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ՆԱԻՐԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ (Հա յաս տան)
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Խ. Ա բով յա նի ան վան ՀՊՄՀ Վ. Պար տի զու նու ան վան հայ նոր եւ
նո րա գույն գրա կա նութ յան եւ նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն

Խ. Ա բով յա նի ան վան ՀՊՄՀ բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի փոխ դե կան

 Բա նա լի բա ռեր – կանաչ մար գա գե տին, ե րեւա կա յա կան կեր պար ներ, 
պա րու նակ, սու րահ, ա ղետ յալ եր կիր, այ լա բա նա կան պատկեր, ա պաշ-
խա րել, գրան ցա մատ յան, ջրա սույզ:
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 Դիա նա Համ բար ձում յա նի «Կա նաչ մար գա գետ նի հմայ քը» վե պի 
տո ղա տա կե րում ա սե լի քը գրո ղի մեջ խմոր վել է տեւա կան ժա մա նակ, 
սա կայն հայ րե նի քում վեր ջին տա րի նե րի փո թոր կա լի ի րա դար ձութ-
յուն նե րը ու նե ցել են նյու թերն ամ բող ջաց նե լու եւ ներ կա յաց նե լու ան-
մի ջա կան ներ գոր ծութ յուն: Վե պի վեր ջում հե ղի նակն ար ձա նագ րում է 
11.09.2019 ամ սա թի վը1, սա կայն տպագր վել է մեր ժո ղովր դի հա մար 
ող բեր գա կան տա րեթ վի՝ 2020-ի ամ ռա նը, պա տե րազ մա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րից ու նվաս տա ցու ցիչ պար տութ յուն նե րից ա ռաջ, ուս տի վե-
պում ներ կա յաց վող մի շարք այ լա բա նա կան պատ կեր նե րի պեր ճա խոս 
են թաբ նագ րե րը հե ղի նա կա յին կան խա տե սում ներ են, ո րոնք ա ռա ջին 
ան գամ չէ, որ նկա տե լի են Համ բար ձում յա նի ար ձա կում:

Ե րեւա կա յա կան կեր պար նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րին զու գա հեռ՝ հե-
ղի նա կա յին խորհր դա ծութ յուն նե րը ներ կա յաց վում են ան տիկ, քրիս տո-
նեա կան մշա կույթ նե րի, մի ֆա կան պատ կեր նե րի, ժո ղովր դա կան բառ 

1  Նշված ամսաթվից ութ տարի առաջ նույն օրը՝ 11.09.2001, «Ալ-Քաիդա» ահա բեկ-
չական կազմակերպության մահապարտ անդամների կողմից տեղի է ունեցել ահա-
բեկիչների հարձակումների շարան ԱՄՆ-ում: 
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ու բա նի, հա մաշ խար հա յին մշա կույ թի հին ու նոր, ան գամ գո ղա կան 
աշ խար հին հա տուկ ար քե տի պա յին կեր պար նե րի զու գակց մամբ:

 Ցան կա ցած գրող ու նի իր պո տեն ցիալ ըն թեր ցո ղը. այս վե պը հաս-
ցեագր ված է գրա կան է լի տա յին: Յու րա քանչ յուր դրվագ կամ կեր պար 
ըն կա լե լի դառնա լու հա մար պա հան ջում է հա մա կարգ ված աշ խա-
տանք: Այս ստեղ ծա գոր ծութ յունն այն եր կե րից չէ, ո րը, հե ղի նա կի խոս-
քե րով, «գրվել է... մի քա նի տա րում, կար դաց վում է մի քա նի ժա մում եւ 
պատմ վում՝ մի քա նի րո պեում»2, այլ ճիշտ հա կա ռա կը: Վե պի տար-
բեր հատ ված նե րի վեր լու ծութ յան արդ յուն քում կու տակ վում են մտա ցա-
ծին պատ կեր ներ, հե տո նյու թը դառ նում է հնա րա վո րինս հաս կա նա լի: 
Ա վե լին՝ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը միան ման չեն կա րող ըմբռ նել տար բեր 
աշ խար հա յաց քի, կրթութ յան ու ան գամ տար բեր մշա կույթ կրող ըն-
թեր ցող նե րը: Սա էլ վե պի ա մե նա հե տաքր քիր ա ռա վե լութ յուն նե րից է. 
ա զատ է ըն թեր ցողն իր ըն կա լում նե րում, կա րե լի է ա սել՝ որ քան ըն թեր-
ցող, այն քան վեր լուծ ման, ըն կալ ման նոր մա կար դակ ներ:

Գլ խա վոր կեր պար նե րը վա ղե մի ըն կեր ներ Նա յողն ու Քն նողն են, 
ո րոնք ի րենց նախ կին գրա սեն յա կի նախ կին տնօ րե նի կազ մած թղթա-
պա նա կի նյու թե րի ցու ցու մով աշ խար հի կոր ծա նու մից հե տո կան գուն 
են պա հել հու սո հանգր վան լա բո րա տո րիան, փոր ձար կել նոր մի գա-
մա ծութ յու նը եւ ստեղ ծել այլ մո լո րա կա յին նե րի կեր պա րանք նե րով ու 
Եր կիր մո լո րա կում անշն չա ցած կնոջ ու տղա մար դու հո գի նե րով փրկիչ 
հա մար վող ա րա րած նե րի՝ Ա ջին ու Ձա խին, եւ հե տեւում են, որ նրանք 
հոգ տա նեն կոր ծան ված Եր կիր մո լո րա կի մա սին: Ն րանց զրույ ցից 
պարզ վում է, որ ող բեր գութ յու նը Աստ ծո պա տի ժը չէր, չնա յած ար դեն 
եր կու հա զար տա րի է՝ ա սում են, որ «Աստ ծո դա տաս տա նը թափ վե-
լու է բո լո րիս գլխին», սա կայն «...վայ Homo sapiens–ի վար պետ ձեռ քով 
սար քած, մար դու խել քի, ա վե լի ճիշտ՝ ան խել քութ յան պատ ճա ռով վրա 
հա սած «ա պո կա լիպ սի սի» հե տեւանք է» (էջ 113):

Քն նո ղը տա րօ րի նակ ձայ ներ է լսում փոր ձա նոթ նե րի դա րա կից ու 
ա կա մա հայտն վում թեր թատ վող գրան ցա մատ յա նի է ջե րում՝ ժա մա նակ-
նե րի խաչ մե րու կում հան դի պե լով Նա րե կա ցուն: Ինչ պես Դան թեն իր 
«Աստ վա ծա յին կա տա կեր գութ յան» մեջ որ պես ու ղե կից ընտ րում է Վեր-

2  Համբարձումյան Դ., Կանաչ մարգագետնի հմայքը, Եր., 2020, է ջ 101:– Ա յս ու հետ այս 
գրքից բոլոր մեջբերումների մոտ կնշվեն էջերը – Ն.Խ.: 
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գի լիո սին, այն պես էլ Համ բար ձում յա նի հե րոսն է վե պի ողջ ըն թաց քում 
ա ռաջ նորդ վում «Մատ յա նի» խոր հուրդ նե րով եւ ունկն դիր լի նում «ի խո րոց 
սրտի» հնչող ա ղոթք նե րին: Մեղ քը, ար դա րութ յան քղա միդ հա գած, նո րա-
նոր չա րիք ներ էր գոր ծում. «էլ թույն ու թա րախ, չար ու քի նախն դիր, ո խա-
կալ ու նա խանձ, էլ մաղձ, ա տե լութ յուն, թշնա մանք, որ մե կից մեկ հո րին-
վել էին մարդ կանց սպա նե լու ու կո տո րե լու հա մար» (էջ 27): Այս ա մե նին 
հե տեւում է հե ղի նա կի սար կազ մը. նոր հե րոս նե րը «...ամ բող ջը նկա րում 
էին, գցում «Գուգլ», կա խում «Ֆեյս բու քի» ու «Ինս թագ րա մի» պա տե րին ու 
բո՜լ-բոլ զվար ճա նում: Վա՜յ, ես ձեր ման կա միտ հերն եմ ա նի ծել: Ու ա մե-
նա մեծ պա հան ջար կը գաղ տա գո ղի նկա րած նկար ներն ու նեին... մեծ ու 
փոքր պաշ տոն յա նե րի լո թի-փո թի զրից նե րի գաղտ նալ սու մը...» (էջ 28):

 Վի պա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը տե ղի են ու նե նում մերթ տիե զե-
րան ման մութ կաթ նա գույն ան սահ մա նութ յան մեջ, մերթ ան հայտ ու 
ա ռեղծ վա ծա յին, ա ռաձ գա կան պա տե րով ու օ րոր վող հա տա կով լա բո-
րա տո րիա յում, մերթ էլ ջրա սույզ կա նաչ մար գա գետ նում, ուր շատ քիչ 
թվով ողջ մնա ցած մար դիկ շա րու նակ լո ղում են պղտոր ջրե րում:

Քն նո ղի արթմ նի տե սած ե րա զում մեղ քե րի ծան րութ յան տակ կոր-
ծան ված աշ խար հի փրկութ յու նը սկսվում է տաք ջրե րի մեջ մարդ կանց 
խու ճա պա հար ձկնա լո ղից3: Այս ան գամ փրկութ յու նը Նո յի տա պա նը 
չէ, չնա յած մարդ կութ յան հույ սը կա րող է լի նել մար դու սթափ ու տրա-
մա բան ված միտ քը, եւ դժոխ քի ել քի բա նա լին անհ րա ժեշտ է փնտրել 
բա նա կա նութ յան մեջ, սա կայն սրտի մո լոր յալ նե րը ման կուրտ փրկիչ-
նե րի խոս քե րին են տրված:

 Հե տաքր քիր հու շում ներ ենք տես նում ստեղ ծա գոր ծութ յան են թա-
կա ռուց ված քում: Այն կազմ ված է ոչ թե սո վո րա կան գլուխ նե րից կամ 
մա սե րից, այլ պա րու նակ նե րից ու սու րահ նե րից: Վե պը կազ մող եր կու 
հատ ված ներն էլ՝ գիրք 1-ին` «Ա ղետ յալ երկ րի մար դիկ», եւ գիրք 2–րդ` 
«Գ րան ցա «Մատ յա նի» տա րըն թեր ցում», հա վա սա րա չափ կազմ ված 
են յո թա կան պա րու նակ նե րից, սրանք էլ ի րենց հեր թին՝ յո թա կան սու-
րահ նե րից: Ա ռա ջին հատ վա ծի պա րու նակ նե րը հաշվ վում են հա ջոր-
դա կան` 1-7, իսկ երկ րորդ հատ վա ծը հետ հաշ վարկ է՝ 7-1: Սա բու մե-
րան գի օ րենքն է, մարդ ինչ որ ա նի եւ որ քան էլ փոր ձի ի րե նից հե ռու 

3  Կենտրոնամերիկյան մի լեգենդում պատմվում է, որ մի մարդ իր կնոջ ու երե խա ների 
հ ետ վերապրում է ջրհեղեղից, իսկ մյուս բոլոր մարդիկ ձուկ են դառնում: 
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նե տել պա տաս խա նատ վութ յու նը, միեւ նույն է, վաղ թե ուշ ա րա ծը ետ 
է գա լու հա շիվ պա հան ջե լու: Ա ռեղծ վա ծա յին խոր հուրդ է ամ փո փում 
նաեւ 7-ն իր միս տի կա յով՝ որ պես հա ջո ղութ յուն խորհր դան շող թիվ ժո-
ղովր դա կան մտա ծո ղութ յան մեջ: Պա րու նակ նե րը հի շեց նում են Դան-
թեի «Աստ վա ծա յին կա տա կեր գութ յու նը», հատ կա պես քա վա րա նը, ո րը 
մեղ քե րից ա զատ վե լու, դար ձի ճա նա պարհ նե րի գո յութ յան, ինչ-որ տեղ 
ոչ մի տում նա վոր մեղ քի, ներ ման հույ սի ու քա վութ յան խորհր դա նիշն է:

Դ.  Համ բար ձում յա նի եր կի ո րոշ պա րու նակ նե րում իս կա կան 
դժոխքն է պատ կեր ված, ուր մար դիկ ըն կել են հա սա րա կա կան, քա-
ղա քա կան, բա րո յա կան ան կում նե րի հե տեւան քով:  Սա կայն կան նաեւ 
մեղ քե րը քա վե լու, դար ձի բո լո րակ ներ, ուր բա նա կա նութ յան ա ռաջ նոր-
դութ յամբ մար դը կա զատ վի նեն գա վոր չա րա կա մութ յու նից, կվե րա-
դառ նա սկզբին՝ դրախ տա յին «կա նաչ մար գա գե տին»:

Այս վեպը ստա նում է նո րա նոր ո րակ ներ, եւ ժա մա նակ նե րի պա-
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան՝ գլխա վո րա պես ակ նար կում է, որ 
հիմ նա կան օ րենքն օ րեն քի բա ցա կա յութ յունն է:  Վեր ջին տաս նամ-
յակ նե րում խիստ նկա տե լի է ոչ միայն մար դու օ տա րու մը բնութ յու նից, 
ո րը բա վա կա նին չարչրկ ված թե մա է, այ լեւ բնութ յան պահ պա նու մը 
դառ նում է հա սա րա կութ յան մտա հո գութ յուն նե րից մե կը: Բ նա պահ-
պա նութ յան եւ բնօգ տա գործ ման վե րա բեր յալ ձեւա վոր վում եւ բուռն 
զար գա ցում է ապ րում գի տութ յուն նե րի մի ամ բողջ հա մա կարգ, ո րը 
մարդ կութ յա նը հու զող հար ցե րի ա ռա ջին հո րի զո նա կա նում է:

 Ֆե նի մոր Կու պե րի 1823 թ. տպագր ված «Պիո ներ նե րը կամ Սաս-
քուե հան նա յի աղբ յուր նե րը» հա մար վում է ա ռա ջին բնա պահ պա նա կան 
վե պը: Հե ղի նա կը ներ կա յաց րել է վայ րի բնութ յան նվաճ ման հար ցը, 
ո րը հան գեց րել է բա ցա սա կան հե տեւանք նե րի: Դ. Համ բար ձում յա նի 
վե պը եւս շո շա փում է բնա պահ պա նա կան մի շարք հար ցեր` սթա փութ-
յան կոչ ուղ ղե լով մարդ կութ յա նը: «Սա մարդ կա յին Եր կիր մո լո րակն 
է, ո րը մի ժա մա նակ ջրի մա կե րեւույ թից բարձր լեռ ներ ու հո վիտ ներ 
ու քա ղաք ներ ու գյու ղեր է ու նե ցել, իսկ հի մա ամ բող ջո վին ջրի տակ է 
ան ցել... Սա այն նույն մո լո րակն է, որ տեղ մար դիկ անխ նա սպա նում 
էին ի րար՝ ա տո մա յին ու ջրած նա յին ռում բեր նե տե լով ի րար վրա... որ-
տեղ մար դիկ սպա նում էին կեն դա նի նե րին, թռչուն նե րին ու ձկնե րին, 
ոչն չաց նում էին ան տառ նե րը..., աղ տո տե լով, սեւ ու յու ղոտ վա ռե լիք 
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թա փե լով եւ ա պա կա նե լով երկ րագն դի քաղց րա համ ու ա ղի ջրե րը... 
Որ տեղ... օդ էին ար տա նետ վում թու նա վոր գա զե րը... հենց այդ պարզ 
պատ ճա ռով էլ, մի լիո նա վոր մար դիկ մեռ նում էին ա նե րեւա կա յե լիո րեն 
ա րագ տա րած վող հի վան դութ յուն նե րից» (էջ 155):

«Կա նաչ մար գա գետ նի հմայ քը» վեպն ամ բող ջո վին այ լա բա նութ-
յուն է՝ վեպ-այ լա բա նութ յուն, ինչ պես օ րի նակ Նո րայր Ա դալ յա նի «Ա պո-
կա լիպ սիս», «Հա մա ճա րակ», Ա լեք սանդր Թոփչ յա նի «Կիր կե կղզին», 
Վահ րամ Մար տի րոս յա նի «Սո ղանք», Գուր գեն Խանջ յա նի «Նս տիր Ա 
գնաց քը», Հ րաչ Սա րի բեկ յա նի «Երկ վոր յակ նե րի ա րեւը», «Ա պուշ նե րի 
ու ղեւո րութ յու նը»4:

Դ. Համ բար ձում յա նի վեպն ա ղերս ներ ու նի նաեւ աբ սուր դի հետ, 
ուս տի կա րող ենք դի տար կել որ պես աբ սուրդ-վեպ: Վե պի այ լա կերպ 
կեր պար նե րը մեղ քե րի ծան րութ յան ազ դե ցութ յամբ հայտն վում են ստո-
րերկր յա ջրա յին աշ խար հում, ուր գոր ծող օ րենք ներն էա պես տար բեր-
վում են երկ րում ե ղած նե րից:

 Վե պը կա րե լի է հա մա րել նաեւ «ֆան թը սի» ժան րին պատ կա նող: 
Եր կու տասն յա կից ա վե լի պատմ վածք նե րից, եր կու վի պա կից, ե րեք վե-
պից հե տո Համ բար ձում յա նը փոր ձել է մուտք գոր ծել մի աշ խարհ, ուր 
ժան րի միայն ան վա նու մը՝ «սոսկ ե րեւա կա յա ծին» (թարգ մա նութ յու նը՝ 
Դիա նա Համ բար ձում յա նի – Ն.Խ.), ար դեն բա վա կան է, որ սարս ռաս 
անհ նա րի նութ յան առ ջեւ: Ողջ գրա կա նութ յունն է անհ նա րի նութ յան 
հաղ թա հար ման ջանք, եւ դժվար է շատ հե ռա նալ սե փա կան աշ խար-
հա յաց քից, ինքն ի րե նից: Այս ա ռի թով տե ղին է մեջ բե րել Դ. Համ բար-
ձում յա նի քիչ կա տակ, շատ լուրջ խոս քը. «Ես էն քան հող եմ, որ իմ 
«ֆան թը սին» էլ է հո ղոտ ստաց վել... ինչ քան ծան րու թե թեւ եմ ա նում, 
ինչ քան գրում եմ ու ջնջում, հա վա տում եմ, որ «դիա նը սի» է ծնվում: 
Կա տա կում եմ: Բայց դե, լուրջ խոս քը կա տա կով են ա սում»5, այ-
սինքն՝ ի րեն վե րագ րում է ժան րա յին ստեղ ծա րա րի դեր:

 Վեպն իր մեջ հա մադ րում է նաեւ քա ղա քա կան ու հո գե բա նա կան վե-
պի հատ կա նիշ ներ` իհա՛րկե, ու շադ րութ յան թի րա խում ու նե նա լով ժա-

4  Հրաչ Սարիբեկյանի այս երկե րը հեղինակի մեկնաբանությամբ անվանվում են նաեւ 
«ե րկ աթ ուղային վեպ»: 

5  Տե՛ս՝ http://ardi . a m/ %D 5% A4%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A1
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մա նա կա կից ի րա կա նութ յան մեջ խար խա փող ան հա տի ճա կա տա գի րը: 
Ան չա փե լի են մարդ կա յին մեղ քե րը, Նա րե կա ցին «Մատ յա նում» սոս-
կու մով գրում է, որ ե թե նժար վեն Ա րա րատ լեռն ու մարդ կա յին մեղ քե-
րը, երկ րոր դը հաս տատ ան հա մե մատ ծանր կլի նի: Ան ցել է տա սը դար, 
Լեւոն Խե չո յանն6 զգու շաց նում է մե րօր յա մար դուն զերծ մնալ «փշոտ 
մեղ քե րից», դրան ցից վա ղուց ար նա քամ է լի նում մարդ կութ յու նը: Կանց-
նի եւս տա սը կամ տասն ան գամ տա սը դար, եւ քա նի դեռ «ա ղոթ քին 
մաս նակ ցած մի տղա մարդ ան թա քույց վա վա շոտ հա յաց քով շո յում 
էր Աստ վա ծա մոր մերկ կուրծ քը, գլխա շո րով ճա կա տը կա պած մի կին 
թա քուն հանգց նում էր վառ վող մո մե րը եւ հա վա քե լով լցնում գոգ նո ցի 
գրպան նե րը, մի պա տա նի ծուռ բե րան ծաղ րում էր ան դա մա լույծ կնո-
ջը, որ պա տա րա գի սե ղանն էր հար դա րում խո րա նի ներ սում» (էջ 244), 
դժվար չէ կռա հել, կա պաշ խա րի՞ մար դը, թե՞ ա վե լի կայ լա կերպ վի: Աստ-
ծո պատ ժի մա սին զգու շաց նում էր նաեւ Ա լիս Հով հան նիս յանն իր «Լե-
նի նա կան- Կու մայ րի-Գ յում րի» վե պում7, ո րը 1988-ի ա վե րիչ երկ րա շար-
ժի ար ձա գանք նե րից է: Այն քան էին մար դիկ ա նի ծում ի րար, որ որ պես 
պա տիժ ի րա կա նութ յուն դար ձան այդ ա նեծք նե րը: Թ վում է՝ պոկ վել են 
ա նի ծող լե զու նե րը, եւ մարդն ուշ քի է գա լու, զո հե րի կորստ յան ցավն ու 
կսկի ծը սթա փեց նե լու են նրան, սա կայն մեղքն ա վե լի շա տա ցավ:

Դ. Համ բար ձում յա նի վե պը հա մաշ խար հա յին հին ու նոր մշա կույթ-
նե րի միա ձուլ ման, մարդ կութ յան ան ցած ու անց նե լիք ու ղի նե րի խա չա-
ձեւ ման, նախ կին ու ներ կա խնդիր նե րի, ճշտի ու սխա լի, հա սա րա կութ-
յան ա նո րոշ փնտրտու քի գե ղար վես տա կան սին թեզն է:

«Մար դը ճիշտ ու ճիշտ իր մտքի հե տեւանքն է» (էջ 49): Էք զիս տեն-
ցիա լիզ մի հիմ քե րից դա տե լով՝ մարդն այն է, ինչ պես ինքն ի րեն ի րաց-
նում է: Ինքն է ի րեն «նա խագ ծո ղը»: Թե՛ Աստ ծո դա տաս տան լի նի, թե՛ 
ի րա վա կան դա տա վա րութ յուն, ճա նա չե լու է մեղ քե րը, որ կա րո ղա նա 
քա վել. հի շենք, որ Աստ ված ա ռա ջի նը նե րեց հան ցա գործ-մար դաս-
պա նին: Կա նաչ մար գա գետ նի նախ կին բնա կիչ նե րից ա նո րո շութ յան 
մեջ տա տան վող նե րը չնա յած մարդ կա յին հա տուկ ա նուն նե րով չեն ան-
վա նա կոչ վում, ան գամ զուրկ են մարդ կա յին կեր պա րան քից, սա կայն 

