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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՊԱՇՏՊԱՆ» ՇԱՐՔԻՑ 

(Հարցազրույց բանաստեղծուհի  
Սուսաննա Հովհաննիսյանի հետ)

Նրա ներկայությունը քեզ վարա-
կում է ներշնչումով, ներքին դողով: 
Սուսաննա Հովհաննիսյանը ոչ միայն 
տաղանդավոր բանաստեղծ է, այլև կա-
խարդուհի զրուցող: Եվ ես հերթական 
անգամ պատրաստվում եմ պարպել 
նրա հարուստ ներաշխարհը՝ զրուցել 
այսօրվա հայ պոեզիայի լավագույն 
ներկայացուցիչներից մեկի, յոթ գրքերի 
հեղինակ ՍՈւՍԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍ-
ՅԱՆԻ հետ, որն իր կոչման մասին դեռ 
քսան տարի առաջ «Գիրկապ» – ում  
ասել է.

Իմ դեռ չգրված բանաստեղծություն,
Ես քեզ չգտա, որ նվիրեի հողիս
ծնողիս
որդուս
դստերս.
Ես մի ամբողջ կյանք փնտրում էի քեզ,
Եվ մի անբողջ կյանք ինձնից գոհ չեղա:
Մի՞թե ողջ կյանքս էլ տանջվելու եմ դեռ՝
երկունքացավով.
Իմ դեռ չծնված հրաշք երեխա:

– Սիրելի Սուսաննա, ձեր պոեզի-
այում անգամ կռունկը հայ է և պան-
դուխտների հետ խոսում է միայն մա-
քուր հայերենով: Այսօր մայրենիի տոնն 
է և հրաշալի առիթ է զրուցել այս ու-
րախ, նաև ցավոտ թեմայի շուրջ: Ձեր 
կարծիքով՝ ի՞նչ է հայի համար մայրենին:

– Մշո ճառընտիրը փախցնող կանայք, 
կյանքի ու արյան գնով 36 կիլոգրամ 
կշռող գիրքը, բաժանեցին երկու մասի, 
հասցրին երկիր. երկու կին՝ ոչ ոսկի, 
ոչ զարդ, այլ՝ գիր ու բան: Եվ ով սրով 
է եկել, մեր գիրքն առաջինն է տեսել: 
Ո՞ւր էլ գնաք, աշխարհի որ ծայրում 
էլ լինեք, տարեք ձեզ հետ հայրենիքը՝ 
լեզուն: «Լեզուն հայրենիք է». Ավետիք 
Իսահակյան. քո տան մեջ, թեկուզ օտար 
երկրում, պահպանիր քո լեզուն, չէ՞ որ 
այստեղ քո ընտանիքը՝ քո հայրենիքն է, 
իսկ դու տերն ես այդ ընտանիքի: 

Այսօր ցավը նաև Հայաստանում է. 
լեզուն պաշտպանված չէ այնքանով, որ- 
քանով՝ նրա նկատմամբ պետական հո-
գածություն չկա: Չկան Աճառյան, Ա- 
բեղյան, Աբրահամյան, Ղարիբյան կա- 
ճառները, որոնք պայքարում էին մի 
ստորակետի համար իսկ:

– Սիրելի Սուսաննա, դուք «բանծին 
օժտվածությամբ բանաստեղծուհի եք» 
ինչպես ձեզ բնութագրել է բանաստեղծ 
Հովհաննես Գրիգորյանը: Ասացեք խընդ-
րեմ, ո՞վ է այսօրվա հայ բանաստեղծը, 
մտավորականը:

– Այսօրվա հայ բանաստեղծը չգնա-
հատված, ինքն իր համար ճանապարհ 
հարթող մարդն է՝ առանց պետական 
աջակցության, առանց հիմնական աշխա-
տանքի, որովհետև, ինչպես Զահրատը 
կասեր. «Բանաստեղծությունը սնում է 
հոգին, ոչ թե՝ մարմինը»: Նրա հենա-
րանը իր տաղանդն է և կամային հատ- 
կությունները: Ով ինչպես կարող է 
ճանապարհ է գտնում՝ գիրք հրատարա-
կելու, ճանաչվելու, թարգմանվելու:

Բանաստեղծը մտքի մարդ է, իսկ  
այսօր Հայաստանում մտավորականու-
թյունն ամենաճնշված խավն է: Բոցա-
շունչ հեղափոխական պիտի լինես, որ 
կարողանաս խոսքդ տեղ հասցնել, իսկ 
հետո որտեղ կհայտնվես՝ դա արդեն 
մեծ հարց է: Ստույգ թիվ չգիտես, բայց 
տեսածից եզրակացնում ես, որ երկրում 
ոստիկանն ավելի շատ է, քան զինվորը: 

– Սիրելի Սուսաննա, քո Մովսես պա- 
պի եղեռնահար ընտանիքի և ընդհան-

րապես հայի բարդ ճանապարհի 
հոգեցունց թեման անցնում է ձեր սրտով 
ու տողերով.

Մշո Բուլանուխ, առավոտ կանուխ
Խոտի դեզի մեջ վառեցին պապիս՝
Ֆիդայի Մովսես…
– Թողեք մեր տուն գամ,
Թողեք քար դնեմ անշիրիմ պապիս…
– Որտեղի՞ց եք գալիս:
– Արմատներս՝ Մուշ ու 

Լոռի: Մի քիչ ծուռ եմ, մի քիչ 
շաշ, մի քիչ հողահամ, մի քիչ ե- 
ղեռնահար, մի քիչ լավատես՝ 
«Զարմանալի, զարմանալի 
մարդ», – ինչպես կասեր Վիլ-
յամ Սարոյանը: 

– Բնածին անմիջականու-
թյունն ու անկեղծությունն օգ-
նել են, որ կանացի ձեր նուրբ 
ու նախշանկար հոգին՝ սիրո 
հազար ու մի տագնապներով 
լեցուն, մատուցվի ընթերողին, 
որն անմիջապես կվերընթեր-
ցի այն ասելով՝ սա իմ մասին 
է: Ինչպես՝

Ու սերը եղավ դրամի 
նման…
Անհավատարիմ, անասպետ 
մի բան…

Ապա ջնջելով մերժումները 
կյանքն ապրած բանաստեղծի 
իրավունքով ու բացությամբ 
կհաստատեք. 

Սիրո գիշերն է հաշիվ 
ապրած բոլոր օրերից…

Այնուամենայնիվ, սիրելի 
Սուսաննա՝ երջանկության 
ձեր բանաձևը: 

– Երջանկությունը՝ երջան-
կություն չորոնելու մեջ է: 
Ունեցածով երջանկանալու. 
լավ ընտանիք, լավ զավակ, 
լավ երկիր, խաղաղ հայրենիք: 
Մնացածը՝ սիրո ու սրտի 
հարց է: 

Իմ երկիրը կապրեր եր-
ջանկության մեջ, եթե նրա 
ունեցածը մնար իրեն, ոչ թե լցվեր 
աշխարհի բանկերը:

Երջանկությունը երջանիկ երկիր 
ունենալու մեջ է, ուր սիրելն էլ անհոգ 
է տրվում, ընտանքն էլ դառնում է պե-
տության հիմքը: 

– Սիրելի Սուսաննա, երկրի ցավն 
այնքան խորն ու կսկիծով է անցնում 
ձեր տողերով, որ դժվարանում եմ գտնել 
անձնական ուրախության նոտաներ: 
Ձեր որոնածն անանձնական երջան-
կությունն է՝ շքեղ ու հարուստ, խաղաղ 
ու հպարտ հայրենիքի տեսլականով, 
այսպես.

