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ЪЧ ԱՇ1սԱՐ2,Ը 4ԼՍՒ ՊՈԵՏՆԵՐԻ ՁԱՅՆԸ

2,ш] բսւևսւսւռեղծուհի Նաիրա Աիմոնյսւնն ու ռուս բանաստեղծ
\

Պավել Չերկաշինը միասին գրքեր են գրում ահա և սւյդ շարքից եր-
կրորդր «1սնդության, թախծի արցունքեեր...»: Գրական պրակտիկա-

\

յում այնքան էլ հաճախ չես հանդիպի նման երևույթի գրողներր հիմա
ապրում ու գրում են մենակ: Իսկ գուցե դրսւնից է, որ թուլացել է մեր

\

պոետական խոսքի ուժր մենք մենակ ենք: Եվ ահա իրենք երկուսով
\

որոշել են նոր ճանապարհ բացել հա] բանաստեղծուհին ե ոուս 
բանասաեղծր:

Հ

Իրենք խոսք ունեն աշխարհին ասելու եկեք լսենք իրենց:
Նաիրա Սիմոնյւսնր սիրված բանաստեղծուհի է, թե հայ, ե թե ոուս 

գրական միջավայրում: Անհնար է չհրապուրվել Նսփրւպի բանա
ստեղծական անկեղծությսւմբ: Այս իմաստով բացաոիկ գեղեցկություն 
է նրա սքանչելի բանաստեղծություեներից մեկր, որով էլ հենց բաց- 
վում է գիրքր.

«Ո վ է լցրելիմ հոգում 
Երազներն այս աստղաշող...»:

Բանաստեղծուհին ստաջսւրկում է փոխել կյսւնքի հիմքերր սկսել 
անկեղծությունից: Եվ մարդկային կ]սւնքը, ե սերր կարիք ունեն նորո-'
գվելու այլապես մեր աոջե փակուղի է: Աշխարհր նորոգվելու կարիք

'
ունի ե պետք է փոխվի-պսցծստաեա հավերժ կսւնսւցիութ]սւև լույսով: 
Ահա ինչու ժամանակակից րնթերցողների շրջանում այնքան մեծ է
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հետւսքրքրությունր այն գրւսկանության նկաւոմամբ, որ ստեղծում են 
կսւնսւ]ք: Կնոջ հոգին բաժսւնում և հակւսռակություններ չի ընդունում 
նա երջանիկ է միայն սիրո լույսի մեջ: Միայն ւսյդպես հավերժական 
կանացիության լույսի ներքո ժամանակակից արվեստից իսպաո 
կչքվեին բոնության, ատելության, անմսւրդկայնության անթիվ դրսեո-
րումներր, որոնք այսօր սւշխատում են մւսրդու դեմ, բայց դեո եաղթա-

\

նակ չեն տոնել դեո Մսւրդր դիմանում է: Նաիրա Սիմոնյանի ւսշ-
խարհում մեծ ներդաշնակություն կա, որ միացնում է անցյալն ու ներ-

\

կան, հորդորում է ապրել սիրով և ինչպես «2,ոոմին» բանսւստեղ- 
ծության մեջ է ասվում.

«Աղոթել սիրուն կենաց խորհրդում,
Կյւսնքին աղոթել»...

Նաիրայի պոեզիայում մեծ սեր կա ոուսական եոգու անեզրության
հանդեպ.«Ես կմնամ այսաեղ, կեչիների իտրքում...» ստեղծում է ան-

\

նման բնանկարներ, որ պատկերում են Ռուսաստանր անրնդգրկելի 
մեծ, զերող ու խորհրդավոր: Այս զգացումներր հարազատ ու մոտ են 
ամեն հայի, և պատահական չէ, որ հենց «հայաստան» բւսնաստեղ- 
ծության մեջ է բացահայտվում բանաստեղծուհու հոգու յուրակերպու-

\ Հ

թյունր ինքն արմատ ունի այնտեղ 2,այաստսւնում, իսկ ով հիմք ու 
արմատ ունի, նրա հոգին պատրաստ է բարեկամության ու սիրո:

Ինձ համար մեծ երջանկություն է, որ ճանաչում եմ ոուս բանա
ստեղծ Պավել Չերկաշինին: Բուռն, տարերքի սիրահար, ոուսական
բաց հոգի, ազգային բանաստեղծական մեծ սւվանղույթների հավա-

\ \ 

տարիմ նվիրյալ ու շարունակող այդպիսին եմ ճանաչել իրեն կյան-



քում ե իր գրակսւնության մեջ: Եվ ահա ui]u գրքում իր իւոսքն իր հսւյ- 
րեեիքին.

«2,նչիր հոզումս, իմ Ռուսիա,
Անմոոուկների կապտսւթույրով 
Աչքերիս հա]նլում ցոլա»...

Ապրել հսւյրենիքում ու սւ]սպես կսւրոտել ու սիրելերկիրը, զսւնգե- 
րի մաքուր ղողանջի մեջ լսել նրան, աևտաոեերի զմրուխտ սավանով 
փաթաթվել երազել այսպես կարող է սիրել միայն իմ եոգուն անչափ 
հարազատ պոետը Պավել Չերկաշինր:

Եվ շատ բնական, ես կասեի ոուսական մտսւհոգություն կա 
Չերկաշինի պոեզիսւյում Երկրազնդի ճակատագրով նսւյեք պա- 
տմությւսն էջերին ոուս հոգին միշտ ուժեղ ե արդար է: Չերկաշինր 
խոսում է մարդկության հետ, որ վտանգավոր խաղերով է տսւրվւսծ,

Հ

տեսնում է մարդկւսնց անհատևում թշնամանքր երկրե երկիր տարա-
\

ծվող: Սա լուրջ խոսակցություն է ե ես կուզեի, որ ոուս պոետի ցավին
ու մտահոգությւսնը միանան աշխարհի բոլոր գրողներր: Քաղաքւս-

\

կսւնությունն իսկապես մեծ գործ է ե չի կարելի այն վստահել միայն 
քաղաքական գործիչներին: Աշխարհում այսօր որքա ն անմեղ արյուն

'
է թափվում մեր սւչքի աոաջ...

Պոետի ձայնն աշխարհում պիտի հնչի, Պոետի ձայնն աշխարհում 
պիտի լսվի:

ռ

Ինչու են միասին և մեկ զրքով ներկայանում րնթերցողին Ն. Սի- 
մոնյանն ու Պ. Չերկաշինը: Այլ կերպ չէր էլ կարող լինել, քանի որ մեր 
աոջև հայ ե ոուս պոետներ են: 2,այաստանում ոուս գրականությունն 
ու ոուս գրողր չեն րնկալվում իբրև օտար գրականություն: Մեր հա-



մալսարաեում ուսաևողննրն աեցնում են «Ռուս ե արտասահման]ան 
զրակսւևություն», այսինքն ռուս զրակսւնությունը հսւյի համար հարա
զատ է, արտասահման]ան չէ: Բացի այդ, մեր երկու հեղինակներն 
այնքան ընդհանուր բան ունեն իրենց պոետական աշխարհներում, որ 
յուրովի լրսւցնում են միմ]անց:

Եվ սակայն հիմա պիտի ասեմ սւմեեակարեորը այսօր աշխարհի
\

մարդիկ հուսահատ են հույս բերող է պետք: Դստնւսցած է մեր ժ ա ֊
'

մանակակիցը մարդկայնության ու հավատի պսւտզամներ են մեզ ան-
\

հրաժեշտ Պսւտզամաբերներ են մեզ պետք: Եվ երկու տաղանդավոր 
պոետներ որոշել են բարձր հնչեցնել իրենց ձայևը, որ մարդկությանը 
լսելի դստնա: Ահա ինչու զարմանալու փոխարեն ես հպարտանում եմ 
իրենցով, ե իբրհ զրականազետ ամեն ինչ անելու եմ, որ իրենց գաղա- 
փարները շատերին հասանելի դառնան:

Ռուսաստանն ինձ համար հարազատ Երկիր է նախ ե առաջ իր 
զաղափարախոսությամբ: Դա Բարոյական Երկիր է Լույսի, Բարութ֊ 
յաե, Մարդու համար պայքարող: Եվ այսօր, երբ աշխարհր կրկին 
ճզնաժամի մեջ է, մենք տեսնում ենք, որ մեծ ^ումւսնիզմի ձայնր կրկին 
հնչում է Ռուսիայից: Եվ 2,ումանիստսւկսւև այդ մեծ Շարժման առաջին 
շարքերում, ինչպես միշտ զրողներն են, որ աշխարհի անիմաստ
թշնամանքին հակադրում են Արարչական, Քրիստոնէական պատ-

\

զամներ, խաղաղ կյանք ու ժողովուրդների բարեկամություն Բա- 
րության ու Աիրո այդ մեծ զաղափարներով լուսավորելով տառապյսւլ 
մարդկությաե մեծ ապազան:

Աբգաբ Ափիեյաե 
Երևաեի զրռղեերի միության նախագահ



И МИР УСЛЫШИТ г о л о с  п о э т о в

Армянская поэтесса Наира Симонян и русский поэт Павел Чер
кашин вместе пишут книги -  вот и вторая из этой серии «Слёзы радости, 
слёзы печали...». В литературной практике редко сможешь найти такое 
событие ֊  писатели сейчас живут и пишут в одиночку. А может быть, 
это от того, что ослабилась сила нашего поэтического слова -  мы оди
ноки. Они -  армянская поэтесса и русский поэт -  решили открыть новый 
путь. Им есть, что поведать миру, так давайте послушаем их.

Наира Симонян любимая поэтесса и в армянской и в русской среде. 
Невозможно не обольститься её поэтической искренностью. В этом 
смысле исключительной красоты, восхитительное стихотворение откры
вает книгу: «Кто наполнил мне душу до самых краёв...».

Поэтесса предлагает изменить основу жизни, начав с искренности.
И человеческая жизнь, и любовь нуждаются в изменении, иначе мы 

окажемся в тупике. Мир нуждается в переменах: он должен освещаться 
вечно женственным светом. Вот почему в современном читательском 
кругу настолько велика заинтересованность именно в той литературе, 
которую создают женщины. Женская душа не принимает развод и не
согласие -  она счастлива только в свете любви. Только так -  под светом 
вечной женственности ֊  из современного искусства вовсе исчезли бы 
проявление насилия, ненависти, бесчеловечности, которые сегодня дей
ствуют против человека, но ещё не празднуют победу -  человек ещё 
противостоит им.

В мире Наиры Симонян царит большая гармония, которая соединяет 
прошлое и настоящее, увещевает жить с любовью и, как написано в сти
хотворении, посвященном «Риму»:
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И вновь о любви в этой жизни молиться,
Загадочной жизни, достойной молитвы...

В поэзии Наиры Симонян есть большая любовь к бесконечной рус
ской душе:

«Я останусь в России, в пучине берёзовых рощ...» ֊  она создает бес
подобные пейзажи, которые изображают Россию, безгранично большой, 
пленительной и таинственной. Эти чувства родны и близки каждому 
армянину, и не случайно, что именно в стихотворении «Армения» рас
крывается своеобразная душа поэтессы -  там в Армении она имеет кор
ни, а кто имеет основу и корень, у того душа готова к дружбе и любви.

Для меня большое счастье, что я лично знаком с русским поэтом 
Павлом Черкашиным.

Бурный, любитель стихии, открытая русская душа, верный и пре
данный продолжатель большой национальной поэтической традиции 
он запомнился мне таким в жизни и в литературе. И вот в этой книге его 
слово о его Родине:

Отзовись во мне, Россия,
Колокольным чистым звоном,
Незабудок цветом синим 
Отразись в глазах моих.

Жить на Родине, так любить и скучать по ней, услышать её в звоне 
беспорочных колоколов, укутываться в изумрудную простынь лесов, 
мечтать -  так может любить только очень близкий поэт моей души -  Па
вел Черкашин.

И очень естественная, я бы сказал, русская забота есть в поэзии Чер- 
кашина о судьбе Земли: посмотрите на страницы истории ֊  русская ду
ша всегда сильна и справедлива.
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Черкашин говорит с человечеством, которое играет в опасные игры, 
он видит бесконечную вражду людей, распространяющуюся по странам. 
Это серьёзный разговор, и я хочу, чтобы к этой боли и заботе русского 
поэта присоединялись все поэты мира.

Политика, действительно, большое дело, и нельзя её доверять толь
ко политическим деятелям. Сколько невинной крови льётся в мире на 
наших глазах...

Голос поэта должен звучать в мире, Голос поэта должен быть услы
шан.

Почему одной книгой представляются Наира Симонян и Павел Чер
кашин?

Иначе не могло и быть, поскольку перед нами армянский и русский 
поэты.

В Армении русская литература и русский поэт не воспринимаются 
как иностранная литература. В нашем университете студенты изучают 
«Русскую и зарубежную литературу», то есть русская литература для 
армян не зарубежная, а родная. Кроме этого наши два автора в своём 
поэтическом мире имеют необыкновенно много общего и каждый свое
образно дополняют друг друга.

И теперь я скажу самое главное -  люди безнадёжны на сегодняшний 
день, им нужны люди, которые принесут надежу. Наш современник 
огорчён, ему необходимы заветы человечности и веры. Посланники ему 
нужны. И два талантливых поэта решили ярко, призывно зазвучать, что
бы быть услышанными человечеством.

Вот почему вместе того, чтобы удивляться, я горжусь ими, и как 
литературовед я всё сделаю, чтобы их идеи были доступны многим.

