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Գրեց' Հ. ՌԱՓԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ

ՏՈԿԱԼ, ՏԵՒԵԼ

[/լզած եմ մէշս,
էնչպէս ,է ալէս,քած եմ մէ շս, կարդալ, որովհետեւ,
ցրուած ուժերուս , յարատեւ, ճէդերո լս , ներքէն փոթոր կո լմներ ո ւս , զսպոլած
քրոմ երբեմն աղատ արձակուած՜ կէրքերոլս, տարած՜տկան ըեդա րձա կո ւթէ ւնը ,
„ք,լթեան մէջ, կեանքէ պարտս, գէր ապրումներուս դէմաց, րԱ1ոը էնքնա1լեդրոնացումէ , գոյո ւթենա կան մէութ եան էական պահն է : էրեով է որ կեանքս
'խ՛խլ1՛կեբւղո՚ է ր.ԼԼաԼոլ՜ համար արուեստ ,բանաստեղծոլթէւն ել հետեւարսլւ դոյութենական վայելք, բացարձակէ մ երձա կա յո լթ ե ան զգալէ փորձս։— .
։սսթե։„մբ ե. մշտական մղումով դէպէ նոյն այդ բացարձակէ ամրողջութէւնը:
ճւ՚չդ ասոր համար թԱ11Նը յաճախակէ տառապանք մը եղաՏ է֊ բացարձակը
մնացած է մէշս, դէմացս , էբրեւ արեւտսնունդ հորէզոնէ մը ամոքէչ ովկեանը,
որուն մէջ կը գտնեմ ել կը հանդէպէմ լոկ բանաստեղծին որ կը ջանայ թա
փանցել, հող. չէ թէ առանց երբեք սպառելու գեղեցկութեան ամրո ղփո ւթէ էնը ,
"ր կը շարունակէ մնալ ֆէղէքական երեւոյթներէն անդէն, խորհուրդէ առէնքնալ անորոշոլթեամր.

Ամէն ալիք՝ վերանորոգ
Սիրոյ ոստում ու բեկբեկում՛
Ամէն ալիք' դարձեալ մեկնում
_ Ողջոյն մ՛աքուր հեոուներուն
ԶՈՒԼԱԼ ԴԱԶԱՆՃԵԱՆ
կարեւոր ր ճշմարտութեան հետ ըէէա է"լ զդաg ո դա կանո ւթէ լեն է* էմ ան
մթակսւն շրջապատս կազմող յ ա ր արերա կանո ւթ ենէն կարենալ խուսափէ լն Է,
թալ ըլլալուն, է նպաստ որ կեանքս է էր հարազատ առկայութեանը մէջ ,
k եթէ ներաշխարհ դոյութէւնը կը դժուարացնէ յա յտնա քերումը էսկական
Հքլլաթոլն , բառը էր բնոյթով յայանալւերող է, եւ էրրեւ լեզու բացատրող
է ել հսւս1լսւgուլւււ^ււհ միւսէք-ամանա կ :
թառերը, սակայն, այսօր կը զո րծածուէն չարաչարօրէն եւ բառերու
Հանդէպ գրողներու դէրքը անկեղծ չէ: Շ ա տախօս ո ւթէ ւնը օրուան առաքէնութէւնն է. արմատախէլ գոյութեան մը ձայնը, անդէմ ել անանձնական :
Բառերը զազրած են ըլլալո լ մտերէմ խորհրդատուները կեանքը մաշեցնող
մամանակէն, նետելու համար մարդը առօրեայ մէջակութեան մը մէջ, փո
խանակ ըլլալու մ էխ, g եզական մեր էնքնութեան րացայայտումէն։ թառը
վերածոլած լեզուէ՝ հաղորդականութիւն է' մէայն այն ատեն երբ դոյութէւնը
էլ մեր պարագայէն ղրորԼԸ էնքղէնքը ևեԼ բացայայտէ *
լ հ աղոր դա կանո ւ
թեան , ի^ք^ի^Ք բացսյյսյյտ^՚ԼՈԼ- այս սլա^ա^յ$_է^է » ոլ՜սէւ ալ^ւէ ի՛՛՛ւ1 ոէ՛
պահանջէ մը հրամայականներն են --- կը դրեմ ուրէշներ էնծէ մասնակից
ընելու պահանջէն մղուած-, ճէշդ ասոր համար բառը կը պահանջէ զէնքը
կարդացող մը , որովհետեւ սկզբունքով էմացականութեան արդէւնքը պէտք
է ըլլայ, էնչպէս սկզբունքով բոլոր մ տա լոր ականները գրագէտներ են կարոգոլթեամբ :
•
Հոս է սակայն հարցէն ախտաւոր հանգոյցը- արդեօք ներկայ բոլոր
ղըադէտները մտաւսբտկաններ են էսկտկանօրէն թէ կը խորհէն յաւակնոտ
‘"յդպէս ր//ւս! :
_
Բառերը էրենք առաջէն քննադատ - վկաներն են այն գրողներուն որոնք
Խուլօրէն կը մօտենան դրականութեան , քմահաճոյքէ կամ արձակուրդէ դրա
{անոլթէլն մը մշակելով ուր խենթութէէնն ու ապուշութէւ-նը անարգել լը
քրծեն, յոգնած մարմնէ մը ներ ո դամ աո ւթէ ւնը չարաչարօրէն գործածելով-.
Բառեր քառերու կողքէն կը քաշքռտուէն անխնայ , կը քտմուէն էջերու վրայ
անխօս ու անաոմ-էք ՝ !լ առելանդոլին իրենց հարազատ բոյնէն՝ լը կորս1 3
էէմադէծ , էնքնութէւն , կ՝ենթարկուէն անփորձ գրողներու բռնաբարութեա :

Ե ՚... կլժ„.ւլ,ւ ճ\ը յ-,։./՛’՛ /'/'“'*■
անատակ հաղորդելու փոխանցելու իմաստը որուն էրենք կրողհ ր,
էապէս եւ... հնչա կանո ւթէւն , ամանակ, ղղացողութէւն պատկեր,
ւ--գոյացութեան մ ո սահմանումը։
,
5
Արդարեւ երբ բառերը չխօսին, կը լռէ հարազատ ճշմարաութիւնը. այ
ատեն մէջտեղ կ՝է .նան գաճաճները, որոնք պարպած բառերը էր ■ ց
է֊
քէն, փու են նոր տէտղոսով, որ ուր է չ բան չէ եթէ ոչ լեզուն էր խեղա
խրուած վէճմկէն մէջ, ստեղծել խօստկցութէւն մը հէմնուած
անունէ
քաափոսբոթէլն ել ամատւթէւն ուր բառերը կը հնչեն եւ լ լ
ՂՂ
հարու !սձթ, ծանր աղմուկէ ժը ծնունդ տալով: Եւ բառերը կը գառնան
.■պ.կ I.

(ք ./»/">""/

i.

կ՝ճլամ^Ղնանք,
կը նպ֊Ը^ս,լ.է է-օ-էլ

;,էՔ րանասոհ,!.,!
ձա,նով.Ւ~ր-Յնէւ-ւ

ք՚ռմը ել էր կենսական հաղսրդականութէւնը:
Շատախօսներու ներ կայո ւթէ ւնը փամբոխէ տպագրատուներն ու թ ր
թնրը, ամէն ճէդ դէպէ էնքնաճանաչում
կը մատնուէ ^"ե^ատեր
հականոլթէլնըկըդադրէ էք հէմնական կոչումը էՒ^ն^ԼԷ : Պառ,ել.
կը յաջորդէն պատերու, առանց պատուհաններու հաղորդակս, .
[րք-:
?նրթեր կ դառնան հալաքածոներ զետեղուած պատշաճ
հաճեէ1- աչքէն , եւ տպաւորէ չ, լուրջ ծանրութէւն մը տուող սենեակէ կահա
Լորումեն *
,
օհ
^bl-ած եմ ոէրոերր ել պէտէ շարունակեմ ապրէլ դէզերուս հետ: Տխուր
կՀ^ը: ÿAi
Այ„, ղլ,..լնէ,.ը I.C է1'ւն
’SÉ J/,
h .Լ'Ռ/
հէը բառն է, շատ անգամներ, բառը էր լքումէն մէջ. եւ ր
ը [T U
V-i il

ընձեռած
կեանռէս .

այժմէականութեան

մէջ,

որպէոզէ

յաջողէ

Լ LC
լ

en

1925

ՐԱ1ԺԱՆՈ ՐԴԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսս։
Տար. 170 Ֆ •
Վեցամսեայ
90 Ֆ •
Արտասահման Տար • 200 Ֆ •
Հատը
1 Ֆ • 20
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Ահաւասիկ ւիորձ մը, զոր «Յաււաջ»
չի վաբանիր կատարելէ, համոզուած՝ որ
դեո կանուխ է Սփիւււքի կարապի երգը
երգելու: Դոլցէ յանդուգն նկատուի քայլբ , զոր կ՚աււնենք վայրի մը մէջ , ուր տա
րիներու երկայնքին արմատախիլ ժողո
վուրդ մը մաշեցաւ լպրծուն պողոտանե
րու լիրայ : Հայկական փոսեր շատցան ու
հայկական կեանքին պարապութիւնը մեծ
ցաւ : Ամէն մէկ փոս, իրեն հետ թան մ՛ը
տարաւ հայկականութենէն : Ամէն անգամ
հայկական անկիւն մը մարհցաւ : Պարսամեան, Աալուեան, Թօփալեան իրենց
հետ թաղեցին մտաւորական այն փոքրիկ
օճախներ, զորս ստեղծած էին: Հանդիպ
ման վայրեր ջնջուեցան: Ստեղծուեցան
ուրիշներ, բայց նոյնը չէր այլեւս: Մնաց
այս օրաթերթը, որ օրէ օր զգաց թէ մինչ
իր կաբելիութիւնները կը պակսէին, իր
պատասխանատուութիւնը կ՚աւելնար : Իր
հիմնադրէն սորված էր' տոկալ ու դեււ
կը տոկայ : Խոչընդոտները չպակսեցան
իր համբուն վրայ , մանաւանդ սա վերջին
քսանամեակին երր հետզհետէ, իր խըմրագրէն ետք, կորսնցոլց Տէր-Յակոր հանը, Խոնգկարեանը, Նարդունին, Եւ
րոպացին,
Դմբէթեանը,
Սարաֆեանը
Շահնուբը : Որակ մը գնաց երթ քանակ ալ
չէր մնացած: Էայց մենք չենք կրնար հա
մակերպիլ ո'չ նահանջի, ոչ իսկ տեղ քայլի : կ՛ուզենք բան մը աւելի ընել, ու
այգ «րան մը աւելի»ն է, որու կը ձեոնարկենք այսօր :
Ամէն ամիս, ամսուան աոաջին Կիրա
կին, «Յաոաջ» ինչպէս այսօր, լոյս պիտի
տեսնէ սովորականէն տարրեր դիմագի ծով: Ամբողջովին նուիրոււսծ մշակոյթի,
հայ թէ օտար, ի հարկին ֆրանսերէն բա
ժինով (երբ ան ծաոայէ հայ մշակոյթի