Երբ քեզնից հեռու ես քեզ հիշում եմ
Ինձ Փարիզ ես թվում և կամ՝ Նյու-Յորք,
Ինչ Փա՜րիզ, ինչ Լոնո՜ն, ինչ Նյու-Յո՜րք,
Սիլաչի, Բութանիա, Կոնդ ու Նորք,
Երևա՜ն, Երևա՜ն, Երևա՜ն.
Իմ հպարտ, իմ սիրած, իմ կարոտ...

Այսուհանդերձ, ձեր կարծիքով, ո՞վ 
է հայը և ի՞նչ է պակասում Հայաստա- 
նին այսօր:

– Հայը հակասական մի նյութից 
ստեղծված գոյ է, որի մեջ ապրելու 
և ստեղծելու սերմն ամենամեծ ծա-
ռինն է, հայի կենաց ծառը «մեծ պար-

տություններից» հետո արմատ տվող 
ծառն է, որն աճում է քարերի միջից:  
Ցավ է, որ այդ ծառից ընկնում են 
երբեմն որդոտ պտուղներ. այսօր իմ 
երկրին պակասում են ջանացավ կա-
ռավարիչներ, որոնց պատճառով հե- 
ռանում են զավակները, ինչպես նա-
վակները՝ ափի կարոտը հոգիներում: 

2016-2017 ուսուսումնական տարում 
30 դպրոց շրջանավարտ չի տվել, բաց- 
վել է առաջին դասարան անգամ մեկ-
երկու հոգով: Սա իմ ազգի ողբերգութ-
յունն է: Դռնփակ տները, մենակ մնացած 
ծեր ծնողները, անաշխատանք երի-
տասարդությունը, ընդհատված ընտա-
նիքները՝ արտագնա աշխատանքի գնա- 
ցող ու չվերադարձող հայրիկների 
պատճառով, 10-ի փոխարեն բանակում 
ծառայող մեկ զինվորով: 

Սերն է պակասում Հայաստանին, 
երկրի ղեկավարի սերը: 

– Զարդատուփ – կնոջ ներսը տնքում 
է մարդկության տագնապով, անձնական 

ու հայրենյաց ցավով՝ երբեմն՝ հուսա-
հատ, երբեմն՝ պայքարի կոչով, իսկ 
հաճախ էլ՝ այսպես.

Իմ տխրությունը շատ էր թանկարժեք՝
Չնվիրեցի ես այն ոչ ոքի...

Այնուամենայնիվ, սիրելի Սուսաննա, 
ինչի՞ համար եք ափսոսում:

– Շատ բան եմ ափսոսում. կորցրած 
ժամանակս, շատ բան կարող էի ստեղ-
ծել, այնինչ կենցաղն ինձ կլանել էր, 
լեզուներ չիմանալս, նաև միշտ տխրում 
եմ, որ չեմ կարող որևէ գործիք նվագել.

Ես մայր եղա ավելի, 
Քան թե եղա կին,
Սերս տվի մանկատուն,
Սիրտս՝ ամենքին: 

Շատ եմ ափսոսում, որ ժամանակին 
ուժեղ չգտնվեցի, որ արգելեի տղայիս 
Հայաստանից հեռանալը: Երկատված 
կյանքով ապրեցինք ամբողջ ընտանիքով: 

Երբ «Սփյուռքահայ գրողներ» գրքում 
ինձ տեսա, լաց եղա. ես ի՞նչ սփյուռքահայ 
գրող:

– Ով տառապանքի ստնտու գիշեր
Կաթդ՝ կտրվեր...

Ադամանդի պես հղկված այս տողերի 
հեղիակը՝ կինը, մայրը, բանաստեղծուհին 
և վերջապես հարենասերն՝ ինչի՞ց է 
վախենում:

– Վախենում եմ Հայաստանի մաս-
սայական արտագաղթից, բանակի ջա- 
հել երեխաների կյանքի համար: Ան-
բան ու անգետ գեներալների դիզած 
հարստության ու զինվորի «յոլա գնալու» 
վիճակով ծառայության համար, խեղճ ու 
անաշխատանք ծնողների չեղած տեղից 
ուղարկած ծանրոցների և այսօրվա դըպ-
րոցի անմխիթար վիճակի համար: Շատ 
բան կա վախենալու…

Գերմանիան երկրաշարժից հետո 
Հայատանում բացել էր պրոթեզավոր-
ման կենտրոն, որն ուզում են այսօր 
փակել: Իսկ վիրավոր ազատամարտիկն 
ո՞ւմ դիմի և ի՞նչ ձևով ձեռք բերի պրոթե-
զը, երբ ստանում է չոր հացի գնից էլ քիչ 
թոշակ: Սևակի նման ուզում եմ ասել.

