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ՎԻԿՏՈՐ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

(ԱՆՏԻՊԻՑ) 
 

 
* * * * *                 

 

                                 Մահը ինքն է կարևորը: 

 

Մեր ամեն ապրած, 

մեր ամեն ապրած-տեսածների պես 

մահն էլ կդառնա անիմաստ մի բան, 

                                անիմաստ մի բան: 

 

Կմնա սակայն, 

կմնա սակայն, չգիտեմ ինչպես, 

ամբողջ կյանքն ինքը վերհուշի նման, 

                                       վերհուշի նման: 

 

Եղածի վերհուշ, 

եղածի վերհուշ՝ հին շրջանակում, 

բայց ո՞վ կկախի նկարն այդ, որտե՞ղ, 

                              նկարն այդ որտե՞ղ: 

 

Փակում ենք կյանքը, 

փակում ենք կյանքը հանց գիրքն ենք փակում՝ 

եղած-չեղածին փակվող շիրմի պես, 

                            փակվող շիրմի պես: 

 

 

* * * * *  

 

Մահացող գիշերվաս ու ծնվող օրվաս արանքում 

կա մի ճեղք, կա մի ճեղք, կա մի ճեղք, 

որի մեջ չեն մտնում 

ոչ ունկեր, ոչ ռունգեր, ոչ մատներ, ոչ շուրթեր, ոչ աչքերն իմ... 

Բույրի գույն եմ լսում այնտեղից, 

համի ձայն եմ տեսնում ես այնտեղ, 

համակում ես հավերժ առ այնտեղ, 

այդ խորքը ինձնով է ասես զեղ, 

որի մեջ սակայն չեն կարող մտնել 

ճիգերն իմ՝ դառած սուր ասեղ: 

 

Օ՜, այնտեղ իմ անցյալն է, սկիզբն իմ այնտեղ 

վանդակված: Անհաս է նա ինձ, ես իրեն չգիտեմ, 

ու հանկարծ նա երբ որ ուզեցավ, տրորում ամեն ճիգ, 

խաղում է իմ ամեն ինչի հետ, 

խաղացնում ինձ՝ որպես խամաճիկ: 

 

Ու վերջում այդ ճեղքով ես պիտի անցնեմ ներս՝ 

մի գբում ոսկորներս թողած, 

մահացող օրվաս ու ծնվող գիշերվաս արանքում 

խաղում է նա հանկարծ՝ որպես մի անձև ուրվական 

բուրմունքով տեսնելի ու համով լսելի, 

ձայնով իր այլագույն, գույնով իր այլաձայն 
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ինձ իմ դեմ դարձնում է հանելուկ: 

 

Ուզում եմ շարժվել, գնալ է սա, թե՞ գալ, 

չգիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ... 

Ու շարժման չկա ճար: 

 

                                              Փետրվար, 1995 

 

 

ՈՂԲԵՐԳ 

 

Պատկերացրեք, 

այսքան հայելի նայելուց հետո, 

այսքան լուսանկարվելուց հետո, 

պատկերացրեք, ես իմ դեմքը լավ չեմ պատկերացնում 

ու լավ չեմ հիշում, 

պատկերացրեք: 

 

 

* * * * * 

 

Միֆն է սկիզբն ամեն ինչի, 

քայլերը մեր՝ հասունացում, 

որոնումներ, գյուտի բացում 

ամեն քայլում, ամենուրեք  

աղավաղում են միֆը այդ, 

անտես շիրմագբում գոցում: 

 

Միֆ սպանող է կյանքը մեր 

ամեն, ամեն ինչից առաջ, 

և մեր ամեն ձեռքբերումներ, 

ամեն մի նոր հեքիաթ, առած 

սկզբնականն է սպանում, 

նախնականի խաղերը մեր: 

 

Ու երբ մեռած է միֆը այդ ամբողջովին, 

զգում ենք, որ չարժի ապրել 

ու ապրելու ճար չկա էլ: 
 

 

* * * * * 

 

Յուրաքանչյուր քայլ ճակատագրական է:  

Ճակատագիր կա յուրաքանչյուր քայլի մեջ: 

 

 

* * * * * 

 

Հոգին գուցե ձևն է թեյի մեջ փլվող շաքարի, 

քայքայվող արձանի ձևն է, որ կորչում է անհետք ու անտես, 

իսկ մարմնին թվում է, թե ոչինչ էլ չի եղել: 
 

Հոգին դասավորությունն է  ջրափոշու ու արեգնաշողի, 

որից ծիածան է ծնվում: 

Տեղաշարժ, ծիածանը չկա, ու թվում է, ոչինչ էլ չի եղել... 
 