N° 13.739

ծանօթացման) , «Յաոաջ , միտք եւ արւեստ» պիտի համախմբէ իր շուրջ նա խընտրարար միջին եւ երիտասարդ սե
րունդը: Պարզ է, յաւակնութիւնն չունինք վերահաստատելու, նախապատե րտզմեան «Յաոաջ»ի կիրակնօրեայ թի
լերը, ուրկէ ճամբայ ելան ֆրանսահայ
գրականութեան ամէնէն սփիական դէմքերը: ժամանակը տարբեր է, տարթեր են
սարդիկը, տարրեր է միջավայրը: Րայց
«Յաոաջ» հաւատարիմ իր կոչումին, կ՛ու
զէ քարուղին ըլլալ մտքերու աղատ ար
տայայտութեան; Արդարեւ,- «Յաոաջ,
միտք եւ արուեստ» պիտի ըլլայ , աոաւելաբար հաւաքական աշխատանքի ար
դիւնք , բայց , հո'ն ամէն nf ,իր անձնական
պատասխանասաւուր համբ պիտի պարզէ
իր տեսակէտները , աոանց կաշկանդումի :
Եթէ հարկ է, թող պատահին կարծիքնե
րու բախումներ: Աւելի լա'ւ : Րայց կարե
ւորդ այն է, որ Սփիւոքը չհամակերպի
կրաւորական դիրքի մը, որ անձնասպա
նութիւն է : Անոնք որ գոհանալով բար
գաւաճ Հայաստանի մը գոյութեամբ , ան
խուսափելի կը նկատեն Սփիւոքի վախ
ճանը , թոզ անդրադառնան որ ասիկա կը
նշանակէ արեւմտահայութեան մահր , ինչ
որ յաղթանակ մը չէ հայրենիքին համար
իսկ : Սփիւռքը , ըլլալով հանդերձ աղէտի
մը արդիւնքը, անպայման աղէտ մը չե
ղաւ, քանի անիկա զարգացուց հայ.միտքը
զայն շփման մէջ դնելով արեւմտեան քա
ղաքակրթութեան հետ : «Նահանջ»ը չէր
կրնար գրուիլ Սկիւտարի մէջ : Նոյնիսկ
եթէ օր մը արեւմտահայեբէնը դառնայ
թանգարանի ապրանք, ինչպէս անընդու
նելի համակերպումով նախատեսեցին արեւմտահայ գրիչներ, մենք պիտի շարու
նակենք զայն ապրեցնել, որքան որ կըրնանք :
Րարեփոխենք յոյն իմաստունին սքանջելի դասը--- Ի՞նչ թանի կը ծառայեն,
«Յառաջ» բոլոր ճիգերդ, քանի Սփիւռքի
բոլոր ճիգերը մահուան դատապարտուած
են :
— ճիգ մը ընելու, մեռնելէ առաջ :
«ՅԱՌԱՋ»

ֆէղէքական ներ էլայո ւթէ ւն : Երբ կբ դէտես կը ճանշնաս այդ բառերը,
առանձէն
գոհարներ
մ է կա կան *
կը զդաս
ներ կայո ւթէ ւնը
քու
մտերէմներոլդ ,
հոն
նման
համերգ
մը
կանխող
երաժշտական
դո րծէքներու
ձայնական
փորձերոլ
այդ
վայրկեանէն
Երբ
էլրաքանչէլր նուս,դող էր նուագարանէն ձայնաստէճանէ փորձերն ու հշդումները
կը կատարէ, բայց համերգը երբեք չես լսեր: թառերը հոն են արձակ կան
չափածոյ առանց սակայն յաջողելու կազմել պահտնջուած ամբո ղխո ւթէ ւնը :
զղաղոլէ էսկական ս տեղծա դո րծո ղ բանաստեղծէն բաg ա կա յ ո ւթէ ւնը մեր
զր ա կանո ւթ ենէն ներս : ^էուցէ որովհետեւ հրապարակը ամայացա ծ է , կամ
չկան էսկական բանաստեղծներ -. Մէթէ գեղեցիկին ճաշակը կորսնցուցած ենք :
Ոչ: Կոստանդեան , Զոլլալ, Օշական, էէահրատ , Շէրազ, Սահս,րէ ներկայ են,
եւ էւրաքանչէլրը էր տեսակէն մէջ կը մշակէ դրա կան ութէլն մը ուշագրաւ:
Պարզապէս որովհետեւ դէւրէն գրողներ հրապարակը լեցուցած են, նման
դէլրէն էտսողներու որոնք էլ աղմկեն ամենուրեք: Աժ,ձեր որոնց մօտ էսկական
ապրումէ էնքնաբուէ, , անկեղծ արտայայտութեան մը կամ գեղարուեստական գիտակցութեան մը վայելքէ զգաg ողա կանո ւթէ ւնը գրեթէ չքացած է:
Էթեր ներ էլան օտարացումէ զրականոլթէւն մըհ է. բռնաղրօսէկ երեւոյթ
ներ ոչ թէ ոճէ կամ արտայայտութեան եղանակէն մէջ այլ էնքնէն ներ
շնչումէն մէջ-. Իգնա J] ա րըա սլան հմայուած կրնայ ըլլալ էր Վ0»ով. բայց
բառերէ զատ ոչէնչ կը գտնեմ հոն, {հատորէն մէջ կան քանէ մը տողել, որոնք առանձէն առնուած կը փորձեն ստեղծել Հ ա ղո ր դա կց ո ւթէւն կարդացո
ղէն հետ) , մանաւանդ թէ անհ ա լա սարա կշփռ զգացումներու եւ պատկեր —
ներ ու խառնուրդը կը պղտորէ մաքրութէւնը ներշնչումէն որ նախորդ տողե
րու մէջ դեռ կը տա կայ

«Չըլլայ որ զիս սրտէդ նետես Լօ
— Նայլըն գաւաթ չեմ որ —
Չարդ ու ւիշուր կ՚ըլլամ ես :
Զղա լի է տափա կութէ ւնը, եւ այսպէս ամբողջ դէրրը աղմկող բառերը
ձեւուած են ել մէջտեղ կանչոլած նէւթական այսէնքն թեքնէք պարտադրանքէ
մը մղուած քան էսկական ապրումէ մը: Հնարամտո ւթէ ւնը ել էսկական
րանտստեղծութէւնը կը շփոթուէն Իգնա I]արըա ս լանէ մշակած դրականու
թեան մէջ -, նոյնն է պարագան Զարեհ /Սրախոլնէէ մը. բառեր, պատկերներ ,
քար եւ ամբոխ դէմացդ են բայց քեղէ ոչէնչ կ՝ըսեն :
Անհրաժեշտ է որ բառերը գտնեն էրենց բնգարձա կո ւթէ ւնը եւ խորութէւնը , բանաստեղծ ական էսկական էրենց դէրրը =
Յողնած բառեր, յոգնած աչքերոլ ոչէնչ կ'ըսեն : թայց յողնած աչքեր
կը փնտռեն դեռ բառեր հարազատ, բառեր կրակոտ, բառեր որոնք մահուան
դէմաց տատամսոտ գոյութեան կեանք կը ներշնչեն:
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ՎԱևէՒՏՈՍՔԶՓ
արուեստասէրի մը օրադրէճ
Գրադարանին վբայ ղէրվթ՚ր տրgա կով ՝
կարդացուելու սլատրւսստ'
ամիս ներէ լ.
վելւ կը սպասեն : Ամէն դէ շեր փոխն է էէ ո—
է՚ըն կը վերցնեմ անոնցմէ մ է կ քան էն ♦
առա ւօտււ ւն էրենց շարքեր ը կը մ անեն անալարա :
Գանգատողներ կան տան մէջ՝. Եարդա'
։էՒր*րերԳ մէ1մ,1ւ մէկիկ ել- 'U-nj"'Lr կ՝ր~
սեն î Փոշէէ բոյն են : Ու ես փ ոխանտ կ ան
սալու ւոյղ արդար հրամանէն , երէկ գիշեր
թեթեւօրէն կռթնցուցի դարձեալ բարակ
տետրակ մը ամենաբարձր տրցակէն։ Այս
մէկը սակայն ամբողջովին կարդացած՝ եմ-.
Նււր էոյս տեսաւ : Դաշտանկար' ծաղկաբուդ մը* քսանեւհինգ բանաստեղծութիւն
ղանդ fi' օ փ ալեան է :

