
Արարատյան բնաշխարհից բացի ոչ մի տեղ Հայկյան ոգու բնատիպած դրոշմը Հայոց երկրում այնպիսի ճշգրտությամբ 
չի երեւում, ինչպես Սիսական աշխարհում. որովհետեւ թեպետ Տարոնը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում մյուսներից 
ավելի եւ հարուստ է ազգային հիշատակներով, բայց Սյունիքը լավագույնն է թվում որպես ազգային ոգու եւ ավանդների 
պահեստարան՝ ունենալով նախնյաց գրավոր ու անգիր նշխարներ ու հուշարձաններ: Եվ այդ իսկ է զարմանալի, որ 
թեպետ վաղ ժամանակներից այնքան սերտ հարաբերություն չուներ ազգային անցուդարձի հետ, բայց հարազատորեն է 
պահել ազգային ոգին, եւ սա, անշուշտ, այսպես է բնակիչների ազատասեր բնավորության պատճառով, հավասարապես՝ 
նրանց կորովի քաջությամբ, որով նրանք տեվապես դիմակայել են օտարների բռնության՝ օգնական ունենալով իրենց 
երկրի թե՛ ամրոցները, թե՛ բնական դիրքը, ինչպես ցույց են տալիս հետագա (հիշատակարանները), բնական եւ 
պատմական տվյալները, որոնցից գլխավորն այն է, որ, անվան հետ միասին, վաղ Հայկյան թագավորության անկումից 
հետո, երբ Արշակունիները գրավեցին այն, նրանց հարստությունից հետո նմանապես, միայն Սյունյաց իշխաններն էին, որ 
Բագրատունյաց հարստության ժամանակ ու նրանից հետո եւս կոչվում էին հայկազուններ… 
 ՂԵՎՈՆԴ  ԱԼԻՇԱՆ

Խնձորը ծոցին իմ ջահել ախպեր, 
Քո ձայնն է լսում, քո մաճկալ ապեր, 
Հո՛լ արա, Խումա՛ր ջան, հո՛ արա, հոտա՛ղ ջան, 
Ապերն ինչ ասի, հոտաղը՝ լսի:

Հացի բուրմունքով ձորերը լցնի, հո՛լ արա, հո՜-հո՜...
Ամո՛ւլ ջան, ուսիդ սարի չափ բեռ կա, 
Քեզ Աստված ասեմ, տասը մեծ դարդ կա, 
Հո՛լ արա, Շումա՛լ ջան, Շումա՛լ ջան, հո՜...
Հո՛լ արա, հոտա՛ղ ջան, հոտա՛ղ ջան, 
  հո-հո՛լ արա, հո՜-հո՜...

Խնձորը ծոցին իմ ջահել ախպեր, 
Հարսանքիդ քավոր քո մաճկալ ապեր, 
Հո՜ արա, Թումար ջան, օրը ճաշ դառավ, 
Ամառվա վարը ոսկի հաց կտա:
Օջախի ժպիտ, խնդություն կգա, հո՛լ արա, հո՛-հո՜...
Ամուլ ջան, ուսիդ սարի չափ բեռ կա, 
Քեզ Աստված ասեմ, տասը մեծ դարդ կա, 
Հո՛լ արա, Ղումա՛շ ջան, Ղումա՛շ ջան, հո՜, 
Հո՜ արա, հոտա՛ղ ջան, հոտաղ ջան, 
  հո-հո՛լ արա, հո՜-հո՜:

Սարի սիրունը ճաշ կբերի, 
Հոտաղի սերը նորից կնորի, 
Հո՛լ արա, Խո՛ւմար ջան, հո՜ արա, հոտա՛ղ ջան, 
Որ նորից ծփան ոսկեհուռ հասկեր, 
Հե՜յ, թուռնատան մեր հացը՝ խինդ ու սեր, 
  հո’լ արա, հո՜-հո՜, 
Ամո՛ւլ ջան, ուսիդ սարի չափ բեռ կա, 
Քեզ Աստված ասեմ, տասը մեծ դարդ կա, 
Հո՜ արա, հոտա՛ղ ջան, հոտա՛ղ ջան, հո՛լ արա, հո՜-հո՜:

Ինքնավար 
Սյունիքի 
քայլերգը

Մեր սարերը անառիկ ու հպարտ, 
Մեր որդիք կորովի ու անպարտ, 
Խոր ձորերը Սյունիքի ահավոր`
Շիրիմ են թշնամու դարավոր:

Թշնամին հազարով միշտ մեր դեմ, 
Կուրծք կրծքի մենք կանգնած նրա դեմ: 
Չենք դողում, չենք սարսում մենք մահից, 
Մեր մահը թեթեւ թիթեռի թեւից:

Ինքնավար Սյունիքին ցանկանք 
Միշտ լինել թշնամու սպառնանք, 
Շատ ապրի մեզ համար այսուհետ, 
Քաջ հերոս Նժդեհ Սպարապետ:

ՏԵՔՍՏԻ ՀԵՂԻՆԱԿ՝ 
ՏԻԳՐԱՆ ՍԱԶԱՆԴԱՐՅԱՆ

ՀԱՄԱՐԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎՈՒՄ Է ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ և ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՒ 
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՆԵՐԴՐՄԱՄԲ (ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ՝ ԴԱՎԻԹ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ):

Մեղրի

Գորիս Սիսիան

Կապան

Սյունիքի մերօրյա 
գրական աշխարհը

Սյունյաց աշխարհի 
հորովել

Գուսան Աշոտ

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 
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ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Ա  ռաս պե լա կան մի աշ խարհ է Ս յու-
նի քը. ա ռաս պե լա կան թե՛ իր պատ-
մութ յամբ և թե՛ բնաշ խար հով: Դա-

րե րի ըն թաց քում ոչ միայն դի մա ցել է ա մեն 
տե սա կի մար տահ րա վեր նե րի, այլև ստեղ ծել 
իր ար վեստն ու մշա կույ թը, որ հայ ար վես տի 
ընդ հա նուր տե սա դաշ տում ան պայ ման ու-
նի իր ա ռանձ նա հա տուկ ձևն  ու բո վան դա-
կութ յու նը: Եվ դա թե՛ միջ նա դա րում, թե՛ նո-
րա գույն ժա մա նակ նե րում: Այս տե սա կե տից 
ա ռանձ նա հա տուկ է թե՛ ճար տա րա պե տա-
կան Ս յու նի քը, թե՛ ե րաժշ տա կան Սյու նի քը, 
թե՛ նկար չա կան Ս յու նի քը և թե՛, ա ռա վե լա-
պես, գրա կան Ս յու նի քը: Ա ռանց գրա կան 
Ս յու նի քի հայ գրա կա նութ յան մատ յա նը թե-
րի կլի ներ:

Ա. Ա կունք նե րը
Գ րա կան Ս յու նի քը հայ միջ նա դա րում ու-

նի իր հաս տա տուն տե ղը եւ հայ ար վեստն ու 
գի տութ յու նը հարս տաց րել է գե ղար վես տա-
կան գրա կա նութ յամբ, փի լի սո փա յա կան, 
դա վա նա բա նա կան, աստ վա ծա բա նա կան 
աշ խա տութ յուն նե րով, թարգ մա նութ յուն նե-
րով, ծաղ կուն ձե ռագ րե րով եւ ման րան կար-
չութ յամբ: 

Գ րա կան-մշա կու թա յին Ս յու նի քի ար-
մատ նե րը հաս նում են նա խաք րիս տո նեա-
կան շրջան: Ու շագ րավ են հատ կա պես 5-7 
հա զար տա րի ա ռաջ ար ված ժայ ռա պատ-
կեր նե րը, Ս յու նի քի հնա գույն բնա կիչ նե րի` 
շուրջ 2000 քա րա բե կոր նե րի վրա վե մը 1-6 

մմ խո րութ յամբ քե րե լու կամ փո րե լու մի-
ջո ցով ար ված պատ կեր նե րը, ո րոնց ժո ղո-
վուրդն ան վա նում է «ի ծագ րեր» (այ սինքն` 
այ ծագ րեր=այ ծա պատ կեր ներ), փռված են 
Մեծ Իշ խա նա սար լե ռան ա րեւմտ յան փե-
շե րին` Ուղ տա սար կոչ վող հնա վայ րում: 
Ժայ ռա պատ կեր նե րը գտնվում են ծո վի մա-
կե րե ւույ թից 3300մ բարձ րութ յան վրա: Ս յու-
նի քի հնաբ նակ նե րը, ըստ էութ յան, ժայ ռա-
պատ կեր ներն ընտ րել են որ պես ա պա գա 
սե րունդ նե րին հա ղորդ վե լու հու սա լի մի ջոց: 
Դ րան ցում ուր վագծ վում են երկ րա մա սի 
բնա կիչ նե րի կյանքն ու պատ կե րա ցում նե րը:

Նա խաք րիս տո նեա կան շրջա նում Ս յու-
նի քում զար գա ցած էր գու սա նա կան ար վես-
տը: Մի կողմ թող նենք փաս տը, որ Գող թա նը 
տե ւա կան ժա մա նակ Ս յուն յաց աշ խար հի 
գա վառ նե րից էր, որ տեղ ծնված եր գե րը մեր 
բա նահ յու սութ յան հիմքն են: Ս յու նի քում գու-
սա նա կան ար վես տի առ կա յութ յան մա սին 
կա րե լի է դա տո ղութ յուն ա նել Խո րե նա ցու 
« Հա յոց պատ մութ յուն»-ից: 2-րդ դա րում 
Ս յուն յաց նա հա պետ Բա կուր իշ խա նի կազ-
մա կեր պած խնջույ քում հան դես ե կող վար-
ձակ Նա զե նի կի մա սին է գրել Պատ մա հայ րը: 
Նա զե նի կը չա փա զանց գե ղե ցիկ էր եւ եր գում 
էր «ձե ռամբ», որ նշա նա կում է ձեռ քե րով 
նվագ ել: Այս պատ մութ յունն է դար ձել Դա նիել 
Վա րու ժա նի « Հար ճը» պոե մի հեն քը: Այ սօր էլ 
Նա զե նիկ ա նու նը տա րած ված է Հա յաս տա-
նում, և  այդ ա նունն է կրում Հա յաս տա նի 
թա տե րա կան բարձ րա գույն մրցա նա կը:

Ս յու նի քը բուռն զար գա ցում ապ րեց 
քրիս տո նեութ յու նը պե տա կան կրոն հռչա-
կե լուց եւ մաս նա վո րա պես գրե րի գյու տից 
հե տո:

5-րդ դա րը հայ մշա կույ թի պատ մութ-
յան մեջ ըն դուն ված է կո չել նաեւ Թարգ-
ման չաց դար: Ս յուն յաց դպրո ցը մեծ դեր 
խա ղաց թարգ մա նա կան ար վես տի բնա-
գա վա ռում: Ս տե փա նոս Օր բել յա նի վկա-
յութ յամբ` « Հա յոց մեջ նա խա թոռ վար դա-
պե տութ յու նը եւ գրքե րի մեկ նութ յան ու 
թարգ մա նութ յան ի րա վուն քը միայն սրանց 
շնորհ վե ցին Սուրբ Սա հա կի եւ ե րա նե լի վար-
դա պետ Մես րո պի կող մից»:

Հա յա գի տութ յան մեջ ար տա-
հայտ ված է տե սա կետ, ըստ ո րի 
Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցին 

Գրական Սյունիք 

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Հ ան րա պե տութ յան կրթութ-
յան, գի տութ յան, մշա կույ թի 
եւ սպոր տի նա խա րա րութ-

յան ա ջակ ցութ յամբ հրա տա րակ-
վող «Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա-
յին» ե ռամս յա պար բե րա կա նի 2-րդ 
հա մա րը նվի րում ենք Ս յու նի քի 
մե րօր յա գրա կան աշ խար հին:

Իր պատ մութ յան ա մե նադժ վար 
ու ա նո րոշ ժա մա նակ նե րից մեկն 
ապ րող Ս յու նի քում կյան քը շա րու-
նակ վում է:

Շա րու նակ վում է նաեւ հո գե ւոր 
ո լոր տում, գրա կան-մշա կու թա յին 
ան դաս տա նում:

Սահ մա նը պա հող զին վո րա-
կա նի, սահ մա նագ ծում ա րա րող 
մարդ կանց կող քին նաեւ երկ րա մա-
սի ստեղ ծա գոր ծող մտա վո րա կան-
ներն են, գրող նե րը…

Հա մա րի նպա տակն է հան-
րութ յա նը ներ կա յաց նել նրանց 
մի մա սին՝ ար ձա կա գիր նե րին եւ 
բա նաս տեղծ նե րին՝ ի ցույց դնե լով 
ներ կա յիս գրո ղա կան ո րո նում նե րը:

Ս յու նի քի մե րօր յա գրա կան 
աշ խար հը ներ կա յաց նե լիս ա ռաջ-
նորդ վել ենք հե տեւ յալ սկզբուն-
քով. յու րա քանչ յու րին հատ կաց նել 
(ա ռա վե լա գույ նը) 1-2 էջ (A3 չափ-
սի)՝ զե տե ղե լով հե ղի նա կի լու սան-
կա րը, հա մա ռոտ կեն սագ րութ յու նը 
եւ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից մե կը 
կամ մի քա նի սը կամ ո րե ւէ եր կի 
հատ ված (տրա մադր վող մա կե րե-
սին հա մա պա տաս խան). հա մա րը, 
ինչ պես տես նում եք, բաղ կա ցած է 
48 է ջից:

Ցան կա լի ենք հա մա րել, ինչ-որ 
ա ռու մով՝ պար տա դիր, որ հրա-
պա րակ վող ստեղ ծա գոր ծութ յան 
(ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի) վե րա-
բեր յալ ներ կա յաց վի նաեւ գրա կա-
նա գի տա կան տե սա կե տից ար ժե-
ւո րող ո րե ւէ խոսք՝ գրա խո սութ յուն, 
գրա կա նա գի տա կան գնա հա տա-
կան կամ ո րե ւէ հե ղի նա կա վոր բա-
նա սե րի դի տար կում: Խոս քը կա րող 
էր առնչվել նաեւ տվյալ հե ղի նա կի 
ստեղ ծա գոր ծա կան ամ բող ջա կան 
նկա րագ րին:

Պարզ վեց, որ ստեղ ծա գոր ծող-
նե րից ոչ բո լորն են մին չեւ այժմ 
հայտն վել գրա կա նա գետ նե րի ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում: Սկս նակ-
նե րի պա րա գա յում դա բա ցատ րե լի 
է, ուս տի եւ հրա պա րա կում ենք 
սոսկ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը՝ 
ակն կա լե լով, որ նրանց հան դեպ 
ո րո շա կի հե տաքրք րութ յուն կա ռա-
ջա նա: Այդ բա ցա ռութ յու նը, ցա վոք, 
ար վում է նաեւ ո րոշ այլ գրող նե րի 
դեպ քում եւս՝ նպա տակ ու նե նա լով 

ա վե լի ամ բող ջա կան դարձ նել գրո-
ղա կան ո րո նում նե րը:

Հա մա րում ներ կա յաց վում են 
ծա գու մով սյու նե ցի այն գրող նե րը, 
ով քեր ողջ են եւ բնակ վում են ինչ-
պես Ս յու նի քում, այն պես էլ մար զի 
կամ հան րա պե տութ յան սահ ման-
նե րից դուրս:

Ընդգր կում ենք նաեւ Վա յոց 
ձո րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ նկա տի 
ու նե նա լով, որ Վա յոց ձո րը, ըստ 
Ս տե փա նոս Օր բել յան պատ մի չի 
եւ «Աշ խար հա ցույ ցի»՝ Ս յու նի քի 
գա վառ նե րից է եւ նշվում է իբ րեւ 
երկ րորդ գա վառ՝ Ծ ղու կից հե տո:

Հա մա րի նա խա պատ րաս-
տութ յան ըն թաց քում եւ դրա նից 
ա ռաջ՝ ծա նո թա նա լով Ս յու նի քի 
գրա կան կյան քին, ա վե լի հաս տա-
տուն է դար ձել մեր տե սա կե տը, որ 
ժա մա նա կա կից գրող նե րից ո մանք 
ըստ ար ժան վույն են շա րու նա կում 
Ս յուն յաց գրա կան մե ծե րի ա վան-
դույթ նե րը. դրա նում կհա մոզ վի 
նաեւ ըն թեր ցո ղը՝ հա մա րի նյու-
թերն ըն թեր ցե լիս:

Բայց մինչ այդ ըն թեր ցո ղը 
կա րող է ծա նո թա նալ գրա կան Ս յու-
նի քի ա կունք նե րին (մե նագ րութ յան 
հե ղի նակ՝ բա նա սի րա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Դա վիթ Գաս պար յան), ինչ պես եւ 
«Ս յու նե ցի նե րը եւ հայ հին գրա կա-
նութ յու նը» ու շագ րավ հոդ վա ծին 
(հե ղի նակ՝ բա նա սի րա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Վա նո Ե ղիա զար յան):

Հա մա րում ներ կա յաց նում ենք 
Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան 
եւ այդ միութ յան Ս յու նի քի մաս-
նաճ յու ղի դե րա կա տա րութ յու նը՝ 
երկ րա մա սի գրա կան կյան քը կազ-
մա կեր պե լու գոր ծում:

Ներ կա յաց նե լով Ս յու նի քի 
մե րօր յա գրա կան աշ խար հը՝ 
նպա տակ ու նենք նաեւ հա վաս-
տել Ս յուն յաց տոհ միկ գրիչ նե րի 
ա վանդ նե րին մեր սերն դա կից 
գրող նե րի հա վա տար մութ յու նը, 
ցույց տալ, որ ներ կա յումս նրանք 
հայ րե նա սի րութ յան, հայ րե նա պաշ-
տութ յան աստ վա ծա հա ճո ա ռա քե-
լութ յու նը ձգտում են ի րա կա նաց նել 
հենց այդ ո լոր տում:

Հին ի մաս տուն ներն են դե ռեւս 
սաղ մո սել՝ «ա նունն ա վե լի ըն տիր է 
շատ հարս տութ յու նից. ար ծա թից 
ու ոս կիից շնորհն է լավ»:

Դա րեր շա րու նակ Ս յու նի քում 
հենց այդ հա մոզ մուն քով են մար-
դիկ ապ րել: Եվ պա տա հա կան չէ, 
որ Ս յու նիքն իր սրի հե րոս նե րի 
կող քին թա գադ րել է իր գրչի հե րոս-
նե րին ու այս կերպ պա հել լույ սը՝ 
ո գու, սե րը՝ բա նի, եւ ա մե նա ծանր 
պա հե րին ան գամ ա ղոթ քի պես 
վան կար կել՝ «Ի սկզբա նե էր բանն»: 
Ու իր հո գե ւոր մե ծե րին, տա ռը երկ-
նո ղին, բառն ա րա րո ղին սյու նե ցին 
ա ռանձ նա կի ե րախ տա գի տութ-
յամբ է վե րա բեր վել…

«Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա-
յին» ե ռամս յա պար բե րա կա նի 
սույն հա մա րը սերն դե սե րունդ 
փո խանց ված ու մեզ հա սած այդ 
վե րա բեր մուն քի մի նոր եւ հա մեստ 
ար տա հայ տութ յուն է…

 

Մեր ուղին 
պիտի հարթենք 
նաեւ հոգեւոր 
մաքառումով

Տաթևի վանք
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Ս յու նի քի ծնունդ է: Ըստ Մալ խաս յա-
նի` «Ա վե լի հա վա նա կան է կար ծել, 
թե նա ծնված է Ս յու նի քի Հա բանդ 

գա վա ռի Խո րեա ա նու նով փոքր գյու-
ղում, ո րը հի շում է Օր բել յա նը 13-րդ դա րի 
վեր ջում»: Սա, ի հար կե, սոսկ վար կած է:

Տե ղի հո գե ւոր-մշա կու թա յին կյան քում 
նոր փուլ է սկսվում Մես րոպ Մաշ տո ցի Ս յու-
նիք այ ցե լութ յուն նե րից հե տո: Այդ գոր ծին են 
լծվում նրա սյու նե ցի ա շա կերտ նե րը, ո րոն-
ցից հի շար ժան են Ա նա նիա Ս յու նե ցին (Ա նա-
նիա Թարգ մա նիչ) եւ Բե նիա մին Ե րե ցը:

Ա նա նիա (Ա նա նիաս) Ս յու նե ցին 
հայ ա ռա ջին թարգ մա նիչ նե րից 
է, գոր ծակ ցել է Մաշ տո ցին 
աղ վա նից գիրն ստեղ-
ծե լիս: Ձեռ նադր վել 
է ե պիս կո պոս եւ 
Ս յուն յաց թե-
մը ղե կա վա րել 
414-456 թթ.: 
Ա ջակ ցել է 
Մաշ տո ցին` 
Ս  յու  նի  քում 
ա  ռ ա  ջ ի ն 
դպրոց նե րը 
հիմ նադ րե-
լու գոր ծում: 
Մաս  նակ -
ցել է Ար-
տ ա  շ ա  տ ի 
հայտ նի ժո-
ղո վին (449 
թ.) եւ ստո-
րագ րել պար-
սից զո րա պետ 
Միհր ներ սե հին ու-
ղարկ ված պա տաս-
խան նա մա կը: Ն րան 
են վե րագ րում « Յա ղագս 
Յով հան նու Մկրտ չի» եւ « Յոթ 
խոր հուրդ Յով հան նու Մար գա րեի» 
ճա ռե րը, հույն մա տե նա գիր ներ Փի լո նի ու 
Ի րե նիո սի գոր ծե րի թարգ մա նութ յուն նե րը:

Բե նիա մին Ե րե ցը Մաշ տո ցի հանձ նա րա-
րութ յամբ գլխա վո րել է Ս յուն յաց աշ խար հի 
կրթա կան գոր ծը. « Նա [ Մաշ տո ցը] կան չեց 
Բե նիա մին ա նու նով մի շնոր հա լի թարգ մա-
նի չի, ո րին ան մի ջա պես ար ձա կեց Ս յու նի-
քի տեր ե րի տա սարդ Վա սա կը, իր Ա նա նիա 
ե պիս կո պո սի մի ջո ցով, ո րոնց [օգ նութ յամբ] 
նա նշա նագ րեր ստեղ ծեց գար գա րա ցի նե րի 
այն կո կոր դա ձայն, կոշտ, խժա կան, կո պիտ 
լեզ վի հա մար» ( Մով սես Խո րե նա ցի, « Հա յոց 
պատ մութ յուն», գիրք 3, գլուխ ԾԴ): Իսկ Օր-
բել յա նը գրում է, որ երբ Ս. Սա հա կի եւ Ս. 
Մես րո պի ձեռ քով Ս յու նի քում սկզբնա վոր վեց 
հայ դպրութ յու նը, իսկ Ա նա նիան էլ դար ձավ 
Ս յուն յաց մետ րո պո լիտ, վեր ջինս Ս յուն յաց 
դպրոց նե րի ղե կա վար նշա նա կեց իր դա սըն-
կեր Բե նիա մի նին: Դ րա նից հե տո Ա նա նիան 
վերց նում է Բե նիա մի նին եւ գնում Աղ վանք, 
որ տեղ նրանք զբաղ վում են աղ վա նա կան 
գրե րի ստեղծ ման եւ դպրոց նե րի բաց ման 
ա ռա քե լութ յամբ:

Ժա մա նա կագ րա կան շար քով եւ ընդ հա-
նուր ուր վագ ծե րով անդ րա դառ նանք գրա-
կան Ս յու նի քը ներ կա յաց նող մյուս նշա նա-
վոր ա նուն նե րին:

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի Ա ռա ջին. ծնվե-
լու եւ մահ վան տա րեթ վերն ան հայտ են: 
5-րդ դա րի հայ բա նաս տեղծ-ե րա ժիշտ է: 
Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ Մաշ տո ցի 
կրտսեր ա շա կերտ նե րից է: Հայ կա կան շա-
րակ նո ցում պահ պան վել է նրա գրչին պատ-
կա նող 80 երգ` ութ շար քով (յու րա քանչ յուր 
ձայ նե ղա նա կում տա սա կան երգ): Հազ-
վագ յուտ գե ղեց կութ յամբ աչ քի ընկ նող այդ 
եր գե րը կոչ վում են « Հա րութ յան ա վագ օրհ-
նութ յուն ներ»: Զուտ գե ղար վես տա կան ար-
ժա նիք ներն են խո հա կա նութ յու նը, ապ րում-

նե րի ան կեղ ծութ յունն ու ար տա հայ տութ յան 
ան մի ջա կա նութ յու նը: Ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը 
կրում է հե ղի նա կա յին ան հա տա կա նութ յան 
վառ կնի քը:

Պետ րոս Քեր թող Ս յու նե ցու ծննդյան 
թվա կանն ան հայտ է, մա հա ցել է մոտ 558 
թ.: 547-556 թթ. Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նորդն 
էր: Որ պես թարգ մա նիչ, հռե տոր ու փի լի սո-
փա` նրան բարձր է գնա հա տել Օր բել յա նը 
(տես «Ս յու նի քի պատ մութ յուն», Եր ևան, 
1986, ԼԲ եւ հա ջորդ գլ.): Հա մար վել է Մով սես 
Խո րե նա ցու ա շա կեր տը: Մաս նակ ցել է Դ վի-

նի 554 թ. ժո ղո վին: Օր բել յա նի վկա-
յութ յամբ` գրել է բազ մա թիվ 

գոր ծեր, զբաղ վել թարգ մա-
նա կան աշ խա տան քով: 
Ն րա մա տե նա գի տա-
կան աշ խա տութ-
յուն նե րից հատ-
ված ներ են 
պահ  պան  վե լ 
Կա ղան կատ-
վա ցու եւ 
Օր  բե լ  յա  նի 
գրքե  րում : 
Ն րա շատ 
մ ե կ  ն ո ւ թ -
յ ո ւ ն  ն ե ր , 
ճա ռեր ու 
ներ բող ներ 
հա մար վում 
են կո րած: 
Պահ պան վել 
են « Յա ղագս 
հ ա  ւ ա  տ ո յ » , 

« Հարց մունք յա-
ղագս մարմ նա ւո-

րու թեանն տեառն 
զա նա զանք Վա չա գա-

նի Ա ղո ւա նից իշ խա նի ընդ 
Պետ րոս Սիւ նեաց ե պիս կո պո-

սի եւ ի մաս տա սի րի», « Հար ցումն 
Վա չա գա նայ իշ խա նի եւ պա տաս խան Պետ-
րո սի Սիւ նեաց վե րա դի տո ղի» եր կե րը, ո րոնք 
ու նեն հո գե ւոր-փի լի սո փա յա կան բո վան դա-
կութ յուն: Գե ղար վես տա կան տե սա կե տից 
ա վե լի հի շար ժան է « Գո վեստ ի սուրբ Աս-
տո ւա ծա ծինն եւ միշտ կոյսն Մա րիամ ըստ 
յոր ջորջ ման նո րին եւ ի Ս. Գ րոց լուծ մունք 
նո ցին հո գե ւոր ի մաս տիւք» ճա ռը: Այս տեղ 
նրա խոս քը շատ ան մի ջա կան է եւ պատ կե-
րա վոր:

Մա թու սա ղա Քեր թող (ծ.թ. ան հայտ - 
մոտ 652 թ.): Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նորդն 
էր 634-652 թթ.: Ժա մա նա կի հան րա հայտ 
գիտ նա կան նե րից էր, ո րին Օր բել յա նը կո չել 
է «մեծ քեր թող եւ ան հաղթ փի լի սո փա»: Նա 
նաեւ ե ղել է Ս յուն յաց հռչա կա վոր վար դա-
պե տա րա նի րա բու նա պե տը: Կազ մա կեր պել 
է Սա հակ Պար թե ւի եւ Մես րոպ Մաշ տո ցի 
գոր ծե րի մեկ նութ յու նը: 633 թ. Կա րի նի ժո-
ղո վում դա վա նա բա նա կան վե ճի ժա մա նակ 
կար դաց վել է Եզր վե հա փա ռի հրա մա նով 
գրած նրա թուղ թը` ուղղ ված Բ յու զան դիա յի 
Հե րակլ ինք նա կա լին, ո րով հե ղի նա կը հիմ-
նա վո րա պես մեր ժել է քաղ կե դո նա կա նութ-
յու նը:

Վր թա նես Քեր թո ղը (մոտ 550-617-ից 
հե տո) Ս յուն յաց մետ րո պո լիտն էր 559-582 
թթ.: 604-607 թթ. ե ղել է նաեւ կա թո ղի կո սա-
կան տե ղա պահ Մով սես Ե ղի վար դե ցու եւ 
Աբ րա համ Ռշ տու նու մի ջեւ: Մեծ դեր է խա-
ղա ցել նես տո րա կա նութ յան եւ քաղ կե դո նա-
կա նութ յան դեմ պայ քա րում: Վր թա նե սին է 
վե րագր վում Հա յոց եւ Վ րաց ե կե ղե ցի նե րի 
նշա նա վոր գոր ծիչ նե րին ուղղ ված նա մակ-
նե րը, ո րոնք պահ վում են « Գիրք թղթոց» 
պաշ տո նա կան գրութ յուն նե րի հա վա քա ծո ւի 
մեջ, ինչ պես նաեւ Ուխ տա նե սի եւ Ուռ հա յե-
ցու « Հա յոց պատ մութ յուն»-նե րում: Որ պես 
ա կա նա տես նա գրել է նաեւ Ս. Հ ռիփ սի մե 
տա ճա րի կա ռուց ման պատ մութ յու նը: Ն րա 
մա տե նա գի տա կան գլխա վոր գոր ծը հա-
մար վում է « Յա ղագս պատ կե րա մար տից» 
եր կը` ուղղ ված քրիս տոն յա աշ խար հում 
տա րած ված պատ կե րա մար տութ յան դեմ, 
որն իր հեր թին ուղղ ված էր նաեւ ընդ դեմ 
պատ կե րա պաշ տութ յան: Այս տե սա կե տից 
հե ղի նակն անդ րա դառ նում է հա յոց ե կե ղե-
ցու սր բե րի` Գ րի գոր Լու սա վո րի չի, Հ ռիփ-
սի մեի, Շո ղա կա թի եւ մյուս նա հա տակ նե րի 
որմ նան կար նե րին:

Պատ կե րա մար տութ յան ար մատ նե րը 
Բ յու զան դիա յում էին (4-9-րդ դա րեր): Այդ 
պայ քարն ա ռա վել սուր է ար տա հայտ վել 

ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԷՋ 4

Բա կուն ցը որ սաց բնութ յան 
համր շար ժում նե րի լե զուն, 
այդ պես ա րեւն է բարձ րա նում 
զե նիթ, բող բոջն է ծիլ տա լիս, 
քա րա քոսն է ա ճում, եւ թռչունն 
ու կեն դա նին ի րենց կյանքն են 
ապ րում:
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8-9-րդ դա րե րում: Սր բա պատ կեր նե րի պաշ-
տա մուն քը Բ յու զան դիա յում վե րա կանգ նել 
է հա յազ գի ինք նա կա լու հի Թեո դո րան (842-
856): Պատ կե րա մար տութ յու նը տա րած վել 
է նաեւ եվ րո պա կան այլ երկր նե րում եւ ըն-
կալ վել որ պես Վե րած նն դի դա րաշր ջա նի նա-
խա պատ րաս տա կան փուլ: Հա յոց ե կե ղե ցին 
մեր ժում էր ոչ միայն պատ կե րա մար տութ յու-
նը, այ լեւ պատ կե րա պաշ տութ յու նը եւ ըն դու-
նում իր պատ կե րա հար գութ յու նը: 

Մով սես Քեր թող: Ս յու նի քի մետ րո պո-
լիտն էր 722-729 թթ.: Հայտ նի է որ պես խո-
շոր քե րա կան, ինչ պես նաեւ հո գե ւոր եր գե րի 
հե ղի նակ ու թարգ մա նիչ: Ն.Ա դոն ցը Մով սես 
Քեր թո ղին դնում է հույն քե րա կան Դիո նի-
սիոս Թ րա կա ցու « Քե րա կա նա կան ար վեստ» 
աշ խա տութ յան նշա նա վոր մեկ նիչ նե րի 
շար քում: Մով սես Քեր թողն իր մեկ նութ յան 
մեջ անդ րա դար ձել է հա յե րե նի հնչյու նա-
բա նութ յա նը, դա սա կար գել խոս քի մա սե րը: 
Վեր լու ծել է նաեւ հո լով նե րի, հո լո վում նե-
րի, բա ռա բարդ ման եւ քե րա կա նութ յան այլ 
ո լորտ նե րին առնչ վող հար ցեր:

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցի Երկ րորդ (մոտ 
660/670 - 735) ծնվել է Դ վի նում: Ն րա մա-
սին բա վա կա նա չափ հա րուստ տե ղե կութ-
յուն ներ է թո ղել Օր բել յա նը (նշվ. աշխ. էջ 
147-168): Այս եւ այլ աղբ յուր նե րից տե ղե-
կա նում ենք, որ Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին ե ղել 
է Դ վի նի ա վագ քա հա նա Սա հա կի որ դին: 
Կր թութ յունն ստա ցել է հա յոց կա թո ղի կո սա-
րա նում, «սաս տիկ խստա կե ցութ յամբ» ճգնել 
է Մա քեն յաց վան քում: Այս տեղ նա կազ մել է 
« Տե րու նա կան տո նե րի լու սա բա նիչ եւ նա-
հա տակ նե րի հի շա տա կա րան» գիր քը, ո րը 
հայտ նի է « Տո նա կան» (701 թ.) ան վամբ: 
Դա վա նա բա նա կան վե ճեր է մղել եր կաբ-
նա կութ յան հե տե ւորդ Հա յաս տա նի աս պետ 
տիտ ղո սա կիր Սմ բատ Բագ րա տու նու դեմ:

Գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կել է Ս յու-
նի քում, ուր ա շա կեր տել է Մով սես ե պիս-
կո պո սին: Կր թութ յան եւ ի մա ցութ յուն նե րի 
պա կա սը լրաց րել է Հ ռո մում, Ա թեն քում, Կոս-
տանդ նու պոլ սում: Միա ժա մա նակ զբաղ վել է 
թարգ մա նա կան գոր ծու նեութ յամբ: Դա վա-
նա բա նա կան հար ցե րով նրան ըն դու նել եւ 
զրու ցել է Բ յու զան դիա յի ինք նա կա լը և ն րան 
շատ բարձր գնա հա տել: 728 թ. ձեռ նադր վել 
է Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նորդ` մետ րո պո լիտ: 
Ս յուն յաց 20-րդ թե մա կալն էր: Ս պան վել է մի 
ա նա ռակ կնոջ ձեռ քով, ո րին քա րո զի ժա մա-
նակ նա խա տին քի էր են թար կել: Դեպ քը տե-
ղի էր ու նե ցել 735 թ. Մոզ քա ղա քում: Թաղ վել 
է Թա նա հա տի վան քում:

10-րդ դա րում գրվել է Ս տե փա նոս Ս յու-
նե ցու ըն դար ձակ վար քը, ո րի բնա գի րը թեեւ 
չի պահ պան վել, բայց մեզ է հա սել Կա ղան-
կատ վա ցու, Գան ձա կե ցու, Այ րի վա նե ցու եւ 
Օր բել յա նի մի ջո ցով: Օր բել յա նը նրան մե-
ծա րում է « Սիւն երկ նի, խա րիսխ հա ւա տոյ» 
խոս քե րով:

Գ րել է շա րա կան ներ, սաղ մոս ներ, մեկ-
նութ յուն ներ, դա վա նա բա նա կան տա րա-
տե սակ եր կեր: «Ծնն դոց» եւ « Յո բի» գրքե րի 
մեկ նութ յուն նե րը չեն պահ պան վել: Հայտ նի 
են հե տեւ յալ աշ խա տութ յուն նե րը` « Չո րից 
Ա ւե տա րա նաց մեկ նու թիւն», « Պատ ճառք եւ 
թե լադ րու թիւն ա ռա ջին տես լեանն Ե զե կիէ-
լի», « Մեկ նու թիւն Դա նիէ լի», « Մեկ նու թիւն 
ժա մա նա կագ րու թեան», « Պատ ճառ հիմ նար-
կու թեան Սր բոյ ե կե ղեց ւոյ», « Վասն ա նա պա-
կա նու թեան մարմ նոյն Ք րիս տո սի», « Վասն 
հա ւա տոյ դա ւա նու թեան»: Ն րա գրչին են 
պատ կա նում Դիո նի սիոս Թ րա կա ցու «Ա րո-
ւեստ քե րա կա նի» եր կի մեկ նութ յու նը:

Բա վա կա նին շատ են Ս յու նե ցու թարգ-
մա նա կան գոր ծե րը, ո րոն ցից են Կեղծ Դիո-
նի սիոս Ա րիս պա գա ցու « Յա ղագս ե կե ղե ցա-
կան եւ երկ նա յին քա հա նա յու թեանց» (712), 
Կ յու րեղ Ա լեք սանդ րա ցու « Գիրք պա րապ-
մանց» (715), Նե մե սիոս Ե մե սա ցու « Յա ղագս 
բնու թեան մար դոյ» (717), Գ րի գոր Ն յու սա-
ցու « Յա ղագս կազ մու թեան մար դոյ» (719), 
Գեոր գիոս Պի սի դե սի « Յա ղագս Վե ցաւ րեայ 
ա րար չու թեան» եւ այլն:

Այս շար քը լրաց նում է Օր բել յա նը. «Ն րա 
նշա նա վոր գրվածք նե րը ու րիշ մեկ նիչ նե-
րի գոր ծե րի մեջ փայ լում են պայ ծառ ջա-
հի նման: Գ րեց նաեւ բազ մա թիվ ճա ռեր. 

ութ ե ղա նակ նե րը բա ժա նեց, կար գեց, շա-
րեց Հա րութ յան օրհ նութ յուն նե րը, եր գեց 
եւ քաղց րա լուր կցուրդ ներ, հար մա րեց րեց 
« Յի նանց»-ի տա ղա չա փութ յու նը յոթ ե ղա-
նակ նե րով` հույժ խորհր դա վոր, ինչ պես եւ 
պա սե րի նը, որ երգ վում են աղ ու հա ցի վրա. 
պար զա բա նեց նաեւ գի շե րա յին ա րա րո-
ղութ յան ի մաս տը»:

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցուն է պատ կա նում 
նաեւ « Սուրբ Մե թո դիո սի Պա տա րի ե պիս կո-
պո սի եւ նա հա տա կի ե րա զը` անց յա լի, ներ-
կա յի եւ գա լի քի մա սին` Աստ վա ծաշն չի քաղ-
վածք նե րով հան դերձ» եր կը:

 Աշ խա տութ յուն նե րի մեջ Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցին փա ռա բա նում է Ք րիս տո սին, 
ե րա նե լի սուրբ նա հա տակ նե րին, ո րոնք վա-
նե լով խոր տա կել են թշնա մի նե րին:

Ս յու նե ցու շա րա կան ներն ու նեն գրա կան 
բարձր ար ժեք, գրված են ա զա տա չա փով, 
ան հանգ են, խոս քի կշռույթն ա ռա վե լա պես 
հնչե րան գա յին է` ա սա ցո ղա կան-եր գե ցիկ` 
ա սեր գա յին, ո րը, որ պես հիմ նա կետ, բո լոր 
տնե րի վեր ջում ու նե նում է կրկնվող, մի տե-
սակ կրկներ գի դեր կա տա րող նույ նա կան 
կամ նույ նան ման վեր ջա վո րութ յուն:

Ս յու նե ցին հայ պոե զիան հարս տաց րեց 
նո րա բա նութ յուն նե րով: Ն րա ստեղ ծա գոր-
ծութ յա նը քա ջա տեղ յակ էր մեծն Գ րի գոր Նա-
րե կա ցին եւ ժա ռան գել ու շա րու նա կել է նրա 
բա ռաս տեղ ծա կան ա վան դույթ նե րը:

Սա հա կա դուխտ Ս յու նե ցին Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցու քույրն է: Ծննդ յան եւ մահ-
վան թվա կան ներն ան հայտ են: Ե րա ժիշտ էր 
եւ բա նաս տեղծ: Ե ղել է միանձ նու հի, ճգնել 
Գառ նիի ձո րի քա րայր նե րից մե կում: Ու նե ցել 
է ա շա կերտ ներ եւ, որ պես ա մոթ խած հա-
վա տաց յալ, նրանց ու սու ցա նել վա րա գույ րի 
ե տե ւից:

Հայտ նի է Մե ծա ցուս ցե շա րա կան նե րի 
ո գով գրված նրա հո գե ւոր եր գե րից մե կը, 
ո րը հի շա տա կել է Օր բել յա նը, իսկ այն գտել 
եւ հրա պա րա կել է Ն. Ծո վա կա նը: Կազմ ված 
է տա սը տնից, ո րոնք բո լորն էլ ա վարտ վում 
են միեւ նույն կրկներ գով. «Օրհ նեալ ես դու ի 
կա նայս // Բերկ րեալ Տի րա մայր եւ կոյս…»: 
Տ նե րի ա ռա ջին տա ռե րը բա նաս տեղ ծու հու 
ա նու նով ծայ րա կապ են: Փա ռա բա նում է 
սրբու հի Մա րիա մին` որ պես «ա նա պա կան 
տա ճար», որ պես «ան դաս տան հո գե ւոր եւ 
հա մա պայ ծառ ծա ղիկ», ո րը « Հո գե հոս անձ-
րե ւէն` հո վա նա ւո րեալ ի քեզ // Պտ ղա բե րե-
ցեր ի Հաւ րե…»: Նա է « Հաս տա տու թիւն երկ-
նի եւ երկ րի, // Կեն դա նու թեանց բաշ խող»:

Ս տե փա նոս Օր բել յա նը (1250/1260 - 
1303) Օր բել յան նե րի հայտ նի տոհ մից էր, 
որ Ս յու նի քում իշ խա նա կան դիրք ու ներ 12-

15-րդ դա րե րում: Կեն սագ րա կան հիմ նա կան 
տվյալ նե րի աղբ յուրն ինքն է: Ինչ պես Մա մի-
կոն յան նե րի, այն պես եւ նրանց տոհ մը սե րել 
է Ճե նաց աշ խար հից: Ճե նաս տա նից նրանք 
հե ռա ցել են Ճեն բա վար ար քա յի մա հից հե-
տո: Օր բել յան ազ գա նունն ա ռա ջա ցել է Օր-
բեթ ամ րո ցից, որ տեղ Ճե նաս տա նից հե տո 
հաս տատ վել են նրա նախ նի նե րը` Օր բեթ-
Օր բուլ-Օր բել-Օր բել յան (Օր բե լի): Օր բել յա նի 
նախ նի ներն ապ րել են Վ րաս տա նում, երկ-
րում ե ղել են երկ րոր դը եւ ի րենց ձեռ քում 
պա հել սպա րա պե տութ յու նը: Այդ պես ե ղել է 
թե՛ վրաց ա ռա ջին թա գա վոր Փառ նա վա զի 
օ րոք (Ք. ծ. ա. 337-302) եւ թե՛ Դա վիթ Շի նա-
րա րի (1089-1125): Օր բել յան նե րը թա գու հի-
ներ են տվել վրաց գա հին: 

Ս տե փա նո սի պա պը Ս յու նի քի կու սա կալ 
Լի պա րիտ Օր բել յանն էր, հայ րը` Տար սա յի-
ճը, իշ խա նաց իշ խան էր, նա հան գի կու սա-
կալ, ա թա բեկ, ռազ մա քա ղա քա կան նշա նա-

Գրական Սյունիք 

վոր գոր ծիչ: Տար սա յի ճը Լի պա րի տի հինգ 
որ դի նե րից կրտսերն էր: Նա ի նը ան գամ 
ճա կա տա մարտ է վա րել ու հաղ թել: Դ րա 
հա մար գնա հատ վել է Հա լա վու եւ Ար ղուն 
խա նե րի կող մից եւ ար ժա նա ցել բարձ րա-
գույն պար գե ւի` «Ոս կե բար ձի»: Ն շա նա վոր 
դեմ քեր էին նաեւ Տար սա յի ճի եղ բայր նե րը` 
Ե լի կու մը, Սմ բա տը, ո րոնք ար ժա նա ցել են 
մոն ղոլ խա նե րի վստա հութ յա նը եւ հա վա-
սա րակ շիռ վի ճա կում պա հել եր կի րը: Ն րանք 
բո լո րը թաղ ված են Նո րա վան քի տոհ մա կան 
դամ բա րա նում:

Ս տե փա նո սի մայ րը` Ա րուզ խա թու նը, 
ա րաբ էր, ո րը քրիս տո նեութ յուն է ըն դու նում 
եւ դառ նում ջեր մե ռանդ հա վա տաց յալ:

Օր բել յա նը կրթութ յունն ստա ցել է Տա-
թե ւի վան քում: Ե ղել է դպիր, սար կա վագ: 
Նո րա վան քում ձեռ նադր վել է քա հա նա: Կր-
թութ յու նը շա րու նա կել է Գ լա ձո րում` ա շա-
կեր տե լով Ներ սես Մ շե ցուն: Դար ձել է վար-

դա պետ: Ե պիս կո պոս ձեռ նադր վե լու հա մար 
հայ րը նրան ու ղար կում է Կի լի կիա, ար ժա-
նա նում է բարձր ըն դու նե լութ յան, հան դի-
պում Լե ւոն Գ թա գա վո րին, ա ռա ջար կում են 
հա յոց կա թո ղի կո սութ յան ա թո ռը: Նա չի հա-
մա ձայն վում. ե պիս կո պոս ձեռ նադր վե լով` 
հռչակ վում է Ս յուն յաց մետ րո պո լիտ, հայ րա-
պե տի ա ռա ջին ա թո ռա կալ եւ մե ծա րանք նե-
րով 1287 թ. վե րա դառ նում: Ներ կա յա նում է 
Ար ղուն խա նին, որն իր հեր թին հաս տա տում 
է նրա մետ րո պո լի տութ յու նը:

Ե ղել է հո գե ւոր գոր ծիչ, Ս յու նի քի մետ րո-
պո լիտ, կա ռու ցել ու վե րա կա ռու ցել է ե կե-
ղե ցի ներ: Հա յոց մա տե նագ րութ յան մեջ նա 
ա ռա վել հռչակ ված է իր «Ս յու նի քի պատ-
մութ յուն» (« Պատ մու թիւն նա հան գին Սի-
սա կան») աշ խա տութ յամբ: Հայտ նի է նաեւ 
« Ժա մա նա կագ րու թիւն» աշ խա տութ յամբ, 
որն ա վարտ վում է իր հոր մահ վան թվա կա-
նով (1290), ինչ պես նաեւ «Ողբ ի Սուրբ Կա-

թու ղի կեն» պոե մով:
Օր բել յա նը միա վո րել է Ս յուն յաց թե մը, 

հաս տա տել խա ղա ղութ յուն, նպաս տել մա-
տե նագ րութ յան ծաղկ մա նը, տա ճար նե րի 
վե րա նո րոգ մա նը եւ պայ քա րել ա րեւմտ յան 
ազ դե ցութ յուն նե րի, հատ կա պե ս քաղ կե դո-
նա կա նութ յան դեմ:

Վախ ճան վել է ա ղի նե րի ու լյար դի բոր բո-
քու մից եւ թաղ վել Նո րա վան քում:

«Ս յու նի քի պատ մութ յուն»-ը շա րադ րել է 
Ղա զան խա նի օ րոք` 1299 թ.: Օր բել յա նը շա-
րու նա կել է հա յոց նա խա րա րա կան տնե րի 
(ա ռան ձին աշ խարհ նե րի) պատ մագ րութ յան 
ա վան դույ թը` օ րի նակ ու նե նա լով Հով հան 
Մա մի կոն յա նի « Տա րո նի պատ մութ յուն»-ը, 
Թով մա Արծ րու նու «Արծ րուն յաց տան պատ-
մութ յուն»-ը եւ հա ման ման այլ աշ խա տանք-
ներ:

Նա խա դիր խոս քում իր գոր ծը հա մա-
րում է « Սի սա կան տան քաղց րա լուր պատ-
մութ յուն նե րի շա րադ րանք», « Նախ նի նե րի 
հի շա տա կա րան», « Հի շա տա կաց մատ-
յան»: Պատ միչն իր խոսքն սկսում է ի մաս-
տա խո սութ յամբ. « Բո լոր գո յա ցութ յուն նե րի 
սկիզբն Աստ ված է, բո լոր բա րիք նե րի սկիզ-
բը` սե րը, բո լոր շնորհ նե րի սկիզ բը` խո հա-
կա նութ յու նը»: Ըստ նրա` մար դը, չա րի եւ 
բա րու «սաղմն ըն դու նե լով մտքի ար գան-
դում <...>, ջա նում է ծնել ու գլուխ բե րել 
բաղ ձա լին»: Այս մուտ քով նա բա ցատ րում 
է պատ մութ յուն գրե լու դրդա պատ ճառ նե-
րը: Վա ղուց է նա մտա ծել գրե լու «փա ռա հեղ 
ու աստ վա ծաբ նակ Ս յու նի քի» մա սին, ներ-
կա յաց նե լու ե կե ղե ցի նե րի պատ մութ յու նը, 
« Նա խա րա րութ յան հա ջոր դա կան սերն դա-
փո խութ յու նը», «Վ սեմ ու աստ վա ծա մե ծար 
հայ րա պե տա կան ա թո ռի գա հա կա լութ յու-
նը»:

Որ պես պատ միչ` Օր բել յանն ար դեն նաեւ 
պատ մա բան էր: Նա ա ռա ջինն էր, որ մա տե-
նագ րութ յուն նե րին զու գա հեռ օգ տա գոր ծեց 
պատ մագ րա կան, ձե ռագ րա կան, վի մագ-
րա կան, նա մա կագ րա կան, պա հո ցա յին բո-
լոր աղբ յուր նե րը: Օր բել յա նը պատ մութ յու նը 
գրել է` ու սում նա սի րե լով հա յոց բո լոր պատ-
մա գիր նե րի եր կե րը, ամ փո փե լով հին ու նոր 
զրույց նե րը, Ս յուն յաց ե պիս կո պոս Պետ րո սի 
ճա ռե րը, Ս յու նի քի իշ խան նե րի գրութ յուն նե-
րը, քա րան ձավ նե րի ա մուր տե ղե րում եւ Տա-
թե ւի միա բա նութ յու նում պահ ված գրքերն 
ու հի շա տա կա րան նե րը: Ն րան բնո րոշ են 
քննա կան հա յաց քը, քննա դա տա կան 
վեր լու ծութ յու նը եւ հա մադ րութ յու-
նը: Շատ ու շա դիր է բնագ րե րի հան-
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Գու սա ն Աշոտը գո րիս յան բնան կա րի ու բնաշ խար հի 
ան բա ժան մասն էր թե՛ իր մարդ կա յին կեր պա րով եւ թե՛ 
իր ան զու գա կան ար վես տով: Հատ կա պես բա ցա ռիկ են 
«Ս յուն յաց սա րեր», « Ծո վաստ ղիկս», « Պախ րա», « Հով սա-
րեր, մով սա րեր», « Սա րի սի րուն յար», « Յար ա ռանց քեզ», 
« Սերս վան քում Տա թե ւի», « Գու սանն էն է» եր գե րը, ո րոնց 
մեջ խոսքն ու մե ղե դին ներ դաշ նա կո րեն ձուլ ված են ի րար. 
խոս քը մե ղե դի է, մե ղե դին` խոսք: 
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դեպ, ո րոնք եր բեմն ներ կա յաց նում 
են ամ բող ջա կան մեջ բե րում նե րով: 
Ն րա խոս քի մեջ հա մադր ված են գի-

տութ յունն ու գե ղար վես տը, զար դա րուն 
ո ճը եւ պատ կե րա վոր մտա ծո ղութ յու նը:

Պատ մի չը գրիչ է վերց նում նախ նի նե րի 
փառ քը հա ջորդ սե րունդ նե րին հասց նե լու 
մտա հո գութ յամբ, որ պես զի ան գի տութ յան 
չմատ նեն անց յա լի հի շա տակ ներն ու «ե կե-
ղե ցի նե րի ժա ռան գութ յու նը»: Նա ա պա-
վի նում է ոչ միայն անց յա լի սուրբ հայ րա-
պե տե րին, այ լեւ ըն թեր ցո ղի ա ղոթք նե րին: 
Ընդ հան րա պես ըն թեր ցո ղի գոր ծո նը շատ 
կա րե ւոր է միջ նա դա րի հա մար, որ լրջո րեն 
սկսում է գի տակց վել Շ նոր հա լու, Ֆ րի կի, ինչ-
պես նաեւ Օր բել յա նի կող մից:

Գա լով ա մե նասկզ բից` Օր բել յա նը ներ-
կա յաց նում է Սի սա կան նա խա րա րա կան 
տոհ մի սե րու մը, Ս յուն յաց աշ խար հի սահ-
ման նե րը, հարս տութ յուն նե րը, գա վառ-
ներն ու բեր դե րը: Ս յու նի քը եւ Սի սա կա նը 
բխեց նում է Սի սակ նա հա պե տի ա նու նից 
( Խո րե նա ցի): Իսկ նա հա պետ Սի սա կը Հայ կի 
սե րուն դից Գե ղա մի որ դին էր, ո րի ա նու նից 
էլ` Սի սա կան երկ րա մա սը: Սի սա կանն, ա յո՛, 
բայց Ս յու նի քի ստու գա բա նութ յու նը թե րեւս 
գա լիս է սյուն բա ռից` տե ղան քին բնո րոշ 
քա րե սյու նե րից: Օր բել յանն օգ տա գոր ծում 
է երկ րի ան վան ման բո լոր հնա րա վոր ձե ւե-
րը` Ս յու նիք, Սի սա կան, Ս յուն յաց աշ խարհ, 
Ս յուն յաց տուն եւ այլն: 

Ս յու նի քը ե ղել է Հա յաս տա նի 15 աշ-
խարհ նե րից 9-րդը եւ ու նե ցել 12 գա վառ` 
Ծ ղուկ, Վա յոց ձոր, Գե ղար քու նի, Սոտք, Ա ղա-
հեճ («որ այժմ կոչ վում է Քա շա թաղ կամ Խո-
ժո ռա բերդ»), Հա բանդ, Բաղք (Ա ճեն), Կով-
սա կան (Գր համ), Ա րե ւիք ( Տաշ տոն, Մեղ րի), 
Ձորք ( Կա պան), Երն ջակ, Գողթն, Ճա հուկ: 
Այ նու հե տեւ թվարկ վում են ա նա ռիկ բեր-
դե րը: Պատ միչն ա մեն ինչ ներ կա յաց նում է 
ա ռաս պե լա խառն պատ մութ յուն նե րով, հի-
շա տա կում վայ րե րի հետ կապ ված ժո ղովր-
դա կան զրույց նե րը: Պատ մա կան դեպ քե րի 
հա ջոր դա կա նութ յան մեջ նա գի տակ ցա բար 
չի պահ պա նել ժա մա նա կագ րութ յու նը եւ 
խնդրում է դա ի րե նից չպա հան ջել` «Չ հե տե-
ւե ցինք ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա-
նութ յան»:

Դե ռեւս Տր դատ Մե ծի ժա մա նակ նե րում 
Ս յուն յաց իշ խան ներն ար քու նի քում ե ղել են 
ա ռա ջին նե րի շար քում, թա գա վո րութ յան 
մեջ որ պես երկ րա պահ ներ` երկ րոր դը, իսկ 
Ս յու նի քի ե պիս կո պո սը նստում էր Գ րի գոր 
Լու սա վոր չի կող քին` ա ջից յո թե րոր դը: 

Դր վագ առ դրվագ հյուս վում է Ս յու նի-
քի պատ մութ յու նը, ի րար են հա ջոր դում 
պատ մա կան հայտ նի դեպ քեր ու ի րա դար-
ձութ յուն ներ, տես նում ենք իշ խա նա կան եւ 
հո գե ւոր ա ռաջ նորդ նե րին, նրանց գոր ծու-
նեութ յու նը: Տեղ-տեղ պատ մի չի գրի չը դառ-
նում է բա նաս տեղ ծո րեն ներշնչ ված. «Սր-
տիս գոր ծա րա նի բուռն բաղ ձան քը դրդում է 
միտքս` իմ այս շա րադ րան քի մեջ հո մե րա-
կան քեր թո ղութ յամբ ստեղ ծա գոր ծել, հո րի-
նել ե լե ւէ ջուն գե ղե ցիկ տո ղեր, հյու սել ա խոր-
ժա լուր գո վեստ ներ…»:

Օր բել յա նը բնա կա նո րեն չի սահ մա նա-
փակ վում Ս յու նի քում կա տար վող ի րա դար-
ձութ յուն նե րով, ո րով հե տեւ ա մեն ինչ պայ-
մա նա վոր ված էր երկ րի պատ մութ յամբ: 
Այդ անհ րա ժեշ տութ յամբ անդ րա դառ նում է 
Բագ րա տու նի նե րի թա գա վո րութ յան ստեղծ-
մա նը (885), «ա նիծ յալ» Յու սու փի հար-
ձա կում նե րին Հա յաս տա նի վրա, սուլ թան 
Ջա լա լեդ դի նի ար շա վանք նե րին, թա թար-
մոն ղոլ նե րի պատ մութ յա նը եւ այլն: 

Գր քի ԿԵ, ԿԶ գլուխ նե րում անդ րա դառ-
նում է իր տոհ մա բա նութ յա նը, որ պես հայ րե-
նա սեր գոր ծիչ ներ մե ծա րում հորն ու հո րեղ-
բայր նե րին:

Գիրքն ա վարտ վում է հի շա տա կա րա-
նով, ո րի մեջ օրհ նութ յուն, պա տիվ ու երկր-
պա գութ յուն է տա լիս Աստ ծուն իր այս գործն 
ա վար տին հասց նե լու հա մար: Օր բել յանն 
ի րա կա նաց րել է իր առ ջեւ դրած խնդի րը` 
ստեղ ծե լով Ս յու նի քի քննա կան եւ ամ բող ջա-
կան պատ մութ յուն: Պատ մա գի տա կան երկ 
լի նե լով` այն ու նի նաեւ գե ղար վես տա կան 
ար ժա նիք ներ` պատ մա կան կեր պար նե րը 
կերտ ված են գե ղար վես տո րեն, առ կա է դի-
պա շար, խոսքն ա ռաս պե լա խառն է, լե զուն` 
պատ կե րա վոր:

Օր բել յա նի գե ղար վես տա կան նա խա սի-
րութ յուն ներն ա ռա վել լավ ար տա հայտ վե-
ցին «Ողբ ի Սուրբ Կա թու ղի կեն» պոե մում` 
գրված 1300 թ.: Հե ղի նա կը ող բում է «ար քա-

յու հի» Կա թու ղի կեն` Էջ միած նի Մայր տա ճա-
րը: Ա րա րատ յան դաշ տից «բարձ րա գուժ եւ 
ա հա գին» ձայն է լսվում: Այդ ձայ նի վրա հա-
վաք վում է ժո ղո վուր դը, շտա պում Վա ղար-
շա պատ եւ տես նում ար քա յու հին « Մերկ, 
խայ տա ռակ ի բաթ րո նին»: Մայր տա ճա րը, 
կեր պա րանք ա ռած, քա րով կուրծքն է ծե-
ծում եւ մո խիր ցա նում գլխին: Դուստր ե կե-
ղե ցի նե րը` որ պես կա նանց ջայլ, ող բում են 
նրա հետ մեկ տեղ: Ե կե ղե ցի նե րը զրկվել են 
ա ռաջ վա փառ քից ու գե ղեց կութ յու նից եւ 
դար ձել չոր քո տա նի նե րի ու թուր քե րի կո-
խան: Այս ա մե նը հե տե ւանք է երկ րի ող բա լի 
վի ճա կի, ո րով հե տեւ չկան երկ րի իս կա կան 
տե րե րը, նրանց փո խա րեն ան հա վատ ներն 
են: Մայր տա ճա րը վայ է կան չում եւ բարձ-
րա ձայն շա րու նա կում ող բը` ի՞նչ էի, ի՞նչ 
դար ձա. « Յերկ նից յեր կիր զիս ի ջու ցին, // 
Խորք անդն դոց զիս ծած կե ցին»: «Ա՜յ, վայ, 
քեզ վա՜յ…», - ա սում է նա եւ հի շում հա յոց 
հնա մե նի փառ քը` ար քա յա կան ու նա խա-
րա րա կան տնե րը, շեն քա ղաք ներն ու մար-
դա շատ վան քե րը: Հայ րե նա սեր պատ միչն 
ու բա նաս տեղ ծը Էջ միած նի Մայր տա ճա րի 
ա նու նից ող բում է հա յոց ճա կա տա գի րը, Աս-
քա նազ յան աշ խար հի կոր ծա նու մը: Սա կայն 
Օր բել յա նը չի մատն վում վերջ նա կան հու-
սա հա տութ յան, այլ լավ օ րե րի սպա սու մով 
շա րու նա կում է. « Թո ղո՜ւմք զող բա նիս ցա-
վա գին, // Առ նե՜մք ա ւարտ լա լեաց բա նին, // 
Յու սա հա տիլ չէ պարտ բնա ւին»:

Կ գա «նո րո գու մը», եւ հա յոց ազգն իր թա-
գա վոր նե րով ու ե կե ղե ցի նե րով ոտ քի կկանգ-
նի` ե րա զում է հե ղի նա կը:

Ս տե փա նոս Օր բել յա նը Ս յուն յաց աշ խար-
հի պատ մութ յամբ իր հաս տա տուն տե ղը 
գրա վեց հա յոց պատ միչ նե րի շար քում եւ կո-
րուս տից փրկեց ու հի շո ղութ յա նը հանձ նեց 
բազ մա թիվ փաս տեր, թվեր, անձ նա նուն ներ 
ու տե ղա նուն ներ: Այն, ինչ պես իր ժա մա նակ, 
այն պես եւ այ սօր դիտ վում է հա յոց պատ-
մագ րութ յան կո թո ղա յին երկ, ո րից օգտ վել եւ 
դեռ կօգտ վեն շատ ու շատ սե րունդ ներ:

Հով հան ( Հով հան նես) Ո րոտ նե ցին (1315 
- 1386) ժա մա նա կին հայտ նի էր նաեւ Կա-
խիկ մա կա նու նով: Ծն վել է Ս յու նի քի Ո րո-
տան գա վա ռի Վա ղադ նի գյու ղում: Նա Ս յուն-
յաց մեծ իշ խան Ի վա նեի որ դին էր: Գ լա ձոր 
հա մալ սա րա նում ա շա կեր տել է Ե սա յի Ն չե-
ցուն: Զ բաղ վել է ման կա վար ժա կան եւ գի-
տա կան գոր ծու նեութ յամբ: Հե տա գա տա-
րի նե րին նրան տես նում ենք Դա րա նաղ յաց 
գա վա ռում, իսկ կյան քի վեր ջին տա րի նե րին` 
Տա թե ւի եւ Ապ րա կու նի սի վան քե րում: Նա 
Տա թե ւի հա մալ սա րա նի եւ Ապ րա կու նի սի 
վա նա կան դպրո ցի հիմ նա դիրն է: Մա հա ցել է 
71 տա րե կա նում եւ թաղ վել Երն ջա կի Սուրբ 
Գե ւորգ վան քում:

Ո րոտ նե ցին հայտ նի է որ պես փի լի սո փա, 
աստ վա ծա բան, հո գե ւոր եւ քա ղա քա կան 
գոր ծիչ: Նա հռչակ ված ու սուց չա պետ էր եւ 
թո ղել է գի տուն ա շա կերտ նե րի մի քա նի սե-
րունդ ներ: Հա մա խոհ նե րի հետ մեկ տեղ պայ-
քա րել է կա թո լիկ ե կե ղե ցու ոտնձ գութ յուն նե-
րի դեմ, որն ամ բողջ միջ նա դա րում փոր ձում 
էր ի րեն են թար կել հա յոց ե կե ղե ցին:

Ն րա ա շա կերտ նե րից էր Գ րի գոր Տա թե-
ւա ցին, ո րը գրի է ա ռել նրա դա սա խո սութ-
յուն նե րը: Դ րանք հիմ նա կա նում փի լի սո փա-
յա կան աշ խա տութ յուն ներ են` նվիր ված 
Ա րիս տո տե լի, Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու եւ 
Պորփ յու րի աշ խա տութ յուն նե րի վեր լու ծութ-
յա նը: Ն րա հա մար ա մեն ին չի սկիզբն Աստ-
ված էր. այդ գա ղա փա րա խո սութ յունն էլ 
իշ խում է նրա աշ խա տութ յուն նե րի, հատ-
կա պես աստ վա ծա բա նա կան-դա վա նա բա-
նա կան եր կե րի, նաեւ ճա ռե րի ու քա րոզ նե-
րի մեջ: Նա քա րո զել է հո գու ան մա հութ յան 
գա ղա փա րը, ըստ ո րի` մար դու մահ վա նից 
հե տո ապ րում է նրա հո գին:

Ո րոտ նե ցին մնա յուն հետք է թո ղել նաեւ 
ի մա ցա բա նութ յան եւ տրա մա բա նութ յան 
աս պա րե զում: Մա տե նա դա րա նում պահ-
վում է նրա փի լի սո փա յա կան աշ խա տութ-
յուն նե րի ժո ղո վա ծուն (ձե ռա գիր 4268): 
1956 թ. հրա տա րակ վել են նրա « Յով հան նու 
Ո րոտ նեց ւոյ հա ւա քեալ ի բա նից ի մաս տա սի-
րաց», « Վեր լու ծու թիւն «Ս տո րագ րու թեանց» 
Ա րիս տո տէ լի», « Հա մա ռաւտ վեր լու ծու թիւն 
Պոր փիւ րի դժո ւա րա լու ծիցն» աշ խա տութ-
յուն նե րը:

Գ րի գոր Տա թե ւա ցին (1346-1409) ե ղել է 
մե ծահռ չակ հո գե ւոր գոր ծիչ, փի լի սո փա եւ 
ու սու ցիչ: Ն րա « Գիրք հարց մանց» աշ խա-
տութ յունն ու նի եր կու տար բե րակ` փոքր 
(1387) եւ մեծ (1397), տպագր վել է 1729-ին 

Կոս տանդ նու պոլ սում: « Գիրք քա րո զու-
թեան»-ը (1407) կազմ ված է եր կու հա տո-
րից` «Ձ մե րան հա տոր», «Ա մա րան հա տոր», 
ո րոնք եւս 1740-1741 թթ. տպագր վել են Կոս-
տանդ նու պոլ սում: Հե տա գա յում նա գրել է 
այլ քա րոզ ներ, ո րոնց թի վը հաս նում է 400-
ի: Դ րանք նվիր ված են հոգ ևոր տո նե րին եւ 
պատ վի րան նե րի բա րո յա կան նշա նա կութ-
յա նը: Ու նեն գրա կան լուրջ ար ժեք:

« Գիրք հարց մանց»-ը հարց ու պա տաս-
խա նի ձե ւով լու սա բա նում է կրո նա կան 
հար ցեր: Խո սում է ա ղանդ նե րի մա սին` հա-
վա տաց յալ նե րին ցույց տա լով ճշմա րիտ ճա-
նա պար հը:

Տա թե ւա ցու գրչին է պատ կա նում նաեւ 
«Ոս կե փո րիկ» (1401) ժո ղո վա ծուն, ո րը եւս 
կրո նա կան հար ցե րի պա տաս խան ներ ու 
բա ցատ րութ յուն ներ է պա րու նա կում: Քա նի 
որ Սուրբ Եր րոր դութ յու նը ոս կու ար ժեք ու նի 
քրիս տո նեութ յան հա մար, այս տե ղից էլ գրքի 
«Ոս կե փո րիկ» վեր նա գի րը:

Տա թե ւա ցին գրել է նաեւ կրո նա կան 
( Սաղ մոս ներ, Երգ եր գոց, Ա ռա կաց, Հո բի, 
Մատ թեո սի եւ Հով հան նու ա վե տա րան ներ), 
փի լի սո փա յա կան (Ա րիս տո տել, Պորփ յուր, 
Դա վիթ Ան հաղթ) մեկ նութ յուն ներ: Նա շա-
րու նա կել է իր ու սուց չի` Հով հան Ո րոտ նե ցու 
ա վան դույթ նե րը:

Ա ռա քել Ս յու նե ցին (1350/1360 - 1430) 
ե ղել է բա նաս տեղծ, գիտ նա կան, ման կա-
վարժ: Գ րի գոր Տա թե ւա ցու քրոջ որ դին էր 
եւ որ պես Տա թե ւի հա մալ սա րա նի ու սուց-
չա պետ շա րու նա կել է թե՛ Տա թե ւա ցու, թե՛ 
Ո րոտ նե ցու ա վան դույթ նե րը: Թո ղել է բա վա-
կա նին հա րուստ ժա ռան գութ յուն, զբաղ վել 
է գրչութ յան ար վես տով: Ա ռա վել հայտ նի է 
նրա «Ա դամ գիրք» պոե մը:

Ա ռա քել Ս յու նե ցու կյան քի եւ ստեղ ծա-
գոր ծութ յան տա րի նե րը զու գա դիպել են Լենկ 
Թե մու րի ա մա յաց նող ար շա վանք նե րին:

«Ա դամ գիրք»-երն ստեղծ վել են 1401-
1403 թթ.: Դ րանք չորսն են, ո րոն ցից յու րա-
քանչ յուրն ու նի իր հի շա տա կա րա նը: Ա գրքի 
հի շա տա կա րա նում հի շում է ծնող նե րին` հո-
րը` Դա վիթ, մո րը` Մե լիք, եղ բո րը` Բար սեղ 
(ե ղել է քա հա նա), բո լորն էլ հան գուց յալ: Հի-
շա տա կա րան նե րում Ս յու նե ցին անդ րա դառ-
նում է նաեւ «ճգնազ գեաց» «դա սա սաց» մեծ 
վար դա պե տին` Գ րի գոր Տա թե ւա ցուն, ո րի 
«հրա մա նաւ» էլ գրել է «Ա դամ գիրք»-ը: Ն րան 
բնո րո շում է այս տո ղե րով. « Րա բու նա պետ 
յոյժ պան ծա լի, // Ծով ի մաս տից ծա ւալք շնոր-
հի, // Ի նոյն շնոր հէ մասն ինչ ա ռի, // Զո տա-
նա ւորքս շա րագ րե ցի»:

Ս յու նե ցու գրա կան ժա ռան գութ յու-
նից հրա տա րակ վել են « Լուծ մունք յա-
ղագս Սահ մա նաց Դաւ թի Ան յաղթ 
փի լի սո փա յի», « Քեր թո ւած ներ», «Դ րախ-
տա գիրք», « Մեկ նու թիւն քե րա կա նին», 
« Սահ մա նադ րու թիւն դաս տիա րա կու թեան 
նո րած նեալ ման կանց» եր կե րը: «Ա դամ-
գիրք»-ը 1721, 1799 թվա կան նե րին հրա տա-
րակ վել է Կոս տանդ նու պոլ սում, 1907-ին` 
Վե նե տի կում, 1989-ին` Ե րե ւա նում, սրանց 
ձե ռագ րե րը պահ վում են Ե րե ւա նի, Ե րու սա-
ղե մի, Վե նե տի կի մա տե նա դա րան նե րում:

«Ա դամ գիրք»-ն, ըստ հե ղի նա կի, պա րու-
նա կում է « Բանք հար մա րա կանք եւ պատ-
մու թիւնք պատ շա ճա ւորք յա ղագս նախ-
նեացն Ա դա մայ եւ Ե վա յի»: Շա րադ րան քի 
հա մար ստեղ ծել է թե թեւ տո ղա չափ` 8=4+4, 
յու րա քանչ յուր քա ռա տող ու նի իր հան գը, 
պա տու մը բա վա կա նին շար ժուն է եւ ա րագ:

Ա մեն ինչ սկսում է աշ խար հի ա րար չութ-
յու նից: Աստ ված հո ղից ստեղ ծում է Ա դա մին, 
ա պա Ա դա մի կո ղից ստեղ ծում է Ե վա յին: 
Աստ ծու ա րար չութ յան դեմ միա վոր վում են 
չար ու ժե րը, որ պես զի խոր տա կեն ա ռա ջին 
մար դուն: Չա րի նա խա պատ ճառ ներն են` 
բան սար կութ յու նը, նա խան ձը, օ ձը, չար լե-
զուն, Ե վա յի ան հան ճար միտ քը, ո րը դա շին-
քի մեջ է մտնում օ ձի հետ: Օ ձը նրա միտ քը 
կա խար դում է եւ խել քից հա նում: Ե վան ու-
տում է խնձո րը, հա մո զում Ա դա մին, որ նա էլ 
ու տի: Հա ջորդ պա հին Ա դա մը փոշ մա նում է, 
բայց ար դեն ուշ էր: Ա հա վոր ցա վից նա ողբ 
է ա սում ու վայ կան չում. « Վա՜յ այն ա ւուրն, 
որ ես ստեղ ծայ, // Վա՜յ այն ժա մին, որ խա-
բե ցայ…»: Դ րախ տից ար տաքս ված Ա դա մի 
առ ջեւ կանգ նում են ա հեղ դա տաս տա նի ու 
դժոխ քի տան ջանք նե րի պատ կեր նե րը: Գե-
հե նի կրակ նե րի մեջ Ա դամն ա վե լի հստակ 
է տես նում իր գլխին ե կած փոր ձան քը: Ս յու-
նե ցին դա տո ղութ յուն ներ է ա նում չար ու-
ժի մա սին, պար զում նրա որ տե ղից եւ ինչ 
լի նե լը: Ըստ նրա` չա րի դեմ բա րին է, ո րի 

մարմ նա վո րու մը մարդն է. « Մար դու պատ-
կեր է ա րար չին, // Տիպ եւ նը ման յոյժ հրա-
շա գին…»:

Հա ջոր դում է Աստ ծու եւ Ա դա մի երկ-
խո սութ յու նը: Աստ ված հար ցեր է տա լիս 
դրախ տից վտար վե լու մա սին, իսկ Ա դա մը 
պա տաս խա նում է: Զ րույ ցին խառն վում է 
Ե վան: Պոեմն ստա նում է թա տեր գա կան կա-
ռուց վածք: Ա դամն ու Ե վան խոս տո վա նում 
են, որ խաբ վել են: Տե րը խո սում է նաեւ օ ձի 
հետ: Գոր ծո ղութ յուն նե րին` որ պես գոր ծող 
անձ, մի ջամ տում է նաեւ հե ղի նա կը` « Մեք 
ա սենք»: Աստ ված Ա դա մի եւ Ե վա յի հա մար 
ապ րե լու նոր կարգ է սահ մա նում. «Եվ դու, 
պատ ճառ չա րե ցըդ կին, // Դա ռըն ցա ւաւք 
ծնա նիս զոր դին», իսկ Ա դա մի առ ջեւ դրախ-
տի ծա ղիկ նե րի փո խա րեն փուշ տա տասկ 
են բուս նում, եւ նա դա տա պարտ վում է ծանր 
հոգ սի. «Զ հաց քո ու տես քրտմամբ ի լի»: Այ-
դու հե տեւ դրախ տը նրանց հա մար մնում է 
որ պես ե րա նե լի հի շո ղութ յուն:

Ա դամն իր կո ղոսկ րի ողբն է ա նում: Քա-
նի կողն ի րենն էր, Ա դամն ան մահ էր, կո ղից 
Ե վան ստեղծ վեց, եւ աշ խարհն ի մա ցավ, թե 
ինչ է մա հը: Ե վա յի հան դեպ բա նաս տեղ ծի 
վրդով մուն քը հաս նում է նա խա տին քի: 

Իսկ վեր ջին գլուխ նե րում բա նաս տեղ ծը 
կեր պա վո րում եւ փա ռա բա նում է Ք րիս տո-
սին:

«Ա դամ գիրք»-ը, ինչ պես ակ նար կե ցինք, 
բաղ կա ցած է չորս գրքից: Ա ռա ջի նը, ո րին 
անդ րա դար ձանք, ծա վա լուն շա րադ րանք 
է: Նույն մո տի վը նա ա նընդ հատ բա ցում 
ու զար գաց նում է նո րո վի: Աստ վա ծաշնչ-
յան ա ռաս պե լը բա ցա հայտ վում է ոչ միայն 
հիմ նա կան խորհր դա նի շե րով, այ լեւ բո-
վան դա կա յին խոր քով: Կան կեր պար ներ, 
բնա վո րութ յուն ներ. Ա դա մի եւ Ե վա յի մեղ քի 
խոր քում Աստ ծու եւ սա տա նա յի պայ քարն 
է: Ա դամն ու Ե վան պետք է փոր ձութ յան են-
թարկ վեին, որ պես զի ա վե լի խոր կապ վեին 
ի րենց ստեղ ծո ղին եւ հայ ցեին նրա ո ղոր մա-
ծութ յու նը:

«Ա դամ գիրք» Ա-ին հա ջոր դում են Բ-ն, Գ-ն  
եւ Դ-ն, ո րոն ցում այլ տո ղա չա փի ու ծա վա լի 
մեջ ար ծարծ վում է նույն նյու թը:

Ա դա մի եւ Ե վա յի դի պա շա րը բազ միցս 
ար ծարծ վել է հա մաշ խար հա յին կեր պար-
վես տի ու գրա կա նութ յան մեջ: Դեռ պետք է 
գրվեին Ջոն Միլ թո նի (1608-1674) «Դ րախտ 
կո րուս յալ» եւ « Վե րագտն ված դրախտ» գոր-
ծե րը: Ա դա մա պա տու մի այս ճա նա պար հին 
հայ գրա կա նութ յու նը եւս, հան ձին Ա ռա քել 
Ս յու նե ցու, ա սաց իր խոս քը:

Միջ նա դա րի գրա կան Ս յու նիքն այս պի-
սի բարձր ար ժեք նե րով է ներ կա յա նում նոր 
ժա մա նակ նե րին, ու նի հա մազ գա յին նշա նա-
կութ յուն եւ որ պես այդ պի սին ծան րակ շիռ 
ա վան դույթ ներ փո խանց վեց հե տա գա ժա-
մա նակ նե րին: Միջ նա դա րը շա րու նակ վում է 
նոր ժա մա նակ նե րում:

Բ. Նո րա գույն շրջան
Նո րա գույն շրջա նում սյու նիք յան գրա կա-

նութ յան ա ռա ջին իս կա կան ներ կա յա ցու ցի-
չը Ակ սել Բա կունցն (Ա լեք սանդր Թե ւոս յան, 
1899-1937) է: Նա ոչ միայն Գո րի սից մտավ 
հայ գրա կա նութ յուն պատ մութ յան մեջ, այ-
լեւ Գո րի սը մտցրեց հայ գրա կա նութ յուն: Նա 
ճիշտ հայ միջ նա դար յան մա տե նա գիր նե րի 
գոր ծի շա րու նա կողն էր` նախ կին ժա մա նա-
կագ րութ յուն նե րից օգտ վե լու, նախ կին գրա-
կան տե սակ նե րը նո րո գե լու, բա ռե րի ժլատ 
տնտես ման իր սկզբունք նե րով:

Բա կուն ցը կրթութ յունն ստա ցավ հայ-
րե նի քա ղա քում (1905-1910), շա րու նա կեց 
Գե ւորգ յան ճե մա րա նում: 1918-ին գոր ծող 
բա նա կի շար քե րում Էրզ րու մում, Ի լի ջա յում, 
Կար սում, Մա մա խա թու նում մաս նակ ցել 
է կռիվ նե րի, այդ թվում` Սար դա րա պա տի 
հե րո սա մար տին: 1919-1920-ին ու սա նել է 
Թիֆ լի սի պո լի տեխ նի կա կան, 1920-1923-ին` 
Խար կո վի գյու ղատն տե սա կան ինս տի տուտ-
նե րում: Հե տա գա տա րի նե րին Գո րի սում 
(մինչև 1926-ի մար տը) եւ Ե րե ւա նում աշ խա-
տել է գյու ղատն տե սի մաս նա գի տութ յամբ 
եւ ա պա ան ցել մի միայն ստեղ ծա գոր ծա կան 
աշ խա տան քի:

Բա կուն ցը գրա կա նութ յուն մտավ գո րիս-
յան տպա վո րութ յուն նե րով, ո րոնք նախ` ար-
տա ցո լեց ակ նարկ նե րի մեջ (« Գա վա ռա կան 
նա մա կա նի», « Մեր գյու ղե րում»), այ նու հե-
տեւ` պատմ վածք նե րի: «Մթ նա ձոր» (1927) 
ժո ղո վա ծուն մի նոր խոսք էր հայ ար ձա կի 
մեջ: Գ րա կա նութ յուն մտավ մի նոր բնաշ-
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խարհ, ար տա ցոլ վե ցին նոր կեր պար ներ և 
նոր բնա վո րութ յուն ներ: Դա հենց Գո րիսն է` 
իր գյու ղա կան ու քա ղա քա յին կեր պար նե-
րով, մարդ կա յին նկա րագ րե րով ու հո գե բա-
նութ յամբ: Բա կուն ցը դրա նով ցան կա ցավ 
ա սել, որ ժա մա նա կա կից գրա կա նութ յուն 
կա րե լի է ստեղ ծել ոչ միայն մեծ քա ղաք նե-
րի նյու թով, այ լեւ ան հայ տութ յան մեջ կո րած 
գյու ղե րի վարք ու բար քի, մարդ կանց հո գե-
բա նութ յան կեր պա վո րու մով: Վե րամ բարձ 
գա ղա փա րա կան ճա ռե րին Բա կուն ցը հա-
կադ րեց բուն եր կիրն ու բուն երկ րի մար դու 
ճա կա տա գի րը:

Այս մտայ նութ յու նը խո րա ցավ Բա կուն ցի 
պատմ վածք նե րի մյուս ժո ղո վա ծու նե րում` 
«Ս պի տակ ձին» (1929), « Սեւ ցե լե րի սերմ-
նա ցա նը» (1933), «Անձ րե ւը» (1935):

Բա կուն ցի պատմ վածք նե րի յու րա հատ-
կութ յու նը դրանց խիստ տե ղայ նութ յան մեջ 
է, ինչն էլ իր հետ բե րում է մարդ կա յին կեր-
պար նե րի, բնաշ խար հի, կեն ցա ղի, բար բա-
ռի տե ղա յին շունչ ու ե րանգ: Մե ծը (հա մա-
մարդ կա յի նը) Բա կուն ցը ո րո նում է փոք րի 
(անն շան թվա ցող մարդ կանց) մեջ: Իսկ ի րա-
կա նում մեծն ու փոք րը նրա հա մար նշա նա-
կութ յուն չու նեն, ո րով հե տեւ մե ծը միա ժա մա-
նակ փոքր է, փոք րը` միա ժա մա նակ մեծ:

Որ պես գրող Բա կուն ցը ե զա կի է, ո րով-
հե տեւ գտավ գո րիս յան բնաշ խար հի ու մի-
ջա վայ րի գրա կան լե զուն: Բ նութ յան հա վեր-
ժա կան շնչա ռութ յան հանգս տութ յունն ու 
հան դար տութ յու նը կա ան գամ նրա ող բեր-
գա կան լու ծում ու նե ցող գոր ծե րում, ա սես 
ան տա ռում քա մուց մի ծառ տա պալ վեց, կայ-
ծա կը խփեց ժայ ռին, կամ որ սոր դի գնդա կը 
դի պավ միր հա վին:

Այս ա մե նով Բա կուն ցը նաեւ տե ղա յին 
գու նե րան գի խո շոր գե ղան կա րիչ է, ինչն իր 
դեպ քում ար տա հայտ վում է բա ռան կա րով: 
Այդ պես նա ստեղ ծեց Հա յաս տա նի իր նկա-
րա շա րը, ո րոնք նրա պատմ վածք ներն են: 
Բա ռի ու նկա րագ րութ յան մեջ ե րե ւում է գույ-
նը, գի ծը, շար ժու մը:

Խոր քում ար վես տը միաս նա կան է` բա-
ռը, գույ նը, հնչյու նը գա լիս են նույն ա կուն-
քից եւ միայն ար տա հայտ վե լիս են ըն դու նում 
տար բեր ձե ւեր` որ պես բա ռի ար վեստ, գույ-
նի ար վեստ, հնչյու նի ար վեստ: Բա կուն ցի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ այդ ա մե նը շատ 
միաս նա կան է, ո րով հե տեւ նրա բա ռի (խոս-
քի) մեջ ոչ միայն գույնն է, այ լեւ մե ղե դին եւ 
հատ կա պես այն հատ ված նե րում, որ տեղ 
հե րոս նե րը խո սում են բար բա ռով: Այս տեղ 
ձայնն ինք նին մե ղե դի է, որն ու նի իր յու րա-
հա տուկ ե րան գը, հնչե րան գը, շեշ տադ րումն 
ու կշռույ թը:

Բա կուն ցը որ սաց բնութ յան համր շար-
ժում նե րի լե զուն, այդ պես ա րեւն է բարձ րա-
նում զե նիթ, բող բոջն է ծիլ տա լիս, քա րա-
քոսն է ա ճում, եւ թռչունն ու կեն դա նին ի րենց 
կյանքն են ապ րում: Այդ պես է ապ րում նաեւ 
գո րիս յան բնաշ խար հի մար դը, ո րի հա մար 
իր կյանքն իր լեռ նաշ խար հում ոչ թե խոսք 
է` որ պես զրույց, այլ ներ կա յա ցում` ինքն իր 
հետ, ինքն իր մեջ, նաեւ ինքն իր հա մար: Հա-
մե նայն դեպս, այդ պես է իր հե րոս նե րին տե-
սել Բա կուն ցը, ո րով հե տեւ ինքն էլ նրան ցից 
մեկն էր, որն ու զում էր չկորց նել ա մե նա թան-
կը` ի՛ր ի րա կա նութ յու նը եւ ի՛ր խոս քի հա-
րա զա տութ յու նը` որ պես ար յու նակ ցա կան 
կապ:

Գո րիս յան կյան քի հա մա պատ կե րը նա 
ներ կա յաց րեց «Կ յո րես» (1936) վի պա կում: 
Հին ու նոր Գո րի սը, հին ու նոր ժա մա նակ նե-
րի բար քե րը, քա ղա քա յին կյան քի ամ բող ջա-
կան նկա րա գի րը մի նոր ե րանգ հա ղոր դե ցին 
նրա ստեղ ծա գոր ծութ յա նը: «Կ յո րես»-ում 
Բա կուն ցը հի շա տա կում ու բնու թագ րում 
է շուրջ 150 հե րո սի, ո րոնց մեջ կան գլխա-
վոր ներ, երկ րոր դա կան ներ, լրաց յալ ներ, 
բայց վի պա կի գլխա վոր հե րո սը հենց Գո-
րիսն է` որ պես քա ղաք, որ պես հին ու նոր 
գո րի սե ցի նե րի վե ճե րի ու հաշ տութ յան հան-
դի սա վայր: Չա րեն ցը որ պես գլխա վոր հե-
րոս կեր տեց իր ծննդա վայր Կար սը, Մա հա-
րին` իր ծննդա վայր Վա նը (« Ման կութ յուն», 
« Պա տա նե կութ յուն», հե տա գա յում «Այր վող 
այ գես տան ներ»), Բա կուն ցը` իր ծննդա վայր 
Գո րի սը: Հան ձին Բա կուն ցի Գո րիսն ստա-

ցավ գրա կան անձ նա գիր ու գրան ցում:
Բա կուն ցը գնում էր գրա կան հե րո սաց-

ման. ար ձա կի նրբա գեղ ձե ւե րից նա ան ցավ 
վի պակ նե րի եւ վե պե րի: Գե ղար վես տա կան 
գրա  կա նութ յուն ստեղ ծե լու հետ մեկ տեղ 
նաեւ գրա կան գոր ծիչ էր, մաս նակ ցում էր 
գրա կան բա նա վե ճե րի, ե լույթ ներ ու նե նում 
հա մա գու մար նե րում, մշա կում գե ղար վես-
տի զար գաց ման տե սա կան սկզբունք-
նե րը, Չա րեն ցի, Մա հա րու, Ար մե նի հետ 
մեկ տեղ « Նո յեմ բեր» խմբակ ցութ յան գա-
ղա փա րա կան դիր քե րից պայ քար մղում 
պրո լե տա րա կան գրող նե րի ա պազ գա յին 
ու հա կագ րա կան գոր ծու նեութ յան դեմ… 
Այդ ճա նա պար հին էլ նա նա հա տակ վեց: 
Նա սկզբուն քի մարդ էր, ար վես տի իս կա-
կան գոր ծիչ եւ որ պես այդ պի սին` իս կա-
կան հե րոս, ո րը զոհ գնաց ան հա վա սար 
կռվում: Այդ պի սին ներն ա վե լին են, քան սոսկ 
գրո ղը, ո րով հե տեւ բարձր գրա կա նութ յու-
նը դարձ նում են պայ քա րի մի ջոց` հա նուն 
ճշմար տութ յան, հա նուն ազ գա յին եւ հա մա-
մարդ կա յին ար ժեք նե րի: Հե րոս նե րի կյան-
քը թռիչ քի մեջ է ընդ հատ վում, բայց նրանց 
չապ րած տա րի նե րը եւս նույն հե րո սա կան 
կյան քի շա րու նա կութ յունն են: Դա մի սխրա-
լի սե րունդ էր, ո րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ապ-
րած տա րի նե րին իսկ ար դեն դա սա կան ներ 
էին եւ նրանց մեջ Ակ սել Բա կուն ցը` Ս յուն յաց 
աշ խար հի գրա կան քար տե զա գի րը, բա-
նա հա վա քը, մա տե նա գի րը, տա ղա սացն ու 
քնա րեր գուն:

Գո րիս յան կյան քի նշա նա վոր եր գի չը 
Գու սան Ա շո տը (Ա շոտ Դա դալ յան, 1907-
1989) ծնվել է Գո րի սում: Որ պես գառ նա րած 
չափչ փել է հայ րե նի բնաշ խար հի սա րերն ու 
ձո րե րը եւ սրին գը ձեռ քին նվա գել գառ նե րի 
հա մար: Ս րին գը շու տով դառ նում է քա ման-
չա, եւ 1928-ից զբաղ վում է գու սա նա կան 
ար վես տով: 1958-ին դարձել է ԽՍՀՄ գրող նե-
րի միութ յան ան դամ: 1967-ին ար ժա նիո րեն 
ստա ցել է Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան ար-
տիս տի կո չում: Լույս են տե սել նրա «Ա շու ղա-
կան եր գեր» (1946), « Գու սա նի սե րը» (1955, 
1958), « Սի րո կրակ ներ» (1971), «Սր տի 
նվագ ներ» (1979), « Ծո վաստ ղիկս» (1982) 
ժո ղո վա ծու նե րը:

Գու սա նը գո րիս յան բնան կա րի ու բնաշ-
խար հի ան բա ժան մասն էր թե՛ իր մարդ-
կա յին կեր պա րով եւ թե՛ իր ան զու գա-
կան ար վես տով: Հատ կա պես բա ցա ռիկ 
են «Ս յուն յաց սա րեր», « Ծո վաստ ղիկս», 
« Պախ րա», « Հով սա րեր, մով սա րեր», « Սա-
րի սի րուն յար», « Յար ա ռանց քեզ», « Սերս 
վան քում Տա թե ւի», « Գու սանն էն է» եր գե րը, 
ո րոնց մեջ խոսքն ու մե ղե դին ներ դաշ նա կո-
րեն ձուլ ված են ի րար. խոս քը մե ղե դի է, մե ղե-
դին` խոսք: Այդ ա մենն ու նեն բնաշ խար հիկ 
մաք րութ յուն, հե ռու են օ տար ազ դե ցութ-
յուն նե րից: Այդ մե ղե դու մեջ սա րե րի սյուքն 
է, աղբ յուր նե րի կար կա չը, վեր ձիգ սյու նե րի 
ան հող դողդ ամ րութ յու նը, պախ րա յի կան չը, 
լեռ նա լան ջե րից ձո րե րին նա յող քա րափ նե րի 
եր գը, թռչուն նե րի դայ լայ լը, կա քա վի շաղ-
կղան…Եվ ա մե նա կա րե ւո րը` այդ մե ղե դու 
մեջ սի րո կա րո տա կեզ հա ռաչն է, մարդ կա-
յին հո գու ձայ նը, ապ րում նե րի նուրբ ու խոր 
աշ խար հը: Ա շո տի եր գե րը վա ղուց մեր ժո-
ղովր դի հո գե ւոր գան ձա րա նում են եւ ի րենց 
ան փո խա րի նե լի տեղն ու նեն ժա մա նա կա-
կից հայ մար դու հո գե կերտ ված քի ձե ւա վոր-
ման գոր ծում: Դ րանք իս կա կան հո գու եր գեր 
են, ո րոնք ոչ միայն լսում ես, այ լեւ՝ ապ րում:

Ա շո տը 20-րդ դա րում հաս տա տուն պա-
հեց հայ գու սա նա կան-ա շու ղա կան ար վես-
տը եւ դար ձավ Սա յաթ- Նո վա յի, Ջի վա նու, 
Շե րա մի լա վա գույն ա վան դույթ նե րի կրողն 
ու շա րու նա կո ղը: Գո րի սում նրան բո լո րը հի-
շում են Գու սան ա նու նով: Ա սում են` Գու սա-
նը, բառ, որ իր մեջ մարմ նա վո րում է եւ՛ նրա 
մարդ կա յին կեր պա րը, եւ՛ նրա ար վես տը:

Ես ինքս տա րի ներ ա ռաջ ա ռիթ ու նե ցել 
եմ Սե րո Խան զադ յա նի եւ Վարդ գես Պետ րոս-
յա նի հետ Գո րի սում հյու րըն կալ վե լու նրա եւ 
նրա կնոջ եր գի ու խոս քի հո գե շահ մի ջա վայ-
րում: Վե հաց նող, մաք րա գոր ծող մի թանկ 
զգա ցում է մնա ցել այդ հան դի պու մից:

Գա րե գին Սե ւուն ցը ( Գա րե գին Սե ւիի 
Գ րի գոր յան, 1911-1969) ծնվել է Խն ձո րես-
կում: Բարձ րա գույն կրթութ յուն է ստա ցել 

Գրական Սյունիք 

Մոսկ վա յի հա մալ սա րա նի կեն սա բա նա կան 
բա ժան մուն քում, սո վո րել ռազ մաօ դա յին 
եւ սպա յա կան դա սըն թաց նե րում: Աշ խա-
տել է Բաք վի հայ մա մու լում` « Կո մու նիստ», 
« Խորհր դա յին գրող»: Ծա ռա յել է խորհր-
դա յին բա նա կում: 1945-ից մշտա կան բնա-
կութ յուն է հաս տա տել Ե րե ւա նում: Ե ղել է 
« Պիո ներ» ամ սագ րի գլխա վոր խմբա գի րը 
(1946-1952), ար տա սահ ման յան երկր նե րի 
հետ բա րե կա մութ յան եւ մշա կու թա յին կա-
պի հայ կա կան ըն կե րութ յան նա խա գա հը 
(1952-1954), Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ-
յան վար չութ յան քար տու ղար (1954-1959): 
Պար գե ւատր վել է Աշ խա տան քա յին կար միր 
դրո շի եր կու շքան շա նով:

Սե ւուն ցի ա ռա ջին պատմ ված քը լույս է 
տե սել 1928-ին: Այ նու հե տեւ մե կը մյու սի հե-
տե ւից տպագր վել են նրա պատմ վածք նե-
րի ժո ղո վա ծու նե րը, վի պակ ներն ու վե պե-
րը` « Դե պի եր կիր» (1935), « Ծո վա խոր շում» 
(1938), « Վի շա պա սա րի աղ ջի կը» (1945), 
«Ա ռա ջին շարք» (1947), «Ա զա տութ յան պո-
ղո տա» (1947): Ն րան հատ կա պես մեծ հռչակ 
բե րե ցին ի րա նա կան կյան քի պատ կեր նե րը: 
Ա ռա ջին գիր քը վեր նագր ված էր «Ի րա նա-
կան նո թեր» (1949), ո րի մեջ պարս կա կան 
կյան քի ի րա կան տպա վո րութ յուն ներն էին: 
Դ րան հա ջոր դեց « Թեհ րան» երկ հա տոր 
վե պը, որն ու նե ցավ մի քա նի հրա տա րա-
կութ յուն (1952, 1953, 1945, 1973): 1954-ին 
վե պի հրա տա րա կութ յունն ի րա կա նաց վեց 
Բեյ րու թում: Սա ժա մա նա կի ա մե նաըն թերց-
վող գրքե րից էր: Ըն թեր ցո ղին հատ կա պես 
գրա վում էին կեն դա նի ու հե տաքրք րա շարժ 
դի պա շա րը, ար տա սահ մա նի կյան քը: Հա ջո-
ղութ յուն ու նե ցավ նաեւ « Գե րի ներ» (1958) 
վե պը` պա տե րազ մա կան տա րի նե րի կյան քի 
ման րա մաս նե րով եւ դարձ յալ հե տաքրք րա-
շարժ դի պա շա րով: Սե ւուն ցի գրչին բնո րոշ 
էր ակ նար կա յին պար զութ յու նը: Պա տա հա-
կան չեն նրա « Դա նու բից Գան գես» (1957), 
« Վիետ նա մի գա րու նը» (1960) գրքե րի ծնուն-
դը, ո րոնք ճամ փոր դա կան նո թեր ու տպա-
վո րութ յուն ներ են: Այն տա րի նե րին այս պի սի 
գրքերն ըն թեր ցող էին գրա վում: Լույս է տե սել 
նաեւ նրա «Եր կեր»-ի հինգ հա տոր յա ժո ղո-
վա ծուն (1963-1965): Հետ մա հու տպագր վել 
են « Պե տա կան գաղտ նիք» (1967), «Կ յան-
քը թե ւե րի վրա» (1984) եւ պատմ վածք նե րի 
ու վի պակ նե րի եր կու ժո ղո վա ծու` « Չի կա» 
(1968), «Այն օ րե րին» (1979):

Հա մո Սահ յա նը (1914-1993) ծնվել է 
Սի սիա նի Լոր գյու ղում: Ս յուն յաց աշ խար հի 
մարդ կանց, սար ու ձո րին հա յացք ուղ ղեց 

ճիշտ այն պես, ինչ պես իր ա վագ հո գեեղ-
բայր Բա կուն ցը: Մի կող մում այդ աշ խար հի 
քնա րա կան ար ձակն է, մյուս կող մում՝ քնա-
րա կան բա նաս տեղ ծութ յու նը: Այս ա մե նը՝ 
որ պես գե ղար վես տա կան աշ խարհ, այն-
քա՜ն միաս նա կան է, որ քան սյուն յաց բնաշ-
խար հը:

Սահ յա նը գրա կան ճա նա պարհն սկսել է 
1930-ա կան նե րին, բայց կա յա ցել է 1940-ա-
կան թվա կան նե րին: Նա խորդ տաս նամ յա կը 
հի շո ղութ յամբ ու մի քա նի բա նաս տեղ ծութ-
յամբ է միայն նրա հա մար գրա կան անց յալ: 
1946-ին լույս տե սավ անդ րա նիկ ժո ղո վա-
ծուն՝ «Ո րո տա նի ե զեր քին», որ դար ձավ նրա 
հա մար ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղե նիշ: Պա տե-
րազ մից հե տո գե ղար վես տին պար տադր-
վող կյան քի գու նա զարդ մանք, ան կոնֆ լիկ-
տայ նութ յան և ս խե մա տիզ մի տա րի նե րին 
հրա տա րա կեց ե րեք գիրք՝ «Ա ռա գաստ» 
(1947), «Ս լաց քի մեջ» (1950), « Ծիա ծա նը 
տա փաս տա նում» (1953), ո րոնց բո վան-
դա կութ յան հա մար հե տո ա մո թի զգա ցու-
մով զղջաց: Սահ յա նը դե պի Հա մո Սահ յան 
ճա նա պարհ հար թեց « Բար ձուն քի վրա» 
(1955) եւ « Նաիր յան դա լար բար դի» (1958) 
ժո ղո վա ծու նե րով: Դ րա նից հե տո Սահ յանն 
ար դեն իր գե ղար վես տա կան աշ խար հի 
տերն ու տի րա կալն էր, որ շունչ ու կերպ 
ստա ցավ « Մայ րա մու տից ա ռաջ» (1964), 
« Քա րափ նե րի եր գը» (1968), « Տա րի ներս» 
(1970), « Սե զամ, բաց վիր» (1972), «Ի րիկ նա-
հաց» (1977), « Ժայ ռից մա սուր է կա թում» 
(1979), « Դաղ ձի ծա ղիկ» (1986), «Ինձ բա ցա-
կա չդնեք» (1998, ետ մա հու) գրքե րում: 

Սահ յա նը կա յուն ու հաս տա տուն ար ժեք-
նե րի բա նաս տեղծ է, որ չափ վում է բնութ յան 
հա զա րամ յակ նե րի կյան քով, ինքն էլ՝ որ պես 
մարդ, այդ հա զա րամ յակ նե րի ծնունդն է, ո րի 
հա մար շատ բնա կան էր ծա ռի փչա կում քա-
րե պա տա րա գի քա րե լռութ յամբ սեր մի պես 
թաղ վե լը, ո րով հետև գար նա նը նո րից պի տի 
ծլար ձա կի: Նա խո սում է դա րե րի ա նու նից 
և դա րե րի փոր ձով ստուգ վածն է դարձ նում 
ա սե լիք ու պատ կեր: Ժա ռան գոր դա կան հի-
շո ղութ յու նը փո խանց վում է սաղմ նա բա նո-
րեն: Սահ յանն այդ ժա ռան գոր դա կան հի-
շո ղութ յան կրողն է, ինչ պես սեր մը: Դ րան 
ա վե լա նում է քա ղա քակր թութ յան կու տա-
կու մը, այս դեպ քում՝ մտա վոր հի շո ղութ յու նը: 
Այս ժա ռան գոր դա կան շղթան նրա հա մար 
դառ նում է այն պահ պա նե լու և փո խան ցե լու 
պա տաս խա նատ վութ յուն, որ իր ար-
վես տի հիմ քով ու գե ղա գի տութ յամբ 
նա ժա ռան գեց սե րունդ նե րին:

ՍՈՒՐԵՆ 
ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՇՈՂԻԿ 
ՍԱՖՅԱՆ

ԳԱՐԵԳԻՆ 
ՍԵՎՈՒՆՑ
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Վեր ջին գրքում աս տի ճա նա-
բար խո րա նում, խո հի ու պատ կե րի 
տար բեր վտակ նե րից հու նա վոր վում 

է վեր ջի, ա մե նա վեր ջի, հա վի տե նութ յան 
մեջ վե րա մարմ նա վոր վե լու զգա ցո ղութ յու նը: 
Այլ կերպ՝ դրա ա նու նը մահ է, որ « Սա րեր» 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ բաց վում է մինչև 
հո գու մեր կութ յան վեր ջին աս տի ճա նը.

Սա րեր, ես ձեր եր գիչն էի, 
Ձեր խղճի խայթն ու խիղճն էի…
Ես ձոր կիջ նեմ, ժամն է է լի, 
Իսկ դուք եր կինք թռեք:

Ինձ որ ձա քար մի ծան րա դիր, 
Ինձ տա պան ու տա պաա նա գիր, 
Հո ղիս վրա կա նաչ-կար միր
Ձեր փե շե րը փռեք:

Ա կանջ ա րեք վեր ջին ան գամ, 
Մի սպա սեք, թե ես կգամ, 
Ձեր եր թի մեջ ար դեն չկամ, 
Ինձ բա ցա կա դրեք:

 Այս «Ինձ բա ցա կա դրեք»-ը շատ ա րագ 
դառ նում է «Ինձ բա ցա կա չդնեք». եր կու դեպ-
քում էլ ա սե լի քը նույնն է, ո րով հետև ներ կան 
մի ու րիշ տեղ բա ցա կա է, բա ցա կան՝ ներ կա: 
Լի նել-չլի նե լու այս հո գե բա նա կան տուր ևա-
ռութ յու նը «Ինձ բա ցա կա չդնեք» հան գեր գով 
Սահ յա նը վե րա ծում է լու սա վոր օրհ ներ գի՝ 
ի րեն տես նե լով հա վեր ժա կան ժա մա նա կի 
հա վեր ժա կան շրջապ տույ տի մեջ: Ինք նահ-
րա ժեշ տի տխուր պա տա րագ, լռութ յան մեջ 
հրա ժեշ տի լաց ինքդ քո վրա և տագ նա պով՝ 
հան կարծ ոչ ոք չտես նի, և հու զիչ մի սգերգ, 
որ նույն պա տա րա գի շա րու նա կութ յունն է, 
բայց ա ռանց ողբ ու հա ռա չի, այն պես, ինչ-
պես մայ րա մու տի վեր ջին պա հին մա րում է 
ա րե գա կը՝ հեր թա կան շրջապ տույ տից հե տո 
վերս տին ծա գե լու հա մար.

