} , անկէ'

վերա կազմ ոլ թեան

( ա րտայա յա չա պաչ-

առարկաներուն եր կ րա չա ւէա կան կառու

ցումէն (քէւպէսմ'} , յետոյ'

ենթագէ տա կցսւ կան

աշխարհ է

համադրակերպընկալ մեկնութեան Լդերէրապաչտութէւն'} ու
անկէ ալ, եր կր ա չա ւէա կան դէեերու եւ երանդայէն մակերեսներու. կ չոո քթին {.վերագ ական արուեստ) :
ՀԼյս հէնդ գլիրաւո ր եւ իրար մխտող ձգտումներին անկ աի/արա ր , ն կա ր չ ո ւթի ւն ր փորձեր ալ կր կատարի , րա րձ ր անալու համար ոգեկան արտայայտութեան ՝ փորձեր

որ կր

կատ՛արեն արուեստագիտ ի/մբա ելներ եւ ազատ ա րուես տա
զի ան ե ր ։
1Լրուեստր y այս մտաւորական նկարիչներուն համար դաղափարի յայտնութիւն ի ։ Կը ջանան վրձինով արտայայտել ,
ինչ որ դրականութիւնը կվարտայայտի գրի^վ*
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Աակայն՝ մտածումի դե ղե g կո ւթի ւնն ե ր ստեղծող

ներ

շնչումը՝ սպառած էր՝ ա յն ո՛գին որ տեսանելի կը դարձնէ
մարդուն յաւիտենական մասը՝ մտած էր արուեստի պատ
մութեան դանձարանին մէջ*.
Այս բո լո ր ը gujg կուտան ՝ թէ որրան բարդ է արուեստին
դիցուհին՝ որ չա բունակ փոխելով շպարն ու զարդարանքը՝
/լու զէ

ալ

շ տ նոր ու

J-/, շա

երիտասարդ ՝ ու երիտասար-

դութեան մէջ միշտ գրաւիչ*.
Տ ՊԱՒ Ո ՐԱՊԱՇՏ ՈՒԹԻՒՆԸ
փանի մր նկարիչներ՝ երբ զմայլանքով կը

դիտեն

սա

դարթնեբուն մ էջէն ջուրեբուն վրայ ցանուած ա րեւուն խտի
ղը՝ տերեւներուն զմրուխտին ու երկինքի կապոյտին վէտվիտումը ջոլրերուն վրայ՝ կը նկատեն ՝ թէ հեզուկ հայելիին
մէջ ցոլացած ձեւակերպերը կը բեկանուին ու կը վերածուին
գունաւոր բիծերու*. (Հանկարծ կը ծնի իրենց մէջ՝ երանգա
յին ա յդ համ երդը գունաւոր բիծերով նկարելու գաղափարը*,
(հայց՝ ի՚նչպէս նկարէին բնութեան մնացած մասերը ՝ պահե
լս ւ֊ համար տեսողութեան կապը ել նկարին միոլթիւնը*. կո
րոշեն բնութեան հողային մասն ալ նկարել ջոլրերուն նման
եր ան դա fին բիծերով :
օրը , կերպարուեստI՛ W նոր տեսողութեան մը
յեղափոխական թուականը կր բաg ո լի :
արի չները ՝ ձերբազա աո լած ՝ դա՛սական
խստապահանջ կանոններէն ՝ կը

վտարեն

դպրոցնե բու

նուիրադոբծուած

սովո րո լթիւններ ը ՝ կը մ երմեն հ ինե րո ւն ճշմա ր տ ո ւթի ւնն ե ր ր ՝
արուեստին դարաւոր հաւատքը՝ դասականութեան իմացա
կան արտայա լտոլթիւնը ՝ որովհետեւ ՝ դո յնի լեզուՒն ^էլ նոր
գեղեցիկ մը կը պա րտադրէր ինքդ ինքր դեղեց ի կի մ՜առանդական զղ ա Հնութեան ՝ ու կը բանար ՝ տես նելու հաճո քքին մէջ
նոր սովորութիւն մը։
Սկիղբներր (իընուար յափշտակուած չէր թոլեր այս նոր
տեսութիւնով*.

ր պահէր աքն համոզ ո^մը^ թէ

դիտելով չէ որ մարդը ն կարի չ կ՚ըլլայ՝ այլ

բնո ւթի ւնը

թ ան դա ր անն ե-

բուն ղլուի գործողները ուսումնասիրելով*. Աքս մտածումը
կ՚ազդէ կարդ մր օմտոլած նկարիչներու վրայ ու պատճառ
^ԸԼԼայ ’ ո[՛ արՈէ-ևստասէրները չկարենան աւելի կանուխ ողջունել կերպարուեստին վերջնական աղա տագրումր հին րմբռնումներէն՝ եւ սպասեն
թեան :

1870//

պատերազմի

վերջաւորու
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արեւ՝ դրական , դէտական ու գեղա րուեստա կան բո
լոր չարմ՜ումները յաջո բդած են պա տ ե ր ա ղմնե բու. : // արղ—
կա
մտքէն եւ ղդայնութեան քեղաչրջումները կատարուած
են թնդանօթներու լռութենէն ետք ։
պատերազմը հադէւ վերհարած տ պա լո ր ա ոլտ չտ ս
րո ւնրն եր ը կը տարածո ւէն : Ա^չթատանոցներու ■քէշ բա ցօթեա յ
գործեր նկարող արուեստագէտները կը նետուէն բնութեան
հոցը։ Այլեւս առարկաներուն ճարտարապետական նկարագփրր չէ որ կը հետաքրքրէ ղէրենք՝ ա յլ մթնոլորտէն մէջ անոնց
ստացած լո յս էն ու չոլքէն եբանդա քէն թաղեր ը :

ԱՐ ՏԱՅԱՅ ՏԱՊԱՇ Տ ՈԻԹՆԻՆԸ
Արտայայտա պաչտո լթէւնը գերման ոգէէն ծնունդն
էնչպէս տպաւորապա չտութէւնր
ոգէէն ։

ծնունդն

ւԼռաջէնը ձեւակերպէ յեղափոթութէլն

է
է՝

է,

ֆրանսական
երկրորդը

Ղոյ^էե՝ Առաջէնը կը հետաքրըրուէ հոգեբանական ւԼէճակներով՝ երկրորդը գոյնէ եւ Լոյոէ տեսագէտական հարցերուէ։
ԼԼո ա ^էնը ենթ ա կա ք ա կան է , երկրորդը առարկա յական : Ա ռա—
Լինին վրայ երեւակայութիւնը կը տիրապետէ ,
րԼոլա աեսողոլթէւնը կը տէրապետէ :

երկրորդին

Արտայայտապաշտութէւնը ռոմանթէղմէ նոր ձեւ մրն է՝
կ՝արտայայտուէ կէ[>քով ու քմածէն ձեւազե րծումներով։
Գերման քննադատութեան էքսփթէսիււԹիզմՈՆՍ սահմանումր
կը բացատ րէ մ ար դկայէն ցաւատանջ զդա g ո ւմն ե ր ո ւ դրսեւոբում աւելէ՝ քան թէ ՛լ երսլընկալէ յա յտնութիւն :
Արտա յտյտա պա չտնե րը կը փնտռեն նոր ձեւեր , արուես
տէ նոր արտայայտոլթէւններ կեանքէ բաg ա ո է կ երեւոյթնե
րուն մէջ : Կ՛ուզեն երե ւան հանել մարդուն տռա մսեթիր րնաղ —
'ԼԸ այնպէսէ նէւթերոլ մէջ՝ որոնց ըն տրոլթէլնը կը դառնա լ
թառնոլածքէ յայտնութէւն : Նէւթերը չեն մօտենար ոչ ընկերա յէն դա ղա փա րն ե ր ո ւն ոչ տեղական
ա ւ ան դո ւթէ ւնն եբուն : Անոնք ողբերգական յղացումներ են ՝ էւրաքանչէլր նը^1ա1'11լ[1 թաոնուածքէն համապատասէսան :

Աէթ նկարէչներր^ որոնք տոամաթէք էւաոնուածք ո ւնէն
ոլ~ 11Ը նկարեն տառա պանքէ ու

էնքղէնքնէն կը գտնեն

զրկանքէ հ ո դե վէճա կն ե ր ՝
տ ր տ այայտա պաչտներ ո լ
բանակէն

■քէշ, առանց համազգեստ կրելու։
Ար ‘ոայայտա պա չտներո ւն արհամարհանքը՝ դեղագէտա-

Fonds A.R.A.M

•

32

ԱՆԴԱՍՏԱՆ

կան կանոններուն դէմ, արուեստի ըմբռնում է: Անոնք
հետաքրքրուին ա րտ ա յա յտչա կան արմէքներով
տպաւորութեան յ ո ւդա կան ո ւթի ւն ո վ , բայց

ու

կը

ձգելիք
տեսողա-

կան հաճոյքո,Լ '*
Բոլոր մոդովոլրդնե րու մ է £, ա ր տ ա յա յ տ ա պա չտ ո ւթի ւնը անհանդուրմելի մա յրայ եդո ւթի ւններ ո լ հ ա ս ցն ո զն ե րն

ե-

դան գերմանացիները, Ա արդ կը զարմանայ, թէ ինչպէս, այս
զեդը , որ անյադ փափաքն ունեցան է մի չտ , երեւոյթէն անե
րեւոյթը տեսնելու , ֆաուստեան ներշնչումին անհունոլթեան
իմափանցելոլ, աչխարհի դա ղա փ ա ր ա կան երեւոյթներուն մէջ
ինքղինք արտացոլացաե տեսնելու բնազդը, այս
մէջ կփինէ ղռեհկութեան , զճա շա կի ջարդարարի

ձգտումին
կոչուելու

ասաիճան :
Արտայայտապաչտներէն չատեր , վաւերականները յատ
կապէս, ենթակայ եզան են տեւական վզա զ ր ղռո ւ մն ե ր ո լ ,
շատ ունդում վերջացան ողբերգական մզումներով, 1Լան Կոկ,
Աիւնշ, 'fi իրչև է ր , եւայլն ապաստան փնտռան են անձնասպա
նութեան մէվ, աղատելու համար հիւանդագին մտածումնե
րու հալանանքէն :

ՔԻԻՊԻՍՄԸ
1908/- Աշնան Ա տլոնին մէջ, Պրաք կը ցուցադրէ նոր
ոդիով նկարուան Թաթ-իսՈ--մաւթ մ ր : թաթիս, բացատրած ու

տեն նկարին

երկրաչափական

ծաւալներն

ու

բեկանուտն

շնագիները, կը գործածէ քիւ֊պ բառը, նոյն օրն իսկ Պրաքի
արուեստը կը կոչուի քիւպխմ : Պրաք, կ'ընդունի տարօրի
նակ մկրտութիւնը իր արուեստին, բայց մամուլին մէջ կր
բացատրէ , թէ մաքէն չէր անցան քիւպերով նկարչութիւն մը
ստեղծելու գաղափարը, թէ ինք կ'ուզէր նկարչութեան մէջ
մտցնել երկրաչափական կառուցումներու նոր կարդ մը, տա
լով ձեւա կերպին ամէնէն էական դիները, դո յնին' ամէնէն
պարզ բաղադրութիւնը :
'Բիլպիսմի մէջ, ղդալը, ա սա ր կա յին իրապաչտ երեւոյ
թին ուղղուած բառ մը չէ, կարողութիւն մըն է ան, որով աո արկան կը ձեւափոիւուի զինք կազմող դիներուն մէջ, ու կը
դառնայ տարբեր երեւոյթ ունեցող առարկայ մը, չոլրիի ձելաղերծոլած առարկաներուն միանալով :
Բիւպի ստ նկար մը՝ երբեմն՝ առարկայի ւէ ր մէկ երեսը
կամ անոր մէկ չրԼաղփ^Ը 3nJtJ կուտայ ՝ մնացած մասերը կը
միանան ուրիշ առարկաներու շրջագիծերուն ՝ կազմելու հա-
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իրարու մէվ ագուցուած առարկաներու ամբողջութիւն
"Ը'- Սէս['կս' ։ առարկան խոբանարգապաչա տեսութիւնով
զղալու մեւն է , որ կը տարբերի մինչեւ հիմա յայտնոլած
մգտ ո ւմն ե ր ո ւն զգալու ձեւե րէն :
Առարկան , ըիլպիսմին գլխաւոր նիւթն է : Բոլոր շըրթսններն ալ նկարած են գայն , բայց իբրեւ նկարի մը կարգա
ւորութեան մասնակցող նիւթ : ինքնավար կը ղտռնայ (իիՒ.
գարու վերիերը , ևԱ1յթ ի L]l-llll 1Լյթ անունին տակ ;
Բիւպիսմի մէչ, առարկաները կորսնցնելով իրենց բնա
կան երեւոյթները՝ կը վեր ս տ եղծո լին կտաւին
1է1էսյյ*եււ lJJ-ւններո լ ծառայելու. համար •

վրայ

նոր

Անոնք չատ շուտ կը յարմարին միիա վայրի պահանջնե
րուն : Գիւղացիին կառքը , ճաչի պահսլն , կը վերածոլի սե
ղանի ՝ երբ սպասները գրուին անոր վյրայ-. Բարիլղփ թիթեղը
կը վերտծոլի վառարանի՝ երբ իրական վառարանը պակսիլ
Գաւաթ ։! ը ՝ ձեւ կը փոխէ՝ նկար իմը գոյութեան մասնակցե
լու հաւ! ար լ էէելը փոխած գաւաթը կը գառնայ
սէրներու Հ ե տաքրքչալթեան առարկայ :

արուեստա

Ասոնք , արուեստին լիզոլով ըսուած սուտեր են : 'Ամէն
արուեստագէտ կը ստէ՝ միայն լուսանկարի գործիքը չի
ստեր ՝ ատոր համար արոլեստագէտ չէ ; նկարչութիւնը կ՚ըլ
լայ պզտիկ սուտերով մեծ [լրականութեան մը առիեւ ՝ որ
բնութիւնն է ՝ բայց ՝ պէաը է գանել սուտին անկեղծութիւնը ՝
որ գեղեցկութիւն ըլլայ՝ ու գեղեցկութիւնը՝ որ մեծութիւն
ունենա յ յ
'Բիւպիսմի մէջ առարկաները կը

ձեւափոխուին

ոգիին

ճամբով եւ վայրենիներու արուեստին ներշնչումով-.
Տարբերութիւնը՝ որ կայ ելրոպա կան նմանող արուես
տին եւ վայրենիներու արուեստին անիրական ձ ե լա կե ր պեբ ո ւն
ձ իջել յ կը բացատրուի անոնց խորհրգապաչտ հ ա կո ւմն եր ո վ :
Նախնական մարգը՝ բնութեան մ ԷԼ կը տեսնէ քաոսային
վիձակ ու կը սարսափի անկէ : ինքղինք անընդունակ կը գտնէ
բնութեան երեւոյթներուն իմաստը բացատրելու՝ որով՝ բընաղդէն մղուած , կը ստեղծէ վերացական լեզու մը՝ երբ
քանդակել կամ նկարել ոլզէ Աս է պատճառը՝ կը կարծեմ՝
վ՛այրենիներու արուեստին կրօնական նկարագրին , ուր գե՚լԲղկ°րէն կը միանալ իրականը անիրականին հետ :
Պէաւր չէ ուրեմն զարմանալ՝ եթէ վայրենիներու տրուես-

Fonds A.R.A.M

•

34

ԱՆԴԱՍՏԱՆ

տլլ եւրոպական արուեստէն շատ առսմ տուաւ ղղայնութեան
ս/րդէա կանութէւնը :
Հանճարը մշակոյթէն հետ կապ չունէ մէշտ։ Հանճարէ
տեսակներ ո ւնէն երախաները՝ դպրոցական տարէքէն տակա
ւ՜ էն չհասած ։
Հանճարէ տեսակներ ունէն վայրենէները՝ քաղաքա կըրթոլթեան մէջ տակաւէն չմտածէ
Հան՛ճարէ տեսակներ ունէն կարդ

մը

խենթեր՝

որոնց

դործերոլն էնքնեկ յո ւզա կան ո ւթէ ւնը չատ անդամ կ՚ապչեցրնէ արուեստագէտներն անգամ ։
Որովհետեւ՝ հանճարէ այս տեսակները կ՛ան դէտ ան ան ՝
ինչ որ սորվելէր է, բայց էր^նց երակէն մ ԷԼ ունէն էականը
այն բւսներուն ՝ որոնք չեն սորվուէր :

ԳԵՐԻՐԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆԸ
Առաջ1,ն աշխարհամարտէն

ստեղծած

տա կնուվրա յու-

թ ե ան ծնունդն է գեդագէտական այս նոր յեդաւէոխութէւնը։
Աշխարհը ՝ անոր հետ մէ աքերը

կո րսնցուցած էէն էր են g

հաւասարակշււութէւնը։ Ա տածող մարդոց մէջ կուտակուած
դաոնութէւնը սկսած էր
Լ քաղաքականութեան մը
դէմ ՝ որ աշխարհը մխրճած էր արէւնէ եւ աւերէ մէջ : Ան
հրաժեշտ էր նոր քաղաքա կրթութէւն

մը՝

մտածելու եւ զղալու հէն ըմբռնումները։
*էերէրա պա շտները !լ ո լզեն ստեղծել

որ

յեղաշրջէր

ենթա դէ տա կցո ւ-

թեան էշխ սնութեան տակ նոր կարդ մը մտածումէ եւ նոր երեւոյթ մը արուեստէ՝ ա ռաջն ո ր դո ւելո վ այն

համոզումէն՝

թէ էրապէատոլթեան
աՀ.4րթհ ստացական սովորո լթէւնն է՝ որ կրնայ ւէոխանորդո լէլ ստացական ուրէշ սովսրութէւնով մը՝ ել բանալ դռները երազէ ա շխարհ էն անսովոր
Լրեւոյթներուն :
Երկու աշխարհ է մէջ կ'ապրէնք ՝ էրա կանը' օրուան մխս
րէն մէջ՝ երազէնը

քունէ խաղաղութեան մէջ*.

Եեանքէ այս երկու կէ ս երն ալ կ^անցնէն երաղի մէջ, եթէ
երեւակայութէւնը ընղունէնք էրրեւ
«Ո՜ վ դէ տէ

արթնութեան

երազ ։

եթէ մէւս կէսը կեա նքին, ուր արթնութեան մէջ

1ւը մտածենք՝ Ոլրէչ քո*ն մը չէ ՝ քէչ մը տարբեր առաջէնէն ՝
որուն մէջ կ՚արթննանք , երբ կը կարծենք' խանարսֆ : ( </> ա ս
Հ։"Ս
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մարդ, կ'երազէ ու կ'երելակայէ , «նոյնիսկ կենդա
նիները'», կ՚ըսեն մասնագէտները։ Երեւակայել, կը նշանակէ
պա տ կեր մը ստեղ ծել ոգ/է/ւն մէջ։ Ամէն

երեւակայողի

մէջ

կայ պատկերներու հարստութիւն , բայg ամէն երեւակայող
չունի կարողութիւնը ղանոնք տեսնելու։
Արուեստագէտր , նաեւ գրագէտը ՝ երախա յոլթենէն եկող
յիչատակներ ունին , երագներու ել տսլաւորոլթիլններու մրնացս րգներ ՝ որոնք կը գործեն բնազդական մղումով՝ գիտակ
ցութեան մը բացակայութեան ընթացքին : Այգ գործունէութիւնն է որ կը կոչուի ԴԵրիրապաշսււրլթկրւն : Զգայնական նոր
ձեւի մը քնարականութիւնն է գերիրապաշտութիւնը։ Կը գիձէ երազի աշխարհին ՝ հեռանալու համար զատող

իմացա

կանութեան խնամակալութենէն ՝ որպէսզի ազատօրէն
ուի անգիտակից գո րծ ո ւն է ո ւթեան

անսահման

նետ-

կարելիու

թիւներուն մէջ ել անոնց միջոցով հասնի՝ նոր ու
երեւոյթներու համոզումին*.

անտիպ

ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԸ
Պ՛արոլս սկիզբէն ի վեր , պայքար մը կը մղուի պատկե
րաւոր եւ վերացական արուեստներու միջեւ։ Պայքարը աւե
լի կը մեծնայ երկրորդ պատ՛երազմէն յետոյ։
Ւ^եչ {ը նշանակէ վերացական UipmJrUUl բառը , մտա
ծում մը առարկան իր բնական երեւոյթէն բամնող*.
Առաջին իմաստը՝ այս բառին՝

տարբեր

էր՝

օրուան

իմաստէն*. Առաջին իմաստին մէջ ամէն դործ , քիչ թէ շատ
վերացական է ՝ ծրբ բնութիւնը բան մը կը ձգէ իրմէ ՝ կտաւին
վրայ գալէ առաջ*.

Այս իմաստով՝ վերացական արուեստի

գործեր են եգիպտական որմանկարները՝ կենդանիներու վաղքԼԼ Է քանի դիծերոլ մէջ ներկայացնող քարայրներու նախ
նական գծան կարն երը *.
)*րեուար է՝ սակայն՝ վերացական արուեստին ծագումը
ճշտել պատմականէ)րէն : Ան"ր գոյութեան պատճառներն ու
ներշնչումի աղբիլրները կը համապատասխանեն

կրօնա կան

Օրէնքներու՝ ընդդէմ պատկերներու պաշտամունքին՝ արա
բական երկիրներ ու ֊րէջ-.
Վերացական արուեստը կը բամնոլի երկու

մասի , յա-

յւսւրերակսւՋ ել բացարձակ ;
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{Լուսչլ,ն ր կը ներշնչուի ի ր ա կան կն ու նշմարելի կը դա ր—
ձընէ ղ ո բււթ եան մր ձեւը :
Ե {'կ
'II' ևւ՛ ներշնչոլի բնութեան
բա g ա կա յ ո լթեն էն ,
կր ստեղծ կ անիրական ձեւեր : Եը սկսի հոն ուր բնու թ^նը
կր վեր ջանայ :
[Հնական երեւոյթներուն չափով մր կապուած

աոաջին

ձեւը բնութիւնը կր տեսնկ Լէոնարտոյի իւօսքերուն մկջ* <հԵ ր բ
կո լր մր աչքերը բանայ ՝ կր տեսնէ լեռներ , տունե ր , ծա ոեր :
Եթէ արուեստագէտ կ ՝ կր տեսնկ ձեւակերսլեր ՝
դո յն ե հ/»

ղիծեր

ու

:

Ե ր կրոր դ մասը , որ կր ս ա ե ղծ կ բնութեան հետ կապ չունեղ ող քմածին ձեւակերպեր , անիմաստ կր դանկ բնութեան
երեւոյթներուն

դիմելը՝

ղդա լն ութիւն մը թա նձրա Յնել ու

համար՝, հ.Ե'նչ բանի կը նմանին ճարտարապետութիւնն ու երամ՜շտ՚ո ւթի լնը ՝ նկարչութիւնն ա լ կրն ա յ անոնղ նմ ան բան
մր չներկայացնել եւ մնալ արուեստի արտայայտութեան մէկ
նո ր ձեւը» :
Փլինիոս տարօրինակ պատմուածը մր ունի ՝ որմ կ լայնօրկն օղ տուած կ Սփոլինկր , հաստատումով մը եւս հարբսլուսցնելու համար քիլպիսմին վրայ դրած դիր^ը՝»
«Օր մը՝ ւԼպեղկս y այցելութեան կ՚երթայ 1՚[՛
ար
ու եստա կի g ին : Եր հանդիպի անոր բացակայութեան՝. Ijnrnnuiնիին վրայ կտաւ մը կր տեսնկ նկարուելու պատրաստ*, փո
խանակ իր անունը ձգելու՝ նուրբ դիծ մր կր քա շկ կտաւին
վրայ ու կր մ ե կնի : Երբ վարպետը կը վերադառնալ ՝ կր ճանէնա յ Ասլկղեսին ղ իծր ՝ անոր վրայ դիծ մ րն ալ ինք կր քա շկ
տարբեր գոյնով եւ աւելի նուրբ՝, (յա՛ջորդ օրը՝ (վ^պկղես դար
ձեալ կր հանդիպի վար պետ ին բա ցա կայութեան : Uju անդամ
ալ ուրիշ դիծ մր կր քաշկ նոյն կտաւին վրայ՝ որուն նրբու
թիւնը յուսահատութեան կր մատնկ վարպետը :
կտաւը՝ որ երկու վարպետներուն մրցակցութիւնով քաշ
ուած երեք ղիծեր կը ներկայացնէ ՝ կը ցուցադրուի ՝ հիացում
պա տճա ռե լո վ հ ա ս կց ո ղն ե ր ո ւն ՝ կա րծ կ ք ա ս տ ո լածն եր նկարուած ըլլային» :
Ասիկա պատմութիւն մրն կ սլարղապկս՝. ^արմանա՛լի կ՝
որ Ափսլինէր ի նման մշակուած մարդ մը 1լ անգիտանար թկ
(Հունաստան երբեք չէ հանդուրժած ՝ որ արուեստագէտները
նոր փորձեր կատա րեն դա ս ա կան կանոններէն դուրս :
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11 եր գարուն յատկանշական երեւոյթներէն մէկն է թէ՜թորիք տիլ շոքշր, ո ր կը ս տա ր ո լէ սլա տ կերն եր ո ւ մլ,չ„ց„վ :

Պ՛սակ երներուն տպա լո րո ղ ոլյ՜գնութ^ւնը կը քերեն շար
ժանկարը՝ հեռատեսիլը՝ պատկերազարդ թերթերը •.

Անոնց

ստեղեաե հետաքրքրութեան հետեւանքն է որ արդի նկար
չութիւնը , հակառակ խրտչեցնող

եա յրայե ղո ւթի ւններո ւն ,

աւելի Լ"ւտ պարտագրեց ինքզինքը , քան նախորդ դարերու
րնապաշտ ն կարչ՛՛ ւթի ւնր î

Զ- Մ-

(«Նկարչութեան դասական դպրոցները եւ արդի
ձգտումները» անտէսլ հատորէն՝) :
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Կ

եանրին պէս յո['Գ
Մեծադըդո րդ ՝
էկիՀներով որոտաձայն՝
fiա դխ ո ւմն եր ո ւԼ փրփ րասասան ,
Ահ ա դարձեալ մութ ու մռայլ
‘ԻքՀրկն է բացեր կայեա կն եր ո լ. խօլ ւեըխորին

է)*ուԼը խորին ու մըթամած ՝
Իր

ողբերով ՝ Լւ ր թուխպէրուԼ

U՝ իչու մակընթաց՝

՛Ծո՜վը ՝ ծո՜ վը փ ոթոր կածին

Ամպրոպ ու շանթ
խուդան խառնել իրենց ո դին՝
Անդ ունդներուդ ահեդ երգին ՝

Ե" ”'վ դալարուն ու չառաչո ւն ,
կը էեայթրին
Հրարխային լեռներու պէս
Զուրերդ՝ հրթի՜ռ վի չա պայ ին'
Համբուրելու 'համար կարծես
Աս տ դեր ո ւն սի՜րտը լուսածին • • •
Այլ ‘JJ1թll/UJ[՛I՛ ) ծա՜նր անկումուԼ
1Լար կը թափին , բզըըտըւած ՝
Չիրագոբծուած Լսորհ ուրդի մը
վեհութեան պէս ♦ • ♦
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Երբեմն խաղաղ y
Ա*ի ա պա ղա ղ
Մ ի ած անին ծըփ անքն եր ո վ }
Վյսրգ ու ոսկի
Վ^երջալոյսին երանգներ ո վ
Կը սլար ուր ո լիս ) ծո^վ շողշողուն :
Մերթ մորմոքած ,
Մ երթ բորբոքած'
Գուն պա տ կե րն ես H խ ո հև բուն
ոՀ վ գալարունդ
Մ ոՀւԼ հոգեթով)

••

*1քՈ՛յն կշռո յթՈվ

Մեր երաղները կը յոլղոլին )
Մեր զայրոյթները կը դիզուին
Գէմն ահաւո' ր Ողբերգութեան ՝
Մ ղձաւանջի մը վեր քոլշին • • •
^որս ուրուականն ղիւատես ի լ
h] ո ր ծովերէն մեր էութեան՝
Մ ան ղն ի շանթին պէ ս սարսռագին • • •
*ԼյՈյն այրո լրին կս կիծն ունինք
Մ եր շրթունքին ♦ . ♦ :
անքըննին ՝
*1յՈյն յոյզէրով միշտ մակընթաց)
Ծ*ոՀվ

*ԼքՈ քն խալարով մերթ անթափանց }
Մ ենք կը պեղենք
Անհուն յատակը մեր սուղին • • ♦ :
Հրաբխային նոյն մայթքո ւմո վ ,
նո'յն հ րթիռով կՀուզենք սլանալ
Գէպի տեսիյն անծանօ թին ,
*1/ոյն հ եռո ւնեբը կր թովին

Հայրենաբաղձ անհուն կարլՀտր մեր սրտին :
(մոՀվ ծաւալուն
Եւ առլըցուն
Անջրպետին ս ար ս ո ւռն եր ով )
Գա ղանիքն եր ո՜վ տ իեզերքին

♦♦•:

՛Կեանքը դիրկըգ դէպի լոյս1^
Արշաւ առնող յաղթանակն է )
Տ 777 ր ր կենս ածին ♦ ♦ • :
Մ արգարիտներ ուռճաց ընող
Գոգ գաղտնապա հ • • •
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Հուրին շունչով երկինք ւղւայւււլ
ՍՀմպ ոսկեւլահ
՝Օ' ոՀ վ իմ ծաւի

.♦.

Ս երթ ա ս աղ ա/ քմ
Լո ւզա կայան • • ♦
Ծ*ո՛վ

, կը կրեմ քեղ կուրծքիս տտկ}

Համբերութեան իբր Օրինակ ՝
ԷԼրդարոլթեան ՝ սիրոյ ՝ ղութի
Եւ հաւասար բաշթումներու
Ու մ ո ոց ո լած հ ա տ ո լց ս ւմին
Պակուցումո՜վս տարւապաղին

•.♦

Որոտներուդ ահեղ ձայնին
Եր կն ո ւթի ւնն է ,
ղԼրձա դանգն կ իմ մ ե դե դին • ♦ .
Հոլ թորքիդ մէ^
Եր համբուրեմ կամքի դավՀնին
Լեռնա կո ւտա կ'

։

Տո՛ւր համբերանքդ իմ հ ո ղ ի ին
Ղուն մայււե՜րն իոկ

:

Աւադներու վերածող ո ւմ
Համբերատար ,
Տամա՜ ռ , յամա՜ռ
Իրադործո ւմ աարերային ՝
Ղա՜ ս մարդկայլ,ն ...
Մերթ բարձունք ենք մտած ու մ[,,
Մերթ արցունք ենք ս սլա ս ո ւմի
Սեւեռաբի՜բ ինքնոբոնում * ♦ •
Ե*- բո սլաս ում աներկեւան'
Փոթորկէն վել՚ջ^ յաղթա կւսմա ր
Խ աղա դութեան անֆնջե լի
Ե* ի ած անին • • • :
Ծ" ո՜վ ցնծ ա դլ,ն ... :
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Ibhimnilb

ՊԼՐԻկր

ԱՌԱՋԻՆ օրն ի ս կ երր հասալ Ս ոնթէ Բառլօ , նստեցաւ
երկար ատեն ՀՀբՕսաշէնքին դիմաց՝ պարտէզին փայտեայ

նստարանին վբա ք • il կար ծառ մը հոն որ չըէէաբ զարդածառ՝
անհաւատալի կերպարանքներով՝. Զեոք մր մ եծ ո ւթ ե ա մր
լիճերու ե ր ե ս ին լո ւտա սնե ր ՝ նո ւնո ւֆարն եր կը շար մին ՝ հարլիլ նշմարելի ծփանքո վ մը : Իրիկ ո ւնր սկսաւ, ե՜որիլ ա է ր ե անական քնքշութեամբ : 1յր1լշոտ ՝ խրտ չուն ՝ ծած ան ո ւտ * V ZZ//—
ուա լիր կը հպէր ծաղիկներուն ՝ քա քթի լսին. թա մ ուռիներու
մանեակներուն ՝ արմաւենիներու՝ է օրա լի փթի ւսն ե ր ո ւ

գա

գաթներուն' իր առաջին շո յան քն ե ր ո վը : [ի այրիները՝ շոճի
ները բունե րուն պատռտուած շբթներէն ան րնդհ ա ա խէմ կր
ծորեն։ Ար ելին աններող հուրը վերածեր է զա լն
ղունտերու :
P րի 1լնամ ո ւտի պատարագը կր շարունակուի :

մեղրի

Օդանոյշներ մեղմիւ կը շարմեն բուրվառներ։ ը տարածուին տարաշխարհիկ բուրումներ՝ անդա լա մանուշակէ գոլորչիներ :

Յ՛ա նկարծ բուսական աշխարհը ՝ մ էն մի բոյս , թշնամա
կան մատներուէ կր դո g է իր դուռը Ա արդուն երեսին : Հիմա
իրենց դռնփակ g ա ըլամ ո ղո վր կը ս կս Ւ ' Ււ՚^'9 համար : //^
օտար կ^ընզունոլի ; Jfj անձս լած խոտերը ՝ բլրակներու
աննուխները՝ հաղարջը վայրի ՝ միմոզայի ծառերը՝ այծտերեւիները ցան կա պա տ եր ո ւն ՝ ու՝ աւելի վարը՝ ղաշտաաարած
մեռանիոմները կը հագնին եպիսկոպոսական ոսկեդիպակ :
^Ւլլ՛ -^"Յ^եր կը թրթռան եւ նուադարաններ անլութ կը հե
գեն բաոեր օտարոտի*. Սափորները կը կոտրտին խռովքներու
ցնցումէն ու կը պարպեն հեշտանքներ զեղխալից*. Օդանոլշները կը յանձնուին չղարչաJին * անսահման որովայններով :
Օծանումն ալ ս կս ած է : Բուրումներու հրախաղ : Բադակ-
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ցութի՜ւն անստգիւտ , _ պ" լռիկի, մաղտանոսի, ծոթրինի,

լյէրվէքւ^։ խառն հոտը բանջարանոցներէն կը
պրակներու, նարկիսներու բուրումին,

լուծուի շահ
առատութեանց եւ

մեծ անհոդոլթեան երանութիւնը բերելով-.

Անոնցմէ մերթ

մին , մերթ միւսը կը բռնկի սիւքերու թեւին :

Առհալական

սարսուռներ առեր են հողին նետեր պա տ անե կութենէն ման
կութիւնը եւ անկէ ալ չես գիտեր ինչ մամանակներու խորքը
ուր անկարելի յուղումներ կը նոլաղփն, արտաշխարհի հեշ
տանքով, երազի տիեզերաբաղձ չարչրկումներով-.
Անգին, քայլ մը անգին, Միջերկրականը հիմա վարդա
գոյն, այն իր վարդագոյն բեհեզն է փռեր ո լ կը սպասէ-. Ն • ,
տե՛ս, տե՛ս, ալիքները ի՜նչ

մեղմագին

գողնալու, են ելեր, մտեր են Աախոխեանի
մէջ : Կը գողնան ու իրենց կապոյտ ,

վս՛ րսլետութեամբ
երանգապնակին

անծայրածիր

մարմնի

փոս՛ած քին վրայ կը քաշեն անոր վարդագոյն վարշամակը
անծայրածիր , որ անորն է՛ միայն : Բաշեր է իր լեղակ մեր
կութեան վրա յ , որ կը ծ՚իծփայ , որ աչքով կ'ընէ ■ Երթայ
կանգուն մը երկուք կտրէ , իր սիրածին ղենջակ ընէ : Կ՚օձտծփի քողը հեռուն ու ալիքները հալած արծաթի դրասանգներ
կը կապեն, զուգահեռական չարքերով-.
Հա' , իսկ այնտեղ, ծովախորշի զոցուած թեւին վերել,
«Ոսկի Բանալին-» է, տնակ ճեփ ճերմակ, թառեր մայռի կա
տարին-. Կ-լխուն՝ լազուարթ երկինքը, ոտքին
ի՚ամադո յն
հեղուկ տախտակամածը ծովուն լ
Սիրտը սկսաւ սլղաո ր ի լ : Աշխարհիկ ա են չ ե ր ո լ մեղու՛ս—
պար , անթիւ ափսոսանքներու կիզիչ խայթոց ■----Ս՛՛լա բան
է' ամէն ինչ-, ճաշակել տեղական ձուկերը այս ալիքներուն,
շինել փերկոլա սիրածին համար, գգուել սիրածը անոր
ցուիքին տակ ու, մողէզին հետ, մողէզին "լէ՛, անշարմ, երկբննալ արեւին-, Հիմա որ ալ իրիկեան անտեսանելի մարմի
նը տարածեց մեծ լռութիւնը , Աիվալտի , արարողակա՜ն ,
վերացա՜ծ , նշան ըրաւ

ճպոտովը եւ ԱւՈսւճիօճ

սկսաւ -.

Ու

անձկութիւնը, յետ մղուած, յառաջացաւ այմմ ու ստացաւ,
անկրկնելի սրոլթեամբ , թա վ՛ան g ո ղա կանո ւթի ւն :
Պարպեց
սիրտը ու լեցուեցաւ հոն արիւնին տեղ-. Պիտի ըլլայ օր մը,
ուրեմն, որ այս աչքերը ա՛լ պիտի չտեսնեն ծովու այս մար
մինն ու ոսկեծուփ ճարմանդներով իր վարդագոյն վարշամա
կը : Պիտի ըլլա՛ յ , պիտի գա' յ այդ օրը : Ու հիմա յ , ի նչ փոյթ
վ,երկու՛սն ալ, ի՛նչ փոյթ նոյնիսկ իր սիրածն ու անոր

նա

զանքները , մչտազօր արբեցում ով - Պիտի գայ օր մը ,ոլր ալ
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ս, յս աչքերը պէտի չտեսնեն յարդարանքը

եր կրագո ւնտէն ՝

մէն մէ առաւօտ նորող էր շքազգեստը ՝ էր հ րախաղո ւթէ ւնը
րս րտփոփոէւ ու ա նվերջ...
Ել սակայն , կանգներ կ Հող՛, խելայե՜ղ, լոձ յոյն տղայ
մը՛. Մ եծարենցն կ , պաղատագի՜ն կը

կարդայ

հ բալի րա կ

սրտակեղէք, բոլոր անցորդներուն անխտիր՛. ք*արեւի մը ւիռխան , խոստումներ կ' րն կ ք առանց վճարումի , ձրիատուր ,
մատուցանելու բարեկամութեան հացն ու աղը, բնութեան
մշտատեւ խռովքը, զգացումը

բո լո ր ի եղբայրացումին բո-

լոբին հետ --- քերթողի սրտէն մատոլցուաե ամբրոսիա Մար
դուն __ արեաթ ափսէին վրայ սսլասարկուած : Ու կը ձտ լնէ » «Ընղունեղէ՜ք, ինչո՞լ չէմ ուզեր զէ" ձեր շնորհապարտը
դարձնել*. Թո յլա տ ր ե զ է ք մէակ աղօթքը հոդէէս^*.

Ու թարեւի մը փոխան
Հազար րարիք ես աայի :
Բոլոր միրգերն աշունի ,
Ոն մեւյր ու կաթ- ոն գինի* • •
fl/ տ ղտ տ ո ւնէն ՝ ուր մ եծափարթամ կէներ կր սփռեն բու

րումներ ցուլերու ամո րձէդէն պատրաստուած ՝ ուր եւ1ՈՆւիիե—
ներոլ սեւ սմոքէնկներ հազէւ կը պարտկեն է ր են զ մարմնէն
քրտնող սէւտորէ հոտը ՝ ուր օտար է շէւ ան ա ւո րն եր աշխա ր հ է
դո ոո զո լթէ ւնն ե րը կր կատղեցնեն ՝ տնտեսանելէ

զա ռա դ եզ

նն րոլ մէջ շրջել աէ՝ հանդէպելուԼ ուրուականներու՝ ուր ւէայրադ

կեղեքէ շներ

կ՚ընկղմեն

մէ կ

ա կնթաբթի

մէջ հարբս-

տոլթէւններ , գրեթ՜է խաղատունէն է որ կը մ ե կնէ կածանը՝
եզերուած Լսէա մայրէներուԼ ՝ ո բոնզ գագաթէն էնչ որ

կո

չունք է սարքուեր : էք ւ երբ ճէւղերը ս կո էն խնդալ փորերնէն
բռնած ՝ ճեղքեր կբ բարուէն ՝ՈԼ րկէ յանկարծ եր կէնքը ներս
կր փ/է} ուրկէ կապոյտը կը հեղեղէ : Երբեւէ չկրկնուած
քազցրութէւն մը եկեր կը մրմնջէ Արտերուն թէ մեծ մոռա
ցում մրն է երանութէւնր ու կեանքն ալ
բաց :

մահացում' աչքերը

Եածանբ ՝ էր պղտոր առուակէ պարոյրներովը՝ կը տանէ
դ է՛՛լ է «fl ս կՒ ք*անալէն^ եւ ՝ տակաւ ՝ մարդո լ ըղձանք նեբուն
քք[*ակը կ fT նուազէ ՝ մեծ էյտ ղա զո լթէ ւն մր կ'էջնէ ու րղձութէւններր կր բէլրեղանան ՝ բարեւէ փոխան :
Տեղ կ'" լ ուր հրուանդան ու թեր ակ զզէ կը չքանան եւ ՝
^որէզոնէ տնսաոյզ հերաւորութենէն՝ մեծութեան

վէտվէ—
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տումներ կը մեկնին ու կոպան ապտակի մանրիկ ալեակով մը
երեսիդ փշրուելու:
Ինչքա՛ն ատեն պիտի մնայ այսպէս ձեր բազա՛տ , ազա՜տ-.