X
Աշնանային արեւոտ յետմէջ°րէ։ Ուոց է
դեր եղմանա տան դուռը։ Դեռ չեն րո լո րը
հաւաքուած՝ շուրթդ» կը խօսակցին' չեմ
էմանար։ քՒաղոլած յիշատակներէ անմոսաց մամեր կը վերասլրէմ լուռ' աչքերս
սեւեռած շերտ մը սեւ քարէն։ Զայնդ՝
դիմագիծդ՝ շարմումներդ՝ մպէտդ արադ
արադ կո ւդան բա էյէլ ղդայ ար անքն եր ո ւս î
Եա էսս դա ս ո ւթէ ւններդ կը լսեմ ՝ նկար —
ներդ կը դէտեմ աչքերս փակ։ Անհամար
ձէալո րներու անյաղթ թափօրներ' որոնց
կր յաջոր դեն յա ւերմահ ար ս եր յա կէնթ —
եա յ ղար դար անքն եր ո վ ։
Վփց տարէ յետո յ ուր եկեր էէլ տեսնե լո ւ
յոդնատանջ անդորր մպէտդ անշարմա —
ցած ՝ կուդամ այսօր էսոնարհ էլ քարացւււծ
ո ս կէւ տառերս ւ առջեւ' բանաստեղծ եւ
նկարիչ :
Գուցէ ղանոնք քուէ րուէէւ ՝ հ ա տէ կ հա—
աէկ չարել չուղէր սէրե լէ թէւղանդքար—
էոփ ը ո ր մ,ներ է չ!՛ ր [՛մ գ * եթէ րեղ ճանչցւսծ Ըէէւոր ։ Ուզէր դուցէ փնտռել ոգէն՝
բա ռեր ո ւն էմաստէն ալ անդէն'
պարել
տ ալո ւէ դէր երը այդ շեր տ մը քարէն երեսն
Ւ *ԼՒր * Երբեմն էբարու պ //ուած ՝ զոյդ
առ ղոյդ ՝ երբեմն մէս մինակ : Եւ յանկարծ
անկէւն մը ղէրերը համբուրէթե ղյէրար։
Մենք ըեղՀ ուպ գտնէէնք տառերուն էյառ
նուած fiէւղանդ քմօփալեանը ։ Եառուցանէինր մ տուէէն փորագրուած քաբեղէն
նոյն այդ դէբերուէ Արաքսն ու Անդաս —
տանը : finլոր ո վէն լուռ մնաg էնք ։
Հպարտութէւն կարդայէն անցորդները
մեր բէբերուն մ էէ։ Որովհետեւ քու խենթոլթէւնդ ՝
քու հաւատարմութէւններդ
մտերմացուցած էէն մեզ քու կաէսար —
ղանքներոլդ։ Լռութէւնը մնալով քու մեծ
ումը։ Լռութիւն մը աներկիւղ՝ յօմարամէտ՝ անգիտակ առօրեայէն
կշռոյթին։
Լռութիւնը փոթորկայոյղ ինքնամփոփ եր
դում ոլյէն : Ու երգեցիր î
«Z5 ա կա տ ա դէ'ր ՝ ե' ս եմ, արդ՝ յաղթուհ արեւսլ դուռդ րոմg ♦ ♦ ♦» փրկարար ղո —
հոզութէւն եղաւ հայ տառէն նուիրումդ։
Խ ա զաղութէ ւնդ այդպէսով գտար։ Առանց
շեղումէ
կրցար
•րսյէել ամԳ
ուղփէն։
Որովհետեւ կարծես յաւէտենական պա —
հանջէ մը դրդուած մնաg էր ՝ ԼԱելփ դարձ
նելու համար ձայնը սրտէն' գրչուԼ^ լ!PP~“
ձէնով ՝ մտքով եւ ձեռքերով ։
Այսօր լսուէ թող հ ամամ արդկայէն սէ
րով առլցուն բանա ս տ ե ղծ ո ւթէ ւն դ ՝ ապրէն նկարներդ էրենց վերանցական դե —
րէրապաշտ դրոշմով։ Ու կարդացուին հայ
ոգիէն բխած Անդաստաններդ ՝ քանի բե —
ր էն հայ արուեստէն սլա gէ կ հոյակերտին
քու կրաղիւսդ։ էէայն կարծես ձեռքերովդ
ալ որմեցէր քմահաճ մեքենայէն ղլոլ[սը
շարելով շարելով* ** ^[’P^P ***
ան տր տ ո ւնջ :
Եմ սերունդէս համար ս փ է ւռքա հ այ ո լթեան հողը դիր' *tfrPP հող եղաւ յ Երաբու
կռթնած' հողակոյտէդ առջեւ այսօր ՝
տո՛ ւր որ քու խօլ ու խենթ կեց ուածքդ

հե րոսութէւն չնկատենք' ա յ լ ընղունէնք
ո րպէս վճէռ։ *Լճէռ որ պատգամ ել ու —
ղէր անաղմուկ' տզաք՝ ո՛տքի։ fi'է "՛չ՝ կը
մարէ ճրագը։ Ու թո՛ղ պեղուՒէ շա ր ո ւ—
նա կո լէ դեղեց կո ւթէ ւնդ էնչպէս 1լու ղէՒւ՛,
որպէսղի հայ հոդէն էոյո աշխարհ ղա յ

ԲԱԲԳէՆ ՊՈՏՈՍԵԱՆ

էր կենսալփր ճառագայթումներ -ւ յս՚ —
նուն ընդհանուր ներդաշնակութեան :

Մշուշէն, անգի՞ն — ոչի՜նչ :
Ինչ որ տեսար,' սրտիս ւՍէջ էր միայնԱլիքներ որ րնգմիշտ ալիքներ կանչեցին,
Ձեռքեր որ միացան ձեռքերու :

X
Հյնորհակա լութէւն Տ է դրան՝
նամակդ
ստացայ * իրաւունք ունիս ։ fi ո լո ր ո վէն էրաւունք ունէս։ թնչու մենք աշխատ էնք
ել ուրէշը օգտադործէ *** նոյնէս էլ շա —
հա գործէ : fitujg կը հաւատալս որ կրնայ
հա կառա կն ալ պատահ է լ այսօր' մեղէ Հա
յերուս' մանաւանդ մէտք եւ արուեստէ
դե տէններ ո ւն վրայ ։
'fin ւ քուղաքէդ դաց եր ես մէն չեւ Ա անթօն ՝ երամշտական փ առա տ օնէն ։ Էսեր ես
մեր դահ լէճայԹ ն ո ւա դա էւ ումբը ամրողջա կան. կաղմով ու Ա եծն Ո*ո ս թր ո փ ո վէ շ է
մենա կա տար ո ւթ եամր ։ Փոթորկեր է հ n—

Հեռաւոր ու ւքօտիկ քայլերու
Ոտնաձայնը ւքիայն'
Ես քարափն եմ — ւքշուշին մէջ :
կարեւոր չէ ուրկէ՜ կու գաս, ո՜ւր կ’երթ-աս :
Թէ ալիք ես' պիտի կանչես
Ալիքն ընդմիշտՁեռք ես' դարձեալ պիտ՜ միանաս
Սիրած ձեռքին
Վերջին հրաժեշտին համար :

գէդ։ Ո1- փոթորկեր է ո՛չ մէայն ղմա յլեյէ

Մշուշին մէջ
(Խարշափող ու տարտամ ձայներու
Արձագանգը հեռու'

Դրեց'
Դ. ՀԱՕԱՐՏՈհՄԵԱՆ
թաւջութակէ մը հնչեղ մ եղեդէներով՝ ույլ
նւսել անոր համար որ տղաքը չեն ներկա
յացած մե՛ր անունով ՝ էնչպէս Փ ուր է ղէ
սա հմաններէն ներս։
Զու րմ անքդ' շփնարւսր է։ Ազատարար էոկ
կրնայ ը[լալ։ Պույմանաւ որ ուէւտաղնա —
ցութեան բնոյթ ունենալէ դադրէն րո —
լորէ ս համար ա յդպէս է հաճելէ ճամրորդո ւթէ ւնները : Երր հ էասթափ Տ է դր անն եբուն թէլը ոտուաբանայ :
Երբ ում մը ներկայա g ան ենք ։ Ոարո —
յ տոլէս ՝ նէւթապէս' ոդէով ել մտքով։
Երբ սփէւռքը ունենայ համոզումը էր բուն
առաքելութեան ։
Եկո’ւր սակայն մէամ տութեամբ մօտե
նանք հարցէն։ Եկո՛ւր չհասկնալ ձեւաց
նենք բուն պատճառը անէրաւուէմեան զոր
րսւջ դէտենք երկուքս ալ : ը հաւատա^ս
^ր-՚չրՒ = Օր մը դուրէ ■.
X
թէհբանէն կուդայ ։ Երկրորդ անդամն է
որ կուդայ Փարիզ։ Երկարահասակ՝ նուրբ
դիմագծով՝ արադ քայլերով բեմ կուդայ ։
1հ"ֆֆ[ւ
Մէնաս էւանեան ։ Հաղէլ թէ կր
սկսէ նուագել՝ քմահաճ զանգուածը նոյն
կշռոյ թով կը ստէպուէ շնչել։ Պ է տէ րսէէ
տէրա կան նթէ վտանգաւոր } ր!/ար րա—
ո.ը՝ անմէջապէս աւելցնելու համար սա
կայն' նուագ որ կը հրապուրէ ոչ թէ շըլացնելով էր մա սնադէ տութեամ րը ՝ այլ
յուղելով՝ խռովելով հոդէն ու գրգռելով
եր ելա կա յ ո ւթէ ւնը î
Զուսպ ել
մէանդամայն խորհրդաւոր
նուագ ։ Պ nt խը որ կը սէրեմ : Ո *- անոր ա յս
ււէ Մինէօթ ՔոնչէյլյՒօն, հ ա ւանաբար ըէԼս,յ ամենադմո ւարէնը էր դրէ առած եօթը
ս տեղնաշարէ քոնչէրթ օներ ո ւն ։Անկէւնա —
րէ մը տպաւորութէւնը կը թողու Ւր
նորարո լթեամբ : 1,երղղւււրրս^ սլէտը է ըյԼա J Պ ա ի> րըովսէնի դո րծիա կան կաւոարե—
ըադործման կար ելի ո ւթի լնն եր ը հասնելու
համար "Ալ հրաշալի երկրորդ մասին դո ր
Ա ին ա ս իւ ան՝ե ան կը.յա^_ոդի տալ սլա րդօրէն
ու անդարդ մտնելէ աւաւ\' այն կշռո լ —
թալոր դոլարթ կլիմային' որն է երրորդ
մ ասինը իր լուսեղէն նրբո ւղիներ ով :
ւԼյսրան համ ողի չ մ ե 1լնա րանո ւթենէ մր
ետր՝ P*'l մադթել երիտասարդ դա շնա —
կահուրին'. Ս եծ “Լր մը*, էֆուսաիյարոլ —
թի' ւն : Տ տււասլանր ; Ձ՚աթ ո ղո ւթ ե ան քանի
r Հր*յրէժաններ *. ինքնամփոփման ւԼե —

Ես քարափն եմ միայն:
Եւ թոլոր նաւերը մեկնեցանԵւ ոչ ոք , ոչ_֊մէկ տեղ կրցաւ հասնիլ
Ոչ երկինքին մէջ
Ոչ երկրին
Ոչ սրտին:
ԶՈՒԼԱԼ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ

րին պահեր ու ինքն իր լէրայ տարուած
յաղթանակներ : Եւ իրաւ մաղթանքս ի —
բեն' մնալ ինչսլէս որ է :
Համեստ՝ քաղւյր ել եռանդուն , սկեսլ —
տիկ ու երադկոտ : Պայծառ դիշեր որ պի*~
111Ւ ‘Լեր^սմեար Ա^նտրէ Պ էռնառի զդլիսիչ
շեփ ո րէն պատկերտ լէց նր բէն կշռո յթնե —
րով : ԷԼռաջնա կարգ փ ո ղահ ար մը*.
Այ ս
[•ոլորը Կէորկ Ֆիլիփ քծէլէմանի եւ Ալան
Յո-Լհ ա ննէ սէ մեղս ա կց ո ւթ եամբ : Եթէ առաջէնէն շեփորէ քո նչէրթոյի ն ծանօթ
էինք, Ալան Ոովհաննէսէ
զթափօր
եւ
Տ) է ւկ^էն առաջէն ո ւն կն դր ո ւթէ ւնն էր ա յս
fl) ր անսայէ մէջ։
Շ արականներէ վերց ուած մեղեդիներու
ևայ
հետզհետէ վաղ/Հւն
^Լչռոյթով ֆֆլ^ֆ
ծնունդ տալու համար
աւելէ ետք։ Համրաքայլ բա մն ո ւեg անք
սրահէն։ Ու֊րաէւ դէշերուան նշանն է այդ։
PnJPP

X
Եթէ շատերու համար ամսուան ւչիրքԸ
եղաւ նախագահէն հ,Ա^րանսական փողո —
վրդապետութէւնը'^ ՝ էմս ' <Տ.Աշ[ստրհ ի մի ւս
կէոը»: Առնօլտ թօյնպէէ հսկողութեան
տակ պա տր ա ս տ ո լած վերջէն ղփրրը y ո ր
1լրւէ-գայ ԼԸա9^1^րԼ իր 1Ամբողջական <^Պ11էտü ութիւնը^ ։
QnJ*b մը շթղ հատորներ ։ fiutjg աւաղ՝

չգտայ հոն Հայուն փն տռածը ։
P 1ղատմութիւնը ընդունելի ու ար —
մա նի սահմանումով ։
Գոլդ է թօյնպի Աըլլտյ պատասխանս։ —
տուն ,այլ պարզապէս մենք*. Այնքան ատեն
որ Սփիւռքի հայ ազգային դոբծիչը չունի
համադաղոլթային հայեացք, չունի լու

ր ո ղո ւթի ւն ո ւնեց ո ղ

տեսա կար ար վելվ՚ն

մարմիններու չգոյութեան չունէ տեղե —
կատուուեթան կեդրոն՝ մշակոյթ աւսրսւծ ելու մէջոցները՝ եւ կը գոհանայ
ծովը մէայն՝ հոլովելով նեղկէկ մտայ ^աւթէւններ ՝ մէնչեւ քակ համակէբները
Հայոց ազդէն չեն կրնար հրաչ<բ գործել'
Այդպէս է։ Ե փ ո փոսնա կ ընդմտատար
մերձեցումներու է^նշու չրնգղԸ Լ ^եր
ապրած չրջ_ա^ը* Ղփտել՝ փորձել՝ մեկ —
տեղել արդէ ւնքը ՝ օդտա դործ ել
փորձը։ Ափայն լա՛ւը ղանդոլածէն ու օտարէն փո էսսնցել ՝ որս ր տա դր ելո ւ հ/ս
մ ար ղայն ։
fiwju

է(Դր ՝
X

Այո՛ ՝ սէր ելփ Պ* 3 ա կո ր Ա'արթոյյեաե ՝
կարդա g է բագ նամակները։ Պէտք է ՚1^
րա դառնաք մեղէ։ Էրէլ պէյոք է յյոնձ
նէք ^Համայնապատկերը^ մեղէ' Ե՚ոե1մէլսները՝ բոլոր մէւսները
անւսւարտ
լեզո լաբանա կան ո ւս ո ւմն ա սէր ո ւթէ ճնն ե
րը : Ե*- նորեր ։ Ե*- ա րդէե , կտրելի է՞ այ՚է
բաները որոնող մտքէն համար հանդար
տութէւն գտնել ՝ լուծում րերծլէ
անոնց ։ Եթէ գոլր կասկածէք ույս էրո
ենէն մեղփ պէտէ մնար չհաւատալ
գէտէն ։ Ընդհակառակն ըրէ ր ա
որ հ ա ւա տամ թէ դեղե3էյ11ն ՈԼ
զուտ վերացական . դաղափարն ր
այլեւ թէական զօրութէւ^^^Ը ‘Ս՛
ւսկան ՝ որոնք կը բէւրեղանան էր
ճնշող դր ութէ ւնն եր էն ձերբազ^
պէս արուեստագէտէն անլռելփ գէ
թեան ղռա գ ո ւմր ա ղո ւոր ՈԸ ւլ1

սաբանելու կարողութիւն , արդիւնք' տա-
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ՅԱՌԱՋ»

« Ici encore, la liberté fut le fruit de
la servitude :
parce que les Allemands

(ԽտՋԵԱԿԱԿԻՕ

RïU'.i\sim.w։՝rb
yffi— Այս մնայուն խորագրին տակ,
ֆ. «էըլտեան պիտի խօսի ֆրանսական ժա
մանակակից բանաստեղծութեան մասին:
Ստորեւ- տեսակ մը' ներածական մաս :

քքե
կը դրէ '"i'I't Լև 'լ’"-"վ եկող գրու
թեան մը մուսխն, ֆրանսական ժամանակսւկկց բանաստեղծութեան օըէնակ 'լը
րսխէ մկկ լեզուէն միւսը անցումի դըմ ոլալաւթեան ,կը տեղափոխուէ երկս lu լ —
թեան տարօրինակ յարաբերութեան մը
Ընթերցումէն կը սկսի արդէն այգ
հովուութիւնը, երբ լեգո լի մը ընգմ էթէն
նկատէ կ՝առնուի այգ լեզուէն դուրս ղըա-

Ե[՛բեմն բառը կը խաղայ արմեչա վ’1' Գե1' »
երբեմն կ՝ որո չաղբէ պատմական /ամա
նակ մը։ Եթէ Ժամանակակից յղա3.քուԼ
J ամանակ ու բանաստեղծութիւն կը հանգիսքին իրարու y թնչ է U1JU յարաբերու
թիւնը որ {{կցումդով կը թարգմանուի»
թո լականի հա՞րց թէ բո վան դա կո ւթ ե ան
յղո^ւմ մամանա կա չրջանի մը։ փամա —
նա կա կիg բանաստեղծութեան մատենա —
չարեր կան այսօր ինչպէս ծա ղքաքաղեր
ուր
ներկայացուած
անունները
մի չտ
նոյնները չեն։ Լիիւս կողմէ իմամանա կա-

նուուլ, "լ['էե լեզուի մը պատկանող ու
ասով արտադրուող բանաստևղեոլթիլհ

1մ՚3 բանա ստեղծն երսուն մէջ կը մտնեն
Պոտլէր y
քիէմպօ y
Աալլարմէ y
նոյնիսկ Հթկօ։ Եը պատահի
հակառակը»
այսօր ապրող բանաստեղծ մը չարմանա-

մը, ‘Ս>“Լ մը. 'է""' որեւէ գրութիւն : Ըն —
թերցօզը անդադար կը կենայ երկու լե-

նար չար^ի^
էջ մտնելու
{{սլատիլին» ,
կարեէք J ր/ լա ր «մամանտ կա կից» : <եա —

ւլուներու սահմանին , ուր «հարազատ» լեւն կը հանդիպի դրսութեան մը որ

մանակակից յղացքէ

'նոյնպէս լեղու է :
ձիչդ այս յարաբերութեան մէջ կը ղըր~
ուի թարգմանական աշխատանքը y որ «օտար)) լեզուի արտադրութիւն մը կը բերէ
մեզի» բայց այն չափով որ իմաստներու
կամ {{մթնոլորտդի փոխադրութիւն մըն
կ մէկ կ ողմէն միւսը թարդմ անութիւնը
իսկական փոխաբերութիւն մըն է համա —
սեռումի գործի մը ենթակայ : Անիկ ա մէկ
լեզուէն միւս ը անց ո ւց ածը
կը վերածէ
նոր լեզուին համասեռ ու {^հարազատդ գրրութեան : Լեղուի մը յատուկ բոլոր տարթ՚[՝ը --- բառապաչար y կչռոյթ 1 ալան —
ղութեան հետ կապեր —— կը ջնջուին :
ֆրանսականը եւ հայ կականը կը դառնան
Հայկական կամ ֆրանսական' ըստ անցու
մի ըետրուած ուղղութեան։ (մարզման ու
ղխեր դրսութեան հետ յարաբերութիւն
ձ[խ է "ե ^Լ[Լ ծածկէ դրսութիւնը զայն
ներս բերելով y զայն նոյնացնելով ներ —
"ին հետ» կը ստեղծէ պատրանքը որ դը['ութիւն մը անկախ է լեզուէն ու համարtr իմաստներուն։ Ասոր համար կա-

?եւ1՛ է ըսել որ
հեռաւոր ու
յարակայ ցանկութիւնն է ոեւէ թարդմ անիչի։
թիել սակայն որ ֆրանսականին
ձասին գրուող հայերէնը պահէ դրսոլ —
[մեան յարաբերո ւթիւնը եւ ֆրանսերէնով
1'կոզ էջը դառնայ ոչ թէ մ եր լեզուին կա^լիութիւնը
այլ
անկարելիութիւնը։
Հսրցումին պատասխանել կը նչանակէ ո՛չ
^իայն դրոլթեան մբ ա ռանձնայա տ կո ւ —
Բքռնները փրկել y այլեւ անոր ուրիչու —
[միւնը նկատել մեր լեզուին մէկ պակա“ր} բացը՝ առանց որ մեր փորձը պակասը
Լքնելու ձդտի ։ Լ,ման պակաս ու բաց
Դիտական յա տ կանչո ւմ չէ y ընդհակա —
րլակն հոն է որ դրսութիւնը կը յայանուի
Լ ^օտւսր ^երկը կը դառնայ օտաբո ւ —
[մեւսն բացուածքը «մճշւ» վրաJ •
բանա ստեղծութիւն մը լեղուով եԼՈրԼ իրողութիւն մըն է y անոր մասին դը-~
^ԼԸ գմոլւսր խաղ մը կը դառնայ բանաս^ղեոլթեան իսկ
կարելիութեան հետ։
il տնել մինչեւ հոն ուր գրուածը կ՚որո —
չդրուի ՝ ինքզփնք կ՚ըլլայ ։ Հ^րցը (Հ
Լ^յտնւսր ֆրանսերէնը հայացնելու կամ
ս,յերէ[նը ֆրանսականացնելու
, այլ
տ^ղծելոլ այս սահմանը ուր մէկը կը
Լտրունտկէ gfիւսը »
իյայտ բերել բնա^իբը հայերէնին մէջ>
կարծէք գրուէր
ոմնը ^արբերոլթեան մէջ։ Հասկցաք ան{."‘•չսյ որ ֆրանսական բանաստեղծութեան
Գէ՚ելը
հայերէնով
կրկնել է
"Հիւ֊ոքետն կացութիւն մը ։
^եմ գիտեր ո®ր չափով {{մամ անա կա —
ֆբսմնս ա կան բանաստեղծութիւնդ խո^Ւբը միոլթեան մը կրնայ յղոլ-էէ^ հա~~
Աեռ ամբո ղ^ո լթեան մը։ Բ^նչ է տա —
^•ւ^թէմնբ այս Ժամանակակից բառէն,
կը կցենք բանաստեղծութեան :

