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ԵՂԻՇԵ 
ՉԱՐԵՆՑ 

( 1 8 9 7– 1 9 3 7 )

Կ յան քը, ու սում նա ռութ յու նը: Հայ մեծ բա նաս
տեղծ Ե ղի շե Չա րեն ցը ծնվել է 1897 թվա կա նի մար տի 
13–ին Կարս քա ղա քում:

1908–1912 թվա կան նե րին սո վո րել է Կար սի ռեա լա կան 
(բնագիտական ուղղվածության) ու սում նա րա նում: Ու սու
մը, սա կայն, նա կի սատ է թո ղել վար ձը չվճա րե լու պատ
ճա ռով: Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի օ րե րին 
նա զին վո րագր վել է հայ կա մա վո րա կան գնդե րից մե կին 
և մեկ նել ռազ մա ճա կատ՝ հաս նե լով մինչև Վան:

1919 թվա կա նի աշ նա նը Չա րեն ցը ու սու ցիչ է աշ
խա տել Կար սի մար զի Բաշք յա դիկ լար գյու ղում: 1920 
թվա կա նի հուն վար– մա յիս ա միս նե րին աշ խա տան քի է 
նշա նակ վել Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տութ յան 
լու սա վո րութ յան նա խա րա րութ յու նում՝ որ պես հա տուկ 
հանձ նա րա րութ յուն նե րի կո մի սար: Չարենցին աշ խա
տան քի էր հրա վի րել ան ձամբ նա խա րար Նի կոլ Աղ բալ
յա նը, ո րը գրաքննադատ էր և բարձր էր գնա հա տում 
երի տասարդ բանաստեղծի տա ղան դը: 

1920–1921 թվա կան նե րին Չա րեն ցը կրկին զբաղ
վում է ու սուց չութ յամբ: Այ նու հետև՝ Հա յաս տա նի խորհր
դայ նա ցու մից հե տո՝ 1920 թվա կա նի նո յեմ բե րին, նա 
Լու սա վո րութ յան ժո ղովր դա կան կո մի սա րիա տում 

Եղիշե Չարենցի 
իսկական ազգանունը 
Սողոմոնյան է:

Իր ռազմաճակատային 
տպավորություններն 
ու զգացողությունները 
Չարենցն արտացոլել 
է «Դանթեական 
առասպել» պոեմում:
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ստանձ նում է ար վես տի բաժ նի վա րի չի պաշ տոնը: Այս
տեղ աշ խա տում է մինչև 1921 թվա կա նի մա յիս ա մի սը: 
1921 թվականի մա յի սին Չա րենցն ա մուս նա նում է Ար
փե նիկ Տեր–Աստ վա ծատր յա նի հետ, և հու նի սին նո
րապ սակ նե րը մեկ նում են Մոսկ վա` սո վո րե լու Ար ևել քի 
աշ խա տա վոր նե րի կո մու նիս տա կան հա մալ սա րա նում:

1922 թվա կա նին իր եր կու ըն կեր նե րի՝ Ազատ 
Վշտունու և Գևորգ Աբովի հետ Չա րեն ցը հրա տա րա
կում է «Ե րե քի» դեկ լա րա ցիան:

1924 թվա կա նի նո յեմ բե րի 20–ից մինչև 1925 թվա
կա նի հու լի սի 31–ը Չա րեն ցը շրջա գա յում է բազ մա թիվ 
քա ղաք նե րով: Լի նում է Տ րա պի զո նում, Կ. Պոլ սում, 
Ա թեն քում, Հ ռո մում, Վե նե տի կում, Փա րի զում: Վե
րա դառ նա լով Եր ևան՝ նա դառ նում է նոր ստեղծ ված 
« Նո յեմ բեր» միութ յան ղե կա վար՝ ծա վա լե լով բուռն գրա
կան ու հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յուն: 

1927 թվա կա նին մա հա նում է Ար փե նի կը: Չա րեն ցը 
շատ ծանր է տա նում նրա մա հը:

1928–35 թվա կան նե րին Չա րենցն աշ խա տում է Հա
յաս տա նի պե տա կան հրա տա րակ չութ յու նում: Ն րա հրա
տա րակ չա կան գոր ծու նեութ յան շրջա նը հա մար վում է լա
վա գույն նե րից մե կը հայ գրատ պութ յան պատ մութ յան մեջ:

1930–ա կան թվա կան նե րի սկզբից Չա րեն ցի գոր
ծու նեութ յունն ու նրա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը սկսում 
են ա վե լի շատ քննա դատ վել գրա կան հա կա ռա կորդ նե
րի կող մից: Հա լա ծանք նե րը խո րա նում են հատ կա պես 
« Գիրք ճա նա պար հի» ժո ղո վա ծո ւի հրա տա րա կ ման ժա
մանակ: Գիրքը  ի վեր ջո ար գել վում է: Չա րեն ցին հե ռաց
նում են հրա տա րակ չութ յու նից և գ րող նե րի միութ յու նից։ 

1936 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 24–ից Չա րեն ցը են
թարկ վում է տնա յին կա լան քի: Ն րան չեն թույ լատ րում 
բուժ ման նպա տա կով մեկ նել ար տա սահ ման։ 

1937 թվա կա նի հու լի սի 27–ին Չա րեն ցը ձեր բա կալ
վում է: Մահանում է չորս ա միս անց՝ նո յեմ բե րի 27–ի 
ա ռա վոտ յան՝ ժա մը 7–ին, կենտ րո նա կան բան տի հի
վան դա նո ցում:

Ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը: Ե ղի շե Չա րեն ցը բազ մա
ժանր գրող է: Հատ կա պես շատ է կի րա ռել բա նաս տեղ
ծա կան ժան րե րը: 

«Երեքի» դեկլարացիան 
կոչ էր անում 
գրականության մեջ 
հաստատել նոր 
բովանդակություն, 
նոր ձև և նոր ուղիներ՝ 
մերժելով անցյալի 
գրականությունը:

Հայպետհրատի 
շենքը, որտեղ 
աշխատել է 
Չարենցը:

1931 թվականին 
Չարենցն 
ամուսնանում է 
երկրորդ անգամ:
Կինը՝ Իզաբելլան, 
Չարենցին պարգևում 
է երկու դուստր: 
1932 թ. ծնվում է 
Արփենիկը, 1935 թ.՝ 
Անահիտը: 
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Չա րեն ցի « Ծա ղիկ նե րը հեզ թեք վում են քա մու 
օ րո րի տա կին» բա նաս տեղ ծու թյու նը նրա ա ռա ջին 
տպա գիր գործն է: Լույս է տե սել 1912 թվա կա նին Թիֆ
լի սի « Պա տա նի» ալ մա նա խում: 1914 թվա կա նին լույս 
տե սավ Չա րեն ցի ա ռա ջին գիր քը՝ «Ե րեք ե րգ տխ րա
դա լուկ ա ղջ կան» վեր նագ րով:  Այ նու հետև նա գրում ու 
հրա տա րա կում է բազ մա թիվ նոր ստեղ ծա գոր ծու թյուն
ներ՝ պոեմ ներ, բա նաս տեղ ծա կան շար քեր, « Ծի ա ծան» 
ժո ղո վա ծուն (1917), «Ամբոխները խելագարված» 
պոեմը և այլն: 1920ա կան թվա կան նե րը ևս ստեղ
ծա գոր ծա կան ա ռու մով բե ղուն է ին Չա րեն ցի հա մար: 
Գրում է « Տա ղա րան» շար քը, որը նվիրված է Արփենիկ 
Չարենցին: 1926 թվա կա նին լույս է տես նում Չա րեն ցի 
մի ակ վե պը՝ «Եր կիր Նաի րի»ն: 

1930 թվա կա նին հրատարակվում է «Է պի քա կան 
լու սա բաց» ժո ղո վա ծուն, ի սկ 1934 թվա կա նին՝ « Գիրք 
ճա նա պար հի» ժո ղո վա ծուն: 19341937 թվա  կան  նե  րին, 
քննադատությունների և հալածանքների պայմաններում 
անգամ, Չա  րեն  ցը շա րու նա կում էր ստեղ ծա գոր ծել: 
Գրում է «Նավզիկե» պոեմը և բազ մա թիվ բա նա
ստեղծություններ, սա կայն նրա գոր ծե րը հազ վա դեպ 
է ին տպագր վում: Այդ շր ջա նում ստեղծ  ված գոր ծե րի 
ձե ռագ րե րը հրա տա րակ վե ցին նրա մա հից շատ տա րի
ներ ան ց՝ «Ան տիպ և չհա վաք ված եր կեր» (1983), 