՛t-անի՞ ե րկվայրկեան ձգողականութիւնը քաղաքներուն պիտի
ղադրի , ուր մօրատ ջուրերու վրայ սխտորին հոտը

բռներ

կելլեր է , ինչքա՛ն ալ պատերն ի վար հոսի արիւնը մեծաբար
բառ պՈՆկէ[և]իլիէ1<ձՀ<„ւ֊ , վարդենիներու :
Իր մոլորամոլ ակնարկները պիտի կարդա՞ն հրովարտակը
իմադաւորական , բոլոր մտմտնտկներոլ իմաստութեանց , որ
անհամար մտաներ սակայն բերին իր ա չքեր ո ւն

*
Եկուր տես որ , անդին, տասը քայլ հեռու նստած մարդը
բռնուեր է հիմայ ըղձա պա ա ո ւմ տագնապէ : Գլուխը

պատ

ուած է թէպէտ ճերմակ բա յց անսովոր խտու թեամբ մազերոլ
սաղալարտով մր : Մարմնեղ-, ճարպայինը նոր սկսեր է ճա
րակել չափահասի իրանին վրայ-. Տեսքը բրիտանական-. կապո լա աչքեր ։ թափանցող ակնարկ : Ոանձնապաստա ն , Jn~
իւո'րտ :
տ յտօրէ*ե տրոլտդեղ , , կր ե լո վ նպաստը լողուորդի մկունքին : Եւ սակայն , զլխուն կերածի գաղտնի փլուզում
մր: Նոյնիսկ՝ դլխուն լա՛ւ կերած մարդուն, որ ցնցոտապատ
շրջաններ ունեցած է, որ, ինչքան ալ միայն

ակնարկներով

հա լցուած, իջած է մինչեւ ողորմութիւն : Եւ երբ խռովքի մր
հովը կ՛անցնի մէջէն , դէմքր կը դառնայ դաման , վրէմխընդիր: Եր դմտուի եւ կը դառնայ թշնամի դի սա կց ո ւ թեան :
Իրիկուն մր մնաց բոլորովին անսուաղ: Եւ սակայն չէր
որս րտոլած : կեանքի ախորմակին երախը կր մնար

մեծա

բաց : Գարէն ջուր պիտի հանէ : Ե ւ ո չ թէ կա թի է ձր , կամ
քանի մը կաթիլ, այլ առա՛տ, ուղխինահոս ե։ անմիջապէ'ս :
Ինկաւ ալն նստարանին վրայ որու ոտքերուն Միջերկրականի
փրփուրները կոլդան հալիլ, հուսկ հրախաղէ մը վերջ սպիտակ :
--- Մուտ է՛ք, պոռթկաց , խօոքը ուղղելով լազուարթ կո
հակներուն, սո՛ւտ էք դ՚՚՚-ք հպատակները չէ՛ք դիլթաղօր պա
րիկին : Ե Հ// , ա քսըսՀն ատեն y կը ծնրադրեմ իր բադինին աո.—
ջեւ ել կր չարմեմ կատաղօրէն բուրվառը խնկաբոյր : Ու ան
ե ր րե'ք չէ պատասխանած : ՛Իո՛նի որ ինծի' չի պատասխաներ ,
Ո՛չ ոքի կրնայ պատասխանել: Ոչ ոքի սրտին մէջ բռնկած է
ըղձանքը ա ր կածին , աւելի՛ բոլռնօրէն , աւելի անզոլսպօրէն ;
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Հրաշապատո^ ւմ Արկածին ■■ ■ Ա' չ որի : Արկածը որ կազատա
գրի ■ ■ • Արկածին պալատները , անոր հրահրող , աճեցնող
փարթամութիւնը-. Մեծադղորդ սիմֆոնիա' անմիջահաս զօ
րութեան : Ի՜նչ փոյթ թի ըլլայ իր վախճանական նուաղն ալ՝
պայթում մը մեծաթնղիւն : Մինչ այգ, եւ թող մէկ անգամ,
ղէթ անգամ մը'

փշրուի՛ն առօրեայի

մանզոտ

շղթային

օղակներն անհամար ։ Փշրուի՛՛ն .. . Մահը շարմուն մարգոց,
որոնց կեանքը կը սկսի իրենց դագա ղա գր ո լ թե ան
օրէն :
Ապիանան վէրքերը իր կալանաւորի ու, խելակորոյս խոյան
քով մը, ան ըմպէ արբշրանքը ամենազօր արկածին ։ Ան է որ
կը բանայ , վայրկենական զարկով, մարմարակերտ պալատին
դռները։ Պորփիւրէ աստիճաններ մեծադիր որ կ'առաիխոբդեն
գէպի դահլիճներ փարթամագեղ։ Մենապար հրաշագիծ անակնկալ կերպերու , մէն մի րոպէ ստեղծուող ներքին երա
մը շտութեան կշռո յ թո վն , ուր ձգողականութեան օրէնքը կը
կասի գործելի , ուր կը յառնու աշխարհը բոլոր

կա ր ե լի ո ւ-

թե անg : Ուր ամէն էն չ՝ որեւէ էն չ կը ս պա սա ր կուէ անմէջականօրէն ։ Ի՜նչ փոյթ թէ էր վերջէ վանկն ըլլայ պայթէ ւնը
կաէւ ա ր դանըէ
ան կա դէն առարկաներ եւ գոր
գեր թաւարծէ ։ Ուր որ աչքդ էյնա՚յ՝ զմայլանքն ու նրբաղնուաղումր կը խումէ ներս։ Ս* անկլաւէկներ հոտոտեն բաղ
ձանքներ ուղ. ամէնէն մեծէն ամէնէն փոքրը , եւ կատարեն ան—
մէջական սպասարկումով։ Սնդուսէն ու բեհեղէն շողշողումը
էրառնոլէ անորաչքերոլ պսպղումէն՝ երբ՝ թաւշագոդ ան
կողնէն ծոցը՝ թխագեղ բղձանոյշ մը Փրովանսէն ՝ մալրէտենական սեւ աչքերով՝ էրեն սպասելով՝ կուրծքէն կրակները
մէս թրաւէ բորերուն խառնէ : ՛Ո՛չ ոըէ ականջէն ո ս կ էէն ղէ լ
հնչէւնը դարձած է աւելէ կախարդական ՝ քան երբ հասած է
ան է՛ ր ականջէն ։ Ո՛ £ ոք աւելէ քան Ւնք գալարուած է դըրկանքէն ՝ ղրկանքէն գարշ տեսակէն՝ էր պապերու արէւնէն
մէջէն ։ Ո'չ ոք աւելէ տուայտած է պերճութեան

կարօտէն ՝

անոր անհ ա ս ե ւ Է հ եռա ւո ր ո ւթեն էն ու հեռաւո րութեան ղդետնող քամահրանքէն։ Ո՛չ ոքէ կեանքը աւելէ արհարմարհուած
է , հալածանքէն խարանումովը ՝ քան էրենը։ Ս,լ էնչսլէ ս սուտ
չըլլան կոհակներն ու էրո ս տ ո ւմն երն էրենղ։ Սո ւտ է էրենղ
սլարէկը։ 1Սաբե պատէ՛ր' էրենղ տոնակատարումը։

*
Ե Լ- սա կայն ՝ էրէկնայնէ նոյն ղեփէւռը եկաւ քսուեղաւ՝
համահաւասար րաշվսումով՝ նաեւ ղրկուած ii արդուն։ քյկալ
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փայփայեց անոր լալիքը՝

համահաւասար

զեղումով ք

ու

փսփսաց իր անպատում պատմութիւնը , հաւաքաԽ Խաղիկնե
րու հեզութենէն , մայոերոլ ճեղքերէն մայթքաԽ թզենիներու
վեհա նձնութենէն , պատերու ծերպերէն դուրս պրծած քաքթէւսներու մումկալ անխ ռո վո ւթեն էն :
Ջ" քզ մր դեւյնա լանջ ՝ ճռո լողա դէն , անծանօթէն յանկա րծ
մայթքած եւ նոյնհետայն անծանօթը մխրճուած , անցան դա
րէն ՝ անոր ճա կաէն քս ո ւելո f

: ZZ<_

էսա ղա դո ւթ ե ան մեծ մատ

եանէն' ո՛չ մէկ տառ գծագրուեցաւ էր ճակտէն :
«ZZ սկէ

թանալէ^էն դուռը բացուեցաւ եւ շեմքէն

տըր-

տում տղան , յափշտակես/լ , հրաւէրակ կարգաց էրեն , բար
բառներուն ամէնէն աղու շեշտերս վը : Բայց ան մնաց

պըր-

կուած մռայլէ աղ^ամուղջներուն մէջ՝. Զգէտ ցաւ թէ ե՛րբ է
որ հ ո ղածէնը կալանաւորն է սեւ ո լմ՜եր ու *. Ձգէ տցաւ թէ այն
թակարդը ուր էնկած էր' ա՛լ անդամ մըն ալ՝ յետոյ՝ անկէ
ելք չկա ր : Ձուղեց լս ել ձայնը ներքէն շղթաներու բեկումէն՝.
Աւետէ/ս ՝ ղո ր սէւքը կը բերէր էրեն եւ որ երբեք չէ խաբեր :
Ձոլղեց լս ել լռելեայն սլա ադամը կա րմիր մայոերոլ ճեղքերէն
ար եւէն մա յթրած թղենէներոլն եւ պատերու մերկ ծերպե
րուն մէջ՝ էրենg կեանքէն երջանէկ' քաքթէւսնեբուն *. Զուղեց
լսել դայլայլը զոյգ մր դեղնալան՛ջէն եւ տեսնել անոնց թռէ չրը անհոգ : Ձուղեց ընդունէլ գանձը անբաւ որ բէւ֊ր ձեռրերէ
էրեն կը մատուցոլէր՝. Իր մ ո լո րամո լ ակնարկները չկարդաg էն հրովարտակը բոլոր մամանակներոլ էմաստութեան ՝ ղո ր

անթէւ ձեռքեր տարէն էր աչքերուն ՝.
*ԼքԱտած հսկա յագէր էէբօսաշէնքէ ո տրէն ՝ անէծք եւ լու
տանք թափեց՝. Ղքետուեցալ փորձութեան սեւ կախարդանքէն *.
Բարձաւ նոխազ* Ձուզեց էԱել ահագնագոռ մեղեդէն որ հէմա
էր չորս կողմէն կը բարձրանար էբր փ ա ռաբան ո ւթէ ւն մնա
յուն*. Աւ î առաւեյ նուաղ՝ չուզեց մատ չէլ խորհուրդէն' հա
մայնական եղբայրացումէ ՝ որ կը ծփար էր չորս գէն*.
Իր հրանուտ կէրքէ բոցերուն մէջ՝ չզանազանեց այն որ
անէծապարտն է կեանքէ մէջ եւ այն որ էմաստունը*. Ալ եթէ
անտեղէտալէ էր ՝ էր էութեան խորքը

î

պապակը

խոյալէց

ծա Գհ ո ւմէն ՝ ա՛պա ուրեմն ան չդէտցաւ որ կար նաեւ խոյան—
քր' դէպէ /ոլըթ^՛ >սնծա յրածէ ր '.

*
'Բանէ/ էրէկունը

ւառախււյաւ ՝

թեամբ շարմեցան : //*եծ 'էմգոհը

կոհակնե ր ը
համակուեցաւ

յանդգնոլօտա րոտէ
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խռովքով մը: Աչքերը յանկարծ մա ղնի սա ցան : Ակնարկները ,
իրմէ անկախ, ինկան ալիքներուն վրայ, անփոփոխ կկտի մը:
Հսկայ եւ սեւ, հաղուագիւտ բուստ մը բացուծցալ եւ ասաա—
ո ին սատափը ծիածանե՛ս լ փայլեցաւ: Զքնաղ ըղձանոյշ մը,
հոլանի, ընկողմանած էր հոն: խնձորաղիր իր ծիծերը աւելի
կարծր ու ողորկ էին քան դարերով ալիքներու լեզուէն յըղկոլած ո րձաքա րը

î

--- Հէէ~հՒԷՀ 1 հէէ'-հՒԷ' ' է ճէ"'3 > դեղէ՚ե մեղրի պէս քաղցըր ՝ դեղէն թուղէ կեղեւէն պէս անուշ՝ հալած դեղէն ոս կիին
սլէս հոսուն իր ձայնովը: --- Հիէ՚—հիէ': եկա՜յ... եկա՜յ...
Պիտի տա՛մ : Պիտի muni՝ ա յն որ կհուզես : Պիտի տամ
ամէն ինչ որ ուզես: Աիայն թէ՜ , հիէ՚—հիէ՜ , լալ մտիկ ըրէ՜ :
Իմ բո լո ր տուածներս ճի շտ քսւ ուղածէդ պէս են : ճ է շտ ու
Հհ է շտ : y՛/- ա fi՛ թէ ՝ \ԷՀ , ^էէ'—^էէՀ 1 կը դէնովնսՏ ս , . . Բազմաթէւ են տեսակները արբե g ո ւմն ե ր ո ւն : /?<_ մէն մէլս էն աւելէ
բարկ ու այլազան՝ ոգելէց ըմսլելէները աննէ ւ թ

որ

դլէսու

պտոյտ կուտան : հարելէ19 է ՀԱ,չէշ ծամել եւ չդէնովնա լ՝ ման
դալ անդունդէն եզերքը եւ չդէնովնալ* տարածո ւթէ ւններ
կտրել ք^եդասէ վարաւանդէն կամ նետուած մետաղեայ թեւե
րու՝ ու չա ր բենա լ ♦ փորձել բաէւտը սա ապա րանքէ սրա հներ ու
մէջ , եւ մնալ տէրը կամքէդ : Հէէ—Հէէ'' î կէ' դէնովնսՀս ք ըսե՛մ
քեղէ : Վ^աէյցէ'ր ՝ քանէ դեռ ուչ չէ : Ետրելթ* բան է ման դալ
անդունդէն եղե րքը եւ չդէնովնալ ՝ չդլտորէլ ՝ տո ր էՀլ ՝ տոս1Հ լ* • • Եւ բաղում են անդունդներն ու անյատակ :
--ըտէւտէն Պ* մ՜ գոհ ը ծառացաւ թելայեղօրէն ու աղաղակեց .
--- թո՛ ղ ՝ թո՛ ղ ՝ կ* ո լզեմ :
տ է՛ րն եմ էմ տ են չանքէ բո
լս ր ծաղէկնե բուն ու անոնց րո ւ ր ո ւմն ե ր ո ւն : թող ր/ լան թուլ
նալէ՛ , աւելէ՛ ՝ աւելէ՛ թունալէր : էմ սրտէս վէրապատ՝ սեւ
նեկտարնե՛րն ս պեղանէ : թո՛ղ ՝ թո՛ղ.,, Կ “Հ լ բան մը աւելէ
թունարկու քան կեանքն էմ • • •
Փակուեցան դորշագեղ ՝ մեծղէ փեղկերը բուստէն՝ ու
շտրմեցան ա լէ քն եր ր : JJ* ոնթէ ՝ք՝տռլոյէ ծովաէարշը էր թաքլաղաւէտ ու խռովէ չ մրմունջը հեդեց՝ էըր երբեք դադրած
կըլլար էըր տա րածուէ ր լ ա ւ է տ են ո ւթ ե ան ճամբայովր ՝ է րր
դո րծադրէր անխղեթՀ ու ան վեմրջ դա շէնքը տարրերուն :

Տւսէւրդ °ԸԸ<> նոյն ա յդ նստարանէն վրայ՝ սեւ ակնոց
ներ' աչքէն՝ ճերմակ մորթ' մարմնէն ՝ հա բուստ պարանոցով՝
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յորդառատ կուրծքով կին մը եկաւ, նստեցաւ իր <րո1Լ'՛ Օչ lïmuնալորապկս խստաբարոյ՝ ոչ ալ մա սնա ւո ր ա սչէ ս յանդուգն
կին մըն էր ան , բա յց առանց այչելայլի խոսքը ուղղեց Գըմգոհին եւ այսպէս ըսաւ։
--- Աոանձինն էք :
--- fin լո բովի՛ն : Q'n^ լք :
__ ե՛ս ալ յ V ուզէ^ ք ամուսնանա լ ինծի հետ :
Ամուսնացան ։ Ամէն օր կը յա յանուէր ան։ Օրէ օր
լի

շքեղաշուքէ

Qր

աւե

թաւալէր ա նղլիացի լորտի մը յարդա-

ր անքին ու կենցա ղին մ է չ.. Կ՚անցնէր , Աիվիերայի պողոտաներէն , կնոջը քով բազմած։ Հս կայ Ալֆա—Աոմէօ մը կը յաոաջանար , աւելի անշշուկ, թալշային քան երթը յովազին։

0' Ը նոր , հագուստ կա պո ւս տ նո' ր ։ Կր բնակին Ա ոնաքօ Փ*"—
լաս։ Ամբողջ յար կա բամին մր կր պատսպարէ ի ր Լնg սէրն ու
հագուստ կապուստը։ 'Ախափոզը, ձեււք մը երկար, միաձոյլ
զեզին լամ պարէ : է)*խատուփ ը դեզին ոս կիէ ՝ կը կըէ 1՚ը ա^ուան ս կզբնա տառերը
լուսնոսկիէ : ՛է ր բեմն , յետձ իջօրէի
տապին , սեփական հօ՚թ-Հր , ալսլաթ՜րՕԱ^/ պէս սպիտակ ու սրաթոիչ> կը տանի կը նետէ զիրենք բաց ծովու զով ‘ԷԸկՒ^1 • ^ա3
ծովուն զով ‘լՒըկ^ Լ I'Ը հետ կ բ լսէ պատմութիւնը ձիւնէ
մ ո բ թով կնոջը ։
պատմութիւն՝ նոյնքան հին ինչքան մարգը երկրի ւԼբայ։
ձարտար ա ր ո ւե ս տի իշխա՛ն մր՝ իր ամուսինը։ Կէս

աո.

կէս շահակից են։ Կկեռատի պաշտօնեայ աղ ջի կ մը կը դառնայ
տէրը ամուսնոյն սրտին : Կը բամնո լի : Կը գանէ զինք : ԱրջաԵրչանի կ ըլլա լո ւ անսպառելի ախո րմակով : Կը ս /•րէ
Պէ աք է որ սիբուի : Ա ի ր ելո ւն համար , ան սլի տ ի լո ղա լ միշտ

¥4 < =

դեղին ո ս կ ի ին մէջ , ինչպէս զբօսանա լր ի ր են g

Ա ի՚չեր կբա—

կանի լա՝զ ո ւա ր թ ալիքներուն ծոցը ։
Օր մը, — շատոնց չէ ր որ աւարտած էին մս/ս ո ւմի օրե
րը մ ե ղր ալո ւսնին
(մր ճակատադրո րո շ , նոր փեսան գտաւ
որ եր 1ւն ո ջ անուշահոտութիւնը շատ ծանր է : Կէրւլէնի Կէս֊
չինսւտը պէտք էր փոխարկուէր Ա*ոլինոյի /միլ Ութովը՝
Ա եւ նեկտարի առաջին սրսկումը արդէն*••
Կինը փոխեց իր անուշահոտութիւնը։ հոր բուրումը դար
ձեալ իր ռնդո ւնքին չեկաւ : Կինը դարձեա'լ փոխեց :
Արս կումի առաջին գոլորշիներր կը տարածուկին արդէն
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կամքի կամա րներուն տակ՝. Սկսած կր ենթարկուի լ անոնց
խմորումներուն անյեղ/ի : ՍՀեշշո՜ւկ y նոր մեքենայ մը եկեր
տուն տեղ է'[*/ !ար [՛Լ՛
էութիւնն համակ ալ պիտի շ/ս րJ էր ալ պիտի լա ր ա լ պիտի խնդար ըստ կամքին տյդ օտա
րոտի մեքենային։ Իր աչքերը ելան դադին եւ իրենց ականոդիրը եկան բնակիլ դոյդ մը այլ աչքեր : Օտար էր մին միւսին
այԳ ՂՈյԳ մԸ սյծ&ևրէն ՝ ինչպէս լոյսը գիշերին ։ Ինք /Հանգի
տանա յ ՝. Գինովութեան աոաջին մշուշները կը թափանցէին
արդէն ուդեդային բլթակներուն : Տուած էին արդէն տախտա
կէ յանդգնութիւն մը իր նկարագրին եւ յանձնա սլա ս տ ան անշրջահայեցութիւն մը թիթեղէ։ թիթեղին պէս անթափանց ,
թիթեղին պէո ճմռթկուող։
Ուրիշ օր մը՝ իրի կո լան y ուչ տուն վերադարձաւ։ Ինչո* ւ
կանխապէս չիմացուց : Հարց ու պատասխան ՝ պատասխան ու
^ար^։ Կարկուտ մեղադրանքի ՝ կռփամարտ ստորին հաշուեյարդարի ։
Գինովութիւնն իր ձեռքն առած էր արդէն անոր կամքին
շարմակը։ Ս կսած էր արդէն քա յլ փոխել անդունդի եդերքին։
Սովալլուկ ՝ փոսփորային լոյսեր պսպղացին իր բիբերուն մէջ
անճանաչելի ։
Լողանք նախ ա տինքի ։ » * * Փ ո ղոgը գտաւ ՛լինք ուր անօթի
կը փս1՝ւէր ։ Ն որ փեսային վի1[ը կարմրեցաւ՝ ստացաւ
կրկնակ հաստութիւն։ քունքերուն վրայ մէկ մէկ կապոյտ
չուան սողոսկեցան ու ցցուեցան յ
Երկվայրկեան ճա կա տա գր ո ր ոշ : ԷԼհ ա' անկիւնադարձ ր ։
Գեռ անկարելի չէ յ Առա0ջ՝ թէ՛* ետ ։ Մաղ մնացած է __ առա^չ թէ՞ ե՛տ։
նւ սակայն

լսեց՝ լսե՜ց՝ իբր ծովին խորքը ըլլա ր ,

երազի մը մէջ անդամալոյծ , լսեց օտարոտի ձայն մը՝ դեղին
մեղրի պէս քաղցր. «Հիէ՚-հիէ՜ ՝ տե՛ս' կր գինովնա՜ս...»
Ալ ձայնը մղձաւանջներու պակուցիչ՝ անզօր չեշար ո լ1յԼ Ը '• Ո՛ չփսխուեցաւ փայլը իր բիբերուն սովալլուկ..
Սկսաւ դեդելիլ՝ անդունդի եզերքինi Աո ա՞ջ' թէ՞ ե՛ ա :
Ասա ջ., Ձի տեսներ որ իր il ո ր թր դես ողորկ է՝ երբ անորը'
/'/' կ^՚ո9ինր , քի չ մը ամէն տեղ՝ կր փոթփոթի։ Իր թշուտոոլթիլնը երեսին կուտան : Տղայ մը մի՛շտ կրնալ

ւի ո ղո ղր

1'ԼԼաԼ։ Փողոցը գտնուած կին մը

մրն

դռխհներու կին

է

մի անդա մընդմի շտ :

/Հ/յ<շ

կթ՚Ը եզրակացուր : ինք այս խեղճ մարդուկին հետ
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դմբաթա ուղէ ըլ

լալ' ամուսնոյն քով կը վեըադառնայ , որ դոնէ՜ , նրբակենցաղ
է, եւ դեռ... կը սէրէ գթԿ? ։ էնչըան ալ ըլլայ մասնա յատուկ
տեսակով մը։ Երբեմն' կը պայքարէ ան էր անկումէն դէմ։
Ե։ տա է կա' շա՜տ... չա՛ա լաւ բան է։ Երթա՛յ բարով։ Եր
թայ բարով , ալ առանց ոչ մէկ բառէ : Անդառնալէօրէն ։
վերջէ վանկը հաղէւ էր արտասանած երբ արդէն մատը,
աննշմար, սեղմած էր ելեկտրական կոճակէն։ Այս անդամ,
Զէ մեղայ : Ո՞վ էր ոք գործեց էր տեղը : Ինք չէր , հէմա բանէ
վաւերական Որէտանացէն, անձնեայ, հաւատարէմ, դասա
կան թէւէ սենեկապանէ , ներկայացաւ, ուղղահայեաց , հոգէաււ հրեշտակէն պէս անդրդուելի Հ
— Դո՛ւրս տտրէր սա բանը , ձայնեց մեղմութեամբ յորդառատ կուրերը, ցուցամատը դէպէ անէացած կողակէցն էր։
Այդ րոս[էէն' գէնովութեան հրթէռը, անպեղելէ ոլորտ
ներու մէջ էր վերջէն բռնկումը ունեցաւ ։ Ու անդունդէ եզեր
քէն ան դլաորեցաւ դլվսէվայր, դէպէ յատակը Աոնաքոյէ անոդոք ս ա / ա ր կն եր ո ւն :
Յաջորդ օրերը ա ե ս ան ք զէնք դարձեալ այնպէս էնչպէս
այս անհալաաալէ դէպքէն առս,ջ' ցնցոտապատ ել նօթէ։
ճէ՚շա էնչպէս առաջ-. Անշո՛ւշտ' մռայլէն մէ9, թաւ մը աւելէ
ցած։ Գլվսուն զարնուած ա՜յն, ա՜յն... անաեսանելէ հրարձուկէն :
Յամառօրէն կուդայ կը նստէ մէեւնոյն նստարանէն վրայ,
նոյն մամերուն ուր, առաջէն անդամ, սեւ ակնոցներով կ էն
մը եկած ու էւօսած էր էր հետ :
Աս էնչպէ՜ս, էնչպէ՞ս եղաւ... Զդէացա՚ւ։

Զդէացա՚ւ

բնաւ ։ Ինք բան չգէտցաւ : Ո՞վ ըրաւ ա ս է կա : Ո՞վ էր
գոր
ծեց տեղը։ Ո՞վ փոթեց աչքերն ու լոյսր ա չքե բուն։ Իրեն ձըդեր են կեանքէն աննշան արարքներուն անօրէնումը, մէնչ
կարեւորներուն , ամէնէն կաըեւո րներ ո ւն ա ա ենը , տե՛ս , տե՛ս ,
հ լ,է՚_հ էէ՜ . . . էր ո՞ր մեղան չումէն համար' ահագնամեծ այս
պատէմը։ Մարդուն աչքերը հանել եւ տեղը ուրէշեեր դնել ։
Զէ՞ մեղայ : Ո՞վ էր որ գործեց էր տեղը : Ինք չէ՛ր , հէմա քունէ
որ' էնք է՛ , էնք' էնքղէնքն է՛ , մտաւ էնք էր մորթէն մէվ։ Եւ
կաթարդանքէն դո լոր շէները փարատեր են։ Հէմա էնք' է՚նք
է։ Տե՜ս, տե՜ս, մարդուս քթէն կը թնդան։ Պահուըտած'
մարդուս քթէն կը թնդան... Ծուղա՜կ, ծուղակ կը դնեն էր
սրտէ, էր կամքէ ոտքերուն առջեւ ։ Եւ յետոյ ալ

մեղան

չեցէ՜ր... Ո՚չէմ է մեղն։

Fonds A.R.A.M

51

• ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Պ ահ ուըտս/ ծ • • • Ա' , անտեսանելի դաւաճան շոդինե՜րը ։
Ինչպէ՜ս կը մանեն մէջղ, քեզի դուրս կը նետեն քաղցրու
թեամբ, ու քու տեղդ ուրիշ մը կուդայ գործելու. - - իբր թէ
ինծի լուր տուին, իբր թէ՝ կանխաղդոլշացուցի՜ն , պատուիրեցի՜ն . ■ - Uտութի'ւն -, Մս'րդը կը հպատակի իր երկու հակըն
թաց ումերէն մեծադոյնին -. Եւ որպէսզի դեղհատը դիւրաւ
կլլես՝ զգայազիրկ կ՚ընեն բեղի՛- Խաւարումը կ՚իջնէ գիտակ
ցութեանդ վրայ-. Կը խլեն քեզմէ միակ հաշուի
բնութեան տուաք՛ բարիքը : Տ է' է եթէ

կրնաս ,

առնուելիք
կամք ,

At—

այլն-.- թո՛յլ տուէք, թոյլ տուէք որ խնդամ - - •
ւէլքօլինը
մարեն- ..

ոչի՛նչՈւրիշնե՜ր կան, ուրիշնե՜ր, մուխդ կը

Կայ Տռփա՜նքը, ահարկո՜ւ , խորիսխ հեշտանքի ,

որուն բջիջներն են պատրաստուած արիւնի ու փոշիի շաղա
խով, որ կ՚ելլէ, անառակ ձեռքին մէկ շարմումովը, սեւ վա
րագոյր կը քաշէ բիբերուն եւ , պահ մը առաջ խելօ ք, զի
նուոր Լաւին, այմմ, Յայրատն է պատրաստ՝ ոճիրի -, Եւ'
մէկ վայրկեանէն միւսը, հը՜--Ու դեռ Յաղթանակը, Փառքը, դրօշներուն ամէնէն պա
կուցիչը, որուն կո թողուող մեղեխն ոսկեզօծ արոյրէ , մէկ
վայրկեանէն միւսը, կը փլատակուի , կը դառնայ փոշի չա
րախինդ-, Կ՛աղաթ ահահա լեաց , որուն օդն է անուշ ու թունահեզց , որուն վիրապն է քարքարուտ , ուր կը խորտակուին
խառնափնդո ր' արձագանգները ահագնաձայն ու այսակոծ
լոյս ին ու գոռոզութեան ՚ Ոկայ դրօշ մը որուն սնդուսը ինչ
դոյներով ալ պճնագեղուած ու սիդածուփ, կապս յա, սպի
տա՜կ, կանա՜չ, չըլլալ մչտա պէս ու ամբողջօրէն
վար :
Եւ կայ դեռ Ընչաքաղցութի՜ւնը, մռա՜յլ,
պղծութեանց եւ ծծմայր
մայր'

կարմրա
մայր բիւր

եօթը մահացու մեղքերուն՛ ԼԼյսա-

մեղանչումի ամէնէն ամբողջականին , փոխանցիկին'

իլ ահ ագո րծո լթեան :
Հրահագործում որով մարդը կր յսւնցադործէ մէն մի օր,
մէն մի վայրկեան : Լի եղք յաւերմ անքաւելի -. Ջկայ արիւն մը,
ըլլայ աստուածա լին , որ հեղու վասն թողութիւն ա յդ ոճի
րին հանապադօրեա լ : \մնեալ

անյիշատակ

մամանակներու

ծոցը, առաջին իսկ խլրտումը միաբջիջ կեանքին , կը դառ
նայ ան լլ։ ր դանք' Մարդու ճակտին , բնութեան բոլոր
բիրներուն :
փաղցկեւյ ահարկու որ կը նետէ ,

դա

դա ղտ ա սքօ՜դ , եօթն
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անդամ Լօթր արմատներն է ր' ընդմ էջ մարդկայէն ընտանէքէն : ՆԼէշասլ րէ ւրա թա թ ու շօշափուկ աստ եղա թեւ որ կը
պւլծէ բո լոր ակերը կե անքէն : Ու- կր խո շտանդէ կա տ ա ղօրէն
դանդո լածն երը

պարարտացնելու համար

մէա յն

ո ջՒլներ ։

Մարդուն դէմ' մարդէն գործադրուող ճերմակ աղէա անընդմէջ եւ անեզր : Լուտանք' ընդդէմ հողէ , ջուր է ) օղ է մեծ
էւորհուրդէն եր կնա պայծառ *.
Ղ*աշոյն մշտակոխ
կեանքէ
սրտէն :
ԸնչաքսՀղցը) ղրկուած աշխատանքէ սրբագործող մ կըրտումէն ) որուն րէրերը՝ ոչ է՛՛է ակնթարթ մր , ցոլացոլցէն
շող մր խղճմտանքէ լոյսերէն) եւ որուն բամակր կը մատռրւսւկոլէ ) անւո արբերօ ր է'ն ) նոյնքա՛ն արէւնովր էր նմաննե
րուն , էն չքան ա ր է լնուէր անէլ ւոէ ր էր մօրն ու ղա ւկ էն : էն չոքէս չկայ մեծութէւն մր
փրկոլթէլե

ղ ո հ ո ղ ո ւ թ ե ան որով ան

ղա լ

է

այնպէս աւ չկա լ մեծութէւն մր պատուհասէ որ

ԸԷ1այ համարմէք մեծութեանն էր աւ երէն :
Զկա՛,... եթէ ոչ' շանթահարումն է"կ է՛ր անխնա յ , մէն—
չեւ չքացումն է սպառ : Ու եթէ ամէնէն հնամէն է ան) ամէնէն
նախատականը Մարդու արմանավայելչութեան , ապա ուրեմն
1՚ր բնաջնջումն ալ արմատաէւէլ

դու հանճա ւ՚1՚ն ու կամքէն :

տէտղոսն է փառքէ' մար—

Զկայ ում՜ մբ } որուն թռէչքր

չբե կան ո լէ ՝ էր աճումէն է"կ բա ղադրած ար բե g ումէն : Զկ ա f
խոյանք մը որուն սահմանազանց ճ ոէւ ա g ո ւմր չստեղծէ էրեն
Հակընթաց զօրութէլնր եւ չփշրոլէ անոր բաէլում էն* Ոկալ
գերաճում մը արշաւանքէ որուն չընկերանա յ՝ անտեսանելէ՝
դա ւադէ ր , լուռ ստուերը էր կո րստեան :
իմաստունէն օրէնքն է անմահ' չունենալ*. Հազէւ բռնած'
նետել է րաց* ]Լհ ա՛ ,

ը/լալ նաւապետն հսկուն' էր նաւէն*.

Մէջերկրականէ պարէկր ա՛լ չէ սէրեր էւօսքէ բռնուէ/ էր
հետ*. Հատ վստահոլթէւն չունէր արդէն*. Ոն կր ճանչնայ էր
կոչեցե ալ քուրմերը։
Ե րբե մն երբեմն) յանկարծ , կր յայանուէ սակայն) կր
բանայ էր կայքէն սատափաշող շրթները՝ անծւս յ ր ածէ ր ջո ւրերոլ երես էն) ուր ամէն էն չ կր լուծուէի ուր ամէն էն չ կր
ծ,Իւս.1 է ոլր յա''-էտենա կանո ւթէ ւնր կր շնչէ)
յան կ ա րծ եւ կր կրկնէ հ եդնա կէ »
--- ^Ւէ' ~ ‘'Ւէ • •

• tt'j"

կ

ւ

ա,ք" կ'

է

կբ յա յանուէ

կեանքն կ , հ[,կ . . . Ըսի՛ ,

տ մկ կ կ հ"'/' t մկ՚կ կ
.["'Ւ ւ Ը"Ւ~կԸսՒ » Լ""- կ */"/' ։
կեա՜նք է, կեա՜նքն կ, հթ՚կ — հիկ՜-..
Հ- Զ֊
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*
ԱՀնծա յ րածիր հերկ է կա ր ծես երկինքն իմ գէմ ՝
Ու֊ ասաղերր ցորեաններն են իր գեզնավարս՝
Ջէնջ կապոյտ է թագուհին է արեւն ^րկէ^Լ}
Ու գաշտերուն գիշերապահ' լուսինն յաւերմ :
ք, ս արեւլ,ն ու կաթ լուսնին կր նախանձիմ}
Անոնք փիրուզ իմ Աեւանին՝ էրեսսնթ։
Ո ս կը ձ գաիմ առտուան շո զ Արուսեակին 5
Կ ր նա յ ի ան Աղթամ ա ր ին } Վյսնա լ ծով ի^ւ :
Արեւ , աստղե ր՝ գոլք աշխարհներ անծայրածիր
Ջեր գէմ բա զ է մ ո լոր ակն այս հ ա զա րրո ւր եան ՝
Ոալդ ուր էր թէ բնակիչն այս Հ ո զ ա գո ւն ա ի
Ձ,եդ չհասած սահմաններն իր բանար համայն։

ՄԱՏՂԱՇ ԾԱՌԵՐ
Աուլեց յանկարծ աշնան քամին
()՝արսւն մտած գողի մր պէս}
Ա' ա ադա շ ծառեր սբսրփացին ,
Ղող մր պատեց զիրենք ան ա ե ս :
Պ'եզն ած տերեւ մ' ինկաւ գետին
Ոնչպէս կա թի լր անձրեւին }
Հովր սուլեց ու տարաւ զա յն ՝
fl ւ ծաոե ր ր լացին } լա
Աշնան ծառեՀր ՝ ծառեր մատղաշ՝
՞^ե զի համար ՝ ձեզմ ով առլի
Ե ր սրսրփայ իմ ալ հոգին,
Ոայց կ'սփոփ ուիմ մտածելով
թէ աշունն այս ձեր մահը չէ ՝
^'ուք գեռ պիտի արեւ ըմպէք՝
Ըմպէք Հ ո րլի ումը բերրի,
Ու֊ պար բռնէք գարնան հովէն։

*
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ԵՂԻՇԷ ԱՅՎԱԶԵԱՆ

ՍՈԴՈՄԱԿԱՆ ՀՈԹԻՌՆԵՐ

մԻ' սււՐԴււնւււ
Շները հաւաքուած մեծ քաղաքի մէ պուրակում' խառն
է խուռն հաչոցներով խռովում են չ^ակաչքը-, Հաչում են
նրանք ու հառաչում, ու ոռնում են, ու կաղկանձում :
Այղ պուրակում եւ ամէնուր

մարդկային ղոյդեր 20րդ

դաբու լպէրշութեան աննախընթաց պատկերներն են հանդէ
սադրում î
'Շներն եկան' շուարեցան։ Շներն էրար ա չըով—ո ւնքո վ ՝
պոչո,վ—դունչով խորհրդաւոր էն չ֊էն չ բաներ մրթմբթում են
ու դրմռում :
__ Տեսար մարդէկ

տեսա՜ր , տեսար

մարդէկ էնչպէս

«շնացան»՛ — հա՚հ՝ հա՚հ՝ հ ա'հ • տարուան ամէն եղանակէն
ոչ օր դէտ են ու ոչ դէշե ր

եւ դեռ էն չե ր , դեռ էն չե ր —

հա՚հ ՝ հա՚հ, հա՚հ՝ հա՛ւ՝ հա՛ւ հա՛լ՛»»
Հասարակաց ամէն վայրում ուր անցուդարձ

ուր բադ-

մութէւն կայ խռնուած՝ նոյորյներէ ա չրէ առջեւ ՝ ներկաներ է
ճէշդ ըթէ տակ՝ այբ ու աղ^էկ^ մէ—մէ տզրուկ՝ էրար ՛է1”—
կած' լպրծւում են բերան բե րնէ — Ս՛ոդո՜մ՝ Սոդո՜մ»»»։
Ուրէշնծրէ ներկայութեան պահանջն ունեն , էրենց նայող
ն ո զկաg ո ղէ փափաըն ունէն , որ աւ եԼլ, < ամ ով դառնայ «շնացումէ» այս արատն անէծ ա սլար տ — Սոդո՜մ ՝ Սոդո՜մ •
Մեծ ըադաըէ մէ պուրակում շներն էրենց խառն է խուռն
հաչոցներով թնդացնում են շրք^^յ^Ը' Հաչում են նրանը
ու հառաչում • ու ոռնում են ՝ ու կա դկանձ ո ւմ » » »
__ Լռո ւթէ՜ւն ՝ լռո ւթէ՜ ւն ՝ շուն եդբայրներ ու ըո յ ր ե ր ,
մեր g ե ւլէ պետն ու աւագը ՝ մեր մեծ գամփռը
շուն մարգարէն է բարբառում

էր ո շոր աղունչ

ակա՛նջ դրէը»
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__ Ո՜վ շնազգի շուն մոզովու-րղ' մեՏ ու փոքր , արու թէ
Էգ, ամէն դոյնլ,

,

ամէն մորթի շանորդիներ , լա՛լ լսևցէք-.

Տաս պատուիրան պիտի տամ ձեզ , որ զարմից զարմ պիտի
ապրի ու ապրեցնի ամէն մի շուն ու շան որդիէ
Մ արդիկ դարեր — դարեր առաջ քարոզեցին
պատգամներից մէկն է եդաՏ'

ու իրենց

ու ամէնէն ադադակոզն

ու

աչքառուն - «Մի' շնար» :
Արդ' այսօր օրն է որ ի լուր րոլոր շուն ու շնազդի շնչալորներին րարձրադադակ ու առնա դինս ազդարարեմ առաչլ,նն ու ամէնէն կսկծալէն էմ ձեզ տալէբ պատգամներից —

Մի7 լքաթւյ֊սւնսւթ ? — հա՛լ , հա՛լ , հաո՜ւ՝ ո՜ւ»»»
Ոոնարէք լներ՝ չեեր աշխարհէ՝ ոռնար էր երկար

մար

դու վրայ^ կեանրէ վրայ ու աշխարհէս վերտէն օրուան —
հալ՝ հաւ՝ հաու ու ու»»» հաո^ւ ո*ւ ոՀլ»»»
ԱլսՀ'ղ ՝ աւս/ւլ ՝ կեանրը չունէ Էլ ս րբութէւն ,

աւա զ ՝

աւսՀդ ՝ կեանրը դար ձել է լըրբո ւթէ ւն » » »
Կաղ կանձեր էյ> ու ոռնար էր դէշեր ցերեկ՝ ով էմ շներ՝
ով վկաներ այս զուլումէ :
Հաւ յ հաւ ՝ հա ւմլ յ

/Հլ :

_ Մի՛ մարդանար»»»

11Ն-ԱՍՈՒՆ
վերջապէս էրա կանո ւթեամբ մկրտուեցաւ այն ՀրաԼ*թԸ)
որ աշխարհը երկնել է ու երեքն ում է սկէղր ու վախճանէ էր
վէոլական ճանապարհէն։
Այն օրէն1 է վեր երբ կեանրէ մեծ համ երդը եկաւ պատռելոլ ւոէեդերական լռութեան' համատարած րաոսէ
կա
խարդական վարագո յրը եւ ե ր կէնր—դետէն թնդար նել ու միլէոն—մէլէոն ծնունդներէ էւլացուր է չ հագագներով՝ այն օրէն
է ‘Լեր եր կէնր—դետէն ՝ ծով ու րամար վկայ եղան այն ԽօԱքին, որ եկաւ էր գալուստն աւետելու Ադամորդու բեբանով
--- Լոգո'ս ՝ ԼոդոՀս » »
Այն օրէն է վեր բեմ բա րձրարալ բանա կան ո ւթէ ւնը ՝ կո չ
ուղղելով դատողութեան » խօսեցնելով ու լսեցնելով «Այո^ն
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եւ ^Ոչ»ը լինելութեան'

եւ

կենդանութիւնը յաւերժացնող

դետակնե ր ժայթքեցն ելո վ ժ՜ամանակի ա ռեղծուածային հո
սանքն ի վեր' դէպի Հւ,աչ-£*՝*
Եւ Լ/'արդը՝ մարդը միայն արարչութեան այս առանձնա
շնորհեալը լոկ արտօնուած է թօսելու եւ խօսեցնելու կեանքի
ցորեկն ու դիչիրը

հ ա զարամ ե ա 1լներիg հազարամեակ...

finiյ g թնչ՝ բայց ինչո*լ՝ բայց մինչեւ ե րր կենդանական

մ ի լի ոն—միլի ոն նմոյշների մի լի ոն—մի լի ոն յորձանքները Ալի
տի դան ու գնան ՝ պիտի բերեն ու տանեն կեանքի կտակն ու
նշխար ը ու սուր բ դինին ՝ եւ չունենան իբենg
ր ա ր րա որ բանա կան

ի րենg

RuiIlQ ?

ի տես վերին, վերչլ,ն դա տ ա ս ա անի :

Յանուն ո*ր խղճի , ո*ր արդա ր ո ւթե ան սլիտի անձր ե ւեն
հազարամեակները՝ պիտի դղրդան ու ժայթքեն
զգացումի հրաբխային բերանները'

մտքի

ու

եւ երբե՜ք՝ երբեք կեն

դանական ու բուստ կան սերունդները չպիտի քանդա կեն վէպն
իրենց եղելութեան՝ խոհն ու խորհուրդն իրենց իքւրքթ աԸարչո ւթե ան անջինջ մատեանում :
Ե ճ֊ յա հուն իեչիմ ե ր կ րի մայրական ընդերքը կոծող ազդի
աւ1կի զազա և ու թռչուհ

միջատ ու մ անր կ , Օդ ու ծովի յոգ-

հախո լոհ րազմութիւհնե ր իրենց ամէն արարքներով՝ կեան
քի ումկհ բաբախ հերով ու հ ելքերով պիտի մնան յա լկա համր ՝
ահարձադահդ

աբաբչո ւթե ան խորհուրդն ի վեր միշտ անլե

զու ՝ միշտ ահ—աս ուև ՝ ան—ա un ւն ♦ • •
ույո ՝ աշխարհը համայն ու դարերն անյագ եռում
եհ ու պզպզում արարած հերի երդ ու հառաչանքի ՝ մայրւսկահ սիրոյ եւ արիւհարբոլ դիշատ ի չի' հազար ու մի մռունչ
m

մ րմ ուհիների քաոսային խուժադուժով՝ սակայն չունին՝

չուհիհ լեզու ՝ չունին իրենց արդար բաժինը

յ

—

//ճ֊

պիտի դահ՝ պիտի մթնեն անյիշատակ յաւիտե անս յաւիտե
նի'J

՚ զուրմ ա՜հք ՝ դարմա՜նք ...
^եանքիհ յալկլո հասւսաարիմ' բոյս ու ծաղիկ՝ ծառ ու

եդւլսւ

ամ/Հհն Լլ ամ ենուբեք լուռ ոլ֊ Հումը ՝ մունջ ու անյուշ

յաւիտեան՝ — դարմա՜նք՝ դարմա՜նք. • •
' Z*

սա .մ ա՜հն

Լ խորհուրէլն իմաստութեան ՝ ո՞ւր կ ոգին՝ ուր կ
ա րդ արո լ թ Լան . ո լր կ ՝ ո*լբ կ կեանքի անխաբ ՝

կեանքի վերին՝ դ երի բացսյց սուրբ Հայեյին ••• — 'Ամկն :
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bü Յէ֊ն blf, ՈՐ b
Բնութիւնը շարունակում է' հաւատարիմ իր ընդգրկած
ընթացրին' անհատնում չարքերը իւր զարուն, ամաո , աշուն ,
ձմեռների յ
Բոյո թէ կենդանի միշտ միեւնոյնը կրկնելով ու կրկնե
լով' դիտաւորում են դարերը-,
Արշ աԼոյս

է

1> [•?*"լ"է ցերեկ ու գիշեր , ծնո ւնդ ու մահ y

այս ամէնն էլ ամենուրեք անրնթափ ու անսա յթաք' յաւ խոեն ո ւթեան գրօլն են ծածանում իրենց երթի թափօրներու! * ’ ’
Մարդը միայն, ադամածին մարդն է միայն որի այսօրն
ու վաղը անծանօթներ են մէկզմէկու, որի որդիք երբեք շեն
“՛Մ՛ » ւ՚^է ոբ որդ1՚րե իրենց "["I"!] ~~ կա՛նգ առ աշիւարհ . . .
Կա՛նգ առ ցնցոլի՜ր, ո՜վ տիեզերք, ես եկել եմ փոխե
լու քեզ...
Ես եմ փոխողը ։ ես եմ փոխոլողը . ես իմ ալեկոծ եսն ու
նիմ իմ մէջ' իմ էութեան լաբիրինթում —

Ես եմ Ս՜արդը ,

Ս՜արդ-լքրրիկը'
Ես այն եմ , որ

ՋԷ • • •

՚Ս.յսօրոլանից ամ ենա կա րո զ խելքի գազանի դռները բա զ
են իմ առջեւ , — այսօր Օրն է , որպէսղի ես իմ իսկ խելքի խո
յանքներով իմ իսկ հանճարի գիւտը պանծացնեմ , խուճապի
մատնելով համայն արարչութիւնըԱրթնացիր , փրփրիր , ով դու թմրած յա լիտ են ո ւթի ւն •
ամէն ինչ , ամէն ինչ պիտի փոխուի ու

յեղյեղոլի ,

պիտի

դառնայ անդ առեալի անճանա չ , ինչպէս որ ես ինքս' ինձ , ու
կեանքը կեանքին , ու մահ՛ը' մահուան--.
Տնցոլի՜ր, պոռթկալ՝ ո՜վ տիեզերք :
Տէր կանգնիր
' Արարչութիւն :
Ես այն եմ ՝ որ ՉԷ :
Ե" Չէն եմ , որ է:
Ո'/ֆ"'յն իաու/ ♦ • • :

Ե - Ա<
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|քԱՐԴ U0 ԱԻԶեՐԱՐԱսԱՆԻ ԱՐԱՅ
'րբ ծանօթացան./։ իրեն, ես ալ չեմ յէթր՝ մեղմ

հ ս վի

մը սլէս եկաւ մեր կեանքէն ներս , տակաւ պարուրեց մեղ եւ
Ւր ա րմէքը գնահատեցինք միայն այն ատեն, երբ մեկնած էր
արդէն՝ հովին պէս :
__ Անթէպցի եմ , ըսաւ հօր մը բարի շեշտով, ծանօօթաg ումի իբր առաջին վկայագիր : Այնուհետեւ օրհնեալ բերանը
երբեք պիտի չգոցոլէր : Անսպառ աղբիւր խօսքի

իր պարզա

միտ, զուարթ ի մ ա ս տ ա ս ի ր ո լթե ա մբը կր մեկնաբանէր ամէն
երեւոյթ ու դէպք՝. Տետագային իմացանք որ առեւտրական էր
եւ աւելի ուշ' ի՜'1՛չ տեսակ առեւտրական ■

._ 0՜ լալսւ մոն վիէօ • • •
Պէյրութէն նաւ առած էր եւ կ'ե րթ ա ր Ւ տա լիս։ :
Առանձին կը ճամբորդէր, առմամաբար լքած' կին

ե-

զաւակ'. Աանոլկի մը անհուն գոհ ո ւնա կո լթ եամբ կը վայելէր
ալս առմամեայ ազատութիւնը, հեռու

ընտանեկան

ամէն

կաշկանդումէ : Ու այս ներքին զո հ ո ւնա կո լթի ւն ը աւելի
շեշտէբ հողեգրաւ
մարդ մը

չարամտութիւնը

անդադար :

կը

Առանձին

շրջապատուած նոր դէմքերով, --- երիտասարդ կի

ներ ու աղջկիկներ , զո րծատէ րե ր , արձակուրդի դա g ո ղ ել ար
ձակուրդէ եկող բազմատեսակ մարզեր'. Ս իջահա սակ մարմ
նին վրայ, հաւկթաձեւ, գրեթէ կլոր դլո՛վ" մԸ կը կրէ՛
դանկին վրայ' քանի մը մազ. դեղնորակ շրջանակով ակնոց
ներ' մե՜ծ քթին վրայ, եւ տափատ մը ու շապիկ մը' որոնք
մինչեւ վերջին օրը , Պէյրութէն ՛Լափս լի , չբամնուեցան իրմէ :
__ է վոՆալա , ա լսքան պարզ արտաքինով ու բարի սրտով
մեր ճամբոլ ընկերը այսուհանդերձ աշխարհ մը ապրանք կր
փո խադր էր : Ըսաւ թէ ի՛նք տախտակի վաճառական է : Ատկայն տեսանք թէ իր առեւտրական

ասպարէզը

բազմազան

ճիւղեր կը՚՚դղրկէր ՛■ Իսկական շրջուն դեր—շուկայ մը-.

Իր
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մօտ կրնաք գտնել ձմերուկէն ու պիստակէն մինչեւ գորգ ու
րազմոց , չի շերով Օղի, մինչեւ իսկ թանգարանային հն ու
թի ւնն եր , զորս կը տանի Հոլիցերիս, , ու հաշիւ չունի իր եր
թեւեկը Լիբանանէն Եգիպտոս , Եդիպտոսէն Իտալիա : Որեւէ
երկնքի տակ օտար չզգար ինքղինք . իր հայոլթիլնը կը ճա
ռագայթէ իր էոլթենէն , --- գրեթէ ճաղատ գանկէն ՝ մեՀծ
թէն ու աղտոտ օձիքով շապիկէն, տափատին լեցուն գրպան
ներէն ■ հարազատ առեւտրական հայ մը , շառաւիղէն անոնց ,
որոնք պատմական շռաններուն լաստերով կ՚իջնէին Եփ րա՛՛՛l՛ ու Տիգրիսի ջոլրերուն հոսանքն ի վար, կամ Եի լի կի այ էն

կ՚երթային մինչեւ Պրիւմ- Կ՚առնէ, կը ծախէ, կ՚ուտէ, կ՚ապ
րի.
--- 'Լա՛լը՝ կ՛Ը"է ' Լ՛՜՛՛՛է պիտի տանինք մեզի հետ, զՕ :
// ահուան գիտակցութիւնը զինք աւելի կը մզէ աշխա
տանքի ու շարմումի : Աոտոլընէ մինչեւ իրիկուն, նո/ն
զուարթ շեշտ ով ՝ շէ*^ Լո 1 հւ իր ղո ւա րթո ւթեամբ
իր
շբջապատը համակող մարդ մըն է ան՝ որուն նմաններուն քիշ
անգամ կը հանգիպիք՝ բայց որուն յիշատակք՝ խօսքին շեշ
տը՝ նայուածքին անմեղ չարամտութիւնը կը տպալորուին ձեր
սրտին խորը» կարելի չէ մեծ հաճոյքով չկա պկել ցինք ՝ այն
քան իւրոյ յատուկ անհատականութիւն մը ունի՝.
U ս,[՚րԼոլ վնաս չի պա տճա ռեր ՝ բացի դրամ չտհելէ յ Ընդ

հակառակը , իր շրջապատը կ'օդտուի : Երբ նալը Աղե քսանդրիա խարսխեց ՝ առաջինը ինք [Հած էր ու քիչ

ետք

կոր-

սոլ-եցաւ եգիպտական երկար ու նեղ շուկաներուն մէջ*. Երթ)
մեր հերթին ՝ քաղաքին մէջ կար՛ճատեւ շրջապտոյտէ մը ետք
նաւ վերադարձանք՝ Հայրենակիցը մեղի կը ս պա ս է ր ստոյգ
սւնհ ա մրեր ո լթեա մբ •
— Ռ ՚ է՛ էք՝ զ°՜• • •
Ակնբախ է որ լաւ, չահալէտ գործ մը տեսած էր֊ գնած
էք խոշոր—խոշոր ձմերուկ, սեխ ել բազմոցներ֊, թէ

ինչու

նաւով կը ճամբորգէր այս անգամ , ինք' որ բազմաթիւ ան
գամներ օդանաւով երթեւեկած էր , ա՛յգ ալ բացատրեց , __
սուտ կը խօսէր ։ երբ ըսաւ թէ չատ բեռ ունի : Արեւելքցի տռե ւտր տ կանը անսպառ սուտերու վաճառական է , բարձրարուեստ է իր ս տ աի։ ou ո ւթի ւնը , երբ հարցր կը վերաբերի իր
ասպարէզին , սակայն ան չի կրնար քօղարկել իր ծածկել ու‘Ը՚՚^Ը ) երբ կը խօսի իր ներաշխարհէն ■ թափանցիկ է իր ստախօԱՈլթիլնը յ
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ԱՆԴԱՍՏԱՆ

Ցնցուաձ էր էր էութեամբ' այս առեւտրականը՝ որ կ'/>չբ
խէր Պէյրութի , Դամասկոսի , Հալէպէ , ք' էլէ ս է , Այնթ է պէ ,
1Լմասիոյ՝ I՛ սթանպո ւլէ , 1Լղեըսանդր է ոյ եւ եւրոպական բաւըմաթիլ րադաբներու շուկաներուն ՛էր՛"J y է'ս{"էէ" լէ՛ կրնար
էշխ ել Պ"*֊րճ ՀԱ՛ մ ուտէ մ է կ ՛/ աստակաւոր էւանութպանը էր
թաղէն մ էջ : Ս ահմ ան ա ղ լո t էսն ե ր ո ւ ւէր այ մ աքսա յ էն պա շտ օնեաները էր ծանօթներն են , ոստէկանները
Եւ այս բո լո ր ը

էր բարեկամները։

քանէւ մը կտոր բառ ֆրանսերէն ) քէ չ մը էտա-

լեր էն) արաբերէն) քէ չ մըն
թրքերէն :
Ա-բանանեան

ալ

օդանաւայ էւն

հայերէն

եւ

րն կեր ո ւէ/եան

առատօրէն
սլա տ կան ո ղ

օդանալէ մը ա րկ ածէն ղոհ դացած էէն ուրէչներու կորԼ<(/էն
էր թաղէն մարդէկ) երէ տ ա ս ա ր դ բմ է չկ մը եւ հայ երէտասարդ մը : fit/՜էշկէն __ բարձրահասակ ) գե ւլե g է կ երէտա սա րդ
մը

յոլղարկաւո րոլթէւնը ցնցած էր մէնշեւ նրբէն նեարդ

ները էր էութեան։ Եւ կարծէք) այդ օր երդում ըրած

էր

այլեւս երբեք օդանաւ չնստէլ։
— Փրկ ութէւն չկայ արկածէ պարագայէն • նաւը տարբեր
բան է) եղբսՀյ ր ) /լ ըսէր էս ո ր համոզումով) փափաքէլով
էմացնել էր լուռ երդումը։
Սակայն զուարթ ծնած) ղո ւա ր թ ապրած այս մարդը եր
բեք տէս ո լր շե շտ ո ■L չե ֊լւ-րշացներ է՛ր Ւ օօսքը։ *Լ/ոյնէսկ ա մէնէն «z/Æz_» Էսօսա կցո ւթէլնը ո ւնէւ էր Հզո ււս րթ» կողմը» ու
փարատելու համար ւոէսուր տ սլա ւո ր ո ւթէ ւնը
շուտով կը
յարէ---- Ծ* անօթներէդ

եթէ մէկը մ եռնէ

լուր տուր էնծէ * դա-

դաղը էնձմէ առ ։
--- Երբ 1լ անդրադառնայ __ էր յարաշարէ/՜ աչքերը 1լ ու
սումնասէրէն ամէն հ ա կաւլդե g ո ւթէ ւն

էսօսա կէ gէն

դէմքէն

ւէրայ __ թէ առաջարկը հաճոյ չէ թուէր էր երկրորդ էսօսակՒրէ՚ն » ուսէւ թեթեւ հարուած մը կուտապ ըսելուէ»
— Ի՚ւչ է, ամենքնէս ալ պէտէէ մ եռնէնք։
անդամ էէ յայտ կուդայ դա դա ղա դո րծը։ Եը պատմէ •
__ Անգամ մը) բար եկ ա ■fb ս ներ կա յա ցուցէ նման առա—
ջար կ մը։ Երեք օր ետք եկաւ ու աէսորմ՜ակով հայհոյելէ ետք
դագաղ մը գնեց ) __ էր ծեր մայրը մեռած էր:

Ը ս Ւ՝

Ւ՚^չ

^էԼԼԼայ> մենք ալ պէտէ մեռնէնք։
Լրաքաղ ու լրատու' վայրկեանէ մը մէջ տեղեկութէւն կը
ստանայ եւ առանց սպասելու) ղա յն ս եփ ա կան ո ւթէ ւնր կր
դարձնէ բոլորէն։ Պաաահեցալ որ օր մը) եգէպտացէ ճամ-
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բորդ մը իր երեք հարիւր յիսուն ոսկիին երկու հ ա րի ւր ը կո րսրնցնէ։ Մեր Հայրենակիցն կր եղած առաջին իմացողը եւ
քառորդ մամուան մէջ գրեթէ բոլոր ճամբորդները տեղեակ
էին որ գող մր վերց ո լցած էր եգիպտացի ո ւս ան ո ղին երկու
հարիւր ոսկին։ Սակայն մեր Հայրենակիցը պարզ

տեղեկա-

տըւութեամր մը չէր դո հա նար՝ տյլ Ըստ սովորութեան' իր
իմաստասիրութեամբ կը համեմէր լուրը»
__ Ղ*եռ գթասիրտ է եւլեր գւ>ւլը ՝ լա՛ լ' որ ամբո ղջ դումարը չէ վերg ո լցած :
ոլղէ օդտակար ըէէա է դմբաիյտ արաբին • նաւապետին
մօտ կը բողոքէ ինք անձամբ՝ անկարելին կը փորձէ : (/ ր իւ ր ա—
տէ ՝ ցոլցմունքներ 1լ ընէ ՝ յենլո •Լ է՛ր անձնական փ ո րձառութ ե ան վրայ » Սպա , նիւթը կը փոթէ » կը պատմէ թէ ինք տմուսնացած է իրմէ տասնըհինգ տարեկան պզտիկ օ րի ո րղ ի
մը հետ։ Երրորդ թօսակից մը հաշիւ կ^րն է թէ ինք քսանըՀ[,նգ տարեկան Ըէէաէով ) ուրեմն տասը տաբու աղ^նա ՛մ՞ -Դհ ետ ամուսնացած ըԱ_աէու է։ Հյոլրջինները միաբերան կը բո
ղոքեն ՝ իրենց իւօսքը ո ւղղելո վ Հա յր ենա կիgին ՝
տմչց՛ը
նելու միտումով» մարդը կը բարձրացնէ'
տասնըեօթը ՝ տ ա սնըո լթը լալ է յ

չէ

տասնըվեց ՝

Մարդը՝ որ աշխատիլ գիտէ ՝ չի կրնար հանդարտ կենալ՝
կ՚եռայ » նոյ*ք իսկ անգործութեան ՝ հանգիստի օրր' ան,լել,չանալի սպառում է այս մա ր դո ւն համար : Uju պատճառով ալ
կ՚ուտէ մէջքի գօտին թող տուած *

մենք՝ լ,ր փոքրաւորնե-

րը՝ որդիական ղուարթ մօտեցումո վ եւ քիչ մըն ալ յարգան
քէ արտայայտութիւն որպէս՝ սեղանին վրայ՝ եր բ ճուշը
սպասարկեն՝ կառնենք աղ ու պղպեղի սրուա!լևերը եւ առա
տօրէն կը համեմենք ճաշը։ Մա[,րչը կը բարկանայ ՝ քիչ
ծուռ աչքերով առաւել եւս ծուռ կը նայի»

մը

--- Ուլան, ղիս պիտի գրգռէիք՝ թնչ է։ Աչքէն արցունք
knլէչաJ '' Մեր չարագործութիւնը մեղմելու համար կը դիմենք

ս պա սե ա կին :

— Սարս օն, պաղ ջուր մր' վարսլետին համար ՝ շու
տով յ Ս արդանքի հրապարակային ու բարձրաձայն ա րտայտյտոլթենէն գոհ

գաւաթ գաւաթի վրայ կը պար պէ ՝ ասրս

ևԸ //"/Հ 1՚ր շրթունքները :
Անգամ մը որ սիրտը գրաւենք՝ ալ չի մհրրեեր

ընթացք

տալ մեր որեւէ առաջարկին։ Մըսենք' Հայրենակից ՝ ինչպէս
կրնանք հասկնալ սա՛ մեզի սեղանակից օտարուհիին տարիքը ։
Լեզու չենք դիտեր : Մարգը վայրկենական ինքնամփոփումով
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մը կը գտնէ տարազը եւ. սպտնուհքւն առանց վշտանալու, կը
պատասխանէ : Z1/? սլնա լ կնոջ մը տ ա ր էլ ըը • • *
ք՝ ա ման ո ւմի նախօրեա կին --- ինք նա ւի ոլի պիաի իքն էր ,
իսկ բա րե կամս ու ես պիաի շա ր ունակէ ինք մեր ճամբան մ ինշեւ Աարսէյլ --- հնդՕրեայ մօրուքը ածիլեց , լողանք առաւ»
կր ճառագայթէր մեր Հայրենակիցը։ Բարեկամս վագեց եւ
մեր խուցէն բերաւ անուշահոտ ի ս րո ւա կը , առատօրէն օծա
նեց գլուխն ու երեսը : IJ ի շա նոյն զո ւա ր թո ւթ ե ա մբ

մարդը

բողոքեց.

--- Չախ ալներ ? հերիք է : Այսուհանդերձ գոհ էր ան այս
գուրգուրանքէն ։ Այղ °ր մեծ շիշ մը օղի նուիրեց ինծի , իսկ
ճաշէն ետք մեծկակ սեխ մը ջարդեց ՝ սսլանուհիները հաւա
քեց շուրջը - Մելոնէ, մելոնէ, ւփնիորինա, պուօնօ , սյՈՆօնօ :
(Հաջորդ օրը՝ կը խորհէի ես ՝ այլեւս այս մարգը կը մոռ
նայ իր ղո ւա րթ ո ւթի ւնը ու կը ղրա ղի իր գործերով։ Ա ա կա յն
հաշիւս սխալ դուրս եկաւ ։ ճիշդ է , իր գործերը կարգադրած
էր* դրան առջեւ դիզուած էր հակերու նմանող պայուսակնե
րը եւ առաւօտեան մամը 5 >30ին նաւուն կամրջակին վրայ
քաղցրալեզու կը խօսակցէը նուագախումբին մէկ ան դաւէ ին
հետ՝ որ միա՛կ հայն էր ա լս խումրին մէջ : Հա ս ո ւն ՝ դեղա—
դէմ երիտասարդ մը՝ Պոլիս էն որուն գինք կապող
կապն ալ խզուած էր ՝ երբ մեռած էր մայրը։ Այնուհետեւ ցուլ
զգացած էր կուրծքին տակ՝ սրտին մօտեր ը։
ի]որապէս լուդուեցաւ մեր Հայրենակիցը՝ երբ լո ե g ղըմբախաութիւևը այս անոյշ աղուն՝ որ բմիշկներու թելադրու
թեամբ գործ գտած էր ա բ նաւուն վրայ ՝ ու նաւը իրեն հա
մար դարձած էր ե՛ւ աշխաաավա լր ՝ եւ բո ւմավա լր :
/v

բամանումէն օր մը առաջ լսած

էր ալս պատմութիւ

նը եւ առաջլ,ն առաջարկը եդած էր'
--- Տղա՛ս՝ ամուսնացիր՝ կը մոռնաս ցաւդ՝ £ոնու_խ կ՚ու
նենաս ՝ կնի կի դ հետ կը զբաղիս յ Ա ին չ այդ մեր Հա յ րենա կի
ցը ծանօթացած էր եգիպտահայ կն ո ջ

/յ ^ետ --- ի դէպ ՝ նա-

լուն մէջ մարդ մնացա^ծ էր՝ որուն հետ ծանօթութիւն հաս
տատած՝ խօսք փոխանակած չըլլա ր --- ՝ որ Հռո մք, մէջ դաշ
նակահար՝ արուեստադէտ ա ՛մ!՛ ՛լ մր ունէ ր » ♦ ♦
Ուրեմն ՝ առտու կանուխ ՝ շա տ սիրալիր խօսակցութիւն
կ՛ունենար հայ երամի շտին հետ ՝

ողմանած

երկար—ա թո

ռին վրայ ՝ վայելելով իտալական ծովափի բնական գեղեցկու
թիւները — Կողին ՝ ծառեբոլն

լեռնե բուն

լայ տն ո ւթի ւն ր
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ծովային եռօրեայ անապատէ մը ետք __ ՝ հանդարտ

ջուրե-

րուն վրայէն հ ս կա յ նաւուն սահանքը կարապի մը նման : Երր
ղի" տեսաւ

բարձրացաւ եւ ձեռքի շարմումով ու բարձրս/—

ձ/ս քն զի" կանչեց •
--- Եկուր } լքոն Qjlto յ եկուր : Ապա դարձալ երիտասար
դին • փութով հա րցուց •
--- կամուսնանամ ս ա րուեստադիտոլհ իի մը հետ» դուն
արուեստադէտ ՝ ա դջի կ բ' ա րուեստադէտ :
Երիտասարդը հազիւ ամօթխած «այո» մը մրմնջեր էր ՝
թեւէն բռնեց , դրեթէ քաշելով ճաշասրահ տարաւ յ Աղջկան
սայրը նախաճաշ [լընէր*. Ա եր Հայրենակիցը երիտասարդին
հետ մօտիկ սեղանի ձ ը նստած ՝ այլեւս «յ ո ր դեց ա ւ» , սեղա
նէ ս ե դան գովեց երիտասարդը ՝ իր չտեսած աղջկան ճաշակին ներդ ա էակութիւնը պոլսահա յուն

զգայնութեան

հետ :

սեղանակից Ըէ[աէ կնոջ հետ :
Պոլս ահ այր նստաւ կնոջ սեղանին » . . : Ղրեթէ ամա քի , րն
1)էռաջարկեց երիտասարդին'

դարձակ ճաշասրահին մէջ երկու սրտերոլ ճա կատաղիրը !լո—
րսշսւէր մեղրահամ խօօսա կցութեամբ ու մ պի տն եբով :
հանկարծ մեր Հայրենակիցը աթոռէն ց/ստկեցաւ»
— 0

լալա ւ1ււ(ււլ|ւէ^օ ? ւ|ւասւ|ւոլւ// մոռցեր եմ ՝ դուրս վա—

զեց ճաչաս րա հէն ։ Աարդը 'Ս՚[՛ջին վայրկեանին ալ ուզած էր
օգտակար ըլլալ հայոլ բեկորի մը՝ նախկին պոլսեցի ի մը ՝ որ
հիմա ծովերու վր*"յ թափառական է դարձեր հանգիստ ու
տուն փնտռելու համար». Հայրենակիցը յո լզուած էր՝ խռո
ված ի տես անոր վիճակին .

--- Ուլան ? առաջ ըսէիր նէ

y չէ^ր ձ*ը ըլլա ր :

րամ՜ան ումի մամը հնչած էր* մարդը հիմա իր անձ—
նա կան գործը հետապնդելու ելած էր՝ ձգելով երիտասարդը
կնոջ սեղանին , առանց իր ջանքերուն արդիւնքը իմ անտ լո ւ :

*
վերջին անդ ա /! զինք տեսա f նա ւո ւն ելքի դրան առջեւ
անխօս՝ բացայայտօրէն սրտատրոփ ու յո լզուած : Այս մար
դը ՝ որ քանի—քանի անգամնե ր եկած է ր Ւ տալիա , հիմա է աս[էս խռոված կր թուէ ը լ/Հ ւռ ՝ երբ նաւը խ/ս րսխած էր ՆաւՒոլիի րա ր ա փ ին z Պայծառ կիրակի էր՝ տօնական»

թեթեւ
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ամ սլ մը կը մեղմէր ջերմութքււնը ի տա լա կան արեւին : Պատ
մական կոթողներ եւ դղեակներ , դերարդիական շէնքեր ու
համեստ տուներ ծածկած ■ էլ,ն լեռներու կոդերը* մխոյն 1Լհսուվն էր մռայլանիստ*.
վստահաբար այս տեսարանը չէ ր որ յուղած էր մեր
Հայրենակիցը, ո՛չ ալ զուտ րթա շեշտ նուաղը , որ կը յորդէր
հիմա' մերձակայ երկու քա ր ա ւին եր ո ւն մեր նաւէն անմիջա
սլէ ս յետոյ խարսխած յունական եւ իտալական նաւ երէն-. Եւ.
ո՛չ էսկ այն ծ՜րարներն ու պայուսակները, զորս սլէ տէ տանէր
մ/ւնչեւ Մէլան ո
ալ անդէն , բարձրանալով Ե ա ա լէ ո յ մ է կ
ծ՛այրէն մէ ԼԱը , --- է վերէոյ րադմաթէլ անդամներ
Կ։' առանց ղմ՜ ո ւա ր ո ւթե ան ) րի չ մը

մեծ

յաջողած

քանակութեամբ

« ար ■լէ լուած ա պրանը անցընել»։ Լուռ էր՝ գունատ

մարդը)

որ կեանք կր յորդի 1 ոԼ՛ Jntt^tL թ' դիտեր ) կը խօսի ու կը
գործէ՝ եւ իր կենսայորղ դո րծո ւն է ո ւթ ե ա մր կը տի րէ ծովե
րուն ու g ա մ աքներուն ) ինչպէս չի կրնար տիրապետ ել (յո ր
Ա'արաշի մէկ վաստակաւոր խանութպանը իր թաղին վրայ։
Անկ ա ս կած յ նա ւո ւն վրա J Ււ՛ հաստատած նոր ծանօթս ւթիւններն ալ թին իր յուղումին պատճառը, կը լո է ր , որով
հետեւ այս րոլոր ագդակները եկած էին միախառնս ւելո լ ե—
րիտասարղ երամի շտի պարադային) ի՛ր կիսալարտ գործին
__ եթէ նախապէս գիտնար __ եւ ցնցած՝ անոր ներաշխարհը։
Կքած.) ընկճուած կը թուէ ր ան ։
(Հանկարծ --- պահ մը տեւած էր այս լռութիւնը --- զգաս
տացաւ եւ անդրադարձաւ որ ելքի դրան

կեցած էր իաալա-

յՒ

անդրդո ւելի ոստւ-կ անը ) թիկնեղ երիտասարդը եւ ինը ա—
նոր կողքին կծկուած ու լուռ կը կենար յ եր նկարագրին )
սկղբունքներուն հակառակ էր ըլլա լ մարդ էակի մը մօտ եւ
չծանօթանալ անոր.

— Սինիոթ մսւթեշսւլ, °դը պաղ կը թուի ♦ . . : Այնուհետեւ ,
մեր Հայ ր են ա կիg ը վերա դտ ա լ

իր բուն էութիւնը , խօսեցաւ

վերէ ամ պէն եւ վարի ջոլրէն ) իտալական կերակուրներէն եւ
դե դու հէներէն-.
Ս եր նա ւո վ ճամբո րդոդներ էն ա ռա ջինը ինը ոտք դրաւ
իտալական հողին վրաք) հակառակ իր ծանր բեռին։ Այնու հետեւ խտռնուեցաւ մարդկային յորձանքին) հեռացաւ ու կո րսուեցալ հայոլ այս բեկորը) որ կեանքին ընծայած ամբողջ
ղրամադլուխը դիտէր առաւելագոյնս

օգաադոր ծել :

սս ւե g ա ւ ան ) որովհետեւ դեռ չո դե կառք պիտի

առնէ ր

Կ որ
իր
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ծրարներով ու պայուսակներով, պիտի բարձրանար մինչեւ
Աերենիօ : Տակաւին ատեան պիտի ներկայանար . իտալացի
դա աաի, աղին օղի ու ձմերուկ պիտի նոլիրէր, պիտի չահէր
դատը , --- տասը հազար լիրանանեան ոսկի ;

լ, լ։

fr/'/ï իմացած էինք այս դրուագն ալ , որուն բոլոր ծալքե
րը խուսափած էր մանրամասնօր էն պարզելէ, զինք քղայնացրնելոլ որոշ չարամտութեամբ, ըսած էինք.
--- Հայ1',1''։ա1ւ1'!ք է ձեզ բանա կր նետեն անպայման :
^7/ <՝Կ' բարկացած ազնուասիրտ ու զուարթս,րան ար,
ւհսրզր, „ր միշտ Օգտակար ուզած էր ըլլալ բոլո բին -.

*
Անանուն , ցուրտ տխրութիւն

մը համակեց

էութիւնս ,

երբ մեր նաւը վեր առաւ խարիսխը ու սկսաւ չարունաեել իր
ճամբան ղէսլի Մարսէյլ-. խլացնող լռութեան ընգմէչէն, նաւուն եր ելար նրբանցքներուն վրայ իր ձա յնն էր որ կր լսէի ,
իր շարմուձեւերր կը տեսնէի, հողաթափները քաչքչելով եւ
հետաքրքիր աչքերը անդադար „,չ ու ձախ պտտցնելով-.
Երեկոյեան , երբ՝ ըստ

սովորութեան'

համախմբուե

ցանք իր չ"ւրջ կազմուած խմբակին անդամներս , երկարերկար խօսեցանք իր մասին , յիչելով իր շեշտը , զուարթս,ձտոլթիւնր, բարութիւնը-. Ալ աստղազարդ երկնքին տակ,
ծովային անհուն տափաստաններու վրայ , դեռ եւս կր տես
նէի ստուերը մեր Հայրենակիցին , որ

ձեոքերուն

մեծկակ

պայուսակներ , առանց կքելու, կը քալէր դէսլի վեր, ղէպի
հիւսիս, Միլռնոյ էն ալ անդին, կեանքին ետ ելէն, շահելու իր
ղ ատը :

frf. տխուր՝ ս րտայոյզ բան մը ունէր ծովու վրա քէն րնթացող ստուերը աքս հայուն՝ անոթ որ կ՚իշխէ ծովերուն ու
ցամաքներուն :

Ն- Թ*
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Ե“ՐՋսՆՍ(]1Փեէ1Ն ՍԱԱԻե,.,
Աեղի եա կր գրասեղանին ujh^Iil նստած կր խորհի : ճ կր* յթ-“ Ո Լ
մատնեմատը ծալլած, ա^ ձեռքին միւս եը եը մա տներ ուն մէջ "ե ՛լ
մուած ղրիչ^վ ՛էր ղիծեր կր քա շքշէ սոլի տակ թուղթի մր վրայ*, Զ,ե„
ո տ դ ր ի ճերմակ թոււլթեր կան սեղանին վբտ յ , դէղ կտղմած : Կէ բոլո րԸ կը սպասեն որ հեղինակը սկսի ՛էրել իր նոր մէկ սլա տմ ո ւածքր :
լեղինա կը կր խո ր-*ի : /* նչ սլիտի դրէ , ի նչ նիւ թ սլիտի ընտրէ : Ա իտքը չաշվսատիր, կր մերմէ ընկերակցիլ փնտռտուքի իր ճիգին՝. Ղ*[՛ծե
լ՛'"է լեցուած թուղթը կր նետէ ղամբիւղին մԷԼ , նոր մ ա քուր թուղթ
մը կր քաշէ իր առջեւ՝, /եւ ինչպէս կը պատահի միշտ նման սլտրտւլտ—
ներու մ՛էջ, հեղինակը ջղայնոտ ած սեղանին վրա լ կր նետէ 1է1'1'ւ1'>
նոր ս ի կառէ թ մր կր վառէ ու կր ձա յն է իր կն**ջ •
--- Արո' ւս , ԱՈՀ լրճ մր • . • սուրճը շսՀտ » . .
Պատասխան չստանար , բայց կր լ՛՛է խոհս՛ նոցին

մէջ

բացոլող

ծորակէ մը հոսող ջոլրին, յետոյ սրճամանին մէջ դարձող
ձայները՝. Լք էկ քանի վայրկեան անցած սենեակէն ներս

կր

Արուս , սուրճի երկու ղալաթներով : I1 ր են համար ալ ե ՛ի ե ր
խորհի Հեղինակը, կր բարկանայ, բայց ձայն

ղդա լին
մտնէ
է,

կր

չի հաներ՝, հփտէ , սա

կայն, որ զօրաւոր սուրճն ալ անբալա րար պիտի ԸԼԷա J հիմա սւշիւսւ—
տսրնքի մղելու համար իր թմրած միտքը՝. Եթէ առանձին խմէր սուր
ճը, թերեւս յաջողէր բաներ մր ընել՝. Արուս, սակայն, հանգիստ տե
ղա լորուած է արդէն բաղ կա թ՜ոռին վէ"սJ ու

սկսած է

լսեցնել

իր

ֆըրթ-ֆըրթն^. . . :
--- Ա ա՛ րդս , սիկառէթ մր տուր . . . յո դնած եմ • • • :
Այղ էր պտ կա ս ՝. Արուս որոշած էր ուրեմն բազկաթոռին մէջ
մնալ երկար ատեն , գոնէ մինչեւ որ ամբողջովին մոիւի ր ի վերածուէր
սիկաոէթը : Զէ՛ , այս պայմաններուն մէջ աւելորդ էր իւ ո ր Հ ի լ աշխա
տելու , գրելու մասին : // անաւանդ երր էէր ՛լի՛" ւ լ՛ թէ թնչ՝
մ ո* ս ին պիտի գրէր՝ Սիկառէթ մը երկարեց Արուսին՝.
— Զե՞ ս վառեր , ձա դո ւկս » » ♦
Ինչպէս չէ , պիտի վառէ ր ալ անշուշտ

յ

թնչի

ք՝արձբացաւ աթոռէն ու

գնաց վառել իր կնոջ սիկառէթր ; Վ^երադար ձալ դր ա ս ե դանին աո ջե,
եւ երկու ափերով սկսաւ սեղմել գլուխը՝. Զել

կ'րնէր

պարզապէս՝.
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Ջարդուփշուր ալ ընէ լ։ , բան դուրս Աք իա ի չգար իր գլոլիյէն այգ օրը՛.
--- ՒնչոՈլ սրտնեղած ես ձագուկս . . . յ
Արուս ոտքի ելլելով մօտերած էր իր ամուսնոյն՛. Հեղինակր իր
ճակաին վրայ էդ՛" g կնոջ մ ա ան ե ր ո ւն ջերմ ու հաճելի շո րււնբր
֊ Ոչինչ, բան չեմ կբնար դրել , --- պատասխանեց

ան

գլուխը

թոթուելով ՝ խուսափելու համար իր կնոջ մատներուն հպումէն՝.
--- fiu/ն չես կրնար դրել , --- ըսաւ Արուս մեղմօրէն , չարունակե
րով իր մատներուն խաղը հեղինակ ամուսնո յն ճակտին վրա լ __ որով֊
հետ եւ չես դիտեր թէ ի՛նչի մասին ւղիտի ւլր ես • • •
--- Ա,քո յ ujjrtuiku է > --- պատասխանէդ հեղինակր կէս բարկացած ՝
կէս ղարմացած --- ՝ յետո*յ • . ,
--- (Հետոյ սա1 ՝ Հանի կ ս , որ նիւթերդ սպառած են ա լլեւս • • ♦ : Տ Այ
րիներէ ի վեր գրեցիր ան ղ ո րծ ո ւ թ ե ան , չքաւորութեան ՝

հայրենա-

'/['էութեան ՝ ընկերածին անարդարութեան՝ դաստ կարդային սլա լ,բա
րի եւ ի նչ գիտնամ y Z«m • . • մոռցար սա կա քն ա մ ենա էլ տ ր ե ւ ո ր
լտ՚ւ պտտմոլածքի մը համար* • •
_
թնչ է եղեր աքղ ամենակարեւոր
Հեղինա կը հեգնանքով յ

նիւթը* •• ---

նիւթը

հարցուց

— M,/<f ամենակարեւոր ու նաեւ ա մ ենա դե ղե g ի՛ կ նիւթը
մուածքի մը համար՝ երջանկութիւնն է՝ Հանի՛կս •••

պատ—

-- իսկ ե ո երջանկոլթիլ նը ղ ո&ւ ր ո կր ձղեմ ուրեմն սլատմուածք֊
ներէս ՝ երբ կր գրեմ ընկերային հաւասարութեան՝ դաստ կարդա .1^
սլայքա ր ի եւայլնի մասին՝ րսաւ Հեղինակը արհամարհական շեշտով :

--

< 1 ա*եշուշտ ո>չ ,

pu,J!J քոլ֊ եիւթերդ քու շրջապատի մար-

գ/՚՚/դ մՒ տ ■Ո՛
անները կը շահաղ րդռեն • • •
--- ՜Ւ^նչ կհուզես՝ վերջապէ^ս ՝ --- սլոոաց Հեղինակը ոտքի ելլեԼՈվ --- > ["? ն ի ւ թ ե ր ս ո Հ.
I"? շ ր ջ1,1 ՚ղ1,1 ՛ո ի մարդոցս միայն կը վերարերին ՝ ինչպէս դուն կ՚ըսես ՝ այլ , եթէ ոչ ամէնուն ՝ դէ թ մարդկու
թեան մեծ մա ս ին...
--- էք րնա յ ԸԼԼԱ* է ՝ ճանի կս ՝
Ար ուս մօտեցաւ՝ իր երկու թեւե֊
րր րոլորեց տմ ուսն ո յն մէջրին չս՚րջ ու քաշեց դէպի իրեն --- ՝ ճիշդ
են թերեւս un լոր ըսածներդ՝ բայց սլա յ մ ան չէ որ միշտ ու միշտ գրես
նոյն նիւթին մասին՝ նոյնատիպ հերոսներով , նոյն իմաստ բովանդակ Ո լթեամ ր . . * ի վերջ ո Հ l/ր ձ անձրացնես ընթերցողներդ ու կը ձա նձր անաս դ՜ուն ինքդ այ . . .
--- Ե^ոլրե ս թերեւս , յա ր դե լ ի տիկին ՝ --- ըսաւ Հեղինակը մեղմօ
րէն իւոււ՚ա ,իե,ով իր կն ոջ մարմնին ջերմութենէն ---՝ որ գրեմ ամ ուսնական կեանյփ , ա րդո լղա րդի ՝ ս իր ա բան ո ւթեան ՝ անհաւատարմու֊
թե ան եւ lf ամ Հր ատ մոյորակի մա ս ին • • •
--- Երջանկութեան մասին Գրէ՝ Հանիկս ՝ երջանկութեան մասին
պարզապէս * . * դրէ՝ սիրոյ մ տ ս ին ՝ դրէ երաղներու մասին՝ դրէ բա-,
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րեկամոլթեան մասին... հող չէ , մէկ անգամուան համար զանց առ
նելով պայքարն ու կռիւը , անարդարութիւնը , ելա յլն , ելայլն . . . գրէ՛
բոլոր անոնց մասին , որոնք ո'չ թէ Հրատին , այլ այս եր կր ա դո ւնտին
վրայ, մեր Ընկերութեան մէ9 կ՚ապրին ել սակայն երջանիկ են, ե ր֊
թսնլ/կ.....
Հեղինակք, այս անդամ բիրտ շս։ րմ ում ով մը մէկ,լի հրեց իր կինը
ու ՛թ՛աց նստիլ աթոռին վրա յ , գրասեղանին առջեւ :
--- կը բաւէ , Արո՛ւս , ղիս առանձին ձղէ , կը խնդրե'մ . . .
_ Ձե" ս ուղեր որ շարունակեմ . . •
--- Սըտեդէն դո՛ լրս եյ jt ր Ըս[' • ♦ ♦
--ւ ) Լա *- ՝ *?[• ջդ՚" քնանա ր ... : *Լյոր պատմուածէդ ղ րէ եր
ջանկութեան մասքէն ճա նի՚կո , ե լ^ան կո ւթ ե ան ... :

թոշոր մոխրամանը լեցուած է սիկաոէթի մնացորդներով, սևն,
եակը ծուխով, Հեղինակը գլուխը ափերուն մէ9 առած, գրասեղա
նին վրայ հակած կր մնայ միշտ , Ջ. ինքը այդ վիճակին մէջ տեսնողը
կրնայ խորհիլ թէ Հեղինակը կը քնանայ, Բայց, ո՛չ, կր հաղայ ան
ահա , չո ր , կոկորդ պատռտող , ա չքեր ար g ո լնքո տ եցնո ղ հ ս, ղո վ մր :
Յետոյ, սակայն
կ^անչա րմ ան այ ան : ty ա ր ծես թէ քիչ առաջ
հազացողը, գլուխը վեր—վար, ո^-ձախ նետողը ինք չըլլար. Զի տեսեեը 1'Ը լՈլը2.Ը է աչքերը փակ են , Կ ը քացուին երբեմն իր թա ր թի չնե,
րը , կրկին բան չի տեսներ , ծուխ է , մո' լթ : Հեղինա կը կը սկսի բացխփել իր աչքերը , նո՛յնն է , ծուխ ու մութ , Սենեակին միակ պատու
հանն ի"կ անտեսանելի կր մնայ : վէարադոյրը բա՞g է թէ փակ : Ո՞վ
պիտի ստուգէ , ո՛չ ինք , Աթոռին հետ մէկ մարմին կազմած է ան ■
չի կրնար շս՛րմիլ : կը շարունակէ սակայն իր արտեւանունքի ի,աղը :
Կը լ՛ացուին , կը գոցոլին , մութ է ու ծուխ սենեակին մ էջ , Հիմա փակ
են ահա՛ իր աչքերը, մութ է, կը բացոլին՝ ծուխ է, Փակ՝ մութ, կր
բաց։, լին... դէմը կեցած է վայելուչ երիտասարդ մը, Աս ի՞նչ է, կ ը
դոսէ Ւ[' աչքերը, կը բանայ, դէմը կանգնած է միշտ վայելուչ, դեղադէմ երիտասարդ մը, որ կը մպտի հիմա , իր երկու այտերուն վրայ
մէյ մէկ փոսիկ ղոյացնեւով, «Կ՚երագեմ֊» , կր խորհի Հեղինակը, կա
խարդանքը վանելու համար կը յսՀողի վերջապէս գլուխը թոթուել,
ս՚ջ ձեռքով ճմռտել իր արտեւանունքը*
Կը բանայ աչքերը, երիտասարդը հոն է միշտ, աւելի մօտեցած
իրեն :
--- Ո՞,/ էր, ի՞նչ կ՚ոլղէք, --- կը Հա [՛թեկ Հեղինակը փսփսալով ,
կարծես թէ ինքղինքին ուղղած ր/լայ հարցումը, իրապէս ալ այդպէս
է, ինքղինքին հետ կր խօսի Հեղինակը, ինքզինքը համողն/ու համար՝
որ երադէ , որ սենեա կին մէջ ջ՚րմէ ղատ մարդ ղ ո / ո լ թի ւն չուն h :
■ ---- ~.'UJ, 'իարիղահայ երիտասարդ մըն եմ... Զեր մօտ եկսպ ո րսլկսղե ձեր նոր պատմռւտծքին հերոսը դարձնէք ղիս . . i •
Կր /"կ Հեղինակը, Զալն,, իր ձայնը չէ, իր կոկորդէն զուրս չէ
ելած. Ձեն .ո՛րմած իր շրթունքներն իսկ, Ուրեմն, չերադեր, իր կթ
՛եր, Աըրւսն է , անպայմա՛ն , որ՝ այդ երիտասարղը , __ իր սլա ամո լած,բ-
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ներէն դմդոհ ընթերցող մը թերեւս --- , ղրկած է հոդ, շփոթեցնե
լու համար ղխեքր-. Կ՛ուղէ ապահովուիլ. Կր կրկնէ հարցումը, այս անդամ ձայնը բարձրացնելով :
----- ^{^1 պարո՛ն, ի՞նչ կ՚ուղէք...
--- Կր կոչուիմ Բարի Լվիրունեան : Բարեկեցիկ ընտանիքի մր մէկ
հատիկ զաւակն եմ : Բարձրագոյն ուսում ստացած , էնմէնեօր : Առողք
եմ մարմնով, զուարթ եմ բնաւորութեամբք լաւատես եմ ու երթս,
նթկ, կաաարելապէս . մէկ քանի ամիսէն կ՚ամուսնանամ գեղեցիկ
ու պարկեշտ հայ օրիորդի մը հետ, նո՛յնպէս էնմէնեօր... Ու կ՛ուզեմ
որ ձեր նոր պաամուածքին հերոսը դարձնէք զիս... ի՞նչ կր խորհիքւ
Հեղինակը , կր լսէ , բայց չի հաւատար տակաւին իր լսածին :
«Ինքղինքի՚ղ եկուր֊», սաստով կոչ կ՚ընէ իր ուղեղին, որպէսդի իր
աչքերուն աոքելէն կարենայ վան,ե, ամբողջ հասակով իր դէմը ցցուող
գեղեցիկ ու վայելոլչ ( շարմող , խօսող , ապրող այղ պատկերր : Ջ ի
յաքողիր, «Լա՛ւ, երազ չէ՝ թերեւս ...» , կր խորհի ան ու յանկարծ,
կորոշէ, երազ կամ իր ա կ ան ո լ թի ւն , մասնակցիլ խաղին...
--- Լա ' , լա՛լ... կ'ընղունիմ մասնակցիլ խաղին... Ուրեմն կ՛ ո լ'/Հհ /"^
պատմուածքիս հերոսը դառնա/ . . . Կր խոստովանի,/ որ ես
ալ հերոս մ ր կր վւնտ ռկ ի ՝ եր 9անի կ հերոս մր • ♦ » բա լց * . *
--- Բ"յց Ւ՞"’1' » քՒ՚՚՚ք ձայնով հարցուր Բարի Սիրունեան , ուրախ
արտայայտու թեամբ մը *
--սա > ոբ րք-ոլ֊ք. ինծի պիտի պաամկք միայն բարօր ու
զուարթ /{եան,թի , բարեկամութեան ու սիրոյ ՝ անամպ երկնքի ու խա
մ՛" ՛Լ ծովու, երւկներանց ծաղիկներոլ եւ թռչուններու 7 "V/"7 ZZ/'^ ’
խ°"սյ*"-վ՝ երջանկութեան մասին միա քն . . . յ
Ցանկա րծ լենեա կ [r ք ե g ո ւե g ա ւ ականջ խլացնող իւնդո ւքո վ մր :
Ցարի 11 ի ր ո ւ1ւ ե 111^1*11 կր որ կր յայտնկր իր հաւանութիւնը ա քց սլկս ՝.
Սպկկց դիւրին ի&ն Հ կրնար ըլլալ* Երջանիկ ծնունդ ՝ մանկութիւն ու
պատանեկութիւն մր ունեցած ՝ եղանիկ երիտասարդ մրն կր այսօր՝
հաստատ թա՚՚եոռմ եր յառաջանար հեշտ ու խոստմնայից կեանքի մր
ճանապարհին վ րա /կն դկսլի երջանկութիւն • ♦ ♦ դկսլի երջանիկ ապա
գան ♦ . ♦ :
Լա1ւ i Հե f/կնա կ ր զ ր կ < ր ձեռք աո ալ ՝ թուրթ մր քաշեց ՝ խնամքուի
դրեց իր նոո ա՛ո տմուածրեն խորադիրը՝ ՆPՋ11ՆԿՈՒ Թ՛՛Ի՛ՒՆ , ո լ սկսաւ
պատմեք թարկ 11 ի րուն եանի կեանքը • • ♦ :
Հեց կնա կր եւ կր հերոս ր դկմ դկմի նստած են դ ր ա ս ե ղան ին աո —
$ել* Պաամրւածւմն Ղ* * ուուկւր սկսած կ բբուկ լ*. Հերոսդ If ր սլաամկ ՝
Հեղինակդ եո ռրկ* ՀՒՀն շ /ալ՝ թնք դիւրին աշ/սատանյ՚ֆ կր խորհի
Հեղինակս , ճեոմակ թուրյթերուն •In աւ անցնե/ով 11ի ր ո ւնեան ի կետն՜
քին մկկ նոո երսանկ կ սյատահարր՝. Ս/ո? , Հերոսը ամիսկ մր ի ՛կեր
ամուսնացած կ արռկն կր վեիւ/իկ թ կն հետ ու որսլկս կնմկնեօր մ կա
սկն կ՚աշխատին մեծ հիմնարկութեան մր մկ9հ թակալին առանձ ին
բնակարան Հունկն՝ կ^աս/րկն իր կնոՓ ծնողքին տանը մկջ՝ բա/ց
լա՛լ՝ սստ ՛ալ կր շահին երկուքն ա/ եւ մկկ—քանի տարկկն
կրնան դնե/ րնց արձակ սսրկա րամին մր՝ Փարիդի գեղեցիկ թաղերկն
միոյն մկջ* Ել՚ջանի^կ կ Հերոսը*՝* կաթոդին կը սիրկ իր կինը՝ կր
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Ւր կնոջմէն... էր ս [> ր հն զիրար ՝ անկեղծ ու անշահախնդիր
սիրով՝ դլխագիր ^Ո էր^ո*Լ*
--- Ուրեմն ոչ մէկ ամպ գոյութիւն ունի նորապսա կ ամոլիդ
կ հանքի երկնակամարին վրայ ՝ ո չ մէկ աա րա կա րծո ւթի ւն ձեր միջեւ՝ _ հսւրղուղ Հեղինակը դաւադիրի մը երկչոտ արտայա յտութհամբ :
--- Ո՛չ մէկ՝ ո՛չ մէկ*** --- պատասխաներ Ոարի I]իրունեան ՝ քիա~
հաղադ քրքիջով մը։
--- Լա ւ 5
էաԼ- ) պատասխանեց Հեղինա կը՝ որ ս կ ս ա ծ է ր
ձանձրանալ ա յլեւս մեռեալ ծովու մր նման ան լոյղ ու հարթ ա րյ միօր ինա կո ւթ ենէն : Ոըպէս պարտաճանաչ հեղինակ շարունակեց սակաւն
սպիտակ թուղթերը լեցնել իր հերոսին պատմութիւնովը։
Անգան շա՛բաթներ ՝ լետո լ ամիսներ : Ոիրունեան չէր ե րեւցած
ատ՛են է մը ի վեր ։

