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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ТУПИК? 

– «Գետեզրի մեծ քարը, որի վրա մայրս իր 
լվացած բուրդն էր ջրաքամում, հարյուր տարի 
սպասում է իմ լվացած բրդին։ Ժամանակը 
խարխլել է դիմագիծս...»։ Քո տողերն են, ու 
ավելին են, քան՝ մանկության հուշ։

– Բանաստեղծության նշածդ տողերին 
նախորդում են «Ժամանակի հոսքի մեջ 
ծանոթ դեմք չկա։ Որտե՞ղ մնացին ժա-
մանակակիցներս» տողերը։ Կյանքի հարա- 
փոփոխությանը մարդ միշտ չէ, որ հաշ-
տությամբ է համակերպվում։ Մարդու բա-
րոյական արժեհամակարգը դանդաղ է փո- 
փոխության ենթարկվում, ինչը ներքին 
հակամետ զգացողությունների պատճառ է 
դառնում։ Անցյալը միշտ գունազարդված 
է ներկայանում, անգամ՝ դժվար անցյալը։ 
Մարդու ապրած ժամանակի մեջ ամենա-
վառը նրա մանկությունն է։ Այն, ինչ ման-
կության հետ է կապված, գունագեղ է՝ որևէ 
այլ ժամանակի հետ համեմատության եզ-
րեր չունեցող։ Քաղաքակրթական ձեռքբե-
րումները, որքան էլ նրանք առաջընթաց 
նշանակեն, աղավաղում են մաքրության, 
անմիջականության, մարդկային փոխհա-
րաբերություններում ազնվության մեր պատ-
կերացումները։ Մեզնից յուրաքանչյուրը 
կյանքի շարժի մի մասնիկն է։ Ու տեղի 
է ունենում ներքին արժեհամակարգի և 
արտաքին տեղաշարժերի բախում։ Սա 
երևույթական չէ։ Մարդկային ներքին դրա-
մատիզմն ամենուր է։ Իմ հանգամանքում  
այն տեղափոխվում է բանատող, որը 
սոսկ բառերի կույտ չէ, այլ հակասական 
հոգեվիճակների բառականացում։ Մի դեպ- 
քում չես կարող դուրս մնալ կյանքի ըն- 
թացքից։ Երևույթի մյուս կողմում կո-
րուստներդ են՝ ուղղակի և անուղղակի 
իմաստով։ Նորը այնքանով է լավ, որ թարմ 
է, բայց միշտ չէ, որ որպես բարոյական 
հակակշիռ մրցունակ է հնի հետ։ Մեր ազ-
գային արժեհամակարգում կորուստներ ու- 
նենք, որոնք ուղղակի աղավաղում են մեր 
դիմագիծը համաշխարհայնացման այս մըր-
ցավազքում։ Թանկ արժեքների կորստի 
դրամատիզմն է այն ավելին, որ զգացել ես 
նշած բանաստեղծությունն ընթերցելիս։ 

– Ի՞նչ բանաստեղծություններ են ընդ-
գըրկված ժողովածուում, թեմատիկան...

– «Փակագծից դուրս» ժողովածուում ընդ- 
գըրկված են վերջին 6-7 տարում գրած 
բանաստեղծություններս։ Գիրքը կազմված 
է երկու բաժնից՝ «Փակագծից դուրս» և 