Եղիշե Չարենցը ստեղ
ծա գոր ծել է հետև յալ 
ժան րե րով՝ բա նաս տեղ
ծութ յուն, պոեմ, բալլադ, 
քառ  յակ, վեպ և այլն:

Եղիշե Չարենցի 
կյանքի հետաքրքիր 
դրվագներին 
ծանոթանալու 
համար դիտի՛ր «Մի 
ճրագ մթում» ֆիլմը:

Մարտիրոս Սարյան «Եղիշե Չարենցի դիմանկարը» (1923)
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« Նո րա հայտ է ջեր» (1996) և այլ գր քե րում: Բազ մա թիվ 
ձե ռագ րեր, ցա վոք, ան հետ կո րել են, շա տե րը մեզ են 
հա սել քայ քայ ված վի ճա կում:

Տուն-թան գա րա նի հաս ցեն է՝ քա ղաք Երևան, Մաշտոցի 17: 
Հեռ.՝ (010) 535594

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Ինչո՞ւ է բանաստեղծն ընտրել Չարենց գրական անու նը: 
Հա վաքի՛ր տեղեկություններ, ներկայացրո՛ւ դասըն կեր նե
րիդ: Իսկ ի՞նչ գրական անուն կընտրեիր դու քեզ համար:

 Օգտագործի՛ր աշխարհագրությունից ստացած գի տե լիք
ներդ և քարտեզի վրա նշի՛ր Չարենցի այցելած երկրներն 
ու քա ղաք ները: Դրանցից մեկի մասին տեղեկություն  
ներ  կա յաց րո՛ւ ընկերներիդ: 

  Ովքե՞ր են մեծ դեր ունեցել Չարենցի կյանքում: Ի՞նչ գի
տես Նիկոլ Աղբալյանի մասին:

  Ո՞րն էր, ըստ քեզ, Չարենցի կյանքի ամե նա նշա նա կա  լից 
իրա դարձությունը: Ինչո՞ւ: 

 Չարենցի ստեղծագործություններից որի՞ վեր նա    գիրը քեզ 
դուր եկավ: Ինչո՞ւ: Ինքնուրույն ընտրի՛ր մեկ ստեղ ծա գոր
ծու թյուն և կարդա՛:

 «Հայոց պատմություն» առարկայից անցե՞լ ես Հա յաս  տա
 նի առաջին հանրապետության և Հա յաս  տանի խոր  հր
դայ նացման մասին: Եթե ոչ, հավաքի՛ր տե  ղե կու թյուն ներ, 
ներկայացրո՛ւ նաև դասընկերներիդ:

Երևանում գործում 
է Եղիշե Չարենցի 
տունթանգարանը: 
Հիմնադրվել է 1964 
թվականին Երևանի 
այն բնակարանում, 
որտեղ 19351937 
թվականներին ապրել 
է Չարենցը։

Ունկնդրի՛ր «Project 
La» նախագծի երգը՝ 
գրված Չարենցի 
բանաստեղծություն
ների բառերով: 
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ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ

Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։
Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։
Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։
Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։

Երբ լսում էի մրմունջը լճի
Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն —
Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
Կորուստը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։

Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
Մեկը կարոտի իրիկնամուտին։
Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն,
Խառնելով հոգիս աստղային մութին...

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Բանաստեղծությունից դո՛ւրս գրիր հայրենիքին բնու
թագրող բառերը:

 Ո՞ր բառերն ու արտահայտություններն են արտահայ
տում բանաստեղծի մտերմիկ վերաբերմունքը հայ րե  նիքի 
հանդեպ:

  Ի՞նչ գույներ տեսար, ի՞նչ ձայներ լսեցիր բանա ստեղ ծու
թյունն ընթերցելիս:

  Ուշադի՛ր նայիր նկարին և այն համեմատի՛ր բանա ստեղ
ծու թյան հետ:

Պատանի՛ բարեկամ, 
ուշադի՛ր կարդա 
Եղիշե Չարենցի 
բա նաստեղ
ծությունները: 
Լուսանցքում առկա 
առաջադրանքները 
կօգնեն դրանք 
ավելի լավ 
հասկանալուն և 
դրանց մասին քո 
ինքնուրույն կարծիքը 
ձևավորելուն:

Սեդրակ Առաքելյան «Գյուղը Սևանի ափին»  (1926)