Россия для меня родная страна прежде всего своей идеологией. Это 
Нравственная страна, которая борется за Свет, за Доброту, за Человека. 
И сегодня, когда мир вновь находится в кризисе, мы видим, что Гумани- 
стический голос вновь звучит из России. И писатели стоят в первых 
рядах в этих больших Гуманистических движениях, и как всегда они
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противопоставлены бессмысленной вражде Божественными, Христиан
скими посланиями, мирной жизнью и дружбой народов -  с идеями Доб
роты и Любви, освящая большое будущее страдающего человечества.

Абгар Апинян 
Председатель союза писателей Еревана
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ւսնդությաե, 
թախծի արցուեքեեր...

Նաիրա Սիմոևյաե,
'

թարգմանություեը Պավել Չերկաշիեի 

Наира Симонян,
перевод на русский язык Павла Черкашина



փ *  փ

У
Ո վ է լցրել իմ եոգում 
երազեերե այս ասաղաշող, 
ո վ է դրել իմ մարմեում

/՜ у

այսքա ե սարսուռ, այսքսւ ե դող:✓
Ո ւմ շշուկն է ինձ կսւեչում, 
մելւսմաղձով երգեցիկ, 
о , եոգեթով աեսիլներ, 
որքսւն շսւա եք ինձ մոտիկ:
Իսկ իմ մւսրմիեը կսւվե, 
մի ւպլ եվւսգ իր շուրթիև, 
մարմնախւսղով է իր զեխ 
քամի փչում կրակին: 
Երազագույն դաշաերում 
գնամ ցնորքս փևջեմ, 
շամանդաղե ծովերում, 
հոգիս լվամ ու օծեմ:
Ռ վ է լցրել իմ հոգում, 
բիլ աեսիլներ այլածին,

\

որ ես Պեգասե եմ սաեձում 
հասնելու իմ երազին:
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Кто наполнил мне душу до самых краёв 
Светом радужных грёз, что сверкают, как звёзды 
Кем так много оставлено в теле моём 
Ледяного озноба и так много дрожи!
Чей же, чей это шёпот меня всё зовёт 
Меланхолией, сладостным эхом влекущей!
О, чарующие привиденья души,
Как близки вы, о, как вы сердечно желанны! 
Только тело моё -  просто глина, и всё,
И другая мелодия губы ласкает.
На полях, обрамлённых оттенками грёз, 
Собирать я отправлюсь букет из мечтаний,
И на росных полях, благодатных полях 
Вновь душа станет чистою и просветлённой.
Кто додумался сделать вместилищем грёз 
Инородных мою неуёмную душу!
Чтоб достичь сокровенных и чаянных снов, 
Оседлаю крылатого сына Медузы!



փ փ փ

ք

Ձա ]ն աուր, բարձրսպույև Ոզի վերերկյսւ, 
Տարերքի նման թսւվւվիր հոզուս մեջ,

'
Ասաղ ու եողերի շաղախն եմ ահա 
Արնահեղ մարաեր իևձաեում անվերջ:

!սսւռնիր աեեչանքներ, աղերսեեր պաաիր, 
Ձուլիր ծսւմծմվսւծ ոսւմուեքներ զառամ, 
Տիեզերսւվայել ցավս ծածսւնիր,
Քո աևչափելի խորքի համաձայն,

г

Որ հեռաևալիս բա որ հոզեկիթ
\

Թողնեմ աշխարհին հանապազոր հաց, 
Դարմանեմ վերին ցողերով վճիա 
Սաղմերի զալիք դողն անճանաչ:

\

Դարձրու մաքերիդ հյուլեն ինձ աեաես 
Արարումներիդ սերմը վեհազույն,

X

Չթողնես լիեեմ կավի օրածես
Այս համատարած երկրային շիրմում...

16



փ *  փ

Небесный Дух высокий, отзовись,
И, как стихия, влейся прямо в душу!
Я -  месиво из солнца и земли,
Бои во мне всегда кровопролитны .

Обманы, вожделение смешай,
И переплавь изжитые ученья,
И во Вселенной боль мою развей,
В своих глубинах несоизмеримых.

Чтоб уходя, смогла я сгусток слов 
Оставить миру в дар насущным хлебом, 
Чтоб исцелила влагой Божьих рос 
Глухую дрожь грядущих поколений.

В незримый атом мысли преврати -  
В творения возвышенное семя.
Не допусти, чтоб глиной стала я 
В могиле, что вращается планетой...

Государственная
библиотека РФ

0V0AGH 1 "
Ю гры i



Երբ Տերն է բացակա

Իմ հոգու երկուեբների համար 
Սարերը մեգեր են խմում,
Մարմինս ձգվելէ հևգալսւր,

\

Ար]ունս կարմրով ներկուե:

Ձորերր խորաշո ւեչ, եերիմա ց 
Նորից պաղ անձկությսւմբ են լռում, 
Դաշւոերե արբունքում են ծսւղկաեց, 
Եվ օդր ւոեսիլքով մայրանում:

Կարուոր դեմքերով բյուրսւծին 
թերթում է իր մաքի էջերը,
Երբ որ նա ստրուկ էր անուրջիե, 
Puijg կսւրծես թե դարձելէ տերր:

Երկունքների համար բառաշորթ, 
Պահր սպասումով է կսւխվել, 
Պատկերներե օտար ու խորթ 
հարազատ ու հասու են դարձել:

Եվ ամեն ինչ լրված է ու լի, 
Մոգական կենդաեութունև էլւսռկա, 
Չի լիեում հասնել կատար] ալին



г У
Երբ Տե րև է, Տե րն է բացակա...

БЕЗ ПРОМЫСЛА БОГА

Затем, чтоб душа плодоносила щедро, 
Хребты древних гор выпивают туманы,
А тело настроилось вмиг пятиструнно,
И кровь перекрасилась в яростно-красный.

Овраги-провидцы задумчиво дышат,
Но так же безмолвны в холодном унынье, 
Поля шелестят, вызревая цветами,
А воздух вокруг привиденьями полон.

Тоска примеряет различные лица 
И мыслей читает тяжёлую книгу,
Бывала рабыней она у мечтаний,
Теперь же хозяйкой над грёзами стала.

Затем, чтоб слова в этот мир появились, 
Мгновение замерло ֊  всё в ожиданье,
И вот чужеродные изображенья 
Вдруг стали родными, и стало всё ясно.

И всё заполняется плотно и ёмко,
И магии тоже есть нота живая,
И я понимаю: не быть совершенству 
В работе над словом без промысла Бога...
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Պահ £ավերժութ]աե

Մերթ մոաեեում եմ 
ու մերթ զլխիկոր, 
ես խույս եմ տալիս 
հաիտւռն ներկայից, 
ինձ հետ տանում եմ 
մարմրող օրվա 
աեաես աստղն աեշող, 
նա ապրելու է սղսօրից հեռու...
Իր մեջ շողացող Պահ 2,ավերժությսւե,
ու մի օր հսւևկարծ,
իր հեոուևերից նա
մեղմ ժպտալով ղեպի ձեզ կգա
լուսավորելու
ձե ր երկիեքեերր,
ձե ր զիշերեերի...
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МГНОВЕНИЕ ВЕЧНОСТИ

То приближаюсь я, то, голову понурив,
От настоящего в который раз сбегаю,
И гаснущего дня беру, несу с собою 
Звезду, что не видна, не светит, не сияет,
И будет жить вдали от дней, грядущих после... 
Во мне огнём горит той Вечности Мгновенье, 
Которое в свой срок из запредельных далей, 
Как ласковая мать, с улыбкою придёт в вам, 
Чтоб небо освещать для вас и ваши ночи!..
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Դարվինյան էլեգիա

Տեր իմ, գամ քո ուռքը գրկեմ,
ռ

թե աղոթեմ կապկազարմիս,
о

եոգուս գունեղ ա չքը փակեմ,
о

թե կարոաեմ սոսափին անտառի
ռ  \

Ըևկեեմ-գնամ ռունգի ս կաևչով 
օդից զատած բույրև իմ նսւխնյաց,

ռ

թե ' աչքերիս շլացումով, 
անցնեմ ճամկաւս եդեմազաեց:

տ \
Ասեք, ինչպե ս հասեեմ լույսիև
արմաաակապ մաքի խոկան,/ \ 
ինչպե ս կարդա մունջն երկնքի
ժամանակիս անուս վկաև...



ДАРВИНСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Господь мой, помоги и вразуми: 
Припасть ли мне к ногам Твоим, целуя, 
Молиться ли мне предкам обезьян? 
Закрыть глаза души, что всюду видят,
И тосковать по шелесту лесов?
Услышь и вразуми меня, Господь мой: 
Пойти ли мне по запаху в ноздрях, 
Улавливая родственный средь прочих, 
По зову глаз звериною тропой,
Дорогу в рай всей сутью отрицая? 
Открой, Господь, как света мне достичь, 
Хранимого в истоках смысла жизни,
Что почву размышлениям даёт 
К разгадке тишины в небесной книге 
Неграмотной, заблудшей и слепой 
Свидетельнице нынешнего века?..
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Կյաեքը ըեթացող եերսի եղերերգ, 
Իրակաե փասաեր անվավեր,
Իմ մեջ մեոեում են ժպիաով աեմեղ 
Չբեղմեավորվսւծ գսւլիքի սաղմեր...



փ փ փ

Вся жизнь внутри меня течёт стихом элегии,
И всё, что не записано, то станет недействительным, 
Во мне встречают смерть улыбкою невинною 
Грядущих дней зародыши неоплодотворённые.
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հայաստան

Բարբսւռելես դու իմ լեզվով-հասկացել են քեզ ունկերս,
Մորս շուրթիե եաեիկ դարձել-նիրհ են բերել հնչյուններդ,

\

Արմաւոեեր ես ավել իմ մեջ դսւրձել ամուր ու հասաաբուն,
'

Երբ իմ կողքիե դու չես եղել իւորովել է կարոադ անհուն:
у

Դու իմ մեջ ես, աենմանս, ո ւր էլլինեմ, հյուլեներիս կազմությունր, 
Տնանկ հոզուս ապասաարանն ու ապահով աաքուկ բույևը, 
Արյանս սւվիշ, իմ հիմք ու որմ, ամրությունր,

է г

Արևի պես հազարամյա, բո րբ, կենսալի ց ւիրկությունր:
Քո անառակ որդիև եմ ես, դառանալու եմ մի օր քեզ մոտ,
Ներելու ես դու ինձ դարձյսւլ, դու իմ հրե, իմ կրակոտ:
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АРМЕНИЯ

На языке моём ты говорила, тебя легко воспринял чуткий слух,
Ты стала мамы нежной колыбельной, смежая добрым сном мои глаза, 
Ты глубоко во мне пустила корни и стала толстоствольной на века, 
Когда ты не была со мною рядом, я выжжена была твоей тоской. 
Бесценная моя, ты будешь вечно ֊  где б ни была я -  в атомах моих! 
Убежище души моей бездомной, надёжное и тёплое гнездо,
Моей крови хранительница-лимфа, фундамент мой и прочная стена, 
Светилу ты превечному подобна: горячая, спасающая жизнь! 
Когда-нибудь повинным блудным сыном к тебе, моя Армения, вернусь, 
И ты, солнцеподобная, как мама, меня радушно примешь и простишь!
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Մութ է, գիշեր, ասաղերի կանչ 
Ու հեծ]ուեեեր բազում, բազում,

'
Մեղքիս ես մի նոր տաճար
Աարուշաեիե սիրա ու սւրյուե...

/>
Ո ւր գնացիկ Աստղիկ, 4ահագե, 
Ձեր զահերր թողւսծ ցսւծում, 
Ծոռնեծոռիդ սերն աեհագ 
Ինձ սղդ գահին է թագադրում: 
2,ազար աչքեր մեգապաաել,

Հ

4արագուրել ամե ն անուն,
'

Ու սիրո ծովն եմ ոտք դրել 
Ատրուշանին մեղք ու ար]ուն:



փ փ փ

Темно и ночь, и дальний звёздный зов, 
И стонов слишком много бесконечных, 
И на моих грехах ещё один 
Остроконечный храм греха воздвигся. 
О, где же вы теперь, Астхик, Ваагн!* 
Ушли, внизу свои оставив троны,
Но внука ненасытная любовь 
Меня на эти троны поднимает. 
Туманом я закрыла сотни глаз,
И тысячи имён навеки скрыла,
И в океан любви теперь вошла -  
Святилище моё вины и крови...

*Астхик ֊  в армянской мифологии богиня любви и красоты, возлюбленная Ваагна -  
бога грозы и молнии.
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Սիրիէպ

Իմ զիշերներից պոկվեցիր եանկսւրծ,
\

աեցար-գնացիր իբրև չես եղել,
սրինզ-Սիրինզսն եմ, քնքուշ սոսսւփս

\

քսւմու բերանին ականջդ լցնեմ 
մեղեդին սւնձիս, թող շաղ տա անվերջ,

у
կոչնակի աեզո ւսպ,

'
որ քեզ ունեի կորցրեցի սւնհույս, 
ես կնվագեմ մի այլ մեղեդի,

'
ուր մեեություևս Ասւռվածահաճո 
հոգուս կուսական եիմնով առաջնորդ, 
ինձ վեր Է հանել աանելու արդեն 
սւյլնվիրումի,
...Դեռ քեզ սիրում...