Օ՜հ, ինչքան բան կա
կյանքում ատելի.
Ես չգիտեի...
– Սիրելի Սուսաննա, անարդարու-

թյան դեմ բողոքն ու լույսի փնտրտուքը 
ձեզ շատ հաճախ են կանգնեցնում 
Երկնավորի լինել – չլինելու կասկածի  
առջև, երբեմն բողոքում եք, երբեմն՝ 
հաշտվում. այսպես.

Ճերմակի վրա կյանքը գրում է
Իր ծածկագիրը՝
Ճակատագիրը...

Այդուհանդերձ, ինչի՞ն եք հավատում:
– Հավատում եմ, որ Վիլյամ Սարոյանը 

ճիշտ էր, որ աշխարհում երկու հայ էլ 
մնան, Հայաստան կստեղծեն:

Հավատում եմ հայրենիք պահող 
մարդուն. նա ապրում է, որ հողի վրա 
մարդ մնա, նա հողին կպած ծառն է, որ 
ո՛չ քամուց, ո՛չ քարից չի վախենում:

Ես հավատում եմ հայի կենսախինդ 
ոգուն ու կամքին, նրա ստեղծագործ 
մտքի թռիչքին, քրիստոնյա հավատին ու 
ոսկեղենիկ լեզվին.

Եվ միշտ իմ խորքից փայփայում են ինձ
զարդ ու ակնեղեն. դրանք տառերն են...
36 տառ, 36 գիր,
անտիկ, ոսկեջուր, սուրբ ու երկնաբառ 
անգին այբուբեն:
Ձայնիս ու գրիս ձիրքը՝ ազգիս գեն...
Զարդս՝ այբուբեն:
Զորքս՝ այբուբեն:

Սիրելի Սուսաննա, Աստվածաշնորհ 
է ձեր բանաստեղծական տաղանդը, 
որը հոլովվելով ժամանակի ուրախու-
թյուններով, տագնապներով, հիաս-
թափություններով ու հաղթանակներով՝ 
զարմացրեց ու հիացրեց սփյուռք-հայ-
րենիք ընթերցողին: Հիրավի, այսօր էլ, 
երբ թերթում եմ ձեր նոր լույս տեսած 
գիրքը՝ «Ասեղնաշորը», ուրախությամբ 
համոզվում եմ, որ շարունակության  
մեջ կարողացել եք պահել աստվածըն-
ծա խոսքի ոսկեհատիկը: Շնորհավո-
րում ենք:

Այսպես՝

ՊՍԱԿԻ ՇՈՐԵՐԻ ԽԱՆՈՒԹՈՒՄ
Ճերմակ ճախրանքով ու սիրահոգի…
Ո՞ւմ հագին ոտքի տակ կընկնեք,
Գինի կթափի մեկը ձեզ վրա,
Առաջին օրվա հետքը կմնա՝
Կանցնի, չի գնա:
Չի գնա հետքը կարմիր գինու:
Կմնա հուշը լցված սինու…
Ճակատագիրը կգա, չի գնա,
Նա հյուր չի լինում, տանտեր է նա
Օ՜, մեղավորներ, դեռ անմեղ-անմեղ 
Շարվեցեք այստեղ:
Ճերմակի վրա կյանքը գրում է
Իր ծածկագիրը՝ ճակատագիրը:

Հարցազրույցը վարեց լրագրող
Սոնա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԸ


