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Սիրելի՛ աշակերտներ, որպէս ամառային առաջադրանք՝ ձեզ եմ ուղարկում Յովհաննէս 

Թումանեանի պատմուածքներից 7 հատ՝ «Խրիմեան Հայրիկի օրերից մինը», «Նեսոյի 

քարաբաղնիսը», «Եղջերուի մահը», «Արջաորս», «Սովի ժամանակից», «Մայրը» եւ 

«Ուրախ գիշեր» ։ Կարդացէ՛ք եւ պատրաստեցէ՛ք Power Point իւրաքանչիւր 

պատմուածքի համար 2-3 էջ։ Բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ տպաւորութիւններով լի 

ամառային արձակուրդ։ 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ 

(1869-1923) 

 

ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ ՕՐԵՐԻՑ ՄԻՆԸ 

Խրիմեան Հայրիկը, Թիֆլիս գտնուած ժամանակ, մի օր կանչել էր սովորականի 

նման զրոյց անելու, թէ իր գրած ոտանաւորները կարդալու։ Պէտք է ասեմ, որ շատ էր 

սիրում ոտանաւոր գրելը և իրեն նշանաւոր բանաստեղծ էր համարում։ 

— Գիշերները քունս չի տանէր,— ասում էր, — սենեակում կը շրջեմ, կը ծխեմ ու կը 

գրեմ։ 

Մի պայծառ, գեղեցիկ առաւօտ էր։ Մտայ Թիֆլիսի առաջնորդարանը։ 

Նախասենեակում մի խումբ խնդրատուներ էին կանգնած։ Նրանց միջից մի ծերունի 

տիրացու, որ ճանաչում էր ինձ, առաջս կտրեց, խնդրեց, որ միջնորդեմ կաթողիկոսին՝ 

իրեն օգնելու։ Խոստացայ․ ներս գնացի։ Արևը լցուել էր սենեակը, ու Հայրիկը, 

Աստուածաշունչի նահապետներից մէկի նման գահաւորակին թիկնած, ծխում էր։ 

Քեֆը լաւ էր, ու դէմքն էլ պայծառ՝ օրուայ նման։ Չգիտեմ ինչու, քեֆի լաւ 
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ժամանակները նա սիրում էր ետ դառնալ, խօսել իր երիտասարդ ժամանակից, 

անցած օրերից, Վարագայ կեանքից։ Սիրուն, սրտաշարժ պատմութիւններ էր անում 

զանազան մարդկանցից, որոնցից ոչ մէկից ես ոչ մի տեղեկութիւն չունէի։ Ես ինչքան 

ձանձրոյթով էի լսում նրա ոտանաւորները, այնքան և աւելի հետաքրքրութեամբ լսում 

էի նրա տաղանդաւոր զրոյցները։ 

Պատմում էր, պատմում ու վերջը տխրութեամբ աւելացնում․ «Ո՜վ գիտի, հիմա 

մեռել են ամենքը…»։ Բայց աւելի շատ ծիծաղաշարժ բաներ էր պատմում ու այնպէս 

դուրեկան, այնպես սրտալի ծիծաղում, որ միայն Հայրիկին էր յատուկ։ 

Այն օրը, որ ասում եմ, շատ զուարթ տրամադրութիւն ունէր։ Նա առհասարակ շատ էր 

բաց պահում իր դուռը։ Քիչ կպատահէր, որ մարդու մերժէր, ներս չթողնէր։ 

Պատուիրել էր, որ խնդրատուներին ներս թողնէին առանց արգելքի։ Խօսելու 

ժամանակ մին էլ տեսանք՝ մի փոքրիկ, այսպես 10-11 տարեկան գիմնազիստ ներս 

մտաւ, գլուխն արագ տմբացրեց, չարաճճի գլուխ տուեց ու դիք կանգնեց դռան տակին։ 

Հայրիկի քեֆն աւելի բացուեց։ 

— Օ՜հ, բարով եկար,— ասաւ,— ի՞նչ կուզես։ 

— Հայրի՛կ, ինձ ուսումնարանից դուրս են անում։ 

— Քեզի, ուսումնարանէն դուրս կանե՞ն։ 

— Այո՛, Հայրի՛կ։ 

— Ինչպէ՞ս կարելի է, որ քեզի դուրս անեն։ 

— Դուրս են անում, Հայրի՛կ։ 

— Ո՞վ է դուրս անում։ 

— Դիրեկտորը։ 

— Ինչու՞։ 

— Ասում է՝ փողը բեր։ 

— Է՛հ, դու ալ չունի՞ս։ 

— Չէ՛, Հայրիկ, իմ հայրը մեռած է, մայրս․․․— երեխան սկսեց իր պատմութիւնը։ 
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— Մօտ եկ, տեսնեմ։ 

Երեխան մօտեցաւ։ 

— Էհ, յետոյ լաւ կը սովորի՞ս դասերդ։ 

— Լաւ եմ սովորում, Հայրի՛կ,— և երեխան նորից սկսեց մի պատմութիւն, թէ ինքն ինչ 

առարկայից ինչ է ստացել և այլն։ 

— Լա՛ւ, լա՛ւ, դու ալ Հայրիկի պէս շատախօս եղեր ես։ Հապա չըսի՞ր, որ կերթամ 

Հայրիկին կըսեմ։ 

— Ասեցի, Հայրիկ։ 

— Լաւ ըրեր ես։ Ինչքա՞ն կուզեն։ 

Չեմ յիշում՝ ինչքան ասաւ երեխան, Հայրիկը ձեռքը տարաւ կողքին դրած բանի տակը, 

փողը հանեց, տուեց իրեն ու զանգահարեց։ Ներս մտաւ վարդապետը։ 

— Ծօ՛, տարէք, նշանակեցէք, որ ասոր ուսման վճարը Հայրիկը պիտի տայ, որ 

դիրեկտոր ալ չարձակի ուսումնարանէն․․․  

 Սրան տարան։ Ներս մտաւ մի գաղթական կին՝ սևերում փաթաթուած։ 

— Հայրի՛կ, ամուսինս սպանուեց կոտորածին, հինգ երեխայով մնացեր եմ դռները․․․ 

— Հա՛, խեղճ կին, այնպէս ժամանակներ են, որ տղամարդիկ ալ հազիւ իրենց տունը 

կպահեն, դու մի խեղճ կնիկ, ինչպէ՞ս պիտի պահես ատքան երեխաները։ 

Կրկին ձեռքը տարաւ «կողքին դրած» բանի տակը, հանեց սրան էլ փող տուեց․ 

ճամփայ դրաւ։ 

Ներս մտաւ իմ ծանօթ ծերունի տիրացուն։ 

— Հայրիկ, 40 տարի Ս․ Մինասի եկեղեցում, սուրբ տաճարում ծառայել եմ Աստծուն, 

այժմ քաղցած եմ․․․ 

— Անխելք մարդ,— ընդհատեց Հայրիկը,— քեզի ո՞վ ըսաւ 40 տարի Աստծուն 

ծառայես, որ այսօր քաղցած մնաս, 40 տարի եթէ մի վաճառականի ծառայէիր, այսօր 

կուշտ պիտի ըլլայիր․․․— ու սկսեց ծիծաղել։— Է՛հ, աղեկ, կը հոգանք։ 
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Կրկին ձեռքը տարաւ կողքի բանի տակից փող հանեց, տուեց իրեն ու զանգահարեց։ 

Եկան։ 

— Ծօ՛, տարէք, ըսէք ասոր թոշակ կապեն։ 

Եւ այսպէս ամբողջ օրը։ 

ՆԵՍՈՅԻ ՔԱՐԱԲԱՂՆԻՍԸ 

Կիրակոսը մրսել էր, անկողին էր ընկել, տանջւում էր տաքութեան մէջ։ 

Հարևանները, հիւանդի շուրջը հաւաքուած, օդէն լիքը, զրոյց էին անում ու չիբուխ 

քաշում։ 

― Տղէ՛ք, սա որ քրտնի ոչ, բան չի դառնալ, եկէք սրան մի քարաբաղնիս անենք,― ծխի 

միջից առաջարկեց Նեսօ բիձէն։ 

― Հա, էդ խելքս կտրեց,― հաւանութիւն տուեց մի ուրիշը։ 

― Դրան էլ ուրիշ ճար չկայ,― ձեն տուին էս ու էն կողմից։ 

― Կիրակո՜ս․․․ 

― Հը՜՜։ 

― Ասում ենք՝ քարաբաղնիս անենք, ի՞նչ ես ասում։ 

― Վախում եմ․․․ չդիմանամ․․․ 

― Տօ՛, կը դիմանաս, երեխայ հօ չե՛ս։ 

― Դէ․․․ դուք գիտէք․․․ ձեզ․․․ մատաղ։ 

― Ա՛ղջի, պղինձը ջուր լցրէք, բերէք․ մի փեշ էլ քար բերէք, կրակն ածէք՝ տաքանան։ 

Պղինձը դրին կրակին, քարերն ածին կրակի մէջ ու նստոտեցին։ Նեսօ բիձէն սկսեց 

պատմել, թէ քանի հոգի են ազատուել քարաբաղնիսով․ Մատնանց Դանէլը, 

Մաթոսանց Մինասը, Ծատուրանց Ստեփանը, Մաշկաւորանց Միկօն, մինչև որ ջուրն 

եփ եկաւ, քարերն էլ կարմրեցին։ 

― Դէ, ժամանակն ա, վե՛ր կացէք։ 

― Տղե՛ք, վախում եմ․․․ ― կանչեց հիւադը։ 
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― Դու սո՛ւս կաց։ Աղջի, մի երկու հաստ լեհեբ (վերմակ) բերէք, մի չորս ու հինգ ուժով 

