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Սոյն հատորի հրատարակութիւնը կարելի եղած է
Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան աջակցութեամբ
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Բանաստեղծութիւններ
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Գիշեր

Գիշերը հանդարտ էր։
Մեղմ առուի մօտ խորունկ կը քնանայի։
Երազներ կը նուագէին մտքիս մէջ ջութակի մը պէս.
յանկարծ, գետինը քայլափոխներու ձայնէն
արթնցայ։
Ան իմ քովս էր։
Իր շունչը ծաղիկներու նման էր,
մորթը առուի մամուռին պէս կը բուրէր։
Երբ խօսեցաւ, բառերով չխօսեցաւ,
իր բառերը աստղերու պէս ձեռքերուս մէջ ինկան։
Երկինքներ ստեղծեցի այս աստղերով։
Ես եմ արարիչը, ես եմ տէրը։
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Բանաստեղծութիւն

Ձայն մը չունիմ արձակին համար։
արձակը, իր անթերի մտածումներով,
իր գուշակելի կէտադրութիւնով, իր գծակերպ
շարժումով.
բառերը էջին մէկ կողմէն միւսը կը քալեն,
անոնք կատարելաբար լուսանցքներու միջեւ
կը սկսին ու կը վերջանան։
Բայց բանաստեղծութիւնը փափուկ պար մըն է։
Բառեր եւ գիրեր էջին մէջտեղէն
կը պարեն
վեր
ու
վար.
ան կ՚արտայայտէ
միտքս
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—խախտած
կեանքս—
փափուկ պար մըն է,
վեր
ու
վար։
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Պատումը

Վայրկեանները ուժով կը հարուածեն։
Վայրկեաններ,
եւ իրենց վաղանցիկ երջանկութիւնը, ցաւը,
վաղանցիկ ուրախութիւնը, մինակութիւնը։
Անկումէն ետք լռութիւնն է
որ կը փորձէ զսպել։
Անկումէն ետք կայ վայրկեանը առանց ձայնի։
Կը մեռնինք լռութեան ընդմէջէն։
Փոշիի պէս որ պատուհանի յեցուկին կ՚իյնայ
եւ կամաց կամաց կը հանգչի.
փոշին անշարժութեամբ եւ ժամանակով
վայրկեանները կը թաղէ,
պատմութիւնը կը թաղէ։
Բառերուն ջնջումը.
կեանքի անիմաստութիւն.
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եւ աշխարհ փշրանքներու կը վերածուի։
Երբ յանկարծ—խօսելով—
բառերուն ծնունդը.
աշխարհի վերածնունդը։
Բառը, շունչը բերանէն
փոշին կ՚արծարծէ
եւ պատուհանի յեցուկը կը պարզէ։
Լռեցուած պատումը պատմուած է։
Մենք կ՚ապրինք պատմողներէն
որոնք ձայն մը կու տան,
որոնք շունչ կու տան
հսկայ լռութեան մէջ։
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Բառեր

Եւ մանաւանդ
կեանքը մենակեաց է։
Բոլոր շողշողուն հանդէսներէն ետք, դուն
խօսակցութիւններէն ետք առանց իմաստի,
խոստումներէն ու սպասումէն ետք,
պարապ սենեակի մէջ կը գտնես դուն քեզ։
Անշշուկ շնչառութիւնդ, շփոթած խորհուրդներդ.
աշխարհի կայտառութիւնը մեռած է,
եւ դուն—
դուն ես
դուն ես։
Աչքերդ կը գոցուին եւ աշխարհի թատրոնը
կ՚աներեւութանայ.
աչքերդ կը բացուին ու դերասան ես.
եւ յանկարծ ամբոխի մէջ—դիմակներ ունիս.
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դիմակներ
որ դէմքեր կը ծածկեն։
Բայց ինչպէ՞ս կ՚ըսես դիմակներուն.
մենակեաց
միայնակ
կոտրած։
Բառերը քարերու պէս կ՚իյնան
յոգնած եւ օթեկ եւ անվարժ բերանէդ։
Բերանդ,
այդ նկուղը ուր բառեր կը խառնուին
իմաստով, յիշողութիւնով, մոռացութիւնով։
Մոլորած անգործածութենէ
բառերը օդին մէջ ուրուականներու պէս կը քալեն։
Այս բառերը, անտեսանելի,
մխիթարութիւն չեն կրնար ընծայել։

13

Book9b.pdf 13

1/9/2021 5:26:40 PM

Արծաթէ սանդուխը

Համբերատար, ուշադիր, լռիկ.
լուսինը։
Իր կլոր աչքերով արծաթէ պարաններ կը ցաթէ
դէպի գետին՝ լիճին, անտառին։
Լուսինը մութ գիշերուան մէջ կը յայտնաբերէ
հանդարտ
ճամբորդը,
մեղմ ծփանքները,
քնացող ծառերը։
Յաւիտենական պահապան մը։
Այս գիշեր անօթի աչքերով կը վազեմ։
Կեանքը կորսուած է անբացատրելի
հարցումներու մէջ,
փայլուն լոյսերու մէջ,
կերպընկալ դղեակներու մէջ։
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Այս գիշեր աչքերս վեր կը նային
—երկու լուսիններ որ կը հանդիպին լուսնին—
եւ կեանքը կ՚աներեւութանայ
անտեւականութիւնը կ՚իյնայ
եւ մնայունը կը փայլի։
Եթէ այս արծաթէ պարաններէն արծաթէ սանդուխի
պէս կարենայի մագլցիլ,
պատասխանները պիտի ունենայի՞։
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Միտքս

Միտքս հանգստանալ փորձեց,
հանդարտ ըլլալ փորձեց։
Հեռու լեռներ տարի զայն,
դէպի ցորենի դաշտեր ու կապոյտ ծովեր
առաջնորդեցի զայն։
Պղատոն, Նիցչէ եւ Քանթ անոր կերակրեցի,
եւ ան նկարիչներ ու հեղինակներ ու
բանաստեղծներ խմեց։
Բայց ասոնցմէ միշտ շուտով հեռու վազեց.
դուն. քեզի վազեց։
Որովհետեւ երկու լեռներու պէս են ուսերդ,
մազդ ցորենին գոյնը ունի,
աչքերդ աւելի կապոյտ են քան թէ ծովերը,
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միտքդ արդէն փիլիսոփայութիւնով եւ
բանաստեղծութիւնով լեցուն է։
Այսպէս, ամեն տեղ ուր միտքս թափառի՝
քեզի դարձեալ կը յարի։

17

Book9b.pdf 17

1/9/2021 5:26:40 PM

Անվերջ սկիզբ

Կեանքիս պատմութիւնը պիտի չվերջանայ մահովս։
Երբ ծնայ, պատմութիւնս սկսաւ։
Մարդիկ կ՚ըսեն մեզի որ «օր մը, պիտի մեռնինք»։
Բայց ճիշդ չէ։ Մեր կեանքերը շրջանակներու պէս են,
նոր պատմութիւններ եւ նոր սկիզբներ
կու տան ամեն բանի որու դպչինք։
Ամեն բառ որ կը խօսինք, քիչ մը նոր սկիզբ է.
ամեն բառ որ կը գրենք, քիչ մը նոր սկիզբ է.
ամեն բառ որ կը կարդանք, նոր խորհուրդ մը կամ
մտմտուք մըն է մեր մտքերուն մէջ։
Միւսներուն նոր սկիզբներ կու տանք խօսելով
եւ գրելով։
Երբ մեռնինք, մեր հետքերը կը շարունակուին
այս կեանքին մէջ եւ ուրիշ մարդոց մէջ։
Ուրեմն, մահը բնաւ չի գար մեզի։
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Հայ լեզուի խնդիրը

Հայ լեզուն տարիներով կը վերապրէր։ Իր
գոյութիւնը կը վտանգուէր, իր տունը կը
խորտակուէր։ Բայց կ՚ապրէր։ Հայ լեզուն
մոլորական հովուն պէս կը ճամբորդէր լեռներուն
միջեւ, գետերուն քով, ծովերուն վրայ։ Ան հիմա
կ՚ապրի տարբեր վանքերու մէջ, քաղաքի մէջ, գիւղի
մէջ, ագարակի մէջ։ Բայց ինչի՞ համար։ Ըսելու
«տո՞ւն», «ճա՞շ», «մա՞յր», «հա՞յր», «խոհանո՞ց»։
Թէ՞ ըսելու «բնութիւն՝ մայրը որ ինծի կեանք
տուաւ»։ Կիրքով ըսելու՝ «ինչո՞ւ հոս եմ»։
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Զարթնում

Կարելիութիւնը բնաւ չարթննալու։
Կեանքս այս պզտիկ սենեակն է,
գիրքերով ու ճաշերով ու լռութիւններով։
Դուրսը ամբողջ ապակի է
կ՚ըսէին ինծի ամեն օր։
Բայց յանկարծ պատուհանը կը բացուի,
ու աշխարհը հոն է ինծի համար։
Եւ այս ձայները
այսօրուան ձայներ են,
իսկ ես անզօր եմ։
Մեռած ձայները չեմ կրնար լսել այլեւս,
այն հին ձայները որոնք
հոգիս կը կերակրէին
այդ սենեակին մէջ։
Ապրողները հոս են խօսելու համար
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կը փսփսան,
կեանք տալու քեզի։
Ուրեմն խօսէ՛, խօսէ՛
կը կանչեմ սենեակէս։
Գիշերը կու գայ
մութ խորհուրդի մը պէս։
Ձայները պիտի խօսի՞ն
գիշերէն առաջ։
Սպասումը, անդորրութիւնը—
կարելիութիւնը—տանջա՜նք—բնաւ չարթննալու։
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Տեղատուութիւն եւ մակընթացութիւն

Կրնամ խօսիլ բառերով որոնք իմաստ ունին։
Երբ մանուկ էի «ես քեզի կը սիրեմ», «յոգնած եմ»,
«անօթի եմ»՝ միայն մէկ բան կը նշանակէին։
Բառերը բառեր եղող բառեր էին բառեր էին։
Բայց կեանքը կը շարունակէ եւ հիմա երկու
աշխարհի միջեւ կը գտնուիմ։ Կեանքէս
տեղատուութիւնը եւ մակընթացութիւնը յոյս եւ մահ
կու տան։ Ընկերներ, մեկուսի պատուհանը…
աղմկոտ ճաշկերոյթները, լուսինը…
խօսակցութիւնները, թէյամանին շոգին։
Ինչ որ ստեղծեմ, այն եմ ես։ Սակայն բառերով
չեմ կրնար ստեղծել։ Ինչպէ՞ս ստեղծեմ կոտրածը։
Երբ «վարդ մը» կ՚ըլլայ «վարդ մը վարդ մըն է որ
վարդ մըն է» կ՚ըլլայ «վարդ մը est une rose is a
rose»։ Կեանքիս տեղատուութիւնն ու
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մակընթացութիւնը ստեղծող մը կը ստեղծեն եւ
ստեղծագործութեան գործիքները կը ծամածռեն։
Եւ դուն։ Դուն դուն ես, ես ես եմ, եւ anyway that a
word is spoken, a word is written, a word is expressed,
la création reste déformée, arbitraire, որովհետեւ
դուն ես եւ ես եմ, եւ մեր աշխարհները կոտրած են։
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Գիշեր