Գ.
--- Ո ւր մնացիք* * * ինչո1* ւ չերեւցաք երկար ատենէ ի վեր * * . իր
լո ւսամ դէ չ բան մբ չ սլ ա տ ա հ եց ա ւ * * * ։
֊ Ո՛չ , "՛չ, --- պատասխանեի հերոսը թոք լ ձախով մ ր :
Հեղինակին ուշադր ո ւ թ են էն չվրիպեգալ շեշտին ո։, ձայնին արք
հակասութիւնը՛■ «Գէշ բան մը պատտհաե է անպայման» , իարհեղաւ
ան*.
Ոչ միայն կր յուսար որ
բան մը պատահէր, ա յ [ կը սպասէր
ա,1Գ պատահարին , կ՝ոլվէր որ պատահէր գէշ բան մր...
--- Ուրեմն ինչո՞ւ չերեւցաք... Հիւանդացա՞ք .. . փիլ/իէ՞թ թ հի
ւանդացաւ արդ եօք թէ փոքբիկներէն մին :
Հերոսը իր գլուխը երերի ուղ : Ո՛չ մին , ոչ միւսները , րսե, ո ւղե,, :
Հեղինակը, սակայն, ոլրախոլթեամր հաստատեի որ Բարի Սիրունեան զգալիօրէն նիհարցաե էր, ղէմքր գունս։ աս,ե : Կր մպաէր միշտ,
r"'.m աէմերը կորսնցուցաե էին ՞իրենց նախկին փայ/ր։ Ու յանկս, րե,
Հեղինակը նշմարեի նաեւ որ Հերոսին փողկապը լալ շէր հանգու.
ցոլած ♦ ♦ ♦ :
--- Կա՛րճ խօսինք . . . միշտ երջանիկ էք , չէ՞ ...--- հար սուղ Հեղի
նակը մաքիավէլական մպիտով մր --- կրնա՞նք շարունակեք մեր պատմո լածքր * * * :
--, --- պատասխանեի Բարի Սիրունեան կորուէի արտաըոյտոլթեամր •. Մեր տան, մեր ընտանիքին մէջ ամէն են չ կարգին է։
ԿԿսչխատինք միշտ այր ու կին, ՞փոքրիկը քաջառող9 է ու մ է կ քանի
ամիս էն կր փոխագրուինք մեր նոր յա ր կաբամինը ... •
Բարի Ոիրունեան վերագտաե բլ/ա/ կր թոլէր կը ինրնաւէ ստտհ ,
անհող, երեւոյթը.. Բայի ինչի՜ս հեղինակը պիտի րրաո մեր Հեգինա.
է/ր , եթէ արտաքին երեւոյէմին ներքել չտեսնէր թսլօնոլտե թսւիւիեր ՝.
--- Ո.նկեղե ը/լանք. Բարի , ըսաւ ան լանկարե ձւսլնր քարձրացնե,ով ու իր ա կնա րկ ր շեչաակի սեւեռե/ոփ Հերոսին աւրերուն __,
վստահ եմ , կ ր թաքցնես ինձմէ ճշմարտութիւնը.։. չեմ գիտեր ե՞ն > ,
Բ"'.!!} Բ"'1' '1՝!' կայ որ կր կաղայ • • • Բ'"'' մը կայ որ կը ստուերոտէ եր-
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ջան կութիւն ղ , չէթ * * * Պ յմանա ւո ր ո լած էինք որ միշտ ճշմարտու
թիւնը պիտի պատմէիր . ♦ . խօսէ' , ուրեմն . » ♦ :
--- Օ՜հ , կա րեւոր բան չէ , ինձ հետ , l^hn^u հետ , ընտանիքիս հետ
կապ ունեցող խնդիր մը չէ որ • ♦ ♦ շեմ գիտեր նոյնիսկ թէ կ՝ալ,^է՞ /սօ,
"իէ ա յգ մա սին թէ ո շ ♦ • • յ
--- Սչ միայն կ'արէեէ , այլեւ անհրաժեշտ է խօսիլ այն ամէն ին չի
սասին որ կը հետաքրքրէ քեղ , նոյնիսկ ամենափոքր չափով, --- պատա սխան Լ g Հե ղնա կը չոր շե շտ ո վ մը ։
['այց Սիրունեանի գէմքին վրայ վարանումի երկչոտ արտայայ
տութիւն մը պա ր ղո ւեg ա ւ : Սէր ուղեր խօսիլ :
---- Ւնչպէս կեանըի , գրականութեան մէջ ալ անկեղծութեամբ է
միայն որ կարելի կը դառնայ լալ գործեր արտագրել՝ Հաւաքականոլթեան մը, ընտանիքի մը երջանկութիւնը խախուտ հիմերու վրայ
գրուած կ'ըլլայ ե րբ ան կե ղծ ո ւթի ւնը կը պա կսի : 'Նոյնն է մեր պա
րագան ալ» ոչ մէկ գաղտնիք, --- նոյնիսկ անկարեւոր __ պէտք է
ւլոյութիւն ունենա յ հեղինակին ու հերոսին՛ միջել, __ ըսաւ Հեղինա—
կը վար գա սլե տ ա կան համողի չ շեշտ մը տալով այս անգամ իր ձայ
նին :
--- խայց իսկապէս անկարեւոր է հարցը, --- պատասխանեց խարի
Ս իրունեան բռնազբօսիկ մպիտով մը : --- Ահա՛ թէ ինչ է պատահածը :
I1 ս կա պէ ս ալ ան կա ր և ւո ր է ե ղե ր հարցը , խորհեցաւ Հեղինա կը :
հարի Սիրունեանի պաշտօնավարած հիմնարկութեան մօտ երեք հալ,իւր ղո րծ ա ւո րն ե ր ը ղո րծաղուլ հռչակե ր են ե ր կո լ շա բա թ է ի վեր » ♦ »
հերոսին ի՜նչ հողը, Հեղինակին ի՜նչ» • » Հարցը ոչ ա ռահինին հետ
կապ ունի, ոչ ալ ևրկրոըգին , գոնէ այս սլատմուածքին մէջ՝. Աւելին
ըսենք» Հերոսը տարիներով այդ հիմնարկութեան
ա շխա տ ելո վ
հանդերձ օր մը օրանց չէբ հետաքրքրոլած իսկ թէ իրենղ դրասենէակներէն , աշխատանոցներէն գուբս հարիւրաւոր բանուորներ կիա շ„
խատէին նոյն հիմնարկութեան մէջ՝,
֊ Ի՞նչ է գո րծագոլլին սլա աճ ա ռը , --- հ ա ր g ո ւց Հե գինտ կը ան
տարբեր երեւոյթով մ*ը , բան մը ըսած ԸԷԼալո լ համար պա րղա պէ ս :
--- Աշխատավարձերը» ♦ .
Հեղինա կը խարի Աիրունե անի գէմքին վրայ թախծոտ արտալալ—
տոլթիլն մը տեսաւ կրկին։ Ուզեց քըքըԼէ հարցը ոլ- հԱյԸԱոլԸ*
--- Անբա լա ր ա0 ր են ի ս կա պէ ս ա շիւ ա տ ա վա րձե ր ը :
--- Անքաւարարն ալ խօ^սք է, անմարգկա յէ'ն^ — դրէթէ պո՜
ռա լով պատասխանեց Հերոսը :
--- ["իք սակայն որ ձեզի հետ կտ սլ չունի հ ա րg ը , չէ^ » » »
•--- Այո , այո՛ , կապ չունի » * » բայց որոշեցինք միջամտել տնօ՝~
ր ին ո ւթ ե ան մօտ , պարզապէս բարեկամական միջամտութիւն մը, ուըիչ " չինչ » » » B տ ե ս ո ւ թի ւն * • • ։
Գ.
հե՜ղինակը եւ խարի Աիրունեան դէմ դէմի նստած են կը կին գրա
սեղանին՛ շուրջ՝. Աենեակը լեցուած է ծուխով ու մուխով՝. Նոյն սեն~
Լակին մէջ նոյն գրասեղանն է, նոյն աթոռներով, բայց շրջուած են
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դերերը : Հերոսը իր ձեոքերուն մէջ առած ըլլալ կը թոլի պատմուածը/,ն ղեկը : Պարզ դերակատար մը , կրաւորական խամաճիկ մը չէ ան
այլեւս , այլ ապրող , գործող ու ղորե ո ղո լթի ւնները դեկա,Լարող դէմք
l! ը : Հեղինակն է որ այմմ աչքերը կը փախցնէ ասգին-անգին ,, կը
փորձէ Լսուսափիլ իր Հերոսին ակնարկէն , Աինչղեռ ինք էր որ ոլղա^ I պահանջած էր այղ հանդիպումը, Պահանջած էր տիրականօրէե, բուր կա ցած , զա յր աg ա' ծ :
Եղելութեան տեղեկացած էր ան նոյն առաւօտուն իսկ, օրա
թերթերէն, Երր բոլորին կարծ՜իքով վերջ պիաի գանէր այլեւս եր
կու ամիսէ ի վեր տեւող գործադուլը, երբ բոլորը կը կարծէին թէ
տեղի պիտի տային այլեւս բանուորները ճարահատ, ահա' յանկարծ,
հիմնարկութեան պաչտ օն ե ան ե րէ, ու մասնագէտներն ալ __ այս վեր
ջինն ե ր ո լն մէջ Բարի Սիրունեանն ալ անչո ւ չտ
գործադուլ կը յայ
տարարէին, պահանջելով որ անօրէնութիւնը գոհացում տար աշվսատւսւորնելւոլ արդար պահանջներուն :
Հեղինակը բարկացած , ղայրացած իր մօտ կանչած էր Բարի Աի_
րոլնեանը հաչիլ պահանջելու, դատապարտելու համար ղայն որպէս
անպարտաճանաչ, որպէս խո ստմնադրո ւմ , Կարծած էր որ Հերոսը
սենեակէն ներս պիտի մանէր գլխիկոր, մեղապարտի երեւոյթով,
Հակառակը եղաւ , Բարի Սիրունեան ներս մտաւ մպտուն , հանդարտ ,
ինքնավստահ երեւոյթով մը : Աչ թէ որպէս ամբաստանեալ , այլ որպկո դատախազ յ

--- Ա./" ։ յ՚^լ՚դ^ւԲ պարոն Հեղինակ, այդպէս ալ եղաւ... մենք,
մասնագէտներս ալ գործադուլ յայտարարեցինք ճիչդ այն սլահուն,
երբ գործաւորները տեղի պիտի տ ա լին . . .
Ինչո ւ,, ի նչ պատճառով , քանի որ հարցը ձեզի , մասնագէտ
ներուդ հետ կապ չունէր , ձեր աշխատավարձերը չէին խնդրո f առար
կայ .....
— Ինչպէս տան մը, ինչպէս ընտանիքի մը, նոյնպէս ել ընկերու
թեան մր մէջ չկայ հարց մը որ բոլոր անղամներոլն չվերաբերի : նոյն
տան , նոյն ընտանիքին , նոյն ընկերութեան մէջ երբ անդամներէն
մէկը կամ միւսը դմրախա է , մնացեալները չեն կրնար երխսնիկ ըլ,
լալ...
--- Ու-րե^մն ♦ ♦ ♦
--- Ուրեմն որոշած ենք պայքարիլ մինչեւ որ յաղթանակենք,
Հեղինակը ջղայնոաած , իր առջեւ քա չեg պատմոլածքին բոլոր
ձեռագիրները ու ղանոնք սփռեց գրասեղանին վրա f ,
—
պիտի ընեմ ես այս բոլորը հիմա , _ հարցոլց Հեղինակը
յուսահատ ձեւով մը , — Չէ՞ որ խոստացած էիր ինծի պատմել միայն
երջանկութեան մասին... իսկ դուն հիմա կը նետուիս կռիւի, պայվէսւչւի մ ջ . . . կիսաւա րտ թողում պատմուածէս * . ♦
--- Կիսաւտրտ կը թողուս կամ կ՝ աւարտ ես, այղ քու գործդ է,
յարզելի պարոն Հեղինակ, դիացիր միայն որ այմմ իմ երջանկու
թիւնս այս պայքարին մէջ է... այս պայքարին մէջ միայն....
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DANIEL VAROUJAN

Ç

լ j on chant est une eau claire, un feu noir,
un œil de fauve.
On dit qu'il était gauche.
Son chant est droit
comme le couteau qui prolonge le bras.
Il a chanté le soc, l'épi, le raisin,
la femme ruisselante et l'homme qui s'abreuve.
Il est mort comme un Arménien.
Il a diï les labours, le vannage, les vendanges,
il s'est plié aux lois de la semence.
Il est mort dépouillé, déchiré par les chiens.
Son chant est «fort et pur comme le vin».
Il est mort, il est mort, il demeure vivant
comme la terre, le soleil, «le sel de l'océan».

ARMENIE
(1915 . 1965)
«... dans le marbre vierge de ta race vénérable
nous taillerons une aurore nouvelle !»
Daniel VAROUJAN
(j-iron des fleuves, éperon, verge du monde,
socle de I Arche, mémoire du Déluge, roseau pourpre,
prunelle solaire, langue rocheuse, brûlée,
rauques labours, et ce fut l'Ourartou !
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Les nids d'aigles répondirent aux rumeurs des vergers ,
dénouant leur ceinture, des villes neuves
mîries dans les méandres
offraient aux caravanes la courbe de leurs hanches...
Par la tiare d'Ardachès î par la robe de Tigrane î
par le poing d'Ardavast ;
tend l'oreille !
ouvre l'œil !
voici l'autre versant.
La croix prenant racine retenait le terreau,
ses branches s'ouvraient aux galaxies,
ciel et terre formaient un même tissu,
K/lesrop forgeait une écriture,
nulle couture entre le corps et l'âme...
Par la voix de Meher !
par l'oncle de David ! par la ruse de Vahan-le-Loup I
cuivre, or, soufre, granit,
gangitide, terreur des vipères,
qui que tu sois, consume ton restant d'huile
au fond du gouffre,
(on ne sombre que pour mieux surgir !)
attache-t-on à la toison du premier cri,
afflue vers les hautes vallées,
confie ton sort aux sources vertigineuses,
aux parfums de l'amome, («graine de paradis»),
ruissellement de perdrix, annales giboyeuses,
épouse trop belle, trop féconde, jardin par excellence,
éminence, flot perdu, génisse
rongée par les vents du désert,
Sabre-Lumière planté dans une nuit d'hiver,
corolle de Sassoun, saccagée, refleurie, vendanges,
roseraies, souci des troubadours,
terre d'amour, terre battue, cornue brisée,
cendre des doléances, tumulte des panoplies,
aubes fourbies, rugissements
que le silence attise,
tour calcinée, femme éventrée,
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enfant noyé, semailles
nocturnes, colline rouge...
Que de grains amassés dans la grange commune !
que de sang dans les caves I
Van, Erzéroum, Sassoun, Ani, crâne
troué, tison,
vingt-quatre avril..., les prisons
se soûlèrent, les ténèbres se gorgèrent,
puis soudain elles vomirent une bouillie fumante,
une lave silencieuse qui dans l'espace de pierre
allait rejoindre des ossements déjà blanchis î
les passereaux s'enfuirent,
les truites gagnèrent les profondeurs...
Berceau de Haïg ! arbre de saint Grégoire !
repaire de David !
brasier rebelle de Moussa-Dagh !
le poulain Djalali effleura l'Ararat,
un souffle aigu démusela les lions de l'Ourartou,
floraison du bois mort, remous dans les décombres,
pour une lampe étouffée mille torches s allument !
la faux change de mains...
Revenez, laboureurs, effeuilleuses, vignerons,
avec pour seul bagage la vigueur de vos reins,
la forge de vos entrailles !
la charrue vous attend, les brantes sont lavees,
le taureau gronde, les bornes brilent,
prairies,
maison d'Aram,
sonnailles de Lori, soleil grenu,
Araxe vivandière,
lune de miel, chemin, chevance des tonneaux,
ouvre l'œil, tend l'oreille,
reviens !
voici le pain, ie lait,
le vin nouveau de l'Arménie.
Reviens ! Reviens ! Reviens !
*
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Լ

I շխարհըս' մէ փանհարա է, — թադեբումէն պեզարիլ իմ •
Արտիկ տըւողն կու խոցւի , __ տաղերումէն պեզարիլ իլք •
Երէկ լաւ էր կանց կուր էս օր,— վաղերումէն պեզարիլ իմ
էնարդ հսւմաշա ւ1՜է1լ չի ըրի , __ խազերումէն պեզարիլ իմ :
Տռվլաթըն իյրիպաբ չունէ, յեփ որ կ՚երթայ իր շըքարով,
Լաւ մարդն էն ՛է, գլուխքն պահէ աշխարումըս իյ րի պարով ,
Աշխարքս մեզ մնալու չէ , իմտստնասիբաց խապարով, __
Գ՚ուզիմ թռչի (լ) պլպուլի պէս, .— թադհրումէն պեզարիլ իմ:

1

Ո՞վ կոսհ' թ-է ես կու ապրիմ աոուաումէն ինչրու մութըն ,
Ասաուծու ձհոումըն հիշա հ' մարդու աշխարհ ելումուտքնՎոլրրըս հնտու համփա չէ գնում' շատացել է խալխի սուտքն,
Քսանքն մե զուլ չ՛ին պահի , __ աղերումէն պեզարիլ իմ :

ts֊֊.

Աշխարքս մեզ մնալու չ՛է, քանի նըստինք գող ու սարին,
Հում կարընկեր Արա մի (քար, նալաթ ըրի էդ քու թարին,
Համփիրուրիւնըս հատիլ է, չ՛իմ դիմանում խալխի գարին,
Դոստերըս' դուշման են դարի , __ յաղերումէն պեզարիլ իմ :
Սայար-‘հովէն ասաց' զարարս կանց մէ հարըն շատացիլ էՉ՛ունիմ վաղւան քաղցըր փառքս, հիմի դաււըն շատացիլ է՛
Պլպուլի պէս էնտուր կոլլամ' վարգիս խաբքն շատացիլ է.
Չ՛ին թողնում վախտին բացւելու, __ քաղերումէն պեզարիլ իմ :

է ,
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SAYAT-NOVA
( 1712 - 1795 )

sacré monde est une fênetre; de mes quartiers j’en ai assez
Qui les regarde est embroché; de mes blessures j’en ai assez !
Hier valait mieux qu’aujourd’hui; de՝ l’avenir j’en ai assez !
L’homme n’est jamais toujours le même; de cette musique
j’en ai assez !
E

Perdra tout son crédit le Prince, en se vautrant dans la débauche !
Est bon celui qui saura vivre avec honneur dans cette embauche !
Le sage le dit : le monde n’est pas tout enfermé dans notre sacoche.
Je veux voler comme rossignol, de ces serres chaudes j en ai assez !
Qui pourrait dire qu’il est en vie du jour levé jusqu à la nuit,
Pour le Bon Dieu ce n’est qu’un jeu que l’homme arrive
et qu’il soit cuit !
La droiture n’est plus valable face aux mensonges de neuf sur huit.
Un seul esclave pour vingt-cinq Princes ! de ces Seigneurs j’en ai
assez !...
Garderons pas le monde pour nous, en faisant fête nuit et jour,
Fils d’Adam, buveur de lait cru ! la peste emporte tes amours J
Ma patience arrive à son bout, n’accepte plus le rire des Cours,
Ennemis sont tous les amis, d’espoirs trompés, j’en ai assez !...
Sayat Nova a dit : ma peine dépasse le monde, est débordée,
Ma gloire ancienne évanouie, mon amertume est débordée,
Je pleure plus que le rossignol; de fautes, la rose est débordée,
Elle ne fleurit plus sur la terre, de ces récoltes, j’en ai assez !...
(Traduction de Victor Gardon)
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Ornements extérieurs de l’Eglise d’Akhtamar

(Xe siècle) Arménie

Աղթ-ամարի եկեղեցւոյ արտ՛աքին քանդակները
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Jean GROFFIER

PROPHÉTIES,
MATHÉMATIQUES,
POÉSIE

A

première vue et superficiellement on rencontre pas mal
a individus qui sont à l'image des personnages des romans de
Françoise Sagan, au comportement fait d'emballement on ne sait
pourquoi et d'ennui surtout. C'est une fine observatrice d un
monde de demi-oisifs et restés à l'âge de l'enfant. Mais il n y a
heureusement pas que cela dans la vie. Des visages détonnent
parmi les autres, des visages restent par ce rayonnement unique
qui a marqué ceux qui les ont approchés, par leur exemple si pro՜
fondément humain, par la foi qu'ils ont eue en eux et ce pourquoi
ils ont oeuvré.
Tant de regards passent et soudain l'un reste, s imprime pro
fondément dans le temps et les années de notre vie. Il nous
souvient de cette rencontre de Charles Lagrange, en juin 1925.
Devant une brillante assemblée, il exposait sa fameuse théorie des
cycles et les nombres se succédaient par vagues. Charles Lagrange
parlait à un auditoire de professeurs, d hommes de sciences, et,
devant cette vue un peu prophétique de « la loi de l'histoire »
que développait cet homme qui prenait figure d un prophète, de
temps à autre un léger sourire sceptique parcourait I assistance.
Cette rencontre fut déterminante et I écouté de cette théorie
nouvelle plaisait à notre besoin de poésie, de surnaturel, de vue
d'ensemble sur le destin et l'évolution de 1 humanité. Ces paroles
nous sont restées gravées. Quarante ans sont passés. Ces paroles
se sont vérifiées au cours des grands événements. L auteur de la
« Mathématique de l'Histoire » voyait juste et vrai, et dans ses
nombres et ses lois si proches de la poesie, en fait hautement
philosophiques, nous retrouvions I avertissement des grands inities,
ces prophètes qui ont photographié dans le verbe bien avant
l'heure ce que vérifie et réalise notre actualité. Ces voix-là des
l'origine des temps dans un style, modèle des classiques, ont
longtemps été considérées comme celles d'imaginatifs. Pesées avec
le recul, leurs paroles ont été celles qui ont dit juste et donne aux
temps ces nombres qui les ont divisés selon la prévision. A ces
prophètes ont répondu en écho nos savants des temps modernes.
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Անդաստան •
La civilisation est revenu à son point de départ en la per
sonne du retour de Juda dans la terre de tous. La plus grande
des prophéties s'est réalisée et les autres aussi. Nous verrons le
cosmos constellé de sauterelles d'acier. Le génie d'un Charles
Lagrange et de son école est d'avoir trouvé la clef proposée déjà
par un Daniel et de nous avoir légué ces pages qui sont « La;
Mathématique de l'Histoire ». Ce qui est écrit sur le sol et dans
le livre (la Bible) l'est dans la pierre et se retrouve dans le ciel,
avec les mêmes nombres. Il y a une loi de l'histoire, loi des peu
ples, irréversible dans son magnétisme et l'homme dans ses grandes
réalisations, dans son intelligence bénéfique ou maléfique la joue
et la vérifie. Voilà le déterminisme qui ne nous empêche pas de
constater son mécanisme dans ses rigueurs où nous sommes si
petits, si ballottés et si seuls devant le destin éternel.
La poésie des grands prophètes, celle des grands mathéma
ticiens, a été autre chose qu'un alignement de mois ; mais bien
une perception, souvent intuitive, de cette marche dans laquelle
nous sommes tous entraînés, avec des instants de lueur. Eux ont
eu la foi et la foi est vie.
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Jacques PREVERT
ՊԱՏԵՐԱԶՄ
տրո ւմ էք
ՏէոԼ ա ր ներ
կտրում էք
Հտ^ել ծառերն ան տա ռ է հէն կացն ո ւէ
Սպանում էք
Ետքում էք
Տ էս մա րներ
Ե տրո ւմ էք
Ր՝այց հՒն ծաոերն անտառէ փտած արմ ա աո ւէ
1]տրրով^ւ սաղարթուէ
Պ ահ ո ւմ էք
Ե ւ ազդարարում
Ծառերը Սարէ եւ Սաքու
'(մառերը Յաղթանակփ
՝0'աոերր ազատութեան
Ե’ւ սւնապատ ան տա ոփ g գա րշահ ո ւո է փչում
թռչուններն են չվում
Սայց գոլք մնում էք քայլերգ ասե լու
ր^'ոլ֊ք մնում էք այգտեղ աէււմար ներ
Տ էս մ ա քներ
Սա J լերգ ա ս ելո ւ եւ գո փ ելո ւ :

ԱՐԻՒՆ ԵՒ ՓԵՏՈՒՐ
3 ուշ երէ ււ թռչո ւն

Ւմ արէււնր չէր որ հոսեց
Այլ ք՚։նը
3 ուշ երէ ս թռչուն
Ես ափս փակեց էւ
Տուշերէ ս թո չուն
'էու գեղեgէւկ ու թեւաբեկ հաւք
Q'n լ & ս վեր ա գա ռն այ
Ափ էւս մ էջ կւոցելու
Հաւոէւկները մոռացման։
Թարգմ • ֆրն-' Ալեքսանդր ԹՈՓՋԵԱՆ
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François VILLON

ԲԱԼ ԼԱԳ, ՈՐ ԳՐԵՑ ՖՐԱՆՍ ՈՒՍ. Վ.ԻՅՈՆԸ
ԻՐ ԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱԽՍՀԼԱՆ ՀԱՆՈՒԵԼՈԻՑ
ԱԱԱՋ

Եղբայրներ, գոլք, ու կենդանի Լք գեռ,
Մի լինիք քարսիրտ , մի լինիք ղաման,
'Բանդի Լմի ներիք, գութը չարմուի ձեր
Կր խղճայ, գիտեմ, մեզ տիրն անպայման՛.
Հինղ—հինղ կա խո լած ենք մի չտ մենք անբամտն
Ինչ մնաց կեանքիդ , ին չ, ով եղբայրներ,
Միտյ ն գարշահոտ, փտած գիա!թւեր :
Լոկ մոխիր ենք մենք կամ փոշին հողի,
Միծ աղե լի չի, օ ոչ, տեսքը մեր.
Աղօթիք աստծուն, որ մեղ ողորմի։
Իսկ թի, եղբայրներ , մենք ձեզ աղերսենք'
Սի արհամարհիք դուք մեռելներիս,
ւ ցէ լս ե լ իք ք որ ա մ են ո ւր եք ։
7>£, շատ են մա բղիկ եւ անգութ եւ խիստ։
Այնմամ ձեր խոհեմ աղերսը յղիք
Ամ ենա կա լին' Յիսուս Բրիստոսին'
Կր ների նա մեր նախկին կեանքը ս ին ,
Գմոխքի բո դին դո ւդ ի չթողնի,
Ջի որ տ անելում ենք անյոյս ու լռին.
Աղօթիք աստծուն, որ մեզ ողորմի։
Ցօղեց ու լո լա g ղ"վ անձրեւը մեզ,
Արեւր խանձեց բոլորիս մաշկը,
Սե, ագռաւը մեր մօրուքը փետեց
Ու փորփրեց նա մեր միակ աչքը։
իլ չենք տեսնելու, որն ի արարքը
Մեր ա ններե լի : '/■uulpi անրէա րէր ո ւմ
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Փչում է ում՜գին ՝ մեզ տարուբերում :
Ե' ւ սէր՝ ե' ւ կեղծիք փ ո խլում են ստի*
Q ա րգուած եմ ես ու մւ-,շտ վրւև տ ո ւած :

ՈՒՂԵՐՁ
/* տ րի իշխան y թո՛ y որ (ֆիսուսը գա ա ի ՝
Անխելք չեմ ե ս՝ րալտլ ամ արգի ա նգէ ա
Օրէնքը ես շեմ խախտում y [*ե աքաե՜
]^նձ ապրել է սլկաք օրեր ու տարի*
(կարգուած Լ il ես ու 'Դ,շա ւԼուն ա ո ւած :

Թաթգմ • ֆլւն • ՝ Մ- ՓՈԼԱՏԵԱՂ
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Ան1եՐ< ԴԷՊքեՐ bh ՏՊսհՈՐՈԻԹԻԻՆնե?
ևՆՑեսԼէն
Պրն • Հրանղ Ր՚ոբռսեան սկսած է, այս խորագրին աակ, գրի
առնել իր յիշատակները : Աոաջին գլուխ&երէն կը ք՛աղենք հետեւ
եալ հատուածները զորս ifbp աշխատակիցը Անդաստանէ inpunfui—
դրած է յօժարաբար :

Ի՜նչ յւաւլցր պահեր անցուցած , պատանեկան ի՛՛նչ երազներ
հիւսած ենք Օննիկ Գօվանճեան եւ ես, Ա՚Օտայի այղ գեղածիծաղ
վայրերուն մէջ, ուր գրեթէ ամէն օր կ'երթա յինք դպրոցէն ետք,
եւ մասնաւորաբար ամաոը, մեծ արձակուրդին , երբ ծովը կ[Լ1է"՚[՛
հանդարտ , երկինքը պա լծաւլ : քէւււօււի կր նստէինք Պե տոլ էն նա
ւակը որ մեղ կը տանկը ^էտլամըշ , երբեմն ալ մէն չեւ յանարարէ :

'Հ/ ս այն Պետօն կր որ աղատած էր կե
fr-//- ա Տէմիրճիպաշեանէ , երբ մեծ դրադկա ը , /-- ելադա բութ եան նոպայէ մր մկջ՝ փոր
ձած կր նեաուէլ Մեծ Մօտայէ ծովը (1 Տունէս 1893) : Կորովէ եւ
է/ ե լա ղ է Հա լորդէ մրն կր ան , թկեւ անուս։ Սակայն այնքան՝ նկա
րագեղ էր իր պատմելու եղանակը այս տրամաղիկ դէպքին մասին ,
որ լաճախ կրելեել կուտայինք իրեն՛.
Տարաբախտ Եղիա , ծովէն հանուելէ ետք ազատարարին՝ Պե-

Աշխատանքի
Երդն խորագրով, հրատարակուած Ծաղիկդ մէջ (5 Յունիս 1893) :

տոլի ձօնած է իր լաւագոյն գ ր ո լթի ւնն ե ր էն մէկը,

Ահա' սկիզբը՛ «Արեւէն առաջ արտերուն մէջ են՛ արեւէն առաջ
ծովերուն վրայ՛. Ա՛յնքան հոգու ով փարած են հողին, ա՛յնքան
էյանդով յարած են Փուրէն

որ

արակն ու ա լեակկն հե ո ո լ

իրենց

արդար հանգստեան սուղ մ֊ամերուն մէջ, իրենց կարօտը կր .քա
շեն ու լիք ու գալարիք • • •» ï
Ըսողներ եղան թէ՝ կեղծիք էր անոր անձնասպանութեան ալս
երկրորդ փր,['ձր ( տասնեակ մր աարէներ աո աջ նմանօրէնակ փորձ
մը ըրած կր նոյն այդ Ս օտայէ ծովեղե րքը) , թ կ՝ նպատակը եղած
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էր աղմուկ յարուցանել իր անձին շո։ ['Լը՝ 0,J*! կարծիքէն է ['

5

նակի համար , ^V;/ZZZZZZZ Զ°ճրապ որուն կտրուկ ակնարկութիւնը, ——
սքօղեալ, p1"!!! կծու --- > ծանօթ է ♦ «//>ր (Սօտա) Եղիա կ՚երթայ 5
եւ ուր Պ է ա օ կր ս ոլ ա ս է . . .» : Կրականութիւնը այն էր որ, խեղճ
Եղիա ունեցած է մարի անհ ա լա ո ա ր ա կ չո ո ւթ ե ան պահեր՝. 1Լպացոյց՝ 1.890—1900 չր^_ա^1Ւ i'P գրութիւննե րէն աէանքհ Ե*- ոչ միայն
ի ր ղր ո ւթի ւնն ե ր ր , ա յլ նաեւ՝ իր ա րտառոց արա րքները :
Հին Ղ*ատըդի լղցինե ր կր պատմէին թէ ի՜ն չպէս ան , Զատկի
առտու մր , ցնցոտիներ հացած եւ կանգնած մուրացիկներու շար
քին , Ս ♦ թագաւորի ղրան առջեւ, ո ղ ո ր մ ո ւթ ի ւն ո ւղած է եկեղեցիէն
դուրս ե լլո ղ հաւատացեալներէն, անոնց կարկառելով թիթեղէ
տուփի մր կափարիչը , իրրեւ պնակ : *Լքմանապէս , շատեր տեսած էին
ղինքր, իր բնակարանին առթելի մայթը աւլած սլահուն : քյրկյա րևա՜
նի փոքըիկ աոլն մրն էր այղ, ճէվիղ փողոցին մէջ ուր մենք ալ
բնակած ենք 1895 'Օգոստոսէն մինչեւ 1896 Հոկտեմբեր, երբ քյ ղի ա
այ/ուր փոխադրուած էր արդէն՝.
Տէմիրճիսլաշեանի ւ/արմ ունքը

տարօրինակ

չթուի

թերեւս

ա լսօր : fiiujg , ա յն պ ի ս ի շլ^ան ի մր ե ր ր մա ր ղ ի կ չափաղանց խիստ
էին պատշաճութեանց հակառ ակ գործուած ղանցաոո ւթի ւններո ւ
հանդէպ, անոր վ տ րմ ունքը համա րմ՜էք կր նկատուէր ղայթակղա-

մ՛!? դՀ "Ifb մԸ ։
1893//

յերջերր , Խտսգիլղ , իր ծննդավայրը վերադառնալէն ՝

եւ անկէ ալ ,

1895/1',

Կերա փոխադրուելէն մինչեւ Աղղա լին Հիւան

դանոց մտնեք ր , 1901/1', շատ անդամ կոլդար Գատրոիւղ, իր ուղ
ղականներուն եւ բարեկամներուն այցելութեան , իր հօրեղբորորդԼՈ լն թ.ւոն Տ էմի՚րճիպաշեանի , ղրաղ իա ուհի Օր՝ Զարոլհիի (Ե է-—
տերպէ , լետո Հ

Տ ի կ ՝ Գա/ է մքե ա ր ե ան) որոնք մեր թաղը, Մ օտա-

Մէ օհ ի լր տ ա ր կր բնակէն :
11 յգ տարիներուն է որ տեսած եմ ղինքր՝. թէեւ միջահասակ եւ
փոքրակաղմ , բայց վայելչօրէն կր հադուէր*. էի աղերն ու մօրուքը
խնամուած , բարակ դաւաղան մր կամ գեղեցիկ հո /////?/ ո g մր ձեռ
քը, կ'անոնէր փողոցներէն կայտառ, արաց քայլերով : Երբեմն ալ,
րնդհակառակր , կր տեսնէինք ղինքր ճմռթկած ղգեստներով , Խառ
նափնդոր մաղերով ու մօրուքով ՝. Կր յառաջանար սլա տե բուն տա
կէն, ց ունց տղ
րտ լլերով , կասկածոտ նայուածքներ ուղղե/սմ
շուրջը : Ա,ն ատեն, կ՚անհետանար այն հմայքը ՛քոր իր դմայյե/ի
ս րո։ թեւննեըը ունէին մեգի համար երր ղանոնք կ ր կարդայինք
Արամեան վարմարանր , H11Ա1 flll fV II fl II 11111 մ'էք'.
Վերջին անդամ տեսած եմ դույն 1903/< դարանը, նիհարղած ,
աչքերը փոսը ինկած , մաղերը գրեթէ ամբողջովին ճերմկած, ե>-
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կորաքամակ գնացքով : Ինկած ՝ ուրեմն՝ ֆէ ղէ քա պ կ " եւ մ տա լո րա
պէս՝. ՀԼյգ տարիներո՛ւն՝ իր մնայուն բնակավայրն էր Իերա՝ Ասմ ալր է] էս-ճիտ փողոցը , ո ր ո ւն համ ար ինք իսկ ըսած է թ Լ

տո ւն ե-

րր Ււ՚են3 դո է-Ա-նհ ր ը գիշերն ալ բա g կը պահեն • » ♦» , հասկցնել ուղելով որ ՝ անոնք եթէ ո շ բոզանոց ՝ գոնէ մաս ագրավայր է ին սի
րոյ*, իր բնակած տունը կը պատկանէ ր Տիկին էլէն եիսրնի որ իրեն
համար եղաւ անձնուէր բարեկամուհի մր : Երախտասյարտ Լ յւ Ա՛յղ
օտարուհիին , բայց՝ երբեմն ալ կքնղվղԼր* «J1 Լ ^ԼոլՂ^ աJԱ 4 Z/_*
նր ինձմէ ՝ վայրկեան մր ա ռանձին չի թողուր ղիս ♦♦♦>>: Ս.ն ԷԼւըս
տրոլհ ի մրն էր ո րուն տան մէջ իսկ Տ է միրճիպա շեան ի վերջոյ
խեղդամահ սլիտի րն է ր ինքզինքը։
Այս անձնաս պանութիւնը եղերականօրէն հերքեց ամբաստանոլթիւնները ա յն մարգոց որոնք «ի ցոյց մարղկան՝^ կը նկատէին
իր ա րաաոո ցութիւններ ը : Երականին մէջ՝ հանճարեղ գրագէտը
վ ա րա կո ւած հալածանքի մ ենա դա ր ո լթ են է ՝ մենա մո լո ւթենէ ( ifiufrjl
աը փէթսէքլ1Նւփոն) : Իքղճի խայթ ունեցածն ղինքը մ եղադրողնե րը ՝
մանաւանդ իր ղր չ ի եղբայրները՝ որոնք վատաբար լքեցին զայն
իր Գողգոթային մէջ՝ հանգուրմելով որ օտարուհի մր ըլլայ անոր
ն ե g ո լկ եւ սլա չ տ պ ան • • ♦ :
Տիկին *Լյիսըն տասը տասներեք տարի ՝ գրեթէ անընդհատ խնա
մեց Եղիան՝ տեւական ղոհ ո ղո ւթի ւններ ո վ ՝ բարոյական եւ նիւթա
կան*. *Է/Ոյնիսկ այն տարիներուն' ե ր բ մարդկային իւ լե ա կ ի մր վերածոլած էր ան՝ այղ Աւստրուհին չղաղրեցաւ ղո րով ով չրջասյաա ելէ Ււ՛ պաշտսլանեալը մինչեւ անոր ՚թ՚ր?Ւն լ ունչը (9 3 ույիս
1908) : Այս կերպով ՝ է I էն Նի ս րն լիապէս արմանի եղա; «կենդանի
բանա ս տ ե ղ ծ ո ւ թիւն եւ Գթոյ քո f ր ճշմ արիա'^ մա կ ղի րն ե ր ո ւն ղո ր ս
Եղի ա տուած է անոր , Հիւանդ էի , եկիք տեսիք զիս յ օ դո լածին՝
մէջ (Ս\ափս, 27 Փետրուար 1901) :
Իր կեանքի վերջին տա ր[,ներ ուն՝ ես չհանգիպեցայ Տէմիրճիսլա շեանի : Սակայն՝ ուրիշներ տեսած են ղինքը Իերայի փողոցնե
րուն մէջ՝ թեւր մտած իր սլա շտ ոլանո լհ ի ին ՝ ե ր բ հանճարեղ մաբ—
ղ ուն մաքին մ Լ ջ կ^եռա յին ղ ե ո ,/հՀ ա նձն գաղափարներ ՝. Լո դՒՒն
մէ9 այ ՝ նոլրո ղղ արու մնե ր , քերթողական ներշնչումներ , թէեւ
այլեւս անկարող' դրոշմելու ղանոնք թուղթի վրայ» . . :
ղրա կանութիւն ր

ընդհանրապէս յուսալ որ

՝ հակասած

է I՛ f
որ մթաստուեր եղած է : Ի ղոՀ ւր ջանացած է իր խոր
թախիծը՝ մե յամա ղձութիւնր ծածկեք արուեստակեալ ղուարթու—
թե ան մր տակ : (Ի չ սէր մնացա * էր Ււ՛ ՚րէԼ ոչ ույ բարեկամական
զգացում : $ենդաղ ին եւ մտայոյզ՝ անտարբեր եղած է lnLJ^J' Ա՛ն—՝
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ցած դարձածներուն : Տիկէն է,ի որն անդամ խէ111 յնո1 թիւն պատճառա > է իրեն :
Հրանգ նազարեան , մէկը այն ցան էյառ գրողներէն որոնք յա
ճախ այցելեցին մեծանուն հիւանդին անոր ամէնէն տառապագին
ամիսներուն , ի ղո'ւր ագեխարչ կոչ մը կ'ուղղէ աղցին , հետաքըրըրուելու իր զաւակներուն ամէնէն տաղանդաւորներէն մէկովը որ,

1908/» սկիղբներր, ուրուական մր դարձած էր ար գէն :
Հ^Ա,չքերը տարտ գնած ու գրեթէ կոր ս ո լած իր փոսացած կո
պիճներուն խորը կր բեւեռուին սենեակին ն է կ անկիւնը, կը գամ
ուին կէտի մը վրայ ուր ցնորման երեւակայութիւնը կը կարծէ
ն չմարել ստուեր մը որ իր դմն է երեւոյթովը կ'ահաբեկէ , եւ որուն
հանդէպ կր խաչակնքէ , ու ձեռքը սրտին' կը սկսի կակազել, հեծկրլտ ա գին ու ողորմուկ ձա յնո վ J ը . «//' ա յրս է , ձ այրս է՛**

"P

կ'անիծէ ղիս * տղա՛ս, գրող եղար ,անօթի պիտի մեռնիս*.*^-.
էյաղարեանի ձայնը լսելի չեղաւ, բայց, տղւլր փառաւոր յու
ղարկաւորութիւն մը ըրաւ Աերայի Ս ■ Երրորդութեան եկեղեցիին
մէջ... 3 ուլէսէ դեդև g է կ օր մր} խուռն բաղմութեամբ՝ ձ եծ մա
սով էր գրչեղբայրներն ու պատանէներ եւ երէտա ս ա րդնե ր
■
որոնց մէջ նաեւ ես --- , տարինք թաղեցինք տարա րախա Եգիս՛ն
Շիչլիի դե բեղմանա տան մէկ ան շո ւր ան !լէ ւևը անձն ա ս պանն եր ո ւ
յատկացուած թաղը-. Ա՚ինաս Զերաղի միջամ տռւթեամբ է
որ,
Գուրետն պատրիարք պիտի արտօնէր անոր մարմինը փոխադրել
գերեզմանատան միջին մասին մէջ պատշաճ Վայր P ՚ "՛[՛ դարձեալ Տիկին էյ ի սըն եղաւ որ, աւելի վերջը կանգնեց դամբարան
մըՀ. Տապանագիրը զոր անձամբ ընդօրինակած եմ տեղւոյն վրայ ,
ունի բացուած գրքի մր ձեւը-, Աջակողմեան երեսին վրայ, մէվաեղը, կան Աղիայի անունին եւ մականունին գլխադիր սկզբնա
տառերը, ընդելուզուած ■. իսկ տակը, անունը

ամբոզջոլթեամբ —

Եղխս. ՏէլքիրՕիպաշհաՐւ, 1851-1908:
Յետոյ, հետեւեալ վեց տողերը, ֆրանսերէն լեղոլով.