տղեք էլ եկէք էստեղ։  

Շորերով փաթաթած եռման ջրով պղինձն ու հիւանդին դրին իրար հետ, կարմրած 

քարերը լցրին ջրի մէջ․ քարերը թշշացին, ամպի նման գոլորշին սկսեց բարձրանալ, 

շտապով վերմակները ծածկեցին ու չորս կողմից վրէն պինդ նստոտեցին։ 

― Վա՜յ, խեղդուեցի՜,― խուլ գոռում էր հիւանդը։ 

― Խեղդուիլ չես․․․ տղէք, պինդ նստեցէք։ Գլուխն ու ոտները ամուր պահեցէք։ 

Հիւանդը աղաղակում էր, օրհասական ջանքեր էր անում շարժուելու, բայց հինգ-վեց 

աժդահայ տղամարդ վրեն նստած չէին թողնում։ 

― Ո՞ւր ես գնում, ― կանչում էին էս ու էն կողմից, վերևից սեղմում ու հռհռում։ 

― Հիմի թէ չքրտնի՜։ 

Ու Նեսօ բիձէն, հիւանդի վրեն նստած, չիբուխը բերանին, շարունակում էր իր 

պատմութիւնը։ 

― Մի տարի էս մեր Աբգարն էլ էսպէս մրսել էր։ Ղանթափու ծաղիկ բերին, չայ(թէյ) 

շինեցին խմացրին, պրաշոկ(փոշի) բերին, ջուր արին, տուին իրան, քացախ քսեցին, 

բան չի դառաւ։ 

Ասի՝ տղերք, բերէք ես դրան մի քարաբաղնիս անեմ։ Թէ՝ դէ դու գիտես։ Բերի մի թեժ 

կրակ արի, Գարան տատի պռունգը կոտրած պղինձը ջուր լցրի վրեն դրի, քար 

հաւաքեցի, ածի շեղջը։ Ջուրն եփ եկաւ, քարը կարմրեց։ Սա թէ՝ վախում եմ։ Ախր նա էլ 

սրա նման մի լեղապատառ օքմին ա։ 

― Ադա, ընչի՞ ես ասում, Աբգարը հօ սրտոտ մարդ ա։ 

― Վա՜յ, է՛, նրա սրտոտը որն ա։ Մի աշունք ես մի արջի բուն գտայ։ Եկա ասի՝ Աբգար, 

արջի բուն եմ գտել, արի գնանք արջին բնիցը հանենք։ Գնացինք։ Ես մի ձող վեր կալայ 

էս արջի բունը խըրխըթորեցի։ Մին էլ յանկարծ էն անտէր արջը դուրս եկաւ ու ինձ 

կալաւ։ Աբգար, քոմագ հա քոմագ։ Ո՞վ կտայ Աբգար․ մին էլ տեսնեմ հրեն փախած 

գնում ա։ Արջի ձեռիցը մի կերպով պրծայ, եկա, տուն։ Ասում եմ՝ ադա, դու էս ի՞նչ 

արիր։ Թէ՝ եկա, տուն, որ թուանք բերեմ։ Սուտ։ Վախիցը փախաւ։  

 — Էն էի ասում․ հիմի սա կանգնել ա, թէ՝ Նեսօ ջան, վախում եմ, ինձ քարաբաղնիս 

մի՛ անիլ։ 
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Ականջ չի դրինք, բերինք կեծացած քարերն եփման ջուրը լցրինք ու հէնց էնպէս, բուղը 

վեր ըլելով, սրա հետ կոխեցինք տեղի տակը.— վա՜, մեռայ, հա, մեռա,։ Լսողն ո՞վ ա։ 

Վրէն նստոտեցինք։ Ես եմ, էս մեր Ղուկասն ա, Փիլօն ա, Գաբօն ա, Արութն ա։ Հիմի սա 

տակիցը գոռում ա, ո՜նց ա գոռում․․․ էնքան գոռաց, մինչև դինջացաւ։ Բաց արինք, 

տեսանք ջուր ա կտրել։ էն էր ու էն, լաւացաւ, տեղիցը վեր կանգնեց ողջ, առողջ մարդ։ 

Նեսօ բիձու պատմութիւնը որ վերջացաւ, վեր կացան վերմակները ետ քաշեցին։ 

Գոլորշին օդէն բռնեց։ Բայց Կիրակոսը․․․ 

— Կիրակո՛ս։ 

Ժաժ չի գալի։ 

— Կիրակո՛ս․․․ 

Պատասխան չի տալի։ 

— Կիրակո՜ս,— ձեն տուին, շարժեցին, քաշքշեցին։ Կիրակոս չկայ։ 

— Ա՛յ տղա, էս ո՞նց էլաւ,— մոլորուած արտասանեց Նեսօն։ Միւսները լուռ էին։ 

— Վա՜յ, տունս քանդուե՜ց․․․— ծղրտաց Կիրակոսի կինը։ Իրար հրհրելով տղեքը 

դուրս եկան կտուրը։ Ու մինչդեռ ներքև Կիրակոսի կինը սուգ էր անում, կտերը 

արևում նստոտած տղեքը պատմում էին, թէ քանի-քանի հոգի են խեղդուել 

քարաբաղնսից․ Հանըսանց Հարօնը, Մելիքանց Վանէսը, Հախւերդոնց Աղէն, 

Շիմալանց Շամիրը․․․ ո՞ր մինն ասես։ 

— Տօ՛, դէ ճակատի գիր ա, էլի, հօ նրանց էլ Նեսօն չի խեղդել։ 

Նեսօն լուռ, գլուխը կախ արած լսում էր ու չիբուխ էր քաշում։ 

 

ԵՂՋԵՐՈՒԻ ՄԱՀԸ 

Անտառը հառաչանքով լիքն էր։ 

Աշնան չարագուժ ցրտերն ու անգութ որսկանները մտել էին նրա մէջ։ Իր 

մահաբեր թոյնը թափելով՝ սուլում էր դառնաշունչ քամին։ Նրա շնչից գունատուած 

տերևները դողդողում էին, անհասկանալի լեզուով ցաւալի սւսւում, դալկանում, 

դեղնում ու իրանց-իրանց թափւում և թափուելով տխուր շրշում, անզօր հառաչում 

էին։ Այստեղ ու այնտեղ որոտում էր որսկանի հրացանի ձայնը, անտառը թնդում, 
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արձագանք էր տալիս և ամէն արձագանք տալով՝ կարծես թէ ահագին «վա՜յ» էր 

