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            ԳԱԲՐԻԵԼ ՍՈՒՆԴՈՒԿՅԱՆ
1825-1912

 Գաբ րի ել Սո ւն դու կյա նն ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել է 
19-րդ դա րի երկ րո րդ կե սին և 20-րդ դա րի սկզբին։ Մեծ է 
նրա դե րը հայ թա տեր գու թյան և թա տե րա կան ար վես տի 
զար գաց ման գոր ծո ւմ։ Բազ մա թիվ թա տեր գու թյո ւն նե րից 
լա վա գույ նը « Պե պո»-ն է։

 Գաբ րի ել Սո ւն դու կյա նը ծն վել է Թիֆլիսում 1825 թ. հու նի-
սի 29-ին։ Նա բնիկ թիֆ լի սե ցի էր։ Առևտ րա կան հայրը շո ւտ 
էր մա հա ցել` ըն տա նի քի հոգ սը թող նե լով կնոջը։ Վեր ջի նս 
ո չի նչ չի խնայել ե րե խա նե րի կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան հա մա ր։

 Սո ւն դու կյա նը նախ նա կան կր թու թյո ւնն ստա ցել է տա նը` հմո ւտ ու սու ցիչ-
նե րի ղե կա վա րու թյա մբ։ Սո վո րել է եվ րո պա կան լե զուներ, ա վե լի խո րու թյա մբ 
տի րա պե տել է ֆրան սե րե նի ն։ Այ նու հե տև Խա չա տո ւր Ա բո վյա նի պան սի ո նո ւմ 
ա շա կեր տել է նրա ն։ Խո րացրել է ռու սե րե նի ի մա ցու թյու նը, ին չը հե տո կա տա-
րե լա գոր ել է պե տա կան գիմ ա զի այո ւմ։ 

Ա վար տե լով գիմ ա զի ան` 1846-ին ուղ ևոր վո ւմ է Սա նկտ Պե տեր բո ւրգ և 
կր թու թյու նը շա րու նա կո ւմ տե ղի հա մալ սա րա նի ար ևե լյան լե զու նե րի բաժ-
նո ւմ։ Այս տեղ նա շփ վո ւմ է ռու սա կան բա րձր մշա կույ թի հետ, կար դո ւմ ռո ւս 
նշա նա վոր գրող նե րի եր կե րը, հա ճա խո ւմ թատ րո ն։ Գրո ւմ է ա տե նա խո սու-
թյո ւն պա րս կա կան տա ղա չա փու թյան մա սի ն։

1850-ին ա վար տե լով ու սու մը` վե րա դառ նո ւմ է Թիֆ լիս և Կով կա սի փո խար-
քայու թյան գրա սե նյա կո ւմ ստա նձ նո ւմ թա րգ ման չի պաշ տո ն։ 1853 թ. կեն ցա-
ղային մի մի ջա դե պի պատ ճա ռով Թիֆ լի սից աք սոր վո ւմ է Դեր բե նդ, որ տե ղից 
վե րա դառ նո ւմ է 1858-ին։ 

Թիֆ լի սո ւմ աշ խա տան քի է ան ցնո ւմ ճա նա պա րհ նե րի կով կա սյան վար չու-
թյու նո ւմ։ Աշ խա տան քին զու գըն թաց ծա վա լո ւմ է աշ խույժ գրա կան և մշա կու-
թային գոր ծու նե ու թյո ւն։ Նպաս տո ւմ է Թիֆ լի սի հայ կա կան դպ րոց նե րի բա-
րե կա րգ մա նը, իր հե ղի նա կու թյան շո ւրջ համախմբո ւմ մշա կու թային կյան քը։ 

Թո շա կի ան ցնե լիս Սո ւն դու կյա նն ու ներ քա ղա քա ցի ա կան գե նե րա լի կո չո ւմ։
 Մա հա ցել է 1912 թ. մար տի 16-ին և թաղ վել Թիֆ լի սո ւմ։
 Գաբ րի ել Սո ւն դու կյա նը թեև գրել է նաև ար ձակ գոր ծեր, բայց ա ռա վել 

նշա նա վոր է որ պես թա տե րա գի ր։ Նրա հայտ նի թա տեր գու թյո ւն նե րն են` 
« Պե պո», « Քան դած օ ջախ», «Է լի մեկ զոհ», « Խա թա բա լա», ո րո նց մեջ 
պատ կե րո ւմ է իր ժա մա նա կի կյա նքն ու բար քե րը ։

 Մի նչև Սո ւն դու կյա նը հայոց բե մե րո ւմ իշ խո ւմ է ին պատ մա կան ան ցյա լը 
ո գե կո չող թա տեր գու թյո ւն նե րը։ Սո ւն դու կյա նն ա ռա ջի նն էր, ով հայա ցք ուղ-
ղեց իր ժա մա նա կին և բեմ հա նեց ի րա կան մա րդ կային կյան քը թե՛ ծի ծա ղա-
շա րժ կող մե րով և թե՛ դրա մա տիկ լար վա ծու թյա մբ։

 Սո ւն դու կյա նը հիմ ա կա նո ւմ ստեղծագործել է Թիֆ լի սի բար բա ռո վ։ Այդ 
բար բա ռով նրա նից ա ռաջ գրել էր Սայաթ-Նո վա ն։ 
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 ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ
 ԹԻՖ ԼԻ ՍԸ ՀԱՅՈՑ ԿՅԱՆ ՔՈ ՒՄ

 Թիֆ լի սը հայ գրա կա նու թյան խո շո րա գույն կե նտ րոն նե րից մե կն էր։ 18-19-րդ 
դա րե րո ւմ և 20-րդ դա րի ա ռա ջին կե սին այն տեղ ապ րո ւմ էր մեծ թվով հայու-
թյո ւն։ Կային բազ մա թիվ դպ րոց ներ, ե կե ղե ցի ներ, թատ րոն, լույս է ին տես նո ւմ 
բազ մա թիվ թեր թեր ու ամ սագ րե ր։ Կար աշ խույժ գրա կան կյա նք։ Հայ գրող նե րը 
տպագ րո ւմ է ին ի րե նց եր կե րը ։

 Թիֆ լի սո ւմ են ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել Սայաթ-Նո վան, Գաբ րի ել Սո ւն-
դու կյա նը, Ղա զա րոս Ա ղայա նը, Րաֆ ֆին, Մու րա ցա նը, Նար-Դո սը, Հով հան-
նես Թու մա նյա նը և շատ ու րիշ նե ր։ 19-20-րդ դա րե րի հայ գրող նե րից շա տե րի 
ա նո ւն նե րը ևս կապ վո ւմ են Թիֆ լի սի հետ, որ տեղ ի րե նց կյան քի ո րո շա կի 
փու լո ւմ ապ րել են, աշ խա տել ու ստեղ ծա գոր ծե լ։ 

Այ սօր էլ Թիֆ լի սո ւմ պահ պան վո ւմ է հայ կա կան թատ րո նը, լույս է տես նում 
հայե րեն թե րթ, գոր ծո ւմ են Սո ւրբ Գևո րգ, Սո ւրբ Էջ մի ա ծին ե կե ղե ցի նե րը, 
կա հայ կա կան դպ րո ց։ Սո ւրբ Գևո րգ ե կե ղե ցո ւմ է թաղ ված Սայաթ-Նո վա ն։ 
Թիֆ լի սի Խո ջի վան քի գե րեզ մա նա տա նն ի րե նց վեր ջին հան գիս տն են գտել 
նշա նա վոր հայ գրող նե րից շա տե րը ։

ԹԱՏԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ
Գրա կան-գե ղար վես տա կան եր կե րը դա սա կար գվո ւմ են ըստ սե ռե րի` քնա-

րա կան, պատ մո ղա կան և թա տեր գա կա ն։ Ինք նու րույն լի նե լով հան դե րձ` 
այս սե ռե րը կա րող են հան դես գալ նաև փո խա դա րձ ներ թա փան ցո ւմ ե րո վ։

Ք նա րա կան սե ռի գոր ծե րի հիմ քը պատ կեր-ապ րո ւմն է, պատ մո ղա կան 
սե ռի նը` պատ կեր-գոր ծո ղու թյու նը, թա տեր գա կան սե ռի նը` պատ կեր- 
ներ կայա ցու մը։ 

Թա տեր գա կան սե ռի եր կե րը բե մա կա նաց վո ւմ են, հե րոս նե րի դե րը կեր-
պա վո րո ւմ և կա տա րո ւմ են դե րա սան նե րը ։

Թա տեր գա կան ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րը գր վո ւմ են հե րոս նե րի երկ խո սու-
թյո ւն նե րի ձևո վ, կան նաև մե նա խո սա կան հատ ված նե ր։ Հե րոս նե րի խոս քի մի-
ջո ցով ոչ մի այն կեր պար նե րն են բա ցա հայտ վո ւմ և ամ բող ջա նո ւմ, այլև ա ռաջ 
է մղ վո ւմ գոր ծո ղու թյու նը, քա նի որ թա տեր գա կան եր կե րը գրե թե զո ւրկ են հե-
ղի նա կային խոս քի ց։ Թա տեր գա կան եր կի սկզ բո ւմ տր վո ւմ են գոր ծող ան ձա նց 
ա նո ւն նե րը, ով քեր շատ սե ղմ ներ կայաց վո ւմ են ըստ տա րի քի ու ար տա քի նի ։

1. Ո՞վ է Գաբ րի ել Սո ւն դու կյա նը, բնու թագ րե ՛ք նրա ն։ 
2. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել Գաբ րի ել Սո ւն դու կյա նը ։
3. Ի՞նչ կր թու թյո ւն է ստա ցել ա պա գա գրո ղը և աշ խա տան քային ի՞նչ գոր ծու-

նե ու թյո ւն է ծա վա լե լ։
4. Ո րո ՞նք են Սո ւն դու կյա նի ա ռա վել հայտ նի թա տեր գու թյո ւն նե րը ։
5. Հայոց լեզ վի ո՞ր բար բա ռով է գրել Սո ւն դու կյա նը։ 
6. Ի՞նչ դեր է կա տա րել Թիֆ լի սը 18-20-րդ դա րե րի հայ գրա կան կյան քո ւմ։ 
7. Հի շե ՛ք այն գրող նե րին, ով քեր ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել են Թիֆ լի սո ւմ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 Թա տեր գա կան եր կե րը կառուցվածքով ներ քո ւստ բա ժան վո ւմ են մա սե-
րի. մեծ հատ ված նե րը կոչ վո ւմ են գոր ծո ղու թյո ւն (ա րար ված), փո քր հատ-
ված նե րը` տե սա րա ն։ Թա տեր գա կան եր կի կառուցվածքային ա մե նա փո քր 
մի ա վո րը տե սի լն է։ Յու րա քան չյո ւր տե սիլ սկս վո ւմ և ա վա րտ վո ւմ է այն ժա-
մա նակ, երբ բե մի վրա եր ևո ւմ կամ հե ռա նո ւմ է որ ևէ հե րո ս։

 Թատերգության հիմական տեսակներն են՝ ող բեր գու թյո ւն, կա տա կեր-
գու թյո ւն, դրա մա։ 

Ող բեր գու թյու նը ներ կայաց նո ւմ է կյան քի որ ևէ ճակատագրական ի րա-
դար ձու թյո ւն, ա վա րտ վո ւմ է ար ժա նա վոր հե րո սի կոր ծա նու մով` հան դի սա-
տե սի մեջ ա ռա ջաց նե լով վի շտ, ցավ և կա րեկ ցու թյո ւն։ Ողբերգությունները 
հանդիսատեսին մղում են հոգեկան մաքրագործման: Ող բեր գու թյո ւն ներ գրել 
են Ք.ծ.ա. 5-րդ դա րի հույն հե ղի նակ ներ Էս քի լե սը, Սո ֆոկ լե սը, Եվ րի պի դե սը: 

Կա տա կեր գու թյան գլ խա վոր ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւնն այն է, որ ներ-
կայաց նո ւմ է կյան քի ա րատ նե րը` բա ցա հայ տե լով դրա նց ծի ծա ղե լի է ու-
թյու նը, ծաղ րո ւմ է հան րային կյան քո ւմ, մա րդ կա նց կեն ցա ղո ւմ, բնա վո րու-
թյան և հո գե բա նու թյան մեջ ե ղած բա ցա սա կան գծե րը ։ Կատակերգությունն 
առաջացնում է ծիծաղ, ծաղր, ծաղրուծանակ: Հին հունական թատրոնում 
հայտնի են Արիստոֆանեսի կատակերգությունները:

Դ րա ման կյան քը ցու ցադ րո ւմ է բնա կան ըն թաց քով և բազ մա կող մա-
նիորեն` իր մեջ նե րա ռե լով և՛ ող բեր գա կան, և՛ կա տա կեր գա կան դրու թյո ւն-
նե ր։ Դրա ման` որ պես ա ռան ձին տե սակ, ա ռա ջա ցել է ուշ` 18-րդ դա րո ւմ։ 

Ող բեր գու թյան մեջ սր վո ւմ են ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյո ւն նե րը, կա-
տա կեր գու թյան մեջ` եր գի ծա կան, իսկ դրա ման բնույ թով ա վե լի մոտ է կյան-
քին, դրա մեջ կա և՛ լաց, և՛ ծի ծաղ, և՛ կյան քի ա ռօ րյա …

 Հայ գրող նե րից ող բեր գու թյո ւն ներ գրել են Ար սեն Բագ րա տու նին, Մկրտիչ 
Պե շիկ թաշ լյա նը, Պետ րոս Դու րյա նը, Նաի րի Զա րյա նը, կա տա կեր գու թյո ւն-
ներ` Հա կոբ Պա րո նյա նը, Դե րե նիկ Դե միր ճյա նը։ Դրա մա ներ գրել են Շիր-
վան զա դեն, Լևոն Շան թը և ու րիշ նե ր։

Համաշխարհային թատերգության մեջ հայտնի են Վիլյամ Շեքսպիրի, Լոպե 
դե Վեգայի, Պիեր Կոռնելի, Ժան Բատիստ Մոլիերի, Ժան Ռասինի, Պեդրո 
Կալդերոնի, Լեսինգի, Շիլլերի, Բայրոնի, Իբսենի, Օստրովսկու, Բրեխտի, 
Բեկետի, Իոնեսկոյի, Արթուր Ադամովի, Վիլյամ Սարոյանի անունները:

Սո ւն դու կյա նի « Պե պո»-ն բնույ թով դրա մա է, թեև հե ղի նա կն այն բնո րո շել 
է որ պես կա տակ (կա տա կեր գու թյո ւն)։

 ՊԵ ՊՈ
ԳՈՐ ԾՈՂ ԱՆ ՁԻ ՆՔ  
Ա րու թին - հա րո ւստ վա ճա ռա կան 
Է փե մի ա - Ա րու թի նի երկ րո րդ կի նը
 Պե պո - ձկ նո րս
 Շու շան - Պե պոյի մայ րը, այ րի կի ն
 Կե կել - Պե պոյի քույ րը
 Գի քո - Պե պոյի ազ գա կա ն
 Կա կու լի - Պե պոյի բա րե կա մ
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 Գի գո լի, Սամ սոն - Ա րու թի նի տա ն ծա ռա նե ր
Ա ռա ջին և եր րո րդ ա րար ված նե րը կա տար վո ւմ են Պե պոյի տա նը, իսկ երկ-

րոր դը` Ա րու թի նի տա նը։ Անց քը պա տա հո ւմ է Թիֆ լի սո ւմ 1870-ին։

Ա ՐԱՐ ՎԱԾ ԵՐԿ ՐՈ ՐԴ
(Կր ճա տո ւմ ե րով)

 Հա րո ւստ դահ լիճ Ա րու թի նի տա նը։ Դահ լի ճի հա տա կը ամ բող ջա պես ծած-
կած է գոր գով, իսկ ա ռաս տա ղից կա խած է ոս կե զօծ ջա հ։ Աջ կող մը` ըն կող մա-
րան, ձախ կող մը` մեծ հայե լի և բազ մո ց։ Մնա ցած տե ղե րո ւմ ա թոռ ներ, բազ-
կա թոռ ներ, փոք րիկ սե ղան ներ, ար մա վե նիք, կիտ րո նի և ու րիշ ծա ռեր, ծա ղիկ-
ներ, ալ բոմ եր և պատ կեր նե ր։ Դի մա ցը` դռան աջ կող մը, փա կած դաշ նակ` իր 
բո լո րակ ա թո ռով. իսկ ձախ կող մը` վա ռա րան և նրա վրա դրած գե ղե ցիկ ժա-
մա ցույց, ո րի սլաք նե րը ցույց են տա լիս ժա մը ճի շտ եր կու սից քա ռո րդ պա կա ս։ 

 ՏԵ ՍԻԼ Ա
 ԳԻ ԳՈ ԼԻ, հե տո ՍԱՄ ՍՈ Ն

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ, եր ևո ւմ է դի մա ցի դռան շեմ քո ւմ մեկ մշա կի հետ, ո րի ձեռ քին    
           մեկ մեծ և բա վա կա նին ծա նր զամ բյո ւղ զա նա զան ի րե ղեն նե րո վ։

Լա ՛վ, թո ՛ղ։ (Վե րց նե լով գլ խար կը, զամ բյո ւղն առ նո ւմ է մշա կի ձեռ քից. մշա-
կը գնո ւմ է, իսկ ին քը դժ վա րու թյա մբ նե րս է բե րո ւմ զամ բյու ղը, վայր դնում և 
հոգ նած ընկ նո ւմ դի մա ցի դռան մոտ դրած ա թո ռի վրա)։ Ո՜ւֆ… (Փո քր ժա մա-
նա կից հե տո գլ խար կով սր բո ւմ է ճա կա տը և ցա ծր ձայ նով կան չո ւմ)։ Սամ
սո ՛ն, Սամ սո ՛ն (Սամ սո նը դո ւրս է գա լիս ար խա լու ղի կրծ քի կո ճակ նե րը բաց, 
ձեռ քին շամ պայ նի գա վաթ` սպի տակ եր կար սր բի չով մաք րե լիս)։ Սամ սոն 
ջան, գնա՛ չո ւստ, ախ չիկպար նին ի՛ մաց ա րա ։

 ՍԱՄ ՍՈՆ 
Է կա ՞ր. ին չի՞ ու շա ցար. կրակ է վեր ա ծո ւմ ախ չիկ-պա րու նը ։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ
 Վա՛, յիս ի՞նչ ա նիմ. հես տի բան ա սավ, վո ւր սաղ աշ խա րհ քը ման է կա, չճա-

րե ցի ։

 ՍԱՄ ՍՈ Ն
 Վա ՜։ Մնա ցա ծը դիփ բե րի ՞ր։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ
 Դի ՛փ, դի ՛փ. ա մա էն մո ւնդ ռեկ կլո ւբ նի կը չճա րե ցի ։

 ՍԱՄ ՍՈ Ն
 Հո քո ւն կու վրա հաս նի. ղո նաղ լու ղու թի նը է սօր է, է քո ւց խո չէ ՜։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ
 Բա ի՞նչ ա նիմ, Սամ սոն ջա ն։ Չի ը լի՞, վո ւր ա ռա նց էն յո լա  գնա բա նը ։ 
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 ՍԱՄ ՍՈՆ 
Ախ չիկպար նի խա սի ա թը գի դիմ, վո ւր դի որ ը լի, պի տի ճա րի ս։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ
 Հո քիս դո ւս ե կավ, ի՞նչս ա սո ւմ... Դո ւն գնա՛ ի մաց ա րա… (Նս տո ւմ է նույն 

տե ղը, իսկ Սամ սո նը գնո ւմ է դե պի ձախ դու ռը)։  Խի ՛ստ դաթ րե ցա ։

 Նայե լով դռան կող մը, հան կա րծ տե ղից վեր է թռ չո ւմ։

 ՏԵ ՍԻԼ Բ
ՆՐԱ ՆՔ, Է ՓԵ ՄԻ Ա 

Է ՓԵ ՄԻ Ա, ա մե նաշ քեղ հա գո ւս տով և ակ նե ղեն նե րով զար դար վա ծ։
Օ՛հ, է՛ սե նց ու շա նա լն էլ ի՛նչ է։ Հո րես ղո նաղ նի րը մոդ կու լին. յի ՞փ պի տի վրա 

բե րիմ, է լի աշխր քի բան կա ։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ
 Հեն ղա դա ման իմ է կի, ախ չիկ-պա րո ւն, աս տո ւձ գի դե նա, էլ ծնգ նե րո ւմս 

ջան չկա ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Ջա ՛նդ դո ւս գա, մա ՛ն ա րի. բաս յի ՞ս ման գա ՜մ։ Ա բա՛, hի ՛դ դար սե, տես նիմ ի՛նչ 

իս ա ռի ։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ
Զամ բյու ղը բե րո ւմ դնո ւմ է Է փե մի այի մոտ, առջ ևը չո քո ւմ է մեկ ծն կա ն 

վ րա և մեկ-մեկ ցույց տա լիս նրան մի ջի ի րե ղեն նե րը։ 
Այ՛, ախ չիկ-պա րո ւն...

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, զն նե լո վ։ 
Ու րիշ ի՞նչ ա սի, մի տս չէ գա լի ։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ, կա կա զե լո վ։
Կ լո ւբ… նի… կա ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Հա՛, ղո ւրթ. վո ՞ւր դի է։ 

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ 
Չ ճա րե ցի, ախ չիկ-պա րո ւն։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, սաս տիկ նե ղա ցա ծ։
 Վո ՜ւյ, քո ռա նամ յի ս։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ
 Վո ւր չկա, ի՞նչ ա նի մ։
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 Է ՓԵ ՄԻ Ա, բար կա նա լո վ։
Գժ վիլ ի՞ս, թե ի՛նչս ա սո ւմ։ Է րեգ իմ աճ կով տե սա ու իմ բեր նով կե րա Դան-

դու մա նի նց տա նը։ Ի՞նչ կո սե խալ խը. նրա նց տա ՞նն ը լի ու իմ տա նը չէ ՜։ Գնա՛, 
գնա՛, վո ւր դի որ ը լի հե նց է՛ս սա հա թիս է վետ ճա րե, թե չէ էլ հո քով ու մա րմ ով 
ինձ մեն չիս պրծ նի… 

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ 
Գ նո ւմ իմ, գնո ւմ իմ, ախ չիկ-պա րո ւն։

 ՏԵ ՍԻԼ Գ
Է ՓԵ ՄԻ Ա, ՍԱՄ ՍՈ Ն

 ՍԱՄ ՍՈՆ 
Իս տակ շշկ լեց րիր, ախ չիկ-պա րո ւն։ Դիփ լավ կու լի, ախ չիկ-պա րո ւն։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա 
Ի նչ ա սիլ իմ, լա ՛վ մի տդ պա հե. դի ՛փ լա զա թով ը լի, ա մեն բա նը իր վո ւխ տը 

մոդ գա. մե խոս կով` մա՛ զը մա զե մեն չա նց կաց նի ս։ Ու դո ւն էլ է՛ նե նց հա քի, 
վո ւր դի փու նա նց աճ կը վրեն մա. ատ լաս ար խա լու խը, սիպ տա չեր քեզ կեն, 
մա ջե քը կար քով յիդ կու ծա լիս, էր ծը թե քա մա րը …

 ՍԱՄ ՍՈՆ, խոս քը կտ րե լո վ։
 Խան ջա լն էլ կա պի ՞մ, ախ չիկ-պա րո ւն…

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, շա րու նա կե լո վ։
 Բաս, քա՛, էն դո ւր խո չբախ շե ցի վո ւր զա նդ կո ւմդ պա հիս. խա ՛ն ջա լն էլ կա-

պե։ (Ձախ ձեռ քը աջ ու սից կրծ քի վրա տա նե լով մի նչև ձախ կող մը։) Մե խոս-
կով` դի փու նի մոդ լա՛ զա թի էր ևա, վո ւր դի փո ւնքն ա սին, վո ւր մա րթ իս ու մար-
թու տա նն իս ղու լո ւղ ա նո ւմ։   

Յիս քիզ ինչ ա սո ւմ իմ, դո ւն ի՛ մը լսե։ Մե խոս կով` իս տակ, կար քի, քա ղա քա-
վա րի տո ւն ու դո ւս կո նի ս։ (Ա ռան ձին, կի սա ձայն)։ Թո ՛ղ տես նին ու ճխ կը վի ն…

 ՍԱՄ ՍՈՆ 
Ի ՞նչ կո սին ղո նաղ նի րն, ախ չիկ-պա րո ւն։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա 
Է՛ լի… Մո դեն դո ՞ւն լավ գի դիս թե յիս. թո ՛ղ տես նին ու սոր վի ն։ (Մ տա ծե լով)։ 

Է լի ի՞նչ է ի ու զո ւմ ա սի… (Մ տա բե րո ւմ է)։ Հա… (Մի քա նի քայլ գնա լով)։ Դո ւն 
տա ՛ր է տո ւնք տի ղա վու րե ու տի ՛ս` մտեդ չգ ցիս ինչ ա սի, հըա ՜…

 ՏԵ ՍԻԼ Դ
 ՍԱՄ ՍՈՆ, մե նա կ։ 

Է ՛ս հան գի էլ ախ չիկ-պա րո ՜ւն. դաղ դը ղա նի իմ է կի, է լի ՜… Էս կո՛ ճա կդ կա պե, 
էս է՛ սե նց հա քի, էս է՛ նե նց ման ա րի. չիմ գի դի, թե ի՛նչ է ու զո ւմ ինձ մե ն… Փի ե՜, 
դա՛ վի է դրո ւստ, է լի ՜… Տո՛, քիզ ի՞նչ, յիս խո իմ բա նը շի նո ւմ իմ։ (Լ ռու թյո ւն)։ Օ՛հ 
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հո՛, հո՛, օ՛հ, շատ ախ չիկ-պար նիր իմ տե սի, ա մա սա չա փե մեն ան ց կա ցա վ։ Մե 
տեր հա րց նող ը լի, թե ո՞վ է, ո՞ւմ վո ւր թի է. իր հո րա նց տա նն, ա սո ւմ ին, շա պիք 
չու ներ հաք նե լո ւ… ու հի մի` փա ռա սի րու թե նե մեն տրաք վո ւմ է։

 ՏԵ ՍԻԼ Ե 
Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, ՍԱՄ ՍՈՆ 

Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, նե րս մտ նե լով դի մա ցի դռ նից, գլ խար կը ծած կա ծ։ 
Ի ՞նչ խա բար էր, ի՞նչ ձեն է կա վ։

 ՍԱՄ ՍՈՆ 
Օ չով, ա՛ ղա, ախ չիկ-պա րո ւնն էր։ 
Ախ չիկ-պա րու նը հրա մայեց, վո ւր դրո ւստ քսան ու չո ւրս պրի բոր ը լի դար սա ծ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ա խչ կաս մոդ խո չղր գի ՞ց քի զ։

 ՍԱՄ ՍՈ Ն
 Չէ՛, ա՛ ղա, վո ւն չիչ չէ ա սի։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Բա ՛ս էր կու պրի բոր էլ ա վե լց րո ՛ւ ու էս սհա թիս գնա՛ ախչ կաս էլ ու փե սիս 

էլ խնդ րե, վո ւր շնո ւրհ բե րին ու կո սիս` թե չին գա, խի ստ բե դա մաղ կու լիմ, 
ա սա… Դե՛, գնա՛, չո ւստ, բա ՛նդ տիս, մի՛ ու շա նա ։

 ՏԵ ՍԻԼ Զ
Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, մե նակ, գլ խար կը վեր առ նե լով ու դնե լով սե ղա նի վրա ։

Ս հա թի յի՛ րի քին էլ ճաշ կու լի ՜… Է՛հ, մա ՛խ լա ս։ (Հայե լու մը զն նո ւմ է ի րան)։ Չէ՛, 
է լի լա վն իմ… Ի՞նչս է պա կաս. բոյս շիմ շատ է հե նց գի դե նաս, է րե սիս ռան գը, 
կո սիս, կար միր վա րթ ը լի, մա զի րս էլ սիվ սաթ, ինչ ա նիմ թե ներ կած է. ո՞վ ինչ 
գի դե` ի՛նչ խա բար է։ (Նս տե լով ըն կող մա րա նի վրա)։ Ջա հել կն գա պես մար
թու ջա հե լաց նող վո ւն չիչ չի ը լի աշխր քո ւմս. մար թու տա րին էլ, քե փն էլ դիփ 
կն գա մեն է։ Օ ղոր մած հո քի իմ առ չի կնի կն էլ լավ աթ մոր թի էր, ա մա բա՜ նի 
լա զա թը չէր գի դի։ Ին չի՞ նման է ի էն չա խը. հի մի մա րթ իմ էր ևո ւմ, ինչ մար թո ւն 
պի տի։ Շա ՛տ ջե հել ֆրա նտ տղա էր նեկ կու լի տա լի ինձ… (Շապ կի թև նոց նե րը 
տնտ ղե լով)։ Փըա ՜հ, սիպ տա ձո ՛ւն է՜, վո ՞ւր դի էր էս տո ւնք… (Հոգ վոց հա նե լով)։ 
Ա մա էս մե բա նը լավ չէ ը լո ւմ, վո ւր էս ղա դա փու ղիր է մս խիլ տա լի ինձ… յի ՛ս 
վո ւր մե գրո շի հա մա հո քիս տա լիս իմ… Փա ՛ռք քիզ, աս տո ւձ, փա ՜ռք… էս էլ 
հալ բաթ քու դի րք է… Քե ՛փ ա րա, քե ՛փ ա րա, Փե փել, ու դո ւշ մա նի ա՜ճ կը հա նե ։

 ՏԵ ՍԻԼ Է
 ՆԱ, Է ՓԵ ՄԻ Ա 

Է ՓԵ ՄԻ Ա, մտ նե լով ձախ դռ նի ց։ 
Ա բա՛ էս օ՞ րե նք է՜։ Մի թամ չի ՞ս գի դի… Ո՞ւ զո ւմ իս թու լա նա ՜մ, խա՞յ տա ռակ ը լիմ 

խալ խու մը՜։ Դի՛ փո ւն քը վրես ծի ծա ղի ՜ն, մե մատ մի ՞ղր դառ նամ աշ խըր քու մը ՜:



10

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Տո՛, ա խար, ի՞նչ է, մե ա սա՛, է՜։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա, սո ւտ լաց լի նե լո վ։ 
Է ՞ս է քու օր թո ւմ հա վա տը, վո ւր ինձ սի՛ րո ւմ ի՜ս։ Էլ ի՞նչ խո սիմ, մե բա նը մե 

ջեր կո սին, հա զար ջեր խոմ չի ՞ն ա սի։ Ա խար, փե սիտ ու ախչ կատ վո ւր կան չո ւմ 
իս էս տի, ա բա ը լե՞ լու բան է՜։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Է՜, լա ՛վ է, քու հո ՛րն օ ղոր մի, Փե փե լ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա
Յիս ի՞նչ միղ ու նի մ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Է ՜հ, հա կա ռակ իս։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա
Յի ՞ս իմ հա կա ռա ՜կ… Ի՛նչ ա սիս է րե սիս ա սո ւմ է քու ախ չի կը, վրես քին թը 

վիր է քա շո ւմ, մաս խա րա է գցո ւմ, ու հա՞ կա ռա կը յիս ի՜մ… Իմ մա մեն, ա սո ւմ է, 
էլ խի լք չու նե։ Մի թամ դի ղիլ իմ քիզ, խել քետ ա րիլ իմ, բո ւր թու պես վո ւր թե նն 
ու զո ւմ իմ, էն թե նն իմ գցո ւմ քի զ… վո ւղչ կայի նքտ ու զո ւմ իմ զավ թի յիս, ու հա՞-
կա ռա կը յիս ի՜մ… Էլ կա՞ նամ յիս նրա նց է րե սը տես նի՜. աթ մոր թին կու հա ՞մ փի րե 
էս տո ՜ւնք։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Է լի դո ւն պի տի համ փի րիս. հե ՛ր օխ նած. էս սհա թիս ծնող իս հիշ վո ւմ նրան-

ցը ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա
Յի ՞ս իմ ծնող հիշ վո ՜ւմ… Նրա նց հա մա յիս ծնող չիմ, դո ՜ւշ ման իմ, գե ՜լ իմ, շո-

՜ւն իմ, կա՜ տու իմ… (Լաց լի նե լով)։ Սի ՛վ ցիլ էր իմ օ րը ու էս տո ւն վո ւտս չէ ի դրի։ 
Ի՞նչ կո նիմ էս փա ՛ռ քը, էս պա՛ տի վը, էս շո ՛ւ րի րը, էս ա՛կ նե ղեն նի րը. թո ՛ղ է լի իմ 
տա նը նն գած է ի է լի` քա ՜ղ ցած, ծա՜ րավ, հա ցի հաս րաթ ու էս օ րը չէ ի տե սի յի ս…

 Ը նկ նե լով բազ մո ցի վրա` լաց է լի նո ւմ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Լա ՜վ է, լա ՛վ, Փե փել ջան. (Լա ցի ձայ նով)։ Սի րտս մի՛ պա տռ տի… յիս էլ լավ 

գի դիմ ի՛նչ պտո ւղ նիր ին. ա մա ա սո ւմ է ի, մի թամ խալ խի խո սե լու չդառ նա նք։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Խա լխն ի՛նչ գու զե ա սե. նրա խո սե լու հիդ վո ւր մա րթ ննգ նի, ո՞ւր կէ հա …

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
Վ րես շա ռիր ին մո գո նո ւմ…
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 Է ՓԵ ՄԻ Ա, շա րու նա կե լո վ։
 Վո ւր մի թամ պա՛ ռավ իս դո ւն… Մի՛ թամ մա զի րդ ներ կո ւմ իս… Մի՛ թամ ինձ 

խա փո ւմ իս։ Ո՞վ կու ավ տա. թո ՛ղ խա լխն ի՛նչ գու զե ա սե ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, հա զից խե ղդ վե լո վ։
 Խալ խը տու տո ւց է, Փե փել. դո ւն չի ՞ս գի դի վո ւր ջե հել ի՜մ… Վո ՞ւր ջե հե լը կու լի 

ինձ վրա ղո չա ղ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա 
Ա բա՛, յիս վո ՞ւր մե կին հաս կաց նի մ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Տո՛, դո ւն էն սար սաղ նե րո ւն ա սա՛, վո ւր պա ռավ ղո չա ղը լավ է, կա նց ջե հել 

դա մբ լե ն։ (Իր մա զե րը բռ նե լով և գլու խը մոտ տա նե լո վ)։ Ա բա՛, էս նե ՞ր կած է՜։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, Ա րու թի նի գլու խը բռ նե լով ու ժպ տա լո վ։
 Դո ւշ մա նը շատ բան կո սե, Ար տո ւշ կա ջա ն։ (Համ բու րե լով գլու խը)։ Մա՛ նու-

շա կի հո ւտ է գա լի ՜։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, փա թաթ վե լո վ։ 
Ա՜յ, քու մե պա չը մե թա քա վո րու թին ար ժե։ (Փայ փայե լո վ)։ Ղո ւրթ վո ւր խիլ-

քե մես հա նո ւմ իս. ի՞նչ ա սիս վո ւր քու խոս կը չկա տա րի մ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Բաս չի ՞նք կան չո ւմ, է լի ՜։ Փե սիտ ու ախչ կա տ։ (Սո ւտ լաց լի նե լով)։ Ա՛փ սո ւս 

իմ գլո ւխ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, քա ղցր։
 Լա ՛վ է, լա ՛վ, քու քե փն ը լի ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, փա թաթ վե լո վ։ 
Իմ սի՛ րո ւն, իմ խո՛ խոբ, իմ ջե՛յ րան, իմ ա՛կ ռա վ…

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ակ ռա ՞վ… վա ՛հ, էտ լա ՜վ էր։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, ծի ծա ղե լո վ։
 Վո ՜ւյ, քո ռա նամ յիս. ու զո ւմ է ի ա սի, իմ ա՛ ղու նա կ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Հա՛, ա ղու նա կը լավ է։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, փա թաթ վե լո վ։
 Բաս ի՞նչ իս, վո ւր ա ղու նակ չի ս։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ա ղու նա կն էլ դո ւն իս, Փե փե լ։ (Փա թաթ վե լով)։ Վա ՛րթն էլ ու մա նու շա կն էլ։
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 Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Գի դիս ի՞նչ ա սիմ, Ար տո ւշ կա ջա ն… (Ձեռ քը դնե լով Ա րու թի նի ու սի վրա)։ Միր 

հա լի լե քն է՛լ պետ կը չէ, մո դեն ան ց է կա ցի. մե տիղ տե սիլ իմ, ջո ւխ տը քառ սո ւն ու 
հի նգ թու ման ին ա սո ւմ… (Ա րու թի նը, ա ռան ձին, դեմ քը ծա մած ռո ւմ է)։ Ու զո ւմ է ի 
բե հը տա, ա մա ա ռա նց քի հա րց նե լու գա բեդ վա չա րի։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, մտա ծե լով և բա րձր։
 Քառ սո ւն ու հի նգ թու մա ՜ն…

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, փա թաթ վե լո վ։
 Թե ինձ կու սի րիս, Ա՛ր տո ւշ կա ջա ն։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Քիզ վո ւր չիմ սի րի, բաս ո՞ւմ իմ սի րո ւմ… (Փո քր լռու թյու նից հե տո)։ Ա մա 

դո ւն էլ ղո ւրթ խի ՞ստ իս սի րո ւմ ինձ, Փե փե ՜լ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Զա րթ նի քեզ ո՞վ ու նիմ աշխր քու մը. իմ հո քին ու մար մի նը դո ւն իս, իմ շունչն 

ու կեն թա նու թի նը դո ւն իս։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Օ՞ չով աճ կո ւմդ չէ գա լի ՜։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա 
Ա բա՛, մի ՞խկ չէ, Ար տո ւշ կա ջա ՜ն, ի՞նչս ա սո ւմ. ախ չի կը քի պես մա րթ ու նե նա 

ու նրա աճ կո ւմ է լի օ՞մ քին գու քա աշխր քու մը ՜։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Բե՛ րիլ տու հա լի լե քը (Համ բու րե լով)։

 ՏԵ ՍԻԼ Ը
Ն ՐԱ ՆՔ, ԳԻ ԳՈ ԼԻ

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ, նե րս մտ նե լով մեկ ձեռ քին փոք րիկ զամ բյու ղով ե լակ, տե րև նե-
րով ծած կա ծ։

 Ա՛յ, ճա րե ցի, ախ չիկպա րո ւն։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա, տնտ ղե լով ե լա կը։ 
Ա՛յ, հե նց էս է ի ա սո ւմ։

 ՏԵ ՍԻԼ Ժ
Է ՓԵ ՄԻ Ա, ԳԻ ԳՈ ԼԻ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա 
Ա՛յ, Գի գո լի, է՛ս սհա թիս գնա, Թաղ լի թի նց մա ղա զի նու մը հա լի լեք իմ տե սի, 

ջո ւխ տը քառ սո ւն ու հի նգ թու ման ին ա սո ւմ, հե նց է՛ս սհա թիս է վետ վա զեց նիլ 
տու. թե գո ւզ չո ՛ւրս մշակ բռ նե, ինչ րու ղո նաղ նե րու գա լը վրա հա սց նի նք։
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 ԳԻ ԳՈ ԼԻ 
Է ՛ս սհա թիս, ախ չիկ-պա րո ւն. ա մա ա ղեն ա սիլ է՞։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, բար կա ցա ծ։
 Հի մի դո ՜ւն. ա ղեն յիս իմ, հրա մաո ւմ իմ, է լի ՜։

Դր սից աղ մո ւկ է լս վո ւմ։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ 
Է ՛ս սհա թիս, է՛ս սհա թիս, ախ չիկ-պա րո ւն։

(Դի մա ցի դռան մոտ դր սից լս վո ւմ է ՍԱՄ ՍՈ ՆԻ ձայ նը)։ Կա՛ ցի, գնամ 
ա սիմ, է՜… (Պե պոյի ձայ նը)։ Կա՛ ցի-մա ցի չիմ գի դի, թո ՛ղ, թե չէ, էս սհա թի ս…

 ՏԵ ՍԻԼ ԺԱ 
Ն ՐԱ ՆՔ, ՊԵ ՊՈ

 ՊԵ ՊՈ, նե րս մտ նե լով դի մա ցի դռ նից, գլ խար կը ծած կած և զար դի հա գո ւս-
տո վ։

 Փի ՜ե …
Գ լո ւխ է տա լի ս։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա 
Ի ՞նչ իս ու զո ւմ, ո՞վ իս։

 ՊԵ ՊՈ 
Ո ՛վ ի՜մ. ղո նաղ իմ, վա ՛։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Դո ՞ւն` միր ղո նա ՞ղ։

 ՊԵ ՊՈ
 Հե ՛նց յի ս։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա, ծի կա տա լո վ։ 
Աա ՜… Օտ կե ցե ՛ք, օտ կե ցե ՛ք…

 Դո ւրս է վա զո ւմ ձախ դռ նի ց։

 ՏԵ ՍԻԼ ԺԲ
 ՊԵ ՊՈ, ԳԻ ԳՈ ԼԻ

 ՊԵ ՊՈ, ա ռաջ գա լով, ա ռան ձի ն։ 
Ա՛յ, քն թե մեն դո ւս գա էն հա ցը, ինչ մա րթ ձիր հա ցն ու տե, հըա ՜։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ 
Ի ՞նչ իս ու զո ւմ, ախ պեր, ի՞նչ բան ու նի ս։

 ՊԵ ՊՈ
 Հալ բաթ բան ու նիմ, վո ւր է կիլ իմ, է լի՜, վա ՛։
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 ԳԻ ԳՈ ԼԻ
 Չի ը լի՞, վո ւր մի նք էլ ի մա նա նք։

 ՊԵ ՊՈ 
Ի ՞նչ կու ա վե լա նա քիզ. դո ւն գնա՛ ա ղա Ա րու թի նին ի մաց ա րա, վո ւր յիս էս-

տի իմ։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ 
Ա խար, դո ւն ո՞վ իս։

 ՊԵ ՊՈ 
Ե ՞ս… (Նս տե լով ըն կող մա րա նի վրա)։ Յիս իմ։

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ
 Վա ՜…

 ՏԵ ՍԻԼ ԺԳ
Ն ՐԱ ՆՔ, Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 

Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, նե րս վա զե լով ձախ դռ նի ց։ 
Ի ՞նչ խա բար է, ի՞նչ խա բա ր։

 Տես նե լով Պե պոյին, մո ւմ է սա ռա ծ։

 ՊԵ ՊՈ, վեր կե նա լով տե ղից, գլ խար կը վեր է առ նո ւմ և գլո ւխ տա լի ս։
 Բա՛ րի ա չո ղո ւմ, ա՛ ղա Ա րու թի ն։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, Գի գո լո ւն, ցա ծր։
 Դո ւն գնա՛ բա նդ տի ս։

 ՏԵ ՍԻԼ ԺԴ
 ՊԵ ՊՈ, Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 

Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Հը, ո՞ւր իս է կի, ախ պե ր։

 ՊԵ ՊՈ 
Ա՛յ, հա մե ցե ՛ք, նս տի ՜։ 

Ին քը մոտ քա շե լով մի ա թոռ, նս տո ւմ է։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, նս տե լով ըն կող մա րա նի վրա, ա ռան ձի ն։ 
Իմ տա նը սա է մոհ բաթ ա նո ւմ ինձ։ (Պե պոյին)։ Ա խար, էս չա խն ո՞ւր իս է կի ։

 ՊԵ ՊՈ
 Կո ւշ տը քաղ ցա ծին ի՞նչ է հա րց նո ւմ… Բո ղա զս մի՛ դո ւրս կտ րի, ա՛ ղա Ա րու-

թին. թե էս սհա թիս չիս տա. վա րցկ կո նիս, վո ւր ինձ սպա նիս էս տի է վե տ։
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 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ո ՞ւմ փո ւղն իմ կե րի, վո ւր քու փո ւղն ու տի մ… Ին չոր բա րաթ է իր ա սո ւմ… 

Գթա ՞ր, բե րիլ ի՞ս։

 ՊԵ ՊՈ, ա ռան ձին, կրծ քին խփե լո վ։ 
Ը ՜մ… (Բա րձր)։ Բա րա թը չկա, խո գի՛ դիս. դո ւն քու դավ թըր նե րու մը գթա ՞ր 

թե չէ ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Իմ դավ թըր նե րու մը շատ պտռ տե ցի, հա ՛խ աստ ձու, ա մա մե ա սո էլ չգ թա 

ձիզ հա մա ։

 ՊԵ ՊՈ
 Բաս ի՞նչ ա նի նք հի մի ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ի ՞նչ պի տի ա նի նք. դո ւն քիզ հա մա, յիս ինձ հա մա ։

Գր պա նից հա նո ւմ է սա թի համ րի չը և գցո ւմ։

 ՊԵ ՊՈ
 Վո ՞ւնց թե` դո ւն քիզ հա մա, յիս ինձ հա մա։ Բաս քու մտ կու մը պա ՞րտ չիս ի՜նձ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ախ պեր, ի՞նչ պի տի պար տե նամ. բա րա ՛թ դո ւն չու նիս, դավ թը րո ւմս յիս վուն-

չիչ չու նիմ գրած, ի՞նչ պի տի պար տե նամ քի զ։

 ՊԵ ՊՈ
 Բաս քու սր տի դա վթ րո ւմ էլ վո ՞ւն չիչ չկա գրա ՜ծ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
Սր տի դավ թա րը վո ՞ւրն է։

 ՊԵ ՊՈ
 Բաս քու խճպ տան քը վո ՞ւն չիչ չէ ա սո ւմ քիզ, է՛ լի. խո գի՛ դիս, վո ւր պա րտ իս։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Վո ւր գի դե նամ խո կու տամ, է լի՜. էլ ո՞ւր իմ խո սեց նո ւմ։

 ՊԵ ՊՈ
 Բաս Գի քոն ո՞ւր է ա սո ւմ… նրա հա լա լու թի նը դի փո ւն քը գի դի ն։ 
Ա ղա Ա րու թին, վե րի վը խո աս տո ւձ կա ու քու սի րտն էլ է կար թո ւմ, իմ սի-

րտն էլ, արի՛ աստ ձե մեն ձե ռը մի՛ վի կալ նի ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ի ՞նչ շա ռիր իս մո գո նո ւմ գլ խիս, ախ պեր. օմ քին լսե, հե նց կու գի դե նա ղո ւրթ 

իս ա սո ւմ։
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 ՊԵ ՊՈ
 Դո ւն գի՛ դիս վո ւր ղո ւրթ իմ ա սո ւմ։ Քու վո ւրթ կե րա նց ա րիվ սա դա ղա խղ ճա 

մի զ։ Էտ փու ղը յիս ինձ հա մա չիմ ու զո ւմ…

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, խոս քը կտ րե լո վ։
 Տե ՛ր օ ղոր մած աս տո ւձ։

 ՊԵ ՊՈ, շա րու նա կե լո վ։
 Մո ՛ւ լափ, մո ՛ւ լափ, ինչ րու վի րչն ա՛ն գաճ դի. էտ փու ղով իմ քու րը նշ նած է, խոս-

տա ցիլ ինք, պի տի նք տա, ու թե էս սա հա թիս չտ վի ՛նք, քվի րս թո ՛ղ նո ւմ ին, ո՛ւ րիշ 
ախ չիկ ին ու զո ւմ էս գի շի ր։ Ա խար, մե աստ ձու  այեաղ դա դաս տա նը մի ՛տդ բի, է՜… 
խո քիզ էլ կու խո սեց նին էն դի, ինձ էլ. ի՞նչ ջու ղաբ կու տաս, վո ւր չիս տա լի։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Փի ՜ե… (Մ տած մո ւն քի մեջ է ընկ նո ւմ)։  Այեաղ դա դաս տա նը գի դե նա վո ւր 

դրո ւստ մի տս չէ էտ պա րտ կը ։

 ՊԵ ՊՈ
Յիս ա սո ւմ իմ դրո ւստն, է լի՜. ինձ չիս ավ տո ՞ւմ։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Վա՜, էտ վո ՞ւնց կու լի, Պե պան. ա մեն մա րթ վո ւր գա ու է տե նց խո սի, տա սը 

մի լի ոն էլ վո ւր ու նե նամ, մե օ րու մը կու հատ նի։ Չէ՛, ախ պեր, միր ա ռո ւտ րի հե-
սա բը է տե նց չէ ։

 ՊԵ ՊՈ, վեր կե նա լով տե ղից և գլ խար կը ծած կե լո վ։
 Բաս չի ՛ս տա լի, է՛ լի։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Պա րտ կով վո ւն չիչ տա լա ցու չիմ, ախ պեր. ա մա քո ւր իս մար թու տա լի՜, ջո ՛ւխտ 

աճ կի ս։ (Ծո ցից հա նո ւմ է պո րտ մո նեն)։ Ըա՛ հա (Թղ թադ րամ տա լով)։ Վա րցկ բան 
է, բռ նե՛, ախ պե ր։

 ՊԵ ՊՈ, գլ խար կը վեր առ նե լով, գլո ւխ է տա լի ս։ 
Ա՛յ, աս տո ւձ վո ւր թի քդ զո րաց նե ՜։

 Առ նո ւմ է փո ղը ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Է ՛տ հի նգ թու մա ՜ն… հա մբ րե՛: (Պե պոն գու նատ վո ւմ է)։ Դրո ւստ հի նգ թու ման 

է… Հի նգ թու ման էլ, դո ւք նո վս ա՛նցկա ցի, էն դի կու տան. էս սհա թիս օմ քին կու 
ղր գի մ։ Գնա՛, ախ պեր, աս տո ւձ բա րի վայե լու մը տա ։

 ՊԵ ՊՈ, փո ղին նայե լով և շփոթ վա ծ։
 Հի ՛նգ թու ման ու հի նգ թու մա ՜ն… (Լ ռու թյո ւն. հե տո գլ խար կը ծած կե լով)։ 

Մնա՞ ցա ծը… Ա խար իմ քվիր հա մա հա րո ւր թու ման ինք խոս տա ցի ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
Յիս ի՞նչ ա նիմ, վո ւր խոս տա ցիլ իք. ո՞ւմ փո ւղն է իք խոս տա նո ւմ, վո ւր խոս տա-
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ցիլ իք։ Մա րթ իր լհե բի գո րա կու ձքե վո ՞ւ տը թե չէ։ Դո ւք էլ վո ւր հա րո ւր-հարո ւր 
թո ւմ իր իք խոս տա նո ՜ւմ, էլ ու րի շն ի՞նչ ա նե։ Էս ի՞նչ խա րաբ է լավ աշ խա րքն, օ չո-
վու հա մա չա փս ու ձիվ չկա ։

 ՊԵ ՊՈ
 Միր բա նը մի նք գի դի նք, պա րո ւն, ձիր բա նը դո ւք. խոս տա ցիլ ինք, միր 

փուղն ինք խոս տա ցի, քիզ ի՞նչ դա վի ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Խոս տա ցիլ իս ու տար ի՛ րան տու, է՛ լի. էլ ի՞նչ իս ու զո ւմ։

 ՊԵ ՊՈ 
Իս տուր, վո ւր տամ, է՜. ա խար, էս վո ւր տա լիս իս, մաս խա րա իս գցո ՞ւմ, թե 

ի՛նչ խա բար է։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ա՛ րի ու սրա պես նե րո ւն վա ՛րցկ ա րա։ Տո՛ , ին չո ՞վ չիս ի մա նո ւմ, վո ւր վո ւն չիչ 

պա րտ չիմ յիս ձիզ ու էտ էլ ին չոր տա լիս իմ, հո քո ւս հա մա բախ շո ւմ իմ։

 ՊԵ ՊՈ
 Բա ՛խ շո ւմ ի՜ս… Գա նա յիս ա՞խ կատ իմ, է կիլ իմ օ՛ ղոր մու թին իմ ու զո ւմ քի մե ՜ն. 

յիս իմ հա ՛խն իմ ու զո ւմ, իմ հա՜ խը. ի՞նչ կո նիմ յիս քու բախ շի շը ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Չիս ու զի ու է՛ս տի տու, ինձ պետ քը գու քա։ Ախ կատ ու հը պա րտ, վո ւր կո-

սին, էս է, ա՜յ։ Բի՛, է լի՜, բի՛. ի՞նչ իս թա մա շա ա նո ւմ։

 ՊԵ ՊՈ
 Բաս թա մամ չի ՛ս տա լի, է լի ՜։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Տո՛, գժ վիլ ի՞ս, թե ի՞նչ խա բար է. ի՞նչ իս ու զո ւմ ինձ մե ն։ Զո ռով պա ՞րտկ կու լի 

աշխր քու մը` շլի նքս իս գցո ՜ւմ։

 ՊԵ ՊՈ, ա ռաջ գնա լո վ։ 
Ա բա օ՛ր թո ւմ կի թե պա րտ չիս, օ՛ր թո ւմ կի, է լի՜ մա ՛րթ կու լիս` օր թո ւմ կու տի ս։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Օ ՛ր թո ւմ, հա՛ վատ, ա՛ս տո ւձ: (Պե պոն զար հու րա նք է ար տա հայ տո ւմ): Յիր գի նք, 

իմ վո ւրթ կե րա նց ա րի վը գի դե նա, վո ւր վո ւն չիչ պա րտ չի մ…

 ՊԵ ՊՈ, զայ րա ցա ծ։ 
Ա՜յ, աս տո ւձ ու յի ՛ր գի նք խռով կե նա գլ խի տ։ (Խ փե լով փո ղը Ա րու թի նի ե րե-

սին)։ Հը՛, բռ նե՛, ա՛ճկդ դի, կն գատ հա մա իմ քին կու նե նաս առ նե լո ւ։

Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, ա ղա ղա կե լով ու տե ղից վեր թռ չե լով։ 
Օտ կե ցե լք, ղա րաո ՜ւլ. սպա նե ցին, մոր թե ցի ն… Ո՞վ կաք է տի …

 Նե րս են թափ վո ւմ ձախ դռ նից Է փե մի ան, աջ դռ նից Սամ սո նը... 
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 ՏԵ ՍԻԼ ԺԵ 
Ն ՐԱ ՆՔ, Է ՓԵ ՄԻ Ա, ՍԱՄ ՍՈՆ, ԵՐ ԿՈՒ ԱՅԼ ԾԱ ՌԱ
 ՊԵ ՊՈ, ձախ ձեռ քով ցույց տա լով ծա ռա նե րի վրա։ 

Է ՞ս է քու մար թու թի նն, է լի ՜… (Եր կար լռու թյո ւն)։ Ա՛յ, հա՜ ռամ ը լի քիզ քու հա րս-
տու թի նը։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, սաս տիկ շփոթ ված, ծա ռա նե րի ն։
 Տո՛, օտ կե ցե ՜ք, է. ի՞նչ իք թա մա շա ա նո ւմ, տես նո ւմ իք` ու զո ւմ է սպա նի ինձ։

 Սամ սո նը և ծա ռա նե րը մո տե նո ւմ են Պե պոյի ն։

 ՊԵ ՊՈ, ծա ռա նե րին մղե լո վ։
 Մո ՜ւ լափ, դե՜ նը… (Ա րու թի նին)։ Էս օս կե պա տի րը, վո ւր սար քիլ իս, ո՞ւմ փու-

ղո վ… Հա զար ինձ պես նե րո ւն թա ՛լ նիլ իս, գա՞ նա. քար ու կի րը միր ա՛ր նով իս 
շա ղը ղի, գա՞ նա. դի փու նա նց աճ կի րը աբ լա նդ վա իս ա րի ու հի մի ծա նդր ու 
բա րակ քիզ հա մա նս տած քե ՛փ իս ա նո ւմ, է՛ լի ։
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 Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Դո ՛ւս ա րեք, դո ՛ւս ա րե ք։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Դո ՛ւս, դո ՛ւս ա սո ւմ իմ։ (Ծա ռա նե րին)։ Դո ՛ւս ա րեք. չիք ի մա նո ՞ւմ։

 Ծա ռա նե րը հար ձակ վո ւմ են Պե պոյի վրա ։

 ՊԵ ՊՈ
 Դո ՞ւս… (Ծա ռա նե րին նո րից մղե լով)։ Դե՜ նը, դե՜ նը։ (Ծա ռա նե րը փո քր-ինչ 

հե ռա նա լով, կա նգ նո ւմ են դի մա ցի դռան ա ռա ջ։ Ա րու թի նին)։ Փու ղի րս հա շա 
իս ու տո ւմ ու դո ՛ւս էլ իս ա նո ւմ, է՛ լի… (Լ ռու թյո ւն)։ Դո ՜ւս կէ համ, չա րես ի՜նչ է, 
զո ռը քո ւնն է, տե րը դո ւն իս էս տի… Ա մա լավ գի դա ցի, պա րո ւն Ա րու թին, էս 
ա րար մո ւն քը քիզ չի մա… վի րի վն աս տո ւձ կա, քն թե մետ կու հա նե քու ա նօ-
րե նու թի նը… (Ծա ռա նե րի րն հրե լով)։ Դե՛ նը, դե՜ նը …

 Դո ւրս է գնո ւմ դի մա ցի դռ նի ց։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, Պե պոյի ետ ևից, ծա ռա նե րի ն։
Գ նա ցե ՛ք, գնա ցե ՛ք հի դը, վո ւն չիչ չտա նե, վո ւն չիչ չփա խց նե ։

 Ծա ռա նե րը դո ւրս են վա զո ւմ Պե պոյի ետ ևի ց։

 ՏԵ ՍԻԼ ԺԶ 
Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, Է ՓԵ ՄԻ Ա

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Է՛ սե նց էլ լպս տա ՜ծ։
Կ ռա նո ւմ է և փո ղե րը հա վա քո ւմ։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Գի ՞ժ է էն մար թը, թե էս ի՛նչ խա բար է… Է լա խտ էլ է նե նց վա խեց րո ւց։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, փո ղե րը ծո ցը դնե լո վ։ 
Ա րի՛ ու սրա պես նե րո ւն վա ՛րցկ ա րա հի մի ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա 
Էս ի՞նչ բան է, ա խար, չի ՛ս ա սի ՜։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Աս տո ւձ վո ՛ւչ գի դե նրա գլու խը, քո ւր իմ մար թու տա լի, կո սե. յիս ի՞նչ ա նիմ 

վո ւր մար թու է տա լի։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Բաս էն ի՞նչ էր ա սո ւմ, թե փու ղի րս հա շա իս ու տո ւմ, կո սե ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ա բա՛, քի մեն չիմ ար մը նո ւմ, Է փե մի ա՜. փո ՛ւղ հա շա ու տիմ ու էն էլ նրա՛ պես 

մար թու նը՜, չի ՛ս ճա նչ նո ւմ ի՜նձ։ 
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Է ՓԵ ՄԻ Ա 
Էտ փու ղի րը վո ւր ծո ՛ւցդ դրիր, նրա՞ նը չէր բա ՜ս։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
Ն րա հո ՛րն օ ղոր մի. վո ւխչ իմ կայի նքն էլ նրա նը կու լի, բա ՛ս… Է կա ՜վ, թե խի ղճ 

մա րթ իմ, կո սե, թե քվի րս հա մա բա ժի նք չու նիմ, կո սե, քու վո ւրթ կե րա նց ա րիվ 
սա դա ղա օտ կե՛ միզ, կո սե, յիս էլ ա՛խ մախ-ախ մախ հա նե ցի ու բախ շե ցի: (Նե ղա-
նա լո վ)։ Շնոր հա կա լու թե նի մա գի ե րն է՞ր, վի կա լավ ու ճակ տիս խփից. քի ՛չ է, կո սե ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, թու շը վեր բե րե լո վ։
 Վո ՜ւյ, քո ռա նամ յիս, ղո ՞ւրթ իս ա սո ւմ, Ա րու թին ջա ՜ն։

 Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Բաս սո ՛ւտ իմ ա սո ՜ւմ։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա, չա րա ցա ծ։
 Քու հա ՜խն է, խի ստ լավ էլ է ա րի ՜… էտ էն գի դե նա, վո ւր ժա մե մեն դո ւս գա լիս 

հա րո ւր ախ կատ էլ վո ւր ը լի դռա նը, դի փու նա նց ձե ռին... (Գոր ծո ղու թյա մբ ցույց 
տա լով)։ «Բռ նե՛, բռ նե՛, բռ նե՛»… Ի ժո ւմ է՞ տե նց կու թող նիս էտ ան պատ վու թի՜ նը ։

 Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ի ՞նչ պի տի ա նի մ։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա 
Ա շխր քի լա փը գլ խո ւտ ա ծա վ… 

Ա ՐՈՒ ԹԻՆ 
Ի ՞նչ ա նի մ։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Վո ՜ւյ, քո ռա նամ յիս. էլ բան չմ աց, վո ւր քիզ չա սավ, ու էն ղա դա բե աբ ռու-

թի նը դո ւն կու տի ՞ս։ Ի՞նչ կո սին խալ խը։ 

Ա ՐՈՒ ԹԻ Ն
 Խա լխն ի՞նչ գի դե, գլու խը քա րը տա. թո ՛ղ խի ղճ մա րթ է։

 Է ՓԵ ՄԻ Ա
 Վո ՞ւնց թե խա լխն ի՞նչ գի դե. էն ղա դա մա րդ կե րա նց մոդ չէ ՞ր, վո ւր վրետ 

բղա վե ցավ ու ճղա վե ցա ՜վ։ (Չա փա զան ցե լով Պե պոյի խոս քե րը)։ Աշ խա րք ու 
յիր գիր իս թալ նի, կո սե, քսան ու հի նգ հա զար խղ ճի տո ւն իս քան դի, կո սե, էս 
ա րար մո ւնք նի րը քիզ չի մա, կո սե, ու էս տո ւնք պի տի մա ՞ր սիս դո ՜ւն։ Չիս գի-
դի՞, վո ւր է քո ւց ինչկ լի էս վախ տը վո ՛ւխչ քա ղա քը կու ի մա նա ՜։ Մա ՛րթ ը լիմ, գլ-
խիս գդա ՛կ ու նե նամ ու ղա՛ բո ւլ ա նիմ, վո ւր էս հան գի պա ժար նին իմ տա նը ինձ 
ա՛ն պա տիվ ա նե՜, ա սե վո ւր նրա փու ղի րը հա՛ շա իմ ու տո ՜ւմ. թա վաթ ի՛նչ ա սիս 
ա սո ւմ ին քիզ վրա ու հի մի պա՞ կա սը թա մամ ը լի ՜…
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 ՏԵ ՍԻԼ ԺԷ 
Ն ՐԱ ՆՔ, ԳԻ ԳՈ ԼԻ

 ԳԻ ԳՈ ԼԻ, գլ խար կը ձե ռին, շտա պով նե րս մտ նե լով դի մա ցի դռ նի ց։
 Հա լի լե՜ քը բե րի, ախ չիկ-պա րո ւն։ 

Է ՓԵ ՄԻ Ա, հան կա րծ փոխ վե լով և ու րա խ։
 Հա լի լե քը ՜… (Շ տա պով գնո ւմ է. կես ճա նա պար հից Ա րու թի նին, հա փշ տակ-

ված)։ Մե ա՛ րի, մե ա րի, Ար տո ւշ կա ջան, տի ՛ս թե ի՛նչ հա լի լեք է, ի՛նչ ա՜ն տի կա, 
նե ՛ժ նի հա լի լե ք… 

ՏԵ ՍԻԼ ԺԸ 
Ա ՐՈՒ ԹԻՆ, մե նակ, եր կար լռու թյու նից հե տո ։

 Տո՛, ղո ՛ւրթ, ի՞նչ օյին է կավ գլ խիս էն լո թի պա ժար նի ն… Էլ մի նձ ու պս տիկ 
չկա աշխր քու մը… Էն հան գի ախ կատ ղա դոն վրես է՛ նե նց բղա վի՜: (Ման գա լով)։ 
Էն հան գի խո ՛ս կիր ա սե ՞… (Հայե լու մը ուղղ վո ւմ է)։ Բո՛ շա ցավ, բո՛ շա ցավ աշխր քի 
բա նը… (Հե ռա նո ւմ է հայե լի ից)։ Պա րտ իս, կո սե… Գժ վի ՛լ է՜… ի՛նչ պա րտկ, ի՛նչ 
փլան, ի՛նչ փս տա ն… Ո՞վ ա սավ, վո ւր պա րտ իմ… ո՞վ գի դե, վո ւր պա րտ իմ… 
Թե պա րտ իմ, ին չի՞ ինչկ լի է սօր հիդ չիմ տվի… Յա նրան վո ւր տամ, մե կէլ նե-
րո ւն ի՞նչ ա սի մ… նրա նք ի՞նչ գեթ ին ա րի… Չէ՛: (Նս տո ւմ է)։ Վո ւն չիչ պա րտ չի մ… 
սո ւտ շա՛ ռիր ին մո գո նո ւմ… Թե պա րտ իմ, ին չի՞ բա րաթ չու նե… Վո ՞ւր դի է… Ո՞վ 
ու նե… Ի՞նչ բա րա թ… Բա րաթ չկա ՜… գնա՜ ցիլ է… ջնջ վի ՜լ է… թե չէ էլ ի՞նչ օ րու թին 
է… Ա մա էն լո թի պա ժար նին պի տի ա մեն տիղ բղա վի, վո ւր փո ՛ւղ իմ պա րտ ու 
յիդ չիմ տա լի ՜… (Վեր է թռ չո ւմ տե ղից)։ Չէ՛, չէ՛, Է փե մի են դրո ւստ է ա սո ւմ… Պի տի 
յիս բղա վիմ, յիս պի տի հա րայի տամ, ա՛շ խա րք ու յիր գիր զար թեց նիմ, վո ւր ի՛նձ` 
ի՜նձ պես ա ղա մար թո ւն է սե նց ա՛ն պա տիվ ա րին, է սե նց շա՛ ռիր ին գցո ւմ վրե ս… 
Մո ՜ւ լափ, յիս քիզ կու շա նց տամ, լո՛ թի պա ժար նի ։

  ոս կե զօծ – ոս կե պատ 
ըն կող մա րան – բազ մո ց
 դաշ նակ – դաշ նա մո ւր
 բո լո րակ – կլոր 
եր կու սից քա ռո րդ պա կաս – եր կու սից տա սն հի նգ պա կաս 
ար խա լո ւղ – տղամարդու մի նչև ծնկ նե րը հաս նող վեր նա զգեստ
 չո ւստ – շո ւտ, շտապ, ա րագ 
աղ ջիկ-պա րոն – տի կին, տիկ նո ջը դի մե լու հար գա լից ձև
յիս – ես
 հես տի բան – այն պի սի բա ն
 հալ բաթ – հա վա նա բա ր
 դիփ – բո լո րը, ամ բող ջը
 մո ւնդ ռեկ – ան տեր, ան տե րո ւնչ, ար հա մար հա կան ար տա հայ տու թյո ւն
կ լո ւբ նիկ – ե լա կ
 ղո նաղ լու ղու թյո ւն – հյու րըն կա լու թյո ւն
 խա սի աթ – բնա վո րու թյո ւն

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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 վո ւր դի որ – որ տեղ որ, վո ւր դի – որ տե ղ
 դաթ րել (դադ րել) – հոգ նե լ
 հո րես – ա հա
 հեն ղա դա – այն քան 
աս տո ւձ – աստ ված 
ա բա – հա պա
 ղո ւրթ – ի րավ, ճի շտ, ու ղիղ 
էս սհա թիս է վետ – այս պա հին ևեթ 
իս տակ – մա քո ւր, ազ նիվ, նաև` բո լո րո վին, ամ բող ջո վի ն
շշկ լել – շփոթ վե լ
 լա զաթ – հա ճույք, բա վա կա նու թյո ւն, համ ու հո տ
 վո ւխ տ (վախ տ) – ժա մա նա կ
ատ լաս – կեր պա ս
 սիպ տա – սպի տա կ
 չեր քեզ կա – կով կա սյան լեռ նա կան տղա մար դու եր կար վերնազգեստ
 մա ջա – թևք, զգես տի թև քի եզ րը, նաև` բա զո ւկ, դաս տակ 
էր ծը թե քա մար – ար ծա թե գո տի
 խան չալ (խան ջալ) – դա շույն
 զան դո ւկ – սն դո ւկ
 ղու լո ւղ – պաշ տոն, ծա ռայու թյո ւն
ճխկ վել – այս տեղ` նա խան ձից մեռ նել ի մա ստն ու նի, թող ճխկ վին – թող քո ռա նա ն
 մո դա – նո րաձ ևու թյո ւն
 դա ղդ ղա նի գալ – դաղ վել, տա նջ վե լ
 խա բար – լո ւր, տե ղե կու թյո ւն
պ րի բոր – այս տեղ` սպա սք
ս հաթ – պահ, ժամ, ժա մա նա կ
 բե դա մաղ – նե ղա ցած, սրտմ ա
 բա նդ տիս – գոր ծիդ նայիր, գոր ծի ան ցի ր
 մախ լաս – մի խոս քով, վեր ջա պե ս
 շիմ շատ – բա րձր ու ճկո ւն հա սակ, նո ճի
 ռա նգ – գույն
կն գա մեն – կնո ջից 
աթ մոր թի (ա դա մոր դի) - մա րդ 
էն չա խը – այն ժա մա նա կ
ֆ րա նտ – պճ նա մոլ, ար տա քին շո ւք ու փայլ ու նե ցող 
էս ղա դա – այս քա ն
մխ սել (մս խել) – ծախ սե լ
 հալ բաթ – հա վա նա բա ր
 դո ւշ ման – թշ նա մի
 մի թամ – իբր թե
 խա լխ – ժո ղո վո ւրդ
 դի փո ւնք – բո լո րը 
ա խար – վեր ջը 
օր թո ւմ – եր դո ւմ
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 ջեր – ան գա մ
 միղ – մե ղք
 քին թը – քի թը, քն թէ մեն` քթի ց
 մաս խա րա գցել – ծաղ րել, ծաղ րա տե ղի դա րձ նե լ
 մա մե – մայր
 ջու ղաբ – պա տաս խա ն
 մո գո նել – հո րի նե լ
 խո ւղ – հո ղ
 դի ղիլ – դե ղել, թու նա վո րե լ
 վո ւր թե նն – որ տեղ 
էն թե նն – այն տե ղ
 սիվ ցիլ էր – սևա ցել էր 
ո ՞ւր կե հա – ո՞ւր կհաս նի
 կայի նք – կայք, ու նեց վա ծք 
օխ նել – օրհ նե լ
 հաս րաթ – կա րո տ
ննգ նել – ընկ նե լ
 տու տո ւց – թե թև սո լիկ, հի մար, ցան ցա ռ
 սար սաղ – հի մար, ա պո ւշ, տխ մա ր
 ղո չաղ – կտ րիճ, քա ջ
 դա մբ լա – ան դա մա լույծ, թույլ, դան դա ղա շա րժ
 խո խոբ – փա սի ան` թռ չու նի տե սա կ
 ջեյ րան – այ ծյամ, օգ տա գո րծ վո ւմ է « գե ղե ցիկ» ի մաս տով 
ակ ռավ – ագ ռավ  
հա լի լեք – հայե լի նե ր
 ջո ւխտ – զույգ
 թու ման – պա րս կական փո ղի մի ա վոր, այն ժամանակ՝ տասը ռուբլի
 բեհ – կան խավ ճար, գրա վա կա ն
 գա բեդ վա – հա մար ձա կու թյո ւն, հա նդգ նու թյո ւն
 զա րթ նի – բա ցի 
օմ քին – ոմ, մե կը, ինչ-որ մա րդ, որ ևէ մե կը 
դ րոշ կա – կա ռք
 կին տո – ու տող-խ մող, զվար ճա սեր մա րդ, նպա րա վա ճառ, փե րե զակ, ան կի րթ 
ա ռու տե հան – ա ռա վոտ վա նից 
օ չով – ոչ մե կը
 մա ղա զին – խա նո ւթ
 զար դի հա գո ւստ – տո նա կան հա գո ւստ 
ի նչ րու – մի նչև 
օտ կե ցեք – օգ նե ցե ք
 հալ բաթ – եր ևի, գու ցե, ի հար կե, ան շո ւշտ
 մոհ բաթ ա նել – պա տիվ տա լ
 բո ղազ – կո կո րդ
 բա րաթ – մո ւր հակ, պար տա վո րա գի ր
 դավ թար – գի րք, մա տյան, հաշ վե մա տյան 
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ա սո – տա ռ
 պար տե նալ – պա րտք լի նե լ
 վո ւրթ կե րա նց – որ դի նե րի
 սա դա ղա – ի սեր, ի շնո րհ, ո ղոր մա ծու թյո ւն, գթու թյո ւն
 մու լափ – համ բե րել, սպա սե լ
ք վի րս – քրո ջս 
այեաղ – ա հե ղ
 պո րտ մո նե – դրա մա պա նա կ
 ջու ղաբ – պա տաս խա ն
 հե սաբ – հա շի վ
լ հեբ – վեր մա կ
 գո րա – չափ, այդ չա փ
 դա վի – կռի վ
 հախ – վա րձ, հա սա նե լիք, պա րտք
 բախ շիշ – նվեր, ըն ծա
 թա մա շա ա նել – տե սա րան սար քե լ
 թա մամ – լրիվ, ամ բող ջը 
շ լի նք – վիզ, պա րա նոց 
օր թո ւմ – եր դո ւմ 
իմ քին – մի որ ևէ բան, իր, ա ռար կա
 ղա րաո ւլ – հս կիչ, պա հա կ
 գա՞ նա – մի՞ թե 
աբ լա նդ վա – խա բե ու թյո ւն, աչ քին թոզ փչե լ
 հա շա ու տիլ – ու րա նա լ
 չա րա – ճար 
է լա խտ – քիչ ա ռա ջ
 վա րցկ ա նել – վա րձք, բա րե գոր ծու թյո ւն, բա րե րա րու թյո ւն 
 քի մեն – քե զա նից 
ար մա նալ – զար մա նա լ
 մա գի եր – փո խա րե ն
 լափ – շան և այլ կեն դա նի նե րի հե ղո ւկ կեր, նաև` բո լո րո վին, ամ բող ջա պես, 

նաև` հե նց, նաև` գե տի հոր ձա նք 
ի ժո ւմ – հե տո, այ նու հե տև, ա պա 
էն ղա դա – այն քա ն
 բե ա բու ռու թյո ւն – ա նա մո թու թյո ւն 
ի նչկ լի – մի նչև
 ղա բո ւլ ա նել – հա մա ձայ նե լ
 պա ժար նի – հր շեջ, այս տեղ` գլ խից ձե ռք քա շած, խի զախ 
էս հան գի – այս տե սակ, էն հան գի – այն տե սակ, այն պի սի
 թա վաթ – ա ռա նց այն էլ 
ան տի կա – ըն տիր, ան նմա ն
 նեժ նի – նո ւրբ
 բո շա նալ – փչա նալ, բոշ – դա տա րկ, փո ւչ
 գեթ ա նել – նե ղաց նել, վի րա վո րե լ
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« Պե պո»-ն հայ թա տեր գու թյան մայո ւն ար ժեք նե րից է։ Այն ար տա ցո լո ւմ է 
ժա մա նա կի հանրային հա կա սու թյո ւն նե րը, բո ւր ժո ւա զի այի և աշ խա տա վոր դա-
սի մի ջև ե ղած սո ցի ա լա կան հա կա մար տու թյու նը ։

 Պե պոյի կեր պա րո ւմ Սո ւն դու կյա նն ընդ հան րաց րել է աշ խա տա վոր մար դո ւն 
բնո րոշ բնա վո րու թյան ու մտա ծո ղու թյան հիմ ա կան գծե րը։ Պե պոյին ու նրա մի-
ջա վայ րին հա կա դր ված է Զիմ զի մո վի, նրա կնոջ ու նրա մի ջա վայ րի պատ կե րը ։

 Սո ւն դու կյա նը մի ա միտ չէր, որ պես զի կար ծեր, թե ա ռա նց մո ւր հա կի Զիմ զի մո-
վը կվե րա դա րձ ներ Պե պոյի գու մա րը։ Պարզապես նա մա րդ կայ նու թյան ու խղ ճի 
դա սեր է տա լի ս։ Պե պոյի և Զիմ զի մո վի հա կադ րու թյան մեջ թեև Պե պոն հա ջո ղու-
թյան չի հաս նո ւմ, այ նո ւա մե նայ նիվ, հաղ թո ղը ինքն է, ո րով հե տև ինքն է խղ ճի և 
ար դա րու թյան կրո ղը ։

Պե պոն ե ղել է Սո ւն դու կյա նի սի րած կեր պա րը։ Ու շագ րավ է, որ իր կտա կո ւմ 
հե ղի նա կը նշել է, որ ե թե ու զո ւմ են իր հա մար ար ձան կա նգ նեց նել, Պե պոյի ար-
ձա նը կա նգ նեց նեն` մի ձեռ քին մո ւր հա կը, մյու ս ձեռքով մուրհակի վրա գր վա ծը 
ցույց տա լիս, իսկ դի մա ցը կա նգ նած լի նի գլ խա բաց սևե րես Զիմ զի մո վը։ Պատ-
վան դա նի վրա էլ գր ված լի նեն մի այն այս խոս քե րը.

 Պե պո – Էս քու կոտ րած ձեռ քով չի ՞ս գրի՛...

1. Ի՞նչ է թա տեր գու թյու նը որ պես գրա կան սեռ, ո րո ՞նք են թա տեր գու թյան 
տե սակ նե րը ։

2. Թվարկե ՛ք հայ և այլազգի թատերագիրների:
3. Ի՞նչ է ներ կայաց նո ւմ Սո ւն դու կյա նը « Պե պո»-ի երկ րո րդ ա րար վա ծո ւմ։ Ինչ պե ՞ս 

է սկս վո ւմ։ Վե րար տադ րե ՛ք Ա րու թին Զիմ զի մո վի տան նկա րագ րու թյու նը ։
4. Նկա րագ րե ՛ք Է փե մի այի կող մից հյու րըն կա լու թյան նա խա պատ րաս տու-

թյան մանրամասնե րը ։
5. Ի՞նչ զրույց ներ են տե ղի ու նե նո ւմ Ա րու թի նի և Է փե մի այի մի ջև։
6. Ինչ պի սի՞ կե ղծ հա րա բե րու թյո ւն ներ է ին ա ռա ջա ցել Ա րու թի նի և Է փե մի այի 

մի ջև։ Ինչ պե ՞ս է ին ի րար դի մո ւմ Ա րու թի նն ու Է փե մի ա ն։
7. Ինչ պե ՞ս է Է փե մի ան հաս նո ւմ իր նպա տա կին` ձա խո ղո ւմ Ա րու թի նի աղջ կա 

և փե սայի այ ցն ի րե նց տո ւն, գնել տա լիս թան կար ժեք հայե լի նե րը ։
8. Ինչ պե ՞ս է Պե պոն մտ նո ւմ Ա րու թի նի տո ւն, և ի՞նչ պա հա նջ է ներ կայաց նո ւմ 

նրա ն։
9. Ինչ պե ՞ս է Ա րու թի նը պա տաս խա նո ւմ Պե պոյի ն։
10. Ինչ պե ՞ս է Պե պոն քն նա դա տո ւմ Ա րու թի նի ու նեց ված քը, և ի՞նչ խոս քեր է 

նե տո ւմ նրա ե րե սի ն։
11. Պե պոյի և Զիմ զի մո վի հա կադ րու թյան մեջ ո՞վ է հաղ թո ղը, ո՞վ է պա րտ վո ղը ։
12. Պե պոյի գնա լո ւց հե տո ի՞նչ են խո սո ւմ Ա րու թի նը և Է փե մի ա ն։ Ին չո ՞ւ է վեր-

ջի նս նա խա տո ւմ ա մո ւս նո ւն։
13. Մե նակ մա լով` ինքն ի րեն ի՞նչ է խո սո ւմ Ա րու թի նը, և ինչ պե ՞ս է փոր ձո ւմ 

ար դա րա նալ ինքն իր աչ քի ն։
14. Թիֆ լի սի բար բա ռով Սո ւն դու կյա նից ա ռաջ ո՞ր հայ բա նաս տե ղծն է ստեղ-

ծա գոր ծե լ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՐԱՖ ՖԻ
1835-1888

 Րաֆ ֆին հայ ար ձա կի խո շո րա գույն ներ կայա ցու ցիչ նե-
րից է։ Գրել է պա տմ վա ծք ներ, վի պակ ներ, վե պեր, ո րո նց մեջ 
պատ կե րել է իր ժա մա նա կա շր ջա նի և անցյալի հայ կյան քը։ 
Իր գրա կա նու թյա մբ նա մշա կո ւմ էր հայ ժո ղո վր դի ազ գային-
ա զա տագ րա կան պայ քա րի գա ղա փա րա խո սու թյու նը։ Այդ 
նպա տա կով  ան դրա դար ձավ նաև պատ մու թյա նը` գրե լով 
ինչ պես ծրագ րային, այն պես և պատ մա կան վե պե ր։    

Րաֆ ֆին` Հա կոբ Մե լիք-Հա կո բյա նը, ծն վել է 1835 թ. 
Պարս կաս տա նի Սալ մա ստ գա վա ռի Փայա ջո ւկ գյու ղո ւմ։ 

Նրա հայ րը` Մե լիք Միր զան, հայտ նի առևտ րա կան էր, ու ներ նաև կալ վա ծք-
նե ր։ Մե լի քու թյու նը նրա նց ժա ռան գա կան ի րա վո ւնքն էր, և նրա նց վե րա պահ-
ված էր գյու ղե րի կա ռա վա րու մը։ Պա տա նի գրո ղը հա սակ ա ռավ մեծ և հյու րա-
սեր մի տան մեջ, որ տեղ ան պա կաս էր խո սքն ու զրույ ցը ։

 Նախ նա կան կր թու թյու նը գյու ղո ւմ ստա նա լո ւց հե տո հայ րը նրան տե ղա-
փո խո ւմ է Թիֆ լիս, ուր նախ շա րու նա կո ւմ է ու սու մը մաս նա վոր դպ րո ցո ւմ, 
ա պա իր ար տա կա րգ ըն դու նա կու թյո ւն նե րի շնոր հիվ ըն դո ւն վո ւմ ար քու նա-
կան գիմ ա զի ա ։

 Գիմ ա զի ան չա վար տած` Րաֆ ֆին ստիպ ված է լի նո ւմ վե րա դառ նալ  
Փայա ջո ւկ և զբաղ վել տն տե սու թյան գոր ծե րո վ։ Մի ա ժա մա նակ նա նաև 
շրջա գայո ւմ է հայ րե նի երկ րո ւմ և փոր ձո ւմ ճա նա չել նրա ներ կան ու ան ցյա լը։ 
1857-ին նա լի նո ւմ է պա րս կա հայ և թո ւր քա հայ գա վառ նե րո ւմ, ուր տես նո ւմ 
է մի այն ա վե րակ ներ և խեղ ճու թյան դա տա պա րտ ված ժո ղո վո ւրդ։ Այդ կա-
պակ ցու թյա մբ նա գրո ւմ է. « Բո լոր մեր ճա նա պար հոր դու թյան մի ջո ցո ւմ ես 
տխո ւր է ի։ Ես ան ցնո ւմ է ի մի երկ րից, ուր ա մեն մի սար, ա մեն մի դա շտ, ա մեն 
մի գետ, ա մեն մի փլա տակ հա րու ցա նո ւմ է ին իմ մտ քի մեջ տխո ւր պատ մա-
կան հի շա տակ ներ»։ 

Այս տխո ւր ապ րո ւմ ե րով, Աղ թա մար կղ զո ւմ, խոս քն ուղ ղե լով հայոց հնա-
վա նդ Վա նա լճին, 1857 թ. նա գրո ւմ է « Ձա՛յն տո ւր, ով ծո վակ» բա նաս տեղ-
ծու թյու նը.

 Ձա՛յն տո ւր, ո՜վ ծո վակ, ին չո ՞ւ լռո ւմ ես. 
Ող բա կից լի նել չկա մի ՞ս դժ բախ տիս.
 Շար ժե ցե ՛ք, զե փյո ւռք ա լի քը վետ-վետ.
 Խառ նե ցեք ար տա սո ւքս այս ջրե րիս հե տ։

19-րդ դա րի վեր ջին ռո ւս եր գա հան Գ. Կա զա չեն կոն ժո ղո վր դա կան մո-
տիվ ե րի օգ տա գո րծ մա մբ այս բա նաս տեղ ծու թյու նը վե րա ծել է ռո ման սի ։

 Րաֆ ֆին գրա կան աշ խա տա վոր էր։ Նա գրո ւմ է իր եր կե րը, դրա նք տպագ րո ւմ 
թեր թե րո ւմ և ամ սագ րե րո ւմ, այ նու հե տև ի մի բե րո ւմ հա տոր նե րի մե ջ։ Նա ծրա-
գրո ւմ է իր եր կե րը լույս ըն ծայել տա սը հա տո րո վ։ « Փո ւնջ» (1874) վեր նագ րով 1-ին 
հա տո րն ընդ գր կո ւմ է նրա բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը։ Ա բո վյա նից, Պատ կա նյա նից 
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հե տո Րաֆ ֆին իր հեր թին ժո ղո վր դի մեջ ա ռա ջաց նո ւմ է ըն թեր ցա նու թյան սե ր։
 Րաֆ ֆու նյու թա կան ա պա հո վու թյու նը կա րճ է տևո ւմ։ Նրա նց առևտ րա կան 

տու նը սնան կա նո ւմ է, և մեծ գեր դաս տա նը մա տն վո ւմ է նյու թա կան զրկան-
քի։ Րաֆ ֆին ստիպ ված էր իր ապ րո ւս տը հայ թայ թել մի այն գրա կան աշ խա-
տան քով և այդ նպա տա կով 1870-ին վե րջ նա կա նա պես տե ղա փոխ վո ւմ է 
Թիֆ լի ս։ Նա աշ խա տակ ցո ւմ է «Մ շակ» լրագ րին և դառ նո ւմ թեր թի ոգին։ Նա 
տպագրում է ոչ մի այն իր ար ձակ գե ղար վես տա կան եր կե րը, այլև հան դես է 
գա լիս սո ւր հոդ ված նե րով, ո րո նց մեջ ան դրա դառ նո ւմ է ազ գային, գրա կան և 
մշա կու թային զա նա զան հար ցե րի ։

1875-1879 թթ. Րաֆ ֆին որ պես հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ու սու ցիչ 
նախ աշ խա տո ւմ է Թավ րի զի Ա րա մյան դպ րո ցո ւմ, այ նու հե տև` Ա գու լի սո ւմ։ 
Ման կա վա րժ Րաֆ ֆին նո րի և ա ռա ջա դի մա կա նի կո ղմ ա կից էր, ինչն էլ դեմ 
է առ նո ւմ պահ պա նո ղա կան նե րի դժ գո հու թյա նը։ Վե րա դառ նա լով Թիֆ լիս` 
նա ամ բող ջո վին նվիր վո ւմ է գրա կան գոր ծի և այդ կա պակ ցու թյա մբ գրո ւմ. 
«Գ րա վոր աշ խա տան քը մի շտ ե ղել է իմ կյան քի նպա տա կը, և գոհ եմ, որ այդ 
աշ խա տան քով կա րո ղա նո ւմ եմ մի կող մից իմ ապ րո ւս տը հայ թայ թել, մյո ւս 
կող մից իմ մտ քե րը տա րա ծել»։

1877-1878 թթ. ռո ւս-թո ւր քա կան պա տե րազ մը նոր թափ է հա ղոր դո ւմ 
Րաֆ ֆու ազ գային ե րա զա նք նե րի ն։ Նա հան դես է գալիս հայ րե նա սի րա կան 
բարձրո րակ եր կե րո վ։ Նա նախ մշա կեց հայ րե նա սի րա կան գոր ծու նե ու թյան 
ծրա գի ր` դա ի հայտ բե րե լով « Ջա լա լեդ դին», « Խեն թը», « Կայ ծեր» վե պե րո ւմ, 
այ նու հե տև ան ցավ պատ մա վի պա սա նու թյան` գրե լով « Դա վիթ Բեկ»-ը, « Պա-
րույր Հայ կա զն»-ը և « Սամ վել»-ը։

« Խեն թը» վե պը ռո ւս-թո ւր քա կան պա տե րազ մի գե ղար վես տա կան ար-
ձա գա նքն է։ Թո ւր քա կան հայա հա լած քա ղա քա կա նու թյան դի մաց Րաֆ ֆին 
ա ռա ջար կո ւմ է հար ցի գո րծ նա կան լու ծո ւմ` ժո ղո վր դի մեջ հայ րե նա սի րա-
կան գա ղա փար նե րի տա րա ծո ւմ և զի նո ւմ, ո րով հե տև մի այն զեն քով հայե րը 
կա րող է ին փրկ վե լ։

« Խեն թը» վե պի գլ խա վոր հե րո սը Վար դա նն է, նա կա մա վոր է, կա րո-
ղա նո ւմ է դո ւրս պրծ նել պա շար ված Բայա զե տից և հայու թյան վի ճա կի մա-
սին լուր հայտ նել եր ևա նյան զոր քե րի հրա մա նա տար գե նե րալ Ար շակ Տեր-
Ղուկա սո վի ն։ Սի րած աղջ կան` Լա լային հան դի պե լու ճա նա պար հին նա տես-
նո ւմ է ժո ղո վր դի ծա նր վի ճա կը և փոր ձո ւմ հայ րե նա կից նե րի մեջ արթ նաց նել 
դի մադ րու թյան ո գի ։ Թո ւր քա կան հա լա ծա նք նե րը ոչն չաց րել է ին տա նու տեր  
Խա չոյի շեն տու նը, իսկ նրա աղ ջի կը` Լա լան, զոհ էր գնա ցել սո վի ն։ Վար-
դա նն այ ցե լո ւմ է Լա լայի գե րեզ մա նին, գր կո ւմ նրա հո ղա թո ւմ բը և, ող բա լով 
ան ձնա կան ցա վը, ե րա զո ւմ ա պա գա ու ժեղ Հայաս տա նի մա սի ն։

 Մի այն ու ժեղ ու ա զատ հայ րե նի քն է ան ձնա կան եր ջան կու թյան նա խա-
պայ մա նը ։

 Վե պո ւմ կան նաև բազ մա թիվ այլ հե րոս ներ` Լա լայի հայրն ու եղ բայր նե րը, 
Մի քայել Դու դո ւկ ջյա նը (Սալ ման)։ Թշ նա մի նե րի մեջ են քո ւրդ Ֆաթ թահ Բե կն 
ու հայազ գի Թո մաս է ֆեն դի ն։ Նրա նք կոր ծա նո ւմ են Խա չոյի գեր դաս տա նը ։

 Րաֆ ֆին այս վե պով ա ռաջ է քա շո ւմ ազ գային մի ա բա նու թյան և թշ նա մու 
դեմ հա մա տեղ պայ քա րի ա ռաջ նա հե րթ գա ղա փար նե րը ։
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 Րաֆ ֆին մա հա ցել է 1888 թ. ապ րի լի 25-ին և թաղ վել Թիֆ լի սո ւմ։ Հա մե ստ 
կյան քով ապ րած մեծ գրո ղին վեր ջին ճա նա պա րհ դնե լու էր ե կել ամ բո ղջ քա-
ղա քը։ Րաֆ ֆու ան ժա մա նակ մա հը մեծ կո րո ւստ էր հայ գրա կա նու թյան հա մա ր։ 

 ՐԱՖ ՖԻ ԱՆ ՎԱՆ ՍՏՈՒ ԳԱ ԲԱ ՆՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ 

Սկզ բից ևեթ ըն թեր ցող նե րին հե տա քրք րել է Րաֆ ֆի գրա կան ան վան բա-
ցատ րու թյու նը։ Ին քը` Հա կոբ Մե լիք-Հա կո բյա նը, այս մա սին որ ևէ տե ղե կու-
թյո ւն չի թո ղե լ։

 Րաֆ ֆի ան վան բա ցատ րու թյա նն ա ռա ջին ան գամ ան դրա դար ձել է Լե ոն, ով 
ա ռիթ էր ու նե ցել մեծ գրո ղին ճա նա չե լ «Մ շակ» լրագ րո ւմ նրա հետ աշ խա տած 
տա րի նե րի ն։ Այդ կա պակ ցու թյա մբ Լե ոն գրո ւմ է. «Ա սո ւմ են, որ իր կեղ ծա նու-
նը Րաֆ ֆին վե րց րել է ա րա բերենից։ Գու ցե ա վե լո րդ չէր լի նի հի շա տա կել, որ 
60-ա կան թթ. Թիֆ լի սի ի տա լա կան օ պե րայի դե րա սա նու հի նե րից մե կի ազ գա-
նո ւնն էր Րաֆ ֆի»։ 

Կեն սա գիր նե րից մե կի կար ծի քով` րաֆ ֆի, ա վե լի ճի շտ` րաֆ, ա րա բե րե-
նից պա րս կե րե նի ան ցած բառ է և մե կն է պա րս կա կան այն տիտ ղոս նե րից, 
ո րո նք տր վո ւմ են պար սից բա րձ րաս տի ճան ան ձա նց` պե տու թյա նը մա տու-
ցած հա տո ւկ ծա ռայու թյո ւն նե րի հա մա ր։

 Կա նաև տե սա կե տ, ըստ ո րի րաֆ ֆի բա ռը ա սո րա կան ծա գո ւմ ու նի, րաբ բի 
կամ րա բու նի ձևով ան ցել է եբ րայե րե նին և  նշա նա կո ւմ է վար դա պե տ։ 

Նույ նի սկ տա րած վել է այն պի սի մի ա վան դու թյո ւն, ըստ ո րի Պա րս կաս-
տա նո ւմ ճա նա պար հոր դե լիս, տես նե լով մի բա րձր լեռ, Րաֆ ֆին բա ցա կան-
չո ւմ է.

– Որ քա ՜ն բա րձր սար է։
– Այո՛, բա րձր սար է, այդ պատ ճա ռով էլ կոչ վո ւմ է Րաֆ ֆի,– պա տաս խա-

նո ւմ են ու ղե կից նե րը։ 
Այդ գե ղե ցիկ բա ռը տպա վոր վո ւմ է Մե լիք-Հա կո բյա նի գի տակ ցու թյան 

մեջ, և նա ո րո շո ւմ է օգ տա գոր ծել իբրև գրա կան ա նո ւն։
Ֆ րան սե րե նո ւմ րաֆ ֆի բա ռը, որ հա վա նա բար փո խա ռու թյո ւն է ա րա բե-

րե նից, նշա նա կո ւմ է բա րձր, վսեմ, փա ռա վո ր։
 Վի պա սա նի եղ բոր որ դին` Սո ղո մոն Տեր-Հա կո բյա նը, գրո ւմ է. « Գա ղա-

փա րա կան տե սա կե տից մո տե նա լով հար ցին` ան հա վա նա կան չէ Րաֆ ֆի 
ան վան ծա գու մը  րաբ բի բա ռից` նկա տի ու նե նա լով, որ Րաֆ ֆին կոչ ված էր 
հայ կյան քի մեջ նոր գա ղա փար նե րի  վար դա պե տը կամ քա րո զի չը դառնալ»։ 
Նա կար ծո ւմ է, որ Րաֆ ֆին իր գրա կան ա նու նը վե րց րել է պա րս կե րեն  րաֆ-
ֆի բա ռից, որ նշա նա կո ւմ է վեհ, բա րձր, վսե մ։

 Րաֆ ֆի բա ռի ստու գա բա նու թյան շո ւրջ բաց ված բա նա վե ճին մաս նակ ցել 
է նաև հայտ նի ի րա նա գետներից մեկը՝ պն դե լով, որ  րաֆ ֆի բա ռը ա րա բե րեն 
է` բա րձր, բա րձ րա գույն, վսեմ նշա նա կու թյա մբ։ 

Ա հա այս ի մաս տով էլ Րաֆ ֆին այդ բա ռը դա րձ րել է գրա կան ա նո ւն։

 Ը ստ Ե.Պետ րո սյա նի « Րաֆ ֆի» մե նագ րու թյան 
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 ՐԱՖ ՖՈՒ ՄԱ ՍԻ Ն
Ս խալ ված չեմ լի նի, ե թե ա սեմ, որ Րաֆ ֆին օր վա ըն թաց քո ւմ առն վա զն 

պա րա պո ւմ էր տա սն չո րս ժամ, իսկ եր բե մ և ա վե լի։ Նա ըն դու նակ էր վեց-
յոթ-ութ ժամ շա րու նակ նս տել սե ղա նի մո տ։

– Այս գի շեր լու սա բա ցին եմ քնել,– ա սո ւմ էր նա հա ճախ զվա րթ ե ղա նա-
կով,– ի նը ժա մին նս տել եմ սե ղա նի մոտ և հի նգ ժա մին վեր կա ցե լ։

– Դո ւք կա րող եք այս պի սով քայ քայել Ձեր ա ռող ջու թյու նը ։
– Է՛հ, ի՞նչ ա րած, գո րծ շատ ու նեմ, պե տք է շտա պե լ։ Վճ ռել եմ բո լոր կի սատ 

վե պե րս ա վար տել և հե տո մի թե թև ճամ փոր դու թյո ւն ա նե լ։
...  Րաֆ ֆին այլևս չկա ր։ Դա դա րել էր բա բա խել նրա զգայո ւն սիր տը ։
 Րա ֆի ի թա ղո ւմ ա ռա ջին հա մա ժո ղո վր դա կա նը ե ղա վ։ Մի նչև այդ օ րը նման 

հա մա հայ կա կան սո ւգ չէր ե ղե լ։ Այդ օր վա նից էր, որ օ տար նե րն ա սո ւմ է ին.
– Հայե րը վատ գի տեն պա հել ի րե նց գոր ծիչ նե րին և լավ թա ղե լ։ 
Ոչ ոք չէր սպա սո ւմ այդ պի սի փա ռա հեղ հու ղար կա վո րու թյո ւն։ Րաֆ ֆի ի 

հար ևան նե րը ապ շած է ի ն։
– Ո՞վ է այդ մար դը,– հա րց նո ւմ է ին ի րա ր։ 
Ար դա րև, զար մա նա լի եր ևույթ։ Մե ծու թյան կամ տա րօ րի նա կու թյան ոչ մի 

ար տա քին նշան չու ներ այդ մար դը, բա ցի ծայ րա հեղ հա մես տու թյու նը։ Եվ 
ա հա նա մեռ նո ւմ է, և գրե թե ամ բո ղջ քա ղա քը ոտ քի է ե լե լ։ 

Ե կել է ին Թիֆ լի սի բո լոր համ քա րու թյո ւն նե րն ի րե նց գույնզ գույն մե տաք-
սյա դրո շակ նե րո վ։

Խմբ վել է ին տան առջև քա ղա քի բո լոր դպ րոց նե րի հայ ա շա կե րտ նե րն 
ի րե նց ու սու ցիչ նե րի հե տ։ Ներ կա էր ամ բո ղջ հոգ ևո րա կա նու թյու նը` ե պիս-
կո պոս նե րով ու վար դա պետ նե րո վ։ Ներ կա է ին բո լոր հայ և օ տար լրագ րե-
րի խմ բագ րու թյո ւն նե րը, բո լո րը, ով քեր որ ևէ առն չու թյո ւն ու նե ին գրա կա նու-
թյան և մա մու լի հե տ։ Ե կել էր հայ բան վոր դա սա կար գը, այն տեղ է ին թուր-
քա հայ գաղ թա կան նե րը և հա զա րա վոր տի կին ներ, օ րի ո րդ ներ, չնայե լով 
հոր դա ռատ ան ձր ևի ն։ Սկզ բո ւմ դա գա ղը մի նչև ե կե ղե ցի ու այն տե ղից մի նչև 
Խո ջի վան քի գե րեզ մա նա տո ւն տար վեց ու սե րի վրա։ Խմ բա գիր նե րին փո խա-
րի նե ցին բան վոր նե րը, հե տո տի կին նե րը և օ րի ո րդ նե րը, ե րի տա սար դու թյու-
նը, ու սա նող նե րը, գա վա ռից ե կած բազ մա թիվ պատ գա մա վոր նե ր։

 Րաֆ ֆին է իս կա կան հիմ ա դի րն աշ խար հա բար ար ևե լա հայ գրա կան լեզ վի ։
 Րաֆ ֆին էր, որ ար ձակ գրա կա նու թյան գե ղե ցիկ լեզ վի հիմ քը դրե ց։ Ե թե հայ 

գրա կա նու թյան մեջ կան խո շոր վե պեր, ո րո նք ես կար դա ցել եմ ա ռա նց ձա նձ-
րույ թի, « Վե րք Հայաս տա նի»-ից հե տո մի այն և մի մի այն Րաֆ ֆի ի գոր ծե րն են։

Շիր վան զա դե 

 Գե ղար վես տա կան գր վա ծք նե րի եր կու ձև կա. կան գե ղար վես տա կան 
գր վա ծք ներ, ո րո նք նկա րագ րո ւմ են այն, ինչ որ կա։ Ներ կայաց նո ւմ են այն 
տի պե րը, ո րո նք գոյու թյո ւն ու նեն կյան քի մե ջ։ Բայց կան և այն պի սի գե ղար-
վես տա կան գր վա ծք ներ, ո րո նց նպա տա կն է ներ կայաց նել այն պի սի տի պեր, 
ո րո նք հա սա րա կու թյան մեջ չկան, բայց ո րո նք ցան կա լի է, թե լի նե ին այդ հա-
սա րա կու թյան մե ջ։
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 Բա րձր, ազն վաց նող հա սա րա կաց ի դե ալ նե րով աղ քատ մեր կյան քի մեջ, 
ան տա րա կույս, մեծ գին պե տք է ու նե նային և ու նե ցան Րաֆ ֆի ի գր վա ծք նե րում 
ներ կայաց րած ի դե ա լա կան, ցան կա լի ան ձնա վո րու թյո ւն նե րի և հա սա րա կաց 
գոր ծիչ նե րի բա րոյա կան պատ կեր նե րը. ան տա րա կույս, պե տք է այդ ազ նիվ, 
ան ձն վեր, թեև եր ևա կայա կան տի պե րը կր թիչ ներ գոր ծու թյո ւն ու նե նային և ու-
նե ցան էլ հա մակ րե լի ի դե ալ նե րի մի շտ ծա րավ ե րի տա սար դու թյան վրա ։

Դ րա նով բա ցա տր վո ւմ է Րաֆ ֆի ի մեծ ժո ղո վր դա կա նու թյու նը մեր ե րի-
տա սա րդ սե րուն դի մեջ... 

Րաֆ ֆին մեծ ծա ռայու թյո ւն է մա տու ցել մեր հա սա րա կու թյա նը` սփ ռե լով 
այդ հա սա րա կու թյան այլ ևայլ խա վե րո ւմ ազ նիվ ի դե ալ ներ, ո րոն ցով մի շտ աղ-
քատ է ե ղել հայոց գրա կա նու թյու նը, ան գամ ե թե այդ ի դե ալ նե րը եր ևա կայա-
կան լի նե ին և ո չի նչ ի րա կան հի մք էլ չու նե նային մեր հո ղի վրա։ Բա վա կան 
է, որ եր ևա կայա կան չե ղած ի դե ա լա կան տի պե րը ստեղ ծա գո րծ վե ցին գրքե րի 
է ջե րո ւմ, այ նու հե տև նույն տի պե րը, ո րո նք ան շո ւշտ կր թիչ ազ դե ցու թյո ւն ու նեն 
սե րուն դի վրա, գու ցե ժա մա նա կով կի րա կա նա նան, հո գի կառ նեն...

Գ րի գոր Արծ րու նի 

Գ ՐԱ ԿԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ Ր

Հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան մեջ գոյու թյո ւն ու նեն գե ղար վես տա-
կան մե թոդ ներ, ուղ ղու թյո ւն ներ և հո սա նք նե ր։ Դրա նք գրա կան եր կերին հա-
ղոր դո ւմ են գա ղա փա րա կան և գե ղա գի տա կան ընդ հան րու թյո ւն նե ր։

Գ րա կան մե թոդ նե րը ե րե քն են` դա սա կա նա պաշ տու թյո ւն (կ լա սի ցի զմ), 
գա ղա փա րա պաշտու թյո ւն (ռո ման տի զմ), ի րա պաշ տու թյո ւն (ռե ա լի զմ)։

Գ րա կան ուղ ղու թյո ւն նե րից հիմ ա կան նե րն են` բնա պաշ տու թյո ւն (նա-
տու րա լի զմ), խո րհր դա պաշ տու թյո ւն (սիմ վո լի զմ), ա պա գայա պաշ տու-
թյուն (ֆու տու րի զմ)։

Գ րա կան հո սա նք նե րը շատ են, ու նեն նո րա րա րա կան ուղղ վա ծու թյո ւն և ի մի 
են բեր վո ւմ ար դի ա պաշ տու թյան (մո դեռ նի զմ, ա վան գար դի զմ) հա մա կար գո ւմ։

 Դա սա կա նա պաշ տու թյու նը ձևա վոր վել է Ֆրան սի այո ւմ 17-րդ դա րո ւմ և թա-
փան ցել նաև հայ գրա կա նու թյան մե ջ։ Այդ մե թո դի հետ ևո րդ նե րը գե ղար վես-
տի բա րձ րա գույն չա փա նի շը տես նո ւմ է ին ան տիկ աշ խար հի հու նահ ռո մե ա կան 
գրա կա նու թյան մե ջ։ Նրա նք պա հան ջո ւմ է ին վե րա կա նգ նել ան ցյա լի դա սա-
կան նե րի ա վան դույթ նե րը, նո րո գել մոռացված գրա կան եր կե րի բո վան դա կու-
թյու նը։ Հին կեր պար նե րի ու դի պա շա րե րի մի ջո ցով դա սա կա նա պա շտ գրող-
ներն ար տա հայ տո ւմ է ին ի րե նց ժա մա նա կին հուզող խն դիր նե րը։ Նրա նք քա րո-
զո ւմ է ին նվիր վա ծու թյո ւն ազ գի և պե տու թյան շա հե րի ն։ Ունե ին գրա կան եր կեր 
ստեղ ծե լու ի րե նց հիմ ա կան սկզ բո ւնք նե րն ու օ րե նք նե րը։ Ըստ նրա նց` գրա կան 
եր կը պե տք է ստե ղծ վի բա րձր գրա կան լեզ վո վ։ Հիմ ա կան օ րե նք նե րից էր ե ռա-
մի աս նու թյու նը, ին չը պա հան ջո ւմ էր տե ղի, ժա մա նա կի և գոր ծո ղու թյան մի աս-
նու թյո ւն։ Այ սի նքն` գոր ծո ղու թյո ւն նե րը պե տք է կա տար վե ին միև նույն տե ղո ւմ, 
մեկ օր վա` 24 ժամ վա ըն թաց քո ւմ և լի նե ին ա նը նդ մե ջ։

Ֆ րան սի ա կան դա սա կա նա պաշ տու թյան նշա նա վոր դեմ քե րն են Նի կո լա 
Բո ւա լոն, Պի եր Կոռ նե լը, Ժան Ռա սի նը, Ժան Բա տի ստ Մո լի ե րը։ Նրա նց գրա-
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կան սկզ բո ւնք նե րն ի մի են բեր ված Նի կո լա Բո ւա լոյի « Քեր թո ղա կան ար-
վեստ» (1664) չա փա ծո աշ խա տու թյան մե ջ։ 

Հայ կա կան դա սա կա նա պաշ տու թյան նշա նա վոր դեմ քե րն են Հով հան 
Վա նան դե ցին, Է դո ւա րդ Հյո ւր մյո ւ զյա նը և Ար սեն Բագ րա տու նի ն։ Տե սա կան 
սկզ բո ւնք նե րը մշակ վել են Է դո ւա րդ Հյո ւր մյու զյա նի «Առ ձե ռն բա նաս տեղ-
ծու թյո ւն» (1839) գր քո ւմ։ Ա ռա վել հայտ նի է Ար սեն Բագ րա տու նու « Հայկ 
դյու ցա զն» վի պեր գը ։

 Գա ղա փա րա պաշ տու թյանը նա խոր դել է մեկ այլ մե թոդ` զգա ցա պաշ-
տու թյու նը (սեն տի մեն տա լի զմ), ինչն աչ քի էր ընկ նո ւմ հե րոս նե րի գոր ծո-
ղու թյո ւն նե րի և հե ղի նա կային խոս քի զգաց մո ւն քային հա գեց վա ծու թյա մբ և 
ուղղ ված էր խիստ բա նա կա նու թյա մբ ա ռա ջնորդ վող դա սա կա նա պաշ տու-
թյան դեմ։ Զգա ցա պաշ տու թյո ւնն իր հիմ ա կան սկզ բո ւն քով ձո ւլ վել է գա ղա-
փա րա պաշ տու թյա նը ։

 Գա ղա փա րա պաշ տու թյու նը` որ պես գե ղար վես տա կան մե թոդ, ստե ղծ վել 
է 18-րդ դա րի վեր ջո ւմ և գոր ծող էր 19-րդ դա րի ա ռա ջին կե սի ն։ Ֆրան սի-
ա կան հե ղա փո խու թյու նից (1789) հե տո, երբ չի րա կա նա ցան մա րդ կու թյան 
ա ռա ջա դի մա կան ձգ տո ւմ ե րը, ար վես տի մեջ ա ռա ջա ցավ գա ղա փա րա-
պաշ տու թյան մե թո դը։ Դա նախ ար տա հայտ վո ւմ է ի րա կա նու թյան հան դեպ 
ե ղած դժ գո հու թյա մբ, կյան քո ւմ իր տե ղը չգ տած ան հա տի ող բեր գու թյա մբ 
կամ հու սա հա տու թյու նից ծն ված թա խի ծո վ։ Ստե ղծ վեց ի դե ալ հե րո սի կեր-
պար, ո րը հե նց գա ղա փա րա պա շտ հե րո սն է։

 Հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան մեջ այս մե թո դի խո շո րա գույն ներ-
կայա ցու ցիչ նե րն են Վալ տեր Սքո թը, Ֆրիդ րիխ Շիլ լե րը, Հայն րիխ Հայ նեն, 
Ջո րջ Գոր դոն Բայ րո նը, Պեր սի Բի շի Շել լին, Վիկ տոր Հյու գո ն։

 Հայ գրա կա նու թյան մեջ այդ մե թո դն ար տա հայտ վեց ազ գային ուղղ վա-
ծու թյա մբ։ Ազ գային գա ղա փա րա պաշ տու թյու նը հա գեց ված էր ժո ղո վր դի 
փր կու թյան, օ տա րի լծից երկ րի ա զատա գր ման ազ գա փր կիչ ծրագ րե րո վ։ 
Րաֆ ֆին այս մե թո դի ներ կայա ցու ցի չն է։ Իր ծրագ րային վե պե րո ւմ (« Ջա լա-
լեդ դին», « Խեն թը», « Կայ ծեր») նա ստեղ ծեց ազ գային փր կու թյան գա ղա-
փա րա կան ծրա գիր, իսկ պատ մա կան վե պե րո ւմ (« Դա վիթ Բեկ», « Պա րույր 
Հայ կա զն», « Սամ վել») այդ ի դե ալ հե րոս նե րին ցույց տվեց գոր ծո ղու թյան 
մեջ` պատ կե րեց որ պես օ րի նա կե լի նկա րագ րի տեր կեր պար նե ր։

 Գա ղա փա րա պաշ տու թյան հա ջո րդ խո շոր ներ կայա ցու ցի չը հայ գրա կա-
նու թյան մեջ Մու րա ցա նն է։

 Գե ղար վես տա կան մյո ւս մե թո դին` ի րա պաշ տու թյա նը, և նշ ված ուղ ղու-
թյո ւն նե րին կանդրադառնանք ա վե լի ուշ։

1. Ո՞վ է Րաֆ ֆին. բնու թագ րե ՛ք նրա տե ղն ու դե րը հայ գրա կա նու թյան մե ջ։
2. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել Րաֆ ֆի ն։ Ո՞վ էր նրա հայ րը ։
3. Ի՞նչ էր Րաֆ ֆու իս կա կան ա նո ւն-ազ գա նու նը. ինչ պե ՞ս կբա ցատ րեք Րաֆ-

ֆի գրա կան ա նու նը ։
4. Ի՞նչ կր թու թյո ւն է ստա ցել Րաֆ ֆի ն։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

A
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 ԽԵՆ ԹԸ
(Վեր ջին` ԽԳ գլու խը, կր ճա տո ւմ ե րով)

Մո ւթ, խա վա րային գի շեր էր։ Շո գի նե րով լց ված ա մա ռային տաք օ դը ա նա-
խո րժ ծան րությա մբ նս տո ւմ էր մար դու սր տի վրա։ Գի շե րային լռու թյան մեջ ոչ 
մի ձայն, ոչ մի շշո ւնջ չէր լս վո ւմ։ Կար ծես ա մեն ինչ մե ռած լի նե ր։ Մի այն Գայա-
նե ի գե րեզ մա նա տան մի ան կյու նից լս վո ւմ է ին խո ւլ հա ռա չա նք նե ր։ Մի ե րի-
տա սա րդ, տա րած ված բո լո րո վին նոր հո ղա դամ բա րա նի մոտ, դա ռն կեր պով 
մրմջում էր։ Ար տա սու քը հե ղե ղի նման թափ վո ւմ էր նրա տխո ւր աչ քե րից և 
թրջո ւմ էր ցա մաք հո ղը։ Եր բե մ նա գր կո ւմ էր փոք րիկ հո ղա դամ բա րա նը և համ-
բու րո ւմ էր այն, եր բե մ իր ե րե սը և աչ քե րը քսո ւմ էր նրա խո նավ մա կերևույ թի ն։ 
« Լա լա ՜… ան բա ՜խտ Լա լա»… – բա ռե րը շատ ան գամ հնչ վո ւմ է ին նրա շրթուն քից, 
և կար ծես այդ բա ռե րի հետ դո ւրս է ին թռ չո ւմ նրա սիր տը և հո գի ն։ 

Այդ ե րի տա սար դը Վար դա նն էր։ Եր կար թա փա ռո ւմ ե րից հե տո նա գտավ 
սի րած աղջ կա գե րեզ մա նը մի այն։ Էլ ի՞նչ էր մո ւմ նրա ն։ Կյան քի ա լե կո ծու թյուն-
նե րի մեջ, ան դա դար մա քառե լով դժ վա րին ան հա ջո ղու թյո ւն նե րի դեմ, նա ու ներ 
մի վառ և պայ ծառ աստղ մի այն, ո րի վրա հա ռած էր նրա աչ քը, ո րը ա ռաջ նոր-
դո ւմ էր նրան դե պի փր կու թյան նա վա հան գիս տը։ Իսկ այժմ այդ աստղը նույն-
պես հան գա վ։ Էլ ի՞նչ էր մո ւմ։ Մնո ւմ էր մի խոր տակ ված և վի րա վոր սի րտ, 
ո րի հա մար պա կաս էր ա ռող ջա րար բա լա սա նը, ո րի մի կա թի լը բժշ կո ւմ էր բո-
լոր վերքե րը։ Կո րո ւս տը ան փո խա րի նե լի էր։ Վար դա նը եր բեք չէր սի րե լ։ Սա ռն 
ու խս տա սի րտ ե րիտա սար դը քն քո ւշ զգաց մո ւնք ներ չու նե ր։ Բայց Լա լայի սի րո 
առջև փա փո ւկ մո մի նման հալվեց նրա բնա վո րու թյան կոշ տու թյու նը։ Լա լայի 
սե րը կա խար դեց նրա ն։ Բայց ո՞ւր էր այժմ մխի թա րիչ հրեշ տա կը։ Այն հո ղա դամ-
բա րա նի տակ, որ գր կել էր ին քը, որ թր ջո ւմ էր իր ար տասո ւք նե րո վ։ Այն հո ղա-
դամ բա րա նի տակ թաղ ված էր և ան բա խտ ե րի տա սար դի սիր տը։ 

Եր կար այն պես տա նջ վո ւմ էր, մոր մո քո ւմ էր և ան մխի թար կս կիծ նե րի հետ 
մա քա ռո ւմ էր նա, մի նչև մի տե սակ թմ րու թյո ւն, որ ոչ քո ւն էր և ոչ արթ նու թյուն, 

5. Շր ջա գայու թյո ւն նե րն ի՞նչ են տվել Րաֆ ֆո ւն` ճա նա չե լու իր եր կի րն 
ու ժո ղո վր դի ն։ Որ տե ՞ղ է նա ճամ փոր դե լ։ Ի՞նչ տպա վո րու թյո ւն ներ են 
մա ցել նրա մե ջ։

6. Որ տե ՞ղ է Րաֆ ֆին մշ տա կան բնա կու թյո ւն հաս տա տել, և ո՞ր լրագ րին է 
աշ խա տակ ցե լ։

7. Որ պես ու սու ցիչ ո՞ր քա ղաք նե րի դպ րոց նե րո ւմ է աշ խա տել Րաֆ ֆի ն։
8. Թվար կե ՛ք ազ գային-ա զա տագ րա կան գա ղա փա րա խո սու թյա մբ գր ված 

Րաֆ ֆու ծրագ րային վե պե րը ։
9. Թվար կե ՛ք Րաֆ ֆու պատ մա վե պե րը ։
10. Ե՞րբ է մա հա ցել և որ տե ՞ղ է թաղ վել Րաֆ ֆի ն։
11. Ի՞նչ կար ծիք ներ են հայտն վել Րաֆ ֆու և նրա ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րի 

մա սի ն։
12. Գրա կան ի՞նչ մե թոդ ներ կան, ո՞ր մե թո դի հետ ևո րդ էր Րաֆ ֆի ն։
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տի րեց նրա ան դամ ե րի ն։
 Բոր բոք ված գլու խը ըն կավ գե րեզ մա նի վրա, և աչ քե րը փակ վե ցի ն։
Ն րա վառ եր ևա կայու թյան մեջ այժմ սկ սե ցին ամ բոխ վել խառ նա փն թոր 

ե րազ նե ր։ Ին չե ՞ր ա սես չէր տես նո ւմ նա։ Եր բե մ սար սա փե լի դժո խային տե-
սիլ ներ սոս կո ւմ և ար հա վի րք է ին ազ դո ւմ նրա ն։ Իսկ եր բե մ գե ղե ցիկ մխի-
թա րա կան եր ևույթ ներ հրա պու րո ւմ է ին նրա ն։ Կարծես դա րե րը մի քա նի 
շրջան ա ռաջ է ին գնա ցել, և նա տես նո ւմ էր ա վե րակ և ա նա պատ դարձած 
Հայաս տա նը այժմ բո լո րո վին կեր պա րա նա փոխ ված, բո լո րո վին վե րա նո-
րոգ վա ծ։ Այդ ի՞նչ հրա շա լի փո փո խու թյո ւն էր։ Մի՞ թե կո րած դրախ տը կր կին 
վե րա դար ձել էր այդ երկ րի վրա։ Մի՞ թե կր կին տի րո ւմ է ին այն ոս կե ղեն ժա-
մա նակ նե րը, երբ չա րու թյու նը և ա նի րա վու թյու նը տա կա վին չէ ին ա պա կա նել 
աս տու ծո ան մեղ աշ խար հը։ Բայց ո՛չ, Վար դա նի տե սա ծը այն դրախ տը չէր, 
որ հիմ եց Ե հո վան Հայաս տա նի չո րս գե տե րի ա կո ւն քի մոտ, ուր մա րդ կային 
ա ռա ջին զույ գը ապ րո ւմ էր կա տա րյալ ան մե ղու թյան և կա տա րյալ տգի տու-
թյան մե ջ։ Այդ այն դրախ տը չէր, ուր մար դը չէր գոր ծո ւմ, չէր աշ խա տո ւմ և չէր 
ար դյու նա բե րո ւմ, այլ ապ րո ւմ էր պտո ւղ նե րով, կե րա կր վո ւմ էր աս տու ծո ճոխ 
սե ղա նից, որ սփ ռել էր նրա առջև հրա շա լի բնու թյու նը ։

 Դա մի ու րիշ դրա խտ էր, մի դրա խտ, որ մա րդն է ստեղ ծո ւմ իր հա մար իր 
աշ խա տու թյո ւննե րով և իր ար դար վաս տա կո վ։ Ուր ան մե ղու թյան տեղ տի-
րո ւմ էր խե լա ցի գի տակ ցու թյու նը, իսկ ան հոգ, պա րզ նա հա պե տա կան կյան-
քի տեղ` զար գա ցած քա ղա քա կր թու թյու նը։ 

Այժմ կար ծես կա տար վել էր այն ճա կա տագ րա կան խոս քե րի ի մաս տը, որ 
ա սաց ա րա րի չը նա խաս տե ղծ մար դո ւն. « Քո ճա կա տի քր տին քով պե տք է 
վաս տա կես քո հա ցը»։ Այժմ մար դը ոչ մի այն վաս տա կո ւմ էր, այլ մի նչև ան-
գամ հեշ տաց րել էր աշ խա տան քը և նրա հա մար շատ քր տի նք չէր թա փո ւմ։ 
Բայց աշ խա տո ւմ էր իր բա րօ րու թյան հա մար. նրա վաս տա կը չէր հա փշ տակ-
վո ւմ ան գո ւթ հա րս տա հա րի չի ձեռ քո վ։ 

Ա հա՛, Վար դա նը տես նո ւմ էր մի գյո ւղ։ Մի՞ թե սա Ա լաշ կեր տի Օ… գյու ղը 
չէր։ Շր ջա կայ քը նրան ծա նոթ է ին` նույն լեռ նե րը, նույն բլո ւր նե րը, նույն գե-
տը, նույն կա նա չա զա րդ հո վի տը. բո լո րը նույնն էր։ Դա րե րի հո սան քը այս-
տեղ ո չի նչ չէր ա ղար տել, մի այն կեր պա րա նա փո խել էր։ Բայց որ քա ՞ն փոխ վել 
էր գյու ղը։ Այլևս չէ ին տե սն վո ւմ այն ո ղոր մե լի գետ նա փոր խր ճիթ ները, ո րո նք 
ա վե լի գա զան նե րի որ ջի է ին նման, քան մա րդ կա նց բնա կա րան նե րի։ Այժմ 
տնե րը քա րա շեն է ին, սպի տակ որ պես ձյո ւն, և շր ջա պատ ված է ին գե ղե ցիկ 
պար տեզ նե րո վ։ Լայն և ու ղիղ փո ղոց նե րը հո վա նա վոր ված է ին մշ տա կա նաչ 
ծա ռե րով, ո րո նց մո տով վա զո ւմ է ին բյուրե ղի նման հս տակ առ վակ նե ր։ 

Ա ռա վոտ էր։
Տ նից խո ւմ բե րով դո ւրս է ին գա լիս գյու ղա կան մա նո ւկ նե րը` ա ռո ղջ, զվարթ 

ու մա քո ւր հա գնվա ծ։ Տղա և աղ ջիկ խա ռն մի մյա նց հետ, գր քե րը ու սե րին 
շա լա կած, շտա պով դի մո ւմ է ին դպ րո ցը։ Վար դա նը նայո ւմ էր նրա նց և հի ա-
նում էր։ Որ քա ՜ն լավ պահ ված է ին այդ սի րո ւն ե րե խա նե րը, որ քա ՜ն ու րախ է ին 
նրա նք։ Եր ևի դպ րո ցը և վար ժա պե տը չէ ին վա խեց նո ւմ նրա նց։ Մի՞ թե դրա նք 
այն կի սա մե րկ ու հի վան դոտ ե րե խա նե րն է ին, ո րո նց տե սել էր Վար դա նը ։

 Վար դա նը մի այ նակ կա նգ նած էր փո ղո ցի մեջ, զար մա ցած նայո ւմ էր իր 
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շուր ջը և չգի տեր` դե պի ուր գնա լ։ Նրա ա կան ջին զար կեց մի ա նո ւշ ձայն. դա 
ե կե ղե ցու զան գա կի ձայնն էր։ 

Եր ևի ա ռա վո տյան ժա մը դեռ չէր վեր ջա ցե լ։ Սկ սյալ այն օ րից, երբ նա թո-
ղեց վան քը և հե ռա ցավ ա բե ղա նե րի մի ա բա նու թյու նից, այդ ա ռա ջին ան գամ 
էր, որ աս տու ծո տան հրա վեր քի ձայ նը այն պես քա ղցր կեր պով հն չեց նրա 
ա կա նջ նե րի ն։ Քա րա ցած սիր տը լց վեց մի սր բա զան ջեր մե ռան դու թյա մբ, նա 
դի մեց ե կե ղե ցին, ո րի շեմ քը տա սը տա րո ւց ա վե լի ոտք չէր կո խե լ։

 Նա զար մա ցա վ։ Այդ ինչ պա րզ, այդ ինչ ան շո ւք ե կե ղե ցի էր։ Ո՛չ բեմ, ո՛չ սե-
ղան, ո՛չ զար դարած տա ճար, ո՛չ ոս կե զօծ պատ կեր ներ, ո՛չ ար ծա թյա խա չեր և ո՛չ 
թան կա գին զգե ստ ներ չկային այն տե ղ։ Նա զո ւրկ էր հայ կա կան ե կե ղե ցու բո լոր 
շքե ղու թյո ւն նե րից, մի նչև ան գամ դպիրներ, սար կա վագ ներ և տի րա ցու ներ չէին 
եր ևո ւմ։ Եր կու պատ կեր ներ տե սավ մի այն այն տեղ. մե կը` Հի սո ւս Քրիս տո սի 
պատ կե րը, մյու սը` սո ւրբ Գրի գոր Լու սա վոր չի պատ կե րը, եր կո ւսն էլ հա սա րակ 
սև շր ջա նա կի մեջ դր վա ծ։

 Ժո ղո վո ւր դը, նս տած եր կայն նս տա րան նե րի վրա, այր և կին մի ա սին, յու րա-
քան չյու րը ու ներ ձեռ քին մի փոք րիկ եր գա հա ն։ Քա հա նան, կա նգ նած ամ բի ո նի 
վրա, Սո ւրբ Գիր քը առջ ևը դրած, քա րոզ էր կար դո ւմ։ Նա իր հա գո ւս տով չէր 
զա նա զան վո ւմ հա սա րակ ժո ղո վր դի ց։ Նրա քա րո զը այն քան պա րզ, այն քան 
հաս կա նա լի էր, որ բո լո րը հաս կա նո ւմ էր Վար դա նը։ Ինչ պես մի վտակ, բխած 

կեն դա նի և մա քո ւր աղ բյու րից, աս տու ծո 
խոս քը հո սո ւմ էր նրա բե րա նի ց։ Նա 

բա ցատ րո ւմ էր Սո ւրբ Գր քի 
այն խոս քի ի մաս տը, թե « քո 
ճա կա տի քր տին քով պե տք 
է վաս տա կես քո հա ցը»։ 
Վար դա նը զար մա նո ւմ էր 
քա հա նայի բա ցատ րու-
թյո ւն նե րի վրա։ Այդ խոս-

քի ի մաս տը մի նչև այ սօր 
Վար դա նին հաս կաց րել է ին 

մի այն այն մտ քով, որ դա մի 
ա նե ծք էր, ո րով աստ ված դրոշ-

մեց նա խաս տե ղծ մար դու ճա-
կա տը, որ տա րած վո ւմ էր նրա 
ամ բո ղջ սե րո ւն դի վրա։ Իսկ այժմ 
հաս կա նո ւմ էր, որ դա մի խրատ 
էր, որ խլո ւմ է մար դո ւց ծու լու թյու-
նը և պա հո ւմ է նրան ան վաս տա-
կե լի, աշ խա տա սեր ինք նա գոր-
ծու նե ու թյան մե ջ։

 Քա րո զը վեր ջա ցա վ։ Բազ-
մու թյան մի ջից վեր կա ցավ մի 
հա սա րակ գյու ղա ցի և քա րո զի 
մտ քի հա մե մատ հան պատ-
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րաս տից կար դաց մի ա ղո թք։ Նա խնդ րո ւմ էր աստ ծո ւց, որ շնոր հի ի րե նց ա ռող-
ջու թյո ւն, խե լք և զո րու թյո ւն, որ կա րո ղա նան գոր ծել, աշ խա տել և ար դյու նա-
վո րել նրա ստեղ ծած եր կի րը, որ բո վան դա կո ւմ էր իր մեջ ան սահ ման բա րիք-
նե ր։ «Այդ ի՞նչ ա ղո թք է,– մտա ծում էր Վար դա նը,– այդ ի՞նչ շա հա սեր մար դիկ են. 
դրա նք հո գու հա մար ո չի նչ չեն խնդ րո ւմ. մի՞ թե դրա նք գե րեզ մա նի մյո ւս կող մո ւմ 
ո չինչ սպա սե լիք չու նեն և խնդ րո ւմ են մի այն այն, ինչ-որ պա հան ջո ւմ է մար մի-
նը, ինչ-որ պա հան ջո ւմ է ի րա կան կյան քը»։ 

Ա ղոթ քը վեր ջա ցա վ։ Բո լոր բազ մու թյու նը` այր և կին, ծեր և մա նո ւկ, միա-
ձայն սկ սե ցին եր գել մի երգ։ Նրա բո վան դա կու թյու նը ա ռած էր Սաղ մո սի 
հետ ևյալ տո ղե րից. « Շա տե րը ա սո ւմ է ին, թե ո՞վ ցույց կտա մեզ տի րոջ ու րա-
խու թյու նը։ Մեզ վրա ծա գեց քո ե րե սի լույ սը, և մեր սր տե րին ու րա խու թյուն 
շնոր հե ցի ր։ Ցո րե նի, գի նի ի և ձե թի պտո ւղ նե րի ա ռա տու թյու նով լրաց րիր 
մեզ»։ « Դար ձյալ նույն նյու թա կան նպա տա կը…- մտա ծո ւմ էր Վար դա նը,– 
դար ձյալ հո գե կան ո չի նչ չկա…- Մշակ մար դը եր գո ւմ է երկ րի ա ռա տու թյո ւն-
նե րը, որ մշա կել էր իր ձեռ քով, որ շնոր հել էր նրան աստ վա ծ։ Զար մա նա լի է, 
ինչ պե ՞ս այդ մար դի կը հար մա րեց րել են կրո նի վե րա ցա կա նու թյու նը ի րա կան 
կեն ցա ղա վա րու թյան պա հա նջ նե րի և պայ ման նե րի հետ»…

 Բայց ի՞նչ գե ղե ցիկ երգ էր այդ, ո րին ներ դաշ նա կո ւմ է ին եր գե հո նի ա նուշ 
հն չյո ւն նե րը, որ քա ՜ն քա ղցր, որ քա ՜ն սքան չե լի ե ղա նա կով թռ չո ւմ էր նա 
հարյու րա վոր մա րդ կա նց բե րանի ց։ Վար դա նին այն պես էր թվո ւմ, թե մար-
դե րի ձայ նը, մի ա ցած ան թիվ սե րով բե նե րի մե ղե դինե րի հետ, վե րամ բառ-
նո ւմ էր դե պի հա վի տե նա կա նի ա թո ռը։ Նա իր կյան քո ւմ ա ռա ջին անգամ էր 
լսո ւմ մի այս պի սի սր բա զան ե րա ժշ տու թյո ւն։

 Ժա մեր գու թյու նը վեր ջա ցա վ։ Ժո ղո վո ւր դը սկ սեց դո ւրս գալ ե կե ղե ցո ւց։ 
Այժմ նույն ամ բի ոնի վրա, որ տե ղից քա հա նան քա րոզ էր կար դո ւմ, կա նգ նեց 
վար ժա պե տը, և նույն նս տա րան ների վրա, ուր ծնող նե րը եր գո ւմ է ին, ա ղո-
թո ւմ է ին, այժմ շար վե ցին նրա նց զա վակ նե րը։ Աղ ջիկ և տղա, խա ռն մի մյանց 
հետ սկ սե ցին լսել վար ժա պե տի դա սա խո սու թյու նը։ « Մի՞ թե այդ դպ րոց է 
ե ղել,– մտա ծո ւմ էր Վար դա նը,– մի՞ թե ե կե ղե ցին մի աց րել են դպ րո ցի հե տ։ 
Ա՜խ, այդ ի՞նչ խնայող մար դիկ են, որ չեն կա մե ցել դպ րո ցի հա մար ա ռան ձին 
շե նք կա ռու ցե լ։ Այս տեղ ևս դար ձյալ նյու թա կա նու թյո ւն»։

 Բայց վար ժա պե տի դեմ քը բա վա կան ծա նոթ էր եր ևո ւմ Վար դա նի ն։ Մի՞ թե 
դա տեր Մա րուքը չէ։ Ե րե սի գծագ րու թյու նը, հա սա կը և մի նչև ան գամ ձայ նը 
նրան շատ նման է ի ն։ Իս կա պես նա էր, թեև քա հա նա, բայց աշ խար հա կա-
նի հա գո ւս տո վ։ Վար դա նը դժ վա րա նո ւմ էր իր աչ քերին հա վա տա լ։ Մի՞ թե դա 
այն մա րդն էր, որ այն քան թշ նա մի էր դպ րո ցին, որ այն քան հոգ սեր և ցա վեր 
պատ ճա ռեց պա րոն Սալ մա նին, իսկ այժմ ին քը կա ռա վա րո ւմ էր մի կա նո նա-
վոր դպրո ց։ Մի՞ թե դա նույն քա հա նան էր, որ ե կե ղե ցու խոր հո ւրդ նե րը փո-
ղով էր վա ճա ռո ւմ և ան դադար մտա ծո ւմ էր իր ա պա ռիկ նե րի վրա։ Այս երկ-
բայու թյուն նե րը այն աս տի ճան պա շա րե ցին Վար դա նին, որ նա չկա րո ղա ցավ 
զսպել իր հե տա քրք րու թյու նը և, մո տե նա լով, հա րց րեց.

– Տե ՛ր հայր, դո ւք ի՞նչ ա րե ցիք ձեր ա պա ռիկ նե րի հե տ։
 Քա հա նան, հի մա րի տեղ դնե լով ան ծա նոթ ե րի տա սար դին, խի ստ սո ւր կեր-

պով նայեց նրա ե րե սին և ո չի նչ չպա տաս խա նեց, մի այն հաս կաց րեց, թե շու-
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տով զան գա կը կտան, և իր դա սը վեր ջա ցած կլի նի։ Նրա դա սը բնա կան գի-
տու թյո ւն նե րից էր, այդ նույն պես ոչ սա կավ զար մաց րեց Վար դա նի ն։ Քա հա նա, 
աստ վա ծա բան և միև նույն ժա մա նակ բնա գետ. դա ի րավ որ զար մա նա լի էր։

 Վար դա նը չս պա սեց մի նչև դա սի վեր ջա նա լը և դո ւրս ե կավ ե կե ղե ցո ւց, 
լավ ևս է ա սել` դպ րո ցի բա կը։ Այս տեղ նա ոչ մի գե րեզ ման չտե սավ, որ-
պես սո վո րա բար լի նո ւմ է հայոց ե կե ղե ցի նե րի բա կե րո ւմ։ Նա զար դար ված 
էր հազ վա գյո ւտ ծա ռե րով և ծա ղիկ նե րո վ։ Եր կար նա կա նգ նած նայո ւմ էր 
ճե մե լիք նե րի գե ղեց կու թյա նը, մի նչև գյու ղա ցի նե րից մե կը, տես նե լով, որ նա 
օ տա րա կան է, հրա վի րեց իր տու նը նա խա ճա շիկ ա նե լո ւ։

Ն րա տու նը այն կո կիկ տնե րից մե կն էր, որ իր փոք րիկ ծա վա լի մեջ բո վան-
դա կո ւմ է ըն դարձակ բա վա կա նու թյո ւն նե ր։ Նա ամ բող ջա պես կո րած էր հո վա-
նա վոր ծա ռե րի մե ջ։ Կային մի քա նի սե նյակ ներ, որ հար մա րեց րած է ին կյան քի 
զա նա զան պա հա նջ նե րին, բո լո րը պա րզ, մա քո ւր և ի րա նց պատ շա ճա վոր կա-
րա սի նե րով զար դար վա ծ։ Տան տի րոջ ման կա հա սակ աղ ջի կը, շր թո ւն քի մի ջից 
մի երգ մեղ միկ կեր պով ե ղա նա կե լով, ու րախ-ու րախ դի մա վո րեց հո րը ։

 Կար ծես տխ րու թյու նը, վիշ տը, կյան քի դառ նու թյո ւն նե րը եր բեք չէ ին շո շա-
փել այդ գե ղե ցիկ ա րա րա ծի սիր տը։ Նա հայ կնիկ նե րին հա տո ւկ ա մոթ խա-
ծու թյա մբ չվա խե ցավ, չթա քն վեց անծա նոթ հյու րից, այլ շնոր հա լի կեր պով 
խո սո ւմ էր Վար դա նի հետ, ծի ծա ղո ւմ էր, կար ծես վաղո ւց բա րե կամ լի նե ր։ 
Բայց որ քա ՜ն նման էր Լա լայի ն։ Այդ զար մա նա լի նմա նու թյու նը մի այնպի սի 
հո գեզ մայ լու թյա մբ պա շա րեց Վար դա նին, որ ցան կա նո ւմ էր գր կել նրան և 
ա սել. « Վեր ջա պես գտա քեզ»…

 Նա խա ճա շի կը ար դեն պատ րա ստ էր սե ղա նի վրա։ Տան տի կի նը լց րեց 
ա հա գին գա վաթ ներ սո ւր ճով, թա նձր սե րի հետ, և դրեց հյու րի և իր ա մո ւս-
նու առջև։ Իսկ ման կա հա սակ աղ ջի կը դրեց սե ղա նի վրա այն ա ռա վոտ ստա-
ցած լրագ րի թեր թը և ինք նա բա վա կան ժպի տով ցույց տվեց մի հոդ վա ծ։ «Ա՜, 
քո հոդ վա ծը ար դեն դո ւրս է ե կել, Լա լա»,– խո սեց հայ րը, ակ նոց ն ուղ ղե լով, 
թեր թը մո տեց նե լով աչ քե րի ն։

– Լա լա,– գո չեց Վար դա նը ան զս պե լի խռո վու թյան մե ջ։
– Այդ ա նու նը,– պա տաս խա նեց տան տե րը,– խի ստ հա ճախ է կրկն վո ւմ մեր 

տոհ մի մե ջ։
 Վար դա նը փո քր-ինչ հա նգս տա ցավ, բայց դար ձյալ չէր կա րո ղա նո ւմ 

հաշտ վել այն մտ քի հետ, թե նա Լա լան չէր, ան տա րա կույս, նրա հա րու թյո ւն 
ա ռած ուր վա կա նը պե տք է լի նե ր։ 

Ի հար կե, հա րու թյու նից հե տո մար դիկ փոխ վո ւմ են, ու րիշ տե սակ կր թու-
թյո ւն և ու րիշ տե սակ բնա վո րու թյո ւն են ստա նո ւմ, պահ պա նե լով ի րե նց իս-
կա կան պատ կե րը ։

 Բա ցի գե ղե ցիկ օ րի որ դից` Վար դա նին գրա վո ւմ էր այս տան խա ղաղ և 
բախ տա վոր կե ցությու նը։ Նա սկզ բո ւմ կար ծո ւմ էր, թե այդ մար դիկ գի շեր 
և ցե րեկ հա նգս տու թյո ւն չու նեն, աշխա տո ւմ են և մի շտ աշ խա տո ւմ են։ Իսկ 
այժմ տես նո ւմ էր, որ դրա նք էլ ու նեն ի րա նց հա նգստի և ու րա խու թյան ժա մե-
րը, դրա նք էլ ու նեն ի րա նց հա մե ստ և լի բա վա կա նու թյո ւն նե րով ապրո ւս տը ։

– Գյու ղա ցու եր ջան կու թյու նը,– ա սաց տա նու տե րը,– չէ կայա նո ւմ այն քան 
ծա նր և ան դո ւլ աշ խա տու թյո ւն նե րի մեջ, որ քան գոր ծի գի տե նա լու և նրան 



37

հեշ տաց նե լու հնար նե րի մե ջ։ Բնության մեջ կան շատ ու ժեր, ո րո նց պա րգ ևել 
է աստ ված մեզ օգ նե լու հա մար, մի այն պե տք է ծանո թա նալ նրա նց հետ և 
գի տե նալ, թե ի՞նչ մի ջո ցով կա րե լի է նրան ցից օ գո ւտ քա ղե լ։

– Այդ ի րավ է,– պա տաս խա նեց Վար դա նը,– բայց ե թե քր դե րը թող նե ին գյու-
ղա ցու վաստա կը իր ձեռ քո ւմ մար, իմ կար ծի քով նա մի շտ բախ տա վոր կլի նե ր։

– Ի՞նչ քր դեր,– հա րց րեց տան տե րը զար մա նա լո վ։
– Այն քր դե րը, որ ա մեն օր ձեզ կո ղոպ տո ւմ են։
– Հա՜, քր դե րը …– պա տաս խա նեց տան տե րը, կար ծես դժ վա րու թյա մբ հի շե-

լով վա ղո ւց մոռաց ված մի ցե ղի ա նո ւն։– Մեր եր կա թի դա րե րի պատ մու թյան 
մեջ կար դա ցել եմ շատ բան քր դե րի մա սին, ճշ մա րիտ է, նրա նք կո ղոպ տո ւմ 
է ին և մի նչև ան գամ կո տո րո ւմ է ին մեր պա պերի ն։ Իսկ ո՞ւր են այդ բար բա-
րոս նե րը։ Նրա նք սպառ վե ցան, այլևս չկա ն։ Մի այս պի սի ցեղ չէր կա րող դի-
մա նալ քա ղա քա կր թու թյան լույ սին և այս պատ ճա ռով լո ւծ վեց, այ լա սեր վե ց։ 
Դեռ ան ցյալ դա րի սկզբ նե րո ւմ նրա նք ըն դու նե ցին մեր կրո նը, սկ սե ցին սո-
վո րել մեր դպ րոց նե րո ւմ և, հե տզ հե տե խա ռն վե լով մեզ հետ, ան հե տա ցա ն։

 Վար դա նը, լսե լով այդ խոս քե րը, չէր հա վա տո ւմ իր ա կա նջ նե րին, նրան 
ե րազ էր թվո ւմ բոլո րը, թեև իս կա պես ե րա զի մեջ էր լսո ւմ և ե րա զի մեջ էր 
տես նո ւմ։ Տան տե րը շա րու նա կեց.

– Մեր տոհ մագ րու թյան գր քի մեջ գտ նո ւմ ենք շատ տո ղեր քր դե րի մա սին, 
որ կար ծես արյու նով գր ված լի նե ի ն։ Մեր նա խա պա պը, ո րից սկս վեց մեր 
տոհ մը հայտ նի լի նել, կոչ վո ւմ էր Խա չո. նա հե նց այս գյու ղի տա նու տե րն էր. 
քր դե րը նրա ամ բո ղջ ըն տա նի քը կո տո րե ցին. ին քը եր կու որ դի նե րի հետ մե-
ռավ բան տի մե ջ։ Նրա մեծ որ դի Հայ րա պե տից մաց մի ա րու զա վակ մի այն…

– Որ ա լաշ կե րտ ցոց գաղ թա կա նու թյան ժա մա նակ իր մոր` Սա ռայի հետ 
տար վեց Վա ղարշա պատ,– ընդ հա տեց Վար դա նը ։

– Այո՛, այդ ա րու զա վա կից ա ռաջ ե կավ մեր տոհ մը ։
– Եվ նրա ա նու նը Հո վա կիմ էր. մի քույր ու ներ, որ կոչ վո ւմ էր Նազ լու, վեր-

ջի նս մե ռավ իր մոր հետ, և որբ մա ցած Հո վա կի մին մի բժի շկ վե րց րեց և 
մե ծաց րեց իր տան մե ջ։

– Դրա նք ո՞ր տեղ ես կար դա ցել,– հա րց րեց տան տե րը, զար մա նա լով, որ իր 
տոհ մի պատմու թյու նը ման րա մա սն կեր պով հայտ նի էր հյու րի ն։

– Ես չեմ կար դա ցել, այլ իմ աչ քով եմ տե սել,– պա տաս խա նեց Վար դա նը։ 
– Այդ բո լո րը կատար վեց այն ժա մա նակ, երբ քր դե րը ոչն չաց րին այդ գյու ղը, 
ոչն չաց րին և ամ բո ղջ Ա լաշ կեր տի գա վա ռը ։

 Վար դա նը ո չի նչ չգ տավ պա տաս խա նե լու, նրան էլ այն պես էր թվո ւմ, որ 
այդ ան ցքե րի վրայից դա րեր է ին սա հե լ։

 Սե նյա կի լու սա մո ւտ նե րից, ուր նս տած էր Վար դա նը՝ շր ջա պատ ված իր 
հյու րըն կա լի ու րախ ըն տա նի քով, եր ևո ւմ էր կա նա չա զա րդ հո վի տը, որ վեր-
ջա նո ւմ էր գե ղե ցիկ լեռ նե րո վ։ Լեռ նե րը պա տած է ին խիտ ան տառ նե րով, և 
հս կա ծա ռե րը, մի ա խա ռն վե լով երկն քի պա րզ կա պու տա կու թյան հետ, ստեղ-
ծո ւմ է ին մի սքան չե լի պատ կե ր։ Վա ղոր դյան ա րե գա կը թա փել էր այն տեղ իր 
ոս կե ղեն ճա ռա գայթ նե րը և նրա լույ սով, ար ծա թե օ ձե րի նման պտույտ վե լով 
և շող շո ղա լով` վա զո ւմ է ին զա նա զան գե տեր և ճեղ քե լով ան ց է ին կե նո ւմ հո-
վի տի հար թու թյան մի ջի ց։ Վար դա նը չէր կա րո ղա նո ւմ աչ քե րը հե ռաց նել այդ 
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հրա շա լի տե սա րա նի ց։ Վայ րե նի և ան մշակ բնու թյու նը մար դու աշ խա տա սեր 
ձեռ քի տակ այն պի սի գե ղե ցիկ կեր պա րա նք էր ստա ցել, որ պես կտա վի կտո-
րը` պատ կե րա հա նի հրա շա կե րտ վր ձի նի տա կ։

– Դո ւք խո սո ւմ է իք թո ւր քե րի և քր դե րի տխո ւր ժա մա նակ նե րից,– շա րու նա-
կեց տան տե րը մի ա ռան ձին ու րա խու թյա մբ,– բայց այն ժա մա նակ նե րից հե տո 
շատ բա ներ փոխ վե ցի ն։ Տես նո ՞ւմ եք այդ սքան չե լի լեռ նե րը. մի և կես դար ա ռաջ 
դրա նք բո լո րո վին մե րկ է ին, մի փոք րիկ թո ւփ ան գամ չկար այդ սա րե րի վրա։ 
Այն ժա մա նակ բար բա րոս ձեռ քը, որ պես ան գթա բար կո տո րո ւմ էր մար դե րին, 
այն պես էլ ան խնա կո տո րո ւմ էր ծա ռե րի ն։ Բո լո րը սպառ ված էր. ժո ղո վո ւր դը 
վա ռե լի քի հա մար գո րծ էր ա ծո ւմ ա թա րը, իսկ շին ված քի հա մար փայտ չկար. 
այդ պատ ճա ռով ստիպ ված է ին բնակ վել գետ նա փոր խոր շե րի մե ջ։ Բայց երբ 
տի րե ցին խա ղա ղու թյան ժա մա նակ նե րը, այ նու հե տև ա վե րակ գյու ղե րը լց վե-
ցին բնա կիչ նե րի բազ մու թյա մբ, իսկ մեր լեռ նե րը ծա ծկ վե ցին ան տառ նե րո վ։ 
Այդ բո լո րը տնկ վել է գյու ղա ցի նե րի աշ խա տա սեր ձեռ քո վ։ Տես նո ՞ւմ եք այդ 
կա նա չա զա րդ հո վի տը, ա ռաջ նա մի ցա մաք և ան ջո ւր ա նա պատ էր, մի փոք-
րիկ գետ մի այն ու ներ, ո րը բո լո րո վին ցա մա քո ւմ էր ա մա ռային տո թե րի ց։ Իսկ 
այն օ րից, երբ ան տառ նե րը ա ճե ցին, մեր հո վի տը ստա ցավ ջրի ա ռա տու թյուն։ 
Այժմ նա մեր գա վա ռի ա մե նա պտ ղա բեր և ա մե նաար գա վա նդ երկր նե րից  
մե կն է։ Այո՛, շա ՜տ բա ներ փոխ վե ցի ն… Ա ռաջ այս տեղ ճա նա պա րհ ներ ան գամ 
չկային, իսկ այժմ ա մեն տեղ կտես նեք հայե լու նման հա րթ ճա նա պարհ ներ, 
որ մի աց նո ւմ են մեր երկ րի բո լոր քա ղաք նե րը, և այդ ճա նա պա րհ նե րի վրա 
սլա նո ւմ են կառ քեր, որ տար վո ւմ են ոչ թե ա նա սո ւն նե րի ու ժով, այլ շո գու զո-
րու թյա մբ։ Մեր երկ րի ար դյու նա բե րու թյո ւն նե րը մե նք վա ճա ռա հա նո ւմ ենք 
հա զա րա վոր մղոն ներ հե ռու և փո խա րե նը ստա նո ւմ ենք` ինչ որ մեզ պե տք է։

 Վար դա նը զար մա ցած լսո ւմ էր այդ բո լո րը, բայց երբ նրա աչ քը ըն կավ գե-
ղե ցիկ Լա լայի ե րե սին, հայտ նի չէ, թե ին չո ՞ւ նրա խել քին ե կավ հա րց նել, թե 
որ տեղ է սո վո րել օ րի որ դը ։

– Մի շա բաթ հա զիվ կլի նի, որ ա վար տեց Նոր Վա ղար շա կեր տի ճե մա րա-
նը. իսկ այժմ պատ րա ստ վո ւմ է հա մալ սա րան մտ նել բժշ կու թյո ւն սո վո րե լո ւ։ 
Ա ռող ջու թյու նը թույլ է, ես կցան կա նայի, որ մի քա նի ա միս ան ցկաց ներ գյու-
ղո ւմ, բայց նրան ոչն չով չես կա րող հա մո զե լ։

– Իսկ քա նի՞ որ դի ու նեք դո ւք։
– Մեր տոհ մը շատ բազ մա ծին է ե ղել, մեր նա խա պապ տա նու տեր Խա չոյի 

ըն տա նի քը բաղ կա նո ւմ էր ա վե լի քան հի սո ւն հո գո ւց, իսկ ես մի այն հի նգ զա-
վակ ու նե մ։ Լա լան մի ակ աղ ջիկ զա վա կս է, մա ցած չոր սը տղա մար դիկ են։

– Ին չո ՞վ են պա րա պո ւմ։
– Մե կը ան տա ռա պահ է միև նույն ան տառ նե րի, որ տես նո ւմ եք, մե կը պրո-

ֆե սոր է Կա րի նի հա մալ սա րա նո ւմ, եր րոր դը գն դա պետ է Վա նի զո րա բաժ նի 
մեջ, չոր րոր դը դեռ սո վո րո ւմ է Նոր Բա գր ևան դի գյու ղա տն տե սա կան ու սում-
նա րա նո ւմ։

 Վար դա նին ան ծա նոթ եր ևաց քա ղա քի ա նու նը և հա րց րեց.
– Այս կող մե րո ւմ ես չեմ հի շո ւմ մի այս ա նու նով քա ղա ք։
– Դա հին Բայա զե տն է, այժմ այս ա նո ւնն է կրո ւմ։ Մեր քա ղաք նե րից, 

գյու ղե րից և գա վառ նե րից շա տե րը փո խել են ի րե նց ա նո ւն նե րը, մի քա նի սը 
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ի րենց վա ղե մի պատ մա կան ա նո ւն նե րն են կրո ւմ, իսկ մի քա նի սը նոր ա նո-
ւն ներ են ստա ցե լ։

 Տան տե րը կր կին ձե ռքն ա ռավ լրագ րի թեր թը և կար դո ւմ էր մի հոդ ված, 
ո րը, որ պես եր ևո ւմ էր, սաս տիկ ան հա նգս տաց նո ւմ էր նրա ն։ Վար դա նը, հե-
տա քրք րու թյու նից շա րժ ված, հա րց րեց.

– Ի՞նչ նո րու թյո ւն կա ։
– Ա ռան ձին ո չի նչ… Է գո ւց քա ղա քո ւմ պի տի գու մար վի ե րես փո խա նա կան 

ընդ հա նո ւր ժո ղո վ… մի քա նի վի ճե լի հար ցեր պե տք է քն նու թյան են թա րկ վե ն… 
չգի տեմ ին չո ՞վ կվեր ջա նա… կու սակ ցու թյո ւն նե րը սաս տիկ հո ւզ ված են եր ևո ւմ…

– Դո ՞ւք ևս կլի նեք այն տե ղ։
– Չեմ կա րող չլի նե լ։
 Խո սակ ցու թյու նից եր ևաց, որ Վար դա նի հյու րըն կա լը այդ հով տի գյու ղա-

ցի նե րից ընտր ված ե րես փո խան էր։
 Նա խա ճա շի կը ար դեն վեր ջա ցել էր. Վար դա նը ար դեն վեր կա ցավ և, 

շնոր հա կա լու թյո ւն հայտ նե լով, կա մե նո ւմ էր հե ռա նա լ։
– Ե թե դո ւք կցան կա նայիք տես նել մեր գյու ղո ւմ մի քա նի հիմ ար կու թյուն-

ներ,– ա սաց նրան տան տե րը,– ես սի րով հա նձն կառ նե ի ա ռաջ նոր դել ձե զ։
– Շնոր հա կալ եմ, պա րոն,– պա տաս խա նեց Վար դա նը ։
– Ե թե մյո ւս ան գամ կպա տա հի ձեզ ան ցնել մեր գյու ղից,– խո սեց տան տի-

կի նը,– մեր դռ նե րը մի շտ բաց կլի նեն ձեր առջև։
– Շնոր հա կալ եմ, տի կին,– ա սաց Վար դա նը գլո ւխ տա լո վ։
– Եվ մեր տու նը չի ձա նձ րաց նի ձեզ,– ա վե լաց րեց տան տի րոջ գե ղե ցիկ 

աղ ջի կը ան կե ղծ ժպի տո վ։
– Շնոր հա կալ եմ, օ րի ո րդ,– ա սաց Վար դա նը, ա վե լի խո նա րհ կեր պով գլուխ 

տա լո վ։
 Վար դա նը դո ւրս գա լո ւց հե տո այժմ նոր սկ սեց զգալ իր նեղ ված դրու-

թյու նը գյու ղա կան ըն տա նի քի մե ջ։ Նա գտ նո ւմ էր ի րեն որ պես մի բո լո րո վին 
վայ րե նի, ո րը ա վե լի քա ղա քա կրթ ված հա սա րա կու թյան մեջ տա նջ վո ւմ է, թե 
ին չո ՞ւ ին քը ան տաշ և ան կի րթ մաց, թե ին չո ՞ւ ին քը չէր կա րող այն պես խո սել, 
այն պես դա տել և այն պես պա հել ի րեն, որ պես մյո ւս նե րը։ Այդ ի՞նչ հրա շք էր։ 
Տա նու տեր Խա չոյի տոհ մը, ան ցնե լով դա րե րի բո վի մի ջից, զտ վել, մա քր վել 
և կեր պա րա նա փոխ վել էր, ստեղ ծե լով մի նոր և ազ նիվ սե րո ւնդ։

 Վար դա նը և իր հյու րըն կա լը մի ա սին գնո ւմ է ին գյու ղի փո ղո ցո վ։ Նրա նց 
մո տից ան ցնո ւմ է ին մա քո ւր և պա րզ կեր պով հա գն ված շի նա կան կնիկ նե րը, 
յու րա քան չյու րը ձեռ քին հյու սե լով մի բան և նրա նց տղա մար դի կը` գոր ծա վո րի 
հա գո ւս տո վ։ Ոչ մե կը ան գո րծ չէր, ա մեն մա րդ իր զբաղ մո ւնքն ու նե ր։ Զար-
մա նո ւմ էր Վար դա նը, տես նե լով, թե որ քա ՛ն փոխ վել էր կյան քը, թե որ քա ՛ն 
վայե լո ւչ կեր պա րա նք էր ստա ցել նա։ Ա ռաջ վա գռեհ կա կան կոշ տու թյուն նե րը 
այլևս չէ ին եր ևո ւմ, ա մեն տեղ շն չո ւմ էր կր թու թյան ո գին իր ջե րմ, կեն սա գոր-
ծող զո րու թյա մբ։ Մի բան, որ մա ցել էր ան փո փոխ, դա էր հայ կա կան խոս քը` 
լե զո ւն։ Բայց որ քա ՜ն մշակ վել, որ քա ՜ն կոկ վել էր այդ լե զո ւն, և որ քան գե ղե ցիկ 
դա րձ ված նե րով այժմ հն չո ւմ էր նա հայ մար դու բե րա նո ւմ։

 Վար դա նը իր հյու րըն կա լի հետ այժմ գտն վո ւմ է ին գյու ղից դո ւրս։ Դե պի 
ա մեն կող մը, ուր և նայո ւմ էր Վար դա նը, եր ևո ւմ է ին հա րո ւստ ա գա րակ ներ, 
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գե ղե ցիկ այ գի ներ, լավ մշակ ված դաշ տեր և ճոխ ա րո տա մար գե ր։
Ն րա նք ան ցան մի գոր ծա րա նի մո տից, որ տեղ տախ տակ ներ է ին սղո ցո ւմ։ 

Այս տեղ գոր ծո ւմ է ին գլ խա վո րա պես մե քե նա ներ և շո գի ն։ Սղո ցա րա նը մա-
տա կա րա րո ւմ էր բո լոր գյու ղե րի և մեր ձա կա քա ղա քի հա մար տախ տակ ներ` 
զա նա զան ձևե րով և զա նա զան մե ծու թյա մբ։

– Այդ ո՞ւմ է պատ կա նո ւմ,– հա րց րեց Վար դա նը ։
– Մեր գյու ղո ւմ, ինչ գոր ծա րան որ տես նե լու լի նեք, ա ռան ձին մար դու սե-

փա կա նու թյո ւն չէ,– պա տաս խա նեց նրա հյու րըն կա լը,– գոր ծա րան նե րը այս-
տեղ պատ կա նո ւմ են գյու ղա կան հա մայն քին, ա մեն մի գյու ղա ցի մա սն ու նի 
նրա նց մե ջ։ Գե րան նե րը ստաց վո ւմ են մեր ձա կա ան տառ նե րից, ո րո նք նույն-
պես գյու ղա ցի նե րի սե փա կա նու թյո ւն են։

Ն րա նք ան ցան սղո ցա րա նի ց։
– Ա հա այդ ա հա գին շին ված քը,– ցույց տվեց Վար դա նին հյու րըն կա լը,– դա 

պան րա գոր ծա րան է. այս տեղ պատ րա ստ վո ւմ է մեր գա վա ռի ա մե նաըն տիր 
պա նի րը. դա նույն պես պատ կա նո ւմ է գյու ղա կան հա մայն քի ն։ Յու րա քան-
չյո ւր գյու ղա ցի ներ կայաց նո ւմ է այս տեղ իր ա նա սո ւն նե րից ստա ցած կա թը, 
և ընդ հա նո ւր ար դյո ւն քի բա ժան ման ժա մա նակ, նրա հա մե մատ ստա նո ւմ է 
կամ պա նիր, կամ ար ծա թ։

Ն րա նք գտն վո ւմ է ին այժմ դաշ տո ւմ։ Հա սու նա ցած հո ւնձ քը ար տե րից 
քաղ վո ւմ էր, բայց քաղ վո ւմ էր ոչ թե գյու ղա ցու ման գա ղով կամ գե րան դի ով, 
այս տեղ նույն պես գոր ծո ւմ էր մե քե նան, որ մե նակ հա րյու րա վոր մշակ նե րի 
գո րծ էր կա տա րո ւմ։ Ա հա ի՞նչ էր նշա նա կո ւմ հեշ տաց նել աշ խա տու թյու նը, 
այժմ հաս կա նո ւմ էր Վար դա նը ։

Ն րա նք ան ցան մի ա հա գին շի նու թյան մո տից, դա ա ղո րիք էր։ Այս տեղ 
նույն պես հեշ տաց րած էր աշ խա տան քը, և ջրի փո խա րեն գոր ծո ւմ էր շո-
գի ն։ Բազ մա թիվ գյու ղե րի ցո րե նը այս հիմ ար կու թյան մեջ ա ղաց վո ւմ էր, 
և մա քուր, ձյու նի պես սպի տակ ա լյու րը վա ճա ռա հան վո ւմ էր դե պի օ տար 
երկրնե ր։ Դա նույն պես պատ կա նո ւմ էր գյու ղա կան հա մայն քի ն։

 Բայց մի բան, որ ա վե լի զար մաց նո ւմ էր Վար դա նին, այդ այն էր, որ բո լոր 
գյու ղա ցի բան վոր նե րը, որ տեղ և հան դի պո ւմ է ին նրան, աչ քի է ին ընկ նո ւմ ի րենց 
հա մար ձա կու թյա մբ, ան ձնա վս տա հու թյա մբ և այ րա կան ան վե հե րու թյամբ։ Կար-
ծես դրա նք սն վել և մե ծա ցել է ին կա տա րյալ ա զա տու թյան մեջ, կար ծես դրա նք 
եր բեք թո ւր քի ապ տա կը չէ ին կե րել կամ քր դի նի զա կը մի ան գամ գո նե չէր վա-
խեց րել նրա նց։ Նա տես նո ւմ էր, որ այդ աշ խա տող բազ մու թյու նը ըն դու նակ է 
հար կը պա հան ջած ժա մա նակ թող նել բա հը և ա րո րը և նրա նց փո խա րեն զե նք 
կրել, և նույն պես հմո ւտ, նույն պես հա ջո ղակ կեր պով գոր ծա ծե լ։

– Պա տե րազ մի ժա մա նակ այդ մար դիկ զին վոր են դառ նո ւմ,– ա սաց Վար-
դա նի հյու րըն կա լը,– աշ խա տան քը մեծ մա սա մբ դա դա րո ւմ է, և այս պատ-
ճա ռով պա տե րազ մը մի շտ կո րս տա բեր հետ ևա նք ներ է ու նե նո ւմ մեր երկ րի 
հա մար, թեև նա ու նե նո ւմ է և իր ա ռան ձին օ գո ւտ նե րը… 

Ա նց նե լով դաշ տե րից, նրա նք դար ձյալ մո տե ցան գյու ղի ն։ Նրա նց առջև 
դրած էր մի նոր հիմ ար կու թյո ւն։ Դա ա վե լի նման էր այն շեն քե րին, որ կա-
ռո ւց ված են լի նո ւմ օ րի նա կե լի ա գա րակ նե րի մե ջ։

– Այդ մեր գյու ղա տն տե սա կան դպ րո ցն է,– ա սավ Վար դա նի հյու րըն կա լը ։– 
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Այն, որ տե սաք ա ռա վո տյան, տար րա կան ու սո ւմ ա րան էր։ 
Այս ի՞նչ դպ րոց էր, այս պի սի դպ րոց Վար դա նը եր բեք չէր տե սել, թեև ինքն 

էլ մի ժա մա նակ վար ժա պետ էր ե ղե լ։ Նա բո վան դա կո ւմ էր իր մեջ գյու ղային 
տն տե սու թյան վե րա բե րյալ բո լոր պա րա գայ քը։ Նրա ա հա գին շի նու թյան 
առջև տա րած ված էր ըն դար ձակ ա գա րակ զա նա զան բա ժան մո ւնք նե րով, որ 
մշակ վո ւմ է ին ա շա կե րտ նե րի և ա շա կեր տու հի նե րի ձեռ քո վ։ Աշ խար հի հա-
մա րյա բո լոր բույ սե րի, տո ւն կե րի և ծա ղիկ նե րի տե սա կից կային այն տեղ զա-
նա զան օ րի նակ նե ր։ Այս տեղ գիր քը և մե ռած տա ռը ա վե լի չէ ին զբա ղեց նո ւմ։ 
Ա մեն ինչ սո վո րո ւմ է ին նրա նք բնու թյան հրա շա լի գր քի մե ջ։ Այս տեղ ո րո շյալ 
ժա մե րո ւմ ու սա նող նե րը պա րա պո ւմ է ին մա րմ ա մար զու թյա մբ և զե նք գոր-
ծա ծե լու վար ժու թյո ւն նե րո վ։ «Ա հա այս պի սի դպ րո ցը կպատ րաս տե լավ երկ-
րա գո րծ և լավ զին վոր»,– մտա ծո ւմ էր Վար դա նը ։

 Վար դա նը, շնոր հա կա լու թյո ւն հայտ նե լով իր հյու րըն կա լին, բա ժան վեց 
նրա նի ց։ Այժմ ո՞ւր պե տք էր գնալ, ինքն էլ չգի տե ր։ Նա տե սավ հան րա կառ քի 
նման մի բան, ո րի եր կու կող մե րի վրա շար ված է ին մար դի կ։ Ինքն էլ նս տեց, 
երբ ի մա ցավ, որ տա նո ւմ է դե պի եր կա թու ղային կայա րա ն։ 

Եր կա թու ղու կայա րա նո ւմ նա գտավ մեծ բազ մու թյո ւն, որ սպա սո ւմ է ին 
գնաց քի ն։ Հան կա րծ նրա ա կան ջին դի պավ մի ծա նոթ ձայն…

– Վար դա ՛ն…
 Վար դա նը ետ նայեց, նրա առջև կա նգ նած էր պա րոն Սալ մա նը։ Եր կու 

վա ղե մի բա րե կամ ե րը գր կա խա ռն վե ցի ն։
– Ա հա այդ պես, բա րե կամ,– խո սեց պա րոն Սալ մա նը` չթող նե լով Վար դա-

նի ա ջը իր ձեռ քից,– մե նք դար ձյալ տե սն վո ւմ ենք մի մյա նց հետ ու ղիղ եր կու 
հա րյո ւր տա րո ւց հե տո… բա վա կան եր կար ժա մա նակ է… Դու դեռ նույնն ես 
մա ցել, Վար դան, դու ա մեն ևին չես փոխ վե լ… Բայց այս եր կու դա րե րի ըն-
թաց քո ւմ մեծ փո փո խու թյո ւն ներ ե ղան մեր երկ րո ւմ… Հի շո՞ ւմ ես, Վար դան, 
մի ան գամ քեզ ա սո ւմ է ի, թե Հայաս տա նը մա րդ կու թյան տղայա կան հա սա կի 
օ րո րո ցն է ե ղել, նրա ան մե ղու թյան ժա մա նա կի դրա խտն է ե ղել, բայց մի օր 
կդառ նա նրա այ րա կան հա սա կի, նրա զար գաց ման ժա մա նակ նե րի դրախ-
տը։ Այժմ բո լո րը կա տար վե ց։ Այժմ հայ մար դու ապ րո ւս տը խի ստ ա պա հով, 
ու րախ և խա ղաղ է հայ րե նի հո ղի վրա։ Բայց ե թե գի տե նայիր, թե որ քա ՜ն աշ-
խա տե ցի նք մե նք, մի նչև նրան այս վի ճա կին կա րո ղա ցա նք հա սց նե լ… շա ՜տ 
աշ խա տե ցի նք… այս եր կու հա րյո ւր տար վա ըն թաց քո ւմ հա զա րա վոր փոր-
ձա նք նե րի մի ջից ան ցա նք… բազ մա թիվ ա րյան և ա ռատ քր տին քի գնով գնե-
ցի նք մեր հա նգս տու թյու նը …

– Հի մա ո՞ւր ես գնո ւմ,– հա րց րեց Վար դա նը ։
– Քա ղա ՛ք, այն տեղ ե րես փո խա նա կան ժո ղով պի տի գու մար վի, ես պատ-

գա մա վոր եմ մեր գա վա ռի կող մի ց։ Գնա նք մի ա սին, Վար դան, ես պի տի խո-
սեմ, մեր վի ճա բա նու թյո ւն նե րը գու ցե կհե տա քրք րե քե զ։

Հն չեց գնաց քի վեր ջին շվշ վո ցը։ Նրա նք մտան վա գո նի մե ջ։ Գի շեր էր։ 
Ա ռա վո տյան լույ սը չբաց ված, նրա նք հա սան քա ղա ք։ Դեռ քնած էր գե ղե ցիկ, 
աղմ ա լի քա ղա քը։ Փո ղոց նե րո ւմ եր ևո ւմ է ին մի այն բան վոր ներ, ո րո նք շտա-
պո ւմ է ին զա նա զան ֆաբ րի կա նե րո ւմ աշ խա տե լո ւ։

– « Նոյյան Ա ղավ ի» պան դո կը,– հրա մայեց պա րոն Սալ մա նը կա ռա պա նի ն։



42

 Կառ քը սլա նո ւմ էր ու ղիղ և հա րթ փո ղոց նե րի մի ջով. եր կու կող մից բա րձ-
րա նո ւմ է ին հոյա կապ շի նու թյո ւն ներ զա նա զան գույ նե րո վ։ Վար դա նը կար-
ծում էր, թե պա լատ նե րի մի ջով է ան ցկե նո ւմ։ Պա րոն Սալ մա նը ցույց էր տա լիս 
նրան նշա նա վոր տնե րը. «Ա հա այդ հա մալ սա րա նն է», «ա հա այդ գի տու թյո ւն-
նե րի ա կա դե մի ան է», « դա հին թա գա վո րա կան պա լա տն է, որ այժմ ծա ռայո ւմ 
է որ պես մու զեյո ւմ», « դա քա ղա քի նշա նա վոր թատ րոն նե րից մե կն է», « դա մի 
հի վան դա նոց է», «դ րա նք այն հե րոս նե րի ար ձան նե րն են, ով քեր նշա նա վոր 
ե ղան վեր ջին հե ղա փո խու թյան ժա մա նակ», « դա մի լրագ րի խմ բագ րա տո ւն 
է, ուր օ րե կան 150 000 օ րի նակ է տպ վո ւմ», « դա»…

– Զին վո րա նոց չկա՞,– նրա խոս քը կտ րեց Վար դա նը ։
– Չկա, այս տեղ ա մեն քա ղա քա ցի զին վոր է։
– Գե ղե ցի ՛կ քա ղա ք… հրա շա լի՜ քա ղա ք…– բա ցա կան չեց Վար դա նը խո րին 

հա փշ տա կու թյան մե ջ։
 Կառ քը կա նգ նեց « Նոյյան Ա ղավ ի» հյու րա նո ցի առջև։ Պա րոն Սալ մա նը Վար-

դա նի հետ մտան մի ա ռան ձին փոք րիկ սե նյակ, որ կից էր հա սա րա կաց դահ լի-
ճի ն։ Այս տեղ Թո մաս է ֆեն դին Մե լիք-Ման սու րի հետ սաս տիկ վի ճո ւմ է ի ն։

 Մեծ ե ղավ նրա նց զար ման քը, երբ տե սան Վար դա նին, ո րը, կար ծես, գետ-
նից դո ւրս ե կա վ։

– Դու որ տե ղի ՞ց լույս ըն կար,– հա րց րեց Թո մաս է ֆեն դին իր հա տո ւկ հեգ-
նա կան ժպի տո վ։

– Միև նույն եր ևույ թը զար մաց նո ւմ է և ինձ,– պա տաս խա նեց Վար դա նը 
նրա ձեռ քը սեղ մե լով.– ես քո խոր տակ ված դի ա կը գտա Ա լաշ կեր տի լեռ նե րի 
ստո րո տո ւմ և հե տո թա ղե ցի քր դե րի գե րեզ մա նա տան մեջ, իսկ ա՞յժմ…

– Այժմ ես կր կին հա րու թյո ւն ա ռա,– պա տաս խա նեց նա ծի ծա ղե լո վ։– Մի՞-
թե դու չես հա վա տո ւմ հո գե փո խու թյան վար դա պե տու թյա նը։ Իմ թշ վառ հո-
գին ան ցավ ա մե նաան մա քո ւր կեն դա նի նե րի մա րմ ի մի ջից. մի քա նի տաս-
նյակ տա րի ներ գայ լի մա րմ ի մեջ կե ղե քո ւմ է ի, հա փշ տա կո ւմ է ի, ապ րո ւմ է ի 
որ սե րո վ… մի քա նի տաս նյակ տա րի ներ շան մա րմ ի մեջ հա չո ւմ է ի, քծ նո ւմ 
է ի և պտույտ է ի գա լիս այն մար դիկ նե րի շո ւր ջը, ով քեր ինձ հաց է ին տա լիս, 
մի քա նի տաս նյակ տա րի ներ օ ձի մա րմ ի մեջ ո լոր վո ւմ է ի, սո ղո ւմ է ի գետ-
նի վրա և պա տա հած ժա մա նակ խայ թո ւմ է ի… վեր ջա պես իմ թշ վառ հո գին 
մտավ ա ռյու ծի մա րմ ի մեջ, այս տեղ բա վա կան մա քր վեց և սրբ վե ց։ Այս շր ջա-
նը կա տա րեց նա եր կու հա րյո ւր տար վա ըն թաց քո ւմ։ Ե գիպ տո սի մու մի ա նե րը 
հա զար տա րի ներ մո ւմ են պի րա միդ նե րի տակ` ան համ բե րու թյա մբ սպա սե-
լով հո գի նե րի վե րա դար ձին, բայց իմ հո գին ա վե լի շո ւտ կա տա րեց իր շր ջա նը ։

– Եվ ես բա խտ ու նե ցա կր կին տես նել կեր պա րա նա փոխ ված Թո մաս 
է ֆեն դո ւն,– կտ րեց Վար դա նը նրա խոս քը ։

– Այո ՛։ Ձեր տե սած Թո մաս է ֆեն դին իր դա րի հա րա զատ զա վա կն էր, բայց 
ժա մա նակ նե րը փո խե ցին նրա ն։ Այժմ նա ներ կա սե րն դի լավ ներ կայա ցու-
ցիչ նե րից մե կն է։ Բայց ներ կա սե րո ւն դը մե ՜ծ հա ռա ջա դի մու թյո ւն է գոր ծել, 
սի րե լի Վար դա ն։ Հի շո ՞ւմ ես, Մե լիք-Ման սու րը մի ժա մա նակ « լավ ա սեղ ներ» 
էր կան չո ւմ և թա փա ռո ւմ էր Ա լաշ կեր տի գյու ղե րո ւմ, բայց նա այժմ մի ա ռան-
ձին զո րա բաժ նի գե նե րալ է։

 Վար դա նը դար ձավ դե պի Մե լիք-Ման սու րը և պատ կա ռան քով սեղ մեց 
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նրա ա ջը ։
– Մե նք ու շա նո ւմ ենք, պա րոն նե ՛ր, նիս տը շու տով կսկս վի,– շտա պեց նո ւմ 

էր պա րոն Սալ մա նը ։
– Դա մեր կու սակ ցու թյան ա զա տա միտ նե րի պա րագ լո ւխն է,– ա սաց Թո-

մաս է ֆեն դին` շշն ջա լով Վար դա նի ա կան ջին և ցույց տա լով պա րոն Սալ-
մա նի վրա ։– Մի եր ևե լի ճառ է պատ րաս տել այ սօր վա ժո ղո վի հա մա ր։ Ա՜խ, 
որ քան լավ խո սո ւմ է նա …

– Ինձ էլ տա րեք, պա րոն ներ, ես էլ ցան կա նո ւմ եմ լսե լ…– գո չեց Վար դա նը 
ու րա խու թյա մբ։

– Գնա ՛նք…– լսե լի ե ղավ նրա մոտ մի օ տար ձայն։
 Վար դա նը աչ քե րը բաց ա րավ, զգաց, որ իր տե սա ծը բո լո րը ե րազ էր։ Նրա 

շո ւր ջը դեռ պա տո ւմ էր գի շե րային խա վա րը, և նա գտն վո ւմ էր ան բախտ Լա-
լայի հո ղա դամ բա րա նի մո տ։

 Բայց այն ի՞նչ օ տա րո տի ձայն էր, որ զար թեց րեց նրան. այն ո՞վ էր, որ 
ա սաց` «գ նա ՛նք»։

 Հան կա րծ չո րս զո րեղ ձեռ քեր հա փշ տա կե ցին նրան, և ա մեն ինչ թա քն վեց 
գի շե րային մթու թյան մե ջ…

 Գայա նե ի գե րեզ մա նա տո ւն – նկա տի ու նի Էջ մի ած նի Գայա նե վան քի գե րեզ-
մա նա տու նը

 հո ղա դամ բա րան – գե րեզ ման, շի րիմ 
Ե հո վա (Յահ վե) – հու դայու թյան (հ րե ա կան կրո նի) գլ խա վոր աստ վա ծը 
աշ խա տու թյո ւն նե րով – այս տեղ` աշ խա տան քո վ
դ պիր – ե կե ղե ցու ըն թեր ցող, եր գիչ, քար տու ղար, ձե ռա գիր ըն դօ րի նա կող 

գրիչ, ու սո ւմ ստա ցած մա րդ
 սար կա վագ – քա հա նայից կրտ սեր ե կե ղե ցա կան պաշ տո նյա
 տի րա ցու – սար կա վա գից կրտ սեր ե կե ղե ցա կան պաշ տո նյա, ո վ նա խա պատ-

րա ստ վո ւմ է  դառ նա լ քա հա նա
 հան պատ րաս տից – ա ռա նց նա խա պատ րաս տու թյան, ա ռա նց նա խա պես 

պատ րա ստ ված լի նե լո ւ
 սե րով բե (սե րով բե ներ) – աստ ծո ւն փա ռա բա նող վե ցթ ևա նի հրեշ տակ ներ. 

նույն կե րպ կան նաև քե րով բե նե ր
 վե րամ բառ նել – վեր համ բառ նել, դե պի վեր բա րձ րա նա լ
 ժա մեր գու թյո ւն – ժա մա սա ցու թյո ւն, ե կե ղե ցա կան ա րա րո ղու թյո ւն 
ե րկ բայու թյո ւն – երկմ տել, տա րա կու սել, կաս կա ծե լ
 հո վա նա վոր ծա ռեր – բա րձր, հով ա նող ծա ռեր, հո վա նա վո րել – այս տեղ` 

ծա ռե րի հո վը
 Մա թու սա ղայի տա րի քը չու նե ՞ք – ըստ Աստ վա ծա շն չի` Մա թու սա ղան ապ րել 

է 969 տա րի
 տա նու տեր – գյու ղա պետ, տան տեր, տան` տոհ մի գլ խա վոր, նա հա պետ 
ա թար – չո րաց րած գո մա ղբ, ծա ռայո ւմ է որ պես վա ռե լիք 
ար գա վա նդ – բեր րի, պտ ղա բեր 

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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ե րես փո խան – պատ գա մա վոր, օ րե նս դիր մա րմ ո ւմ ժո ղո վր դի ընտ րյա լ
 գոր ծա վոր – աշ խա տա վոր, բան վոր 
ա ղո րիք – ա ղա լու սա րք, ա ղաց, եր կա նք 
ա գա րակ – բնա կե լի տո ւն և տն տե սու թյո ւն ու նե ցող հո ղա մաս, հո ղային կալ վա ծք
 հան րա կա ռք – քաղաքներում հան րային երթ ևե կու թյան մի ջո ց, բազմատեղ 

կառք, ավ տո բո ւս,
 մու զեյո ւմ – թան գա րա ն
 պի րա միդ – բո ւրգ

1. Ո՞ւմ գե րեզ մա նին էր փար վել Վար դա նը։ Որ տե ՞ղ էր գտն վո ւմ այդ գե րեզ-
մա նը, և ի՞նչ ապ րո ւմ ե րի մեջ էր նա ։

2. Գե րեզ մա նին փար ված Վար դա նը ի՞նչ ե րազ է տես նո ւմ։ Փոխ վե ՞լ է ին ժա-
մա նակ նե րը, քա նի՞ տա րի էր ան ցե լ։

3. Պատ մե ՛ք Վար դա նի ե րա զը։ Ե րա զի մեջ Վար դա նը ինչ պե ՞ս է տես նո ւմ հայ 
ժո ղո վր դի ա պա գա ն։

4. Տա նու տեր Խա չոն, նրա որ դի նե րը, ամ բո ղջ գեր դաս տա նը զոհ գնա ցին 
թշ նա մո ւն։ Հի մա` ե րա զի մեջ ինչ պե ՞ս է վե րըն ձյո ւղ վել տա նու տեր Խա չոյի 
տոհ մը ։

5. Վար դա նի ե րա զի մեջ փոխ վե ՞լ է ին արդյոք` 
   ա) հայոց բնաշ խար հի տես քը, բնան կա րը,
   բ) հան րային կյան քը,
   գ) տն տե սու թյու նը,
   դ) կր թու թյան ձևն ու բո վան դա կու թյու նը, 
   ե) քա ղա քա կան կյան քը ։
6. Ե րա զի մեջ 200 տա րի հե տո Վար դա նը հան դի պո ւմ է իր գա ղա փա րա կից 

հին ըն կե րո ջը. ո՞վ էր նա, նրա նք ի՞նչ են խո սո ւմ։ Ինչ պի սի ՞ն է ա պա գա քա-
ղա քի տես քը ։

7. Ժա մա նակ նե րն ինչ պե ՞ս է ին փո խել վե պի չա րա գո րծ հե րոս Թո մաս է ֆեն-
դի ի ն։ Ինչ պե ՞ս էր նա հո գե փո խու թյա մբ դար ձել դրա կան հե րո ս։ Ի՞նչն էր 
դր դել նրան վե րա փո խու թյա ն։

8. Ի՞նչ խոր հո ւրդ ու նի Վար դա նի ե րա զը։ Այդ ե րա զը և այ սօր վա Հայաս տա նը 
հա մա պա տաս խա նո ՞ւմ են ի րա ր։ Ե թե այո՛, ա պա նշե ՛ք Վար դա նի ե րա զի և 
այ սօր վա Հայաս տա նի ընդ հան րու թյո ւն նե րը, ե թե ո՛չ, ար տա հայ տե ՛ք ձեր 
տե սա կե տը ։

9. Րաֆ ֆին օգ տա գոր ծել է « Նոյյան Ա ղավն ի» ար տա հայ տու թյու նը։ Ին չո ՞ւ է 
« Նոյյան» բա ռը գր վո ւմ եր կու «յ»-ով։ Ինչ պե ՞ս կլի նի այդ բա ռի գրա բար 
գրու թյու նը, ո րից էլ «ե»-«յ» ան ցու մով ա ռա ջա ցել է եր կու «յ»-ն։

10. Ի՞նչ ի մա ստ են բո վան դա կո ւմ « Նոյյան ա ղավ ի» և « Նոյյան ագ ռավ» ար-
տա հայ տու թյո ւն նե րը ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ՊԵՏ ՐՈՍ ԴՈ ՒՐՅԱ Ն
1851-1872

 Պետ րոս Դու րյա նը պա տա նի հան ճար էր, որ 20-ա մյա հա-
սա կո ւմ բո ցա վառ վեց ու մոխ րա ցավ` որ պես իր ապ րած կյան-
քի վկայու թյո ւն ներ թող նե լով բա ցա ռիկ ու ժի մի քա նի բա նա- 
ս տեղ ծու թյո ւն։ Ա մեն ևին պա տա հա կան չէ, որ ժա մա նա կա-
կից նե րը նրան բնո րո շե ցին «Ս կյու տա րի սո խակ»։

 Պետ րոս Դու րյա նը (Զըմ պայան) ծն վել է 1851 թ. մայի սի 
20-ին Կոս տա նդ նու պոլ սի Սկյու տար թա ղա մա սո ւմ։ Նրա 
հայ րը դար բին էր։ Ու սո ւմ ա ռու թյո ւնն սկ սո ւմ է Սկյու տա րի 
Ճեր մակ կոչ ված ճե մա րա նո ւմ, ինչն ա վար տո ւմ է 1867-ին։ 
Այդ ըն թաց քո ւմ սո վո րո ւմ է ֆրան սե րեն և կար դո ւմ ֆրան սի ա ցի բա նաս տեղծ-
նե րի, նե րշնչ վո ւմ է Ալ ֆո նս դը Լա մար թի նի տո ղե րով, ինչն ար տա հայտ վել է 
նրա «Լ ճակ», «Տր տո ւնջք», «Թր քու հին» բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րի մե ջ։ Տար-
վո ւմ է թատ րո նով, ոգ ևոր վո ւմ է Վիկ տոր Հյու գոյի, Ա լեք սա նդր Դյու մայի թա-
տեր գու թյուն նե րով և նրա նց ազ դե ցու թյա մբ 15 տա րե կա նո ւմ գրո ւմ « Վա րդ և 
Շու շան» դրա մա ն։ Նրա գրա կան ձի րքն ի հայտ էր ե կել ա վե լի վաղ. ար դեն 
13 տա րե կա նո ւմ գրո ւմ էր բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե ր։ 

Դե ռևս դպ րո ցո ւմ ե ղած ժա մա նակ Դու րյա նի ա մե նա մեծ հրա պույ րը թատ-
րո նն էր։ Ճե մա րա նն ա վար տե լո ւց հե տո նա կյան քը կա պո ւմ է Հա կոբ Վար-
դո վյա նի թատ րո նի հե տ։ Բե մա դր վո ւմ են նրա թա տեր գու թյո ւն նե րը և հռ չա-
կո ւմ նրա ա նու նը։ Դու րյա նի ինք նու րույն թա տեր գու թյո ւն նե րի թի վը հաս նում 
է տա սի, մի ա ժա մա նակ թա րգ մա նո ւմ էր թա տեր գու թյո ւն նե ր։ Թատ րո նի 
հան դեպ սե րն այն քան մեծ էր, որ նա նաև դե րա սա նու թյո ւն է ա րել։

1871 թ. սկզ բին թո քա խտ հի վան դու թյա մբ բա նաս տեղ ծը գամ վեց ան կող-
նո ւն և այլևս վեր կե նալ չկա րո ղա ցա վ։ Այս ծա նր օ րե րի նա մակ նե րից մե կո ւմ, 
դի մե լով ըն կեր նե րին ու բա րե կամ ե րին, գրո ւմ է. « Մեկ քա նի պա տառ թո ւղ
թե րու վրա ար ցո ւն քոտ տո ղեր գրեր եմ. ան շո ւշտ բա րե կա մքս զա նո նք պի տի 
պատ վեն և ա նո նց արև տե սց նեն»։ Այդ պես էլ ե ղա վ։

 Բա նաս տեղ ծը մա հա ցավ 1872 թ.։ Մահ վա նից կա րճ ժա մա նակ ան ց լույս 
տե սավ Դու րյա նի ա ռա ջին գիր քը, դրան հե տա գայո ւմ պե տք է հա ջոր դե ին 
բազ մա թիվ հրա տա րա կու թյո ւն նե ր։

 ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ

ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼԻՍԸ ՀԱՅՈՑ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

 Կոս տա նդ նու պո լի սը ժա մա նա կին Բյու զան դի այի մայ րա քա ղա քն էր. այդ-
պես է կոչ վել բյու զան դա կան ինք նա կալ Կոս տան դի նի ա նու նո վ։ Հույ նե րի հետ 
մեկ տեղ ապ րո ւմ է ին շատ հայե ր։ 1453 թ. թո ւր քե րը գրա վե ցին քա ղա քը, այն 
դար ձավ Oս մա նյան ինքնակալու թյան մայ րա քա ղա ք։ 19-րդ դա րո ւմ և 20-րդ 
դա րի սկզբ նե րին ե ղել է հայ գրա կա նու թյան, ընդ հան րա պես հայ մշա կույ թի 
և կր թու թյան խո շո րա գույն կե նտ րոն նե րից մե կը։ Լույս են տե սել բազ մա թիվ 
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հայե րեն թեր թեր ու հան դես ներ, տպա գր վել են գր քե ր։ Այն տեղ են ապ րել և 
ստեղ ծա գոր ծել հայ գրա կա նու թյան եր ևե լի դեմ քեր Պաղ տա սար Դպի րը, 
Պետ րոս Ղա փան ցին, Մկր տիչ Պե շիկ թաշ լյա նը, Պետ րոս Դու րյա նը, Հա կոբ 
Պա րո նյա նը, Գրի գոր Զոհ րա պը, Եր վա նդ Օ տյա նը, Մի սաք Մե ծա րեն ցը, Ա տոմ 
Յար ճա նյա նը (Սի ա ման թո), Դա նի ել Վա րու ժա նը, Ռու բեն Սևա կը, Հա կոբ Օ շա-
կա նը, Վա հան Թե քեյա նը և շատ ու րիշ նե ր։

 Կոս տա նդ նու պո լի սն ու ներ տար բեր թա ղա մա սե ր։ Պետ րոս Դու րյա նն ապ-
րո ւմ էր Սկյու տար թա ղա մա սո ւմ, դրա հա մար էլ կոչ վել է Սկյու տա րի սո խա կ։

1915 թ. ցեղասպանությունից հե տո արևմ տա հայ գրա կա նու թյու նը դա դա-
րեց, և ա ռա ջա ցավ սփյո ւռ քա հայ, այ սի նքն` աշ խար հով մեկ սփռ ված հայ գրա-
կա նու թյո ւն։

 Նախ կին Կոս տա նդ նու պո լի սն ու ներ կայիս Ստամ բու լը աշ խար հի խո շո-
րա գույն քա ղաք նե րից է, ու նի շո ւրջ 17 մի լի ոն բնա կի չ։ Այն տեղ շա րու նա կում 
են ապ րել հայե ր։ Գոր ծո ւմ է հայոց պատ րի ար քա րա նը, լույս են տես նո ւմ 
թեր թեր` « Մար մա րա», «Ա կոս»։ Ապ րո ւմ և ստեղ ծա գոր ծո ւմ են հայ գրող նե ր։

ՊԵՏՐՈՍ  ԴՈ ՒՐՅԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻ Ն

 Պետ րոս Դու րյա նը իմ ա ռա ջին ար ցո ւնքն է, գի տա կց ված, ի րավ, ան դար-
ման տռա մա [դրամա] էր, որ մե կեն զիս կը լու սա վո րեր իմ իսկ ներ քին նայ-
ված քին առջև։ Ին ծի հա մար Դու րյան, Տայս թայո վս կի [ Դոս տո ևս կի], Բրո ւստ 
[ Մար սել Պրո ւստ], հա վի տե նա կան խռով քին, մա րդ կային ա մե նեն ա մո ւր ըղ-
ձա վո րու թյա նց կեն դա նի ան մահ խո րհր դան շան նե րն են։ 

Ա րևմ տա հայ քնա րա կա նու թյու նը կ’սկ սի Պետ րոս Դու րյա նո վ։ Հան ճա րային 
քեր թող մը...

 Պետ րոս Դու րյան խո րհր դան շա կան բա նաս տե ղծ մըն է։ Ա նի կա չի պատ կա-
նիր մի այն արևմ տա հայ գրա կա նու թյա ն։ Ա նի կա մեր ժո ղո վո ւր դին ի րավ, ա մե-
նեն ի րավ բա նաս տեղ ծը չէ մի այն։ Ա նի կա ան վե րա դիր բա նաս տեղ ծու թյո ւնն է։

 Հա կոբ Օ շա կա ն

1. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել բա նաս տե ղծ Պետ րոս Դու րյա նը ։
2. Որ տե ՞ղ է նա ստա ցել իր կր թու թյու նը ։
3. Արդյոք սի րո ՞ւմ էր Դու րյա նն ըն թեր ցա նու թյո ւն, ի՞նչ հե ղի նակ նե րի եր կեր 

էր կար դո ւմ։
4. Ի՞նչ էր ա նո ւմ Պետ րոս Դու րյա նը Վար դո վյա նի թատ րո նո ւմ։
5. Ե՞րբ և ին չի ՞ց է մա հա ցել Դու րյա նը ։
6. Սկյու տար թա ղա մա սո ւմ ծն ված լի նե լու բե րու մով ի՞նչ բնու թագ րա կան խոսք 

է ին ա սո ւմ նրա հաս ցե ի ն։
7. Ի՞նչ գի տեք Կոս տա նդ նու պո լիս (Ս տամ բո ւլ) քա ղա քի մա սին, ուր ապ րել 

և ստեղ ծա գոր ծել են բազ մա թիվ հայ գրող ներ, այդ թվո ւմ նաև Պետ րոս 
Դու րյա նը ։

8. Ի՞նչ կար ծիք է հայտ նել նրա մա սին սփյո ւռ քա հայ նշա նա վոր ար ձա կա գիր 
և քն նա դատ Հա կոբ Օ շա կա նը ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ՍԻ ՐԵ Լ

 Բույլ մը նայ վա ծք, փո ւնջ մը ժը պիտ,
 Քու րա մը խո սք դյու թեց իմ սի րտ։
 
Ես ու զե ցի լո ւռ մե նա նալ,
 Սի րել փը թի թք, խոր շեր թա վո ւտ,
 Սի րել կայ ծե րն երկ նի կա պո ւտ, 
Առ տը վան շա ղն, ի րիկ վան բալ,
 Ճա կա տագ րիս սև գիծ կար դալ,
 Խո կալ, սու զիլ, ըզ մայ լիլ սո ւտ։
 
Ո ՜հ, խո ւրձ մը վա րս, ե դեմ մը շո ւնչ,
Շր ջազ գե ստ մը շր շեց իմ շո ւրջ։
 
Ես ու զե ցի լոկ ու մի նա կ
Սր տակ ցիլ ջի նջ վը տա կին հետ.
 Հի շա տա կի չ’ու նի նա հետ,
 Սի ՛րտ մ’ո րո ւն մի նչ սու զիմ հա տակ,
Գտ նեմ զ’իս հոն տժ գույն, հս տակ,
 Գա ղտ նի ՛ք մ’ու նի - այն` ան թիվ վե տ։
 
Ե թեր մը տրոփ սր տի լսե ցի,
Հծ ծեց.– կ’ու զե ՞ս սի րտ, ե՛կ ին ծի ։
 
Ես ու զե ցի սի րել զե փյո ւռ, 
Որ երկն քեն թռ չի բեկ բեկ,
 Նա չը սի րեր խո ցել եր բե ՛ք,
 Հո գի՛ մ’ո րո ւն գա ղտ նի քն է բույր,
 Գի տե շոյել ե րազ ներ բյո ւր, 
Ե րկ նի բույրն յ ’ո ւշ կ’ա ծե առ հե ք։
 
Ո ՜հ, փո ւնջ մը բոց փըս փը սաց ինձ,
– Կ’ու զե ՞ս պաշ տել հո գի մ’ան բի ծ։
 
Ես ու զե ցի քը նա րով մի
 Լոկ սի րել հոս, հոս դալ կա հար,
 Պաշ տել, գր կել մի այն քը նար,
 Սի րող է ակ ճան չել զ’ա նի, 
Ը ստ իմ քը մաց լա րել ա ղի, 
Եվ սր տակ ցիլ սի րո ղա բա ր։

 Նե մո տե ցավ հու շիկ, ը սավ,
– Քնա րդ է ցո ւրտ սի րտ ու սե րըդ ցա վ։
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 Թոթ վեց թևե րն հո գիս մո լար,
 Ճան չեց ըզ նե գեղ ու կը րակ,
 Սի րտն ա նա պակ` ինչ պես վը տակ, 
Ան մե ՛ղ` ինչ պես սյո ւք դալ կա հար,
 Հա վա տա րի ՛մ` ինչ պես քը նար,
Հ րա ժե շտ տը վավ կյան քի մե նա կ։

 Բույլ մը նայ վա ծք, փո ւնջ մը ժը պիտ,
 Քու րա մը խո սք դյու թեց իմ սի րտ։

 բույլ – աստ ղե րի խո ւմբ, հա մաս տե ղու թյո ւն, փո խա բե րա բար` խո ւմբ, փո ւնջ
 քու րա – բով, հնոց, կրակ բոր բո քե լու տե ղ
 դյու թել – կա խար դել, հմայել, հրա պու րել, գրա վել, հա փշ տա կե լ
փ թի թք – ե զա կի` փթիթ, ծիլ, բող բոջ, փթ թու թյո ւն, փթ թո ւն
 խո րշ – խո ռոչ, փոս, բաց վա ծք, ան կյո ւն, ան ցք, փո խա բե րա բար` բնակ վե լու 

ան կյո ւն
 թա վո ւտ – ծա ռե րի ու թփե րի խտու թյո ւն, ան տա ռի խիտ տեղ, թփո ւտ
 բալ – 1. մեգ, մշո ւշ, մա ռա խո ւղ, 2. պտո ւղ, 3. պա րա հան դե ս
 խոկ, խո կալ – խոհ, մտած մո ւնք, մտած մո ւն քի մեջ ընկ նել, մտ քե րով տար վել 
ե դեմ – դրա խտ, ե րա նա վետ տե ղ
 վետ – ջրի կամ օ դի մե ղմ, թե թև ա լիք, ա լի քի ծփա նք, գույ նե րի մե ղմ խա ղ
հծ ծել – ան ձայն խո սել, փսփ սալ, շշն ջա լ
 դալ կա հար – գույ նը գցած, գու նատ 
ը ստ իմ քմաց – ըստ իմ քիմ քի, ճա շա կի
 լա րել ա ղի – լա րել ա ղե ղ
 նե, նե րա, ըզ նե – ան ձնա կան դե րան վան եր րո րդ դեմ քի ի գա կան սե ռի ար-

հես տա կա նո րեն ստե ղծ ված ձև արևմ տա հայ գրող նե րի կող մի ց
 հու շիկ – կա մաց-կա մաց, ծա նր ու հան դա րտ
 թոթ վել – թափ տալ, թա փա հա րե լ
 մո լար – մո լոր ված, սխալ, թյո ւր
 գեղ – գե ղեց կու թյո ւն 
ա նա պակ – չա պա կան ված, մա քո ւր, ա նա րա տ
 սյո ւք – մե ղմ, հա ճե լի քա մի, հով, զով, զե փյո ւռ

ԱՊԱԹԱՐՑ
Դու րյա նի « Սի րել» բա նաս տեղ ծու թյո ւնն ըն թեր ցե լիս դո ւք հան դի պե ցիք գրու-

թյան այս պի սի ձևե րի` կ’ու զե, մ’ո րո ւն, մ’ու նի։ Այլ տե ղե րո ւմ` մ’ալ, մ’ան հո ւն, 
կ’առ նե ի և այլն։ Նման դեպ քե րո ւմ հա ջո րդ բա ռի ձայ նա վո րից ա ռաջ սղ վո ւմ է 
կը, մը, մի բա ղադ րիչ նե րի ձայ նա վո րը, և բա ռե րը մի ա նո ւմ են ա պա թար ցո վ։ 

Այ սի նքն` ա պա թար ցը կը, մը մաս նիկ նե րի, մի ա նո րոշ դե րան վան ձայ նա վորի 
սղու մով բա ռե րը ի րար մի աց նող նշան է` նման ստո րա կե տին, որ դր վո ւմ է սղված 
ձայ նա վո րի փո խա րեն տա ռի վեր ևո ւմ։

 Տա րած ված է ֆրան սե րե նո ւմ, անգլերենում։

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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1. Ին չո ՞ւ է  բա նաս տեղ ծու թյու նը վեր նա գր ված « Սի րել»։
2. Ինչ պի սի ՞ն է բա նաս տեղ ծու թյան քնա րա կան հե րո սը, ի՞նչն է նրան դյու թո ւմ։
3. Ին չո ՞ւ է բա նաս տեղ ծու թյան քնա րա կան հե րո սն ու զո ւմ մե նա նա լ։
4. Ի՞նչ զգա ցո ւմ եր է տա ծո ւմ քնա րա կան հե րո սն աղջ կա հան դեպ, և ի՞նչ 

պա տաս խան է տա լիս նրան աղ ջի կը ։
5. Նկա րագ րե ՛ք բա նաս տեղ ծի ապ րած հո գե բա նա կան վի ճակ նե րը ։
6. Ո՞րն է սի րո խոս տու մի հա կա ռակ վի ճա կը։ « Սի րել» քե րթ վա ծից հե տո 

Դու րյա նը գրեց «Դր ժել» բա նաս տեղ ծու թյու նը։ Կար դա ցե ՛ք և քն նար կե ՛ք 
այն։ Բա ցատ րե ՛ք դր ժել, դրու ժան բա ռե րի ի մաս տը։ Ի՞նչ տար բե րու թյո ւն 
կա մեր ժել և ուխ տը խախ տել, խոս տու մը խախ տել բա ռի մա ստ նե րի մի ջև։

7. Ա ռա նձ նաց րե ՛ք բա նաս տեղ ծու թյան պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րը ։
8. Դո ՛ւրս գրեք ձեզ ան ծա նոթ բա ռե րը և տվե ՛ք դրա նց բա ցատ րու թյո ւն նե րը ։
9. Ի՞նչ է ա պա թար ցը ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

                                                          Լ ՃԱ Կ

 Ին չո ՞ւ ապ շած են, լը ճա ՛կ, 
Ու չ’են խայ տար քու ա լյա կք,
 Մի թե հայլ վույդ մեջ ան ձկա վ
 Գե ղու հի՞ մը նայե ցա վ։
 
Եվ կամ մի թե կըզ մայ լի ՞ն 
Ա լյա կքդ երկ նի կա պույ տին, 
Եվ այն ամ պոց լու սափ թիթ, 
Ո րք նը մա նին փր փո ւր քի դ։

 Մե լա մաղ ձոտ լը ճա ՛կդ իմ,
 Քեզ հետ ըլ լա ՛նք մտե րիմ,
 Սի րեմ քե զի պես ես ալ
Գ րավ վիլ, լը ռել ու խո կա լ։ 

Որ քան ու նիս դու ա լի`
 Ճա կա տս այն քան խոկ ու նի, 
Որ քան ու նիս դու փր փո ւր`
 Սի րտս այն քան խոց ու նի բյո ւր։
 
Այլ ե թե գո գդ ալ թա փի ն
 Բույլքն աս տե ղաց երկն քին,
 Նը մա նիլ չ’ես կր նար դո ւն
 Հոգ վույս` որ է բոց ան հո ՜ւն։

 Հոդ աստ ղե րը չ’են մեռ նիր,
 Ծա ղիկ նե րն հոդ չ’են թոռ միր, 
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Ամ պե րը չ’են թր ջեր հոդ, 
Ե րբ խա ղաղ եք դու և օդ։

 Լը ճա ՛կ, դու ես թա գու հիս,
 Զի թ’ հո վե մ’ալ խոր շո միս,
 Դար ձյալ խոր քիդ մեջ խը ռո վ
Զ ’իս կը պա հես դո ղդ ղա լո վ։

 Շա տե րը զ’իս մեր ժե ցին,
« Քը նար մ’ու նի սո սկ - ը սին.
 Մին`  դող դոջ է, գույն չ’ու նի,–
 Մյո ւսն ալ ը սավ -  կը մեռ նի՜»։
 
Ոչ ոք ը սավ – « Հե ՜գ տղա, 
Ա րդյոք ին չո ՞ւ կը մը խա,
 Թե րևս ըլ լա գե ղա նի,
 Թե որ սի րեմ, չը մեռ նի»։
 
Ոչ ոք ը սավ – « Սա տը ղի ն
 Պատ ռե ՛նք սիր տը տը րտ մա գին,
 Նայի նք ին չե ՜ր գր ված կա ն…»
– Հոն հր դեհ կա, ո՛չ մա տյա ն։

 Հոն կա մո խի ՜ր… հի շա տա ՜կ… 
Ա լյա կքդ հու զի ՛ն թող, լը ճա ՛կ,
 Զի քու խոր քիդ մեջ ան ձկա վ
 Հու սա հատ մը նայե ցա վ…

 խայ տալ – շատ ու րա խա նալ, ու րա խու թյու նից թռչ կո տել, ցն ծալ, ցո լալ, փո-
խա բե րա բար` փայլփ լել 

ա լյա կք – ա լիք նե ր
 հայլ վույդ – հայե լի իդ 
ան ձո ւկ – նեղ, նեղ վա ծք, սահ մա նա փակ, փո խա բե րա բար` սրտ նե ղու թյո ւն
 գե ղու հի – գե ղեց կու հի 
զ մայլ վել – հի աց մո ւն քից գլու խը կո րց նել, սքան չա նա լ
 լու սափ թիթ – լույ սով փթ թած, լույ սով պա րո ւր ված 
ո րք – ո րո նք
փր փո ւր քիդ – փր փո ւր նե րի դ
 մե լա մաղ ձոտ – ընկճ ված, տխո ւր, տր տո ւմ, խոր թա խիծ 
ա լի – ա լի ք
 բյո ւր – տա սը հա զար, շատ, ան թի վ
 բույլքն աս տե ղաց – աստ ղե րի բույ լը, խո ւմ բը, հա մաս տե ղու թյու նը
 թոռ մել – թոշ նե լ
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 մին – մե կը
 դող դոջ – դո ղալ, դող դո ղալ, սրս փալ, թրթ ռալ, տա տան վե լ
 հեգ – խե ղճ, թշ վա ռ
տրտ մա գին – շատ տխո ւր, շատ տր տո ւմ, վշ տա գին, թախ ծա գի ն

ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑ, ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ ԴԻՄՈՒՄ,  
ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ ԲԱՑԱԿԱՆՉՈՒԹՅՈՒՆ

«Լ ճակ» բա նաս տեղ ծու թյան մեջ Դու րյա նն օգ տա գոր ծել է գե ղար վես տա կան 
մի ջոցներ՝ հռե տո րա կան հա րց և հռե տո րա կան դի մո ւմ։ Հռե տո րա կան հար ցը և 
հռե տո րա կան դի մու մը գե ղար վես տա կան հնա րք են, երբ ինչ-որ մե կին կամ ինչ-որ 
մի բա նի որ ևէ հար ցո ւմ ես ուղ ղո ւմ, դի մո ւմ ես նրան` ա ռա նց պա տաս խա նի ակն կա-
լու թյան, քա նի որ պա տաս խա նը հար ցի մեջ են թա դր վո ւմ է։ 

Ա ռա ջին եր կու տան մեջ օգ տա գո րծ ված է հռե տո րա կան հար ց։ Բա նաս տեղ ծը 
հա րց նո ւմ է լճա կին, թե ին չու նրա ա լիք նե րը չեն խայ տո ւմ, գու ցե մի գե ղեց կու-
հի է նայել նրա հայե լո ւն, և լի ճը դրա նից քա րա ցել է։ Կամ գու ցե նրա ա լիք նե րը 
զմայլ վո ւմ են երկն քի կա պույ տով և այն լու սափ թիթ ամ պե րով, ո րո նք նման վո ւմ 
են իր փր փո ւր նե րի ն։

 Հա ջո րդ տնե րո ւմ ար դեն իշ խո ւմ է հռե տո րա կան դի մու մը։ Բա նաս տեղ ծը դի-
մո ւմ է լճա կին և նրա առջև բա ցո ւմ իր հո գե կան տխո ւր ապ րո ւմ ե րը ։

Հռետորական բացականչությունն ուժեղացնում է խոսքի իմաստային ներգործու-
թյունն ու հուզականությունը՝ դարձյալ իր մեջ կրելով ենթադրվող պատասխանը:

ՏՐ ՏՈ ՒՆՋՔ 

Է ՜հ, մը նաք բա րով, Աստ ված և արև, 
Որ կը պըլ պը լաք իմ հոգ վույս վե րև… 
Ա ստղ մ’ալ ես կ’եր թամ հա վե լո ւլ երկ նից, 
Ա ստ ղե րն ի՞նչ են որ, ե թե ո՛չ ան բիծ 
Եվ թշ վառ հոգ վոց ա նե ծք ող բա գին, 

1. Գե ղար վես տա կան ի՞նչ մի ջոց ներ է կի րա ռել Դու րյա նը «Լ ճակ» բա նա-
ստեղ ծու թյան մե ջ։

2. Ի՞նչ հար ց է ուղ ղո ւմ բա նաս տեղ ծը լճա կին ա ռա ջին եր կու տան մե ջ։
3. Եր րո րդ տան մեջ դի մե լով լճա կին` ի՞նչ է ա սո ւմ բա նաս տեղ ծը ։
4. Հո գու գա ղտ նիք նե րը հայտ նե լով լճա կին` ի՞նչ նմա նու թյո ւն ներ ու տար բե-

րու թյո ւն ներ է տես նո ւմ բա նաս տե ղծն իր ա լե կոծ հո գու և լճա կի մի ջև. 
  ա) 4-րդ տան մեջ նշե ՛ք նմա նու թյո ւն նե րը,
  բ) 5-րդ տան մեջ նշե ՛ք տար բե րու թյո ւն նե րը ։
5. Ինչ պե ՞ս է Դու րյա նը դի մո ւմ լճա կին 7-րդ տան մեջ և նրա հետ խո րաց նո ւմ 

հա րա զա տու թյան կա պը ։
6. Ինչ պե ՞ս է Դու րյա նը ներ կայաց նո ւմ իր հո գե վի ճա կը վեր ջին 8-11-րդ տնե րի 

մե ջ։
7. Ին չո ՞ւ էր Դու րյա նն այդ քան հու սա հա տ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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Ո րք թը ռին այ րել ճա կա տն երկն քին. 
Այլ այն Աս տու ծույն` շան թե րո ՜ւ ար մատ`
 Հա վե լո ւն զեն քե րն ու զար դե րն հը րա տ… 
Այլ, ո՜հ, ի՞նչ կ’ը սե մ… շան թա հա րե զ’իս, 
Ա ստ վա ՛ծ, խո կն հըս կա, փշ րե հյու լե իս, 
Որ ժպըր հի ձգ տիլ, սու զիլ խո րն երկ նի, 
Ել նել աստ ղե րու սան դո ւղքն ա հա լի… 
Ող ջո ՜ւյն քեզ, Աստ ված, դող դոջ է ա կին,
 Շո ղին, փը թի թին, ալ վույն ու վան կին,
 Դու որ ճակ տիս վա րդն և բո ցն ա չե րո ւս
 Խը լե ցիր թրթ ռո ւմս շր թա նց, թռի չն հոգ վույս, 
Ա մպ տը վիր ա չա ցս, հևք տը վիր սր տիս, 
Ը սիր մահ վան դո ւռն ինձ պի տի ժպ տիս, 
Ան շո ւշտ ինձ կյա նք մը կազ մած ես ետ քի,
 Կյա նք մ’ան հո ւն շո ղի, բույ րի, ա ղոթ քի. 
Ի սկ թե կո րն չի պի տի իմ հո ւսկ շո ւնչ
 Հոս մա ռա խու ղի մեջ հա մր ան շը շո ւնջ, 
Այժ մեն թո ՛ղ որ շա նթ մ’ըլ լամ դալ կա հար,
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Պլ լը վիմ ան վա նդ մռն չեմ ան դա դար,
 Թող ա նե ծք մ’ըլ լամ քու կո ղըդ խը րիմ,
 Թող հոր ջոր ջեմ քեզ «Ա ստ ված ո խե րիմ»։
Ո ՜հ, կը դող դո ջեմ, տժ գույն եմ, տժ գո ՜ւյն,
 Փըր փը րի ներ սըս դը ժոխ քի մ’ հան գույն…
 Հա ռաչ մ’եմ հե ծող նո ճե րու մեջ սև,
 Թա փե լու մոտ չոր աշ նան մեկ տե րև… 
Ո ՜հ, կայծ տը վե ՛ք ինձ, կայծ տը վե ՛ք, ապ րի ՜մ... 
Ի ՜նչ, ե րա զե վե րջ գր կել ցո ւրտ շի րի ՜մ… 
Այս ճա կա տա գի րն ի՜նչ սև է, Աստ վա ՛ծ, 
Ա րդյոք դամ բա նի մրու րո ՞վ է գծ վա ծ… 
Ո ՜հ, տը վե ՛ք հոգ վույս կրա կի մի կա թիլ,
 Սի րել կ’ու զեմ դեռ ւ’ապ րիլ ու ապ րիլ. 
Ե րկն քի աստ ղե ՛ր, հոգ վույս մեջ ըն կե ՛ք,
 Կայծ տը վե ՛ք, կյա ՛նք` ձեր սի րա հա րին հե գ։
 Գա րո ւնն ո՛չ մեկ վա րդ ճակ տիս դալ կա հար` 
Ո ՛չ երկ նի շո ղե րն ժը պիտ մ’ի նձ չ’են տա ր։
 Գի շե րն մի շտ դա գա ղս, աստ ղե րը` ջա հեր,
 Լու սի նն հար կու լա, խու զար կե վը հե ր։
Կ ’ըլ լան մար դիկ, որ լա ցող մը չ’ու նին, 
Ա նոր հա մար Նա դը րավ այդ լու սին. 
Եվ մա հա մե րձն ալ կ’ու զե եր կու բան,
 Նախ` կյա ՜ն քը, վեր ջը` լա ցող մ’իր վը րա ն։ 
Ի զո ՜ւր գը րե ցին աստ ղե րն ին ծի « սե ՜ր», 
Եվ ի զո ՜ւր ու սո ւց բո ւլ բո ւլն ինձ « սի րել», 
Ի զո ՜ւր սյու քեր « սե ՜ր» ինձ նե րշն չե ցին, 
Եվ զիս նո րա տի ցու ցո ւց ջի նջ ա լին, 
Ի զո ՜ւր թա վո ւտք ներ լը ռե ցին իմ շո ւրջ,
 Գա ղտ նա պահ տե րևք չ’ա ռին եր բե ՛ք շո ւնչ, 
Որ չը խը ռո վին ե րազ քըս վը սեմ,
 Թույլ տը վին որ մի շտ ըզ նե ե րա զեմ, 
Եվ ի զո ՛ւր ծաղ կո ւնք, փը թիթ նե ՜ր գար նան,
 Մի շտ խն կար կե ցին խոկ ման ցըս խո րա ն… 
Ո ՜հ, նո քա ա մեն քը զ’իս ծաղ րեր են… 
Աս տու ծո ծա ղրն է Աշ խա րհ ալ ար դե ն…

տր տո ւնջք – դժ գո հու թյո ւն, ան բա վա կա նու թյո ւն, գան գատ, բո ղո ք
պլպ լալ – փայ լել, պսպ ղալ, առ կայ ծել, վառ վել, ցո լա լ
 հա վե լո ւլ – հա վե լել, ա վե լաց նե լ
 հյու լե – ա տոմ, որ ևէ բա նի նվա զա գույն մաս նիկ` տա րր
ժպր հել – հա նդգ նել, ժպի րհ` հան դո ւգն, նաև` ա նա մոթ, ան պատ կա ռ
հևք – շո ւնչ, հևո ց
 հո ւսկ – հե տո, ա պա, վեր ջո ւմ
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պլլ վել – փա թաթ վել, պա րու րել, նաև` մխրճ վե լ
 դող դո ջել – դո ղալ, դող դո ղալ, սրս փա լ
 հան գույն – նման, հա ման ման, նմա նօ րի նա կ
 հե ծել – տա ռա պել, տա նջ վել, ա խու վախ ա նել, ող բա լ
 նո ճի – մշ տա դա լար ծառ` բա րձր ու սլա ցի կ
 շի րիմ – գե րեզ ման, դամ բա րա ն
 դամ բան – դամ բա րան, գե րեզ մա ն
մ րո ւր – նստ վա ծք, դի րտ, տի ղմ, փո խա բե րա բար` դառ նու թյո ւն
 դալ կա հար – գույ նը գցած, գու նա տ
 նո րա տի – դե ռա տի, ե րի տա սա րդ, նոր սկս վա ծ
խն կար կել – խն կի բույր տա րա ծել. ե կե ղե ցի նե րո ւմ խն կի ծո ւխն ու բույ րը տա-

րա ծո ւմ են բո ւր վա ռո վ
 խո րան – փոք րիկ սե նյակ ե կե ղե ցու բե մի եր կու կող մե րո ւմ
 նո քա - նրա նք

«Տր տո ւնջք» բա նաս տեղ ծու թյան մեջ, մո տա լո ւտ մա հը կան խազ գա լով, Դուրյանն 
իր բո ղո քն է հայտ նո ւմ Աստ ծո ւն, դժ գո հո ւմ նրան իր ա նար դար բախ տի հա մա ր։ 
Անբու ժե լի հի վան դու թյան պատ ճա ռով բա նաս տեղ ծը հա մակ վո ւմ է ի րա կան աշ-
խար հից հե ռա նա լու ծա նր ապ րո ւմ ե րով և դրա հա մար մե ղադ րո ւմ Աստ ծո ւն։

« Տրտունջք»-ը գրելուց մեկ օր անց Դուրյանը զղջում է իր բռնկումի հա մար և 
գրում «Զղ ջո ւմ» բա նաս տեղ ծու թյու նը ։

 ԶՂ ՋՈ ՒՄ
(Օր մը վեր ջը) 

Ե րեկ երբ պաղ քր տա նց մե ջ
Սև մը րափ մը կ’առ նե ի, 
Եվ թոշ նած զույգ մը վար դեր 
Այ տե րո ւս վրա կ’այ րե ին, 
Ան շո ւշտ ճակ տիս վրա մա հո ւ
 Դալ կու թյո ւն մը կը պլպ լար, 
Եվ մա հու թռիչ մ’ու նե ի,

1. Ին չո ՞ւ է Դու րյա նը բա նաս տեղ ծու թյու նը վեր նագ րել «Տր տո ւնջք»։ Ի՞նչ է 
նշա նա կո ւմ տր տո ւնջք։

2. «Մ նաք բա րով»-ի խոս քով ո՞ւմ է դի մո ւմ բա նաս տեղ ծը ։
3. Ի՞նչ խոս քե րով է դի մո ւմ Աստ ծո ւն բա նաս տեղ ծու թյան ա ռա ջին մա սո ւմ 

(տող 1-26)։
4. Ինչ պե ՞ս է ի րեն նկա րագ րո ւմ, և ի՞նչ խոս քե րով է դի մո ւմ Աստ ծո ւն բա նաստեղ-

ծու թյան երկ րո րդ մա սո ւմ (տող 27-46)։
5. Ի՞նչ է տեն չո ւմ մա հա մեր ձը ։
6. Ին չի՞ հա մար է ափ սո սո ւմ բա նաս տեղ ծը։ Ո՞ւմ մա սին է մի շտ ե րա զե լ։
7. Ի՞նչ տո ղով է ա վա րտ վո ւմ բա նաս տեղ ծու թյու նը, բա նաս տեղ ծու թյան ընդ-

հա նո ւր բո վան դա կու թյու նից ել նե լով` ինչ պե ՞ս կմեկ նա բա նեք այդ տողը։
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 Լը սե ցի մո րս հե ծե ծո ւմ…
 Բա ցի ա չե րըս խոն ջած,
 Մո րըս ար տոս րը տե սի ՜… 
Ո ՜հ, ճշ մա րիտ գո րո վի
 Մար գա րիտ ներ սո ւտ ու կե ղծ…
 Մայ րըս ան հո ՜ւն ցավ մ’ու ներ, 
Այն սև ցա վը ե՜ս է ի… 
Ա ՜հ, գը լու խըս փո թոր կե ց… 
Այս սև հե ղե ղն տը վի դո ւրս… 
Ո ՜հ, նե րե՛ ինձ, Աստ ված իմ,
 Մո րըս ար տոս րը տե սի …

 պաղ քր տա նց մեջ – սա ռը քր տին քի մե ջ
մ րափ մը կառ նե ի – քնել է ի, քնած է ի
 թոշ նել – թա ռա մե լ
 դալ կու թյո ւն – գու նա տու թյո ւն
 հեծ ծո ւմ – հե ծե ծա նք, ողբ
 խոն ջած – հոգ նած 
ար տո սր – ար տա սո ւք

ԻՄ ՑԱ ՎԸ 

 Սո ւրբ տեն չե րով լոկ ծա րա ված`
 Ցա մաք գտ նե ՛լ աղ բե րքն հա մայր,
 Ցամ քի ՜լ ծա ղիկ հա սա կի մեջ, 
Ո ՜հ, չ’է ՛ այն չափ ցավ ինձ հա մա ր։

 Ջե րմ համ բույ րով մը դեռ չ’այ րա ծ
 Սա ցո ւրտ ճա կա տըս դալ կա հար`
 Հա նգ չե ցու նե ՛լ հո ղե բար ձին, 
Ո ՜հ, չ’է՛ այն չափ ցավ ինձ հա մա ր։

 Դեռ չը գր կած է ակ – փո ւնջ մը
 Ժըպ տե, գե ղե, հու րե շա ղյալ`

1. Ե՞րբ է գր վել այս բա նաս տեղ ծու թյու նը և ի՞նչ ա ռի թո վ։
2. Ին չո ՞ւ է բա նաս տեղ ծու թյու նը վեր նա գր ված «Զղ ջո ւմ»։ Ին չի՞ հա մար է զղ ջո ւմ 

բա նաս տեղ ծը ։
3. Ի՞նչ վի ճա կի և հո գե վի ճա կի մեջ է ե ղել բա նաս տեղ ծը «Տր տո ւնջք»-ը գրե-

լի ս։ Այդ մա սին ի՞նչ է ա սո ւմ այս տե ղ։
4. Ո՞վ է բա նաս տեղ ծի ծա նր կա ցու թյան հա մար ող բո ւմ, և հա րա զա տի ար ցո ւնք-

նե րն ի՞նչ զգա ցո ղու թյո ւն են արթ նաց նո ւմ նրա հո գո ւմ։ 
5. Իմաստային ի՞նչ տարբերություն կա զղջալ և մեղանչել բառերի միջև:
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Գր կե ՛լ սա ցո ւրտ հո ղա կույ տը, 
Ո ՜հ, չ’է՛ այն չափ ցավ ինձ հա մա ր։

 Քա ղցր ե րա զով մ’ հը ղի մրափ մը 
Չ ’ան դոր րած գլո ւխս մրր կա հար`
Նն ջե ՛լ հո ղե վեր մա կի տակ, 
Ո ՜հ, չ’է՛ այն չափ ցավ ինձ հա մա ր։

 Հագ նի ՛լ հյու ղին մո ւր-ա նու նը,
 Ծը ծե ՛լ նո րա մը րո ւր–օդն հար,
 Մի շտ ցա վի՛ լը մի ան գա մայն, 
Ո ՜հ, չ’է՛ այն չափ ցավ ինձ հա մա ր։

 Հեգ մա րդ կու թյան մեկ ոս տը գոս`
 Հայ րե նիք մը ու նիմ թըշ վառ,
Չ ’օգ նած ա նոր` մեռ նի ՛լ ան նշան, 
Ո ՜հ, ա՛յս է սո սկ ցա ՛վ ինձ հա մա ր։

աղ բե րքն հա մայր – եր կար ժա մա նակ ցա մաք մա ցած աղ բյո ւր նե րը
 ցամ քիլ – ցա մա քե լ
 հա նգ չե ցու նել – դնել, հա նգ չեց նե լ
հ ղի – լի (բա ռն ու նի այս պի սի բա ցատ րու թյո ւն. հղի նա խա պես գր վել է յ ղի, 

ուր «յ»-ն նախ դիր է, իսկ «ղ» տա ռը հա մար ժեք է «լ»-ին, ղի= լի. այ սի նքն` հղի 
նշա նա կո ւմ է լի. հղա նալ` լի ա նա լ։ Այդ պես ու նե նք աղ – ա նա լի, Ա ղեք սա նդր – 
Ա լեք սա նդր, Կղե ո պատ րա – Կլե ո պատ րա օ րի նակ նե րը)

 չան դոր րած – չհա նգս տա ցա ծ
մրր կա հար – մրր կա ծեծ, մր րի կից ծեծ ված, փո խա բե րա բար` տա նջ ված, տա-

ռա պած 
ո ստ – ծա ռի կամ թփի բա րակ ճյո ւղ, շի վ
 գոս – չոր, չո րա ցա ծ

                      

1. Ա ռող ջա կան, հո գե բա նա կան ի՞նչ վի ճակ նե րի մեջ է բա նաս տեղ ծը ներ-
կայաց նո ւմ ի րե ն։

2. Ան գամ ա մեն ին չին վե րջ դնող մահ վան զգա ցո ղու թյու նը բա նաս տեղ ծի 
հա մար այն քան ծա նր չէ, որ քան հայ րե նի քին որ ևէ բա նով չօգ նած` ան-
նշան մեռ նե լու տագ նա պը։ Այս պես ներ կայաց նե լով իր հո գե վի ճա կը` ի՞նչ է 
ու զո ւմ ա սել բա նաս տեղ ծը ։

3. Ին չո ՞վ պա տա նի բա նաս տեղ ծը պի տի կա րո ղա նար օգ նել իր հայ րե նի քին, 
որ չի կա րո ղա ցե լ։ Ի՞նչ կա րող էր ա նել նա հայ րե նի քի հա մա ր։ Գու ցե այդ 
օգ նու թյու նը, իր անձնական ներդրումը նրա բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե ՞րն են։ 
Ի՞նչ եք մտա ծո ւմ այս կա պակ ցու թյա մբ։
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                       ՄՈՒ ՐԱ ՑԱ Ն
  1854-1908

 Մու րա ցա նն ի րա կա նու թյան հան դեպ հս տակ և ո րո շա կի 
դիր քո րո շո ւմ ու նե ցող ար ձա կա գիր էր, ում նպա տա կն ազ-
գային նկա րագ րի պահ պա նո ւմ էր։ Նրա տե սա դաշ տում է ին 
հայոց պատ մու թյու նը, գյու ղը, քա ղա քը։ Այդ ա մե նը վե րած-
վել են վե պե րի, վի պակ նե րի, պա տմ վա ծք նե րի ու թա տեր-
գու թյա ն։ Մու րա ցա նի խոս քը հա գե ցած է խոր նե րշն չան քով 
ու զգաց մո ւն քայ նու թյա մբ։

 Մու րա ցա նը հնա գույն հայ կա կան նա խա րա րա կան 
տոհ մե րից մե կի ա նո ւնն է, որ հի շա տակ վո ւմ է Մով սես Խո-
րե նա ցու « Հայոց պատ մու թյան» մե ջ։ Այդ մո ռաց ված ու վե րա ցած տոհ մա-
նո ւնն էլ գրո ղն ընտ րո ւմ է իր հա մար որ պես գրա կան ա նո ւն։ Նրա իս կա կան 
ա նո ւն-ազ գա նո ւնն է Գրի գոր Տեր-Հով հան նի սյա ն։ 

Ա պա գա գրո ղը ծն վել է 1854 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ին Շու շի քա ղա քո ւմ։ Նրա 
հայ րը ար հես տա վոր էր և օժտ ված էր բա նաս տեղ ծա կան ձիր քո վ։ Կյան քից 
հե ռա ցավ այն ժա մա նակ, երբ որ դին 12 տա րե կան էր և դեռ նոր պի տի ոտ քի 
կա նգ ներ ու կյա նք մտ նե ր։

 Մաս նա վոր մի վար ժա րա նո ւմ նախ նա կան կր թու թյո ւնն ստա նա լո ւց հե տո 
ու սու մը շա րու նա կել է Շու շի ի թե մա կան դպ րո ցո ւմ, ա վար տել է 1873 թ.։ Կր թու-
թյա նը զու գա հեռ նրա զար գաց մա նը նպաս տո ւմ է ըն թեր ցա նու թյու նը, կար դո ւմ 
է հին ու նոր ժա մա նակ նե րի հայ, ռո ւս և եվ րո պա ցի գրող նե րի եր կեր և ա նո ւմ 
իր ա ռա ջին գրա կան փոր ձե րը։ Գրո ւմ և տպագ րո ւմ է բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե ր։

 Թե մա կա նն ա վար տե լո ւց հե տո Մու րա ցա նը եր կու տա րի ու սո ւց չու թյո ւն 
է ա րել Շու շի ի դպ րոց նե րից մե կո ւմ։ Գրա ճա նա չու թյա նը պե տք է ա վե լա նար 
նաև աշ խար հա ճա նա չո ղու թյու նը։ Այդ նպա տա կով 1887 թ. շո ւրջ մեկ տա րի 
շր ջա գայո ւմ է Ար ցա խո ւմ և Սյու նի քո ւմ, այ ցե լո ւմ պատ մա կան վայ րեր, ծա նո-
թա նո ւմ վան քե րո ւմ պահ վող հին ձե ռագ րե րի ն։ Այս շր ջա գայու թյան ար դյո ւն-
քը լի նո ւմ է ճամ փոր դա կան տպա վո րու թյո ւն նե րով հա գե ցած մի ու սո ւմ ա սի-
րու թյո ւն, որ տպա գր վո ւմ է մա մու լո ւմ։

1878 թ. Մու րա ցա նն ար դեն Թիֆ լի սո ւմ էր։ Նյու թա կան ա պա հո վու թյան հա-
մար սո վո րո ւմ է հաշ վա պա հա կան գո րծ և աշ խա տան քի ան ցնո ւմ առևտրա-
կան տնե րից մե կո ւմ։ Թվե րի ու հա շիվ ե րի այդ մի ա պա ղաղ ա ռօ րյայի մեջ էլ 
կա նց ներ նրա ամ բո ղջ կյան քը, ե թե չլի ներ գրա կա նու թյան հան դեպ խո րա-
ցող սե րը, ինչն էլ աս տի ճա նա բար նրան դա րձ նո ւմ է ժա մա նա կի նշա նա վոր 
գրող նե րից մե կը ։

 Նայե լով 15 տար վա հաշ վա պա հա կան աշ խա տան քին և իր ձեռ քով գր ված 
ու լրաց րած հաշ վե թղ թե րին` Մու րա ցա նն ա սո ւմ է, որ դրա նց ընդ հա նո ւր քա շը 
կլի ներ շո ւրջ 12 փո ւթ (1 փու թը հա վա սար է 16 կգ)։ Այդ քան ժա մա նակ և ուժ նա 
կա րող էր հատ կաց նել իր գե ղար վես տա կան գոր ծու նե ու թյա նը, և նրա վաս-
տա կն այ սօր ան հա մե մատ ա վե լի մեծ կլի նե ր։  Այդ կա պակ ցու թյա մբ Մու րա ցա-
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նը գրել է. «Ե թե ես նյու թա կան մի փո քր ա պա հո վու թյո ւն ու նե ցած լի նե ի և այդ 
մե քե նա կան աշ խա տու թյան փո խա րեն գրա կան աշ խա տու թյա մբ պա րա պե ի, 
քա նի՜ հա տոր ներ կու նե նայի այժմ։ Գի տե ՞ք, ինչ մեծ վի շտ է այս ինձ հա մար»։

 Մու րա ցա նը ժա մա նա կա կից նե րի վրա թո ղել է «ի նք նամ փոփ մար դու» 
տպա վո րու թյո ւն, ո րով հե տև ինքն իր մեջ խո րա ցած` ի րեն հե ռու էր պա հո ւմ 
գրա կան և հան րային մի ջա վայ րի ց։

 Հե նց դա էլ անձնական դժբախտության հետ մեկտեղ նրան աս տի ճա նա-
բար մղեց ծա նր մտաս ևե ռո ւմ ե րի և հա սց րեց հո գե կան խան գար մա ն։

Մու րա ցա նը մա հա ցել է 1908 թ. օ գոս տո սի 30-ին Թիֆ լի սո ւմ։
 Մու րա ցա նն ազ գի փր կու թյան գա ղա փա րա կան մի քա նի ան շեղ սկզբունք-

ներ ու նե ր։ Լի նե լով գա ղա փա րա պաշ տա կան մե թո դի հետ ևո րդ` նա մեծ 
կարևո րու թյո ւն էր տա լիս ան հա տի տե ղին ու դե րին պատ մու թյան մե ջ։ Ըստ 
նրա` ան ձնա զոհ ան հա տն ու նակ է մեծ խի զա խո ւմ ե րի։ Հա ջո րդ կար ևոր 
սկզբո ւնք նե րն են ա մո ւր հա վա տը և ա մո ւր ըն տա նի քը։ 

Ա հա այս գա ղա փա րա կան նա խադ րյալ նե րով են կե րտ ված նրա գրա կան կեր-
պար նե րը` Գևո րգ Մա րզ պե տու նին, Ռու զա նը, Անդ րե աս ե րե ցը, քույր Ան նա ն։

 Մու րա ցա նն իր գա ղա փա րա կան հե րոս նե րին ո րո նեց նախ պատ մու թյան 
մեջ և պատ մա կան ան ցյա լի նյու թով գրեց «Գ ևո րգ Մա րզ պե տու նի», «Ա նդ-
րե աս ե րեց» վե պե րը, « Ռու զան կամ Հայ րե նա սեր օ րի ո րդ» դրա մա ն։

Գ րո ղը պատ կե րել է նաև գյու ղի ու քա ղա քի կյան քը։ Նա ա մեն կե րպ ցան-
կա նո ւմ էր փր կել քայ քայ վող գյու ղը։ Այդ մա սին են նրա « Նոյի ագ ռա վը», 
«Ա ռաքյա լը» և « Խո րհր դա վոր մի ա նձ նու հին» վի պակ նե րը։ Հե րոս նե րից 
մե կը` Վա նին, հոր մի ջո ցով կր թու թյո ւն է ստա նո ւմ, որ պես զի վե րա դառ նա 
և օգ տա կար լի նի գյու ղին, բայց դառ նո ւմ է Նոյի ագ ռավ` չի վե րա դառ նո ւմ։ 
Հերոս նե րից մյու սը` բա րձր կո ւր սի ու սա նող Պետ րոս Կամ սա րյա նը, ըն կեր-
նե րի առջև եր դո ւմ է տա լիս փր կե լու գյու ղը, գնո ւմ է գյո ւղ, որ տեղ նրա կա-
րի քը կար, բայց, չդի մա նա լով պայ ման նե րին, փախ չո ւմ է։ Այ սի նքն` նա կե ղծ 
ա ռա քյալ էր։ Հե րոս նե րից եր րոր դը` քույր Ան նան, ան ձնա զո հա բար նվիր վո ւմ 
է գյու ղին և փր կո ւմ այն։

 Քա ղա քի և քա ղա քային բար քե րի հան դեպ Մու րա ցա նի բա ցա սա կան տրա-
մա դր վա ծու թյո ւնն ար տա հայտ վել է « Լու սա վո րու թյան կե նտ րո նը» վե պո ւմ և 
մի քա նի պա տմ վա ծք նե րո ւմ, ո րոն ցից մե կն էլ ա հա « Հա սա րա կաց որ դե գի րն» 
է։ Այդ պա տմ ված քո ւմ պատ կեր ված է ժա մա նա կա կից նե րի կե ղծ խոս տո ւմ ե րին 
ա պա վի նած շնոր հա լի ե րի տա սա րդ եր գիչ Գևոր գի ե րա զա նք նե րի փլու զու մը ։

1. Ո՞վ է Մու րա ցա նը, ինչ պե ՞ս է ա ռա ջա ցել նրա գրա կան ա նու նը ։
2. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել ու կր թու թյո ւն ստա ցել Մու րա ցա նը ։
3. Ամ բո ղջ կյան քո ւմ որ պես ի՞նչ է աշ խա տել Մու րա ցա նը, և ի՞նչ մտո րո ւմ եր է 

ու նե ցել այդ կա պակ ցու թյա մբ։
4. Գրա կան ո՞ր մե թո դի հետ ևո րդ էր Մու րա ցա նը, և ի՞նչ հատ կա նիշ նե րով պե տք 

է օժտ ված լի ներ նրա դրա կան հե րո սը ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱՑ ՈՐ ԴԵ ԳԻ ՐԸ
(Կր ճա տո ւմ ե րով)

Ա
 Մո ւթն ար դեն կո խել էր, երբ Գո ւս տա վի ար հես տա նո ցի մեջ շո գե մե քե նան 

սու լե ց։ Դա նշան էր, որ աշ խա տան քը դա դա րո ւմ է։
 Գոր ծա րա նի մեջ աշ խա տան քը դա դա րե լո ւց ետ, երբ գոր ծա վոր նե րը 

բա կը ժո ղով վե ցան, պա րոն Գո ւս տա վը հայտ նեց նո րա նց, որ գոր ծա րա նի 
մեջ նույն օրն ա վար տած չո րս հատ եր կա թե վան դակ նե րը պե տք է հա սց վի 
պատ վի րող պա րոն Սո մա րյան ցի տու նը։ Այս հայտ նու թյու նից ետ մի քա նի 
րո պե լռու թյո ւն տի րեց ամ բո ղջ բա կի մեջ, և ոչ ոք չէր կա մե նո ւմ ձայն հա նել, 
ո րով հե տև վա խե նո ւմ էր, որ այդ ծան րու թյու նը յո ւր վե րա կբար ձե ն։

– Ին չո ՞ւ եք լռո ւմ,– վեր ջա պես ձայն տվավ Գո ւս տա վը,– ձե զա նից մե կն ան-
պատ ճառ պե տք է այդ վան դակ նե րը հա սց նե պատ վի րո ղի տու նը, ո րով հե տև 
խոս տա ցել եմ։

– Պա րոն նե ՛ր,– լս վե ցավ մի կա նա ցի ձայն գոր ծա րա նի վեր նա հար կի պա-
տշ գամ բի ց։

 Դա պա րոն Գո ւս տա վի աղջ կա ձայնն էր։
– Խոս տա նո ՞ւմ եք, որ կկա տա րեք իմ վճի ռը, պա րոն նե ՛ր,– հա րց րավ նրա նց 

Շառ լո տա ն։
– Այո՛, օ րի ո  ՛րդ, խոս տա նո ւմ ենք, կկա տա րե նք,– ձայն տվին բո լո րը մի ա-

բե րա ն։
– Շատ լավ, լսե ցե ք։ Ա հա իմ ա ռա ջար կու թյու նը. թո ՛ղ այդ վան դակ նե րը 

տա նե նա, ո րի տո ւնն ա վե լի մոտ է Սո մա րյան ցի տա նը ։
– Կեց ջի ՛ք, կեց ջի ՛ք, օ րի ո  ՛րդ, լավ վճիռ կայաց րիք,– ու րա խու թյա մբ գո չե ցին 

մի քա նի սը,– ու րե մ մեր եր գիչ Գևոր գը կտա նե, ո րով հե տև նա Սո մա րյան ցի 
դրա ցին է։

– Մի՞ թե,– զար մաց մա մբ և շփոթ ված հա րց րավ Շառ լո տա ն։
– Այո՛, այո՛, Գևոր գը Սո մա րյան ցի ա մե նա մոտ դրա ցին է,– կրկ նե ցին գոր-

ծա վոր նե րը և, հար ցը վճռ ված հա մա րե լով, սկ սե ցին ցր վել յու րա քան չյու րը 
դե պի յո ւր տու նը ։

 Ծե րու նի Գո ւս տա վ էլ, բա վա կան յո ւր դս տեր վճ ռից, մտավ տո ւն։ Իսկ 
խե ղճ Գևոր գը, որ մի տա սն և ինն տա րե կան պա տա նի էր, ան ցավ դե պի 
գոր ծա րա նը` վան դակ նե րը վե րց նե լու հա մա ր։

 Շառ լո տան շատ զղ ջա ց յո ւր այդ պի սի ա ռա ջար կու թյո ւն ա նե լու հա մա ր։ Նա 
շատ սի րո ւմ ու հար գո ւմ էր Գևոր գին, իբրև բո լոր գոր ծա վոր նե րի մեջ ա մե նից 
հա մե ստ տղայի։ Բա ցի այդ, Գևոր գը, որ գե ղե ցիկ ձայն ու ներ, շատ ան գամ 
աշ խա տան քից դառ նա լո ւց ետ, յո ւր սի րո ւն եր գե րով զվար ճու թյո ւն էր պատ-
ճա ռո ւմ Շառ լո տային, երբ սա զբոս նո ւմ էր տան այ գի ո ւմ լո ւսն կա գի շեր նե-
րո վ։ Գևոր գի բա րու թյան փո խա րեն Շառ լո տան այս տե սակ վար ձատ րու թյո ւն, 

5. Կյան քի ո՞ր բնա գա վառ նե րի մա սին է գրել Մու րա ցա նը։ Թվար կե ՛ք տար բեր 
բնա գա վառ ներ ար տա ցո լող նրա եր կե րը ։

6. Ի՞նչ վե րա բեր մո ւնք ու ներ Մու րա ցա նը գյու ղի և քա ղա քի հան դե պ։ 
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ի հար կե, չէր ցան կա նալ ա նել նրան, բայց սխա լն ուղ ղե լու հնար չկա ր։ 
Ե րբ Գևոր գը նո րից եր ևե ցավ բա կի մեջ յո ւր ծա նր բե ռով, Շառ լո տան իս-

կույն ի ջավ սան դո ւղ քից և վա զե լով` « Նե րի ՛ր ինձ, Գևո ՛ րգ,– ա սաց նրան,– ես 
բո լո րո վին չէ ի կար ծո ւմ, թե վի ճա կը քեզ պե տք է գար, ա պա թե ոչ, եր բեք 
այդ պի սի ա ռա ջար կու թյո ւն չէ ի ա նիլ գոր ծա վոր նե րի ն։ Այդ վան դակ նե րը 
շատ ծա նր են, թո ՛ղ որ հո րս խնդ րեմ. որ պես զի մեր ծա ռային քեզ հետ դնե, 
բե ռա նդ կե սը նա կա րող է վե րց նել»։

– Շնոր հա կա ՛լ եմ, օ րի ո  ՛րդ,– հե զու թյա մբ պա տաս խա նեց Գևոր գը,– դո ւք 
շատ բա րի եք. այս բե ռը ո րով հե տև ձեր ա ռա ջար կու թյա մբ եմ կրո ւմ, ինձ հա-
մար ծա նր չէ...

Բ

 Մի քա ռո րդ ժա մից նա հա սավ Սո մա րյան ցի տու նը, որն այդ ե րե կո փայ-
լո ւմ էր ար տա քո կար գի լու սա վո րու թյա մբ։ Յո ւր ծա նր բե ռը բա կի մեջ գե-
տին ձգե լով` Գևո րգն ուղղ վեց ամ բո ղջ թի կո ւն քով, հան գի ստ շո ւնչ քա շեց և 
սկսավ նայել դե պի վեր, տան դս տի կո նը ։

Գ ևոր գը եր կար նայո ւմ էր հա րո ւստ մար դիկ նե րի ու րա խու թյա նը և ինքն 
ի րեն շշն ջո ւմ էր. «Ա հա՛ ինչ կն շա նա կե հա րո ւստ լի նել, շատ փող ու նե նա լ։ Եվ 
ես հա րյո ւր տա րի էլ ե թե ապ րե ի այ սու հե տև, դար ձյալ Սո մա րյան ցի դահ լի ճի 
ներ սը ոտք դնել չէ ի կա րո ղ։ Ախր ի՞նչ մար դիկ ներ ենք մե նք, չէ որ աստ ված 
մեզ ստեղ ծել է մի այն բախ տա վոր հա րո ւստ նե րին ծա ռայե լու հա մա ր։ Ես և Սո-
մա րյան ցի տղան մի ա սին է ի նք կար դո ւմ, ես նո րա նից ա վե լի լավ է ի կար դո ւմ 
և նո րա նից ա վե լի շո ւտ ա վար տե ցի։ Բայց ո րով հե տև աղ քատ է ի, ես գնա ցի 
դար բին Գո ւս տա վի մոտ ար հե ստ սո վո րե լու, իսկ նա մտավ գիմ ա զի ոն, այժմ 
էլ նա ու րա խա նո ւմ է յո ւր հա րո ւստ հոր հյու րե րի հե տ։ Իսկ ես, իբրև մշակ, մի 
վե րստ հե ռա վո րու թյու նից շա լա կել բե րել եմ նրա նց վան դակ նե րը։ Ի հար կե, 
Շառ լո տայի նման գե ղե ցիկ աղ ջիկ նե րը Սո մա րյան ցի տղին կսի րե ին, իսկ ինձ 
վրա կծի ծա ղե ին, շատ բնա կան է...»։ Այս պես խո սե լով նա մո տե ցավ սան դուղ-
քի լու սա վոր ված մո ւտ քին և հն չա կը քա շե ց։ Գտ նե լով դռ նա պա նին, որ բա կի 
դռան ետ քո ւմ խռմ փա լով քնո ւմ էր, զար թեց րավ նո րան և ի րեն այդ քան նե ղու-
թյո ւն պատ ճա ռող վան դակ նե րը նո րան հա նձ նե լով` գնաց տո ւն։

Գ

Գ ևոր գե նց տու նը իս կա պես մի հո ղե կտու րով աղ քա տիկ տնակ էր, բաղ կա-
ցած մի մեծ սե նյա կից և մի խո հա նո ցի ց։ Դար բին Ղա զա րը հա զիվ էր կա րո-
ղա ցել այդ փոք րիկ կալ ված քը ձե ռք բե րել յո ւր ճա կա տի քր տին քո վ։ Ին քը ե րե-
խայու թյու նից լի նե լով որբ և ա մեն տե սակ պա շտ պան նե րից զո ւրկ, դեռ տղա 
հա սա կո ւմ մու րա լով էր ապ րե լ։ Հե տո յո ւր մի բա րի դրա ցու հու միջ նոր դու թյա մբ 
մի դա րբ նի մոտ ա շա կե րտ մտ նե լով, սո վո րել էր դա րբ նու թյու նը։ Մի նչև քսան-
հինգ տա րե կան հա սա կը նա կա րո ղա ցել էր այն քան գու մար վաս տա կել, որ գնել 
էր այդ փոք րիկ տնա կը և ա մո ւս նա ցել Սա րաջ-Օ հա նի աղջ կա` Թա մա րի հե տ։

 Դար բին Ղա զա րը գու ցե կա րող կլի ներ շատ ա ռաջ գնալ. կա րող կլի ներ և 
մի փո քր հա րս տու թյո ւն ձե ռք բե րել. այս աշ խար հո ւմ մի՞ թե այդ բա նն ան կա-
րե լի է, բայց մի ա նա կն կալ հի վան դու թյո ւն դեռ ե րի տա սա րդ հա սա կո ւմ խլեց 



61

նո րան յո ւր սի րե լի կնոջ գր կից, նո րա հա մար մի ակ մխի թա րու թյո ւն թող նե-
լով եր կու տա րե կան Գևոր գի ն։

 Խե ղճ Թա մա րը շատ եր կար սգաց յո ւր ա մո ւս նու մա հը, նա մեր ժեց յո ւր 
ազ գա կան նե րի թա խան ձան քը` կր կին ա մո ւս նա նա լու հա մար, և յո ւր բո լոր 
խան դա ղա տան քը փոք րիկ Գևոր գի մեջ ամ փո փե լով, սկ սավ ապ րել մի մի այն 
նրա հա մա ր։

 Թա մա րն ա մո ւս նու մա հից հե տո յո ւր և որ դու ապ րե լու հոգ սը յո ւր վե րա 
տես նե լով` հա նձն ա ռավ մեր ձա կա լվա ցա րա նո ւմ լվա ցա րա րի պաշ տոն և, 
ամ սա կան 25 ռո ւբ լի ստա նա լով, ապ րո ւմ էր ին քը և ապ րեց նո ւմ էր որ դո ւն։ 

Ե րբ Գևոր գը տաս նե րեք տա րե կան դար ձավ, նա տվավ նո րան հայոց 
դպրո ցը, որ տեղ նո րան ձրի ըն դու նե ցի ն։ Գևոր գը շատ ու շիմ տղա էր. նա լավ 
էր սո վո րո ւմ, և բո լոր վար ժա պետ նե րը նո րա նից գոհ է ի ն։ Ինչ վե րա բե րո ւմ 
էր դպ րո ցի վե րա կա ցո ւին, նա պատ րա ստ էր ամ սա կան 50 ռո ւբ լու փո խա րեն 
25-ով ծա ռայել, ե թե մի այն դպ րո ցի բո լոր ա շա կե րտ նե րը Գևոր գի նման հա-
մե ստ և խո նա րհ տղա ներ լի նե ի ն։

Գ ևոր գը 17 տա րե կան հա սա կո ւմ յո ւր ուս ման ըն թա ցքն ա վար տեց և այն-
քան բան գի տեր, որ քան նո րան սո վո րեց րել է ին դպ րո ցո ւմ։ Այժմ հար կա վոր 
էր, որ նա յո ւր հա մար մի պա րապ մո ւնք գտ նե ր։ Գևոր գը, հա վա տա րիմ մա-
լով այդ ժա մա նակ նե րո ւմ դպ րո ցո ւմ տի րա պե տող ո գո ւն, կա մե նո ւմ էր ան-
պատ ճառ գոր ծա կա տար դառ նալ և շու տով հա րս տա նա լ։ Բայց հան գու ցյալ 
տեր-Օ հա նե սը, որ շատ սի րա հար էր ար հե ստ նե րին, կա րո ղա ցավ հա մո զել 
նո րան, որ յո ւր մոր ցան կու թյան հա մե մատ շա րու նա կեր յո ւր հոր` Ղա զա-
րի ար հես տը, այն է` դա րբ նու թյո ւն։ Բայց, ի հար կե, Գևոր գը հայոց դպ րո ցն 
ա վար տած և յո ւր վար ժա պետ նե րի ա սե լով զար գա ցած տղա, խո չէր կա-
րող դար բին լի նել` ար դեն մեծ զի ջո ւմ էր ա նո ւմ նա մո րը և տեր-Օ հա նե սին, 
որ գոր ծա կա տար լի նե լու դի տա վո րու թյու նը թող նո ւմ էր, ուս տի նա ընտ րեց 
փա կա նա գոր ծու թյու նը և մտավ գոր ծա րա նա տեր Շա ռլ Գո ւս տա վի մո տ։ 

Այս տեղ եր կու տար վա մեջ Գևոր գը բա վա կան ա ռաջ գնաց յո ւր ար հես տի 
մեջ, և ծե րու նի Գո ւս տա վը հատ կաց րավ նո րան ամ սա կան 15 ռո ւբ լի։ 

Այժմ նա կա մաց-կա մաց մո տե նո ւմ էր ցան կա ցած նպա տա կին, այն է` 
ա զա տել մո րը լվա ցա րա նո ւմ օր նի բո ւն չա րա չար աշ խա տե լո ւց։

 Բայց մե կը, որ Գևոր գին ա վե լի կա պեց Գո ւս տա վի գոր ծա րա նի հետ, այդ 
նո րա դո ւստ րը` գե ղե ցիկ Շառ լո տան էր։ Նո րա գե ղեց կու թյո ւնն ա ռա ջին ան-
գա մից իսկ գրա վեց Գևոր գի ու շադ րու թյու նը, և նա, հե տզ հե տե գոր ծա րան 
գնա լով և հա ճախ Շառ լո տային տես նե լով, զգաց, որ այլևս ան տար բեր չէ դե-
պի նո րա ն։ Մի նչև այժմ ի րեն ան ծա նոթ մի զգաց մո ւնք սկ սեց ան հա նգս տաց-
նել նո րա ն։ Նա ա մե նից վաղ շտա պո ւմ էր Գո ւս տա վի գոր ծա րա նը և ա մե նից 
ուշ հե ռա նո ւմ էր այն տե ղից և այս մի այն նո րա հա մար, որ ա վե լի շատ ժա մա-
նակ ու նե նա Շառ լո տային տես նե լո ւ։ Խե ղճ ե րի տա սար դը սի րո ւմ էր նո րան...

 Բայց Գո ւս տա վի աղ ջի կը, ի հար կե, նո րա զգաց մո ւն քը չէր բա ժա նո ւմ, և 
այդ ե րա զել ան գամ չէր կա րող նա։ Մի այն թե բո լոր գոր ծա վոր նե րից ա վե լի 
նո րան էր հա մակ րո ւմ։ Գևոր գը շատ հա մե ստ և հա մակ րա կան դե մք ու ներ. 
ա ռա ջին ան գամ նո րան նայո ղը կսի րեր. և Շառ լո տան սի րո ւմ էր նո րան, իբրև 
յո ւր հոր գոր ծա րա նի մի բա րի, աշ խա տա սեր և պար կե շտ գոր ծա վո րի ։ Բայց 



62

յո ւր քա ղցր վար մո ւն քը դե պի Գևոր գը` վեր ջի նիս մեջ բո լոր ե րի տա սա րդ նե-
րին հա տո ւկ մի սխալ կար ծիք էր ծնեց րել, այ սի նքն թե նա սի րո ւմ է ի րե ն։ Այս 
սխալ կար ծի քի մեջ ա վե լի հաս տատ վե ցավ Գևո րգն այն օ րից, երբ Շառ լո-
տան պա տահ մա մբ նո րա եր գե լը լսե լով, հրա վի րեց նո րան ի րե նց տան այ-
գին և մի քա նի նվագ յո ւր ծնո ղաց ա ռաջ եր գել տվավ նո րա ն։ Իսկ այ նու հե-
տև յու րա քան չյո ւր ե րե կո, երբ գե ղե ցիկ ե ղա նակ կամ լու սին էր լի նո ւմ, ին քը 
մի այ նակ զբոս նո ւմ էր այ գի ո ւմ և Գևոր գին խնդ րո ւմ էր նս տել մեծ ա կա թե նու 
տակ և եր գե լ։ Գևոր գը եր գո ւմ էր նո րա հա մար շատ քա ղցր և գո ղտ րիկ եր-
գեր... Նա եր գո ւմ էր մի նչև ան գամ այն պի սի կտոր ներ, ո րո նց մեջ յո ւր սր տի 
խա նդն ու զգաց մո ւնք նե րն է ին ար տա հայտ վո ւմ։

 Շառ լո տան, ի հար կե, հայե րեն չգի տե նա լով, չէր էլ հաս կա նո ւմ Գևոր գի եր-
գե րի միտ քը. բայց երբ սա մի օր կա մե ցավ թա րգ մա նել նո րան յո ւր շատ սի րած 
եր գի մի կտո րը. նա թո ղեց Գևոր գին այ գի ո ւմ և ան խոս հե ռա ցավ նո րա նից...

Գ ևոր գի մեջ մի կաս կած զա րթ նե ցա վ։
 Նա զգաց, որ սխալ ված է, որ Շառ լո տան նրան եր բեք չի սի րել... Եվ այս 

տխո ւր ճշ մար տու թյո ւնն օ րից օր ա վե լի հաս կա նա լի էր դառ նո ւմ նո րա հա-
մա ր։ Իսկ այս ե րե կո ար դեն ա մեն բան պա րզ վել էր։ « Գո ւս տա վի աղ ջի կը,– 
մտա ծո ւմ էր ինքն ի րեն Գևոր գը,– ոչ մի այն ան կա րող ե ղավ իմ զգաց մո ւն քը 
բա ժա նել, այլև ծի ծա ղեց ինձ վրա` եր կա թե վան դակ նե րը դիտ մա մբ շա լա կել 
տա լով ինձ, որ պես զի զգալ տա ինձ նման թշ վա ռա կա նին յո ւր և մի խե ղճ 
գոր ծա վո րի մեջ ե ղած ան հա մե մա տե լի ան հա վա սա րու թյու նը...»։ 

Այս խո րհր դա ծու թյո ւն նե րն ա լե կո ծո ւմ է ին դար ձյալ խե ղճ Գևոր գի գլու խը, 
երբ նա հա սավ տո ւն... 

Այս տեղ Գևոր գը պատ մեց մո րը յո ւր տխ րու թյան պատ ճա ռը։ Մայրն, 
ի հար կե, մեծ նշա նա կու թյո ւն չտ վավ որ դու պատ մած նե րին, բայց աշ խա տեց 
մխի թա րել նրան. « Դու քո գոր ծը շի նիր, որ դի,– ա սո ւմ էր նո րան,– աշ խա տիր 
որ քան կա րող ես մի քա նի շա հի ետ գցել, և երբ ժա մա նա կը կհաս նի, ես քեզ 
հա մար այն պես լավ աղ ջիկ կու զեմ, որ դու ի րեն կսի րես, ին քը` քե զ։ Ի՞նչ ու նիս 
դու գեր մա նա ցու աղջ կա հետ. դու հայ ես, օ տա րի հետ խո չե ՞ս պսակ վե լու»։

 Թա մա րը շատ լավ էր ա սո ւմ, բայց որ դու սր տից չէր խո սո ւմ։
– Մայ րիկ, կար ծո ւմ ես, թե ես նո րա հա մա ՞ր եմ մտա ծո ւմ,– պա տաս խա նո ւմ 

էր Գևոր գը,– թե ին չո ՞ւ Գո ւս տա վի աղ ջի կն ինձ չէ սի րո ւմ, բնա ՛վ. ինձ տան ջո ւմ 
է մի այն այն բա նը, թե ին չու մե նք աղ քատ ենք, որ մի փա կա նա գոր ծի աղ ջիկ 
ինձ վե րա ծի ծա ղի։ Ա հա այս է ինձ սպա նո ղը։ Ես տես նո ւմ եմ, թե ար հես-
տա վո րը որ քան ո ղոր մե լի մա րդ է աշ խար հի մե ջ։ Եվ ե թե դո ւք թող նե իք ինձ 
գոր ծա կա տար լի նել...

Այս տեղ Գևո րգն այլևս չկա րո ղա ցավ ի րեն պա հել և սկ սավ լա լ։
– Դա տա րկ բա նե րի վե րա ես մտա ծո ւմ, որ դի,– շա րու նա կեց մայ րը,– ար-

հես տը ոս կի պա րապ մո ւնք է. այդ պա րապ մո ւն քով էլ դու մա րդ կդառ նաս և 
պա տիվ կվաս տա կես, ե թե մի այն կա մե նա ս։ Տես նո ՞ւմ ես, այն ծե րու նի Գո ւս-
տա վը քեզ օ րի նա կ։ Չէ՞ որ նա էլ ա ռաջ քեզ պես մի խե ղճ գոր ծա վոր է ե ղել, 
իսկ այ սօր մի ամ բո ղջ գոր ծա րան ու նի։ – Այս ա սե լով Թա մա րը վեր կա ցավ 
և բե րավ որ դու հա մար վա ղո ւց ար դեն պատ րա ստ ընթ րի քը, ո րը բաղ կա նո ւմ 
էր մի կտոր սա ռած մսից, պան րից և սև հա ցի ց։
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Գ ևոր գը, չնայե լով իր ներ քին վր դով ման ցը, շատ ա խոր ժա կով ընթ րե ց։ Եվ 
երբ վեր ջաց րավ, վեր ա ռավ յո ւր սրին գը և դո ւրս գնաց բա կը ։

 Գե ղե ցիկ և լո ւսն կա գի շեր էր։
Գ ևոր գի դրա ցու հի նե րը` կա նայք և աղ ջիկ ներ, դո ւրս է ին ե կել կտո ւր նե-

րի վե րա և թա մա շա է ին ա նո ւմ Սո մա րյան ցի տան մեջ ե ռա ցող խն ջույ քի ն։ 
Բայց Գևոր գին Սո մա րյան ցի տու նը չէր գրա վո ւմ. նրա սի րտն ու րիշ ցավ էր 
տան ջո ւմ։ Նա նս տավ բա կի մեծ տան ձե նու տակ, մի կոճ ղի վրա, որ նայո ւմ 
էր ու ղիղ Սո մա րյան ցի տան լու սա վոր ված դահ լի ճին և սկ սավ մե ղմ և քա ղցր 
ձայ նով եր գել «Զրկ ված սի րա հա րի» տխո ւր եր գը։ 

Եվ եր գի յու րա քան չյո ւր տու նը ա վար տե լո ւց հե տո Գևոր գը հն չեց նո ւմ էր 
յո ւր տխո ւր և մե լա մաղ ձիկ սրին գը, ո րի բեկ բե կո ւն ձայ նը գի շե րային լռու-
թյան մեջ թռ չո ւմ, հաս նո ւմ էր թա ղի հե ռա վոր ան կյո ւն նե րը։ 

Այս մի ջո ցին Սո մա րյան ցի տան մեջ հրա վի րյալ նե րի ու րա խու թյու նը հա-
սել էր յո ւր գա գաթ նա կե տի ն։ Սո մա րյան ցի հյու րե րը բո լո րն էլ զար գա ցած 
հայեր և «ան խա ռն ազ գա սեր ներ է ին»։ 

Այդ էր պատ ճա ռը, որ հրա վե րքն ըն դու նել էր մի տե սակ ազ գային հան դե-
սի կեր պա րա նք։ Այս տեղ ա ռա ջա րկ վո ւմ է ին և հայ գոր ծիչ նե րի ու բա րե րար-
նե րի կե նաց նե րը, ո րո նց ար ժա նա վո րա գույ նը պսակ վո ւմ էր պա րոն սե ղա-
նա պե տի գե ղե ցիկ ա տե նա բա նու թյա մբ և բազ մա կան նե րի ան վե րջ ծա փա-
հա րու թյո ւն նե րո վ։ 

Այս բո լոր կե նաց նե րին մի մա րդ մի այն չէր մաս նակ ցո ւմ։ Դա հայոց լավ 
հե ղի նակ նե րից մի նն էր, որ կա նգ նած դահ լի ճի պա տու հա նո ւմ, եր կար նայում 
էր դե պի դո ւր սը։ Թատ րո նի կե նա ցից հե տո մի այն սե ղա նա պե տը նշ մա րեց 
նո րան և բա վա կան ծա նր նկա տո ղու թյո ւն ա րավ նո րան յո ւր այդ ան կա րգ 
վար մա նց հա մա ր։

– Նե րե ցե ՛ք ինձ, պա րոն սե ղա նա պետ,– դար ձավ նո րան հե ղի նա կը,– այս-
տեղ մի երգ չի չնաշ խար հիկ ձայ նը գրա վել է ինձ ա վե լի, քան ձեր բո լոր կե-
նաց նե րը. լսե ցեք նո րան մի փո քր և տե սեք արդյոք ի րա վո ւնք չու նե ի՞ ես ու շա-
դիր լի նե լու ա վե լի այս երգ չին, քան թե ձեր կե նաց նե րի ն։

– Ի՞նչ եր գիչ է, հա պա՛ տես նե նք։– Այս ա սե լով տե ղից վեր կա ցավ սե ղա-
նա պե տը և մո տե ցավ պա տու հա նի ն։ Սե ղա նա պե տի օ րի նա կին հետ ևե ցին և 
հրա վի րյալ նե րից շա տե րը և մի ակն թար թո ւմ ժո ղով վե ցան դահ լի ճի պա տու-
հան նե րի մո տ։ 

Ե րա ժշ տու թյու նը լռեց. Սո մա րյան ցի հյու րե րն ա մե նայն ու շադ րու թյա մբ 
լսո ւմ է ին դրա ցի տան բա կո ւմ եր գող երգ չի ն։ Դա Գևո րգն էր, որ հն չեց նո ւմ 
էր յո ւր սրին գը և եր գո ւմ էր...

– Ո՞վ է այս տղան, Սեր գեյ Յա գո րիչ,– հի ա ցած ձայն տվավ սե ղա նա պե տը ։
– Մեր դրա ցի դար բին Ղա զա րի որ դին է,– այս խոս քե րով մո տե ցավ սե ղա-

նա պե տին պա րոն Սո մա րյան ցը և հա րց րեց,– հա վա նո ՞ւմ եք նրա ն։
– Նա ինձ հի աց նո ւմ է, խնդ րո ւմ եմ, կան չել տվեք նո րան այս տե ղ։
– Այո՛, այո՛, նա մեզ հի աց նո ւմ է, բե րել տվեք նո րան այս տեղ,– գո չե ցին բո-

լոր հյու րե րը գրե թե մի ա բե րա ն։
– Իս կույն,– պա տաս խա նեց Սեր գեյ Յա գո րի չը և ներ կա ե ղող ծա ռա նե րից 

մե կին հրա մայեց գնալ և կան չել Գևոր գի ն։
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– Ա ղան ձեզ խնդ րո ւմ է, որ գաք մեզ մոտ,– ա սաց Սո մա րյան ցի ծա ռան։
Գ ևոր գի հա մար բո լո րո վին ան սպա սե լի էր այդ հրա վե րը, ուս տի նա շփոթ-

վե լով հա րց րեց. «Ի ՞նչ ու նի ինձ հետ ձեր ա ղան այս ժա մին, վան դակ նե րի հա-
մար չէ՞ ու զո ւմ խո սել»։

– Ի՞նչ վան դակ նե րի հա մա ր։
– Այն վան դակ նե րի, որ ես այ սօր բե րի ձեր տո ւն։
– Ո՛չ, կար ծեմ մեր հյու րե րը լսել են ձեր եր գե լը և կա մե նո ւմ են, որ գաս 

ի րե նց մոտ էլ եր գե ս։
Գ ևոր գի շփո թու թյո ւնն ան ցավ, և մի գա ղտ նի ու րա խու թյո ւն, որ ա ռա ջա-

նո ւմ է ան մեղ փա ռա սի րու թյու նը գգ ված լի նե լո ւց, պա տեց նո րա սիր տը ։
– Լա ՛վ, կգամ, դո ւք գնա ցեք,– ա սաց նա ծա ռային, և ին քը մտավ տո ւն` մո-

րը ի մաց նե լո ւ։
 Բայց մայրն ար դեն Օր փե ո սի գր կո ւմ էր, և չկա մե նա լով նո րան զար թեց-

նել` լվաց վե ցավ, մա քր վե ցավ և դո ւրս գնա ց։
 Հաս նե լով Սո մա րյան ցի տան այն մո ւտ քին, որ հա նո ւմ էր խն ջույ քի հար կը, 

նա կա նգ ա ռավ և չէր վս տա հա նո ւմ մի այ նակ բա րձ րա նա լ։ Նա հն չա կը քա շե ց։
Գ ևոր գը յո ւր բո լոր ա րի ու թյու նը ժո ղո վե լով` բա րձ րա ցավ սան դո ւղ քից. 

հաս նե լով գե ղե ցիկ լու սա վոր ված նա խա գա վի թը, նո րեն կա նգ ա ռա վ։
– Դո ւք դար ձյալ կա նգ նո ՞ւմ եք, իսկ ձեզ սպա սո ւմ են,– նկա տեց ծա ռա ն։
Գ ևոր գը տե ղից չշա րժ վեց, նա ամ բո ղջ մա րմ ով դո ղո ւմ էր։
Ս պա սա վո րը եր կար չս պա սեց. նա շտապ մտավ դահ լի ճը և հայտ նեց 

ա ղային, որ Գևոր գը ե կել է, բայց ա մա չո ւմ է մտ նե լ։
– Ի՞նչ հի մա րու թյո ւն, ո՞ւր է,– բա ցա կան չե լով դո ւրս ե կավ պա րոն Սո մարյան-

ցը նա խա գա վիթ և տես նե լով Գևոր գին, որ կծկ վել էր դռան մոտ` « Վա՛, ա րի՛ 
է, ին չո ՞ւ ես ա մա չո ւմ, ձեր հար ևա նի տո ւնն է, օ տա րի տո ւն խո չէ»,– այս խոս-
քե րով բռ նեց նա Գևոր գի ձեռ քից և խնա մա կա լի իշ խա նու թյա մբ նե րս քա շեց 
նրան դե պի դահ լի ճը ։

Դ

 Սո մա րյան ցի հյու րե րը Գևոր գին տես նե լով ու րա խու թյան ա ղա ղակ բա րձ-
րաց րի ն։ Նրան ցից մի մա սը ու ռա՜ էր կան չո ւմ, մյո ւս նե րը գժա նո ցից փա խած 
խե լա գար նե րի նման բա ցա կան չու թյո ւն ներ է ին ա նո ւմ, ու րիշ նե րը հրա վի րո ւմ 
է ին նո րան ի րե նց մոտ նս տել, իսկ ե րա ժի շտ նե րը, որ այդ մի ջո ցին լո ւռ է ին, 
սկ սան ի պա տիվ Գևոր գի մի տո ւշ ա ծե լ։

Գ ևո րգն ա ռա ջին ան գամ մի այս պի սի տեղ մտ նե լով, մա ցել էր ապ շա ծ։
 Դահ լի ճի հրա շա լի լու սա վո րու թյու նը, նո րա շլաց նող զար դա րա նք նե րը, 

հա րո ւստ և շքեղ սե ղա նը, փայ լո ւն հյու րե րի բազ մու թյու նը, ե րա ժշ տու թյան 
ո րո տը, այդ բո լո րը մի րո պե ո ւմ այն պի սի կա խար դա կան ազ դե ցու թյո ւն ա րին 
նորա վե րա, որ խե ղճն ի րեն ե րա զի մեջ էր կար ծո ւմ։

 Հե նց ա ռա ջին րո պե նե րից սկ սած մի տե սակ թմ րու թյո ւն կա մաց-կա մաց 
պա տեց նրա ամ բո ղջ մար մի նը։ Նա կար ծես հե տզ հե տե խլա նո ւմ էր. նրա աչ-
քե րը սկ սո ւմ է ին մթագ նել, դահ լի ճի մեջ ո րո տա ցող ե րա ժշ տու թյան ձայ նը, 
հար բած հյու րե րի ա ղա ղա կն այլևս լսե լի չէ ին լի նո ւմ նո րան. դահ լի ճի հա րյու-
րա վոր ճրագ նե րը, յո ւր չո րս կող մը պտտ վող բազ մու թյու նը կա մաց-կա մաց 
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ան հե տա նո ւմ է ին նո րա աչ քից և ստա նո ւմ է ին հյու լե նե րի կեր պա րա նք, ո րո նք 
ա րե գա կի շո ղե րի ա ռաջ լո ղո ւմ են օ դի մե ջ։ Նա սկ սո ւմ էր թու լա նա լ։

– Գևո ՛րգ, ի՞նչ պա տա հեց քեզ,– վր դով ված ձայ նով գո չեց տա նու տե րը, 
տես նե լով, որ պա տա նին ե րե րո ւմ է ոտ քի վրա,– դու հի վա ՞նդ ես, հա՜, դու հի-
վա ՞նդ ես։

Գ ևոր գը ո չի նչ չպա տաս խա նե ց։
– Ա թո ՛ռ, ա թոռ տվե ՛ք տղային, որ նս տե,– ձայն տվին մի քա նի սը ։
– Նա ու շա թափ վո ւմ է, ջո ՛ւր հա սց րեք,– ա ղա ղա կո ւմ էր մի ու րի շը ։
– Ջո ՛ւր, ջո ւր սրս կե ցեք,– հրա մայեց սե ղա նա պե տը։ Եվ իս կույն ծա ռա նե-

րից մի ա մե նաշ նոր հա լին ջրի շի շը կը լթ, կը լթ, կը լթ թա փեց խե ղճ Գևոր գի 
գլ խին և շո րե րի վե րա ։

Ս պա սա վո րի շնոր հա լի բա րե րա րու թյու նը և Սո մա րյան ցի ու հյու րե րի 
ա ղա ղա կը սթա փեց րին Գևոր գին թմ րու թյու նի ց։ Նա իս կույն բա րձ րա ցավ 
ա թո ռից և շփոթ ված սկ սեց ուղ ղել յո ւր հա գո ւստ նե րը ։

– Ի՞նչ պա տա հեց քեզ, ո՛ր դի,– հա րց րեց նրան Սո մա րյան ցը,– ին չո ՞ւ այդ պես 
դար ձա ր։

– Ո չի ՛նչ, գլո ւխս մի փո քր պտույտ ե կավ,– աչ քե րը գետ նին գցած պա տաս-
խա նեց Գևոր գը ։

– Ո չի ՛նչ, ո չի ՛նչ, կա ՛նց նե, շու տով կա նց նե,– գո չեց մյո ւս կող մից սե ղա նա պե-
տը, և մո տե նա լով բռ նեց նրա ձեռ քից և նս տեց րեց յո ւր կող քի ն։

– Այժմ դեռ պե տք է մեր սե ղա նից մի բան վայե լես, հե տո մեր հյու րե րի կե նա-
ցը կխ մես, և հե տո մեզ հա մար կեր գես. այն պես չէ ՞։ Դե՜, սկ սիր ա ռա ջին գո րծդ,– 
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ա սաց նո րան սե ղա նա պե տը և հրա մեց րեց հատ կա պես սե ղա նա պե տի հա մար 
պատ րա ստ ված կար կան դա կը ։

Գ ևոր գը սաս տիկ ա մա չո ւմ էր։ Յո ւր կյան քո ւմ նա ա ռա ջին ան գա մ էր ար ժա-
նա նո ւմ այս պի սի բա րձ րաս տի ճան հյու րե րի ու շադ րու թյա ն։ Ուս տի և նա ո չի նչ 
չկա րո ղա ցավ ճա շա կել. ա մո թից քր տին քը վա զո ւմ էր նրա ճա կա տի վե րա ։

– Պա րոն սե ղա նա պե ՛տ, դո ւք շատ քնք շա բար եք վար վո ւմ իմ դրա ցու հետ,– 
նկա տեց Սո մա րյան ցը,– ինձ թո ղեք նո րա մտեր մու թյու նը վաս տա կե լ։– Այս 
ա սե լով նա մո տե ցավ Գևոր գին, կտ րեց կար կան դա կից մի մեծ կտոր և սկ սավ 
զո ռով խրել Գևոր գի բե րա նը։ Բայց դեռ վեր ջին պա տա ռը չէր ան ցել նրա կո-
կոր դից, և ա հա՛ սե ղա նա պե տը մո տեց րեց նրան գին վո ա հա գին բա ժա կը ։

– Ես գի նի չեմ խմո ւմ, պա րոն սե ղա նա պետ,– հա մես տու թյա մբ նկա տեց 
պա տա նին և բա ժա կը հե ռաց րեց ի րե նի ց։

– Այդ ան կա րե լի է,– գո չեց սե ղա նա պե տը յո ւր բո լոր սե ղա նա պե տա կան 
ար ժա նա վո րու թյա մբ,– դու պե տք է մեր հյու րե րի կե նա ցը խմե ս։

– Այո՛, այո՛, ան կա րե լի է, պե տք է, որ մեր կե նա ցը խմե,– ա ղա ղա կե ցին 
միա բե րան մի քա նի սը ։

– Իսկ ե թե չի խմիլ, ես գի նու բա ժա կը կթա փեմ նրա գլ խին,– ա վե լաց րեց 
Սո մա րյան ցը ։

Գ ևո րգն այս վեր ջին սպառ նա լի քից վա խե ցա վ։ Նա ձե ռքն ա ռավ բա ժա կը 
և աչ քե րը գե տին խո նար հած` « Ձեր կե նա ցը»,– շշն ջաց հա զիվ լսե լի ձայ նով 
և խմեց մի քա նի կա թի լ։

– Չե ղա ՛վ, չե ղա ՛վ, բո լո րը պե տք է խմել,– ա ղա ղա կեց սե ղա նա պե տը ։
– Բա ժա կի հա տա կը պե տք է չո րաց նել,– գո չեց մի ու րի շը։ Գևոր գը այս ան-

գամ կես ա մո թից և կես բար կու թյու նից ստիպ ված մի կո ղմ թո ղեց յո ւր ծայ-
րա հեղ ա մոթ խա ծու թյու նը և բա ժա կը դա տար կեց փա ռա վո րա պե ս։

– Այժմ դու պե տք է մեզ հա մար եր գես,– ա սաց սե ղա նա պե տը Գևոր գին և, 
դառ նա լով դե պի հյու րե րը, հրա մայեց, որ բո լո րն էլ լռե ն։

– Ի՞նչ երգ եք կա մե նո ւմ, որ ես եր գեմ,– հա րց րեց Գևոր գը ո տի կա նգ նե լո վ։
– Ո րը որ դու ա վե լի լա վ ես հա մա րո ւմ։
«Ես կեր գեմ ա՛յն եր գը, որ Շառ լո տան ա վե լի էր սի րո ւմ,– վեր ջա պես մտա-

ծեց ինքն ի րեն պա տա նին,– եր ևի դա է ա մե նից լա վը իմ եր գե րից»։ Եվ նա 
սկ սեց քա ղցր և մե ղմ ձայ նով եր գել « Սի րա հա րի բաղ ձան քը»։

 Վեր ջին տու նը հա զիվ թե վեր ջաց րեց եր գի չը, և ա հա դահ լի ճի մեջ ո րո-
տա ցին ծա փա հա րու թյո ւն նե րի և կեց ցե նե րի ձայ նե րը։ Բո լոր հրա վի րյալ ներն 
ան խտիր հի ա ցան պա տա նու գո ղտ րիկ և ո լո րո ւն ձայ նի վե րա. բո լո րն էլ 
միա բե րան գո վո ւմ է ին նո րա ն։

Գ ևո րգն այժմ այլևս չէր ա մա չո ւմ. նա սկ սեց եր գել, և եր գեց մոտ տա սը երգ, 
մե կը մյու սից հա ջո ղա կ։ Ծա փա հա րու թյո ւն նե րին և կեց ցե նե րին վե րջ չկա ր։ 

Այժմ մեր հրա վի րյալ նե րն սկ սան խոր կեր պով հե տա քրքր վել պա տա նու 
դրու թյա մբ, հա րց նո ւմ է ին Սո մա րյան ցից նո րա հոր, մոր և մի նչև ան գամ ազ-
գա կան նե րի ա նո ւն նե րը։ Տե ղե կու թյո ւն ներ է ին պա հան ջո ւմ կե ցու թյան և պա-
րապ մա նց մա սի ն։

 Պա րոն Սո մա րյան ցը շատ քիչ բան գի տեր յո ւր դրա ցու մա սին, և նրա 
նման մի հա րո ւս տին այդ բա նո ւմ մե ղադ րել ան կա րե լի էր. ուս տի նա հա զիվ 
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թե կա րո ղա նո ւմ էր գո հաց նել յո ւր հյու րե րի հար ցա սի րու թյու նը ։
 Բայց դահ լի ճի մի ու րիշ ան կյու նո ւմ մի խո ւմբ հյու րեր բո լո րո վին ու րիշ 

կար ծիք ներ է ին հայտ նո ւմ Գևոր գի մա սի ն։ Նրան ցից մի քա նի սը պն դո ւմ է ին, 
որ նա հայոց դպ րոց նե րից մե կի ա շա կե րտն է դեռ. մյո ւս նե րը հաս տա տո ւմ 
է ին, որ նա նո տայի վար ժա պետ է. յո ւր քթի մե ծու թյա մբ նշա նա վոր մի պա-
րոն հի շո ւմ էր, որ այդ տղային տե սել էր Թիֆ լի սի ե րա ժշ տա կան դպ րո ցո ւմ. 
մի ու րի շը հաս տա տո ւմ էր, որ նա մաս նակ ցո ւմ էր Հայոց բա րե գոր ծա կան 
ըն կե րու թյան վեր ջին ան գամ տված նվա գա հան դե սին. իսկ հայոց « գե ղե-
ցիկ դե րա սա նու հի նե րի» կե նա ցը խմող ե րի տա սա րդ նե րից մե կն ա սո ւմ էր 
և փաս տե րով հաս տա տո ւմ, որ ինքն այդ տղային ան ցյալ տա րի տե սել էր 
Պե տեր բո ւր գի ե րա ժշ տա կան դպ րո ցո ւմ և զար մա նո ւմ էր, թե նա այժմ ի՞նչ էր 
շի նո ւմ Թիֆ լի սո ւմ և կամ ին չո ՞ւ այդ պես աղ քատ է հա գն վա ծ։ 

Այս տա րա ձայն խո սակ ցու թյո ւն նե րը, ո րո նք հա կա սո ւմ է ին մի մյա նց, շատ 
ան հա նգս տու թյո ւն պատ ճա ռե ցին ե րի տա սա րդ բժի շկ Դու դո ւկ ջյա նին, ո րը 
գե ղե ցիկ սո վո րու թյո ւն ու ներ ա մեն տե սակ ժո ղով ե րի մեջ բո լո րից ա ռաջ 
խո սե լո ւ։ Նա բա րձ րա ցավ յո ւր տե ղից և, գի նով բա ժա կը ձեռ քո ւմ բռ նած, 
ա մե նին լսե լի ձայ նով հա րց րեց.

– Պա րոն սե ղա նա պե ՛տ, մեր հար գե լի հյու րե րը ցան կա նո ւմ են ի մա նալ, թե 
արդյոք մեր այդ տա ղան դա վոր և շնոր հա լի եր գի չը ո՞ր տեղ և ին չո ՞վ է պա-
րա պո ւմ։ Արդյոք կա րո ՞ղ եք հրա մայել, որ նա բա վա րա րու թյո ւն տա նրա նց 
հե տա քրք րու թյա նը ։

– Ին չո ՞ւ չէ,– պա տաս խա նեց սե ղա նա պե տը և ա պա դառ նա լով դե պի Գևոր-
գը հա րց րեց.

– Դու ի՞նչ գոր ծով ես պա րա պո ւմ, մեր հյու րե րը կա մե նո ւմ են ի մա նա լ։
– Փա կա նա գոր ծու թյա մբ,– պա տաս խա նեց պա տա նի ն։
– Ի՞նչ եք ա սո ւմ, մի՞ թե կա րե լի է, որ ձեզ պես շնոր հա լի ե րի տա սար դը փա-

կա նա գոր ծու թյա մբ է պա րա պո ւմ,– տա քա ցած մո տե ցավ նրան բժիշ կը, ձեռ-
քի բա ժա կը սե ղա նի վրա դնե լո վ։

– Ի՞նչ պե տք է ա նել, պա րոն բժի շկ. դրա նից ա վե լի լավ պա րապ մո ւնք ինձ 
ո՞վ պի տի տա ր։

– Ա՜, ինչ եք ա սո ւմ, պա րոն, դո ւք ձեզ կո րց րել եք ան հայ տու թյան մե ջ։
– Բայց ես չեմ կա րող հա վա տալ մեր երգ չի խոս քե րին, նա եր ևի կա տակ 

է ա նո ւմ,– ձայ նը լսե լի ա րավ հայոց « գե ղե ցիկ դե րա սա նու հի նե րի» կե նա ցը 
խմող և Գևոր գին Պե տեր բո ւր գի ե րա ժշ տա կան դպ րո ցո ւմ տես նող պա րո նը ։

– Ես կա տակ չեմ ա նո ւմ, հար գե լի պա րոն, ես փա կա նա գոր ծու թյա մբ եմ 
պա րա պո ւմ պա րոն Գո ւս տա վի գոր ծա րա նո ւմ։

– Ցա վա լի է, շատ ցա վա լի է,– հա րեց սե ղա նի ձախ կող մից երդ վյալ հա-
վա տար մա տար Մաս տա կյա նը, խի ստ կա րեկ ցա կան ար տա հայ տու թյո ւն տա-
լով յո ւր դեմ քին, բայց և այն պես շամ պա նի այի բա ժա կը ձեռ քից չթող նե լո վ։

– Իսկ ես պի տի ա սեմ, որ ոչ մի այն ցա վա լի, այլև ա մոթ է ձեզ, ռու սաս-
տան ցի նե րո ւդ հա մար ա սա նկ շնոր հա լի ե րի տա սա րդ մը ու նե նալ և զա նի 
խնա մել չկա մե նա լ։– Այս փոք րիկ հա ռա ջա բա նով խա ռն վե ցավ խո սող նե րի 
հետ պա րոն Դե մո ւր ջյա նը, մի պոլ սե ցի նո րեկ ե րի տա սա րդ, որ բա վա կան 
խնամ քով սրել էր յո ւր ըն չաց քի ծայ րե րը և « Մա սի սի» մի հա մա րը ծա լած 
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դրել էր րե դին գո տի գր պա նը pour chigue,– ե թե ա սա նկ տա ղան դա վոր պա-
տա նի մը մեր Պո լի սը գտն վեր,– շա րու նա կո ւմ էր նա,– կտես նե իք, թե մեր 
հոն տե ղի ազ գայի նք ի՞նչ մեծ զո հա բե րու թյո ւն նե րով զա նի ա ռաջ պի տի քա-
շե ին գե ղար վես տից տա ճար նե րո ւն մե ջ։

– Բայց դո ւք, հար գե լի պա րոն, մի Դու րյան ու նե իք, ե րի տա սա րդ, բայց 
ի րոք տա ղան դա վոր բա նաս տե ղծ, որ մեծ ա պա գա էր խոս տա նո ւմ, և նա 
քսան և եր կու տա րե կան հա սա կո ւմ մե ռավ Պոլ սո ւմ, վեր ջին աղ քա տու թյան 
մեջ,– նկա տեց նրան պա րոն Սլա քյա նը, որ մի կո ղմ քաշ ված` մեծ զվար ճու-
թյա մբ լսո ւմ էր հա փշ տակ ված հյու րե րի ճա ռա խո սու թյո ւն նե րը ։

 Հա ջոր դեց մեզ ծա նոթ ե րի տա սա րդ բժիշ կը հետ ևյալ ճա ռով.
– Պա րոն նե ՛ր, մեր ազգն այժմ աղ քատ է մեծ մար դիկ նե րով, և դո րա պատ-

ճա ռը մե նք ինք նե րս ենք։ Ո րով հե տև ո՛չ թե ազգն է ա մո ւլ, որ չէ ծնո ւմ այդ 
տե սակ մար դիկ ներ, այլ մե նք, ազ գի ան դամ ե րս ենք մե ղա վոր, որ նո րա 
ծնած նե րը չե նք խնա մո ւմ։ Մեր մեջ շա տե րը կան, ո րո նք ի բնե կա նչ ված են 
մեծ մար դիկ ներ լի նե լու հա մար, բայց այդ պի սի նե րն ան խնամ մա լով չեն 
զար գա նո ւմ, չեն ուռ ճա նո ւմ, այլ վայ րի բույ սե րի նման մի ան նշան հա սակ 
առ նե լով` գո սա նո ւմ, ան հե տա նո ւմ են։ Այդ տե սակ ծնո ւնդ ներ, այդ տե սակ 
ու ժեր մեր մեջ շատ կան. մո ւմ է մի այն հե տա մո ւտ լի նել նրա նց գտ նե լու հա-
մար, և գտ նե լո ւց հե տո ըստ պատ շա ճին խնա մե լ։ Մի ո րոշ ժա մա նա կից հե տո 
մե նք մեծ մար դիկ ներ կու նե նա նք, այն քան մեծ, որ նո րան ցով կկա րո ղա նա նք 
պար ծե նալ... (կեց ցե ներ և ծա փա հա րու թյո ւն ներ)։ 

Այս ե րի տա սար դը,– շա րու նա կեց ճա ռա խո սը,– որ այ սօր մեզ հո գե կան զվար-
ճու թյո ւն պատ ճա ռեց յո ւր գե ղե ցիկ եր գե րով և գրա վեց մեր բո լո րի ու շադրու-
թյու նը, իմ հի շած ու ժե րից մե կն է. նա կա րող է ա պա գայո ւմ մի նշա նա վոր եր-
գիչ լի նել, նա կա րող է և օ տար նե րի ու շադ րու թյու նը գրա վել յո ւր երկ նա տո ւր 
շնորհք նե րի կա տա րե լա գոր ծու թյա մբ. բայց նա կա րող է և կոր չիլ ան հայ տու-
թյան մեջ, ո րով հե տև մի կտոր հա ցի հա մար ծա ռայո ւմ է փա կա նա գոր ծի գծո ւծ 
ար հես տո վ։ Ու րե մ, մե նք պե տք է օգ նե նք նո րան յո ւր կոչ մա նը ծա ռայե լո ւ։ 

Ես տես նո ւմ եմ, որ դո ւք հա մակ րո ւմ եք իմ խո սած նե րին. ինձ մո ւմ է ա ռա-
ջար կել այն մի ջո ցը, ո րով կա րե լի կլի նի օգ նել այդ ե րի տա սար դին բա րձ-
րաց նե լու ա՛յն աս տի ճան նե րի վե րա, ո րի հա մար օժտ ված է նա բնու թյու նից»։

– Ա ռա ջար կե ցե ՛ք, ա ռա ջար կե ցե ՛ք,– ձայն տվին մի քա նի տե ղե րի ց։
– Ա հա՛ իմ ա ռա ջար կու թյու նը, պա րոն նե ր։ Ես կար ևոր եմ հա մա րո ւմ հենց 

այս տեղ ստո րագ րու թյո ւն բա նալ այդ ե րի տա սար դի օգ տին, ո րին մե նք բո-
լո րս ան խտիր կմաս նակ ցե նք։ Յու րա քան չյու րը մե զա նից, յո ւր կա րո ղու-
թյան հա մա ձայն, թո ՛ղ մի գու մար ստո րագ րե, և այդ ժո ղով ված փո ղով մե նք 
կղրկե նք այս ե րի տա սար դին Պե տեր բո ւր գի կամ եվ րո պա կան մի ու րիշ նշա-
նա վոր քա ղա քի ե րա ժշ տա կան դպ րո ցը, ուր նա յո ւր ձայ նը կմ շա կե և եր գե լու 
ար հես տի մեջ կկա տա րե լա գո րծ վի ։

– Կեց ցե՜, կեց ցե՜, պա րոն բժի շկ,– գո ռա ցին հրա վի րյալ նե րը և ծա փա հա-
րու թյո ւն նե րով թն դաց րին դահ լի ճը... 

Ե րի տա սա րդ բժի շկ Դու դո ւկ ջյա նը, չկա մե նա լով հար մար րո պեն ձեռ քից 
թող նել, իս կույն թո ւղթ պա հան ջեց և սո վո րա կան վեր տա ռու թյու նը գրե լով, 
ա ռա ջար կեց սե ղա նա պե տին ստո րագ րե լո ւ։
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– Ո րով հե տև ա ռա ջար կու թյու նը ձե րն է, ա ռաջ դո ւք ստո րագ րե ցե ՛ք,– դար-
ձավ սե ղա նա պե տը բժշ կի ն։

– Ո՛չ, պա րոն սե ղա նա պետ, դո ւք եք այժմ մեր մե ծն կա ռա վա րի չը, ձեզ է 
վայել ա ռաջ նո րդ լի նել մեզ և այս գե ղե ցիկ գոր ծի մե ջ։ 

Այս խոս քե րը սե ղա նա պե տի ինք նա սի րու թյու նը գգ վե ցին. և նա, գրի չը 
ձեռքն առ նե լով և բա րձ րա ձայն ար տա սա նե լով, ստո րագ րեց` « Բան կիր Աբ-
րա համ Տան պե տյա նց 500 ռո ւբ լի»։

« Կեց ջի ՛ք, կեց ջի ՛ք»,– գո չե ցին մի ա բե րան հրա վի րյալ նե րը և, տե ղե րից բա րձ-
րա նա լով, ի րե նք էլ մի ա բե րան ոգ ևոր ված ա ռաջ ան ցան և սկ սան կար գով ստո-
րագ րե լ։

– Ի՞նչ ը սավ. 500 ռո ՞ւբլ,– բա ցա կան չեց զար մաց մա մբ պա րոն Դե մո ւր ջյա նը 
և, մո տե նա լով Դու րյա նի մա սին ի րեն նկա տո ղու թյո ւն ա նող պա րոն Սլա քյա-
նին, նո րա ա կան ջո ւմ շշն ջաց. «Լ սա ՞ք ինչ ը սավ պա րոն սե ղա նա պե տը»։

– Այո՛, ի՞նչ կա,– սառ նու թյա մբ հա րց րավ Սլա քյա նը ։
– 500 ռո ւբլ ը սավ, եղ բայր, ա սա նկ ա ռա տա ձեռ նու թյո ւն կըլ լա՞ մի ։
– Ին չո ՞ւ չէ. դո ւք ինք նե րդ չէ ի ՞ք, որ ձեր ճա ռի մեջ հույս է իք հայտ նո ւմ, թե 

«ա ռա տա գույնս պի տի նվի րա բե րեն»։
– Կս խա լիք, բա րե կա մս. ե թե բո լո րս ալ 500-ա կան ռո ւբլ ստո րագ րե լու ըլ լա նք 

նե, գի տե ՞ք ծայ րը ո՞ւր կհան գի։ Ա սան կով դո ւք ժո ղո վո ւր դը կան բա րոյա կա նաց-
նե ք։ Ի՞նչ հա րկ կա այս աս տի ճան ա ռա տու թյա մբ վար ձատ րել ո ղոր մե լի եր գիչ 
մը, մի նչ դեռ ան դեն Ե րու սա ղեմ յո ւր լեռ նա կու տակ պա րտ քե րո ւն տակ կհե ծե...

 Պա րոն Սլա քյա նը, որ յու րային նե րի ինչ պտո ւղ լի նե լը լավ էր ճա նա չում, 
ծի ծա ղեց Դե մո ւր ջյա նի մի ամ տու թյան վե րա, և «Ե րու սա ղե մի պա րտքն էլ 
պոլ սե ցի նե րդ կհո գաք» ա սե լով` հե ռա ցա վ։

 Մի նչ դեռ այս տեղ Դե մո ւր ջյա նն ու Սլա քյա նը խո սո ւմ է ին, մյո ւս հրա վի րյալ-
նե րը սե ղա նա պե տի գլ խին թափ ված` ե ռան դով ստո րագ րո ւմ է ի ն։ Սե ղա նա-
պե տից հե տո ստո րագ րեց Սո մա րյան ցը` դար ձյալ 500 ռո ւբլ։ Իսկ մյո ւս հյու-
րե րը ոչ ա վե լի քան 200, 150 և 50 ռ.։ Վեր ջին գու մա րից պա կաս ստո րագ րող 
չե ղա վ։ Կես ժամ վա մեջ ամ բո ղջ թեր թը ծա ծկ վե ցավ ստո րագ րու թյո ւն նե րո վ։ 

Ե րբ բո լո րը վեր ջաց րին, ե րի տա սա րդ բժիշ կը հաշ վեց, և, ի մեծ ու րա խու-
թյո ւն հրա վի րյալ նե րի, հայտ նեց, որ ստո րա գր ված նե րի գու մա րը հաս նո ւմ է 
4550 ռո ւբ լո ւ։

 Դահ լի ճը դար ձյալ թն դաց ու րա խու թյան ա ղա ղակ նե րով և ծա փա հա րու-
թյո ւն նե րո վ։ Գևոր գը մա ցել էր ապ շա ծ։ Մի քա նի րո պե նա կար ծեց, թե ին քը 
ե րա զի մեջ է։

Գ ևոր գը կա մե ցավ մի նչև ան գամ ե րե սին խա չա կն քել ա պա թե ոչ, ի՞նչ 
տա րօ րի նակ եր ևույթ էր այս, որ ե րեկ Գո ւս տա վի գոր ծա րա նո ւմ մշա կի պես 
բա նող գոր ծա վո րը, ո րին ե րե կոյան ինչ պես մի գրաս տի շա լա կել է ին տվել 
եր կա թե վան դակ նե րը, մի քա նի ժա մից հե տո հան կա րծ մի այդ պի սի շքեղ 
դահ լի ճո ւմ գտն վեր, այդ քան մեծ պա տիվ եր ու գո վու թյո ւն նե րի ար ժա նա-
նար, հա րո ւստ մար դիկ ի րե նով հե տա քրքր վե ին, մի կես ժա մո ւմ 4550 ռո ւբլ 
փող ժո ղո վե ին ի րեն հա մար, Պե տեր բո ւրգ ու ղար կե լու խոս տո ւմ եր ա նե ին։

 Պա րոն Դու դո ւկ ջյա նը, ստո րա գր ված փո ղե րի հա շի վ ա նե լո ւց հե տո, թո ւղ-
թը ծա լեց և հա նձ նեց սե ղա նա պե տի ն։
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– Ի՞նչ պե տք է ա նեմ այս թո ւղ թը,– հա րց րեց նրա նից սե ղա նա պե տը ։
– Այդ տեղ ստո րա գր ված փո ղե րը կժո ղո վեք և հա րկ ե ղած հո գա ցո ղու թյո ւնն 

ա նե լո ւց հե տո մեր երգ չին կու ղար կեք Պե տեր բո ւր գի ե րա ժշ տա կան դպ րո ցը ։
– Ան պատ ճառ Պե տեր բո ւր գի ՞։
– Այո՛, իմ կար ծի քո վ։
– Պա րոն նե ՛ր, դո ւք ո՞ր տեղ ա վե լի հար մար կդա տեք,– հա րց րեց սե ղա նա-

պե տը հրա վի րյալ նե րի ն։
– Վի են նա,– գո չեց մե կը սե ղա նի ծայ րի ց։
– Ո՛չ, Փա րիզ,– կրկ նեց մի ու րի շը ։
– Ա վե լի լավ չէ՞, որ Լոն դոն ղր կե նք,– հա րց րեց մի եր րոր դը ։
– Ին չո ՞ւ Ի տա լի ա չու ղար կե նք, մու սա նե րի աշ խար հը ։
– Իմ կար ծի քով, թե փո ղը կբա վա կա նա նա, ղր կե նք Նյու Յո րք, այդ ա մե-

նից նպա տա կա հար մա րն է։
– Ին ձի լսե իք նե, Փա րիզ կղր կե իք,– մեջ մտավ պա րոն Դե մո ւր ջյա նը,– 

վասն զի հոն...
– Ո՛չ, ո՛չ, Լայպ ցիգ ղր կե նք, այդ քա ղա քը նշա նա վոր է իր ե րա ժշ տա կան 

դպ րո ցով,– ընդ հա տեց պոլ սե ցո ւն մի ու րիշ ե րի տա սա րդ։ 
Ի սկ մի հաղ թան դամ կա պա լա ռու, որ մի ան գամ կար դա ցել էր « Բազ մա-

վե պի» մեջ Եվ դո կի ա քա ղա քի նկա րագ րու թյու նը, մի գլո ւխ գո չո ւմ էր` «Եվ դո-
կի ա ղր կե նք, Եվ դո կի ա, պա րոն սե ղա նա պետ»։

 Պա րոն Դե մո ւր ջյա նը, որ լավ ծա նոթ էր Եվ դո կի ային, խի ստ բար կա ցավ 
կա պա լառո ւի վրա և, ա ռաջ նետ վե լով, գո չեց. « Պա րո ՛ն, ին չո ՞ւ այդ աս տի ճան 
տգետ եք, չգի տեք, որ Եվ դո կի այո ւմ քոն սեր վա տոր չկա, ու հոն պղի նձ շի նե-
լեն զատ ու րիշ ո չի նչ չգի տեն»։

 Սե ղա նա պե տը տես նե լով, որ խո սող նե րը շա տա ցան, հրա մայեց, որ բո-
լորն էլ լռե ն։ «Ես ինքս կկար գադ րեմ, ուր որ ղր կե լու է. մի այն թե դո ւք ձեր 
ստո րագ րած փո ղե րը վաղ վա նից սկ սե ցեք վճա րել»,– ա վե լաց րեց նա ։

– Շատ լավ, շատ լավ, դո ւք կար գադ րե ցեք,– կրկ նե ցին ա մեն կող մից հրա-
վի րյալ նե րը։ Եվ սե ղա նա պե տը շնոր հա կա լու թյո ւն հայտ նե լով նրա նց` շա րու-
նա կեց կե նաց նե րի ընդ հատ ված գոր ծը։ 

Այժմ Գևոր գի բա րե կամ ե րը շա տա ցա ն։ Ե րի տա սա րդ, հա սա կա վոր, ու-
սում ա կան, վա ճա ռա կան, բո լո րն էլ խն դակ ցո ւմ է ին նո րան, սեղ մո ւմ է ին նո-
րա կո շտ ձեռ քե րը, հե տա քրքր վո ւմ է ին նո րա ան ցյա լով և ներ կա դրու թյա մբ։ 
Մի նչև ան գամ Գևոր գին Եվ դո կի ա ղր կե լու հա մար խոր հո ւրդ տվող կա պա-
լա ռո ւն խոս տա ցավ յո ւր աղ ջի կը տալ նո րան, երբ նա Եվ դո կի այից ու սո ւմ 
ա վար տած կվե րա դառ նա ր։ Իսկ հայոց թատ րո նին ծա ռայող մի հին դե րա-
սան շշն ջո ւմ էր Գևոր գի ա կան ջին. « Գի տե ՞ս, պա րոն, ե թե ես այս տեղ չլի նե ի, 
դու այդ պես մեծ ըն դու նե լու թյո ւն չէ իր գտ նի լ։ Ես ինքս ա ռա ջին ան գամ ճա-
ռա խոս բժշ կին խոր հո ւրդ տվի հրա վի րյալ նե րի ու շադ րու թյու նը դա րձ նել քեզ 
վրա և ստո րագ րու թյո ւն բա նալ քեզ ե րա ժշ տա կան դպ րո ցը ղր կե լու հա մար»։

Գ ևոր գը բո լո րո վին զգաց վել և ու րա խու թյու նից շփոթ վել էր, նա չգի տեր, 
ո րի ՞ն արդյոք պա տաս խա ներ և ճա րա հա տյալ գլո ւխ էր ի ջեց նո ւմ աջ ու ձախ 
ի նշան շնոր հա կա լու թյա ն։

 Վեր ջա պես ճա ռա խոս բժիշ կը մո տե ցավ նո րան և պատ վի րեց, որ հե նց 
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վաղ վա նից թող նե յո ւր պաշ տո նը Գո ւս տա վի գոր ծա րա նո ւմ և ա պա ներ-
կայա նա պա րոն Տան պե տյան ցին, ո րը նույն պես յո ւր կող մից հար կա վոր հո-
գա ցո ղու թյո ւն նե րը վաղ վա նից կա նե` նո րան Պե տեր բո ւրգ ղր կե լու հա մա ր։

Գ ևոր գը խո նար հու թյա մբ գլո ւխ տվավ և խոս տա ցավ, բժշ կի պատ վե րի 
հա մա ձայն, վաղ վա նից թող նել յո ւր պաշ տո նը Գո ւս տա վի գոր ծա րա նո ւմ։ 

Ա ռա վո տյան չո րս ժա մին Սո մա րյան ցի տան մեջ ընթ րի քը և հրա վի րյալ նե-
րի ու րա խու թյո ւն նե րը վեր ջա ցա ն։ Հյու րե րից յու րա քան չյու րը քաշ վե ցավ յո ւր 
տու նը, նո ցա հետ էլ մեր եր գիչ Գևոր գը ։

 Ե

 Ա ռա վո տյան շատ վաղ Թա մա րը զար թե լով որ դու ան կո ղի նը պա րապ գտա վ։
 Նա պատ րա ստ վո ւմ էր փո ղոց դո ւրս գա լու, և ա հա բա կը մտավ Գևոր գը։ 

Նա ու րա խու թյու նից բո լո րո վին այ լայլ վել էր։
– Ո՞ր տեղ է իր, որ դի՛. ի՞նչ է պա տա հել քեզ, ին չո ՞ւ այդ պես այ լայլ ված ես...
– Ու րա խա ցի ՛ր, մայ րիկ, ու րա խա ցի ՛ր, մե նք բախ տա վոր ենք...
– Բայց ի՞նչ է պա տա հել քեզ, որ դի, ես ո չի նչ չեմ հաս կա նո ւմ,– ան հա նգս-

տու թյա մբ ընդ հա տեց մայ րը ։
Գ ևոր գը նս տեց մահ ճա կա լի ծայ րին և, մի փո քր շո ւնչ առ նե լո ւց ետ, սկ սեց 

պատ մել բո լո րը, ինչ որ ան ցել էր յո ւր գլ խով...
 Թա մա րը մա ցել էր ապ շած. նա չէր կա րո ղա նո ւմ յո ւր ա կա նջ նե րին հա-

վա տա լ։ « Սո մա րյա ՞նց և դար բին Ղա զա րի որ դին. իմ Գևոր գը և Պե տեր բո ւրգ։ 
Ո չի նչ չեմ հաս կա նո ւմ...»,–  շշն ջո ւմ էր ինքն ի րեն խե ղճ կի նը։ Բայց երբ Գևոր-
գը սկ սեց հա վա տաց նել, որ յո ւր բո լոր պատ մած նե րը ճի շտ է և այդ պատ ճա-
ռով էլ ինքն այս գի շեր տա նը չէ քնել, ո րի ա պա ցույ ցը յո ւր ան ձեռ նա մո ւխ ան-
կո ղի նն է, Թա մա րը սկ սեց ու րա խու թյու նից լա լ։ Նա գր կեց որ դո ւն, սեղ մեց 
յո ւր կրծ քին և եր կար համ բու րո ւմ էր։ 

Ե րբ մոր և որ դու հո ւզ մո ւն քը մի փո քր մեղ մա ցավ, Թա մա րը հա րց րեց.–  
«Այժմ ի՞նչ ես կա մե նո ւմ ա նել, որ դի»։

– Ի՞նչ պի տի ա նեմ, պե տք է գնամ Գո ւս տա վի մոտ և հայտ նեմ, որ թող նո ւմ 
եմ յո ւր գոր ծա րա նը ։

– Բայց մի՞ թե այդ պես շտա պա վ։
– Ի հար կե, մայ րի կ։ Պա րոն բժի շկն ինձ պատ վի րեց, որ այ սօր ան պատ-

ճառ թող նեմ իմ այդ կեղ տոտ ար հես տը և պատ րա ստ վեմ Պե տեր բո ւրգ գնա-
լու հա մա ր։ Պատ րա ստ վե լու հա մար էլ քիչ ժա մա նակ չէ հար կա վո ր։

– Բայց թե քո պաշ տո նը այդ տեղ թող նես և հե տո քեզ չու ղար կե ՞ն, այն ժա-
մա նակ ի՞նչ կլի նի մեր ճա րը, Գո ւս տա վը էլ քեզ չի ըն դու նիլ...

– Հա՜, հա՜, հա՜, հա՜, ի՞նչ մի ա միտ ես, մայ րիկ,– լի քը բե րա նով ծի ծա ղեց Գևոր-
գը,– Սո մա րյան ցին, Տան պե տյան ցին կամ թե նո ցա մյո ւս պատ վա վոր հյու րե րին 
դու հա վա սա րեց նո ւմ ես մեր աղ քատ Ա լեք սին ու Սա նդ րոյին, է լի ՞։ Հի ա նա լի է, 
հի ա նա լի, հա՜, հա՜, հա՜, հա՜,– և ու րախ ձայ նով կր կին Գևո րգն սկ սավ կար կա չե լ։

– Ին չո ՞ւ ես ծի ծա ղո ւմ, որ դի։ Մի՞ թե չէ կա րող պա տա հել, որ այ սօր քեզ խոս-
տա նան և վա ղը չկա տա րե ն։

– Է՜, է՜, սի րե լի մայ րիկ. շատ մի ա միտ ես։ Դու մեծ մար դիկ նե րին չես ճա-
նա չո ւմ. նո ցա տված խո սքն ու գոր ծը մեկ է։ Վեր ջա պես ինչ պե ՞ս կա րող են 
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չկա տա րել. կա տա րել տվո ղը փո ղը չէ ՞։ Փո ղն ար դեն պատ րա ստ է, ու րե մ իմ 
Պե տեր բո ւրգ գնա լս էլ վեր ջա ցած գո րծ է։

– Աստ ված տա, որ այդ պես լի նի, որ դի։ Մի այն թե պի տի գի տե նաս, որ Գուս-
տա վի գոր ծա րա նը թող նե լը հե շտ է. ոչ ոք զո ռով քեզ չի կա րող կա պել նո րա 
հե տ։ Ա վե լի լավ է ա ռայժմ շա րու նա կես գնալ քո ա ռաջ վան գոր ծին, և երբ այդ 
քո բա րե րար նե րն ա մեն բան կկար գադ րեն ու կպատ րաս տեն, այն ժա մա նակ 
կթող նես Գո ւս տա վի գոր ծա րա նը և ուղ ղա կի կճա նա պա րհ վես Պե տեր բո ւրգ։

– Սխալ վո ւմ ես, մայ րի կ։ Ես խո սք եմ տվել պա րոն բժշ կին, և ե թե հե նց 
այ սօր վա նից չթող նեմ իմ պաշ տո նը, նա ինձ վե րա վատ գա ղա փար կկազ մի։ 
Նա մի նչև ան գամ իմ Պե տեր բո ւրգ գնա լո ւն էլ ար գե լք կդառ նա ։

– Դու գի տես, որ դի։ Ինքդ չա փա հաս տղա ես. ես չպե տք է քեզ խե լք սո-
վո րեց նե մ։ Ե թե գի տես, որ հաս տատ քեզ տե րու թյո ւն պի տի ա նեն այդ մար-
դի կը, և ե թե դու վս տահ ես նրա նց վե րա, կա տա րիր քո տված խոս քը և հե նց 
այ սօր վա նից թող պաշ տո նդ։ Իսկ ե թե մի փո քր կաս կա ծե լի տեղ ու նես, ի զո ւր 
մի դժ բախ տաց նիր քեզ և քեզ հետ էլ քո մո րը։ Այն պես չա նես, որ կր կին ինձ 
ստի պես լվա ցա րա նո ւմ աշ խա տե լո ւ։ Ար դեն ու ժից ըն կել եմ ես, և դու պե տք է 
այ սու հե տև հո գաս ինձ և քո ա պա գայիդ հա մա ր։

– Մի ա միտ կաց, սի րե լի մայ րիկ. ես պե տք է մեռ նեմ, որ դու կր կին լվա-
ցա րան գնաս. բայց քա նի որ կեն դա նի եմ, այդ բա նը քեզ հետ չի պա տա հի լ։ 

Ի սկ ինչ կվե րա բե րի իմ բա րե կամ ե րի վրա վս տահ լի նե լո ւն, ես շատ եմ 
վս տա հ։ Ե թե դու ինքդ լի նե իր Սո մա րյան ցի տա նը և տես նե իր, թե ին չե ՜ր է ին 
ա նո ւմ ինձ հա մար այդ մար դի կը, դու ինքդ ա ռա ջի նն ինձ կս տի պե իր, որ թող-
նեմ իմ պաշ տո նը։ Վեր ջա պես այդ մար դի կն ինձ ի րե նց որ դե գի րն են ըն դու-
նե լ։ Մի՞ թե մի ամ բո ղջ հա սա րա կու թյո ւն չի կա րո ղա նալ մի որ դե գիր պա հե լ։

– Դու գի տես, որ դի, ես էլ ո չի նչ ընդ դի մա նա լու չու նեմ, երբ դու ինքդ 
վստահ ես այդ մա րդ կա նց վե րա, ես ի՞նչ կա րող եմ ա սել. դու խո քո թշ նա մին 
չե ս։ Ա րա՛, ինչ պես կա մե նո ւմ ես։

– Ու րե մ հե նց այս րո պե ից կեր թամ Գո ւս տա վին հայտ նե լու, որ թող նո ւմ 
եմ ծա ռայու թյո ւնս։

 Վեր ջա պես նա հա սավ Գո ւս տա վի գոր ծա րա նին,– «Այժմ, երբ ինձ Գո ւս-
տա վը տես նե, դեմ քը պի տի խո ժո ռե, իսկ իմ ըն կե րա կից նե րն ան շո ւշտ կսկսեն 
հա չել, թե ին չո ՞ւ եմ ու շա ցել»։ 

Ի նքն ի րեն խո սո ւմ էր Գևոր գը գոր ծա րա նի բա կը մտ նե լո վ։ « Բայց ինչ-
պես պի տի զար մա նան,– շա րու նա կո ւմ էր նա,– երբ ես հայտ նեմ նրա նց, թե 
թող նո ւմ եմ ծա ռայու թյո ւնս։ Եվ այն ժա մա նակ թող Շառ լո տան ու յո ւր հայ րը 
կար ծեն, թե հե նց ե րեկ վա ինձ հա սց րած վի րա վո րան քի հա մար եմ թող նո ւմ 
իմ ծա ռայու թյու նը։ Այդ ա վե լի կտան ջե նո րա նց»։

Գ ևոր գը դեռ չէր հա սել գոր ծա րա նի դռա նը, և ա հա ծե րու նի Գո ւս տա վը 
դի մա վո րեց նո րան. բա հը ու սին դրած նա գա լիս էր պար տի զի ց։ Բայց նա 
յո ւր դեմ քը չխո ժո ռեց, ինչ պես Գևոր գը գու շա կել էր։ Ընդ հա կա ռա կը, շատ 
բա րե սր տու թյա մբ խո սեց նրա հե տ։

– Գևո րգ, դու շատ ես ու շա ցե լ։ Տես նո ւմ ես, ծեր մա րդ, վաղ ա ռա վոտ վա-
նից սկ սած բա նո ւմ եմ պար տեզի մեջ, իսկ դու կես օ րը ան ցկաց րել ես և հե տո 
գա լիս ես։ Ե րի տա սա րդ մար դը ծե րից ա վե լի պի տի գո րծ շի նե, իսկ դու ընդ-
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հա կա ռա կն ես ա նո ւմ, մի՞ թե այդ լավ է։
– Ես ու շա ցա, պա րոն Գո ւս տավ, որ այ սօր վա նից վճ ռե ցի թող նել իմ ծա-

ռայու թյու նը ձեզ մո տ։
– Ինչ պե ՞ս թե վճ ռե ցիք թող նել ձեր ծա ռայու թյու նը,– զար մաց մա մբ հա րց-

րեց Գո ւս տա վը ։
– Այն պես է լի. վճ ռե ցի, որ այ սու հե տև այլևս փա կա նա գոր ծու թյա մբ չպա-

րա պե մ։
– Դո ւք կա տա ՞կ եք ա նո ւմ։
– Բնավ. շատ լր ջու թյա մբ եմ խո սո ւմ։
– Ու րե մ գոր ծա րա նա տե րե րից մե կը ձեզ ա վե լի ռո ճիկ է խոս տա ցել, հա՞,– 

հա րց րեց Գո ւս տա վը` ձեռ քի բա հը տան պա տի վե րա հե նե լո վ։
– Ոչ, պա րոն Գո ւս տա վ։ Ինձ ո՛չ ոք գոր ծա րա նա տե րե րից ո չի նչ չէ խոս տա-

ցել, այլ ե րեկ վա նից ես վճ ռե ցի, որ ձեզ մոտ այլևս չծա ռայե մ։
– Ին չո ՞ւ ան պատ ճառ ե րեկ վա նի ց։
– Ան շո ւշտ, որ ե րեկ վան դակ նե րն ի րեն շա լա կել տվի նք,– այս խոս քե րով 

ի ջավ սան դո ւղ քից Շառ լո տան, որ մի նչև այդ լսո ւմ էր խո սակ ցու թյու նը ։
Գ ևոր գը Շառ լո տային տես նե լո ւց մի տե սակ վր դով մո ւնք զգաց սր տի մեջ 

և մի քա նի քայլ ան զգայա բար ետ քաշ վե ցա վ։
– Ճշ մա րի ՞տ, որ դո ւք թող նո ւմ եք մեր գոր ծա րա նը,– հա րց րեց Շառ լո տան 

յո ւր խե լոք և գե ղե ցիկ հայաց քը սևե ռե լով Գևոր գի վե րա ։
– Այո՛ ... ես ար դեն հայտ նե ցի պա րոն Գո ւս տա վի ն։
– Եվ պատ ճա ռն այն էր, որ մե նք վան դակ նե րը ե րեկ ձեզ հա նձ նե ցի նք տա-

նե լու, այն պես չէ ՞։
Գ ևոր գը ո չի նչ չպա տաս խա նե ց։
– Կար ծո ւմ եմ, մե ղա վո րը ես է ի։ Ե թե ես նե րո ղու թյո ւն խնդ րեմ, խո կմ ա ՞ք 

մեզ մոտ,– հա րց րեց նո րեն Շառ լո տա ն։
– Ինչ նե րո ւդ եմ ես պե տք, օ րի ո ՛րդ, դո ւք ար դեն ին ձա նից լավ շատ գոր ծա-

վոր ներ ու նե ք։
– Բայց ես կկա մե նայի, որ դո ւք ան պատ ճառ մայիք ինձ մոտ, դո ւք կա րող 

է իք ա ռաջ գնալ,– ա սաց նրան Գո ւս տա վը ։
– Նույ նը ես է ի ու զո ւմ ա սել, Գևո րգ։ Դո ւք ի զո ւր եք ձեր եր կու տար վա աշ-

խա տան քը կո րց նո ւմ, դո ւք գու ցե կզղ ջաք,– ա վե լաց րեց Շառ լո տա ն։
– Մե ծա պես շնոր հա կալ եմ ձեր բա րե րա րու թյու նից, բայց ինչ որ լի նի, ես 

պե տք է ան պատ ճառ թող նեմ իմ ծա ռայու թյու նը։ Այդ ար դեն վճռ ված գո րծ է։
– Ե թե ես ա վե լաց նեմ ձեր ռո ճի կը, կմ ա ՞ք ինձ մոտ,– հա րց րեց Գո ւս տա վը ։
– Ո՛չ, չեմ կա րո ղ։
– Հե տո ին չո ՞վ պի տի պա րա պեք...
– Ա՜խ, հայ րիկ, ին չո ՞ւ ա վե լո րդ հար ցեր եք ա նո ւմ,– բար կա ցած ընդ հա տեց հո-

րը Շառ լո տան,– ե թե չէ կա մե նո ւմ մալ մեզ մոտ, թո ՛ղ չմ ա, մե նք հո չպե տք է 
ա ղա չե նք։ Յո ւր հա շի վը վեր ջաց րեք և հե տո` բա րի ճա նա պա րհ, ուր կա մե նո ւմ է, 
թող գնա։ – Այս ա սե լով Շառ լո տան բա րձ րա ցավ սան դո ւղ քի վե րա և մտավ տո ւն։ 

Օ րի որ դի այդ տե սակ վար մո ւնքն ա վե լի խոր վի րա վո րեց Գևոր գի սիր-
տը։ Նա թե պետ վճ ռել էր թող նել Գո ւս տա վի գոր ծա րա նը, բայց Շառ լո տայի 
երևա լը կար ծես թե կոտ րել էր յո ւր կամ քի հաս տա տու թյու նը, յո ւր տված պա-
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տաս խան նե րը շին ծու է ին, նա իս կույն կհաղ թա հար վեր Շառ լո տայից, ե թե 
նա շա րու նա կեր յո ւր մե ղմ և ա նո ւշ խո սակ ցու թյու նը։ Բայց Գևոր գի բախ տը 
բա նե ց։ Շառ լո տան ար հա մար հան քով վե րա բեր վեց, վի րա վո րեց նրա ինք-
նա սի րու թյու նը, այժմ ա վե լի հե շտ կլի նի նրա հա մար Գո ւս տա վից հե ռա նա լը, 
այժմ ա ռա նց զղ ջա լու կթող նե Շառ լո տային...

– Ու րե մ մաք բա րով, պա րոն Գո ւս տավ,– դար ձավ դե պի նրան Գևոր գը 
Շառ լո տայի հե ռա նա լո ւց հե տո և խոր գլո ւխ տա լով, կա մե նո ւմ էր հե ռա նա լ։

– Սպա սե ցեք, դեռ պե տք է ձեր հա շի վը վեր ջաց նեմ,– այս ա սե լով Գո ւս-
տա վը հա նեց գր պա նից քսա կը և քսան ռո ւբլ հա մ րե լով ա ռա ջար կեց Գևոր-
գին,– տա սը ռո ւբ լին ձեր այս ամս վա վար ձից ձեզ հա սա նե լի քն է, իսկ տա սը 
ռո ւբ լին ես ձեզ նվեր եմ տա լիս, վե րց րե ք։

– Դո ւք ինձ տվեք մի այն իմ վար ձը, իսկ նվե րը... կար ծեմ ես նրան ար ժա նի 
չեմ...

– Վե րց րեք,– ընդ հա տեց նրան Գո ւս տա վը,– դո ւք ար ժա նի եք վար ձա-
տրվե լու, ցա վա լի է մի այն, որ թող նո ւմ եք ձեր պաշ տո նը, դո ւք շնոր հա լի 
տղա եք, դո ւք կա րող է իք ա ռաջ գնալ, բայց ձեզ սխա լեց րել են։

– Ինձ ոչ ոք չէ սխա լեց րել, ես ա վե լի ա ռաջ գնա լու հա մար եմ թող նո ւմ իմ 
պաշ տո նը ։

– Աստ ված տա, որ սխալ ված չլի նեք. բա րի ճա նա պա րհ,– այս ա սե լով 
Գուս տա վը փո ղե րը տվավ Գևոր գին, հե ռա ցա վ։

Զ

 Տո ւն հաս նե լով Գևոր գը պատ մեց մո րը Գո ւս տա վի հետ ու նե ցած խո սակ-
ցու թյան բո լոր ման րա մաս նու թյո ւն նե րը, բայց չկա րո ղա ցավ գո վու թյա մբ 
չհի շա տա կել Գո ւս տա վի ազ նիվ վար մո ւն քը յո ւր հա շի վը վեր ջաց նե լու վե-
րա բե րու թյա մբ։

– Նա մի շտ բա րի է ե ղել դե պի քեզ, դու է իր ան շնոր հա կալ, որ ի զո ւր տե ղը 
թո ղե ցիր քո պաշ տո նը...– նկա տեց նրան մայ րը ։

– Շատ լավ, սի րե լի մայ րիկ, այժմ դու վեր կաց, իմ պա հած քսան ռո ւբ լո ւց դար-
ձյալ տա սը բեր ինձ, որ մո տս ու նե ցա ծի հետ դառ նա ե րե սո ւն, և ես կշ տա պեմ, 
քա նի որ խա նո ւթ նե րը չեն կող պել, մի ձե ռք հա գո ւստ կգ նեմ, վա ղն ուշ կլի նի ։

 Թա մա րը վեր կա ցավ տե ղից, բա ցավ սն դու կը և յո ւր որ դու խնայո ղու-
թյուն նե րից գոյա ցած բո լոր հա րս տու թյան կե սը` տա սը ռո ւբ լին, բե րավ և 
տվավ նո րա ն։

– Եր կու ժա մից ետ ես կվե րա դառ նամ,– ա սաց Գևոր գը և դո ւրս պր ծա վ։
 Կա րճ մի ջո ցի մեջ նա հան դի պեց բո լոր հա գո ւստ վա ճա ռող նե րի խա նութ-

նե րը ։
« Լա վը, գե ղե ցի կը և ա ժա նը»,– կրկ նո ւմ էր նա ա մեն տեղ, բայց և ոչ մի 

տեղ այդ ե րեք հատ կու թյո ւն նե րով հա գո ւստ չէր գտն վո ւմ։
 Մի ան մո րո ւս հրե ա այդ բա վա կա նու թյու նը տվեց Գևոր գի ն։ Մի րե դին-

գոտ, մի ժի լետ և մի վար տիք. շատ լա վը, շատ գե ղե ցի կը և շատ ա ժա նը նա 
յո ւր պա հես տո ւմ գտավ Գևոր գի հա մա ր։ Գևոր գը վճա րեց քսան և հի նգ ռո ւբ-
լին և նոր հա գո ւստ նե րի սե փա կա նա տեր դար ձա վ։ Հե նց դրա ցի խա նու թո ւմ 
էլ նա գնեց մի նոր գլ խա րկ։ Այժմ ա մեն բան պատ րա ստ էր։
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 Տո ւն վե րա դառ նա լով` Գևոր գը յո ւր սր բա զան պա րտ քը հա մա րեց յո ւր նոր 
հա գո ւստ նե րը հագ նել և մի լավ դի տել յո ւր շնո րհ քը նոր սե փա կա նու թյան մե ջ։

– Ի՞նչ սի րո ւն սազ է գա լիս քեզ այդ տե սակ հա գո ւս տը, Գևո րգ,– հի աց մուն-
քով բա ցա կան չեց Թա մա րը ։

– Ի րա ՞վ, մայ րիկ...
– Շատ գե ղե ցիկ է. ի րավ որ շատ գե ղե ղիկ է, բայց քա նի ո ՞վ գնե ցի ր։
– Քսան և հի նգ մա նե թո վ։
– Քսան և հի ՜նգ. այդ քան թա ՞նկ։
– Մի՞ թե թա նկ է, մայ րիկ. ընդ հա կա ռա կը, շատ ա ժան է։
– Ի հար կե, մեզ հա մար թա նկ է։ Ի՞նչ է մեր աշ խա տան քը, որ քսան ու հի նգ 

մա նե թա նոց շո րը մեզ հա մար թա նկ չեր ևա ։
– Ա՜խ, մայ րիկ, ճշ մա րիտ, որ դու մո ռա ցել ես Սո մա րյան ցի տան ան ցքը։ 

Ախր չէ՞ որ մե նք այժմ հա րո ւստ ենք, չէ՞ որ 4500 ռո ւբ լո ւց ա վե լի փող կա հա-
վա քած մեր ա նու նո վ։

– Ո՞վ գի տի, որ դի, այդ փո ղը մեզ կտա ՞ն, թե՞ ոչ։

 Է

 Ա ռա վո տյան շատ վաղ էր զա րթ նել Գևոր գը... 
Նոր հա գո ւստ նե րն այս ա ռա վոտ ա վե լի գե ղե ցիկ է ին...
 Փո ղոց դո ւրս գա լով, Գևոր գը մտա ծո ւմ էր, թե ա ռաջ ո՞ւմ մոտ պե տք է գնա ր։
«Բ ժի շկն ինձ ա սաց, որ գնամ պա րոն Տան պե տյան ցի մոտ, բայց ա վե լի 

լավ է ա ռաջ բժշ կի մոտ գնամ և թող նա յո ւր այն ե րե կոյան պատ վե րը կրկ-
նե»,– վեր ջա պես վճ ռեց Գևոր գը և բռ նեց բժշ կի տան ճա նա պար հը ։

 Կես ժա մից ետ նա նրա մո ւտ քի մոտ էր։ 
Ե րեք ան գամ հն չակ քա շե լո ւց հե տո մի այն ծա ռան եր ևե ցա վ։
– Ո՞ւմ եք կա մե նո ւմ, պա րո ՛ն։
– Պա րոն բժշ կին, տա ՞նն է նա ։
– Տա նն է, բայց այս պես վաղ չէ կա րե լի ան հա նգս տաց նել, նա քնած է։
– Ո՞ր ժա մին կա րող եմ տես նե լ։
– Տա սին,– պա տաս խա նեց ծա ռան և շտա պով դու ռը փա կե ց։
«Ու րե մ, մի նչև որ սա կզա րթ նի, ես կեր թամ Տան պե տյան ցին տես նե լու. 

նա ան շո ւշտ զար թած կլի նի»,– խո սեց ինքն ի րեն Գևոր գը և ուղղ վե ցավ դե-
պի Տան պե տյան ցի տու նը ։

– Ո՞ւմ եք կա մե նո ւմ,– հն չա կը մի թե թև քա շե լո ւց եր ևե ցավ Տան պե տյան ցի 
ծա ռան` այս հար ցո վ։

– Պա րոն Տան պե տյան ցին կա րե լի՞ է տես նե լ։
– Ո՛չ, նա դեռ քնած է,– ե ղավ ծա ռայի պա տաս խա նը, և դու ռը դար ձյալ 

կողպ վե ցա վ։
« Դար ձյա ՞լ քնա ծ։ Հա ջո ղու թյա մբ չէ սկս վո ւմ գո րծս,– մտա ծեց Գևոր գը,– 

բայց գու ցե հա ջո ղու թյա մբ կվեր ջա նա։ Տես նե նք»...
 Մի ժա մից հե տո տա սը լրա ցա վ։ Գևոր գը դար ձյալ բռ նեց բժշ կի տան եր-

կար ճա նա պար հը ։
– Այս ան գամ պատ րա ստ է, կա րող եք տես նել,– պա տաս խա նեց բժշ կի ծա-

ռան Գևոր գի « զար թե ՞լ է բժիշ կը» հար ցի ն։ 
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Ե րբ ծա ռան հայտ նեց յո ւր տի րո ջն այ ցե լո ղի մա սին, պա րոն Դու դո ւկ-
ջյանն ա ռա ջին ան գամ կար ծեց, որ ե րեք ռո ւբլ բե րող մի հի վա նդ է նա, ուս տի 
շատ քա ղցր և ա մոք ար տա հայ տու թյո ւն տվավ դեմ քին ըն դու նա րա նը մտ նե-
լու ժա մա նակ, բայց երբ այդ տեղ եր գիչ Գևոր գին տե սավ, յո ւր բնա կան մթին 
կեր պա րա նքն ա ռա վ։

– Ի՞նչ եք հրա մայո ւմ,– դար ձավ նա Գևոր գի ն։
– Ես ե կի հի շեց նե լու ձեզ այն ե րե կոյան ձեր ինձ ա րած պատ վե րի մա սին,– 

ակ նա ծու թյա մբ պա տաս խա նեց Գևոր գը ։
– Ի՞նչ պատ վեր, ես լավ չեմ հի շո ւմ,– հա րց րեց բժի շկն աչ քի մե կը խփե լով 

և ծնո տը դե պի պա տու հա նը ծռե լո վ։
– Դո ւք պա րոն Սո մա րյան ցի տա նը ինձ պատ վի րե ցիք. որ իմ պաշ տո նը 

թող նե ի Գո ւս տա վի գոր ծա րա նո ւմ, և իս կույն գնայի պա րոն Տան պե տյան ցի 
մոտ, ո րը պե տք է հո գար ինձ Պե տեր բո ւրգ ղր կե լու հա մա ր։

– Այո, հի շո ւմ եմ։ Դո ւք այն ե րե կոյան եր գո ւմ է իք մեզ մո տ։ Եվ դո ւք ար դեն 
թո ղե ՞լ եք ձեր պաշ տո նը,– ա վե լաց րավ բժիշ կը ։

– Այո՛, պա րոն բժի շկ, ձեր պատ վե րի հա մա ձայն հե նց ե րեկ թո ղե ցի ։
– Ի՞նչ եք ա սո ւմ,– կես զար մա ցած գո չեց Դու դո ւկ ջյա նը ։
– Այո՛, դո ւք այն պես պատ վի րե ցիք, և ես չկա մե ցա ճշ տիվ չկա տա րել ձեր 

պատ վե րը ։
– Չեմ կար ծո ւմ, թե ես այդ պես բան լի նիմ պատ վի րա ծ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, 

այդ պես շո ւտ ձեր պաշ տո նը թո ղել նիդ ան խո հե մու թյո ւն է։
– Բայց ես ձեր պատ վե րը կա տա րե ցի ։
– Այդ միև նույն է, բայց ինչ որ է, ան ցել է։
– Այժմ ի՞նչ եք հրա մայո ւմ, որ ես ա նեմ, պա րոն բժի շկ,– հա րց րեց Գևոր գը 

մի փո քր վր դով վա ծ։
– Դո ւք պե տք է գնաք պա րոն Տան պե տյան ցի մո տ։ Ստո րագ րու թյան թո ւղ-

թը նո րա մոտ է, նա պե տք է փո ղե րը հա վա քե և հար կա վոր հո գա ցո ղու թյու նը 
ա նե ձեզ հա մա ր։ Ինչ որ ինձ է վե րա բե րո ւմ, ես ար դեն ա րել եմ, և կար ծեմ 
բա վա կան մեծ բան եմ ա րել ձեզ հա մա ր։

– Մե ծա պա տիվ շնոր հա կալ եմ ձե զա նից, պա րոն բժի շկ. մի այն թե դո ւք 
բա րե հա ճե իք...

– Ո՛չ, ո՛չ, ինձ ու րիշ ո չի նչ չի մո ւմ ա նե լու, դո ւք դի մե ցեք պա րոն Տան-
պետյան ցին, նա ա մեն բան կհո գա,– այս խոս քե րով ընդ հա տեց բժիշ կը 
Գևոր գին և մտավ յո ւր ա ռա նձ նա րա նը ։

Գ ևոր գը նույն պես դո ւրս գնա ց։ Սան դո ւղք նե րով իջ նե լիս քիչ էր մո ւմ, որ 
նա գլ խի վե րա ցած գլոր վեր, այն քան նա վր դով ված և շփոթ ված էր։ Վեր ջա-
պես նա դո ւրս գնաց փո ղո ց։

Դր սի օ դը նրան մի փո քր օգ նե ց։ Նա կա նգ նեց բժշ կի տան մո ւտ քի մոտ և 
ըն կավ խոր մտա ծու թյան մե ջ։ «Ե թե գո րծն այս պես շա րու նակ վի, ի՞նչ կլի նի 
իմ ա պա գա վի ճա կը,– շշն ջաց նա, բայց մի քա նի րո պե ից հե տո սի րտ առ նե-
լով, քայ լե րը շտա պեց րեց դե պի Տան պե տյան ցի տու նը ։

– Ու շա ցաք, պա րոն, իմ ա ղան ար դեն դո ւրս գնաց, և նա ժա մը եր կու սին 
կվե րա դառ նա,– ե ղավ Տան պե տյան ցի ծա ռայի պա տաս խա նը ։

Գ ևոր գը մաց շվա րա ծ։
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«Այժմ ի՞նչ պա տաս խան տա նեմ մո րս, նա սպա սո ւմ է ինձ,– մտա ծեց ինքն 
ի րեն Գևոր գը,– ա ռա ջին քայ լա փո խո ւմ իսկ ես ան հա ջո ղու թյան եմ հան դի-
պո ւմ... Եվ ե թե այս պես շա րու նակ վի՞... ե թե իմ մոր գու շա կու թյո ւն նե րը կա-
տար վե ՞ն... Օ՜հ, ես այն ժա մա նակ ինձ ջու րը կձ գեմ...

– Բայց ի՞նչ հի մա րն եմ ես,– նո րեն սի րտ էր տա լիս ի րեն Գևոր գը,– դեռ 
ի՞նչ է պա տա հել, որ ես այս պես հու սա հատ վո ւմ եմ։ Բժի շկն ինձ այն պես մի 
մեր ժո ղա կան բան չա սա ց։ Նա կրկ նեց այն, ինչ որ ինձ ա սել էր խն ջույ քի 
ե րե կոյին. նա խոր հո ւրդ տվավ Տան պե տյան ցին տես նե լ։ Է՜հ, սրան էլ չկա րո-
ղա ցա տե սել, ո րով հե տև ու շա ցա. ի՞նչ վաս. հի մա չլի նի, եր կու ժա մեն լի նի։ 
Կտե սն վե նք, կխո սե նք, դեռ ժա մա նակ ու նի նք»։ 

Ը 

 Վեր ջա պես, զին վո րա նո ցի ժա մա ցույ ցը զար կեց ցան կա լի եր կու ժա մը ։
 Մի քա ռո րդ ժա մից Գևո րգն ար դեն բազ մած էր պա րոն Տան պե տյան ցի 

շքեղ ըն դու նա րա նո ւմ։
– Ա՜, այս դո ՞ւք եք, բա րով. հի շո ւմ եմ. այն ե րե կոյան դո ւք մեզ մեծ հա ճու-

թյո ւն պատ ճա ռե ցիք ձեր գե ղե ցիկ եր գե րո վ։ Նս տե ցեք, խնդ րե մ։ – Այս սի-
րա լիր խոս քե րով ըն դու նեց տա նու տե րը Գևոր գին և ա պա, բազ կա թո ռի մեջ 
խր վե լով, հա րց րեց.

– Ին չո ՞ւ եք շնո րհ բե րել...
– Պա րոն բժի շկն ա սաց, որ իմ մա սին ձեզ հետ խո սե ցած է պա րոն Սո մարյան-

ցի տա նը...
– Ի՞նչ, չեմ հի շո ւմ։
– Այն, որ ինձ հա մար ստո րագ րու թյո ւն բաց վե ցավ և ինձ Պե տեր բո ւրգ...
– Այո՛, այո՛, այդ պի սի մի բան հի շո ւմ եմ, շա րու նա կե ցեք խնդ րե մ։
– ...Եվ ինձ Պե տեր բո ւրգ ղր կե լու հա մար փող ստո րագ րե ցին հրա վի րյալ-

նե րը ։
– Այո՛, հի շո ւմ եմ, հե տո ՞։
– Այժմ պա րոն բժի շկն ա սո ւմ է, որ ստո րագ րու թյան թեր թը ձեզ մոտ է 

գտն վո ւմ...
– Այո՛, կար ծեմ ինձ մոտ է։
– Ես ե կա ձեզ խնդ րե լու, որ բա րե հա ճեք փո ղե րը ժո ղո վել, որ պես զի կա-

րո ղա նամ...
– Որ կա րո ղա նաք գնալ Պե տեր բո ՞ւրգ։
– Այո ՛։
– Ա՜, սի րե լի բա րե կամ, այդ պես հեշ տու թյա մբ կար ծո ւմ եք կա րե լի՞ է մեր 

մար դիկ նե րից փող ժո ղո վել, որ դեռ դո ւք էլ Պե տեր բո ւրգ գնա ք։
– Բայց ես ձեր և պա րոն բժշ կի հրա մա նով ար դեն թո ղել եմ իմ պաշ տո նը, 

ինձ հա մար դժ վար է եր կար պա րապ մա լը...
– Շատ լավ եք ա րե լ։ Այդ տե սակ գծո ւծ պաշ տո նը ձեզ վայել չէ, դո ւք շնոր-

հա լի տղա եք և կա րող եք ու րիշ լավ գոր ծե րո ւմ ա ռաջ գնա լ։
Գ ևոր գը, որ մի նչև այն սաս տիկ տագ նա պի մեջ էր, այս խոս քե րից հե տո 

մի փո քր շո ւնչ ա ռա վ։
– Այժմ ի՞նչ եք հրա մայո ւմ, որ ա նեմ,– դար ձավ նա Տան պե տյան ցի ն։
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– Մի փո քր ինձ ժա մա նակ տվե ք։ Այս քա նի օ րը ես խա ռն ված եմ սե փա-
կան գոր ծե րո վ։ Ա զատ մի ջոց գտ նե լո ւց ան մի ջա պես ձեր մա սին հար կա վոր 
հո գա ցո ղու թյո ւն կա նե մ։

– Ու րե մ ե՞րբ կհ րա մայեք, որ կր կին ներ կայա նամ ձե զ։
– Եր կու շա բա թից հե տո ։
– Բայց այդ շատ եր կար ժա մա նակ է ինձ հա մար, պա րոն Տան պե տյա նց։
– Ու րիշ կե րպ ան կա րե լի է, սի րե լի բա րե կամ, եր կու շա բա թո ւմ էլ հա զիվ 

կա րե լի է տե սն վել ստո րա գր վող պա րոն նե րի հե տ։
– Գո նե, կա րո ՞ղ եմ հու սալ, որ այդ փո ղե րը կժո ղով վի, և ես կեր թամ Պե-

տեր բո ւրգ մի բան սո վո րե լո ւ։
– Ի հար կե՛, բա րե կա՛մ, ի հար կե՛։ Դո ւք դեռ ե րի տա սա րդ եք, դո ւք շատ բան 

կա րող եք սո վո րել այ սու հե տև։
– Ու րե մ եր կու շա բա թից հե տո ներ կայա նա ՞մ ձեզ,– տե ղից բա րձ րա նա լով 

հա րց րեց կր կին Գևոր գը ։
– Այո՛, այս կյու րա կե չէ, մյո ւս կյու րա կե։ Այս եր կու շա բա թո ւմ դո ւք կա րող 

եք մի բա նով պա րա պել, օ րի նակ հե նց ռու սե րեն լեզ վով...
Գ ևոր գը, շատ խո նա րհ գլո ւխ տա լով, դո ւրս ե կավ սե նյա կի ց։
– Ավ ռաամ, ո՞վ էր այդ ե րի տա սա րդն,– ըն դու նա րա նը մտ նե լով հա րց րեց 

ա մո ւս նո ւց տի կին  Ե լի զա վե տա Սեր գեև նան,– այդ պես էր կո չո ւմ նրան պա-
րոն Տան պե տյան ցը ։

– Մի խե ղճ տղա է, լավ եր գո ւմ է։ Ան ցյալ ե րե կոյան Սո մա րյան ցի տա նն էր։
– Իսկ քեզ մոտ ին չո ՞ւ էր ե կե լ։
– Նրա հա մար այն տեղ ստո րագ րու թյո ւն է ի նք բա ցել Պե տեր բո ւրգ ղր կե-

լու նպա տա կո վ։ Ստո րագ րու թյան թո ւղ թը ինձ մոտ էր, ե կել էր խնդ րե լու, որ 
սկ սե նք փո ղե րը ժո ղո վե լ։

– Շա ՞տ ստո րագ րե ցի ն։
– Ո չի նչ չեմ հի շո ւմ։ Ե լի զա վե տա, հա նիր խնդ րեմ իմ այն ա վո ւր հա գած րե-

տին գո տի գր պա նից այդ թո ւղ թը և բե ՛ր ինձ։– Ե լի զա վե տա Սեր գեև նան հնա-
զա նդ վե ցա վ։

– Տես նե նք, դու ո՞ր քան ես ստո րա գր վել,– դար ձավ նա ա մո ւս նո ւն, թո ւղ թը 
ձեռ քին սե նյա կը մտ նե լո վ։

– Տո ՛ւր տես նեմ, չգի տե մ։
– Տե ՛ս, ե թե տա սը ռո ւբ լո ւց ա վել ստո րագ րած լի նիս, ա կա նջդ պի տի քա-

շեմ,– ա սաց նա քնք շա բար և թո ւղ թը հա նձ նեց մար դո ւն։
– Ա՞յս ինչ է,– վա խե ցած վեր թռավ Տան պե տյան ցը, թղ թին նայե լո ւց հե տո ։
– Ի՞նչ պա տա հե ցավ,– ան հա նգս տու թյա մբ հա րց րեց տի կի նը ։
– Վա՜, վա՜, գժ վա ՞ծ եմ ե ղել,– բա ցա կան չեց Տան պե տյան ցը, ա ռա նց կնոջ 

հար ցին ուղ ղա կի պա տա սխա նե լո ւ։
– Ի՞նչ պա տա հեց քեզ, Ավ ռաամ, ա սա՛ է՜, տա սը ռո ւբ լո ւց ա վել ես ստո րա-

գր վել, հա ՞։
– Ի՞նչ տա սը, ի՞նչ քսան, ի՞նչ հի սո ւն...
– Բա ո՞ր քա ն։
– Հի նգ հա րյո ւր, տո՜, հի նգ հարյո ՜ւր։
– Ա սա ճի շտ գժ ված ես ե ղել է լի ՜։
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– Գժ վա ծն էլ խո պո զեր չի՞ ու նե նա ։
– Դե լավ, ստո րա գր վել ես, ստո րա գր վել. խո այդ քան փո ղը չե ՞ս վճա րե լո ւ։
– Ի հար կե չեմ վճա րե լո ւ։ Ար բած մար դիկ ենք ե ղել, գի նին ինչ որ հրա մայել 

է, ա րել ենք է լի. չե ՞ս տես նո ւմ մեր Սո մա րյա նցն էլ հի նգ հա րյո ւր ռո ւբլ է ստո-
րագ րե լ։

– Բրա վո՜, բրա վո՜, մեծ գո րծ եք կա տա րել, լավ է, որ չեք ա մա չո ւմ,– այժմ 
խս տու թյա մբ նկա տեց տի կի նը ։

– Բայց, Ե լի զա վե տա, տե ՛ս, աստ ծո ո ղոր մու թյու նը ինչ պես է հա սել, որ 
թուղ թը մա ցել է ինձ մոտ, թե չէ այն ան պի տան Սլա քյա նի ձե ռքն ընկ ներ, 
բո լո րին էլ կխայ տա ռա կեր...

– Ո րով հե տև աշ խար հո ւմ այդ տե սակ մար դիկ ներ էլ կան, ես նրա նց աչ քը, 
ա՜յ, այս պես կհա նեմ,– այս ա սե լով տի կին Տան պե տյան ցը խլեց մար դու ձեռ-
քից ստո րագ րու թյան թո ւղ թը և պատ ռե ց։

– Օ՜, օ՜, այդ լավ չա րիր, Ե լի զա վե տա, այդ լավ չա րիր,– ար տա քին դժ գո-
հու թյա մբ և ներ քին գո հու նա կու թյա մբ բա ցա կան չեց Տան պե տյան ցը ։

– Շատ լավ ա րի։ Թող այդ տե սակ թղ թե րը ոչ ման, ոչ էլ ընկ նեն Սլա քյա-
նի նման չար մա րդ կա նց ձեռ քը։ Այս ա սե լով դո ւրս գնաց տի կի նը, պատ ռո-
տած թղ թի կտոր տան քը դո ւրս թա փե լու հա մա ր։ 

Ա մու սի նը հետ ևեց նրա ն։
– Ե լի զա վե տա, թո ՛ղ գո նե այդ տեղ ստո րա գր վող նե րից մի քա նի սի ա նո ւն-

նե րը նշա նա կեմ իմ հի շո ղու թյան տետ րա կո ւմ, նա ինձ կհար կա վոր վի։ 
Ե լի զա վե տան չը նդ դի մա ցավ. և Տան պե տյան ցը մի տա սը ստո րագ րող նե-

րի ա նո ւն ներ, ի րե նց ստո րագ րած փո ղե րի հետ մի ա սին, ար ձա նագ րեց յո ւր 
հի շո ղու թյան տետ րա կո ւմ։

Ժ

 Վեր ջա պես եր կու շա բա թը լրա ցա վ։ Նշա նակ ված կյու րա կե օ րը Գևո րգն 
ըստ պատ շա ճի հա գն վե ցավ և դի մեց պա րոն Տան պե տյան ցի տու նը։ Հաս նե-
լով նրա մո ւտ քին` Գևոր գի սի րտն սկ սավ ան հա նգս տու թյա մբ տրո փել...

 Պա րոն Աբ րա համ Տան պե տյա նցն այ սօր տա նն էր։ Նա ա ռա նց ու շաց նե լու 
ըն դու նեց Գևոր գին դար ձյալ յո ւր շքեղ ըն դու նա րա նո ւմ։

– Ցա վա լի լո ւր պե տք է հա ղոր դեմ ձեզ, սի րե լի բա րե կամ,– այս խոս քե րով 
դար ձավ նա Գևոր գին,– իմ այս քան օր վա ան խո նջ աշ խա տու թյո ւնս ի զո ւր 
ան ցավ, ոչ ոք չկա մե ցավ յո ւր ստո րագ րած գու մա րը վճա րե լ։

– Ի՞նչ պես թե չկա մե ցավ...– եր կյու ղից դո ղա լով հա րց րեց Գևոր գը,– ու րե մ 
ին չո ՞ւ է ին ստո րագ րո ւմ... ին չո ՞ւ ի զո ւր տե ղից ինձ...

– Այո՛, այո՛, ի րա վո ւնք ու նիք,– ընդ մի ջեց նրան Տան պե տյան ցը,– դո ւք կա-
մե նո ւմ եք ա սել` ին չո ՞ւ, ու րե մ, խոս տա ցան ձեզ, այն պես չէ ՞։

– Ոչ, հար գե լի պա րոն, ո՛չ, խոս տա նալ և չտա լն ի րե նց կամ քից է կախ ված, 
ես կա մե նո ւմ եմ ա սել` ին չու, ու րե մ, ինձ ստի պե ցին իմ պաշ տո նը թող նել, իմ 
մի կտոր հա ցից զրկ վե լ։

– Է՜հ, այդ տեղ դո ւք ա նար դար եք խո սո ւմ, բա րե կամ, ձեզ շատ բան կա րող 
են ա սել, մի՞ թե բո լոր ա սած նե րին պար տա վոր եք լսե լ։ Ձեր պաշ տո նը մա նա-
վա նդ դո ւք ի րա վո ւնք չու նե իք թող նե լու, քա նի որ խոս տաց վա ծը դեռ առ ձե ռն 
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պատ րա ստ չէր, այս տեղ դո ւք եք մե ղա վո ր։
Գ ևոր գը չա փա զա նց զայ րույ թից գու նա թափ վե ցավ. նա ամ բո ղջ մա րմ ով 

դո ղո ւմ էր։
– Հար գե լի պա րոն, ես ո չի նչ մեղ չու նիմ այս տե ղ։ Ձեր պա րոն բժիշ կը 

պատ վի րեց ինձ ան պատ ճառ թող նել իմ գծո ւծ պաշ տո նը, ո րով հե տև դո ւք 
բո լո րդ էլ ծի ծա ղո ւմ է իք նո րա վե րա, ո րով հե տև դո ւք ա պա հո վաց րիք ինձ 
ձեր պատ վա վոր ստո րագ րու թյո ւն նե րով, և ես ձեզ լսե լով, իբրև պատ վա վոր 
մար դիկ նե րի, թո ղե ցի իմ պաշ տո նը...

– Դո ւք, պա րո ՛ն, ար դեն սկ սո ւմ եք ան քա ղա քա վար խո սել, ես շատ չեմ համ-
բե րո ւմ այդ տե սակ վար մո ւն քին,– ե րե սը խո ժո ռե լով նկա տեց Տան պե տյան ցը ։

Գ ևոր գը զգաց իս կույն յո ւր թշ վառ և ան զոր դրու թյու նը, և նա սկ սավ ա ղա-
չա վոր ձայ նով.

– Նե րե ցե ՛ք ինձ, հար գե լի պա րոն, ե թե ես հա մար ձակ վե ցա ան քա ղա քա վար 
գտն վիլ ձեր ա ռաջ, բայց հա վա տա ցեք, որ ես ար ժա նի եմ ձեր կա րեկ ցու թյա ն։ 
Ես թո ղել եմ իմ պաշ տո նը, ո րի մի ակ ար դյո ւն քո վը կե րակ րո ւմ է ի ինձ և իմ խեղճ 
մո րը, ես թո ղել եմ նրան ձեր հույ սով, ձեր բա րե րա րու թյան վրա վս տա հե լով. 
դո ւք չպի տի կա մե նաք թշ վա ռաց նել մեզ, մե նք աղ քատ ենք, հա վա տա ցեք, մե նք 
ան պա շտ պան ենք...– և այս խոս քե րի հետ նա սկ սավ դառ նա պես լա լ։

– Ի զո ւր եք լաց լի նո ւմ, բա րե կամ,– մի փո քր մեղ մու թյա մբ պա տաս խա նեց 
Տան պե տյան ցը,– ես ինչ որ հար կա վո րն էր ա րել եմ, խնդ րել եմ, ստի պել եմ, 
մի նչև ան գամ ա ղա չել եմ։ Բայց երբ մար դիկ չեն կա մե նո ւմ, զո ռով խո նրան-
ցից փող խլել չէ ի կա րո ղ։ Ա վե լի լավ է դար ձյալ դո ւք գնաք ձեր պաշ տո նը 
խնդ րեք, և մի ա ժա մա նակ պա րա պեք, մի նչև որ մե նք տես նե նք, թե այս մեր 
ժլատ հայե րի հետ ինչ ենք ա նո ւմ։

– Օ՜հ, այդ մի՛ ա սեք, պա րո ՛ն, ես իմ պաշ տո նը կր կին խնդ րել չեմ կա րող, ես 
ա վե լի շո ւտ ինձ ջու րը կձ գեմ...

– Ին չո ՞ւ,– զար մաց մա մբ հա րց րեց Տան պե տյան ցը ։
– Այո՛, չեմ կա րող. Գո ւս տա վը քա նի ՜–քա նի՜ ան գամ խնդ րեց, որ ես իմ պաշ-

տո նը չթող նե ի, ես  նրա խն դիր քը մեր ժե ցի, այժմ ի՞նչ ե րե սով կա րող եմ գնալ...
– Այդ ե րե խայու թյո ւն է. ու րիշ ո չի նչ։
– Ո՛չ, պա րո ՛ն, ես իմ խոս քի տե րն եմ, թե պետ աղ քա տ։
– Էհ, ու րե մ, ա զատ եք, ա րեք ինչ ու զո ւմ եք, ես սրա նից ա վե լի ո չի նչ չեմ 

կա րող ա նել ձեզ հա մա ր։
Գ ևոր գը մաց շվա րած, և չգի տեր ի՞նչ ա սե ր։
– Շնոր հե ցեք ինձ այն ստո րագ րու թյան թո ւղ թը,– խո սեց նա վեր ջա պես,– 

գու ցե ես կկա րո ղա նամ մի բան ստա նալ ստո րագ րող պա րոն նե րի ց։
– Բո լո րո վին ի զո ւր կաշ խա տեք, ես` ու մից որ պա հան ջե լի էր` պա հան ջե ցի. 

դո ւք ին ձա նից ա վե լի ազ դել չեք կա րո ղ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ,– ա վե լաց րեց նա,– ես 
ձեզ կտամ մի տա սը մա րդ կա նց ա նո ւն նե րը, նրա նք ա մե նից հու սա լի ան ձի նք-
նե րն են, փոր ձե ցեք, դի մե ցեք նրա նց, գու ցե ձեզ կհա ջող վի մի բան ստա նա լ։ 

Եվ նա յո ւր հի շո ղու թյան տետ րա կը հա նե լով` գրեց մի թղ թի վե րա ա՛յն 
ա նուն նե րը, ո րո նք ստո րագ րու թյան պա տռ տած թեր թից հա նել էր, և տվավ 
Գևոր գի ն։ Այդ տեղ Սո մա րյան ցի ա նո ւնն էլ կար յո ւր 500 ռո ւբ լու հետ մի ա սի ն։ 
Գևո րգն այն նկա տե լով` մի փո քր ու րա խա ցա վ։ «Ե թե Պե տեր բո ւրգ չգ նամ, գո-
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նե մի առ ժա մա նակ կա ռա վար վե լու հա մար փող կու նե նամ»,– մտա ծո ւմ էր նա ։
– Իսկ դո ւք պի տի վճա րե ՞ք ձեր ստո րագ րած 500 ռո ւբ լին, այն պես չէ՞,– 

հարց րեց Գևոր գը Տան պե տյան ցի ն։
– Ի՞նչ 500 ռո ւբլ։
– Դո ւք այդ չափ չս տո րագ րե ցի ՞ք, մի թե ։
– Հա՜, հա՜, հա՜, հա՜,– բա րձ րա ձայն սկ սավ կար կա չել պա րոն Տան պե տյան-

ցը, Գևոր գի ու սը քնք շա բար ծե ծե լո վ։– Ի՜նչ մի ա միտ եք, ի՜նչ բա րի եք. ո՞վ 
ա սաց ձեզ, թե ես 500 ռո ւբլ եմ ստո րագ րե լ։

– Ես ինքս լսե ցի, երբ դո ւք բա րձ րա ձայն ար տա սա նե լով ստո րագ րե ցի ք։
– Հա՜, հա՜, հա՜,– նո րեն ծի ծա ղեց Տան պե տյան ցը,– ես այն պես բա րձ րա ձայն 

ար տա սա նե ցի կա տա կի հա մար, բայց ստո րագ րա ծս իս կա պես քսան և հի նգ 
ռո ւբլ էր. դա էլ քիչ փող չէր, ի հար կե։ Բայց դեռ գնա ցեք, թե մյո ւս ստո րագ րող-
նե րը փող կտան, ես էլ մի բան կտա մ։ – Այս ա սե լով` ող ջու նեց նա Գևոր գին, և 
ա ռա նց նո րա ող ջույնն առ նե լու, մտավ մյո ւս սե նյա կը ։

 ԺԱ 

 Սան դո ւղ քից իջ նե լով Գևոր գը դար ձյալ մաց շվա րած, յո ւր ինչ ա նե լի քը 
չգի տե ր։

«Ա ստ վա ՜ծ իմ, ո՞ւր գնամ, ո՞ւմ դի մեմ,– մտա ծո ւմ էր նա,– մի՞ թե բո լոր այս 
մար դիկ նե րն էլ, ո րո նց ա նո ւն նե րը ես ու նեմ, Տան պե տյան ցի նման նե րը չեն. 
մի՞ թե նրա նք էլ միև նույ նը չպի տի կրկ նեն, ինչ որ սրա նից լսե ցի, և դեռ սա իմ 
կար ծի քով ա մե նից լա վ էր։ Բայց... ոչ, ես իմ մոր ե րե սը դո ւրս գալ չեմ կա րող. 
ես չեմ կա րող գու ժել, որ իմ հի մա րու թյան պատ ճա ռով ես պա տժված եմ. չեմ 
կա րող ա սել, որ յո ւր գու շա կու թյո ւն նե րը կա տար վել են, նա գի տեր, որ այս 
մար դիկ նե րը պի տի խա բե ին ինձ, նրա սիր տը գու շա կո ւմ էր, որ մենք պե տք 
է թշ վա ռա նա նք, նա գի տեր, նա ա մեն բան գի տեր, նա ա մեն բան գու շա կո ւմ 
էր. բայց ե՛ս, ե՛ս` հի մա րս, նրան չլ սե ցի... ես թշ վա ռաց րի նրան և ինձ...»։ Եվ 
այս խոս քե րի հետ նա սկ սեց հե կե կա լ։ 

Եր կար այս դրու թյան մեջ Գևոր գը մա ցել էր կա նգ նա ծ։ Վեր ջա պես նա 
վճ ռեց դի մել այն մա րդ կա նց, ո րո նց ցու ցա կը գտն վո ւմ էր յո ւր ձեռ քո ւմ։ – «Այս-
պի սով ո չի նչ չի դառ նալ,– մտա ծո ւմ էր նա,– ես ձեռ նու նայն իմ մոր մոտ չպի տի 
դառ նամ, այս վճռ ված է։ Ամ բո ղջ օ րը պի տի ման գամ, բո լո րին պի տի տես նեմ. 
պի տի խնդ րեմ, պի տի ա ղա չեմ, մի նչև որ ձեռ քո ւմս մի բան ու նե նամ տո ւն վե-
րա դառ նա լու հա մա ր։ Իսկ ե թե բո լո րից մեր ժո ւմ կս տա նամ, այն ժա մա նակ... 
այն ժա մա նակ ես գի տեմ ի՛նչ կա նեմ... այն ժա մա նակ իմ ապ րե լս ա վե լո րդ է»։ 

Այս խո րհր դա ծու թյո ւն նե րով նա քայ լե րն ուղ ղեց դե պի Սո մա րյան ցի տու-
նը։ Նա տա նը չէ ր։

 Վե րա դար ձավ մի ու րի շի մո տ։ Սա էլ հյու րեր ու ներ, տես նել չէր կա րո ղ։ 
Եր րոր դի մոտ վա զեց, նա պա տաս խա նեց, որ այդ պի սի ստո րագ րու թյան հա-
մար տե ղե կու թյո ւն չու նի և խոս տա ցավ Տան պե տյան ցին տես նե լ։ Չոր րոր դը 
մի նչև ան գամ պա տու հա նից տե սած լի նե լով, թե հն չակ քա շո ղն ով է, ծա-
ռային հրա մայեց ա սել` « տա նը չէ» այն պես բար կա ցած և բա րձր ձայ նով, որ 
Գևո րգն ինքն այդ լսե լով և ա ռա նց ծա ռայի պա տաս խա նին սպա սե լու հե ռա-
ցա վ։ Հին գե րոր դի հա մար ա սա ցին, որ հե նց այն ա ռա վո տը Փո թի էր գնա ցե լ։ 
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Վե ցե րոր դը, որ բա րե հա ճեց Գևոր գի հետ յո ւր բա կո ւմ մի քա նի խո սք խո սալ, 
նրան դա տա պար տեց յո ւր պաշ տո նը թող նե լու հա մար, և վեր ջո ւմ էլ նրան 
«ձ րի ա կեր» ա նու նը տվա վ։ Գևոր գը խոր վի րա վոր ված հե ռա ցավ և այդ տե-
ղի ց։ Յո թե րոր դը ճա շի վրա էր ար դեն, ուս տի չէր կա րող այդ պի սի ժա մա նակ 
այ ցե լու ըն դու նե լ։ Գե ղե ցիկ հա գն ված սպա սա վո րը մի նչև ան գամ նկա տո-
ղու թյո ւն ա րավ, որ ժա մը ե րե քին այ ցե լու թյան գնա լն ան հար մար է, և ժա մա-
նակ ո րո շեց ա ռա վո տյան ժա մը 10-11-ը։

Գ ևոր գը գրե թե խե լա գար ված սկ սեց թա փա ռել փո ղոց նե րո ւմ... « Ճա շի 
ժա մա նա կն ան հար մար է այ ցե լել»,– այս լսել էր ու թե րոր դի ծա ռայից, և սպա-
սո ւմ էր, որ այդ ժա մա նա կն ան ցնե։ 

Ար դեն ութ ան ձի նք նե րից և ոչ մե կի մոտ ցան կա ցած ըն դու նե լու թյու նը 
չգտավ. բայց նա դեռ հույս ու ներ, թե մա ցած եր կո ւսն ան պատ ճառ ա վե լի 
բա րի և մար դա սեր պի տի գտն վե ի ն։ Ան ցավ մի եր կու ժա մ։ Վեր ջա պես նա 
դի մեց ին նե րոր դին, նա քնած էր, տես նել ան կա րե լի է։ Դի մեց տաս նե րոր դին, 
նա նույն պես քնած էր։

 Վեր ջա պե ս։ Ի՞նչ պե տք էր ա նել այժմ։ Գևոր գը ո չի նչ չգի տե ր։ Նա այժմ 
մտա ծե լու էլ ա նըն դու նակ էր դար ձե լ։ Ամ բո ղջ օ րը մի պա տառ հաց չէր դրել 
բե րա նը, բայց նա քաղ ցա ծու թյո ւն ան գամ չէր զգո ւմ։ Նա այժմ մի բան էր մի-
այն ցան կա նո ւմ` հե ռա նալ, հե ռա նալ որ քան կա րե լի է մար դիկ նե րից. ընկ նել 
մի ա մայի, մի ան բնակ տեղ... Եվ նա գնո ւմ էր ա ռա նց մտա ծե լու, ա ռա նց աջ 
ու ձախ նայե լու...

 Թող նե նք նրան հան գի ստ, և ես ձեզ կպատ մեմ, թե ին չո ՞ւ բո լոր այս տա սը 
մար դիկ նե րից գեթ մե կի մոտ նա ո չի նչ հա ջո ղու թյո ւն չգ տա վ։

Գ ևոր գը Տան պե տյան ցին այ ցե լե լու ա ռա ջին օ րից եր կու օր հե տո պա րոն 
Տան պե տյա նցն ըն տա նե կան ե րե կույ թի ժա մա նակ գտն վո ւմ էր կլու բո ւմ։ Նա 
այդ տեղ պա տա հեց շա տե րին ա՛յն պա րոն նե րից, ո րո նք ի ր հետ մի ա սին հրա-
վիր ված է ին ե ղել Սո մա րյան ցի տա նը։ Մի ջեր նին խո սք բաց վե լով, նա հի շեց-
րեց նրա նց այն ստո րագ րու թյան մա սին, ո րով նո քա փող է ին խոս տա ցել մեր 
երգ չին Պե տեր բո ւրգ ղր կե լու հա մա ր։ Այդ հի շեց նե լը ներ կա ե ղող նե րին շատ 
դո ւր չե կա վ։ Տան պե տյան ցը նկա տեց, թե ինչ պես նրան ցից մի քա նի սը ե րես-
նե րը թթ վաց րին, մյո ւս նե րը կա մաց-կա մաց պատ րա ստ վո ւմ է ին հե ռա նալ, իսկ 
մի եր կու տա քգ լո ւխ ներ բար կա ցած զար մա նք հայտ նե ցին, որ Տան պե տյան ցը 
թույլ է տա լիս ի րեն հի շեց նել նրա նց մի խո ստ ման և ստո րագ րու թյան մա սին, 
ո րը նրա նք ա րել են ար բած և հի մա րա ցած ժա մա նա կ։ Պա րոն նե րից մե կը մի նչև 
ան գամ հայ հոյեց բժի շկ Դու դո ւկ ջյա նին, որ նա քաջ ի մա նա լով հյու րե րի ար բած 
լի նե լը, դար ձյալ հա նդգ նել էր մի այդ պի սի ստո րագ րու թյան թո ւղթ բա նալ նո ցա 
ա ռաջ և այ սօր վան հա մար մի խայ տա ռա կու թյան գո րծ պատ րաս տե լ։

 Տան պե տյան ցի ու զա ծն էլ հե նց այդ էր։ Տես նե լով յո ւր բա րե կամ ե րի տրա-
մադ րու թյու նը այդ խնդ րո ւմ, նա վս տա հու թյո ւն ա ռավ և պատ մեց նրա նց, թե 
ինչ պես Ե լի զա վե տա Սեր գեև նան բար կա ցել և պա տռ տել էր ստո րագրու-
թյան թեր թը և սրա նով ա զա տել նրա նց ար բած ժա մա նա կի խոս տու մը կա-
տա րե լո ւց։

– Կեց ցե՜, կեց ցե՜ Ե լի զա վե տա Սեր գեև նան,– գո չե ցին Տան պե տյան ցի բա րե-
կամ ե րը գրե թե մի ա բե րան...
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 Թե պետ այդ րո պե ին Տան պե տյան ցի մոտ չէ ին Սո մա րյան ցի խն ջույ քի 
ներ կա գտն վող բո լոր հյու րե րը, սա կայն մի եր կու օր վա մեջ նրա նք բո լո րն 
ար դեն գի տե ին Ե լի զա վե տա Սեր գեև նայի ա րա ծը, և չէ ին կա րո ղա նո ւմ ներ-
քին գո հու նա կու թյա մբ շնոր հա կա լու թյո ւն չա նել նրա ն։

 Բայց ո՞ւր գնաց մեր խե ղճ Գևոր գը ։
 Նա ար դեն դո ւրս էր ե կել քա ղա քից և գտն վո ւմ էր Քռի ա փո ւմ, մի ա մայի 

տե ղ։ Մու թը կո խել էր. լու սին չկար, բայց աստ ղե րն ա դա մա նդ նե րի նման շող-
շո ղո ւմ է ին կա պու տակ երկ նա կա մա րի վրա։ Նրան շր ջա պա տող լռու թյու նը 
խան գար վո ւմ էր մի այն գե տի խո ւլ հո սան քի ձայ նո վ։

 Նա մո տե ցավ գե տի ա փին, դի տեց նրան լո ւռ ու մո ւնջ և շշն ջաց. «Օգ նու-
թյան հույս էլ չկա, ապ րել այ սու հե տև ա մոթ է ինձ հա մար. ա հա՛ իմ տե ղը,– և 
նա դո ղա ցող ձեռ քը պար զեց դե պի գե տի խո րը,– բայց ի՞նչ եմ ա նո ւմ ես»,– 
գո չեց նա հան կա րծ և սոս կա լով ետ դար ձա վ։

« Հի մար, հի մար,– խո սո ւմ էր նա ինքն ի րեն,– ո՞ւմ հույ սով ես թող նո ւմ քո 
մո րը, ո՞վ պի տի պա հե, ո՞վ պի տի կե րակ րե»։ Եվ այս մտա ծու թյու նը կար ծես 
հո գի ու սի րտ տվավ. հու սա հա տու թյու նը, որ ի րեն մո լո րեց րել էր, ան ցավ, և 
նա ա րագ-ա րագ քայ լե րով դի մեց քա ղա ք։ 

Ե րե կոյան ժա մը 11-ին նա հա սավ տո ւն։

ԺԲ

 Թա մա րը շատ չէր ան հա նգս տա ցել յո ւր որ դու ու շա նա լու վե րա։ Նա կար-
ծել էր, թե հա րո ւստ բա րե րար նե րից մե կն այդ օ րը հյու րա սի րել էր յո ւր Գևոր-
գի ն։ Բայց նա ամ բո ղջ մա րմ ով սոս կաց, երբ Գևոր գը յո ւր գլ խով ան ցած բո-
լո րը պատ մե ց։ Նա չսոս կաց նրա հա մար, որ բա րե րար նե րը մեր ժել է ին յո ւր 
որ դո ւն խոս տա ցած օգ նու թյու նը, այլ սոս կաց նրա հա մար, որ նո ցա շնոր հիվ 
պի տի հա վի տյան կո րց ներ յո ւր որ դո ւն։

– Դու ոչ մի բա նի վե րա մի մտա ծիր, Գևո՛ րգ, հո գյա ՛կս. ես դար ձյալ լվաց-
քա րա նը կմտ նեմ, ես կաշ խա տեմ և կպա հեմ քեզ, քա նի ուժ ու նեմ. մի այն թե 
դու ողջ-ա ռո ղջ ման գաս իմ աչ քե րի ա ռաջ, մի նչև որ ես գե րեզ ման կմտ նեմ...– 
Ա սում էր նրան Թա մա րը, աշ խա տե լով սփո փել յո ւր որ դու հու սա հա տու թյու նը...

– Ես դեռ կս տի պեմ այդ մա րդ կա նց ի րե նց ստո րագ րու թյու նը հար գել,– ես 
այդ մար դիկ նե րից այդ պես շու տով ձե ռք չեմ վե րց նի լ։

 Բայց իս կա պես ի՞նչ կա րո ղա ցավ ա նել նա. ո չի ՛նչ։ 
Ան ցան օ րեր, ան ցան շա բաթ նե ր։ Եվ Գևո րգն ա նը նդ հատ դի մո ւմ էր մե րթ 

սրան, մե րթ նրան, խնդ րո ւմ էր, ա ղա չո ւմ էր, բայց ի զո ւր, ոչ ոք չլ սեց. ոչ ոք 
խն դի րն ու շադ րու թյան չա ռա վ։ 

Եվ նա սո վո րեց մի այն փո ղոց նե րո ւմ այդ պա տր վա կով թա փա ռե լ։
 Մի ա մի սն ան ցա վ։ Թա մա րի բո լոր խնայո ղու թյու նը ս պառ վեց. մի քա-

նի օր շա րու նակ մայր և որ դի ցա մաք հաց է ին ու տո ւմ. մի օր մի նչև ան գամ 
նրանք քաղ ցած ան ցրի ն։

 Թա մա րի բո լոր աշ խա տու թյու նը Գևոր գին նո րեն Գո ւս տա վի մոտ ղր կե լու 
հա մար` ա պար դյո ւն ան ցա վ։ Նա ա վե լի նա խա պա տիվ էր հա մա րո ւմ մեռ նիլ 
կամ Քռի մեջ խե ղդ վիլ, քան նո րեն Գո ւս տա վին դի մել, նրա աղջ կա ար հա-
մար հան քը տա նել և յո ւր ըն կեր-բան վոր նե րի մոտ ծի ծա ղի ա ռար կա դառ նա լ։ 
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Ու րիշ գոր ծա րան էլ նա մտ նել չհա մա ձայ նե ցավ, ո րով հե տև Սո մա րյան ցի 
տա նը հաս կաց րել է ին, որ ին քը մեծ մա րդ է. և այդ գի տե ին յո ւր նոր բա րե կամ-
նե րը, դպ րո ցա կան ա շա կե րտ նե րը, լու սա վո րու թյան բա րե կամ գոր ծա կա տար-
նե րը, դա տե լու ու վճ ռե լու վար դա պետ տղա նե րը, և նա նրան ցից ա մա չո ւմ էր։ 

Ի ՞նչ պե տք էր ա նել, ու տե լու հաց չկա ր։
 Վեր ջա պես խե ղճ Թա մա րը նո րեն մտավ լվաց քա րան, բայց այս ան գամ 

20 ռո ւբ լով, ո րով հե տև նա ա ռաջ վա ու ժը չու ներ և ա վե լի չվ ճա րե ցի ն։

 Եվ դո ւք ի՞նչ պես վար վե ցիք խե ղճ փա կա նա գոր ծի և նո րա մոր հետ, դո ՛ւք, 
փայ լո ւն հա սա րա կու թյան զար գա ցած ան դամ ե ր։ Դո ւք ձեր ոգ ևո րու թյան մեջ 
ճա ռեր խո սա ցիք, խոս տո ւմ եր ա րիք, ձեր ան տե ղի գո վե ստ նե րով խե ղճ ե րի-
տա սար դին փչաց րիք, զր կե ցիք յո ւր պաշ տո նից, թշ վա ռաց րիք ա պա գան. ու-
ժաս պառ մո րը նո րեն լվաց քա րան ղր կե ցիք... և հե տո՞ – ո չի նչ. դո ւք ա վե լաց րիք 
մե կն ա՛յն դա տար կա պո րտ տղա նե րից, ո րո նք դա տո ւմ են, վճ ռո ւմ են, դա տա-
պար տո ւմ են և ա ռա նց մի բան գի տե նա լու, ա ռա նց մի բան սո վո րած լի նե լու, 
ա մե նա կար և ա մե նա գետ են։ 

Ա հա՛ ձեր գոր ծը ։

 

 մո ւթն ար դեն կո խել էր – մո ւթն ար դեն վրա էր տվել, մթ նել էր
 նո ցա նից – նրա նցից 
աշ խա տան քը դա դա րե լո ւց ետ, հայտ նու թյու նից ետ, ետ – այս տեղ՝ հե տո
 զար մաց մա մբ – զար ման քո վ
 կեց ջիք – կեց ցե ք
 բա վա կան – այս տեղ` բա վա կա նա ցած, գոհ 
ար տա քո կար գի – ար տա կա րգ
դս տի կոն – վեր նա հա րկ, վեր նա տո ւն
 կար դալ – այս տեղ` սո վո րե լ
 գիմն ա զի ոն (գիմն ա զի ա) – հան րա կր թա կան միջ նա կա րգ ու սո ւմ ա կան հաս-

տա տու թյո ւն
 վե րստ – եր կա րու թյան ռու սա կան չափ=1,06 կմ
հն չակ – դռան զա նգ
ֆ րակ – տղա մար դու վեր նա հա գո ւստ, սյո ւր տու կի մի տե սակ, առջ ևից` կա րճ 

ու բաց փեղ կե րով, ետ ևից` եր կար, մի ջա հատ ված փե շով
 փող պատ – փող կապ, նաև` օ ձի ք
շ վա րել – շփոթ վել, ա նե լի քը չի մա նա լ
 վե րա կա ցու դպ րո ցի – վե րա հս կիչ, կար գա պա հու թյա նը հետ ևող պաշ տո նյա
 դի տա վո րու թյո ւն – մտադ րու թյո ւն 
ա կա թե նի (ա քա սի ա, ա կա ցի ա) – թի թեռ նա ծա ղիկ նե րի ըն տա նի քին պատ-

կա նող ծա ռ
 գո ղտ րիկ – քն քո ւշ, գե ղե ցիկ, հա ճե լի, դու րե կա ն
 խան դա ղա տա նք – քնք շու թյո ւն, գթա սր տու թյո ւն, գո րո վա նք, սե ր
 շա հի – պա րս կա կան ման րադ րամ, որ հա մար ժեք էր ռու սա կան 5 կո պե կի ն

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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ս րի նգ – շվի, փո ղա վոր ե րա ժշ տա կան գոր ծի ք
դ րա ցու հի – հար ևա նու հի
 բեկ բե կո ւն – կոտ րատ վող, խա ղաց կո ւն
 թա մա շա ա նել – նայե լ
 բազ մա կան ներ – այս տեղ` բազ մա թիվ հյու րեր 
է քստ րա – ար տա կա րգ, ար տա հե րթ 
ա տե նա բա նու թյո ւն – այս տեղ` ճառ, կե նաց խո սք
գգ վել – գր կել ու շոյել, փայ փայել, փա ղաք շել, պա րու րե լ
 թե մա կան դպ րոց – միջ նա կա րգ հոգ ևոր դպ րո ց
 տե սո ւչ – տնօ րեն, ու սո ւմ ա կան հաս տա տու թյան վա րի չ
 վար մա նց – վար մո ւնք նե րի 
Օր փե ո սի գր կո ւմն էր – այս տեղ` քնած էր:  Որփեոս (Օրփեոս)՝ առասպելական 

երգիչ, երաժշտություն և բանաստեղծություն հորինող, ով երգով կախարդել է  
աստվածներին ու մարդկանց

 նա խա գա վիթ – այս տեղ` նա խաս րա հ
 տո ւշ ա ծել – ե րա ժշ տա կան հան դի սա վոր ող ջույն
 ջո ւր սրս կել – այս տեղ` ջո ւր  ցա նել, ջո ւր շաղ տալ 
ըն չա ցք – բեղ, սրել ըն չաց քի ծայ րե րը – բե ղե րը սրե լ
 րե դին գոտ – եր կար սեր թո ւկ, տղա մար դու եր կար ու լայն վեր նազ գե ստ
pour chige – շքե ղու թյան հա մար (ֆր.) 
ա սա նկ, ա տա նկ, ա նա նկ – այս պես, այդ պես, այն պե ս
 լեռ նակու տակ պա րտ քե րի տակ կհե ծե – մե ծա թիվ պա րտ քեր ու նե նալ, ծա նր 

կա ցու թյան մեջ հայտն վել մե ծա քա նակ պա րտ քե րից, կու տակ ված պա րտ քե րը 
չկա րո ղա նալ մա րե լ

 գո սա նալ – չո րա նա լ
գ րա ստ – բեռ նա կիր ըն տա նի կեն դա նի, չար քաշ մա րդ
 գաղ տո ւկ – գա ղտ նի
 քա ջք – այս տեղ` սա տա նա, չար ո գի
 կա պա լա ռու – կա պա լով վե րց նող, կա պալ – աշ խա տու ժի կամ շի նու թյան 

պայ մա նագ րային վար ձա կա լու թյո ւն
« Բազ մա վեպ» – հայա գի տա կան հան դես, որ 1843 թվա կա նից հրա տա րա կո ւմ 

է Վե նե տի կի Սո ւրբ Ղա զար կղ զո ւմ գտն վող Մխի թա րյան մի ա բա նու թյու նը
 քոն սեր վա տոր – կոն սեր վա տո րի ա, ե րա ժշ տա նո ց
խն դակ ցել – մե կի ու րա խու թյա նը մաս նա կից դառ նալ, խն դա կից լի նել 
ան ձեռ նա մո ւխ – ձե ռք չտ ված, ան ձեռ նա մո ւխ ան կո ղին – չբաց ված ան կո ղին 
որ դե գիր – հո գե որ դի, հո գե զա վակ 
ա րտ ևա նո ւնք – աչ քի թար թիչ նե ր
դ րա ցի – հար ևա ն
գ ծո ւծ – նվա ստ, չն չին, ա նա րգ, ժլատ, ման րա խն դիր 
ա մոք (դեմ քի ա մոք ար տա հայ տու թյո ւն) – մե ղմ, հան գի ստ, խա ղաղ, դու րե-

կան, հա ճե լի
 կյու րա կե – կի րա կի
 կար կա չել – այս տեղ` լիասիրտ ծի ծա ղե լ
 գու ժել – վատ լո ւր հայտ նե լ
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կ լո ւբ – ա կո ւմբ
 ձեռ նու նայն – դա տար կա ձե ռն

1. Կյան քի ո՞ր բնա գա վա ռն է ար տա ցո լո ւմ Մու րա ցա նի « Հա սա րա կաց որ դե-
գի րը» պա տմ ված քը ։

2. Ինչ պե ՞ս է ա վա րտ վո ւմ աշ խա տան քային օ րը գեր մա նա ցի Շա ռլ Գո ւս տա վի 
գոր ծա րա նո ւմ։ Ի՞նչ հա րց են քն նար կո ւմ բան վոր նե րը գոր ծը ա վար տե լո ւց 
հե տո ։

3. Ին չո ՞ւ է Գևոր գին վի ճակ վո ւմ Սո մա րյան ցի պատ վի րած վան դակ նե րը նրա 
տո ւն տա նե լու պար տա կա նու թյու նը ։

4. Քա նի՞ տա րե կան էր Գևոր գը։ Ի՞նչ խո հե րով էր իր բե ռը փո ղո ցով տա նո ւմ Սո-
մա րյան ցի տո ւն։ Ինչ պե ՞ս է սո վո րել դպ րո ցո ւմ, ո՞վ է ե ղել նրա դա սըն կե րը ։

5. Նկա րագ րե ՛ք Գևոր գի ըն տա նի քը։ Ո՞վ էր հան գու ցյալ հայ րը։ Ո՞վ էր մայ րը, 
և ինչ պե ՞ս էր նա հո գո ւմ տան կա րիք նե րը։ 

6. Ո՞վ էր Շառ լո տան, և ի՞նչ զգա ցո ւմ եր էր Գևոր գը տա ծո ւմ նրա հան դե պ։
7. Ի՞նչ էր կա տար վո ւմ Սո մա րյան ցի բնա կա րա նո ւմ, և ո՞վ է ու շադ րու թյո ւն 

դա րձ նո ւմ Գևոր գի եր գի ն։
8. Նկա րագ րե ՛ք Գևոր գին Սո մա րյան ցի տո ւն գնա լիս, տա նը` սե ղա նի շո ւրջ, 

այ նու հե տև նրա եր գե րի թո ղած ազ դե ցու թյու նը ։
9. Սո մա րյան ցի հյու րե րի մեջ ի՞նչ վե րա բեր մո ւնք է ա ռա ջա նո ւմ Գևոր գի հան-

դեպ, երբ լսո ւմ  են նրա եր գը ։
10. Գևոր գին ե րա ժշ տա կան կր թու թյո ւն տա լու հա մար ի՞նչ նա խա ձեռ նու թյո ւն 

են հան դես բե րո ւմ Սու մա րյան ցի հյու րե րը ։
11. Ճի ՞շտ է վար վո ւմ արդյոք Գևոր գը, երբ, հա վա տա լով խոս տո ւմ ե րին, 

ա զատ վո ւմ է աշ խա տան քի ց։ Այդ կա պակ ցու թյա մբ ի՞նչ խոր հո ւրդ էր նրան 
տա լիս մայ րը ։

12. Խն ջույ քից հե տո ինչ պե ՞ս են Գևոր գին ըն դու նո ւմ բժի շկ Դու դո ւկ ջյա նը, 
հանդիսության սե ղա նա պետ Տան պե տյան ցը։ Ինչ պե ՞ս են ի րե նց դրսևորում 
մյո ւս « բա րե րար նե րը»։

13. Ինչ պի սի՞ հո գե կան կա ցու թյան մեջ է հայտն վո ւմ Գևոր գը։ Ինչ պե ՞ս է ա վարտ-
վո ւմ պա տմ ված քը ։

14. Ի՞նչ պե տք է ա ներ Թա մա րը` ի րեն և որ դո ւն սո վի չմատ նե լու հա մա ր։
15. Գևոր գը ին չո ՞ւ չի վե րա դառ նո ւմ իր նախ կին աշ խա տան քին կամ ան ցնո ւմ 

մի նոր աշ խա տան քի ։
16. Սին խոս տո ւմ եր տված ուն ևոր նե րին ի՞նչ խոս քե րով է դի մո ւմ հե ղի նա կը 

պա տմ ված քի վեր ջո ւմ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՇԻՐ ՎԱՆ ԶԱ ԴԵ
1858-1935

 Շիր վան զա դեն հայ ար ձա կի խո շո րա գույն ներ կայա ցու-
ցիչ նե րից է։ Նա պատ կե րեց իր ժա մա նա կն ու մա րդ կա նց և 
հայ գրա կա նու թյու նը հա րս տաց րեց բազ մա թիվ կեր պար նե-
րո վ։ Նրան բա րձր են գնա հա տել Հով հան նես Թու մա նյա նը, 
Վա հան Տե րյա նը, Գրի գոր Զոհ րա պը, Ար շակ Չո պա նյա նը, 
Վա հան Թե քեյա նը, Եր վա նդ Օ տյա նը և շատ ու րիշ նե ր։

 Շիր վան զա դեն գրո ղի գրա կան ա նո ւնն է։ Նրա իս կա-
կան ա նո ւն-ազ գա նու նը Ա լեք սա նդր Մով սի սյան է։ Ծն վել 
է 1858 թ. ապ րի լի 7-ին Շա մա խի քա ղա քո ւմ։ Հայ րը` Մի նա սը, դեր ձակ էր, 
զբաղ վել է նաև առևտ րո վ։ Մինչ Բա քո ւն կդառնար ար դյու նա բե րա կան հզոր 
քաղաք՝ Շիր վան զա դե ի ծնն դա վայ րը ե ղել է նա հան գային կե նտ րո ն։ Բայց 
նավ թի ար դյու նա հա նու մը կյան քը դրեց նոր հիմ քե րի վրա։ Ժո ղո վո ւր դը հո-
սեց դե պի Բա քու, Շա մա խին դա տա րկ վե ց։ 

Ա պա գա գրո ղը գրա ճա նաչ է դար ձել ծնն դա վայ րի ու սո ւմ ա րան նե րից 
մե կո ւմ, ա պա հա ճա խել է հայ կա կան թե մա կան, դրա նից հե տո` ռու սա կան 
երկ դա սյա դպ րո ց։

 Հոր առևտ րա կան գոր ծե րի ձա խող ման հետ ևան քով ըն տա նի քի` մոր և քույ-
րե րի խնամքը հոգում է պա տա նի Ա լեք սա նդ րը։ Այդ նպա տա կով 1875-ին մեկ-
նո ւմ է Բա քու և գրագ րի պաշ տոն վա րո ւմ նա հան գային վար չու թյան գրա սե նյա-
կո ւմ։ Ե րեք տա րի աշ խա տե լով այդ տեղ` ա վե լի մո տի կից է ճա նա չո ւմ կյան քի 
քաո սը, իսկ ըն թեր ցա նու թյու նը նպաս տո ւմ է նրա մտա վոր զար գաց մա նը ։

 Բաք վո ւմ նա ապ րո ւմ է մո րաք րոջ ըն տա նի քի հետ` մտա վո րա կան մա րդ-
կա նց մի ջա վայ րո ւմ. ու նե ին հա րո ւստ գրա դա րան, ստա նո ւմ է ին ժա մա նա-
կի մա մու լը։ Այդ ըն տա նի քո ւմ է հա սակ ա ռել հայտ նի դե րա սան Հով հան նես 
Ա բե լյա նը։ Հայտ նի մար դիկ են դառ նո ւմ նաև Ա բե լյա նի եղ բայր նե րը. մե կը` 
հան րային գոր ծիչ, մյու սը` թա տե րա գի ր։

1878 թ. հաշ վա պա հի պաշ տո նով Շիր վան զա դեն աշ խա տան քի է ան ցնո ւմ 
նավ թային գրա սե նյա կո ւմ։ Այս ըն թաց քո ւմ է՛լ ա վե լի է ու ժե ղա նո ւմ գրա կա-
նու թյան հան դեպ սե րը, և նա հայ գրող նե րի եր կե րի հետ մեկ տեղ կար դո ւմ է 
ռո ւս գրա կա նու թյո ւն։ Այդ սե րն էլ նրան տա նո ւմ է նոր պաշ տո նի` 1881-ին նա 
դառ նո ւմ է նո րաս տե ղծ գրա դա րա նի ըն թեր ցա րա նի վա րի չը ։

 Շա րու նակ վող ըն թեր ցա սի րու թյան հետ մեկ տեղ Շիր վան զա դեն ա նո ւմ է 
գրա կան ա ռա ջին փոր ձե րը։ Նրա առջև բաց վո ւմ է հայե րեն և ռու սե րեն լույս 
տես նող թեր թե րի ճա նա պար հը` «Մ շակ», « Մե ղու Հայաս տա նի»։ Նավ թային 
քա ղա քի մա սին նա փոր ձո ւմ է վեպ գրել, բայց ոչն չաց նո ւմ է` թող նե լով մի այն 
մեկ հատ ված` «Հր դեհ նավ թա գոր ծա րա նո ւմ», ինչը ա պա գա գրո ղի ա ռա-
ջին տպա գիր գո րծն է («Մ շակ», 1883)։

1883-ին Շիր վան զա դեն տե ղա փոխ վո ւմ է Թիֆ լիս` ժա մա նա կի հայ գրա-
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կան կյան քի կե նտ րո նը։ Այս տեղ նրա գրա կան ձի րքն ա վե լի ար դյու նա վետ 
դրս ևո րո ւմ եր է ու նե նո ւմ, իսկ ապ րո ւս տը հո գա լու հա մար 1886-1891 թթ. աշ-
խա տակ ցո ւմ է «Ար ձա գա նք» շա բա թա թեր թին, ուր և բազ մա թիվ հոդ ված նե-
րով հռ չակ վո ւմ է նրա ա նու նը։ Այս տեղ տպա գր վո ւմ են նաև նրա « Նա մո ւս», 
«Ա րամ բին», իսկ « Մո ւրճ» ամ սագ րո ւմ` «Ար սեն Դի մաք սյան» վե պե րը ։

1895 թ. ցա րա կան կա ռա վա րու թյու նը Շիր վան զա դե ին մե ղադ րո ւմ է հա-
կա թո ւր քա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ և բան տար կո ւմ Թիֆ լի սի Մե տե խի բան-
տո ւմ, ա պա 1898-ին աք սո րո ւմ Օ դե սա։ Այս տեղ նա մո ւմ է եր կու տա րի և 
հղա նո ւմ իր հրա շա լի «Ար տիս տը» պա տմ ված քը ։

 Շիր վան զա դեն գրա կան վե րել քի մեջ էր։ Ի րար են հա ջոր դո ւմ պա տմ վա ծք-
նե րը, վի պակ նե րը և վե պե րը։ 1896-1897 թթ. գրո ւմ է « Քաոս» վե պը։ Վե պը թեև 
գրո ւմ է վեց ամ սո ւմ, բայց դրա մա սին եր կար էր մտա ծել` հե նց այն պա հից, 
երբ ոտք էր դրել Բա քո ւ։ 

Օ դե սայից մա ցած տպա վո րու թյո ւն նե րով «Ար տիս տը» գրել է 1901 թ.։ Մեր 
առջև պա տա նի ար վես տա գե տի ե րա զա նք նե րի աշ խա րհն է ու այդ պատ-
րանք նե րի ող բեր գա կան փլու զու մը։ Գե ղե ցիկ ու ա ռի նք նող է Լևո նի կեր պա-
րը։ Նրա հայ րը ե ղել է օ պե րային վար սա վիր և ող բեր գու թյա մբ ա վար տել 
կյան քը։ Լևո նը ար տի ստ է հո գով, է ու թյա մբ, նա ձգ տո ւմ է դո ւրս գալ մեծ աշ-
խա րհ, իր տե ղը գտ նել կյան քո ւմ, բայց ան հույս սե րը և կյան քի հար ված նե րը 
նրա մեջ կոտ րո ւմ են ա մեն ինչ։

Լ ևո նի կյան քո ւմ կա ար վես տի աշ խար հը` թատ րոն և ե րա ժշ տու թյո ւն, կա գե-
ղեց կու հի Լո ւի զայի հան դեպ տա ծած սե րը, ով իր հեր թին օ պե րային երգ չու հի 
դառ նա լու ե րա զա նք նե ր է փայփայում։ Լո ւի զան ա մո ւս նա նո ւմ է։ Լևո նի ոտ քի 
տակ հո ղը ե րե րո ւմ է։ Ա վա զակ նե րը թա լա նո ւմ են նրա ն։ Այլևս ան զոր լի նե լով 
դի մագ րա վե լու կյան քի հար ված նե րին` նա մահ վան մեջ է գտ նո ւմ իր վե րջ-
նա կան հան գիս տը։ Կո րո ւստ նե րին և ան հա ջո ղու թյո ւն նե րին հա կադ րե լու նա 
այլևս ո չի նչ չու նե ր։

 Բա ցի ար ձակ գոր ծե րից, Շիր վան զա դեն գրել է նաև թա տեր գու թյո ւն ներ, 
ո րոն ցից ա ռա վել հայտ նի են « Պատ վի հա մար» դրա ման և « Մոր գա նի խնա-
մին» կա տա կեր գու թյու նը ։

1905-ին Շիր վան զա դեն հաս տատ վո ւմ է Փա րի զո ւմ և այն տեղ մո ւմ մի նչև 
1910 թ.։ Ար վես տի հա մաշ խար հային կե նտ րո նո ւմ նրա ստեղ ծա գոր ծա կան 
կյան քը նոր թափ է առ նո ւմ։

1910-ին վե րա դառ նո ւմ է Թիֆ լիս, 1913-ին մեկ նո ւմ Մո սկ վա` մո տի կ լինե լու 
ռու սա կան ար վես տին։ Գրո ւմ է ար վես տա գի տա կան բազ մա թիվ հոդ ված նե ր։

1919 թ. նա վե րս տին մեկ նո ւմ է ար տա սահ մա ն։ Այն տե ղից ար դեն Հայաս-
տան է վե րա դառ նո ւմ 1926-ին և նոր ե ռան դով լծ վո ւմ գրա կան գոր ծի։ Կյան քի 
վեր ջին տա րի նե րին գրո ւմ է « Կյան քի բո վից» հու շագ րու թյու նը, ո րի մեջ ար-
տա կա րգ հա րո ւստ տե ղե կու թյո ւն ներ կան նախ իր, ա պա 19-20-րդ դա րե րի 
շատ այլ գրող նե րի մա սի ն։

 Շիր վան զա դե ին շնո րհ վել է Հայաս տա նի ժո ղո վր դա կան գրո ղի կո չո ւմ։ 
Նա նաև Անդր կով կա սի մշա կույ թի վաս տա կա վոր գոր ծիչ էր։ Մեծ գրո ղը 
Մոսկ վայո ւմ մաս նակ ցել է խո րհր դային գրող նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րին 
և հան դես ե կել ող ջույ նի խոս քո վ։
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 Շիր վան զա դեն մա հա ցել է 1935 թ. օ գոս տո սի 7-ին Կիս լո վո դս կո ւմ և թաղ-
վել է Եր ևա նի հայոց մե ծե րի պան թե ո նո ւմ։

 ՇԻՐ ՎԱՆ ԶԱ ԴԵ Ի ՄԱ ՍԻ Ն
 Վեր ջա պես կցան կա նայի նք, որ մեր ազգն էլ կա րո ղա նար տես նել, գնա-

հա տել ու պա շտ պա նել իր ծնած ու ժե րը։ Եվ երբ որ տես նի, կհա մոզ վի, որ 
նրա նց մեջ էլ կան այն պի սի ներ, ո րո նք ի րե նց տա ղան դով մր ցո ւմ են ու հա-
վա սար են եվ րո պա կան ժո ղո վո ւրդ նե րի սիր ված, հան րա հռ չակ հե ղի նակ նե-
րին, տար բե րու թյու նը մի այն սրա նց ու նրա նց բախ տի մեջ է։

 Խո սք 1910 թվա կա նին Շիր վան զա դե ի 
գ րա կան գոր ծու նե ու թյու նը նշե լու կա պակ ցու թյա մբ։

 Հով հան նես Թու մա նյա ն
 
Շիր վան զա դե ն… կմ ա այն հե ղի նա կը, որ տա նո ւմ է մեր գրա կա նու թյու նը 

դե պի Եվ րո պա ։
 Վա հան Տե րյա ն

Գ ՐԱ ԿԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ Ր
 Ի րա պաշ տու թյո ւն (ռե ա լի զմ)։ Որ պես մե թոդ` ի րա պաշ տու թյու նը ար տա-

հայ տո ւմ է կյան քն այն պես, ինչ պես որ կա։ Ի րա պա շտ գրող նե րը ոչ մի այն 
ար տա ցո լո ւմ են կյան քը, այլև քն նա կան հայաց քով վեր լու ծո ւմ են այն։ Ի րա-
պաշ տու թյան գե ղար վես տա կան հա մա կար գի հիմ քը տի պա կան հե րոս նե րին 
տի պա կան հան գա մա նք նե րի մեջ պատ կե րե լու պա հա նջն է։ Ի րա պաշ տու-
թյան մե թո դն աչ քի է ընկ նո ւմ կյան քը, մա րդ կային հա րա բե րու թյո ւն նե րն ու 
հո գե բա նու թյու նը ճշ մա րիտ, ա ռար կայո րեն պատ կե րե լու ձգ տու մո վ։

 Քա նի որ ի րա պաշ տու թյո ւնն իր մեջ կրո ւմ է բո ւն ի րա կա նու թյան ար տա ցոլ քը, 
ուս տի այն, որ պես գե ղար վես տա կան պատ կեր ման հի մք, ե ղել է ի սկզ բա նե։ Այլ 
մե թոդ նե րով գր ված եր կե րի հիմ քո ւմ ևս առ կա է ի րա պաշ տու թյան ինչ-որ մա ս։

 Տար բեր դա րա շր ջան նե րո ւմ ի րա պաշ տու թյո ւնն ու նե ցել է իր դրս ևոր ման 
ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը, այդ իսկ պատ ճա ռով առ կա են ի րա պաշ տու-
թյան ար տա հայ տու թյան տար բեր ժա մա նակ ներ և տար բեր ե ղա նակ ներ.

– ան տիկ շր ջա նի ի րա պաշ տու թյո ւն,
– վե րած նո ւն դի դա րա շր ջա նի ի րա պաշ տու թյո ւն,
– լու սա վո րա կան դա րա շր ջա նի ի րա պաշ տու թյո ւն,
– քն նա դա տա կան ի րա պաշ տու թյո ւն,
– սո ցի ա լիս տա կան ի րա պաշ տու թյո ւն,
– գե րի րա պաշ տու թյո ւն,
– մո գա կան ի րա պաշ տու թյո ւն:
 Հայ գրա կա նու թյան մեջ ի րա պաշ տու թյու նը` որ պես մե թոդ, ամ րա պնդ վեց 

19-րդ դա րի կե սե րից` ա ռաջ մղե լով այն պի սի հե ղի նակ նե րի, որ պի սիք են 
Հա կոբ Պա րո նյա նը, Պե րճ Պռո շյա նը, Ղա զա րոս Ա ղայա նը, Շիր վան զա դեն, 
Նար-Դո սը, Գիր գոր Զոհ րա պը, Հով հան նես Թու մա նյա նը, Դե րե նիկ Դե միր-
ճյա նը, Ակ սել Բա կո ւն ցը և ու րիշ նե ր։
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 ԱՐ ՏԻՍ ՏԸ
(Կր ճա տո ւմ ե րով)

 Հի նգ ա միս էր ըն դա մե նը Օ դե սայո ւմ է ի, չոր րո րդ ան գամ փո խե ցի սե-
նյա կս։ Փոք րի շա տե մեծ քա ղա քո ւմ բնակ վող մե նա կե ցի հա մար մի ա ռան-
ձին հա ճույք էր ստեպ-ս տեպ կա ցա րան փո խե լը։ Անց նե լով մի թա ղից մյու սը, 
կար ծո ւմ ես` մի երկ րից մյո ւսն ան ցա ր։ Նոր հար ևա նու թյո ւն, նոր մի ջա վայր, 
եր բե մ այլ կեն ցա ղով ու ո գո վ։ 

Այս ան գամ պի տի բնակ վե ի քա ղա քի աղմ ա լի փո ղոց նե րից մի նո ւմ, հի նգ-
հար կա նի մի տան եր րո րդ հար կո ւմ։ Տան տի րու հիս ի տա լու հի էր, գեր, ա ռո ղջ, 
ամ րա կա զմ մի այ րի` մոտ հի սո ւն տա րե կա ն։ Նրա ա մու սի նը ե ղել էր ի տա լա կան 
օ պե րայի հու շա րար, շատ վա ղո ւց հայ րե նի քից տե ղա փոխ ված Ռու սաս տա ն։ 
Մեռ նե լով` կնոջ ու մի ակ դս տեր հա մար թո ղել էր իբրև ժա ռան գու թյո ւն հին նո-
տա նե րի մի մեծ կա պոց և ի տա լա ցի ար տի ստ նե րի ծա նո թու թյու նը։ Այ րին, ապ-
րե լու ու րիշ մի ջոց չու նե նա լով, պա րա պո ւմ էր սե նյակ ներ վար ձու տա լո վ։

 Հե նց ա ռա ջին օրն ես ծա նո թա ցա հար ևան նե րիս հե տ։ Այդ ինձ հա մար 
նոր և բա վա կան հե տա քրք րա կան շր ջան էր, նա բաղ կա ցած էր մեծ մա սա մբ 
ի տա լա ցի նե րի ց։ Կար և մի ռո ւս ու սա նող ու մի հրե ու հի ա տամ ա բույժ, բա-
վա կան գե ղե ցիկ, թեև ոչ այն քան թա րմ։

 Կե նտ րո նը կազ մո ւմ էր տան տի րու հու դո ւստ րը` շի կա հեր, փղո սկ րի պես 
փայ լո ւն, մա քո ւր ա տամ ե րով և գե ղե ցիկ աչ քե րով քսան տա րե կան Լո ւի-
զա ն։ Նա եր գո ւմ էր. ու ներ զո րեղ ու ա նո ւշ ձայն, պատ րա ստ վո ւմ էր բե մին 
նվիր վե լո ւ։ Գի տեր նվա գել դաշ նա մո ւր, ե րա ժշ տու թյան դա սեր էր տա լիս, 
փող ժո ղո վո ւմ, որ գնա Ի տա լի ա ձայ նը մշա կե լո ւ։ 

1. Ի՞նչ կա րող եք ա սել Շիր վան զա դե ի մա սի ն։ Ինչ պե ՞ս կբ նու թագ րեք նրան 
որ պես գրո ղ։

2. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել ա պա գա գրո ղը, ի՞նչ էր նրա իս կա կան ա նո ւն-ազ գա-
նու նը ։

3. Ի՞նչ կր թու թյո ւն է ստա ցել ա պա գա գրո ղը ։
4. Ին չո ՞ւ մեկ նեց Բա քու, ի՞նչ աշ խա տա նք էր կա տա րո ւմ։
5. Ին չո ՞ւ մեկ նեց Թիֆ լիս, ին չո ՞վ էր զբաղ վո ւմ։
6. Ո՞ւր աք սոր վեց և ի՞նչ տպա վո րու թյո ւն նե րով գրեց «Ար տիս տը» պա տմ-

ված քը ։
7. Շիր վան զա դեն Եվ րո պայո ւմ. ի՞նչ գի տեք այդ մա սի ն։
8. Վե րջ նա կա նա պես ե՞րբ է Շիր վան զա դեն վե րա դար ձել հայ րե նիք, և ի՞նչ 

գոր ծու նե ու թյո ւն է ծա վա լե լ։
9. Ի՞նչ է գրել Շիր վան զա դեն. թվար կե ՛ք նրա հիմ ա կան ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն-

նե րը ։
10. Թու մա նյա նը և Տե րյա նը ի՞նչ կար ծիք են հայտ նել Շիր վան զա դե ի մա սի ն։
11. Գրա կան ո՞ր մե թո դի հետ ևո րդ է Շիր վան զա դե ն։ Ինչ պե ՞ս կբ նու թագ րեք 

այդ մե թո դը ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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Ա ռա ջին օրն ան ծա նոթ շր ջա նո ւմ զգա ցի սո վո րա կան ան հար մա րու թյո ւն, 
երկ րո րդ օրն ըն տե լա ցա, իսկ մի շա բաթ ան ցած` բա վա կան բա րե կա մա ցա 
բո լո րի հե տ։ Մե նք ճա շո ւմ է ի նք միև նույն սե նյա կո ւմ, մի ա ժա մա նակ, միև նույն 
սե ղա նի քո վ։ Եր կու ժա մից սկ սած մի նչև ե րե կոյան չո րս-հի նգ ժա մը, ծի ծաղ, 
երգ, նվա գ, պար ու սրա խո սու թյո ւն ներ խա ռն վո ւմ է ին մի մյա նց և ջեր մաց-
նում տար բեր ազ գե րի ու դա վա նու թյո ւն նե րի պատ կա նող մա րդ կա նց բա րե-
կա մա կան մթ նո լոր տը ։

 Մի օր ճա շից հե տո Լո ւի զան նս տեց դաշ նա մու րի քով և սկ սեց նվա գել 
ինչ-որ վա լս։

Զ վար ճու թյան տաք մի ջո ցին դռ նե րի մեջ նկար վեց ինձ հա մար մի ան-
ծա նոթ կեր պա րա նք։ Ոչ ոք ա ռա ջին պահ չն կա տեց նրան, բա ցի ին ձա նից, 
որ նս տած է ի դռ նե րի մո տ։ Ան ծա նո թը հե նց ա ռա ջին վայր կյա նից գրա վեց 
ու շադ րու թյո ւնս։ Ես դի տե ցի նրա ն։ Մոտ 16-17 տա րե կան մի պա տա նի էր, նի-
հար, գու նատ դեմ քով, կո ւրծ քը փո քր-ինչ նե րս ըն կա ծ։ Հա գած էր մո ւգ կապ-
տա գույն գոտ ևոր կա րճ բաճ կոն, ո րի կո ւրծ քը զար դար ված էր աս րյա խա չա-
ձև ծո պե րով, և նույն գույ նի նեղ վար տի ք։ Ձե ռին բռ նած էր մի կա կո ւղ կա նա-
չա գույն գլ խա րկ փե տու րով զար դար ված, նման այն գլ խա րկ նե րին, որ դնո ւմ 
են թա փա ռա շր ջիկ հույն ան դրի ա վա ճառ նե րը կամ ի տա լա ցի ե րա ժիշտ նե-
րը։ Նրա դեմ քի գծե րը կա նո նա վոր է ին ու նո ւրբ, աչ քե րն ու նե ին ինչ-որ մե-
լա մաղ ձիկ ար տա հայ տու թյո ւն։ Դա այն եր ջա նիկ դեմ քե րից էր, ո րո նք հե նց 
ա ռա ջին հայաց քով մար դու սր տո ւմ շար ժո ւմ են հա մակ րու թյան զգա ցո ւմ։

– Բոն-ջո ւր նո,– ա սաց նա, գլո ւխ տա լո վ։
– Օ հո՜, ար տի ՜ս տը,– գո չեց ա մեն քից ա ռաջ բա րի տոն Կա վալ լա րոն, որ մի 

բա րե սի րտ մա րդ էր մոտ ե րե սու նու հի նգ տա րե կա ն։
– Ար տի ՜ս տը, ար տի ՜ս տը,– կրկ նե ցին մյո ւս նե րը։ Նույն վայր կյա նին պար, 

նվագ, ծի ծաղ ընդ հատ վե ցին, և բո լո րի հայա ցք նե րը դար ձան դե պի պա տա նի ն։
– Որ տե ՞ղ է իր, այս քան ժա մա նակ չէ իր եր ևո ւմ,– հա րց րեց Կա վալ լա րո ն։
– Սպա սե ցեք, նա տխո ւր է,– գո չեց Լո ւի զան և մո տե ցավ պա տա նո ւն,– է լի 

ի՞նչ է պա տա հել, ին չո ՞ւ նե րս չես մտ նո ւմ։
– Որ տե ՞ղ է սինյո րա Ստե ֆա նի ան,– հա րց րեց պա տա նի ն։
Ն րա ձայ նը հո ւզ ված էր, դո ղո ւմ էր։ Կար այդ ձայ նի մեջ մի սր տա շա րժ 

շեշտ, որ ար տա հայ տո ւմ էր հե զու թյան հետ և թա խի ծ։
– Ա ՜ա, հաս կա ցա,– ա սաց Լո ւի զան,– է լի մայրդ եր ևի հի վա նդ է։ Խե ՜ղճ պա-

տա նի, դու սլա նո ւմ ես եր կի նք, նա կպած է երկ րին...
– Սինյո րի նա Լո ւի զա, ես ձեզ խնդ րո ւմ եմ ինձ չխղ ճալ,– գո չեց պա տա նին 

վի րա վոր ված,– սինյո րա Ստե ֆա նի ան այս տե ՞ղ է։
– Մայրս խո հա նո ցո ւմ է։
 Պա տա նին գլո ւխ տվեց շնոր հա լի ձևով ու հե ռա ցա վ։
– Նա չա փա զա նց տխո ւր էր,– ա սաց Կա վալ լա րոն,– ան շո ւշտ մայրն այս 

ան գամ ծա նր հի վա նդ է։
– Չեմ կար ծո ւմ,– նկա տեց Լո ւի զան,– այդ կի նը մի շտ հի վան դա նո ւմ է որ-

դո ւն տան ջե լու հա մա ր։ Խե ՜ղճ պա տա նի …
– Խե ՜ղճ,– կրկ նեց ռո ւս ու սա նո ղը կծու հեգ նու թյա մբ,– բայց նա չի ու զո ւմ, 

որ դո ւք նրան խղ ճաք, սինյո րի նա Լո ւի զա։ Տե սա ՞ք, ինչ պես վի րա վոր վե ց։
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– Նա հպա րտ է ինչ պես իս պա նա կան գրա նդ,– ա սաց Կա վալ լա րոն, յո ւր 
բա րի աչ քե րը թա նձր ուն քե րի տա կից դա րձ նե լով դե պի ինձ,– և հպար տու-
թյու նը սա զո ւմ է նրա հե զու թյա նը։ Սինյոր, նրա կեր պա րա նքն ինձ մի շտ հի-
շեց նո ւմ է իմ եղ բո րը։ Տա ղան դա վոր ջու թա կա հար էր, մե ռավ քսան տա րե-
կան հա սա կո ւմ թևե րիս վրա ։

– Դո ւք ճա նա չո ՞ւմ եք Լևո նին,– դի մեց ինձ օ րի ո րդ Ռաի սան, հրե ու հի 
ա տամ ա բույ ժը ։

– Ո՞չ։ Եր ևա կայե ցեք, հար ևան նե՛ր, պա րո նը մեր ար տիս տին չի ճա նա չո ւմ։
– Օ ՜օ, այդ ան նե րե լի է,– գո չե ցին Լո ւի զան ու Լո ւկ րե ցի ա Կա ֆա րել լի ն։
– Իմ կար ծի քով,– ա սաց Կա վալ լա րոն,– ով գե ղար վես տա սեր է, ի րա վո ւնք 

չու նի Լևո նին չճա նա չե լո ւ։ Նա իս կա կան ար տի ստ է, այո՛, հո գով, սր տով, ա րյու-
նով, ամ բո ղջ է ու թյա մբ ար տի ստ։ 

Իմ հե տա քրք րու թյու նը բո լո րո վին գրգռ վե ց։ Ո՞վ է, վեր ջա պես, այդ մա նու-
կը, որ այդ քան գրա վել էր հար ևան նե րիս հա մակ րան քը ։

– Ե թե կա մե նո ւմ եք, իս կույն կծա նո թա նաք,– ա սաց Լո ւի զան.– ար ժե այ ցե-
լել նրան յո ւր ա պա րան քո ւմ։ Գի տե ՞ք ինչ,– դար ձավ նա ընդ հա նու րին,– վատ 
չի լի նիլ, ե թե խմ բո վին գնա նք մեր ար տիս տի հի վա նդ մո րը տես նե լո ւ։ Այո՛, 
վատ չի լի նի... Ես գնո ւմ եմ, ով ու զո ւմ է, թո ՛ղ հետ ևե ինձ։

 Ար տիս տը բնակ վո ւմ էր նույն տան վե րին հար կո ւմ։ Լո ւի զան մեզ ա ռաջ-
նոր դեց դե պի գլ խա վոր սան դո ւղ քը, բա րձ րա ցա նք չոր րո րդ հար կը։ Այն տե-
ղից նեղ, կեղ տոտ, փայ տյա սան դո ւղ քով հա սա նք հին գե րո րդ հար կը, մտանք 
մի մթին ան ցք։ Ան մի ջա պես խփեց մեր քթին ճար պի մեջ տա պակ վող մսի 
ա նա խո րժ հո տը ։

 Մե նք մտա նք մի սե նյակ, որ մի փո քր մեծ էր, քան մի մեծ հա վա բո ւն։ Այն-
տեղ, մո ւթ ան կյու նո ւմ, պա տի տակ եր ևո ւմ էր ինչ-որ բան, նման ան կող նա-
կա լի, թե թախ տի` չգի տե մ։ Մի քայլ ա ռաջ գնա լով, տե սա հնա մաշ վեր մա կի 
տակ պառ կած մի կնոջ դե մք։ Նրա ճա կա տը կա պած էր սև թաշ կի նա կով, 
աչ քե րը հա ռած ա ռաս տա ղի ն։ Նա տնքտն քո ւմ էր ու ծա նր հա ռա չո ւմ։ Նրա 
ոտ նե րի կող մո ւմ կա նգ նած էր «ար տիս տը»։ Ըստ եր ևույ թին, նրա միտ քը 
կլան ված էր կամ մոր հի վան դու թյա մբ, կամ մի ու րիշ հոգ սով, ո րով հե տև մեր 
եր ևա լը ան նկա տե լի մաց նրա հա մա ր։

– Դե լա ՛վ, քիչ տնքտն քա,– ա սո ւմ էր սինյո րա Ստե ֆա նի ան հի վան դին,– 
խոմ չես մեռ նո ւմ։ Սո վո րա կան հի վան դու թյո ւնդ է է լի, վա ղը կա նց նի։ Բա-բա-
բա, տե ՛ս մո տդ ինչ պատ վա վոր հյու րեր են ե կե լ։ Տղա,– դար ձավ նա Լևո նին,– 
եր ևի այդ դու ես ան հա նգս տաց րել մա րդ կա նց։

 Պա տա նին նայեց մեզ, չա փա զա նց շփոթ վեց և շտա պեց սե նյա կի ըն դա մե-
նը մի զույգ ջա րդ ված ա թոռ նե րն ա ռա ջար կել յոթ հյու րե րից չգի տեր ո՛ր մե կի ն։

– Պա րո նը բժի ՞շկ է,– հա րց րեց հի վան դը, երբ տե սավ ինձ։
– Բժի շկ չէ,– պա տաս խա նեց սինյո րա Ստե ֆա նի ան,– բայց, եր ևի, ցա վդ 

բժշ կից լավ կհաս կա նա։ Քո հայ րե նա կից նե րից է…
– Հա՞յ,– գո չեց հի վան դը զար մա նա լով, թե ու րա խա նա լով չգի տեմ և, գլու-

խը դան դաղ բա րձ րաց նե լով, նա նս տեց ան կող նո ւմ։
– Հա՞յ,– կրկ նե ցի ես զար մա ցած, ո րով հե տև ինչ ազ գի ա սես սպա սո ւմ է ի 

այդ մի ջա վայ րո ւմ, բա ցի հայի ց։
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– Այո՛,– ա սաց օ րի ո րդ Ռաի սան,– ար տիս տը ձեր հայ րե նա կի ցն է. զար մա-
նա լի է, որ չի մա ցաք հե նց ա ռա ջին տես նե լո ւց։

– Որ տե ղա ցի՞ եք,– հա րց րեց հի վան դը,– Տե ՛ր աստ ված, ոչ ոք ցա վս չի հաս-
կա նո ւմ, ոչ ոք։

– Է լի մի՛ սկ սիր հին երգդ,– գո չեց սինյո րա Ստե ֆա նի ան,– բա վա կա ՛ն է։
– Ո՛չ, Ստե ֆա նի ա, չեմ կա րող լռել, սի րտս այր վո ւմ է։ Դու էլ մայր ես, բայց 

զա վա կդ տղա չէ։ Օ՜հ, ե րա նի իմ էլ աղ ջիկ լի նե ր։ Չգի տես, ինչ է ա նո ւմ նա։ 
Հոր նման տան ջո ւմ է ինձ։ Պա րոն,– դար ձավ ինձ,– այդ փչա ցա ծն իմ մի ակ 
տղան է, հաս կա նո ՞ւմ եք, մի ակ, ու րիշ զա վակ չու նի մ։ Աստ ված սի րեք, խել քի 
բե րեք նրա ն։ Նա հոր ճա նա պար հով է գնո ւմ...

– Սո վո րա կան գան գատ ներ են,– շշն ջաց ա կան ջիս Լո ւի զան,– ու շադ րու-
թյո ւն մի՛ դա րձ նե ք։ 

Ես նայե ցի Լևո նի ն։ Ա մա չե լո ւց նա ե րե սը դա րձ րել էր պա տին, մեզ չէր 
նայո ւմ։

 Լո ւի զան մո տե ցավ նրան, բռ նեց ձեռ նե րից, ե րե սը դա րձ րեց յո ւր կող մը, 
ու ղիղ նայեց աչ քե րին բա րե կա մա կան, ո՜չ, ա վե լի՜, սի րող քրոջ քն քո ւշ հայաց-
քո վ։ Ինձ թվաց, որ այդ հայաց քը թա փան ցեց մի նչև Լևո նի հո գու խոր քը։ Եվ 
ո՞ւմ հո գու խոր քը չէր թա փան ցիլ այն։ Լևո նը զվար թա ցավ և ե րախ տա գի տու-
թյան զգա ցու մով լե ցո ւն աչ քե րով նայեց ի տա լու հու ե րե սի ն։

– Ե թե օ րի նա վոր որ դի լի ներ,– շա րու նա կեց հի վան դը,– ձեզ նման պատ-
վա վոր հյու րե րին այ սօր այս հա վաբ նո ւմ կըն դու նե ՞ր։ Տես նո ՞ւմ եք, ա թոռ ներ էլ 
չու նի նք։ Ա նա մո ՛թ, ի՞նչ ես ցց վել փայ տի պե ս։ Չե ՛ս տես նո ւմ հյու րե րի ս։

Լ ևո նը կր կին սե նյա կի մի զույգ ա թոռ նե րն ա ռա ջար կեց մե զ։ Նս տել ան-
կա րե լի էր, այդ փոք րիկ սե նյա կո ւմ յոթ-ութ հո գի կա նգ նել մի այն կա րող է ին. 
Լո ւկ րե ցի ա Կա ֆա րել լին եր կար չդի մա ցավ օ դի սա կա վու թյա նը, դո ւրս գնա ց։

 Չել լի նին հետ ևեց նրան, ա սե լով, թե «ար տիս տի» մայ րը մեռ նե լու ա խոր-
ժակ չու նի դեռ, կա րիք չկար ան հա նգս տա նա լո ւ։

Ն րա նց դո ւրս գնա լո ւց հե տո սե նյա կն այն չափ գո նե ա զատ վեց, որ ես կա-
րող է ի դի տել շո ւրջս։ Այն, ինչ որ տե սա, ինձ հա ճե լի զար մա ցո ւմ պատ ճա-
ռե ց։ Մի ան կյու նո ւմ կախ ված է ին աշ խար հիս ան վա նի ե րա ժշ տա պետ նե րի, 
նվա գիչ նե րի, եր գիչ նե րի ու երգ չու հի նե րի լու սան կար նե րը` հով հա րի ձևով 
մի մյա նց մի աց րա ծ։ Մյո ւս ան կյու նո ւմ դր ված էր մի փոք րիկ գրա սե ղան` ծան-
րա բե ռն ված զա նա զան է ժա նա գին գե ղար վես տա կան ի րե րո վ։ Այն տեղ տե-
սա Բեթ հո վե նի, Մո ցար տի, Շե քս պի րի և Վագ նե րի կա վյա կի սար ձա նիկ նե րը 
ա ղյու սի գույ նով, մի հա ստ խե ցե ղեն շվի, մի կո տր ված սրի նգ և ու րիշ այդ-
պի սի պա րա գա նե ր։ Սե ղա նի ա ռա ջին պա տից կախ ված է ին մի կի թառ, մի 
ման դո լի նա և մի ինչ-որ թատ րո նա կան զգե ստ։ Ա մե նից հե տա քրք րա կա նը 
մի նկար էր, որ ներ կայաց նո ւմ էր եր կու պա տա նի նե րի մե նա մար տու թյու նը 
բռո ւնցք նե րով մի փո ղո ցային երգ չու հու հա մա ր։ Աղ ջի կն ըն կել էր մեջ տեղ 
գզգզ ված մա զե րով և աշ խա տո ւմ էր բա ժա նել ա խոյան նե րին...

– Տես նո ՞ւմ եք,– շշն ջաց ա կան ջիս Կա վալ լա րոն,– ե րա ժշ տու թյո ւն, նկար չու-
թյո ւն, պոե զի ա, ո չի նչ չի մո ռաց վա ծ։ 

Այդ մի ջո ցին հի վան դը շա րու նա կո ւմ էր գան գատ վել.
– Ա հա ե րեք օր է, ա ռա վոտ նե րն էլ ե րե սը չեմ տես նո ւմ։ Նա չի քնո ւմ, Ստե-
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ֆա նի ա, չի քնո ւմ։ Չէ՞ որ կա րող է հի վան դա նալ, հե տո ես ի՞նչ ա նեմ, ո՞վ կպա-
հի ինձ։ Գի շեր-ցե րեկ թատ րոն նե րո ւմ է։ Հոր ցա վը որ դո ւն է ան ցե լ։ Ա նիծ վի 
նրա գե րեզ մա նը, օրս սևաց րե ց։

– Է լի՛ միև նույն գան գատ նե րը,– ար տա սա նեց Լո ւի զան,– և ինչ պե ՜ս չի հոգ-
նո ւմ այդ կի նը։ Ե սա մո ՜լ... 

Ար դա րև, հի վան դի աչ քե րի մեջ եր ևո ւմ էր ե սա մո լի հո գի, թեև գե ղե ցիկ 
է ին այդ աչ քե րն և դեռ բա վա կան վա ռվ ռո ւն մոտ հի սո ւն տա րե կան կնոջ թա-
ռա մած դեմ քի վրա ։

Հ րա ժե շտ տա լիս նկա տե ցի մի բան. Կա վալ լա րոն թա քո ւն Լևո նի ձե ռի 
ա փի մեջ սեղ մո ւմ էր մի ոս կեդ րամ, պա տա նին հրա ժար վո ւմ էր ըն դու նե լ։ Այդ 
ժա մա նակ բա րի տո նը քայ լե րը դան դա ղեց րեց, մաց սե նյա կո ւմ, թույլ տա-
լով, որ Լևո նը մեզ ու ղեկ ցի ։

 Սինյո րա Ստե ֆա նի ան հա մա ռոտ պատ մեց ինձ Լևո նի մա սին հետ ևյա լը։ – 
Նրա հայ րը ե ղել է թատ րո նա կան վար սա վիր և չա փա զա նց գե ղար վես տա սե ր։ 
Հա մե ստ, գլու խը քաշ ար հես տա վո րը հան կա րծ ան ձնա տո ւր է լի նո ւմ հար բե-
ցո ղու թյան կոր ծա նիչ ախ տին և ոչ ա ռա նց պատ ճա ռի։ Պա րզ վո ւմ է, որ ան-
հույս սի րա հար ված է մի երգ չու հո ւ։ Կու լիս նե րի հետ ևո ւմ շու տով նա դառ նո ւմ 
է ընդ հա նո ւր կա տակ նե րի ու ծաղ րի ա ռար կա։ Ար տի ստ նե րից սկ սած մի նչև 
վեր ջին թատ րո նա կան ծա ռան ծի ծա ղո ւմ են նրա հան դո ւգն զգաց ման վրա 
դե պի մի գե ղեց կու հի, ո րի երկր պա գու նե րի թվո ւմ ան վա նո ւմ են նաև տե ղա-
կան քա ղա քագ լո ւխ, հայտ նի մի լի ո նա տեր ու բա րե գո րծ հույն Մա րազ լի ի ն…

 Հա լա ծա նքն ու ներ քին վիշ տը ներ գոր ծո ւմ են վար սա վի րի վրա այն չափ, 
որ սր տի դառ նու թյո ւնն օ ղու մեջ ան գամ չի կա րո ղա նո ւմ խեղ դե լ։ Մի օր նա 
ծե ծո ւմ է ռե ժի սո րին, որ ծաղ րե լիս է լի նո ւմ նրա շի նած մի կեղ ծա մը, ան վա-
նե լով նրան «ս րի կա»։ Նրան զր կո ւմ են թատ րո նա կան վար սա վի րի պաշ տո-
նի ց։ Այդ ժա մա նա կից նա դառ նո ւմ է օ ղու և փո ղոց նե րի ան դառ նա լի սե փա-
կա նու թյու նը։ Եվ մի ե րե կո ոս տի կան նե րը գտ նո ւմ են նրան մի ծա ռի տակ, 
ձյու նի մեջ թա վալ ված, բե րո ւմ են տո ւն։ Ե րեք օր չան ցած` մեռ նո ւմ է տի ֆից, 
թող նե լով կնո ջն ու զա վա կին ճա կա տագ րի հա ճույ քի ն։ 

Այ րին, ա մո ւս նու ար հես տից զզ ված ու տա նջ ված, ութ տա րե կան Լևո նին 
հա նձ նո ւմ է մի ա տաղ ձա գոր ծի, և ին քը սկ սո ւմ ու րիշ նե րի հա մար ճեր մա կե-
ղեն կա րե լ։ Եր կու ա միս չան ցած` մա նո ւկն ար հես տա նո ցից փախ չո ւմ է ու-
սո ւմ ա րա ն։ Բա րի մար դիկ տա լիս են նրա ու սո ւմ ա վար ձը։ Նա սո վո րո ւմ է 
գրել-կար դա լը։ Այ րին հա նձ նո ւմ է նրան հա գո ւս տե ղե նի վա ճա ռա տո ւն։ Մա-
նու կը չի մո ւմ այն տե ղ։ Մի ա ներ ևույթ ձե ռք մղո ւմ է նրան դե պի թատ րո ն։ 
Նա դառ նո ւմ է ա ֆիշ ներ բա ժա նող, օ րա կան հի սո ւն կո պե կով և թատ րոն նե-
րի վեր նա հար կը բա րձ րա նա լու ի րա վո ւն քո վ։ Անց նո ւմ է կու լիս նե րի հետ ևը, 
կա մաց-կա մաց ծա նո թա նո ւմ է ար տիս տա կան աշ խար հի հե տ։ Այժմ բո լոր 
ար տի ստ նե րը ճա նա չո ւմ են նրան, բո լո րին նա ծա ռայու թյո ւն ներ է ա նո ւմ, և 
բո լո րը սի րո ւմ են նրան յո ւր հե զու թյան և աշ խու ժու թյան հա մա ր։ Նա ոչ մի 
ներ կայա ցո ւմ բաց չի թող նո ւմ, մա նա վա նդ ի տա լա կան խմ բի ներ կայա ցո ւմ-
նե րը։ Նա ցե րեկ նե րն էլ թատ րո նո ւմ է կամ նրա շո ւր ջը ։

– Սինյոր, կզար մա նաք, ե թե ա սեմ, որ այժմ նա եր բե մ ստեղ ծո ւմ է նո րեկ 
ան ծա նոթ ար տիս տի հա մար փա ռք մեր քա ղա քո ւմ,– շա րու նա կեց մոր փո խա-
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րեն Լո ւի զա ն։– Նա ու նի բազ մա թիվ հույն և հրե ա ըն կեր ներ, ո րո նք զար մա նա լի 
հա վատ ու նին դե պի նրա ճա շա կը և սի րո ւմ են նրա ն։ Դրա նք կլակյոր ներ չեն, 
ո՛չ, այլ թա տե րա սեր նե ր։ Չգի տեմ, գու ցե նրա նց կա շա ռո ւմ են, բայց Լևո նը` ո՛չ, 
եր բեք չի կա րե լի նրան կա շա ռե լ։ Սինյոր Կա վալ լա րո, ճի ՞շտ եմ ա սո ւմ, թե ոչ։

– Նա ազ նիվ է` որ պես նո րա ծին, և զգայո ւն` որ պես քնա րի լար,– ար տա-
սա նեց բա րի տո նը։ – Նա իմ հան գու ցյալ եղ բոր տի պա րն է։

– Բայց ինչ պե ՞ս է ստեղ ծո ւմ ան ծա նոթ ար տիս տի հա մար փա ռք,– հե տա-
քրքր վե ցի ես։

– Ա ռա ջին ծա փա հա րու թյա մբ,– պա տաս խա նեց Կա վալ լա րո ն։
– Չեմ հաս կա նո ւմ,– ա սա ցի ես։
– Սինյո՛ր, եր ևի չգի տեք, ինչ ա սել է ար տիս տի հա մար ա ռա ջին ծա փն ան-

ծա նոթ քա ղա քո ւմ։ Շատ բան, եր բե մ ա մեն ինչ։ Դո ւք թա տե րա սեր եք, նկա-
տած կլի նեք մի եր ևույթ։ Թատ րո նա կան սրա հո ւմ նս տող հա սա րա կու թյու նը 
հա զիվ է վս տա հա նո ւմ ա ռա ջին ծա փը տալ ան ծա նոթ ար տիս տի ն։ Շատ ան-
գամ, հո գով հի ա ցած երգ չի եր գով, նա ա մա չո ւմ է յո ւր հի ա ցու մը ար տա հայ-
տել. կա րող են նրան ան ճա շակ հա մա րե լ։ Բայց ա հա օգ նու թյան է հաս նում 
Լևո նը։ Նա ա զատ է հա սա րա կա կան նա խա պա շա րո ւմ ե րից, չի քաշ վո ւմ 
ա ռա ջին ծա փը տա լ։ Խո ւմ բը հետ ևո ւմ է նրա օ րի նա կին, այն ժա մա նակ հա-
սա րա կու թյու նը նույն պես ծա փա հա րո ւմ է։

 Մյո ւս օ րը լրագ րե րը գրո ւմ են այդ ծա փա հա րու թյո ւն նե րի մա սին, և ա հա 
ան ծա նոթ ար տիս տի հա ջո ղու թյու նը ա պա հով է։

 Վի ճա բա նու թյու նը գու ցե շա րու նակ վեր, ե թե կր կին նե րս չմտ ներ Լևո նը։ 
Այս ան գամ նրա դեմ քը բա վա կան հան գի ստ էր։ Նա հրա վի րեց Կա վալ լա րոյին 
մի ան կյո ւն և, շշն ջա լով ա կան ջին, բաց թո ղեց նրա գր պա նը մի ոս կեդ րա մ։ 
Հե տո ի մա ցա, որ մեր դո ւրս գա լո ւց հե տո նա իր մոր բար ձի տակ գտ նում է այդ 
դրա մը։ Հաս կա նո ւմ է, որ Կա վալ լա րոն պի տի դրած լի նի, վե րց նո ւմ է, բե րո ւմ, 
վե րա դա րձ նո ւմ տի րո ջը ։

– Հա մառ ես, Լևոն, հա մառ,– գո չեց Կա վալ լա րոն, շփե լով պա տա նու գլու-
խը հայ րա կան սի րո վ։– Դե լա ՛վ, մի՛ նե ղա նար, նս տի ՛ր, մի փո քր խո սե նք։ Դու, 
ի հար կե, ե րեկ թատ րո նո ւմ է ի ր։

– Է ի ։
– Հա վա նե ցի ՞ր ինձ...
– Ի հար կե ։
– Ա պա ին չո ՞ւ ե րե սդ դա րձ նո ւմ ես ին ձա նից... Ա ՜ա, կեղ ծո ՞ւմ ես։
– Սինյոր Կա վալ լա րո, ե րեկ դո ւք շփոթ ված է ի ք։
– Ե՞ս. ա մեն ևի ն։ Սխալ վո ւմ ես։
– Ո՛չ, սինյոր, չեմ սխալ վո ւմ։ Երբ հան գի ստ եք, եր բեք չեք շեղ վո ւմ։ Մե նք 

ա մե նքս ի մա ցա նք, որ ձեզ բար կաց րել են։
– Քեզ այդ պես է թվա ցե լ։ Ոչ ոք ինձ չէր բար կաց րե լ։ Ա հա տե սա ՞ր, Լևոն, 

ինձ դեռ լավ չես ճա նա չո ւմ։
Լ ևո նը նայեց Կա վալ լա րոյի աչ քե րին այն պի սի պա րզ ու խե լոք հայաց քով, 

որ կեղ ծել նրա մոտ ան կա րե լի էր։ Կա վալ լա րոն ձե ռը դնե լով նրա ու սին, 
ա սաց.

– Չես սխալ վո ւմ, բա րե կա մս, ե րեկ ներ կայա ցու մից մի քիչ ա ռաջ ես խո շոր 
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վեճ ու նե ցա ռե ժի սո րի հե տ։
– Ո՛չ, սինյոր Կա վալ լա րո, ա սա ցեք դի րի ժո րի հետ,– ուղ ղեց Լևո նը հա-

մար ձա կ։
– Դու որ տե ղի ՞ց ի մա ցա ր։
– «Օ՜ Կար լո»-ն եր գե լիս` սինյոր Մար տի նին կես տոն բա րձր վե րց րեց ձեզ 

շե ղե լու հա մա ր։
– Լսո ՞ւմ եք, սինյոր,– դար ձավ ինձ Կա վալ լա րոն ոգ ևոր ված,– այս պա տա-

նու բե րա նով խո սո ւմ է ին քը` ե րա ժշ տա կան բնազ դը և դի տո ղա կան ձիր քը ։
Լ ևո նը վեր կա ցավ, գլո ւխ տվեց, շնոր հա կա լու թյո ւն հայտ նեց մեզ մեր այ-

ցե լու թյան հա մար և շտա պեց դե պի դռ նե րը։ Այլևս նա այն քան գրա վել էր 
ինձ, որ կա մե ցա ան պատ ճառ հե տը խո սե լ։

– Հայե րեն գի տե ՞ք,– հա րց րի ես, եր ևի, հայ րե նա սի րա կան զգա ցու մից դրդ վա ծ։
– Գի տե մ։
 Նա, ինչ պես և յո ւր մայ րը, խո սո ւմ էր ռու սե րեն լեզ վով տաճ կա կան ար-

տա սա նու թյա մբ։ 
Ի տա լա ցի նե րից մի այն տան տի րու հիս և նրա աղ ջի կը գի տե ին ռու սե րեն, 

նաև Կա վալ լա րո ն։
 Մյո ւս նե րի հետ Լևո նը խո սո ւմ էր ի տա լե րե ն։
 Մի քա նի հար ցեր տվե ցի նրան պա րզ հայե րեն լեզ վո վ։ Նա ապ շած նայեց 

ե րե սիս և ժպ տա ց։
– Չե ՞ս հաս կա նո ւմ,– դար ձա ես ռու սե րեն լեզ վի օգ նու թյա նը ։
– Այդ լե զո ւն ե կե ղե ցա կան է,– խո սեց նա տաճ կե րեն լեզ վով,– իմ ի մա ցած 

հայե րե նն ա հա այս լե զո ւն է։ 
Ի նձ հա մար նո րու թյո ւն չէր Բե սա րա բի այի հայե րի մայ րե նի լե զո ւն չի մա-

նա լը։ Բայց ա ռա ջին ան գա մ է ի պա տա հո ւմ մե կին, որ տաճ կե րե նը հայե րեն 
էր հա մա րո ւմ։ 

Ես խնդ րե ցի Լևո նին այ ցե լել ինձ շո ւտ-շո ւտ և իմ կող մից խոս տա ցա այ-
ցե լել նրա ն։

 Նա ինձ եր կար սպա սել չտ վե ց։ Հետ ևյալ օրն իսկ ե կավ սե նյա կս և ու-
րախ-ու րախ հայտ նեց, թե մայրն ար դեն ա ռող ջա նո ւմ է։ Ու ղի ղն ա սած, ես 
չէ ի հե տա քրքր վո ւմ մոր վի ճա կով, ինձ զբա ղեց նո ղը որ դու ճա կա տա գի րն էր։ 

Ե րբ խո սք բաց ա րի թատ րո նի ու ե րա ժշ տու թյան մա սին, պա տա նին կեր-
պա րա նա փոխ վեց, ինչ պես կրա կոտ սի րա հար, երբ խոս վո ւմ է նրա սր տի 
ընտ րյա լի վե րա բեր մա մբ։ Ոգ ևոր ված նկա րագ րեց յո ւր լսած եր ևե լի եր գիչ-
նե րի ու նվա գիչ նե րի տա ղան դը։ Վեր ջին յոթ տար վա ըն թաց քո ւմ նա լսել 
է գրե թե բո լոր նշա նա վոր եր գիչ նե րին ու նվա գիչ նե րին, ո րո նք այ ցե լել է ին 
Ռու սաս տան Օ դե սայի վրայո վ։

– Եր ևի դու էլ նվա գո ւմ ես կամ եր գո ւմ,– հա րց րի ես։
– Ո՛չ, սինյո ր։
– Չեմ հաս կա նո ւմ։
– Եր գե լու հա մար ձայն չու նի մ։
– Իսկ նվա գե լու հա մար գոր ծիք ներ շատ ու նիս սե նյա կո ւմդ։ Ե րեկ տե սա ։
– Այո՛, նվա գո ւմ եմ ման դո լի նա և կի թա ռ։
– Նո տա ներ գի տե ՞ս։
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– Սինյո րի նա Լո ւի զան սո վո րեց րել է։ Դո ւք լսե ՞լ եք նրա եր գե ցո ղու թյու նը։ 
Հի ա նա լի ձայն ու նի։ Այն պես չէ ՞։ Այո ՞։ Հա վա նե ՞լ եք։ Ի հար կե, ո՛վ չի հա վա նի լ։ 
Օ ՜օ, Լո ւի զային մեծ ա պա գա է խոս տա նո ւմ...

 Նա լռեց, հա ռա չեց, հայաց քը ձգե լով դե պի ա նո րոշ տա րա ծու թյո ւն։ Ես 
նրա դեմ քի վրա նշ մա րե ցի հո գե կան գա ղտ նի տա ռա պան քի ար տա հայ տու-
թյո ւն։ Խոս տո վա նո ւմ եմ, այն ժա մա նակ նշա նա կու թյո ւն չտ վե ցի նրա հա ռա-
չան քի ն։ Եվ մի՞ թե կա րող է ի եր ևա կայել տա սնյոթ տա րե կան պա տա նու հո-
գին որ ևէ լո ւրջ վշ տի ըն դու նա կ։

– Այդ բո լո րը լավ,– ա սա ցի ես,– բայց դու ին չո ՞վ ես կե րակ րո ւմ քեզ ու մո րդ։ 
Չէ՞ որ հայրդ ժա ռան գու թյո ւն չէ թո ղե լ։

– Գո րծ շատ կա, սինյո ր։ Պրոգ րամ եր եմ ծա խո ւմ, ստա տիս տի դեր եմ 
կա տա րո ւմ բե մի վրա, պոչ եմ բռ նո ւմ։ Ա՜խ, սինյոր, ե թե մի ջոց ու նե նայի, կսո-
վո րե ի վի ո լոն չել նվա գել ու կմտ նե ի ե րա ժշ տա կան խո ւմ բը ։

– Հի շո ՞ւմ ես հո րդ, Լևո ն։
– Ի հար կե, շատ լավ եմ հի շո ւմ։
– Ա սո ւմ են` նա բա րի մա րդ էր։
– Այո՛, սինյոր, շատ բա րի էր, մի այն...
– Հար բո ւմ էր,– լրաց րի ես պա տա նու խոս քը ։
– Նա եր բեք ինձ չէր ծե ծո ւմ, չէր էլ բար կա նո ւմ վրա ս։ Բայց ո՛չ, մի ան գամ 

բար կա ցավ, հի շո ւմ եմ...
– Եր ևի չա րու թյո ւն է իր ա րե լ։
– Այո ՛։ Այն ժա մա նակ նրա խա նո ւթն ա հա այն ան կյու նի կա պույտ տան ներ-

քին հար կո ւմ էր։ Ա մեն օր գնո ւմ է ի այն տեղ կեղ ծամ եր սան րո ւմ։ Մի օր նա 
տխո ւր էր շա տ։ Մի ժե նե րալ ե կավ ե րե սը սափ րել տա լո ւ։ Նրա մոտ մի շտ մե-
ծա մեծ ներ է ին գա լի ս։ Ես վե րց րի մի սա նր, վրեն քա շե ցի մի թո ւղթ ու սկ սե ցի 
շր թո ւնք նե րո վս նվա գե լ։ Ժե նե րա լը բար կա ցավ ու հո րս հրա մայեց ինձ դո ւրս 
ա նե լ։ Հայրս մո տե ցավ, ա կա նջս քա շեց ու, վզա կո թիս տա լով, վռն դեց դո ւրս։

 Բայց հե տո, երբ ժե նե րա լը գնաց, կան չեց ինձ նե րս, աչ քե րս սր բեց, համ-
բու րեց ու ա սաց. «Ե թե դու կու նե նաս ե րա ժշ տա կան ըն դու նա կու թյո ւն, ինձ 
գրավ կդ նեմ, քեզ չեմ թող նիլ ա ռա նց ուս ման»։ Այո՛, սինյոր, շատ լավ մա րդ 
էր, թեև հար բո ւմ էր։ Սինյոր, նե րե ցեք, ո՞ր ժա մ է։

– Տաս նու մե կ։
– Օ ՜օ, ես ու շա ցա։ Նե րո ղու թյո ւն, է լի կգա մ։ Ձեր սե նյա կը լա վ է։ Դո ւք ինձ 

գր քեր կտաք կար դա լու, այո ՞։ Շնոր հա կալ եմ։ Ցտե սու թյո ւն։ Այ սօր Կա լա ֆա-
տի բե նե ֆի սն է։ Թատ րո նը լի քն է լի նե լո ւ։ Պե տք է գնամ պոչ բռ նե մ։ 

Ես կա մե ցա հա րց նել` ինչ ա սել է « պոչ բռ նել», բայց Լևո նն ար դեն չքա ցել 
էր։ Կա լա ֆա տին ըն տիր երգ չու հի էր։

Գ նա ցի թատ րոն տոմ սակ վե րց նե լո ւ։ Կա սի ա ռաջ կա նգ նած էր գնող նե րի մի 
եր կայն շա րք, որ հաս նո ւմ էր մի նչև փո ղո ցի կե սը։ Ե ղա նա կը սա ռն էր, խո նավ, 
ա նա խո րժ։ Պի տի բռ նե ի շար քի վեր ջին տե ղը և ա մե նա քի չը մի ժամ սպա սե ի, 
մի նչև հե րթս հաս նե ր։ Ու զո ւմ է ի վե րա դառ նալ տո ւն, երբ լսե ցի իմ ազ գա նու նը։ 
Լևո նի ձայնն էր, որ կա րող է ի ճա նա չել հա րյու րա վոր ձայ նե րի մեջ. Նա կա նգ-
նած էր կա սից մի քա նի քայլ մի այն հե ռու, եր կու հրե ա նե րի մի ջև սե ղմ վա ծ։

– Տոմ սա ՞կ եք ու զո ւմ գնել,– հա րց րեց նա տաճ կե րե ն։
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– Այո ՛։
– Ե կեք, տե ղս բռ նե ցեք, ա պա թե ոչ, շո ւտ չեք հաս նիլ կա սի ն։ 
Ես բռ նե ցի նրա տե ղը։ Նա գնաց կա նգ նեց շար քի վեր ջո ւմ։ Այս տեղ մի այն 

ի մա ցա` ինչ ա սել է « պոչ բռ նել»։ Լևո նը կա նգ նո ւմ էր շար քի հետ ևո ւմ և, երբ 
բա վա կան մո տե նո ւմ էր կա սին, յո ւր հեր թը ծա խո ւմ էր ցան կա ցո ղին հի նգ-
տա սը կո պե կո վ։ Հե տո դար ձյալ գնո ւմ էր ու շար քի հետ ևո ւմ կա նգ նո ւմ։ Նա 
ա մեն մի ջոց գո րծ էր դնո ւմ թատ րո նից չհե ռա նա լու հա մա ր։ Նրա օ դը, կե րա-
կու րը, կյան քը, ա մեն ինչ թատ րո նն էր։ 

Իմ հե տա քրք րու թյու նը այդ պա տա նու վե րա բեր մա մբ ար դեն այն քան մեծ 
էր, որ աշ խա տո ւմ է ի ա մեն օր նրան տես նե լ։

 Մի ա ռա վոտ նրա մոտ հան դի պե ցի եր կու ան ծա նոթ նե րի, ո րո նց հետ յո ւր 
սե նյա կի դռ նե րի առջև կա նգ նած խո սակ ցո ւմ էր։

– Իմ ըն կեր նե րն են,– ա սաց Լևո նը, ան մի ջա պես ծա նո թաց նե լով ինձ նրա նց 
հե տ։– Բա նաս տե ղծ Չաու շեն կո, Ից կո Մար գու լի ս։ 

Ես հա ճույ քով սեղ մե ցի եր կու սի էլ ձե ռը ։
– Չաու շեն կոն սի րո ւմ է մա րդ կա նց հետ ծա նո թա նալ յո ւր եր կե րի մի ջո-

ցով,– ա սաց լայն վե րար կու հա գած ե րի տա սար դը, որ ին քը բա նաս տե ղծն էր։ 
Եվ ան մի ջա պես, գր քույկ նե րից մե կը պա հե լով քթիս առջև, հա րց րեց.
– Չէ ՞իք կա մե նալ արդյոք մի օ րի նակ վե րց նե լ։
– Հա ճո ՛ւյ քո վ։
Գր քույ կի վեր նա գի րն էր.  ×àñû ãîðÿ è ñòðàäàíèé, ñòèõîòâîðåíèÿ Ëåîíèäà 

Íèêîëàåâè÷à ×àóøåíêî:
– Դո ւք գու ցե զար մա նաք, մոսյո,– ա սաց նա, դնե լով վար տի քի գր պա նը 

գր քույ կի ար ժե քը,– որ ես, այս պես ա սած, հա նդգ նե ցի կա պել ձեր վզին իմ 
եր կը։ Բայց մի՛ վր դով վեք, մար դիկ ի րե նց խի ղճն են ծա խո ւմ, Չաու շեն կոն` 
յուր եր կե րը։ Նախ կին գրա շար եմ։ Ինքս գրո ւմ եմ, ինքս շա րո ւմ, ինքս տպո ւմ, 
ինքս վա ճա ռո ւմ, ինքս էլ ու տո ւմ իմ սր տի ա րյան վաս տա կը...

– Իսկ ես նախ կին և ներ կա ջհու դիկ եմ,– ընդ հա տեց բա նաս տեղ ծի խոս քը 
Ից կո Մար գու լիս կոչ ված պա տա նին,– եր բե մ լրագ րեր եմ ծա խո ւմ, եր բե մ 
էլ թատ րոն նե րո ւմ ծա ռայո ւմ։ Նեղ տե ղն ընկ նե լիս փո ղոց նե րո ւմ կո շիկ ներ եմ 
սր բո ւմ։

– Եվ եր ևա կայո ւմ է ի րան ա պա գա Ռու բի նշ տեյն,– հեգ նեց Չաու շեն կո ն։
– Ա՛խ, պա րոն, արդյոք դո ւք ե րա ժշ տու թյան ու սու ցի ՞չ եք։ Ո՞չ։ Ափ սո ՛ս։ Ես 

կկա մե նայի ձե զա նից դաշ նա մու րի վրա դա սեր վե րց նե լ։ Ծի ծա ղի ՛ր, Չաու-
շեն կո, բայց է լի ե՜ս պի տի քո ×àñû ãîðÿ è ñòðàäàíèé ե րա ժշ տու թյան վե րա-
ծե մ։ Դե լա ՛վ, գա վա զա նդ մի՛ ցույց տո ւր, ես երկ չոտ ջհո ւդ նե րից չեմ, ես հրե ա 
եմ։ Գնա ՛նք, բա նաս տե ղծ։

 Նա քա մու ա րա գու թյա մբ թռավ դո ւրս։ Չաու շեն կոն հետ ևեց նրան, հա ստ 
գա վա զա նի ծայրն աղ մու կով զար կե լով փայ տյա սան դո ւղ քի աս տի ճան նե րի ն։

 Փա ռք աստ ծո, այս ան գամ Լևո նի մայ րը տա նը չէր. գնա ցել էր շու կա` 
պա րեն գնե լո ւ։ Լևո նն ա սաց, թե Չաու շեն կոն ու Ից կո Մար գու լի սը ե կել է ին 
խորհր դակ ցե լու ի տա լա կան խմ բի ա ռա ջին երգ չու հի Բար բի նի ի բե նե ֆի սի 
մա սի ն։ Պատ րա ստ վո ւմ են ար տա քո կար գի ցույ ցե ր։ Չաու շեն կոն մտա դիր 
է բե նե ֆի սի պատ վին նվի րել երգ չու հո ւն մի բա նաս տեղ ծու թյո ւն, որ պե տք է 
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թա րգ մա նել ի տա լե րե ն։ 
Ես, Լևո նին փոր ձե լու հա մար, ա սա ցի.
– Կցան կա նայի ի մա նալ, դո ւք ի՞նչ գո րծ ու նիք երգ չու հի նե րի բե նե ֆիս նե րի 

հե տ։
– Ինչ պե ՜ս թե ինչ գո րծ ու նիք,– գո չեց նա զար մա ցած,– երգ չու հի նե րը գե-

ղար վես տին չե ՞ն ծա ռայո ւմ։
– Շատ էլ ծա ռայո ւմ են, հե տո ՞։
– Ա մեն մա րդ պար տա վոր է պատ վել գե ղար վես տը ։
– Գե ղար վես տը շռայ լու թյո ւն է։ Նա հա րո ւստ նե րի հա մար է։ Իսկ դու և քո 

ըն կեր նե րը աղ քատ եք…
– Հա րո ւստ նե րն ար տի ստ նե րին նվեր ներ են ա նո ւմ, իսկ մե նք` ցույ ցե ր…
 Հա զիվ մի քա նի րո պե խո սել է ի նք, երբ նե րս մտավ Լևո նի մայ րը։ Դնե լով պա-

րե նի զամ բյու ղը Շե քս պի րի քթի առջև` նա իս կույն ևեթ հար ձակ վեց որ դու վրա ։
– Է լի փո ղո ցային սրի կա նե րը այս տեղ է ին, հա ՞։ Եր ևի, խոր հո ւրդ ու նե ի ք։ 

Մի շա բաթ է` գլո ւխս ցա վեց նո ւմ եք այդ երգ չու հու բե նե ֆի սո վ։ Պա րոն, տե-
սա ՞ք, խոմ տե սա ՞ք այս ան զգա մի ըն կեր նե րն ով քեր են։ Ի՞նչ կա րող է սո վո րել 
այդ պի սի նե րի ց։ Փո ՜ւչ, փո ՜ւչ զա վա կ… 

Եր բե մ մայ րե րը կա րող են ի րե նց հա րա զատ զա վակ նե րի թշ նա մին լի-
նե լ։ Ան շո ւշտ, Լևո նի մայ րը սի րո ւմ էր որ դո ւն, բայց չէր տես նո ւմ յո ւր և նրա 
մեջ ե ղած վի հը, այն ա հա գին վի հը, որ չէր կա րե լի լց նել ու հար թել ան վե րջ 
նա խա տի նք նե րո վ։ Մի ան գամ այս մա սին խո սո ւմ է ի նք մեր սե ղա նա տա նը. 
սինյո րա Ստե ֆա նի ան և Բո րել լին պա շտ պա նե ցին մո րը, իսկ մյո ւս նե րը` որ-
դո ւն։ Ռաի սան ա սաց.

– Մեզ` հրե ա նե րիս, հա մա րո ւմ են նյու թա պա շտ։ Ես դեմ չեմ, ճի շտ է. բայց, 
հա վա տա ցեք, ոչ մի հրե ա, մա նա վա նդ հրե ու հի յո ւր որ դու վե րա բեր մա մբ այդ 
քրիս տո նյա կնոջ չափ նյու թա մոլ չէր լի նի։ Հրե ան խե լոք կեր պով է հարս տա-
հա րո ւմ յո ւր որ դո ւն։ Ե թե յո ւր որ դու մեջ տես նո ւմ է ե րա ժշ տա կան կամ եր գե լու 
ձի րք, աշ խա տո ւմ է հե նց այդ ձիր քը շա հա գոր ծե լ։ Նա չի ստի պո ւմ նրան ար-
հես տա վոր կամ վա ճա ռա կան դառ նա լ։ 

Եր կու ան գամ Լևո նն իմ ներ կայու թյա մբ լաց ե ղավ, երբ մայ րը հան դի մա-
նո ւմ էր նրան իբրև «ան պե տք» զա վա կի։ Նա փա թաթ վեց մոր պա րա նո ցին, 
գո չե լով.

– Մա՛ մա, մա՛ մա, մի բար կա նալ, ես քեզ սի րո ւմ եմ։ 
Օ՜ օ, ո՛չ, այդ պա տա նին չէր կեղ ծո ւմ։ Նա սի րո ւմ էր մո րն ան չափ, և այս 

նրա դժ բախ տու թյան պատ ճառ նե րից մե կն էր։
– Կա րե լի՞ է,– լսե ցի մի ա ռա վոտ դռ նե րի հետ ևից Լևո նի ձայ նը, երբ դեռ 

ան կող նից չէ ի վեր կա ցե լ։ 
Ու րա խու թյա մբ հրա վի րե ցի նրան նե րս։ Նա գլ խա բաց էր, ե րե սն ան լվա, 

աչ քե րի սպի տա կո ւց նե րը դեղ նած, մա զե րը գզգզ ված, դեմ քը մա գա ղա թի պես 
գու նա տ։ Կռ նա տա կին պա հած էր ման դո լի նան և այն պես ա մո ւր սեղ մած, որ, 
կար ծես, վա խե նո ւմ էր ձեռ քից խլե ն։ Նրա բաճ կո նի կո ճակ նե րը բաց է ին, 
փող կապ չու ներ, շապ կի եզ րե րը բա ժան վել է ին և եր ևան է ին հա նո ւմ նրա 
նի հար կո ւրծ քը։ Ծնկ նե րի վրա կո ւչ կո ւչ ված վար տի քի ծայ րե րը բարձ րա ցել 
է ին, եր ևո ւմ է ին կո շիկ նե րի ա կա նջ նե րը ։
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– Նե րո ղու թյո ւն, սինյոր,– ա սաց նա, ցր ված հայաց քը պտ տեց նե լով չո րս 
կող մը,– կար ծո ւմ է ի` վեր եք կա ցե լ։ 

Ես շտա պե ցի նրան հա նգս տաց նել, թե հե նց վեր է ի կե նո ւմ, երբ ե կա վ։ Նա 
խնդ րեց թույլ տալ ի րեն կես ժամ մա լու իմ սե նյա կո ւմ։ Ոչ մի այն կես ժամ, 
այլ մի շտ, երբ կա մե նար և որ քան կա մե նար, կա րող էր օգտ վել իմ սե նյա կի ց։ 
Բայց այս ան գամ ինձ շփո թեց րեց նրա այ լայլ ված կեր պա րան քը ։

– Ի՞նչ է պա տա հել,– հա րց րե ցի, կար ծե լով, որ թա քն վո ւմ է ինչ-որ հա լա-
ծող նե րի ց։

 Մի քա նի վայր կյան չպա տաս խա նե ց։ Ես հա րցս չկրկ նե ցի, սկ սե ցի հա գնվե լ։ 
Նա մո տե ցավ դռ նե րին, նայեց դե պի դո ւրս ու հետ ե կավ, կա նգ նեց սե նյա կի 
մեջ տե ղո ւմ, ա վե լի ա մո ւր սեղ մե լով ման դո լի նան կռան տա կ։

– Գի տե ՞ք, սինյոր,– ա սաց,– կա րող է մայրս գա լ։
– Ի՞նչ ա նե նք, թո ՛ղ գա ։
– Ես նրա նից եմ փա խե լ։ Ու զո ւմ էր ման դո լի նաս կոտ րել, վա ռա րան գցե լ։
– Ին չո ՞ւ։
– Մի նչև լույս չեմ թո ղել նրան քնե լու, նվա գել եմ։
 Հե տո պատ մեց, թե ե րեկ օ պե րային ե րա ժշ տա կան խմ բի բե նե ֆի սն է ե ղել։ 

Ներ կայա ցու մից հե տո բո լոր ե րա ժի շտ նե րը գնա ցել են հյու րա նոց ընթ րե լո ւ։ 
Խմ բա պե տը Լևո նին էլ հրա վի րել էր, ընթ րի քի մի ջո ցին մե կը վի ո լոն չե լով 
նվա գել է, ի մի ջի այ լոց, և մի սպա նա կան ե ղա նակ` « Մադ րի դի շրջ մո լի կը»։

– Գլ խի ցս չէր դո ւրս գա լիս էդ ե ղա նա կը։ Ու զո ւմ է ի ան պատ ճառ սո վո րել 
այս գի շեր, որ չմո ռա նա մ։

– Եվ սո վո րե ցի ՞ր։
– Այո ՛։
– Ինձ հա մար կն վա գե ՞ս։
Լ ևո նի բնա վո րու թյու նը պա րզ էր։ Նա կոտ րատ վել չգի տեր, ա մեն բա նի վե-

րա բեր վո ւմ էր հա սա րա կ։ Ես ար դեն մի քա նի ան գամ լսել է ի նրա նվա գը։ Վատ 
էր նվա գո ւմ, թե լավ, չգի տեմ, մի այն զգաց վո ւմ էր և զգաց նել տա լիս լսո ղի ն։

 Նա նս տեց ա թո ռի վրա, գր կեց ման դո լի նա ն։ Ա ռա վո տյան ա րե գա կի կիտ-
րո նա գույն շո ղե րը սփռ վել է ին նե րս։ Լևո նի աչ քե րն ան գի տակ ցա բար դար ձան 
դե պի այդ շո ղե րը, կար ծես ինչ-որ գա ղտ նի մագ նի սի զո րու թյա մբ։ Ա՛խ, այդ 
վեր ուղղ ված աչ քե րը, այդ հեզ դեմ քը։ Ան ցել է ըն դա մե նը եր կու տա րի, բայց 
կա նց նեն շատ տա րի ներ, դար ձյալ այդ օ րը վառ կմ ա հի շո ղու թյա նս մե ջ։ 

Ի ՞նչ էր Լևո նի նվա գա ծը` բա ցատ րել չեմ կա րո ղ։ Հի շո ւմ եմ մի այն ինձ վրա 
գոր ծած տպա վո րու թյու նը։ Կի սա մե րկ բևեռ վել է ի սե նյա կիս մեջ տե ղո ւմ և 
լսում է ի բո ւռն զգաց մո ւնք նե րի վի ժու մը։ Վի շտ և բե րկ րու թյո ւն, փո թո րիկ ու 
մե ղմ թա խի ծը խա ռն վել է ին « Մադ րի դի շրջ մո լի կի» մեջ. գո նե այս պես էր 
թվում ինձ։ Գու ցե դա մի կրա կոտ, աս պե տա կան ժո ղո վր դի սր տի հրա բո ւխն 
էր, փո քր-ինչ կա նո նա վոր ված ինձ ան հայտ մի հան ճա րի ստեղ ծա գո րծ ու ժով, 
բայց հե տա քրք րա կա նն ինձ հա մար նվա գո ղն էր։ Կար ծես նյու թե ղեն պա տա-
նին չքա ցել էր, մա ցել էր մի այն նրա ստ վե րը։ Նա չէր նկա տո ւմ իմ ներ կայու-
թյու նը, քաղցր հն չյո ւն նե րի հե ղե ղով կլան ված նյար դե րը չէ ին զգո ւմ աշ խար հի 
նյու թա կա նը։ Կար ծես հո գին ամ բող ջո վին ձո ւլ վել էր նվա գած ե ղա նա կի հետ 
ու սլա ցել հե ռու մի աշ խա րհ` ըն տիր հո գի նե րի կա խար դա կան աշ խար հը։ 
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Ե րբ ա վար տեց, մի քա նի վայր կյան լո ւռ էր, ան շա րժ, աչ քե րը տա կա վին 
հա ռած ա րե գա կի շո ղե րին, ո րո նք հե տզ հե տե գու նատ վո ւմ է ի ն։ 

Ես չկա րո ղա ցա ինձ զս պել, ոգ ևոր ված գո չե ցի.
– Կեց ցե ՛ս, Լևոն, կեց ցե ՛ս...
 Բայց նա չլ սե ց։ Ան շա րժ էր. նո ւրբ շր թո ւնք նե րը, ո րո նք մի շտ սե ղմ ված է ին, 

դո ղո ւմ է ին նկա տե լի։ Հան կա րծ նրա ձեռ նե րը թու լա ցան, գլու խը մի փո քր 
թեք վեց ու սին, ման դո լի նան հան դար տիկ սա հեց կրծ քից և ըն կավ նի հա րիկ 
ծնկ նե րի վրա։ Եվ նրա դե պի շո ղե րը հառ ված աչ քե րի մեջ նշ մա րե ցի ար ցո ւնք։

– Մա նո ւկ, ին չո ՞ւ ես լա լիս,– գո չե ցի կա րեկ ցու թյա մբ։
 Նա ոտ քի կա նգ նեց և, ճա կա տից հե ռաց նե լով թա նձր մա զե րը, տա րօ րի-

նակ ձայ նով ար տա սա նեց.
– Վի ո լոն չե լի ստն ինձ ա սաց` Մադ րի դի շրջ մո լի կը դժ բա խտ է ե ղե լ։ Ցո ւրտ 

գի շեր նե րը եր գել է գրան դի աղջ կա լու սա մու տի տակ և լաց ե ղել... Նրա հայ-
րը աղ քա տու թյու նից մի օր կախ վել է ծա ռի վրա, խե ղդ վե լ։ 

Այդ ժա մա նակ ես չհաս կա ցա նրա խոս քե րի խոր քե րո ւմ թա քն ված բո ւն վիշ-
տը և կար ծե ցի` զա ռան ցո ւմ էր։ Ար դա րև, զա ռան ցո ւմ էր նա, բայց ին չո ՞ւ և ի՞նչ...

– Ա՛խ, նե րո ղու թյո ւն,– գո չեց նա, հան կա րծ ուշ քի գա լով,– ես… ան քնու-
թյու նից...

– Այո, Լևոն, ան քո ւն ես։ Ե թե կա մե նո ւմ ես` հա նգս տա ցիր սե նյա կո ւմս։
– Շնոր հա կալ եմ, սինյո ր։ Թո ՛ւյլ տվեք մի այն ման դո լի նաս թող նեմ այս-

տե ղ։ Մայրս կա րող է վա ռա րա նը գցե լ։ Ե րեկ լու սա մու տից փո ղոց շպր տեց 
կի թա ռս ու մի քա նի լու սան կար նե ր։ 

– Լ ևոն, մայրդ չար կին է,– գո չե ցի ես, մի նչև հո գո ւս խոր քը վր դով ված այ-
րու վայ րե նի ա րար մո ւն քի ց։

Լ ևո նը չա փա զա նց վշ տա ցավ և սկ սեց պա շտ պա նել մո րը։ Ո՛չ, ո՛չ, չար կին չէ 
նրա մայ րը, ընդ հա կա ռա կը, շատ բա րի է։ Նա սի րո ւմ է Լևո նի ն։ Եր բե մ քնած 
ժա մա նակ Լևո նը զգո ւմ էր, որ ի րեն թա քո ւն համ բու րո ւմ. է։ Նա սի րո ւմ է, բայց 
սե րը ցույց չի տա լի ս։ Վա խե նո ւմ է, որ Լևո նը ե րես առ նի, ա վե լի փչա նա ։

– Ա վե լի փչա նա ՞ս,– գո չե ցի ես,– բայց մի՞ թե դու փչա ցած ես։
– Ի՞նչ գի տեմ, սինյոր. մայրս ա սո ւմ է` «Ո ՛վ յո ւր ծնող նե րի կամ քը չի կա տա-

րո ւմ, փո ւչ որ դի է»։
– Է՛հ, ու րե մ, ին չո ՞ւ չես կա տա րո ւմ մո րդ կամ քը,– հա րց րի դիտ մա մբ, կա-

մե նա լով փոր ձել նրա ն։ Նա մի տխո ւր հայա ցք ձգեց ե րե սիս, ո չի նչ չա սա ց։ 
Ես այդ հայաց քի մեջ կար դա ցի նրա ան զո րու թյու նը` դառ նալ մոր կամ քի հլու 
զա վա կ։ Ան վի ճե լի էր, որ նա շու տով կհ րա ժար վեր կյան քի բո լոր բա րիք նե-
րից, քան թատ րո նի ց։

 Ճա շի մի ջո ցին պատ մե ցի նրա տա րօ րի նակ տրա մադ րու թյան մա սի ն։ Լո ւի զան 
լսեց լար ված ու շադ րու թյա մբ։ Նրան նկա տե լու չափ շփո թեց րեց այն, ինչ որ Լևո-
նը ա սել էր « Մադ րի դի շրջ մո լի կի» մա սին, Կա վալ լա րոն խո րհր դա վոր ժպտում 
էր և գլ խով հան դի մա նա կան շար ժո ւմ եր ա նո ւմ, Լո ւի զայի աչ քե րին նայե լով, 
ուսա նո ղը նկա տեց, թե Լևո նն ան նոր մալ է ակ է, մի տե սակ հո գե կան հի վա նդ։ 
Նրա հա սա կի ու զգա ցո ւմ ե րի մեջ չկա հա մե րաշ խու թյո ւն։ Իսկ ու ղե ղը զար գա-
նո ւմ է ան կա նո ն։ Այս նկա տո ղու թյու նը չա փա զա նց վր դո վեց րեց Կա վալ լա րոյի ն։ 
Չխնայե լով ռո ւս լեզ վի քե րա կա նա կան կա նոն նե րը, նա սկ սեց հա կա ճա ռե լ։
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– Հո գե կան հի վա նդ, հո գե կան հի վա նդ. վեր ջին ժա մա նակ կար ծես գի-
տու թյո ւն նե րը հե նց նրա հա մար են սո վո րո ւմ, որ բո լոր տա ղան դա վոր մարդ-
կանց հի վա նդ հա մա րե ն։ Ո՛չ, պա րոն ներ, իս կա կան հո գե կան ա ռո ղջ նե րը 
հե նց Լևոն նե րն են։ Մի այն նրա նք դժ բա խտ են, սինյոր ստու դե նտ, հաս կա-
նո՞ւմ եք, դժ բա խտ, որ չեն ծն ված կյան քի բա րե հա ջող պայ ման նե րո ւմ։ Փո-
խա նակ գի տա կա նո րեն բա ցատ րե լու այդ պա տա նի նե րի հո գին, օգ նե ցեք 
նրա նց. ա հա ինչ։ Մի՛ թո ղեք ա դա ման դը փո ղո ցի ցե խի մե ջ։ Ափ սո ՛ս է Լևո նը ։

– Նա օ րից օր հալ վո ւմ է մո մի պես,– շա րու նա կեց Կա վալ լա րոն կա րեկ ցա-
բար,– նրա կազ մը նո ւրբ է, չի կա րող դի մա նալ այդ տե սակ ապ րո ւս տի։ Եր-
բեմ գի շե րը, հա զիվ ան կո ղին պառ կած, վեր է կե նո ւմ, գնո ւմ կա նգ նո ւմ է կա-
սի առջև, ա ռա նց վե րար կո ւի, մի քա նի կո պեկ վաս տա կե լու հա մա ր։ Վաս տա-
կա ծի մի մա սն էլ թատ րո նի վրա է ծախ սո ւմ։ Ա հա վա ղը սինյո րա Բար բի նի ի 
բե նե ֆի սն է։ Դա նրա ա մե նա սի րե լի երգ չու հին է։ Հա մոզ ված եմ, որ այժմ ի րեն 
տան ջո ւմ է, որ պես զի կա րո ղա նա որ ևէ կե րպ վաղ վա ցույ ցե րը գե ղեց կաց նել...

 Հետ ևյալ ե րե կո ես թատ րո նո ւմ է ի։ Նս տած մի բա րե կամ ըն տա նի քի հետ 
օ թյակ նե րից մե կո ւմ, նայո ւմ է ի դե պի վեր նա հա րկ։ Բազ մա թիվ գլո ւխ նե րի մեջ, 
վեր ջա պես, տե սա Լևո նի ն։ Ար մո ւնկ նե րը պատ նե շին հե նած, գլո ւխն ա փե րի 
մեջ բռ նած, աչ քե րը հա ռել էր բե մին, նրա մի կող մո ւմ կա նգ նած էր բա նաստեղծ 
Չաու շեն կոն, մյո ւս կող մո ւմ` Ից կո Մար գու լի սը։ Երբ բե մի վրա եր ևաց երգ չու հի 
Բար բի նին, Լևո նը գլու խը բա րձ րաց րեց և ա մե նից ա ռաջ ծա փա հա րե ց։ Նրան 
հետ ևե ցին Չաու շեն կոն և Ից կոն, հե տո վեր նա հար կի մի մա սը։ Նույն վայր կյա-
նին մի քա նի տաս նյակ ձեռ ներ ձգե ցին բե մի վրա ինչ-որ սպի տակ ու կար միր 
ծա ղիկ ներ, նաև գույնզ գույն բա րակ թղ թի թեր թիկ նե ր։ Գոյա ցավ մի ֆան տաս-
տիկ ան ձրև։ Պար տե րն ա կա մա հա փշ տակ վեց, և ամ բո ղջ հի նգ րո պե թատ րո-
նը թն դո ւմ էր բո ւռն ծա փա հա րու թյո ւն նե րի ց։ Վե րց նե լով յո ւր գլ խին տե ղա ցող 
ան ձր ևից մի կա թիլ` մի ծա ղիկ, երգ չու հին սեղ մեց սր տին, ան դա դար գլո ւխ 
տա լով աջ ու ձախ, հե տո աչ քե րը բա րձ րաց րեց դե պի վեր նա հա րկ և օ դային 
համ բույր ներ ուղ ղեց պա տա նի երկր պա գու նե րի ն։ Այս ա վե լի ոգ ևո րեց նրա նց 
և ա վե լի զո րաց րեց ա ղա ղակ նե րն ու ծա փե րը ։

Լ ևո նը յո ւր մա րմ ի կի սով դո ւրս էր ե կել պատ նե շի հետ ևի ց։ Կար ծես 
ձգտո ւմ էր ծա ղիկ նե րի հետ ընկ նել երգ չու հու ոտ նե րի տակ իբրև կեն դա նի 
զոհ գե ղար վես տի։ 

Ան ցավ ա ռա ջին գոր ծո ղու թյու նը, երկ րոր դը, եր րոր դը։ Լևո նի ոգ ևո րու-
թյու նը սա ստ կա նո ւմ էր երգ չու հու ա ջո ղու թյան հետ զու գըն թա ց։ Նա մե րթ 
ծա փա հա րո ւմ էր, ձեռ նե րը գլ խից վեր բա րձ րաց րած, մե րթ ա ղա ղա կո ւմ. 
«Է վի՜ վա, բրա՜ վա, բրա վի ՜ս սի մա»...

 Վեր ջին գոր ծո ղու թյան կի սո ւմ Լևո նը հան կա րծ չքա ցավ Չաու շեն կոյի և 
Ից կոյի հետ, մի նչև ներ կայաց ման վեր ջը չեր ևաց այլևս։

 Դո ւրս գա լով խո ւռն բազ մու թյան հետ փո ղոց, տե սա հետ ևյա լը։ Թվով ե րե-
սո ւն-քա ռա սո ւն ոս տի կան ներ կազ մել է ին մի ըն դար ձակ շր ջան` հե ղեղ ված 
է լե կտ րա կան ա հա գին լապ տեր նե րի ա ռատ լույ սո վ։ Թատ րո նից դուրս ե կող-
նե րը հա վաք վո ւմ է ին շր ջա նի հետ ևո ւմ։ Մո ւտ քի մոտ մի կող մո ւմ խմբ ված է ին 
հա րյու րի չափ հա մալ սա րա նա կան ու սա նող ներ, մյո ւս կող մո ւմ կանգ նած է ին 
եր կու կա նո նա վոր շար քե րի բա ժան ված մի խո ւմբ պա տա նի ներ տաս նու հին-
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գից մի նչև քսան տա րե կա ն։ Մի ակ չա փա հա սը նրա նց մեջ Չաու շեն կոն էր։ 
Նա ձե ռին պա հած էր մի թե րթ թո ւղթ։ 

Ու սա նող նե րից մի տա սը հո գի ձեռ նե րո ւմ բռ նած է ին մի-մի փոք րիկ փո ւնջ 
ծա ղիկ նե րի, իսկ պա տա նի նե րը` մի-մի վառ կե րո ն։

 Տե սա րա նը գե ղե ցիկ էր, հե տա քրք րա կա ն։ Գի տե ի, որ Լևո նը հե տին դեր չի 
կա տա րո ւմ նրա մե ջ։ Քաշ վե ցի մի կո ղմ և աչ քե րով ո րո նե ցի նրա ն։ Դժ վար չէր 
գտնե լը։ Նա կա նգ նած էր պա տա նի նե րի շար քե րից մե կի գլ խին, ձեռ քին մի 
եր կայն ձող, ո րի ծայ րո ւմ վառ վո ւմ էր հա ստ մո մի կտո րը։ Ցո ւրտ չէ ՞ր զգո ւմ նա 
ա ռանց վե րար կո ւի, նույ նի սկ ա ռա նց կրկ նա կո շիկ նե րի, յո ւր բա րակ պի ջա կո ւմ։ 
Եր ևի չէր զգո ւմ, թեև ե ղա նա կը բա վա կան ցո ւրտ էր։ Նա հա փշ տակ ված էր յո ւր 
դե րով, աշ խա տո ւմ էր կա րգ պահ պա նել պա տա նի նե րի շար քո ւմ։ Կե րոն նե րի հրե-
ղեն լեզ վակ նե րը է լե կտ րա կան ա հա գին լապ տեր նե րի լու սո ներ քո ներ կայաց նո ւմ 
է ին դեղ նա գույն ա ղոտ բծեր` տկար, որ պես աստ ղե րը լո ւս նյակ ե րե կո ։

Լ ևո նի նի հար դեմ քը ստա ցել էր մի տե սակ բաց մա նի շա կա գույն ե րա նգ։ 
Նա հի շեց նո ւմ էր դե կա դե նտ նկար չի քմա հաճ վր ձի նի տա րօ րի նակ ստեղ ծա-
գոր ծու թյո ւն։ Սա կայն այդ հի վան դոտ դեմ քի վրա աչ քե րը փայ լո ւմ է ին հղ կած 
պող պա տի պե ս։ Չո րս կող մից է լե կտ րա կա նու թյա մբ հե ղեղ ված` նրա մար մի նը 
գետ նի վրա չէր ձգո ւմ ստ վեր. նա ին քը, կար ծես, ստ վեր լի ներ, նրա շար ժո ւմ-
նե րը ա րագ է ին, ջղաձ գա կան, լի ա վյու նո վ։ Երբ խո սո ւմ էր, նույ նի սկ հեռ վից 
ինձ թվո ւմ էր, որ խո սո ւմ են նրա բո լոր նյար դե րը, սր տի բո լոր թե լե րը։ Ա հա գին 
բազ մու թյան մեջ ձայնն ինձ չէր հաս նո ւմ, բայց գրազ կգայի, որ այդ ձայ նը դո-
ղո ւմ էր հո գե կան բա րձր հա ճույ քից յո ւր բո լոր ել ևէջ նե րո վ։ Լևո նը եր ջա նիկ էր։ 

Ե րբ երգ չու հին դո ւրս ե կավ թատ րո նից երկր պա գու նե րով շր ջա պատ ված, 
Ից կո Մար գու լի սն ա մե նից ա ռաջ ա ղա ղա կեց. «ու ռա՜»։ Չաու շեն կոն, գա վա զա-
նով հետ մղե լով նրան, մո տե ցավ երգ չու հո ւն ու տվեց նրան յո ւր ձեռ քի թո ւղ թը։ 
Ան շո ւշտ, այդ նրա ո տա նա վո րն էր, հատ կա պես օր վա ա ռի թով գր վա ծ։

Լ ևո նը գդա կը վե րց րեց և օ դը գցե ց։ Նրա թա նձր մա զե րից եր կու շե րտ ըն կան 
նո ւրբ ճա կա տի վրա։ Նրա օ րի նա կին հետ ևեց պա տա նի նե րի ամ բո ղջ խո ւմ բը։ 
Եր ևան ե կավ Չաու շեն կոյի նեղ, եր կայ նա ձև գլու խը, հա րթ, նո սր մա զե րով, և կի-
սա մե րկ, կի սա քաղ ցած պա տա նի նե րի տհաս ձայ նե րը` «բ րա՜ վա, բրա վի ՜ս սի մա», 
խա ռն վե լով մի մյա նց, կար ծես, սա ռե ցին ձմե ռային օ դո ւմ։ Այդ վայր կյա նին ես 
ա նի ծե ցի մտ քո ւմս եր ջա նիկ երգ չու հո ւն, որ թե կո ւզ ա կա մա, խել քից հա նել էր այդ 
մա տա ղա հաս է ակ նե րին և վտան գի էր են թար կո ւմ նրա նց կյան քը, ո՛վ գի տե, գու-
ցե և՛ հո գի ն։ Մի՞ թե, ար դա րև, գե ղար վե ստն այն քան ա նո ղոք է յո ւր բա րձ րու թյան 
վրա, որ յո ւր առջև ծո ւնկ է չո քեց նել տա լիս նույ նի սկ ան մե ղու թյա նը։ 

Ե րբ երգ չու հին մո տե ցավ թատ րո նի առջև սպա սող փա ռա հեղ կառ քին` մի քա-
նի զույգ ձեռ ներ սկ սե ցին ար ձա կել ձի ե րը։ Կար ծե ցի, թե Լևո նն է սկզբ նա պատ-
ճա ռը և շտա պե ցի մտ քո ւմս հայ հոյել բա րե կա մի ս։ Սա կայն դեռ լավ չէ ի ճա նա չո ւմ 
նրա ն։ Նայե ցի` չկար ո՛չ լծ վող նե րի և ո՛չ լծող նե րի մե ջ։ Դրա նք բա ցա ռա պես ու սա-
նող ներ է ին, ո րո նց թեթ ևամ տու թյու նը, եր ևի, ա նաս նու թյան էր հաս նո ւմ։

Լ ևո նի խո ւմբն աջ ու ա հյակ ու ղեկ ցո ւմ էր կառ քին` վառ կե րոն նե րո վ։ Երգ-
չու հին մեկ-մեկ ըն դու նո ւմ էր ու սա նող նե րից փն ջե րը, փե տո ւմ ու ծա ղիկ նե-
րը սփ ռո ւմ պա տա նի նե րի վրա, իսկ ու սա նող նե րին վար ձատ րո ւմ էր օ դային 
համ բույր նե րո վ։
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 Ճեղ քե լով ամ բո խը, ես մո տե ցա բա րե կա մի ս։
– Աա՜, դո ւք է՞լ այս տեղ եք,– գո չեց նա, հևա լով,– լսե ցի ՞ք ինչ պես եր գեց, 

լսե ցի ՞ք...
– Այո՛, Լևոն, հի ա նա լի եր գե ց։ Բայց այդ ու սա նող նե՞ րը... Ի՞նչ են ա նո ւմ... 

Մի՞ թե դու հա վա նո ւմ ես այդ պի սի ցույ ցե ր։
– Աստ ված մի՛ ա րաս ցե ։
– Մե նք ա նա սո ւն ներ չե նք,– ա սաց Ից կո Մար գու լի սը ։
– Այո՛, մե նք մար դիկ ենք,– գո չեց Չաու շեն կոն վր դով ված.– է՛յ, պա րո նայք 

ստու դե նտ ներ, մի՛ ձգեք ձեր մո ւն դի րի վար կը. է՜յ, պա րոն ներ, ա մոթ է...
– Մտի ՛կ ա րեք,– գո չեց Լևո նը,– ինքն էլ չի հա վա նո ւմ, ու զո ւմ է իջ նել կառ-

քի ց… Բայց ո՛չ, չի իջ նո ւմ… Աա... Վի՛ տյա, Պետ րո, Մեր գել, Խայս, հա նգց րեք 
կե րոն նե րը... Ո՛չ, ո՛չ, ո՛չ, սպա սե ցեք... Նա իջ նո ւմ է կառ քից... Ի ջավ, ի ջավ... 
Ձի ե րը լծո ւմ են... 

Եվ, կե րո նը բա րձ րաց րած, ա ղա ղա կե լով, չքա ցավ ամ բո խի մեջ, յո ւր հրեա 
և հույն ըն կեր նե րի հետ... Նրա նց հետ ևեց Չաու շեն կոն, լայն վե րար կո ւի փե-
շե րը օ դի մեջ ֆրֆ ռաց նե լով պա տա ռոտ ված ա ռա գա ստ նե րի պես.... 

Ես տո ւն վե րա դար ձա ծա նր տպա վո րու թյա մբ։ Այդ գի շեր ե րա զո ւմս տե սա 
Լևո նի հո րը ։

Թշ վա ՜ռ վար սա վի ր։ Նա հար բած, կեղ տոտ ու պա տա ռոտ ված հա գո ւս-
տում շնթռ կել էր թատ րո նի մո ւտ քի առջև։ Ան ցո րդ նե րը հեգ նո ւմ ու ծի ծա ղո ւմ 
է ին նրա ան հույս սե րը, որ, ո՛վ գի տե, գու ցե ա ռա ջա ցել էր գե ղար վես տի սի-
րո ւց։ Այս պես է ի ես մի շտ պատ կե րաց նո ւմ վար սա վի րին, այս պես էլ տե սա 
նրան ե րա զո ւմս...

 Զա րթ նե լով, փա փագ զգա ցի Լևո նին տես նե լո ւ։ Բա րձ րա ցա վե րև։ Տա նը 
չէ ր։ Մայրն ինձ հան դի պեց ար տա սու քը աչ քե րին և գան գատ վեց, թե գի շե րը 
տո ւն է վե րա դար ձել ե րեք ժա մի ն։ 

Այ սօր զա րթ նել է թե չէ, իս կույն տնից դո ւրս է ե կե լ։
– Պա րոն,– ա ղեր սեց այ րին,– դո ւք կա րող եք նրան խել քի բե րե լ։ Նա սի-

րո ւմ է ձեզ, կլ սե ձեր խոս քե րը։ Նա գնո ւմ է հոր ճա նա պար հո վ։ Վե րջն ի րան 
հար բե ցո ղու թյան կտա և շան պես կթա վալ վի փո ղոց նե րո ւմ։

– Նա այդ չի ա նիլ, խե լոք է։
– Ա՛խ, պա րոն, կար ծո ւմ եք հայ րը հի մա ՞ր էր։ Ո՛չ, նա էլ խե լոք էր։ Բայց խել-

քից հա նե ցին, օրս սևաց րի ն։ Ա մո ւս նո ւս ձեռ քի ցս խլե ցին, չեմ ու զո ւմ որ դո ւս 
էլ խլեն... Պա րոն, օգ նե ցեք, ես մայր եմ, հաս կա նո ՞ւմ եք, մայր... 

Այո՛, մայր էր այդ կի նը, գի տե ի, որ սի րո ւմ էր որ դո ւն ու տա նջ վո ւմ նրա 
պատ ճա ռո վ։ Այժմ խղ ճո ւմ ու մի նչև ան գամ ցա վակ ցո ւմ է ի նրան. բայց դար-
ձյալ ա նա խո րժ է ին ինձ հա մար նրա ան վե րջ գան գատ նե րը, նրա ե սա մոլ հո-
գա ցո ղու թյու նը որ դու հա մա ր։

 Կե սօ րից հե տո կր կին բա րձ րա ցա վե րև։ Այս ան գամ Լևո նը տա նն էր, բայց 
ան կող նո ւմ պառ կա ծ։ Նրա վտիտ այ տե րի վրա նշ մա րե ցի ան սո վոր կա րմ րու-
թյո ւն։ Բռ նե ցի բա զու կը, ե րա կը զար կո ւմ էր ուժ գի ն։ Ան շո ւշտ, ե րեկ մր սել էր։ 
Բայց չէր հա նձն առ նո ւմ հի վան դու թյու նը։ Նա ու րախ էր և, օգտ վե լով մոր բա-
ցա կայու թյու նից, հայտ նեց յո ւր ու րա խու թյան պատ ճա ռը ։

 Բար ձի տա կից հա նեց մի լու սան կար, ցույց տա լով, հա րց րեց.
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– Ճա նա չո ՞ւմ եք։ 
Այդ ե րեկ վա եր ջա նիկ 

երգ չու հու լու սան կա րն էր։
«Իմ սի րե լի ար տիս-

տին»,– կար դա ցի լու սա-
նկա րի ճա կա տի ն։

– Ա մե նքն էլ ինձ ար տիստ 
են կո չո ւմ,– ա սաց Լևո նը,– 
չգի տեմ ին չո ւ։ Այ սօր գնա-
ցել է ի նրան շնոր հա վո րե լու 
ե րեկ վա ա ջո ղու թյան հա-
մար... Ծա ղիկ ներ է ի տա-
րե լ։ Հրա վի րեց նե րս, կո ֆե-
ով հյու րա սի րե ց։ Բա վա կան 
խո սե ցի նք… Հա րց նո ւմ էր` 
ինչ քան եմ վաս տա կո ւմ։ 
Խա բե ցի, ա սա ցի` հայրս ժա-
ռան գու թյո ւն է թո ղե լ։ Վա-
խե նո ւմ է ի, որ փող ա ռա-
ջար կի ինձ, նա նվի րեց ինձ 
յո ւր լու սանկա րը։ Ես համ-
բու րե ցի նրա ձեռ քը, նա էլ 
իմ ճա կա տը։ Օ ՜օ, սինյոր, ես 
շատ երգ չու հի նե րից ու նեմ 
այդ պի սի նվեր ներ, ա հա՛, 
այն ալ բո մը լի քն է... 

Եվ այս վար ձատ րու թյա մբ նա գոհ և եր ջա նիկ էր։
– Բայց ես մի լու սան կար ու նիմ,– շա րու նա կեց նա,– ալ բո մո ւմ չեմ պա հո ւմ։ 

Մայրս սպառ նո ւմ է բո լո րն այ րել, վա խե նո ւմ եմ այս մե կն էլ այ րի... իս կույն 
ցույց կտամ...

 Նա բա րձ րա ցավ տե ղից, պի ջա կի գր պա նից hա նեց մի ծրար, ծրա րի մի-
ջից թան կա գին լու սան կա րը։ Ես կար դա ցի հետ ևյալ մա կա գի րը. «Իմ ա պա-
գա երկր պա գո ւին - Լո ւի զա»։

– Օ՜հ, ճի շտ է, բո լո րո վին ճի շտ, սինյո ր։ Ես նրա ա պա գա երկր պա գո ւն կլի-
նեմ, Լո ւի զան փայ լո ւն ա պա գա ու նի. կտես նեք, սինյոր, կտես նեք... Բայց այս 
ի՞նչ է, գլո ւխս պտ տեց, պառ կեմ... 

Ե րբ տի կին Ալ մաս տը` Լևո նի մայ րը, նե րս մտավ, խոր հո ւրդ տվե ցի բժի շկ 
հրա վի րե լ։ Լևո նը գլու խը բա րձ րաց րեց, նս տեց ան կող նո ւմ։ Ի՞նչ բժի շկ, ո՞վ է 
հի վա նդ, հար կա վոր չէ բժի շկ... Ես հաս կա ցա նրա միտ քը, վա խե նո ւմ էր, որ 
բժի շկն ար գե լի նրան տնից դո ւրս գա լո ւ։ 

Ե րե կոյան յոթ ժա մին եր րո րդ ան գամ բա րձ րա ցա վե րև և նրան չտե սա։ Տի-
կին Ալ մա ստն ա սաց, թե իմ դո ւրս գա լո ւց հե տո թա քո ւն հա գն վել է ու փա խել... 

Ան մի ՛տ պա տա նի, նա վտան գի էր են թար կո ւմ յո ւր կյան քը։ Ես իս կույն 
դուրս ե կա փո ղոց. գի տե ի ուր կա րող է լի նե լ։ Հան դի պե ցի նրան թատ րո նի 
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մո ւտ քի առջև։
– Պա րոն նե՛ր, չե ՞ք կա մե նո ւմ պրոգ րամ գնել,– դի մո ւմ էր նա ան ցո րդ նե րին, 

ա ռա ջար կե լով նույն օր վա ներ կայաց ման ծրա գի րը ։
 Մար դիկ ան ցնո ւմ է ին ան տար բեր, ան գամ չնայե լով նրան, իսկ ո մա նք 

կոպ տու թյա մբ գո ռո ւմ է ին. «Գ նա՛, կո րի ՛ր»։ Եվ Լևո նի հպա րտ հո գին կրո ւմ էր 
այդ վի րա վո րա նք նե րը համ բե րու թյա մբ։ Իմ սիր տը մոր մոք վեց, երբ նայե ցի 
նրա կապ տած դեմ քի ն։

– Գնա՛ տո ւն, գնա՛,– խնդ րե ցի ես,– դու բո լո րո վին հի վա նդ ես…
– Ո՞վ ա սաց հի վա նդ եմ։ Մա՞յրս։ Նա մի շտ կամ ի րեն է հի վա նդ եր ևա-

կայո ւմ, կամ ինձ։ Այս ե րե կո նոր օ պե րա է ներ կայաց վո ւմ, ես տո ՞ւն գնա մ։ Ո՛չ, 
սինյո՛ր, ա հա՜ իմ տու նը...

 Նա ցույց տվեց թատ րո նը և ժպ տա լով հե ռա ցա վ։ Հեռ վից լսո ւմ է ի նրա ձայ նը.
– Պա րո ՛ն, պրոգ րամ, պրոգ րամ, չե ՞ք կա մե նո ւմ, նոր օ պե րա է, հե տա քրք-

րա կան. պրոգ րամ, հա տը տա սը կո պե կ…
 Մյո ւս օրն ա ռա վո տյան դար ձյալ բա րձ րա ցա վե րև և է լի նրան ան կող նո ւմ 

տե սա։ Միև նույն տա նը բնակ վո ւմ էր մի հրե ա բժի շկ։ Շտա պե ցի նրան հրա-
վի րե լ։ Քն նեց հի վան դին, գրեց ինչ-որ դե ղ։ Եր կու օր հա զիվ կա րո ղա ցա նք 
Լևո նին տա նը պա հել, երկ րո րդ ե րե կո լաց ե ղավ, երբ ար գե լե ցի նք թատ րոն 
գնա լ։ Բա րե բախ տա բար, եր րո րդ օ րը տա քու թյո ւնն ան ցա վ։

Ձ մե ռային սե զո նը վեր ջա ցա վ։ Իմ հար ևան ար տի ստ նե րը հե նց մեծ պա սի 
ա ռա ջին օրն ուղ ևոր վե ցին ի րե նց հայ րե նի քը։ Այդ օ րը տխո ւր էր ոչ մի այն Լևո-
նի, այլև ինձ հա մար. այն քան ար դեն վա րժ վել է ի հար ևան նե րիս շր ջա նի ն։

 Մե նք մի նչև կայա րան ու ղեկ ցե ցի նք ի տա լա ցի նե րի ն։ Հրա ժե շտ տա լիս 
Կա վալ լա րոն ե րեք ան գամ բա րե կա մա բար համ բո ւր վեց Լևո նի հետ...

 Հե նց նույն օ րը Լո ւի զան ինձ ա սաց, թե ինքն էլ ա մե նաու շը մի ամ սից 
ուղևոր վե լու է Ի տա լի ա։ Հար ցը վճռ ված էր. սինյո րա Ստե ֆա նի ան վա ղո ւց էր 
հա շտ վել աղջ կա նից բա ժան վե լու մտ քի հե տ։ 

Ե րբ հայտ նե ցի Լևո նին Լո ւի զայի ուղ ևո րու թյան մո տա լո ւտ ժա մա նա-
կը, ինձ այն պես թվաց, որ լու րը նրա վրա ա ռան ձին տպա վո րու թյո ւն չգոր-
ծե ց։ Գու ցե այդ նրա նից էր, որ նույն օ րե րը նա առ հա սա րակ շատ տխո ւր 
էր տրա մա դր վա ծ։ Թատ րոն նե րը փակ է ի ն։ Լևո նն ա մեն օր գնո ւմ էր քա-
ղա քային թատ րո նի շո ւր ջը գտն վող գե ղե ցիկ պար տե զը, նս տո ւմ այն տեղ ու 
նայո ւմ հսկայա կան շի նու թյա նը։ Հե տո գլու խը կրծ քին թե քած, ով գի տե ինչ 
խորհրդա ծու թյո ւն նե րի մեջ, վե րա դառ նո ւմ էր տո ւն։ Նա նո րո գել էր տվել մոր 
ձեռ քով լու սա մու տից փո ղոց շպրտ ված կի թա ռը, նվա գո ւմ էր։ Եր բե մ գա լիս 
էր ինձ մոտ և իմ ա ռա ջար կու թյա մբ ման դո լի նա նվա գո ւմ։ Մի ան գամ թա-
խան ձե ցի նրան կրկ նել « Մադ րի դի շրջ մո լի կը». մեր ժե ց։ 

Օ պե րային փո խա րի նեց դրա մա ն։ Լևո նը մտավ յո ւր դե րի մեջ, բայց ո՛չ 
նախ կին սի րով. դրա ման օ պե րայի չափ չէր սի րո ւմ, մա նա վա նդ որ եկ վոր 
խմ բի մեջ չկային գրա վիչ ու ժե ր։ Սա կայն պա տա նո ւն պա շա րել էր ու րիշ տե-
սակ աշ խույժ, որ ինձ ան հա նգս տաց նո ւմ էր։ Նա ա մեն օր գա լիս էր ինձ մոտ, 
վե րց նո ւմ ման դո լի նան, նս տո ւմ լու սա մու տի մոտ և նվա գո ւմ « Մադ րի դի շրջ-
մո լի կը»։ Եր բե մ հան կա րծ ընդ հա տո ւմ էր, ման դո լի նան շտա պով դնո ւմ էր 
սե ղա նի վրա ու դո ւրս վա զո ւմ։ Նա գնո ւմ էր Լո ւի զայի մոտ, նս տո ւմ և եր կար 
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ու եր կար հար ցու փո րձ ա նո ւմ ա ռա ջի կա ճամ փոր դու թյան մա սի ն։ Եվ բա րե-
սի րտ Լո ւի զան եր բեք չէր ձա նձ րա նո ւմ նրա հար ցե րից, ո րով հե տև նրա հա-
մար հա ճե լի էր խո սել յո ւր ա պա գայի մա սի ն։

– Գի տե ՞ք,– դար ձավ ինձ մի ան գամ Ռաի սան,– նա ուղ ղա կի սի րա հար ված 
է Լո ւի զայի ն։ Այո՛, կա րող եմ երդ վել, որ սի րա հար ված է։

– Զգո ՛ւյշ ե ղեք, օ րի ո րդ,– ա սա ցի ես,– Լևո նը կլ սի ու կվշ տա նա։ 
Ես հի շե ցի թշ վառ վար սա վի րին և վա խե ցա` մի գու ցե որ դին են թա րկ վի 

հոր վի ճա կի ն։ Բայց բա րե բախ տա բար, Լո ւի զայի շր ջա պա տող նե րն ա վե լի 
խե լա ցի է ին, քան այն երգ չու հու շր ջա նը, ո րին սի րա հար ված էր ե ղել վար-
սա վի րը։ Ռաի սան խո սք տվեց ինձ այլևս չխո սել Լևո նի նվի րա կան զգա ցում-
նե րի մա սին...

 Հա սավ, վեր ջա պես, օ րի որ դի ուղ ևո րու թյան օ րը։ Մի շա բաթ էր, Լևո նն 
ան ճա նա չե լի էր դար ձել. նա ու րախ էր ու զվա րթ։ Կար ծես ինքն էր պատ-
րա ստ վո ւմ ճա նա պար հոր դե լո ւ։ Գնո ւմ էր, գա լիս, խո սո ւմ, զվար ճա խո սո ւմ։ 
Չգի տեր ինչ ա ներ Լո ւի զայի սիր տը շա հե լու հա մա ր։ 

Ո ւղ ևո րու թյան նա խըն թաց ե րե կո Լո ւի զան, ցույց տա լով մի ար ծա թե 
գրչա կոթ, ա սաց.

– Տե սեք ի՞նչ խե լա գա րու թյո ւն է ա րել ձեր հայ րե նա կի ցը։ Չէ՞ որ այս նրա մի 
շա բաթ վա աշ խա տան քի վա րձն է։

– Նա նվի րել է ձեզ այդ գրի չը, որ նա մակ ներ գրեք ի րեն,– ա սա ցի ես։
– Այո՛, և ես կգ րեմ նրա ն։ Խնդ րե ցի նրան հետ վե րց նել նվե րը, վի րա վոր-

վեց, քիչ մաց լաց լի նի ։
Գ նա ցքն ուղ ևոր վո ւմ էր ա ռա վո տյան տա սը ժա մի ն։ Մե նք, սինյո րա Ստե-

ֆա նի այի բո լոր կե նող նե րս, գնա ցի նք կայա րան Լո ւի զային ճա նա պա րհ դնե-
լո ւ։ Կար ծո ւմ է ի, Լևո նն ա մե նից ա ռաջ ե կած կլի նի այն տե ղ։ Սա կայն նա չկար 
և չեր ևաց եր կար ժա մա նա կ։ Այս ան սպա սե լի էր. ի՞ն չը կա րող էր խան գա րել 
նրան վեր ջին ան գամ տես նե լու Լո ւի զայի ն։

 Սինյո րա Ստե ֆա նի ան ինձ հա ղոր դեց, թե Կա վալ լա րոյից մի շատ սի րա-
լիր նա մակ է ստա ցե լ։ Եր գի չն ու րա խու թյա մբ հա նձն է առ նո ւմ հո գալ Ի տա-
լի այո ւմ Լո ւի զայի մա սին, ղե կա վա րել նրա ա ռա ջին քայ լե րը ։

– Նա շատ ազ նիվ մա րդ է,– ա վե լաց րեց տան տի րու հին ու րախ-ու րախ,– 
հա րա զատ եղ բոր պես կնայի Լո ւի զայի ն։ Ես աղջ կա նս բաց չէ ի թող նիլ, ե թե 
չլի ներ Կա վալ լա րո ն… 

Եր բեք Լո ւի զային այն չափ զվա րթ ու զվար ճա խոս չէ ի տե սել, որ չափ այդ 
օ րը, չնայե լով, որ մի նչև կայա րան գնա լն եր կու ան գամ ար տաս վել էր մո րից 
բա ժան վե լու պատ ճա ռո վ։ Մի վայր կյան ան գամ չէր հա նգս տա նո ւմ, թռչ կո-
տո ւմ էր ինչ պես յոթ տա րե կան աղ ջիկ, քրք ջո ւմ էր, հրճ վո ւմ յո ւր ճամ փոր դու-
թյա մբ։ Ա մեն քիս հետ կա տակ ներ էր ա նո ւմ և բո լո րին խոս տա նո ւմ ա ռան ձին-
ա ռան ձին նա մակ գրե լ։ Նա լի էր ա պա գայի վե րա բեր մա մբ քա ղցր հույ սե րով 
և այդ հույ սե րը չէր թա քց նո ւմ մե զա նի ց։ Մի եր կու տա րո ւց հե տո նա կվե-
րա դառ նա մշակ ված, կա տա րե լա գո րծ ված ձայ նով, կսկ սի եր գել օ պե րայո ւմ։ 
Տե սեք, ինչ պի սի՞ ա ջո ղու թյո ւն կու նե նա, որ քա ՜ն երկր պա գու նե ր։

«Ի սկ նա՞,– ան ցավ մտ քո վս ա կա մա,– նրա մա սին չե ՞ս մտա ծո ւմ»։
– Բայց ո՞ւր է Լևո նը,– հա րց րեց Լո ւի զան հան կա րծ, կար ծես գու շա կե լով իմ 



108

միտ քը.- ա՜հ, ի մա ցա ին չո ՛ւ է ու շա նո ւմ։ Ռի շե լի ե ի փո ղո ցով ան ցնե լիս տե սա 
նրան` ծաղ կա վա ճա ռի խա նու թո ւմ։ Այդ պա տա նու սիր տը օվ կի ա նոս է ըն-
դար ձակ... Ա հա նա, գա լիս է... Տե սեք` ինչ է բե րո ւմ, չէ ի՞ ա սո ւմ… Ա նո ւղ ղե լի՜ ...

 Ճեղ քե լով կայա րա նի ամ բո խը, Լևո նը մո տե ցավ մեզ մի գե ղե ցիկ փո ւնջ 
ձե ռի ն։ Շատ վա զե լո ւց քրտ նել էր ու սաս տիկ հևո ւմ էր։ Դի մե լով ուղ ղա կի 
Լուի զային, գդա կը վե րց րեց և գլո ւխ տա լով, փո ւն ջը ներ կայաց րե ց։ 

Ար դեն լավ ճա նա չե լով նրան, ես վա խե ցա մի այն մի բա նից` Լո ւի զայի 
հան դի մա նու թյու նի ց։ Ե թե օ րի ո րդն ա մե նա թե թև ակ նա րկ ան գամ ա ներ, 
թե այդ պի սի մի նվեր բո լո րո վին չի հա մա պա տաս խա նո ւմ Լևո նի աղ քատ 
գրպա նին, գի տե ի, պի տի չա րա չար վի րա վո րեր նրա ն։ Բայց նա նր բազ գաց 
գտն վեց. իս կույն ըմբռ նեց Լևո նի հո գե բա նու թյու նը և այն պես հայտ նեց յո ւր 
շնոր հա կա լու թյու նը, այն պես ժպ տաց, հոտ քա շե լով փն ջից, այն պես գո վեց 
նվե րը, որ պա տա նու այ տե րը կա րմ րե ցին ներ քին հա ճույ քի ց։ 

Այդ չափ սր տա գետ չգտն վեց Ռաի սան, նա հա րց րեց Լո ւի զային.
– Կա վալ լա րոն քեզ դի մա վո րե լո ՞ւ է Մի լա նո ւմ։
– Այո,– պա տաս խա նեց սինյո րա Ստե ֆա նի ա ն։
– Մի՞ թե նա այն տեղ է,– հա րց րեց Լևո նը հո ւզ ված, դող դո ջո ւն ձայ նո վ։
– Նա ե կել է Մի լան հատ կա պես Լո ւի զային դի մա վո րե լու հա մար,– պա-

տաս խա նեց սինյո րա Ստե ֆա նի ան մի ա ռան ձին հա ճույ քո վ։ 
Այն հո գե կան հա ճույ քը, որ մի ժպի տով Լո ւի զան պատ ճա ռել էր Լևո նին, 

վայր կե նա բար չքա ցավ, տե ղի տա լով գա ղտ նի նա խան ձի կր ծող կր քի ն։ 
Բայց Լևո նը գի տեր զս պել ի րեն չա փա հաս տղա մար դի պե ս։ Նա ա սաց.

– Այդ լավ է։ Սինյոր Կա վալ լա րոն կօգ նի սինյո րի նա Լո ւի զայի ն։ 
Ե րկ րո րդ զան գա կի մի ջո ցին Լո ւի զան սկ սեց վեր ջին հրա ժեշ տը տա լ։ Նա 

ա րավ ա վե լի, քան կա րե լի էր սպա սել նույ նի սկ յո ւր նման մի բա րի, հա սա-
րակ և պար զա սի րտ օ րի որ դից, որ վա րակ ված չէր նա խա պա շա րո ւմ ե րո վ։ 
Ա զատ վե լով մոր գր կից, ա մե նից ա ռաջ Լևո նի ձե ռն ա ռավ և... համ բո ւր վեց 
նրա հետ պա րզ ըն կե րա կան կեր պո վ։ Հե տո, շտապ-շ տապ սեղ մե լով մեր 
ձեռ նե րը, փո ւն ջը ձե ռին բա րձ րա ցավ կա ռա խո ւմբ։ 

Ես դի տո ւմ է ի Լևո նի ն։ Նա բևեռ վել էր նույն տե ղո ւմ, ուր ար ժա նա ցավ Լո ւի-
զայի հրա ժեշ տի համ բույ րին, և նայո ւմ էր այն լու սա մու տին, ուր պի տի եր ևար 
օ րի որ դը։ Բնազ դա բար բռ նե ցի նրա թևից և մի փո քր հե ռաց րի կա ռա խմ բից... 

Ա հա եր ևաց Լո ւի զայի զվա րթ դեմ քը լու սա մու տի ց։ Նա օ դային համ բույր ներ 
էր ու ղար կո ւմ մե զ։ Մի քա նի րո պե ևս, և լս վեց եր րո րդ զան գը, ու կա ռա խո ւմ բը 
կա մա ցո ւկ շա րժ վեց, այն պես ա նաղ մո ւկ, որ կար ծես նավ էր լո ղո ւմ։ Այն ժա-
մա նակ մի այն Լևո նը սթափ վեց և գլ խար կը բա րձ րաց նե լով գո չեց ի տա լե րեն.

– Բա րի ճա նա պա ՜րհ... Ցտե սո ւթյո ՜ւն... Շու տո ՜վ...
 Տո ւն վե րա դար ձա նք եր կո ւսս մի ա սին ձի ա քար շո վ։ Ճա նա պար հին Լևո նը 

մի բառ ան գամ չար տա սա նե ց։ Լո ւռ է ի և ես. չէ ի կա մե նո ւմ ընդ հա տել նրա 
մտ քե րի թե լը։ Թե նա տա նջ վո ւմ էր` այս պա րզ էր ինձ հա մար, թե նա եր ջա-
նիկ է Լո ւի զայի համ բույ րով` այս էլ եր ևո ւմ էր։ Բայց թե ի՞նչ էր մտա ծո ւմ, այս 
չի մա ցա, եր ևո ւմ էր մի այն, որ նրան զբա ղեց նո ղը սո վո րա կան մի մի տք չէ... 

Ես հրա վի րե ցի նրան սե նյա կս։ Ինչ-որ պատ ճա ռով հրա ժար վեց գա լ։ Ա րագ-
ա րագ բա րձ րա նա լով վե րև, չքա ցավ հին գե րո րդ հար կի բա րձ րու թյան մե ջ։ 
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Այդ օ րից ա վե լի քան մի շա բաթ ան ցավ, ես նրան չտե սա։ Ին քը չէր գա լիս 
սե նյա կս, իսկ ես բա րձ րա նո ւմ է ի վե րև և մի այն մո րը հան դի պո ւմ։

– Ուշ գի շե րին տո ւն է գա լիս, երբ ես քնած եմ, ա ռա վո տը գնո ւմ է, երբ 
քնած եմ։ Բայց լավ որ դի է, ա մեն օր սե ղա նի վրա թող նո ւմ է հի սո ւն կո պեկ 
ո ղոր մու թյո ւն... ա նիծ վի՜ նա...

– Տի կին,– գո չե ցի ես բար կա ցած, բո լո րո վին համ բե րու թյու նից դո ւրս գա լով 
այ րու ան վե րջ ա նե ծք նե րից,– նա ձեր ծախ քը տա լիս է, հե րիք է, էլ ի՞նչ եք ու զո ւմ...

 Խե ղճ կի նն ապ շած նայեց ե րե սիս ու մի քայլ հե ռու դրե ց։ Եր ևի, շատ է ի 
բար կա ցած, և նա չէր սպա սո ւմ իմ կող մից այդ չափ կոպ տու թյո ւն։ Ես զղ ջա-
ցի։ Ինչ էլ լի ներ, նա դժ բա խտ էր, գո նե այդ պես էր հա մա րո ւմ ի րե ն։

– Հե տա քրքր վե ՞լ եք, արդյոք, ուր է գնո ւմ ա մեն օր,– հա րց րի ես, ձայնս մեղ-
մաց նե լո վ։

– Շատ էլ հե տա քրքր վո ւմ եմ, որ չի ա սո ՞ւմ։ Կի թա ռն էլ ա մեն օր հե տը տա նում 
է։ Բայց ես կի մա նամ` ուր է գնո ւմ, կի մա նամ. չեմ թող նիլ, որ կոր չի հոր պես...

 Զար մա նա լին այն էր, որ թատ րոն նե րի շո ւրջն էլ չէ ի հան դի պո ւմ Լևո նի ն։
– Բոն ժո ւր, մոսյո՛,– լսե ցի մի թույլ թո քախ տա վոր ձայն։
Գ լո ւխս բա րձ րաց րի և իմ առջև տե սա Չաու շեն կոյին Ից կո Մար գու լի սի 

հե տ։ Այս հան դի պո ւմ ինձ ու րա խաց րե ց։ Ես սեղ մե ցի նրա նց ձեռ քը և իս-
կույն հա րց րի Լևո նի մա սի ն։

 Չաու շեն կոն հա ստ գա վա զա նը բա րձ րաց րեց լայն վե րար կո ւի տա կից և, 
ցույց տա լով նա վա հան գիս տը, թատ րո նա կան ե ղա նա կով ա սաց.

– Այն տեղ է։ 
Ից կոն կա նգ ա ռավ մի մեծ պան դո կի առջև, ո րի դռ նե րի ճա կա տին գր ված 

էր. «Ար քայա կան յախ տա»։
– Ա հա այս տեղ է Լևո նը,– ա սաց նա.– ան ցյալ շա բաթ «Ոս կե խա րիս խո ւմ» 

էր նվա գո ւմ։
 Պան դո կը լի էր հա ճա խո րդ նե րո վ։
– Ա հա և՛ ձեր ար տիս տը,– ա սաց Ից կոն, ցույց տա լով սե ղա նի ծայ րը։ 
Այն տեղ նս տած էր Լևո նը։ Նա կի թառ էր նվա գո ւմ և զվար ճաց նո ւմ սե ղա-

նա կից նե րի ն։
Չ նայե լով յո ւր չքա վո րու թյա նը, ես մի նչև այդ օ րը նրան կեղ տոտ չէ ի տե-

սե լ։ Գո նե շա պի կը մի շտ ա նա րատ էր, ձեռ նե րն ու ե րե սը մա քո ւր, կո շիկ նե րը 
փայ լո ւն։ Իսկ այժմ նա նման վո ւմ էր գոր ծա րա նա կան բան վո րի։ 

Իմ եր ևա լը նրան զար մաց րե ց։ Նա չը նդ հա տեց նվա գը, բայց չա փա զա նց 
շփոթ վեց, կա րմ րե ց։ Նա վաս տի նե րը նրան լսո ւմ է ին ու շա դիր, թեև ար դեն 
բո լո րը հար բած է ի ն։ Ի րե նց հի աց մո ւնքն ար տա հայ տո ւմ է ին գո ռո ւմ-գո չյո ւն-
նե րո վ։ Եր բե մ մե կը կամ մյու սը վեր էր կե նո ւմ, գրկ վո ւմ ու համ բո ւր վո ւմ նրա 
հետ կամ, մեջ քին զար կե լով, ար տա սա նո ւմ էր.

- Մա լա դե ՜ց, Լյո վա, մա լա դե ՜ց...
 Չաու շեն կոն մեզ հրա վի րեց նս տել մի դա տա րկ սե ղա նի քով, ա սե լով, թե Լևո-

նին չի կա րե լի խան գա րել, նա վաս տի նե րը կկա տա ղե ն։ Մի շիշ գա րեջ րի պա տր-
վա կով կա րե լի էր նս տել, և մե նք նս տե ցի նք։ Լևո նը շա րու նակ մեզ էր նայո ւմ ու 
ժպ տո ւմ։ Այդ տա սն օր վա ըն թաց քո ւմ նա ա վե լի նի հա րել էր ու թոր շո մե լ։ Ա ռա-
ջին ան գամ այդ օ րը նրա բե րա նի ան կյո ւն նե րո ւմ նկա տե ցի թե թև խոր շե ր։
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Լ ևո նը հան գի ստ վե րց րեց յո ւր գի րկն ըն կած քսակ նե րը և, դնե լով սե ղա նի 
վրա, ա սաց.

– Ես իմ գնից մի կո պեկ էլ ա վել չեմ վե րց նիլ, հա մա րը 10 կո պեկ, ո՛չ ա վե լի, 
ո՛չ պա կա ս։ Դրեք ձեր գր պան նե րը, նս տե ցե ՛ք, նվա գո ւմ եմ...

– Բրա վո՜, Լևոն, բրա վո՜, դու մեր ե րե սը սև չա րիր,– գո չեց Չաու շեն կոն 
ոգևոր վա ծ։ 

Ե րբ ըն կեր նե րը բա ժան վե ցին, ես հե տա քրքր վե ցի ի մա նալ` ին չու Լևո նը 
փո խել է յո ւր ար հես տը։ Չէ ի ու զո ւմ հա վա տալ, որ ա ռա նց վե րին աս տի ճա նի 
ստի պո ղա կան մի պատ ճա ռի կա րող է նա ցե րեկ նե րն ան գամ ապ րել թատ-
րո նից հե ռո ւ։

– Կա րի քն է ստի պո ւմ, սինյո՛ր,– պա տաս խա նեց նա հան դա րտ։
– Բայց չէ՞ որ դու ա ռաջ էլ կա րիք ու նե ի ր։
– Ես ու զո ւմ եմ մո րս կամ քը կա տա րե լ։
– Այ սի ՞նքն։
– Ու զո ւմ եմ նրան ա պա հո վե լ։ 
Ես նայե ցի նրա աչ քե րի մե ջին և հաս կա ցա, որ կեղ ծո ւմ է։ Փո ղո ցային 

լապ տե րի լույ սը մատ նեց նրա այ լայլ վե լը ։
– Է՛հ, շատ գո վե լի է,– ա սա ցի ես,– որ ու զո ւմ ես մո րդ ա պա հո վե լ։ Բայց նե-

րի ՛ր, Լևոն, այս ան գամ շատ էլ չեմ հա վա տո ւմ քե զ։ Կար ծո ւմ եմ, ու րիշ նպա-
տակ ու նի ս։

 Նա ո չի նչ չա սաց, մի այն քայ լե րն ա րա գաց րե ց։
– Ո՞ւր ես շտա պո ւմ,– հա րց րի ես։
– Թատ րո ն։
– Է լի՞ թատ րո ն։
– Այո՛, սինյո՛ր... այ սօր լավ դրա մա են ներ կայաց նո ւմ... 
Եվ, եր ևի, իմ հար ցու փոր ձից ա զատ վե լու հա մար, շտա պով հե ռա ցա վ։ Ես 

ար դեն գու շա կել է ի նրա միտ քը...
 Մի քա նի ան գամ այ ցե լե ցի «Ար քայա կան յախ տա»-ն։ Լևո նին այն տեղ սի-

րո ւմ է ի ն։
 Նա վաս տի նե րը խլո ւմ է ին նրան մի մյա նց ձեռ քի ց։ Նա գի տեր նվա գել մա-

լո ռու սա կան ե ղա նակ ներ ու պա րե ր։ Անց նո ւմ էր մի խմ բից մյու սը, բո լո րին 
զվար ճաց նո ւմ, հա վա քե լով յո ւր տա սա կան կո պեկ նե րը։ Զվար ճու թյան տաք 
մի ջոց նե րին սե ղա նա կից նե րը եր բե մ խնդ րո ւմ է ին նրան խմել մի-մի բա ժակ 
օ ղի կամ գա րե ջո ւր։ Նա չէր ու զո ւմ խմել և չէր կա րո ղա նո ւմ խմե լ։

 Մի ան գամ իմ ներ կայու թյա մբ, երբ զզ վան քով հետ դրեց օ ղու բա ժա կը, 
նրա հա մար պա հան ջե ցին ինչ-որ քա ղցր ըմ պե լի ք։ Նա մի բա ժակ խմեց, հե-
տո երկ րոր դը և զվար թա ցավ...

 Ցա վա լի էր ինձ հա մար, որ նա այ ցե լո ւմ է այդ ստո րին վայ րե րը։ Բայց ի րա-
վո ւնք չէ ի հա մա րո ւմ հա մո զել նրան թող նե լու այդ տե ղե րը։ Ու րիշ ի՞նչ մի ջոց ու-
ներ նա ապ րե լու, բա ցի նախ կին ո ղոր մե լի պա րապ մո ւն քի ց։ Մի օր նա ա սաց.

– Սինյո՛ր, եր կու ա միս չկա, ար դեն ե րե սո ւն ռո ւբ լի եմ հե տաձ գե լ։ Բայց 
մորս չա սե ք։

– Ին չո ՞ւ։
– Ո րով հե տև այդ փո ղե րը ինձ հար կա վոր են...
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– Ի տա լի ա գնա լու հա մար,– լրաց րի ես նրա խոս քը, խն դի րը մի ան գա մից 
պար զե լու հա մար,– մի՛ զար մա նար, Լևո՛ն, ես այդ վա ղո ւց գի տե ի ։

– Օ ՜օ, սինյո՛ր, ի րավ է, ես ու զո ւմ եմ տես նել Ի տա լի ան...
– Եվ Լո ւի զային...
 Նա ա մո թից ե րե սը դա րձ րեց ին ձա նի ց։ Ես հա ղոր դե ցի նրան, թե սինյո րա 

Ստե ֆա նի ան Կա վալ լա րոյից նոր նա մակ է ստա ցե լ։ Բա րի տո նը գրո ւմ է, թե 
եր գե ցո ղու թյան ու սու ցիչ նե րը փոր ձել են օ րի որ դի ձայ նը և հի ա ցել են նրա 
ու ժով ու « տե մբ րով»։ Մի հայտ նի պրո ֆե սոր խոս տա նո ւմ է ե րեք տար վա 
ըն թաց քո ւմ Լո ւի զային այն չափ պատ րաս տել, որ կա րո ղա նա օ պե րա նե րո ւմ 
ա ռա ջին դե րը եր գե լ։

 Հա ղոր դա ծս նո րու թյո ւն չէր նրա հա մա ր։ Նա ա սաց, թե հե նց նույն օրն ին-
քը նա մակ է ստա ցել Լո ւի զայի ց։ Բա րի օ րի որ դը յո ւր խոս տու մը կա տա րել էր։ 
Սա կայն այդ ե ղավ ա ռա ջին և վեր ջին նա մա կը... 

Ամ բո ղջ գա րու նը և ա մա ռը պա տա նին այ ցե լեց նա վա հա նգս տի պան դոկ-
նե րը։ Եր բե մ գա լիս էր սե նյա կս և ինձ հա շիվ տա լի ս։ Նրան դեռ սի րո ւմ են 
նա վաս տի նե րը, հա ճույ քով լսո ւմ և մի մյա նց ձեռ քից խլո ւմ։ Ամ սա կան մի ջին 
թվով քսան ռո ւբ լո ւց ա վե լի է հե տաձ գո ւմ։ Շու տով, շու տով կկա տա րի յո ւր 
փա փա գը, կո ւղ ևոր վի Ի տա լի ա... 

Այ նի նչ` պան դոկ նե րի մթ նո լո րտն ար դեն դրել էր յո ւր դրոշ մը նրա վրա։ 
Ձևե րը նկա տե լու չափ գռեհ կա ցել է ի ն։ Ժա մա նակ առ ժա մա նակ ար տա սա-
նո ւմ էր տգեղ բա ռեր, որ ա ռաջ չկային նրա բա ռա րա նո ւմ։ Ար տա սա նո ւմ էր և 
իս կույն զղ ջո ւմ, կա րմ րո ւմ։ Մի քա նի ան գամ զգա ցի, որ բե րա նից խմի չք նե րի 
հոտ է գա լի ս։ Իսկ մի ե րե կո մեր տան դար բա սի առջև տե սա նրան սաս տիկ 
հար բած դրու թյան մե ջ։ Կի թա ռը կռ նա տա կին բռ նած, օ րոր վե լով տո ւն էր 
գնո ւմ, մի քայլ ա ռաջ դնե լով, մի քայլ կո ղք, օ րոր վե լո վ։ Օգ նե ցի նրան սան-
դո ւղ քով բա րձ րա նա լո ւ։ 

Ալ մաս տը տե սավ նրան թե չէ` ձեռ նե րը զար կեց ե րե սին, գո չե լով.
– Սպա նեց, մոր թեց...
 Նա խա տին քի ժա մա նակ չէ ր։ Խնդ րե ցի վշ տա ցած մո րը զս պել ա ռայժմ 

յուր սր տի թույ նը ։
Լ ևո նը թա վալ վեց ե րես նի վայր ան կող նո ւմ, մի ո տը թող նե լով հա տա կի 

վրա։ Տե սա րա նը եղ կե լի էր։ Լևո նը, այն պա տա նին, ո րին եր ևա կայու թյո ւնս 
գրե թե հրեշ տա կաց րել էր, ընկ նո ւմ էր աչ քո ւմս։ Եվ այս ինձ հա մար դա ռն էր, 
շատ դա ռն։ Նա ո չի նչ չէր զգո ւմ, ըն կած էր կեղ տոտ լա թի պես, ո տից մի նչև 
գլո ւխ ցե խո տ։ Մի այն եր բե մ ձե ռը դո ւրս էր բե րո ւմ փո րի տա կից շո շա փո ւմ 
ձախ կո շի կը... 

Ես թո ղե ցի տխո ւր տե սա րա նը և հե ռա ցա։ Մի՞ թե այս է բա րե կա միս վեր ջը։ 
Մի՞ թե Ալ մաս տի չար գու շա կու թյու նը ի րա գո րծ վո ւմ է։ 

Ա ռա վո տը երբ բա րձ րա ցա վե րև, Ալ մա ստն ար դեն թեթ ևաց րել էր յո ւր 
սիր տը և աչք-ուն քը կի տած լո ւռ նս տած էր մի ան կյու նո ւմ։ Լևո նը փնտ րո ւմ էր 
կի թա ռը, որ գնա յո ւր գոր ծին, չէր գտ նո ւմ։ Ալ մաս տը թա քց րել էր, չէր ու զո ւմ 
տա լ։ Տես նե լով ինձ` խե ղճ կի նը լաց ե ղա վ։ Այս ան գամ խոս քեր չգ տա Լևո նին 
ար դա րաց նե լո ւ։

– Չէ ի՞ ա սո ւմ, որ վեր ջը յո ւր ա նիծ ված հոր օ րին է հաս նո ւմ։ Ա հա` չոր րո րդ 
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ան գա մ է տո ւն է գա լիս շան օ րո ւմ... 
Ես բար վոք հա մա րե ցի Լևո նի հետ խո սել ա ռան ձին, հրա վի րե լով սե նյակս։ 

Հի շո ւմ էր ե րեկ վա յո ւր խայ տա ռակ դրու թյու նը և սաս տիկ ա մա չո ւմ։ Լո ւռ էր, 
սպա սո ւմ էր, որ ես խո սե մ։ 

Ի ՞նչ պի տի ա սե ի. նա խա տե լը կլի ներ ա վե լո րդ. Լևո նը հի մար գլո ւխ չէր և 
ոչ էլ ե րե խա. շու տով պի տի լրա նար տաս նո ւթ տա րի ն։ Ես ըն կե րա բար բա-
ցատ րե ցի հար բե ցո ղու թյան կո րս տա բեր հետ ևա նք նե րը։ Նա լսեց մի նչև վեր-
ջը համ բե րու թյա մբ, և երբ վեր ջաց րի, ա սաց.

– Այդ բո լո րը գի տեմ. հայրս հե նց հար բե ցո ղու թյու նից մե ռա վ։
– Գի տես և է լի խմո ՞ւմ ես։
– Ստի պո ւմ են։
– Ով քե ՞ր։
– Նա վաս տի նե րը ։
– Տե ղա փոխ վի ՛ր ու րիշ պան դո կ։
– Ա մեն տեղ ստի պո ւմ են։
– Մի՞ թե չես կա րող մեր ժե լ։
– Ա ռաջ մեր ժո ւմ է ի, հի մա չեն թող նո ւմ։
– Ի՞նչ ա սել է չեն թող նո ւմ. ա մեն մա րդ յո ւր կամ քի տե րն է։
– Այո՛, սինյո՛ր, բայց երբ կես փթա նոց բռո ւնց քը պա հո ւմ են քթիդ տակ, մո-

ռա նո ւմ ես կա մքդ։
– Նրա նք քեզ ծե ծո ՞ւմ են։
– Կծե ծեն, ե թե շատ հա մա ռու թյո ւն ա նե մ։
– Բայց ի՞նչ օ գո ւտ ու նին քեզ հար բեց նե լո ւց։
– Հար բած նե րն ա տո ւմ են ար թո ւն մար դո ւն։ Երբ չեմ խմո ւմ, ա սո ւմ են` 

« Դու մտ քո ւմդ ծաղ րո ւմ ես մե զ։ Դու էլ խմիր, հա վա սար վիր մեզ հետ»։
– Գո նե քի ՛չ խմի ր։
– Շատ չեմ խմո ւմ, բայց քի չն էլ է ինձ հար բեց նո ւմ։
– Ի՞նչ են խմեց նո ւմ։
– Ա ռաջ քա ղցր խմի չք ներ է ին տա լի ս։ Հի մա ա սո ւմ են` « Թա նկ է նս տո ւմ», 

և ստի պո ւմ են խմել գա րե ջո ւր էլ, օ ղի էլ... 
Ես լռե ցի, բայց հար կա վոր էր մի հետ ևան քի հա սց նել մեր խո սակ ցու թյու նը ։
– Լևո ՛ն, թո ՛ղ այդ պան դոկ նե րը, է լի թատ րոն նե րով զբաղ վիր...
– Ի հար կե, թող նե լու եմ, սինյո՛ր, շու տով, շու տով կգ նամ Ի տա լի ա... Ար դեն 

հա րյո ւր հի սո ւն ռո ւբ լի ու նի մ։
– Իսկ մա՞յրդ։
– Նրան էլ հե տս տա նե լու եմ։
– Հա րյո ւր հի սո ւն ռո ւբ լո ՞վ։
– Ի՞նչ կա, քի ՞չ է։ Ես շա տե րից եմ հա րց րե լ։ Ա սո ւմ են ամ սա կան ե րե սո ւն 

ռուբ լով կա րող ենք ապ րել այն պես, ինչ պես այս տե ղ։
– Գու ցե կա րե լի է, բայց մի քա նի ա միս, իսկ հե տո ՞։
– Հե տո՞... մի գո րծ կգտ նե մ։
– Լևո՛ն, ճշ մա րի ՛տն ա սա, ի՞նչն է քեզ ստի պո ւմ Ի տա լի ա գնալ,– հա րց րի ես, 

նայե լով ու ղիղ նրա աչ քե րի մի ջի ն։
– Ու զո ւմ եմ վի ո լոն չել նվա գել սո վո րել ու գալ այս տեղ օր կե ստ րը մտ նե լ։
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« Կեղ ծո ւմ ես, բա րե կա ՛մս,– մտա ծե ցի ես,– այդ չի գլ խա վոր պատ ճա ռը»։
 Նայե ցի նրան ու շա դիր, սի րտս մոր մոք վե ց։ Նա ոտ քի վրա ցա մա քել էր, ինչ-

պես ար մա տից պոկ ված ծա ղի կ։ Խնդ րեց ինձ հա մո զել մո րը, որ կի թա ռը տա 
ի րե ն։ Միև նույն է, ե թե չտա, պի տի նո րը գնել. ին չո ՞ւ ա վե լո րդ ծախ սի մեջ ընկ նե լ։

 Հա զիվ այդ օ րից ան ցել էր մի շա բաթ, երբ մի ե րե կո, մոտ տա սը ժա մին, 
հան կա րծ սե նյա կս մտավ Ալ մաս տը շփոթ վա ծ։

– Պա րո՛ն, նե ղու թյո ւն քա շե ցեք, վե րև բա րձ րա ցեք, աստ ծո սի րույն։
 Տա րօ րի նակ դրու թյան մեջ տե սա ես Լևո նին այդ ե րե կո։ Հեզ պա տա նին 

կա տա րե լա պես կա տա ղել էր։ Ա ռա նց բաճ կո նի ու կո շիկ նե րի թա վալ վել էր 
դռ նե րի առջև և մռն չո ւմ էր ինչ պես մա տաղ գա զան, կր ծո տե լով յո ւր ձեռ նե-
րի մի սը։ Նրա նի հար պա րա նո ցի ե րակ նե րն ու ռել, փք վել է ին, կար ծես ա հա, 
ա հա պի տի տրաք վե ին ձգ ված լա րե րի պե ս։ Նա ոտ նե րը զար կո ւմ էր հա տա-
կին ինչ պես դի վա հա ր։

 Պա տա հել էր մի շատ սո վո րա կան դե պք, ո րի նման նե րը պա տա հո ւմ են 
Օ դե սայի խո ւլ ան կյո ւն նե րո ւմ գրե թե ա մեն ե րե կո։ Նա վա հա նգս տից վե րա-
դառ նա լիս Լևո նի վրա հար ձակ վել է ին ինչ-որ քաղ ցած սրի կա ներ, խլել ձեռ-
քից կի թա ռը, հա նել բաճ կո նն ու կո շիկ նե րը ու բաց թո ղե լ։

– Եվ դրա հա մար քեզ սպա նո ՞ւմ ես,– գո չե ցի ես բռ նե լով Լևո նի թևը,– ա մո ՜թ։
– Ես էլ այդ եմ ա սո ւմ, որ դի՛, խոմ չեմ նա խա տո ւմ։ Տա նը մի հատ պի ջակ էլ 

ու նիս, կո շիկ ներ էլ... Վայ, տեր աստ ված, ինչ պես է գլու խը պա տին խփո ւմ։ 
Այս ի՞նչ պա տիժ է, երկ նային թա գա վոր...

 Կաս կա ծե լի էր, որ Լևո նը կի թա ռի, մա նա վա նդ ո ղոր մե լի պի ջա կի ու կո-
շիկ նե րի հա մար այդ պի սի հեծ ու կոծ բա րձ րաց նե ր։ Ան շո ւշտ կո րո ւստն ա վե-
լի մեծ էր։ Խնդ րե ցի Ալ մաս տին մի քա նի րո պե թող նել մեզ ա ռան ձի ն։ Այ րին 
դո ւրս գնաց, ճա նա չե լով Լևո նի բնա վո րու թյու նը, գի տե ի` ինչ պես պի տի խո-
սել այս պի սի հան գա մա նք նե րո ւմ նրա հե տ։ Նա սի րո ւմ էր զգալ, որ մար դիկ 
ի րեն չա փա հաս են հա մա րո ւմ։ .

– Ա մոթ է, Լևո ն։ Փա ռք աս տու ծո, դու ե րե խա չես, խել քի եկ... Չար ժե այդ-
պես գո ռալ...

– Չար ժե՞, չար ժե՞, սինյո՛ր, դո ւք է՞լ եք ա սո ւմ։ Բայց չգի տեք ինչ եմ կո րց րել, 
ի՜նչ։ Ձախ կո շի կս... այո՛... ձա խը... Գի տե ՜ք... Ի տա լի ա, վի ո լոն չել, երգ, ե րա ժշտու-
թյուն, կո րավ ա մեն ինչ... Բո ւլ վա րի նե րք ևո ւմ էր, այն մեծ սան դո ւղ քի մոտ։ 
Եր կու հո գի է ին` մե կը բա րձ րա հա սակ, մյու սը թիկ նա վե տ։ Բա րձ րա հա սա կը 
բռնեց հետ ևից ձեռ նե րս, մյու սը խու զար կեց գր պան նե րս։ Երբ մի ռո ւբ լո ւց ա վե լի 
չգտան` բար կա ցա ն։ Կար ծո ւմ է ի կի թա ռս կխ լեն, կհե ռա նա ն։ Չե ղա ՜վ։ Պի ջա կս էլ 
հա նե ցին... Տե րը նրա նց հետ, թող շա պի կս էլ հա նե ին`  չէ ի խո սիլ... Բայց կո շիկ-
նե րս, ձախ կո շի ՜կս… « Հա նի ՛ր,– ա սաց ձեռ նե րս բռ նո ղը,– գո նե եր կու բա ժակ օ ղի 
ար ժեն»։ Երբ թիկ նա վե տը կռա ցավ կո շիկ նե րս հա նե լու, կա տա ղե ցի, սկ սե ցի 
կծո տել նրա ու սե րը, գլու խը... Նա ինձ ապ տա կե ց։ Աչ քե րս մթ նե ցին... Սկ սե ցի 
ա ղա չել, պա ղա տել... Չլ սե ցին ա նա ստ ված նե րը... Տա րան, տա րան...

– Ու րե մ կո շիկ նե րիդ հա մա ՞ր ես լա լիս,– ա սա ցի ես մո տա վո րա պես հաս-
կա նա լով բա նի է ու թյու նը …

– Հա րյո ւր հի սո ւն ռո ւբ լի, սինյո՛ր, հա րյո ւր հի սո ւն ռո ւբ լի կար կո շի կիս մեջ, 
ձախ կո շի կս... Այն տեղ է ի պա հո ւմ հա վա քած փո ղե րս... 
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Եվ նա սկ սեց դառ նա գին հե կե կալ... 
Այդ պես, ու րե մ, տա րել է ին նրա վեց-յոթ ամս վա աշ խա տան քի վար ձը, 

նրա Ի տա լի ա գնա լու, Լո ւի զային տես նե լու հույ սը... Նա ա վե լի ա պա հով տեղ 
չէր գտել յո ւր փո ղե րի հա մա ր։

 Տա նը պա հել վա խե ցել էր։ Մայ րը կգտ ներ, չէր վե րա դա րձ նի լ։ Այդ կի նը 
ա մեն ա ռա վոտ որ դու գր պան նե րը խու զար կո ւմ էր, մո տը փող չէր թող նո ւմ։

– Փա թա թել է ի թղ թո ւմ, դրել կրո ւն կիս կող մո ւմ, վրեն կա շի խփել, ծայ-
րե րը գա մել... Շատ գի շեր ներ կո շիկ նե րով եմ քնել... Տա րա ՜ն սրի կա նե րը։ Ով 
գի տե հի մա ծա խո ւմ են մի բա ժակ օ ղի ով կամ մի ֆո ւնտ հա ցով... Տե ՜ր աստ-
ված, տեր աստ ված, ի՞նչ պի տի ա նեմ... 

Ես խոս քեր չէ ի գտ նո ւմ թշ վա ռին մխի թա րե լո ւ։ Խս տու թյո ւն հա մա րե ցի 
նա խա տել նրան յո ւր ան զգու շու թյան հա մա ր։ Հար կա վոր էր մի այն ցույց տալ 
կո րո ւս տը գտ նե լու գեթ մի թույլ հույս։ Ար դեն վիշ տը շատ մեծ էր։

– Ա ՜ա,– գո չեց նա հան կա րծ, ձե ռը զար կե լով ճա կա տին,– հույս կա, կա 
հույս գտ նե լո ւ։

– Այո՜,– ու րա խա ցա ես ե րե խայի պե ս։
– Այո՛, սինյո ՛ր։ Դո ւք ճա նա չո ՞ւմ եք Ից կոյի հո րը։ Ճար պիկ մա րդ է, ճա նա չո ւմ 

է փո ղո ցի սրի կա նե րի ն։ Հին հա գո ւս տե ղեն ու կո շիկ ներ է գնո ւմ, վա ճա ռո ւմ։ 
Ա՛հ, իս կույն կգ նամ նրա մոտ, իս կո ՛ւյն։ Մա՛ մա, նե րս եկ, տո ՛ւր ինձ մյո ւս կո-
շիկս, պի ջա կս, գնո ւմ եմ կի թա ռս փնտ րե լու...

 Հա կա ռակ մոր կամ քին նա շու տով հա գն վեց ու վա զեց դո ւրս։ 
Ես, ի հար կե, Ալ մաս տին չհայտ նե ցի, թե Լևո նն ինչ է կո րց րե լ։ Եր ևա կայո ւմ 

է ի` ինչ ողբ պի տի բա րձ րաց ներ և ո՛ր քան ա նի ծեր որ դո ւն։
 Վե րա դար ձա սե նյա կս, հո գով նա խան ձե լով հա րո ւստ նե րի ն։ Ին չո ՞ւ ես էլ 

հա րո ւստ չէ ի...
 Լույ սը նոր բաց ված գնա ցի Լևո նին տես նե լո ւ։ Ար դեն դո ւրս էր ե կել տնի ց։ 

Ամ բո ղջ գի շեր, Ալ մաս տի ա սե լով, չէր քնել, պտ տել էր ան կյու նից ան կյո ւն։ 
Ուշ ե րե կո էր, երբ Լևո նը մտավ սե նյա կս հոգ նած, քրտ նած, փո շո տ։ Նա խո-
սե լու ան գամ ուժ չու նե ր։ Մի նչև կե սօր թա փա ռել էր Ից կոյի հոր, իսկ կե սօ րից 
հե տո` Չաու շեն կոյի և Ից կոյի հե տ։ Ե ղել է ին գրե թե բո լոր այն շու կա նե րո ւմ, 
ուր հին հա գո ւս տե ղե նի ա ռու տո ւր է կա տար վո ւմ։ Փնտ րել է ին մի այն կո շիկ-
նե րը, ա ռա նց ում ևէ ա սե լու` ինչ գա նձ են փնտ րո ւմ։ Եվ զո ՜ւր։ Ից կոյի հայ րը 
խոր հո ւրդ էր տվել Լևո նին « մո ռա նալ, թե երբ ևէ փող է ու նե ցել»։ Չաու շեն կոն 
հայտ նել էր ոս տի կա նու թյա նը ։

Պ րիս տա վը ծաղ րել էր. ո՞ր հի մա րն է կո շի կի մեջ փող պա հո ւմ։
Լ ևո նն ամ բո ղջ օ րը ան ց էր կաց րել ա նո թի։ Ա ռա ջար կե ցի ընթ րել ինձ հետ, 

մեր ժեց. դո ւրս ե կավ ու ժաս պառ, հու սա հատ ված, հար բա ծի պես օ րոր վե լո վ։
 Մի շա բաթ շա րու նակ Լևո նը, վաղ ա ռա վո տից սկ սած մի նչև ուշ ե րե կո, 

փնտ րո ւմ էր յո ւր կո րո ւս տը։ Ալ մաս տը հու սա հա տու թյու նից չգի տեր ինչ ա ներ, 
տա նջ վո ւմ էր որ դու հետ հա վա սա ր։ Նա պն դո ւմ էր, թե Լևո նը կխե լա գար վի, 
ե թե այդ դրու թյան մեջ մա։ Ա մեն ինչ մո ռա ցել է, ոչն չով չի հե տա քրքր վո ւմ, 
նույ նի սկ թատ րոն նե րո վ։

 Մի օր, վեր ջա պես, նա գնաց «Ար քայա կան յախ տա» մի նոր կի թառ ձե ռի ն։ 
Ե րե կոյան նա պատ մեց ինձ, թե նա վաս տի նե րը ինչ պի սի ու րա խու թյա մբ են 
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ըն դու նել նրան, ինչ պես գրկ վել ու համ բո ւր վել նրա հե տ։ Նրա բե րա նից դար-
ձյալ օ ղու հոտ էր գա լի ս։ Եր ևի այս ան գամ խմել էր վիշ տը մո ռա ցու թյան տա-
լու հա մար. ես քա ջու թյո ւն չու նե ցա հան դի մա նե լո ւ։ Մի չն չին գու մար, որ կա-
րո ղա ցավ նա խնայել ա ռա ջին ա մի սը, նո րից վե րա կա նգ նեց րեց նրա հույ սե-
րը։ Այս ան գամ նա ան կե ղծ խոս տո վա նեց ինձ, որ Ի տա լի ա գնա լու գլ խա վոր 
նպա տա կը Լո ւի զային տես նե լն է։ Գրե թե օր չէր ան ցնո ւմ, որ նա չհա րց ներ.

– Սինյո՛ր, ի՞նչ լո ւր կա Լո ւի զայի ց։
 Նա ին քը ա մա չո ւմ էր ան մի ջա պես սինյո րա Ստե ֆա նի ային դի մել այս հար-

ցո վ։ Ես հա ղոր դո ւմ է ի նրան բո լո րը, ինչ որ լսո ւմ է ի տան տի րու հո ւցս։ Մի շտ 
Լո ւի զան բա րև էր ու ղար կո ւմ Լևո նի ն։ Եվ Լևո նը եր ջա նիկ էր այդ ու շադ րու-
թյա մբ։ Չգի տեմ, կա ՞ր արդյոք մի ու րի շը, որ այն քան ու րա խա նար Լո ւի զայի 
ա մեն մի նոր հա ջո ղու թյան հա մար, որ քան այդ սի րա հա րը։ Նա ա սո ւմ էր, թե 
ա մե նից ա վե լի ինքն է սի րո ւմ Լո ւի զային և ա մե նից ա ռաջ էլ ինքն է ու զո ւմ ծա-
փա հա րել նրան բե մի վրա. ոչ այս տեղ` Օ դե սայո ւմ, այլ այն տեղ` Ի տա լի այո ւմ։

 Մի ան գամ նա ա սաց.
– Ե թե մի նչև ա ռա ջի կա գա րո ւն չկա րո ղա նամ ճա նա պա րհ ընկ նել, կխե-

լա գար վե մ։
 Մի ու րիշ ան գամ դի մեց ինձ այս հար ցով.
– Ի՞նչ եք կար ծո ւմ, սինյո՛ր, Լո ւի զան, նշա նա վոր երգ չու հի դառ նա լով, կգո-

ռո զա նա ՞։
 Հաս կա ցա, թե իս կա պես ինչ է ու զո ւմ ի մա նա լ։ Հո գու խոր քո ւմ նա ինքն 

ի րեն ար ժա նի չէր հա մա րո ւմ Լո ւի զային, բայց հպար տու թյու նը չէր թույլ տա-
լիս նրան խոս տո վա նել այդ։ Նա ու զո ւմ էր իմ միտ քը ի մա նալ` ար ժա նի՞ եմ 
հա մա րո ւմ ի րան Լո ւի զային, թե՞ ոչ։

 Կա մե նա լով գեթ մի փո քր սթա փեց նել այդ օ րից օր ա վե լի ու ա վե լի կու րա-
ցող հո գին, պա տաս խա նե ցի.

– Այո՛, կգո ռո զա նա։ Նա հե նց այժմ էլ, երբ դեռ շատ հե ռու է նշա նա վոր 
երգ չու հի հա մար վե լու պատ վից, գո ռո զա ցել է…

– Ո՞վ ա սաց,– գո չեց Լևո նը վշ տա ցա ծ։
– Նրա վար մո ւն քը։ Նա քեզ մո ռա ցել է։
– Ի՞նչ։ Ին չո ՞ւ, նա մի շտ բա րև ներ է ու ղար կո ւմ, խոմ ինք նե րդ եք ա սո ւմ։
– Այո՛, բա րե կա մս, ու ղար կո ւմ է. բայց, նե րի ՛ր, այդ բա րև նե րի նպա տա կը ես 

ու րիշ կե րպ եմ հաս կա նո ւմ։ Լո ւի զան, դեռ երգ չու հի չդար ձած, ար տի ստ նե րի 
խո րա ման կու թյո ւնն է յու րաց նո ւմ։ Լո ւի զան քեզ չի սի րո ւմ, ե թե սի րեր` նա մակ 
կգ րե ր։ Ին չո ՞ւ մե կը գրեց ու լռե ց։

– Նա ժա մա նակ չու նի ինձ նա մակ գրե լու, զբաղ ված է,– ա սաց Լևո նը ոչ 
այն քան Լո ւի զային ար դա րաց նե լու, որ քան յո ւր ան ձնա սի րու թյու նը պա շտ-
պա նե լու մտ քո վ։

– Գու ցե... թո ՛ղ այդ պես լի նի...– ա սա ցի ես ա նո րոշ ե ղա նա կով Լևո նին 
ա վե լի չվշ տաց նե լու հա մա ր։ 

Որ քան հի շո ւմ եմ, հե նց այդ օրն էր, որ սինյո րա Ստե ֆա նի ան մտավ սե-
նյա կս ան սո վոր ու րախ տրա մադ րու թյան մեջ և ա սաց.

– Սինյո՛ր, հի մա կա րող եք ինձ շնոր հա վո րե լ։
– Ի՞նչ է պա տա հել...
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– Պա տա հել է այն, ինչ որ վա ղո ւց սպա սո ւմ է ի ան համ բե ր։ Լո ւի զան ե րեկ 
պսակ վել է Կա վալ լա րոյի հե տ… հե նց այս րո պե իս հե ռա գիր ստա ցա... ա հա... 

Եվ նա ծո ցից հա նե լով հե ռա գի րը` ցույց տվեց ինձ։
– Այդ պես ան սպա սե լի՜,– գո չե ցի ես, թեև վա ղո ւց մի ներ քին ձայն ինձ ա սում 

էր, թե կա ին չ որ մտեր մու թյո ւն Լո ւի զայի և Կա վալ լա րոյի մի ջև։
– Անս պա սե լի չէր, սինյո՛ր, ոչ, այդ դո ՛ւք չգի տե իք, իսկ ես գի տե ի, որ նրա նք 

նշան ված են վա ղո ւց։ Նշան վե լն ինձ հա մար կար ևոր չէր, պսակ վե լն էր կար ևո ր։ 
Ես լռո ւմ է ի, վա խե նա լով, որ գոր ծը չփ չա նա։ Ա՜խ, վեր ջա պես ո՛ր քան ու րախ, 
ո՛ր քան ու րախ եմ։ Կա վալ լա րոն հե նց իմ ու զած փե սան է` բա րի, քա ղա քա վա րի, 
լավ եր գիչ, լավ էլ փող է ստա նո ւմ։ Այո՛, Լո ւի զան ա վե լի լավ ընտ րու թյո ւն ա նել 
չէր կա րո ղ։ Ե րեկ պսակ վել են, այ սօր պի տի ուղ ևոր վեն Փա րի զ։ Կա վալ լա րոն 
պի տի մի տա րի մա այն տե ղ։ Լո ւի զան, ի հար կե, նրա հետ կլի նի... 

Ես շնոր հա վո րե ցի եր ջա նիկ մո րը. բայց մի ներ քին ձայն շշն ջաց, թե շատ 
էլ ան կե ղծ չեմ վար վո ւմ։ Ինչ պե ՞ս կըն դու նի այդ լու րը Լևո նը, ո րին սի րո ւմ եմ 
ա վե լի, քան Կա վալ լա րոյին ու Լո ւի զայի ն։ 

Այդ օ րը ես վե րա դար ձա դր սից տո ւն ուշ գի շե րին, որ պես զի չհան դի պեմ 
Լևո նի ն։ Սա կայն հետ ևյալ օ րը նա ե կավ սե նյա կս ե րե կոյան սո վո րա կան ժա-
մից ա ռա ջ։

Տ խո ւր, ան մո ռա նա լի ե րե կո. ա ռա ջին ան գամ, կո ղո պտ վե լո ւց հե տո Լևո նի 
դեմ քի վրա տե սա այդ ե րե կո ու րախ ժպի տ։ Նա իս կույն պատ մեց յո ւր ու-
րա խու թյան պատ ճա ռը։ Եր կու օր է` նրան կան չո ւմ են « Խեր սոն» շո գե նա վը։ 
Այն տեղ նա նվա գո ւմ է նա վա պե տի և յո ւր օգ նա կան նե րի հա մա ր։ Այ սօր օգ-
նա կան նե րից մե կը, տա լով նրան յո ւր ման դո լի նան, ա ռա ջար կել էր նվա գե լ։ 
Լևո նը կա տա րել էր նրա ցան կու թյու նը։ Նա վա պե տին ա ռա նձ նա պես դո ւր էր 
ե կել « Մադ րի դի շրջ մո լի կը»։ Նա մի շատ բա րի մա րդ է. ի մա նա լով, որ Լևո նը 
ձգ տո ւմ է գնալ Ի տա լի ա, այ սօր խոս տա ցավ օգ նել նրա ն։ Եր կու օ րից հե տո 
« Խեր սո նը» գնո ւմ էր Կրո նշ տա դտ։ Այն տե ղից հետ է գա լու և ուղ ևոր վե լու է 
Մի ջե րկ րա կան ծով, հե տո Հե ռա վոր Ար ևե լք։ Ա հա այդ ժա մա նակ նա կվե րց-
նի Լևո նին յո ւր մոր հետ և կտա նի մի նչև Ի տա լի այի սահ ման նե րը …

– Օ ՜օ, սինյո ՛ր, սինյո ՛ր, այն քան ու րախ եմ, որ ու զո ւմ եմ թռչ կո տե լ։ Ես նա-
վա պե տի պա րտ քի տակ չեմ մա, կն վա գեմ նրա հա մար ամ բո ղջ ճա նա պար-
հին, գի շեր-ցե րեկ կն վա գե մ։ Ի տա լի ա, Ի տա լի ա, ան պատ ճառ պի տի տես-
նե մ։ Որ քա ՜ն կզար մա նա Լո ւի զան ու ինչ պե ՜ս կու րա խա նա ։

 Ծա նր էր ինձ հա մար այս ան կե ղծ խոս քե րից հե տո թա քց նել ի րո ղու թյու նը 
Լևո նից, որ այդ պա հին մա րմ ա ցած ոգ ևո րու թյո ւն էր։

– Լևո՛ն,– ա սա ցի,– շա ՞տ ես փա փա գո ւմ տես նել Լո ւի զայի ն։
– Այո՛, ի հար կե ։
– Ե թե չտես նես, շա ՞տ կտխ րե ս։
– Բայց ես կտես նեմ նրան, սինյո՛ր, կտես նեմ Մի լա նո ւմ,– գո չեց Լևո նը հա-

վա տով լի, միև նույն ժա մա նակ, մի տե սակ եր կյու ղով նայե լով ե րե սի ս։
– Լո ւի զան այժմ Մի լա նո ւմ չէ ։
– Ո՞վ ա սա ց։
– Սինյո րա Ստե ֆա նի այի հե ռա գի րը ։
– Հա պա ո՞ր տեղ է։
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– Փա րի զո ւմ։
– Ո՞ւմ հետ...
– Կա վալ լա րոյի...
– Կա վալ լա՞ րո,– գո չեց պա տա նին գրե թե շն չաս պա ռ։
– Ա մո ւս նա ցել է Լո ւի զայի հետ և ե րեկ ուղ ևոր վել Փա րիզ մի տա րի ժա մա-

նա կով,– ա սա ցի ես մի ան գա մից սր տիս ծան րու թյու նից ա զատ վե լու հա մա ր։
Լ ևո նը ցնց վեց, ե րե սի մա նո ւնք նե րը դո ղա ցի ն։ Մի վայր կյա նո ւմ կա ր-

մրեց, կապ տեց, հե տո սփրթ նեց կտա վի պե ս։
– Տե սա ՞ր, որ քեզ չի սի րո ւմ Լո ւի զան, որ դու ե րա զի մեջ ես...
Լ ևո նը ճիգ ա րավ զս պել հո ւզ մո ւն քը։ Այդ տաս նո ւթ տա րե կան պա տա նին, 

ո րի զգա ցո ւմ ե րն այն քան ան ժա մա նակ հա սու նա ցել է ին, ու ներ նաև կամ-
քի ուժ։ Սա կայն հար վա ծն ա վե լի զո րեղ էր։ Նա թու լա ցած ընկղմ վեց ա թո ռի 
վրա, ար տա սա նե լով.

– Ա՛յ, նո րու թյո ւն... պե տք է շնոր հա վո րե լ…
– Այո՛, պե տք է շնոր հա վո րել,– կրկ նե ցի ես, ձևա նա լով, իբր թե չեմ նկա-

տում նրա հո ւզ մո ւն քը ։
– Կա վալ լա րոն լավ մա րդ է, ազ նիվ է,– ա սաց նա դող դո ջո ւն ձայ նով, շր-

թո ւնք նե րը կր ծո տե լո վ։
– Այն քան ազ նիվ, որ Լո ւի զան չար ժե նրա ն։
– Սինյո՛ր...
– Չար ժե՛, չար ժե՛,– կրկ նե ցի ես, վր դով վե լով ան մեղ ի տա լու հու դե մ։
– Լո ւի զան բա րձր է... Լո ւի զան... հրեշ տակ է... 
Այլևս նա չկա րո ղա ցավ ի րեն պա հել, գլու խը դրեց սե ղա նին ու սկ սեց հե-

կե կալ այն պես ուժ գին, որ թվո ւմ էր, թե նրա մար մի նը կտոր-կ տոր է լի նո ւմ։
 Սա կայն Լևո նն ա վե լի մե ծա հո գի և վե հա նձն էր, քան կա րող է ի եր ևա-

կայե լ։ Նրա կե ղեք վող կրծ քից դա ռն հե ծկլ տան քի հետ դո ւրս է ին գա լիս մի-
այն այս բա ռե րը. « Լո ւի զան պա կա սու թյու նի չու նի... Լո ւի զան հրեշ տակ է...»։ 

Ե ղել են մո լե ռա նդ ներ, ո րո նք կրա կի մի ջից ի րա նց այր վող ձեռ նե րը պար-
զել են դե պի վեր, ա ղո թել աստ ծո ւն, ո րի ա նու նով նրա նք դա տա պա րտ-
վել են այր մա ն։ Այս պես էր և՛ Լևո նը։  Ան հո ւն տան ջա նք նե րի բո վո ւմ նա դեռ 
պաշ տում էր յո ւր ի դե ա լին, ո րով հե տև դա նրա մի ակ աստ վա ծու հին էր։  Նա 
զսպեց հեծկլ տան քը, սր բեց ար ցո ւն քը, ոտ քի կա նգ նեց գդա կը վե րց նե լո վ։

– Պե տք է շնոր հա վո րել սինյո րա Ստե ֆա նի ային,– ա սա ց։– Բայց այժմ ուշ 
է… վա ղը... Նե րո ղու թյո ւն, սինյո՛ր, Լո ւի զայի հա մար չէ ի լա լիս... Հոգ նած եմ... 
Գի տեք... գի տեք... Լո ւի զան զո ւր է ա մո ւս նու հետ գնո ւմ Փա րիզ... Կա վալ-
լա րոն գնո ւմ է յո ւր ձայնն ա վե լի մշա կե լու... Լո ւի զան յո ւր ա պա գան կզո հի 
նրան... Բայց ի՜նձ ինչ... ի՜նձ ինչ...

 Քա նի մի րո պե նրան պա շա րեց ան ձնա սի րու թյան և ա մո թի զգա ցու մը։ 
Նա շփոթ վեց յո ւր թու լու թյու նից, ար տա սու քի ց։ Շփոթ վեց այն պես, որ ե րե սիս 
չէր ու զո ւմ նայե լ։ Վե րց րեց մի քա նի ան գամ ման դո լի նան ան նպա տակ, հետ 
դրեց, գլ խար կը ձեռ քին սկ սեց փնտ րել նրան, ծի ծա ղեց կե ղծ, ան բնա կան ծի-
ծա ղո վ։ Վեր ջա պես, ճան կեց յո ւր թա նձր մա զե րը, կա նգ նեց սե ղա նի մոտ և 
կա րմ րած աչ քե րը հա ռեց լամ պա րի լույ սի ն։ Չգի տեմ ին չու, մի շտ նրա աչ քե րը 
ձգ տո ւմ է ին դե պի լույս։ Նա սի րո ւմ էր նայել ա րե գա կի շո ղե րին, լամ պա րի 
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լույ սին, վա ռա րա նի կրա կին... Եվ այդ լի նո ւմ էր մա նա վա նդ այն մի ջոց նե րին, 
երբ նրա մտ քե րը պղ տոր ված է ին, նրա հո գին խռով ված էր... 

Ես տա նջ վո ւմ է ի իմ ան զո րու թյու նից, ո րով հե տև չգի տե ի` ին չով մխի թա րել 
մա րմ ա ցած տան ջան քը ։

Լ ռու թյու նը տևեց եր կա ր։ Ես ան ցու դա րձ է ի ա նո ւմ. նա շա րու նակ կա նգ նած 
էր։ Հան կա րծ, շր թո ւնք նե րը կր ծո տե լով, գլ խար կը մի ձեռ քով խփեց մյո ւս ձե ռի 
ա փին, շո ւռ ե կավ և, ա ռա նց ինձ հրա ժե շտ տա լու, ա րագ քայ լե րով դո ւրս գնաց...

 Ման դո լի նան մաց սե ղա նիս վրա կար ծես վշ տա ցած, որ դար ձյալ ի րեն 
մո ռա ցան... Չէ՞ որ Լևո նը ե կել էր տա նե լու, որ վա ղը նվա գի շո գե նա վի վրա... 

Ի նձ պա շա րեց զղջ ման զգա ցու մը. ին չո ՞ւ այդ պես շո ւտ և ան զգույշ հայտ-
նե ցի նրան լու րը։ Ով գի տե` ուր վա զեց և ինչ կա րող է ա նե լ։ Եր կու ան գամ 
բա րձ րա ցա վե րև և, դր սից լսե լով նրա ձայ նը, հա նգս տա ցա, հետ ե կա։ Սկ սե-
ցի ինձ մխի թա րել այն մտ քով, որ կա տա րել եմ ան կե ղծ բա րե կա մի պա րտք, 
բա նա լով Լևո նի աչ քե րը։ Մտա ծե ցի նաև, որ է՜հ, ինչ և լի նի, տաս նո ւթ տա-
րե կան պա տա նի է, հա զիվ թե վիշ տը նրա սր տո ւմ եր կար ապ րի։ Լաց կլի նի, 
լաց կլի նի Լևո նը` կհա նգս տա նա... Մտա ծո ւմ է ի այս պես և, միև նույն ժա մա-
նակ, զգո ւմ, որ սխալ ված եմ... 

Ա ռա վո տը զա րթ նե ցի մի ան սո վոր ծան րու թյո ւն սր տիս վրա։ Շտա պով 
խմե լով մի բա ժակ թեյ, գնա ցի վե րև։ Լևո նը տա նը չէ ր։ Ալ մա ստն ա սաց, թե 
գի շե րը, ան կո ղին պառ կե լո ւց ա ռաջ, տվել է հի սո ւն ռո ւբ լի և համ բո ւր վել հե-
տը, թե գրե թե ամ բո ղջ գի շե րը նս տած է ե ղել գրա սե ղա նի քով, գրել է, ջն ջել, 
պատ ռե լ։ Ա ռա վո տը կր կին համ բո ւր վել է նրա հետ և դո ւրս գնա ցել, տա նը 
թող նե լով կի թա ռը, որ ա մեն օր հե տը տա նո ւմ էր։

– Նա տխո ՞ւր էր,– հա րց րի ես։
– Ոչ տխո ւր, ոչ ու րախ. այն պես էր, ինչ պես մի շտ։
 Կի թա ռը տա նն է, ման դո լի նան սե նյա կո ւմս. պա րզ է, որ նա ո՛չ պան դոկ է 

գնա ցել, ո՛չ շո գե նա վ։ Ո՞ւր կա րող է լի նե լ։ Ես փա փա գե ցի տես նել նրան ան-
պատ ճառ, հե նց նույն ժա մին. ես սաս տիկ ան հան գի ստ է ի։ Դո ւրս ե կա, պտ տե-
ցի թատ րոն նե րի շո ւր ջը, ան ցա եր կու ան գամ Դե րի բա սյան փո ղո ցը, ուր եր-
բե մ Լևո նը զբոս նո ւմ էր։ Չկա ր։ Օ րը կի րա կի էր. մտա ծե ցի, գու ցե հայոց ե կե-
ղե ցո ւմ է. կի րա կի օ րե րը եր բե մ գնո ւմ էր պա տա րագ լսե լո ւ։ Այն տեղ էլ չէ ր։ 

Ա վե լի քան եր կու ժամ թա փա ռե լո ւց հե տո վե րա դար ձա տո ւն մտա մո լո ր։ 
Թվո ւմ էր ինձ, որ մի բան եմ կո րց նո ւմ, մի շատ թան կա գին բա ն։

 Դար բա սի առջև հան դի պե ցի Չաու շեն կոյի ն։ Նա Լևո նի սե նյա կից էր գա-
լի ս։ Նա էլ էր փնտ րո ւմ ըն կե րո ջը, չգի տեմ ինչ-որ « կար ևոր» գոր ծի հա մա ր։ 
Ե ղել էր պան դոկ նե րո ւմ, « Խեր սոն» շո գե նա վի վրա, հա րց րել էր. նա վաս տի-
նե րը այ սօր նրան չեն տե սե լ։  Պատ մե ցի նրան պա տա հա ծը ։

– Օ՜, ու նայ նու թյո ւն,– գո չեց բա նաս տեղ ծը յո ւր սո վո րա կան ոգ ևո րու-
թյամբ.– ես մի շտ ա սել եմ, թե սե րը դե պի կի նը հո գու հի վան դու թյո ւն է։ Լևո նը 
վա ղո ւց է ինձ խոս տո վա նել, թե սի րա հար ված է այդ աղջ կա ն։ Օ՜հ, ինչ քա ՞ն էր 
խո սո ւմ նրա մա սին, ինչ պե ՜ս հա ռա չո ւմ... Պե տք է գտ նել նրան, հե նց իս կույն... 
նա տա քա րյո ւն է...

Խնդ րե ցի նրան մի քա նի րո պե սպա սել ինձ դր սո ւմ։ Գնա ցի սինյո րա Ստե-
ֆա նի այի մո տ։ Ան շո ւշտ Լևո նը այ սօր ե ղել է նրա մոտ. չէ՞ որ ու զո ւմ էր շնոր-
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հա վո րել նրա ն։ 
Եր ջա նիկ տրա մադ րու թյան մեջ գտա Ստե ֆա նի այի ն։ Նա ու րա խու թյու նից 

եր գո ւմ էր ու պա րո ւմ։ Նա ա սաց, թե հրա վի րել է մի քա նի բա րե կամ եր ու 
ծա նոթ ներ, թե պե տք է մի լավ զվար ճա նա լ։

– Ա՜խ, սինյո՛ր, այն քան ու րախ եմ, որ ու զո ւմ եմ բո լո րին գր կել ու համ բու րե լ։
Լ ևո նի մա սին ա սաց, թե ա ռա վո տյան ե ղել է յո ւր մոտ, շնոր հա վո րել է, 

ձեռ քը համ բու րե լ։
– Նա քա ղա քա վա րի պա տա նի է, իսկ և իսկ ար տի ստ։ Կար ծես հայ րը վար-

սա վիր չի ե ղել, այլ ջե նտլ մե ն։ Բայց ծի ծա ղե լի էր, չէր հա վա տո ւմ Լո ւի զայի 
ա մո ւս նու թյա նը։ Հե ռագ րե րը տվե ցի, ին քը կար դաց, մեկ էլ շնոր հա վո րեց, 
բայց այն պես մտիկ ա րավ աչ քե րիս խեթ-խեթ, ապ շած, որ, կար ծես, նոր էր 
տես նո ւմ ինձ։ Հե տո ա ռա նց դես, ա ռա նց դեն ա սաց. « Սինյո րա Ստե ֆա նի ա, 
մո րս սի րե ցեք, նա խե ղճ կին է»։ Առ հա սա րակ շատ օ տա րո տի էր... 

Այս քա նը բա վա կան էր, որ պես զի իմ մեջ ծա գեր վատ նա խազ գա ցո ւմ։ 
Դուրս գա լով փո ղոց, Չաու շեն կոյին հա ղոր դե ցի իմ եր կյու ղը։ Նա ա ռա ջար-
կեց գնալ քա ղա քային թատ րո նի կող մե րը։ Ից կոն այժմ պի տի այն տեղ լի-
նի. նա կա րող է գտ նել Լևո նի ն։  Ե րբ Չաու շեն կոն պատ մեց ին ձա նից լսա ծը, 
Իցկոն, վե րու վար թռչ կո տե լով, գո չեց.

– Ի հե՛, ի հե՛ խե ղճ Լևոն...
 Նա ևս գի տեր, որ Լևո նը մի շտ ե րա զո ւմ է Լո ւի զայի մա սին, և պատ մեց 

մեզ մի քա նի ման րա մաս նե ր։ Ի մի ջի այ լոց, ա սաց, թե շատ տխ րե լիս Լևո նը 
գնո ւմ էր «Ա լեք սա նդ րյան պա րկ» կոչ ված զբո սա վայրն ու այն տեղ ծո վա փի 
կող մո ւմ, մի հե ռա վոր նս տա րա նի վրա նս տո ւմ, կի թա ռը ծնկ նե րի վրա դրած, 
և մտիկ ա նո ւմ նա վա հա նգս տից դո ւրս ե կող շո գե նա վի ն։

 Քա նի՜-քա նի ան գամ Ից կոն հան դի պել է նրան այդ դրու թյան մեջ, նա ա սել 
է. «Ից կո՛, երբ մտիկ եմ ա նո ւմ մի հե ռա ցող շո գե նա վի, ինձ թվո ւմ է, որ ես էլ 
նրա վրա ու րիշ նե րի հետ գնո ւմ եմ հե ռու, հե ռու երկր ներ...»։

– Գնա ՛նք Ա լեք սա նդ րյան պա րկ, այն տեղ է, եր ևի,– ա ռա ջար կե ցի ես։
 Տա սը րո պե ո ւմ հա սա նք զբո սա վայ րը, ան ցա նք այդ ըն դար ձակ այ գին եր կայ-

նու թյա մբ ու լայ նու թյա մբ, նայե ցի նք բո լոր ծա ռու ղի նե րը. չկար ու չկար Լևո նը... 
Ես վե րա դար ձա տո ւն հոգ նած և՛ ֆի զի կա պես, և՛ հո գե պես, թող նե լով 

Չաու շեն կոյին և Ից կոյին ո րո նել կո րած ըն կե րո ջը...
 Վատ նա խազ գա ցո ւմս ինձ այն քան չա րաց րել էր, որ ես ա ռա նց որ ևէ 

պատր վա կի հրա ժար վե ցի մաս նակ ցել սինյո րա Ստե ֆա նի այի այդ օր վա 
ուրախ խն ջույ քի ն։ Ես պառ կած է ի հա գո ւս տով ան կող նա կա լիս վրա և մտա-
ծո ւմ է ի Լևո նի և մի մի այն Լևո նի մա սի ն։ Նրա տխո ւր, հու սա հա տու թյա մբ 
լի աչ քե րն է ի հի շո ւմ վեր ջին րո պե ին և նրա նց մեջ կար դո ւմ է ի մի փոք րիկ, 
բայց սքան չե լի հե րո սի հո գու ան հո ւն տվայ տան քը։ Եր ևա կայո ւմ է ի նրան յո ւր 
թշվառ հոր դրու թյան մեջ. հար բած, կեղ տոտ, վեր ըն կած թատ րո նի դռ նե րի 
առջև, ան ցո րդ նե րի ծաղ րին ու սրա խո սու թյո ւն նե րին են թա րկ ված...

 Նայո ւմ է ի նրա ման դո լի նային, սի րտս մոր մոք վո ւմ էր։ Ան շո ւնչ գոր ծի քը 
կար ծես լե զու էր ստա ցել, ող բո ւմ էր յո ւր տի րո ջը։ Ես վե րց րի նրան սե ղա նիս 
վրայից, քաշ ա րի պա տի մի ան կյու նո ւմ, որ այլևս աչ քիս չը նկ նի...

 Մի քա նի ան գամ մատ նե րս դի պան նրա լա րե րին, և նրա նց թույլ հն չյո ւն-
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նե րը հի շեց րին ինձ այն նշա նա վոր ա ռա վո տը, երբ Լևո նն ա ռա ջին ան գամ 
նվա գեց « Մադ րի դի շրջ մո լի կը»։ Թշ վա ՜ռ շրջ մո լիկ, ո՞ւր ես դու այժմ... 

Ի սկ այն տեղ, հար ևան սե նյա կո ւմ ու տո ւմ, խմո ւմ, զվար ճա նո ւմ է ին հրա-
վիր ված նե րը։ Լսո ւմ է ի սինյո րա Ստե ֆա նի այի բա րձ րա ձայն ու րախ ծի ծա ղը, 
որ ա ռատ-ա ռատ բխո ւմ էր նրա լայն, ա ռո ղջ կրծ քից... Փո քր առ փո քր նյար-
դե րս թմ րե ցին. ես նիր հե ցի, ո րով հե տև գրե թե ամ բո ղջ գի շեր չէ ի քնել... Կես-
քո ւն և կե սար թո ւն դրու թյան մեջ լսե ցի ինչ-որ դղր դո ց։ Վեր թռա տե ղի ցս... 
դա Լևո նի ման դո լի նան էր, որ ըն կել էր պա տից հա տա կի վրա։ Նույն րո պե-
ին, երբ գոր ծի քը նո րից քաշ է ի ա նո ւմ պա տին, դր սից լսե ցի ան սո վոր աղ-
մո ւկ։ Շտա պե ցի նա խա սե նյակ և հան դի պե ցի սինյո րա Ստե ֆա նի ային յուր 
հյու րե րի հե տ։ Նրա նց դեմ քե րն ար տա հայ տո ւմ է ին զար մա ցո ւմ և եր կյո ւղ։

– Ի՞նչ է պա տա հել, ի՞նչ է պա տա հել,– հա րց նո ւմ է ին մի մյա նց։
 Մեր բնա կա րա նի մո ւտ քի առջև կա նգ նած էր այ րի Ալ մաս տը և ձեռ նե րը 

տա րա ծած դե պի նե րքև, գո ռո ւմ էր հր դե հո ւմ այր վո ղի պե ս։ Եր կու ոս տի-
կան և մեր գավ թա պա հը բա րձ րաց նո ւմ է ին սան դո ւղ քով... Լևո նի ն։ Նրա նց 
հետևից բա րձ րա նո ւմ է ին Չաու շեն կոն և Ից կո ն։

 Նայե լով Լևո նի թրջ ված հա գո ւս տին, կապ տած դեմ քին, ա մեն ինչ հաս-
կա ցա.... Մնա ցյա լը եր կու խոս քով պատ մե ցին Չաու շեն կոն և Ից կո ն։

Լ ևո նին հա նել է ին ջրից նա վաս տի նե րը, « Խեր սոն» շո գե նա վի տա կից, որ 
եր կու շա բա թից հե տո պի տի տա ներ նրան Ի տա լի ա...

 փոք րի շա տե – շատ թե քիչ, հա մե մա տա բա ր
ս տեպ-ս տեպ – հա ճա խա կի
 կա ցա րան – բնա կու թյան տեղ, մա լու, ապ րե լու վայր
 քով – շո ւրջ, մոտ 
աս րյա, աս վե – աս րից` բր դից պատ րաս տա ծ
 ծոպ – գո րծ ված քի եզ րից կախ ված ձևա վոր ծայ րեր, ծոպ քեր 
ա նդ րի ա վա ճառ – ան դրի` ար ձան, ար ձան վա ճա ռո ղ
 բոն ջո ւր նո – բա րի օր (ի տա լե րեն)
 սինյո րա, սինյո րի նա, սինյոր –  տի կին, օ րի ո րդ, պա րոն (ի տա լե րեն)
սր տա շա րժ – հու զի չ
Ս պա նի ա, սպա նա կան – Իս պա նի ա, իս պա նա կա ն
 ռե ժի սոր – բե մադ րիչ 
ա տաղ ձա գո րծ – հյո ւսն, փայ տե ի րեր` դո ւռ, լու սա մո ւտ պատ րաս տող 
ա ֆիշ – ազ դա գի ր
 կու լիս – ետ նա բեմ, բե մի ետ ևի մա սը, փո խա բե րա բար` թա տե րա կան մի ջա վայր
կ լակյոր – վար ձու ծա փա հա րո ղ
 դի րի ժոր – խմ բա վա ր
պ րոգ րամ – ծրա գի ր
ս տա տի ստ – թա տե րա կան ներ կայաց ման մեջ երկ րոր դա կան ան խոս դեր 

կա տա րող դե րա սա ն
 պոչ բռ նել – հեր թի կա նգ նել, հեր թը վա ճա ռել և նո րից հեր թի կա նգ նե լ
 վի ո լոն չել – ջու թա կի ձև ու նե ցող, բայց խո շոր ե րա ժշ տա կան քա ռա լար գոր ծի ք

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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 ժե նե րալ – գե նե րա լ
 բե նե ֆիս – ներ կայա ցո ւմ դե րա սան նե րից մե կի պատ վին, տո նա հան դես, տո ն
 կաս – տոմ սա րկղ, դրա մա րկղ
 մոսյո – պա րոն (ֆ րան սե րեն)
ջ հո ւդ – հրե ա
 կո ւռ – թև
գ րա նդ – ար քու նա կան բա րձր ազն վա կա նի ժա ռան գա կան տիտ ղոս Իս պա նի այո ւմ
հ լու – հնա զա նդ
ս տու դե նտ – ու սա նող 
օ թյակ – հան դի սաս րահ նե րո ւմ, այս դեպ քո ւմ` թատ րո նո ւմ ա ռա նձ նա ցած 

պատշ գամ բի նման տեղ` նշա նա վոր հան դի սա տես նե րի հա մա ր
 ֆան տաս տիկ – եր ևա կայա կան, ա նի րա կան, ցնո րա կա ն
 պար տեր – թա տե րաս րա հի ներ քին հար կը, բե մին մոտ կար գե րի շար քը 
ա ջո ղու թյո ւն – հա ջո ղու թյո ւն 
է վի վա – կեց ցե 
բ րա վո – կեց ցե 
բ րա վիս սի մո – կեց ցե
 կե րոն – մեղ րա մո մից պատ րա ստ ված մեծ մոմ, ջա հ
 պի ջակ – բաճ կո ն
 պա հք, պաս – ե կե ղե ցա կան օ րեն քով սահ ման ված պա հե ցո ղու թյո ւն` միս, 

կեն դա նա կան յո ւղ պա րու նա կող կե րակ րա տե սակ նե րի հան դեպ, այդ պա հե ցո-
ղու թյան ժա մա նա կը, ժո ւժ կա լու թյո ւն

 դե կա դե նտ, դե կա դա նս – ան կո ւմ, ան կա պաշ տու թյո ւն, ան կու մայ նու թյո ւն
 մո ւն դիր – հա մազ գե ստ
 կա ռա խո ւմբ – գնաց քի վա գոն նե ր
 ձի ա քա րշ – ձի ե րին լծ վող վա գոն, որ շա րժ վո ւմ է եր կա թգ ծի վրա
 բոն ժո ւր – բա րի օր (ֆ րան սե րեն) 
յախ տա – զբո սա նավ, սպոր տային նա վա կ
 մա լա դեց (ìîëîäåö) – կտ րիճ, ան վե հեր տղա, քաջ, խի զա խ
 գու մա րը հե տաձ գել – այս տեղ` ետ գցել, կու տա կե լ
 տե մբր – ձայ նի ե րա նգ, հն չե րա նգ
 պան դոկ – իջ ևա նա տո ւն, հյու րա նոց, սնն դի կետ 
եղ կե լի – գար շե լի, նող կա լի, զզ վե լի, ող բա լի, թշ վառ 
օր կե ստր – նվա գա խո ւմբ
 դի վա հար – դևից զա րկ ված, ընկ նա վոր, այ սա հար, խե լա գար, խե նթ, հա խո ւռն
 հեծ ու կոծ – լաց ու կոծ, հեծ` հե ծկլ տալ 
ո ւմ ևէ – որ ևէ մե կի ն
 ֆո ւնտ – գր վան քա, ծան րու թյան ռու սա կան հին չափ` 409,5 գրամ, ան գլի ա-

կան ֆո ւն տը հա վա սար է 453,6 գրա մի 
պ րիս տավ – տե ղա կան ոս տի կա նու թյան պե տ
սփրթ նել – գույ նը գցել 
ի դե ալ – գա ղա փա րա տիպ, բա րձ րա գույն նպա տակ, մա րդ կային տի պար 
ա նձ նա սի րու թյո ւն – ինք նա սի րու թյո ւն, ե սա սի րու թյո ւն
 ջե նտլ մեն – բա րձ րաշ խար հիկ, բա րե կի րթ, ան թե րի պահ վա ծք ու նե ցող մա րդ 
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օ տա րո տի – օ տար, օ տա րա կան, օ տա րին հա տո ւկ, խո րթ, ան սո վոր 
ան կող նա կալ – մահ ճա կա լ
տ վայ տա նք – չար չա րա նք, տա ռա պա նք, հո գս, մտա տան ջու թյո ւն
 մոր մոք – կս կիծ, մր մո ւռ
 գավ թա պահ – դռ նա պան, պա հակ, գա վիթ – ցան կա պատ ված բա կ

1. Ո՞ր քա ղա քո ւմ են կա տար վո ւմ պա տմ ված քի գոր ծո ղու թյո ւն նե րը ։
2. Ո՞վ է տան տի րու հին, ի՞նչ ազ գի ներ կայա ցու ցիչ, ո՞վ էր ե ղել նրա ա մու սի նը, 

ո՞վ էր նրա աղ ջի կը քա նի՞ տա րե կան էր, և ի՞նչ նպա տակ ներ ու ներ նա ։
3. Ինչ պի սի ՞ն էր Լևո նի ար տա քի նը, նրա թո ղած տպա վո րու թյու նը։ Քա նի՞ 

տա րե կան էր պա տա նի ն։
4. Ին չո ՞ւ է ին շր ջա պա տի մար դիկ Լևո նին ասո ւմ ար տի ստ։ Կա վալ լա րոն 

նրան նմա նեց նո ւմ է իր 20-ա մյա հան գու ցյալ եղ բո րը. ինչ պե ՞ս կբա ցատ-
րեք Լևո նին տված նրա այս բնո րո շու մը. « Նա ազ նիվ է` որ պես նո րա ծին, և 
զգայո ւն` որ պես քնա րի լար»։

5. Ինչ պե ՞ս էր Լևո նն ապ րո ւմ, ի՞նչ վի ճա կո ւմ էր նրա մայ րը։ Ի՞նչ էր մոր ա նու նը ։
6. Ո՞վ էր ե ղել Լևո նի հայ րը, և ի՞նչ էր պա տա հել նրա հե տ։
7. Ով քե ՞ր են պա տմ ված քի մյո ւս հե րոս նե րը։ Թվար կե ՛ք նրա նց ա նո ւն նե րը և 

բնու թագ րե ՛ք։ Ի՞նչ լե զու նե րով է ին նրա նք խո սո ւմ մի մյա նց հե տ։
8. Ի՞նչ է ձեզ հու շո ւմ Լևո նի հաս ցե ին գրո ղի այս խոս քը. «Ն րա օ դը, կե րա կու-

րը, կյան քը, ա մեն ինչ թատ րո նն էր»։
9. Ով քե ՞ր է ին Լևո նի ըն կեր նե րը։ Ին չո ՞վ է ին զբաղ վո ւմ նրա նք։
10. Ի՞նչ հա րա բե րու թյո ւն ներ են ձևա վոր վո ւմ պատ մող հե ղի նա կի և Լևո նի մի-

ջև։ Ի՞նչն է մեր ձեց նո ւմ նրա նց։
11. Լևո նի սի րո ող բեր գու թյան մեջ ի՞նչ դեր ու նի « Մադ րի դի շրջ մո լի կը» տխո ւր 

եր գը` իր հե րո սի դժ բա խտ ճա կա տագ րո վ։
12. Ի՞նչ զգա ցո ւմ էր Լևո նը տա ծո ւմ Լո ւի զայի հան դե պ։ Ին չո ՞ւ է Լո ւի զան Օ դե-

սայից մեկ նո ւմ Ի տա լի ա։ Մեկ նե լու նա խօ րյա կին Լևո նը ի՞նչ է նվի րո ւմ 
Լուի զային և ի՞նչ` կայա րա նո ւմ հրա ժեշ տի պա հի ն։

13. Լո ւի զայի մեկ նե լո ւց հե տո ինչ պե ՞ս էր Լևո նը ապ րո ւս տի մի ջոց վաս տա-
կում։ Ի՞նչ նպա տա կով էր նա դրամ կու տա կո ւմ։

14. Կու տա կած գու մա րը որ տե ՞ղ էր թա քց նո ւմ Լևո նը։ Երբ նրան թա լա նո ւմ են, 
ի՞նչ է կատարվում նրա հետ։

15. Կա վալ լա րոյի հետ Լո ւի զայի ա մո ւս նու թյու նից և Փա րիզ մեկ նե լո ւց հե տո 
հո գե բա նա կան ի՞նչ ապ րո ւմ ե րի մեջ է ընկ նո ւմ Լևո նը ։

16. Ինչ պե ՞ս է ա վա րտ վո ւմ պա տմ ված քը։ Ին չո ՞ւ Լևո նն իր մեջ ուժ չգ տավ` դի-
մագ րա վե լու կյան քի հար վա ծի ն։

17. Համոզի՞չ է  պա տմ ված քի վերջաբանը : Դուք ինչպիսի՞ լուծում կառաջարկեք 
այս հոգեբանական վիճակի հանգուցալուծման համար։

18. Հա մե մա տե ՛ք Շիր վան զա դե ի «Ար տիս տը» և Մու րա ցա նի « Հա սա րա կաց 
որ դե գի րը» պա տմ վա ծք նե րը։ Ի՞նչ ընդ հա նո ւր բան կա Լևո նի և Գևոր գի 
ճա կա տագ րե րի մե ջ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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                       ՆԱՐ-ԴՈ Ս
1867-1933

 Նար-Դո սը հայ ար ձա կի վար պետ նե րից է։ Նա տե սավ 
ու պատ կե րեց քա ղա քային կյան քի պայ ման նե րո ւմ ապ րող 
մտա վո րա կա նու թյան ու ար հես տա վո րու թյան ծա նր ա ռօ րյան 
և այդ ա մե նը դա րձ րեց պա տմ վա ծք, վեպ ու վի պա կ։

 Նար-Դո սը գրա կան ա նո ւն է, ա ռա ջա ցել է գծի կով եր-
կու մա սի բա ժան ված նար դոս ծաղ կի ա նու նի ց։ Գրո ղի 
իս կա կան ա նո ւն-ազ գա նու նը Մի քայել Տեր-Հով հան նի-
սյան է։ Նա ծն վել է 1867 թ. մար տի 1-ին Թիֆ լի սո ւմ և ամ-
բո ղջ կյան քո ւմ ապ րել այդ քա ղա քի հայաբ նակ Հավ լա բար թա ղա մա սո ւմ։ 
Հայ րը բր դա վա ճառ էր, նյու թա կան զր կան քը ան պա կաս էր ըն տա նի քի ց։

Ն րա ու սու մը կա րճ է տևել. սո վո րել է նախ Հավ լա բա րի ծխա կան, ա պա քա-
ղա քային երկ դա սյա դպ րո ցո ւմ։ Փոր ձել է կր թու թյու նը շա րու նա կել Քու թաիս քա-
ղա քի ու սո ւց չա կան սե մի նա րի այո ւմ, բայց նյու թա կան մի ջոց նե րի բա ցա կայու-
թյու նը թույլ չի տվել այն ա վար տե լ։ Այդ իսկ պատ ճա ռով ըն դո ւն վո ւմ է Թիֆ լի սի 
ար հես տա գոր ծա կան ու սո ւմ ա րա նը։ Բայց քա նի որ մտա դիր չէր փա կա նա գործ 
դառ նալ, մեկ տա րի հե տո թող նո ւմ է ու սու մը։ Նա չէր ծն վել հաս տո ցի առջև 
եր կաթ տա շե լու հա մա ր։ Գի տե լիք նե րի պա կա սն ա պա գա գրո ղը լրաց նո ւմ է 
ան հա գո ւրդ ըն թեր ցա նու թյա մբ` կար դո ւմ է հայ, ռո ւս, եվ րո պա ցի հե ղի նակ նե րի 
գոր ծե րը, ու սո ւմ ա սի րո ւմ ան տիկ շր ջա նի հու նա կան գրա կա նու թյու նը։ 

Այս ըն թաց քո ւմ էլ ձևա վոր վո ւմ են գրա կան նա խա սի րու թյո ւն նե րը, Նար-
Դո սը կա տա րո ւմ է ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռա ջին փոր ձե րը։ Տպա գր վո ւմ է « Նոր 
դար» թեր թո ւմ, աշ խա տան քի ան ցնո ւմ այն տեղ, իսկ 1890-ից մինչև 1906 թ. դառ-
նո ւմ լրագ րի պա տաս խա նա տու քար տու ղա րը։ Նրա կյան քը կապ վո ւմ է մա-
մու լի աշ խա րհի հե տ։ Աշ խա տել է «Աղ բյո ւր-Տա րազ», « Գե ղար վե ստ», « Սուր-
հան դակ», « Հո րի զոն» պար բե րա կան նե րի խմ բագ րու թյո ւն նե րո ւմ։ Լրագ րո ղի 
ա մե նօ րյա աշ խա տան քը նրա մեջ չի թու լաց րել գրո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան ջի-
ղը։ Գրա կան ա ռա ջին քայ լե րն ա րել է որ պես բա նաս տե ղծ և թա տե րա գի ր։ 
Սա կայն նրա տա րե րքն ար ձա կն էր, ին չին էլ նվիր վո ւմ է մի նչև վե րջ։

Ք սան տա րե կան էր, երբ գրո ւմ է «Քն քո ւշ լա րեր» վե պը, հա ջոր դո ւմ է 
« Զա զու նյան» վե պը։ 

Իր ստեղ ծա գոր ծա կան ծրագ րե րի մա սին նա հե տա գայո ւմ այս պես է ար-
տա հայտ վո ւմ. «Իմ գր վա ծք նե րո ւմ ես ու զե ցել եմ պատ կե րել առ հա սա րակ մեծ 
քա ղա քի խո ւլ թա ղե րո ւմ ի րե նց ո ղոր մե լի կյան քը քա րշ տվող, խե ղճ, աղ քատ 
դա սա կար գի չար քաշ կյան քը, այդ դա սա կար գի մեջ տի րող թա նձր խա վա րը, 
նա խա պա շա րո ւմ ե րը… այ նու հե տև նույն քա ղա քի մեշ չա նա կան և մա նր բո ւր-
ժուա կան ըն տա նի քի կյան քը, մեր հա սա րա կա կան հո սա նք նե րի բա խո ւմ ե րը, 
մեր ին տե լի գեն ցի այի զա նա զան ներ կայա ցու ցիչ նե րի տի պե րը»։ 

Այս ծրա գի րը նա ի րա կա նաց րեց ամ բող ջու թյա մբ` մի ջա վայր ու նե նա լով 
ի րեն շատ լավ ծա նոթ Թիֆ լի սի քա ղա քային կյան քը։ Ար հես տա վո րու թյան 
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կյան քին են նվիր ված « Մեր թա ղը» պա տմ վա ծա շա րի գոր ծե րը։ Իսկ մտա վո-
րա կա նու թյան կյան քը նա պատ կե րել է «Ս պան ված ա ղավ ին» վի պա կո ւմ, 
« Պայ քար», « Մա հը» վե պե րո ւմ, մի քա նի պա տմ վա ծք նե րո ւմ։

 Նար-Դո սի ստեղ ծա գոր ծու թյա նը շատ բնո րոշ է հո գե բա նա կան և զգաց-
մո ւն քային խո րու թյու նը։ Մյո ւս գոր ծե րի հետ դա առ կա է նաև «Ան նա Սա-
րոյան» վի պա կո ւմ՝ գր ված նա մա կագ րու թյան ձևո վ։ Հիշատակարանի ձևով 
է գր ված նրա «Ես և նա» նո րա վե պը, ինչի մեջ նր բո րեն բա ցա հայտ վո ւմ են 
մա րդ կային եր կու տար բեր բնա վո րու թյո ւն ներ և ճա կա տագ րե ր։

« Նեղ օ րե րից մե կը» պա տմ ված քը շատ ինք նա կեն սագ րա կան է, պատ կե-
րո ւմ է հայ գրո ղի, թեր թի աշ խա տակ ցի մեկ օ րը` նման նրա մյո ւս բո լոր օ րե րի ն։ 

Այն քան նեղ էր Նար-Դո սի մի ջա վայ րը, որ մի ակ մխի թա րան քը և կյան-
քի ա մե նաեր ջա նիկ պա հե րը մո ւմ է ին ստեղ ծա գոր ծա կան ժա մե րը։ Այդ կա-
պակ ցու թյա մբ նա մակ նե րից մե կո ւմ գրո ւմ է. « Կյան քիս մեջ մի ակ բա րոյա կան, 
ա ռող ջաց նող, ազն վաց նող, քնք շաց նող զվար ճու թյո ւնն ու եր ջան կու թյու նը, որ 
զգա ցել եմ ես և զգո ւմ եմ, այդ այն ժա մա նա կն է, երբ ե ռա նդ կա, և գրո ւմ եմ»։ 

Ա հա այդ պա հե րից մե կի ծնո ւնդ է «Ես և նա» նո րա վե պը, ինչն ի րե նից 
ներ կայաց նո ւմ է եր կու սի րո պատ մու թյո ւն, որ պատ մո ւմ են Ես-ը և Նա-ն։ 

Ես-ը ա նո ւն չու նի, նա ի րա վա գի տու թյան վեր ջին կո ւր սի ու սա նող է։ Նրան 
մեծ ա պա գա է սպաս վո ւմ։  Նա ու նի սի րած աղ ջիկ, ով, սա կայն, ա մո ւս նա-
նո ւմ է մեկ ու րի շի հե տ։ Սի րո կո րո ւս տից հու սա հատ հե րո սը կո րց նո ւմ է նաև 
կյան քի նկատ մա մբ գո րծ նա կան հե տա քրք րու թյու նը, ա նա վա րտ է թող նո ւմ 
ու սու մը, տա նո ւլ է տա լիս կյան քի պայ քա րը և կոր ծան վո ւմ։ Նա չի կա րո ղա-
նո ւմ դի մագ րա վել հո գե կան  ծա նր հար վա ծին, հու սալ քու մից դառ նո ւմ է կա-
մա զո ւրկ, տր վո ւմ հար բե ցո ղու թյան, սո ւզ վո ւմ կյան քի ճա հի ճը և վե րած վո ւմ 
խնդ րագ րեր ու զր պար տագ րեր գրող ու զա նա զան մո ւթ գոր ծե րի մեջ ներ-
քաշ ված մի կո րած մար դո ւ։

 Նա-ն թա փա ռա կան ե րա ժի շտ է Վե նե տի կո ւմ, ա նու նը` Ան տո նի ո։ Ան տո-
նիոյի եր գը հա վա նո ւմ է հա րո ւս տի դո ւստ ր Ջու լի ե տա ն։ Երաժշտությունը 
մտեր մաց նո ւմ է նրա նց։ Նրա նք նա վա կով զբոս նո ւմ են ծո վի վրա և ի րար 
համբույրներ շռայ լո ւմ։ Սա կայն Ջու լի ե տան հոր ներ գոր ծու թյա մբ շու տով 
սթափ վո ւմ և մեր ժո ւմ է աղ քատ ե րա ժի շտ Ան տո նի ոյի ն։ Ան տո նի ոն սի րո մեր-
ժու մից չի հու սա հատ վո ւմ։ Կյան քի պայ քա րի մեջ ի րեն հաս տա տե լու պատ-
րաս տա կա մու թյա մբ նա ստա նո ւմ է ե րա ժշ տա կան կր թու թյուն և դառ նո ւմ 
հան րա ճա նաչ ե րա ժի շտ։ Ջու լի ե տան փոր ձո ւմ է հի շեց նել ի րե նց նախ կին 
սե րը և վե րա կանգ նել հա րա բե րու թյո ւն նե րը, սա կայն հի մա էլ Ան տո նի ոն է 
ընդ դի մա նո ւմ` նրան ցույց տա լով պա տա նե կան մա քո ւր սե րը մեր ժած այն 
նա մա կը, որ Ջու լի ե տան պա տու հա նից նետել էր իրեն։

 Փա փո ւկ կեն ցա ղի սո վոր Ես-ը կոր ծան վեց հո գե կան հար վա ծից, իսկ փո-
ղոց նե րո ւմ մե ծա ցած Նա-ն ոչ մի այն դի մա ցավ փոր ձու թյա նը, այլև հաղ թեց 
կյան քի դա ժան պայ քա րո ւմ։

1931-ին նշ վել է Նար-Դո սի գրա կան գոր ծու նե ու թյան 45-ա մյա կը և այդ 
կա պակ ցու թյա մբ նրան շնո րհ վել ժո ղո վր դա կան գրո ղի կո չո ւմ։

 Մա հա ցել է 1933 թ. հու լի սի 13-ին և թաղ վել Թիֆ լի սի Խո ջի վան քի հայ կա-
կան գե րեզ մա նո ցո ւմ։
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 ՕԳ ՏԱ ԿԱՐ Է Ի ՄԱ ՆԱ Լ
ՆԱՐԴՈՍ

Նարդոսը շրթնածաղիկների ընտանիքին պատկանող եթերայուղատու 
թփաբույս է, ասում են նաև փաղանգամաշկ : Ահա այս նարդոս ծաղիկը դարձել 
է Նար-Դոս և վերածվել գրական անվան:

 ՆԱՐ-ԴՈ ՍԻ ՄԱ ՍԻ Ն

 Նար-Դո սը հե տա զո տո ւմ էր, ման րազ նին դի տո ւմ ի րա կա նու թյան լույ սի 
տակ մա րդ կային ա լե կոծ վող, ծո վա ծա վալ կյան քը` կր քե րի բա խո ւմ, շա հե-
րի կռիվ, վի շտ, կե ղե քո ւմ, տան ջա նք ներ, տա ռա պա նք ներ, ու տող ներ և կեր 
գնա ցող ներ, հաղ թող ներ և պա րտ ված ներ, հա սա րա կա կան թո հու բո հ։

                                                               Ա վե տիք Ի սա հա կյա ն

 Նա ինձ հի շեց նո ւմ է մեր հին գրիչ նե րին, ո րո նք հա նձն ա ռած գոր ծը կա-
տա րո ւմ է ին ան ձնու րաց և դրա հա մար նրան, հնե րի լեզ վով ա սած, կա րե լի 
է կո չել իս կա պես «ս պա սա վոր բա նի»` հայ լեզ վի, հայ խոս քի աշ խա տա վո ր…

Ս տե փան Զո րյա ն

ԵՍ ԵՎ ՆԱ 
(Մի կո րած մար դու հի շա տա կա րա նից)

 
Այս հի շա տա կա րա նն իմ ձե ռքն ըն կավ պա տա հա կան կեր պով, թե ինչ պես` 

հե տա քրք րա կան չէ։ Սա մի մեծ տե տր էր, ո րի մեջ « կո րած մար դը», ինչ պես 
ինքն էր են թա վեր նագ րել իր հի շա տա կա րա նը, եր կար տա րի ներ, հա մա րյա 
թե օ րը օ րին գրի է ան ցրել իր ան հա տա կան կյան քի ան ցու դար ձը ։

 Բո լոր կո ղմ ա կին, ան հե տա քրք րա կա նը բաց թող նե լով, ես ընտ րե ցի և մի 
ամ բող ջա կան պա տմ ված քի վե րա ծե ցի մի այն այն գրան ցո ւմ ե րը, ո րոնք հի-
շա տա կա րա նի ուղ նու ծո ւծն են կազ մո ւմ և պար զո ւմ « կո րած մար դու» տրա-
գե դի ա ն։  Այս էլ ա սեմ. « կո րած մար դը» իր հի շա տա կա րա նի այն մա սը, որ 
վե րա բե րո ւմ է իր ան կման տրա գե դի ային, վեր նագ րել է «Ես և նա»։ Այդ վեր-
նագ րով էլ տա լիս եմ տպագ րու թյա ն։

1. Ո՞վ է Նար-Դո սը։ Ինչ պե ՞ս կբ նու թագ րեք նրան որ պես գրո ղ։
2. Ինչ պե ՞ս է ա ռա ջա ցել նրա գրա կան ա նու նը։ Ի՞նչ գիտեք այդ մասին: Ի՞նչ էր 

գրո ղի իս կա կան ա նուն-ազ գա նու նը, որ տե ՞ղ և ե՞րբ է նա ծն վե լ։
3. Ի՞նչ կր թու թյո ւն է ստա ցել Նար-Դո սը ։
4. Գրա կան հա կո ւմ ե րը նրան դե պի աշ խա տան քի ո՞ր աս պա րե զն են մղո ւմ։
5. Ի՞նչ ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րի հե ղի նակ է Նար-Դո սը ։
6. Ով քե ՞ր են ար տա հայտ վել նրա մա սին, և ի՞նչ են ա սե լ։ 

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 Ե Ս

 Ես սի րո ւմ եմ նրա ն։
Կրկ նե ՞մ արդյոք սի րո այն խոս քե րը, ո րո նք այն քան ծի ծա ղե լի ու տա ղտ-

կա լի են թվո ւմ կյան քի հմայ քը կո րց րած սկեպ տիկ նե րին, բայց ո րո նք մի-մի 
հայտ նու թյո ւն ներ են նո րա բող բոջ սի րող սր տե րի հա մա ր։ 

Ա մեն ան գամ, որ նայո ւմ է ի նրա զար մա նա լի պայ ծառ աչ քե րին, ո րո նց մեջ 
կար ծես արևն էր վառ վո ւմ, ա մեն ան գամ, որ  լսո ւմ է ի նրա կեն սա թր թիռ ծի ծա-
ղը, ո րի մեջ կար ծես գար նա նային չա րաճ ճի վտակ էր քչք չո ւմ, ա մեն ան գամ, որ 
առ նո ւմ է ի նրան գի րկս և ա կան ջիս մոտ լսո ւմ նրա կու սա կան կրծ քի հև քը, այ տե-
րիս վրա զգո ւմ նրա թա վիշ-մա զե րի է լե կտ րա կա նաց նող շփու մը – ինձ տի րո ւմ 
էր այն պի սի մի խե նթ զգա ցո ւմ, ո րի ազ դե ցու թյան տակ պատ րա ստ է ի գոր ծել և՛ 
ա մե նա մեծ ա ռա քի նու թյու նը, և՛ ա մե նա մեծ ո ճի րը  – մի այն թե նա հրա մայե ր։

 Սի րո ՞ւմ էր նա ինձ նույն պես – այդ ես այժմ չգի տեմ, բայց այն ժա մա նակ 
լի ո վին հա վա տո ւմ է ի, որ չի կեղ ծո ւմ, երբ հա վա տաց նո ւմ էր, թե սի րո ւմ է, և 
երդ վո ւմ էր, թե մա հն ան գամ չի կա րող ան ջա տել մեզ ի րա րի ց։ 

Այն ժա մա նակ վեր ջին կո ւր սի ու սա նող է ի և շու տով պի տի ա վար տե ի 
ի րա վա գի տա կան ֆա կո ւլ տե տը։ Վս տահ ե րի տա սար դա կան թա րմ ու ժե րիս 
և մա նա վա նդ հա սա րա կա կան լայն գոր ծու նե ու թյան բո ւռն տեն չան քիս վրա` 
լց ված է ի փա ռա վոր ա պա գայի վառ հույ սե րո վ։ Ոգ ևոր ված այդ ա պա գայով և 
խրա խո ւս ված եր ջա նիկ սի րով, բո ւռն ե ռան դով, ա ռա նց հան գի ստ առ նե լու, 
պատ րաս տո ւմ է ի ա վար տա կան դի սեր տա ցի ա, ո րը ա պա գա մե ծու թյա նս ու 
փառ քիս հաս տա տո ւն հիմ ա քա րը պի տի հան դի սա նա ր։

 Բայց... 
Օ ՛հ, այդ « բայց»-ը... 
Այժմ էլ, երբ ա մեն ինչ կո րած է, ա մեն ինչ խոր տակ ված վե րջ նա կա նա պես 

ու ան դա րձ, այժմ էլ, երբ հի շո ւմ եմ այդ մո մե նտ նե րը, քիչ է մո ւմ ճչամ հո գե-
կան կա րե վեր մի ցա վից – այն աս տի ճան այդ մո մե նտ նե րը դե ռևս չեն կո րց-
րել ինձ հա մար ի րե նց սրու թյու նը ։

 Սա կայն շա րու նա կեմ պատ մու թյո ւնս։
 Մի ան գամ, երբ հե ռու հյու սի սո ւմ ու սա նո ղա կան մե նա կյաց սե նյա կո ւմս 

փակ ված, դի սեր տա ցի այիս վեր ջին գլո ւխ նե րն է ի գրո ւմ, մի նա մակ ստա ցա, 
ո րի մեջ ապ շե ցու ցիչ ա նո ղոք ան կեղ ծու թյա մբ գրո ւմ էր նա, որ իր սի րո նախ-
կին հա վաս տի ա ցո ւմ ե րն ըն դու նեմ իբրև ցա վա լի թյու րի մա ցու թյո ւն և աշ խա-
տեմ մո ռա նալ ի րեն, ո րով հե տև ինքն ու րի շի կի նն է լի նե լու շու տո վ։ « Գի տեմ, 
այս բա նը շատ էլ հա ճե լի չպի տի լի նի քեզ հա մար, բայց ի՞նչ ա րած, աշ խար հիս 
մեջ ա մեն բան պա տա հո ւմ է, և ա մեն բան կա րող է պա տա հել»– այս պի սի հեգ-
նա կա ՞ն ա սեմ, թե՞ դի վա կան ան խի ղճ խոս քե րով էր վեր ջաց նո ւմ իր նա մա կը ։

Սկզ բո ւմ կար ևո րու թյո ւն չտ վի այդ նա մա կին. կար ծո ւմ է ի, թե մի կա տակ 
է այդ, ո րով չա րաճ ճին ու զո ւմ է զվար ճա լի մի խաղ խա ղալ ինձ հետ կամ 
փոր ձել իմ սե րը։ Բայց հե տա գայո ւմ որ քան ե ղավ նախ զար մա նքս, հե տո 
զայ րույթս և, ի վեր ջո, հու սա հա տու թյո ւնս, երբ ի րար հետ ևից գրած նա մակ-
նե րիս և հե ռագ րե րիս և ո՛չ մե կի պա տաս խա նը չս տա ցա։ Ու երբ այս խեն-
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թաց նող լռու թյու նից հե տո, կա տա րյալ հու սա հա տու թյան մեջ, ինչ ա նե լի քս 
չգի տե ի, ան սպա սե լի կեր պով ստա ցա մի լա կո նա կան հե ռա գիր – «Ա մո ւս նա-
ցա»։ Մի բառ մի այն, և ու րիշ ո չի նչ։ Այս հե ռա գի րը տվել էր, եր ևի, նրա հա-
մար, որ այլևս չձա նձ րաց նեմ ի րեն նոր նա մակ նե րով ու հե ռագ րե րո վ։

Սկզ բո ւմ այդ հե ռա գի րն ինձ այն քան էլ չազ դեց, ո րով հե տև ար դեն նա խա-
պատ րա ստ ված է ի, բայց հե տո նկա տե ցի, որ ինչ-որ քա րա ցո ւմ, հո գե կան ա պա-
տի ա է ե կել վրաս. իսկ եր բե մ էլ, մա նա վա նդ գի շեր նե րը, երբ քնել չէ ի կա-
րո ղա նո ւմ, և ու ղե ղս գոր ծո ւմ էր հի վան դա գին հո ւզ ման մեջ, ինձ թվո ւմ էր, թե 
խե լա գար վո ւմ եմ։ Ա ռաջ, երբ բնավ  չէ ի կաս կա ծո ւմ նրա սի րույն և լի ո վին հա-
վա տա ցած է ի, որ նա իմս է և իմս է  լի նե լու, իմս ան բա ժան ու հա վի տյան, ինձ 
թվո ւմ էր, թե այն պես ուժ գին չէ ի սի րո ւմ նրան, ինչ պես այժմ, երբ նա դա վա ճա-
նել էր ինձ, և ես ար դեն կո րց րել է ի նրան առ մի շտ ու ան դա րձ։ Այդ պես է լի նո ւմ 
մի շտ. սի րույդ ա ռար կան կրկ նա կի սի րե լի է թվո ւմ նրան կո րց նե լո ւց հե տո։ 

Այլևս չէ ի հաս կա նո ւմ, թե ինչ է պա տա հո ւմ ինձ. այն պի սի մի դա տար կու թյո ւն 
է ի զգո ւմ շո ւրջս ու նե րսս, որ կար ծես ու ղե ղս հա նել է ին գան գի ցս և ինձ նե տել 
մի ա նա պատ` թա փա ռե լու սոս կա լի ա մայու թյան մեջ, ան նպա տակ ու ան ղեկ, 
ա ռա նց ձգ տո ւմ ե րի, ա ռա նց ի դե ալ նե րի, ա ռա նց փր կու թյան որ ևէ հույ սի։ Մի 
բան մի այն զգո ւմ է ի շատ պա րզ ու շատ ո րո շա կի, դա վրե ժի թույնն էր, որ կա-
թիլ առ կա թիլ կու տակ վո ւմ էր սր տիս մեջ  և սպառ նո ւմ պայ թե լու այն աղջկա 
գլխին, որ այն քան ան խղ ճո րեն ա նար գել էր ոչ մի այն իմ ա մե նան վի րա կան 
զգա ցո ւմ ե րը, այլև ինձ իբրև մար դու, և սպա ռս պո ւռ ջախ ջա խել բո լոր հույ-
սե րս, իմ ամ բո ղջ ա պա գա ն։ Քա նի նա չէր դա վա ճա նել ինձ, ես մի ար ծիվ է ի` 
հո գով ու մտ քով բար ձո ւնք նե րո ւմ սա վառ նող, այժմ դար ձել է ի թևե րը կտ րած  
ո ղոր մե լի մի ճնճ ղո ւկ` գետ նի վրա ցա տկ տո ղ։ Կա րո ՞ղ է ի ես այդ նե րել նրա ն։ Ու 
վճ ռե ցի ա նո ղոք լի նել դե պի նա նույն քան, որ քան ա նո ղոք ե ղավ նա դե պի ինձ։

«Ես չկամ, թող ինձ հետ նա էլ չլի նի»,– ա սա ցի ու մի օր վեր կա ցա, թո ղի 
հա մալ սա րա նն էլ, դի սեր տա ցի աս էլ, ա մեն բան և ե կա վճի ռս ի րա գոր ծե լո ւ։ 
Բայց այս տեղ ինձ այն պի սի մի հու սա հա տու թյո ւն էր սպա սո ւմ, ո րի մա սին 
բնավ չէ ի մտա ծել.– դա վա ճան աղ ջի կը մեկ նել էր ար տա սահ ման իր, ինչ պես 
ի մա ցա, շատ հա րո ւստ ա մո ւս նու հե տ։

 Հու սալ քու մը նո րից ե կավ տի րեց ինձ նոր թա փով և այն քան ու ժեղ, որ քան 
վրե ժի զգա ցո ւմս մա ցել էր ան հա գո ւրդ։ Այն գի տակ ցու թյու նը, որ ես կա տա րե-
լա պես զի նա թափ եմ ե ղած, պար զա պես խե լա գա րեց նո ւմ էր ինձ։ Ու ե ղավ մի 
րո պե, որ քիչ մաց ձե ռք բա րձ րաց նե ի ինքս ինձ վրա` հո գե կան ան տա նե լի տա-
ռա պա նք նե րիս միան գա մից վե րջ տա լու հա մա ր։ Բայց հե տո մտա ծե ցի, որ այդ 
ար դեն չա փա զա նց փոք րո գու թյո ւն կլի ներ և, բա ցի այդ, հույս ու նե ի, որ վաղ թե 
ուշ կհան դի պե ի նրան, ինձ հա սց րած ա նար գան քի փո խան ցու մը տա լո ւ։

 Հո գե կան այդ դրու թյա նը նո րից հա ջոր դեց ծայր աս տի ճան ան տար բե րու-
թյո ւն  ու ան զգայու թյո ւն դե պի ա մեն ինչ։ Ու ժեղ ցն ցո ւմ եր է ին պե տք` ինձ այդ 
ան տար բե րու թյու նից և ան զգայու թյու նից հա նե լու հա մար, և այդ ցն ցո ւմ ե րը ես 
ու րիշ բա նի մեջ չգ տա, բայց ե թե մի այն ծա խու կա նա նց և գի շեր նե րը լու սաց-
նող ըն կեր նե րիս շր ջա նո ւմ։ Կյան քի ճա հի ճը կա մաց-կա մաց  կլանո ւմ էր ինձ, և 
ես չէ ի նկա տո ւմ այդ։ Ու, երբ նկա տե ցի, շատ ուշ էր. ես կո րած մա րդ է ի ար դե ն։ 

Եր բեմ ի ի րա վա գի տու թյան վեր ջին կո ւր սի ու սա նող, փա ռա վոր ա պա գայի 
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հույ սե րով լե ցո ւն, հա սա րա կա կան լայն գոր ծու նե ու թյան ե րա զա նք նե րով թևա-
վոր ված,– այժմ դար ձել է ի դա տա րան նե րի կող մա նոց նե րի կեղ տոտ սե ղան նե-
րի վրա զա նա զան խնդ րագ րեր ու կլյաո ւզ ներ գրող, զա նա զան մո ւթ գոր ծեր 
պա շտ պա նող, մի շտ ար բած և մի շտ քնատ մի աբ լա կատ` այդ զզ վե լի տի պի բո-
լոր բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րո վ։ Եվ իմ ամ բո ղջ տրա գե դի ան այն էր, որ ես 
լի ո վին զգո ւմ ու գի տակ ցո ւմ է ի այդ սոս կա լի ան կու մը, բայց ել նել այդ տիղ մից 
ան զոր է ի. ճա հի ճն ար դեն շատ էր ինձ տարել իր խոր քը։ Եվ մի ան գամ, որ խաչ 
է ի քա շել ինձ վրա, հա րու թյո ւն առ նե լու այլևս ան կա րող է ի զգո ւմ ինձ։

 Մի ան գամ, այդ մեր հա րա բե րու թյո ւն նե րի խզ ման հին գե րո րդ տա րո ւմ էր, 
փո ղո ցո ւմ բո լո րո վին պա տա հա կան կեր պով, ե րես առ ե րես  հան դի պե ցի նրան 
– իմ սի րո նախ կին ա ռար կայի ն։ Այդ հան դի պո ւմ այն քան ան սպա սե լի էր ինձ 
հա մար, որ կար ծես կայ ծակ նա հար գամ վե ցի տեղ նու տե ղս նրա առջև և ապ-
շու թյու նից ծափ զար կե ցի ա կա մա։ Ըստ եր ևույ թին, նա սաս տիկ վա խե ցավ այդ 
ա նա կն կա լից և, ինչ պես նկա տե ցի, սկզ բո ւմ բնավ չճա նա չեց ինձ։ Եվ չէր էլ կա-
րող ճա նա չել, ո րով հե տև իր ճա նա չած նախ կին մի շտ լավ հա գն ված, լայ նա թի-
կո ւնք և լայ նա կո ւրծք, 24-25 տա րե կան գե ղե ցիկ ու սա նո ղի տեղ այժմ տես նում 
էր իր առջև կեղ տից պլպ լա ցող հնա մաշ վե րար կո ւով, մա զա կա լած ե րե սով, 
պրո ֆե սի ո նալ ար բե ցո ղի կար միր քթով, կո ւրծ քը նե րս ըն կած սա պա տա վոր մի 
մա րդ, ո րի բե րա նից է ժա նա գին գի նու, ծխա խո տի և սխ տո րի հոտ էր փչո ւմ։ Իսկ 
նա ա մեն ևին չէր փոխ վել կամ, ա վե լի ճիշ տը, փոխ վել էր դե պի այն քան լա վը, 
որ ոչ մի գե ղա գետ-ն կա րիչ չէր կա րող նրա մեջ որ ևէ փո ւտ գտ նել. նախ կին մի 
քիչ նի հար, չա րաճ ճի աղ ջի կը դար ձել էր բա րձ րա հա սակ, փար թամ մի կին, ո րի 
մո տով ան կա րե լի էր ան ցնել ա ռա նց ետ նայե լո ւ։ Իսկ հա գո ՜ւս տը։ Ես, եր ևի, եր-
բեք չէ ի կա րող այդ քան շքե ղո րեն հա գց նել նրան և զար դա րել նրա ա կա նջ նե րը, 
կո ւրծքն ու մատ նե րը շո ղակ նե րով ու մար գա րիտ նե րով, որ քան էլ որ ար դա րա-
նային փա ռա վոր ա պա գայի վրա մի ժա մա նակ ու նե ցած հույ սե րս։ Ա մեն բա նից 
եր ևո ւմ էր, որ ըն կել էր մի մար դու ձե ռք, ո րը ո չի նչ չէր խնայո ւմ նրա հա մա ր։ 

Ապ շու թյա նս հետ մի ա սին ինձ տի րեց ա կա մա մի վա րա նո ւմ ու պատ կա-
ռանք նրա այդ հաղ թա կան շքե ղու թյան առջև, և ինքս ինձ եր բեք այն քան չնչին, 
ո ղոր մե լի ու զզ վե լի չէ ի թվա ցել, ինչ պես այդ մի ջո ցի ն։ Մի րո պե աշ խա տե ցի 
հո գո ւս խոր քո ւմ պրպ տել վրե ժի այն զգա ցու մը, որ մի ժա մա նակ լա փո ւմ էր 
ինձ և ո րի ազ դե ցու թյան տակ այն քան հպա րտ, այն քան ան խո ցե լի ու ար դա-
րա ցի է ի զգո ւմ ինձ, ու ո չի նչ չգ տա. հո գիս մի ան գա մայն ա մայա ցել էր։ 

Ու երբ շփոթ ված և կա կա զե լով, նե րո ղու թյո ւն հայ ցող ձայ նով փոր ձե ցի հի-
շեց նել նրան, թե ով եմ ես, նա սկզ բո ւմ կար ծես թե զար մա ցավ, շփոթ վեց, հե-
տո հան կա րծ թո ղեց ինձ ա ռա նց մի խո սք ան գամ ար տա սա նե լու, կա ռք նս տեց 
և հե ռա ցավ, ըստ եր ևույ թին վա խե ցած, որ ես կա րող եմ հե տա պն դել ի րե ն։ 

Այդ օ րը ես ան ցկաց րի գի նե տա նը, որ տե ղից ինձ դո ւրս բե րին թևե րի ցս 
բռ նա ծ։ 

Այ նու հե տև, այս հան դի պու մից հե տո, այն սա կավ ժա մե րին, երբ խմած չէ ի 
լի նո ւմ և կա րո ղա նո ւմ է ի քիչ թե շատ խո րա նալ մտ քե րիս մեջ, ինձ շատ էր 
մտա տան ջո ւմ այն հան գա ման քը, թե ի՞նչ էր բո ւն պատ ճա ռը, որ ես այս աս-
տի ճան ըն կել է ի։ Իս կա պես որ, խո չէ ՞ր կա րե լի այդ պատ ճա ռը դժ բա խտ սե րը 
հա մա րել – մի բան, ո րը շատ-շատ կա րող էր մի այն ժա մա նա կա վո րա պես 
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ընկ ճել, բայց ոչ առ մի շտ կոր ծա նել մար դո ւն։ Դա ան հե թե թու թյո ւն կլի նե ր։
 Բո ւն պատ ճա ռը պե տք է որ ու րիշ տեղ լի նե ր։ Ու սկ սե ցի այդ պատ ճա ռը 

ո րո նել սի րա ծս աղջ կա դա վա ճա նու թյու նից դո ւրս, ո րո նել իմ է ու թյան մեջ, 
ո րով հե տև ան կա րե լի էր, որ ես այս աս տի ճան ընկ նե ի, ե թե ան կմա նս սաղ-
մե րը չկ րե ի ինքս իմ մե ջ։ Բայց ո րո ՞նք է ին այդ սաղ մե րը, որ տե ղի ՞ց է ին ըն կել 
իմ մեջ, ի՞նչ էր նրա նց ար մա տը – այս ուղ ղու թյա մբ կա տա րած պրպ տո ւմ ե րս 
դեռ եր կար ժա մա նակ մտա տան ջո ւմ է ին ինձ ա ռա նց որ ևէ եզ րա կա ցու թյան 
հան գե լու, մի նչև որ, վեր ջա պես, մի ան գա մայն պա տա հա կան կեր պով գտա 
բո ւն ար մա տը մի պա տմ ված քի ըն թեր ցու մից հե տո, ո րը հան կա րծ լու սա վո-
րեց իմ մի նչ այդ մո ւթ ներ քին աշ խար հը։ 

Այդ պա տմ վա ծքն ի տա լա կան մի սի րա վեպ էր «Վ րեժ» վեր նագ րո վ։ 
Այս տեղ բա ռա ցի թա րգ մա նու թյա մբ ա ռաջ եմ բե րո ւմ այդ սի րա վե պը, ո րի 

վեր նա գի րը, սա կայն, դնո ւմ եմ « Նա», պա տմ ված քի հե րո սին ինձ հա կադ րե-
լու հա մա ր։

 ՆԱ
1

 Վե նե ցի այո ւմ, դո ժե րի, ջրա նցք նե րի և գե ղար վե ստ նե րի այդ հրա շա կե րտ 
քա ղա քո ւմ, մի հին ազն վա կան ըն տա նի քի մեջ ապ րո ւմ էր այդ ըն տա նի քի մի ակ 
զա վա կը – գե ղե ցիկ Ջու լի ե տա ն։ Այն քան էր գե ղե ցիկ նա, որ թվո ւմ էր, թե հո-
ղե ղեն չէ, այլ մի հա վեր ժա հա րս,  որ դո ւրս է ե կել ծո վի փր փո ւր նե րի ց։ Աչ քե րը 
կա պույտ է ին, ինչ պես Ի տա լի այի ջի նջ եր կին քը, հայաց քը զվա րթ ու ան հո ւն, 
ինչ պես Ադ րի ա տի կի հո րի զոն նե րը։ Ոս կե գույն ծա մե րը սքան չե լի գան գո ւր նե-
րով պսա կո ւմ է ին նրա փոք րիկ, սի րու նիկ գլու խը։ Երբ ժպ տո ւմ էր (բայց ե՞րբ 
չէր ժպ տո ւմ), նրա չք նաղ այ տե րի վրա մատ նե հար ներ է ին գոյա նո ւմ, և փոք րիկ 
բե րա նի մեջ վար դա գույն շր թո ւնք նե րի տակ շող շո ղո ւմ է ին փղո սկ րի պես սպի-
տակ ու ա մո ւր ման րիկ ա տամ ե րը։ Մի շտ զվա րթ էր գար նան ար ևի պես, մի շտ 
թռվ ռո ւն` թի թեռ նի կի պես, մի շտ չա րաճ ճի` կայ տառ ե րե խայի պե ս։ Եր կու  գույն 
էր սի րո ւմ – կար միր ու սպի տակ, և նրա ար դու զար դի ու կրծ քի վրա մի շտ ան-
պա կաս է ին այդ եր կու գույ նի ծա ղիկ նե րը – մե խա կը և շու շա նը։ Նա ին քը թա րմ 
ու հո տա վետ ծա ղիկ էր` կար միր կամ սպի տակ, նայե լով թե ինչ գույ նի հա գո ւստ 
էր հագ նո ւմ – մե խա կի պես կար մի ՞ր, թե՞ շու շա նի պես սպի տա կ։

2

 Մի ան գամ, գար նա նային մի սքան չե լի ե րե կո, որ պի սին մի այն Ադ րի ա տի-
կի ա փե րո ւմ էր լի նո ւմ, երբ Ջու լի ե տան  իր հոր պա լաց ցոյի վե րին հար կի իր 
փոք րիկ սե նյա կո ւմ զբաղ ված էր իր սպի տակ հա գո ւս տով և կրծ քին մե խա կի 
կար միր ծա ղի կն էր ամ րաց նո ւմ, որ զբո սան քի դո ւրս գա Պոն տե - Ռի ալ տոյի 
տակ Մեծ ջրա նց քի վրա, դր սից ինչ-որ նվա գա ծու թյան ձայն լսե ց։ Մի հմո ւտ 
ձե ռք սե րե նադ էր նվա գո ւմ ջու թա կի վրա։ Ջու լի ե տան վա զեց դե պի բաց պա-
տու հա նը և ցած նայեց դե պի փո ղո ց։ 

Ն վա գո ղը մի պա տա նի էր ի տա լա կան լայ նե զր գլ խար կո վ։ Այն քան 
մեղրա նո ւշ, այն քան դյու թիչ էր նվա գած ե ղա նա կը, որ Ջու լի ե տան կար ծում 
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էր, թե իր սր տի լա րե րի վրա են նվա գո ւմ։ Նա մե քե նայա բար կի սով չափ 
դուրս հան վեց պա տու հա նից և լսո ւմ էր ա մե նայն ու շադ րու թյա մբ։ Իր ամ բո ղջ 
է ու թյա մբ լսո ղու թյո ւն դար ձած, ա գա հո րեն կլա նո ւմ էր մար մի նը փշա քա ղող 
այն դյու թիչ ձայ նե րը, որ պա տա նի ե րա ժիշ տը հն չեց նո ւմ էր ջու թա կի լա րե-
րից, ինչ պես աղ բյու րի ա կո ւն քը դո ւրս է հո սեց նո ւմ իր քչք չան ա կա նա կիտ 
ջու րը ան բռ նազ բո սիկ ու սա հո ւն։ Շո ւն չը պա հել էր, որ ոչ մի հն չյո ւն չթռց նի։ 
Սքան չաց ման ար ցո ւն քը գո հա րի պես խա ղո ւմ էր նրա աչ քե րի մե ջ։

 Վեր ջա պես լռե ցին ջու թա կի հն չյո ւն նե րը, և այդ հն չյո ւն նե րի հետ կար ծես 
ա մեն ինչ լռեց բնու թյան մե ջ։

– Ո՞վ ես դու, նայի ՛ր վե րև, պա տա նի մաե ստ րո,– կան չեց բա րձ րից Ջու լի-
ե տա ն։

 Պա տա նի ե րա ժիշ տը նայեց վե րև։
– Հա նի՛ր գլ խա րկդ, ե րե սդ լավ չեմ տես նո ւմ։
 Պա տա նի ար տիս տը վե րց րեց լայ նե զր գլ խար կը, եր կայն մա զե րը գլ խի մի 

շար ժու մով ետ գցեց ճա կա տից և նայեց վե րև։ Ի՜նչ հրա շա լի աչ քեր, բայց լո ւրջ 
ու խո հո ւն և թախ ծա լի, ինչ պես այն ե ղա նա կը, որ մի քիչ  ա ռաջ նվա գո ւմ էր 
նա. ի՜նչ գրա վիչ դե մք, բայց գու նատ ու տխո ւր, ինչ պես մար մա րի մի ան դրի. ի՜նչ 
բարձր ու հպա րտ ճա կատ, ո րի վրա փայ լո ւմ էր ոչ երկ րային մի վե հու թյո ւն։

– Ի՞նչ է ա նո ւնդ, – կան չեց Ջու լի ե տա ն։
– Ան տո նի ո ։
– Ան տո նի ո, նվա գիր ինձ հա մար դար-

ձյալ մի բա ն։ 
Ու նո րից հն չե ցին լա րե րն ա ռաջ վա նից 

ա վե լի փա ղա քո ւշ ու դյու թիչ, և Ջու լիե տան, 
պա տու հա նին գամ ված, չէր հա գե նո ւմ լսե-
լո ւց, մի նչև որ լա րե րն ի րե նց վեր ջին սի րա-
կեզ հա ռա չա նքն ար ձա կե ցին ու մա րե ցի ն։

– Ան տո՛ նի ո, ա սա՛ ինձ, ո՞վ ես դո ւ։
– Ես որբ եմ։
– Ո՞վ էր հայրդ։
– Մի բան վոր, ո րը մե քե նայի տակ ջա-

րդ վեց և մե ռա վ։
– Մա՞յրդ։
– Մայրս գնաց հո րս հետ ևի ց։
– Քույր չու նե ՞ս։
– Ո՛չ մի հա րա զա տ։
– Կու զե ՞ս` ես քո քույ րը լի նեմ, դու` իմ 

եղ բայ րը։ Ես կխնդ րեմ հո րս, որ  դու մեր 
տա նն ապ րես ու ինձ հա մար մի շտ այդ-
պի սի ե ղա նակ ներ նվա գե ս։ Հայրս բա րի 
է, շատ է սի րո ւմ ինձ և մի շտ կա տա րո ւմ է 
խն դի րքս։ Դու այլևս ստիպ ված չես լի նի 
փո ղո ցե փո ղոց թա փա ռել մի կտոր հա ցի 
հա մա ր։ Մե նք շատ հա րո ւստ ենք։
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– Ես շատ հպա րտ եմ, սինյո րի նա ։
– Իմ ա նու նը Ջու լի ե տա է։
– Ես հպա րտ եմ, սի րո ւն Ջու լի ե տա ։
– Մե նք չե նք խլի քո հպար տու թյու նը, 

Ան տո՛ նի ո ։
– Կխ լեք, երբ ինձ մի կտոր հաց տա ք։
 Ջու լիե տան մի դրամ նե տեց նրա ոտ-

քե րի առջև և բար կա ցած հե ռա ցավ 
պա տու հա նի ց։ Բայց իս կույն էլ նո րից 
մո տե ցավ պա տու հա նի ն։

– Ան տո ՛նի ո,– կան չեց նա ։
 Պա տա նի ե րա ժիշ տը, որ վե րցրել 

էր դրա մը և ու զո ւմ էր հե ռա նալ, 
կանգ ա ռավ և նայեց վե րև։

– Հա մա ձայ նիր գո նե, որ ա մեն 
ե րե կո, ճի շտ այս ժա մին, կգաս 
կնվա գես պա տու հա նիս տա կ։

– Կգա մ։ Բայց ոչ նո րից սրա հա-
մար,– ա սաց Ան տո նի ոն` ցույց տա-
լով ձեռ քի դրա մը ։

– Ա՞յլ։
– Գե ղեց կու թյան հա մա ր։ 
Այս ան գամ պա տա նի ե րա ժշ տի ոտ նե րի առջև ըն կավ գե ղե ցիկ աղջ կա 

կրծ քի կար միր մե խա կը ։

3 

Ու գա լիս էր։ 
Ա մեն ե րե կո, երբ ար ևի վեր ջին ճա ռա գայթ նե րը է լե կտ րա կան լույ սեր է ին 

վա ռո ւմ պա լաց ցո նե րի պա տու հան նե րին, Ջու լի ե տայի լսո ղու թյու նը փա ղաք-
շո ւմ է ին մի շտ նոր, մի շտ դյու թիչ հն չյո ւն նե րը ։

– Ան տո՛ նի ո, մի՞ թե այն քան հպա րտ ես, որ չես հա մա ձայ նի բա րձ րա նալ ինձ 
մոտ, իմ սե նյա կո ւմ նվա գե լո ւ։ 

Ան տո նի ոն լո ւռ բա րձ րա ցավ Ջու լի ե տայի սե նյա կը ։
– Ան տո՛ նի ո, մի՞ թե այն քան հպա րտ ես, որ չես հա մա ձայ նի ինձ հետ մի 

զբո սա նք կա տա րե լու ծո վի վրա ։
 Լո ւս նի կաթ նա գույն լույ սի տակ, ծո վի հան դա րտ ջրե րի վրա մեղ միկ 

սա հո ւմ էր մա կույ կը, և գի շե րային ան հո ւն խա ղա ղու թյան մեջ տա րած վո ւմ 
է ին դյու թա կան հն չյո ւն նե րը։ Ամ բո ղջ բնու թյու նը, կար ծես լսո ղու թյո ւն դար-
ձած, ա կա նջ էր դնո ւմ այդ հն չյո ւն նե րին, ո րո նք թևա տա րած, սա հո ւն ու թե-
թև, թռչո ւմ տա րած վո ւմ է ին չո րս բո լո րը և մա րո ւմ ծո վի խա ղաղ ջրե րի մեջ, 
պարզ ու թա փան ցիկ օ դի մե ջ։

– Ան տո՛ նի ո, մի՞ թե այն քան հպա րտ ես, որ թույլ չես տա գլո ւխս դնեմ ծնկա նդ 
վրա ։

– Օ՜...– հա ռա չո ւմ է մի այն պա տա նի ար տիս տը վառ ված աչ քե րով, և նրա 
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կնտն տո ցի տակ ջու թա կի հն չյո ւն նե րը նոր թափ են առ նո ւմ, նոր, մի նչ այդ 
չլս ված նյո ւա նս նե րո վ։

 Ջու լի ե տայի ոս կե գան գո ւր գլու խը հա նգ չո ւմ է Ան տո նի ոյի ծն կան վրա, և 
թավ շյա աչ քե րը հի աց քով, սի րով ու եր ջան կու թյա մբ վա րից վեր նայո ւմ են 
պա տա նի ե րա ժշ տի վե րաս լաց դեմ քի ն։ Մա կույ կի մեջ, լո ւս նի կաթ նա գույն 
լույ սի տակ, ինչ պես ձյո ւն, փայ լո ւմ էր նրա սպի տակ թե թև հան դեր ձը, ո րով 
նա նմա նո ւմ էր իս կա կան հա վեր ժա հար սի` ընկղմ ված ծո վի փր փո ւր նե րի մե ջ։

 Պա տա նի ար տիս տը վե րից վար նայո ւմ էր իր ծն կան վրա հա նգ չող ե րա-
զա կան գե ղեց կու թյա նը, և ին քը ևս զար մա նո ւմ էր, թե այն ի՞նչ նոր հն չյո ւն ներ 
են, որ իր ձեռ քի շար ժու մից գե ղո ւմ է ջու թա կն այն քան տի րա կա նո րե ն։

– Ան տո՛ նի ո, մի՞ թե այն քան հպա րտ ես, որ մի համ բույր չես տա ինձ։
 Ջու թա կը լռո ւմ է։ Պա տա նի ար տիս տը կա մաց խո նա րհ վո ւմ է հա վեր ժա-

հար սի դեմ քի վրա, նրա նց մա զե րը գր կա խա ռն վո ւմ են, և թրթ ռո ւն շր թո ւնք-
նե րը մի ա նո ւմ մի բո ցոտ համ բույ րի մե ջ։

– Ան տո նի ո, Ան տո նի ո...
– Ջու լի ե տա, Ջու լի ե տա...

4

 Մի ե րե կո էլ, սո վո րա կան ժա մին, պա տա նի ե րա ժիշ տը գո թա կան ա պա-
րան քի բա րձր պա տու հա նի տակ կա նգ նած` ի զո ւր աշ խա տո ւմ էր իր դյու թա-
կան հն չյո ւն նե րով դո ւրս կան չել հա վեր ժա հար սի ն։

 Պա տու հա նը փակ էր։
 Պա տա նի ար տիս տը, սա կայն, չէր հու սա հատ վո ւմ. ջու թա կը մե րթ կան-

չում էր հրա մայո ղա բար, մե րթ խնդ րո ւմ ա ղեր սա գին, մե րթ խո սո ւմ լա լա գին, 
մերթ հա ռա չո ւմ ու լա լիս հու սա հա տո րե ն։

 Պա տու հա նը մի շտ փակ էր։ 
Այ նու հե տև, երբ ջու թա կն իր վեր ջին հու սա հա տա կան ճի չե րն էր ար ձա-

կո ւմ, պա տու հա նի մի փեղ կը կի սով չափ բաց վեց, նախ մի դրամ զրն գաց 
գետ նին և ա պա թղ թի մի կտոր, օ դի մեջ պտտ վե լով, ցած ըն կավ պա տա նի 
ե րա ժշ տի ոտ նե րի առջև։

 Թո ւղ թը վե րց րեց և կար դաց.

« Հայրս ա սաց, որ իմ և քո մի ջև ա նա նց ան դո ւնդ կա։ Մե նք վե րևն ենք, դու` 
նե րք ևը։ Էլ մի՛ գա։ Մո ռա ցիր ինձ»։

 Կար դաց, առ ժա մա նակ շան թա հար մաց տեղ նու տե ղը ար ձա նա ցած, հե-
տո ցնց վեց ուժգ նո րեն, մի կայ ծակ նա ցայտ հայա ցք նե տեց դե պի ազն վա-
կան ա պա րան քի բար ձո ւն քը, թո ւղ թը, ցա սու մով լի, ու զեց պա տառ-պա տառ 
ա նել, բայց զս պեց ի րեն, խնամ քով ծա լեց, ծո ցը դրեց, ո տով դեն շպր տեց 
գետ նին ըն կած դրա մը և ջու թա կը պի նդ սեղ մե լով վի րա վոր կրծ քին, հե ռա-
ցավ` ա նար գան քի կս կի ծը հպա րտ սր տի մեջ պա րու րա ծ։ 

Այդ օր վա նից Վե նե ցի այի փո ղոց նե րո ւմ էլ ո՛չ ոք չտե սավ հան րա ծա նոթ 
պա տա նի ջու թա կա հա րի ն։
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5 
Ան ցան տա րի նե ր։
 Նո րից Վե նե ցի ա ն։
 Քա ղա քի ամ բո ղջ մա մո ւլն ա վե տեց հռ չա կա վոր ջու թա կա հար Ան տո նի ո 

Բոն վի նի ի գա լո ւս տը, որ իր մի ակ կոն ցեր տը պի տի տար Մեծ թատ րո նո ւմ։ 
Վեր ջին ժա մա նակ նե րը ոչ մի այն ի տա լա կան, այլև եվ րո պա կան ու ա մե-
րիկյան ամ բո ղջ մա մու լը խո սո ւմ էր այդ նոր փայ լո ւն աստ ղի մա սին, որ 
երևա ցել էր ե րա ժշ տա կան հո րի զո նի վրա ։

 Կոն ցեր տի գի շե րը թատ րո նո ւմ ա սեղ գցե լու տեղ չկա ր։ Այն տեղ էր քա ղա-
քի ամ բո ղջ բա րձր դա սա կար գը։ 

Ան տո նի ո Բոն վի նի... Ա մե նքն ան համ բեր սպա սո ւմ է ին նրա ե լույ թի ն։ 
Եվ ա հա, վեր ջա պես, դո ւրս ե կավ նա բե մ։ 
Ու ամ բո ղջ դահ լի ճը գրե թե մի ա բե րան հա ռա չե ց։
 Մի՞ թե սա այն Ան տո նի ոն չէ, ո րին ճա նա չո ւմ էր ա մեն մի վե նե ցի ա ցի, այն 

պա տա նի ջու թա կա հա րը, որ միջ նա դա րյան տրու բա դու րի նման շր ջո ւմ էր 
քա ղա քից քա ղաք, փո ղո ցից փո ղոց, պա տու հան նե րի տակ նվա գո ւմ էր սե-
րե նադ նե ր։ 

Այո՛, այո՛, նա է, նա ին քը, ո րով հե տև – ա հա՛ նույն հն չյո ւն նե րը, բայց այս 
ան գամ ար դեն առ նա կա նո րեն հա սո ւն, ինք նա վս տահ, ինք նամ փոփ, եր բե մ 
վե րաս լաց, եր բե մ մար տա կո չի խի զախ ա վյու նով լե ցո ւն։ 

Ու որ քան այդ հն չյո ւն նե րը դյու թիչ է ին, այն քան գե ղե ցիկ ու հմայիչ էր ին-
քը` Ան տո նի ո Բոն վի նին, բա րե կա զմ հա սա կը, հրա ցայտ աչ քե րը, վառ ված 
դեմ քը, հան ճա րեղ ճա կա տը, ա կա նջ նե րի մոտ ցր ված եր կար փայ լո ւն մա զե-
րը, բո լո րը, բո լո րը մի սքան չե լի ներ դաշ նա կու թյո ւն է ին կազ մո ւմ նրա ջու թա-
կի մո գա կան հն չյո ւն նե րի հե տ։ 

Ե րբ վեր ջին հն չյո ւն նե րը թրթ ռա լով մա րե ցին գե րեզ մա նային լռու թյան 
մեջ, և ար տիս տը հե ռա ցավ բե մից, ամ բո ղջ դահ լի ճը դե ռևս պահ մի նս տած 
էր լո ւռ ու ան շա րժ, կար ծես ան հու նո րեն քա ղցր մի ե րա զան քի մեջ կա խարդ-
վա ծ։ Ու հե տո հան կա րծ, որ պես մի գե րեզ մա նոց մե կեն հա րու թյո ւն առ նի, 
ամ բո ղջ դահ լի ճը շա րժ վեց ու թն դաց ո րո տա գին.

– Բոն վի՛ նի... Ան տո նի ո Բոն վի՛ նի... Ան տո նի ո... Հան ճա ՛ր... Նոր Ստ րա դի-
վա րի ո ւս... 

Եվ ա մեն ոք շտա պո ւմ էր դե պի կու լիս` ան ձա մբ սեղ մե լու ե րի տա սա րդ 
հան ճա րի ձեռ քը և իր հի ա ցքն ու շնոր հա կա լու թյու նը հայտ նե լու նրա ն։ 

Ե րի տա սա րդ մաե ստ րոն հոգ նած էր։ Փակ վեց իր սե նյա կո ւմ և հայտ նեց, 
որ այլևս ոչ ո քի չի կա րող ըն դու նե լ։

 Բայց ա հա մտ նո ւմ են և հայտ նո ւմ, որ մի կին ու զո ւմ է նրան տես նե լ։
– Ան կա րող եմ ըն դու նե լ։
– Թա խան ձո ւմ է սաս տիկ. շատ նշա նա վոր ան ձի ա մու սի նն է։ 
Ու տա լիս են ազն վա զա րմ տոհ մի մի բա րձ րաս տի ճան մար դու ա նու նը, 

ո րից կախ ված է հա զա րա վոր մա րդ կա նց բախ տը ։
– Թող մտ նի ։
 Գե ղե ցիկ` ինչ պես Ռա ֆայե լի Մա դոն նան, հա գն ված, ինչ պես մի թա գու հի, 

շտա պով մտավ մի նո րա տի կին և ուղ ղա կի ըն կավ ե րի տա սա րդ հան ճա րի 
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ոտ նե րի առջև։
– Ան տո՛ նի ո, ես քո Ջու լի ե տան եմ, ես սի րո ւմ եմ քեզ... 
Ե րի տա սա րդ մաե ստ րոն այ լայլ ված` բա րձ րաց րեց գե ղեց կու հո ւն։ Նրա աչ քե-

րը վառ վո ւմ է ին ինչ-որ տա րօ րի նակ փայ լով, նման այն հրա ցայտ հայաց քին, որ 
նա, դե ռևս պա տա նի մի խե ղճ ե րա ժի շտ, նե տեց իր ստո րին ծա գո ւմ ու հպար-
տու թյո ւնն այն քան մե ծամ տո րեն ար հա մար հող պա լաց ցոյի բար ձո ւնքն ի վե ր։ 

Ա ռա նց մի խո սք ար տա սա նե լու` ձեռ քը ծո ցը կո խեց, հա նեց հու շա տետ րը, 
հու շա տետ րից` խնամ քով պա հած թղ թի մի կտոր և մեկ նեց Ջու լի ե տայի ն։

 Ջու լի ե տան ա ռավ, նայեց և  հան կա րծ կաս-կար միր կտ րեց.
– Կար դա ցե՛ք, սինյո րա, կար դա ցե՛ք,– ա սաց Ան տո նի ոն, տես նե լով, որ նա 

ծայր աս տի ճան շփոթ ված, չի հա մար ձակ վո ւմ աչ քե րը վեր բա րձ րաց նե լ։ 
Ու հա զիվ լսե լի ձայ նով Ջու լիետան կար դաց իր նա մա կը.

« Հայրս ա սաց, որ իմ և քո մի ջև ա նա նց ան դո ւնդ կա։ Մե նք վե րևն ենք, դու` 
նե րք ևը։ Էլ մի՛ գա։ Մո ռա ցիր ինձ»։

 Ան տո նի ոն նա մա կը ետ ա ռավ նրա թու լա ցած ձեռ քից և, նո րից խնամ քով 
պա հե լով հու շա տետ րի մեջ, ա սաց.

– Ա վա ՜ղ, սինյո րա, նե րե ցեք ինձ, որ ես չլ սե ցի ձեզ և թե պետ այլևս չե կա ձեզ 
մոտ, բայց չմո ռա ցա ձեզ, այ լա պես ձեր այս նա մա կն այս պես խնամ քով չէ ի պա-
հի ինձ մո տ։ Սա մի ան գնա հա տե լի գա նձ է, որ դո ւք պա րգ ևե ցիք ինձ, և այս 
գա նձն աչ քիս լույ սի պես կպա հեմ մի նչև մա հս, ո րով հե տև ե թե ձեր այս նա մա կը 
չլի ներ, ես թե րևս այն չլի նե ի, ինչ որ ես եմ այժմ։ Ես չմո ռա ցա ձեզ, այո՛. բայց, 
ինչ պես եր ևո ւմ է, դո ւք մո ռա ցել եք այն ան դո ւն դը, որ մեզ բա ժա նո ւմ էր ի րա րի ց։ 
Դո ւք վե րևն է իք,– ես` նե րք ևը, և այդ ձեզ ի րա վո ւնք էր տա լիս ար հա մար հան-
քով նայե լու դե պի նե րքև։ Բայց դո ւք հաշ վի չէ իք ա ռել, որ նե րքև գտն վող նե-
րը եր բե մ թևեր են առ նո ւմ, թռ չո ւմ վե րև, վրի ժա ռու թյան զգա ցու մով լե ցո ւն։ 
Այն օ րը, որ դո ւք ձեր բար ձո ւն քից ար հա մար հան քով մեր ժե ցիք ինձ – նե րքև 
գտնվո ղիս, ես երդ վե ցի վրեժ առ նել և, դրա հա մար ու րիշ մի ջոց գտա, բայց ե թե 
մի այն բարձ րա նալ, մի շտ բա րձ րա նալ, ան դա դար բա րձ րա նալ, մի նչև որ իր ձե-
ռա կե րտ ա պա րան քի բար ձո ւն քից ինձ վրա նայող քմա հա ճույքն ին քը գար իմ 
ան ձե ռա կե րտ բար ձո ւն քի առջև ծն րադ րե լո ւ։ Այ սօր ես հա սա իմ նպա տա կի ն։ 
Բայց նո րից սի րել նրան, ով խա ղո ւմ է ու րի շի նվի րա կան զգա ցո ւմ ե րի հետ, ով 
տար բե րու թյո ւն է դնո ւմ վեր ևի և նե րք ևի մի ջև, ա վա ՜ղ, սինյո րա, ես չեմ կա րո ղ։

*** 

Այս պես էր վեր ջա նո ւմ ի տա լա կան սի րա վե պը ։
 Մի սի րա վեպ` հար և նման իմ սի րա վե պին, մի սո ւր հա կադ րու թյա մբ մի այն. 

այս տեղ ես է ի – իմ բո ւր ժո ւա կան մի ջա վայ րի հա րա զատ ծնո ւն դը, տա քո ւկ 
ապ րե լու սո վոր, կա մա զո ւրկ, փափ կա մար մին մի ին տե լի գե նտ, որ ա ռա ջին 
իսկ հար վա ծից ընկ նո ւմ է այլևս չել նե լու հա մար, իսկ այն տեղ նա – աշ խա-
տա վոր ժո ղո վր դի ծո ցից ե լած ա նա պաս տան, թա փա ռա կան մի պա տա նի իր 
մի ջա վայ րի եր կա թա կո ւռ կամ քով, ո րով զին ված, ոչ թե ընկճ վո ւմ է ինձ պես 
ա ռա ջին իսկ հար վա ծից, այլ, ընդ հա կա ռա կը, ո՛վ գի տե ինչ դժ վա րու թյո ւն ներ 
հաղ թա հա րե լով, հե տզ հե տե բա րձ րա նո ւմ է մի նչև գլ խապ տույտ բար ձո ւնք նե-
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րը, որ պես զի այն տե ղից իր վրի ժա ռու թյան թույ նը թա փի իր մա րդ կային ար-
ժա նա պատ վու թյո ւնն ար հա մար հող նե րի, ի րեն նվաս տա ցող նե րի գլ խի ն։

 Բա րձ րա նալ, մի շտ բա րձ րա նալ, ան դա դար բա րձ րա նալ... Օ՜, ի՜նչ հրա շա-
լի վրի ժա ռու թյո ւն, ո րի հա մար, սա կայն, ես ա նըն դու նակ ե ղա։ 

Եվ այ նու հե տև ինչ պե ՞ս չհա վա տամ իմ դա սա կար գի ճա կա տագ րին, ո րին 
բնա կան մի ա նեծ քով դա տա պա րտ ված նա հե տզ հե տե այ լա սեր վե լով, պի-
տի դառ նա ինձ պես իբրև փտած ծա ռի կոճ ղին բսած մի մգ լած մա կա բույծ և 
չքա նա ան հետ, տե ղի տա լով նրա ՛նց, ո րո նք նե րք ևից բա րձ րա նո ւմ են վե րև...

տ րա գե դի ա – ող բեր գու թյո ւն, սկզ բո ւմ կոչ վել է նո խա զեր գու թյո ւն, ո րով հե տև 
թա տե րա կան ներ կայա ցու մից ա ռաջ նո խազ (այծ) են զո հա բե րե լ

 տա ղտ կա լի – ձա նձ րա լի, հոգ նե ցու ցիչ, մի ա պա ղա ղ
ս կեպ տիկ – կաս կա ծա մի տ
 նո րա բող բոջ – նոր բող բո ջող, նոր սկս վող, սկզբ նա վոր վող, մատ ղաշ, ե րի տա-

սա րդ
 կեն սա թր թիռ – կյան քով լի, կյան քով թրթ ռա ցող 
ո ճիր – ծա նր հան ցա նք
 դի սեր տա ցի ա – ա տե նա խո սու թյո ւն, գի տա կան թե զ
 մո մե նտ – պահ, այս տեղ նաև ի րա վի ճա կ
 կա րե վեր – այստեղ՝ սաստիկ, ուժգին, ծանր
թյու րի մա ցու թյո ւն – սխալ, վրի պո ւմ, չհաս կաց վա ծու թյո ւն
 լա կո նա կան, լա կո նիկ – կա րճ ու կտ րո ւկ ո ճով գր ված, բնո րոշ վո ւմ է նաև լա-

պի դար ոճ ար տա հայ տու թյա մբ 
ա պա տիա – հո գե կան ան տար բե րու թյան հի վան դային վի ճակ, հու լու թյո ւն 
ի դե ալ – գա ղա փա րա տիպ, ե րա զային 
ա նար գել, ա նար գա նք – ծա նր վի րա վո րա նք
ս պա ռս պո ւռ – գլ խո վին, ամ բող ջո վին, իս պա ռ
 զի նու թափ – այս տեղ` պա րտ ված, ա նե լիք չու նե ցո ղ
 կող մա նոց – այս տեղ` դա տա րան նե րին հա րող մեր ձա կա տա րա ծք նե ր
խնդ րա գիր – դի մո ւմ, պա հան ջա գի ր
կ լյաու զա – զր պար տու թյո ւն, զր պար տա գիր 
աբ լա կատ (ադ վա կատ), փաս տա բան – դա տա կան գոր ծո ղու թյո ւն նե րի մեջ 

տու ժող կող մի շա հե րը պա շտ պա նող ան ձ
 գամ վել – տե ղո ւմ ան շար ժա նալ` մեխ վել, տար վել մի բա նով` գամ վել հա մա-

կար գի չի ն
պ րո ֆե սի ո նալ հար բե ցող – մշ տա պես խմող, հար բո ղ
 սա պա տա վոր – կու զիկ, կու զը դո ւրս ե կա ծ
 փո ւտ գտ նել – դա տա րկ, փո ւչ բան գտ նե լ
 շո ղա կն – թան կա գին քա ր
 մար գա րիտ – թան կա գին քա ր
 վա րա նո ւմ – տա տան վել, ա նե լի քը չի մա նա լ
 կա կա զել – դժ վա րու թյա մբ խո սել, կմ մալ 
առ մի շտ – ընդ մի շտ, մշ տա պե ս

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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պրպ տո ւմ –ու շա դիր ո րո նել, փնտ րել, հի շո ղու թյու նը փո րփ րե լ
 Վե նե ցի ա – Վե նե տիկ, քա ղաք Ի տա լի այո ւմ
 դոժ – ուն ևոր խա վի ներ կայա ցու ցիչ 
Ադ րի ա տիկ – Մի ջե րկ րա կա նի ծո վե րից մե կը` Ի տա լի այի ար ևել քո ւմ
 մատ նե հար – այ տե րին ա ռա ջա ցող փո սի կ
 պա լաց ցո – պա լատ, ա պա րա նք
 սե րե նադ – գի շե րե րգ, ցայ գե րգ, սի րե րգ, 
մե ղա նո ւշ – գրա վիչ, դյու թիչ, ազ դե ցիկ 
ա կա նա կիտ – մա քո ւր, ա նա պա կա ն
 մաե ստ րո – վար պետ 
ա նդ րի – ար ձա ն
 սի րա կեզ – սի րո ւց կիզ ված, այր ված, սի րա վա ռ
խն դի րք – այս տեղ` խնդ րա նք, նաև դի մո ւմ, խնդ րա գիր, պա հա նջ
 մա կույկ – նա վա կ
 դյու թա կան – կա խար դիչ, գրա վիչ, սքան չե լի 
կնտն տոց – ջու թա կի ա ղե ղը
 նյո ւա նս – նր բե րա նգ, ել ևէ ջ
 հա վեր ժա հա րս – կա նա ցի կեր պա րով աստ վա ծու թյո ւն։ Լի նո ւմ է ան տա ռի 

հա վեր ժա հա րս, ծո վե րի ու գե տե րի հա վեր ժա հա րս։ Փո խա բե րա բար` գե ղեց կու-
հի, բա ցա ռիկ հմայիչ կի ն

 գե ղել – գրա վել, դյու թել, հրա պու րե լ
 գո թա կան ա պաս տան – գո թա կան ո ճով կա ռո ւց ված շի նու թյո ւն, գո թա կան ոճ 

– ճար տա րա պե տա կան հո րին ված քի ձև
 շան թա հար – կայ ծակ նա հար, այս տեղ` ա նա կն կա լից շշ մած, ցնց վա ծ
 կայ ծակ նա ցայտ – կայ ծակ ցայ տող հայա ցք, նույնն է` հրա ցայտ հայա ցք
կս կիծ – դա ռը վի շտ, ցավ, մր մո ւռ, նաև սո ւր` ծա կող ցա վ
 պա րու րել – պա տել, ծած կել, փա թա թել, շր ջա պա տել, օ ղա կել, պա շա րել, 

պա րու նա կել, տե ղա վո րել, տա րած վել, սփո փել, հա մա կել, տո գո րե լ
 կոն ցե րտ – հա մե րգ
տ րու բա դո ւր – միջ նա դա րյան Ֆրան սի այո ւմ թա փա ռա կան եր գիչ, ե րա ժի շտ, 

բա նաս տե ղծ. այդ պի սին են ե ղել հայ գու սան նե րն ու ա շո ւղ նե րը 
Ստ րա դի վա րի ո ւս – հայտ նի ջու թա կա հար և ջու թակ պատ րաս տո ղ
 կու լիս – ետ նա բե մ
 Ռա ֆայել (Ռա ֆայել Սան տի, 1483-1520) – ի տա լա ցի հռ չա կա վոր նկա րի չ
 Մա դոն նա (Տի րա մայր) – Ռա ֆայե լի նկար նե րի ց
 ձե ռա կե րտ – ձեռ քով, մար դու մի ջո ցով ստե ղծ ված 
ան ձե ռա կե րտ – բնու թյան կող մից, հոգ ևոր ու ժե րով ստե ղծ ված 
ին տե լի գե նտ – մտա վո րա կա ն
բ սած – բու սած, ա ճա ծ
մգ լած – նե խած, փտած, փչա ցած, հո տա ծ
 մա կա բույծ – ձրի ա կեր, ու րի շի հաշ վին ապ րո ղ
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1. Ի՞նչ կա ռո ւց վա ծք ու նի պա տմ ված քը։ Ներ կայաց րե ՛ք պա տմ ված քի նա-
խադ րու թյու նը ։

2. Ին չի՞ մա սին է պա տմ ված քի «Ես» գլու խը ։
3. Ո՞վ էր Ես-ը, որ տե ՞ղ և ո՞ր կո ւր սո ւմ էր սո վո րո ւմ։ Ի՞նչ էր նրա հա մար սի րած 

աղջ կա գոյու թյու նը ։
4. Փա ռա վոր ա պա գայի սպա սու մ ինչ պե ՞ս կոր ծան վեց Ես-ի հա մա ր։
5. Սի րած աղջ կա նից ի՞նչ բո վան դա կու թյան նա մակ ստա ցավ Ես-ը։
6. Իր հո գե կան ծա նր վի ճա կից դո ւրս գա լու նպա տա կով ի՞նչ քայ լեր է ձեռ-

նար կո ւմ Ես-ը։
7. Ինչ պե ՞ս է հու սալ քու մը կա մաց-կա մաց հա մա կո ւմ Ես-ին։ Նախ ի՞նչ է մտա-

դր վո ւմ ա նել ինքն իր հետ, այ նու հե տև կյան քի ի՞նչ ճա նա պա րհ է ընտ րո ւմ ։
8. Ինչ պե ՞ս է Ես-ը աս տի ճա նա բար դառ նո ւմ կո րած մա րդ։ Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ 

« կո րած մա րդ» ա սե լո վ։
9. Քա նի՞ տա րի ան ց Ես-ը պա տա հա բար հան դի պեց սի րած աղջ կան, և ի՞նչ 

զգա ցո ղու թո ւն ու նե ցա վ։
10. Իր վի ճա կի ան հու սու թյու նը գի տակ ցե լով` սթափ պա հե րին ինչ պե ՞ս է Ես-ը 

բա ցատ րո ւմ իր ան կու մը ։
11. Նա խա պես ի՞նչ վեր նա գիր է ու նե ցել « Նա» պա տմ ված քը և ին չո ՞ւ։
12. Որ տե ՞ղ են կա տար վո ւմ « Նա» պա տմ ված քի գոր ծո ղու թյո ւն նե րը, ով քե ՞ր են 

հե րոս նե րը ։
13. Ինչ պե ՞ս է նկա րա գր ված Ջու լի ե տայի գե ղեց կու թյու նը ։
14. Ինչ պե ՞ս է Ջու լի ե տան հան դի պո ւմ պա տա նի ե րա ժիշ տին, ի՞նչ էր նրա 

ա նու նը, և ի՞նչ հո գե կան կապ է ա ռա ջա նո ւմ նրա նց մի ջև։
15. Ո՞վ էր Ան տո նի ոն, ինչ պե ՞ս էր դա սա վոր վել նրա կյան քը։ Բնա վո րու թյա մբ 

ինչ պի սի ՞ն էր պա տա նի ե րա ժիշ տը ։
16. Որ տե ՞ղ են հան դի պո ւմ տղան և աղ ջի կը։ Ի՞նչ ապ րո ւմ եր են հա մա կո ւմ 

նրա նց ծո վի վրայով նա վար կե լի ս։
17. Հեր թա կան տե սակ ցու թյան ժա մա նակ ինչ պե ՞ս է վար վո ւմ Ջու լի ե տան Ան տո-

նի ոյի հետ, և ի՞նչ բո վան դա կու թյա մբ նա մակ է պա տու հա նից նե տո ւմ նրա ն։
18. Ինչ պե ՞ս է պա տա նի ջու թա կա հա րը վրեժ լու ծո ւմ Ջու լի ե տայի ց։ Սի րո մե րժ-

մա նը ի պա տաս խան նա ինչ պե ՞ս է դա սա վո րո ւմ իր կյան քը, և ինչ պե ՞ս է 
դառ նո ւմ հռ չա կա վոր ե րա ժի շտ։

19. Ինչ պե ՞ս է ան ցնո ւմ Ան տո նի ոյի հա մեր գը հայ րե նի քա ղա քո ւմ։
20. Նկա րագ րե ՛ք Ան տո նի ո Բոն վի նի ի և Ջու լի ե տայի վեր ջին հան դի պու մը ։
21. Ա ռաջ նա կա րգ ի րա վա բա նը սի րո մեր ժու մից կոր ծան վե ց։ Թա փա ռա կան 

ե րա ժի շտ Ան տո նի ոն հռ չակ վեց որ պես Ան տո նի ո Բոն վի նի և մե րժ ված սի-
րո վրե ժը լու ծե ց։ Հա մե մա տե ՛ք այս եր կու կեր պար նե րը ։

22. Ինչ պե ՞ս է ա վա րտ վո ւմ պա տմ ված քը։ Ի՞նչ խա վե րի ներ կայա ցու ցիչ ներ է ին 
Ես-ը և Նա-ն, ինչ պե ՞ս դրս ևո րե ցին նրանք ի րե նց կյան քի բախ տո րոշ պա-
հի ն։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ԹՈՒ ՄԱՆՅԱ Ն
1869-1923

 Հով հան նես Թու ման յա նը մեր գի տակ ցու թյան մեջ ապրո-
ւմ է որ պես ա մե նայն հա յոց բա նաս տե ղծ։ Ե զա կի և ան փո-
խա րի նե լի է նրա դե րը հայ ազ գա յին ո գու գե ղար վես տա-
կան հայտ նա բեր ման գործո ւմ. դա նախ և ա ռաջ ժո ղո վր-
դա խո սակ ցա կան հա յե րե նն է` ազ գա յին մտա ծո ղու թյան իր 
խոր ար մատ նե րո վ։ Դա նաև նրա պատ կե րած աշ խարհն է` 
այդ աշ խար հի բա ցա հայտ ման ազ գա յին հոգե բա նու թյա մբ 
ու պա տու մի հն չե րան գո վ։  Այն քան ժո ղո վր դա կան է Թու-
մա նյա նը, որ դժ վար թե գտն վի մեկ հայ, ով ծա նոթ չլի նի 
նրա ստեղ ծա գոր ծու թյա նը ։

 Հով հան նես Թու ման յա նը ծն վել է 1869 թ. փե տր վա րի 19-ին Լո ռու Դսեղ 
գյու ղո ւմ։

Դ սե ղո ւմ են ան ցել նրա ման կու թյան տա րի նե րը, նա հա պե տա կան գյո ւղն 
ան ջն ջե լի տպա վո րու թյո ւն է թո ղել նրա հո գո ւմ։ Հայ րը` Տեր- Թադ ևո սը, Դսե-
ղի քա հա նան էր։ Հով հան նե սը նրա ա ռաջ նե կն էր, ո ւմ հա ջոր դո ւմ են ևս յոթ 
տղա ու աղ ջի կ։ Մայ րը` Սո նան, նա հա պե տա կան կին էր, ո ւմ հետ ա պա գա 
բա նաս տեղ ծը ե ղել է սա րի յայ լա նե րո ւմ, և նրանից լսել բազ մա թիվ ու բազ-
մա տե սակ պատ մու թյո ւն ներ Լո ռու և լո ռե ցի նե րի մա սի ն։

«Իմ ման կու թյո ւնն ան ց է կա ցել մի աստ վա ծա յին շռայ լու թյան մե ջ։ Լո ռու գողտ-
րիկ բնու թյու նը, ան մա հա կան օ դը, զրն գո ւն աղբ յո ւր նե րի ջու րը, լեռ նա կան գյու ղա-
կան ա զա տու թյու նը, էն հա վա սա րու թյու նը, որ կար հին գյու ղա կան կյան քում…»,– 
հե տա գա յո ւմ բա նաս տե ղծն այս պես է մտա բե րո ւմ իր ծնն դա վայ րը ։

 Նախ նա կան կր թու թյո ւնն ստա ցել է հոր և հո րեղ բոր դաստիարակությամբ, 
ա պա` Դսե ղի նո րա բաց  դպ րո ցո ւմ։

1879-ից ու սու մը շա րու նա կել է Ջա լա լօղ լի ի (ներ կա յո ւմս` Ստե փա նա վա ն) 
երկ սեռ դպ րո ցո ւմ։ 

Այս տեղ էլ ծա նո թա նո ւմ է հայ և հա մաշ խար հա յին գրա կա նու թյան գան ձե-
րի ն։ Այս տեղ էլ կա տա րո ւմ է ա ռա ջին բա նաս տեղ ծա կան փոր ձե րը ։

1883-ին դպ րո ցը փակ վո ւմ է, Թու ման յա նը տե ղա փոխ վո ւմ է Թիֆ լիս` դառ-
նա լով Ներ սիս յան դպ րո ցի երկ րո րդ դա սա րա նի աշ ա կե րտ։ Սո վո րո ւմ է մինչև 
1886 թ.։ Չոր րո րդ դա սա րա նից նա դո ւրս է գա լիս և վե րա դառ նո ւմ Դսե ղ։

1887-ից սկ սո ւմ է տպա գր վել « Նոր դար» թեր թո ւմ։ Նույն թվա կա նին որ պես 
գրա գիր աշ խա տան քի է ան ցնո ւմ Թիֆ լի սի հա յոց հոգ ևոր կոն սիս տո րիա յո ւմ 
(թեմական հոգևոր մարմին՝ վարչական և դատական նշանակությամբ մինչև 
1917 թ.)։

19 տա րե կան հա սա կո ւմ Թու ման յա նն ա մո ւս նա նո ւմ է Օլ գա Մաճ կալյ ա նի 
հե տ։ Նրա նք ու նե նո ւմ են տա սը ե րե խա` չո րս տղա և վեց աղ ջի կ։

1890 թ. Մո սկ վա յո ւմ լույս է տես նո ւմ Հով հան նես Թու ման յա նի եր կե րի 
ա ռա ջին ժո ղո վա ծո ւն` « Բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ» վեր նագ րո վ։ Նույն վեր-
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նագ րով մի նոր գի րք լույս է տես նո ւմ նաև եր կու տա րի ան ց։ Այդ գր քե րո ւմ 
ար դեն տեղ է ին գտել նրա հիմ ա կան պո եմ ե րի  նախ նա կան տար բե րակ-
նե րը, ար դեն իսկ հս տակ էր նրա լե զո ւն ու ո ճը ։

1892-ին խո րին վր դով մո ւն քով նա ա զատ վո ւմ է գրագ րի պաշ տո նից և աշ-
խա տան քի ան ցնո ւմ Թիֆ լի սի հրա տա րակ չա կան ըն կե րու թյու նո ւմ, ուր մո ւմ 
է մեկ տա րի ։

1893-ին Թու ման յա նը լույս է ըն ծա յո ւմ մի նոր ժո ղո վա ծու` « Դաշ նակ ներ» 
վեր նագ րո վ։ Մի ա ժա մա նակ նա զբաղ վո ւմ է թա րգ մա նա կան աշ խա տան քով` 
հա յե րե նի վե րա ծե լով Բայ րո նի, Լեր մոն տո վի և այ լոց ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն-
նե րը ։

1898-ից մաս նակ ցել է իշ խա նու հի Մա րի ամ Թու ման յա նի տա նը կազ մա-
կե րպ ված գրա կան հի նգ շաբ թի նե րին, վա րել է դա սա խո սու թյո ւն նե րի շա րք` 
նվիր ված 19-րդ դա րի հայ գրա կա նու թյա նը ։

1899-ին Թու մա նյա նն իր տա նը հիմ ադ րո ւմ է « Վեր նա տո ւն» հայտ նի 
գրա կան խմ բա կը, ո րի մշ տա կան ան դամ ե րն է ին ին քը, Ղա զա րոս Ա ղա յա նը, 
Լևոն Շան թը, Ա վե տիք Ի սա հակյ ա նը, Դե րե նիկ Դե մի րճ յա նը և Նի կոլ Աղբալ-
յա նը։ Նրա նց հա վա քույթ նե րին մաս նակ ցում է ին նաև ժա մա նա կի շատ նշա-
նա վոր գրող ներ և մշա կու թային գոր ծիչ նե ր։ Այդ հա վա քույթ նե րում նրա նք 
կար դո ւմ և քն նար կո ւմ է ին ի րե նց գոր ծե րը, կազ մա կեր պո ւմ հա մաշխար հա-
յին ար ժեք ու նե ցող գե ղար վես տա կան եր կե րի ըն թեր ցո ւմ ե ր։ Այս հա վաք նե-
րը նպաս տո ւմ է ին և՛ գրա կան ճաշ ա կի ձևա վոր մա նը, և՛ մա րդ կա յին կա պե րի 
ամ րա պնդ մա նը ։

 Թու ման յա նը նախ կի նո ւմ գրած պո եմ ե րը վե րամ շա կո ւմ է և դրա նք ամ փո-
փո ւմ 1903-ին լույս տե սած « Բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ» ժո ղո վա ծու ի մեջ։ Այս-
տեղ նոր փայ լով եր ևաց «Ա նո ւշ»-ը։ Ծնո ւնդ ա ռան «Թմ ա բեր դի ա ռում»-ը, 
« Փար վա նա»-ն ու « Սա սո ւն ցի Դա վի թ»-ը։ 

20-րդ դա րա սկզ բին Հով հան նես Թու ման յա նն ար դեն հայ գրա կան կյան-
քի կե նտ րո նա կան դե մքն էր։ Թու մա նյա նը նաև հան րա յին ու ազ գա յին գոր-
ծիչ էր, որ 1905-1906 թթ. ա նո ւմ էր ա ռա վե լա գույ նը` կան խե լու հայ -ադր բե ջա-
նա կան ընդ հա րո ւմ ե րը։ Նրա գոր ծու նե ու թյու նը ռու սա կան իշ խա նու թյո ւն նե-
րի սր տով չէր. 1908 թ. դեկ տեմ բե րին Թու ման յա նը ձեր բա կալ վեց և մի քա նի 
ա միս մաց Մե տե խի բան տո ւմ։ Նրան ժա մա նա կա վո րա պես բաց թո ղե ցին 
և երկ րո րդ ան գամ բան տար կե ցին 1911 թ. նո յեմ բե րի ն։ Դա տա վա րու թյու նը 
տե ղի ու նե ցավ Պե տեր բո ւր գո ւմ, և Թու ման յա նը, ա պա ցու ցե լով իր գոր ծու-
նե ու թյան մար դա սի րա կան մղո ւմ ե րը, 1912-ի մար տին ա զատ վեց կա լան քի ց։

1912-ի վեր ջե րին նա Թիֆ լի սո ւմ հիմ ադ րեց Հայ գրող նե րի կով կաս յան 
ըն կե րու թյու նը, ո րը գո յատ ևեց մի նչև 1921 թ.։ Թու ման յա նի նա խա գա հու-
թյամբ այդ ըն կե րու թյու նը մեծ գո րծ կա տա րեց գրա կա նու թյան դե րը հան-
րա յին գի տակ ցու թյան մեջ բա րձ րաց նե լու, գրող նե րին նյու թա պես օ ժան դա-
կե լու, ե րի տա սա րդ գրող նե րին հա մա խմ բե լու, գրա կան-մ շա կու թա յին ե րե-
կո ներ կազ մա կեր պե լու ուղ ղու թյա մբ։ Թու ման յա նը շատ մեծ նե րդ րո ւմ ու նի 
Սա յաթ- Նո վա յին ժո ղո վր դա կա նաց նե լու գոր ծո ւմ։

1917 թ. հան դես է գա լիս Հայ կազ ան ըն կե րու թյո ւն ստեղ ծե լու ա ռա ջար-
կով, ո րը պե տք է ձևա վո րեր հայ կա կան ա կա դե մի ա և հիմ ադ րեր հա մալ-
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սա րա ն։ Նա նաև մի ա վո րո ւմ էր հայ րե նակ ցա կան տար բեր մի ու թյո ւն նե րի 
աշ խա տան քը, ո րի կե նտ րո նա կան խո րհր դի նա խա գա հն էր։

 Թու ման յա նն այն տեղ էր, որ տեղ ժո ղո վո ւրդն էր։ Այս տե սա կե տից ա նու-
րա նա լի է նրա և նրա ըն տա նի քի ան դամ ե րի հայ րե նա սի րա կան գոր ծու նե-
ու թյու նն Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի տա րի նե րին, հատ կա պես 
1915-ին, երբ ցեղասպանությունից փրկ ված գաղ թա կան նե րը հա վաք վել է ին 
Էջ մի ած նի պա տե րի տա կ։ Թու ման յա նը 1914-ին և 1915-ին այ ցե լել է Կով կաս-
յան ռազ մա ճա կատ, հան դի պել հայ կա մա վոր նե րի ն։ 

Ս տեղ ծա գոր ծա կան, ազ գա յին, հան րա յին, գրա կան-մ շա կու թա յին գոր-
ծու նե ու թյու նը Թու ման յա նը շա րու նա կո ւմ է նաև 1920-ա կան թվա կան նե րի 
սկզբ նե րի ն։ 1921-ին ընտր վո ւմ է Թիֆ լի սի Հա յար տան (Հայ ար վես տի աշ-
խա տող նե րի տո ւն), նույն թվա կա նին նաև ՀՕԿ -ի (Հա յաս տա նի օգ նու թյան 
կո մի տե ի) նա խա գա հ։ ՀՕԿ -ի աշ խա տա նք նե րը կազ մա կեր պե լու հար ցե րով 
1921-ի աշ նա նը մեկ նել է Կոս տա նդ նու պո լիս և այն տեղ մա ցել եր կու ա մի ս։

Դ րան հա ջոր դեց ծա նր հի վան դու թյու նը։ Թու ման յա նը գամ վեց ան կող-
նուն և վախ ճան վեց 1923 թ. մար տի 23-ին Մո սկ վա յո ւմ։ Նրա աճ յու նը տե ղա-
փոխ վեց և թաղ վեց Թիֆ լի սո ւմ։

 Թու ման յա նը գրել է պո եմ եր, բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ, քառ յակ ներ, բալ լադ-
ներ, լեգենդներ, պա տմ վա ծք ներ, հե քի աթ նե ր։ Նա մո ւմ է մեր չգե րազա նց-
ված ման կա գի րը։ Գրական մշակման է ենթարկվել ժողովրդական բազմաթիվ 
ավանդազրույցներ: Մնա յո ւն ժա ռան գու թյո ւն է նա թո ղել նաև գրա կան քն նա-
դա տու թյան աս պա րե զո ւմ։ Այ սօր էլ նա մեր ա մե նից շատ ըն թե րց վող և սիր ված 
գրող նե րից մե կն է։

 ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ ԹՈՒ ՄԱՆ ՅԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻ Ն

Չ նա յած իր պար զու թյան, նա իմ վե րա տպա վո րու թյո ւն գոր ծե ց։ Ինչ -որ գյո թե-
ա կան բան կա նրա մեջ. գու ցե հա սա՞ կը կամ հե նց այն հան դա րտ պար զու թյու նը ։

 Թու ման յա նը ստեղ ծել է իր սե փա կան եր կե րը մեր պո ե զի ա յի մե ջ։ Նա ար-
դեն վար պետ է ա մեն կող մով, մեծ գե ղար վես տա գետ և ժո ղո վր դա կան հո գու 
ի մաս տո ւն ու վսեմ թա րգ մա ն։ Նա կա նգ նած է իր հա տո ւկ ճա նա պար հի վրա, 
որ լի է գե ղար վես տա կան հրաշ ա լիք նե րո վ։ 

Այ սօր Թու ման յա նը իր լե զո ւն հա սց րել է այն բյու րե ղան ման պար զու թյան, 
ո րը մո տեց նո ւմ է նրան Պո ւշ կի նին, և ո րը նրա գե րա գույն ար ժեք նե րից մե կը 
պի տի հա մար վի ։  Թու ման յա նի գրած ա մեն մի տո ղը ինձ հա մար հե տա քրք-
րող է և նշա նա կա լից...

                                                                 Վա հան Տեր յա ն

Չ կա մե զա նո ւմ և ո՛չ մի գրա գետ, որ մայ րե նի լե զո ւն սո վո րած չլի նի Հ. Թու-
ման յա նի բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րի ց։ Սե րո ւնդ նե ՛ր են կրթ վել մեր մեծ պո ե տի գոր-
ծե րով, և այդ գոր ծե րից շատ շա տե րը այ սօր և վա ղը կր թե լու են նո րա նոր սե-
րո ւնդ նե ր։ Թու ման յա նը իր գե ղար վես տա կան բա րձ րար ժեք եր կե րո ւմ հասց րել է 
մեր լե զո ւն ան տե սա նե լի ճկու նու թյան, հա ղոր դել նրան առ նու թյո ւն և ուժ, մի շտ 
կեն դա նի է պա հել գրա կան խոս քի կա պը կյան քի ինք նա բո ւխ աղ բյո ւր նե րի ն։

                                                                 Ե ղիշ ե Չա րե նց 
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Ես կար դո ւմ եմ նրան ու ա սո ւմ. – Այս հմո ւտ հան ճա րեղ լո ռե ցի ն
 Հո մե րի, Գյո թե ի հետ մի օր հա վա սար նս տել է քե ֆի, 
Եվ թաս է բռ նել նրա նց հետ` մե ծա րա նք տվել ու ա ռել, 
Ի նչ պես իր պապ ե րն են ա րել ի րար հետ խն ջույ քի նս տե լի ս։

                                                                    Ե ղիշ ե Չա րե նց

 Հով հան նես Թու ման յան մեր նոր գրա կա նու թյան մի ակ դա սա կան բա-
նաս տե ղծն է... Իր ար վես տը կը հար մա րի իր նյու թե րո ւն` իր պար զու թյա մբ, 
մաք րու թյա մբ։ Ար ևե լա հա յե րո ւն ազ գա յին մեծ բա նաս տեղ ծը...

                                                                   Հա կոբ Օշ ա կա ն

 Իմ բա նաս տեղ ծա կան աշ խար հի ճա նա պար հը ցույց է տվել Թու ման յա նը։ 
Հա յոց բա նա ստեղ ծու թյան իմ կո ւռ քը Թու ման յա նն է։ Մեր պո ե զի ա յի մի ակ և 
ա մե նա մեծ օբ յեկ տիվ բա նա ստե ղծն է Թու ման յա նը ։

 Թու ման յա նի հե րոս նե րը ինձ այն քան են մոտ ու հա րա զատ, այն քան 
արյու նա կից, որ նրա նց ու րա խու թյո ւնն ու տա ռա պան քը դար ձել են իմ կեն-
սագ րու թյան վա վե րա կան բա ղա դրիչ նե րը։ Ա մե նից շատ սի րո ւմ և ա մե նից 
լավ ըն կա լո ւմ եմ Թու ման յա նի ն։ Բայց ա րի ու տես, որ ա մեն ան գամ նրա 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հի դու ռը բա ցե լիս և նե րս մտ նե լիս զար մա նո ւմ ու 
մո լոր վո ւմ եմ... Այս որ քան գույ ներ, հա մեր, ան դո ւնդ ներ ու գա գաթ ներ կան, 
որ մի նչև հի մա չեմ տե սել...

                                                                        Հա մո Սահ յա ն

 Ա մեն ազգ ու նե նո ւմ է այս պի սի մի այն մե ՛կ բա նաս տե ղծ։ Եվ այս մի այն մե ՛կ 
բա նաս տե ղծն է, ում հետ լի նո ւմ է ամ բո ղջ ազ գը ամ բո ղջ կյան քո ւմ` դեռ գրա ճա-
նաչ չդար ձած և մի նչև մահ վան մա հի ճ։ Այս պատ ճա ռով էլ` « Թու ման յա նի հետ»...

                                                                     Պա րույր Սևա կ

1. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել Հով հան նես Թու ման յա նը ։
2. Որ տե ՞ղ և ի՞նչ մի ջա վայ րո ւմ են ան ցել Թու ման յա նի ման կու թյան տա րի նե րը ։
3. Ի՞նչ է տվել Լո ռու բնաշ խար հը բա նաս տեղ ծի ն։
4. Ի՞նչ կր թու թյո ւն է ստա ցել Հով հան նես Թու ման յա նը ։
5. Ներ կա յաց րե ՛ք Թու ման յա նի աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյու նը ։
6. Ե՞րբ է Թու ման յա նը հիմ ադ րել « Վեր նա տո ւն»-ը։ Ով քե ՞ր է ին « Վեր նա-

տան» ան դամ ե րը, և ի՞նչ գոր ծու նե ու թյո ւն է ին ծա վա լո ւմ։
7. Ի՞նչ դեր է կա տա րել Թու ման յա նը 20-րդ դա րա սկզ բի ազ գա յին կյան քո ւմ։
8. Բնու թագ րե ՛ք Թու ման յա նին որ պես մա րդ, քա ղա քա ցի ու բա նաս տե ղծ։
9. Հայ գրող նե րը գնա հա տու թյան ի՞նչ խոս քեր են ա սել Թու ման յա նի հաս ցե ի ն։ 
10. Ո՞վ է Հով հան նես Թու ման յա նը մեր ժո ղո վր դի հա մա ր։
11. Ի՞նչ խո րհր դա ծու թյո ւն նե րի ձեզ կմ ղի «Իմ Թու մա նյա նը» ա ռա ջադ րան քը. 

ո՞վ է Թու մա նյա նը ձեզ հա մա ր։ Նրա ո՞ր գոր ծե րին եք դո ւք ար դեն ծա նո թ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր



142

ԹՄ ԿԱ ԲԵՐ ԴԻ Ա ՌՈՒ ՄԸ
 ՆԱ ԽԵ ՐԳԱ ՆՔ

 Հե՛յ, պա րոն նե ՛ր, ա կա նջ ա րե ք
 Թա փա ռա կան աշ ու ղին,
 Սի րո ՛ւն տիկ նայք, ջա հե ՛լ տը ղե րք,
 Լա ՛վ ուշ դը րեք իմ խա ղի ն։

 Մե նք ա մեն քըս հյո ւր ենք կյան քո ւմ
 Մեր ծնը նդ յան փո ւչ օ րից,
 Հեր թով գա լիս, ան ց ենք կե նո ւմ 
Էս ան ցա վոր աշ խար հի ց։
 
Ա նց են կե նո ւմ սեր ու խն դո ւմ,
 Գե ղեց կու թյո ւն, գա նձ ու գահ,
 Մա հը մե րն է, մե նք` մա հի նը,
 Մար դու գո րծն է մի շտ ան մա հ։

 Գո րծն է ան մահ, լա ՛վ ի մա ցեք, 
Որ խոս վո ւմ է դա րե դար, 
Եր նե˜կ նը րան, որ իր գոր ծո վ
 Կապ րի ան վե րջ, ան դա դա ր։

 Չա րն էլ է մի շտ ապ րո ւմ ան մեռ, 
Ա նե ՜ծք նը րա չար գո րծ ին, 
Որ դիդ լի նի, թե հե րն ու մեր,
 Թե մու րա զով սի րած կի ն։
 
Ես լա վու թյան խո սքն եմ ա սո ւմ, 
Որ ժըպ տո ւմ է մեր սըր տին. 
Ո ՞վ չի սի րո ւմ, թե կո ւզ դո ւշ ման,
 Լավ ա րար քը, լավ մար դի ն։
 
Է՜յ, լա ՛վ կե նաք, ա կա ՛նջ ա րեք,
 Մի բան պատ մեմ հի մի ձեզ,
 Խոս քըս, տե սեք, ո՞ւր է գը նո ւմ,
 Քաջ որս կա նի գյո ւլ լի պե ս։

I

 Նա դիր Շա հը զո րք հա վա քեց,
 Զո րք հա վա քեց ան հա մար, 
Ե կավ Թըմ ա բեր դը պա տեց, 
Ի նչ պես գիշ ե րն էն խա վա ր։
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– Հե՜յ, քա ՛ջ Թա թո ւլ,– կան չեց շա հը,– 
Ան մա ՞հ է իր քեզ կար ծո ւմ. 
Ե ՛կ, բե րել եմ ես քու մա հը, 
Ի ՜նչ ես թա ռել ամ րո ցո ւմ։

– Մի՛ պար ծե նա, գո ռոզ Նա դիր,
 Պա տաս խա նեց էն հըս կան.
 Գըլ խո վը շա ՜տ ամ պեր կա նց նեն,
 Սա րը մի շտ կա ան սա սա ն։
 
Ա սավ, կան չեց իր քա ջե րին,
 Թու րը կա պեց հավ լու նի,
 Թը ռավ, հե ծավ նը ժույգ իր ձին,
 Դաշ տը ի ջավ ար յու նի ։
 
Ու քառ սո ւն օր, քառ սո ւն գիշ ե ր
 Կը ռիվ տը վին ան դա դար, 
Ըն կան քա ջեր, ան թիվ քա ջեր,
 Բեր դի գըլ խին հա վա սա ր։
 
Ի րան, Թու րան ողջ ե կել են,
 Թա թո ւլն ան հա ղթ, ան նը կո ւն,
 Զո րք ու բա բան խոր տակ վել են,
 Նը րա բեր դը մի շտ կան գո ւն։
 
Ու մի շտ ու րախ, հաղ թա նա կով 
Իր ամ րո ցն է դառ նո ւմ նա.
Ս պա սո ւմ է էն տեղ կի նը,
 Ջա հել կի նը սևաչ յա ։

II 
Էն տե սակ կին, 
Ես իմ հո գին,
 Թե աշ ո ւղն էլ ու նե նար, 
Ա ռա նց զեն քի, 
Ա ռա նց զոր քի
 Շա հե րի դեմ կը գը նա ր։

 Սի րո հը նոց,
Կ րակ ու բոց` 
Էն պես աչ քեր թե ժըպ տան,
 Մար դու հա մար 
Օր վա պես վա ռ
 Գիշ եր նե րը լույս կը տա ն։
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 Վար դի թեր թեր` 
Էն պես շո ւր թե ր
 Թե հաղ թու թյո ւն քեզ մաղ թեն, 
Էլ քեզ ո՛չ Շահ, 
Ո ՛չ ահ ու մահ, 
Ո ՛չ զե նք ու զո րք կը հաղ թե ն։

III

 Ու կըռ վի դաշ տո ւմ Շա հի ա ռա ջին 
Ա րին մի ան գամ գով քը սի րու նի.
 Նը րան` իր տես քով, հա սա կով, ա սին,
 Չի հաս նի չըք նաղ հու րին Ի րա նի ։
 Ծով են աչ քե րը Ջա վախ քի դըս տեր, 
Ու կոր չո ւմ է մա րդ նը րա հա յաց քո ւմ,
 Ճա կա տը ճեր մակ էն ձյու նից էլ դեռ, 
Որ բա րձր Ա բու լի գա գա թն է ծած կո ւմ։
 Նա է շո ւնչ, հո գին իշ խան Թա թու լի,
 Նը րա սի րո վ է հար բած էն հըս կան,
 Նը րա ժպի տն է քա ջին ուժ տա լի, 
Որ դա շտն է իջ նո ւմ առ յու ծի նը մա ն։
 Թե տի րես, մե ՛ծ Շահ, դու նը րա սըր տին,
 Թա թո ւլն էլ ան զոր կը նկ նի ո տիդ տակ,
 Հան գի ստ կը տի րես և Թը մո ւկ բեր դին, 
Որ չես կա րե նո ւմ էս քան ժա մա նա կ։

IV

 Էս պես է ա սել հը նո ւց էդ մա սի ն
 Ֆար սի բյո ւլբ յու լը, ան մահ Ֆիր դու սին. 
Ի ՜ն չը կհաղ թի կյան քո ւմ հե րո սին,
  Թե չը լի նի ն
  Կի նն ու գի նի ն։
 
Ար ևի նման ճա կա տը պայ ծառ,
 Նա յո ւմ է խը րո խտ, կա նգ նած ինչ պես սար, 
Ո ՜վ կա նի նը րան գետ նին հա վա սար,
               Թե չը լի նի ն
               Կի նն ու գի նի ն։

 Պա րո ւմ է ա սես կը ռիվ գը նա լիս,
 Գե տըն քից վե րև թըռ չո ւմ ման գա լիս. 
Ո ՜վ ցած կը բե րի նը րան թըռ չե լիս,
                Թե չը լի նի ն
                Կի նն ու գի նի ն։
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 Թե կո ւզ և ա րար աշ խա րհ գա վը րան,
 Կեր թա դեմ ու դեմ, տո ւր չի տալ ի րան,
 Ռո ւս տեմ Զա լն էլ չի հաղ թիլ նը րան,
                Թե չը լի նի ն
                Կի նն ու գի նի ն։

V 

Ու ղըր կեց Շա հը իր թո վիչ երգ չին.
 Գը նա տե ՛ս, ա սավ, Թըմ ա տի րու հո ւն, 
Եր գի՛ իմ սե րը նը րա ա ռա ջին,
 Պատ մի՛ իմ փառ քը ու գան ձը ան հո ւն։
 Խոս տա ցի նը րան իմ ոս կու գա հը,
 Խոս տա ցի նը րան ա մե ՜ն, ա մեն բան, 
Ի նչ որ կա րող է խոս տա նալ Շա հը, 
Ե րկ րա կալ Շա հը իր սի րած կըն կա ն։ 
Ո ւր ա հեղ կռ վով չի մտ նի ար քան,
 Ղո նաղ է աշ ո ւղն ի րեն սա զի հետ. 
Եվ ա հա մի օր ծեր, թա փա ռա կա ն
 Մի աղ քատ աշ ո ւղ մը տավ Թըմ ա բե րդ։

IV

 Գո ռո ւմ են, դո ղո ւմ Թըմ ա ձո րե րը,
 Կա նգ նած է Թա թո ւլ Շա հի հան դի ման.
 Զար կո ւմ են, զա րկ վո ւմ դո ւշ ման զոր քե րը, 
Ար յու նը հո սո ւմ էն Քը ռի նը մա ն։

 Զար կո ւմ են, զա րկ վո ւմ դո ւշ ման զոր քե րը, 
Ար յու նը հո սո ւմ էն Քը ռի նը ման. 
Եր գո ւմ է աշ ո ւղն իր Շա հի սե րը, 
Ան հո ւն գան ձե րը ու փա ռքն ան սահ մա ն…

 Լը սո ւմ է մա տաղ Թըմ ա տի րու հին, 
Եվ վըր դո վո ւմ են իր միտ քը թա քո ւն
 Դա վա ճան գոր ծի ա մո թը խո րին 
Եվ ար քա յա կան փա ռքն ու մե ծու թյո ւն…

– Լը սո ՞ւմ ես դու, սի րո ՛ւն տի կին, 
Ա՛յ նա զա նի ան նը ման.
 Նա յի Շա հի ՜ն, ի րեն զոր քի ՜ն, 
Աշ խա րհ քի տե րն ան սահ մա ն…

 Մեզ պես տը կար մա րդ է նա էլ՝
 Սի րո ւն նե րին մի շտ գե րի.
 Քու ճա կա տին թագ է վա յել,
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 Լի նիս շքե ՜ղ թա գու հի …
 Լը սո ւմ է չըք նաղ Թըմ ա տի րու հի ն
 Գիշ եր ու ցե րեկ, նո րից ու նո րի ց… 
Ու դար ձավ նա լո ւ՜ռ, դա լո ւ՜կ, մը տա խո ՜հ, 
Ու քու նը փա խավ սի րո ւն աչ քե րի ց…

VII

 Դար ձավ իր կըռ վից իշ խան Թա թու լը,
 Դար ձավ հաղ թա կան ի րեն զոր քի հետ,
 Սըր բեց, պատ յա նը դը րավ կեռ թու րը,
Ցն ծու թյան ձայ նից դո ղաց Թըմ ա բե րդ։

 Խըն ջույք է սար քել Թըմ ա տի րու հին,
 Ցե րեկ է ա րել խա վար գիշ ե րը.
 Հե ղե ղի նը ման հո սո ւմ է գի նին, 
Ու քեֆ է ա նո ւմ Ջա վախ քի տե րը ։

 Պը տույտ է գա լի չըք նաղ տի րու հին, 
Ա նց նո ւմ է, հըս կո ւմ սե ղան նե րն ա մեն,
 Հոր դո րո ւմ, խը նդ րո ւմ, որ ու րախ լի նին, 
Որ լի քն ու ա ռատ բա ժակ ներ քա մե ն։
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– Հա պա լըց րե ՜ք, իմ քա ՛ջ հյու րեր,
 Բա ժակ նե րըդ լի ու լի,
 Խը մե նք – աստ ված կըտ րո ւկ ա նի
 Թու րը իմ քաջ Թա թու լի ։

– Է՜յ, տեր աստ ված կըտ րո ւկ ա նի
 Թու րը մեր քաջ իշ խա նի,
 Նը րա շու քը մի շտ հա նա պա զ
 Մեր գըլ խի ցը ան պա կա ս։
 
Ու թըն դո ւմ է Թըմ բո ւկ բեր դը 
Էն աղ մու կից խըն դու թյան, 
Ո րո տո ւմ են տա ղն ու եր գը
 Գոռ ձայ նե րով հաղ թա կա ն։

– Էն մը թին ամ պից ար ծի ՞վ է իջ նո ւմ,
 Սա րի ար ծի վը շեշ տա կի թա փո վ։
– Էն Թըմ ա բեր դից Թա թո ւլն է իջ նո ւմ,
 Թըշ նա մու հո գին լըց նո ւմ սար սա փո վ։

– Էն Թըմ ա ձո րո ւմ սև ա՞մպն է գո ռո ւմ, 
Էն շա ՞նթն է ճայ թո ւմ էն պես ա հար կո ւ։
– Էն Թըմ ա ձո րո ւմ Թա թո ւլն է կըռ վո ւմ, 
Էն թո ւրն է շա չո ւմ էն պես ա հար կո ւ։
 
Ի ՜նչ սա րի ար ծիվ կը հաս նի քա ջին, 
Ի ՜նչ Շահ կը կա նգ նի նը րա ա ռա ջի ն։
 
Ու չի դա դա րո ւմ եր գի հետ վա րա ր
 Կա խե թի գի նին խե լա գար հո սել.
 Խը մո ւմ են տիկ նոջ թա նկ կյան քի հա մար, 
Որ էն ժայ ռե րին ծա ղիկ է բու սե լ։

 Խը մո ւմ են կռ վող քա ջե րի փառ քին, 
Որ կռ վի դաշ տո ւմ կյա նք չեն խը նա յո ւմ, 
Եվ ըն կած նե րի սո ւրբ հիշ ա տա կին, 
Որ եր կըն քից են այժմ ի րե նց նա յո ւմ…

 Պը տույտ է գա լի ծա ղիկ տի րու հին, 
Ա նց նո ւմ է, հըս կո ւմ սե ղան նե րն ա մեն,
 Հոր դո րո ւմ, խը նդ րո ւմ, որ ու րախ լի նին, 
Որ լի քն ու ա ռատ բա ժակ ներ քա մե ն։
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– Օ՜ֆ, տի րու հի՛, աստ ված վկա, 
Էլ չե նք կա րող մե նք խը մել. 
Էլ ուժ չը կա, էլ տեղ չը կա,
 Շատ ենք խը մել ու հոգ նե լ…

 Ու հա նգ չո ւմ է Թըմ ո ւկ բեր դը,
 Պա պան ձո ւմ է ու մա րո ւմ,
 Հար բած, հոգ նած տե րն ու զոր քը
 Մը րա փո ւմ են խա վա րո ւմ։

VIII

 Լո ւռ ու խա վա րչ տին կա մար նե րի տակ,
 Հոգ նած ու քը նած բազ մու թյան վը րո վ
 Թըռ չո ւմ են, թըռ չո ՜ւմ սև, չա րա գո ւշ ակ 
Ե րազ նե րն ա հեղ ան վե րջ խըմ բե րո վ։ 

Ե րազ է տես նո ւմ Թա թո ւլ իշ խա նը, 
Որ վիշ ապ օ ձը ե կել է ա հա, 
Ե կել փա թաթ վել, իր բեր դը պա տել,
 Գը լու խը դը րել ետ պո չի վրա ։

 Ու բա րձ րաց նո ւմ է հը րե շն ահ ռե լի, 
Ի րեն գը լու խը բա րձ րաց նո ւմ է վեր,
 Բա րձ րաց նո ւմ մի նչև բար ձո ւն քը բեր դի,
 Մի նչև Թա թու լի պա լա տն ու տը նե ր։

 Պառ կած է իբրև Թա թո ւլ իշ խա նը
 Նա զե լի կնոջ գլո ւխն իր կը րծ քին, 
Ու իբր ա սո ւմ է՝ վե ՛ր կաց, իմ հրեշ տա ՛կ,
 Թո ՛ղ, որ սպա նեմ ես էդ հը րեշ ի ն։
 
Էս պես է ա սո ւմ Թա թո ւլ իշ խա նը 
Ու զար հու րան քով տես նո ւմ է հան կա րծ, 
Ի րեն սի րե լի կը նոջ գլ խի տեղ 
Օ ձի գլո ւխն է կը րծ քին ծան րա ցա ծ…

IX 

Է՜յ, հըս կե ցե ՜ք, ի՞նչ եք քը նո ւմ,
 Քաջ զին վոր ներ Թա թու լի. 
Ո ՞վ է, տե սեք, տա նջ վո ւմ մըթ նո ւմ,
 Քո ւն չի աչ քին մոտ գա լի ։

 Չը լի նի՞ թե հաղ թա հար ված.
 Ճա րը հա տած թըշ նա մի ն
 Դավ է դը նո ւմ մո ւթն ու մե ռա ծ
 Կես գիշ եր վա էս ժա մի ն։
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 Վե ՜ր կա ցեք, վե ՜ր, ամ բո ղջ գիշ ե ր
 Մա րդ է գը նո ւմ ու գա լի.
 Հե՜յ, զա րթ նե ցե ՜ք, առ յո ւծ քա ջեր,
 Պա հա պան ներ Թա թու լի ։

 Վե ՜ր կա ցեք, վե ՜ր, հար բեց րել է 
Իր հաղ թա կան հյու րե րին.
 Բաց է ա նո ւմ դո ւռ ու դար պա ս
 Ձեր դա վա ճան տի րու հի ն։

 Դա ՜վ… դա ՜վ… ե լե ՜ք… կոչ նա ՜կ… պահ նա ՜կ…
 Զե նք ա ռեք շո ՜ւտ… ձի հե ծե ՜ք, ձի ՜…
 Ճը ռըն չո ւմ են, դը ղըր դո ւմ են
 Դար պաս նե րը եր կա թի …

X

 Բաց ա րավ ցե րե կն իր աչ քը պայ ծառ 
Աշ խա րհ քի վը րա, Ջա վախ քի վը րա, 
Ա վե րակ բեր դին սև ամ պի նը մա ն
 Ծո ւխն ու թըշ նա մին չո քել են ա հա ։

 Հաղ թու թյան փառ քով ու գի նով հար բա ծ՝
 Քը նած են բեր դի և՛ զոր քե րն, և՛ տեր 
Ու հա վիտ յան էլ մը նա ցին քնա ծ՝
 Դա վին ան տեղյ ակ, ցա վին ան տար բե ր։

 Նըս տած է Շա հը. նրա ա ռա ջին 
Ա հա ի րիկ վան քե ֆի սե ղա նը.
 Նա յո ւմ է Շա հը ան տեր գա հույ քին,
Մտ քո վ ան ցնո ւմ է աշ խա րհ քի բա նը ։
 
Աշ խա րհ քո ւմ հաս տատ չը կա ոչ մի բան, 
Ու մի՛ հա վա տալ եր բեք ոչ մե կին. 
Ոչ բախ տի, փառ քի, ոչ մեծ հաղ թու թյան, 
Ոչ սի րած կն կա տը ված բա ժա կի ն…

Ու լի դառ նու թյա մբ հար ցը նո ւմ է նա
 Դա լո ւկ, մար մա րի ոն Թըմ ա տի րու հո ւն.
– Պա տաս խա ՛ն տո ւր ինձ, մատ նի ՛չ սևաչ յա,
 Մի՞ թե Թա թու լը քաջ չէր ու սի րո ւն…

– Քաջ էր ու սի րո ւն քեզ նից ա ռա վել.
 Մի բա րձր ու ազ նիվ տղա մա րդ էր նա.
Կ նոջ մատ նու թյա մբ ամ րոց չէր ա ռե լ,
 Չէր ե ղել կյան քո ւմ եր բեք խա բե բա …
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 Էս պես տի կի նը տը վավ պա տաս խան. 
Ան հո ւն ցա սու մից մը ռըն չաց Շա հը.
– Հե՜յ, դա հի ՜ճ,– գո ռաց գա զա նի նը ման.
 Դա հի ճը իս կույն մը տավ սրա հը ։

XI

 Դա հի ճն ե կա վ՝ ո տից գը լո ւխ
 Կար միր հա գած ու ար յո ւն, 
Ու դո ւրս տա րան իր պա լա տի ց
 Թըմ ա չըք նաղ տի րու հո ւն։

 Տա րան ան տակ էն ժեռ քա րից, 
Որ կա նգ նած է մի նչ է սօր, 
Էն ա հա վոր քա րի ծե րի ց
 Գը լո րե ցին դե պի ձո ր։

 Գել ու աղ վես ե կան հան դից 
Ա գահ սիր տը լա փե ցին,
 Ցին ու ագ ռավ ի ջան ամ պից,
Սև աչ քե րը հա նե ցի ն։
 
Ան ցավ ան տես ու ան նը ման 
Էն սի րու նը աշ խար հից, 
Ի նչ պես ծա ղի կն ան ցած գար նան, 
Որ չի ծաղ կիլ էլ նո րի ց։
 
Ան ցավ զա լո ւմ էն մեծ ար քան 
Ի րեն փառ քով ու զոր քով, 
Ան ցավ Թա թո ւլն էն հաղ թա կան, 
Ու իր քա ջե րն՝ էն կար գո վ։
 
Ու նը րան ցից մե նակ ան մեռ 
Էս զրույ ցը հա սավ մեզ, 
Որ մե զա նից հե տո էլ դե ռ
 Պե տք է խոս վի մի շտ էս պե ս։

XII

 Հե՜յ, պա րոն նե ՛ր, ա կա նջ ա րե ք
 Թա փա ռա կան աշ ու ղին,
 Սի րո ՛ւն տիկ նայք, ջա հե ՛լ տը ղե րք,
 Լա ՛վ ուշ դը րեք իմ խա ղի ն։
 
Ա մե նքս էս պես հյո ւր ենք կյան քո ւմ
 Մեր ծնը նդ յան փո ւչ օ րից,
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 Հեր թով գա լիս, ան ց ենք կե նո ւմ 
Էս ան ցա վոր աշ խար հի ց։

 Ա նց ենք կե նո ւմ… մի այն ան մա հ
 Գո րծն է խոս վո ւմ լավ ու վատ. 
Ա ՜խ, ե րա նի՝ ո՛վ մա րդ կը գա 
Ու մա րդ կեր թա ա նա րա տ։

 գյո ւլ լա – հրա ցա նի ար ճի ճե գն դա կ
 հավ լու նի թո ւր – գե րբ նա կան հատ կու թյո ւն նե րով օժտ ված ա ռաս պե լա կան 

մեծ թո ւր, որ, ըստ ա վան դու թյան, պատ կա նել է Տր դատ թա գա վո րի ն
 հու րին Ի րա նի – Ի րա նի գե ղեց կու հին, թա գու հի ն
 գե տըն քից վե րև – գետ նից վե րև

 Պոե մո ւմ հո լով վո ւմ են տե ղա նո ւն ներ և ան ձնա նո ւն ներ, ո րո նց մա սին պե տք 
է ու նե նալ պատ կե րա ցո ւմ։

Թ մո ւկ բե րդ – միջ նա դա րյան ամ րոց Ջա վախ քո ւմ, Քո ւռ գե տի ձախ ա փի ն։ 
12-13-րդ դա րե րո ւմ Զա քա րյան իշ խա նա կան տոհ մի նս տա վայ րը։ Պահ պան վել 
են բեր դի ա վե րակ նե րը ։

 Նա դիր շահ – Ի րա նի շա հը 1736-1747 թթ.։ Հայտ նի է ե ղել իր դա ժա նու թյա մբ։ 
Ար շա վել է  նաև դե պի Անդր կով կա ս։ Հան ձին Նա դիր շա հի Թու մա նյա նը կեր տել 
է Ար ևել քի դա ժան բռ նա կա լի կեր պա ր։

 Ջա վա խք – հնա գույն հայ կա կան երկ րա մաս, Մեծ Հայ քի գա վառ նե րից մե կը։ 
Ներ կայո ւմս Վրաս տա նի  Ա խա լց խայի, Ա խալ քա լա քի, Աս պին ձայի և Նի նոծ մին-
դայի շր ջան նե րը, որ տեղ ապ րո ւմ է հոծ հայու թյո ւն։ 

Ա բո ւլ – Ջա վախ քի ա մե նա բա րձր լեռ նա գա գա թը ։
 Ֆիր դու սի – 10-11-րդ դա րե րի պար սիկ մեծ բա նաս տե ղծ։ Հայտ նի է նրա « Շահ-

նա մե» ծա վա լո ւն պատ մո ղա կան պոե մը։
« Ֆար սի բյո ւլ բյո ւլ» – Ֆար սի (Պա րս, Պա րս կաս տան) եր գի չ։
 Ռո ւս տեմ Զալ – Ֆիր դու սու « Շահ նա մե»-ի գլ խա վոր դյու ցազ նա կան հե րո սը ։
 Կա խեթ – Ար ևե լյան Վրաս տա նի շր ջան նե րից մե կը, հայտ նի է իր գի նի նե րո վ։ 

Կա խե թո ւմ ապ րել են հայեր, ով քեր, հայե րե նից ան ցնե լով վրա ցե րե նի, փոխել 
են ազգությունը։

 Թա թո ւլ իշ խա նի ա նու նը պատ մա կան չէ, նա ի րա կան ան ձնա վո րու թյո ւն չի 
ե ղել, չի հի շա տակ վել բա նա հյու սա կան աղ բյո ւր նե րո ւմ։ Պայ մա նա կան գրա կան 
հե րոս է` ստե ղծ ված Թու մա նյա նի եր ևա կայու թյա մբ։

«Թմ ա բեր դի ա ռու մը» պոե մը Թու ման յա նը գրել է 1902 թվա կա նին, տպագրել 
է 1905-ին « Մո ւրճ» ամ սագ րո ւմ։ Պո ե մի նյու թը բա նաս տեղ ծը վե րց րել է ժո ղո վրդա-
կան բա նահ յու սու թյու նի ց։ Այն «Թմ ա բեր դի ա ռու մը» վեր նագ րով գրի է ա ռել Եր-
վա նդ Լա լա յա նն իր « Ջա վախ քի բո ւր մո ւն քը» բա նահ յու սա կան նյու թե րի հա վա-
քա ծու ի մե ջ։

«Թմ ա բեր դո ւմ պատ մե ցին ինձ, թե մի ժա մա նակ Թմ ա բեր դո ւմ իշ խո ւմ էր մի 
հայ իշ խա ն։ Պար սից թա գա վո րը ե կել, եր կար պաշ ա րել է այս բեր դը, սա կայն չի 
կա րո ղա ցել գրա վե լ։ Իշ խա նի կի նը սի րա հար վել է պար սից շա հին և ծա ծո ւկ ա ռել 

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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նրա հա ճու թյու նը իր հետ ա մո ւս նա նա լու, թե ին քը սպա նե իր ա մո ւս նո ւն և բեր դը 
հա նձ նե շա հի ն։ Եվ իբր նա սպա նել է ա մո ւս նո ւն, հար բեց րել է զոր քին և բեր դի բա-
նա լի նե րը ու ղար կել շա հի ն։ Շա հն այս պի սով տի րել է բեր դին և հա րց րել է մատ-
նիչ իշ խա նու հո ւն. «Ես եմ գե ղե ցի ՞կ, թե՞ ա մու սի նդ»։ Եվ երբ սա  պա տաս խա նել է, 
թե` ա մու սի նս գե ղե ցիկ էր, շա հը հրա մա յել է կա պել նրան ձի ու պո չից և քաշ տալ 
մինչև մեռ նե լը` ա սե լով. «Ե թե ա մու սի նդ շա հից գե ղե ցիկ էր, ին չո ՞ւ սպա նե ցիր»։

 Թու մա նյա նը ձգ տել է պոե մին որ քան հնա րա վոր է պատ մա կան ի րա դար ձու-
թյան բնույթ հաղորդել և փի լի սո փայա կան ընդ հան րա ցո ւմ եր կա տա րե լ։

 Պոե մո ւմ Թու մա նյա նը վառ է պա հո ւմ մար դու կոչ ման, լավ ու բա րի գո րծ կա-
տա րե լու գա ղա փա րը և դրան հա կադ րո ւմ չա րն ու վա տը, ին չը ևս կա րող է «ան-
մա հա նալ»։ 

Ը նդ հան րա պես Թու ման յա նին հե տա քրք րել են կա նա նց մատ նու թյա մբ ամ-
րոց ներ գրա վե լու մո տիվ ե րը, և նա, այս հիմ ա կան սկզբ նա ղբ յու րից բա ցի, 
ուսո ւմ ա սի րել է նաև հա մա նման այլ ա վան դազ րույց նե ր։

 Պո ե մը գրե լո ւց ա ռաջ` 1901-ին, Թու ման յա նն այ ցե լել է Թմ ա բե րդ, բերդի ա վե-
րակ նե րը դի տել է դի մա ցի Գյու մո ւր դա գյու ղից և ի րա կան ազ դակ նե րից ստա ցած 
տպա վո րու թյո ւն նե րով հա րս տաց րել իր նե րշն չան քը ։

 ՊՈԵՄ 
 Պոե մը չա փա ծո ա մե նա խո շոր գրա կան տե սա կն է։ Ան ցել է զար գաց ման եր կա-

րա տև շր ջան. հայ գրա կա նու թյան մեջ Դավ թակ Քեր թո ղի, Գրի գոր Նա րե կա ցու, 
Ներ սես Շնոր հա լու պոեմ ե րից մի նչև Ղևո նդ Ա լի շան, Ռա փայել Պատ կա նյան, 
Սմ բատ Շա հա զիզ, այ նու հե տև Թու մա նյան, Չա րե նց, Շի րազ, Սևա կ։ Կան ծա վա-
լո ւն պոեմ եր, ո րո նք կոչ վո ւմ են վի պե րգ (Ար սեն Բագ րա տու նի` « Հայկ դյու ցազն»), 
չա փա ծո վեպ (Բայ րոն` « Դոն Ժո ւան», Պուշ կին` «Եվ գե նի Օ նե գին»)։ Գր վել են նաև 
դրա մա տի կա կան պոեմ եր (Գյո թե` « Ֆաո ւստ», Չա րե նց` «Աիլ լե ՞ս, թե՞ Պյե րո»)։

 Հա մաշ խար հա յին գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի են Դան տե ի «Ա ստ վա ծա յին 
կա տա կեր գու թյո ւն», Բայ րո նի « Չայլդ Հա րոլ դի ուխ տագ նա ցու թյու նը», « Ծո վա-
հեն», Պո ւշ կի նի «Պղն ձե հեծ յա լը», « Բախ չի սա րա յի շա տր վա նը», Լեր մոն տո վի 
«Դ ևը», «Մ ցի րի» պոեմ ե րը ։

Այս կա պակ ցու թյա մբ պե տք է ի մա նալ, որ պո եմ ե րն ի րե նց բնույ թով լի նո ւմ 
են ե րեք տե սա կ՝ պատ մո ղա կան, քնա րա կան և քնա րա պատ մո ղա կա ն։ 

Պատմողական պոեմերն ունեն դիպաշար, գործողություն և հերոսներ:
«Թմաբերդի առումը» պատմողական պոեմ է: Թու ման յա նի պատ մո ղա կան 

պո եմ ե րից են նաև « Սա սո ւն ցի Դա վի թը», « Հա զա րան բլ բու լ»-ը։
Ք նա րա կան պո եմ ե րը չու նեն հե րոս, դի պաշ ար և գոր ծո ղու թյո ւն։ Դրան ցո ւմ 

իշ խո ւմ են քնա րա կան խո հն ու ապ րու մը։ Այդ պի սին են Թու ման յա նի « Պո ե տն ու 
մու սան» և « Դե պի Ան հու նը», Գրի գոր Նա րե կա ցու « Մա տյան ող բեր գու թյան», 
Ա վե տիք Ի սա հա կյա նի «Ա բու-Լա լա Մա հա րի» պոեմ ե րը ։

Ք նա րա պատ մո ղա կան պո եմ ե րն ի մի են բե րո ւմ և՛ քնա րա կան, և՛ պատ-
մո ղա կան պոեմ ե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը։ Այդ պի սին են Թումանյանի 
«Ա նո ւշ»-ը, « Մա րո»-ն, « Լո ռե ցի Սա քոն», « Հա ռա չա նք»-ը։

Քնա րա պատ մո ղա կան բնույթ ու նեն նաև Դա նի ել Վա րու ժա նի, Ե ղիշ ե Չա-
րեն ցի, Հով հան նես Շի րա զի, Պա րույր Սևա կի պոեմ ե րից շա տե րը ։
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 1. Ինչ պե ՞ս է սկս վո ւմ «Թմաբերդի առումը» պո ե մը։ Բա րի և չա ր գոր ծե րի 
մա սին ի՞նչ էր ա սո ւմ թա փա ռա կան ա շու ղը ։

2. Երբ Նա դիր շա հը պաշ ա րո ւմ է Թմ ա բեր դը, ո՞վ էր այն պա շտ պա նո ւմ։
3. Նա դիր շա հի մա սին հան րա գի տա րան նե րից, պատ մու թյան գր քե րից քա-

ղե ՛ք լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյո ւն ներ, ո րո նք կօգ նեն ձեզ ժա մա նա կը և պատ-
մա կան այդ հե րո սի կեր պա րն ա վե լի ամ բող ջա կան ճա նա չե լու հա մա ր։

4. Նույն կե րպ հան րա գի տա րան նե րից, տե ղե կա տու բա ռա րան նե րից, պատ-
մա կան գր քերից գտե ՛ք տվյ ալ ներ Թմ ա բեր դի մա սի ն։

5. Ի՞նչ է ա սո ւմ Նա դիր շա հը Թա թո ւլ իշ խա նին, և ի՞նչ պա տաս խան է ստա-
նում նրան ի ց։

6. Քա նի՞ օր ու գիշ եր են կռ վո ւմ, և ո՞վ է հաղ թո ւմ։
7. Ո՞ւմ սի րով էր Թա թու լը նե րշնչ ված, ի՞նչ է նրան տա լիս սե րը։ 
8. Ինչ պե ՞ս է գրո ղը պո ե մի երկ րո րդ և եր րո րդ մա սե րո ւմ ներ կա յաց նո ւմ ու 

գո վեր գո ւմ Թմ ա տի րու հո ւն։
9. Ի՞նչ խոր հո ւրդ են տա լիս շա հին Թա թու լին հաղ թե լու հա մա ր։
10. Ինչ պե ՞ս եք հաս կա նո ւմ պո ե մի հետ ևյալ տո ղե րը. «Ի ՜ն չը կհաղ թի կյան քո ւմ 

հե րո սին, //   Թե չը լի նին // Կի նն ու գի նին»։
11. Ո՞ւմ մի ջո ցով է շա հը գայ թակ ղո ւմ Թմ ա տի րու հո ւն։ Ի՞նչ խոս տո ւմ եր է 

տա լիս նրա ն։
12. Ինչ պե ՞ս է Թմ ա տի րու հին նյու թո ւմ իր դա վադ րու թյու նը։ Նկա րագ րե ՛ք 

Թմ ա բեր դո ւմ տի րու հու կազ մա կեր պած խրախ ճան քի և դրան հա ջոր դող 
տե սա րա ննե րը` ու շադ րու թյան կե նտ րո նո ւմ պա հե լով այս տո ղե րը.

 Վե ՜ր կա ցեք, վե ՜ր, հար բեց րել է 
Իր հաղ թա կան հյու րե րին.
 Բաց է ա նո ւմ դո ւռ ու դար պա ս
 Ձեր դա վա ճան տի րու հի ն։

 Դա ՜վ… դա ՜վ… ե լե ՜ք… կոչ նա ՜կ… պահ նա ՜կ…
 Զե նք ա ռեք շո ՜ւտ… ձի հե ծե ՜ք, ձի ՜…
 Ճը ռըն չո ւմ են, դը ղըր դո ւմ են
 Դար պաս նե րը եր կա թի …

… Հաղ թու թյան փառ քով ու գի նով հար բա ծ՝
 Քը նած են բեր դի և՛ զոր քե րն, և՛ տեր 
Ու հա վիտ յան էլ մը նա ցին քնա ծ՝
 Դա վին ան տեղյ ակ, ցա վին ան տար բե ր։

13. Ինչ պե ՞ս է Նա դիր շա հը նա յո ւմ նվաճ ված Թմ ա բեր դի ան տեր գա հույ քի ն։ 
Ինչ պե ՞ս եք հաս կա նո ւմ «Մտ քո վ ան ցնո ւմ է աշ խար հքի բա նը» ար տա հայ-
տու թյու նը, ո րին հա ջոր դո ւմ են այս տո ղե րը.

 Աշ խա րհ քո ւմ հաս տատ չը կա ոչ մի բան, 
Ու մի՛ հա վա տալ եր բեք ոչ մե կին. 
Ոչ բախ տի, փառ քի, ոչ մեծ հաղ թու թյան, 
Ոչ սի րած կն կա տը ված բա ժա կի ն…

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

A
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ՓԱՐ ՎԱ ՆԱ 

I

 Բա րձ րա գահ Ա բո ւլն ու Մը թին սա րե ր
 Մե ջք մեջ քի տը ված կա նգ նել վե հա փառ, 
Ի րե նց ու սե րին, Ջա վախ քից էլ վե ր՝
 Բըռ նած պա հո ւմ են մի ու րիշ աշ խա րհ։

14. Ին չո ՞ւ է շա հը « լի դառ նու թյա մբ» հա րց նո ւմ Թմ ա տի րու հո ւն. « Պա տաս
խա ՛ն տո ւր ինձ, մատ նի ՛չ սևաչ յա, // Մի՞ թե Թա թու լը քաջ չէր ու սի րո ւն…»։

15. Ի՞նչ պա տաս խան է տա լիս Թմ ա տի րու հին շա հի ն։ Նրա դա վա ճա նա կան 
ա րար քը և շա հին տված պա տաս խա նը տրա մա բա նո րեն բխո ՞ւմ են մե կը 
մյու սի ց։ Զղ ջա ՞ց Թմ ա տի րու հին իր դա վա ճա նա կան ա րար քի հա մար, 
ին չո ՞ւ։ Որ քա նո ՞վ է նա խո րհր դան շո ւմ  կա նա նց։

16. Ինչ պե ՞ս շա հը վար վեց Թմ ա տի րու հու հետ, և հատ կա պես ին չո ՞ւ այդ պես 
վար վե ց։ Հո գե բա նո րեն պատ ճա ռա բա նե ՛ք նրա ա րար քը ։

17. Դա րձ յալ կյան քի ան ցո ղի կու թյու նը հիշ ե լո վ՝ պո ե մի վեր ջո ւմ ի՞նչ պատ-
գամ եր է տա լիս Թու ման յա նը ։

18. Աշ ու ղի քա նի՞ կեր պար կա պո ե մի մե ջ։ Ներ կա յաց րե ՛ք և նշե ՛ք տար բե րու-
թյո ւն նե րը ։

19. Բա րո յա կան այն պի սի բա րձր ըմբռ նո ւմ ե րի, ինչ պի սիք են հայ րե նա սի րու-
թյու նը, հե րո սու թյու նը, հա կա դր ված են դա վա ճա նու թյու նը, ա գա հու թյու-
նը, բռ նու թյու նը։ Վեր լու ծե ՛ք հե րոս նե րի կեր պար նե րը և նրա նց ա րա րք նե-
րով բա ցա հայ տե ՛ք բա րո յա կան այս հաս կա ցու թյո ւն նե րի բո ւն ի մաս տը ։

20. Ինչ պի սի՞ պատ կե րա վոր ման մի ջոց ներ է օգ տա գոր ծել Թու ման յա նն իր 
խոս քը տպավո րիչ դա րձ նե լու հա մա ր։ Դո ՛ւրս գրեք այն պի սի հատ ված ներ, 
որ տեղ կան հա մե մա տու թյո ւններ, մակ դիր ներ, չա փա զան ցու թյո ւն ներ և 
այլն։ Օ րի նա կ՝ պատ կե րա վոր ման ինչ պի սի՞ մի ջոցներ է օգ տա գոր ծել Թու-
ման յա նը հետ ևյալ հատ ված նե րո ւմ.

 Նա դիր Շա հը զո րք հա վա քեց,
 Զո րք հա վա քեց ան հա մար, 
Ե կավ Թըմ ա բեր դը պա տեց, 
Ի նչ պես գիշ ե րն էն խա վա ր։

...Ու քառ սո ւն օր, քառ սո ւն գիշ ե ր
 Կը ռիվ տը վին ան դա դար, 
Ըն կան քա ջեր, ան թիվ քա ջեր,
 Բեր դի գըլ խին հա վա սա ր։

... Զար կո ւմ են, զա րկ վո ւմ դո ւշ ման զոր քե րը, 
Ար յու նը հո սո ւմ էն Քը ռի նը մա ն։

21. Ի՞նչ բնույ թի պո եմ է «Թմ ա բեր դի ա ռու մը»։ Բնույ թով պոեմ ե րը քա նի՞ տե-
սակ են լի նո ւմ։ Այս կա պակ ցու թյա մբ ի՞նչ կա րող եք ա սել Թու ման յա նի մյո ւս 
պո եմ ե րի մա սի ն։
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 Ա սո ւմ են՝ էն տեղ ար ծը վի նը ման,
 Ծիծ ղո ւն, կա պու տակ եր կըն քի ծո ցո ւմ,
 Նըս տո ւմ էր էն սեգ սա րե րի ար քան 
Ի րեն Փար վա նա ճեր մակ ամ րո ցո ւմ։

 Փար վա նա ար քան մի աղ ջիկ ու ներ. 
Ու ոչ մի որս կան դեռ ի րեն օ րո ւմ 
Էն քան գե ղե ցիկ եղ նիկ չէր տե սել` 
Իր որսն ա նե լիս Մը թին սա րե րո ւմ։
 
Աշ խույժ ման կու թյա մբ զար դա րո ւմ էր նա
 Ծե րու թյան օ րե րն ու սա րե րն իր հոր, 
Ու ապ րո ւմ էր ծեր ար քան Փար վա նա 
Ի րեն էն քըն քո ւշ ծաղ կով բախ տա վո ր։

 Մեծ բախ տը սա կայն ա ռա ջևն էր դեռ. 
Ե կավ էն օրն էլ հա սավ եր ջա նիկ, 
Ու ղըր կեց ար քան ու րախ դես պան ներ 
Ա մեն մի ամ րոց, ա մեն ար քու նի ք։

– Ո՜ր տեղ է, ա սավ, էն քա ջը, թե կա, 
Իմ չը նաշ խար հիկ դըս տե րն ար ժա նի,
 Թող առ նի իր ձին, իր զե նքն ու զը րահ,
 Գա՜, ցույց տա ի րեն, իր բախ տը տա նի...

II

 Հա գած, կա պած զե նք ու զը րահ,
 Ձի ա նք հե ծած ա մե հի, 
Ա հա ե կել հա վաք վել են
 Կըտ րիճ նե րը Կով կա սի,
 Ծեր Փար վա նա թա գա վո րի 
Ա պա րան քի հան դի մա ն
 Կա զմ ու պատ րա ստ սպա սո ւմ են
 Մո տիկ ժա մին մըր ցու թյա ն։ 
Ըս պա սո ւմ է ողջ աշ խա րհ քը` 
Ե կած, կիտ ված Փար վա նա,
 Թե ո՞ր կըտ րի ճն արդ յոք պի տի 
Էն սի րու նին տի րա նա ։

Հն չեց փո ղը։ Ա հա փո ւնջ- փո ւնջ
 Դը րա նիկ ներ, նա ժի շտ ներ, 
Ա հա աղ ջի կն իր նա զե լի 
Ու թա գա վո րն ա լե հե ր։
 Հայ րը ինչ պես մը ռայլ մի ամպ, 
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Աղ ջի կն ա նո ւշ մի լու սին, 
Ա մպ ու լու սին ի րար փար վա ծ՝
 Դո ւրս են գա լի մի ա սի ն։
 Հա ռա չո ւմ է ողջ աշ խա րհ քը.
 Կըտ րիճ նե րը քա րա ցած 
Ե րազ նե րի մեջ են ընկ նո ւմ՝ 
Էս աշ խա րհ քից վե րա ցա ծ։

– Նա յի ՛ր, դը ստ րի ՛կ, իշ խա նա զո ւն 
Էս քա ջե րին լայ նա լա նջ, 
Այժմ պի տի հան դես դո ւրս գան,
 Պայ քար մըտ նեն քո ա ռաջ.
 Մե կը ի րեն ու ժը ցույց տա,
 Մյու սը՝ շը նո րհքն իր բազ կի, 
Ո՛ րը՝ ճար պիկ ձի ար շա վը, 
Ո ՛րն էլ` թա փը իր վազ քի։ 
Ի սկ երբ կը ռի վ առ նի դա դար,
 Հայտ նի լի նին քա ջն ու վատ, 
Ու երբ ան ցնեն մեր առջ ևի ց
 Կըտ րիճ նե րը պա յա զատ, 
Ը նտ րի ՛ր, զար կի ՛ր ձեռ քիդ խն ձո րն 
Ան հա ղթ նե րից ան հաղ թին, 
Որ ողջ աշ խա րհ մա յիլ մը նա 
Ան զու գա կան քո բախ տի ն։
 
Ա սավ ար քան, ձեռ քը ձը գեց,
 Նըշ ան տը վավ պայ քա րին, 
Այ նի նչ աղ ջի կն ա ռաջ ե կա վ՝
 Կար միր խն ձո րն իր ձե ռի ն։
– Գու ցե, հայ րի ՛կ, տը կար լա վի ն
 Հաղ թի մի վես տը մար դի,
 Բայց չի կա րող լի նել եր բե ք
 Նա սի րե լին իմ սըր տի …
– Է՛յ, Փար վա նա չըք նաղ փե րի, 
Ի ՞նչն է հա վան քո սըր տին,–
Խռ նը վո ւմ են կըտ րիճ նե րը,

 Խը նդ րո ւմ կըր կին ու կըր կի ն։
– Գա ՞նձ ես ու զո ւմ, ոս կի՞, ար ծա ՞թ, 
Ան գին քա րեր ու գո հա ՞ր, 
Ա ՞ստղ ես ու զո ւմ, մե նք եր կըն քի ց
 Վար կը բե րե նք քեզ հա մա ր։
– Ին չի ՞ս են պե տք ոս կին, ար ծաթ 
Եվ կամ աստ ղը եր կըն քի, 
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Ոչ էլ գո հար եմ պա հան ջո ւմ
 Սեր -ըն կե րից իմ կյան քի։ 
Ես նը րա նից հո ՛ւր եմ ու զո ւմ, 
Ան շեջ հու րը սըր բա զան, 
Ով կը բե րի ան շեջ հու րը,
 Նա է ընտ րած իմ փե սա ն…
 
Ա սավ աղ ջի կն. ի րար ան ցա ն
 Կըտ րիճ նե րը քա ջա րի,
 Ձի ա նք հե ծած թը ռան հապ ճե պ
 Դե պի չո րս կո ղմ աշ խար հի ։
 Թը ռա ՜ն, շու տով գըտ նեն, բե րեն 
Ան շեջ հու րը աղ ջը կան.
 Բայց… տա րիք են գա լի ՜ս, գը նո ՜ւմ,
 Նը րա նք չը կան ու չը կա ն…

III

– Հայ րի ՛կ, ին չո ՞ւ ետ չը դար ձան 
Էն քա ջե րը սի րա տե նչ.
 Մի՞ թե, հա յ րի ՛կ, ինձ մո ռա ցան, 
Էլ չեն բե րիլ հո ւրն ան շե ջ։

– Ո՛չ, իմ դը ստ րի ՛կ, կը գան ան շո ւշտ 
Ու կը բե րեն էս տա րի.
 Կը ռիվ ե րով ար յու նը ռո ւշտ
 Լի քն է ճամ փեն քա ջե րի։ 
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Ո ՜վ ի մա նա, պե տք է ան ցնե ն
 Մո ւթ աշ խա րհ քից, սև ջը րից. 
Ո ՜վ ի մա նա, պե տք է փա խց նե ն
Յոթ գըլ խա նի դևե րի ց։
 
Ա նց է կե նո ւմ դա րձ յալ տա րի ն։
 Նա յո ւմ է կույսն ա մեն օր.
– Ո՜ւր է, հայ րի ՛կ, ե՞րբ կը գա նա ՝
 Սա րից թը ռած ձի ա վո ր։

 Մի շտ ե րա զո ւմ ես տես նո ւմ եմ 
Էն հե րո սին ա պա գա,
 Հո ւր կա րո տով թը ռած իմ դե մ՝
 Լու սա նո ւմ է… ու չը կա ։

– Կը գա, դը ստ րի ՛կ իմ թան կա գին,
 Հե շտ չի բեր վո ւմ հո ւրն ան շեջ.
 Շատ-շա ՛տ ան գամ բե րող հո գին 
Ի նքն է այր վո ւմ նը րա մե ջ…
 
Ա նց է կե նո ւմ դա րձ յալ տա րի ն։
 Նա յո ւմ է կույսն ա մեն օր. 
Ոչ մի սա րից, ոչ մի ճամ փո ւմ
 Չի եր ևո ւմ ձի ա վո ր։

– Հայ րի ՛կ, հայ րի ՛կ, մի՞ թե չը կա 
Էս աշ խա րհ քո ւմ ան շեջ հո ւր.
 Թա ռա մո ւմ է սիր տըս ա հա,
 Պաղ է էս կյա նքն ու տը խո ւր…
 
Էլ չի խո սո ւմ. մռայլ, տըր տո ւմ,
 Լո ւռ է ար քան ալ ևոր,
Սև-սև ցա վե րն ի րեն սըր տո ւմ՝
 Մի տք է ա նո ւմ գըլ խա կո ր։

IV

 Էս պես ան ցան շատ տա րի ներ.
 Տը խո ւր աղ ջի կն ար քա յի
 Նա յե ՜ց, նա յե ՜ց սա րե րն ի վեր,
 Ճամ փա նե րին ա մա յի,
 Հույ սը հա տա վ… ու լաց ե ղավ. 
Էն քա ՜ն ա րավ լաց ու կոծ, 
Որ լիճ կըտ րեց ար տա սու քը,
 Ծած կեց քա ղա քն ու ամ րոց.
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 Ծած կե ՜ց, կո րա ՜ն, ինքն էլ հե տը… 
Այ ժըմ էն տեղ տը րտ մաշ ո ւք
 Խոր Փար վա նա լի ճն է ծը փո ւմ,
 Հըս տա ՜կ, ինչ պես ար տա սո ւք։ 
Ու էն վը ճիտ ջը րե րի տա կ
 Ցույց են տա լի մի նչ է սօ ր
 Ծեր ար քա յի ճեր մակ ամ րո ցն 
Ու շեն քե րը փա ռա վո ր։

*** 
Ա սո ւմ են՝ էն թի թեռ նե րը, 
Որ գիշ եր վա խա վա րո ւմ, 
Որ տեղ ճը րագ, որ տեղ կը րակ, 
Որ տեղ լույս է հե նց վառ վո ւմ,
 Հա վաք վո ւմ են, շո ւր ջը պա տո ւմ,
 Մե ջն են ընկ նո ւմ խե լա գար, 
Ա սո ւմ են, թե էն Փար վա նա
 Ջա հիլ նե րն են սի րա վա ռ։ 
Ըշ տա պե լո ւց թև են ա ռել,
 Դար ձել թե թև թի թեռ ներ, 
Ու տա կա վին հո ւր տես նե լի ս
 Մե ջն են ընկ նո ւմ ան համ բեր.
 Ջա նք է ա նո ւմ ա մեն մի նը,
 Շու տով տա նի, տի րա նա… 
Ու այր վո ւմ են, այր վո ՜ւմ ան վե րջ
 Կըտ րիճ նե րը Փար վա նա ։

 պա յա զատ – ազն վա կան տոհ մի ժա ռա նգ, թա գա ժա ռա նգ
 մա յիլ մնալ – զմայլ վել, հի ա նա լ
 հապ ճեպ – ա րագ 
ա ռա ջևն էր – առջ ևո ւմ էր
դ րա նիկ – ար քու նի քի պա լա տա կան պաշ տոն յա, պա լա տա կան նե րից կա զմ-

ված զո րա գո ւնդ
 նա ժի շտ – սպա սու հի 
իշ խա նա զո ւն – իշ խա նից սեր վա ծ
 վես – վեհ, սի գա պա նծ, այս տեղ` վես տմար դի  
տ մար դի – ան մա րդ կային, ցածր, ստոր, նսեմ. վես տմար դի` նսեմ, ստոր, ամ-

բար տա վան, մե ծա միտ, գո ռոզ,  ստոր 
ան շեջ – չշի ջող, չմա րող, ան մար, մշ տա բոր բո ք
տրտ մա շո ւք – տր տո ւմ հան դի սա վո րու թյո ւն ու նե ցո ղ

« Փար վա նա» բալ լա դը Թու մա նյա նը գրել  է 1902-ին։ Այն ևս ու նի բա նա հյու-
սա կան ծա գո ւմ։ Դա մի հու զիչ պատ մու թյո ւն է ան ձնա զոհ հո գու և հա վեր ժա կան 
սի րո մա սի ն։ 

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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Այս ա վան դազ րույ ցի մա սին Թու մա նյա նն ա րել է գրա ռո ւմ եր, այ ցե լել է Փար-
վա նա լիճ, ուր ևս լսել է ու շագ րավ ման րա մաս նու թյո ւն նե ր։

 Փար վա նա բա ռա ցի նշա նա կո ւմ է կրա կի թի թե ռ։
 Փար վա նա (Թա փա րա վան) լի ճը գտն վո ւմ է Ջա վախ քո ւմ։
« Բա րձ րա գահ Ա բո ւլն ու Մը թին սա րեր»-ը Ջա վախ քի լեռ նե րն են։

 ԲԱԼԼԱԴ
 Բալ լա դը (գե ղոն) չա փա ծո խոս քի տե սակ է։ Կա զմ ված է քնա րա կան և պատ-

մո ղա կան մա սե րի ց։ Բալ լա դը որ պես գրա կան տե սակ ձևա վոր վել է միջ նա դար յան 
Եվ րո պա յո ւմ։ Բալ լադ է ին կո չո ւմ եր գի ու պա րի ու ղեկ ցու թյա մբ կա տար վող քնա-
րա կան բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը։ Այդ իսկ պատ ճա ռով ժա մա նա կին այն հա յե րեն 
թա րգ ման վել է պա րե րգ, պա րեր գու թյո ւն։ Բալ լա դը ոչ մեծ ծա վա լի ստեղ ծա գոր-
ծու թյո ւն է, ու նի լար ված ու ա րա գըն թաց դի պաշ ար, նյու թը ան սո վոր ու եր ևա կա-
յա կան բո վան դա կու թյո ւն ու նե ցող որ ևէ ա վան դու թյո ւն է։ Ժա մա նա կի ըն թաց քո ւմ 
բալ լա դը են թա րկ վել է ձևա կան և բո վան դա կա յին փո փո խու թյո ւն նե րի ։

« Փար վա նա»-ից բա ցի, հայտ նի են նաև Թու ման յա նի «Ախ թա մար», «Ա ղավ-
նու վան քը», « Թա գա վո րն ու չար չին» բալ լադ նե րը ։

 Հայ գրող նե րից բալ լադ ներ գրել են Հով հան նես Հով հան նիս յա նը («Ար տա-
վա զդ»), Ա վե տիք Ի սա հակյ ա նը (« Հա վեր ժա կան սե րը», «Աս պե տի սե րը»), Ե ղիշ ե 
Չա րեն ցը («Իմ ըն կեր Լի պոն»), Գո ւր գեն Մա հա րին, Գե ղամ Սար յա նը և ու րիշ նե ր։

 Հա մաշ խար հա յին գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի են Շիլ լե րի, Գյո թե ի, Պո ւշ կի նի 
և այ լոց բալ լադ նե րը ։

1. Ի՞նչ կա րող եք ա սել Փար վա նա ճեր մակ ամ րո ցի մա սի ն։ Ե ղե ՞լ է արդ յոք 
այդ պի սի ամ րոց, թե՞ բա նաս տե ղծն է մտո վի հո րի նել։ Իսկ Փար վա նա 
լիճը որ տե ՞ղ է գտն վո ւմ։ Տե ղե կա տու աղբ յո ւր նե րից օգտ վե լո վ՝ հայ թայ թե ՛ք 
տվյալ ներ այդ լճի մա սի ն։

2. Պատ մե ՛ք բալ լա դի բո վան դա կու թյու նը ։
3. Փար վա նա ար քան ար դեն ծեր էր։ Նա ու ներ մեկ աղ ջիկ, ո ւմ ցան կա նո ւմ էր 

ա մո ւս նաց նե լ։ Աղջ կան ար ժա նի շու քով ա մո ւս նաց նե լու հա մար ի՞նչ քայ լե-
րի է դի մո ւմ նա ։

4. Կով կա սի կտ րիճ նե րը Փար վա նա ար քա յի դս տե րը տի րա նա լու հա մար 
մրցո ւմ են միմ յա նց հե տ։ Նրա նց առջև կա նգ նո ւմ են հայր ու աղ ջի կ։ Ինչ-
պե ՞ս է բա նաս տեղ ծը ներ կա յաց նո ւմ այդ պա հը ։

5. Մր ցու թյան հաղ թո ղին ընտ րե լու հա մար ի՞նչ զրույց է ծա վալ վո ւմ հոր և 
աղջ կա մի ջև։

6. Ի՞նչ է պա հան ջո ւմ աղ ջի կը մր ցույ թի ե լած փե սա ցու նե րի ց։
7. Ինչ պե ՞ս եք ըն կա լո ւմ ու բա ցատ րո ւմ այս տո ղե րը.

– Գու ցե, հայ րի ՛կ, տը կար լա վի ն
 Հաղ թի մի վես տը մար դի,
 Բայց չի կա րող լի նել եր բե ք
 Նա սի րե լին իմ սըր տի …

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՔԻՍ ՀԵ Տ

 Վա ղո ւց թեև իմ հա յաց քը Ան հայ տին է ու հեռ վո ւմ 
Ու իմ սիր տը իմ մըտ քի հետ ան հո ւն նե րն է թա փա ռո ւմ,
 Բայց կա րո տով ա մեն ան գամ երբ դառ նո ւմ եմ դե պի քեզ`
 Մըղ կը տո ւմ է սիր տըս ան վե րջ քո թա ռան չից ա ղե կեզ, 
Ու գաղ թա կան զա վակ նե րիդ լո ւռ շար քե րից ու ժաս պառ, 
Ե ՛վ գյու ղե րից, և՛ շե նե րից` տը խո ւր, դա տա րկ ու խա վար,
                   Զա րկ վա ՜ծ հայ րե նիք,
                   Զը րկ վա ՜ծ հայ րե նի ք։

Խռ նը վո ւմ են մըտ քիս հան դեպ բա նակ նե րը ան հա մար,
 Տը րո րո ւմ են քո ե րե սը, քո դաշ տե րը ծաղ կա վառ, 
Ու ջար դա րար ոհ մակ նե րը ա ղա ղա կով վայ րե նի, 
Ա վար նե րով, ա վեր նե րով, խըն ջույք նե րով ար յու նի, 
Որ դար ձը րին քեզ մըշ տա կան սև ու սու գի մի հո վիտ,
 Խե ղճ ու լալ կան քո եր գե րով, հա յա ցք նե րով ան ժը պիտ,
                 Ող բի՜ հայ րե նիք,
                 Որ բի՜ հայ րե նի ք։

...Ես նը րան ից հո ՛ւր եմ ու զո ւմ, 
Ան շեջ հու րը սըր բա զան, 
Ով կը բե րի ան շեջ հու րը,
 Նա է ընտ րած իմ փե սա ն…

8. Ինչ պե ՞ս է Թու ման յա նն այս տեղ մա րմ ա վո րել հա վեր ժա կան սի րո գա-
ղա փա րը։ Ին չի՞ խո րհր դան շան է ան շեջ հու րը։ Ին չո ՞ւ ան շեջ հու րը գտ նե լու 
գնա ցող նե րը ետ չեն դառ նո ւմ։

9. Սպա սո ւմ ե րի մեջ գտն վող աղջ կան ինչ պե ՞ս է մխի թա րո ւմ հայ րը ։
10. Ին չո ՞ւ են խոր տակ վո ւմ Փար վա նա դս տեր ե րա զա նք նե րը։ Ին չո ՞ւ չի ի րա կա-

նա նո ւմ նրա ցան կու թյու նը ։
11. Հույ սը կտ րե լո ւց հե տո Փար վա նա դո ւստ րը լաց է լի նո ւմ։ Նրա ար ցո ւնք նե-

րից գո յա նո ւմ է Փար վա նա լի ճը՝ « Հըս տա ՜կ, ինչ պես ար տա սո ւք»։ Որ տե ՞ղ է 
մո ւմ Փար վա նա ամ րո ցը։ Ի՞նչ է կա տար վո ւմ ար քա յի և նրա դս տեր հե տ։

12. Ինչ պե ՞ս է ա վա րտ վո ւմ բալ լա դը։ Ով քե ՞ր է ին դար ձել թի թեռ ներ, և ին չո ՞ւ են 
պտտ վո ւմ կրա կի շո ւր ջը։ Ի վեր ջո, նրա նք պի տի կա րո ղա նա ՞ն տա նել ան-
շեջ հու րը։ Ի՞նչ ի մա ստ են արտա հայ տո ւմ վեր ջին տո ղե րը. «Ու այր վո ւմ են, 
այր վո ՜ւմ ան վե րջ // Կըտ րիճ նե րը Փար վա նա»։

13. « Փար վա նա» բալ լա դի մեջ Թու ման յա նն ար ծար ծո ւմ է հա վեր ժա կան վեհ 
սի րո գա ղա փա րը։ Այդ գա ղա փա րը մա րմ ա վո րե լու հա մար նա ստեղ ծո ւմ 
է այս հու զիչ պատ մու թյու նը ։  Հա մե մա տե ՛ք Փար վա նա դս տեր և Թմ ա տի-
րու հու կեր պար նե րը։ Բա րո յա կան ի՞նչ տար բե րու թյո ւն կա նրա նց մի ջև։
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 Բայց հին ու նոր քո վեր քե րով կա նգ նած ես դու կեն դա նի,
 Կա նգ նած խո հո ՜ւն, խոր հըր դա վոր ճամ փին նո րի ու հը նի.
 Հա ռա չան քով սըր տի խոր քից խո սք ես խո սո ւմ աստ ծու հետ 
Ու խոր հո ւմ ես խո րին խոր հո ւրդ տան ջա նք նե րո ւմ չա րա ղետ,
 Խոր հո ւմ ես դու էն մեծ խոս քը, որ տի ա սես աշ խա րհ քին 
Ու պիտ դառ նաս էն եր կի րը, ուր ձըգ տո ւմ է մեր հո գին.
                 Հույ սի՜ հայ րե նիք,
                 Լույ սի՜ հայ րե նի ք։ 

Ու պի տի գա հա նո ւր կյան քի ար շա լույ սը վառ հա գած,
 Հա զա ՜ր- հա զար լու սա պայ ծառ հո գի նե րով ճա ռա գած, 
Ու երկ նա հաս քո բար ձո ւն քին, Ա րա րա տի սո ւրբ լան ջին,
 Կեն սա ժը պիտ իր շո ղե րը պի տի ժըպ տան ա ռա ջին, 
Ու պոետ ներ, որ չեն պղ ծել ի րե նց շո ւր թե րն ա նեծ քով,
 Պի տի գո վեն քո նոր կյան քը նոր եր գե րով, նոր խոս քով,
                Իմ նո ՜ր հայ րե նիք,
                Հը զո ՜ր հայ րե նիք...

 ՀԱ ՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԹՈՒ ՄԱՆ ՅԱ ՆԸ 
1915 թ. հայ ժո ղո վր դի պատ մու թյան ա մե նա ող բեր գա կան տա րին է։ Թո ւր քի ան 

ցե ղաս պա նու թյո ւն ի րա կա նաց րեց հայ ժո ղո վր դի հան դե պ։ Իր բնաշ խար հո ւմ հա-
զարամ յակ ներ շա րու նակ ապ րող հայ ժո ղո վո ւր դը են թա րկ վեց դա ժան հա լա ծա նք-
նե րի` բռ նա գաղ թի ու կո տո րա ծի։ Դա հե նց այն է, ին չին ասում են մեծ ե ղե ռն։ Շուրջ 
մեկ և կես մի լի ոն հա յու թյո ւն սպան վեց, մի այդ քա ն էլ սփռ վեց աշ խար հով մեկ, իսկ 
մա ցած նե րն ստիպ ված ե ղան ապ րել թա քն ված կյան քո վ։ Այդ մա սին գր վել են հար-
յու րա վոր գր քեր, հրա պա րակ վել են բազ մա թիվ վա վե րագ րեր, տպա գր վել են հո ւշ եր, 
նկա րա հան վել են փաս տագ րա կան և գե ղար վես տա կան շար ժան կար նե ր։ Այդ մա-
սին գր վել են նաև վե պեր, պա տմ վա ծք ներ, բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ ու պո եմ ե ր։ 

Ա հա Թու ման յա նի « Հայ րե նի քիս հետ» բա նաս տեղ ծու թյու նը գր ված է մեծ 
ե ղեռ նի ան մի ջա կան տպա վո րու թյա մբ։ Ինչ պես նա, այն պես և նրա ըն տա նի քի 
բո լոր ան դամ ե րը` տղա նե րն ու աղ ջիկ նե րը, այդ ժա մա նակ կա նգ նած է ին ժո-
ղո վր դի կող քին և ա նո ւմ է ին ա ռա վե լա գույ նը, ինչ հնարավոր էր։ Նրա աղ ջիկ-
նե րն Էջ մի ած նո ւմ, ուր հա վաք վել էր հայ գաղ թա կա նու թյու նը, գթու թյան քույ րեր 
է ին, նրա որ դիներից մեկը` Ար տա վազ դը, 1918-ին սպան վեց Վա նո ւմ, իսկ ին քը` 
ա մե նայն հա յոց բա նաս տե ղծ Հով հան նես Թու ման յա նը, ա մեն ինչ ա նո ւմ էր ժո-
ղո վրդին խա ղա ղեց նե լու և վաղ վա հույ սով ապ րեց նե լու հա մա ր։ 

« Հայ րե նի քիս հետ» բա նաս տեղ ծու թյու նը դրա վկա յու թյո ւնն է։
 Թու ման յա նը « Հայ րե նի քիս հետ» վեր նագ րեց նաև 1916-ին լույս տե սած իր 

հայ րե նա սի րա կան բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րի ժո ղո վա ծո ւն։

 ՀԻ ՇԵ ՛Ք
1894-1923 թթ. հայ ժո ղո վո ւրդն իր հայ րե նի քո ւմ Թո ւր քի ա յի կող մից են-

թարկ վել է ցե ղաս պա նու թյա ն։ Դրան զոհ է դար ձել մեկ և կես մի լի ոն հա յու-
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թյո ւն, մե նք կո րց րել ենք մեր պատ մա կան հայ րե նի քի հս կա յա կան մա սը։ 
Այ սօր աշ խար հի բազ մա  թիվ երկր ներ ճա նա չել են հա յոց ցե ղաս պա նու-

թյու նը և դա տա պար տել են Թո ւր քի ա յի ն։ Ցե ղաս պա նու թյան ու րա ցու մը հա-
մար վո ւմ է քրե ո րեն պատ ժե լի հան ցա նք։ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նա-
չում այ սօր էլ շա րու նակ վո ւմ է։

 Ան հայ տին – գրել է մե ծա տառ, նկա տի ու նի տի ե զե րքն ու հա վեր ժու թյու նը 
ան հո ւն, ան հո ւն ներ – հո ւն, հա տակ չու նե ցող, չա փա զա նց խոր, ան ծայր, ան-

վե րջ, ան սահ մա ն
մղկ տալ – մոր մո քալ, կսկ ծալ, ա ղի ո ղո րմ լալ, շատ խոր ցավ զգա լ
 թա ռա նչ – խոր հա ռա չա նք, թա ռան չել – հո գոց հա նել 
ա ղե կեզ – ա ղե խա րշ, մոր մո քա ցող, կսկ ծա լի 
խռն վել – ի րար վրա լց վել, ի րար վրա թափ վե լ
 ծաղ կա վառ – ծաղ կա վետ, ծա ղիկ նե րով պատ ված, ծաղ կաշ ատ, ծա ղիկ նե-

րով զար դար վա ծ
 տի – պի տի
 հա նո ւր – ընդ հա նո ւր
 

 ՔԱՌ ՅԱԿ ՆԵ Ր
  1
 Քա նի՜ ձեռ քից եմ վառ վել,
 Վառ վել ու հո ւր եմ դա ռել,
 Հո ւր եմ դա ռե լ՝ լույս տը վել,
 Լույս տա լով եմ ըս պառ վե լ։

  2 

Ի նչ քա ՜ն ցավ եմ տե սել ես,
 Նե նգ ու դավ եմ տե սել ես,

& ԲԱՌԱՐԱՆ

1. Ե՞րբ և հայ ժո ղո վր դի պատ մու թյան ի՞նչ պայ ման նե րո ւմ է Թու ման յա նը 
գրել « Հայ րե նի քիս հետ» բա նաս տեղ ծու թյու նը ։

2. Ին չո ՞ւ է վեր նագ րել « Հայ րե նի քիս հետ», ի՞նչ է դա նշա նա կո ւմ։
3. Ի՞նչ կա ռո ւց վա ծք ու նի բա նաս տեղ ծու թյու նը։ Քա նի՞ տնից է այն բաղ կա-

ցած, յու րա քա նչ յո ւր տան մեջ քա նի՞ տող կա, և ինչ պե ՞ս է ա վա րտ վո ւմ  յու-
րա քա նչ յո ւր տու նը ։

4. Ին չո ՞ւ է Թու ման յա նն ա սո ւմ « զա րկ ված», «զրկ ված», «ող բի», «որ բի» հայ-
րե նի ք։

5. Ի՞նչն է լա վա տե սու թյո ւն նե րշն չո ւմ բա նաս տեղ ծին, որ հայ րե նի քի հա մար 
օգ տա գոր ծո ւմ է « հույ սի», « լույ սի», « նոր», « հը զոր» բնո րոշ ո ւմ ե րը ։

6. Կար դա ցե ՛ք և քն նար կե ՛ք Թու ման յա նի հայ րե նա սի րա կան մյո ւս բանաստեղ-
ծու թյո ւն նե րը` « Հա յոց վիշ տը», « Հո գե հան գի ստ», « Հա յոց լեռ նե րո ւմ»։

7. Ի՞նչ է ցե ղաս պա նու թյու նը։ Ի՞նչ գի տեք 1915 թվականի մեծ ե ղեռ նի մա սի ն։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 Տա րել, նե րել ու սի րել,–
 Վա տը` լավ եմ տե սել ես։

  3

 Մը նա ցել է բեր դը մեզ,
 Հաղ թա նա կի եր թը մեզ. 
Ա նց են կա ցե լ՝ ով կա յին,
 Հի մի կը գա հեր թը մե զ։

     4  

 Բե րա նն ար նոտ Մար դա կե րը էն ան բա ն
 Հա զար դա րո ւմ հա զիվ դա ռավ Մար դաս պան.
 Ձեռ քե րն ար նոտ գը նո ւմ է նա դեռ կամ ար, 
Ու հե ռու է մի նչև Մար դը իր ճամ փա ն։

     5 

Ար ևել քի ե դեմ ե րին ի ջավ պայ ծառ ի րի կո ւն,
 Հե քի ա թա կան պա լատ նե րո ւմ ըս պա սո ւմ են իմ հո գո ւն. 
Ի ՜նչ եմ շի նո ւմ ես ցե խե րո ւմ, աղ մու կի մեջ վայ րե նի… 
Ա ՜խ, թե նո րից գըտ նեմ ճամ փան դե պի էն տե ՜ղ, դե պի տո ՜ւն…

     6

 Քո ւն թե ար թո ւն՝ օ րիս շա տը ե րազ ե ղավ, ան ց  կա ցավ, 
Ե րա զն էլ, նո ւրբ ու խու սա փո ւկ, վը ռազ ե ղավ, ան ց  կա ցավ.
 Վը ռազ ան ցան ե րազ, մու րազ, ու չը հա սա ոչ մե կին,
 Կյան քըս թե թև տա նո ւլ տը ված գը րազ ե ղավ, ան ց  կա ցա վ։

     7 

Ո ՞ր աշ խա րհ քո ւմ ու նեմ շատ բան. մի տք եմ ա նո ւմ՝ է՞ս, թե՞ էն.
 Մեջ տեղ կա նգ նա ծ՝ մի տք եմ ա նո ւմ, չեմ ի մա նո ւմ՝ է՞ս, թե՞ էն. 
Ա ստ ված ինքն էլ, տա րա կու սած, չի հաս կա նո ւմ՝ ինչ ա նի.
 Տա նի՜, թող նի՜,– ո՞րն է բա րին, ո՞ր սահ մա նո ւմ, է՞ս, թե՞ էն։

     8

 Խա յա մ ա սավ իր սի րու հո ւն. «Ո տըդ ըզ գույշ դիր հո ղին, 
Ո ՜վ ի մա նա՝ որ սիր ու նի բի բն ես կո խո ւմ դու հի մի…»։
 Հե՜յ, ջա ՜ն, մե նք էլ ըզ գույշ ան ցնե նք, ո՜վ ի մա նա, թե հի մի 
Էն սի րու հու բի ՞բն ենք կո խո ւմ, թե՞ հո ւր լե զո ւն Խա յա մի ։

     9 

Ա ռատ, ան հա տ՝ Աստ ծու նը ման մի շտ տե ղա լո ւց հոգ նել եմ ես.
 Հո գիս ծա րա վ՝ սը րան- նը րան մը տիկ տա լո ւց հոգ նել եմ ես.
 Մի նը պի տի գար իմ դե մը՝ ճոխ ու շը ռայլ ան հաշ իվ, 
Ա մեն ճամ փո ւմ ըս պա սե լո ւց ու փը նտ րե լո ւց հոգ նել եմ ես։

     10 

Ա մեն ան գամ Քո տը վա ծից երբ մի բան ես Դու տա նո ւմ, 
Ա մեն ան գամ, երբ նա յո ւմ եմ, թե ինչ քա ՜ն է դեռ մը նո ւմ,–
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 Զար մա նո ւմ եմ, թե, ո՛վ Շը ռայլ, ինչ քա ՜ն շատ ես տը վել ինձ, 
Ի նչ քա ՜ն շատ եմ դեռ Քեզ տա լու, որ մի ա նա նք մե նք նո րի ց։

     11

 Հա զար տա րով, հա զար դա րով ա ռաջ թե ետ, ի՜նչ կա որ. 
Ես ե ղել եմ, կա ՜մ, կը լի նեմ հար ու հա վետ, ի՜նչ կա որ,
 Հա զար էս պես ձևեր փո խեմ, ձևը խաղ է ան ցա վոր, 
Ես մի շտ հո գի, տի ե զեր քի մեծ հո գու հետ, ի՜նչ կա որ։

     12 

Իմ կը նո ւն քին եր կին քը՝ ժամ, ար ևը՝ ջահ սըր բա զան,
 Ծի ա ծա նը նա րոտ ե ղավ, ա մեն քի սե րն՝ ա վա զան.
 Սա րը ե ղավ կըն քա հայ րըս, ցո ղը՝ մյու ռոն կեն սա վետ, 
Ու կըն քո ղըս Նա ինքն ե ղավ, որ սահ մա նեց ինձ պո ե տ։

     13

 Տի ե զեր քո ւմ աստ վա ծա յին մի ճամ փո րդ է իմ հո գին. 
Ե րկ րից ան ցվոր, երկ րի փառ քին ան հա ղո րդ է իմ հո գին.
 Հե ռա ցել է ու վե րա ցել մի նչ աստ ղե րը հե ռա վոր,
 Վար մա ցած մար դու հա մար ար դեն խո րթ է իմ հո գի ն։

     14

- Էս է, որ կա… Ճի շտ ես ա սո ւմ. թա սըդ բե ՛ր։ 
Էս էլ կեր թա՝ հա նց ե րա զո ւմ, թա սըդ բե ՛ր։
 Կյա նքն հո սո ւմ է տի ե զեր քո ւմ զըն գա լեն,
 Մե կն ապ րո ւմ է, մյո ւսն ըս պա սո ւմ. թա սըդ բե ՛ր։

10-րդ քառ յակ – Քեզ, Քո, Դու, Շռայլ ա սե լով նկա տի ու նի Աստ ծո ւն։
11-րդ քառ յակ – ըստ հնդ կա կան վե դա նե րի (սո ւրբ գր քե րի) ուս մո ւն քի՝ մեռ-

նո ւմ է մար դու մար մի նը, բայց հո գին չի մեռ նո ւմ և շա րու նա կո ւմ է իր հա րա տև 
կյան քը նոր վե րա մա րմ ա վո րո ւմ ե րի ձևով. Թու ման յա նն ա հա այս նկա տի ու նի ։

 նա րոտ – գույնզ գույն թե լե րից ո լո րած  հա ստ թե լ
 մյու ռոն (մե ռոն) – ա նո ւշ ա հոտ բույ սե րով հա րս տա ցած ձի թա պտու ղի յո ւղ, որ 

գոր ծած վո ւմ է ե կե ղե ցա կան տո նե րի ժա մա նակ (մր տու թյո ւն, օ ծո ւմ)

 Հով հան նես Թու ման յա նը գրել է 70 քառ յա կ։ Դրա նց մեծ մա սն ստե ղծ վել է 
1916-1922 թթ.։

ՔԱՌՅԱԿ
 Քառ յա կը չո րս տո ղից կա զմ ված բա նաս տեղ ծու թյո ւն է։ Այն հատ կա պես մեծ 

զար գա ցո ւմ է ապ րել միջ նա դար յան պա րս կա կան պո ե զի ա յո ւմ։ Հա մաշ խար հա-
յին հռ չակ են վա յե լո ւմ Օ մար Խա յա մի քառ յակ նե րը, ո րո նք թա րգ ման վել են նաև 
հա յե րե ն։ Թու ման յա նը ևս մեծ վար պե տու թյա մբ հա յե րեն է թա րգ մա նել պար սիկ 
բա նաս տե ղծ Խա ղա նի ի քառ յակ նե րից վե ցը. ա հա դրան ցից մե կը.

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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 Հո գո ւդ հավ քը հան կա րծ թռավ, ի՞նչ ես դու,
 Ճամ փիդ կե սին ձիդ որ կո րավ, ի՞նչ ես դու, 
Ե թե մա րդ ես, կյան քը փոխ է տր ված քեզ,
 Փոխ տվո ղը որ ետ առ նի, ի՞նչ ես դո ւ։

 Միջ նա դա րո ւմ են ստե ղծ վել նաև հայ կա կան քառ յակ նե րը, կոչ վո ւմ են հայ-
րե ն։ Դրա նք վե րագ րվո ւմ են Ֆրի կին, Հով հան նես Երզն կա ցո ւն, Նա հա պետ Քու-
չա կի ն։ Հայ րեն նե րը հայտ նի են նաև որ պես ժո ղո վր դա կան ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն, 
կոչ վո ւմ են նաև ան տու նի ։

 Հայ գրող նե րից քառ յակ ներ գրել են նաև Խա չա տո ւր Ա բովյ ա նը, Վա հան Տեր-
յա նը, Դե րե նիկ Դե միր ճյա նը, Ե ղիշ ե Չա րեն ցը, Հով հան նես Շի րա զը և ու րիշ նե ր։

 Քառ յա կը թեև բաղ կա ցած է ըն դա մե նը չո րս տո ղից, բայց ու նի ի մաս տա յին, 
փի լի սո փա յա կան, զգաց մո ւն քա յին շատ մեծ խտա ցո ւմ և ըն թեր ցո ղի վրա ա րագ 
ու կտ րո ւկ ներ գոր ծե լու շատ հզոր ուժ։ Քառ յակ նե րը, որ պես օ րե նք, տո ղե րի 
վեր ջո ւմ ու նե նո ւմ են կրկն վող բա ռեր և ար տա հայ տու թյո ւն ներ, դրան ցից ա ռաջ 
ե ղած բա ռե րը հան գա վոր վո ւմ են։ Կա րող են այդ կրկն վող բա ռե րն ու ար տա հայ-
տու թյո ւն նե րը չլի նե լ։ Քառ յակ նե րի մեջ հիմ ա կա նո ւմ տա րած ված է հան գա կց-
ման աա բա ձևը, երբ հան գա վոր վո ւմ են 1-ին, 2-րդ և 4-րդ տո ղե րը, իսկ եր րո րդ 
տո ղը մո ւմ է ա զա տ՝ չհան գա վոր վա ծ։ Հան դի պո ւմ են նաև հան գա վոր ման այլ 
տար բե րակ ներ. խա չա ձև՝ ա բաբ, կի ց՝ աա բբ, ա նը նդ մե ջ՝ աա ա ա ։

 Թու ման յա նի քառ յակ նե րը պա րզ ու մատ չե լի բո վան դա կու թյո ւն ու նե ն։ Դրանք 
փո րձ են՝ բա ցա հայ տե լու կյան քի ա ռե ղծ ված նե րը, ճա նա չե լու մար դու բա խտն ու 
ճա կա տա գի րը, խո րա նա լու Ստեղ ծո ղի գա ղտ նիք նե րի մե ջ։ Քառ յակ նե րից մե-
կո ւմ բա նաս տեղ ծը գրո ւմ է. « Տի ե զեր քի տե րն եմ ես, // Ո՞վ է արդ յոք նը կա տել»։ 
Ի րոք, Թու ման յա նի այս ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն նե րի մեջ տի ե զե րա կան վեհ ու 
բարձր մի բան կա, որ տե ղից էլ նա նա յո ւմ է ծնո ւն դի ու մահ վան սահ մա նագ ծե րի 
մեջ տա ռա պող մար դո ւն, ում « Կյա նքն հո սո ւմ է տի ե զեր քո ւմ զըն գա լեն»։

1. Ի՞նչ է քառ յա կը։ Միջ նա դար յան հայ բա նաս տեղ ծու թյան ո՞ր տե սա կի հետ 
այն կա րող եք հա մե մա տե լ։

2. Հայ և օ տար բա նաս տե ղծ նե րից ով քե ՞ր են գրել քառ յակ նե ր։
3. Թու ման յա նի քառ յակ նե րն ի րե նց բո վան դա կու թյա մբ ինչ պե ՞ս կխմ բա վո րե ք։
4. Ա ռա նձ նաց րե ՛ք ստեղ ծա գո րծ ան հա տի ճա կա տա գի րը ներ կա յաց նող քառ-

յակ նե րը ։
5. Մեկ քառ յա կի օ րի նա կով վեր լու ծե ՛ք դրա կա ռո ւց ված քը՝ ուշ ադ րու թյո ւն 

դա րձ նե լով հան գա վոր մա նը, կրկն վող ար տա հայ տու թյո ւն նե րին, ի մաս-
տի զար գաց ման ըն թաց քին, մտ քի խտա ցո ւմ ե րին և պատ կե րա վոր ման 
սկզ բո ւնք նե րի ն։

6. Բո վան դա կու թյո ՞ւնն է քառ յա կի մեջ ա ռա ջա տար, թե՞ ձևը։ Գու ցե եր կու-
սը միա սի ն՝ հա մա հա վա սար կամ մե կի ա վե լի ուժ գին ար տա հայ տու թյա մբ։ 
Ցո՛ւյց տվեք որ ևէ քառ յա կի վեր լու ծու թյա մբ։ Փոր ձեք ինք նե ՛րդ գրել քառ յակ-
նե ր։
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 Ա ՎԵ ՏԻՔ  Ի ՍԱ ՀԱԿ ՅԱ Ն
1875-1957

 Ա վե տիք Ի սա հակյ ա նը գրա կան աս պա րեզ մտավ «Եր-
գեր ու վեր քեր» գրքով։ Նրա բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րի 
հի ման վրա ստե ղծ վե ցին եր գեր, ո րո նք շատ ա րագ տա-
րած վե ցին և հե ղի նա կին բե րե ցին լայն ճա նա չո ւմ։ Հե տա-
գա յում նա գրեց նաև պո եմ եր, պա տմ վա ծք ներ ու հե քի-
աթ ներ և իր հաս տա տո ւն տե ղն ա պա հո վեց հայ գրա կա-
նու թյան մե ջ։

 Ա վե տիք Ի սա հակյ ա նը ծն վել է 1875 թ. հոկ տեմ բե րի 30-
ին Գյո ւմ րի ո ւմ (այն ժա մա նա կ՝ Ա լեք սա նդ րա պոլ)։ Քա ղա-
քից ոչ շատ հե ռու գտն վող Ղա զա րա պատ գյու ղո ւմ նրա նք ու նե ին ջրա ղաց 
և այ գի, ուր և ան ցել է գրո ղի ման կու թյու նը։ Այս տեղ էլ ձևա վոր վել են նրա 
ա ռա ջին տպա վո րու թյո ւն նե րը ։

 Նախ նա կան գրա գի տու թյո ւն ստա նա լո ւց հե տո նա ու սա նել է Հա ռի ճի վան-
քի դպ րո ցո ւմ։ 1889-1892 թթ. ու սու մը շա րու նա կել է Գևո րգ յան ճե մա րա նո ւմ։ 
Այս տեղ էլ Ի սա հակյ ա նն ա րել է գրա կան ա ռա ջին քայ լե րը և ցույց տվել ժա-
մա նա կի հայտ նի բա նաս տե ղծ և իր ու սու ցիչ Հով հան նես Հով հան նիս յա նի ն։

1893-1894 թթ. որ պես ա զատ ունկն դիր Ի սա հակյ ա նն ու սա նո ւմ է Լայպ ցի-
գի հա մալ սա րա նո ւմ, ու սո ւմ ա սի րո ւմ է փի լի սո փա յու թյո ւն։

 Հայ րե նիք վե րա դառ նա լով` նա մե ղա դր վո ւմ է հա կա պե տա կան գոր ծու նե-
ու թյան մեջ, ցա րա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ձեր բա կալ վո ւմ և մեկ տա րի 
կա լա նա վոր վո ւմ է Եր ևա նի բան տո ւմ, ա պա աք սոր վո ւմ Օ դե սա ։

1897-ին նա վե րս տին ար տա սահ մա նո ւմ է, այս ան գա մ՝ Ցյու րի խի հա մալ-
սա րա նի ա զատ ունկն դիր, ուր ու սո ւմ ա սի րո ւմ է փի լի սո փա յու թյո ւն և գրա-
կա նու թյո ւն։

1902-ին նա կր կին հայ րե նի քո ւմ է։ 1908-ին հա կա ցա րա կան գոր ծու նե ու-
թյան մե ղադ րա նք նե րով նո րից ձեր բա կալ վո ւմ է և վեց ա միս կա լա նա վոր-
վում Թիֆ լի սի Մե տե խի բան տո ւմ։

1911-ին նա ան ցնո ւմ է ար տա սահ ման, լի նո ւմ է Ֆրան սի ա յո ւմ, Գեր մա նի-
ա յո ւմ, ի վեր ջո հաս տատ վո ւմ Վե նե տի կո ւմ։ 1926-ին վե րա դառ նո ւմ է Հա յաս-
տան, շր ջո ւմ հայ րե նի ծա նոթ վայ րե րո ւմ, գրո ւմ նոր բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե ր։ 
1930-ին նո րից մեկ նո ւմ է ար տա սահ մա ն։ Այս ան գամ բնա կու թյո ւն է հաս տա-
տո ւմ Փա րի զո ւմ։ Նրա ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյա մբ հրա տա րակ վո ւմ է Հայ 
օգ նու թյան կո մի տե ի « ՀՕԿ» ամ սա գի րը ։

 Վե րջ նա կա նա պես նա հայ րե նիք է տե ղա փոխ վո ւմ 1936 թ.։ Նրա շո ւրջ հա-
մա խմբ վո ւմ են ե րի տա սա րդ բա նաս տե ղծ նե րը և ակ նա ծան քով նրան ան վա-
նո ւմ Վար պե տ։ 

Ի սկ Վար պե տը նրա նց պատ մո ւմ է դա րա սկզ բի գրա կան կյան քի, Թու-
ման յա նի ու Տեր յա նի, ե ղեռ նի զոհ արևմ տա հայ մտա վոր սե րն դի, 1937-ին 
բռնա դա տո ւմ ե րի են թա րկ ված գրող նե րի մա սի ն։ Ի սա հակյ ա նը դառ նո ւմ է 
կեն դա նի կապ սե րո ւնդ նե րի խզ ված հա ջոր դա կա նու թյան մի ջև։
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1. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել Ա վե տիք Ի սա հակյ ա նը ։
2. Որ տե ՞ղ է ան ցել Ի սա հակյ ա նի ման կու թյու նը ։
3. Ի՞նչ կր թու թյո ւն է ստա ցել նա ։
4. Եվ րո պա կան ո՞ր հա մալ սա րան նե րո ւմ է ու սա նել Ի սա հակյ ա նը ։
5. Եվ րո պա կան ո՞ր երկր նե րո ւմ է ապ րե լ։
6. Ե՞րբ է վե րջ նա կա նա պես վե րա դար ձել հայ րե նի ք։
7. Ինչ պե ՞ս է ին ակ նա ծան քով նրան դի մո ւմ ե րի տա սա րդ գրող նե րը ։
8. Ե՞րբ է մա հա ցել Ա վե տիք Ի սա հակյ ա նը և որ տե ՞ղ է թաղ վա ծ։
9. Ո՞ր գր քե րով ու գոր ծե րով հռ չակ վեց Ի սա հակյ ա նի ա նու նը ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

1943 թ. Ի սա հակյ ա նն ընտր վո ւմ է Հա յաս տա նի գի տու թյո ւն նե րի ա կա դե-
մի ա յի ա կա դե մի կո ս։ 1946-ից մի նչև կյան քի վեր ջը ե ղել է Հա յաս տա նի գրող-
նե րի մի ու թյան վար չու թյան նա խա գա հը ։

 Մա հա ցել է 1957 թ. հոկ տեմ բե րի 17-ին։ Թաղ ված է Եր ևա նի պան թե ո նո ւմ։
Իսահակյանին հռչակ բերեցին «Երգեր ու վերքեր» (1897) ժողովածուն (1908- 

ին, լրա ցո ւմ ե րով և փո փո խու թյո ւն նե րով, ու նե ցավ նոր հրա տա րա կու թյո ւն), 
«Ա լագ յա զի մա նի ներ» (1895-1917) շար քը, «Ա բու- Լա լա Մա հա րի» (1911) պո ե մը, 
ար ևելյ ան զրույց նե րը, ո րո նք « Լի լիթ» վեր նագ րով լույս տե սան 1927 թ.։

 

 Մի մրա հոն աղ ջիկ տե սա
 Ռի ալ տո յի կա մո ւր ջին,
 Հո րդ մա զե րը – գետ գիշ եր վա, 
Եվ հա կի նթ նե ր՝ ա կան ջի ն։
 
Աչ քե րը սև – արև ներ սև, 
Ա րև նե րի պես ան շեջ,
 Գա լա րո ւմ էր մեջ քը թե թև
 Ծաղ կան կար շա լի մե ջ։
 
Ա չքս դի պավ աչ քի բո ցին, 
Ու գլու խըս կա խե ցի.
Ժպ տաց ժպ տով ա ռե ղծ վա ծի,
 Հա վեր ժա կան կա նա ցի ։

 Մի ա միտ չե մ՝ հա վա տամ քեզ.
 Տա ռա պա նքս փո րձ ու նի.–
 Մի մրա հոն կույս էր քեզ պես,
 Կոտ րեց սի րտս պա տա նի …

մ րա հոն – սև աչ ք-ուն քո վ
 Ռի ալ տո – շի նու թյո ւն Վե նե տի կո ւմ, որ տեղ կնք վո ւմ են առևտ րա կան գոր-

ծարք ներ. հայտ նի է Ռի ալ տո յի կա մո ւր ջը
 հո րդ – վա րար, ա ռա տ

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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 ՔՆԱՐԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՔՆԱՐԱԿԱՆ ՀԵՐՈՍ
Քնարական բանաստեղծության մեջ իշխում են անհատի խոհերն ու ապրումերը: 

Ներգործող ուժ ունեն հույզն ու տրամադրությունը:
Ք նա րա կան հե րո սը, որ պես օ րե նք, բա նաս տեղ ծի ան հա տա կա նու թյա մբ պայ-

մա նա վոր ված ան ձնա վո րո ւմ է։ Բայց քնա րա կան հե րո սն ա վե լի ընդ հա նո ւր կեր-
պար է և մի շտ չէ, որ կա րող է նույ նա նալ հե ղի նա կի հե տ։ 

«Մի մրահոն աղջիկ տեսա...»-ն քնարական բանաստեղծություն է, որի մեջ կեն-
սա փոր ձով հա րո ւստ մար դը և սի րո ան մի ջա կան ա ռար կան՝ մրա հոն աղ ջի կը, պա-
տա հա բար  հան դի պո ւմ են Ռիալ տո յի կա մո ւր ջի ն։ Աղ ջի կը գե ղեց կու հի է, և նրա 
աչ քե րից, ամ բո ղջ շար ժո ւձ ևից սեր է հոր դո ւմ։ Նրա նց հա յաց քնե րը հան դի պո ւմ են, 
և բա նաս տեղ ծի հո գին փո թո րկ վո ւմ է` հի շե լով իր պա տա նե կու թյու նը, երբ նման մի 
գե ղեց կու հի կոտ րել էր իր պա տա նի սիր տը։ 

 Բա նաս տեղ ծու թյան հե րոս նե րից մե կը մրա հոն աղ ջի կն է, իսկ մյու սը՝ բա նաս տեղ-
ծը, նրանց կա րող ենք նաև ասել քնա րա կան հե րոս։

Այս տեղ բա նաս տեղ ծի ան հա տա կա նու թյո ւնն ա վե լի ակն հայտ է, ո րով հե տև 
տո ղե րի մեջ առ կա են Ի սա հակյ ա նի ան ձնա կան կյան քի ման րա մաս ներ. հայտ նի 
է, որ պա տա նե կու թյան տա րի նե րին նա սի րա հար ված է ե ղել Շո ւշ ա նիկ ա նու նով 
մի աղջ կա, ում, սա կայն, չի հա սե լ։ Եվ դրա հա մար էլ ա սո ւմ է. « Մի մրա հոն կույս 
էր քեզ պես, // Կոտ րեց սի րտս պա տա նի…»։ 

Եվ այս պե ս՝ բա նաս տեղ ծու թյան հե րոս նե րն են մի ա նա նո ւն մրա հոն գե ղեց-
կու հի, ով խո րհր դան շո ւմ է կա նա ցի դյու թան քը, և հե ղի նա կը, ով ար դեն կյան քի 
փոր ձով հա րս տա ցած հա սո ւն այր էր։ Բա նաս տեղ ծու թյու նը գր վել է 1925 թ., այդ 
ժա մա նակ Ի սա հակյ ա նը 50 տա րե կան էր։ 

Ա ղջ կա գե ղեց կու թյու նը ներ կա յաց ված է ար տա կա րգ գրավ չու թյա մբ։ Ի սա-
հակյ ա նն ա սես նկա րո ւմ է այդ աղջ կա ն։ Մի՞ թե լի նո ւմ են սև արև նե ր։ Այս դեպ-
քո ւմ, այո՛, լի նո ւմ են, ո րով հե տև աչ քե րի սև փայ լը բա նաս տեղ ծը հա մե մա տո ւմ 
է ար ևի ան շեջ բո ցի հե տ։ Կան այս պի սի ար տա հայ տու թյո ւն նե ր՝ կրակ աչ քեր, 
կրակ ված հա յա ցք, աչ քե րի բո ց։  Ա հա այս վա ռվ ռո ւն սև աչ քե րի կրա կն է, որ աղջ կա 
աչ քե րը դա րձ նո ւմ է սև արև նե ր։

1. Բա նաս տեղ ծու թյո ւնն ըն կա լե լու հա մար նախ պե տք է կա րո ղա նալ այն 
վերար տադ րե լ։ Թեև քնա րա կան բա նաս տեղ ծու թյու նը վե րա պատ մե լը դյու-
րին չէ, բայց փոր ձե ՛ք։ Ձեզ կօգ նեն հա ջոր դող հար ցե րը և ու ղե ցույց նե րը ։

2. Ով քե ՞ր են բա նաս տեղ ծու թյան քնարական հե րոս նե րը ։
3. Բա նաս տեղ ծը որ տե ՞ղ է տես նո ւմ աղջ կա ն։
4. Ինչ պե ՞ս է նկա րագ րո ւմ աղջ կա գե ղեց կու թյու նը։ Հա մե մա տու թյան ի՞նչ 

ձևեր է կի րա ռո ւմ՝ ներ կա յաց նե լու նրա գրավ չու թյու նը։ Հատ կա պես ուշա-
դի ՛ր ե ղեք հետ ևյալ պատ կե րնե րին. « Հո րդ մա զե րը - գետ գիշ եր վա…», 
«Աչ քե րը սև – արև ներ սև, // Արև նե րի պես ան շե ջ…»։

5. Ին չո ՞ւ է հո րդ մա զե րը հա մե մա տո ւմ գիշ եր վա գե տի հե տ։ Գի շե րով ի՞նչ 
գույն ու նի գե տը։ Գե տի հո սքն ու մա զե րի ծփան քը կա րե լի՞ է հա մե մա տե լ։

6. Ինչ պի սի՞ շալ էր աղ ջի կը գցել մեջ քին ։
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ՌԱ ՎԵՆ ՆԱ ՅՈ ՒՄ

 Ա րա րա տի ծեր կա տա րի ն
 Դար է ե կել, վայրկյ ա նի պես, 
Ու ան ցե լ։

 Ան հո ւն թվով կայ ծակ նե րի
 Սո ւրն էր բեկ վել ա դա ման դին, 
Ու ան ցե լ։

 Մա հա խու ճապ սե րո ւնդ նե րի 
Ա չքն է դի պել լույս գա գա թին, 
Ու ան ցե լ։

 Հեր թը հի մա քո նն է մի պահ.
 Դու էլ նա յիր սեգ ճա կա տին, 
Ու ան ցի ր…

   

մահախուճապ – մահվան խուճապի մատնված, մահվան խուճապ առաջացնող 

Ի սա հակյ ա նն այս բա նաս տեղ ծու թյու նը գրել է հայ րե նի քից հե ռու` ի տա լա կան 
Ռա վեն նա քա ղա քո ւմ 1925 թ. հու նի սի 8-ին։

 Բա նաս տե ղծն այդ տա րի նե րին ապ րո ւմ էր Վե նե տի կո ւմ։ Բնա կա նո րեն, նա այ-
ցե լել է Ռա վեն նա, ուր 1321 թ. մա հա ցել ու թաղ վել էր ի տա լա ցի մեծ բա նաստե ղծ 
Դան տե Ա լի գի ե րի ն։ 

Ի սա հակյ ա նը եր կար տա րի ներ ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել է Եվ րո պա յո ւմ։ Հայ րե-

7. Նրան ի՞նչ շար ժո ւմ ե րի մեջ է ներ կա յաց նո ւմ բա նաս տեղ ծը ։
8. Ինչ պե ՞ս է ներ կա յաց ված բա նաս տեղ ծի և աղջ կա հան դի պու մը։ Ինչ պե ՞ս եք 

հաս կա նո ւմ «Ա չքս դի պավ աչ քի բո ցին» պատ կե րը։ Ի՞նչ ժպի տով է աղ ջի-
կը ժպ տո ւմ։ Ա ռե ղծ վա ծա յին ժպիտ ա սե լով` ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ, և ին չո ՞ւ է 
այն հատ կա պես բնո րոշ կա նա նց։ Ին չո ՞ւ են ա սո ւմ՝ կի նը ա ռե ղծ ված է։

9. Գտե ՛ք Լե ո նար դո դա Վին չի ի « Մո նա Լի զա. Ջո կոն դա» նկա րը և փոր ձե ՛ք կռա-
հել նրա ա ռե ղծ վա ծա յին ժպի տի ի մաս տը։ Այդ ժպի տի մա սին շատ գրքեր են 
գր վել, և ա մեն ևին էլ հե շտ չէ այն վեր ծա նե լ։ Փոր ձե ՛ք տալ ձեր ինք նու րույն 
բա ցատ րու թյու նը։ Այդ նկա րի ա ռե ղծ վա ծա յին ժպի տը կա րող եք քն նար կել 
նաև դա սա րա նո ւմ և կապ ստեղծել այս բանաստեղծության հետ:

10. Ինչ պե ՞ս է ա վա րտ վո ւմ բա նաս տեղ ծու թյու նը։ Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ « Մի ա-
միտ չե մ՝ հա վա տամ քեզ. // Տա ռա պա նքս փո րձ ու նի» տո ղե րի ի մաս տը ։

11. Ի՞նչ հո գե բա նա կան կապ եք տես նո ւմ « Մի մրա հոն կույս էր քեզ պես, // 
Կոտ րեց սի րտս պա տա նի» վեր ջին տո ղե րի և « Մի մրա հոն աղ ջիկ տե սա 
// Ռի ալ տո յի կա մո ւր ջի ն…» ա ռա ջին տո ղե րի մի ջև։ Վեր ջին տո ղե րի մրա-
հոն կույ սի հիշ ո ղու թյո ւնն ին չո ՞ւ է բա նա ստեղ ծին մղո ւմ Ռի ալ տո յի կա մուր-
ջին կա նգ նած գե ղեց կու հո ւն տես նե լո վ՝ գլու խը կա խել և ա սել, որ այլևս 
նախ կին մի ա մի տը չէ և չի հա վա տո ւմ նրա ն։

& ԲԱՌԱՐԱՆ



171

նի քից հե ռու լի նե լով հան դե րձ՝ նա մշ տա պես ապ րել է հայ րե նի քի հիշ ա տակ նե րո վ։ 
Որ պես հա վեր ժու թյան խո րհր դա նիշ նրա առջև հառ նո ւմ է Ա րա րա տի ա ռաս-

պե լա կան պատ կե րը։ 
Ա րա րա տը նախ նրան ներ կա յա նո ւմ է որ պես հա վեր ժու թյան չա փա նի շ։ Դա-

րե րը նրա վրա յով վայրկյ ան նե րի պես են ան ցե լ։ Նա դի մա ցել է բո լոր ժա մա-
նակ նե րի փոր ձու թյո ւն նե րի ն՝ իր վրա բե կե լով կայ ծակ նե րի սու րը։ Նրա ն՝ որ-
պես լույս փա րո սի, նա յել ու ան ցել են մա րդ կա յին բո լոր սե րո ւնդ նե րը։ Այդ պես 
է, ո րով հե տև հա մաշ խար հա յին մեծ ջր հե ղե ղի ժա մա նակ Ա րա րա տի վրա ի ջավ 
Նոյ յան տա պա նը և մա րդ կու թյա նը փր կեց կոր ծա նու մի ց։

 Վեր ջին տան մեջ հա վեր ժու թյու նը բա նաս տեղ ծը ո րոշ ա կի աց նո ւմ է մա րդ կա յին 
մեկ կյան քի ճա կա տագ րո վ։ Ե թե ա ռա ջին տան մեջ « Դար է ե կել, վայրկյ ա նի պես, // 
Ու ան ցել», ա պա այս տեղ « Հեր թը հի մա քո նն է մի պահ. // Դու էլ նա յիր սեգ ճա կա-
տին, // Ու ան ցի ր…»։ Այ սի նքն՝ հա վեր ժու թյու նը, որ սե րո ւնդ նե րի կյան քի շղ թան է, 
այս տեղ դառ նո ւմ է մա րդ կա յին մեկ կյա նք՝ որ պես այդ շղ թա յի մեկ օ ղա կ։

   1. Ի՞նչն է հե ղի նա կին նե րշն չել օ տա րու թյան մեջ մտա բե րե լու հայ ժո ղո վր դի 
ազ գա յին խո րհր դան շա նը՝ Ա րա րա տը, և գրե լու այս բա նաս տեղ ծու թյու նը ։

2. Ին չո ՞ւ է Ա րա րա տի կա տա րը բնո րոշ ո ւմ « ծեր» մակ դի րո վ։
3. Ին չո ՞ւ է բա նաս տե ղծն օգ տա գոր ծել նվա զեց ման պատ կե րա վոր ման մի ջո-

ցը և գրել. « Դար է ե կել, վայրկյ ա նի պես, // Ու ան ցել»։
4. Ի՞նչ է ձեզ հո ւշ ո ւմ երկ րո րդ տու նը։ Ին չո ՞ւ է բա նաս տե ղծն օգ տա գոր ծել «ա դա-

մա նդ» բա ռը Ա րա րա տի կա տա րի հա մա ր։ Ին չի՞ խո րհր դա նի շն է ա դա ման դը՝ 
փա՞յլ, մաք րու թյո ՞ւն, կա րծ րու թյո ՞ւն, թանկարժեք քա՞ր, թե՞ բո լո րը մի ա սի ն։ Ու շա-
դիր կար դա ցե ՛ք, ըն կա լե ՛ք ամ բո ղջ պատ կե րը և տվե ՛ք ձեր մեկ նա բա նու թյու նը ։

5. Երկ րո րդ տան մեջ տես նո ՞ւմ եք հայ ժո ղո վր դի պատ մա կան ճա կա տագ րի 
խո րհր դա նի շը՝ թշ նա մի նե րը ե կել են ու ան ցել, բայց հայ ժո ղո վո ւր դը կա ՛։

6. Եր րո րդ տան մեջ օգ տա գո րծ վել է « մա հա խու ճապ սե րո ւնդ ներ» ար տա-
հայ տու թյու նը. մա հվան խու ճա պի մատնված այդ սե րո ւնդ նե րի աչ քը դի-
պել է Ա րա րա տի՝ այս ան գամ ար դեն « լույս գա գա թին, // Ու ան ցել»։ Ի րար 
հա ջոր դող սե րո ւնդ նե րի հա մար ի՞նչ դեր ու նի « լույս գա գաթ» ար տա հայ-
տու թյու նը։ Արդ յո ՞ք դրա նով բա նաս տեղ ծը չի ցան կա նո ւմ ա սել, որ Ա րա-
րա տը մա րդ կու թյան հա մար ե ղել է փր կու թյան փա րո ս։ Իսկ այս միտ քը քո 
մեջ չի՞ արթ նաց նո ւմ Նոյ յան տա պա նի ա ռաս պե լը ։

7. Չոր րո րդ տան մեջ Ա րա րա տի գա գա թը (ճա կա տը) բնո րոշ ված է « սեգ» 
մակ դի րով, որ վե հու թյան ի մա ստ ու նի։ Ու րիշ ի՞նչ հո մա նիշ ներ կն շեք 
« սեգ» մակ դի րին հա մար ժե ք։

  Փոր ձե ՛ք հա ջոր դա կան ան ցո ւմ ե րի մեջ դի տել Ա րա րա տին բա նաս տեղ ծի 
տված « ծեր կա տար», «ա դա մա նդ», « լույս գա գաթ», « սեգ ճա կատ» ար-
տա հայ տու թյո ւն նե րը և բա ցատ րել դրա նց ի մաս տա յին նո ւրբ նշա նա կու-
թյու նը ։
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ՀԱ ՎԵՐ ԺԱ ԿԱՆ ՍԵ ՐԸ 
     I

 Լու սա կե րտ է ա պա րան քը Թադ մո րի, 
Ա նա պա տո ւմ, որ պես ե րազ ոս կեհ յո ւս.
Յո թն հար յո ւր սյու նի վրա մար մա րի 
Ս լա նո ւմ է աշ տա րա կը երկ նա սույզ։

 Շո ւր ջը՝ նա զո ւկ ար մա վե նու պու րակ ներ, 
Ո ւր եր գո ւմ են հրա շք- հավ քեր կա րո տով,
 Շա տր վան նե րն հո ւրհ րո ւմ են կրակ ներ,
 Ծա ղիկ նե րը պճ նազ ար դո ւմ ար ծա թո վ։

 Գա հի վրա ե րի տա սա րդ Էլ- Սա մա ն
 Մե ղմ գր կել է հրաշ ա գեղ բամ բիշ ին.
Կրծ քի վը րա հյո ւս քը նրա – ծփծ փան,
 Հա նց նու նու ֆար լույս -աղբ յու րի ե րե սի ն։

 Փե րո ւզ ծո վը, որ փա րո ւմ է մշ տա թո ր
 Սեպ ժայ ռե րը Լի բա նա նի փեշ ե րի ՝
 Չու նի այն պե ՛ս, այն պե ՛ս փր փո ւր ձյու նա թույր, 
Ի նչ պես կո ւրծ քը լու սա պայ ծառ բամ բիշ ի ։
 
Ար քա յա կան գա հի շո ւր ջը զվար թո ւն
 Մա նկ լա վիկ ներ և նա ժի շտ ներ ոս կե հե ր
Ն վա գո ւմ են, կա քա վո ւմ են ու եր գո ւմ
 Գիշ եր նե րը, ա ռա վո տո ւց մի նչ գիշ ե ր։

     II

 Ե րբ հա նգ չո ւմ են ա պա րան քի ջա հե րը, 
Եվ ար ծա թյա կա պա րի պես լու սըն կա ն
 Փայ փա յո ւմ է ա վա զա նի ջրե րը,
Շշն ջո ւմ է սյու գի նման Էլ- Սա մա ն։

Շշն ջո ւմ է լու սա թա թախ բամ բիշ ի 
Ա կա նջն ի վար այն պես քն քո ւշ, հե զա սահ, 
Ի նչ պես լո ւս նի շո ղա կա թը թա վիշ ի 
Այն հո յա կապ սյու նե րն ի վար մար մար յա ։
 
– Բա րձր են երկ նի ձե ղո ւն նե րը, նա զե լի ՛ս,
 Բայց իմ սե րը բա րձ րա բե րձ է նրա նցից.
 Խոր են երկ րի հի մո ւնք նե րը, նա զե լի ՛ս,
 Բայց իմ սե րը խո րա խոր է նրան ցի ց։
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Ա րու սե կը, որ ներ կո ւմ է ծի րա նի 
Շր թո ւնք նե րը գառ նո ւկ նե րի Տյու րո սի, 
Այն քա ՛ն կար միր, այն քա ՛ն կար միր բոց չու նի, 
Ի նչ քան որ քո համ բույր նե րը սն դու սի ։

Կ խոր տակ վի ա պա րան քըս գե ղա նի 
Եվ կծա ծկ վի ա նա պա տի շն չի տակ,
Կ բա րձ րա նա ան հո ւն ծո վը Սի դո նի 
Եվ կը գե րե ա նա պա տը ծա գե ծագ,–

 Ժա մա նա կը իր վախ ճա նին կհաս նի, 
Եվ ար ևը մի բո ւռ մո խիր կդառ նա,
 Բայց իմ սե րը վախ ճան չու նի, հո ւն չու նի,
 Նա հա վե րժ է, նա ան շեջ է, նա ան մա հ…

 Չէ ա ցնող համ բույր նե րո ւմ դյու թա կան,
 Հա նց հի նա վո ւրց հե քի ա թա կան գի նու մեջ,
 Թալ կա նո ւմ է և հալ չո ւմ է Էլ- Սա մա ն…
 Ժա մա նա կը դառ նո ւմ` վայրկյ ան ու հա վե րժ…
 
Ա պա րան քի ե բե նոս յան դռ նե րից 
Ե րա զա նո ւշ մո ւշկ ու կնդ րո ւկ է բու րո ւմ.
 Մա նկ լա վիկ ներ ու նա ժի շտ ներ ցն ծա լի ց
Ն վա գո ւմ են, ու եր գո ւմ են, ու պա րո ւմ…

     III

Լ ռու թյու նը մահ վան թևով ծվա րա ծ՝ 
Առ կայ ծո ւմ է կան թե ղն ա ղոտ, մե նա վոր, 
Եվ մեռ նո ւմ է հեզ բամ բիշ ը դալ կա ցած 
Էլ- Սա մա նի կրծ քի վրա սգա վո ր։

 Նա մեռ նո ւմ է ինչ պես ցո ղը բող բո ջո ւմ,
 Ման կի կն ինչ պես սո ւրբ գր կի մեջ մայ րա կան. 
Եվ հըծ ծո ւմ է, ա ղոթ քի պես շշն ջո ւմ
 Հեգ բամ բիշ ի ա կա նջն ի վար Էլ- Սա մա ն։

– Կը խոր տա կեմ կա մար նե րը երկ նա յին, 
Ես չեմ թող նի, ես չեմ թող նի՝ դու մեռ նիս. 
Ե ՛վ կվա նեմ, և՛ կհաղ թեմ չար մա հին, 
Ես չեմ թող նի, ես չեմ թող նի՝ դու մեռ նի ս։
 
Եվ գր կել է դժ գու նա ցող բամ բիշ ին,
 Մահ վան հան դեպ սո ւր ու վա հան է շար ժո ւմ. 
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Եվ բամ բիշ ի սա ռած- մե ռած շրթ նե րին 
Իր հրե ղեն սե րն ու շո ւն չը նե րար կո ւմ։

     IV

 Լու սին ներ են ե կել -ան ցել, ու կր կի ն
 Մե ռած բա մբ շին ա մո ւր գր կած Էլ- Սա մա ն
Շշն ջո ւմ է ա կա նջն ի վար մեղ մա գին, 
Ի նչ պես դե ղին սյու նե րն ի վար լո ւսն կա ն։
 
Եվ լքել են ա պա րան քը սար սա փի ց
 Մա նկ լա վիկ նե րն ու նա ժի շտ ներ ոս կե հեր. 
Ար մավ ե րն են լո ւռ սո սա վո ւմ թախ ծա լից, 
Եվ մա րել են վառ ծա ղիկ նե րն ու ջա հե ր։

 Շա տր վան նե րն հե ծկլ տո ւմ են ու լա լիս, 
Եվ սյու նից սյո ւն սար դը ոս տայն է հյու սո ւմ. 
Ա նա պա տի հո ղմ է մի այն այց գա լիս 
Եվ գա հի շո ւրջ կաղ կան ձո ւմ ու փսփ սո ւմ։
 
Օ ձն է սր բո ւմ սա ռն ու փայ լո ւն կո ղե րով 
Էլ-Սա մա նի ոս կոր նե րի լո ւռ փոշ ին,
 Բայց Էլ- Սա ման կմախ քա յին ձեռ նե րո վ
 Պի րկ գր կել է նո րից հյո ւծ ված բամ բիշ ի ն։
 
Եվ քայ քա յո ւն ա կա նջն ի վար լռելյ այն
 Մե ռած, սա ռած շր թո ւնք նե րով Էլ- Սա մա ն
Շշն ջո ւմ է հա վեր ժա բար ու ան ձայն, 
Ի նչ պես խար խո ւլ սյու նե րն ի վար լո ւսն կա ն։

 Պու րակ նե րը չո րա ցել են, չքա ցել, 
Եվ շի ջել է լույս ե րա զը սյու նե րի. 
Ա նա պա տը դե ղին քղա նցքն է փռել 
Եվ ծած կել է ա պա րան քը Թադ մո րի …
 
Եվ ա վա զո ւտ շիր մի վրա մե նա վոր 
Աշ տա րա կն է մո ւմ կան գո ւն ու վկա, 
Որ ի մա նան վառ աստ ղե րը հե ռա վոր 
Էլ- Սա մա նի սե րը հզո ՛ր ու ան մա ՛հ։
 
Որ աշ խար հին պատ մեն սե րը հաղ թա պա նծ. 
Էլ- Սա մա նի սե րը՝ ա նա ՛նց, հա վեր ժո ՛ղ,
 Քա րա վան նե րն ու ճամ փո րդ նե րն երկյ ու ղա ծ
 Հե ռու նե րից հե ռո ւն ե կող-գ նա ցո ղ…
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նա զո ւկ – մատ ղա շ
 բամ բիշ – թա գու հի, իշ խա նու հի
 սեպ – այստեղ՝ սո ւր, սրա գագաթ լեռ, ցից ժայռ, նաև փայտյա կամ մետաղյա 

սրածայր ձող, հողի մեջ խրելու ցից
 ձյու նա թույր – ճեր մա կ
 մա նկ լա վիկ – ազն վա տո հմ ե րի տա սա րդ, որ ծա ռա յո ւմ է պա լա տո ւմ, փո խա-

բե րա բա ր՝ ստր կա միտ, հաճ կա տա ր
 նա ժի շտ – սպա սա վո ր
 սյո ւք (սյո ւգ) – մե ղմ քա մի, զեփ յո ւռ
 ձե ղո ւն – շի նու թյան ծա ծկ, տա նի ք
 բա րձ րա բե րձ – ա վե լի բա րձր
 հի մո ւնք ներ – այս տե ղ՝ հիմ քե ր
 խո րա խոր – ա վե լի խոր 
Ա րու սե կ – Ա րո ւս յակ աստ ղը
 Տյու րոս – հնա գույն քա ղաք Մի ջե րկ րա կան ծո վի ար ևելյ ան ա փե րի ն
սն դո ւս – ո ղո րկ ու փայ լո ւն ե րե սով գո րծ վա ծք
 ծո վը Սի դո նի – Մեռ յալ ծո վը
 ծա գե ծագ – ծայ րից ծայր
 չէ ա ցող – ա նէ ա ցո ղ
 դյու թա կան – կա խար դա կա ն
 հա նց – ինչ պե ս
 թալ կա նալ – թմ րել, թու լա նալ 
ե բե նոս – ար ևա դար ձա յին ծա ռ՝ սև ա մո ւր փայ տո վ
 մո ւշկ – բու րա վետ յու ղա յին նյո ւթ, որ ստաց վո ւմ է մշ կայծ յա մից (լեռ նա յին եղ ջե րու)
կնդ րո ւկ – ար ևա դար ձա յին ծա ռե րից ստաց վող ա նո ւշ ա հոտ խե ժ
 հըծ ծել (հե ծե ծել) – վշ տից հա ռա չել, ող բալ, սո ւգ ա նե լ
ոս կե հեր – ոս կե մա զ
 շի ջել – մա րե լ
ք ղա նցք – փեշ, զգես տի նե րք ևի եզ րը
 հաղ թա պա նծ – հաղ թու թյա մբ պան ծա ցող, հաղ թա կան ու պան ծա լի

Թադ մո րը (Պալ մի րա) Ա սո րի քի հնա գույն քա ղաք նե րից է, հիշ ա տակ վո ւմ 
է Ք.ծ.ա. 2-րդ հա զա րամ յա կից, այժմ գտն վո ւմ է Սի րի ա յո ւմ։ Ի սա հակյ ա նը բա-
նաս տեղ ծա կան բա րձր ոգ ևո րու թյա մբ է պատ կե րել և՛ ար ևելյ ան այդ քա ղա քը, և՛ 
ա պա րան քը, և՛ ար քա Էլ- Սա մա նին, և՛ նրա սի րե լի կնո ջը` բամ բիշ ի ն։ 

Ար ևե լյան ա վան դու թյու նից Ի սա հա կյա նը ստեղ ծել է մի կա տա րյալ երկ։ Դա 
սի րո մի չք նաղ պատ մու թյո ւն է ե րի տա սա րդ ար քա Էլ-Սա մա նի և բամ բի շի մա-
սի ն։ Այս լե գե նդն ա նա նց ու ան մար սի րո հա վեր ժա կան մի օրհ նե րգ է։ Այն գր ված 
է շքեղ պատ կեր նե րով ու ճոխ լեզ վո վ։ 

Ի սա հակյ ա նը նախ ներ կա յաց նո ւմ է Թադ մո րի ա պա րան քը, այն բնո րոշ ո ւմ է « լու
սա կե րտ» մակ դի րով, հա մե մա տո ւմ ա նա պա տո ւմ ստե ղծ ված «ոս կեհ յո ւս ե րա զի» 
հե տ։ Ա պա րան քի աշ տա րա կը վեր է սլա նո ւմ յոթ հար յո ւր մար մար յա սյու նե րի վրա։ 

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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Նրա շո ւրջ ար մա վե նու մատ ղաշ պու րակ ներ են, որ լե ցո ւն են հե քի ա թա յին թռ չո ւն նե-
րո վ։ Շա տր վան նե րից ցայ տող ջո ւրն ա նա պա տի ար ևի տակ նման է վառ վող կրակ-
նե րի, ո րով հե տև լույ սի ճա ռա գայթ նե րը բեկ վո ւմ են նրա մե ջ։ Իսկ ծա ղիկ նե րն ար ծա-
թով են պճ նա զա րդ վո ւմ, ո րով հե տև նրա նց վրա նս տո ւմ է շա տր վա նի ցո ղը։ 

Այս գե ղեց կու թյան մեջ թևա ծո ւմ է սե րը ե րի տա սա րդ Էլ- Սա մա նի և բամ բիշ ի 
մի ջև։ Սե րն ան մահ է ու հզոր. այն վեր է ժա մա նա կի ց։ Նրա նք մա հա նո ւմ են, բայց 
սե րն ա նա նց է ու հա վեր ժա կա ն։ Դա րեր են ան ցնո ւմ, սի րո ա ռաս պե լը չի մա հա-
նո ւմ։ Այն հա վեր ժա կան է։

ԼԵԳԵՆԴ
 Լե գեն դն ա վան դազ րույց է, հիմ քո ւմ ըն կած է հրաշ քը։ Հրա շա պա տո ւմ ընդ-

գր կո ւմ է դեպ քե րը և հե րոս նե րի ն։
 Լե գեն դը և ա ռաս պե լը տար բեր են ի րա րի ց։ Ա ռաս պե լի հիմ քո ւմ ըն կած է պատ-

մա կան որ ևէ փա ստ, ին չը հե նց սկզ բից ստա նո ւմ է չա փա զա նց ված գե րբ նա կան 
տե սք. ժա մա նա կի ըն թաց քո ւմ այդ ի րա կան հիմ քը աս տի ճա նա բար մթագ նո ւմ է։ 
Լե գեն դը սո վո րա բար ու նե նո ւմ է կրո նա կան ծա գո ւմ. այն հյո ւս վո ւմ էր քրիս տո-
նե ա կան ե կե ղե ցու նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի  սո ւրբ ա րա րք նե րի` տան ջա նք նե րի ու 
մահ վան շո ւր ջ։ Այդ պի սի լե գե նդ ներ կան Գրի գոր Լու սա վո րի չի, Գրի գոր Նա րե-
կա ցու և ե կե ղե ցու շատ սր բե րի մա սի ն։ Գրա վոր և բա նա վոր ա վան դազ րույց նե-
րի ձևով փո խա նց վող լե գե նդ նե րն ու ա ռաս պել նե րը գրող նե րը են թար կո ւմ են 
գե ղար վես տա կան մշակ ման (Հով հան նես Հով հան նիս յան, Հով հան նես Թու ման-
յան, Ա վե տիք Ի սա հակյ ան, Հով հան նես Շի րազ և ու րիշ ներ)։

1. Ինչ պե ՞ս է Ի սա հակյ ա նը ներ կա յաց րել բամ բիշ ի գե ղեց կու թյու նը։ Նո րից 
կար դա ցե ՛ք և ա ռա նձ նաց րե ՛ք այդ հատ ված նե րը ։

2. Ինչ պե ՞ս է Էլ- Սա մա նը ներ կա յաց նո ւմ իր սե րը բամ բիշ ի հան դեպ, ինչ պի սի՞ 
հա մե մա տու թյո ւն նե րի է նա դի մո ւմ իր նե րաշ խար հը բա ցա հայ տե լու և իր 
սի րո ուժգ նու թյո ւնն ի հայտ բե րե լու հա մա ր։

3. Ինչ պե ՞ս կմեկ նա բա նեք այս տո ղե րի ի մաս տը.

 Ժա մա նա կը իր վախ ճա նին կհաս նի, 
Եվ ար ևը մի բո ւռ մո խիր կդառ նա,
 Բայց իմ սե րը վախ ճան չու նի, հո ւն չու նի,
 Նա հա վե րժ է, նա ան շեջ է, նա ան մա հ…

4. Սի րո այս ջե րմ ու ո գեշ ո ւնչ զգա ցո ղու թյա նը հա ջոր դո ւմ է բամ բիշ ի մա հը։ 
Ինչ պե ՞ս է ներ կա յաց ված բամ բիշ ի մահ վան տե սա րա նը։ Ինչ պե ՞ս է նա մեռ-
նո ւմ։ Ա ռա նձ նաց րե ՛ք այդ հատ ված նե րը և նշե ՛ք հա մե մա տու թյո ւն նե րը ։

5. Ի՞նչ է ա սո ւմ Էլ- Սա մա նը մեռ նող բամ բիշ ի ն։
6. Ին չո ՞ւ է բա նաս տեղ ծը դի մո ւմ չա փա զան ցու թյո ւն նե րի՝ ա սե լով, որ ին քը 

կխոր տա կի « կա մար նե րը երկ նա յին», բայց չի թող նի, որ բամ բիշ ը մեռ նի։ 
Հնա րա վո ՞ր է, որ մար դը հաղ թի չար մա հի ն։

7. Ինչ պե ՞ս է բա նաս տեղ ծը ներ կա յաց նո ւմ ա մա յա ցած ա պա րան քի պատ կե-
րը։ Ինչ պե ՞ս կմեկ նա բա նեք այս և հա ջո րդ պատ կեր նե րը.

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ՍԱ Ա ԴԻ Ի ՎԵՐ ՋԻՆ ԳԱ ՐՈՒ ՆԸ
 Գա րո ւն էր։
 Մե կը այն ան հա մար գա րո ւն նե րից, որ զար դա րել են եր կի րը, և ո րոն ցից 

հար յո ւր հատ ապ րեց եր ջան կու թյան և տխ րու թյան բա նաս տեղ ծը՝ Սա ա դի ն։ 
Ա ռա վոտ շատ վաղ զա րթ նեց Սա ա դին. ի ջավ պար տե զը, որ ծաղ կո ւմ էր 

Ռոք նա բադ գե տի ա փի ն։ Նո րից լսե լու հա մար բլ բո ւլ նե րի եր գը և նո րից տես-
նե լու հա մար գար նան հրաշ քը ։

 Նա յեց Շի րա զի դաշ տին, որ ման կու թյան շնո րհ նե րով ու վար դե րով պճն վա ծ՝ 
վա ղո րդ յան նի րհն էր առ նո ւմ՝ պա րո ւր ված բու րա լից ճեր մակ շղա րշ նե րո վ։

Նս տեց ծաղ կած հաս մի կի տա կ՝ Սպա հա նի գոր գի վրա, և բռ նեց դող դոջ 
մատ նե րով վար դե նու նոր բաց ված կար միր- կա նաչ կո կո նը և մրմ ջաց յու րո վի.

«Ի նչ պես մա տաղ աղ ջի կը ժպ տո ւմ է գգ վող սի րա կա նին, այն պես էլ վար-
դը իր շրթ նե րն է բա նո ւմ ա ռա վոտ յան հո վի կին»։

 Թեև շա ՜տ էր ծե րա ցել Սա ա դին, սա կայն նրա հո գին ե րա զի աչ քե րով և 
ա կան ջով ե րա զի՝ տես նո ւմ էր ու լսո ւմ աշ խար հի չք նաղ ի րե րն ու ձևե րը, եր-
գե րն ու լռու թյու նը ան հայտ ո լո րտ նե րի, ո րով հե տև տա կա վին զրույց էր ա նո ւմ 
նրա հետ բա նաս տեղ ծու թյան կա խա րդ ո գին` Զմ րո ւխտ թռ չու նը, որ իր հա վեր-
ժա կան բույնն էր կեր տել Կաֆ լե ռան գա գա թի ն՝ աստ ղե րի մե ջ… 

Եր գո ւմ է ին բլ բո ւլ նե րը՝ գո րշ զգե ստ հա գած և լու սե ղեն ա չո ւկ նե րով. եր-
գո ւմ է ին ի րե նց դյու թա կան ռու բա յաթ նե րը՝ սի րո կրա կով կրակ ված,– ու եր-
գո ւմ է ին Սա ա դի ի սր տի մե ջ։

Քն քո ւշ հո վը վար դե րի ա կա նջ նե րին կու սա կան շն չով բար ևագ րեր էր 
շշնջո ւմ, որ բե րել էր հե ռա վոր սի րա հար վար դե րից,– և կար դո ւմ էր Սա ա դի ի 
հո գին սի րո բար ևագ րե րը …

« Սի րող սիր տը լսո ւմ է մի շտ այն բո լոր խոս քե րը, որ մրմ ջո ւմ են ի րե րը։ 
Աշ խար հը լի է հն չո ւն դաշ նա կու թյո ւն նե րո վ։ Աշ խար հը թրթ ռո ւմ է ան վախ-
ճան և սի րա վառ ար բե ցու մով»,– հիշ եց Սա ա դին իր հին խոս քե րը։ 

Ա կան ջը բլ բո ւլ նե րի եր գե րին և սպի տակ գլու խը կա րմ րափ թիթ վար դե րի 
մեջ սու զա ծ՝ ծծեց Սա ա դին հեշ տու թյան բույ րե րը, և բույ րե րով գի նո վի՝ աչ քե-
րը գո ցեց.– և տե սավ աշ խար հը իր հո գու մեջ, ինչ պես ե րա զի մեջ մի ե րա զի ։

 Տե սավ Հն դու խա ղա ղու թյան գե տե րը՝ սր բա զան լո տոս նե րով օ ծո ւն։
 Տե սավ ի մաս տո ւն փղե րին, որ խոր հո ւմ են մթին ջա նգ յալ նե րի մե ջ։ 
Եվ Դեհ լի ի ոս կե դի պակ ա պա րա նք նե րի մեջ սի գա ճեմ աղ ջիկ նե րին տե-

սա վ՝ գիշ ե րա գեղ մա զե րի մեջ կար միր նու նու ֆար նե րո վ։

 Շա տր վան նե րն հե ծկլ տո ւմ են ու լա լիս, 
Եվ սյու նից սյո ւն սար դը ոս տայն է հյու սո ւմ. 
Ա նա պա տի հո ղմ է մի այն այց գա լիս 
Եվ գա հի շո ւրջ կաղ կան ձո ւմ ու փսփ սո ւմ։

8. Բալ լա դի սկզ բո ւմ ա պա րան քի ծաղ կո ւն տե սա րա նին ին չո ՞ւ է բա նաս տեղ-
ծը հա կադ րո ւմ սար դի և ա նա պա տա յին հող մի մա հա շո ւնչ տե սա րան նե րը։ 
Մահ վան մեջ ան գամ ինչ պե ՞ս է շա րու նակ վո ւմ սի րո օրհ ներ գը ։

9. Ինչ պե ՞ս է բա նաս տեղ ծը բալ լա դի վեր ջո ւմ պատ կե րո ւմ սի րո ան մա հու թյու նը ։
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 Տե սավ Թու րա նի մրր կաշ ո ւնչ տա փաս տան նե րը և մր րիկ նե րի մեջ խո յա-
ցող ա մե հի հե լու զակ նե րի ն՝ կայ ծա կե թրե րո վ։

 Տե սավ նույն պես ա նա պա տը բո ցա կեզ, բեդ վին նե րի նժույգ նե րի վազ քը 
սրար շավ. առ յո ւծ նե րի հետ ևի ց՝ ար ծիվ ե րի թևե րի տա կ։ 

Եվ երկյ ու ղած ուխ տա վոր նե րի ան ծայր քա րա վան նե րը տե սավ. ա ղոթ քով 
ու եր գով Մեք քա յի դար բաս նե րի ա ռաջ նրա նց ծո ւն կի գա լը։ 

Եվ տե սավ Մս րա աշ խար հի հնա գեղ հրա շք նե րը և կա պույտ ծո վե րի ծփուն 
բյու րե ղը։ Եվ Դա մաս կո սի թա վիշ աղ ջիկ նե րի ն՝ լո ւսն կա մա րմ ով, ո րո նց եր-
կար ու քն քո ւշ ձեռ նե րը ման յա կի պես փա թաթ վել է ին ե րի տա սա րդ Սա ա դի ի 
պա րա նո ցո վ…

 Սա ա դին հա ռա չե ց՝ աչ քե րը բա նա լով.
– Ա վա ՜ղ, ան ցավ հար յո ւր տա րիս մի գիշ եր վա ե րա զի պես, թռավ թե թև 

մի վայր կյա նի մեջ, ո րով հե տև դո ւք մի շտ ու ղեկ ցո ւմ է իք ինձ, ո՛վ հե քի աթ, ո՛վ 
բլբո ւլ ներ ու վար դեր, և դո ՛ւք, վար դե րի քույր շնոր հա գե ՛ղ աղ ջիկ նե ր… 

Ե րկն քի երկ նա վառ պար տեզ նե րի մի ջից դո ւրս բխեց ա րե գա կը, և հո ւրհրա-
ցին ա մեն թե րթ ու փե րթ, ա մեն քար ու գո ւղձ, ո րով հե տև գիշ ե րը ա դա ման դի 
փոշ ի էր շաղ տվել բո լոր նրա նց վրա ։

 Սա ա դին նա յեց շո ւր ջը խո րո ւնկ ու հե տա քր քիր հա յաց քով. նա յեց երկն քի կա-
պույտ վրա նի ն՝ ար շա լույ սի մեջ թա թա խո ւն, ոս կու մեջ ճախ րող թռ չո ւն նե րո վ։

 Նա յեց այն պես զար մա ցած և սքան չա ցած.
– Այո՛, հրա շք է աշ խար հը, հե քի աթ է, գե ղե ցիկ և ան հո ւն զար մա նա լի։ 
Եվ ա մեն օր նա յո ւմ եմ աշ խար հին և ա մեն օր զար մա ցած, կար ծես ա ռա-

ջին ան գա մ եմ տես նո ւմ աշ խար հը.– աշ խար հը՝ ա ռօր յա և մի շտ հի աս քա նչ, 
աշ խար հը՝ հնօր յա և մի շտ նո րաս տե ղծ, հա վի տե նա կան մի ան ծա նոթ հրա-
պույ րով ա ռի նք նո ղ։

 Սա ա դին նո րից նա յեց աշ խար հին. տա րեր քի այս բազ մա զան ու հրաշ ա զան 
խա ղին, երբ աչ քին ըն կավ եր կու տատ րակ, որ կար միր տո տիկ նե րով շր ջո ւմ 
է ին կա նաչ մար գե րի վրա, քա ղցր գգ վա լով. և նո րից խո սեց իր սր տո ւմ.

– Կա խա րդ ված է աշ խար հը, և բո լոր ի րե րը հմայ ված են մի ան տե սա նե լի 
վհու կի դյու թա կան գա վա զա նով, և հե քի ա թա ցած է ա մեն բա ն։

– Աշ խար հը գլ խի վայր հո սո ւմ է, քա յ քայ վո ւմ է ու ձևա լո ւծ վո ւմ, և ի՞նչն է, 
որ նո րից կեր տո ւմ է ու կա ղա պա րո ւմ այս հո յա կապ աշ խար հը, և մեր հո գու 
շուր ջը փռո ւմ այս հրա շքն ու հե քի ա թը։ 

Ո ՞վ ստի պեց եղ նի կին, որ պա պակ սր տով մա գլ ցի սեպ ժայ ռե րը՝ եղջ յուր-
նե րը քա րե րին փշ րե լով տար փա լից մռնչ յու նով թա վո ւտ նե րը թի նդ հա նե։ 

Ո ՞վ ստի պեց, որ վար դը ճեղ քե իր զմ րո ւխտ յա զրա հը և բու րե հեշ տա գի ն։ 
Ո ՞վ ստի պեց մար դո ւն, որ ան հայ տից բխե ձև ու հո գի ա ռա ծ՝ մտա ծե լու և տա-

ռա պե լու հա մար. զգա լու հու րը մեզ այ րող ըղ ձան քի և չփա փա գի եր բե ՛ք մեռ նե լո ւ։ 
Ո ՛վ սեր, դո ՛ւ ան պար տե լի ստիպ մո ւնք, դո ՛ւ քա ղցր բռ նու թյո ւն, ես վա ղո ՜ւց 

ճա նա չո ւմ  եմ քե զ։ Սա կայն բնավ չհաս կա ցա քո խո րքն ու խոր հո ւր դը …

 Եվ տե սա նո ղի հո գով նա խազ գաց Սա ա դին, որ այս վեր ջին գա րո ւնն է, որ 
ինքն ապ րո ւմ է։

 Վեր ջի ՛ն գա րու նը ։
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 Պար տե զի դռ նա կը բաց վե ց։
Ս պի տակ շղա րշ նե րը հո վին ծփծ փո ւն՝ նե րս մտավ Նա զի ա թ՝ Սա ա դի ի սի-

րած շի րա զու հին, որ մի շտ այ ցի էր գա լիս ծե րու նի բա նաս տեղ ծի ն։
 Նա զի ա թի գի նե վետ շրթ նե րը և հո լա նի թևե րի լույսն ու կրա կը շա ՜տ ան-

գամ ար ևա զար դել է ին դար ևոր Սա ա դի ի ան քո ւն գիշ եր նե րը ։
 Սա ա դին սի րո ւմ էր նրան իր ան թա ռամ սր տի ե րի տա սա րդ ավյ ու նով և ոս-

կի բա ռե րով քան դա կել էր նրա պատ կե րը ան մահ « Գյո ւլս տա նի» մե ջ։
 Նա զի ա թ՝ վար դե րի փո ւն ջը գր կին, մո տե ցավ բա նաս տեղ ծին և վար դա-

բույր ձայ նով ող ջու նե ց։
Տ խո ւր էր Սա ա դի ն։ Հա ռա չան քը թրթ ռո ւմ էր նրա գու նատ շրթ նե րի ն։
– Ին չո ՞ւ ես տխո ւր, դո ՛ւ, ա մե նա եր ջա նի կը մահ կա նա ցու նե րիս մե ջ։ Ին չո ՞ւ 

ես տխո ւր։
 Սա ա դին լո ւռ էր։
– Տե ՛ս, վար դեր եմ բե րել քեզ հա մար, իմ պար տե զի թա վիշ վար դե րի ց։ 
Եվ ծե րու նո ւն պա տեց վար դե րով և լու սե ղեն մատ նե րով շո յեց բա նաստեղ-

ծի ճա կա տի մռայ լը ։
– Քո շնոր հած վար դե րը, ո՛վ դրախ տի աղ ջիկ, աշ խար հի ա մե նա չք նաղ 

վար դե րն են ե ղել մի շտ և եր բեք չեն թա ռա մե լ։
– Այո՛, Սա ա դի. «Ին չո ՜ւ վար դը հո տո տե լիս խոր հել նրա վա ղան ցո ւկ շնոր-

հի մա սի ն։ Պա հի ՛ր հիշ ա տա կը բույ րի, և դյու րին կլի նի մո ռա նա լը, որ վար դը 
թա ռա մած է վա ղո ւց»։ 

Ար ծա թի ձայ նով ար տա սա նեց Նա զի աթ բա նաս տեղ ծի վա ղե մի խոս քե րը։ 
Եվ նրա ե րա զա բույր վար սե րը գգ վե ցին Սա ա դի ի դեմ քը, երբ Նա զի աթ ծո ւն կի 
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ե կավ բա նաս տեղ ծի մոտ. և պար տե զո ւմ մի ա նո ւշ հով ծի ա ծա նի թևե րը թա փա-
հա րեց Սա ա դի ի գլ խի վեր ևը. այդ Զմ րո ւխտ թռ չու նի չք նաղ թևե րն է ին, որ ծո ւփ 
ե կան, երբ Սա ա դին դող դոջ մատ նե րով շո յեց Նա զի ա թի ե րա զա բույր վար սե րը։ 

Եվ ա պա Սա ա դին հո գու խո րին հա տա կից նա յեց մե կ՝ իր շո ւր ջը բռն կած 
հե քի աթ աշ խար հին, մե կ՝ իր առջ ևը՝ լու սա ժպ տո ւն հրա շք աղջ կան, և զգաց 
տաք ար ցո ւն քի մի կա թիլ իր հին սր տի մեջ, և բռ նե լով աղջ կա փոք րիկ ձեռ քը, 
համ բու րեց ու դրեց լա ցող սր տի վրա՝ ա սե լով.

– Քո շո ւշ ան մատ նե րով գրի ՛ր « Գյո ւլս տան»-իս հե տին է ջի վրա իմ այս 
վեր ջին խոս քե րը.

«Ծն վո ւմ ենք ա կա մա, ապ րո ւմ ենք զար մա ցած, մեռ նո ւմ ենք կա րո տո վ…»։

 Ռոք նա բադ – Շի րազ քա ղա քի մի ջով հո սող գե տ
 Շի րազ – քա ղաք հա րա վար ևելյ ան Ի րա նո ւմ, ուր ծն վել, ապ րել և մա հա ցել է 

Սա ա դի ն
 վա ղո րդ յան – ա ռա վոտ յա ն
 նի րհ – նի նջ
Ս պա հան – քա ղաք Ի րա նո ւմ, որ հայտ նի է իր գոր գե րո վ
 ռու բա յաթ – քառ յակ նե րի հա վա քա ծու, ռու բա յի – քառ յա կ
 բույ րե րով գի նո վի – բույ րե րով ար բա ծ
Հն դու – Հնդ կաս տա նի
 լո տոս – ջրաշ ո ւշ ա ն
 ջա նգ յալ – ան տա ռ
 Դեհ լի – Հնդ կաս տա նի մայ րա քա ղա քը 
ոս կե դի պակ – մե տա քս յա ոս կե թել կտո ր
 սի գա ճեմ – վե հո րեն ճե մո ղ
 գիշ ե րա գեղ – գիշ եր վա մո ւթ ու ա ռե ղծ վա ծա յին գե ղեց կու թյո ւն ու նե ցող, այս-

տեղ` խի ստ սև մա զե ր
 Թու րան – Մի ջին Ա սի ա յի և Ղա զա խս տա նի հար թա վայ րա յին շր ջա նը։ Այդ-

տեղ են գտն վո ւմ Կա րա կու մի և Կզլ կու մի ա նա պատ նե րը
 հե լու զակ (ե լու զակ) – ա վա զա կ
 բեդ վին – ա րա բա կան քոչ վոր ցե ղ
 Մեք քա – քա ղաք Սա ո ւդ յան Ա րա բի ա յո ւմ, Հի ջազ նա հան գի կե նտ րո նը. այդ-

տեղ է ծն վել Մու հա մե դը՝ մահ մե դա կան կրո նի հիմ ա դի րը, մահ մե դա կան նե րի 
սո ւրբ քա ղա քը, որ տեղ գնա ցո ղը կոչ վո ւմ է հա ջի, իսկ Ե րու սա ղե մո ւմ գտն վող 
Քրիս տո սի գե րեզ մա նին ուխ տի գնա ցած քրիս տո նյան կոչ վո ւմ է մահ տե սի 

Մս րա աշ խա րհ – Ե գիպ տո ս
 Դա մաս կոս – ներ կա յիս Սի րի ա յի մայ րա քա ղա քը
 ման յակ – պա րա նո ցի զա րդ, կրծ քա շղ թա, վզ նոց 
ե րփ նա վառ – գու նա գե ղ
 փե րթ – որ ևէ բա նի կտո ր՝ բե կոր, մա ս
 գո ւղձ – հո ղի կո շտ, հո ղա կո շտ
 տատ րակ – վայ րի ա ղավ ի 

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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վ հո ւկ – կա խա րդ
ձ ևա լո ւծ վել – ձևը փո խել, նոր ձև ստա նալ, ձևը կո րց նե լ
 պա պակ – ծա րավ, փա փագ, բո ւռն տե նչ
 թի նդ հա նել – թն դաց նել, խան դա վա ռել, ոգ ևո րե լ
 գի նե վետ – այս տե ղ՝ ար բեց նո ղ
 հո լա նի – մե րկ, բաց 
ար ծա թի ձայ նով ար տա սա նել – զրն գո ւն ձայ նով ար տա սա նե լ
 շո ւշ ան մատ ներ – ծաղ կո ւն, ճեր մակ, գե ղե ցիկ մատ նե ր
 
Այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նն ըն կա լե լու հա մար նախ պե տք է պատ կե րա ցո ւմ ու-

նե նալ Սա ա դի ի մա սի ն։ Նա ծն վել է 1203-1210 թթ. մի ջև Պարսկաստանի Շի րազ 
քա ղա քո ւմ, ուր և 1292-ին վախ ճան վել է խո րին ծե րու թյան մե ջ։ Շի րա զը հայտ-
նի է որ պես վար դաս տան նե րի ու բա նաս տե ղծ նե րի քա ղա ք։ Այն տեղ ապ րել և 
ստեղ ծա գոր ծել է նաև Հա ֆե զը։ Քա ղա քի մի ջով հո սո ւմ է Ռոք նա բադ գե տը։ Շի-
րա զը` որ պես քա ղաք, դա րեր ի վեր ե ղել է Ֆա րս ոս տա նի վար չա կան կե նտ րո նը։ 
Այդ տեղ է գտն վո ւմ Սա ա դի ի դամ բա րա նը ։

 Սա ա դին պար սիկ բա նաս տե ղծ է, գրել է պա րս կե րեն, նաև ա րա բե րե ն։ Ստա-
ցել է հոգ ևոր բա րձ րա գույն կր թու թյո ւն։ Այ ցե լել է Մեք քա։ Ե ղել է նաև Հա յաս տա-
նո ւմ։ Հայտ նի է նրա « Գո լես թան» ժո ղո վա ծո ւն (1258)։ Այն գր ված է ար ձակ, ու նի 
նաև չա փա ծո հատ ված նե ր։ Սա ա դին գրել է նաև բա րո յա խո սա կան մի աշ խա-
տու թյո ւն՝ « Բո ւս թան»։ 

« Սա ա դի ի վեր ջին գա րու նը» ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ Ի սա հակյ ա նը փա ռա-
բա նո ւմ է կյան քի հա վեր ժա կան ու ա նա նց գե ղեց կու թյու նը։ Սա ա դին թեև ապ րել 
է եր կար, բայց հի մա նա զգո ւմ է, որ իր ամ բո ղջ կյա նքն ան ցել է « մի գիշ եր վա 
ե րա զի պես»։

 Գար նան զար թոն քը ոգ ևո րո ւմ է նրա ն։ Նշա նա կո ւմ է՝ կյան քը շա րու նակ վո ւմ է։ 
Բայց նա գի տի, որ դա իր կյան քի վեր ջին գա րո ւնն է։ 

Աշ խար հի գե ղեց կու թյա մբ տար ված բա նաս տեղ ծը թեև զգո ւմ է, որ սա իր 
վեր ջին գա րո ւնն է, բայց ցա վի հետ մեկ տեղ ապ րո ւմ է նաև կյան քի բե րկ րան քը ։

 Կյան քի ան ցո ղի կու թյան, կյան քի ու ե րա զի մա սին նրա ի մաս տո ւն մտ քե րը 
հա ջոր դո ւմ են մե կը մյու սի ն։

Ն րան է այ ցե լո ւմ Նա զի ա թը, ով իր գեղեցիկ գո յու թյա մբ լց նո ւմ էր նրա կյան-
քը։ Ա հա Նա զի ա թն էլ նրա գր քի վեր ջին է ջին գրո ւմ է ա սույ թի սեղ մու թյո ւն ու նե-
ցող և կյան քի ի մաս տը բա նաձ ևող այս խոս քե րը. «Ծն վո ւմ ենք ա կա մա, ապ րո ւմ 
ենք զար մա ցած, մեռ նո ւմ ենք կա րո տո վ…»։ Այս ի մաս տու թյո ւնն աս ված է մա րդ-
կա յին բո լոր սե րո ւնդ նե րի հա մա ր։

Ի սա հակյ ա նի այս երկն իր տե սա կով ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյո ւն է. այն կա-
րե լի է կո չել նաև ար ձակ պո ե մ։ 

ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյո ւն (պո եմ) կոչ վո ւմ են այն ստեղ ծա գոր ծու թյո ւն-

նե րը, ո րո նք թեև գր վո ւմ են ար ձակ, բայց ու նեն խի ստ քնա րա կան շո ւնչ, բա-
նաստեղ ծա կան տրա մադ րու թյո ւն և պատ կե րա վոր լե զո ւ։ Այս գոր ծե րո ւմ իշ խում 
են խո հը և քնա րա կան ապ րու մը։ Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյո ւն ներ և պո եմ եր 
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գրել են Մի սաք Մե ծա րեն ցը, Մով սես Ա րա զին, հն դիկ Ռա բի նդ րա նաթ Թա գո րը, 
ռո ւս Ի վան Տո ւր գեն ևը և ու րիշ նե ր։ 

Ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյու նը պե տք է տար բե րա կել ա զատ բա նաս տեղ ծու-
թյու նից (ա զա տա չափ), ինչը գր վո ւմ է բա նաս տեղ ծու թյան ձևով. այն թեև չու-
նի չափ ու հա նգ, բայց ու նի ներ դաշ նա կու թյան և կշ ռույ թի ա զատ սկզ բո ւնք-
նե ր։ Ազատաչափը բնորոշ է 5-10-րդ դարերի հայ բանաստեղծությանը, Ատոմ 
Յարճանյանին (Սիամանթո):

   1. Ին չո ՞ւ է Ի սա հակյ ա նն այս եր կը վեր նագ րել « Սա ա դի ի վեր ջին գա րու նը»։
2. Ո՞վ էր Սա ա դի ն։ Տե ղե կա տու աղբ յո ւր նե րից օգտ վե լով` հա րս տաց րե ՛ք գի տե-

լիք նե րը Սա ա դի ի կյան քի և ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սի ն։ Նրա « Գո լես թան»-ը 
 թա րգ ման ված է հա յե րեն,  կա րող եք կար դալ և պատ կե րա ցո ւմ ու նե նալ նրա 

ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սի ն։
3. Քա նի՞ գա րո ւն ապ րեց Սա ա դի ն։
4. Ին չո ՞ւ է նա բնո րոշ ված որ պես «եր ջան կու թյան և տխ րու թյան բա նաս տե ղծ»։
5. Ի՞նչ ապ րո ւմ եր է ու նե նո ւմ Սա ա դին գար նան լու սա բա ցի օ րը ։
6. Ինչ պե ՞ս կմեկ նա բա նեք նրա այս խոս քե րը. «Ա վա ՜ղ, ան ցավ հար յո ւր տա-

րիս մի գիշ եր վա ե րա զի պե ս…»։
7. Ինչ պե ՞ս է աշ խար հի գե ղեց կու թյա մբ ոգ ևոր վո ւմ Սա ա դի ն։ Ինչ պե ՞ս կմեկ նա-

բա նեք ծե րու նա զա րդ բա նաս տեղ ծի այս խոս քե րը. «Այո՛, հրա շք է աշ խար-
հը, հե քի աթ է, գե ղե ցիկ և ան հո ւն զար մա նա լի»։ Կար դա ցե ՛ք և մեկ նա բա նե ՛ք 
նաև այս տո ղե րի շա րու նա կու թյու նը ։

8. Ո՞վ էր նրան այ ցե լու թյան ե կած Նա զի ա թը։ Կյան քի և մահ վան մա սին ի՞նչ 
երկ խո սու թյո ւն է ծա վալ վո ւմ Սաադիի ու Նազիաթի մի ջև։

9. Սա ա դին Նա զի ա թին խնդ րո ւմ է իր գր քի վե րջին է ջին գրել վեր ջին ի մաս-
տու թյու նը` «Ծն վո ւմ ենք ա կա մա, ապ րո ւմ ենք զար մա ցած, մեռ նո ւմ ենք 
կա րո տո վ…», ին չը մի ամ բո ղջ մա րդ կա յին կյան քի բա նա ձև է։ Փոր ձե ՛ք մեկ-
նա բա նե լ։ Դա սա րա նո ւմ քն նար կե ՛ք և դա տո ղու թյո ւն ներ ա րեք դրա շո ւրջ։

10. Այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կար դա լո ւց և վեր լու ծե լո ւց հե տո բա ցատ րե ՛ք, 
թե ինչ տար բե րու թյո ւն կա ա զատ բա նաս տեղ ծու թյան (ա զա տա չափ) և 
ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյան մի ջև։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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Գ ՐԻ ԳՈՐ ԶՈՀ ՐԱ Պ
1861-1915

Գ րի գոր Զոհ րա պը հռ չակ վեց « Նո րա վե պի իշ խան», 
ո րով հե տև բա րձր վար պե տու թյան հա սց րեց գրա կան այդ 
տե սա կը։ Բե րեց իր նյու թը, կեր տեց իր կեր պար նե րը, ստեղ-
ծեց իր ար վես տը և հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան մեջ 
հաս տա տեց իր ա նու նը ։

Ծն վել է 1861 թ. հու նի սի 26-ին Կոս տա նդ նու պոլ սո ւմ։ 
Նախ նի նե րն Ակ նից է ին. քա ղա քը հայտ նի էր որ պես հայ-
կա կան միջ նա դա րյան հայ րեն նե րի հայ րե նի ք։ Ա վան դա-
կան այդ ար ժեք նե րի կրո ղը դառ նո ւմ է նաև Զոհ րա պը ։

Դպ րո ցն ա վար տե լո ւց հե տո նա ու սա նո ւմ է ֆրան սի ա կան հա մալ սա րան-
նե րո ւմ և ստա նո ւմ ճար տա րա գե տի ու ի րա վա բա նի մաս նա գի տու թյո ւն։ 

Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյո ւնն սկ սո ւմ է կր թա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց-
նե լո վ։ Որ պես Ա սի ա կան ըն կե րու թյան նա խա գահ` գա վա ռի դպ րոց նե րն ա պա հո-
վո ւմ է դա սա գր քե րով, նպաս տո ւմ դպ րոց ներ բա ցե լու և կր թա կան գոր ծը բա րե-
լա վե լու աշ խա տա նք նե րի ն։ Թղ թակ ցո ւմ է ժա մա նա կի մա մու լի ն՝ հան դես է գա լիս 
հրա պա րա կագ րա կան հոդ ված նե րով, ար ծար ծո ւմ Հայ կա կան հար ցը։ 

Որ պես փաս տա բան` դառ նո ւմ է իր ժո ղո վր դի շա հե րի պա շտ պան և ձե ռք 
բե րո ւմ մեծ հե ղի նա կու թյո ւն։ Ֆրան սե րեն տպագ րո ւմ է հայան պա ստ աշ խա-
տու թյո ւն նե ր։

Գ րա կան գոր ծու նե ու թյո ւնն սկ սո ւմ է բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րո վ։ 1886-ին 
մա մու լո ւմ, իսկ հա ջո րդ տա րի ա ռան ձին գր քով լույս է տես նո ւմ «Ան հե տա-
ցած սե րո ւնդ մը» վե պը, 1887-ին՝ ա ռա ջին նո րա վե պը` « Վար դա պե տին մա-
կա նու նը»։ Նո րա վե պը պե տք է դառ նար նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ ա-
կան տե սա կը ։

1892-1893 թթ. հրա տա րա կո ւմ է « Մա սիս» հան դե սը, մի քա նի տա րի ան ց 
խմ բագ րո ւմ « Մա սիս» օ րա թեր թը։ Նա մշ տա պես ժո ղո վր դի հետ էր, ում ար-
դեն պա տու հա սել է ին 1894-1896 թթ. ջար դե րը։ Այդ իսկ պատ ճա ռով սո ւլ-
թան Հա մի դի օ րոք նրա դեմ սկ սո ւմ են հա լա ծա նք ներ, ո րո նք ա վա րտ վո ւմ են 
փաս տա բա նի ի րա վո ւն քից նրան զր կե լով և ձեր բա կա լու թյո ւն նե րով։

1908-ին Թո ւր քի այո ւմ տա պալ վո ւմ է մի ա պե տու թյու նը։ Հա մի դյան հա լա-
ծա նք նե րից հե տո Զոհ րա պի առջև բաց վո ւմ է գոր ծու նե ու թյան նոր աս պա-
րե զ։ Հա վա տա լով հե ղա փո խու թյան կո չե րին` Զոհ րա պը վե րս տին նվիր վո ւմ 
է փա կու ղի մտած ազ գային հար ցի արծարծ մա նը։ Նա ընտր վո ւմ է Թո ւր քի-
այի ազ գային ժո ղո վի ան դամ և հան դես գա լիս ար դա րա միտ ճա ռե րո վ։

1913-ին Մար սել Լե ար ծած կա նու նով Փա րի զո ւմ ֆրան սե րեն հրա տա րա-
կո ւմ է « Հայ կա կան հար ցը վա վե րագ րե րի լույ սի ներ քո» գիր քը ։

 Դա րա վոր ո սո խը շատ ա րագ մո ռա նո ւմ է 1908-ի հե ղա փո խու թյան կար գա-
խոս նե րը և, օգտ վե լով Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի թո հու բո հից, 
1915-ին ի րա կա նաց նո ւմ է իր վա ղե մի ծրա գի րը` հայ ժո ղո վր դին աք սո րո ւմ է իր 
հայ րե նի քից, այդ պա տր վա կով բնա ջն ջե լով մեկ և կես մի լի ոն հայու թյա ն։ 
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Այս օր հա սա կան պա հին ևս Զոհ րա պն իր ժո ղո վր դի կող քին էր։ Նա կա-
րող էր ան ձնա պես փր կել կյան քը։ Ուս տի նրա նց, ով քեր ա ռա ջար կո ւմ է ին 
հե ռա նալ Կոս տա նդ նու պոլ սից և հո գալ իր ա պա հո վու թյան մա սին, պա տաս-
խա նո ւմ է. «… Ո րո ՞ւ թո ղո ւմ այս ան տեր ու ան գլո ւխ ժո ղո վո ւր դը։ Չէ՛, փախ չել 
չեմ կր նար, պե տք է, պա րտքս է մի նչև վեր ջը պատ նե շին վրա կե նալ»: Այս-
պես Զոհ րա պն ա պա ցու ցեց նվի րու մը ժո ղո վր դին, ո րով հե տև նրա նպա տա-
կը ոչ թե սո սկ իր ան ձի ա պա հո վու թյո ւնն էր, այլ ժո ղո վր դի փր կու թյու նը։ 

Որ պես շատ բա րձր հե ղի նա կու թյո ւն` նա կար ծո ւմ էր, թե դեռ կկա րո ղա նա 
փր կել ժո ղո վր դի ն։ Այդ ա ռա քե լու թյա մբ դի մո ւմ է թո ւր քա կան կա ռա վա րու թյան 
ղե կա վար նե րին, ո րո նց ան ձա մբ էր ճա նա չո ւմ, բո ղո քո ւմ հայ մտա վո րա կա նու-
թյան ձեր բա կա լու թյան դե մ։ Մա րդ կայ նու թյան բո լոր հնա րա վո րու թյո ւն նե րը 
թուր քա կան իշ խա նու թյո ւն նե րն սպա ռել է ի ն։ Նրա նք մի մի այն ա րա գաց նո ւմ է ին 
հայ ժո ղո վր դի ցե ղաս պա նու թյու նը, ուս տի Զոհ րա պի նման ան վա նի մա րդ կանց 
հե ղի նա կու թյու նը նրա նց հա մար այլևս ո չի նչ էր։ Հա ջո րդ օ րը՝ մայի սի 20-ին, 
ձեր բա կա լո ւմ են նաև նրա ն։ Աք սո րի ճա նա պար հին ևս նա կա րող էր փախ չել 
և փր կել կյան քը, սա կայն չի դի մո ւմ նաև այդ քայ լի ն՝ շա րու նա կե լով մտա ծել 
ժո ղո վր դի փր կու թյան հնա րա վո րու թյո ւն նե րի մա սի ն։ Որ տեղ հայ ժո ղո վո ւր դը, 
այն տեղ էլ ժո ղո վր դի գրո ղը։ Զոհ րա պը նա հա տակ վո ւմ է. թո ւրք մար դա կե րը` 
« հայա կեր ջո լի րը», քա րով սպա նո ւմ է նրա ն…

 Զոհ րա պն ի րա պա շտ գրող էր։ Նրա գրա կան կո ղմ ո րո շո ւմ ար տա հայտ-
վել է « Կյան քը ինչ պես որ է» (1911) գր քի վեր նագ րո ւմ։ Այ սի նքն` կյան քը գրա-
կա նու թյան մեջ ևս պե տք է լի նի այն պես, ինչ պես ի րա կա նու թյան մեջ է։ 

 Զոհ րա պի նո րա վե պե րի մյո ւս ժո ղո վա ծու նե րը վեր նա գր ված են «Խղճմ տան-
քի ձայ ներ» (1909) և « Լո ւռ ցա վեր» (1911)։ Մար դու հո գե բա նա կան ճա նա չո ղու-
թյան և պատ կեր ման սկզ բո ւնք նե րով այս ե րեք գր քե րը շա րու նա կո ւմ ու լրաց նո ւմ 
են ի րա ր։

«Այ րին» (1888) Զոհ րա պի վաղ շր ջա նի նո րա վե պե րից է, զե տեղ ված է 
«Խղճմտան քի ձայ ներ» ժո ղո վա ծո ւի մե ջ։ Գրո ղը ցան կա նո ւմ էր ժա մա նա-
կի քնած խիղճն արթ նաց նել կյան քի ծա նր հար ված նե րից կքած մա րդ կա նց 
հան դե պ։

«Այ րին» նո րա վե պո ւմ կյան քի այդ հար ված նե րի զո հը Զար դա րն է` այ րի-
ա ցած նո րա հար սը ։

ԳՐԻԳՈՐ  ԶՈՀ ՐԱ ՊԻ ՄԱ ՍԻ Ն

 Զոհ րապ մը, իր ֆրան սի ա ցի վի պո ղի ար տա քին հար դա րան քին տակ, հայ 
է իր ջեր մու թյամ բը, կր քոտ եր ևա կայու թյամ բը, ձևի հան դեպ իսկ իր փույ-
թո վը, թախ ծոտ ու պա րզ մտա հայաց քո վը, կյան քին դեմ կե նա լու պա պե նա-
կան իր ի մաս տու թյամ բը։ 

Ամ բո ղջ քսան տա րի ա նի կա արևմ տա հայ գրա կա նու թյան մեջ պտտ ցուց 
ի րեն զիջ ված տիտ ղոս մը, ար ժա նա վոր լր ջու թյա մբ ու ար դյո ւն քո վ։ Զայն 
ան վա նե ցին նո րա վե պի իշ խա նը, երբ ողջ էր։

 Հա կոբ Օ շա կա ն
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ԱՅ ՐԻ Ն
 Ա

 Գի շեր էր։ Նոյեմ բե րի խո նավ ու տր տո ւմ գի շեր, ո րո ւն մթու թյա նը մեջ 
ընկղ մած էր Փե րայի Մեծ Փո ղո ցը իր քա րա շեն ու բազ մա հա րկ ա պա րա նք-
նե րո վը։ Փո շի ի պես բա րակ ու ա սե ղի պես սո ւր ան ձրև մը կու գար ու կը 
լվար ա մայի և թա փո ւր քա րա հա տա կը։ Կա լա թա Սե րայի պա հա կա նո ցին 
դեմ եր կու կա ռա պա ն՝ հա պա ղած ան ցո րդ մը գտ նե լե հու սա բե կ՝ ցո ւր տեն 
պա տս պար վե լու հա մար ի րե նց կառ քին մեջ կը մրա փե ի ն։ Մա րդ չկար, ու այդ 
աղմա լից փո ղո ցի ժխո րեն ու րիշ բան չէր մա ցեր, բայց ե թե առ ջի ի րիկ վը-
նե ի վեր տե ղա ցող ան ձր ևին ա նը նդ հատ ձայ նը իր հու սա հա տա կան միօ րի-
նա կու թյամ բը։ Հեռ վե հե ռու, ու ղիղ ու լայն ճամ փո ւն բո լոր եր կայ նու թյամ բը, 
մու թին մեջ կը տե սն վեր շա րք մը կար միր ու ա րյու նա գույն կե տե րո ւ՝ ո րո նք 
կա զե րո ւն տա մո ւկ ու դող դո ջո ւն լույ սե րն է ի ն։

 Կա զի նո նե րը, քա ֆե շան թան նե րը և ու րիշ զբո սա վայ րե րը շա տո նց գոց-
ված է ին. ա նո նց տեղ, հո ս՝ մսա վա ճա ռի, հո ն՝ կաթ նա վա ճա ռի խա նո ւթ մը իր 
դու ռը կը բա նար, և մու թո ւն ել լե լու վա րժ վող այս խա նո ւթ պան նե րու ա շա-
կերտ նե րը՝ դեռ նոր արթն ցած, կես քո ւն, կես ար թո ւն, կան թե ղի լույ սով գի-
շե րեն կ’սկ սե ին ի րե նց օ րա կան աշ խա տու թյու նը ։

 Ձայն ձո ւն չկար դեռ, ու գի շե րա պա հը տաս ներ կու կը զար ներ փո ղո ցին 
հն չո ւն մայ թին վրա։ Պա տի մը տակ մա րդ մը՝ ան շո ւշտ խա ղա տան մը մեջ 
ու նե ցա ծը չու նե ցա ծը կո րսնց նե լե ետ քը, կծկ տած էր լո ւս նա լո ւն սպա սե լով, 
պառ կե լու տեղ մը գտ նե լե հու սակ տո ւր, վա սն զի այս հյու րըն կալ փո ղո ցը 
ստակ չու նե ցող նե րո ւն հա մար չէ։ Աս դին ան դին քո ւր ջեր հա վա քող մար դիկ, 
լապ տեր մը ձեռ քեր նին, լռիկ ու գլ խա հակ, ի րե նց ու սի կո ղո վը կը լեց նե ի ն։

 Բայց հե տզ հե տե մու թը իր խս տու թյու նը կը կո րսնց ներ. Կա լա թա Սե րայեն 
վար վա ճա ռա տո ւն նե րո ւն մեջ ձայ ներ կը լս վե ին, ու քիչ-քիչ ան ցո րդ ներ երևան 
կ’ել լե ին փո ղո ցին մե ջ։ Բան ջա րե ղեն նե րով ու կա թի ա ման նե րով բեռ նա վոր-
ված ձի եր հան դար տա քայլ կու գային, կ’ա նց նե ին վի զեր նո ւն կապ ված զան-
գակ նե րո ւն ձայ նե րո վը արթնց նե լով քա րու կիր շեն քե րո ւն ար ձա գան քը ։

 Հի մա ա՛լ լո ւս նա լու մոտ էր, ու Փե րայի տու նե րը կը ճշտ վե ին ստ վե րա մած 
հո րի զո նին վրա. ձայ նե րը եր թա լով կը շա տա նային. խա նո ւթ նե րու եր կա թե 

1. Ո՞վ է Գրի գոր Զոհ րա պը։ Ի՞նչ տիտ ղոս է ստա ցել նա ։
2. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել Զոհ րա պը ։
3. Ի՞նչ կր թու թյո ւն է ստա ցել Զոհ րա պը, և ի՞նչ մաս նա գի տու թյո ւն ներ է ձե ռք 

բե րե լ։
4. Թվար կե ՛ք նրա նո րա վե պե րի ժո ղո վա ծու նե րի վեր նագ րե րը ։
5. Գրա կան ի՞նչ մե թո դի հետ ևո րդ էր Զոհ րա պը։ Ինչ պե ՞ս կմեկ նա բա նեք նրա 

« Կյան քը ինչ պես որ է» ժո ղո վա ծո ւի վեր նա գի րը ։
6. Մեծ ե ղեռ նի տա րի նե րին ինչ պե ՞ս դրս ևո րեց ի րեն Զոհ րա պը ։
7. Ե՞րբ և ինչ պե ՞ս է նա մա հա ցե լ։
8. Ինչ պե ՞ս է գնա հա տել Զոհ րա պին գրող և քն նա դատ Հա կոբ Օ շա կա նը ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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փեղ կե րը կը շար ժե ին. կա նո ւխ ել լող սպա սա վոր ներ, պա հա պան ներ փեղ կին 
մեջ բաց ված դռ նա կեն դո ւրս կ’ել լե ին ու վա ճա ռա տո ւն նե րու առջ ևի սա լա քա-
րե րը կը մաք րե ին խա նու թին ներ սը ավ լե լե վեր ջը. բո կեղ, կաթ ու սա լեպ վա-
ճա ռող ներ պո ռա լով կ’սկ սե ին ի րե նց առտ վան ա ռու տու րը, այդ ծա ռա նե րո ւն, 
բեռ նա կիր նե րո ւն ու պա հա պան նե րո ւն բե րե լով ա ժան գի նով նա խա ճաշ մը. 
« բա րի լույս»-եր կը փո խա նակ վե ին դրա ցի մար դոց մե ջ։

Բ

 Մու թին հետ ե լավ Մար տի րոս. խա նու թը ավ լեց, առ ջի օր վը նե ան կա րգ 
թող ված տու փե րն ու ծրար նե րը տե ղը դրավ. վա ճա ռա տան մեծ ա պա կին 
սրբեց ու եր կա թյա փեղ կե րը բա ցա վ։ Քիչ մը վեր ջը ա՛լ բո լո րո վին լո ւս ցած 
էր, գոր ծա վոր ներ, ար հես տա վոր ներ, ա մեն ազ գե ու ա մեն կար գե, Պո լիս կը 
դի մե ին ու Մեծ Փո ղո ցը կը զա րթ նո ւր, կը շար ժեր այս ան ցու դար ձով. կա մաց- 
կա մաց խա նո ւթ նե րը կը բաց վե ին, ա պա կի նե րը կը մա քր վե ին, գրա գիր ներ 
ի րե նց պաշ տո նին, կար կա րող աղ ջիկ ներ ի րե նց գոր ծին գլու խը կու գայի ն։ 

Առ տու էր։
 Վեց ամ սե ի վար այս մա ղա զային մեջ կ’աշ խա տեր իր հո րեղ բո րը տեղ, որ 

տա սը տա րի իբրև բեռ նա կիր ու պա հա պան ծա ռայե լե վե րջ հայ րե նիք վե րա-
դար ձած էր, Մար տի րո սը թող լով իր տե ղը ։

 Տաս նի նը տա րու կար չկար. բա րձ րա հա սակ ու մե նծ մեն ծի էր, ինչ պես 
կ’ըսե ին կի նե րը, բայց իր թո ւխ ու գե ղե ցիկ դեմ քը պա տա նու թյան փափ կու-
թյու նը կը պա հեր առ նա կան դրոշ մը առ նե լով հան դե րձ. սևա հեր ու սևաչ վի 
էր. քա ղցր, վե հե րոտ ու տղայա կան բան մը ու ներ իր նայ ված քը. լայն ու դո ւրս 
ցց ված կո ւրծ քը իր հզոր ու հպա րտ ի րա նին բո լոր ա ռա վե լու թյո ւն նե րը ցույց 
կու տա ր։ Կա պույտ չու խայե ձե ռք մը հա գո ւստ շի նել տվեր է ին ի րեն, որ ա ղեկ 
կը վայ լեր իր կո րո վի ու ա ռույգ մա րմ ին. ջլա պի նդ բա զո ւկ նե րը հազ վա գյո ւտ 
ուժ մը պե տք է ին ու նե նալ, մի նչ դեռ կա րճ ու ամ փոփ փո խա նին զան գա պա նը 
ազդ րե րո ւն հա րո ւստ ու բա րե ձև լե ցու նու թյու նը կը հաս տա տե ր։

 Փե րայի մեջ նո րու թյո ւն մը ե ղավ այս նո րեկ պա հա պա նը. կի նե րը հի ա ցան 
ու սքան չա ցան այս ե րի տա սար դին վրա, ո րո ւն ամչ կոտ հա մես տու թյու նը նոր 
ու կա նա նց հա մար մի այն հաս կա նա լի հրա պույր մը կու տար ի րե ն։

 Վա ճա ռա տան հա մար ձգո ղու թյան պատ ճառ մը ե ղավ այս պա տա նի 
մար դը. ին քը մի այն չհա սկ ցավ այն հե տա քր քիր ու ման րա խույզ հայա ցք նե-
րը, ո րո նց են թա կա էր. ա մեն քը հա մակ րե լի կը գտ նե ին զին քը ու չէ ին քաշ վեր 
բա ցե ի բաց ե րե սին ը սե լու այն պի սի ան հա վա տա լի հա մար ձա կու թյա մբ մը, 
ո րո ւն վրա կը զար մա նա ր։

– Ա մո ւս նա ցա ՞ծ ես,– կը հա րց նե ին ի րեն ա մեն կող մե։ Ու հաս տա տա կան 
պա տաս խա նին վրա, ո րը կը ցա վեր, ո րը կը ծի ծա ղեր. այս պոլ սե ցի կի նե րը 
կա տա կը կը սի րե ին. այն պի սի հի մար բա ներ կը տես ներ, ո րո նց վրա հա զիվ 
իր խն դու քը կը զս պե ր։ 

Ա ռա նց բա ցո րոշ բան մը գիտ նա լու, իր նր բա միտ դր սե ցի ի բնազ դու մո վը 
կ’ըն դու ներ սա կայն, որ իր նպաս տա վոր ըն դու նե լու թյու նը ա վե լի վայե լո ւչ 
մա րմ ին կը պար տեր, քան թե իր աշ խա տու թյա նը ։

«Փ ռեն թան»-ի վա ճա ռա տան մեջ առ ջի օ րե րը Մար տի րո սի հա մար ապ շու-
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թյան, զար ման քի ու սքան չաց ման օ րեր ե ղա ն։ 
Այս բազ մա հա րկ ու փա ռա վոր շեն քը, իր հա զար ու մեկ բա ժա նո ւմ ե րո վը, 

օ ձապ տույտ սան դո ւխ նե րո վը, ճո խու թյամ բը, հա ճա խո րդ նե րու ա նը նդ հատ հո-
սան քո վը, պզ տիկ, բայց ե րա նե լի քա ղա քի մը ազ դե ցու թյու նը ու նե ցավ իր վրա։ 

Ա ռտ վը նե մի նչև ի րի կո ւն ոս կի նե րու, մե ճի տի նե րու հն չյո ւնն էր, որ կու գար 
դրան մոտ դր ված սե ղա նին կող մեն, ուր հա տո ւկ պաշ տո նյա մը տո մար նե րու 
վրա ծռա ծ՝ ան հա վա տա լի գու մար ներ ժող վե լու մի այն զբա ղած էր։

 Հա ճա խո րդ ներ, մեծ մա սա մբ կի ներ, հա մար ձակ, ե րես նին բաց, ա մեն 
ազ գե, գլ խա վո րա պես ֆրե նկ ներ, մի նչև ան գամ թր քու հի ներ ու հայու հի ներ, 
մի շտ գե ղե ցիկ ու ա՛լ ա վե լի գե ղե ցիկ լի նե լու հե տա մո ւտ՝ կու գային ան վեր-
ջա նա լի պա հա նջ նե րով, վե ճե րով զբա ղեց նե լու բո լոր խա նու թը ։

 Ին քը՝ հոն կան գո ւն էր, շվա րած, բան մը չհա սկ նա լով այս տա րօ րի նակ 
ու մի ջազ գային լեզ վեն, զոր կը խո սե ին և այս ա ռու ծա խեն, ո րո ւն օգ տա-
կա րու թյու նը չէր ըմբռ նե ր։ Հե տո ինքն ալ վա րժ վե լով քիչ-քիչ այս բո ւր դե, 
մե տաք սե, աս վի ե, շղար շե, թա վի շե ծրար նե րո ւն, զո րս մեկ օ րեն մյու սը այս 
կա նա նց շր ջազ գես տը դար ձած կը տես ներ, տա կավ առ տա կավ հա սկ նա լով 
այս ա մե նը, ֆրան սե րեն բա ռեր շա րու նակ լսե լով ու սոր վե լո վ։ Պա րապ չէ ին 
թո ղո ւր զին քը խա նու թին մեջ, ա նը նդ հատ տա րու բեր այս բո լոր նյու թե րո ւն 
մեջ, զո րս մեկ տե ղեն մյու սը կը փո խադ րեր մի նչև ի րի կո ւն։ 

Եվ գի շե րը, երբ այս բո լոր ժխո րը դադ րեր ու մե նակ մար ըն դար ձակ խա-
նու թին մեջ, վա րա նոտ ու հե տա քր քիր, կը խառ ներ, կը ջա նար հա սկ նալ իր 
շո ւր ջի բո լոր նյու թե րը ։

 Հոս ֆիլ տե քո սե կամ մե տաք սե կա նա ցի գո ւլ պա ներ գույնզ գույն, բան ված, 
մի նչև զիս տը ամ փո փե լու չափ եր կայն, ո րո նց ներ դաշ նակ շր ջա գի ծը՝ մա րմ ին 
ճշ տու թյա մբ պատ կա նե լու հա մար ձև ված էր. ան դին ճեր մա կե ղեն նե ր՝ սպի տակ 
ու նո ւրբ վու շե, ո րո նց իր համ բակ մտ քո վը գոր ծա ծու թյան տեղ չէր գտ ներ. շա-
պիկ նե ր՝ եր կար, լայն, թա փան ցիկ, փր փո ւր տան թել նե րով խա ռն, ո րո նք կո ւրծ քը 
մե րկ ձգե լու, քան թե ծած կե լու հա մար պատ րա ստ ված է ին. ու րիշ ճեր մա կե ղեն 
հան դե րձ ներ, կար վա ՞ծ, թե կար վե լիք, չէր գի տեր, վա սն զի էն ան հրա ժե շտ մա-
սե րը ի րար մե ան ջատ ու բաց թող ված կը տե սն վե ին. ա վե լի ան դին գլ խա րկ ներ, 
թռ չո ւն նե րով կամ ծա ղիկ նե րով զար դա րո ւն, կո շիկ ներ տա րօ րի նակ ձևե րով, 
ձեռ նոց ներ, պախ ճա վա նդ ներ, ծն րա կա պեր` այս վեր ջին նե րը կը ճան չե նար հայ-
րե նի քեն, և զո րս եր բե մ իր ծո ւն կին վրա կը փոր ձեր, վեր ջա պես հա զար խռո վիչ 
ու հեշ տա վետ ա ռար կա ներ, մա նա վա նդ դե ղա բույր փոք րիկ ու զար դա րո ւն շի շեր, 
ո րո նք իր դր սե ցի ի դյու րա գր գիռ քի թին հա մար ա մե նեն ա խոր ժե լի է ի ն։

 Բայց վե րի հար կը ա՛լ ա վե լի զար մա նք նե րու կը հան դի պեր. կար կա րող նե րու 
սե նյա կի մեջ, մե րկ, բո լո րո վին մե րկ կին մը, ո՛չ, կա նա ցի փայ տա շեն մար մին մը, 
ճշ մա րիտ ու կեն դա նի կա րծ վե լու չափ ճար տա րու թյա մբ շին ված, իր զմայ լած 
աչ քին կը պար զեր, հայտ նի լր բու թյա մբ մը, այն բո լոր թա քո ւն հրա պույր նե րը, 
ո րո նք իր նոր ա մո ւս նա ցած ե րի տա սար դի տեն դա գր գիռ ա րյու նը կը բոր բո քե ի ն։ 
Ու մի նչև լույս չէր քնա նար, կա նա նց մա րմ ին հա մար մտած ված, եր ևա կայ ված, 
ստե ղծ ված այս բո լոր խո սո ւն ու գրգ ռիչ նյու թե րեն շր ջա պատ ված, ո րո նց բո լո րի 
վրա, իբրև հրա շա լի աշ խար հի մը մեջ, այդ մե րկ կի նը՝ սեգ, խրո խտ, բայց մի-
ան գա մայն կար ծես թե ան ձնա տո ւր ըլ լա լու պատ րա ստ, կը տի րեր իր մարմ ին 
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շլա ցու ցիչ գե ղո վը։ Ու կա նա նց հա տո ւկ, ա նո նց գա ղտ նիք նե րո վը, հրա պույր նե-
րո վը լե ցո ւն այս քա ղա քին մեջ ան զգա պա հա պան մա լու դա տա պա րտ վա ծ՝ 
այս ե րի տա սար դը կո ւրտ ա քա ղա ղի տա րօ րի նակ դեր մը կը ստա նա ր։

Գ

 Հայ րե նի քը, Զար դար` իր ման կա մա րդ կի նը, կը սպա սե ր։ Ի րե նց սո ւրբ պսա-
կեն ի վեր հա զիվ մեկ եր կու ա միս էր կա նը ե րե սը տե սած էր, ու ստակ վաս-
տա կե լու ան նա հան ջե լի հար կը՝ հե ռա վոր եր կիր ներ ա ռաջ նո րդ ված էր զայն։

 Կը սի րե ՞ր արդյոք այն ե րի տա սար դը, որ իր ա մու սի նը ե ղած էր. այն կույր ու 
ան տր տո ւնջ հնա զան դու թյան մեջ, որ հայու հի նե րու բո լոր կյան քը կը կազ մե այդ 
կող մե րը, ո՛չ խոր հե լու և ո՛չ զգա լու տե ղի մա ցած է. ի րեն չէ ին հար ցու ցեր եր բեք, 
թե կ’ու զե ՞ր այն մար դը, զոր ի րեն սահ մա նած է ին. ինքն ալ չէր մտա ծեր ա նոր 
վրա. ո՛չ կ’ա տեր և ո՛չ կը սի րեր զայն մի նչև իր ա մո ւս նու թյան օ րը։ Եվ ա մո ւս նե թե-
նեն ետ քը ա՛յն չափ քի ՜չ ա տեն ան ցու ցած էր հե տը, այն չափ մտեր մու թե նե զո ւրկ, 
որ գրե թե պաշ տո նա կան ե ղած է ին ի րե նց հա րա բե րու թյո ւն նե րը՝ միև նույն հար-
կին տակ բնակ վող բազ մա թիվ ազ գա կան նե րու ան նե րող նայ ված քին տա կ։ 

Այդ նոր ըն տա նի քին մեջ, ուր կը մտ ներ գլ խա վո րա պես ծա ռայու թյան հա-
մար, ա մե նեն քիչ իր էր կա նը կը պատ կա ներ. վա սն զի կես րո ջը, ա նե րին, մյո ւս 
ազ գա կան նե րո ւն սպա սա վո րու թյո ւնն էր իր ա վագ պար տա վո րու թյու նը։ 

Այս գե ղի աղ ջի կը գո րո վի և սի րո ան սպառ գան ձեր ու ներ, սա կայն իր սր տին 
խո րը, ո րո նք մեկ բա ռով, մեկ գգ վան քով թե րևս պի տի հայտն վե ի ն։ Բայց ա վան-
դու թյու նը կար իր աչ քին առջև, իր ա մո ւս նին հո րեղ բայր նե րո ւն կի նե րը կային, 
նույ նի սկ իր կե սու րը կար դե մը, Պո լիս գնա ցող մա ցող ա մու սին նե րու սպա սե-
լով, տա նը ան հատ նո ւմ հո գե րո ւն ու աշ խա տու թյա նը մեջ մա շե լով ծե րա ցած կի-
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ներ, հի մա գրե թե պա ռավ եր, ճի շտ ի րեն պես, նոր հար սի պես լռիկ ու խո նա րհ՝ 
այդ մար դոց քով, ո րո նք հան կա րծ, եր կա րա տև տա րի նե րե ետ քը, հի շեր է ին, թե 
այդ դժ բա խտ նե րո ւն ա մու սին ներ է ին ու հայ րե նիք վե րա դար ձեր է ին, այլևս ան-
նպա տակ ու ա նօ գո ւտ դար ձած ա մո ւս նա կան կյան քը շա րու նա կե լո ւ։ 

Ա հա այս հեք, ա ղե բեկ ու կո րա քա մակ օ րի նակ նե րը կային իր առջև, ո րո նք 
ստ վեր նե րու պես ան խո ս՝ իր շո ւր ջը կը դառ նային, և Զար դար է րիկ կն կան 
ու րիշ տե սա կը չէր եր ևա կայած եր բե ք։

 Զար մա ցավ ու րե մ, երբ կար գը էր կա նը ե կավ մեկ նե լո ւ։ Իր մշտն ջե նա պես 
կրա վո րա կան դե րին մեջ գա վա ռա ցի հայ կի նը գան գատ վե լու ան գամ զո րու-
թյո ւն չու նի. Պոլ սեն թո ւղթ ե կավ. հո րեղ բոր մը գա լո ւս տը ի մա ցու ցին ու Մար տի-
րո սի մեկ նե լու պատ րաս տու թյո ւն նե րը տե սան. հար սը՝ իր հո գա ծու ա մու սի նի 
պատ րաս տու թյամ բը՝ եր կու զույգ բո ւր դե գո ւլ պա շի նեց, մայ րը ու մյո ւս ազ գա-
կան նե րը մեյ մեկ հի շա տակ տվին ճամ փոր դին ու եր կու շաբ թի օր վան կա րա վա-
նով մո տի գյու ղեն Պո լիս գա ցող ու րիշ ե րի տա սար դի մը՝ Խա չոյին հետ ճամ փա 
դրին զայն։ Զար դար մի նչև ի րե նց ար տը, որ ճամ փո ւն կո ղմ էր, մեկ տեղ գնաց 
ու վեր ջի պա հո ւն, երբ հրա ժեշ տի ող ջույն ներ փո խա նակ վե ցան, ար ցո ւն քի փա-
խս տա կան կա թիլ մը սա հե ցավ ին կավ հար սին աչ քեն ե րի տա սար դին ձեռ քին 
վրա, այս չափ ա հա այս բա ժան ման բո լոր սր տա հու զու թյու նը ։

 Մար տի րո սի մեկ նե լեն ի վեր հար սը իր բա ժի նը ա ռած էր տան աշ խա տու-
թե նեն ու իր տե ղը կե սու րը հա նգս տյան կոչ ված. հաց ե փել, կաթ կթել, ջո ւր 
ու փայտ բե րել ի րեն կ’իյ նար մի շտ, ու ե րի տա սա րդ կի նը՝ ա գա րա կի կեն դա-
նի նե րու հա տո ւկ հե զու թյա մբ իր ծա ռայու թյու նը կը կա տա րե ր։

Դ

 Փե րայի Մեծ Փո ղո ցին մեջ վա ճառ քի ա հա գին հա կի մը ան տա նե լի բե ռին 
տակ ճնշ ված, քրտ նա թոր, ճա կատ նե րո ւն ե րակ նե րը պայ թե լու չափ ու ռած, հա-
գո ւստ նին պա տա ռո ւն, ցե խոտ, չո րս բեռ նա կիր ներ, մե կը ծե րո ւկ, այս տա ռա-
պա նք նե րո ւն տակ ալ ևո րած, մյո ւս ե րե քը դեռ ե րի տա սա րդ, կ’ա նց նին հևա լո վ։

– Խա չո՛,– պո ռաց ձայն մը ա նո նց մե մե կո ւն։
 Խա չո գլու խը դար ձո ւց, մե ծա հա րո ւստ վա ճա ռա տու նե մը իր ա նու նը տվող 

ձայ նի տե րը ճա նչ նա լու հա մա ր։
 Նոր լա թեր հա գած գե ղա պա նծ ե րի տա սա րդ մը, կա պույտ լո դի կին մե ջեն 

ցույց տա լով վա հա նա ձև կո ւրծ քը, ա ծիլ ված, մա քո ւր, ֆե սը աջ կո ղմ ծռած 
քիչ մը, իր փո խա նի փո թե րը շտ կե լու զբա ղած, վա ճա ռա տան դրան մոտ կե-
ցեր ու ի րեն կը ձայ նե ր։

 Բեռ նա կիր նե րը ար դեն ու ժաս պառ վար դրին ի րե նց բե ռը, բայց Թա ղա պե-
տու թյան չա վո ւշ նե րը ընդ դի մա ցան. Փե րայի Մեծ Փո ղո ցը հոգ նու թյո ւն առ նե լու 
տեղ չէր. բեռ նա կիր նե րը շո ւնչ առ նել կ’ու զե ին և չա վո ւշ նե րը թող չէ ին տա ր։

– Օլ մազ,– կ’ը սեր սպի տակ ժա պա վեն նե րով զար դար ված ու մեջ քը սո ւր 
կա պած կես-լե զու հույն պաշ տո նյա մը, որ ա նո նց մե ծը կը թվե ր։

 Բեռ նա կիր նե րը ի րե նց հայա խա ռն թո ւր քե րե նով կը բո ղո քե ին.
– Պի զիմ տե ճա նի միզ յո ՞խ մի՛. պե մա րդ աս տու ծո,– կը գո չեր ծե րու կը ։
Գլ խար կա վոր ան ցո րդ ներ կը շր ջա պա տե ին զի րե նք, կի նե րը կա նգ կ’առ-

նե ին վե ճին պատ ճա ռը ի մա նա լու հե տա քր քի ր։ 
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Ու բեռ նա կիր նե րը կը ծռե ին ի րե նց տա ժա նե լի խա չին տա կը մտ նե լու հա-
մար նո րե ն։ 

Աղ քա տու թյու նը հա րս տու թյան դեմ կա նգ առ նե լու ի րա վո ւնք չու նե ր։
 Մար տի րոս իր չո րս հեմ շե րի նե րո ւն հե ռա նա լը տե սա վ։ Ո՜ւր Խա չոն, ո՞ւր 

ինք. և սա կայն միև նույն գե ղեն է ին գրե թե, միև նույն տա րի քը ու նե ին և մի ա-
սին մեկ ներ է ին երկ րեն. Խա չոն ալ կայ տառ ու հաղ թա մար մին տղա մըն էր, 
իր նշա նա ծը թո ղած, ինչ պես որ ինքն ալ իր կի նը ձգած էր՝ ստա ՜կ, հա վի տյան 
ստակ վա ստ կե լու հա մա ր։ 

Ին քը Փե րա էր ու Խա չոն Ղա լա թի ա մա ցել էր. մե կը լե րան վրա, մյու սը 
ստո րո տը, և կը թվեր, թե եր բեք այդ ստո րո տեն վեր չպի տի կր նար ել լե ր։ 
Մար տի րոս այս բաղ դա տու թյու նը կ’ը ներ մտ քե ն։ 

Ա ղեկ շահ կար իր ծա ռայու թյան մեջ ու ա ղեկ հա ճույք. հայ րե նի տան աղ-
քա տիկ ու մի օ րի նակ կյան քը՝ լու սո ւն ճե ղք վե լո ւն հետ ան հե տա ցող ան հա ճո ու 
ան կա րե լի ե րա զի մը տպա վո րու թյու նը կը դառ նար հե տզ հե տե. այս բո լո րո վին 
ի գա կան աշ խար հին սե մեն, ուր հա զիվ ոտք կը կո խեր, ա պա գան փայ լո ւն ու 
հի ա նա լի կ’եր ևար. ֆրան սե րեն սոր վիլ կը սկ սեր ա հա ու մա տամ կ’ սեր տի-
կին նե րո ւն խո սած ա տե նը, վա սն զի տի կին նե րո ւն հետ կը խո սեր. շա րու նակ 
փո քր ու մեծ ծրար ներ կը տա ներ ա նո նց տու նը ու պախ շիշ կ’առ նե ր։

 Հայտ նի էր, որ քիչ շատ ա մե նո ւն հա ճե լի սպա սա վոր մըն էր։ Ֆրան սու հի 
մը՝ ար ևե լք ցի նե րո ւն այս կա տա րե լա գոր ծյալ տի պա րին սի րա հար, ու մա նա-
վա նդ փե րա ցի հայ տի կին մը ա մե նեն ա նա կն կալ կեր պով իր փոք րիկ ծա-
ռայու թյո ւն նե րը կը վար ձատ րե ին, ու ին քը այս ներ հակ, նա խան ձոտ ու ո սոխ 
հրա պույր նե րո ւն մեջ կը վա րա ներ իր դե ռա բույս պե խե րը շոյե լո վ։

Ե 

 Հայ տի կի նը հա րո ւստ վա ճա ռա կա նի մը ա մու սի նն էր, շա րու նակ հո դա-
ցա վե տա նջ վող է րի կեն զզ վա ծ՝ մոռ ցեր էր, որ այս ծեր, բայց հա րո ւստ մար-
դը աղ քա տու թե նեն դո ւրս հա նած ու ի րեն կին ը րած էր զին քը։ 

Այս հա րս տու թյու նը՝ զոր ա տեն մը աղ քա տու թյան խո շո րա ցույ ցո վը տե-
սած էր, չէր փո խա րի ներ հի մա հի վան դոտ ու ալ ևոր մար դու մը կի նը ըլ լա լու 
դժ բախ տու թյու նը և այս ա ռու տու րե ն՝ որ իր ա մո ւս նու թյո ւնն էր՝ պա րա գա նե-
րո ւն նե րա ծին չա փ՝ զղ ջու մը հայտ նած էր։ 

Ան կախ, ինք նիշ խան, իր ան սահ ման ա զա տու թյու նը ի՛նչ բա նի գոր ծա ծե-
լու շվա րա ծ՝ այս կի նը ա մեն օր Փե րայի խա նո ւթ նե րո ւն մեջ թա փա ռիկ, մե-
ծա ծախ ար դու զար դի մտմ տու քով զբա ղած. ոչ ոք գտած էր մի նչև այն ա տեն 
իր ար տա կա րգ բնա վո րու թյա նը հար մա ր։ Շո ւր ջը դար ձող ե րի տա սա րդ նե րը 
մի շտ մե ծա րան քով ու փայ փայան քով վայե լեր է ին զին քը և սա կայն այս թույլ 
ու վատ ե ղա նա կը չէր իր տար փա տե նչ ե րա զը ։

 Հան կա րծ օր մը իր հա ճա խած խա նո ւթ նե րեն մե կո ւն մեջ ե րի տա սա րդ մը 
տե սավ ա ռույգ, գե ղե ցիկ ու կո պիտ, որ ճի շտ փնտ րած իր առ նա կան տի-
պա րն էր, և այն վայր կյա նեն ան ե ղավ իր մի ակ կիր քը։ Ալ չպակ սե ցավ այդ 
վա ճա ռա տու նեն մա նր մո ւնր բա ներ գնե լու պա տր վա կո վ։ Ան թիվ, ան հա մար 
ծրար ներ կը ղր կեր տո ւն զո րս Մար տի րոս հո ժա րա փույթ կը տա ներ ու երբ 
պա տա հեր, որ իր մե ծա ճոխ շր ջազ գես տը ե րի տա սար դին դպեր, կամ դրամ 
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տա լու առ թիվ իր քն քույշ ու փա փո ւկ ձեռ քը ա նոր լայն, ա մո ւր ու ջղո ւտ ձեռ-
քին հան դի պեր, սար սո ւռ մը կա նց ներ իր մոր թին վրայե ն։ 

Եր բե մ տու նը կը գտն վեր ու մո ռաց ված հա նձ նա րա րու թյո ւն մը լսե լու հա-
մար Մար տի րոս մի նչև հա նը մին ե րա նա վետ սե նյա կը կ’ել լե ր։ 

Այս պես շա րու նա կեց տի կի նը ա տեն մը, բայց հե տո համ բե րու թյու նը հա-
տավ. վեր ջա պես այդ գե ղե ցիկ հա մա լը սե պե լու մա րդ չէ ր։ Բայց մի շտ հնա րա-
միտ ճար տա րու թյա մբ իր տե սակ ցու թյո ւն նե րը կար գադ րեց այս դր սե ցի տղո ւն, 
ո րուն ան փո րձ պա րզմ տու թյու նը իր տար փան քին սա ստ կու թյա նը չափ մեծ էր։ 
Կը զգար, որ հի մա րու թյո ւն ներ ը նե լու կա րող էր ա նոր հա մար. ու թաղ ված գա նձ 
մը գտ նող ա գա հի մը պես ի րեն մի այն վե րա պա հել ու հատ կաց նել կ’ու զեր զայն, 
մի նչ դեռ Մար տի րո ս՝ որ իր լե ռն ցի մար դու բնու թյու նը ձգե լու ա տեն ու նե ցած չէր, 
այս քա ղա քի մար դո ւց ու կի նե րո ւն վրա հա վա սա րա պես կը զար մա նա ր։ 

Եվ այս զբո սա նք նե րո ւն մեջ մո լոր ված, հայ րե նի տնա կին մեջ թո ղած օ րի-
նա վոր ա մու սի նը չէր հի շեր այլևս. այն ար ցո ւն քով գր ված տո ղե րը զո րս հեք 
կի նը իր ձեռ քը կը հա սց ներ, ա նոր քա րա ցած ու ա պա կա նած սիր տը շար ժե-
լու ան կա րող է ին. ստակ կը ղր կեր որ չափ որ ու զե ին, բայց դառ նա լու խո սք 
մտիկ չէր ը ներ...

Ձ մեռ նա մու տին, շր ջա կա գյու ղե րեն շա տեր Պոլ սեն դար ձան ե կան. ա մու-
սին ներ, նշա նած ներ ու աղ ջիկ ներ խն դա ցին, գյու ղային ու ըն տա նե կան 
կյան քը իր բո լոր սո ւրբ ու մա քո ւր ե ռան դո վը վե րա կեն դա նա ցա վ։

 Խա չոն այդ վե րա դար ձող նե րեն էր. արտ մը ու զույգ մը եզ գնե լու չափ 
ստակ ժող վեր ու ե կել էր. նշա նած էր ար դեն ու հա րս նի քը չու շա ցու ցին. Մար-
տի րո սի մեկ հո րեղ բայ րը կն քա հայր ե ղավ. ա մեն քը կը սի րե ին Խա չոն. ու րա-
խու թյան, տո նի օր մը ե ղավ հա րս նի քին օ րը ։

 Զար դար հոն էր. ի րեն ալ ճի շտ վեց տա րի ա ռաջ այդ պես ու րա խու թյա մբ 
տո ներ է ին հար սա նի քը, դրա ցի ու գյու ղա ցի ե կեր է ին, այո՛, ճի շտ այ սօր վա 
պես հա զար մաղ թա նք ներ ը նե լո ւ։ Բայց քա նի մը օր վեր ջը է րի կը ձգեր գա-
ցեր էր զին քը ու ա՛լ չէր երև ցեր, և իր ա ռա նձ նու թյու նը ու լքու մը ա մոթ մը կը 
թվեր ի րե ն՝ այս ցն ծա հույզ բազ մու թյան մե ջ։ 

Ետ դար ձան. հետ ևյալ օ րը ի րե նց ա մայի տնա կը բո լո րո վին մո ւթ ու խա-
վար երև ցավ իր աչ քի ն։

 Գու ցե տաս նե րո րդ ան գա մը ըլ լա լով սր տա բո ւխ ուխ տով ե կե ղե ցի վա զեց 
ու տի րա մոր պատ կե րին առջև ար տաս վե լով իր խն դիր քը ը րավ. և տի րա-
մայ րը, ար ծա թե թա գը գլ խո ւն, ունկնդ րեց իր սև ցած ոս կե զօծ շր ջա նա կեն, 
ինչ պես շա տե րո ւն ա ղա չա նք նե րո ւն էր ունկնդ րա ծ։ 

Ա պա ձմե ռը հա սավ իր բո լոր սա ստ կու թյա մբ, իբրև թե այս հայ րե նիք դար-
ձող նե րո ւն հի շեց նե լու հա մար, որ հար մար ժա մա նա կին հա սած է ին հայ րե նի 
վա ռա րա նը։ 

Ու Պոլ սեն լու րեր, տե ղե կու թյո ւն ներ կու տային գյու ղե գյո ւղ ա նո նց վրա, 
ո րո նք այս աշ նան չէ ին կր ցած մի ա սին դառ նալ. Կա րա պետ հա ջո րդ տա-
րին, իսկ Կի րա կոս մյու սին պի տի դառ նա ր։ Մի այն Մար տի րո սի վե րա դար ձին 
խոս քը չկա ր։ Հե տո ձյո ւն ու սա ռույց ա մեն կո ղմ, ա մեն ոք իր տան մեջ փակ-
ված, և այս պես տա րի մը ևս լրա ցա վ։
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 Է 

 «Փ ռեն թան»-ի վայել չա կա զմ պա հա պա նը ա ղեկ ճամ փու մեջ էր։ Մո լո րու-
թյո ւնն ու ա պա կա նու թյու նը սա հո ւն զա ռի վայր մըն է, ո րո ւն կե սին վրա կա նգ 
առ նել դժ վար է։

 Տա րի նե րը կ’ա նց նե ին մի շտ, ու ին քը Փե րայի փո ղոց նե րո ւն մեջ կը շր ջեր 
թա փա ռա հած, մի շտ մա քո ւր հագ ված, ա ծիլ ված, սև պե խե րը ո լո րո ւն ու հն դիկ 
իշ խա նի մը պես պա հե լով իր հայ րե նի զգե ստ նե րը, ո րո նք ի րեն այն քան ա ղեկ 
կը վայ լե ի ն։ Օր մը մի այն, փոր ձի հա մար, եվ րո պա կան զգե ստ ներ հա գած էր և 
այն օ րը ոչ մեկ ե րե սը նայե ցա վ։

 Հի մա Փե րայի ա մեն սո վո րու թյան ցը, զբո սա նք նե րո ւն մո լու թյան ցը տե-
ղյակ մե կն էր. բա վա կան ա տե նե ի վեր ա հա կը վա րեր գե ղե ցիկ ու ա ռույգ 
հս կա մար դու դե րը ։

 Այս կյան քը չէր կր նար տևել այս պես. իր ազ դած հրա պույ րը կը ռամ ա-
նար. առ ջի հե տա քրք րու թյու նը կը նվա զե ր։

 Նոր ե կող պար զա միտ տղան չէր. բայց ի՞նչ օ գո ւտ, հա րո ւստ տիկ նա նց 
հա մակ րու թյա նը՝ ծա ռե րո ւն վրա կե ցող թռ չո ւն նե րո ւն պես ան հաս տատ է։ 

Իր պա շտ պա նու հին ճամ փած էր զին քը, ու խա նու թին մեջ հին օ րե րու 
վաս տա կին տաս նե րոր դը ան գամ չու ներ. մո տան ան ցնե լը այդ վա ճա ռա տան 
մեջ գտն վող բո լոր նյու թե րո ւն ճա կա տա գի րն էր, և ինքն ալ այդ նյու թե րեն 
մե կը ե ղած էր բա վա կան ա տե ն։ Սա կայն վս տահ ու հա նձ նա պաս տան ձև մը 
ստա ցեր էր ու իր ե րի տա սար դու թյան ա տե նեն մա ցած վար ժու թյա մբ մը, 
ե թե ոչ տի կին նե րու, գեթ կար կա րող նե րու կամ աս դին ան դին տու նե րու մեջ 
աշ խա տող սպա սու հի նե րու մոտ հար գի էր։

 Հան կա րծ հայ րե նի քեն թո ւղթ մը ե կավ, որ բռ նի կը հի շեց ներ ի րեն մոռ-
ցած ու ոտ նա կոխ ը րած սր բա զան պար տա վո րու թյո ւն նե րը. այն բա րակ պա-
հա րա նին մե ջեն ել լող քա ռա ծալ թո ւղ թի կտո րը ան խու սա փե լի պար սավ մըն 
էր ուս կից ա կա մա կ’ա մչ նար. այդ ան զգա փոք րիկ սո ւր հան դա կը ըն տա նի 
և ա նո ղոք մար դու կեր պա րա նք կ’առ ներ ու զին քը կը հան դի մա նե ր։ Որ քա ՜ն 
ար ժա նի էր այս հան դի մա նու թյա նց. այն ա տեն կը զղ ջար, ինքն ի րեն ո րո-
շո ւմ կու տար եր կիր եր թա լո ւն. վա ղան ցի ՜կ ու ան հաս տատ ո րո շո ւմ զոր գոր-
ծադրե լու ույ ժը կը պակ սեր ի րե ն։ 

Ու այս պես կը հա մոզ վեր, որ Պո լիս մա լե ու րիշ մի ջոց չկար ի րեն, ու ժա-
մա նա կը կ’ա նց նե ր։ 

Օր մըն ալ զգաց, որ տա րի քը առ նե լու վրա էր. սպի տակ թե լեր կ’եր ևային մա-
զե րո ւն մեջ. հայե լի ն՝ ա վե րած ցու ցո ւց իր դեմ քին գի ծե րը։ Զար մա ցավ. ի՜նչ շո ւտ. 
եր կու օր մտա ծեց ա սոր վրա, հե տո դար ձյալ շա րու նա կեց իր առ ջի ըն թաց քը ։

 Հա րց նող նե րո ւն ա՛լ չէր ը սեր, որ ա մո ւս նա ցած է. բա վա կան ա տե նե ի վեր 
վա ճա ռա տու նեն ալ ե լած էր ու դրա մի նե ղու թյո ւն ու նե ցա վ։

 Պար տի զակ ցի սպա սու հի մը՝ վեր ջին մա ցո րդ իր նախ կին հա րա բե րու-
թյո ւն նե րո ւն, ա վել ցու ցած բո լոր ստա կը, իր չո րս հա զար ղրու շը կու տար 
ի րեն, ե թե զին քը կնու թյան առ նե ր։

 Մար տի րոս բեռ նակ րու թյո ւն ը նե լու ույժ ու կա մք չու ներ. գո րծ մը բռ նել 
կ’ու զեր, ու գոր ծը ա ռա նց դրա մա գլ խի չըլ լա ր։ Ինքն ի րեն ը սավ նաև, թե քա-
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նի որ եր կիր չպի տի եր թար, ա ռա նց կնոջ ապ րի լը ան կա րե լի էր։
 Գա ղտ նի ու ան ձայն պսակ վե ցան, գո ղե րու պես, ա ռա նց պատ րի ար քա-

րա նին լո ւր տա լու, բա րե կամ մը հրա վի րե լու, ոս կի մը տվին քա հա նային ու 
խն դիր չմ ա ց։ Այս ե ղավ իր վա րած կյան քին վեր ջա վո րու թյու նը ։

 Ը 

 Հայ րե նի քը իր կի նը կը սպա սեր. ձմե ռը ա մառ վան, ա մա ռը ձմեռ վան կը 
հա ջոր դեր, ու տա րի նե րը կ’ա նց նե ին ան փույթ ու ան տար բեր իր թախ ծա լից 
ու սգա վոր կյան քին հա մա ր։

 Պոլ սեն թո ւղ թե րը ցան ցառ և ու շա ցած կու գային. փո լոս նե րը չէ ին վճար-
վիր ա՛լ ու ա նե րը իր նա մակ նե րո ւն մեջ կը սպառ նար հար սը վռն տեր եր բոր 
երկ րո րդ փո լո սն ալ ան վճար մար. տա նը մե ջը ա մեն քը զին քը հան ցա վոր 
կը բռ նե ին էր կա նը ան տար բեր ըն թաց քին հա մա ր։

 Գա ցող նե րը կը շա րու նա կե ին Պոլ սեն դառ նալ, պա տա նի ներ կ’եր թային 
պան դո ւխ տու թյան տա ռա պա նք նե րո ւն պա կա սը լց նե լու մայ րա քա ղա քին 
մե ջ։ Ու թո ւղ թե րը կը ճամ փե ին գե ղեն, բա րև նե րե, ըն տա նյաց ան դամ ե րու 
ողջ ա ռո ղջ ըլ լա լո ւն լու րեն ու ստակ ղր կե լու հա վի տե նա կան պա հան ջու մեն 
բաղ կա ցա ծ։ Պա տաս խան չկա ր։ Հար սը՝ հի մա կա տա րյալ կին ե ղա ծ՝ կր նար 
եր բե մ ան կյո ւն մը քաշ ված ար տաս վե լ։ 

Ա մեն կի րակ մո ւտ քի ե կե ղե ցի կ’եր թար. կի սա կոր ծան ու գյու ղին տնակ նե-
րո ւն պես հին ու սև ցած ե կե ղե ցի մը, ուր պզ տի կո ւց ի վեր գա ցած էր և ուր իր 
պսա կը օրհ ներ է ի ն։

 Հոն, սո ւր բե րու պատ կեր նե րո ւն դեմ զո րս լո ւռ, բայց ա նա չառ վկա ներ կը 
կար ծեր իր ա մո ւս նու թյան, իր տա ռա պան քը կը պար զեր ու ջեր մե ռա նդ ա ղոթք-
նե րո վը, ո րո նք հան դի մա նու թյան պես բան մը կը նշա նա կե ին, պա տաս խա նա-
տու բռ նել կ’ու զեր այս ե կե ղե ցին իր խո րա նո վը, մա սո ւնք նե րո վը, բո լոր սո ւր-
բե րո վը, իր կոր ծա նած հույ սե րո ւն հա մա ր։ Սա կայն այս հա վի տյան բա ցա կա 
էր կա նը հա մար ը րած ա ղո թք նե րը չէ ին փո խեր իր ճա կա տա գի րը։ 

Այն ա տեն հա րկ կ’ըլ լար հա մոզ վիլ, բո լո րո վին հույ սը կտ րել այս ա մեն 
ժամ սպաս ված ու ա մեն ժամ ի դե րև ե ղած վե րա դար ձե ն։

 Գի տեր, ստույգ գի տեր ալ, որ ա մու սի նը չպի տի գար. բայց ի րի կու նը, ա ռա նց 
ու զե լու, քայ լե րը կ’ա ռաջ նոր դե ին զին քը այն ար տը, ուր կե վեր ջին ան գամ տե-
սած էր ու Պո լիս ճամ փած էր իր ե րի տա սա րդ է րի կը։ Հոն, կան գո ւն ու ա ռան ձին, 
հե ռո ւն տա րած վող ըն դար ձակ ու հա րթ դաշ տին վրա պտտց նե լով իր հե տա-
խույզ նայ ված քը, Այ րին դեռ կը սպա սե ր։

այ րի – ա մու սի նը մա հա ցած և հե տո չա մո ւս նա ցած կի ն
 Փե րա (Բե րա) – թա ղա մաս Կոս տա նդ նու պոլ սո ւմ
 քա րա հա տակ – սա լա հա տա կ
մ րա փել – քնել, խոր քո ւն մտ նե լ
ժ խոր – աղմ ոտ ի րա րան ցո ւմ
 կազ (գազ) – նկա տի ու նի փո ղոց նե րը լու սա վո րող գա զի լապ տեր նե րը

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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 քա զի նո (կա զի նո) – խա ղա տո ւն
 կա ֆե շան թան – սր ճա րա ն
 կան թեղ – լու սա վո րու թյան հար մա րա նք մո մի կամ ձե թի ճրա գի ձևո վ
 գի շե րա պահ – գի շե րային հեր թա պահ, հս կիչ, պա հա կ
կծկ տած – կծկ վա ծ
 հու սակ տո ւր – հույ սը կո րց րա ծ
ս տակ – դրամ 
աս դին ան դին – այս ու այն կո ղմ
ստ վե րա մած – ստ վե րով պատ ված, մթա մած, խա վա ր
 բո վեղ – խմո րե ղե նի տե սա կ
 սա լեպ – ար ևե լյան տաք խմի չք
 մա ղա զա – խա նո ւթ
 մե նծ մեն ծի – խո շո ր
 վե հե րոտ – վախ կոտ, եր կյու ղած, նա և՝ քաշ վող, ա մաչ կո տ
 չու խա – բր դյա նո ւրբ գո րծ ված քից կա րած տղա մար դու եր կար վեր նազ գե ստ
 զան գա պան – մի նչև ծնկ նե րը հաս նող գո ւլ պա, որ հագ նո ւմ են ան դրա վար-

տի քի վրայի ց
 ման րա խույզ – ման րա կր կիտ, ու շա դի ր
խն դո ւք – ծի ծա ղ
 սան դո ւխ – սան դո ւղք, աս տի ճա ն
 մե ճի տի – թո ւր քա կան մե տա ղյա դրա մ
ֆ րե նկ – ֆրան սի ա ցի 
աս վի – բր դե կտո ր
 վա րա նոտ – զգու շա վոր, զգույշ, երկմ տող, երկ չոտ, վախ կո տ
 ֆիլ տե քո սե – գո րծ ված քի տե սա կ
 համ բակ – վի րա վո րա կան բառ` հի մար, թե րո ւս, տգետ, ի մաս տա կ
 տան թել (տան դել) – ժա նյա կ
 պախ ճա վա նդ – սեղ մի րա ն
ծն րա կապ – ծո ւն կի կա պ
 տեն դա գր գիռ – կր քոտ, հրայր քոտ, ջե րմ
 կո ւրտ – ա մոր ձատ ված, ներ քի նաց ված 
ա ներ – այս տեղ պե տք է հաս կա նալ Զար դա րի սկես րայ րի ն
 գո րով – բո ւռն սի րո և գթու թյան զգաց մո ւնք, խան դա ղա տա նք
գգ վա նք (գգ վել) – շոյել, փա ղաք շել, փայ փայե լ
ա ղե բեկ – ա լե խա ռն, տեղ-տեղ ճեր մա կած 
է րիկ կնիկ – տղա մա րդ կի ն
կ րա վո րա կան – ոչ գոր ծու նյա, վճ ռո րոշ դեր չու նե ցող, հլու, հնա զա նդ, ան տար բեր 
ա գա րակ – կալ վա ծք, մշա կե լի հող, գյու ղա կան տն տե սու թյո ւն
 հակ – այս տե ղ՝ ապ րան քի մեծ կա պոց, փա թե թ
 գե ղա պա նծ – գե ղե ցի կ
 ֆես – գլ խար կի տե սա կ՝ կտ րած կո նի տես քո վ
 չա վո ւշ – զին վոր, ոս տի կան 
օլ մազ – չի կա րե լի, չի լի նի
 պի զիմ տե ճա նի միզ յո ՞ք մի՛ – թո ւր քե րե ն՝ մե նք էլ հո գի չու նե ՞նք
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 հեմ շե րի (համ շա րի) – պար սիկ, հա մե րկ րա ցի, փո խա բե րա բա ր՝ հե տամ աց, տգե տ
 Ղա լա թի ա – Կոս տա նդ նու պոլ սի թա ղա մա սե րի ց
 մա տամ (մա դամ) – տի կի ն
 պախ շիշ (բախ շիշ) – նվե ր
 ներ հակ – հա կա ռակ, հա կը նդ դեմ, դեմ, դի մա ցը գտն վո ղ
 տար փա տե նչ – տար փան քով տեն չա լի, կր քա հա րույց
 հո ժա րա փույթ – հա ճույ քո վ
 հա մալ – բեռ նա կի ր
 սե պել – հա մա րել, դի տել, կար ծել, այլ ի մաս տո վ՝ սեպ խրե լ
 տար փա նք – կի րք
ցն ծա հույզ – ցն ծու թյու նից հո ւզ ված, ու րա խ
 վայել չա կա զմ – գե ղե ցիկ կա զմ վա ծք ու նե ցող 
ա ղեկ – լա վ
 թա փա ռա հած – թա փա ռող ու հա ծող, աս տան դա կան կյա նք վա րող, շրջ մո-

լիկ, մի բա նից մյու սին ան ցնող մի տք 
ա տեն – ժա մա նա կ
 ռամ ա նալ – հա սա րա կա նալ, գեղ ջո ւկ տե սք ստա նալ, ռա միկ – գեղ ջո ւկ
 հա նձ նա պաս տան – ա պա հո վ
 մո տա (մո դա) – նո րաձ ևու թյո ւն 
աս դին, ան դին – այս տեղ, այն տե ղ
 պար սավ – նա խա տի նք, հան դի մա նու թյո ւն, մե ղադ րա նք
 սո ւր հան դակ – լո ւր բե րող, լո ւր տա նող, բա նագ նաց, պե տա կան կամ ռազ մա-

կան շտապ հա նձ նա րա րու թյա մբ որ ևէ տեղ գնա ցող ան ձ
ղ րո ւշ – թո ւր քա կան դրա մ
 պատ րի ար քա րան – քրիս տո նյա հոգ ևոր բա րձ րա գույն աս տի ճա նա վո րի 

պաշ տո նա տե ղի. պատ րի ա րք է կոչ վել և կոչ վո ւմ Կոս տա նդ նու պոլ սի հայոց ե կե-
ղե ցու ա վագ ե պիս կո պո սը

 փո լոս – հա րկ, տո ւրք
 մա սո ւնք – մաս, ե կե ղե ցու սր բե րի կմախ քի մաս, ին չը, ըստ կրո նա կան պատ-

կե րա ցո ւմ ե րի, ու նի հրա շա գո րծ զո րու թյո ւն, նշա նա վոր կամ հա րա զատ մար դու 
ա ճյու նի մաս, շատ թան կա գին սր բա զան բան 

ի դե րև ե ղած – ա պար դյո ւն, ար դյո ւն քի չհա սա ծ

«Այ րին» նո րա վե պն իր բո վան դա կած նյու թով շատ բնո րոշ է հայ կա կան կյան-
քի ն։ Պա նդխ տու թյու նը դե ռևս 10-րդ դա րից ե ղել է մեր ժո ղո վր դին պա տու հա սած 
ա ղե տ։ Ապ րո ւստ ո րո նե լու հույ սով շա տե րը հե ռա ցել են ի րե նց բնա կա վայ րե րից, 
ինչն էլ իր հետ բե րել է բա վա կա նին ան ցան կա լի հետ ևա նք նե ր։ Քայ քայ վել են 
ըն տա նիք ներ, բա րոյա լք վել են մար դիկ, հայ րե նի բնաշ խար հը դա տա րկ վել է 
ժո ղո վր դի ց։ Դա րե րի ըն թաց քո ւմ ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե լու, գաղ թե լու 
ի րո ղու թյո ւնն այն քան է ու ժե ղա ցել, որ ժո ղո վո ւրդն ստեղ ծել է գրա կա նու թյան ու 
եր գե րի պա նդխ տու թյան մո տի վ։

 Հայե րե նո ւմ « պան դո ւխ տի» փո խա րեն օգ տա գոր ծո ւմ են նաև « ղա րիբ», 
«նժդեհ», « գաղ թա կան» բա ռե րը։ Քա ղա քա կան ե րան գա վո րու մով նաև՝ «վ տա
րան դի», «աք սո րա կան», « տա րա գիր»։
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Դժ բախ տա բար, պա նդխ տու թյո ւնն ու ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե լն այսօր 
էլ Հայաս տա նո ւմ ան ցան կա լի տխո ւր իրողություն են ։

«Այ րին» նո րա վե պի մեջ Զոհ րա պը պատ կե րել է և՛ գա վա ռո ւմ մա ցած նե րի 
կյան քը, և՛ պա նդխ տու թյան մեկ նող նե րի։ Մեկ նող նե րից ո մա նք վե րա դառ նո ւմ 
է ին, ո մա նք՝ ոչ։

 Մար տի րո սը չի վե րա դառ նո ւմ։ 19-ա մյա նո րապ սակ ե րի տա սար դը, ով աչ քի էր 
ընկ նո ւմ իր ար տա քի նով, դառ նո ւմ է մեծ քա ղա քի կա նա նց սի րե լին, վա րժ վո ւմ 
այդ կյան քին, մո ռա նո ւմ ըն տա նի քը, նո րապ սակ կնո ջը և վեր ջո ւմ գա ղտ նի ա մո ւս-
նա նո ւմ իր նման մե կի հե տ։ 

Ա վեր վո ւմ է Զար դա րի կյան քը։ Մի այն եր կու ա միս ա մու սին տե սած նո րա-
հար սը դառ նո ւմ է այ րի։ Նա ար դեն ա վե լո րդ մա րդ էր նաև այն տա նը, որ տեղ 
հա րս էր գնա ցե լ։ Հույ սը դրել էր Աստ ծու վրա և, գի տակ ցե լով ան գամ, որ ա մու-
սի նն այլևս ետ չի գա լու, գնո ւմ կա նգ նո ւմ էր գյու ղի ճա նա պար հի ն՝ ար տի եզ րին, 
և սպա սո ւմ ա մու սին կոչ ված Մար տի րո սի վե րա դար ձի ն։

 Վեր ջո ւմ Մար տի րո սն այլևս գու մար էլ չէր ու ղար կո ւմ հա րկ ու տո ւր քը վճա րե-
լու հա մար, և տնե ցի նե րն սպառ նո ւմ է ին Զարդարին, ե թե այդ պես շա րու նա կվի՝ 
նրան տնից դո ւրս կա նե ն։

Գլ խա վոր հե րոս նե րից բա ցի, կան նաև թռու ցիկ, երկ րոր դա կան հե րոս ներ, 
ո րո նք, սա կայն, հա գեց նո ւմ, լրաց նո ւմ են նյու թը։ Այդ հե րոս նե րից են Մար տի-
րո սի հետ ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նած Խա չոն, աղ քատ ըն տա նի քից սեր-
ված և հի մա ա մո ւս նո ւց հոգ նած հա րո ւստ հայ տի կի նը, ով օգ տա գոր ծո ւմ է 
Մար տի րո սին և հե տո դեն նե տո ւմ, պար տի զակ ցի սպա սու հին, ո ւմ տա րի քն ար-
դեն անցնում էր, և ով հաշ վա րկ նե րով ա մո ւս նա նո ւմ է դար ձյալ հաշ վա րկ նե րով 
ա ռաջ նո րդ վող Մար տի րո սի հե տ։ Ո՞ւր մաց սե րը …

 Մի ամ բո ղջ վե պի ընդգրկում ունի այս փոք րիկ ստեղ ծա գոր ծու թյունը։ Զոհ-
րա պն այն քան խիտ ու տա րո ղու նակ է նկա րագ րել հե րոս նե րի կյա նքն ու ճա կա-
տա գի րը, որ այդ ծա վա լո ւն նյո ւթն իր մա րդ կային ճա կա տագ րե րով, գա վա ռի ու 
մայ րա քա ղա քի կյան քի տե սա նե լի պատ կեր նե րով սե ղմ վել և դար ձել է նո րա-
վե պ։

ՆՈՐԱՎԵՊ ԵՎ ՊԱՏՄՎԱԾՔ  
 Նո րա վեպը (նո վել) և պա տմ վա ծքը ծա վա լով փո քր գոր ծեր են, դեպ քե րի 

նկա րագ րու թյու նը նրան ցո ւմ շատ սե ղմ է։ Գոր ծո ղու թյուն նե րը չեն ճյու ղա վոր-
վում, հե րոս նե րը քիչ են։

 Պա տմ վա ծքն ու նի դի պա շա րի բնա կա նոն զար գա ցո ւմ։ Նո րա վե պո ւմ գոր ծո-
ղու թյու նը զար գա նո ւմ է ան շեղ և ա րագ, ու նե նո ւմ է ան սպա սե լի, հան կար ծա կի 
ա վա րտ։

 Հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի են Ջո վա նի Բո կաչ չոյի, Մար-
գա րիտ Նա վա րա ցու, Պրոս պեր Մե րի մե ի, Գի դը Մո պա սա նի, Էդ գար Ա լան Պոյի, 
Ան տոն Չե խո վի նո րա վե պե րը ։

 Պա տմ վա ծք նե րի վար պետ ներ են Ջեկ Լոն դո նը, Վի լյամ Սա րոյա նը, Ո ւի լյամ 
Ֆո լկ նե րը, Էռ նե ստ Հե մին գո ւեյը, Գաբ րի ել Գար սի ա Մար կե սը և շատ ու րիշ նե ր։

 Հայ գրող նե րից, Զոհ րա պից բա ցի, նո րա վե պեր գրել են նաև Ե րու խա նը, Նար-
Դո սը, Հա կոբ Օ շա կա նը, պա տմ ված քի վար պետ ներ են Խա չա տո ւր Ա բովյա նը, 



197

Րաֆ ֆին, Շիր վան զա դեն, Մու րա ցա նը, Հով հան նես Թու մա նյա նը, Դե րե նիկ Դե-
միր ճյա նը, Ստե փան Զո րյա նը, Ակ սել Բա կո ւն ցը, Հրա նտ Մաթ ևո սյա նը, Մու շեղ 
Գալ շոյա նը և ու րիշ նե ր։

1. Ինչ պի սի՞ նկա րագ րու թյո ւն նե րով է սկս վո ւմ նո րա վե պը։ Օր վա ո՞ր ժա մ էր։ 
Ինչ պի սի՞ ե ղա նակ էր։ Ի՞նչ տրա մադ րու թյո ւն է ա ռա ջաց նո ւմ նո րա վե պի մուտ-
քի նկա րագ րու թյու նը ։

2. Ո՞վ էր Մար տի րո սը, ի՞նչ էր ա նո ւմ Կոս տա նդ նու պոլ սո ւմ։ Ինչ քա ՞ն ժա մա-
նակ է, որ աշ խա տո ւմ էր։ Ո՞ւմ էր ե կել փո խա րի նե լո ւ։ Քա նի՞ տա րե կան էր։ 
Ինչ պի սի ՞ն էր նրա ար տա քի նը ։

3. Ո՞վ էր Զար դա րը։ Ինչ քա ՞ն ժա մա նակ է, որ նա ա մո ւս նա ցած էր։ Որ տե ՞ղ էր 
ապ րո ւմ։ Այդ տա նը է՞լ ով քեր է ին ապ րո ւմ. նրա նց ճա կա տա գի րը նմա ՞ն էր 
Զար դա րի ճա կա տագ րի ն։

4. Ո՞վ էր Խա չո ն։ Ին չո ՞ւ Խա չոն տո ւն վե րա դար ձավ, իսկ Մար տի րո սը՝ ոչ։
5. Խա չոյի վե րա դար ձից հե տո նրա հար սա նի քի ժա մա նակ Զար դա րը հի շեց, 

որ վեց տա րի ա ռաջ ի րեն էլ է ին այդ պես ա մո ւս նաց րե լ։ Ի՞նչ ապ րո ւմ ե րի 
մեջ էր Զար դա րն այդ ժա մա նա կ։

6. Բա ցի խա նու թի պա հա պան լի նե լո ւց, Մար տի րո սը են թա րկ վեց մե ծա հա-
րո ւստ հայ տիկ նոջ գայ թակ ղու թյո ւն նե րին և մո ռա ցավ Զար դա րի ն։ Ո րո ՞նք 
է ին Մար տի րո սի ար տա քին գրա վիչ կող մե րը։ Ի՞նչ ըն թա ցք ու նե ցավ նրա 
կա պն այդ տիկ նոջ հե տ։ 

7. Ի՞նչ կա տար վեց Մար տի րո սի հե տ։ Ո՞ւմ հետ նա հե տո գա ղտ նի ա մո ւս նա-
ցավ Կոս տա նդ նու պոլ սո ւմ։

8. Ի՞նչ ճա կա տա գիր էր սպաս վո ւմ Զար դա րի ն։ Տնե ցի նե րն ի՞նչ վե րա բեր-
մունք ու նե ին նրա հան դե պ։ Ի՞նչ էր ա նո ւմ նա։ Ի՞նչ էր սպաս վո ւմ նրա ն։

9. Ին չո ՞վ է այս նո րա վե պն ար դի ա կա ն։
10. Ի՞նչ է նո րա վե պը` որ պես գրա կան տե սա կ։ Ին չո ՞վ են ի րար նման և տար-

բեր նո րա վե պն ու պա տմ ված քը։ Թվար կե ՛ք նո րա վե պի ու պա տմ ված քի 
հայ և հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան վար պետ նե րի ն։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր



198

                                  ԴԱ ՆԻ ԵԼ ՎԱ ՐՈՒ ԺԱ Ն
1884-1915

Հ զոր բա նաս տե ղծ է Դա նի ել Վա րու ժա նը։ Նա գրեց ազ-
գային պայ քա րի ե լած մար տիկ նե րին ո գե շն չող եր գեր, նա 
ո գե կո չեց հե թա նո սա կան ժա մա նակ նե րի կո րո վը՝ ցան կա-
նա լով գա ղա փա րա կան ու հո գե կան ուժ նե րար կել անկման 
եզ րին հա սած ժո ղո վր դի ն։ Նա հրա տա րա կեց գր քեր և լի էր 
բազ մա պի սի ծրագ րե րով, բայց վե րել քի պա հին ընդ հատ-
վեց կյան քը` նա դար ձավ ցե ղաս պա նու թյան զո հ։

 Դա նի ել Վա րու ժա նը (Չ պո ւգ քյա րյան) ծն վել է 1884 թ. 
ապ րի լի 20-ին Սե բաս տի այի Բրգ նիք (Բրգ նիկ) գյու ղո ւմ։ Այդ 

գյու ղը դե ռևս 11-րդ դա րո ւմ հիմ ադ րել է ին վաս պու րա կան ցի նե րը, և իս կա կան 
ա նու նով կոչ վել է Բագ րա տու նի ք։ 

Ն րան խնա մել է մայ րը, քա նի որ հայ րը մեկ նել էր Կոս տա նդ նու պո լիս ար-
տագ նա աշ խա տան քի՝ հո գա լու տան կա րիք նե րը ։

 Նախ նա կան գրա գի տու թյու նը Վա րու ժա նն ստա ցել է գյու ղի դպ րո ցո ւմ։ 
1896-ին, Թո ւր քի այո ւմ հայ կա կան կո տո րած նե րի ժա մա նակ, մոր հետ մեկ-
նո ւմ է Կոս տա նդ նու պո լի ս։ Այս տեղ ար դեն հայ րը` գրա գետ ու զար գա ցած մի 
մա րդ, հետ ևո ւմ է որ դու կր թու թյա նը ։

 Հա ճա խո ւմ է Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան նա խա կր թա րան նե րից մե կը, 
այ նու հե տև` Քաղ կե դո նի գի շե րօ թիկ վար ժա րա նը։ 1902-ին նա ար դեն Վե նե-
տի կի Մու րատ-Ռա փայե լյան վար ժա րա նի սան է, ա վար տո ւմ է 1905-ին։

 Վա րու ժա նը յու րաց նո ւմ է հայ և ի տա լա կան գրա կա նու թյան դա սա կան 
ա վան դույթ նե րը, ո րո նք և բա ցո ւմ են նրա ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո նո ւմ ե րի 
ճա նա պար հը։ Այս տա րի նե րին էլ սկս վո ւմ են նրա գրա կան փոր ձե րը։ Ստե ղծ-
վո ւմ է նրա ա ռա ջին գիր քը` 1902-ին կազ մած, բայց ան տիպ մա ցած « Ծաղ-
կե փո ւնջ կամ Բրգ նիք ցի ի մը նվագ նե րը» ժո ղո վա ծո ւն։ Ան տիպ է մո ւմ նաև 
1904-ին նրա կազ մած երկ րո րդ ժո ղո վա ծո ւն՝ « Փու շի ա կոս ներ» վեր նագ րո վ։ 

Ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյու նը՝ նվիր ված Ղևո նդ Ա լի շա նին, տպա գր վո ւմ 
է 1904-ին։ Իսկ 1906-ին լույս է տես նո ւմ ա ռա ջին գիր քը՝ « Սար սո ւռ ներ» վեր-
նագ րո վ։ Նույն թվա կա նին Ար շակ Չո պա նյա նը մար գա րե ա նո ւմ է՝ Վա րու ժա-
նի մա սին գրե լով. «Ս քան չե լի է ձեր այս քե րթ վա ծը… Դո ւք մեր մե ծա գույն բա-
նաս տե ղծ նե րեն մին պի տի ըլ լաք, տա րա կույս չու նիմ»։

1905-1909 թթ. Վա րու ժա նը Բել գի այի Գե նտ քա ղա քի հա մալ սա րա նի ու-
սա նող է, մաս նա գի տա նո ւմ է գրա կա նու թյան, պատ մու թյան, փի լի սո փայու-
թյան, նաև քա ղա քա տն տե սու թյան մե ջ։ Նոր մի ջա վայրն իր մա րդ կան ցով ու 
բնաշ խար հով ըն դար ձա կո ւմ է նրա պատ կե րա ցո ւմ ե րի աշ խար հը։ Այս տեղ 
ևս նրա մշ տա կան ու ղե կի ցը գի րքն է. կար դո ւմ է հնդ կա կան վե դա ներ (սո ւրբ 
գր քեր), խո րա նո ւմ հու նա կան հնա գույն գրա կա նու թյան մեջ, ծա նո թա նո ւմ 
եվ րո պա կան ար դի գրա կա նու թյան ձե ռք բե րո ւմ ե րի ն։

 Հա մալ սա րա նն ա վար տե լու տա րի ն՝ 1909-ին, լույս է տես նո ւմ նրա բա-
նաստեղ ծու թյո ւն նե րի երկ րո րդ ժո ղո վա ծո ւն՝ « Ցե ղին սիր տը», ին չը նրա 
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հայ րե նա սի րա կան խոր ապ րո ւմ ե րի ար տա հայ տու թյո ւնն է։ Հրա ժե շտ տա-
լով Բել գի այի ն՝ Վե նե տի կով նա վե րա դառ նո ւմ է Կոս տա նդ նու պո լիս, այն-
տե ղից՝ Բրգ նի ք։ Նույն թվա կա նից էլ Սե բաս տի այի Ա րա մյան վար ժա րա նո ւմ 
զբաղ վո ւմ է ու սո ւց չու թյա մբ։

1911-ին Վա րու ժա նը տե ղա փոխ վո ւմ է Թո քատ (Եվ դո կի ա) և դա սա վան-
դում տե ղի Ազ գային ճե մա րա նո ւմ։ Հա ջո րդ տա րի նա ըն տա նի քով հաս-
տատ վո ւմ է Կոս տա նդ նու պոլ սո ւմ և մի նչև 1915-ի ապ րի լը ստա նձ նո ւմ Բե րայի 
Գրի գոր Լու սա վո րիչ վար ժա րա նի տնօ րե նի պաշ տո նը։ Սկս վո ւմ է նրա գրա-
կան կյան քի ա մե նա բո ւռն շր ջա նը ։

1912 թվա կա նին լույս է տես նո ւմ « Հե թա նոս եր գեր» ժո ղո վա ծո ւն։
 Վա րու ժա նը գրա կան շա րժ ման կե նտ րո նո ւմ էր։ Ցան կա նո ւմ էր ստեղ ծել հայ 

գրող նե րի ըն կե րակ ցու թյո ւն՝ «Աս տեղ նա տո ւն» ա նու նո վ։ 1913-ին «Գ րա կան 
ա սու լիս ներ»-ի քն նա րկ ման նյո ւթ դար ձավ նոր լույս տե սած « Հե թա նոս եր գեր» 
ժո ղո վա ծո ւն։ Հիմ ադ րեց և 1914-ին հրա տա րա կեց « Նա վա սա րդ» գրա կան տա-
րե գիր քը։ Տա րե գր քի ա ռա ջին հա տո րին պե տք է հա ջոր դեր երկ րոր դը, սա կայն 
հրա տա րա կու թյու նը խա փան վեց 1915-ի ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի 
պատ ճա ռո վ։ Այս տա րի նե րին գրո ւմ էր « Հա ցին եր գը» ժո ղո վա ծո ւն։ Սա կայն եր-
գե րով լց ված բա նաս տեղ ծի կյա նքն ար հես տա կա նո րեն ընդ հատ վե ց։

1915 թ. ապ րի լի 24-ին նա ձեր բա կալ վում է Կոս տա նդ նու պոլ սի 200-ից ա վե-
լի մտա վո րա կան նե րի հե տ։ Աք սո րից ու ղա րկ ված նա մակ նե րից պա րզվո ւմ է, 
որ այն տեղ ևս շա րու նա կո ւմ էր ստեղ ծա գոր ծե լ։ Ան գամ կնո ջից խնդ րո ւմ է 
ի րեն ու ղար կել Հո մե րո սի «Ի լի ա կան»-ը։

1915-ի օ գոս տո սի 26-ին աք սո րա վայ րից տե ղա փո խե լու պա տր վա կով Վա-
րու ժա նին կառ քով հե ռաց նո ւմ են քա ղա քից ու ճա նա պար հին գա զա նա բար 
սպա նո ւմ։

 Դա նի ել Վա րու ժա նը, ինչ պես նաև նրան ժա մա նա կա կից շատ գրող նե ր՝ 
Գրի գոր Զոհ րապ, Ա տոմ Յար ճա նյան (Սի ա ման թո), Ռու բեն Սևակ, Ռու բեն 
Զար դա րյան, Թլ կա տին ցի, Ե րու խան, Ար տա շես Հա րու թյու նյան, Տիգ րան 
Չյո կյու րյան և ու րիշ ներ, 1915 թ. մեծ ե ղեռ նի` ցե ղաս պա նու թյան զո հե րից են։

 Թո ւր քե րը բռ նագ րա վե ցին Վա րու ժա նի ձե ռագ րե րը, սա կայն կի նը՝ Ա րաք-
սի Թաշ ճյա նը, կա րո ղա ցավ 1919-ին դրա նք փր կագ նել և 1921 թ. լույս ըն ծայել 
« Հա ցին եր գը» ժո ղո վա ծո ւն։

 Ժա մա նա կա կից նե րը Վա րու ժա նին հա մա րո ւմ է ին « բա նաս տեղ ծա կան 
բա րձր հան ճար», ում ա նու րա նա լի ո րեն պե տք է դա սել ինչ պես հայ, այն պես 
էլ «Եվ րո պայի ա ռաջ նա կա րգ բա նաս տե ղծ նե րու շար քին մեջ»։ 

Ա նա վա րտ մա ցին Վա րու ժա նի շատ ծրագ րե ր՝ հայոց դյու ցազ ներ գու-
թյան մշա կու մը,  նոր ժո ղո վա ծու ներ...

1958 թ. Վա րու ժա նին հի շե ցին նաև Գե նտ քա ղա քի հա մալ սա րա նո ւմ, ուր 
փա կց ված է պղն ձյա հու շա տախ տակ` հայ բա նաս տեղ ծի հար թա քան դա կով 
և « Նե մե սիս» քե րթ վա ծի այս տո ղե րով.

Ո ՛հ, ի՜նչ փույթ կյան քը մեռ նող, 
Եր բոր ե րա զը կ’ապ րի, 
Եր բոր ե րա զն ան մա ՜հ է։
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 Վա րու ժա նը պատ մո ղա կա ն շն չի բա նաս տե ղծ է։ Նրա խա ռն ված քի մեջ 
պատ կեր-ապ րու մը զու գա կց ված է պատ կեր-գոր ծո ղու թյա նը, իսկ եր բե մ 
գոր ծո ղու թյո ւնն է դառ նո ւմ ա ռա ջա տար  և ստեղ ծո ւմ հե րոս նե րի ու դեպ քե րի 
շար քե ր։ Քեր թո ղն ա սես բա ռե րով քան դակ ներ է ա նո ւմ։

 Վա րու ժա նը սի րո ւմ էր քնա րի լա րե րը հա ճա խա կի փո խե լ։ « Սար սո ւռ ներ» 
ժո ղո վա ծո ւն, հա ջող բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րով հան դե րձ, դե ռևս չէր բա ցա-
հայ տել նրա ամ բո ղջ կա րո ղու թյո ւն նե րը։ Իսկ ա հա ար դեն « Ցե ղին սի րտ»-ն 
ու « Հե թա նոս եր գեր»-ը լի ար ժե քո րեն և մի ան գա մայն տար բեր կող մե րից ի 
հայտ բե րե ցին նրա գե ղար վես տա կան հնա րա վո րու թյո ւն նե րը ։

« Ցե ղին սիր տը» ժո ղո վա ծո ւն տո գոր ված է բո ւռն հայ րե նա սի րու թյա մբ, հայ 
ֆի դայի նե րն այն պա հո ւմ է ին ի րե նց մա խա ղի մե ջ՝ փամ փո ւշտ նե րի կող քի ն։ 
Այս տեղ են զե տեղ ված « Նե մե սիս» (Նե մե սի սը հու նա կան դի ցա բա նու թյան 
մեջ ար դա րու թյան ու վրե ժի աստ վա ծու հին է), « Ձոն», «Ա նի ի ա վե րակ նե րո ւն 
մեջ», « Վաղ վան բող բոջ ներ», « Կա րո տի նա մակ» ար ժե քա վոր եր կե րը ։

1909-ին լույս է տես նո ւմ նաև « Ջար դը» պոե մը։ Վեր նա գի րն ար դեն իսկ 
հու շո ւմ է բո վան դա կու թյան մա սի ն։ Հայ ժո ղո վր դի ող բեր գու թյա նը նա ան-
դրա դար ձել է նաև «Օ ձը», « Կի լի կյան մո խիր նե րո ւն», « Մա րած օ ջախ», 
« Հորս բան տին մեջ», « Դե րե նի կը» և այլ քե րթ ված նե րի մե ջ։ Բայց Վա րու-
ժա նը հու սա հատ վող նե րից չէր, կոչ էր ա նո ւմ պայ քա րի։ Այդ ո գով են գրված 
« Ցե ղին սիր տը» գր քի «Կր կե սին մեջ» և « Դյու ցազ նա վե պեր» շար քե րը 
(«Կռ վի երթ», « Հաղ թո ղը», « Դյու ցազ նի մը սու րին»)։

Ս րան հա ջոր դեց « Հե թա նոս եր գեր» ժո ղո վա ծո ւն։ Վա րու ժա նը դար ձավ 
հե թա նո սա կան շա րժ ման պա րագ լու խը։ Դրա ի մա ստն այն է, որ քրիս տո-
նե ու թյո ւն ըն դու նե լո ւց հե տո հայ ազ գը ո գով, պայ քա րի ու ժով թու լա ցել է և 
գնո ւմ է ան կու մից ան կո ւմ։ Ուս տի պե տք է վե րա դառ նալ հին աստ ված նե րին, 
և հե թա նո սա կան ժա մա նակ նե րի կո րո վի ո գին ա րթ նա ցնել ժո ղո վր դի մե ջ։ 

Այդ կա պակ ցու թյա մբ գրել է. « Հե թա նոս կյան քը օ րե օր զիս կը գրա վե. ե թե 
այ սօր կա րե լի ըլ լար, կրո նքս կը փո խե ի և սի րով կ’ը նդգր կե ի բա նաս տեղ ծա-
կան հե թա նո սու թյու նը»։ Այս ո գով նա գրո ւմ է « Վա նա տո ւր», « Մե ռած աստ-
ված նե րո ւն», « Հե թա նո սա կան», «Ար ևե լյան բա ղա նիք», «Ո ՜վ Լա լա գե», 
«Ո՜ Տա լի թա», «Կ ղե ո պատ րա» բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը, « Հար ճը» պոե մը, 
ինչ պես նաև գր քի մա ցած գոր ծե րը ։

1913-ից Վա րու ժա նը մտո րո ւմ էր « Հա ցին եր գը» ժո ղո վա ծո ւի մա սին. նրան 
գրա վո ւմ էր խա ղաղ, ստեղ ծա րար աշ խա տան քի վե հու թյո ւնն ու գե ղեց կու-
թյու նը։ Աշ խա տան քի բե րկ րա նք. ա հա այն եր ջան կու թյու նը, որ ապ րո ւմ է հո ղի 
մշա կը ցո րե նը ցա նե լիս, մշա կե լիս, հն ձե լիս և հա ցի վե րա ծե լի ս։ Այս շար քը 
դե ռևս պե տք է ամ բող ջա նար, բայց պահ պան ված մա սով էլ վկայո ւմ է այն ուղ-
ղու թյան առ կայու թյու նը, ին չը « Հե թա նոս եր գեր»-ից փո խա նց վո ւմ է « Հա ցին 
եր գը» ժո ղո վա ծո ւին` ա վե լի զու լալ ված ու մե ծա վայե լո ւչ պատ կեր նե րո վ։ 

Այդ գրա կան ուղ ղու թյու նը կոչ վո ւմ է նոր դա սա կա նու թյո ւն (նեոկլասիցիզմ) 
ձևա վոր վել է 20-րդ դա րի սկզ բին, կոչ ված էր նո րո գե լու դա սա կա նա պաշ տու-
թյան (կ լա սի ցի զմ) սկզ բո ւնք նե րը։ Հայ ի րա կա նու թյան մեջ դա ար տա հայտ վեց 
հե թա նո սա կան շարժումով և հռո մե ա ցի բա նաս տե ղծ Վեր գի լի ու սի ա վան-
դույթ նե րի նո րոգ մա մբ, ինչն ի հայտ ե կավ « Հա ցին եր գը» գր քո ւմ։ Ի տար բե րու-
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թյո ւն ժա մա նա կին տա րած ված ա պա գայա պա շտ ուղ ղու թյան (ֆու տու րի զմ)՝ 
Վա րու ժա նը, ա հա, իր իսկ խոս քե րով, «ան ցյա լա պա շտ» դպ րոց է հիմ ո ւմ։

                                               ԴԱՆԻԵԼ ՎԱ ՐՈՒ ԺԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻ Ն

 Վա րու ժա նին բա նաս տեղ ծա կան նկա րա գի րը ճոխ է։ Պայ ծառ, հզոր, շնոր-
հա լի և ա ռա տո րեն ստեղ ծա գոր ծող եր ևա կայու թյուն մը, թրթ ռո ւն և ման կա-
կան մի ամ տու թյա մբ մեծ սի րտ մը` ի րե նց ա կո ւնք նե րու բո լոր ար դյու նա բե-
րու մը կը դնեն տրա մադ րու թյա նը տակ` դա սա կան մաք րու թյա մբ հզո րա կամ 
և ջլա պի նդ ար վես տի մը, որ մա րզ ված է եվ րո պա կան հին ու նոր մե ծա գույն 
հան ճար նե րու մոտ` եղ բայ րա կան եր կա րա ձև հա ճա խու մի մը մե ջ։ 

Ար տա շես Հա րու թյու նյա ն

 Ան ու նի բա նաս տեղ ծի կա տա րյալ հո գի։ Զին քը կը տպա վո րեն նույն հզո-
րու թյա մբ ի րե րն ու մար դե րը, տե սա րան նե րն ու ե րազ նե րը... Վա րու ժան կ’եր-
գե ա մեն լա րի վրա։ Ու ան դաշ նակ մըն է, իր շեշ տե րը բազ մա զան, իր սլաց քը 
ա վե լի հա մար ձակ, իր քա ղց րու թյու նը ա վե լի կո րո վի կը գտ նե մ։

 Հա կոբ Օ շա կա ն

 Եր գո ւմ էր հեր կե րի մա սին, դաշ տե րի մա սին ու հո ղի,
 Քըր տի նքն էր եր գո ւմ գեղ ջու կի և նրա վաս տա կը ար դար,–
 Բայց փոխ վո ւմ էր եր գը հան կա րծ և դառ նո ւմ ա ղա ղակ ո խի, 
Եվ մո մե շր թե րով քեր թո ղի – սկ սո ւմ էր նա նզո վք կար դա լ։

 Ե ղի շե Չա րե նց

 Ես հի ա ցած եմ հայ նոր բա նաս տե ղծ նե րով... Դա նի ել Վա րու ժա նը ի՜նչ 
մեծ բա նաս տե ղծ է, հատ կա պես նրա ի րա պա շտ հատ ված նե րը, սի րային բա-
նաստեղ ծու թյո ւն նե րը գլո ւխ գոր ծոց ներ են։

                                                 Սեն Ժոն Պե րս, ֆրան սի ա ցի գրո ղ

1. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել Դա նի ել Վա րու ժա նը ։
2. Ո՞ր դպ րոց նե րո ւմ է Վա րու ժա նը կր թու թյո ւն ստա ցե լ։
3. Որ տե ՞ղ է Վա րու ժա նն ստա ցել բա րձ րա գույն կր թու թյո ւն։
4. Ա վար տե լով հա մալ սա րա նը` աշ խա տան քային ի՞նչ գոր ծու նե ու թյո ւն է ծա-

վա լո ւմ Վա րու ժա նը ։
5. Թվար կե ՛ք Վա րու ժա նի ժո ղո վա ծու նե րը և շատ սե ղմ բնու թագ րե ՛ք։
6. Ինչ պե ՞ս ա վա րտ վեց Վա րու ժա նի կյան քը։ Ի՞նչ գի տեք 1915-ի հայ կա կան ցե-

ղաս պա նու թյան մա սի ն։ Վա րու ժա նից բա ցի, ու րիշ ո՞ր գրող նե րն ու մշա կու-
թային գոր ծիչ նե րը նա հա տակ վե ցի ն։ Ի՞նչ պե տք է ա նել նրա նց հի շա տա կը 
վառ պա հե լու հա մա ր։

7. Ինչ պե ՞ս են Վա րու ժա նի հի շա տա կը հա վեր ժաց րել Գե նտ քա ղա քո ւմ։
8. Ի՞նչ է հե թա նո սա կան շար ժու մը, և ի՞նչ կա րող եք ա սել նոր դա սա կան գրա-

կան ուղ ղու թյան մա սի ն։
9. Գնա հա տու թյան ի՞նչ խոս քեր են հն չել Վա րու ժա նի հաս ցե ի ն։
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ՁՈ Ն

 Ե ղեգ նյա գր չով եր գե ցի փառ քեր.
– Քե զի ըն ծա՜, իմ հայ րե նիք – 
Սո սյաց ան տա ռեն է ի զայն կըտ րե ր…
– Քե զի ըն ծա՜, հին հայ րե նիք –
Ե ղեգ նյա գր չով եր գե ցի քո ւր մեր. 
Ը նդ ե ղե գան փող լո ՛ւյս ե լա նե ր։

 Ե ղեգ նյա գըր չով եր գե ցի կա րոտ.
– Ձե զի ըն ծա՜, հայ պան դո ւխտ ներ –
Ան տա րաշ խար հիկ բույ սի մ’էր ծղո տ…
– Ձե զի ըն ծա՜, հեգ պան դո ւխտ ներ –
Ե ղեգ նյա գր չով եր գե ցի հար սեր. 
Ը նդ ե ղե գան փող ո՛ղբ ե լա նե ր։

 Ե ղեգ նյա գր չով եր գե ցի ա րյո ւն.
– Ձե զի ըն ծա՜, սու րի զո հեր –
Ան ծլած էր մոխ րի մեջ իբրև կնյո ւն…
– Ձե զի ըն ծա՜, կրա կի զո հեր –
Ե ղեգ նյա գր չով եր գե ցի վեր քեր. 
Ը նդ ե ղե գան փող սի ՛րտս ե լա նե ր։

 Ե ղեգ նյա գր չով որբ տո ւնս եր գե ցի.
– Քե զի ըն ծա՜, հայր ա լե հեր –
 Ցա մ քած աղ բյու րեն մեր զայն հո տե ցի …
– Քե զի ըն ծա՜, մայր կա րե վեր –
Ե ղեգ նյա գր չով օ ջա խս եր գե ցի. 
Ը նդ ե ղե գան փող ծո ՛ւխ ե լա նե ր։

 Ու պայ քա ՜ր, պայ քա ՜ր, պայ քա ՜ր եր գե ցի.
– Ձե զի ըն ծա՜, հայ մար տիկ ներ –
Գ րի չս ե ղավ ան թրոց սր տե րու հնո ցի …
– Ձե զի ըն ծա՜, քաջ մար տիկ ներ –
Ե ղեգ նյա գր չով վրեժ եր գե ցի. 
Ը նդ ե ղե գան փող բո ՛ց ե լա նե ր։

 

 սո սի – ծա ռա տե սակ, որ հին Հայաս տա նո ւմ սո ւրբ ծառ է հա մար վել, չի նա րի
 քո ւրմ – հե թա նո սա կան կրո նի սպա սա վոր, նա և՝ նվի րյա լ
 տա րաշ խար հիկ – օ տար աշ խար հի, ոչ սո վո րա կան, բա ցա ռիկ, ար տա սո վո ր
կ նյո ւն – ճահ ճային խո տա բույս, ճիլ, բո շխ 
ա լե հեր – ճեր մակ մա զե րո վ
 հո տել – նե խել, հոտ ու նե նալ, բու րել նշա նա կու թյա մբ չի հա մա պա տաս խա-

նո ւմ բա նաս տեղ ծու թյան բո վան դա կու թյա նը, պե տք է հաս կա նալ կտ րել, հա տել, 
է տել ի մաս տով 
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կա րե վեր – ծա նր վեր քեր ստա ցա ծ՝ կամ հա սց րած, խոր վի շտ պատ ճա ռող, 
ուժ գին, սաս տիկ, մեծ, ու ժե ղ։ Այս դեպ քո ւմ՝ վի րա վոր, խոց ված 

ա նթ րոց – թոն րի կրա կը խառ նե լու եր կար ձո ղ

« Ձոն» բա նաս տեղ ծու թյա մբ բաց վո ւմ է « Ցե ղին սիր տը» ժո ղո վա ծո ւն։ Բնույ-
թով այն, ինչ պես վեր նա գի րն է հու շո ւմ, ձոն է կամ ներ բող, գո վք։ Բա նաս տեղ-
ծու թյու նը ձոն է հայ րե նի քի ն։ Իբրև բնա բան վե րց ված է Մով սես Խո րե նա ցու « Վա-
հագ նի ծնո ւն դը» օրհներ գի մի տո ղը` «Ը նդ ե ղե գան փող բոց ե լա ներ»։ Ամ բո ղջ 
բա նաստեղ ծու թյան մեջ հի շա տակ վո ւմ է այդ տո ղը` ա նը նդ հատ փո փո խու թյան 
են թա րկ վե լո վ։ Այս փոք րիկ քերթվածն իր մեջ խտաց նո ւմ է հայ ի րա կա նու թյու նը` 
և՛ պա նդխ տու թյո ւն, և՛ « սու րի զո հեր», և՛ մա րտն չող մար տիկ նե ր։

ԻՆՉ Է ՁՈՆԸ 
 Ձո նը քնա րա կան բա նաս տեղ ծու թյան տե սակ է և շատ տա րած ված է հա մաշ-

խար հային գրա կա նու թյան մե ջ։ Ձոն կա րող է նվիր վել ոչ մի այն հայ րե նի քին, 
այլև հի շար ժան մա րդ կա նց, սի րե լի ան ձնա վո րու թյո ւն նե րի ն։ Ու նի գո վա սա նա-
կան, փա ռա բա նա կան բո վան դա կու թյո ւն։ Տարատեսակներ են գովքը, ներբողը:

 ՆԱ ՎԱ ՍԱ ՐԴՅԱ Ն

 Հան ճա ՛րդ հայ կյան, Նա վա սար դյան սա տո նե րո ւն
               Ար ևա փառ, 
Ա ՛լ վե րած նե փլա տակ նե րեն, և փա ռա գո չ
               Քնա րդ ա՛ռ։

 Հա նո ՜ւն Ույ ժին, հա նո ՜ւն գե ղին, մտիր մե հյա նն
                 Աստ ված նե րո ւն.
 Ջա հը ձեռ քիդ` բագ նե բա գին հա մա սըփ ռե ՛
                 Հո ւր ու ա րյո ւն։ 

1. Ի՞նչ է ի րե նից ներ կայաց նո ւմ ձո նը. ինչ պե ՞ս կբ նու թագ րեք, կբ նո րո շեք այն 
որ պես գրա կան տե սա կ։

2. Ինչ պի սի՞ կա ռո ւց վա ծք ու նի բա նաս տեղ ծու թյու նը, քա նի՞ տնից է բաղ կա-
ցած, յու րա քան չյո ւր տան մեջ քա նի՞ տող կա ։

3. Յու րա քան չյո ւր տան մեջ կան թավ տա ռե րով գր ված ա ռա նձ նա ցող ար տա-
հայ տու թյո ւն նե ր։ Ի՞նչ ի մա ստ են դրա նք կրո ւմ և ին չո ՞ւ են ա ռա նձ նաց վա ծ։

4. Յու րա քան չյո ւր տան բո վան դա կու թյա նը հա մա պա տաս խան բա նաս տեղ-
ծը յու րո վի է ներ կայաց նո ւմ, թե որ տե ղից է կտ րել իր ե ղեգ նյա գրի չը. բա-
ցատ րե ՛ք այդ տո ղե րի ի մաս տը ։

5. Յու րա քան չյո ւր տան վեր ջին տո ղե րո ւմ բա նաս տեղ ծը գրո ւմ է, թե ե ղե-
գան փո ղից ինչ էր ել նո ւմ. ա ռա նձ նաց րե ՛ք այդ տո ղե րը, հա մե մա տե ՛ք և 
բա ցատ րե ՛ք դրա նց ի մաս տը ։

6. Ի՞նչ զգա ցո ւմ եր է արթ նաց նո ւմ այս բա նաս տեղ ծու թյու նը ձեր մե ջ։ Ին չո ՞վ 
եք տո գոր վո ւմ, ար տա հայ տե ՛ք ձեր բա ռե րո վ։
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Եվ բա րձ րա ցո ւր Ա նա հի տի ծի ծե րն ի վե ր
                Բա ժա կըդ նո ւռ,
 Հե տո զոհ վող քեր թող նե րո ւն սիր տին վը րա
                Լե ցո ՜ւր, լե ցո ՜ւր։

 Զի մե նք, հա նո ւն Սե րին, Սեր մին, քու հին Ցե ղի դ
                Մար մա րեն կույս,
 Մե ՛նք, Զա վակ նե րդ օ գոս տա փառ, պի տի կեր տե նք
                Նո ՜ր Ար շա լույս։

 Նա վա սար դյան – Նա վա սար դը հե թա նո սու թյան շր ջա նո ւմ տար վա ա ռա ջին 
ա մի սն էր, Նավասարդի առաջին օրը զու գա դի պո ւմ է օ գոս տո սի 11-ին, կա տար-
վո ւմ է ին Ա մա նո րի հան դես ներ 

ար ևա փառ – ար ևից փա ռք ա ռած. հե թա նոս հայե րը ար ևա պա շտ է ի ն
 փա ռա գոչ – փառ քի կո չող, փա ռք տա րա ծո ղ
 մե հյան – հե թա նո սա կան տա ճար, նաև զո հա սե ղա ն
 հա մա սփ ռել – հա վա սա րա պես տա րա ծել 
օ գոս տա փառ – օ գոս տո սից փա ռք ա ռած. օ գոս տոս ամ սի ա նու նը ծա գո ւմ է հռո մե-

ա կան Աու գոս տոս ինք նա կա լի ա նու նից. նրա ի րա կան ա նու նը ե ղել է Գայո ւս Օկ տա-
վի ո ւս, իսկ Աու գո ւս տո սը տիտ ղոս է, որ նշա նա կո ւմ է սո ւրբ, վսե մա փայլ, մե ծա պա-
տիվ. այս տե ղից էլ հայե րե նո ւմ գոր ծա ծա կան «օ գոս տա փառ» ար տա հայ տու թյու նը։

«ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ»-Ի ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹԸ 
 Հե տա քրք րա կան է այս բա նաս տեղ ծու թյան ստե ղծ ման շար ժա ռի թը, ինչի մա-

սին վկայո ւմ է Վա րու ժա նի գրա կան բա րե կամ և գոր ծըն կեր Հա կոբ Սի րու նի ն։
« Շա բաթ օր մը, 1913, օ գոս տոս 25, Լու սա վոր չյան ու սո ւմ ա րան գա ցեր է ի Վա-

րու ժա նի ն։ Այն օ րը մա մու լին պի տի հա նձն վեր Նա վա սար դը, ու դեռ չէ ի նք գրած 
մեր ա ռա ջա բա նը։ Դա նի ե լը դար ձյալ թաղ ված գտա իր տես չա կան հո գե րո ւն մեջ։ 
Շա բթ վան մեջ ծա խս ված թո ւղ թին, մա տի տին հա շի վը կ’ա նե ր։ Կե սօ րը վա ղո ւց 
ան ցեր էր, երբ կր ցա նք դո ւրս նետ վիլ դպ րո ցե ն։ Մեզ հե տ էր Լևոն Է սա ճա նյա ն, 
որ նույն օ րը քե րթ ված մը բե րեր էր մեր տա րե գիր քին հա մա ր։ Հա զիվ է ի նք մտել 
Բե րայի Շի տա կը, երբ ա նա կն կալ տե ղա տա րափ մը մեզ սր ճա րան մը նե տեց` 
Հել լեն հյու պա տո սա րա նի քո վի ան կյու նը։ Հոն սպա սե ցի նք, որ ան ձր ևը դա դա րի։ 
Ու հան կա րծ, սր ճա րա նի ժխո րին և թոհ ու բո հին մեջ, թո ւղթ ու մա տիտ ա ռավ 
Վա րու ժան ու պզ տիկ գո հար մը գրեց հապ ճե պ։ Նա վա սար դյա նը։ Օ՜, մշու շը, որ 
պահ մը իր աչ քե րո ւն կրա կը ծա ծկեց ու քա ղց րու թյու նը ժպի տին, դար ձյալ վա ռե-
ցավ ա նո նց մե ջ։ Օվ կի ա նին խոր քեն ան կը բե րեր մար գա րի տը։ 

Այդ քե րթ ված քը գա ցի ան մի ջա պես զե տե ղել Նա վա սար դի սկիզ բը։ Ու այդ 
ե ղավ մեր հանգա նա կը»։ 

Այս քե րթ վա ծի կա պակ ցու թյա մբ պե տք է վեր հի շեք, որ Վա րու ժա նը հռ չա կեց 
հե թա նո սա կան շար ժո ւմ, և ինքն էլ գլ խա վո րեց այն։ « Նա վա սար դյան»-ով նա 
ո գե կո չո ւմ է հե թա նոս ժա մա նակ նե րի ուժն ու գե ղեց կու թյու նը ։

 Նա վա սա րդ – խոս քը « Նա վա սա րդ» տա րե գր քի մա սին է, լույս է տե սել 1914-ին։
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1. Ին չո ՞ւ է քե րթ վա ծը վեր նա գր ված « Նա վա սար դյան»։
2. Հե թա նո սա կան ան ցյա լի ո գե կո չո ւմ ի՞նչ ի մա ստ ու խոր հո ւրդ ու ներ Վա-

րու ժա նի հա մա ր։
3. Հե թա նո սա կան ժա մա նակ նե րը հի շեց նող ի՞նչ խո րհր դան շան ներ կան բա-

նաս տեղ ծու թյան մե ջ։
4. Հե թա նո սա կան ան ցյա լի ու ժով նե րշնչ ված հայե րը պի տի կեր տե ին « Նո ՜ր 

Ար շա լույս»։ Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ « Նո ՜ր Ար շա լույս» ա սե լո վ։
5. Ի՞նչ պայ ման նե րո ւմ է գր վել այս բա նաս տեղ ծու թյու նը, և որ տե ՞ղ է ա ռա ջին 

ան գամ տպա գր վե լ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 ՑՈՐՅԱ ՆԻ ԾՈ ՎԵ Ր

 Հո վե ՜ր կ’ա նց նի ն– 
Ու ցո րյան նե րս հու շիկ-հու շիկ կ’ա րթն նան. 
Ի րե նց խոր քեն կը հո սի դող մ’ան սահ մա ն։
 Գե ղա դա լար կո ղե րն ի վար բլու րի ն
 Ծո վե ՜ր կ’ա նց նի ն։

 Հո վե ՜ր կ’ա նց նին.– 
Ա՛յն քան կ’ հոր դի, կը կատ ղի դաշ տը հո ւռ թի, 
Որ պի տի հոն ա րա ծող ու լը խեղ դի ։
 Գո գին մե ջեն ա լե տա տան հո վի տի ն
 Ծո վե ՜ր կ’ա նց նի ն։

 Հո վե ՜ր կ’ա նց նին.– 
Ու ցո րյա նին պատ մու ճան նե րը ծփո ւն
 Մե րթ կը պատ ռին, մե րթ կը կար վին փող փո ղո ւն։ 
Ը ստ վե րի մեջ, լույ սե րու մեջ փրփ րա գի ն
 Ծո վե ՜ր կ’ա նց նի ն։
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 Հո վե ՜ր կ՛ա նց նին.–
 Քիս տե րո ւն տակ կ’ա լեծ փին ե ղի նե ր՝ 
Ո ւր լո ւս նա կն իր սա փո րին կա թն է հո սե ր։
 Կա լե րեն գյո ւղ, գյու ղեն մի նչև ա ղո րի ն
 Ծո վե ՜ր կ’ա նց նի ն։

 Հո վե ՜ր կ’ա նց նին.–
Զմ րո ւխտ նե րով կը ծփա դաշ տը ան հո ւն։
 Ծի տը կ’եր գե թա ռած հաս կի մ’օ րո րո ւն՝
 Մի նչ իր տա կեն ցո րյան նե րու մո լե գի ն
 Ծո վե ՜ր կ’ա նց նին,
 Հո վե ՜ր կ’ա նց նի ն։

 ցո րյան – ցո րե ն
 հով – թե թև, զով քա մի
 հու շիկ-հու շիկ – կա մաց-կա մա ց
 գե ղա դա լար – կա նա չա զա րդ
 կո ղե րն ի վար բլու րին – բլու րի թեք լան ջե րի ն
 հոր դել – հոր դա նա լ
 հո ւռ թի – ջրով ո ռոգ վող, ար գա վա նդ, բեր րի, ա ռատ, շռայլ, ճոխ, փար թամ 
ո ւլ – այ ծի ձագ, նաև եղ նի կի ձագ 
ա լե տա տան – ա լիք նե րից տա տան վող, տա րու բեր վո ղ
 պատ մու ճան – թիկ նոց, վեր նազ գե ստ, այս տե ղ՝ քա մո ւց տա տան վող հա սո ւն 

ար տը նմա նեց վո ւմ է թիկ նո ցի, վեր նազ գես տի, փռ ված ծած կո ցի
 կը պատ ռին – կպա տռ վե ն
 փող փո ղո ւն – փող փո ղա ցող, ծա ծան վո ղ
փրփ րա գին – սաս տիկ փրփ րա ծ
 քի ստ – հա ցազ գի բույ սե րի` ցո րե նի, գա րու ա մեն մի հա տի կի պար կու ճը՝ գլ խին 

ա ճող բա րակ, կա րծր ու փշոտ մազանման ե լո ւնդով
կ ’ա լեծ փին – ա լե ծփ վո ւմ են 
ե ղի – նոր հա սու նա ցող, դե ռևս չպն դա ցած ցո րե ն
 կալ – հա ցա հա տի կը կալ սե լու տեղ, կա լա տեղ 
ա ղո րի (ա ղո րիք) – հա ցա հա տիկն ա ղա լու տեղ, ա ղաց, ջրա ղա ց
զմ րո ւխտ – վառ կա նաչ գույ նի թան կա գին քա ր
 մո լե գին – կա տա ղի, ան զո ւսպ, սաս տի կ

« Ցո րյա նի ծո վեր» բա նաս տեղ ծու թյու նը « Հա ցին եր գը» գր քից է։ 
Ամ բո ղջ գիր քը նվիր ված է հա ցի ա րար ման և հո ղի մշա կի ար դար վաս տա կի 

փա ռա բա նու թյա նը։ Այս բա նաս տեղ ծու թյան մեջ հա սու նա ցող ար տի պատ կերն է։ 
« Ցո րյա նի ծո վեր» ար տա հայ տու թյու նը նշա նա կո ւմ է ա նը նդգր կե լի ցո րե նի արտ։ 

Ամ բո ղջ բա նաս տեղ ծու թյու նը հա սու նա ցող ար տի տե սա նե լի պատ կեր է՝ քա-
մու հոր ձան քով, ար տի տա տա նո ւմ ե րով, կա նաչ հաս կե րի օ րո րո ւն եր գո վ։
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1. Դա նի ել Վա րու ժա նի ո՞ր ժո ղո վա ծո ւի մեջ է զե տեղ ված « Ցո րյա նի ծո վեր» 
բա նաս տեղ ծու թյու նը ։

2. Ինչ պե ՞ս կբա ցատ րեք « ցո րյա նի ծո վեր» ար տա հայ տու թյու նը ։
3. Քա նի՞ տնից է բաղ կա ցած բա նաս տեղ ծու թյու նը, յու րա քան չյո ւր տան 

սկզբո ւմ ու վեր ջո ւմ ի՞նչ տո ղեր են կրկն վո ւմ, և ի՞նչ են նշա նա կո ւմ դրա նք։
4. Քա մու սա ստ կու թյու նը շեշ տե լու նպա տա կով ու լի հետ կապ ված ինչ պի սի՞ 

պատ կեր է ստեղ ծո ւմ բա նաս տեղ ծը ։
5. Ինչ պի սի՞ դի րք ու նի ար տը։ Փոր ձե ՛ք նկա րագ րե լ։
6. Ինչ պե ՞ս է նկա րագ րո ւմ քա մու ա լիք նե րից ա սես պա տա ռոտ վող ար տը ։
7. Ինչ պի սի՞ արտ է. հա սո ՞ւն է, թե՞ դե ռա հա ս։ Ի՞նչ բա ռե րով է բա նաս տեղ ծը բա-

ցա հայ տո ւմ այդ ա նո րո շու թյու նը։ Ի՞նչ են նշա նա կո ւմ «ե ղի» և «զմ րո ւխտ» 
բա ռե րը ։

8. Ցո րե նը մի նչև հաց դառ նա լն ան ցնո ւմ է բազ մա թիվ գոր ծո ղու թյո ւն նե րի 
մի ջով, ինչի հա մար մեր նախ նի նե րն օգ տա գոր ծել են հա րյու րա վոր բա-
ռե ր։ Հա ցի ա րա րու մը մի ամ բո ղջ մշա կույթ է մա րդ կային քա ղա քա կր թու-
թյան պատ մու թյան մե ջ։

  Փոր ձե ՛ք հա ցի ա րար ման ըն թաց քը բա ժա նել փու լե րի և նշե ՛լ այդ գոր ծո-
ղու թյո ւն նե րը բնո րո շող բա ռե ր։ Այս պե ս՝ 

ա) դաշ տային աշ խա տա նք նե ր՝ արտ, խո զան, վար, գար նա նա ցան, 
աշ նա նա ցա ն… (շա րու նա կե ՛ք լրաց նե լ՝ հա րց նե լով ծնող նե րին, թեր-
թե լով բա ռա րան նե րը, մի՛ խու սա փեք նաև բար բա ռային բա ռե րից),

բ) ցո րե նի հա տի կը ցա նե լո ւց, տա փա նե լո ւց հե տո աս տի ճա նա կան 
հա սու նաց ման և մշակ ման հետ կապ ված աշ խա տա նք նե ր՝ ջրել, 
պա րար տաց նել … (լ րաց րե ՛ք),

գ) ցո րե նի հաս կի տար բեր մա սե րի ա նո ւն նե րը՝ ցո ղո ւն, հա տիկ, քի ստ 
… (լ րաց րե ՛ք),

դ) ցո րե նի հա վաք ման, հա տի կն ա ռա նձ նաց նե լու և ամ բա րե լու հետ 
կապ ված աշ խատա նք նե ր՝ հն ձել, կալ սել, մղեղ … (լ րաց րե ՛ք), 

ե) ցո րե նը ա ղա լու հետ կապ ված աշ խա տա նք նե ր՝ ջրա ղաց, ալ րա-
ղաց, եր կա նք, ա լյո ւր … (լ րաց րե ՛ք),

զ) ա լյու րը հաց դա րձ նե լու աշ խա տա նք նե ր՝ թո նիր, հաց թո ւխ, խմոր, 
գրտ նակ … (լ րաց րե ՛ք), 

է) ցո րե նից և ա լյու րից պատ րա ստ վող տե սա կա նի՝ ա ծիկ, ձա վար, 
ա ղա նձ, լա վաշ, մատ նա քաշ, բո քոն, նաև թխ ված քի, խմո րե ղե նի, 
ճա շի տե սակ ներ … (լ րաց րե ՛ք)։

9. Այս աշ խա տան քը կա տա րե լո ւց հե տո « Հա ցին եր գը» ժո ղո վա ծո ւի բա-
նաստեղ ծու թյո ւն նե րով հաշ վե ՛ք, թե Վա րու ժա նը հա ցի ա րար ման հետ 
կապ ված քա նի՞ բառ է օգ տա գոր ծե լ։ 

 Ա շա կե րտ նե րին չծան րա բեռ նե լու նպա տա կով ու սու ցի չը յու րա քան չյու րին 
կա րող է հա նձ նա րա րել մեկ-եր կու բա նաս տեղ ծու թյո ւն, իսկ հա նձ նա րա-
րու թյու նը կա տա րե լո ւց հե տո դա սա րա նո ւմ ամ փո փել աշ խա տան քը ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր



208

ՄԻ ՍԱՔ ՄԵ ԾԱ ՐԵ ՆՑ
1886-1908

 Իր կար ճա տև կյան քի ըն թաց քո ւմ Մի սաք Մե ծա րե նցն 
ստեղ ծեց մայո ւն գե ղար վես տա կան ար ժեք նե ր։ Հո գու մաք-
րու թյո ւն, խո րու թյո ւն ու նր բու թյո ւն, պատ կեր նե րի թար մու-
թյո ւն. ա հա այն առանձնահատկություն նե րը, ո րոն ցով օժտ-
ված են նրա քե րթ վա ծք նե րը։ Նա եր գեց կյան քը, որ որ պես 
տոն տր ված է մար դո ւն, նա եր գեց բնու թյան բա ցա ռիկ գե-
ղեց կու թյո ւն նե րը, նա եր գեց սե րը, որ հա մաս փյո ւռ տա րած-
վո ւմ է մար դու ու աշ խար հի վրա։ Եր գեց ու ինքն էլ մա րեց 
մու թի մեջ լույս տվող մո մի նմա ն։

 Մի սաք Մե ծա րեն ցը (Մե ծա տու րյան) ծն վել է 1886 թ. հո ւն վա րին պատ մա-
կան Հայաս տա նի Խար բեր դի նա հան գի Բին կյան գյու ղո ւմ։ Հայ րը զբաղ վո ւմ 
էր առևտ րո վ։ Որ դու ձևա վոր ման գոր ծո ւմ մեծ դեր է ու նե ցել մայ րը՝ գրա գետ 
մի կի ն։ Մե ծա րեն ցին ձևա վո րել է նաև հայ րե նի բնու թյու նը՝ Եփ րա տը, լեռ նե-
րը, դաշ տե րն ու այ գի նե րը ։

Կր թու թյու նը նախ ստա ցել է հայ րե նի գյու ղի Մես րո պյան վարժա րա նո ւմ, ա պա 
Սեբաստիայի (Սվա զի) Արամյան դպրոցո ւմ։ Այ նու հե տև մի նչև 1901 թ. կր թու թյու-
նը շա րու նա կել է Մա րզ վա նի «Ա նա տո լի ա» գի շե րօ թիկ վար ժա րա նո ւմ։ Վար ժա-
րա նը չա վար տած` են թա րկ վո ւմ է փոր ձան քի. ու րի շի տեղ դնե լով՝ թո ւր քե րը նրան 
դա շու նա հա րո ւմ են։ Թեև բո ւժ վո ւմ է, բայց սկս վո ւմ է թո քե րի հի վան դու թյու նը ։

1902-ին բա նաս տե ղծն ըն տա նի քի հետ տե ղա փոխ վո ւմ է Կոս տա նդ նու պո-
լիս, որ տեղ ու սու մը շա րու նա կո ւմ է Ղա լա թի այի Կեդ րո նա կան վար ժա րա նո ւմ։

1905-ից նրան պա տու հա սած թո քե րի ծա նր հի վան դու թյո ւնն սկ սո ւմ է 
սաստ կա նա լ։  Նա գամ վո ւմ է ան կող նո ւն։

Նրա սի րած զբաղ մո ւնքն ըն թեր ցա նու թյո ւնն էր. կար դո ւմ էր հայ և եվ րո-
պա կան (հիմ ա կա նո ւմ՝ ֆրան սի ա կան) հե ղի նակ նե րի։ Գրո ւմ էր բա նաս տեղ-
ծու թյո ւն ներ և տպագ րո ւմ մա մու լո ւմ։ Իսկ 1907 թ. լույս են տես նո ւմ նրա եր կու 
ժո ղո վա ծու նե րը. մայի սին՝ « Ծի ա ծան»-ը, նոյեմ բե րին` « Նոր տա ղեր»-ը։

 Նա ոչ մի այն հայտն վեց գրա կան ու շադ րու թյան կե նտ րո նո ւմ, իր սկզբունք-
նե րը պա շտ պա նե լու հա մար ոչ մի այն վա րեց գրա կան վե ճեր ու բա նա վե ճեր, 
այլև հաս տա տա պես գրա վեց իր ար ժա նի տե ղը ժա մա նա կի գրա կա նու թյան 
մե ջ։ Մե ծա րեն ցի գրա կան սկզ բո ւնք նե րը ճի շտ հաս կա նա լու հա մար կար ևոր 
են նաև նրա հոդ ված նե րը՝ «Ի նք նա դա տու թյան փո րձ մը», «Քն նա դա տու-
թյու նը», « Հե տամն աց բա րե կեն դան», « Նա րե կա ցի ին հետ»։

Նա գրել է նաև ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե ր։
 Մե ծա րեն ցը կյան քից հե ռա ցավ իր բա նաս տեղ ծա կան թռիչ քի պա հին, 

երբ ըն դա մե նը 22 տա րե կան էր։ Մա հը վրա հա սավ 1908 թ. հու լի սի 5-ին։
 Մե ծա րեն ցին բա րձր են գնա հա տել շա տե րը։ Ա հա Ե ղի շե Չա րեն ցի քա-

ռա տո ղը.
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 Ա րյո ւն է ե ղել աշ խար հո ւմ։– Ե ղել է ե ղե ռն ու կռի վ։
 Լեռ նա ցել են ու ժեր վիթ խա րի՝ ա մե հի ե լած ի րար դե մ։ 
Աշ խար հից հե ռու մի գյու ղո ւմ, ե ղեգ նյա մի սրի նգ կտ րած, 
Ա րև՜ է եր գել ու գա րո ւն այս հի վա նդ, հան ճա րեղ պա տա նի ն։–

 Մի սաք Մե ծա րե նցն ու ներ բնու թյան բա ցա ռիկ խոր ու բազ մա կող մա-
նի զգա ցո ղու թյո ւն։ Բնու թյու նը նրա հա մար ոչ թե պատ կե րի զար դա նա խշ 
էր կամ նկա րագ րու թյո ւն, այլ կեն դա նի կյա նք, որ ար տա ցոլ վել և ապ րո ւմ էր 
տպա վոր վող հո գո ւմ։ Բա նաս տե ղծն ի րեն մի շտ տես նո ւմ է բնու թյան հետ վե-
րա մարմ ա վոր վա ծ։ Բնու թյան ձայ նե րն ու շար ժո ւմ ե րը, լույ սե րն ու գույ նե-
րը շատ հա րա զատ են նրա հո գե կան ապ րո ւմ ե րի ն։ Իսկ այդ հո գե կան ապ- 
 րո ւմ ե րի ա կո ւն քը թա խի ծն է՝ կյան քին հրա ժե շտ տվո ղի ցա վա գին զգա ցո ղու-
թյամբ։ Այ դու հան դե րձ, Մե ծա րե նցն իր հո գու ցա վը եր բեք չի դա րձ նո ւմ հիմ-
նա կան ա սե լիք, այդ ցա վը լո ւծ վո ւմ, ա նէ ա նո ւմ է այն տևա կան հի աց մո ւն քի 
մեջ, որ նա տա ծո ւմ է կյան քի ու բնու թյան հան դե պ։

 Մե ծա րեն ցի  քե րթ ված նե րը հաս կա նա լու հա մար ան հրա ժե շտ է ճի շտ ըն-
կա լել նրա գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյան յու րա հատ կու թյո ւն նե րը։ Հար-
ցը մի այն բա ռա պա շա րով չի ա վա րտ վո ւմ, այլև լեզ վի պատ կե րա վոր ման մի-
ջոց նե րով, ո րոն ցից են հա մե մա տու թյու նը, մակ դի րը, փո խա բե րու թյու նը: 

Մե ծա րեն ցի գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյու նը շատ է փո խա բե րա կա-
նաց վա ծ։ Այ սի նքն՝ մի ա ռար կայի հատ կա նի շը տրա մա բա նա կան և զգաց-
մո ւն քային կա պով բա նաս տեղ ծը շատ նր բո րեն վե րագ րո ւմ է մեկ այլ ա ռար-
կայի և ստեղ ծո ւմ թա րմ ու ինք նա տիպ պատ կեր նե ր։

 Մե ծա րեն ցի գե ղար վես տա կան մտա ծո ղու թյու նը որ քան ա ռար կայա կան 
է, նույն քան էլ վե րա ցա կան է. այդ կող մե րը նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ 
շատ նր բո րեն մի ա հյո ւս ված են։ Նա տես նո ւմ է բնու թյան գե ղե ցիկ պատ կե րը, 
ինչն ի րա կան-ա ռար կայա կան է, և այն բա նաս տեղ ծա կան եր ևա կայու թյա մբ 
այն պես է վե րա ցար կո ւմ, որ ի րա կա նը դառ նո ւմ է ա նի րա կա ն։ Այդ պի սին են 
նրա բո լոր բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը ։

ՄԻՍԱՔ  ՄԵ ԾԱ ՐԵՆ ՑԻ ՄԱ ՍԻ Ն
 Բին կյա ՜ն... Ես կը տես նեմ տե սիլ քի մը պես այ սօր ալ իր բա րձ րա կա ռույց տու-

նե րը... լայ նա բաց պա տու հան նե րով, մե կզ մե կու հե նած տա փակ տա նիք նե րով...
 Բին կյա ՜ն... Հոս էր, որ ծնած էր հայ գրա կա նու թյան մեջ ար դի ա մե նեն 

փայ լո ւն բա նաս տե ղծ նե րեն մե կը` Մի սաք Մե ծա րեն ցը, քն քո ւշ, երկ չոտ, մեղմ, 
սա րս ռազ դե ցիկ, հի վա նդ կախ, դա լո ւկ, բա րի, ազ նիվ, խո հո ւն, միս տիկ, մի շտ 
ե րա զող բա նաս տե ղծ մը...

                                                                Վա հան Արս լա նյա ն
 
Ա մա ռը Բին կյա նի բնակ չու թյան մեծ մա սը առ տո ւն կա նո ւխ կը հո սեր Եփ-

րա տի աջ ա փին գտն ված գե ղա տե սիլ պար տեզ նե րն ու դաշ տե րը` գյու ղա-
կան բազ մա զան աշ խա տան քի հա մա ր։ Մի սաք ալ գրե թե ա մեն օր կ’եր թար 
ի րե նց պար տեզ նե րը` ըն դար ձակ, խնամ ված ու հա րո ւստ բազ մա տե սակ ծա-
ռե րով և որ թա տո ւն կե րո վ։
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 Հա ճախ պար տե զին խո րեն կամ դրա ցի պար տե զեն երգ մը կը թռեր աղջ-
կա մը կամ կնոջ մը բեր նեն. ձայ նը ար ձա գան քը կը գտ ներ, և ու րիշ ներ կը 
մի ա նային եր գին, ու Ակ նա ժո ղո վր դա կան սի րե րգ մը կամ պան դո ւխ տի երգ 
մը հա ճե լի խմ բեր գի մը կը փո խա րկ վե ր։ Կը թվի թե այդ պա հե րը Մե ծա րեն ցի 
հա մար գրա վիչ ու սի րե լի ե ղած են։

                                                          Զար մայր Մե ծա տու րյա ն

 Մե ծա րե նց առ հա սա րակ ա մեն ինչ, շն չա վոր թե ան շո ւնչ, կը սի րեր և հո-
գե կան կապ մը հաս տա տած էր իր և ա նո նց մի ջև։ Կյա նք ու շո ւնչ ու նե ին 
այդ բո լո րը իր հա մա ր։ Հո գի կու տար գույնզ գույն ծա ղիկ նե րո ւն ու կա նա չու-
թյուն նե րո ւն։ Սի րա կան ա ռար կայի մը պես կը փայ փայեր վայ րի ծա ղիկ մը, 
նո րափ թիթ դա լար մը և կը խո սակ ցեր ա նո նց հե տ։

                                                                    Վա հան Նար լյա ն

Մ տած կոտ դե մք մը, ո րո ւն քա նի մո տե նայիր` այն քան ա վե լի մտած կոտ կը 
դառ նար, ու հե ռա ցա ծիդ չափ գրա վիչ ար տա հայ տու թյո ւն կ’առ ներ, պա հվ տած 
աչ քեր, ո րո նք ի րե նց սար սու ռը նայ ված քեդ ծած կել կը ջա նային...

 Ճա կա տի մը լայն շի վառ քը մտա ծո ւմ ե րու հոծ ցայտ քե րը կը պա հեր ու 
ե րազ նե րու բաղ ձա ցող հո գի ի մը թա փը եր ևան կը հա ներ հոն...

 Հա մակ րե լի տե սք մը բո լոր... Մե լա մաղ ձոտ հո գի մը վեր ջա պես...

                                                             Հա կոբ Սի րու նի 

 Մե ծա րե նցն է ը սի ն։ Ա նու նը լսած է ի, մա կա նու նեն գի տե ի, թե հայ րե նա-
կի ցս էր, բայց չէ ի տե սած զին քը։ « Քու գյո ւղդ Եփ րա տի աջ ա փին է, ի մի նս` 
ձա խի ն։ Հայ րե նա կից ներ ենք, չէ՞»։ 

Ու ձեռ քը սեղ մե ցի ։
Մ տեր մա ցա նք։ Ա մեն բա նե խո սե ցա նք, կա տա կե ցի նք։ Ես չտե սա իր գյու ղը, 

իր ար տե րը, իր ջր տու քը, իր այ գի նե րը, իր մշակ նե րը։ Այ նու հե տև իր հրա տա-
րա կած քե րթ ված նե րը ղր կե ց։ Ու այ նու հե տև պա տա հե ցավ այն, զոր ա մե նքս 
ալ գի տե նք։ Աստ ված նե րը, որ այն քան ժլատ են, ա նոր վրա ձգե ցին ի րե նց վի-
ճա կը ու ա նոր ը սել տվին ա մե նեն աղ վոր բա նե րը ու ի րե նք իսկ դյո ւթ վե ցա ն։

                                                                  Հա կոբ Մն ձու րի
 

1. Ինչ պե ՞ս կբ նու թագ րեք Մի սաք Մե ծա րեն ցի ն։
2. Որ տե ՞ղ և ե՞րբ է ծն վել բա նաս տեղ ծը ։
3. Պատ մե ՛ք, թե երբ և որ տեղ է կր թու թյո ւն ստա ցել ա պա գա բա նաս տեղ ծը ։
4. Ի՞նչ ժո ղո վա ծու ներ է հրա տա րա կել Մե ծա րեն ցը և ե՞րբ։
5. Ե՞րբ է մա հա ցել Մե ծա րեն ցը ։
6. Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ, երբ ա սո ւմ եք` Մե ծա րեն ցը բնա պա շտ է։
7. Ինչ պե ՞ս է բնո րո շել ու գնա հա տել Ե ղի շե Չա րեն ցը Մի սաք Մե ծա րեն ցի ն։
8. Ով քե ՞ր են ար տա հայտ վել Մե ծա րեն ցի ու նրա պոե զի այի մա սին և ի՞նչ են ա սե լ։
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211

& ԲԱՌԱՐԱՆ

     Ե ՐԱԶ Օ ՐԵ Ր
        (Քան թի լեն)

 Կար միր ծա ղիկ մը գա րու նի 
Առ տու մ’ին ծի նը վի րե ցիր. 
Ըզ գա ցի թե տեն դեր ու նի 
Ե րազ կոտ միտ քըս ու շա ցի ր։

 Խան դա ղա տա նք մը հոր դե ցավ 
Իմ նը վաղ կոտ լան ջի քիս տակ` ուր
 Դո ղաց սի րո սար սո ւռն ան ցավ` 
Ու թո վան քը համ բույ րին հո ւր։
 
Եվ ըղ ձա կաթ իմ հեգ հո գիս 
Ըզ գաց սիր տիդ հո ւրքն ար ծար ծո ւն, 
Ու մե տաք սե ու ղի մը զի ս
 Սեր-Ծա ղի կին տա րավ ա ծո ւն։

 Հոն ժըպ տե ցավ կյան քը ին ծի,
 Հը մայք նե րու հույ լո վ ան ցավ, 
Եվ ուր վա կան մը կաս կա ծի 
Ա նոր մո տեն եր բեք չան ցա վ։

 քան թի լեն – երգ, միջ նա դա րյան եվ րո պա կան պոե զի այո ւմ քնա րա կան փո քր 
բա նաս տեղ ծու թյան տե սակ, որ երգ վո ւմ էր գոր ծի քային նվա գակ ցու թյա մբ 

առ տու – ա ռա վո տյա ն
 տե նդ –  հո ւզ մո ւնք, ներ քին կրակ, նաև` ջեր մու թյո ւն, դո ղէ րո ցք, լա րո ւմ, զա ռան-

ցա նք 
ու շա ցիր – ուշ քը ցր ված, ա նու շա դի ր
 խան դա ղա տա նք – սեր, գո րով, քնք շու թյո ւն, գո ւթ
ն վաղ կոտ – թույլ, տկար, ու ժաս պառ 
ան ցավ – ա ռա նց ցա վի
 թո վա նք – թով չա նք, հրա պույր, գրավ չու թյո ւն, գե րող ազ դե ցու թյո ւն 
ըղ ձա կաթ հո գի – հո գի, ո րի մեջ իղձ է կա թել, նույնն է` տեն չա գին, տեն չա լի
 սեգ – վեհ, վե հա պա նծ, պե րճ, փա ռա հեղ, խրո խտ, հպա րտ 
ար ծար ծո ւն – բոր բո քո ւն, հրահ րո ւն, բո ցա վառ, նո րոգ ված 
ա ծու – մա րգ, տն կի ի տեղ, տն կա րան, նաև` փո քր ժո ղո վո ւրդ (Խո րե նա ցի)
 հույլք – հույլ, խո ւմբ, փո ւնջ, բազ մու թյո ւն
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ՍԻ ՐԵ ՐԳ

 Գի շե րն ա նույշ է, գի շե րն հեշ տա գի ՜ն,
 Հա շի շով օ ծո ւն ու բա լա սա նով.
 Լու սե ղեն ճամ բեն ես կ’ա նց նիմ գի նո վ՝
 Գի շե րն ա նույշ է, գի շե րն հեշ տա գի ՜ն…

 Համ բույր ներ կու գան հո վեն ու ծո վեն,
 Համ բույր՝ լույ սեն, որ չոր դիս կը ծաղ կի, 
Այս գի շեր Տոն է հոգ վույս՝ Կի րա կի՜,
 Համ բույր ներ կու գան հո վեն ու ծո վե ն։

 Բայց լույսն իմ հոգ վույս քիչ քիչ կը մա շի՜,
Շր թո ւնքս են ծա րավ մի ակ համ բույ րի ն…
Ցն ծա գին գի շե րն է լույս ու լու սի ն՝
 Բայց լույսն իմ հոգ վույս քիչ քիչ կը մա շի …

 հեշ տա գին – շատ հա ճե լի, տար փա լի ց
 հա շիշ – թմ րեց նող ու հար բեց նող նյո ւթ, որ ստաց վո ւմ է հնդ կա կան կա նե փից, 

այս տեղ՝ հա շի շով օ ծո ւն գի շեր նշա նա կո ւմ է ե րա նա վետ, հա ճե լի գի շե ր
 բա լա սան – զա նա զան բու ժա կան խո տե րից պատ րա ստ ված դեղ, բու սա կան 

հյո ւթ, որ պա րու նա կո ւմ է խեժ և ե թե րային յո ւղ, նաև` սփո փա նք, սպե ղա նի
 դի – այս տե ղ՝ կո ղմ
ցն ծա գին – մեծ ցն ծու թյա մբ, բե րկ րան քով լի

 Գի շեր վա մի հոյա կապ ձոն է այս նշա նա վոր « Սի րեր գը»` Մե ծա րեն ցի ա մե-
նա տա րած ված ու սիր ված բա նաս տեղ ծու թյու նը։  Ամ բո ղջ բնու թյո ւնն է շն չո ւմ սի-
րո վ։ Բնու թյու նը շն չա վոր ված է ակ է, ո րին ու զում է ձո ւլ վել բա նաս տեղ ծը, զգալ նրա 
գե ղեց կու թյու նը, վայե լել համ բույր նե րի քա ղցրու թյու նը ։ Կյանքը տոնական լույսերի 
մեջ շարունակվում է, բայց բանաստեղծը, ավա՜ղ, զգում է իր վաղաժամ հրաժեշտի 
մահացու ցավը:

1. Ի՞նչ է նշա նա կո ւմ քան թի լե ն։
2. Ին չի՞ մա սին է այս քնա րա կան բա նաս տեղ ծու թյու նը։ Կա րո ՞ղ եք վե րար-

տադ րել հե ղի նա կին հա մա կած ապ րո ւմ ե րն ու տրա մադ րու թյո ւն նե րը ։
3. Կար միր ծա ղի կն ին չի՞ նշան է բա նաս տեղ ծու թյան մեջ, ի՞նչ թա նկ զգա ցում-

ներ է այն արթ նաց նո ւմ։
4. Ին չո ՞ւ է բա նաս տեղ ծու թյու նը վեր նա գր ված «Ե րազ օ րեր»։
5. Այս բա նաս տեղ ծու թյու նը Ռո բե րտ Ա միր խա նյա նի ե րա ժշ տու թյա մբ վե-

րած վել է հրա շա լի եր գի։ Լսե ՛ք և փոր ձե ՛ք զգալ, թե ձեր մեջ ինչ պի սի նո ւրբ 
ու խոր ապ րո ւմ եր է այն արթ նաց նո ւմ։
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1. Ի՞նչ է մակ դի րը։ Ի՞նչ մակ դիր նե րով է բա նաս տեղ ծը բնու թագ րո ւմ գի շե րը։ 
2. Ո՞ր քա ղա քո ւմ էր ապ րո ւմ, և ինչ պի սի՞ գի շեր դա կա րող էր լի նե ր։ Որ քա-

նո՞վ են նրա օգ տա գոր ծած մակ դիր նե րը բնո րո շո ւմ ար ևել քը ։
3. Ի՞նչ լու սե ղեն ճա նա պար հի մա սին է խոս քը, և ի՞նչ է նշա նա կո ւմ « Լու սե ղեն 

ճամ բեն ես կ’ա նց նիմ գի նով» պատ կե րը։ « Գի նով» ա սե լով նա արդյո ՞ք գի-
նո վու թյու նը նկա տի ու նի, թե՞ ո գե ղեն ար բե ցու թյու նը ։

4. Ին չո ՞ւ է բա նաս տեղ ծը « Տոն», « Կի րա կի» բա ռե րը գրո ւմ մե ծա տա ռ։ Ի՞նչ են 
նշա նա կո ւմ դրա նք նրա հա մար և բնագ րի մեջ ի՞նչ ի մա ստ ու նե ն։

5. Գտե ՛ք և կար դա ցե ՛ք Մե ծա րեն ցի « Սի րե րգ» վեր նագ րով մյո ւս բա նաս տեղ-
ծու թյո ւն նե րը և փոր ձե ՛ք դրա նք հա մե մա տել ձեզ ար դեն ծա նոթ այս քե րթ-
վա ծի հե տ։ Ի՞նչ ընդ հան րու թյո ւն ներ և տար բե րու թյո ւն ներ կա րող եք նշել 
ի մաս տի մեջ, պատ կեր նե րի մեջ, բա ռա պա շա րի մե ջ։

6. Այս բա նաս տեղ ծու թյան բա ռե րով ևս հրա շա լի երգ է ստե ղծ վե լ։ Գտե ՛ք, լսե ՛ք 
և այդ նե րշն չան քով փոր ձե ՛ք պատ կե րաց նել բա նաս տեղ ծի հո գե վի ճա կը ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր

 

Ա ՔԱ ՍԻ Ա ՆԵ ՐՈՒ ՇՈՒ ՔԻՆ ՏԱ Կ

 Ծա ղիկ նե րեն հու շիկ թեր թե րը կը թա փե
 Բու րո ւմ ե րով օ ծո ւն հո վի կն ի րիկ վան,
 Հո գի նե րո ւն կ’իջ նե ե րազ մը բու րյան, 
Ի ՜նչ հեշ տին է մը թն շա ղն այս սա տա փե ։
 
Ա քա սի ա ներ, գի նով լույ սե ու տա պե, 
Օ րոր վե լով մա քո ւր շո ւնչ մը կը հևան.
 Մի նչ կը ձյու նե ծա ղի կն ի րե նց հոտ ևա ն՝
 Զոր խո լա բար հո վը գր կել կը շտա պե ։
 
Ու լույսն ա նո նց, ան խոս հու րի՜ դյու թա կան,
 Հը մայա գեղ ու վա րս քե րով ար ծա թե,
 Շատ րը վա նին կ’իջ նե գու ռին մեջ կա թե ։

 Ջու րը ցայտ քեն ծա ղիկ ծա ղիկ կը կա թե.
 Վը ճիտ, ինչ պես լույ սե ար ցո ւն քը ման կան,
 Նը վա գն ա նոր կը հե ծե ծե հեշ տա կա ն։

 Ծա ղիկ նե րեն հո վը թեր թեր կը թա փե …

 
ա քա սի ա (ա կա ցի ա) – թի թեռ նա ծաղ կա վոր ըն տա նի քին պատ կա նող ծա ռ
 շո ւք – ստ վե ր
 հու շիկ – կա մաց-կա մաց, հան դա րտ
 բու րյան – բու րա վետ, ա նու շա բույր
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 հեշ տին – հե շտ, դյու րին, հեշ տա լից, հեշ տա վե տ
մթն շաղ – վեր ջա լույ սի աղ ջա մո ւղջ, կի սա մո ւթ, ի րիկ նա մո ւտ
 սա տա փե (սա դա փե) – սա դա փով պատ ված. սա դա փը մար գար տա բեր խե-

ցու փայ լո ւն ե րե սն է, սա դա փը կոչ վո ւմ է նաև գաղ տա կո ւր
 տապ – սաս տիկ շո գ
 հոտ ևան – հո տա վետ, ա նու շա հո տ
 խո լա բար – խոլ կեր պո վ՝ կա տա ղի, մո լե գին, բո ւռն, ուժ գի ն
հ մայա գեղ – հմայիչ գե ղեց կու թյո ւն ու նե ցո ղ
 գո ւռ – քա րից կամ փայ տից պատ րա ստ ված եր կա րա վո ւն ա վա զան, որ դր վո ւմ 

է աղ բյո ւրնե րի առջև, նաև` փոս, ա վա զա ն
 ցայտք – ցայտ, ցց վա ծք, դո ւրս պր ծած մա ս, որտեղից ջուրը ցայտում է

 Այս բա նաս տեղ ծու թյո ւն ը Մե ծա րե նցը բնորոշել է որպես « զո ւտ նկա րագ րա-
կան ո տա նա վոր», նկա րա գր վո ւմ են բնու թյան ա ռար կա նե րն ու շար ժո ւմ ե րը ՝ 
խորքում ձուլված մարդկային զգացմունքներին։

  

   

ՁՄ ՐԱՆ ՊԱ ՐԶ ԳԻ ՇԵ Ր

 Համ բույ րի դ, գի շե ՜ր, պա տու հա նս է բաց,
 Թո ՛ղ որ լի ա ռատ ծծե մ՝ հեշ տա գի ն
 Կա թը մեղ մա հոս լույ սիդ տար փան քի ն՝ 
Ու զով շա ղե րո ւդ կա խար դան քը թա ց։

1. Ծա նո ՞թ է ձեզ ա քա սի ա ծա ռը։ Տե սե ՞լ եք այն ծաղ կած ժա մա նա կ։ Ի՞նչ տե սք 
ու նի ծա ռը, ի՞նչ գույն ու նեն ծա ղիկ նե րը։ Ձեր շր ջա պա տո ւմ փոր ձե ՛ք գտ նել 
այն, և մտա ծե ՛ք՝ ի՞նչն է բա նաս տեղ ծին նե րշն չել գրե լու այս քե րթ վա ծը և 
վեր նագ րե լու հատ կա պես «Ա քա սի ա նե րու շու քին տակ»։

2. Ե թե պա տա հի, որ դո ւք ան ցնեք ծաղ կած ա քա սի այի տա կով, մի պահ կա ՛նգ 
ա ռեք, խոր շն չե ՛ք ծաղ կի բո ւր մո ւն քը և վե րս տին փոր ձե ՛ք հաս կա նալ բա-
նաս տեղ ծի ն։ Եվ ե թե թե թև քա մի է, ու ծա ռի ծա ղիկ նե րից թեր թիկ ներ են 
ընկ նո ւմ, եր կար նայե ՛ք այդ տե սա րա նին և մտա ծե ՛ք՝ ինչ պե ՞ս կա րե լի է այդ 
պա հն ա վե լի տպա վո րիչ վե րար տադ րե լ՝ բա նաս տեղ ծու թյա ՞մբ, գե ղան կար-
չու թյա ՞մբ, թե՞ ե րա ժշ տու թյա մբ։ Փոր ձե ՛ք, վս տա հե ՛ք ձեր օժտ վա ծու թյա նը ։

3. Օր վա ո՞ր պա հն է բա նաս տեղ ծը ներ կայաց նո ւմ։
4. Նո րից հի շե ՛ք՝ որ տե ՞ղ էր ապ րո ւմ Մե ծա րեն ցը, աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ-

րը, ե ղա նա կային պայ ման նե րը։ Ծո վե րից ե կող քա մի ներ, մեր ձար ևա դար-
ձային ջեր մու թյո ւն, հյու թեղ ու ա ռատ բու սա կա նու թյո ւն. սա ո՞ր քա ղաքն է, 
ո րի ար վար ձան նե րից մե կո ւմ էլ ապ րո ւմ էր հի վա նդ բա նաս տեղ ծը։ Լրաց րե ՛ք 
նրա ապ րած աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րին բնո րոշ բնապատկերնե րը ։

5. Ինչ պի սի՞ պատ կեր նե րով են ներ կայաց վո ւմ ա քա սի ա նե րը ։
6. Ին չո ՞ւ է գրո ւմ. « Մի նչ կը ձյու նե ծա ղի կն ի րե նց հոտ ևան»։ Հա ման ման 

պատ կեր նե րի ի՞նչ շա րք կա րող եք ա ռա նձ նաց նե լ։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 Պա րզ, լու սա ծա ծան, հրա շա լի՜ գի շեր,
 Հո սե՛ սր տիս մեջ դյու թան քիդ ա լիք.
 Ճեր մակ ե րա զիդ ցայտ քե րեն մեղ րի կ
 Պո ւտ պո ւտ կա թե ցո ՛ւր հոգ վույս սի րա ջե ր։

Կ ’ու զեմ որ դադ րին ձայ նե րն այս պա տիր, 
Ու նեկ տա րիդ դո ղն ըմ պեմ ես ան հագ.
Կ ’ու զեմ որ մեռ նի ՜ն տիվ ու ժա մա նա կ՝ 
Ու դա բիր նե րո ւդ իյ նամ ծն րա դի ր։
 
Ու դա բիր նե րո ՜ւդ իյ նամ ծն րա դիր, 
Այս պա ղա տա գին շար ժո ւձ ևիս մեջ, 
Ու մի նչ կ’ո ղո ղեն զիս ցոլ քե րն ան շեջ, 
Աչ քե րս ալ մոռ նան տա կավ այս նա տի ր։

Ց նո րա բե ՜ր գի շեր, ա՜հ, ըն դու նե՜ զիս, 
Ըն դու նե՜, միս տիք ո՜վ ան դոր րու թյո ւն, 
Իմ ա ղեր սա կոծ շո ւն չիս սո սա վյո ւն, 
Եվ համ բույրն ա նա ց՝ զոր կու տա հո գի ս։

 Սե նյա կս է լե ցո ւն հո ւշ քե րո վ ա ղի 
Ե րե կի հո վին վայ րագ տար փան քին. 
Ու դեռ կը հեծ ծեն խոր շե րն ող բա գի ն
 Վա խը գր գան քին ա նոր կա տա ղի ։

 Նե ՛րս խու ժե ուժ գին, նե ՜րս պա տու հա նես 
Ու լե ցո ւր խցի կս, մի նչև կա թո գի ն
 Քու սր բու թյու նով իր խոր շե րն հոր դին, 
Եվ ես արթն նամ վա ղն ջո ւց քու նե ս։

 Համ բույ րիդ, գի շե ՜ր, պա տու հա նս է բաց,
 Թո ՛ղ որ լի ա ռատ ծծե մ՝ հեշ տա գի ն
 Կա թը մեղ մա հոս լույ սիդ տար փան քի ն՝ 
Ու զով շա ղե րո ւդ կա խար դան քը թա ց։

 տար փա նք – բո ւռն սե ր
 շաղ – ցո ղ
 լու սա ծա ծան – լույ սով ծա ծան վող, ծա վալ վո ղ
 սի րա ջեր – սի րա վառ, սի րով ջեր մա ցա ծ
 պա տիր – խա բու սիկ, կե ղծ, ոչ ի րա կան, ստա հո դ
 նեկ տար – բույ սե րի ծա ղիկ նե րից ար տա դր վող քա ղցր նյո ւթ, հու նա կան դի-

ցա բա նու թյան մեջ ան մա հու թյո ւն պա րգ ևող աստ վա ծային խմի չք 
տիվ – ցե րեկ, լույս
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 դա բիր – սր բա վայր, սո ւրբ խո րան 
իյ նալ – իջ նել, ընկ նե լ
 նա տիր (նա դիր) – երկ րա գն դի այն կե տը, որ գտն վո ւմ է դի տո ղի ու ղիղ ոտ քե-

րի տակ և հակա դիր է զե նի թին, ծայ րա գույն աս տի ճա ն՝ դի րք
 միս տիք (միս տիկ) – խո րհր դա վոր, ան բա ցատ րե լի, ա նի մա նա լի ծի սա կան 

գա ղտ նիք, « միստիք ան դոր րու թյո ւն» – խո րհր դա վոր, ան բա ցատ րե լի ան դո րր. 
միս տի կա – կրո նա կան հա վատ ան դր շի րի մյան աշ խար հի հետ ան մի ջա կան հա-
ղոր դակ ցու թյան հնա րա վո րու թյան մա սին, խո րհր դազ գա ցո ղու թյո ւն 

ա ղեր սա կոծ – ա ղեր սա գին, ա ղեր սա լի ց
 հեծ ծել (հե ծե ծել) – վշ տից հա ռա չել, ող բալ, սգա լ
գր գա նք – գգ վա նք, գո ւր գու րա նք
 կա թո գին – գո րո վա լից, սի րա լից, շատ սի րով, հա ճե լի, դու րե կա ն

 Մե ծա րեն ցը զար մա նա լի քնք շան քով է ըն կա լո ւմ գի շե րային տե սա րա նի հմայ-
քը։ Գի շե րը ինք նա մո ռաց ման, ինքնամոռաց ար բա ծու թյան մի պահ է, երբ քնա-
րա կան հե րո սը ձո ւլ վո ւմ է բնու թյա նը, դառ նո ւմ նրա մի մաս նի կը ։

 

ՀՅՈՒ ՂԸ 

 Դաշ տի ճամ բու մը վը րան,
 Կամ ըս տո րո տը լե րան, 
Ո ւղ ևո րին ժա ման ման 
Ըս պա սող հյո ւղն ըլ լայի։ 
Ու գգ վան քիս կան չե ի 
Ես ճամ բո րդ նե րն ան ժա ման, 
Ու ճամ բո ւն վրա մե նա վոր, 
Ու ճամ բո ւն վրա ոս կե ման, 
Եկ վոր նե րո ւն դի մա վո ր՝
 Ծը խա նիս ծո ւխն ամ պե ի ։

1. Կա րո ՞ղ եք ձեր բա ռե րով ու բնագ րից ար ված մեջ բե րո ւմ ե րով վե րար-
տադ րել բա նաս տեղ ծու թյու նը։ Հա պա փոր ձե ՛ք վե րար տադ րել, թե ինչ է 
աս ված այս քնա րա կան բա նաս տեղ ծու թյան մեջ, ի՞նչ ապ րո ւմ եր են պա-
շա րել բա նաս տեղ ծի ն։

2. Ինչ պե ՞ս կբա ցատ րեք « լույ սի տար փա նք», « ճեր մակ ե րազ», « նեկ տա րի 
դող», «ց նո րա բեր գի շեր», «ա ղեր սա կոծ շո ւնչ» ար տա հայ տու թյո ւն նե րը։ 
Այս կա պակ ցու թյա մբ հի շե ՛ք, թե ինչ է փո խա բե րու թյու նը ։

3. Ձմ ռան պա րզ գի շե րն ի՞նչ է խո րհր դան շո ւմ։ Ի՞նչ պե տք է բե րեր այս գի շե րը 
բա նաս տեղ ծի ն։

4. Ինչ պի սի ՞ն է ին ան ցյա լի («ե րե կի») հի շո ղու թյո ւն նե րը, և ի՞նչ ապ րո ւմ եր են 
ա ռա ջաց րել նրա հո գո ւմ։
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 Ու գր գան քիս կան չե ի 
Ո ւղ ևոր ներ պար տա սո ւն, 
Ու բար ևի մը փո խա ն
 Հա զար բա րիք ես տայի ։
 Հա զար բա րիք ես տայի.
 Գո լը կրա կին ճար ճա տո ւն,
 Կո ւթ քը բեր րի դաշ տե րո ւն,
 Բո լոր միր գե րն ա շու նի, 
Ու մե ղր, ու կաթ, ու գի նի …
 
Ու լը սե ի ես ցայ գո ւն,
 Քո վը կրա կին ճար ճա տո ւն, 
Ե րգն ի րիկ վան եկ վո րին. 
Ու ջամ բե ի ես ցայ գո ւն 
Ե րազ նե րով պա տա րո ւն
 Նի նջ՝ ի րիկ վան եկ վո րին. 
Ու լը սե ի ես այ գո ւն,
Սր տա պա տար ու տրո փո ւն
 Գո վքն ի րիկ վան եկ վո րին. 
Ու դի տե ի ես այ գո ւն, 
Ու խո կայի օրն ի բո ւն 
Ե րթն ի րիկ վան եկ վո րի ն…
 
Ու ձմեռ նե րն ալ համ բո ւն,
 Հը րա վի րակ զը վար թո ւն,
 Կա նգ նե ի քո վը ճամ բո ւն. 
Ու ձյու նա պատ հեք մար դո ւն 
Ես հայ րո րեն, լայ նա բաց 
Եր կու թևըս պար զե ի.
 Մի ՜շտ քա ղց րա գին, նյու թա ցա ծ
 Հը րա վե ՜րն ես ըլ լայի։ 
Ա ՜հ, ըլ լայի՜, ըլ լայի՜,
 Դաշ տի ճամ բու մը վը րան,
 Կա ՛մ ըս տո րո տը լե րան, 
Ո ւղ ևո րին ժա ման ման 
Ըս պա սող հյո ՜ւղն ըլ լայի ։

 հյո ւղ – փոք րիկ տնակ, խր ճիթ, այ գի նե րո ւմ, ան տառ նե րո ւմ և ճա նա պա րհ նե-
րին կա ռո ւց ված թե թև տո ւն՝ շր ջա կայ քը հս կե լու հա մար 

ան ժա ման – ժա մա նա կին չհաս նող, չժա մա նող, տեղ չհաս նող, ան ձեռ նա-
հաս, ան կա րող 

ոս կե ման ճամ փա – ոս կե փայլ աստ ղե րից, լույ սե րից հյո ւս ված, ոս կե գույն, ոս-
կե փայլ, ոս կե թե լից մա նած, հյու սա ծ
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ծ խան – ծխ նե լույզ, ծո ւխ ար ձա կող խո ղո վակ կամ ա ղյու սե շար ված քով անցք, 
փո խա բե րա բա ր՝ օ ջա խ

 պար տա սո ւն – հոգ նած, ու ժաս պա ռ
 ճար ճա տո ւն – ճար ճա տող, այս տե ղ՝ այր վող փայ տի ձայն
 կո ւթք (կո ւթ) – այ գու բեր քա հա վա քը, այ գե կո ւթ (խա ղո ղա քաղ)
 ցայգ – մի նչև ա ռա վո տն ըն կած ժա մա նա կը, այ գա բաց, լու սա բա ց
 քով – մո տ
 ջամ բել – այս տե ղ՝ պա րգ ևել, շնոր հել, բաշ խե լ
 պա տա րո ւն – լե ցո ւն, տո գոր վա ծ
սր տա պա տար – սիր տը պա տա րո ղ՝ լց նող, հա գեց նող. չպե տք է շփո թել սր տա-

պա տառ բառի հետ, ո ր նշա նա կո ւմ է սի րտ պատ ռող, հո շո տող, կե ղե քող, սր տա-
կե ղե ք

 խո կալ – մտա ծել, խոր հել, մտո րե լ
 համ բո ւն – հա մակ, ամ բո ղջ, ամ բող ջա պե ս
հ րա վի րակ – հրա վի րող, կոչ նա կան, կան չո ղ

 Մե ծա րե նցն իր մար դա սի րա կան գա ղա փար նե րն է ար ծար ծել « Հյու ղը» գո ղտ-
րիկ բա նաս տեղ ծու թյան մե ջ։ Բա նաս տեղ ծի խո հե րը պտտ վո ւմ են մա րդ կա նց շո ւրջ, 
եր գը տո գոր ված է անան ձնա կան սի րո վ։ Քնա րա կան հե րո սը ցան կա նո ւմ է հյու ղակ 
լի նել դաշ տի ճամ փին կամ լե ռան ստո րո տին, որ պես զի տար վա բո լոր ե ղա նակ-
նե րին, օր վա բո լոր ժա մե րին գր կա բաց ըն դու նի հոգ նած ճամ փոր դին, հան գի ստ 
ու ջեր մու թյո ւն պա րգ ևի նրա ն։ Հյու ղա կի պատ կե րը շն չա վոր վո ւմ է, այն դառ նո ւմ 
է մտա ծող ու զգա ցող է ակ, որ կա րող է դի մա վո րել, ճա նա պար հել, լսել ու խո կա լ։

1. « Հյու ղը» «Ըլ լայի՜, ըլ լայի՜» շար քից է։ Շար քո ւմ զե տեղ ված են նաև «Ի րի կու-
նը», « Հո վը» բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը։ Ծա նո թա ցե ՛ք շար քին և փոր ձե ՛ք բա-
ցատ րել, թե ին չո՞ւ է այն վեր նագ րել «Ըլ լայի՜ ըլ լայի՜»։

2. « Հյու ղը» քե րթ վա ծո ւմ ի՞նչ է ե րա զո ւմ դառ նալ բա նաս տեղ ծը  և ինչո՞ւ:
3. Ինչ պի սի՞ մա րդ կա նց հա մար է նա ցան կա նո ւմ վե րած վել հյու ղի։ Այս հար-

ցին պա տաս խա նե ՛ք՝ նայե լով «ան ժա ման» բա ռի բա ցատ րու թյու նը ։
4. Ինչ պե ՞ս է Մե ծա րե նցն ար տա հայ տո ւմ իր կա րեկ ցա նքն ու սե րը կես ճա նա-

պար հին մա ցած մա րդ կա նց հան դե պ։
5. Ինչ պե ՞ս եք հաս կա նո ւմ «Եկ վոր նե րո ւն դի մա վո ր՝ // Ծը խա նիս ծո ւխն ամ-

պե ի» պատ կե րը։ «Ծուխն ամպեի» ասելով՝ մի՞ թե ճա նա պար հի հյու ղը չի 
ցան կա նո ւմ կես ճա նա պար հին մա ցած նե րի հա մար դառ նալ օ ջախ, որ 
նրա նք տա քա նան և կազ դո ւր վե ն։ Բա ցատ րե ՛ք « ծո ւխն ամ պե ի» ար տա-
հայ տու թյու նը ։

6. Հոգ նած ուղ ևո րին նա հա զար բա րիք է խոս տա նո ւմ, այդ թվո ւմ՝ …։ Ի՛նք նե-
րդ լրաց րե ք՝ բա նաս տեղ ծու թյան երկ րո րդ տան վեր ջին չո րս տո ղից ընտ-
րե լով հա մա պա տաս խան բա ռե րը ։
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7. Եր րո րդ տան մեջ ե րազ նե րով լց ված ուղ ևո րին նա նի նջ է բաշ խո ւմ։ Նաև 
ա նո ւմ նրա գո վքն ու խոր հո ւմ նրա եր թի մա սի ն։ Հի մա ինք նե րդ ճշ տե ՛ք, թե 
չոր րո րդ տան մեջ ինչ պի սի վե րա բեր մո ւնք է նա ցան կա նո ւմ դրս ևո րել կես 
ճա նա պար հին մա ցած մար դու հան դե պ։ Օգտ վե լով բա ռե րի բա ցատ րու-
թյու նի ց՝ ձեր խոս քե րով վե րար տադ րե ՛ք այս ութ նյա կի ի մաս տը ։

8. Ի՞նչ ըղ ձան քով է Մե ծա րե նցն ա վար տո ւմ բա նաս տեղ ծու թյու նը ։
9. Արդյոք «Ըլ լայի՜, ըլ լայի՜» շար քո ւմ, նաև հե նց այս բա նաս տեղ ծու թյան մեջ 

կեն սա գո րծ ված չէ՞ քրիս տո նե ա կան-մար դա սի րա կան այն պատ վի րա նը, 
թե աղ քա տը ե թե սո ված է, պե տք է կե րակ րել, ե թե հա գո ւստ չու նի, պե տք 
է հա գց նել, ե թե կա ցա րան չու նի, պե տք է պա տս պա րե լ։ Մտա ծե ՛ք այս մա-
սին, և տվե ՛ք ձեր պա տաս խա նը ։
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ՎԱ ՀԱՆ ՏԵՐՅԱ Ն
1885-1920

Դժ վա րին կյա նք ապ րեց Վա հան Տե րյա նը, կյան քից հե ռա-
ցավ շատ ան ժա մա նակ, բայց հայ քնա րեր գու թյա նը հա ղոր-
դեց մի այն պի սի թա րմ շո ւնչ, որ ան հնա րին է պատ կե րաց նել 
իր և հե տա գա ժա մա նակ նե րի հայ պոե զի ան ա ռա նց նրա լու-
սա վոր ներ կայու թյա ն։ Տե րյա նն ան փո խա րի նե լի է նաև նրա-
նով, որ ա ռա ջին իսկ գր քով ստեղ ծեց հետ ևո րդ նե րի մի մեծ 
խո ւմբ, ո րի ներ կայա ցու ցիչ նե րը ձևա վո րե ցին Վա հան Տե րյա-
նի գրա կան դպ րո ցը։ Գե ղար վես տա կան ճա նա պա րհ բաց 
ա նող այդ պի սի մշա կու թային ա ռա քե լու թյո ւն շատ քչե րին է 
վի ճակ վո ւմ։ Ա հա այդ քչե րից մե կը Վա հան Տե րյա նն է։

 Վա հան Տե րյա նը (Տեր-Գ րի գո րյան) ծն վել է 1885 թ. փե տր վա րի 9-ին Ջա վախ-
քի Գան ձա գյու ղո ւմ։ Նրա ման կու թյո ւնն ան ցել է Ջա վախ քի ան կրկ նե լի բնաշ-
խար հո ւմ և նա հա պե տա կան բար քե րի մե ջ։ Հայ րը՝ տեր Սու քի ա սը, ու սո ւմ ա-
տե նչ մա րդ էր, որ դեռ պա տա նե կան տա րի նե րին փոր ձել է ու սո ւմ ստա նալ Եվ-
րո պայում, իսկ հա սո ւն տա րի քո ւմ ջա նո ւմ էր սո վո րել ռու սե րեն ու ֆրան սե րեն, 
որ պես զի հա սու լի ներ ժա մա նա կի գրա կան ու քա ղա քա կան ան ցու դար ձի ն։

 Տե րյա նը նախ նա կան կր թու թյո ւնն ստա ցել է Գան ձայո ւմ և Ա խալ քա լա-
քո ւմ։ 1897-ին հայ րը նրան տե ղա փո խո ւմ է Թիֆ լիս, որ տեղ եր կու տա րի ու-
սա նո ւմ է պե տա կան գիմ ա զի այո ւմ։ Սա կայն նրան ա վե լի մեծ աս պա րեզ էր 
սպա սո ւմ։ 1899-ից Տե րյա նը դառ նո ւմ է Մո սկ վայի Լա զա րյան ճե մա րա նի սա ն՝ 
կր թու թյու նը շա րու նա կե լով ար ևե լյան լե զու նե րի եր րո րդ դա սա րա նո ւմ։ Ճե-
մա րա նա կան տա րի նե րը (1899-1906) նրա մտա վոր ձևա վոր ման  շր ջա նն են։ 

Այս տա րի նե րին ան հագ հե տա քրք րու թյա մբ նա կար դո ւմ է ռո ւս և եվ րո-
պա կան գրող նե րին, հա ղոր դա կից լի նո ւմ գե ղա գի տա կան նոր ուղ ղու թյո ւն-
նե րին, գրա կան նոր հո սա նք նե րին, ո րոն ցից նրան հատ կա պես գրա վո ւմ է 
խո րհր դա պաշ տու թյու նը։ 

Ա վար տե լով ճե մա րա նը՝ նույն 1906 թ. նա ու սու մը շա րու նա կո ւմ է Մո սկ-
վայի հա մալ սա րա նի պատ մա բա նա սի րա կան բա ժան մո ւն քո ւմ։

1910-1912 թթ. Տե րյա նը հիմ ադ րո ւմ և հա մա խոհ նե րի հետ լույս է ըն ծայո ւմ 
« Գա րո ւն» ալ մա նա խը։ Լույս է տես նո ւմ ե րեք հա մար, ո րո նց մեջ ի մի են բեր-
վո ւմ ար ևե լա հայ և արևմ տա հայ գրող նե րի եր կե րը ։

1912 թ. հիմ ադ րո ւմ է « Պան թե ոն» հրա տա րակ չու թյու նը և ծա վա լո ւմ 
գրահ րա տա րակ չա կան, թա րգ մա նա կան լայն գոր ծու նե ու թյո ւն։

1915-1916 թթ. Տե րյա նը մաս նակ ցո ւմ է Վա լե րի Բրյու սո վի և Մաք սիմ Գոր-
կու կազ մած ու խմ բագ րած « Հայաս տա նի պոե զի ան» և « Հայ գրա կա նու-
թյան ժո ղո վա ծու» գր քե րի ստե ղծ ման աշ խա տա նք նե րի ն։ Հայե րե նից ռու սե-
րեն է թա րգ մա նո ւմ Գաբ րի ել Սո ւն դու կյա նի « Պե պո»-ն, Րաֆ ֆու « Կայ ծեր»-ի 
ա ռա ջին հա տո րը, Շիր վան զա դե ի « Չար ո գի»-ն։

 Նա նաև հայե րեն է թա րգ մա նել ռո ւս և եվ րո պա կան գրող նե րի եր կե ր՝ Ֆե ո դոր 
Սո լո գո ւբ, Վա լե րի Բրյու սով, Է միլ Վեր հա րն, Պոլ Վեր լեն, Շա րլ Բոդ լեր և ու րիշ նե ր։
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 Մո սկ վայի հա մալ սա րա նը չա-
վար տա ծ՝ 1913-ին Տե րյա նն ըն դո ւն-
վո ւմ է Պե տեր բո ւր գի հա մալ սա րա-
նի ար ևե լյան լե զու նե րի բա ժի նը։ 
1913-1917 թթ. նա ապ րո ւմ և ստեղ-
ծա գոր ծո ւմ է Պե տեր բո ւր գո ւմ։

1917 թ. հե ղա շր ջու մից հե տո Վա-
հան Տե րյա նը ե ռան դուն գոր ծու նե-
ու թյո ւն է ծա վա լում քա ղա քա կան 
աս պա րե զո ւմ։ Նա աշ խա տո ւմ է 
Ազ գու թյո ւն նե րի ժո ղո վր դա կան կո-
մի սա րի ա տո ւմ, ուր վա րո ւմ է հայ-
կա կան գոր ծե րի բա ժի նը։ Գրո ւմ 
է « Թո ւր քա հայաս տա նի մա սին» 
օ րի նա գի ծը և որ պես հայ կա կան 
գոր ծե րի խո րհր դա կան 1918-ին 
մաս նակ ցո ւմ է Բրե ստ-Լի տո վս կի 
հաշ տու թյան բա նակ ցու թյո ւն նե րի ն։

1919-ին Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի ժո ղո վր դա կան կո մի սա րի ա տի 
հա նձ նա րա րու թյա մբ մեկ նո ւմ է Մի ջին Ա սի ա։ Տե րյա նը հի վա նդ էր թո քախ-
տո վ։ Ճա նա պար հին հի վան դու թյու նը խո րա նո ւմ է, և նա 1920 թ. հո ւն վա րի 7-ին 
վախ ճան վո ւմ է Օ րեն բո ւր գո ւմ։ Այն տեղ էլ թաղ վո ւմ է։ Հե տա գայո ւմ նրա ա ճյու նը 
տեղափոխվում է Եր ևան և հո ղին հա նձն վո ւմ հայոց մեծերի պան թե ո նո ւմ։ 

Ու սա նող էր Տե րյա նը, երբ 1908 թ. լույս տե սավ նրա «Մթն շա ղի ա նո ւրջ ներ» 
ժո ղո վա ծո ւն։ Այդ գիր քը մի ան գա մից գրա վեց բո լո րի սր տե րը։ Ինչ պես հի շո ւմ 
են ժա մա նա կա կից նե րը՝ օ դը լց ված էր Տե րյա նով, ե րի տա սա րդ նե րն ի րար սեր 
է ին բա ցատ րո ւմ Տե րյա նի տո ղե րով, նրա գի րքն ա մե նա թա նկ նվե րն էր։

1912-ին լույս տե սավ նրա «Բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե ր» վերնագրով երկ րո րդ 
ժո ղո վա ծո ւն։ Այս տեղ զե տեղ ված էր վե րամ շակ ված «Մթն շա ղի ա նո ւրջ ներ» 
գիր քը, ա վե լաց ված է ին նոր շարքեր։  Տե րյա նն ա ռա ջին նե րից էր, ով գրեց բա-
նաս տեղ ծա կան շար քե րո վ՝ «Մթնշա ղի ա նո ւրջ ներ», « Գի շեր և հու շեր», «Ոս կի 
հե քի աթ», « Կատ վի դրա խտ», «Եր կիր Նաի րի» և այլն։

 Տե րյա նի գրա կան-գե ղա գի տա կան հայա ցք նե րը ճի շտ հաս կա նա լու հա-
մար կար ևոր են նաև նրա գրա կա նա գի տա կան և հրա պա րա կագ րա կան 
ե լույթ նե րը, ո րոն ցից ար ժե հի շա տա կել հատ կա պես եր կու սը՝ « Հայ գրա կա-
նու թյան գա լիք օ րը» և « Հոգ ևոր Հայաս տան»։

 Տե րյա նը գրա կան այն ուղ ղու թյան հետ ևո րդ էր, որ կոչ վո ւմ է խո րհր դա-
պաշ տու թյո ւն: 

ԽՈՐՀՐԴԱՊԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ
Խորհրդապաշտությունը (սիմվոլիզմ) որպես գրական ուղ ղու թյո ւն ա ռա-

ջա ցել է Ֆրան սի այո ւմ և տա րած վել եվ րո պա կան ու ռո ւս գրա կա նու թյան մե ջ։
Հայ գրողներից խորհրդապաշտությունը բնորոշ է եղել Լևոն Շանթի, Միսաք 

Մեծարենցի, Վահան Տերյանի, Եղիշե Չարենցի  ստեղծագործությանը:
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 Խո րհր դա պաշ տու թյու նը բե րո ւմ էր ո րո շա կի խո րհր դան շան նե ր։ Տե րյա նի 
պոե զի այո ւմ՝ ա շո ւն, ան ձրև, տեր ևա թափ, որոնք մի այ նակ և թախ ծոտ հո գու 
տրա մադ րու թյո ւն ներ է ին ար տա հայ տո ւմ։

 Խո րհր դա պաշ տու թյու նը կյան քը պատ կե րո ւմ էր երկպ լան կա ռո ւց ված քո վ՝ 
գո րշ ի րա կա նու թյո ւն և դրա նից վե ր՝ ե րա զի ու ցնոր քի մի աշ խա րհ, ուր հո գին 
կա րող էր ապ րել ա նո ւրջ նե րո վ։

 Խո րհր դա պա շտ նե րը կյան քի ու նայ նու թյո ւնն ի մաս տա վո րո ւմ է ին սի րո մե ջ՝ 
ստեղ ծե լով ցնո րք աղջ կա, ե րազ աղջ կա ան հա սա նե լի կեր պա րը ։

 Խո րհր դա պա շտ նե րն ար տա կա րգ նր բու թյուն հաղորդեց րին բա նաս տեղ-
ծական լե զվին, տա ղա չա փա կան ար վես տին, պատ կե րային հա մա կար գին։ 
Բա նաս տեղ ծու թյան կա տա րե լու թյու նը նրա նք տես նո ւմ է ին ե րա ժշ տու թյան 
մե ջ։ Նրա նք նաև գու նային լու ծո ւմ եր է ին տա լիս պոե զի այի ն՝ այս դեպ քո ւմ 
ար դեն փոր ձե լով գե ղար վես տա կան խոս քը մեր ձեց նել կեր պար վես տի ն։ 

Այս ա մե նը լի ար ժե քո րեն ար տա հայտ վել է Տե րյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մե ջ։

ՎԱՀԱՆ  ՏԵՐՅԱ ՆԻ ՄԱ ՍԻ Ն
 Դո ւք բա նաս տե ղծ եք։ Դա ա մե նա գլ խա վո րն է։ Դո ւք խոս քե րի հետ չեք 

խա ղո ւմ... Ես ու րա խու թյա մբ ող ջու նո ւմ եմ Ձեր մո ւտ քը գրա կան աս պա րեզ, 
բա րո ՛վ ե կաք...  Շատ գե ղե ցիկ են և գրե թե մեր լի րի կայի մեջ նոր բա ներ... Լե-
զո ւն մա քո ւր, զտ ված և ար ծա թե զան գի պես հն չո ւն... Մեր վեր նա տան մեջ 
պատ վա վոր տեղ ու նի...

1908 թ. Վ. Տե րյա նը հրա տա րա կեց իր «Մթն շա ղի ա նո ւրջ նե րը», ու ա ռաջ 
ե կավ եր րո րդ, նո րա գույն շր ջա նը, ո րի մա սին հան դի սա վոր ու հա վա քա կան 
կեր պով խո սո ւմ ենք է սօր Հայ գրող նե րի ըն կե րու թյան մե ջ։

                                                             Հով հան նես Թու մա նյա ն

 Վա հան Տե րյա նը այն բախ տա վոր հե ղի նակ նե րից էր, ո րո նք մի ա ռա վոտ 
զա րթ նո ւմ են հայտ նի դար ձած, և դա ոչ թե պա տա հա կա նու թյան բե րու մով, 
այլ շնոր հիվ ի րե նց մեծ տա ղան դի։ Նրա ա ռա ջին իսկ գիր քը... հռ չա կեց նրան 
որ պես բա նաս տե ղծ և պատ վա վոր տեղ ա պա հո վեց հայ կա կան պառ նա սո ւմ։ 
Նա հրա պա րակ ի ջավ մի ան գա մից որ պես վար պե տ։

«Մթն շա ղի ա նո ւրջ նե ր»-ը ա վե լի ջե րմ ըն դու նե լու թյո ւն գտավ ե րի տա սար-
դու թյան կող մից, մի կա րճ մի ջո ցո ւմ Տե րյա նն ու նե ցավ հետ նո րդ նե րի մի ամ-
բո ղջ բազ մու թյո ւն։ Իսկ երկր պա գու նե րին թիվ չկա ր։ Պահ մի մո ռաց վե ցին մեր 
ան վա նի բա նաս տե ղծ նե րը, ա մե նու րեք` ե րե կույթ նե րո ւմ, ըն տա նիք նե րո ւմ, ըն-
կե րա կան շր ջան նե րո ւմ ար տա սա նո ւմ է ին Տե րյա նի սո նետ նե րն ու է լե գի ա նե-
րը։ Սկս վել էր պար զա պես Տե րյա նա կան շր ջան, Տե րյա նի է պո խա։ Օ դը լի քն էր 
Տե րյա նով. ե րի տա սար դու թյան խո սակ ցու թյան նյո ւթն ա մեն տեղ նրա բա նաս-
տեղ ծու թյո ւն նե րն է ին, իսկ ըն կեր նե րի ու սի րա հար նե րի սր տա գին նվե րը մի-
մյա նց` «Մթն շա ղի ա նո ւրջ նե րը»։

                                                                  Ստե փան Զո րյան 

ՎԱ ՀԱՆ ՏԵՐՅԱ ՆԻ ՀԻ ՇԱ ՏԱ ԿԻ Ն
 Վա հա ՛ն Տե րյան, ինչ պե ՞ս եր գեմ հի շա տա կը քո,
 Թող լո ւռ փռ վի հի մա իմ դեմ ան լույս ե րե կո ։
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Սր տիս վրա իջ նի թող մո ւթ մի ամ պի քու լա,
 Քա մին բե րե թող մահ վան բոթ, ու ան ձր ևը լա։ 
Եվ թող թափ վեն շո ւրջս աշ նան տե րև ներ դե ղին 
Եվ զար դա րեն, Վա հա ՛ն Տե րյան, քո ան ցած ու ղի ն։ 
Ու մշու շո ւմ տխո ՜ւր եր գով բյու րա վոր զան գե ր
 Թող օրհ ներ գեն թա խի ծը քո, իմ հե ռու ըն կեր...

                                                                             Ե ղի շե Չա րե նց
ՄԵ ՌԱԾ ՊՈԵ ՏԻ Ն

Ն րա նք ա սո ւմ են, որ դու ան ցել ես, 
Ու հնա ցել ես, ու հե ռա ցել, 
Որ լքել են քեզ ու մո ռա ցել 
Օ րե րո ւմ այս խե նթ ու դա րձ դար ձիկ.
 Բայց տե ՛ս - կան չո ւմ է ա հա մի ձեռ 
Եվ մի սի րտ, որ քեզ սի րո ւմ է դեռ.
– Վե րա դար ձի ՛ր, օ, վե րա դար ձի ՛ր...

                                                Ե ղի շե Չա րե նց

   
   

ՏԽ ՐՈ ՒԹՅՈ ՒՆ
 Սա հո ւն քայ լե րով, ան նշ մար, որ պես քն քո ւշ մու թի թև,
 Մի ըստ վեր ան ցավ ծա ղիկ ու կա նաչ մեղ միվ շոյե լով. 
Ի րիկ նա ժա մին, թփե րն օ րո րող հո վի պես թե թև
 Մի ու րու ան ցավ, մի գու նատ աղ ջիկ ճեր մակ շո րե րո վ… 
Ար ձակ դաշ տե րի ա մայու թյան մեջ նա մե ղմ շշն ջաց,
 Կար ծես թե սի րո քն քո ւշ խո սք ա սաց նիր հող դաշ տե րին.–
 Ծա ղիկ նե րի մեջ այդ ա նո ւրջ կույ սի շշու կը մաց, 
Եվ ծա ղիկ նե րը այդ սո ւրբ շշու կով իմ սիր տը լց րի ն…

  Այս բա նաս տեղ ծու թյա մբ բաց վո ւմ է Տե րյա նի «Մթն շա ղի ա նո ւրջ ներ» ժո-
ղո վա ծո ւն։ Նշա նա կո ւմ է՝ հե ղի նա կը մեծ կար ևո րու թյո ւն է տվել դրա ն։

1. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է ծն վել Վա հան Տե րյա նը ։
2. Որ տե ՞ղ է ստա ցել նախ նա կան կր թու թյու նը ։
3. Որ տե ՞ղ են ան ցել Տե րյա նի կյան քի հիմ ա կան տա րի նե րը ։
4. Ո՞ր հա մալ սա րան նե րո ւմ է Տե րյա նն ստա ցել բա րձ րա գույն կր թու թյո ւն։
5. Ե՞րբ է լույս տե սել նրա ա ռա ջին գիր քը և ի՞նչ վեր նա գիր ու նե ր։
6. Գրա կան ո՞ր ուղ ղու թյան հետ ևո րդ էր Տե րյա նը։ Ի՞նչ գի տեք գրա կան այդ 

ուղ ղու թյան մա սի ն։
7. 1910-1912 թվա կան նե րին գրա կան ի՞նչ գոր ծու նե ու թյո ւն է ծա վա լել նա ։
8. 1917 թվա կա նին Ռուսաստանում  կատարված հեղաշրջումից հե տո որ տե ՞ղ 

էր աշ խա տո ւմ Տե րյա նը և ի՞նչ գոր ծու նե ու թյո ւն է ծա վա լե լ։
9. Ե՞րբ և որ տե ՞ղ է մա հա ցել Տե րյա նը ։
10. Ինչ պե ՞ս են Տե րյա նին գնա հա տել Թու մա նյա նը, Զո րյա նն ու Չա րեն ցը ։
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Տխ րու թյու նը Տե րյա նի ամ բո ղջ ժո ղո վա ծո ւի հա մար դառ նո ւմ է գե րիշ խող 
հո գե վի ճակ, դառ նո ւմ գե ղա գի տա կան ար ժեք` բնո րոշ հատ կա պես վեհ ու 
տա ռա պող հո գի նե րի ն։ Այդ գլ խա վոր հո գե վի ճա կն աս տի ճա նա բար սաստ-
կա նո ւմ է տխ րու թյու նը խո րհր դան շող ա ռան ձին պատ կեր նե րով` ա շո ւն, 
անձրև, թափ վող տե րև ներ, մի այ նու թյո ւն, ան հու սու թյո ւն, օ տար վա ծու թյո ւն, 
սի րո ան հա սա նե լի ու թյո ւն, տևա կան սպա սո ւմ։

Տխ րու թյո ւնն ինք նին հան դես է գա լիս տար բեր նր բե րա նգ նե րով` ցավ, տա-
ռա պա նք, տագ նապ, թա խիծ, ար ցո ւնք...  Լու սա վոր և  վեհ է Տե րյա նի թա խի ծը, 
ո րով հե տև նրան ա ռաջ նոր դո ւմ է եր ջա նիկ կյան քի ու բա րձր սի րո ե րա զան քը ։

«Տխ րու թյո ւն» բա նաս տեղ ծու թյան մեջ Տե րյա նի պատ րան քը մա րմ ա վո րող 
գե ղեց կու հին է, ով ստ վե րի նման ան ցնո ւմ է « սա հո ւն քայ լե րով» և ի րիկ նա ժա մի 
ա մայու թյան մեջ թող նո ւմ իր մե ղմ շշո ւն ջը։ Նրա շշո ւն ջը փո խա նց վո ւմ է բնու թյա-
նը` դաշ տե րին ու ծա ղիկ նե րին, ո րո նք էլ ի րե նց հեր թին նրա սիր տը լց նո ւմ են այդ 
սո ւրբ շշո ւն ջո վ։ Կի նը որ պես գե ղեց կու թյան մա րմ ա վո րո ւմ ձո ւլ վո ւմ է բնու թյա-
նը, իսկ բնու թյո ւնն այդ գե ղեց կու թյա մբ  պա րու րում է բա նաս տեղ ծի հո գի ն։ 

Այս ըն կա լո ւմ ե րով ա հա փոր ձե ՛ք թե րթել «Մթն շա ղի ա նո ւրջ ներ» շար քը 
և ա ռա նձ նաց նել  ձեզ դո ւր ե կած բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը ։

 Իմ խա ղաղ ե րե կոն է հի մա
 Մեղ մա լույս և տխո ւր և ա նո ւշ.
 Քեզ եր բեք սի րտըս չի մո ռա նա, 
Իմ մա քո ՛ւր, ա ռա ջին իմ ա նո ւրջ...

 Տա րի ներ, տա րի ներ կը սա հեն,
 Կը մեռ նեն ե րազ նե րը բո լոր –
 Քո պատ կե րը ա նե ղծ կըպա հեմ 
Օ րե րո ւմ ան հաս տատ ու մո լո ր։

1. Ին չո ՞ւ է բա նաս տեղ ծու թյու նը վեր նա գր ված «Տխ րու թյո ւն»։
  Կա րե լի է այս հար ցին պա տաս խա նել և՛ սկզ բո ւմ՝ կար դա լու ան մի ջա կան 

տպա վո րու թյա մբ, և՛ վեր ջո ւմ՝ յու րա քան չյո ւր տող ու պատ կեր հան գա մա-
նո րեն վեր լու ծե լո ւց հե տո։ Եվ այդ եր կու պա տաս խան նե րը՝ նախ որ պես 
ան մի ջա կան ըն կա լո ւմ և ա պա որ պես վեր լու ծա կան մտա հան գո ւմ, հա մե-
մա տել ի րար հե տ։

2. Ինչ պի սի ՞ն է բա նաս տեղ ծու թյան հե րո սու հի ն։ Ի՞նչ խոր հո ւրդ են կրո ւմ 
ի րենց մեջ աղջ կան բնու թագ րող ար տա հայ տու թյո ւն նե րը՝ « սա հո ւն քայ լե-
րով, ան նշ մար, որ պես քն քո ւշ մու թի թև», ստ վեր, « մեղ միվ» շոյել, « հո վի 
պես թե թև», ու րու, գու նատ աղ ջիկ, ճեր մակ շո րեր, մե ղմ շշն ջալ (շ շո ւկ, 
սո ւրբ շշո ւկ), ա նո ւրջ կույս։

3. Ին չո ՞ւ է աղ ջի կը ներ կայաց վո ւմ ճեր մակ շո րե րո վ։ Ճեր մակ գույնն ին չի՞ 
խորհր դան շա նն է։

4. Ին չո ՞ւ է նրա շշու կը բնո րո շո ւմ « սո ւրբ» մակ դի րով, ին չո ՞ւ է աղջ կան հա մա-
րո ւմ «ա նո ւրջ կույս»։ Այդ ա մե նն ի րար հետ ի՞նչ կապ կարող են ունենալ:
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 Եվ տանջանք, և բե կո ւմ, և թա խի ծ–
Սև օ րեր ես դեռ շատ կը տես նե մ. 
Ա նո ւնըդ թող փա րոս լի նի ինձ
 Սո ւտ կյան քի և դա ռը մա հու դե մ։

 մեղ մա լույս – մե ղմ լույս ու նե ցող 
ա նո ւրջ – ե րազ, տե սի լք, ե րա զա նք, փա փագ 
ա նե ղծ – չա պա կան ված, չե ղծ ված, ան խա թար, մա քո ւր
 փա րոս – բա րձր աշ տա րակ` նա վե րին ու ղի ցույց տվող լու սային ազ դան շա-

նով, փո խա բե րա բար` ու ղե ցույց, ու ղե նի շ

Հ ՐԱ ԺԵՇ ՏԻ ԳԱ ԶԵԼ 

Ա մեն վայր կյան սի րով տր տո ւմ ա սո ւմ եմ ես մաս բա րով.
 Բո րբ ար ևին իմ բոց սր տո ւմ ա սո ւմ եմ ես մաս բա րո վ։

Մ նաք բա րով, ա սո ւմ եմ ես, բո լոր մա րդ կա նց՝ չար ու բա րի,
 Տա նջ վող ու որբ Ա դա մոր դո ւն ա սո ւմ եմ ես մաս բա րո վ։

Մ նաք բա րով, ա սո ւմ եմ ես, ըն կեր նե րի ս՝ մոտ ու հե ռու, 
Ո սոխ նե րի ս՝ չար ու ար թո ւն, ա սո ւմ եմ ես մաք բա րո վ։
 
Ե րկ նի մո վին, կա նաչ ծո վին, ան տառ նե րին խոր ու մթին,
 Գար նան ամ պին լույս ո լոր տո ւմ ա սո ւմ եմ ես մաք բա րո վ։
 
Ոս կե շղ թա իմ հու շե րին, իմ գի շե րին, իմ փշե րին, 
Ար տույտ նե րին ոս կի ար տո ւմ, ա սո ւմ եմ ես մաք բա րո վ։

 Ծա ղիկ նե րին դեռ չբաց ված, դեռ չկիզ ված հո գի նե րին,
 Մա նո ւկ նե րին վառ-խլր տո ւն, ա սո ւմ եմ ես մաք բա րո վ։

Գ նո ւմ եմ ես մի մո ւթ աշ խա րհ, հե ռու եր կիր, էլ չեմ գա լու,
 Բա րի հի շեք ինձ ձեր սր տո ւմ, մա ՜ք բա րով, մա ՜ք բա րո վ։

& ԲԱՌԱՐԱՆ

1. Բնույ թով ինչ պի սի ՞ն է 1912-ին գր ված այս բա նաս տեղ ծու թյու նը` քնա րա կա ՞ն, 
թե՞ պատ մո ղա կա ն։ Ընդ հան րա պես, ի՞նչ բնույ թի են Տե րյա նի բա նաս տեղ-
ծու թյո ւն նե րը ։

2. Ո՞ւմ է ուղղ ված բա նաս տեղ ծու թյու նը ։
3. Սի րո մե ծա րա նքն ու փա ռա բա նու թյու նը ի՞նչ է ին նշա նա կո ւմ բա նաս տեղ ծի 

հա մար, ին չո ՞ւ է աղջ կա պատ կե րը պա հո ւմ ա նե ղծ, աղջ կա կեր պա րն այդ 
ինչ պե ՞ս պե տք է փա րոս լի ներ նրա հա մա ր։

4. Այս բա նաս տեղ ծու թյան բա ռե րով գր վել է հրա շա լի երգ. փոր ձեք բա նաս տեղ-
ծու թյու նը լսել` պա րո ւր ված այդ եր գի հն չյո ւն նե րով  և դա սա րա նո ւմ քն նար կե լ։
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ա դա մոր դի – մա րդ 
ո սոխ – թշ նա մի
 մով – կա պույտ

Այս բա նաս տեղ ծու թյու նը Տե րյա նը գրել է 1917 թ.։ 
Օ րե ցօր ծան րա ցող ա ռող ջու թյան բե րու մով նա կան խազ գո ւմ էր իր մո տա լուտ 

մա հը և հրա ժեշ տի խոս քեր ա սո ւմ բո լո րի ն։ Հե տա քր քրական է, որ մահ վան շո ւնչն 
զգա ցող բա նաս տեղ ծն իր ցա վա գին ապ րո ւմ ե րին է խառ նո ւմ ան սո վոր գե ղե ցիկ 
ե րազ ներ, հյու սո ւմ է իր կա րո տի ու սի րո եր գը` ուղղ ված բո լո րին, և կար ևոր չէ` 
նրանք իր բարեկամե՞րն են, թե՞ ոսոխները։

Այս բանաստեղծությունը ձևով գա զել է։
 Տե րյա նն օգ տա գոր ծել է բա նաս տեղ ծու թյան մի քա նի կայո ւն ձևեր` գա զել, 

սո նետ, տրի ո լե տ։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ՁԵՎԵՐ 
 Գա զե լը բա նաս տեղ ծու թյան ար ևե լյան ձև է, ու նի ո րո շա կի կա ռո ւց վա ծք։ Գա-

զե լը գր վո ւմ է երկ տող տնե րով, ա ռա ջին տան եր կու տո ղե րի մեջ կրկն վող երկ-
րո րդ կի սա տո ղը նույ նու թյա մբ կրկն վո ւմ է հա ջո րդ տնե րի երկ րո րդ տո ղե րո ւմ։

«Հ րա ժեշ տի գա զել»-ի մեջ այդ կի սա տո ղն է՝ «ա սո ւմ եմ ես մաս բա րով»։ 
Կրկն վող կի սա տո ղը խտաց նո ւմ է բա նաս տեղ ծու թյան ամ բո ղջ ի մաս տը և հա-
ջոր դա բար խո րաց նո ւմ է հրա ժեշ տի տրա մադ րու թյու նը ։

 Սո նե տը (հն չյակ) բաղ կա ցած է 14 տո ղից` եր կու քա ռա տող և եր կու ե ռա տող 
տնե րից կամ ե րեք քա ռա տող և մեկ երկ տող տնե րի ց։ Ու նի քնա րա կան, խո հա-
կան, սի րային բո վան դա կու թյո ւն։  Գրել են Դան տեն, Պետ րար կան, Շե քս պի րը և 
հա մաշ խար հային մե ծու թյան այլ բա նաս տե ղծ նե ր։ Տե րյա նից բա ցի, սո նետ ներ 
գրել են Մի սաք Մե ծա րեն ցը, Վա հան Թե քեյա նը (ար ժա նա ցել է « Սո նե տի իշ-
խան» տիտ ղո սի), Ե ղի շե Չա րեն ցը և ու րիշ նե ր։

 Կա նաև սո նե տների պսակ, ընդ գր կո ւմ է 15 սո նետ. յու րա քան չյո ւր սո նե տի 
վեր ջին տո ղը նույ նու թյա մբ կրկն վո ւմ է որ պես հա ջո րդ սո նե տի ա ռա ջին տո ղ։ 
15-րդ սո նե տն ստե ղծ վո ւմ է նա խո րդ 14 սո նե տների ա ռա ջին տո ղե րի ց։

Տ րի ո լե տը դար ձյալ քնա րա կան, խո հա կան, սի րային բո վան դա կու թյո ւն ու նե ցող 
բա նաս տեղ ծու թյո ւն է։ Կա զմ ված է 8 տո ղից. 1-ին տո ղը կրկն վո ւմ է 4-րդ և 7-րդ 
տողերում, իսկ 2-րդ տո ղը` 8-րդ տողում։ Գրել են Տե րյա նը, Չա րեն ցը և ու րիշ նե ր։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
Չա փա ծո խոս քո ւմ հն չյու նա կան տպա վո րու թյո ւն ստեղ ծե լու նպա տա կով եր բե մ 

դի մո ւմ են ձայ նա վոր և բա ղա ձայն հն չյո ւն նե րի կու տա կո ւմ ե րի։ Ձայ նա վոր հն չյո ւն նե-
րի կու տա կու մը կոչ վո ւմ է առ ձայ նույթ, բա ղա ձայն նե րի նը` բա ղա ձայ նույթ։ Այս ձևով 
ա ռա ջա նո ւմ է մի անման հն չյո ւն նե րի գե ղա գի տա կան ներ գոր ծու թյո ւն, ու նի նաև ի մաս-
տային կո ղմ։ «Աշ նան մե ղե դի» բա նաս տեղ ծու թյան մեջ Տե րյա նն ստեղ ծո ւմ է «շ», « Ձեռ-
նե րո ւմ Ձեր ման րիկ, նվա գո ւն»-ի մեջ` «ձ», «մ», «ն» հն չյո ւն նե րի կու տա կո ւմ։

« Մայ րա մու տի երգ» բա նաս տեղ ծու թյան մեջ Չա րե նցն ստեղ ծո ւմ է «մ» հն չյո ւն նե-
րի կու տա կո ւմ, ո րո նք գու ժո ւմ են « մայ րա մո ւտ» և « մահ»։

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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Հն չյու նա կան ներ դաշ նա կու թյո ւն ստեղ ծե լու ար վես տը տա րած ված էր միջ նա-
դա րո ւմ (Գ րի գոր Նա րե կա ցի, Ներ սես Շնոր հա լի)։ Հե տա գայո ւմ կի րա ռել են նաև 
Սայաթ-Նո վան, Հով հան նես Թու մա նյա նը, Մի սաք Մե ծա րեն ցը, Հով հան նես Շի րա-
զը, Հա մո Սա հյա նը և ու րիշ նե ր։

«ԵՐ ԿԻՐ ՆԱԻ ՐԻ» ՇԱՐ ՔԻ Ց
1 

Այն պես ան խի նդ են ու նը ման լա ցին 
Եր գե րն իմ երկ րի, այն պես տխ րա գին.
 Մեզ չի՛ հաս կա նա օ տա րե րկ րա ցին,
 Մեզ չի՛ հաս կա նա սա ռն օ տա րու հի ն։

 Այն մե լա մաղ ձիկ, լա ցող, մի ա լար 
Ել ևէջ նե րը ներ դաշ նակ այն պես, 
Եվ հա րա զատ են սր տին մեր մո լար,
 Հո գո ւն մեր բեկ ված, ա վեր ված, հր կե զ…

 Տես նո ւմ եմ ա հա գյու ղե րը մեր խե ղճ, 
Եվ թո ւխ դեմ քե րն այն տխ րու թյան սո վոր. 
Իմ ժո ղո վո ւր դը` ա նել վշ տի մեջ, 
Եր կի րն իմ ան բա խտ և ա ղե տա վո ր։

 Թող հն չե երգն այդ դա ռն ու ցա վա ծին, 
Եր գը հայ րե նի՝ ցա վա գար ու հին,
 Մեզ չի՛ հաս կա նա օ տա րե րկ րա ցին,
 Մեզ չի՛ հաս կա նա սա ռն օ տա րու հի ն…

1. Հեր թա կա նո րեն ա ռա նձ նաց րե ՛ք, թե «Ա մեն վայր կյան սի րով տր տո ւմ» ո՞ւմ 
և ին չի՞ է հրա ժե շտ տա լիս բա նաս տեղ ծը, և դրան ցից յու րա քան չյո ւրն ի՞նչ 
խոր հո ւրդ է կրո ւմ իր մե ջ։

2. Ինչ պե ՞ս է ա վա րտ վո ւմ բա նաս տեղ ծու թյու նը, ի՞նչ են նշա նա կո ւմ վեր ջին 
տո ղե րը ։

3. Հրա ժեշ տի տրա մադ րու թյո ւն նե րով Տե րյա նը գրել է շատ բա նաս տեղ ծու-
թյո ւն նե ր՝ «Հ րա ժե շտ», «Հ րա ժեշ տի խոս քե րից», «Ան դար ձու թյո ւն» և այլն։ 
Գտե ՛ք այդ բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րը, կար դա ցե ՛ք և հա մե մա տե ՛ք «Հ րա ժեշ-
տի գա զել»-ի հե տ։ Ի՞նչ ընդ հան րու թյո ւն ներ և տար բե րու թյո ւն ներ կա րող 
եք նշե լ։

4. Կյան քին ի րե նց հրա ժեշ տի խոս քե րն են ա սել նաև Պետ րոս Դու րյա նը 
(«Տր տո ւնջք»), Մի սաք Մե ծա րեն ցը («Ար ևին»), Ե ղի շե Չա րեն ցը («Ան վեր-
նա գիր»), նաև այլ բա նաս տե ղծ նե ր։

 Գ տե ՛ք այդ գոր ծե րը, կար դա ցե ՛ք և ցույց տվե ՛ք այն ընդ հա նու րը, որ մի ա վո րո ւմ 
է կյան քից ան ժա մա նակ հե ռա ցող բո լոր բա նաս տեղ ծա կան հո գի նե րի ն։

5.  Որո՞նք են բանաստեղծական կայուն ձևերը:
6. Ի՞նչ է բանաստեղծական հնչյունաբանությունը՝ առձայնույթը և բաղաձայնույթը:

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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 Դու հպա րտ չես, իմ հայ րե նիք,
Տր տո ւմ ես դու և ի մաս տո ւն.
 Կի զո ւմ է քեզ մի հո ւր կնիք,
 Մի հը մայող ու հին խոս տո ւմ։ 
Եվ մի՞ թե այդ վշ տիդ հա մա ր
 Չեմ սի րո ւմ քեզ այս պես քն քո ւշ 
Եվ խո նա րհ վո ւմ քեզ պես հա մառ, 
Օ, հայ րե նիք դա ռն ու ա նո ւշ։
 Չըշ լա ցա խն դո ւն փառ քիդ 
Ան ցյալ ու հին փայ լով եր բեք.–
 Սի րե ցի հեզ, ան քեն հո գիդ 
Եվ եր գե րըդ մե ղմ ու բեկ բեկ,
 Խեղ ճու թյու նըդ խա վար ու լո ւռ, 
Ա ղո թք նե րըդ դա ռն ու ցա վոտ,
 Զան գակ նե րիդ զար կը տխո ւր 
Եվ խու ղե րիդ լույ սե րն ա ղո տ…

3

Մ շու շի մի ջից,– տե սի ՜լ դյու թա կան,–
 Բաց վո ւմ է կր կին Նաի րին տր տո ւմ. 
Ո ՞ր երկ րի սր տո ւմ թա խիծ կա այն քան, 
Եվ այն քա ՜ն նե րո ւմ - ո՞ր երկ րի սր տո ւմ... 
Որ տե ՞ղ են քա րե րն այն պես վե րամ բա րձ
 Ձեռ նե րի նը ման պա րզ ված երկն քին, 
Որ տե ՞ղ է ա ղո թքն այն պես վեհ ու պա րզ 
Եվ զո հա բե րո ւմ այն պես խն դա գի ն… 
Որ տե ՞ղ է խո ցո ւմ այն պես չար ու խո ր
 Սիր տը մա րդ կային դա շույ նը քի նոտ. 
Որ տե ՞ղ է հո գին այն պես վի րա վոր, 
Եվ ան պա րտ եր կի րն այն պես ա րյու նո տ…

4

 Մի՞ թե վեր ջին պոե տն եմ ես,
 Վեր ջին եր գի չն իմ երկ րի.
 Մա ՞հն է արդյոք, թե նի ՞ն ջը քե զ
 Պա տել, պայ ծա ՛ռ Նաի րի ։

Վ տա րան դի, երկ րո ւմ ա ղոտ,
 Լու սե ՜ղ, քեզ եմ ե րա զո ւմ, 
Եվ հն չո ւմ է, որ պես ա ղո թք, 
Ար քայա կան քո լե զո ւն։

Հն չո ւմ է մի շտ խոր ու պայ ծառ, 
Եվ խո ցո ւմ է, և այ րո ւմ. 
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Ա րդյոք բո ցե վար դե ՞րդ են վառ,
 Թե՞ վեր քե րն իմ հրա հը րո ւն։

Ա հով ա հա կան չո ւմ եմ քեզ,
 Ցո լա՛, ցնո րք Նաի րի.–
 Մի՞ թե վեր ջին պոե տն եմ ես,
 Վեր ջին եր գի չն իմ երկ րի …

5

 Մի՛ խառ նեք մեզ ձեր վայ րի, ար ջի ցե ղե րին,–
 Մեր եր կի րը ա վեր ված, բայց սո ւրբ է ու հի ն։

 Որ պես լե ռն է մեր պայծառ տե սել հա զար ձյո ւն, 
Այն պես նոր չեն մեզ հա մար դավ ու դառ նու թյո ւն։

 Բա բե լո նն է ե ղել մեր ա խոյա նը՝ տե ՛ս -
Ան հետ կո րել, ան ցել է - չար մշու շի պե ս։
 
Ա սո րի քն է ե ղել մեր թշ նա մին - ա հա ՛
 Դա շտ է տե ղը, և չը կա քար քա րի վրա ։
 
Ամ րա կո ւռ է մեր հո գին - դա րե րի զա վա կ՝
 Շատ է տե սել մեր սիր տը ա վեր ու կրա կ։

 Շատ է տե սել եր կի րն իմ ցավ ու ար հա վի րք,
 Լաց է այն տեղ ա մեն երգ և ողբ ա մեն գի րք։

 Գեր ված ենք մե նք, ո՛չ ստ րո ւկ - գեր ված մի ար ծիվ,
 Չա րու թյան դեմ վեհ սի րտ մի շտ, վա տի դեմ ազ նի վ։

 Բար բա րոս ներ շատ կը գան ու կա նց նեն ան հետ, 
Ար քայա կան խոս քը մեր կըմ ա հա վե տ։

 Չի հաս կա նա ձեր հո գին և ծույլ, և օ տար,
 Տա ճար է մեր եր կի րը՝ սո ւրբ է ա մեն քա ր։
 
Ե գիպ տա կան բո ւր գե րը փո շի կը դառ նան, 
Ար ևի պես, եր կի ՛ր իմ, կը վառ վես վառ մա ն։
 
Որ պես Փյու նիկ կրա կից կել նես, կել նես նո ր
 Գե ղեց կու թյա մբ ու փառ քով վառ ու լու սա վո ր։ 

Ա րի ա ցի ՛ր, սի ՛րտ իմ, ե՛լ հա վա տով տո կո ւն,
 Կա նգ նի ՛ր հպա րտ որ պես լույս լե ռն է մեր կան գո ւն։
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ան խի նդ – ա նու րախ, տխո ւր
 մե լա մաղ ձիկ – թախ ծո տ
 մո լար – մո լոր ված, սխա լ
 կի զել – այ րե լ
 խո ւղ – հո ղա փոր տո ւն
վ տա րան դի – իր հայ րե նի քից հե ռա ցած և օ տա րու թյան մեջ բնա կու թյո ւն հաս-

տա տած մա րդ, տա րա գիր, պան դո ւխտ
 ծի րա նա վառ – ծի րա նա գույն շո ղե րով ցո լա ցող, ծի րա նա գույն զգե ստ հա-

գած, ծաղ կա վա ռ
 Բա բե լոն – Ք.ծ.ա. 18-6-րդ դա րե րո ւմ հնա գույն պե տու թյո ւն Տիգ րիս և Եփ րատ 

գե տե րի  ս տո րին ա վա զա նո ւմ։ Այդ պես է կոչ վել մայ րա քա ղաք Բա բե լո նի ա նու-
նո վ։ Ա րա րա տյան երկ րի թա գա վոր Ար գիշ տի 2-ր դի ար շա վա նք նե րը հա սել են 
մի նչև Բա բե լո ն։

Ա սո րիք – Հնա գույն եր կիր Մեր ձա վոր Ար ևել քո ւմ։ Պատ մու թյան թա տե րա բե մո ւմ 
հայտն վել է Ք.ծ.ա. 3-րդ հա զա րա մյա կո ւմ։ Ք.ծ.ա. 9-րդ դա րի վեր ջե րից մի նչև Ք.ծ.ա. 
8-րդ դա րի սկիզ բը Հյու սի սային Ա սո րի քը են թա րկ վո ւմ էր Ա րա րա տյան թա գա վո-
րու թյա նը։ Ք.ծ.ա. 84-66 թթ. Ա սո րի քը գտն վո ւմ էր Հայաս տա նի գե րիշ խա նու թյան 
ներ քո։ Տիգ րան Մե ծի ժա մա նակ հայ կա կան փո խար քայու թյո ւն էր։ Ա սո րի քը չպե տք 
է շփո թել Ա սո րես տա նի հետ, ո ր հնա գույն պե տու թյո ւն էր Ա ռա ջա վոր Ա սի այո ւմ։

 փյու նիկ – ար ևե լյան հնա գույն ժո ղո վո ւրդ նե րի հա վա տա լիք նե րի մեջ ա ռաս-
պե լա կան թռ չո ւն, կա րող էր կրա կի մեջ ինքն ի րեն այ րել և հե տո մո խիր նե րից 
հա րու թյո ւն առ նել, հա րու թյան և վե րա կեն դա նաց ման խո րհր դան շա ն։

1913-1916 թթ. Տե րյա նը գրել է բազ մա թիվ հայ րե նա սի րա կան բա նաս տեղ ծու-
թյո ւն ներ, ո րոն ցից մի քա նի սը ժա մա նա կին տպագ րել է մա մու լո ւմ։ Դրա նք ու նե-
ցել են ««Եր կիր Նաի րի» շար քից» խո րա գի րը։ Այդ շար քի մեջ նա նա խա տե սել 
էր 14 բա նաս տեղ ծու թյո ւն, սա կայն նրա հայ րե նա սի րա կան գոր ծե րն ա վե լի շատ 
են, և դրա նց թի վը հաս նո ւմ է 18-ի։

 Շար քը Տե րյա նը վեր նագ րել է «Եր կիր Նաի րի»՝ հա րու թյո ւն տա լով Հայաս-
տա նի հնա գույն ան վա նո ւմ ե րից մե կի ն։

 Շա րքն ու նի բնա բան, ո ր Մի խայիլ Լեր մոն տո վի « Հայ րե նիք» բա նաս տեղ ծու-
թյան ա ռա ջին տո ղն է. « Սի րո ւմ եմ հայ րե նի քս, բայց ար տա սո վո ՜ր սի րով»։

 Տե րյա նը հա վա տո ւմ էր Հայաս տա նի հա րու թյա նը և այդ պատ ճա ռով էլ օգ տա-
գոր ծել է ե գիպ տա կան բո ւր գե րի և փյու նի կի խո րհր դան շան նե րը. բո ւր գե րն ան գամ 
փո շի կդառ նան, իսկ փյու նի կը կհառ նի մո խիր նե րի մի ջի ց։ Նրա հույ սե րի բա րձ րա-
գույն խո րհր դան շա նը Ա րա րատ սա րն է, որ հա վատ ու հպար տու թյո ւն է նե րշն չո ւմ։

 Տե րյա նի հայ րե նա սի րու թյու նը ճիշտ հասկանալուն կօգ նի նաև հետ ևյալ փաս տը ։
 Հայտ նի է, որ Տե րյա նը շատ լավ տի րա պե տել է ռու սե րե նին և 1915 թ. օգ նո ւմ էր 

ռուս մեծ գրող Մաք սիմ Գոր կո ւն` կազ մե լու « Հայ գրա կա նու թյան ժո ղո վա ծու» ռու-
սե րեն գիր քը։ Տե րյա նի ձի րքն ու ռու սե րե նի ի մա ցու թյու նը հաշ վի առ նե լով` Գոր կին 
նրան ա ռա ջար կել է գրել ռու սե րե ն։ Դրան ի պա տաս խան` Տե րյա նը գրո ւմ է այս տրի-
ո լե տը.

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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 Չեմ դա վա ճա նի իմ Նվար դին, 
Որ քան էլ դյու թես, օ, Շա մի րամ, 
Որ պես ար քան այն, մա նո ւկ Ա րան,
 Չեմ դա վա ճա նի իմ Նվար դին...
 
Որ քան փոր ձա նք գա իմ զոհ – սր տին, 
Որ քան էլ փայ լըդ փայե նրան,
 Չեմ դա վա ճա նի իմ Նվար դին, 
Որ քան էլ դյու թես, օ, Շա մի րա մ։

 Նա մակ նե րից մե կո ւմ բա նաս տեղ ծը հայտ նել է այն միտ քը, ըստ ո րի Նվա րդ 
և Շա մի րամ ա նո ւն նե րը պե տք է հաս կա նալ հայոց և ռու սաց լե զու նե ր։ Այ նու հե-
տև Տե րյա նը շա րու նա կո ւմ է. «Այս տրի ո լե տը գրել եմ ի պա տաս խան նրա նց, որ 
ա սում են` ին չո ՞ւ ռու սե րեն չեք գրո ւմ (օ րի նակ` Գոր կին) և առ հա սա րակ օ տար նե-
րին»։

 1. Ին չո ՞ւ է Տե րյա նն իր հայ րե նա սի րա կան բա նաս տեղ ծու թյո ւն նե րի շար քը 
վեր նագ րել «Եր կիր Նաի րի»։ Այդ վեր նագ րով ի՞նչ է ու զո ւմ ա սե լ։

2. Հայաս տա նի հնա գույն պատ մա կան ա նո ւն նե րից ո րո ՞նք կա րող եք հի շե լ։
3. Ի՞նչ տրա մադ րու թյո ւն ներ է բե րո ւմ Տե րյա նի «Եր կիր Նաի րի» շար քը ։
4. Պատ մա կան ի՞նչ ի րա դար ձու թյո ւն նե րի զու գա դի պեց նրա այդ շար քի ծնո ւն դը ։
5. Ին չո ՞ւ է Տե րյա նը հայ րե նի քի հան դեպ տա ծած իր սե րը հա մա րո ւմ «ար տա սո-

վոր», և ին չո ՞վ է նրա հայ րե նա սի րա կան քնա րեր գու թյու նը տար բեր վո ւմ ի րեն 
նա խոր դող և ժա մա նա կա կից հե ղի նակ նե րի հայ րե նա սի րա կան պոե զի այի ց։

6. Ին չո ՞ւ է Տե րյա նը մեր ժո ղո վր դի եր գը հա մա րո ւմ «ան խի նդ ու նը ման լա-
ցին»։ Ին չո ՞ւ է ա սո ւմ, որ « մեզ չի հաս կա նա օ տա րե րկ րա ցին»։

7. Ին չո ՞ւ էր հայ ժո ղո վո ւր դը «ա նել վշ տի մեջ»։
8. Ինչ պի սի՞ գի շեր է իջ նո ւմ հայ րե նի քի վրա։ Այդ գի շե րն ին չի՞ խո րհր դա նի շն է։
9. Այդ դժ վա րին ժա մա նակ նե րո ւմ ինչ պի սի ՞ն էր հայ րե նի քն ըստ Տե րյա նի, և 

ին չի՞ հա մար էր նա սի րո ւմ իր հայ րե նի քը ։
10. Ին չո ՞ւ է Տե րյա նն ա սո ւմ. «Օ՜, հայ րե նիք, դա ռն ու ա նո ւշ»։
11. Ինչ պի սի ՞ն էր դյու թա կան տե սիլ քի մեջ բաց վող Եր կիր Նաի րի ն։
12. Ին չո ՞ւ է բա նաս տեղ ծին թվո ւմ, թե ինքն իր երկ րի վեր ջին բա նաս տե ղծն է։
13. Ին չի՞ կոչ է ա նո ւմ Տե րյա նը «Ի նչ պես չը սի րեմ, եր կիր իմ կիզ ված» բա նաստեղ-

ծու թյան մե ջ։ Ո՞ւմ հետ է հա մե մա տո ւմ հայ րե նի եր կի րը ։
14. Բա ցատ րե ՛ք « Մի՛ խառ նեք մեզ ձեր վայ րի, ար ջի ցե ղե րի ն…» բա նաս տեղ-

ծու թյու նը ։
15. Ին չո ՞ւ է Հայաս տա նը հա մե մա տո ւմ Բա բե լո նի, Ա սո րի քի և ե գիպ տա կան 

բո ւր գե րի հե տ։
16. Ի՞նչ է փյու նի կը, ո րի նման Հայաս տա նը պե տք է հա րու թյո ւն առ ներ ։
17. Ա րի ու թյան կոչ ա նե լով իր ժո ղո վր դի ն՝ ին չի՞ հետ է նրան հա մե մա տո ւմ։
18. Ինչ պե ՞ս պա տաս խա նեց Տե րյա նը բո լոր նրա նց, ով քեր նրան ա ռա ջար կո ւմ 

է ին հրա ժար վել հայե րե նից և գրել ռու սե րե ն։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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ԷՌ ՆԵ ՍՏ ՀԵ ՄԻՆ ԳՈ ՒԵՅ
1899-1961

 Ա մե րի կյան գրող Էռ նե ստ Հե մին գո ւեյը 20-րդ դա րի հա-
մաշ խար հային գրա կա նու թյան ա ռաջ նա կա րգ դեմ քե րից 
մե կն է։ 1954 թ. « Ծե րու նին ու ծո վը» վի պա կի հա մար նա 
ար ժա նա ցավ բա րձ րա գույն` Նո բե լյան մր ցա նա կի։ Նա իր 
ո ճով, պատ կե րած կյան քի խն դիր նե րով, կեր տած կեր-
պար նե րով ա մե նա սի րե լի և կար դաց վող գրող նե րից է։

 Էռ նե ստ Միլ լեր Հե մին գո ւեյը ծն վել է 1899 թ. հու լի սի 21-
ին Չի կա գոյին մեր ձա կա Օք Պա րկ ա վա նո ւմ։ Նրա հայ-
րը բժի շկ էր։ Դպ րո ցն ա վար տել է 1917 թ. և մտել կյա նք` 

Կան զաս Սի թի ո ւմ աշ խա տել որ պես թղ թա կից` «Ս թար» թեր թի լրա հա վա ք։ 
1914-1918 թթ. զո րա կո չի է են թա րկ վել և մաս նակ ցել է Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մի ն։ Այ նու հե տև շա րու նա կել է լրագ րա կան գոր ծու նե ու-
թյու նը։ Որ պես թղ թա կից ե ղել է Եվ րո պայո ւմ, ապ րել Փա րի զո ւմ։ Փա րի զյան 
կյան քի մա սին է « Տոն, որ մի շտ քեզ հետ է» հու շագ րու թյու նը  (տպագրվել է 
ետմահու՝ 1964-ին, հայերեն է թարգմանվել 1966-ին)։

Լ րագ րա կան աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյու նը, շր ջա գայու թյո ւն նե րը ոչ 
մի այն Եվ րո պայի երկր նե րո ւմ, այլև Աֆ րի կայո ւմ, Ա մե րի կյան մայր ցա մա քո ւմ 
նպաս տո ւմ են գրո ղի ձևա վոր մա նը։ Նա դար ձավ պա տե րազ մից հու սա հատ, 
այս պես կոչ ված, « Կո րու սյալ սե րն դի» գրո ղը։ 

Ա ռա ջին գիր քը « Մեր ժա մա նակ նե րո ւմ» պա տմ վա ծք նե րի ժո ղո վա ծուն 
է: Երկ րո րդ հրա տա րա կու թյան մեջ (1930) ա վե լաց րեց «Զ մյո ւռ նի այի նա վա-
հանգս տո ւմ» նա խա բա նը, ո րի մեջ պատ մո ւմ է 1922-ին Զմյո ւռ նի այո ւմ հայե-
րի և հույ նե րի դե մ թո ւր քե րի ի րա կա նաց րած կո տո րած նե րի մա սին։ Սկզ բից 
ևեթ Հե մին գո ւեյի հա մար ա ռաջ նային է դառ նո ւմ մար դու ար ժա նա պատ վու-
թյան և ա րի ու թյան հիմ ա հար ցը, ին չը տար բեր վի ճակ նե րով ու դի պա շա րե-
րով ար տա հայտ վո ւմ է նրա ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ` սկ սած «Ան պար տը» 
(1925) պա տմ ված քից մի նչև « Ծե րու նին ու ծո վը» (1952) վի պա կը ։

1920-1930-ա կան թթ. հա ջոր դա բար լույս են տես նո ւմ նրա պա տմ վա ծք նե-
րի ժո ղո վա ծու նե րը` «Տ ղա մար դիկ ա ռա նց կա նա նց», « Հաղ թո ղը ո չի նչ չի 
ստա նո ւմ», ինչ պես նաև վե պե րը` «Եվ ծա գո ւմ է ար ևը» (հայտ նի է նաև « Ֆի-
ես տա» վեր նագ րով), «Հ րա ժե շտ զեն քին», «Ու նե նալ և չու նե նալ»։

 « Կո րու սյալ սե րն դի» ող բեր գու թյու նը Հե մին գո ւեյին ու ղեկ ցո ւմ է ոչ մի այն 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի, այլև հե տա գա տաս նա մյակ նե րի ն։ Հա-
կա պա տե րազ մա կան տրա մադ րու թյո ւն նե րին ա վե լա նո ւմ է կյան քի դժ վա րու-
թյուն նե րին ար ժա նա պատ վո րեն հա կա հար ված տա լու կեն սա կան պա հան ջը։ 

Ար դեն 1920-ա կան թթ. Հե մին գո ւեյը ձե ռք է բե րո ւմ հա մաշ խար հային ճա-
նա չո ւմ, դառ նո ւմ կեն դա նի լե գե նդ։ 1930-ա կան նե րին նա հան դես է գա լիս 
ցլա մար տին և որ սոր դու թյա նը նվիր ված « Մահ կե սօ րից հե տո» և «Աֆ րի-
կայի կա նաչ բլո ւր նե րը» (1935) գր քե րո վ։
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1937-1939 թթ. Հե մին գո ւեյն ապ րո ւմ և ստեղ ծա գոր ծո ւմ է Իս պա նի այո ւմ։ 
Նա մաս նակ ցո ւմ է Իս պա նի այի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մին, տար վո ւմ 
ցլա մար տո վ։

 Կյան քի հե տա գա տա րի նե րը` 1939-1960 թթ., Հե մին գո ւեյն ապ րո ւմ է Կու-
բայո ւմ, ո րի Սան Ֆրան ցիս կո դե Պաու լա քա ղա քո ւմ հե տա գայո ւմ բաց վել է 
նրա տո ւն-թան գա րա նը։ Իսկ տո ւն -թան գա րա նից քիչ հե ռու գտն վող ձկ նո րս-
նե րի գյու ղո ւմ նույն ձկ նո րս նե րի մի ջոց նե րով կա նգ նեց վել է նրա հու շար ձա նը ։

Ն րա ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ ու ժե ղա նո ւմ է հրա պա րա կագ րա կան կող մը։ 
Ա մե րի կյան գրող նե րի 2-րդ հա մա ժո ղո վո ւմ նա հան դես է գա լիս հա կա պա-
տե րազ մա կան ե լույ թով («Գ րո ղը և պա տե րազ մը», 1937)։ Հե մին գո ւեյը կան-
խազ գո ւմ էր մո տա լո ւտ Երկ րո րդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա ղետ նե-
րը, ո րո նք 1939-1945 թթ. աշ խար հը նոր ող բեր գու թյո ւն նե րի մեջ ներ քա շե ցին։ 
Այդ զգա ցո ղու թյո ւն նե րով գրո ւմ է « Հին գե րո րդ շա րասյու նը» (1938) թա տեր-
գու թյու նը։ Այս տա րի նե րի նրա գլ խա վոր եր կը` «Ին չու է ղո ղան ջո ւմ զան գը» 
(1940, հայե րեն թա րգ մա նու թյա մբ` «Ո ւմ մա հն է գու ժո ւմ զան գը») վե պն է։

 Հե մին գո ւեյը մաս նակ ցել է նաև Երկ րո րդ հա մաշ խար հային պա տե րազ-
մի ն։ Նա զին վո րա կան թղ թա կից էր Չի նաս տա նո ւմ, այ նու հե տև` Ֆրան սի-
այո ւմ, և տե սավ մա րդ կային բա րձր ե րա զա նք նե րի խոր տա կու մը։ Այդ ա մե նը 
հո գե կան և ստեղ ծա գոր ծա կան մղ ձա վան ջի են մատ նո ւմ նրան, ինչն ար-
տա հայտ վո ւմ է «Վ տան գա լից ա մառ» թղ թակ ցու թյան և «Կղ զի ներ օվ կի ա-
նո սո ւմ» ա նա վա րտ վե պի մեջ, ո րո նց հա ջոր դեց « Գե տից այն կո ղմ, ծա ռի 
ստվեր նե րո ւմ» վե պը ։

 Հե մին գո ւեյը մի շտ այն մա րդ կա նց կող քին էր, ով քեր մի այ նակ դի մագ րա-
վո ւմ է ին կյան քի փոր ձու թյո ւն նե րի ն։ Այդ պի սին է « Կի լի ման ջա րոյի ձյու նե-
րը» պա տմ ված քը, այդ պի սին է նաև « Ծե րու նին ու ծո վը» վի պա կը։ Ա հա այս 
վի պա կի հա մար Հե մին գո ւեյն ար ժա նա ցավ ԱՄՆ-ի գրա կան բա րձ րա գույն` 
Պու լի ցե րյան (1953) և Շվե դա կան ա կա դե մի այի հա մաշ խար հային նշա նա-
կու թյո ւն ու նե ցող Նո բե լյան (1954) մր ցա նակ նե րի։ 

Ին քը` Հե մին գո ւեյը, լի նե լով հայտ նի որ սո րդ ու ձկ նո րս, շատ խոր կեն-
սազգա ցո ղու թյա մբ կեր տեց ծե րու նու կեր պա րը, ո վ մի այ նակ դո ւրս է գա լիս 
բաց ծով և տա նո ւմ իր հաղ թա նա կը։ Թեև շնա ձկ նե րը ու տո ւմ են նրա բռ նած 
ձու կը, և նա ափ է հա սց նո ւմ սո սկ ձկան կմախ քը, սա կայն ան գամ այդ հար վա-
ծը չի ընկ ճո ւմ նրան, ո րով հե տև նա գի տեր կյան քի մի շատ կար ևոր սկզ բո ւնք` 
մար դո ւն կա րե լի է ան գամ սպա նել, բայց մար դո ւն հաղ թել ան կա րե լի է։ Ա հա 
այդ ան պա րտ ո գին է, որ ուժ է տա լիս նրան օ րեր շա րու նակ պայ քա րե լ իր 
հաղ թա նա կի հա մար և հաղ թա նա կով վե րա դառ նա լ։ Դա էր պա հան ջո ւմ նրա 
եր կա րա մյա փոր ձը և տղա մա րդ կային ար ժա նա պատ վու թյու նը։ 

Այդ պի սի ա րի և հզոր մա րդ էր վի պա կի հե ղի նա կը` Էռ նե ստ Հե մին գուեյը։ 
Կյան քի վեր ջին տա րի նե րին նա ծա նր հի վա նդ էր և 1961 թ. հու լի սի 2-ին 
ԱՄՆ-ի Այ դա հո նա հան գի Կետ չեմ բնա կա վայ րո ւմ ինք նաս պա նու թյա մբ վերջ 
տվեց իր կյան քի ն։ Նա ի րեն սպա նեց նույն այն հրա ցա նով, ին չով հայրն էր 
ինք նաս պա նու թյո ւն գոր ծե լ։
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 ԾԵ ՐՈՒ ՆԻՆ ՈՒ ԾՈ ՎԸ
(Կր ճա տո ւմ ե րով)

 Ծե րու նին իր նա վա կով ձո ւկ էր որ սո ւմ Գո լֆսթ րի մո ւմ։ Ութ սո ւն չո րս օր էր, 
ինչ նա ծով էր դո ւրս գա լիս ու ոչ մի ձո ւկ չէր բռ նո ւմ։ Սկզ բո ւմ, քա ռա սո ւն 
օր, նրա հետ էր լի նո ւմ մի տղա։ Բայց ո րով հե տև ա մեն օր վե րա դառ նո ւմ էր 
ա ռա նց որ սի, տղայի ծնող նե րն էլ հրա մայե ցին ծով դո ւրս գալ մեկ ու րիշ նա-
վա կով, ո րը ե րեք լավ ձո ւկ բե րեց հե նց ա ռա ջին շա բա թը։ Սր տի ցա վով էր 
տղան տես նո ւմ, թե ինչ պես ծե րու նին ա մեն օր ձեռ նու նայն է վե րա դառ նո ւմ, 
և ափ էր գնո ւմ, որ պես զի օգ նի նրան տո ւն տա նե լու պա րան նե րը, կե ռա ձո ղը, 
հար պո ւնն ու կայ մի շո ւր ջը փա թաթ ված ա ռա գաս տը։ Ա ռա գաս տը ամ բող ջո-
վին կար կատ ված էր պար կե րի կտոր տան քով և փա թաթ ված վի ճա կո ւմ թվո-
ւմ էր ջախ ջախ ված գն դի դրո շ։

 Ծե րու նին նի հար էր ու հյո ւծ ված, ծոծ րա կն ա կոս ված էր խոր կն ճիռ նե րով, 
իսկ այ տե րը ծա ծկ ված է ին թո ւխ բծե րով, որ ա ռաջ են բե րո ւմ ար ևա դար ձային 
ծո վի հար թու թյան մեջ ար տա ցոլ ված ար ևի ճա ռա գայթ նե րը։ Այդ բծե րը այ տե-
րի վրայով իջ նո ւմ հաս նո ւմ է ին վզին, ձեռ քե րի վրա եր ևո ւմ է ին խոր սպի ներ, 
որ պա րա նն էր ա ռա ջաց րել խո շոր ձո ւկ հա նե լու ժա մա նա կ։ Բայց նոր սպի ներ 
չկային, ե ղած նե րը հին է ին` վա ղո ւց ան ջո ւր ա նա պա տի ճա քե րի նմա ն։

 Հին էր նրա ա մեն ին չը, բա ցի աչ քե րից, իսկ աչ քե րի գույ նը նման էր ծո վին. 
ան նկո ւն մար դու ու րախ աչ քեր է ին դրա նք։

– Սան տյա՛ գո,– ա սաց տղան նրան, երբ եր կու սով վեր է ին բա րձ րա նո ւմ ծո-
վա փից, որ տեղ ցցից կապ ված էր նա վա կը,– հի մա ես նո րից կա րող եմ քեզ 
հետ ծով դո ւրս գա լ։ Մե նք ար դեն մի քիչ փող ենք վաս տա կե լ։

 Ծե րու նին ձկ նոր սու թյո ւն էր սո վո րեց նո ւմ տղային, և տղան էլ սի րո ւմ էր 
նրա ն։

– Ոչ,– ա սաց ծե րու կը,– դու բախ տա վոր նա վակ ես ըն կել. այդ տեղ էլ մա ։

1. Ո՞վ է Էռ նե ստ Հե մին գո ւեյը, ի՞նչ ազ գու թյան գրող է նա, ե՞րբ է ծն վել և որ տե ՞ղ ։
2. Դպ րո ցն ա վար տե լո ւց հե տո ի՞նչ գոր ծու նե ու թյո ւն է ծա վա լել ա պա գա գրո ղը ։
3. Լրագ րա կան աշ խա տան քը նպաս տե ՞լ է գրո ղի ձևա վոր մա նը ։
4. Հե մին գո ւեյը մաս նակ ցել է Ա ռա ջին և Երկ րո րդ հա մաշ խար հային պա տե-

րա զմ ե րի ն։ Ի՞նչ եք հաս կա նո ւմ, երբ ա սո ւմ են, թե նա « Կո րու սյալ սե րն դի» 
ներ կայա ցու ցիչ էր գրա կա նու թյան մե ջ։

5. Թվար կե ՛ք Հե մին գո ւեյի պա տմ վա ծք նե րի ժո ղո վա ծու նե րի, վե պե րի և մյո ւս 
գր քե րի վեր նագ րե րը ։

6. Ե՞րբ է գրել « Ծե րու նին ու ծո վը» վի պա կը, և դրա հա մար ի՞նչ մր ցա նակ ներ 
է ստա ցե լ։

7. Այժմ ձեզ ըն թեր ցա նու թյան հա մար կր ճա տո ւմ ե րով կներ կայաց վի « Ծե-
րու նին ու ծո վը» վի պա կը։ Կար դա ցե ՛ք վի պա կն ամ բող ջու թյա մբ։ Կար դա-
ցե ՛ք նաև « Տոն, որ մի շտ քեզ հետ է» հու շագ րու թյու նը։ Այդ գր քե րը ձեզ 
շատ կհա րս տաց նե ն։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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– Իսկ հի շո ՞ւմ ես, թե ինչ պես մի ան գամ ութ սո ւնյոթ օր շա րու նակ գնո ւմ է իր 
ծով ու ո չի նչ չէ իր բռ նո ւմ. բայց հե տո էլ ե րեք շա բաթ ի րար ետ ևից մի-մի խո-
շոր ձո ւկ է ի նք բե րո ւմ...

– Հի շո ւմ եմ,– ա սաց ծե րու նին,– ես գի տեմ, որ դու հե ռա ցար ին ձա նից ոչ 
թե նրա հա մար, որ չէ իր հա վա տո ւմ։

– Հայրս ստի պե ՛ց, իսկ ես դեռ տղա եմ և պե տք է հնա զա նդ վե մ։
– Հաս կա նո ւմ եմ։
– Բա րի գի շեր, ծե րո ՛ւկ։
 Քու նը շո ւտ տա րավ, և ե րա զո ւմ նա տե սավ իր պա տա նե կու թյան Աֆ րի-

կան, նրա եր կար, ոս կե թույր ա փե րն ու կու րա ցու ցիչ սպի տակ ծան ծա ղո ւտ-
նե րը, այն քան սպի տակ, որ նայե լիս աչ քե րը ցա վո ւմ է ին, բա րձր ա պա ռաժ-
նե րը և հս կայա կան թո ւխ լեռ նե րը։ Հի մա նո րից ա մեն գի շեր նա կա նգ նո ւմ էր 
այդ ա փե րի դի մաց, քնի մեջ լսո ւմ, թե ինչ պես է մռն չո ւմ ա լե կո ծու թյու նը, և 
տես նո ւմ, թե ինչ պես են ա լիք նե րը ճեղ քո ւմ բնիկ նե րի նա վակ նե րը։ Քնի մեջ 
նո րից էր շն չո ւմ նա վի կա մր ջա կից հառ նող խե ժի ու խծու ծի հո տը, շն չո ւմ 
ա ռա վո տյան քա մու բե րած Աֆ րի կայի բույ րը ։

 Սո վո րա բար, երբ նա առ նո ւմ էր այդ հո տը, զա րթ նո ւմ էր, հա գն վո ւմ ու 
գնո ւմ տղային արթ նաց նե լո ւ։ Բայց այ սօր ա փի հո տը շատ շո ւտ հա սավ 
նրան, ու նա հաս կա ցավ, որ քնի մեջ է զգո ւմ դա, ուս տի և շա րու նա կեց քնել, 
որ պես զի տես նի Կա նա րյան կղ զի նե րի ծո վից, խոր շից ու նա վա հա նգս տից 
հառ նող ժայ ռե րի ճեր մակ կա տար նե րը ։

 Հի մա այլևս ե րա զո ւմ նա ո՛չ փո թո րիկ ներ էր տես նո ւմ, ո՛չ կա նայք, ո՛չ մեծ 
ի րա դար ձու թյո ւն ներ, ո՛չ վիթ խա րի ձկ ներ, ո՛չ տու րո ւդմ բոց, ո՛չ ու ժի մր ցույթ-
ներ, ո՛չ էլ իր կնո ջը։ Նա տես նո ւմ էր մի այն հե ռա վոր երկր ներ ու ծո վա փին 
մո տե ցող ա ռյո ւծ նե ր։ Կատ վի ձա գե րի նման խաղ է ին ա նո ւմ նրա նք ե րե-
կոյան մթն շա ղո ւմ, և նա սի րո ւմ էր նրա նց այն պես, ինչ պես այս տղայի ն։ Բայց 
տղային եր բեք չէր տես նո ւմ ե րա զո ւմ։ Ծե րու նին հան կա րծ զա րթ նեց, բաց 
դռ նից նայեց լո ւս նին, գլ խա տա կից հա նեց շալ վա րն ու հա գա վ։

Տ ղայի տան դու ռը բաց էր, և ծե րու նին բո կո տն ու ան լսե լի նե րս մտա վ։ Տղան 
քնած էր ա ռա ջին սե նյա կի թախ տին, և ծե րու նին լի ա լո ւս նի լույ սով կա րող էր 
նշ մա րել նրա ն։ Ծե րու նին թեթ ևա կի բռ նեց նրա ոտ քը ու պա հեց այն քան, մի նչև 
որ տղան արթ նա ցավ ու շրջ վե լով մեջ քի վրա` նայեց նրա ն։ Ծե րու նին գլ խով 
ա րեց, և տղան, վե րց նե լով իր շալ վա րը, նս տած տե ղը սկ սեց հագ նե լ։

 Ծե րու նին դո ւրս ե կավ տնից, և տղան հետ ևեց նրա ն։ Նա դե ռևս չէր սթափ-
վել, ուս տի ծե րու նին, գր կե լով նրա ու սե րը, ա սաց.

– Նե րի ՛ր, Մա նո լի ՛ն։ Այ սօր ես հա վա տո ւմ եմ, որ բա խտս կբա նի ։
– Ե՛ս էլ,– ա սաց տղա ն։– Հի մա գնամ մեր սար դին նե րը և քո խայ ծի ձկ նիկ-

նե րը բե րե մ։
Տ ղան վե րա դար ձավ ու բե րեց սար դին նե րը և լրագ րի մեջ փա թա թած 

կեն դա նի ձկ նիկ նե րը։ Ձկ նո րս նե րն ա րա հե տով ի ջան դե պի ջու րը, մի փո քր 
բարձ րաց րին նա վա կը և հրե ցին ջրի մե ջ։

– Հա ջո ղու թյո ւն եմ ցան կա նո ւմ քեզ, ծե րո ՛ւկ։
– Նմա նա պես և քե զ։
 Ծե րու նին թի ակ նե րի պա րա նե օ ղակ նե րն ան ցկաց րեց թի ա կալ նե րի ցցե-
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րին և, կռա նա լով ա ռաջ, խա վա րո ւմ սկ սեց նա վա կը ծո վա խոր շից դո ւրս հա-
նե լ։ Մյո ւս ծան ծա ղո ւտ նե րից էլ ու րիշ նա վակ ներ է ին ծով մտ նո ւմ, ու ծե րու-
նին թեև նրա նց չէր տես նո ւմ հի մա, երբ լու սի նը մտել էր բլո ւր նե րի ետ ևը, 
բայց լսո ւմ էր, թե ինչ պես են թի ակ նե րն իջ նո ւմ ու ճեղ քո ւմ ջու րը ։

 Ծե րու նին խա վա րո ւմ զգո ւմ էր, որ մո տե նո ւմ է ա ռա վո տը, թի ա վա րե լիս 
լսո ւմ էր մի դող դոջ ձայն. թռ չող ձկ նե րն է ին ջրից դո ւրս գա լիս ու ի րե նց կարծր 
թևե րով օ դը սու լո ցով ճեղ քե լով` հե ռա նո ւմ է ի ն։ Նա քն քո ւշ սեր էր տա ծո ւմ 
թռչող ձկ նե րի նկատ մա մբ, դրա նք նրա լա վա գույն բա րե կամ ե րն է ին այն տեղ` 
օվ կի ա նո սո ւմ։ Թռ չո ւն նե րին նա խղ ճո ւմ էր, մա նա վա նդ ծո վային փոք րիկ ու 
նր բա կա զմ ծի ծեռ նակ նե րին, ո րո նք ան վե րջ թռ չո ւմ են ու կեր փնտ րո ւմ և հա-
մա րյա եր բեք էլ չեն գտ նո ւմ, և նա մտա ծեց. «Թռ չու նի կյան քը շատ ա վե լի ծանր 
է, քան մե րը, ե թե չհաշ վե նք գի շա նգղ ե րին ու է՛լ ա վե լի մեծ, ու ժեղ թռչուն նե րի ն։ 
Ին չո ՞ւ են թռ չո ւն նե րին ստեղ ծել այս պես նր բա կա զմ ու ան զոր, ինչ պես ա հա 
այս ծո վային ծի ծեռ նակ նե րն են»։

 Դե ռևս լույ սը չէր բաց վել, բայց նա ար դեն գցեց իր խայ ծա վոր կար թե րը ու 
դան դա ղա կի նա վար կեց հո սան քի ուղ ղու թյա մբ։

Տ ղան եր կու թա րմ թյու նոս էր տվել ծե րու նո ւն, նա դրա նք ամ րաց րեց ա մե-
նաեր կար կար թա թե լե րին, իսկ մա ցած եր կու սին ամ րաց րեց մի խո շոր երկ-
նա գույն թյու նիկ ու դե ղին ում բի կ։ 

Ար ևը հա զիվ նկա տե լի բա րձ րա ցավ ծո վից, և ծե րու նին սկ սեց նշ մա րել 
ու րիշ նա վակ ներ ևս։ 

Այդ մի ջո ցին նա տե սավ մի ո րոր, որ սև, եր կար թևե րը տա րա ծած` ճախ-
րո ւմ էր նրա դի մա ց։ Թռ չու նը թևե րը ետ նե տե լով` շեշ տա կի խոյա ցավ դե պի 
ջու րը, ա պա նո րից սկ սեց պտույտ ներ գոր ծե լ։

– Որ սի հոտ ա ռավ,– ա սաց ծե րու նին բա րձ րա ձայն։– Զո ւր տե ղը չի պտտ վո ւմ։
 Ծե րու նին դան դաղ ու մի ա հա վա սար թի ա վա րո ւմ էր այն կո ղմ, որ տեղ 

ո րո րն էր պտտ վո ւմ։
 Ծե րու նին ար դեն չէր կա րո ղա նո ւմ հի շել, թե ա ռա ջին ան գամ երբ սկ սեց 

ինքն իր հետ խո սել բա րձ րա ձայն։ Ա ռաջ, երբ մե նակ էր մո ւմ, եր գո ւմ էր։
« Կա րող է ի հո սան քի հետ գնալ,– մտա ծեց ծե րու նին,– ու մի փո քր նիր հել` 

կար թա թե լը կա պե լով ոտ քիս բթա մա տին, որ պես զի ժա մա նա կին արթ նա-
նա մ։ Բայց այ սօր ութ սո ւն հին գե րո րդ օրն է, և պե տք է զգա ստ լի նեմ»։ 

Եվ հե նց այդ ակն թար թին նա նկա տեց, թե ինչ պես կա նաչ կար թա ձո ղե րից 
մե կը ցնց վեց ու կո րա ցավ դե պի ջու րը ։

– Հե նց այս է, որ կա,– ա սաց նա ։– Հե նց այն է։– Եվ թի ե րը դո ւրս հա նեց 
ջրից` ջա նա լով չե րե րել նա վա կը։ Նա ձգ վեց դե պի կար թա թե լը և աջ ձեռ քի 
բթա մա տով ու ցու ցա մա տով կա մա ցո ւկ բռ նեց այն։ Ո՛չ լա րո ւմ էր նա զգո ւմ, 
ո՛չ ձգո ւմ ու թե լը պա հել էր հեշ տու թյա մբ, ա ռա նց սեղ մե լո ւ։ Բայց ա հա նո րից 
ցնց վեց թե լը ։

 Նա եր ջա նիկ էր` զգա լով, թե ինչ պես է ձու կը կա մա ցո ւկ ձգո ւմ թե լը, և 
հան կա րծ ինչ-որ  ան հա վա տա լի ծան րու թյո ւն զգա ց։ Նա զգաց վիթ խա րի 
ձկան քա շը և, ար ձա կե լով պա րա նը, թո ղեց, որ սա հի ցած, ցած, ա վե լի ցած 
ու իր ետ ևից ար ձա կի պա հես տի կծիկ նե րից մե կը ։

 Ձու կը շա րու նա կո ւմ էր լո ղալ, և նրա նք դան դա ղա կի շա րժ վո ւմ է ին հայե-
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լան ման ջրի վրայո վ։ Մյո ւս խայ ծե րը դե ռևս ծո վի մեջ է ին, բայց ծե րու նին 
ո չի նչ չէր կա րող ա նել դրա նց հե տ։

– Ա՜խ, ե թե տղան ինձ հետ լի նե ՜ր,– ա սաց նա ։– Ձո ւկն ինձ քա շո ւմ է, ու ես 
ինքս էլ գե րան եմ։ Լա րը չկա պե ՞մ նա վա կի ն։ Բայց այն ժա մա նակ մեկ էլ տե-
սար ձու կը լա րը կտ րե ց։ 

Այ նու հե տև նա ետ նայեց ու տե սավ, որ ցա մա քն այլևս չի եր ևո ւմ։ « Մեծ 
փոր ձա նք չէ,– մտա ծեց նա ։– Մի շտ էլ կա րող եմ վե րա դառ նալ` դի մե լով դե պի 
Հա վա նայի լույ սե րը»։ 

Որ քան կա րող էր ծե րու նին աստ ղե րից եզ րա կաց նել, ձու կը լո ղո ւմ էր ամ-
բո ղջ գի շե րը ա ռա նց ուղ ղու թյու նը փո խե լո ւ։ Ար ևը մայր մտ նե լո ւց հե տո մի 
քիչ ցր տել էր, քր տին քը չո րա ցել էր նրա մեջ քի, ու սե րի ու զա ռա մած ոտ քե րի 
վրա, և նա սկ սեց մր սե լ։

«Ո չի նչ չեմ կա րող ա նել դրան, բայց նա էլ ինձ ո չի նչ չի կա րող ա նել»,– 
մտա ծեց ծե րու նի ն։

– Ափ սո ՜ս, որ տղան հե տս չէ. կօգ ներ ինձ, ա մեն բան իր աչ քով կտես նե ր։ 
Չի կա րե լի, որ մա րդ ծե րու թյա նը մե նակ մա,– մտա ծո ւմ էր նա ։

 Հե տո նա սկ սեց խղ ճալ այն խո շոր ձկա նը, որ բռ նել էր կար թո վ։ « Բա զար-
մա նք բան չէ՞ այս ձու կը, և աստ ված մի այն գի տե, թե քա նի տա րի ապ րել է 
այս աշ խար հո ւմ։ Ինձ եր բեք այս պի սի ու ժեղ ձո ւկ չի պա տա հել, և տես ի՜նչ 
տա րօ րի նակ ձևով է ի րեն պա հո ւմ»։

– Ա՛յ ձո ւկ,– կան չեց նա կա մա ցո ւկ,– ես քե զա նից չեմ բա ժան վի, մի նչև որ 
չմեռ նե մ։

«Ա սե նք նա էլ ան շո ւշտ ին ձա նից չի բա ժան վի»,– մտա ծեց ծե րու կը և սկսեց 
սպա սել լու սա բա ցի ն։

– Լո ղո ւմ է դե պի հյու սի ս։
– Տե ՜ր աստ ված, ստի պիր դրան` դո ւրս գալ ջրի ե րես,– ա սաց ծե րու նի ն։– 

Բա վա կա նա չափ պա րան ու նեմ, որ նրա հա խից գա մ։ 
Այդ վայր կյա նին ձու կը հան կա րծ ձգ վեց ու ծե րու նո ւն գլո րեց քթի վրա, դեռ 

նա վա կից էլ դո ւրս կնե տեր, ե թե նա ձեռ քե րը չդի մա հա րեր նա վա կո ղին ու 
պա րա նը բաց չթող նե ր։

 Ծե րու նին նայեց հե ռու նե րն ու հաս կա ցավ, որ հի մա ին քը մե նակ է։
– Բա րձ րա նո ւմ է,– ա սաց նա ։– Դե՛ կեն դա նա ցիր, ա՛յ ձե ռք, խնդ րո ՜ւմ եմ։
 Պա րա նը հե տզ հե տե ա վե լի էր դո ւրս քաշ վո ւմ, վեր ջա պես նա վա կի ա ռաջ 

ուռ չեց օվ կի ա նո սի մա կե րե սը, և ձու կը դո ւրս ե կավ ջրի ց։ Նա շա րու նակ 
դուրս էր գա լիս, և թվո ւմ էր, թե վե րջ չու նի, իսկ ջու րը հոր ձա նք նե րով թափ-
վո ւմ էր նրա կո ղե րի ց։

 Ծե րու նին իր կյան քո ւմ խո շոր ձկ նե րի շատ էր պա տա հել, տե սել էր հա զար 
ֆո ւն տից ա վե լի քա շով շատ ձկ ներ, ինքն էլ ժա մա նա կին այդ պի սի եր կու ձո ւկ 
էր բռ նել, բայց եր բեք մի այ նակ  չէր ե ղե լ։ Իսկ հի մա մե նակ է բաց ծո վո ւմ...

 Ձու կը դան դա ղեց րեց ա րա գու թյու նը և հի մա գնո ւմ էր նախ կին ըն թաց քո վ։
« Հե տա քրք րա կան է` ին չո ՞ւ հան կա րծ դո ւրս ե կավ,– խո րհր դա ծո ւմ էր ծե-

րու նի ն։– Կա րե լի է կար ծել, որ դո ւրս ե կավ պար զա պես նրա հա մար, որ ցույց 
տա ինձ, թե որ քա ՜ն վիթ խա րի է ին քը։ Ի՜նչ ա նե նք, հի մա ես գի տե մ։ Ափ սո ՜ս, 
որ չեմ կա րող ցույց տալ նրան, թե ինչ մա րդ եմ ես»։
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 Ծե րու նին սկ սեց ա ղո թե լ։ Եր բե մ այն քան հոգ նած էր զգո ւմ ի րեն, որ բա-
ռե րը մո ռա նո ւմ էր, և այդ պա հին ջա նո ւմ էր որ քան կա րե լի է ա րագ ա սել, 
որ պես զի բա ռե րն ինք նին աս վե ն։

– Բայց մեկ է` ես կհաղ թեմ դրան,– ա սաց ծե րու նին,– ինչ քան էլ մեծ լի նի 
նա ու փա ռա հե ղ։

– Հո ա սո ւմ է ի տղային, որ ես ար տա սո վոր ծե րու նի եմ,– ա սաց նա ։– Հի մա 
ե կել է ա պա ցու ցե լու ժա մա նա կը ։

 Կե սօ րից հե տո էլ պա րա նն սկ սեց նո րից բա րձ րա նա լ։ Սա կայն ձու կը պար-
զա պես շա րու նա կո ւմ էր իր ա ռաջ խա ղա ցու մը ա վե լի քիչ խո րու թյա մբ։ Հի մա 
արևն այ րո ւմ էր ծե րու նու թի կո ւն քը, ձախ ուսն ու ձեռ քը։ Դրա նից նա հաս կա-
ցավ, որ ձու կը շրջ վեց դե պի հյու սիս-ար ևե լք։

 Երբ ար ևը մայր մտավ, ծե րու նին գո տե պնդ վե լու հա մար սկ սեց վեր հի-
շել, թե ինչ պես մի ան գամ Կա սաբ լան կայի գի նե տա նը ին քը ու ժի մր ցու թյան 
բռնվեց նա վա հա նգս տի ա մե նաու ժեղ մար դու` հզոր նեգ րի հե տ։ Մի ամ բո ղջ 
օր` գի շեր-ցե րեկ, նրա նք նս տել է ին ի րար դեմ, ար մո ւնկ նե րը դի մա հա րած 
սե ղա նի վրա կա վի ճով նշ ված գծին, ա ռա նց բա զո ւկ նե րը ծռե լու ու ձեռ քի 
թա թե րն ի րար ա գու ցա ծ։ Նրան ցից ա մեն մե կը ջա նո ւմ էր մյու սի ձեռ քը սեղ-
մել սե ղա նի ն։ Շո ւր ջը մար դիկ գրազ է ին գա լի ս։ Ա ռա ջին ութ ժա մ ան ցնե լուց 
հե տո դա տա վոր նե րն սկ սել է ին չո րս ժա մը մեկ փո խա րի նել ի րար, որ պես զի 
քնե ն։ Եր կու հա կա ռա կո րդ նե րի ե ղո ւնգ նե րի տա կից ա րյո ւն էր ծո րո ւմ, իսկ 
նրա նք շա րու նա կո ւմ է ին նայել մի մյա նց աչ քե րին, ձեռ քին ու ար մո ւն կի ն։ 

Ամ բո ղջ գի շե րը գե րա զան ցու թյո ւնն ա նը նդ հատ ան ցել էր մե կից մյու սին. 
նեգ րին ռոմ է ին խմեց նո ւմ ու վա ռո ւմ սի գա րետ նե րը։ Ռոմ խմե լո ւց հե տո նեգ-
րը հու սա հատ ճիգ էր գոր ծադ րո ւմ և մի ան գամ կա րո ղա ցավ ճկել ծե րու նու 
ձեռ քը հա մա րյա ե րեք մատ նա չափ, իսկ այն ժա մա նակ նա ծեր չէր ու կոչ վո ւմ 
էր Սան տյա գո El Campeon։ Բայց ուղ ղեց ձեռ քը ։

Դ րա նից հե տո նա այլևս չկաս կա ծեց, որ կհաղ թի նեգ րին, ո վ լավ տղա էր 
և ան վա նի ու ժե ղ։ Լու սա բա ցին, երբ ներ կա նե րն սկ սե ցին պա հան ջել, որ դա-
տա վո րը հայ տա րա րի ոչ ո քի, իսկ սա ու սե րն էր թոթ վո ւմ, ծե րու նին հան կա րծ 
լա րեց իր բո լոր ու ժե րը և սկ սեց նեգ րի ձեռ քը ճկել մի նչև որ սե ղմե ց սե ղա նի ն։ 
Մե նա մար տն սկս վեց կի րա կի ա ռա վոտ և վեր ջա ցավ եր կու շաբ թի ա ռա վո տ։ 
Այ նու հե տև եր կար ժա մա նակ Չեմ պի ոն է ին ան վա նո ւմ նրան, իսկ գար նա նը 
նա հնա րա վո րու թյո ւն տվեց նեգ րին հա տու ցո ւմ ստա նա լո ւ։ Բայց գրա զի գու-
մար նե րն ար դեն այն քան բա րձր չէ ին, և նա երկ րո րդ ան գամ արդեն հեշ տու-
թյա մբ հաղ թեց, ո րով հե տև նեգ րի հա վա տն իր ու ժի հան դեպ ար դեն խոր տակ-
վել էր։ Հե տո Սան տյա գոն մի քա նի մր ցո ւմ ե րի էլ մաս նակ ցեց ու շատ չան ցած 
թո ղեց այդ գոր ծը։ Նա հաս կա ցավ, որ ե թե շատ ու զե նա, ա պա պա տա հած 
հա կա ռա կոր դին կհաղ թի, ու եզ րա կաց րեց, որ այդ պի սի մե նա մար տե րը վա-
սա կար են իր աջ ձեռ քին, ինչը պե տք է ձո ւկ որ սա լու հա մա ր։

 Մո ւթ էր. սեպ տեմ բե րին մու թը մի շտ հան կա րծ է իջ նո ւմ, մայ րա մու տից ան-
մի ջա պես հե տո։ Նա պառ կել էր` հեն ված աղմ տած տախ տակ նե րին, և ա մեն 
կե րպ ջա նո ւմ էր հա նգս տա նա լ։

– Այս ձու կը նմա նա պես իմ բա րե կա մ է,– ա սաց նա ։– Ես եր բեք այս պի սի 
ձո ւկ չէ ի տե սել ու ոչ էլ լսել, որ այս պի սի ձկ ներ էլ են լի նո ւմ։ Բայց ես դրան 
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պե տք է սպա նե մ։
 Հե տո նա սկ սեց խղ ճալ մեծ ձկա նը, ո րը ու տե լու բան չու ներ. սա կայն խղ-

ճա լը ա մեն ևին չէր խան գա րո ւմ նրան սպա նե լու վճ ռա կա նու թյա նը ։
– Ինչ պե ՞ս ես զգո ւմ քեզ, ա՛յ ձո ւկ,– հա րց րեց նա բա րձ րա ձայն։– Ինքս ինձ 

լավ եմ զգո ւմ։ Ձախ ձե ռքս լա վա ցավ, ու տե լի քս էլ բա վա կան է ամ բո ղջ գի-
շեր վա ու ցե րեկ վա հա մա ր։ Դե լա ՜վ, քա շի ՛ր նա վա կս, ա՛յ ձո ւկ։

«Ե թե թե կո ւզ մի քսան րո պե կամ կես ժամ քնեմ, այդ էլ լավ է»։
 Նա ըն կավ նա վա կո ղի վրա, ձկան ամ բո ղջ ծան րու թյու նը փո խադ րեց աջ 

ձեռ քի վրա ու քնե ց։ 
Ե րա զո ւմ ա ռյո ւծ ներ չտե սավ, բայց փո խա րե նը տե սավ ծո վա խո զե րի մի 

հս կայա կան ե րա մա կ։
 Հե տո էլ տե սավ, որ ին քը պառ կած է գյու ղո ւմ, իր մահ ճա կա լին, և հյու սի-

սային քա մին փչո ւմ, մտ նո ւմ է խր ճի թը, ո րից խի ստ մր սո ւմ է, իսկ աջ ձեռ քը 
կար կա մել է, ո րով հե տև բար ձի փո խա րեն դրել է գլ խի տա կ։

Դ րան ից հե տո մի այն նա տե սավ մի եր կար, դե ղին ծան ծա ղո ւտ, ա պա 
մթն շա ղին դո ւրս ե կավ այդ տեղ ա ռա ջին ա ռյու ծը, ո րի ետ ևից գա լիս են ա հա 
մյո ւս նե րը ։

 Լու սի նը վա ղո ւց էր ծա գել, բայց նա շա րու նա կո ւմ էր քնել, իսկ ձու կը մի ա-
հա վա սար ա րա գու թյա մբ տա նո ւմ էր նա վա կը դե պի ամ պե ղեն կիր ճը ։

 Նա զա րթ նեց ցն ցու մից. աջ ձեռ քի բռո ւնց քը խփ վեց նրա դեմ քին, իսկ պա-
րա նը, դա ղե լով ձեռ քը, սրըն թաց իջ նո ւմ էր ծո վ։ Ձախ ձեռ քի գոյու թյու նը նա 
չէր զգո ւմ, ուս տի փոր ձեց աջ ձեռ քով կա սեց նել պա րա նը, բայց սա խե լա գա-
րի նման շա րու նա կո ւմ էր իջ նել ծո վ։ Վե րջ ի վեր ջո ձախ ձե ռքն էլ շո շա փեց 
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պա րա նը, ծե րու նին մեջ քը հե նեց դրան, հի մա պա րա նը դա ղո ւմ էր նրա թի-
կունքն ու ձախ ձեռ քը, ո րի վրա էր փո խա դր վել ձկան ծան րու թյու նը։ Նա նայեց 
պա հես տի կծիկ նե րին ու տե սավ, որ դրա նք ա րագ ար ձակ վո ւմ են։ Այդ վայր-
կյա նին ձու կը, պայ թեց նե լով օվ կի ա նո սի հար թու թյու նը, դո ւրս ե կավ ու նո րից 
ծան րո րեն ըն կավ ծո վը։ Հե տո կր կին ու կր կին ոստ նեց, իսկ նա վա կը սլա նո ւմ 
էր ա ռաջ, թեև պա րա նը շա րու նա կո ւմ էր դո ւրս վա զել նա վա կից, և ծե րու նին 
ծայր աս տի ճան ձիգ էր տա լիս, մի ակն թա րթ բաց թող նո ւմ, ա պա դար ձյալ ամ-
բո ղջ ու ժով ձգո ւմ` են թար կե լով կտր վե լու վտան գի ն։

«Ա հա սրան էլ սպա սո ւմ է ի նք,– մտա ծեց նա ։– Հի մա դի մա ցի ՛ր»։
 Նա չէր կա րող տես նել ձկան ոս տյո ւն նե րը, լսո ւմ էր մի այն, թե ինչ պես շա-

ռա չով ճե ղք վո ւմ է օվ կի ա նո սը, ա պա հետ ևո ւմ է ծա նր ճող փյու նը, երբ ձու-
կը նո րից է ընկ նո ւմ ջո ւր։ Նա վա կից դո ւրս սլա ցող պա րա նը ա նո ղո քա բար 
կտ րո ւմ էր ձեռ քը, բայց նա նա խա պես գի տեր, որ այդ պես կլի նի, և ջա նո ւմ 
էր ձեռ քի կոշ տու կա պատ մա սը են թար կել դրան, որ պես զի պա րա նը ափն ու 
մատ նե րը չվի րա վո րի ։

«Ե թե տղան հե տս լի ներ,– մտա ծեց ծե րու նին,– կջ րո տեր պա րա նը։ Այո՛, 
ե թե տղան այս տեղ լի նե ՜ր։ Ե թե մի այն տղան այս տեղ լի նե ՜ր»։

– Ա վե լի լավ է, ծե րո ՛ւկ, ինքդ մո ռա ցիր վա խը և ա վե լի հա վա տա քո ու ժե-
րին,– ա սաց նա ։– Թե կո ւզ և կաշ կան դել ես նրան, բայց մի մատ նա չափ պա-
րան էլ չես կա րող դո ւրս քա շե լ։ 

Եր րո րդ ան գա մ էր ար դեն ար ևը ծա գո ւմ այն պա հից հե տո, ինչ նա դո ւրս 
էր ե կել ծով, և ա հա այդ ժա մա նակ էլ ձո ւկն սկ սեց պտույտ ներ գոր ծե լ։

 Ձու կը շա րու նա կո ւմ էր դան դաղ պտտ վել նա վա կի շո ւր ջը։ Քր տին քն անձրևի 
պես թափ վո ւմ էր ծե րու նո ւց, և նա հոգ նել էր ծայր աս տի ճա ն։ Ճի շտ է` ձկան 
գծած շր ջա նակ նե րը շատ ա վե լի է ին կար ճա ցել, և ջու րը մտած պա րա նի ուղ-
ղու թյու նից եր ևո ւմ էր, որ ձո ւկն աս տի ճա նա բար մա կե րես է բա րձ րա նո ւմ։

« Մի՞ թե տե ղի կտամ ու կմեռ նեմ ինչ-որ ձկան պատ ճա ռով,– հա րց նո ւմ էր 
նա ինքն ի րե ն։– Մա նա վա նդ հի մա, երբ ա մեն ինչ այս պես լավ է ըն թա նո ւմ։ 
Տե ՜ր աստ ված, օգ նիր ինձ...»:

« Կյան քո ւմս եր բեք այն պես չեմ հոգ նել, ինչ պես հի մա,– մտա ծեց ծե րու-
նին,– այ նի նչ քա մին ու ժե ղա նո ւմ է։ Ճի շտ է` քա մին տե ղին կլի նի, երբ սրան 
տո ւն տա նե մ։ Ինձ շատ պե տք կգա այս քա մին»։

 Ձո ւկն ի րոք խո շոր էր, եր րո րդ շր ջա նա կը գծե լո ւց հե տո դո ւրս ե կավ մա կե-
րես, և ծե րու նին տե սավ, թե ինչ պես ծո վից վեր բա րձ րա ցավ նրա պո չը։ Դա 
ա մե նա խո շոր ման գա ղից էլ մեծ էր և մո ւգ կա պույտ ջրի վրա բաց մա նու շա-
կա գույն էր թվո ւմ։ 

Ե րբ ձո ւկն իր շր ջա նն էր կա տա րո ւմ, ծե րու նին զն նեց նրա աչ քը ու կող քին 
լո ղա ցող եր կու կպ չող ձկ նե րը։ Եր բե մ-եր բե մ կպ չող ձկ նե րը փակ չո ւմ է ին 
խո շո րին, ա պա գլ խի վայր փախ չո ւմ։ Եր բե մ էլ ու րախ լո ղո ւմ է ին մեծ ձկան 
գցած ստ վե րի մե ջ։ 

Ծե րու նու դեմ քից քր տի նք էր թափ վո ւմ, բայց հի մա ար դեն մի այն ար ևից 
չէ ր։ Ա մեն մի նոր շր ջա նից հե տո, որ այն քան հան դա րտ և կար ծես թե ան-
խռով կա տա րո ւմ էր ձու կը, ծե րու նին ա վե լի շատ պա րան էր քա շո ւմ և այժմ 
վս տահ էր, որ եր կու շր ջա նից հե տո կհա ջող վի հար պու նը խրել ձկան մե ջ։
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 Նախ քան ձու կը կմո տե նար նա վա կին, ծե րու նին լա րեց իր ամ բո ղջ ու ժը և 
սկ սեց ա մե նայն զո րու թյա մբ քա շել պա րա նը։ Բայց ձու կը մի այն մի փո քր շրջ-
վեց կող քի վրա, ա պա նո րից ուղղ վեց և հե ռու լո ղա ց։

– Լսի ՛ր, ա՛յ ձո ւկ, մեկ է` պի տի մեռ նես,– ա սաց նրան ծե րու նի ն։– Ին չի ՞դ է 
պե տք, որ ես էլ մեռ նե մ։

«Ի ՞նչ ա նեմ,– մտա ծո ւմ էր ծե րու նի ն։ Ա մեն ան գամ, երբ ձու կը հե ռա նո ւմ էր, 
նրան թվո ւմ էր, թե կո րց նո ւմ է գի տակ ցու թյու նը ։– Ի՞նչ ա նե մ։ Մի ան գամ էլ 
փոր ձեմ»։

 Ծե րու նին ցած նե տեց պա րա նը, ոտ քը դրեց վրան, որ քան կա րող էր վեր 
բա րձ րաց րեց հար պու նը և ամ բո ղջ ու ժով խրեց ձկան կո ղի մեջ` ու ղիղ նրա 
կրծ քի հս կայա կան լո ղաթ ևի ետ ևը, ո րը բա րձ րա ցել էր վեր` հաս նե լով մար-
դու կրծ քի ն։ Նա զգաց, թե ինչ պես է եր կա թը մտ նո ւմ փա փո ւկ մսի մեջ, հեն-
վե լով հար պու նին, հե տզ հե տե ա վե լի խոր էր մտց նո ւմ` իր մա րմ ի ամ բո ղջ 
ծան րու թյա մբ օգ նե լով ինքն ի րե ն։

 Թու լու թյո ւնն ու գլ խապ տույ տը հաղ թո ւմ է ին ծե րու նո ւն. նա գրե թե ո չի նչ չէր 
տես նո ւմ։ Սա կայն, բաց թող նե լով հար պու նի պա րա նը, սկ սեց դա հա վա քել 
կտրատ ված ձեռ քե րո ւմ, և երբ տե սո ղու թյու նը վե րա դար ձավ, տե սավ, որ ձու կը 
պառ կած է մեջ քին` ար ծա թա գույն փո րը վեր դար ձա ծ։ Հար պու նի կո թը շե ղա կի 
ցց ված էր նրա մեջ քից, իսկ շո ւր ջը ծո վը նե րկ ված էր նրա սր տի ա րյու նո վ։

« Հի մա պե տք է պա րա նը պատ րաս տեմ, օ ղակ-օ ղակ ա նեմ, որ պես զի ձու-
կը կա պեմ նա վա կին»։ 

Եվ սկ սեց ձու կը քա շել դե պի ին քը, որ պես զի պա րա նը խռի կի ու ե րա խի 
մի ջով ան ցկաց նե լո ւց հե տո գլու խը կա պի նա վա կի ն։ «Ու զո ւմ եմ մի նայել 
դրան,– մտա ծեց նա,– տնտ ղել, զգալ` ինչ ձո ւկ է։ Չէ՞ որ դա իմ հա րս տու թյո ւնն 
է։ Բայց դրա հա մար չէ, որ ու զո ւմ եմ տնտ ղել»։

– Հա պա՛, ծե րո ՛ւկ, գոր ծի՛ ան ցիր,– ա սաց ինքն ի րեն ու մի փո քր ումպ ջո ւր 
խմե ց։– Հի մա, երբ մար տը վեր ջա ցած է, մա ցել է ա հա գին սև աշ խա տա նք։

– Հա պա՛, ա րի՛ այս տե ղ։– Բայց ձու կը չհ նա զա նդ վեց. նա ան խռով օ րոր վո ւմ 
էր ա լիք նե րից, և ծե րու նին ստիպ վեց ան ձա մբ նա վա կը մո տեց նել նրա ն։ «Ա մե-
նա քի չը կես տոն նա կլի նի,– մտա ծեց նա,– գու ցե և շատ ա վե լի։ Ու րե մ ինչ քա ՞ն 
փող կս տա նամ, ե թե այդ քա շի եր կու եր րոր դը միս լի նի, ֆո ւնտն էլ` 30 ցե նտ»։

 Ծե րու նին ձու կը կա պեց նս տա րա նի ն։ Այն քան վիթ խա րի էր նա, որ նրան 
թվո ւմ էր, թե իր մա կույ կը կա պել է մի մեծ նա վի կո ղի ն։ Մի կտոր պա րան 
կտ րե լով` ձկան ստո րին ծնո տը կա պեց նրա թրին, որ պես զի բե րա նը չբաց-
վի և լո ղա լը հե շտ լի նի։ Այ նու հե տև հաս տա տեց կայ մը, մա հա կը հար մա րեց-
րեց որ պես շե ղա ձող ու քա շեց ա ռա գա ստ նե րը վա րող պա րա նը։ Կար կա տած 
ա ռա գա ստն ու ռեց, նա վա կն ա ռաջ խա ղաց, և ծե րու նին խե լի վրա կի սա-
պառ կած` նա վար կեց դե պի հա րավ-արև մո ւտք։

 Հի մա նա գի տեր, որ ձո ւկն իս կա պես կար, և ձեռ քե րի ու թի կո ւն քի ցա վ էլ 
ե րազ չէ ր։ « Ձեռ քե րը շո ւտ են լա վա նո ւմ,– մտա ծեց նա ։– Ես բա վա կա նին ա րյո ւն 
բաց թո ղե ցի, որ պես զի վեր քե րը չաղ տոտ վեն, իսկ ա ղի ջու րը կբու ժի դրա նք»։

Ս տեպ-ս տեպ նայո ւմ էր նա ձկա նը, ստու գե լու` չլի նի՞, թե իս կա պես ե րա-
զում է տե սե լ։ Ան ցավ մի ամ բո ղջ ժամ, նախ քան վրա տվեց ա ռա ջին շնա ձու-
կը։ Շնա ձու կը պա տա հա բար վրա չտ վե ց։ Նա դո ւրս լո ղաց օվ կի ա նո սի ա մե-
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նա խոր մա սից, երբ թա նձ րա ցավ ձկան ա րյան մո ւգ ամ պը, ա պա սփռ վեց 
ջրի մեջ մի մղոն խո րու թյա մբ։ Շնա ձու կը դո ւրս լո ղաց ա րագ, ա ռա նց որ ևէ 
եր կյու ղի, ճեղ քեց ծո վի կա պու տակ հար թու թյու նը ու դո ւրս ե կավ ար ևի տա կ։ 
Հե տո նո րից սո ւզ վեց ջրի մեջ, նո րից ա րյան հոտ ա ռավ ու սկ սեց լո ղալ այն 
հետ քով, որ ի րե նց ետ ևից թող նո ւմ է ին նա վա կն ու ձու կը։ 

Ե րբ ծե րու նին տե սավ նրան, հաս կա ցավ, որ այդ շնա ձու կը ոչն չից չի վա-
խե նո ւմ և կվար վի այն պես, ինչ պես հար մար է։ Նա պատ րաս տեց հար պու նը 
և, ամ րաց նե լով դրա պա րա նի ծայ րը, սպա սեց, որ շնա ձու կը մոտ գա։ Պա րա-
նը կա րճ էր, ո րով հե տև մի կտոր կտ րել էր, երբ կա պո ւմ էր ձու կը ։

Շ նա ձո ւկն ընդ հո ւպ մո տե ցավ նա վա խե լին, և երբ հար ձակ վեց թրաձ կան 
վրա, ծե րու նին տե սավ նրա բաց ե րա խն ու ար տա սո վոր աչ քե րը և լսեց, թե 
ինչ պես կափ կա փե ցին նրա ծնոտ նե րը, երբ խր վե ցին ձկան մեջ, պո չից քիչ 
վե ր։ Շնաձ կան գլու խը բա րձ րա ցել էր ջրի վրա, գլ խից հե տո եր ևաց նաև մեջ-
քը, և ծե րու նին, լսե լով, թե ինչ պես նրա ծնոտ նե րը աղ մու կով հո շո տո ւմ են 
մեծ ձկան մա շկն ու մի սը, հար պու նը կո խեց գլ խի այն մա սո ւմ, որ տեղ աչ քե րը 
մի աց նող գի ծը խա չա ձև վո ւմ է քթից դե պի վեր մեկ նող գծի հե տ։

 Հար վա ծեց ա ռա նց որ ևէ բա նի վրա հույս դնե լու, բայց վճ ռա կա նու թյա մբ 
ու մո լե գին զայ րույ թո վ։ Շնա ձու կը շրջ վեց, և ծե րու նին տե սավ նրա մա րած 
աչ քե րը, հե տո կր կին շրջ վեց` եր կու ան գամ պա րա նը փա թա թե լով իր շո ւր-
ջը։ Ծե րու նին հաս կա ցավ, որ շնա ձու կը սատ կեց... Մեջ քի վրա պառ կած` նա 
խփո ւմ էր պո չով ու կափ կա փո ւմ ծնոտ նե րը ։

Շ նաձ կան մար մի նը ե րեք քա ռոր դով բա րձ րա ցավ ջրից, պա րա նը ձգ վեց, 
ցնց վեց և, ի վեր ջո, կտր վե ց։ Շնա ձու կը մի քիչ պառ կած մաց մա կե րե սին, և 
ծե րու նին շա րու նակ նայո ւմ էր նրա ն։

 Հե տո խի ստ դան դա ղո րեն ընկղմ վեց ջրի մե ջ։
– Մոտ քա ռա սո ւն ֆո ւնտ ձո ւկ տա րավ իր հետ,– ա սաց ծե րու նին բա րձ րա-

ձայն։ « Ծո վի հա տակ տա րավ նաև իմ հար պո ւնն ու պա րա նի ամ բո ղջ մա-
ցոր դը,– ա վե լաց րեց նա մտ քո ւմ,– իսկ ձկից դար ձյալ ա րյո ւն է հո սո ւմ, և այս 
շնաձ կից հե տո կգան ու րիշ նե րը»։ 

Այդպես այլանդակվելուց հետո նա այլևս չէր ու զո ւմ նայել իր ձկա նը։ Երբ 
շնա ձու կը հար ձակ վեց իր ձկան վրա, նրան թվաց, թե հար ձակ վեց իր վրա ։

«Այ նո ւա մե նայ նիվ, սպա նե ցի,– մտա ծեց նա ։–  Եվ դա ա մե նա մե ծն էր, որ 
երբ ևէ տե սել եմ ես։ Իսկ ես, աստ ված վկա, կյան քո ւմս ա ռիթ եմ ու նե ցել պա-
տա հե լու բա վա կան շատ խո շոր շնա ձկ նե րի ։

 Գոր ծե րս շատ լավ է ին ըն թա նո ւմ։ Եր կար ժա մա նակ այդ պես չէր կա րող 
շա րու նակ վե լ։ Կու զե նայի, որ այս ա մե նը ե րազ լի ներ, և ես ոչ մի ձո ւկ բռ նած 
չլի նե ի, այլ քնած լի նե ի լրագ րե րով ծա ծկ ված իմ մահ ճա կա լին»։

– Բայց մար դը նրա հա մար չէ ստե ղծ ված, որ պար տու թյո ւն ներ կրի,– ա սաց 
նա։- Մար դո ւն կա րե լի է ոչն չաց նել, բայց չի կա րե լի հաղ թե լ։

«Այ նո ւա մե նայ նիվ, ափ սոս, որ սպա նե ցի ձկա նը,– մտա ծեց նա ։– Բա նս 
շատ կդժ վա րա նա, և ես զրկ վե ցի նույ նի սկ հար պու նի ց։ Dentuso-ն ճար պիկ ու 
դա ժան, խե լա ցի և ու ժեղ կեն դա նի է։

 Բայց ես նրա նից ա վե լի խե լա ցի ե ղա։ Բայց թե րևս ոչ խե լա ցի, պար զա պես 
ա վե լի լավ է ի զին ված»։
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– Պե տք չէ մտա ծել, ծե րո ՛ւկ,– ա սաց նա բա րձր ձայ նո վ։– Նա վար կի ՛ր քա մու 
ուղ ղու թյա մբ և դի մա վո րի ՛ր ա ղե տը, երբ գա։ 

«Ա նմ տու թյո ւն է հու սա հատ վե լը,– մտա ծեց նա,– մա նա վա նդ որ դա կար-
ծեմ թե մե ղք է։

– Ես սպա նե ցի նրան` պա շտ պա նե լով իմ կյան քը,– ա սաց ծե րու նին բա րձր 
ձայ նո վ։– Եվ սպա նե ցի վար պե տո րե ն։

« Մա նա վա նդ որ ա մե նքն էլ,– մտա ծեց նա,– այս պես թե այն պես սպա նո ւմ 
են որ ևէ մե կի կամ որ ևէ բա ն։ Ձկ նոր սու թյու նը սպա նո ւմ է ինձ ճի շտ այն պես, 
ինչ պես որ չի թող նո ւմ` մեռ նե մ։ Տղան. ա՜յ թե ով չի թող նո ւմ, որ մեռ նե մ։ Մի՛ 
գայ թա կղ վիր, ծե րո ՛ւկ»։ 

Եր կու ժամ էր ար դեն, ինչ նա ա ռա ջա նո ւմ էր` ձկան միս ծա մե լով ու ջա-
նա լով շո ւտ ուժ հա վա քել և հա նգս տա նալ, երբ նկա տեց եր կու շնա ձկ նե րից 
ա ռա ջի նի ն։

– Ը հը՜,– ա սաց ծե րու նին ի մա ստ չու նե ցող մի բառ, ա վե լի շո ւտ` հն չյո ւն, որ 
ա կա մա կա րող էր ար տա բե րել մար դը` զգա լով, թե ինչ պես մե խը, ծա կե լով 
իր ա փը, մտ նո ւմ է ծա ռի մե ջ։ 

Ա ռա ջին լո ղաթ ևից հե տո եր ևաց երկ րոր դը, և այդ թո ւխ, ե ռան կյո ւն լողաթևե-
րից, ինչ պես նաև պո չի մե ծա թափ շար ժու մից հաս կա ցավ, որ լայ նա քիթ շնա ձկ-
ներ են։ Նրա նք ձկան հո տն ա ռել է ին, ի րար ան ցել և քաղ ցից բո լո րո վին խե լա-
հեղ` մե րթ կո րց նո ւմ, մե րթ նո րից է ին գտ նո ւմ այդ հրա պու րիչ հո տը ։

– Ա ՜ա,– գո չեց ծե րու կը ։– Ի՜նչ ա րած, մոտ լո ղա ցե ք։ 
Եվ մո տե ցա ն։ Նրան ցից մե կը շեղ վե լով թա քն վեց նա վա կի տակ, և ծե րուկն 

զգաց, թե ինչ պես ցնց վեց նա վա կը, երբ շնա ձու կը հո շո տո ւմ էր իր ձկա նը։ 
Մյուսն իր նեղ, դե ղին աչ քե րով հետ ևո ւմ էր ծե րու նո ւն, ա պա լայն բա նա լով 
ե րա խի կի սա շր ջա նա կը` հար ձակ վեց ձկան վրա... Ծե րու նին պա րզ տես նո ւմ 
էր այն գի ծը, որ նրա թո ւխ գլ խի գա գա թից գնո ւմ էր դե պի մեջ քը, որ տեղ ու ղե-
ղը մի ա նո ւմ է ող նա սյու նին, և թի ա կին ամ րաց րած դա նա կով խփեց ճի շտ այդ 
տե ղին, ա պա քա շեց դա նա կը ու խրեց շնաձ կան դե ղին, կատ վային աչ քի մե ջ։

Շ նա ձու կը, շո ւն չը փչե լով, պոկ վեց ձկից ու, կր ծա ծը կո ւլ տա լով, սա հեց ցա ծ։
 Նա վա կը դե ռևս ցնց վո ւմ էր այն դա տաս տա նից, որ երկ րո րդ շնա ձու կը 

տես նո ւմ էր ձկան հե տ։ Ա ռա գա ստն ար ձա կե լով` ծե րու նին թո ղեց, որ նա-
վա կը կո ղը շր ջի, որ պես զի շնաձ կա նը դո ւրս քա շի այդ տե ղի ց։ Եվ տես նե լով 
նրան` նա վա կից ցած կռա ցավ ու դա նա կով խփե ց։ Սա կայն դիպ չե լով փա-
փո ւկ մա սին` պի նդ մաշ կը չթո ղեց, որ դա նա կը խոր մտ նի։ Ծե րու նու հար վա-
ծից ցա վե ցին ոչ մի այն նրա ձեռ քե րը, այլև ու սը։ Բայց շնա ձու կը, ջրից դո ւրս 
հա նե լով ե րա խը, նո րից հար ձակ վեց ձկան վրա, և այդ մի ջո ցին ծե րու նին 
զար կեց նրա գլ խի ու ղիղ մեջ տե ղը։ Նա դո ւրս քա շեց շեղ բը ու երկ րո րդ ան-
գամ խրեց ճի շտ նույն տե ղը։ Շնա ձու կը, ծնոտ նե րն ա մո ւր սեղ մած, շա րու նա-
կո ւմ էր կառ չել ձկից, և ծե րու նին դա նա կը խրեց նրա ձախ աչ քը։ Շնա ձո ւկն 
ա ռաջ վա պես կառ չած էր ձկի ց։

– Այդ պես, հա՞,– ա սաց ծե րու նին ու դա նա կը կո խեց ու ղե ղի և ող նա սյու նի 
մի ջև։ Հի մա դժ վար չէր դա, և նա զգաց, որ ճեղ քեց կռ ճի կը։ Ծե րու նին շր ջեց 
թին ու մյո ւս ծայ րը կո խեց շնաձ կան ե րա խը, որ պես զի բա նա նրա ծնոտ նե րը, 
և պտ տեց րեց թին, իսկ երբ շնա ձու կը պոկ վեց ձկից, ա սաց.
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– Գնա՛ ցած... Գնա՛ ցած մի ամ բո ղջ մղոն, տե սակ ցի ՛ր ըն կե րու հո ւդ հե տ։ 
Բայց գու ցե այն մյու սը քո մայրն էր։

 Նա սր բեց դա նա կի սայ րը և թին դրեց նա վա կի մե ջ։ Հե տո հաս տա տեց 
ա ռա գաս տը, և երբ նա քա մո ւց փք վեց, նա վա կը շր ջեց նախ կին ուղ ղու թյա մբ։

– Հա վա նո րեն ձկան քա ռոր դից ոչ պա կաս տա րան ի րե նց հետ, այն էլ` 
ա մե նա լավ մի սը,– ա սաց նա բա րձ րա ձայն։– Կու զե նայի, որ այս ա մե նը ե րազ 
լի ներ, և ես այս ձու կը բռ նած չլի նե ի։ Ցա վո ւմ եմ, ա՛յ ձո ւկ, որ այս պես վատ 
բան ստաց վե ց։– Ծե րու նին լռեց. նա հի մա չէր ու զո ւմ նայել ձկա նը։ Ա րան քո ւմ 
ե ղած ու ջրից թրջ ված ձո ւկն իր գույ նով հի շեց նո ւմ էր հայե լու ետ ևը ծած կող 
ա մալ գամ, սա կայն շեր տե րը դե ռևս նկա տե լի է ի ն։

– Այս քան հե ռու չպե տք է գնայի ծո վո ւմ,– ա սաց ծե րու նի ն։– Վատ ե ղավ և՛ 
քեզ հա մար, և՛ ինձ հա մա ր։ Շատ եմ խղ ճո ւմ քեզ, ա՛յ ձո ւկ։

« Հա պա՛, բե րան բա ցու թյո ւն մի՛ ա նի,– մտա ծեց նա ։– Ստու գի ՛ր, հո չի՞ կտր-
վել այն պա րա նը, ո րով ամ րաց ված է դա նա կը։ Եվ ձե ռքդ կար գի բեր, ո րով-
հե տև գոր ծը դեռ չի վեր ջա ցել»։

– Ափ սո ՜ս, որ հե սա նա քար չու նեմ,– ա սաց ծե րու նին` թի ա կի կո թին կա պած 
պա րա նն ստու գե լո վ։– Պե տք է հե տս հե սա նա քար բե րե ի ։

« Շա ՜տ բան կու զե նայիր հե տդ բե րել, ծե րո ՛ւկ,– մտա ծեց նա ։– Բայց չես բե-
րե լ։ Հի մա ժա մա նակ չէ մտա ծե լու այն մա սին, ինչ չու նե ս։ Մտա ծիր մի այն 
ե ղա ծով գո րծ տես նե լու մա սին»։

– Է՜, գլո ւխս տա րար քո խոր հո ւրդ նե րով,– ա սաց նա բա րձ րա ձայն։
 Նա ա ռա գաս տի թո կը սեղ մեց թևի տակ և զույգ ձեռ քե րը կո խեց ջու րը ։
 Նա վա կն ա ռաջ էր ըն թա նո ւմ։
« Հի մա ին չի՞ մա սին մտա ծե մ։ Ո՛չ մի բա ն։ Ա վե լի լավ է ո՛չ մի բա նի մա սին և 

սպա սեմ նոր շնա ձկ նե րի։ Կու զե նայի, որ այս ա մե նը ե րազ լի նե ր։ Ա սե նք ի՜նչ 
ի մա նա մ։ Ա մեն ինչ կա րող է այն քան էլ վատ չվեր ջա նալ»։

 Հա ջո րդ շնա ձու կը, որ հայտն վեց մի այ նակ, նմա նա պես լայ նա քիթ ցե ղից 
էր։ Նա մո տե ցավ այն պես, ինչ պես խո զն իր տաշ տին, մի այն թե խո զն այդ-
քան լայն ե րախ չու նի, որ մի հար վա ծով պո կի մար դու գլու խը։ Ծե րու նին 
թո ղեց, որ կառ չի ձկից, իսկ հե տո թի ա կի ծայ րին ամ րաց րած դա նա կով հար-
վա ծեց գլ խի ն։ Սա կայն շնա ձո ւկն ի րեն ետ նե տեց` թա վալ վե լով մեջ քի վրա, 
և դա նա կի շեղ բը ջա րդ վե ց։

 Ծե րու նին ղե կը ձե ռքն ա ռա վ։ Նա չնայեց էլ, թե ինչ պես դան դա ղո րեն 
ընկղմ վո ւմ էր շնա ձու կը` հե տզ հե տե փոք րա նա լո վ։ Այդ պատ կե րը մի շտ էլ 
հա փշ տա կո ւմ էր նրան, բայց հի մա չու զեց նայե լ։

– Մնաց կե ռա ձո ղը,– ա սաց նա ։– Բայց ի՞նչ օ գո ւտ դրա նի ց։ Դե ռևս ու նեմ 
եր կու թի ակ, ղե կալ ծակ և մա հա կ։

«Ա՛յ, հի մա նրա նք հաղ թե ցին ինձ,– մտա ծեց նա ։– Շատ եմ ծեր, որ պես զի 
կա րո ղա նամ մա հա կով շնա ձո ւկ սպա նե լ։ Բայց կկռ վեմ նրա նց հետ, քա նի 
դեռ թի եր ու նեմ, մա հակ ու ղե կալ ծակ»։

– Հոգ նել ես, ծե րո ՛ւկ,– ա սաց նա ։– Հո գիդ է հոգ նե լ։
Շ նա ձկ նե րը նո րից հար ձակ վե ցին նրա վրա մայ րա մու տից մի պահ ա ռաջ 

մի այն։
 Ծե րու նին տե սավ, թե ինչ պես են շա րժ վո ւմ թո ւխ լո ղաթ ևե րն այն լայն 
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հետ քով, որ ձո ւկն այժմ ան կաս կած թող նո ւմ էր ծո վո ւմ։ Նրա նք նույ նի սկ չէ ին 
սլա նո ւմ այդ հետ քով, այլ կո ղք կող քի շտա պո ւմ է ին ու ղիղ դե պի նա վա կը ։

 Ծե րու նին սե պով ամ րաց րեց ղե կալ ծա կը ու խե լի տա կից հա նեց մա հա կը։ 
Դա կո տր ված թի ա կի մի մա սն էր։

« Պե տք է սպա սեմ, որ ա ռա ջի նն ա մո ւր կառ չի իմ ձկից,– մտա ցեծ նա,– այն 
ժա մա նակ կխ փեմ նրա քթի ծայ րին կամ ու ղիղ գան գին»։ 

Եր կու շնա ձկ նե րն էլ մի ա սին մո տե ցան, և երբ ա վե լի մո տիկ ե ղո ղը բա ցեց 
ե րա խն ու ա տամ ե րը խրեց ձկան ար ծա թա թույր կո ղի մեջ, ծե րու նին բա րձ րաց-
րեց մա հա կը ու ծան րո րեն ի ջեց րեց շնաձ կան տա փակ գլ խի ն։ Նրա ձե ռքն զգաց 
գի շատ չի ա ռաձ գա կան ամ րու թյու նը։ Սա կայն նա զգաց նաև ոս կո րի ան թա փան-
ցե լի ամ րու թյու նը, և ծե րու նին դար ձյալ ուժ գին խփեց շնաձ կան քթի ծայ րի ն։

Շ նա ձու կը սկ սեց սո ւզ վե լ։
 Մյո ւս շնա ձո ւկն ար դեն կա րո ղա ցել էր բա վա կան լա փել ու ետ քաշ վել և հի-

մա, ե րա խը լայն բա ցած, նո րից մոտ էր գա լի ս։ Ծե րու նին շնաձ կան ծնոտ նե րին 
կպած մսի սպի տակ կտոր ներ տե սա վ։ Նա թա փով զար կեց, բայց հար վա ծը 
դի պավ մի այն գլ խին, և շնա ձու կը, մի պահ նայե լով նրան, մի կտոր միս պո կեց 
ձկի ց։ Երբ նա ընկր կեց այդ կտո րը կո ւլ տա լու հա մար, ծե րու նին կր կին խփեց 
նրան, բայց հար վա ծը նո րից դի պավ մի այն գլ խին, ծե րու նին կր կին խփեց, բայց 
հար վա ծը նո րից դի պավ նրա գլ խի ա մո ւր ու ա ռաձ գա կան մա կե րե սի ն։

– Հա պա՛, մոտ ա րի,– ա սաց ծե րու նի ն։– Մի ան գամ էլ մո տե ցի ր։
Շ նա ձու կը շեշ տա կի նետ վեց ձկան վրա, և ծե րու նին խփեց նրան այն 

վայր կյա նին, երբ նա կափ կա փեց ե րա խը։ Որ քան կա րե լի էր վեր բա րձ րաց-
նե լով իր մա հա կը` ամ բո ղջ ու ժով զար կեց նրա ն։ Այս ան գամ հար վա ծը դի-
պավ գան գար մա տի ոս կո րին, և նա նույն տե ղին զար կեց երկ րո րդ ան գա մ։ 
Շնա ձու կը թու լո րեն մի կտոր միս պո կեց ու սա հեց ջրի մե ջ։

 Ծե րու նին սպա սո ւմ էր՝ նորից շնաձկներ չե՞ն հայտնվի, բայց այլևս չէ ին 
երևում։ Հե տո նա նկա տեց, որ դրա մե կը պտտ վո ւմ է նա վա կի մո տեր քը։ Մյուս 
շնաձ կան լո ղաթ ևը բո լո րո վին չք վե ց։

« Հույս էլ չու նե ի, թե կկա րո ղա նամ սպա նել դրա նց,– մտա ծեց ծե րու նի ն։– 
Ա ռաջ կկա րո ղա նայի։ Բայց և այն պես եր կու սին էլ խի ստ հաշ մե ցի։ Ե թե կա-
րո ղա նայի մա հա կը եր կու ձեռ քով բռ նել, ա ռա ջի նին ան կաս կած կս պա նե ի։ 
Նույ նի սկ հի մա, այս տա րի քիս»։

 Չէր ու զո ւմ նայել ձկա նը. գի տեր, որ նրա կե սը գնա ցել է։ Մի նչ նա կռ վո ւմ 
էր շնա ձկ նե րի դեմ, ար ևը ար դեն մայր էր մտե լ։

– Շու տով կմթ նի,– ա սաց նա ։– Այն ժա մա նակ ես հա վա նո րեն կտես նեմ 
Հա վա նայի լույ սե րի հրա ցոլ քը։ Իսկ ե թե շատ եմ շեղ վել դե պի ար ևե լք, ա պա 
կտես նեմ նոր ա ռող ջա րան նե րից մե կի լույ սե րը։ 

Այլևս նա չէր կա րող խո սել ձկան հետ, այն քան որ այ լան դակ ված էր նա։ 
Բայց հան կա րծ մի նոր մի տք ծա գեց գլ խո ւմ։

– Կե ՛ս ձո ւկ,– ձայն տվեց նրա ն։– Նախ կի ՛ն ձո ւկ, ցա վո ւմ եմ, որ այս քան հե ռու 
գնա ցի ծո վո ւմ։ Քեզ էլ կոր ծա նե ցի, ինձ էլ։ Բայց մե նք եր կու սով շատ շնա ձկ ներ 
ոչն չաց րի նք ու է՛լ ա վե լի շատ հաշ մե ցի նք։ Դու հա վա նո րեն դրան ցից շատ ես 
սպա նել կյան քո ւմդ, ծե ՛ր ձո ւկ։ Զո ւր չէ, որ գլ խի ցդ ցց ված է քո այդ թու րը ։

 Նա վա խե լին պառ կած` նա վա րո ւմ էր մա կույ կը ու սպա սո ւմ, թե երբ երկն-
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քո ւմ կեր ևա Հա վա նայի լույ սե րի հրա ցոլ քը։ «Ձ կան կե սն է մա ցել,– մտա ծո ւմ 
էր նա ։– Գու ցե բա խտս բա նի ու գո նե դրա առջ ևի մա սը հա սց նեմ տո ւն։ Պե ՛տք 
է վեր ջա պես բա խտս բա նի... Ո՛չ,– ա սաց ինքն ի րե ն։– Ինքդ ծաղ րե ցիր քո հա-
ջո ղու թյու նը, երբ այս քան ա ռա ջա ցար ծո վո ւմ»։

– Հի մար-հի մար մի՛ խո սիր, ծե րո ՛ւկ,– ընդ հա տեց ինքն ի րե ն։– Ար թո ւն կաց 
ու հետ ևիր ղե կի ն։ Կա րող է դեռ բա խտդ ժպ տա լ։

– Կու զե նայի մի քիչ եր ջան կու թյո ւն գնել, ե թե որ ևէ տեղ ծա խո ւմ են,– ա սաց 
ծե րու նի ն։

– Իսկ ին չո ՞վ կգ նես,– հա րց րեց նա ի րե ն։– Մի՞ թե կա րող ես դա գնել կո րց-
րած հար պու նո վդ, կո տր ված դա նա կո վդ ու խեղ ված ձեռ քո վդ։

– Ի՜նչ ի մա նա ս։ Դու ու զո ւմ է իր եր ջան կու թյո ւն ձե ռք բե րել այն ութ սո ւն չո րս օր-
վա գնով, որ ան ցկաց րիր ծո վո ւմ։ Եվ, ի մի ջի այ լոց, քիչ մաց ծա խե ին դա քե զ։

«Չ պե տք է մտա ծել ա մեն տե սակ դա տա րկ բա նե րի մա սի ն։ Բախ տն ա մեն 
ձևով է գտ նո ւմ մար դո ւն, մի՞ թե կճա նա չես նրա ն։ Բայց հի մա ու զո ւմ եմ տես-
նել Հա վա նայի լույ սե րը, և ու րիշ ո չի նչ»։ Նա փոր ձեց ա վե լի հար մար ձևով 
նս տել ղե կի մոտ և հե տզ հե տե ա վե լի սա ստ կա ցող ցա վից հաս կա ցավ, որ 
ին քը հի րա վի չի մե ռե լ։

 Քա ղա քի լույ սե րի հրա ցոլ քը նա տե սավ ե րե կոյան ժա մը մո տա վո րա պես 
տա սի ն։ Սկզ բո ւմ դա թվաց մի թույլ ցո լք երկն քո ւմ, ինչ պես լո ւս նի ծա գե լո ւց 
ա ռաջ է լի նո ւմ։ Հե տո լույ սե րն սկ սե ցին ո րո շա կի եր ևալ օվ կի ա նո սի գծից այն 
կո ղմ, որ տեղ սա ստ կա ցած քա մին բա րձր ա լիք ներ էր գլո րո ւմ։ Ծե րու նին նա-
վար կո ւմ էր դե պի այդ լույ սե րը ։

Ն րա ամ բո ղջ մար մի նը կոտ րատ վո ւմ էր, իսկ գի շեր վա ցո ւր տը սա ստ-
կաց նո ւմ էր վեր քե րի, հոգ նա բեկ ձեռ քե րի ու ոտ քե րի ցա վը։ « Հույս ու նեմ, որ 
այլևս կռ վե լու կա րիք չեմ ու նե նա,– մտա ծեց նա ։– Մի այն թե է՛լ չկռ վեմ»։

 Սա կայն կես գի շե րին նա կր կին մա րտն չո ւմ էր շնա ձկ նե րի դեմ և գի տեր, 
որ այս ան գամ պայ քա րն ա նօ գո ւտ է։ Նրա նք հար ձակ վե ցին ամ բո ղջ ոհ մա-
կով, որ գծո ւմ է ին նրա նց լո ղաթ ևե րը ջրի վրա, և այն լույ սը, որ ար ձա կո ւմ 
է ին նրա նք, երբ գրո հո ւմ է ին միս պո կե լո ւ։ Նա մա հա կը խփո ւմ էր գլո ւխ-
նե րին ու լսո ւմ, թե ինչ պես են կափ կա փո ւմ ծնոտ նե րը, և ինչ պես է ցնց վո ւմ 
նա վա կը, երբ նե րք ևից են պո կո ւմ ձու կը։ Նա հու սա հա տու թյա մբ մա հա կը 
ի ջեց նո ւմ էր մի ան տե սա նե լի բա նի, ո րը մի այն լսել ու շո շա փել կա րող էր, և 
հան կա րծ զգաց, որ մա հա կն ան հե տա ցա վ։

 Նա ղե կալ ծա կը քա շեց-հա նեց իր բնից ու զույգ ձեռ քով բռ նած` սկ սեց 
ի րար ետ ևից հար ված ներ տե ղա լ։ Բայց շնա ձկ նե րն ար դեն ի րար ետ ևից ու 
բո լո րը մի ա սին հար ձակ վո ւմ է ին ձկան վրա, պո կո ւմ մսի կտոր ներ, ո րո նք 
լույս է ին տա լիս ծո վի մեջ. շնա ձկ նե րը նո րից է ին ցր վո ւմ, որ պես զի նո րից 
հար ձակ վեն ի րե նց որ սի վրա ։

Շ նա ձկ նե րից մե կը վեր ջա պես հա սավ ձկան գլ խին, և այն ժա մա նակ 
ծե րու նին հաս կա ցավ, որ ա մեն ինչ վեր ջա ցած է։ Նա ղե կալ ծա կով խփեց 
շնաձկան գլ խի այն կե տին, որ տեղ նրա ա տամ ե րը խցկ վել է ին ձկան գլ խի 
ա մո ւր ոս կոր նե րի մե ջ։ Խփեց մի ան գամ, ա պա երկ րո րդ ու եր րո րդ ան գա մ։ 
Լսե լով, թե ինչ պես ճռճ ռաց ու ճե ղք վեց ղե կալ ծա կը, նա խփեց շնաձ կա նը 
ճե ղք ված կո թով, զգաց, թե ինչ պես փայ տը խր վեց մսի մեջ, և ի մա նա լով, որ 
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այդ բե կո րը սո ւր է, նո րից զար կե ց։ Շնա ձու կը թո ղեց մի սն ու հե ռա ցա վ։ Նրա 
վրա հար ձակ ված ոհ մա կի վեր ջին շնա ձո ւկն էր դա։ 

Այլևս ու տե լու բան չու նե ին նրա նք։
 Ծե րու նին հա զիվ էր շո ւնչ քա շո ւմ և տա րօ րի նակ համ էր զգո ւմ բե րա նո ւմ։ 

Քա ղց րա վո ւն էր այդ և պղն ձա համ, և մի րո պե ծե րու նին վա խե ցա վ։ Սա կայն 
շու տով ա մեն ինչ ան ցավ. նա թքեց օվ կի ա նո սի մեջ ու ա սաց.

– Կե րե ՛ք, բկե րի ՛դ մա։ Եվ ե րա զո ւմ էլ տե սեք, որ դո ւք մար դո ւն սպա նե ցի ք։
 Ծե րու նին գի տեր, որ հի մա ին քը հա ղթ ված է վե րջ նա կա նա պես ու ա նո ւղ ղե լի-

ո րեն և, վե րա դառ նա լով նա վա խել, տե սավ, որ ղե կալ ծա կի բե կո րը մտ նո ւմ է ղե-
կի բաց ված քի մեջ, այն պես որ վա տա գույն դեպ քո ւմ կա րե լի է դրա նով էլ վա րե լ։ 
Եվ պար կը գցե լով ու սե րին` նա վա կն ըն թաց քի դրե ց։ Այժմ նա լավ էր ըն թա նո ւմ, 
և ծե րու նին ո չի նչ չէր մտա ծո ւմ ու ո չի նչ չէր զգո ւմ։ Հի մա նրա հա մար միև նույն էր, 
մի այն թե նա վա կը շո ւտ ու բա րե հա ջող հա սց նի հայ րե նի ափ։ Գի շե րը շնա ձկ նե-
րը հար ձակ վե ցին ձկան մսա զո ւրկ կմախ քի վրա` սե ղա նի փշ րա նք նե րը կոր զող 
որկ րա մոլ նե րի պե ս։ Ծե րո ւկն ուշք չդա րձ րեց նրա նց։ Այլևս ոչ մի բա նի ուշք չէր 
դա րձ նո ւմ նա, բա ցի իր նա վա կի ց։ Զգո ւմ էր մի այն, թե որ քան թե թև ու ա րագ է 
ըն թա նո ւմ հի մա, երբ այլևս չի ար գե լա կո ւմ ձկան ա հա գին ծան րու թյու նը ։

 Ծե րու նին զգո ւմ էր, որ մտել է տաք հո սան քի մեջ, և նշ մա րո ւմ էր ա ռափ-
նյա ա վան նե րի լույ սե րը։ Նա գի տեր, թե որ տեղ է գտն վո ւմ, և տո ւն հաս նե լը 
հի մա ոչ մի դժ վա րու թյո ւն չէր հա րու ցո ւմ։

« Քա մին ար դեն ան կաս կած մեր բա րե կա մ է,– մտա ծեց նա, հե տո էլ ա վե լաց-
րե ց։- Ա սե նք ոչ մի շտ։ Եվ հս կայա կան ծո վը նմա նա պես լի է թե՛ մեր բա րե կամ ե-
րով, թե՛ մեր թշ նա մի նե րո վ։ Իսկ ան կո ղի նը...– մտա ծեց նա,– ան կո ղի նն իմ բա րե-
կա մ է։ Այո՛, հե նց սո վո րա կան ան կո ղի նը։ Մեծ բան է ան կող նո ւմ պառ կե լը։ Եվ 
ի՜նչ թեթ ևու թյո ւն ես զգո ւմ, երբ պա րտ ված ես,– մտա ծեց նա ։– Չէ ի էլ ի մա նո ւմ, որ 
այս պես հե շտ է դա։ Իսկ ո՞վ հաղ թեց քեզ, ծե րո ՛ւկ»,– հա րց րեց ինքն ի րե ն։

– Ոչ ոք,– պա տաս խա նեց նա ։– Պար զա պես շատ հե ռա ցա ծո վո ւմ։ 
Ե րբ ծե րու կը մտ նո ւմ էր փո քր ծո վա խոր շը, Տե ռա սի լույ սե րը մա րած է ին, և 

նա հաս կա ցավ, որ ա մե նքն էլ ար դեն քնել են։ Քա մին ա նը նդ հատ սա ստ կա-
նո ւմ էր և հի մա շատ ու ժեղ էր փչո ւմ։

 Բայց նա վա հա նգս տո ւմ խա ղաղ էր, և ծե րու նին կա նգ ա ռավ ժայ ռե րի 
տակ` խճա քա րե րի շեր տո ւմ։ Ոչ ոք չկար, որ օգ ներ, և նա որ քան կա րե լի էր 
թի ա վա րեց դե պի ափ, ա պա դո ւրս ե կավ նա վա կից ու կա պեց դա ժայ ռի ն։

 Հա նեց կայ մը, ա ռա գաս տը փա թա թեց վրան ու կա պե ց։ Հե տո կայ մը գցեց 
ու սին ու բա րձ րա ցավ դա րն ի վե ր։ Ա հա այդ ժա մա նակ էլ հաս կա ցավ, թե 
որ քա ՜ն սաս տիկ էր հոգ նե լ։ Մի ակն թա րթ նա կա նգ ա ռավ ու, ետ նայե լով, 
փո ղո ցի լապ տե րի լույ սի տակ տե սավ, թե նա վա կի խե լի ետ ևից որ քան վեր 
է ցց վել ձկան հս կայա կան պո չը։ Տե սավ նաև նրա ող նա շա րի սպի տակ, մեր-
կա ցած գի ծը, գլ խի մո ւգ ստ վե րը և ա ռաջ մե կն ված թու րը ։

 Ծե րու նին նո րից սկ սեց վեր բա րձ րա նա լ։ Վե րել քը հաղ թա հա րե լո ւց հե-
տո նա ըն կավ և կայմ ու սին պառ կեց մի քի չ։ Հե տո ջա նաց վեր կե նալ, բայց 
հեշտ չէր, այդ պես էլ մաց նս տած ու նայեց ճա նա պար հի ն։ Վա զեց իր գոր ծե-
րին հե տա մո ւտ մի կա տու, և ծե րու նին եր կար ժա մա նակ նայեց նրա ետ ևի ց։ 
Այ նու հե տև սկ սեց նայել ա մայի փո ղո ցի ն։
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 Վեր ջա պես կայ մը գցեց գետ նին ու վեր կա ցա վ։ Հե տո բա րձ րաց րեց կայ-
մը, գցեց ու սին ու շա րու նա կեց ճա նա պար հով վեր բա րձ րա նա լ։ Ստիպ ված 
ե ղավ հա նգս տա նալ հի նգ ան գամ, մի նչև որ հա սավ իր խր ճի թը ։

Մ տավ տո ւն, կայ մը հե նեց պա տին, խա վա րո ւմ գտավ ջրի շի շն ու խմեց։ 
Հե տո պառ կեց մահ ճա կա լին, վեր մա կը քա շեց ու սե րին, ծած կեց մե ջքն ու 
ոտ քե րը և քնեց` դեմ քը հպած լրագ րե րին ու ձեռ քե րը պար զա ծ։ 

Ե րբ ա ռա վո տյան խր ճիթ մտավ տղան, նա քնած էր։ Քա մին այն քան ուժ գին 
էր փչո ւմ, որ նա վակ նե րը դո ւրս չէ ին ե կել ծով, տղան էլ քնով էր ըն կել, հե տո էլ 
ե կել էր ծե րու նու խր ճի թը, ինչ պես ա մեն ա ռա վոտ էր գա լի ս։ Տղան հա մոզ վեց, 
որ ծե րու կը շն չո ւմ է, բայց երբ տե սավ նրա ձեռ քե րը, լաց ե ղա վ։ Նա կա մա ցո ւկ 
դո ւրս ե կավ խր ճի թից սո ւրճ բե րե լու և ամ բո ղջ ճա նա պար հին լաց էր լի նո ւմ։

 Բազ մա թիվ ձկ նո րս ներ է ին հա վաք վել նա վա կի շո ւր ջը, և բո լո րն էլ զն նո ւմ 
է ին այն, ինչ կապ ված էր նրա ն։ Ձկ նո րս նե րից մե կը, շալ վա րը քշ տած, մտել 
էր ջու րը ու պա րա նով կմա խքն էր չա փո ւմ։

Տ ղան չի ջավ նրա նց մոտ. նա ար դեն ե ղել էր նե րք ևո ւմ։
– Ինչ պե ՞ս է զգո ւմ ի րեն,– ձայն տվեց տղային ձկ նո րս նե րից մե կը ։
– Քնել է,– պա տաս խա նեց տղա ն։ Նրա հա մար մեկ էր, որ նրա նք տես նո ւմ 

են իր ար ցո ւնք նե րը։ Չպե տք է ան հա նգս տաց նել նրա ն։
– Քթից մի նչև պոչ տաս նո ւթ ոտ նա չափ է,– գո ռաց նրան ձու կը չա փող 

ձկնոր սը ։
– Ոչ պա կաս,– ա սաց տղա ն։
 Նա մտավ Տե ռաս և մի ա ման սո ւրճ խնդ րե ց։
– Տվեք ինձ տաք սո ւրճ. կա թն ու շա քա րը շատ լի նի ։
– Ու րիշ բան էլ վե րց րո ւ։
– Պե տք չէ։ Հե տո կնայեմ, թե ինչ կա րե լի է տալ նրան ու տե լո ւ։
– Բայց ի՜նչ ձո ւկ է,– ա սաց տե րը,– պար զա պես չե ղա ՜ծ ձո ւկ։ Ա սե նք դու էլ 

ե րեկ եր կու հատ լավ ձո ւկ ես բռ նե լ։
– Է՜, է՜, թող կոր չի իմ ձու կը,– ա սաց տղան ու նո րից լաց ե ղա վ։
– Չե ՞ս ու զո ւմ մի բան խմել,– հա րց րեց տե րը ։
– Պե տք չէ,– պա տաս խա նեց տղա ն։– Ա սա դրա նց, որ Սան տյա գոյին չձա նձ րաց-

նե ն։ Ես նո րից կգա մ։
– Հայտ նի՛ ր նրան, որ ես շատ եմ ցա վո ւմ։
– Շնոր հա կալ եմ,– ա սաց տղա ն։
Տ ղան խր ճիթ տա րավ տաք սո ւր ճը ու նս տեց ծե րու նու մոտ, մի նչև որ նա 

արթ նա ցա վ։ Մի ան գամ տղային թվաց, որ նա զա րթ նե ց։ Բայց ծա նր քու նը 
նո րից հա մա կեց ծե րու նո ւն, և տղան, ճա նա պար հը կտ րե լով, գնաց հար ևան-
նե րի մոտ մի քիչ փայտ փոխ առ նե լու, որ պես զի սո ւր ճը տա քաց նի ։

 Վեր ջա պես ծե րու նին արթ նա ցա վ։
– Պառ կի ՛ր, վեր մի՛ կե նա,– ա սաց տղա ն։– Ա հա, խմի ՛ր,– և սո ւրճ լց րեց բա ժա կը ։
 Ծե րու կը վե րց րեց բա ժա կն ու խմեց սո ւր ճը ։
– Նրա նք ընկ ճե ցին ինձ, Մա նո՛ լին,– ա սաց նա ։– Նրա նք հաղ թե ցին ինձ։
– Բայց ին քը հո չկա րո ղա ցա ՜վ հաղ թել քե զ։
– Ո՛չ, ինչ որ ճի շտ է, ճի շտ է։ Իսկ դա հե տո ե ղա վ։
– Պեդ րի կոն խոս տա ցավ հետ ևել նա վա կին ու պա րան նե րի ն։ Ի՞նչ ես մտա-
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ծո ւմ ա նել դրա գլու խը ։
– Թող Պեդ րի կոն ման րաց նի ուռ կան նե րի խայ ծի հա մա ր։
– Իսկ թո ՞ւ րը ։
– Վե րց րու քեզ որ պես հի շա տակ, ե թե ու զո ւմ ես։
– Ու զո ւմ եմ,– ա սաց տղա ն։– Իսկ հի մա ա րի խո սե նք, թե ինչ ենք ա նե լու 

հե տա գայո ւմ։
– Ինձ փնտ րե ՞լ եք։
– Ի հար կե։ Ա ռափ նյա պա շտ պա նու թյո ւնն էլ, սա վառ նակ նե րն էլ։
– Օվ կի ա նո սը մեծ է, իսկ նա վա կը չա փա զա նց փո քր, չի նկատ վի,– ա սաց 

ծե րու նի ն։ Նա զգաց, թե որ քա ՜ն հա ճե լի է, երբ կա մե կը, ում հետ կա րող ես 
խո սել, բա ցի քե զա նից ու ծո վի ց։– Կա րո տել է ի քեզ,– ա սաց նա ։– Որ ևէ բան 
բռ նե ՞լ ես դո ւ։

– Ա ռա ջին օ րը մի ձո ւկ։ Մի ձո ւկ էլ երկ րո րդ և եր կո ւսն էլ եր րո րդ օ րը ։
– Հի ա նա լի՜ է։
– Հի մա է լի մի ա սին ձո ւկ կբռ նե նք։
– Չէ՛ , ես ձա խո րդ եմ։ Է՛լ բա խտս չի բա նո ւմ։
– Թքած այդ չբա նե լու վրա,– ա սաց տղա ն։– Ես քեզ բա խտ կբե րե մ։
– Իսկ ի՞նչ կա սեն քո հա րա զատ նե րը ։
– Դա կար ևոր չէ։ Չէ՞ որ ե րեկ եր կու ձո ւկ բռ նե ցի։ Բայց հի մա մի ա սին պի տի 

ձկ նոր սու թյո ւն ա նե նք, ո րով հե տև ես քե զա նից դեռ շատ բան ու նեմ սո վո րե լո ւ։
– Հա րկ կլի նի ճա րել մի լավ ե ռա ժա նի ու մի շտ տա նել մեզ հե տ։ Շեղ բը պե տք 

է սո ւր լի նի, բայց ոչ կոփ ված, որ պես զի չկո տր վի։ Իմ դա նա կը ջա րդ վե ց։
– Ես մի նոր դա նակ կճա րեմ քեզ հա մա ր։ Պառ կի ՛ր, ծե րո ՛ւկ, ես քեզ մա քո ւր 

շա պիկ կբե րե մ։ Ու տե լու բան էլ կբե րե մ։
– Իմ բա ցա կա օ րե րի թեր թե րից որ ևէ մե կը գտիր, բե ՛ր,– խնդ րեց ծե րու նի ն։
– Դու պե տք է շո ւտ լա վա նաս, ո րով հե տև ես քե զա նից շատ բան պե տք է սո-

վո րե մ։ Իսկ դու կա րող ես ա մեն ինչ սո վո րեց նել ինձ։ Շա ՞տ ծա նր էր քո վի ճա կը ։
– Շա ՜տ,– ա սաց ծե րու նի ն։
– Ու տե լիք ու թեր թեր կբե րե մ։ Հա նգս տա ցիր, ծե րո ՛ւկ։ Դե ղատ նից մի որ ևէ 

սպե ղա նի կվե րց նեմ քո ձեռ քե րի հա մա ր։
– Չմո ռա նաս Պեդ րի կոյին ա սել, որ ձկան գլու խը վե րց նի ի րե ն։
– Չեմ մո ռա նա։ 
Ե րբ տղան դո ւրս ե կավ խր ճի թից ու սկ սեց ցած իջ նել հին, քար քա րոտ 

ճա նա պար հով, նո րից լաց ե ղա վ։
 Վեր ևո ւմ` իր խր ճի թո ւմ, ծե րու նին նո րից քնել էր։ Նա դար ձյալ քնել էր ե րե սն 

ի վայր, և տղան հս կո ւմ էր նրա ն։ Ծե րու նին ե րա զո ւմ ա ռյո ւծ ներ էր տես նո ւմ։

 Գո լֆստ րիմ – Ատ լան տյան օվ կի ա նո սո ւմ ջրե րի տաք հո սա նք. սկս վո ւմ է Մեք-
սի կա կան ծո ցից և շա րժ վո ւմ հյու սի սար ևե լյան ուղ ղու թյա մբ մի նչև Շպից բեր գե նի 
և Մո ւր մա նի ա փե րը

 կե ռա ձող – կար թա ձո ղ
 հար պո ւն – որ սա տեգ, խո շոր ծո վային կեն դա նի ներ որ սա լու հա մար նե տո-

ղա կան զե նք

& ԲԱՌԱՐԱՆ
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 կայմ – նա վի միջ նա մա սո ւմ բա րձր սյո ւն ա ռա գաս տի հա մա ր
խ ծո ւծ – թե լի ման րո ւք, որ ա ռա ջա նո ւմ է վու շի ու կա նե փի թե լը գզե լո ւց հե տո, 

ընդ հան րա պես` թե լի ման րո ւք
 Կա նա րյան կղ զի ներ – կղ զի նե րի խո ւմբ Ատ լան տյան օվ կի ա նո սո ւմ, պատ-

կա նո ւմ է Իս պա նի այի ն
 խայծ – սնո ւն դի տե սակ, որ ամ րաց նո ւմ են կար թին կամ դնո ւմ են թա կար դի 

մեջ` ձո ւկ որսալու, կեն դա նի և թռ չո ւն բռ նե լու հա մար, առ հա սա րակ մե կին հրա-
պու րե լու և ծու ղա կը գցե լու մի ջո ց

 թի ա կալ – թի ա կա բո ւն, թի ա կի ամ րաց ման տե ղը
 ծո վա խո րշ – ծո վա ծոց, ծո վի հա մե մա տա բար նե րս ըն կած խա ղաղ մա սը, որ-

տեղ խա րի սխ են նե տո ւմ նա վե րը կամ պա րա նով ա փի սյու նե րից կա պո ւմ են 
նա վակ նե րը

 դող դոջ – դող դո ղա ցող, թրթ ռա ցող, տա րու բեր վող, տա տան վող 
որ որ – ջրային թռ չո ւն, կե րա կր վո ւմ է ձկ նե րով և մի ջատ նե րով, չպե տք է շփո-

թել ճայի հե տ
 հա խից գալ, հախ – հա տու ցո ւմ, վար ձատ րու թյո ւն, հա խից գալ – ըստ ար-

ժան վույն հա տու ցել, պատ ժել, նաև` զս պել, խեղ ճաց նե լ
 դի մա հա րել – մի բա նի դեմ առ նել, դեմ տա լ
 Կա սաբ լան կա – նա վա հա նգս տային քա ղաք Մա րոկ կոյո ւմ
 բա զո ւկ – այս տեղ` ու սից մի նչև ար մո ւնկ հաս նող ձեռ քի մա սը, ընդ հա նո ւր 

առ մա մբ` ձե ռք, թև 
ա գու ցել – հա գց նել, ամ րաց նել մի բա նի վրա, հար մա րեց նել, կա պակ ցե լ
 ռոմ – խմիչ քի տե սա կ
ճ կել – թե քել, ծռել, կո րաց նե լ
El campeon – չեմ պի ոն, ա խոյա ն
 ծո վա խոզ – բևե ռային դել ֆին, որ հա սո ւն վի ճա կո ւմ ստա նո ւմ է սպի տակ գու-

նա վո րո ւմ 
ո ւմպ – կո ւմ, մի ան գա մից խմե լու չափ հե ղո ւկ, ումպից է ըմ պա նակ բա ռը
 ցե նտ – ա մե րի կյան դո լա րի մեկ հա րյու րե րոր դա կան մա սը
 մա կույկ – փոք րիկ նա վա կ
 խել, նա վա խել – նա վի, նա վա կի ետ ևի սո ւր մա սը 
շ նա ձո ւկ – ծո վային խո շոր գի շա տիչ ձո ւկ, կան շնաձկան տարբեր տեսակներ
թ րա ձո ւկ – պեր կես նե րի տե սա կին պատ կա նող մեծ ձո ւկ
 կափ կա փել – ծնոտ նե րը, ա տամ ե րը ի րար խփել 
ա մալ գամ – որ ևէ մե տա ղի և սն դի կի հա լոց քից ա ռա ջա ցած նյո ւթ կամ մե տա-

ղի լու ծույթ սն դի կի մեջ. ա պա կո ւն քսե լով ա ռա ջա նո ւմ է հայե լի
 ղե կալ ծակ – ղե կի լծակ, լծակ – հե նա կետ ու նե ցող եր կա թյա ձող 
ը նկր կել – ար գել քի հան դի պե լով` ետ մղ վել, ետ քաշ վել, նա հան ջել, տե ղի 

տալ, զի ջել, պա րտ վե լ
 հաշ մել – խե ղել, դա րձ նել խե ղան դամ, հաշ ման դամ 
ո րկ րա մոլ – ա գահ, ան կշ տո ւմ, ո րո վայ նա մոլ, շա տա կեր, այլ ի մա ստ ու նի հա-

մա դա մա սեր բա ռը, նշա նա կո ւմ է հա մեղ կե րա կո ւր ներ հա ճույ քով ու տո ղ
 Տե ռաս – սան դո ւղ քի ձև ու նե ցող դա րա վա նդ, այս տեղ սր ճա րա նի ա նո ւն է 
ոտ նա չափ – եր կա րու թյան չափ, հա վա սար է 30.5 սմ, մեկ ոտ քի չափ տա րա ծու թյո ւն 
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ը նկ ճել – հու սա հա տեց նել, բա րոյալ քել, խեղ ճաց նել, հնա զան դեց նել, նվա-
ճել, հաղ թել, կա մա զր կե լ

« Ծե րու նին ու ծո վը» ստեղ ծա գոր ծու թյու նը վի պակ է։

ՎԵՊ ԵՎ ՎԻՊԱԿ
Վեպը գեղարվեստական արձակի ամենատարածված տեսակներից մեկն է:
Վեպեր գրվել են միջնադարում (Ֆրանսուա Ռաբլե՝ « Գարգանտյուս և Պան-

տագրյուել», Սերվանտես՝ « Դոն Կիխոտ»): 
Վեպը բուռն զարգացում ապրեց 18-20-րդ դարերում:
Վեպերն ընդգրկում են ճյուղավորվող գործողություններ, ունեն բազմաթիվ 

հերոսներ: Այստեղից էլ վեպի ծավալուն լինելը: Կան նաև հատորային վեպեր, 
վիպաշարեր, վեպ-եռագրություններ և այլն: Իրենց բնույթով վեպերը լինում են 
պատմական, արկածային, ճանապարհորդական, քաղաքական, արտադրական, 
հոգեբանական, ընտանեկան, սիրային և այլն:

Վիպաշարեր են գրել Օնորե դը Բալզակը (« Մարդկային կատակերգություն»), 
Էմիլ Զոլան (« Ռուգոն Մակարներ»): Համաշխարհային վիպասանության նշանավոր 
դեմքերից են Վալտեր Սքոթը, Վիկտոր Հյուգոն, Ստենդրալը, Գուստավ Ֆլոբերը, 
Անատոլ Ֆրանսը, Չարլզ Դիկենսը, Լև Տոլստոյը, Ֆեոդոր Դոստոևսկին, Միխայիլ 
Շոլոխովը, Ջեկ Լոնդոնը, Էռնեստ Հեմինգուեյը, Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը:

Հայ գրականության մեջ ևս վեպը բառն զարգացում է ապրել: Հիշատակենք 
Խաչատուր Աբովյանին, Րաֆֆուն, Մուրացանին, Ծերենցին, Սրբուհի Տյուսաբին, 
Շիրվանզադեին, Նար-Դոսին, Դերենիկ Դեմիրճյանին, Սերո Խանզադյանին:

Հայ գրողներից վեպ եռագրությունների հեղինակ են Հակոբ Օշականը 
(« Հարյուր մեկ տարվան» խորագրով ի մի է բերել երեք վեպ), Ստեփան Զորյանը 
(«Հայոց բերդը», «Պապ թագավոր», «Վարազդատ»):

Հայ վիպագրության մեջ առանձնահատուկ տեղ է վերապահված Րաֆֆուն, ով 
ստեղծել է տարբեր բովանդակության բազմաթիվ վեպեր:

 Վի պա կը վե պից փո քր է, պա տմ ված քից մե ծ։ Վի պա կո ւմ պատ կեր վո ւմ է կյան-
քի այն պի սի շր ջա նակ, որ տեղ գոր ծո ղու թյո ւն նե րն ըն դար ձակ են, բայց ոչ վե պի 
պես ծա վալ վո ղ։ Վե պը եր բե մ կա րող է ընդ գր կել մի քա նի հա տոր, սա կայն վի-
պա կը գր վո ւմ է որ պես ա վար տո ւն մեկ երկ։ Հա մաշ խար հային և հայ գրա կա-
նու թյան մեջ հայտ նի են Պրոս պեր Մե րի մե ի, Գո գո լի, Պո ւշ կի նի, Շիր վան զա դե ի, 
Ակ սել Բա կո ւն ցի, Գո ւր գեն Մա հա րու, Ստե փան Զո րյա նի, Հրանտ Մաթ ևո սյա նի 
և այ լոց վի պակ նե րը ։

1. Ի՞նչ էր ծե րու նու ա նու նը, ինչ պի սի ՞ն էր նրա ար տա քի նը ։
2. Ո՞ւմ հետ էր նա ըն կե րու թյո ւն ա նո ւմ, ի՞նչ էր նրա ա նու նը ։
3. Քա նի՞ օր էր ծե րու նին դո ւրս ե կել ծով և ո չի նչ չէր բռ նե լ։
4. Ինչ պե ՞ս է ծե րու նին որ սո ւմ հս կայա կան ձկա նը, ինչ պե ՞ս է կա րո ղա նո ւմ 

նրան սան ձել և կա պել նա վա կի կո ղի ն։
5. Ձկան հս կա չա փե րին նայե լով` ի՞նչ էր մտա ծո ւմ ծե րու նին իր բախ տի մա սի ն։

 ՀԱՐ ՑԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԱ ՆՔ ՆԵ Ր
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6. Ձու կը բռ նե լո ւց և ա ռա ջին շնաձ կա նն սպա նե լո ւց հե տո ծե րու նին ինքն 
ի րեն այս պես է մե նա խո սո ւմ. « Բայց մար դը նրա հա մար չէ ստե ղծ ված, որ 
պար տու թյո ւն կրի։ Մար դո ւն կա րե լի է ոչն չաց նել, բայց չի կա րե լի հաղ-
թել»։ Ինչ պե ՞ս կմեկ նա բա նեք այս խոս քե րը ։

7. Ինչ պե ՞ս կն կա րագ րեք ծե րու նու կռի վը շնա ձկ նե րի դե մ։ Կարո՞ղ եք հաշվել, 
թե քանի շնա ձո ւկ սպա նեց ու հաշ մե ց։

8. Հաղ թե ՞ց, թե՞ պա րտ վեց ծե րու նի Սան տյա գոն իր բազ մօ րյա օվ կի ա նո սային 
մե նա մար տո ւմ։

9. Քա նի՞ օր ծե րու նին մի այ նակ մաց բաց օվ կի ա նո սո ւմ։
10. Սևա մոր թի հետ ձեռ նա մար տի ի՞նչ տե սա րան է մտա բե րո ւմ ծե րու նին, ին-

չո ՞ւ է մտա բե րո ւմ, ե րի տա սա րդ տա րի նե րին ին չո ՞ւ է ին նրան Չեմ պի ոն ան-
վա նո ւմ։

11. Ա փին մո տե նա լիս ո՞ր քա ղա քի լույ սե րն է նա տես նո ւմ։
12. Վե րա դար ձից հե տո ծե րու նո ւն ո՞վ է հան դի պո ւմ, ո՞վ է մխի թա րո ւմ, կե րակրում 

ու խնա մո ւմ նրա ն։
13. Ե րա զո ւմ ի՞նչ է տես նո ւմ ծե րու նի ն։
14. Բա րձ րա ձայն խո րհր դա ծե ՛ք ծե րու նու կեր պա րի մա սի ն։ Քն նար կե ՛ք վի պա կը ։
15. Գրա կա նու թյան տետ րի մեջ դո ՛ւրս գրեք ծո վի և ձկ նոր սու թյան հետ կապ ված 

բո լոր բա ռե րը, ո րո նք սո վո րե ցիք վի պա կը կար դա լո ւց հե տո։ Հի շո ղու թյան 
մեջ ամ րա պն դե լու հա մար այդ բա ռե րով կազ մե ՛ք նա խա դա սու թյո ւն նե ր։
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