>

Ցավդ բրուա Է մաաների խաղով ինձ ձե Է աալիս, 
ա խ, թե աեսնեիր գիշերներիս մեջ 
սիրուց ու ցավից ինձ խմորվելիս...
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СИРИНГА

Из плена ночей моих вырвался ты,
Ушёл, будто не было вовсе тебя.
Я -  флейта сиринга, и нежный мой звук 
На ветра устах, чтобы уши твои 
Мелодия полнила, всюду лилась,
Как звон колокольный, рвалась, трепетала! 
Навек потеряла, хоть был ты моим, 
Другую мелодию стану играть,
Где будет моё одиночество -  дар 
Для Бога, чистейший души моей гимн, 
Меня уводящий к другим берегам, 
Готовящий чутко к служенью иному...
.. .И всё же тебя до сих пор я люблю...
И в сердце опять твоя боль, как гончар, 
Руками любую мне форму даёт,
Игривыми пальцами гладит и мнёт.
Ах, если б ты видел, как корчусь в ночах, 
От боли, любви горько плачу сирингой...
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փ փ փ

Դու իմ հեքիաթիե չրնկսւծ խնձորն ես, 
Աչքերս չեն փսւկում գիշերևերե իջնող, 
Ա]ն, որ պտույտում դարձ կա մշաապես 
Իմ մեջ փայփայվող հոցսն է ոսկեշող: 
Այսպես են մատնում օրերիե, գիաեմ - 
Ներկան ւսյրված երսւզի մրուր,
Մի օր Իկարե է սդսպես փշրվել 

'
Միրո ծովերիե թողսւծ լոկ փետուր...
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Ты -  яблоко из сказки, на землю не упавшее:
Густеющие ночи глаза мои не смежат,
А то, что во вращенье всегда есть возвращение -  
Надежда, золотою сверкающая искрой.
Так предают, я знаю, забвенью настоящее, 
Сгорающих мечтаний рассеивая пепел.
Вот так и сын Дедала погиб самонадеянно,
В морях любви оставив лишь только крыльев перья.



փ փ փ

Երկարում է, օրը անփույթ երկարում է,
\

ժամը ձգվող պարան վերից,
Մարմինն անաես փշրվում է,
Դուրս է ցւպւռում լույսը ներսից:

ո  г У \

П վ, ումի ց և ո ւր է լողում 
2,ողի մութր սոսկ կիմանա,
Առեղծի դեմ ես դողում եմ,

А ք

Կյսւնքի , մահվա ն սարսափ ու ահ:

о

Ինձ երագից ո վ պոկեց,
\ г

Նուրբ կանացին բի րտ իրական, 
Մրտիս սիրո հուրր դրեց,

г

Ու սւյրումներ անթի վ այսքան...
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*  փ փ

Всё длинней с безразличьем становится день, 
Вот и время уже, как верёвка петли, 
Разрушается тело незримо, как пень,
И в прорехи всё плещет мой свет изнутри.

Кто же там, от кого и далёко ль течёт? -  
Всё доподлинно знает земли темнота.
Перед тайной дрожу я и таю, как лёд,
Ужас жизни и смерти во мне навсегда.

Тот, кто вырвал из грёз поднебесных меня,
И на нежность поставил жестокий капкан, 
Мне оставил любви лепесточек огня 
Да на сердце узоры ожоговых ран.
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л

Օր, հեռացած օր քսված իմ դեմքիե, 
իմ սւչքերում վառած կրակ 
ու պատկերներ կային 
խոհերի պես անգին...
Օր, իմ ռունգերին, իմ շուրթերին քսված, 
քսված սեռի կենսապարար պահին,

'
իմ բախաի ձայն, շշունջ հեռանվսպ / / 
ի մ բառ, ի մ բախա,
երկնի դատաստանին:
.. .Մարմինս տոն է խաղում
հսւճույքեերիս տենդում դարձած դեղին,
մարմինս տոն է խաղում
կավս խառնելով հողին...
Օր, հեռացած օր, քսված իմ մարմնին,

ռ
մա հս դու տարար,

ռ

թե իմ հոգին...



День уходящий, размазанный щедро ֊  лица не видать,
Искры в глазах моих, образы были, как думы, бесценны ... 
День уходящий, размазанный и по ноздрям, и губам,
День, что размазан обильно по всей моей женской природе. 
Голос судьбы моей, песни далёкой чуть слышный мотив, 
Слово моё и года на суде неподкупном небесном.
...Тело всё празднует, жёлтым в жаре удовольствий представ, 
Празднует тело ֊  и глину мою тихо месит с землёю...
День уходящий, размазанный густо по телу всему ֊
Смерть ли мою ты забрал или Богом спасённую Душу?..



փ փ փ

Որպես եամակեեր 
նաիաւծննդյսւն 
իջնում են խաղաղ 
ձյսւն փաթիլեերը 
կսւրդացած երկնի 
փակ դասագիրքր... 
1սոհածովերիս 
կանգնելու համար 
այլ մաշիկներ են 
հարկավոր արդեն...

\

2,սւյր մեր, ձեռքդ տուր 
կանգեեմ ծովերիս,

'
2,այր մեր, օգնիր ինձ 
մեղքին այտս տամ, 
ու կողիս Լոնգի 
հավասաիքն առնեմ 
սիրուս շապիկր 
հանելու համար...
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Как письма предрождественские, мирно 
На землю опускаются снежинки,
Успевшие прочесть учебник неба,
Закрытый от читателей сторонних...
Чтоб прочно встать на море светлых мыслей, 
Мне башмаки нужны уже другие... 
Всевышний, протяни скорее руку,
Чтоб встать смогла на море светлых мыслей, 
Всевышний, помоги стать сильной духом, 
Вине щеку отдать и взять на сердце 
Пронзённую веками правду Лонга,
Чтоб обнажить любовь до самой сути...



փ փ փ

Գնամ օրերս որոնեմ կորցրսւծ,
Շուրթերիս խւսռնեմ ալ հւսմբույրն անգին, 
Մարմնիս -  կավի սւմրությունը թրծվւսծ, 
իյմորվեմ սիրո աղոթքով աո աիվ:

Ցավով երկուևքվսւծ սերերիս հիշեմ,
\

£եռսւցսւծներին ժպիաս բեղուն,
Ռւ դարձ]ալկենաց գրկի մեջ փռվեմ,

/  Հ

Կրքո ա, հանճարն ղ ու հար հմւպուն:

Արշալույսեերի աիրուհի դառնամ,
Գահին աիրաևամ արևասիրով,

\
Ռւ թե մութն հանկսւրծ մարմինս տենչա 
Մոլորեմ նրան սւրյսւնս ջերմով:

հանդերձից ելնեմ փովեմ վեհաշուք 
Թևերին ևրա այնքան իրական,
Լինեմ տարփանքի կաթնագույն ակունք 
Ու անքննելի ցաւյի խառնարան:
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На поиски выйду потерянных дней, 
Бесценный храня на губах поцелуй, 
Выносливость глины для тела возьму, 
Наполнюсь к рассвету молитвой любви.

Рождённую с болью припомню любовь, 
Ушедшим -  на счастье улыбка моя,
И снова возлягу в объятьях судьбы 
Прекрасная, страстная, в облаке чар.

И стану владычицей огненных зорь, 
Царей завоюю любовью моей,
А если вдруг телом возжажду я тьмы, 
Горячею кровью его обману.

И лёжа вальяжно, без всяких одежд 
На жизни руках столь реальных легко 
Молочным источником похоти стать 
И кратером боли, что трудно постичь.



Բւպլերյաե համանվագ

Դեռ գերեվա՜ր, դեռ համսւռու՜ն, 
դեռ հակվում եմ կրակներին, 
դեռ սւյրում եմ խելսւկորույս, 
հին ու եորեկ իմ սերերիե, 
դեռ ապրում է Եվաե իեձեում, 
դեռ Լիլիթ եմ համակ կրակ,

'
դրախար ձեզ ինձ պարգեեք 
զա]թակդաեք...
Ինձ սե՜ր տվեք օր ու գիշեր, 
մարմին ու թովք, արյաև պրկում, 
ես համբուրեմ սատանային 
նոր հավատամ 
Ասւոծուն...
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БОДЛЕРСКАЯ СИМФОНИЯ

До сих пор полоню, до сих пор подчиняю,
До сих пор я упряма, огням поклоняюсь,
До сих пор я безумно и слепо сжигаю
Все любови, что встретились мне. И не каюсь.
До сих пор изначально живёт во мне Ева,
До сих пор я -  Лилит с жарким огненным телом. 
Рай оставьте себе, мне же в дар ֊  искушенье, 
Плоть и чары, и крови тугое бурленье...
Днём и ночью дарите любовь мне! Любую!
До сих пор ненасытна я и одинока!
Но сначала я дьявола всласть поцелую,
А потом, лишь потом я уверую в Бога...
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ամուսևուս Արմենիև
1

Սիրուս հեքիաթը
ռ

Գիւռե ս, մեծ սիրուս ծով-ծփսւնքեերե եմ 
Քեզ ասւլիս ամեն օր,
Ես քեզ սիրել եմ, ես քեզ սիրում եմ,
Ներել եմ կարծես մեղքերդ բոլոր:
Շուեչ-արտաշուեչդ տաք իւաևյսւրուրս է,
Ես աոաեց կրծքիդ ելևէջեերի չեմ կարող քնել,
Ես աոաեց մեր գողտրիկ սիրո հեքիաթի չեմ կարող լռել:

ռ

Գիաե ս, մեծ սիրուս ծով֊ծփաեքեերն եմ 
Քեզ տալիս ամեն օր,
Ես քեզ սիրել եմ, ես քեզ սիրում եմ,
Տե ս, մեր հեքիաթը չպաամես ուրիշին,
Ես իմ մեծ խանդից կմեռեեմ ւպդօր:
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супругу Армену

СКАЗКА ЛЮ БВИ

Ты знаешь, волнение моря любви 
Тебе я дарю каждый день, каждый час, 
И так же как прежде безмерно люблю, 
И все прегрешенья простила твои.
Твой выдох и вдох ֊  колыбельная мне, 
И если не слышу, то мне не уснуть,
Без сказки божественной нашей любви 
Я жить не смогу, стану чайкой кричать. 
Ты знаешь, волнение моря любви 
Тебе я дарю каждый день, каждый час, 
Смотри же, про сказку любви ֊  никому 
Иначе от ревности тут же умру.



ՀՌՈՄԻՆ
у

Ի նչ երջանկություն, կաեգեել հինավուրց 
վաեքերիդ սւոջև ու լու ո աղոթել, 
աղոթել մեռսւծ հին աաովածեերին,

'
նորին աղոթել,

X

թարգմանիչ դառնալ լռող քարերին 
սարսուռով պաավել,
կյսւևքը ա]ս զգալ իմ երակներով եոսող արյան մեջ, 
ու ալիքներին իմ մունջ մտքերի երերալ անվերջ,

'
որաեղ չկայի ինձ աեսնել այնտեղ, 
թսւիփծը զգալ, որ չեմ լինելու, 
և պատմությունը քարի լեզվի մեջ

✓
բա րձր է հնչելու:

у
Ի նչ երջանկություն, կանգնել հինավուրց 
քարերիդ առջն ու լուռ աղոթել, 
ն սւնսպորույն դատը վերապրել ժամանակների, 
ներկային ժպաալ ու ճանապարհել
Տիբրի մեղմահոս ալիքների հեա,

\

աղոթել սիրուն կեևաց խորհրղում, 
կյանքին աղոթել...
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РИМУ

Какое же счастье! Стоять пред твоими 
Древнейшими храмами, молча молиться 
Богам стародавним языческой веры 
И новому Богу молиться не меньше...
И стать толмачом для камней бессловесных, 
От таинств мурашками разом покрыться, 
Почувствовать жизнь, что стремится по венам, 
На волнах раздумий качаться бессрочно... 
Увидеть себя в уголках незнакомых,
С тоской осознать: и меня ведь не будет,
А в камне история жить будет долго...
Какое же счастье! Стоять пред твоими 
Древнейшими храмами, тихо молиться,
И времени суд пережить беспощадный,
И дням настоящим легко улыбаться 
И вдаль провожать по течению Тибра,
И вновь о любви в этой жизни молиться, 
Загадочной жизни, достойной молитвы...
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փ փ փ

Գարունն ամեն անգամ սքողում է մահվան վախը, 
Եվ ծիլերը փշրված երազներից են հստնում, 
Գեղեցիկ է նաե քո սկսսւծ խաղը,
Ուր հոլովում ես ինձ, հորինում ու խաղում: 
Սաում է անվերջ կրկնվող մի խաբկանք,
Կ]սւնքը առիթ է, որ դառնամ երևակայություն,
Ես դրժում եմ ձգվող ւպն անհաս ամոքանքը,
Երբ շուրթերս չկան, չկա ն հւսմբույրներում:

48



Страх смерти всегда прикрывает весна, 
Порушенных грёз воскрешая ростки.
Твоя каждый раз так красива игра! 
Склоняешь, играешь и лепишь меня. 
Намеренно лжив ежегодный мираж.
Жизнь -  это возможность фантазией стать. 
Мне долготерпение трудно сдержать, 
Когда в поцелуях не смяты уста!



փ փ փ

\

Աշուն, եերիր ինձ
քո աերևների դեղևությաե համար,
չէ որ աշխարհում վառ գույներ կային
անթիվ, անհամար...

/ \
Աշուն, ների ր ինձ
լացող երկևքիդ թսւցութ]սւն համար,
չէ որ աշխարհում ժպիտներ կային
պայծառ ու անմար...