Հոգին դա ինքը՝ ձևն է: 
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* * * * * 

 

Ժամի տակի աղբյուրի ջուրն է թավալվում 

փողոցի կողքին: 

Ժպտացող կին, 

քո ժպիտի մեջ ես հալվում, հալվում, 

 

ու մտածում եմ՝ ջուրը երգ է ողջ մարմնով՝ 

ակունքից ծով, 

ամբողջ մարմնով 

երգ է ջուրն այս ակունքից ծով, 
 

ու ողջությամբ այդ երկար երգը լսելու 

ու այդ երգի հետ կիսվելու 

ոչ մի ականջ 

(կորուսյալ գանձ) 

հնար չունի: 

 

 

ՀԻՆ ԲՈՒՐՄՈՒՆՔ 

 

Երգի նման հիշվեց, 

                     մաշվեց երգի նման, 

դեմքի նման հիշվեց, 

                       մուժվեց դեմքի նման՝ 

                       որպես 

                       որպես 

                       խունկ, 

դա ոչ գույն էր, ոչ ձայն, 

այլ մի ծվեն բուրմունք, 

իր մեջ՝ շատ ու շատ բաներ, 

իր մեջ նաև ես էի անել: 
 

 

* * * * * 

 

Ճակատագիրը ես իմն եմ կոչում, 

որն ինձ անհաղորդ 

և օտարի պես կիզում է, խոցում՝  

ինձ նետած տառապանքների բոցում 

ու արցունքն իմ հորդ 

թափում է կամ թե կուտակում է խորթ 

ընդերքիս լճում... 

Օտարից օտար ճակատագիրը ես իմն եմ կոչում: 

 

 

* * * * * 

 

Առաջինը ո՞վ տվեց անունս, 

ի՞նչն ուստի՞ց եկավ ու կպավ ինչի՞ն... 

Ես՝ միջին, ու ինձ ջուրը տանում է, 

խառնուրդ եմ, իմ մեջ խառնած նոր ու հին: 

 

Վերջին անգամ ո՞վ կտա անունս, 

ու ես կսուզվեմ անհայտի գրկում, 
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վրաս կհարթվի անծայր անհունը՝ 

իր տակ կորցրած ամեն ելևէջ: 

 

 

* * * * * 

 

Ասի Աստծուն. 

«Առանց կիրակի, առանց արձակուրդ ու անընդմիջում 

դու ի՞նչ ես անում»: 

Ասաց. 

«Շատ ու շատ, շա՜տ դժվար մի բան. 

ամեն մարդու սրտով իրեն եմ տալիս»: 

 

 

* * * * * 

 

Հանկարծ իմ մեջ զղջալու 

ցանկությունն է աճում հիր 

և այնքան էլ ուժգին ու հարկադիր, 

որ ես վեր եմ կենում՝ գտնելու ինչ-որ մեկին, 

նախաձեռնելու ինչ-որ բան անմեկին, 

մինչև ուշ գիշեր անելու ինչ-որ բան 

ոգևոր ու 

համառ 

համառ 

համառ 

առավոտյան խորքից զղջալու համար: 

 

 

* * * * * 

 

Օ, իմ ատելություն, 

խորությունդ սիրուս 

խորությունն է նաև, 

քո բացական բացական է սիրուս: 

 

 

* * * * * 

 

Տանջվել ուտել-խմելու համար, 

որպեսզի լինեն 

հինգ և ավելի զգայարաններ  

և զգան աշխարհի անհեթեթությունը: 

 

 

* * * * * 

 

Երկու աչքեր իրար ի տես 

չորս աչքով տաք նայեցին ներս, 

ու Ոչեսը տնքաց այսպես. 

