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ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՊԱՐԸՇ Սինոբ Պոյապաթէն գաղթած ընտանիքէ 
մը սերած է 1950ին՝ Գասթամոնու-Էթյէմէզի Ենիգիւղ գիւղին 
մէջ, ուր 15 հայ ընտանիքներ կ՚ապրէին։ Նախակրթութիւնը 
ստացած է ծննդավայրին մէջ, ապա 1963ին Ստանպուլ հաս-
տատուելով, յաճախած է Գումգաբուի Պէզճեան Մայր Վար-
ժարանը: Երկրորդական ուսումը առած է Սկիւտարի Սուրբ 
Խաչ Դպրեվանքի մէջ, ուրկէ շրջանաւարտ եղած է 1968ին: 
Բարձրագոյն կրթութիւնը ստացած է Ստանպուլ Համալսարանի 
Գրականութեան ֆաքիւլթէի Արուեստի պատմութեան ճիւղէն։ 
Հեղինակած է «Ստանպուլի պարիսպներէն ներս ութը հայկական 
եկեղեցի» խորագրով աւարտաճառը եւ վկայուած է 1975ին։ 
Զինուորական ծառայութենէն ետք 1977ին իր ծննդավայրը 
վերադարձած ու 1980ին ամուսնացած է Սինոբցի հայ ընտանիքի 
զաւակ Նազլըճանի (ծնեալ Չէլիքէլ) հետ։ Ունեցած են երկու 
աղջիկներ: 1986ին վերջնականապէս Ստանպուլ հաստատուած 
եւ աշխատակցած է գրավաճառատան մը մէջ, ուրկէ 2016ին 
հանգստեան կոչուած է: Թրքերէն քերթուածները ամփոփուած 
են հատորի մը մէջ. «Suyu Arayan Ateş» (Ջուրը փնտռող կրակը), 
Ինսանճըլ Հրատարակչատուն, 1999: Հայերէն քերթուածներու 
առաջին հատորը լոյս տեսած է 2009ին, Երեւանի մէջ, «Լռութեան 
աչքերը կ՚արիւնին» խորագրով:
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ԱՆՑԵԱԼ ՓՆՏՌՈՂ, ՆԵՐԿԱՆ ԱՊՐԵԼՈՒ Ի ԳԻՆ 

ԵՐԵՒԱԿԱՅՈՂ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ՄԸ. ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՊԱՐԸՇ* 

Յոգնած հայերէնով անրջանքը կը խօսի...
Վ. Պարըշ

...կեանքին խորհուրդն ապրեցնելու համար կը գրէ Վարուժան 
իր ապրածը՝ տակաւին կը մտածուի ուրիշներու կողմէ, ան 
ջերմեռանդ պիտի չըլլար բնաւ, եթէ միտքով, կեանքով բա-
նաստեղծ չըլլար՝ բան մը ստեղծելու իմաստիւ: Չեմ գիտեր, ե՞րբ 
գրեց առաջին բանաստեղծութիւնները՝ շատո՞նց, ե՞րբ սկսած է, 
բայց որ իր միտքը հանգիստ չէ ունեցած տեսակ մը հրահրումի 
մէջ եղած, իր միտքը միշտ ինքնաառաջնորդած է դէպի գրելու 
զոհողութեան արարքը, զոր առաքինութիւն մըն է, ասիկա կաս-
կածէ վեր է: Ինքն իր շունչը կու տայ ու կ՚ուզէ մտածումին մէջ 
առնել անցեալը, զոր ներկայ է՝ ընդվզումին ու հոգեկան հողին 
վրայ:

Երբեմն բնազդներէն կ՚արթննան ու տող, պատկեր կը դառնան 
իր մտածումները, երբեմն ալ իրականութինը խտացումներու 
յատկութիւն ձեռք կը բերէ: Հաւատա՞լ այս ամէնին, ըսել կ՚ու-
զեմ՝ Վարուժան Պարըշի «հոգւոյ խորանէն» ներշնչուի՞նք, մեր 
ունեցած զգացումներու յոգնութիւնը ապրի՞նք: Վստահ եմ, 
այո՛:

Ի վերջոյ, ուրկէ՞ կու գայ իր լեզուամոլար զգայնութիւնը, զոր 
քերթուածի կը վերածուի, մենք ալ յանձնառուի հոգածութեամբ 
կը զորենք ներկայացնել ընթերցողներուն․ արդէն ըսի՝ ուրկէ, կը 
խորհիմ խանդավառութենէն, որ կը տպաւորէր զիս, վասն զի 
տեսակ մը հորիզոններ կը բանայ ուր լռութեան ամայութիւնը 