/ \
Աշուն, ների ր ինձ 
աեթռչուն ու պաղ օրերիդ համար, 
որքա ե արեներ տիեզերքր ունի, 
որ վառվում են հար:
Աշո ւն, իմ աշուն դեղին բախաակից, 
կարճ են օրերս ու մահն էլ ինձ կից:
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Прости меня, милая осень, прости 
За листьев твоих опадающих желть.
Как ярок был Мир! Только вновь не цвести 
Тому, кто почувствовал скорую смерть. 
Прости меня, милая осень, прости 
За слёзы обильные с мрачных небес. 
Пропали улыбки, и не обрести 
Повторно их свет. Жизнь скупа до чудес. 
Прости меня, милая осень, прости 
За пустопорожние хладные дни.
Светил во Вселенной ֊  что в Божьей горсти, 
Их вечен костёр, но не греют они...
Одною судьбой мы теперь сплетены ,
Ах, осень, одно у нас небо и твердь.
А дни, что остались, увы, не длинны,
И рядом идёт неподкупная смерть.



փ փ փ

Ախր, չզիտեմ, կհասկաեաս,
Որ երգերս դիմակահանդես են սարքել, 
Որ ամեն վսւ]րկ]սւն ու րոպե,
Իզուր են քեզ կանչել:
Որ սպասումր հասունսւցել 
Ու իմ ներսում ցավ է դարձել,
Որ քեզ աղոթել եմ 
Ու հավերժ երկրպագել:
Ախր, չգիւոեմ, կհասկանաս,
Որ ինձ չարչարել ու խաչել,
Բա]ց քեզ սրրացրել,
Քեզ անբասիր եմ պահել:
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փ փ փ

Увы, я не узнаю, поймёшь ли ты меня:
Что песнями моими наполнен карнавал,
Что бег минуты каждой, секундами звеня, 
Тобою не замечен и зря тебя позвал.
Что гроздья ожиданья созрели, их вино 
Внутри меня в густую перебродило боль,
Что на тебя молилась, придавлена виной,
Тебе лишь поклонялась, жила одним тобой. 
Увы, я не узнаю, поймёшь ли ты меня:
Что я себя распяла гвоздями светлых грёз, 
Тебя боготворила, полна любви огня,
Твой образ безупречный храня в колодце слёз.
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փ փ փ

Մի կյսւնք չբավսւրարեց քեզ հսւվաաալու համար, 
Մի կյաեք չմսւքրեց մեր մտքերը նենգ,
Մի կյաեք, որ քո լույսով էր օրհնսւծ,
Օրերե աեցկացրեց որպես սավեր:
Մի կյաեք բիբլիակաե Արարաաից իջսւծ, 
Աստվածսւլեզու Նոյի զարմսւծես,
Ծխացող քաղաքեերե սւրեելքի, արևմուտքի 
Մի կյաեք են խեղում չեղսւծ որպես:
Մի կյսւնք մարզարեի ուսմունք լուսատես,

\

Մի կյանք օրերով դարի միջկապում,
Մի կյանք, որ քո աջով հովանի է մեզ,
Նույն մեր ձեոքերով է քեզ խաչում:
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Слишком жизнь коротка, чтоб поверить в Тебя без сомненья, 
Слишком жизнь коротка, и от скверны очиститься лень, 
Слишком жизнь коротка, светоносного благословленья 
Мы не зрим во грехе и -  слепые ֊  всё прячемся в тень. 
Слишком жизнь коротка, нас не учат уроки потопа,
Мы не слушаем Бога, как в этом напутствовал Ной.
И дымят города, стонет Азия, стонет Европа,
И калечатся жизни оружием ада -  войной.
Слишком жизнь коротка, мы плюём на заветы пророка,
День за днём, век за веком пороки безвольно любя.
Нашу бренную жизнь защищаешь Ты дланью от рока,
Но руками своими опять распинаем Тебя.



փ փ փ

Ողջույն անգինս: Աշուն է հիմա,
Աիբիրի աշունը գրկում ձների,
Կյւսնքի գեղաբեմ թաարոնում եղա,

\
Եվ աեր խաղացի, ե, ապա գերի:
Զուր ես հայացքդ հարցերով թերթում, 
Նւսխնյաց շիրմի պես ես էլ եմ անբառ,
Ա]ս ամբողջից լոկ քո գիրկն եմ հիշում,

\ \
2,սւմբույրդ շուրթիս դւսջված ոսկետառ: 
Ռղջ առեղծվսւծից գլուխ չեմ հանում,

ռ  \ о

П վ է կարգել ինձ պահապան ինչի ... 
Այս ամբողջից լոկ քո գիրկն եմ հիշում,

'
Կավեղ շուրթերդ իմ ադամորդի...

56



Ну, здравствуй, любимый! Предзимье сейчас. 
Сибирская осень ֊  в объятьях снегов.
На жизни подмостках, скажу бес прикрас, 
Играла я слуг, и царей, и богов.
Напрасны вопросы во взгляде твоём,
Как предков могилы ֊  я так же нема,
Лишь помню объятья (мы были вдвоём)
Да губ поцелуй... Ах, любви терема!
Загадка трудна, мне её не понять:
Зачем я живу и хранитель чего?..
Лишь помню объятья твои ֊  не отнять,
А более в памяти нет ничего.



փ փ փ

Կաթոտիս հազար անունեեր դնեմ,
Ու չիմաեսւմ մեզաեից ով է ճիշտ, 
2,եքիսւթով հազար զիշերեեր, ողորկեմ, 
Այսպէս աոահավետ, ըևդմիշտ:

о ռ
Ո վ ունի, ո վ ունի աեուշ մի եվագ, 
Օրվա մեջ բյուր մահեր եմ ապրում, 
Կյաեք իմ, արևոտ Շահրազադե,

о
Քո հեքիաթը իեչու ինձ չես պաամում...
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Как тоску мне свою называть, если сотни имён и значений?
И никак не понять -  кто тут прав, и не спросишь Творца. 
Еженощно я тщусь разгадать этот ребус в стране сновидений, 
И вот так постоянно, на целый мой век, до конца.
Для покоя души у кого есть мелодия райского сада?
Каждый день от тоски умираю я тысячи раз.
Почему же ты, жизнь, почему, моя солнечная Шахразада,
Мне никак не расскажешь прекрасный и радостный сказ?..
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Մորս

Միայն ժպիադ աեսնելու համար, 
Միայն բերկրանքդ գգալու համար, 
Արժե գեթ վայրկյան իսկ 
Կյանքի կոչվել...

у
Մո րս խոհերի Միրո հրաշքը

Հ
Արարչագործ է

Հ
Ծնունդը վկա...

փ փ փ
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Маме

Уже для того, чтоб увидеть улыбку твою,
Уже для того, чтоб родное тепло ощутить,
Мне стоило даже всего на минуту одну 
Родиться...
Ведь мысли у мамы моей лишь о чуде любви -  
Она новой жизни заботливый, нежный творец, 
И этому Божьему званью рожденье моё -  
Свидетель...

փ փ փ
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'
Դու մի խռովիր, հեաո ինչ 
եկավ աշեաե աեձրևը, 
մեր կրակեերը մարեց 
մանրամաղ իր կաթիլներով...
Դու մի խոովիր, հեաո ինչ

\

եկավ ամոան արենր 
երաշար աիրեց 
երագիդ ծաղկող...

'
Դու մի խոովիր, ձմեռն էլկգա
ձյան փաթիլները
կծսւծկեն եղսւծ-չեղածր մի օր,
կշրջվեն էջերը գրքից հաստափոր,
իսկ մենք հեռավոր
ասաղեր կդառնանք
երկինքը ծաղկող...
...Ու, գիաես, սւ]դժսւմ 
մեզ կհավաաան աշունն, 
ամառն ու ձմեռր սառցեկող...
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Ты не обижайся, что с того,
Если с неба дождь пошёл осенний,
И огни он наши потушил 
Моросью из облачного сита...
Ты не обижайся, что с того,
Если солнце лета над землёю 
Поднялось, и буйно зной расцвёл 
На твоих прозрачных дивных грёзах... 
Ты не обижайся, если вдруг 
Снег зимы накроет всё однажды,
Мы с тобою в звёздную семью 
Вознесёмся и украсим небо...
...И  ты знаешь, милый, вот тогда 
Нам безоговорочно поверят 
Сразу осень, лето и зима,
Как бы ни была холоднокровна...
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Ես կմեսւմ սւյստեղ, կեչիեերի խորքում, 
Որպես կսւրոաի աեթարգմսւե մի գիրք,
Ես կմեսւե, որպես ծւսղիկների լեզու, 
Որպես կենսւց ու մսւհու սւսկարկվող կիրք:

'
Ես կմեսւմ ւպսւոեղ հսւյրենիքից հեոու, 
Որպես արարաւռյսւե բսւոափշուր շողսւե, 
Եվ հյուսիսայիև ձեերի գրկում,
Որպես հեռսւվոր սւսաղ ծիրկաթյսւն:
Ես կմեսւմ սւյստեղ, ռուսաց երկրում, 
Կսւնգնելով կսւրոտեերիս սւեծիր ծովերին,
Եվ կյսւեքս, որ ինձ միշտ ձեռնոց է եետում,

\

Որպես մւսրզարեի թսւրս կգսւմի խաչիե: 
Ես կմնսւմ, որպես սւնեասցե մի նամսւկ, 
Փսւկ սւչքերի դեմ հևող աշխարհի,
Կմեամ որպես կարկաչուե եվագ,
Երերուն խոհերի մեջ ոուս պոետի:

փ փ փ
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Я останусь в России, в пучине берёзовых рощ,
Недоступной для чтения тайною книгой тоски,
Я останусь в России душистых цветов языком,
Между жизнью и смертью вулканом бурлящей, как страсть. 
Я останусь в России, от родины милой вдали,
Как осколок сияющий слов араратских родных,
Как звезда еле видная в небе на Млечном пути,
Затеряюсь в объятьях радушных сибирских снегов.
Я останусь в России, на русской христовой земле,
Здесь мне легче стоять на морях бесконечных тоски.
Пусть как прежде судьба вызывает меня на дуэль,
Как святого Петра, распинает на страшном кресте,
Я останусь в России, безадресным кратким письмом, 
Запыхавшийся мир не заметит его, не прочтёт.
Я останусь в России, как звонкая горская песнь,
И осмыслит её с благодарностью русский поэт.





Слёзы радости, 
слёзы печали...

Павел Черкашин,
перевод на армянский язык Наиры Симонян 

Պավել Չերկաշիե,
\

ոուսերեեից թարգմանություեը 
Նաիրա Սիմոեյանի
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Ангел мой, присядь со мною рядом, 
Я коснусь твоих усталых крыл 
И займусь потрёпанным нарядом, 
Что когда-то белоснежным был. 
Окроплю раскаянья слезами 
Ноги в кровь избитые твои,
В ымолю тебе под образами 
Отпуск за неравные бои 
С тьмою неизбежных прегрешений -  
Часто я не слышал твой совет, 
Находясь во власти искушений -  
На тебе живого места нет.
Ты прости меня, хранитель милый, 
Что тебя беспечно подвожу, 
Отдохни, наполнись новой силой, 
Обещаю: смирно посижу.
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г

2,րեշտսւ կս, եստիր իմ կողքին,
£պվեմ թևերիե քո հոզնսւծ,
2,արդսւրեմ եաեդերձաեքը քո հին,

\

Որ սպիտակ էր ձյունաճերմսւկ:
Զղջման արցունքներով կցողեմ 
Քո ոտքերր արյունոտ ու տանջված, 
Սրբապատկերներից թողություն եայցեմ 
Մարտերի համար մեր անհավասար, 
Անիւուսափ ու գորշ մեղքերի համար -
Որ խորհուրդեերղ եմ վանել ակամա,

\
Ու գերեվարվեած տրվսւծ թովչսւնքին, 
Նսւյում եմ մարմնիդ խոցերին հիմա:
Դու իմ պահապան, ներիր ինձ, անգին,

\

Որ քեզ դավել եմ մեղավոր, անհոգ, 
2,անգսաացիր ու ամրացիր կրկին 
Երդվում եմ, ւպլես խոնարհ կլինեմ:



փ փ փ

Вечер. В ыйду на крыльцо. 
Тихо скрипнет половица. 
Запрокину ввысь лицо, 
Улыбнусь: «Опять не спится».

Спят дворы, в окошках ночь, 
Урезонились собаки.
И звезда ֊  вселенной дочь 
Посылает в вечность знаки.

За околицей овраг 
В белом зареве черёмух.
Не спеша, густеет мрак.
А на простынях зелёных

Тёмной глыбой дремлет конь. 
Лишь моей душе не спится. 
Вдаль зовёт звезды огонь 
Тишиною насладиться.
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Ուշ երեկո է, դուրս կգւսմ շեմին, 
Կճոոաե փայսւերը եսւաակի,
Գլուխս դեպի երկինք կհսւռեմ. 
Կժպւոամ.«Անքուն եմ կրկին»:

Քնած են շեները, գիշերն է իջել,
Չկա շների կաղկանձը դրսում,

Հ
2,ղում է աստղը դուսարը տիեզերքի, 
Նշաններ դեպ հսւվերժություն:

Թխենիների սպիտակ ցոլքերում
\

Անդունդն է պատուհանն անդին: 
2,եւոզհեւոե խավարն է թանձրանում: 
Իսկ կանաչ սավաններին

\

Նիրհում է ձին ժայռի նման:
Եվ քուն չի իջնում իմ հոգուն:
Աստղի կրակն է ինձ կանչում վեր, 
Այս լռությունը վայելելու:



փ փ փ

Отзовись во мне, Россия, 
Колокольным чистым звоном, 
Незабудок цветом синим 
Отразись в глазах моих,
И платком лесов зелёным 
Спеленай по-матерински, 
Напои меня любовью -  
Самым вкусным молоком.
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Աեաղարա զսւնգի ղողաեջով,
2,եչիր հոգումս, իմ Ռուսիա, 
Աեմոոուկեերի կապտսւթույրով 
Աչքերիս հսւյելու մեջ ցոլա:
Դու ինձ մայրաբար բարուրիր -
Մեր աեաաոեերի զմրուխտ սավաեով,

\
Եվ սիրոով ինձ սնուցիր 
Ամեեաքաղցր կաթով:
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Неизбывна сердечная жажда 
В трудном поиске близкой души,
И когда отзовётся однажды,
Пусть из самой далёкой глуши,
Не чужое ֊  желанное эхо,
Я пойму: половина нашлась!
Сотни вёрст и преград не помеха 
Будут мне, чтобы встреча сбылась.
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Աեհաաեում է բաղձաեքը սրտի 
Գտեել այն մեկին եոգուդ մերձավոր, 
Ու, եթե հսւնկարծ մի օր ես լսեմ 
Սրտակից, անկեղծ մի ձայն եեռսւվոր,

у
Ես կհասկանամ ֊  գտնվե ց կեսն իմ, 
Կհատեմ բոլոր խութերն ես ւսյղժամ: 
Որ հասնեմ ձայնին այդ նվիրական, 
Որ սւրձսպանքն էր իմ սպսւսումին:



РОДИНА

Старый дом. Деревенская улица.
И скамейка вросла у ворот.
Может быть, это снится мне, чудится 
Дровяник, тесный двор, огород?