ինձ էլ դարձրեք, դարձրեք Ես 

ու այդ ճամփին մոլի թե հեզ 

սեր է, արցունք, 

լաց է, արբունք, 

թե խանդ է թեժ, 

ամեն ինչը թող լինեն ձեզ: 
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* * * * * 

 

Իմ սենյակում լուսանկարներիս նայելով՝ 

ես ինձ թվում եմ մեռած: 

Իսկ եթե նկարների ալբոմն եմ բացում՝ 

վաղուց, վաղուց, վաղուց մեռած: 

 

 

* * * * * 

 

Երազ տեսնելու համար պարտադիր չէ քնել: 
                                                                    Ա.Ժիդ 

 

Մեկը կա գուցե հորիզոնից դեն, մեկը կա գուցե 

հորիզոնից դեն ինձ համար ապրող, հորիզոնից դեն 

ինձ համար ապրող, ինչպես որ ես՝ իր, ինձ համար ապրող, 

ինչպես որ ես՝ իր, ճակատագիրս է, ինչպես որ ես՝ իր: 

 

Այլ խորհուրդ չկա, ոչ թե ես կամ նա, այլ խորհուրդ չկա, 

ոչ թե ես կամ նա, այլ կարոտն անբառ, ոչ թե ես կամ նա, 

այլ կարոտն անբառ մեզ ձգող անվերջ, մեզ վանող անվերջ, 

որ հորիզոնը չփլվի, այլև միշտ կանգուն մնա, 

մեզ ձգող անվերջ, մեզ վանող անվերջ, 

որ հորիզոնը միշտ տեղում մնա: 

 

Թե չէ, օ՜, թե չէ առանց հորիզոն 

ինչի՞ վրա է երկինքն հենվելու: 

 

 

* * * * * 

 

Գիտությունն ու կրոնը երկու թիթեռնիկների պես թևահարող ճիգեր են ճշմարտության 

պատուհանի փեղկի ապակուն: 

Ճշմարտությունը մնում է անհաս, 

ու փիլիսոփան հավաքում է թիթեռների թևերից թափված փոշին: 

 

 

ՍՈՍԿԱԼԻ ԵՐԱԶ 

 

Սոսկալի բան, սարսափելի... 

Մի փաթիլ է իջել դեմքիս ու... 

չի հալվում: 

 

 

* * * * * 

 

Կան ապրումներ, որ անհնար է շրջանցել, 

եթե այսօր չապրես, վաղը կապրես: 

Կարմրուկի նման 

թե մարմնիդ չպտղեն, 

բողբոջելու են քո շիրմաքարին: 

 

 

* * * * * 

 

Այս էժան կյանքը փրկելու համար 
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այս ինչ թանկ բաներ ենք զոհաբերում... 

Չէ, դատի առջև մեզ չկա ներում: 

 

 

* * * * * 

 

Բան չեմ հասկանում ես իմ աչքերից. 

երեկ տեսնում էին ամեն ինչ, 

Աշխարհի ունայնությունից բացի, 

այսօր Աշխարհի ունայնությունից բացի 

ուրիշ բան չեն տեսնում... 

Ու խաբված կոպերս 

իջնելու են ուրորէ աչքերիս երեկվա  

ու այսօրվա վրա: 

 

 

* * * * * 

 

Մի պահիր անունը, 

որից վախենում ես, 

շատ խտացնելով դու կարող ես այն 

գցել ենթագիտակցության եզերքը քո, 

ենթագիտակցության ալիքներին, 

ու նրանք հաստատ շպրտելու են ափ, 

որտեղից այն անարգել դուրս կգա, 

ինչպես պղպջակը ջրի խորքից: 

Շատ մի ուզիր քեզ չսպանել, 

այդ մոլուցքով դու կարող ես 

ինքնասպան դառնալ: 
 

 

* * * * * 

 

Էշ, ամեն բեռից ծանրը 

թամամ խոսքն է, որ ասում են քեզ, 

իսկ դու չգիտես ինչ բան է 

կեսխոսքայնությունը: 

 

 

* * * * * 

 

Թե կա ԱՅՍՏԵՂԸ, չկա՞ ԱՅՆՏԵՂԸ, 

Թե՞ երկուսը կան իրար հետ, 

ու տարածությունն է նրանց միջև, 

ու տարածությունը՝ ԿԱ-ի ու ՉԿԱ-ի միջև, 

ու տարածությունն է կառուցում երկուսին: 

Ու շարժումն է. ՏԱՔ-ը գնում է գնում է դեպի ՊԱՂ, 

ՊԱՂ-ը գնում է դեպի ՏԱՔ՝ 

ճանապարհին հանդիպելով ԶՈՎԻՆ: 

 

                                      1996, օգոստոս 

 

 

* * * * * 

 

Ինձ արթուն են պահում կուռքերը, 

քնում եմ ես նրանց մոռանալով, 



7 

 