6  Տե՛ս՝ Խեչոյան Լ ., Փ ուշը, հա՛յր, փուշը, Եր., 2011: 
7  Տե՛ս՝ Հովհաննիսյան Ա., Օղակը փակվում է, Եր., 2003, էջ 186-188: 
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ունեն գի տակ ցութ յուն եւ խո սե լու ու նա կութ յուն, իսկ լե զուն ոս կե ղե նիկ 
հա յե րենն է: «Կում-կում ջու րը կուլ տա լով՝ Ա ջը նա յեց թեւին ամ րաց ված 
ժա մա ցույ ցին, ո րը գեր ժա մա նա կա կից, հրա դի մաց կուն ու ջրա դի մաց-
կուն հա մա կար գիչ էր, մա տը թույլ հպեց «ձայ նագ րութ յուն» նշա նին, եւ 
երբ ձեռ քը մո տեց րեց ա կան ջին, «Ընտ րի՛ր լե զուն» հրա հան գին ժա մա-
ցույ ցը բարձ րա ձայն ար ձա գան քեց՝ “Armenian”, ու ջրով մեկ տա րած վե-
լով՝ լսվեց խո սա կից նե րի հա յե րեն զրույ ցը» (էջ 111):

 Մեր ժե լով նոր ի րա կա նութ յու նը` հե ղի նա կը ոչ թե ի րեն քա ջա ծա-
նոթ, փաս տե րով ա ռաջ նորդ վող մի ջոց նե րով, այլ հա ճախ անտ րա մա-
բա նա կան պատ կեր նե րով է փոր ձում կյան քի կո չել Եր կիր մո լո րա կում 
ջրա սույզ լի նե լուց ա ռաջ տի րող ա նար դա րութ յուն նե րից, դժբախ տութ-
յուն նե րից, ա նազն վութ յու նից, դա վա ճա նութ յունից ծնված եւ բազ-
մա թիվ ան մարդ կա յին ա րարք նե րի դեմ ան զո րութ յու նից «ինքն ի րեն 
ուտող» ճա րա հատ քննա դա տութ յու նը:

Տ գետ մար դու ա նօ րեն ցան կութ յուն նե րի զոհն է դար ձել ոչ միայն 
բնութ յու նը, այ լեւ բնութ յան զարդ աստ վա ծա կերպ մար դը: «Մարդն ի՞նչ չի 
կա րող ա նել, կա՞ մի բան, որ մար դը չի զո րում ա նել... Աստ ծուց շատ Աստ-
ծուն հա վա տալ, Հու դա յից ցա վոտ մատ նել, Պետ րո սից ա վե լի ու րա նալ, 
Աստ ծու Որ դուն խա չել, աստ վա ծա նալ, դի վո տել, մար դու ԴՆԹ-ն փո խել. 
հարց նում եմ՝ մարդն ի՞նչ չի կա րող փո խել: Բա որ մարդն այդ քան ա մե-
նա կա րող է, մի աշ խարհ կոր ծա նելն ի՞նչ է, որ չա նի, հը՞» (էջ 168):

Դ. Համ բար ձում յա նի վե պում մարդ կա յին կեր պա րան քով ա րա-
րած ներ գրե թե չկան, նրանք այ լա կերպ վել են ի րենց ա րարք նե րի հե-
տեւան քով: Աստ ված մեծ է եւ ո ղոր մած, պա հել է դար ձի ճամ փա՝ 
ա պաշ խա րան քը ու մեղ քե րը ճա նա չե լու խի զա խութ յու նը: Անց յա լի մեղ-
քե րը ճա նա չե լու ու շտկե լու մեջ է կյան քի ի մաս տը, ինչն էլ վե պի հիմ-
նա կան ա սե լիքն է:

 Նա րե կա ցու «Մատ յա նի» սկզբունք նե րով ուղ ղոր դվե լով՝ Դ. Համ-
բար ձում յա նի վե պը փոր ձում է օգ նել ըն թա նալ աստ վա ծա հա ճո նո-
րօր յա ճա նա պար հով: Նա րե կա ցին իր մատ յանն ան վա նում է «կե նաց 
գիրք», Համ բար ձում յանն իր մո լո րա կը՝ «կա նաչ մար գա գե տին», ո րի 
հա վեր ժա կան հմայ քը կե նաց գրքի պատ վի րան նե րով է հա րա տեւե լու:
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 Վեպն ա ռանձ նա նում է մեծ թվով միջ տեքս տա յին եւ մի ջի րա դար-
ձա յին անդ րա դարձ նե րով՝ Սի զի փոս ու Դա նա յոս, Դոն Ժուան ու Յա-
նուս, Համ լետ ու Է նեա կան, Ս պի տա կի երկ րա շար ժից ու «Ալ- Քաի դա» 
կազ մա կեր պութ յան ա հա բեկ չութ յուն նե րից մին չեւ «փրկութ յան ծրա-
գիր», Ա լի սը հրաշք նե րի ու հա յե լի նե րի աշ խար հում, գորդ յան հան գույց 
ու Հով նան Մար գա րե, սեւազ գեստ կին, ո րը «զին վոր որ դու մե ծա դիր 
լու սան կա րը, ա ռանց շրջա նա կի մեջ առ նե լու, կրծքին սեղ մած ցու ցա-
դրում էր ան ցու դար ձող «չաղ, ու րախ, բախ տա վոր» (էջ 182) հա սա րա-
կութ յա նը, ու «խա չա փայ տին մեխ ված մի ձեռք» (էջ 224) եր բեմ նի մար-
դա շատ մի թան գա րա նում...