Здесь я бегал когда-то мальчишкою, 
И ласкал добродушных собак.
Вот бочонок с откинутой крышкою, 
По воде в нём гуляет черпак...

Как и прежде, погода здесь хмурится, 
Нет, не балует север теплом.
Косогор синегрудый сутулится,
И печально шумит за селом.

Всё знакомо, всё близко и дорого,
Как доверчивый свет фонарей.
И вдали от безумного города 
Становлюсь я нежней и добрей.



հայրենիք

Գյուղակաե փողոց, ու հնամյսւ ւռուե:
Ցաեկապաաի մուո բոասւծ եսւոարան,

\

Երազ է սւրդեե ամեեն ինձ թվում 
Անձուկ բակր ու ցախաւոուե, բոսւոան:

Մի փոքրիկ աղա է խաղսւցել սւյստեղ, 
Ի եչ ֊որ  ժամանակ շոյելշներին: 
Տակառի խոսիր մի կողմ է րնկել, 
Շերեփն է լողում ջրի երեսին:

Նախկինի նման երկինքն է թխպել, 
Արևն հյոաիսում մեզ չի ջերմացնում: 
Կապաալանջ բլուրր մեջքը դուրս ցցել, 
Գյուղից դուրս ծստերն են աղմկում:

Ամեն ինչ ծսւնոթ, թանկ է ամեն բան, 
2,ուսսւլի, ինչպես լույսր լապտերի: 
Քաղաքի ժխորն ու եռուզեռր չկան, 
Այստեղ ես նուրբ եմ ու անչափ բարի:
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Супруге Светлане

Иссякает любовь... Так уходит вода,
Сколь не яростен вешний напор половодья, 
Свежесть чувств иссушают невзгоды-года 
И бросают, как хворост, в костёр Новогодья. 
Неизбежное зло с непомерной ценой 
Выжигает дотла, но сдаваться не буду:
Речку нашей любви я надежды стеной 
Перекрою и чувствам устрою запруду.

փ փ փ
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Կնոջս Սվետլաևայիև

Աեցեում է սերը... Այդպէս ջուրն է հոսում, 
Որքսւն էլ գարնան գնար վարար փնի,
Ու տարոցտարի հույզն է չորանում, 
Բաժին դառնալով կրակին տարիների: 
Բայց չեմ եանձնվի, ինչ էլ որ փնի,
Չարն է այրում թեե ցավով անիւուսափ: 
2,ույսի պաավարով սիրո առվակր 
Կպատնեշեմ և կդարձնեմ ծովակ:

փ փ փ
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փ փ փ

Когда мне порою так больно, 
Что даже шептать нету сил, 
Идущему мимо довольно 
Себе дать неверный посыл 
Для вывода: «Как равнодушен, 
Как сердцем жесток этот тип». 
Я буду в ответ безоружен,
Не слышен души моей хрип.
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2,սւճսւխ, երբ ախուր եմ ու աեզոր,
Եվ չուևեմ անգամ հնչյուն մրմունջի, 
Կանգնում եմ մարդկանց դեմ մոլոր, 
Թող խորհեե ամենքր մեկուսի:

Հ
«Ինչ չո ր է այս մարդր, անտարբեր, 
անհույզ ու սրաով քարացսւծ»: 
Պատասխան տալու կլինեմ անզոր 
իյոպոտ հոգոցներս սաստսւծ:



Любить вот так: бесповоротно 
И беззащитно для молвы,
Вот так: безмерно и свободно 
Когда-нибудь любили вы?

Чтобы, рыдая, душу настежь, 
Без недоверия оков.
Чтоб и в разлуке билось счастье 
Живой водою родников.



\

Սիրել սւյսպես աեշրջելի, 
Աղոթքի դեմ կսւնզնել անզեն, 
Այսպես ազատ, սւնչափելի

о
Դուք սիրն լ եք երբեէ :

Որ եեծծյունով, խորոց սրտի, 
Անկապանք ու անկասկած, 
Բաժանման մեջ էլ տրոփի 
Երջսւնկությունն ւսղբյուր հանց:



Супруге Светлане
փ փ փ

Не верь, прошу, туманам отчужденья, 
Они ֊  не в счёт.
Моя река равниной всепрощенья 
К твоей течёт.
Мой жизни смысл, моё предназначенье 
Тебя любить.
Сквозь все века, от миросотворенья,
И, может быть,
До самого заката, до крушенья 
Всего и вся,
Служить тебе оплотом утешенья, 
Любовь моя!



Կնոջս Սվետլսւնային
1

փ փ փ

\
1սեդրում եմ մի հսւվաաա 
Օաարացմաե մշուշեերիե:
Իմ գեւռը ներման հսւրթավայրով դեպ քեզ 
է եորդում:
ճակաաազիրս, կյսւնքիս իմաստը 
Սիրելն է քեզ:
Դսւրերից ի վեր, արարման պահից է 
Գուցե ւպսպես:
Մինչ մւպրսւմուտ, մինչե փլուզում 
Ռղջը համայն,
Քեզ ծառսւյելու սփոփել,

սիրելիդ  Իմ:
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Супруге Светлане

Не водопад ревущий, нет,
Моя любовь ֊  родник звенящий, 
Цветок багульника, рассвет,
Что заплутал в таёжной чаще.
Пусть нет в ней страсти штормовой, 
Она, поверь мне, не слабее,
Она, как добрый домовой,
Чем неприметней, тем милее.
Она похожа на зарю,
На песнь речного переката,
И я тебе её дарю.
Прими мой дар

и будь крылата!

փ փ փ
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Կնոջս Սվետլանայիև
I

փ փ փ

\

Չէ, ջրվեժ չէ այն աչքերով իր թաց, 
Սերն իմ սպբյուր է կարկաչուե,

\

ճաեճախեկի ծաղիկ է, նաե այգսւբաց 
Մոլորված տայ գայի թավուաում:
Չունի կրքեր փոթորկսւեույզ
Դու ինձ հավաւռա, բայց ղե թույլչէ այն,
Իևչպես աան մեջ ոգիե բարի,
Ռրքան աեաես, այնքան քնքուշ:
Սերս նման այգաբացի,

\

Երգերին գետի հոսող, խոխոջյուե,
Դու թևավորվիր 
Ըեդուևիր երան,
Ես քեզ եմ այն ընծայ ում:
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ЭЛЬФИЙСКОЕ

Я знаю, ты тоже сегодня не спишь,
Ты с ветром о чём-то в ночи говоришь.
Я знаю, ты тоже умеешь мечтать,
И любишь беспечно от счастья летать. 
Мы очень похожи с тобой, погляди,
А хочешь, взметнёмся на крыльях мечты ! 
Ты видишь, всё небо нас ждёт впереди, 
Бутон полнолунья, созвездий цветы!



էլֆակսւե

Գիտեմ, այս գիշեր չես քնում դու էլ,
Իեչ-որ բսւնից ես խոսում քամու հետ, 
Գիտեմ, կ ար ո ղ ե ս դու էլ երազել,
Եվ երջանկություեից անհոգ թեել:

Հ /
Նայի ր, որքա ն ենք մենք իրար նման,

f
Կուզե ս, սլանաևք թնով անուրջի,
Աոջեում, մեզ երկի նքն է սպասում համայն,

/
Լիալուսնի կոկոնն ու բու յլն աստղերի:
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փ փ փ

Забот -  бесконечные будни,
А счастья ֊  короткие сны.
В них звуки волшебные лютни 
И запах цветущей весны.

Всё реже те сны , всё пугливей, 
Страшна им угрюмая власть 
Бессонницы быта глумливой.
А выспаться хочется -  всласть.

Но, видно, Морфей заблудился 
В далёкой чужой стороне. 
Наверно, там кто-то влюбился 
И счастлив в чарующем сне.
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փ փ փ

\

2,ոդսերե անհամար օրեր,
Л

Երջանկությունը կարճ երազներ:
Նրանցում ջնարի կախարդական հնչյուններ, 
Եվ ծաղկող գարնան բույրեր:

2,եւոզհեւոե երազներն ա]ն նվազ են ու երկչոտ, 
Սարսափեցնում է իշխսւնությոննը մոսւյլ 
Անքնությսւն կենցաղով ծաղրական հեգնոա: 
Բայց քաղցր քնով ցանկալի է հագենալ:

Երեում է, Մորփեոսն է մոլորվել,
2,եռսւվոր, օտար աշխարհում,
Գուցե ինչ-որ մեկն է այնաեղ սիրահարվել 
Եվ երջանիկ է դյութական նիրհում:
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Что может быть желаннее свободы? 
Желаннее полёта среди звёзд? -  
Быть пленником твоим!
Утопленным в объятьях,
Убитым и распятым на кресте 
Твоей любви,
Моей любви -  
Единой!

Зачем мне ощущение свободы?
К чему полёт ֊  пусть даже среди звёзд 
Когда я там один?
Забытый, непонятный...
И я стремлюсь к обители земной 
Твоей любви,
Моей любви -  
Распятой!



Ռ

Ազաաություեից զաա ի նչն է ցանկալի:
ռ

Ի եչն է ցանկալի ասաղերի միջում սավաոնանքից 
Քո գերին դառնալ,
Թաղվել քո գրկում,
Մեռնել ու խաչվել խաչին 
Քո սիրու,
Իմ սիրու,
Միսւձույլ:

ռ

Ինչի ս է զգացումն ազաաության:
Ռ

Ինչի համար է սավառնումը նույնիսկ -  ասաղերի միջում -
Հ

Երր մենակ եմ ես 
Մոռացված, անհւսսկանալի...
Եվ ես երկրի բնակչին եմ ձզաում 
Քո սիրուն,
Իմ սիրուն,
1սսւչվսւծ:



փ փ փ

Мы часто играем в опасные игры :
Гордыня и Зависть, Лукавство и Блуд, 
Пока нашей жизни финальные титры 
К вратам неизбежного не подопрут. 
Давайте играть в боголюбные игры,
До самозабвенья, с азартом, всерьёз, 
Тогда не пронзят нас раскаянья иглы, 
Причины не будет для горестных слёз.
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2,աճաիյ ենթ խւսղում վտանգսւվոր իւսւղեր 
2,պսւրտություն, Նախանձ, Կեղծիք ու Մոլորություն, 
Մինչ եզրսպծերը մեր կյանքի 
Մրընթաց վերջին են հասնում:
Եկեք մենք խաղանք Տիրասեր խաղեր, 
Ինքնամոոաց, լրջամիտ ու մոլեգին,
Այդժսւմ մեզ չեն տանջի զղջման ասեղները 
Եվ պատճաո չի փնի լացելու ողրազին:
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Супруге Светлане

Вторые одуванчики цветут,
Пускай не так безудержно, как в мае,
Но всё же, погляди, и там, и тут 
Их солнышки в траве затрепетали.
Как жаль, не суждено им доцвести, 
Осенние ветра в окно стучатся.
Но два венка успею я сплести,
Чтоб в храме сентября нам обвенчаться.

փ փ փ
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Կնոջս Սվետլաևայիև

ւսատուաիկներն ահա ուշսւցած են ծսւղկում, 
Աեզուսպ չեն թեե, իեչպես մայիսիե,
Բայց եսւյիր, երանք ամեեուր եե բացվում, 
Արևեերի պես դողում խոտերիե:
Ավաղ, աշուե է ու ցուրտ նղաեակ,
Պաղ քամին է արդեե լուսամուտը թակում: 
Բայց կհասցեեմ հյուսելծսւղկեփնջեր երկու 
Մեզ պսակելու սեպտեմբերյաե վաեքում:

փ փ փ

97



Поговори со мной безмолвной речью, 
Открыто, по душам.
Я отзовусь, сквозь сотни вёрст отвечу, 
Наперекор ветрам,
Что властвуют на росстанях извечно 
Седых путей-разлук,
На голос твой вернусь дорогой млечной, 
Сердечный милый друг!