Ես եմ քա րե պա տա րագ, 
Ձեզ նից սեր ված, ըն դու նեք, 
Դուք, ձեր կամ քին հա կա ռակ, 
Ինձ բա ցա կա չդնեք:

Ոչ խոս տում ներ, ոչ եր դում, 
Չս պա սեք ու չքննեք…
Ան վերջ, ան շարժ ձեր եր թում
Ինձ բա ցա կա չդնեք:

Եր կու դեպ քում էլ սե րունդ նե րի գալ ու 
գնա լու եր թը այն քան նման է, այն քան նույ-
նա կան է, որ ան շարժ է թվում, կար ծես բան 
չի փոխ վել, ինչ պես իր տե ղում հաս տա տուն 
սա րը, ին չը և հա վի տե նութ յան նա խա պայ-
ման է: Այս տե ղից է՝լ «Ան վերջ, ան շարժ երթ» 
ար տա հայ տութ յու նը, ո րը, պատ կե րի ի մաս-
տա յին խոր քը չտես նե լու դեպ քում, չի հաս-
կաց վի:

Հա մո Սահ յա նը մեծ բա նաս տեղծ է և դեռ 
սե րունդ ներ է գե րե լու իր խոս քի հմայ քով:

Սե րո Խան զադ յա նը (1915-1998) գո րիս-
յան ծա գու մով այն հան րա հայտ գրող նե րից 
մեկն է, որն ամ բողջ կյան քում հա վա տա-
րիմ մնաց իր բնաշ խար հին ու բնաշ խար հի 
մարդ կանց եւ որ պես գրող հաս տա տեց իր 
տե ղը 20-րդ դա րի երկ րորդ կե սի հայ գրա-
կա նութ յան մեջ:

Ծն վել է Գո րի սում, ա վար տել տե ղի ման-
կա վար ժա կան տեխ նի կու մը, 1934-1941թթ. 
ու սուց չութ յուն է ա րել Տա թեւ, Խ նա ծախ, 
Յայ ջի ( Հար ժիս) գյու ղե րում, 1941-1945-
ին մաս նակ ցել է Երկ րորդ հա մաշ խար հա-
յին պա տե րազ մին: Հե տա գա տա րի նե րին 
զբաղ վել է ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան-
քով:

Ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ կո չում նե րի, 
մրցա նակ նե րի ու պար գեւ նե րի` Հա յաս-
տա նի մշա կույ թի վաս տա կա վոր գոր ծիչ 
(1974), Հա յաս տա նի պե տա կան մրցա նա կի 
դափ նե կիր (1977), Սո ցիա լիս տա կան աշ-
խա տան քի հե րոս (1984), Հա յաս տա նի աշ-
խար հագ րա կան ըն կե րութ յան պատ վա վոր 
ան դամ (1985), Ե րե ւա նի պատ վա վոր քա-
ղա քա ցի (1985): Պար գե ւատր վել է Լե նի նի, 
Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ա ռա ջին եւ երկ-
րորդ աս տի ճան նե րի, Կար միր աստ ղի, Աշ-
խա տան քա յին կար միր դրո շի (2) եւ Պատ վո 
նշան շքան շան նե րով: Ընտր վել է Հա յաս տա-
նի (1980-1985, 1985-1990) եւ ԽՍՀՄ (1989-
1991) Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր: 

Խան զադ յա նը գրա կա նութ յուն մտավ 
կյան քից: Ն րա աչ քի առ ջեւ էր թե՛ երկ րի 
գյու ղատն տե սա կան ու արդ յու նա բե րա կան 

վե րա կա ռու ցու մը, թե՛ պատ մութ յու նը` անց-
յա լի է ջե րով ու նոր ժա մա նակ նե րի պա տե-
րազ մա կան տա րի նե րի հե րո սա ցում նե րով 
եւ թե՛ բնաշ խար հը` աշ խար հագ րութ յամբ, 
բնա կա վայ րե րով ու սո վո րույթ նե րով: Սա 
շատ մեծ ընդգր կում է, որ մարմ նա վոր վեց 
նրա վե պե րում, վի պակ նե րում, պատմ վածք-
նե րում եւ « Հայ րե նա պա տում»-ի հա տոր-
նե րում, ո րի տպագ րութ յունն սկսվեց 1980 
թվա կա նին: 

Ա ռա ջին պատմ ված քը` « Չոր տա փը», 
լույս է տե սել 1933-ին Գո րի սի « Կար միր 
Զան գե զուր» թեր թում: « Հայ րե նի վտակ-
ներ» (1940) ժո ղո վա ծո ւի մեջ տպագր վել 
են նրա բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը: Ա ռա ջին 
գիր քը « Մեր գնդի մար դիկ» վեպն է, որ լույս 
տե սավ 1950 թվա կա նին: Մինչ այդ կազ մել 
եւ լույս էր ըն ծա յել եւս մի գիրք` բա նահ յու-
սա կան նյու թե րի ժո ղո վա ծու, ո րի մեջ փա-
ռա բան վում էին նոր կյան քը եւ նոր կյան քի 
կա ռու ցող նե րը` երկ րի ղե կա վա րի գլխա վո-
րութ յամբ (« Գու սա նա կան ժո ղովր դա կան 
եր գեր», 1949): Այ նու հե տեւ լույս են տե սել 
հե տեւ յալ գրքե րը` « Հո ղը», (վեպ, հհ. 1-2, 
1954-1955, 1957), «Ո րո տա նի կիր ճում» 
(պատմ վածք ներ, 1954, 1956), « Լալ Հա մազ» 
(պատմ վածք ներ, 1955), « Կար միր շու շան-
ներ» (պատմ վածք ներ, 1958), « Քա րան ձա վի 
բնա կիչ նե րը» (վի պակ, 1959, 1979), «Մ խի-
թար սպա րա պետ» (պատ մա վեպ, 1961, 
1962, 1963, 1962-ին` նաեւ Բեյ րու թում), 
« Կո րած ա րա հետ ներ» (պատմ վածք ներ, 
1964), « Քա ջա րան» (վեպ, 1965), «Այր ված 
տու նը» (պատմ վածք, 1965), « Մատ յան ե ղե-
լութ յանց» (վեպ, 1966), «Անձ րե ւից հե տո» 
(վի պակ ներ, 1969), «Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ» (պատմ-
վածք ներ, հե քիաթ ներ, 1970), «Ե րեք տա-
րի 291 օր», « Ռազ մա ճա կա տա յին օ րա գիր» 
(1972), « Սե ւա նի լու սա բա ցը» (վեպ, 1974), 
« Խո սեք, Հա յաս տա նի լեռ ներ» (վեպ, 1976, 
1980), «Ա վան դա տուն» (հե քիաթ ներ, ա ռակ-
ներ, զրույց ներ, 1976), « Թա գու հին Հա յոց» 
(վեպ, 1978), «1971, ա մառ» (պատմ վածք-
ներ, վի պակ ներ, 1979), «Ա րաք սը պղտոր-
վում է» (վեպ, 1985), «Ինչ պես հի շում եմ: Հու-
շեր» (1988), «Անդ րա նիկ» (1989), « Շու շի» 
(1991), « Գա րե գին Նժ դեհ» (1993): Ա վե լաց-
նենք, որ գրել է նաեւ « Վահ րամ Ո րո տան ցի» 
(1938) թա տեր գութ յու նը` Ցու րա բեր դի գյու-
ղա ցի նե րի ապս տամ բութ յան մա սին (10-րդ 
դար), բե մադր վել է 1940-ին: Այս ըն թաց քում 
նա լույս է ըն ծա յել նաեւ եր կե րի եր կու ժո ղո-
վա ծու` 5 հա տո րով (1967-1970) եւ վեց հա-
տո րով (1981-1983): Ն րա եր կե րը թարգ ման-
վել են ռու սե րեն, ուկ րաի նե րեն, պարս կե րեն, 
անգ լե րեն, գեր մա նե րեն, ա րա բե րեն, բուլ ղա-
րե րեն, էս տո նե րեն եւ ԽՍՀՄ ժո ղո վուրդ նե րի 
տար բեր լե զու նե րով: Ա ռանձ նա հա տուկ են 
Խան զադ յա նի պատ մա կան վե պե րը, ո րոնց 
ժա մա նա կա յին ընդգր կումն ամ բողջ հա յոց 
պատ մութ յունն է` սկսած Ք.ծ .ա. 14-րդ դա-
րից (« Թա գու հին Հա յոց»), մին չեւ 20-րդ դա-
րը («Անդ րա նիկ», «Նժ դեհ»):

Պատմա վե պե րի շար քում ա ռանձ նա-
նում է «Մ խի թար սպա րա պե տը»: Այն յու րո-
վի շա րու նա կում է Րաֆ ֆու « Դա վիթ Բեկ»-ը` 
պատ կե րե լով 18-րդ դա րի ա ռա ջին տաս-
նամ յակ նե րին հա յոց ո գու արթ նա ցու մը եւ 
պայ քա րը երկ րի ան կա խութ յան հա մար: 
Խան զադ յա նի վեպն ու նի ճիշտ կա ռուց ված 
դի պա շար, հե րոս նե րը կեր պա վոր ված են, 
գրված է հուզ մուն քով եւ ժա մա նա կի լավ 
ի մա ցութ յամբ: Վե պի հի ման վրա ստեղծ վել է 
« Հու սո աստղ» (1978) կի նոն կա րը:

« Խո սեք, Հա յաս տա նի լեռ ներ» վե պի 
նյու թը Երզն կա յի խա նութ յան ճա կա տա գիրն 
է, ա վե լի ո րո շա կի` Կա թան գյու ղը ու գյու ղում 
ծա վալ վող դեպ քե րը` թուր քա կան խու ժան, 
կո տո րած, դի մադ րութ յուն եւ բռնա գաղթ: 
Դեպ քերն ընդգր կում են 1915-1921թթ.` 
պատ մա կան հայ րե նի քի կո րուստ եւ նո րաս-
տեղծ հա յոց պե տութ յուն: Խան զադ յա նի գրե-
թե բո լոր վե պերն ու նեն պատ մա կան հիմք: 
Այդ պի սին են նաեւ՛ «Ե րեք տա րի 291 օր», 
եւ՛ « Քա ջա րան» վե պե րը: Դե ռեւս « Մեր գնդի 
մար դիկ» վե պում Խան զադ յանն ար դեն վի-
պա կան հյուս ված քի մեջ էր ներ քա շել իր պա-
տե րազ մա կան տպա վո րութ յուն նե րը: Նույն 
այդ տպա վո րութ յուն նե րը օ րագ րա յին ան մի-
ջա կան գրա ռում նե րի տես քով հյու սել են նրա 
«Ե րեք տա րի 291 օր» վե պը, որն ամ բող ջո-
վին ինք նա կեն սագ րա կան է: Շա րադ րանքն 
սկսվում է 17 տա րե կա նում կա մա վոր բա-
նակ մեկ նող գա վա ռա կան քա ղա քի ու սուց չի 
կեն սագ րութ յու նից եւ ա վարտ վում հաղ թող 
բա նա կի զին վո րի ի մաստ նա ցած փոր ձով: 

Ան մի ջա կան տպա վո րութ յուն ներն ու շատ 
չման րա մասն վող պա տու մը վե պին հա ղոր-
դում են զգաց մուն քայ նութ յուն, նաեւ ներ քին 
զար գա ցում: Վե պի հե րոս նե րը, հե ղի նա կից 
բա ցի, նրա հետ պա տե րազ մի դժվա րին ճա-
նա պարհն ան ցած մար դիկ են ( Սախ նով, 
Շու րա): Աս տի ճա նա բար կու տակ վում է հո-
գե բա նա կան մի լար վա ծութ յուն, ո րը հե տե-
ւանք է հա զա րա վոր մա հե րի, դժվա րութ յուն-
նե րի եւ հաղ թա նա կի սպա սու մի:

Պա տե րազ մի դաշ տում հեշտ չեն գրվել 
նաեւ օ րագ րի է ջե րը: Պահ է ե կել, որ քիչ է 
մնա ցել, որ հե ղի նա կը դրանք պատ ռի ու 
դեն նե տի: Բայց մնա ցել-պահ պան վել են` 
պատ մե լու պա տե րազ մի, մահ վան ու հաղ-
թա նա կի մա սին եւ հիմք դառ նա լու այս վե պի 
ստեղծ ման հա մար: 

« Քա ջա րան» վե պում հետ պա տե րազմ-
յան տա րի նե րի տնտե սա կան վե րա զի նումն 
է` Քա ջա րան քա ղա քի կա ռու ցու մով եւ 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի գոր ծար-
կու մով: Վե պում կան սո ցիալ-հո գե բա նա կան 
կար գի տար բեր ան ցում ներ` նախ կին գյու-
ղա ցին աս տի ճա նա բար անց նում է քա ղա-
քա յին կյան քի, կյան քի արդ յու նա բե րա կան 
վե րա կա ռուց ման հետ վե րա փոխ վում են 
նաեւ մար դիկ: Վի պա կան այս տա րա ծութ-
յու նը բա ցում է հե րոս նե րի բա րո յա կան բախ-
ման լայն տե սա դաշտ:

Այս մտայ նութ յու նը որ քա նով որ գե ղար-
վես տո րեն հաղ թա հար վեց « Քա ջա րան»-ում, 
նույն քան ձա խող վեց « Սե ւա նի լու սա բաց»-ը 
վե պում` նվիր ված Ար փա- Սե ւան ջրա տա րի 
շի նա րա րութ յա նը: Հիմ նա կան թե րութ յու նը 
նյու թի ըն կալ ման եւ կեր պար նե րի կերտ ման 
սխե մա տիզմն է:

Խան զադ յա նի լա վա գույն ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րից մե կը « Մատ յան ե ղե լութ յանց» 
վեպն է: Հե րո սը Ճել Ա վան բի ձան է, որն ու-
ղեկ ցում է հե ղի նա կին: Հե ղի նա կի ու նրա 
հե րո սի աչ քի առ ջե ւով գա լիս անց նում են 
փոք րիկ քա ղա քի, ըստ ակ նարկ նե րի` հե ղի-
նա կի ծննդա վայր Գո րի սի մար դիկ: Ն րանք 
ե րե ւում են ի րենց կյան քի պատ մութ յուն նե-
րով, կեն ցա ղով, փո խա դարձ հա րա բե րութ-
յուն նե րով: Ճել Ա վա նը փո ղոց մաք րող է: Ն րա 
աչ քի ա ռաջ է ամ բողջ քա ղա քը: Լուռ ու մունջ 
նա իր գոր ծին է, բայց աչ քը շատ բան է տես-
նում, եւ խիղ ճը շա տե րի գնա հա տա կանն է 
տա լիս` դրսե ւո րե լով իր հա մակ րանք ներն ու 
հա կակ րանք նե րը: Ըստ այդմ էլ ձե ւա վոր վում 
է կա ռուց ված քը` ա ռան ձին թա ղե րում ապ-
րող մարդ կանց ո րո շա կի պատ մութ յուն նե րի 
շուրջ հա մախմ բե լով հե րոս նե րի դի ման կար-
նե րը:

Այդ ըն թաց քում ձե ւա վոր վում է եւ հենց 
իր` Ճել Ա վա նի կեր պա րը, ո րը ող բեր գա կան 
ճա կա տագ րի տեր մի մարդ է: Սո վից եւ պա-
տե րազ մում զոհ վել են նրա հինգ որ դի նե րը, 
անձ նա կան ցա վը ծանր տա նե լով` նա կո-
րուս տը վե հաց նող ան չար ու բա րի աչ քով 
է նա յում մարդ կանց, քա նի որ ժո ղովր դա-
կան ի մաս տութ յան կրող է: Գլ խա վոր հե րո-
սի եւ քա ղա քա յին կեր պար նե րի մարդ կա յին 
պատ մութ յուն նե րի շա ղա խով գրողն ստեղ-
ծում է քա ղա քի ամ բող ջա կան պատ կե րը` 
կեն ցա ղից ու բա րո յա կան հար ցադ րում նե-
րից մին չեւ սո ցիալ-տնտե սա կան խնդիր ներ: 

Վե պի հի ման վրա ստեղծ վել է հե ռուս-
տա բե մադ րութ յուն (1966):

Խան զադ յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը 
ե ղել է հայ քննա դա տութ յան տե սա դաշ տում: 
Գ րա խոս վել են նրա գրքե րը, գրվել են հոդ-
ված ներ, ստեղծ վել են մե նագ րութ յուն ներ, 
կազմ վել է նրա մա տե նա գի տութ յու նը (1992), 
բաց վել է տուն-թան գա րան: Ժա մա նակն 
է` կազ մե լու նրա մա սին հի շո ղութ յուն նե րի 
գիրք:

Սե րո Խան զադ յա նի ամ բողջ ար ձա կը 
ժա մա նա կի գա ղա փա րա կան հար ցադ րում-
նե րի ար ձա գանքն է եւ, որ պես այդ պի սին, 
կպահ պա նի մի մա սով իր գե ղար վես տա-
կան, մեկ այլ մա սով՝ սոսկ պատ մա կան նշա-
նա կութ յու նը:

Սու րեն Այ վազ յա նը (1915-1981) ծնվել 
է Խն ձո րես կում: 1934-ին ա վար տել է Գո րի-
սի ման կա վար ժա կան տեխ նի կու մը ու որ-
պես ու սու ցիչ աշ խա տել Խ նա ծախ եւ Տեղ 
գյու ղե րում: 1942-ին ա վար տել է Բաք վի հա-
մալ սա րա նի բա նա սի րա կան բա ժան մուն քի 
հայ կա կան բա ժի նը: 1942-1945 թթ. մաս-
նակ ցել է Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա-
տե րազ մին: Պա տե րազ մից հե տո աշ խա տել 
է « Կո մու նիստ» թեր թի խմբագ րութ յու նում: 
1953-ից բնա կութ յուն է հաս տա տել Ե րե ւա-
նում:

Այ վազ յանն ար ձա կա գիր էր, գրել է 
պատմ վածք ներ, վի պակ ներ, վե պեր, ման-
րա պա տում ներ: Տ պագր վել են հե տեւ յալ 
գրքե րը` «Ա նա վարտ գոր գը» (պատմ վածք-
ներ, 1947), « Խո րա ձոր ցիք» (պատմ վածք-
ներ, 1951), « Լեռն ցի ներ» (վեպ, 1955), 
« Խիղ ճը» (պատմ ված քներ, 1957), « Տու՛ր 
ձեռքդ, կյա՛նք» (վի պակ, պատմ վածք-
ներ, 1959), «Ան շեջ կրակ նե րի կղզին» (վի-
պակ, պատմ վածք ներ, 1960), « Տու՛ր ձեռքդ, 
կյա՛նք» (2-րդ մաս, 1961), « Հո վի վը» (պատմ-
վածք, 1963), « Բա րի ա ռա վոտ» (վեպ, 1964), 
«Ջ րա ղա ցի ճա նա պար հին» (պատմ վածք, 
1964), « Ճա կա տա գիրն հա յոց» (վեպ, 1966), 
« Բար ձուն քի վրա» (պատմ վածք, 1970), « Կա 
եւ ետ մա հու կյանք» (վի պակ ներ, պատմ-
վածք ներ, 1971), « Գա րունս ձյու նե րի տակ» 
(ման րա պա տում ներ, 1972), «Ա ռա վոտ լու-
սո» (վեպ, 1976), «Խն ձո րեսկ» (վեպ, 1982), 
«Ա սու՛ր, հե՜յ Ա սուր…» (վի պակ, 1985):

Այ վազ յա նը գրա կա նութ յուն բե րեց թե՛ 
իր բնաշ խար հի ու հատ կա պես ծննդա վայր 
Խն ձո րես կի կյանքն ու կեն ցա ղը, թե՛ ժա մա-
նա կա կից կյան քը, թե՛ պատ մա կան անց յա լը:

17-18-րդ դա րե րի ա զա տագ րա կան 
պայ քարն ա ռանձ նա հա տուկ տեղ ու նի հայ 
պատ մա վի պա սա նութ յան մեջ, ինչն ար տա-
հայտ վել է նաեւ Այ վազ յա նի « Ճա կա տա գիրն 
հա յոց» եւ «Ա ռա վոտ լու սո» վե պե րում: 
Ա ռա ջի նում ազ գա յին գոր ծիչ Իս րա յել Օ րու, 
երկ րոր դում` մե ծա գույն լու սա վո րիչ, նոր 
ժա մա նակ նե րի ազ գա յին ո գու վե րածնն դի 
խո շո րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ Խա չա տուր 
Ա բով յա նի կյան քի ու գոր ծու նեութ յան պատ-
կե րու մով գե ղար վես տո րեն յու րաց վում է 
հայ-ռու սա կան քա ղա քա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րի պատ մութ յու նը: Օ րին, Եվ րո պա յից 
գա լով Ռու սաս տան եւ բա նակ ցե լով Պետ-
րոս Մե ծի հետ, Ա բով յանն իր ամ բողջ գոր-
ծու նեութ յամբ` ջա նում էին օգ տա կար լի նել 
ի րենց ժո ղովր դին` նրա փրկութ յան հույ սը 
կա պե լով հյու սի սի հզոր հա րե ւա նի հետ: Հա-
յաց քի այս ուղ ղութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
էր պարս կա թուր քա կան ծանր ճնշում նե րով, 
ինչն էլ ժո ղովր դի մեջ բոր բո քել էր ա զա տագ-
րա կան պայ քա րի բո ցը: Վե պե րը հա րուստ 
են 17-18-րդ դա րե րի ա րե ւել քի ու ա րեւ մուտ-
քի դի վա նա գի տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
պատ մութ յամբ, հայ եւ հա րե ւան ժո ղո վուրդ-
նե րի կեն ցա ղի, սո վո րութ յուն նե րի նկա րագ-
րութ յուն նե րով: Ա մե նա կա րե ւո րը` կերտ վել 
են հայ հե րոս ներ` պատ մա կան հո գե բա-
նութ յան թանձր նստված քով: 

Շո ղիկ Սաֆ յա նը (1916-1995) եւս ծնվել 
է Խն ձո րես կում: Նա Գա րե գին Սե ւուն ցի կինն 
էր: 1939-ին ա վար տել է Բաք վի ման կա վար-
ժա կան ինս տի տու տի պատ մութ յան բա ժան-
մուն քը: 1941-1945 թթ. աշ խա տել է տե ղի 
« Կո մու նիստ» թեր թի խմբագ րութ յու նում: 
1946-ից բնա կութ յուն է հաս տա տել Ե րե ւա-
նում: Աշ խա տել է «Ա վան գարդ» թեր թում, 
Հայ պետհ րա տում, գրող նե րի միութ յու նում: 

Սաֆ յա նը բա նաս տեղ ծու հի էր: Տ պագր-
վել են նրա « Կա րո տի եր գեր» (1947), «Ա մե-
նա լավ նվե րը» (1949), « Մեր եր գը» (1953) 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի եւ « Մի հին հե քիաթ 
է սա» (1963, 1977) ման րա պա տում նե րի 
ժո ղո վա ծու նե րը: Սաֆ յա նը բա նաս տեղ ծա-
կան այն սե րուն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է, 
ո րի մեջ էին Սահ յա նը, Սե ւա կը, Դավթ յա նը, 
Մար գար յա նը եւ ու րիշ ներ: Ն րա պոե զիա յին 
բնո րոշ է ա հա այդ սե րուն դի զգա ցա կան ու 
գա ղա փա րա կան աշ խար հը, ինչն ար տա-
հայտ վել է քնա րա կան բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րի մեջ: Նա նաեւ հա յե րեն է թարգ մա նել 
Ռու դա քիի քառ յակ նե րը, ճա պո նա ցի Սեի-
տե Մա ցու մո տո յի «Ս տորջր յա հո սանք» վի-
պա կը, Մայն Ռի դի « Հա րա վա յին Աֆ րի կա յի 
խոր քե րում» եր կը, բազ մա թիվ ռուս, ինչ պես 
նաեւ նոր վե գա ցի, ուկ րաի նա ցի, էս տո նա ցի, 
ղա զախ, վրա ցի եւ այ լազ գի գրող նե րի եր կեր: 
Նա հա յե րեն է թարգ մա նել նաեւ ռու սա գիր 
հայ գրող ներ Գեոր գի Խո լո պո վի ( Գե ւորգ Խա-
լափ յան), Ռի չի Դոստ յա նի եւ Պետ րո նի Ա մա-
տու նու ար ձակ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը:

Ս յուն յաց մեծ աշ խար հն այ սօր էլ բա նաս-
տեղծ ներ է ծնում և  ար յան հա րա զա տութ-
յամբ շա րու նա կում դա րե րի ա վան դույ թը: 
Ժա մա նակ նե րի հետ փոխ վում են բար քերն 
ու կեն ցա ղը, բայց չի փոխ վում նվի րա կան 
հա վա տար մութ յու նը լեզ վին, բար բա ռին ու 
հայ րե նի քին: Ու րեմն՝ սպա սենք նո րա նոր 
տա ղանդ նե րի շո ղար ձա կում նե րին, ով քեր 
ե կել են, ով քեր պի տի գան և շա րու նա կեն ու 
բարձր պա հեն այս ա ռաս պե լա կան հող ու 
ջրի գրա կան պա տի վը: 
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ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր

 
Ս յու նե ցի նե րի եւ հայ հին գրա կա նութ-
յան մա սին հա յա գի տութ յան մեջ չկա 
ո րե ւէ ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յուն: 
Սույն հոդ վա ծի ար դիա կա նութ յու նը 
հայ հին գրա կա նութ յան մեջ սյու նե ցի-
նե րի ու նե ցած դե րի հա մա կարգ ված 
ներ կա յա ցումն է:

Մ եր նպա տակն է ընդ հա նուր գծե րով 
ցույց տալ Ս յուն յաց մշա կու թա յին 
գոր ծիչ նե րի դե րը հայ հին գրա կա-

նութ յան զար գաց ման գոր ծում: Սույն հոդ-
վա ծի խնդի րը մին չեւ 9-րդ դարն ըն կած սյու-
նե ցի մշա կու թա յին գոր ծիչ նե րի կյանքն ու 
գոր ծու նեութ յունն է: 

Հոդ վա ծում ա ռաջ նորդ վել ենք պատ մա-
կան մե թո դով: Հոդ վա ծի գի տա կան նո րույ թը 
Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի եւ սյու նե ցի գոր ծիչ նե րի մա սին 
ամ բող ջա կան հա մա պատ կեր ստեղ ծելն է: 

Նա խա մաշ տոց յան շրջա նից չեն պահ-
պան վել Ս յուն յաց աշ խար հի մշա կու թա յին 
գոր ծիչ ներ, սա կայն որ պես քա ղա քա կան 
գոր ծիչ Դ դա րում Փավս տո սը հի շա տա կել է 
Ս յուն յաց Ան դովկ իշ խա նին, ո ւմ դուստր Փա-
ռան ձե մին Ար շակ Բ թա գա վո րը խլեց իր հո-
րեղ բոր տղա Գ նե լից` սպա նե լով վեր ջի նիս` 
Ան դովկ իշ խա նին մե ծա թիվ զոր քով իր կող մը 
գրա վե լու նպա տա կով: Ան դով կի ժա մա նակ 
հի շա տակ վում է նաեւ Ս յուն յաց ե պիս կո պոս 
Գ րի գո րը:1 

Կոր յուն Ս քան չե լի վար դա պե տը վկա-
յում է, որ Մաշ տո ցը գնաց Սի սա կան, որ տեղ 
նրան ըն դու նեց Ս յուն յաց Վա ղի նակ իշ խա-
նը:2 Այս տեղ Մաշ տո ցը ժո ղո վեց մա նուկ ներ 
եւ կրթեց, քա րո զեց, նույ նիսկ Ա նա նիա ա նու-
նով մե կին ե պիս կո պոս կար գեց Ս յու նի քում: 
Այս ըն թաց քում Ս յու նի քում իշ խա նութ յան 
գլուխ ան ցավ Վա սակ Ս յու նին, ո ւմ մա սին 
Կոր յու նը գրում է, թե՝ քաջ Սի սա կան Վա սա-
կը, խե լա ցի ու հան ճա րեղ եւ կան խա գետ, 
աստ վա ծա յին ի մաս տութ յան շնորհ քով օժտ-
ված մի մար դ է, ով մե ծա պես նպաս տել է 
Մաշ տո ցի` Ս յու նի քում քրիս տո նեութ յուն քա-
րո զե լու գոր ծին:3 

Հարկ է նշել, որ նույն Վա սակ Ս յու նուն 
Ե ղի շեն եւ Ղա զար Փար պե ցին ներ կա յաց-
նում են որ պես դա վա ճա նի այն պատ ճա ռով, 
որ նրանց պատ մութ յուն նե րի պատ վի րա-
տու նե րը Մա մի կոն յան ազն վա կան տա նից 
էին` Դա վիթ Մա մի կոն յան ե րե ցը եւ Վա հան 
Մա մի կոն յա նը, ո րոնց քա ղա քա կան շա հից 
չէր բխում Վա սա կի գոր ծու նեութ յու նը, քա նի 
որ այդ ժա մա նակ Մա մի կոն յան նե րը եւ Ս յու-
նե ցի նե րը հա վակ նում էին մարզ պա նութ յան 
պաշ տո նին:

Ս յու նի քում Մաշ տո ցը թող նում է իր ա շա-
կերտ նե րից մե կին` Ա նա նիա Ս յու նուն, ով Ար-
տա շա տի ժո ղո վի մաս նա կից Ա նա նիա Ս յուն-
յաց ե պիս կո պոսն է:

Բա ցի հիշ յալ ե րեց ա շա կեր տից` ե ղել են 
նաեւ Մաշ տո ցի այլ կրտսե րա գույն սյու նե ցի 
ա շա կերտ ներ` Մու շե Ս յուն յաց ե պիս կո պո սը 
եւ Հով սեփ Վա յոց ձո րե ցին: Վեր ջինս էլ հենց 
Կոր յու նի եր կի պատ վի րա տու Հով սեփ Վա-
յոց ձո րե ցի կա թո ղի կոսն է` Ս յուն յաց նա հան-
գի Վա յոց ձոր գա վա ռի Հո ղո ցիմք կամ Խո ղո-
ցիմք գյու ղից:

5-րդ դա րում Ս յու նի քում էլ ստեղծ վեց 

Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցը, ո րը ոս կե-
դար յան եւ հե տոս կե դար յան շրջա նում ու նե-
ցել է չա փա զանց կա րե ւոր դեր հայ մա տե-
նագ րութ յան զար գաց ման գոր ծում: 

5-րդ դա րում թարգ մա նա կան գրա կա-
նութ յան մեջ ա ռանձ նա կի ար ժեք ու նի Դիո-
նի սիոս Թ րա կա ցու «Ա րո ւեստ քե րա կա նու-
թեան» գիր քը, ո րը թարգ մա նել է Դա վիթ 
Քեր թո ղը` գրե լով ա ռա ջին քե րա կա նա կան 
մեկ նութ յու նը, ո րը դար ձել է այդ ժան րի զար-
գաց ման հիմ քը: Գիր քը հե տա գա տա սը դա-
րե րի ըն թաց քում ու նե ցավ 15 հայ մեկ նիչ , 
ո րոնց մեջ նաեւ սյու նե ցի ներ Մով սես Քեր թո-
ղը (8-րդ դար), Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին (8-րդ 
դար): Հիշ յալ Դա վիթ Քեր թո ղը թեա կա նո րեն 
սյու նե ցի է, ո րին նույ նաց րել են նաեւ Դա վիթ 
Ան հաղ թի հետ:4

Դա վիթ Քեր թո ղից մեզ հա սած չորս տո ղը 
« Յա ղագս Տիգ րա նայ» վեր նագ րով տպագ րել 
է Պ. Խա չատր յա նը.

Եւ արդ` ներ գոր ծող ի միտս ե րե ւիւր առ 
խոր հուրդս փո ղա րին

Մե ծոգ ւոյ Տիգ րա նայ գե ղա նին Տիգ րա նու-
հի, 

Իւր նե րա ծեալ կո ղա բաղ, 
Նաեւ ող ջա միտ աշ խար հա ծո ւի:5 
Ոչ միայն որ պես թարգ մա նիչ, այլև հայ 

ինք նու րույն գրա կա նութ յան մեջ իբ րեւ ճա-
ռե րի հե ղի նակ 5-րդ դա րում հի շա տակ վում 
է Ա նա նիա Թարգ մա նիչ Ս յու նե ցին (մոտ 380-
մոտ 457), ո րի ա նու նով հայտ նի են եր կու 
աստ վա ծա բա նա կան ճա ռեր:

Կոր յու նի, Խո րե նա ցու, Փար պե ցու եր կե-
րում Ա նա նիա Թարգ մա նի չը հի շա տակ վում 
է որ պես Ս յուն յաց ե պիս կո պոս: Նա Մաշ տո-
ցի ա ռա ջին ա շա կերտ նե րից է` Սուրբ Գր քի 
թարգ մա նութ յան մաս նա կից, թարգ մա նել 
է նաեւ Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու եւ Ի րի նեո սի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից: Ա նա նիա Ս յու նե-
ցու թարգ մա նութ յունն ու նի սկզբնաղբ յու րի 
ար ժեք, քա նի որ Փի լոն Ա լեք սանդ րա ցու` հա-
յե րե նով պահ պան ված տասն հինգ եր կե րից 
ու թի հու նա րեն սկզբնաղբ յուր նե րը չեն պահ-
պան վել:

Ա նա նիա Թարգ մա նիչն ու ղեկ ցել է Մաշ-
տո ցին Գողթ նում քա րո զե լիս եւ Մաշ տո ցի 
հետ ստեղ ծել է աղ վան նե րի գրե րը. «Եւ կո-
չեալ զ Բե նիա մին ոմն շնոր հա ւոր թարգ ման, 
զոր ան դան դաղ ար ձա կեաց մա նուկն Վա-
սակ Սիւ նեաց տէր, ի ձեռն Ա նա նիա յի ե պիս-
կո պո սի իւ րոյ. ո րովք ստեղծ զնշա նա գիրս 
կո կոր դա խօս աղ խա զուր խժա կան խեց-
բե կա գու նին այ նո րիկ Գար գա րաց ւոց լե զո-
ւին»:6 

444 թ. Շա հա պի վա նի ժո ղո վի եւ 449 թ. 
Ար տա շա տի ժո ղո վի մաս նա կից նե րի մեջ 
հի շա տակ վում է նաեւ Ա նա նիա ե պիս կո պո-
սի ա նու նը: Ըստ Ս տե փա նոս Օր բել յա նի` 
« Սա հա կի եւ Մես րո պի օ րոք Ս յու նի քի Ա նա-
նիա ե պիս կո պո սը կրկին պատ վի ար ժա-
նա ցավ Աղ վան քի Ես վա ղեն թա գա վո րից, 
ո րը նրան պար գե ւեց իր թա գա վո րա կան 
կար միր դրո շը`ոս կե րիզ նուրբ խաչ վա ռով` 
գլխին ոս կի գունդ ու վրան պատ վա կան 
խաչ. եւ ա ռա ջար կեց միշտ տա նել Ս յու նի քի 
ե պիս կո պոս նե րի առ ջե ւից»:7 Ստ. Օր բել յա նի 
վկա յութ յամբ` Ա նա նիան իր դա սըն կեր Բե-
նիա մի նին նշա նա կել է Ս յու նի քում իր բա ցած 
դպրոց նե րի ղե կա վար:8 Ստ. Օր բել յա նը Ա նա-
նիա յին ան վա նում է «գի տութ յուն նե րի մեջ 
ան հաղ թե լի Ա նա նիա»:9 

Հա յա գի տութ յան մեջ ե ղել է նաեւ Մով-
սես Խո րե նա ցուն սյու նե ցի հա մա րե լու գի-
տա կան վար կած: Թեեւ ըն դուն ված է, որ 
Խո րե նա ցու ծննդա վայ րը Մեծ Հայ քի Տու-
րու բե րան նա հան գի Տա րոն գա վա ռի Խոր-
նի կամ Խո րոնք գյուղն է, սա կայն կար ծիք է 
ե ղել նաեւ, որ Խո րե նա ցին Ս յուն յաց Հա բանդ 
գա վա ռի Խո րեա(ն) գյու ղից է, ո րը նույ նաց-
վում է Կոռ նի ձոր գյու ղի հետ: Խո րե նա ցու` 
սյու նե ցի լի նե լու վար կա ծի կողմ նա կից ներն 
են Մ. Օր ման յա նը, Ստ. Մալ խաս յան ցը, 
Ս. Հախ վերդ յա նը: Հօ գուտ այս տե սա կե-
տի` Ստ. Մալ խաս յան ցը բե րում է հե տեւ յալ 
փաս տարկ նե րը. 1. Խո րե նա ցին լավ ծա-
նոթ է Ս յուն յաց աշ խար հին, 2. հա կակ րանք 

ու նի Մա մի կոն յան նա խա րա րա կան տան 
հան դեպ, 3. փա ռա բա նում է Ս յուն յաց նա-
հա պետ Սի սա կին: Ս յու նի քում Խոռ նի ա նու-
նով մի բերդ էլ հի շա տա կել է Ղ. Ա լի շա նը 
« Սի սա կան»-ում` նույ նաց նե լով Խո ռու նիք 
գյու ղի հետ, ո րը, ըստ Ստ. Օր բել յա նի, ե ղել 
է Ս յու նի քի Ճա հուկ գա վա ռում: Մ. Օր ման-
յա նը եւս հակ ված է Խո րե նա ցուն սյու նե ցի 
հա մա րե լու. «… Քեր թող ներ եւ քեր թո ղա հայ-
րեր Սիւ նեաց դպրո ցէն միայն ե լած են` եւ ոչ 
Տա րո նէն, մենք կը կար ծենք, թէ Խո րե նա ցիի 
շուր ջը յու զո ւած խնդի րը դյու րին լու ծում մը 
ստա նայ, ե թե Մով սէս Խո րե նա ցիի պատ մու-
թեան հե ղի նա կը միեւ նոյն ան ձի վե րա ծո ւին 
եւ նոյ նա ցո ւին Է դա րուն Սիւ նեաց դպրո ցին 
քեր թո ղա հայրն ե ղող` Մով սէս Սիւ նեց ւոյն 
հետ»:10 

Ա վան դութ յան հա մա ձայն` Խո րե նա ցին 
թաղ ված է Մ շո Ա ռա քե լոց վան քում, սա կայն 
կա կար ծիք, թե թաղ ված է Ս յու նի քում` այժմ-
յան Տեղ գյու ղից 3 կմ դե պի հա րավ-ա րե ւելք` 
Խ րո վի ձո րի դա րա վան դի կան գուն մա տուռ-
ե կե ղե ցում, ո րը Տե ղի բնա կիչ նե րը կո չում են 
Ս ռի եղ ցի (ե կե ղե ցի): Ըստ Ս. Խան զադ յա նի 
« Հայ րե նա պա տում»-ի՝ Տեղ գյու ղի բնա կիչ-
նե րի պատ մե լով՝ Պատ մա հայ րը թաղ ված է 
Ս ռի եղ ցի ե կե ղե ցում։ Այն շատ հին, փոքր, 
ա ռանց ար ձա նագ րութ յան մա տուռ է բարձր 
քա րա փի վրա, ո րի շրջա կայ քում կան հնա-
դար յան գե րեզ մա նոց ներ։ Մա տու ռից ոչ 
հե ռու Խո րեա-Խ րով գյու ղա տեղն է, Կի րա-
ձոր- Գի րա ձո րը, քա րան ձավ ներն ու ջրա-
ղաց նե րը: Ս. Հախ վերդ յա նը եզ րա կաց նում 
է. «Ա մեն պա րա գա յում, ե թե նույ նիսկ հա մա-
ձայ նենք, որ Մով սես Խո րե նա ցին Ս յու նի քում 
չի ծնվել կամ միայն մոր կող մից է ե ղել սի սա-
կան, ինչ պես Ստ. Օր բել յա նը, նա իր կյան քի 
վերջ նա մա սը անց է կաց րել Ս յու նի քում, այս-
տեղ է նա երկ նել իր ան մահ եր կը, սրբա ցել, 
մա հա ցել ու թաղ վել Ս յու նի քում եւ որ ա ռա-
վել հա վա նա կան է` Հա բանդ- Գո րի սում»:

Թե րեւս այս տա րի նե րին էլ Խո րե նա ցուն 
ա շա կեր տել է Պետ րոս Ս յուն յաց ե պիս կո պո-
սը, ին չի մա սին տե ղե կա նում ենք Ստ. Օր բել-
յա նի պատ մութ յու նից. «… Իր ներ բո ղի մեջ 

տե ղե կաց նում է ե րա նե լի Պետ րո սը` Ս յուն-
յաց ե պիս կո պո սը, քեր թո ղա հայր Մով սե սի 
ա շա կեր տը»:11 Պատ մե լով Ա նա նիա Թարգ-
մա նիչ Ս յուն յաց ե պիս կո պո սի մա սին` Ստ. 
Օր բել յա նը գրում է. « Սա մեզ մի փոքր ցույց 
է տա լիս քեր թո ղա հայր Մով սե սը, իսկ ամ-
բող ջը ճշտութ յամբ` նրա ա շա կերտ Պետ րո-
սը` Ս յուն յաց ե պիս կո պո սը»:12 Մով սես Խո-
րե նա ցու Քեր թո ղա հայր ան վա նու մը եւս իր 
նպաստն է բե րում այս վար կա ծի օգ տին:

Ն կա տի ու նե նանք նաեւ, որ Խո րե նա ցին 
պատ վեր ստա ցել է Սա հակ Բագ րա տու նուց, 
ո րը եւս բա րե հաճ չէր Ս յուն յաց իշ խա նա կան 
տան հան դեպ` մարզ պա նութ յան պաշ տո-
նին հա վակ նե լու պատ ճա ռով, սա կայն Խո-
րե նա ցին հի շա տա կել է Ս յուն յաց նախ նի 
Սի սա կին. « Սի սակն այս տեղ բնակ վե լով, իր 
բնա կութ յան սահ ման նե րը լցնում է շի նութ-
յուն նե րով եւ եր կի րը իր ա նու նով կո չում է 
Ս յու նիք, բայց պար սիկ ներն ա վե լի ճիշտ կո-
չում են Սի սա կան»:13 Ա պա հի շա տա կում է 
Ս յուն յաց Բա կուր նա հա պե տին, որն ու ներ 
Նա զի նիկ ա նու նով մի վար ձակ, ո րին խնջույ-
քի ժա մա նակ հափշ տա կում է Տր դատ Բագ-
րա տու նին. « Մի օր Ս յուն յաց Բա կուր նա հա-
պե տը նրան ընթ րի քի հրա վի րեց: Երբ գի նով 
ու րա խութ յուն էին ա նում, Տր դա տը տե սավ 
մի կին, որ շատ գե ղե ցիկ էր եւ նվա գում էր 
ձեռ նե րով, ա նու նը Նա զե նիկ: Տր դա տը նրան 
ցան կա ցավ եւ ա սաց Բա կու րին. «Այդ վար-
ձակն ինձ տուր»: Նա պա տաս խա նում է. 
« Չեմ տա, ո րով հե տեւ իմ հարճն է»: Իսկ Տր-
դա տը այդ կինն իր մոտ քա շե լով սե ղա նա-
կից նե րի ա ռաջ գգվում համ բու րում էր նրան 
սի րա հար ված ան զուսպ ե րի տա սար դի 
նման: Բա կու րը խան դո տե լով վեր կա ցավ, 
որ կի նը նրա ձեռ քից խլի: Բայց Տր դա տը 
ոտ քի ել նե լով ծաղ կա մանն իբ րեւ զենք գոր-
ծա ծեց, սե ղա նա կից նե րին էլ սե ղա նից վա-
նեց»:14

Հե տաքր քիր է, որ Ղա զար Փար պե ցին 
«Թղ թում» մի տե ղե կութ յուն է տա լիս այն 
մա սին, որ Մով սե սը մա հից ա ռաջ 
ճգնում էր Ս յուն յաց քա րայր նե րում, 
իսկ ին քը 484-486 թթ. Մով սե սի հետ 

Սյունեցիները եւ հայ 
հին գրականությունը

Մեսրոպ Մաշտոց (361 կամ 362 - 440), հայկական գրի ստեղծող և հայ ինքնուրույն ու 
թարգմանական գրականության սկզբնավորող (Սահակ Ա Պարթևի հետ), հայ գրության, հայագիր 
դպրոցի հիմնադիր և հայերի առաջին ուսուցիչ, լուսավորիչ, մշակութային-հասարակական 
գործիչ, Հայ Առաքելական եկեղեցու վարդապետ
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ճգնել է այն տեղ. «Եվ գնա լով Ս յու նիք, 
եր կու տա րի այն տեղ մնա ցի, ձմե ռը` 
քա րայ րում, գա վա ռի ամ բողջ բնակ-

չութ յան մեջ բո լոր կրո նա վոր նե րից ա մե-
նից հռչա կա վոր մի մար դու հետ, ո րի ա նունն 
է Մով սես»:15

6-րդ դա րի գրա կան դեմ քե րի մեջ հի շա-
տակ վում է Պետ րոս Քեր թող Ս յու նե ցին (5-րդ 
դա րի վերջ-554-ից հե տո), ում մա սին տե ղե-
կութ յուն ներ պահ պան վել են Ստ. Օր բել յա նի 
պատ մութ յան մեջ: Ա շա կեր տել է Խո րե նա-
ցու հետ նույ նաց վող Մով սես Քեր թո ղա հո րը: 
Ե ղել է Ս յուն յաց թե մի հո գե ւոր վե րա տե սուչ 
(547-556) եւ 554 թ. մաս նակ ցել Դ վի նի` Ներ-
սես Բ Աշ տա րա կե ցի ( Բագ րե ւանդ ցի) կա թո-
ղի կո սի (548-557) կազ մա կեր պած երկ րորդ 
ե կե ղե ցա կան ժո ղո վին, ո րի ե րեք թղթե րում 
առ կա է Պետ րոս Ս յուն յաց ե պիս կո պո սի 
ստո րագ րութ յու նը:

Ն րա մա սին գո վես տով է խո սում Ստ. 
Օր բել յա նը. «Այ նու հե տեւ` բազ մեր ջա նիկ, 
մարդ կանց հետ ան հա մե մա տե լի Պետ րո սը` 
քեր թո ղա հոր ա շա կեր տը, հմուտ հռե տորն 
ու ան պար տե լի փի լի սո փան` լի ի մաս տութ-
յամբ ու կա տար յալ ա ռա քի նութ յամբ, հա յոց 
վար դա պետ նե րից ա ռաջ նա կար գը, քեր թող 
ու թարգ մա նիչ: Նա բազ մա թիվ թարգ մա-
նութ յուն ներ կա տա րեց, ի մաս տա լից ճա-
ռեր շա րադ րեց Ք րիս տո սի ծննդյան մա սին, 
քաղ կե դո նա կան նե րի դեմ եւ շատ ու րիշ ներ, 
մեկ նա բա նեց Հին եւ Նոր կտա կա րան նե րի 
խրթին ու դժվա րի մաց խոս քե րը: Սա ձեռ-
նադր վում է Ս յու նի քի ին նե րորդ ե պիս կո պոս 
հա յոց Ներ սես կա թո ղի կո սի կող մից, Վա հան 
Մա մի կոն յա նի մարզ պա նութ յան ժա մա նակ: 
Աղ վան քի Վա չա գան թա գա վո րը սրան հար-
ցում է ա րել բազ մա թիվ լուրջ ու ծան րակ շիռ 
խնդիր նե րի մա սին եւ պա տաս խան ստա ցել 
շատ պատ շաճ ու ճիշտ լու ծու մով»:16

Ս յու նե ցին ան վան վել է Քեր թող, ո րը 
Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրոցն ա վար տող-
նե րի մա կա նունն է: Նա գրել է ճա ռեր, ներ-
բող ներ, դա վա նա բա նա կան եւ մեկ նո ղա-
կան աշ խա տութ յուն ներ, ո րոն ցից քիչ բան 
է հայտ նի մեզ, այն էլ` պա տա ռիկ նե րի տես-
քով:

Ն րա նից մեզ հա սել է « Գո վեստ ի սուրբ 
Աս տո ւա ծա ծինն եւ միշտ կոյսն Մա րիամ 
ըստ յոր ջորջ ման նո րին եւ ի Սուրբ Գ րոց լուծ-
մունք նո ցին հո գե ւոր ի մաս տիւք» ներ բո ղը:17 
Սա հայ ե կե ղե ցա կան մա տե նագ րութ յան 
մեջ Տի րա մո րը նվիր ված ա ռա ջին դրվա տա-
կան ներ բողն է` աստ վա ծա բա նա կան մեկ-
նա բա նութ յամբ:

Պետ րոս Ս յու նե ցին գրել է նաեւ « Հար ցում 
Վա չա գա նայ» եր կը: Հատ վա ծա բար մեզ են 
հա սել նաեւ « Յա ղագս հա ւա տոյ» եւ « Ճառ 
Ծնն դեան» գոր ծե րը: Պետ րոս Ս յու նե ցին գրել 
է նաեւ մի պատ մութ յուն, ո րը, ցա վոք, մեզ չի 
հա սել: Այդ պատ մութ յան մի փոք րիկ հատ-
վա ծը պահ պան վել է Մով սես Կա ղան կատ-
վա ցու «Աղ վա նից աշ խար հի պատ մութ յան» 
երկ րորդ գրքի ա ռա ջին գլխում: Թեեւ Կա-
ղան կատ վա ցին այդ հատ վա ծի հե ղի նա կի 
ա նու նը չի տա լիս, սա կայն Ստ. Օր բել յա նը, 
նույն հատ վա ծը մեջ բե րե լով, հե ղի նակ է 
հա մա րում Պետ րոս Ս յու նե ցուն. «Ա պա ու-
սում նա սի րե լով հա յոց բո լոր պատ մա գիր նե-
րին` ինչ որ գտանք, հա վա քե ցինք նրան ցից 
ա մե նայն ճշտութ յամբ, մի փոքր էլ Ս յուն յաց 
ե պիս կո պոս Պետ րո սի ճա ռե րից` Ս յուն յաց 
տեր Բա բի կի մա սին»:18 Ստ. Օր բել յանն իր 
պատ մութ յան Թ գլու խը վեր նագ րել է. «Ս յուն-
յաց Ան դոկ իշ խա նը եւ իր ա րած գոր ծե րը. 
այ լեւ պար սից Շա պուհ ար քա յի կող մից Սի-
սա կան աշ խար հի նկատ մամբ կա տար ված 
դեպ քե րը. Ան դո կի գնա լը հու նաց Թեո դոս 
Մե ծի մոտ ու այն տեղ վախ ճան վե լը` ըստ 
Ս յուն յաց սուրբ Պետ րոս ե պիս կո պո սի պատ-
մած նե րի»:19 Հիշ յալ հատ վա ծը պատ մում 
է 4-րդ դա րում` Շա պուհ թա գա վո րի օ րոք 
Ս յուն յաց Բա կուր իշ խա նի գոր ծե րի մա սին: 
Այս կա պակ ցութ յամբ Մ. Ա բեղ յա նը գրել է, թե 
հայ հին մա տե նա գիր նե րից Խո րե նա ցին ու 
Պետ րոս Ս յու նե ցին ու շադ րութ յուն են դարձ-
րել մեր հին վե պի` Պար սից պա տե րազ մի 
վրա:20 Ըստ Ստ. Օր բել յա նի` Պետ րոս Ս յու-
նե ցին տե ղե կութ յուն է տվել նաեւ Ա նա նիա 
Ս յուն յաց Թարգ ման չի մա սին, ում վե րա բեր-
յալ մի փոքր տե ղե կութ յուն է տա լիս Մով սես 
Խո րե նա ցին, ա պա ա վե լի ամ բող ջա կան` 
նրա ա շա կերտ Պետ րոս Ս յու նե ցի ե պիս կո-
պո սը. « Սա մեզ մի փոքր ցույց է տա լիս քեր-
թո ղա հայր Մով սե սը, իսկ ամ բող ջը ճշտութ-
յամբ` նրա ա շա կերտ Պետ րո սը` Ս յուն յաց 
ե պիս կո պո սը»:21

Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցի ե րե ւե-
լի դեմ քե րից է նաեւ Գ րի գոր Քեր թո ղը (մոտ 
550-615-ից հե տո), որ հա վա նա բար սյու նե-
ցի է: Նա Վր թա նես Քեր թո ղի հետ Մով սես Եղ-
վար դե ցի կա թո ղի կո սի (574-604) հրա մա նով 
մաս նակ ցել է 589 թ. Կ. Պոլ սի ժո ղո վին: Գ րի-
գոր Քեր թո ղից « Գիրք թղթոց» ժո ղո վա ծո ւում 
պահ պան վել է կրո նա կան հար ցադ րում նե-
րով մի թուղթ` ուղղ ված Աբ րա համ Ա Աղ բա-
թա նե ցի կա թո ղի կո սին (607-615): 

Վե րո հիշ յալ Վր թա նես Քեր թո ղին (550-
617-ից հե տո) ան վա նում են նաեւ Քչ կա-
նոր դի: Մ. Օր ման յա նը գրում է, թե Մով սես 
Եղ վար դե ցի կա թո ղի կոսն «իր վեր ջին տա րի-
նե րուն մէջ ի րեն օգ նա կան ա ռած էր Վր թա-
նէս Քչ կա նոր դի` քեր թող վար դա պե տը»:22 

Իբ րեւ ժա մա նա կի հայտ նի մա տե նա գիր, 
դա վա նա բան, ուս յալ աստ վա ծա բան` ան-
վան վել է նաեւ Քեր թող: Մ. Օր ման յա նը են-
թադ րում է. « Քեր թող ա նու նը կը ցուց նէ թէ 
Սիւ նեաց դպրո ցի ա շա կերտ նե րէն էր, թե րեւս 
Սիւ նի ալ էր հայ րե նեօք»:23 Սա հաս տատ վում 
է նաեւ Ստ. Օր բել յա նի մի վկա յութ յամբ, թե 
Վր թա նե սը Պետ րոս Քեր թող Ս յու նե ցու «ե րա-
նե լի ա շա կերտն» է:24

Ն րա մա սին տե ղե կութ յուն ներ են պահ-
պան վել նաեւ 10-րդ դա րի պատ միչ Ուխ-
տա նե սի պատ մագր քում, ո րի հա մա ձայն` 
Վր թա նե սը սո վո րել է Դ վի նի կա թո ղի կո սա-
րա նի դպրա նո ցում, ստա ցել վար դա պե տա-
կան աս տի ճան եւ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել 
Դ վի նի հայ րա պե տա նո ցում: «Այս Վր թա նէ սը 
Հա յոց վար դա պետ է ե ղել, դաս տիա րա կո ւել 
եւ ու սա նել է կա թո ղի կո սա րա նում: [ Նա] հեզ 
[էր] եւ ի մաս տուն, հո գե ւոր [էր] ու հան ճա-
րեղ, եր կիւ ղած [էր] ու ուղ ղա փառ հա վա տի 
հիմ քը, լի [էր] գի տութ յամբ եւ ա մեն շնորհ-
նե րով զար դա րո ւած, դաս տիա րա կո ւած էր 
սրբու թեամբ սուրբ Գ րի գո րի ա թո ռի հո վա-
նու ներ քոյ»:25 Ի մա ցել է նաեւ հու նա րեն եւ 
589 թ. Կ. Պոլ սի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վին մաս-
նակ ցել որ պես Մով սես Բ Եղ վար դե ցի կա թո-
ղի կո սի նվի րակ: Ինչ պես վկա յում է Ուխ տա-
նե սը, Վր թա նե սը «մի ի մաս տուն, հան ճա րեղ 
եւ աս տո ւա ծա յին պա տո ւի րա նին նա խան-
ձախն դիր մարդ էր եւ զօ րա վիգ ու օգ նա-
կան ուղ ղա փառ հա ւա տի, ճշմար տա սէր եւ 
լի գի տու թեամբ, ո րին հա վա տար մու թեան 
պատ ճա ռով տե ղա պահ էին նշա նա կել սուրբ 
Գ րի գո րի ա թո ռին»:26 Ու րեմն` 604 թ.` Մով-
սես Բ Եղ վար դե ցի կա թո ղի կո սի մա հից հե-
տո, ընտր վել է կա թո ղի կո սի տե ղա պահ եւ 
ե րեք տա րի պաշ տո նա վա րել՝ մին չեւ 607 թ., 
երբ կա թո ղի կոս է ընտր վել Աբ րա համ Ա Աղ-
բա թա նե ցին:

 Վր թա նես Քեր թո ղը մե ծա պես նպաս տել 
է « Գիրք թղթոց» ժո ղո վա ծո ւի կազմ ման գոր-
ծին, ո րում պահ պան վել են նրա բազ մա թիվ 
թղթե րը` նա մակ նե րը, դա վա նա բա նա կան 
բո վան դա կութ յամբ գրութ յուն նե րը, շրջա բե-
րա կան նե րը, ո րոնք ուղղ ված են ինչ պես հայ, 
այն պես էլ վրաց հո գե ւո րա կան նե րին:

Նա ապ րել է Հ ռիփ սի մե տա ճա րի կա-
ռուց ման ժա մա նա կաշր ջա նում եւ այդ մա-
սին գրել է հա մա ռոտ պատ մութ յուն: 

Վր թա նես Քեր թո ղի հայտ նի գոր ծե րից է 
« Յա ղագս պատ կե րա մար տից» թուղ թը, ո րը 
ձե ռագ րե րում կրում է նաեւ « Յա ղագս ընդ-
դի մա մար տից», խո րա գի րը: Այն ար ժե քա վոր 
մի վա վե րա թուղթ է, ո րում հե ղի նա կը մեր-
ժում է Բ յու զան դիա յում սկիզբ ա ռած պատ-
կե րա մար տութ յու նը` այն հա մա րե լով ա ղան-
դա վո րութ յան դրսե ւո րում, եւ պաշտ պա նում 
է սուրբգ րա յին պատ կե րա հար գութ յու նը` 
հըն թացս հե տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներ 
տա լով քրիս տո նեա կան ար վես տի վե րա բեր-
յալ: 

7-րդ դա րում վե րելք ապ րեց Ս յուն յաց 
քեր թո ղա կան դպրո ցը, ո րի ա ռաջ նորդն էր 
Մա թու սա ղա քեր թո ղը (մոտ 570-650-ից հե-
տո): Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցի ու սու-
ցիչ, մեծ քեր թող, փի լի սո փա, ճար տա սան, 
հմուտ հո գե ւոր գոր ծիչ Մա թու սա ղա ե պիս-
կո պո սի ծննդյան թվա կանն ան հայտ է: Կր-
թութ յուն է ստա ցել Ս յուն յաց քեր թո ղա կան 
դպրո ցում, հե տա գա յում դար ձել այդ դպրո-
ցի ան վա նի ու սուց չա պե տը: Ստ. Օր բել յա նը 
գրում է. «Եվ քա նի որ Ս յուն յաց ա թո ռը հա յոց 
վար դա պետ նե րի մեջ մե ծա պա տիվ ու ա ռաջ-
նա կարգ էր, եւ ո րով հե տեւ վաղն ջա կան ժա-
մա նակ նե րից սուրբ Սա հա կի ու Մես րո պի 
կող մից վե րա պահ ված էր նրանց վար դա-
պետ նե րին թարգ մա նութ յուն ներ կա տա րել 
ու մեկ նա բա նել, լի նել հա յոց բո լոր վար դա-
պետ նե րի պա րագ լուխ ու ա ռա ջա տար, այդ 
պատ ճա ռով էլ տես նե լով այն ժա մա նակ 

ի մաս տա ռատ ճա ռա գայթ նե րով պայ ծա ռա-
ցած ե րա նե լի Մա թու սա ղա յին, որ դաս տիա-
րակ ված եւ կրթված էր նույն տե ղում, նրան 
հաս տա տե ցին ե կե ղե ցու վար դա պե տի աս-
տի ճա նին, նստեց րին բո լոր վար դա պետ նե-
րի գլուխ, րա բու նա րա նի բարձր ու ազ դե ցիկ 
ամ բիո նում, ո րից գե տի պես բխում է աստ-
վա ծա յին ի մաս տութ յունն ու փար թաց նում 
բո լոր ա շա կեր տող նե րին»:27

Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցի փառ քը 
այն քան էր մե ծա ցել, որ Կո մի տաս Աղ ցե ցի 
կա թո ղի կո սը (615-628) այն տեղ ու ղար կեց 
իր սի րե լի եղ բո րոր դուն` աստ վա ծա բան, 
ու սու ցիչ, մա տե նա գիր Թեո դո րոս Քռ թե նա-
վո րին, երբ այդ դպրո ցի ա ռաջ նորդն էր Մա-
թու սա ղա քեր թո ղը. «Ս յուն յաց քեր թող Մա-
թու սա ղա յի մոտ է ու ղար կում իր դե ռա հաս 
սա նին` իր եղ բո րոր դի Թեո դո րո սին, ո րին 
ին քը մե ծա փա փագ սի րով դաս տիա րա կում 
էր սրբութ յամբ»:28 

Մա թու սա ղան կազ մա կեր պել է Սա հակ 
Պար թե ւի եւ Մես րոպ Մաշ տո ցի գոր ծե րի 
մեկ նութ յուն նե րը, գրել դա վա նա բա նա կան 
թղթեր: Հե րակլ կայս րը Եզր Ա Փա ռաժ նա-
կերտ ցուն (630-641) հրա վի րել է Կա րին` 
դա վա նան քի քննութ յան հա մար: Եզ րը հրա-
վի րում է Մա թու սա ղա յին, սա կայն վեր ջինս, 
պատ ճա ռա բա նե լով տկա րութ յու նը, հրա-
ժար վում է մեկ նե լուց, սա կայն ու ղար կում 
է իր ա շա կերտ Թեո դո րոս Քռ թե նա վո րին: 
Եզ րի հանձ նա րա րութ յամբ Մա թու սա ղա 
Ս յու նե ցին գրում է մի դա վա նա բա նա կան 
թուղթ, ո րը 633 թ.` Կա րի նի ժո ղո վի ժա մա-
նակ, կար դաց վել է որ պես հա յոց դա վա նան-
քի ար տա հայ տութ յուն, ո րում մերժ վում էր 
քաղ կե դո նա կա նութ յու նը: Վե րա դառ նա լով 
Դ վին` Եզրն ար ժա նա նում է Հով հան Մայ րա-
վա նե ցու հան դի մա նութ յա նը, իսկ Մա թու սա-
ղան «չա փա զանց տրտմեց կա տար ված չա-
րի քից. բայց միա ժա մա նակ պա պանձ վեց ու 
լռեց, ո րով հե տեւ չա րիքն իր ա շա կեր տից էր 
ծա գել»:29 Մա թու սա ղա Ս յու նե ցուն Եզր կա-
թո ղի կո սը 634 թ. ձեռ նադ րեց ե պիս կո պոս, 
ո րը, Ստ. Օր բել յա նի վկա յութ յամբ, 18 տա րի 
մնա լով Ս յուն յաց ե պիս կո պո սա կան ա թո ռին, 
վախ ճան վեց 652 թ.: Ն րա մա սին գո վես տով է 
խո սում Ստ. Օր բել յա նը. «Այ նու հե տեւ որ պես 
տե ղա պահ ա թո ռը գրա վում է մեծ քեր թող 
եւ ան հաղթ փի լի սո փա Մա թու սա ղան, ո րը 
դաս տիա րակ վել էր ա մե նայն պար կեշ տութ-
յամբ, ա ճել ա մե նայն ա ռա քի նութ յամբ, սո-
վո րել էր քեր թո ղութ յու նը, վարժ վել ճար տա-
սա նութ յամբ, հմտա ցել փի լի սո փա յա կան 
գի տութ յուն նե րին, լի ա մե նայն ի մաս տութ-
յամբ եւ կա տար յալ գի տութ յամբ»:30

Մա թու սա ղա Ս յու նե ցին գրել է շատ աշ-
խա տութ յուն ներ, սա կայն դրանք չեն պահ-
պան վել. միայն Ստ. Օր բել յա նի պատ մութ յան 
շնոր հիվ (գլ. ԻԹ) մեզ է հա սել նրա մի թուղ թը:

Խո սե լով 648 թ. Դ վի նի ժո ղո վի մա սին, 
ո րին ներ կա է ե ղել նաեւ Սե բեո սը, Մ. Օր ման-

յա նը դի տար կում է, որ «նկա տե լի է Սիւ նեաց 
ե պիս կո պո սին բա ցա կա յու թիւ նը, որ տա կա-
ւին Մա թու սա ղան էր, եւ հա ւա նա բար ծե րու-
թեան պատ ճա ռով բա ցա կայ ե ղած է»:31

7-րդ դա րում իբ րեւ ե րե ւե լի բա նաս տեղծ 
հայտ նի է Դավ թակ Քեր թո ղը (մոտ 600-670-
ից հե տո): Նա այն բա ցա ռիկ գրա կան դեմքն 
է, որ մեր գրա կա նութ յան մեջ թո ղել է աշ-
խար հիկ բո վան դա կութ յամբ ա ռա ջին ող բը` 
պահ պան ված Մով սես Կա ղան կատ վա ցու 
«Աղ վա նից աշ խար հի պատ մութ յան» Բ գրքի 
ԼԵ գլխում:

Ցա վոք, Դավ թակ Քեր թո ղի մա սին այլ 
տե ղե կութ յուն չու նենք` բա ցի նրա նից, որ 
Ջի վան շիր իշ խա նի (637-670) ժա մա նա կա-
կիցն է, այ սինքն` 7-րդ դա րի հե ղի նակ է:

Քեր թող մա կա նու նը հիմք է տա լիս են-
թադ րե լու, որ Դավ թա կը կրթութ յուն է ստա-
ցել Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցում, իսկ 
հիշ յալ Ջի վան շիր իշ խա նի կի նը Ս յուն յաց 
Ա րո ւի ճան տոհ մից մի իշ խա նի դուստր էր:32

8-րդ դա րում հայտ նի է քե րա կան, շա-
րա կա նա գիր եւ թարգ մա նիչ Մով սես Քեր-
թո ղը (մոտ 680 - մոտ 750): Ստ. Օր բել յա նի 
վկա յութ յամբ` Մով սես ե պիս կո պոս Քեր թո ղը 
722-729 թթ. ե ղել է Ս յու նի քի մետ րո պո լիտ. 
« Տեր- Մով սե սը` յոթ տա րի: Սա ա մե նայն 
զգու շութ յամբ դաս տիա րա կում էր սուրբ 
Ս տե փա նո սին` ի մաս տա սե րին ու նա հա-
տա կին»:33 Կր թութ յունն ստա ցել է Շա ղա տի 
վար դա պե տա րա նում եւ դար ձել տե ղի ան-
վա նի ու սուց չա պե տե րից մե կը` դա սա վան-
դե լով Ս տե փա նոս Ս յու նե ցուն եւ ա ռանձ-
նա հա տուկ վե րա բեր մունք ու նե նա լով նրա 
հան դեպ. «Այս Ս տե փա նո սը, գնա լով Ս յուն-
յաց ե րա նե լի ե պիս կո պոս Մով սե սի մոտ, 
ա շա կեր տում է նրան»:34 

Մով սես Քեր թո ղը հմուտ է քե րա կա նութ-
յան, հռե տո րութ յան, ի մաս տա սի րութ յան 
մեջ: Ն րան են վե րագր վում Փի լոն Եբ րա-
յե ցու ո րոշ եր կե րի թարգ մա նութ յուն նե րը, 
« Յա ղագս միոյ բնու թեան Բա նին մարմ նա-
ցե լոյ» դա վա նա բա նա կան գրված քը, Աստ-
ված հայտ նութ յան ճրա գա լույ ցի, Ս. Ծննդ յան, 
Տ յառ նըն դա ռա ջի եւ այլ շա րա կան ներ: Մով-
սես Քեր թո ղի ա նու նով մի ա ղոթք էլ պահ-
պան վել է Մաշ տոց յան Մա տե նա դա րա նի 
թիվ 1720 ձե ռագ րում, ո րից էլ այն տպագր վել 
է «Ընտ րա նի հայ ե կե ղե ցա կան մա տե նագ-
րութ յան» գրքում:35

Նի կո ղա յոս Ա դոն ցը հույն քե րա կան Դիո-
նի սիոս Թ րա կա ցու « Քե րա կա նա կան ար վես-
տի» հայ մեկ նիչ նե րի մեջ հա տուկ կա րե ւո-
րում է Մով սես Քեր թո ղի մեկ նութ յու նը: 

Հայ հին գրա կա նութ յան շա րա կա նա-
գիր նե րի պայ ծառ սերն դի մեջ ի րենց հո գու 
եր գը եր կինք ա ռա քե ցին նաեւ սյու նե ցի ներ 
Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին եւ իր քույ րը` Սա-
հակ դուխտ Ս յու նե ցին: Հայ բա նաս տեղծ-
շա րա կա նա գիր, քե րա կա նութ յան մեկ նիչ, 

Մովսես Խորենացի 
(410 - 490), 
Ոսկեդարի գրող-
պատմիչ, մեկնիչ, 
բանաստեղծ, 
թարգմանիչ, 
իմաստասեր, 
աստվածաբան, 
պատմահայր։ 
Մովսես 
Խորենացու «Հայոց 
Պատմություն» 
աշխատությունը 
միջնադարում 
եղել է ազգային 
ինքնաճանաչման, 
քաղաքական-
հայրենասիրական 
դաստիարակության 
ուսումնական 
ձեռնարկ։
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թարգ մա նիչ, ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցին (մոտ 670-735) կրթվել է Դ վի-
նում, ո րի կա թո ղի կո սա րա նի ա վա գե րեց 
Սա հա կի որ դին է: Կր թութ յու նը շա րու նա կել 
է Գե ղար քու նի քի Մա քեն յաց վան քում` Սո ղո-
մոն վա նա հո րը ա շա կեր տե լով, այ նու հե տեւ 
Ս յուն յաց քեր թո ղա կան դպրո ցում` ա շա կեր-
տե լով Մով սես Քեր թո ղին:

Մով սե սը մա հից ա ռաջ Ս յուն յաց դպրո ցի 
հո գա բար ձութ յու նը հանձ նում է Ս տե փա նո-
սին, իսկ Մով սե սի մա հից հե տո Ս յու նե ցին 
մեկ նում է կա թո ղի կո սի մոտ եւ Ա նա նիա 
ա նու նով մե կին իր փո խա րեն կար գել տա-
լով Ս յուն յաց դպրո ցի ու սուց չա պետ` մնում 
է Դ վի նում: Այս տեղ էլ Սմ բատ Բագ րա տու-
նի իշ խա նի հետ վի ճա բա նում է կրո նա կան 
հար ցե րի շուրջ եւ հա լած վե լով նրա կող մից` 
հե ռա նում Կ. Պո լիս: 

Կ. Պոլ սում ե ղած ժա մա նակ, ինչ պես 
վկա յում են Կի րա կոս Գան ձա կե ցին եւ Ստ. 
Օր բել յա նը, Սմ բատ աս պե տը, որ երկբ նակ 
մարդ էր, գրում է կայ սե րը, թե Ս տե փա նո սը 
հերձ վա ծող է: Կայս րը Ս տե փա նո սին կան-
չում է պա լատ, նրան լսե լուց հե տո կայ սեր 
բար կութ յունն անց նում է, եւ Ս տե փա նո-
սի խնդրան քով նա բա ցել է տա լիս կայ սե-
րա կան մա տե նա դա րա նը, ուր Ս յու նե ցին 
գտնում է ոս կե տառ մի մատ յան ուղ ղա փառ 
հա վա տի մա սին:36

Հան դի պել է նաեւ Կ. Պոլ սի Գեր մա նոս 
պատ րիար քին, ում թուղ թը թարգ մա նել եւ 
բե րել է հա յոց կա թո ղի կոս Հով հան Օձ նե-
ցուն: Վեր ջի նիս հանձ նա րա րութ յամբ եւ 
Մա նազ կեր տի ժո ղո վի պա հան ջով 726 թ. 
պա տաս խա նել է նաեւ Գեր մա նո սի թղթին` 
տա լով մեր ժո ղա կան պա տաս խան:

728 թ. կարգ վել է Ս յուն յաց մետ րո պո լիտ` 
թե մի ա ռաջ նորդ:

735 թ. հու լի սի 21-ին Մոզ ա վա նում, ծա-
ռի վրա քնած, սպան վել է մի կնոջ կող մից, 
ում ա նա ռակ վար քի պատ ճա ռով հան դի մա-
նել էր: Թաղ վել է Թա նա հա տի վան քում: Ըստ 
ա վան դութ յան` մա հից հե տո 40 օր երկ րա-
շարժ է ե ղել Ե ղեգ յաց ձո րում, ին չի պատ ճա-
ռով էլ այն ան վա նել են Վա յոց ձոր: 

Հա յա գի տութ յան մեջ ա ռանձ նաց վել է 
նաեւ 5-րդ դա րի շա րա կա նա գիր Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցին, ում չպետք է նույ նաց նել 8-րդ 
դա րի Ս տե փա նո սի հետ. այս կար ծի քը չէր 
ըն դու նում Գ. Զարբ հա նալ յա նը37, մինչ դեռ Մ. 
Ա բեղ յա նը նրան ան վա նում է երկ րորդ Ս տե-
փա նոս Ս յու նե ցի:38 Վեր ջերս այս տա րա կար-
ծութ յու նը կրկին վե րար ծարծ վեց. Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցուն 5-րդ դա րի շա րա կա նա գիր 
հա մա րեց Ն. Թահ միզ յա նը39, հա կա ռակ կար-
ծիքն է պնդում Լ. Սարգս յա նը:40 Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցի շա րա կա նա գիր 5-րդ դա րում ներ-
կա յաց նում է նաեւ Հ. Բախ չին յա նը:41

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու մա սին վկա յութ-
յուն ներ ու նեն Կի րա կոս Գան ձա կե ցին, Ստ. 
Օր բել յա նը, Մխ. Այ րի վա նե ցին:

Ստ. Օր բել յանն իր պատ մութ յան մի 
ամ բողջ գլու խը (լա) նվի րել է Ս տե փա նոս 
Ս յու նե ցուն` «բո լոր էակ նե րից ան հա մե-
մա տե լիին, ի մաս տու նին եւ սե րով բե նե րից 
սպա սարկ ված աստ ծու մար դուն` Ս տե փա-
նոս ի մաս տա սե րին եւ ան հաղթ հռե տո րին` 
Ս յուն յաց մետ րո պո լի տին»:42

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին բազ մա ժանր 
ստեղ ծա գոր ծող է. գրել է շա րա կան ներ, 
թղթեր, թարգ մա նա կան գոր ծեր, քե րա կա-
նա կան եւ կրո նա կան մեկ նութ յուն ներ, ճա-
ռեր: 

Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին գրել է նաեւ Դիո-
նի սիոս Թ րա կա ցու «Ար վեստ քե րա կա-
նութ յան» մեկ նութ յու նը: Գ րել է նաեւ աստ-
վա ծաշնչ յան բազ մա թիվ մեկ նութ յուն ներ, 
ո րոն ցից Ծնն դոց եւ Հո բի մեկ նութ յուն նե րը 
չեն պահ պան վել, իսկ Ա վե տա րան նե րի, Դա-
նիե լի եւ մի շարք այլ մեկ նութ յուն ներ հա սել 
են մեզ: Ս տե փա նոս Ս յու նե ցին նաեւ հո գե ւոր 
եր գե րի հե ղի նակ է։ Ստ. Օր բել յա նը գրում է. 
«Ն րա նշա նա վոր գրվածք նե րը ու րիշ մեկ-
նիչ նե րի գոր ծե րի մեջ փայ լում են պայ ծառ 
ջա հի նման: Գ րեց նաեւ բազ մա թիվ ճա ռեր. 

ութ ե ղա նակ նե րը բա ժա նեց, կար գեց, շա-
րեց Հա րութ յան օրհ նութ յուն նե րը, եր գեց եւ 
քաղց րա լուր կցուրդ ներ. հար մա րեց րեց «Յի-
նան ց»-ի տա ղա չա փութ յու նը յոթ ե ղա նակ նե-
րով` հույժ խորհր դա վոր»:43

Օրհ նու թիւն, Հարցն ( Գործք), Մե ծա ցուս-
ցէ, Ո ղոր մեա, Տէր երկ նից, Ման կունք, Ճա շու, 
Համ բար ձի ութ ձայ նե ղա նակ նե րի ստեղ ծո-
ղը հա մար վում է հենց Ս տե փա նոս Ս յու նե-
ցին, իսկ մինչ այդ ե կե ղե ցում ժա մերգ վել են 
կցուրդ ներ եւ մար գա րեա կան օրհ ներ գեր: 
Այ սինքն` կա նոն կոչ վա ծը մինչ 8-րդ դա րը 
չի ե ղել հո գե ւոր եր գի մեջ եւ հայ հո գե ւոր 
եր գար վես տում Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու նո-
րա մու ծութ յունն է: « Մի ան գամ որ կա նո նը 
մտնում է մեր ժա մեր գութ յան մեջ, բնա կա-
նա բար պի տի աշ խա տեին հետզ հե տե հին 
կցուրդ նե րից ու կա ցուրդ նե րից զա նա զան 
տո նե րի հա մար կա նո նի պա հան ջած թվով 
եր գե րի շար քեր կազ մել»:44

Հո գե ւոր եր գը սկզբնա պես հան դես է 
ե կել կցուրդ-սաղ մոս նե րի մի ջո ցով, կազմ-
վել է «Կ ցուր դա րան» ժո ղո վա ծուն, ո րը հե-
տա գա յում` 8-րդ դա րից հե տո, ան վան վել է 
« Շա րակ նոց»: 

Մե ծա նուն Ս տե փա նոս Ս յու նե ցու քույրն 
է 8-րդ դա րի բա նաս տեղծ, ե րա ժիշտ, եր գա-
հան Սա հակ դուխտ Ս յու նե ցին, ո րի ծննդյան 
եւ մահ վան թվա կան ներն ան հայտ են: Ն րա 
մա սին կեն սագ րա կան տե ղե կութ յուն նե րը 
սա կավ են: Հայ պատ միչ ներ Ստ. Օր բել յա-
նը եւ Մխ. Այ րի վա նե ցին, խո սե լով Ս տե փա-
նոս Ս յու նե ցու մա սին, թո ղել են հպան ցիկ 
վկա յութ յուն նրա քրոջ` Սա հակ դուխտ հայ 
ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու հու մա սին. « Սա մի 
քույր ու ներ, ո րը ման կութ յու նից ըն դու նել էր 
կույ սի վար քը, ա ռանձ նա ցել էր Գառ նու ձո-
րի մի քա րայ րում եւ կյանքն անց կաց նում էր 
ան տա նե լի ճգնա կե ցութ յամբ. նրա ա նու նը 
Սա հակ դուխտ էր: Նա շատ հմուտ էր ե րաժշ-
տութ յան ար վես տին, ո րը եւ սո վո րեց նում 
էր շա տե րին` վա րա գույ րի տակ նստած, 
նաեւ ստեղ ծեց բազ մա թիվ քաղց րե ղա նակ 
կցուրդ ներ ու մե ղե դի ներ, ո րոն ցից մե կը 
[նվիր ված] սուրբ Մա րիա մին, որն իր ա նու-
նով հո րի նեց»:45 

Մ. Օր ման յա նը գրում է, որ Սա հակ դուխ-
տը «քաղց րա նո ւագ տա ղեր յօ րի նած եւ եր-
գած է, եւ նոյ նիսկ վա րա գոյ րի ե տե ւէն ու րիշ-
նե րուն ալ սոր վե ցու ցած է»:46 

Թաղ վել է Գառ նիի ձո րում. « Նա մե ռավ 
ու այն տեղ էլ թաղ ված է գե րեզ մա նում, ո րից 
շատ բժշկութ յուն ներ են լի նում»:47 

Սա հակ դուխ տը հո րի նել է «բազ մա թիվ 
քաղց րե ղա նակ կցուրդ ներ ու մե ղե դի ներ, 
ո րոն ցից մե կը [նվիր ված] սուրբ Մա րիա-
մին, որն իր ա նու նով հո րի նեց»48, ինչ պես 
նաեւ «ա րար տաղս բա զումս եւ մե ղե դիս 
եւ կցուրդս Ծնն դեան եւ Փոխ մանն, յո րոց 
մի է Սր բու հի Մա րիամ»49: Մե կը` «Սր բու-
հի Մա րիամ» սկսված քով, հա սել է մեզ. այն 
ակ րոս տի քոս է, ո րի տնե րի սկզբնա տա ռե-
րը հո դում են Սա հակ դուխտ ա նու նը: «Սր-
բու հի Մա րիամ» օրհ ներ գը, որ ժա մա նա կին 
ե ղել է « Շա րակ նոց»-ի մեջ, իսկ հե տա գա յում 
դար ձել է պա րա կա նոն, դա րե րի կորս տից 
փրկել եւ Ան թի լիա սի Մայր Ա թո ռի թիվ 1741 
ձե ռագ րում, որն ար տագր ված է 1499թ. Աղ-
թա մա րում, հայտ նա բե րել ու 1951թ. « Հասկ» 
ամ սագ րում հրա տա րա կել է Նո րայր Պո-
ղար յա նը:50 Ա վե լի վաղ այն հատ վա ծա բար 
տպագ րել էր Ղ. Ա լի շա նը:51 Հա մե մա տե լով 
եր կու եր գե րը` Հ. Բախ չին յա նը եզ րա կաց-
նում է. « Պարզ ե րե ւում է, որ «Սր բու հի Մա-
րիամ» սկսված քով եր գե րը միան գա մայն 
տար բեր ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ են եւ ոչ թե 
նույն եր գի տար բե րակ ներ: Ընդ ո րում, այս 
եր գե րը Սուրբ Ծննդ յան (Աստ վա ծա հայտ-
նութ յան) կար գի հա մար գրված Մե ծա ցուս-
ցէ ներ են»:52

Թեեւ Մխ. Այ րի վա նե ցին գրում է, թե 
Սա հակ դուխ տը հո րի նել է բա զում եր գեր` 
հա մալ րե լով Ծննդ յան եւ Վե րա փոխ ման 
կար գե րը, սա կայն մեզ այժմ հայտ նի են 
միայն Սա հակ դուխ տի`«Սր բու հի Մա րիամ» 
սկսված քով եր կու եր գե րը, մեկն՝ ամ բող ջա-
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Սյունեցիները եւ հայ 
հին գրականությունը

կան, մյու սը՝ թե րի (չհաշ ված « Զար մա նա լի 
է ինձ» շա րա կա նը, ո րը ո րոշ հա յա գետ ներ 
վե րագ րել են Սա հակ դուխ տին, մինչ դեռ այն 
Խոս րո վի դուխտ Գողթ նա ցունն է): 

Սա հակ դուխտ բա նաս տեղ ծու հին 
ա ռանձ նա կի ե րե ւույթ է հայ հին գրա կա-
նութ յան մեջ. նա Խոս րո վի դուխտ Գողթ նա-
ցու հետ հաս տա տում է, որ հայ հին գրա կա-
նութ յու նը միայն տղա մարդ կանց մտքի ու 
գրչի արդ յուն քը չէ:

9-րդ դա րի հո գե ւոր գոր ծիչ, հա յոց կա-
թո ղի կոս Մաշ տոց Եղ վար դե ցին (մոտ 830-
898) ծնվել է Ս յուն յաց գա վա ռի Սոթք գյու-
ղում: Մաշ տոց Եղ վար դե ցին ձեռ նադր վել 
է քա հա նա Ս յուն յաց Դա վիթ ե պիս կո պո սի 
կող մից, ապ րել ա նա պա տա կա նի կեն ցա ղով 
Ար տա վազ դի կում` Ծաղ կա ձո րի մոտ, ա պա` 
Սե ւա նի մե նաս տան նե րում: 

874 թ. Ս յուն յաց իշ խան Գա բուռն Վա սա-
կի կնոջ` Մա րիամ Բագ րա տու նու օ ժան դա-
կութ յամբ, ով իր վա ղա մե ռիկ ա մուս նու հի-
շա տա կին ուխ տել էր կա ռու ցել 30 ե կե ղե ցի, 
Մաշ տոց Եղ վար դե ցին կա ռու ցել է Սե ւա նա 
կղզու Ս. Ա ռա քե լոց եւ Ս. Աստ վա ծա ծին ե կե-
ղե ցի նե րը` հիմ նե լով միա բա նութ յուն եւ վար-
ժա րան, ո րի ա ռաջ նորդն է ե ղել 874-897 թթ.:

Երբ մա հա նում է Գե ւորգ Բ Գառ նե ցի 
կա թո ղի կո սը, Սմ բատ Ա ար քան ո րո շում է 
կա թո ղի կոս դարձ նել Սե ւա նի մե նաս տա նի 
ա ռաջ նորդ Մաշ տոց վար դա պե տին, ով մեծ 
հե ղի նա կութ յուն էր վա յե լում իր ի մաս տա-
սի րութ յամբ, ճգնա կե ցութ յամբ: Մաշ տոց Եղ-
վար դե ցին հայ րա պետ է ե ղել 7 ա միս: « Սա 
մի սուրբ ու ա ռա քի նի մարդ էր, լցված էր 
հան ճա րով ու ի մաս տութ յամբ, բնակ վում էր 
Սե ւա նա կղզում մեծ ճգնա կե ցութ յամբ. քա-
ռա սուն տա րի հաց չկե րավ ու ջուր չխմեց, 
մի շո րով էր ու բո բիկ: Սա կար գա վո րեց այն 
գրքե րը, ո րոնք իր ա նու նով կոչ վում են Մաշ-
տոց: Հա վա քե լով միաս նա բար կար գա վո րեց 

բո լոր ա ղոթք ներն ու ըն թերց ված նե րը` կցե-
լով իր կող մից գրված հա վել ված, որ իր մեջ 
պա րու նա կում է քրիս տո նեութ յան հա վա տի 
կար գու կա նո նը: Սա հաս նե լով պատ վա կան 
ծե րութ յան` վախ ճան վեց փառ քով ու պատ-
վով»:53

Մաշ տոց Եղ վար դե ցին մա հա ցել է 898 թ. 
հուն վա րի վեր ջին. «Ա նակն կալ մա հո ւա նը ոչ 
մի բա ցատ րու թիւն չի տար Պատ մա բա նը, 
որ իր ա շա կերտն, ազ գա կիցն ու յա ջորդն է 
միան գա մայն: Տա րիքն ալ չի յի շէր, որ յոյժ 
յա ռա ջա ցած տա րի քին վե րագ րենք ա րա գա-
հաս մա հը»:54 Թաղ վել է Գառ նիի տա ճա րի 
մոտ. «Ն րա ոս կոր նե րի նշխար նե րը հանգ-
չում են Գառ նիում` Խոս րո վա դուխ տի հո վա-
նո ցի մեր ձա վո րութ յամբ, ո րը կա ռուց վել էր 
Հա յոց Տր դատ ար քա յի կող մից»:55

Մաշ տոց Եղ վար դե ցուց մեզ է հա սել եր-
կու թուղթ: Նա դե ռեւս Սե ւա նում ճգնե լիս 
կազ մել եւ խմբագ րել է « Մաշ տոց» ծի սա րան 
ժո ղո վա ծուն, ո րը սխալ մամբ հա մար վել է 
Մես րոպ Մաշ տո ցի կազ մա ծը, սա կայն Կի-
րա կոս Գան ձա կե ցին վկա յում է, որ այն կազ-
մել է Մաշ տոց Եղ վար դե ցին: 

Ամ փո փենք. 5-9-րդ դա րե րում Ս յուն յաց 
աշ խար հում ստեղծ ված է ե ղել գրա կան-
մշա կու թա յին մի ջա վայր թարգ մա նա կան 
գրա կա նութ յան, քեր թո ղա կան ար վես տի, 
ինք նու րույն գրա կա նութ յան ստեղծ ման 
հա մար. այդ գոր ծում մեծ է ե ղել Ս յուն յաց 
քեր թո ղա կան դպրո ցի դե րը, ո րը տվել է 
«քեր թող» ան վան ված ե րե ւե լի ա շա կերտ-
ներ, ո րոնք ե ղել են հայ հին գրա կա նութ յան 
պատ մութ յանն ըն թացք տվող մշա կու թա յին 
գոր ծիչ ներ: Քեր թող են ան վան վել քե րա կա-
նը, մեկ նի չը, թարգ մա նի չը, բա նաս տեղ ծը, 
ո րոնք էլ հենց հի շա տակ ված սյու նե ցի գոր-
ծիչ ներ են:

Բա նա լի բա ռեր. Ս յուն յաց քեր-
թո ղա կան դպրոց, հայ հին գրա-
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կա նութ յուն, թարգ մա նա կան եւ 
ինք նու րույն գրա կա նութ յուն, մեկ-
նութ յուն ներ: 
Ключевые слова: Сюникская 

школа стихотворчества, древнеармянская 
лите ра тура, переводческая и оригинальная 
литературы, комментарии.

Кey words: poetical school of Syunik, An-
cient Armenian school, independent literature 
and literature in translation, interpretations.
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РЕЗЮМЕ
В 5-9 веках на Сюникской земле 

существовала особая литературно-
культурная среда для создания переводной 
литературы, стихотворческого искусства 
и оригинальной словесности. В этом 
большую роль сыграла Сюникская школа 
стихотворчества, давшая выдающихся 
учеников, которые повлияли на процесс 
развития древнеармянской литературы.

VANO YEGHIAZARYAN
Doctor of Philology, Professor
The People of Syunik and Ancient Arme-
nian Literature

SUMMARY
There was a favourable literary-cultural 

environment in the land of Syunik in the 5-9th 
centuries for the formation of poetical art, as 
well as independent literature, and the role 
of the Syunik poetical school in it was really 
great. The graduates of that school were quite 
distinguished and later became historico-cul-
tural fi gures in ancient Armenian history.

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

  Ա բեղ յան Մ., Եր կեր, հ. Գ, Ե., 1968:
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Ե րու սա ղեմ, 1931:
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Ս յու նե ցի` շա րա կա նա գիր V դա րի, Լ րա-
բեր հա սա րա կա կան գի տութ յուն նե րի, 
1993, թիվ 1:

  Ս տե փա նոս Տա րո նե ցի Ա սո ղիկ, Պատ-
մութ յուն տիե զե րա կան, Ե., 2000:

  Ս տե փա նոս Օր բել յան, Ս յու նի քի պատ-
մութ յուն, Ե., 1986:

  Ուխ տա նէս ե պիս կո պոս, Հա յոց պատ-
մու թիւն, Ե., 2006:

  Օր ման յան Մ., Ազ գա պա տում, հ. Ա, Էջ-
միա ծին, 2001:

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Տե՛ս Մես րոպ Վա յոց ձո րե ցի, Սուրբ Գ րի-
գոր Լու սա վոր չի տոհ մի մա սին և սուրբ 

Ներ սես հա յոց հայ րա պե տի պատ մութ-
յու նը, ար ևե լա հա յե րեն թարգ մա նութ յու-
նը, ա ռա ջա բա նը և ծա նո թագ րութ յուն-
նե րը` Վա նո Ե ղիա զար յա նի, Վա նա ձոր, 
2015, էջ 29:

2. Հայ մա տե նա գիր նե րը հի շա տա կել 
են նաև Ս յուն յաց այլ ազն վա կան նե րի 
ա նուն ներ` Ան դով կի որ դի Բա բի կին, 
Վա սա կի որ դի ներ Բաբ կեն և Բա կուր եղ-
բայր նե րին, Վա սա կի փե սա Վա րազ վա-
ղան Ս յու նուն, Գ դի հոն Ս յու նի իշ խա նին, 
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ԿԻՄ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
Ն րա յու րա քանչ յուր գործ ապր ված տա-

ռա պանք է՝ բյու րե ղա ցած իբրև բա նաս տեղ-
ծա կան գե ղեց կութ յուն:

ՖԵԼԻՔՍ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ 
Գ րող, գրա կա նա գետ

... Ս ե րունդ նե րի հեր թա փո խի մեջ վա-
ղուց տե սա նե լի և համ բու րե լի սևակ-

յան ա վե լի շատ ոչ թե բա նաս տեղ ծա կան, 
այլ մար դա բա նա կան վեր լու ծութ յուն նե րով 
ա ռա ջա նա լու ոտ նա հետ քերն են տա նում 
դե պի Տիգ րան Գ րի գոր յա նի բա նաս տեղ ծա-
կան աշ խար հը, ուր քեզ այս տեղ ու ղեկ ցում 
են տո ղա տա կում հնչող ե սե նին յան կի թա-
ռա լար ա լե կո ծում նե րը սե փա կան բախ տա-
խա ղի մա սին, բայց և  որ տեղ ա նընդ հատ 
զգում ես այդ խա ղում տա նուլ տվա ծի հետ 
չհաշտ վող հե ղի նա կի ըմ բոստ ո գու ներ կա-
յութ յու նը:

...Եվ այս պես շա րու նակ, մինչև ընդվ-
զու մի և  ինք նա մեր ժու մի, լիար ժե քութ յան և  
ան լիար ժե քութ յան պայ քա րի դաշ տում մղած 
կռիվ նե րի արդ յուն քում կրկին վեր բարձ րա-
ցող հաղ թա նա կի դրոշ, ո րի վրա գրված է՝

Ես ըն դա մե նը՝
Հա վի տե նութ յան կա մա կա տարն եմ:

      
« Բա նաս տեղ ծութ յուն»

... Կ ի թա ռա հա րի կրքո տութ յամբ է նա 
խփում հո գու նվա գա րա նին, և հա-

տիկ-հա տիկ հնչում են եր գերն այն մա սին, 
թե հետ մա հու եր ջան կութ յան տա րած քը 
Հայ րե նիք է կոչ վում («Ա վե տիս»), թե բա-
րութ յան ա ռաք յա լը լի նե լու պա հան ջը հա-
վա տի հրի մեջ տա պակ վել է նշա նա կում 

(« Համ բարձ վե լու զգա ցո ղութ յուն») և  այդ-
պես շա րու նակ... 

… Բա նաս տեղ ծի իր կոչ ման, պոետ նե րի 
շար քում իր ու նե ցած ա ռա քե լութ յան և նույն 
այդ ա ռա քե լութ յան դժվա րան ցե լի ճա նա-
պար հի մա սին ա ռա վել քան ան մի ջա կան ու 
տի պա կան պատ կեր նե րով է ներ կա յաց րել 
հենց ին քը՝ Տիգ րան Գ րի գոր յա նը. 

Ես պոետ չե՛մ...
Ես ներ դաշ նակ մա՜հն եմ կյան քի...
Կամ որ նո՛ւյնն է, 
Ե թե ա սել՝
Թե ար քա՛ն եմ պոետ նե րի:

«Ան տե րութ յան գա հին»

Ճ շ մա րիտ պոետ ներն իս կա պես ի րենց 
մի ջով են անց կաց նում կյան քի, մահ վան 

ու ան մա հութ յան գո յաձ ևե րը, որ պես մարդ 
ան հա տին անհ րա ժեշտ ե ռա միաս նութ յան 
պար տա դիր պայ ման: Տիգ րան Գ րի գոր յա նի 
դեպ քում՝ կյան քի հրով ան ցած են «Ես ներ-
դաշ նակ մահն եմ կյան քի» խոս քե րը, ուս-
տի ե ռա միաս նութ յան մեջ գոր ծող ներ դաշ-
նա կութ յան հա մա ձայն՝ մահ վա նից հե տո 
սկսվում է ան մա հութ յու նը: Ար քա պոետ նե-
րին հա սու ճա նա պարհ է սա, ո րի գա հը ոչ 
թե գրա սեն յակ նե րում կամ դահ լիճ նե րում է, 
այլ՝ «Երկ նա վո րի» մոտ... 
ՏԻԳ ՐԱՆ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ ՆԻ ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂ ԾԱ-
ԿԱՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀՈՒՄ // «Գ ՐԱ ԿԱՆ ԹԵՐԹ» 

21.09.2013Թ.: 
 

ԿԻՄ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր

... Տ իգ րա նը վրձնում է գրչով. գրչի հե-
տագ ծից աս տի ճա նա բար խմոր-

վում, տե սա նե լի են դառ նում մարդ-բնութ յուն 
կա պե րի անտ րո հե լի միաս նութ յու նը և սո-
ցիա լա կան կյան քի հա մա պատ կե րը:

Պոե մը հա րուստ է բա նաս տեղ ծա կան 
բա ցա ռիկ գյու տե րով: Բար քեր, սո վո րութ-
յուն ներ, պար տադր ված հանձ նա ռութ յուն-
ներ, կոշտ ու կո պիտ գոր ծըն թաց ներ ու 
հա մա տա րած գե ղեց կութ յուն, նկա րե ղեն 
պատ կեր ներ և  ար ևա բույր հայ րե նի ե զերք:

…Ա սեմ, որ պոեմն ըն թեր ցողն էլ է դառ-
նում բա նաս տեղծ, նե րըն կա լում կա րոտ ներ 
ծլար ձա կող պատ կեր ներ, ներ սուզ վում ման-
կութ յան օ րե րի տե սիլ նե րի մեջ, վե րապ րում 
իր ո գե ղեն հիա ցում նե րը, զար մանքն ու ապ-
շան քը: 

… Պոեմն իր ամ բող ջութ յամբ հո գու երգ 
է, ինչ պես բա նաս տեղ ծի, այն պես էլ պա տա-
նե կութ յու նը հեռ վում թո ղած մի ողջ սերն դի: 
Տիգ րա նը վե րապ րում է ապր ված կյան քը՝ 
բնութ յան ու մար դու հա մա դաշ նութ յան ծալ-
քե րից բարձ րա ցող հո գե պա րար մե ղե դայ-
նութ յամբ: 

…Այդ հա մա տա րած գե ղեց կութ յան մեջ 
թե րութ յուն նկա տե լը, մեղմ ա սած, հավ կու-
րութ յուն է, իսկ ա վե լի ստույգ՝ մե ծամ տութ-
յան սինդ րո մով ախ տա հար ված, ինչ պես 
Օ շա կա նը կա սեր, « Բա նաս տեղ ծից մեծ եր-
ևա լու. սնա փա ռութ յուն»: 

Շ նոր հա կա լութ յուն Տիգ րան – պարգ ևած 
վա յել քի հա մար:

ԽՈՍՔ «ԱՆ ՄԱ ՀՈՒԹ ՅԱՆ ՀԱ ՄԱՆ-
ՎԱԳ» ՊՈԵ ՄԻ ՄԱ ՍԻՆ // Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ 
Տ., ԱՆ ՄԱ ՀՈՒԹ ՅԱՆ ՀԱ ՄԱՆ ՎԱԳ, ԵՐ., 
« ԶԱՆ ԳԱԿ» ՀՐԱՏ., 2015, 15-18 ԷՋ:

ՌՈԲԵՐՏ ԷՋԱՆԱՆՑԻ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ՏԻԳՐԱՆ 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ, Ի ԳՈՐԻՍ

Ա ՛յր քան քա րա փայլ, 
Աժ դա նա կան– Կա պուտ ջու ղի բար-

ձուն քից գրկե ցի Քո լույ սով ո ղող ված Ս յու նի-
քը, Քեզ գրկե ցի... Սի րում, կա րո տում, տեն-
չում եմ Քո տա ղան դին, զո րա նում եմ Քեզ նով:

... Քեզ նով բո լոր ըն թեր ցող ներդ 
ԱՆՄԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՆՎԱԳ են...

 Դու նո րո վի ու անկրկ նե լի ես բա ցա հայ-
տում գյու ղաբ նա կին, սյու նե ցուն, մար դուն: 
Տիգ րա՛ն, Քո` պոե տիդ սի րա հար վա ծութ յան 
մեջ վաղն ջա կան, նո րօր յա եւ ա պառ նա կան 
ժա մա նա կի ա մեն չպեղ ված սյու նե ցին է...

«Ս ՅՈՒՆ ՅԱՑ ԵՐ ԿԻՐ», 26.01.2016Թ., 
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ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ 
Գ րող, հրա պա րա կա խոս

318 է ջե րու վրայ տա րա ծո ւող այս 
քեր թո ւած նե րու մա տեա նը մե-

ԴՐՎԱԳՆԵՐ՝ Տ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ 
ՊՈԵԶԻԱՅԻՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱԾ 
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԳՐԱԽՈՍԱԿԱՆՆԵՐԻՑ

Ծ ն վել է 1955թ. դեկ տեմ բե րի 
27-ին, Եր ևան քա ղա քում:
Հե տա գա յում ծնող նե րը տե-

ղա փոխ վել են Գո րիս, որ տեղ 1962-
63 ուս. տա րում ըն դուն վել և 1971-72 
ուս. տա րում ա վար տել է Գո րի սի թիվ 
2 միջ նա կարգ դպրո ցը: 1972 թվա-
կա նին ըն դուն վել է Խ. Ա բով յա նի ան-
վան հայ կա կան ման կա վար ժա կան 
ինս տի տու տի Գո րի սի մաս նաճ յու ղի 
ֆի զի կա յի բա ժի նը և  ա վար տել 1976 
թվա կա նին` ստա նա լով ֆի զի կա յի 
ու սուց չի ո րա կա վո րում:
1988 թվա կա նին Տիգ րան Գ րի գոր-

յա նը ղե կա վա րել է Ղա րա բաղ յան շարժ ման 
փետր վար յան ցույ ցերն ու մի տինգ նե րը 
Գո րի սում:
Խորհր դա յին Միութ յան փլուզ ման վեր ջին 
տա րի նե րին նա զբաղ վել է գոր ծա րա րութ-
յամբ:
Գո րի սի շախ մա տի դպրո ցի հիմ նադր ման 
օ րից (2000թ.) առ այ սօր նա զբա ղեց նում է 
այդ դպրո ցի տնօ րե նի պաշ տո նը:
Ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յու նը ե ղել է 
Տիգ րան Գ րի գոր յա նի կյան քի ա մե նան վի րա-
կան զբաղ մուն քը. գրել է բա նաս տեղ ծութ-
յուն ներ, պոեմ ներ, էս սե ներ, հոդ ված ներ, 
հա յե րեն է թարգ մա նել Վ. Բր յու սո վի, Ա. 
Բ լո կի, Ս. Ե սե նի նի, Օ. Ման դելշ տա մի, Ա. Ախ-
մա տո վա յի, Մ. Ց վե տա ևա յի, Ն. Ռուբ ցո վի, 
Ի. Բ րոդս կու և  այլ ռուս բա նաս տեղծ նե րի 
ո րոշ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, մշա կել է Գ. 
Մա նու չար յա նի « Զան գե զուր յան լե գենդ ներ» 
շար քը:
2015թ. լույս է տե սել Տիգ րան Գ րի գոր յա նի 
վեր ջին՝ «Ան մա հութ յան հա ման վագ» ժո ղո-
վա ծուն, որ տեղ ներ կա յաց ված են բա նաս-
տեղ ծութ յուն ներ, պոեմ ներ, մշա կում ներ, 
թարգ մա նութ յուն ներ, ար ձակ պա տում ներ 
ու հոդ ված ներ:
 2015թ. Տիգ րան Գ րի գոր յա նը պարգ ևատր-
վել է նոր վե գա ցի մեծ մար դա սեր, խա ղա-
ղութ յան նո բել յան մրցա նա կի դափ նե կիր 
Ֆ րիտ յոֆ Նան սե նի ոսկ յա հու շա մե դա լով:
2012թ. փետր վա րից Տիգ րան Գ րի գոր յա նը 
Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան ան դամ է: 

Հայրենիքս
Մեղքդ հույզերի անմահությո՛ւնն էր...
Կյանքդ՝ խելահեղ խայտա՜նքը նրա, 
Մի՛տքդ միշտ խղճի թարգմանությունն 
էր...
Խելառ պոռթկումդ՝ երդո՛ւմը նրա:

Վի՛շտդ ճշտության անճարությունն էր...
Արդարությունը՝ հավա՜տդ չքնաղ, 
Իղձդ երազի խաղաղությո՜ւնն էր...
Սմքած թախիծդ՝ հեքիաթը նրա:

Հույսդ անընդհատ՝ Աստծո՜ւն մերվելն էր, 
Համբերությունդ՝ հանճարիդ վկան, 
Ճշմարտությունդ լո՜ւյս-մոլությունն էր...
Տվայտանքներդ՝ պսա՛կը նրա:

Պայքա՛րդ հոգու ազատությունն էր, 
Պարտություններդ՝ սրբի՛ ինքնություն.
Արհամարհանքդ՝ ներման աղե՜րսն էր...
Զզվանքդ՝ քենի ողորմածություն:

Ատելությունդ՝ սեթևեթանքն էր...
Հեգնանքդ՝ խռո՜վք կատարելության, 
Հոգսդ կասկածի՛ հավերժությունն էր... 
Սերդ՝ հրա՜շքը հավիտենության...

Աղմուկն աշխարհի՛ քո լռությունն էր, 
Անճառ ցասումդ՝ երկո՜ւնքը նրա...
Ցա՛վդ անհունի իմաստնությունն էր, 
Իսկ տառապանքդ՝ պարծա՜նքը նրա...

Ցավալի իրողություն
Արդարության ձայնն, անկասկա՛ծ, 
Խենթությու՜նն է...

Դժբախտաբար, 
Ո՛չ միշտ է նա կարողանում
Հասկանալի լեզվով խոսել:

Ավետիս
Նաև հասկացա, 
Որ հայրենիքը 
Նա է միշտ մարդու, 
Որտեղ կարծես թե՝
Երջանի՛կ էլ է
Մարդը ետմահու...

Ինձ չհաջողվեց պոետ 
ձևանալ
Ես ի զորու՛ չեղա
Կարոտներով սնվել...
Տենչանքներից հյուսված
Սու՜տ երազներ մանել...
Ցավն իմ երկինք հանած՝
Էությա՛նս փարվել.
Խեղանդամվա՜ծ հույզի
Խորհուրդներում թաղվել...

