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ՄՈՒՏՔ

Նշան Վարդազարյանն այս ութնյակ -
նե րը գրել է տակավին երիտասարդ
հասակում` երեսուն տարի առաջ: Նա ոչ
մի անգամ չի փորձել ու չի հրա տա րակ -
վել մամուլում, իր անունը ոչ մի անգամ
չի փորձել լսելի դարձնել: Այս առումով
գու ցեև այս գիրքն ուշացած երևում է:
Ժա մա նակային այս տարածությունը գու -
ցե թյուրըմբռնումների առիթ տա, քանի
որ հեղինակը կամա թե ակամա իրեն
դուրս է պահել գրականության կենդանի
պրո ցեսից, սակայն այլ դիտակետից եթե
նա յենք` նշված երևույ թը հետաքրքիր
վեր լուծությունների առիթ կարող է դառ -
նալ: Հեղինակն արդյոք իրավունք ունի՞
տվյալ ժամանակում իր ստեղծագործու -
թյուն ները չհանրայնացնել: Կարծում եմ`
ոչ, հատկապես եթե խոսքը վերաբերում
է երիտասարդ ստեղծագործողի: Այս
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գրքի պարագայում մենք ստիպված ենք
վերա  պա հումներ անել, ինչը, կարծում
եմ, այլ պարա գա յում չէինք անի, եթե հե -
ղի նակը իրեն թրծեր գրա կա նու թյան
կեն դանի խոչուխութում:

Կարդալով ութնյակները` մենք միան -
գա մից հասկանում ենք, որ գործ ունենք
լայ նախոհ, հստակ աշխարհընկալումով,
բա նաստեղծական անհանգիստ որո -
նում ներով հեղինակի հետ: Մի կարևոր
հատ  կա նիշ ևս, որը բնորոշ է այն բա նա -
ստեղծ ներին, որոնք պատ րաստվում են
բա նաստեղծությամբ երկար ճա նա պարհ
անց նել. հեղինակը փորձում է արար չու -
թյան և արարչության իմաստի իր բա նա -
ձևը հստա կեցնել: Հստակեցումը հե տա -
գա ստեղծագոր ծու թյունների համար է:
Նշան Վարդազարյանը, ասես, վեճի է
բռնվել Աստծու հետ: Վեճի է բռնվել,
բայց տես, որ ոչ մի ութնյակում Աստծու
անունը չի տալիս: Սա, իրոք, լուրջ խոհե -
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մու թյուն է: Բնական գիտությունների
հան դեպ թերահավատությունը մեզ ուղե -
կցում է մետաֆիզիկական մի այլ աշ -
խարհ, սակայն որտեղ բացարձակ
վստա հություն արարչու թյա նը չկա: Չկա,
չգի տենք... Իսկ բանաստեղծու թյու նը շա -
րունակում է որոնել:

Ամեն դեպքում, ես սպասում եմ
Նշան Վար դա զար յանի հաջորդ գրքին,
որը ինձ պատասխան պիտի տա, թե
արդ յոք իրավունք ունի սկսնակ հե ղի -
նակն իրեն հեռու պահել գրականության
կեն դանի պրո ցե սից:

ԱՇՈՏ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
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ԻԲՐԵՎ ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Ես շատ չեմ խոսի.
Շատը միշտ խոտ է, փուշ է ու տատասկ,

Ես շատ չեմ հոսի.
Թող հոսի ջուրը, ջրի ոսկե հասկ,

Իսկ ես կջրեմ,
Մի քանի հասկը իմ երգ ու խոսքի,

Դուրս ելած որսի,
Չեմ փնտրում աղվես, այլ առյուծի վազք...
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***

Փոխառյալ բառի պես,
Լեզվին չմերվող,
Ահա քայլում եմ
Վստահ, անվրդոհ
Ու չեմ դժգոհում,
Որ այդպիսին է պոետիս բախտը`
Պղտոր, մթասեր...
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***

Չգիտեմ ինչ է
Իմ այս մարմինը,
Բայց կցասայլակ է
Նրա մեջ հոգիս,
Եվ ինչով էլ բռնվեմ,
Հենց նա է քաշում,
Նա է քաշքշում,
Կրծվում, տրորվում...
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***

Գույները շատ են,
Սակայն պաշտում եմ 
Լոկ հրագույնը.
Միայն այդ գույնն է 
Ընդունակ փորփրել
Իմ այս արյունը. 
Միայն այդ գույնը`
Լոկ հրագույնը...
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***

Կյանքը փախուստ է
Երբեմն դառնում,
Իսկական փախուստ`
Ինքդ քեզանից,
Երբ դու ինքդ քեզ
Փնտրում` չես գտնում,
Կյանքը փախուստ է
Երբեմն դառնում...
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***

Մտքապտույտս 
Ինձ դուր է գալիս,
Մտքաբարդույթս 
Ինձ դուր է գալիս,
Թեկուզ կարող եմ 
Մեկից բորբոքվել,
Իսկ մյուսից էլ՝
Խոհապլոկվել...
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***

Բոթում-հրում է
Անտեսանելին,
Հետքիցս սուլում
Անհասկանալին,
Իսկ երբ թվում է
Զրահապատ ես,
Հասնում խոցում է
Թույլ անհուսալին...
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***

Մինչ կանցնեմ վերջնամթով
Անանցանելի,
Խութերում եմ շրջում
Հարցականներիս.
Հարյուր հարցի դեմ`
Մեկ լուրջ պատասխան,
Բայց սա էլ կարոտ՝
Ինքնահաստատման...
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***

Իր թելից կախված
Մի սարդի նման 
Կախված է ողջը
Անդունդի վրա,
Իսկ ո՞ւր է հականիշը
Այս «անդունդ» բառի,
Որ մեզ սփոփի
Կամ հակաճառի...
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***

Այս հակադրությունը
Կյանքի և մահվան
Մութ ազգակիցն է
Գումարման-հանման.
Միայն չեմ գտնում 
Ձևն այն նշանի,
Որ սուր անկյուններին
Նրանց հարմարվի...
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***

Փորձանք է դարձել
Հասունությունը.
Ողջը հասկանում
Եվ չեմ հասկանում...
Ո՞ւր ես, կանչիր ինձ, 
Իմ տաք մանկություն,
Փորձանք է դարձել
Հասունությունը...
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НШАН ВАРДАЗАРЯН
КАРУСЬЕЛ

Խմբագիր՝ Աշոտ Գաբրիելյան
Ձևավորումը՝ Արմինե Քոչարյանի

Չափսը՝ 60x84 1/32
Թուղթը՝ օֆսեթ 80 գ/մ2

Ծավալը՝ 4,125 տպ. մամուլ
Տպաքանակը՝ 300

Գինը՝ պայմանագրային

«ԱՐՄԱՎ» հրատարակչություն