կանչում իր խոր թաւուտներից։ Ճիշտ որ վա՜յ… 

Կորչում էին նրա պայծառ օրերը, ընկնում էին նրա դալար զարդերը, 

հալածւում ու կոտորւում էին նրա սիրուն երէները, և… հառաչում էր նա։ Չէ՞ որ նա էլ 

գիտէ զգալ, չէ՞ որ այնտեղ էլ կենդանութեան շունչ կայ, ցաւ ու կսկիծ կայ։ 

Ահա վերջին տագնապի մէջ է անտառի չքնաղ թագուհին։ Որսկանի ձեռքից 

փախած՝ նա վայր է ընկել բրնուտում։ Գնդակատեղից դեռ հոսում է նրա արիւնը, իր 

աչքով տեսնում է, զգում է այն սոսկալի փոփոխութիւնը, որ կատարւում է իր մէջ, իր 

շուրջն էլ փոխւում է, ինքն էլ այն չի, ինչ որ առաւօտն էր… Բայց այս ի՛նչ զարհուրելի 

բան է. ինչու էլ այն չի, ինչու էլ չի կարողանում կանգնել, փախչել… Օրհասական 

ջանքեր է անում, տանջւում է, տանջւում և ճգնում է պարզել, թէ ախար ի՛նչ 

պատահեց, այն ի՞նչ էր… Եւ շփոթ ու աղօտ յիշում է, որ արածում էր իր հորթուկի 

հետ… յանկարծ մի բան որոտաց… մի տաքութիւն զգաց ու վայր ընկաւ… իր սիրուն 

հորթուկը… Բայց յիշողութեան թելը կորաւ, ուշքը խառնուեց, ուժ չկայ… 

Նա զգաց, որ ծարաւից պապակում էր, այրւում էր ներսը… Յիշեց ներքև՝ 

ձորակում վազող վտակը, խոնարհած ճիւղերի տակ կարկաչող այն վճիտ-պսպղուն 

ալիքները… Նրա մտքով կայծակի արագութեամբ միասին եկան ու անցան հովասուն 

անտառներում անցկացրած օրերը և մշուշապատ առաւօտները, երբ նա առողջ ու 

թեթև իջնում էր այն ձորակն ու կուշտ-կուշտ խմում էր սառը ջրերից… Այժմ էլ 

փափագում էր սաստի՜կ-սաստի՜կ, բայց որքան աշխատում էր, չէր կարողանում 

բարձրանալ։ Ամէն շարժուելով ճղփում էր նրա տակ լճացած արիւնը և կրկին սկսում 

էր ծորել գնդակատեղից։ Բայց արիւնը բարակեց, ցաւն էլ առաջուայ նման չէր 

նեղացնում․ նա թմրեց, զգաց, որ քունը տանում էր մի տեսակ, խաւարը թանձրանում 

էր շուրջը, և հետզհետէ աչքերը մթնում էին։ 

Արևն իր վերջին շողերը քաշել էր լեռների ետևը։ Ամէն ձէն ու ձուն կտրել էր 

անտառում։ Գիշերուան ցուրտն ընկաւ։ Սթափուեց եղջերուն, լիակուրծ ու ագահ շունչ 

քաշեց, լայն-լայն բաց արաւ շշմած աչքերը… վերևը փոքրիկ լոյսեր ցոլացին։ Այդ 

աստղերն էին երկնքում։ Նա հասկացաւ, որ գիշերը հասել էր։ Վերջին ուժերը 

հաւաքեց, ջանք արաւ, շարժուեց, մինչև անգամ ծնկները բարձրացրեց և… կրկին 

ընկաւ մի ծանր ու անզօր թառանչով։ Նա լսեց իր թառանչը, և այդ վերջին ձայնն էր, որ 

նա լսեց այս աշխարհքում։ 
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ԱՐՋԱՈՐՍ 

          Ա 

Մի կերի տարի ես ու մեր Աւագը Մասրեքում խոզ էինք պահում։ Հիմի մի 

աշունքուայ գիշեր բերել ենք խոզը իր նիստն արել ու դափի դռանը մի կրակ վառել, որ 

բոցն Աստծու ոտներն էրում է։ Մի լուսնեակ գիշեր է։ Ես պկու եմ ածում, էս Աւագն էլ 

մի բայաթի է վեր քաշել, որ սար ու ձոր գւգւում են։ 

Մին էլ Աւագը, թէ՝ ա՜յ տղայ, էն ո՛վ է, հրէ մի մարդ է գալի վերի կռնիցը։ 

Մտիկ տամ տեսնեմ, դրուստ որ՝ մի մարդ է գալի վերեւիցը։ Ամա ես էլ լսել եմ, որ 

արջը գողութեան գալիս՝ խաբելու համար առաջի երկու ոտը դոշին է գնում, երկու 

ոտնանի մարդի նման է գալի, ոնց որ մարդ ըլի։ 

Ասի՝ Աւագ, էս օքմին չի, արջ է։ 

Թէ՝ բո՛հ, չէ-չէ՝ պոզեր։ 

Ա՛յ տղայ, ասի՝ արջ է։ 

Ես՝ հա, սա՝ չէ. ես՝ հա, սա՝ չէ։ Իսկ նա էլ կամաց-կամաց կողքըհան մօտենում է, ու 

ձեռներիս էլ հրացան չկայ։ Մին էլ էն տեսանք՝ առաջի երկու ոտը վեր դրաւ, դառաւ 

չորսոտնանի ու, ա՛ռ հա կտաս՝ խոզի կէս տեղը։ Խոզը ճղճղալով իրար խառնուեց, 

հաւաքուեց արջի վրայ։ 

— Ալաբա՛շ, բռնի հա՜ բռնի, հրես հա՛ հրես։ 

Ամէն մինս մի ածխակոթ վեր կալանք, վազեցինք։ Մի հաստլիկ մերուն ունէինք․ 

ականջ դնենք, որ սրա ճղղոցը ներքի փոսերիցն է գալի։ Վազ տուինք փոսերի վրայ։ 

Ածխակոթը քաշել ենք, հիմի էս անիրաւին վեր ենք հատում, տալիս ենք, ինչ անում 

ենք, չենք անում, մերունը բաց չի թողնում․ առաջներս խտըտած ձորն է ընկնում։ 

Վերջը, շատ տեղը նեղացրինք, չէ՛, թող արաւ, փախաւ։ Առաւօտը ասի՝ Աւագ, դու 

խոզի կշտին կաց, ես գնամ տանիցը մի հրացան բերեմ: Թէ՝ դէ՜, լաւ։ 

Բ 

Աւագը խոզի կշտին կացաւ, ես գնացի․ տանը մի հին հրացան ունէինք, վեր 

կալայ, եկայ։ Եկայ, շիտակ գնացի ներքի մոշուտնին, որտեղ գիտեմ արջի տեղն է։ 

Ման եկայ, որ գտայ ոչ, մի տեղ մի լաւ մոշուտ պատահեց, կանգնեցի, ասի՝ մի քիչ մոշ 
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ուտեմ։ Միամիտ մոշ ուտելիս՝ հէնց մոշենու տակիցը մինը ֆրթացրեց ու հրացանս 

բռնեց։ 

Դու մի ասիլ, գնացել եմ հէնց անտէր արջի վրայ եմ կանգնել։ 

Որ հրացանիս լուլիցը բռնեց, ես էլ կոթը պինդ բռնեցի։ Հիմի նա օլորում է, ուզում է 

կոտրի, ես էլ օլորում եմ, որ հէնց անեմ ծերը վրէն ընկնի, հուպ տամ, ծուխը փորն 

անեմ։ Բայց անտէրը գլխի է ընկել, թողնում չի։ 

Ես ձգեցի, նա ձգեց, տեսայ, որ բան չի դառնում, ձեռս գցեցի, ասի յանկարծ խլեմ։ Ձեռս 

գցեցի թէ չէ, թանթլիկը բերաւ ուսովս պատ տուաւ։ Որ թանթլիկն ուսովս պատ տուաւ, 

հրացանը բաց թողեց։ Էնքան արի, հրացանի ծերը փորին դէմ առաւ, չախմախը ձեռս 

գցեցի, ասի՝ էս է, բանը պրծաւ։ Վերի ոտը քաշեցի, չրթկացրի, տրաքեց ոչ։ Մտիկ տամ, 

տեսնեմ, քարը վեր է ընկել, կորել։ Էստեղ մէջքս կոտրեց։ Հրացանը բաց թողի, ասի՝ 

խտըտիցն ազատուեմ, եղաւ ոչ։ Բռնեցինք իրար։ 

Գ 

Դես քաշեցինք, դեն քաշեցինք։ Տեսնեմ՝ անտէրն, էս է, ինձ ուտում է։ Ձեն տուի, 

«Ա՛լաբաշ, հէ՜յ․․․ Ա՛լաբաշ, հէ՜յ․․․»։ 

Մին էլ տեսայ շունը կլանչելով գալիս է։ Եկաւ, հասաւ։  

«Ա՛լաբաշ, օգնի, ասի, ինձ կերաւ…»։ Հա՛յ քեզ մատաղ, շո՜ւն, որ հասաւ մէջքին տուաւ 

էլի, ոնց որ մի գնդակ ըլի։ Ամա ի՜նչ, էն շունը թէ նրա մէջքին տուած, թէ էն լեռ 

քարափին։ 

Ոնց որ երկու փահլևան պինդ իրար բռնեն, բռնել ենք ու աչք աչքի ենք գցել։ Մին էլ էն 

տեսայ՝ կում արաւ ու մարգի պէս երեսիս մի մեծ թքեց՝ թո՜ւ։ Որ թուքն աչքերս բռնեց, 

գլուխս դոշիս վրայ կռացրի, ետնուց էլ թանթլիկով մի թունդ ապտակ հասցրեց, ու ինձ 

կորցրի։ 

Տեսայ՝ էլ ազատուելու գուռը չկայ, ասի՝ ես առաջուց երեսիս վրա վեր ընկնեմ, որ 

երեսս փչացնի ոչ։ Բերանսիվեր տակին վեր ընկայ։ Որ տակին վեր ընկայ, շունն աւելի 

կատաղեց։ Արջն ընկել է ինձ վրայ, շունը ետևից իրեն ուտում է, որտեղից բոնում է՝ 

օգուտ չի անում։ Դու մի ասիլ վարպետ շուն է, գիտի արջը որտեղից կխեղճանայ։ 

Մէջքին վեր էլաւ, ականջներիցը բռնեց։ Որ ականջներիցը բռնեց, արջը ինձ թողեց։ 

Անտէրը գազազեց, շանը թափ տուեց մէջքից, վեր գցեց ու բռնեց, հուպ տուաւ, թէ  
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չանչեց, էլ գիտեմ ոչ՝ ինչ արաւ, որ բաց թողեց, շունը կլանչելով ձորն ընկաւ, փախաւ, 