Շատերի համեմատ՝ ես 
անզոր էի

Չէ ՛, ես չէի կարող 
Ժամանակիս կցվել...
Հուզաշխարհս կոծկած՝
Համբերատար սսկվել.
Արդարամիտ վեճի 
Լռությու՛նը եղծել, 
Արդարադա՛տ խոսքի
Սրբությունը պղծել...

Տառապանքը չի ամոքվում
Ո՜րերորդ անգամ
Ես համոզվում եմ, 
Որ ցավ սփոփող
Ամեն խոսք՝ բութ է...
Ու վիշտ փարատող
Ամեն միտք ու խոհ՝
Սոսկ պարկեշտ սու՛տ է...

Ողբալի արձանագրություն
Առաջին սե՛րս
Հավատի՜ ծով էր...
Որտեղ ապրեցին
Բոլո՜ր հույսերս...

Իսկ հետո՝ սերս
Մի փոթորի՛կ էր...
Որից փրկվեցին
Միա՜յն... հույզերս:

Հանապազօրյա աղերս
Ցերեկը՝ լո՛ւյս լինի, 
Երեկոն՝ հո՛ւյս լինի, 
Գիշերը՝ կա՜նչ...

Քեզ ականջ դնո՛ղ լինի, 
Աստղադո՜ղ... ու հող լինի.
Բի՜լ անրջանք...

Հոգիդ՝ անքե՛ն լինի, 
Հավատդ՝ շե՜ն լինի, 
Կյանքդ՝ հորձանք...

* * *
Ճակատագիրս անչափ վաղ ծռվեց…
Փողոցը դարձավ իմ բախտի հունը…
Ու հոգիս այնքա՜ն մենակ դեգերեց, 
Որ տիեզերքը դարձավ իր տունը…

* * *
Ես սիրո հոգնակի ձևերը ժխտում եմ՝
Անսահման երանի տալով միշտ ողջ նրանց, 
Ովքեր այս օրերի խունացած թախծի մեջ
Պատրա՜ստ են նոր սիրո պատրանքից 
խենթանալ...
 
Ճահճատենդ
Կյանքը՝ կեղծիքի ճարպիկ սովորույթ:
Ճշմարտությանը... առա՜ջ են տալիս:
Արդարությունը՝ թշվա՜ռ ավանդույթ, 
Որ հոգեհացի՛ պահին է գալիս: 

Սուտ հոլովույթն այս՝ զխտվո՜ղ ոչինչ է, 
Խիղճը դահի՛ճ է, իսկ պատիվը՝ բի՛ճ...

Տիգրան
Գրիգորյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն
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լա նոյշ եր գե րու շարք մըն է: Կը կար ծէք թէ 
սի րոյ խոս տո վա նու թիւն նե րու հե կե կո՞ց կամ 
ճի՞չ մը, ո՛չ, բա րե կամ ներ, բո ղո քի ժայթք մըն 
է այս գիր քը, բա նաս տեղ ծու թեան բե հե զին 
տակ, ճշմար տա պա տում հո սանք մը գե-
տե րու, ո րոնք ի րենց ճամ բուն վրայ ծառ ու 
ծա ղիկ ար մա տա հան չեն ը ներ, այլ կը ջրեն 
հայ եր գի դաշ տե րը` պատ գամ ներ դրոշ մե-
լով ճամ բու ըն թաց քին ժայ ռե րու վրայ: Քան-
դակ ներ են Տիգ րան Գ րի գո րեա նի այս եր գե-
րը, ո րոնք կու գան պայ քա րա տենչ հո գիէ մը, 
գրի չէ մը, որ թէև եր բեմն կարծր կը հնչեն, 
կա պա րի պես ծանր, բայց սկիզբ կ’առ նեն 
քնքոյշ հո գիէ մը, որ սխա լի մը դի մաց, չա րի-
քի մը ա ւե րին դի մաց գլխա հակ կեր պա րանք 
ցոյց տո ւո ղը չէ՛, այլ պատ նէշ մը բարձ րաց-
նո ղը, մե հե նա գիր մը քան դա կո ղը նոյ նիսկ իր 
սի րա յին եր գե րուն մէջ:

…Ինք` Տիգ րա նը վար պետ բա նաս տեղծ 
մըն է նաև յատ կա պէս բարդ բա ռեր ստեղ-
ծող.– հա րա ճիչ, ճար պաժպ տա կուլ, աստ-
ղա դող, զեփ յու ռա շունչ, զո վաս յուք, է լեկտ րո-
նա պաշտ, միա լից քութ յուն, գո յա գա րութ յուն, 
հա վա տաս պա նութ յուն, հրթի ռել են, խե ղան-
դամ ված հույզ, շա ռա չա լի հևք, զլած ձայն, 
քնա կա րոտ քայլք, ջղա թափ ե ղած, ա նա պա-
տա ծին, տիե զե րա ճեմ, տրտմա թախ ծա լի, 
անր ջա թա թավ, ժուժ կա լա հար, հեգ նա հա-
յաց, ծոր ծո րալ, բա րո յա խո հութ յուն, թախ-
ծա պաշտ ներ և  այլն. կա րե լի է գիրք մը հե ղի-

նա կել այս մա սին:
ՏԻԳ ՐԱՆ Գ ՐԻ ԳՈ ՐԵԱ ՆԻ «ԱՆ ՄԱ ՀՈՒԹ ՅԱՆ 
ՀԱ ՄԱՆ ՎԱԳ» ՄԱ ՏԵԱ ՆԸ // «Ս ՅՈՒՆ ՅԱՑ 

ԵՐ ԿԻՐ», 26.01.2016Թ., (378)

ՇՉՈՐՍ ԴԱՎԹՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր

...Կ ար դա լով « Հա վի տե նութ յան ճա նա-
պար հին» ժո ղո վա ծուն, գա լիս ես 

հա մոզ ման, որ այն գրվել է Ակ սել Բա կուն ցին 
և Հա մո Սահ յա նին հա րա զատ մի ջա վայ րի 
ու հե ղի նա կի ապ րած ժա մա նա կի հզոր ազ-
դե ցութ յամբ:

... Տիգ րան Գ րի գոր յանն իր նե րաշ խար-
հում կրե լով ոչ սո վո րա կան մար դուն՝ նրան 
ան վա նել է տիե զե րա ճեմ: Ըն թեր ցե լով «Ինչ-
պես գտա ինձ» են թա վեր նա գի րը կրող շար-
քը՝ հա մոզ վում ես, որ նա հենց այդ ո գե ղեն 
ո լորտ նե րում էլ գտել է ի րեն: 

…« Թարգ մա նութ յուն նե րը դառ նում են քո 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մի մա սը», – գ րել 
է Հա մո Սահ յա նը, երբ Ե սե նին էր թարգ մա-
նում: Տիգ րան Գ րի գոր յա նը « Թարգ ման չի 
կող մից» գրած իր խոս քում, թեև ա նուղ-
ղա կիո րեն, սա կայն, ան շուշտ, նույն հա-
մոզ մունքն է հնչեց նում. «Ան վե րա պահ 
ինք նալ քու մով, ինք նա մո ռաց հա վա տով լի 
թարգ մա նի չը հե ղի նա կի հետ այն պես պի տի 
մեր վի, որ կա րո ղա նա բնագ րի ա րար ման 

ներշն չան քի սար սուռն զգալ. թարգ ման ված 
տո ղը, պատ կե րը ոչ թե ար հես տա վար ժո-
րեն փո խադր ված, այլ հնա րա վո րինս պի տի 
երկն ված լի նի: ... Թարգ մա նութ յու նը ոչ թե 
պի տի փո խադր վե լով ինչ-որ կերպ սարք վի, 
այլ պի տի թարգ ման չի կող մից վե րապր վե-
լով` վե րածն վի»:

Տիգ րա նի թարգ մա նած բո լոր գոր ծե րը և 
հատ կա պես «Սև մար դը» վստա հա բար կա-
րե լի է դնել հայ թարգ ման չա կան ար վես տի 
լա վա գույն նմուշ նե րի կող քին:
Ս ՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ՝ ՏՈՀ ՄԻԿ 

Ե ՐԱՆԳ ՆԵ ՐՈՎ ԹԱ ԹԱԽ ՎԱԾ // Գ ՐԻ ԳՈՐ-
ՅԱՆ Տ., ԱՆ ՄԱ ՀՈՒԹ ՅԱՆ ՀԱ ՄԱՆ ՎԱԳ, 
ԵՐ., « ԶԱՆ ԳԱԿ» ՀՐԱՏ., 2015, 313-

315:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
«Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի խմբա գիր

...Ա ն կախ ստեղ ծա գոր ծութ յան ծա վա-
լից, ա սե լի քից, ընտր ված տա ղա չա-

փա կան ձևից, շա րադ րան քի խո հա կա նութ-
յու նից կամ քնա րա կա նութ յու նից՝ Տիգ րան 
Գ րի գոր յա նի յու րա քանչ յուր գործ իս կա պես 
բյու րե ղա ցած բա նաս տեղ ծա կան գե ղեց-
կութ յուն է... 

…«Ան մա հութ յան հա ման վագ» պոեմն 
ա սես մեր բնաշ խար հի խեն թաց նող թով-
չանք նեով լե ցուն մի շտե մա րան լի նի: Այդ 

ստեղ ծա գոր ծութ յու նը կար դա լիս այն պի սի 
չնաշ խար հիկ, ան զու գա կան պատ կեր նե րի 
ես հան դի պում, որ թվում է՝ ոչ թե բա նաս-
տեղ ծութ յուն ես ըն թեր ցում, այլ շլա ցու ցիչ 
գե ղան կար ներ ու դյու թիչ տե սա պատ կեր-
ներ ես դի տում և  եր բեմն ան գամ թվում է 
նաև, թե մաս նակ ցում ես քո աչ քի ա ռաջ ու 
քո ներ կա յութ յամբ տե ղի ու նե ցող ի րա դար-
ձութ յուն նե րի: Գ յու ղաշ խար հի ի րո ղութ-
յուն ներն ու բնա պատ կեր ներն այն քան կա-
խար դող ճշմար տութ յամբ և  ա րար չա կան 
նրբա գե ղութ յամբ են վրձնված, որ զմայ-
լանքդ ըմ բոշխ նե լով՝ ան վի ճար կե լի մի եզ րա-
կա ցութ յան ես հան գում՝ այս պոե մում գործ 
ու նենք որ ևէ ժա մա նա կաշր ջա նով չսահ մա-
նա փակ վող մարդ կա յին հա վեր ժա կան զգա-
ցո ղութ յուն նե րի ու տա րաբ նույթ եր ևույթ նե-
րի ան մահ ի րա կա նութ յան հետ:

Մեր խո րին հա մոզ մանբ «Ան մա հութ-
յան հա ման վագ» պոե մը բո լոր ժա մա նակ-
նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն է, ո րով հետև այն 
մարդ-բնութ յուն տիե զե րա կան ա րար չաս-
տեղծ կա պի գե ղար վես տա կան բա ցա ռիկ 
ար տա հայ տութ յուն է... 

Ս ՅՈՒՆ ՅԱՑ ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ՄԵ ՐՕՐ ՅԱ ԲԱ-
ՆԱՍ ՏԵՂ ԾԸ. ԳՐԱ ԿԱՆ ԴԻ ՄԱՆ ԿԱՐ 

// Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱՆ Տ., ԱՆ ՄԱ ՀՈՒԹ ՅԱՆ 
ՀԱ ՄԱՆ ՎԱԳ, ԵՐ., « ԶԱՆ ԳԱԿ» ՀՐԱՏ., 

2015, 301-312:
 

Սերը մոլորվա՜ծ հավատի ճիչ է, 
Իսկ համբերությունն՝ ուզվորի մահի՛ճ...

Լրիվ օտա՜ր մի խորթ երևույթ եմ...
Ոչ մեկի ցավը չի՜ հասնում սրտիս...
Ի՞նչ ես, Արարի՛չ, արել իմ գութը...
Մի՞թե կորե՜լ է... ցնդե՛լ է հոգիս:

Հեռու՛ ինձանից: Այս ի՞նչ արցունք է...
Մի՞թե աճյունս հողի՜ն են տալիս...
Կա՜նգ առ, սատանա՛: Հոգի՛ս ինձ հետ 
է...
Աստղերն էլ անհու՜ն թախծից են լալիս...

Կյանքը՝ կեղծիքի մի կու՜ռ սովորույթ:
Արդարությո՛ւնը շատ ուշ է գալիս:
Ճշմարտությունը՝ հորա՜ծ ավանդույթ՝
Հոգեհացին են բուռ-բուռ շաղ տալիս...

Կարոտախտ 
Քաղցրանու՜շ, լուռ գիշեր է լուսնոտ...
Գրգա՜նք է ծործորում աստղերից...
Էլի նույն խելա՜ռն եմ երազկոտ՝
Չի՛ փոխել այս կյանքն ինձ գեթ մի քիչ:

Ինձ գգվող կարոտնե՜րը կանանց 
Հուլացած իմ հոգին բարուրել, 
Ուզում են համոզել, որ իրենց
Հմա՜յքն է այս կյանքը հորինել...

Փաղաքուշ հույզերի՜ց մանկացած
Ու, ասես, անտեղյակ փորձանքին՝
Պատրաստ եմ վերստին խենթացած
Հավատալ սե՜ր կոչված պատրանքին...

Աստղազա՛րդ, լու՜յս գիշեր է լուսնոտ...
Ախ, ու՜ր էր՝ միշտ մանուկ մնայի՝
Աստծո չափ գթառա՜տ ու սրտոտ, 
Սրբի չափ միամի՛տ լինեի...

Ապխտածություն
Դարձած հույզերիս անվախճանությամբ
Զմայլված գալիք՝
Այս մահախուճապ, 
Լիրբ ու նողկալի մեղանչումներից
Ասես համբարձված, 
Բայց և որպես մի խղճի ուրվական՝
Հավերժ կենդանի՝
Ես ինքս ինձ եմ շարունակելով
Ապշահարի պես հաճախ հարց տալիս.
«Ինչպե՞ս ես ապրել, 
Իմ հրա՜շք հայրիկ...
Երբ քո բերանով՝
Անդարմանելի տարակուսանքով, 
Անհո՛ւնն է խոսում տիեզերական...
Մշտնջենական տառապանքից իր՝
Հավիտենական ցավից լռության»:

Ինչպե՜ս եմ ապրել...

Մի բազմադարյան, 
Տարագրակյաց պատմություն է դա՝
Սկսված նորելուկ ու խոստումնալից
Այն նախապահից, 
Երբ երանավետ քաղցրությունը ես
Խավարահալած լույսի զգացի...
Որ կարոտաբաղձ ոգորումներով

Շարունակվում է դեռ մինչև՜ այսօր, 
Երբ վաղուց է, ինչ՝ ես գերմարդացել, 
Բայց քաղցրությունն այդ փոքրի՜կ 
հրաշքի
Չեմ կարողանում խաղաղված սրտով
Հանգիստ ճաշակել...

Իսկ եթե ասել այսօրվա լեզվով՝
Ես աշխատել եմ, 
Ի՜նչ էլ որ լինի՝
Չհիվանդանալ իմ դարի ախտով.
Նույնիսկ՝ մահանալ, 
Բայց քաղաքակիրթ խաբկանք չդառնալ:

Այս իմ նորագույն ախտազերծության
Հի՜ն վկաներն են
Բոլոր տեսակի ապրող մահերը
Խաչված կյանքերի նույն իմ 
պատմության... 
Հավատազրկման բեռան տակ կքած
Արևաքայլե՜րն այն խեղճ սրբերի, 
Որոնք ապրել են մոգական կյանքով
Առեղծվածային հանելուկների...
Միապետասեր ժամանակների

Անապատածին կախաղաններից
Ջղաձգվելով ճոճվելի՜ս անգամ՝
Կույր ծլարձակման
Կուսականության ճչա՛ն հավատը
Գեթ մահվան պատրաստ 
խելահեղությամբ
Կանաչապատել՝
Ու նույնիսկ հոգու ավանդման պահին
Իրենց էության ճշմարտությունից
Չե՛ն հրաժարվել...

Եվ անկախաղա՜ն, խրոնիկացած
Իմ այս ճոճվելը վկայակոչեմ, 
Որ կարելի էր խոր հառաչելով, 
Ըստ ավանդույթի՝
Նաև կյա՜նք կոչել...
Իսկ ավելի զուսպ համեմատությամբ՝
Տրտմաթախծալի՜, 
Պահածոյացած կե՛րպ կենդանության...

Ու ես, փոքրի՛կս, 
Այս անտանելի գոյության անլուր
Տվայտանքների արանքում շշմած, 
Շվարած կյանքից...
Զզված ինձ կանչող բոլո՜ր կեղծարար
Գոռ աշխարհների հրավերքներից՝
Ես՝ Արդարության Նորին Բացարձակ
Նորեն ձախողակ Մոլագա՛րս Խենթ, 
Ճաճանչավորված միա՜յն ու միայն
Աստծո անդրանիկ, 
Հար հրաշազոր տեսքո՛վ երկնաճեմ...
Արևի նման համայնատարա՜ծ
Հավասարություն ճչալով անվերջ
Ու ճապաղելով՝
Դեպի ներկայի արգանդում հունցվող
Իմ սիրամոլո՜ր ու սիրատոչոր, 
Ցնդած Գերմա՛րդը ինձ կարկառեցի...

Ու կրակ կտրած ձայնալարերս
Արցունքոտվելով
Այնքա՜ն ժամանակ թեժ թրթռացին, 
Մինչև որ՝ հոգնած, 
Խեղանդամվելով, 
Չհանդիպեցին
Արցունքամխման աղե պատնեշին՝

Ի վերու՛ստ ձաղկված
Կաղկանձմա՜ն ցավին...

...Հենց այստեղից էլ՝
Ես մահաթաքույց, 
Բնաստրկային հիասթափության
Սուր ցավն զգացի.
Տեսա, թե ինչպես
Ես՝ աննպատակ, 
Ասես դառնում եմ ձմե՜ռ անհատակ...
Քանի որ արդեն սկսեցի ես իմ
Ինքնաբուխ ու խոլ եղանակներին
Երբեմնի սրանց հիմա՜ր տիրոջից
Շատ խորը զգալ.
Վերջնականապես ջղաթափ եղած
Ծերունու նման:

Բայց ծերունու պես ես չնստեցի
Եվ պարապորեն, 
Միտքս հարահոս կյանքի հրաշքին՝
Էլ չսկսեցի
Անցած օրերիս կորուստը սգալ...
Այլ այս փակուղում
Ես այն հասարա՜կ, 
Պարզ մի՛տքը գտա, 
Որ լոկ լեռնե՜րն են, 
Եվ այն էլ՝ հսկա՛, 
Ձմեռ թե գարուն, ամառ թե աշուն
«Ձմե՜ռ է... Ձմե՜ռ...» անվերջ մտորում...
Թեև բաշերի տարուբերումով
Ի ցու՛յց են անում մեծահոգաբա՜ր
Ի հույս դաշտերի՝
Թե իրենք էլ են իբրև մասնակցում
Խրախճանքներին
Այս հեքիաթային սուտասանների...

Փակուղիս բացվեց, 
Բայց...
Սակա՛յն...
Ավա՜ղ...
Նման տխրունայն մի ողբերգության
Շարունակական արարողության...

Ես էլ, փոքրի՛կս, ճարահատորեն, 
Կամ էլ՝ ճի՛շտ է թե՝
Ողորմածաբա՛ր, 
Այս ժուժկալահար իմ ժամանակի
Բեմահարթակից, 
Անպատկառ վարք ու բարքի՛ց մոլեգնած, 
Անչա՜փ հանճարեղ
Մեծ դերասանիս դերը ճանկեցի:

Իսկ թե մոլորված՝
Հակասականի խորխորատներում, 
Դու շփոթվելով
Ինձ ճշտես այսպես՝
Իբրև՝ ես լե՜ռ եմ...
– Կա՛նգ առ, – քեզ կասեմ, –
Թե ճշտե՛լ է պետք՝
Թող ճշտենք այսպե՛ս.
Հասարակածում ցցվա՜ծ բևեռ եմ...

Ինչպե՞ս եմ ապրել...
Ախ, իմ փոքրի՛կս, 
Ի սե՜ր Բարձրյալի, 
Ինձ մի՛ հիշեցրու...
Ինքս էլ չգիտեմ...

Վաղնջական կյանքի առասպելը՝ նորած, 
Աղջամուղջում ցայգի՛ հարություն է առել...
Խև հովիվի անկիրթ լուտանքնե՜րն են թթված՝
Օրհներգության նման գյուղի վրա փռվել...

Հորիզոնի վրա ա՜յգն է շառագունում.
Կարոտաբաղձ մայու՜ն... Թախծագորով բառա՛չ...
Ծիծառնե՜րն են զվարթ ճռվողյունով ճախրում, 
Ճնճղուկներն իրենց վե՛ճն են մղում առաջ...

Ժայռերի հետ մերված ողջ թաղերից հերթով
Աքլորները զիլ-զի՜լ ծուղրուղու են կանչում...
Գամփռնե՛րը քնկոտ, բողոքական բասով, 
Քնահարամ եղած՝ սրտմտած են հաչում...

Գյուղի դիմաց փռված այգիներում, վաղուց, 
Սոխակների անուշ դայլայլնե՜րն են շրջում...
Տատս, խենթուկրակ մեր այծերի՛ց պրծած, 
Կաթի կճուճն առած՝ գոմից տուն է դառնում:

Բրիգադիրն, ասես, մի գզի՛ր է ցնդած...
Ծեգը ծեգին իր հի՜ն գոռգոռոցն է դրել.
Աշխատանքից բոլոր բացակայող մարդկա՛նց
Խոստանում է հաստատ խոտատեղից զրկել:

Արևածա՛գն իր խոլ եղջյուրներին առած՝
Ներին քարաժայռի՜ց իր հոտին է հայում...
Կատաղի ցու՜լն անգամ՝ աչքերն արյունամած, 
Գոռ պահվածքի՛ն նրա շփոթված է նայում...

Գերանդիներն առած՝ քնակարոտ քայլքով
Տղամարդիկ դանդաղ գյուղամեջ են իջնում...
Արհամարհված բա՜խտն է իր զռզռան ձայնով
Ինչ-որ մի ավանակ հառաչալի ողբում:

Դեղձան հավքի դյութիչ կլկլոցով լցված՝
Այգիներում կկու՛ն վանկարկում է իր «կու»-ն...
Բաղից գյու՛ղ է գալիս մի մարդ՝ էշը բարձած, 
Ուր օղի է թորել ամբո՜ղջ գիշերն անքուն:

Կաչաղակները՝ լի՛րբ, չարչի կանանց նման, 
Թողես՝ չափչփելո՜վ անվերջ աղաղակեն...
Ագռավներն էլ՝ կռռան պառավների նման, 
Մի բանի՛ են միայն՝ եղա՜ծն աղավաղեն...

Կին ու ջահել աղջիկ իրենց հացը կապած՝
Դեպի հանդվորների մեքենա՛ն են քայլում...
Նուրբ տոտիկներն ուժգին գետնի՛ն տալով՝ գժված, 
Մի մանչուկ է, նանից պոկված, մորը կանչում...

Իսկ սարյակներն անհո՛գ, լար ու քիվի նստած, 
Չնաշխարհիկ այնքան արիանե՜ր են հեղել, 
Որ գողունի կատուն, պատի վրա չռված, 
Իր ծուռ միտքը թողած, ապշահա՛ր է եղել...

Մեքենայի թափքը լի՜քն է հանդվորներով, 
Այրերն ակամայից մո՛տ են կանգնել կանանց...
Ինչ-որ սրտեր ծածուկ ճմլվում են սիրով՝
Թաքու՜ն կարոտների գրգանքներով անանց...

Արծիվնե՜րն են լազուր, լուրթ երկնքում ծավի
Ներշնչանքից հուզված՝ կռնչոցով ճչու՛մ...
Ու քջու՛ջը կիսատ թողած մոշահավի
Սարսած կչկչո՜ցն է թավուտներում հնչում...

Խոլ հռնդո՜ցն է սուր արձագանքում գյուղում...
Մեքենա՛ն է հանդի ճամփան բռնում ձորից.
Կողքին՝ խրտնած մի հորթ թռչկոտու՛մ է տեղում, 
Իսկ մի սիրուն ուլիկ մկկում է ահից...
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 ՊԱ ՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ

Չ  գի տեմ, թե շնոր հա լի բա նաս տեղծ 
 Գա գիկ  Դավթ յանն ինչ պե՞ս է ու սա նում 

պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տում, բայց 
բա նաս տեղ ծութ յան «ինս տի տու տում» նա 
լավ է ու սա նում:

Ան ձամբ ես հետ ևում եմ նրա ստո րագ-
րութ յամբ լույս տես նող բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րին (նույ նիսկ թարգ մա նութ յուն նե րին) և 
 պարզ նկա տում եմ նրա ա ճը:

 Նա, որ բո լո րո վին զերծ է հա վուր պատ-
շա ճութ յան ցա վից (ինչ պես իր սերն դա կից-
նե րի մե ծա գույն մա սը), միա ժա մա նակ չու-
նի այն բո վան դա կա զեր ծութ յու նը, այն (թող 
թույլ տրվի ա սե լու) «ոչ մի բան չա սել» - ութ-
յու նը, ո րից տա ռա պում են իր սերն դա կից-
նե րից շա տե րը՝ եր ևի մո ռա նա լով, որ լոկ մի՛ 
մղու մով է մար դը խո սում՝ բա՛ն ա սե լու նպա-
տա կով, իսկ ե թե գրում է՝ ա ռա վել ևս:  Չէ՞ որ 
բա նաս տեղ ծի գոր ծը, վեր ջի վեր ջո, նման է 
հե ռա գիր կամ նա մակ գրե լուն, այն տար բե-
րութ յամբ, որ սրա հաս ցեա տե րը ինչ որ մի 
ան հատ չէ, այլ մտե րիմ նե րի բազ մա հա զար 
մի բազ մութ յուն:

Այս պես է կյան քում:
Գ րա կա նութ յան մեջ էլ կա՜մ այս պես պի-

տի լի նի, կամ ո չինչ էլ չպի տի լի նի (և  չի¯ լի-
նե լու):

Գ. Դավթ յա նի մեջ, ա հա՛, ինձ դուր է գա լիս 
նրա այն ձգտու մը, որ ու զում է բան ա սել, և  
ա սել այն պես, որ բան հաս կաց վի...

– Ե կեք հի շենք  Գա գիկ  Դավթ յան ա նուն 
–  ազ գա նու նը (այ սինքն՝ կար դանք նրա 
գրած նե րը) և դ րա նով իսկ շնոր հա լի ե րի տա-
սար դին ստի պենք ար դա րաց նե լու իմ և  ձեր 
հույ սե րը…

 ՍԵՐ ԳԵՅ ՍԱՐԻՆՅԱՆ

Ա կա դե մի կոս

 Դ ավթ յա նի մե նա խո սութ յուն նե րում մի 
հա մակ դառ նութ յուն կա, որ բնավ 

սկիզբ չի առ նում մաղ ձո տութ յու նից:  Դա փի-
լի սո փա յա կան ընդվ զում է մար դու բնույ թին 
ան հա րիր այն ա րատ նե րի դեմ, ին չը օ տար 
է բնութ յան ներ դաշ նա կութ յա նը: Այդ դառ-
նութ յու նը սո ղոս կում է պա տե րազ մի տագ-
նա պից, որն «ա ղա վա ղում է ի վե րուստ բա րի 
ի րե րի կար գը», ա պա նաև կորս տի ցա վից, 
ծա մածռ վող շուր թե րից, կեղծ խոս տում նե-
րից, ան տար բեր նայ վածք նե րի չար բնազդ-
նե րից և  ար գա հա տե լի նա խան ձից, որ թեև 
«տա րիք չու նի և  չու նի ծննդյան օր» ու թեև 
«անպ տուղ է և  ան բու ժե լի», բայց կա, գոր-
ծում է և «ապ րում է միշտ»:

 Գա գիկ  Դավթ յա նը հի րա վի ա սե լիք ու նի: 
Ն րա մտո րում նե րը հար ցա հույզ են ու ան-
հան գիստ, բա ռերն ազ դու շեշտ ու նեն, ին չու-
նե րը՝ ճշմար տութ յան ո րո նում:

 ՎԱ ՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
 Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր 

 Գ ա գիկ  Դավթ յա նը նուրբ քնա րեր գու է, 
ա սես ժա մա նակ նե րի խաչ մե րու կում 

ժա մադր վել է մար դու և  հայ րե նի քի անց յա լի, 
ներ կա յի ու ա պա գա յի հետ` հա յաց քը պար-
զած հա մաշ խար հա յին պոե զիա յի գո հար-
նե րին: Ն րա բա նաս տեղ ծա կան նուրբ քնա-
րա կա նութ յունն ու խո հա կա նութ յունն ար դի 
հայ պոե զիան հարս տաց նում են նոր ե րանգ-
նե րով:  Մար դու մե նութ յան և  ներ քին մե նա-
խո սութ յան ար տա հայ տութ յուն է  Գա գիկ 
 Դավթ յա նի պոե զիան, որ զրույց է ինքն իր 
հետ: Ան գամ « Վարք  Բա բի կի» է պի կա կան 
պոե մում, որ թվում է պի տի լի նի պատ մո ղա-
կան պա տում, ակն հայտ է կեր պա րի հո գե-
բա նա կան ներ քին մե նա խո սութ յու նը:

 Գա գիկ  Դավթ յա նը չա փա ծո խոս քի վար-
պետ է, բա նաս տեղ ծա կան ձևե րի նո րա-
րար հայ քնա րեր գութ յան մեջ, քառ յակ նե րի 
շղթա յա կապ պսա կի ա ռա ջին հե ղի նա կը և 
 սո նետ նե րի պսա կի ա ռա ջին կի րա ռող նե րից 
մե կը մե զա նում: 

 Գա գիկ  Դավթ յա նի բա նաս տեղ ծա կան 
խոսքն ար դի հա յոց կյան քի դավթ յա նա կան 
պատ կե րա ցումն է` դրված գե ղար վես տա-
կան ձևի մեջ, այժ մեա կան ու հա վեր ժա կան 
հար ցեր ար ծար ծող:

 ՖԵ ԼԻՔՍ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
Գ րա կա նա գետ, թարգ մա նիչ

Ա  հա ինք նայ րու մի, ինք նան վի րու մի 
պատ րաս տա կա մութ յուն, ձգտում` ոչ 

միայն հայ րե նի եր կիրը, այլև Եր կիր մո լո-
րա կը կա յուն, հա մա չափ ու ճիշտ ու ղու վրա 
պա հե լու հա մար: Եվ այդ ա մե նը բա նաս տեղ-
ծա կան խառն ված քով, շնոր հով, ներշն չու-
մով...

 Գա գիկ  Դավթ յա նը կյան քի թե՛ նրբա գույն 
ո գին, թե՛ պրկված ջիղն զգա ցող բա նաս-
տեղծ է, տիե զեր քի ո գե ղեն ըն կա լում նե րի 
հետ կյան քի ի րա տե սա կան, շո շա փե լի ապ-
րում նե րի եր գիչ:

 Բա րո յա կան ար ժեք նե րի պահ պա նութ-
յան հա մար գրված  Գա գիկ  Դավթ յա նի բա-
նաս տեղ ծա կան տո ղը նա հան ջի տեղ չու նի: 
Այն սկսվել ու ա ռաջ է ըն թա ցել քայլ առ քայլ, 
հաս տա տուն, կա մա յին ո րակ նե րով, ա սե-
լի քի պա տաս խա նատ վութ յամբ:  Նա հան ջի 
տեղ չու նի, նախ ևա ռաջ, ո րով հետև թի կուն-
քում հայ րե նի ե զերքն է ե ղել` «լեռ նա կերտ 
բեր դա պա րիս պը», որ բա րի լուր ա վե տող 

զան գե րի ղո ղան ջի պես պաշ տե լի ա նուն ու-
նի`  Զան գե զուր:

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
 Բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ

Գ .  Դավթ յա նը այն «սահ ման յալ» բա նաս-
տեղծ նե րից է, որ միկ րո վի րա բույ ժի խո-

րա թա փան ցութ յամբ է հյու սում հա մե մա-
տութ յուն նե րի հա մա կար գը:  Սա չա փա ծո 
խոս քի կա ռուց ման զգու շա վո րութ յուն չէ, այլ՝ 
գե րա զանց ի մա ցութ յան, տա ղան դի փայ լա-
տակ ման և, ի վեր ջո, գրո ղի բա րեկր թութ յան 
ու պատ վախնդ րութ յան դրսևո րում:

Այն քան նուրբ ու պատ կե րա վոր են նրա 
գրչի ան ցում նե րը խոր քից մա կե րես, բար-
դից՝ պար զութ յուն, սևից՝ ճեր մակ, ցա վից՝ 
բերկ րանք, որ ան զեն աչ քով պար զա պես 
նկա տե լի չեն: Եվ հենց այդ է գրող –  ան հա-
տը, նրա տար բե րութ յու նը գրիչ բռնող նե րից, 
նրա յու րա կեր պութ յու նը վեր ջա պես: Իսկ թե 
ինչ  Գող գո թա յով է ան ցել բա նաս տեղ ծը բյու-
րե ղաց ման իր ճա նա պար հին, միայն նրա 
ճա կա տագ րի մար դիկ կհաս կա նան. սեղմ 
ու հա կիրճ խոս քով շատ բան ա սե լու կա րո-
ղութ յու նը քչե րի մե նաշ նորհն է:  Դավթ յա նը 
հենց դրա նով է  Դավթ յան.

 ԿԱ ԼԻ ՆԱ Ի ԶԱ ԲԵ ԼԱ ԶԻՈԼԱ
 Լեհ բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ, էս սեիստ

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԼՈՒՍՆԱՄՇՈՒՇԻ ՄԻՋԻՑ
(Գ.  Դավթ յա նի լե հե րեն գրքի վեր ջա բա նից)

 Հ այ բա նաս տեղծ  Գա գիկ  Դավթ յա նի պոե-
զիան ար դեն իսկ լայ նո րեն ծա նոթ է լեհ 

Ծ ն վել է 1947թ. ապ րի լի 4-ին 
ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Դա վիթ 
Բեկ գյու ղում: 

Ա վար տել է Եր ևա նի պո լի տեխ նի-
կա կան ինս տի տու տը, ծա ռա յել է 
խորհր դա յին բա նա կում որ պես 
սպա: 
1988թ ե ղել է « Խորհր դա յին Հա յաս-
տան» թեր թի, 1989թ.` « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յուն» թեր թի Զան գե-
զու րի գո տու սե փա կան թղթա կի ցը: 
1996թ. հիմ նադ րել է Ս յու նի քի մարզ-
պե տա րա նի «Ս յու նիք» պաշ տո նա-
թեր թը, ե ղել նրա գլխա վոր խմբա գի-
րը մինչև լու ծա րու մը (2000թ.):
 Կա պա նի պատ վա վոր քա ղա քա ցի է 
(2007թ)
Գ. Դավթ յա նի ա նունն է կրում Ս յու նի-
քի մար զի Լեռ նա ձո րի դպրո ցի հա յոց 
լեզ վի և գ րա կա նու թան կա բի նե տը 

(2007թ):
2012 թ. Աշ խար հի բա նաս տեղծ նե րի 
շարժ ման (Movimiento poetas del mun-
do) ան դամ է:
2016 թ. Պոե զիա յի և  ար վես տի եվ րո-
պա կան «ՀՈՄԵՐ» մե դա լի շնորհ ման 
մի ջազ գա յին կազմ կո մի տեի ան դամ է:
2017 թ. Բուլ ղա րիա յի Ան կախ գրող նե րի 
միութ յան պատ վա վոր ան դամ է:
2017 թ. Վ րաս տա նի գրող նե րի միութ-
յան պատ վա վոր ան դամ է:

Ա ռա ջին բա նաս տեղ ծութ յու նը 
տպագր վել է 1967թ., «Ա վան գարդ» 
թեր թում: 1982թ. ԽՍՀՄ ( Հա յաս տա նի) 
գրող նե րի միութ յան ան դամ է:
 Հե ղի նա կել է սե փա կան և թարգ մա նա-
կան ա վե լի քան 30 գիրք:
 Բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը թարգ ման վել 
և տ պագր վել են անգ լե րեն, ֆրան սե րեն, 
գեր մա նե րեն, ռու սե րեն, վրա ցե րեն, 
պարս կե րեն, սլո վա կե րեն, սեր բե րեն, 
բուլ ղա րե րեն, ռու մի նե րեն, լե հե րեն, 
ուկ րաի նե րեն, ղա զա խե րեն, չի նա րեն, 
չե խե րեն, հնդկե րեն, ա ռան ձին գրքե-
րով հրա տա րակ վել են Մոսկ վա յում, 
Թ բի լի սիում, Վար շա վա յում, Պ լե վե նում, 
Փա րի զում, Բելգ րա դում: 
 Մաս նակ ցել է պոե զիա յի մի ջազ գա յին 
փա ռա տո նե րի` Քու թա յի սի, Վ լա դի-
վոս տոկ, Թ բի լի սի, Ս տե փա նա կերտ, 
Եր ևան, Բելգ րադ, Բիդ գոշչ, Պոզ նան, 
Հանչ ժոու, Սի չան, Չեն դու, Սի նին, Աս-
տա նա քա ղաք նե րում:
 Հայ րե նա կան և մի ջազ գա յին բազ մա-
թիվ մրցա նակ նե րի դափ նե կիր է, այդ 
թվում Վ. Մա յա կովս կու ան վան մի ջազ-
գա յին մրցա նա կի միակ հայ դափ նե-
կիրն է (Թ բի լի սի, 1985) և Պոե զիա յի և 
Ար վես տի «ՀՈՄԵՐ» մե դա լի ա ռա ջին 
հայ աս պե տը (Բր յու սել, 2016):

Պոեզիա
Լուսնյակի լույսը խաղաղ է այնքան, 
որքան աշխույժ է 
մեղվապարսերի բզզոցը՝
ծաղկած ծառերի շուրջը…

Ինչ – որ հրաշքով
ես կանգնած ծովի ափին, 
տեսնում եմ հակառակ ափը…

Ինչ – որ հրաշքով
ես ապարների
սահմռկեցուցիչ շարժումն եմ տեսնում
ընդերքում երկրի…

Ինչ – որ հրաշքով 
հողոտ ներբաններն իմ թափառում են
Մեծ Արջի փոքրիկ համաստեղության 
հեռաստաններում…

Ինչ – որ հրաշքով
ոչխարներն անգամ 
հայացքներն իրենց գամել աստղերին
և հիանում են աստղերի լույսով…

Ինչ – որ հրաշքով
աշխարհի բոլոր թագավորները, բոլոր 
դարերում, 
հրամանները դարձրած կշռաքար, 
նախ իրենց խիղճն են կշռում խնամքով, – 
ինչ – որ հրաշքով հասկանալով, որ
այս երկրի վրա ամենայն ինչ էլ մահ ունի, 
միայն մահը մահ չունի…

Ինչ – որ հրաշքով
աշխարհի բոլոր փոքր ու մեծ մարդիկ
իմ աչքերով են նայում այս պահին
կյանքին ու մահին, աշխարհին այս հին
ու նաև` իրենց…

Երբ հեռանում ես…
Ախ, այս որբը սուրբ, 
տնավերն այս խեղճ, 
աշխարհի այսքան ցավն ինչպե՞ս տանի, 
ինքն աշխարհի ողջ ցավն առած իր մեջ, 
աշխարհում այս նեղ ո՞ւր ապաստանի:

Ու երբ դու այդպես հեռանում ես լուռ, 
հազար երանի, 
որ կարծում ես, թե
սիրված լինելու հաճույքը թեթև
քաղցր է սիրելու տանջանքից անլուր, 

հազար երանի, 
որ չես հասկանում, 
թե հեռանալով ինձանից այդպես, 
դու ոչինչ, ոչինչ քեզ հետ չես տանում, 
պարզապես դու ես լքում ինքդ քեզ:

Եվ ապրում ես դու, ապրում ես որպես
արկի մի բեկոր – անձավում սրտիս, 
ու թե չես ուզում դու ինձ սպանել, 

թող որ այն մնա, մի փորձիր հանել…

Վասն լույսի և խաղաղ 
դարերի
Տեր, 
 քաղցր պահիր աչքդ մեզ վրա, 
 դավանավորն ենք մենք քո հավատի, 
Տեր, 
 յուղ մի քսիր սրտին այսապաշտ
 և զարմը վատի հատիր արմատից…

Հալածիր, Գթած, 
 տեղատարափը ցավ ու վշտերի, 
 քողը խավարի ու շուքը մահվան
 երկնքից վանիր, 
 խափանիր, Արդար, 
 կորստյան խորհուրդն ամբարիշտների
 և թունոտ լեզուն
 կպցրու քիմքին ամբարտավանի…

Հսկիր ոճրարար մտքերը նրանց
 և նրանց հանդեպ եղիր աններում, 
 խճճիր, Վերին, ոտքերը նրանց
 իրենց հորինած որոգայթներում, 
 և զորությունը ցուցանիր նրանց
 քո տերունական հրաշք մականի, 

Տեր, 
 այնպես արա, որ ցնդեն հավետ
 աղբյուրները մեր ողբ ու կականի...

Տեր, բարի գիշեր, 
 խաղաղ գիշեր ենք ուզում քեզանից, 
 որ վտակները մեր երազների
 խառնվեն իրար ու դառնան գետեր, 
 որ խորշակահար տոհմածառը մեր
 ընձյուղ տա կրկին ափունքին նրանց, 
 և ընձյուղներին
 մշտնջենական Լույսը բողբոջի 
 գիշերվա մեջ, Տեր, 
 Լույսը խափանված, 
 Լույսը վիրավոր ու սմբակահար, 
 Լույսը որպես գիր
 ու որպես աղոթք ու որպես ցորյան, 
 Լույսը որպես սեր, 
 Լույսը որպես խիղճ ու որպես մանուկ, 
 և ուզում ենք, որ անվրդով լինի
 առավոտը մեր հանապազօրյա...

Տեր, 
 բերկրություն տուր մեզ այնքան տարի, 
 որքան աշխարհում տեսել ենք չարիք, 
 տուր Խաղաղություն մեզ այնքան 
դարեր, 
 որքան աշխարհում Լույս ենք արարել:

Ախ իմ ավագներ, ախ, իմ 
զավակներ…
Ախ, իմ միամիտ, իմ հավատավոր, 
 ախ, իմ հեռավոր, մերձավոր պապեր…

Ախ, քանի անգամ, քանի հելուզակ, 

Գագիկ 
Դավթյան
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ըն թեր ցո ղին: Ն րա բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը 
հրա պա րակ ված են լե հա կան է լեկտ րո նա յին 
կայ քե րում, գրա կան, մշա կու թա յին պար բե-
րա կան նե րում և  ա հա գիր քը: 

 Հույժ բազ մա զան է  Դավթ յա նի ստեղ-
ծա գոր ծութ յու նը: Ն րա նում կա րե լի է գտնել 
և՛ նուրբ քնա րա կան, և՛ ջերմ հայ րե նա սի-
րա կան գոր ծեր՝ նվիր ված  Հա յաս տա նին, և՛ 
խո րունկ փի լի սո փա յա կան խորհր դա ծութ-
յուն ներ… Այս բա նաս տեղ ծի գոր ծե րը շատ 
հու զա կան են և գր ված են ա սես սրտի պոռթ-
կում նե րի ազ դե ցութ յամբ: Ըստ եր ևույ թին 
այս տե ղից էլ գրքի ան վա նու մը՝ «Աս տան դա-
կան սիր տը»: 

 Չա փա զանց քնքուշ է բա նաս տեղ ծի լի-
րի կան, ա ռանց սեն տի մեն տա լութ յան, լե ցուն 
ջեր մութ յամբ, հա մակ ված թե րա սա ցութ յան 
թեթև մշու շով: Ինչ պես թեթև շղար շի մի ջից 
ար ծա թե դեմ քով շո ղա ցող լու սի նը:

Եր բեմն այն հա գե ցած է է րո տի կա յով, 
թրթռուն ցան կութ յամբ, բայց մշտա պես 
մինչև վերջ չբաց ված, չքո ղա զերծ ված…

 Բա նաս տեղ ծի հա րուստ պատ կե րա-
վո րութ յու նը հա ճախ ըն թեր ցո ղին տա նում 
է միս տի կա կան, տագ նա պա լի տա րա-
ծութ յուն ներ՝ լե ցուն ան սո վոր, գերբ նա կան 
ա ռար կա նե րով ու եր ևույթ նե րով, արթ նա ցող 
տա րերք նե րով և ն րանց միջև խորհր դա վոր 
հա րա բե րութ յուն նե րով:

 Դավթ յա նը գրում է եր ջան կութ յան մա-
սին, որ եր բեք անհ րա ժեշտ պա հին մեր դու-
ռը չի թա կում, այն մա սին, որ կյան քը մեկ 
գոր ծո ղութ յամբ տրա գի կո մե դիա է, ո րը անհ-
նար է խա ղալ երկ րորդ ան գամ, մարդ կա յին 
հի մա րութ յան մա սին, որ հիմ նա կա նում ան-

բու ժե լի է թե՛ ի մաս նա վո րի, թե՛ ա ռա վել լայն 
ի մաս տով:

 Գա գիկ  Դավթ յա նի յու րա քանչ յուր բա-
նաս տեղ ծութ յուն ու շադ րութ յուն է գրա վում, 
ստի պում է խոր հել, մնում է հի շո ղութ յանդ 
մեջ:  Սա շատ բարձր մա կար դա կի պոե զիա 
է: Ես շատ ու րախ եմ, որ կա րո ղա ցել եմ լեհ 
ըն թեր ցող նե րին ծա նո թաց նել այս բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րին, ո րոնք հի րա վի ար ժե 
կար դալ:

ՄԱՂ ՎԱ ԼԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ
 Բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ, Վ րաս տա նի գրող-
նե րի միութ յան նա խա գահ

ՀԱՎԵՐԺՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ
(Գ.  Դավթ յա նի վրա ցե րեն գրքի ա ռա ջա բա նից)

Ե  րեք-չորս տա րե կան որ դիս հե ռուս տա-
ցույ ցով կի նոն կար էր դի տում. Կռ վում 

էին չի նա ցի ներն ու հնդիկ նե րը:
–  Մայ րի՜կ, մայ րի՜կ:  Մե րոնք հաղ թե ցի՜ն, 

- ճչաց նա:
– Իսկ ով քե՞ր են այդ «մե րոնք», - հե-

տաքրքր վե ցի ես:
–  Մե րոնք նրանք են, ով քեր ար դար են ու 

հա մար ձակ, - պա տաս խա նեց նա:
Ե րե խա ներն ու բա նաս տեղծ նե րը հենց 

այդ պես՝ «յու րա յին նե րի» և «օ տար նե րի» են 
բա ժա նում աշ խար հը:

Արդ՝ ո՞վ է  Գա գիկ  Դավթ յա նի՝ փայ լուն 
հայ բա նաս տեղ ծի և  թարգ ման չի հա մար 
«յու րա յի նը» և  ո՞վ՝ «օ տա րը»:

« Յու րա յի նը» դա այն պա տա նին է.
Որ լուս նի դա լուկ ճա ռա գայթ նե րից իր 

ե րա զան քի թե լերն է մա նում, 

որ թռչկո տե լով գա գա թից գա գաթ այր-
վող մատ նե րով աստ ղեր է քա ղում, 

և նս տած հան գիստ ու ինք նա մո ռաց
աստ ղե րի հետ է քարկ տիկ խա ղում…
 Նա է «յու րա յի նը», ով տագ նա պում է ու-

րի շի ցա վից, նա, 
ո րին չեք տե սել կյան քում երբ ևէ ու չեք 

ճա նա չել, 
և  որ պատ րաստ է վեր քե րի հա մար ձեր 

սրտա կե ղեք 
ինքն ի րեն խա չել…
 Բա նաս տեղ ծը լավ գի տի, որ պոե զիան 

կա խար դա կան զո րութ յուն ու նի և, որ բա րի 
խոս քը բժշկող բա լա սան է, ուս տի և  նա շռայ-
լո րեն բա րի բա նաս տեղ ծա կան հյուս ված քի 
սպե ղա նիով ա մո քում է մեր հո գու վեր քե րը:

Իսկ բարձր պատ նեշ նե րից այն  կողմ 
«օ տար ներն» են՝ ամ բար տա վան, երկ դի մի, 
ինք նա գո հութ յամբ հա մակ ված ժա մա նա-
կա կից քա ղա քա կան –  ա –  գետ նե րը, ո րոնք 
վար տի քա կիր, փող կա պա վոր ձիե րի պես 
կրկե սա յին 
ծառս են լի նում՝ խա րա զա նի շաչ յուն նե րից 
սրտա պա տառ 
և  փայ տի կի կա խար դա կան շար ժում նե րին 
հլու և  հեզ, 
մո ռա ցած գլխա վո րի՝ «ցե ղա կից նե րի» հոգ-
սե րի և  ցա վե րի մա սին, քա նի որ
նրանց պետք է ըն դա մե նը վար ժե ցը նող 
ի րենց քե ռին, 
ա վե լի ճիշտ՝ շա քարն է պետք նրա ձե ռի…

Ա հա նրանց է հաս ցեագ րում բա նաս տեղ-
ծը դա ռը հեգ նան քով ու ար գա հա տան քով 
հա մակ ված իր խոս քը, նրանց, ում հա մար 
 Փո ղը տի րա կալ է,  Խիղ ճը՝ ա վե լորդ բեռ, իսկ 

 Ծա ռա յո ղա կան բազ կա թո ռը՝ կուռք:
Ինչ պես բո լոր ի մաս տուն նե րը,  Գա գիկ 

 Դավթ յա նը բա ցա հայ տել է հա վեր ժութ յան 
գաղտ նի քը.

…կսպա սեմ ես քեզ կլոր մի տա րի, 
թե չգաս կրկին, 
կսպա սեմ մի դար, 
թե նո րից չգաս, 
կսպա սեմ նո րից
և…
 կապ րեմ ամ բողջ մի հա վեր ժութ յուն:
 Գա գիկ  Դավթ յա նը վրաց գրող նե րի նվիր-

յալ բա րե կամն է և  իր այդ հա վա տար մութ-
յու նը բա րե կա մութ յա նը մե՛կ ան գամ չէ, որ 
ա պա ցու ցել է՝ ինչ պես գոր ծով, այն պես էլ սի-
րո ջեր մութ յամբ: 

 Նա թարգ մա նել և  Հա յաս տա նում հրա-
տա րա կել է ա վե լի քան ե րեք տասն յակ վրաց 
բա նաս տեղծ նե րի:

 Հենց Վ րաս տա նում է նա ար ժա նա-
ցել Վ լա դի միր  Մա յա կովս կու և  Շեքս պի րի 
վրա ցե րեն ա ռա ջին թարգ մա նիչ Ի վա նե 
 Մա չա բե լու ան վան մի ջազ գա յին մրցա նակ-
նե րին: 

 Գա գիկ  Դավթ յա նը նաև ի՛մ վա ղե մի բա-
րե կամն է, ին չով ես ան կեղ ծո րեն հպար տա-
նում եմ: 

« Բաց նա մակ». այս պես է կոչ վում  Գա գիկ 
 Դավթ յա նի բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծուն 
վրա ցե րեն թարգ մա նութ յամբ:  Հա վա տում 
եմ, որ բա նաս տեղ ծա կան այս նա մակ նե րը 
կթա փան ցեն պոե զիա յի բո լոր սի րա հար նե-
րի և գ նա հա տող նե րի սրտե րը, կհիաց նեն 
նրանց և կմ ղեն մտո րում նե րի:

 

 քանի – քանիսիդ աչքերն են կապել, 
քանի – քանիսն են
 սնախոսությամբ անառաքինի
 մեր հացը լափել, 
քանի – քանիսն են
 հավատարմության սուտ երդումներով
 մեր գինին ըմպել, 
 սակայն թիկունքն են ցույց տվել իրենց, 
 երբ մեր երկինքն է մի փոքր ամպել…

Ախ, քանի – քանի թշվառականի
 փառքով ու պատվով իր տունն եք 
ճամփել, 
 քանի անզորի, քանի հզորի
 փրկության համար նժույգ եք թամբել, 
 և քանի – քանի
 օտարականի ծվատող ցավով
 քանի գիշեր եք անքուն տառապել, 
 քանի կեղծավոր դրացու համար, 
 քանի օվկիանոս արյուն եք թափել, 
 իսկ նրանք անգամ մեզ չեն ճանաչել, 
 չեն էլ հառաչել, 
 երբ շառաչել է մեր գլխից վերև
 հողմը մահաբեր…

Ախ, իմ միամիտ, մանկամիտ պապեր, 
 իմ հեռավորներ, իմ մերձավորներ, 
 ախ, իմ ավագներ, 
 ախ, իմ… զավակներ, 
 ախ, կայեններով լիքն այս աշխարհում
 դեռ ինչքան պիտի դուք մնաք… Աբել…

Ոգեղեն պատկեր
Երազ էր կարծես, և ապրում էի ես այդ 
երազում, 
մի երանելի երազ էր հեռու, 
և բոլորովին մոռացել եմ ես, չեմ մտաբերում, 
թե երբ և ով էր կտակել արդյոք, 
որ ծնվեմ այստեղ…

Մոռացել եմ ես, հիշում եմ սակայն, 
որ երկնքի տակ այս անեզրական
այս հայրենիքը երբեք չեմ փնտրել, 
միանգամից եմ ես նրան ընտրել…

Եվ հաստատ գիտեմ, 
եթե ծնվեի ես երկրորդ անգամ, 
հենց այստեղ պիտի ծնվեի նորից, 
պիտի ծնվեի միևնույն հորից, 
պիտի ծնվեի միևնույն մորից…

Բոլոր – բոլորին, 
ովքեր ծնվել են այս հողի վրա, 
ցանկանում եմ ես ամենից առաջ նույնպիսի 
երազ, 
որ դեռ չծնված նրանց զավակներն ապրեին 
այնտեղ, 
ուր ապրել եմ ես, մեկըս՝ բոլորից, ծննդից 
առաջ, 
մի երազ, 
որը մաքուր է, ինչպես լույսն այգաբացի, 
մի երազ, 
որը տեսնում են, սակայն, լոկ փակ աչքերով:

Լույս եմ կտակում բոլոր – բոլորին, 
և թող որ լույսը մեր այս երազկոտ աչքերը 
բացի, 
որովհետև լույսն ապրում է միայն բաց 
աչքերի մեջ, 
լույս եմ կտակում, 
որ նախնական է, ինչպես որ պահը 
աշխարհարարման, 
որ անվախճան է և այնքան զուլալ, 
որ մարդ ուզում է
նրա ոգեղեն պատկերի առաջ 
ծունկ չոքել ու… լալ…

Ելք փակ դռներից
Անելանելի իրավիճակներ
չեն լինում երբեք, 
լինում են ելքեր, 
որոնց դռները բաց են մեր առաջ, 
պարզապես դրանք մեզ ձեռք չեն տալիս…

Սակայն, մարդ Աստծո, 
այս դռները փակ՝
սրանք էլ, ախր, դռներ են ելքի, 
և այս դռներից ելնելու համար
բա գոնե մի քիչ զոռ չտա՞ս խելքիդ

Անգլուխ ձիավորը
Աստված մեկին գանգ է տալիս, 
մեկին՝ գլուխ, 
ուրիշ մեկին՝ ոչ այս, ոչ այն, 
և ամենքն էլ աստվածատուր իրենց ընծան
ընդունում են հեզ ու հլու…
Եվ ուրեմն, 
ոչինչ չկա զարմանալու, 
երբ ձիավորն է անգլուխ, 
կամքն է Տիրոջ…
Տեր, ողորմեա զավակներիդ, 
ահավոր է դառնում իրոք, 
երբ եռում է մարտադաշտը, 
ու երբ մահվան փոթորիկ է սար ու ձորում, 
և անգլուխ ձիավորն է գլխավորում
հեծյալ վաշտը…

Աշխարհը քեզ նման
Ես քեզ այնքան որոնեցի, 
որ աշխարհը ոտից գլուխ
սկսել է նմանվել քեզ …

Օ, ես այնքան քեզ ցանկացա, -
որ, հիրավի, 
քո անունով սկսեցի
կոչել բոլոր առարկաներն այս աշխարհի…

Եվ հիմա ես հարցնում եմ ինձ.

–Դու կա՞ս իրոք, 
թե՞ այդ ես եմ քեզ հորինել
քո պատկերով…

Գուցե իրոք այդպես է դա, 

գուցե ես եմ քեզ հորինել, 
ու լավն էլ հենց
գուցե դա է, 
որովհետև այդ ժամանակ
դու կմնաս ընդմիշտ ինձ հետ…

Ու հավատա, 
եթե հանկարծ, 
պատահաբար, 
թեկուզ նույնիսկ մի վայրկյանով
ես քեզ հանկարծ դավաճանեմ, 
դու հավատա, որ դրանից
լոկ ի՜մ հոգին պիտի մխա, 

որովհետև

ուրիշների համար միշտ էլ ուրիշ ես դու, 
և այդ ես եմ քեզ հորինել քո պատկերով…

Անհնարին զրույց
Անհնարին է
քո ներկայությամբ խոսել քո մասին, 
անհնարին է…

Պապանձվում եմ ես
առաջին անգամ հանդիպման եկած
սիրահարի պես…

Համրանում եմ ես
տանջվող ջրերիդ երփներանգումից
շվարած ու լուռ
այս ժայռերի պես . . .

Եվ իմ բառերը, 
այս խեղճ բառերը, 
հլու – հնազանդ մի անզորությամբ
տարրալուծվում են քո ջրերի մեջ, 
ալեհատներին
զարնվող – փշրվող ալիքներիդ պես…

Անհնարին է
քո ներկայությամբ խոսել քո մասին, 
անհնարին է, 

պապանձվում եմ ես, 
համրանում եմ ես, 
խեղճանում եմ ես…

Կարոտ
Երկինքն ասես 
հայելին է հողագնդի…

Ծովը նրա աչքերում է արտացոլվում, 
և նա ասես տարին բոլոր
իր գույներն է շաղում վերից
ծովի վրա…

Ձմռան ցրտից գունատվում է
այն մարդու պես դիմագունատ
որ ողջ կյանքում հիվանդ սրտի բեռն է 
տանում…

Դեղնախտով է հիվանդանում
աշնանը նա…

Ամռան տապից դեմքն է նրա
կտրում կրակ…

Գարնանը նա ծոր է տալիս երկրի վրա
բոլորագույն իր մանանան
և նրանով ներկում անտառ, դաշտ ու 
արոտ…

Անպատմելի ինչ – որ կարոտ
ինձ առել է իր թևերին
և տանում է դեպի երկինքն իմ քարքարոտ, 
կարծես մի ողջ հավերժություն
ես լուր չունեմ իմ լեռներից, 
և երկինքը – 
հայելին է ասես նրանց…

Քեզանից թաքուն
Թափառել եմ ես
մի ամբողջ գիշեր երկնակամարում
և աստղերի հետ զրույց եմ արել
քեզանից թաքուն…

Քեզանից թաքուն, 
քո մասին, 
սեր իմ…

Հիմա ձանձրացած զրույցից անծայր, 
աստղերը քնատ աչքերն են փակում…

Անձրևը գարնան, որ գիշերն ի լույս
իմ լուսամուտն էր անդադար թակում, 
աչքերն է թողել
իմ լուսամուտի սառը ապակուն…

Ես այդ աչքերը նվիրում եմ քեզ, 
վերցրու, Արեգակ, 
միայն թե նրանց խորքերում խոնավ
չկարդամ կրկին խղճահարության 
այբուբենը ես…

Անտանելի է, 
երբ խղճում են քեզ…

Լեռնագնացի երկրարդ 
սխալը
Երկու անգամ է սխալվում կյանքում
լեռնագնացը.

Առաջին անգամ՝
կամավ, թե անկամ՝
ընտրության պահին մասնագիտության, 
որով պիտի որ վաստակեր կյանքում
հանապազօրյա իր պատառ հացը, 
հացը իր մանկան…

Իսկ երկրորդ անգամ…

Իսկ երկրորդ անգամ նա չէր սխալվի, 
թե չսխալվեր առաջին անգամ…
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Հատվածներ «ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ 
ՑՐՎԵԼ Է» գրքի առթիվ գրված 
«ԿՇԻՌՆԵՐ ԱՆԴՈՒՆԴԻ 
ԵԶՐԻՆ… ԵՎ ԾՈՎԱՓԻՆ» 
գրախոսությունից

16/12/2017, ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ

* * *

Ա  վագ Եփ րեմ յա նի ... հե րո-
սը ոչ թե ժա մա նա կա կից 
քա ղա քա կան, բա նող, 

խո սող, հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան, մո դեռն կամ ա վան դա-
պաշտ, դժգոհ կամ խո զի պես 
գոհ քա ղա քա ցիա կան միա վորն 
է, այլ` մար դը. և  այն էլ` ոչ թե 
զա նա զան կեց վածք ներ ըն դու-
նած մար դը, այլ` մահ կա նա ցուն: 
Այս գիր քը մար դա բա նութ յան, 
գո յա բա նութ յան, էկ զիս տեն ցիա-
յի ժան րի մեջ է մտնում: Այն ոչն չի 
կոչ չի ա նում, նրա միակ ա րա ծը 
ապ րե լու և մեռ նե լու շա ռա վիղ-
ներն ընդ լայ նե լու անձ նա կան 
փորձն է: 

* * *
Ա վագ Եփ րեմ յա նի բա նաս-

տեղ ծութ յուն նե րի թար մութ յու-
նը ո՛չ ա ֆեկ տիվ է, ո՛չ ա զատ 
վար քով, ո՛չ էլ զգա յա ցուն ցութ-
յամբ: Ընդ հա կա ռա կը, դա ներ-
սույզ բա նաս տեղ ծութ յուն է, 
ո րը հենց ներ սույզ ըն թեր ցում 
է պա հան ջում: Հեն քը` կրկնեմ` 
գո յա բա նա կան վի ճակ ներն են` 

«մար դու և  ա նա սու նի ողջ նախ-
րով». ի րենց վա խե րով ու տագ-
նապ նե րով, ոչն չի հան դեպ սար-
սուռ նե րով և  ա մեն ին չի ի րենց 
նե րըն կալ մամբ, միով բա նիվ` 
ծո վա փին ու ան դուն դի եզ րին 
մար դու քա շի ողջ նրբե րանգ-
նե րով: Լե զուն` մի նի մա լիզ մից 
(« Վա կո ւում» գե ղե ցիկ շար քը) 
մինչև մաք սի մա լիզմ: Լե զուն 
բա ռա յին ու քե րա կա նա կան-
շա րահ յու սա կան գե ղե ցիկ ձևա-
կեր պում նե րից ձգվում է մինչև 
բա ռա խաղ, սա կայն վեր ջինս, 
բա րե բախ տա բար, ոչ թե ա նեկ-
դո տի ու «խոխ մա յի» այ սօր շատ 
տա րած ված է ժան լու ծում նե-
րով, այլ` ի րա վի ճա կի սրութ յու-
նը լեզ վա կան-լինգ վիս տի կա կան 
դաշ տի սրում նե րով ընդգ ծե լով: 
Հենց այս տեղ չմո ռա նամ ա սել, 
որ Ա վագ Եփ րեմ յա նը հիմ նա կա-
նում գրում է ոչ թե պատ կեր նե-
րով կամ մե տա ֆոր նե րով (թեև 
դրանք էլ կան), այլ` ապ րում նե-
րի, ներ սու զում նե րի ա սո ցիա-
տիվ հոս քե րով, մի տո ղին, մի 
ապ րու մին մյու սը զու գադ րե լով, 
ին չը շատ նուրբ հո տա ռութ յուն է 
պա հան ջում:

Ծ նվել է 1958 թվականի փետրվարի 25-ին, 
Կապանում։
Ավարտել է ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետը։

Եփրեմյանի բանաստեղծությունները պարբերաբար 
տպագրվել են հայկական գրական մամուլում:
2008 թվականից բնակվում է Երեւանում:
Հրատարակել է «Ես իմ լեռան դեմ», «Աստղաքայլ», 
«Մեկնության ժամանակը», «Գրվածք», «Վարք. 
սևագրություն», «Երգչախումբը ցրվել է» 
բանաստեղծական ժողովածուները:
Հայերեն է թարգմանել Բ. Պաստեռնակի, Ալ. Բլոկի, Վլ. 
Նաբոկովի եւ այլոց ստեղծագործություններից։
Առանձին գրքով լույս է տեսել Իոսիֆ Բրոդսկու «Զրույց 
երկնաբնակի հետ» ժողովածուն Ա. Եփրեմյանի 
թարգմանությամբ:

ՄԵԶՆԻՑ ԴՈՒՐՍ
Սահման է, եւ ահա խաղաղ մահեր են ինձ այցելում, 
բարեհաճ են նրանք, առանց հետին մտքի, եւ նրանց
սահքը դեպի ինձ, սա՜հքն ուրվագծող անգույն կայծերում
աղետի հետք անգամ չկա, բայց դեռ չկա նաեւ, թե ինչ է գրած
այնտեղ, ուր գրած պիտի լիներ… այնպիսի բաներ, 
որ մարդը դեռ չի գրել (պռնկին պիտի մոռացվի Ելիցը), 
եւ դրանցից մեկն էլ ահա, գուցե, խաղաղությամբ կբաներ՝
թե երկինքը որ կա, երկի՜նքը… մեզանից դուրս է երիցս։
Մեզանից դուրս ինչ կա՝ երկինքն է, ինքն է հենց, 
այս կամ այն ամայն աշխարհում նույնն է մարդը՝ նույն
աներկինքն է՝ իր սահմաններից կառչած սահմանահեղձ
եւ միշտ անտուն։ Չեմ հիշի` ո՞ւմ տան առջեւ էր… բալենու
ճյուղերից էին կախված մահերը՝ կանչող ու կարմիր ու կարմիր, 
շողշողուն - հատ առ հատ - ասես տան անընդհատ խոստում…
…Տունը, կարմիրը, եւ ահա` հիմա արդեն երկինքն էլ - ճախրելով առ մի -
ճխում են այնտեղ՝ մերձ այն սահմանին, որ կա այլեւս միայն իմ խոսքում։

ԲԱՌԵՐԸ
Աշխարհը փոխեցիր բառերի հետ, ոսկին
արդեն չկար: Գոհացար մնացյալ արծաթով.
գաղտնիքի պաղարյուն այդ գետը՝ սոսկ իր՝
վտարանդի շնչառմամբ՝ ցավերը ներս ծաթող:
Գրեթե չի հոսում. մահեր
ու քիչ դեռկյանք, իսկ դրսից՝ հայելին սառցակալ
մի Դեմք է միայն - որին մարդու ածական
չի կպչում երբեք - մտապահել:
Բառե՞րը. դեռեւս իրենք են՝ երկնային նույնը, 
դրանք շարակցելու շնորհն է, որ հետ են առել, 
եւ ահա - բառերս, ես, աշխարհի ցավ առթող անունը, 
ցավերն իրենք էլ՝ կարգված թե տարատարափ -
պաղ ծփում ենք… որպես աշնան արծաթե մառեր, 
որպես… արարչակա՞ն… նախապարապ…

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Ավագ 
Եփրեմյան

Լուսանկարը` Ռաֆայել Կարապետյանի

* * *
Ա վագ Եփ րեմ յա նը ար դի հայ բա-

նաս տեղ ծութ յան մեջ ապ րու մը ապ-
րու մի հետ կա պե լու, մտքից միտք 
ցատ կե լու, պատ կե րից պատ կեր 
բխեց նե լու, այդ ա մե նով միև նույն 
տրա մա բա նութ յան մեջ մնա լու և  
այդ ա մե նը նույն թե լի վրա շա րա-
կար գե լու ե զա կի շնորհ ու նի: Ըստ 
ո րում` դա ար վում է ոչ թե տրա մա-

բա նա կա նութ յան օ րենք նե րով, այլ` 
ներ քին մի կա պակց ման, որ տեղ, 
դի ցուք, 1-ի և 3-ի կա պը եր կու սի 
կա մուր ջով է, բայց այդ եր կու սը չի 
ար տա հայտ ված, թողն ված է ըն թեր-
ցո ղի մտա պատ կե րի մեջ, որ պես զի 
նա իր այդ մտա պատ կե րով ին քը 
ոտ քը դնի այդ 2-ին և  ան ցում կա-
տա րի հա ջորդ թվին: Սա նրա բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րի նուրբ ու խո-

րա սույզ ըն թեր ցում է պա հան ջում. 
և  ընդ հան րա պես` գիր քը գրված է 
նրբա ճա շակ ըն թեր ցո ղի հա մար, - 
ով քեր ոչ միայն կա րող են ըն կա լել 
նրա բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, այլև 
մաս նակ ցել դրանց, դրանք լրաց նել 
և տա նել ի րենց ու զած ուղ ղութ յուն-
նե րով: 

ՀԱԿՈԲ ՄՈՎՍԵՍ

ԷԼԵԳԻԱ
(դասական ART-ագրություն)

Հոգուս մեջ՝ բառեր, 
սրտումս՝ ցավ, 
շուրջս՝ աշխարհի
ուրվագծեր...
Ի՜նչ երեխաներ
եկան-անցան, 
դայակը դեռ կա՝
Չարիքը ծեր:

ՆԱԽԱԲԱՆ
Մարդիկ ավելի քիչ են, 
Քան տարածությունը, 
Բայց՝ շատ, քան ժամանակը:
Ահա թե ինչու՝ ամեն ինչ դառնում է քաղաք.
Ինչքան ավելի շատ ես ընդգրկում, 
Այնքան չքանում են դիմագծերդ:
Չքացած դիմագծերով հեշտ է ճչալը.
Եւ ահա ճչում են փողոցները`
Տարբեր ուղղություններով, 
Շենքերը` իրենք իրենց մեջ, 
Անդեմ հավատները` ընդդեմ տաճարների, 
Հույսերը` որպես չհերիքող ժամանակ:
Այդուհանդերձ, հիշել, 
Որ բառն ընդամենը կանխազգացում է, 
Հատկապես՝ նախախնամ աշխարհում, 
Իսկ կանխազգացումը բաժանելի չէ, 
Հատկապես՝ մարմնի եւ հոգու, 
Հատկապես՝ պատերազմից առաջ:
Պետք է հաղթել:
Նույնիսկ` ի վնաս բանաստեղծության:

ՀԻՆ, ՀԻՆ
Բանաստեղծություն իմ, մի՛ աղմկիր, 
Սա երազ է, ձյուն է, մի՛ աղմկիր:
Սոված այստեղ գայլի կաղկանձն անգամ
Կարկամ քնքշություն է, մի՛ աղմկիր:
Սրան էինք հասու, սեր կարծեցինք նաեւ
Դավաճանությունը, մի՛ աղմկիր:
Երկնակամարը, տես, կա-կլինի, 
Քանի դեռ դու սյուն ես, մի՛ աղմկիր:
Նույնիսկ եթե արդեն ունկդ է պատռում
Մահվան վայնասունը, մի՛ աղմկիր:
Չէ՞ որ կյանքը եղավ, եւ դու եղար
Նրա մի խոր սույլը, մի՛ աղմկիր:

* * *
Մեր հոգում արեւ կա:
Բայց հիմա գիշեր է:

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Նրանք գիտեն, 
որ անունները
քեզնից են ծագում:
Նրանք ուրիշ
անուն են ուզում:
Նրանք չգիտեն, 
որ ուրիշ անուն չունեն:
Նրանք չգիտեն, 
որ առանց Քեզ
իրենց անունն էլ
չեն ունենալու:

ՀԵՌԱՎՈՐ ԽՆՋՈՒՅՔ

Այս տարածության մեջ – Արարչից մինչեւ Ավերիչ…
Էլ ոչ հանդիպում կարող ես ճաշակել, ոչ բաժանում.
նույնկերպ լցվել ու թափվում են իրենց գավերից
ե՛ւ կյանքը, ե՛ւ մահը… ինչպե՞ս սա որեւէ ժանրում

վերապրես… Նորից դարեր, ժանրեր, սրտեր հատել՝
խմելով թափվող բաժակներից. ամեն մի կումը
դառն է ավելի, իմ անկարեկից հանդիսատես, 
քան աշխարհը, որ Եղավ: Որ հիմա հոգուս միգում է.

հեռավոր այնտեղ են՝ նույն սեղանի շուրջը՝
ե՛ւ կյանքի կտավին մահեր Նկարողը, ե՛ւ Հայրը, ե՛ւ Որդին, 
ե՛ւ բառեր բռնկող Շունչը, 
եւ բառերը՝ մնացած առանց կոկորդի…

ԵՐԿՏՈՂ

Մինչեւ կոկորդը թաղված հողերում խոսքի՝
Մարդը քամում է վերջին դառնության ոսկին:

Գիտի՝ իր երկար կյանքը երկտող է՝ փոշի, 
Որ մեծավերջ-վերջատանջ մի փոքրիկ խորշից

Սիրով, երեւի՝ սիրով, կսրբի քամին, 
Հավանաբար՝ բարեգութ-ճարտար մի ժամի:

Հետո… նույն Աստծո Հոգին՝ Հրահուր Կրակ, 
Նույն կյանքերը կփնտրի ջրերի վրա.

Ուրիշ կյանքեր չեն լինում, չի փորձում հիշել, 
Ուրիշ լինում են միայն ցերեկ ու գիշեր, 

Որ մոլեգնում են ամբողջ լայնք ու երկայնքով՝
Անկրկնելի, սակայն միշտ՝ հաշվապահ կրքով:

Ու չեն խաղաղվում, մինչեւ չբովանդակեն
Ցնծություն ու հավատամք, մոլություն ու քեն:

…Մինչեւ կոկորդը թաղված հողերում խոսքի՝
Մարդը քամում է վերջին դառնության ոսկին՝

Իսպառսպուռ թոթափված գոյացման կրից՝
ԵԼՔ գտնի որ այս ՀՐԻՑ, ՋՐԵՐԻՑ, ԳՐԻՑ:

ՈՒՐԲԱԹ ՕՐ
Մահամոտ ուրբաթ մի օր էր, 
Զիգզագը կյանքի կամ կորը
այնքան շեշտակի ու խոր էր
ծվատում սրտի անդորրը…

Միտք ու ըմբռնում բաց առել, 
ցնծում էր նախորդ պատկերով, 
օրը, որ գիտեր բաց անել
մատյանը՝ մարդու պարտքերով, 

իսկ շուրջս, Երկի՛նք, ի՜նչ իզուր
քաղաք էր՝ զրաջան, վրդով, 
ու խորտակ ժխորում՝ լեզուն
ժպտում էր կոտրված սրտով։

Ինչ շնչեղ, ինչ քաղցած, ինչ խրթին, 
զիգզագ առ զիգզագ, կոր առ կոր
կյանքն անցավ սրտերից անդին…
այդ ուրբաթ՝ մահամոտ մի օր
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Ա ռակ ներ
 Վար դա պետ նե րից մե կը, երբ ծե րա-

ցավ՝ կու րա ցավ. եւ ա մեն ժամ ցան կա նում 
էր սուրբ սրտով քա րո զել:  Ձանձ րա նա լով՝ 
պա տա նին մի օր տա րավ նրան մի բարձր 
լեռ եւ ա սաց. ա հա՛ ժո ղո վուր դը, քա րո-
զի՛ր: Եվ նա քա րո զեց. [մինչ դեռ] ոչ ոք 
այն տեղ չկար: Օրհ նութ յան վեր ջում ձայն 
ե կավ հրեշ տակ նե րից, ո րոնք ա սում էին. 
բա րի քա րո զես, ո՛վ բա րի քա հա նա յա-
պետ ( Գիրք քա րո զու թեան, Ձ մե րան, էջ 
376):

* * *
Ա սում են՝ մի մարդ ե կավ խոս տո վա-

նա հոր մոտ եւ ա սաց. մի կղե րի եմ հար-
վա ծել. նա հարց րեց. փայ տո՞վ ես հար-
վա ծել, թե՞ թրով. եւ սա ա սաց՝ թրով: 
 Դարձ յալ հարց րեց. թրի բե րա նո՞վ ես 
հար վա ծել, թե՞ կող քով, եւ [սա] ա սաց՝ 
բե րա նով:  Դարձ յալ հարց րեց.  Խո ցե ցի՞ր, 
թե՞ սպա նե ցիր, եւ նա ա սաց՝ սպա նե ցի: 
Ա սաց խոս տո վա նա հայ րը. ո՜վ թշվա ռա-
կան, սպա նել ես եւ ա սում ես, թե «հար-
վա ծե ցի». ծան րա գույն չէ՞ սպա նե լը, քան 
հար վա ծե լը:

* * *
 Մի թա գա վոր, որ իշ խում էր տա սը 

թա գա վոր նե րի, երբ վրա հա սավ մահ-
վան օրը, հրա մա յեց իր պա տա նը կա պել 
մի եր կար ձո ղի եւ քա ղա քով մեկ շրջե լով՝ 
բարձր գո չել. ամ բողջ թա գա վո րութ յու նից, 
ինչ ու ներ ար քան՝ այս քանն է տա նում իր 
հետ:

Ա վան դութ յուն
Երբ նրա դա յա կը տա րավ նրան 

 Կե սա րիա [եւ] քա ղա քի մեր ձա կայ քում 
նստեց մի ծա ռի տակ հանգս տա նա լու, մի 
թռչուն, ո րին ո մանք գուր գուր, ո մանք էլ 
դռուն են կո չում, ե կավ, նստեց ծա ռին եւ 
կան չեց՝ գուր-գուր:  Դա յա կը կռա հե լով, որ 
 Սուրբ  Հո գին է [ի ջել] թռչնա կերպ՝ ա ղավ-
նու նմա նութ յամբ, ման կանն ան վա նեց 
Գ րի գոր, այ սինքն թե՝ գրկված եւ գգված 
ե ղավ  Սուրբ  Հո գու կող մից:

Զ րույց
Ինչ պես այն թա գա վո րը, որ բնավ չէր 

ու րա խա նում, սա կայն ար դար դա տում 
էր: Եվ հարց տվե ցին թա գա վո րին, թե ին-
չու չի ու րա խա նում: Եվ նա ա սաց՝ վա ղը 
պա տաս խան կտամ: Իսկ մյուս օ րը հրա-

մա յեց փող հար նե րին փո ղեր հնչեց նել, եւ 
[բո լո րը] խիստ վա խե ցան: Ա պա բե րել 
տվեց եղ բո րը եւ մերկ նստեց րեց փտած 
ա թո ռի վրա, իսկ ա թո ռի տակ հոր էր, գլխի 
վրա կախ ված սուր եւ սրեր՝ առ ջե ւից եւ 
աջ ու ձախ կող մե րից: Եվ գու սան ներ բե-
րել տվեց, եւ ու րա խութ յուն [սկսվեց] նրա 
առ ջեւ: Եվ հարց րեց թա գա վո րը. ին չո՞ւ 
չես ու րա խա նում, եղ բայր: Եվ պա տաս-
խա նեց եղ բայ րը. «Այս քան նե ղութ յան մեջ 
ինչ պե՞ս ու րա խա նամ»: Եվ ա սաց թա գա-
վո րը. «Ես էլ ինձ բա զում նե ղութ յուն նե րի 
մեջ եմ տես նում, ո րով հե տեւ դու վա խե-
ցար իմ փո ղի ձայ նից [այն դեպ քում], երբ 
վնաս չես տվել ինձ, իսկ ես վա խե նում եմ 
վեր ջին փո ղից, ո րով հե տեւ մե ղա վոր եւ 
վնա սա կար եմ Աստ ծուն»:

Խ րատ ներ
Ինչ պես նրանք, որ սաթ րինճ [զառ, 

նարտ –Ս.Մ.] են խա ղում՝ հեր թով ձեռքն 
են առ նում այն եւ ձգում թա սը:

Եվ քա նի դեռ խա ղը մե կինն է՝ խա ղըն-
կե րո ջից բա զում ի րեր է տա նում, իսկ ըն-
կե րը խա ղաղ նստած [սպա սում է] մին չեւ 
խա ղը շրջվի ի րեն:

…Իսկ երբ հաղ թում է, իս պառ կո ղոպ-
տում եւ մեր կաց նում է ըն կե րո ջը:

Եվ այժմ խա ղը մե ղա վոր նե րինն է, 
որ ճար տար խա ղում են՝ ու տե լով, խմե-
լով, հար բե լով, պոռ նի կա նա լով, խլե լով ու 
զրկե լով. եւ Աստ ված համ բե րում է մին չեւ 
խա ղը դառ նա ի րեն, եւ հե տո ին քը կխա-
ղա, իսկ մե ղա վոր նե րը կլռեն…

* * *
Ինչ պես, օ րի նակ, ե թե թա գա վո րը մի 

մար դու խնա մե լու տա բա զում եւ տե-

սակ-տե սակ կեն դա նի ներ, ո րոն ցից ա մեն 
մե կը կա՛մ ըն դա կեր, կա՛մ մսա կեր, կա՛մ 
խո տա կեր եւ կա՛մ հա ցա կեր լի նի, ու-
րեմն նրան ցից ա մեն մե կին անհ րա ժեշտ 
է իր կե րա կու րը տալ, եւ նրանք կեն դա նի 
կմնան: Իսկ ե թե ըն դակ նե րին միս տա եւ 
առ յու ծին՝ ունդ, տգետ կեն դա նի նե րը չեն 
ապ րի:

Ուս տի ա ղա չում եմ ի մաս տութ յամբ 
հով վա պե տել սե փա կան ժո ղովր դին:

* * *
Ինչ պես օ րի նակ, ե թե խա վա րում 

փակ ված են ի ծնե կույրն ու լույ սը տե սած 
[մար դը]: Ա հա նա, որ ի ծնե կույրն է, ան-

հոգ է ո րով հե տեւ հա մաբ նակ է խա վա րին, 
իսկ որ տե սել է լույ սը, ե րեք դժվա րութ յուն 
է կրում. նախ կա րո տում է լույ սը, ո րից 
զրկվեց, երկ րորդ՝ խա վա րի ներ կա յիս 
տա ռա պան քը, եր րորդ՝ հույ սը, որ տես նե-
լու է այն եւ տանջ վում է ու շա ցու մից:

* * *
Եվ ինչ պես, երբ ծառն են տնկում, 

զգու շա նում եւ պահ պա նում են, որ ամ-
րա նա եւ պտուղ տա, այդ պես էլ պետք է 
խրա տը լսել, մտա պա հել, որ պտղա բե րի:

* * *
Ա սում են ի մաս տուն նե րը, կո րած ի րը 

պետք է փնտրել կորց րած տե ղում, ինչ-
պես օ րի նակ այն, որ նետն ար ձակ վում է 
պար տե զում եւ կոր չում, պետք է նույն ուղ-
ղութ յամբ մեկ այլ նետ ար ձա կել՝ ա ռա ջի նը 
գտնե լու հա մար:

* * *
 Հարկ է, որ նրանք, ով քեր ու նեն ինչք 

եւ հա րս տութ յուն, օգ նա կան եւ ուղ ղոր-
դող լի նեն աղ քատ նե րին, որ բե րին, այ-
րի նե րին. բնութ յան կարգն է՝ ստա մոք սը 
կե րա կու րը բաշ խում է ամ բողջ մարմ նին, 
այդ պես էլ մենք ենք պար տա վոր մեր ու-
նեց ված քը հա վա սա րա պես բաշ խել:

Ինչ պես քա ղա քում տե րը եւ ծա ռան, 
ճոր տը եւ պա րո նը, տա նու տե րը եւ մշա-
կը միմ յանց կա րիքն ու նեն, այդ պես էլ հա-
րուս տը եւ աղ քա տը. ո րով հե տեւ աղ քա տը 
մե ծատ նով է ապ րում, իսկ մե ծա տու նը՝ 
աղ քա տով կա ռուց վում:

* * *
Ա մե նայն ոք՝ ա ռաջ նորդ, թե վար դա-

պետ կամ քա հա նա, ե թե գո վե լիս եւ սի րե-
լիս ու րա խա նում եւ աշ խու ժա նում է, իսկ 
նա խա տե լիս կամ չար չար վե լիս տրտմում 

եւ թու լա նում՝ ժո ղովր դի ճշմա րիտ բա րե-
կա մը չէ:

* * *
 Մի՞ թե տե սա նե լի չէ երկ րա գոր ծի օ րի-

նա կով. երբ հա վա սար են լծում լծվո րին, 
գործն ան խա փան ա ռաջ է գնում, իսկ 
ե թե մեկն ըմ բոս տա նում է՝ ընդ հա նու րին 
է խան գա րում:

* * *
 Բու սա նիմք սի րով, կա նա չիմք յու սով, 

ծաղ կիմք հա ւա տով եւ պտղա բե րիմք բա-
րի գոր ծովք:

 

Ծ ն վել է 1956 թ. Ե րե ւան քա ղա-
քում:
 Բա նա սի րա կան գի տութ յուն-

նե րի թեկ նա ծու է. թե զը՝ «Գ րի գոր 
 Տա թե ւա ցու լեզ վա գի տա կան հա յացք-
նե րը»:
2000 թվա կա նից ա ռայ սօր ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան « Պաշ տո նա կան տե ղե կա-
գիր» ՓԲԸ տնօ րենն է:
Ա վե լի քան 35 գի տա կան հոդ վա ծի եւ 12 
աշ խա տութ յան հե ղի նակ է:
 Մե նագ րութ յուն ներն են՝

  Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու լե զո ւա գի տա-
կան հա յեացք նե րը,  Հան դէս ամ սօր-
յա,  Վիե նա 1989, էջ 195-255

   Բա ռե րի բա ցատ րու թիւ նը Երգ 
եր գո ցի միջ նա դա րեան մեկ նու թիւն-
նե րում և  ձե ռա գիր բա ռա րան նե րը, 
 Հան դէս ամ սօ րեայ,  Վիե ննա, 1995:

   Պատ մա կան քե րա կա նութ յան հար-
ցեր (Գ րի գոր  Տաթ ևա ցի), Եր ևան, 
2002

  Գ րի գոր  Տաթ ևա ցի, Թ ևա վոր խոս-
քեր և  ա սույթ ներ, Եր ևան, 2003

  Գ րի գոր  Տաթ ևա ցի,  Միջ նա դար յան 
ա ռակ ներ և զ րույց ներ, Եր ևան, 
2006

  Գ րի գոր  Տաթ ևա ցի,  Ներ բո ղեան 
 Հով հան Ո րոտ նե ցու, Եր ևան, 2007

   Նո րա հայտ բա ռեր 14-15-րդ  դա րե րի 
մա տե նագ րութ յան մեջ (Գ րի գոր 
 Տաթ ևա ցի), Եր ևան, 2009

  Գ րի գոր  Տաթ ևա ցի, « Գիրք հարց-
մանց»-ի հա մա բար բա ռը (քա ռա հա-
տոր աշ խա տութ յուն, 2011-2013թթ.

  Բժշ կա գի տա կան հաս կա ցութ յուն-
ներ Գ րի գոր  Տաթ ևա ցու գրա կան 
ժա ռան գութ յան մեջ, Եր ևան, 2013

  Գ րի գոր  Տաթ ևա ցի, « Գիրք հարց-
մանց»-ի նո րա կազմ բա ռե րի 
քննութ յուն, Եր ևան, 2014

  «Грамматические вопросы в трудах 
Григора Татеваци», Եր ևան, 2016:

  Գ րի գոր  Տաթ ևա ցի, « Գիրք հարց-
մանց», աշ խար հա բար թարգ մա-
նութ յուն, Եր ևան, 2020, (1016 էջ): 

Ըստ  Սու սան նա Գ րի գոր յա նի՝ «…  Հայ 
մեկ նո ղա կան գրա կա նութ յունն իբ րեւ 
շտե մա րան ամ բա րում է բա ռա պա շա րի 
գրա վոր եւ բա նա վոր հարս տութ յուն-
նե րը, ո րոնք բե րում են նաեւ ժան րա յին 
բազ մա զա նութ յան»:
 Միջ նա դա ր յան մեկ նո ղա կան գրա կա-
նութ յան մեջ «ա ռա կա ւոր խօս քին» հա-
ճախ են դի մել հայ մեկ նիչ նե րը. այդ պես 
էլ ձե ւա վոր վել է ա ռա կի ժան րը:
 Սու սան նա Գ րի գոր յա նը  Սուրբ Գ րի-
գոր  Տա թե ւա ցու աշ խա տութ յուն նե րից 
դուրս է բե րել «ա ռա կա ւոր խօս քի» 
նմուշ նե րը եւ փո խադ րել գրա կան հա-
յե րե նի:
Դ րան ցից մի քա նի սը՝ ստո րեւ:

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Սուսաննա 
Գրիգորյան

Հատված Գրիգոր 
Տաթեւացու «Սողոմոնի 
առակների մեկնությունը» 
գրքից

 Հարց. Ին չո՞ւ էին  Սո ղո մո նը եւ մյուս 
մար գա րե նե րը եւ  Տե րը Ա վե տա րա նում 
ա ռակ նե րով խո սում:

 Պա տաս խան. Ե րեք պատ ճա ռով: 
 Նախ, ո րով հե տեւ ա ռա կը օգ տա կար է 
խոս քին եւ բա ցատ րում է աս վա ծը: Երկ-
րորդ. ո րով հե տեւ ա ռա կը հաս կա նա լի է 

սի րե լի նե րին, իսկ օ տար նե րից ու ա նար-
ժան նե րից՝ ծածկ ված, ըստ այնմ. «Լ սե լով 
կլսեն եւ չեն ի մա նա եւ այլն» (Ես 6.9): Եր-
րորդ. ո րով հե տեւ ինչ պես ե րե ւա ցող բա-
նե րին նա յե լով ա նե րե ւույթ ներն ենք ճա-
նա չում, այն պես էլ ե րե ւա ցող օ րի նակն ու 
խոս քը լսե լով, մտքի մեջ ա նե րե ւույթ ներն 
ենք ճա նա չում:

 Քան զի խոս քը ե րեք կերպ է լի նում, 
այ սինքն, ընդ հա նուր խոսք, ա ռա կա վոր 
խոսք, ի մաս տութ յան խոսք: Արդ ընդ հա-
նու րը ա մեն մար դու խոսքն է, ա ռա կա վո-
րը՝ ա շա կերտ նե րին ուղղ ված խոս քը եւ 

ի մաս տութ յան խոս քը՝ ի մաս տուն նե րինն 
է:

 Հարց. Ի՞նչ է ա ռա կը եւ ի՞նչ է օ րի նա-
կը:

 Պա տաս խան. Ա ռա կը խոս քով է, իսկ 
օ րի նա կը՝ ա ռար կա նե րով:

 Դարձ յալ, ա ռա կը գոր ծո ղութ յանն է վե-
րա բե րում, ինչ պես դա լի նում է գոր ծե լու եւ 
կրե լու սե ռե րում, իսկ օ րի նա կը՝ ձե ւին, ինչ-
պես քա նա կի եւ ո րա կի սե ռե րում այն բա-
նե րի, ո րոնք հա մե մատ վում են:

 

«Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի», կտավ, յուղաներկ, 70х60, 2010թ., հեղինակ՝ Ռոբերտ Կամոյան

 Սուրբ Գ րի գոր 
 Տա թե ւա ցու աշ-
խա տութ յուն նե-
րից դուրս բեր ված 
«ա ռա կա ւոր խօս-
քի» նմուշ ներ
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Ա մ բողջ ան տառն ար դեն գի տեր, որ 
ժո ղով է լի նե լու և  այդ ժո ղո վում հան-
դես է գա լու ար քա Առ յու ծը:

Հի մա, փառք Աստ ծո, որ այդ հին ու մռայլ 
ժա մա նակ ներն ան ցան: Հի մա բո լո րի հա-
մար ա զատ ու տե լու, ա զատ շրջե լու, ա զատ 
գոր ծե լու աս պա րեզ է բաց վել:

Այդ խմբե րը՝ ոհ մակ, հոտ, պարս, բո լուկ, 
ե րամ կա րող են պայ քա րել ինչ պես ի րար, 
այն պես էլ գոր ծող իշ խա նութ յուն նե րի դեմ: 
Այդ խմբե րի ու միա վո րում նե րի գոր ծու-
նեութ յունն այն քան ա զատ է, որ կա րող են 
ի րենց ու զա ծի պես բամ բա սել, զազ րա խո սել, 
ցեխ շպրտել սրան-նրան պա խա րա կել ում 
ցան կա նան, ու վա տա բա նել մե կը մյու սին: 
Ա զատ ու բա ցա հայտ պայ քա րի աս պա րեզ 
է բաց վել բո լո րի հա մար: Թող ի մա նան մեր 
կռկռա ցող նե րը, ծվծվա ցող նե րը, կռնչա ցող-
նե րը և ղուն ղու նա ցող նե րը հրա պա րա կավ 
կա րող են պայ քա րել առ յուծ նե րի, վագ րե րի 
ու գայ լե րի խմբա վո րում նե րի դեմ: Նույ նիսկ 
ճա գար ներն ու նա պաս տակ նե րը կա րող են 
ստեղ ծել ի րենց ընդ դեմ խմբե րը և պայ քա րել 
աղ վես նե րի, շնե րի ու բո րե նի նե րի միաց յալ 
ու ժե րի դեմ:

Այն պես որ ա զատ են բո լո րը: Ա զատ են և՛ 
ու ժեղ նե րը, և՛ թույ լե րը: Ա զատ են և՛ հզոր նե-
րը և՛ ան ճար նե րը: Բո լորն են ա զատ ի րենց 
հնա րա վո րութ յուն նե րի և կա րո ղութ յուն նե րի 
չա փով:

Օ րի նակ առ յուծ նե րը, որ հզոր են ի վե-
րուստ, ա զա տո րեն կա րող են եղ նիկ ու եղ-
ջե րու լա փել, իսկ եղ նիկ նե րը կա րող են 
ա զա տո րեն փախ չել-հե ռա նալ: Այ սինքն՝ առ-
յուծ նե րին խժռե լու, իսկ եղ նիկ նե րին փախ չե-
լու ա զա տութ յուն է տրված:

Թող բո լորն այ սու հետև ի մա նան, որ ոչ 
մի շուն իր տան շե մից կապ ված չի լի նե լու, 
շղթա չի դրվե լու նրանց պա րա նո ցին: Ն րանք 

այ սու հետև ա զատ հա չե լու և կաղ կան ձե լու 
ի րա վունք ու նեն: Այ սօր վա գայ լե րը լիո վին 
ա զատ են ի րենց ցե րե կա յին և գի շե րա յին 
գոր ծո ղութ յուն նե րում: Չէ՞ որ ըստ բնա կան 
օ րենք նե րի մե կը պի տի որս լի նի, մյու սը՝ որս-
կան: Տվ յալ դեպ քում ոչ խար նե րը որս, իսկ 
գայ լե րը որս կան ներ են: Գայ լերն այդ ի րա-
վուն քը ու նեն դա րեր ի վեր:

Մեր ան տա ռա պե տութ յան մեջ մեռ նե լու 
ա զա տութ յուն էլ է տրված:

Թույլ ու տկա րը, ա նուժն ու ան կա րող 
ա զատ կա րող են հրա ժեշտ տալ ի րենց կյան-
քին ա սենք՝ ոչ խա րը գայ լի բե րա նում, եղ նի կը 
առ յու ծի ե րա խում:

Թույ լը պի տի ըն դու նի իր ան ճա րա կութ-
յու նը հզոր նե րի նկատ մամբ: Իսկ այդ ա ղավ-
նի նե րը, ա րա գիլ նե րը, սի րա մար գե րը և սո-
խակ նե րը և սի րո ու գե ղեց կութ յան մյուս 
սի րա հար նե րը կոչ ված են եր գե լու և տար-
փո ղե լու հզոր նե րի փառ քը:

Բո լոր հզոր նե րի որ ջե րը և  ար քու նա կան 
բո լոր ա պա րանք նե րը պետք է ա նա ռիկ լի-
նեն ան զոր նե րի ու ան ճար նե րի հա մար: 
Օ րեն քով ար գել վում է բո լոր տե սա կի ոտնձ-
գութ յուն նե րը պա լատ նե րի դեմ: Ոչ ոք ի րա-
վունք չու նի խախ տե լու ան տա ռա պե տութ-
յան հիմ քե րը: Ով կա րո ղա նում է իր հա մար 

Ծ ն վել է 1937-ին Գո րի սի շրջա-
նի Խն ձո րեսկ գյու ղում:
Ա վար տել է Ե րե ւա նի Խ. 

Ա բով յա նի ան վան ման կա վար ժա-
կան ինս տի տու տի բա նա սի րա կան 
ֆա կուլ տե տը:
Եր կար տա րի ներ հա յոց լեզ վի եւ 
գրա կա նութ յան ու սու ցիչ է աշ խա-
տել հայ րե նի գյու ղի Գ. Սե ւուն ցի 
ան վան միջ նա կարգ դպրո ցում: 
1984-ից Ներ քին Խն ձո րեսկ սահ մա-
նա մերձ գյու ղի միջ նա կարգ դպրո ցի 
տնօ րենն էր, հե տա գա յում՝ Գ. Սե-
ւուն ցի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցի 
տնօ րենը:
Գ րել է բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, 
պատմ վածք ներ, հա վա քել ժո ղովր-
դա կան բա նահ յու սութ յան գո հար-
ներ, Ար ցախ յան ա զա տա մար տի 
մա սին պատ մութ յուն ներ:

Արկադի 
Ծատուրյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

մի ջոց ներ է ստեղ ծում, բո լոր հնար նե րով 
ապ րուս տի շու կա յից ճանկ ռում իր բա ժի նը: 
Ով չի կա րո ղա նում դի մա նալ ապ րուս տա բա-
ժին նե րին տի րա նա լու խլխլո ցին, գո յութ յան 
ի րա վուն քով ի րեն հանձ նում է զո րեղ նե րի 
խղճին ու ո ղոր մա ծութ յա նը:

Օ րենս դիր ներն են ստեղ ծում օ րենք նե րը, 
բայց նրան ցից և  ոչ մե կը իզո րու չի խախ տել 
բնութ յան օ րենք նե րը: Բ նութ յունն այն պես է 
ստեղ ծել մե զա նից յու րա քանչ յու րին, որ առ-
յու ծը լի նի առ յուծ, գայ լը՝ գայլ, նա պաս տա կը՝ 
նա պաս տակ:

Առ յուծ ար քան, վեր ջաց նե լով խոս քը՝ 
հան դի սա վոր խո նար հում ներ է ա նում և 
գ նում բազ մում գա հին:

Թա թը կրծքին դրած՝ ամ բիոն է բարձ րա-
նում սահ մա նա դիր վագ րը՝

- Ես, - ա սում է նա, - ան տա ռա պե տութ-
յան հզոր ար քա Առ յու ծի կող մից լիա զոր ված 
եմ ձեզ ա սե լու հետև յա լը.