Sous cette terre
Repose le bien-aimé
Et éternellement regretté
ELIA DEMIRDJIBACH1AN
Célèbre poète
et philosophe.
'իիմացի երեսին վրայ ալ, սա հինգ տողերը.

Ce monument
A été élevé
A sa mémoire
Par son ange gardien
Mme Hélène Vve Nissen.
Ալ այս է ամէնը-. Աղիայի գրական երկերէն ու դամբարանէն
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ւլաա ՝ ո' Լ ձ էկ Լ°Լափեէի բան իր բեղուն կեանքէն :
ոԼ ձե
ռագիր , ոչ ալ որեւէ աոալւ1լայ անոր յիշատակը վե բ ա կւ՛. չո րլ : «Դ
եԱկ Լ,,լսս,նկա րը իր բնակած տուներէն մէկուն՝ lit ա ս ղի ւղի կամ
^եաաըդիլդի ձ է յ // լ_լ, J նա gին այն ղո յքե ր բ ղո ր ս Տիկին էյի սրն
ջերմեռանդօրէն սլահ ե g մինչեւ իր մահը

(1919) î

IV *֊ր իր անկս-

րԼինբ^ I'['
ձեռագիրները՝ եւ մ էԼքի այն դօտին՝ որ ծա
ռայած էր իբրեւ էեորե՜իք անձնա ս սլան ո ւթ ե ան *.
էյ դիա թերեւս խուսափէր իր տառապալից կեանքէն եւ եդելրա
կան վախճանէն , եթէ հիմնած ըԱար ընտանեկան բոյն մը : Ա տադ—
րա^ ծ էր երբեք ա մո ւսն անալ ՝ ինչպէս ենթադրէ լ կուտայ մ եղի ,

//* ♦ 8* Պէրպէրեանի պսակին տռթիւ դրածը »

«Պ է ր պէր ե ան ալ
կ՚ամուսնանայ » » » որովհետեւ երաւլներով եւ երդերուԼ չկրնա ր ա սլ—

բիլ մարդս յաւիտեան :» թէեւ՝ երկու տարի ետքը՝ 1885//Î/ ՝ իր
միտքը կը յայանէ յստակօրէն* «Ե ս որոշած եմ չամուսնանալ Լչաւելցնելու \համար |Ա1Ալե՜ր.ջԱ1(ւ|ւ1լ2/ճր^//ււ. [ձիլը) յ փափաք ևլ,„լ < անդեր ձ
որ հանուրք ամուսնանան ♦ ♦ ♦» :
Ամուսնանալը պայմանն էր միթէ կանոնաւոր կեանք վարելու։
Հարկաւ , ո՛ չ : է» ՛էի ա Jի ճա կատադիրը կրնա ր տարրեր րլյա լ եթէ
անս աղած ըԱա ր Ս ինաս {թերաղի իմաստուն եւ ո ղխսմիա խոր
հուրդներուն*. ‘Շահնա դար եան վարմարանի իր դասակիցը եւ բարե
կամը արդա րեւ կը գրէր իրեն ՝ երբ ան հազիւ քսաներեք տար եկան
էր (1871) ♦ — «8ուսաղած էի թէ կեանքիդ մէԼ փոփոխութիւնը (1)
նկարագրիդ մէջ ալ փոփոխութիւն պիտի բերէ*. Ա եծ եղաւ վիշտս
երբ նամակդ կարդացի՝ ղի դքեդ այնքան դառնացած գտայ՝ որ
քան էիր երբեմն*, թո՛դ՝ եղբա՛յր՝ այդ մելամոդձոտ վերացումները
որք անյադ են մահին պէս ՝ եւ ո ր ք կրնան թունել երիտասարդ ամե—
րիդ ծաղիկը-. Ապրէ' այնպէս՝ որսլէս կ՛ա սլրին ուրիշները*. Հաս
տատութիւն տուր դա դա փ ա րն ե բի դ , ամոքէ զգացումներիդ բ" g ը ,
անդորր պա ր դե ւէ հոդիդ որ կ' ա լեծփի անդադար : ԵՀ որ անհ ո ւն
կար ե ւոր ո ւթի ւն կը տամ կեանքիդ , ղո ր , ա ւս/դ ՝ կ' սպառես դու
անխիղճ յ պիտի փորձեմ դնել նամակներիս ՛քէշ ա յն խ ա դա դո լթի լնը որում պէտք ունիս դու» թերեւս ՝ ընտենանալով նմա՝ հեշտա
լի գտնես զայն» թերեւս , մի օր՝ փոթորիկներէ ձանձրացած , սի
րես նաւահանգիստը » » •» = (2)

(1) է'ակնարկէ Եղիայի Եւրսպա քհոմրորդու_թ-եան :
(2) Չերագի նամակը ընդօրինակեցի րաո աո րաո, աոանց փո
խելու քերականական տարօրինակ ձեները որոնք համապատասխան
են այս գրագէտին Ընտրողական Աշխարհարարաւ. եւ զորս ան լքած
չէր դեո 1874ին:
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Ջարրլերկն վերջ^ դաղրեցան տոհմային
քի եւ հանրային ղործո ւն կ ո ւթ եան մէչ, եթէ ո շ

Աղգային կեան
մ ե ռելո ւթի ւն ՝ առ-

նուաղն տ ա փ ա կո ւթ ի ւն կը տ ի ր կ ր : \Լրդկն ղաւառա gի պանդուխտ աշ
խատաւորները

ղրեթկ ամկնքը՝ ջարդուած կին թուրք

խուժ՜անին

կողմ կ , մասնաւորաբար l)J տողիւդ եւ կմ ին կօնիւյի հրապարակը*. Աղ/լային կեանքն ալ ս ա հ մանտ լի ա կո լած il՛ Պ ատրիարքարանի շր՚լ.
փակին մ կ ՛Լ ՝ եւ արուարձաններու եկեղեցիներուն ու ղպրոցներու ւ
շուրջը :
// այր Եկեղեցի առաջին այցելութեանս Պատրիարքարանը նորողուած շէր տա կա լին : 1յոթ 2_է^'մԼԼ 1 անոր ներքին մասերը , մեծ դահլի
ճը եւ ղրա ս ենե ա կն երը տեսնելու բուռն փափաքս պիտի իրականանար
տարիներ ետքը՝. 1/յւ ի չդոյկ Հայկական պետութեան մը՝ ես Պատ
րիարքարանը կը ն կա ա կ ի աւրլա J ին կա ռավա ր ո ւթ ե ան մը կե ղր ոնը ՝
տեսակ մը !՝աըձրադո յն ‘ի ուռ , իս կ սլա տ րի ա ր քն ալ ա յղ կա ռավա րութեան սլե տը յ թաղաւոր մը կամ Հանր ա սլե տ ո ւթ ե ան մը
հը՝ ՝ ' ։ Պատրանք

նախւսղա-

ղո ր Արամեան վարժ՜արանի մկջ սնուցած կինք՝

աղդուելով Հայոց Պա՜տմութեան էլաս երկն : Ուրեմն , երբ 1909^^ y ու
սուցչական քննութեան Աասնակցելու համար աղե րսաղիրս մատուցի
Ուսումնական Խորհուրդի քարտուղարին՝ այս խրջի^ը ըսաւ որ զայն
պկտք կ անճամբ ներկայացնեմ պատրիարքին՝ որպկսղի մակադրու
թեամբ մը յղկ Jի շե ա լ flj ո րհո ւրղին :
Այդ թու֊տկանին ՝ թրքահայոց կրօնական պետը Եղի չէ Գոլը եանն
կր՝. Հայրս եւ ես լաւ կը ևւժնչնայինք Սրբազանը՝ Լ]՝ա տըդիլղկն' ուր
յանախ հիւր կուղար իր ե ղբօրը ՝ փաստաբան Աղ րի պաս ‘եուրեանի որ
Եէօհրի ւտար ՝ մեւլի մօտ կը բնակկր ՝ եւ որուն զաւակը ՝ Ղ*եղամ ՝ խա—
էԼա^.Ւժ ընկերներէս եղած կ ր : 'իոլրեան Սրբտղան երբեմն ալ կը պատարագկր եւ կը քարոզկր Ս .թաղալորի մկջ՝ ղ պրութեանս :/՛£ա նթն,
երբ դեռ տյս ե կե ւլե gի ին պաշտօնական քար,,1ւիչը թ>[՛ 5
Աքդ տարիներուն Սրբազանը է՛ր ա մենէն առոյգ տարիքին մկջ կր
գտնուէր հ Հասակը միջակէն վեր* առատ ու խի ut մաղեր՝ թկել աղէբեկ'. Ուժ՜եղ կազմ ՝ պատկառելի երեւոյթ՝ թուխ դկմք եւ քաղցր նայ
ուածք՝ ու թեթեւ ժպիտ մԸ՝ Հ՚է՚ձ մԸ հեՂնող ՝
նոյնիս կ երկդիմի ՝
պիտի ըսեմ --- ՝ որովհետեւ այղ ժ՛պիտը կը վրդո՛վէ ր ոլ~ կը շփոթ եg ը—
նկր այն խօսակիցը

որ առաջին անդամ կը տեսնկր

աJ3 ">

շուտով կը փարսւակր կասկածը, խօսակիցը քիչ փ^բ^Ը կը տեսնկր որ
աշխարհի ամենկն հաճելի եւ ընկերական անձն կր այղ եպիս կէ\պո ս ը
որ իր գրական եւ բարոյական յա տ կո լթի ւններ ո վը բարձրացուցած կր
Հայ եկեղեցականութեան էԼաբկը*
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*//» յ1'Ժ^ ՈԸ > երբ 1902/» Օդ ոստոսին
օր մը՝ շոգենաւ, կը նըս—
տի կա մ ուլիկն Հեատըգիւգ՝ []օտայ^ւ նաւամատոյցը իջնելու համար՝
յանկարծ անձկութեամբ կը տեսնկ որ շոգենաւը փոխանակ մօտենա
լու այղ նաւամատոյցին ՝ կր շարունակէ ճամբան՝ գէ պի

Ւշխանաց

կղզիները ։
Սրբազանը սխալած էր : Ս տած կր շոգենաւ մը

որ Մ օտա չէր

հանդիպեր • • • î Հայ կղզի {Պ*ըեաԼը) Սս1^ա^ ելած ատեն , 'էէեբը կը
դիմաւորէն բարեկամներ որոնց կարգին Հեթում Լք եթեան որ կը հՒ՜
ր ընկա լէ *Լա fi կ1 ը ամարանոցը՝. ՝ք՝ ի չ վեր^ը , հոն 1լ ե ր թան նաեւ Ար լա
րունի սրբադան , Աեթկո ս Պկրպկրեան եւ Տէր Վահան ՝ ^_Ղ.ԳՒ
բահանան՝. 1}ւ ույս անախորժ՜ պատահարը ույն ղ[ւշեր տեղի
սրամիա կա տա կաբան ո ւթի ւնն ե ր ո լ ՝ մինչ, նոյն
պահ ուն ՝

տ['ս1'Ս['

կուտայ
Ղ*ա տը-

դիւրԼ) մեր թաղին մկջ՝ կը տ իր կր մեծ յուղում : Եւ֊ իրաւամբ՝, Պփշե ր
եղած կր արգկն եւ Սրբազանը եկած չկ ր տա կալին իր եղբօր տունը :
Ւ^նչ պատահած կր արգեօբ*»* յ Այդ օրը՝ անդամ մըն ալ յայտնի եգաւ թկ' ո՛ բբան ս Հ ր եւ յարդանբ կը տածկր ժողովուրդը անզուգա
կան եկեղեցականին հանդէպ :

• • • 1904Հն ի վե ր հանդիպած չկի Ե գի շկ Դոլրեանի ՝ որովհետեւ ՝
Իղմէրի առաջնորդ ընտ րուած՝ այս բազարը մնացած կր երկար ու
տեն յ Պոլիս վեր ա դա ռն ալկն եւ պատրիա ր բա կան գահը բա րձրանալկն
ետբ ՝ առաջին անգամ կ որ տեսայ
պատրիարբարա ն1՛ br
գրասենեակին մկջ՝. Տախտակամածը կարմիր ղորգՈՅԼ ծածկուած այգ
ընղարձա կ սրա հ/՚ն մէÎ. > եԸԸ տեսա յ ղթ՚րը չր^Ղ. գրասեղանին ետեւ ՝
աւելի1 պա տ կա ռա ղդո լ թո լեց ալ ինծի ՝ եւ աւելի՛ վախազդու յ Աղեր
սագիրս ներկայացուցած միջոցիս՝ իր

բարի ժպիտովը

բաջալերեց

ղիս որ խօսիմ : Չհամարձակեցայ* Տ եսնելով ՈՍ լուռ կը մնամ ՝ ինբ
եղաւ նախաձեռնա րկ ՝ ու հ արg ո ւց * «// ւրեմն ՝ դո՛ ւն ալ վարժ՜ապետ ըլ
լալ կհուզես : Հայրղ համամիտ տ £♦♦•»:
Մ չ î Սրբազան Հայր՝ պա
տասխանեցի վարանոտ՝. ք*այց՝ ուսուցչութիւնը կոչում զ կ՝ ու կը
փափաբիմ հետեւիլ կոչումիս»*.
__ 'քՀ/սնի որ այգպկս կ՝ տզա՛ ս ՝ բաջութիւն եւ կարողութիւն կը
մաղթեմ բեզի» ՝ ըսաւ՝ եւ աղերսագիրս մակագրեց*.
• • ♦ Բուրեան պա տրիա րբի առթիլ [լ ուգեմ յիշել

երկու դրուագ

որոնբ առնչութիւն ունին իր պուէտ եղբօրը՝ տարաբախտ Պետրոսին
հետ*. Այն է' արտագրել երկու բերթո ւած ՝ բի չ

ծանօթ _

չըսելու

համար բոլորովին մոռցուած --- զորս բերթող եպիսկոպոսը գրած կ *.
Մէկը

1905 Մարտ

25ին ՝ իր մօրը՝ Տիկին Արուսեակի յուղարկաւո

րութեան օրը։ Միւ-սը' վաղամեռիկ հարազատին մահոլան ՅՀ>րդ տա
րեդարձին առթիլ :
Առաջինը որ Պեարոսին (Մեր մօր թաղման՛ օրը) խորագիրը

կը

կրկ ) հետեւ եալն է —

Fonds A.R.A.M

•ԱՆԴԱՍ ՏԱՆ

91

«Մ օրըդ արտօսրը տեսար» .
Հէմայ հրնոլանքն ալ տեսէկւ.
Քեզ պաշտելուն հաւաս՛ար
Հաւքրոյրներովն րղձալէթ :
« Ա օրըդ արտօսրը տծսար» .
Հէմայ զգլխանքն ալ տեսխր •
Քեզ գրտնելուն հաւասար
Երանութեամբն անկըշէո:
Այդ ըսսւուերին մէջ անձայն
Թէ գայ , մօտէ քեզ հըլոլ,
Իր երազէն փորձն է այն
Քեզ վերըստէն երնելու. . .
«Երկրորդ Մօրըդ սե'ւ գոգ»Կն վերջ՝
Դըաար մայրէդ գէրկը դարձեալ • • •
Նոր երկունքէ հոգէն ստերջ
Պէտէ խարէ՜ երկուքդ ալ •. .
էրկրորդէն մէջ, որ Երազ մը (՛Մանկութեան յէշաաակ) Վեընաղէրը ունէ, քերթողը, է ր երէց եղբօր մահամերձ Պետրոսէ սնարէն
մօտ, կր պատմէ երազ մր ղոր տեսան՜ է նախընթաց դէշերը*. էրենղ
պարտէզէն սալորենէէն Վրայ նշմարան է ո՛չ թէ սալոր, այլ

ե ր կրն-

կեկ լորս տանձեր որոնցմէ մէկր, փրթելոՎ, Վար կ'էյնա լ յանկա րն՜ î

/7ւ քերթողը կր պատմէ —
Տարւոյն ամէսն էր Նոյեմբեր,
Ինքն անկողնին մէջ հէւանդ էր • • •
Ու ես, էթրեւ անմէտ տըղայ'
Որ կրթակէն հետ կը խազայ'
Չունենալով կասկած մը թէ
Մ՚սմւը մօտէն լքեզ կր խայթէ,
Դագէ որւսգրս պատմելու ,
Ինքն ալ ականջ դըրաւ հըլոլ.
« Եդրսմյր, ըսէ, այս գէջեր ես
« Մեր պարտէզէն մէջը , գէտե'ս ,
« Սալորիին վրթայ տեսայ
« Չորս պրտուղներ հունայ հուսայ :
« Սակայն, անոնք չէէն սալոր
« էանաչ' կ՛արմիր ու կէս կըլոր,
« Այլ , երկընկեկ էէն տանձեր,
« Կամ թէ, այնպէս մը ձեւագեր'
« Թել կոթերով րէւրեդայէն

« Արծաթափայլ կը շողային՛
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« Անոնցմէ մէկը ինքնիրեն
« Փըրթալ յանկարծ , ինկաւ վերեն • • •» •
Հիւանդ Պետիկը ւորրտմանոյշ'
Մեկնեց երազըս չարադոյժ« Չորս պրտուդ չորս եղբայրներէս
« Հողին վրրայ ինկողն եմ ես» :
*
*Լյո յն 1901 տարուոյ հոկտեմբեր

ինծի համար պիտի րք/ար

քի Հատակեք ի թուական մր : Հայրս տարաւ ղfi ս ք^ւսկիւտար , Պ կ ր պէ ք’՜~
ե ան վա րմ՜ա րան ուր տեղի պիտի ունենար ղպրոg ին հիմնարկութեան
ԶՀյամեայ յոբելեանը } նախագահութեամբ ՕրՏանեան պատրիարքի :
Մեծանուն գրագէտ ր եւ ուսուցիչը մեր պատանեկութեան շրրջանի կուռքն կր : ԱՀևոր անունը կր յեղյեղուկ ր ամէն օր դ ամկն աեղ ,
ամէն առի թով : {(^երթերու եւ հանդէսներու
ել ijտ րմ ա ր ա*!յէն մտսէն տ ե ղե կ ո ւթէ ւնն ե ր ո վ :

Ւր գրուածքներով
Հան ր ա յ էն կեանքէ

մկԳ ՝ Ուսումնական Խ ո րհուրդէ էր ա ա ենա պե ա ո ւթ եա մ բ , էր կրթա
կան ծրյսդէրովբ գոր պատրաստած կր աղդայէն ղպրոցներուն համար , եւ որ թրքահայս g դա ստ է ա րա կո ւթ եան կանոնագէրը մնաց քու
նէ մր տասնեակ տարէներ , 1885Հե սկսեալ : Գ՛ոլով

էր

դրականու

թեան , անոր ընտելացած կ է' JJ* էնաս Գաբամաճեանէ Հաւաքածոյէ?/
մէջոլյաւ , ուր կարեւոր տեղ կը գրալկէն ուս ո լդ չա պետ էն գրութէւնները։ Արդարեւ՝ դրքէն 65 արձակ հատուածներէն տասը կը

կրկէն

անոր ս տ որ ա ղր ո լթի ւնը դ ղ ր ե թ՛է ա մ է"եքն ալ Երկու Բանախօսութ֊իւնէՀե քա ղո ւա ե (Թջուաոութ֊լււն եւ փութ-, փեղեցկկն ու փեւլար

ուեստը) :
♦

ԷԼնոնց հեղինակը մենք

կ՝երեւակայէինք

բարձրահասակդ

առատ մաղերովդ երկար մօրուքով տեսակ մր Վ^իքթոր Հիւկօ î
ե՞րու մեր ւ ո ւս աիւ աբո ւթի ւնր , տեսնելով ցայն ,

գրեթէ

Մեծ

կա րճահ ա-

սակդ մազերը արդէն թափած , թալ պեխերո՛վ* Այցելութեան եկ ած Ւր
մեր դպրոցը , Արամեան ՝ Աւետէս Աոլրկնեանէ եւ Տորթ՛

Վահրամ

թորգոմեանէ ընկերակցութեամբ՛ Հա դէւ սկսած կ ր քանի մը իւօսքե ր
ուղղելու մեղիդ երբ այղ սովորական մահկանացուի երեւոյթով մար-*
ղը այլափ ոիւ ո լեց ա ւ : ^աղցր ձայն մը} հմայիչդ յանկուցիչ' իր պերհաի/Օ ս ո լթեամբ ը դ թէեւ անսեթեւեթ*. Չափաւոր' իր շարժումներուն
մէջդ ինչպէս չափաւոր եղած կր իր ոճին մէջ} եւ մնաց ալ այնպէս դ
մինչեւ եր մահը (1907) :

*
Պէրպկրեանի յոբելինա կան հանղկսկն ետքդ հայրս , խնդրանքիս
վրա f դ տարաւ
՝tr՝u

rj[m Ււսկիւաարի ղեբեղմ անատ ո ւնը դ այցեք ելու Պետ-

Q*n լրեա նի շիրիմին։ Մարմարէ պատուանդանի մր վրա լ հաս-

ւթսւտուած

կոթող մըն է աս դ երկոլքոլկէս մեթր բա րձ ր ո ւթե ամբ դ
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կանգնած մուտքէ դրան աջ կհղմը՝ Պաղլար Պա չրէ մեծ պողոտայէն
քանէ մր քայլ հեռու ՝ այնպէս ռր՝ տեսանելէ

է

utJrl

պողոտայէն

անլյն ողներ ո ւն : Հյէրէմէն արեւելեան երես էն վրայ փորուած է տաս
ներկու տողէ բաղկացած այն ոտանաւորը ղո ր 1872^հ, դեռ պատանէ՝
է> մբա դրած է էր կրտսերագոյն եղբայրը՝ Աէհրան {յետոյ

Ե ղէչէ

Ս րբազան) —

Աստ հանգչի Պետրոս Դուրեան
Որ քըստնտմեայ էջ ի գերեզման :
՜Ւսկ արեւմտեան եր ե ս էն վրայ կը կա րդացուէ վաղամեռէկ բա
նաստեղծէն Իմ Մտեր քաջածանօթ քերթուածէն առս^էն տունը՝ որ
սա տողով կը սկսէ —

Եթէ տըժգոյն մահու հրեշտակ •• •
*
Այղ մէեւնոյն 1901 տարւոյ մէջ էր --- կարծեմ ---՝ որ վերահաստատուեցան մանկավարժական դա ս աէւ օ ս ո ւթէ ւնն ե ր ը Դերայէ
Ար
հեստանոց ե սրահէն մէջ՝. 'Լերահաստատուեցան --- կ՚ըսեմ --- ՝ որով
հետեւ 10-15 աարէէ է վեր արգիլուած էէն ո ստէ կանութեան կողմէ :
Անկէ առաջ՝ Ասէական Ընկերութէւնը կազմակերպած էր զանազան
նէւթերու շուրջ դաստ քսօսութէւններ որոնք տեղէ կ՚ունենայէն Ըերա՝
Յունաց Աէլյողոսէն մէՀ ՝ Հայ եւ օտար մտաւո րականներու մասնակցութեամբ : Ունէին նաեւ ե րամշտական մաս մը որուն ղեկավարն էր
հռչակաւոր Տիգրան Զուհաճեան -, Զ. ուտ մանկա վա րմա կան դասախօ
սութիւները սկսած էին, սակայն, 1887ին միայն, հակառակ ր ար
մաղան դմուարութիւններու , շնորհիւ յամառ ջանքերուն Գալանթարեանցի , պատուական եւ սպնիւ Ո՚ուսահայ մտաւորականր որ այս ճիւ
ղին կոչումը ունէր, բառին բուն եւ լայն իմաստովը-, Անիկա ատեն
մը եղաւ նաեւ Կրթաեան ՛իննի չ, եւ այս հանգամանքով կուղար նաեւ
մեր դաոոոր , Արամեան-, Անոր կազմակերպած դա սախօս ո լ թի ւննե րր
տեղի կ՚ունենային Լա լաթիոյ Կեդրոնականի ամփիթատրոնին մէջ,
երկու հարի, րէ աւելի ունկնդիրներս, ներկայութեան :
Գասախօսու թիւններուն նոր չարքը սկսաւ 11)00/' ատենները,
շնորհիւ այն յարատեւ եւ յամառ դիմ ո ւմներ ուն' զորս Արմանեան
պատրիարք ըրած էր Օսմանեան կառավարութեան մօտ-, Ամէն անդամ
որ հայրս Արամեանի իր պաշտօնակիցները կ՛ա ռա Հն ո ր դէ ր հոն, ղիս
ալ կը տանէր միասին-, թատերական ներկայացման մր չավ, ախորմելի կր թուէին ինծի այդ դա սախօս ո լթի ւնները-, Արհեստանոցի րաղդատարար րնդարձակ սրահին մէջ հաւաքուած կ՚ըլլային 100-150 ու
սուցիչներ եւ ո. սոլցշոլհիներ , Պ ո էս ոJ բոլոր թաղերէն -, թորին , տպա
ւորիչ լռութեան մէջ, բեմ կը բարձրանային դասախօսները— Ա - 8 •
Պէրպէրեան, Ո՛սկոր Գ՚ււրդէն, 8ովհ- Հինդլեան , Տոքթ- Վ- թոր
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գոմեան, ել այն ատենք, մ,ոալո լ, ակտն ութեան կարկառուն դկմքևր կն
ուրիշներ , Իւրաքանչիւրը կր խօսէր իր մա սնա դիա ո լթեան վերաբեր
ետ, նիլթերոլ մասին : Սակայն, ինչպէս ուրիշ առիթներու, Պէրպէրեանն կր դարձեալ որ կը տիրապետկր ամէնուն, իր անվիճելի հեղինս,էութեամբն ու գրաւիչ պ երճաի,ou ո ւթիւնովը :
Սյդ ատենները (1900—1901 թուականներուն ) Լոյս (*) էլ Ս*ասիս
(**) պարբերաթերթերով սկսած էի արդէն դրական ընթերցումներ
րնե,ոլ, այնպէս որ

ինչպէս քիչ mnui^ եր 1չար օ ր

պ ա ւո մե ւյ j/

մեծ հաճոյքով կր հետեւէի թանգարան (***) հաւաքուող

y

երիտա

սարդներուն (**»♦) վիճաբանութեանդ : Սակայն, հաղիւ 14-15 Ա,արեկան , չէի համարձակեր միջամտելու խօսակցութեան , բնական երկ
չոտութեանս հետեւանքով : Երբեմն , կը փորձուէի կարծիք մը յայանե,ոլ, կամ յայանուած գաղափար մր հերքելոլ, Կարծէք, լեղուս կր
րռնուէր, կոկորդս կը չորնար, եւ չէի կրնար բառ մը անդամ արտա
բերել ։
• • • 1903ին , Գրիգոր թորոսեան ծանօթ էր արդէն , իբրեւ երգի
ծաբան-. Երր փողողէն կ՚անցնէինք կր լսէինք աղջիկներ որոնք պա
րոլ ; ՛է,ոյնը նաեւ , մեղի հանդիպող անցորդներէն ։

աոլհանէ պատուհան, «.Բանագողն է, Բանագողն է», կ՚ըսէին իրաԳրիդոր այն մամանակի նորելուկ գրողներուն չէր նմաներ, փրբուոոյց, ինքնահաւան, ունայնամիտ չէր, Իր հասցէին ուղղուած
հիացական ա ր աայայա ո ւթի ւններր անտարբեր կր թողէ ին ղինքը : Եր
բեմն, կր նեղոլէր նոյնիսկ, ել կ՛ա րագո, ցնէ ր քայլերը, ղիս ալ քաշկրռտելով իրեն հետ : Պատճառը թերեւս իր տգեղութիւնն էր , Շատ
վաղահասօրէն ճաղատ, Առաջին ակնարկով հակակրելի

էր

ան, Բա,g,

թոլի, դէմը ունէր , ծաղկոտ երեսով , մէկ աչքը շի, , դանկին գագաթը
որքա՜ն հմայիչ կ՚ըլլար երր խօսիլ սկսէր : Սրամիտ , կատակախօս ու

(*1 Կիսամսեայ պարբերադերդ, Մ- Սուլթանեանի եւ Մ- fkղուրլեանի կողլքէ հրատարակուած:
( ) Շարաթ-աթերր- Տիգրան Արփիարեանի խմբագրապետուրեամբ :
(***) Բողոքականներու կողմէ բացուած սրճարան' որուն

ազայն
սովորական զբօսավայրերէն: Հոն կային կրօնական եւ բարոյական
զիթքեր եւ յ զազիրներ: Մուաքր ազատ էր: Այցելուները պարտաւոր
չէ՜ին թան մր ուտելու կամ խմելու:
(****) Խմրազիրներ, ինչպէս Յակոր Տէր Յակոբեաքյ, Դրիզոր
Թորոսեան, եւ գրասէրներ կամ գրողներ, Snf լ> . Ա,ւահվէրտի Որդի.
Տիգրան Դասապետն եւ ուրիշներ: Դրիգորի հետ ես ալ կԴրթ-այի
հոն , ամէն անգամ որ զարմիկիս տունը կը մնայի, իբրեւ հիւր ;

նունր աերնօրէն թանգարան դրած եկն, զանազանելու համ՛ար
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պատրաստաբան, ամէնուն համակրութիւնը գրաւած էր

յ

իանագոգ էռւււթիւ նետնի շն ոՐհ1“- է որ առաջին անգամ ՛ճանչց ած
ես խմբագրատուն մը ել լրագրական կեանրը՝. Զարմիկս պատուիրած
կ [* î "Լ՛
"*Ււ՜[1 գացած օրերս, Սս1&զՈԼւ1է/, խմբագրատունը հան—
դիպի^ որ կը գտնուէր Պապը Ալիի պողոտան , 38 թիլը » Հին նեղ շէնյէ' մը ‘‘it՝ աւելի ապրանքներու մթերանոցի նմանող, բան' իւմրա—
գր ա ա ո ւնի :
Երկ ու երեր նեգ ու մութ սան գոլիւ է ե յյե/ է ետբ, կ[Լ մտ նՀէ'ւ՛
ւիորրիկ սրահ մը, մէջտեզը երկայն ու լայն գրասեգան մը, որուն
շոլրնւ նստած կ րլյայ ին ^['["էոր Թորոսեան, Աակոր Տկր 3 ա կոբեան
կաձ Վրսհան Թո չի կե ան , լրագրին վ եր9ին փորձերը սրբագրելու ղրա:
անգամ կը պատահէի խմբագրապետ վ^ասիմի
{Ա իսար

լլա ծ

^ոչունեան^ , որովհետեւ ընգհանրապէս կանուխ կը

մեկնէր՝.

Երբ

բախտը ունենայի տեսնելու գայն , սենեակին անկիւնը, պատուհանին
մօտ, գրասեղանին աովեւ. նստած , վաւի չէր ունենար ուրախութիւնս՝,
ինծի կը թոլէր թկ Ողիմպոսի կատարէն իջած գերմ ա րրլկային արա
րած մըն էր այգ մարգը որուն խմբագրականները լափելով կը կար
դային հագա բալո ր ընթերցողներէ
'Ոասիմ հրատարակած էր արգէն մուլս՛•Լր՛է ական վէպեր , ե րր
Ս սւ(ւզոՆւ1է/ք մկջ սկսաւ ԿնՍււուրւ Հւսքլգււյյ Անիկա եղած է գլխաւոր
նախաձեռնարկ վիպական թերթօններուն, նիւթ ունենալով տեղական
բարբերը^ ընդհանրապես Պոլսահ այ ընտանեկան կեանբը՝. իրականին
մէջ, ինը չէ որ եղած է վէպին ստեղծիչը, մեր մէջ՝, իրմէ առաջ, այս
ւ֊ղը առաւել կամ նուազ յաջողութեամբ մշակած էին Աովհաննէս
Հիսարեան, Վրսրգան փաշա, Արմենակ Հայկունի , Ո ա կոբ Հաճեան ,
(Աերենց, Սրբուհի Տի*֊ոաբ եւ ուրիշներէ իայց, վ^ասիմ է որ գրական
այս սեռը աւելի մատչելի ըրաւ անգրագէտ ընթերցողներուն՝, իր տի
պարները իսկապէս ապրող Հայեր ել Հայուհիներ են* միջավայրը
Պո լսական* լեզուն' պարզ, առանց գրական յալա կնութեան :
Ոոյց տալու համար որ, ի՛նչ յար գանբ ներշնչած է 'Ոասիմ իր
երիտասարդ աշվսա տա կիցներո ւն , եւ ո՛րրան աղգեցոլթիւն գործած է
անոնց վրայ , կուտամ հատուած մը __ երգիծական , բայց պատկերա
լից __ , իր ո ւանդ Թօլա յետնի (Կա՚փՈ-Օշ) մէկ գրութենէն :
Այ ս երգիծաբանը, ըսելէ ետբ սըամտօրէն թէ

ամէն մարդ հայր

մը ունի միայն , մինչդեռ ինք, երեր*— Երկնաւոր Հայրը, երկրաւոր
Հայրը եւ գրչի Հայրը [այս
'ք^ասիմվ որուն կը յայանէ իր
երախտագիտութիւնը , միակ պարբերութեան մը մէջ ճարտարօրէն
կը զետեղէ րովէ քուէ մողովրգական գրողին վէպերուն խորադիրնե
րը y ինչպէս եւ Նաթեկ/ւ աշխարհաբար թարգմանո լթիւնը*—

«ՈսկլւԹե՜թոլ. ճսւլքթոՆՍ. կյաւյ <շ-/,/րքր ղ1,ա » ո< սՒի^ւՒ. ^այ[՚էևԳ 1'^
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թիլ Յ* ^"լ շնորհիւդ կեանքս ^jQÛllIlUI ՀսւԹգոյց մր չեղաւ՝ Պ^՚րսնե Ամ
նի ժաււանգորգր ըրիր ղի" , որ պարզ Բաիսւսւինգիր մըն ԷԷ : Խ լ՛ ա տեy իր որ չսիրեմ աշխարհիս ո չ մէկ

ԽոթհթդսւԼՈթ

Հեզի տրտնջալու որ բոլոր դրական
դէմ... Նարեկ մչ տուիր ձեռքս
խոթ երիր դիս» :

յ

> եւ երբ եկայ
կաճա որ ՎթէԺ|ս QlJ-jip է ինծի

Երբ տունէն փախայ

SulQ^G.

(ւերս

'Ըասիմ ֆիզիքապէս ալ պատկառելի էր : Բարձրահասակ եւ բա
ւական մարմնեղ՝ խարտեաշ պեխերով եւ ոսկի ակնոցը աչքին՝ խիստ
երեւոյթ մը ունէր՝ աշխատած միջոցին'. Աակայն՝ երբ գրիչը ‘էտ ր
ղնէը, խ օսելոլ համար իր երիտասարդ աշխատակիցներուն հետ ՝ հայ
րական ա յնպիսի շեշտո.•Լ Դ ՛լ արտասանէր բառերը որ

անկարելի

^ըլլաւ՛ չհամակրՒւ Ւրեն :
ht մբա դիրն ե րը ՝ տա կա լին գրելու զբաղած ՝ յանկարծ սենեակին
դրան առջեւ կ՚երեւէր գրաշար մը որ կոլդար իմացնելու թէ' Հ.Թ երթը լեց ուած է» : յայտարարութիւն

որ խնդութեամբ կ'ո դ^ո ւն ո լէ ր

խմբագիրներուն կոդմէ : Երբեմն աԼ) երբ կարեւոր լուր մը ըլլա ր զոր
հարկ էր վերջին պահուն դե տ ե դել թերթին մէկ անկիւնը՝ անոնք կը
ս րտ նեղէէն, որովհետեւ հարկադրուած կ'ըլլա յին ա լեյի ուշ մեկնելու :
Պետական գրաքննիչին մեկնելէն եւ Լրադրին մամուլի տակ դրր—
ուելէն Ln^, աւարտած կ'ըԼԼար խմբագիրներուն գործը՝. Գրէդ որ եւ
ես՝ ուշ ատեն , մամը թրքական երեքէ ատենները

ilj'ouiui լո ր ա սլէ ս

կէս ղէ՚չերէն} ճամբայ կ՝ելլէէնք , հետէոտն երթալու համար զարմէկէս Գում Գաբո լէ տուեր : Յաճախ , մեղէ կ՝ընկերանար Յակոբ Տէր
է} ա կո բեան որ նոյն թաղը կր բնակէր յ
Գէշերայէն այղ վերադարձը անախորմ էր՝ չըսելու համար վա
խազդու

Պ՛՛լէ" ՝ որրան զեղեց է կ' ցերեկը ել ամառը՝ նոյնքան տէւոլր

էր մութէն եւ ձմրան եղանակէն : Փողոցնե րը անրա լա կան կեր պով
լուսաւորուած էէն : Շատ տեղեր՝ բանէ մը լապտեր մէայն կ'արձտկէէն տկար լոյս մը: Մարդէկ չէէն կրնար դուրս ելլել առանց լապ
տերէ՝ պտտելու կամ այg ելո ւթէւնն եր փոխանակելու համար:
փոքրէ կ լապտերները՝ երբ մերթ ընդ մերթ

Այս

տեսնուէ էն խալար փո

ղոցներուն մէջ՝ եւ անհետանայէն խորհրդաւոր մթնոլորտ մը ստեղծելէ ետք՝ կը նմանէէն չրջմոլէկ հուրերու ( ֆէօ ֆօ[է) , այսէնքն' այն
յոյսերուն ՝ որոնք առաջ կոլդան դերեզմ անա տ ո ւներ ո լ մէջ փոսփորէ
լ1՚այլէն՛ Հո'ե կը տեսնուէէն մէայն չուներ ել զէչերա պա հն եր : Նաեւ՝

պահակ ղէնուորներ ՝ ձէաւոր կամ հետեւակ ՝ որոնք Աուլթան Համէտէ
բռնակալութեան օրով՝ քաղաքէն կո ւտ ա յէն պաշարման վէճակէ երե
ւոյթ : Եթէ ատենը գէչեր չըլլար ՝ այդ դռէհներուն մէջ քալող մէն մէ
անցորդը պէտէ նմանցնէէ Գէոդէնէսէ „ր , ցերեկը ՝ փողոցներուն մէջ
մարդ կը փնտռէր էր /ապտերովր . . . ;

Հ/1 • Ն • Ա' •
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Ս* արդը բնութեան թադաւորն է : Գէթ ա յդ յ ա ւա էլն ո ւթի ւն ը ու՝
ն/., անգի տանա լո վ որ իբրեւ անհատ , ի բ թա դա ւոր ո ւթ եան տարա
ծոլթիւնը, ուղղութիւնն ու տեւողութիւնը հիմնովին կաթում ո ւնթե
էր ճա կա տա դրին յ
^ակասւաւլթլւ ♦ . ♦
Կարելի" է միթէ ճակատագրի թօսքր ընել քսաներորդ գարուն ,
երբ ղէ տո ւթիւնը հ իմն ո.վին փոթելու ■էր այ կ թ Լ' կենդանի եւ թէ ան
կենդան աշթարհին դիմագիծը եւ երբ մարդիկ կը պատրաստուին
արշաւելու դէպի մոլորակները եւ աւելի հեռուն։
Հակառակ մա րդո ւն քառորդ դար է ի վ ե ը կտտա րած անե րեւակայ^Լի գրաւումներուն հ ճակատագիրը գոյութիւն ունի՝, ք*այց Ա՛չ իր
սովորական , ժողովրդական իմաստով՝,
Ս ո վ որական իմաստով ճա կա տա դիրը

հիներոլ ֆաթ-ՈՍ^/ կամ

ֆսւք^սւլիթ^էշ, --- այն հաւատքն է թէ մարդկային կեանքին բո լո ր պա
տահարները եւ շրջապատող բո լո ր երեւոյթներն ու դէպքերը, նաթապէս եւ անդառնալիօրէն որոշուած , տնօրինուած են՝. Անոնք հարկա
դրաբար տեղի սլիտի ունենան : Ոչ ոք կրնայ թուսափիլ այդ հար կադր ո ւթենէն , ճա կա տին վրա յ դրո ւածքէն ։
Այս րմբոնում ntl անհատական ճակատագրի մը գոյութեան հա
ւատքը ծնունղ առած է ան շո ւշտ մա րդկա լին ղ ե ղ ին կենդանական ■Լէճա կէն բարձրանալու ս կղբն ա կան շրթսնին, եր բ մարդ արարածը
սկսած է դիտակից դառնալ իր անձի գոյութեան եւ զինք շրջապատող
ահաւոր սլայմանն եր ո ւն :
Ա էկ կո դմ է ինքնապահ պանումի թոր բնազդը, միւս կողմէ իր
կեանքին մշտապէս սպառնացող բնական երեւոյթներու ազդած սար
սափը, իր նաթնական (ք-քֆ^ֆքֆֆ) մտայնութիւնը եւ տակաւին տար
րական հետաքրքրութիւնն ու երեւակայութիւնը մղեցին մարդը բնա
կան տա րրերուն ել ե րեւո լթնե րուն ն երքե ւ թա քո ւն

ուժե բու

կամ

Ոդինեբու գոյութիւնը ենթադրելու, ալիներ զորս մարմնաւորուած կր
տեսնէր իր երազներուն մէջ..
Աս ա իճանա բա ր իլ, մէջ արմատացաւ ալն հաւատքը թէ բնութեան
տարրհրը չէին կրնար շարժման մէջ մտնել եւ երեւոյթները չէին կըր-
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նար աևզԼ, ու՜նենալ առանց այղ ոգիներու. կամքին եւ. մ[.Համ ա ո Լթ ե ան z
ինչ որ ցոյց կուտա ր անոնց ոյմն ու ա մ են ա կա ր ո զո ւթի ւնը : Հետեւ֊աբար ալդ. բիւրաւոր եւ ամ ենա կարոդ ոգիներու կամքէն միայն կրնար
կախում ունենալ իր կեանքին ընթացքը , այսինքն ճակատագիրը : Անոնք միայն կարող էին փոխել

զայն ել

բարենպաստ

պայմաններ

ստեդխել ապրելու համարէ իթևհրամեչտ էր ուրեմն , կեանքի բոլոր
պարագաներուն մէջ, անոնց գութը հայցել, անոնց բա ր եացա կամո ւթիւնը ապահովել եւ սիրաշահիլ զանոնք' բազմազան

եէսերով

մարդկային ու կենդանական զոհ ա բե րո ւթի ւններ ո վէ
ԷԼրւոաքին վա բ ո զ ումերոլ գոյութեան եւ մշտական

եւ

ներկայու

թեան մասին այս հաւատքը , որ կրօնքներու մեկնակէտը կը

կազմէ ,

զանազան ձեւերոլ տակ ա րմատացաե է մ ո զո վո լրդնե ր ո ւն մէի, սկիզ
բէն մինչեւ այսօր : Եւ անշուշտ' տակաւին երկար մամանակ պիտի
տեւէ :
ներկայիս մարդկութեան մէկ երրորդը --- հրեայ՝
եւ իսլամ

քրիստոնեայ

ար տա քին բիւրաւոր ոդիներու ումերը կեդրոնա ցուցած

է բարձրագոյն միակ էա կ ի մը մէջ՝ ամենազօր եւ ամենակարող՝ որ՝
ըստ հաճոյս ՝ կը բաշ]սէ բարիքներն ու չարիքները եւ կը պատմէ կամ
կր վարձատրէ ի ւրոյքան չի ւր ը իր արմանիքին համեմատ :
թ այրէ
հաւատքով կ՚ապրի մարդը՝ թէեւ իրեն համար անըմբոն ե լի օ ր էն յա
ճախ հակառակը կը պատահի *. Ամէն
ու մահը^ առողջութիւնն ու

պարագայի ՝ մարդուն ծնունդն

հիւանդութիւնը՝

երջանկութիւնն

ոլ

դմբա խտութիւնը ՝ յաԼո ղո ւթի ւնն ու ձախ ո ղո ւթի ւն ը եւ րնդհ անրա
պէս կեանքի ընթացքն ու պատահարները՝ այսինքն ճակատագիրը՝
կախում ունին ոյյդ բարձրագոյն էակի տնօր ին ո ւթենէն : Ան

միայն

կրնայ փոխել ճակատագիրը՝. Աղօթքը՝ այլաղան ծէսերն ու արարսղութիւնները՝ ղո հ աբեր ո ւթի ւնն երը ոյյդ նպատակին կը ծառայեն*.
Եւ սակայն՝ հակառակ բարձրագոյն եւ ամենակարող էակի մը
կամքին ենթարկուած ըլլա լո լ հաւատքին ՝ կա լռէ մը կրօնքներ ՝ մաս
նաւորաբար քր իստոնէութ իւնը ՝ մարդը աղատ կը նկատեն իր որո
շումն եր ո ւն մէջ (լիպււը արպիթթը) ՝

հ ետ եւաբա ր պատասխանատու

Ւր ա րա րքնե րո ւն : էական հակասութիւն մըն է մարդը նկատել թէ
անկախ եւ պատասխանատու եւ թէ ենթակայ բարձրագոյն էակի մը
կամքին՝ հակասութիւն մը՝ որուն բացատրութիւնը՝ քրիստոնէական
վարդապետութեան համար բարդ եւ անլուծելի խնդիր մը կը կաղմէ*.
Մ արդէ ութ Լան մնացեալ երկու երրորդը

մօտ երկու միլիառ

Ջինաց իներ ՝ Հնդիկնե ր ը ՝ ճոյբոնա gիները ՝ Հարաւ Ասիացիները ՝ Ափրի կեց ին Լբուն մեծ մաս ը ՝ եւայլն ՝ կախարդա կան- կռա պա չտա կան կտմ
If րօնափ իլի un փա յա կան կարրէ ձ*ը հաւատալիքներու ել վա ր դտ պետ ու

թի ւննե րու մէջ կը դտնեն իրենց ներկայ եւ ապադայ ճա կատաղիրներուն րա ցա տրո ւթի ւնն ու դործօնները։
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Այս կերսլ ըմբռնուած ա րտա քէն ճակատադէր ը՝ որ շատ մը
կրօնքևերու տեսութեամբ ենթակայ կ ա րտաքէն դէտակէց մէակ ումէ
մը կամ բազմաթէլ ումէրու կամքէն եւ մէջամտ ո ւթեան ՝ պարզապէս
հաւատքէ է/նղէր կ* Հետեւաբար մէայն բնազանցական ուսումնասէ
րս ւթէ ւններո լ եւ բէւդանդական վէճաբանս ւ թէ ւնն ե ր ո ւ նէւթ կրնայ
հայթայթել :
Եթ կ այս ըմբռնում ո վ ա ր տաքէն ճակատադրոլթէւն մը դոյութէւն
չու

կամ ենթադրական կ եւ անկարելէ կ դէտական տուեայնելաւ,

վրայ հաստատել՝ կւս*յ արդեօք ներքէն ճակատադէր մը՝ կամ բաքս-֊
տավէճակ մը (ւոէսթ-յւնէ ) կամ ո ր ո շա դրա կանո ւթէ ւն մը

( 1ոէ՜թ՜է՜լ1ւք|l—
նիգմ)՝ որ թոյլ տայ բացատրելու մարդոց ֆէղէքական եւ հոդ. եկ ան
այլազան վա րմ ունքր ( £Ոլքւ|ւոթթ-]1լքաԹ) :

Ամէն ոք կրնայ հաստատել թկ աշվսարհէ վրա յ չկայ մէկը որ
ո լրէ շէն նմանէ էր ut ր տաքէն ՝ մարմնական ձելով*. *Լ,աեւ կորովովդ
է մա g ա կան զօրութեամբ՝ բար ոյա կան—հ ոգեկան ընդո ւնա կութէւննե-i
րով՝ բնաւորութեամբ կամ նկարագրով եւ վարմունքով : Ոմանք ըմ-t
բէչէ երեւոյթ ո ւնէն ՝ ուրէշներ տ էւ ե զծ են* կան հանճարներ եւ թե—
րամէտներ ( է՜ւ£ Ա|է՜ս]ւլ ) ՝ ծոյլեր եւ դործունեաներ ՝ բա ր ե ս է ր տն ե ր

ել

չարագործներ ՝ եւայլնհ Ա,քս երկու ծա յր ա մա ս ե ր ո ւն մէ^եւ կտրելէ կ
երեւակայել բոլոր աստ էճաննե ր ը*.
՛Իւրաքանչիւր էակ՝ ծնունդէն մէն չեւ մահը՝ տառապանքէ կամ
հրճուանքէ մէջ՝ հէւանդութեան կամ առողջութեան շրջանէն ՝ հա
կազդելու անհատական ձեւ մը՝ էնքնա յատուկ ուղղութէւն մը (ojljlUI-

թ-սւսիոն) մը ու ն[,, որ էր ընդհանուր դէծեբուն մէջ՝ գրեթէ անփո
փոխ կլ, մնալ կեանքէ տեւողութեան ընթացքէն ՝ կազմելով տեսակ
մը ճակատադէր :
Արդ՝ կւս*ն արդեօք ներքէն—մարմնական կամ արտաքէն—բնական
մնայուն եւ յ ա տ կանշա կան դո րծօններ ՝ որոնք

պարտադրա բար

կը

պայմանաւս բեն մեզմէ է ւր ա քան չէ ւր էն վարուելակերպը եւ որոշ ուդղութեամբ մը կ'առաջնորդեն կեանքէ բ" Լ" ը պար ա դան ե ր ո ւն մէջ*.
Եթէ այո՛ ՝ որոինք են այդ դործօննե րըհ

*
Ա արդկոլթեան իքիւ֊ր ներկայիս հթ,լ> միլիառէն ալէ լի է։ իւրա
քանչիւր մարգէ միայն մէկ օրինակ գոյութիւն ո ւնի : Այսինքն չկայ
մէկր Ո ր ո ւ րի շի մը քար եւ նման մարմնական կազմը եւ հոդեբնաքսօսական հ ա կազդե g ո ւթէ ւնն ե ր ը ունենայ*. Իսկական ե ր կո ւո ր եա !լն ե րն
էոկ տա րբե բութէ ւննե ր ո ւնէն :
Ա արդկայէն ՝ էնչպէս նաեւ կենդանական ու բուսական սլէսպէ-
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ս ո ւթի ւնը , ֆիզիքա կան եւ հ ո գե մ տ ա յին անհ ո ւն

այլազանութիւնն

ու անհաւասարութիւնը հետեւանք են էապէս երկու հիմնական ազ
դակներու զուգադրութեան :
Այդ երկու ազդակներն են ժաՌանգականոլթիլսը եւ Միջավայրը :
1,1 ['Ւ: առիթի մը վերապահելով միջավայրին կաղապարող ազ
դեյութեան ուսումնա՛սիրութ՜իւնը^ U,JU անդամ կ'ուզեմ ծանօթացնել
մ՜ ա ռանդա կանո ւթե ան գաղտնիքները : 1*է թ անոնը
յայտնաբեր ո լած են՝.