կորաւ։ 

Դ 

Շունն էլ գնաց․ մնացինք ես ու ինքը։ Հիմի տակին երեսս բռնած միտք եմ անում։ 

Իմացել եմ, որ արջը ականջ է դնում, տեսնի շունչ կայ, թէ չէ։ Թէ իմանում է, որ շունչ է 

քաշում տակի օքմինը, ջարդում է, մինչև շունչը կտրի, թէ հօ չէ՝ քոթքաթաղ է անում, 

թողնում գնում, որ հոտի, յետոյ գայ հանի ուտի։ Էս միտք անելիս մին էլ էն տեսայ՝ 

գլուխը բերաւ գլխիս վրայ դրաւ, շունչը իրեն քաշեց․ ականջ է դրել։ Ես էլ շունչս փորս 

գցեցի, ոնց որ թէ մեռած եմ։ Գլուխը վեր քաշեց, մի քիչ կացաւ՝ մին էլ ականջ դրաւ։ Էլ 

ետ շունչս պահեցի։ Սա որ տեսաւ՝ ես, էս է, մեռած եմ, ինձ թող արաւ մրթմրթալով 

գնաց։ Աչքս ծերպ արի, ասի՝ մտիկ անեմ, տեսնեմ՝ ուր է գնում։ Ասում եմ՝ հէնց լինի մի 

քիչ տեղ հեռանայ, վեր կենամ փախչեմ։  

Գնաց՝ մոտիկ ցախ ու մախ կար, փետ կար, հաւաքեց, բերաւ վրես ածաւ։ Մէջքիս վրայ 

դրաւ, շլինքիս վրայ դրաւ, էլ ետ գնաց։ Գնաց, մի թեթև ցըցչորի կար, էն էլ բերաւ 

ոտներիս վրայ դրաւ, մին էլ ետ գնաց։ 

Տեսնեմ՝ մի ահագին քոթուկ կայ, չարչարւում է պոկի, որ բերի էն էլ վրես գցի։ Միտք 

արի որ՝ թէ էս քոթուկը բերի վրես գցի, տակին շունչս կկտրի։ Ասի, քանի ուշքը 

քոթուկումն է, վեր կենամ կորչեմ։ Փորսող տալով փետերի տակիցը դուրս եկայ, 

փախայ մտայ մօտիկ մամխուտը, տապ արի։ 

Հիմի տապ արած տեղիցը մտիկ եմ անում։ Չարչարուեց, քոթուկը պոկեց ու, ոնց որ 

մարդը խտըտի, խտըտեց, բերավ թէ վրես գցի։ Եկաւ տեսաւ փետերի տակին մարդ 

չկայ։ Քոթուկը խտըտին զարմացած կանգնեց, փետերի տակին մտիկ արաւ, չորս 

կուռը մտիկ արաւ, յանկարծ քոթուկը վեր գցեց ու՝ թո՛ւ հա թո՛ւ, թո՛ւ հա թո՛ւ, մարդի 

նման թքոտում է. ասի երևի ափսոսում է, էլի՛։ 

Թո՛ւ հա թո՛ւ անելով, ճռճռացնելով ընկաւ ներքի ձորը։ Ես էլ վեր կացայ, դուրս պրծայ 

դէպի Աւագը։ Գալիս եմ, ոնց եմ գալիս, ոնց որ հետ ածած լինեմ։ Ետ եմ մտիկ անում, 

ասում եմ՝ տեսնեմ, հօ արջը գալիս չի։ Հասայ մեր խոզի նիստը։ Էս Աւագը, թէ՝ ա՜յ 

տղայ, էդ ի՞նչ խաբար է, էդ ի՞նչ ես եղել։ Ասի՝ էլ խաբարը ո՞րն է, քո տունը քանդուի, 

էսենց բան եկաւ գլուխս։ Թէ՝ բա հրացանդ ո՞ւր է։ 

Նոր տեսնեմ, որ հրացանս մտիցս ընկել է, թողել եմ տեղը։ 

Ե 
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Եկանք մի քանի հոգի հաւաքուեցինք, գնացինք հրացանս բերինք։ Հրացանիս 

քարը շինեցի, պնդացրի, ասի՝ Աւա՛գ, էլի պէտք է գնամ։ Թէ՝ ա՛յ տղայ, ձեռը վեր կալ, 

կըբռնի, կը գզի։ Ասի՝ հիմի սովորեցի, էնպէս չեմ անի, որ բռնի։ 

Թէ՝ դու գիտես։ 

Հրացանս, վեր կալայ, քարը պնդացրի ու գնացի։ Տանձի էլ կաթոցի ժամանակն 

է։ Գնացի մինչև ճաշ ման եկայ, ոտնահան եղայ, գտայ ոչ։ Միտք արի՝ ախպեր, սա ուր 

կը լինի քաշուած, ախր սա պէտք է որ էս խոզի կողմերից հեռանայ ոչ։ Վեր կացայ, 

ասի՝ ներքևեմ մոշուտների վրայ։ 

Մի քիչ գնացի, մին էլ տեսնեմ, ըհը՛, արջի հետքը առաջիս։ Հետքն ընկայ գնացի, 

գնամ՝ տեսնեմ՝ հրես՝ մի բարդի կրծել է, կրծել ու թողել։ Գլխի ընկայ, որ սրանում մեղր 

կայ։ Վերև մտիկ տամ՝ ճանճը արկանոցից բանում է։ Ասի՝ հիմի թէ իրեն գտնեմ էլ ոչ, 

էս հօ որս է ու որս։ Մի քիչ էլ գնացի, տեսնեմ՝ առաջիս մի մորմոնջաբուն է քանդել, 

բայց հողը դեռ թաց է։ Տեսայ, որ մօտեցել եմ։ Էստեղ մի անտեր ահ ընկաւ սիրտս։ 

Հրացանի քարին մտիկ տուի ու առաջ գնացի։ Հէնց ոտս փոխեցի, մի թըմփթըմփոց 

եկաւ։ Կանգնեցի… Բացատի գլխին մի լաւ մեղրատանձի կայ. տեսնեմ՝ հրես տակին 

տանձ է ուտում։ Էս կռանը մի տանձ է կաթում, դեսն է վազում, մրթմրթալով ծամում է 

ու ականջ դնում, էն կռանը մի տանձ է կաթում, դենն է վազում։ Մին էլ որ կանգնեց 

տանձի կաթոցին ականջ դնելու, ծառի տակը մտայ, հրացանն երեսս կալա։ Տեսնեմ՝ 

հրացանի ծերը տըմբտըմբում է։ Չէ՛, սիրտս պնդացրի, մին էլ նշան դրի, հուպ տուի… 

Հրացանը որ տրաքեց, սա մի գոռաց, պտիտ եկաւ, ու առ հա՛ կը տաս, ընկաւ ներքի 

ձորը։ Հրացանս մին էլ լցրի, մօտիկ թմբի գլուխը բարձրացայ, տեսնեմ՝ սա ջրին է 

վազում, ասի՝ բաս սրա բանը խարաբ է. վիրաւորը որ ջրին գնաց, ջուր խմեց՝ պրծաւ, 

էլ ապրիլ չի։ 

Մին ասի՝ ետևիցը գնամ, մին էլ ասի՝ անէծք չար սատանին, վիրաւոր արջը գէշ է, կը 

բռնի, կը փչացնի։ Էն է, ինչ նա դենը գնաց, ես էլ ետ եկայ, էլ գիտեմ ոչ ինչ եղաւ։ 

Միայն էն օրերում ձորի վրայ շատ ուրուր պտիտ եկաւ… 

 

ՍՈՎԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻՑ 

Երբ որ Լոռու ձորերից հայ գիւղացին Ալէքսանդրապոլ իւր կնոջ քաղած հոնով 

աղ առնելու գնայ, հացը պակասած ժամանակ իւր շինած թին կամենայ տանել 

Շորագեալ հացի հետ փոխելու կամ պարտք արած փողով ցորեն, գարի գնելու, պէտք 
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է իւր բեռնակիր ձիու հետ անցնի Զամանլուի հովիտը։    

 Զամանլուի ահագին հովիտը կազմում են հանդիպակաց լեռները, որոնց 

անտառապատ զառիվայրները, երկու կողմից իջնելով, ձորի խորութեան մէջ 

հանդիպում են սրընթաց կոհակներին Փամբակայ ջրի, որ համանուն սարերից գալով, 

հովտի երկայնութեամբ վազում է դէպի Լոռու ձորերը։ 

Այս նեղ հովտում, գետեզերքին տեղ-տեղ բացւում են սիզավէտ, կանաչ հարթ 

տարածութիւններ անտառի մէջ. դրանցից ամենամեծը կոչւում է «Արաղի ճալա»։ 

Սով էր տարին։ Արաղի ճալէն շրջապատող անտառի բերանից՝ ներքևից դուրս եկաւ 

մի փալանած ձի։ Մարդ մինչև կարողանար մտածել, թէ այս մենակ ձին կորած կամ 

փախած պէտք է լինի, դուրս եկաւ և տէրը՝ գիւղացի Անդրին։ Մի քսան քայլ 

հեռաւորութեամբ նա հետևում էր իր ձիուն, որը տանում էր մեծ փալանի մէջ ձգած իւր 

տիրոջ հին չուխայի մնացորդները և մի դատարկ խուրջին։ Անդրին ինքն էլ, իւր ձիու 

նման, բաւական մաշուած մի արարած էր, բայց նոյնպես ջղոտ ու դիմացկուն։ 

Աշխատասէր ու տոկուն ռանչպար մարդ էր նա և, թէև միշտ աղքատ, զուարթ 

բնաւորութեան տէր ու սրախօս։  

Այս տարի խեղճ մարդու հացը պակսեց դեռ ձմեռուայ կիսին։ Անդրին իւր 

հարևաններից փոխ առնելով, հարուստներին մուրհակ տալով եօլա գնաց, մինչև 

գարունը հասաւ կամ, աւելի ճիշտ, մինչև այն օրը, երբ էլ ոչ ոքից յոյս չունէր փոխ 

առնելու. շատերը չունէին, ոմանք վախենում էին իրանցն էլ հատնի, ոմանք էլ նրա 

թախանձանքին պատասխանում էին. «Ինչ որ տուել ենք՝ դեռ գնայ էն բեր․․․»։ Մի 

խօսքով՝ սովի ահարկու պոզերն արդէն երևում էին դատարկուած հորերից։ 

Եւ ահա գարունը նոր բացուած՝ Անդրին իւր Ղռաթի հետ (այսպէս էր անուանում 

ձիուն) ճանապարհ ընկաւ դեպի Շորագեալ կամ, ինչպէս իրանք են ասում, դէպի 

«վերև»։ 

Շատակեր Շարայի շատաբեր գաւառը մօտիկ լեռնաբնակ հայերի միակ ապաւէնն է 

հացապակաս ժամանակներում։ Լոռին, իբրև լեռնային երկիր, յաճախակի երկարատև 

անձրևներով հացը կտրում է, և գիւղացիք, Անդրու նման, ձին փալանում են գնում 

Շորագեալ։ 

Անդրին մտազբաղ հետևում էր իր ձիուն և ինքնիրան մտմտում. 

«Կերթամ Շորագեալ, թո՜ւշ իմ ծանօթ Ղադաքոնց Մկոյի տունը․․․ ինձ, որ տեսնի, շատ 

կուրախանայ՝ «բարո՜վ, բարո՜վ, քաւոր Անդրի․․․ ո՞ւր ես, ծօ մարդ․․․ իմա՞լ ես, ծօ՛․․․ 
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մանչերդ իմա՞լ են․․․», խուրջինիցս էլ էն մի քանի դաստա «ղարա» թութունը որ 

հանեմ, աւելի կուրախանայ․․․ իրիկնահացիցը եդը օդի տախտի վրայ թինկը կտանք 

ու չիբուխ քաշելով զրից կանենք․․․ Կասեմ, որ մեր կողմերը հացի պակասութիւն ենք 

քաշում․․․ ամա նա ինքը կիմանա թէ ընչի եմ գնացել. առաջին անգամը խօ չի․․․ով 

գիտի ինձ չթողնի էլ, թէ բերանս բաց անեմ, «ինչքան որ կարաս ձիուդ բարձիր, Անդրի 

ախպեր, տար կեր, քեփ արայ»։ 

― Վա՜յ, ես քեզ մատաղ, Մկօ ջան․․․― յանկարծ զգացուած Մկոյի ասելիք խօսքերից, 

լսելի ձայնով բացականչեց գիւղացին և քայլերը արագացրեց. ձայն տուեց և ձիուն, 

նրան էլ շտապեցրեց։ 

― Բաս ես ո՞նց դուրս գամ քու պարտքի տակիցը, Մկօ ախպեր ջան,― շարունակեց 

նա,― էլ ի՞նչ ասեմ, ասելն աւելորդ ա, հալբաթ աշունքը կը գայ, ես գիտեմ․․․ ես քու 

լաւութիւնը մի ետ վճարեմ, որ․․․ ես մաճկալ Անդրին եմ. ես ինձ վրայ չեմ թողուլ 

ուրիշի լաւութիւնը․․․ հալա մի էս նեղ տարուցը պրծնեմ, քիւլփաթս սովամահից 

ազատեմ․․․ ես գիտեմ, էլի․․․»։ 

― Բարի օր, ախպերացու,― յանկարծ մի ձայն եկաւ ներքևից։ 

Իւր ցնորմունքից սթափուեց Անդրին և տեղնուտեղը իսկոյն կանգնելով՝ ներքև նայեց։ 

Ճամփու տակի աղբիւրի մօտ տեսաւ մի սպիտակ չուխաւոր մարդ։ Անդրին իսկոյն 

ճանաչեց, որ նա կռօ է (շորագեալցի)․ միայն նրանք են սպիտակ չուխայ հագնում, իսկ 

իրանց երկրում այդ ամօթ է։ 

Շորագեալցուց փոքր-ինչ հեռու նրա կինը թոկի ծայրը բռնած արածացնում էր իրանց 

ձին։ Իսկ նրանց մանկահասակ աղջիկը գետեզերքին լուանում էր երեսը փոքրիկ 

եղբոր, որի ուրախ ճւճւոցը խլանում էր լեռնային գետի գոռոցի մէջ։ 

Շորագեալցին զարմացել էր Անդրուց, որ պելացել էր իրանց վրայ, և տեսնելով իւր 

պատասխանն ուշանում է, կրկին ձայն տուեց. «Առաջ բարի, ախպերացու․․․ 

որտեղանցի՞ ես»։ 

«Թփռշու հե՜՜շշ»,― մարդուն պատասխանելու փոխարէն Անդրին կանչեց իւր ձիուն, 

որ հեռացել էր բաւական։ Յոգնած անասունը իսկոյն կանգնեց և սկսեց արածել 

ճամփի կողքի կանաչը։ 

Երբ որ տեսաւ ձին կանգնեց, Անդրին ճանապարհից դուրս եկաւ, կանգնեց նեքևի 

եզերքին և սկսեց բարձր գոռգոռալ, կարծես ուզում էր վախեցնել անծանօթին։ 
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― Աստծու բարին, բարեկամ, որտեղանցի՞ ես, բարեկամ։ 

― Որթնաւեցի եմ։ Դու որտեղացի՞ ես, ո՞ւր ես գնում, խեր ըլի,― իւր ձայնն էլ 

բարձրացրեց վերևից։ 

― Ես դսեղեցի եմ՝ էդ ո՞ւր ես տանում էդ օղլուշաղը։ 

― Ահ չկայ խու ճամփեքին։ 

― Չէ՛, արխեին գնայ. ո՞ւր էք գնալու։ 

― Քարնջեցի Մատնանց Գիքորը ո՞նց ա,― փոխանակ պատասխանելու հարցրեց 

շիրակեցին։  

― Լաւ են, փառք Աստծու։ 

― Նրանց տուն ենք գնում։ 

― Դու նրանց փեսե՞ն ես։ 

― Հրամանք ես։ 

― Դու Գոքո՞րն ես։ 

― Հրամանք ես։ 

― Այ տղայ, էդ մեր Նազլո՞ւն ա։ 

― Հրամանք ես։ 

Խօսակցութիւնն այստեղ ընդհատեց Անդրին և լուռ հեռացաւ. գնաց իւր ձին բերեց, 

արձակեց գետափի խոտերում, մօտեցաւ ճամփորդներին։ 

Առանց ձեռք տալու իրար բարևեցին և երեսները դէպի գետակի կողմը նստոտեցին 

երկու գիւղացիները։ 

― Բա դու ո՞վ ես, ամօթ չըլի հարցնելը,― դիմեց շիրակեցին։ 

― Որ ասեմ, կը ճանաչե՞ս։ 

― Բալքի ճանաչում եմ, ով գիտի։ 

― Ինձ մաճկալ Անդրի կասեն. ճանաչո՞ւմ ես։ 
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― Չէ՛, ախպեր, սուտն ինչ ասեմ։ 

― Հա՜, տեսնում ես, չես ճանաչում,― յաղթական կերպով նկատեց Անդրին և ինքը 

հարցրեց. 

― Բա ես որթնաւեցի մի բարեկամ ունիմ, կը ճանաչե՞ս։ 

― Ո՞վ ա, հալբաթ որ կը ճանաչեմ։ 

― Ղադաքոնց Մկոյին կը ճանաչե՞ս։ 

― Լա՜ւ։ 

― Ո՞նց ա։ 

Յանկարծ մթնեց շիրակեցու դէմքը, կարծես թէ նեղացաւ։ 

― Ռանչպարը, որ ուտելու հաց չունենայ, ո՞նց կըլի,― ծանր հառաչելով խօսաց նա և 

յօնքերը կիտեց՝ անթարթ նայելով մի հեռու կէտի։ 

― Ո՞նց թէ… հա՞ց չկայ Շորագեալ,― սարսափելով բացականչեց լոռեցին և սառած 

աչքերը սևեռեց Գոքորի դէմքին։ Նրա աչքերում այդ րոպէին տխուր փայլատակում էր 

նրա հոգին։ 

― Ո՞վ կտայ,― սրտաբեկ աւելացրեց վերևից և կարճ լռութիւնից յետոյ աւելացրեց՝ 

առանց Անդրուն նայելու.  

― Հրես, կնիկս, երեխերքս հաւաքել եմ, գամ անորս մօտ էս մի երկու ամիսն 

անցկացնեմ․․․ մինչև տեսնենք՝ Աստոծ ինչ դուռը բաց կանի։ 

Անդրին չլսեց. նա դեռ ապշած նայում էր Գոքորի դէմքին. «Վեր կենամ սրան սպանեմ, 

կտոր-կտոր անեմ, ― անցնում էր նրա մտքովը,― ո՞նց անեմ, որ սիրտս հովանայ․․․ 

սա էս ինչ ասաց»։ 

― Էդ ի՞նչ ասեցիր, վա՜յ քու մէջքը կոտրի,― յանկարծ արթնածի նման գոչեց 

Անդրին,― ախր էդ ոնց էլաւ։ 

― Էլաւ, էլի, չորայինից հացը նուազ եկաւ, էլած չելածն էլ ինչ մուշտարի եկաւ 

ծախեցինք․․․ ձմեռն էլ մեր քոռ բախտիցը երկարեց․․․ մնացինք ձեռներուս ծոցներիս 

նստած․․․ սատանի ծնունդները հոտիցն իմանում են, որ սով պէտք ա ընկնի, գալիս են 

լաւ գին տալիս՝ տաշտի հացն էլ տանում․․․ մենք էլ փողին թամահ ենք անում․․․ ա՜յ, 

շատ լաւ էլա՜վ, մեր հախն ա․․․ թող հմի սոված կոտորուենք,― և երկուսն էլ լռեցին։ 
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Այդ մի դառն ու ծանր լռութիւն էր. և յուսահատութիւնը կամաց մօտենում էր նրանց 

սրտերին։ 

Հեշտ յուսահատուող մարդ չէր գիւղացին։ Նա լուռ ու մունջ գերի է կեանքի 

պատահմունքների և մշտապատրաստ զոհ բնութեան պատահարների. մի ախտ 

յանկարծ կոտորում է նրա անասունը, կարկուտն է տանում արտը, մի արտասովոր 

շփոթ խլում նրա աշխատանքի ժամանակն ու արդիւնքը․․․ նա իրան սիրտ տալով 

կրկին նորոգում է իւր արորն ու գութանը և կրկին մտածում է ապրելու մասին։ 

Ապրում է բոլոր տարին ցամաք հաց ուտելով, և այդ ցամաք հացն էլ յանկարծ կտրւում 

է։ 

― Բա հմի դու ո՞ւր ես գնում,― փորն ընկած ձայնով հարցրեց Անդրին։ 

― Ասեցի անորանցս տունն, է՞լի,― նոյպիսի ձայնով պատասխանեց Գոքորը։ 

― Ո՞ւր ես գնում․․․ աներդ խանը ձեռին դռնեդուռ ընկած, ալիր չի գտնում․․․ մեր 

կողմերը սով ա, սո՛վ․․․ 

― Կամա՜ց․․․ կիմանայ,― դէպի կինն ակնարկելով՝ ահով շշնջաց շիրակեցին և էլ 

ոչինչ չխօսաց։  

«Ո՞ր կողմը գնամ,― մտածում էր նա,― ո՞ւր տանեմ կինս, երեխաներս․․․»։ 

«Վերադառնա՞մ․․․― մտածում էր լոռեցին,― բայց ի՞նչ ասեմ կնոջս․․․ բայց 

երեխաներս քաղցած առաջս կվազեն․․․»։ 

― Քա՛, մթնում ա,― մի քանի անգամ արդէն Նազլուն ետևից մարդուն կանչել էր 

կիսաձայն։ Նա յիշեցնում էր, որ ժամանակն է ճանապարհ ընկնելու։ 

Բայց մարդը ամաչում էր ետ մտիկ տալ, կնոջ երեսին նայել։ «Ինչ պատասխան տամ 

սրան․․․ որ կողմը գնամ»,― մտածում էր նա։ 

Եւ երկու գիւղացիները Զամանլուի հովիտում նստած մտածում էին։ 

― Գիտե՞ս ինչ կայ, Գոքոր,― յանկարծ գլուխը վեր քաշելով խօսաց լոռեցին։ 

― Ինչ կայ։ 

― Մեր գեղումը մի հարուստ մարդ կայ. Եգոր աղա են ասում, մի կատաղած շան 

տղայ. էս րոպէին էլ ամբարներն ու հորերեը լիքը հաց ունի։ Ով որ նաղդ փող ա 
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տալիս, թաղարը երեսուն մանեթով հաց ա տալիս, ով որ չէ, թամասուկ ա տալիս 

թաղարին քառասուն մանեթ, մանեթին էլ ամիսը տաս շահի կամ երեք աբասի շահ։ 

― Պա՛հ, անիսափ մարդ,― բացականչեց կռօն,― նրանից ո՞վ կվերցնի։ 

― Տօ՛ ես վերցնում էի, չտուեց,― շարունակեց Անդրին,― հմի գիտես ի՞նչ կայ։ 

― Ինչ կայ։ 

― Դու ղոչաղ մարդ ես, թէ չէ․․․ 

― Ինչ ասեմ, ախպեր․․․― և շուարած շիրակեցին չգիտէր՝ ինչ պատասխան տայ։ 

― Գիտե՞ս ինչ կայ,― խօսքը փոխեց Անդրին՝ տեսնելով, որ դժուարութեան մէջ է դրել 

խօսակցին։ 

― Ի՞նչ կայ։ 

― Աստոծ վեր կունի՞, որ մի մարդի ամբարը լիքը հաց ըլի, ու նրա հարևանը սովից 

մեռնի՞։ 

― Իսկի մարդն էլ չի էդ բանին հաւանիլ,― համաձայնեց Գոքորը,― էդ անօրէնութիւն 

ա։  

― Չէ՛, արի կարճ քեզ մի ուրիշ բան ասեմ։ 

― Մի բան ես ուզում ասես, սիրտ չես անում, խնամի Անդրի,― նկատեց 

շիրակեցին,― ինձանից արխեին կաց, ինձ չես ճանաչում դու։ 

― Որ քեզ մի քանի թաղար ցորեն տամ, կարո՞ղ ես հասցնել Շորագեալ,― վերջապէս 

յայտնեց Անդրին։ 

Այս խօսքերի հետ Գոքորի սովից նուաղած աչքերը փայլատակեցին։ 

― Քանի՞ թաղար,― գոչեց նա ուրախացած,― տասը՞․․․ քսա՞ն․․․ ե՞րբ կը տաս․․․ Եգոր 

աղի՞․․․ 

― Սուս, գոռգոռալ մի․․․― զգուշացրեց Անդրին,― ամա գիտե՞ս ուրիշ մարդ չպէտք է 

իմանայ․․․ գիշերով պէտք է անցկացնենք․․․ ա՛յ այս մօտիկ սարերով․․․― նա ձեռքը 

մեկնեց դիմացի սարերին։ 

Այդ րոպէին մի գոռոց բարձրացաւ. «Ա՛յ տղերք, ո՞վ էք, հէ՜յ»։ 
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Մեր ծանօթները ցնցուեցին և ետ նայելով՝ տեսան վերևից մի ուրիշ գիւղացի է գալիս. 

նա գոռգոռալով ուշունց էր տալիս, թռչկոտում, վազում էր դէպի ցած։ 

Այս տարօրինակ ուրախ տրամադրութիւնը զարմացրեց գիւղացիներին. «Ո՞վ պէտք է 

լինի, այսպէս ուրախ այս աղէտի ժամանակ, երբ ժպիտը մեղք է համարւում, եթէ 

միայն խելագար չի․․․»,― մտածում էին նրանք. կարծես նրանց կասկածն 

հաստատելու համար մօտեցողը բարձրացրեց իւր գլխարկը և հարբած քեֆ անողի 

նման սկսեց աղաղակել «հէ՛յ-հէ՜յ»։ 

Գոքորն ու Անդրին, մերթ իրար երեսի նայելով, մերթ եկուորին, մնացել էին ապշած, 

թէ այդ ինչ կնշանակէր։ 

― Ինչ կը տաք, որ ասեմ,― մօտենալով աղաղակում էր նա,― ի՞նչ էք տալիս, շան 

տղերք, որ ասեմ․․․ 

― Ադա, դու սովից խելքդ թռցրել ե՞ս, Համբօ, էդ ի՞նչ ես անում,― ձայնը բարձրացրեց 

Անդրին՝ մօտեցողին ճանաչելով։ 

― Դու ես խելքդ կորցրել, ախմա՛խ,― գոռաց Համբօն ու մի ահագին քար շպրտեց 

նրանց վրայ։ Գոքորն ու Անդրին մի կողմ փախան, և քարը թմփթմփալով մինչև գետը 

մէկ գնաց։ Կռոյի փոքրիկ «մանչը» վախից սկսեց ճչալով լաց լինել։ Իւր քարից շատ 

չուշացաւ Համբօն. կանգնեց երկու գիւղացիների առջև և դարձաւ շիրակեցուն․ 

― Էս ձորում ի՞նչ էս շինում, տօ սոված կռօ հարամզադա․․․ ա՛յ ես ձեզ էլ ղուրբան, 

ձեր հարսներին էլ․․․ անունդ ի՞նչ ա․․․ քանի՞ տարեկան ես․․․ 

Շորագեալցին գոյնը թռցրած Համբոյի կամ ոտներին էր նայում, կամ երեսին և ոչինչ 

չէր հասկանում նրանից։ 

― Սովն էլ չի էս շաշ ու գժերի հախիցը գալիս,― գլուխը պտտելով՝ փնթփնթաց 

Անդրին և չիբուխը սկսեց լցնել։ 

― Ինչ սով, տօ՛, ինչ ես դուրս տալիս գլխիցդ․․․ հրես ֆուրգոններով էնքան ցորեն ա 

գալիս Ջալալօղլի, որ էս ձորերն ածես, կլցնի․․․ գնայ ձին բարձիր, տար. էնքան կեր, 

կիսիցդ տրաքուես․․․ ի՞նչ ես կռտոփում բայղուշի նման․․․ հլա փողն էլ պտեն տալ, էն 

էլ չամչի տուր, ջեբդ ածայ։ 

― Ի՞նչ ես ասում, ադա, դրուստ բան ասա, բան իմանանք,― սրտատրոփ 

անհամբերութեամբ հարցնում էին Գոքորն ու Անդրին,― ի՞նչ ցորեն, ի՞նչ փող, ի՞նչ ես 

ասում։ 
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― Դէ՛ իմացէք, էլի, թէ մարդ էք, իմացէք, որտեղից կըլի։ 

― Հա՜, իմացայ,― յանկարծ յիշեց Անդրին,― էդ էն կըլի․․․ էն ինչ էն տարին մեր 

գեղական ամբարների ցորենը ծախել տուին, փողը տարան, ասեցին՝ որ սով ընկնի, 

ետ կտանք․․․ ախար ես գիտէի, որ էդ կըլի։ 

― Տօ՛, չէ՛, չէ՛,― ձեռքն Անդրու աչքը կոխեց Համբոն,― Թիֆլիս, Բաքի, Բաթում, 

Էրեւան, Պետրապոլ, Ստամբոլ․․․ ես ինչ գիտեմ, մի խօսքով, որտեղ անունը հայ կայ 

էլի, իմացել են, որ մեր կողմերրը սով ա, հաց են հաւաքել, փող են հաւաքել, գիտեմ ոչ 

քանի հազար թուման ասեցին, համբարքն էլ մտիցս ընկաւ, ղարկում են, որ սով 

ընկած տեղերը ռանչպարին բաժին անեն։ 

«Փառք քեզ, Աստոծ, գիւղացու համար միտք անող, գեղացու դարդը քաշողն էլ 

կայ․․․»,― զարմացած, իրան-իրան խօսում էր կռօն, մինչդեռ Անդրին հարցուփորձ էր 

անում Համբոյին։ 

― Ադա, թէ էն դու կազեթինն( թերթ) ես ասում, էն ինչ մի երկու շաբաթ առաջ 

տիրացու Պետրոսը Ջալալօղլի կարդաց, էդ պարապ բան ա, կազեթումը սուտ ու մուտ 

բաներ շատ են գրում։ 

― Ա՜յ տղայ, չէ՛, չէ՛, մեր Վարդանը Թիփլիզիցը նոր ա եկել, մարդն իրա աչքովը 

տեսած բան ա ասում․․․ հմի ճամփին, ֆուրգոններով ցորեն ա գալիս, էլի, էսօր էգուց 

կը հասնի Ջալալօղլի։ 

― Ա՛յ շէն կենան նրանք, հա՛,― սկսեցին օրհնել Գոքորն ու Անդրին։ 

― Էդ հլա Թիփլիզինն ա,― ոգևորուած շարունակեց Համբոն,― դրա եդնուց 

Բաքուինն ա գալիս, նրանից ետը Բաթում, Էրևան, Էջմիածին, Շուշի, Շամախի, 

Նուխի, Մոսկով․․․ 

Սով ու ցաւ մոռացած գիւղացիները սրտախոհ լսում էին Համբոյին և ամէն մի քաղաքի 

անունի հետ կարծես բարձրանում էին գետնից։ 

― Հաստատ ըլեն, հաստա՜տ,― հարբածի նման սկսեցին աղաղակել միասին, հենց որ 

լռեց Համբոն։ Եւ հոգեզմայլ երկար աղօթում էին իրենց հարուստ եղբայրների 

յաջողութեան համար, օրհնում էին գիտեցած բոլոր օրհնանքներով։ 

Իսկ երբ որ ճանապարհ էին ընկնում, Անդրին մօտեցաւ Գոքորին և կամաց փսփսաց. 

«Էն բանը, որ ասեցի, իմ ու քու մէջ մնայ, քարը վեր կալ, քարի տակին դիր, օքմին 

չիմանայ․․․ Էլ մեր պէտքը չի Եգոր աղի հարամ ցորենը․․․ նալլաթ չար սատանին․․․»։ 
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ՄԱՅՐԸ 

Մի գարնան իրիկուն, դռանը նստած, զրոյց էինք անում, երբ այս դէպքը 

պատահեց։ Էս դէպքից յետոյ ես չեմ մոռանում էն գարնան իրիկունը։ 

Ծիծեռնակը բոյն էր շինել մեր սրահի օճորքում։ Ամէն տարի աշնանը գնում էր, 

գարնանը ետ գալի, ու նրա բունը միշտ կպած էր մեր սրահի օճորքին։ 

Ե՛ւ գարունն էր բացւում, և՛ մեր սրտերն էին բացւում, հէնց որ նա իր զուարթ ճիչով 

յայտնւում էր մեր գիւղում ու մեր կտուրի տակ։ 

Եւ ի՜նչ քաղցր էր, երբ առաւօտները նա ծլւլում էր մեր երդիկին կամ երբ 

իրիկնապահերին իր ընկերների հետ շարժւում էին մի երկար ձողի վրայ ու «կարդում 

իրիկնաժամը»։ 

Եւ ահա նորից գարնան հետ վերադարձել էր իր բունը։ Ձու էր ածել, ճուտ էր հանել ու 

ամբողջ օրը ուրախ ճչալով թռչում, կերակուր էր բերում իր ճուտերին։ 

Էն իրիկունն էլ, որ ասում եմ, եկաւ, կտցում կերակուր բերավ ճուտերի համար։ 

Ճուտերը ծւծւալով բնից դուրս հանեցին դեղին կտուցները։ 

Էդ ժամանակ, ինչպէս եղաւ, նրանցից մինը, գուցէ ամենից անզգուշը կամ ամենից 

սովածը, շտապեց, աւելի դուրս ձգուեց բնից ու ընկաւ ներքև։ 

Մայրը ճչաց ու ցած թռաւ ճուտի ետևից։ Բայց հէնց էդ վայրկեանին, որտեղից որ է, 

դուրս պրծաւ մեր կատուն, վեր թռցրեց փոքրիկ ճուտը։ 

— Փի՛շտ, փի՛շտ, — վեր թռանք ամենքս, իսկ ծիծեռնակը, սուր ծղրտալով, ընկաւ 

կատուի ետևից՝ նրա շուրջը թրթռալով կտցահարելով, բայց չեղաւ։ Կատուն փախաւ 

մտաւ ամբարի տակը։ Եւ այս ամէնն այնպէս արագ կատարուեց, որ անկարելի էր մի 

բան անել։ 

Ծիծեռնակը դեռ ծղրտալով պտտում էր ամբարի շուրջը, իսկ մենք՝ երեխաներս, մի-մի 

փայտ առած պտտում էինք ամբարի տակը, մինչև կատուն դուրս եկաւ ու փախաւ 

դէպի մարագը՝ դունչը լիզելով։ 

Ծիծեռնակը դատարկ կատուին որ տեսաւ, մի զիլ ծղրտաց ու թռաւ, իջաւ դիմացի 

ծառի ճիւղին։ Այնտեղ լուռ վեր եկան։ Մին էլ տեսանք՝ յանկարծ ցած ընկաւ մի քարի 

կտորի նման։ Վազեցինք, տեսանք՝ մեռած, ընկած է ծառի տակին։ 
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Մի գարնան իրիկուն էր, որ այս դէպքը պատահեց։ Շատ տարիներ են անցել, բայց ես 

չեմ մոռանում այն գարնան իրիկունը, երբ ես առաջին անգամ իմացայ, որ ծիծեռնակի 

մայրն էլ մայր է, ու սիրտն էլ սիրտ է, ինչպէս մերը։ 

 

 

ՈՒՐԱԽ ԳԻՇԵՐ 

Ինչքա՜ն ծիծաղեցին էն գիշեր․․․ 

Ամէնքը գաղթականներ էին։ Նոր էին Թիֆլիս հասել։ Զանօն էլ նրանց հետ էր։ Իր հօր 

փեշիցը բռնած նա անց էր կացել ձիւնոտ սարերով, ամայի, ցուրտ դաշտերով, երկա՜ր-

երկա՜ր ճանապարհ։ 

Նա չէր հասկանում, թէ ինչու պատահեց էն ամենը, ինչ որ ինքը տեսաւ․ էն 

հրացանների ճայթիւնը, էն աղաղակը, էն ծուխն ու կրակը, էն փախուստը, որ 

փախչում էին ամէնքը, ամէնքը․․․ Եւ չէր հասկանում, թէ ինչպէս եղաւ, որ իր մայրիկը 

կորաւ էն ժամանակ։ 

Հայրիկը փախցրեց իրեն ու իր փոքրիկ եղբորը՝ Սուրիկին։ Ամբողջ ճանապարհին 

հայրիկը պինդ գրկած էր Սուրիկին, իսկ Զանօն բռնած էր փեշից։ Ճանապարհին 

յաճախ լաց էր լինում Սուրիկը։ Հայրիկն աշխատում էր նրան տաքացնել ու 

հանգստացնել․ 

— Սո՛ւս, Սուրիկ ջան, սո՛ւս։— Ամէն անգամ Զանօն էլ հօր ետևից կրկնում էր․ «Սո՛ւս, 

Սուրիկ ջան, սո՛ւս», ու միշտ էլ աւելացնում էր․ «Մայրիկը հիմի կգայ»։ Նա զարմանում 

էր, թէ ինչո՞ւ հայրիկն էլ չի ասում՝ մայրիկը կգայ։ Հայրիկը հէնց ասում էր՝ կհասնենք 

Թիֆլիս․․․ կհասնենք Թիֆլիս․․․ 

Վերջապէս հասան Թիֆլիս։ 

Մի մութը, մռայլ ու ցեխ աշնան իրիկուն էր, որ հասան Թիֆլիս։ Զանօն մտածում էր, 

թէ Թիֆլիսում կարօտած մարդիկ են սպասում իրենց, որ դէմ կգան կգրկեն, 

կհամբուրեն․ գուցէ և մայրիկը նրանց մէջ լինի։ Ոչ ոք չերևաց։ Ամէնքը անց էին կենում 

նրանց կողքով։ Մինչև անգամ նրանք, որ մճտենում մի բան էին տալի կամ 

հետաքրքրւում, այնպէս էին վերաբերւում, ինչպէս աղքատների։ Եւ այստեղ իմացաւ 

նա առաջին անգամ, որ հայրիկն էլ հայրիկ չի, ոչ Սուրիկը՝ Սուրիկ, ոչ էլ ինքը՝ Զանօ, 

այլ «գաղթականներ» են։ Հայրիկը և միւս գաղթականները գնացին ման, եկան, շատ 
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խնդրեցին սրան, նրան, ցոյց տուին երեխաների վրայ, որ յոգնած էին, մրսում էին, 

երկար խնդրեցին, երկար սպասեցին, մինչև որ բերին էս տունը։ 

Միակ լամպը աղոտ լուսաւորում էր հին մեծ սրահը, մի ծայրից միւսը։ Պատերի 

երկարութեամբ տեղաւորուել էին գաղթականները, ընտանիք-ընտանիք։ Զանոյի 

հայրն էլ իր երկու երեխաների հետ մի անկիւնում էր տեղաւորուել։ Հայրիկը թինկը 

տուած ծոցն էր առել Սուրիկին, իսկ Զանօն մի զոյգ կօշիկ գրկին նստած էր նրանց 

կողքին։ Ու էնպէս լաւ էր զգում Զանօն իրե՜ն․․․ էլ չկար էն երկիւղը, որ տեսան, էլ 

չկային երկար, ցուրտ ճամփէքն ու սովը։ Տաք սենեակում հաց էր կերել ու 

յոգնութիւնից յետոյ մի ախորժելի հանգիստ էր զգում։ Քունը տանում էր թէև, բայց նա 

մտածում էր էն փոքրիկ աղջկայ վրա, որ ժպտալով իրեն նուիրեց գոգին դրած 

կօշիկները։ Ի՜նչ լաւն էր էն աղջիկը, ի՜նչ լաւն էին նրա ժպտուն, զուարթ աչքերը, ի՜նչ 

լաւն էր էն տաք ապահով սենեակը, ի՜նչ լաւն էր էն գիշերը․․․ 

Քաղաքում մի խումբ տիկիններ հնամաշ շորեր էին հաւաքել ու բաժանում էին 

գաղթականներին։ Գաղթականներից ոմանք ստացած շորերն էին շինում, 

յարմարեցնում իրենց, ոմանք հաց էին ուտում, ոմանք ծխում ու զրոյց անում։ 

Էն գիշեր ամէնքն էլ լաւ էին զգում իրենց, ամէնքն էլ ուրախ էին։ Իրենցից որը ներս էր 

գալի՝ քաղաքացու մի որևէ շոր հագին կամ կրկնակօշիկները ոտներին, էս ու էն 

կողմից սրախօսում էին, ծիծաղում, ուրախանում։ Մանաւանդ երբ ներս եկաւ էն 

խեղկատակ Մարտօն։ Ամէն ծիծաղելի բան էլ հակառակի նման հէնց նրա հետ էր 

պատահում։ Չգիտես ում խելքին էր փչել, մի հին ցիլինդր էին տուել նրան ու մի թևը 

կոտրած հովանոց։ Եո ահա գաղթականների ուրախ ժամանակ դռնից ներս մտաւ 

Մարտոյի հովանոցը, նրա ետևից՝ ցիլինդրաւոր Մարտօն։ Գաղթականները առաջին 

րոպէին շփոթուեցին, բայց տղաներից մինը շուտով ճանաչեց, վեր կացաւ ցիլինդրին 

զարկեց, ցիլինդրը գետին թռաւ, մի ուրիշն էլ հովանոցը փախցրեց, ու մէջտեղը 

կանգնեց էն մասխարա Մարտօն։ 

— Տօ, Մարտօ, քու տունը չքանդուի, տօ, մասխարա․․․ 

Ամբողջ սրահը սկսեց հռհռալ։ 

— Տօ զարկէ՛ք էդ խեղկատակին։ 

Ու սկսեցին կատակով զարկել Մարտոյին, էս կողմը քարշ տալ, էն կողմը ձգել։ Ի՜նչ 

ծիծաղ ընկաւ սրահը, ի՜նչ ծիծաղ։ 
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Ծիծաղում էին ամէնքը, ծիծաղում էր Զանօն։ Նա ուզեց Սուրիկին վեր կացնի, որ նա էլ 

ծիծաղի, բայց Սուրիկը քնած էր։ Զուարթ աղմուկի մէջ կամաց-կամաց իր քունն էլ 

տարաւ ու նուէրը կրծքին սեղմած՝ քնեց Զանօն։ 

Քնեց, և ահա եկաւ, երևաց մայրիկը։ Տխուր էր մայրիկը, բայց Զանոյին ժպտում էր։ 

— Մայրի՜կ, մայրի՜կ, տե՜ս, էն աղջիկը տուեց ինձ․․․ էնպէս լաւ աղջիկ է՜ր, էնպէս լաւ 

աչքեր ունէ՜ր, էնպէս լաւ մայրիկ ունէ՜ր․․․ մայրի՜կ․․․ մայրի՜կ․․․ 

Ու երկար, երկար մայրիկի հետ էր Զանօն, երբ վեր թռաւ մի զիլ ձենից։ 

Գաղթականներից մինն էր, որ ընդհանուր աղմուկի մէջ երգ էր երգում։ 

«Արև շողցէր ա պայծառ, 

Նախշուն ա դաշտ, ճիւղն ու ծառ, 

Հրդկի վերև հաւաքուէր՝ 

Կուճլւըլան մեր հաւքեր, 

Վայ լէ՜, վայ լէ՜․․․»։ 

Այնինչ միւս անկիւնում Մարտօն դեռ անում էր իր ծաղրածութիւնները ընդհանուր 

ծիծաղի մէջ։ Քնաթաթախ Զանօն չէր հասկանում, թէ որտեղ էր գտնւում, բայց որտեղ 

էլ լինէր, նրան թւում էր, թէ սրահը լիքն էր մօտիկներով, հարազատներով, 

տաքութիւնով ու լուսով, զուարթ քրքիջով, հայրիկի շնչով, մայրիկի ժպիտով, էն 

աղջկայ պայծառ հայացքով, հայրենի երգի մրմունջով․․․ 

Ամէնքն էլ էնտեղ էին, ամէնքն էլ ուրախ․․․ Եւ ի՜նչքան ծիծաղեցին էն գիշեր ամնքն էլ, 

ի՜նչքան ծիծաղեց Զանօն․․․ 

Ի՜նչ ուրախ գիշեր էր, ի՜նչ ուրախ գիշեր․․․ 

 

 

 

 