Ի մա ցած լի նեք, որ նախ կին միա հե ծան 
թա գա վո րութ յան փո խա րեն մենք հի մա ու-
նենք ընտ րո վի ան տա ռա պե տութ յուն: Այլ 
կերպ ա սած՝ ստեղծ վել է առ յուծ նե րի, վագ-
րե րի ու հո վազ նե րի ե ռաթև իշ խա նութ յուն: 
Մենք չենք ժխտում, որ մենք առ յուծ ներ, 
վագ րեր ու հո վազ ներ ենք, իսկ դուք՝ ար ջեր, 
գայ լեր, շներ, աղ վես ներ ու նա պաս տակ ներ: 
Մենք չենք ժխտում, որ բո լոր ան տա ռաբ նակ-
նե րին էլ ապ րել է հար կա վոր, բայց մի մո ռա-
ցեք, որ վերև նե րը պի տի ապ րեն ներքև նե րի 
հաշ վին:

Կա տու նե րը պի տի ապ րեն մկնե րի հաշ-
վին, աղ վես նե րը՝ հա վե րի, գայ լե րը՝ ոչ խար-
նե րի, վագ րե րը՝ եղ նիկ նե րի, և  այս պես շա-
րու նակ մինչև առ յու ծը: Ինչ կա րող ես ա նել: 
Բ նութ յու նը մե կին թույլ է ստեղ ծել, մյու սին՝ 
ու ժեղ, մե կին կա րող է ստեղ ծել, մյու սին՝ ան-
կա րող, մե կին միա միտ է ստեղ ծել, մյու սին՝ 
խո րա մանկ: Հ զորն իր զո րութ յան ու ժով պի-
տի իշ խա նութ յուն ու նե նա, իսկ ար քա յա կան 
գա հին պի տի նստի հզո րից հզո րը: Աշ խար հի 
դրվածքն է այդ պի սին. ու տո ղը պի տի ու տի, 
ո րո ճո ղը պի տի ո րո ճա, հո շո տո ղը պի տի հո-
շո տի, գի շա տի չը պի տի խժռի, տանջ վա ծը 
պի տի տանջ վի, ծա ռան պի տի ծա ռա յի, հա-
չա ցո ղը պի տի հա չա, զռռա ցո ղը պի տի եր գի, 
առ յու ծը պի տի մռնչա, խո զը պի տի խռխռա, 
կո վը պի տի բա ռա չի, եղ նի կը պի տի հա ռա-
չի, մու կը պի տի ծվծվա, ծի տի կը պի տի ծլվլա, 
գոր տը պի տի կռկռա, կա տուն պի տի մռմռա, 
օ ձը պի տի սո ղա, նա պաս տա կը պի տի դո ղա, 
կա պի կը պի տի ճղճղա, ցու լը պի տի բղբղա, 
ճան ճը պի տի տզտզա, մո ծա կը պի տի բզզա, 
ու ժե ղը պի տի խլի, թույ լը պի տի լռի: Մի խոս-
քով բա նո ղը պի տի բա նի, տա նո ղը պի տի 
տա նի: Ա մեն մե կը իր զո րութ յան չա փով կա-
րող է գի րա նալ: Ու րիշ նե րին ծա ռա յեց նե լու 
ի րա վուն քը բո լո րին է տրված: Ոչ ոք մե ղա վոր 
չէ այն բա նում, որ մե կը զոհ է ծնվում, մյու սը՝ 
դա հիճ: Դուք պի տի լավ ի մա նաք՝ ինչ քան մե-
ծա նում են հնա րա վո րութ յուն նե րը այն քան 
մե ծա նում են ա խոր ժակ նե րը:

Բո լո րին ող բա լու, սգա լու, զոհ վե լու, 
խռխռա լու, հա ռա չե լու և բա ռա չե լու ա զա-
տութ յուն է տրված:

Ինչ կա րող ես ա նել, բո լոր գի շա տիչ նե-
րի աչ քը եղ նիկ նե րի, կխտար նե րի, ոչ խար-
նե րի, հա վե րի, սա գե րի ու բա դե րի, խո զե րի 
ու կո վե րի վրա է: Այս տեղ խղճի օ րեն քը չի 
գոր ծում: Գոր ծում է միայն ու ժի և զո րութ յան 
օ րեն քը: Ե թե այդ պես չլի ներ, այդ դեպ քում 
բա ի՞նչ կու տեին Ան տա ռի տե րե րը: Ոնց չա-
ղա նան ու բար գա վա ճեն:

Այս խոս քե րի վրա գայ լերն ու բո րե նի-
ներն սկսում են ամ բողջ հրա պա րա կով մեկ 
ոռ նալ: Չ գի տես ին չու ար ջե րը գլուխ կոն ծի են 
տա լիս, գայլ ու հո վազ, ե րախ նե րը բա ցած, 
մռնչում են: Ա մեն ինչ խառն վում է ի րար: 

Շ նե րի և չախ կալ նե րի հա չոց նե րը միա-
նում են ընդ հա նուր աղ մու կին: Կա րիճ ներն 
ու սար դե րը ի րար ետ ևից փախ չում են, ել-
նում հրա պա րա կի եզ րաս յու նե րին: Օ ձե րը 
ֆշշա լով գա լար վում են այս ու այն կողմ, կա-
տու ներն ա հով ցատ կում են մո տա կա ծա-
ռե րի վրա: Մկ նե րը ճարպ կո րեն թաքն վում 
են ծա կու ծու կե րում: Եղ նիկ ու նա պաս տակ 
գլխա կո րույս փոր ձում են փախ չել աս պա րե-
զից, սա կայն դիպ չե լով վագ րե րի ու հո վազ-
նե րի պա տին՝ ետ են ընկր կում: Գո մեշ նե րի, 
եզ նե րի, կո վե րի ու խո զե րի խմբե րը փախ-
չել- հե ռա նա լու ան հույս փոր ձեր են ա նում: 
Ոչ խար նե րի ու այ ծե րի վա խե ցախ-խրտնած 
խմբե րը պո զե րը տնկած ու պա րարտ դմակ-
նե րը տա րու բե րե լով հու սա հատ մա յում-
մկկում են ու գնում զարկ վում վագ րե րի ու 

հո վազ նե րի կեն դա նի պա տին: Գի շա տիչ նե-
րը ե րախ նե րը բաց, սուր հա տու ժա նիք նե-
րը կափ կա փե լով, մռութ նե րը դե պի եր կինք 
պար զած՝ անզս պո րեն հռհռում են՝ ի րենց 
զո հե րին հե տապն դող որս կան նե րի հա-
ճութ յամբ: Չ դի մա նա լով գայ թակ ղութ յա նը՝ 
ա ռա վել կա տա ղի մի քա նի վագ րեր փախ-
չող եղ նիկ նե րից մի քա նի սին ճան կում են ու 
թա փում փո րո տիք նե րը: Նույն բախ տին են 
ար ժա նա նում մի քա նի չաղ լիկ ոչ խար ներ: 
Ա գահ բո րե նի նե րի մի խումբ վրա է թափ-
վում լե շե րի վրա: Վայ րի կռա վո ցով զո հե րի 
վրա վայ րէջք են կա տա րում գի շանգղ նե րը… 
Հ րա պա րա կը վե րած վում է սպան դա նո ցի:

Ա մե նուր լսվում են ճղճղոց ներ, հա ռա-
չանք ներ, խռխռոց ներ, բղա վոց ներ:

Զո րեղ նե րի նստա տե ղե րից ար յու նա հե-
ղութ յու նը դա դա րեց նե լու կո չեր են հնչում: 
Վեր ջա պես զո րեղ նե րի ճնշման տակ դա-
դա րում են աղ մուկ –ա ղա ղակ նե րը: Սկզ բում 
հզոր նե րը, այ նու հետև ան զոր նե րը գա լիս են 
զբա ղեց նում ի րենց տե ղե րը: Ար քա առ յու ծը, 
թաթն ա ռաջ պար զած՝ բա շը ցնցե լով ել նում է 
տե ղից և կա տա ղի մռնչյու նով դի մում դեռևս 
ամ բող ջո վին չհան դարտ ված ամ բո խին:

- Իմ եղ բայր գա զան ներ, թու նա վոր և  
ան թույն սո ղուն ներ, թա քուն ու բա ցա հայտ 
կրծող ներ, ճան կա վոր ներ և չան չա վոր ներ, 
ոսկ րակ տու ցա վոր ներ և մա գի լա վոր ներ, 
պճե ղա վոր ներ և սմ բա կա վոր ներ, կծան ներ 
և չանգ ռող ներ, գի շա կեր ներ և լե շա կեր ներ, 
մսա կեր ներ և խո տա կեր ներ, մե կընդ միշտ 
ա կանջ նե րիդ օղ ա րեք՝ ու ժե ղի դեմ խաղ չկա 
և չի կա րող լի նել:

 

Անտառային 
հեքիաթ 
(կրճատումներով)

Հայացք Ար կա դի Ծա-
տուր յա նի գեղագիտական 
արժեհամակարգին

Ա ր կա դի Ծա տուր յա նի բազ մաշ նորհ 
ա նու նը ծա նոթ է յու րա քանչ յուր 
գրա սեր սյու նե ցու: Նա վա ղուց հե ղի-

նա կա վոր ներ կա յութ յուն է մե զա նում՝ իբրև 
բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, բա նա հա վաք, 
եր կա րամ յա ման կա վարժ, հրա պա րա կա-
խոս, խմբա գիր, գրա կան-մշա կու թա յին 
ձեռ նարկ նե րի փնտրված բե մա խոս: Հե ղի-
նա կած եր կու տասն յա կից ա վե լի գրքե րով, 

կազ մած ու խմբագ րած ժո ղո վա ծու նե րով ըն-
թեր ցա սեր հան րութ յա նը ներ կա յա ցած գրչի 
ե րախ տա վո րը սպա սում է իր վաս տա կի ար-
ժա նի գնա հա տութ յա նը:

Ա. Ծա տուր յա նի ստեղ ծած գե ղա գի տա-
կան ար ժե հա մա կար գի գլխա վոր ե րա կը 
հուն է առ նում հայ րե նի հո ղից, ա վան դույ-
թից, պատ մութ յու նից, աշ խար հա յաց քից, 
ինք նու րույն հղա ցու մից՝  մարմ նա վոր ված 
ա ռա վե լա պես ար ձա կի փոքր ժան րաձ ևե րի 
մեջ:

ԹԵՀՄԻՆԱ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒ, ԴՈՑԵՆՏ

Ժողովրդական 
խաղիկներ

Սերն աբրեշում, ատլաս է, 
Ոսկով լիքը կարաս է, 
Հացն ու սերը թե որ կան
Բախտը միշտ անպակաս է:

* * *
Լաստ խութի բաշում եմ, 
Օրս դանդաղ մաշում եմ, 
Կյանքս անցավ, բայց էլի
Քո կարոտը քաշում եմ:

* * *
Ես մի ծառ եմ` ճյուղս չոր, 
Արմատներս հողում խոր, 
Թե իմ ճյուղին բույն դնես, 
Ես կծաղկեմ նորից նոր:

* * *
Ձյունը կամաց կմաղի, 
Շունչս օդում կպաղի, 
Բա աղջիկը ջահելին
Էդքան անխիղճ կդաղի՞:

* * *
Ի՞նչ ես կանգնել այդ ցրտում, 
Ո՞ւմ ես փնտրում, չես գտնում, 
Տաք տեղի՞ ես ման գալիս, 
Արի, տեղ կա իմ սրտում:

* * *
Այ տղա՛, ծուռ մի գնա, 
Անտարբեր, լուռ մի գնա, 
Քո փնտրածը հենց ես եմ, 
Ուրիշ տեղ զուր մի՛ գնա:

* * *
Սուտ կա` հորից է գալիս, 
Սուտ կա` մորից է գալիս, 
Ինչքան էլ հետ ես տալիս, 
Էլի նորից է գալիս:

* * *
Խեղճից ո՞վ է հարցնում, 
Որբից ո՞վ է հարցնում.
Կացին ունես, հարվածիր, 
Կոթից ո՞վ է հարցնում:

* * *
Խոստանում է, խոստանում.
Մեծ բաներ է խոստանում, 
Բայց սեփական ծառերը
Չորանում են բոստանում:

* * *
Ահի փոխվեց ամեն ինչ.
Գահի փոխվեց ամեն ինչ, 
Չհասկացանք, թե ինչպես
Շահի փոխվեց ամեն ինչ:

* * *
Գործերս ձախվում են հիմա, 
Ամեն ինչ ծախվում է հիմա, 
Չուլ-փալասի արժեքը
Երկնքից կախվում է հիմա:
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Մ ան կա վարժ, բա նաս տեղծ: Ծն վել է 1935 թ. փետր-
վա րի 14-ին Գո րի սում: Ա վար տել է Ա. Բա կուն ցի 
ան վան միջ նա կարգ դպրո ցը (1955), ա պա՝ Ե րե ւա նի 

պետ հա մալ սա րա նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տը (1970): 
Ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում (1957-60):

Որ պես հա յոց լեզ վի եւ գրա կա նութ յան ու սու ցիչ աշ խա-
տել է Գո րի սի Հա լի ձոր գյու ղի ու թամ յա դպրո ցում, ա պա՝ 34 
տա րի Գո րի սի թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցում:

Տ պագր վել է տե ղա կան եւ հան րա պե տա կան մա մու լում:

Ապետնակ 
Գրիգորյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րին հա վա-
տա րիմ քա ղա քա ցիա կա նութ յու նը մշտա պես 
ե ղել է Ա պետ նակ Գ րի գոր յա նի ա ռօ րեա կան 
կյանքն ի մաս տա վո րող, նրա կե ցութ յանն 
ուղ ղոր դող ան կո ղոպ տե լի բա ղադ րի չը: Նա 
իր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում հա ճա խա կի 
անդ րա դար ձավ հան րա յին կյանքն այ լա սե-
րող, մեր ազ գա յին գո յութ յանն ու դի մագ ծին 
սպառ նա ցող հո ռի ի րո ղութ յուն նե րին:

Անց յալ դա րի 90-ա կան նե րի դժնդակ տա-
րի նե րին գո յա տե ւող մեր ժո ղովր դի հու զաշ-
խար հի ներ քին պոռթ կում նե րին ունկն դիր` 
Ա պետ նակ Գ րի գոր յա նը քա մահ րան քով ու 
սար կազ մով լի պատ կե րա վոր բա նաս տեղ-
ծա կան խոս քի հե ղե ղում նե րով ստեղ ծեց 
քա ղա քա ցիա կան պոե զիա յի ու շագ րավ 
նմուշ ներ` իր խառն ված քին բնո րոշ կա տա-
ղի խռով քով փնո վե լով հա սա րա կութ յան 
մեջ նյու թա կա նով միայն ի րենց ար ժե ւո րել 
փոր ձող, հո գե ւո րից զուրկ, ինք նա բավ մարդ-

կանց սնա մեջ գո յութ յու նը (« Կար միր մեր սե-
դես», « Պա տե հա պաշտ նե րին»):

Հատ կան շա կանն այն է, որ խորհր դա-
յին ի րա վա կար գից շու կա յա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի անց ման փու լում Ա պետ նակ 
Գ րի գոր յա նի նե րաշ խար հը փո թոր կած հենց 
այդ պի սի` ի րենց պե տա կան այ րեր հռչա-
կած մարդ կանց ան բա րո վար քա գիծն ու 
ըն չա քաղ ցութ յունն ի վեր ջո ձե ւա վո րե ցին 
լղոզ ված ար ժե հա մա կար գե րով այն տխուր 
ի րա կա նութ յու նը, ո րի մեջ հայտն վե ցինք ազ-
գո վի...

Ի ծնե ա մեն մի ճշմա րիտ բա նաս տեղ ծի 
խառն վածք այս կամ այն չա փով պա րուր-
ված է լի նում դոն կի խո տութ յամբ. ա սել է 
թե` իս կա կան բա նաս տեղծ նե րը մարդ կա յին 
ար ժա նա պատ վութ յու նը, վե հանձ նութ յու-
նը, ար դա րամ տութ յու նը, ցնո րա կան ե րա-
զա յինն ու վսեմն ի րենց նե րաշ խար հում 
խի զա խո րեն կրե լու եւ այդ ար ժեք նե րով 

մո լե ռան դո րեն ամ բողջ կյան քում ապ րե լու 
աս պե տա կան տո կու նութ յամբ են օժտ ված 
լի նում:

Թե՛ իր գո յութ յանն ու ղե կից դարձ րած 
վե րո հիշ յալ ա ռա քի նութ յուն նե րով, թե՛ իր 
ա նուրջ նե րով սնվե լու կա րո ղութ յամբ, թե՛ 
իր դա վա նած սկզբունք նե րից չշեղ վե լու հա-
մա ռութ յամբ եւ թե՛ իր ար տա քին տես քով 
Ա պետ նակ Գ րի գոր յանն այն քան է Սեր վան-
տե սի կեր տած խորհր դա վոր կեր պա րին 
հի շեց նում, որ նրան, ա ռանց վա րա նե լու, 
կա րե լի է ի րա կան կյան քում ապ րող Դոն Կի-
խո տի մե րօր յա կրկնօ րի նակ հա մա րել:

Բ նա վո րութ յամբ լի նե լով մար դա մոտ` 
նա, ա ռանց խտրա կա նութ յան, հա սա րա-
կութ յան բո լոր խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի հետ նստեց ու նրանց հետ խորհր դա ծեց, 
ի րեն հա տուկ զա վեշ տա լի ե րան գա վո րում-
նե րով ճե պան կար ված խոս քի համ ու հո տով 
նրանց հետ զրույ ցի բռնվեց, ե թե պետք էր` 
լսեց, ե թե պետք էր` վի ճեց, իր որ դեգ րած 
ար ժե հա մա կար գի պաշտ պա նութ յան հա-
մար հո գե ւո րը քա մահ րող, տհաս ու նեղ միտ 
մարդ կանց հետ եր բեմն ան գամ, բա ռիս բուն 
ի մաս տով, ձեռ նա մար տի մեջ մտավ, բայց 

կա րո ղա ցավ, այդ ա մե նի հետ մեկ տեղ, ողջ 
կյան քում ո գե ղեն ո լորտ նե րում ճախ րող իր 
էութ յան հետ նե րանձ նա ցած ապ րել:

Ա պետ նակ Գ րի գոր յա նի ստեղ ծա գոր-
ծա կան աշ խար հում կան խո րա պես ապր-
ված քնա րա կան գոր ծեր («Ես ինձ տե սել 
եմ», « Վեր հուշ», «Էլ չթո վեք», « Հա ռա չանք», 
« Հու շան վագ»...): Նա պոե զիա բե րեց իր 
էութ յան հո գե կան չե րով ու հոր դա բուխ հու-
զաշ խար հով շա ղախ ված, ա սե լի քին հա-
մա հունչ պատ կե րա վոր մտա ծո ղութ յան 
ինք նա տիպ մի հա մա կարգ, ո րի հա խուռն 
գե ղար վես տա կան դրսե ւո րում նե րը չես կա-
րող ո րե ւէ մե կի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար-
հի մեջ գտնել:

Ա ռաջ նորդ վե լով հիմ նա կա նում դա սա-
կան պոե զիա յի ա վան դույթ նե րով` անց յա լի 
ոչ մի բա նաս տեղ ծի չնմա նա կե լով, ոչ մե-
կից խոհ ու պատ կեր չմու րա լով, Ա պետ նակ 
Գ րի գոր յանն ա րա րեց իր բա նաս տեղ ծա կան 
աշ խար հը` ոչ մե կին չկրկնե լով: Թե կրկնե-
լու թու լութ յամբ ինքն էլ, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ վա րակ վեց, ա պա 
կրկնեց ինքն ի րեն միայն...

21.04-02.05.2017Թ., Ք. ԵՐԵՒԱՆ

Հատված Տիգրան Գրիգորյանի «Մեր 
բանաստեղծ Ապետը» հոդվածից

ԵՍ ԻՆՁ ՏԵՍԵԼ ԵՄ

Ես ինձ տեսել եմ ակնափուլ եղած`
Հազար աչքաչափ ակնախոռոչի մթին անձավում, 
Որը եղել է պապերիս օրրան
Ու դարատոհմիկ տաքուկ խանձարուր:
Ես ինձ տեսել եմ
Ակնախոռոչից վեր ակոս արած, 
Դարերի փոշին կնճիռների մեջ, 
 քունքերին ցրած, 
Շանթերի ծրած մի փոքրիկ ճեղքում` 
Սաղարթներ փռած նշենու վրա, 
 նրա ընձյուղում:
Վայրի նշենու, որի բնընթաց շարժումը ավշի
Զգացել եմ ես իմ ամեն ջիղում:
Ես ինձ տեսել եմ եւ կորաքամակ թառերի վրա, 
Իմ տատերի պես մեջքերից ծռված, 
Նռան գույնից կեզ` շուրթերը որդան ու անկեզ կրակ, 
Աչքերում բեկ-բեկ, ցոլցլուն ճրագ:
Ես ինձ տեսել եմ

Հին մատուռների փլատակ դարձած որմնաքարերում, 
Ու կիսակործան որմերը կապող կրակարերում, 
Եվ կուց-կուց եկող զորնդեղ ջրին`
Բռաչափ շինված գուռերի միջից
Դորակով ծլլող ջրապարերում:
Ես ինձ տեսել եմ
Մութ մատուռների ծխաթակ սեւում, 
Ճերմակ թիթեռի նման թրթռող
Ծոր ծորուն լույսի սեւլիկ ստվերում, 
Ու զգացել եմ մոմը լուսնկաթ
Իր ժպտացոլքով ինչպես է հեւում`
Կայծոռիկի պես թույլ լուսարձակով
Գիշերվա մութը ծվատում, ձեւում...
Ես ինձ տեսել եմ...

1973Թ. 

ԴԵՐԱՍԱՆ ԵՄ
Ես դերասան եմ մտքերիս անշուք տխուր սրահում, 
Ու խաղում եմ լոկ ցնորվածի դեր բեմահարթակին, 
Իսկ թաղանթները իմ ականջների թմբուկ են զարկում
Ունկնդիրների բուռն ծափերից...
Ու ծնծղաներ են զրնգուն զանգում, 
Դուրս գալիս մտքիս խռով ափերից, 
Պղինձ զանգերի ղողանջի հանգույն
Թեւածում պապիս խռով տափերին, 
Ուր դեռ մեծ տատիս աղոթքների նուրբ մրմունջն է 
լսվում...
Ու դժգոհում եմ ինքս ինձանից, ինքս իմ դերից, 
Որ կեղծարարի դեր եմ ստանձնել, 
Ու ափսոսում եմ չարածիս համար, 
Որ միայն խղճուկ ձայնապնակն եմ 
Ու ձայնափողը` ձայների կեղծած, 
Որ ինքս ես չեմ, այլ մի ձայներիզ`
Իմ իսկ էության նշանաձողը ու գլխիս կեղծամ...
Բայց վերծանելին անեղծ է ու գոհ, 
Որ ես եմ կրում իր իսկ դիմակը, 
Իսկ լավի, բարու այծենակաճը կրում է ինքը`
Ինքս դարձել եմ նրա հենակը...
Բայց դե ինչ արած` ես դերասան եմ, 
Ժամանակն անսանձ ու ապերասան`
Անզիջում, անգութ, զորավոր այնքան`
Որ դեռ կարող է իմ ու քո, նրա, 
Ունկնդիրների աչքերը փակել, 
Ունկերը գոցել, պատռել դիմակս
Ու հոխորտալով անհոգ հեռանալ...
Դուք կծիծաղեք ճաղատիս վրա, 
Որը ձգվում է մինչեւ ծոծրակս, 
Իսկ իմ մանչուկը դեռ չիմանալով
ճակատ է կոչում`
Ինքն էլ մեծ ճակատ, ինքն էլ բաց ճակատ, 
Բայց դեհ, ի՞նչ արած` ես դերասան եմ, 
Ժամանակն անպատիժ ու ապերասան:

1973Թ.
 
ԼՈՒՍԱԲԱՑ
Բազկատարած ժայռածերպի
Երկինքն ավլող ծառին թառած
Քնաթաթախ բուն կռնչաց...
Ծառը դժգոհ ծույլ ծլնգաց, 
Արմատները երակ-երակ կծիկ տվեց, 
Իսկ հիմնախախտ ժայռը դողաց

Ու սոսկումով իրեն ցնցեց...
Ժայռապորտից մի քար թռավ, 
Վրնջացող նժույգի պես, 
Գիշերվա մութը սղոցեց...
Կրակ փոշին երկինք առավ, 
Անտեր մի շուն խուլ կլանչեց...
Բուկը մաքրեց սրնգահար աքաղաղը, 
Օդը ճեղքեց եւ զիլ ձայնով այնպես կանչեց, 
Որ վեր ելան մարդիկ քնատ, 
Չէ՞ որ փիրուզ երկինքն արդեն
Լեղակ-լեղակ աչքն էր թարթել
Լուսաբաց էր...

1974Թ. 
 
ՎԵՐՀՈՒՇ
Նորից խրվել եմ հոգոցներիս մեջ, 
Կարիքն եմ զգում անթացուպերի, 
Կամ ճոճք բազկաթոռ, որ հենվեմ նրան
Ու բռնեմ տուտը խռիվ մտքերի:
Ընտրել ժայռածոր մի ծղոտ կածան, 
Ու մեր հնօրյա մատուռներն ելնեմ, 
Եվ նրանց ավեր ու կիսակործան
Փլված որմերից կարոտս առնեմ...
Ու մնամ շվար, եւ դառնամ վարան...
Պապերիս պղինձ փարչերին գերի, 
Մտքիս աչքերով տեսնեմ նրբիրան
Սյունյաց հարսերին մատռվակելիս:
Ու դառնամ գինով, արբե՜մ ու արբե՜մ...
Ու քարայծերի պճեղով բացած
Պարան կածանը ոտքով հավաքեմ, 
Եվ ներանձնանամ թափուր մնացած
Աղոթարանում` խոնավ, սեւ-սքեմ, 
Օճորքից ծլլող կաթոցների պես
Ինքս փղձկամ ու արցունքոտվեմ, 
Ու մոմեր վառեմ խորանի վրա, 
Մեղապարտի պես խոնարհ ծունկ չոքեմ, 
Աղոթք մրմնջամ, թողություն խնդրեմ...
Դուրս գամ գավիթից ծնկներում խրված
Իմ դարձի ճամփան ծնկներիս վրա, 
Վեր ելնեմ տեղից ու լալահառաչ, 
Սրբերի փոշին փեշերիս առած, 
Կռթնեմ ժայռերիս ուսերին թառած
Քարարծիվների բրոնզ թեւերին, 
Նրանց արծվենի հայացքի ճախրով
Հասնեմ իմ նախնյաց շիրմաքարերին, 
Ու փարվեմ նրանց` ողբամ մեղմաձայն, 
Իսկ խաչքարերս ողբիս ձայնակցեն
Ու ճախր առնեն` հնչեն եռաձայն, 
Պատարագի պես հանգիստ թեւածեն, 
Անցնեն կիրճերով իմ անդնդախոր, 
Քերծերիս պղինձ փեշերով ելնեն, 
Ու ողջակիզեն հույզի կրակով, 
Սեգ կատարներիս լանջին շունչ առնեն, 
Հետո դաշներգեն ու հոգեպարար, 
Մեղմասահ իջնեն փիրուզ դաշտերիս, 
Փարատեն նրա հոգոցը ծարավ
Ու հանգրվանեն լեռան փեշերին, 
Իսկ ես գետնամած շիրմաքարի պես
Սրբերիս հառաչն տխուր ունկերիս
Մրմունջների մեջ նրանց հոգեքամ 
Հաղորդությունը առնեմ սրբերիս:

1974Թ.
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Վարուժան
Գալստյան

Ծ ն վել է 1953թ. Գո րի սի տա-
րա ծաշր ջա նի Վե րի շեն գյու-
ղում: 1970-1974թթ. սո վո րել 

է Պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի ֆի զի կա յի ֆա կուլ-
տե տում: 1974-1975թթ. ծա ռա յել է 
բա նա կում: 
1975 թ. աշ խա տել է Ազ գա յին Ա կա-
դե միա յի Հաշ վո ղա կան կենտ րո նի 
Գո րի սի լա բոր ատո րիա նե րում՝ որ-
պես գի տաշ խա տող: Ե ղել է Սանկտ 
Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նի 
հայ ցորդ: Ֆիզմաթ. գի տութ յուն նե-
րի թեկ նա ծու է: 1994թ. աշ խա տել է 
սո ցիա լա կան ո լոր տում: 
1998-2018թթ. աշ խա տել է Գո րի-
սի զբաղ վա ծութ յան տա րած քա յին 
կենտ րո նի տնօ րեն: 
Ա մուս նա ցած է, ու նի եր կու տղա, 
մեկ աղ ջիկ և 4 թոռ:
Ու նի հրա տա րակ ված բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րի 3 ժո ղո վա ծու. « Ճա յի 
խեն թութ յու նը»՝ 2016թ, «Երկ նող 
ժա մա նա կի հանգր վա նը»՝ 2018թ., 
«Հր կիզ ված ան դորր»՝ 2019թ.:

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Վարուժան Գալստյանի 
ստեղծագոր ծությունների 
մասին

Կ  յանքն իր բնա կան ըն թաց քի մեջ է, որ-
տեղ ա մեն ինչ իր չափ ման միա վո րը, 
պատ ճառն ու հետ ևանքն ու նի: Այ նո-

ւա մե նայ նիվ, կա մի սահ ման, մի հո րի զոն, 
ո րի հաղ թա հա րու մը կնշա նա կի լու ծել դա-
րե րի ա ռա ջադ րած հա նե լու կը՝ գտնել ցան-
կութ յան և բա վա րար վա ծութ յան միութ յան 
բա նաձ ևը:

Ըստ Վա րու ժան Գալստ յա նի՝ ան սահ մա-
նի տի րույ թում է գոր ծում մարդ կա յին ցան-
կութ յու նը, սա կայն, միև նույն ժա մա նակ, կա 
բա նաձ ևը՝ սահ ման գտնե լու ան սահ մա նի 
մեջ: Միայն թե այս տեղ ան զոր է մարդ կա յին 
միտ քը, ո րին փո խա րի նե լու է գա լիս որ ևէ 
չափ ման մեջ չտե ղա վոր վող Ան հու նի ո ղոր-
մա ծութ յու նը:

Ն կա տե լով, որ Վա րու ժա նի բա նաս տեղ-
ծա կան մտա ծո ղութ յան կա յու նութ յունն 
ա պա հո վող «ա ռար կան» շար ժումն է, նշենք 
նաև, որ նա ներ քին մղում նե րով, գու ցե նաև՝ 

գի տակց ված ջան քե րով ու սում նա սի րել՝ 
կյան քի ա ռա ջաց ման խնդիր նե րը քննար-
կած փի լի սո փա յա կան մտքի նվա ճում նե րին, 
ո րոնք թե՛ ի րա տե սո րեն բաց, և թե՛ ներ քին 
մտա ծո ղութ յամբ ար տա ցոլ վել են նրա ստեղ-
ծա գոր ծա կան աշ խար հում: Այդ ա մենն էլ 
հնա րա վոր է դարձ րել բա նաս տեղ ծո րեն խո-
սել կյան քի այն աղբ յուր նե րի մա սին, ո րոնք 
են՝ հո ղը, օ դը, ջու րը և կ րա կը: Դ րանք Վա-
րու ժան Գալստ յա նի հա մար պաշ տա մուն քի 
հաս նող կեն սա կան է ներ գիա յի ու ա րա րում-
նե րի աղբ յուր ներ են:

Այս ա մե նով հան դերձ ա հա բա նաս տեղ-
ծա կան իր աշ խարհն ու նե ցող նե րի շար քում 
է մե կը, ով զգում է շարժ ման մեջ գտնվող 
ան հու նի գո յութ յունն ու խո նարհ վում նրա 
ա ռաջ:

Հա վատ՝ մար դու նկատ մամբ: Մար դեր-
գութ յան հո վա նու ներ քո ստեղ ծա գոր ծող 
բա նաս տեղծ է Վա րու ժան Գալստ յա նը. ան-
հա տին ար ժևո րող, եր կիր մո լո րա կի գո յութ-
յու նը մար դով պայ մա նա վո րող ստեղ ծա գոր-
ծող:

ՖԵԼԻՔՍ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ
ԱՐՁԱԿԱԳԻՐ, ԳՐԱԿԱՆԱԳԵՏ

ՄԵԾ ՀՈՒՅՍ
Իմ կնճիռները թախիծն են դարի...
Հեգ խտությունը` գույժը դեգերման, 
Իսկ կնճիռների պարը ճակատիս
Անցանկալի լուրն է ծերության...

Ամեն մի կնճիռ ճամփա է անցել`
Ծնվելով որպես տանջանքի կնիք.
Ամեն մի կնճիռ երկունք է տեսել`
Հավերժ փնտրելով երազած տեսիլք...

Ապրածս դարը մեզ ինչե՞ր տվեց, 
Մարդիկ տխրեցին և ուրախացան.
Դարի ժպիտը մեր հույսն էր մեծ, 
Իսկ կնճիռներս` սպասումը նրան...

ԱՅՍԲԵՐԳՆ… ԱՆՀՈԳ 
Օվկիանոսը հանգիստ ծփում է դանդաղ, 
Հորիզոնի հետ հեռվում համբուրվում, 
Երկինքը պարզ է, արևը` պայծառ, 
Այսբերգն այստեղ լուռ ի՞նչ է որոնում...

Օվկիանոսը չար դեմքն է խոժոռում`
Հորիզոնի հետ հաղթ կռվելով հեռվում.
Երկինքն արդեն ծածկված է ամպերով.
Այսբերգն անտարբեր ինչի՞ է սպասում...

Օվկիանոսը գոռ գոռում է, գոչում, 
Հորիզոնը հեռվում՝ անձև, ծամածռված, 
Երկնքի տեսքը բոթն է ցունամու.
Այսբերգն անհոգ` ալիքներին հենված...

Օվկիանոս, երկինք, արև ու հորիզոն.
Այսբերգը նրանց հետ գնում է հեռու...

Դեպի հասարակած, դեպի տաք ջրեր`
Անհայտության գրկում դանդաղ մեռնելու... 

ԿՏԱԿԻ ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ես ամբողջ կյանքում սար եմ բարձրանում, 
Բարձունքի կանչը ինձ հուզել է խիստ.
Քայլած արահետներս խառնվելով`
Ձգվում են գագաթը արևանիստ...

Գնում եմ այնտեղ հանգիստ թիկնելու`
Ապրած օրերս թողնելով ճամփին, 
Նրանք բոլորը մի հեքիաթ ունեն
Եվ սպասում են ոսկե ավարտին…

Գագաթին, ահա, մասրենին խրոխտ, 
Քամուն հեծած ժիր, հեռուն է նայում, 
Նրան տեսնելով` ես միտք եմ անում, 
Որ նա բարձունքը լավ է պահպանում...

Եթե ճիշտ է, որ մեռնելուց հետո
Հոգին դառնում է կենդանի կամ ծառ, 
Կուզեի հոգիս, իմ մահից հետո, 
Բարձունքին կանգնած մասրենի դառնար...

ՆՈՐԻՑ ՆՈՒՅՆԸ 
Նորից նույն խաղը, 
Նորից նույն մարդիկ.
Ասպարեզն է ննջում հոգնած, 

Ծ նվել է 1959 թ. հոկտեմբերի 
2-ին Սիսիանի շրջանի 
Լծեն գյուղում: Սովորել է 

հայրենի գյուղի ութամյա դպրոցում, 
Սի սի ա նի թիվ 2 միջնակարգում, 
Լե նին գրադի կուլտուրայի ինս-
տիտուտում, Օրենբուրգի 
միջազ գային իրա վաբանական 
ակադեմիայում:
ՀՀ զինված ուժերի գնդապետ է, 
մաքսային ծառայության գնդա-
պետ: «Սիսական» փառա պանծ 
ջոկատի հրամա նա տարն է, 
Արցախյան 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ 
պատերազմների քաջարի 
հրամանատարներից է:
Հեղինակ է մի շարք 
բանաստեղծությունների եւ 
պատմվածքների:

Աշոտ
Մինասյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Ի մ գյու ղը փոք րիկ է, փոքր այն քան, որ 
թվում է՝ մի ըն տա նի քի չափ է: Ու ապ-
րում է նաև մի ըն տա նի քի պես, մի 

ըն տա նի քի հոգ սե րով, ու րա խութ յուն նե րով 
ու տխրութ յուն նե րով: Տա րի նե րի հեռ վից հի-
շում եմ այն ցուրտ ու մութ տա րի նե րը, ու հո-
գիս պատ վում է տխրութ յամբ: Պա տե րազմ 
էր… և պա տե րազ մա կան այն ծանր օ րե րին 
էլ ա վե լի էր ծան րա ցել իմ գյու ղի վի ճա կը: 
Եղ բայրս՝ Աղ վա նը, զոհ վել էր, ու իմ գյուղն էլ 
ա վե լի էր խեղ ճա ցել ու կուչ ե կել: Գ յու ղը Սի-
սիա նի հետ կա պող միակ փո խադ րա մի ջոցն 
իմ ծա ռա յո ղա կան մե քե նան էր և ծ նող նե րին 
ու բա րե կամ նե րին հազ վա դեպ հի շող հա-
մագ յու ղա ցի նե րիս այ ցե լութ յուն նե րը, որ կա-
րող էին այ ցե լել գյուղ: 

Մեր գյու ղը փոքր է, փոքր է այն քան, որ 
թվում է` կա րող ես ա փիդ մեջ տե ղա վո րել: 
Ո րո տան և Լո րա ձոր գե տե րի հատ ման կե-
տից սկսվում է ճա նա պար հը դե պի գյուղ, և 
թ վում է, թե ճա նա պար հը քեզ տա նում է դե-
պի եր կինք, դե պի ամ պե րը և վեր ամ պե րից, 
դե պի մաք րա մա քուր ե րազ նե րիդ ու ե րա-
զանք նե րիդ գա գա թը, ուր կա րող են միայն 
հրեշ տակ նե րը թևա ծել:

Գ յուղս ու նի մի փոք րիկ հրա պա րակ-գյու-
ղա մեջ, ուր տե ղա կայ ված են գրա սեն յա կը, 
ա կում բը, գրա դա րա նը, խա նու թը և մի աղբ-
յուր, որ կա ռուց վել է 1947թ.: Մեր գյու ղա մե ջը 
մեր հա վա քա տե ղին է, մեր՝ ի րար ե րես տես-
նե լու, բար ևե լու, բամ բա սե լու, վի ճե լու և բա-
րե կա մա նա լու միակ վայ րը:

Ա ռա քել պապն ա մեն օր ար ևա գալն ըն-
դու նում է գյու ղա մի ջի աղբ յու րի դեմ տնկված 
միակ է լեկտ րաս յան տակ կանգ նած: Ար ևին 
բա րի գա լուստ է ա սում, ժո ղովր դին բա րի 
լույս է ա սում, աշ խար հին բա րի օր է ա սում, 
ու գյու ղը մտնում է իր ա ռօր յա հոգ սե րի մեջ, 
ինչ պես աշ խար հի բո լոր ծայ րե րում և  ինչ-
պես լի նում է առ այ սօր` աշ խար հաս տեղծ-
ման օր վա նից: 

Քո թուկ է Ա ռա քել պա պը, պինդ, պինդ 
ար մատ, պինդ տոհմ, պինդ սյու նե ցի ու բա-
րի, հա մեստ, բա նի մաց: Հեն վում է Ա ռա քել 
պապն իր ձեռ նա փայ տին ու հա յաց քով չա-
փում ար ևի ան ցած ճա նա պար հը, երկ րի ու 
երկն քի տար բե րութ յու նը, իր ան ցած և  անց-
նե լիք ճա նա պար հը:

Ա մեն ան գամ գյու ղից մեկ նե լիս հան դի-
պում եմ Ա ռա քել պա պին, բար ևում, հալ ու 
հար ցում կա տա րում, օրհ նանք ստա նում ու 
մեկ նում իմ գոր ծե րին:

Այ սօր գյու ղա մի ջում հան դի պում եմ Ա ռա-
քել պա պին, իջ նում եմ մե քե նա յից, մո տե նում 
նրան, հալ ու հար ցում ա նում: Տ խուր է պա-
պը: Կռթ նել է ցու պին` գլու խը կախ, ու մտքե-

րի հետ ե րե ւի կռիվ է տա լիս:
– Բա րի լույս, Ա ռա քել պա պի:
– Աստ ծու բա րին, Ա շոտ, բա լաս:
– Ո՞նց ես, պա պի, ին չի՞ ես տխուր:
– Հոգ նել եմ, Ա շոտ, բա լաս:
– Ին չի՞ց ես հոգ նել, Ա ռա քել պա պի:
– Աշ խար հից եմ հոգ նել, բա լաս… Ոս կոր-

ներս ցա վում են, բա լաս… Ըն կեր ներս բո լո րը 
հանգս տա րա նում են…Ես մե նակ մնա ցել եմ 
այս տեղ, ի՞նչ ա նեմ… Ես էլ եմ ու զում հանգս-
տա նալ…Ես էլ եմ ու զում գնալ ըն կեր նե րիս 
մոտ… Հոգ նել եմ…

Լ ռում ենք…
Ճեր մակ մո րու քի վրա յով ար ցուն քի եր-

կու կա թիլ է գլոր վում մո րուքն ի վար, ու ես 
կար կա մում եմ, զրկվում խո սե լու ու նա կութ-
յու նից, կուչ եմ գա լիս պա պի խոս քե րից, պա-
պի ար ցուն քից, հանգս տա րան բա ռից: Նա-
յում եմ Ա ռա քել պա պի ճեր մակ մո րու քին, իմ 
սև մո րու քին ու ա մա չում իմ սև մո րու քի ու 
պա պի ճեր մակ մո րու քի տար բե րութ յու նից: 
Հաս կա ցել եմ, թե մեր մե ծերն ին չու են գե-
րեզ ման նե րին հանգս տա րան կամ հան գիստ 
ա սում: Բա ին չու՞ մեր խո րի մաստ հանգս-
տա րան նե րը վե րա փոխ վե ցին, դար ձան գե-
րեզ մա նատ ներ: Ես մտա մո լոր նստում եմ 
իմ « Վի լի սի» ղե կին ու գյու ղից դուրս գա լով՝ 
ո լո րան նե րով գլոր վում դե պի Սի սիան, Սի-
սիա նից դե պի պա տե րազ մի դաշտ՝ մտքով 
ա նի ծե լով պա տե րազ մը, պա տե րազմ հրահ-
րո ղին, հանգս տա րան նե րը գե րեզ մա նատ-
ներ սար քո ղին, աչ քե րիս ա ռաջ ու նե նա լով 
իմ Ա ռա քել պա պի թախ ծոտ դեմ քը, մեր 
Ա ռա քել պա պի ճեր մակ մո րու քը, բո լո րիս 
Ա ռա քել պա պի ի մաս տուն խոս քե րը և  ար-
ցուն քի եր կու կա թի լը, որ առ այ սօր մնա ցել 
են իմ աչ քե րում և  ու ղե ղում դաջ ված...

Լույս իջ նի շի րի միդ, Ա ռա քել պա պի, հի-
մա իմ մո րուքն է ճեր մա կել, ու ես եմ հոգ նել…

 

ԱՌԱՔԵԼ 

ՊԱՊԸ
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Կար ծիք ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մա սին
Ն րանք, ով քեր ծա նոթ են Լ ևոն Սա հակ յա-

նի գրչի վաս տա կին, մե ծա գույն հար գան քով 
են հա մակ վում նրա ան ցած ճա նա պար հի, 
մարդ կա յին նկա րագ րի, ու այդ ճա նա պար-
հին նրա կու տա կած գրա կան բեր քի նկատ-
մամբ:

Լ ևո նը գրչի աշ խա տա վո րի այն տի պարն 
է, ո րի ամ բողջ կյան քը շնչա վոր ված, ի մաս-
տա վոր ված է գրի ան դաս տա նի ան խոնջ ու 
ան վերջ հեր կու մով, և մար դու, մտա վո րա կա-

նի այն տի պա րը, որն ար ժա նա պատ վութ յու-
նը պա հեց կյան քի բո լոր աս պա րեզ նե րում: 
Իմ խո րին հա մոզ մամբ նրա պոե զիան ար-
ժա նի է ա մե նա բարձր գնա հա տութ յան: Ն րա 
մա քուր և բ նա կան ձայ նով ստեղ ծած գոր ծե-
րը ի րենց հետ քը թող նում են իս կա կան ըն-
թեր ցո ղի սրտում:

ԹԵՀ ՄԻ ՆԱ ՄԱ ՐՈՒԹ ՅԱՆ
Գ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ԳԵՏ, ԲԱ ՆԱ ՍԻ ՐԱ ԿԱՆ ԳԻ-

ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԹԵԿ ՆԱ ԾՈՒ

Ծ ն վել է 1955 թվա կա նի հուն-
վա րի 26-ին, Ս յու նի քի մար զի 
Ակ ներ գյու ղում:

Վե րի շե նի միջ նա կարգ դպրոցն 
ա վար տե լուց հե տո 1973-1975 
թթ. ծա ռա յել է ԽՍՀՄ բա նա կում 
/ Գեր մա նիա, Գոտ հա քա ղաք/: Ա վար-
տել է Կա պա նի շի նա րա րա կան 
տեխ նի կու մը և Գո րի սի «Ս յու նիք» 
հա մալ սա րա նը: Աշ խա տել է տար բեր 
կազ մա կեր պութ յուն նե րում՝ տար-
բեր մաս նա գի տութ յուն նե րով: Տա սը 
տա րի խա ղա ցել է Գո րիս քա ղա քի 
տար բեր տա րի քի ֆուտ բո լի հա-
վա քա կան նե րում: 1992-1994 թթ. 
մաս նակ ցել է Ար ցախ յան ա ռա ջին 
պա տե րազ մին որ պես իր գյու ղի կա-
մա վո րա կան ջո կա տի շտա բի պետ:

1992 թվա կա նից ԵԿՄ ան դամ է:
Ս տեղ ծա գոր ծել է 13 տա րե-

կա նից: Ու նի տպագ րած 12 գիրք: 
Բազ միցս տպագր վել է «Գ րա կան 
թեր թում» ու այլ լրագ րե րում: ՀԳՄ 
ան դամ է: 2017 թվա կա նից՝ ՀԳՄ 
Ս յու նի քի մաս նաճ յու ղի նա խա գահն 
է: Ա մուս նա ցած է, ու նի եր կու որ դի, 
դուստր և վեց թոռ: 2016 թվա կա նից 
կեն սա թո շա կա ռու է:

Լևոն
Սահակյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

ՍՅՈՒՆԻՔ
Սյունյաց աշխա՛րհ, սյու՛ն իմ ամուր, 
Դու՛- բազմափորձ վահան ու սուր, 
Դու՛- բարձրաբերձ արծըվաբույն, 
Արծըվակամ և բարձրանուն.

Ոսոխներիդ համար՝ մեծ սեպ, 
Հարվածդ՝ խոլ ու անվրեպ, 
Անպարիսպ բերդ և պանծալի
Ու վեհ եզերք Հայաստանի.

Դու՛- ճաքած նուռ, զորեղ ուրան, 
Ալպյան ծաղիկ, կենաց օրրան, 
Քարե հեղեղ և քրտինք-հաց, 
Արմատդ՝ խոր, ճակատդ՝ բաց.

Դու՛ - կամեցող, արդար ատյան, 
Մի ձեռքիդ՝ զենք, մեկում՝ մատյան, 
Երկրի մի մաս, մի ողջ աշխարհ, 
Միշտ ակնառու, անհիշաչար.

Դու՛- հյուրընկալ, անվերջ հեքիաթ, 
Ամենավուր հույս ու հավատք, 
Արարչամերձ, ավանդապաշտ
Եվ քաջերի թռիչքադաշտ ...

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ
Աշխարհը նորից չի ուզում տեսնել, 
Սարից անդին է ցավը ուրիշի, 
Տագնապահար է հայը ամենուր, 
Մահաբեր արկը հասնում է Շուշի.

Հաշվարկ են անում զորեղներն անվերջ
Ու հետևում են շահի տիրույթից, 
Թուրքը փչում է շեփորը մարտի, 
Ազերին ճառում արդարությունից.

Արևը սառն է ու կռիվը՝ թեժ, 
Մահը՝ քեֆի մեջ ու խրախճանքի, 
Հողը իր բաժին արյունն է խմում, 
Շրթեշուրթ անցնում անունը քաջի.

Հովանու տակ է օրինազանցը
Ու հորիզոնը՝ թանձր մշուշի.
Տեսնել չի ուզում աշխարհը նորից, 
Ծովից անդին է ցավը ուրիշի:

* * *
Թիթեռն անցավ թեթև՜-թեթև
Ու ծանրություն իջավ սրտիս, 
Երգս մեկեն կիսատ մնաց, 
Ընդարմացավ բառը շրթիս.

Խոհերի մեջ ընկա մոլոր-
Աչքս նրա այն զառ շորին, 
Ասես դարը հավասարվեց
Թիթեռի կյանք այս մի օրին.

Խառնվեցին ներկա, անցյալ, 
Ապագան է հայում, ահա, 
Տեսնես ինչքա՞ն հոգս է տանում
Թիթեռը խաս թևի վրա ...

* * *
Հոգեմաշ կասկած, ահի զգացում, 
Ճաքեր են գցում երազները հեշտ, 
Անօրենները դեռ դիմանում են
Ու պճնազարդում դիմակները գեշ.

Ինքնազսպումի որոշումներից
Ո՞րն էր ճշմարիտ և ո՞րը սխալ, 
Ա՛խ, ազնիվ մարդու հոգեոռնոցը
Մի՞թե դժվար է վերևում անսալ.

Կոշտ դատաստանի ե՞րբ կարժանանան
Բիճ զավակները ձգվող խավարի, 
Տե՛ր ու մարգարե՛, օգնական եղեք, 
Արդարության է ազգս ծարավի:

ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԷՏՅՈՒԴ
Ստվարացող արծաթ-մշուշ, 
Ձյունը՝ վարար, մանրափաթիլ, 
Գրավում է ճերմակը լույս
Որպես չքնաղ մի հմայիլ.

Փայլազարդված թավշե սավան, 
Միջօրեի ձանձրույթ անհուշ, 
Ձյուն է իջնում թախծաքնար
Եվ տիրում է նինջը անուշ...

* * *
Գիշեր է անուշ ու մի չքնաղ կին
Աստղերի մասին հարցեր է տալիս, 
Հեքիաթի թռչող գորգ է նա ուզում, 
Զնգուն քրքջում, բարձրաձայն լալիս.

Օ՛, աշխա՛րհ, ինչքան նման է նա քեզ՝
Խաղաղ, եռացող, հասարակ ու պերճ, 
Քայլում ենք խշշան խաշամի վրա, 
Միջաստեղային մշուշների մեջ.

Լռեցնում եմ նրան համբույրով, 
Իջնում են կոպերն աչքերի վրա, 
Թռչում ենք ասես հեքիաթի գորգով
Եվ լռությունը հրաշք է նրա:

* * *
Այս ձմռան օրով սարսռեցուցիչ
Երազներն էլ են կուչ եկել ցրտից, 
Հևում է երկիր-կարուսելը ծեր
Ու չի բողոքում հոգնածությունից.

Ինչքա՞ն, դեռ ինչքա՞ն պիտի պտտվենք, 
Մի՞թե, երկի՛ր իմ, դու չես ձանձրանում, 
Ես դիմանում եմ չգիտեմ ինչպես
Եվ սրտխառնուք եմ հաճախ ունենում.

Ի՞նչ պիտի ասի արարիչը մեզ, 
Երբ ինքն հավերժ է ու մենք՝ անցավոր...
Երկի՛ր իմ, աչքիս դու՛ էլ չգիտես, 
Թե մեր գալ-գնալն ում է հարկավոր:

....................................

Արնածարավ ռումբի կողքին
սիրո մասին ի՞նչ ասեմ, 
Ինձ տանջում է բախտն աշխարհի, 
խելքի մասին ի՞նչ ասեմ.
Սուրբ հույզի մոտ շունչը մահի
հալածում է մեզ անվերջ, 
Ես այս վիճակն արարողին
ետ դառնամ ու ի՞նչ ասեմ...

ՄՆԱ
Օ՛, համբույրդ քաղցր է այնպես, 
Մնա՛, մնա՛ իմ գրկում, 
Թող երկարի այս հրաշքը
Առավոտից իրիկուն.
Գաղտնածածուկ իրենց լեզվով
Մեր սրտերը թող խոսեն, 
Շատ խութեր են հարթել մեկտեղ՝
Մնալով հաշտ ու վսեմ.
Ուշացումով իրար գտած
Տատրակներ են սիրավոր, 
Թող վայելեն ինքնամոռաց, 
Թող վայելեն մեղավոր...
Մնա՛, մնա՛ դու իմ գրկում, 
Երանություն սիրահյուս.
Ու թող ձգվի այս հրաշքը
Երեկոյից մինչև լույս:

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ
Ա՛խ, իմ հող դառած պապը կանչում է, 
Կանչում է, ահա, հողի ձայնով, 
Եվ շիրմաքարից նրա ժպիտը
Այնպես բարի է, այնպես շոյող.

Հպում եմ ձեռքս տապանաքարին, 
Հաղորդակցվում եմ, ասես, նրան, 
Հուշերը գալիս, հերթափոխվում են
Ու գերազոր է կանչը արյան.

Պա՛պս, ես էլ եմ պապ դարձել վաղուց
Ու լավ եմ հիշում դասերը քո, 
Չեմ ճառաբանի, միայն իմացի՛ր, 
Շատ բան չի փոխվել երկնի ներքո.

Բարի, լավ մարդը էլի կա կյանքում, 
Կա նաև վատը՝ սին ու անպետք, 
Մեծն լոռեցին այսօր էլ կասեր՝
Ապրե՛ք, երեխե՛ք, բայց մեզ պես չապրե՛ք...

Գիտության հրաշք թռիչքների մոտ
Դեռ մահակով են դատը վարում, 
Հանրության անվամբ էլի երդվում են, 
Մի բան ասում են, ուրիշն անում.

Կիսատ մի քանի գործ է մնացել, 
Ձգտում եմ եղած պարտքերս տալ, 
Կողքիդ տեղ պահի՛ր, պա՛պս, հոգնել եմ, 
Երկար չեմ կարող այստեղ մնալ:
 

Ճշմարտությունը` վաղուց վաղամեռիկ...

Նորից նույն պարը, 
Նորից նույն մարդիկ.
Ստամոքսն է ճաքում պրկված, 
Քաղցը` վաղուց վաղամեռիկ...

Նորից նույն երգը, 
Նորից նույն մարդիկ.
Տնքոցն է լսվում անձայն, 
Ընտրյալները` վաղուց վաղամեռիկ...

Նորից նույն գովքը, 
Նորից նույն մարդիկ.
Սահմանն է քանդվում անտես, 
Անկախությունը` վաղուց վաղամեռիկ...

Բայց ես հավատում եմ մեծ գալիքին. 
Նույն անհոգ մարդիկ, ինչ էլ որ անեն, 
Հայրենիքս` երկիրը Նաիրյան, 
Կհարատևի, կծաղկի նորեն...

ՃՉԱՑՈՂ ԼՌՈՒԹՅՈՒՆ
Արարման շաղախն է վերջին
Իմ մատներին արդեն փայտացող.
Տարիների երթից ստեղծարար
Տնքոցս է` խորունկ բան ասող...

Ճամփեքի քարերն անհամար
Ստեղներ են հոգնած ոտքերիս, 
Իսկ խենթացած քամին երգահան
ՈՒղեկից է կարգված մտքերիս...

Երազիս տեսիլք է միշտ հայտնվում
Հանդերձյալ աշխարհից չսպասված.
Իբր իմ մեռած մարմինն անդեմ`
Մեծ դատին են տանում զարդարած...

Ես արդեն շատ հոգնած ամենից, 
Այս աշխարհի տապից հրդեհված, 
Դեպի անհունն եմ սլանում`
Մեծերի հզոր շքերթին խառնված...

ԿԱՆՉԻ ՍՊԱՍՈՒՄ
Անհոգ փորձությունը թող ինձ սպասի, 
Հայտնի պա՛րս է արդեն ավարտված.
Եվ դառնությունը` բիրտ ծիծաղելով, 
Թող ինձ քրքրի` իմ սիրտը հեծած...

Անտարբերությունը թող ինձ քամի, 
Աստղիս լույսն է շուտով մարելու.
Խավարը նենգ, սպասելուց հոգնած, 
Թող ուսիս նստի հանգստանալու...

Բազում մտքերը թող ինձ լքեն հար, 
Արդեն ճակատիս փայլն է խամրած.
Եվ ժպիտները դառնացած, կիսատ, 
Հաշվեն օրերս` վաղուց սպառված..

Խնդրում եմ, մարդի՛կ, ինձ հանգիստ թողեք.
Թող իմ բացատում վերջապես թիկնեմ
Եվ հորիզոնի երգը լսելով`
Հեռու անհունի կանչին սպասեմ...

ԳԵՐԻՇԽՈՂԸ
Ժամանակի սլացքը խելահեղ
Տարածության կետերն է մաշում, 
Իսկ ամեն վայրկյանը` ակնթարթ, 
Ե՛վ սկիզբ է, և՛ վերջի ավետում...

Հզոր մտքի թռիչքն անարգել
Ճախրում է տիեզերքի անհունում, 
Եվ ամեն մի նոր մտքի ճառագում
Իմացության սահմանն է քանդում...

Ավա՜ղ, բթությունը` մեզ գերիշխող, 
Որպես նորածին զորավոր դաշտ, 
Գրավիտացիայի տեղն է նշում, 
Իսկ խեղճ տիեզերքը լուռ է ու հաշտ...

ՏԻԵԶԵՐՔԸ` ՀԱՆԳԻՍՏ ՈՒ 
ԼՈՒՌ 
Անհուն տիեզերքի ինչ-որ մասում
Անհոգ թևում է մոլորակը մեր, 
Արևը լարված կրակ է թափում`
Նայելով մարդկանց երկրին անտարբեր...

Անվերջ տիեզերքը` հանգիստ ու լուռ, 
Անսահմանություն է չափը նրա, 
Ժամանակը, կարծես, վաղ է մեռել, 
Օ՛, մա’րդ, տիեզերքին տերություն արա...
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ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՎԵՐԱԴԱՐՁ
1․ ՄԻ ՈՒՐԻՇ ՏԽՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Տ ու նը, որ տեղ ծնվել էր մայ րը, այլևս 
նրա տու նը չէր, տու նը, որ տեղ մե-
ռավ մայ րը, վա ղուց նրա տու նը չէր: 

Ինչ ու ներ-չու ներ` մի ձեռք հին շոր ու մի նոր 
շա պիկ, դրե ցին գլխի տակ, որ գնա ցած տե-
ղում ա մո թով չմնար, ու հա շիվ նե րը փա կած 
հա մա րե ցին:  Պարտք ու պա հան ջը տվեց եր-
կու ու զող, տա սը չու զո ղին և  հոգ նած գլուխն 
ա զա տեց բո լո րից:  Ցուր տը մար դու ոս կոր էր 
շամփ րում, ին քը, տո նա կան բաց լանջ բլու զը 
հա գին, պառ կել էր անխ ռով: Ս պի տակ մա-
զե րը խնամ քով հար դա րել, դեմքն անն շան 
շպա րել էին, որ ցա վի հետ քե րը թաքց նեն: 
 Մայրն ապ րե լիս էլ էր ցա վը խնամ քով ներս 
հրում: Ա սում էր. «Սևս ներս եմ ա նում, կար-
միրս` դուրս, թող թշնա միս չու րա խա նա»: 
 Մայրն ար դեն քա նի տա րի է` թշնա մի չու ներ, 
թշնա մի նե րը հեր թով ևս-ևս էին ե ղել, բայց 
նրան ոչ ոք չէր ա սել էդ մա սին:  Մայ րը ե րե սի 
զո ռով շա րու նա կում էր ապ րել, չէր մեռ նում, 
որ թշնա մի նե րը չու րա խա նան: 

 Մահ վան ու թաղ ման պատ րաստ վելն էն-
քան կար ևոր է, որ քան ծնուն դից, հար սա նի-
քից, կնուն քից ա ռաջ նոր շոր ու կո շիկ, նոր 
ներք նա շոր առ նե լը:  Հա, դե, օգ տա գոր ծած 
դա գաղս ո՞րն է: 

 Սեն յա կը չէր տա քա նում ո´չ  ե կող նե-
րի շնչից, ո´չ  էլ մո մե րի թպրտա ցող բո-
ցե րից:  Պա տի տակ շար ված ի շոտ նուկ-
նե րին նստած նե րը կու չու ձիգ էին լի նում, 
սրթսրթում ու ա րանք-ա րանք փղձկում էին, 
սևա շոր կա նայք մրմնջում ու ան ձայն լաց 
էին լի նում:  Բո լո րի ուշքն ու միտ քը ցուրտն 
էր: Ինքն անխ ռով պառ կել էր:

 Մայրդ: Երբ հարս գնաց, տան եր կաթ յա 
ճա ղե րով մահ ճա կա լին սկե սուրն էր քնում, 
դարչ նա գույն բրե զեն տով ծա լո վի պառ կե-
լա տե ղը տեգ րոջն էր, ինքն ու մար դը փայ տե 
կարմ րա ներկ հա տա կին փռված կար պե-
տին կողք կող քի եր կու ներք նակ շա րե ցին ու 
փրփուր սպի տա կե ղե նը խնամ քով ար դու կե-
լուց հե տո վեր մակ-ներք նակ-բար ձին հագց-
նե լով` բո յե բոյ մեկն վե ցին ու փա թաթ վե ցին 
ի րար: Ա ռա ջին գի շե րը մի կերպ լու սա ցավ, 
լու սա բա ցին մեջ քա ցա վով ե լան ներք նակ նե-
րից ու չխոն ջա ցած մար մին նե րը ծռմռե լով` 
բե րան բաց, ձայ նով հո րան ջե ցին: Ե կող գի-
շեր ներն էլ լու սա ցան, ձե րոնց մնաց մեջ քա-
ցավն ու հո գի նե րի խոն ջութ յու նը: 

 Հե տո հար ևան-բա րե կամ նե րը կհի շեն. 
«Սև լի նի դրա գա լը, որ հարս ե կավ:  Հարս 
կա` ո տը շե մից ներս է դնում թե չէ, էդ տու-

Ծ ն վել է 1961 թ. Թ բի լի սիում։ 
 Ման կութ յունն ու պա տա-
նե կութ յունն ան ցել են ՀՀ 

Ս յու նի քի մար զի  Քա ջա րան քա ղա-
քում, որ տեղ 1977-ին ա վար տել է 
Ստ․  Շա հում յա նի ան վան միջ նա-
կարգ դպրո ցը։ 1978-ին ըն տա նի քը 
տե ղա փոխ վել է Եր ևան,  Դիա նան 
ըն դուն վել է Վ․ Բր յու սո վի ան վան 
օ տար լե զու նե րի պե տա կան ինս-
տի տու տի անգ լե րե նի ֆա կուլ տետ՝ 
ա վար տե լով գե րա զան ցութ յան 
դիպ լո մով 1983-ին։ 1984-ից մինչ 
օրս անգ լե րեն և  թարգ մա նութ յան 
տե սութ յուն է դա սա վան դում Վ․ 
Բր յու սո վի ան վան պե տա կան հա-
մալ սա րա նում։ 1990-ին ստա ցել է 
բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծո ւի, 2007-ին՝ բա նա սի րութ-
յան դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան։ 
2009-ին նրան շնոր վել է լեզ վա բա-
նութ յան պրո ֆե սո րի կո չում։ 
20-ից ա վե լի գրքե րի հե ղի նակ է, 
ո րոնց թվում՝ վե պեր, վի պակ ներ, 
պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծու ներ, 
թարգ մա նութ յուն ներ, մե նագ րութ-
յուն ներ և  բու հա կան դա սագր քեր։ 
Ար ժա նա ցել է մի շարք գրա կան 
մրցա նակ նե րի։  Պատմ վածք նե րը 
թարգ ման վել են 13 լեզ վով և 
տ պագր վել ար տա սահ ման յան 
հայտ նի գրա կան ամ սագ րե րում և  
ան թո լո գիա նե րում, « Տա սը լա վա-
գույն պատմ վածք» (2011) հա յե-
րեն-անգ լե րեն ժո ղո վա ծուն թարգ-
ման վել է ռու սե րեն ու գեր մա նե րեն 
և « Հե ռա գիր  Ֆա թի մա յին» վեր նագ-
րով հրա տա րակ վել  Ռու սաս տա նում 
(2014) և  Գեր մա նիա յում (2014)։ 
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Ա ր ձա կա գիր  Դիա նա  Համ բար ձում յա նի 
« Փեակ նե րի տա րա բախ տութ յուն» 

(2017) վեպն ար ծար ծում է մի շարք կնճռոտ 
խնդիր ներ, ո րոնք մեր այ սօր վա ի րա կա նութ-
յան բաղ կա ցու ցիչ մասն են և  ինչ-որ չա փով 
կան խո րո շում են մեր ա պա գան:  Դա ար-
տա գաղ թի խնդիրն է, ազ գա յին ինք նութ յան 
պահ պան ման, հա յի պա ռակտ ված էութ յան, 
ար դա րութ յան ու եր ջան կութ յան ձգտման, 
սե փա կան սխա լի ու մեղ քի գի տակ ցութ յան 
և  բազ մա թիվ այլ խնդիր ներ, ո րոնք շաղ-
կապ ված են ի րար հետ, և  բո լո րը միա սին 

հյու սում են մար դու ճա կա տա գի րը:  Սա կայն 
ան հա մե մատ նվազ կլի ներ այս ա մե նի ազ-
դե ցութ յու նը ըն թեր ցո ղի վրա, ե թե գրո ղը հա-
սա րա կա կան կար ևոր հնչե ղութ յուն ու նե ցող 
այս հար ցե րը չմա տու ցեր գե ղար վես տա կան 
յու րա հա տուկ լու ծում նե րով ու գրա կան վար-
պե տութ յամբ:

 Վե պը հղաց վել է իբրև ըն տա նի քի ա վագ 
դստեր՝  Մա նեի կող մից շա րադր վող կի նոս ցե-
նար, ո րի՝ ժա մա նա կի մեջ ե տո ւա ռաջ գնա-
ցող կադ րե րը ընդ միջ վում են ըն տա նի քի մոր՝ 
 Նա րեի օ րագ րա յին գրա ռում նե րով: Այս յու-
րօ րի նակ կա ռուց ված քը ըն թեր ցո ղից եր կար 
ժա մա նակ թաքց նում է պատ ճա ռի ու հետ-
ևան քի հա ջոր դա կա նութ յու նը, լա րում ըն-
թեր ցո ղի հե տաքրք րա սի րութ յու նը, ո րը բա-
վա րար վում է միայն վե պի վեր ջին է ջե րում: 

 Հո ղա յին և  այլ սո ցիա լա կան հար ցեր, 
պարտ քի խնդիր, խանդ և  այլն, ո րոնք եր բեք 
ա ռա ջին պլան չեն գա լիս, հե րոս նե րին ստի-
պում են մեկ նել Շ վե դիա:  Հեռ վից օ տար ու 
հա րուստ եր կի րը բախտ ու եր ջան կութ յուն 
է խոս տա նում, փրկութ յուն բո լոր ան հա ջո-
ղութ յուն նե րից, բայց թվաց յալ փրկութ յու-
նը գին ու նի, ինչ պես հու նա կան ա ռաս պե-
լի փեակ նե րի դեպ քում, ո րոնք Ո դիսև սին 
փրկե լու հա մար հա տու ցե ցին՝ աշ խար հի 
ե րե սից վե րա նա լով, ժայ ռա կույ տի վե րած վե-
լով:  Վե պում էլ  Նա րեն հա տու ցում է հո գե կան 
հա վա սա րակշ ռութ յան կորս տով, ա մու սի նը՝ 
կյան քով: Այս տե ղից էլ՝ վե պի վեր նա գի րը: 
Գ րո ղը փոր ձում է հա մո զել, որ երկ րից հե ռա-
նա լով՝ մար դը չի կա րող ինքն ի րե նից հե ռա-
նալ, չի կա րող ա զատ վել սե փա կան մեղ քի 

զգա ցո ղութ յու նից: Ի րենց ճա կա տագ րի հա-
մար  Նա րեն և Ա րը ու նեն մեղ քի ի րենց մեծ 
բա ժի նը, ին չը և  թույլ չէր տա լիս, որ նրանք 
իս կա պես փրկվեին: 

Ար ձա կա գիր Դ.  Համ բար ձում յա նը նաև 
թարգ մա նիչ է, լեզ վա բան ու գրա կա նա գետ, 
լավ է պատ կե րաց նում ժա մա նա կա կից վե-
պի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ուս տի 
պա տա հա կան չէ, որ ա ռաս պե լի այ լա բա-
նութ յամբ կա ռուց ված նրա վե պում կար ևոր 
տեղ ու նեն նաև նշան նե րը, խորհր դա նի շերն 
ու ին տեր տեքս տը:  Վե րը նշված հատ կա նիշ-
նե րը թույլ են տա լիս նշե լու, որ գործ ու նենք 
ա սե լի քի կար ևո րութ յամբ և  պոե տի կա կան 
թարմ մի ջոց նե րով հա րուստ վե պի հետ։
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նը ծլում-ծաղ կում ա, հարս էլ կա` ստվե րը 
կոխկր տե լով ա տուն մտնում, ու էդ տան 
ե ղած-չե ղա ծը չո րա նում վե րա նում ա:  Հի մա 
 Նա զո յի հարսն ա. ե կավ-չե կավ, մահն էլ հե-
տը բե րեց ու էն ա րած-դրած, լի քը տուն-տե-
ղը մեռց րեց թո ղեց: Ե կած տա րում սկե սու րը 
հո գին փչեց, տա րե վեր ջին տեգ րը բա նակ 
գնաց, բա նա կը  Ղա զախս տան էր, կես տա-
րի հե տո դիա կը ցին կե դա գա ղով հա սավ 
Եր ևան»: Ն րանք կհի շեն ու կպատ մեն, մերդ 
կուչ կգա, կդառ նա մի բուռ ու, վի րա վո րան-
քից կո պե րը կփակ վեն, աչ քե րի խոր քում 
ար ցուն քը կճղփա ու ներս կհո սի: Ինքն ի րեն 
կխղճա, կծվատ վի ու կդառ նա մի բուռ։ 

 Լի նում է, որ գժվում ես սի րե լուց ու 
ա մուս նա նում` ա ռանց փո ղի, բայց չի լի նում 
տա րին տա րու վրա գիժ-գիժ ապ րել` կո պեկ 
հաշ վե լով: Էն Տ րիս տա նի ու Ի զոլ դա յի վերջն 
ան գամ հեչ խեր չէր` ի հա կա ռակ արծ վա յին 
հա վա տար մութ յան ու տնջրի ծա ռի հա վեր-
ժութ յան ուխ տի, էլ ուր մնաց` սիրվ տու քը 
պա կաս, ապ րուս տը պա կաս կյանք ա նեն, 
ու կյանք լի նի: 

«Ես չգի տեի, որ մե րոնց սերն էդ քան ան-
սեր ա ե ղել, ու ես էդ ան սե րից եմ լույս աշ-
խարհ ե կել, - տխրա մած ա սում էր Ար հայ-
րիկս, - դու մի ա սա` սե րը մի հար յուր հա զար 
ե րես ու նի, իսկ հար յուր հա զար մե կե րոր դը, 
որ դեռ ա նի մա նա լի ա, լի նե լու ա ու լի նում ա: 
 Կամ գու ցե սեր չի, մի ու րիշ քաղց րութ յուն ա, 
մի ու րիշ փո րա ցավ ա, բայց կա, ու լավ ա, 
որ կա»: 

–  Մերդ ա սում էր` դու էն թթի քաղց րութ-
յունն ու նեիր, բայց ձե րոնց կյան քի դա ռը 
քաք մեջ ա րեց ե ղած-չե ղա ծը, - դա գա ղին 
հեն ված՝ հի շում էր հար ևան ծե րու նին, որ 
Ա րի դպրո ցի պաշ տո նա թող տնօ րենն էր: - 
 Կա´մ  ան սերն ա շա րու նակ վում, կա´մ կ յան-
քը:  Ձե րոնց ան սերն էն քան տևեց, մինչև 
հորդ քրքրված սիր տը մի րո պեում պայ թեց, 
ու կյան քը վեր ջա ցավ ոչ թե հորդ, այլ մորդ 
հա մար: Մ նա ցիք մերդ ու դու` նոր-նոր ոտ քի 
ե լած, գետ նին կպած քո թոթ, որ եր կու քայլ 
ա նե լիս եր րոր դին թրմփում էիր ու ժա մե րով 
ըն կած մնում: 

Օր վա մեծ մա սը մերդ, որ սրա-նրա 
տունն էր մաք րում, սրա-նրա լվացքն ու ար-
դուկն էր ա նում, ճաշ-մաշ էր ե փում, դուռ-
լու սա մուտ էր պլպլաց նում, էդ պես էլ չի մա-
ցավ, թե դու ոնց փրկվե ցիր եռ ման ջու րը 
վրադ թա փե լուց, տու նը կրա կի տա լուց, 
ամ բողջ օ րը տակդ թրջած ու կեղ տո տած, 
հո տը վրադ կպած` եր կու քրքրված խա ղա-
լիք աջ ու ձախ տշտշե լով` ոնց մե ծա ցար, ու 
երբ մե ծա ցար, մերդ էդ պես էլ չի մա ցավ, թե 
ուր էիր գնում, ում հետ էիր նստում-վեր կե-
նում, ինչ էիր ա նում, ոնց էիր փող ճա րում, 
որ մի եր կու հա տիկ ծխա խոտ առ նես, տղեր-
քին ցույց տաս` ես էլ եմ ծխում, որ հա զար 
տա րի օգ տա գոր ծած, ջրի գին մի ժա մա ցույց 
ձեռք գցես, զար կես պա տին, պա տը վնաս-
վի, ի րան բան չլի նի, որ էդ ժա մա ցույ ցը կա-
պես թևիդ, թևդ տն կես ու բա դիկ-բա դիկ ճե-
մես հա մալ սա րա նի մի ջանցք նե րում, որ ձեր 
կուր սի աղ ջիկ նե րը նա յեն ու տես նեն, քեզ-
նից էլ ժամ հարց նեն, որ մեկ-մեկ էլ դու ձեռքդ 
տա նես գրպանդ ու տղեր քին գա րե ջուր պա-
տիվ տաս, դու էս բա ներն ին ձա նից լավ կհի-

շես, Ա´ր, բայց ես էլ եմ հի շում, աչ քիս ա ռաջ 
ես մե ծա ցել ու մարդ դա ռել։  Խոմ սենց քա չալ 
չե՞ս ծնվել, գան գուր նե րով ե րե խա էիր, մերդ 
մեկ-մեկ բան տիկ էր կա պում մա զե րիդ, որ 
աղջ կա հա վե սը հա ներ:

–  Հը´, - Ա րը հեգ նա խառն մնչաց։ 
–  Հա մալ սա րանն ա վար տե լուդ տա-

րին պա տե րազմ սկսվեց, ձեր կուր սի բո-
լոր տղեր քը գնա ցին  Ղա րա բաղ, Եր ևա նում 
մնա ցել էիք դու ու  Սու րոն, որ աջ ձեռ քի 
մատ նե րը խորհր դա յին բա նա կին էր նվի րա-
բե րել, - ձայ նեց ա վե լի ջա հել հար ևա նը, որ 
քա ռա սուն տա րե կա նում ար դեն քսան տար-
վա գոր ծա զուրկ էր: -  Դու ա սե ցիր` գնամ 
կա մա վոր գրվեմ,  Սու րոն ա սեց. « Մերդ մեղք 
ա, մորդ խղճա, ո տից-ձե ռից ըն կել ա, եր կար 
չի ձգի, գո նե աչ քե րը փա կող լի նի»:  Սու րոն 
սխալ վեց:  Մերդ հին ու պինդ ոս կոր էր, եր-
կար ձգեց, բայց դու եր կար չձգե ցիր եր ևան-
յան լոպ պա զութ յուն ներդ ու փո ղո ցում ջրա-
հարս բռնե լու ձկնոր սութ յունդ:  Կար թերդ 
հա վա քե ցիր ու պահ տվե ցիր ձեր փլվող 
տան ձեղ նա հար կին:  Ձեղ նա հար կից իջ նե-
լիս սար դոս տայ նը փա թաթ վեց մարմ նիդ ու 
դաջ վեց-մնաց կի սատ թո ղած տղա յութ յանդ 
ճա կա տին: 

– Է՜հ, ե սի՜մ, է, ոնց որ հեչ իմ կյան քը չլի նի, 
ոնց որ մի հե ռու ծա նո թի մա սին եք խո սում, 
ես ձեր ցա վը տա նեմ, չգի տեմ՝ ինչ ա սեմ։ 

–  Սու րոն մի տա րի մե նակ մնաց Եր ևա-
նում, մինչև որ դու  Ղա րա բա ղից հետ ե կար` 
ար կի բե կո րը ոտ քիդ փա փուկ մսի մեջ, պա-
տե րազ մի հո տը վրադ, մահ վան տես քից` 
զզված, - շա րու նա կեց գոր ծա զուր կը: 

–  Մի օր էլ, երբ կռված տղեր քով ի րար 
գլխի հա վաք վե ցիք, պարզ վեց` բո լորդ ան-
գործ եք, ես էլ՝ ձեզ հետ, ձեզ նման, պարզ-
վեց՝ բո լո րիս ձեռ քերն ի րար քսվե լու կա րոտ 
ու նեին, կոշ տու կի կա րոտ ու նեին, ու տղերքն 
ա սե ցին` թուղթ խա ղանք, ե կե´ք  գո նե թուղթ 
խա ղանք, - շա րու նա կեց թա ղի հարգ ված 
տղեր քից մե կը, որ հի մա իր տան նկու ղում 
նստած՝ կո շիկ էր նո րո գում, տուն-տե ղը պա-
հում: - Էդ պես սկսվեց ու սա րի գլխից գլոր վող 
ձնագն դի նման թափ ա ռած` ա հագ նա ցավ: 

-  Հե տո մի ձմեռ, - ինքն իր մա սին խո սեց 
Ար հայ րիկս, - սո վե տի փողն ար դեն փոխ վել 
էր, հա գիդ բաճ կո նը ստիպ ված հա նե ցիր, 
կրված փո ղի տեղ թո ղե ցիր ու մի բա րակ 
վեր նա շա պի կով տուն գնա լիս մթան մեջ լաց 
ե ղար:  Մերդ դու ռը բա ցեց, դռան տակ ան խոս 
կանգ նած` նա յեց ու գլու խը կա խեց. կար ծես 
ինքն էր մեղք գոր ծել:  Հե տո գնաց ներք նա կի 
ծե րը բարձ րաց րեց, ձեռ քը մտցրեց խոր քերն 
ու ե կավ կանգ նեց դի մացդ, կանգ նեց ու ան-
թարթ նա յեց աչ քե րիդ: 

 Մորդ դո ղա ցող ձեռ քե րը, ե րե սով հո սող 
ար ցունքն ու մատ նե րի մեջ ցցված թղթադ-
րամ նե րը քեզ էն քան սթա փեց րին, ինչ քան 
տա րի ներ ա ռաջ հորդ չխփած ապ տակն ու 
մթան մեջ չպայ թած հայ հո յան քը, երբ ան-
հեր` ա ռա ջին ան գամ ծխած ծխա խո տիդ 
կայծկլ տա ցող կրա կը մե նակ դու էիր տե սել 
ու խեղդ վել ծխից ու մի ու րիշ տխրութ յու նից, 
որ տղա յի ան հե րութ յունն ա վկա յում, - ե սի՞մ, 
տղե´րք, ոնց որ էս սաղ իմ գլխով չի ան ցել, 
ոնց որ մո դա յից դուրս ե կած մի կի նո եմ հի-
շում ու պատ մում: 

 Մոր մահն ու թա ղումն ա ռիթ էին, որ 
Ար հայ րիկս մե կընդ միշտ վե րա դառ նար 
 Հա յաս տան` ինքն ի րե նից ու ա մեն քից թաքց-
րած ե րա զանքն ի կա տար ա ծե լու վճռա կան 
մտադ րութ յամբ:  Հա յաս տա նում մեռ նե լու 
ե րա զան քը։ 

 Մի բան, որ շատ ես ու զում, լի նում է:
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ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ
Իմ արյան մեջ է անցյալն իմ ապրում, 
Ես արյան գնով պահում եմ ներկան...
Ներկան է ապրած օրերն իմ չափում, 
Մարդահամարն էլ՝ փաստում, որ դեռ կամ ...
Արդար եմ ապրել կյանքն ինձ պատկան.
եվ չեմ խարդախել ոչ մի ակնթարթ, 
Եղեռնազարկ եմ մինչև իսկ եղել
Եվ ցավն իմ հոգում համրորեն կրել.
Սրբություններն այլոց չեմ լլկել, 
Ոչ մեկին տնից, հույսից չեմ զրկել.
Թե երկրիս ներսում բազուկ եմ պրկել-
Իմ հայրենիքն եմ միմիայն փրկել ...
Ինձ ավերեցին, ինձ ավարեցին, 
Ինձ հավատափոխ արին, գերեցին, 
Ինձ խողխողեցին, ինձ քրքրեցին, 
Մարմնիս վրա խաչե՜ր հանեցին, 
Ողջ-ողջ այրեցի՜ն, բռնաբարեցի՜ն, 
Անապատներում անթաղ փռեցին, 
Աշխարհասփյու՜ռ արեցին անգամ ...
Հետո ետ դարձան իմ հազարամյա պատմության վրա, 
Քարե՜ պատմության, 
Նաև՝ խաչքարե՜ պատմության վրա
Մի նոր ու վայրագ ջա՜րդ սկսեցին ...
Խաչքարերի՜ ջարդ ...
Որքան էլ ջարդեք խաչերն իմ քարե, 
Եկեղեցիներս, վանքերս ավիրեք -
Ես չե՜մ հատնելու, չե՜մ սպառվելու, 
Զի՝ որքան հողի վրա եմ կանգնած, 
Նույնքան էլ նրա տա՛կ եմ անթեղված ...
Որտեղ էլ փորեք -ի՜նձ եք գտնելու, 
Ձեր հերսից դուք եք մի օր սատկելու ...
Ինձ շա՜տ մաղեցիք, բայց չմանրացա՜
Ինձ շա՜տ դաղեցիք, բայց չչարացա, 
Ինձ խաչ հանեցիք - ոգեղենացա՜ .
Գլխովս այնքա՜ն բաներ անցկացան ...
Հիմա արարքն այդ խորշում եք հիշել, 
Քանզի ինձ պարտել չկարողացաք ...
Եվ այստե՛ղ եմ ես - կանգուն ու հպարտ .
Որքան էլ լինեք խոժոռ ու դժկամ ..
Ո՞ւր են ասորիք, որ այսօր չկա՜ն, 
Բաբելոնացիք, որ փոշիացան ...
Իսկ ԵՍ այստե՛ղ եմ -կանգուն ու հպարտ, 
Եվ մի բան էլ դեռ՝ գալիքն է ինձ պարտ, 
Ե՛ս եմ մարդկության պատմության վկան, 
Ինձնից տարիքով էլ ոչ -ոք չկա :
Ես Ժամանակն եմ - սլացքս ՝ անվախճան, 
Ես Հա՛յն եմ զորեղ ...Ես ՝ Հավերժական ...

ՔՆԱԽԱԽՏ ԵՄ ԴԱՐՁԵԼ ...

Իմ խաչերի՛ երկիր, խաչքարերի՛ երկիր, 
Հազա՜ր տեղից խոցված, եղեռնազա՛րկ երկիր, 
Երբ նայում եմ խորու՜նկ քո վերքերին աննինջ-
Քնախախտի նման վեր եմ թռչում քնից՝
Որպես մի խելագա՜ր, մի անզիջում դահիճ -
Նրա՛նց համար, ովքեր քոչվոր ու փուչ տեղից
Եկան, դրկից դարձան արյունածուծ ու պիղծ ...
Որ խենթացած հայի արյան քաղցր համից
Բոլորեցին մեր շուրջ, ծավալվեցին մեր շուրջ, 
Մոլախոտի նման շուլալվեցին մեր շուրջ, 
Մետաստազներ տվին ՝ահյակից ու աջից
Ու սողեսող հասան մեր կոկորդ ու շնչին-
Մա՜զ էր մնում ՝ տայինք մենք մեր շունչը վերջին ...

Ու հերթական անգամ
Ձեռք մեկնեցինք տիրոջ սու՜տ փրկարար աջին, 
Ու հերթական անգամ ...վե՛ր հանվեցինք խաչի ...
Իմ խաչերի՛ երկիր, խաչքարերի՛ երկիր, 
Իմ դարդիմա՜ն, օ՜, իմ անհանգիստ ու աննինջ, 
Իմ աղոթքն ես օրվա՝ առաջին ու վերջին, 
Զի քեզ համար վաղու՜ց քնախախտ եմ դարձել -
Դատապարտվա՛ծ հավերժ մեռյալներիդ կանչին ...

Է՛հ, կենացդ, տեր Աստված...
Լռությունը ձայն տվեց... Ձայնեղները չքացան...
Բարեկամը հեռացավ, օտարները ջերմացան, 
Այս խաղերից, տեր Աստված, ես մնացի բացակա, 
Դու՛ էլ հոգնել ես ինձ պես. դու՛ էլ դիտորդ ես անձայն ...
Է՛հ, կենացդ, տեր Աստված, նույն օրին ենք ես ու Դու.
Այս աշխարհում՝ մեզ համար բան չմնաց ապշելու.
Նույն հանգով են վանկարկում իմաստուն ու կակադու, 
Նույնակերպ էլ կպառկեն փոսերի մեջ՝ նամշելու...
Ես՝ անցավոր, Դու՝ հավերժ.. Անցավորիս ափսոսա՝
Մի բռաչափ խինդ բախշիր՝ ժլատ բախտիս սփոփանք-
Պարտք չմնանք մեկմեկու, 
Պարտքը բեռ չէ հասարակ, 
Պարտքը սապատ է հոգում, 
Հոգու սապատն՝ ահարկու, 
Հողը, որ հող է, անգամ
Հազարաշերտ իր խորքում, 
Հողը պարտք չի պարտակում ...
Խառնափնթոր այս կյանքում՝
Ինչե՜ր տեսանք նողկալի.
Շինծու ժպիտ, կեղծ հոգոց
Ոչ մի հուզում ՝ խորքային...
Չընդունեցի՜, ի՞նչ արած, 
Չընդունեցի՜. խորթ էին
Բնությունից հեռացած
Վարքուբարքը մարդկային...
Եվ ահա՛ ես՝ ըմբոստս, 
Մերժած ամբոխ ու լկկամ, 
Մենակ կանգնել եմ քո դեմ
Պարզաճակատ, անկարկամ, 
Կամ պատիժ տուր, կամ՝ փրկանք.
Տեր եմ կամքիդ գերակա, 
Տեր եմ ինքս իմ բախտին, 
Տառապանքին անվկա...
Բայց... մինչ վճիռդ կարդաս, 
Ձեռքդ դիր խղճիդ վրա
Ու տալիքդ արդար տուր, 
Որ տվածիդ հավատամ...
Անժամ ... գու՞ցե խարսխվեմ
Ափերիդ մոտ ու ... Մնա՛մ...

ՀԱՐԲԵԼ ԵՄ ԱՆՇՈՒՇՏ, 
ՈՐ ԱՅՍՔԱՆ ՎԱՏ ԵՄ...

Չեմ նայել՝ խմել գիտեմ-չգիտեմ –
Բաքոսյան հեղուկը քաշել եմ գլխիս, 
Գու՞ցեև վաղը կյանքս ավարտեմ –
Բաքոսյան հեղուկը քաշել եմ գլխիս...
Թվաց՝ քամու պես ես էլ ազատ եմ, 
Բայց լոկ դառնության սահմանն եմ հատել, 
Սահման, որից դեն վերստին պատ էր, 
Գուցե քի՞չ էր ինձ... Էդ է՞լ ինձ շատ էր...
Իմ կյանքն ՝ անսովոր ու մի քիչ բարդ էր.
Ինքս ինձ շատ էի... Ինքս ինձ պարտք եմ...
Ես ամբողջ կյանքում հույզ եմ ենթարկել
Եվ ոչ մի հնար, թե կփարատվեմ;
Այս կյանքի Դառը ինձ ներսն է առել, 
Ապրել եմ ՝ ասես ՝բնավ չեմ ապրել, 
Լացս խինդով եմ հաճախ պարտակել, 
Երբեմն էլ՝ խոսքի տեղ՝ խորունկ եմ լալկել ...
Չսովորեցի՜ ես մարդուն ատել, 
Հավերժ էր սերս ու անհատակ էր, 
Անհատակ ասածն էլ ՝հավերժ կարոտն էր -
Որքան ինձ հիշում՝ աչքս շաղոտ էր ..
Հիմա` քամու պես թեև ազատ եմ, 
Բաքոսյան հեղուկն էլ քաշել եմ գլխիս, 
Բայց վատ եմ, վատ եմ, ես այնքա՜ն վատ եմ, 
Մեկը ջան ասի` դարդս կպատմեմ...
 

Ո ր պես կեն սագ րա կան, Մա րի 
Ա ռա քել յա նը` մե րօր յա սյու նյաց 
բա նաս տեղ ծը, այս պես է ներ կա-

յա նում.
Կ յան քի բո լոր խա ղե րի մեջ` տա ռա-
պան քից-խրախ ճանք, 
Ես ընտ րե ցի ճամ փան լույ սի` ար քա-
յութ յու նը հո գու, 
Ըն թա նում եմ` ջղաձգ ված իմ եր գե րով, 
խե լառ դա րին հա մըն թաց, 
Ինձ չդա տեք ըն թաց քի մեջ. հա վեր ժութ-
յանն եմ միտ ված...

Ծն վել է Կա պա նի շրջա նի Ա ռա ջա ձոր 
գյու ղում։
 Մաս նա գի տութ յամբ բե մադ րիչ է: Աշ-
խա տել է Կա պա նի Ա. Շիր վան զա դեի 
ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նում` որ պես դե րա սա նու հի, 
զու գա հեռ զբաղ վել երկ րորդ մաս նա գի-
տութ յամբ` լրագ րութ յամբ, թղթակ ցե լով 
հան րա պե տութ յան մի շարք թեր թե րի 
ու ամ սագ րե րի։ Բ անաս տեղ ծել սկսել է 
12, տպագր վել`14 տա րե կա նից։ Ու նի 
տպագր ված` «Վեր ջը քո մի բուռ հո-
ղինն եմ» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ու 
պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն և հա մա-
հե ղի նա կել է նաև բազ մա թիվ գրքե ր, 
ո րոնց մեջ հի շար ժա նը, թերևս` լա վա-
գույն բա նաս տեղծ նե րի, հայ րե նա սի րա-
կան լա վա գույն գոր ծե րի հա վա քա ծուն 
է` ալ մա նա խը` նվիր ված Հա յոց Մեծ 
ե ղեռ նի 100–ամ յա կին։ Այդ հայ րե նա սի-
րա կան գոր ծե րից որոշ նե րը ա ռան ձին 
թարգ մա նիչ նե րի կող մից թարգ ման վել 
են անգ լե րեն, ռու սե րեն։
Գ րում է նաև մա նուկ նե րի հա մար։ Այդ 
գոր ծե րից նե րառ ված են` «Ս յու նի քի 
գրող նե րը մա նուկ նե րի մա սին» գրքում։ 
Տ պագ րութ յան է պատ րաստ ևս  եր կու 
գիրք, ո րոնք սպա սում են ի րենց հո վա-
նա վոր նե րին։ Ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
ընդգր կու մը բազ մա ժանր է, բազ մա թե-
մա, որ տեղ գե րա կա յո ղը մարդն է, ժա-
մա նա կը, կյան քը...  Խոս քը հա մար ձակ 
է, լե ցուն, տրո փող, դրա հա մար էլ վա յե-
լում է գրչա կից ըն կեր նե րի, ըն թեր ցող-
նե րի սերն ու հար գան քը։
Մեր ժա մա նակ նե րի տա ղան դա վոր բա-
նաս տեղծ Խա չիկ Մա նուկ յա նի` Մա րիի 
ծննդյան օր վան նվի րած էքսպ րոմ տը, 
թերևս վկա յութ յունն է վե րոնշ յա լի.
Շնորհավոր քո տարեդարձը, 
Հմայքներ, լույսեր կրող Մարի, 
Քո շռայլ հոգին, որ միշտ բաց է
Հորդ հույզերի դեմ այս աշխարհի, 
Ոչ ոք չի կարող տողադարձել, 
Կիսելով` որպես սիրտը բառի, 
Դեռ ինչքա՜ն երգեր պիտի սանձես
Քո անկասելի ճանապարհին...
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Մարի 
Առաքելյան

Ի սկզբա նե բանն ստեղ ծո ղը պոետ է՝ 
էգ, թե որձ:

Մար դու դեմ կեղծ ցուց մունք 
գրո ղը, օ դի մեջ լսվող բա ռե րով «բա նաս-
տեղ ծութ յուն» շի նե լը՝ սրբապղ ծութ յուն է:

Շատ դժվար է մտա խաղ ու «հա-
վե սով» հան գա խաղ ա նող ո տա նա վոր 
բստրող նե րին հաս կաց նել, որ ինչ քան 
ա ծա կա նա խեղդ ա նեք ձեր գրա վոր խոս-
քը, հա յոց լե զուն ա ղե կեզ լա ցու կո ծով 
պա տեք, միեւ նույն է, ձեր «տխրութ յու-
նը» կա մաց-կա մաց (չի) փոխ վում լա ցի՝ 
Հա մո Սահ յա նա վա րի ա սա ցի, որ միտքս 

զմռսեմ:
Լույ սի ցան կութ յու նից լաց լի նե լը բա-

նաս տեղ ծի լե զուն է, գե րա դա սե լի է հի-
շեց նեմ Դա նիել Վա րու ժա նի «Աստ ծո լա-
ցը» եւ բա նաս տեղ ծին նման, Աստ վածն 
ալ որ պես զի ա րա րէ, - հարկ ե ղաւ լալ»: 
Այս մտո րում ներն ու նե ցա, երբ կար դա ցի 
պոետ Մա րի Ա ռա քել յա նի դի մագր քում 
տե ղադր ված վեր ջին տա րի նե րի ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րը, ան գամ շու տա փույթ 
ար ված գրա ռում նե րը:

Մար մա րի կարծ րութ յամբ բա նաս տեղ-
ծե լու իր լե զուն, ակ նա ռու լեզ վի շքեր թը. 

այ սօ րիկ ըն թեր ցո ղի թա փառ հո գին ապ-
րեց նում է լույ սի ցան կութ յան մեջ՝ հա զիվ 
թե կա րո ղա նաս գտնել մի մտա ցա ծին 
բառ, որ ա ռանց ստի մեջ թրծվե լու լույս 
աշ խարհ է ե կել:

Մա րին վար պե տո րեն կա րո ղա նում է 
այ սօ րիկ մեր կյան քին խառ նել մի քիչ աղ-
մուկ, մի քիչ ցա սում, նշխա րի չափ սեր, 
մայ րա կան մի պտղունց ա տե լութ յուն, 
վեր ջում հայ րե նի քի սեր, կյանք, հե տո՝ ոճ:

ՌՈԼԱՆԴ ՇԱՌՈՅԱՆ
ԳՐՈՂ, ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԳԻՐ, ՊՐՈՖԵՍՈՐ
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Ս եպ տեմ բե րի վեր ջին օ րերն էին, Մեղ-
րու հա մար ա մե նա լավ ժա մա նակ նե-
րը, բայց երբ մեր եր թու ղա յինն սկսեց 

լեռ նացքի վե րել քը, անձր ևը հան կար ծա կի 
փոխ վեց ձյան՝ զար մաց նե լով բո լոր ուղ-
ևոր նե րին: Ձ յու նը, ան շուշտ, հազ վա դեպ 
եր ևույթ էր այդ ամ սին: Լեռ նանց քի ա մե-
նա բարձր կե տում, որ ծո վի մա կեր ևույ թից 
բարձր էր եր կու հա զար հինգ հար յուր մետր, 
ձյունն ա վե լի սաստ կա ցավ՝ ինչ պես լի նում է 
դեկ տեմ բեր-հուն վար ա միս նե րին, և միայն 
նրա ճեր մակ շղար շի մի ջով եր ևում էին աշ-
նան գույ նե րը, որ թեթև էին ե րաժշ տութ յան 
պես, և վայ րէջքն էլ թեթև էր: Անս պա սե լի 
ձյու նը կտրվեց, ար ևը դուրս ե կավ, իսկ ճա-
նա պար հից ու ան տա ռից բարձ րա ցող գո լոր-
շին հա ճե լի ջեր մութ յուն էր հա ղոր դում:

Ճա նա պար հը, որ մեզ ա ռաջ նոր դում էր 
Մեղ րի, ո լո րան նե րով իջ նում էր ձո րերն ու 
բարձ րա նում, սլա նում էր Մեղ րի գե տի վրա-
յով, որ դեռ մա քուր էր՝ ինչ պես ա կուն քում 
և  իր վշշո ցում ան կաս կած պահ պա նում էր 
Ա րաք սի ար ձա գան քը:

Ա մեն ան գամ այդ ճա նա պար հը իմ 
մտա պատ կե րում արթ նաց նում էր Ա զատ 
Գաս պար յա նի կեր պա րը, ո րին պի տի հան-
դի պեի: Ն րան չեմ կա րող մո ռա նալ, այն-
քա նով որ տպա վո րիչ էր, ան մի ջա կան ու 

հան դարտ, թեև ա ռա ջին հա յաց քից դժվար 
թե այդ պես մտա ծես: Եվ ա մեն ան գամ, երբ 
հան դի պում էինք, հենց այն պես, իբր թե ի մի-
ջիայ լոց ա սում էի.

- Ա զատ ջան, ես քո շի նած ճա նա պար-
հով ե կա: Ախ պեր ջան, էդ ի՜նչ լավ ես շի նել, 
քունս տա րավ: Չ կա րո ղա ցա բնութ յամբ մի 
կար գին հիա նալ:

- Դ րա մա սին չենք խո սում, - կան խում 
էր շա րու նա կութ յու նը, - հի մա միա սին գնում 
ենք Ա րաք սի այս ափ: Գ նում ենք տա րածք 
նվա ճենք:

Լ սողն էլ կկար ծեր, թե Քաջ Նա զա րի պես 
գնում էինք Հնդ կաս տա նից ե կող քար վա-

Ծ ն վել է 1937 թ․  օ գոս տո սի 
1-ին Մեղ րու շրջա նի Կու րիս 
գյու ղում։ 1956 թ․  ա վար տել 

է Մեղ րու շրջկենտ րո նի միջ նա կարգ 
դպրո ցը։ 1956-59 թթ․ ծա ռա յել է 
խորհր դա յին բա նա կում։ 1965-67 
թթ․՝ աշ խա տել է Մեղ րու «Ա րաքս» 
շրջա նա յին թեր թի խմբագ րութ յու-
նում։ 1968 թ․ հե ռա կա ա վար տել 
է Ե րե ւա նի Խա չա տուր Ա բով յա նի 
ան վան ման կա վար ժա կան ինս-
տի տու տի լեզ վագ րա կան ֆա կուլ-
տե տը։ 1967-72 թթ․  աշ խա տել է 
Մեղ րու շրջա նի Ա գա րակ ա վա նում՝ 
կուլ տու րա յի պա լա տի տնօ րեն։ 
1972 թվա կա նին տե ղա փոխ վել է 
Եր ևան։ 1972-1979 թվա կան նե րին 
աշ խա տել է « Հա յաս տան» հրա-
տա րակ չութ յու նում: Աշ խա տել է 
նաև հե ռուս տառա դիո պետ կո մում։ 
Գ յու լա սար յա նի ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րը պար բե րա բար տպագր վել 
են հան րա պե տա կան գրա կան մա-
մու լում, թարգ ման վել են ռու սե րեն։ 
Ե ղել է ՀԳՄ « Նոր- Դար» ըն կե րութ յան 
հրա տա րակ չութ յան տնօ րե ն։ 

Հրանտ 
Գյուլասարյան
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Գ րա սե ղա նիս է Հ րանտ Գ յո ւա սար յա նի 
« Վե րա դարձ անց յալ» պատմ վածք նե րի ու 
նո վել նե րի ձե ռա գիր (գրչա գիր) ժո ղո վա ծուն: 
Ըն թեր ցում եմ: Այս նոր պա տում ներն էլ ա սես 
« Դե պի խոր քը» գրքի տրա մա բա նա կան շա-
րու նա կութ յու նը լի նեն՝ մե կը մե կին լրաց նող 
ու ամ բող ջաց նող: Այ սինքն՝ նույն «ծննդա-
րան» աղբ յու րից են բխել, ո րոնք ի րենց թար-
մութ յամբ ու ան մի ջա կա նութ յամբ հու զում 
են ինձ ու պա հում հիաց քի ու հմայ քի «մագ-
նի սա կան դաշ տում»: Իր ապ րած ներն ու 
տե սած ներն են, իր ման կութ յան և պա տա-
նութ յան տա րի նե րի մի ջով անց կաց րած ու 
քա մած, կեր պա վո րած:

Ներշն չան քի «հում» նյու թը եփ վել է Գ յու-
լա սար յան գրո ղի հո գու քու րա յում և ս տա ցել 
նոր ձև  ու բո վան դա կութ յուն, յու րո վի ար տա-
հայ տութ յուն, որն էլ մեզ տա նում է ի րե րի և  

եր ևույթ նե րի եր բեմ նի անբռ նե լի ու ան տե-
սա նե լի. մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րի 
ներ գո ան ցում նե րով՝ քա նոր դում թող նե լով 
լա վի ու բա րու հա վեր ժա կան բա խու մը: Հե-
ղի նա կը՝ այս դեպ քում Գ յու լա սար յանն է հետ-
ևողն ու ըն թացք տվո ղը գոր ծո ղութ յուն նե-
րին՝ նրանց ուղ ղոր դո ղը, որն էլ հան գեց նում 
է լիա կա տար ամ բող ջաց ման ու ա վարտ վա-
ծութ յան: Կեր պար ներ ստեղ ծե լու, ա ռանձ-
նաց նե լու գոր ծում Գ յո ւլա սար յա նը հմուտ է, 
դրվագ առ դրվագ, երկ խո սութ յուն նե րի մի-
ջո ցով «հա սու նաց նում», կեր պա վո րում է իր 
հե րոս նե րին, լի նեն թե՛ մարդ-ան ձեր, թե՛ կեն-
դա նա կան աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Ինձ թվում է՝ Գ յու լա սար յա նի պա տում նե-
րը հո րին վել են «Ար ևիք» հա յա համ գա վա-
ռի պա պե րի ու տա տե րի ալ ևոր շուր թե րին, 
փչա կա վոր ան տառ նե րում, զըմփ զըմ փան 

ձոր-ան դունդ նե րում, նռնա համ այ գի նե րում, 
որ տեղ որ վեր ևից, երբ նա յում ես՝ գյու ղերն 
ու ա վան նե րը, վա րում, նման վում են արծ վի 
կամ բա զեի բաց ված թևե րի: Այդ գյու ղե րի 
որ դին է Գ յու լա սար յա նը: «Ան նինջ» տպա վո-
րութ յունն է մեջս մնա ցել, երբ ան ցել եմ այդ 
տա րածք նե րով: Եվ ա հա, այս բնութ յան և  
այս ժո ղովր դի ծո ցից ե լած Գ յու լա սար յա նը իր 
գրա կան մտա ծում-մտոր մունք նե րում պատ-
մել է նրանց մա սին, նրան ցից քա ղած իր գե-
ղե ցիկ-ան մո ռա նա լի, տի պա բա նա կան լիար-
յուն, կեն դա նի կեր պար նե րով: Նա իր գրի չով 
ա սես նկա րում է ու ծե փում, զրու ցե լու պես 
պատ մում իր ապ րած ներն ու տե սած նե րը:

Գ յու լա սար յա նի պատմ վածք-պա տում նե-
րը որ քան հե տաքր քիր են, այն քան էլ ու սա-
նե լի՝ բա րո՛ւ, լա վի՛, ճշմար տի՛ ու ան կեղ ծի՛, 
ափ սո սան քի՛ ու կորց րա ծի՛, ա ներ ևույ թի՛, 
չբա ցա հայտ վա ծի ար տա հայ տութ յուն ներ, 
ե րե սից չեր ևա ցող, ներ սում՝ «տուն տված» 
գո յութ յուն ներ: Խո խո ջուն ար ձակ, հա մով-
հո տով մո տե ցում ներ, ցայ տուն ակ վա րե լա-
յին գծեր:

ՎԱԶԳԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Կարծիք Հրանտ Գյուլասարյանի 
ստեղծագործությունների մասին

նը կտրենք-բե րենք, տու նը լցնենք: Ճիշտն 
ա սած, ինձ էլ մի քիչ շփո թութ յան մեջ գցեց, 
բայց Ա զա տի հու մո րին ծա նոթ էի, դրա հա-
մար էլ ա ռանձ նա պես լուրջ չըն դու նե ցի:

Ա րաք սի մոտ սահ մա նա յին փշա լա րե րը 
բա վա կա նա չափ քան դած էր, ճա նա պար հը 
փլուզ վե լու են թա կա էր, ուս տի ինք նա թափ-
նե րով մեծ-մեծ քա րեր ու խիճ էին լցնում 
Ա րաք սը, գե տը լայն քով նա հան ջում էր, բուլ-
դո զե րը հար թեց նում էր քա րերն ու խի ճը, 
ստաց վում էր նվաճ ված տա րածք: Այ սինքն՝ 
եր կու-ե րեք մետ րով խո րա նում էինք Ա րաք-
սի մեջ, և ս տաց վում էր, որ տա րածք նվա-
ճե ցինք:

— Սա է մեր նվա ճա ծը, —ա սաց Ա զա տը՝ 
հեգ նա խա ռը ժպտա լով, —  ու րիշ նե րը հար-
յուր հա զա րա վոր կի լո մետ րե րով են ա ռաջ 
գնում, նվա ճում չի կոչ վում:

Ես Ա զա տի հու մո րը մտքիս մեջ լրջաց րի:
— Ե րա նի՜, - ա սա ցի ինքս ինձ, —  ե րա-

նի՜ այն օ րը գա, երբ սահ ման նե րը կբաց վեն, 
փշա լա րե րը կքանդ վեն, և Ա րաք սը, մեր մայր 
գե տը լիա թոք կշնչի: Սո վե տի ժա մա նակ 
թուր քերն ի րենց ա նա սուն նե րը քշում էին 
մեր ա րո տա վայ րերն ու դուրս չէին գա լիս, 
մնում էին և, փա՜ռքդ շատ, Տեր Աստ ված, 
դրա վերջն էլ ե կավ...

Մենք դրա նից հե տո Մեղ րի վե րա դար-
ձանք շրջան ցող ճա նա պար հով, որ մի ժա-
մա նակ լավն էր, հի մա քա րու քանդ էր, լքված 
ու ան տեր:

— Ե կող տա րի իմ ծրագ րի մեջ այս ճա-
նա պար հը մտցրել եմ, որ գաս՝ չես ճա նա չի: 
Մեղ րուց-կա յա րան մի շնչով ենք հաս նե լու: 
Ափ սոս, շրջա պա տի կա նա չը չքա ցավ, ծա ռե-
րը չո րա ցան, խո տը չո րա ցավ, նու ռը, դեղ ձը, 
խա ղո ղը, թու զը, սերկ ևի լը էս տա րած քից վե-
րա ցան: Ան մա հա կան ջու րը կո րավ: Սա ղութ-
յուն լի նի՝ էդ էլ եմ ա նե լու, ջուր եմ քա շե լու:

Այն պես էր խո սում, ա սես բնիկ մեղ րե ցի 
լի ներ:

— Լ սիր, Գ յու լա սար յան, ես ա վե լի մեղ րե-
ցի եմ, քան՝ դու: Ք սան չորս տա րի այս տեղ 
եմ ու միշտ էլ ճա նա պարհ ներ եմ շի նել: Բայց 
գի տես, չէ՞, սրսուռ ա պա րան ցի եմ: Հենց որ 
կա րո տում եմ՝ ավ տոն քշում եմ ու ղիղ Ա պա-
րան՝ Ա րա գած գյուղ: Այն տեղ Բե նիա մին 
հայրս է, Սի րա նույշ մորս գե րեզ մա նը: Բայց 
ցե ղով մենք մշե ցի ենք: Հաս կա նում ես, չէ՞, 
ինչ եմ ու զում ա սել: Կո տո րա ծից հա զիվ մա-
զա պուրծ: Բայց այն էլ ա սեմ, որ հայրս Մու շը 
չի տե սել: Պարզ է, ես էլ չեմ տե սել: Այ, Գ ևորգ 
պապս ու րի՜շ էր: Նա Մու շի մա սին այն պե՜ս 
էր նկա րագ րում, այն պե՜ս պատ կե րա վոր, որ 
աչ քիդ առջև տես նում էիր ա մեն ինչ. ի րենց 
գյու ղը սա րա լան ջին, տու նը, թո նի րը, այ գին, 
թթի ծա ռը, շա նը, որ ա սես տան ան դա մը լի-
ներ, այն քան որ հա րա զա տի պես էր: Շատ 
էր լցված ցա վով ու կա րո տով: Ա սում էր՝ 
« Բե նիա մին, կգա՞ օ րը, որ նո րից հետ եր-
թանք»:

– Կ գա, կգա, ան պայ ման կգա՛, - պա-
տաս  խա նում էր հայրս՝ ինքն էլ չհա վա տա լով 
ա սա ծին: Պապս այդ պես կա րոտն աչ քին էլ 
հան գավ: Հի մա նրա հո գին Մ շո դաշ տե րում 
է, Մ շո սա րե րում, սա վառ նում է եր ևի...

– Գ յու լա սար յան, ի՞նչ ես կար ծում, էդ օ րը 
կգա՞... Մեզ ան շուշտ հույսն է պա հում: Դա 

ՃԱՆԱՊԱՐՀ

Սրսուռ ապարանցի Ազատ 
Գասպարյանին

որ կորց րիր, ու րեմն՝ վերջ ա մեն ին չին: Մո-
ռա ցիր վե րա դարձն է՛լ, քեզ  է՛լ:

Ա զա տը, ճիշտ է, Մու շում չէր ե ղել, բայց 
այն տե ղից ա սես ձայն էր լսում, մե կը կան-
չում էր ան վերջ հրեշ տա կի պես, և դ րախ տի 
ձայնն էր դա, ար յան կան չը: Ար յու նը հի շո-
ղութ յուն ու նի, ար յու նը ձայ նով հան դերձ փո-
խանց վում է և մի օր տա նե լու-հասց նե լու է 
այդ կո րած էր գի րը, այդ դրախ տը:

— Դե տեր կանգ նեք ձեր կորց րա ծին...
Ա զա տը տա րավ Լեհ վազ՝ իր հարս տութ-

յու նը ցույց տա լու: Աս ֆալ տի գոր ծա րան, 
խճի, ա վա զի, քա րե րի բլուր ներ, մե քե նա ներ՝ 
ջար դող, ման րաց նող, հար թեց նող... Ա մեն 
ինչ՝ ճա նա պար հա շի նութ յան հա մար: Ամ-
բողջ կյան քում ճա նա պարհ է շի նել, որ մար-
դիկ հեշտ ու հան գիստ երթ ևե կեն:

Դու գո նե մի մետր ճա նա պարհ շի նե՞լ 
ես...

Ես հի շե ցի, թե ինչ պես հայրս է՜ն թվե րին 
Մեղ րուց մինչև Լեհ վազ ճա նա պար հը քա-
րե րից մաք րում, քիչ թե շատ հար թեց նում 
էր: Հա տու կենտ մե քե նա նե րի վա րորդ նե-
րը կանգ նում էին, բար ևում, թափ քի մրգից 
ի րեն բա ժին տա լիս և շա րու նա կում ճամ-
փան՝ Վ ռա մը, Դա նիե լը, Բս տան Սե րո ժը, 
Մ խոն, Մու կու չը, Վա լո դը, Վան յան...

— Գ յու լա սար յան ջան, քա նի հի շո ղութ-
յան ու կա րո տի օր է, ի՞նչ ես կար ծում, 
չգնա՞նք խո րա սուզ վենք դրանց մեջ: Ու ղիղ 
Վար դա նի ձոր, Հո վիկ ջան, քշիր:

Ա զա տին հա կա ռակ վե լը ի զուր բան էր. 
ար դեն ա սածն ա սել էր, համ էլ ա ռանձ նա-
պես դեմ չէի:

— Մի կտոր հաց ենք ու տե լու, —  ա սաց, 
—  ըն դա մե նը մի կտոր հաց ու մի շիշ օ ղի:

Բայց եր կուսս էլ գի տեինք, որ մի շիշ 
օ ղիով ո՛չ հի շո ղութ յան վեր ջը կեր ևա, ո՛չ էլ 
կա րո տը կհանգ չի, այն քան կո րուստ ներ ու-
նենք, կորս տի ու կա րո տի այն քա՜ն լեռ ներ 
են դրված մեր ու սե րին և մեր միջև:

Վար դա նի ձո րը ըն դա մե նը մի «վե տե րոկ» 
ու նի, և ն րա տե րը պար տի զան Ռու բի կի 
տղա Դա վիթն է, իմ ման կութ յան ըն կեր Մ յու-
դի կի փե սան: Ճիշտն ա սած, երբ Մ յու դի կի 
ա նու նը տվե ցի՝ իմ ման կութ յունն էլ հի շե ցի, 
և կա րոտն սկսվեց հենց այդ պա հից: Մե ղա 
քեզ, Աստ ված, կար ծում էի, թե Մ յու դիկն այն 
աշ խար հում է, բայց նա ե կավ ողջ-ա ռողջ և 
նախ կին ժպի տով: Ճիշտ է, անթ րաշ էր, նի-
հար ու հյուծ վա ծի պես և շատ էր նման հան-
գուց յա լի, բայց երբ խո սեց, հա մոզ վե ցինք, որ 
այդ նի հար մար մին կոչ վա ծում դեռ եր կար 
տա րի նե րի կյանք ու հո գի կա:

Դա վի թը ա տամ նա ցա վի տեն դի մեջ էր և 
չ կա րո ղա ցավ մի բա ժակ ան գամ խմել: Դ րա 
հա մար էլ հե ռա ցավ մեզ թող նե լով ճոխ սե-
ղա նը:

...Եվ ամ բողջ ե րե կոն չտե ղա վոր վեց հի-
շո ղութ յուն նե րի ու կա րո տի մեջ. նրանք մեզ 
ուղ ղա կի խեղ դում էին, ի րա րից ա ռաջ ընկ-
նում, ի րար հրմշտե լով ցցվում մեր առջև: 
Ն րանք մեզ պար զա պես հո շո տում էին, ու 
մենք չէինք դի մադ րում: Մենք մեզ ծան րա-
բեռ նել էինք այդ բաղ ձա լի ու տան ջա լի ցա-
վե րով կա մո վի, ու զե լով, նույ նիսկ մի տե սակ 
քնքշանք դնե լով բաղ ձան քի մեջ, և թեթ ևա-
ցու մը գա լիս էր ինքն ի րեն: Մենք լավ էինք 
զգում: Սր սուռ ա պա րան ցի Ա զա տը գոհ էր 
ճա կա տագ րից, որ ի րեն Մեղ րի նե տեց, և 
Մեղ րու, մեղ րե ցի նե րի հա մար ա րեց ա մե նը, 
ինչ հնա րա վոր էր, ինչ իր ձեռ քից գա լիս էր և  
ո չինչ չխնա յեց. ո՛չ ի րեն, ո՛չ փող: Փո ղը երկ-
րորդ պլան մղվեց, մնա ցին մար դը, մարդ-
կա յի նը: Դ րա հա մար էլ մեղ րե ցի նե րը նրան 
սի րե ցին, նրա մա սին խո սում էին պատ կա-
ռան քով ու ե րա նութ յամբ: Մի՞ թե քիչ մեղ րե-
ցի ներ կան, որ նրա նման կա րող են լավ բա-
ներ ա նել, ի րենց իսկ ծննդա վայ րի հա մար, 
բայց չեն ա նում, ո րով հետև չեն ու զում:

- Դու ին չո՞ւ Մեղրու պատ վա վոր քա ղա-
քա ցի չես, – ա սաց ու է լի հեգ նա խա ռը ժպիտ 
խա ղաց դեմ քին, - ո րով հետև ար ժա նի չես: 
Ի՞նչ ես ա րել որ: Իսկ ես այդ պատ վա բեր կո-
չումն ու նեմ և հ պարտ եմ դրա հա մար: Լավ, 
բայց ա րի մի լավ կե նաց խմենք: Իմ մշե ցի 
Գ ևորգ պա պի կե նա ցը, որ էրգ րի կա րո տը 
սրտում մե ռավ, իմ Բե նիա մին հոր կե նա ցը, 
որ Մու շը չի տե սել, մե ծա ցել է որ բա նո ցում և  
ի րեն մշե ցի է հա մա րում, իմ լու սա հո գի մոր 
հի շա տա կի և  ընդ հան րա պես մեր բո լոր-բո-
լոր կո րած նե րի...

Եր րորդ շշի վրա Մեղ րու ոս տի կա նա-
պետ Ար մե նին հրա վի րեց. հրա շա լի 
մի մարդ, և  ես ան չափ ու րախ էի, 
որ այս քան հա մով-հո տով ոս տի կա-
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Լ  րագ րող, ԽՍՀՄ ժուռ-
նա լիստ նե րի միութ յան 
ան դամ (1989). բա նաս-

տեղծ:
Ծն վել է 1958 թ. նո յեմ բե-

րի 19-ին, Գո րիս քա ղա քում: 
1974-ին ա վար տել է քա ղա քի 
Ա. Բա կուն ցի ան վան միջ-
նա կարգ դպրո ցը, 1982-ին՝ 
Եր ևա նի Խ. Ա բով յա նի ան վան 
ման կա վար ժա կան ինս տի-
տու տը: 1979-81-ին սո վո րել և  
ա վար տել է նույն ինս տի տու-
տի ՀՄՖ-ի ժուռ նա լիս տա կան 
բա ժի նը: 

Սուսաննա 
Բաբաջանյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Ս ու սան նա Բա բա ջան յա նի բա նաս-
տեղ ծա կան նոր ժո ղո վա ծո ւի մեջ 
ա մե նուր նույն զգա յուն, տագ նա պա-

հար սիրտն է՝ չա րի, դա վա ճա նութ յան, դա-
ժան հո գի նե րի դեմ ան պաշտ պան ու մերկ, 
խո րա պես խո ցե լի և  ար յու նա քամ, բայց և  
ան վեր ջո րեն լի սի րո, մաք րութ յան, բա ցար-
ձա կի և լույ սի տո նե րի, նրանց հաղ թա նակ-
նե րի չսպան վող հա վա տով:

Դա ճա կա տագ րով և Աստ ծո կա մոք 
ընտր յալ մարդն է՝ լույ սի և խա վա րի կա տա-
ղի պտտա հող մում, ամ բող ջութ յամբ բաց 
զգա յա րան ու նյարդ, զգա յութ յուն- մարդ, 
ո րին վի ճակ ված է բա ժին ըն կած երկ րա յին 
Գող գո թան անց նել լու սե-թրթռուն-մա քուր, 
փշե պսա կի ո գե ղեն լա րում նե րով, ճի գով, գո-
յութ յան ցա վա տանջ ա րա րու մի և նա խախ-
նա մութ յամբ սահ ման վա ծի գի տակ ցու մով ու 
պա տաս խա նատ վութ յամբ:

Գիրքն ամ բող ջութ յամբ մի «սրտե-սրտա-
գույն մար մին ու հո գի» է, նրա նում ներ կա-
յաց ված մար դը՝ «հրա բորբ և գու նեղ գո յութ-
յուն»՝ «ի րա կա նութ յան վտիտ կմախ քի մեջ» 
և  ար դեն «քա նի հա զար տա րի ու դար է՝ 
նետ ված են ձեռ նոց նե րը...»:

ՄԱՐՏԻՆ ԶԻԼՖՈՒՂԱՐՅԱՆ

Կանչ հարության
(գրվել և ընթերցվել է Թատերական 
հրապարակում)

1.
Հայաստան, կարկատանված երազ, 
խաբկանք նվիրական
հավերժորեն ձգվող-
անիրական մի տենչ՝
մարմին հագած, սակայն, 
մարմին՝ ցա՛վի, 
նախնիների արյամբ
թրծված ու հին ցավի...
Որ տնքում է նորից
և տնքում է այնպես, 
որ Դեր-Զորում մորթված
2 միլիոն հայի
ոսկորներն են ճթթում, 
և քարի տակ ջարդված ուղեղներից ճայթում
արդար մի հատուցում-իբրև պահանջ-
և մեր դեմ են ելնում
 միլիոնավոր ու սուրբ Մարգարեներն Աստծո՝
Զոհրապը, Վարուժանը, Սեւակն ու Կոմիտասը...
Ելնում և շեքսպիրյան ուրվականի նման
հալածում են խիղճը համայն մոլորակի-
խոր մրափով քնած նրա սրտին, մտքին
կոչում ԱՀԵՂ ԴԱՏԻ, 
ԱՐԴԱ՛Ր ՄԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ...

2.
Ավաղ, ում որ դարեր
մենք կույր հավատացինք, 
և հանձնեցինք նրան
բախտը մեր ցավատանջ-
մեզ նվիրեց պատրանք՝
կարկատանված մի ՀԱ~ՅՔ, 
որ մենք խեղդվենք, խփվենք, 
զարկվենք մեր պատերին-
ելք չգտնենք, 
հիշենք ծովի՜ց-ծովը
ու փոթորկվենք, 
եռանք ու տապակվենք ձկան նման, 
ձկան, որ չգիտի, ավաղ, խոսել
և հոգին է գուցե նախնիների
 հենց այ՛դ կերպը առած...
Ավաղ, հավատացինք, 
Մինչդեռ մեզնից ձեւեց
Լոկ մի... անդրավարտի՜ք, 
և ոչ թե մենք, իրենք
կուշտ հագնելու համար-
թաքցնելու այն սև
ամոթանքը իրենց, 
թաքցնելու սպանդը 20-րդ դարի, 
որ կատարվեց սատկած հոտի առաջ, 
քաղաքակիրթ հոտի...
ՍՊԱՆԴԸ ՄԻ ՈՂՋ ԱԶԳԻ...

որ կոծկվում է այսօր
մի խայտառակ ստով-
և ում հավատացինք
նա չի հերքում սուտը, դեռ ավելին, 
որդեգրել է նրանց՝ ստողներին...

3.
Չհերքելով, ավաղ, մեզ հասցրին
երկրորդ սպանդին՝ Սումգայիթին, 
որի դատը նույնպես չպաշտպանվեց...
Ի՜նչ կբերի սա էլ... Հայտնի չէ դեռ, 
սակայն ժամն է ասել՝ ուշքի եկեք հայեր և՝
Հայաստան-
կարկատանված երազ, խաբկանք նվիրական, 
զարթնա՛ծ Լաո, 
թուրք ասկյարներ չկան, չկա Մշո դաշտ էլ, 
կրկնվում է սակայն պատմությունը քո որբ, 
եղերական ու հին, - Անդրանիկի հուժկու
ոտնաձայնն է լսվում մոտիկ ու մտերիմ, 
արձագանքում խրոխտ լեռներիդ մեջ, 
և Վարդանանց զորքի 20 այն քաջերի սվինների ձայնն է 
թնդում անվերջ... Քանզի զարթնել ես դու
և պաշտպանես պիտի լեզուդ այն պիղծ թրից, 
հողդ հնամենի, մեսրոպատառ գիրդ, 
հավատդ սուրբ-
այլապես էլ ետդարձ մենք չունենք ու չկ՛ա, 
և չենք ուզում արդեն կարկատանով օծվել, 
լռել ձկան նման, 
ապրել խաբկանքներով, 
վաղեմի ու փորձված-
և հե՜շտ, սուսիկ-փուսիկ, 
ճերմակ սպանդով
ազգուտակով ջնջվել...

4.
Զարթնել ենք, մեկ ենք, 
մեկ հոգի, մարմին-
մեկ տենչ՝ հատուցե՛լ
նահատակների գեթ մի չնչին վերք-
իսկ երբ Մհերը
ելնի քարայրից-
կծաղկեն նորից
Անին, Էրզրումը, 
Կարսը, Վարդանեն, 
կծաղկի համայն աշխարհը Հայոց-
քանզի պատմության ոչ մի խաչուղում
Հայկը չի պարտվել-Բելն է սողացե՛լ-
և թե պետք լինի՝ այսօր Հայ՛կ ենք մենք 
և այսօրվանից Հայկ ենք մենք կոչվում, 
մուսալեռցինե՛ր
և, արդ, մեզ համար
դարերից եկող
իմաստնությունը
նորից է հառնել՝
պատգամի, կոչի, 
սրբության նման.
ԳԻՏԱԿՑՎԱԾ ՄԱՀԸ ԱՆՄԱՀՈՒԹՅՈՒ՛Ն Է:

1988Թ.

ՄԵՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՄ ԽԱՉՔԱՐԻ...
1.

Ծեծվածիս փառաբանիր
և ցույց տուր արժանիքներն իմ, 
հանիր փալաս-փուլուսը, 
որով ծածկել են ինձ, 
և կարապային վզիս վրա
շուրթերով խաչվիր, 
ծծիր թույնն ինչպես
խայթվածին են անում
և կյանք տալիս կրկին, -

իսկ ես քո ստեղծածն եմ, 

ինչպես ավերների տակից
մի խաչքար են հանում, 
մաքրում փոշին, 
կարդում գրերը, 
որ ծաղկողն է թողել
դարեր առաջ-ծաղկաձև՜-
դու պեղեցիր ինձ...

2.
Դու պեղեցիր ինձ
այն ինչերի՞ տակից, 
որ առերևույթ կյանք է կոչվում
մեղմահոս, 
մինչդեռ իրականում
ամեն տրոփի հետ՝
Զա՛րկ է ինքնին, 
Զա՛րկ, երբ քնքուշ ես, 
Զա՛րկ, երբ բարի ես, 
Զա՛րկ, երբ ակամա, 
քեզնից անկախ
աչքդ է վերից փայլում-
ինչպես Աստղ, 
և մինչ հետևում ես
կատարյալին-
ձևերդ ամբողջ թողած ինքնահոսի-
ի՜նչ անմեղություն, -
Զարկ այդ անկյունից-
Որտեղ չի՜ էլ սպասվում-

Ի՜նչ փոքր-փոքր, ի՜նչ 
մանրություն, -

որից հետո այն մեծ Արցունքը, 
որ քամվում է մի կերպ, 
/քանզի բջիջները Ցավի
անչափ խիտ են շարված, 
հետևաբար՝ ծանր, 
հետևաբար մի կաթիլ օդում
Արցունք պտղելու համար
պետք է, որ նրանք
շատ սեղմվեն, 
միանալու չափ շատ/:

3.
Փառաբանիր ինձ, 
թերթիր էջերս, որ խունացած են
և ծաղկողիս գիրը պահիր
աչքերիդ դեմ-
և թող նրա լույսից
մերկությունն իմ հառնի

և մոտենա ինձ...
1985 Թ.

նա պետ էլ է լի նում, հու մո րով ու մարդ կա յին...
Հե տո Ա զա տը եր գեց Ջի վա նու 

« Քան քա րա վոր ըն կե րը», կար ծեմ եր կու 
քա ռա տող, ա սաց, որ այդ եր գը իր մոտ լավ է 

ստաց վում, ես ու զում էի ձայ նակ ցել ու չստաց վեց, 
պար զա պես սկսե ցի ան կապ գռմռալ: Եվ անս պա սե լի 
տխրութ յուն ի ջավ մեզ վրա, երբ Ար մե նը սի րո մա սին 
մի երգ եր գեց, հի շե ցինք մեր բո լոր կո րած սե րե րին, 
մեր էն լա՜վ օ րե րը, ո րոնք նժույգ նե րի պես սլա ցան 
լեռ նա գա գաթ նե րով, և ն րանց վրին ջը լցվեց սար ու 
ձոր, և  ապ րում են նրանք մեր մեջ, քա նի դեռ մենք 
կանք: Եվ հաս կա ցանք նաև, որ մենք ամ բող ջո վին 
հու շե րի կծիկ ենք, որ բաց վում է մեր դեմ՝ թե կուզ գի-
նար բու քի ժա մա նակ:

...Իսկ լու սա բա ցին, երբ Ար մե նի եղ բոր մե քե նա-
յով Եր ևան էինք վե րա դառ նում, լեռ նանց քի գա գա-
թին հի շե ցի Ա զա տին՝ «...Գ յու լա սար յան, մենք բո լորս 
էլ Մեծ Հա յեր ենք, չէ՞»: Եվ աչ քե րիս առջև հառ նեց 
վիթ խա րի Վիլ յամ Սա րո յա նը՝ իր վիթ խա րի բե ղե րով, 
ա հա այս տեղ, այս բար ձուն քում տրու բա դու րի պես 
իր պղնձե շե փո րով, ար ձա գան քը սա րու ձոր լցնե լով՝ 
ի մի է հա վա քում բո լոր մեծ ու փոքր հա յե րին: 

«Զգացողություններ» 
բանաստեղծությունների 
ժողովածուի մասին
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Հատված Վարդան Ավետիսյանի «Յիսուս 
Քրիստոսի փառաբանությունը. հոգու 
կանչ» գրքի վերաբերյալ գրախոսականից

Վար դան Ա վե տիս յա նը «արթ նութ յուն նե-
րը» տես նող, գնա հա տող ու գո վեր գող ստեղ-
ծա գոր ծող է:

Կա րո տա բաղձ կան չեր ու կա րոտ ներ, 
ա ղո թա ձայն խոս քեր, ջեր մե ռանդ փառա-
բա նություն ներ, սի րո ու նվի րու մի ան մեկ-
նե լի խոս տո վա նութ յուն ներ, ու այդ ա մե նը 
մայ րութ յան թե մա յի մեջ’ որ պես որ դիա կան 
ծնրադ րում ներ մայր կոչ վող էա կի առջև: Այդ 
ա մենն էլ ամ փոփ ված է իր պար զութ յան մեջ 
սրտա ռուչ՝ «Ա ղո թեմ Մորս հա մար» խո րագ-
րի ներ քո, ո րը ժո ղո վա ծո ւի մեջ պաշ տե լի 
լույ սի շո ղար ձակ ման պես է:

Մարդն իր ծննդյան օր վա նից տես նում 
ու լսում է ի րեն շրջա պա-տող թե երկ րա յին, 
և թե երկ նա յին ձայ ներն ու պատ կեր նե րը: 
Հա սակ առ նե լու հետ աչքն ա վե լի շատ է դե-
պի ետ, դե պի ման կութ յուն դառ նում, ո րով-
հետև, երկ րա յի նը գնա լով ըն դար ձակ վում է, 
մի հե ռա վոր անկ յուն մղե լով երկ նա յի նը, ո րի 
մեջ կծկված է մնում ման կութ յու նը: Վար դան 
Ա վե տիս յա նի դեպ քում չենք կա րող ա սել, որ 
երկ նա յի նը մնա ցել է նրա ման կութ յան մեջ, 
չենք էլ կա րող ա սել, թե նա իր հետ բե րել է 
իր ման կութ յունն ու ման կան մաք րութ յամբ 
ներ կա յա ցել որ պես բա նաս տեղծ: Չենք կա-

րող, ո րով հետև այս տեղ ա վե լին է. ն րա բա-
նաս տեղ ծա կան աշ խար հում քրիս տոն յա 
հա յի կյան քի այն պի սի մի ներ կա յութ յուն է, 
որ տեղ ման կան մաք րութ յան մեջ լվաց վե լուց 
ու մաքր վե լուց հե տո, մա քուր ձեռ քե րով ու 
մա քուր մտքե րով է անց նում տա րի նե րի վե-
րած վող իր օ րե րի ճա նա պար հը, և, ար դեն ոչ 
թե ման կան միամ տութ յամբ, այլ որ պես գի-
տակ ցո րեն լույսն ու բա րին բռնած անձ նա-
վո րութ յուն: Ճիշտ այն պես, ինչ պես սո վո րեց-
նում է Ա վե տա րա նա կան ճշմար տութ յու նը 
Պո ղոս ա ռաք յա լի բե րա նով, թե’ «Ա մեն ինչ 
փոր ձե ցեք, բա րին ա մուր բռնե ցեք»:

Վար դան Ա վե տիս յա նը որ պես կյան քի 
բազ մա փորձ ճա նա պարհ ան ցած հա յոր դի 
այս ժո ղո վա ծո ւում ներ կա յա նում է որ պես 
լույսն ու բա րին ա մուր բռնած անձ նա վո-
րութ յուն, ում լու սա հեղ զգա ցում նե րը ներ-
դաշ նակ վե լով Աստ ծո հե ղած լույ սե րի հետ, 
չա փա բեր վում, բա նաս տեղ ծա կան խոսք ու 
տող են դառ նում:

Ման կութ յան մա քուր ջրե րում լվաց ված 
սրտով է Վար դան Ա վե տիս յա նը դաո նում դե-
պի ծննդա վայր, հայ րե նի ե զերք ներ ու Հա-
յաս տան:

ՖԵԼԻՔՍ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

ՀՀ զինված ուժերի գեներալ-
մայոր, Քաղաքացիական 
հատուկ ծառայության 

1-ին դասի պետական 
խորհրդական, ծնվել է 1967 թ. 
Գորիսի շրջանի Տեղ գյուղում:
Խմբագրությանն են տրամադրվել 
Վարդան Ավետիսյանի ութ 
ժողովածուից հետեւյալ գործերը՝ 1) 
Լույսի քաղցրություն, Երեւան-2016, 
2) Լույսի օրհնություն, Երեւան-2013 
եւ 3) Յիսուս Քրիստոսի 
փառաբանությունը. հոգու կանչ, 
Երեւան-2020:
Ստորեւ՝ բանաստեղծություններ 
վերջին ժողովածուից:

Վարդան 
Ավետիսյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Քարեր ու սարեր

Քարերի աշխարհ իմ սո՛ւրբ Հայրենիք, 
Քարերի մեջ լուրթ, քարերի հետ նուրբ, 
Դու մեզ ապավեն, մեր հույսի տանիք, 
Դու միշտ անուշ ես, անեղծ ես, միշտ սուրբ...

Քո քար ու սարի անհունին դառնամ, 
Աշխարհին բացեմ մի չքնաղ գաղտնիք, 
Քո սիրուց հարբած՝ երկինք համբառնամ, 
Այնտեղ հոգվոց հետ տոնեմ հարսանիք...

Քեզ համար անվերջ խունկ վառեմ հույսի, 
Երկնի ու երկրի դռները բացեմ բոլորանվեր, 
Տառապանքներդ հրատոչորեմ, վերածեմ լույսի, 
Արեւդ առնեմ ու փառաբանեմ տիեզերքից վեր...

Սարերի արքա իմ սո՛ւրբ Հայաստան, 
Երկնապսակը Մասիսի վրա քեզ է պատկանում, 
Դու եդեմական ադամատունն ես՝ հավերժի ոստան, 
Քեզ խաղաղություն ու զորություն է սիրտս ցանկանում:

Մեծ ուխտիդ ճամփին տառապել ես լուռ, 
Մաքառել ես մի՜շտ, տարել բյուր ցավեր, 
Բախել ես անվերջ հազար ու մի դուռ, 
Դու բեկանել ու հողմացրել բազմաթիվ դավեր...

Քարերիդ ոգով հորովելներ եմ աստղերին մաղում, 
Վանքերիդ կանչով պատարագներ եմ արեւին տալիս, 
Քար ու սարերիդ ներշնչանքներ եմ անլուռ շարմաղում, 
Հայաստա՛ն աշխարհ, քեզ կարոտում եմ, երբեմն լալիս...

Քո քարերի հետ, քո սարերի հետ
Անհայտ կարոտով կապված եմ անվերջ, 
Մենախոսում եմ ու հրահոսում դարերով հավետ, 
Ես քեզանից դուրս, իսկ դու հոգուս մեջ...

Հայաստա՛ն աշխարհ, արեւահամով քարերիդ փարվեմ, 
Մեղեդիներով տրվեմ սարերիդ, մեծարեմ նրանց, 
Սեղմեմ քեզ կրծքիս, մանկան պես գրկեմ, 
Քեզ միշտ կարոտեմ, քեզ պաշտեմ սրտանց...
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Գերադասում եմ ձեզ չհավատալ...
Չնայած նրան, որ ինձ զրկեցիք իրավունքներից
Եվ մեղք բարդեցիք ձեր խղճի վրա, 
Տունս քանդեցիք եւ թուլացրիք ինձ ակունքներից, 
Հետո չուզեցիք վերականգնել տանիքը նրա, 
Ես, այնուհանդերձ, աննշմարելի հավատում եմ Ձեզ:

Չնայած նրան, որ ինձ զարկեցիք ուղիղ թիկունքից
Եվ իբրեւ ընկեր դավաճանեցիք Հուդայի նման, 
Խարդավանքներով կախված մնացիք ուրիշից, 
Ու որոգայթներ լարեցիք անտես, անդեմ, աննման, 
Բայց էլի փոքր տաշեղաչափով հավատում եմ ձեզ:

Չնայած նրան, որ ինձ ժպտում եք ու քաջալերում, 

Բայց իմ ետեւից չարախնդում եք ապերախտորեն, 
Որից ես տխուր ալեկոծվում եմ, նորից համբերում
Եվ ինքնապարփակ ցավեր եմ քաշում ակնհայտորեն, 
Չնայած դրան, էլի փորձում եմ մի քիչ հավատալ:

Չնայած նրան, որ ենթարկվում եմ բանադրանքների, 
Եվ ինքնամորմոք քաշում գութանս ճահիճների մեջ, 
Փորձում եմ լռել ու տեղիք չտալ շարադրանքների, 
Իսկ ցայգալույսին աղերսահառաչ աղոթում անվերջ, 
Չնայած դրան, էլի ուզում եմ մի քիչ հավատալ...

Չնայած նրան, որ ես տխուր եմ եւ սիրտ էլ չունեմ, 
Սակայն ժպտում եմ առավելապես ժպտալու համար, 
Բայց իրականում անպարագրելի ասելիք ունեմ, 
Եվ ասելիքս կարող է դառնալ պատրույգներ անմար, 
Հենց սրա համար գերադասում եմ ձեզ չհավատալ...
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Գարուն է, հայոց ոստանին մորմոք է պատում, 
Երկինք ու երկիր խելագարվում են հայոց սահմանին, 
Ապրիլի մեկից քաշաթխպեր են սահմանը հատում, 
Հայոց սահմանին թուրքը անցնում է իր «հրամանին»...

Հայոց խորանը արյունոտվում է ապրիլի մեկից, 
Սև պատերազմն է թևերը փռում սահմանի վրա, 
Թուրքը դառնում է եղեռնաոճիր մահվան ուղեկից, 
Բացահայտվում է դիակ մորթողի դիմակը նրա...

Հայոց դիրքերին համազարկեր է ոսոխը տալիս, 
Հայ զինվորները աներկմտելի կանգնած են անպարտ, 
Խրամատներում ոգեղեն կանչ է երկնքից գալիս, 
Մահը սուրում է արժանավայել և ընկնում հպարտ...

Խրամատները կենաց ու մահու կտուր են դառնում, 
Արկերը այնտեղ գահավիժում են խելագարի պես, 
Քաջերը հայոց հերոսանում են ու թևեր առնում, 
Նրանք զարկում են խրամատներից թշնամուն անտես...

Թշնամին անթիվ հրոսակներով շարժվում է առաջ, 
Հյուսիսում՝ Թալիշ-Մատաղիս գյուղի սարահարթերով, 
Հարավից՝ Լյա-լյա Իլագիի դիրքին ընդառաջ, 
Արշավում է նա, նոր «կամիկաձե» օդանավերով...

Ոռնում է «գայլը»՝ «Ալլահ ագբա՛ր» նշանաբանով, 
Շարակազմերով ընթանում՝ խորքից հարվածներ տալու, 
Հայոց զինուժն էլ դիմակայում է՝ պատասխան տալով, 
Եվ պարտադրում է հրոսակներին շուտ ծնկի գալու...

Կենաց ու մահու կռիվ է սկսվում սահմանագլխին, 
Թվաքանակով գերիշխող թուրքը առաջ է գալիս, 
Նա սպառազինված ապավինում է դողազդու վախին
Եվ դատապարտված՝ հարյուրապատիկ զոհեր է տալիս...

Զոհեր են տալիս նաև հայերը խրամատներում, 
Բայց չեն ընկրկում հակառակորդի դաժանությունից, 
Նրանք անվեհեր՝ հայրենականչը իրենց սրտերում, 
Կռվում են անխոնջ՝ չվախենալով խավար անհունից...

Հայոց դիրքերը բորենիների մահիճ են դառնում
Վարձկան ոսոխը ճաքեր է տալիս գնդակահարված, 
Դիրքապահները խրամատներ են ձեռքից ձեռք առնում, 
Առաջնագիծն էլ բնութագրվում է չափազանց լարված...

Ռազմաճակատը ահագնանում է, դառնում հրե գունդ, 
Հյուսիսից հարավ հրասայլեր են բերվում խորքերից, 
Հենակետերը կրակի ներքո խարխլվում են թունդ, 
Արյուն է հեղվում ռազմաճակատում կռվող զորքերից...

Հակառակորդը վերջին սերնդի զենքեր է հանում, 
Ժամանակակից ուղղաթիռներից մինչև իսկ «Սմերչ», 
Հայոց քաջերն էլ դիմադարձում են ու հեռու վանում
Եվ բեկանում են «գայլերի» գրոհը՝ ջանքերով անվերջ:

Կենաց ու մահու կռիվ է սկսվում անընդունելի, 
Ահ ու սարսափ է հրամղեղվում թշնամու վրա, 
Մահը երկուստեք թվագրվում է, դառնում տանելի, 
Կորստի գինը բացազատում է արդյունքը նրա...

Արդ, ընկրկում է «Հեյդարաբադը» իր գորշ գայլերով, 
Հրադադարի միջնորդություն է նա խնդրում ռուսից, 
Գործընկեր ռուսն էլ աղաղակում է վայնասուններով
Եվ միջնորդում է՝ չնահանջելով դավադիր հույսից...
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 Ձ եռ քի այս գով քին ձեռ նա մուխ եմ լի-
նում բա րե կա մա կան պարտ քի զգա-
ցու մով: Գ րել սկսե լու պա հին աչ քիս 

առջև են ին ձա նից միտք պա հան ջող և  այդ 
մտքին ուղ ղութ յուն տվող իմ ձեռ քե րը: Ինձ 
հետ են ա հա ան խոնջ ու ղե կից ներս, որ տա-
րի ներ շա րու նակ կա տա րել են ի րենց գոր-
ծը. մե կը՝ տե ղում պա հե լով թուղ թը, մյու սը՝ 
մա քուր է ջի վրա բազ մա պատ կե լով ա ճա-
պա րող, մուգ ու ակ տիվ փոք րիկ նշան նե րը: 
Ն րանց մի ջո ցով մարդն առնչ վում է մտքի 
խստութ յա նը:  Ձեռ քերն ա զա տագ րում են 
զանգ վա ծը՝ դրան պար տադ րե լով ձև, ուր վա-
գիծ, իսկ հենց գրե լու ըն թաց քում՝ ոճ: 

Ն րանք գրե թե շնչա վոր էակ ներ են: Ս պա-
սա վոր նե՞ր:  Գու ցե:  Սա կայն ե ռան դուն ու 
ա զատ ո գով, կեր պա րան քով օժտ ված, աչ-
քեր ու ձայն չու նե ցող դեմ քեր, որ տես նում են 
ու խո սում: Ո րոշ կույ րեր ժա մա նա կի ըն թաց-
քում ձեռք են բե րում այն պի սի նուրբ շո շա-
փե լիք, որ դիպ չե լիս կա րո ղա նում են տար-
բե րել խա ղաթղ թի անն շան հաս տութ յան 
պատ կեր նե րը:  Բայց տես նող նե րը նույն պես 
զգում են ի րենց ձեռ քե րի կա րի քը՝ տես նե լու, 
շո շա փե լով ու բռնե լով լրաց նե լու հա մար ար-
տա քին ըն կա լում նե րը:  Ձեռ քե րի ու նա կութ-
յուն նե րը եր ևակ ված են նրանց գծագ րում 
ու պատ կե րում. վեր լու ծե լու ու նակ ճկուն 
ձեռ քեր, խորհր դա ծո ղի եր կար ու շար ժուն 
մատ ներ, հո գե հո սան քով լի մար գա րեա կան 
ձեռ քեր, հոգ ևոր ձեռ քեր, ո րոնք հանգս տի 
պա հին ան գամ շնորհ ու շուք ու նեն, նուրբ 
ձեռ քեր:  Դի մա գի տութ յու նը, ո րից մի ժա մա-
նակ ջա նա սի րա բար օգտ վում էին վար պետ-
նե րը, կշա հեր, ե թե անդ րա դառ նար ձեռ քե-
րին:  Մարդ կա յին դեմ քը ըն կա լող օր գան նե րի 
ամ բող ջութ յուն է ա ռա ջին հեր թին: Իսկ ձեռ-
քը ա ռար կա յաց նում է գոր ծո ղութ յուն. վերց-
նում է, ստեղ ծում, եր բեմն էլ, ա սես, մտա ծում 
է:  Հանգս տի պա հին ան հո գի գոր ծիք չէ սե-

ղա նին ըն կած կամ մար մինն ի վար կախ-
ված:  Ձեռ քում խորհր դա ծում են գոր ծե լու 
սո վո րութ յու նը, բնազդն ու կամ քը, և  պետք 
չէ եր կա րատև վար ժանք՝ կռա հե լու, թե ինչ 
շար ժում է պատ րաստ վում նա ա նել: 

 Խո շոր ար վես տա գետ նե րը մեծ ու շադ-
րութ յուն են դարձ րել ձեռ քե րի ու սում նա սի-
րութ յա նը: Ն րանք զգա ցել են դրանց հզոր 
ու ժը, նրանք, որ ա վե լի շատ, քան մյուս նե րը, 
ապ րել են դրան ցով:  Ռեմբ րանդ տը ձեռ քե րը 
մեզ ցու ցադ րում է հույ զե րի, տի պե րի, տա-
րիք նե րի, վի ճակ նե րի ողջ բազ մա զա նութ-
յամբ. « Ղա զա րո սի հա րութ յան» մեջ ի րա-
դար ձութ յան մի վկա յի՝ զար ման քից լայ նո րեն 
բաց ված, ստվեր ված, առ լույ սը պարզ ված 
ձեռք, պրոֆ. Տ յուլ պի բա նող ու ա կա դե միա-
կան ձեռք, որ նրբու նե լիի ծայ րին զար կե րակ-
նե րի մի փունջ է բռնել «Ա նա տո միա յի դա սը» 
կտա վում, իր՝  Ռեմբ րանդ տի ձեռ քը՝ նկա րե լու 
պա հին, սբ.  Մատ թեո սի ձեռ քը՝ հրեշ տա կի 
թե լադ րան քով Ա վե տա րան գրե լիս, « Հար յուր 
ֆլո րի նա նոց մե տա ղադ րամ» նկա րի ծեր 
կաթ վա ծա հա րի ձեռ քը՝ կրկնա պատկ ված 
նրա գո տուց կախ հա սա րակ թաթ ման նե-

Ծ ն վել է 1947 թ. օ գոս տո-
սի 13-ին՝ Ս յու նի քի մար զի 
 Հին  Գո րիս (այժմ՝  Վե րի շեն) 

գյու ղում: 1965 թ. ա վար տել է 
 Գո րիս քա ղա քի թիվ 2 միջ նա կարգ 
դպրո ցը, 1970 թ.՝ Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի բա նա սի րա-
կան ֆա կուլ տե տի ֆրան սե րեն 
լեզ վի բա ժի նը:  Նույն թվա կա նին 
« Կա ռուց ված քա յին լեզ վա բա նութ-
յուն» մաս նա գի տութ յամբ ըն դուն վել 
է աս պի րան տու րա, որն ա վար տել է 
1973 թ.: 1973 թ. առ այ սօր աշ խա-
տում է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նում՝ որ պես ֆրան սե րե նի 
դա սա խոս: 
 Հիմ նա կան աշ խա տան քին զու-
գա հեռ 1980-1990 թթ. վա րել է 
 Հա յաս տա նի հան րա յին հե ռուս տա-
տե սութ յան «Ֆ րան սե րե նի հե ռուս-
տադպ րոց» հա ղոր դա շա րի հա ղոր-

Սուսաննա 
Խաչատրյան (Բակունց)
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րով: Ճշ մա րիտ է, որ ո րոշ վար պետ ներ ձեռ-
քե րը վրձնել են սո վո րույ թի ու ժով, ի րոք, 
գրե թե ան փո փոխ կա յու նութ յամբ. սա մար-
դա չա փա կան կար ևոր ցու ցում կա րող է լի նել 
քննա դա տի դա սա կար գում նե րի ա ռու մով: 
 Բայց նկար նե րի քա նի՜-քա նի էս քիզ ներ են 
մատ նում ար վես տա գե տի վեր լու ծութ յու նը, 
ե զա կի մտա հո գութ յու նը: Ու րեմն, այս ձեռ-
քե րը մեն-մե նակ ապ րում են ի րենց բուռն 
կյան քով:

Իսկ այդ ի՞նչ ար տո նութ յուն է: Ին չու՞ է 
համր ու կույր մարմ նա մա սն խո սում այդ քան 
հա մո զիչ:  Բանն այն է, որ դա ա մե նաինք նա-
տիպ, ա մե նա տար բե րակ ված օր գան նե րից 
մեկն է՝ կյան քի բարձ րա գույն ձևե րին հար և 
ն ման:  Նուրբ հո դե րով միակց ված՝ մեծ քա-
նա կութ յամբ ոսկ րիկ ներ հիմ նակ մախք են 
ծա ռա յում դաս տա կի հա մար:  Հինգ ոսկ րա-
յին ճյու ղա վո րում ներ, որ ու նեն նյար դե րի ու 
ջլե րի սե փա կան հա մա կարգ, անց նում են 
մաշ կի տա կով, այ նու հետև, ա սես միան գա-
մից, ա ռանձ նա նում՝ իբրև հինգ ա ռան ձին 
մատ ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը, ե րեք հո-
դե րի վրա խարսխ ված, ու նի իր ու նա կութ-
յունն ու ո գին: Ե րակ նե րով ու զար կե րակ նե-
րով պատ ված, կլո րա ցած եզ րով ու ռու ցիկ 
մի հար թութ յուն մատ նե րը միաց նում է դաս-
տա կին՝ թաքց նե լով նրանց կազ մութ յու նը: 
 Ձեռ քի հա կա ռակ ե րե սը զե տե ղա րան է: Ակ-
տիվ կյան քում ձեռքն ըն դու նակ է լար վե լու և 
 կոպ տա նա լու, ինչ պես նաև կա ղա պա րե լու 
ա ռար կան: Աշ խա տան քը դրոշմ ներ է թող-
նում ձեռ քի ա փի մեջ, և  այս տեղ կա րե լի է 
հայտ նա բե րել ան ցած ու գա լիք բա նե րի ե թե 
ոչ գծա յին խորհր դա նիշ նե րը, ա պա գո նե մեր 
ա ռանց այդ էլ անն շան կյան քի հե տա գիծն 
ու, ա սես, հու շե րը, թերևս նաև՝ հե ռու-հե-
ռա վոր ինչ-որ ժա ռան գութ յուն:  Մո տի կից 
դա ար տա սո վոր բնա պատ կեր է՝ սա րե րով, 
կենտ րո նա կան մեծ իջ ված քով, նեղ լիկ գե-
տա հո վիտ նե րով՝ մերթ պա տա հար նե րից 
ճաքճ քած, օ ղակ նե րով ու ցան ցե րով պատ-
ված, մերթ էլ ձե ռագ րի պես հստակ ու նուրբ: 
 Կա րե լի է մտո րել ա մեն պատ կե րի շուրջ: Ես 
չգի տեմ՝ ձեռք ու սում նա սի րող մար դը բախտ 
ու նե ցե՞լ է վեր ծա նե լու որ ևէ ա ռեղծ ված, սա-
կայն ինձ դուր է գա լիս, որ նա հար գան քով է 
նա յում այդ հպարտ սպա սա վո րին:

 Նա յեք, թե ձեռ քերն ինչ պես են ապ րում 
ա զա տո րեն, նա յեք՝ ա ռանց դի մե լու նրանց 
ֆունկ ցիա յին, ա ռանց նրանց ծան րա բեռ-
նե լու որ ևէ խորհր դա վո րութ յամբ. հանգս-
տի պա հին մատ նե րը թեթ ևա կիո րեն ծալ-
ված վի ճա կում են՝ ա սես ձեռ քե րը տրվել 
են ինչ-որ ե րա զան քի, կամ էլ օժտ ված են 
զուտ շար ժում նե րի, ա նօ գուտ շար ժում նե րի 
ճկուն նրբա գե ղութ յամբ. այդ ժամ թվում է, 
թե նրանք օ դում ա պարդ յուն գծագ րում են 
բազ մա թիվ հնա րա վո րութ յուն ներ, թե ի րենք 
ի րենց հետ խա ղա լով՝ պատ րաստ վում են 
արդ յու նա վետ ինչ-որ մի ջամ տութ յան:  Մո մի 
լույ սի տակ նրանք ու նակ են ի րենց ստվե րով 
պա տի վրա նմա նա կե լու կեն դա նի նե րի ուր-
վա պատ կեր ու պահ վածք, բայց շատ ա վե լի 
գե ղե ցիկ են, երբ ո չինչ չեն նմա նա կում: Եր-
բեմն, մինչ միտքն աշ խա տում է, ա զատ մնա-
լով՝ նրանք թեթ ևա կիո րեն շարժ վում են:  Մի 
մղու մով շար ժում են օ դը կամ ձգում ի րենց 
ջլերն ու ճար ճա տեց նում հո դե րը, և  կամ կիպ 
սեղմ վում՝ ստեղ ծե լով հոծ զանգ ված, ոսկ-
րե իս կա կան ժայռ:  Պա տա հում է նաև, որ 
պա րո ղի ճկու նութ յամբ մե կը մյու սի հետ ևից 
բարձ րա նա լով, իսկ հե տո էլ իջ նե լով մտա ցա-
ծին տակ տե րի հա մա ձայն՝ մատ նե րը ծնում 
են պատ կեր նե րի փնջեր:

 Ձեռ քե րը պաս սի վո րեն ի րար նման երկ-
վոր յակ ներ չեն: Ն րանք միմ յան ցից չեն տար-
բեր վում նաև իբրև կրտսեր և  ա վագ, կամ էլ 
որ պես ան հա վա սար ձիր քեր ու նե ցող եր կու 
աղ ջիկ ներ, ո րոն ցից մեկն օժտ ված է բո լոր 
հմտութ յուն նե րով, իսկ մյու սը կո պիտ աշ-
խա տանք նե րի միա պա ղաղ կա տա րու մից 
ըն դար մա ցած ճորտ է: Ես ա մեն ևին էլ չեմ 
հա վա տում աջ ձեռ քի հայտ նի կոչ մա նը: 
 Ձա խի բա ցա կա յութ յամբ նա հայտն վում է 
դժվա րին ու գրե թե անպ տուղ միայ նութ յան 
մեջ:  Ձա խը, այն ձեռ քը, ո րը հա նի րա վի ցույց 
է տա լիս կյան քի վատ կող մը, տա րա ծութ-
յան չա րա գու շակ մաս նա բա ժի նը, որ տեղ 
չպետք է հան դի պել մա հա ցա ծին, թշնա մուն 
կամ թռչնին, ըն դու նակ է մարզ վե լու՝ կա տա-
րե լու ա ջի բո լոր պար տա կա նութ յուն նե րը: 
 Կա ռուց ված ինչ պես մյու սը՝ նա ու նի նույն 
ու նա կութ յուն նե րը, ո րոն ցից հրա ժար վում է՝ 
զու գըն կե րոջն օգ նե լու հա մար: Ո՞չ այն քան 
ա մուր է բռնում ծա ռի բու նը, սեղ մում կաց-
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նա կո թը:  Պա կա՞ս ու ժով է գրկում հա կա ռա-
կոր դի մար մի նը: Խ փե լիս մի՞ թե ա վե լի թույլ 
է նրա հար վա ծի ազ դե ցութ յու նը:  Ջու թա կով 
արդ յո՞ք նա չի հնչեց նում նո տա նե րը՝ ուղ-
ղա կիո րեն հար ձակ վե լով լա րե րի վրա, երբ 
ա ղե ղի մի ջո ցով աջ ձեռ քի տակ տա րա ծում 
է մե ղե դին: Եր ջան կութ յուն է, որ չու նենք եր-
կու աջ ձեռք: Ինչ պե՞ս կա րող էին բաշխ վել 
բազ մա զան գոր ծե րը նրանց միջև:  Ձախ 
ձեռ քի մեջ այն, ին չը «ձախ» է, հաս տա տա-
պես անհ րա ժեշտ է բարձ րա գույն մի քա ղա-
քակր թութ յան հա մար:  Նա մեզ կա պում է 
մար դու պատ վա վոր անց յա լին, երբ մար դը 
չա փա զանց հմուտ չէր, դեռևս բա վա կա նին 
հե ռու էր այն բա նից, որ կա րո ղա նար, ինչ-
պես ժո ղովր դա կան ա ռածն է ա սում, «ա-
մեն բան ա նել իր տա սը մա տով»: Այ լա պես 
մենք կսուզ վեինք ճար տա րութ յան ա հա վոր 
ա վել ցու կի մեջ: Ըստ եր ևույ թին, ծայ րա հե-
ղութ յան կհասց նեինք ժոնգլ յո րի ար վես տը և 
 հա վա նա բար՝ էլ ու րիշ ո չինչ: 

Այս զույգն իր կազ մութ յամբ ոչ միայն 
օ ժան դա կել է մարդ կա յին էա կի մտադ րութ-
յուն նե րին, այլև օգ նել է դրանց ծնվե լուն, 
ճշգրտել դրանք, տվել ձև  ու դեմք:  Մար դը 
ստեղ ծել է ձեռ քը, ու զում եմ ա սել՝ աս տի ճա-
նա բար նրան ա ռանձ նաց րել է կեն դա նա կան 
աշ խար հից, ա զա տագ րել վա ղե մի ու բնա-
կան ստրկութ յու նից, բայց ձեռքն էլ ստեղ ծել 
է մար դուն: Ն րան հնա րա վո րութ յուն է տվել 
ո րոշ շփում ներ ու նե նալ տիե զեր քի հետ, ին-
չը չէին ա պա հո վում մյուս օր գան ներն ու 
մարմ նա մա սե րը:  Բայց օ դում վեր հառ նած, 
ճյու ղի պես ծաղ կած ու ա ռանձ նա ցած ձեռ քը 
մար դուն մղում էր հո գե հո սանք ներ որ սա լու: 
 Նա բազ մա պատ կում էր այն մա կե րես նե րը, 
ո րոնք խիստ զգա յուն են օ դի, ջրե րի հատ-
կութ յուն նե րի ճա նա չո ղութ յան հան դեպ:  Մի 
վար պետ՝  Պոլ լա յո լոն, ում մեջ մար դա սի րութ-
յան շատ բա րակ շեր տի տակ մեծ նրբա գե-
ղութ յամբ շա րու նա կում է գո յել Ա ռաս պե լի 
միս տե րիա նե րի փոք-ինչ ա ղոտ ու վայ րի 
զգա ցու մը, վրձնել է կեր պա րա նա փո խութ-
յուն նե րի ո գով հա մակ ված մի գե ղե ցիկ 
 Դափ նե այն պա հին, երբ Ա պոլ լո նը ուր որ է 
հաս նե լու է նրան.  Դափ նեի թևե րը վե րած-
վում են ճյու ղե րի, ծայ րե րը՝ հո վե րից օ րոր-
վող տեր ևա զարդ ընձ յուղ նե րի: Ինձ թվում է՝ 
տես նում եմ, թե ան տիկ մարդն իր ձեռ քե րում 
ինչ պես է ըմ բոշխ նում աշ խար հը և  ինչ պես 
է ձգում մատ նե րը՝ դրանք դարձ նե լով անկշ-
ռե լին որ սա լու ցանց: «Իմ ձեռ քե րը, - ա սում 
է  Կեն տավ րո սը, - տե սել են ան թիվ-ան հա-
մար ժայ ռեր, ջրեր ու բույ սեր, զգա ցել են օ դի 
ա մե նա նուրբ ազ դե ցութ յուն նե րը, ո րով հետև 
ես դրանք վեր եմ պար զել կույր ու խա ղաղ 
գի շեր նե րի մեջ՝ սյու քե րին ա նակն կա լի բե-
րե լու և ն շան ներ քա ղե լու իմ ճա նա պար հը 
կան խա տե սե լու հա մար…»: Աստ ված նե րի 
ա ռանձ նաշ նորհ յալ նե րը՝  Կեն տավ րոսն ու 
 Դափ նեն, ի րենց կեր պա րա նա փոխ ված կամ 
կա յուն վի ճա կում չու նեին այլ զեն քեր, քան 
մեր ցե ղի զեն քերն են՝ աշ խար հը «գայ թակ-
ղե լու», նրան փոր ձե լու հա մար մինչև իսկ 
այն կի սա թա փան ցիկ հո սանք նե րում, ո րոնք 
չու նեն կշիռ և  ո րոնք բնավ տե սա նե լի չեն աչ-
քին:

 Բայց այն, ին չը կշիռ է կազ մում անն-
շան ծան րութ յամբ կամ էլ կյան քի ջերմ 
բա բախ յու նով, ինչն ու նի կեղև, զգեստ և 
 մոր թի, ան գամ քա րը՝ լի նի դա աղ մու կով 
տաշ ված, հո սող ջրե րից ո ղորկ ված, կամ թե 
նրա ա նա ղարտ փշու րը, դարձ յալ թի րախ է 
ձեռ քի հա մար, նպա տա կա կետ, դե պի ո րը 
տե սո ղութ յու նը կամ միտ քը միայ նակ չեն 
կա րող ա ռաջ նոր դել: Աշ խար հին տի րա նա-
լը պա հան ջում է յու րա տե սակ շո շա փո ղա-
կան հո տա ռութ յուն:  Տե սո ղութ յու նը սա հում 
է աշ խար հի եր կայն քով:  Ձեռ քը գի տի, որ 
ա ռար կան ու նի կշիռ, որ այն հարթ է կամ 
ան հարթ, որ քա րա ցած չէ երկն քի կամ երկ րի 
խոր քում, ո րի հետ ինքն ա սես ամ բող ջութ-
յուն է կազ մում:  Ձեռ քի գոր ծո ղութ յու նը ո րո-
շար կում է տա րա ծութ յան դա տար կութ յու նը 
և  այդ տա րա ծութ յունն զբա ղեց նող ա ռար-
կա նե րի հո ծութ յու նը:  Մա կեր ևույ թը, ծա-
վա լը, խտութ յու նը, կշի ռը օպ տի կա կան եր-
ևույթ ներ չեն:  Մատ նե րի ա րան քում, ա փե րի 
մեջ է մար դը նախ ևա ռաջ ճա նա չել դրանք: 
 Տա րա ծութ յու նը նա չա փում է ոչ թե հա-
յաց քով, այլ ձեռ քով ու քայ լով:  Շո շա փե լի քը 
բնութ յու նը լից քա վո րում է խորհր դա վոր ու-
ժե րով: Ա ռանց շո շա փե լի քի այն նման կլի ներ 
լու սան կար չա կան խցի կի թեթև, հարթ ու 
ցնո րա կան սքան չե լի բնա պատ կեր նե րին:

 

դում նե րը՝ լի նե լով սցե նար նե րի հե ղի նա կը:
Զ բաղ վել է նաև թարգ ման չա կան գոր-
ծու նեութ յամբ. ֆրան սե րե նից հա յե րեն է 
թարգ մա նել ա վե լի քան 20 գիրք, ո րոնց 
մեծ մա սն ու սում նա գի տա կան բնույ թի է և  
որ պես դա սա գիրք կամ ձեռ նարկ է ե րաշ-
խա վոր վել փի լի սո փա յութ յուն, սո ցիո լո գիա, 
ար վեստ, ինչ պես նաև աստ վա ծա բա նութ-
յուն և կ րոն ու սում նա սի րող ու սա նող նե-
րին (Է.  Ֆոր, «Միջ նա դար յան ար վեստ», Ա. 
 Ֆո սի յոն, «Ձ ևե րի կյան քը:  Գովք ձեռ քին», 
Վ.  Լայբ նից, «Մե տա ֆի զի կա կան եր կեր», Է. 
Դ յուրկ հայմ, «Սո ցիո լո գիա կան մե թո դի կա-
նո նը», Դ.  Ֆոլ շեյդ, « Մեծ փի լի սո փա յութ յուն-
ներ», Պ.  Պու պար, «Կ րոն ներ», Ջ.  Գո ւայ տա, 
« Գա րե գին Ա, Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս: 
 Մար դու կյան քը. հան դի պում երկն քի և  երկ-
րի միջև» և  այլն): 
Ն րա թարգ մա նութ յամբ 100-ից ա վե լի ու-
սու ցո ղա կան ու ճա նա չո ղա կան ֆիլ մեր են 
ցու ցադր վել  Հա յաս տա նի հան րա յին հե ռուս-
տա տե սութ յամբ: 
Հ րա տա րա կել է մի շարք ու սում նա կան ձեռ-
նարկ ներ ու հոդ ված ներ, հա մա հե ղի նակն ու 
խմբա գիրն է հայ ի րա կա նութ յան մեջ ծա վա-
լով ան նա խա դեպ «Ֆ րան սե րեն-հա յե րեն» 
բա ռա րա նի:
 Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ 
է ան ցել Ստ րաս բուր գի  Հու մա նի տար 
գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յին կից 
 Թարգ մա նիչ նե րի և  մի ջազ գա յին հա րա բե-
րութ յուն նե րի ինս տի տու տում (1994, 1998 
թթ.), Բր յու սե լի  Մա րի  Հապս ա զատ ինս տի-
տու տում (1998 թ.),  Լո զա նի հա մալ սա րա-
նում (2000 թ.): 
Ֆ րան սիա յի Մ շա կույ թի նա խա րա րութ յան 
«Գր քի վար չութ յան» կող մից թարգ ման չա-
կան ստա ժա վոր ման է հրա վիր վել  Փա րիզ 
(1996, 2002, 2006, 2011 թթ.):
2009 թվա կա նից  Հա յաս տա նի գրող նե րի 
միութ յան ան դամ է:

 ՀԱՏ ՎԱԾ ՖՐԱՆ ՍԻԱ ՑԻ ԱՐ ՎԵՍ ՏԱ-
ԲԱՆ ԱՆ ՐԻ  ՖՈ ՍԻ ՅՈ ՆԻ « ԳՈՎՔ ՁԵՌ-
ՔԻՆ» ԷՍ ՍԵԻՑ: ԹԱՐԳ ՄԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ՝ 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ
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Հ ե ղի նակ է բա նաս տեղ ծա կան, գրա կա նա գի տա կան 
տպագր ված ե րեք գրքի «Մթ նա ձո րի լույ սը» (2001.), 
«Ն յու թի հաղ թա նա կը» (2009.), « Լեռ նե րում» (2014.), 

էս սե նե րի շար քի եւ շուրջ հար յուր հոդ վածի (գրա կա նա գի-
տա կան, գրա խո սա կան, մշա կու թա յին, բժշկա գի տա կան, 
բնա պահ պա նա կան), ո րոնք տպագր վել են գի տա կան 
հան դես նե րում, գրքե րում եւ լրագ րե րում: Ծն վել է 1959թ. 
օ գոս տո սի 11-ին Գո րիս քա ղա քում: Ա վար տել է Գո րի սի Ակ սել 
Բա կուն ցի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցը (1966-76), Գո րի սի 
N-41 պրոֆ տե խու սում նա րա նը (1976-77), Ե րե ւա նի պե տա-
կան բժշկա կան ինս տի տու տի (այժմ հա մալ սա րան) Հա սա-
րա կա կան մաս նագի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տի ժուռ նա լիս-
տի կա յի բա ժի նը (1980-82), Ե րե ւա նի պե տա կան բժշկա կան 
ինս տի տու տը (1977-83): 
Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան ան դամ՝ 2016 թվա կա նի 
հու լի սից:

Արթուր
Առաքելյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

«ԱՐՑԱԽ» 
շարքից
«Լեռներում»

Ո՜վ, դեմոկրա՛տիա, որտե՞ղ ես կանգնել, 
 Ինչու՞ մնացիր կես ճանապարհին:
Շտկի՛ր, մեջքը քո, 
 Օձիքը քո ձիգ արդեն մի՛ կոճկիր:
Թո՛ղ, քո սիրտը բաց` ու դիր սեղանին`
Եղիր սպեղանի, աղ ու հաց, գինի:
Ո՜վ, դեմոկրա՛տիա, քեզ հպա՛րտ պահիր`
Պառակտման ահի կես ճանապարհին, 
Անկոտրու՜մ եղիր, 
Խրոխտ ուսիդ կրիր`
Դրոշն անորոշ, ու ոտնահետքը
Սրբազան ուղու` պահիր ինչպես որ`
Անեղծ է ուղիդ ու մշտանորոգ:
Ո՜վ, դեմոկրա՛տիա, անպաշտոն դու շունչ, 
Առանց բյուրոկրա՛տ այդպես դու այդ ու՞ր, 
Որտե՞ղ ես հասել, օրհնությա՜ն դրոշ, 
Արևշատ հորձանք ու մշտահոլով.
Ո՜վ, դեմոկրա՛տիա, որտե՞ղ ես, կորո՜վ:

Ք. ԳՈՐԻՍ 2011Թ.

ՀԱՎԱՏԱ՛, ՇՈՒՇԻ-
ՀԱՎԵՐԺՈՒՀԻ

Նաև դո՛ւ, հոգո՛ւ իմ թարգման
Կարծիր Ինձ` շատ հասարակ
Քանզի մարգարեն արև է վառ, 
Բազմամեղս` մեկնիչը նրա:
Նույնպես ունեցա զարթոնք` արդար, 
Որ ազգային է, մեղքս ո՞ւր պահեմ...

Ինչպե՞ս պահանջեմ, որ լինես հաստատ
Հավասարատես լինե՛ս, ո՜վ Բարձրյալ:
Սյունեցի եմ, Գորիսում ծնված, 
Արյունս եռաց խղճի ներքո
Սրտում` երկունքի զգացում ունեցա, 
Երբ հաղթեց Շուշիս` ամրոցը սգո-:
Հավատա՛, Բարձրյա՛լ, առաջին անգամ տեսա՛ նրան`
Արդեն ազատ էր, գոռ ու քարուքանդ, 
Եղել էի լոկ Ստեփանակերտում`
Պատանուս թվաց, թե Շուշին նույնպես
Հայաշատ է, կուռ` հայոց փառքի տուն:
Հավատա՛, Բարձրյա՛լ, չգիտեի` թուրքի թաղեր կան, 
Կրթամշակույթ Հայոց սրտի մեջ` սպի ու կոշտուկներ:
Չգիտեի, հզոր Սյունիքի հենց քթի վրա`
Վաղո˜ւց ճանճեր են բազմել ցիրուցան.
-«Քանդվե՜ս դու, Գորիս» քեզ չսազական:
Հավատա՛, Բարձրյալ, պատանի էի, տասնօրյա այցով
Ստեփանակերտ հյուր էին տարել, 
Ելիզավետպոլ-Գանձակ գնալս մնաց անկատար, 
Չկար ազգային ո՜չ մի ընդվզում, 
Սովետ-Միության հրճվանք էր անմիտ.
Իբրև հայեր են ապրում Շուշիում:
Աշակերտ էի` գերազանցիկ, Նժդեհի մասին
Անգիր գիտեի պատմությունը` կեղծ, 
Կիևյան Ռուսիա, Հին աշխարհ, Հռոմ, 
Խաչակրաց կոչվող ու Նապոլեոնի
Արշավանքը` զուր, Ֆաշիզմը` տխուր:
Հավատա՛, Բարձրյա՛լ, Թուրքիայի գործած մեղքը գիտեի`
Ցեղասպանություն, Մասիսը` կորա՜ծ, անհաս ու վսեմ:
Սակայն Շուշիում՝ տարիներ առաջ երեսուն հազար
Հայ էր մորթել ազերին` այդ նույն, որ քեզ`
Իմ Շուշի՛, ինքնավար մարզ էր նետել նսեմ, 
Հավատա՛, Բարձրյա՛լ, չգիտեի դա՛:
Չգիտեի, որ ամենօրյա՛ շուկայում ներկա`
Այնքա՜ն ձվաձև գլուխները` նույն որջից են ելել:
Գորիսում՝ գիտե՞ք, թուրքեր չեն ապրել, եղել են` 
Հինգ խառն ամուսնական ինտերնացիոնալ.
(Գուցե հնգաթև աստղի՞ էր նման), 
Մյուսներն` այդ ինչպե՞ս, վստահ են եղել`
Եկել են հասել Էյվազլար, Շուռնուխ, 
Համոզված, գերի ունեն իրենց մոտ, Շուշի՞, 

Թե՞ գերի, «Քանդվե՜ս դու, Գորիս», քեզ` աններելի:
Գորի՛ս, դարերի հերոսական ասք, 
Նժդեհի աչքին ինչպե՞ս երևամ` այսքա՜ն ուշացած, 
Որտե՞ղ էր բարքի ու ճշմարտության
Խիզախումը քո՛, որ իմ օրոցքում մնացի՛ քնած:
Հավատա՛, Բարձրյա՛լ, ինձ` ներել չկա՛ զտարյուն հողում, 
Սա Դավալու չէ ու Բազարգեչար, Սիսիան ու Քյարքի, 
Պղծվել էր Կապան, դաշտն Արարատյան ու գետը` 
Զանգու:
Նոր հազարամյակ` արարի՛ր, տքնիր ու Խա˜չս
Հանիր վերելքդ դեպի՛, լու՜յսը կենսատոʹւ:

13.07.2012, Ք. ԵՐևԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ԱՌԱՎՈՏԸ

Նախաստեղծության բոցը քեզ կերտեց`
Շռա՜յլ այգաբաց, լույսդ ճո՜խ, վսեմ`
Ցայգօղի խմած ու մյուռոն գինի
Անսահմանության գովեստ Բարձրյալի:
Հավիտենության տենչանք բաղձալի
Ժայռիդ ու վեմիդ պերճանքը թավիշ, 
Ցոլանք է ու ցող, մաշկդ` լուսաշող
Խավոտ շուրթերով ըմպել ես` ավի՛շ:
Կարոտի ընծա` եղյամդ-պարզկա, 
Միրաժը հեռվի արտացոլքերի, 
Արարչության առեղծվածն անձև, 
Ջրերդ հորձանք կայծակնահարի:
Հիշեցում են, մե՜ծ ճոխության հրաշք
Հակվել են բարուն դղիրդ ու որոտ 
Արևի հրով բողբոջդ խրոխտ 
Քո ճշմարտության առջև ծնկաչոք:
Պայթյունը ցրել` ծաղկունքի բերկրանք-
Դարձրել երկրային, ներկայությո՛ւնդ,  
Անձրևն ու ձյունը քամիդ է բերել, 
Մաքրել փոշին ու խավը փռել:
Անծիր բերկրանք հեղել սերմերին`
Հովերիդ բովում ու եզերքներում, 
Գարունդ` նայի՛ր, սփոփանք էր երեկ
Բազմաշնորհ ձիրքեր խորքերում:
Հավատարի՜մ են անուրջներդ, լուրջ
Կախարդանքի աննման հորձանք, 
Ամռան արևդ` վայելքի պարծանք, 
Շիկնա՜նք` ամոթխած ծաղկաբույլերում:
Մշտահոլով է աշունդ, երկի՛ր, 
Կրկին զսպված դաշտերու՛մ ձմռան, 
Հավերժ պատվար երկչոտ ցողունիդ-
Նախաստե՜ղծ Բարձրյա՛լ, քո բարձրաթռիչ`
Մեծահոգության բողբոջը պայթած, 
Ճայթեց հողին կայծակդ վերին, 
Որ արդար, անձուկ սերմերը տեսնեմ`
Մխրճած հողի սխրանքում բերրի:
Տապալիր թերին անհամաձայնիս, 

Բազմամեղիս կամք ներարկիր ըմբոստ, 
Համոզմունքը մեծ դեռ ծածկագրիր, 
Կամքդ` անխոտոր, գթառատ` ուղի՛դ:

14.07.2012, Ք. ԵՐԵՎԱՆ

ԱՐՑԱԽԻՆ ՍՅՈՒՆ` ՍՅՈՒՆՅԱՑ 
ԵՐԿԻՐ

Ինքնորոշված հավատամքով, 
Ազգդ` ազատ, անկախ երկիր
Արդար ուղիդ՝ զենքով կռիր, 
Ո՛չ թե սպասիր` գութն այցելի-
Օտար կիսատ սոխով` հազիվ՝
Ոսոխիդ շե՛ղ աչքերից արցունք քամի:
Քշի՜ր քամի՛, թևի՜ր Սյունիք, 
Դեռ հեռու՜ է ծարավ հոտի, 
Բարկ արևի անապատը քոչվորի:
Հյուսիսի խփած արևը ժլատ՝
Մամուռ է կախել ծառիս ու պատիս, 
Թեև քնքուշ է, մրմու՜ռս` խորն է, 
Հանելու՞ է Մհերին խորշից;
Հյուսիսից խփած ուսիս վերքի սպին
Կթողնի՞ ելնել եզերքը Կասպից, 
Թե՞ պիտի կռռա՜ անգղը նորից՝
Կույր ագռավը Սև ծովից ու Քուռից:
Դեռ քանի՜ տարի, վիհերիդ նման
Ստո՛ր, ոսոխդ չա՛ր, ցածում որոճա՛, 
Տաճարիդ խոնարհ... կամարիդ համար
Չապաշխարհած, մեղսանքը զգա՜նք:
Փառքիդ հանդիման` երկնաթռիչ
Քեզ պարտք ենք խո՜յանք:
Երկի՜րս Սյունյաց, մերկ ու անվախճան-
Որձաքարիդ պես, ժայռերիդ նման, 
Ծխանի ծուխը մեջքիդ կարծրացա՜ր`
Ոսոխիդ հեռու՜ նետելու համար:
Տաճարիդ սյունը երկինքդ հանած
Պղնձաջիղ տա՜ք աղոթքդ
Լարա՜ծ սարդոստայնի դեմ, 
Երկնքի ներքո ոստանդ փռա՛ծ`
Հերոս Արցախի հրաշքը ցոլաց:
Տոկա՛ աննահանջ, սյու՛նդ ճոճի՜ր, 
Ու գավազանիր ընդդեմ ոճիրի, 
Ամե՛ն թշնամյաց` ոճի՜ն անխտիր:

26.06.2012, Ք. ԳՈՐԻՍ

ՇՈՒՇԻՆ ԿՀՈՒՇԻ

Անունդ տալիս՝
 ամեն մի վանկում
Հուզվել աննկուն, 
Հասակդ անհաս-
 կրկին դեռահաս:
Անգին ես եղել, 
 դու կրկին եղե՛գ, 
 առագաստ զգաստ:
Եղել ես լեգենդ, 
 արարում ասքի, 
Հնչյուն ես, կարկաչ
 ու ճայթում հասկի, 
Կարոտի հրճվանք
 ամենափրկիչ
Վանք պարտաճանաչ:
Ազգային զարթոնք, 
Ազատամարտի
 շեփոր հաղթական, 
Հայի խիղճ արթուն՝
 նամուսը մարդու:
Վանդակված հայի
 սուրբ բարձրավանդակ, 
Ընդմիշտ չհանձնված
 սրբազան տարածք, 
Հող հայրենական:
Դու սերմնացանին
 լինեիր նեցուկ, 
Ո՞ւր էիր Աստված, 
Որտե՞ղ է Տերը՝
 մեզ առաջնորդի
Դեպի հաղթուղին
 Տիգրանակերտի, 
Մեկի փոխարեն`
 նրանք չորսն էին:
Ո՞ւր են գետերը, 
Որտե՞ղ է Տերը, 
Մեզ հետ էր հարկավ
Գանձակ ու Պարտավ:
Ո՞ւր է խաչուղին`
Արաքս-Քուռ ուղին, 
Հայկի հաղթ գինին...
Որտե՞ղ է Տերը, 
Ո՞ւր են գետերը, 
մեր արահետը, 
Տո՛ւր Հայկի նետը:

2007Թ, Ք. ԳՈՐԻՍ
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* * *
Վան Գոգն ազատվեց իր ականջից, 
որովհետև այն իրեն պետք չէր.
նա արդեն լսե՛լ էր Հանճարը:

Ալ-Մա’արրին իրականում տեսնում էր այնքան, 
որ այլևս
աչքերն այնքան էլ կարևոր չէին:

Չարենցը գերեզման չունեցավ, 
քանզի
նա դեռ չի՛ էլ մեռել:

Ես մարդկանց ձախո՛վ եմ բարևում, 
որովհետև
աջով արդեն բարևե՛լ եմ Աստծուն…

* * *
Ես հիմա
հատ-հատ պոկում եմ լռության թարթիչները
ու կարկատում աղոթքս, 
որ պատռվել է երանգներից բառի...
Հիմա երանգն ավելին է, քան ձայնը...
Ու ես արդեն
ոտաբոբիկ եմ մտնում Հույսի եկեղեցին, 
որ քայլերս բախտիս
 ձայներ չնկարեն:
Շշուկներից քանի՜ ոտնահետք է ճաքել...
Իսկ իմ ոտնահետքը
 իմ աղոթքն է սիրուս, 
որ երբեք չի՛ ավարտվում, 
որովհետև չի՛ գունավորվում բառով...
Իսկ հիմա
գլխավոր գույնը այն է, 
որ սերը զգացմունքի բանաստեղծությունն է...
Որ մուսաները կին չե՛ն դառնում...

* * *
Այդ կարմիր օրը
մուսայիս դեռ հեթանոս տատերը, 
դռնփակ գաղտնի քվեարկությամբ, 
որոշել էին, 
որ ինն ամիս անց
բակունցյան միրհավների երգի ներքո
 պիտի լույս տեսնի
բանաստե՛ղծը իրենց թոռան:
Եվ որովհետև աստվածավախ էին, 
ուստի որոշեցին
Դրախտի ծառերից
 ոչ մի ֆիզիկոսի գլխին կաթուկ տված
վերջին խնձորը –
խնամքով թաքցնել մորս փեշի տակ…

Ութսունմեկի օգոստոսին – 
 հայրս թթի օղի էր թորում…

* * * 
Կուզեմ`
դողս ընդգրկի´ կույսի ժպիտն
ամոթխած`
իր իսկ մերկ կրծքին թաքուն նայելիս, 
երբ երկնքի կապույտ կաթը
անխնա
սոված գայլերի երախն է լցվում, 
երբ խոզերն անփույթ ծամծմում են
ցայգի պտուկները…

Կգամ` դողդ կընդգրկե´մ:

Կաթդ կտրվելու աստիճան
գիշերները մրսի´ր, Մարիա´մ, -
դրսում, Տան շուրջը, 
ամենուր վխտում են կայենները վաղվա…

Զվարթնոց
Խոյակ առ խոյակ
ժամանակների ուսերը մաշող
քարե շուրջպար`
ինչպես քոչարին
անթաշկինակ օրիորդների…

Խաչքարերը թաշկինակներն են նրանց…

* * *
Միայնակ ինձնից, 
ամենից մենակ`
նախորդիվ գիշեր ժամերի տակով
ես ոտաբոբիկ այգու շեմն անցա:

Գուցե այդ պահին զմրուխտ քնի մեջ
նա իր երազի ոռոգման մասին
իմ ինքնահոսի ձայնն էր մտածում, 
բայց ես մոտեցա խաղաղ, ծառս որբ
դրի թևիս տակ և դարձա… գաղտնի:

Ես նստել էի հասարակածին
և իմ վարդավառ-արցունքի
աղի նվագն անելով շրթհարմոնիկ, 
բայց -
ծառիս զո՜վ կանաչ հիշողությունը
  աչքերս լցրած`
ինձնից փրկվածի խաչն էի
սարքում ես – մենակ – ինձնից…

Կողքիս մեռել էր սիրո արդեն-ը:

Կեսգիշերը լյա-մինոր ուրբաթ էր
  քսում մատներիս, 
բայց ես հենց սկզբից 
փակ էի պահում մատներիս աջը` 
  որպես Շաբաթ օր, -
հարության կերպը թաքցրած ափիս մեջ…

* * *
Վաղվա օրը պետրոս է`
ձեռքին վարդեր, -
գայթակղիչ, ինչպես թարգմանություն:

Ցերեկային խոսքեր`
սուրճ առանց մայրական կաթի, -
կսահեն
Տիեզերքի կոկորդն ի վար, 
ուր կցցվի Սիրո դեղին
փոխակերպումն, ինչպես ձկնափշեր`
նախորդ ընթրիքներից, -
ապաշխարողի աղոթքի նման…

Լույսի ջրվեժներից առաջ...

Արյանս կանաչ գետի ջրերում
ձկները մկրտում են
նայադների կուրծքը:

Երեք օրորոցներս

Առաջինը մորս 
անթելան էր, որից
բարձրացա, որ տեսնեմ

երկրորդը` եռանիվ
հեծանիվս, որով
սայթաքեցի` տեսնեմ

երրորդ օրորոցս`
քսան ամսականի
իմ դագաղը գողտրիկ, 
որի մեջ ես, ավաղ, 
չտեղավորվեցի՜…

Ոդիսական
Բանաստեղծությունը կերանք, 
մի գավաթ սուրճի հետ ծխեցինք 
լռությունը, 
Մահից հեռացանք` 
 գույները ծամելով, 
բայց էլի բառի՛ն ենք նայում…

* * *
Իմ անունը
մի քար է Աստծո երազի մեջ`
ծուռ հայելիների զարդաքանդակներով:
Լույսի կողոսկրերի 
միջով
զրնգում է Հորս կատարակտը
լեզվիս վրա:

* * *
Գիտեմ, կարթնանամ մի օր
խորհրդավոր ընթրիքից, 
կհագնեմ հորս ոտնահետքերը`
ճաքճքոտած
որպես փոքր գրպանիկներ`
լցված անչափելի սիրով…
Կկարողանա՞ն, արդյոք, օրերս
կշռել
այնքա՜ն անտանելի թեթևությունը…

Անսպառելի որբեր
Ծույլ հրեշտակի
չիրականացած երազներն
իրար
զիգզագող անտես ներվաթելի
պես`
արվարձանային աչքեր են
բառերս` Աստվածային հիվանդությամբ
ախտահարված…
 

Ծ նվել է 1981 թ. 
Տաթևում: Ավարտել 
է Կահիրեի պե տա-

կան համալսարանը (2004 
թ.) և Երևանի պետական 
համալսարանը (2007 
թ.): Մասնագիտությամբ 
արաբագետ է:
Հեղինակ է տասը բա նաս-
տեղ ծական ժողովածուի: 
Տպագրվել է հայաստանյան և 
արտա սահմանյան բազմաթիվ 
հեղինակավոր գրական 
պարբերականներում և անթո-
լո գիաներում, արժանացել մի 
շարք գրական մրցանակների 
ինչպես Հայաստանում, 
այն պես էլ արտերկրում: 
Միջազգային գրողների մի 
քանի ասոցիացիաների 
պատվավոր անդամ է: 
Նրա ստեղծա գործությունները 
թարգմանվել են աշխարհի 60-
ից ավելի լեզուներով:

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Էդուարդ 
Հարենց

1984 թ., 22 հունիսի
Նախօրեին 
ռադիոն հայտնում էր, որ
հետևյալ օրը
մարդկային ճակատագրերի երկայնքով մեկ
սպասվում է +45° հիշողություն ու հիշատակ, 
որ 39-ին երդված օրիորդների նշանի մատանու
կորած ակերի տեղում կնկատվեն արցունքի կաթիլներ, 
որ գեոմագնիսական դաշտը բոլորին քարշ կտա
դեպի գերեզմաններ, հուշարձաններ, եկեղեցիներ, 
որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
ինտենսիվությունը
խաղաղության սպիներից կբեկվի 45° անկյան տակ, 
որ օդի խոնավությունը գնահատող ինդեքսը կունենա
զոհվածների անմահության 
 և ապրողների կյանքի արժեքը:

Առավոտյան
ամենաշոշափելի հրեշտակների Օլիմպոսից
ուղիղ եթերով հաղորդեցին, 
որ Հայոց աշխարհի մշակութային ծննդատանը
գյումրեցի մի կնոջից լույս աշխարհ է եկել 
2000-ականների պոետիս մուսան, 
որին, ի պատիվ իոնական մեղրի, 
 անվանել են Նեկտար…

Գրավյուր
Թաց գիշերի ու զգեստի
հոդակապը թռցրած`
անվան սիրած ժամերն էգ
պարան-պարան են խաղում
պատի քունը մխրճված
տրամվայի երազում, 
որի ռելսերն են փախցրել
ժանգոտները քաղաքից…

Անհոդաբաշխ վարդերով, 
անհյուրընկալ ու մրսած, -
շրջադարձին հեքիաթի
դու նստել ես կանգառում`
պայծառ հետքերդ թողած
տրամվայի ռելսերին, 
որոնք կորան` խեղդվելու
ծախու բաշխիչ ցանցերի
ժամագոտու նեղվածքում…

* * *
Մարդը նավ է, 
խարիսխ, 
մարդը` կառամատույց:

Խորտակվողի վարդը`
գուցե
այդ ամենի
վասն և պատճառով…

* * *
Ես գրվելիս
ժամադրավայր
եմ անհնար`
աններելի
սանդուղքներով

դեպի մի Բայց, 
ուր վասնզի

մի մեղք կա, որ
պատկանում է
մեկ ուրիշին, 
բայց ես նրան
կրած ունեմ...

* * *
Բանաստեղծության պատուհանի տակ
ես յուրաքանչյուր
դարավերջից մինչև դարասկիզբ
սերենադներ եմ շռայլում հարբած…
Ու մինչդեռ շուրջս
թաղանթներ ծամող
ժամանակները պոռնիկ -
սիրտս գրավելու համար
մեռնելու չափ չբեր իրենց ներքնազգեստի`
բնազդները կորցրած
երանգներն են փոխում, -
ամենասիրածս գույնը աշխարհում
բանաստեղծությո՛ւնն է…
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Ծ ն վել է 1947թ. հոկ տեմ բե րի 
23-ին,  Մեղ րի քա ղա քում։ 
Ա վար տել է Եր ևա նի պե-

տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա-
բա նա կան ֆա կուլ տե տը։ Աշ խա տել 
է  ՀՀ դա տա խա զութ յան հա մա-
կար գում, ՀՀ գրող նե րի միութ յան 
ան դամ է։ Ն րա ար ձակ և  չա փա ծո 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը պար-
բե րա բար տպագր վում են հան-
րա պե տա կան գրա կան մա մու լում 
և  հան դես նե րում:  Տասն հինգ 
բա նաս տեղ ծա կան և  ար ձակ գրքե-
րի հե ղի նակ է:  Բա նաս տեղ ծա կան 
ժո ղո վա ծու նե րից կազմ վել ու ռու-
սե րե նով թարգ ման վել է ընտ րա նի: 
 Ռու սե րեն թարգ ման ված ար ձակ 
գոր ծե րից « Խաղ մահ վան հետ» 
պատմ վածքն ընդգրկ վել է վեր ջին 
25 տա րում « Լի տե րա տուր նա յա 
Ար մե նիա» հան դե սում հրա տա-
րակ ված լա վա գույն ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րի ան թո լո գիա յում: 
 Հե ղի նակ է հինգ վե պի, ո րոն ցից 
չոր սը դե տեկ տիվ ժան րի: «Ով 
սպա նեց Է լե նին» վե պը ճա նաչ-
վել է տար վա լա վա գույն ար ձակ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն, ար ժա նա ցել 
ՀՀ գրող նե րի միութ յան  Դե րե նիկ 
 Դե միրճ յա նի ան վան մրցա նա-
կին, « Մերժ ված նե րը», «Հրանտ և 
 Մա նու շակ  Սի մոն յան ներ» լո սան-
ջե լես յան գրա կան հիմ նադ րա մի 
մրցա նա կին:  Հա յաս տա նի հան րա-
պե տութ յան գրող նե րի միութ յան 
նա խա գա հութ յու նը նրան պարգ-
ևատ րել է «Գ րա կան վաս տա կի 
հա մար» մե դա լով,  Մի ջազ գա յին 
անվ տան գութ յան ա կա դե միան՝ 
իրա վա պահ հա մա կար գում նրա 
եր կա րամ յա, ան բա սիր ծա ռա-
յութ յան, ինչ պես նաև հայ գրա կա-
նութ յան բնա գա վա ռում ներդր ված 
ծան րակ շիռ ա վան դի հա մար՝ 
« Մեծն  Տիգ րան» շքան շա նով: 
Հ րա տա րակ վել են գրո ղի՝ 
« Կա րո տի եր գեր» 2003թ., 
« Մոր մոք» 2006թ., « Գի շե րով 
ե կար» 2008թ, « Դու հրաշք 
էիր, կյանք» 2009թ., «Сожгли 
меня» 2011թ., « Փոքր քա ղա քի 
մեծ պատ մութ յուն ներ» 2012թ., 
« Վայ րի վե րում նե րի բա ցատ» 
2013թ., « Խաղ մահ վան հետ» 
2015թ., «Ո՞վ սպա նեց Է լե նին» 
2016թ., « Մերժ ված նե րը» 2017թ., 
«Թ ռիչք ժա մա նա կից դուրս» ընտ-
րա նի, 2017թ., «Կ րա կոց թի կուն-
քից» 2018թ., « Հով տա շու շան» 
2019թ., « Պա տաս խան տա լու 
ժա մա նա կը» 2020թ., « Հին օ րե րի 
կան չը» 2021թ. գրքե րը: 

Ներսես 
Խառատյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

- Ս ո՜ սիկ,  Սո՜ սիկ... մի պապ ռոզ տու 
հաս նեմ տուն:

 Հար ևան  Բագ րատ բի ձան 
է կան չում:  Կար ճա հա սակ, ջլուտ մի մարդ՝ 
կնճռա պատ, պե պե նոտ, փոք րա վուն դեմ քի 
հա մար կար ճա տե սի չա փա զանց մեծ ակ նո-
ցով ու հար բե ցո ղութ յու նից մշտա պես կար-
միր, մեծ քթով:

Ն րանց տան ճա նա պար հը մեր դար պա-
սի մո տով է անց նում, իսկ տնե րի միջև ըն-
կած տա րա ծութ յու նը հի սուն մետր հա զիվ 
լի նի, ուս տի ծխա խո տը միայն պատր վակ էր, 
որ հայրս հրա վի րի տուն՝ օ ղի խմե լու, դե ձեռ-
քի հետ էլ կօգտ վեր նաև ծխա խո տից:

Ա մեն այս պի սի կան չից հե տո հայրս 
պար տա դիր հրա վի րում էր տուն:

 Բա կից աս տի ճան նե րով երկ րորդ հարկ 
բարձ րա նա լիս, որ պես կա նոն, եր կու-ե րեք 
ան գամ խռպոտ հա զում էր, զին վո րա կան 
կտո րից կար ված հնա մաշ բաճ կո նի թևքով 
բե րա նը մաք րում, ա պա պատշ գամ բում 
«բա րի գուն» ա սե լով՝ ուղղ վում դե պի սե ղա նի 
մոտ դրված թախ տը:  Հայրս ա ռա ջար կում էր 
նստել, թեև նա դրան չէր էլ սպա սում, տնքա-
լով նստում էր, նույն, զին վո րա կան կտո-
րից կե պին հա նե լով դնում սե ղա նին, ա պա 
մշտա պես ջրա կա լած աչ քե րի խո րա մանկ-
սպա սո ղա կան հա յաց քը միա միտ ան մե-
ղութ յան ար տա հայ տութ յամբ պատ մու ճա-
նե լով դի մում հորս.

–  Հը՛, ինչ կա չկա:
–  Հեչ, բան էլ չկա: - Իր հմա յիչ, տրա մադ-

րող ժպի տով պա տաս խա նում էր հայրս և 
 սե ղա նին գտնվող ծխա խո տա տու փը ձեռ քով 
հրում դե պի նա:  Վեր ջինս, սա կայն, դրան 
չնչին իսկ ու շադ րութ յուն չդարձ նե լով, կար-
ծես մո ռա ցած, թե ին չի հա մար է ե կել, անշ-
տապ հա նում էր ակ նո ցը, աչ քե րը տրո րում, 
ա պա նո րից դնե լով, հար ցա կան, մի տե սակ 
հլու հա յաց քը հա ռում էր հորս:  Հայրս նրա 
հո գու հետ խա ղա լու ակն հայտ մի տու մով, 
խա ղաց կուն ժպի տը դեմ քին, ժա մա նա կը 
ձգե լով, ա ռօր յա, սո վո րա կան ինչ-որ խո սակ-
ցութ յուն էր սկսում. « Բա ի մա ցա՞ր, որ...» 
կամ նման մի բան, ո րը նա կա՛մ ա կան-
ջի պո չով էր լսում, կա՛մ ձևաց նում էր, թե 
լսում է, վար պե տո րեն թաքց նե լով օ ղե բաղձ 
ան համ բե րութ յու նը: Այդ ըն թաց քում դեմ քի 
ար տա հայ տութ յու նը նման վում էր տնա յին, 
խո նարհ կեն դա նու դեմ քի ար տա հայ տութ-
յան, որ ու տե լիք ստա նա լու ակն կա լի քով 
մեկ հա մակ նվիր վա ծութ յուն էր ճա ռա գում, 
մեկ խղճա լի-հու սա հատ ան համ բե րութ յուն: 
 Հայրս, սա կայն, երբ ևէ չա փի զգա ցու մը չէր 
կորց նում, և թ վում է՝ միշտ ճիշտ ժա մա նա-
կին անս պա սե լիո րեն խոսքն ընդ հա տե լով 
հան կարծ դի մում էր նրան.

–  Հը՛, մի բա ժակ կխմե՞ս:
 Տես նեիք միայն՝ ո՜նց էր միան գա մից կեր-

պա րա նա փոխ վում ու հրճվան քից պայ ծա-
ռա նա լով աշ խու ժո րեն իս կույն վրա բե րում.

–  Բա աչքն էլ չե՞մ հա նի, –  ա սում էր, ա պա 
ծխա խո տա տու փից եր կու հատ ծխա խոտ 
վերց նե լով մե կը դնում էր ա կան ջի ետ ևը, 
մյու սը՝ վա ռում: Այդ ըն թաց քում մայրս գրա-
ֆի նով տնա կան օ ղին թթվի հետ դնում էր 
սե ղա նին:

– Գ ևորգ յա՛ն, մե նակ բա ժակ նե րը բեր, 
հե րիք ա, ու րիշ բան պետք չի, նե ղութ յուն մի 
քա շի, –  միշտ այս պես դի մե լով մորս, նա ոչ 
թե քա ղա քա վա րութ յան տուրք էր տա լիս, այլ 
պար զա պես խմե լուց հե տո սի րում էր միայն 
թթու օգ տա գոր ծել, ա սե լով. «Ա րա ղի իս կա-
կան զա կուս կին հենց էս ա, մնա ցա ծը՝ հեչ»:

Ա ռա ջին բա ժա կը խմե լուց հե տո, ան մի-
ջա պես հա ցից հոտ էր քա շում, ա պա թթվից 
վերց նե լով գցում ա նա տամ բե րա նը, այս ու 
այն կողմ տա նե լով ծա մում:  Մայրս կա մաց-
կա մաց սե ղան էր գցում, ըն թաց քում նրան 
հա մո զե լով ու տել, բայց նա ու րիշ ոչ մի բա նի 
ձեռք չէր տա լիս:

 Հայրս թեև իր բա ժակն էլ էր լցնում, սա-
կայն նրա հետ չէր խմում:

–  Սո սի՛կ, խմի, ա րաղդ լավն ա...

– Իմ տանն ինձ հյու րա սի րո՞ւմ ես, – ժպ-
տա լով հար ցին հար ցով էր պա տաս խա նում 
հայրս, ա պա ա վե լաց նում. –  Բագ րա՛տ, դու 
իմ չխմե լուն մի՛ նա յիր:  Սիրտդ ինչ քան ու զում 
է՝ խմիր, ես գործ ու նեմ ա նե լու: Ա պա երկ-
րորդ բա ժա կը լցնե լիս (թեև ար դեն լցնում էր) 
չգի տես ին չու միշտ պար տա դիր հարց նում 
էր.

–  Հը՛, մե՞կն էլ...
–  Հա՛, խաս յաթս գի տես՝ խեր, շառ, Աստ-

ված, –  ա սում էր, հաս կաց նե լով, որ եր րորդն 
էլ է խմե լու: 

Երկ րորդ բա ժա կից հե տո միա լար սկսում 
էր ինչ-որ ան կապ պատ մութ յուն ներ պատ-
մել:  Թեև, կար ծում եմ, շատ լավ հաս կա նում 
էր, որ հայրս իր այդ կի սատ-պռատ պատ-
մութ յուն նե րի, ան համ զրույ ցի կա րի քը չու նի, 
սա կայն պատ մում-զրու ցում էր հենց այն-
պես, մի բան ա սած լի նե լու հա մար:  Հորս 
դեմ քին ձանձ րույթ էր նկատ վում, սա կայն 
լի նե լով զուսպ մարդ, մի կերպ դի մա նում 
էր, եր բեմն-եր բեմն քա ղա քա վա րութ յամբ, 
որ պես զի չնե ղաց նի, փոր ձում էր ընդ հա-

տել, սա կայն ա պարդ յուն:  Նա իր խռպոտ, 
ոչ մի զգա ցում չար տա հայ տող միա լար ձայ-
նով շա րու նա կում էր խոս քը՝ ու շադ րութ յուն 
չդարձ նե լով հորս՝ կար ծես խո սե լով ինքն 
իր հա մար: Լ ռեց նե լու միայն մի մի ջոց կար, 
սա կայն հայրս նրան խղճա լով, դրան դի-
մե լու ժա մա նա կը հնա րա վո րինս ձգում էր: 
 Վեր ջա պես, երբ համ բե րութ յունն ար դեն 
հաս նում էր վերջ նա սահ մա նին, լցնում էր 
եր րորդ բա ժա կը:  Տես նե լով այդ, նա կտրուկ 
խոսքն ընդ հա տում էր և  ակ նա պիշ հա յաց քը 
հա ռե լով բա ժա կին՝ սպա սում: Երբ այն ար-
դեն լցված էր լի նում, հա մար յա խլում էր հորս 
ձեռ քից, ձգե լով «է՜հ» ա սում և  մի շնչում դա-
տար կում: Դ րա նից ան մի ջա պես հե տո ան-
խոս ոտ քի էր կանգ նում, բա րի գի շեր մաղ-
թում ու օ րոր վե լով գնում տուն:

 Շա բաթ վա եր կու-ե րեք օ րը դա կրկնվում 
էր:  Չէր գա լիս միայն այն օ րե րին, երբ կա՛մ 
հար բած էր, կա՛մ էլ տուն գնա լիս մե նակ չէր 
լի նում: Ն րա ա մեն այ ցից հե տո մայրս, նեղսր-
տած դի մե լով հորս, բո ղո քում էր.

– Ծ խա խոտ է ու զում՝ տուր թող գնա, 
ի՞նչ ես ա մեն ան գամ տուն կան չում, նախ 
գա լիս է խմած պա կասն այս տեղ լրաց նե լու, 
կեղ տոտ կո շիկ նե րով, գո մաղ բի հո տը տա-
րա ծե լով տա նը, ան կապ-ան կապ խո սում, 
քեզ նյար դայ նաց նում և  վեր ջա պես մեր տա-
նից է հար բած տուն գնում:  Չե՞ս կար ծում, 
որ կմտա ծեն՝ մենք ենք խմեց նում:  Թեև, որ 
մտա ծեն, կսխալ վե՞ն:

– Ա՛յ կնիկ, դու շատ լավ գի տես, որ նրա 
փո րա ցա վը միայն ծխա խո տը չէ, մարդ է, 
մոտ հար ևան, ո՞նց չհյու րա սի րեմ:

–  Լա վութ յո՞ւն ես ա նում, ի՞նչ է: Որ չկան-
չես, զո ռով հո չի գա: Ծ խա խոտ է ու զում՝ 
տուր, թող գնա:  Մի բան պա տա հի...  Կա րող 
է չէ՞, պա տա հել:

–  Լավ, սրա նից հե տո ա սա ծիդ պես կվար-
վեմ, էլ տուն չեմ կան չի, – գ լուխն ա զա տում 
էր հայրս, սա կայն մեկ կամ եր կու օր հե տո 
նույ նը նո րից էր կրկնվում:

 Մորս համ բե րութ յունն ան սահ ման չէր, և 
 մի օր, այլևս չդի մա նա լով, ա սաց.

– Ե թե է լի կան չես, ստիպ ված կլի նեմ նրան 
ա սել, որ մեր տունն իր հա մար պան դոկ չէ:

Ի հար կե, մայրս նման բան ի րեն թույլ չէր 
տա, հայրս դա շատ լավ գի տեր, սա կայն 
ձևաց նե լով, թե հա վա տում է նրան, կեղծ 
բար կութ յամբ նե տեց.

–  Կար ծում ես՝ դրա նից ես հա ճո՞ւյք եմ 
ստա նում:  Վերջ, սրա նից հե տո հաս տատ էլ 
չեմ կան չի:

Այս խո սակ ցութ յան հենց հա ջորդ օ րը, 
սա կայն, ե րե կո յան նա նո րից ձայն տվեց.

–  Սո՜ սիկ,  Սո՜ սիկ... մի պապ ռոզ...
 Մայրս լար ված նա յեց հորս:  Նա էլ բար-

կա ցած ձեռ քը թափ տվեց և վճ ռա կա նո րեն 
երկ րորդ հար կից ի ջավ բակ: Ըն դա ռաջ գնա-
լով դար պա սից ար դեն ներս մտնող ան կոչ 
հյու րին՝ նա ոչ այս, ոչ այն, ա սաց.

– Բագ րա՛տ, սրա նից հե տո, որ էլ նե ղութ-
յուն չքա շես կան չես, ես ա մեն օր դար պա սի 
մոտ գտնվող քա րի (նստա րան քար էր) ետ-
ևի մա սում պա պի րոս կդնեմ, վերց րու, ծխե-
լով գնա տուն, –  ա սաց ու ծխա խոտ մեկ նե լով 
ճա նա պար հեց: Այ նու հետև բարձ րա նա լով 
վերև՝ ինձ հանձ նա րա րեց օ րա կան մեկ հատ 
ծխա խոտ դնել քա րի ետ ևում:

Ես այդ պես էլ վար վում էի, սա կայն հար-
բած օ րե րին նա մո ռա նում էր ծխա խո տը 
վերց նել, ո րից օգտ վե լով, ես ինքս էի այն 
վերց նում և ծ խում: Ա մեն ա ռա վոտ ստու գում 
էի, ե թե տե ղում էր լի նում, վերց նում էի, իսկ 
ե րե կո յան հորս տվա ծը նո րից դնում տե ղը: 
Եվ այս պես շա րու նակ:

 Մի օր սա կայն, կա՛մ մո ռա ցել էի դնել, 
կա՛մ դեռ չէի հասց րել, կան չեց.

–  Սո՜ սիկ,  Սո՜ սիկ... մի պապ ռոզ...
 Հայրս բար կա ցավ և  ա ռանց ներքև իջ-

նե լու, պատշ գամ բից պա տաս խա նեց.
– Ա սել եմ, չէ՞, որ էլ չկան չես, քա րի ետ ևին 

է, վերց րու, գնա: 
– Էհ չկա, որ լի ներ..., –  ա սաց, սո վո րութ-

յան հա մա ձայն եր կար, խռպոտ հա զաց, 
ա պա դժգոհ տո նով ա վե լաց րեց.

– Որ լի ներ, կվերց նեի կգնա յի:
–  Լավ, սպա սիր, հի մա ե րե խան կբե րի: 

Ա մեն օր պար տա դիր դնում է, եր ևի ինչ-որ 
մե կը վերց րել է:

–  Սա ա ռա ջին ան գա մը չի:  Մի քա նի ան-
գամ չեմ վերց րել, օ րեն քով հի մա մի հինգ-վեց 
հա տից ա վել պի տի լի նի, չկա:

– Ո չինչ, ա սա ցի ինչ-որ մե կը եր ևի վերց-
րել է:

–  Տե ղը տղադ գի տեր մե նակ, նա վերց-
րած կը լի:

– Տ ղաս ծխու՞մ է:
– Է՜հ,  Սո սիկ, հի մա որ լա կո տը չի ծխում:
 Լա կոտ բառն ակն հայ տո րեն հորս դուր 

չե կավ, և  նա ա կա մա, կար ծես ինձ ար դա-
րաց նե լու հա մար, ա սաց.

–  Գու ցեև նա է, ար դեն մեծ տղա է:
– Է՜հ, ինձ ինչ (տնքաց), ծխում ա, թող 

ծխի, բայց թող քո նից ծխի, ի մի հետ ի՞նչ 
գործ ու նի:

 Հայրս ապ շած մի պահ կար ծես ցան կա-
ցավ ինչ-որ բան ա սել, սա կայն նա նո րից եր-
կար հա զաց, բաճ կո նի թևքով բե րա նը մաք-
րեց, ա պա թթված դեմ քին ի րեն ոչ հա տուկ, 
մի նոր, թվում է պար տա տի րոջ պա հանջ կոտ 
ար տա հայ տութ յուն տա լով, անս պա սե լիո-
րեն մե ծա միտ ու վե րամ բարձ տո նով ա սաց.

–  Լավ չի, լավ չի, մի ան գամ որ ա կան ջը 
կար գին քա շես, խալ խի մա լին աչք չի գցի, 
–  ա սաց, մի պահ դա դար տվեց, ա պա մի 
տե սակ ընդգծ ված լրջութ յուն հա ղոր դե լով 
բա ռե րին, շատ կար ևոր և  խո րը միտք ար-
տա հայ տո ղի տես քով ա վե լաց րեց.

–  Չե՞ս ի մա նում, որ «խալ խի մա լին աչք 
գցո ղի վեր ջը լավ չի վեր ջա նա»:

Այդ «հե ղի նա կա վոր», հի մա րա վուն-
խրա տա կան տո նով հա մառ-ա նե րե սութ յու-
նից ա նակն կա լի ե կած, հորս դեմ քին, թվում 
է մի պահ բար կութ յան նման մի բան հայտն-
վեց, սա կայն ին տե լի գենտ մար դու ող ջա խոհ 
զսպվա ծութ յամբ, նա կա րո ղա ցավ տի րա-
պե տել ի րեն, և  ա ռանց դժգո հութ յան իսկ 
նշույ լի, միայն ի րեն հա տուկ մեղմ, հեգ նա-
խառն ժպի տով պա տաս խա նեց.

–  Չու տո ղի մա լը ու տո ղին հա լալ ա:  Սա 
եր ևի չգի տեիր,  Բագ րատ, կամ մո ռա ցել էիր, 
իսկ տղաս, սրա նից հե տո միայն ի մից կծխի:

Ա վե լի ուշ, երբ նա ար դեն գնա ցել էր, 
հայրս ինձ ա սաց.

– Լ սե ցիր, չէ՞, ինչ ա սաց՝ «Ու րի շի մա լին 
աչք գցո ղի վեր ջը վատ կլի նի», ե թե ծխում 
ես, պետք չի այս կամ այն պա տի տակ ծխես, 
տա նը ծխիր և  իմ ծխա խո տից:

Ես կարմ րե լով ո չինչ չպա տաս խա նե ցի, և 
 մինչև դպրոցն ա վար տե լը այլևս ձեռքս ծխա-
խոտ չվերց րի: 

ԽԱԼԽԻ ՄԱԼԸ
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Ծ ն վել է 1967թ. նո յեմ բե րի 
29-ին Ս յու նի քի մար զի Լեռ-
նա ձոր գյու ղում, Կա պա-

նի շրջան: Սո վո րել է Լեռ նա ձո րի 
ու թամ յա, այ նու հետև` Քա ջա րա նի 
թիվ 2 միջ նա կարգ դպրոց նե րում: 
1984-1989թթ. ու սա նել է մա թե մա-
տի կա և լ րագ րութ յուն Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նում, 2006-
2007թթ.` անգ լե րեն Հա յաս տա նի 
ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նում: 

Հերմինե
Նավասարդյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Տի րա պե տում է հա յե րեն, անգ լե րեն, 
գեր մա նե րեն և ռու սե րեն լե զու նե րին: 
1992-1998թթ. աշ խա տել է Քա ջա րա նի 
թիվ 6 դպրո ցում: Թղ թակ ցել է հան րա-
պե տա կան թեր թե րի և  ամ սագ րե րի: 
Ու նի տպագր ված բա նաս տեղ ծութ յուն-
ներ, հոդ ված ներ ու թարգ մա նութ յուն ներ 
հան րա պե տա կան և  ար տա սահ ման յան 
ամ սագ րե րում, թեր թե րում եւ հա մա ցան-
ցա յին կայ քե րում: Բա նաս տեղ ծա կան 
եր կու գրքե րի հե ղի նակ է. «Ջ րից եւ հո-
գու ց» (2017) եւ « Լու սա ծեր պե ր» (2003): 
Ու նի թարգ մա նա կան չորս ժո ղո վա ծու, 
այդ թվում՝ Ֆ րանց Կաֆ կա «Ա ռակ ներ 
եւ պա րա դոքս նե ր» (2014), ժա մա նա-
կա կից գեր մա նա կան գրա կա նութ-
յուն. « Վեր ջա պես ան ցան սա ռը օ րե րը. 
Սաք սոն-ան հալթ յան պոե զիա» (2012): 
Բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը թարգ ման վել 
են գեր մա նե րեն, անգ լե րեն, ֆրան սե րեն, 
ի տա լե րեն, ռու սե րեն, ռու մի նե րեն, բոս-
նե րեն և սեր բե րեն: 2007 թ.-ից Հա յաս-
տա նի գրող նե րի միութ յան ան դամ է: 
2017 թ. դար ձել է Եվ րո պա կան KOGGE 
գրող նե րի միութ յան, իսկ 2018թ.՝ մի-
ջազ գա յին PEN - ի ան դամ: Մաս նակ ցել է 
մի շարք մի ջազ գա յին գրա կան ըն թեր-
ցում նե րի և փա ռա տո նե րի: 2012թ.-ից 
աշ խա տում է Հա յաս տա նի գրող նե րի 
միութ յու նում որ պես Մի ջազ գա յին գրա-
կան կա պե րի բաժ նի ղե կա վար:

Գրականագիտական հայացք

Հեր մի նե Նա վա սարդ յա նի «Ջ րից եւ Հո-
գուց» բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծուն մեզ 
տա նում է մեր օ րե րի հա մար զար մա նա լիո-
րեն լու սա վոր և մա քուր մի աշ խարհ, ուր եր-
կի րը միա խառն ված է երկն քին: Հե ղի նա կը 
ոչ թե երկ րից երկն քին է նա յում, այլ երկն քից 
է փոր ձում դի տել եր կի րը, որ այն ա վե լի լավ 
եր ևա:

Ի րա կա նութ յան և  ե րա զի հա կադ րութ-
յան ա վան դա կան թե ման նո րա նոր դրսևո-
րում նե րով է նրա մոտ ար տա հայտ վում: 
Շեշտ վում է մար դու՝ հո ղե ղեն նե րի լու սե ղե-
նութ յան և  ըստ այդմ՝ դեպ անն յու թա կա-
նութ յան ձգտու մը:

Հե ղի նա կի բա նաս տեղ ծա կան աշ խար-
հը կազմ ված է երկ րից եր կինք ձգվող ճա-
նա պար հով, ուր գլխա վոր գոր ծող ան ձինք 
են, ե թե կա րե լի է այդ պես ան վա նել, ջու րը և 

հ րեշ տա կը: Ջու րը ներ կա յաց վում է նաև իր 
փո խա կեր պում նե րով՝ ձյան և սա ռույ ցի մի-
ջո ցով:

Այս ժո ղո վա ծուն կա րե լի է ան վա նել ին-
տե լեկ տո ւալ, բայց և միա ժա մա նակ հո գե բա-
նա կան ան ցում նե րի բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րի ժո ղո վա ծու: Գի տե լի քը բա նաս տեղ ծոթ յան 
նյութ է դառ նում:

Ն կա տե լի է անց յա լի գրա կան ա վան-
դույ թի եր կու շերտ: Ա վե տա րա նա կան թե-
մա նե րի հե ռա վոր ար ձա գան քը՝ բա նաս-
տեղ ծա կան ընդ հան րաց մամբ և  այ սօր վա 
փո խա կեր պում նե րով, ո րոն ցում զգաց վում 
է Հայր Մե րի, Հա ղոր դութ յան խորհր դի և  այլ 
հաս կա ցութ յուն նե րի հե ռա վոր շուն չը, ինչ-
պես նաև 20-րդ դա րասկզ բի հայ դա սա կան 
բա նաս տեղ ծութ յան ար ձա գան քը:

Միջ նա դար յան միս տի ցիզ մի մե րօր յա 

ինք նա տիպ դրսևո րում է լույ սի հետ միա նա-
լու, լույ սի մեջ ա նէա նա լու ձգտու մը:

Հ. Նա վա սարդ յա նի տո ղե րում բա ռե րը ոչ 
միայն պատ կեր ներ են դառ նում, այլև մարմ-
նա վոր վում և մարդ ու ա ռար կա են դառ նում:

Ա սե լի քի և բա նաս տեղ ծա կան մտա ծո-
ղութ յան ինք նա տի պութ յու նը հան գեց րել 
են բա նաս տեղ ծութ յան տա ղա չա փա կան 
ձևե րի ինք նա տի պութ յան: Հո գե վի ճա կի և  
ա սե լի քի փո փո խութ յուն նե րը բե րում են տա-
ղա չա փա կան ձևե րի, ան գամ բա ռաձ ևե րի 
փո փո խութ յան:

Կա ռուց ված քա յին ա ռու մով բա վա կա նին 
ինք նա տիպ է վեր նագ րի, որ պես բա նաս տեղ-
ծութ յան ա ռա ջին տո ղի կի րա ռու մը, երբ բա-
նաս տեղ ծութ յան ըն թաց քը սկզբնա վոր վում է 
վեր նագ րից:

Գիր քը եզ րա փակ վում է երկ տո ղե րով, 

ո րոնք հա ճախ ա ֆո րիզ մա յին խտա ցում նե-
րի են հաս նում:

Հ. Նա վա սարդ յա նի «Ջ րից եւ Հո գուց» 
ժո ղո վա ծուն ըն թեր ցո ղին տա նում է բա-
նաս տեղ ծա կան մա քուր մի աշ խարհ, ո րը 
միա ժա մա նակ լե ցուն է եր կիր մո լո րա կի և 
մարդ կութ յան ներ կա յի ու ա պա գա յի հա մար 
տագ նապ նե րով: Ժո ղո վա ծուն ա ռանց չա-
փա զան ցութ յան կա րե լի է հա մա րել մեր բա-
նաս տեղ ծութ յան այ սօր վա նվա ճում նե րից իր 
թե մա տի կա յով, ար տա հայտ չա մի ջոց նե րով 
և  ընդ հան րա պես բա նաս տեղ ծա կան ար-
վես տով:

ՎԱՐԴԱՆ ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԴՈԿՏՈՐ
Մ.ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՏՆՕՐԵՆ

ԵՐԱՄ
Էմիլի Դիքինսընին

Սառույցներից ենք
մենք աճում, 
կոկոնները մեր
ձյուներն են սնում:

Արմատները մեր 
փաթիլների միջով են
հողին հասնում 
կամ օդում կախվում:

Արեւի շողերն են միայն
թերթիկներին մեր հպվում, 
ոչ մի լեռնագնաց այստեղ 
ժայռերին մեր չի հասնում:

Աչքերը մեր երկնքի մեջ են 
ուղիղ բացվում, 
բուրմունքով մեր օդն 
ու ամպերն են շնչում:

Աղբյուրները մեր սրտերից են 
քարերն ի վար հոսում, 
ջուրն ակունքի մոտ
գիշերը սառույց է բխում:

Թափորը մեր ճերմակ
երկրից – երկինք է ձգվում, 
թեեւ ոչ ոք ո՛չ իջնում է, 
ո՛չ բարձրանում: 

ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ
Սիրում եմ թռչունների փետուրներ հավաքել
տարբեր գույների, ամենաշատը` սպիտակ.
մտածում եմ նրանք ինձ կօգնեն 
մի օր թռիչքի ժամանակ:

Սիրում եմ երկնքին նայել երկար, անթարթ
աչքերս ամպերի ճերմակությունն
ու երկնքի մաքրությունն են 
ըմպում կաթ-կաթ:

Սիրում եմ քարեր, 
լեռներ մագլցել մենակ.
այնտեղից երկրի վրա բացվում է
բոլորովին ուրիշ մի հայացք:

Սիրում եմ քամիների թեւին
երկար սավառնել օդում, 
ծառերի ու ծաղիկների հետ զրուցել
հավերժական գարնան մասին թաքուն:

Սիրում եմ երազել ծովերի, 
առագաստանավերի մասին, 
քանզի երկրում, ուր ապրում եմ ծով չկա, 
լեռներով է լեցուն հսկա: 

ԼԵՌԸ
Վեր է խոյանում
լեռը հսկա
մշտախոհ, հպարտ՝
որպես հավերժման
լռին վկա:

Հառնում է վիհերից
դեպ արև
խենթ, լուսագահ՝
որպես արարման
ոգի հարատեւ:

Ոսկեփայլ մի լույս է
անրջում
գագաթին տիրական՝
որպես վեհության 
մարմնացում:

Նայում է բարձունքից 
աշխարհին
հայացքով իր ժայռե՝
որպես փառահեղ մի բագին: 

ԶՀԱՑ ՄԵՐ 
Ես չեմ կարողանում երկնքից իջնել, 
այնինչ հողին ապրելու համար են
հողեղենները ծնվել:

Օր ու գիշեր կախված եմ պատշգամբից.
վայրի աղավնիներիս համար 
հացի փշուրներ եմ շաղ տալիս:

Թեւեր են երբեմն խրվում հոգիս.
մի քանի կաթիլ է թափվում
հողին իմ սրտից:

ՏԵՍԱՆԵՆ` ՈՉ ՏԵՍԱՆԵՆ, ԼՍԵՆ` ՈՉ ԼՍԵՆ
Ես բանաստեղծություններ եմ կարդում ձկների համար, 
բայց նրանք ո՛չ խոսում են, ո՛չ լսում:

Բայց ես շարունակում եմ կարդալ, որովհետեւ
հոգուց ծնվածներին ջրերն են մկրտում:

Մարդիկ բանաստեղծներին չէ` հռետորներին են լսում, 
որ նրանց դեպի հողերն են չգրավված առաջնորդում:

ԲՈԼՈՐ ՃԱՄՓԱՆԵՐԸ
Բոլոր ճամփաները Հռոմից են գալիս
ու բոլորին դեպի Հռոմ են տանում, 
պարիսպներն աշխարհի 
վեր են հառնում ինչպես Կոլիզեում
ու հանդերձանքն է մարդկանց
տեր ու ստրուկ խաղում, 
ճամփորդությունն այստեղ 
դարերի միջով
մի քանի ակնթարթ է տևում, 
ճամփորդները բոլոր 
գալիս են ու գնում, 
հրեշտակները քարացած
դրախտի անդորրն են հսկում:

ՀՐԵՇՏԱԿԻ ՏՈՒՆԸ
Որտե՞ղ է տունը հրեշտակի.
ճերմակ ծովում ամպերի, 
թե՞ խաղաղութեան վրա ջրերի
կուսական անտառներո՞ւմ
թե՞ ժայռերի անհաս ծերպերում
գո՞ւցե հյուսիսային կամ 
հարավային բեւեռներում, 
ուր երկիրն է սրբվում
եւ կամ հեռու մի աստղի վրա, 
ուր ոչինչ չի խաթարում անդորրը նրա.
ժամանակ, տարածություն չկա –
մի թեւաբախում ու հայտնվում է նա...

ՀԱՅՐԵՆԻՔ
«Հիմարները ներխուժում են այնտեղ, 
որտեղ հրեշտակները վախենում են 
ոտք դնել»: 

Ինչ պատահական անցորդ 
ասես տեր է կանգնել
հայրենիքին մեր:

Մեզ մնում է միայն
հայրենիքը երկինք
բարձրացնել:

Որ երկնքում
անապական մնան
հոգիները մեր:
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« Մ ի հա րուստ քա ղա քա ցի ո րո-
շում է որ դուն տա նել մի շատ 
աղ քատ գյուղ, որ ցույց տա, թե 

որ քան չար քաշ է գյու ղի կյան քը: Երբ մի քա-
նի օր գյու ղում մնա լուց հե տո քա ղաք վե րա-
դար ձան, հայ րը հարց րեց որ դուն.

-  Դեհ, ինչ կա սես, որ դիս, դու՞ր ե կավ քեզ 
աղ քատ գյու ղում ապ րե լը:

-  Շա՜տ, հայ րիկ:
-  Տե սա՞ր ոնց են ապ րում աղ քատ նե րը:
-  Տե սա, ի հար կե, տե սա, - պա տաս խա-

նեց որ դին:
-  Դեհ, խելքդ ի՞նչ կտրեց:
- Էն, որ մենք մի շուն ու նենք, նրանք՝ չոր-

սը, կա տու նե րին էլ թիվ չկար:  Մեր ջրա վա-
զա նը բա կի կե սով է, իսկ նրանք գետ ու նեն, 
որ ոչ սկիզբ ու նի, ոչ էլ վերջ:  Մեզ հախ ճա պա-
կե ջա հերն են լույս տա լիս, նրանց՝ երկն քի 
աստ ղե րը:  Մենք խա նու թից ենք ու տե լիք առ-
նում, նրանց ան տառն ու բնութ յունն է ա մեն 
ինչ տա լիս:  Մենք հո ղա մաս ու նենք, նրանք՝ 
ա նեզր դաշ տեր:  Մեզ ժա մա ցույցն է արթ-
նաց նում, նրանց՝ արևն ու ա քա ղա ղի կան չը: 
 Մենք փող ենք վճա րում, որ գա զա նա նո ցում 
բնութ յուն տես նենք, նրանք ի րենք բնութ-
յան մեջ են ապ րում:  Մեզ պա րիսպ ներն են 
պաշտ պա նում, նրանց՝ աշ խար հը:

 Հայ րը կար կա մել՝ չգի տեր ինչ ա սի»:

 Հա մա ցան ցի լա բի րին թո սում դե գե րե-
լիս հա ճախ ես նման ի մաս տութ յուն նե րի 
հան դի պում: Ա ռա կը, ո րը հաս կաց նում է, 
թե ա մե նա մեծ գան ձը ա նա րատ բնութ յունն 
է, կա նաչ խո տը, մա քուր օդն ու ջու րը, ճող-
փա ցող օվ կիա նո սը, թե կուզ և ս տեպ-ստեպ 
փո թորկ վող մագ նի սա դաշ տով, բայց մեր 
պա հա պան մշտնջե նա կան ար ևը, այդ 
ի մաս տութ յուն նե րից է:  Հա մա ցան ցը մարդ-
կութ յան ա ռա ջըն թա ցի մե՜ծ հրաշքն է, բայց 
հար ցը միայն ի մաս տութ յու նը չէ: Այդ ա ռա կը 
հան կարծ աս տ ղա յին երկն քի կա րոտ արթ-
նաց րեց մեջս:  Վա ղու՜ց մո ռաց ված կա րոտ: 
Ա սում են, թե մեծ քա ղաք նե րում նույ նիսկ 

թարգ մա նել ուկ րաի նե րե նից: Ն րա 
թարգ մա նութ յամբ  Հա յաս տա նում 
լույս են տե սել ա վե լի քան ե րե սուն 
ուկ րաի նացի գրող նե րի ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես 
 Պավ լո  Զահ րե բել նու «Եվպ րաք սիա», 
 Վա սիլ  Զեմլ յա կի « Կա րապ նե րի ե րա-
մը» վե պե րը,  Մի խայ լո  Կոց յու բինս կու 
« Մո ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր-
նե րը» նշա նա վոր վի պա կը, Գ րի գոր 
Տ յուտ յուն նի կի նո վել ներն ու վի պակ-
նե րը «Աս պե տի մա հը» խո րագ րով, 
ուկ րաի նա կան պատմ վածք նե րի 
« Կե նաց ծա ռը» ան թո լո գիան, ինչ պես 
նաև ուկ րաի նա կան և  լե հա կան հե-
քիաթ նե րի մի քա նի ժո ղո վա ծու: Այժմ 
«Ան տա րես» հրա տա րակ չութ յու նում 
տպագ րութ յան է պատ րաստ վում 
19-րդ  դա րի ուկ րաի նա կան դա սա կան 
գրող Ի վան  Նե չույ- Լե վից կու « Կայ դա շի 
ըն տա նի քը» վի պա կը: 
 Վեր ջին տա րի նե րին եր ևան յան «Ան-
դին» և « Նար ցիս» ամ սագ րե րում լույս 
են տե սել  Ռաի սա  Ղա րագ յոզ յա նի մի 
քա նի պատմ վածք նե րը՝ նվիր ված 
հի սու նա կան թվա կան նե րի  Գո րիս 
քա ղա քի կյան քին ու ան ցու դար ձին, 
որ տեղ նա 1948թ. ծնվել ու 1966թ. 
ա վար տել է №2 միջ նա կարգ դպրո ցը, 
հե տո Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի երկ րա բա նութ յան ֆա կուլ տե տը: 
Այժմ ապ րում և ս տեղ ծա գոր ծում է 
 Կի ևում:
 Ձեր ու շադ րութ յանն ենք ներ կա յաց-
նում «Կ յոր վա աստ ղե րը» գողտ րիկ 
պատմ ված քը  Գո րի սի շրջա նի մի հին, 
գե ղա տե սիլ բնութ յամբ գյու ղի մա սին, 
ո րը 1974 թվին ողջ բնակ չութ յամբ 
տե ղա փոխ վել է քա ղա քից ոչ հե ռու 
մի բարձ րա վան դակ ու ան վան վել 
 Հար թա շեն: 
Կ յո րուն քար տե զի վրա այլևս գո յութ-
յուն չու նի, նրա նից միայն հու շեր են 
մնա ցել:

Ռաիսա 
Ղարագյոզյան-
Բոժկո

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Կյորվա 
աստղերը

աս տ ղա յին երկն քի պա կա սից հի վան դութ-
յուն ներ են ա ռա ջա նում, ինչ պես, ա սենք, А 
վի տա մի նի պա կա սից: Ա ռակն ըն թեր ցե լուց 
ինձ թվաց, թե հի վանդ եմ:  Հա պա ին չո՞ւ հի-
շե ցի Կ յո րուն, նրա գի շեր վա եր կին քը... 

Կ յոր վա աստ ղե րը խո շոր էին, հատ-հատ, 
վառ ու զար մա նա լիո րեն մոտ: Կ յոր վա աստ-
ղերն ու րիշ էին, «Ե րե կո նե րը  Դի կան կա յի 
մո տի խու տո րում» ուկ րաի նա կան ֆիլ մի 
ցնո րա կան աստ ղե րի նման, որ ցա խա վե լին 
հե ծած վհուկ  Սո լո խան հատ-հատ հա վա-
քում, մա խա ղի մեջ է դնում: Այդ կի նոն կա-
րը դի տել եմ հար յուր ան գամ, հար յուր մեկ 
ու հար յու րեր կու ան գամ էլ կդի տեի: Արդ յո՞ք 
դրանք Կ յոր վա աստ ղե րը չեն, ի՜նչ ի մա նաս... 

Կ յո րուն այլևս չկա: Ա վե լի ճիշտ՝ չկա այդ 
ա նու նը, բայց կան բնութ յու նը, նրա սա րերն 
ու ա պա ռաժ նե րը, կիր ճե րը, լքված տնե րը, 
բար ձի թո ղի ար ված տնտե սութ յուն ներն ու 
մա ցա ռա պատ բոս տան նե րը և... խո շոր-խո-
շոր աստ ղե րը: Չ կա միայն գյու ղի ա նու նը 
քար տե զի վրա և չ կան... մար դիկ: Այն տեղ 
ար դեն վտան գա վոր գո տի է, պա տե րազ մի 
շնչով պա պանձ ված ու ար դեն պատ մութ յուն 
դար ձած կո թող: 

Ես սի րում էի գի շեր վա Կ յո րուն:
Կ յո րուն Ձ նե մո քու րի հո րանց գյուղն էր, 

նրա գյու ղը: Ինձ ու ղար կում էին այն տեղ 
ա մառ նե րը՝ չգի տեմ ինձ նից ա զատ վե լու, թե 
պար զա պես ար ձա կուրդ նե րին: Ես չէի սի-
րում կա նաչ խոտ ու ծա ռից զուրկ այդ գյու ղի 
ա մառ վա տա պը, փո շոտ, դա րի վեր փո ղոց-
նե րը, քա րայ րե կա ցա րա նի տար տամ մթնո-
լոր տը, ոչ խա րի մա ծունն ու թրջած լա վա շը, 
թխսի կռթկռթո ցը, աք լո րի ծղրտո ցը... Տատս 
հետս չէր, և  շուրջն ա մեն ինչ թշնա մա կան 
էր: Ես մե նա կութ յուն էի զգում ու կա րոտ, ու-
զում էի, որ օրն ակն թարթ լի ներ: Գ յու ղի ե րե-
խա նե րը քաշ վում էին քա ղա քի իմ շո րե րից 
ու բո կո տիկ նե րից:  Հե տո սո վո րե ցին, բայց 
նրանք իմ բա կի խա ղըն կեր նե րը չէին, Ձ նե-
մո քու րի մայ րը՝ խստա դեմ  Շու շա նը, իմ տա-
տը չէր, քա րայ րը, որ տեղ քնում էր ողջ գեր-
դաս տա նը, իմ տու նը չէր: Ես կա րո տում էի 
քա ղա քին և  ու զում էի լաց լի նել, ո րով հետև 
գի տեի, որ մե ծե րի կամ քով սահ մա նած ժա-
մա նա կը՝ ու զեմ թե չու զեմ, պետք է անց կաց-
նեմ Կ յո րո ւում: Որ պես զի թաքց նեմ լացս, ես 
քա րայ րի վրա՝ ուղ տի զույգ սա պա տի պես 
կանգ նած եր կու սա րի գո գում էի թաքն վում, 
ա զա տութ յուն տա լիս ար ցունք նե րիս ու հան-
դարտ վում, հե տո լանջն ի վար թա վալգ լոր 
ա նում, հետզ հե տե հա մա կերպ վե լով փոք րիկ 
աք սոր յա լի իմ ճա կա տագ րին:  Միայն թե ափ-
սո՜ս, այն ժա մա նակ չէի հաս կա նում, որ դա 
լավ ճա կա տա գիր է, որ Կ յո րուն դա աստ ծո 
դրախտն է, որ այդ գյուղն աշ խար հի ա մե-
նաչ նաշ խար հիկ անկ յունն է, որ կյան քում 
ա մեն ինչ հա րա բե րա կան է ու վա ղան ցուկ, 
որ աշ խար հը լի է գե ղեց կութ յուն նե րով ու... 
որ տա րի ներ հե տո, հի մա, ին չե՜ր ա սես չէի 
տա՝ գեթ մի ակն թարթ կրկին այդ գողտ րիկ 
զույգ սա րի գո գում հայտն վե լու ու այդ պես 
ան հոգ, թեթև, նրանց գրկում, ինչ պես մոր 
ար գան դում, թա վալգ լոր ա նե լու հա մար: 

Այդ զույգ սա րի գո գում տիե զե րա կան 
ան դորր էր ու լռութ յուն: Ես պառ կում էի զույգ 
սա րի գո գում, նա յում երկն քի կա պույ տին ու 
ա կանջ դնում...աշ խար հի ան դոր րին: 

 Մի օր խնդրե ցի ինձ հա մար ան կո ղին 
գցել դրսում՝ ծղո տի դե զի վրա, ա սե լով, որ ու-
զում եմ աստ ղե րին մոտ լի նել:  Զար մա ցան, 
բայց Կ յո րո ւում, ե րե խա յի տա րօ րի նակ ցան-
կութ յան վրա եր կար գլուխ չէին կոտ րում: 
 Ցան կութ յունս ըն դա մե նը երկն քի աստ ղերն 
էին ու ծղո տի դե զը: Ե ղածն ի՞նչ է: Եվ ես 
սկսե ցի դրսում քնել:  Բու րա վետ ծղո տի մեջ 
ընկղմ ված ես նա յում էի երկն քի մութ պաս-
տա ռի վրա գի շեր վա միայ նութ յան մեջ ինձ 
մտեր մո րեն թար թող աստ ղե րին, գոհ, որ 
նրանք հետս են, և  ա կանջ դնում խա վա րի 
շրշյուն նե րին...

Կ յո րուն հիշ յալ ա ռա կի շատ աղ քատ 
գյուղն էր: Կ յո րուն ջուր չու ներ: Կ յո րուն հող 
չու ներ: Կ յո րուն ու ներ լուրթ եր կինք և բ նութ-
յան կող մից ա ռա տո րեն շնորհ ված քա րան-
ձավ ներ, ժայ ռեր, սա րեր, քեր ծեր ու ծեր պեր 
և... քա րեր, քա րեր:  Մար դիկ ապ րում էին 
քա րե անս վաղ տնե րում և  աստ ծո տված քա-
րան ձավ նե րում: Դժ վար էին ապ րում... 

Կ յո րուն գե ղե ցիկ էր, բայց ... ա հար կու: 
Ոչ, չքնաղ լեռ ներն ու քեր ծե րը, Կ յոր վա ան-
դունդ նե րը չէին ահ ներշն չում: Գ յու ղի չար-
քա շութ յան, մարդ կանց պլոկ ված կեն ցա ղի, 
փո շու մեջ ան հոգ թա վագ լոր լի նող մա նուկ-
նե րի քրջե րի, ջրով լի ծանր կժերն ու սած 

հարս նե րի՝ քար քա րոտ լեռ նա շա վի ղը հաղ-
թա հա րե լու ծանր տնքո ցի ու ծլլա ցող քրտնքի 
մեջ ան ճա րութ յան և  ան հու սութ յան, ու նայ-
նութ յան և կ յան քի ա նի մաս տութ յան անս քող 
զգա ցում կար: Այդ հարս նե րը, մա նուկ նե րը 
և  բո լորն այդ գյու ղում, ո րոնց սո վո րա կան 
կե րա կու րը մա ծունն էր ու լա վա շը, լա վաշն 
ու մա ծու նը, մած նով լա վա շը և  լա վա շով մա-
ծու նը, մոխ րա գույն էին: Կ յո րուն մի տե սակ 
հան գած օ ջա խի մոխ րի գույ նի էր, այդ պի-
սին է մնա ցել ման կա կան իմ հի շո ղութ յան 
մեջ այդ գյու ղի սրտաճմ լիկ պատ կե րը: Գ յու-
ղը ե րան գա վո րում էին նրա ոս կե աստ ղե րը, 
գյու ղա տա կի սա կա վա ջուր գե տա կի վե հե-
րոտ քչքչո ցը, քեր ծե րի ծեր պե րին այս տեղ-
այն տեղ թա ռած բոս տան նե րը, թթով լի տա-
կառ նե րի պղպջան օ ղե բույ րը, մեղ րա համ 
թու թը, մե ղու նե րի տար տամ բզզո ցը, այ ծի 
զվար ճա լի մկկո ցը, ոչ խա րի «բյա –ա՜»-ն և 
Կ յոր վա ա վա նա կի «հի՜-հա՜»-ն: 

Ախ այդ ա վա նա կը՜, այդ անք մայք, հլու 
ա նա սու նը... 

Կ յոր վա մի չքա վոր օ ջա խի գլուխ էր 
 Հով հա նը՝ Ձ նե մո քու րի հայ րը, կի սա մաշ, եր-
ևի պա տե րազ մից բե րած գորշ շի նե լը ոսկ-
րոտ, եր կա րա ձիգ մարմ նի վրա կախ ված, 
դալ կա դեմ, հեզ ու բա րի մի մարդ: Ն րա գու-
նատ դեմ քի վրա ան մի ջա պես աչ քի էին ընկ-
նում աջ ու ձախ տնկված շեկ, բուդ յո նով յան 
ցից՝ ա սես քթի տակ կպցրած, մի տե սակ 
խա բու սիկ բե ղե րը: Տ պա վո րութ յու նը լրաց-
նում էր ա վա նա կը, ո րով  Հով հա նը ըն տա-
նիք էր կե րակ րում, եր կու ա մուս նութ յու նից 
ծնված որ դի նե րից, կնո ջից, հարս նե րից ու 
թոռ նե րից բաղ կա ցած մի ողջ գեր դաս տան: 
Ա վա նա կը ցախ էր բե րում, ջվա լով ալ յուր, 
կժե րով ջուր, ըն տա նի քի չքա վոր գո յութ յունն 
ա պա հո վե լու հա մար ա մեն ինչ:  Քար քա րոտ, 
զա ռի թափ, ո լոր-մո լոր կա ծա նով բե րում- 
հասց նում էր գյու ղի գլխին թա ռած ա մե նա-
վեր ջին տու նը, որ ըն դար ձակ քա րան ձավ-
նե րի մի շա րան էր լոկ, առջ ևում՝ լայ նար ձակ 
բակ:  Դա էր  Հով հա նի տու նը:  Մի օր այդ 
դժվա րանց կա ծա նով տուն բարձ րա նա լիս, 
ան տա նե լի շո գից, թե հոգ նա ծութ յու նից, կամ 
էլ պար զա պես ծե րութ յու նից ա վա նա կը մեկ 
էլ տրտինգ տվեց ու վայր գցեց ի րեն հե ծած 
հոգ նա տանջ տի րո ջը: Եվ ա վա նա կի այդ դա-
վա ճան վար քը  Հով հա նի մեծ գեր դաս տա նի 
քայ քայ ման սկիզ բը դրեց...

Ս տա ցած վնաս վածք նե րից այլևս ուշ քի 
չգա լով, ծեր  Հով հա նը շու տով մե ռավ:  Դա 
մեծ հար ված էր գեր դաս տա նի հա մար, հատ-
կա պես հան գուց յալ կնո ջից մնա ցած կա տա-
րե լա պես կույր Ե նովք որ դու հա մար, ով կին 
ու մի տուն լի քը ե րե խա ներ ու ներ: Ս գում էր 
ա ռանց այդ էլ անժ պիտ, ար ծաթ փո ղե րը 
ճա կա տին շա րած և  զան գե զուր յան տա րա-
զով բե րա նը պինդ կա պած նրա այ րիա ցած 
կի նը՝  Շու շա նը: Ս գում էին քա ղա քում ի րենց 
կյանքն այս կամ այն կերպ դա սա վո րած 
դստրե րը՝ Ձ նե մո քու րը և  ի րե նից մեծ քույ-
րը՝ ժպտա դեմ, բա րե համ բույր, շպար ված, 
միշտ վառ կար միր ներ կած շրթունք նե րով 
և «Կ րաս նա յա  Մոսկ վա»-ի թունդ բույ րով 
 Գո րի սի կրպա կա վա ճառ  Սա թին: Ս գում էին 
ար դեն ըն տա նի քա վոր ված որ դի նե րը, մեծ 
հար սը՝ Ֆ լո րան, ո րին ոչ թե Ֆ լո րա, այլ  Փո լի 
էին կո չում, ո րով հետև Ֆ լո րան գու ցե թե 
Ե լի սե յան  Դաշ տե րին սա զա կան մի սեթ ևեթ 
ա նուն էր, այ նինչ Կ յո րուն սեթ ևե թանք չէր 
ըն դու նում: Կ յո րուն հար մա րեց րել էր Ֆ լո րան 
իր քա րայր նե րին, իր քար քա րոտ ա րա հետ-
նե րին ու դարձ րել  Փո լի.

«Ֆ լո րաս ո՞րն է,  Փո լին, ա՛յ, ու րիշ բան է: 
 Փո լի՜,  Փո լի՜...»: 

Եվ Ֆ լո րան հնա զան դո րեն ըն դու նել էր 
այդ ան վա նա փո խութ յու նը, բայց որ պես 
գեր դաս տա նի՝ աշ խար հի ա րա րու մից ի վեր 
հաս տատ ված կա նոն նե րին հա վա տա րիմ 
հարս, հո գու խոր քում ա տել այդ ըն տա նի քի 
բո լոր կի նար մատ նե րին՝ կե սու րին և  ա մուս-
նու քույ րե րին: Իսկ իր ա մուս նուն՝  Հով հա նի 
և  Շու շա նի թու լա կամ, ման կա միտ, նաև 
ինչ-ինչ տկա րա միտ որ դուն՝  Սի մո նին, ով 
ծնվել էր քույ րե րից՝  Սա թիից և Ձ նե մո քու րից 
հե տո, նա յում էր մի տե սակ վեր ևից, չնա-
յած սե րը, գու ցե և  սի րո ուր վա կանն էր ի րեն 
կա պել նրա հետ:  Դեռ ա վե լին,  Սի մո նը հար-
ևան գյու ղից էր Ֆ լո րա յին ոչ ա ռանց աղջ կա 
բա րի կամ քի «փախց րել»՝ բե րել Կ յո րու: Եվ 
խստա կեն ցաղ ծնող նե րի կամ քը հաշ վի չա-
ռած ա զա տա միտ  Սի մո նի այդ հան դուգն 
ա րար քը հե քիա թի կա խար դա կան փայ-
տի կի մի հար վա ծով  Շու շա նին վե րա ծել էր 
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Ո ւկ րաի նա կան գրա կա նութ յան հայտ-
նի թարգ ման չու հի է, Ուկ րաի նա յի 
գրող նե րի միութ յան և  Հա յաս տա նի 

գրող նե րի միութ յան ար տա սահ ման յան 
ան դամ, ա ռա ջի նը, որ սկսեց բնագ րով 
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Վ ա ղուց ի վեր Ն վարդն ա մեն գի շեր 
արթ նա նում էր: Եր բեմն դա տե ւում 
էր մի քա նի րո պե, եւ ա ռա ջին պա-

հին, երբ բա ցում էր աչ քե րը, ո չինչ չէր ըն-
կա լում:  Հե տո, երբ ու ղե ղում ծա գում էր գի-
տակ ցութ յան թույլ լույ սը, զգում էր ի րեն եւ 
մթութ յան մեջ աս տի ճա նա բար զա նա զա-
նում կի սա խա վա րի մեջ խրված սեն յա կի 
կա հա վո րան քը: Այդ պա հե րին նա ճիգ էր 
ա նում կամ քի ու ժով կանգ նեց նել մտքե րի 
սկսվող ըն թաց քը, հանգց նել գի տակ ցութ-
յան բռնկու մը եւ նո րից ընկղմ վել քնի մեջ: 
 Սո վո րա բար դա նրան հա ջող վում էր: Եր-
բեմն էլ եր կար ժա մա նակ չէր կա րո ղա նում 
նո րից քնել եւ վա րա գույ րի ա րան քից թա-
փան ցող փո ղո ցի լու սա վո րութ յու նը կա մաց-
կա մաց պատ կե րում էր փոք րիկ սեն յա կը, 
ո րի ա մեն ին չը հա րա զատ էր ի րեն: Ա ռա ջին 
միտ քը, որն ա ռա ջա նում էր նրա մեջ, ժա մա-
նա կի մա սին էր. « Ժա մը քա նի՞ սը կա րող է 
լի նել», - ա սում էր ինքն ի րեն եւ տե սո ղութ-
յու նը լա րած՝ աչ քե րը հա ռում զար թու ցի չին: 
Ն րան թվում էր, թե տես նում է սլաք նե րը եւ 
հա ճախ, ի րեն ստու գե լու հա մար, սեղ մում 
էր գի շե րա լամ պի ան ջա տի չը, ո րը դրված էր 
լի նում սե ղա նի կի վրա՝ ան կող նու մոտ: Ու-
ղիղ ժա մը ե րեքն էր:  Նո րից ան ջա տում էր 
լույ սը եւ մի տե սակ գոհ, որ տե սո ղութ յու նը 
կամ, թե րեւս, զգա ցո ղութ յունն ի րեն չի խա-
բել, փա կում էր աչ քե րը, ջա նում ի րե նից վա-
նել մտքե րը, որ պես զի կա րո ղա նա քնել: Ո րոշ 
ժա մա նակ նրան թվում էր, թե ո չինչ չի մտա-
ծում, հե տո նկա տում էր, որ մտքե րը, ո րոնք 
գի շեր նե րը, խա վա րի մեջ, ա վե լի պայ ծառ եւ 
կեն դա նի են լի նում, պա շա րել են ի րեն: Այդ 
մտքե րի մեջ ա ռանձ նա հա տուկ ո չինչ չէր լի-
նում:  Հի շում էր ա ռօր յան, ձանձ րա լի ու միա-
պա ղաղ, ո չինչ չնշա նա կող դեպ քեր, ո րոնց 
տե ղի ու նե նալն ու տե ղի չու նե նալն ի րա րից 
էա պես չէին տար բեր վում:  Հա ճախ էր, երբ 
ա ռանձ նա պես չէր կա րո ղա նում քնել, հի շում 
էր, կյան քը՝ սկսած ման կութ յու նից, փոր ձում 
հաս կա նալ, թե երբ կա տար վեց շրջա դար ձը, 
ին չու կյան քը դար ձավ այդ պես միօ րի նակ ու 
տաղտ կա լի, եւ արդ յո՞ք դրա պատ ճա ռը իր 
բնա վո րութ յան մեջ է:

 Տա սը տա րի ա ռաջ էր, երբ ա վար տեց 
ինս տի տու տը, աշ խա տան քի ան ցավ գոր-
ծա րա նի տեխ նո լո գիա կան բաժ նում, այս-
պես ա սած, մտավ կյանք՝ վար դա գույն հույ-
սե րով եւ պատ կե րա ցում նե րով: Ինչ տվին 
այդ տա սը տա րի նե րը: Ո չինչ, ե թե չհաշ վենք 
մաս նա գի տա կան կար գի բարձ րա ցու մը, ո րը 
ըն դա մե նը մի քա նի ռուբ լով ա վե լաց րեց աշ-
խա տա վար ձը:

Այդ գի շեր նույն պես Ն վար դը հի շում էր 
ան ցած տա րի նե րը, ո րը կորց րած էր, ո րով-
հե տեւ ոչ ո քի պետք չե կավ, թա ռա մեց ին քը 
եւ հի մա ան կող նում շու ռու մուռ գա լով՝ հետզ-
հե տե զայ րա նում, ա պա հու սա հատ վում էր 

անց նող տա րի նե րի եւ ա նե լա նե լի վի ճա կի 
պատ ճա ռով:

 Տա սը տա րի: Ինչ էին դրանք:  Միա պա ղաղ 
ու միան ման օ րեր, ո րոնք ան ցան տա ռա պա-
լից դան դաղ կո տութ յամբ, գու մար վե լով՝ դար-
ձան եր կար ու ձիգ տա րի ներ, ո չինչ չտվե ցին 
եւ հի մա դրանք հի շե լիս, թվում է, թե ան ցան 
ակն թար թո րեն, ո րով հե տեւ կրկնե ցին ի րար, 
դար ձան ան հե տաքր քիր եւ ի րենց մա սին ոչ 
մի հի շո ղութ յուն չպահ պա նե ցին:

Օ րեր, ո րոնք ան ցան աշ խա տա սեն յա կի 
չորս պա տե րի մեջ՝ լցված միեւ նույն խո սակ-
ցութ յուն նե րով, միեւ նույն մտքե րով ու դա-
տո ղութ յուն նե րով, միեւ նույն եզ րա կա ցութ-
յուն նե րով, ո րոնք ա մեն ան գամ աս վում ու 
լսվում են ան տար բե րութ յամբ: Ս տաց վում է 
այն պես, որ կա տա րած աշ խա տան քը թվում 
է ա նօ գուտ եւ ա նի մաստ, ո րով հե տեւ ո րո շա-
կի սահ ման գո յութ յուն չու նի ա րա ծի եւ չա-
րա ծի մի ջեւ:

Այդ տա սը տա րի նե րը տա րան ե րի-
տա սարդ մարմ նի թար մութ յու նը՝ փո խա-
րե նը տա լով ան տար բե րութ յուն ա մեն ին-
չի նկատ մամբ, տե ղադ րե լով անց յալն ու 
ա պա գան միեւ նույն վան դա կի մեջ, ջնջե լով 
ներ կան, ո րով հե տեւ ներ կան հա զար ան-
գամ կրկնված անց յալ է եւ հա զար ա ն գամ 
կրկնվե լիք ա պա գա:

Ո չինչ այ լեւս հե տաքր քիր չէր, ոչ իսկ տո-
նա կա տա րութ յուն նե րը, ո րոնց ա ռաջ նե րում 
սպա սում էր սրտատ րոփ ու ան համ բեր, 
ո րով հե տեւ դրանք նույն պես կրկնո ղութ յուն-
ներ են եւ ոչ մի նոր բան ի րենց մեջ չեն պա-
րու նա կում: 

 Նա խորդ ե րե կո յան ի րենց գոր ծա րա նում 
նշե ցին  Մար տի 8-ը:  Միեւ նույն ճա ռե րը, միեւ-
նույն մտքե րը, վի ճա կագ րա կան միեւ նույն 
թվե րը: Հ նա ցած, ձանձ րա լի կրկնո ղութ յուն: 
Իսկ նոր ըն դուն ված աշ խա տակ ցու հի նե-
րը, ո գե ւոր ված, վառ վում էին ան կեղծ ապ-
րում նե րով, ու շադ րութ յամբ դի տում շրջա-
պա տող նե րին, հույս ու նե նա լով զար մաց նել 
նրանց ի րենց գե ղեց կութ յամբ, ե րի տա սար-
դա կան փայ լով:  Մի ակն թար թի պես կանց-
նի եւս տա սը տա րի, կյան քը կճզմի նրանց, 
ինչ պես ի րենց, նրանց նույն պես կդարձ նի 

Ծ ն վել է 1953 թ. Գո րի սում: 
1970 թ. ա վար տել է տե ղի 
թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո-

ցը, նույն թվա կա նին ըն դուն վել եւ 
1975-ին ա վար տել է Ե րե ւա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա-
տի կա յի ֆա կուլ տե տը:
1991-ին ա վար տել է Մոսկ վա յի 
Գոր կու ան վան հա մաշ խար հա-
յին գրա կա նութ յան ինս տի տու տը: 
Հ րա տա րա կել է « Վե րա դարձ» խո-
րագ րով պատմ վածք նե րի ժո ղո-
վա ծուն:

Արթուր 
Չերքեզյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Անքուն 
գիշեր

իր նման հոգ նած ու ան տար բեր, եւ կապ րեն 
ու կաշ խա տեն նրանք, ո րով հե տեւ դա անհ-
րա ժեշ տութ յուն է, եւ կլրաց նեն ձանձ րույ թից 
տա ռա պող մի լիո նա վոր մարդ կանց խմբե րը:

Կ լի նեն եւ հա ջո ղակ ներ, ո րոնց բախ տը 
կբե րի, կոր սան ո րե ւէ մե կին, ե րե խա ներ լույս 
աշ խարհ կբե րեն, ո րոնք հե տա գա յում հա-
վա նա բար կկրկնեն ի րենց ծնող նե րի ճա կա-
տագ րե րը:

  Բայց, ի վեր ջո, մին չեւ ե՞րբ պետք է 
նստել անկ յու նում, նա յել կյան քին եւ ա մեն օր 
ինչ-որ բան կորց նել:  Պետք է փո խել կյան քը, 
պետք է ար մա տա կան փո փո խութ յուն կա-
տա րել, այ լա պես կանց նի եւս տա սը տա րի 
եւ այն ժա մա նակ ար դեն, խնդրեմ, ինչ պես 
ա սում են, ներ կա յա ցումն ա վարտ ված է:

Ի՞նչ ա նել ու րեմն:  Թե րեւս փո խի բնա կա-
վայ րը, տե ղա փոխ վի այլ քա ղաք, դուրս գա 
ար դեն ճա հիճ դար ձած մի ջա վայ րից, փո խի 
շրջա պա տը, ըն կեր նե րին, հե ռա նա բո լոր 
ծա նոթ նե րից եւ նոր կյանք սկսի՝ ար դեն այլ 
ձե ւով, առ ջե ւում ո րո շա կի նպա տակ դրած: 
 Գու ցե դա ինչ-որ բա՞ն տա:

 Բայց ինչ պե՞ս ա նել, ո՞ւր գնալ: Բ նա կա-
րա նի հարցն ա մեն տեղ դժվար է: Եր կար 
տա րի ներ են պետք, մին չեւ բնա կա րան 
տան, իսկ ա ռանց բնա կա րա նի, ա ռանց սե-
փա կան անկ յուն ու նե նա լու, կապ րի, այս պես 
ա սած, կի սատ-պռատ, ո րով հե տեւ ե րի տա-
սարդ չէ ար դեն եւ ա ռանց սե փա կան կա հա-
վո րան քի, ա ռանց սե փա կան հար մա րութ-
յուն նե րի, ո րոնց մեջ սո վոր է ա զատ զգալ 
ի րեն, կլի նի մի տե սակ ան կա յուն, ստո րաց-
ված վի ճա կում:

Թ քել ա մեն ին չի վրա եւ ե րե խա ու նե նալ: 
Իսկ ի՞նչ կլի նի հե տո: Կ խայ տա ռա կի ծնող-
նե րին ու հա րա զատ նե րին:  Հե տո՞ ինչ: Ա մեն 
ոք ի րա վունք ու նի իր կյանքն ինչ-որ կերպ 
դա սա վո րե լու, թե թե ւաց նե լու:  Պետք է սե-
փա կան ձեռ քե րով բախտ ստեղ ծել, ան ձամբ 
հաս նել ա մեն ին չի, ո րով հե տեւ օգ նութ յուն 
չի լի նի, ո րով հե տեւ ա մեն ոք զբաղ ված է 
ի րե նով, ա մեն ոք ինքն է օգ նութ յան կա րիք 
զգում:

 Բայց ինքն այդ քայ լը չի ա նի, ոչ թե բա-
րո յա կան մնա լու պա հան ջից, այլ ո րով հե տեւ 
վճռա կա նութ յուն չու նի, ո րով հե տեւ ինք նու-
րույն լի նել չի սո վո րել, միշտ զի ջել է եւ ա րել 
այն, ինչ հա րա զատ ներն են ճիշտ հա մա րել: 
Ո՞ւմ էր պետք այդ բա րե համ բու րութ յու նը, 
այդ խո նար հութ յու նը: «Այ սինչ բա նը պետք 
չէ ա նել, ո րով հե տեւ պատ շաճ չէ, այս պես 
պետք չէ վար վել, ո րով հե տեւ տգեղ է»: Իսկ 
ի՞նչ տվեց դա, ի՞նչ մնաց արդ յուն քում: 
 Կորց րեց միայն ին քը, ո րով հե տեւ բաց թո-
ղեց ա ռիթ նե րը, ո րոնք կա րող էին փո խել եւ 
ի մաս տա վո րել իր կյան քը:  Դեռ ինս տի տու տի 
ա ռա ջին կուր սում էր, թարմ եւ հրա պու րիչ, 
երբ իր հետ մտեր մութ յուն ա րեց կող քի փո-
ղո ցում ապ րող մար զի կը:  Գե ղե ցիկ էին նրա 
հետ ու նե ցած հան դի պում նե րը, գե ղե ցիկ էին 
թե թեւ զեփ յու ռի տակ անց կաց րած ե րե կո-
նե րը, ո րոնք հա ճախ վեր ջա նում էին համ-
բույր նե րով, եւ ինքն ան տեղ յակ այդ գե ղեց-
կութ յա նը, չէր գի տակ ցում նույ նիսկ ամ բողջ 
մարմ նում տա րած վող համ բույ րի քաղց-
րութ յու նը: Այդ պի սի զգա ցում այ լեւս չի ու-
նե նա, ո րով հե տեւ ան մի ջա կա նութ յունն ան-
վե րա դարձ կո րավ պա տա նե կութ յան հետ, 
ո րով հե տեւ հի մա, այս տա րի քում ա մեն ինչ 
կշռա դատ վում է, են թարկ վում անհ րա ժեշ-
տութ յան օ րեն քին:

Խզ վե ցին կա պե րը մար զի կի հետ: Ո՞վ 
օգտ վեց դրա նից: Ով ոչ:  Դարձ յալ կորց րեց 
ին քը: Եվ հոր պատ ճա ռով, ո րը, չգի տես ինչ 
մտա ծե լով, դեմ կանգ նեց եւ կտրա կա նա պես 
հան դի պել հե տը. « Գի տեմ դրանց, ոչ մի բա-
նի պի տա նի չեն, կա րող են միայն գայ թակ-
ղել»:

 Հե տո ե ղան ու րիշ ներ, ո րոնք նույն պես 
ցան կա ցան մտեր մութ յուն ա նել հե տը, ար-
ժա նա նալ իր ու շադ րութ յա նը, բայց ին քը 
մնաց ան հա սա նե լի, ո րով հե տեւ այդ պես էր 
ցան կա նում հայ րը, եւ այդ էր պա հան ջում 
ի րե նից. «Ուշք ու միտքդ պետք է լի նեն դա-
սերդ, դեռ ժա մա նա կը չէ»:  Հե տո գոր ծա րան, 
մե կու սաց ված կյանք աշ խա տա սեն յա կում, 
տղա նե րի պա կաս, ճար պիկ աղ ջիկ նե րի 
ա ռա տութ յուն: Թ ռավ ժա մա նակն ան դարձ 
եւ ա մեն անց նող տա րի թո ղեց իր կնի քը:

Օ՜, տեր Աստ ված, զզվե լի է մրցակ ցութ-
յու նը, հոգ նել է ինքն ար դեն, հոգ նել է ա մեն 
ին չից, նույ նիսկ ծնող նե րից, հա րա զատ նե-
րից:

 Լավն են ծնող նե րը, ին քը սի րում է նրանց, 
բայց եւ այն պես, հոգ նել է նրան ցից:  Հայ րը, 

որ մի ժա մա նակ ու ժեղ էր, առ նա կան, ծե րա-
ցել է հի մա, եւ գի տե ին քը, որ հոր հա մար ին-
քը հոգս է դար ձել:  Բա րի է հայ րը, մեղմ, բայց 
հի մա էլ սի րում է ի րեն խիստ պա հել, ինչ պես 
ա ռաջ:  Խեղճ մար դիկ:  Ծե րա նում են, թու լա-
նում, բայց չեն ու զում տես նել ի րենց մեջ կա-
տար ված փո փո խութ յու նը:

 Տա րի ներ ա ռաջ, երբ ըն տա նի քով գնում 
էինք բնութ յան մեջ կի րակ նօր յա հան գիստն 
անց կաց նե լու, միշտ էլ հայրն էր պատ րաս-
տում ու տե լի քը, եւ միշտ մի ո րե ւէ ծի ծա ղե-
լի բան էր պա տա հում:  Խեղճ, լավ հայ րիկ: 
 Ծե րա ցել է հի մա եւ ա մեն ին չում են թարկ-
վում է մո րը: Ինքն էլ է ծե րա նում, ծե րա նում է 
անն կա տե լի:  Մի քա նի օ րից կլի նի 34 տա րե-
կան:  Տեր Աստ ված, կի սել է կյանքն ակն թար-
թո րեն: Ա նօ գուտ ապ րած տա րի ներ, ո րոնք 
ո չինչ չտվե ցին, բա ցի հու սա խա բութ յու նից: 
Ինչ պես էր ինքն ա ռաջ նե րում պայ ծառ եւ լա-
վա տես, իսկ հի մա դրա հետքն էլ չի մնա ցել:

 Մի ժա մա նակ ծծնդյան օր վան սպա սում 
էր ան համ բե րութ յամբ, ա մեն ինչ ա նում, որ 
հյու րերն ու րա խա նան, որ սե ղա նին պա կաս 
բան չլի նի, իսկ հի մա զզվում է այդ օ րից: Այդ 
օ րը միայն ա վե լաց նում է տխրութ յու նը:

 Կոտ րեց կյանքն ի րեն, ճզմեց ու դարձ րեց 
ան ձեւ մի գոր շութ յուն, ո րը սպա սում է հոգ-
նած եւ ան տար բեր, թե երբ կտա նեն ի րեն, 
կխլեն մնա ցորդ ման րուք նե րը, կոչն չաց նեն, 
վերջ դնե լով ա մեն ին չին:

 Չա փա զանց ված զգա ցո ղութ յուն է թե-
րեւս, բայց ա հա վոր է, ո րով հե տեւ չկա օգ-
նութ յուն, ա նի մաստ է սպա սել ո րե ւէ մե կից 
այդ օգ նութ յու նը: Ա մեն մեկն իր հոգ սե րը, իր 
տա ռա պանք ներն ու նի եւ ան հա ղորդ է ու րի-
շին: Այդ պես են բո լո րը, այդ պի սին է եւ ին քը: 
Ա մեն մեկն ու զում է ինչ-որ կերպ ա ռաջ անց-
նել, ինչ-որ կերպ հա ջո ղութ յուն ձեռք գցել, 
կա րե ւոր չէ, թե ինչ ճա նա պար հով, ո րով հե-
տեւ դա ա րագ մո ռաց վում է, ո րով հե տեւ կա-
րե ւո րը միայն արդ յունքն է:  Խե լա հեղ վազք, 
ա ռաջ ըն կե լու խե լա գար տենչ: Օ՜, տեր Աստ-
ված, ո՞ւր կտա նի դա, ի՞նչ կլի նի ա պա գա-
յում: Զզ վե լի, հոգ նե ցու ցիչ պայ քար մի ման-
րու քի հա մար: Աստ ված իմ, մի՞ թե հաղ թելն 
այդ քան հա ճե լի է:

Եղ բոր կինն անն կա տե լիո րեն, հա ճախ եւ 
բա ցա հայտ ա նում է ա մեն ինչ, որ ին քը հա-
րա զատ նե րի մեջ օ տար զգա ի րեն, ա վե լորդ, 
ո րով հե տեւ ին քը խան գա րում է նրան, եւ նա 
է հի մա ի րա վունք նե րի տե րը:  Հաս կա նա լի է, 
եղ բայ րը դա զգում է, զգում են դա բո լո րը եւ 
լռում, ո րով հե տեւ ճշմար տութ յու նը թե րեւս 
նրա կողմն է, ո րով հե տեւ այդ պի սին է կյան-
քը:

Ան շուշտ, փոքր եղ բայ րը այդ պի սին չէր 
լի նի:  Նա իր սի րե լին էր, կապ ված էր իր հետ 
եւ, հա վա նա բար, հաս կա նար ի րեն:  Բայց նա 
էլ տե ղա փոխ վել է ու րիշ քա ղաք, եւ վա ղուց 
ի րար չեն տե սել:

Քն քուշ էր կրտսեր եղ բայ րը: ՀԻ շում է, 
երբ ինքն ա վար տեց դպրո ցը, նա մի նվա-
գար կիչ նվի րեց ի րեն:  Հի մա էլ միշտ փոս տով 
շնոր հա վո րում է տա րե դար ձը: Ին քը դա եր-
բեք չի մո ռա նա:  Կա րո տել է նրան:  Պետք է 
ան պայ ման հյուր գնա: Ն րա մոտ այն պես թե-
թեւ է զգում ի րեն, այն պես ան հոգ:

Էհ, քնել է պետք, ուշ է ար դեն: 
 Հա վա նա բար մի ժա մից կբաց վի լույ սը: 
 Վա ղը  Մար տի 8-ն  է:  Մի քա նի ժամ կզբոս նի, 
գու ցե ֆիլմ դի տի, հե տո նո րից տուն, մանր-
մունր հոգ սեր, մանր-մունր աշ խա տանք ներ: 
 Կող քի փո ղո ցում ապ րող մար զի կը միշտ 
ժպտում է ի րեն:  Շա բա թը ե րեք-չորս ան գամ 
հան դի պում են ի րար փո ղո ցի անկ յու նում: 
 Մար զիչ է դար ձել հի մա:  Լուրջ եւ խո հուն 
տղա մարդ է: Ս պի տա կել են մա զե րը տեղ-
տեղ, եւ դա ա վե լի է գե ղեց կաց րել նրան: 
Ի զուր խան գա րեց հայ րը:  Հի մա ա մուս նա-
ցած կլի ներ հե տը, եւ գու ցե եր ջա նիկ լի ներ: 
Լ սել է, որ կնոջ հետ հա րա բե րութ յուն նե րը 
լավ չեն: Ե րե ւի դա է պատ ճա ռը, որ տխուր 
են աչ քե րը, թախ ծոտ է ժպի տը: Ին քը պետք 
է ան տար բեր չանց նի կող քով, պետք է պա-
տաս խա նի ժպի տին:  Գու ցե բա ժան վի կնո-
ջից եւ ին քը...  Տեր Աստ ված, ա մեն ինչ հնա-
րա վոր է, գու ցե եւ գա հա ջո ղութ յու նը, գու ցե 
այ լեւս այդ պես չտա ռա պի: Օ, Աստ ված, ե թե 
դու չօգ նես, ո՞վ կլի նի մե ղա վո րը:

 Շա ռա գու նել է եր կինքն ար դեն, շու տով 
կբաց վի լույ սը: Ք նել է պետք, քնել եւ մո ռա-
նալ ա մեն ինչ: Կ գան օ րեր է լի եւ գու ցե... գու-
ցե...

Եվ Ն վար դը խո րա սուզ ված մտքե րի մեջ, 
չի մա ցավ, թե երբ վրա հա սավ քու նը:
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Ծ ն վել եմ 1959-ի գար նա նը, 
երբ ա ռա ջին ձնծա ղիկն էր 
աչ քե րը բա ցել։ Ձն ծա ղիկ 

շատ եմ սի րում։ Հե տո գյու ղա կան 
ման կան կյանքն՝ իր բո լոր ու րա-
խութ յուն նե րով եւ տխրութ յուն նե-
րով, խեղ ճութ յուն նե րով ու չտե սութ-
յամբ։ Ձ յուն շատ էր գա լիս, շատ 
ցուրտ էր։ Ցուր տը հույ զի է նման, 
որ պա րուր վեց, բաց չի թող նե լու, 
տա նե լու է ինչ քան հար կա վոր է 
ու հնա րա վոր է։ Սո վո րել եմ մեր 
Ս պան դար յան գյու ղում, Բաք վում, 
Ե րե ւա նում, Սի սիա նում։ Բաք վի 
տա րի ներն ինձ օգ նե ցին որ պես 
մարդ ձե ւա վոր վել։ Ա րե ւել յան այդ 
քա ղա քում տե սա տար բեր ժո ղո-
վուրդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
տրամ վայ, հար բած կին, փո ղո ցում 
ապ րող բո րոտ, փոք րիկ բա ժա կով 
ա րե ւա ծաղ կի սերմ վա ճա ռող ծե-
րու նի, բուլ վար ու վեր ջա պես ծով, 
նա վա հան գիստ, գի շե րա յին լույ սեր 
ու փա րոս։ Որ պես զի չընկ նեմ հի-
շո ղութ յուն նե րի գիր կը, ա սեմ, որ 
հե տո, ինչ պես բո լո րը՝ խորհր դա յին 
բա նակ, ու սա նող Ե րե ւա նում։ Ի մի-
ջիայ լոց, որ պես մար դու ձե ւա վոր-
ման ըն թացք, ինձ շատ են օգ նել իմ 
դա սա խոս նե րը՝ Ա շոտ Աբ րա համ-
յա նը, Վա ղար շակ Քոս յա նը, Վա չե 
Պար տի զու նին, Սե ւակ Ար զու ման-
յա նը, ո րոնց տա րի նե րի հեռ վից 
ցան կա նում եմ բե րել իմ խո րին 
խո նար հու մը։ Ե րե ւանն ինձ թատ-
րոն նվի րեց։ Թատ րոն հա ճա խե լու 
օ րերն ա մե նա մեծ հարս տութ յունն 
են ե ղել ինձ հա մար եւ կմնա այ սօր 
ու այ սու հետ։ Հե տո ար դեն գյու-
ղա կան դպրո ցի ու սու ցիչ, տնօ րեն, 
շրջժողկրթ բաժ նի դպրո ցա կան տե-
սուչ, մար զա յին տե սուչ, Սի սիա նի 
վար ժա րա նի տնօ րեն, Սի սիա նի 
թիվ 5 դպրո ցի տնօ րե ն, Ս յու նի-
քի մարզ պե տա րա նի կրթութ յան, 
մշա կույ թի և ս պոր տի վար չութ յան 
պետ, իսկ ներ կա յումս՝ կրկին Սի-
սիա նի թիվ 5 դպրո ցի տնօ րեն:

Հովիկ
Ալեքսանյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Ա յդ պի սի ձի ոչ ոք չու ներ: Թե որ աստ-
ղից էր վայր ըն կել այդ քու ռա կը, ոչ 
ոք չէր հի շում: Կար մի րի ու սևի խառ-

նուրդ էր Աֆ րի կը` որ ձա ձի էր` հզոր վզով ու 
գա վա կով: Կուրծ քը դուրս էր ըն կած ու ինչ-որ 
կարծր բան կար նրա մեջ, որ երբ ևէ չի ըն-
դու նում պար տութ յուն, ընկճ վա ծութ յուն կամ 
թու լութ յուն:

Բա շի սև մա զե րը եր կար էին, թափ վում 
էին աչ քե րին ու Աֆ րի կի աչ քե րը ոչ բո լորն էին 
տե սել, նույ նիսկ տե րե րը: Որ ձա ձի էր Աֆ րի կը, 
բայց չգի տես որ տե ղից հրա շա լի նա զանք ու-
ներ, որ պետք է չու նե նար: Տե սե՞լ եք երբ ևէ 
սի րուն կա նանց ու աղ ջիկ նե րի, երբ վար սե րի 
մի փունջ գե ղե ցիկ աչ քի վրա են պա հում ու 
եր բեմն գլխով կամ ձեռ քի շար ժու մով փոր-
ձում են հե ռաց նել: Այդ գոր ծո ղութ յու նը այն-
պես են ա նում, որ այն կրկնվի եր կու կամ 
ե րեք րո պե հե տո: Չե՞ք զգա ցել, որ դժվար է 
սուզ վել ձիու աչ քե րի մեջ. այն շատ պարզ է, 
մեծ ու խո րը: Այդ պի սին է նաև կա նա ցի աչ-
քը, մա նա վանդ երբ մի աչ քը ուղ ղա կի ձեզ 
շամփ րում է վար սե րի ծած կույ թի տա կից: 
Ն կա րագր ված աչքն ու ա զատ, բաց աչ քը 
նույ նը չեն, շատ են տար բեր և  եր ևի ու նեն 
հիմ նա կան գոր ծա ռույ թից բա ցի մեկ այլ հար-
թութ յուն, ո րը ոչ մի բա նաս տեղ ծութ յան մեջ 
նշված չէ: Թե որ տե ղից էր կա նա ցի այս սեթ-
ևե թան քը հայտ նի Աֆ րի կին, չգի տեմ, բայց 
հա ճախ էր օգ տա գոր ծում, և  այդ պա հե րը 
շշմե ցու ցիչ ազ դե ցութ յուն ու նեին հար ևան 
ձիե րի վրա: Եվ սկսվում էր ա հա վոր խրխինջ 
ձիե րի հա սա րա կութ յան, և ձիե րից ոչ մե կը 
ո չինչ չէր թաքց նում իր ու նե ցա ծից:

Աֆ րի կը նա խա գահ Գ ևոր գին կրում էր 
իր ու սե րին: Թամ բը փայ լում էր, ձին` խնամ-
ված: Բո լորս հա մոզ ված էինք, որ Աֆ րի կը և՛ 
մտա ծում էր, և՛ տրա մա բա նում, և՛ բո լո րից 
խե լա ցի է: 

Ն րան երբ ևէ մտրակ չէր դի պել: Նա հաս-
կա նում էր ա մեն ինչ, և մենք կար ծում էինք, 
որ Աֆ րիկն էլ է ղե կա վար: Պե տութ յուն էր 
կա ռու ցում Աֆ րի կը. հրա մա յում, հա վա քում, 
բե րում, աշ խա տան քի էր ու ղար կում ժո ղովր-
դին, դաշ տերն էր պահ պա նում, շրջկենտ րոն 
գնում, փակ նա մակ բե րում …

Ծա մում էր լկա մը, ֆռթաց նում, և  այդ 
ձայ նը, որ դեռևս հեռ վից էր լսվում, ա հա-
վոր տպա վո րութ յուն էր գոր ծում. վախ ու 
փոր ձանք էր հոր դում: Եվ այս պես հան դի-
սա վոր պայ տած իշ խա նութ յունն էր գյուղ 
մտնում, անց նում փո ղոց նե րով` իշ խա նութ-
յուն ու հնա զան դութ յուն սփռե լով շուրջ բո-
լո րը: Աֆ րի կը ժո ղովր դի մոտ, գյու ղա մի ջում 
չէր հանգս տա նում. պտտվում էր իր ա ռանց-
քի շուր ջը, թա փա հա րում էր բա շը, պտտում 
պո չը, գե տի նը քան դում սուր պայ տով: Ձիա-
վոր նա խա գա հը ի րեն լավ էր զգում և ձիու 
ան հանգս տութ յա նը իբր նշա նա կութ յուն չէր 
տա լիս: Այդ պա հե րին Աֆ րի կը նման էր մի դե-
րա սա նի, ով անմ նա ցորդ խա ղում էր իր դե րը 
և մի բան էլ ստեղ ծա գոր ծում: Մի բան էլ կար 
նրա այդ ան դադ րում լի նե լու մեջ. կար ծում 
եմ` դժգոհ էր գյու ղա ցի նե րի աշ խա տան քի 

և՛ քա նա կից, և՛ ո րա կից. բա ա՞յս տեմ պե րով 
ենք կոո մու նիզմ կա ռու ցե լու, կար ծես ա սում 
էր նա:

Այս կող մե րում լավ չէր դա սա վոր վել ձիե-
րի ճա կա տա գի րը: Աֆ րի կը բա ցա ռութ յուն էր: 
Ն րանց օգ տա գոր ծում էին ա մեն տեղ. ձո րից 
թաց քե ղի էին հա նում գյուղ սի լո սի հա մար, 
խոտ, ցո րեն կամ ալ յուր կրում: Ստ րուկ ներ 
էին նրանք, իսկ մեր կոլ խո զը սրտկա տեր: Բո-
լոր ձիե րի մեջ քին մեկ կամ եր կու խո շոր վերք 
կար, ին չը ա ռա ջա նում էր ծանր բե ռից. բե ռը 
սեղ մում էր թամ բին, թամ բը խրվում էր կաշ-
վի մեջ, հա րում էր ու վեր ջա պես պատ ռում ու 
պո կում կա շին: Ու այդ վեր քը եր բեք չի փակ-
վե լու: Ան խիղճ մարդն այդ պես կվար վի այն 
կեն դա նու հետ, ո րը այ սօր կրում է այն բե ռը, 
ո րը մի քա նի տա րի ա ռաջ ինքն էր կրում մեջ-
քով ու նրա մեջ քին էլ այդ պի սի վերք կար: Ու 
ոչ-ոք չէր խղճում: Ի՞նչ խղճի մա սին կա րող էր 
խոսք լի նել, երբ կոլ խո զին սի լոս էր հար կա-
վոր: Ար դեն աշ նա նը գու նա թափ վում էին մեր 
գյու ղի ձիե րը. այն քան էին տանջ վում, բե ռի 
տակ կքում, որ զրկվում էին բնա կան գույ նից 
ու դառ նում ան գույն, ան լույս, ան կեն դան: 
նույ նիսկ ար յու նը այլևս չէր ե ռում նրանց 
ե րակ նե րում ու ե րեկ վա հզոր հո վա տա կը 
չէր նկա տում այլևս մա տա կին: Միայն ետ 
ու ա ռաջ էին տա նում մի տե սակ չո րա ցած 
ու խո շո րա ցած գլուխ նե րը, քշում վրա տվող 
ճան ճե րին ու մո ծակ նե րին: Հենց այդ պա հին 

էր, որ փոք րիկ նե րը մո տե նում էին ձիե րին ու 
հարց նում.

- Ինձ կու տե՞ս …
Ձիե րը գլուխ նե րը ա ռաջ ու ետ էին տա-

նում, իսկ փոք րի նե րը հրճվում էին. 
- Տե սեԲք, տե սեԲք, ա սում է` կու տեմ …
- Իսկ ինձ ա սել են, որ չեն ու տե լու, - այն 

կող մից ա վե լաց րեց մի փոք րիկ, ո րի քի թը 
շտապ մաք րել էր հար կա վոր:

Չո րա ցել ու խո շո րա ցել էին մեր գյու ղի 
ձիե րի գլուխ նե րը: Այդ պես չո րա ցել ու խո շո-
րա ցել էին նաև մարդ կանց գլուխ նե րը, ով քեր 
ի րենց ապ րած կյան քում մի լավ օր չտե սան: 
Բե ռը շրջվում էր ու սկսվում էր մար դու և ձիու 
երկ խո սութ յու նը, ո րի ըն կա լու մը հեշտ է, իսկ 
վե րապ րելւ` դժվար: Ձիով խոտ տե ղա փո-
խե լը սո վո րա կան աշ խա տանք էր, և բո լո րը 
գի տեին մեն-մե նակ բեռ նել ձիուն: Ան փոր ձը 
ո չինչ ա նել չէր կա րող: Դժ վար աշ խա տանք 
էր: Երբ աշ խա տա վո րը ա վար տում էր այդ 
աշ խա տան քը, ուղ ղա կի քրտին քի մեջ կո րում 
էր, իսկ ա ռատ քրտին քը ի րեն հետ վեր նա շա-
պի կի տակ էր տա նում փո շի ու խա զալ: Այդ 
գի շեր աշ խա տա վո րի կի նը ա մուս նու վրա-
յից կառ նի ե րեք նու կի ու ձիու խնձո րի բույ րը, 
ա վե լի կսի րի նրան ու չի ցան կա նան, որ լույ-
սը շուտ բաց վի կամ թող իս կի չբաց վի էլ …

Բե ռի շրջվե լը կրկնա կի ան հա ջո ղութ յուն 
էր: Ս պառ վում էին ու ժե րը և դե ա րի ու նո րից 
սկսիր ա մեն ինչ: Ուղ ղա կի տան ջանք էր:

- Քո տի րոջ հերն ա նի ծած, ախր քո տերն 
ի՞նչ էր, որ դու ինչ լի նես: Ար փո յի Ար գա մը 
ի՞նչ էր, որ իր ձին ինչ լի նի: Գ նա ցել էր թուր քի 
լո ղա ցող կնո ջը գաղտ նի մտիկ էր տվել: Թ յո˜ւ, 
քո տի րոջ … Դե կանգ նի, կանգ նի խո տը բար-
ձեմ, քա րի տակ կանգ նի, որ հեշտ բար ձեմ, 
քեզ հա մար էլ լավ կլի նի: Եր ևի դու էլ ես ու-
զում թուր քի լո ղա ցող կնիկ տես նես, ոնց որ 
քո տե րը: Ար գամն ի՞նչ էր ա սում, լա՞վն էր 
թուր քի կնի կը, թե …, ը հը˜, ստաց վեց … : Մե-
ռա պրծա, տո քո էլ, թուր քի կնկա էլ …

Իսկ Աֆ րի կը ա մեն տեղ էր: Վե րահս կում 
էր ա մեն ինչ և բո լո րին:

Հին գո մե րից մե կը նո րո գում էին: Ս տաց-
վեց այն պես, որ մի քա նի հո գի մի-մի փայ տի 
կտոր էին վերց րել. կտա նեին տուն, չէր խան-
գա րի:

Հան կարծ որ տե ղից որ տեղ եր ևաց Աֆ-
րի կը` իր նա խա գահ Գ ևոր գով: Բո լո րը փա-
խան, Ա վե տիս դա յու Ժո րի կը չհասց րեց: Աֆ-
րի կը հա սավ նրան, ա ռավ վզա տա կին, իսկ 
նա խա գա հը մտրա կում էր խեղճ Ժո րի կին: Էն 
ինչ պես էր գո ռում Ժո րի կը, ինչ պես էր ա ղա-
ղա կում, գրչով անհ նար է նկա րագ րել. ա ղա-
ղա կում էր մի ամ բողջ խեղ ված սե րունդ: Աֆ-
րի կի շնչով կոլ խո զաց ված սե րունդ էր, բո լորն 
էլ ստիպ ված կոլ խո զով էին շնչում, գյու ղի մի 
հա տիկ խա նու թով, դպրո ցով, գրա սեն յա կով, 
ա կումբ-գրա դա րա նով, որ մենք լու սա վոր-
վում էինք: Ի րա կան պատ կե րա ցում չկար այլ 
երկր նե րի մա սին. մի սո վետ պե տութ յուն էր` 
Աֆ րի կի ու նա խա գահ Գ ևոր գի տես քով, իսկ 
«թշնա մի» ինչ քան ա սես, որ շար ված էին սո-
վե տի սահ մա նին ու պատ րաստ էին նեն գո-
րեն մտնե լու «հո ղը մեր հայ րե նի»:

Բո լորս էլ շատ լավ գի տեինք Զո յա Կոս մո-
դեմ յանս կա յա յի, Օ լեգ Կոշ ևո յի մա սին: Բա նը 
հա սել էր նրան, որ մեր գյու ղա ցի խեղ ճուկ-
րակ Օ հան դա յու Օ լե գին էինք ե րա նի տա լիս 
… Ե րա նի մեր ա նունն էլ Օ լեգ լի ներ …

Այն ժա մա նակ ե րի տա սարդ գյու ղում ոչ 
ոք չգի տեր, որ կյան քը կարճ է, ու վա ղան ցուկ 
են բո լոր դժվա րութ յուն ներն ու հա ճույք նե րը, 
կար ծում էին, որ այս աֆ րիկ յան և բոլշ ևիկ-
յան կար մի րը դեռևս շատ քիչ է ու շու տով 
մեր բո լոր սա րե րի ու բլուր նե րի վրա կար-
միր դրո շակ ներ են ծա ծան վե լու, իսկ կար միր 
ա ռաջ նոր դի նկար նե րը` նույն պես սա րե րի ու 
բլուր նե րի վրա: Մեզ հա մար հա ճե լի էին նրա 
ման կա կան նկար նե րը: Ի մի ջիայ լոց, նա հե տո 
բա վա կա նին տգե ղա ցել էր: Տես նես ի՞նչ էր 
պա տա հել: Ե՛վ կո մե րի տա կան, և՛ հոկ տեմ բե-
րի կի նշան նե րի վրա կա յին մուգ կար միր ներ, 
կար միր էր նաև տա սա նո ցը, կար միր էր նաև 
ար յու նը: Այս բո լո րը այն քա˜ն Աֆ րի կի գույ նին 
էին, որ կար ծես Աֆ րիկն էլ այդ կրծքան շան-
ներն ու տա սա նոց ռուբ լին ու ներ:

Մի փոք րիկ նստել էր առ վա կի եզ րին ու 
փոր ձում էր ճա նա չել այն ի րա կա նութ յու նը, 
ո րի մեջ հայտն վել է ին քը: Մի ու րիշ փայլ է 
ստա ցել առ վա կի ջու րը, ո րով հետև նրա եզ-
րին մի գույնզ գույն թի թեռ նիկ է թռվռում: Շշ-
մել է փոք րի կը, ե րա զում է. որ թի թե ռը հպվի 
ի րեն, իր մերկ ոտ քե րին նստի, կամ թի թեռ-
նի կը իր ըն կե րը լի նի, պտտվեն ի րենց տան 
մոտ, հե տո տուն կգնան: Ին քը սի րով կհպվի 

թի թեռ նի կին ու բո լոր գույ նե րը ի րե նը կլի նեն: 
«Ե րա նի այդ պես լի ներ», - մտա ծում էր կի-
սատկ լոր ե րե խան, ո րը եր բեք խա ղա լիք չէր 
ու նե նա լու: Դե ի՞նչ ա րած, խա ղա լի քի հերն էլ 
ա նի ծած, գո նե մի շուն ու նե նար, ո րը կգնար 
իր հետ ևից ա մեն տեղ ու լավ ըն կեր կլի ներ:

Մար դիկ ապ րում էին մի կյան քով, ո րը 
կար ծես բո լո րո վին նոր էր, բայց այդ նո-
րի մեջ կար աֆ րիկ յան ինչ-որ խե լա գար 
խստութ յուն, և  այն դրսևոր վում էր ա մեն 
տեղ ու բո լո րի մոտ: Մարդ կա յին այս ա հա վոր 
խստութ յունն ու զար հու րե լի աղ քա տութ յու-
նը մխրճվել էին բո լո րի ու ա մեն ին չի մեջ, այդ 
թվում` կեն դա նի նե րի: Աֆ րի կի կող քին կա յին 
ա ռա ջա վոր եզ ներ, ո րոնք ա մե նա շատ վարն 
էին ա նում` Ս ևիլն ու Բռ չոն: Ս րանք գյու ղում 
ա վե լի մեծ պա տիվ ու հար գանք ու նեին, քան 
մի քա նի կոլտն տե սա կան միա սին վերց րած, 
քան այն ե րի տա սար դը, որ մտա ծում էր մի 
օր վեր կե նալ, թքել այս ա մե նի վրա ու թող նել 
գնալ մայ րա քա ղա քում սո վո րե լու: Գրտ նակն 
ու Բռ չոն, երբ սայ լին լծված անց նում էին գյու-
ղա մի ջով, մենք նրանց զու գա հեռ վա զում 
էինք` ցու ցադ րե լու մեր կի սատկ լոր գո յութ-
յու նը այս կոս մի կա կան ու դա ժան ո տա բո բիկ 
դա րում: Ե թե մոր քու րիս տղա կաղ Վարդ գե սի 
ա վել ա նու նը Եզ չլի ներ, մենք հաս տատ ե րա-
զե լու էին նաև եզ լի նել` խնամ ված, ա պա հով 
ու կուշտ: Ո րոճ էինք ա նե լու, թա փա հա րե լու 
էինք մեր գլուխն ու պո չը ու է լի ո րո ճե լու էինք: 
Դ րա նից էլ հա ճե լի ի՞նչ կար այս տիե զե րա-
կան ան հայտ դա րում: Մենք էլ այս աշ խար-
հից ո չինչ չէինք հաս կա նա. ոչ մի ցան կութ-
յուն չէր լի նի, կվա զեինք Աֆ րի կի առջ ևից ու 
ա վե լի լավ կլի ներ: Իսկ Բայ կա նու րից ար ձակ-
ված տիե զե րա նա վը կծա կի օ զո նի շեր տը և  
եր կիր թա փան ցող ուլտ րա մա նու շա կա գույն 
ճա ռա գայթ նե րը կհար վա ծեն մաճ կալ Մու շե-
ղի ու հո տաղ Համ բո յի գլուխ նե րին, ու ա ռա-
ջի նը ինչ-որ տա րօ րի նակ հար վա ծից մի օր 
կչո քի բաց ված ա կո սի մեջ, հո ղի բուր մունք 
կառ նի ու ե զան տաք թրի քի հոտ:

Բլ րի վրա կանգ նած Աֆ րի կը հաս նում էր 
ա մեն տեղ, հան դի պում նա խիր նե րին, ոչ խա-
րի հո տին. հան կարծ մթեր ման թվե րը փոքր 
չլի նեն: Հայտն վում էր հնձվո րի կող քին, կուշտ 
խոտ էր ա րա ծում և շա րու նա կում ըն թաց-
քը դե պի կոլտն տե սութ յան տրակ տոր նե րը, 
որ վար էին ա նում ճիշտ ժա մա նա կին: Ար-
ևի տակ վառ վում էր Աֆ րի կի մուգ կար միր 
մաշ կը, ո րը շատ էր նման մեր գյու ղի հան-
դի սութ յուն նե րի դահ լի ճի մուգ կար միր վա-
րա գույ րին, ո րին եր բեմն, իբր անզ գու շա բար 
հպվում էինք մենք ու շատ հա ճե լի զգա ցում 
պարգ ևում ինք ներս մեզ: Քա նի որ մի շնոր-
քով շոր էլ չու նեինք, դե կար գին հա գուստ 
չկար, գու ցե կար, բայց մենք չու նեինք, նա-
խան ձում էինք Աֆ րի կին, ո րի խնամ ված 
մաշ կը, հազ վա դեպ փայ լը շլաց նում էին մեզ, 
և մենք էլ էինք ցան կա նում ձի լի նել ու վառվ-
ռուն, փայ լուն հա գուստ ու նե նալ:

Գու նա թափ վում էին նաև մար դիկ, ով քեր 
շա լա կով սի լոս ու խոտ էին կրում, գե րան դի, 
ման գաղ բա նեց նում, մաճ բռնում, եզ լծում, 
հոտ ու նա խիր պա հում սա րում: Նոր հա-
գուստ կամ կո շիկ չէին հագ նում: Լ վաց վում 
էին ա ռանց օ ճա ռի, ու երբ ի րենց զա վա կը, 
ծա նո թը կամ բա րե կա մը Եր ևա նից գյուղ էին 
գա լիս, ձգտում էին աչ քին չեր ևալ. այն քա˜ն  
ա մոթ էր: Կամ էլ ձիով էին գա լիս, որ եր ևան-
ցին զար մա նա: Աֆ րի կը կա լում ոս կե հա տիկ 
գա րի էր խմում, իսկ եր ևան ցին նկա տում էր, 
որ ար դեն ուշ ամ ռա նը Ա բել քե ռու աչ քե րի 
գույ նը կա նա չի էր խփում: Շր ջա պա տի հա-
մընդ հա նուր կա նաչն ու ար ևը խառն վել են 
ի րար, շա ղախ վել, գույն դար ձել ու մխրճվել 
Ա բել քե ռու աչ քե րի մեջ: Ամ բողջ ձմե ռը կբա-
վա րա րի, որ Ա բել քե ռու աչ քե րի գույ նը բաց 
ու խեղճ կա նա չից գա հաս նի ու առ նի իր իս-
կա կան մոխ րա գույ նը: Իսկ աչ քե րի կա նա չի 
մեջ ինչ քա˜ն խեղ ճութ յուն ու խիղճ էր թաքն-
ված, ան հա տակ թա խիծ ու տխրութ յուն:

- Ո՞նց ես, Ա բե՛լ քե ռի, - հարց նում էր եր-
ևան ցի հյու րը:

- Ե սիմ, սև հագ ներ իմ մե րը ու ինձ չբե-
րեր …

- Ին չո՞ւ, Ա բե՛լ քե ռի …
- Ե սիմ …
Էն կող մից մո տե նում էր Ա բել քե ռու Վա-

հա նը, ո րը իր հա մա դա սա րան ցի պիո ներ-կո-
մե րի տա կան նե րի հետ ամ բողջ օ րը խոտ էր 
գլո րել դի մա ցի սա րից: Պետք է հնձած խո տը 
պա րան նե րի մի ջո ցով, սա հեց նե լով ի ջեց նեին 
մինչև հար թութ յուն: Դժ վար գործ էր, բայց 
Վա հա նի պետ քը չէր. Հեր մի նե ա նու նով աղջ-
նա կը հիաց մուն քով էր նա յում ի րեն, իսկ կե-

Աֆրիկը
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սօ րին` հաց ու տե լիս, իր կող քին էր նստում 
և  ու տե լիս գլու խը հետ էր պա հում, որ ին քը 
չտես նի, չնկա տի: Մի ան գամ իր բաց ձեռ քը 
հպվեց Հեր մի նեի ձեռ քին: Դող զգաց, գլու խը 
պտտվեց ինչ-որ ե րա նութ յու նից, և դո ղաց 
սիր տը: Տես նես ո՞վ նկա տեց: Ու Վա հա նը 
նկա տեց, որ իր մեջ այն քան ուժ ու կո րով կա, 
որ ամ բողջ Ղու զեյ սա րի խո տը կա րող է մե-
նակ վեր բե րել, միայն թե …, միայն թե…

Աֆ րի կին գե տում լո ղաց նում էր միայն 
Վա հա նը, նա կա րո ղա նում էր հա մո զել, սի-
րել ու խնա մել այս հազ վա դեպ գե ղեց կութ-
յամբ, անկրկ նե լի կեց ված քով ձիուն: Բո լոր 
ե րե խա նե րի ե րա զանքն էր մի ան գամ հեծ նել 
Աֆ րի կին, ու այլևս ո չինչ պետք չէր: Աֆ րի կը 
տեր ու տի րա կան էր նաև սա րե րում, որ տեղ 
գյու ղի նա խիր ներն ու ոչ խա րի հո տերն էին 

պահ վում: Այդ կող մե րում ոչ խար էին պա հում 
նաև Ղա րա բա ղի կող մե րից: Հա յե րի հետ կա-
յին նաև թուր քեր: Թուր քե րը լավ ձի էին պա-
հում, խնա մում, նրանց ձիերն ա վե լի ա ռողջ 
ու ա րա գա վազ էին: Միայն Աֆ րիկն էր, որ 
խեղ ճաց նում էր թուր քե րի ձիե րին և՛ իր ու ժե-
րով, և՛ ա րա գութ յամբ: Հեռ վից հաս նում էր ու 
առջ ևի ոտ քե րով հզոր հար ված էր հասց նում 
այդ ձիե րին: Հար վա ծին չէին դի մա նում ձիե-
րը, կծում էր է գե րի վզե րը և չար չա րում ողջ 
օ րը:

Գ յու ղում ե ռու զեռ էր, կոլ խո զը պետք է 
« Վի լիս» ստա նար: Բո լորն սպա սում էին, որ 
Սե րո ժի Գ րի շը վի լի սը բե րի: Ա սում էին, որ 
սրա նից հե տո նա խա գա հը վի լի սով պետք է 
ման գա, և ձոր իջ նի և՛ սար գնա, և՛ շրջկենտ-
րո նից փակ նա մակ բե րի:

Աֆ րի կի մա սին չէինք մտա ծել:
Երբ վի լի սը կանգ նեց րին գյու ղա մի ջում, 

նա խա գահ Գ ևոր գը Աֆ րի կից ի ջավ և նս-
տեց վի լի սի առջ ևը: Փայ լում էր մե քե նան, 
փայ լը խփում էր Աֆ րի կի աչ քե րին և ս տեղ-
ծում մի ինչ-որ ան տար բե րութ յուն ձիու մեջ, 
ո րը կար ծում էր, որ ուր որ է նա խա գա հը 
կիջ նի մե քե նա յից, ու ի րենք է լի միա սին կլի-
նեն: Բայց այդ պես չե ղավ: Նա խա գա հը այլևս 
չնա յեց Աֆ րի կին, ո րը հա ջորդ օր վա նից դար-
ձել էր ար դեն նախ րա պա նի ձի. Վա հանն էր 
հեծ նում, մեկ-մեկ էլ՝ ու րիշ նե րը: Երբ Աֆ րի-
կը ա ռա ջին ան գամ գնաց նախ րի հետ ևից, 
կար ծես ծե րա ցել էր: Նախ կի նում դա ոչ ոք 
չէր զգա ցել կամ նկա տել: Աֆ րի կին թվում էր` 
մնա ցած ձիե րը չա րախն դում են ի րեն, ու ին-
քը կար ծես ինչ-որ ա մոթ էր ա նում, որ ա նում 

է նույն գոր ծը, ինչ մնա ցած ձիե րը: Այդ պա-
հե րին նա նման էր նախ կին նա խա գահ Ա կո 
դա յուն, ո րը այժմ խո տե րի դե զի պա հակն է:

Վեր ջին ան գամ, երբ Աֆ րի կին տե սա, 
հեծ նե լուն պի տա նի չէր. չորս ոտ քից էլ հի-
վանդ էր, նրա քայլ քը այն պես էր, որ կար ծես 
վա խե նում էր դիպ չել գետ նին, ա սում էին` 
ոտ քե րը սև ջուր է ի ջել: Զար մա ցա, երբ ի մա-
ցա, որ սե րունդ չէր թո ղել: Շու տով կմեռ նի 
Աֆ րի կը: Ն րա հետ կմեռ նի մի մեծ ու դա ժան 
ժա մա նա կաշր ջան:

Գե րեզ ման չի ու նե նա. ուղ ղա կի այն տե-
ղը, որ տեղ նրա դիա կը կնե խի, այդ տեղ կա-
նաչ խո տը մի տե սակ կա րի մի րի կխփի, իսկ 
ա ճած ծա ղիկ նե րը` միայն վայ րի կար միր կա-
կաչ ներ:

 

Ծ նվել է 1985 թ. Սիսիանում:
Սի սիա նի թիվ 2 միջ նա կարգ 
դպրոցն ա վար տե լուց հե-

տո սո վո րել է ՀՀ ոս տի կա նութ յան 
ա կա դե միա յում, ա պա ա կա դե միա-
յի մա գիստ րա տու րա յում:
2017 թ. հրա տա րակ վել է նրա 
ա ռա ջին ստեղ ծա գոր ծութ յու նը՝ « Քո 
մա սին են պատ մում ա լիք նե րը...» 
վի պա կը:

Դավիթ
Հովհաննիսյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Փ ողոցով անցնելիս նկատեցի, որ 
ինչ-որ ծերունի է ուզում անցնել 
ճանապարհը, սակայն բազմաթիվ 

մարդկանցից և ոչ ոք ուղեկցելու համար 
օգնության ձեռք չէր մեկնում, ավելին՝ 
արհամարհում ու անցնում էին նրա կողքով: 
Վազեցի նրա մոտ և առաջարկեցի իմ 
օգնությունը.

– Շնորհակա՛լ եմ, տղա՛ ջան, որ այս 
աշխարհում դեռ մնացե՛լ են քեզ պես մարդիկ, 
իսկ դու կօգնե՞ս անցնել նաև զուգահեռ 
փողոցը.

– Մե՜ծ սիրով, պապի՛կ ջան, միասին 
կանցնենք երկու փողոցով էլ, դու հանգի՛ստ 
եղիր:

Ծերունուն օգնելուց հետո, երբ ուզում էի 
հրաժեշտ տալ ու հեռանալ, նա թույլ չտվեց, 

Կարծիք «Քո մասին են 
պատմում ալիքները…» 
վիպակի մասին

Ն որ ժա մա նակ ներն ի րենց հետ բե րում 
են նոր ա նուն ներ…

Ժա մա նա կա կից հայ ստեղ ծա-
գոր ծող նե րի մեջ իր ու րույն խոսքն ու ձե ռա-
գիրն ու նի Դա վիթ Հով հան նիս յա նը։

Ն րա « Քո մա սին են պատ մում ա լիք նե-
րը…» վի պա կը սիր վեց ոչ միայն հայ, այ լեւ 
օ տա րերկր յա ըն թեր ցող նե րի կող մից։

Վի պա կում ծո վա յին ան ձե ռա կերտ տե-
սա րան ներն ա վե լի պատ կե րա վոր են դարձ-
նում հե ղի նա կի գրա կան խոս քը։

« Պետք է ար ժե ւո րել միմ յանց հետ ապ-
րած ա մե՛ն մի րո պեն եւ ան գամ՝ ակն թար թը, 
ո րով հե տեւ դրանք ժա մա նա կա վոր են, ինչ-
պես մեր կյան քը։

Ծո վը ա լիք նե րին նվի րում է հմայք, թույլ է 
տա լիս համ բու րել քա րափ նե րին։

Բայց դա էլ է մի պահ. ա լիք նե րը նո րից 
հետ են գնում, իսկ քա րե րը մնում են ա փին՝ 
սպա սե լով ալիք նե րի հետ նոր հան դիպ մա նը։

Ծո վը նման է տիե զեր քին, մար դը’ ա լիք-
նե րին։

Եվ քա նի ա լի քը հա սել է ա փի քա րե րին, 
փար վել նրանց, ապ րում է եր ջան կութ յան 
ի րեն բա ժին հա սած ակն թար թը...

Ապ րե՛նք մեր կյան քի բո լոր ակն թարթ-
ներն այն պե՛ս, որ ժա մա նա կը մեզ ան սահ-
ման թվա, չէ որ եր բեք չե՛նք կա րող ետ տալ 
ժա մա նա կը, այն պես, ինչ պես անհ նար է, 
որ նույն ա լի քը նո րից հաս նի նու՛յն քա րին, 
նու՛յն քա րա փին...»:

Հար ցազ րույց ներց մե կում Դա վիթ Հով-
հան նիս յա նը նշում է, որ հա ճախ է ե ղել գրա-
խա նութ նե րում, հարց րել ա մե նաըն թերց ված 
սի րա յին պատմ վածք նե րի մա սին, եւ ցավ է 
ապ րել, որ հայ ըն թեր ցո ղը նա խա պատ վութ-
յու նը տա լիս է ար տա սահ ման յան գրա կա-
նութ յա նը։

Այ սօր « Քո մա սին են պատ մում ա լիք նե-
րը...» վի պա կը հայ ըն թեր ցո ղի գրա սե ղա նին 
է։

Այն գրա դա րան նե րի ա մե նաըն թերց ված 
վի պակն է դար ձել ըն թեր ցող նե րի լայն շրջա-
նա կի հա մա ր։

ԽՈՆԱՐՀ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

տրամադրություն էլ չունեմ...
Դրանից հետո մենք գնացինք նրա տուն 

ու պապիկը, որի անունը Դին էր, դաշտից 
հավաքած խոտաբույսերով պատրաստված 
թեյ հյուրասիրեց, և մենք սկսեցինք զրուցել:

– Սքանչելի՛ համ ունի, պարո՛ն Դին, 
շնորհակալությու՛ն հյուրասիրության հա-
մար, իսկ այժմ կուզենայի, որ մի քիչ պատմեք 
ձեր մասին:

– Պատմե՛մ տղաս, բայց մինչ պատմելս 
ասեմ, որ չգիտես ինչու և ինչպես, բայց 
ես անմիջապես զգա՛ցի, որ դու լա՛վ մարդ 
ես: Ցավոք՝ նույնը չէի կարող ասել մյուս 
բոլոր-բոլորի մասին, ովքեր արհամարհում 
ու անցնում էին: Լա՛վ, այդ ամենը հիշել էլ 
հարկավո՛ր չէ, իսկ այժմ՝ իմ մասին...

– Կինս մահացավ անցյալ տարի, նա 
տառապում էր անբուժելի հիվանդությամբ, 
իսկ երեխաներ չունեմ, ճակատագիրն 
այդպես կամեցավ...

Ապրում եմ միայնակ: Ամեն օր՝ նույն 
ժամին, մի քանի փողոց այն կողմ եմ 
անցնում ու պարոն Ջոնի տաղավարից 
գնում նրա պատրաստած համեղ բլիթներից 
և վերադառնում տուն, այդպես էլ անցնում 
է իմ ամեն մի օրը: Սակայն, երբ հետ եմ 
վերադառնում անցյալ և վերհիշում իմ 
երկ րորդ կեսի հետ անցկացրած երջա-
նիկ օրերը՝ կյանքս համարում եմ լիա-
կա տար սկզբունքով ապրած, չէ՞ որ 
փո խա դարձ զգացմունքը, հաստատվելով յու-
րա քանչյուրիս ներաշխարհում և գիտակցյալ 
կյանքի ընթացքում ամրապնդվելով հի շո-
ղության ամենանուրբ անկյուններում՝ ուղեկ-
ցում է մեզ ամբողջ կյանքի ընթացքում...

– Ցավու՛մ եմ ձեր կնոջ կորստի համար, 
ամեն դեպքում՝ կյանքը դեռ շարունակվում է, 
պետք է առա՛ջ նայել:

– Է՜ տղա՛ս, եթե մարդ իր կյանքում 
երկրորդ կեսին ընտրում է սիրո աղեղի 
ստույգ հարվածով, ինչպես իմ պարագայում, 
ապա կյանքն այլևս իմաստ չունի՛առանց 
նրա:

Այդ խոսքերն ասելուց հետո ծերուկն 
արտասվեց և, ցանկանալով նրա՝ դեպի 
վշտի հորձանուտ տանող ճանապարհը 
շեղել, սկսեցի պատմել իմ պատմությունը.

– Ես էլ օրեր առաջ եմ մեր ավանից տե-
ղա փոխվել ուսում ստանալու, չնայած՝ ծնող-
նե րիս ու ծննդավայրս շատ եմ կարոտում: 
Հաճախ էի առանձնանում բոլորից, ժամերով 
նստում ծովի ափին ու նայում հեռո՜ւ-հեռու՝ 
դեպի անսահմանություն տանող ալիքներին, 
որոնք կարծես թե զգալով իմ ներկայությունը, 
հաճախ խաղ էին բռնում ոտքերիս հետ՝ 
յուրահատուկ զրուցընկերոջ կերպարանք 
ընդունելով:

– Տղա՛ս, իսկ, երբ ծովափին ժամերով 
նստում էիր, ալիքները խոսո՞ւմ էին քեզ հետ, 
– անսպասելի հարցրեց ծերունին.

– Իհարկե ո՛չ, պապի՛ կջան, ալիքները 
ազդում էին իմ տրամադրության վրա՝ 
բարձրացնելով այն, սակայն խոսե՞լ՝ ո՛չ, 
իհարկե՝անկախ ցանկալի զրուցընկերոջ 
կերպարանք ընդունող նրանց 
համառությունից, որը և նկատելի էր...

– Կգա՛ ժամանակը, և ալիքները կխոսե՛ն 
քեզ հետ... 

– Աչքերն արտացոլում են մարդու ամբողջ 
ներաշխարհը, իսկ ես քո աչքերում տեսնում 
եմ սրտիդ անհանգիստ բաբախյունները, 
որոնք ամեն բան ասում են քո հոգեվիճակի 
մասին, միտքս շարունակեմ և ավելացնեմ, 
որ դու դառնալու ես շատ հանրահայտ մի 
մարդ, չնայած, որ այդ մասին դու անգամ 
չես էլ մտածում...նաև քո աչքերում ծվարած 
թախիծից հասկացա, դու սիրահարված ես, 

սակայն հոգիդ փոթորկի մեջ է գտնվում...
* * *

 Մայ քը ե րա զից վեր թռավ: Ար դեն ա ռա-
վոտ էր և  տե ղա վոր վե լով ա փին վեր խո-
յա ցող ժայ ռի ստո րո տին, սպի տակ գի նին 
ըմ բոշխ նե լով, անց յա լը վեր հի շե լուց հե տո, 
դուրս ե կավ հի շո ղութ յուն նե րի ճի րան նե-
րից, սա կայն այլևս չցան կա ցավ իջ նել ժայ-
ռից և  պատ րաստ էր հե ռա նալ մի ա նո րոշ 
վայր, ո րի մա սին ոչ ոք ո չինչ չի՛ ա սել, չի՛ 
հի շել, չի ՛ պատ մել և  որ տեղ գնա լով ի րե նից 
հե տո պետք է թող ներ միայն հի շո ղութ յուն-
ներ, ո րոնք տիե զեր քի ան սահ մա նութ յան մեջ 
տիե զե րա կան ինչ-որ մարմ նի տես քով՝ պետք 
է ան վերջ սա վառ նեն՝ ան հաս ցե ու անն պա-
տակ...

 Փա կեց աչ քե րը, կանգ նեց ժայ ռի եզ րին, 
ա կանջ դրեց ա լիք նե րին, ո րոնք միա ձայն 
պատ մում էին նրա մա սին: Շն չեց օվ կիա նո-
սից դե պի ի րեն ե կող սա ռը օ դի կե նա րար չա-
փա քա նակ նե րը, ցատ կեց ան սահ մա նութ յան 
խորհր դա նիշ հրամց նող ա լիք նե րի գիր կը... 
 Հաշ ված րո պե ներ անց նրա հո գին իր նշա-
նա ռութ յան տակ վերց րեց ան սահ ման տիե-
զեր քը՝ փնտրե լով իր միա կին...

 Նա այլևս չկա րո ղա ցավ պատ կե րաց-
նել իր կյան քի և  ոչ մի վայրկ յանն ա ռանց իր 
սի րո, ում հետ յոթ տա րի ապ րած եր ջա նիկ 
կյան քը, լիար ժեք ժա մա նա կա հատ ված էր՝ 
կյան քը կա յա ցած և  ապ րած հա մա րե լու հա-
մար...

 Մինչ օրս էլ՝ տիե զե րա կան ան սահ մա-
նութ յան մեջ, գե րիշ խում են բազ մա հա զար 
ան պա տաս խան հար ցեր, ո րոնց պա տաս-
խան նե րը ան հա սա նե լի են մարդ էա կի 
հա մար:  Մար դիկ գի տեն միայն այն, ին չը 
թույ լատ րե լի ու հա սա նե լի է ի րենց գի տակ-
ցութ յան հա մար, սա կայն, եր կիր մո լո րա կում 
ի րենց գո յութ յան տևո ղութ յան ըն թաց քում, 
բո լո րին տրված է հնա րա վո րութ յուն եր-
ջա նիկ լի նե լու, ցա վո՛ք, շատ քչերն են գնա-
հա տում այդ հնա րա վո րութ յու նը ի կա տար 
չե՛ն ա ծում ի րենց կյան քում, չէ՞ որ բո լորս էլ 
ժա մա նա կա վոր հյուր ենք այս մո լո րա կում, 
բո լո րիս օ րերն էլ հաշ ված են՝ ճա կա տագ րի 
հաշ վի չով:  Միայն իս կա կան զգաց մունքն է 
հա սա նե լի դարձ նում եր ջան կութ յան դռնե-
րը՝ դրա նով իսկ հոգ ևոր զգա ցո ղութ յուն նե րը 
տար բեր վում են...  Նե րաշ խար հը, դա ան սահ-
ման հարս տութ յան օ ջախ է, մնում է միայն 
կա րո ղա նա՛լ այն փո թոր կել, իսկ հո գու փո-
թո րի կը՝ դա մի ան բա ցատ րե լի հո գե վի ճա կի 
գրա վա կանն է: 

Եր ջա նիկ են նրա՛նք, ով քեր հաս նե լով 
խոր ծե րութ յան տա րի քին և  թեր թե լով ապ-
րած տա րի նե րով նե րառ ված կյան քի է ջե՛ րը, 
այն տեղ կգտնեն եր ջան կութ յուն բա ռի ի րա-
կան մարմ նա վո րու մը:

 Պետք է արժ ևո րե՛լ միմ յանց հետ ե ղած 
ա մե՛ն մի եր ջա նիկ րո պեն և  ան գա՛մ ակն-
թար թը, ո րով հետև դրանք ժա մա նա կա վո՛ր 
են, ինչպ ես՝ մեր կյան քը...

 Ծո վը ա լիք նե րին նվի րում է հմայք, թույլ է 
տա լիս համ բու րել քա րափ նե րին:  Բայց դա էլ 
է մի պահ՝ ա լիք նե րը նո րից հետ են գնում, իսկ 
քա  րե րը մնում են ա փին՝ ս պա սե լո՛վ ա լիք նե-
րի նոր հան դիպ մա նը:  Ծո վը նման է տիե-
զեր քին, մար դը ՝ ա լիք նե րին: Եվ, քա նի ա լի քը 
հա սել է ա փի քա րե րին, փար վել է նրանց, 
ապ րում է եր ջան կութ յան՝ ի րեն բա ժին ըն-
կած ակն թար թը...

Ապ րե՛նք մեր կյան քի բո լոր ակն թարթ-
ներն այն պե՛ս, որ ժա մա նա կը մեզ ան սահ-
ման թվա, չէ՞ որ եր բեք չե՛նք կա րող ետ տալ 
ժա մա նա կը, այն պե՛ս, ինչ պես անհ նա՛ր է, որ 
նույն ա լի քը նո րից հաս նի նու՛յն քա րին, նու՛յն 
քա րա փին... 

ասաց, որ իր տունը շատ մոտ է գտնվում և 
ավելացրեց.

– Որդի՛ս, դու ինձ օգնեցիր այն ժամանակ 
և այն վայրում, երբ և որտեղ բոլոր մարդիկ 
ինձ արհամարհում ու անցնում էին, արի՛ իմ 
տուն, ես քեզ թեյ հյուրասիրեմ, նոր կգնաս:

– Կգա՛մ, պապիկ ջան, կգա՛մ, չե՛մ 
ցանկանա, քո կողմից սրտանց արված 
առաջարկը մերժելով, տխրեցնել քեզ, բացի 
այդ էլ՝ գնամ տուն ի՞նչ անեմ, հատկապես որ 

Քո մասին 
են պատմում 
ալիքները...

Հատվածներ համանուն 
վիպակներից
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Հ  րայ րին շա տերն էին ճա նա չում: Ե թե 
չէին էլ ճա նա չում, ա պա, երբ տես նում 
էին, զգում էին, որ է լի են տե սել: Ին քը՝ 

Հ րայ րը, դեմ քեր չէր հի շում: Դեմ քերն իր հա-
մար վե րե ւում էին ու ներ քե ւից ու րիշ տե սակ 
էին ե րե ւում, մի տե սակ քթա յին էին տա կից 
դեմ քե րը: Ճա նա չող նե րը սի րում էին Հ րայ-
րին, շատ էին սի րում, չճա նա չող նե րը՝ շուռ 
էին գա լիս, տա րու բե րում գլուխ նե րը, անց-
նում: Դ րանց Հ րայ րը չէր ա տում, ուղ ղա կի չէր 
սի րում՝ միշտ զգում էր նրանց շուռ գա լը ու 
խղճա հար հա յացք նե րը. իր ըն կեր նե րի մոտ 
Հ րայրն ա սում էր՝ մե քե նաս լա վը չի, մո տոր 
չու նի, ես էս գի տութ յան մայ րի կը... Ա սում էր 
«մայ րի կը» ու կանգ նում: Սի րում էին ըն կեր-
նե րը Հ րայ րին ոչ խղճա լուց, Հ րայ րի՛ն էին սի-
րում, ինչ պես որ կա՝ ա ռանց ոտ քե րի, միշտ 
ի րենց ծնկնե րից, իր «մե քե նա յին» ձուլ ված: 
Հ րայ րը ըն կեր նե րի մոտ ա սում էր, - բա մո-
տոր չու նե նա յի՞, էս մայ թե րով մի գյա մած 
անց նեի՝ մար դիկ զար մա նա յին, ու ըն կեր նե-
րը ծի ծա ղում էին, ինքն էլ հետ նե րը, ա մե նա-
բարձր:

Հ րայ րի ծի ծա ղը շատ էին սի րում ըն կեր-
նե րը: Իր վի ճա կի հետ հաշտ վել էր (կամ ո՞վ 
գի տե), որ պետք է մարդ կանց ծնկնե րից լի-
նի ու դեմ քերն այն պես չտես նի, ինչ պես կան: 
Հ րայ րը հաշտ վել էր:

Բայց մկան նե րի հետ, իր ձեռ քե րի բա րա-
կութ յան հետ ոչ մի կերպ չհա մա պա տաս-
խա նող մկան նե րի հետ չէր հաշտ վում եւ 
եր բեք նրան կար ճա թեւ շա պի կով չէիր տես-
նի, բայց իր եր կա րա թեւ շա պի կի տա կից էլ 
մկան ներն ի րեն տան ջում էին, մա նա վանդ 
«մե քե նան» ուժ տա լիս՝ ա հա վոր ուռ չում էին 
այդ մկան նե րը: Մեկ-մեկ խմում էր Հ րայ րը, 
ու ըն կեր ներն այդ օ րը վի ճում էին: Բո լորն էլ 
ու զում էին նրան ի րենց տուն տա նել ու ան-
պայ ման վեճ էր ա ռա ջա նում, իսկ նա Սմ բա-
տին էր միշտ ընտ րում, Սմ բա տի նը մի սեն յա-
կա նոց էր, ինքն էլ մե ջը մե նակ ու տխուր էր: 
Ու րիշ ոչ մի ա ռի թով Հ րայ րին ու րի շի տա նը 
գի շե րե լու չէիր տա նի ՝ օգ նութ յուն չէր սի-
րում: Ի րեն միայն գի շե րը բարձ րաց նում էին 
եր րորդ հարկ (եր րորդ հար կում էր ապ րում, 
որ ա ռա վոտ յան ի ջեց նեն ու այդ քա նը՝ ու րիշ 
ո չինչ չէր ըն դու նում, նույ նիսկ՝ ա մե նա մո-
տիկ նե րից: Բայց դե հո միշտ այդ պես չի ե ղել 
Հ րայ րը: Ոտ քեր ու նե ցել է՝ պա տե րազ մից 
ա ռաջ: Պա տե րազ մից ա ռաջ Հ րայ րին չեն հի-
շում, հի շում են պա տե րազ մից հե տո՝ ա ռանց 
ոտ քե րի՝ մե քե նա յով: Պա տե րազ մի մա սին 
նրա ներ կա յութ յամբ չեն խո սում, ին քը՝ խու-
սա փում է: Ա սում էին շատ շքան շան ներ ու նի, 
ի՞նչ ի մա նաս, ին քը չի խո սում: Ինքն ա սում է.

- Սմ բատ, քիթդ մի կա խիր, լավ կլի նի, 
կտես նես, ինքն ա սում է՝ մե քե նաս ռե մոն տի 
կանգ նաց նե լու է, փռթփռթում է մե քե նաս:

Ու րա խութ յուն է ա նու րախ Հ րայ րը, հույս 
է ան հույս Հ րայ րը: Միայն մկան նե րը... Մայ-

թե րով անց նե լիս ու րիշ է ու ա սես Հ րայ րը 
չէ, ջղաձգ ված-մկա նաձգ ված է: Մար մինն 
ա ռաջ, ձեռ քերն ա ռաջ, հեն վում է աս ֆալ-
տին, ուժ տա լիս, ձեռ քե րը ետ, ինքն՝ ա ռաջ, 
ու այդ պես այս տեղ-այն տեղ լար ված, ջղաձգ-
ված: Դա միայն շարժ ման ժա մա նակ, հե րիք 
է միայն մեկն ա սի՝ բա րի օր, Հ րայ րի ժպի տը 
բե րա նից սկսվում, ամ բողջ դեմ քով տա րած-
վում է ու դա ար դեն Հ րայրն է:

Իր եր րորդ հար կում դժվար է ապ րել: 
Հեշտ է ա սել դժվար է, բայց ո չինչ... Իր երկ-
րորդ հար կում ապ րում է մի կին՝ Լու սի կը: 
Տա րօ րի նակ չէ՝ Լու սի կը սի րում է Հ րայ րին, 
տա րօ րի նակ չէ՝ մերժ վում է՝ տա րօ րի նակ չէ՝ 
տանջ վում է, տա րօ րի նակ չէ՝ գե ղե ցիկ է Լու-
սի կը, տա րօ րի նակ չէ՝ քչե րը գի տեն այդ մա-
սին: Այդ մա սին Հ րայ րը չի խո սում, բայց ե թե 
մե կը կա, ո րի օգ նութ յու նը չի նե ղում ի րեն, 
դա Լու սիկն է: Իսկ Լու սի կը... Լու սի կը մի ան-
գամ նստել էր կող քին, նա յել էր աչ քե րի մեջ, 
դո ղա ցող ձեռ քը դրել էր Հ րայ րի գլխին, իր 
մատ նե րով սան րել մա զե րը, նա յել էր աչ քե րի 
մեջ, հե տո ա վե լի էր մո տե ցել, նա յել էր աչ քե-
րի մեջ, Հ րայ րը ժպտա ցել էր, ա սել էր՝ հի մար 
դրութ յան մեջ ինձ մի դիր, Լու սիկ, ու Լու սի կը 
լաց էր ե ղել:

Փո ղո ցում միշտ էլ իր մեջ վա խը ե ղել է:
Միշտ էլ պատ կե րաց րել է, թե դա ոնց կլի-

նի ու փո ղո ցում եր բեք հան գիստ չի լի նի:
- Հ րայր. – կա սի նա: Ա վե լի ճիշտ ոչ թե 

կա սի, այլ կճչա: Իր ցած րութ յու նից նա կնա-
յի վեր, կտես նի նրա սար սա փած աչ քե րը ու 
դրա նից այն կողմ չի պատ կե րաց նում, միայն 
մին չեւ այդ:

Գի տի, որ դա ի րեն կսպա նի ու վա խե նում 
է այդ պես սպան վե լուց: Ա սում է (մտքում)՝ 
Աստ ված, խղճա ինձ, թող իմ մե քե նա յով նա 
ինձ չտես նի:

- Հ րա՛յր:

Ա րձակագիր: Ծնվել է 1964 
թ.: Սուրեն Այվազյանի 
որդին է: Ավարտել է 

Երեւանի պոլիտեխնիկական 
ինստիտուտը (1994): Աշխատել 
է ՀՀ պետհեռուստատեսության 
մանկապատանեկան 
խմբագրության գլխավոր 
խմբագիր, 1995-ից՝ մշակութային 
խմբագրության գլխավոր 
խմբագիր: Այնուհետեւ 
տեղափոխվել է Ռուսաստանի 
Դաշնություն:

Ավետիք 
Այվազյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Պատերազմ 
գնալուց մի 
օր առաջ եւ 
հետո...

Աստ ված չխղճաց:
- Հ րա՛յր:
Ոչ:
- Հ րա՛յր:
Սըըըս:
- Հ րայր:
Իր շար ժում նե րը փախ չե լու նման է, ճա-

նա պարհն էլ դիք է՝ դժվար է: Մար մինն ու 
ձեռ քերն ա ռաջ, մկան նե րը ձգվում են, ա ռաջ 
է սո ղում, իսկ կի նը հաս նում, ընկ նում է 
ա ռա ջը ու աչ քե րը ճիշտ այն պես են, ինչ պես 
պատ կե րաց րել է:

- Հ րա՜յր:
- Ս խալ վել եք տի կին, ի՞նչ Հ րայր:
- Դու ես Հ րայր:
- Չէ, քույ րիկ, սխալ վել ես:
Ու նո րից նույն շար ժում նե րը, նույն սո-

ղա լը, այս ան գամ ա սես գետ նի տա կով, բայց 
կինն այս ան գամ մնում է իր տե ղում, իսկ 
ինքն ա ռա ջը չի տես նում՝ մթնել է, ինքն իր 
մեջ քին զգում է սար սա փած, խե լա կո րույս, 
հե ռա ցող նրա հա յաց քը: Հե տո մի անկ յու-
նում, մի խուլ տե ղում կանգ նում է, հե ւում, 
թու լա ցած ձեռ քե րը շար ժում, ա սես ստու գե-
լու հա մար, թե այ սու հե տեւ կաշ խա տե՞ն, թե՞ 
ոչ, նա յում է այդ կոշ տա ցած, մկա նոտ ձեռ-
քե րին ու խուլ լաց լի նում, ա կան ջին՝ Հ րա՛յր, 
Հ րա՛յր, Հ րա՛յր:

* * *
Նի հար աղ ջի կը քայ լում էր, ա մեն խմբի 

մոտ կանգ նում, նա յում էր ու ա մե նա հե-
տաքր քի րը նրա նա յելն էր: Նա յում էր մի 
խմբի, ժպտում ու ար ցուն քը, մի հա տիկ ար-
ցունքն իջ նում էր ներ քեւ, տեղ-տեղ կանգ նե-
լով ու մին չեւ հաս նում էր ներս ըն կած այ տին, 
կա թիլ չէր, այլ թաց գիծ՝ ար ցուն քի հե տա-
գիծ: Աղ ջի կը քայ լում էր ու ա մե նա հե տաքր-
քիր, գե ղե ցիկ, բա րակ ոտ քերն էին, անմ կան 
ու թե թեւ հար վա ծից փշրվող թվա ցող այդ 
ոտ քե րը: Աղ ջի կը ձգվում էր թա թե րի վրա 
ու ա վե լի նի հա րում, բայց ի՞նչ սո վո րույթ է, 
ա նընդ հատ ձգվում է թա թե րի վրա, ան հաս-
կա նա լի է ու հե տաքր քիր: Նի հար աղ ջիկն 
ա մեն կողմ նա յում էր ու Հ րայ րը ստիպ ված 
հա ճախ թաքն վում էր: Ի զուր ի րեն չէր նկա-
տել: Ա նա սե լի աղ մուկ էր՝ լաց, ծի ծաղ, դհո լի 
դմփոց, աղ մու կի մեջ միակ լռութ յու նը նի հար 
աղ ջիկն էր ու դա հե տաքր քիր էր: Ա սես ե կել 
էր մե կին փնտրե լու, ու մո ռա ցել էր, ա սես 
ե կել էր քա ղա քին ճա նա պար հե լու, ա սես, 
դիտ մամբ մտավ ամ բո խի մեջ ու Հ րայ րը 
վա խե ցավ ամ բո խի մեջ կորց նել նրան: Հե-
տո թե՛ ամ բո խը, թե՛ բախ տը, թե՛ ուղ ղա կի 
հան կար ծա կի ստաց վեց բե րե՜ց-բե րե՜ց նի-
հա րին ու ի րեն մո տեց րեց: Հ րայ րը մո տի կից 
տե սավ նի հար աղջ կան, իսկ նա նա յում էր 
ա մեն կողմ, բա ցի ի րե նից: Ին քը եւ նա մի 
ակն թարթ նույ նիսկ հպվե ցին ի րար, Հ րայ րը 
բռնեց նրա ձեռ քը, քա շեց ու դուրս բե րեց ամ-
բո խի մի ջից:

- Ո՞ւր եք քա շում ինձ, թո ղեք, - բար կա-
ցավ աղ ջի կը, բայց այդ պես չեն բար կա նում, 
այդ պես նա է բար կա նում:

Հ րայ րը թո ղեց նրա ձեռ քը, կանգ նեց առ-
ջե ւը՝ լռեց: Ու զեց հե ռա նալ՝ տե սավ ին քը՝ 
աղ ջի կը, ար դեն հեռ վում է, հա սավ կանգ նեց 
ա ռա ջը ու բառ չգտավ: Հե տո նո րից նույ նը:

- Ս պա սիր, - հա սավ ու վեր ջա պես խո սեց 
Հ րայ րը:

- Ի՞նչ, - չհաս կա ցավ այդ նի հա րը:
- Մի գնա, խնդրում եմ:
- Ի՞նչ, - է լի չհաս կա ցավ:
- Դու մի գնա, սպա սիր ու ես կա սեմ, 

- ձայ նը խզվեց ու իր հա զա լը զզվե լի ու ան-
հար մար թվաց:

- Վա ղը ես էլ եմ մեկ նում, ե թե դու ինձ 
չգաս ճա նա պար հես, ե թե չգաս՝ կզոհ վեմ 
հենց ա ռա ջին մար տում:

- Ի՜նչ ի մա նար, որ այդ պես... ում մտքով 
կանց ներ:

Նի հար աղջ կա դեմ քը այ լայլ վեց, նույ նիսկ 
մի քիչ տգե ղա ցավ: Նա մա տը տա րավ բե-
րա նը, ե րե ւի կծեց, մա տը դո ղաց բե րա նում, 
ձգվեց թա թե րի վրա, նա յեց: Ու նա յելն էր: 
Ի՜նչ ի մա նար, որ այդ պես կազ դի իր ան համ 
կա տա կը, իր չգտած բա ռե րի փո խա րեն աս-
ված կա տա կը: Ու զեց նե րո ղութ յուն խնդրել, 
բայց հարց րեց.

- Ա նունդ ի՞նչ է:
- Ք նա րիկ:
- Նի հա րիկ, քո ա նու նը Նի հա րիկ է:
- Լավ, հա մա ձայ նեց աղ ջի կը:
- Գի տես ինչ, Նի հա րիկ, բո լո րին ճա-

նա պար հում են, վաղն իմ մեկ նե լու հերթն 
է ու ինձ ոչ ոք չի ճա նա պար հե լու, - Հ րայ րը 
քայ լեց, Նի հա րի կը նույն պես, - երբ քեզ տե-

սա, ա սես վա ղուց ռազ մա ճա կա տում լի նեի, 
քեզ նից նա մակ չկա ու չկա: Ես սպա սում եմ, 
իսկ նա մակ չկա: Գ րիր ինձ, Նի հա րիկ, ես չեմ 
սպան վի, հա վա տա չեմ սպան վի... 

Հեռ վում, շատ հեռ վում է պա տե րազ մը ու 
պետք է շատ գնալ նրան հաս նե լու հա մար: 
Ու թվում է, կա րող է գնաս՝ չհաս նես, կա րող 
է գնաս, ի մա նաս սուտ է, կամ ար դեն վեր ջա-
ցել է: Պա տե րազ մը հեռ վում է, շատ հեռ վում, 
բայց ե կել հա սել է այս պա տե րազ մից հե ռու 
քա ղա քը, մտել մարդ կանց դեմ քե րի մեջ ու 
դարձ րել պա տե րազ մող դեմ քեր: Պա տե րազմ 
կա եւ այս դպրոց չգնա ցած ե րե խա նե րի մեջ, 
որ խումբ-խումբ վա զում են, որ կողմ պա-
տա հի: Աղ մու կի մեջ է պա տե րազ մը ու հեռ-
վում մնա ցած զուռ նա յի ձայ նը պա տե րազ մի 
գոր ծի քի ձայն է, ստեղծ վել է, որ ա ռի թի դեպ-
քում նրա տակ որ դի, ա մու սին, եղ բայր ճա-
նա պար հեն: Այդ աղ մու կի մեջ միակ լռութ յու-
նը նի հար աղ ջիկն է, բայց պա տե րազմ կա 
նաեւ այդ լռութ յան մեջ:

- Սա մեր տունն է, - ա սում է Նի հա րի կը ու 
ձեռ քով ցույց տա լիս ե րեք հար կա նի մի շենք:

- Ճա նա պար հե լո՞ւ ես, - հարց նում է 
Հ րայ րը:

- Վա՞ ղը:
- Վա ղը, այս ժա մին, սպա սե՞մ:
- Ս պա սիր:
- Կ գա՞ս:
- Կ գամ:
- Չ գի տես ին չու Հ րայ րը չէր հա վա տում, 

բայց նա ե կավ: Ե կավ, բարձ րա ցավ թա թե րի 
վրա, ի ջավ ու ա սաց.

- Բա րեւ:
 Հ րայ րը բռնեց նրա ձեռ քից ու քայ լե ցին 

քա ղա քով: Ու լռութ յու նը չվի րա վո րեց Նի հա-
րի կին, ե րե ւի հաս կա ցել էր, որ ին քը չի ու-
զում ոչ խո սել, ոչ լսել՝ ու զում է քայ լել, քայ լել, 
գնալ, կոր չել, բայց կոր չել չի կա րե լի, ու րեմն 
կոր չել չի ու զում, ու զում է ինչ քան հնա րա վոր 
է եր կար քայ լել, նրա կող քին լի նել: Այն տեղ, 
որ տեղ եր կար են կանգ նում, Նի հա րի կը հաս-
կա նում է, որ այդ տե ղին հրա ժեշտ են տա-
լիս, որ այդ տե ղի հետ ինչ-որ հուշ է կապ ված: 
Հ րայ րը զար մա նում է ու չի զար մա նում՝ ոնց է 
ի րեն հաս կա նում: Հենց ինքն ի րեն ա սում՝ ես 
քեզ սի րում եմ ու կապ րեմ, իր մեջ ա սում է՝ 
ես քեզ գտել եմ՝ դու իմն ես, ա սում է ու լսում՝ 
դու ինձ գտել ես՝ ես քոնն եմ ու դու կապ րես, 
ա սում է՝ լուռ լսում է՝ լուռ, լուռ տխրում է: Հե-
տո է լի նա յում է Նի հա րի կին ու է լի զար մա-
նում՝ լա լիս էր: Չի հա վա տում, ինքն ի րեն 
ա սում է՝ մի՞ թե այս պես լի նում է, լսում է՝ լի-
նում է, լի նում է: Հ րայ րը չի ա սում՝ լաց մի լի-
նիր, երբ կվե րա դառ նա, Նի հա րի կը չի ա սում՝ 
ես քեզ կսպա սեմ: Քայ լում են:

Մի ան գա մից ստաց վեց, իր հա մար էլ 
անս պա սե լի:

- Ա րի հենց այս տեղ բա ժան վենք, - ա սաց 
Հ րայ րը:

- Ին չո՞ւ, - զար մա ցավ Նի հա րի կը:
- Չեմ ու զում քեզ կա յա րա նում տես նել, - 

ա սաց ու զգաց, որ չի կա րո ղա նա լու բա ցատ-
րել, - ու զում եմ քեզ վեր ջին ան գամ այս տեղ 
տես նել ու այս պես հի շել:

Ու հաս կա ցավ, որ նրան ո չինչ բա ցատ-
րել պետք չէ, նրան պետք է ա սել ու նա կհաս-
կա նա: Այ տը փա փուկ չէր, ոսկ րոտ ու չոր էր, 
տաք էր ու ա սես միշտ համ բու րել էր, ա սես 
Նի հա րի կը համ բույ րից հե տո միշտ այդ պես 
ժպտա ցել էր ու ի րեն միշտ դուր էր ե կել այդ 
համ բուր ված ժպի տը:

Մի քա նի քայլ ար դեն հե ռա ցել ու շուռ էր 
ե կել, ո րով հե տեւ լսել էր. 

- Ա նունդ, ա նունդ ի՞նչ է:
- Հ րայր:
- Ո րո շել էր դուրս չնա յել: Ու րիշ նե րի լա-

ցե րը ին քը չէր տա նում, ո րո շել էր դուրս չնա-
յել: Գ նաց քը շար ժեց ու ո րո շու մը դի մա ցավ 
մին չեւ գնաց քի շարժ վե լը: Դր սի ամ բո խի 
մեջ միայն մի ակն թարթ ե րե ւաց Նի հա րի կի 
գլու խը ու կո րավ: Ե րե ւի կանգ նել էր թա թե-
րի վրա: Հե տո լաց լի նող, գո ռա ցող, ձեռ քով 
ա նող ամ բո խը մնաց հեռ վում:

Այն, որ վա ղուց լաց չէր ե ղել ու հի մա աչ-
քերն ար ցուն քոտ են, Հ րայ րին չզար մաց րեց, 
չզար մաց րեց գո ռա լու ցան կութ յու նը, չզար-
մաց րեց հենց այդ պես գլոր վե լով նրան հաս-
նե լու, տա կը կանգ նե լու, ներ քե ւից վե րեւ նա-
յե լու, նե րո ղութ յուն խնդրե լու ցան կութ յու նը:

Դուրս ե կավ ան մարդ անկ յու նից:
Անձ րեւ էր ե կել ու աս ֆալ տի փոս ըն կած 

տե ղե րը ջրով լցրել: Թաց աս ֆալ տով «մե քե-
նան քշե լը» դժվար էր, բայց լավ էր, որ անձ-
րեւ էր ե կել, փո ղո ցում քիչ մարդ կար ու անձ-
րե ւը իր հետ հով էր բե րել: 
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 Վ եր ջերս Ջեր մու կի ա ռող ջա րա նում 
էր մեր գոր ծըն կեր, գրչա կից Մելս 
Հա րութ յուն յա նը․ վե րա դար ձին նա 

ա սաց․« Մո տի կից ծա նո թա ցա ու նաև բա րե-
կա մա ցա բա նաս տեղծ Վարդ գես Խա նո յա նի 
հետ։ Հա ճե լի էր տես նել, որ մար դը զգում է 
ի րեն երկ րի տե րը և միա ժա մա նակ ծա ռան։ 
Բար ևում էր բո լո րին և ս պա սում»։ Քա նի 
որ սպա սում էր, գնա ցինք ե րե քով՝ գրա կա-
նա գետ ներ Դա վիթ Գաս պար յա նը, Վա հագն 
Սարգս յա նը և  ես։ Վե րա դար ձին Վա հագն 
Սարգս յանն ա սաց․ « Զար մա նա լի մարդ է 
Վարդ գե սը»։ Իսկ ես ա սում եմ․ « Վարդ գես 
Խա նո յա նը զար մա նա լի բա նաս տեղծ է»։ Ի 
դեպ, բա նաս տեղ ծի մեծն ու փոք րը չկա։ Ինչ-
պես որ ոս կին ոս կի է՝ լի նի մեծ կամ փոքր 
կտոր, այն պես էլ բա նաս տեղ ծը բա նաս-
տեղծ է։ Կար ևո րը սե փա կան ձե ռա գիր ու-
նե նալն է և  այն աչ քը, ո րի մի ջո ցով տես նում 
է մար դը։ Վարդ գես Խա նո յա նը, հի րա վի, իր 
լեռ նաշ խար հում, այս պես ա սած, ներ սում 
մնա ցող նե րից է, դե պի ներս նա յող նե րից՝ լի-

նի բնութ յուն, լի նի մարդ։ Իսկ ներ սում հո գին 
է, աստ վա ծա յին։ Վարդ գե սի բա ռերն էլ ներ-
սից գա լով, դե պի ներս են գնում։ Ա մեն ին չի 
մեջ ին քը կա՝ ժայ ռի ու ժայ ռա բե կո րի, ծառ ու 
թփի, լճա կի ու աղբ յու րի․․․ 

Ինքն այդ ա մե նի մասն է։ Այդ ա մե նը մար-
մինն են նրա՝ շնչող ու կեն սու նակ էութ յամբ։ 
Մարդ կա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռու մով, 
սի րում, կա րեկ ցում, ըն կե րա նում է բո լո րին, 
բայց բա նաս տեղ ծութ յամբ ա ռա վել կապ ված 
է կոտր ված սրտե րի հետ։ Ն րա հո գին շա րու-
նակ հո գի է փնտրում, այն պի սի մի հո գի, որն 
այս աշ խար հից չէ, այ սինքն՝ ա ռանձ նա նում 
է շա տե րից, ինչ պես, ա սենք, իր տե սած Մու-
րոն, մարմ նա վոր մար դու աչ քին գիժ թվա ցող 
Մու րոն ․․․

Ի դեպ, Վարդ գեսն այս Մու րո յին իր մեջ 
շա րու նակ կրում, հե տը խո սում ու նաև վկա-
յում է․ « Մու րոն գիժ չէր»։

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՎՆԱԹԱՆ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2019Թ․ 

Ծ ն վել է 1949 թվա կա նին 
Վա յոց ձոր մար զի Շա-
տին գյու ղում: Ա վար տել 

է տե ղի միջ նա կարգ դպրո ցը: 
1970 թվա կա նից բնակ վում է 
Ջեր մուկ քա ղա քում: Եր կար 
տա րի ներ աշ խա տել է ա ռող ջա-
րան նե րում: 
Հ րա տա րա կել է բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րի հետև յալ ժո ղո վա-
ծու նե րը. «Ար ևի ձայն», 1984թ. 
(գրա կան ալ մա նախ), «Հ րա-
շա լի քա ղա քա ցին», 1989 թ., 
« Քա ջե րը մահ չու նեն», 1995թ., 
« Թախ ծի ծառ», 2012թ., «Ար ևի 
ճա նա պար հով», 2014թ.: Բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րը գրվել են 
հայ րե նի բնաշ խար հի, մարդ-
կա յին հույ զե րի ու ապ րում-
նե րի տպա վո րութ յուն նե րով: 
« Քա ջե րը մահ չու նեն» գրքույ կն 
Ար ցախ յան պա տե րազ մում 
Ջեր մու կի հա մայն քից նա հա-
տակ ված նե րին է ներ կա յաց նում՝ 
ա նուն առ ա նուն, լու սան կար նե-
րով ու հա մա ռոտ կեն սագ րա կա-
նով: Վեր ջին գրքում ամ փոփ ված 
բա նաս տեղ ծութ յուն ներն ու 
ա ռակ նե րը հաս ցեագր ված են 
փոք րիկ ըն թեր ցող նե րին, նրանց 
սո վո րեց նում են լավ ճա նա չել 
շրջա կա աշ խար հը, սի րել բնութ-
յու նը ու լու սա վոր հետ քեր թող-
նել կյան քի ճա նա պար հին: 
ՀԳՄ ան դամ է: 
2016 թվա կա նին նրա և գ րող, 
հրա պա րա կա խոս Լ յուդ վիգ Կա-
րա պետ յա նի հա մա հե ղի նա կութ-
յամբ լույս է տե սել « Լու սա վոր 
հե տա գիծ» գիր քը « Ջեր մուկ 
աշ խարհ» ա ռող ջա րա նի եր կա-
րամ յա ղե կա վար բժիշկ Ս տե-
փան Ա վագ յա նի մա սին:
Հան դի սա նում է ՀԳՄ Վա յոց ձո-
րի բաժանմունքի նա խա գահ։
2020թ. տպագր վել է « Հայ րեն յաց 
զին վոր ներ» գիր քը, ո րը նվիր-
ված է Ար ցախ յան պա տե րազ-
մում զոհ ված եր կու եղ բայր նե րի 
հի շա տա կին։ 2021թ․ գիրքն 
ար ժա նա ցել է ՀՀ պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յան և 
ՀԳՄ մրցա նա կի ն։ 

Մուրոյի մասին ցավալի մի 
հուշ

1
Մուրոն գիժ չէր, 
Մուրոն միայն 
բարձրահասակ էր բարձր մարդուց մի քիչ 
ավելի, 
բարակ մարդուց մի քիչ բարակ:

Մուրոն գիժ չէր, 
Մուրոն միայն, 
երբ ամենքը լռում էին, 
հանկարծ մի դեպք էր հիշում 
և լուռ ժպտում էր Մուրոն:

Մուրոն մտքում 
իր նման մի Մուրո էր հորինում, 
նստեցնում էր իր դիմաց 
և լուռ խոսում էր իր հետ` 
իր նման Մուրոյի հետ: 

Ու երբ հիշում էր Մուրոն, 
որ ոչինչ չունի, 
մի երկու գրկաչափ 
թևերը պարզում, 
ինքն իրեն ասում էր.
- Էսքանն իմն է, 
էսքանն իմն է…

2
Մի օր թաղեցիք տարան Մուրոյին, 
և ամբողջ օրն իր մեջքի վրա
հող կրեց Մուրոն, 
և ամբողջ օրն իր կրծքի վրա
լո՜ւռ, անտրտո՜ւնջ, 
իրե՛ն կրեց Մուրոն:

Կեսգիշերին երկու բաժակ 
թունդ օղի տվեցին, 
և առաջին անգամ խմեց
ու լուռ հարբեց Մուրոն, 
և առաջին անգամ որոշեց 
ողջ գիշեր քայլել 
անքուն:

3
Քայլեց այդ գիշեր Մուրոն մինչև առավոտ, 
մինչև առավոտ իր բարակ ոտքերին 
լուռ, անտրտունջ 
տարավ երջանիկ Մուրոյին այնքան, 
մինչև էլ ուժ չուներ տանելու հոգնած 
մարմինը Մուրոյի, 
և ընկավ Մուրոն, 
քունքը առավ քարին, 
արնոտեց քարը...

Երկու զինվորներ 
պատահական գտան իրենց շինելներում, 
առանց դագաղի, 
հողին հանձնեցին Մուրոյին: 

4
Մի երկու շաբաթ անց միայն 
թաղում իմացան, 
որ մեռել 
ու թաղվել է Մուրոն:

Մի նրբատախտակի 
կտոր գտան, կցեցին հողին 
ու գրեցին վրան. «Էսքանն իմն է…ՄՈՒՐՈ»:

5
Մուրոն գիժ չէր, 
Մուրոն լավ գիտեր, 
որ աշխարհում, ինչ էլ լինի, 
էդքան հող, մեկ է, 
կհասնի իրեն…

Ջերմուկի գարունը
Ջրվեժի ճիչը դառնում է երգ, 
Եվ փրփրում է Արփա գետը, 
Եվ ծիածանով ծաղիկների
Ձգվում է գարնան արահետը։

Եվ ժպիտներից իմ զմրուխտե 
Անրջում են լուռ աղբյուրները․․․
Անտառը լցնում են անմարելի
Կանաչ քրքիջով թռչունները։

Գարնան բույրերին խառնվելով՝

Հանքաջրերն են շատրվանում, 
Եվ ձորը մտած հովերը տաք
Ծաղկի բույրով են ազնվանում։

Ժայռերի վրա ժանիքավոր
Օրը դնում մամռոտ խալեր, 
Եվ գարունացած երազներս
Թռչում են անվերջ սարերն ի վեր․․․

Աշուն
Ծառերը դառնում են գիշերային գունավոր 
քաղաք`
թարթող տերևների թափվող 
լապտերներով:
Հավատարմությունից տառապող 
թռչուններին 
թվում է` ապրում են ծառերի երկնաքերների 
մեջ, 
կախովի այգիներում, 
առանց արմատի ծառին` 
ուղղաթիռի մեջ:

Ասֆալտե մայթերը ծածկել են հողի դեմքը 
ծառերից, 
ծառը մայթերին թևավոր տերևներ է 
ուղարկում, 
ստուգում արմատների բնակատեղը, 
այնուհետև ծառը ավելի պիտի տրտնջա 
հոդացավերից, 
այնուհետև արմատները ստիպված են 
հարմարվելու 
նկուղային կյանքին:

Այնուհետև մշուշը պիտի ծածկի ճյուղերը, 
Ինչպես արմատը ծածկված է հողով, 
մայթով, տերևով, 
թացությամբ:
Թացությունը` մշուշ, սառնություն և սեր, 
թացությունը` աշնան ցանց ու հոդացավ, -
աշո՛ւն, այժմ դու ես դառնում կյանքի 
կենտրոնը, 
քո շո՛ւրջն են խմբվում բոլոր մարդիկ, 
պտտվում, ինչպես ներկած կառուսելում, 
ինչպես գինետներում` խմում մշուշ, երազ, 
թացություն և սպասում: 

Երկրագունդը արևից հեռանում է ավելի ու 
ավելի, 
մարդիկ ավելի ու ավելի են սիրում իրենց 
գունդը, 
ուր ամեն մեկը մի փոքրիկ տուն ունի, 
ուր իրենք իրենց ոգևորում են մի կերպ, 
թեև ոչնչով չեն տարբերվում 
իրենց ապրելակերպը գտած թռչուններից…

Վերհուշ
Վերջին դողոցով բարդին օրորեց
Կատարը դալար, 
Լռեց սոսափը, զարթնեց Արփայի
Երգը միալար:

Իմ Վայոց հողի տաք ու ոսկեծամ
Աշունն է նորից, 
Հուշեր են պատմում իմ պատանության
Հեռավոր ձորից…

Հայաստան
Իմ մտածումների հեռու կանչերից
թերթում եմ ահա
մագաղաթներդ`
արցունքներիս շարված բազմակետերով`
կույրի այբուբենով…
Ու շարժվում են վրան մատներիս ծայրերը, 
աչքերիս մեջ, սակայն, արևը…
Գուցե կետ-այբուբեն չէ, 
այլ տառերիդ սրտազարկերը…

Քեզ համար
Ես հոգնեցի լռությունից քարերի, 
Ես հոգնեցի ինքս ինձնից մինչև իսկ, 
Ես փնտրեցի ինչ-որ մի ձայն
Ժայռերի մեջ ամայի…
Ու ոչ մի ձայն, 
Միայն կանչիս արձագանքը լսեցի, 
Ու լացեցի, լացեցի
Քեզ համար…
 

Վարդգես 
Խանոյան

Կ
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Վ. Խանոյանի պոեզիային անդրադարձած 
հեղինակների գրախոսություններից
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Ծ նվել է 1958 թ․ մա յի սի 6-ին 
Ս յուն յաց աշ խար հի Գո րիս 
քա ղա քում։ Ա վար տել է Ե րե-

ւա նի Վ․ Բր յու սո վի ան վան ռու սաց 
եւ օ տար լե զու նե րի ինս տի տու տի 
ֆրան սե րեն ֆա կուլ տե տը։ Ն րա 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ա ռա ջին 
շար քը լույս է տե սել « Զան գե զուր» 
թեր թի գրա կան է ջում։ « Պիո ներ 
կանչ» թեր թում տպագր վել են նրա՝ 
ֆրան սե րե նից կա տա րած թարգ մա-
նութ յուն նե րը։ Ն րա ա ռա ջին գիր քը՝ 
«Ե զեր քը», տպագր վել է 1995 թ․, 
երկ րոր դը՝ « Ծաղ կա նո ղի փե րին» 
հե քիաթ նե րի գիր քը՝ 1996-ին, «Սր-
տիս ձայն» գիր քը՝ 1997-ին, «Ան մահ 
հրեշ տակ ներ» հե քիաթ նե րի գիր քը՝ 
1999-ին, « Հույ սի ծա ռե րը կխո սեն 
դա րե րում» գիր քը, ձոն ված Ար ցախ-
յան ա զա տա մար տի հե րոս նե րին՝ 
2000-ին։ 2002-ին լույս է տե սել « 
Լու սե հե քիաթ ներ» գիր քը։ 2005-ին 
լույս է տե սել « Ճեր մակ ա ղավ նի-
ներ գիր քը։ Հ․ Օ հան յա նը մա մու-
լում հրա տա րա կել է բազ մա թիվ 
հոդ ված ներ։ 2010-ին վե րահ րա տա-
րակ վել է նրա « Լու սե հե քիաթ ներ» 
գիր քը՝ թարգ ման ված ֆրան սե րեն 
եւ հա յե րեն։ 2011-ին լույս է տե սել 
« Գան ձա սա րի Մա նու շա կը» գիր քը։ 
2012-ին Մ շա կույ թի նա խա րա րութ-
յան ա ջակ ցութ յամբ լույս է տե սել 
«Ս յուն յաց աշ խար հի թա գա վո րութ-
յու նը» գու նա զարդ տպագ րութ յամբ 
գիր քը։

Ծ ն վել է 1962 թվա կա նին Քա-
ջա րան քա ղա քում: Ա վար-
տել է Ա գա րա կի Ե. Չա րեն ցի 

ան վան միջ նա կարգ դպրո ցը:
1984-89 թթ. սո վո րել եւ ա վար տել է 
ԵՊՀ աշ խար հագ րութ յան ֆա կուլ-
տե տը:
2005 թվա կա նից աշ խար հագ րա-
կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու է, 
2012 թ.՝ դո ցենտ:
Այժմ աշ խար հագ րութ յան և  երկ րա-
բա նութ յան ֆա կուլ տե տի դա սա-
խոս է:
Հե ղի նակ է 10 գրքի, 45 գի տա կան 
և մե թո դա կան աշ խա տանք նե րի, 
մոտ 300 գի տա հան րա մատ չե լի 
հոդ ված նե րի, լու րե րի, ակ նարկ նե-
րի, գրա խո սութ յուն նե րի, վեր լու-
ծութ յուն նե րի, խաչ բա ռե րի, էտ յուդ-
նե րի և 200 բա նաս տեղ ծութ յան:

Հայկուշ
Օհանյան

Կամո
Ալեքսանյան
(Կամո Արաքս)

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Հ ա զա րամ յակ նե րի ա փե րի մեջ հի նա-
վուրց լեռ նաշ խար հում ապ րե լիս են 
լի նում հա յեր, ո րոնք օր նի բուն, մեղ վի 

ջա նա սի րութ յամբ շե նաց նում են շքեղ այ գի-
նե րի մեջ ծվա րած ի րենց բնա կա վայ րե րը։ 
Օ րե րից մեկ օր լեռ նաշ խար հում զար հու րե լի 
ար հա վիրք է լի նում։ Քոչ վոր թուր քե րը աս-
պա տա կութ յուն նե րի են են թար կում ամ բողջ 
լեռ նաշ խար հը։ Կո տո րում են ան զեն հա յե-
րին եւ փոր ձում տի րա նալ ամ բողջ տա րած-
քին։ Բարձ րա ցած թոհ ու բո հի մեջ մի թուրք 
ձիա վոր, նկա տե լով հայ ման չու կի գե ղեց-
կութ յու նը, խնա յում է նրան եւ ան մի ջա պես 
թաքց նում խո տե րի մեջ։ Հե տո ի րիկ նա ժա-
մին, պար կի մեջ կա պե լով ե րե խա յին, դնում 
է ձիու թամ բին, հեծ նում այն եւ սլա նում դե-
պի իր ա վա նը։ Տուն հաս նե լուն պես պար կը 
դնում է մա ռա նում, իր խա նու մին ու եր կու 
աղ ջիկ նե րին ներ կա յաց նում է սլա ցիկ հա սա-
կով, գանգ րա հեր ման չին։

-Ե րե խա յի ա նունն է Ա վա նես։ Այ սօր վա-
նից նա մեր որ դին է, ձեր եղ բայ րը։ Փայ փա-
յեք նրան հա րա զա տի պես։ Բայց ե թե փոր-
ձեք վի րա վո րել նրան, երդ վում եմ, թուրս չի 
խնա յի ոչ մե կիդ կյան քը։ Ա ռանց այն էլ որ բու-
կի սիր տը ճաք է տվել հա զար տե ղից։

Անց նում են տա րի ներ։ Տա րի նե րի հետ 
առ նա կա նա նում եւ ա վե լի է գե ղեց կա նում 
Ա վա նե սը։ Նա ո չինչ չի խնա յում Ա վա նե սի 
հա մար։ Ն րան տա նում է հին Հա յաս տա նի 
Գող թան գա վա ռի գրի ու գրչութ յան մշակ-
նե րի մե ծա համ բավ Ա գու լիս քա ղա քը։ Իր 
ջա նա սի րութ յամբ Ա վա նե սը ձեռք է բե րում 
գի տե լիք նե րի հա րուստ պա շար։ Ն րան մե-
ծա րող նե րի մի ջա վայրն ընդ լայն վում է։ Կր-
թութ յու նը շա րու նա կում է Եվ րո պա յում։ 
Այ նու հե տեւ վե րա դառ նում է Ա գու լիս եւ նշա-
նակ վում Ա գու լի սի տերն ու տնօ րե նը։

Հ ու նաս տա նաբ նակ հայր Հա կո բը 
1947թ․ հայ րե նա դարձ վե լով Հա յաս-
տան՝ իր հետ բե րել էր հայ բազ մա-

դար յա ար վես տի ար մատ նե րը։ Գո րիս յան 
ոս կե գույն ա րե ւի շո ղե րի եւ զու լալ անձ րեւ-
նե րի ներ քո ծիլ են ար ձա կել ար մատ նե րը եւ 
ար մատ նե րից ծնվել է բա նաս տեղծ, ար ձա-
կա գիր, ման կա գիր Հայ կուշ Օ հան յա նը։ Ն րա 
ստեղ ծա գոր ծա կան բույ րը վաղ հա սա կից 
հմա յել է ի րեն շրջա պա տող մարդ կանց։ Այ-
սօր նա ապ րում եւ ստեղ ծա գոր ծում է Ե րե-
ւա նում։ Ն րա հե ղի նա կած գրքե րը վա ղուց 
բռնել են ըն թեր ցո ղի հու զաշ խար հի հետ հա-
րա զա տութ յուն պա հող ոս կե ե րա կը։ Ն րան-
ցից շա տերն ար դի ման կագ րութ յան փայ լուն 
է ջե րից են եւ ար ժա նա ցել են բարձր գնա-
հա տութ յան։ Հայ կուշ Օ հան յա նի գրա կան 
աշ խարհն ու րիշ մի ո րակ ու նի, որ խո սում է 

ոչ միայն նե րաշ խար հա յին ա ռատ հու զապ-
րում նե րի գե ղեց կութ յան, խո հա կան-զգա-
յա կան սե ւե ռում նե րի կա րե ւո րութ յան, այ-
լեւ ստեղ ծա գոր ծա կան ակն հայտ շնոր հի եւ 
օժտ վա ծութ յան մա սին։ Ն րա բա նաս տեղ ծա-
կան աշ խար հի ա րա հետ նե րին չնաշ խար հիկ 
ծա ղիկ ներ կան, իս կա պես ապ րող ու շնչող 
ծա ղիկ ներ։ Երբ բաց վում է հո գուդ ծա ղի կը, 
ծաղ կա բույ րից խեն թա ցած հա ճախ ես քայ-
լե լիս զգում, որ ոտ քերդ գետ նից վեր են։ Այդ 
պա հե րին է, որ գրո ղը ծաղ կող է դառ նում եւ 
գիր ծա ղիկ ներ շա ղում գրքի է ջե րին։ Բա ռի, 
պատ կե րի խոր հուրդն իր ողջ չա փու մով ըն-
կա լող բա նաս տեղծ է Հայ կուշ Օ հան յա նը։ 
Ն րա պոե զիան իր իսկ լու սա վոր, գե ղա պաշտ 
ու ար վես տա սեր հո գու հա յե լին է։ Ցե ղաս-
պա նութ յան 100-ամ յա տա րե լի ցին ըն դա ռաջ 
ներ կա յաց նում ենք նրա « Տա րա գիր նե րը» 
շար քից « Հա յի զո րեղ ար մատ նե րը» գիր քը։

ԼԻ ԼԻԹ ԹՈՒՆ ՅԱՆ
« ՄԻՐ ՀԱՎ» ԳՐԱ ԿԱՆ Ա ԿՈՒՄԲ

Ա․ ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆ ԳԱ ՐԱՆ

Մի օր էլ ե րախ տա գի տութ յամբ, պես-
պես ըն ծա նե րով Տեր Ա վա նեսն այ ցե լում է իր 
բա րե րա րին։ Ի սա յին հայ րա բար նրա պատ-
վին կազ մա կեր պում է մի մեծ խնջույք։ Տեր 
Ա վա նե սը իր վար պետ նե րին պատ վի րում է 
վե րա նո րո գել Ի սա յու կա ցա րա նը։ Սա կայն 
Տեր Ա վա նե սի շնորհ նե րը չեն ու րա խաց նում 
Ի սա յուն։ Նա նկա տում է, որ Տեր Ա վա նե սը 
օ րե ցօր մռայլ վում է եւ սա կա վա խոս է դառ-
նում։ Ի սա յին մեկ նում է եվ րո պա կան երկր-
ներ։ Եր կար փնտրե լուց հե տո իր ան չափ սի-
րե լի Ա վա նե սի ճա շա կին հա մա պա տաս խան 
բարձ րաս տի ճան մի հայ ըն տա նի քից օ րիորդ 

է բե րում, որն իր հմայ քով գե րում է Ա վա նե-
սին ։ Յոթ օր յոթ գի շեր հար սա նիք են ա նում։ 
Մե ծա պա տիվ հարս նա ցուն Տեր Ա վա նե սին 
նվի րում է սի րու նա տես հայ ման չուկ ներ, սա-
կայն վեր ջինս դարձ յալ մռայլ վում է ու մռայլ-
վում։

- Խո սիր, Ա վա նես, ի՞նչ է ու զածդ, -ան-
հանգս տա նում է Ի սա յին, - Ժո ղո վուր դը քեզ 
փա ռա բա նում է։ Կինդ որ պես ա րեւ ջեր մաց-
նում է օ ջա խիդ բո լոր անկ յուն նե րը, իսկ դու 
շա րու նա կում ես մռայլ վել։ Ես տա ռա պում եմ 
քո տա ռա պան քով։

Թախ ծոտ աչ քե րով տեր Ա վա նե սը 
կրծքին է սեղ մում իր բա րե րա րին․

- Ես շնոր հա պարտ եմ քեզ, իմ Ի սա յի։ Դու 
փրկե ցիր իմ մատ ղաշ կյան քը, բայց ես ե րա-
զում եմ այն եր կի րը, որ տեղ ծնվել եմ։

Ի սա յին ա ռանց երկմ տե լու, վերց նում է 
տեր Ա վա նե սին եւ տա նում այն լեռ նաշ խար-
հը, ուր միայն ա վե րակ ներ էին։ Ա վա նե սին 
կանգ նեց նում է կի սա վեր պա տի մոտ, որ տեղ 
տե սել էր ման չու կին։ Պա տի տակ ա նօ թե ւան 
մե ղու նե րը մեղ րա հաց էին թխել։ Ջարդ ված 
փե թակ նե րը, հնա մե նի բա կը հի շեց նում են 
Ա վա նե սին իր ման կութ յու նը, իր ծնող նե րին, 
ո րոնք թուր քե րի վայ րա գութ յու նից սար-
սա փա հար դես ու դեն վազվ զե լով, փե շե րի 
տակ թաքց նում էին ի րենց զա վակ նե րին։ 
Վա նե լով հո գու ցա վը՝ հայ րե նի ե զեր քի շե-
նաց ման հա մար տեր Ա վա նե սը Ա գու լի սից 
հրա վի րում է ան վա նի ճար տա րա պետ նե-
րի, շնոր հա լի վար պետ նե րի։ Շի նա րար նե րի 
պատ վին ընթ րի քի հա մար նա խո հա րար-
նե րին պատ վի րում է հրա պա րա կի թոն րում 
գառ ներ խո րո վել։ Ընթ րի քի ըն թաց քում սուր-
հան դա կը հայտ նում է, որ թուր քե րը ձիե-
րին հե ծած, զենք ու զրա հով շրջա պա տել 
են հրա պա րա կը եւ պա հան ջում են ա ռաջ-

նոր դին։ Տեր Ա վա նե սը ճա շա կե լով մի խո-
րո ված գառ, ա ռաս պե լա կան հսկա յի նման 
ոտ քի է ել նում, զենք ու զրահ կա պում, ամ-
րաց նում ար ծա թե քա մա րը եւ դուրս գա լիս, 
կանգ նում հրա պա րա կում։ Ծ նող նե րի վրե-
ժը սրտում, զայ րույ թից դեմ քը կաս կար միր 
կտրած, հպարտ կանգ նում է թուրք փա շա-
յի դի մաց։ Պայ ման են կա պում, որ եր կու սով 
կռվեն ա ռանց զեն քի, եւ ով հաղ թի, նա է 
տե րը տա րած քի։ Եր կու ա խո յան զի նա թափ-
վում են ու կանգ նում ի րար դեմ հան դի ման։ 
Տեր Ա վա նե սը մի ձեռ քը կան թե լով ար ծա թե 
գո տուն, մյուս ձեռ քով ճարպ կո րեն գետ նից 
պո կե լով թուրք աժ դա հա յին, թա փա հա րում 
է օ դում եւ ուժ գին զար կում քա րե րին։ Հե-
տո կի սա մեռ թուր քի գլու խը կա խում է թոն-
րից ու խան ձում։ Այ նու հե տեւ շա րու նա կում 
է խան ձել եւս չորս թուր քի գլուխ։ Ա խո յա նը 
լե ղա պա տառ թող նում է հրա պա րակն ու 
փախ չում։ Այն ժամ Տեր Ա վա նե սը հրա մա-
յում է վար պետ նե րին դե պի եր կինք վեր 
խո յա ցող սյու ներ տնկել Սի սիա նի, Գո րի սի, 
Կա պա նի, Քա ջա րա նի, Մեղ րու, Ար ցախ աշ-
խար հի ամ բողջ եր կայն քով։ Կա ռու ցում են 
բնա կա րան ներ, վան քեր, գոր ծատ ներ, որ-
բատ ներ, դպրոց ներ, կա մուրջ ներ եւ ամ բողջ 
տա րածքն ան վա նում են Ս յուն յաց աշ խարհ։ 
Բ նակ լի մա յա կան պայ ման նե րի հե տե ւան քով 
մի շարք հե ղե ղում նե րով Ա գու լի սը են թարկ-
վում է բազ մա թիվ ա վե րում նե րի։ Լեռ նե րից 
խու ժող անձ րե ւաջ րե րի շռնդա լից հոս քի 
հետ խո շոր ժայ ռա բե կոր նե րը տակ նուվ րա 
են ա նում ա մեն ինչ։ Մար դիկ խեղ դա մահ էին 
լի նում։ Տեր Ա վա նե սը ա նօ թե ւան ա գու լես ցի-
նե րին բնա կեց նում է իր սրբա վայր Ս յուն յաց 
աշ խար հում, իսկ նրանք հայ րե նա սեր սյու-
նե ցի նե րի հետ ան սա սան են պա հում հա յոց 
դար պաս նե րը։ 

Ագարակը

Գեղեցիկ է Ագարակը 
Արաքսածին Արեգակը, 
Սյունիքի նուրբ սրտի զարկը, 
Լեոնաւռրոփ զարկերակը: 

Գեղեցիկ է Ագարակը 
Սեգ լեռների հույս - երակը, 
Լեռնալանջի լույս - կրակը, 
Լեռնաթարթիչ նշե ակը: 

Գեղեցիկ է Ագարակը 
Լեռնածվար իմ պուրակը, 
Ամպեր ունի մուգ կապուտակ 
Ու հանքերն են անհատակ...

Գեղեցիկ է Ագարակը 
Լեռնապատված ապարանքը, 

Լեռնածին այգի է - պերճանք 
Հյութեղ մրգերով քաղցրաճաք:

Գեղեցիկ է Ագարակը 
Զանգ - լեռների նուրբ լեզվակը, 
Իմ կարոտի հոլովակը 
Լեռնապատկեր իմ քաղաքը: 
Գեղեցիկ է Ագարակը 
Լեռնաճաճանչ իմ քաղաքը, 
Լեռնակակաչ է միայնակ 
Մեր արծվաբույն լեռների տակ:

Իմ Մեղրին
Իմ Մեղրին գողտրիկ ժայռոտ ու քարոտ է, 
Ծերպերում ծվարած մի բուռ կարոտ է, 
Իմ Մեղրին անուշ շողոտ - շաղոտ է՝
Իր թզի նման ծորուն ու մեղրոտ է:
Իմ Մեղրին արևի անսպառ աղբյուր է, 

Ս յուն յաց աշ-
խար հի թա գա-
վո րութ յու նը

Գ րա կա նա գի տա կան 
կար ծիք
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Բանաստեղծի 
հավատամքը

Կ ա մո Ա լեք սան յա նը մեր մայր կրթօ-
ջա խի շուրջ հար յու րամ յա գրա-
կան-մշա կու թա յին ա վան դույթ նե րը 

շա րու նա կող նե րից մեկն է, ո րի գողտ րիկ 
բա նաս տեղ ծութ յուն ներն ար դեն ա վե լի քան 
ե րեք տաս նամ յակ է, ինչ տպագր վում են մա-
մու լում, գրա կան-գե ղար վես տա կան ժո ղո-
վա ծու նե րում, հան դես նե րում ու ի րենց վրա 
բևե ռում ըն թեր ցող նե րի ու շադ րութ յու նը:

Նա հի նա վուրց Ար ևիք գա վա ռից, ո րի 
սահ ման նե րը ո ղող վում են մայր Ա րաք սի կե-
նա րար ջրե րով: Այս տե ղից էլ ծա գել է մեր բա-
նաս տեղ ծի գրա կան ա նու նը Կա մո Ա րաքս:

Չ նա յած ըն դուն վել է աշ խար հագ րութ-
յան ֆա կուլ տետ, բայց դեռ ման կուց մեծ սեր 
ու հա կում է ու նե ցել մայ րե նի լեզ վի ու գրա-
կա նութ յան նկատ մամբ: Ուս տի նա մայր 
կրթօ ջա խում միա ժա մա նակ սո վո րել է նաև 
Հա սա րա կա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի 
ֆա կուլ տե տում՝ ստա նա լով լրագ րո ղի երկ-
րորդ և մի ջազ գայ նա գե տի եր րորդ մաս նա-
գի տութ յուն նե րը:

Կա մո Ա րաք սի մեջ մեծ է սե րը մեր գրա-
կան մե ծութ յուն նե րի հան դեպ, ինչն էլ նրան 
մղել է դե պի գրա կա նութ յուն և դարձ րել բա-

նաս տեղծ: Ն րա ա ռա ջին բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րը «Եր ևա նի հա մալ սա րան» թեր թում 
տպագր վել են դեռ ու սա նո ղա կան տա րի-
նե րին: Հե տա գա յում նրա բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րը տպագր վել են նաև «Գ րա կան 
հա մալ սա րան» տա րեգր քի հեր թա կան հա-
տոր նե րում, « Միհր» հայ-պարս կա կան մշա-
կու թա յին հան դե սում, Ս յու նի քի գրող նե րի 
«Հ րա շեկ լեռ ներ» ժո ղո վա ծո ւում և տար բեր 
թեր թե րում:

Կա մո Ա րաք սի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը 
կապ ված են Զան գե զուր լեռ նաշ խար հի հետ, 
պատ կե րում են այդ կու սա կան երկ րա մա սի 
վե հութ յու նը, նրա ժո ղովր դի իղ ձերն ու մտա-
հո գութ յու նը: Ն րա քնա րը հայ րե նա սի րա կան 
է, նրան շատ է հու զում մեր հայ րե նի քի ճա-
կա տա գի րը:

Կա մո Ա րաք սի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը 
թե մա տիկ առու մով հիմ նա կա նում բա ժան-
վում են ե րեք խմբի՝ հայ րե նա սի րա կան, խո-
հա փի լի սո փա յա կան և սի րա յին: 

Կա րե լի է ներ կա յաց նել Կա մո Ա րաք սի 
խորհր դան շա կան ժո ղո վա ծո ւի շար քե րը: 
Սա կայն մեզ թվում է, որ դրա կա րի քը չկա, 
քա նի որ նրա պարզ ու վճիտ բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րը հաս կա նա լի են բո լո րին: 

ՎԱՀԱՆ ՄԱՂԱԼՅԱՆ
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒ, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ և ԼՐԱԳՐՈՂ

ժայռերին փարված ոսկեզօծ հուր է, 
Իմ Մեղրին քնքուշ արևի բույր է, 
Արևից շիկնած սիրո համբույր է:

Իմ Մեղրին ճախրող քարեղեև կարապ է, 
Արաքսին թիկնած մի բուռ քարափ է, 
Իմ Մեղրին փոքրիկ փրկության մի ափ է, 
Աստծո սրտի չափ մեծ ու անափ է...

Ինչ հրաշք է փոքրիկ 
Մեղրին

1.
Մեղրին փոքրիկ, գեղանի՝
Արևաշող-ծիրանի.
Լեռնածվար քարափ է մի՝
Ձորերի մեջ ամեհի...

2.
Թուզ ունի նուրբ-մեղրածոր, 
Արքայական ալ խնձոր.
Դեղձի չիր ու ալանի
Եվ սերկևիլ հոլանի:

3.
Ընտիր խաղող կարմրադեղին, 
Բալ ու կեռաս տեղը տեղին, 
Անգամ նորույթ՝ չքնաղ կիվի, 
Որ համն ունի մեր արևի:

4.
Նուռը ճաքած, կարմրան, 
Արեւի տակ հուրհրան, 
Մեղրագետով դեպի վեր
Տարածվում է լանջերն ի վեր:

5.
Անուշաբույր, համեղ նուշ.
Հյութեղ ծիրան դեղնաթուշ, 
Գետնին թափվող քաղցր թութ
Ու ծորացող մրգահյութ:

6.
Բերքից քաղցր ունի գինի
«Արևիկ» ու «Նեկտարենի», 
Գինեբույր են, բայց ավելի 
Աղջիկները իմ հայրենի...

7.
Բաղացսարի հայացքի տակ
Մեղրին փոքրիկ մի հրեշտակ.
Հողակտոր աստվածային
Սահմանի մոտ հարավային:

8.
Բազմած խրոխտ ժայռերին՝
Ամրոցներով կուռ ու հին.
Ջերմորեն ու կաթոգին
Գուրգուրում է Արաքսին:

9.
Ինչ հրա՜շք է փոքրիկ Մեղրին
Արնաո ու ոսկեդեղին.
Նրան պահպան արևածին՝
Եկեղեցին Աստվածածին...

Գորիսը
1

Գորիսը ճախրանք է քարե՝ 
Քարի մեջ քնքուշ քնար է, 

Երգող քարերի մի լար է, 
Քարե բուրգերի շուրջպար է:

2
Գորիսը՝ քարե երգեհոն, 
Քարի հրճվանք ու քարի տոն, 
Քարերի ծերպերում զգոն՝ 
Ծիկրակող մասրենի ու հոն:

3
Գորիսը քարե քանքար է՝
Գրքի պես խոսող մի քար է, 
Քարի մեջ մտքի պայքար է, 
Պայքարից ծնված տաճար է:

4
Գորիսը թագն է Սյունիքի 
Ճակատին քարեր են ոսկի, 
Ամենուր բուրմունք է ուրցի 
ԵՎ տաղն է բուրում Բակունցի:

5
Գորիսը Գուսան Աշոտի
Սիրո մրմուռն է կարոտի, 
Ում Սերը վանքում 
Տաթևի Աստծո հետ է թեւ-թևի...

6
Գորիսը հառնում է ձորից՝ 
Բարձրանում քարերով նորից, 
Եվ ինչպես քարե մի նշխար 
Կերտում է քարաշունչ աշխարհ:

7
Քարե տներ, քարե կամար, 
Քարեր ամուր, քարեր՝ համառ, 
Ամեն մարդու սրտի համար 
Երգ են ասում ձմեռ-ամառ:
8
Իրար կողքի և քար, և ծառ, 
Եվ սեգ ժայռեր, և թավ անտառ, 
Կանչող միրհավ, երգող ծիծառ
Ու գորիսյան գույներ պայծառ:

9
Չքնաղ Գորիս իմ քարաբույր, 
Քարե ժպիտ, քարե համբույր, 
Իմ քարե Սեր՝ ոչ քարացած 
Դարերի մեջ հավերժացած...

ՄԵՂՐՈԻՀԻՆԵՐ...
Մեղրուհիներ իմ նռնաբույր, 
Սիրակարոտ ու սևաթույր, 
Սրտերից Ձեր արևաբույր 
Ճառագում են կրակ ու հուր:
Մեղրածոր են Ձեր շուրթերը, 
Ծիրանավառ նուրբ այտերը, 
Դեղձափայլ են Ձեր ունքերը, 
Ինչպես վարդի վառ թերթերը:
Մեղրին փոքրիկ մի քարափ է, 
Ամեն մեկդ մի կարապ է, 
Ձեր Սերը մեծ ու անափ է՝
Համբույրների վեհ տարափ է:
Մեղրուհիներ իմ քնքուշ, 
Աչքեր ունեք ինչպես նուշ, 
Սլացիկ եք ու նրբին, 
Ջերմացնում եք ոնց արփին...

Իմ լեռներում

Արեւը դանդաղ բարձրանում է վեր, 
Լեռներն են կանչում իրիկնահացի, 
Քամին բերում է դաղձ-ուրցի բույրեր, 
Նստած են, ահա, մերոնք զրույցի:
Այգին է զարթնում ամռան խոր նիրհից, 
Լսվում են ջրի կարկաչները պարզ:
Այնքան խաղաղ է օրը թվում ինձ, 
Ասես խառնակ չէ ժամանակը այս:
Այստեղ է ծաղկել սերս առաջին, 
Ես հար կսիրեմ աչքերը նրա:
Հայրիկիս ձայնն է դեռ իմ ականջին, 
Ասես տուն կգա մթնով իրիկվա:
Ուր որ է՝ վերում կծաղկեն ամռան
Աստղերը խոնարհ ու լուսինը ջինջ:
Թող իմ հուշերում նրանք հար մնան, 
Էլ ես աշխարհից չեմ ուզում ոչինչ:

Եկեղեցում
Աղոթող կույսը հրաշք է ասես, 
Դեռ կոկոն լանջին՝ լուսաշող մի խաչ:
Աստվա՛ծ իմ, որքան անկատար եմ ես
Այդ գեղեցկության տաճարի առաջ:
Աղոթում է նա, ու հայում եմ ես, 
Ես էլ եմ դառնում թունդ հավատացյալ:
Եվ աստվածներն են վերեւից կարծես
Ինձ մոտ սահեցնում, խենթացնում 
դարձյալ:
Մոտենեւմ եմ ու մոմ տալիս նրան, 
Ոչինչ չի ասում, ժպտում է միայն:
Ասես նայում եմ ես բացվող նռան, 
Ասես աղջիկն է երգում մեղմաձայն...
Ուրիշ աշխարհ է, հավատի ճախրանք, 
Լուսաշող խաչ է ու ճերմակ աղջիկ, 
Աչքերում խորունկ՝ լուսավոր զարմանք, 
Նռան բուրմունք է ու ժպիտ մի ջինջ...
Աղջիկն այդ ճերմակ հրաշք էր ասես, 
Դեռ կոկոն լանջին՝ լուսաշող մի խաչ:
Աստվա՜ծ իմ, որքան անուժ էի ես

Այդ գեղեցկության տաճարի առաջ:

* * *
Հոգնել եմ ես այս կյանքի խաղերից, 
Ես կյանք եմ ուզում առանց խաղերի:
Կրծում են հոգիս առնետները պիղծ՝
Ելած գարշելի հետնախորշերից:
Իբրեւ քիչ է, որ կարճ կյանք է տրված, 
Այն էլ չես կարող ուզածով ապրել:
Թե ինչ է մեր այդ ճակատին գրված, 
Չես կարող երբեք, երբեք վերծանել:
Հոգնել եմ կյանքի խաղերից այս սուտ, 
Հեռացրեք ինձնից առնետներին այդ, 
Հերիք է ինչքան ապրեցի դրսում, 
Գոնե մի քիչ էլ ապրեմ իմ ներսում:

* * *
Դեռ այսքան խորունկ չէի զգացել, 
Որ մենակ եմ ես սեփական տան մեջ.
Մենության սառը դռները բացել, 
Նայում եմ հոգուս խորքերը անվերջ...
Գյուղական մաքուր երկնքով տարված
Մարդու համար ի՜նչ դժվար է լինում
Ապրելը այնտեղ, ուր ընդմիշտ գերված
Փուչ հոգիներն են մութ փողեր շինում...
Խմբեր շահամոլ, երթեր ու կռիվ-
Սա է պատկերը հեռու ու մոտիկ:
Ամենուր ձգված հերթերում խռիվ
Չես գտնի մեկին՝ նուրբ ու պոետիկ:
Մտած փողի տակ՝ վերեւ են ձգվում, 
Ներքեւում արդեն ծանոթներ չկան, 
Տեղի-անտեղի իրար են գովում, 
Սակայն չեն դառնում երբեք բարեկամ:
Սով է... Կուշտերն էլ հոգով են սովում, 
Ո՞վ պետք է նայի ինձ նման մեկին.
Թեքում եմ ճամփաս եւ այգուս հովում
Գինի խմում ու միանում երգիս...
Երանի մի օր ոգին թեւածեր
Հազար սով տեսած իմ Հայաստանում:
Էս սովն էլ անցներ, ու ես՝ թեկուզ ծեր, 
Հացի նստեի իմ լի բոստանում:

Ծ ն վել է 1958 թ. մա յի սի 9-ին 
Մեղ րու շրջա նի Լեհ վազ 
գյու ղում: Դպ րոցն ա վար-

տե լոււց հե տո ըն դուն վել է Ե րե ւա նի 
պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տուտ 
(ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա-
րան), ստա ցել ին ժե ներ-մե խա նի-
կի մաս նա գի տութ յուն: Ուս մա նը 
զու գըն թաց սո վո րել է նաեւ նույն 
ինս տի տու տի հա սա րա կա կան 
մաս նա գի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տե-
տում՝ ստա նա լով լրագ րո ղի ո րա-
կա վո րում: Ու նի տպագր ված ե րեք 
բա նաս տեղ ծա կան գիրք:

Ներսես
Աղաբեկյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Ներսես Աղաբեկյանի 
բանաստեղծությունների 
մասին

Հ ա ճե լի զգա ցո ղութ յուն ես ապ րում, 
երբ հան դի պում ես ինք նա տիպ բա-
նաս տեղ ծի: Ներ սես Ա ղա բեկ յա նի 

լա վա գույն ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն ինք-
նա բուխ են, ան պա ճույճ, չպար տադ րող: Բա-
նաս տեղ ծը գի տի, թե ինչ է ա սում, ին չու եւ 
ինչ պես է ա սում.
Ես մշտա պես հե ռա ցա հո վիտ նե րից 
 պարզ ու ջինջ, 
Սա կայն թա քուն մի հա յացք դրոշմ վել է 
 իմ մեջ քին...

Մա նու շա կի փնջե րով կա պու տաչ յա 
 մի աղ ջիկ
Ինձ է նա յում ան դա դար պա տա նութ յան
 դաշ տե րից:

Ն րա խոս քը բնա կան է, ա ռինք նող, զգա-
ցո ղութ յուն նե րը՝ հա մա մարդ կա յին: Ու նի 
տաք սիրտ, մեծ սեր մար դու եւ աշ խար հի 
նկատ մամբ, ու նի ափ սո սանք, ցավ ու ա մե-
նա կա րե ւո րը՝ լա վա տե սութ յուն:

Ու րախ եմ, որ Մեղ րու շրջա նի Լեհ վազ 
գյու ղում ապ րում է մի բա նաս տեղծ, ով աշ-
խար հին իր գյու ղի, իր տան շե մից ա րար չա-
գոր ծի աչ քե րով է նա յում աշ խար հին...

Լեւոն Սահակյան
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ, ՀԳՄ ՍՅՈՒՆԻՔԻ 
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ ՍՊԱՍԵԼԻՆ

Ա կ սել Բա կուն ցի տուն թան գա րա նը մի ա ռան ձին 
գրավ չութ յուն է ստա նում նրա վա րիչ Վար դան 
Սարգս յա նի մարդ կա յին կեր պա րով: Հա զար ու 

մի տուն թան գա րան եմ այ ցե լել աշ խար հի տար բեր անկ-
յուն նե րում, սա կայն նման ջերմ զգա ցում եր բեք չեմ ու նե-
ցել: Եվ ա հա ինձ հա մար պարզ վեց պատ ճառ նե րից ա մե-
նաէա կա նը, երբ անս պա սե լիո րեն հայտն վեց սպա սե լին. 
այս նուրբ ու հո գա տար, հյու րա սեր ու ազ նիվ մարդն 
իս կա պես ար ձա կի նուրբ քնա րեր գու Ակ սել Բա կուն ցի 
ար ժա նի նվիր յալն է` նաև նրա չքնաղ ար ձա կի շա րու-
նա կող նե րից: 

Ա նակն կալ ա վարտ ու նե ցող հա կիրճ պատ մութ յուն-
ներն ա նա վար տութ յան շունչ են հա ղոր դում այս գու նեղ 
ար ձա կին, ո րից տպա վոր վում ես, թե պա տու մը շա րու-
նակ վում է կյան քում: Ս րան նպաս տում է նաև բո լոր պա-
տում նե րում ներ կա հե ղի նա կա յին կեր պա րը, քա նի որ 

ա մե նուր պա տու մը զար գա նում է հե ղի նա կի մի ջո ցով, 
իսկ բո լոր մյուս կեր պար նե րը բա ցա հայտ վում են հե-
ղի նա կի հետ զրույ ցի ըն թաց քում: Մեղ րա ծոր ու քնքուշ 
քնա րա կան հո գի ու նի Վար դան Սարգս յա նը, ո րը հյու րա-
սեր տան տի րոջ պես բա ցել է ըն թեր ցո ղի ա ռաջ, որ պես 
սուփ րա սե ղան՝ ա ղու հա ցի ար ժեքն ի մա ցող մար դու հա-
մար:

«Կ յան քի ու մահ վան սայ րա բե րան կա ծա նին» նո վե լը 
հու զիչ մի պատ մութ յուն է, ո րում ա նուղ ղա կի ամ փոփ-
ված է կոր ծա նա րար ար տա գաղ թը, սա կայն պա տու մի 
դրա մա տիզմն ու հու զա կա նութ յու նը պայ մա նա վոր-
ված են կյան քի ու մահ վան սահ մա նագ ծին հայտն ված 
ման կան հետ պա տա հած անս պա սե լի մի մի ջա դե պով. 
« Դա վա դիր գե տը, ինչ պես հա լա ծա կան վի շապ, ա վա րա-
ռու ճե պում էր սահ մա նից ան դին: Ա նէա ցա՜վ, չքա ցա՜վ 
լու սե մա նու կը՝ ինչ պես ճեր մակ ա ղավ նին՝ լա զու րում»:

ՎԱ ՆՈ Ե ՂԻԱ ԶԱՐ ՅԱՆ
ԲԱ ՆԱ ՍԻ ՐԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԴՈԿ ՏՈՐ, 

ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ

Ծ ն վել է 1963 թվա կա նին՝ Գո րի սում:
1985 թ. ա վար տել է Ս տե փա նա կեր տի ման կա վար-
ժա կան իս տի տու տի պատ մութ յան ֆա կուլ տե տը:

Ծա ռա յել է բա նա կում: Զո րացր վե լուց հե տո զբաղ վել է ու-
սուց չութ յամբ: 
Այ նու հետև դա սա խո սել է Գո րի սի « Տաթև» հա մալ սա րա-
նում և Եր ևա նի կի նո յի և թատ րո նի պե տա կան ինս տի տու-
տի Գո րի սի մաս նաճ յու ղում:
2001-2005 թթ. աշ խա տել է որ պես Գո րի սի մշա կույ թի 
կենտ րո նի և «Գ րա դա րա նա-թան գա րա նա յին հա մա կարգ» 
հա մայն քա յին հիմ նար կի տնօ րեն:
2007-2011 թթ. զբա ղեց րել է Գո րի սի թիվ 1 ա վագ դպրո ցի 
դաս տիա րակ չութ յան գծով փոխտ նօ րե նի պաշ տո նը:
2005-ից ցայ սօր Գո րի սի երկ րա գի տա կան թան գա րա նի 
գի տաշ խա տող է, 2011 թվա կա նից հան դի սա նում է Ա. Բա-
կուն ցի տուն-թան գա րա նի վա րի չը:
Ա մուս նա ցած է, ու նի եր կու որ դի և չորս թոռ:

Վարդան
Սարգսյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Կ յան քի ու մահ վան 
սայ րա բե րան կա ծա նին

Օ  րը պաղ էր, ցո ղա ռատ: Եր կին քը՝ պարզ ու շո ղուն: Մե քե նա-
յով իջ նում էի վար՝ քա ղա քա մեջ: Ան տա ռա փե շի հյու րատ նից 
ներքև՝ ճամ փեզ րին, սևու լունք մեծ դժնի կե նու տակ հանգ չող 

մաս րե նու մոտ կանգ նած էր չո րուկ մի ծե րու նի: Կանգ ա ռա: Հա յաց քով 
ու գլխի թեթև շար ժու մով ա ռա ջար կե ցի նստել: Շր թունք նե րին թույլ 
ժպիտ խա ղաց: Մո տե ցավ, աչ քա թար թով քա ղա քա վա րի բար ևեց 
իջ նող կո ղա պա կու բաց ված քից, բա ցեց դու ռը և նս տեց լռիկ: Դեմքն 
ա ռինք նող էր, հա գուս տը՝ հա մեստ, բայց՝ կո կիկ: Մար դը մունջ թվաց 
և չ հանդգ նե ցի բար բա ռել: Նա էլ չխո սեց: Մոտ եր կու կի լո մետր ան խոս 
գնա լուց հե տո շու կա յի մոտ խո սեց. խնդրեց կանգ առ նել: Սիրտս ջեր-
մա ցավ ու մինչ կվա նեի հույզս, ա րագ բա ցեց դուռն ու ա սաց. 

– Աստ ված ա ղեր սանքդ կա տա րի: Չս պա սե լով պա տաս խա նի՝ 
ի ջավ, հան գիստ փա կեց դու ռը և կո ղանց հե ռա ցավ: Ան ցան ա միս-

ներ: Օ րե րի հա վեր ժա կան չուն ինչ պես շա-
տե րին, եղ բորս ըն տա նիքն էլ, ծվատ թևին 
ա ռած, նե տեց հե ռու նե րը: Եվ որ պես կա րոտ, 
ցի րու ցա նեց (ցայժմ պա պիս մեղ մա նուշ 
ձայնն ա կան ջիս մեջ է. «Որ դի՛ս, կա րո տը 
դար ման չու նի, նրա ա հից չքա նում է եր ջան-
կութ յու նը, այն հո գու խոշ տան գիչն է և  ու ղե-
կի ցը պան դուխ տի»): 

Սկզ բից եղ բայրս գնաց: Հե տո ճամ փե-
ցինք կնո ջը՝ վե ցամ յա դստեր և  ու թամ յա որ-
դու հետ: Հայրս տա ռա պում էր, հատ կա պես 
թոռ նե րի կա րո տից. խո նավ աչ քերն ինչ պե՞ս 
սքո ղեր: Ան ցավ եր կու տա րի: Ամ ռան սկիզբն 
էր: Մի օր հայրս ըն դա ռաջ ե լավ ան սո վոր ու-
րախ և շ տա պով վրա տվեց: 

– Ախ պերդ կնոջն ու ե րե խա նե րին ու ղար-
կում է: Վա ղը կե սօ րին պի տի օ դա նա վա կա-
յա նում լի նես: Ք շու՛մ, գնում ես, դի մա վո րում, 
վերց նում, գա լիս, -կար գադ րեց ա նա ռար կե լի 
տո նով: Նա մո ռա ցել էր, որ չէի կա րող մե քե-
նան վա րել: Դեռ մեկ ա միս էլ չէր ան ցել, որ 
հինգ տար վա մեջ եր կորդ ան գամ սրտի վի-
րա հա տութ յու նից հե տո կրծքա վան դակս 
կրկին կար կա տած էր: Ա ռա վոտ կա նուխ 
վեր կա ցա ու տաք սիով մեկ նե ցի մայ րա քա-
ղաք: Այս ան գամ ծա նոթ ճա նա պար հը շատ 
եր կար թվաց: Դար ու փոս հա զիվ հաղ թա-
հա րող տա ռապ յալ մե քե նա յի ըն թաց քի պես 
ծու լո րեն հո սում էր ժա մա նա կը, իսկ երբ դեմ 
էր առ նում ասֆ լա տա կար կատ բան վո րախմ-
բին, թվում էր՝ գլա նա մե քե նա յի ա հից սրտի 
թույլ տրո փով կանգ էր առ նում: Վա րոր դը 
ե րի տա սարդ էր՝ զուսպ ու քա ղա քա վա րի: 
Քուն քից վեր պար զո րոշ նկա տե լի էր գան-
գոսկ րի կոտր ված քի նկում: Վա րում էր հմտո-
րեն ու զգույշ, դա րա նա շատ ու ղուց ա նո ղորմ 
դաս ա ռա ծի պես: Ե տին նստա տե ղի ուղևո-
րը ե րի տա սարդ կին էր՝ քնա թա թախ եր կու 
ե րե խա նե րի հետ: Երբ հաղ թա հա րե ցինք լեռ-
նանց քը և  ան ցանք արևմ տա հա յաց կողմն 
ու ճամ փեզ րի ժիր առ վակ նե րի պես սու րում 
էինք վար, որ պես սպաս ված զան գա կա ձայն, 
հնչեց ման չու կի բաղ ձա լից խոս քը. –  Մա՛մ, 
է սօր հաս նե լու ե՞նք պա պա յի մոտ:

– Հա, տղա՛ս, ան պայ ման, -հու սա վա ռեց 
բա րե կիրթ ձայ նը: 

– Բա Ռու սաս տա նը մո տիկ է՞, հե ռու չէ՞: 
– Սա մալ յո տով մո տիկ է, ես գի տեմ, – 

քաղց րա ձայն խո սեց աղջ նա կը: 
Հի շե ցի ա ռա քե լութ յունս, և փո թորկ վեց 

նե րաշ խարհս: Մաք րա մա քուր ման կա կան 
խո հը, որ պես հրե ղեն կայ ծակ, շա չեց հո-
գումս, փայ լա տա կեց ու չքա ցավ: Ար ցուն-
քա բեր դղիր դը սեղ մեց կո կորդս ու խեղդ վեց 
այն տեղ, որ պես փայ լա կի հե ռա վոր շա ռաչ: 
Ճի գով սան ձե ցի հույ զերս: 

Հա սանք Վա յոց ձոր: 
– Ա րա գի՜լ, ա րա գի՜լ, -գրե թե միա ժա մա-

նակ ճչա ցին ե րե խա նե րը՝ տես նե լով հե ռագ-
րաս յան վրա հով վի մոր թե գդա կի պես բազ-
մած բնե րի տե րե րին՝ մեծ ու փոքր: 

– Էլ չեն չվում, գի տե՞ք, ձմռա նը հար մար-
վել են, -ար ձա գան քեց վա րոր դը: 

– Չ վելն ի՞նչ է, մա՛մ: 
– Էն, որ գնում են ու րիշ երկր ներ, -աղ-

ջիկս:
– Մենք էլ ենք չվու՞մ, ինչ է, -զար մա ցած 

հարց րեց փոք րի կը: Ե րի տա սարդ կնոջ աչ քե-
րում ար ցունք ներ հայտն վե ցին և ծան րո րեն 
սևա թույր շա վիղ գծե լով՝ սա հե ցին այտն ի 
վար: 

– Վա՜յ, վա՛յ, -բազ ման շա նակ հո գոց նե-
տեց ուր բա թա խոս վա րոր դը: Ո գու խռով քից 
ոստ նած մայ րա կան բնազ դը քնքշո րեն ու 
ջեր մա գին փար վեց մա նուկ նե րին ու մատ-

նեց խա ղաղ քնի, իսկ ին քը մնաց 
կկո ցուն ու լուռ: Բո լորս համ րա-
ցանք: 

Ս պա սաս րա հի պա տու հա-
նից եր ևաց հռնդո ցով վայ րէջ քի 
գնա ցող ինք նա թիռն ու կո րավ 
տե սա դաշ տից: Քիչ հե տո հան-
գիստ, թույլ սու լո ցով մո տե ցավ 
ու կանգ ա ռավ: Շար ժա սան-
դուղ քով կին ու ման կան հոս-
քի մեջ չհա ջո ղե ցի զա նա զա նել 
հա րա զատ նե րիս և վայրկ յան 
ա ռաջ հան դի պե լու բաղ ձան քով 
շտա պե ցի ելք: Ու սում նա կան 
տա րին ա վարտ վել էր, և շա-
տերն էին դառ նում տուն: Կար-
ծես բյուր խուռ նե րամ ճնճղուկ-
ներ խու ժե ցին սրահ ու սկսե ցին 
ճռվո ղել: Կա րո տա կեզ սպա-
սող նե րը խլրտա ցին, և ծ փաց 
եր ջան կութ յու նը: Եր կու ժիր 
մա նուկ ներ հայտն վե ցին գրկիս 
մեջ, եր կու աշ խարհ՝ մի գրկում. 
ար դեն մի քիչ օ տա րա խոս, 
չրթփրթան: 

Հետ դար ձին նույն տաք սին 
էր՝ նա խոր դին նման անձ նա-
կազ մով՝ ե րի տա սարդ մայր, 
ուստր և դուստր: Պարզ կա օր 
էր, ան սո վոր, պռնկեպ ռունկ 
հրա շա լի: Ու թվում էր՝ պատռ վել 
էր երկ նի կա պույտ, լո ղա կա գույն 
օվ կիա նը, և  ուր որ է՝ կհեղ վի 
վսե մա շուք լե ռան կո ներն ի վար: 
Չա րաճ ճի մա նուկ նե րի խառ նա-
լե զու վեճ ու ծի ծա ղից, ան վերջ 
հար ցե րից հոգ նա բեկ վա րոր դը 
ժամ ա ռաջ տեղ հաս նե լու փա-
փա գով սլա նում էր ա ռաջ: Նո-
րից Վա յոց ձո րում ենք: Մե քե նան 
շնչակ տուր կանգ ա ռավ գե տա-
փին՝ մար դա շատ իջ ևա նա տան 
մոտ: Ի ջանք: Ար փան ա փեափ, 
ձնհա լա խեղդ, խուլ ծփան քով 
լի զում էր հաս տա բուն ու ռի նե րի 
չե չոտ կո ղե րը, չա րա խինդ քա-
շում ջրի մեջ սուզ ված ար ձակ 
վար սե րը: Ա փին թողն ված մոր ու 
մա նու կից հա զիվ էինք հե ռա ցել 
վա րոր դի հետ՝ ի ջա ևա նատ նից 
ջուր և  ու տե լիք բե րե լու հա մար, 
երբ լսվեց ե րի տա սարդ կնոջ 
ա հա սար սուռ ծղրտո ցը: Խե լա-
հեղ վազ քով ջու րը նետ վեց նա, 
կո րավ տե սա դաշ տից՝ կո կոր-
դում խեղ դե լով որ դու ա նու նը: 
Դուրս պրծավ մա կե րես, բղա-
վեց ձեռ քե րը վեր հա նած, կրկին 
սուզ վեց ու հա զիվ ոս տոս տա լով, 
նետ վեց ափ: Ցնց վող կա կա նին 
հան դի ման, ա ռաջ մղվե ցինք և 
հըն թացս ինք նա մո ռաց նետ վե-
ցինք գե տը: Ճողփ յու նի ու ող բի 
ար ձա գան քը խլա ցավ ուն կե րիս 
մեջ: Կար կա տած կրծքա վան-
դակս չզո րեց ձեռ քերս: Հա զիվ 
կքե լով՝ ձգվե ցի, ոտ նա թա թերս 
հա տա կին հրե լով, դուրս պրծա: 
Ա կան ջա խույժ, հե ռա ցող ող բա-
ձայ նի հետ, կրկին սուզ վե ցի ու, 
ա պա վի նե լով պրկված ազդ րե-
րիս ու ժին, դուրս պրծա հա զիվ-
հազ, ա ռափն յա հոս քի կի սա-
կանգ դա րա նից: Հոս քի բե րանն 
ըն կած, վա րորդն ան հե տա ցավ: 
Գետն ի վար շամ բուտ մա ցառ նե-
րի կող մից թնդում էր ա ղեկ տուր 
վա յոց: Իջ ևա նատ նից, շու կա յից 
ու ճամ փեզ րից ձայ նե լով՝ մո տե-
նում էին կա տար վա ծը կռա հած 
մար դիկ: Այլևս ան հույս ու անձ-
նա տուր մղձա վան ջին, ծան րա-
ցած, ջրա քամ վող հա գուս տով, 
օգ նութ յուն հայ ցող ա ղա ղա կով, 
կար ծես չըն կա լե լով շրջա պատն 
ու մարդ կանց, քայ լե ցի մայ րու-
ղու կող մը: Ոչ ոք չէր հանդգ նում 
խո սել: Ա վե լորդ էին կար ծես 
սփո փան քի և հու սադ րող խոս-
քե րը: Սոս կա ցի մթա գին: Ի՞նչ 
պա տաս խան պի տի տամ կա րո-
տա բաղձ պա պին: Ի՞նչ ե րե սով 
եր ևամ հա րա զատ նե րիս: Ինչ-
պե՞ս պի տի նա յեմ վշտա բեկ մոր 
աչ քե րին… Կճմ լի խիղճս ա նո ղոք 
ա պի կա րիս: – Չէ՛, չէ՛, չի հա մա-

տեղ վի կյան քի հետ, ան կա րե լի՛ 
է, – փղձ կա ցի… խռիվ տե սիլք-
ներ ցո լա ցին: Դա վա դիր գե տը, 
ինչ պես հա լա ծա կան վի շապ, 
ա վա րա ռու ճե պում էր սահ մա-
նից ան դին: Ա նէա ցա՜վ, չքա ցա՜վ 
լու սե մա նու կը՝ ինչ պես ճեր մակ 
ա ղավ նին՝ լա զու րում: Գե տեզր-
յա ու ռի նե րի տո ղա նը, գե տի մեջ 
կախ ված հյուս քե րով ու մա ցառ-
նե րով սքո ղել էր ա փե րը, դարձ-
րել ան մա տույց: Կա րե կից մար-
դիկ շտա պել էին վա րում գտնվող 
Նո րա վան քի կամր ջի կող մը… 
ստույգ էր կո րուս տը՝ ոչ ոք չէր 
կաս կա ծում: Ճ մո ռե լով վե րըն-
թաց ճամ փեզր յա ցան կա պա տը՝ 
ըն կա կից այ գին ու բնազ դա բար 
մղվե ցի թույլ վշշա ցող գե տի կող-
մը: Ա կա մա կանգ ա ռա: Օ՜, զար-
մանք: Հա յաց քիս ա ռաջ հառ նեց 
դժնի կե նու տակ կանգ նած չո-
րուկ ծե րու նու ազն վա կան դեմ-
քը: Ուն կե րիս մեջ թրթռաց ձայ-
նեղ պատ րան քը. «Ա ղեր սի՜ր»: 
Տր վե ցի փրփու րին: Չ քա ցող 
հույ սը կրկին կայծկլ տաց: -Ա րա-
րի՜չ, ա ղեր սում եմ, ա ղեր սու՜մ 
եմ, Ա րա րի՜չ, -մրմնջա ցի, -ա ղեր-
սու՜մ եմ: Քիչ հեռ վից լսվում էին 
խե լա գա րութ յան դու ռը հա սած 
մոր ընդ հատ կան չե րը: Ըն դար-
մա ցող մկա նունքս ցնցվե ցին, 
ին չի ա հից ընկր կեց հիպ նո տիկ 
քու նը: Դ րու ժան ժա մա նա կը 
հևաց և հ րես-հրես կա մե նում 
էր կանգ նել, երբ ինչ պես ոս կե-
ղեն տե սիլք, մա ցառ նե րի մի ջից 
հայտն վեց նա՝ բաղ ձա լին՝ ու ռե-
նու խո նար հուն բնին գայ թած 
պա տա նին: Նա՜, նա՜… Արդ յոք, 
մի րա՞ժ է, -սոս կա ցի՝ ցնո րիչ, 
ցնդող պատ րանք: Չէ՛, չէ՛, նա՛ է, 
նա՛..ար ևի պա տառ՝ վե րագտն-
ված գանձ: Կո ղանց քիչ բա-
ցած ձեռ քե րի թե զա նիք նե րից, 
քղանցք նե րից ջուր էր կաթկ-
թում: Դա լար տնկի նե րի ա րանք-
նե րից նկա տե լով ինձ՝ ա ղեր սա-
ձայն կան չեց. 

– Հո պա՛ր, հո պա՛ր, նե րի՛ր, 
նե րիր: Եվս մի ակն թարթ, և 
գիրկս ա ռած, խե լա հեղ հևքով 
սկսե ցի պաչպ չել քիթ ու աչ քում-
ռութ՝ եր ջան կութ յան՝ հոր դող 
ար ցունք նե րի առ վակ նե րով հե-
ղե լով ազն վա ծին դեմ քը:Ու րախ 
կան չե րիս ար ձա գան քած մայ րը 
հայտն վեց հանց կայ ծակ: Ծն-
կա դիր գիրկն ա ռավ զա վա կին 
ու եր կար-եր կար հեծկլ տա լով 
սկսեց գուր գու րել: Ի րար ձայ-
նե լով, մար դիկ շրջա պա տե ցին՝ 
ա կա նա տես դառ նա լով եր ջան-
կութ յան ցնցող տե սա րա նին: 
Ո մանք մո տե ցան ու փա ղաք շե-
ցին մո րը, քա ջա լե րել, շո շա փել 
ու շո յել ման կա նը: Գո րո վան-
քով շրջա պա տած հրաշ քով 
փրկված նե րիս, ու ղեկ ցե ցին իջ-
ևա նա տուն: Հայտն վեց նաև 
գե տից մի կերպ դուրս պրծած 
վա րոր դը՝ հա գուս տը փակ չած 
սրթսրթուն մարմ նին: Կար ծես 
չհա վա տա լով աչ քե րին՝ մո տե-
ցավ, նստած տղե կի գլուխն 
ա ռավ ա փե րի մեջ ու գո րո վան-
քով ա սաց. 

– Ա՛յ ա վա զա՛կ, ո՞նց քեզ հա-
ջող վեց, ախր ես հա զիվ դուրս 
պրծա: 

– Ճղ ներ կա յին է լի, գե տի մեջ, 
բռնե ցի, -ա սաց չա րաճ ճի ու քիչ 
վախ վո րած ժպի տով: 

Մե նութ յան մատն ված ու 
կուշտ լա ցից կարմ րած աչ քե րով 
գու նատ քույ րը հա յաց քով լուռ 
զննում էր խո սող նե րին: Բա րի 
մարդ կանց հյու րա սի րութ յու նը 
վա յե լած ու հա ղոր դած ջեր մութ-
յու նը կրծքնե րիս տակ, ճամ փա 
ե լանք: Ո րախ, աշ խույժ ըն թա-
ցավ մեր եր թը: Կար ծես ար տա-
սո վոր ո չինչ չէր ե ղել ու չէինք 
հայտն վել կյան քի ու մահ վան 
սայ րա բե րան կա ծա նին: 
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Ծ ն վել է 1954 թվա կա նին 
մար տի 24-ին ՀՀ Ս յու նի քի 
մար զի Քա րա շեն գյու ղում, 

ման կա վար ժի ըն տա նի քում:
Տեղ գյու ղի միջ նա կարգ դպրոցն 
ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յել է 
խորհր դա յին բա նա կում: 1974 թվա-
կա նին ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա-
կան ֆա կուլ տե տը, այն ա վար տել 
1979-ին: 2002 թվա կա նից ԼՂՀ և 
ՀՀ փաս տա բան նե րի միութ յան 
ան դամ է:

Գարեգին
Բաբայան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Գարնանային առավոտ
Գլորվում է գիշերը, 
Օրը դառնում է կես, 
Հավաքում է փեշերը
Խավարը չար բուի պես:

Ու առավոտն է բացում
Իր աչքերը կապուտակ, 
Սարի գլխին թառում է 
Մի ոսկեթև արեգակ:

Ու իր ծամերն է հյուսում, 
Ինչպես աղջիկը պայծառ, 
Հետո ցրում շողերն իր
Դաշտի վրա մեր անծայր:

Գարնան հովը փչում է, 
Սևահողն է բուրում թաց, 
Վերջին ձյունն էլ հալչում է
Ու սարերից իջնում ցած:

Ակների ջուրը
Կարկաչում է վերից վար
Զուլալ ջուրը Ակների, 
Դառնում փափագ ու մուրազ

Իր ե զեր քով ներշնչ ված 
մար դը

Գ  րա կան շրջա նակ նե րի ու ըն թեր ցող 
զանգ ված նե րի հա մար գրե թե ան-
ծա նոթ մի ա նուն է Գա րե գին Բա բա-

յա նը: Այլ կերպ չէր էլ կա րող լի նել, քա նի որ 
« Կա րոտ ներս» գիր քը հե ղի նա կի ա ռա ջին 
տպագր ված գործն է: Ի՞նչ է գրել և  ին չու՞ է 
գրել հար ցադր մա նը մա սամբ կա րող է պա-
տաս խա նել ընդգր կում նե րի այն ծի րը, ո րին 
Գ. Բա բա յա նին մղել է իր մտո րում նե րի ու 
զգա ցո ղութ յուն նե րի դու ռը բա նալ ըն թեր-
ցո ղի առջև, չա փա ծո ու ար ձակ խոսք ա սել 
իր նե րաշ խար հը լցնող հայ րե նի ե զեր քի գե-
ղեց կութ յուն նե րի ու այդ գե ղեց կութ յուն նե րը 
կեր տող իր ճա նաչ հե ռու ու մոտ մարդ կանց 
մա սին:

Գա րե գին Բա բա յա նը գու ցե և չգ րեր այս 
գիր քը, ե թե ին քը չու նե նար զե ղուն խառն-
վածք, շրջա պա տի հետ ան մի ջա կան ու ջերմ 

բնա վո րութ յուն, իր ներ սում բա բա խող սի-
րա գեղ հո գի:

Ա սում են գիրն ան մա հաց նում է մար-
դուն, սա կայն հա մոզ ված ենք, որ այս գիր-
քը չի գրվել փառք վաս տա կե լու հա մար, այլ 
ծնվել է ներ քին թե լադ րան քով, այս աշ խար-
հում լավն ու բա րին տես նե լու ու այդ ա մե նը 
ու րիշ նե րին փո խան ցե լու ազ նիվ ձգտում նե-
րից:

 Ա յո, Գո րիսն ու գո րի սե ցի ներն ու րիշ 
մար դիկ են, և  ինչ պես հե ղի նակն է գրում՝ 
ի մաս տուն պապ են ու ստնտու մայր, հա րա-
զատ քույր ու հա վա տա րիմ ըն կեր, որ ի րեն-
ցով կրկնա կի հրա պույր են հա ղոր դում զան-
գե զուր յան շա ռա չող գե տե րին, ձմե ռա յին 
դաշ տե րի մաք րա մա քուր սպի տա կութ յա նը, 
գար նան շո ղար ձա կող լու սա բաց նե րին, որ 
ի րենց ամ բող ջութ յան մեջ բա նաս տեղ ծա-
կան խտա ցում ու պատ կե րում են ստա նում 
որ պես Հա յաս տան աշ խարհ ու Հայ րե նիք:

ԱՐԾՐՈՒՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
ԲԱՆ.ԳԻՏ.ԴՈԿՏՈՐ, ՊՐՈՖԵՍՈՐ

Ծարավ մարդկանց շուրթերին:

Ուլունք-ուլունք գալիս է նա, 
Որ կյանք բերի քաղաքին, 
Մտնի տներ, բակ ու այգի՝
Ողջունելով ամենքին:

Մարդիկ խմում են խինդով
Ու փառք տալիս Աստծուն, 
Որ ջուրը մեր անմահական, 
Միակն է այս աշխարհում:

Ով որ խմի հեքիաթային, 
Հրաշք ջուրը Գորիսի, 
Մեր Զանգեզուր երկրի մասին
Հպարտությամբ կխոսի:

Միայն ցանկանք մարդկանց դեմքից
Խնդությունը չպակասի, 
Եվ Ակների ջուրը զուլալ, 
Խաղաղ, արդար միշտ հոսի:

Ամեն գարնան հետ
Ամեն գարնան հետ
Սիրտս բացվում է կոկոն վարդի պես, 
Ամեն գարնան հետ
Հոգիս խնդում է հույզերով անտես:

Ամեն գարնան հետ
Սրտիս մեջ թաքուն
Ծնվում են երգեր, 
Ամեն գարնան հետ
Արևի շողն ինձ դառնում է ընկեր:

Եվ ես ելնում եմ՝
Շուրջս ցնծություն ու խինդ մաղելու
Եվ ես ելնում եմ՝
Սարերի վրա ծաղիկ քաղելու:

Եվ ես ելնում եմ՝
Մով երկնքի տակ բախտս փնտրելու, 
Եվ ես ելնում եմ՝
Ամբողջ աշխարհին սերս հայտնելու:

Առավոտ
Արշալույսը բացվում է նազով, 
Ցողեր են իջնում ալ վարդին, 
Խաղում է ահա մի լույսի շող
Վարդենու կարմրագույն շուրթին:

Ու ելնում է արևը պայծառ, 
Ցրում ցողերն իր շիթ առ շիթ, 
Լայն ժպտում է վարդը պարտեզում
Բացում աչքերն իր լուսափթիթ:

Իմ սիրտն էլ վարդի պես բացվում է, 
Հայրենի արևի բոցում, 
Հոգիս ցողվում է լույսերով
Շուրթս ջերմ սիրով օծում:

Ծ ն վել է 1957թ. Ա գա րակ քա-
ղա քում, ա վար տել է Եր ևա նի 
պո լի տեխ նի կա կան ինս տի-

տու տի հաշ վո ղա կան տեխ նի կա յի 
ֆա կուլ տե տը։ Թե՛ ու սա նո ղա կան, 
թե՛ աշ խա տան քա յին տա րի նե րին 
ծա վա լել է ակ տիվ գրա կան գոր ծու-
նեութ յուն, տպագր վել է մի շարք 
թեր թե րում և  ամ սագ րե րում։ 2005թ. 
լույս է տե սել Ա. Կա րեն ցի բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րի և ման րա պա-
տում նե րի ա ռա ջին՝ «Քեզ հետ և  
ա ռանց քեզ» ժո ղո վա ծուն, բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րը տեղ են գտել նաև 
ՀԳՄ « Մեղ րի» տա րեգր քի տար բեր 
տա րի նե րի հա մար նե րում։ Հե ղի նա-
կի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին նոր, 
ե րաժշ տա կան կյանք է հա ղոր դում 
կոմ պո զի տոր Կա րի նե Գալ յա նը։Դ-
րան ցից մե կը՝ « Ձոն Ծնն դա վայ րիս», 
Ա գա րակ քա ղա քի 70-ամ յա կին 
նվիր ված մի ջո ցա ռում նե րի շրջա նա-
կում ներ կա յաց վել է որ պես քա ղա քի 
օրհ ներգ։

Արթուր
Կարենց

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Ար թուր Կա րեն ցի բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րի մա սին

Ար թուր Կա րեն ցը մաս նա գի տութ յամբ՝ 
ին ժե ներ, սա կայն էութ յամբ իս կա կան պոետ 
է: Այ լա պես ին չո՞ւ կա սեր՝ «Ապ րե լու հա մար 
մա հու չափ սի րել ու սիր վել է պետք»: Նա 
ու նի իր ազ նիվ, ա նեղծ պոե տիկ աշ խար հը, 
որ տեղ կյան քը տրո փում է ե րի տա սար դա-
կան ավ յու նով ու խան դա վա ռութ յամբ: Մենք 
բո լորս տա րի նե րի հետ դառ նում ենք ա վե լի 
խո հեմ, լրջմիտ, հա վաք, և մեր սիր տը, ո րին 
զա ռա մախ տը եր բեք չի սպառ նում, ցան-
կա նում է մեր հոգ նած ու ա լար կոտ մարմ-
նից ան դին ինք նար տա հայտ ման տա րածք 
գտնել: Եվ ա հա օգ նութ յան է հաս նում պոե-
զիան՝ իր ան պա րա գիծ, ան չա փագ րե լի տա-
րա ծա կա նութ յամբ: Այն տեղ սիր տը կա րող է 
իր ու զա ծի չափ թրթռալ, ա լե կոծ վել, սեղմ վել, 
կծկվել և  ան գամ պայ թել հույ զի ժայթ քու մից: 
Դա թու յատ րե լի կա մա յա կա նութ յուն է, ո րով-
հետև պոե զիա յում կան փրկա րար դե ղա հա-
բեր՝ բա ռեր, ո րոնք շար վե լու են տո ղի վրա, 
և ճեր մակ թղթի բող բո ջու մից սիրտն էլ է նո-
րոգ վե լու, գո հա նա լու և լիա նա լու:

Ար թուրն ու նի հայ րե նա սի րա կան բա-
նաս տեղ ծութ յուն ներ, ո րոն ցում ռազ մի աստ-

ված Վա հագ նի կան չով արթ նութ յան, միաս-
նութ յան ու հա մախմբ ման կոչ է ա նում իր 
բազ մա չար չար ժո ղովր դին՝ գա լիք ար ևա-
վառ օ րե րի հա վա տով:

Կա րեն ցի սի րեր գութ յան մու սան ե թե րա-
յին մի կեր պար է, լու սե տե սիլք, ան հա սա նե լի 
մի տենչ, ո րը բա նաս տեղ ծի ձգտում նե րի կի-
զա կե տում է: Ն րա հո գին, ճիշտ է, հա գե ցում է 
փնտրում, բայց այն ոչ թե տեղ հաս նե լու մեջ 
է, այլ ճա նա պար հի վա յել քի: Այդ ճա նա պար-
հին, ինչ պես պոետն է ա սում, «ընկ նել-ել նել 
կա», «կա պույ տին հառ ված գե ղեց կութ յան 
ա ղերս», «լույս ու ջրի հան դես», «ող ջա կիզ-
ման հուր»: Այդ ա մե նի մի ջով շա րու նակ ըն-
թա նա լը, ապ րու մի տևու մը եր կա րաձ գե լը, 
այդ խառ նա րա նում հրկիզ վելն է, որ անհ րա-
ժեշտ է պոե տի հո գուն՝ իր սա վառ նու մով եր-
կինք ներ չա փե լու, աստ ղե րի պսպղուն կան-
չը չմո ռա նա լու հա մար: 

Ար թու րի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից մե-
կում նրա սիր տը հու շում է՝ « Բաց ա րա հո-
գիդ…»: Ե րա նի բո լորս, սրտին ան սա լով, 
բաց պա հեինք մեր հո գի նե րը, և թե պետ այս 
աշ խար հում մարմ նին ենք ծա ռա յում, չմո ռա-
նանք, որ հո գին է տե րը հա վեր ժի: 

ԳԱՅԱՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԳՐՈՂ

ՎԱՀԱԳՆԱԿԱՆՉ 
Ես գիտեմ, այսօր դու պիտի հաղթես, 
Դու պիտի հաղթես ազգովին, հավաք, 
Անզուսպ բերկրանքից դու պիտի արբես, 
Թշնամիդ պիտի քո բազկից դողա …

Ես գիտեմ, այսօր դու պիտի հաղթես, 
Դու պիտի հաղթես – կրտսեր ու ավագ, 
Ու եթե, անգամ, ճամփին քո գայթես, 
Պիտի բարձրանաս, քայլ անես առաջ … 

Ես քոնն եմ, ազգ իմ, քո հաղթող որդին, 
Արյուն եմ տվել դարե՜ր ու դարե՜ր … 
Արդ փյունիկ որպես, որպես ատրուշան, 
Վահագնականչիդ ձայնին եմ կանգնել… 

Արդ ելել ոտի թե մանուկ, թե՝ ծեր, 
Ելել են ազգիդ խիղճը փրկելու, 
Ես գիտեմ, այսօր դու պիտի հաղթես՝ 
Ինքնամաքրման քո կամքին հլու … 

Պիտի բռունցքվես, պիտի ամրանաս, 
Շարքերդ պիտի լինեն հոծ ու խիտ, 
Ամպրոպիդ գինը գիտեմ ես հաստատ, 
Թեպետ թշնամիդ նենգ է շատ ու բիրտ, 

Դու պիտի հաղթես, պիտի ամրանաս, 
Պարզապես այլ ելք չի թողել նա քեզ, 
Ես գիտեմ, այսօր դու պիտի հաղթես՝ 
Ինքնաայրումիդ հրայրքին հլու … 

Դու պիտի հաղթես, դու պիտի ապրես, 
Պարզապես այլ դուռ չի բացվի քո դեմ, 
Ես գիտեմ, հաստատ, դու պիտի հաղթես՝ 
Քո եռագույնի դարերին հլու … 

28.04.2018Թ.

ՀԻՄԱ՞ ԷԼ ԼՌԵՆՔ ... 
Նվիրվում է Սպիտակի 
երկրաշարժի 30-ամյա տարելիցին 

Ձեր ճիչերը՝ մինչև ի մահ, 
Պետք է լռեն ունկերում իմ, 
Պետք է հառնեն՝ ձեռքեր - անտառ, 
Հարդագողի ճանապարհին… 

Եվ ժպիտը, որ քարացել 
Ու մանկան ճիչ, լաց է դարձել, 
Նետեմ պիտի հավերժներին՝ 
Որպես պատգամ, որպես՝ բողոք… 

Եվ կայծակներ, որ չեն զարկի, 
Չեն ծվատի երկինքը մով, 
Պիտի հառնեն մոխիրներից, 
Պիտի լռեն՝ օրերում խոլ… 

Ու երբ լցվեն օրերն ամա, 
Օրերն այս հիր, օրերն այս բարկ, 
Դու կայծակներ պիտի զարկես, 
Ես՝ շանթարգել լինեմ հիմա ... 

Եվ Արևներ, որ չեն ծագել 
Ու չեն այրել երկինքը մով, 
Պիտի հառնեն նոր օրերում, 
Պիտի վառվեն ուժով մի նոր ... 

Հիմա քայլենք պիտի նորեն, 
Հիմա լինենք՝ ամուր ու կուռ, 
Արևներին փարվենք պիտի 
Եվ շանթարգել լինենք ու ծուռ ... 

7 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018Թ.
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Ծ նվել է 1956 թ. Սյունիքի մար-
զի Նոր Առաջաձոր գյուղում:
Մինչև 1968 թ. երկրաշարժը 

սո վորել է Քաջարանի Չարենցի 
անվան թիվ 2 դպրոցում: 1973թ. 
ավարտել է Կապանի թիվ 1 
միջնակարգ դպրոցը: Մեկ տարի 
սովորել է Կուբանի համալսարանի 
փիլիսոփայության ֆակուլտետում, 
այնուհետ փոխադրվել Երևանի 
պետական համալսարանի 
իրավաբանական ֆակուլտետ:
2017թ. «Խայթ» երգիծական 
հանդեսի համահիմնադիր, 
երգիծաբանների համահայկական 
միության նախագահ:
Հրատարակել է պոեզիայի տասը 
ժողովածու, երգիծական հինգ 
ժողովածու:

Սուրեն
Գրիգոր

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

ԶԻՆԱԿԻՑՆԵՐ

Զինակիցներ, որ շարքերում դուք մնացիք 
ու զինվորական հագուստները ձեր սրտում եք պահել…
Զինակիցներ, 
Ով մահով այրվեց արդարության բագինում, 
Իսկ ով …կյանքով ուզեց բորբոք պահել կրակը սրտերում
ԵՎ ամբողջ մի կյանք … ժամանակներն են թեև նվազում, 
Թեև ամեն օր մատուցվում է մեզ շնորհի գինով, 
Սակայն խույս չեմ տա ոչ պարտքի պատժից, 
Ոչ էլ ինքս ինձ դատապարտելուց…

Միտքն անընկալ է դավաճանության բյուր դիմակներին, 
սիրտը` անկարող կրելու նրա ցավն ու մորմոքը, 
Ինչպես ջրերը կորչում են անհող, 
ինչպես հողերը մեռնում են անջուր…
Ինչպես հանցանքի աղբյուր է դառնում
արյամբ վաստակած ինքնիշխանությամբ անկախ ապրելը…
ամբարտակները այնպես են ճեղքվել` ջուր չի հավաքվում, 
հավատն ու հույսը այնպես են ճեղքվել` ուժ չի հավաքվում, 
իսկ սիրտը, սիրտը այնպես է ճեղքվել` տուն չի հավաքվում.

Ով հավատարիմ օրինակիցներ, 
իմ զինվորական հագուստներն, իրավ, 
իմ դեմ պայքարում ես վաստակեցի, 
քամեցի աղը հույս ու հավատի այն պտուղներից, 
որ օրհասական ժամանակներում 
հասունանում են մարդկանց սրտերում
և ըմբոստության խելահեղությամբ խարխլում եմ այն`
ինչն ատելի է
ու խառնվել է կյանքի զորության մաքուր ջրերին…

Երբ Քրիտոսի ձեռքը բռնելով
Աննկատ անցա եկեղեցու բաց դռների մոտով, 
Քանանի խորունկ քարանձավ մտա, 
Անխռով տեսա ողորկ քարերի խաղաղությունը
և մզկիթներին դեռ չմոտեցած`
աղոթքի ձայնը զենքի զորությամբ պատերն էր ցնցում…
Ես քայլեցի լուռ, հեռացա անխոս, 
անձայն սահեցի մոխրացած ջրի խաչակիր ու խենթ փրփուրների մեջ…

Ես կամուրջներ եմ գտել հեղեղների մեջ, 
Որ կապում են հավատը նվիրումին
վիրահատելով անցյալի փառքը` կյանքը թռիչքին, 
Զինակիցներ, 

Սուրեն Գրիգորի պոեզիայի 
մասին

Ս ու րեն Գ րի գորն իր գրչի մե ղե դին 
դարձ րեց ներ դաշ նա կութ յու նը եւ 
ճախ րան քը: Էութ յան ո գին` մար մինն 

է Աստ ծո եւ բա ռե րը դար ձան նոր ա ղո թա գիր 
հա ջորդ հա զա րամ յա կի հա մար:

Նոր մտա ծո ղութ յուն է տրվել բա նա կան 
մտքին: Այն այ սօր գա լիս է տիե զեր քից եւ 
նյու թի հատ կութ յուն նե րի նա խորդ ճա նա-
չո ղութ յու նը են թարկ վում է փո փո խութ յան: 
Պա հանջ է ներ կա յաց ված մար դուն՝ դառ նալ 
ա վե լի զգա յուն եւ ըն կա լու նակ: Հ նա րա վո-

րութ յուն է ստեղծ վել ա վե լի խոր քա յին կամ 
ա վե լի ճիշտ երկ նա յին բա ցա հայ տում նե րի: 
Ո գե ղեն պոե տի նույն բա ցա հայտ մամբ կար-
ծես բե րում է կրկնու մը բնա գի տութ յան, ֆի-
զի կա յի, մա թե մա տի կա յի, կեն սա բա նա կան 
գի տութ յուն նե րի խոր քա յին դրսե ւո րում նե-
րը: Որ քան նման են նրանց էութ յան օ րի նա-
չա փութ յուն նե րը: Մեծ գյու տը ո րո նեք պոե տի 
խոս քե րում:

Հե ղի նա կը փոր ձում է հող ու ջու րը տրո-
րե լուց հե տո անց նել քվան տա յին մտա ծո-
ղութ յան էաց մա նը: Այս դժվա րին սահ մա նա-
գիծն անց նե լու, ձգտող ներ կան՝ ան կաս կած: 
Գու ցե նրանց օգ նութ յամբ տե ղի կու նե նա 
մարդ կութ յան ա ռաջ խա ղա ցու մը:

Ե թե ճշգրիտ չեն ըն կալ ված օ րի նա չա-
փութ յուն ներ ա ռա ջաց րած փո փո խութ յուն-
նե րը, ողջ կա ռա վար ման հա մա կար գը, նաև 
ար վես տը, գի տութ յու նը, ա պա հու մա նի տար 
բա ցա հայ տում նե րի մեկ նա բան ման մեջ այն 
դառ նում է ան կա ռա վա րե լի:

Ո գին ձե ւա վոր ված սա հում է ու ղե ղի լու սե 
հյուս վածք նե րում:

Փոր ձեմ ա սել Սու րեն Գ րի գոր Վար դա պե-
տի լեզ վամ տա ծո ղութ յամբ. « Գի տակց ված 
գոր ծո ղութ յուն նե րի թռիչ քը բարձ րաց նել 
ո գե ղե նութ յան յո թե րորդ աս տի ճան»: Այս 
ո դի սա կան ան ցու մից հե տո մար դու բա նա-
կան գի տակ ցութ յու նը համ բու րում է հա վեր-
ժութ յան շուր թե րը:

Հե ղի նա կի պոե զիան ա ռանձ նա նում է 
ա ռանց ե սա կա նութ յան կեց ված քա բա նութ-
յան, նեղ միտ փա ռա հա վակ նութ յան, իսկ 
հնա րա վոր մղում ներ հետ են շպրտվում ազ-
նիվ էութ յան բա ցա հայ տում նե րի մեջ: Տի րոջ 
երկ նա յին վա րա գույր նե րի ա մեն մի թե լի կը 
վերց ված է լու սե ղեն սուրբ հո գու մաք րե մա-
քուր զտված հյուս ված քից, որ գործ վածքն 
ան թե րի լի նի:

Վար դա պե տի տո ղե րը պետք է կար դալ 
հա տիկ առ հա տիկ եւ դարձ նել գեր գի տակ-
ցութ յան ո գե ղեն մար մինն ու ձուլ վել նրան: 
Այն ժայթ քում է Աստ ծո գի տակ ցու մից:

ԳԵՎՈՐԳ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ԹԱՏԵՐԱԳԻՐ

Վ արդան Հրաչիկի 
Բեկլարյան․ ծնվել է 
1986 թ․ հոկտեմբերի 

13-ին Երեւանում։ Տասներկու 
տարեկանում ընտանիքով 
տեղափոխվել են Կապան։ Սովորել 
եւ ավարտել է Կապանի թիվ 13 
միջնակարգ դպրոցը։
Բանաստեղծություններ գրում է 
պատանեկան տարիներից։ 2019 
թ․ լույս է տեսել երիտասարդ 
ստեղծագործողի առաջին ու 
միակ գիրքը՝ «Հոգու օազիս» 
բանաստեղծությունների 
ժողովածուն։

Վարդան
Բեկլարյան
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Բանաստեղծությունը

Բանաստեղծությունն իմ կարոտն է ջինջ
Արդարացի ու վսեմ աշխարհի, 
Բայց չի մնացել հիմա էլ ոչինչ
Անցած մանկության հեքիաթից բարի։

Բանաստեղծությունն իմ էությունն է, 
Որը ես ուզում եմ հանձնել դարերին, 
Իմ անանձնական ուրախությունն է
Եվ իմ վեհ հոգու խոյանքն աստղային։

Նա գեղեցիկի տենչն է բոցավառ
Եվ իմ մեծ սրտի հպարտությունը, 

Որի շողերից ծնվում է իմ վառ, 
Անձեռնմխելի երջանկությունը։

Թանկարժեք նվերներ
Սահեց-հեռացավ ճերմակ կարապը՝ 
Իմ լուրթ երազը առած կտուցին, 
Թախիծով լցվեց հոգուս պարապը, 
Եվ նախանձեցի ես արշալույսին, 

Որ սրտում ունի անթիվ երազներ
Եվ բաժանում է դրանք ամենքին, 
Բայց միշտ մնում է ուրախ ու ջահել, 
Եվ չի դատարկվում նրա մեծ հոգին։

Սակայն ախր դա ջինջ արշալույսն է, 
Ո՛չ թե հասարակ մի մահկանացու, 
Նրա խորհուրդը վեհացնող լույսն է, 
Որ խնդություն է շուրջը տարածում։

Իսկ ես երազս տվի կարապին
Եվ ծերացա մի տասնհինգ տարով, 
Բայց պետք է տոկամ թախիծի տապին, 
Նոր երազ դարբնեմ իմ այս քնարով։

Թեկուզեւ երազն իմ այդ չունենա
Ջինջ արշալույսի ողջ վեհությունը, 
Սակայն նրանում հավետ կմնա
Պոետի սրտի մեծ բարությունը։

Հայրենի երկիր
Սուրում է ահա խենթացած քամին
Հայրենի երկրի դաշտերով արձակ, 
Եվ առավոտվա պայծառ այս ժամին 
Խինդն է ծփում իմ սրտում լայնարձակ։

Քամի, վերցրու ինձ հզոր թեւերիդ
Եվ արի թռչենք ոլորտը լուսե․
Ջինջ երջանկության համբավաբերիդ
Պայծառ խոսքերն եմ ուզում ես լսել։

Այնտեղ, լուսավոր ու ջերմ այն երկրում, 
Աշխատավորն է տեր ու տիրական, 
Աշխատանքո՛վ է մարդն այնտեղ բերկրում, 
Չկան հարուստներ շվայտ ու անբան։

Բայց թե հեռանանք, ո՛վ հպարտ քամի, 
Էլ ո՞վ կցանի սերմերը լուսե, 
Որ երկիրը մեր ճորտ, բայց հայրենի 
Դառնա երազի երկիրը վսեմ։ 
 

ախր, տիեզերքը գիտակցություն է, իսկ այս 
խեղճության սիրահարները ապրում են դեռ 
Գողգոթայի բարձունքին խաչված Հիսուսի արյունը 
խմելով…
Ախր Հիսուսն էլ զինվոր է, զինակիցներ…

Ծննդյան օրից զինվորություն է կտակել Տերը…
և հավատամքի հին օրենքների սրբազան ջրում 
մկրտված անձի
Մարմինը զենք է… զենք է մարմինը, 
 և հոգիները` լույսով ու մութով հղկված զենքեր են, 
Երբ ամեն մի քայլ, և ամեն մի ջանք և ամենօրյա 
տքնության կամքը

մոտեցնում է այն սրբազան բեմին 
մարմնասացության, 
ուր դատավորն է ողջունում սրտի կորովն ու փառքը, 
և սիրտը զենք է… զենք է մեր սիրտը, 
երբ մաքրված է բոլոր վախերից ու մոլությունից, 
երբ, որ սրբված է սեփական վարքի մոլորությունից
երբ զուլալված է օրերի տիղմում…

Երբ միտքն այրվում է ու բորբոքում է սրտի կրակը
Աստծո ձեռքերում` մահվան մոխիրն է քամին 
հավաքում
Ու ցանում հողին` սերմերի համար…
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Ծ ն վել է 1956 թվա կա նին 
    Կա պա նում։ Ա վար տել է 
    Կա պա նի թիվ 27 գի շե րօ թիկ 

դպրո ցը։ 1976-1982 թթ. սո վո-
րել է Երևանի մանկավարժական 
ինստիտուտի կերպարվեստի 
բաժնում։ 1992 թ. Հայաստանի 
նկարիչների միության անդամ 
է։ 1990 թ. ԺԱԹ-ի Կապանի 
մասնաճյուղի տնօրենն է։ Ունի 
հեղինակային գործեր Կապան 
և Ջերմուկ քաղաքներում (քան-
դակներ և գեղանկարչական 
աշխա տանք ներ)։ Մասնակցել է 
միջազգային, համամիութենական, 
հանրապետական ցուցա հան-
դեսների։ Աշխատանքները 
գտնվում են ԱՄՆ, Մոսկվայի, 
Երևանի, Սանկտ-Պետերբուրգի 
մասնավոր հավաքածուներում:
«Ի սեր Աստծո» գրքի հեղինակն 
է: Պարգեւատրվել է «Մովսես 
Խորենացի» մեդալով:

Բորիս
Մինասյան
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* * *
Վերջին գիշերվա թանձր երազում
Նետվում է սիրտս ծովն անուրջների, 
Ամպերը սառած հառաչ են քաշում, 
Արտասվում կորած իմ սիրո համար:
Անձրևի ցողն է մաղում տաղտկալի՝
Սիրուս շուշանս գրկում պահելով, 
Սերս պահ տալիս թևերին ամպի՝
Լուռ հեռանում են կողքով իմ ցավի…

* * *
Հարբում եմ հաճախ գինով, հուշերով, 
Պոեզիայով եմ խենթանում մեկեն, 
Այցի են գալիս, ասես վտառով, 
Անցած սերերի անհամար հետքեր:
Եվ որպես ընկեր եմ սրտին թախծոտ՝
Մնում են ինձ հետ քամին շրջմոլիկ, 
Եվ ժամանակը, ողջին մեղմօրոտ, 
Աստղը երկնքի և թռիչքն իմ՝
Հարբեցման պահին, 
Խենթության պահին…

Իմ խենթությունը
Իմ խենթությունը հորդառատ գետ է, 
Անցած ուղի է՝
Իմ արյան միջով եկող շատ հեռվից, 
Իմ խենթությունը մի կենաց ծառ է, 
Պտուղը նրա շատ հաճախ դառն է…
Իմ խենթությունը կարմիր արև է, 
Փոշոտ փողոց է, անտառ է ու լեռ, 
Թափ առնող սերն է, իմ երազանքն է, 
Իմ երազներն են անցած մանկության...
Իմ խենթությունը խավար գիշեր է, 
Փայլող գիսաստղ, շանթ է երկնային, 
Ժայռեղեն փորված խորան է սուրբ, 
Մասրենու թուփ է, նուռ է հասուն, 
Նրանցից կաթող հյութ է խոսուն...
Իմ խենթությունը կարմիր որդան է, 

Ծիրան է հյութեղ՝ արևից պրկված, 
Կոպիտ է, խելառ, գինովցած երեր, 
Անձրևոտ, ցեխոտ, 
Հայհոյված, ծեծված, բայց ոչ տրորված, 
Վեհ ու գեղեցիկ, շռայլ, իմաստուն...
Իմ խենթությունը՝ ուզեն թե չուզեն, 
Իմն է, լոկ իմը, 
Եվ հավերժ՝ ինչպես իմ Խուստուփ լեռը...

* * *
Քարից ծեփված ժայռի բեկոր, 
Հսկա նավի կաթնալույս խուց
Բաց պատուհան...
Տկլոր մարմին՝ ձիգ իրանով
Ինչպես փրփուր ճերմա՜կ, ճերմա՜կ…
Ու կենտ մի ճայ՝ բարձր ճախրող, 
Բաբախող սիրտ, հոգնած ականջ…
Եվ ստինքներ անջատ-անջատ, 
Շշի խցան, ռոմի բաժակ, 
Աղեղնավոր նեգրի քանդակ…
Մի բուռ ցորեն, մի բլիթ հաց, 
Մի անբան նավ, 
Ինչպես բեկոր՝ ժայռին ծեփված…

* * *
Դժոխքի ծնունդ, քո գիշերային սիրո 
ժամերից
Վայրի հրեշտակներն ինձ բաներ 
մատնեցին.
Իմ սիրո համար քեզ չեմ մեղանչում
Դեն նետված կարոտ վարդի պատկեր, 
Հավերժական սիրո լուռ քարանձավ, 
Թափառող մտքերի ցոլացող բացատ…
Աստղերն են հուշում մոռացված տխուր
Գուշակություններ անող գնչուհու 
տեսքով…
Հավերժի ծնունդ:

* * *
Հանճարներ են ծնվել
Աստղային դարի պատերազմներում
Նոր հույսերի երազախեղդ ծովում:
Երազկոտ աստղերից սուրհանդակներն են 
իջնում՝
Վտանգավոր զոհի բոթը սրտերում:
Հեռավոր մտքերի մենակյաց անապատում
Հանճարներ են ծնվում…

   * * *
Ծիծաղկոտ իմ օրագիրը՝
Ճակատագրական ժառանգություն, 
Իմ կյանքի միակ համր վկան, 
Իմ թախծի և սիրո թագավորը:
Եվ իմ այս վազքը ժամանակի միջով, 
Ջնջվող այս կոպիտ սխալները
Կատակերգությունների բացվող դռներից
Թաքնվում են վայրի բնության ծոցում՝
Իմ ծիծաղկոտ օրագրի հետ:

  * * *
Ջրհոսի մոլորակն է շրջապտույտում
Իմաստ չուներ գոռալ, կամ գժվել
Շղթայված էին շները, շրջադարձին
Ողջախոհությունը ծպուտ չհանեց
Անզուսպ հիացական ծավալներն էին 
կանչում
Ես կանգնել էի ամբողջ հասակով
Զարմացած այս տեսիլքով, որ կոչվում էր 
երազ:
Ես շոյեցի հիշողությանս լույսը
Նկարում լավ բան չկար…
 
Բարի լույս
Հոգնած քունքերով ճերմակամազին, 
Եկեղեցու գավթում պահված մեղքերին, 
Տերևաթափ մարդկանց մտքերին, 
Հեռվում ոռնացող գայլի ձագերին:
Ծաղկաթերթ փեշին, ամեն-ամենքին, 
Հավերժության մեջ թաղված քարեղեն 
հոգուն, 
Մոլորակների մտահղացումներին
Թեժ լեռան գլխին. շքերթ արթնացումին
Ճամփոդող մտքին, երազանքներին
Բարի լույս, լուսեղեն ճամփա… 

 Հ ա մո Սահ յա նի ա վագ որ դին 
է, ծնվել է 1946 թ. Բաք վում՝ 
Հա մո Սահ յա նի եւ բա նաս-

տեղ ծու հի Մա րիա Հա կոբ յա նի 
ըն տա նի քում: 1951 թ. ըն տա նի քով 
տե ղա փոխ վել են Ե րե ւան:

Սո վո րել է Ձեր ժինս կու ան վան 
ռու սա կան դպրո ցում, այ նու հե տեւ 
տե ղա փոխ վել հայ կա կան դպրոց:

Ա վար տել է Խ. Ա բով յա նի ան վան 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի 
բա նա սի րա կան եւ ԵՊՀ ի րա վա բա-
նա կան ֆա կուլ տետ նե րը:

Նաիրի
Սահյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

* * *
Կյանքս թողած էն անցյալում, 
Ճակատագրի թելից կախված, 
Հոգիս տխուր, աչքերս թաց
Գնում եմ ես, դատարկությամբ, 
դատարկությամբ շրջապատված:

Ձեզ բոլորիդ հեռվում թողած
Ու մեն-մենակ, ու մոլորված, 
Վերհուշերիս թելից կախված, 
Գնում եմ ես, դատարկությամբ, 
դատարկությամբ շրջապատված:

Շատ եմ հոգնել այս աշխարհից ապականված, 
Ամեն ինչից հիասթափված, 
Հույսի բարակ թելից կախված, 
Գնում եմ ես, դատարկությամբ, 
դատարկությամբ շրջապատված:
11 փետրվարի 2010 թ., Լոս Անջելես

* * *
Մի քիչ հուշեր տվեք մանկությունից, 
Մի քիչ ձայներ տվեք, արևի լույս: 
Մի քիչ ծիծաղ տվեք մանկությունից, 
Մեղմ ծիածան տվեք ու մի քիչ հույս:
30 մարտի, 2010 թ., Լոս Անջելես

Շ չորս Դավթ յա նի խոս քը 
Նաի րի Սահ յա նի «Եղ րե ւա-
նա գույն պատ րանք» բա-
նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծո-
ւի մա սին

Հ այ մեծ բա նաս տեղծ Հա մո Սահ յա նի 
և տա ղան դա շատ բա նաս տեղ ծու հի 
Մա րիա Հա կոբ յա նի որ դին՝ Նաի րի 

Սահ յա նը ըն թեր ցո ղին է հանձ նում բա նաս-
տեղ ծութ յուն նե րի մի փոք րիկ ընտ րա նի: Ու 
թեև նա տպագր վում է ա ռա ջին ան գամ, սա-
կայն նրա բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը գրա կան 
թո թո վանք ներ չեն և  ոչ էլ ա վե լիին հաս նե լու 
նա խա փորձ: Դ րանք կյան քի փի լի սո փա յութ-
յան կի զա կե տը հա տած գոր ծեր են, ո րոնք 
նույ նիսկ քննութ յուն բռնե լու կա րիք էլ չու նեն: 
Եվ դա այն պատ ճա ռով, որ ծնվել են ի րենք 

ի րենց բնա կան եր կուն քով, այ սինքն՝ այդ տո-
ղե րը ինք նե կութ յան ար գա սիք են, ինչ պես 
բնութ յան գար նա նա յին գա լուս տը, ծա ռե րի 
ծաղ կումն ու պտղա կա լու մը, աղբ յուր նե րի 
ըն դեր քից բխե լը:

Ու նե նա լով բնա կան պար զութ յուն և զու-
լա լութ յուն, Նաի րիի տո ղե րը, սա կայն, ու նեն 
ներ քին լար վա ծութ յուն և կեն սա փի լի սո-
փա յա կան եզ րա հան գում նե րի զար մա նա լի 
խտութ յուն: Միա ժա մա նակ այդ ա մե նը ուղղ-
ված է ոչ այն քան ըն թեր ցո ղին, որ քան հենց 
ի րեն՝ տո ղե րի հե ղի նա կին, ո րով հետև նա 
կաշ կանդ ված չէ ոչ ըն թեր ցո ղի, ոչ իր և  ոչ էլ 
աշ խար հի առջև ա սե լու այն, ինչ ին քը զգում 
է մինչև հո գու հա տա կը:

Եվ վեր ջա պես, այս մի բուռ բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րով կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
Աստ ծո ա ռա քած հրեշ տա կը, ներշն չանք նե-
րի ծիա ծա նում նե րով ար դեն բա խել է Նաի րի 
Սահ յա նի դու ռը: 

Պատրանք
Նվիրում եմ Արա Սահյանին

Ծիածանագույն երազանքներիս
պատրանքից կախված
Ես ճոճվում էի տիեզերական
անսահմանության լաբիրինթոսում:
Իրականության ժամանակից դուրս, 
ես գնում էի գույներից հարբած, 
Երազանքներիս ծիածանագույն
պատրանքին բախված
Ու չգիտեի, թե ուր եմ գնում, 
և որն է ճամփաս՝
Ծիածանագույն անսահմանության
լաբիրինթոսում:
3 ապրիլի, 2010 թ., Լոս Անջելես

Ազատություն
Ես պիտի ճախրեմ եղրևանագույն
 այն աշխարհներում, 
Ուր դատարկության անսահմանության
 ոգին է իշխում, 
Ուր իմաստնությամբ է լցված ամեն ինչ, 
 և չկա ոչինչ:
Ես պիտի ճախրեմ մանուշակագույն
 երազանքներիս թևերով հզոր
Այն աշխարհներում, որտեղ ննջում է  
 լռությունն անխախտ ու 
ամենազոր:
Ես պիտի ճախրեմ այն աշխարհներում, 
Որտեղ Աստծով է լցված ամեն ինչ, 
 բայց չկա ոչինչ:
Եվ այդ ճախրանքում անսահման, անվերջ
Ազատությունս կգտնեմ հանկարծ, 
Ամեն ինչից դուրս, ամեն ինչի մեջ:

18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2010 Թ., ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ

* * *
Այս գիշեր կրկին հիշեցի ես քեզ, 
Աչքերդ տխուր ու կեցվածքդ հեզ, 
Շրթունքներդ մեղմ շշնջացին՝ ոչ, 
Ու գլխիս փլվեց աշխարհը ամբողջ:

Տարիներ անցան այդ տխուր պահից, 
Ոչ սեր կա իմ մեջ, ոչ հույս, ոչ թախիծ, 
Լոկ երկու բան է հիմա կապում մեզ՝
Տարիներն անցած և կեցվածքդ հեզ:

21 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2010 Թ., ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ

Հիշողություն
Ես հաշտվել եմ
Անիմաստ հոսքին այս տխմարության, 
Ես հաշտվել եմ
Այս տգիտության անհաղթ շքերթին, 
Ես հաշտվել եմ
Անիմաստության իմաստին անգամ, 
Չեմ պայքարելու ես ոչ մի անգամ:
Ես լռելու եմ, 
Որ հիմարներն խոսեն անդադար, 
Աչքերս փակեմ, 
Կույրերին տալով տեսնելու փառքը, 
Եվ անշարժ մնամ, 
Որ իրենք վարեն այս կյանքի կառքը:
Իսկ հե՞տո:
Հետո լինելու է այն, ինչ պիտի լինի, 
Եվ ինչ որ լինի, թող իրենց լինի:
Չեմ պայքարելու ես ոչ մի անգամ, 
Ես հաշտվելու եմ
Մահիս հետ անգամ:

21 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2010 Թ., 
ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍ
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Ծ ն վել է 1962թ. Քա ջա րա նում՝ 
շի կա հող ցի ծնող նե րի ըն տա-
նի քում: 1979-ին ա վար տել է 

Կա պա նի թիվ 10 դպրո ցը: 1984-ին 
ա վար տել է Հայ կա կան գյու ղատն տե-
սա կան ինս տի տու տի ագ րո նո միա-
կան ֆա կուլ տե տը և գոր ծուղ վել Շի-
կա հո ղի պե տա կան տնտե սութ յուն:
1990թ. ընտր վել է Շի կա հո ղի գյու ղա-
պետ, աշ խա տել մինչև 1995 թվա կա-
նը: Ան ցու մա յին բարդ պայ ման նե րում 
և պա տե րազ մա կան ծանր ի րա վի-
ճա կում Ար թուր Պատ վա կան յա նը 
նրան ցից էր, ում ու սե րին էր գյու ղի 
կեն սաա պա հո վումն ու ինք նա պաշտ-
պա նութ յան կազ մա կեր պու մը: Ո րոշ 
ժա մա նակ բնակ վել է Սա մա րա յում:
2018թ. հրապարակել է ան դրա նիկ 
«Զին վորի տարի» բանաս տեղ ծու-
թյուն ների գիրքը:

Արթուր
Պատվականյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Ա ր թուր Պատ վա կան յա նի խոսքն ու 
քնա րա կան բնույ թի աշ խար հա կան 
պա հան ջը դուրս են լսա րան ներ ու 

դափ նի ներ գրա վե լու գո ռո զա կան տեն չանք-
նե րից: Երկ խո սութ յուն նե րով ու մե նա խո-
սութ յուն նե րով փորձ է ա րել ու ա դա մա կան 
խոս քը հնչեց նե լու ե ռանկ յու նա չափ սահ մա-
նում գրագ րել ա սե լիքն ու հույ զը, որ պես զի 
ի րեն սի րե լի մարդ կանց թող նի հոգ ևեր և 
փոք րիկ հու շար ձան: Պար տա դիր չէ ա մեն-
ևին, որ ներ քին խոս քի հրա պա րա կու մը լի-
նի ծա փեր կոր զե լու հա մար, ակն կա լիք ներ 
չկան, որ փխրուն և կարծ րա կամք շի կա-
հող ցուն դա սա կան շրջա նակ նե րում պի տի 
տե ղա վո րենք, բայց ակն հայտ է, որ բո լորս 
ու նենք բա նաս տեղ ծա կան հո գու հետ շփվե-
լու մեծ պա հանջ, որ ցա վոք մեր օ րե րում շա-
ղախ վում է չոր ու չա փագր ված մտա պատ-
կեր նե րով:

Ես իս կա պես հա ղոր դա կից ե ղա զա վա-
կին ու ըն կե րո ջը հա սա նե լի, գի տակց ված, 
բայց չբարձ րա ձայն ված մտքե րին, ես էլ բա-
նաս տեղ ծա կան խոս քի թևով մտեր մա ցա 
բա րուն... Եվ որ քան էլ զար մա նա լի, բայց 
խոս տո վա նե լի է, որ ան պա ճույճ ու ան զարդ 
խոս քե րում տա կա վին կան հույ զեր, որ հու-

շի ու ներ կա յի կեն սա կեր պով լու սա վոր են 
բա նաս տեղ ծի հա մար և նույն քան մտո րե լու 
տե ղիք տվող ըն թեր ցո ղին: Ա յո՛, մթութ յու նը 
շղարշ ված է ապ րու մի ու հույ սի ծի րա նա թել 
պսա կով, բայց կան զգաց մունք ներ, որ բա-
նաս տեղ ծա կան խոս քա խա ղում ան ճա նա-
չե լի է դարձ նում նույն աշ խար հում քայ լող, 
բո լո րին «բա րի լույ սը» տվող և «բա րի գի-
շերն» առ նող հե ղի նա կին… Եր բեմն պարզ 
խոս քե րին հա ջոր դած նույն քան պարզ խոս-
քե րը շփո թեց նե լու չափ մո տեց նում են պար-
զա գույ նին, բայց գույ նի ու նյու թի, եր կաթ յա 
գա ղա փա րի ծան րութ յու նից ան կու մի գա-
գա թին չեն հաս նում… Խոս քը մտքին այն քան 
հա մո զիչ է ետ դարձ նում դե պի լքված շքա-
մուտք կամ չո րա ցած ըն կու զե նու նոս րա-
ցած ստվե րը, որ թևա թափ նստում ես բա-
նաս տեղ ծութ յան ըն կեր Ար թու րի մոտ, շնչում 
նույն օդն ու վա յե լում նույն մտքի ճախ րան քը 
և զու գա հե ռա բար մտո րում. ի՞ն չը դա տարկ 
թո ղեց նա, ու՞մ էր կան չում, ու՞ր պի տի հաս-
ներ…

Ար թուր Պատ վա կան յա նի խոս քը կմնա 
ըն թեր ցո ղի ու նրա բա րե կամ-ըն կե րոջ ա փի 
գծա ծալ քե րում, հո ղին հպվե լիս եզ րեր կլի նեն 
ա փին, որ կծի րեն մի պա տա ռիկ հուշ, կլի նեն 
կա խար դա կան և սո վո րա կան պատ կեր ներ՝ 
հար ցա հա րույց ու խո հա կան, ա փով ջուր 
առ նե լիս ա մեն ինչ պարզ կլի նի… ջրի չափ 
պարզ է, ծա րավ հա գեց նե լու չափ խմվող…
Մ. ՔՈՒՄՈՒՆՑ /Բ.Գ.Թ., ԴՈՑԵՆՏ, ԳՈՐԻՍ/

-Պ ա պիիի՞…
- Ջա նի՛, - մի պահ միայն 

հոգ նած աչ քե րին ի ջած նին ջից 
վեր թռավ Գեր ման պա պը:

- Պա պի՛ ջան, պա պի ներն է՞լ են ե րազ 
տես նում:

- Պա պի նե՞ րը... Հա, Ար փի նե ջան, մեկ-
մեկ էլ պա պի ներն են ե րազ տես նում:

- Պ ՛ապ, Լու սա տի տիկ ներն էլ են ե րազ 
տես նում, չէ՞: Երբ գի շեր է լի նում, ի րենք չեն 
քնում, ու րիշ նե րին լույս են տա լիս: Իսկ ցե-
րեկ ներն էլ քնում են, որ ե րազ տես նեն:

- Դե շու տով որ գնանք ջրի, դա ի րենց 
կհարց նես, Ար փո՛ւկ ջան:

… Գեր ման պա պին տա րե կան ըն դա մե նը 
մի ե րազ ու ներ. ամ ռա նը թոռ նու հին՝ Ար փի-
նեն, գա Եր ևա նից, ու պա պի կի հետ բարձ-
րա նան ալ պիա կան դրախ տա յին բարձ րա-
վան դա կի մեղ վա նո ցը: Ու հի մա Գեր ման 
պա պին այդ ալ պիա կան ե րա զի մեջ էր:

- Պա պի՞, ա՛յ պա պի, չես մո ռա ցել, չէ՞, 
որ խոսք ես տվել ինձ՝ տա նել ջրի: Վե՛ր կաց, 
պա պի՛ ջան, հի մա Լու սա տի տիկ նե րը քնից 
վեր կկե նան:

 Վեր է կե նում Գեր ման պա պին, օ ճոր քից 

կախ ված դույ լերն է ի ջեց նում: Փոք րիկ աղջ-
նակն էլ ինք նու րույն կո շիկ ներն է հագ նում ու 
ար դեն դռան մո տից ձեն տա լիս.

- Պա պի՛ ջան, դու դույ լե րը հա զիվ կբե րես, 
ինձ ու սե րիդ չդնես, դու իմ հետ ևից կգաս: Ես 
ջրի ճա նա պար հը գի տեմ, չէ՞, պա պի՛:

Ա ռաջ է վա զում աղջ նա կը ու պա պին 
կան չում՝ իր հետ ևից գալ: Իսկ ջրի ճա նա-
պար հը տա նում է դե պի ձոր՝ լեռ նա յին սառ-
նո րակ փոք րիկ գե տա կը, լեռ նե րից ու ձյու-
նե րից, աղբ յուր նե րից սկիզբ առ նող քչքչան 
գե տա կը:

- Պա՛պ, ա՛յ, պա՛պ, կլի նի՞՝ գե տի մոտ մի 
քիչ խա ղանք, մինչև Լու սա տի տի նե րը քնից 
վեր կե նան:

Ու չսպա սե լով պա պի կի պա տաս խա նին՝ 
փոք րիկ աղջ նա կը վա զում մտնում է ալ պիա-
կան փար թամ դաղ ձե րի մեջ: Մի աչ քը թոռ-
նու հու վրա, ժպի տը դեմ քին՝ լսում է թոռ-
նու հու՝ ա մեն հա ջորդ Լու սա տի տի կի հետ 
կապ ված ու րա խութ յան ճի չը: Գե տա քա րին 
նստած ծխե լուց հե տո վեր է կե նում Գեր ման 
պա պին, թևերն է քշտում, բռով ջուր է առ-
նում գե տա կից ու կա րո տած կշտաց նում ծա-
րա վը:

- Պա պի՛ ջան, բա էդ ջու րը հա մո՞վ է, որ 
խմում ես:

- Ա՛յ, դու էլ էս պես կռա ցի՛ր ու բռով խմի՛ր 
աշ խար հի ա մե նա հա մով ջու րը, Ար փո՛ւկ 
ջան:

- Չէ՛, պա պի՛, քո ձեռ քե րից եմ ու զում 
խմել: Որ իմ ձեռ քե րով խմեմ, Լու սա տի տիկ-
նե րի հո տը կանց նի: Պա պի՛, դու տե սե՞լ ես 
Լու սա տի տիկ նե րի հո տը, - ա սում է աղջ նա-
կը և փոք րիկ թա տիկ ներն մեկ նում պա պի կի 
ուղ ղութ յամբ:

 Գեր ման պա պին հո ղից կոշ տա ցած 
ա փե րի մեջ է առ նում նուրբ թա թիկ նե րը… 
Փակ ա քե րով խո րը ներս է քա շում ման-
կա կան թա տիկ նե րից բու րող ա նու շա բույր 
դաղ ձի հո տը… Աչ քերն են լցվում, շատ բան 
տե սած, բոյ ու բու սա թով տղա մարդ պա պի 
աչ քե րը:

 Ման կա կան թա թիկ նե րից ե կող ալ պիա-
կան դաղ ձի բույ րը կար ծես մեղ մում է կռվի 
ժա մա նակ կորց րած որ դու ան բու ժե լի ցա վի 
մոր մո քը: Սառ նութ յու նից կկո ցած ա չիկ նե-
րով փոք րի կը ջուր է խմում պա պի կի ա փե-
րից:

- Ի՜նչ հա մով է, պա պի, համ էլ ի՜նչ լավ է, 
որ չլվա ցի իմ թա թիկ նե րի Լու սա տի տիկ նե րի 
հո տը:

Տ նակ նե րի մո տից հար ևա նի որ դին՝ Ժի-
րայրն է ձեն տա լիս.

- Գեր մա՛ն պա պի, Ար փի նե՛, ի՞նչ ե ղաք, 
է՞. մթնեց ար դեն:

- Գա լիս ենք, գա լիս ենք, - կար ծես պայ-
մա նա վոր ված պապ ու թոռ նու հի միա բե րան 
պա տաս խա նում են, նա յում ի րար ու ծի ծա-
ղում:

- Պա պի՛ ջան, բա լու սի նը ին չի՞ է կլոր:
- Դե՛, ո րով հետև լիա լու սին է:
- Վա՜յ, վա՜յ… Պա պի՛ ջան, մեր ման կա-

պար տե զում համ Լիա կա, համ էլ Լու սին:
- Իսկ Լու սա տի տիկ չկա՞ ձեր պար տե-

զում, - ծի ծա ղում է Գեր ման պա պը:
- Վա՜յ, պա պի՛-պա պի՛, բա Լու սա տի տի-

կը մեծ լու սի՞ն է, որ ա նուն ու նե նա: Պա պի՛ 
ջան, դու կա րող ես չէ՞ շատ Լու սա տի տիկ նե-
րի պա պին էլ դառ նաս:

- Հա՛, Ար փու՛կ ջան, է սօր վա նից ես բո լոր 
Լու սա տի տիկ նե րի պա պին էլ կլի նեմ:

 Դու ի րենց կհա ղոր դես:
- Վա՜յ, պա պի՛ ջան, դու աշ խար հի ա մե-

նա լավ պա պին ես, չէ՞…
- Որ էդ չա չա նակ լե զուդ հոգ նի, կա սես, 

մի հարց էլ ես տամ, Ար փո՛ւկ ջան:
- Դե լե զուս հոգ նեց, պա պի՛, բա հարցդ 

ո՞ւր ա:
- Մինչև քնե լը քեզ քա նի՞ հատ հարց 

մնաց:
- Պա պի՛ ջան, ճի՞շտ ա սեմ, թե՞ սուտ:
- Սո՛ւտ ա սա, - ծի ծա ղե լով ա սում է պա-

պին:
- Ոչ մի հարց չմնաց, պա պի՛, - ար դեն 

հաս նե լով տնակ նե րին ու զրնգուն ծի ծա ղով 
սար վոր նե րին ժպիտ պարգ ևե լով՝ ա սում է 
աղջ նա կը:

 Պա պիի տնա կը էս սա րի ա մե նա սի րուն 
խրճիթն է՝ սե փա կան ձեռ քե րով շին ված, 
ներս ու դրսից փայ տե ճի պոտ նե րի սի րուն 
հյուս ված քով: Այդ սի րուն հյուս ված քին էլ գի-
շերն է անն կատ հյուս վում, թանձ րա նում, ալ-
պիա կան քաղցր ե րա զը ա վար տին մո տեց-
նում:

- Դե՛, Ար փո՛ւկ ջան, եր կու ան գամ էլ քնես-
վեր կե նաս, իջ նե լու ենք գյուղ, - ա սում է Գեր-
ման պա պը:

- Պա պի՛ ջան, ի՞նչ կլի նի, որ Ժի րայ րի 
« Վի լի սով» չիջ նենք: Պա պի՛, ա րի՛ ես ու դու 
ոտ քով իջ նենք:

Ա ռա վոտ ծե գին սար վո րի կահ-կա րա սին 
« Վի լի սին» բար ձե լով, պա պիի ծա ռե րի պատ-
վաս տի դա նա կով նախ շա զարդ ճի պոտ ներն 
ա ռած՝ պապ ու թոռ նու հի գյու ղի ա րա հետն 
են բռնում: Ար փի նեի հար ցերն ար դեն վեր-
ևից են հնչում հա ճախ.

- Պա պի՛, բա Ժի րայ րը որ տե ղի՞ց գի տի, 
որ դու մեր սա րե րի ա մե նա լավ ոչ խար մոր-
թողն ես... Պա պի՛ ջան, իմ կար թը չես կորց-
նի, չէ՞, որ գամ, է լի գնանք կարմ րա խայտ 

բռնե լու… Պա պի՛, որ քեզ մի գաղտ նիք ա սեմ, 
մա մա յին չես ա սի, չէ՞:

- Չեմ ա սի, Ար փո՛ւկ ջան, ա սա՛:
- Պա պի՛, ես որ մե ծա նամ, Լու սա տի տի կի 

հետ եմ ա մուս նա նա լու:
Ու ման կա կան ան կաշ կանդ քրքի ջը ալ-

պիա կան ծա ղիկ նե րի բույ րի պես, լեռ նա յին 
գե տա կի զու լալ ջրե րի քչքչո ցի պես հյուս վում 
է հրաշք սա րե րին:

 Գեր ման պա պին ան թա քույց վա յե լում 
է… Վա յե լում է իր ա մա ռա յին միակ ե րա զը: 
Իսկ ալ պիա կան դաշ տերն ար դեն վեր ևում 
են մնում, խան դոտ քա մին հե ռու նե րին է 
տա նում ալ պիա կան ե րա զը: Գ յու ղից վերև՝ 
հին շե նա տե ղում, պա պը ու սե րից ի ջեց նում 
է Ար փի նեին՝ մի քիչ շունչ առ նե լու: Նս տում 
է մի սա լա քա րի վրա, ծխա խոտ կպցնում ու 
ա սում.

- Վա՜յ, Ար փո՛ւկ ջան, ոնց որ է գյու ղի ճա-
նա պար հը կորց րինք:

- Պա պի՛ ջան, դու մե նակ չվա խե նաս, - 
թփե րի ու քա րե րի մի ջով այս ու այն կողմ է 
վազվ զում փոք րիկ աղջ նա կը.- պա պի՛ ջան, 
չվա խե նաս, հի մա ես գյու ղի ճա նա պար հը 
կգտնեմ:

Պտտ վում, պտտվում, գա լիս կանգ նում է 
այն ա րա հե տի վրա, ո րով գյուղ էին իջ նում, 
ու հիա ցած բա ցա կան չում.

- Պա պի՜, ես գյու ղի ճա նա պար հը գտա: 
Տե սա՞ր, պա՛պ, որ ա սա ցի չվա խե նաս, 
գտնե լու եմ:

Որ քան էլ Գեր ման պա պին ձգել էր փոր-
ձում իր միակ արթմ նի ե րա զը, ա րա հե տը 
գյու ղի թա գա դիր մա սում գտնվող գե րեզ-
ման նե րին է հաս նում:

Այս տեղ ե րա զը տխուր է դառ նում, ու…Աչ-
քերն են լցվում…

 Փոք րիկ ե րազն ար դեն Եր ևա նի ճա նա-
պարհն էր բռնել, երբ Ժի րայրն է ձայ նում.

- Գեր մա՛ն պա պի, դաղ ձով թեյ եմ դրել 
օ ջա խին: Հոգ նել ես, ա րի՛ դաղ ձով թեյ խմենք:

Տ խուր ու մտած կոտ քայ լերն են ձգվում 
դե պի հար ևա նի բա կը: Ճթճ թա ցող օ ջա խի 
կրա կի մոտ նստում է պա պը, ան խոս վերց-
նում թե յի բա ժա կը եր կու ա փե րի մեջ: Փակ 
աչ քե րով խո րը ներս է քա շում իր սի րե լի 
սա րե րի, լեռ նա յին գե տա կի դաղ ձի բույ րը, 
ման կա կան թա թիկ նե րի Լու սա տի տիկ նե րի 
բույ րը…

 

Ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
մա սին

Լուսատիտիկների 
բույրը

Ապրիլապատում

Ռոբերտ Աբաջյանի 
հիշատակին

Մառախուղը ծածկեց ժայռերը
Սառն ու սպիտակ հարսնաքողով, 
Եվ մարեց համր խաբկանքը
Հեռավոր ու օտար սահանքով:
Ու երկնաքեր պատերը կորան, 
Եվ փողոցները խոր այս ձորերի, 
Մառախլապատ ելան իմ տողերը
Լույս որոնելու ակնածանքով:
Լույսն այսօր լամպի լցված է արյունով, 
Թարթում են ինչ-որ մեկի աչքերն ասես, 
Փակվել եմ այստեղ սիրով ու ցավով, 
Մի ջահել Զինվոր երկինք հեռացավ:
Ապրիլ, 2016 Տոլյատի

* * *
Դեպի ուխտատեղ
Մի օր քայլեցի, 
Քանդված, ավերված
Մատուռին այցի, 
Ու պատի մի քար
Ծնկեցի, վերցրի, 
Իր մայր տեղում
Ես այն դրեցի:
Հասկացա հանկարծ.
Այդ քարի համար
Ես դարձա Աստված:

ՀՈՒԼԻՍ, 2015 ԱՆԴՈԿԱՎԱՆ

* * *

Սառեց քո հայացքը մի պահ, 
Աչերդ, ափսոս, գերված չեն ինձնով, 
Մատներս ես տամ մատներիդ ի պահ, 
Գուցե բռնկվեմ կրակե վրձնով:

ԱՊՐԻԼ, 2017 ՄԵՂՐԻ
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Ծ ն վել է 1947 թ․ Գո րի սի 
շրջա նի Հա լի ձոր գյու ղում։ 
Ա վար տել է գյու ղի միջ նա-

կարգ դպրո ցը։ Ա վար տել է Ե րե ւա նի 
գյու ղատն տե սա կան ինս տի տու տի 
ագ րո նո միա կան բա ժի նը։ 
Գ րել սկսել է դպրո ցա կան տա րի-
նե րից։ Բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը 
տպագր վել են շրջա նա յին եւ հան րա-
պե տա կան մա մու լում 2001 թ․ «Իմն է 
երգն այս» գրքույ կը (2001 թ.):
Այ նու հե տեւ՝ 2011 թ․ լույս է տե սել 
« Հայ րե նի ե զերք» ժո ղո վա ծուն (138 
էջ), 2013 թ․ տ պագր վել է նրա եր-
րորդ գիր քը՝ « Զո րաց ձո րեր» (136 
էջ), 2014 թ․ տ պագր վել է «Լ ռութ յունս 
ճաք է տվել» գիր քը (194 էջ), 2014 
թ․ լույս է տե սել «Իմ շող շա ղիկ ներ» 
ման կա կան գիր քը (154 էջ), 2015 
թվա կա նին «Մթն շա ղի ցոլ քեր» գիր-
քը (180 էջ)։

Ծ ն վել է 1951թ. Կա պան 
քա ղա քում՝ հան քա գործ-
նե րի ըն տա նի քում: 

1968-ին ա վար տել է Լեն հան քե րի 
միջ նա կարգ դպրո ցը: 
Պա հես տի են թաս պա է: 
Զո րաց րվե լուց հե տո ա ռա քե լութ-
յուն է վերց րել մո ռա ցու մից փրկե-
լու ժա մա նա կին աշ խույժ ե ռու զե-
ռով ապ րող, նախ կի նում Կա պան 
քա ղա քի արդ յու նա բե րա կան 
կենտ րոն հա մար վող իր հա րա-
զատ ծննդա վայ րի` Լեն հան քեր 
բա նա վա նի պատ մութ յու նը: 
2019-ի հու լի սին լույս է տե սել 
« Կա պան յան ուր վագ ծեր» գիր քը, 
որ տեղ զե տեղ ված են նրա բա-
նաս տեղ ծութ յուն նե րը:

Դուխիկ
Հայրապետյան

Նինա 
Դանիելյան

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Կ
են
սա
գ
րո
ւթ
յո
ւն

Ձոն Գուսան Աշոտին

Չափ ու ձեւի մեջ
Սահման կա անշուշտ, 
Սակայն իմ սերը
Սահմաններ չունի:

Բառ ու բանով չէ, 
Որ պիտի գովեմ՝
Հիշեմ կերպարդ
Ու ոգեւորվեմ:

Դու մեր բոլորի
Պարծա՛նքն ես եղել, 
Քո լույս երգերն են, 
Մեզ մեծացրել:

Հպարտ ենք քեզնով, 
Ո՛վ դու մեր Գուսան, 
Սյունյաց սարերն են
Տաղանդիդ վկան:

Ոսկե շնորհքդ՝
Կապրի՛ դարեդար, 
Հայ հող ու ջրից
Սերած մեծ գուսան...

Դաշտում՝ կարոտ ես, 
Արտում՝ ցորեն հաց, 
Տանը՝ գորով ես, 
Այգում՝ սիրո կանչ...

Մեր թխպի մալանչ
Լույս-քուլաներով
Հավերժ լողում է
Տաք շունչդ, Գուսա՛ն...

Դու հայի սրտի
Սերն ես՝ միշտ առկա՝
Քո ժողովրդի
Հիացքը վկա՛...
 

ՈՆՑ ԿՈՒԶԵՆԱՅԻ...

Ո՜նց կուզենայի նորից մանկանալ, 
Իմ բանավանում կրկին «թրև գալ»…
Մայրիկս կանչեր՝ այ բալա, ու՞ր ես, 
Իսկ հայրս գոչեր՝ համը հանու՛մ ես...

Ու ինձ գուրգուրող նրա հայացքից՝
Ես ոգևորված մոտը վազեի, 
Իմ կոշտ ու կոպիտ հայրն էլի ժպտար
Եվ իր գիրկն առած՝ «գի՜ժ բալաս» ասեր…

Առատ ու հարուստ մեր խանութներից
Ես տեսակ-տեսակ կոնֆետ գնեի, 
Բուլվար վազեի՝ գրպանս լցրած, 
Ընկերներիս հետ կոնֆետ «չրթեի»:

Հարայ-հրոցով խաղեր խաղայինք՝
Չոր տերևների ճիպոտահարմամբ, 
Սատկած ծիտիկի «թաղումն» անեինք՝
Մանկական խորունկ անհուն տխրությամբ…

Մեր երազների հետևից ընկած՝
Ակացիա ծառին երկա՜ր նայեինք…
Ու ընկերներով կողք-կողքի նստած՝
Կռվեինք, սակայն իսկույն հաշտվեինք…

Հանքերի դուռը գնայինք հետո՝
Հանքափորներին դիմավորեինք, 
Սաղավարտների ճրագի ներքո՝
Տունդարձի ճամփան նորից բռնեինք:

Իսկ երեկոյան «կլուբ» վազեինք, 
Ու հնդկական ֆիլմ նայեինք հուզված, 
Հետո «թիժաթոխ» լավաշ ուտեինք, 
Տաքուկ թոնիրի պռնկին նստած…

Ու ոտքերը մեր թոնրի մեջ կախած՝
Դատարկ խոսեինք՝ «տակից ու գլխից»…
Հերթով հեքիաթներ պատմեինք միմյանց, 
Իսկ հետո… հոգնած մու՜շ-մուշ քնեինք...
 

Դուխիկ Հայրապետյանի 
ստեղծագործությունների մասին

Գ ի տեմ, ճա նա չում եմ ստեղ ծա գործ 
Դու խիկ Հայ րա պետ յա նին։

Ծա նոթ եմ նրա գրքե րին։
Դու խիկ Հայ րա պետ յա նը պատ կա-

նում է այն մարդ կանց թվին, ո րոնց հա-
մար ստեղ ծա գոր ծե լը ապ րե լա կերպ է։ Նա 
պար զա պես ա ռանց ստեղ ծա գոր ծե լու չի 
կա րող:

Ս տեղ ծա գոր ծում է եւ ինքն իր հա մար, 
եւ իր սի րե լի գո րի սե ցի նե րի, եւ հայ մար-
դու։

Դու խիկ Հայ րա պետ յանն ու զում է 
ստեղ ծել իր բա ժին գրա կա նութ յու նը։ 
Ս տաց վում է, թե չի ստաց վում, դա բո լո-
րո վին ու րիշ հարց է։ 

Մենք մեր առ ջեւ խնդիր չենք դնում 
նրա ստեղ ծա գոր ծութ յու նը քննել՝ գե ղար-
վես տա կան տե սա կե տից։ Ուղ ղա կի նա 
շատ է ցան կա նում, որ ա ռա ջին հեր թին 
Զան գե զու րը ճա նա չի ի րեն։ Նա ու զում է 
գնա հատ ված լի նել ըն թեր ցող նե րի կող-
մից։ 

Մի կողմ դնե լով գե ղար վես տա կան 
գրա կա նութ յան առ ջեւ դրված խնդիր-
ներն ու պա հանջ նե րը, ա սենք, որ Դու խիկ 
Հայ րա պետ յանն ու զում է մեր ժա մա նակ-
նե րին հա րիր բո վան դա կութ յուն դնել իր 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հիմ քում եւ դի-

մում է զա նա զան թե մա նե րի։
Սեր, հայ րե նիք, ծննդա վայր, ե ղեռն, 

Գո րիս, մարդ, բնութ յուն- ա հա նրա ստեղ-
ծա գոր ծութ յան գլխա վոր թե մա նե րը։ Այս 
թե մա նե րի շուրջ նա իր ա սե լիքն ու նի որ-
պես մարդ, որ պես մարդ-քա ղա քա ցի։

Այս տե սա կե տից մայ րա կան խրա տա-
կա նութ յու նը մեծ տեղ ու նի նրա գրվածք-
նե րում։ Ն րա ստեղ ծա գոր ծութ յան հիմ նա-
կան մո տի վը բա րութ յունն է։ Ա մե նուր ու 
ա մեն տեղ նա բա րութ յուն է քա րո զում։ 

Դու խիկ Հայ րա պետ յանն ինչ ա սում 
է, միան գա մայն ան կեղծ է ա սում։ Ն րա 
ա սած նե րը մոր սրտից բխած ան կեղծ 
խոս քեր են՝ ուղղ ված մարդ կանց, սե-
րունդ նե րին։

Նա ու զում է, որ բո լո րը բա րի լի նեն, 
լի նեն՝ « Տեր Աստ ծո խո նարհ ծա ռա նե րը»։

Դու խիկ Հայ րա պետ յա նը սե րունդ նե-
րի բա րի խորհր դա տուն է։

Նա խրա տա բա նութ յուն նե րի մի շարք 
ու նի՝ գրված պարզ ու հա սա րակ լեզ վով։

Ինչ պես բո լոր մար դիկ, առ հա սա րակ, 
նա էլ խոր հուրդ է տա լիս հե ռու մնալ չա-
րից ու չա րա գոր ծութ յու նից, աշ խար հում 
հայտ նի դառ նալ բարի ու ան շառ գոր ծե-
րո վ։

ԱՐԿԱԴԻ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ

Նինա Դանիելյանի 
ստեղծագործությունների 
մասին

Կ ա պա նի Լեն հան քեր 
բա նա վա նում անց-
կաց րած ման կութ յան 

և  ա պա ծա ռա յութ յան բե-
րու մով Նի նա Դա նիել յա նը 
ճա նա չել է մարդ կանց, առնչ-
վել ա մե նա տար բեր ի րա-
դար ձութ յուն նե րի, ո րոնք հե-
տա գա յում ի մաս տա վո րել և 
վե րա ծել է գրքե րի: Անց յա լը 
փրկե լու նրա ա ռա քե լութ յու նը 
կա տար ված է:

Ժա մա նա կին նրա մե քե-
նա գիր է ջե րին ծա նո թա ցել 
էր Ռո բերտ Է ջա նան ցին և 
հայտ նել այն միտ քը, որ Նի-
նան խո պա նի մշակ է: Ի րա-
վա ցի էր մա թե մա տի կոս և 
բա նա հա վաք մեր մեծ հայ րե-
նա կի ցը: Նի նան գնաց չտրոր-
ված ճա նա պար հով, բե րեց 
նո րութ յուն ներ: Անց յա լում 
քչերն են անդ րա դար ձել հան-
քաշ խար հին, իսկ ե թե անդ-
րա դար ձել են, ա պա գրել են 
աշ խա տան քա յին հա ջո ղութ-

յուն նե րի, խորհր դակ ցութ-
յուն նե րի, պլան նե րի, ցու ցա-
նիշ նե րի մա սին:

Իսկ ա հա «Ես և իմ հան-
քաշ խար հը» գիր քը մեզ տա-
նում է այլ ճա նա պար հով, 
որ տեղ մարդն է, պարզ, հա-
սա րակ, սո վո րա կան մարդն 
իր հե րո սա կան աշ խա տան-
քով, ա ռօր յա յով, մտո րում նե-
րով: 

Ն րա հե րոս նե րը սա կայն 
միայն լեռ նա գործ ներ չեն, այլ 
ա մե նա տար բեր զբաղ մուն քի 
տեր մար դիկ: Ն րանք փրկվել 
են մո ռա ցու մից:

Նի նան ճշմար տութ յան 
տա րե գիրն է` հե ռու կու սակ-
ցա կան և քա ղա քա կան ըն-
կա լում նե րից, ա հա թե ին չու 
շատ բան նա ի մաս տա վո րում 
է իր ըն կալ մամբ և խո հե րով: 

ԳՐԻՇԱ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԲԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉ
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հար սին պա տեհ ա ռի թով պա տառ-պա տառ 
ա նե լու պատ րաստ հո վա զի: Ա սենք  Փո լին 
էլ հո վա զի առջև խեղ ճա ցած ջեյ րան չէր: 
Ո՜չ:  Նա գի տեր իր ու ժեղ կամ քի գի նը, գի-
տեր, որ պստիկ է, բայց Ճս տիկ է, գի տեր, որ 
 Սի մո նի պես ե րազ կոտ տղա մար դուն հենց 
իր պես կին է պետք, գի տեր, որ դրա նով է 
հենց  Սի մո նի սիր տը գրա վել ու կա պել ի րեն: 
 Նա ոչն չով աչ քի չընկ նող ար տա քին ու ներ, 
փոք րա մար մին էր, թխա դեմ, նույ նիսկ ան-
բա րե տես, ի տար բե րութ յուն գե ղեց կա դեմ 
 Սի մո նի, որ  Մոն մարտ րի բո հե մի ան փույթ 
նկար չի փար թամ մա զափն ջով գլուխ ու ներ 
և Ա պո լո նի կի սա դեմ:  Չի կա րե լի բա ցա ռել, 
որ հենց այդ հա վակ նոտ կեր պա րի վսե մութ-

Հարցազրույց 
Հայաստանի գրողների 
միության Սյունիքի 
բաժանմունքի 
նախագահ Լեւոն 
Սահակյանի հետ
Սյունիքի գրական աշխարհը 
ներկայացնելու մեր 
մտադրությունը շատ թե քիչ 
լիարժեք իրագործված չէր 
լինի, եթե սույն համարում 
չպատասխանեինք մեկ 
հարցի եւս՝ Հայաստանի 
գրողների միությունը եւ այդ 
միության բաժանմունքը 
որքանո՞վ են մասնակցում 
երկրամասի գրական կյանքի 
կազմակերպմանը:
Հարցը պարզաբանելու 
համար զրույցի հրավիրեցինք 
ՀԳՄ Սյունիքի բաժանմունքի 
նախագահ Լեւոն 
Սահակյանին:

-Պա րոն Սա հակ յան, նախ կու զե-
նա յինք ի մա նալ, թե ի՞նչ ա սել է 
Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան 

Ս յու նի քի բա ժան մունք:
– Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յունն ու նի 

բա ժան մունք ներ բո լոր մար զե րում, և դ րանք 
կոչ ված են հայտ նա բե րե լու սկսնակ ու ոչ 
սկսնակ ստեղ ծա գոր ծող նե րի, օգ նե լու, խոր-
հուրդ տա լու նրանց, հան րայ նաց նե լու գոր-
ծե րը, ա վե լի ար ժա նա վոր նե րին ե րաշ խա վո-
րե լու, որ (ցան կութ յան դեպ քում) դառ նան 
ՀԳՄ ան դամ: 

Բա ժան մուն քի նա խա գահն աշ խա տա-
վարձ չի ստա նում, թերթ կամ գիրք հրա տա-
րա կե լու հա մար էլ պե տութ յու նից գու մար չի 
հատ կաց վում:

– Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յանն ան-
դա մակ ցող սյու նե ցի նե րի թի վը կու զե նա-

յինք ի մա նալ նաեւ: Ի՞նչ հիմ քով կամ ի՞նչ 
սկզբուն քով են ստեղ ծա գոր ծող ներն ըն դուն-
վում ՀԳՄ շար քե րը:

Եվ արդ յո՞ք միայն ՀԳՄ սյու նե ցի ան դամ-
ներն են Ձեր գլխա վո րած բաժանմունքի հե-
տաքրք րութ յուն նե րի տի րույ թում, թե՞…

– Ներ կա պա հին ՀԳՄ-ին ան դա մակ ցում 
է տա սը սյու նե ցի գրող՝ Ար կա դի Ծա տուր յան, 
Հ րանտ Գ յու լա սար յան, Գա գիկ Դավթ յան, 
Ներ սես Խա ռատ յան, Տիգ րան Գ րի գոր յան, 
Ար թուր Ա ռա քել յան, Սու սան նա Խա չատր յան 
(թարգ ման չու հի), Է դո ւարդ Հա րենց, Ա վագ 
Եփ րեմ յան, Լ ևոն Սա հակ յան, Մարի Առա քել-
յան, Վարդան Սարգսյան, Վարուժան Գա զա-
ր յան:

ՀԳՄ ան դամ դառ նալ կա մե ցո ղը պետք 
է ու նե նա գո նե մեկ տպագր ված գիրք, ՀԳՄ 
ան դամ հան դի սա ցող ե րեք գրո ղի ե րաշ խա-

վո րա գիր, ո րից հե տո դի մի ըն դու նող հանձ-
նա ժո ղո վին:

– Ի՞նչ է տա լիս ՀԳՄ ան դամ լի նե լը բա-
նաս տեղ ծին, ար ձա կագ րին եւ ընդ հան րա-
պես ստեղ ծա գոր ծո ղին:

– Տա լիս է ե ռանդ, գնա հատ ված լի նե-
լու զգա ցո ղութ յուն, «Գ րա կան թեր թում» 
տպագր վե լու հնա րա վո րութ յուն, ճա նա չո-
ղութ յուն ա վե լի լայն մասշ տա բով:

Սա կայն, ե թե հաշ վի առ նենք, որ 10-րդ 
դա րում Նա րե կա ցին ՀԳՄ ան դամ չէր ու գրող 
էր, պետք չէ ապ րել ա մեն գնով ՀԳՄ ան դամ 
դառ նա լու մար մա ջով: Ս տեղ ծա գոր ծո ղին ոչ 
թե ՀԳՄ ան դա մութ յան վկա յա կանն է գրող 
դարձ նում, այլ նրա բարձ րա կարգ գոր ծե րը:

– ՀԳՄ Ս յու նի քի բաժանմունքի գոր ծու-
նեութ յան մա սին՝ մի փոքր ա վե լի հան գա-
մա նա լից:

Ձեզ հա ջող վո՞ւմ է Ս յու նի քի գրա կան հա-
սա րա կութ յան ըն թաց քը շատ թե քիչ ուղ ղոր-
դել կամ այդ հան րութ յա նը մի դաշտ բե րել:

– Ար դեն 4-րդ տա րին է, որ ՀԳՄ Ս յու նի քի 
բա ժան մուն քի նա խա գահն եմ: Գո րի սի Մ շա-
կույ թի տան երկ րորդ հար կում ու նենք Գո րիս 
հա մայն քի ղե կա վա րի կող մից ան հա տույց 
հատ կաց ված գրա սեն յակ (Գ րօ ջախ):

Ըն կեր նե րի և կա մե ցող ան ձանց նվի-
րատ վութ յուն նե րի շնոր հիվ այն կա հա վո րել 
ու այնտեղ պար բե րա բար անց ենք կաց նում 
գրա կան հան դի պում ներ, գրքե րի շնոր հան-
դես ներ, տար բեր մի ջո ցա ռում ներ: Յու րա-
քանչ յուր սյու նե ցի ստեղ ծա գոր ծող տեղ յակ 
է բա ժան մուն քի մա սին, հա ճա խա կի շփվում 
ենք ֆեյս բու քով, հե ռա խո սով, ա ռան ձին 
պլա նա վոր ված և պա տա հա կան հան դի-
պում նե րով: Այն պես որ՝ ոչ մի ստեղ ծա գոր-
ծող ան տես ված չի կա րող լի նել և  ոչ մի տա-
ղան դա վոր գրիչ չի կա րող մնալ ան հայտ:

– Մեզ հե տաքրք րում են ե րի տա սարդ 
ստեղ ծա գոր ծող նե րի, սկսնակ գրող նե րի եւ 
ՀԳՄ (այդ թվում՝ բաժանմունքի) հա րա բե-
րութ յուն նե րը:

Նախ՝ նրանց գոր ծե րի հան րայ նաց ման 
խնդրի մա սին:

Նախ կի նում, օ րի նակ, Ս յու նի քի բաժան-
մունքն ու ներ պար բե րա թերթ, ո րը նաեւ այդ 
նպա տա կին էր ծա ռա յում:

Իսկ լու սա հո գի Է դո ւարդ Զոհ րաբ յա-
նի՝ բա ժանմունքի նա խա գահ լի նե լու ժա-
մա նակ, առն վազն եր կու ան գամ Ս յու նի քի 
գրող նե րի եր կե րի, ե թե կա րե լի է այդ պես 
ձե ւա կեր պել, ընտ րա նի հրա տա րակ վեց: 
Դ րանք՝ մի շարք թե րութ յուն նե րով հան դերձ, 
ու շագ րավ էին:

Եվ ու րեմն՝ ինչ պե՞ս եք հան րայ նաց նում 
նոր ա նուն նե րը եւ գրող նե րի լա վա գույն 
գոր ծե րը:

– Շ նորհ քով ստեղ ծա գոր ծող նե րի 
փնտրտու քը սկսել ենք դպրո ցա հա սակ ե րե-
խա նե րի շրջա նում՝ այ ցե լե լով մար զի դպրոց-
ներ, ԲՈՒՀ և հար ցում ներ ա րել մար-
զի մասշ տա բով: Պատ րաս տա կամ 
և բաց ենք ա մեն ստեղ ծա գոր ծո ղի 

Խոսք՝ «Սյունյաց 
երկիր. 
մշակութային» 
պարբերականի 
խմբագրակազմին

Ս  յու նի քը մեր պատ մութ յան ըն թաց-
քում միշտ էլ ե ղել է հա յոց ո գու վի ճա-
կը բարձր պա հող երկ րա մաս: Տ վել 

է հզոր զին վո րա կան ներ, պատ մա բան ներ, 
գիտ նա կան ներ և  ար վես տի ռահ վի րա ներ: 
Միայն Տաթ ևի դպրո ցը հի շա տա կե լը կխո սի 
այդ բո լո րի մա սին:

Ան պայ ման պի տի ա ռանձ նաց նենք մեր 
գրա կան մե ծե րին՝ Ակ. Բա կուն ցին, Ս. Խան-
զադ յա նին, Ս. Այ վազ յա նին, Հ. Սահ յա նին, 
Գու սան Ա շո տին, Գ. Ս ևուն ցին... Պատ մա-
բան նե րից ո մանք ի րենց գոր ծե րում հյու սել 
են գե ղար վես տա կան պա տում ներ: Ո՞նց կա-
րող ենք չհի շել Գ րի գոր Տաթ ևա ցուն ու Ս տե-
փա նոս Օր բել յա նին:

Նաև ու զում եմ նշել ժա մա նա կա կից սյու-
նե ցի գրող ներ Հ րանտ Գ յու լա սար յա նին, Գա-
գիկ Դավթ յա նին, Լ ևոն Սա հակ յա նին, Ա վագ 
Եփ րեմ յա նին, Ար կա դի Ծա տուր յա նին, Տիգ-
րան Գ րի գոր յա նին, Ար թուր Ա ռա քել յա նին, 
Է դո ւարդ Հա րեն ցին, Ներ սես Խա ռատ յա նին 
և թարգ ման չու հի Սու սան նա Խա չատր յա-
նին, ով քեր՝ լի նե լով այդ հրաշք երկ րա մա սի 
ծնունդ ներ, ստեղ ծա գոր ծում և  ապ րում են 
սյու նե ցու պայ քա րի ո գով: 

Շատ, շատ կցան կա նա յի, որ ՀԳՄ Ս յու-
նի քի մեր բա ժան մուն քը հա մալր վեր նոր 
ա նուն նե րով:

Ող ջու նում եմ «Ս յուն յաց եր կիր» եւ 
«Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա յին» պար բե րա-
կան նե րի խմբա գիր Սամ վել Ա լեք սան յա նի 
այս նա խա ձեռ նութ յունն ու մեծ ու շադ րութ-
յու նը՝ գրա կա նութ յա նը և մ շա կույ թին:

ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ

Կյորվա 
աստղերը

յա նը հա մա պա տաս խան լի նե լու հա մար էր 
երկ նա յին տե րը նրան ո տա նա վոր ներ գրե-
լու ձիրք շնոր հել:  Սի մո նը Կ յոր վա գյու ղա կան 
դպրո ցում մի կերպ ու սուց չութ յուն ա նե լուց 
բա ցի թա քուն ո տա նա վոր ներ էր հո րի նում, 
ա շա կեր տա կան վան դա կա վոր տետ րը 
մշտա պես ծո ցում պա հած: Ա սել կու զի՝ նա 
բա նաս տեղծ էր: 

–  Հե րիք քիթդ էդ թղթե րի մեջ խո թես, – 
ստեղ ծա գոր ծա կան ծա ծուկ ներշն չան քից 
սթա փեց նում էր նրան  Փո լին ու թոն թո րում, - 
խելքդ գլուխդ հա վա քիր, մի լուրջ բա նի կաց, 
այ շա՛շ:  Տա նը ա նե լու բան չկա՞, ինչ է...

 Սա կայն բա նաս տեղ ծա կան ձիրք շնոր հե-
լու հետ մեկ տեղ Աստ ված մի փոք րիկ անսր-
տութ յուն էր ա րել՝ զրկե լով  Սի մո նին իր շնոր-
հը գի տակ ցե լու կա րո ղութ յու նից:  Սի մո նը 
միա միտ էր ման կան պես, ա սես լուս նից 
ըն կած լի ներ:  Մի խոս քով, այս աշ խար հից 
չէր: Այս հան գա ման քից օգտ վում էր  Փո լին՝ 
ա մուս նուն միշտ բռան մեջ պա հե լով, ո րից 
կե սու րը և  Սի մո նի քույ րերն էլ ա վե լի էին 
ա տում հար սին ու հետզ հե տե խոր թա նում 
ի րենց թու լա կամ  Սի մո նից: Իսկ  Հով հա նը եր-
բեք կա նանց պայ քա րին չէր խառն վում, ուս-
տի ա վա նա կի դա վա ճան ա րար քից վախ-
ճան ված կես րայ րի վրա  Փո լին, ան կաս կած, 
ան կեղ ծո րեն էր ար ցունք թա փում: 

Ն ման խառն ու ան բա րեն պաստ կեն սա-
պայ ման նե րում  Փո լին այ դու հան դերձ կա րո-

ղա ցել էր ա մուս նուց չորս աղ ջիկ ծնել, ա մեն 
պտղա վոր վե լուց տղա զա վակ հու սա լով և  
ա մեն աղ ջիկ բե րե լուց՝ էլ ա վե լի քա մահ րե լով 
տղա զա վակ սաղմ նա վո րե լու ան կա րող բա-
նաս տեղ ծին: 

–  Գո նե մի տղա-բա լա տուր, տեր Աստ-
ված, գո նե մի տղա: Ախր ու՞մ եմ ինչ ա րել..., 
– զուր ա ղեր սում էր  Փո լին:

 Չոր րորդ, վերս տին աղ ջիկ զա վա կի լույս 
աշ խարհ գալն ըն տա նի քի բազ մաց ման վեր-
ջը նշա նա վո րեց և  ի դերև հա նեց  Փո լիի՝ գյու-
ղի հա սա րա կութ յան աչ քում ա մուս նու տղա-
մարդ կա յին պա տի վը ինչ-ինչ բարձ րաց նե լու 
հույ սե րը: 

 Քա նի որ ա տե լութ յու նը մարդ կա յին կրքի 
բա ցա սա կան կար գա տե սակ է ու ան նա խա-
տե սե լի հետ ևանք նե րով հղի, բա ցի դրա-
նից  Փո լին ու զում էր դուրս գալ կե սու րի և  
ան տե սա նե լի թե լե րով քա ղա քից իր կյան քը 
հսկող ա մուս նու քույ րե րի իշ խա նութ յու նից, 
որ հատ կա պես սաստ կա ցել էր կես րայ-
րի ա նակն կալ մա հից հե տո, գու ցե թե նաև 
ցան կա լով ինչ էլ ու զում է լի նի ա զատ վել ան-
բա րե հունչ  Փո լիից և  վե րա կանգ նել իր նրբա-
հունչ Ֆ լո րա ա նու նը, ուս տի մի գե ղե ցիկ օր 
նա հայ տա րա րեց, որ ո րո շել է Կ յո րո ւից տե-
ղա փոխ վել Ա րա րատ յան դաշ տա վայր՝ Եր-
ևա նին մոտ հար թա վայ րի մի գյուղ:

– Ը՜-ը՛հ, վրաս հալ չկա, կժի տակ մեջքս 
ծռած ա մեն օր էս սա րե րի հետ կռիվ եմ 

տա լիս, - հե ծե ծում էր Կ յոր վա կյան քի դժնի 
պայ ման նե րից իս պառ չո րա ցած, թխա դեմ, 
պստիկ, սա կայն Ճս տիկ  Փո լին: -  Կե րած ներս 
էլ մի բան չի՝ լա վաշ –  մա ծու՜ն, մա ծու՜ն -լա-
վաշ: Գ նանք, բալ քի Եր ևա նում մի բա նի 
հաս նենք:

 Սի մոնն ա ռանց ոգ ևո րութ յան ըն դու նեց 
կնոջ ո րո շու մը:  Նա իր ըն տա նի քի կյան քը 
բա րե փո խե լու որ ևէ ծրա գիր չու ներ, ա սենք, 
որ ևէ բան փո խե լու ըն դու նակ էլ չէր: Ինքն 
էր ու իր Կ յո րուն, իր սա րե րը, իր քեր ծե րը, 
իր աստ ղա լի եր կին քը, քա րան ձա վը՝ բնութ-
յան տված ա պաս տան: Էլ ի՞նչ է պետք բա-
նաս տեղծ մար դուն: Այ նինչ մայ րա քա ղա քի 
մա տույց նե րում ըն դա մե նը հող էր մշա կե լու 
և  շու կա յում օր մթնեց ներ՝ հոգ ևոր կյան քը 
նյու թա կա նից գե րա դա սող մար դուն բնավ 
չհրա պու րող հե ռան կար:  Բայց քա նի որ լոկ 
աղ ջիկ-ար մատ ներ սաղմ նա վո րե լով, կնոջ 
վրա նա այլևս իշ խա նութ յուն չու ներ, չհա-
մար ձակ վեց դի մադ րել: 

–  Թող քո ա սա ծը լի նի, – հե զո րեն հա մա-
ձայ նեց նա, բայց մտքում երդ վեց, որ ինչ էլ 
լի նի, երբ ևէ կրկին կվե րա դառ նա Կ յո րու, սա-
կայն, ի տար բե րութ յուն իր հե ռա տես կնոջ, 
չզգա լով, որ բոլշ ևիկ յան կո չե րի մեջ այդ-
պես էլ չբար գա վա ճած ու վերջ նա կա նա պես 
հյու թա քամ ե ղած իր հայ րե նի գյու-
ղը փաս տո րեն սպառ վել է և  դուրս 
մնա ցել աշ խար հի գո յըն թա ցից: 
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 Տա րի ներ անց խորհր դա յին 
պե տութ յու նը մեկ էլ ո րո շեց գյու-
ղի բնակ չութ յան հոգ սը թեթ ևաց նել 

հա տուկ ձևով, և  ժո ղո վուրդ նե րի տե-
ղա հան ման գոր ծում մեծ փոր ձա ռութ յուն 
ու նե ցո ղի հմտութ յամբ Կ յոր վա ողջ բնակ-
չութ յու նը բե րեց- դրեց սա րե րի մեջ կո րած 
մի տա փա րա կում, քա ղա քի պստլիկ օ դա-
նա վա կա յա նի կող քին, ա սես թե կյոր ո ւե ցի-
ներն ի րենց լեռ նե րը թո ղած պետք է հի մա 
էլ հո գով-սրտով կապ վեին խորհր դա յին քա-
ղա քակր թութ յան նվա ճում՝ դռդռան, խա ղա-
լի քան ման «կու կու ռուզ նիկ նե րին»: 

Կ յո րուն լքվեց, որ բա ցավ ու դար ձավ 
 Հար թա շեն: Ի րա կա նում Կ յո րուն մնաց 
Կ յո րու, բայց ա ռանց կյո րո ւե ցի նե րի, իսկ 
 Հար թա շե նը ե ղավ հարթ շեն՝ բնա կեց ված 
կյո րո ւե ցի նե րով, բայց դար ձած Կ յոր վա սա-
րե րի կա րոտ հար թա շեն ցի ներ: Ն պա տակն 
իբր մար դա սի րա կան էր, կյան քը փոքր 
ինչ դյու րա ցավ, բայց չկա յին ար դեն Կ յոր-
վա ա հար կու, բայց հա րա զատ ծեր պե րը, 
թթի պղպջան տա կառ նե րը, գի շեր վա խո-
շոր աստ ղե րը...  Բա գե րեզ ման նե՞ րը, բա 
 Սի մո նի կա րո՞ տը... Ոչ ոք դա հաշ վի չա ռավ: 
Ս խալ կլի նի կար ծել, թե կյո րո ւե ցի ներն ու-
րա խութ յամբ բա ժան վե ցին ի րենց չքնաղ 
սա րե րից:  Հով հա նի գե րեզ մանն էլ մնաց 
ան մար դաբ նակ Կ յո րո ւում: Ոչ ոք այլևս չէր 
այ ցե լում նրան: Կ յո րուն ու՜ր,  Հար թա շենն 

ու՜ր... Այդ բա րի մար դու հի շա տա կը մա ցա-
ռա պատ վեց, մո ռաց վեց ու դար ձավ «հին գե-
րեզ ման»: Եր բեմն ինձ թվում է, թե  Հով հա նը 
մնա ցել է կռվի դաշ տում ու ան հայտ զին վո րի 
պես մնա ցել ան թաղ: 

Իսկ ճստլիկ  Փո լին, հա մոզ ված, որ Ե լի սե-
յան  Դաշ տե րին վա յել իր Ֆ լո րա ա նունն Ա րա-
րատ յան դաշ տում էլ ոչ պա կաս հնչեղութ յուն 
ու նի, ա մուս նուն, ո տա նա վոր նե րով լի վան-
դա կա վոր տետ րը և  չորս աղջ նա կին վերց-
րած՝ ա ռանց որ ևէ ափ սո սան քի լքեց Կ յո րուն՝ 
մտքում երդ վե լով այլևս եր բեք չվե րա դառ նալ 
այս գյու ղը, որ տեղ չա փից դուրս զա ռի թափ 
էր ա րա հե տը, այն քա՜ն ծանր՝ ջրով լի կու ժը 
և  ան չափ չար՝  Շու շան կե սու րը:

 Շատ տա րի ներ անց, երբ  Փո լին վա ղուց 
ար դեն Ֆ լո րա էր ու ծեր կին, իսկ  Սի մոնն ար-
դեն Ա րա րատ յան դաշ տում հա լալ քրտին քով 
կանգ նեց րած տուն ու ներ, նրա մեջ վերս տին 
գլուխ բարձ րաց րեց բա նաս տեղ ծը, ու Կ յոր-
վա կա րո տը խեղ դեց նրան: Էլ ինչ բա նաս-
տեղծ, ե թե սրտումդ կա րոտ չկա...

Չ նա յած հար թա վայ րում ան ցած տա րի-
նե րը զուր չապ րե լուն, ըն տա նի քի տնտե սա-
պես բար գա վաճ լի նե լուն, տուն-տե ղը կար գի 
ընկ նե լուն ու, վեր ջա պես, տղա ե րե խա յով ըն-
տա նի քը հա վել ված, իսկ բազ մա չար չար Ֆ լո-
րան՝ հա վա տար մո րեն միշտ կող քին, աղ ջիկ-
ներն էլ մար դու տա լու և  մար դու գնա ցած, 
 Սի մոնն այդ պես էլ չկապ վեց հար թա վայ րին 

ու մայ րա քա ղա քի աղմ կոտ մո տի կութ յա նը: 
 Նա հո գով-սրտով մնա ցել էր Կ յո րո ւում ու ոչ 
մի կերպ չէր հա մա կերպ վում այն մտքին, որ 
Կ յո րուն այլևս չկա:  Սի մո նը լքել էր Կ յո րուն, 
սա կայն Կ յո րուն նրա սրտի մի անկ յու նում 
թա քուն մնա ցած՝ ե կել-հա սել էր Ա րա րատ-
յան դաշտ ու շա րու նակ մղմղում- մռմռաց-
նում էր ու զգալ տա լիս, որ ին քը կա: Այդ 
պատ ճա ռով հա վա տա լով իր սրտին, քան 
թե լու րե րին, թե Կ յո րուն այլևս գո յութ յուն 
չու նի, մի օր նա տնե ցի նե րին ո չինչ չա սե լով 
և, բա նաս տեղ ծի իր աստ վա ծա տուր կոչ մա-
նը հա վա տա րիմ՝ վերց նե լով ո տա նա վոր նե-
րի ար դեն քրքրված տետ րը, լքեց իր շի նած 
տու նը, որն այդ պես էլ տեղ չէր գտել Կ յո րո ւով 
լցված իր սրտում և  մի գե ղե ցիկ օր հայտն-
վեց  Գո րի սում:  Ծե րա ցած քույ րե րին թվաց, 
թե նա աստ ղե րից է ի ջել: 

- Ե կել եմ՝ գնամ Կ յո րու, - ա սաց  Սի մոնն 
այն պես հան դարտ, կար ծես թե եր կու-ե րեք 
տասն յակ տա րի նե րը մատ նե րի մի չռթո ցով 
ետ էին վե րա դար ձել, ա սես թե Կ յոր վա ոչ մի 
տե ղա հա նութ յուն չէր ե ղել ու պա տե րազմ-
բան չկար և  ժա մա նա կը փչա ցած ժա մա ցույ-
ցի պես կանգ էր ա ռել: 

– Գ նամ մեր շե նում, մեր սա րե րում ման 
գամ, մի բուռ թութ ու տեմ, էլ ու րիշ բան չեմ 
ու զում, սրտիս ու զածն էդ է: 

 Քույ րե րը տա րա կու սե ցին, ի վեր ջո հաս-
կա նա լով, որ այս տեղ, ան շուշտ, անդ րերկ-

րա յին ու ժե րի մատն է խա ռը...  Սա կայն ի՞նչ 
կա րող էին ա նել: Կ յո րուն պինդ բուն էր դրել 
 Սի մո նի սրտում և  եր բեք դուրս չէր ե լել այն-
տե ղից: Այ նո ւա մե նայ նիվ փոր ձե ցին հա կա-
ճա ռել.

– Է լի շաշ-շաշ դուրս տվեց: Ինչ Կ յո րու՜, 
ինչ բա՜ն... Կ յո րուն ո՞րն է: Կ յո րո ւից բա՞ն է 
մնա ցել, այ ան խելք:  Ժա մա նակ ես գտե՜լ ... 
 Հա զար ու մի շառ կա՜, փոր ձանք կա՜: Գլ խիդ 
մի բան կգա, կկոր չես-գնաս, – ծղրտա ցին 
նրանք: 

– Ինչ լի նե լու է՝ թող լի նի... – ա սաց  Սի մո նը՝ 
մի տե սակ ան հա ղորդ: 

 Քույ րե րը պայ ծա ռա տես էին:  Սի մո նը 
գնաց Կ յո րու ու էն գնալն էր, որ գնաց: 

Ա մառ էր, տաք, թթվի լավ ժա մա նա կը: 
Ոչ ոք չի մա ցավ, թե ուր մնաց բա նաս տեղ-
ծը, և  թե գո նե նա իր սրտու զե լիք Կ յոր վա մի 
բուռ թու թը կե րա՞վ: Արդ յո՞ք ան մար դաբ-
նակ Կ յո րո ւում դեռևս թթի ծա ռեր կա յին: 
 Կո րավ-գնաց, նաև այդ պես էլ ան հայտ մնա-
ցած ո տա նա վոր նե րի տետ րը... 

 Պա տե րազմ էր, Կ յո րուն ար դեն գյուղ չէր, 
Կ յո րուն պա տե րազ մի վտան գա վոր գո տի էր: 
Կ յոր վա կիր ճե րում թուր քեր էին վխտում...

« Գո նե մի ո տա նա վոր կար դա ցած լի-
նեի  Սի մո նի տետ րից...», – ափ սո սա ցի ես ու 
մտա ծե ցի.

« Ճիշտ են ա սում, որ ա մե նա ցա վա լին 
ժա մա նա կի կո րուստն է...»: 

հա մար: Նախ կի նում հրա տա րակ-
ված «Գ րա կան Ս յու նիք» թեր թը, Ար-
թուր Ա ռա քել յա նի խմբագ րութ յամբ, 

տպագր վել է Մար տին Զիլ ֆու ղար յա նի 
հո վա նա վո րութ յամբ: Է դո ւարդ Զոհ րաբ յա-
նը, ա յո, շնոր հա կալ գործ է ա րել՝ գու մար ներ 
հայթ այ թե լով, գրքեր է տպագ րել՝ դրան ցում 
նե րա ռե լով սյու նե ցի գրող նե րի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը: Եր կու տա րուց ա վե լի է՝ դի մել 
և դի մում եմ սյու նե ցի մե ծա հա րուստ նե րի՝ 
սյու նե ցի գրող նե րի նոր ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րի ժո ղո վա ծու հրա տա րա կե լու հա-
մար, սա կայն մինչ այ սօր ար ձա գանք չկա:

Նոր ա նուն ներն ու գոր ծե րը հան րայ-
նաց վում են ֆեյս բու քի, մի ջո ցա ռում նե րի, 
հան դի պում նե րի և տ պագր ված գրքե րի մի-
ջո ցով:

– Ս յու նի քի գրող ներն էլ ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ գրքեր են հրա տա րա կում: Բայց 
դրանք, ցա վոք, այ լեւս հե ռու են ի րա դար-
ձութ յուն լի նե լուց: Ո՛չ շնոր հան դես, ո՛չ 
քննար կում եւ ոչ էլ (ա ռա վել եւս) ա նա չառ 
գրա կան քննա դա տութ յուն…

Եվ տխուր պատ կեր է եր բեմն ստաց վում՝ 
տպագր ված գրքեր, գրքեր, բայց ի րեն ցից 
գրա կան ե րե ւույթ ներ կա յաց նող ոչ մի ար-
ժեք, ճա նա չո ղա կան եւ դաս տիա րակ չա կան 
ա ռա քե լութ յան բա ցա կա յութ յուն, ա սե լի քի 
ա նըն կա լե լիութ յուն:

Չե՞ք կար ծում, որ գրա կան ազ նիվ քննա-
դա տութ յան, գրա կա նա գի տա կան մո տե-
ցում նե րի բա ցա կա յութ յան արդ յունք է այդ 
ա մե նը, թեեւ հաս կա նում ենք, որ դա ՀԳՄ 
մաս նաճ յու ղի խնդիր չէ, այլ…

– Փաստ է, որ գե ղար վես տա կան ար ժեք 
չներ կա յաց նող գրքեր տպագր վում են, ո րով-
հետև երկ րում տի րում են հան ցա վոր ան-
տար բե րութ յու նը, անսկզ բուն քայ նութ յու նը: 
Տ պա րան նե րը, հա նուն փո ղի, ա մեն ան տա-
ղանդ շա րադ րանք գիրք են դարձ նում, գրա-
կա նա գե տներն ու գրաքն նա դատ ներն էլ, 
կար ծես, ձեռք են թափ տվել այդ ա մե նի վրա: 
Սա կայն փաստ է և  այն, որ իս կա կան գրո ղը 
կա և լավ գիր քը կա: Ինչ պես նշե ցի վեր ևում՝ 
«Գ րօ ջա խում» պար բե րա բար կա տար վում 
են գրքե րի շնոր հան դես ներ, քննար կում ներ, 
գրա կան հան դի պում ներ, խորհր դատ վութ-
յուն ներ...

– Հա մընդ հա նուր մի ցավ կա. ըն թեր ցո ղը 
հե ռա նում է գրքից…

Դա, իս կա պես, մեր ժա մա նա կի ա մե նա-
ցա վոտ ի րո ղութ յուն նե րից մեկն է:

ՀԳՄ-ն կամ հենց ՀԳՄ Ս յու նի քի բաժան-
մունքը ի՞նչ են ա նում գրքի հան դեպ պատ-
կա ռան քը, գիրք-ըն թեր ցող կա պը հնա րա վո-
րինս վե րա կանգ նե լու հա մար:

– Պետք է չմո ռա նալ, որ ըն թեր ցա նութ-
յունն էլ աշ խա տանք է: Իս կա կան ըն թեր-
ցո ղը գի տի, թե ում գոր ծերն է կար դում և 
բա վա րար վա ծութ յուն ստա նում իր ըն թեր-
ցա նութ յուն-աշ խա տան քի արդ յուն քից: Ու 
ես հա մոզ ված եմ, որ նա եր բեք չի հե ռա նա-
լու գրքից:

Իսկ նրանք, ով քեր չեն ու զում կամ ծու լա-
նում են կար դալ, ար դա րա նում են այս պես՝ 
« Հի մա ոչ լավ գրող կա, ոչ լավ գիրք»: Ու 
դրա նով վի րա վո րում են նախ ի րենք ի րենց, 
հե տո էլ՝ իս կա կան գրո ղին:

ՀԳՄ-ն և ՀԳՄ Ս յու նի քի բա ժան մուն քը 
պաշ տո նա պես հայ տա րա րում են՝ պա րո-
նա՛յք, ազգն ու նի լավ գրող ներ և լավ գրքեր, 
գտե՛ք ու կար դա ցե՛ք, այ լա պես ո գու սովն 
ա վե լի շուտ կսկսի հե տապն դել ձեզ...

– Չե՞ք կար ծում, որ գրա կան ազ նիվ մի-
ջո ցա ռում ներն էլ հի շո ղութ յուն են դար ձել. 
ե րե կույթ ներ, գրա կան սա լոն նե րում բա նա-
վե ճեր, մտա հոգ քննար կում ներ…

Հաս կա նում ենք՝ մեր ազ գա յին ար ժե-
հա մա կար գի հան դեպ ձեռ նարկ ված դա ժան 
գրո հը, կար ծեք, տեղ չի թո ղել նման մի ջո ցա-
ռում նե րի հա մար, իսկ ի՞նչ ա նել…

– Ա յո՛, գեր զար գա ցած տեխ նի կա կան մի-
ջոց նե րը մտնե լով մեր կյան քի մեջ, շատ բան 
փո խե ցին ու շա րու նա կում են ի րենց լավ ու 
վատ գոր ծու նեութ յու նը: Վե պե րը վե պիկ ներ 
դար ձան, գրքե րը՝ է լեկտ րո նա յին, ըն թեր ցա-
նութ յու նը՝ լսո վի... Բայց նո րից կրկնում եմ՝ 
լավ գրո ղը կա և լավ գիր քը կա: Գ րողն իր 
գործն ա նում է պար տա ճա նա չո րեն, նվի-
րա բար ու սի րով: Կար ծում եմ, ե ռան դուն 
ու շնոր հա լի կազ մա կեր պիչ նե րի պա կա սի 
հար ցը կա և բա րի կա մե ցո ղութ յան: Դժ բախ-
տա բար, դրսից ու ներ սից մեր ազ գա յին ար-
ժե հա մա կար գի վրա ցեխ շպրտող նե րի թիվն 
է ա վե լա նում, օ րենք նե րը մղվում են հե տին 
պլան...

– Գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յու նը, 
ինչ պես եւ ար վես տի մյուս ճյու ղե րը, կյան քի 
ճա նա չո ղութ յան, նրա գա ղա փա րա կան ար-
տա ցոլ ման, ի րա կա նութ յան գնա հատ ման ու 
ար ժե ւոր ման ձե ւե րից է, ո րը թե րեւս ի րա կա-
նաց վում է գե ղար վես տա կան պատ կե րա վոր 
խոս քով:

Քա նի որ մեր ժո ղո վուր դը ծան րա գույն 
ժա մա նակ ներ է ապ րում՝ Ս յու նի քի օ րի նա-
կով փոր ձենք չա փել-նժա րել՝ այդ ա մե նը 
գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում ար-
տա ցո լե լու մի տում տես նո՞ւմ եք:

– Ա յո՛, տես նում եմ ու հար ցին կպա տաս-
խա նեմ վեր ջերս գրած իմ մի բա նաս տեղ-
ծութ յամբ.

Կի զում է հո գիս կրակն ա մո թի, 
Դա վա ճան նե րը չեն հայտ նա բեր վում, 
Ինչ քա՞ն դեռ պի տի ազ նիվ հայն ապ րի
Ա նօ րե նութ յան ժա մա նակ նե րում:

Թն դա նոթ նե րը էլ չեն դղրդում, 
Ձայ նը չի լսվում ծանր ռում բե րի, 
Զին վոր տղեր քը շար քեր են կազ մել
Ծաղ կա զարդ տես քով հո ղե թմբե րի:

Ա՛խ, իմ հայ րե նի՛ք, իշ խող ներդ՝ գող
Եվ տա կանք ներդ՝ ե ռե րե սա նի, 
Անհ րա ժեշտ պա հին մենք զենք չու նե ցանք
Ու դի վա նա գետ մի շնոր հա լի...

Վր դով ված ջրերն ա փին են տա լիս, 
Փր փուր են թքում քա րե րի վրա, 
Ծն կած դի մում եմ ես հա յի աստ ծուն
Ու նա ա սե լու բան չու նի ա հա:

– Ար ձա կա գիր նե րը, բա նաս տեղծ ներն 
ըն կալ վում են որ պես մտա վո րա կա նութ յան 
ա ռա ջին շար քում կանգ նած ան հա տա կա-
նութ յուն ներ…

Ինչ պես ար դեն ա սա ցինք, հա յոց պե-
տութ յունն ու պե տա կա նութ յու նը ծան րա-
գույն ժա մա նակ ներ են ապ րում:

Ս յու նե ցի գրող նե րը (գե ղար վես տա կան 
գոր ծե րից զատ) կա րո ղա նո՞ւմ են արդ յոք 
դիր քո րո շում հայտ նել ստեղծ ված ի րա վի-
ճա կի շուրջ, թե՞ միայն սպա սո ղի, հա յե ցո ղի 
դե րում են:

– Ազ նիվ մար դը, ա ռա վել ևս մ տա վո րա-
կա նը, ինչ պե՞ս կա րող է այս դժվա րին ժա-
մա նակ նե րում չկանգ նել երկ րի, հա յոց պե-
տա կա նութ յան պահ պա նութ յան դիր քե րում: 
Ա յո՛, սյու նե ցի գրող նե րը ոչ միայն դիր քո-
րո շում են հայտ նում, այլև նրան ցից ո մանք 
զեն քով են կանգ նում այդ դիր քե րում:

– Որ քա նով տես նում ենք՝ Դուք Ս յուն յաց 
աշ խար հի բո լոր գրող նե րի հան դեպ հար-
գա լից վե րա բեր մունք ու նեք, ին չը բնա կան 
է: Սա կայն կու զե նա յինք լսել, թե ով քե՞ր են, 
ըստ Ձեզ՝ մար զի ա ռա վել մեծ ճա նա չում ու-
նե ցող գրող նե րը եւ ի՞նչ հա ջող ված գոր ծեր 
ու նեն նրանք:

– Հար գում եմ գրչի մար դու ազ նիվ տե-
սա կին... Ս յու նի քում ե ղել են, կան ու հաս-
տա տա պես լի նե լու են պատ կա ռե լի գրիչ ներ:

Ներ կա պա հին ճա նա չում և հա ջող ված 
գոր ծեր ու նեն սյու նե ցի հետև յալ գրող նե րը՝ 
Ար կա դի Ծա տուր յան, Հ րանտ Գ յու լա սար-
յան, Ա պետ նակ Գ րի գոր յան, Գա գիկ Դավթ-
յան, Տիգ րան Գ րի գոր յան, Ա վագ Եփ րեմ յան, 
Սու սան նա Բա բա ջան յան, Է դո ւարդ Հա րենց, 
Ար թուր Ա ռա քել յան, Վա րու ժան Գալստ յան, 
Վար դան Սարգս յան, Ար թուր Չեր քեզ յան, 
Ա վե տիք Այ վազ յան, Ներ սես Խա ռատ յան, 
Մա րի Ա ռա քել յան, Ներ սես Ա ղա բեկ յան, 
Ա շոտ Մի նաս յան, Սու րեն Վար դան յան, Դու-
խիկ Հայ րա պետ յան, Նի նա Դա նիել յան, Լ ևոն 
Սա հակ յան...

– Արդ յո՞ք սյու նե ցի գրող նե րի լա վա գույն 
գոր ծերն այլ լե զու նե րով թարգ մա նե լու եւ 
ներ կա յաց նե լու խնդիր դնում եք ՀԳՄ ղե կա-
վա րութ յան առ ջեւ:

– Նախ նշեմ, որ թարգ մա նա կան գոր-
ծըն թա ցը կապ ված է ֆի նան սա կան լուրջ 
խնդիր նե րի հետ: Այդ գոր ծում իր մեծ ներդ-
րումն ու նի բա նաս տեղծ Գա գիկ Դավթ յա-
նը ու նրա մի ջո ցով է, որ սյու նե ցի մի շարք 
գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ թարգ-
ման վել և տ պագր վել են տար բեր լե զու նե րով 
/Գ. Դավթ յան, Ավ. Եփ րեմ յան, Էդ. Հա րենց, Ն. 
Խա ռատ յան, Լ. Սա հակ յան, Ավ. Այ վազ յան/:

– ՀԳՄ պաշ տո նա թերթ «Գ րա կան թեր թը» 
եւ առ հա սա րակ հա յաս տան յան գրա կան 
մա մու լը որ քա նո՞վ եք կա րո ղա նում օգ տա-
գոր ծել սյու նե ցի գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծութ-

յուն նե րի հան րայ նաց ման նպա տա կով:
– Այդ հար ցում շնոր հա կալ գործ են ա նում 

«Գ րա կան թերթ», «Ս յուն յաց եր կիր», «Գ րե-
թերթ», «Ա ռա վոտ» թեր թե րը և «Գ րա նիշ» 
գրա կան հան դե սը: Կ ցան կա նա յի նշել, որ 
ո րոշ ստեղ ծա գոր ծող նե րի ան հետ ևո ղա կա-
նութ յան հետևանքով է, որ նրանց գոր ծե րը 
մնում են ան տիպ: Գ րա կան աշ խա տան-
քը ծանր աշ խա տանք է, պի տի գնալ մինչև 
վերջ: Հի շենք, թե ինչ պես են բազ մա նում 
կրիա նե րը: Ն րանք ծո վից դուրս են գա լիս, 
ձվադ րում ա փից քիչ հե ռու: Ձ վե րից ե լած 
փոք րիկ կրիա նե րը բնազ դով ա ճա պա րում 
են դե պի ծով: Այդ ըն թաց քում նրան ցից շա-
տե րը զոհ են գնում թշնա մի նե րին և ծով են 
հաս նում քչե րը: Այս կո պիտ օ րի նա կը հատ-
կան շա նա կան է նաև ար վես տա գետ նե րի /
գրող նե րի/ հա մար: Շ նորհ քով օժտ ված շա-
տերն են ել նում ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղի, 
սա կայն վերջ նա գիծ հաս նում են նրանք, 
ով քեր կա րո ղա նում են դի մա նալ կյան քի բա-
զում դժվա րութ յուն նե րին: Ս տաց վում է, որ 
ար վեստն էլ ան զի ջում պայ քար է, և  ոչ մե կը 
թող չսպա սի ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման-
նե րի: Կա յա ցած գրող հա մար վում է նա, ՈՎ 
ՏԵՂ Է ՀԱՍՆՈՒՄ:

– Հե տաքր քիր է՝ բաժանմունքը կամ Ս յու-
նի քի գրող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա մա-
գոր ծակ ցո՞ւմ են գրա կան-մշա կու թա յին այլ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ (մար զի, նաեւ 
հան րա պե տութ յան սահ ման նե րից դուրս) 
կամ ընդգրկ վո՞ւմ են ինչ-որ ժո ղո վա ծու նե րի 
հրա տա րակ ման կամ օ տա րա լե զու գրա կա-
նութ յան թարգ մա նութ յան գոր ծե րում:

– Հա մա գոր ծակ ցում ենք մշա կույ թի տնե-
րի, գրա դա րան նե րի, բա նա կի զո րա մա սե րի, 
դպրոց նե րի և բուհե րի հետ: Մեր գրող նե-
րը, ճիշտ է՝ ոչ հա ճախ, ընդգրկ վում են Հա-
յաս տա նում տպագր վող ալ մա նախ նե րում: 
Փո խադ րա մի ջո ցի և նվա զա գույն գու մա րի 
առ կա յութ յան դեպ քում հնա րա վոր կլի ներ 
այ ցե լել մար զի տար բեր բնա կա վայ րեր և 
հան դի պում ներ ու նե նալ գրա սեր հա սա րա-
կութ յան ու տե ղի ստեղ ծա գոր ծող նե րի հետ: 
Հու սանք, որ մեր երկ րի ա ռող ջաց մա նը զու-
գա հեռ լու ծե լի կդառ նան և  այդ խնդիր նե րը:

– Եվ, ի վեր ջո, կու զե նա յինք ի մա նալ՝ 
Ս յու նի քի տա րած քա յին եւ հա մայն քա յին իշ-
խա նութ յուն ներն ինչ պի սի՞ վե րա բեր մունք 
են ցու ցա բե րում գրող նե րին, ստեղ ծա գոր-
ծող մտա վո րա կա նութ յա նը եւ, ի հար կե, 
գրքին, գրքե րի աշ խար հին:

Ու զում եմ մեր վե րին իշ խա նա վոր նե րին 
հու շել, որ հայ գրա կա նութ յան զար գաց ման 
հա մար ֆի նան սա վո րում է անհ րա ժեշտ պե-
տա կան բյու ջեից ու գրո ղին չի կա րե լի թող-
նել խղճա լի վի ճա կում: Հայ գրողն ի րա վունք 
ու նի կախ ված չլի նե լու իշ խա նութ յուն նե րի 
քմա հա ճույք նե րից այն դեպ քում, երբ գրո ղին 
արժ ևո րո ղը գրա կա նա գետն ու գրաքն նա-
դատն են և բարձ րա կարգ ըն թեր ցո ղը:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ 
ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2021Թ. ՄԱՐՏԻ 30-ԻՑ:

Թղթակցությունները չեն 
գրախոսվում եւ հեղինակներին չեն 
վերադարձվում: Խմբագրության եւ 
հեղինակների կարծիքները կարող են 
չհամընկնել: Նյութերը ներկայացնել 
մեքենագիր վիճակում:

Հղումը «Սյունյաց երկիր. 
մշակու թա յին» պարբերականին 
պարտադիր է:
Հրատարակվում է ՀՀ կրթության, 
գիտության, մշակույթի եւ սպորտի 
նախարարության աջակցությամբ: 

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երեւան, Արշակունյաց 2:

Ծավալը` 12 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1000, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
31.05.2021թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 
ք. Կապան, Շահումյան 
20/32:

  (+374 91) 45 90 47
 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru    www.syuniacyerkir.am

Հազար ու մի երգում գովված սար եմ տեսել, 
Բայց միշտ ձեր կարոտը քաշել, Սյունյաց սարեր...

Զանգեզուր
Ինձ կանչում է երկիրն այն անձրևոտ, 
Ուր մի գիշերվա մեջ՝ մարդահասակ
Մի եղեգ է աճում անձավի մոտ:

Ինձ կանչում է երկիրն այն արևոտ, 
Ուր քարակույտերի հոտն է ննջում
Խոշոր եղջերավոր ժայռերի մոտ:

Ինձ կանչում է երկիրն այն բարձրաբերձ, 
Ուր որոտի պահին չես իմանում
Ա՞մպ է ոտքերիդ տակ, թե՞ փլվող քերծ:

Ինձ կանչում է երկիրն այն խորախոր, 
Ուր թե երեկ քար ես նետել անդունդ, 
Արձագանքը պիտի լսես այսօր:

Ինձ այն հողն է կանչում, ուր նույն պահին, 
Երբ որ ձորերի մեջ բալն է հասնում, 
Ձնծաղիկն է բացվում ձորագլխին:

Ինձ կանչում է երկիրն այն խիստ ու մեղմ, 
Որ կարող ես հանգիստ՝ ու տարվա չորս
Եղանակը տեսնել մի ժամվա մեջ:

Ինձ կանչում է երկիրն այն գեղանի, 
Ուր մարդը մեղմ է, խիստ, բարձր է ու խոր
Բնաշխարհի նման իր հայրենի:

1954 Թ., ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

Սյունյաց սարեր
Խոսք: Աշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի Դադալյան)
Երաժշտություն: Աշոտ / Գուսան (Աշոտ Հայրապետի 
Դադալյան)

Հազար ու մի երգում գովված սար եմ տեսել, 
Բայց միշտ ձեր կարոտը քաշել, Սյունյաց սարեր, 
Ասես մեծ վարպետ Նաղաշի ձեռքն է հասել, 
Ծաղիկներիդ գույն-գույն նախշել, Սյունյաց սարեր, 
Ինձ մոր սրտով ձեր գիրկն առեք, Սյունյաց սարեր:
Յայլաներիդ ծուխը սահող երամ դառած, 
Իմ նազելին երամի մեջ երազ դառած:

Ծաղկիդ բույրը հազար դաշտ ու ձոր կլցնի, 
Հազար ցամաք հողի, քարի շուրթ կբացի.
Տուն կբերեք ձեր պանդուխտին, չեք կորցնի, 
Հովերդ ինձ ձեռքով կանեն Սյունյաց սարեր, 
Ինձ մոր սրտով ձեր գիրկն առեք, Սյունյաց սարեր:
Յայլաներիդ ծուխը սահող երամ դառած, 
Իմ նազելին երամի մեջ երազ դառած:

Մարդուն քաջի ուժ կտա ձեր օդն ու ջուրը, 
Սուրբ մոր նման օրոր կասի զով զեփյուռը, 
Աշխարհով մեկ տարածվել է ձեր անունը, 
Ձեզ հազարան խաղ եմ կանչել, Սյունյաց սարեր, 
Ինձ մոր նման ձեր գիրկն առեք, Սյունյաց սարեր:
Յայլաներիդ ծուխը սահող երամ դառած, 
Իմ նազելին երամի մեջ երազ դառած:

Գուսան Աշոտ, Սյունյաց հողը անարատ է, 
Չարի սերմը բուն չի դնի, անարմատ է․
Մարդն արծիվ է, լեռնածին է, հրահատ է, 
Հազար հողմեր ձեզ չեն մաշել, Սյունյաց սարեր, 
Ինձ մոր նման ձեր գիրկն առեք, Սյունյաց սարեր:
Յայլաներիդ ծուխը սահող երամ դառած, 
Իմ նազելին երամի մեջ երազ դառած:
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Կապուտջուղ, լեռնագագաթ Սյունիքի մարզի և Նախիջևանի 
սահմանագլխին։ Զանգեզուրի լեռնաշղթայի ամենաբարձր կետն է 
(3905 մ)։ Հայաստանի երկրորդ բարձր գագաթը Արագածից հետո:

Մեծ Իշխանասար (3549 մ), լեռնագագաթ Սյունիքի բարձրավանդակում։ Գտնվում է Սյունիքի 
մարզի և Ադրբեջանի սահմանի վրա։ Արևելյան լանջին է Սև լիճը։ Լեռնազանգվածում կա 
նաև Փոքր Իշխանասար գագաթը, որը գտնվում է Մեծ Իշխանասարից հյուսիս։

Արամազդ, Բարգուշատի լեռնաշղթայի ամենաբարձր լեռնագագաթը, առավելագույն 
բարձրությունը՝ 3399 մ։

Մեղրու բերդ, հայկական ճարտարա պե տա կան հուշարձան Մեղրի 
քաղաքի շրջակա լեռնաշղթայի գագաթների վրա, հյուսիսից 

պայտաձև, ընդգրկելով քաղաքը։ Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի՝ 1083 
թվականին բերդն արդեն կանգուն էր և հայտնի:
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