որոնք

քի չ—շատ

Այս աո թիլ տեղին է յ ի շե լ գիտունի մը իւօսքը* հՏծիտեմ թէ բան
շեմ դիտեր եւ որրան աւելի գիտնա Ï ՝
տեմ թէ շատ րան շեմ դի ո։ ե հ»>>

այնքան աւելի

կը

հաստա

î

Ժառանգականութեան դե րր կը սկսի ալն սլահուն երր իգական
եւ արական ս ե ո ա յին {' £['
կը միանան , ա յս ինքն անմի^ա սլէ ս որ
բե դմն տ ւո ր ո ւմ տեղի կ՝ունենայ յ
Անցեալին մէջ ս ա ղմնաբան ո ւթե ան ՝ ինչպէս նաեւ կեանքի էու
թեան եւ ծագում ին մասին բնազանցական հ ա յ եg ո ղո լթի ւնն եր միայն
զոյութիւն ունէին :
Պփտական միջոցներէ եւ տուեա լներէ զուրկ յունական ղիտոլթլ,,նը բոլորովին անտեղեակ էր ս տ ւլմի կազմո ւթե ան պայմաններուն։
Հիսլո կրատէս , Արիստոտելէս ել քանի մը դար յետոյ ^իա զի ան ո ս կը
կարծէին թէ նոր էակի մը կազմութեան մէջ մայրը նիւթը կը հտյթայթէ ♦ Ւ սկ հա յ րը ձեւը :
գարուն եւս այս մասին բոլորովին >ւիոթ զ m զա ւի m րն եր
կը տՒըէէն ՝
Տ ասնըեօթերո րդ դա ր ո ւն միայն , անգլիացի գիտուն մը ՝ Հարվէ ՝
որ արեան շրջանա ռո ւ թի ւնը գտաւ ՝ վերջապէս յ սքողեցաւ հաստա
տել

այն

պարզ

իրողութիւնը

թէ

իւրաքանչիւր

էակ

ձոլէ

մը

սկիզբ դառնէ :
Հազիւ երկու Ղ՚՚՚Ը կ Ը^է ոը ծանօթ ենք

սեռային

բջիջներու

այսինքն ձուիկի ( օվխվ ) եւ սերմնակենդանի ( սփեթլքաթՈզոիա ) գո
յութեան , ինչպէս նաեւ բեղմնաւոբումի փուլերուն ։
•1‘ի‘եչհւ. դար մը առսվ՝ ձուիկին ել սերմնակենդանին դեըհրը էու~րջ վէճերոլ առիթ կոլտային։

Ոմանց կարծիքով բ ե զ մնա լոր ման մէ9 ձուիկին դերը հիմնական ,
իսկ սերմնակենդանին դերը երկրորդական էր :

Որովհետել կր կար

գուէր թէ ձոլիկլ, կը պարունակէ ր աչքով անտեսանելի ՝ մանրադի
տական մա րդոլկ մը՝ որուն
մոլէր եր տիւ ւսն յ

աստիճանական

աճումով

կը

կազ-

Ուրիշներ կը կարծէին թէ սերմնակենդանը ինքն իսկ մարդուկի
մը նաքսաձեւն էր եւ կամ , անոր գլվսուն մէջ կը գտնուէր այդ նաքսա-
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ձեւը (էպոշ) , որուն աճումէն կը ծառայէր ձուն՝ իբրեւ սնունդ։

I] ա յլ^ նաեւ գիտուններ որոնք կ^ենթա դրէ['ն

թէ

ձուլ,կլ,ն

ե,

սերմնակենդանին միացումէն յետոյ միայն կը կազմուի մարդուկը՝
մանրանկար կամ ամբողջական։ Զ՚՚՚նց կխառնեմ ուրիշ այլանդակ տեսութիւններ ՝ ինչպէս ձուիկին մէջ բազմաթիւ մարդոլկներոլ մէջ ընդ
մէջ պաբ ւի ա կո ւմը ՝ նման ռո ւս ա կան պո լպ ր ի կն եր ո ւն • » » :
Այժմ ճշգրիտ տուեալներ ունինք իդական եւ արական սեռային
բջիջներու կազմութեան՝ դերին՝ ինչպէս նաեւ բեղմնաւորման չըը~
ջանի երեւոյթներուն մասին։
քրդական կամ մայրական սեռային բջիջը Սու|ւ1լ7> է ։

(ք

օտաւորա

պէս զնդա սեզի փոքը ր11Ւ'Ո1՜ H մեծութիւնը ո Լ նք, եւ աչքով հազիւ
կը տեսնուի : Զ" լի կլք կորիզ մը ունի ՝ որ շրջապատուած է նախահ իւթով (փ11ոթ ոփլազւք ) կամ բջջահիւթով ( սիթոփլսսքմ) , նման հաւկի
թի ճերմկուցին։ tyին մը՝ բնական պայմաններու մէջ՝ ամիսը միայն
մէկ ձուիկ !լ արտադրէ ՝ հետեւաբար իր սեռային կեանքի 30—35 տաբ
ուս!] ընթացքին մօտ 400—dOO հատ ՝ որոնք ամբողջութեամբ նախատիպ
վիճա կի մը մէջ կը գտնու Ւն էգ երախային ձուարաններուն մէջ*. ^Ար
բունքի շրջանէն սկսեալ՝ ամէն ամիս՝ անոնցմէ հատ մը կը հ ա ս ուննայ եւ դաշտանին հետ կ'ա ր տ աքս ո լի ՝ եթէ չբեղմնաւորուի։
Արա կան կամ հա լրական սեռային բջիջը litլւլքա!|հ՜ (ւդաէւճ է ։ Ղ*լուխ
մը եւ պո չ մը ունի : Զ" * ի էէն մօտ հինգէն տասը անդամ աւելի պղտ ի կ
է՝ եւ աչքով անտեսանելի։ Զո*-իկին պէ ս կոըիրԼ մը ունի որ րչէոլի1Ը
կը կազմէ։ Կաթիլ մը սերմի մէջ միլիոնաւոր սերմնակենդաններ կը
վխտան եւ ՝ ի բեն g

պոչ Ւն

շնորհիւ՝

նման մանրաթելաւոր (Փլաժէլլէ) եւ

մշտական

շարժման

յարաշարժ՜

մէջ

են

մանրադիտական

էակներուն ՝ որոնցմէ սերած է կենդանական աշխարհը հա ր իւրալո ր
միլիոն տարիներ առաջ եւ որոնք այժ՜մ եւս գոյութիւն ունին։ Զուիկին վրա լ խուժ՜ող միլիոնաւոր ս ե ր մն ա կենդանն եր էն մէկ հատը մի ա լն ՝
բախտի րւերումով եամ տակաւին անծանօթ սլաաճառով մր ՝ 1լ բ ]սյ~
ջ.ոզի ձուիկին մէջ մտցնել միայն գլուխը՝ որ կորիզն է՝ բեղմնաւորել
զա յն ել կազմ ել ձուն (էօֆ) :
Այդ պահուն ի ս կ բարեբախտ կում դժբախտ ժառանգականութիւն
մ'ը իր անջնՓեքի դրոշմը կր դնէ պատահական միացումով կազմուած
ձոլին վրա լ ել կարեւոր չափով մր կր պայմանաւորէ անկէ յառաջ
դալիք երախա յին ապագան ։ ք*նչպէ^ ս ։
Ըսի թէ անցեա/ին մէջ՝ ի մէջ այլոց ա յն համ ողումր կր տիբէբ
թէ ձուիկին եւ սերմնա կենդանին միա ցումով ձուին մէջ անմիջա պէս
կը կազմուի կատարեալ՝

ամբողջական մարդու մը շատ փոքր՝ ան

տեսանելի մանրանկարը , որ ա ս տիճան արար զարզանալով ՝ կը հաս¥ նորածինի եւ յետոյ չափահաս մարդու վիճակին։
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սկ

ԱՆԴԱՍՏԱՆ՜
դոյութէւն

չունէ Z

ցէուէն մՀջ. աս/ադայ Էակէն ոչ մ է կ մասը՝ ոչ il թլ գործարանը
անո լւ նաէւադէծը կը տեսնուէ՝.

Ամէն էն չ զօրութենական

Աիէլ), ծածկազօր (1) վլ.^կլ, մէջ

է լ,

ասաէճանաբա ը

կամ

(ւիոթւսն

երեւան

կոԼդայ •
Հերջլ,ն քանէ մը տասնեակ տարէներու բնթացքէն ՝ մասնաւորա
բար քանէ մը տաըէէ է վեը , մ ա ռան դա կան ո ւթ ե ան ագդակները ճ ըշ
տելու համար կատարուած
դէւտերոլ յան դեցան

հետագօտութէւնները

ան ե ր ե ւա կա յ ե լէ

յ

Այգ- հետագօտութէւնները երեւան բերէն որ ձուէկէն եւ սերմնա կենգանէն կորէ/լներուն մ է ջ շատ փոքր մարմէններ կը դտնուէն ,
րլոյէէ լԼոյ1ե դասաւորուած X Աչ^ով անտեսանելէ եւ մանրէէ մեծու
թեամբ այգ մարմէննեբը գունամաբմէն (fրոմոսոմ) կը կոչուէն՝
որովհետեւ կար՚է ձ՚ը ներկերով լալ կը գունալորուէն եւ մ անբադէտով տեսանելէ կը դառնան :
ստոյգ հաստատուած է որ աշխարհ էս վրայ ապրող
նեբու բոլոր բ^_է^^բը __ մարդկայէն՝ կենդանական

կամ

էակ—
բուսա

կան --- ո[,ոչ թ1'լո1Լ գունամարմթներ կը պար ո ւնա կեն՝ որոնք ասլբո ղ ՝ կենդ ա նՒ է ակը կը յատկանշեն : Անկենդան նէւթերը գունամարմէն չունէն :
Այդ դունամաբմէններուն մէջն է որ կը դտնո ւէն մ՜ա ռանդա կան
ազդակները՝ որոնց մէջոցով էակ մը --- մարդ՝ անասուն կամ բոյս --էրմէ յա ռաջաg ած սերունդէն կը ւէաթանց է զէնք յատկանշող բէւրաւոր
ւլծերէն որոշ մաս մը՝.
թ՝էել

մարմնէ մը բոլոր բ^_է

I* բ ը դո ւն ա մ ա բ մ էնն եր ո ւ

ձբ

կը պարունակէն ՝ որ էւրաքան չէւր անհատ է մէ £ մէ շտ մէեւնոյնն է ՝
բայց մ՜ա ռանդա կան փոխանցման կա ր ո ղո ւթէ ւնը վէճա/լուած է մէայն
արա/լան եւ էդա/լան բ^է\նե բուն ՝ այսէնքն ձուէկէն եւ սերմնակենդա—
նէն պա բանակած դունամաբմէններուն : Մ արմնէ մնացեալ բո լո ր բ^էջ^
ներուն դո ւնա մա ր մէնն երը զուրկ են ս,յդ֊ կարողութենէն՝, Աոյսերու
եւ բազմատեսակ ստորադաս կենդանէն եր ո ւ մէջ եւս ւլերմնա կեն դանէն
եւ. ձոււ՚՚ւ^ հ ամապատասէւանող [֊ջէ^նրը մէայն կրնան մ՜առան ուս
էրսն յատկանէ շերը փոխանցել ՝.
Աը հետեւէ թէ զուտ մարմնական՝ կամ ոչ—սեռայէն բջէջնեբու
կրած ն պա ս տ ա ւոր կամ վնասա կա ր

փ ո փ ոխ ո լթէ ւնն ե ր ը ՝

ա յս էնքն

կեանքէ բնթաg քէն ստացուած յատկանէշերը փոէւանցելէ կամ

մ՜ա-

(1) Ֆրանսերէնէ հայերէն բառարանները փոթանս էէ լ զօրութե
նական եւ փոթանսէալէթէ^ձ զօրութենականութիւն թարգմանած են •
էը իյորհիմ p-է ծած կա ղօ ր եւ ծածկաղօրութէւն բառերը՛ աւելի լաւ
կ’արաայայաեն անոնց իմաստը:
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ռ՛անդա կան չեն : Օրէնա կ, Լ թէ մարդու մը թեւը կտրեն
լակը անթեւ չէ ծնէր : Ս էնչդեո. սեռայէն բԼէ^ներուն

անոր ղա—
հետեւաբար

անոնց դո ւնամարմէններո ւն այս կամ ա յն սչատճառով [դեդ^ չ_,էրԼ>
հիւանդութիւն) կրած լալ կամ յաճախ դէ չ փ ո փ ոխ ո ւթէ ւնն եր ը մաո ան դա բար փոխանցելէ են :
Այ Ո խնդէ րն է որ ՝ մօտ ըսան տարէ առաջ } սուր վէճա բանութեան նիւթ դարձաւ սովետական գիտուններու՝ մասնաւորաբար Լի
սէնքոյի եւ Աէչուրէնի մէջեւ՝ առանց փ ոէւ ելո ւ 'վեր^յէշեալ տուեալները :
Հետեւաբար , ստացական յա տ կանէչերը (եառանդա կան չեն : փառանդա կանո ւթէ ւնը կը փոխանցէ մէայն ա յն ա ր ձանա ւլր ո ւթէ ւնը որ
դրոշմուած է արդէն սեռայէն բջիջներուն մէջ՝, \յաեւ այդ արձանա
գրութեան բնական հ էմնափոփոխութէւնները ( մ^Լթ-Աւսքան ) , ո բոնը
հազուադէսլ են ՝ եւ կամ շողերու՝ դեղերու եւ կարդ

մը

հէւանդու-

թ-էւններու աղդեցութեան տակ ստացական էւաթար ո ւմն երը ՝,
(էառանդա կան կաղմածը կամ ար ձանա գրութէ ւնն է որ կը սլայմ տնտւորէ նախ տեսակը (էսթէս) , որ բացարձակ է՝. Այսէնըն մէկ տե
սա կ է մը ուրէւ տեսակ մը չի կրնար դուրս դալ-. Մարդը միայն մար
դու ք շունը' միայն չունի, վարդը միայն վարդի ծնունդ կրնայ տալ-,
Տե սա կէն յետոյ մաճանդա կանութ իւն ը կ'որոշադրէ
Տեղային մառանդականութիւնը եւ ս բացարձակ է -,

ցեղը (ւՆԱ1ս)

:

Ա պիտակամորթ

մը' միայն սպիտակամորթի մը, սեւամորթ մը' միայն սեւամորթի
մը ծնունդ կրնայ տալ , անշուշտ եթէ նախապէս խառնուրդ պատա
հած չէ :
(իա ռանդա կան ո ւթի ւնը նաեւ անհատական է , բայց ոչ րացարձակ-, Այսինքն ենթական անպատճառ իր հօրը կամ մօրը չի նմանիր,
այլ նախորդող սերունդներէն իր ծնողքին

փոխանցուած

յ ատ էլանի շե ր էն պատահական հաւաքածոյ մը կը ստանայ,

բիւրաւոր
ինչ

որ

անհուն այ լա ղան ութ իւն յառաջ կը բերէ միեւնոյն ցեղի անհատնեբուն մէջ :
Այսուհանդերձ, անհատական յաականիշերոլ մառանդական փո
խանցումը ենթակայ է կարդ մը օրէնքներու -. Գար մը առաջ ղանոնք
երեւան բերող չեխ կրօնաւորին անունով կոչուած այդ օրէնքները --Մէնտէլեան օրէնքներ --- թ՚՚յԼ կուտան նախատեսելու այս կամ այն
բնականոն յատկանշի մը {օրինակ կապոյտ եւ սեւ աչք) , կամ ախտա
բանական խաթարումի մը {օրինակ' արեան դիւրահոսութիւն) զա
ւակներուն փոխանցման հաւանականութիւնն ու համեմատութիւնը-,
Գունամարմիններուն թիւր կր տարրերի կենդանիին կամ բոյսի
տեսակին համեմատ-, քացախի ճանճին բջի^երը միայն չորս դոյդ
կր պարունակեն , վարդը' տասներկու զոյգ, հիւսիսային շէւ! բանդէն
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եւ մարդակապիկը^ մարդուն ԱէմԷնԷն մօտ կենդանիները 24 ^nJ1՝ է1 սկ
մարդուն մարմնական բոլոր բջիջները միշտ 23 զոյգ --- 46 հատ --ունին, բացի սեոային բջիջներէն որոնք ՃՀ> հատ կր պարունակէն երբ
հասունցած են։ Սերմնակենդանին եւ ձուիկին

միացումով,

երկու

ս ե ո ա յին բջիջներուն հ ամա սլա տա սխան գո ւնա մա րմինն երը --- մ է կր
արական, միւսը
կաւլմեն :

ի դա կան --- իրարու մօտ կուգան եւ 23

tLnJtl

և1'

// իւ են ո յն g ե •մ՛ անհա տնե րուն բ֊ֆ֊ի ^ն ե ր ը մի շա նո յն թո ւո վ դունամարմին կր պարունակէն։ 1Լքդ
) բնականոն պայմաններու մ էջ y
անփոփոխ կը մնայ։ Սայց իւրաքանչիւր անհատի դո ւնամարմիննե
րուն մա ո անդա կան կազմածը հիմնովին կը տարբերի, քանի որ անոնց
կէսը հօ րենական եւ կէսը՝ մօրենական է , որոնք նախնիքներէն փո
խանցուած անհաշուելի յատկանիշէ րու պատահական հաւաքածոյ մը
կը կրեն:
Մարդկային բջիջներուն պարունակած 23 ղոյգ գո ւնամա րմիննե
րէն մէկ զոյգը սեռավար կամ սեռածին (կոԸոսուք) է, այսինքն ձուին
մէջ ապադայ էակին սեռը կ^որոշադրէ եւ յետադային կը վարէ դա յն :
Միւս 22 ղոյգհրը մարմնավար

( Օթ-ՈԱՈլք )

են՝

այսինքն

ձուին

մէջ

մարմնին մնա ցեալ բոլոր մասերուն կառուցումը կը պա յ ման ա ւո ր են
եւ յետադային անոնց դո րծ ո ւն է ո ւթի ւնը կը վարեն։
Լիունամա րմիննէ րու զոյզերր իրարմէ կը տարբերին իրենց ձեւով՝ մեծութեամբ, կարգով, դիրքով եւ

մառանդական կազմածով։

Կենսաբանները աոայմմ թուանշաններով միայն կը զանազանեն զա
նոնք, \էն մինչեւ 23: Սեռային զոյգը 23րդն է։ Միւս 22 զոյդերուն
մ առանդա կան կազմածը տակաւին անծանօթ կը մնա յ :
իւրաքանչիւր դոյգի երկու դո ւնամարմինները նմանակից են ել
պաշտօնով իրարու կը համապատասխանեն : ԱՀԷ ոնց մէկը մայրական
է եւ ձաիկէն կուգայ՝ իսկ միւսը հայրական է եւ ս ե րմնա կենդանէն
կուգայ։ Երկուքն ալ արտաքին երեւոյթով իրարու կը նմանին։ Սացառոլթիւն կը կազմէ միայն արական սեռը տնօրինող զոյգը։
Արդարեւ իգական սեռա յին զ" յղին երկու դո ւնա մա ր մինն երն ալ
երկու XX կը ձեւացնեն* ի ս կ արական սեռային զոյղին մէկ դո ւնամարմինը՝ ճի , իս կ միւսը Yի ձեւը ունին : Այս վերջինը (Y) նախոր—
դէն (X) երեք անգամ աւելի փոքր է ել կը թուի անոր ենթարկուած
ԸԱս,Լ- Այնպէս որ , իրականին մէջ, տկար սեռը ա լրն է :
(ի ա ո ան դա կան ո լթե ան մէջ դո ւնամա րմինն ե ր ո ւն կատա րած հիմ
նական դերը ճշդելէ յետոյ , կենսաբանները յաջողելյան աւելի [սորը
թափ անդե լ անոնդ կա ղմին մէջ՛, վերջին քանի մը տարիներու ընթաց
քին կատարուած հ եա ա զօտո ւթի ւններ ը երեւան բերին որ դունամարJ իններէն իւրաքանչիւրը կը պարունակէ քանի մը հագար , թերեւս

շատ աւելի, շատ փոքր մարմիններ, որոնք ծիԹ Լմէն) կոչուած են:
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Այնքան փոքր են որ մէկ մէ լէ ոն հատը հագէւ գնդասեղէ գլՎսու մ եծութէւն ունեցող գնղէկ մը կրնայ կազմել։ Ղ*ո ւնա մա րմէնն ե ր ո լ ամրէւփԼ չէ- րքը --- 23 ‘ր՚յ՚լ --- &Կէն 80 ?000 > ոմանց կարծէքոՎ քունէ մը
հար էլը հ աղտ ր կամ մէկ il է լէ ոն ծէն կր սլար ունակէ :
Այ՚^՚յ՛ ստուգուած է որ ծէներն են մ առանգա կան յատկանէշերր
կրՈրԼ ^'ւ
՛է է ս կա կան ագգա կներ ը : Անոնք են որ ղօրո ւթ հնա
կան Վէ^ակէ մէչ կը կրեն էակ մը բնորոշող բէւրաւոր գէծերը՝ նման
ծածկագրութեան

(foui)

մը՝ որոնք ա ս տէճանա բա ր երեւան պէտէ գան

ապագա լ էակէն մ էֆ_։ Մերթ մէակ ծէն մը եւ մերթ քանէ մը

ծէն եր

մէտսէն ՝ էրենց տ ե գո լէ ՝ գէրքոՎ եւ կա րգ մը գո ւգաէւ ա ոն ո լթէ ւնն երո'Լ ՂէԼ սԼսյ յմանա ւո ր են այս կամ այն յատկանէշը։
Ն'էնեբու միջոցով է որ կը փոխանցուէն ոչ միայն տ ե ս ա կը ՝ {/եղը
եւ սեռը՝ այլեւ բազմաթէլ ֆէզէքական յատկադծեր : ԱՀնոնց մէջ ան—
ինլելի օրէն ա րձտնագրուած է թէ ապագայ էակը մսմրգ՝ անասուն
կամ րոյս պէտէ ըլլայ։ Եթէ մարդ է ՝ էՓ դ թէ արու՝ ս պէ տա կա մո^րթ ՝
սեւամորթ կամ դեղնամորթ ՝ սեւաչուէ0 թէ կապտաչոլէ՝ թո® լէ» թէ
էւարտեաշ պէտէ րլ լայ ; Ս ե® ւ ՝ շագանակագույն թէ խարտեաշ մաղեր
պէտ է ունենայ : ^էան կը եր կա® յն կամ կարճ ՝ շրթունքները հ ա® ս տ թէ
բարակ y մորթը

թա®նձր թէ նուրբ ՝ ծնօտը ցցուա®ծ կամ ներս քաշ

ուած՝ ատամները հաստատո®ւն թէ խախուտ ՝ ականջները

լա®յն եւ

մեծ կամ փոքր եւ նուրբ՝ քէթը ո
Դ. ' և"1՛ կաւ^ տափակ՝ տ ե ս ոգոլթէւնը լա® լ թէ գէշ յ հերաւո® ր թէ հ ե րաթա փ ՝ հ է լան գո ւթէ ւնն ե ր ո ւ
գէմ տոկո®ւն թէ տկարակազմ պէտէ ըլլաJ y եւայլն։ Հասակը՝ մորթէն
գոյնէն շեշտաւոբումը ՝ աճումէն ա րագութէւնը ՝ այս կամ այն հէւանգութեան Հա գե թա փ ո ւթէ ւն ՝ լայն ե ր ա կո ւթէ ւն ՝ եւայլն) գէւրընկալոլ—
թլ։ւնը արձանագրուած են ծէներուն մէջ : !*ա յց այս սլա ր ա դան եր ո ւն
մէջ մա ռանդա կանո ւթե ան հետ մէջաՎայրը եւս մեծ գե ր կբ կատա—
fi ։

Ա արմնա կան եւ րն աէւ ou ա կան էական բաղմաթէլ յա ականէ շեր էն
զատ՝ մտ ռանդա կանո ւթէ ւնը կը պայմանաւորէ նաեւ մտայէն կարոգութէւնները՝ ընդո ւնա կո ւթէ ւնները ՝ ձխւլմլւլւ Հերամշտական ՝ նկար
չական՝ ուսողական ՝ եւայլն) ՝ էնչպէ ս

նաեւ

զգածա կան—հ ո գե կան

ձգտումներն ու հակումները։ Ե ա կա յն մէջաւէայրը կրնայ նպաստալո[՛ել՝ սանձել կամ բոլորոՎէն ալ,րլէլ^է մտայէն թաքուն կարողութէւններուն եւ հոգեկան լալ կամ Վատ հակումներուն ե ր ե լո ւմն ու լէ1*—
Վէն էրականացումը :
Եարգ մը ախտաբանական Վէճակներ եւ հ է ւանդո ւթէ ւնն եր եւս՝
օբէնակ տալթոնէգմը՝ ո բուն ենթական կը շփոթէ կանանչ եւ կարմէր
*l:n fi k րը ՝

արեան գէ լրահ ո ս ո ւթէ ւնը

( է՜ւ!*Ո ֆ ի լ |

ղ

) ,

մոն կոլա կե ր պո ւ-

թէւնը՝ թերեւս է"էէ՛[՛ րեԸ ՝ եւայլն ծնական կամ սերնդական ծագում
ոմնէն ՝ այսինքն ա րգէ ւնք են ծնողներէն խաթարեալ ծէնէ մը Վախտն-
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ցոլմթն կամ քանի մը ծինևրու անբնական համախմբումին ։
(իառանղա կանո ւթ եան գաղտնիքներ ր մինչեւ այստեղ լուսաբա
նելէ յետոյ, գիտունները, չատեր \,ոպելեան մրցանակին արմանացս։}։ ,
ուզեցին անչուչա գիտնալ թէ մառանզա կան յատկանիչերը ինչպէ՞ս
կր ղր" չ՛տուին եւ կւ՛ մնան ծիներու մէջ*.
"նորանոր գործիքներու, մասնաւորաբար ելեկտրոնիկ մանրադէտին չնորհիւ կարելի եղաւ երեւան բերել եւ հաստատել որ ծիները
եւս բարդ մարմիններ են եւ թէ անոնցմէ, իւրաքանչիւրը կը պարունա
կէ շղթայաձեւ եւ անհունօրէն նուրբ քիմիական նիւթ մը, որ այմմ
ծանօթ է ասիտ տէզոքսիրյւպոՍյււք լէիք անուան տակ, կամ, համաnom , U • S •

Ն•։

//.,/« նիւթն է որ է ապէս կեանքէն հիմը կը կազմէ , կեանքը կը
պայմանաւորէ դ Կենսաւոր բոլոր բ^է^էերը --- մարդկային՝ կենդանա
կան եւ բուսական __ U>J^ միեւնոյն նիւթը կը պարունակէն դ Մարդը՝
անոր շունը կամ կատուն ՝ անոնց վ[,այ ցատկող լուն՝ ոտնակոխ ըրած
խոտը , մանրէները եւ մահ բերը (ւլ|ւ]ւ]ււս) --- մանրէներուն մանրէնե
րը __ բոլ"րԸ այԳ հիւթին կը պարտին իրենց կեանքը :
Հրատ դմո ւա ր է Ա* Տ* Ն*ի անհունօրէն բարդ բադադրո լթիւնը
բացաարել՝ մանաւանդ որ բազմաթիւ կարեւոր կէտ եր տակաւին լու
սաբանուած չեն դ fimjg անոր դերը այնքան էական է եւ ապշեցուցիչ
որ պիտի փորձեմ այդ մասին վերիվերոյ գաղափար մը տալ՝ հակաոակ հայերէն դիտական բառերու անբաւականութեանդ
րեւա կայեցէ ք կեանքին հիմնանիւթը կազմող վերոյիշեալ Ա ♦
Ն • ը որպէս ոլորուն մապալէն մը կամ պարուրաձեւ սանդուխ

մըդ

(իա պա ւ էնին երկու եզերքները կամ սանդուխին իւրաքանչիւր բազրիքը փոխն ի փոխ շաքարային եւ փոսփորային նիւ թե րու մա սնիկներով
բանուած են դ իսկ չո ր ս բորակածնային (ա<լՕթ-է՜) ա ղա տ ար ր ե ր ( Ա]ա([ )
ղոյգ Գոյրէ
րիրլո^էարար կը մի ա ցն են սանդուխին շաքարային մասե
րը՝ կազմելով հարիւր հազարաւոր կամ միլիոնաւոր աստիճաններ դ
fiոր ա կածնային երկու աստիճաններ ր եւ զանոնք եզերող շաքարա
յին եւ փոսփորային բազրիքները ամբողջութիւն մը՝ աներեւակայե
լիօրէն փոքրքւկ հատիկ մը ( (ljll-f լ էոթ-|ւ1Ո ) կը կազմեն ՝ որ իրականին
մէջ ՛էիր մըն է կամ քանի մը դրի կը համապատասխանէ : Այս քիմիա
կան դիրերով է որ բնութիւնը Ա, • Տ* Ն * ի մապաւէնին վըայ յարձա
նագրէ իւրաքանչիւր անհատի մանրամասն ել ամբողջական յատկանիչերը :
Ա* Տ • Ն *Ը իր տեսքով ՝ ձեւո վ եւ չթեանիւթի վեց տեսակներով __
շաքարային՝ փոսփորային եւ չորս բորակածնային
*^nJ նն է թէ
մարդուն՝ թէ անասուններուն՝ ամենամեծէն մինչեւ մանրէն՝ թէ
րոյսերուն մէջ՝ ամէնէն հ ս կայ ծառէն մինչեւ աննշան
րո ր րո սըդ

խոտը

կամ
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Եւ սակայն անոր երկայնութիւնը , ոլորներու կամ պարոյրներու
իրարմէ հեռաւորութիւնը, բորակածնային չորս աղատարրերուն քա
նակութիւնը , շա րուածքը , ju^n ր ղո ւթի ւնը հիմնուէին կը տա ր բե ր ին
տեսակէ տեսակ , ցեղէ ցեղ եւ անհատէ անհատ : Եւրաքան չիւր էակ
միաքն իրեն յատուկ մա ռանդա կան կազմած մը ունենալով, զայն բնո
րոշող անհաշուելի դիծերուն ա րձանա ղր ո ւթի ւնը կը պահանջէ քիմիա
կան «դիրերու» անհուն ղո ւդաիւ ա ռն ո ւթի ւնն եր , որոնց թէ՚՚֊Ը 250)000
մի յ իառի կրնայ հասնի լ , կ'ըսեն գիտունները :
Ոչ մը ա լելի յստակ դաղափա ր կազմ ելու համար երեւակայե
ցէք աշխարհիս վրայ դարերէ ի վեր լոյս տեսած դրական , դիտական
եւ այլ անհա չուելէ եւ բազմատեսակ հ րա տա րա կո ւթէ ւննե ր ը : pnլո
րէն շինանիւթը թուղթն է-. Բայդ իւրաքանչիւր

հրատարակութեան

նէւթր , հետեւաբար սլա ր ո ւնտ կութիւնը բոլորովին տարբեր են, շնոր
հիւ այբուբենի երկոլ-երեք տասնեակ դիրերու բիւրաւոր զուգորդու
թիւներուն, որոնք թոյլ կուտան , բառեր

կազմելով,

մարդկային

մա քէն բոլոր ար տ ա լա յ տ ո ւթի ւններ ը արձանագրելէ
Նոյնը կարելի է ը՚՚ել երամշտական անհամար կտորներուն մա
սին , որոնք կը յօրինուին գծաշարին վրայ երամշտական եօթը /սա
գերուն եւ անոնդ եօթախազերուն անվերջ յարա կդ ո ւթ ի ւննե րո վ :
Հաշիւ եղած է __ մի հարցնէք թէ ինչպէս — որ մահրի մը պա
րունս, կած Ա. Տ - Ն-է մօտ մէկ երրորդ միլիմեթր երկայնութիւնը ու
նի եւ թէ անոր բազմաթիւ մասնիկներէն իւրաքանչիւրը մօտ 450,000
քիմէական հպփր՚ֆ ունի : // անրէն տասն անդամ աւելի :
Գալով մարդուն , Նոպելեան մրցանակաւոր դիտուն մը

Տ"քթ-

Պիտը, կը դրէ թէ մարդկային միայն մէկ բջիջի 23 դոյդ դունամարմիններու տասնեակ կամ հարիւր հազարաւոր ծիներու սլարունակած
Ա - Տ'• Ն-ը եայրէ ծայր դրուելով կրնայ մօտ 33 սանթիմեթր {ուրիշ
ներ \)(}էն 150 "մ ■ կենթադրեն) երկայնութեամբ մապաւէն մը կազմել -.

(1): Եթէ կարելի ըլլայ կեանքի այդ մապաւէնին վրա, արձանագր
ուած իւրաքանչիւր անհատի բիւրաւոր յատկանշերուն համապատաս
խանող ծածկագրութեան թափանցել եւ ղանոնք բառերու վերածել,
արձանագրութիւնը պիտի կրնար համայնագիտարանի մեծութեամբ
քառասուն հատոր լեցնել :
Առայմմ միայն քացախի ճանճին չորս դունամարմիններուն ծած
կագրութիւնը մասամբ լուսաբանուած է եւ կարելի եղած է շատ մը
ծիներու տեղերը եւ անոնց համապատասխանող յատկանիշերը ցոյց
տուող դունտմարմնային քարտէս մը պատրաստել -. Իսկ մարդուն մա-

(1) Ա- Տ • Ն-ը երեւակայական նիւթ մը չէ: Մեծ քանակութեամբ
կը հանուկ կարը մը մարմիններէ, մանկ որ րոլոը էակներու հիմնա
կան մասը կը կազմէ, եւ շատ մը զօրացուցիչ մասնագեւլերու („,/«/,Աիաւիթէ) պատրաստութեան կը ծառայէ;
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ռանգական ծած կադր ո լթխ ւնը ցարդ գ ր ևթ՛՜է անթափ անg եթւ մնացած
է î Պփտենը մի այն որ բեղմնաւոր ում & անմէջասլէս յետոյ ՝ այդ ա րձանադրութէւններ ր հրամաններու կը վեր ածուին , էնչպէս մադնէսա—
ձայնի մր ( ւքսւևհէթՀՈԼ^ոն ) երիզին արձանադրոլթիւնը [սօս րէ կամ ե րԴհ անմէջասլէս որ մ երենան Լար քեման մկջ կը դրուի :
'Օ՚իներոլ կենսանիւթէն __ Ա. Տ֊ ն-էն --- մեկնող այդ հրաման—
ները րիմիա կան սուրհանդակներու միջոցով բջլ-ջին նախահիլթին մէջ
գտնուող կարդ մը րիմ իա կան նիւթեր շա րմմ՛ան մ կ ջ կր դնեն եւ անոնց
իբրեւ կազ ա սլա ր կը ծառայեն i

Ասոնր ալ , անմ էջասլէս կը սկսին

ՃՒՀԳ վ?,*ա'ե տեսակ հիմնական թթուներ (ասխո սոքինէ) պատրաստել՝
որոնց բա ղա կց ո լթէ ւնն եր էն յառլսի պիտի դան այլազան նաէւանէւթերը ( փթՈթ-էի (1 | եւ թթէւմո բները (uifitqjllf) : Ա սոնր հիմը պիտի
կազմեն ապ աղայ էակին բաղմաաեսա ՛լ բԱ&ԿՄ բաղկացած հ էւս կէններուն եւ գործարաններուն եւ պիտի ապահովեն անոնց պա շտօնա—
վա ր ո ւթի ւնն ու հաւասարակշռութիւնը* Անոնցէ է մէկ տեսակին սլա—
կասը անպատճառ մարմնական կամ մտային
յառաջ կը բերէ :
Իեզմնաւորոլմի վայրկեանէն սկսեալ՝

թ ե ր ա կա ւլմ ո ւթի ւն
բջիջներուն

անդադար

բա զմա սլա տ կո ւմին բերումովդ էւրաըանչէւր նորա կաղմ բջիջ
նամա րմիննէբուն հետ կը ստանայ կենսավար նիւթի __ Ա .

մը

ւլո ւ-

. էյ՛ի __

իր բամ ինը՝ հետեւաբար մտոտնրլական մասնա լատուկ ծած կա դր ո լթեան պատճէնը ՝ որ ենթակային բիիջնե րուն մէջ կը մնայ մինչեւ անոր
մահը-. Այնպէս որ չափահաս մարդու մը 00,000 միլիառ, բջիջներուն
պաըունակած Ա - Տ- Ն-ը ենթակային ամբողջ կեանքի ընթացրին իր
հրամաններով կը վարէ այլազան բջիջներուն բաղմացումն ու աճու
մը՝ նորոգութիւնն ու դործո ւն է ո լթի ւնը ՝ համաձայն մ֊առանդական
սկզբնական եւ անհատական յատակադծէ տուեալնեբուն :
Ամփոփենբ յ
Մարդկային ՝ կենդանական ել բուսական բոլոր էակները կազ
մուած են բջիջներէ ՝ թիլով' մէկէն մինչեւ բանի մը տասնեակ հազար
միլիառ-, Իւրաքանչիւր բիիջ կորիզ մը ունի՝ որ չ^ապատոլած է
նախահիւթով : Իւրաքանչիւր կորիզ քանի մը զոյդ դունամարմին ու
նի ՝ որոնք կը կրեն եւ կը փոխանցեն մ֊առանդական բոլոր տուեալ
ները : Անոնց թիլը կը տարբերի տեսակին ել ցեղին հ ամ եմատ *
Մ ա րդկայ ին բջիջներուն կորիզները բնականոն պայմաններու մէջ
միշտ 23 զոյգ դունամարմին կը պարունակէն ՝ ձեւով ել մեծութեամբ
տարբեր ՝ որոնց մէկ չարքը հայրական է , իսկ միւսը'
մայրական :
Իւրաքանչիւր էդ դունամարմին իր արու նմանակցին հետ զոլգորդուած է -, քսաներեք զոյդերէն մէկը սեռավար է՝ միւսները' մարմնավաբ են ;
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J1 ւր ա քտն չէ ւր ղունամա րմէն քանէ մը հաղար եւ աւելէ ծ էն կը
պարունակէ :

յա տ կանէ շերու հ ա մ ա սլա տ ա սէւ ան ո ղ ծէները մէեւ—

նոյն տեղը կը գրաւեն էւրաքանչէւր ղոյւլէ էդ եւ արու

նմանա ՒՒ.i

ղունամա րմէններուն վրայ*.
հէները կը բաղկանան Ա* Տ • Ն • կոչուած շատ բարդ քէմէական
նիԼթէ մը որ կեանքէն հէմնական յատկա ն է շն է եւ հէմնական կեն սանէւթը ապրող բոլոր էակներուն :
«,/ ս կեն ս ածէն նէ ւթէն վրա յ ՝ քէմէա կան •Լե!1 տարրերու անհամար ղո ւգադր ութէ ւնն եր ով ան^նԼելէօրէն եւ ծ ած կագէր ա րձանաղը րուած են էլրաքան չէւր էակը բնորոշող մա ռանդա կան բէւրաւո ր յատկանիշերը :
'Ոէմէական ծածկագրութեան համապատասխանող մառանդական
կաղմած ը կը փոէւանցոլէ ՝ կենդանական եւ բուսական քան է ii ը պա
րագաներու բացառութեամբ՝ մէայն սեռայ էն բջէ^ներոլ մէացումով
եւ անոնց բաւլմ ա g ո ւմ ով :
թ՚յժմ ա ե սնենք թէ էն չ փուլերէ կ'անցնէ ձուէ կէն եւ

սերմնա

կենդանէն մէ ա g ո ւմ ով կաղմուած ձուն :
P ե ղմն ա ւո ր ո ււրէն գրեթէ անմէջասլէս յետոյ՝ ձուն երկուքէ բամնուելով երկու նոր բջիջներու. ծնունդ կուտա յ : ՀԼսոնք ալ իրենց կար
գին կր կիսուին եւ այսպէս անվերջ բւսղմանա լով արագօրէն կը դո լաg ընեն աքն բիւրաւոր բջիջները որոնբ անհրաժ՜եշտ են մ ա րմն է մը շէ—

նո ւթեան եւ վերանորոգման համար։
Երրորդ շաբթոլան վերֆյլ սաղմէ կէն

( Ul(lU]pjw(i )

բ^է^ները՝ տա

կաւէն անորոշ եւ շատ փոքր գնդէկ մը կը կաղմ են՝ 2—3 մէլէմեթր ձ եծութեամբ եւ մօտ 4 սանթէկբամ կշէռով։ 'Uj" շրթանէն է որ կը սկսէ
անդամներուն եւ մարմնէ այլ մասերուն զանազանումը եւ կաղմ ութէ լնը դորո ղէւրաւ կրնան խաթարել այլ եւ այլ պատճառներ ՝ էնչպէս
ա լքո լամ ո լոլթէւնր y կարդ մը հ էւանդոլթէւններ եւ դեղեր։
Չորրորդ շաբաթէն սկսեալ սէրտը կը ս կս է բա բաէյ ե լ ։ Ութերորդ
շաբթուն վերֆբ սա ղմէկր սաղմ ( ֆ^թ-ֆսս ) կը կոչուէ՝ 3—4 սմ • մեծութէւն ունէ եւ 20—40 կրամ կր կշռէ ՝ արդէն կազմուած անդամներով եւ
պզտիկ մարդու մը երելոյթովէ
Հինգեր որդ ամ սուն վերջը ջղային դրութիւնը արդէն կազմուած

i Ւր ամըո ղջ ջ՜ղօններով (ՕէօրօԹ) , որոնք կը սկսին տարրական անդ
րադարձներ ունենալ

ել հակազդել մօրմէն ստացուած ուղղակի կամ

՛անուղղակի գրդիոներուն :
Իններորդ ամսուն վերջը , նորածինը ձոլէն 2500 անդամ աւելի
մեծ կ ըլլւս ք եւ 800 միլիոն անդամ աւելի կը կշռէ իր 50 սմ •
կով եւ մօտ 25,000 միլիառի հասած բջիջներով, որոնց

հասա

բոլորն

ալ
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սկզբնական բջիջին
ձուին
դունամարմիններուն , ծիներուն
մառանդական կազմածի նո քն բամինբ ուհին՝.