* Այս գրութիւնը ընդլայնուած տարբերակն է Արթուր Անդրանիկեանի 
նախաբանին՝ հրատարակուած Վարուժան Պարըշի առաջին հայերէն 
բանաստեղծութիւններու ժողովածուին մէջ («Լռութեան աչքերը 
կ՚արիւնին», Երեւան, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2009)։
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կ՚իշխէ, թերեւս կը գերիշխէ։ Վարուժանին լռութիւնը․․․ տակա-
ւին չեմ լսած, ըսել կ՚ուզեմ զգացած, ատոր խնդիրն ալ չկայ, 
թերեւս չեմ ալ պատկերացնէ մինչեւ այն ատեն, երբ ինքն իրմէն 
դուրս չէ յորդած․  չնայած Վարուժանը բանաստեղծ համարելէ 
պատեհութիւնը չեմ տեսներ։

Ինք «ուրիշ» աղօթք չի ճանչնար, իր խորհելիք աղօթքէն 
զատ․ բնազանցական տուայտանք ասոր կ՚ըսեն, իր պարագային՝ 
գինովցած հոգեւին՝ «երջանկութեան թաթաւին» մէջ խորասոյզ։ 
Սա պէս մենաւոր հոգիները մինակ կրնան ապրիլ՝ տարուած 
ըլլալով Բառի կախարդութենէն՝ կախարդուած բառերէն, 
մոլեգին՝ ի գին «քերթուած որսալու»։

Արդ, պարզ ու հասկնալի է, որ Վարուժան Պարըշի քերթ-
ւածներու շուրջ ըսելիքս բնաւ էլ գրադատական փորձ մը չէ․ 
անհրաժեշտութիւն չեմ տեսներ․․․ վերլուծաբար կ՚անգիտանամ 
ու ինծի կու գայ, որ խորհելիքս ճիշդ է՝ իրմէ վերահաս ըլ-
լալու զգացողութիւնները կը թողում ընթերցողներուն զորս 
կրնան զգալաբար-զգալապէս ապրիլ անոր «անուրջներու 
նայուածքներէն ներս», հոն «յիշատակներու անձրեւներ» կը 
տեղան։ Ուրեմն պէտք է ամէն բանէ առաջ ուշադրաբար ընթերցել․ 
տողերու, պատկերներու անսպասելիութեան վայելքէն կրնան 
միայն սրդողիլ անոնք զորս անպատրաստ են ընդհանրապէս 
աներեւութականի տեսիլքներուն․ անանք կու գան աննկատ, 
կ՚անհետին հոգիներու խորը մինչեւ այն ատեն, երբ լոյսը 
հաւատի չէ սպառած մեր ապրելու ժամանակը վերջնականապէս։ 

Ինծի տրամադրուած խոշոր տետրակներէն ընտրուեցաւ, 
կազմուեցաւ այս ժողովածուն. տողերու, պատկերներու մէջ 
միշտ կայ բանաստեղծութեան լոյսը, զոր բնաւ չէր բխեր, 
եթէ հիմնովին չխմբագրուեր: Ինծի կը թուի՝ կայ յագեցումը, 
բանաստեղծութեան յագեցումը, զոր Վարուժան Պարըշ բերած է 
կիրքով մը, ինքզինք դիմադրող պատնէշներ, հակազդեցութիւններ 
յաղթահարելով: Կեանքի զգացումը չի պակսիր հոս: Կեանքն ալ 
անհրաժեշտութիւն ու տագնապ կը խոստանայ, զոր չենք կրնայ 
չընդունիլ: Ինչպէս ըսի՝ կը բաւէ ուշադրաբար կարդալ հատորը:

Ժողովածուի քերթուածները մարդուն հոգւոյ նկարագիրը 
ըլլալէ զատ անոր «ներքին դաշտանկար»էն փրթած են, ու կը 
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վստահեցնեմ եթէ ուշադիր ըլլանք՝ առօրեայէն կը խօսին չգիտցողի 
մը համար թերեւս նուազ հետաքրքրայարոյց, այնուամենայնիւ, 
անգիտակից, բայց ապրեցնող լոյսով մը թաթաւուն․․․

Սա պէս «փոշիացող արահետներու» երկայնքով կը քալէ 
հայ մարդ մը Սկիւտարի վերջալոյսներու ընդմէջէն՝ չգիտնալով 
իր ուր երթալու մասին, անկասկած՝ չգիտնալով, բայց հայու 
հաւատքով․․․

Արթուր Անդրանիկեան



ՍԵՐՄ ՄԸ
ԱՄՊԵՐՈՒՆ ՄԷՋ
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ԻՆԾԻ Կ’ԸՍԵՆ - Ա