\
իյոսիր դու ինձ հեւո լոությսւմբ անդամ 
Անաղարա լեզվով լույս հոգիների: 
Բ]ուր մդոններից արձագանք կաամ 
Ընդդէմ դավադիր, բիրա քամիների,
Որ բաժանումի խաչմերուկներն նն 
2,ավիւոյ ան աիրել,
Ես Ծիր ֊կա թինի ճամփով կդաոնամ 
Իմ միակ, անդին, սրաակից ընկեր:



փ փ փ

Мы в детстве наивно и свято мечтали 
Стать сильными, крепкими, горы свернуть... 
Жесток и обманчив взросления путь,
У жизни в награду -  из камня медали.
Под их тяжким грузом и мы каменеем. 
Мечтами, сердцами, душою -  в гранит.
И горы свернуть мы уже не сумеем,
Мы сами ֊  гора из невзгод и обид.
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Անեղծ էին մանկական սւնուրջները մեր 
Ուժեղ լինել, ամրակազմ, շրջել սարեր, 
1սաբուսիկ, դաժան է կյանքի մեր ճամփան, 
Որ շնորհելու է լոկ քարե շքանշան:
Նրանց ծանր բեռից մեևք էլ քար ենք դարձել: 
Երազներով, սրաով, հոգով գրանիաե, 
Անկարող ենք արդեն սարեր շրջել,
2,իմա լոկ ցավի, վիրավորանքի լեո ենք:
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Тонкие ивы склонились к траве,
Томно целуются с лугом.
Дрёмное утро! Туман на заре 
Тянется к тучам-подругам.

Смотрит доверчиво девственный зверь. 
Ты улыбнись -  не чужой он...
Думы твои да исполнятся -  верь,
Коль лучезарен душою!

Сбудутся все заповедные сны , ֊
Только приди к аналою,
К белому камню у старой сосны ,
И помолись с тишиною.



Կանսւչներին է թեքվել ոսփե, 
Մարգագետինն է թւսխծոտ համբուրում: 
Լոասւբացը դեռ տրվսւծ իր նիրհին,
Քույր ֊  ամպերին է մշուշը ձգվում:

Գազանն ւսներկյուղ հսւյսւցքն է հառել, 
Դու կենդանուն այս հարազատ ժպտա... 
Կարող են խոհերդ իրական լինել,
Երբ հոգուդ մեջ է լուսն առկա:

\
Երազանքներդ կիրականանան 
գրակալին միայն մոտեցիր, 
ճերմակ քարին հին սոճենու,
Երբ լռության հետ աղոթիր:



փ փ փ

Не дай, Господь, уйти до срока, 
Не дай детей осиротить,
И без того кратка дорога, 
Позволь успеть благословить 
В Твой мир пророщенное семя, 
Вручить им крепкое весло, 
Чтоб не смело их злое время 
И в счастье больше повезло.
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Թույլմի տուր, Տեր իմ, գնամ վաղաժամ, 
Թույլմի տուր մանկանց որբացնեմ,
Առանց այդ էլ կարճ է մեր այս կենաց ճամփան, 
Թույլ տուր ինձ օրհնել հասցնեմ 
Քո ոլորտում աճեցրած սերմերր,
Ու ամուր թիակներ շնորհեմ,
Որ չսրբեե-տանեն չար ժամանակներր 
Եվ երջաեկությամբ բախաավորվեն:



Всё выжато -  ни капли не осталось, 
Всё выжито, но хочется дышать...

Владимир Мазин.

О, Время, беспощадный винный пресс,
А мы всего лишь гроздья винограда, 
Рожденье наше -  чудо из чудес,
А смерть, скажи, проклятье иль награда? 
Пока юны мы ֊  всё нам нипочём,
Но с возрастом вдруг ощущаем жалость 
К самим себе, и вот твоим мечом 
Уродует нам лица злая старость.
Мутит туманом ясные глаза,
Сгибает спины женщинам, мужчинам,
И винным соком катится слеза
По руслам бед ֊  безжизненным морщинам.

փ փ փ
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Ամեն ինչ քամված է -  մի կաթիլ անգամչմնաց, 
Ամեն ինչ քամվւսծ է, բայց շնչել եմ ուզում...

Վ. Մազին

Օ, ժամանակ, անողոք զինու ճզմիչ,
Իսկ մենք ընդսւմենը խաղողի ողկույզներ, 
2,րսւշքների հրաշք է ծնունդք մեր,

դ  ռ

Իսկ մահր, ասա, անե ծք է, թե նվեր:
\

Մինչ երիտասարդ ենք անարժեք է ամեն բան, 
Կարեկցում ենք մեզ հանկարծ անց տարիներ, 
Եվ ահա քո թրով ծերությունը չար 
Այլանդակում է դեմքերը մեր:
Զուլալ աչքերն է մեզով պղտորում,
!սոնսւրհում է մեջքերը կանանց, սւյրերի,
Եվ զինեհյութի պես արցունքն է զլորվում 
Ծերախտ հուներով ֊  անկենդան կնճիոների:

փ փ փ
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փ փ փ

Увы, но завтрашние грёзы 
Не лучше нынешней тоски,
Они ֊  сплошной мираж и слёзы, 
Хоть и прекрасны лепестки 
Соцветий радужных мечтаний, 
Да только всё один итог: 
Созреют семена страданий,
И вновь в душе тоски цветок.
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փ փ փ

Ավաղ, բայց վաղվա երազները 
Ներկայի թախծից լավ չեն,
Տեսիլեեր են ու արցունքներ,
Աննման են թերթերր թեև 
Անուրջի գունագեղ ծաղկունքի,

X
Բայց միենույնն է արդյունքում 
2,ասունաեում են սերմեր աանջանքի, 
Թախծի ծաղիկն է դարձյալ հոգում:
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փ փ փ

Ворожу по загадочным снежным узорам, 
Что оставил на окнах морозный январь,
И по памяти длинным, чудным коридорам 
Убреду далеко, как бывало и встарь.
И пока не вернусь, не тревожьте, не надо, 
Хоть и кажется вам, что нелеп мой обряд, 
Пусть в душе у меня зазвучит серенада,
И стремленья мои к небесам воспарят.
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Կմեկնեմ ստեղծվսւծի ձյունե եախշերով,
Որ սսւռցե եուեվարն է պաաուեաեիե վրձնել,
Եվ հուշերի չքնաղ ուղիներով անհսւաեում,

\
Ինչպես առաջ կթափառեմ հեռվում:

\
Քանի չեմ վերադարձել հանգիստս մի խռովեք, 
Թեե անհեթեթ է կյսւնքս ձեզ թվում,
Թող հոզուս մեջ հնչի սիրո մեղեդին 
Եվ բաղյանքներս ճախրեն երկնքում:



փ փ փ

Созвездий дремлющие руны ֊  
Седой Вселенной письмена, 
Времён натянутые струны, 
Эпох далёких имена,
Что были до задумки Бога 
Слепить подобного себе.
И ныне Млечная дорога 
Глуха к мольбе и похвальбе.
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'
Ասսւղաբույլերի նիրհող ռունսւգրեր 
Նամակեեր անաի, աեհոնե եգերքից, 
ժամանսւկների ձիգ -  ձգվսւծ լարեր, 
2,եռու աեունեեր երկար դարերի,

\
Ինչ էր հղացել Միաքր տիրական
Իր նմանակով արարել մսւրդուն,

\
Արդ Ծիր ֊  կաթիեի լուսեղեե ճամփսւն 
1սուլ է, մեր ձայնն ու կանչը չի լսում:



Только избранные достойны 
Видеть звёзд первозданный свет, 
Остальные -  звёздные войны 
Углядят и пожар планет.
Не мелеет река позора, 
Неизбывна вражда людей,
И немеет эфир простора 
На запросы земных детей.



փ փ փ

Լոկ ընտրյալներն եե արդեե կոչվելու 
Աստեղաց լույսի նախնական տոնին,

\
Մյուսներր միայն աստղային պատերազմներ ու 
2,ուր հրդեհներր մոլորակների:
Անվերջ հորդում է գետն անարգանքի,
Ու թշնամանքն է բաժանում մարդկանց,
Եվ համրսւնում է եթերն անեզրի 
2,այցերի առաջ երկրային մանկաց:
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Поэта упрекнуть за светоносность 
Желающих найдётся -  пруд пруди.
И зависть в них, и злобная нервозность, 
Готовы сердце вырвать из груди 
И тут же растоптать в пыли дорожной, 
Чтоб новый Данко не возжёг огня.
Не потому ли бьётся так тревожно 
Жар-птица, что живёт внутри меня...



Կդաաեն պոեաիե լուսեղությւսն համար,
Ու կլիեեե ու կան անթիվ ցանկացողներ: 
Նախանձ կա և նյսւրդափն նրանցում չար,
Որ պաարասա են նույնիսկ ւփրւոը պաաաոոաել 
Եվ իսկույն տրորել փոշում ճամփաների,
Որ ոչ մի նոր Դանկո կրակ չբորրոքե:
Դրսւ համար չէ ւսրդյոք սապնսւպալի դողում 
Իմ սրաի մեջ ապրող հավքը լուսե...



փ փ փ

В те незапамятные годы,
Когда лишь солнце было богом,
И племена, а не народы 
Под равнодушным звёзд чертогом 
Торили тропы и дороги 
По неизведанным просторам,
Явились первые пророки,
Чтоб дать возможность новым взором 
На мироздание взглянуть 
И сократить до Бога путь.
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փ փ փ

Անհուն, սւնհիշելի ւռսւրիներից ի վեր,
Երբ արևն էր միայն արարիչ ու ասւոված,
Երբ լոկ տոհմեր էին ե ոչ ժողովուրդներ, 
Երկրի վրա, այս պաղ աստղերի աակ, 
Կածսւններ են բացել, անթիվ արահետներ,
Այդ ւսնծանոթ, այս մեծ խորհրդավոր երկրում, 
Ապա հայտնվելեն լուսե մւպպսւրեեեր,
Նոր ճանապարհ հարթել գաղափարի,
Նոր հայացքով նայելուղուն անշեղական,
Ու կրճատել վիհր մեր ու ասավածների:

119



փ փ փ

Я часто представлял в далёком детстве, 
Что звёзды ֊  это ангелов глаза,
И верил: при таком святом соседстве 
Мне не страшна житейская гроза,
Меня никто обидеть не посмеет,
Я под присмотром воинства небес. 
Жаль, детство долго длиться не умеет, 
А взрослости уже не до чудес.
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Երբ մանուկ էի ֊  թվում էր, այնժամ 
Ասաղերն սւչքերն են երեշաակների, 
ձավատում էի, որ կողքիս մնան,
Ես չեմ երկնչի կայծւսկից կյսւնքի:
П վ կհանդգներ իմ սիրտը խոցել.
Ինձ հովանի էր զորքը երկնային: 
Մսւնկությունն, ավաղ, երկար չէր անել. 
Երբ են հավաաում մեծերը հրաշքի:
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փ փ փ

Провожаю закат. Наслаждаюсь покоем.
И торжественность эту нарушить боюсь. 
Уходящего солнца лучистым настоем 
Всё желаю напиться. И всё не напьюсь.

Нет, не зря в этот вечер я вышел из дома,
Чтобы ветру в глаза-синеву заглянуть,
Песню неба услышать, что с детства знакома,
И душой просветлённым продолжить свой путь.

В этой музыке древней, пугливо негромкой 
Есть источник целительный жизни моей.
И пока не угасло светило за кромкой,
Я врачую себя в водопаде лучей.
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Մսւրող մայրսւմոււոի սւնդորրին ւորվսւծ 
Երկեչում եմ այս հաէպեսը խախւոել, 
Թեքվող սւրևի շողե թուրմով 
2,սւրբել եմ ուզում, շարունակ հարբել:

Լավ Էր, դուրս ելա ես այս երեկո 
Նայելու քամու կապույա սւչքերիե,
Որ մաեկուց ծաեոթ երկնքի երգով, 
Լուսավոր հոգով անցեեմ ճամւիաե իմ:

Այդ վաղեջակաե երգում ցածրաձայե 
Ակունք կա կենաց վերքս դարմանող: 
Մինչ երկնածիրում լուսատուն վառման

Л

Չի մարել բուժվեմ շողերում թափվող:

л



И радость, и печаль, 
«и дальний звёздный зов...»

На несколько раз перечитала рукопись книги. И поймала себя на 
том, что воображение уже рисует творческий вечер двух потрясаю
щих поэтов, посвящённый её выходу в свет. Вечера ещё не было, но я 
уже вижу и даже слышу, как читает на своём родном армянском 
языке Наира Симонян:

«...День уходящий, размазанный густо по телу всему -  
Смерть ли мою ты забрал или Богом спасённую Душу?..»

Читает эмоционально, экспрессивно, точно так, как звучит вся её 
поэзия...

Но что это я... Ведь прочитан мною только перевод, оригинал на 
армянском языке мне никогда не одолеть! Так почему же так безого
ворочно воспринимаются и эти строки, и другие, как сама Наира?

« .. .  И всё же тебя до сих пор я люблю...
И в сердце опять твоя боль, как гончар,
Руками любую мне форму даёт,
Игривыми пальцами гладит и мнёт.
Ах, если б ты видел, как корчусь в ночах,
От боли, любви горько плачу сирингой...
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Только ли в том дело, что уже не единожды видела живые высту
пления Наиры Симонян? Конечно, эти встречи играют свою роль. 
Однако сердце, да и поэтический опыт утверждают, что главное 
здесь в том, что поэт Павел Черкашин открыл для себя в творчестве 
Наиры Симонян такие глубины, в которые захотел погрузиться с го
ловой, чтобы прочувствовать и понять сущность иного творчества.

Ну, например, как не восхититься этой мыслью и не подарить её 
своему читателю:

«Чтоб уходя, смогла я сгусток слов 
Оставить миру в дар насущным хлебом...»

Философия любви, философия поэзии, философия самой жизни, 
когда опыт, убеждения и бесконечный поиск ответов на главные 
вопросы о смысле -  вот суть всей этой книги, сложившейся из твор
чества двух поэтов, представляющих две значительнейшие культуры 
в мировой цивилизации, 

փ փ փ

Неизбывна сердечная жажда 
В трудном поиске близкой души,
И когда отзовётся однажды,
Пусть из самой далёкой глуши,
Не чужое -  желанное эхо,
Я пойму: половина нашлась!
Сотни вёрст и преград не помеха 
Будут мне, чтобы встреча сбылась.
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Любопытный эффект слияния двух совершенно разных поэтов в 
единое целое позволяет наблюдать эта книга. Причём особенности 
каждого оказались в неприкосновенности. В полной мере оценить это 
может читатель, который владеет обоими языками -  и русским, и 
армянским. Но даже половинчатое прочтение (на одном языке) не 
ослабляет этого впечатления.

Из чего складывается высочайшее искусство поэтического пере
вода? Здесь, как ни странно, совершенно не обязательно знание язы
ка оригинала произведения, но мало добротного подстрочника. Мало 
и собственного поэтического дарования человека, который берётся за 
перевод. Ибо без отточенной техники стихосложения не будет ника
кой возможности донести священный напиток незнакомой поэзии до 
читателя, не расплескав его. Но и высочайшей техники тоже оказыва
ется мало.

Почему при существовании многотысячной армии стихотворцев 
(стоит только заглянуть на литературные порталы в интернете, чтобы 
ужаснуться её многочисленности) до сих пор остаётся практически 
недоступным для прочтения такое же огромное число иноязычных 
авторов? И лишь слово избранных, которых смело можно считать 
любимцами богов, становится доступным и понятным читателю дру
гой культуры благодаря переводчикам.

Ну и, наконец, каким особым качеством должен обладать поэт, 
чтобы суметь раскрыть не собственное «я»  в предложенных условиях 
подстрочника, а бесконечный космос другого человека? Не праздное 
любопытство, вызванное устойчивым мнением, что очень многих 
иноязычных не очень сильных поэтов сделали известными у русско
го читателя талантливейшие переводчики.
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В какой-то степени ответить на эти непростые вопросы мне по
могли друзья и их совместные книги (вместе с этой их уже две) -  
Наира Симонян и Павел Черкашин. Зная замечательное поэтическое 
слово Павла уже много лет и его огромную способность к постоян
ному развитию, была очарована, когда в 2014 году прочитала первые 
переводы Павла с армянского. Возникло только одно неизбежное со
мнение -  сколько в русском варианте стихотворений сохранилось 
непосредственно самой Наиры . Присланный подстрочник, как и вы
шедшая вскоре сама книга «Дорогами потерь и обретений» тогда по
радовала и полностью успокоила -  да, Наира Симонян -  великолеп
ный поэт, и в лице Павла Черкашина она нашла именно своего пере
водчика.

Одновременно и Павел нашёл своего переводчика на красивей
ший армянский язык в лице Наиры. В результате родилась первая 
книга, теперь вот вторая... И, похоже, это достаточно уникальный 
случай, когда сугубо индивидуалистское творчество вдруг перерас
тает в пример истинного со-творчества и служения литературе, 

փ փ փ

Поэта упрекнуть за светоносность 
Желающих найдётся -  пруд пруди.
И зависть в них, и злобная нервозность,
Готовы сердце вырвать из груди 
И тут же растоптать в пыли дорожной,
Чтоб новый Данко не возжёг огня.
Не потому ли бьётся так тревожно 
Жар-птица, что живёт внутри меня...
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Чтобы точно перевести это стихотворение на другой язык и в то 
же время не скатиться в публицистичность, надо думать также, чув
ствовать также и быть философом. И выполнить все эти условия На
ире Симонян помогает не только хорошее знание русского языка, 
совершенное владение своим родным языком, но и глубокое погру
жение во внутренний мир Павла Черкашина, позволенное не просто 
личным знакомством, а человеческой и поэтической дружбой. И 
потому, когда она вслух читает свой перевод на армянском, за непо
нятными словами вдруг возникают знакомые и осязаемые образы, 
созданные русским поэтом. И это взаимное понимание и погружение 
в параллельные поэтические миры, сопряжение позволяют соверша
ться чуду.

Вспомнилось, как во время презентации их первой совместной 
книги «Дорогами потерь и обретений» были потрясены слушатели во 
время прочтения одного из Наириных стихотворений и его абсолют
но идентичного по мелодике, ритму и эмоциональному накалу пере
воду, сделанному Павлом Черкашиным. Похоже, тогда это и для са
мих авторов было радостным открытием, ведь сам перевод делался 
удалённо, только по печатному подстрочнику...

Нисколько не сомневаюсь, что и вторая книга поэтов «Слёзы ра
дости, слёзы печали»  подарит и читателю, и слушателю, особенно 
тому, кому посчастливится услышать авторское исполнение, много 
восхитительных мгновений.

Т атьян а Юргенсон, 
член Союза писателей России
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«Եվ խէւդութ]ուն, և արամոնթ]ուե, 
և հնռսւվոր աստղային կանչ...»

Մի քանի անգամ կարդացի գրքի ձեռսպիրը: Եվ ինձ որսացի
ա]ն մաքի վրսւ, որ երկու հրաշալի պոեաների գրական երեկո Է

\

արդեն նկարում երևակսւյությունս նվիրվւսծ գրքի լույսընծա յ֊ 
մանը: Երեկոն դեո չի կայսւցել, բա]ց ես արդեն աեսնում եմ ու 
նույնիսկ լսում, թե ինչպես Է Նաիրա Միմոնյսւնն իր մայրենի

Հ
լեգվով հայերենով, կարդում բանասւոեղծությունները.

«...Օր, հեռացած օր, քսված իմ մարմնին,
ռ  ռ

մա հս դու աարար, թե իմ հոգին»...

Կարդում Է հենց ւսյնպես, ինչպես հնչում Է նրա ամբողջ պո-
\

եզիսւն հուգիչ ու արաահայաիչ...
Հ

Բայց այս ի նչ Է, ես այսպես... Ի վերջո, միայն թարգմանու- 
թյունն եմ կարդացել, հայերենով բնօրինակը երբե ք չեմ հաղթա-

Г Г  О

հարի: Եվ այս, և մնացած տողերն ինչո ւ են այսպես անվերա- 
պահորեն ընկալվում, ինչպես Նաիրան.

«...Դեռ քեզ սիրում եմ... Ցավդ
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'
բրուտ է մատեերի խւսղով ինձ ձե է տալիս, 
սւ խ, թե աեսեեիր գիշերներիս մեջ 
սիրուց ու ցսւվից ինձ խմորվելիս» ...

о
Բսւեը միայն երաեո ւմ է, որ ես սւրդեն բազմիցս եմ լսել Նա ի

րա Սիմոեյաեի ելույթևերը: Անշուշա, այս հաեդիպումներե ի ֊ 
րեեց դերն ունեն: Սակայն սիրաս, նաև պոեաական փորձս հ ա ս ֊ 
աաաում են, որ այսաեղ գլխսւվորն այն է, որ պոեա Պավել Չեր- 
կաշինը Նաիրա Սիմոնյանի ստեղծսւգործություններում բացա- 
հայաել է այնպիսի խորություններ, որաեղ ինքն է ցաեկացել խո- 
րասուզվել ամբողջությամբ, որպեսզի զգա և հասկանա մեկ ա յլ 
էության արարումը:

Ահա, օրինակ, ինչպես չհիանալ այս մաքով և իևչպես չհվիրել 
այն իր ընթերցողին.

«Որ հեոանափս բա ռը հոգեկիթ
\

Թողնեմ աշխարհին հաեապազոր հաց» ...

Սիրո փիփսոփսւյություե, պոեզիայի փիփսոփայություն և 
բուն կյանքի մասին փիփսոփայություն, երբ փորձը, հ ա մ ո զ ֊ 
մունքը և իմաստի մասին պատասխանի անսահմաե փնտր- 
աուքը - ահա գրքի բուն էությունը, կազմված երկու պոետների 
սաեղծագործությ ուեներից, որոնք ներկայ ացնում են երկու 
կարեորագույն մշակույթները համաշխարհային քա ղա քա կրթու֊ 
թյաե:



*  *  փ

Աևհաաեում է բաղձսւնքը սրաի
\

Գանել այն մեկին հոգուդ աեչափ մերձ,
Թե մի օր ուևկերիս հասեի

'
2,եռսւվոր մի ձայն սրտակից, անկեղծ,

у
Ես կեասկաեամ-գտեվե ց կեսն իմ,
Ում արձագանքն էր իմ սպսւսումին,
Կհաաեմ բոլոր խութերն ես այդժամ,
Որ հասնեմ կանչին իմ նվիրական:

Այս գիրքը թույլ է աալիս մեկ ամբողջի մեջ աեսնել երկու
աարբեր պոեաների միաձուլմսւն հեաաքրքիր արդյունքը: Ի դեպ,

\
պարզվում է յուրաքանչյուրի առաեձեահատկություեե ա եձեոև ֊ 
մխելի է: Ամբողջությամբ այն կարող է գեաեաաել ընթերցողը, ով 
աիրապետում է երկու լեզուներին ոուսերենին և հայերէնին: 
Բայց, նույնիսկ մեկ լեզվով ըևթերցաեություեե էլ չի թուլացնում 
տպավորություևը:

о
Ինչի ց է կազմվում բանաստեղծական թարգմանության 

բարձրագույն արվեստը: Այստեղ, որքան էլ տարօրինակ է, բնօ- 
րիեակի լեզվի իմացությունը պարտաղիր չէ, բայց բարձրորակ 
աողացին ես բավարար չէ: Քիչ է նսւե անհատի սեփական



պոեաակաև շևորեը, ով պատրասավում է թարգմանությսւմբ 
զբաղվել:

Աոաեց աաղաչափութ]ան հղկված վարպետությսւն հ ե ա ր ա ֊ 
վոր չէ ընթերցողին ա ա լա նծա եոթ պոեզիսւյի սրբազան հյութը:

Ռ

Ինչո ւ ստեղծագործողների բազմահազար բանակի գոյ ութ- 
յսւև դեպքում (պեաք է միայն նա]ել համացանցի գրական կսւյ- 
քերը, որպեսզի ևրա բսւզմակիությունից սարսափես) մինչ օրս էլ 
ըեթերցաեությաեը գործեակսւնորեն անհասանելի է մնում 
այսպիսի հսկայական քաեակությամբ օտարալեզու հեղինսւ- 
կներ: Եվ միայն ըեարյալների բաոը, որոեց խիզախորեն կարելի 
է համարել աստվածևերի սիրելիներ, թարգմանիչների շնորհիվ 
դառեում են հասանելի և հասկաևալի ա յլ կուլտուրայի պ ա տ կա ֊ 
նող ընթերցողին:

о
4երջա պ ես, ինչպիսի հատուկ ունակություևներով պիտի 

օժտվսւծ լինի պոետը, որպեսզի կարողանա առաջարկված տ ո ֊ 
ղացի թարգմանությունից բացահայտել ուրիշի «եսը», նրա ա ն ֊

ռ

ծիր տիեզերքը: Չէ որ կա կարծիք, որ տաղաևդավոր թ ա րգմա ֊ 
նիչեերը շատ այլալեզու թույլպոեաևերի դա րձրելեե ճանաչված:

Այս բարդ հարցերիև ինչ-որ չափով պատասխանել ինձ
\

օգեեցին ըեկերեերս, և իրենց համատեղ գրքերը (այս գրքի հետ 
արդեև երկու). Նաիրա Աիմոնյան և Պավել Չերկաշին: 4ա ղուց 
իմաևալով Պավելի հրաշափ պոեաակաև խոսքև ու նրա մշտա
կան զարգացման մեծ ուեակությունևերը, ես հիացա, երբ 2014 
թվակաեիև կարդացի Պավելի առաջին թարգմանությունները

о
հայերենից: Առաջացավ մեկ աևխուսափեփ կասկած' որքա ն է



ոուսերեե թարգմանությսւն մեջ մեացել Նաիրան: Տողացի թսւր- 
գմանությունն ու եաև լույս ւռեսած «Կորուսւռների և ձեոք- 
բերումեերի ճանսւպարհով» գիրքն ա]դ ժամանակ սւմբողջութ- 
]ամբ հանգստացրին ինձ. ա]ո, Նաիրա Սիմոնյսւնը հրաշալի 
պոետ է, և նա գաել է հենց իր իսկական թարգմանչին Պավել 
Չերկաշինին:

Միենույն ժամանակ Նաիրայի անունով Պավելը նույնպես
Հ

գեղեցիկ հայերենով գաել է ի ր  թարգմանչին: Արդյունքում ծնվեց 
աոսւջիե գիրքր, հիմա էլ երկրորդը... Կսւրծես, թե սա բավական 
առանձնահատուկ դեպք է, երբ բացաոիկ անհատական ստ եղծա ֊ 
գործությունը հանկարծ վերաճում է ճշմարիտ համարավեստի 
ու գրակաեությսւն ծաոա]ության:

*  փ փ

Կդատեե պոետին լուսեղության համար,
Ու կլինեն ու կան անթիվ ցանկացողներ:
Նախանձ կա ե]արդսւյիե երաեցում չար,
Որ պատրաստ են նույնիսկ սիրտը պատառոտել 
Եվ իսկույն տրորել ճամփաների փոշում,
Որ ոչ մի նոր Դանկո կրակ չբորբոքե:
Դրա համար չէ արդ տագնապալի դողում 
Իմ սրտի մեջ ապրող հավքր լուսե...
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Որպեսզի այս բաեասաեղծություեը թսւրգմաեվի մեկ այլ 
լեզվով և միևեույե ժամանակ չաեցեի դեպի հրապարակա- 
խոսություե, անհրաժեշտ է ե մւոսւծել, և զգալ եույեպես, և մի 
փոքր էլ իմասւռսաեր լինել: Եվ այս պայմաններն իրսւզործելու 
համար Նաիրա Սիմոնյանին օգեում է ոչ միայն ռուսերենի լավ 
իմացությունը, սեփական մայրենի լեզվիե գերազանց աիրապե- 
աելը, ա յլ նաե խոր թափանցումը Պավել Չերկաշինի ներ- 
աշխարհ, որը ոչ միայն թույլաւորվսւծ է անձնական ծսւնո ֊ 
թությամբ, այլն մարդկային և պոեաական բարեկամութ-յամբ: Եվ 
այս ամենի համար է, որ երբ նա կարդում է իր թա րգմսւեութ ֊ 
յունները հայերենով, ւսնծսւնոթ բաոերի հեաեում հաեկւսրծ 
աոաջանում են ոուս պոետի կաոույցով ծանոթ և թափանցիկ 
պաակերներ: Եվ սա փոխադարձ ընկալում ու խորասուզում է 
պոեաների զուգահեռ աշխարհ, համսւձուլում-ները թույլ են տա
լիս հրաշքներ գործել:

2փշեցի, ինչպես «Կորոասւեերի և ձեռքբերումեերի ճամփսւ- 
ներով» գրքի շնորհանդեսի ժամանակ ունկնդիրը ցնցվեց, երբ 
լսեց Նաիրայի բաեասսւեղծությունեերից մեկը, որը բացարձակ 
համահունչ էր և մեղեդայնությամբ, ե ոիթմիկայով, և Պավել 
Չերկաշինի թարգմանության էմոցիոնալ լարվածությամբ: Կ ա ր ֊ 
ծես թե, սա հեղինակների համար էլ եղավ ուրախսւլի բա ց ա ֊ 
հայաում, քանի որ թարգմանությունն արվել էր հեոակա, միայն 
աողացի թարզմանությամբ...

Երբեք չեմ կասկածում, որ հեղինակների «1սնդության և
Հ

թախծի արցունքներ» երկրորդ գիրքը եույեպես և ընթերցող-



г \
ներին, և լսողներին, եաաակապես երանց, ում բախտը կբերի

\
լսել հեղիեակսւփն կաաարումեերը բազմակի սքանչելի պահեր 
կշեորհի:

Տատյաեա Յռւրգենսռն 
Ռուսաստաեի գրռղների միությսւե անդամ
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հեղինակների մասին

Ծեվել է 1971 թվականին, 4րսւս- 
աաեի Բոգդսւնովկսւյի (այժմ Նինո ֊ 
ծմինդւս) շրջանի 2,եշտիսւ գյուղում, 
ուսուցիչննրի րնտսւնիքում: Ավսւր- 
տել է գյուղի միջնսւկսւրգ դպրոցն ու 
ընդունվել Երևանի 1ս. Աբովյանի ան
վան պետական մանկավարժական 
ինստիտուտի բանասիրական ֆսւ- 
կուլտետ: Գրել սկսել է վաղ հսւսա- 
կից: 12 տարնկանում «Պիոներ» սւմ- 
սագրում (Երնան, հայաստանի 2,սւն- 
րապնտություն) տպսւգրվել է նրա ա- 
ոաջին բանսւստեղծությունր: Իր 

11ЯН Я նամակննրից մեկում ամսադրի սւ- 
վաղ գրական աշիււստող Մաքսիմ Ոսկսւնյսւնր գրում է. «...Տերյանական

/ Հ
հայրենիքն է քո մէջ, շարունակի ր գրել օրեցոր նկսււռում եմ քո հասու֊ 
նացումր...»: Այդուհետ տպագրվել է « Պիոներ կանչ» (Երնան, հայաս
տանի 2,անրսւպետություն), «Արշալույս» (Նինո-ծմինդսւ, 4րաստանի 
2,անրապետություն) թերթերում, «Зогобзбю» (Պիո-ներ, Թբիլիսի, 4րաս- 
տանի 2,անրապետություն) ամսագրում: 1993 թվականից, ինստիտուտն 
ավարտելուց հետո աշխատանքի է անցել հայաստանի և 4րաստանի

Սիմոնյան 
Նաիրա Ալնքսանի
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հանրւսյին դպրոցներում որպես հայոց լեզվի ե գրսւկսւնության 
ուսուցչուհի: «Փարվաեա» ստեղծագործական միութ-յսւն անդամ է, 
(Նինոծմինդա, 4րասաանի 2անրսւպետություն), 4£Գ «4երնատուն» 
միության անդամ (Նինոծմինդա, 4րաստանի 2,սւնրսւպե-տություն), 
Երևանի գրողների միության անդամ, «Северный огонек» («2,յուսիսսւյին 
կրակ») գրական միության անդամ (2013) հայաստանի ազգային 
մրցանակի դափնեկիր է կուլաուրայի բնսւգավաոում, պար֊գևատրվել է 
բազմաթիվ պաավոգրերով ե գովասանազրերով, բանաստեղծական

'
չորս ե թարգմանական երկու ժողովածուների հեղինակ «Ասուպի ցոլք» 
(Երեան, «Նաիրի» հրաաարակչություն, 1997), «Ես արքայսւղուստրը չեմ 
կյւսնքի» (Երեան, «Նաիրի» հրաաարակչություն, 2004), «Կորուսւո-ների 
և ձեոքբերումների ճամփաներով» (1սանաի-Մանսիյսկ, «Յուգրա-ֆիկ» 
հրաաարակչություն, 2014), «Գիշերային էսքիզներ» (Երևան, 
«Մշակույթ» հրաաարակչություն, 2014):

Ստեղծազործությունները ապագրվել են «4իրահայ ուսանող» սւմ- 
սագրում (Թբիլիսի, 4րաստանի 2,սւնրսւպետություն), «Անդին» ամսսւ- 
գրում, (Երևան, հայաստանի հանրապեաություն), «Լիաերաաուրնայա 
Արմենիա» («Литературная Армения ») ամսագրում, (Երևան, հայաս
տանի հանրապեաություն) համացանցային «Գրական կամուրջ» կայ- 
քում (http://lit-bridge.com/, Թեհրան, Իրան), «էրինաուր» («Эринтур» 
իյանաի ֊  Մանսիյսկ, Ռուսասաանի Դաշնություն), «Չաշա կրուգովայա» 
տարեզրքում, (Եկաաերինբուրգ, Ռուսասաանի Դաշնություն), «Գոր- 
ծարար» ամսագրում (http://www.gortsarar.ru, Մոսկվա, Ռուսասաանի 
Դաշնություն), «Կամուրջ» տարեզրքում (Թբիլիսի, 4րաստանի 2անրսւ- 
պեաություն), «4երնատուն» տարեզրքում (Նինոծմինդա, 4րաստսւնի 
հանրապեաություն), «Գրական 2,սւմշեն» օրաթերթում (Աբխազիա, 
Ռուսասաանի Դաշնություն), «Սուրգուասկայա արիբունա» («С)фгут-

http://lit-bridge.com/
http://www.gortsarar.ru


ская трибуна»), «Նովիյ գորոդ» («Новый город») (Մուրգոււռ, Ռուսաս- 
ւոանի Դսւշնություն) օրաթերթնրում:

Ապրում է ՌԴ Սուրգուա քաղաքում:

Ծեվել է 1972 թվականի սեպտեմ
բերի 28-ին, Տյումեեի տարածսւշրջա- 
եի Ցամալա-Նեեեցակաե իեքեավար 
մարզի Մուժի զյուղում: Բարձրսպույն 
կրթությունը ստսւցել է Տյումեեի պե
տական համալսարանի բանասիրա- 
կան ֆակուլտետում: Չերկաշինր մե- 
ծսւցել է ուսուցիչների րնտանիքում: 
Գրական գործունեությսւմբ սկսել է 
զբւսղվել տասը- տասնմեկ տարեկա
նից, առաջին բսւնասւոեղծությունր 
նվիրվսւծ է եղել մորը: Առաջին ան
գամ տպագրվել է տասնվեց տարե
կան հասակում, Շուրիշկարսկիի շրր- 
ջանային հասարակակւսն-քաղաքւս- 

կան «Լենինյան ուղի» («Ленинский путь») թերթում: Մեծ գրականութ- 
յան մեջ իր ուղենիշ - ուսուցիչներն է համարում քնարեր-գուներ Մերգեյ 
Եսենինին, Նիկոլայ Կլյուեին, Մարինա Ցվետաեային, Աննա Ախմա-

Չերկաշին 
Պավել Ռուդոլֆի
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տովային, սւրձակսպիրեեր Կոեսաանաիե Պաուսաովսկուն, Յուրի Կո- 
գսւկովին, Ֆյոդոր Աբրամովիե, 4լադիմիր Տենդրյսւկովին, Զեկ Լոնդո- 
նիե: 2000 թվակաեից Ռուսասաանի լրսպրողների միության անդամ է: 
2003 թվականից Ռուսասաանի գրողների միության անդամ: 2,սւմսւ- 
ռոաաստսւնյան «4ահան և իւոսք» մրցույթի մրցանակակիր է (2003):
Ռուսական համացանցսւ]ին գրական «Սիրո մասին» մրցույթի

\

դափներկիր «Պոեզիա» անվանակարգում (2005): Տարածաշրջանսւյին
\

«Տարվա գիրք» VI մրցույթի մրցանակակիր է «2,ոքու» գրքի ե «Ռրսոր֊ 
դական արահեաներով» աուդիոգրքի համար (2012): Ռւրալյան դսւշնսւ-

'
յին շրջանի գրական մրցանակի դափնեկիր է բանասաեղծությունների 
«2,ոքու» ժողովածուի համար (2012): Դ.Ն.Մսւմինա-Սիբիրյսւկի անվան 
համաոուսասաանյան գրական մրցանակի դափնեկիր է (2013): «Երի
տասարդ Պետերբուրգ» գրական մրցանակի դափնեկիր է(2013): Պար- 
գեաարվել է ՌԳՄ Պեարոփան ակադեմիայի Կուլտուրայի և Արվեստի

'
«4ասիլի Շուկշինի» անվան շքանշանով «Արվեսաի և Կուլտուրայի 
բնագսւվառում ծւսռայելու» (2015) համար: Յուգրայի նահանգապետի

'
մրցանակի դափնեկիր գրական շրջանում «Արձակ» անվանակարգում 
(2013): հեղինակ է արձակ և չսւփածո 60 գրքերի: Բագմանկյուն ու բագ- 
մաշերտ են Չերկաշինի ստեղծագործությունները հագեցած հոգեբա- 
նական ու իմաստասիրական մտորումներով: 2,անգի ու բաոի վարպետ 
է: Նրա ստեղծագործության առանձին հատվածներ տեղ են գտել 9-11 
դասարանների ուսումնական քրեստոմատիաներում, «Յուգրայի ժա
մանակակից գրակսւնություն» գրքում, Ռուսասաանի գրողների միութ- 
յսւն տյումենյան գրական կագմակերպության «Տյումենյսւն շարով...» 
անթոլոգիայում, քառահատոր «Յամալյան գրականության անթոլոգիա- 
յում» ե «Ռուսասաանի բանաստեղծներ» հանրագիտարանում:
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Պավնլ Չերկաշիեի շատ բաեաստեղծություեեեր թարգմանվել են օ- 
ւոար լեզուեերով: Նրա բաեասաեղծություեեերով գրվել են վեց ռոմաես 
և քսանչորս երգ:

1999 թվակաեի գարեաեից ապրում և աշխաաում է 1սաեաի-Ման- 
սիյսկում:
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С В Е Д Е Н И Я  О Б А ВТ О РА Х

Симонян 
Наира Алексановна

Родилась 30 июня 1971 года в селе Эштия, Богдановского района 
(ныне Ниноцминда), в Грузии, в семье учителей.
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После печаталась в журналах: «Пионер канч» («Пионерский 
зов») Ереване, «Аршалуйс» («Заря») в Богдановке (ныне Ниноц
минда), «ՅօօդՏը^օ» («Пионер») в Тбилиси, «Вираай усанох» («Гру- 
зино-армянский студент»).

После окончания института с 1993 года работала учительницей в 
школах Армении и Грузии, преподавала армянский язык и литера
туру. Является членом литературного объединения «Парвана», (Рес
публика Грузия), член Союза писателей Грузии «Вернатун» 
(Армянское отделение), член Союза писателей Еревана, лауреат 
Национальной премии Армении в области культуры, награждена 
многими дипломами, грамотами, благодарственными письмами. 
Первую книгу под названием «Асупи цолк» («Блеск метеора»),



опубликовала в 1997 году, в издательстве «Наири» (Ереван), затем -  
«Ее аркайадустр чем кйанки» («Я не принцесса жизни») («Наири») 
(Ереван) 2004, «Гишераин Эскизнер» («Ночные эскизы»), « Куль
тура» (Ереван), 2014. В 2014 году в соавторстве с русским поэтом 
Павлом Черкашиным выпустила в России в свет книгу поэтических 
переводов «Дорогами потерь и обретений». Публикуется в журнале 
«Андин» («Другая сторона») Ереван, «Литературная Армения» Ере
ван, «Вернатун» («Верхный дом») Ниноцминда, «Гракан камурдж» 
(«Литературный мост») Тегеран, (http://lit-bridge.com/), в алманахе 
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