եւ

Ի՞նչպէս :
Իւրաքանչիւր [^[փի կի սաբամսւնման ատեն, սկսելով մայր p^[։—
ջէն } ձուկն, դո ւնա մ արմինները եւս իրենց երկայնքին կը կիսուին ել
երկու չարք 23 ղոյդ կը կազմեն, որոնք 1լանցնին նորակազմ երկու
բ^ի^'ել՛ուն մէջ՝. Այս կերպով մարդկա քին մարմինը կազմող բո լո ր
բջիջները միչա 23 զոքգ դո մնամ ա րմին կր ստանան : Եիմկ իյաթա ր ում
մը չպատահի , այս թիւը անփոփոխ կը մնայ մինչեւ ենթակային մա՝’Ըւ ք1Անի "բ բջիջները անդադար այս ձեւով կը բազմանան եւ այլա
զան հիւսկէնները կը վերանորոգեն ■. Ն՚՚յն երեւոյթը աեզի կ՚ունենայ
կենդանական եւ բուսական բջիջներուն մէջ՛.
Աեռային կամ սերնդածին բջիջները եւս --- ձուիկը եւ սերմնա
կենդանը --- երբ տակաւին հասուն չեն, մարմնի

միւս

բջիջներուն

նման 23 ղոյդ. դունամարմին կը պարունակէն -. Երբ արբունքի չյ^անը
կուդայ , կը սկսին հասուննալ, կիսաբամնոլիլ եւ բազմանալ- Բայց
դունամարմինները, փոխանակ իրենց երկայնքին կիսուելու, ինչպէս
աեզի կ՛՚ունենայ մարմնավար բոլոր բջիջներուն մէջ, պարզապէս իրարմկ կը զատուին , կր հեռանան եւ 23 հատ ունեզող երկու շա ր ր էյը
կազմեն-. Երկու չարքերը, որոնց մէկը արական է եւ միւսը

իգական,

նորակազմ սերնդ ածին երկու բջիջներուն կը բաշխուին-. Հետեւաբար
սեռային հասուն բջիջները , էգ ըլլան թէ արու , փոխանակ 23 ղոյդի ,
միայն 23 հատ դունամարմին կ՝ ունենան : Ջոլիկի
միացում ով ղոյդերը կը վերա կազմ ո լին ։
Այստեղ երեւան

էլ

սերմակենդանին

կուդայ մառանդա կանո լթ եան գաղտնիքներէն

մէկը՝ բախտորոշ առաջին վիճակահանութիւն մր :
Երր սեռային-ծննդական հասուն բջիջ մը կը կիսաբամնոլի , ել

23 դոյդ դունամարմինները 23 հ ա տն ո g երկու շարքերու կը վեըածոլին, նորակազմ երկու բջիջներէն իւրաքանչիւրը արական կամ իզական ամբողջական շարքը չի ստանար , այլ մաս մը հայրական եւ
մաս մըն ալ մայրական դունամարմին կը վիճակի անոր, ընդամէնը
d ի շտ 23 հատ î
ի՞նչ համեմատութեամբ կը կատարուի այդ բաշխումըՀամեմատութիւնը կախում ունի միայն սլա աահ ականո ւթենէն -.
Բնութիւնը կարծէք վիճակ կը քաշէ ել , ըստ բախտի , իւրաքանչիւր
սեռի դունամարմիններէն

հայրական ել մայրական — մաս մր կր

բաշխէ մէկ բջիջին , մաս մըն ալ միւս բջիջին : Օրինակ , g մայրական
եւ 15 հայրական մէկին, իսկ 15 մայրական ել g հայրական միւսին :
Ինչ որ էական կարեւորութիւն ունի մառանդական տեսակէտէն , քանի որ իւրաքանչիւր զոյդի երկու զո լնամ ա րմիննէր ը միեւնոյն պաչ-
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տօնը ունենալով հանդերձ՝ հիմնովին կը տարբերին իրենց ծիներու
քիմիական արձանաղրութեամբ ՝ հետեւաբար մառանդական յաականէւ շ!, ր ո ւէ : Հփաեւաբար նորակազմ էւ ւր ա քան չէէ ւր սեռայթ րջա՛ ււ ա ա—
ցտծ հայրական եւ մայրական դունամ արմիննե բու համեմատութիւնն
Լ "Լ՛ "էI'I' "1այ^ս,^,աւ-որԷ )
բեղմնաւորուի ՝ անոր մաոանդական
կազմածը եւ անկէ յառաջ ‘{"'էէք երաէսային մէջ հայրական էլամ մայ
րական րոտկադծերոլ ղի տա կց ո ւ թի ւն ր :
Այդ է ոլտ աճառը որ ընտանիքի մը մէջ՝ այս կում ույն դա լակը
աւելէւ հօրը կամ մօրը՝ կամ անոնց նաէսնիքներէն մէկուն կը նմանէ։ եւ
թէ աղջիկ կ ամ մանչ զաւակները կրնան քի չ—շաա իրարու նմանիլ կամ
բոլորովին աննման ԸԷԼա է ֆիզիքապէս , մտա ւո րապէս եւ նկարագրով՝.
Աը պատմեն թէ Պէրնար Շ օի սիրոլ հին, որ ծանօթ ել դեդեցիկ
դերասանուհի մրն էր՝ օր մը ըսեր է Հյօին՝ որ ադեդ էր։ ՀՒ՜նչ լալ
պիտի ըլլա ր ,

թ է աղջիկ մր ունենայինք , ան չո լչտ քեղի սլէ ս էս ելա g ի

եւ ինծի պէս գեղեցիկ պիտի ըլլար» : հՒն չ դիտենք որ ք" ւ֊ էս ելքդ
եւ իմ դե դե g կո ւթ էւ ւն ս չպիտի ունենար» ՝ պա տա սէսաներ է ս րամիա
ւլր աւլէ ար իրաւամբ , քանի որ բնութիւնը միայն կը էս աղայ գունտմա րմիններուն հետ եւ կր կատարէ անոնց բաշէսումը՝.
Այսպէս ուրեմն գունամարմիններուն եւ

անոնց

պարունակած

աա սնեա կ հազարաւոր ծին եր ո ւն սլատահա կան բաշվսումի պարա գա
ները՝ ինչպէս նաեւ անոնց անհամար էսա ռնո լր դն երն ու ղուղադրութիւններն են որ նաէս եւ առաջ կր պայմանաւորէն անհատներու ֆիզի
գական եւ հոդեմ տային վիճակը, հետեւաբար անոնց բաիւտադրութիւնը : Ան ոնք են որ անհ ո ւն զանազանութիւն կը դնեն աշէսարհի երեք
միլիառ մարդոց , նոյնիսկ միեւնոյն ծնողքէն սերած զաւակներուն մի
ջել՝. Ահա թէ ինչու աշխարհիս վրայ ոչ մէկ մարդ մարմնական՝ բնաէսօսական եւ հոդեմ ասպին նմանութիւն ու

ուրիշ մ արդո լ մր հետ :

իւրաքանչիւր մարդէ միայն մէկ օրինակ կտյ եւ միշտ այդպէս պիտի
բլրոյ

նոյնիսկ եթէ մարդկութեան ներկայ թիւր հ ա ղար ա պա տ կո լի :

Այո է պատճառը որ տակաւին անկարելի է այրած մ ո րթէւ մը տեղ
ոլ֊րիչի ձբ առողջ մորթը պատուաստել՝ նոյնիսկ եթէ ենթակաները
միեւնոլն ծնողքէն սերած են՝. Որովհետեւ իւրաքանչիւր մարմին
միա լն իրեն յատուկ կենսաքիմիական կազմ մը ունի ՝ որ կը մերմէ ՝
իբրեւ օտար ՝ ամէն ին չ որ նոյն կազմը չունի '.
Բացառութիւն կը կազմեն միայն իսկական ե ր կո ւո ր եա կն եր ը : //.—
սոնց գոյութիւնը՝ յատկանիշերը եւ հ ա կա ղդեg ո ւթի ւնն եր ը բնական
փորձարկութիւն մը կաբելի է նկատել՝ որ կը հաստատէ այն հիմնա
կան դերը զոր մառանդականութիւնը կը կատարէ ֆիղիքական ՝ բնաէսօսական եւ յատկագծերու փոէսանցման մ Լ ջ՝.
Արդարեւ իսկական եր կո ւո ր եա կն եր կը կազմուին երբ՝ տա կա-
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t-ին անծանօթ պատճառով մը՝ ձու. մը կը կիսոլԼւ եւ. երկու.

առանձինն կը ղարդանան Լւր ենg 23 ^nJ‘t Գո
ձուն կրնայ երբեմն երերի, ï_n[,u['

կէսերը

արմիններ ով : Միայն

^Ւ^ԳՒ բամնուիլ եւ կազմել

երկուորեակներ , Լւն չ_պէ Ա ^անատայի Տիոն քոյթրը՝ իսկական երկ
ու ո բնակներ ը միշտ նոյհ սեռը ունին, ըանԼւ որ միեւնոյն ձուին կիււա—
բա մ ան ո ւմ կ ե յառաջ կո ւդան : իսկ կեղծ եր կո լոր ե ա կն երը , միեւնոյն
շրջանին բե ղմնա ւոր ո ւած երկու կամ աւելի ձոլիկներէ յառաջ կո ւդան, ե ր բ կին մը վաԼսանակ մէկի y երկու կամ աւելի ձուիկներ կ'ա ր֊
աաւլրէ միեւնոյն ամ սուն մէջ՝ ՀԼնոնր կրնան աարբեր սեռ ունենալ,
P,UJS միշտ տարբեր մառանւլական կազմած ունին եւ ամէն տեսա կէ-

տո,Լ 1,[,ա[,ձէէ կը տարրերին այնրան որրան իրարու լաջորդող գաւակ
ներ՝. Ա ինչդեո իսկական ե ր կո ւո ր ե ւս կն եր ը միեւնոյն մառանդական
կազմածը ունին, հ ե տ ե ւտրա ր դրեթէ միշտ յար եւ նման են սեռով,
մտուներու դրոշմով, ֆիղիըակտն այլա ղան մ անրա մա ւլնո ւթի ւնն եր ով ,
հոգեբանական կառոյցով, ձգտումներով եւ հակումներով, ինչպէս
նաեւ այս կամ ա յն ախտաբանական վիճակին ենԼմ ա ր կո ւե լո լ ընդու
նողականութեամբ՝. Անոնը յաճա/ս միեւնոյն ձիրըերը կ՚ունենան եւ
միեւնոյն արհեստը կհընտրեն՝. Անոնցմէ մէկը եթէ տկարամիտ, [uni—
բերայ, չարա գործ ըլլա յ կամ մոլութիւն մը ունենայ, միւսն ալ յաճաքս նոյն հակումները կ ունենայ , նոյնիսկ եթէ միւսէն հեռու ապրի՝.
Նոյնը հիւանդոլթիլններու համար : Այսուհանդերձ տարիներու րնԲաՅՀՒն մարմնական եւ հոդեմ տային որոշ տա րբե ր ո ւ թի ւնն ե ր կրնան
երեւան դալ, միջավայրին աղդեցութեան տակ եւ կամ ձուին կիսուե
լու շրջանին պատահած աննշան անհաւասարութեան կամ խանգարու
էքի մը հետեւանըով՝.
Պա ‘Ո ապականութիւնը կը կանիւորոշէ նաեւ սեռը : Աղդ որոշադրութիւնը տեղի կ՚ունենայ այն վայրկեանին իսկ երբ ձուն կը կազմուի : Ահա թէ ինչպէս յ
Ըսի արդէն թէ մայրական սերնդական ( Ժերմինսւթիվ ) կամ սե
ռային հասուն բ^ի^ը --- այսինքն ձուիկը --- միայն մէկ սեռային ղունամարմին կամ X մը ունի, որ միչտ էգ է, քանի որ սեռային մայր
բջիջի մը երկու էդ գոլնամարմիններուն ճճերուն

բամ֊անոլմին

հետեւանքն է։ Իսկ հայրական սեռային հասուն բջիջը --- սերմնակեն
դանը --- կամ էդ (X) կամ արու (Y) դունամարմին ունի, քանի որ
հասունդող մայր բջիջին մէջ սեռային զոյգ դունամարմիններէն՜մէկը
էգ (X) եւ միւսը արու (Y) է : Անոնրյ բա մ ան ո ւմ ով , միլիոնաւոր
ս երմն ա կենդանն ե ր ո ւն կէ ս ը' էդ եւ միւս կէ ս ը' արու դունամարմին
կ՚ունենան :
Ա[էրէ

î

բե ղմնա ւո րու մի պահուն, եթէ էդ (X) դունամարմին ու-
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GISELE BAZAN
-(Extrait d'une conférence faite à Paris, 1965)

GRÉGOIRE DE NAREK
PO.Jt DE L'AN MIL
Je voudrais essayer de vous parler de celui que l'on a appelé « le
poète de l’An Mil ». De celui qui fut ün grand saint : Grégoire de
Narek. Pour réparer une injustice, car, cet homme admirable est encore
inconnu pratiquement en Occident. La crainte de lettrés Arméniens, in
timidés par les conventions de notre langue écrite, ont hésité à l'expo
ser dans une aventure. Mais, un jeune poète Luc-André Marcel a tenté
et réussi, à nous rendre des textes dans toute leur beauté, traduits di
rectement de l'arménien ancien, du grapar, il s'est assuré le concours de
l'érudit H. Berbérian et les «Cahiers du Sud »ont contribué à l’édition de
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l'ouvrage sur .Grégoire de Narek. C'est à ceux-ci que je dois d'avoir
et voulu vous faire aimer Narek; car aimer est plus difficile qu'ad
mirer et si l'on peut admirer et aimer, je crois que Grégoire de Narek
est de ceux-là.
*
Arménie signifie : route de Dieu, en conséquence : 'chemin des
tempêtes. Les menaces bibliques s'y exécutent, les épreuves semblent,
sur ce sol, tre gratuitement infligées. Mais parce qu'elle est terre de
pillage et de dévastation, elle entend bien, en regard de la mort, l'être
aussi de résurrection. Que l'Arménie se soit éprise de l'Occident,
restera toujours, aux yeux de l'Asie comme un crime.
La poésie s'enrichit aux catastrophes. Elle fait son pain quotidien
de cendres pour une plus vivace et insolente beauté, l'Arménie par ses
malheurs ne peut qu'enfanter encore et toujours des poètes.
C'est en 1953 que l'on situe le millénaire de la mort de Grégoire
de Narek. Nul plus que lui n'exigea de soi-même une justice de vivre.
Nulle parole ne réclama plus impérieusement l'incarnation. Mais dans
l'inachèvement de ce monde, il lui fallait naître tout céleste et, pour
cela, s'infliger le difficile exercice d'une poésie de sainteté.
C'est sous le règne du roi Achot le Charitable, en 951 qu'il na
quit à Narek en cette Arménie, qui, par miracle, était tranquille. Anî,
la capitale prestigieuse flamboie de mille églises et palais. Les érudits
se penchent sur la littérature grecque et syriaque. Ces prospérités lui
semblent suspectes, il sait que tout salut est individuel et que la vertu
d'un peuple importe davantage que son bonheur. Un seul vrai problème,
la rédemption des hommes, il faut forger la grâce pour obtenir la Ré
demption.
Son père l'evèque Khosrov Antçévatsi, selon la coutume, l'avait mis
dès l'adolescence au monastère de Narek. I! y fut élevé en sagesse et
en sainteté et y demeura jusqu'à son martyr.
On dit que la Vierge, tenant le Christ dans ses bras lui apparut audessus de I' île d'Akhtamar qu'il est monté vivant au ciel et y demeure.
On le nomma l'Angélique et il fut canonisé par... l'église catholique.

Les occidentaux, le plus souvent, tendent à une séparation de l'âme
et du corps. Ils méprisent ce dernier. C'est une infirmité dont l'âme ne
devrait n'avoir que faire. Dieu ne les habite point sous les espèces de
la Chair, des Os, du Sang, du Souffle, mais seulement pur Esprit. Or,
Grégoire de Narek, le moins intellectuel des saints, entend ne pas
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désunir le corps de I âme, non plus l'essence divine de la substence di
vine. Le péché est pour lui cette désunion même. Il ne se macère que
pour obtenir le droit de faire alliance avec son corps, en justice et en
éternité. Son sang doit être, lui aussi, un réceptacle de la divinité. De là,
cette ardeur a concrétiser les attributs de I Indivisible même à se vider
de soi pour mieux les incarner. De là, en conséquence, le merveilleux
relief de sa poésie. Nous ne savons, à la fin, si les corps glorieux dont
témoigné I Annonce sont d une chair et d une âme enfin unies et incor
ruptibles, mais nous savons qu'à peler la terre de toute présence réelle
de la divinité et à abstraire celle-ci jusqu'à n'en faire qu'un concept de
I inconcevable, toute religion se ruine et accroît, dans les âmes, la réalité
du démon — ou du mal — de tous celles que l'on ôte à la divinité. La
Terre devient alors, inhabitable aux esprits religieux, à cause de l'accrois
sement des complexes d échec que la Volonté ne parvient pas à vaincre.
De là, aujourd hui, chez certains le désir de se soustraire à ce grave
compromis, par un retour assez naïf, au culte de l'Homme. C'est sousentendre qu'il puisse atteindre l'unité; et, par cela, lui conférer les attri
buts mêmes du Divin. Cette tentative de transfert de celui-ci en l'Homme
Type se borne donc à un jeu de mots. En fait, rien ne change dans
l'inconscient collectif. Les deux conceptions du devenir posent d'iden
tiques problèmes.
L ascèse de Grégoire de Narek n'est conditionné que par le be
soin de conquérir la perfection d'être. A cela près, qu'il ne la peut réa
liser sans l'aide de ce juge intérieur qu'il lui importe de sentir d'une
extrême intransigeance. Mais, plus sa préhension de la justice grandira,
plus l'évidence de sa faillibilité apparaîtra.
Cette épreuve de la dualité du bien et du mal, il se dit qu'il ne la
passera point seul. Il s'est trop exacerbé à ces contraires. l'I ne peut
plus en prendre son parti. Il s'ensuivrait une chute irrémédiable. De plus,
on ne revient pas de la sublimité d'une Présence dans le secret de soi,
sans un sentiment d'affreuse culpabilité; et comme il est impossible d'a
bolir jusqu'au souvenir de cette pure jouissance ,et que l'on ne peut
arrêter le mouvement de la vie, puisqu'elle est éternelle, il faut donc
aller plus en avant encore. Il faut passer les déserts de la nuit de l'âme;
aller à la quête de cette splendeur intérieure qui reste la seule humaine.
Et si elle se dérobe, il faut pleurer, et si les larmes même se tarissent,
il faut interminablement se donner avis et épreuves jjusqu'à ce qu'elles
sourdent à nouveau. Il faut trouver des mots qui forcent l'âme et l'ap
prochent de la véritable Réalité. Il faut changer de vie.
C'est dans son livre des Lamentations que l'on décèle l’âme de
Grégoire de Narek ;
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« N'apporte pas prématurément, ô Miséricordieux, un jour inoppor
tun dans ma courte vie, afin que je ne m'engage pas sans préparation
sur une route inachevée. N'approche pas de moi le calice de l'amer
tume à l'heure de la soif. O Clément, ne permets pas que soit barrée
la voie ou s'accomplit mon âme. Que la nuit de ma mort ne fonde pas
sur moi comme une brusque armée dévastatrice. Que l'ardente touf
feur ne déssèçhe pas inopinément mes racines; que les influences de la
lune ne me stiient pas néfastes en leur secrète approche; et que le gel
du péché ne se perpétue en moi.
Que le repos ne m'apporte point le trépas !
Que les torrents de cette viesur moi ne débordent !
Que le sommeil ne me guide pas vers la mort !
Que
le sommeil ne rrie perde pas !
Que
le sommeil ne me souille pas !
Qu'une brusque fin sur moi ne s'abatte, et que I élan de mon souffle
vers la Hauteur, brisé soudain, ne croule en bas. ». (*)

Prière qu'ont dû reprendre, vo:ci cinquante ans, en 1915, les Ar
méniens victimes des Turcs. Une population décimée systématiquement,
et si l'Occident se voile la face devant nos frères chrétiens morts֊ ou
bliés, si la Turquie vénère celui dont Hitler ne fut que le disciple mais
qui ne s'attaqua qu'à des chrétiens ce qui lui évite les « honneurs » de
puis cinquanté ans, alors que chaque jour depuis vingt ans on répète les
atrocités hitlériennes, il faut connaître son nom, il faut le crier ce nom
qui raya un peuple érudit, un peuple martyr.
G. B.

(★) Traduction de Լ-A. Marcel.
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Լ- ՄԻՐԶՈԵԱՆ
Ֆիզիկո-Ս՜ աթեմատ՚իկսւկան
գկտութ. թեկնածու

ՐԻԻՐԱԿԱՆԻ ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆԸ

$$ ի *-րականի աստդադիւտաբանը Հայկական հանրապեստ ո ւթեան Ղ*ի տ ո ւթի ւնն երէւ [Լկա ւլե //է՛ այ էւ դիտահետադօտա—
կան հիմնարկներից մէկն կ։ Ւրա շինար ա ր ո ւթէ՛ ւնն ս կս ո ւել
Լ 1946 թուականին Սէրադած չեռան լանջին ՝ ծովի մա-կերե—
Lnj[^ll3 ւ՚՚ւ՚ւ lt)OO մետր բարձրութեան վրայ
[Երեւանից
հ իւս ի ս—ա րեւմո ւտք} : 1956 թուականին շինար ա ր ո լթ եան առաջթն հերթի աւարտից յետոյ տեղի կ ունեցել ՀԼստղադիտարանի պաշտօնական բացումը՝. Սակայն դրանից չատ առաջ
<Հւ-ււ սլկանա ս ա դա դի տ ա ր անէւ անո ւնը լա յնօրկն յա բոնի կ ր
դի տ ո ւթե ան աշիլա րհ ում' շնորհիւ, նր ա դիտական է"՛ [՛ջ Ju‘—
ջո դո լթի ւնն երի :
Աստղադիտարանի անւիուիոէս դիրեկտորը եւ դիտական
դե կա ւէար ը ակադեմիկոս 1Լյւ1լ1ՈՈյ1 Հսւլքթարճւ1Լլք1յ Աւն.5> կ , ո /7'
անուան հետ անէսզելիօրկն կապուած կ տեսական աստրոֆիղիայի եւ. ա ս տղաբաչէս ո ւթեան բուռն ղա րդացումը Ս սովետա
կան I) ի ո ւթի ւնո ւմ ՝ իս կ այդ դի տ ո լթի ւնն երէւ մէւ շա ր ք բամինները նաեւ ամբողջ աչէսարհում : '1լսւ ստեղծել կ դի տա
կսւն մէւ դպրոց ո րէւ ներկայացուցիչները ներկայումս հա
մաշխարհային ա ս տ դա դիտ ո լթ եան առաջին չարքերում են՝.
Աիկտոր Հա մբա ր ձո ւմ եանէ/ դիտական ծառա յո ւթի ւնն երը համընդհանուր ճանաչում եւ արմանի գնահատութիւն են
ստացել : *Լ/ա Ւաղմիցս արմանա g ել կ կառավարական սլարդեւներիգ սլետական մրցանակների՝. Ակադեմիկոս Համբար—
ձումեանյւ Հայկական հանրապետութեան ^'ի ա ո լթիւններէւ
Ակադեմիայի պրեղիտենտն կ (1917 թ
Սովետ» Ա ի ո ւթե ան
^•իտոլթիւններէւ Ակադեմիայէւ իսկական անդամ ՝ մէւ շա ր ք
եր կըների [Աւստրիա , Ւելղ իա y ԱՍ (ւ y Գերմանիա , fi) բանս իա}
դի տ ո ւթի ւններէլ ակադեմիաների պատուաւոր կամ օտարեր-
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կրեայ անդամ , ար աա ս ահ մ անեան աստղագիտական ընկերու
իքիւննե րի
Խաղաղ ո վկի անո ս ե ան , Ամերիկեան , Անգլիա
կան՝ Կանադայի պատուաւոր անգամ , Կանբերայի ( Ալ.ոտբալ իա} եւ Աորրոնի (Գրանոիա) համալսարանների պատուա
ւոր դոկտոր-. Գիտական ա չրի ընկնող ձառայո ւթի ւնների հա-
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մար նա սլարդեւատ րւել է
անս ենfi {քերանս իա} ՝ է] աղաղ
ո վկի անս սեան ու անդլիա կան թաղալո րա կան աստղադիտա
կան ընկէրոլթիւնների ո ս կէ մեդալներով։
Ղիկ տոր Համբարձո ւմեանն րնտրուել է
Մ իխսզդա,ին
Աստղադիտական Միութեան փոխ—նախադահ (1948—1^05 թ *}
եւ նախագահ (1961—1964 թ ♦) î Նա հասարակական դորձփէ է
եւ խ ա ղա ղո ւթեան մարտիկ : Ս* ա սնա կց ել է JtJ ա ղա ղո ւթեան
համաշխարհային եւ միջազգային գրեթէ բոլոր հաւաքներ ին՝.
վիկտոր Համբա րձո ւմ եանի ղեկավարութեամբ fiիւրա
կանի աստղադիտարանում կատարոլել են մի շարք հետաղօտութիւններ ՝ որոնց զգալի ներդրում են համաշխարհային
դի աո ւթեան մէջ եւ հիմք են հ անդի սա g ե լ մամանա կա կից
աստրոֆիզիկայում նոր ո ւղղո ւթի ւնն երի ստեղծման համար*.
Նոր տեսակի աստղա j[’ï’ < ամա կա րղ ո ւթի ւննե րի' ա սա
զա սփիւռների լայտնագո րծո ւմը եւ նրանց ո ւս ո ւմնա սի ր ո ւթիւնից ստացուած կա րեւո ր եղ րակացոլթիւններր աստղա—
դո քաղման երեւո յթների վերաբերեալ՝ երիտասարդ անկա
յուն աստղերի մօտ դիտուող եւ նիւթի աո ա յրեմ գիտութեանն
ան լա լա վիճակներով սլայմանա ւո ր ուած ե ր եւո յթն ե րի ի,ո^
տեսական վերլուծութիւնը՝ ռադիոգալակտիկաների բնոյթի՝
դա լա կա ի կ ան երք, կվոլիւցիայի եւ նրանց միջուկների կոսմոդո V ական ակտիվոլ/մեան վերաբերեալ կարեւորագոյն ար
դիւնքները ՝ գալակտիկաների ուսումնասիրութեան՝ աստղերի եւ միղ ամածութիւևնե ր ի ֆիզիկայի դծով արրեէքաւոր հե
տազօտ ո ւթի ւնները ՝ նիւթի հնարաւոր դերիւ իա վիճակների
տեսո ւթիւնը
աստղագիտա բանի անցած բեղմնաւոր ուղու
կա րեւո ր փուլերն են :
Աստղադիտարանում զդա/ի ա շ խատանքներ են կատարո լել նաեւ ռադի ո աս տղագիաո ւթեան գծով ՝ յատկապէս տիե
զերական ռադիոճառագայթման կէտային աղբիւրների ու
սումնասիրութեան ուղ ղ ո ւթեամբ î
1
'Անցեալ տարիներին fiի լրականի աստղադիտարանը
ղինուեյ է դիտողական եւ լաբորատոր մ՜ամանանակ կ g սար
քերով î Յատկապէս պէտք է նշել ՝ 19օ0 թ* աշնանր տեղակայուած Շմիդի սիստեմի մետրանոց {հայելու. տրամագիծը

1,3 մյ աստղադիտակը' իր , ուստ ումով ամենահրօրր խո
չս րադո/ն աստղադիտակների մկ9յ որն օմ՜տուած կ աշխար
հում ամենախոչոր օբյևկտիւ պրիզմաներով' թո ւ, տիեզերա
կան գոյացումների սպեկտրների լուսանկարման համարէ
Լուրջ լաջոզ ութիւնների է հասե, օպտ իիա-մեխան իեական լաբորատորիան հ ե տազօտո ւթի ւնների համար անհ բամեչտ նուրբ սաբրերի նախագծման եւ պատրաստման դործում ։
յէճեւ կ աստղադիտարանի դիտական կոլեկտիվ ր հիմ-
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նա կանո ւմ y Արեւանլ, հ ամալսարանում ստեղծուած աստղա
գիտական րամ՜նի շրջանաւա րտնե լ։ի հա շուին : Եթկ 191C թ *
հի մնա դրման սլահ ին աստղադիտարանում աշխատում կին
խնդամկնը եօթ դի տա կան եւ գի տա—տ ևիւնի կա կան ա շխատակիդներ , ա սլա ներկայումս նրանդ թիւն աճել կ Լուրջ տասն
անդամ Լայդ իքլում 15 գիտութեան դոկտորներ եւ թեկնած ո լներ) :
կայնա դել կ աստղադիտարանի գիտական թեմատիկան։
Հետ աղօտութիւնն եր են կատարւում հետեւեա լ
հ իմն ա էլան
պրոբլեմների դծութ
գալակտիկաներ^ անկայուն աս տղեր y
դագային մի դամ ածո ւթի ւններ եւ ռադիո ճառագայթման տիեդերա կան ա դրի ւրն եր ։
Pl"[- ականի աստղադիտարանը դի տա կան կապեր ունի
սովետական եւ ա րտ ա ստ հ մանեան դի տ ա—հ ետ ա դօ տ ա կան շատ
հիմնարկների հետ։ Համատեղ դիտական աշխատանքներ են
կատարուել սովետական եւ ար տա ս ահ մանեան մի քանի աստ
ղադիտարանների հետ : Մ ի շա րք ս ովետ ա կան եւ ա րտասահմանեան համալսարանների նա օդնում կ մասնագկւոների
պատրաստման գործում ։
Պփտա կան ա շխա տ անքի y դիտումների եւ կտտարելագործման y գիտական քննարկումների եւ օգնութեան y ինշպկս
նաեւ Աստղադիտարանում կատարուող րլի տա քըսն հ ետաղօտութիւնների հետ ծանօթանալո լ նպատակով Բ ի լրական ում
եղել են Ա ո վե տ ա կան Միութեան եւ արտասահմանեան եր
կիրների ԼկԼնգլիա y Աւստր իա y Աւստրալիա y ԱՄՆ y ԳԳքի y I1—
տալի ա , Ւռլանդի ա y ան ադա y ԿՀՈ-Գ՝ Լեհ աստան y Մեքսիկա y Հա բաւս լավիա Հունդարիա y Հա րալ—Ափրիկեան միու
թիւն y Ռ ումինիա y ՁՄԲ* y Ջեխոսլովակիտ y Հքվեդիա y Ֆրան
սիա y ճապոնիա') գի տնա կանն երը ։
Բրենդ հերթին y
Աստղադիտարանի աշխատա կիդները
դիտական աշխատանքի y դա սախօս ո ւթի ւնն եր կա րդա լու y դի
տական կոնսուլտադ իաների ,
զի տ ա հ ե տ ա դօտ ա կան աշխա
տանքի գրուածքի հետ ծանօթանալու y ինչպկս նաեւ դիտա
կան տարբեր հաւաքնե րի ա շխատանքներին մասնակդ ելու
նպատակով եղել են Աւստ րալիա յում y Աւստրիայում y Անդլիա յում y ԱՄՆ—ո ւմ y Բելգիայում y Բուլղար իա յում y
ԳԴԲ*—
ում y ԲՖքՒ—ում y Ւնդոնեզիայո ւմ y ք1 տալի այում , Հարաւս լա
վիտյում y Հնդկա ս տ ան ո ւմ y Հոլանդիայում y Հո ւն դա ր ի այում y
քիումինիայում y Շվեդիայում y Հքվեյդա ր իա յում *
Զեխոսլովա կիայում ։
PfLPականի Աստղադիտարանում տեղի են ունեդել մի
շարք դիտական հաւաքներ նուի րուած մամ անա կա կի դ ա ստ ր ոֆլ<պ[.կ տ յի հրատապ հարդերին' սովետական եւ ա րտասահմանեան գիտնականների մա սնա կդ ո ւթ եամբ ։ Բննարկո լել են
աստղա սփիւռների (1951 թ ♦) աստղերի եւ մի դամածութիւններք, ֆիզիկ տ յի (1055 թ- եւ. I960 թ.) անկայուն ա ստդե ր ի
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(1956 թ-) ուսումնասիրութեան հե՜տ կապուած հարդերը*.
ՅՒ.» ե ա լ հաւաքները՝ դիտական քննարկումները եւ
ղրո յցնե ր ը նշանակալից երեւոյթներ կ ին ոչ միայն Աստղադիտարանի կե անքում : Լյրանք կարեւոր դե ր խաղա !)1՚ն 1՚նւպէս քննարկոլող հարցերի մշակման եւ տարբեր Լրկրներում
այդ ուղղութիւնն եր ով կատարուող հ ե m ա ղօա ո ւ թի ւնն ե ր ի յ եւոադա լ ծաւալման աեսակկաից՝ այնպէս էյ աստղադէտների
միջաղղային կապերի ամրապնդման եւ ղարգացման դո րծում :
աստղադէտները դո րծուն մասնակցութիւն ունեն
ա ս տ ղա դի տա կան մի ո ւթ ե ան (ՄԱՄ)
ա շխա—
ա անքն եր ո ւմ : 1962 թ ♦ ս եսլա եմրե ր ին Հայաստանում տ եղ.1' է
ո ւնե g ե լ IJ ԱԱ —ի դո րծ կոմի նստաշրջանը՝ ո ր ի մասնակիցնե
րը ղ ի տ ա կան ղեկ ո լցո ւմն եր "՛Լ հ անդէս եկան Աստղադիտա
րանի դի տա ելան սեմինարում ։
Անցե ալ տարիներին Աս տ ղա դի տ ա ր անը լո լս է րնձա ք ել
Ււ' ^Հաղորդումներիդ 36 պրակ*. 1,ր անցում , ինչպէս նաեւ
դիտական ա լ լ հանդէ սներում հրապարակուէլ են աստղուղիւոա րանի աշխատակիցները աւ ԿՒ քան 300 ա շխա տանք :
«Z* ի ւր ա կ"1^'ք'

Աստղադիտարանի հաղորդումներիդ հաս-

g է ատ էր ե ր ի ցուցակում կան շուրջ 50 ^/,4/zZ/
ասաղաղ իտարաններ՝ g ր ադար անն եր եւ դիտա—հ ետաղօտա կան ^հիմ

նարկներ եւ 156 դիանա կանն եր :
Աս տղա դի տաբանը մեծ ա շիյա տանք է կատարել դիա ութե ան նուաճումներ ի եւ աստղադիտական դիտելիքների տա—
ր ածման ղծով*. Հր ա սլա ր ա կո ւե լ են հար իւր ի g աւելի դի տահանրամատչելի դրքո լկներ եւ յօդուածներ ՝ ինչպէս սովե
տական այնպէս էլ արտասահմանեան մամուլում : կարդացո ւել են բա դմա թիւ հրապարակային դա սա խօս ո լթի ւններ
^Աստղադիտարանի նուաճումնե ր ի ,
մամանա կա կի g աստ րով) եղ ի կա լի խնդիրների եւ յա ջո ղ ո ւթի ւնն ե ր ի , Տիեղեբքի ն բւ աճման ու ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւթեան դո րծում Աովեաաեան Միո ւթեան լաջոդոլթիւնների մասին՝
Հայաստանում , Մ ո սկուա լ ում ՝ Լենինղ.բադում եւ արտասահմանում*. Աստղադի
տարան այցելած մի քանի հաղար էքսկուրսիաների համար
կաղմակերպուել են ղրո լցներ եւ դա սա խօս ո ւթի ւնն եր :
Աստղադիտարանի դործուն է ո ւթեան հետ ծանօ թաg ել
են տարրեր երկրների պետական եւ քաղաքական աչքի ընկ
նող ղործիչներ , դի տնականներ՝ դրականութեան եւ արուես
տի աշխատողներ , տարբեր մա սնա դիտ ո ւթի ւննե ր ի ներկա
յացուցիչներ ՝ Լի ո ս կուայո ւմ հաւատա րմադրուած դիւանադիտական կորպուսը՝ բարեկամութեան ընկերութեանց ՝ հա
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սարակական — բաղաըական եւ մչա կո ւթա յին սլատուէրա—
կո ւթի ւնն եր ։
J1'ր ա չխ ատ անթև եր ով ԲՒր ականի աստղադիտարանը
զ՚նաil1 ա ե ւլ կ գրտւել մամանա կա կից աստղագիտութեան սի
ըանի բամիններում : Ղ/եբկա յո ւմս uni կն ին Լ ա բլում կ Աստ
ղադիտարանի տ ե ս ա կա բ ա բ կչ['ոԸ ապագայում եւս ույդ
բարձրութեան վրայ սլա հ ելու համար։
Ա ասնաւոբա պկս , Աս տղա դի տ ա ր անը ծրագրել կ դասա
կան սիստեմի նոր 2 յք) ձ* * տրամադծով հայելի ունեցող խոչոր աստղադիտակի տեղակայումը։
Հանրապետութեան կառավարութեան աջակցութեան
չնորհՒլ այս աստղադիտակը պատուիրուած կ Լենինդր սղի
օպտիկա—մ եխանի կա կան գործարանին։ Ն եր կայո ւմ ս աըղկն
սկսուած են այղ աստղադիտակի կառուցման եւ նրա դիտո
ղական ա չտա րա կի չթնա րար ո լթեան ա չխ ա տ անթև ե ր ը ։
Ղ/Որ աստղադիտակը զգա լի օր կն թընդարձակի Աստղա
դիտարանի գործիբային հնաբալորո ւթի ւնները թոյլ աստ
ղերի եւ գալակտիկաների խոր ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո ւթեան դո րծում ։
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b P

«Եհ ԵՂԵՒ ՄԱՐԴ», Զարեե հլւթունի , Փարիզ, 196"),
Տպարան «Արաքս» :
Ջ’ Որրունիի այս հ ր կը իրականութեան մէջ՝ այսինըն բասին
իսկական եւ ընթացիկ իմաստով '/Հ "/ մը չէ՝ Հանի ոբ U|IUIU llllL թ յ1ԼԱր
«ալսոաըին» ըլլալէ ա ւեԱ, «ներըին» է՝ իսկ զործ ՈզոԼթ իւ֊նը , սբ վէպի
Ը ֆիննական կառոյցն է , թե գգուած է իւ ո բ Հ բ գած ա կան պատկերներոլ մէջ՝.
Որրունիի այս գործը հոգեբանութեան մը նեբ կայացումն է։
Տաը երակներէ հոսոգ ւլղայո ւթի ւնն ե բ ո լ հոսանը մրն է՝ որ երթալք՚-վ աւելի ւ1 սծ կերպարանը էլառնէ , աւելի շօշափելի եւ g ա յա ուն կբ
դառնայ ՝ հանդարտ՝ ղուլալ ջոլրի մը մ էշ նե տուած փոըրէւ կ ի։ի ճի մը
պէս ՝ որ միակեգբոն շրջանակ մը կը ստեղծէ նաիւ՝ յետոյ՝ անմիջապէ^ } Ը 1լը"Ը ՛է ^Ը> ապա՝ երրորգ մը՝ բոլորն ալ ի բա բու հետ շաղկապուած ել իրաբմով սլա յմանա ւո ր ո ւած ՝. Այսպէս ալ ղբադէտը մէկը
միւսին ետ ելէն կբ ցուցադրէ հոգեկան տագնապի մը բոլո բ ծալըերը՝
ողբերգութեան մը ներըին երեսները եւ անոնց դր գա պա տճառն ե ր ը :
Մեր աո չւ, մ ար ւլե է՝ ղլիսսգիր մարգը՝ այն որ ունի մարդկային
ղդացումներու ի'որ գիտակցութիւն եւ իբրեւ արդիւնը այգ գիտակ
ցութեան կը տառապի իր փոըր ու մեծ «մեգըերը» տեսնել "•Լ- I;,.
այս է պատճառը՝ ա սլա\հ ո վաբար ՝ որ գրաղէտին հո դեկան գալարումները՝ վշտագին աղաղակները՝ տառապանըի բովանդակ ղատտկնիըր
ներկայացնող իւ որհ բ դածո ւթի ւնն ե րն ու
ե դր ա կա g ո ւթի ւնն ե րը
կր
յոլդեն մեղ։
Միւս կողմէ «frc եղեւ մա ր գ» ը անկերլծ եւ ղգայուն հաղորդա
կանութիւն մը ունի ՝, շն ո րհի, այն իրողութեան , որ գրագէտը ամուր
եւ ջղուտ ոճով մը՝ հ ո դ.երանական պատ կե րա ւոր ո ւմներ ո լ մէջ կը
ցուցադրէ արտակարգ ճկ ո ւնո ւթի ւն :
Այս յա տ կանշն ե ր ո ւն
հարկ Լ աւելցնել նաեւ Որբունիի
պատմելու շնորհըը՝ որ իմացական եւ հոգեկան բարեշրջում ին հետ

Գ-յ-ւ ՚լը /""/£ =
Գյ՜րախտաբսւր y ղրսպկւոթն լեզուն կը մատնէ անփութութիւն մը:

*
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«ՀԱՅՍԻ ԲԵԿՈՐՆԵՐ», պատմռւածքներ
Տպ- Եթա֊սւալէլք, 1965:

Վահրալք

Մավեանի,

Արուեստի հանգե րձանքե եր կ զուրկ չեն տյն քսան պաամ ուածք
ները , որոնք տեղ գտած են Վյոհրամ Ս ավեանի ւէերո յ ի շեալ գիրրին
մէջ, թէեւ, տյս պարագային հարկ է ճշղհլ,
այնրան ալ ճիշտ
պիտի չըլլար պաամուածքի պատմուճան հագցնել հատորով ներկա
յացուած՜ ւլր ո ՛իքի ւն ե ր լւ ւն , որովհետեւ, անոնցմէ գրեթ՜է ո չ մէկը ու
ա յգ լուս բաղը րնո րո շող յատկանիշը : Ի ր ական ո լթե տն մ էջ օրա
գրութեան եւ ակնարկին միջել տարուբերող սեռ. մըն է ,
ձ շա կած
է հեղինակը-,
Ս եււ մը , որ յամենայն դէպս չահեկան ել հետաքրքրական է։
Զանագան առիթներով եւ այլազան վայրերու մէջ գրուած՜ դրու
թիւնն!, րը՝ տիպարներու եւ երեւոյթներու ընդմէջէն կը պաակերացընեն արտասահմանի չորս ծ՜ագերուն տարտղնուած տարագիր բեկոր
ներուն ապրումները, օրուան հնհնո ւքնե ր ը :
Լոնտոնի թէ Լիզպոնի , Տըպլինի թէ Նոր Ջուղայի մէջ հեղինակը
հանդիպած է տարագրութեան կեանքը ապրող Հայերու , այսինքն
մարգոց, որոնց հոգեկան ապրումները, մտասեւեռումները, յոյգերը
անտեսանելի թելով մը կը նոյնանան եւ կը կազմեն ամբողջութիւն
մր։ Անշուշտ, անոնցմէ ամէն մէկը ունի իր իւրայատուկ դիմագիծը,
իր ինքնատիպ հոգեբանութիւնը, կեանքը ըմբռնելու եւ դատելու իլրատիպ ձեւը : Ունի նաեւ առանձին անուն եւ պաամութիւն : Դրական
կամ բացասական գիծ։ Սակայն բոլորն ալ ^արտայայտեն հայեցի
նկարագիր, կը մտածեն հա յօրէն։
Աէկ խօսքով անոնց համագումարը կը կազմէ արտեր կրի Հայու
թիւնք արեւելքէն արեւմուտք ։
Վ . Աավեան վրձինի արագ հարուածներով կը բնութադրէ հոգե
վիճակներ , աոանց սակայն խորանալու անոնց պատճառներում մէջ ։
Առանց երբեք մեկնաբանութեան փորձեր կատարելու ։ Ինք կ'ոլղէ ըլ
լալ առարկայական , ներկայացնել միայն պատահարը, դէպքը, պատ
մութիւնը' խօսակցութեան կամ հանդիպումի մը ձեւին տակ :
Հեղինակին դրելաձեւը հաճելի է։ Կոկիկ եւ խնամուած ոճ, տեղ
աեղ դրական հանդերձանք կրող լեզու։

*
«ՀԱՅՐԵՆԻ ԴԻԻԴ» Ծաաուր Պէրպէրեանի ,

Տպ ■ Փարիզ, 1965:

Գիւղի ծնունդ եւ գիւղի ֊ող՛".!՝ Ծատուր Պ է ր պէ ր ծ ան իր այս
նոր գործով յիչատակներոլ եւ ապրումներու փունջ մըն է որ կը ներ
կա րո ցնէ ։ Չարաշուք թուականը եւ տասնեակ տարիներու աստանդա
կան կեանքը չեն յաջողած խամրել հեղինակին սրտին մէջ հայրենի
գիւղին յիչատակը։ Գիւղը, մանաւանդ հայրենի գիւղը, հէքեաթի այն
իշխանուհին է , որուն համար օրն ի բուն տաղեր կր հիւսեն իր սիրտկ անները î
Գիւղուդրութեան կարդ մը պայմանները լրացնող հեղինակ մրն
է ան, որ մարգերէն աւելի կը սիրէ պատկերացնել իրերը, շրջապատը,
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առօրեայ կեանքը ՝ գէ ւդա կան անց ու դարձը * ս ո Հոր ո ւթէ ւնն ե րն ու
րարքերը:
Պփւ֊ղէ եղրէն նստած ա յն նկարէչն է ՝ որ ՀրձէնԼւ Լսատուտէկ
հարուածներոՀ եւ դոյներ ու խտացումոՀ պա ս տ ա ոփն Հրա J ցայտուն
կր դարձն կ դՒ՚^ԳՒ ԼԼ Համայնապատկերը։
Ա*արդերն ու անոնց հոգեբանոլթէւնները քէչ տեղ կր բոն են
Պէրպէրետնի պաստառէն Հրայ։ Արդարեւ՝ հեդէնակը քփ չ անդամ
կանդ խառնէ դէմքերոլ Հրայ։
« Հալ րենէ դէւղ^էն մէջ հ ո դեՀէճա կնե ր ՝ մտորումներ ՝ դէւղէ
մարդոց Լսօս ա կg ո ւթէ ւնն ե ր երկրորդական դեէ Հրայ կուդան եթէ ոչ
քանակոՀ ՝ ա ոնո լադն էրենց սլա ր ո ւնա կռէ :
Պէրպէրեանէ դր ելա կերպը հաճելէ է : Աճը Հա կիրճ ել աա րո—
գունակ՝ թէեւ ո՛չ բազմերանգ։

*
«ԸՆՏՒՐ ԷՋԵՐ», Զպւայբ Միլւզոյեանի ? Թեհբան 1965:
Էյ ա դա ղ ղդայնութեան տէր դրէ չ մըն էր Զօրայր Աէրզոյեան՝
որուն դործերուն հատընտէր էջերը
բանա սա ե ւլծութէւններ եւ
պատմուածքներ --- էր անակնկալ մահուան առլ, թով, լո /ս տեսան
վերջերս հ ատորով մը ՝ թ֊եհրանի մէջ-,
IT օտ ա ւո րա սլէ ս 120 էջերու, մէջ րնտրոՀԼւ հաւաքուած ել ներկա
յացուած արձակ եւ չափածո լ գործերը ցայտուն կր դարձնեն գրա
գէտէն դէմադէծր ու. կը ճշդեն անոր տեղն ու դէրքը մեր դրական
անդա ս տանէն մէջ ։
Առաջէն աո.թէւ նշմարելէ է՝ որ բանաստեղծ ԷԼօրայր կը սէրէ
էնքնարո լէլ 'JJ'1' լնութէւննե րուն մէացնել մ՝տածո լ յ1/, շիթեր.. Գրմբաէււոսւբար , մէշտ չէ որ կր f ա ջո ղէ էնքևատէպ դաոնալ եւ՝ մանա
ւանդ՝ ջերմէ կ հոդեէւօսութէւն մը երեւան հանել։
Ի//ան ծնած եւ հասակ նետած գրագէտը աղդուած է պարսկական
արուեստ Լւ շունչէն , թէեւ՝ մէեւնոյն ատեն ՝ կը կրէ նաեւ արեւմտեան y
մանաւանդ անդլէական մամանա կտկէ g բանաստեղծութեան ւոէրա—
պետութէւնը։ Երկու բոլորուԼէն ներհակ աղդեցութէւններու Է^Հ՚^Ը
եթէ մէկ կողմէ էնքնատպութեան դրոշմ մը կուտայ Աէրզոյեանէ ար
ուեստէն՝ մէւս կողմէ պատճառ կը դառնայ խորքէ եւ ձեւէ անհամա
չափութեան մը։
Անհ ա տա կան զօրաւոր կնիք մը ել ինքզինք չկրկնե/ոլ ճիդ մը
մեեապէս պիտի բարձրացնէր անոր չափաեոյ արուեստին արմէրը-,

*
«ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅ ԴՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ», Սիմոն
բութ-, 1965:

Սիմոնի,

Պէյ-

Հայ դրականութեան նուէրուած հրատարակելէ հէնդհաւոօրեակէ
մը առաջէն ձեռնարկն է այս։ Պատկառանք ւսւլդող հաստափոր դէրք
մը՝ որ կը բաղկանայ ութ հարէւր մեծւսդէր եւ երկսէւն էջերէ ՝ մա
տենագէտս! կան եւ րառաղէտական բամէննեըէ ՝ էն չպէ ս նաեւ գրող
ներու լուսան կարներ է ;
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Այս շահեկան ա շ[ս ա ա ո լթ Լ ան հեղ[ւնակլւ' Աէմոն Ս է մ ոն ե ան ՝
ծրադրած Լ յաջորդէսբար լոյս ընծայել չորս մեծադէր հատորներ
ամկն մէկը նուէ րուած մ՜ամանա կա շ ր [ան է մը եւ դրական հայերէնէ
րամ ան ումէ մը :
Արեւելահայ դ ը ա կան ո ւթ ե ան եւ դըա դէ անե ը // լ մ ա ս էն բաւական
թէ լով արմէքաւոր հատորներ հրապարակ ելած են անցեալէն : Լե ւսն
Մ անո ւէլե ան եւ Լէ», օրէնակ՝ նե րկա յա ցո լց էն ռուսա՛հայ՛ դրականու
թեան սլատմ՛ութէւնը , է ս կ Ս ո ւրէ/աթե անէ « Հաg Գր ա կան ո ւթէ ւնը» եւ
Գ ’ Ադայետնէ , Ալ » Ահարոնեանէ ՝ 3 . թո լման եան է , 1Լր թ ♦ </>/#/
եա նի հ ամաաեդ ջանք երուէ 1909/'^
հրապարակ ելած
«//’"1 սահ ա յ Գրողներէ հատորը կր պարունակէ էն ընտէր է£եր եւ կեն—
սա դրա էլան բամէններ :
Աքս հ ա աո ր էն առանցքը կամ ամէնէն հա րուստ բամէնը ընտէր
էգերուն յա ակտ ցոլած դլուէմներն են : (յէւթերու րնաբութէւնը կա
տարուած է ճաշակով՝ դրադատէ մր ըմբռնումով : Աւե լցնենք ՝ որ այս
էջերը էբրեւ նկարաց էր ել դրոշմ ունէն հ ա յ ե gէ ո t թէ ւնը հայկակա—
ն ութէւնը :
հարելէ ամրոդջութէւն մր կր կադմեն դրադէտնեըուն կեն սադրական դ էծերը՝. Ձ,եոնհաս աշէւաաանքէ մր հաւաստէքը կուտան այդ
բամէններ ր*. Ե ենս ա դր ա կան ւլէծերոլն կր լողորդէն դրոդներուն դո ր—
ծերուն ցուցակները՝.
Ալս հատոր ր յաւելեալ շահ մր պէտ է արձանադր՚էր՝ եթ է հեղէնակր փոխանակ դոհանալու սեղմ եւ չատ անդամ րլա րմանալէ կեր
պով հ ամտռօտադ րուած դատումներու՝ փորձէր աւելէ հանդամանօ
րէն [սօս է լ էւրաքանշէւր դըա դէտէն դրական ո ւդդո ւթէ ւնն ե ր ո ւն ՝ արմէքնեոուն եւ որակէն մաս էն՝.
Հյ ահեկան բամէններ են մատենադ էտութեան եւ բառադէտութեան բո տկաց ո լած դլուէւներր՝.
Ալս աշխատութեան մա ս էն կտրելէ է դեռ դրել երկար՝ օրէնակ ՝
մատնանշել } որ դործէն ա րմէքնե ր էն մէկն ալ արեւեյաՀա յ դէւդադէրներու յատկացուած գլուխն է՝ ուր ներկայացուած են անծանօթ
մնացած աասր դ էմքեր՝ սակայն , պէտ է բաւականանանք հեղէնակէն
հետ հաստատելով՚ ՝ թէ «Ն երկայ աչ/սատութէւնը րնա կր էգերու /ոկ
մոդ ովածու մր չէ՝ այլ մեծարանք մը՝ սէրոք ս ր ա ա դ էն ծանր տուրք
մբ՝ թափանցելու եւ վերրնծա յե/ոլ ճէո մր' Արեւ ե/ահա լ Գրականու
թեան , որ դարաւոր հայ դրականութեան փառահեդ հէնդ շրջաննե
րէն մէկն <»:

*
«ԿԵԱՆՔԸ ֊ ՔՈՅՐՍ», թանասւոեղ ծութ-ի ւննե ր Ռ- ԳազանՍեանի ,
տպ • Փարիզ 1966 :
Ալս փորրէկ հատորէն հեդէնակը Գուբէն Գադանճեան նոր շունչ
եւ թարմութէւն կը բերէ մեր քեչ մը մէօրէնակ , քէչ մր աւանդական
ուղէներով րա f ո դ չափածո յ արուեստէն մէջ՝.
Նոր մրն է , ո՛չ մէայն էր մուտքով՝ ա յ/ ել էր հ ո դեբան ո լթե ա մ բ ,
տ րամադրութէւնն ե րով եւ նոյնէսկ դդա յնո ւթէ ւնն ե ր ո վ ՝.
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Կեանքը, որ էր քոյրն է, դառն ո ւթէ ւնն և ր մէայն պատճառած է
էրեն: Եւ, վչաաղէն ու .րէչ մըն ալ ըմբոստ, խարոյկէ հանդ!,., կը
սարքէ , ուր առանց դոյզն տատանումէ կրակէ կուտայ «կտոր թուզթէ մը նման» էր սէրը, տունը, ամբողջ Հազարը: Եւ դեռ պատրաստ է
զոհելու, նաեւ իր կեանքը :
Այսուհանդերձ, երէտասարդէն հողէն անհաղորդ չէ կեանքէն:
Կապուած անոր' կր սէրէ զայն : Կ'ուղէ թե՛ր մտնել' քնքչօրէն, եղբոր
մը պէս եւ էր բովանդակ սէրն ու ամբողջական դուրդուրանքը սփռել
անոր (կեանքէն - քոյրէն) վրայ, որ «բող» մըն է կամ անոր նման բան
մր այլեւս էրեն համար. Եւ ապահովաբար այս է պատճառը, որ սէոեւէ' ղէըկնղվսաոնուելէ տնմէջտպէս ետք կ'ոլղէ խեղդել զայն, հող
չէ թէ «Ւր մահէն ետք ’ գԽԷՒԹ դէմ “jQfuiÜ փափուկ, այնքան անուշ

ու ձի Լ նափայլ, ծունկի եկած ' լայի հթկւպւ • • •» :
Անձնակեդրոն ապրումներու յորձանուտէն մէջ խոհն ու ղդայնութէւնը ղոըլ կ'ընթանան : թէեւ քերթուածներէն ոմանց մէէ խոհերը
_ հարցումէ ձեւէն տակ ներկայացուած առաւելարար — կը մնան
չամբողջացած: Աւելէ լաւ պէտէ ըլլար, որ խօսէր աւելէ չատ էր
Հէրար' թէկուզ խորտակուած:
Երամռոականութէւնը կր յորդէ բաղմաթէւ քերթուածներու մէջ.
’լ„., .Հւնչ եւ երանդ ունեցող երէաասարդ բանաստեղծը էր այս
հատորով ներկա լութէւն մր կը դառնայ մեր դրական անդաստանէն
մէ9. ժամանակէ ընթացքէն, անչուռո , պէտէ լայննտյ եւ ամբովտլ.;,
,ւ...-նը. r,Pt"^r^ "'"''"''"f

*
« ՀԱՅՐԵՆԱԲԱՂՁ ՀՆՉԻՒՆՆԵՐ»
Ժողովածու երկու հատոր' նուէրուած սփէւռքահայ երաժշտու
թեան, Կոմէաասադէա երամէչտ եւ տեսաբան Աէցէլէա Արուաեանէ
պա ա բա ոտս ւթեամ ր , էոյս աեսած Երեւանէ Հայսլետհ բատէն .
Ա. հատորը (1962) կը պարունակէ արտասահմանէ հայ
հաններէն 28 մեներդ եւ 12 խմբերդ, էսկ երկրորդը

երղա-

(1964) կր մ է կ-

տեղէ դաչնամուրայէն 27 երկ , համախմբելով աշխարհէ չորս ծոպե
րուն ցրէւ եկած (մեռած ու ո շ£)
հետեւեալ երգահաններըԱլեմչահ Գուրդէն, Ալմոլխետն ժան , Բալթայետն Աարդէս, Գալանղ արեան Նէկոլ, թաթեան Առաքել, Կարապետևտն Կարօ,,

Աակոբ-

եան Եդուարդ, Ա ա բ ո ւթէւնեան Կարապետ, Վազարոսեան Գոհարէկ,
Մ անաս էտկար, Պտտմադրեան Աչոա , Պարթեւեան Արա, Պէրպէրեան
Համբարձում , Ա ամոլէլեան Աա բութէւն, Աարդէսետն Վարդան, Սէ ւնէ Գրէզոր, Արուանձտեան 'Լաղարչակ,

Տարէնտէլեան

Մ էհ րան,

Մէկոլլէ Կար, (Պղաէկեան) , Ջուխաճեան Տէդրան, Աուրէնեան Ստե
փան, Պէրպէրեան Օննէկ, էլմաս Ստեփան, Աէնտնևան Ատը ութէւն.
Սվաճեան Վահրամ, Ալան Աովհաննէս , ՛Լազարետն Աւետէս, Եարս, ումեան Ա-էչար, Մուրատ եան 'Լաղղէն , փնաճեան Արա, թէրղեան
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^Ալիս ) Ոսկեան Պետրոս ՝ putրոնեան *Լարղդէս եւ ^ղնաւորեան Լորիս :
'Ներէլայ ցանկէն կարդ մը անուններ y բացի

երիտասարդներէն՝

անծանօթ է ին ցարդ՝ ինչպէս JJ* ի կուլի Նարլ (1821—1897) ) Սուրկնեան
Ստեփան (1853—1899) եւ էլմաս Ստեփան (1861—1937)։
Հատորները տալէ ղատ հեղինակներէն գործեր եւ կենսագրականներ ՝ մամադրաւԼտյր կը հանդիսանան ղանոնը իրարու ճանչցնելու։
Հ]տա բանդի հեղինակներու

կենսագրական

սեգմ

տողերը

կը

յա յտնաբերեն այն ուիւ ուր դիծերը ՝ ո բոնը կ՚ալեկոծեն մեր գեղարուես
տէս կան կեանքն ու անոնց
օրերուն

հ

բա րդաւաճումը։ Տակաւին

նոյնիսկ

մեր

դմբաիւ տաբար ՝ երամշտական ուսումներու համար երբ երի

տասարդ մը դիմում կատարէ հայկական որեւէ հաստատութեան' կը
մերմուի ՝ կարեւո ր չնկատուելո •L Ւր ընտրած ճիւղ ր :
տողերէն կը ցոլան օտար ափերու վրայ &չող

են ս ա գր ա կան

^,UJ Արտերու քվտրմ

տրոփը գէպի հայրենիք* Ց ի gիլի ա Pրուտեան իր յառաջաբանին մէջ
կը ipi * «• * * * Իւրաքանչիւր ստեղծող* * * իր ստեւլծա դոբծական ոգե
շնչման պահին երեսը դարձրել է գէպի հայրենի աշխարհ՝ ըմպել է
հա յ եր ա մշտ ո ւթ ե ան ակունքներից • ♦

է

Սարդ դոյոլթիւն չունէր սփիւռքահայ երդահ անն եր ո լ դո րծերոլ
հաւաքածոն (պատճառները քննել փորձել աւելորդ է ու դառն') ՝ //z/4
^անտեսուած կը նկատուէր հայրենիքէն։

Տ1՚!)ՒւՒ ա Pրուտեան տարիներոլ համբերատար

ա շխ ա տ անքո վ ՝

թղթակցոլթեամբ ՝ Սրարա տա շուն չ մայրաքաղաքէն փնտռած , դտած ՝
հաւաքած , ո ւս ո ւմն ա սի ր ած ՝ ընտրած եւ գո ւրդո լրանքով դասաւո
րած է նիւթերը* Այս նուիրական աշխատանքը կը դօտեպնդէ նմդեհ
հայ երգահանը՝ կուտա յ եռանդ ու կորով եւ նոյն երկով կբ պատ
րաստուի հայ երամշտութեան ամբողջական պատմութիւնը եւ ինչպէս հեղինակուհին կը դրէ* ՀՍ* եր ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթի ւնն երի g հետեւող
Հոմենա էական եղրա կացո ւթի ւնների g մէկն է՝ որ առանց սփիւռքահայ
եր ա մշտ ա կան արուեստի մեր աղգային եր ա մշտ ա կան մշակոյթը շատ
հեռու կը լինէր ամբողջական ու լրիլ Լինելուց ՝ իր էութեան բաղմաղան ու թիւնից^ ։
ՀՀ Հա յր ենա բա ղ ձ հնչիւններէ մո գովածո ւի շա րքը չէ աւարտած *
տակաւին Ս* Pրուտեան կը փնտռէ ՝ կ՚ուսումնասիրէ իր մաքուր հոդածութեամբ արուեստագէտներ եւ հ եղինա կո ւթի ւններ ամբողջացընելու իր բեղմնաւոր աշխ ա տո լթի ւնը յ
^Հայրենաբաղձ հնչիւններէ հրատարակութիւնը ունի նաեւ շատ
կարեւոր նպատակ մը

մողովրդականացում մեր երամշտութեան ։
Վ • Ելւանգեան
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"LA POÉSIE MODERNE ET LE SACRÉ"
Հեղինակ' Jules Monneref.
Ո լսումնս։ ս իր եԼով մանաւանդ նախնական մարդը՝ Ա'իլ-Լ Մ"նըռէ
կը յանդի այն եզրակացութեան որ նախնական կամ այսպէս ըսած
«վայրենի» մարդը այն չէ ինչ որ մեզի կը ներկայացնեն ազդադրական
դիտութ իլննե րը իբրեւ յ ե ղա չր խ։ ւթ ե ան սկզբնական մարդը կամ անոր
մնացորդները։ Նախնական մարդը այն մարդն է՝ որ կ՚ապրի կեանքը
երկու բլաններոլ վրայ՝ անսովոր եւ սովորական՝ ոլ-ըԸլ խոսքյ՚վ
անահ mu նելին եւ տեսանելին միա սնաբար

յ

'քաղաքակիրթ

մարդը

հետզհետէ մխրճուած սովորականին հրամայականներուն մէջ^ առօր
եային ի րաւաղուր կ մարդը կո րսնցուցած է իսկական ազատութիւնը^
կորսնցնելով անսովորին այն մեծ լուսանցքը

ուրկէ մեղի կուդայ

երազելու ՝ ճախրելու թռր ՀՀԸ •
Հե րաւոր այս մարդուն ազատութիւնը վերադարձնելու բուռն՝
անընկրկէլի ՝ կատաղի պայքարը եղաւ դերի րա պա չտ ո ւթի ւնը ՝ որ
ծ՜նունդ առաւ առաջին աշխարհամարտի ստեղծած հոդեկան եւ բարո
յական աւերակներէն : Այդ առիթը օգտագործեցին դերիրա պաչանե
րը ծաղրով՝ հարուածով՝ մտածումի եւ բարոյական բոլոր մարզե
րու վրայ անդադրում կռիւով։ Այսպէսով անոնք մարդուն կ'ո լզէ ին
տալ իր կորսուած մասը՝ անսովորը՝ անտեսանելիին ներկայութիւ
նը տեսանելիին մէջ՝ երազը՝

նուիրականը

դարձնելով

առօրեային

իրաւունքը՝ որմէ ղրկուած է այն քաղաքակրթութիւնը՝ որ կը ներ
կայանայ տիրող քաղքենի դասակարգին պատկերովը։ Աբազելու իրա
ւունքէն ղրկուած մարդը աւելի դիւրին ԸԼԼաէո1Լ անոր շահագործ
ման նպատակներուն համար՝ դերիրա պաչտները դաշնակցեցան բ" լ" ր
այն ումէ րուն հետ որ կը կռուէին մարդը խաթարող ումէրուն դէմ ՝
ինչպէս ֆրէօտականու թեան՝ ֆէթիշիգմի ։ մարքսիզմի հետ։
Ըստ Ա՚ոնըոէի՝ դերիրապաշտներու նպատակին խոտոր կը հա
մեմատէին իր կատարած դա շնա կց ո ւթիլննեբը ՝ որոնք պատճառ եղան
անոր մեկուսացման ՝ աւելի քան թշնամիին հարուածներէն ՝

եւ ի

վերջոյ պարտութեան :
Պարտութիւն մը որ եթէ չկրցաւ դերիրական բանա ս տ ե ղծո ւթի ւնը իրականացնել՝ եղաւ սակայն յաղթանակ մը ուրկէ ծնաւ մեր մամտնակներու բանաստեղծութիւնը՝ որ այլեւս երբեք վերադարձ չի
կրնար ունենալ î
Մոնըռէի այս գործը ի հարկէ կը կարօտի աւելի

խտացումի՝

աւելի ընդլայնումի ՝ Ը“՚յց այնպէս ինչպէս որ է՝ մեղի կ'երեւայ այն
դիւցազնական մարտնչումը զոր մղեց այս բանաստեղծական շարմոլ-
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մը, ընկերային, իմաստասիրական եւ

բարոյական

•

յեղափոխական

tu ռա^ադր ութէ ւններու :

Գերիրապաշտութիւնը եղաւ.

թերեւս

բանաստեղծական

շար

ժումներու. ամենախոր , ամ ենա բուսն շարժումը, ոչ միայն բանաս
տեղծական դպրոց մր հիմնելու համար, այլ մարդուն ամբողջական
ազատագրութեան պայքարը շահելու արուեստի ուղիով՛.
Զ• Ո•

*
ՀԱՅՄԻԴՕ ՖՈՆ ՏՈՏԷՐԷՐ , «ԴԵԻԵՐԸ»
Դեհերը

1200 սեղմ էջերով հոկայ վէպ մրն է-. Մ ուշիլի հետ

3>»ն

Տոաէրէր յետպատերազմեան երկու մեծ յա յ տն ո ւթ ի ւնն ե րն են եւրո
պական վիպասանութեան-. Երկուքն ալ Վիէննսւgի :
Տոաէրէր
կղզի մրն է արագութեան այս ժամանակաշրջանին մէջ, ուր վէպերը
աոաոաւելն մէկ տարուան մէջ կը դրուին -. Դեհերը դրուած է երեսուն
տարուայ ընթացրին , դանդաղ, հանգիստ , մէկ հողէն միւսը

հ

սոլնցող պտուղի մր պէս , որուն ամէն մէկ պատառը հրաշալիք մրն
է հա
ու ճաշա կր :
Ոմանք զայն մօտեցուցին Բբուստին-. Արդարեւ, հոն ուր Տոաէրէր
կր սուղուի յիշողութեան միխս մա ո լթ ե ա մբ անցեալին մէջ, ինչպէս
էր տիկին Ֆրեաերիք Աիւթմտյէր

օփերայի

մէջ

կամ

հեղինակը

Կռապընի վրա յէն քալած ատեն, իրապէս կը զանուինք այն միջա
վայրին մէ' ուր ժամանակը իր անսովորութեամբ կը հասնի բանաս
տեղծական կատարեալ գեղեցկութեան i
Վէպը պարզ քթոսիքն է 192G-1927/' մէկ տարուան եւ կր յանդի
Վիէննա քի ա շխատա լո ր ութեան Ար դա ր ա ղա աո ւթ ե ան Պալատին հ ըրղեհումին , կատարեալ պատերազմական վիճակ մը, որ մէկ անդամէն
եւ յանկարծ կը փոխէ վիէննական ընկերութեան դիմազիծը : Այդ օրը
Աւստրիան, որ առաջին աշխարհամարտին միապետական հասարա
կակարգը ժողովրդավարութեան փոխած էր , բայց դեռ անհաստատ ,
վտիտ, փոխանակ սակայն աւելի հիմնաւորուելու, երկիրը կը յանձ.
նուի աւելի մութ ուժերու ձևռքերուն :
Վէպը կ'րնդդրկէ Աւս տր ի ոյ բոլոր ընկերային խաւերը պատե
րազմէն նոր դուրս եկած, հասարակակարգ փոխած երկրի մը խառ
նարանին մէջ, որ յանկարծ մորթ կը փոխէ , կատարուած անարդարու
թեան մր դէմ ցցուած աշխա տ ա լոր ա կան ընդվզում ով -.
Ալ սակայն Դեհերը իր ծանր ու դանդաղ գնացքով ժողովրդական
ընթերցանութիւն մը չէ : 'Անոնք որ ունին բարձր արուեստի դո րծ մը
ըմբոշխնելու ստամոքս, անոնց համար կատարեալ վայելք մըն է։
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(Շար. էջ 152էն)
Ս ԱՏԵԱՆ ՑԱՒԻ
Գառնիկ Աղ գարե ան;

ԵՒ

ՀԱՏ(1ՒՑՍ'ԱՆ:

Քերթուած;

Հեղինակ'

երկար քերթուած մըն Լ "'JU ՝։ատորը^ երկար ոգեկո չում մր հա
յութեան մօտաւոր անցեալք։ մեծ տռամին , նաեւ հաւատքի երդ. մր
անոր փայլուն ապագային նուիրուած •. Տեղ տեղ սուր հարուածներ կր
խարազանեն աշխարհագրիւ մեր մ֊ողովոլրդին ա կա ր ո ւթի ւնն ե ր ը ել
d ոԼութիւններր :
Z/.J" ընդարձակ եւ գրեթէ միա կտուր բանաստեղծութիւնը պիտի
խօսի բոլոր հայրենասէր հայերուն ս իր ա ին որոնբ սլիտի սիրեն դա յն յ
Որսվհետեւ գրուած Լ խնաձ ուած եւ ճոխ լեդուուԼ df/ ՝ լուսաւորուած
է փաJէա էխա *JU1 յտ պատկերներով՝ դաշնաւորուած է տպաւորիչ կըչռոյթով ել չափով՝. Առանց հռետորութեան եւ առանդ պոռոտ դա րգերու՝ այս հատորը վկայութիւնն է հարադատ ներշնչումի մր եւ
վա ւեր ա կան տաղանդի մր :
91 • & •

*

Ր-ԱՐԵՀՈՒՍՈ ՀՐՎԱՆԴԱՆ, Ա- ԱլիքեսւՍ, քերթուած, «Հայաս
տան» երսաւարակչութփւն, Երեւան 1965— /> անաստեդծական հդօր
էջերով ոգեկոչած է հ ա յ հոգեւոր մշակոյթի դանձե րն ու գրիչները
ու հտյ էեոգովոլրդի անսահման էէոբովն ոլ ս է ['բ անոնդ •֊, անդէպ ,
որոնբ այսօր Ս ատենադարանի մէջ պահպանուած հիադման առարկայ
դարձած են ամրոդ^լ աչիւարհի՝. Պերճ լեդոլով մը դրուած հայոդ մշակոյթի լա ւադ ո ին փառաբանումն է այս բերթ ուածը՝.
Ա.

*

ԱԵՆՔ ԱԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ՈԻՆԻՆՔ : Թատերախաղ. հեղինակ' Պետ
րոս Զարոյեան;
թ*ատերգութեան մը ձեւին տակ ներկայադուած այս
F•£ոJ ևեԼ.
աւելի դրուատիբի եւ ջատագովութեան tt W կ նո լի ր ո ւած մեր
հայրենիբին , պանծա դումը եւ պատ կե րաղարդումն է բոէոբ այն անխոցելի փաստերուն եւ վ ս ե մ գգա դումներուն որոնբ սլէտբ է այսօր իր
հայրենիբին կա սլեն Հա յր ՝ ուր որ ալ ըԱաJ •
Ընտրելով այս ձեւը՝ հաւանաբար Պետրոս Հէարոյեան ուդած է
աւելի կենդանի եւ առարկայական արտայայտութիւն մր տալ իր
խորհ րդածութիւններուն՝. ՀԼենբ կարծեր որ հեղինակը , որուն գրա
կան հասկացողութիւնը եւ հմտութիւնը հանրածանօթ են , ուզած ըլ
լայ բեմադրոլթեան համար ստեղծել իր ե ր կր , որ կր սկսի սիրային
կնճիռով մր , չուաով լուծուած եւ հարթուած ի մեծ գոհ ո ւնա կո ւթի ւն
երկու կողմ երուն , եւ որ կը չա բունս։ կուի դերակատարներուն աչքսոյմ
ել ամրա կուռ բա ցա տր ութիւններովն ու մ ե կնո ւթի ւններ ովը , հայու
թեան ներկային եւ ապագային մասին.
ի. 3) *

*
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ՁՆՀԱԼԻՑ ՀԵՏՈ, բանաստեղծս Արիւններ Մարօ Մարգսւրեանի
«Հայաստան» հրաաարակչութիւն, Երէւաւն I960:
Գնաբտկան քնքշոլթեամբ էջեր. Աարօ Աարղարեանի բանաս֊
աեղծոլթիլնը բարութեան ծիածանով մը կը պարոլըէ մարդկութիւ
նը •. իր սիրտը ափերուն մէթ կը շողշողայ աստղի մը պէս, որովհետեւ ♦

Մարդկանցով է մարդը միայն
Երջանկանում,
Եւ կարօտի կաիարգանքով
Վիշտ ու ցաւեր ողջը տանում;
Հս/յ մողովոլրդի տ ա սա սլանբո վ շաղախ ուտէր բանաստեղծի հո
ղին կարաայայաէ իր երդերը որոշ փիլիսոփայութեամբ , որ սրաաւււււչ է ու անկեղծ ։
լյ .

❖
ԱՒԵՏԱԻԵԻ ՀԱՅՐԵՆԻՔ: Դրեց' կ. Ջրրաշեան:
Հեղինակը այս գրքոյկին մէջ կը հաղորդէ Հայաստանի ճամրորղութեան իր ասլտւորոլթիլնները. Հայրենասիրական ջերմ եւ տրո
փուն զգացում մը կը լեցնէ այս էջերը մէկ ծա յրէն միւսը-, Բայց
ղդաղոլմ մը որ չ'ար աա յայ տ ո լիր ուռուցիկ շեշտերս,է ել ճարտասա
նական ֊.նարյներով, ա յլ սնունդ /լ առնէ ազգային հարազատ ալանդոլթիլններէն եւ դատողութեան անխոցելի տուեալներէն :
Ֆրանսս, ծնած եւ մեծցած, հեղինակը դիտէ թէ հայ ըյլալ դմընդակ եւ գերազանց առանձնաշնորհում մըն է. Այդ գիտակցութիւնը
կը տիրապետէ իր հոդիին եւ մտաւոր աշխարհին անընկճելի քաշսղութեամր մը : Աղատ եւ անկախ , զերծ ամէն տեսակ գաղափարական
կապանքներէ, ան կը տեսնէ համարձակ հ ետաքրքր ութեամբ ել կը
դրէ անկաշկանդ ա րտա յայտոլթեամր : Եւ ինչ որ կը տեսնէ , ինչ որ
կը հաստատէ, ըլլան անոնը մութ անկիլններ կամ ոգեւորիչ պատ
կերներ, աւելի կ'ամրապնղեն զինքը իր համոզումներուն մէջ Հա
յաստանի փրկաբար ներկային ել հայ մողովոլրղի փայլուն ապագայի ն մասին ♦
Հեղինակը գրական յա լա կնութիւններ չունի : Բայց ունի աւելի
բան մը քան ինչ որ կը տեսնենք յաճախ դրական կարծեցեալ կոչումով
զարդարուած շատ չատերոլ մոտ -, Գիտէ արտայայտուիլ զուսպ գըրսլածքով, զանել յատկանշական գիծը ել դիտողութիւնը, ել երբ
կը կարդանք այս հակիրճ էջերը, կը ցաւինք որ այնքան շուտ կ'աւարտին անոնք :
9*♦ Ջ> •
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ՎԵ՛ՐՋԻՆ ԲԱՋՈԻՆԻՆ , Վէպ՛ Snfp Դ- Կխ֊լպէնկեսւն,
Փարիզ 1965 :
1ü ա չտ կիրն եր ո լ մամանս։ կտշր^անի կիլիկեւսն կեանքէ
առնուած այս ընդարձակ վէպը կը նկարագրէ վերջին հայ իշ
խաններու պայքարներն ու սէրերը՝ շարժապատկերի մր
նման . Իա լա գր ո լթի ւն ու պատերազմ , պարտութիւն եւ յաղ
թանակ կր տողանցեն մեր աչքին սովել , ա յն աաենուան մո'յ՚՚վրդակտն շարմ-ումներով ել տառապանքներով՚ :

*

L'ANNEAU DE FEU, par Anne Sarag, «Les Editeurs Français Réunis»,
Paris, 1965.
Անն {վարակ դրական à ած կան ո ւնն է արձանագործ Տիկ ■ Տարիա
Կամսարականի ( ) : Ֆրանսերէն այս հատորը իր երրորդ լլիրքն է'
հրատարակուած Փ՚ո ['bll'
Ա'JՒ^1 վէ "I )
Pէ
մ՜ամտնտ կտշրջանի մր բա րտ ղո ւսա կան
քրոնիկը ՝ --- դմ՜ուար է ընտրել պիտակը՝ /> ր պատանեկան շրջանի ք ու
շերով ու ապրումներով առաջնորդուած՝ հեղինակը մեղի կուտա ք
կեանքը քյդիպտոսի ունեւոր ու այլասերած դասակարգին՝ երկու մեծ
պատ երաղմներու միջեւ՝.
ՀԱ ♦

(*) էքնած կ ւԼղեքսանղր իա , ե ր բօր ա ղ^ի կն կ Տիղր*Ան Կ ամսարա՝—
կանի . Փ արիղ հաստատուած կ 1927^?/ կ։ վեր դրականութեան հետե—
ւելոլ համար » /*
/# հ/£/7 հ
աշակերտած կ մեծանուն արձանագործ
Պոլրտկլի՝. Սմ՛կկ ի վեր մասնակցած կ կարեւոր ղ ո լղ ահ անդկ սներ ո ւ'
րա ղմ ա թի լ ա րմ՜կքա լո ր քանդակներով : կԼրուեստի քննադատներն ու
մամուլը միշտ ջերմօրկն ողջունած են իր մկջ մեծ ար ո ւես տա դի տ ո ւ-
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ԳԱՌԶՈՒ
Գառզուի ՀթՏամեայ նկարչական գորձո ւնէ ո ւթեան մէկ
համադրութիւնն է նիսի Մ [վե ր կրա կան!, ան Պալատի ներկա յ
■յո, .յահանգէոր,, Համաշխարհային համբալի հասած
մեր
հայրենակիցի արուեստին մասին հետեւեալ տողերով կ'արտայայտոլի արուեստի քննադատ Փիէռ Լամպէրթէն' անոր
արուեստին նոլիրտձ իր մէկ ուսումնասիրութեան մէջ.֊

!

Հ<Օ?

Pourra'+ observer un phénomène assez comparable après
,a
,n,ere 9uerre- Carzou a, comme tous ceux de sa génération,
littéralement baigné dans l'atmosphère de la guerre et de l'aprèsguerre. Il fut, p|Us que |a majorité de ses semblables, sensible à
angoissant mouvement glissant que provoquait, sur sa peau, la
masse de I humanité partant doucement à la dérive dans les eaux
d universel désastre et à travers les espaces désertiques de ses toiles
Il tut, enfin, le premier à donner dans son œuvre une place aussi
obsédante, aussi envahissante au flot montant de l'angoisse moderne.
On reconnaît au contact de l'œuvre de Carzou la fraternité

du cheminement, des hommes à travers des recherches, des occur
pations fort différentes les unes des autres. Comment s'expliquerait
autrement l'affection et l'intimité dans laquelle on se sent avec l'aueur que I on aime, peintre, poète, romancier ou dramaturge ?
. Carzou a parfaitement conscience de l'identité de son expérience
spirituelle avec d'autres réussites humaines dont il a la curiosité et
I instinct II y a en lui une permanente tentation d'expériences inter
changeables et de tous les « phares » que Baudelaire désigne à l'humamte flottante, sa référence dernière serait sans doute la rayon
nante polyvalence d'un Léonard de Vinci

*

Fonds A.R.A.M

ԱՆԴԱՍՏԱՆ

173

Ե- ՔՈՉԱՐԻ ՆՈՒԻՐՈԻԱԾ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ
Ե- -Բոչ-սրի աոաջին շրջանի գործհրսւն նոլիրոլած ցռւցահանդէսր, որ տեղի ունեցաւ փետրուար 21/4,, Կ ալրրի Փ եր սիէի մ է9 , /,/,
Փարիցր գրելէն երեսուն տարի յետոյ, աոաջին
կարեւոր փորձն է'
Բո չար ի գործերը ծանօթացնելու ելրոպակ. չբանակի մր մ է ջ : թկեւ
ան իր Փա րի,լ գանուած շրջանին' 1922-1934, արդէն ծանօթ անուն մր
եդած կ որսլէս U11 տհկսւթսւ մը , երեսունական թուականներու ,1‘եծադոդն անուններու կոդ,բին , ինչպէս ցուցահանդէսին առիթով 'Լալտեմար փորմփ դրած դիրքը կր հաստատէ ու կր դրուատէ Ե- Բոչտրի
բերած նորութիւնը արդի նկարչութեան։
Երուանդ 'Բո չար ի աո աջին շրջանի ղո րծերը Կ՛ պատկանին իր
փարիդեան դործո լնէ ո ւթե ան (1919-1984) յ 'Բ սանական թուականնե
րու առաջաւոր արուեստաղ էուներոլ կողքին՝ օղաուելով խորանար
դապաշտ ձդտ ո ւմնե ր կն ՝ կր դունէ իր անհ ա ա ա կ ան ուղին , յղանալով
^միջոցին մ'է ջ նկարելուդ ղաղափարր * ք՚ր ատենին քի չե ր կ ա ր ե ւո ր ո լ—
թիւն g ո յg տուած են կերպարուեստի ա յդ նոր յեղուին նկատմամբ ՝
սակայն 'Բոչար յաջողած է ոլշադրոլթիւնր ղրալել կ"'րդ մը արուեստի քննա դա տն եր ո ւ յ
à/' ՅոլՍաւ1[1է խմբական ցոլցահանդ էսներուն մէթ' մամու
նակի մեծադոյն անուններու կողքին» իսկ անձնական ցուցահանդէս—
ներ կուաայ Փա րիդ եւ Լոնտոն » Սպա' 1 931//Î/ կր /քէ Փ՚արիղր՝ վե
րադառնալու համար իր հ այրենի երկիրը' Հայաստան՝ ուր կիսայրի
եւ. Կ՛ " տ ն ղծա ղ ււ րծ է : Սակայն տաղանդաւոր ա ր ո ւե ս ա ա դէ աի մր հա
մար՝ իրապաշտ կամ վերացական րմբռնումներր իրարմէ բնաւ չեն
անջաաու իլւ քանի որ խորքը ս տ եղծա դո րծա կան կիրքը կր հանդիսա
նա յ բոլոր ա րուեստ ի ըմբռնումներուն » Ա/"/ , եՐհ սու ն աա յւ ի յետ ո յ ,
Փ ա ր իղ ի մէջ կ յւ սիսի հետաքրքրութիւն մր "Բոլորի ան ջր սլետա յ ին
նկա ր չո ւ թե ան նկ ատմամր ու այս ցուցահանդէսը կուդայ արդար
դատաստան մր պահանկ ե լու ու Վ^ալտեմար փորմի ներածականը ՝ որ
մեծապէս շահեկան Լ , կր բանա յ դատավարութիւնը։ իր թարդմու
նենք հանրածանօթ՛ քննադատին տող երր»—
Հ^ոչարի անջրպեաին մէջ ն կա ր ի ո լ թի ւնյւ արդի արուեստի չա
փահաս յաղթանակներէն մէկր կր հանդիսանա յ ույն հեղինակութիւններոլ կող րին „ ինքսլէս են Պրանքիսիի բիւրեղացած ֆորմերր՝ եւն»»i
'Բոչարի անջրպետի մ Լ C նկարչութիւնը
մբ չէ բնաւ՝
uifj ինքնավար արուեստ մր՝ որ ունի իլւ քերականութիւնն ու բառամթեր,բբ^ »
Այնուհետեւ Վա/ւոեմա ր Վարմ մանրամասն կր ներկայացնէ վ^ոչարի արուեստին ղանաղան թափերը ՝ կատարած ցուցահանդէսները՝
ծանօթութի ւնն երն ու արկածախնդիր արուեստադէտի փնտռտուք
ներն ու դմոլուրութիւններր : Գրրին ընթերցումէն ետք հպարտու
թեան ղդացում մր կ՚ունենայ ընթերցողը ՝ տեսնէ/ով 'Բոչարի անունը
մամանա կակի g արուեստի վարպետներու անուններուն քով »
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JJn
եա նի ցուցադրած վե^ին գործերը լաւագոյն
կերպով կը միանան երագի ել իրականոլթեան ճանապարհին
վրայ : Իրապաշտ նկարիչը իր ոյմը , իր դոյներուն զօրաւոր
ազդեցութիւնը դրած է իր կտաւներուն : Մանալանզ հայ կնոԼ
դիմանկարները խօսուն են, իրենց ներքին մտածումներուն
զօրաւոր ա ր տ տ յա յտ ո ւթետմր • Իր տեսարանները ծովին, եր
կինքին եւ տրեւին միաձուլումով' երազային եւ հեռաւոր
մթնոլորտ մր էլը ստեդծեն*
Իր նկարները կը սիրենք, այն համոզս, մով որ նկարիչ
Մութաֆեան տարիներու ընթացքին , յարատեւութեամբ ,
տպաւորապաշտ դպրոց ին հետեւելով կրցած կ տիրանալ լաւադոյն թկբնիքի ֊քը-

Տ՛
փ
ԺԴՐԱԳՕ

*Լ,կարիք (իիրադօ, Փարիզի (իերար Մուրկ պատկերասրա
հին մկջ ցուցադրեց իր աոաջին Vր ան կա րն եր ր : իիբանանահայ
նկարիչը քա նի մր տա րի է ի ՚քե ր կր հետ եւի Փ սւրիւլի նկարչա
կան շար մ֊ ումին : I1 ր գործերը թէեւ ւիոքր չափերու վրայ
բւս յց իրենց բանաստեղծական ՝ գդայուն եւ միստիկ մթնոլոր
տուք կր տ սլ ա ւո բեն : Ջրաներկի ա շքսատելու կերպը , իր եւ
հանրութեան միջել լաւագոյն հաղորդակցութեան միջոցն է՝
բնորոշելու իր մտածումները՝ գց ու ց ո ւմն ե րր ՝ երագները*
(իիրադօ արուեստի մղ^ ցտած է արդէն իր ճամբան եւ. միջոց
ներէն մէկը ջրանե րկը հասցնելուք սլա րդո ւթ եան եւ լաւագո /ն կերպուք ա րտա յա յւո ութեան :
*
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