անորոչութիւնը կը
համապատասխանէ այլաղան ո լթեան մը
որ կարելի չէ {{համապատկերէհ» : «/*«/ —
նա ստեղծական իրականութիւնըդ այնքան
բարդ y հ ա կա դր ո ւթի ւնն եր ո վ
լեցուն ու
անտիրապետելի
իբա կանո ւթիւն է որ
պատմական թո ւա կանները կը մնան ան
կարող զայն սեղմելու։ ժամանակակիցը
լեցուն է անցեալով y կրկնութեամր ու

Դրեց'

Դ. Պ1ԱՏԵԱՆ
{{աւանդականիդ այլազան զանցումնե —
բովէ (Հաճախ ԳՕնոց դրող մըն է անիկա y
երկար ատեն լուսանցքի մէջ արտադ —
րոզ
մեծ չարմումներու բացակայ մը
կամ ալ յար դելի ակադեմական մը։
{^Բանաստեղծական իրականութիւնըդ չի
դտնուիր տեղ մըy հաւաքուած ինչպէս
նկարչական ար տա դր ո ւթի ւնն երը մաս անա կա կից թանգարանի մը մէջ։ Աւելին
ֆր անսական <Ւամ անակա կէg ը ոչ մ է կ տեղ
ունէ «էրականութեան» մէչ էրբել էրա —
կանութեան մաս կազմող տարր։ Անոր ըլ
լալու մէջողները 'մամուլ, հրատարակ —
չական տուներ , հեռատեսէլ ու ձայնաս —
փէւռ բանաստեղծութեան համար գրեթէ
փակ են : փանէ մը կտոր փրանս—'{֊ էւլ —
թէլրէն , քս՛նէ մը հանդէպոլմ այս կամ
այն բանաստեղծէն հետ, ահալասէկ բա
նա ս տ ե ղծո ւթէ ւեը լսելու մեր կարելվա լ
թէւնները : Այ ո y կը հ րա տար ա կո լին դեռ
բազմաթիւ ամսաթերթեր y պարբերագիրքեր ) բանաստեղծութեան հ,տետրակներդ ։
Առանձին հատորներ նաեւ ։ Բտյց տպա —
քանակի անկիւնէն դիտուած նմ ան հրաա ար ա կո ւթի ւնն եր հաւասար են ո/ի^ }
երբեմն նաեւ անգտ ան ելի ։ Ո* » Շո՛րէ մը,
Սէն ճոն փերսէ մը կամ </>• Ժ • Ռուվէ
մ'ը հռչակը վայելուլ գրողներ առաւելա
գոյնը 2000 օրէնակ տպաքանակով կո լ գան , էնչ որ չէ նչանակեր նոյնքան թէւով
ընթերցող։ Հքանօթ երեւոյթ է որ եղաեը
կ'ողղուէ նախ բանաստեղծներու, որոնց
թէւը չափազանց մեծ է հրատարակուած
ներուն բաղգատմամբ , մասնագէտ «քննա
դատներու», համալսարանական «ընտրա
նէէ» մը եւ հազուադէպ սէրողներու : փանաստևղծութէւնը կապուած է ընթերցողգրող ցանցառ հ ս։ լաքս՛ կանո ւթ եան մը :
Հեռաւոր ու անէրական անցեալէ մը կը
թուէն պա ականէլ Հէւկօ-է տէրապետութեան տարէները կամ Գէմադրութեան
կարճ շրջանը. Արակօնէ մը կամ կլփւարէ
մը հատորները կը սպառէէն քս՛նէ մը չաբաթէն կամ ամէսէն, էսկ բանաստեղ ծութէւնը կուգար անմէջական էրականութենէն ,
աւանդական կաղապարներով ։
Բանաստեղծը դարձած էր «հանրայէն գըրող» մը, էնչպէս կ'ըսէր
Ռուա ։ Իսկ
Աոռէաք կը գրէր հետեւեալը 1944/-Î-.

tenaient la France à la gorge, les poètes
de France furent délivres d’eux-mêmes.
Cette chanson mystérieuse qu’ils avaient
chantée pour eux seuls, cette musique
inventée par leur solitaire enivrement,
cette eau obscure devint tout à coup
limpide, et voici qu’ils recevaient pouvoir
de la distribuer à un peuple mourant de
soif. Vaincus, ils avaient touché la terre
des épaules, et ce contact avec leur terre
souffrante les guérissait du mal de n’être
pas compris »
(Poésie 44).
Ո՛չ Հ • Մէչ°յէ » ո՚չ Փեր՚՚է, ո՛չ Ռ ■
Շարէ այգ օրերու
ա ր տա դր ո ւթէ լններ ը
կբ պա տ կանին Ա ոռիաքի յ ա տ կանչած երեւոյթին ։ Այդ իրա կանո ւթենէն եկող բահա ս տեղծո ւթի ւնն երը հազիւ ւիա !_երադր ի
աբմէք ունին այ՚՚օր y իսկ բանաստեղծ —
ներոլ մէկ կ արեւոր մասը {{հանրային դընթէ հանրայինդ կը հ աս կցուի
Սաբթրի տարտղած {{յանձնառութեամբդ :
Հանրայինը չա տ քիչ անգամ կը նկատուի
բանա ս տեղծա կան
եւ բանաստեղծական
« յանձն առութիւնըդ չատ հեռու հանրային
ս պա ս ար կո ւթ են էն :
Բանաստեղծութեան
կապը իբա կանո ւթեան հետ 'լը մ տնէ երկՐռԲԳ իթսւկանութհան. մը սահմանին մէջ»
բայց նախ՝ աառջինը։
Այսօր բանաստեղծութեան հրատարակման տադնապ մը կայ ղրրի ընդհանուր
տագնապին հետ։ ^փրքը^ մեծ խանութ —
նեբո լ մէջ ծա խո ւեէէն ի11 կ առաջ y կը հ ըսլա տակի չո լկայի y վաճառքի y տնտեսու
թեան
օրէնքներուն ։
Դրամատիրական
կա բդեր էն անդին՝ հարցը կը վերաբերի
այն ենթակայութեան որ ամէն ինչ կը
դ ա րձնէ աիր ա պե տ ո ւթե ան y համ աս եռման
աւլարկայ ? բոլոբովին անկախ իչխանութեամբ յայտնուող տիր ո ւթ են էնէրոո\\ր\^^ :
Բ անա ս տեղծա կան արտադրութիւնը y իբ —
րել գրքի արտադրութիւն y ենթակայ է
տնտեսութեան y որուն մէջ այլեւս խնդ
րական կը դառնայ բանաս տեղծութեան
1"՚ղ» չէ։

իսկ կար ելի ո ւթի ւնը ։ Բանաստեղծո -թէնր {{չուտուիրդ y {{բանի չի ծառայերդ :
Եարելի է մտածեի մեկ^րել ով Հէևեժ
մէկ ծանօթ կ արծիքը y որ բանաստեղ —
ծո ւթիւնը անցեալի պատկանող հնձելդ մըն
է y ուր ներկայի բարդ իր ա կանո ւթի ւնը չի
կրնար տեղալոբուիլ յ Բ անա ս տ ե ղծո լթի լնը չՒ < ամապա տա ս խանեբ {{մեր մամու
նակի ոդիինդ որ իր լիացումը կը դտնէ
ւէէպին մէջ» վկայ' մրցանակները ['lujy
նաեւ չարման կարը : Ար ո ւե ս ան երն ալ
վերջ մը ունին y որ չի նչանակեր անոնց
բա զ արձա կ ջնջումը, տյգ վերջը բանաստեղծութեան էական ԸէէաԼո*ն վ^Ը^' է :
1,ման ըմբռնում վարկած մը կ^ենթադ
րէ 1 ըսա որուն պատմո ւթիւնը y մչակո յթՒ
պատմութիւնը ունին ուղղութիւն y նպա
տակ ու իմաստ ։ Բ ան ա ս տ ե ղծո ւթի ւնը կը
'!րջա*հայ y որովհ ե տել կան ղա յն զանց ող
աւելի ամբողջական արուեստներ կամ մըչակոյթի աղդակներ »
գիտութիւն
կամ
կրօնք։ Պատմութեան նման
ըմբռնում
կ ենթադրէ նաեւ բանաստեղծութեան իս
կութեան ւհեսութիւն մը
որով անիկա
կ' ենթարկուի աւելի ամբո ■d Ո Լ համ ադր tu !լան նկատուած
արուեստներու կամ
կրթ անքն եր ո Լ ։ Ահա իսկական տիր ո լ —
թե ան կարգ մը։
Եթէ
ճարտարարուեստը արտաքին
ձեւն է եւ
բանաստեղծութեան
'թ՚ըԼը
յայտարարող մտածումը ներքին ձեւը այս
տիրութեան y պէտք չէ կարծել որ ասոնք
բանաստեղծութիւնը կը դարձնեն անկա
րնլի։ Հարիւրաւոր գրքոյկներ ու պար —
բերադիրքեր կը յայտնուին ու կը կոր —
սուին մբg անա 1լն եբ ո ւ չքահանդէսի ե —
աին ։ Էյ ումբեր ևեԼ փոըձեն գտնել հրասլաբա կումի ու ցրւո՛ւմի նոր միջոցներ ղանցելու համար գրքի ճարտարարոԼեստը։
Պաչտօնականին քով կաJ լուսանցքային
ցանցը։ Այս երեւոյթը յարացուցային արմէք ունէ ։ Ոեւէ բանա ս տ ե ղծ լուսանցքային անհատ մըն է y իբրեւ այդ y ըն կերու
թեան մէջ» nւunւgիչy վարչական մե —
քենայի պաչտօնեայ> Հէչ անդամ հոդա —
ղործ կամ բանուոր y գրողը կը պահուըտի
A՜րկրորդ դործունէութեան մը ետէն։ Աէկ
կողմ է արտադրութեան համա կա բդի ան
դամ մըy ում մըy միւս կողմէ սպառումի y
մսխումի ձգտող ո ւմա կանո ւթիւն մը։
Բանաստեղծներու եւ բանաստեզծու —
թեան այս {{քի չ իրականութիւնըդ երկրի
մը մէջ որ Զդրական նորոյթդ ստեղծողվւ
Հո֊չակը հանած է եւ ուր {{գրական շար-