Երեքշաբթի, Մայիս 7

Պզտիկ միանձնուհիներ, երկար ճերմակ
պատմուճաններով, եկեղեցիին գաւիթը կը
զարդարէին լուռ գոլորոշիներու պէս։ Ես կը քալեմ
գաւիթի ցանկապատին շուրջ. իրիկունը կ՚ըլլայ
գիշեր եւ գոլորշիները կամաց-կամաց
կ՚աներեւութանան եկեղեցիին մէջ։
Երբ պզտիկ էի, կը նստէի եկեղեցիին մէջ եւ կը
մտածէի, որ բոլոր այս միանձնուհիները
ապերջանիկ են եւ տրտում կեանքեր ունին։
Լռութիւնը, հանդարտութիւնը… հեռատեսիլ,
բարձրաձայն երաժշտութիւն, ո՞ւր էք։ Բայց ո՛չ
այսօր։ Այսօր, այս ճամբուն վրայ տասնչորս
մուրացկան տեսայ. փողոցներ, աղմկոտ կառքեր,
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մեծաթիւ ժողովուրդ եւ տասնչորս մուրացկան։
Տասնչորս պարապ գաւաթ, տասնչորս յոգնած
մարմին, քսանութ խոռոչաւոր աչքեր որ ինծի
նայեցան, ինծի նայեցան։ Գիշերը զիս չի կրնար
պահել։ Եւ ասիկա միայն մէկ փողոց է այս
աշխարհին մէջ։ Գիշերը զիս չի կրնար ծածկել.
այնուհանդերձ չեմ ուզեր որ առաւօտը գայ։
Այս գիշեր միանձնուհիները իրենց երկար
ճերմակ պատմուճաններով հանդարտօրէն կ՚երգեն
եկեղեցիին մէջ։ Մոմեր կը պլպլան
պատուհաններէն։
Երբ պզտիկ աղջիկ էի, կը սխալէի։ Եկեղեցիին
մէջ քսանութ խոռոչաւոր աչքեր ինծի պիտի
չհետեւէին։
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Գնացք

Ուրբաթ, Մայիս 3

Ա՛լ չեմ դիմանար։ Տունիս աղմուկները խիստ
շատ են։ Չեմ կրնար մտածել։ Այդ ստեղնաշարի քլիք
քլիք հնչիւնը որ կայ՝ չեմ կրնար տանիլ.
ամաններուն ու թասերուն ճարճատիւնները.
դրացիին մանուկներուն ճիչերը։ Բայց գիտեմ որ
թերեւս աւելի դժուար է փողոցներու մէջ
հանդարտութիւն գտնել։ Սակայն պէտք է փորձեմ։

Կիրակի, Մայիս 5

Այսօր Կիրակի է. այսօր հանգիստի օրն է։
Գնացքս կը շարունակէ առանց հանգիստի, առանց
եկեղեցիին բարձր ձեղուններուն։ Ճամբորդել կը
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նշանակէ, որ մէկը բաներ կը թողու իր ետին։ Իսկ
Աստուա՞ծ։ Աստուած ետեւ պիտի մնա՞յ սրբազան
բարձր ձեղուններուն տակ երբ ես զանոնք լքեմ։
Ցօղի շիթեր յոգնած տերեւներու տակ.
ծովափրփուր՝ նաւու մը վրայ. զոյգի մը
գիրկընդխառնում. խոնաւ հողը խիճէ
սալաքարերուն միջեւ... Ճի՞շդ է թէ հոս ալ Աստուած
կայ։ Մեկնիլը միայնակ ըլլալ, անորոշ ըլլալ է։ Ասիկա
է գնացքս։
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Ես ու ես

Գիշերը մշուշով կը շողշողար։
Իրարու ձեռքերը կը բռնէինք եւ
քրտինքը կը զգայինք։
Քրտինքի ամեն կաթիլ խոստում մըն էր իրարու։
Դուն ու ես։
Սեւ երկինքին տակ
դուն ու ես
դուն ու ես աստղերը կը համրէինք։
Հաստ մէգը մեզի հետ կը պարէր.
ծաղիկները մեզի կը հակէին.
բուերը մեզ կը կանչէին։
Լուսինին տակ եւ խոտին վրայ կը պարէինք
պարիկներու պէս։
Դուն ու ես։
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Հիմա լռութիւն մը կայ.
մէգը վրաս կ՛անձրեւէ.
գիշերը շատ պաղ է.
հանդարտութիւնն ու մենութիւնը.
ես ու ես։
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Լուսանկարներ

Մանկութիւնս կը սիրէի.
լուսանկարներու պէս փոքրիկ յիշատակներ.
փայլուն գոյները, ջերմ բոյրերը, ծանր օդը։
Ա՛յս լուսանկարը կը սիրէի։
Մայրիկս ամանին վրայ ծռած,
ձեռքերը թթխմորին մէջ,
ալիւրը օդին մէջ ծփացող ամպի մը պէս։
Ու այս լուսանկարը.
ծաղիկներու դաշտերը,
ջերմ արեւ մը.
օդը՝ մշկընկոյզի համով։
Այս լուսանկարին մէջ
աստղերուն տակ էի։
Երկինքը սեւ էր, բայց
խաւար չէր ինծի համար։
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Այսօր կը փորձեմ մտածել
մանկութեանս մասին։
Բայց բոլոր լուսանկարներս չեմ գտներ։
Զանոնք տունը մոռցայ երբ դեռ
տասներեք տարեկան էի։
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Մեծ քաղաքը

Գացի մեծ քաղաքը ապրելու։ Առաջին
մտածումներս յստակ կը յիշեմ. առտուան շողշողուն
ճամբաները, գիշերուան շողշողուն լոյսերը
տուներէն, հսկայ շէնքերը, աղմուկները կառքերէն եւ
մանուկներէն եւ ծախողներէն, եւ դէմքերն ու
դէմքերն ու դէմքերը... Նորածինի պէս էի նորէն։
Բայց ո՞վ պիտի պատմէ ինծի երբ
խրախճանքները վերջանան, երբ երգերը
վերջանան, երբ կէս գիշեր ըլլայ եւ միակ բանը որ
ունենամ եսս ըլլայ. ո՞վ պիտի պատմէ ինծի իմ
մասիս։ Ո՞վ պիտի պատմէ ինծի վիթխարի
մենութեան մասին, բազմութեան միջեւ ցաւոտ
միտքերուս մասին։ Ես պիտի գամ կլլելու լոյսերը,
աղմուկը, անտարբեր դէմքերը, մինչեւ որ իրենք
հոգիիս մէջ ըլլան. ուրիշ կտոր մը էութենէս ներս։
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Հիմա կը ճանչնամ օթեկ շունչն ու յոգնած
աչքերը։ Կը ճանչնամ պարապութիւնը։ Մերկ
մարմին մը ըլլալ եւ տեսնել դէմքերը որ առանց
տեսնելու կ՚անցնին։ Դէմքերը, դէմքերը, դէմքերը...
եւ հանդարտ, միայնակ եսս։
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Մենք

Ստեղծողներն էինք
մեր սեփական ապագաներուն։
Կեանքի պզտիկ միջոցներուն մէջ
ծածկուած էինք,
պաշտպանուած էինք։
Հոն կերպընկալէ դղեակ մը շինեցինք
եւ զայն լեցուցինք
պատմուածքներով, ապակիէ յիշատակներով,
անտեւական աշտարակներով։
Դուն ու ես եղան
մենք մը։
Հինգ տարի—
ստեղծողներ. դղեակը. մենք։
Մենքին մօտիկութիւնը բաւական չէր։

34

Book9b.pdf 34

1/9/2021 5:26:40 PM

Ինը ամիս—
ասիկա իրաւ էր. ասիկա մեր ապագան էր.
ի վերջոյ, ասիկա կեանք էր։

***

Շունչը բնաւ չեկաւ։
Դղեակին կտորները ձեռքերուս մէջ բռնեցի։
Յանկարծ, դուն ու ես շատ տգեղ
կը թուին առանց մենքին։
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Մշուշ

Առտուան մշուշն է,
եւ դուն կ՚արթննաս
հին գարեջուրի հոտերու,
օթեկ շունչի
եւ խորշոմած թերթերու։
Այս առտուան լուրը պիտի ըլլայ
երէկուա՛նը,
ուրեմն ատիկա չես կարդար։
Միտքդ ուրիշ միգապատ առաւօտներու
կը դառնայ.
միգապատ ուրիշ առտուներ,
երբ առանձին չէիր արթննար
ու թարմ թէյի կը զարթնէիր
եւ մեղմ լոյսերու։
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Իսկ հիմա,
լռիկ առտուան մէջ,
անկողնին մէջ կը պառկիս
եւ մտիկ կ՚ընես ուրիշներու մեղմ ձայներուն՝
դրանդ ետին։
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Մտմտալով

Հովը, հովը։ Այս հովը ծառերուն միջեւ կը վազէ։
Ծաղիկը կը ժպտի, բերանը մեղուի մը կը բանայ։
Երեւակայել, որ ես այս ժպտող ծաղիկին վրայ
գրեթէ կոխեցի այս վայրկեանիս եւ որ այդ մեղուն
գրեթէ ճզմեցի։ Հովը երեսիս՝ գլխարկս գետնին, ու
դէպի հողը նայեցայ։
Հով, հով։ Հով, հանգիստ, անհոգութիւն,
խոհանոց։ Խոհանոցը։ Հովը խոհանոցին մէջ
մայրիկիս բառերն է։ Արագ եւ վայրի։ Մօրս
բառերուն տակ ալիւրը կը դողայ, սանին շոգին կը
ցրուի։
Հով, հով։ Հով, հանգիստ, հոգ, խոհանոց,
յոգնաբեկ։ Ամեն օր յոգնաբեկ պատմութիւններով
դէմքեր կը տեսնեմ։ Երեք տարի առաջ յոգնած կին
մը քովէս դանդաղօրէն կը քալէր, ու ես՝ ես բնաւ
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պիտի չմոռնամ իր սեւ աչքերը, երեսին խորշոմները,
ճերմակ բերանը։
Իր ճերմակ բերանը դեռ կը փսփսայ հովին, ու
ես կը զգամ իր բառերը։ Անոնք հիմա ծառերուն
միջեւ կը վազեն։
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Ըսել