կմեռնեմ ես նրան մոռանալով 

ինձ կյանքում են պահում կուռքերը: 

Ինձ քնից արթնացնում են կուռքերը, 

զարթնում եմ ես նրանց հիշելով: 

 

                                       1996, օգոստոս 

 

 

* * * * * 

 

                                 Պահը հավիտենականը վճռողն է: 

 

Քամու հեղեղ կաղամախյաց թփերին, 

տապ է քամին, քամին՝ տոթ, 

մի օկուլտյան մեղեդի իր չափերին 

առած հոգիս հեռացնում է ափն այն տոթ, 

որտեղ չկամ ես, ուր դեռ չեմ եղել ես: 

 

Ո՞վ է խոսում ինձ հետ, դեմքը չեմ տեսնում, 

ում տեսնում եմ, ձայնը՝ օտար ունեկերիս, 

նորություններն հիշողությամբ են շնչում, 

ես ծնվել եմ, մեռել, ծնվել եմ նորից: 

 

 

* * * * * 

 

Կինն անցավ պատուհանիս տակով, 

ձեռքին դատարկ դույլ էր, 

ու ինձ թվաց Գառզուի, թե Երվանդ Քոչարի 

կնոջ դիմանկարներից մեկն էր քայլում 

իր շրջանակով: 

 

 

* * * * * 

 

Իմ հիշողության դաշտի վրա 

ինչքա՞ն է ցանքսը ու հերկն ինչքա՞ն, 

անցածներին գիտենք, 

եղածներին գիտենք, 

այդ ովքե՞ր են, որ դեռ պիտի գան: 

 

 

* * * * * 

 

Աթոռի փայտյա լինելու ավանդը 

ինձ խանգարում է իր մեջ 

ոսկոր, ջիղ ու արյունատար տեսնել: 

Բայց ես հաճախ 

իմ անառողջ կոչեցյալ պահերին 

հաղթում եմ ավանդն ու... 

տեսնում: 

 

 

* * * * * 

 

Երեխան կոնֆետ էր գողանում: 

Մայրը կոնֆետներ տվեց ու ասաց. 
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Շուկայում կանգնի՛ր, վաճառի՛ր: 

Երեխան էլ կոնֆետ չի գողանում: 

 

* * * * * 

 

Գրքեր կարդալն ինձ հափշտակեց 

աչքեր կարդալուց, 

աչքերս խաչվեցին էջերի Գողգոթային, 

ու կյանքը հոսեց պատուհանիս տակով: 

Բայց կյանքն էլ եթե կարդայի 

գրքի համար պիտի կարդայի լոկ: 

 

 

* * * * * 

 

Իմ ծնված օրը կուզեի մեռնել. 

ամառնավերջ-աշնանամուտ մի լուծույթ, 

իմ տունն արդեն ինձ օտար է ու խեղդող, 

ես իմ շիրմի զովությանն եմ կարոտում: 

                                 

                                                   1996, օգոստոս 

                                         

* * * * * 

 

Անհեթեթը ինքն է կապել մեզ իրար, 

ու մեր ամեն ինչն՝ անհեթեթ մշտական, 

անհեթեթ է ինչ ենք ուզում իրարից, 

անհեթեթ է  ինչ կարող ենք տալ իրար: 

 

Անհեթեթ են մեր լռություն ու խոսքեր, 

մեր գիշերը ու ցերեկը՝ անհեթեթ, 

անհեթեթ մեր մերձեցում ու լքումներ... 

Այսքանից ետ էլ ի՞նչ եք դու հրճվանքից 

կամ թե ցավից անձրևող մեր արցունքներ: 

 

 

* * * * * 

 

«Երանելի են սգավորները, զի նրանց է մխիթարությունը»,- 

իսկ ով սգավոր չէ, 

«մ խ ի թ ա ր ու թ յ ու ն ը» չի հասկանա 

ամենաճոխ բառարանի բացատրությամբ անգամ: 

 

 

* * * * * 

 

Անձրև, 

բաղձանքի պես անձրև, 

դու այնքան արտերին չէ, որ իջնում ես, 

ինչքան սրտերին, 

դու այնքան թփերին չէ, որ իջնում ես, 

ինչքան կոպերին, 

դու այնքան բույսերին չէ, որ իջնում ես, 

ինչքան ծարավի հուշերին,  

որոնք քո տակ բացվում են փարթամ, 

բաղձանքի պես, անձրև, 

անձրև: 
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