•ՒԻՐ^էեՐՈԻ
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«*ԱԹՐԱ»Ի
ՏԵՏՐԱէւՆԵՐԸ
Գրեց'
Ժ-. ԱրԻՐԻՃԵԱՆ
Հայ Արուեստի Տէարդացման Ա իութիւնը
կամ՝ աւելի ծանօթ անունով Բ ա թ ր ա
l‘l’ դործունէո ւթեան հ իմնա կան դաչտը
պահելով հանդերձ Եիմ է և ytgutրբեր արար y
այ լո ւր սարքո ւած նո լա գա հ ան դէ սն երն ու
եր ամ չտա կան Ո ւր բաթն երը , 19^7Յէն ցայ
սօր չսրս յաջորդական դեղա տիպ {{տետրակդներու էոյս ընծայnւմnվy գրական
մարզէ ներս եւս արահետ մը 1լը բանա յ ։
l,lLn I1
Համբտրձումեան'
մղիչ ոգի h
Բաթրայի եռուն չարմ^ւմինy ապահովա
բար կը ձդտի դրասէր հ ա ս ար ա կո ւթ եան

ներկայացնել գքֆ^^ք^ որոնք Պոլսէ*1՛
Փարիզ եւ դեռ այլ վայրեր y հայ գրա
կանութեան հարուստ անդաստանէն ներս
Լայն ակօսներ բացած են ի խնդիր բեղուե
հասկերու ծլարձակման։
Պոլսահայ գրական չարմումըy յատ —
կապէս յետ—պա տերազմեան չրջանէն ըսկըսեա^ յաջորդական հոլովոյթներ ար
ձանագրեց ։ 'Բերթողութեան ոլորտը նոր
կա ղա պարներ ընդգր կեց y [,սէ 1սո
արտայայտիչը դարձաւ հաւաքական ձըդտումներու։ Այս ճամրով աստիճանաբար
արմատ ձգեց եւ ծաղկեց ալ այսպէս կոչուած ազսւա բանաստեղծութիւնը իրապա չտ եւ y նոյնիսկ y դերիրապաչտ հա —
կումնեբով ։ Պ ա տ կերներն ու լեզուն պար
զունակ նկարադիր ստացան եւ իրենց կո
չս Լմն ե ղալ պարզաբանութիւնն ու պատ
կերացումը առօրեայ մտասեւեռումներու'
կեանքին թէ՛
թէ՛ պարղ այլազան
երեսներուն հայող ս ուղո լմներ ո ւէy դա —
լսումներով ել խորհրդածութիւններով :
Արեւմուտքի մէջ փաք Փրէվէր *UJU իմաս
տով եւ ուզղութեամբ արդէն հարթած էր
ճամբան y երբ պոլսահայ բանա ս տեղծնե ր y
ինչպէս Զս,հրատ y Զարեհ ի]րախունի y
Հայ կա զո ւն
լո լս տ եւսն y Օննիկ ՖջԸ —

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllll

«/ ումներդ զիրար կը յս>ջորդեն 10 — 20
տարին անդամ մը y *uju քիչ իր*սկ*սնու —
թիւնը բանաս տեղծո ւթեան իսկ տա ղնապը
կը կազմէ y անոր երկրորդ իրականութիւնը ։ Աէմսլօյէն y Պ սալերէն y
Ա' ալարմէէն
ի վեր իր ա կանո ւթ ե ան պար սլումը կը ս կս ի
բանա ս տեղծո ւթենէն : Ո*էմպօյի փնտռած
իսկական կեանքը y Պ սալերի անծանօթը y
Ա ալլարմէի բախումը լեգո լին ու տո —
ղին տակ պահուող
ղ երթան
նոյն ուղղութեան զուգահեռ։ Բոկ գերիրապա չտներու դե՚^-իրա կան ո ւթիւնը y իբտ
կանէն աւելի իրականը y {{բացարձակ կէտը» Ւ^չ է եթէ ոչ տողին y գրութեան տակ
փախչոէ^
անդադար
խուսափող այն
{{վայրըդ ուր «Հ ա կա ս ո ւթի ւնները կը
ջուինդ : {{Առարկայիդ կորուստի հարց մըն
է եղածը y որ կարելի է հ ա ս 1լնալ իբրեւ
իրա կանո ւթեան կորուստը y
[*,JIJ!J նաեւ
տուեալին։ Ա ա լ/արմէ իր յօդուածներէն
մէկուն մէջ y որ յատկանչականօրէն կը
կոչուի «Crise de Vefs» որ կրկնիմաստ է
անչուչտ y կը ^//^«TranSpOsitioW)^ մասին։
Այս արարքը եթէ {{ակնարկումդ y {{ոգե
կոչումդ յզացքներու մէջէն կուգայ y կը
կա պո լի կրկնակ չարմումի մը» ստեղ —
ծել առարկայի մէկ արձագանգը տոզոփ
բայց նաեւ դր ել անոր ջնջումը։ Այլ է՛ ou—
քս*թ {{իրա կանո ւթեան կորուստքդ
կը
դաոնայ բանաստեղծութեան գիւտը ։
{{Բանաստեղծական
իր ա կանո ւթ եանդ
այս չք2_ոլլ^Ը^ ["Ը ծայրագոյն սահման —
ներուն *Լ[*այ) կը կազմէ մամանա կա կից
ֆր անսականին հ իմնա կան եւլյրերէն մէկը։
Ս.յնպէս կը թուի y որ բանաստեղծութիւնը
ծառայելէ վերջ իրմ է անդին գտնուող այլագան նսլատակներոլ --- իմաստներու —
կՀանկախանայ y
կՀանջատուի
նոյնիսկ
{{իմաստէնդ։ Եը հասկցուի ինչու հ,խաղդ
նկա տուող արարք մը բանաստեղծներու
համար վտանգաւոր փորձի մը կը վե —
րածուի ։
Դրե/բ
կ՚որոչադրուի
այլեւս
իբրեւ
խնդրականացմ ան ու հարցադրումի ձեւ

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ»

ռեան եւ դեռ ուրիշներ , ֆրանսացէ, ըե րթողին դրա կան ուղղութեան հետե լելով
նախասիրութեան կարգուէ բանաստեղծու
թիւնը վերածեցին առաւելաբար խօսքի ,
մերժելով անոր եթգի բնոյթը*
Այսպէս է՝ որ այս դպրոցին հետեւող
ներէն ոմանը պատկերները վերածեցին
Հդո րծ ո ղո ւթի ւնն եր ո լ» զա ր գա g ո ղ , ըեւլ.—
լայնող հոլովոյթով։ թառերը դարձան
հՃշգրի տ»

, անփ ոէս արին ելի իրենց իմաս
տս վ: Ար ուեստը մերկացաւ՝ այսինքն՝
զերծ մնաց զարդարանքներէ
առաւելաբար ած ա կանն եր ո ւ դէմ շպրտո ւմով : Ել
ո րպէ սղի հ ա սնէին իրենց նպատակէտին
անոնը հեռու մնացին քերթողութեան
դա ս ա կան ՝ ըսենք ըն կա լե ալ ձեւեր էն ինչպէս օրինակ յանգերու դո րծածութեան
սլա ր տա դրանքէն նոյնիսկ լեղուական , ըերականական տարրական կանոններէ (կէ~~
տերու՝ վերջակէտերու գործածութիւն) ՝
ըանի իրենց դատումով դասական ձեւի
պարտադրութիւնը կը ստիպէ փոխել բա
ռեր ՝ ղանոնը ենթա ր կել նոր դաս ա ւո —
րումներու:
Qu, րեհ J]րա էսունի առիթով մը կը ճըչ~“
գէր 1 թէ քերթողութիւնը ալսոայայտիչը
պէտը է դառնայ բացորոշ ծանօթ իրո ”
ղութիւններու *, Եւ ասիկա այնպիսի ընդ—
դուռ բանայ
հ անր ա կան ձեւուէ մր, որ
աղատ մ եկնա բան ութի ւնն եբու ՝ մնալով
միեւնոյն ատեն այնըան պարզ ու յստակ՝
որ «չիաթխավւէ աոեզծուածային աղջա

մուղջի մէջ» :
Այս առանձնա յատկութիւնը կը պարզէ
անկասկած Quiրեհ իքրաէսունիի «ՍտՈւեթ
եւ աթձագանգ»^, որ ակնարկի յարող
գործ մլի, է՝ ազատ չափածոյի ոճով շա
րահիւս ո լած :
Հեղինակը հայեւֆրանսական պատմու
թեան էջերէն վեց—եօթ ը «դէպքեր» լու —
սարձակի տակ կը դնէ մղելու համար
ընթ երg ո ղը յստակ ե ւլր ա կա g ո ւթ ե ան մը,
այն է՝ թէ ըաղաըական դետնի վյրայ Պե
տս ւթիւևները միայն ու միայն կ՝ առաջ
նորդուին իրենց շահերով՝ ոտնակոէսելով
մարդկային նուիրական բոլոր սրբութիւններն
ու
ս կզյբո ւնքները :
հէ}՝ է պըեր^ ո ւ
պատկերացումները հայ եւ ֆրանսացի
սլա տմական դէմըերու հանդիպումներու
եւ էս օ ս ա կց ո ւթ ի ւնն եր ո ւ ճամբով ՝ էս ո ր —
հ րդածո ւթեանց առիէժ ստեղծող միջոց —
ներ կը դառնան այս էջերուն մէչ-. ժ ա —
մանա կաշրջանը էլ ևրկա րի 1393£ե մինչեւ
համաշխարհային թ* պատերազմի օրերը։
Շարլ Q* Լո լի ԺԳ * Նափոլէոն՝ էիէյմոն
Փ ո լանըար է տարիներու տարածըով իրենց
դէմ յանդիման կ՚ունենան Լեւոն Q* 3 սրայէլ Օրի 1
Մ իւ րա ՝ Ալ* Ահարոնեան*
վա յրերը կը տեզափոէս ո լին բնականաբար՝
Լուվրէն մինչեւ էԱ՛ղէ , եւ բո լոր պարա
գաներուն ալ էէ)ր ան ս ա յ էւ ար տ աըին ըաղաըա կանո ւէժի ւնը սլա ր ղո զն եր ը ա յդ երկրին գլէսա ւոր դէմըերն f‘ /I'1 վ՝ օրուան
եւ Պետութեան իւրայատուկ շահերուն
մեկնաբանները կը դաոնան՝ համ ապա —
տասխան
փ ա ս տար կո ւէժի ւնն եր ո վ։
Հայ
դէմըրեը՝ եթէ կարելի է այսպէս ԸԱել^
«լսողի րէիըք^իհ մէջ են՝ զմացական եւ
անիրական երազներով ու ակնկալութիւններ ոլէ խարխափող : Հարկ կա0 յ ճշդելո լ ՝
թէ մէկ կողմը յաւիտենական շահն է՝ որ
ցայտուն կը դարձնէ իր երեսը՝ է,սկ միւս
կո ղմը մեր ժ՜ողովուրդին նոյնքան յաւի
տենական միամտութիւնը * • ♦
Այսպէս y ուրեմն՝ հԱտուեր եւ արձա
գանգեր բացորոշ եւ պարզորոշ ճշմար —
տութիւն մը կը ցոլացնէ՝ որ ընդհանրա
կան բնոյթ կրելով կը տարածո լէ, մայրս,—
ըա զա ըէ մայրաըազաը յ
Տիրական անուն մը նաեւ Օ՚ահրատ՝ որ
26 կարճ այլ խոհուն բանաստեղծութիւններով հէքանաչ հող» ընդհանուր էսորադրին տակ անգամ մը եւս կը ներկայանայ
րնթերց ող հասարակութեան ՝ այս անդամ
թաթրայի տետրակներու շարքով։
Այ ս անդամ եւս առաւելաբար էս որ —
հ ըրդածութիւններու Հա շէսա րհ» մըհ է
մեր ա չըին առջեւ պարզուածը*. Արդարեւ ,
բանաս տեղծը ձդտո ւմն ունի մ տածելո լ ՝
դատելու՝ մեկնաբանելու եւ լուսաբա —
նե լու կեանքին մ եծ ու փոըր , յ ա տ կանշու
կան կամ առեւեւոյթ անարժ՜էը թուաց ող
ամէն իրադարձութիւն ՝
կեանըի
պահ ՝
սրտէւ տրոփ կամ եռը : Ազատումներն ու
խորհ րդածութիւնները սակայն չեն կա —
տարուիր Հփիլի ս ո փայո ւթ եան» ի սէր ՝ ըանՒ անոնը մեկնակէտ ունին էութեան մը
փնտռտուքը՝ ղս/յն դիմադծելու ակներեւ
մ1' տումով ։ ՛Լերջին հա չուով բանաստեդ-

ծը իր էութեան փնտռտոլքն է , որ կը կա
տարէ տեււնհլսվ ու հաստատելով անոր
ա յդ էութեան թէ՛ կար ելո ր ո ւթի ւնը , այ
սինքն՝ էական արժէքը

HI1LP0
ՄԱՀ ՄԸ,

-Քանի որ մենք գետ եղեր ենք -հոսեր —
Թէ ծովն ու լինը ոոոգելն է պէւոք
Այդ մենք կ'ոււռգենք
թէ՛ կեանքին ունա յն ո ւթէ ւնը

Շունչ ու անզօր կը հատեի
Ծովերն ի վեր հովուն չհասած
>

եռքի

եւ

Գրեց'

ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ Ս ի
ԱԼՐՓԻԿ ւրԻԱԱ+ԵԱՆ

__
թանի կը ծաււայէ, Սոկթաւրւ,
քնաթ նուազել սոթվիլղ, քանի ոթ պիւոի
մեոնիս :
— Քնաթ նուազելու, մեոնելէ աոաջ :

մ եըենա կանութեան

այս արտասովոր ա շէսաբհ ին մէջ «Ես»ը^
այսինըն ներկայ պարագային բանաստեղ
ծին Հհերըին մարդը» ինըեա պահ պանմ ան
մասին կը էս ո կայ՝ կեանըի յորձանուտին
մէչ իր արժ՜անիքը եւ գոյութեան կարե —
լի, ո ւէժի ւնն երը ^րէ^Լո,է եւ սահ մ ս, հել ով:
Ակեպ աիը կեց ո լածը մը
անկասկած ։
Յայց նաեւ լաւատեսութեան նշոյլ մը։
Աեանըը այնպէս ՝ ինշպէս կը պատկեբա
նայ բանաստեղծին առջեւ։ Ահա հիմնս, կան գիծերը Տէահրատի բանաստեղծա —
կան նկարադիրին : Ալ ասիկա կ^ուրուա
գծուի դատումով՝ էսոկումով եւ կշռոյթ ութ կեանըէ, թելադրո ւթեան ի ս կ հա h —
գամանըով ՝ պարտադրանըով :
ղլւ
երազմեան ,ք.րա—
ոլսա^այ յ,ետ —
կան շարմումին մէջ արձակագիրներն եւս
նոր ուղղութիւններու հետամուտ եղան։
Ա ասնաւսրարար ^{)ական թ ո լա կանն եր է ե
ս կսեալ դէպի իրապա շտ կեցուածըի մը
հակումը ակներեւ դարձաւ : յանաղտ h
սեռերու մէէՀ նորավէպ՝ ակնարկ եւայլհ՝
վարուժ՜ան Աճէմեան ՝ Մկր աիչ Հաճ եան ՝
Աոպէր Հատտէճեան ՝ Աոնա Տէր—Ս^ւր ՜՜
դար եան՝ Ատրինէ Տա՚որեան եւ ըանի մը
այլ անուններ
արձակը ձերբազատեցին
շողշողուն պաճոլճանան եր է եւ ՝ խո րըի
ու
բո վան դա կո ւթեան
շեշտա ւոր ո լմ ո վ
կեանըի առօրեային մօտեցան' ըեդհան —
րապէս իրերու եւ մ ար,րոց հ ա կա դր ո լ —
էժեամբ ՝ խ, կերայ ին եւ իմաստասիրական
էս ո ւզար կո լմն եր ո վ :
էիոպէր Հատտէճեան ՝ որ տարիներէ է,
վեր ձեռնհ ա ս ո ւէժ ե ա մբ կը վա րէ «Մ արմարա)) օրա թերէժի էսմբա դր ա պե տի պա շտօնը հ ա ս տա տելո վ նաեւ դրա էլան բա —
ժ ին մը իժերթին մէջ՝ մտաւոր հետս, —
ըրըրութիւևներու եւ
ա շէսա տանըներու
կորԼ^իէմ ակօս մըն ալ բացած է դրա կան
հանդէսէ ներս : Պատմ ուածը ներ ու առըհիժեր երկու էժատերաէսաղեր տեղ կը գրա
ւեն իր դործերու շարըին ՝
իրա կնօրեայ
հաշուեփակ^ը 'Յաթրայի
տե տրակներէն
մէկը կը գրաւէ։ քՒտ տերս, խաղը՝ որ այր
եւ կնոջ եր կէս օ ս ո ւթ եա մբ կը ծալս, մ՛' Ւր
ըեթացըէն մէչ կ ^առնէ ամոլի մը Հհ ո դեփոխութեան^ բնական հոլովոյթը։
Այր եւ կնոջ հո դե էսառնութիւններու
Հրաէսումդ մըն ՚ է պա տկեր ո լած ՝
ըանի
տասնամեայ ամուսնական կեանը մը աո աջին օրերու սէրը փոփո էսո ւթեան են —
թար կա ծ է : Անոջա կան յատկանի շ է ՝ ան
կասկած ՝ ակնկալել՝ որ ամուսինը միշտ
մնայ առս,ջին օրերու սիրահարր' հա —
մապատաս էսան դուրդուրանըի արտայայ
տէ, ւթէ, ւններ ո վ ել փ ա ղաըշանըներ ով:
ՀՀՍ էրայ էն սէրը» , կն ո ջ վկ,ս յո ւթեամր
դարձած է Հս, ւլւլտ էլան տ կա՛հ սէր^չ ՝ որ օր
մը իր կ արդին պիտի վերածուի Հընկեբա
կս, Ն» ապա
Հրար ե կամ ական^չ դո ւր դո ւրանըի î
Ուրեմն փշբուած երազ ՝ թերեւս անկարելի բա ղձանը պա տր ան աթ ս, փ իղձ » • ♦
Յամենայն դէպս մերկ ու անզարդ երկէսօսութեամբ մը իր ա կան ո ւթե ան մը հանԸա^Լոլի աստիճանաբար' յան
գելու զհամար կը կին նոյն դո յա վի ճա կէ,ն ՝
ս, յ ս անդամ քէչ մը պա տր անըով ել ըէ, չ
մըն ալ իրատեսո ւթեամ ր պարուր ո լած։
Ո* •
Հատտէճեան էսուղարկոլ աչըուէ
մերկացուցած է իրողութիւն մը՝ որ՝ ապահովս, բար ՝ ընթացիկ երեւոյթ է։
'իաթրայէ,
տ ե տր ա կն ե ր էն
'Ս՚րջինր'
Հ^ա շտանկար-^ը ընդհանուր էսո բադիրին
տակ ՝ ընտիր ծաղկաըաղն Լ fiիւզանղ թ*օ՛իա լեանի բանաստեղծական հատորներէն
ոմանց ։
3իւզանղ իՒօփալեան ՝ որ ստուերներու ՝

դոյներու եւ գիծերու էսս,յ տաբղէտ էսա —
ղով
հ ա լա ս ա ր տ կշռո լած ՝
չափաւորեալ
դրական պատկերներ ստեղծեց իր էջերուն
մէջ' ներշնչումներ ու ա էնա ղբի լր ունեցաւ
մարղկայէն հ ողին։ Արդի մարդուն զգայնոլթիւններն ու էսոկումները՝ դարաչր —
ջանի մը մէջ՝ ուր շարժ ո ւմն ու նիւթը

Ահաւասիկ մահ մը՝ որ եկաւ փաստելու
թէ միայն հայկական մտայնութեան մը
արդիւնը
չէ'
կորսնցնել
արժ էըներու
Հափանիշը մտաւորականի մը կորուստին
աո թէւ:
Անհ ատի պաշտամունըի բո լո ր մրցա —
նի շները կոտրուեցան։ Եթէ հայկս, կա h
նեղ հորիզոնը արդարանալի պա աճառներ
(սփիլռըի մը՝ այսինըն ա ր ե ւմ տահ այո ւթեան նահանջը՝
Հայրենիըի մը ջանըը
ամէն առիթ օգտագործելու ի խնդիր աղդ»
մշակոյթէ, պանծանg ման) ո ւնի մ տաւո —
ր ականէ, մը կորուստը Հանդարմանելի^
կամ ըն դհ անր ա g ած ս էսա լ բանա ձե ւո ւմ ով
Հանփ ոէսարէ,ն ելիյչ նկատելու ՝ առեո լավն
զարմ անա լէ, է տեսնել որ նոյն ախտէն կը
տառս,,,լի աղդ մը՝ Պետութիւն մը՝ որ ո՛չ
մեր հոդերն ո ւնի ՝ ո չ ալ մեր տագնապը*,
Հյաբթուան մը եր կայնըին ՝
Աալրոյի
մահը պատճառ եղաւ՝
որ ըարթէզեան
էիր անսան ՝ աէսոյեան ըննադատական ող ի ի սլարպուէ, ՝ յանկարծ՝ երկուքէն *
Ա'ս,,,—մետիաներու էժամ—թամը այս մա
հր վերածեց լո ,-ս1ց ըի g ո ^ց ս’նի շի մը տա
րածման ՝ պետական մեծարանըի արարո
ղութեան հրաւէրը դարձաւ'
3njg[l
H.
զօրակոչ î Ոչ ոը էսուսափեցաւ անվայել
ինընս, g ո ւց ա դր ո ւթ ենէ ՝ անպատշաճ աղ —
մրկա րարո ւթենէ ։ Ո <- արդարօրէն ՝ կարելի
է էսր՚Ը^իէ թէ 1^11էԸԳ[Լ հարկ եղածին չափ
մեծ էը՚է ո րպէ սղի
անհրաժ՜եշտ լԸԱաԸ
զ ['^‘քր 1,1 յսըան սլւլա ի կցն ե լ ։ Լր ա դր ա կան
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աճպտրտրոլթէլն մր թորա դրել կ„Լս,ա
դրական 3)էկա,լՕ-էն' Աալրօ, ֆրանսացի
մեծագոյն գրագէտը, առանց էսկ չակէրԼ
աէ : Հարկ էր այս «ահաւորութեանդ լոս_
սաբանութէւնը փնտռել ու տեսնել թէ
յօդուած-էն անտէպ տոդերուն մէջ, Ա'օ
լվ՛ար ըսած էր , տարէներ առաջ
ֆրանսացէ մեծագոյն Ողջ
.
Կադնէ մը տապալեցաւ, անկասկած,
Մարդ մը, որ էր դրոշմը դրած էր գա_
բուս վյրայ էնչպէս դարը' էր վրայ . 7>ա/,_
ձալ առասպել մը ու նման առաս ֊
մԸ՝ հր^պ՚՚՚-րեց ու չլացոլց -.
Ար_
տ ակարդ իմացականութեան տէր՝ ան
սահման ղար ղաg ման աղբէլր , բացառիկ
յլ՛ չողութեամբ օմտոլած , յոյն դասս, _
կաննե րու և չէն էմա ս աո լններ ո լ մեղսակցութեամբ , դւոալ մէ շտ յաջող բանա ձելումները, որոնք կը տպաւորէն : !էինքը լսողը , զէերը կարդացողը , գուցէ րիչ
ետք ոչէնչ յէ չէր, չլս՚յց կ՚ունենար այն
զգացումը էժէ ինը ալ զարգացաւ։ ftuitj
միտը մը բոլոր ըա զաըա կրթո ւթեանց առ
ջեւ ՝ զարկաւ բոլոր դռները ՝ դրաւ
լոր հարցումները՝ չգտաւ միշտ պատասէսանները։ Գիտէր սակայն էժէ հարցումը
պատասխանէն կարևոր է *, Ա օտեցաւ գերի
պաշտո ւթեան բտյց չեղաւ գերիրապաշտ՝
մօտեցաւ հ ամայնս, վար ո ւէժեան բտյց հա
մայնավար չեղաւ ու յանկարծ դարձաւ
կօլփստ յաջողելով սակայն T>L — Տէ - էո.
չըլլալ ։ Եղ,"լ պաշտօնական մտաւորա
կան ՝ բայց չեղաւ ակադեմական՝ մոռ ցս,ն նոյնիսկ
Չյուղել
մրցանակը տալ
իրեն* * * ։ Ուրիշի մը պարագային այս բոլո[1ը կրնային պա տ եհ ապա շա ութիւն նըկատուիլ՝ իր պարադային սակայն դար “
ձան' հաւատարմութիւն ինըե իրեն հան
դէպ * ճիշդ է որ չէս ուս ափ եցալ յսւնձնառութիւններէ ՝ բարոյական թէ ֆիզիլսս կան ՝ մինչեւ Պտնկլա—Տէշ ) ուր ուզեց կա
մաւոր
երթալ՝ եօթս,նա սունի ս եմին-,
վերջվւն ճէդ մը «,պ ատնէշյին վրայ^> մեռ
նելու։ Արդարեւ՝ պահուըտուըի պէԱ յ
էս աղաg մահուան հետ՝ բայց ս,ե
հարուածեց ուրիշներու միջոցաւ սիր“
ուած կիներ ՝ անփոխարինելի զաւակներ՝.
Յնը մնաց ՝ հանդիսատես ու վկ՚^յ, Կ1՜
բեմն նաեւ դե բա կա տա ր ՝ մահամերձ րաղաըա կրթ ո ւէժ եան մը ։
Ապանիայէն դիմադրական ճակատ ՅոյսԸ
բերաւ յուսահատ մարդկութեան մը։
ր ոպո լէ, բարձրունըէն պա տդամ կարգա3
ֆր անս աg է, երի տա ս ա ր դո ւթեան ։ Միի11
կո ւթեան դարաշրջանի մը մէջ՝ ողբա^
անժ՜ա ռանգ մ եծ եր ո ւ մահը Ա*աօ ՝ Տը^°Լ՛
վերջապէս ՝ ի՛ր մահն ալ ե՛կաւ։ ԵկաԼ
զինըը գտնելո ւ հիւանդանոցի մը անկիւնը
ու իր կեանըն ալ վերածելու'
ճտկատագրի ։

զեր զօր ի ր ա կանո ւթի ւններ դա րձած են,
պատկերալից ձեւուէ արտայայտ,, ւթէւնը
գտան բանաստեղծին դր շ ին շնորհ իւ :
// իեւ!,ո յն ս, տեն բիւրեղս,յին զդայու —
թիւննել, ու հրավառութիւն մը ՝ ա նկ աս —
կա ծ ՝ կը W արուի անոր բ,սնա ս տեղծական տողերուն մէջ*. Ան կարծես կարօտն
ո ւն եg ա լ մի շա լո յս լ՛. անոր բիւրեղ էսորհ ուր դին ՝ ըանի ըմբռնեց ՝ թէ կեանըն ի
LnJub
եորԼէ? > ՅոԼմ^է ^'՚՜ ճաճանչէ,
‘^զբէ՚^ր ձ՝ըն է արուեստագէտին համար։
Այսպէս է՝ որ յաճախ այդահ անւլէ սն եր

սարըեց : Յիշեցէը բանաստեղծին ըեր —
թո լածներու հատորներուն խո բադիրնե —
ր[J հաստատելու համար ըսուածը*— Այդւսհանդէս ՝ Արեւագալ՝
Համայնական
„ էր ) Հր ախ ա ղո ւթի ւն ՝ Լո ւս ածն ո ւնդ ել
այլն :
Աը հետելի ուրեմն ՝ թէ բանաստեղծը
ինըղինը յան ձնեg զդայս, վա ռո ւթի ւնն եր ո լ
խաղին ՝ ինչպէս թիթեռը լոյսի ցոլըին։
Ա-կէ նաեւ լա լա տես ո ւթեան երակը անոր
տողերուն մէջ*. Ա ա կայն ՝ որըան ալ տա
րօրինակ թուի ոմանց համար՝ լոյսէ, խա
ղին յանձնուողը մելամաղձիկ նկաբադիր

Ւ յայէՈ կը ըհ րէ : Այսւզէս

ահԱԿ ո1՚

լաւատեսութեան ետին ՝ անոր
կը
աը ուի տէսր ո ւթի ւնը ՝ թաէսիծը բ111
ն ա ս տ ե զծին ։
Յայց ամէնէն աւելէ, պէտը է խւղդ^^Լ
անոր լեզո լին դե ղեg կո ւթի ւնը (ի գկ1Ղ ’
կար ժ՜ամանակ Փարիզի դրական հայեԸէնը բացառիկ շըե զութիւն մը ուեեց,Աէ-) >
լեզու մը՝ որ գեղեցկահիւս կաս-ոյյ՚՚է )
՚ւււնընտրես,լ բառերու նրբահ իւս յարդս*?'
քով՝ առանց սակայն գրքունակ ըԱաԼ ’
պատ շաճեց աւ բանա սա եղե՛ին ներքին բէ
էսումին՝ զայն դարձելով արտայայտ
թեան այլապէս ին’ըեատիպ եւ ա1խ1 il ւ
Հիւսը մը։
Յանաստեղծ
Աարիկ Պասմաճեան՝ ո?
կազմ ած է ծա զկա ըա ղը ՝ «Դէպէ ‘"Լու՛1
ս, ղբի ւրն եր ու դէպվ լոյսը ներքին
րադիր ին տակ բանա ս տեղծ—ար ո ւհ ս ա V՜
տին բնորոշումն է կա տարած

մաապ

կեր ունենալով Բ - Մօփալեանը ։
Աարճ ՝
այլապէս բնորոշիչ աողեր
ա րձանս, դր ո ւած իբ Ը h լ նախամ ուա
տան կար» ին î
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