Այդ առտուն հանդարտ եւ զով էր։ Ճնճղուկները
դուրսը կը ճռուողէին, բայց լռութիւն մը կար տանս
մէջ։ Տեսած առաջին յուղարկաւորութիւնս գարնան
պայծառ օր մըն էր։ Մայրս զիս արթնցուց իր պաղ
ձեռքերով։ Փորձեց ժպտիլ։
—Արթննալու ժամանակ է։ Ամեն մարդ
պատրաստ է։ Քեզ մոռցայ արթնցելու։
Արագօրէն պատրաստուեցայ։ Շրջազգեստները
միշտ ատած էի, բայց այսօր տաք եւ սեւ շրջազգեստ
մը հագուեցայ եւ մազիս վրայ սեւ ժապաւէն մը դրի։
Շուտով կառք մտանք։ Կառքին մէջ լռութենէ մը
ետք, մայրս ըսաւ. «Այսօր մեծ մայրիկդ պիտի
թաղենք, եւ...», սակայն նախադասութիւնը
չաւարտեց։ Աւելիին պէտք չունեցայ։ Առանց յաւելեալ
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խօսքերու, դանդաղ քշեցինք դէպի
յուղարկաւորութիւն։
Այդ օրէն շատ բան չեմ յիշեր։ Կը յիշեմ
ընդհանրապէս մթին գաղափարներ եւ գոյներ։
Քարոզիչը յոգնած եւ ձանձրացած բառերով
խօսեցաւ եւ ամեն խօսուած բառ մեծ մայրիկիս
դագաղին վրայ ինկաւ ռումբի մը պէս։ Եկեղեցիի սեւ
հագուստները մազերուն պէս էին մեծ մայրիկիս, որ
հիմա լուռ պառկած էր դագաղին մէջ։
Այդ գիշեր չքնացայ։ Մեծ մայրիկիս մասին կը
մտածէի։ Մտքիս մէջ դեռ ողջ եւ քաջառողջ էր, եւ
հիմա իր տունը դեռ աղուոր բաներ կ՚եփէր ինծի
համար։ Վաղը հոն պիտի երթայի եւ իրեն հետ
պիտի խօսէի։ Բան մը տարբեր պիտի չըլլար։
Քարոզիչը բառեր ըսաւ այդ առտու եւ մեծ մայրիկս
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չշարժեցաւ։ Ոեւէ մէկը սակայն կրնայ բառեր ըսել։
Ուրեմն՝ վերջապէս այդ գիշեր քուն մտայ շրթներուս
վրայ մեծ մայրիկիս ուղղուած բառերով։
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Հիւանդանոց

Ոտքի ելայ եւ դուրս գացի։
Դուրսը ամեն ինչ խաղաղ էր եւ հանդարտ։
Մայրամուտը երկինքը կը ներկէր վարդ ու նարինջ
ու ոսկի։
Կայծոռիկները ծառերուն միջեւ կը թռչէին,
արծաթի պէս կը փայլատակէին մթնշաղին մէջ։
Մեղմ հով մը ծառերուն տերեւերը կը խտղտէր,
եւ ճպուռերը կը ճռճռային։
Ծաղիկներուն բոյրը կը ծածանէր օդին մէջ
մինչ անոնց դիւրաբեկ թերթերը կը գոցուէին։
Ծանր շնչեցի. իրիկունը, հովը, գոյները շնչեցի եւ
փակ աչքերով ներս վերադարձայ։
Ատենին այդ վայրին անունը չկրցայ խօսիլ—
պաղ, անկենդան պատերը. դռներուն ճռնչիւնը.
ցեցերու թեւեր պատուհանի յեցուկին վրայ,
եւ մայրս, որ հիմա կը քնանայ անկողինին մէջ։
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Մինչեւ

Մինչեւ որ սիրտս լեցուի քեզմով
հանգիստ բնաւ պիտի չըլլայ։
Աչքերը քեզ չեն կրնար տեսնել,
ռունգերը չեն կրնար հոտդ առնել,
ականջները ձայնդ չեն կրնար լսել,
մատները ձեռքերուդ վէրքերուն չեն կրնար դպչիլ,
բերանը քաղցրութիւնդ չի կրնար ըմբոշխնել։
Բայց նորէն, հոգիս աւելի զօրաւոր է քան ասոնք,
եւ ան քեզ կրնայ զգալ։
Այսպէս, չեմ կրնար հանգստանալ
մինչեւ քու մէջդ հանգստանամ։
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Անաւարտ

Այս պզտիկ սենեակին մէջ եմ,
առանց բառերու,
առանց մտմտուքի։
Հոս, մուտքը
միտքն է,
եւ եթէ վեր
ու աւելի վեր
բարձրանամ,
կենդանութիւնը պիտի ժամանէ։
Տունը ելքն է մտքէս,
այն տեղը, ուր
հոգի մը կ՚ըլլայ կին։
Միտքս ան-կին է,
միայն հոգի մը։
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Եղար

Ես քեզ գտայ։
Կը թափառէի ծաղիկներու ածուին շուրջ.
յաճախ այնտեղ կ՚երթայի
գեղեցկութեան նայելու,
քալելու եւ մտածելու։
Ածուին մէջ կեանքը
աւելի փափուկ էր։
Ժամանակը արեւուն հետ կը քալէր
եւ գիշերը բնաւ չէր գար
մինչ ծաղիկները կը գալարուէին
հովուն տաք շունչին տակ։
Միայն ծաղիկներուն համար եկայ,
հատ մը հոս, հատ մը հոն հոտոտելու,
թերեւս հատ մը կամ երկու քաղելու.
քեզ չէի փնտռեր,
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բայց դուն
ծաղկաթերթերու գեղեցկութեան մէջ էիր,
ու ամեն ծաղիկ որ քաղեցի,
գեղեցկութիւնդ քաղեցի։
Անձայն զիս դիտեցիր—
բնաւ չխօսեցար,
բնաւ չշարժեցար,
բայց հոն էիր,
ինչպէս ծաղիկները պիտի ըսեն։
Հոն եղար,
գեղեցկութեան մէջ։
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Հին ու նոր

Հին, սպառած տունը եկանք։
Գարնան սկիզբի օր մըն էր
եւ խոտին ու ցորենին բոյրը օդին մէջ կը ծփար։
Մեծ կեչիները տունը կը ծածկէին
ու բաղեղն անոր պատուհաններուն վրայ
կը սողար օձերու պէս։
Յանկարծ, մայրիկս ըսաւ.
այս տունը մեր նոր տունը պիտի ըլլայ։
Իր ձայնը արձագանգեց հանդարտ ծառերուն մէջէն։
Մեր նոր տունը...։
Սեղաններ, ամաններ, գաւաթներ եւ ուրիշ բաներ
պիտի բերէինք իսկոյն այս տունը։
Շուտով նոր կեանք պիտի բերէինք։
Բայց այս հին տունը
շատ գաղտնիքներ կը պարտկէր։
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Այս քաղաքը երկու սիրահար կ՚ապրէր։
Աղջկան հայրը կ՚ատէր տղան,
ու զանոնք այս տունն աքսորեց։
Այս տեղէն բնաւ չհեռացան
քաղաք երթալու համար,
եւ այս հին տանը մէջ միասին մեռան։
Մարդիկ կ՚ըսեն որ անոնց հոգիները
դեռ հոս են։
Հիմա ես հոս եմ։
Գիտեմ որ այս բաները միայն զրոյցներ են,
բայց երբեմն,
երբ տան աղբիւրին մօտ ըլլամ,
կարծես կրնամ լուռ փսփսուքներ լսել ջուրէն։
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Կարապներ

Ա.

Արծաթէ լիճ մը կար անտառին մէջ,
միայնակ, մեկուսի, պատսպարուած,
առանց շէնքերու, առանց մարդերու։
Վայրի ձարխոտներէ ու վարսաւոր ուռիներէ
սարքուած էր անոր տունը,
ու անոր տանիքը մեծ կաղնիներ էին։
Երբ առաջին անգամ այդ լիճը գտայ
աշնան օր մըն էր։
Լռութիւն մը կար,
խաղաղութիւն մը
որ ծառերէն ու հողէն
մշուշի պէս դէպի վեր կ՚ելլէր։
Այն ատեն նորատի էի
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ու կեանքի անձկութիւնը,
կեանքի յուսահատութիւնը
չէր երեւեր դէմքիս վրայ։

Բ.

Դանդաղօրէն լիճ եկայ,
կաղնիներուն տակ եւ ուռիներուն միջեւ,
մինչեւ որ լիճին եզերքը կեցայ։
Եօթը կարապ կը ծփային ջուրին վրայ
բոլորաձեւ շարժումներով,
բոլորովին ներդաշնակ,
բոլորովին շնորհալի։
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Գ.

Դարձեալ աշուն է
ու արծաթէ լիճին վրայ այդ կարապները
դեռ կը լողան մտքիս մէջ
բոլորաձեւ շրջանակներով։
Այս լուռ շէնքը տունս է
եւ այս պաղ փայտն է տանիքս։
Ձեռքերս ոչինչ եւ ոչ ոք կը բռնեն,
ու կեանքս թէյի պարապ ապակիէ գաւաթներով
ու պատուհանի փոշոտ յեցուկներով լեցուած է։
Ուրեմն տանս մէջ շրջանակի քալելով
բանաստեղծութիւն պիտի արտասանեմ
ժամանակը մոռնալու համար։

52

Book9b.pdf 52

1/9/2021 5:26:41 PM

Ժամանակ որ թէյի գաւաթներ կը փշրէ,
պատուհանի յեցուկներ կը բեկէ.
ժամանակ՝ որ ձեռքերուս մէջ ոչինչ կը դնէ։
Պիտի արտասանեմ, պիտի արտասանեմ.
ժամանակը կրնամ կեցնել,
օ՜, կարապներ, կարապնե՜ր...
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Ծաղիկ

Կիները պէտք է մեղմ ըլլան
ըսաւ հայրս ինծի
Օգոստոսի տաք օր մը։
Ծաղկաթերթերը հոգիիս մէջ թօշնեցան,
գոյնը դէմքէս մեկնեցաւ,
բայց փորձեցի ըսել այո եւ ժպտիլ։
Չկրցայ սակայն։
Մորթս յոգնած էր
ջերմ Օգոստոսի արեւուն տակ։
Այժմ կանաչ բլուրները մեկներ էին,
ու ոսկեղէն բլուրներ եկան։
Չէ, չկրցայ.
որովհետեւ գիտէի թէ մեղմ ինչ էր հօրս համար,
եւ թէ ինչ է տակաւին։
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Մեղմը ողորկ քարերն են
անզուսպ գետի յատակին,
ծաղիկը, որ կը ջրուի
բայց բնաւ չի քաղուիր,
մարգարտաշար մանեակը որ
բնաւ վիզէն չեն կախեր։
Սակայն ողորկ քար չէի,
գեղեցիկ վարդ մը չէի։
Եւ ասիկա հօրս չկրցայ ըսել։
Ջերմ հով մը մազերս մեղմօրէն յուզեց
մինչ ամառնային բոյրերը խորունկ կը ներշնչէի։
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Երազ