Այս տի րույ թում է, որ հան դի պել են հայ ու հա մաշ խար հա յին մշա կույ-
թի մի շարք ան վա նի ան ձինք՝ Ժո զե դը Սո զա Սա րա մա գո, Հով հան նես 
Թու ման յան, Ե ղի շե Չա րենց, Չին գիզ Այթ մա տով, Ներ սես Շ նոր հա լի, 
Ա նա նիա Նա րե կա ցի, Ցի ցե րոն, Շեքս պիր, Լուիս Քե րոլ, Լեո նար դո դա 
Վին չի, Վեր գի լիոս, Գուս տավ Կ լիմտ, Էռ նեստ Հե մեն գուեյ, Ռը նե Դե-
կարտ, Վի վալ դի, Ֆ րոյդ, Էվկ լի դես, Մար կո Ռոտ կո եւ ու րիշ ներ:

 Կո րուս յալ երկ րից Կա նաչ մար գա գե տին վե րա դար ձի ճա նա պար հին 
հան դի պում ենք տոն նա նոց խա չը վզից կախ վա նա կա նի, սեւ բե ղե րը 
սրած տղա մար դու, մուգ կա պույտ աչ քե րով ծե րու նի Վո վա յին, Բենթ լի 
Սու րո յին ու նրա ա պօ րի նի որ դուն, փո ղոց նե րը չափչ փող տի կին Ա րու-
սին, հո գե բու ժա րա նի տնօ րե նին ու բժշկու հուն, Ա ջի ու Ձա խի կար ծի քով, 
միան գա մայն ա ռողջ դեղ նակ տու ցին, ոս կե ծա մի կին, սպի տա կա մո րու-
սին, ճեր մա կազ գեստ տա րեց կա նանց ու տղա մարդ կանց՝ հո գե բու ժա-
րա նից, ա սա ցո ղին, ով ճշգրտութ յամբ նկա րագ րում էր աշ խար հի նո րոգ 
պատ կե րը, էկ րան նե րից ի րար հետ հա ղոր դակց վող ա շա կերտ նե րին ու 
տան ծանր լռութ յան պատ ճա ռով բանտ վե րա դար ձած ծե րու նուն:

 Ծա վա լուն է նաեւ վե պում կա տար վող գոր ծո ղութ յուն նե րի աշ խար-
հագ րութ յու նը՝ տիե զեր քի սեւ խո ռոչ նե րից մին չեւ «Ար տա շի մոտ» նա-
խա ճա շե լու, Ա րա րատ լե ռան գա գա թին ի ջած Նո յի տա պա նից մին չեւ 
ռե տի նե ա ռաձ գա կան պա տե րով լա բո րա տո րիա, Ք րիս տո սից ա ռաջ 
գո յութ յուն ու նե ցած Պեր գա մոն քա ղա քից մին չեւ «Ձ մե ռա յին պա լատ» 
ու Բաղ րամ յան 26, Ձի թեն յանց լե ռից մին չեւ Ա մուլ սար, Կար միր բլու-
րից Ռայխս տա գի գրա վում, Սկ յու թիա յից Նին վե, Էր մի տա ժից հա յաս-
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տան յան մի վի րա հա տա րան, մութ ու ա նո րոշ ան տա ռից մին չեւ գորդ-
յան հան գույց հի շեց նող խա չու ղի ներ, Կա նար յան կղզի նե րից Հին 
Հ ռո մով մին չեւ Վա հա նակ նե րի մո լո րակ ու «Եզ րա սի երկ րորդ գիր քը» 
ձեռք նե րին՝ Մա տե նա դա րան՝ «Մ շո ճա ռըն տի րը» թեր թե լու: Իհա՛րկե, 
Եր կի րը կոր ծա նած մե ղա վոր նե րը միայն քրիս տոն յա չեն. այդ է պատ-
ճա ռը, որ վե րա դար ձի պա րու նակ նե րում հե րոս նե րը կա րող են այ ցե լել 
ինչ պես ե կե ղե ցի, այն պես էլ մզկիթ կամ սի նա գոգ ու բուդ դա յա կան նե-
րի տա ճար:

Աստ ված գա լիս է դե պի մեզ եւ քա նի չի շրջվել, ու ին քը եւս չի փոր-
ձում «Երկ րի հա կա ռակ կող մը»8 ցույց տալ, անհ րա ժեշտ է շտա պել 
մեղ քե րը քա վե լու: Ե կել է այն ժա մա նա կը, որ քա ղա քակր թութ յու նը 
փրկե լու հույ սը ոչ թե գեր զար գա ցած տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռութ յամբ 
է ի րա կա նա նա լու, այլ մար դու հո գու վե րածնն դի շնոր հիվ:

 Վե պը չու նի վեր ջա բան: «0» խորհր դան շա կան սու րահն ա վարտ-
վում է վե րա դար ձով ի րա կա նութ յուն: Համ բար ձում յանն այդ մա սին 
գրում է. «...Մեր քա ղա քակր թութ յան ա վե րու մը հե տաձգ վում է, մեզ 
հնա րա վո րութ յուն է տրվում արթ նա նալ եւ սկսել «նո րո գող, կեն սա հաս-
տատ» կե տից»:

Չ գի տես ին չու, բո լորն աշ խար հը տես նում են ծուռ հա յե լի նե րի մեջ, 
հա ճախ ան ճոռ նի ու հազ վա դեպ՝ ծի ծա ղե լի: Եվ «բո լո րը կար ծում են, 
թե շու տով կգա ժա մա նա կը, մինչ դեռ ժա մա նա կը միայն ու միայն հե-
ռա նում է» (էջ 102), հար կա վոր է հասց նել ապ րել, իսկ ապ րե լու հա մար 
ապ րե լը բա վա րար չէ, ապ րեց նել է պետք: Աստ ված մի ան գամ ար դեն 
քաո սը հա մա կար գել է, խա վա րը ցրել ու ստեղ ծել ա վետ յաց եր կիր. 
«Ե րա նի՜ լի ներ այն, ին չը մի ան գամ ար դեն ե ղել էր: Աստ ված ա սաց՝ 
լույս լի նի, եւ լույս ե ղավ: «Ե րա նի՜ լի ներ: Ե րա նի՜» (էջ 42):

 Հու սո հանգր վան լա բո րա տո րիան, ո րը մինչ այդ Լու սա վոր չի կան-
թե ղի նման կախ ված էր օ դում եւ տե սա նե լի էր միայն հա վա տա ցո ղին, 
այժմ պինդ կանգ նած է հո ղին: 0-ն ա ռաջ ու ե տի, դրա կա նի ու բա-
ցա սա կա նի հան դիպ ման կետն է, որ տե ղից գու ցե կա րե լի է սկսել նո-
րից: Եվ այս ան գամ ե րեւի ա մեն ինչ բա րե հա ջող լի նի, այլ ելք չու նենք, 
հատ կա պես ծա ղիկ նե րի հան դեպ բար դի նե րի ցու ցա բե րած հո գա տա-
8  Տե՛ս՝ Փաշինյան Ն., Երկրի հակառակ կողմը, Եր., 2018: 
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րութ յու նից են թադ րե լով. «Կա նաչ մար գա գետ նի մեջ տե ղում բար դի նե-
րի ստվեր ներն ա մոթ խած գլուխ գլխի էին տվել, որ ծա ղիկ նե րի խա-
ղաց կուն գույ նե րը չխամ րեն խան ձող ա րեւի թե ժութ յու նից» (էջ 246):

SUMMARY

IN THE FOLDERS OF DIANA HAMBARDZUMYAN’S NOVEL 
“THE BEAUTY OF THE GREEN MEADOW”

Naira Khachatryan

The auothor discusses Diana Hambardzumyan’s latest novel “The 
Beauty of the Green Meadow” and tries to show context of a number of 
allegorical images presented in the novel, which are not plain noticeable. 
In parallel with the actions of imaginary characters, the author’s 
reflections are combined with ancient, known from Christian cultures, 
mythical images and episodes, spices of folk thinking, words and things, a 
polysyllabic combination of archetypal characters and episodes, vocabulary 
and linguistics of world culture, characteristic to ancient and new, even 
thieves’ world. The folders of this novel remind Dante’s “Divine Comedy”, 
especially purgatory, which is a symbol of deliverance from sins, the 
existence of ways of repentance, the hope of forgiveness for committing 
some unintentional sins.