«Ծովի օրենքով»։ Այս բաժանումը պայմա- 
նական է։ Երկու բաժնում էլ իմ կեն-
սափիլիսոփայության, աշխարհընկալման 
բևեռացումների, անձնականի և անանձ-
նականի հակադրամիասնության գեղար-
վեստականացումն է։ Տարիների մեջ զու- 
լալվում ես, անցողիկն ու մնայունը հիմ-
նավորապես զանազանում իրարից, ի վեր- 
ջո՝ հանդարտվում՝ փրփրուրն ափ նետելով։ 
Երբ գիրքը ներկայացրի Արցախի ԳՄ՝ տպա- 
գրության, Վարդան Հակոբյանը այն իմ 
ստեղծագործության մեջ որպես նոր մակար-
դակ որակեց։ Տպագրվելուց «Փակագծից 
դուրսը» արժանացավ Գրողների միության 
«Լավագույն պոեզիա» մրցանակի։ Ասեմ, որ 
ժողովածուն խմբագրել է իմ լավ բարեկամ, 
գրքերիս անփոփոխ խմբագիր, բանաստեղծ 
Ռոբերտ Եսայանը։ Երբեմն դժվար է լինում 
չհամաձայնել նրա նուրբ դիտողություններ-
ին։ Մեծ շնորհակալությունս նրան՝ տողերս 
մանրազնին քննելու և ուրեմն՝ նաև իմ 
առաջին գրախոսը լինելու համար։ Գիրքը 
տպագրվել է պետպատվերով։ Տեղն է, որ 
նշեմ Արցախի ԳՄ գրահրատարակչական 
կազմակերպված գործունեության մասին, 
ինչի շնորհիվ Արցախում ապրող գրողներս, 
հնարավորություն ենք ունենում մեր ստեղ-
ծագործությունները հանձնել ընթերցողների 
դատին։ 

– «Լեռդ եմ գրկում ծռված ողնաշարս 
կարգի բերելու համար, հող իմ»...

– Բանաստեղծություններիս մեջ լեռը 
մշտնջենականության, ամրության, հաստա-
տունության, վսեմության խորհրդանիշն է, 
և եթե այն զուգակցվում է «հող» հասկա-
ցությանը, դառնում է անտրոհելի պայմանը 
մեր գոյության։ Հողից ուժ առնելու իմաս- 
տասիրությունը մեզ հետ է մեր առասպե-
լական ժամանակներից։ Այն առավել վառ 
գույներով չենք կարող արտահայտել, քան 
արված է մեր ժողովրդական բանահյուսու-
թյան ժանրերում։ Շապուհը Արշակ արքա- 
յի հավատարմությունը փորձելու համար 
Հայաստանից բերել տված հողն է օգտա-
գործում։ Եվ գերյալ Արշակը, ոտք դնելով 
հայրենի հողին, ուժ է առնում ու հոխորտում 
Շապուհին։ Դարերի մեջ ոչինչ չի փոխվել։ 
Մենք ամուր ենք և արմատակալած, եթե 
ոտքերով հենված ենք հայրենի հողին։ Իսկ 
լեռները մեր բուժարաններն են, մեր փրկու- 
թյան դռները, ձգտումների մեր սահմանները։ 
Լեռան կարոտը մեր արյան մեջ է Հայկ նա- 
հապետի ժամանակներից սկսած և հավեր-
ժելու է այնքան, որքան հավերժ է մեր ազգը։  

– «Երիցս համոզվում եմ, որ մարդախիտ 
այս աշխարհում մարդս մենակ է...»,- 
հոռետեսության ի՞նչ ակունքից են ծնվել այս 
տողերը։ 

– Այստեղ հոռետեսություն չկա։ Կորստյան 
մեծ ցավի գեղարվեստականացումն է։ Բա-
նաստեղծությունը նվիրված է մորս։ Որ 
տարիքում էլ լինես, և որ տարիքում էլ լինի 
մայրդ, նրա կորուստը մի ողջ տիեզերքի 
մարում է քեզ համար։ Այդ ցավը չի մարսվում 
ժամանակի մեջ։ Որբության զգացողությունը 
չի լքում քեզ։ Նաև ասեմ, որ մենակության 
զգացումը ժամանակ առ ժամանակ այցելում 
է գրեթե բոլոր արվեստագետներին։ Այդ 
պահերի մեջ են գուցե արարվում արվեստի 
լավագույն արժեքները։ 

– Ո՞րն է այն պատը, որին հենվում 
ես «ինքնությանդ ազնվությունը փրկելու 
համար»։ 

– Միանշանակ չէ այդ «պատը»։ Այն 
նախ և առաջ ամեն առավոտ լուսաբացի 
դիմավորումն է քո կողմից։ Աշնան գու-
նագեղությունն ու ձմռան փաթիլի ճերմակ 
հեզությունն է, հորդ իմաստուն ծերությունն 
ու զավակներիդ խոհուն ջահելությունն է, 
թոռնիկներիդ անմեղ չարաճճիություններն 
են։ Խաղաղ երկինքն է քո գլխավերևում 
և աշխարհիդ վրա։ Քո ժողովրդի դի-
մացկունությունն ու վաղվա հանդեպ ան-
կոտրում հավատն է։ Այս շարքը կարելի է 
լրացնել ու լրացնել։ Կյանքը պարգև է՝ տրված 
մարդուն։ Եվ այն պետք է ապրել լցված սիրով 
առ Արարարիչն ու առ Արարում։