Տանս դիմացի փողոցը
ոլոր մոլոր կը դառնայ ամբողջ քաղաքին մէջ
ուր կ՚ապրիմ։
Ամեն առտու, տաք սուրճով
այս փողոցէն կը քալեմ
եւ դէմքերուն ու դէմքերուն կը նայիմ։
Գիշերները երազներս կը լեցուին
անհամար դէմքերով
—ծուռումուռ դէմքեր, անօթի դէմքեր,
դէմքեր առանց քիթերու, առանց յօնքերու—
մանուկի մը գիրուկ դէմք, կանաչ դէմքեր,
կապոյտ դէմքեր։
Յանկարծ կ՚արթննամ
եւ այս դէմքերը չեմ կրնար մոռնալ։
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Ուրեմն փողոցին մէջ կը քալեմ
այն յոյսով որ երազէս գոնէ մէկ դէմք պիտի տեսնեմ։
Հայելիին մէջ կը նայիմ,
կը փորձեմ այս դէմքերը կազմել,
բայց ոչի՛նչ։
Ուրկէ՞ կու գան այս տարբեր դէմքերը,
եւ ինչո՞ւ ամեն գիշեր։
Զանոնք կը տեսնեմ նոյնիսկ
երբ արթուն եմ։
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Լոյս

Արեւուն լայն թեւերը կը տարածուէին
աշխարհի վրայ
եւ լոյսը երկրի տարբեր գոյներն ու դէմքերը
կը յայտնաբերէր։
Կապոյտ ծովեր հանդարտ վերմակներու պէս
հովէն կը տատանէին։
Մէկիկ մէկիկ նարինջ տերեւներ կ՚իյնային գետին,
եւ կանաչ խոտին վրայ մանուկներ կը խաղային։
Լոյսը կեանք ու վճիտ պարզութիւն կը բերէ,
ու ասիկա անգամ մը տեսայ։
Անգամ մը լոյսին գեղեցկութիւնը տեսայ։
Անգամ մը լոյսը ուզեցի։
Գիշերները սակայն ամեն տեղ կը հետեւին ինծի։
Երբ արեւը գայ
շուքեր կու գան ետեւէս։
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Երբ լոյսերը վառին
պէտք է գոցեմ աչքերս։
Լոյսը կրնամ երազներուս մէջ տեսնել,
բայց երբ արթննամ, ամեն ինչ կ՚աղօտի,
միտքս խաւար կը տեսնէ։
Ինչպէ՞ս կրնամ շրջիլ լոյսին։
Հոգիս ինչպէ՞ս շուքերէն կրնայ դառնալ արեւուն։
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Մնաս բարով

Եւ կեանքը տարօրինակ է։
Երկու տարի ետք,
ինչպէ՞ս ըսեմ «մնաս բարով».
«մնաս բարով» բազում գեղեցկութեան,
«մնաս բարով» կենսունակ դասարանին,
«մնաս բարով» ամենօրեայ լուսաւորումին։

Ճամբան բաց է,
ու թէեւ կոյր եմ,
միայնակ չեմ։
Բառերը՝ մեռած ոգիներէ,
ինծի կը հետեւին,
ինծի կ՚երգեն,
ինծի կը խօսին։
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Ուր ալ երթամ ես
անոնք կու գան։
Ճամբան այնքան ալ երկար
եւ մութ չէ,
քանի որ զանոնք
հոգիիս մէջ կը կրեմ։
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Պատուհան

Ինծի կ՚ըսեն, որ ներս մնալը յիմար բան է։
Սենեակիս եւ տանս մէջ բան չկայ։
Բան մը չկայ, բան մը չկայ կ՚ըսեն։ Այս չորս
պատերէդ դուրս շատ կեանք կայ։
Իրաւ ալ, դուրսն են պայծառ գոյներն ու կանաչ
բլուրներն ու ընկերները։
Եւ, անշուշտ, սէրը դուրսն է։
Դուրս գացող մարդը աւելի լաւ կ՚ըլլայ։ Աւելի լաւ
կեանք կ՚ունենայ։
Բայց այդ ձեւով արդէն ապրած եմ, ու աւելի
սենեակիս մէջ կ՚ուզեմ ապրիլ։
Սենեակս պատուհան մը կայ, ու անոնք այս
պատուհանին մասին բան չեն գիտեր։
Այս պատուհանէն աւելի կը տեսնեմ ու կը
փորձընկալեմ քան եթէ դուրսը ըլլայի։
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Սենեակին պատուհանէն ծերունի մը կը տեսնեմ
իր վարդի ածուին մէջ։
Կը տեսնեմ, որ աչքէն արցունք մը կը կաթի
գետին։
Մայթին վրայ ժպտուն մայր մը երջանիկ դէմքն
ուրիշ կողմ կը դարձնէ երբ իր պզտիկը կը սայթաքի։
Պատուհանէն լսած եմ շատ գաղտնիքներ. լսած
եմ երգող թռչուն. լսած եմ խաղացող մանուկներ։
Կեանքի պզտիկ բաները կը սիրեմ, ուրեմն
պատուհանիս ետին պիտի մնամ։
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Լուսանցք

Մեր կեանքերը կը գրենք թուղթի վրայ։
Մատիտով ու գրիչով կը նկարագրենք թէ
ուրկէ եկանք։
Էջեր ու էջեր կը գրենք։
Բայց լուսանցքները դատարկ ու սպիտակ կը ձգենք։
Անոնք ետ կը նային մեզի։
Լուսանցքները էջին բառերը կը կոկկեն ու
էջը մաքուր կ՚երեւի։
Ամեն մարդ կեանքի լուսանցքներ ունի։
Որո՞նք են ձերինները։
Լուսանցքները այն այլանդակ բաներն են, որ
չենք ուզեր որ մէկը գիտնայ։
Մեր կեանքերէն անջատ կը ձգենք զանոնք։
Այդ ձեւով մեր կեանքերը թուղթին պէս
մաքուր կ՚երեւին։
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Բայց լուսանցքները խաբեբաներ են, եւ յաճախ
կեանքը անկարգ ու անհաճոյ կ՚ըլլայ։
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Երկուք

Ծովեզերք գացի որովհետեւ մինակ կը զգայի։
Գեղեցկութիւն եւ արուեստ կ՚ուզէի տեսնել։
Ծովը լուռ էր եւ խաղաղ։
Ապա, ծովը խօսեցաւ։ Ըսաւ՝ Գեղեցկութիւն եւ
արուեստ պիտի տամ քեզի։
Յանկարծ, Աստղիկն ու Վահագնը հասան
ծովուն վրայ։
Աստղիկը աստղի մը պէս էր։ Շատ գեղեցիկ էր։
Մազերը նման էին ծաղիկներու։ Իր մորթը ճերմակ
էր։
Վահագնը շատ ուժեղ էր։ Շանթ մը կար իր
ձեռքին մէջ։ Մազերն ու մօրուքը կարմիր էին։
Միասին խօսեցան. Մենք՝ երկուք, մենք
գեղեցկութիւն եւ արուեստ ենք։ Ապրէ՛ մեզի համար
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եւ գործէ՛ մեզի համար, ու երջանիկ կեանք պիտի
ունենաս։
Ուրեմն, կեանքս ամբողջ կ՚ապրիմ
գեղեցկութեան համար եւ կ՚աշխատիմ արուեստին
համար։
Ատիկա է միակ երջանիկ կեանքը։
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Աստ անդ

Պզտիկ աղջիկ էի
եւ կ՚ուզէի գիտնալ թէ ո՞վ էի այս աշխարհին մէջ։
Միշտ երկու աշխարհի միջեւ կ՚ապրէի՝
հայրիկիս եւ մայրիկիս։
Կը յիշեմ թէ ինչ կը մտածէի երբ պզտիկ աղջիկ էի.
մայրիկիս աշխարհը ամերիկեան էր՝
ընթրիքին իւղաբլիթ,
ծնողներու դէմ ըմբոստութիւն,
ընկերներ տեսնել ընտանիքէն աւելի։
Հայրիկիս աշխարհը հայկական էր.
մեծ քիթեր,
տարբեր ուտելիքներ,
ծնողներուն հանդէպ յարգանք,
առաջ՝ ընտանիքը միշտ։
Պզտիկ բառեր.

68

Book9b.pdf 68

1/9/2021 5:26:41 PM

eshoo klookh!
hos yegoor!
yes kezi g’seerem.
Ուրեմն հայերը կը դիտէի ամերիկեան աչքերով,
եւ ամերիկացիները կը դիտէի հայու աչքերով։
Չէի կրնար զգալ այն ինչ որ ամերիկացիներ
կը զգային
որովհետեւ իսկապէս ամերիկացի չէի,
ու հայերէն չէի կրնար խօսիլ,
որովհետեւ իսկապէս հայ չէի։
Պզտիկ աղջիկ էի,
ու կ՚ուզէի գիտնալ թէ այս աշխարհին մէջ ո՞վ էի։
Միշտ երկու աշխարհի միջեւ կ՚ապրէի՝
հայրիկիս եւ մայրիկիս։
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Պզտիկ աղջիկ էի,
ու բառ մը կար հոգիիս մէջ.
աստանդական։
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Յուշագրութիւններ

Ա. Սկիզբն ու մէջտեղը

Ամեն տեղ են,
փսփսաց աւագ քոյրս ինծի
ուշ գիշերին, մէջքը ծռելով,
երկար, մատղաշ թեւերը գրկած
կլոր, ծալած ծունկերը։
Յախճապակիէ դէմքը ծամածռած էր
սաւանին տակ պահած ձեռքի լապտերին լոյսով։
Քիթին կամարը,
շրթներուն վերնամասը
երկար այլանդակուած ստուերներ կը տարածէին
պարելով իր աչքերն ու ճակատն ի վեր,
իսկ ինք կ՚երեւէր
իրական, վստահելի։
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Ինք պիտի չստէր։
Ինք ճշմարտութիւնն էր։
Առանձին չէի։

Եւ ուրեմն պիտի փնտռէի պարիկները.
նստարաններու տակ ու ծառերու ետին,
լուսասիւներու եւ սարդոստայններու մէջ,
գունաւոր ապակիի ցոլքերուն մէջ
եւ հովուն թռցուցած աշնան տերեւներուն միջեւ։
Հատ մ՚իսկ չտեսայ բնաւ։

Սակայն քոյրս զանոնք կը տեսնէր ամենուր։
Մետաքսէ թեւեր կը թրթռային ամեն թուփի ետին,
պարիկներ իրենց մանրիկ հողաթափերը կը ձգէին
իր բարձին տակ,
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իրենց դիւթական փոշին կը թառէր
կեչիներու ճիւղերուն վրայ, ու
իրենց ոսկի վարսերէն թելեր
կարելի էր գտնել
փայլփլուն ծփանքով
երբ արեւուն տակ կը սահէին թաղի
առուակն ի վար։
Գիշերը փսփսուքներ պիտի լսէր ականջին
մինչ կը քնանար, ու յաջորդ առտու
զարմանքէն լայնաբաց աչքերով
պիտի պատմէր ինծի թէ ի՞նչ ըսեր էին իրեն—
եւ թէ ինչպէ՜ս կը փափաքէին որ
ես ալ զիրենք գտնէի։
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Այսօր ինծի կը նայի
աչքերուն մէջ ուժատ զարմանքով։
Թեւերը վտիտ են ու երկարած,
ծունկերը կնճռոտ են ու ճմլուած։
Ու կ՚որոնէ ամենուր—
թուփերուն եւ
ծառերու ճիւղերուն ետին.
իր բարձին տակ
եւ առուակին մօտ։
Կը լսէ թէ ինչպէս կը փսփսան
գիշերը իր ականջին,
եւ ինծի կը պատմէ թէ ինչ կ՚ըսեն։
Ասիկա սակայն իրական չի կրնար ըլլալ,
ինք ճշմարտութիւն չի կրնար ըլլալ։
Եւ ես առանձին եմ։
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Ծռած՝ հիւսուած ծածկոցի մը տակ,
իր դէմքն երկարած կարօտով,
կը պատմէ ինծի թէ գտած է զանոնք։
Կ՚ըսէ ինծի թէ անոնք
տակաւին կ՚ուզեն գտնուիլ ինձմէ։
Ուրեմն կը դիտեմ։
Եւ այժմ, տարիներ ետք կրնամ տեսնել՝
անոնք իր ըսածները չեն։
Անցեր ենք պարիկներու պատշաճ տարիքը։
Անոնց թեւերը մետաքսէ շինուած չեն։
Թուփերուն ետին լոյս չկայ։
Եւ խաւարին մէջ փսփսուքները
անմեղ չեն թուիր։
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Բ. Վերջ

Իր հոգին ազատ մնաց իր մարմնէն։
Բայց մամռոտ հողին մէջ պառկելէ առաջ
ան ողջ էր։
Ողջ էր։
Ու ամեն ինչ արուեստ էր։
Երկինքը ճախրող երկու տատրակներու պէս
ձեռքերը կը թռչկոտէին կտաւին վրայ
գոյներու ձիւնահովի մէջ։
Ինծի պիտի ըսէր թէ միակ էական բանն էր
արուեստը արուեստին համար։
Երբ խօսէր, բառեր չէր գործածեր,
միայն թիթեռներ
որ պիտի պարէին Չայքովսքիի կարապներու նման
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իր բերնէն դուրս,
ականջներս խտղտելու եւ հեգնելու համար։
Անտառն էր ուր կ՚երթար
երբ ուզէր վերածնիլ։
Կը շնչէր կանաչին ու
դեղիններուն եւ թխագոյններուն մէջ
տերեւներուն եւ կեղեւներուն,
ու կը ձգէր որ հետեւէի իրեն ու դիտէի
թէ ինչպէ՞ս կ՚ընէր ատիկա։
Փորձեցի անգամ մը շնչել,
բայց կեղծ զգացի, ոչ իրական։
Այնպէս որ զինք դիտեցի ծառի մը ետեւէն։
Ձմեռը կ՚արթննար
վաղ առաւօտուն
նայելու պարտէզի տունկերու եղեամին
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ու կը մնար հոն ժամեր ու ժամեր, մինչեւ
եղեամը սկսէր շաղի վերածուիլ ու շիթիլ
ու ինք բռնէր զայն իր բերնով
ու ջուրը խմէր։

Ապա տեսաւ որ վերապրելու համար
պէտք ունէր Պղատոնի, Արիստոտելի,
Նիցչէի ու Միլի։
Բնաւ չդարձաւ իր կտաւին։
Բնաւ չքալեց դէպի ծառերը վերածնելու։
Պարտէզը չխնամեց այլեւս.
միայն իր մտաւոր ածուն,
որ մշակեց այնքան
որ ծաղիկները թոռմեցան իր մարմնին մէջ,
ու իր արիւնը դադրեցաւ բաբախելէ։

78

Book9b.pdf 78

1/9/2021 5:26:41 PM

Եւ ան ա՛լ չկրցաւ ողջ մնալ։
Եւ իր հոգին ազատագրուեցաւ իր մարմնէն։
Եւ մինչ ան հիմա կը պառկի
խոնաւ հողին տակ—
ծառեր կը ծլին իր ծայրանդամներէն.
գետնի որդեր կը հաւաքուին գաղութներու մէջ
ոտնամատերուն միջեւ։
Մամուռը կը ծաւալի ինչպէս
օրուան լոյս՝ գիշերուընէ ետք
իր ամբողջութեան վրայ։
Եւ ան կը վերադառնայ
անգամ մը եւս
դէպի
արուեստը արուեստին համար։
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Գեղեցկութիւն

Ինչպէս կ՚ըլլայ—
կաս դուն։

Քեզ կը կոչենք շատ անուններով,
բարձր աշտարակներ շինելով,
կառուցելով բիւրեղէ դղեակներ,
պարբերականներ հրատարակելով,
քեզմէ գիրքեր ու գիրքեր կազմելով։

Ահա հոս ես—
չէ, այդտեղ։

Դուն ես այն
որ ես կ՚ըսեմ
որ ես
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—մանրէներ անկենդան գալարուող
մանրադիտակի աչքին տակ—
վերցուող՝ բիծ առ բիծ։

Բայց դուն
կը խօսիս
—ծիրան մայրամուտ,
դողդոջուն տերեւ,
շափրակներու շիկնանք,
մրրիկներու մէջ յղի սարսափ,
լուսնի արծաթ լիճ—

իսկ ես
զարմացած վեհութենէն,
կը փարիմ գոյութեան։
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Մեռելածին

Ա.

Ես եմ
անկարողութիւնը։
Մէջս կը կրեմ զայն,
բառերու կողով մը անխօս,
գաղափարներ տարտամօրէն ծփացող
ես եմիս քաոսին մէջ կապոյտ։
Յղի,
կեանք մը կը կազմուի բառերու—
ոչ ինչպէս հարկ էր ըլլար։
Ծայրանդամներ, չպատմուած ծագում
—ծուռ, սուր ակռաներ—
քսան ծիրանագոյն ոտնամատ։
Բերքը վիժելը
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միտքը փոխել չէ։
Տեսնել սակայն թէ ով եմ,
ա՛յս կը տեսնեմ, այս ես եմ—
կանաչ տերեւներու մէջէն արեւ,
քնացող այտի վրայ բիծ
ինչպէս պսպղացող ձուկի թեփ,
մինչ եղրեւանիներն ու յասմիկը կը շիկնին
բուրելով հովին.
ան կը կրէ զանոնք, երգելով,
մեղմօրէն լքելով անոնց ես եմը
լացող ուռիներու վարսերուն վրայ ու
կեչիներու ճերմակ թեւերուն.
մամուռը կը դարձնէ քարերու վրայ
իր կէս դէմքը միւս կողմ,
կապոյտ երկինքը կը ծռի մէկ կողմ
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ծիրանագոյն ծաւալով։
Ահա կը շնչեմ, ահա կ՚ըմպեմ, ահա
եմ։
Յետոյ,

յղացուած ու կազմուած,
կերպաւորուած ու կաղապարուած,
մարզուած, պայմանաւորուած՝
սեփական բերքիդ ծնունդը։
Կոկիկ պառկած,
կարգի դրուած, դասաւորուած,
ես եմդ է
այս. ոչ իմ քաոսս։
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Բ.

Տակաւին
ես ալ կրնամ կանչել,
այստեղ կոչել Որփէոսը,
երգելով ու կրակ յօրինելով,
աստուածութեան ձեռքը բերելու հանգիստ։

Կը խօսիմ Ռիլքէ,
Տիքինսըն,
Քըմմինկզ—
անոնք լուսինը կը կրեն,
հրեշտակներ ու շափրակներ
եւ ժամանակ ու միջոց
որ կ՚երգեն
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ես եմը
իմ։
Էլիըթով ու Ուէյլով
կը հաւաքեն անցեալը,
արբշռալիր պարելով
ներկային,
կեանք տալով մեռեալին,
մոռցուելիքին,
մտաբերում մարդկութեան։
Կը հասկնա՞ս
ասիկա։
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Գ.

Սակայն
ես եմիս
ես եմը
—դէմ յանդիման քու ծննդուած
խանձարուրուած բերքիդ,
խնամուած եւ առողջ—
աչքերը լայն փակած,
ու բերանն ակնկալիքով բաց.
այն որ ճիչ պիտի ըլլար
չի ճչար որեւէ ձայն։
Հոգիներ չլսող.
անկարողութիւն սեւ ու սպառիչ։

87

Book9b.pdf 87

1/9/2021 5:26:41 PM

Ու թէեւ գիտեմ՝
աստղերը պիտի միշտ
կախուին ամեն գիշեր.
փսփսուքը կը խօսի
կանաչ բլուրներու վրայ գորշ ցարասիի մէջ.
ծովու մը գոռոցը պիտի միշտ
հատնի մրմունջին առաջ—
Ես եմս,
բերքս—
մեռեալ է ծնած։
Եւ—ես եմ—ընծայուած—
անձայն։
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Յաւելուած
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Կեդրոն

Աշխարհը ստեղծուած էր եւ մարդ անոր մէկ
փոքր մասն էր։ Մարդը սակայն մէկ հարցում ըրած
էր. Ո՞ւր է կեդրոնը. եթէ չկան կենդանիներ, չկայ
բնութիւն, ո՞ւր է ուրեմն։ Մե՛նք ենք ատիկա։
Գեղեցիկ քաղաքներ, ընտիր աշխարհներ եւ
բառեր ստեղծեցինք։ Մեր բարձր շէնքերէն հպարտ
ժպիտներով կը նայինք կենդանիներուն եւ
բնութեան։ Երկրին կանաչ հողերը, անտառներն ու
կապոյտ ծովերը կը տեսնենք։ Եւ կ՚այրենք, կը
սղոցենք, կը պարպենք։
Մեր տիրապետութիւնը բնաւ չի վերջանար։ Այն
օրը, երբ մարդիկ լուսին իջան, շատ ցաւալի օր մըն
էր։ Նուիրականը մեռաւ եւ սրբութիւնը
սպաննուեցաւ։
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Բանաստեղծ

Աստուած աշխարհը ստեղծեց ոչ մէկ ծածուկ
պատճառով կամ յետին «մտքով», այլ միայն
ստեղծագործութեան համար։ Ճշմարիտ
բանաստեղծը յար եւ նման է։ Կը գրէ՝ ոչ թէ բան մը
կամ ոեւէ մէկը յառաջ քշելու համար, այլ
բանաստեղծը կը գրէ ստեղծելու համար։ Որովհետեւ
ատելութեամբ, երկիւղով, սպանութեամբ եւ
աւերումով լեցուն այս աշխարհին մէջ
ստեղծագործութիւնը բարի է. ստեղծագործութիւնը
բժշկութիւն է. ստեղծագործութիւնը անհրաժեշտ է։
Աստուած «բանաւոր» պատճառով չստեղծեց.
նմանապէս, բանաստեղծը կ՚ուզէ փախչիլ կեանքի
«բանաւոր»՝ կառուցուած ըմբռնումներէն որ
աշխարհը իրեն կու տայ։ Միմիայն
ստեղծագործութեան համար բանաստեղծութիւն
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գրելը հոգին պրպտել է։ Ուզել գրել քերթուած մը
որովհետեւ հոգին պէտք ունի ատոր՝ Աստուծոյ պէս
ըլլալ է։
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Գեղեցկութիւն

Երկար տարիներ, մարդիկ դժուարութիւն ունէին
համաձայնելու գեղեցկութեան շուրջ։ Առաջին,
առարկայակա՞ն է գեղեցկութիւնը։ Ոչ ոք կրնայ
ժխտել վարդին կամ Թաժ Մահալին գեղեցկութիւնը։
Բայց, օրինակի համար, ի՞նչ կրնանք ըսել լէշի մը
մասին։ Շատեր պիտի խորհէին որ անոր նեխած
հոտն ու յօշոտուած անդամները շատ տգեղ եւ
զզուելի են։ Գեղեցիկ չէ, պիտի ըսէին։ Բայց ոչ
Պոտլէրը։ Պոտլէր քերթուած պիտի գրէր անոր եւ իր
սիրահարին մասին։ Ուրեմն, ան այդ լէշը
գեղեցկացուց բանաստեղծութեամբ։ Հետեւաբար,
գեղեցկութիւնը ենթակայակա՞ն է։
Եւ ի՞նչ է իմաստը գեղեցկութեան։ Մարմնի
հաճոյքի՞ն համար է, թէ՞ հոգիի հաճոյքին։
Գեղեցկութիւնը գոյութիւն ունի մարդկային հոգիին
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համար։ Հոգին աւելի վեր աշխարհ մը կը ձգտի
հասնիլ, եւ յաճախ գեղեցկութիւնը կ՚օգնէ մեզի։ Երբ
մենք գեղեցկութիւնով շրջապատուած ըլլանք, մենք
մեզ կը մոռնանք այս աշխարհէն։ Յետոյ, մեր
հոգիները ազատ կ՚ըլլան ապրելու աւելի վերնագոյն
աշխարհներու մէջ։
Մէկը ինչ ալ խորհի գեղեցկութեան մասին,
ամեն մարդ գեղեցկութիւն կը փնտռէ կեանքի մէջ։

95

Book9b.pdf 95

1/9/2021 5:26:41 PM

Ոգի

Ոչ թէ ի՞նչ է ոգին, այլ ո՞ւր է ոգին. մարդիկ
յաճախ կը մտածեն որ այս հարցումը շատ դժուար
եւ կնճռոտ է։ Առաջին, ոգին գոյութիւն ունի՞։ Եթէ
մէկը այո կարենայ ըսել, ուրեմն յաջորդ հարցումը
կ՚ըլլայ ո՞ւր է ոգին։
Ամեն տեղ է ոգին։ Ամեն գեղեցիկ բան կը տեւէ
եւ ամեն գեղեցիկ բան ուրիշ աշխարհի մը կ՚ուզէ
հասնիլ։ Տարիքոտ մարդու մը քով մանուկ մը կայ,
ձեռքը գիրք մը. հիւանդանոցի մէջ են եւ պզտիկ
մանուկը անոր կը կարդայ։ Ոգին հոն է։ Աղջիկը որ
վիրաւոր թիթեռնիկ մը կը գտնէ եւ կու լայ ու կու լայ։
Ոգին հոն է։ Յոգնած թափառականը որ գետին
կ՚իյնայ եւ ցեխը կը համբուրէ որովհետեւ այս ցեխը
իր միակ տունն է։ Ոգին հոն է։ Մեր շարժումները
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իմաստ մը կը փնտռեն աւելի բարձր ու բացարձակ
աշխարհի մը մէջ։
Կեանքի միջկապակցուած բնոյթը աւելի բարձր
աշխարհ մը կը դիմէ։ Ամեն ինչի մէջ աշխարհի
մեծութենէն սարսուռ մը կայ։ Ծառերը, ծաղիկները,
խոտերը, լեռները դէպի վեր կը բուսնին։ Ոգին նաեւ
այնտեղ է, երբ անոնք երկինքներուն կը փորձեն
հասնիլ։ Բանաստեղծութեան իւրաքանչիւր բառէ,
ամեն իսկական արարքէ, ամեն տերեւէ՝ ոգին
գոյութիւն կ՚ունենայ։
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Բառերով

Ինչպէ՞ս բառերով ըսեմ այն բաները որ կը
զգամ։ Շունս անօթի կը զգայ ու կը հաչէ։ Կատուս
բարկութիւն կը զգայ ու կը սուլէ։ Անոնք սակայն չեն
խօսիր. մարդն է որ բառերով կը խօսի։
Մարդ բառերով կը խօսի միշտ պատմութիւն մը
պատմելու համար։ Բառերով մարդ կը խօսի իր
տխրութեան մասին։ Մինակութեան մասին կը խօսի
բառերով։ Եւ բառերով սիրոյ մասին կը խօսի։
Ի՞նչ կը զգայ երբ անթերի բնանկարը տեսնէ։
Զայն բառերու մէջ կը դնէ. գեղեցիկ, սիրուն,
հոյակապ։
Անշուշտ, կենդանիները բառերով չեն խօսիր։
Շատ բառեր ունինք որովհետեւ շատ բան կը
զգանք։ Եթէ կը մտածեմ, ուրեմն կամ, հետեւաբար
կը զգամ, եւ ուրեմն բառերով կը խօսիմ։
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Այնթապ

Երբ հայրիկս պզտիկ էր, իր մեծ հայրը իրենց
ընտանիքին մասին պատմութիւններ կը պատմէր
իրեն։
Տարիներ ետք, երբ ես պզտիկ էի, հայրիկս մեր
ընտանիքին մասին այս նոյն պատմութիւնները ինծի
կը պատմէր։
Շատ բան չեմ գիտեր ընտանիքիս մասին եւ թէ
ուրկէ եկած ենք, բայց քանի մը բան գիտեմ։
Հիմնականին մէջ, ընտանիքիս մասին գիտեմ
երազի մը պէս, շատ խուսափուկ ու երկդիմի։
Հօրս հայրիկը Հալէպ ծնած էր
ցեղասպանութենէն առաջ։
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Հօրս մեծ մայրիկը Խարբերդ ծնած էր, իսկ իր
ամուսինը՝ Վարդան անունով, Այնթապ կ՚ապրէր։
Գիտեմ որ Այնթապը մեծ միջնաբերդ մը ունէր։
Ու իսկապէս ատիկա է ընտանիքիս մասին
ամբողջ գիտցածս։
Սակայն շատ բաներ կրնամ երեւակայել
Այնթապի մասին։
Օդը գինձ եւ աղտոր կը բուրէր միշտ։ Հոն ջուրը
ամենէն լաւն էր. միշտ վարդերու կը նմանէր։
Երազի մը պէս սակայն, այս վերացական
գաղափարները ո՛չ իրական, ո՛չ ալ ճշմարիտ են, եւ
իրականութեան մէջ ես բան չեմ գիտեր։
Վարդան, ինչո՞ւ մեզի աւելի զրոյցներ չէիր
պատմեր։
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Գիտէի՞ր որ եթէ անցեալով չափազանց
զբաղէինք, դէպի ապագայ պիտի չնայէինք։ Թերեւս
ատիկա՛ կ՚ուզէիր։
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Լոյսը

Մեծն Աստուած խաւարը չէր սիրեր որովհետեւ
ինք էր Մեծն Լոյսը։ Ուրեմն՝ արեւը։
Արեւին տակ ծաղիկներ կ՚աճին. տաքուկ
կ՚ըլլանք. շատ բան կը տեսնենք։
Կան նաեւ աստղերն ու լուսինը։
Անոնք լոյս կ՚ընծայեն երկինքին։
Բայց պզտիկ մարդ՝ պզտիկ մարդը պզտիկ
արեւներ կ՚ուզէր իր սենեակներուն մէջ։
Ա՛յս լոյսը կը սիրէր։
Հետեւաբար պզտիկ արեւներ կ՚ուզէր
ճամբաներուն վրայ եւ դպրոցներուն մէջ ու
եկեղեցիներուն մէջ։
Եւ հիմա պզտիկ մարդը համակարգիչին լոյսը
կը դիտէ եւ հեռաձայնին կը խօսի։
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Հիմա մարդ այլեւս լուսինը չի դիտեր,
ոչ ալ աստղերուն կը խօսի։
Եւ Մեծն Աստուած խաւար է դարձեալ։

103

Book9b.pdf 103

1/9/2021 5:26:42 PM

Ինչո՞ւ

Երբ մէկը փոքր է, ամբողջ աշխարհը հարցումի
մը պէս է։ Պզտիկին երեւակայութիւնը կ՚աճի միշտ,
կը գոյանայ։ Ներքին մտածող հոգին՝ միտքը շատ
գեղեցիկ է, որովհետեւ ինչուներով լեցուած է։ Ճաշին
ու ընթրիքին կը հարցնեն ինչո՞ւ. դասարանին մէջ
կը հարցնեն ինչո՞ւ. քունէն առաջ կը հարցնեն
ինչո՞ւ։ Միշտ զարմանքի մէջ են։
Բայց երբ մէկը չափահաս կը դառնայ, ինչո՞ւն
կ՚ըլլայ գիտեմ։ Բնաւ չեն զարմանար, որովհետեւ կը
կարծեն թէ ամեն ինչ գիտեն։ Եթէ աւելի հարցումներ
հարցնէին, հաւանաբար պատերազմ չունենայինք ու
աւելի խաղաղութիւն տիրէր։
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Յետ գրութիւն
այս գիրքին մասին
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Թենին ու Սողովմէն

Միացեալ Նահանգներու մէջ կը գտնուի Հայաստանէն դուրս ամենաստուար հայախօս զանգուածը, ու
նաեւ՝ գրական արեւմտահայերէնի գիտակ անձերու աշխարհի մեծագոյն համախմբումը։ Ո՛չ միայն ատիկա՝
ամերիկահայ համայնքը արդի սփիւռքի հիմնական գաղութներէն թերեւս հնագոյնն է, որ արդէն կշիռք կը
ներկայացնէր Եղեռնէն առաջ իսկ։ Հակառակ վերի
հաստատումներուն սակայն, մօտ 120 տարիներու ընթացքին հայերէնով ստեղծուած ու լոյս տեսած գեղարուեստական գրականութեան առաջին հատորն է այս
գիրքը, որ արտադրուած ըլլայ ամերիկածին անձի մը
կողմէ։
Արլէնին ու Առաքելեանին միջեւ
Հեղինակը՝ Թենի Արլէն դուստրն է Թիմ Արլէնի եւ
Թէմմի Շօուալթէրի, ու կրտսեր քոյրը՝ արդէն իսկ իր
հայագիր գրութիւններով հրապարակ ելած Ճեսի Արլէնի։ Մեծ հայրն է որ Առաքելեան մականունը փոխած
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է Արլէնի։ Ծնած է ու մեծցած Գալիֆորնիա, հեռու հայկական շրջանակներէ՝ Ռիվըրսայտէն մինչեւ կեդրոնական Գալիֆորնիոյ Սան Լուիս Օպիսփօ քաղաքը։ Հայերէնի բացարձակապէս անտեղեակ, քսան տարեկանին է
միայն որ կը տեղափոխուի Լոս Անճելըս, եւ UCLA համալսարանի մէջ կը սկսի արեւմտահայերէն լեզուի եւ
գրականութեան դասընթացքներու, հետեւելով իր զոյգ
աւագ եղբայրներու քայլերուն, բայց հիմնականին մէջ
անհատական մղումով։ Արդէն իսկ բանաստեղծական
բացառիկ տաղանդի տէր ըլլալով, շուտով կը սկսի գրել
նաեւ հայերէնով եւ դէպի լեզու «վերադարձ»ը կ՚ըմբռնէ որպէս ստեղծագործական գործընթաց՝ արարումով ինքնացումի հասնելու միջոց եւ ուղի։ (Այս տողերու
հեղինակը բախտը ունեցաւ այդ ուղեւորութիւնը առաջնորդելու սկիզբէն ու անոր ընկերակից ըլլալու մինչեւ
վերջ՝ մինչեւ Թենիի մահը. թերեւս այդ է պատճառը որ
այս հրատարակութեան լրումը, իբրեւ դէպք, կը հնազանդի զոյգ՝ պարտականութեան եւ բաւականութեան
դրդումներու, առանց վստահ ըլլալու թէ ո՞ւր կ՚աւարտի մէկը եւ կը սկսի միւսը։ Միւս կողմէ՝ առանձնայատուկ, եզակի, նոյնիսկ թերեւս այլայլող, շլմորող նշանակութիւն ունի այն, երբ մարդ կը ժառանգէ իր իսկ
աւանդածը։)
Այստեղ հրատարակուած քերթուածներէն գրեթէ
բոլորն ալ գրուած են հայերէնի ուսումնառութիւնը
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սկսելէն 15-20 ամիս ետք, ինչ որ անշուշտ ենթադրած է
ժամանակի նշանակալից ներդրում եւ լուրջ կեդրոնացում լեզուի իւրացման եւ բառապաշարի նրբութիւններու վրայ։ Սփիւռքի տիրական գաղափարաբանութիւնները այդ ճիգը պիտի բացատրէին «յանձնառութիւն»
բառով, զայն հպատակեցնելով քաղաքական՝ այլ խորքին մէջ բարոյական մղումի, որ էապէս կարելի է
թարգմանել իբրեւ պարտականութիւն ու պարտաւորութիւն։ Այդպէս չէր սակայն. բացառիկ այդ ճիգի
գլխաւոր շարժառիթը սիրահարութիւնն էր լեզուին եւ
գրականութեան, ինչպէս պատահած է ու կը պատահի
գրեթէ բոլոր գրողներուն։ Լեզուին տակաւին չտիրապետած կը սկսին կազմուիլ անոր հանդէպ «սիրոյ կապանքները», որոնց արմատները պէտք է փնտռել Թենի
Արլէնի կանուխ, այլ տքնաջան ընթերցումներուն՝
գլխաւորաբար Նարեկացիի, Մեծարենցի, Վարուժանի,
Պըլտեանի, Սարաֆեանի եւ Վահէ Օշականի գործերուն
ներշնչած հիացմունքին մէջ։
Հատորի մէջ ներառուած գրութիւնները թարգմանութիւններ չեն անգլերէնէ, ընդհակառակը, ստեղծուած են հայերէնով ու յետոյ հեղինակին կողմէ թարգմանուած անգլերէնի, ստուգելու համար ըսել ուզուածի ճշգրտութիւնը (բացառութիւն կը կազմեն վերջին
երեք քերթուածները, որոնք հայերէնի թարգմանուած
են սոյն տողերը ստորագրողին կողմէ՝ աւելի ուշ)։ Այդ
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իմաստով ալ աննշան խմբագրութենէ անցած են ատենին։ Գրուած են օրը օրին, 2012-էն 2013, գլխաւորաբար
համալսարանական դասընթացքներու ընթացիկ ընթերցումներու եւ վիճարկումներու ներշնչումով («Պատումը»՝ Գր. Պըլտեանի «Շեղուածք» գրութենէն ետք.
«Գիշեր»ը՝ Սալվաթորէ Քուազիմոտոյի «Գիշեր» քերթուածի հայերէն թարգմանութենէն եւ Զուլալ Գազանճեանի համանուն քերթուածէն ու Սարաֆեանի շարք
մը բանաստեղծութիւններէն ետք. «Հայ լեզուի խնդիրը»՝ 1911-ին Ազատամարտի մէջ Դ. Վարուժանի նոյն
վերնագրով գրութեան հետքով, որպէս ժամանակակից
պատասխան. «Տեղատուութիւն եւ մակընթացութիւն»ը՝ պարզ է, Նիկողոս Սարաֆեանի համանուն գիրքի
ընթերցումէն ետք)։ Քերթուածներու մէջ կայ հասուն
մտածողութիւն եւ գաղափարներու նրբիմաստ խաղ։
Օրինակ մըն է միայն հատորը բացող «Գիշեր» բանաստեղծութիւնը, ուր կ՚ակնարկուի գրողի անհատնում ճիգին՝ ըլլալու ինքզինք ու ըլլալու ինքնիր եւ իր լեզուին
տէրը, ստեղծելու իսկապէս, ինչ որ կը պատահի հասնելէ
ետք ստեղծագործական «գիշեր», այսինքն թօթափելէ
ետք արտաքին այն բոլոր «լոյսերն» ու տուեալները,
որոնք կ՚աղօտեն ու կը շփոթեն օրինակումին եւ արարումին միջեւ երերող սահմանները։
Թենի Արլէն լեզուէն սկսելով է, որ ուղեւորութիւն
մը կը կատարէ դէպի հայկական ինքնութիւն, այնպէս
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ինչպէս ինք պիտի հասկնար ու սահմանէր ատիկա։
Նախ՝ իր մերձարեւելեան եւ հիւսիսափրիկեան ուսմանց
մասնագիտացումը լքելով կ՚անցնի բաղդատական գրականութեան, ուրկէ Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսով
կ՚աւարտէ UCLA-ի շրջանը 2013-ին։ Չի դադրիր սակայն որոնելէ իրեն համար ամենէն հարազատ վայրը։
Ֆրանսայի հարաւը եւ ամերիկեան Ինտիանա նահանգը
տարբեր ձեռնարկներու մասնակցելէ ետք, 2015-ի կիսուն կ՚ընդունուի դոկտորականի ծրագրին՝ Միշիկընի
համալսարանի (Էնն Արպըր) բաղդատական գրականութեան բաժանմունքէն ներս, նպատակ ունենալով
կեդրոնանալ ֆրանսական խորհրդապաշտ գրականութեան եւ այդ շարժման հայկական արտայայտութիւններու առնչութիւններուն վրայ։
Ատկէ անմիջապէս առաջ, Նոթրը Տամ համալսարանի աստուածաբանական դասընթացքներուն իբր
ունկնդիր հետեւելէ յետոյ, երկար մտորումներէ ետք
կ՚որոշէ կրօնական իր պատկանելիութիւնն ալ շեղել
դէպի հայ Եկեղեցին, ուր մկրտուելով 2015-ի Յունիսին
կ՚ընտրէ իր հայ (եւ հայերէն) ինքնութիւնը կնքող անուն
մը եւս՝ Սողովմէ։
Սողովմէ, Սալոմէ, Սուլամիթա կամ Շուլամիթ,
Թենիի սիրած բանաստեղծական դարուն յայտնի
դարձած էին տարբեր արուեստագէտներու գլխաւորաբար խորհրդապաշտ նկրտումներով գործերուն մէջ
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(յատկապէս ԺԹ. դարու երկրորդ կէս), ուր աստուածաշնչական այդ կերպարը կը վերածուէր ինքնանպատակ գեղեցկութիւն կամ աւելի ճիշդը՝ արուեստ մարմնացնող տիպարի։
1991-ին ծնած Թենիի կողմէ Սողովմէ անունի որդեգրումը յարացուցական է, յատկապէս իր կողմէ հայերէնի եւ հայութեան պատկանելիութեան որդեգրման
ընդհանուր հոլովոյթի շրջարկին մէջ։ Սողովմէի աստուածաշնչական թէ տասնիններորդ դարու տիպարները գրեթէ ոչինչ ունին ի նկատի որպէս պարտք ու պարտաւորութիւն, ընկերային սեղմում, հարկադրութիւն
եւ պարտականութիւն։ Կ՚ուզեն առինքնել, զգլխել միայն գեղեցկութեամբ։ Հրաւէր մըն են յանձնուելու գեղեցիկի տիրութեան։ Հաճոյքի ու վայելքի խնդիր։
Այսինքն՝ ենթակայէն մեկնող ընտրութեան, որն էր Թենի Արլէնինը լեզուական, ստեղծագործական եւ այլ
մարզերու մէջ։
Թենի Արլէն՝ 1991-2015, դադրեցաւ ստեղծելէ Սողովմէն որդեգրելէ ամիս մը ետք, «քաղաքէ մ՚ուրիշ քաղաքի միջեւ» փոխադրութեան ճամբուն վրայ՝ երբ
կ՚ուղղուէր Միշիկընի համալսարան իր դոկտորականը
սկսելու։
***
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Ամերիկածին հեղինակի մը կողմէ գեղարուեստական ինքնագիր հատորի մը աննախընթաց ըլլալու
երեւոյթը, որ նշուեցաւ վերը, դժուար է առանց մեկնաբանելու արձանագրել ու անցնիլ, մանաւանդ երբ դարէ
մը աւելի պահանջած է անոր իրականացումը։ Հաստատումներէ, զարմանքէ կամ գնահատական ժպիտէ մը
աւելի՝ ան կը պահանջէ հարցադրում։ «Ինչո՞ւ այդքան
ուշ»ը կը նայի անցեալին, ու վստահաբար պէտք է
պատասխանուի այլուր։ Աւելի էական կը թուի մտածելը անոր հնարաւորութեան մասին։ Այսինքն՝ բանաստեղծութիւնը կամ ընդհանրապէս գեղարուեստական
գրականութիւնը կարելի՞ է սփիւռքի մէջ։
Այս հարցադրումին մէջ գործածուած եզրերուն
առնչութեամբ նախ հարկ է կատարել կարգ մը լրացումներ։ Սփիւռքը չէ գլխագրուած, որովհետեւ հարցումը կ՚ուզէ մտածել ընդհանրապէս սփիւռքներու, եւ
ոչ՝ յատուկ անունին մասին այն կարողական երկրին,
ուր կ՚ապրինք շատերս։ Կ՚ակնարկէ վայրի մը, ուր ծնած
ըլլալու է գրողը, եւ որմէ առժամաբար պէտք է զանցառել միջինարեւելեան հայկական կեթթոները, այսինքն
այն համայնքները, որոնք կ՚անգիտանային իրենց շրջակայ ընկերութիւնը եւ յաջողած էին իրենք զիրենք
լեզուականօրէն, մշակութայնօրէն եւ ստեղծագործական մարզի մէջ փակել ցանկապատի մը ետին։
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«Սփիւռքի մէջ ստեղծել»ը գոնէ այստեղ կը սահմանափակուի անոնց, որոնք ծնած են կամ գոնէ մեծցած միջանցքային, շեմային (liminal) վայրերու մէջ, մէկ
վայրին ու միւս վայրին միջեւ գտնուող շեմին վրայ, ուր
մօրենական լեզուին ու շրջապատի՝ փողոցի, դպրոցի,
համալսարանի, գործատեղիի ե՛ւ անշուշտ ընթերցումներու լեզուներուն միջեւ իրենց տարուբերումը հարցական չէ, այլ ամենօրեայ ու անխուսափելի փորձառութիւն։ Իսկապէս շեմային սփիւռքցիներ են։ Միւս կողմէ,
նախադրեալներէն մէկն ալ այն է, որ այդ սփիւռքը
աղէտի մը հետեւանքը եղած ըլլայ, պայթումի մը, կորուստի մը ցրօնքը (եւ ուրեմն թերեւս հարկ ըլլայ ետ
բերել գլխագիր Սփիւռքը)։
Որդեգրում եւ հայրագրում
Հայերէն գրող միջանցքային սփիւռքցիի սովորական ըմբռնումէն ընդհանրապէս դուրս մնացած են
անոնք, որոնց համար հայերէնը ժամանակագրականօրէն առաջին՝ այսինքն կեանքի առաջին քանի մը տարիներու մայրենի լեզուն եղած չըլլայ—այն, որ մասնագիտական գրականութիւնը կը սիրէ կոչել «ժառանգական
լեզու», եւ որ կը ներառէ լեզուի ամենատարրական
մտերմութենէն սկսեալ հմտութեան բոլոր աստիճանները

