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Գարագիւթիւք Լ.
Երթաս բարով։ Բանաստեղծութիւններ, Իսթանպուլ, 
2017, 126 էջ։

Գեղարուեստական ձեւաւորումը կատարեց
Լուսինէ Աւետիսեանը

Լեռնա Գարագիւթիւքի բանաստեղծութիւնները կը բա
նան աշխարհ մը, որ անմիջական ու հաղոր դա կան է. ներանձ
նական ու ընկերային հարցերու կ’անդ րադառնայ. մարդկային, 
հայ կական ու իսթան պու լահայկական նիւթեր կ’արծարծէ. 
իրա կան ու փո խա բերական պատկերներով կը խօսի. տան ու 
փո ղո ցին մէջ պահեր կը նկարագրէ. մարդ, բոյս, անա սուն եւ 
առար կայ իրենց մասնաւոր ու ճակա տա գրա կան երեսներով իր 
ուշադրութիւնը կը գրաւեն։
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ԵՐԿՈՒ ԽՕՍՔ

Լեռնա Գարագիւթիւքի «Երթաս Բարով» բանաս
տեղծական երախայրիքը լոյս կը տեսնէ իբրեւ ՀԱՅԵՐԷՆ 
ՄԱՏԵՆԱՇԱՐի հիմնադիր եւ առաջին հա տոր։ Սոյն 
մա տենաշարը կը միտի առանձին հատորներու մէջ 
ի մի խմբել 8 Ապրիլ, 2016ին սկիզբ առած ՀԱՅԵՐԷՆ 
blog կայքէջին վրայ հրապարակուած հեղինակներուն 
ստեղծագործական ու թարգմանական գործերը։

Յիշեալ կայքէջը ունի գրական-գեղարուեստական 
բազմաբնոյթ բովանդակութիւն։ Անոր ենթաբաժանում
ներն են՝ ակնարկ, անտիպ (գրական վաւերաթուղթ), 
աշակերտական անկիւն, առակ, արձակ բանաստեղ
ծութիւն, բանաստեղծութիւն, բառ ու բան, բարբառ, 
գեղարուեստ, գիրքեր (թուայնացած), եր գի ծանկար 
(ար տատպեալ), երկարապատում, զրոյց, թատեր գու
թիւն, թարգմանութիւն, հեքիաթ, ձեռագիր, մա տե նա
գիտութիւն, միտք եւ խօսք, յուշագրութիւն, պատ մա կան 
վաւերաթուղթ, պատ մուածք, փորձագրութիւն, քաղուա
ծոյ։ 

Երկու գլխաւոր յատկանիշ ունի կայքէջը. Ա. Բացի 
բարբառի եւ անտիպ վաւերաթուղթերու ենթա բաժին
ներէն, որոնք մասամբ նաեւ արեւելահայերէն են, միւս 
բոլորը արեւմտահայերէնով գրուած են։ Բ. Բացի երգի
ծանկարի, միտք եւ խօսքի, մատենագիտութեան եւ 
(մասամբ՝) գեղարուեստի ենթաբաժիններէն, որոնք մէջ
բե րում ու արտատպում են, միւս բոլորը առաջին անգամ 
ըլլալով կը հրապարակուին կայքէջին վրայ։
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Այցելել եւ ծանօթանալ՝ 
https://hayerenblog.wordpress.com

Լեռնա Գարագիւթիւք մեր առաջին եւ եռանդուն 
աշխատակիցներէն է։ Անոր բանաստեղծութիւնները կը 
բանան աշխարհ մը, որ անմիջական ու հաղորդա կան է. 
ներանձնական ու ընկերային հարցերու կ’անդրադառ
նայ. մարդկային, հայկական ու իսթան պու լա հայ կական 
նիւթեր կ’արծարծէ. իրական ու փոխա բերական պատ
կեր ներով կը խօսի. տան ու փողոցին մէջ պահեր կը 
նկա րագրէ. մարդ, բոյս, անա սուն եւ առարկայ ի րենց 
մաս նաւոր ու ճակա տագ րական երեսներով իր ու շադ
րութիւնը կը գրա ւեն. անկեալ մարդեր, քանդուած փո
ղոց ներ, լքուած բնա կարաններ, անպէտ իրեր մաս կը 
կազմեն իր բացած աշխարհին. մտերմիկ զրոյց կը բա
նայ ընթերցողին հետ՝ իրականի ու կեղծի, խաղի ու 
ցաւի, հասկնալիի ու անհասկնալիի, կաշկանդումի ու 
ազատութեան, վազ քի ու դադարի, ծնունդի ու բացա կա
յումի, գա լուստի ու մեկնումի եւ այլ նիւթերու մասին։

Այստեղ լոյս տեսած բոլոր քերթուածները հրապա
րակուած են Հայերէն պլօկին վրայ, 18 Ապրիլ 2016 - 25 
Մարտ 2017 թուականներուն։

Լեռնային՝ բարի երթ ու բոլորիս՝ բարի ընթեր ցում։

ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ ՄԱՐՄԻՆ

Անի Բրդոյեան-Ղազարեան
Սօսի Միշոյեան-Տապպաղեան

Իշխան Չիֆթճեան  
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ԴԻՄԱԿՆԵՐՈՒՆ ՊԱՐԸ

– Դիմակնե՜ր, դիմակնե՜ր…
դիմակներ կը ծախուին շուկային մէջ.
շուկային իրարանցումին մէջ
գունագեղ դիմակներ…
կը դիտեն յաճախորդները:

Խնդումերես, կախերես,
ցուրտէն սառած դիմակներ,
ժպտերես, տխուր, արեւու շողերէն երջանիկ.
– Դիմակնե՜ր, դիմակնե՜ր…
Ո՞վ կը փափաքի հատ մը գնել,- կը պոռայ 
վաճառորդը:
Կ’ազդուին ոչ մէկ բանէ,
մերթ կը ժպտին, մերթ կու լան:

Իրարանցում մը կայ շուկային մէջ,
իրարանցում՝ վաճառորդին գլխուն վերեւ:
Յաճախորդներ կը մօտենան կրպակին,
կը փնտռեն իրենց դէմքերուն յարմար դիմակներ…
Հատ մը, հատ մը կայ, որ շա՜տ ցանկալի է՝
ստախօս, երկերես եւ քրքջոտ:
Որքա՜ն գործածական, այնքա՜ն ընդունելի:
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Հապա՞ միւս դիմակները՝
շա՜տ ալ գնորդ չունին,
սակայն գոհ են իրենց վիճակէն
եւ այն մէկ հատին խաղերով… կը պարե՜ն:
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ԱՅՆ ԳԻՇԵՐ ԱՌԱՒՕՏ ՉԵՂԱՒ

Անոնք վեհ են, անոնք՝ փառապանծ,
անոնք անմահ են յաւիտեան:
Եւ այն սարսափելի գիշերուան
առաւօտը չլուսցաւ անոնց համար.
արեւը անգամ մըն ալ չծագեցաւ.
եւ սառեցան ժամացոյցին սլաքները,
անգամ մըն ալ չմիացան, չշարժեցան:

Անոնք մեր պապերն են,
հայ պապերը՝ մեր ողջ յիշատակներուն:
Կոտրեցան գրիչներ.
լռեցին երգեր.
քարուքանդ եղաւ աշխարհը ողջ
հայոց գլխուն, հայու տոհմին,
հողը ճաթեցաւ՝ գերեզման անմարմին:

Անոնք մեր պապերն են:
Անոնց համար է այս խոր քունը,
երկնքի աստղին տակ՝ ցամքած արցունքով,
որպէս ճրագ, որպէս կանթեղ մշտավառ,
կենդանի յիշատակ անմահ՝
անոնք վեհ, անոնք փառապանծ,
դարերու դէմ եւ… յաւիտեա՜ն:
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ԱՌԱՆՑ ՀԵՏՔԻ

Անսպասելի եւ անժամանակ
եկան ու գացին
յուզումներս, երջանկութիւններս, տանջանքներս,
առանց հետք մը ձգելու իրենց ետին.
օրէ օր կը սպիանան վէրքերս
ու կը մոռցուին հին երազներս:

Ահա՛, այսպէս ամենակրքոտ
տարփանքը նոյնիսկ
մոխիր կը դառնայ սրտին մէկ անկիւնը.
եւ ազատում… դէպի նոր սէրեր թռչելու.
գունագեղ են… դէպի նոր հորիզոններ,
առանց հետք մը ձգելու…:
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ԱՆՀԵՏԱՑԱԾ ՍԻՐԵԼԻՆ

Անձրեւ կը տեղայ եւ սալայատակի քարերէն
կը հոսին ջուրեր, առանց թրջելու:
Ոտքերուն տակէն հեղեղ կը հոսի,
առանց թրջելու:
Անկիւնը, ձողին կռթնած մարդ մը անծանօթ
կը սպասէ անձրեւուն տակ իր կորսնցուցած սիրելիին,
առանց թրջուելու:

Եւ ան կը քալէ փողոցներու երկայնքին՝ դատարկ եւ մոլոր:
Հեղեղի հոսանքը կը յորդի հոգիին խորքէն,
ու մնացորդը կը սուզուի
ճահիճ դարձնելով յոյսերը սին:
Եւ ճամբուն վրայ,
եւ սալայատակի քարերուն վրայ,
մարդը գլուխ գլխի իր առանձնութեան յանձնուած,
տեղատարափ անձրեւու կաթիլներէն
թաց, խխում դարձած
կը փնտռէ իր անհետացած սիրելին:
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ԱՌԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՅԱՓՇՏԱԿԷ

Շա՜տ երկար ժամանակ անցաւ.
տարինե՞ր, ամիսնե՞ր, օրե՞ր…
չհաշուեցի:
Սպասեցի աչքս դրան սեւեռած,
սակայն ոչ մէկ նշոյլ շարժումի.
դրան զանգը չհնչեց.
ի զո՜ւր համբերել: Լաւ է մոռնալ
կէս գիշերներուն գգուանքը,
մինչեւ առաւօտ մէկ մարմին դարձած:
Եւ մոռնալ հպումները
քնքոյշ խօսքերուն, բառերուն,
փաղաքշական համբոյրներով՝ տեղատարափ:

Շա՜տ երկար սպասեցի,
սակայն չեկար…
Կաթնալանջ մարմինս կը պարուրուի հիմա
կաթոգին սպասումով:
Առանձնութիւնը վաղահաս է, որ
իր փափուկ թեւերով զիս կը գրկէ,
կը յափշտակէ:
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ՆԱՒԵՐ… ՓԱՐՈՍՆԵՐ

Նաւեր աջ ու ձախ կը տատանին հորիզոնին վրայ,
անոնց լոյսերը աչք կը քթթեն հեռուներէն,
պիտի անհետանան առանց հրաժեշտի
փարոսներուն նշոյլներուն մէջ գիրկընդխառնուած:
Փարոսնե՜ր ծովափը կը սպասեն,
Նաւերէն հեռու, ճամբորդի…
Հեւքը, մաղթանքը, սիրոյ կայծը… սիրելիին
առանց միանալու…
Փարոսները անձայն…
Անձայն նաւեր, փարոսներէն շա՜տ հեռու…:
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Ի՞ՆՉ Է ԻՐԱԿԱՆԸ

Այսօր ակնոց մը դի՛ր, շուրջդ նայէ՛.
իրականը՝ որո՞ւն հոգը…
Ահա կը դառնայ աշխարհ անզգալաբար.
ահա եղանակներ գոյնզգոյն,
եւ մարդիկ կը տապլտկին.
իրականը՝ որո՞ւն հոգը…
Ըսէ՛, ընկեր,
եթէ չըլլան պատերազմներ՝
ի՞նչ է խաղաղութիւնը.
եթէ չըլլար մանկութիւնը՝
ուրկէ՞ յիշատակներ.
եթէ չըլլային սէրերը՝
ինչո՞ւ սիրահարութիւններ անմահացան:
Իրականը՝ որո՞ւն հոգը…:

Հայելի մը դի՛ր, հայելի մը եւ հայելիներ.
սուտը, պատրանքը թեւ թեւի կը պարեն:
Ընդելուզուած են խաբկանքներ:

Եթէ ուզես սեւ, եթէ ուզես վարդագոյն ակնոց
դի՛ր, որ տեսնես իրականութիւնը։
Իրականը՝ որո՞ւն հոգը…
Շատ մի՛ մտածեր: 
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ՓՈՂՈՑ ՄՆԱՑՈՂԸ

Կէս գիշերին լսուող ձայները
կը խառնուին կապարէ մթութեան.
ու կը սաստկանայ վախը ոտնաձայներուն,
շուներու հաջոցներուն ընկերակից:
Հոն, մայթին վրայ երկարած, պառկած
ստուեր մը նշմարելի է մութ.
թաց է տաբատը: Կծկուած, սալայատակին վրայ
կը միզէ ժպտելով. հանգիստի պահն է հիմա:
Ո՛չ տեղ, ոչ ալ տուն կ’որոնէ,
միայն աման մը տաք ճաշ թերեւս,
փողոցներու ոտնաձայները կից կու տան ամաններուն,
գինին է ընկերը փողոցը կծկուած մարդուն:



15

ՇՈՒՆԵՐՈՒՆ ՀԱՋՈՑԸ

Գիշերը, խոր մթութեան մէջ, փողոցները ինչպէ՞ս են.
մուս-մութ՝ չէ՞.
ընդհակառակը՝ առտուընէ, ցերեկուընէ աւելի լուսաւոր են:
Գայլաշուներու վոհմակներ կը շրջին.
թեթեւ ձայնի մը ականջ կը կտրին,
շնչասպառ կը հաջեն, կասկածով մը անծանօթի.
փողոցներու մէջ խելագար կը վազեն:
Փողոցներու մէջ գայլաշուներ վրայ-վրայի,
քաղաքին մէջ, անոնք ալ մարդոց պէս կը սերին:

Գիշերը, խոր մթութեան մէջ,
պողոտաներուն, փողոցներուն լոյսերը
կը լուսաւորեն քաղաքը:
Մարդիկ իրենց անկողնին մէջ տաքուկ,
խռպոտ ձայներ արձակելով,
միայն գիշերնե՞րը կամ առտուն,
լոյսին ներքեւ, հաջոցներու ներքեւ,
շուներու պէս կը սիրեն զիրար:
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Ո՞Վ Կ’ՈՒԶԷ ՈՒՏԵԼ

Մարդու միս
թէեւ ծանր
սակայն հեշտ.
որքա՜ն ծանր
այնքա՜ն համով
մի՛ կտրեր,
այլ փրցո՛ւր, բզքտէ՛,
կե՛ր։
Մարդու միս
կը սիրէ՞ք,
կերա՞ծ էք բնաւ,
ո՜վ չի խայտար.
կե՛ր, կե՛ր, մի՛ կշտանար։
Ձրի է միսը,
սակայն միայն մարդու միսը։
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Ո՞Վ Է ԽԵՆԹԸ

Խենթի շապիկ հագած փողոցները կը պտտի.
ոչ ոք կը նշմարէ, թէ խելագարած է:
Օրը բնական կը սահի՞,
ինքնաշարժներ ճչակներ հնչեցնելով կը սուրա՞ն.
բացայայտ է:
Ան, խենթի շապիկ հագած,
մարդոց մէջ հանդարտ կը քալէ,
կ’անցնի պողոտաները եւ խաչմերուկները:

Մարդիկ օրն ի բուն կը վազվզեն
գործի կամ հաճոյքի համար,
հապճեպով ժամադրութեան մը հասնելու:

Մարդիկ զգեստաւորուած են. կանոնաւոր,
արդուկուած կամ ոչ ներկայանալի հագուստներով
կը տողանցեն ամէնուրեք:

Ան խենթի շապիկ հագած կը քալէ:
Ոչ ոք կը նշմարէ զայն:
Իսկ ինք կը նշմարէ բոլորը:
Ո՞վ է խենթը:

Անյայտ է:
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ԽԱՂԵՐ ԱՆՀԱՍԿՆԱԼԻ

Խամաճիկներ շարուած են պատին տակ,
նախ՝ մէկ ոտքի վրայ,
ապա՝ երկու ոտքի. կը յոգնի՞ն:
Չէ, ինչո՞ւ յոգնին:
Չուանով կախուած են.
չուանը անծանօթի մը ձեռքը,
որուն դաստակին փաթթուած է պարանը:
Մերթ կը թուլնայ,
մերթ կը սեղմուի ու
խամաճիկներուն ձայնը
կամաց-կամաց կը մարի:
Եւ անոնք թոյլ մարմնով
իրարու վրայ կը խռնուին:
Վերջ ի վերջոյ չուանը խաղցնողները
չեմ գիտեր ովքե՞ր են
ու ի՞նչ կը կոչուին։
Անյագ, անկուշտ
քահքահ ծիծաղելէն կը մարին:
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ՇՂԹԱՆԵՐ

Շղթաներ կան՝ բերնի կապ,
անտեսանելի:
Գերիներ՝ որոնք կը հպատակին
խօսքերուն:
Շղթաներ կան՝ ոտքի կապ.
անհաւատալի թէեւ,
սակայն քալելու կարողութենէ
զրկող շղթաներ:

Կը լսենք ուզենք-չուզենք
ու կը գերեվարինք,
մեքենայական շարժումներով
հրահանգներ կատարելու համար:

Խառնիճաղանճ մը
պարզ եւ անգոյ.
հպատակելու համար
շղթաներուն անտեսանելի:
Ամենէն յարմարը կը թուի այն,
որ առանց մտածելու շարժինք:
Կարողութիւնը ջնջուի: 
Գոնէ ատիկա հասկնալ
չդժուարանանք:
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ՅԱՆՑԱՒՈՐՆԵՐ

Երկու փայլուն լոյսեր
իրարու հակառակ
կեդրոնացած են աչքերուն
բիբերուն վրայ.
ու կը շլանան անոնք լոյսէն:
Յանցագործը կը հարցուփորձուի.
հարցաքննութիւն կա՞յ:
Յանցանք մը կա՞յ մէջտեղը,
ու ինք չի գիտեր, թէ ի՞նչ է պատահեր,
ի՞նչ յանցանք է գործեր:
Բոլոր մարդիկ յանցաւոր չե՞ն արդեօք
փայլուն լոյսին շլացուցիչ
հմայքով հարբած,
յանցանք մը գործելու պատրաստ,
եւ որ կը բեռցնեն արդէն ուրիշին,
գիտակից կամ անգիտակից:

Երկու փայլուն, շլացուցիչ
լոյսերու ներքեւ
հարցաքննութիւն կայ:
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ԵՐԱԶԸ

Աչքերդ բաց երազ տեսա՞ծ ես բնաւ,
գալիք օրերուն մտահոգութեամբ,
միտքդ տանջող մտածումներուն յանձնուած.
արդարութիւնը
թաքնուած…
Ո՞ւր է արդեօք:

Երէկ գիշեր ինծի պատահեցաւ:
Խորհուրդները շարան-շարան
կարգի մտան,
եկան ու կուտակուեցան:
Սակայն ե՞ս խորհուրդները արթուն պահեցի,
թէ խորհուրդները զիս արթուն պահեցին.
չեմ գիտեր:

Սեւ երիզ մը կապած ըլլայի կարծես աչքերուս:
Ես ոչինչ պիտի տեսնէի:
Սեւ երիզին տակ
անոնք բանտարկուած պիտի մնային:
Այնպէս կը կարծէի:

Երէկ գիշեր բանտարկութիւններու
տողանցք կատարուեցաւ:
Ապա խորհուրդներս հանգիստ քնացան:
Եւ ես…
մինչեւ լոյս՝ բաց աչքերով երազեցի:
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ՄՈՒՐԱՑԿԱՆՆԵՐՈՒ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԸ

Մուրացկաններ կան, որոնք փոքր են,
բայց ստեղծած են աշխարհներ
- աշխարհ մը չէ -
հոն պատսպարուելու, պահպանուելու համար:
Կը նստին աթոռներու վրայ
փառաւոր եւ ոսկեզօծ,
ամուր փարած անոնց: 
Դուռ չունին այս աշխարհները,
ոչ ալ բանալի:
Հոն կը մտնեն միայն անոնք,
որոնք ոչ դուռ կը փնտռեն, ոչ ալ բանալի:
Բայց Աշխարհը մէկ է:
Իսկ աշխարհները՝ բազում,
տեսակ-տեսակ, պէսպիսուն,
մուրացկաններուն կիրքերով լեցուն:

Սակայն եթէ չբացուին դռներ,
չհնարուին բանալիներ,
եւ ուրիշներ չըմպեն անոնց բարքերէն,
անոնց կիրքերէն,
ու գովք չհիւսուի անոնց համար՝
անոնք օր մը, վերջ ի վերջոյ,
այս աշխարհներուն մէջ ողջամբ
կամ կիզուած կը վերջանան:
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«ՔՆԱՑԻ՜Ր, ՔՆԱՑԻ՜Ր»

Հեշտօրէն իջեր է իրիկունը.
արեւը՝ մարը մտեր,
եւ թռչուններ կը պատրաստուին
վերադառնալ իրենց բոյնը:
Ես ալ կը վերադառնամ տուն,
յոգնած. քունը կը նստի աչքերուս,
կոպերուս վրայ՝ կապարի ծանրութիւն:
Հանրաշարժը տաք է, շա՜տ տաք,
կ’երթայ ու կը կենայ,
ետ-առաջ, սիրտս կը խառնուի հոտէն:
Գլուխս իյնալու վրայ է.
պիտի քնանամ: «Քնացի՜ր, քնացի՜ր»՝
կը փսփսայ մէկը ականջիս:
Հանդարտ քունի պահ է հիմա:
Նոյնիսկ եթէ արթննամ՝
պիտի տեսնեմ, թէ դեռ չեմ հասած տուն:
Քնանա՜մ, ի՞նչ ընեմ.
քնանա՜մ, որ զիս քնացնողներ
խորամանկ խաղեր պատրաստեն
եւ մտածեն, թէ ինչպէ՞ս
սա մարդոց ամբոխը
դեռ երկար տարիներ կրնան քնացնել:
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ՍԵՆԵԱԿՆԵՐ ԱՌԱՆՁԻՆ

Սենեակ մը. ստուերը սեւ եւ փոշոտ։
Հոն են լքուած, առանձին յիշատակներ.
անոնք ապրուա՞ծ են, թէ ոչ:
Շունչ մը կը հեւայ
սպիտակ սաւանով, որ
ծածկած է կարասիները:
Սենեակ մը
եւ սենեակներ մէջ մէջի,
երբեմնի:
Հիմա
դատարկ են եւ սին:
Ուրուականներ կը շրջին:
Այն սենեակները՝ նման պալատի,
փայտաշէն տուներու մէջ,
դատապարտուեցան առանձնութեան:

Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս:
Հարազատ բնակիչները
օր մը լքեցին: 
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ԿԱՅԾՈՌԻԿՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԲՈՅՐՆԵՐԸ

Կը յիշե՞ս կայծոռիկները,
որոնք պահ մը, կայծ մը
արձակելով կ’անցնէին մեր առջեւէն:
Ո՞ւր կ’երթային եւ ուրկէ՞ կու գային,
կը փայլէին մթութեան մէջ,
աչք քթթելու չափ արագ:
Այնքան շո՜ւտ. պահ մը՝ գողտրիկ,
շրթունքէդ գողցած
համբոյրիս չափ արագ:

Կայծոռիկները կայծ կու տային
երկինքի աստղերուն, որ
առկայծին մեր գլխուն վերեւ:

Գետինը կայծոռիկներ,
երկինքը աստղեր.
եւ համբոյրէդ համբոյրիս
տաք ու ցանկալի,
վառ շրթունքիդ,
վարդ այտերուդ
կայծ մը. կա՜յծ մը
ձգեմ.
կայծոռիկի:
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ԴԱԳԱՂՆԵՐՈՒ ՄԷՋ ՁԻԹԵՆԻՆԵՐ

Ձիթենիներ ճամբու եզերքին
եւ ձիթենիներ ծաղկած,
կանաչ, բազում տերեւներով
պտուղ չտուին այս տարի:
Անոնց պտուղը՝ սեւ կամ կանաչ
ադամանդ,
կը զարդարէ սեղանները:
Ինչո՞ւ վշտացաւ հողը,
ինչո՞ւ վշտացան ծառերը:
Բացայայտ է.
կտրեցին:
Ըսին.
– Ճամբայ պիտի բանանք.
բայց ես իմացայ, վստահ՝
– Քրիստոնեայի ծառ են անոնք:
Բազում ծառեր, ձիթենիներ
նետուեցան աղբ ու կրակ:
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Հիմա դագաղներ կան
պատրաստուած.
անպտուղ ճիւղերով մնացած
ձիթենիներու:

Անոնք կտրուեցան,
ջարդուեցան:
Գիւղացիներ նստան, լացին
իրենց օրապահիկին համար:
Բայց ի զո՜ւր:
Անոնք անխղճօրէն
ջնջել լաւ գիտցան:
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ԽՈՐԱՍՈՒԶՈՒՄ

Կաղալով կը քալեմ խճաքարերուն վրայ,
ներբաններուս կը հասնի ջուրին աղը:
Ալիքներ հեռուն գլորելով
կը հասնին ցամաք:
Ես ոտաբոպիկ ու մօրէմերկ
կ’երթամ
դէպի ո՞ւր: Եւ աննպատա՞կ:
Ճամբան աւազոտ է,
կը սահի ոտքերուս տակէն:
Հեռուէն կը լսուի երգ մը. երգ մը,
մեղեդի մահուան:
Ու կամաց-կամաց կը խորասուզուիմ
գլորած ալիքներուն տակ:
Բերանս կը լեցուի ջուրով
եւ հասակս կը մնայ ջուրին տակ:
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ԵՍ ՀԱՅԵԼԻԻՆ ՄԷՋ

Ձեռքս հայելի մը առած եմ՝ աջը.
ձեռքս հայելի մը եւս առած եմ՝ ձախը.
երկու հայելիի մէջտեղը՝
ես:
Կա՞յ ուրիշ մէկը, որ կեդրոնը կանգնի.
ո՛չ:
Հայելիներ եւ եսեր.
փորձեցէ՛ք ու տեսէ՛ք, թէ
որքա՞ն հաճելի է
ձեր եսէն ձեզի, ձեզմէ եսին,
միեւնոյն նայուածքը, խնդուքը:
Սակայն եթէ ըլլային ձեզմէ հարիւրաւոր եսեր՝
արդեօք ձեզի պէս պիտի խորհէի՞ն:
Հիմա հայելի մը առէ՛ք
եւ ձեր դէմքին բռնեցէ՛ք
ու տեսէ՛ք, թէ խաղ չէ սա։
Հոն է մարդը.
ձեր եսէն մէկ հատ
գոնէ մարդ:
Վստահ, բաւարար կ’ըլլայ:
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ԴԱՋՈՒԱԾՔ

Նոր դարուն երիտասարդութիւնը կը զարդարէ
մորթը դաջուածքով.
մարմնին ամէն կողմը,
գոյնզգոյն եւ իմաստալից:
Եւ ոմանք մէկ-երկու հատ չէ,
այլ պատմութիւն գրելու նման
դաջուածքով կը դրոշմեն մարմինը:

Ե՞րբ զարդարանք եղաւ դաջելը.
գիտէ՞ք:
Քսաներորդ դարուն սկի՞զբը արդեօք.
դաջեցին:
Կիներ. կիները, որոնք փախցուցեր էին:
Կիները, որպէսզի չկորսուին,
պատերազմի որբերը
դաջեցին:
Եւ ո՞ւր պատմութիւն գրեցին:
Դէմքին վրայ:
Անոնք չկրցան հեռանալ
ու դաջուած դէմքով
գլուխ ծռեցին իրենց ճակատագրին:
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Երբ սարսափած աչքերով կը նային
լուսանկարին մէջէն,
լեզուները անխօս են,
աչքերն են որ կը խօսին:

Դաջեցին:
Կիները, որոնք կնութիւն ըրին,
երեխաներու ծնունդ տուին
ուզելով-չուզելով:

Ո՞վ բիծ մը կ’ուզէ իր դէմքին վրայ.
չհարցուցին,
դաջեցին:
Արդեօք իրենց որդիները հարցուցի՞ն,
թէ ի՞նչ կը նշանակէր այն նշանը
եւ ինչո՞ւ՝ իրե՛նց մօր դէմքին:
Ունէին պատմելիք անշուշտ,
սարսափած աչքերուն ետեւը պահեցին
իրականութիւնը:
Եւ այդ կիները դաջեցին,
ազգի մը պատմութիւնը
տխրած դէմքերու վրայ
քանդակեցին:
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ԱՉՔԿԱՊՈՒԿ

Աչքկապուկ կը խաղայինք:
Սեւ երիզ մը կը փակէ տեսողութիւնը:
Մութին մէջ խարխափելով,
կը փնտռէ պատիժը կրողը՝
իր զոյգը ճանչնալու համար:
Կը դառնայ-կը դառնայ
իր առանցքին շուրջ:
Եւ երբ հանգչի, կը սկսի որոշել
թէ ո՞վ է իր դպչածը:
Աչքկապուկ. ի՛նչ հաճելի խաղ.
գուշակել առեղծուածը:

Հիմա մարդիկ երիզ չունին
իրենց աչքերուն:
Սակայն աչքկապուկ կը խաղան
բաց աչքերով:
Ո՛չ կը ճանչնան, ոչ ալ կը տեսնեն
ճշմարտութիւնը.
ու լոյսին մէջ
խարխափելով կը քալեն:

Աչքկապո՞ւկ է այս.
թէ ինչպիսի՞ խաղ անճանաչելի:
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ՈՉԽԱՐԻ ՄԻՍ

Ոչխարները քաղաք բերին
ու փակեցին արգելանոցին մէջ:
Հոտ մը, հոտ մը
քաղաքին մէջ
գարշելի:
Ըսին՝ «Տօն է,
հարսնիք կայ»:
Ուտենք-ուտենք ու խմենք:
Մինչդեռ բացուէին դռները
եւ ոչխարները ազատ մնային
նախկին օրերու նման.
նորէն կը զուարճանային մարդիկ:
Ցնծալու համար ոչխարներու պէտք չունինք:

Ի վերջոյ մորթեցին,
«Միսը համով է», ըսին,
արիւն հոսեցաւ փողոցներուն մէջ:
Անդիմադրելի երեւոյթ.
թէեւ մորթուող կար,
սակայն լացող չկար:
Խօսք մը կայ.
մարդը՝ ոչխարի նման…
սակայն մարդուն միսը չ’ուտուիր:
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ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ԼՈՒՌ ԿԱՅԱՐԱՆՆԵՐԸ

Իմ ապրած քաղաքիս մէջ՝
Իսթանպուլ,
կայարաններ կային,
ճամբորդներու ապաստանարան:
Կայարաններուն մէջ՝ սիրելիներ
իրարու ձեռք շարժող
եւ իրարու ետեւէ արցունք հոսեցնող:
Իմ ապրած քաղաքս
կայարաններ կային.
Իսթանպուլ:
Ցուրտին, բուքին՝ ձիւնով պատուած:
Հոն կը հասնէին շոգեկառքեր,
մարդիկ կը հասնէին իրենց բոյնը:
Հիմա քաղաքին ճիշդ կեդրոնը
անձայն լաց մը կայ,
անշուք կայարաններու:
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Անոնք հիմա
ուրուական են մէկական,
քաղաքին մէջտեղը, լքուած:
Ոչ մէկը ճամբայ կ’ելլէ,
ոչ ալ ճամբորդ մը կ’ապաստանի հոն:
Կայարանները խարխլած եւ առանձին
դատապարտուեցան մոռացութեան:

Քաղաքին կեդրոնը
Իսթանպուլ
պատմութիւն մը ունի
մոռցուած, լուռ կայարաններու: 
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ԵՐԱԶԱՆՔԸ

Սա դրացիին աղջիկը
փռուած է պատշգամը.
թեւերը, ոտքերը բացած կը պառկի:
Արեւուն տակ հոլանի
պատեանը ճառագայթներուն տակ,
հանդա՜րտ եւ որքա՜ն ազատ:
-Հոգը չէ,- կ’ըսէ բանաստեղծը,-
աշխարհ կը դառնայ անոր շուրջ:

Ի՜նչ երազ է, Աստուած իմ:

Դո՛ւն, կծկուած,
կարծես ըլլայիր
մօրդ արգանդին մէջ ինկած
սաղմը:
«Բեռը շալկած եմ
եւ նաւերս ընկղմած են շա՜տ հեռուն»,
կ’ըսես:
Հաւկիթին մէջ չէ,
այլ կեղեւէն դուրսն է կեանքը:
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Եւ կ’երազես դրացիին աղջիկը:
Բեռը ծանր է շալակիդ,
երազներդ ալ կուտակուած են անոր վրայ,
եւ հիմա հատ մըն ալ.
ա՜խ, դրացիին աղջիկը:
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ՊԱՏԻԺ

Գիրքեր ուզեցինք։ Ուզեցինք միայն կարդալ։
Ըսին. «Կողքը կարմիր է»։
Վտանգաւոր։ Պատիժ։
Ծով թափեցին գիրքերը. ջնջեցին։
Հապա դասագիրքե՞րը։
Տարին լրացաւ, բզքտեցինք։

Մենք միայն գիրքեր ուզած էինք,
գիրքեր, որոնք կը պատմէին,
կը պատմէին ի՞նչ՝
չգիտցանք, որովհետեւ չշօշափեցինք,
չթղթատեցինք։

Ի՞նչ փոփոխութիւն այն օրերէն
մինչեւ այսօր։
Նորէն գիրք կ’ուզենք։
Հաւաքեցին։ Չկայ, չկայ ձեզի գիրք։
Մե՞նք պատիժ տուինք, թէ անոնք՝
չգիտցայ։
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ՔԱ՜Ւ ԼԻՑԻ

«Զէրօ ես», ըսին,
«Զէրօ եմ», ըսի:
Երկու զէրօ ձեռք ձգեցի,
ձայն չհանեցի:
Ի՞նչ ընէի:
Երկու զէրօ որո՞ւ ծառայէր.
դրան մը կը վայելէր:
Եթէ անոնք հանգիստ պիտի ընեն,
եթէ հեշտօրէն պիտի ժպտին՝
բնաւ հարց չկայ:
Ինչպէս որ կը փափաքին՝
ընեն որ հանգչին:
Քա՜ւ լիցի։ 
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ՑՈՒՑԱՓԵՂԿԻՆ ՄԷՋ

Անոնք կը կանգնին օրն ի բուն
շողշողուն լոյսերու տակ
անշունչ եւ սեւեռուն
աչքերով բաց:
Մերթ զգեստաւորուած հիացմամբ
եւ մերթ հոլանի.
եւ ցուցափեղկի ամչկոտ պուպրիկներ չեն:
Կեղծ, զգլխիչ շքեղութեամբ
ցուցափեղկի բնորդներ:
Օրն ի բուն եւ երկար ամիսներ
հոն կը կանգնին
անշարժ, անզգայ:

Մենք բնորդնե՞ր ենք.
հապա դո՞ւք, բնորդնե՞ր էք:
Ցուցափեղկէն դուրս յորդած,
անզգայ:
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Մենք բնորդներ չենք թէեւ հոլանի:
Դուք բնորդներ չէք անզգայ, վստահ:
Բայց թերութիւններու շղթայով
շնչող ենք՝ շնչող բնորդ քաղաքացի:
Եւ մենք ենք ցուցափեղկի պուպրիկները,
ցուցադրուելու արժանի. թէեւ անգին,
սակայն այնքան շա՜տ, որ՝
ձրի: 
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ՃԱՆՃ–ՃԵՆՃ–ՃԵՆՃՈՏԱԾ

Ճանճեր ճանճերու փարեցան,
օդին մէջ կիսուեցան
ճանճեր ճանճերու հետ:
Աղբեր աղբերու վրայ կուտակուեցան,
ճենճ հոտեցան, ճենճոտեցան:
Ճանճեր ճանճերով շա՜տ շատցան
ու մարդոց վրայ թառեցան:
Մէկ անդին, մէկ ասդին.
չաթ-չաթ
չազատեցան:
Ճանճեր օդին մէջ բազմացան
եւ մարդոց վրայ թառեցան,
գիշերը՝ անկողինին մէջ
մարդիկ
ճանճերու պէս
ճենճոտեցան:
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ՆԱՐՏ ԽԱՂԱՑՈՂ ՄԱՐԴԸ

Մարդիկ խռնուած են սրճարանին մէջ,
ծուխ, մուխ կը ծակեն ռունգերը:
Նարտ կը խաղան, թէյ կը խմեն:
Ափին մէջ կը շարժէ, ափը կը շարժէ,
կը նետէ խորանարդները: Զո՞յգ:
Թա՛ք-թաք՝ կ’իյնան տախտակին վրայ:
– Թի՛ւհ պէ, թքնեմ այս բախտին:
Չի կրնար հակառակորդին յաղթել:
Բախտը յղի է յաջորդին,
մինչեւ որ ափին մէջ զգայ խորանարդը:
Դիմացինը կը խաղայ զգոյշ եւ ապահով:
Քարերը կը յառաջացնէ ուշադրութեամբ,
չըլլայ որ բաց դուռ ձգէ եւ
յանկարծ մրցակիցը բերդէն ներս մտնէ:
Հիմա կարգը իրն է:
Կը համբուրէ խորանարդները
եւ կը գլորէ:
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Կը գլորուին թերթիկները օրացոյցին
մէկիկ-մէկիկ,
կը գլորուին ժամերը, պահերը,
թի՛ք-թաք՝ ժամացոյցին սլաքները:
Ի զո՜ւր է սպասումը, որ ժպտի օրը:
Սրճարանին մէջ մարդիկ՝ նարտ խաղացողներ
շահա՞ծ են խաղ մը արդեօք,
խաղ մը բախտի,
խաղ մը… նարտի,
եւ անութին տակ… յոյսը վաղուան,
քայլամոլոր կը բռնէ տան ճամբան:
Չոր հաց մը ձեռքը միայն:

– Թի՛ւհ պէ, վեց-վեց չեկաւ նորէն:
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ԺԱՄԵՐ… ԺԱՄԵՐ

Թի՛ք-թաք
տի՛նկ-տօնկ
կո՜ւ-կու:
Ժամագործ Կիրակոսն է:
Ակնոցը քիթին առտու կանուխէն
բացած է խանութը,
չորս կողմը ժամացոյցներով լեցուն:
Պիտի նորոգէ:
Պիտի կանոնաւորէ
ժամացոյցները:
Ոմանք ապսպրուած
եւ ոմանք ալ վերաքննելի:
Ժամանակը, ժամերը սխալ չընթանան,
սլաքները արագ չդառնան:
Ամէն ինչ՝ կարգին, տեղին,
ժամանակին:
Եթէ շեղին սլաքները՝
պիտի շեղի նաեւ այդ գիծը,
բամպակի նման բարակ թելը
կամ պիտի փրթի
եւ կամ ուրիշին պիտի հանդիպի
գիծին շեղումը:
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Ժամագործ Կիրակոսն է:
Փոքրիկ ակնոցը քիթին:
Կը կանոնաւորէ իր սրտին զարկը:
Թի՛ք-թաք:
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Ա՜Խ… ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ

Կը շրջիմ փողոցները
Իսթանպուլի: Հին Իսթանպուլի:
Տուներուն առջեւ լաթեր կախուած են
գոյնզգոյն, խանկռած:
Գնչու կին մը կողով մը իջեցուցած վար,
կը ձայնէ նպարավաճառին:
Վերէն ջուր կը կաթկթի:
Թաղարներ կան պատուհանին առջեւ
քով քովի շարուած, գոյնզգոյն ծաղիկներով.
լաչակաւոր կին մը կը ջրէ զանոնք:
Լաւ որ չեն իյնար փոթորիկին,
կը մտածեմ: Փոթորիկի՞ն:
Այդ տուներուն երբեմնի բնակիչները
ո՞ւր են հիմա:
Արմատախիլ եղեր են,
իրենց տեղը ձգեր են
գնչուներու, քիւրտերու:

Դուրս կու գամ հին փողոցներէն,
կը քալեմ դէպի հրապարակ:
Մեծ մայրս նկար մը ունի
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Թաքսիմի հրապարակին վրայ
իր չորս զաւակներով.
երեք զաւակները՝ քովը շարուած
եւ փոքրիկը՝ գիրկը:
Գլուխը գլխարկ,
բարեձեւ մարմնով,
գեղեցիկ թայյէօրի մը մէջ սեղմուած:
Կին մը կ’անցնի առջեւէս,
երեխան շալակը առած:
Ուրիշ կին մը կը դիտեմ.
հագած է մինչեւ ոտքերը,
քղանցքը կ’աւլէ փողոցները:
Արաբներ կան բազմաթիւ:

Թաքսիմի հրապարակը գոյնզգոյն
բաչավրա լաթերու նման
մարդոց կերպարներ կը տողանցեն.
պէթոն է, պէթոն:

Կը շրջիմ փողոցները հին
Իսթանպուլի: Հին Իսթանպուլի:
Կը նայիմ նկարներուն հին.
հին Իսթանպուլի:
Այլեւս անոնք նաֆթալին կը հոտին:
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ԲԱՌԵՐԸ… ԱՅՆ ԲԱՌԵՐԸ ՉԵՆ

– Իմաստը գտէ՛ք այս բառերուն:
– Սա՞ բառերուն:
– Իմաստը գտնել բառարանէն:
– Իսկ մեր չգտածնե՞րը:
– Ես կ’ըսեմ, կը գրէք,- ուսուցիչն է,
կը խօսի աշակերտներուն հետ:

Իմաստը գտանք
շատ մը բառերու:
Այնպէս գրեր էին բառարանները՝
բառերուն անբաժան ընկերները:

Բառերը գրեցինք գրատախտակին վրայ:
Կարդացի՞նք:
Բառերը գրեցինք տետրակին մէջ:
Սորվեցա՞նք:
Հարցուփորձ ըրինք,
գրաւոր. գրեցի՞նք:
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Երբ ուսումը դուրս եկաւ,
փողոց ելանք, աւելի ճիշդ՝ նետուեցանք,
բառեր տողանցեցին մեր շուրջ,
սակայն երբեք քով քովի չեկան,
իրարու անծանօթ էին,
մեզի համար անճանաչելի
եւ անհասկնալի,
բառեր փշրող, քանդող,
բառեր իրաւունք յափշտակող:

Կը նմանէի՞ն տետրակներուն մէջ արձանագրուածին:
Կը նմանէի՞ն ուղեղներուն մէջ քանդակուածին:
Ունեցա՞ն երբեք այն իմաստը, որ
գրեր էր բառարանը:
Անծանօթ եւ անիմաստ
բառերը դասարանէն դուրս՝
փողոցի բառերն էին.
վախազդու
եւ առեղծուածային: 
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ԵՐԱԶ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՂՋԻԿՆԵՐ

Բանախօսը կը նստի.
բոլորն ալ ուշադրութիւնը կը սրեն այն կողմ,
ու կը սկսի բանախօսութիւնը:
Բանահիւսութեան նման,
որպէս պատմութիւն,
առասպել անհաւատալի.
բայց իրական:

«Արաբ երկիրներէն մէկուն մէջ
նստեր էի սրճարանը, ուր
յոգնութիւնս կը փարատէի», կ’ըսէ ան:
«Երիտասարդ մը մօտեցաւ թխադէմ:
– Հա՞յ էք:
– Հայ եմ:
– Մեծ մայրիկս հայ էր:
Թուքս կուլ տուի ու հարցուցի.
– Ո՞վ է: Գիտե՞ս անցեալդ:
– Մահմետական արաբ եմ։ Պետեւիի թոռ եմ:
– Հայ մեծ մայրի՞կ եւ պետեւի՞: Պատմէ՛, որ լուծեմ
      մտքիս թնճուկը:
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– Հինգ քոյր կը բերեն Յորդանան: Օրերով ճամբայ կը 
քալէ կարաւանը: Ուղտերու վրայ կը ճամբորդեն հինգ 
աղջիկ գեղեցիկ ու նազելաշուք: Անոնք կին պիտի ըլլան 
հինգ եղբօր պետեւի»:

Հակառակ որ սրահը տաք է,
պաղ հով մը կը փչէ:
Եւ կամ ինծի այնպէս կը թուի:
Հիմա սիրտս կը խառնուի:
Ստամոքսս ցաւով կը գալարուի:
Եւ կը զգամ, թէ արիւնս կը քաշուի
երակներուս մէջէն:
Գիտեմ, որ պատմութիւնը շատ պիտի յուզէ զիս,
որովհետեւ ես անոր սահմաններէն
աւելի անդին պիտի անցնիմ:
Ատանայէն, Մարաշէն աղջիկներ բերին,
պետեւի հինգ եղբօր կին ըրին:

Աչքերս գոցեցի պահ մը,
սակայն ականջներս կը լսէին.
ու բանախօսը կը շարունակէր պատմել
հեզ ու հանդարտ ձայնով:
Այս դէպքերուն շատ հանդիպած ըլլալու էր:
Եւ լռեց շուրջս ամէն բան:
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Արգանդը դեռ մանուկ,
ծիծերը լեցան կաթով,
անոնց գիրկը ինկան երեխաներ.
մանուկ հասակի մեծցան
պետեւիին ծոցին մէջ.
տասնեօթը կին առած պետեւիին
գոգին մէջ:

Օժիտ չունեցաւ երիտասարդին մեծ մայրիկը,
ոչ ալ վրան-գլուխը շնորհքով հագուստ մը:

Օժիտ չունեցան հինգ քոյրերը.
երազ չունեցան:

Ո՜հ, անոնք երբ մանուկ էին,
պետեւիին ծոցը մտան:
Հինգ պետեւի եղբօր
կին դարձան. առանց օժիտ ունենալու,
զաւակներու, թոռներու տէր եղան:
Եւ բնաւ երազ չունեցան:
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ՍԷՔ-ՍԷՔ

Խոշոր շրջանակ մը կը գծէինք,
երբ մանուկ էինք:
Յետոյ երկու քառակուսի եւ
շրջանակ. երկու քառակուսի եւս
ու անոնց մէջ թիւեր կը տեղաւորէինք:
Քարի կտոր մը մեր ձեռքը
մարմարիոնէ, յարգի եւ դիւրասահ.
գետնէն կը գլորէինք,
որ հասնէր հոն, ուր որ
թիւը նշան առնուած էր:

Ու կը ցատկենք մէկ-երկու-երեք:
Առանց գիծին կոխելու,
առանց շեղելու եւ օգնութիւն առնելու:
Առանձին եւ ճիշդ մէջտեղը յառաջացի՛ր:
Յետոյ դարձի՛ր միեւնոյն տեղը. սկիզբը:

Սէք-սէք է այս խաղին անունը:
Մէկ ոտքի վրայ ցատկել,
պատժուածի նման:
Եթէ ուզես՝ ձախ ոտքով կամ աջովդ,
սակայն կը բաւէ որ ցատկես
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ուղիղ ու խաղին պայմաններուն յարմար,
քարը գետնէն առնես:
Երբ վերջին թիւին հասնիս,
դարձեալ ետ դառնաս:

Վերջ եւ սկիզբ. սկիզբ եւ վերջ.
կեանքն ալ այս խա՞ղն է արդեօք։
Մանկութեան
մէկ-երկու-երեք,
յառաջ գնա՛ եւ վերադարձի՛ր:
Ու կրկին սկսէ՛:
Երկու յառաջ մէկ ետ:
Օրերուդ հետ սէք-սէք խաղա՛:
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ԽՕՍՔԵՐ, ԱՂԲԵՐ

Ճամբուն եզերքը աղբեր կուտակուած են,
վրան ծածկեր են սաղարթներ:
Ագռաւներ թառեցան անոնց վրայ,
ծծեցին ջուր
կանաչ-դեղին տերեւներէն: Եւ յետոյ
ցրուեցին զանոնք ասդին-անդին,
կեր փնտռեցին, կտցահարեցին:
Ու կռնչեցին:

Խօսքեր կուտակուեցան բեմերու վրայ
հանդէսներու, լրագիրներու մէջ խօսքեր…:
Մարդիկ կը լսեն բառերը,
կ’ուզե՞ն միտք պահել, թէ ո՛չ:
Միայն կը լսեն: Եւ երբ քով քովի գան
հրապարակին վրայ կամ այլ տեղ՝
կ’արտասանեն իրարու, ի՛նչ որ գիտեն:

Խօսքի կոյտեր մնացին օդին մէջ.
ինկան գետին, յետոյ թռան, գացին:
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Մարդիկ ագռաւներու չափ խելացի չեղան:
Նորէն իրենց ուղեղը հաւնեցան:
Ամէն մարդ իր գիտցածը հոլովեց:
Խօսքեր աղբերու վերածուեցան: 
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ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԱՇԻՒ

Կարմիր է լոյսը,
ինքնաշարժներ կանգ կ’առնեն:

Աղջիկ, մանչ ոտաբոպիկ,
ցեխին թաթխուած ներբաններով
կը կոխեն պողոտային քարայատակին:
Անոնք կը փակին ապակիներուն,
ինքնաշարժներուն վրայ յենած,
պաղատագին աչքերով
կը նային շարժավարին:
Ափ կը բանան իրենց օրապահիկին համար:

Մուրացկաններ ոտաբոպիկ,
աղջիկ, մանչ առանց տէր-տիրականի,
ափ կը բանան ճամբուն եզերքը:
Եւ պատսպարուած մարդուն
ինքնաշարժին մէջ
բարութեան կիրք կը յագեցնեն:
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Ու քիչ վերջ, քիչ անդին,
չորս ոտաբոպիկ մուրացկան,
առանց տէր-տիրականի երեխայ,
իրենց օրականը հաշուելով
զիրար կը բզքտեն:
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ԿԱՐՄԻՐ Է ԱՄԷՆՈՒՐԵՔ

Կարմիր լոյսը զիս կը յուզէ.
արգելքներու կոյտ մը.
կարմիր լոյս կը վառի։
Դժուար է, շատ դժուար
կարմիր լոյսին անցնիլ, շատ դժուար։
Մի՛ անցնիր, մի՛ քալեր: Կեցի՛ր:
Կարգ ու կանոնը չափանի՞շ արդեօք,
թէ ոչ պատնէ՞շ կենցաղի:

Կարմիր է.
խաղէն նետուեցար,
կարմիր մատիտով
նիշդ ստացար:
Սա կարմիր գոյնը
ցուլը նոյնիսկ կը զգլխէ,
ուրեմն արգելք է, թէ չէ՞,
հապա ի՞նչ է:

Կարմիր չըլլար գոյնը, այլ ուրիշ բան,
պիտի չունենա՞ր միեւնոյն դերը.
կարմիրին վրայ չէ հանելուկը,
այլ արգելքներու թնճուկին:
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Կարգ ու կանոնը ամուր պահելու
ամենալաւ միջոց:
Մտային վախ պատճառելու,
մտապատկերը արգելքներով ձուլելու,
բարդութիւն, անել ստեղծելու առիթ:
Ո՜հ, սարսափ է ամէնուրեք. ահազանգ կը հնչէ.
արգելքները կասեցնել հարկ է:

Կարմիրին պէտք է հպատակիլ,
թէ ոչ բարդ է գործը. շա՛տ բարդ:
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ԾՆՈՒՆԴ

Ճիչ մը կը լսուի։
Արցունք արցունքի կը հետեւի։
Թոքերը օդ կը լեցուին։
Աչքերը կը բանայ լոյսին։
Թէ մութի՞ն:

Մանրիկ սերմը
ծակեց, պատռեց պատեանը ձուին:
Շա՜տ երկար ճամբորդութենէ մը ետք
յաջողեցաւ: Ապրի՜. ապրիս դո՛ւն:
Պորտը կապուեցաւ
կեանքի պորտին: Մօրդ արգանդը
մութ է, սակայն հանգիստ եւ ապահով:
Փարեցաւ պատերուն,
կառչեցաւ հոն հեւիհեւ
եւ տրոփեց շունչ մը,
մօրդ շունչէն շնչելով:

Եթէ ոչ առանց ջանքի,
դո՛ւն, մօրդ արգանդին կառչած
սաղմը չըլլայիր,
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արտաքսուելու պատրաստ
աղբ մը պիտի ըլլայիր
անպէտ եւ անգոյ:

Ճամբորդութիւնդ դեռ նոր սկսաւ.
յաջողութի՛ւն:
Ծնունդդ շնորհաւոր ըլլայ:



64

ԴԱՐՁԴԱՐՁԻԿ

Սանդուխներ, սանդուխներ
դարձդարձիկ,
մութ ու խորունկ,
որ յատակը կը տանին
ու կ’իջնեն խորքը տիեզերքին:
Պիտի բացուի ճամբան օձապտոյտ:

Սա սանդուխները ի՞նչ բանի կը ծառայեն.
միայն իջնելո՞ւ:
Երբ կ’ելլենք վեր հեւիհեւ,
հասնելու համար պայծառ օրերուն:

Որքան դիւրին է իջնել
մէկ անգամէն գրեթէ,
քան ելլել ճիգ թափելով:

Սանդուխներ դարձդարձիկ,
խխունջի նման, կամաց-կամաց
պիտի տանին, պիտի հասցնեն
խորքին այն անհունին, ուր
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մութին տեսնել ու իջնել կայ
եւ ելլել՝ քայլ առ քայլ, առանց ոտնաձայնի:
Եւ հասնիլ, հասնիլ
վերջակէտին:
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ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Համայնք է, ըսին.
անուն տուին.
գեղեցիկ միութիւն, ուր
համախմբուին նոյնազգի մարդիկ:
Համայնք… այս մեծ ամբոխին մէջ
հայ համայնք, ջուրի կաթիլ
լափող ովկիանոսի մը մէջ:
Եկեղեցի, վարժարան, ընտանիք.
հայապահպանման կոթող
ըլլային ու հայը կերտէին.
սուրբ երրորդութեան հրաշափառ խաչակնքում:

Յոյսը վաղուան,
աշխատանք ձեռք ձեռքի, քիթ քիթի,
առանց զիրար ուտելու.
անկարելին կարելի դարձնել։
Յաջողութի՞ւն կարելի է արդեօք:
Հայակերտում, հայապահպանում:
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Կերտուած վարժարաններ
փոփոխութեան ենթարկուած,
գոյն փոխած:
Հապա գիրքե՞ր.
տեսան յեղաշրջում եւ դէպքեր,
մարդիկ փոխուեցան,
քաղաքականութիւնը հինցաւ,
անոնք չհինցան:
Կերտուած ուսուցի՞չ, դասագի՞րք
եւ ընտանի՞ք՝ հա՞յ...
յոյսով ենք:

Եկեղեցի՞ եւ մա՞րդ՝
յոյսը համայնքին.
գալիք օրերու բարօրութիւն.
գոյութեան շարունակութիւն անտեսանելի:
Ազգային կոթողները պահպանելու
տենչանք մը խոր, պաշտպանելու:

Հայը կերտեցին,
հայը քերթեցին,
անունը սահմանեցին՝
հայապահպանում:
հա(մայ)նք հայութիւն:
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ՓԱՓԱՔ

Դատարկ էջ մը կը ձգեմ
օրատետրիս մէջ
սպիտակ եւ անգիր
որ եթէ սեւնայ ամէն ինչ
էջերը իրարու ետեւէ
մելանի սեւ մրուրով
ան մասմաքուր բացուի
արեւու ճառագայթին նման
վրան գրիչին սեւ մելանը
խօսի խօսքի բերան
ինքնապաշտպան
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ՊԱՅՈՒՍԱԿ ՄԸ

Զարմանալի է առարկաներուն վախճանը։
Պայուսակ մը եւ շատ մը պայուսակներ,
սակայն այս մէկը ուրկէ՞ ելաւ.
մնացեր է պահարանի մը անկիւնը,
թերեւս ըլլար հին թուականներէն
թանկագին նուէր սիրելիէ մը։

Առարկաներուն վախճանն ալ զարմանալի է։
Կարասիէ պարպուած
ու փակուած փայտաշէն տան մը
մամուռ կապած խարխուլ սենեակներէն մէկը
կը լքուի: Անկիւնի պահարանէն պայուսակ մը,
մոռցուած եւ փոշիի տակ թաղուած:
Սեւ. կղպանքը փայլը կորսնցուցած է,
մէջի կերպասը մաշած պայուսակ մըն է:
Որո՞ւն թեւը անցած էր:
Օրիորդի՞ մը կամ չքնաղ կնո՞ջ մը,
պչրանքովը աջ ու ձախ եւ ասդին-անդին պտտած:
Ո՞վ անոր մէջ ձգեր էր այն կրակը, որ
դեղնած նամակի մը, թուղթի կտորի մը
վերածուեր է հիմա.
որ հնութիւն կը հոտի:
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Զարմանալի է առարկաներուն վախճանն ալ։
Տեսած են օրեր եւ անխօս մնացած,
իրենց մէջ պահած գաղտնիքներ
եւ վերածուած խորունկ հորի մը:
Անոնց տէրը շատոնց հող դարձած է,
սէրը մէկդի ձգած
եւ թաղած հորին մէջ:
Սակայն ինք դեռ պայուսակ է,
առարկայ մը
հնավաճառի խանութին մէջ,
արժէքը կրկնապատկուած,
կը փնտռէ հին օրերուն փառքը։
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ՀԵՒԻՀԵՒ

Ձիարշաւարանը կանգնած,
սանձէն ազատած ձիերուն վազքը կը դիտեմ:
Ձին կը վարէ
փոքրիկ մարդ մը հեւիհեւ:
Քառասմբակ կը սուրայ անասունը
դէպի ո՞ւր եւ ի՞նչ նպատակով:

Ճամբէն ինքնաշարժներ կը սուրան
չորս անիւ, նման ձիերու:

Մարդիկ օրն ի բուն կը վազվզեն. ինչպէ՞ս՝
նման մարդու:

Ձիարշաւարանը կանգնած կը դիտեմ:
Բոլորն ալ կը սուրան,
քարայատակը կը ծեծեն:
Երբ կը դիտեմ շուրջս,
արդեօք խաղա՞ղ է ու կայո՞ւն,
ներսիդիս կը բարձրանայ
քառասմբակ այն վազքը, որ է
հասնիլ ու հասնիլ փախչող ժամանակին:
Հեւիհեւ:
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Ո՞Վ ԿՈՒ ԳԱՅ

Նոր Տարին կու գայ
մանուկին ճիչին մէջ խանդոտ,
անճար մարդուն վէրքը սպիացած
շարժելու համար տեղէն
Նոր Տարին կու գայ:
Ինչո՞ւ կու գայ:
Ե՞րբ կու գայ:
Ե՞րբ հինցաւ միւսը, որ նորը կու գայ…:

Պահ մը լռութիւն.
դէմքերու վրայ ժպիտ,
շրթներով ուրախ մաղթանք
պիտի արտասանուի նորին համար:
Որքան շո՛ւտ: Որո՞ւն հոգն է հինը:
Ե՞րբ հինցաւ ան, այսքան անխնամ:

Պահ մը պիտի մթագնին լոյսերը.
լոյսերը… շնորհաւոր Նոր Տարի:
Լոյսերը մի՛ մարէք:
Թող տարին չհիննայ:
Ան մթութիւնը չի սիրեր:
Ան կը վախնայ:
Ան՝ աշխարհ կու լայ:
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ԾՆՈՒՆԴԴ  ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ

Ծնունդդ է ծննդավայրդ.
որքա՜ն բուք ու հողմ,
ըլլար շապիկ մը կրակէ
եւ արցունք ու պաղատանք,
անհասանելի իղձերու այնքան մօտիկ,
նորէն ալ ան պիտի ըլլայ
ծնունդդ՝ ծննդավայրդ:

Փոշոտ ու բորբոսած մայթերը,
մուխ-ծուխ պատած երկինքը
պիտի երգեն կարօտը
լուռ ու վշտոտ,
անձկալի պիտի կաղկանձեն
սիրելիի մը
գալուստին սպասումով:
Եւ որ ըլլար սարսափազդու
փխրուն հողին մէջ պահուըտած
առեղծուածային իրական.
ան պիտի ըլլայ երգը
ծննդավայրիդ:

Անցնին օրեր ու տարիներ։
Աշխարհդ է ծննդավայրդ:
Ծննդավայրիդ հողէն է ծնունդդ:
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ԱՄՕԹ

Գիշերը մութ է, պիտի սքօղէ ամօթ ըսուածը:
Անկիւն մը կծկուած է գինեմոլը,
կը պատրաստուի յանձնուիլ քունի։
Բացած գլխարկին մէջ՝ քանի մը մանրուք դրամ
վաղուան համար: Շունն ալ առած է քովը:
Շռած են հոն քիչ անդին. կը հոտին:
Գիշերը կը սքօղուի մութով.
մարդիկ նստած են սրճարանները,
յատուկ յաճախորդներ նարկիլէ կը ծխեն,
կը բարձրանայ մուխը
լոյսին, ուրկէ կը շողան ճառագայթներ։
Ելեկտրաձողերէն վար՝
   տեղատարափ անձրեւու կաթիլներ:
Պորտը բացած պոռնիկներ
ճամբուն եզերքը շարուած են.
երիտասարդն ու ծերը կը դիտեն զանոնք
եւ աչքերնին դուրս ինկած կ’երթան
գինետան մը մէջ մարել կրակը միսին,
որ կը ժայթքի պոռնիկին մարմինէն
ու կը լափէ մարդը, լիզելով հուրը կ’այրէ:
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Մութը իջած է քաղաքին վրայ
ու կը սքօղէ գիշերը:
Աչքեր կը փակուին յամրօրէն
եւ կոպերուն տակ կը ծածկուին.
ամօթ ըսուածը գիշերուան մութին:
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ԵՐԹԱՍ ԲԱՐՈՎ

Ի՛նչ պատուական թիկնաթոռ մը
նետեր են փողոց, առանց բարձի,
առանց յենարանի.
թրջեր է անձրեւէն։
Թիկնաթոռին պատուականը կ’ըլլա՞յ:
Ինչո՞ւ՝ ոչ։
Հիմա անոր վրայ կատուներ կը բազմին:

Մինչդեռ ատեն մը
տան անկիւնը կամ գործատեղին
կը գրաւէր իր պատուական տեղը:
Սակայն եկո՛ւր, տե՛ս, որ
կը յղանան օրերը օրեր,
կը փոխուի ամէն ինչ,
կը փոխուի ժամանակը:

Կեցի՛ր, մի՛ բազմիր.
այնքան հանգիստի վարժուի՞լ:
Բոլոր կարասիներն ալ ունին իրենց վախճանը.
նմանապէս՝ մարդիկ:
Ո՞վ յաւիտեան է
այս անցողական աշխարհին մէջ:
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Օր կու գայ,
թիկնաթոռդ, մտերիմը
անզուգական այդ յետոյքիդ,
կը դրուի փողոց, դրան մը առջեւ:

Ու ահա՛, հասաւ կարգը.
շատ փափուկ նկատած
յետոյքիդ կից մը.
այրումով պիտի հալի:
Երթաս հանգիստ ու բարով:
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ԵՂԵՒԻՆԻՆ

Ի՞նչ է այնպէս սոնքած կը կենաս.
քեզի համար ուղերձներ էին հիւսուած:
Տե՛ս, վերջացան սպասումները, մաղթանքները,
յոյսերու տարափն էր շարան-շարան,
պիտի տեղա՞ր երկինքէն:
Լոյսերդ մարեցան մէկիկ-մէկիկ,
զարդերդ ալ քակուեցան
եւ մնացիր չոր ու ցամաք.
թէեւ միշտ կանաչ. ոչ նման
այն եղեւինին, որուն արմատը հողին մէջն է:

Հիմա պիտի ծալեն ճիւղերդ,
պիտի ծրարեն, պիտի լքեն
ձեղնայարկի մը անկիւնը.
մինչեւ գալ տարի
պիտի թաղուիս փոշիի տակ,
պիտի առանձնանաս բոլորովին:

Մարդիկ պիտի սկսին
դարձեալ համտեսել
կծու, լեղի, անուշ, անալի
խօսքերը, բառերը
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իրենց քիմքին վրայ,
մորթին վրայ:
Պիտի մոռցուիս
մինչեւ այն ժամանակ,
երբ մարդիկ ըսեն դարձեալ՝
այս տարին ալ լմնցաւ,
եւ բան չհասկցանք:

Մի՛ յուսալքուիր.
դարձեալ կը շողշողաս
նման այն եղեւինին, որուն
արմատը հողին մէջն է արդէն:
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ՊԱՅԾԱՌ ՊՆԱԿ

Որքան ճոխ սեղաններ պատրաստեցինք
ընթրիքի, տօնական օրերուն,
անթերի էր ամէն բան.
այնպէս կ’ըսեն, թէ միայն
թռչունի կաթն էր պակաս,
այսքան ճոխ
հայոց սեղաններուն վրայ
թող ան ըլլար պակասը:
Հոգ չէ:

Կերանք, խմեցինք:
Երբ կարգը հասաւ մարսելուն,
աւելցածը աղբ թափեցինք:
Այսքան ճոխ
հայոց սեղաններուն վրայ
եթէ մէկ հատ,
մէկ հատ բան խնայուէր,
ու խնայուածը հասնէր
կարօտեալներուն,
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անոնք ալ կը կշտանային,
աշխարհ կը կշտանար։
Մի՛ մոռնաք՝
պայծառ պնակ,
շէն պնակ,
միշտ շէն մնաք:
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ԱՆԵՐԵՍ

Արեւը հորիզոնէն բարձրացեր էր,
աքաղաղները կանչել սկսեր էին:
Աչքերը բացաւ շփշփելով.
աչքերը չկային,
չբացուեցան լոյսին:
Ոչ բերան, ոչ ալ հոտառութիւն ունէր:
Զարմանալի. ի՞նչ պատահած էր:
Տեղէն ելլէր ու պատրաստուէր.
բայց ինչպէ՞ս:
Փողոց պիտի ելլէր
ո՞ր երեսով:
Երես չունէր:
Ո՜հ, յանկարծ յիշեց.
խնդիր մը չկայ, վարժ էր.
ձեռքը երկարեց քովը՝ պահարանին,
շօշափեց:
Դիմակներ կային դիզուած.
ծիծաղադէմ, խաբեբայ,
բարկացկոտ, շողոքորթ, անզգայ եւ դեռ,
դեռ… շա՜տ տեսակի…:
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Պատահակա՞ն էր արդեօք.
պիտի ընտրէր դէմքին ամենայարմարը
եւ պիտի անցընէր իր օրը,
պիտի կարգադրէր բոլոր գործերը:
Ու պիտի ժպտէր կեղծ՝ խաբէութեամբ:
Օրն ի բուն
դիմակի մը տակ երեսը պահած,
մարդոց հեղեղին պիտի խառնուէր:
Հոգ չէ որ երես չունէր,
աներես էր. աներե՛սը:
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ԻՆՉՊԷ՞Ս

Ամենէն սիրած պահն է
քնանալ։
Քնանալ աչքերը բաց,
միտքը կուրցած,
ու մեռել դառնալ
շնչող-քալող, բայց ստող:
Ով որ տեսնէ զայն, ով որ նայի անոր՝
նշմարէ, թէ աչքերը կը տեսնեն իր շուրջը.
չգիտցուի, որ կը քնանայ իրօք:
Սիրած պահն է քնանալ,
քնանալ ու մոռնալ:
Թերեւս մահճակալի մը վրայ
մահ դառնալ. տեսնել
եւ վկան ըլլալ որ
ո՛վ պիտի ծածկէ իր պատեանը
ծաղիկներով եւ հոսեցնէ շիթ մը
արցունք՝ լուռ մնացած շունչին համար:
Եւ պիտի նստին մարդիկ
հրուշակը ուտելու համար համով-հոտով:

Քնանալ աչքերը բաց դիւրի՞ն է:
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Օր մը արթննալ,
եւ երբ արթննալ՝
փակ աչքերով տեսնել
լոյսը, ուր
կը ցոլայ իրականը
մութին մէջ թեւատարած:

Ամենէն սիրած պա՞հն է արդեօք:
Արթուն մնալ մութ քունի մէջ:
Եթէ իր գործին այնպէս կու գայ, բայց…
Ինչպէ՞ս:
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ՍԱՆԴՈՒԽՆԵՐ ՈՒ ԽԵՆԹԵՐ

Աստիճաններ կան մարդոց
կտրած ճամբաներուն վրայ:
Անոնք մերթ ուղիղ են,
մերթ զառիվար կը տանին կամ զառիվեր:
Իւրաքանչիւր քայլափոխ շունչ է մէկէն
միւսին փոխանցուող, որ պիտի հասցուի գագաթին:
Կը համրուի շնչառութիւնը, որ կը սպառի։
Արդեօք որքա՞ն մնացեր է վախճանին:
Ոմանք կէս ճամբուն ընթացքին
դրօշակը կը յանձնեն ուրիշին:
Ոմանք ալ մինչեւ փակման գիծ կը տանին
ու դրօշակը կը տնկեն զենիթին:

Ճամբաները, փողոցները ունին սանդուխներ,
աստիճանները կ’ըլլան բարձր կամ ցած:
Թէեւ արցունքոտ, թէեւ ժպիտով, սակայն
արդիւնքը ճիչ մը՝ կանգնիլ է, գոյութիւն:
Առաջին քայլն է սկիզբի. հայեացքը
աչքին, որ բացուած է լոյսին,
եւ վերջին քայլը հանգիստ է.
դէպի վախճան՝ մթագնած լոյսին:
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Ճամբաները արիւն, արգանդ,
արտաքսում՝ ամբարուած աղտոտութիւն:
Աղիքներ դուրս թափած,
անճար լուռ շնչառութիւն.
հողին անօթութեան յագեցում տալու:
Սակայն սանդուխներ վեր-վար
պիտի հասցնեն խաղաղութեան:

Աստիճաններ կան մարդոց
կտրած ճամբաներուն վրայ:
Խենթեր կան, որոնք կը մագլցին
կամ կ’իջնեն լոյս խորունկին:
Մենք ալ խենթեր ենք.
աստիճանները մագլցող կամ իջնող:
Երբեմն յուսալից եւ երբեմն անհամբեր,
միեւնոյն ճամբան կտրելու համար:
Եւ կրկին ու կրկին սկիզբէն սկսելու.
խենթեր. առանց վրդովելու,
խաղը վերջացնելու պատրաստ:
Անզգեստ՝ խենթի շապիկով
լացող ու խնդացող խենթեր…
Սկիզբէն մինչեւ վերջ
երկու թիւերու միջեւ գծիկը սահմանող,
աստիճաններուն վրայ տապլտկող
խենթեր:
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ՕՐԷ ՕՐ

Օրէ օր
ապրումներուն մնացորդները
կը դիզուին յատակը
մրուր յիշատակներու:
Մէկը կը հրէ միւսը,
տեղ պատրաստելու իրենց՝
մնացորդներուն: Յիշատակ պիտի անուանուին:
Անոնք թերեւս պիտանի կամ անպէտ
մնացորդներ են, երկա՜ր ապրուած տարիներու:

Յիշատակները, յուշերը
տարիներու, օրերու պոչէն թափած.
հետքեր կը ձգեն
ներբաններուն կոխկռտած ձիւներուն վրայ,
փոսերուն մէջ հաւաքուած:
Եւ երբ փայլի արեւը,
շողերուն ներքեւ՝
մոռացութեան դատապարտուած:

Ահա՛ այսպէս ամէն ինչ որ
կը կուտակենք ապրուած օրերէն
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իբրեւ յիշատակ, իբրեւ յուշ,
մրուր մնացորդ,
պիտի հալի ու մոռցուի,
մինչեւ այն ժամանակ երբ
դուրս թափի յիշողութենէն։
Մէկը իշխէ միւսին
օրէ օր:
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ՄԱՐԴ ԵՆՔ

Կը սպասէի փոխադրամիջոցին, որ
զիս պիտի հասցնէր տաքուկ բոյնս:
Դիմացը՝ մարդ մը մայթին վրայ,
աջ ու ձախ կը շրջէր.
մազերը աղտոտ, իրարու փակած,
պատռտած հագուստով,
եւ ոտաբոպիկ, աղբամանը կը խառնէր:
Սեփ-սեւ եղունգները,
կոշկոռ կապած մատները
բերանը կը տանէր
գտածը ուտելու համար:

Մարդ էր, ինչպէս մենք:

Կը նայէր անցնող-դարձողին,
կից կու տար ոտքին տակի քարերուն,
կ’անիծէ՞ր իր բախտը,
դատարկ ափով մուրա՞լը:
Կը հայհոյէր իր ծակ գրպանին,
ցնցոտիէն ներս մտած պաղ հովուն
եւ դաժան անօթութեան:
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Ես՝ մարդ,
ականատես եւ ականջալուր իրողութեան,
գլխիկոր կը դիտէի աչքիս պոչով:
Մարդ էր, եւ մարդ ենք մենք:
Կը շիկնէի լսածներէս.
ստամոքսս կը ճմլուէր,
աղիքներս կը գալարուէին:
Մարդու մը կերպարանքն էր, որ
նողկալի կը դարձնէր շուրջը
դառն կատակերգութիւն սփռելով:

Հասայ տուն.
Բեռը, ծանր կերպարը՝ կենդանի
աչքերուս առջեւ: Կը տողանցէ քառակուսին.
գրիչս առի.
մէկ հատ չէր. փողոցը շատեր կային
քար պատառով՝ անկուշտ:

Յիշողութենէս դուրս կը պոռթկար.
մարդ էր. ինչպէս մենք,
անամօթ մարդ:
Կը գրէր գրիչս եւ կը հայհոյէր
ու խէրս կ’անիծուէր:
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ՍԱ ՔԱՐԵՐՈՒՆ

Կը մտնեմ սրահ. կը տեսնեմ
դէմքեր քարերուն քանդակուած
կը դիմաւորեն հանդիսատեսները:
Սարսափազդու, դիւահար ու զարմացած
կը նային: Կը թուի, թէ քարացած են
սպասումէն. ոչ մէկ շարժում,
կուտակուած լռութիւն:
Վախով ու կասկածով
իրենց աչքերը սեւեռած,
անտարբեր մնացած են
սպասումէն, եւ ոչ մէկ շարժում:
Թերեւս փակ աչքերով
իրենց լսողութիւնը լարած
փսփսացողներուն կը սպասեն:

Դէմքեր կան,
բերաններ ունին անխօս.
դէմքեր կան
դէպի երկինք յառած,
կը դիտեն շուրջը: Ի՞նչ պիտի տեսնեն:
Ասոնց կարգին դէմքեր ալ կան,
կը գրաւեն առաջին կարգը.



93

ամենազգոյշը:
Ինչո՞ւ:
Ոտքը ոտքին վրայ նետած,
հանգիստ եւ գոհունակ,
ժպտադէմ՝ կեղծ ժպիտով,
միշտ առջեւի կարգը կը գրաւեն.
դասակարգի գերադասում:
Իբրեւ թէ ժողովուրդի ձայն,
պայքարի մղիչ,
ազատութեան երգիչ,
պատուոյ հիւր:
Չ’ըլլար.
երկրորդ կարգը չ’ըլլար:
Անոնց ի՛նչ հոգը, եթէ
ետեւի կարգը ունենայ
վախ ու սարսափ
կամ ըլլայ զարմացած:

Սրահին մէջ քարերուն վրայ
քանդակուած դէմքեր կան:
Նստած ետեւի կարգը
թատերախաղին կը սպասեն, որ սկսի:
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ԽՈՐ ԳԻՇԵՐԸ

Գիշերը կը սիրէ քնատները։
Պիտի ուզէիր քնանալ բոլորին նման,
սակայն երբ արթուն մնացեր ես,
պիտի սկսին ստուերները
քեզ հետապնդել ամայի փողոցներուն մէջ:
Փախչելու համար անոնցմէ
պիտի փարիս գիշերուան:

Աջ ու ձախ
կամ կռնակի վրայ,
աչքերդ սեւեռած առաստաղին,
ձերբակալուած ես քնատութենէ.
գիշերը իր գրկին մէջ անպայման
ամպանման անկողինի մը նման
պիտի հանգչեցնէ քեզ մութին մէջ,
լուռ ու առանձին:

Եթէ ինկար անոր գիրկը,
գիշերը
հաճոյքով քեզ կը դիտէ:
Մինչեւ որ աչքերդ քնատութենէ
յոգնին ու մնաս ուժաթափ:
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Կը սպասէ խորանալ
մէջդ:
Գրկել եւ քիչ մը խայտալ
եւ երազելով գեղեցկութիւնդ
յափշտակել էութիւնդ:

Թէեւ դուն արթուն, բայց
գիշերը
պիտի քնանայ
վարդագոյն երազներով
իր խորքը քաշած
ու մինչեւ լոյս քեզի փարած:
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ԳՈՐԳ ԾԵԾՈՂ ԿԻՆԸ

Առաւօտ կանուխ կ’արթննայ.
տան մէջ գործեր կան
դիզուած վրայ վրայի:
Գորգերը պիտի մաքրէ:
Գլուխը կապած է լաչակ մը,
թող չտեսնուի մազին թելը.
կրօնքը կ’արգիլէ:
Նաեւ կ’արգիլէ ուրիշ բաներ, որ
կինը գլուխ չբարձրացնէ:
Ահա՛, կ’ելլէ պատշգամ,
թեւերը սոթտած է, կարծես
մա՞րդ պիտի ծեծէ:

Գորգերը՝ ծաղկաւոր, գոյնզգոյն,
յարգի: Կը մտածէ, երբեմն, գորգերուն արժէքէն.
մէկ ալ՝ ի՞նչ է արդեօք իրը.
եթէ ոչ գորգ մը միայն:
Զանոնք կը բեռցնէ յենարան,
եւ ծեծիչը ձեռքը
հա՛ կը զարնէ, հա՛ կը զարնէ:
Հերիք է,
փոշիին տարափը
կը տեղայ վերէն վար՝
մարդոց գլխուն:
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Ոչ ոք կը նշմարէ, թէ ի՞նչ կը տեղայ:
Գորգ ծեծող կինը
կը ծեծէ գորգերը:
Բարկութիւնը քիթին տակէն շնչելով,
անէծքի ու չար բախտի մաղթանք
կը տեղացնէ վերէն վար
գիշերը գալիք իր ամուսին կոչուածին:
Գորգի մը չափ արժէք ունի՞ արդեօք:
Ինքն ալ
ծեծ կ’ուտէ:
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ՓՈՂՈՑ

Բախտաւոր է սա փողոցը,
որքա՜ն բախտաւոր,
քարերը լուր չունին:
Անոնք միայն կը լսեն,
լեզու չունին. համր են:
Փողոցը թեթեւ լուսաւոր է,
ունի անցորդներ, որոնք
իրարանցումով կը վազվզեն,
հասնելու համար իրենց տուն:
Աղբեր կուտակուած են ծառերուն տակ,
կը սպասեն աղբահաւաքին:
Ժամը յայտնի է. ան ալ պիտի գայ
եւ մաքրէ: Պիտի մաքրուին քարերը։
Գիշերը անցնող ինքնաշարժին ծուխը
պիտի ծծեն մայթերը:
Փողոցն ալ բախտ կ’ունենա՞յ,
եթէ համր է,
եթէ անցորդներ ունի,
եթէ իր մէջ կը կուտակէ.
ինչո՞ւ՝ ոչ.
ամենահինն է,
լուռ կը խօսի։
Քու ներկայութիւնդ է:
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ԱՐԲՈՒՆՔ

Անիկա հեղ մը տեսաւ զայն,
գամուեցաւ.
հազարումէկ կապո՞յտ, թէ
վարդագոյն վարագոյրներուն ետին,
դրան մը ճեղքէն, աչքերը սեւեռած,
պահուըտած դիտեց երկա՜ր-երկա՜ր:
Ձեռքը չէր:
Բարեբախտաբար ոչ ոք տեսաւ:
Ո՞վ էր ան՝ չէր գիտեր,
հոգ չէ, թէ չգիտնար.
մէկ օր, մէկ գիշեր
եւ թերեւս քանի մը գիշեր
զինք տաքցնէր:
Աչքերուն հուրը կը փակուէր
կոպերուն տակ, անուշ քունով
վառ անցքէ մը քալելով
կը յառաջանար:

Կը սիրեմ քեզ:
Կը սիրեմ, ո՛վ գեղեցիկ:
Վաղը նորէն կու գա՞ս:
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Երբ առաւօտ ըլլար,
արեւը կը փայլէր։
Մամային ձայնն է, կը լսուի.
թեւերը, ոտքերը երկարած,
անուշ քունէն կ’արթննայ:
Ա՜խ, մէկ ալ թրջած չըլլար…:
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Ո՞ՒՐ ԵՍ

Գիշերուընէ իջած է մութը.
պատուհան-վարագոյր բաց մնացած՝
լոյսին արծաթափայլ շողով
լուսնին:
Բոյրդ կը պարուրէ:
Չկարծես որ միայն շրթունքդ է վաւաշոտ:
Պիտի համբուրէ կուշտ ու կուռ՝ կարօտով,
որ բոյրդ լեցնէ:
Կ’ուզե՞ս այս գիշերը քովդ անցընեմ
եւ փարի՞մ.
տաք եւ միաձուլուած
թեւերուս մէջ կորսուիս:
Կ’ուզե՞ս գիշերը լուսցնենք,
քրտնինք եւ ըմպենք թացը
մինչեւ լոյս:
Լուռ է հիմա չորսդին:
Շունչ մը կը դեգերի,
որ պիտի գայ լոյս գիշեր
եւ պարապ անկողինի մը մէջ
պիտի գրկէ քեզ. սիրելի՛ս:
Պիտի սիրեմ քեզ. պիտի սիրեմ
առանց դուն ըլլալու:
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ԱՐՁԱՆ

Արձաններ քաղաքին մէջ կը սպասեն.
բազում թիւով զանազան դէմքեր
անխօս եւ լուռ կը նային
ոսպնեակին.
կանգնած են լուսանկարուելու համար
ձեւեր առած մարդիկ՝
արձանացած:
Ժպիտ, համբոյր եւ պչրանք
մէկ-երկու-երեք…
Արձանը խոժոռադէմ կամ սառած,
պաղին, ցուրտին, բուքին, տաքուն ճաթած,
իր թաքուն՝ առինքնող կարողութեամբ
արձանացած:
Կը խնդայ կողքինը, չ’ուզեր գիտնալ, թէ
ո՞վ եւ ի՞նչ. ըրածին-չըրածին հոգ չկայ:
Արձաններ կան քաղաքը
բազում թիւով, սպասման մէջ
արձանացած:
Քարեր ու քարեր
իրենցմէ լուտանք տեղացնող,
փառքի օրերու, եւ սուգի եւ ցաւի:
Ժպտէ՛, որ գեղեցիկ ըլլայ լուսանկարը.
այն ժպիտն է. արձանն ալ կը ժպտի
մէկ-երկու-երեք…
արձանացած:
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ԵՐԳԻՉԻՆ ՄԱՀԸ

Ծե՜ր, շատ ծեր մեղեդի մըն է, որ կը հնչէ
սրահի մը մէջ, դաշնակի մը ստեղնաշարերէն:
Երգիչը կը թրթռացնէ գաւաթները:
Ծե՜ր, ծեր լոյս մը կը շողայ սրահին մէջ,
ճառագայթներ կը տեղան անոր գլխուն՝
մութ ճառագայթներ…
Հին մեղեդի են այլեւս ձայնանիշերը:
Կը պատմեն ու կը պարեն գլխուն վերեւ:
Ծե՜ր, շատ ծեր է գիշերը, որ թեթեւօրէն
կ’իջնէ վար՝ մութը:
Եւ ոչ ոք։
Անցորդներ լքեր են սրահը:
Ան իր խոր ձայնով կ’երգէ դեռ երգը ծեր:
Առանձին են.
եւ ձայնը եւ ձայնանիշերը,
եւ երգը եւ գիշերը:
Ծերացեր են անոր հետ
եւ մինչեւ լոյս կախուեր
եւ օդին մէջ մնացեր
ու լոյսին գալուստով հոն մահացեր…
Ծեր երգիչը՝ առանց ծափահարութեան:
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ԼԱՑ

Դադրեր էր գրելէ, որ մեծ պակաս էր:
Ինչպէս նուագը կը լռէ,
մինչեւ որ դպչին թելին:
Գրիչ մը ձեռքը
սպասեց ու
թուղթին վրայ դրաւ նշանը:
Թրթռացին գոյնզգոյն թիթեռներ,
միջատներ գունագեղ.
գրիչին ծայրէն թափեցան գիրեր:
Տառեր՝ զերթ շղթաներ
վերածուեցան բառերու:
Սպիտակ թուղթի մը վրայ
գրիչը երբեք այսքան չէր դադրեր:
Հիմա անվերջ կը պարէր.
ձախէն աջ, աջէն ձախ
իր լռած օրերը կու լար:
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ԿԵՂԾ

Հարիւր տարուան քունէն արթնցայ։
Փողոց ելայ թափառելու,
ամէնուրեք փոփոխուած էր։
Պատրաստ չեմ:
Չեմ ուզեր լքել անցեալը, ուր դեռ կան
շա՜տ նորութիւններ:
Դեռ անոնք չլուծած կը հիննայ ամէն բան:
Կեղծ են բոլոր իրականութիւնները:
Փողոցներ, շէնքեր…
հետզհետէ փոփոխուեր են:
Ժամանակը արագօրէն սահեր է:
Կեղծ են սլաքներն ալ ժամացոյցին:
Կը տեսնուի՞, թէ ուր են
եւ որ դարձեր են վայրկենական:
Կեղծ են իրականութիւնները,
ի՜նչ մնաց հարազատներէն,
ոչ բարեկամներ եւ ոչ ալ ծանօթներ կան,
կեղծաւորութիւնը լափեց բոլորն ալ:
Ժպիտները կեղծ,
աչքերուն նայուածքը կեղծ,
իսկ խօսքերը…
ամենացաւալին:
Իսկ իրակա՞նը,
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ո՞ւր է ինքը:
Ան ալ կեղծ.
պահուըտեր է անոր ետեւ
ու կը ժպտի կեղծաւոր:
Հարիւր տարի քնացեր եմ։
Կեղծ է:
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ՆԵՐԲԱՆՆԵՐԸ

Զոյգ մը ներբան
կը մաշեցնէ պողոտային
սալայատակը:
Թէեւ քարերը ցեխոտ,
թէեւ քարերը չոր
եւ կամ թրջած առտուան ցօղէն
եւ կամ մշուշապատ օդին խոնաւութենէն:
Զոյգ մը ներբան կը ծեծէ
պողոտային մաշած քարերը:

Զոյգ մը ներբան
ցեխերու թաթխուած
փոշիին մէջ սրճագոյն
մոխրացած
կ’ապրի:
Ու մարմինէն թափած
փոշին, որ է ապրիլ,
ասդին-անդին կը տանի
մաշած քարերուն վրայ,
հոգին ելած
զոյգ մը ներբան
կ’ապրի:
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ՆՌԱՆ

Կարմիր նռան գոյնը.
հապա նռնենիին ծաղի՞կը,
ներկուեր են որդան կարմիրով:
Ի՞նչ նշանակութիւն:
Արի՞ւն, բողո՞ք, պաղատա՞նք:
Ձեւը՝ կլոր շրջանակ.
աշխարհի վրայ դարձի՛ր ու դարձիր:
Եթէ բաժնես երկուքի,
hատիկները որքա՜ն շատ,
բազմաթիւ, անհաշուելի:
Թափէ՛, թափէ՛, տարածուին չորսդին:
Սա թաւշագոյն նուռը
գոյնով, ձեւով, բազում հատիկներով
մենք ենք. մենք՝
հայերս,
որոնք արիւն, բողոք, լացուկոծ
եւ աճեցում եւ գոյութիւն.
պատմութեան գաղտնիք հրաշագործ:
Աստուած
նուռը ստեղծեր է անոր համար
որ ապրին անոնք եւ օրինակ ըլլան
համայն աշխարհին:
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ԴԱՄԲԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ

Կը բարձրանամ դամբանաքարերուն եզերքէն,
ապրումներուն ձայները հեռուէն կը լսուին:
Փոխադրամիջոցներուն անիւներուն տակ կը ճզմուին
ժամերուն սահող վայրկեանները:
Զառիվեր մագլցիլ երբեք այսքան հանգիստ չէր եղած:
Հովը կը փչէ եւ օդը բաւական զով է:
Կը զգայ ոսկորներուդ ծուծը.
ահա՛, տարբերութիւնը այս է կենդանի:
Անդորրութեան ձայնն է որ կը հանգչի
հոն, հողին տակ:
Հողը ուռած է դեռ՝ քառասուն օրէն չ’իջներ.
նայինք ան ալ ե՞րբ հանգիստ կ’ընէ կամաց-կամաց:
Քահանայ եւ դպիր,
շարականներ-շարականներ, խունկ եւ աղօթք։
Ան ալ եղեր է քառասուն օրուան,
մինչդեռ ապրեր է եօթանասուն եւ անց՝ ութսուն…
Եւ վերջ: Ու աղօթքը՝ «Հայր Մեր»ն ալ կը լրանայ:
Հոգիին համար ճաշակենք։
Խունկին ծուէնները արդէն փոխադրեցին երկինք:
Հողին յանձնուած մարմին
եւ հանգիստ մինչեւ յաւիտեան:
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ԼՈՅՍԸ ԳՈՑԷ՛

Եկո՛ւր, այս գիշեր մեղսակիցս եղի՛ր,
լոյսը գոցէ՛:
Ես պիտի քնանամ եւ դուն
կամացուկ պիտի սպրդիս վերմակին տակ:
Կրնաս թափանցել
վարդագոյն, ցնորամիտ երեւոյթիս՝
մարմնիս. իմ երա՛զ:
Եկո՛ւր, այս գիշեր մեղսակիցս եղի՛ր,
երբ քնանամ մեղքերու գիրկը յանձնուած,
առանձին չըլլամ ու մութը եւ տաքը
ըմպենք միասին առանց լոյսի:
Ձերբակալուիմ քեզմէ
գոգիդ մէջ անո՜ւշ-անուշ:
Չկարծես որ
յանպատրաստից պիտի գտնես զիս,
երբ մեղսակիցդ ընդունիս.
գիտցի՛ր որ արդէն եթէ դուն չէ՝
ես սպրդած պիտի ըլլամ վերմակիդ տակ:
Լոյսը գոցէ՛:
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ՓԱԿԱԳԻԾ

Փակագիծ մը բացուեցաւ.
ճիչ մը լսուեցաւ,
ճիչ մը, որ սկիզբ… աղաղակ եւ լաց,
զի՜լ ձայն ու շո՜ւնչ…
Բարով եկար, փակագիծդ երկա՜ր թող ըլլայ:
Թիւ մը տեղաւորուեցաւ
փակագիծին մէջ
փակագիծը բաց է. չգոցուեցաւ:
Մէջը տեղաւորուեցան նաեւ
երկարը, հարցականը, կախման կէտն
անյայտութեան:
Չակերտը, կէտը, գծիկը
երիտասարդ ու չափահաս
օրեր-օրեր եկան ու անցան,
մերթ տխուր եւ մերթ երջանիկ.
յիշատակներով լեցուն օրեր,
այո՛, եկան ու անցան:
Բոլորը, բոլորն ալ փակագիծին մէջ:
Չեմ սիրեր փակագիծը մանաւանդ այն ժամանակ,
երբ հոն կը տեղաւորուին թիւեր.
թիւ մըն է, որ օր մը
փակագիծը պիտի գոցէ:
Ան պիտի փակուի. վերջ…
Վերջակէտ:
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7 ՄԱՐՏ

Ի՜նչ լաւ կին է.
արժէքը ի՞նչ է:
Չունի գին.
մամա՛ է:
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ԼԱԼ

Կարող չէ, որ լռութիւնը պատմէ:
Կ’ուզէ խօսիլ, սակայն բառերը
լքեր են շրթները:
Լալ. արցունք հոսեցնել
աչքերէն՝ աղիողորմ:
Անձրեւու կաթիլները
կը փակին ապակիին, վար կը հոսին:
Լալ. կաթիլ-կաթիլ կը տեղան
այտերէն վար:
Այտեր կ’այրին աղով,
ծովն ալ կ’այրի իր աղի ալիքներով։
Արցունք… կը կարմրին աչքեր,
կրակն ալ կարմիր է եւ կ’այրէ.
ձեռք չի մօտենար կրակին:
Լալ ու հեծկլտալ…
լալէն զատ ուրիշ ի՞նչ կրնայ ընել
մարդ արարածը.
խնդա՞լ.
սորվիլ միայն
նախ լալ՝ որպէսզի խնդալ:
Լռութիւնը լացն է
լքուած բառերուն, որոնք խօսիլ
ինքն ալ մոռցեր է հիմա:
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ԿԱԽՈՒԱԾ ԵՆ

Անասուններ գլխատուած եւ
իրենց ոտքերէն կախուած են
մսավաճառին ցուցափեղկին մէջ.
կարմիր ու ճերմակ.
բոլորին սատկած մարմինն ալ նոյն գոյնը ունի.
տեսա՞ծ էք բնաւ:
Եթէ կը մորթազերծուի անասունը,
հապա ի՞նչ ըսել. ի՞նչ կոչել զայն,
անուն ունի՞.
անլռելի աղաղակ:
Ջարդուած պատեաններ,
փրթած անդամներ, վրայ վրայի
կուտակուած,
գլխատուած,
ո՞ւր է իրանը անյայտ,
սպանդանոցին մէջ չկայ այնպիսին:
Կը վկայեն էջերը սեւ գիրքին,
աւա՜ղ,
սպանդ չարագին,
սպանդ սարսռագին
անլռելի, անողոք ցաւ,
անզուսպ է. ո՛չ մէկ բառ:
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ՈՐՍԸ ՈՐՍՈՐԴ

Ցուցափեղկին մէջ կը ցուցադրուին
կեղծամեր գոյնզգոյն՝
դեղին, կարմիր, կապոյտ.
կը խորհի, թէ արդեօք ո՞վ կը գործածէ ու
կը պտտի մարդոց մէջ:
Որո՞ւ համար, ի՞նչ կասկած,
անշուշտ շա՛տ ծառայողական:
Փողոցները չեն քնանար գիշերները,
ինչպէս մարդիկ տան մէջ իրենց սովորական.
անսովոր պողոտաները կ’ապրին
կեղծամ անցուցած իրենց գլխուն:
Կ’որսան կիսամութին մէջ գաղտնի
կիրքերը անցորդին,
ինչպէս որսը որսորդին
կը սպասէ. անձայնութեան կարիք չկայ.
գունաւոր սպասում
սովորականի եւ անսովորի միջեւ
կեղծամ անցուցած
պողոտային վրայ
պոռնիկը կը սպասէ
իր որսին.
որսորդը ծուղակը ինկած է:
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ԽԵՆԹԵՑԱ՞Յ

Կը պտտիմ ծառերուն միջեւ.
յիմարանոց մըն է.
«Մտածող մարդ» կոչուած արձանը
Ռոտէնին շինած՝ կեղծ եւ քարէ,
պարտէզին մէջ, ձեռքը կզակին,
բոլոր խենթերուն միջեւ
կը խորհի նստած.
արդեօք ինչո՞ւ հոն է:
Յիմարանոցի խուցերուն մէջ
ձայներ բանտարկուած են.
ինչո՞ւ ներսն են անոնք,
որո՞նք են դուրսինները:
Մէկը կը պտտի պարտէզը,
միւսը նստած է նստարանին,
ան ալ կը մտածէ
քարէ անշունչ մարդուն նման.
ի՞նչ. ինչո՞ւ ներսն է:
Ան ալ գիշերը կը պոռա՞յ,
անձրեւին տակ կը լուացուի՞,
աչքերուն առջեւ ստուերներ կը պարե՞ն,
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ձայներ կը լսէ՞:
Չեմ գիտեր, թէ ինչո՞ւ արձանացած
զանոնք կը դիտեմ:
Որո՞նք են դուրսինները,
բայց ես ինչո՞ւ հոս եմ:
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ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ Է ՄՈՒԹԸ

Ա՜խ այն գիշերները.
ինչո՞ւ այսքան խորհրդաւոր եւ զգլխիչ,
զերթ փետուրներու վրայ թեւաւոր անկողին։
արդեօք քու թեւե՞րդ են, որոնք կը գրկեն մութը,
կը փաթթուին, կը պարուրեն եւ կը թռցնեն
դէպի հոն՝ գիրկ գիրկի անոր հետ, որ
զիս հեշտօրէն կը քաշէ իրեն,
կը ձգէ թաց, թափ-թաց,
մինչեւ որ գարշանք, նողկանք բուրէ։
Մազերէն կը կաթին քրտինքի շիթեր:
Մութը ինչո՞ւ այսքան
խորհրդաւոր եւ զգլխիչ գիշերներուն
գիրկը զիս ձերբակալած կը հեգնէ:
Գիշերները գինովնալ քու գեղեցկութեամբ.
նայիլ երկա՜ր դէպի դուռ, որ հա՛,
հիմա կու գայ
ու կը շարունակենք,
ուր որ մնացեր էինք,
հացի նման, ջուրի նման
կուշտուկուռ կը յագենայինք
մէկզմէկու շունչով:
Գիշերները խորհրդաւոր
ես չեմ սիրեր.
դուն չկաս:
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ԲՈՂՈՔ ՉԷ ՍԱ

Նկարդ կը կենայ հոն,
ոչ թէ անկիւն եմ դրեր.
ելար այն օր, գացիր.
օ՞րն էր հասեր՝ չեմ գիտեր.
ի՞նչ բանի, ո՞ւր հասնիլ էր:
Վերարկուդ կախուած է դեռ,
գոնէ հագնէիր ու երթայիր,
ոչ թէ կտոր մը քուրջով մերկացած.
կօշիկներդ ալ կեցեր են դրան մուտքին
պարապ, պաս-պարապ, լքուած:
Ակնոցդ, գիրքերդ եւ սուրճդ
հոն կը կենան, բազկաթոռին քով,
սիրած պահերդ հեռատեսիլին դիմաց,
նստած անխօս կը մտածեն:
Օրն ի բուն վազվզուքը կը վերադարձնէ
զիս դարձեալ բնակարան. ձգածիդ պէս:
Կը կարծէի՞ր որ ամէն բան
իր կարգին պիտի ըլլար.
շա՛տ կը սխալիս.
ընդունէ՛, առաջին անգամ կը սխալիս.
չկարծես բողոք կամ տրտունջ կը յայտնեմ,
այլ կը մերժեմ անգոյ մտերմութիւնը:
Չեմ սիրեր, այլեւս չեմ յիշեր
օրերը…



120

անցե՜ր ու գացեր են,
չեմ ուզեր.
գիտե՞ս, կ’ըսէիր որ շա՛տ կը սիրես,
սուտ ես: Կը հաւատամ, որ սուտ էիր:
Դուն մահը ինձմէ աւելի շատ սիրեցիր:
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ՀԱՅԵՐԷՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

Առաջադրութիւններ

 Ա. Հայերէն Մատենաշարը կը հետապնդէ Հայե
րէն պլօկի (https://hayerenblog.wordpress.com) վրայ 
հրա պարակուած գրութիւններուն առանձին հատորով 
տպա գիր հրատարակութիւնը, նկատի ունենալով, որ հոն 
լոյ սին եկած գրութիւնները ոչ արտատպում են, ոչ ալ՝ 
արտատպելի, առանց պլօկի վարչութեան հաւանութեան։

 Բ. Հայերէն Մատենաշարը գրութիւններուն ելեկտ
րոնային հասանելիութիւնը տպագիր շօշա փե լիութեան 
տանող կամուրջ մը կը հանդիսանայ եւ զու գա հեռաբար 
ունենալու է նաեւ իր ելեկտրոնային տար բերակը պլօկին 
իսկ վրայ։

 Գ. Հայերէն պլօկի գրութիւնները նկատառելի 
մասամբ մը արդիւնք են հեղինակ-վարչութիւն անմի ջա
կան գործակցութեան։ Պլօկը փոխանակման գոր ծա րան 
ու դաշտավայր մըն է, որուն շնորհիւ Հայերէն Մատե
նաշարը ահա գոյութեան կոչուեցաւ։

 Դ. Գրութեանց՝ պլօկէն մատենաշար փոխանցումը 
ինքնին մարտահրաւէր մըն է, ելեկտրոնայինի որոշ իմաս
տով մը «գնայուն», սրբագրելի ու ջնջելի նկարագրէն դէ
պի տպագիր, վերջնական ու «մնայուն» նկարագիր ան
ցումն ու հանգրուանումը։ Փոխանցումի այս ընթացքն ալ 
իր կարգին աշխատելավայր ու զտումի գործընթաց մըն է։
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 Ե. Հայերէնին, անոր շարք մը բարբառներուն, 
բառ ու բանին, տեղական գունաւորումներով արտա
յայտութիւններուն հանդէպ մասնաւոր ուշադրու թեան 
արդիւնք են պլօկն ալ, մատենաշարն ալ, որոնց աշխա
տակիցներուն համացանցային հաղորդակ ցութիւնը 
հարստա ցուցիչ է։
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