Ժաննա ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
Քայլերս այնտեղ եմ ուղղում, 
ուր ամեն ինչ անսովոր է
ինձ համար։
Տարօրինակ է՝
այսքան ժամանակ լողում ենք
անորոշությունում
ու չենք խորտակվում։
Հայրենի՛ք, միակ ձգտումս
կերպարդ աղավաղումից փրկելն է։
Մտքերս կախվում են
հուշերի պարանից՝ ծայրից ծայր,
իրականում ես ներկայում չեմ,
կամ այնքան եմ այնտեղ։
որքան քեզ համար
ընկած տղաները։
Ուրվական եմ,
թափառում եմ անձավներում,
ուր ասքեր են նիրհում

Գրեթե ամեն առավոտ օրն սկսվում 
է որդիների ձայնագրությունների ուղեկ-
ցությամբ, ուշադիր պետք է լսել. կատարել 
մայրական դիտողությունները: Միհրանը 
երգում է Դոմինգոյի հետ, Արմանը կա-
տարում է իր հանձնարարությունը, շու-
տով կավարտի երաժշտական դպրոցի 
ջութակի բաժինը, ինքը պատրաստվում է 
գնալ փորձի... և այսպես ամեն օր...

Երկրորդ ինստիտուտն ավարտելուց 
հետո՝ լրջորեն սկսեց զբաղվել օպերային 
արվեստով. դերերգեր, ներկայացումներ, 
հաճելի միջավայր... սակայն շուտով 
պարզվեց, որ 5 տարեկան որդին՝ Միհրա-
նը, խիստ ուշադրություն է պահանաջում՝ 
իր օժտվածությամբ: Սկսվեցին նվիրումի 
օրերը... պատահական չէր, որ մայր ու 
որդի բարձրացան բեմ «Կարմեն» օպերա-
յում, Լուսինեն՝ Ֆրասկիտայի դերում, իսկ 
Միհրանի համար հորինեցին փոքրիկ 
տորեադորի դերը՝ տեսնելով մանկական 
անսովոր ձգտումը դեպի բեմը: 

Բեմադրության ռեժիսոր, պրոֆեսոր 
Վլադիմիր Էքնադիոսովի փորձառու աչքը 
նկատեց փոքրիկի անսովոր տաղանդը...

«ՀԱՅԵՐԸ` ԴՐՍՈՒՄ»

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒՀԻ ԺԱՆՆԱ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆԻ ՀԵՏ

Սիրելի ընթերցող, շարունակվում է մեր թերթի «Հայերը` 
դրսում» խորագիրը: Այն այսօր կներկայացնի օպերային արվես-
տին որդեգրված մի գողտրիկ ընտանիքի պատմություն: Խոսքը՝ 
Ռոստովի երաժշտական թատրոնի օպերային երգչուհի ԼՈՒՍԻՆԵ 
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆԻ մասին է:

Այսօր Միհրան Աղաջանյանը Սանկտ 
Պետերբուրգի Մարինյան և Ժնևի թատ-
րոնների առաջատար մեներգիչներից է, 
ով հրավիրվում է աշխարհի առաջատար 
թատրոններ: 

Լուսինեն իրեն մոռացած, վազում էր 
մրցանակաբաշխությունների՝ կատարե-
լագործելով իր որդիների աստվածային 
շնորհը: Իհարկե, գլխավոր դերում ըն-
տանիքի հովանավորն է՝ Ռաֆայել Աղա-
ջանյանը, ով չլինելով երաժիշտ, խորապես 
գնահատում և աջակցում է կնոջն ու զա-
վակներին: 

Միհրանն իրենը գտել է, հպարտ է, որ 
առաջին քայլերն արել է Դոնի Ռոստովում, 
ուր նրան ճանաչել ու գնահատել են 
մանկուց:

Այսօր Լուսինեն հանգիստ մտել է 
իր դերի մեջ. փոքր որդին «Ոսկե նոտա» 
մրցանակաբաշխության առաջին մրցա-
նակակիր է (Մոսկվա, 2017 թ.), Սանդլերի 
հրավերով նա մասնակցել է աշխարհի 
ամենաերկար երգի կատարմանը: Փաս- 
տը գրանցված է Գինեսի ռեկորդների 
գրքում. 4000 երգիչ, համաշխարհային 
աստղեր... և նրանց հետ իր որդին:

Բայց նա խաղաղվողը չէ. Լուսինեն 
գլխավոր դերում է Ցագարելիի «Խանումա» 
վոդևիլի մեջ...

Կովկասյան միջավայրի լավ իմացու-
թյունը, վարք ու բարքի ճանաչողությունն 
ու խոսակցական մաներաների գերազանց 
տիրապետումը, նրան դարձնում են 
անկրկնելի այդ դերի մեջ: Պատահական  
չէ, որ «Խանումա» հայտագիրը երևալուն 
պես, մյուս օրը տոմսերը վաճառված են 
լինում...

Ուզում ես երկրորդ, երրորդ անգամ 
նայել Լուսինե Աղաջանյանի անզուգական 
խաղը, ստեղծագործական հնարքները 
հենց բեմում: 

Տեղին եմ համարում մեջբերել Լուսինեի 
մայրիկի՝ ՀԳՄ անդամ, բանաստեղծուհի 
Սուսաննա Հովհաննիսյանի բանաստեղ-
ծությունը՝ դստեր խաղը տեսնելուց հետո...

Խանումա
Բեմը լցվում է,
            երբ հայտնվում ես.
Խանում-խաթուն ես
           խաժ շորերի մեջ.
Դերում դու խորը -
           խառնակիչ կին ես
Ու շատ լավ գիտես
           արածիդ գինը:
Խեղճ տղամարդկանց
           մատներիդ վրա...
Կրկեսախաղ ես հորինում
           մի պահ,
Մեկին՝ խաբում ես,
Մեկին՝ ծափում ես,
Փորձված միջնորդ ես,
Իսկը՝ սատանա...
Նայում եմ խաղիդ
           ու հպարտանում-
Կյանքում հեռու ես
           խարդավանքից,
Դու մաքուր-մաքուր
           ու ջինջ աղջիկ ես.
Ասես իջել ես Նորավանքից...
Դու ջինջ դուստր ես,
Ազնիվ մի քույր, 
Ո՞նց ես ձևանում
           խարդախ ու թույն:
Աստվածատո՛ւր է 
           տաղանդդ, Լուսի՛ն,
Մուսան մանկուց էր թառել
           ուսիդ...
Քո վազվզոցից,
Քո ջինջ քրքրիջից
Հանկարծ զգացի 
           մանկությունդ հուր,
Աչքիս դեմ շողաց
Շիկնած պատկերդ
Ու նուրբ թրթռաց
Շորիկիդ գույնը՝
           եթերաթույր...

Սոնա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Նվարդ ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

ընկածների մասին։
Հողը աղակալում է
սպասման ճանապարհին:
Մայրաքաղաքում 
բարձրացող շքեղ պալատները
անբնակիչ են,
ամեն իրիկուն
նրանց պատուհաններին
մոմեր եմ վառում,
որ բոցավառվի
սպասման հույսը:
Խտացած գույներում
ամենաշնչահեղձը ես եմ:
Ամենաշատը ես եմ սպասում
տղաների վերադարձին:

***
Երկրի կեղևի ներսում
շառաչը ենթարկվում է
ահեղ զսպման.
Շարժումը, որ կարգավորում է
գույների հաջորդականությունը,
դադարում է։
Ես, որ հատել եմ
հավատի և անհավատության
սահմանը,
գիտակցում եմ,
թե որքան ցանցկեն են
ափերս
նպատակիս կորագծում։

Ժաննա ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ

Միհրան Աղաջանյանը Վալերի Գերգիևի և 
Պլասիդո Դոմինգոյի հետ։