որոնք

կարելի

ըլլայ

պատկերացնել։

Այս
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սահմանումէն դուրս մնացողներու մասին խօսքը կը
վերաբերի անձերու, որոնք որդեգրած են հայերէնը չափահաս տարիքին, երբեմն իրենց սահմանումով՝ «վերադարձած» հայերէնին, թէեւ առարկայականօրէն հայերէն սկիզբ մը չէ եղած իրենց կենսագրութեան մէջ ուր
կարելի ըլլար «վերադառնալ»։
Անոնց կատարած որդեգրումը կը պատահի ընդհանրապէս համալսարանական տարիքին, քսան տարեկան հասակէն ետք, եւ բացառելով վերջերս քիչ մը տարածուած օգտապաշտ՝ ակադեմական կամ այլ միտումներով կատարուած իւրացումը լեզուին (այսպէս կոչուած «նորախօսներ»ու մէկ ենթախումբը), ատիկա կատարողները իրենց ըմբռնումով վերադարձ մըն է որ կը
կատարեն իրենց ծնողներու, նախնիներու, կամ իրենց
բազմազգ տոհմածառի ճիւղերէն սոսկ մէկը հանդիսացող հայկական աւանդութեան։ Այս ծիրին մէջ, որդեգրումը իրականութեան մէջ մայրագրում կամ հայրագրում մըն է։
Կայ սակայն երկրորդ մակարդակ մը, ուր հայրագրումը ըստ էութեան ապագային հեռարձակուող
նպատակ մը, ստեղծագործական միտում մը կ՚ենթադրէ։ Լեզուն իւրացնողը ատիկա կը կատարէ լեզուով
գրելու, ստեղծելու թաքուն թէ բացայայտ նպատակով,
որ արդէն եթէ ոչ որդեգրումի, այլ որդեծնութեան,
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մանկագործութեան գաղափարին է որ կը հակի։ Ենթական անցեալը չէ միայն որ կը հալածէ, այլ զայն իւրացնելով կ՚ուզէ սնել իր ներկան եւ հետք մը ուրուագրել
դէպի ապագայ։
Հայրագրումը, ուրիշ խօսքով, մայրանալու կամ
հայրանալու դիտաւորութիւն մը քողարկէ. հայրը
կ՚որդեգրուի զայն հեռարձակելու, փոխանցելու, շարունակելու, եւ այդպիսով ենթակային կողմէ ինքզինք
«գտնելու» եւ ինքզինք երկարաձգելու նպատակով։
Երազային, նոյնիսկ ցնորական թուի վստահաբար
վերի պարագան, բացի «հրաշք մանուկներու» մասին
հիացախառն արտայայտութիւններէ, որոնք սակայն
հիմնականին մէջ թերահաւատութիւն կը մատնեն
ստեղծագործութեան

կարելիութեան

նկատմամբ։

«Օտար» ծնած հայու, կամ «կէս», «քառորդ»՝ նոյնիսկ
«մէկ ութերորդ հայ»ու մասին շատ կը խօսուի վերջերս
(չակերտները
համար

անհրաժեշտ

կոտորակային

են

խնդրականացնելու

ինքնութեան

գաղափարը)։

Այդպիսի անձ մը ուրեմն նախ հայերէնին բարեկամանայ, յետոյ ալ հայերէն ստեղծէ՞։
Ցնորակա՞ն։ Թերեւս այդպէս ըլլայ։ Բայց եթէ այդ
կարելիութիւնը իբր ցնորք մերժուէր, տրամաբանական
հետեւութիւնը պիտի ըլլար այն, որ հիմնովին ցնորական պիտի ըլլար նաեւ Սփիւռքի մը մասին մտածելը
ասկէ երկու-երեք սերունդ ետք այնտեղ, ուր կը միտին
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յանգելու (եթէ ոչ հանգելու) գրեթէ բոլոր սփիւռքները,
այսինքն Արեւմուտք։ Բոլոր ճառերը, դպրոցները, բանախօսութիւններն ու յօդուածները, պատարագներն ու
մեծաշռինդ քարոզները, յոգնած ծէսերը՝ բոլորը ցնորական պիտի ըլլային։ Սոսկ յուշարձան, որ կոթողին
անցեալի նայող երեսը շեշտող եզրն է։ Ասիկա՝
որովհետեւ առանց ստեղծագործ լեզուի պիտի չըլլայ
այն, ինչ որ կայ. այսինքն պիտի ըլլայ, բայց միայն իբր
յուշ, յիշատակ, ուսումնասիրելի ու պեղելի հնագիտութիւն։ Մեռեալ առարկայ։ Առաւելագոյն պարագային՝ համասփիւռքեան հաստատութեան մը կողմէ այսպէս թէ այնպէս առաջադրուած «Legacy Center» մը
Երեւանի մէջ, այն ալ հաւանաբար անգլերէնով։ Գեղեցիկ թանգարան մը՝ բանասէրներու շուկայ։
Ցնորականը իրականի կարելիութեան վերածելու
հիմնական ձեւը, ըստ երեւոյթին, կը կայանայ հայերէնը՝
այսինքն հայերէնով մատուցուող լեզուական արտադրութիւնը ընտրելի ընծայելուն մէջ։ Ընթերցողը լուրջի
առնող մտածում, վերլուծութիւն, ստեղծագործութիւն, քերթողութիւն։ Լուրջի առնել կը նշանակէ լրջօրէն հրապուրել, ընտրելի առարկայի ներյատուկ արժէքին վրայ կեդրոնանալ, ատիկա ստեղծել այսօր։ Ընթերցողէն առաջ սակայն, ստեղծողը ինքզինք է որ լուրջի
կ՚առնէ՝ իր տքնանքով, հայրագրումի եւ որդեգրումի
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աշխատանքով, դուրսէն բերած հարստութեան ընդմէջէ՛ն եւս նորաճանաչ «ներս»ի արժեւորումով, բայց
գլխաւորաբար այդ բոլորին մօտենալու ատեն ցուցաբերուած երկիւղով, որ ոչ թէ վախ կը մատնէ, այլ սիրահարութիւն ու աւելի ուշ՝ խաղաղ սէր։
Այդպէս է որ գրած են ու ստեղծած անոնք, որոնք
ներշնչեցին Թենի Արլէնը իր բանաստեղծական կոչումը
շեղելու դէպի հայերէն։ Նոյն այդ ներշնչումն է, որ տասնեակներով համալսարանական ուսանողներ մղած է
անոր գրութիւնները կարդալէ ետք իրենց կարգին
ստեղծագործական փորձեր կատարելու, որպէսզի լեզուն ծիսականէն դուրս գալով՝ ժամանակակից աշխարհի մէջ ի՛նք եւս քիչ թէ շատ իրական կեանքով մը ապրելու մեղաւոր փառասիրութիւնը սնուցանէ։
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