Ինծի կ’ըսեն 
Պատարագին սարկաւագը դպիրի շապիկ հագած,
անպիտան կովը անիծեալ վարդապետը 
մոռցուած ծիծաղներու
պարտէզներու մէջ գինովցած օղիով ու
գինիով կնքուած կը ծիծաղին։
Ղույճաղի ճամբուն վրայ
Հովէն ամպերէն
երազ կը փոշիացնէ
անտիպ գիրքերու ձիւնածածկ խաչքարերու վրայ
Հոն մոռցուած պապուկներուն պատմուճանը կը քրտնի
խորանին վրայ սրբաձայն.
ինծի խեւ կ’ըսեն 
հացատաշտին մէջ ցեխոտած է
խմորը մեր պատմութեան
կ’արիւնին
շրթներս քար կտրած հացատաշտին մէջ անցեալի...
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ԻՆԾԻ Կ’ԸՍԵՆ - Բ

Անհաւատք հրեշտակներու թոռը
քար կտրած 
այս աշխարհին 
մոռցածս չեմ մոռնար կը շնչեմ մեղքը
թաթաւին սրբացած
Կարմիր մրջիւնի եղբայրը 
կարմիր կռունկներու մէջ 
բեռնակիր սրիկայ
Վարուժանը 
մեր կեանքին 
խորուած միսին հոտը շնչող 
ապուշ շատախօս գառնուկը 
կը մոռնան 
Կարօտդ կը ծերանայ շրթունքիդ վրայ 
այրող խելակորոյս
նայուածքներուն մէջ
Հոն սերմը ոսկեթոյր հասկ
ըլլալ երազեց թունաւոր քրտինքով
Գինովցած ստուերները ամպերուն 
նայուածքներուն մէջ
կը ճռուողին կարօտին շրթունքին վրայ 
Կարօտակէզ Խորանին վրայ 
բազմութեան աղմուկին մէջ
կամուրջներու վրայ
ժպիտ եղիր սիրարծարծ
Հոն սերմը չի յիշեր թունաւոր քրտինքին 
երազը մոռցած է
Հեռու երկիրներէն ալ անդին
Կոմիտասին շրթունքին վրայ
երազելը չենք մոռցած կարօտակէզ
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ԻՆԾԻ Կ’ԸՍԵՆ - Գ

Աքսորուած ժողովուրդը 
ապագային 
շունչով օրհնուած
կ’երկրպագէ իր մահացու 
օտար ըլլալը 
Հոն անրջանքներ կը ծաղկին 
յուշերգութեան թաթաւին մէջ
հոն որոտումը ծերացած անրջանքներու 
ծիածաններու 
դեռ խեւ քուրմերու մէջ
կը ծիծաղի
Հոն կործանած
մեհեաններու ստուերներուն մէջ
Մեսրոպը
Հոն հայ երկիրը կը թռչի ամպերուն մէջ
անրջանքներ
կը ճռուողեն 
արահետներու վրայ
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ԿԸ ՔՐՏՆԻ

Կը քրտնի սերմը ակօսին մէջ 
ու բարտիներու ստուերին մէջ 
կը փրփրի
հողմածեծ ու ալեկոծ
Շրթունքին վրայ ՆԱՐԵԿԵԱՆ առասպելին
կը քրտնի
արեգակը շողարծարծ
Հովեր կու գան հովեր կ’անցնին
երկիրէ երկիր
հոգւոյս սուրբ խորանին վրայ
հայ երկինքս է
զոր նայուածքներուս մէջ կը թողայ
մերկացած մանիշակաբոյր 
պապուկներու կոշկոռ կապած
յոգնած ափերուն մէջ 
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ԿՈՅՐԸ

Կոյրը խուլ ծիծաղ
ըլլալ երազեց 
Բազմութիւնը խենթեցաւ
Ճռուողող ճառագայթներուն արշալոյսին մէջ
Կնքուելը չմոռցած
աղմուկին որոտումներուն 
ամպերու մէջ կորսուած
դամբանաքարերու վրայ
մեր անունները մոռցան
Պատմուածքներու պատմուճանը հագած
խելակորոյս նայուածքներուն 
մեր ծիծաղէ խուլցած
խաչուած
ձիւնածածկ

ԿՆՔՈՒԵԼԸ ՄՈՌՑԱԾ

Ճամբաներու երջանկութեան հորիզոնին վրայ
քաղաքներու փողոցներու մէջ
ժպտերես կը ծիծաղին 
երկիրէ երկիր
հայ մարդիկը ամէն բան 
Հայր մերը մոռցած
եւ կատու մը իր անունը մոռցած
շնչելը մոռցած
գիւղանկարին մէջ գինովցած 
Բայց խենթութիւն մը հոն 
անձնասպան ըլլալը չի մոռնար

Սերմ մը ամպերուն մէջ / Վարուժան Պարըշ 2