« Հայրենիքում»ը 
բանաս տեղ ծութ յուն է: 
Բա նաս տեղ ծութ յու նը 
գրա կանգե ղար վես տա
կան չափածո ստեղ ծա
գոր ծութ յան տե սակ է։ 
Բա նաս տեղ ծութ յուն են 
կոչ վում քնա րա կան ոչ 
մեծ ծա վա լի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն ները, ո րոնք 
բա ցա հայ տում են որ ևէ 
զգաց մունք, տպա վո
րութ յուն, խոհ:

ANTARES
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ՏԱՂ ԱՆՁՆԱԿԱՆ

Թողած Կարսում, գետի ափին, տունս՝ շինված անտաշ քարով,
Կարսը թողած, Կարսի այգին ու հայրենի երկինքը մով
Եվ Կարինե Քոթանճյանին անգամ չասած մնաս բարով ―
Ա՜նց եմ կենում հիմա օտար քաղաքների ճանապարհով:
     
Անց եմ կենում. շուրջս — մարդիկ, շուրջս դեմքեր հազա՜րհազա՜ր.
Շուրջս աշխարհն է աղմկում, մարդկային կյանքն անհավասար.
Եվ ո՞վ կասի՝ ինչո՞ւ ես դու, և ո՞վ կասի, թե ո՞ւր հասար,―
Դեմքերը, ախ, բութ են այնպես՝ կարծես շինված են տապարով:

Գորշ, տաղտկալի ու խելագար երգ է կարծես այս կյանքը մի.
Ինչոր մեկի սրտում բացված — վերք է կարծես այս կյանքը մի.
Եվ ո՞ւմ համար — էլ ո՞ւմ համար կարոտակեզ երգե հիմի
Սիրտս՝ լցված տարիների սեղմ արճիճով ու կապարով:

Բայց շուրջս թող որքան կուզե աշխարհը այս խնդա, ցնդի ―
Ես — հաշմանդամ ու խելագար ու հավիտյա՜ն վտարանդի՝
Դեպի երկի՜նք պիտի գնամ, դեպի եզերքը Ամենտի ―
Իմ բա՜րձր, հին ու աստղային երազների ճանապարհով...

Ու էլ ամե՛ն մեղքի համար սիրտս հիմա ունի ներում.
Պիտի անդարձ ես հեռանամ, պիտի գնամ՝ ա՛չքս է հեռուն.
Թե Կարինե Քոթանճյանին տեսնեք Կարսի փողոցներում ―
Ասե՛ք նրան՝ Չարենցն ասավ — մնաս բարո՜վ, մնաս բարո՜վ...

մով  կապույտ, մավի, ծավի
տապար  կացին
Ամենտի եզերք  երևակայական աշխարհ

ANTARES



12

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Բա նաս տեղ ծու թյու նը սա հո՛ւն և ար տա հայ տի՛չ ըն թեր ցիր:
 Դու ար դեն գի տես, որ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ բա ցա

հայտ վում է որ ևէ զգաց մունք, տպա վո րու թյուն, խոհ: Ը ստ 
այդմ բնու թագ րի՛ր « Տաղ ան ձնա կան» բա նաս տեղ ծու
թյու նը:

  Մի քա նի նա խա դա սու թյամբ վե րա շա րադ րի՛ր բա նաս
տեղ ծու թյան հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը:

  Բա նաս տեղ ծու թյան մեջ հի շա տակ վում է Կա րի նե Քո
թան ճյա նի ա նու նը: Հե տաքրքր վի՛ր ու պար զի՛ր, թե ով է 
նա և ինչ դեր է ունեցել Չա րեն ցի կյան քում:

 Ի ՞նչ տրա մադ րու թյուն ներ կան բա նաս տեղ ծու թյան մեջ. 
կար ծիքդ հիմ նա վո րի՛ր հա մա պա տաս խան մեջ բե րում նե
րով:

 Փոր ձի՛ր ներ կա յաց նել հե ղի նա կի բնա վո րու թյան գծերն 
ը ստ այս բա նաս տեղ ծու թյան:

 Ը ստ Չա րեն ցի՝ ի նչ պի սի՞ն է կյան քը: Ին չո՞ւ էր նա դժ գոհ:
 Մեկ նա բա նի՛ր բանաստեղծության վեր նա գի րը:

Կարս քաղաքը 1910–ական թվականներին

ANTARES
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Է լի գա րուն կգա, կբաց վի վար դը,
Սի րե կա նը է լի յա րին կմնա։ 
Կ փոխ վին տա րի քը, կփոխ վի մար դը,
Բլ բու լի երգն է լի՛ սա րին կմնա։

Ու րիշ բլբուլ կգա կմտնի բա ղը,
Ու րիշ ա շուղ կա սե աշ խար հի խա ղը,
Ինչ որ ե՛ս չեմ ա սե — նա՛ կա սե վա ղը.
Օ րե րը ծուխ կը լին, տա րին կմնա։

Հա զար վարդ կբաց վի աշ խար հի մե ջը,
Հա զար աչք կթաց վի աշ խար հի մե ջը,
Հա զար սիրտ կխոց վի աշ խար հի մե ջը —
Էշ խը կրակ կը լի՝ ա րին կմնա։

Ու րիշ սրտի հա մար կհալ վի խուն կը,
Կ բաց վի շու շա նը, վար դե րի տուն կը.
Գո զա լը լաց կը լի, կընկ նի ար ցուն քը —
Գե րեզ մա նիս մար մար քա րին կմնա։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Բա նաս տեղ ծու թյու նը սա հո՛ւն և ար տա հայ տի՛չ ըն թեր ցիր:
 Դո՛ւրս գրիր ընդգծված բառերը: Բացատրի՛ր, թե ինչու են 

դրանք ընդգծված: 
  Կազմի՛ր հան գա վոր ված կապակցված խոսք՝ գործածելով 

ընդգծված բառերը:

Բանաստեղծության 
մեջ ռիթմ և մեղե դայ
նու թյուն ապահովելու 
համար կիրառվում 
է հանգը: Հանգն 
այն երևույթն է, երբ 
բանաստեղծության 
մեջ երկու կամ 
ավելի տողեր ունեն 
նման (համահնչուն) 
վերջավորություն։

ANTARES
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Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի ար ևա համ բառն եմ սի րում,
Մեր հին սա զի ող բան վագ, լա ցա կու մած լարն եմ սի րում,
Ար նան ման ծա ղիկ նե րի ու վար դե րի բո՛ւյ րը վառ ման,
Ու նաիր յան աղ ջիկ նե րի հե զաճ կուն պա՛րն եմ սի րում։

Սի րում եմ մեր եր կին քը մուգ, ջրե րը ջինջ, լի ճը լու սե,
Արևն ամ ռան ու ձմռվա վի շա պա ձայն բու քը վսեմ,
Մ թում կո րած խրճիթ նե րի անհ յու րըն կալ պա տե րը սև 
Ու հնամ յա քա ղաք նե րի հա զա րամ յա քա՛րն եմ սի րում։

Ուր է՛լ լի նեմ — չե՛մ մո ռա նա ես ող բա ձայն եր գե րը մեր,
Չե՜մ մո ռա նա ա ղոթք դար ձած եր կա թա գիր գրքե րը մեր,
Ինչ քան էլ սո՜ւր սիրտս խո ցեն ար յու նա քամ վեր քե րը մեր —
Է լի՛ ես որբ ու ար նա վառ իմ Հա յաս տան– յարն եմ սի րում։

Իմ կա րո տած սրտի հա մար ո՛չ մի ու րիշ հե քիաթ չկա.
Նա րե կա ցու, Քու չա կի պես լու սապ սակ ճա կատ չկա.
Աշ խա՛րհ ան ցի՛ր, Ա րա րա տի նման ճեր մակ գա գաթ չկա.
Ինչ պես ան հաս փառ քի ճամ փա՝ ես իմ Մա սիս սա՛րն եմ 

սի րում։

Մարտիրոս Սարյան
«Իմ Հայրենիքը» շարքից (1959)

Հանգերն ըստ դասա
վորության քառատող 
տան մեջ լինում են երեք 
տեսակ՝
կից հանգավորում 
(հանգով կապվում են 
հարևան տողերը).
խաչաձև հանգավորում  
(կենտ տողերը հանգով 
կապվում են իրար հետ, 
իսկ զույգերը՝ իրար).
օղակաձև հանգավորում 
(հանգով կապվում են 
առաջին և չորրորդ 
տողերն իրար հետ, իսկ 
երկրորդն ու երրորդը՝ 
իրար): ANTARES
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ  

 Բա նաս տեղ ծութ յան մեջ հան գա վոր ման ո՞ր տե սակն է 
կի  րառ ված: Դո՛ւրս գրիր հանգ կազմող բառերը և դրան
ցով փորձի՛ր վե րա շա րադ րել բա նաս տեղ ծութ յան բո վան
դա կութ յու նը:

 «Ես իմ ա նուշ Հա յաս տա նի» բա նաս տեղ ծութ յան մեջ 
ա ռանձ նաց րո՛ւ և խմ բա վո րի՛ր հետև յալ թեմաներին 
առնչվող բա ռե րը. ա) մշա կույթ, բ) բնութ յուն, գ) Հա յաս
տան և հայ կա կա նութ յուն:

  Հա յոց մե ծե րից ո՞ւմ է հի շա տա կում Չարենցը: Ով քե՞ր են 
նրանք: Ի՞նչ դեր ու նեն հա յոց պատ մութ յան և մ շա կույ թի 
մեջ: Փոք րիկ զե կու ցում պատ րաս տի՛ր և  ներ կա յաց րո՛ւ 
ըն կեր նե րիդ:

  Պատ կե րաց րո՛ւ, որ Չա րենցն ին քը քեզ հա մար կար դա
ցել է այս բա նաս տեղ ծութ յու նը, և դու կա րող ես քո դի
տար կում նե րով օգ նել նրան: Ի՞նչ կա վե լաց նեիր բա նաս
տեղ ծութ յան մեջ:

 Բա նաս տեղ ծութ յու նից ա ռանձ նաց րո՛ւ մակ դիր նե րը, բա
նաս տեղ ծութ յունն ըն թեր ցի՛ր ա ռանց դրանց: Հե տո փոր
ձի՛ր մեկ նա բա նել՝ ինչ դեր ու նեն այդ բա ռե րը բա նաս տեղ
ծութ յան մեջ: Օրինակ՝

Ես իմ Հայաստանի բառն եմ սիրում,
Մեր սազի լարն եմ սիրում,
ծաղիկների ու վարդերի բույրը,
Ու նաիրյան աղջիկների պա՛րն եմ սիրում։

Գրի՛ր շարադրություն «Զրույց Չարենցի հետ» 
վերնագրով: 

Բաժանվե՛ք խմբերի ըստ Եղի շե Չարենցի բա
նա  ստեղծությունների և պատ րաս տե՛ք պաս
տառ դրանց թեմաներով: 

Ամփոփիչ գործնական աշխատանք

Ու սում նա սի րի՛ր Չա րեն ցի տար բեր տա րի ների լու սա
նկար նե րը, կազ մի՛ր ֆո տո ռե պոր տաժ՝ ներ կա յաց նե
լով նրա ո ճը: 
 Չա րեն ցի ո ճով հա գուս տի մո դել ներ պատ րաս տի՛ր և 
ներ կա յաց րո՛ւ դա սըն կեր նե րիդ:

«Է լի գա րուն կգա...» և 
«Ես իմ ա նուշ Հա յաս
տա նի» բա նաս տեղ
ծութ յուն նե րը ա ռան ձին 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ 
են, բայց միև նույն ժա մա
նակ՝ եր կուսն էլ Չա րեն ցի 
« Տա ղա րան» բա նաս
տեղ ծա կան շար քից են: 
Շար քի յու րա քանչ յուր 
բա նաս տեղ ծութ յուն ներ
քին կապ ու նի շար քի 
ընդ հա նուր մո տիվ նե րի 
ու տրա մադ րութ յուն նե րի 
հետ: Իր հեր թին՝ շար քի 
յու րա քանչ յուր բա նաս
տեղ ծութ յուն կա րող է ըն
կալ վել որ պես ա ռան ձին 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն:

Դու ծանոթացար 
Եղիշե Չարենցի 
կյանքին և ստեղ ծա
գործու թյուն ներից 
մի քանիսին: 
Ի՞նչ նոր բան 
սովորեցիր: Ո՞ր  
ստեղ ծա գործ ությու
նը քեզ դուր եկավ. 
ինչո՞ւ:

Անդրադարձ
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Կ յան քը, ու սում նա ռութ յու նը: Հայ նշա նա վոր 
գրող Դե րե նիկ Դե միրճ յա նը ծնվել է 1877 թվա կա նի 
փետր վա րի 17ին Ա խալ քա լաք քա ղա քում:

Նախ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է ծննդա վայ րի 
դպրո ցում: Հե տա գա յում նրանց ըն տա նի քը տե ղա փոխ
վել է Ար դա հան քա ղաք: Դե միրճ յանն ու սու մը շա րու նա
կել է այն տեղ: 1892ին ըն դուն վել է Էջ միած նի Գ ևորգ
յան ճե մա րան, իսկ 2 տա րի անց կրթութ յու նը շա րու նա
կել Թիֆ լի սի Ներ սիս յան դպրո ցում: 

1899 թվա կա նին Դե միրճ յա նը դառ նում է Հով հան նես 
Թու ման յա նի նա խա ձեռ նած «Վեր նա տուն» գրա կան 
խմբակի հիմ նա դիր ան դամ նե րից մե կը: Մեկ տա րի անց 
բնա կութ յուն է հաս տա տում Թիֆ լի սում: Այն տեղ աշ խա
տում է Հա յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե  րու թ յու նում: 

1903 թվա կա նին ե րաժշ տութ յուն ու սում նա սի րե լու 
նպա տա կով մեկ նել է Մոսկ վա: 19051910 թթ. սո վո րել է 
Շ վեյ ցա րիա յի Ժն ևի հա մալ սա րա նի ման կա վար ժա կան 
ֆա կուլ տե տում՝ ու սում նա սի րե լով բնա գի տու թյուն, նաև՝ 
ման կա վար ժութ յուն և գ րա կա նութ յուն:

Վե րա դառ նա լով Թիֆ լիս՝ հա յոց լե զու է դա սա վան
դել Գա յան յան ( Հով նան յան) օ րիոր դաց դպրո ցում:

ԴԵՐԵՆԻԿ 
ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ

( 1 8 7 7  1 9 5 6 )

Դե րե նիկ Դե միրճ յա նի 
իս կա կան ազ գա նու նը 
Դե  միր ճօղլ յան է:

Դե միրճ յա նը Ար դա հա
նում աշ խա տել է որ պես 
օ դեր ևու թա բա նա կան 
կա յա նի դի տոր դ, ինչ
պես նաև՝ փոս տա կա յա
նի վե րա կա ցու: Բաք վում 
աշ խա տել է հայ մե ծա
հա րուստ Ա լեք սանդր 
Ման թաշ յան ցի նավ թա
հո րե րում՝ որ պես բան
վո րա կան ճա շա րա նի 
վա րիչ:
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1925 թվա կա նին Դե միրճ յա նը վերջ նա կա նա պես 
հաս տատ վում է Եր ևա նում: Ե ղել է Հայ մշա կույ թի ինս
տի տու տի գի տա կան քար տու ղա րը, իսկ 19271931 թվա
կան նե րին՝ Հայ աշ խա տա վո րա կան գրող նե րի միութ յան 
նա խա գա հը:

Այ նու հետև, մինչև կյան քի վեր ջը, Դե միրճ յա նը գրե
թե բա ցա ռա պես զբաղ վել է ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա
տան քով:

 Մա հա ցել է 1956 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6ին Եր ևա
նում:

Ս տեղ ծա գոր ծութ յու նը: Դե րե նիկ Դե միրճ յա նը 
բազ մա ժանր գրող է: Այ սինքն՝ ստեղ ծա գոր ծել է գրա
կա ն տար բեր ժան րե րով:

Գ րա կան աս պա րեզ է մտել բա նաս տեղ ծութ յամբ: 
1893 թվա կա նին « Տա րազ» թեր թում լույս է տե սել նրա 
ա ռա ջին տպա գիր գոր ծը՝ «Ա պա գա» վեր նագ րով: Հ րա
տա րա կել է բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ժո ղո վա ծու ներ: 
Զու գա հեռ՝ գրել է նաև պատմ վածք ներ:

Որպես բանաստեղծ՝ Դեմիրճյանը լայն ճանաչման 
և բարձր գնահատականի չի արժանացել: 1910ական 

Ժն ևի ե րաժշ տա նոց
նե րից մե կում Դե միրճ
յա նը ջու թա կի դա սեր 
է ա ռել: Նա շատ է սի
րել ե րաժշ տա կան այդ 
գոր ծի քը, նվա գել է: 
Դե միրճ յա նի « Ջու թակ 
և ս րինգ» պատմ ված
քում ար տա ցոլ ված է 
գրո ղի յու րա հա տուկ 
վե րա բեր մուն քը ջու
թա կի նկատ մամբ: 
Դե միրճ յա նի տուն
թան գա րա նում այ սօր 
էլ պահ վում է նրա ջու
թա կը:

Դե րե նիկ Դե միրճ յա նը 
Հա յաս տա նի գի տութ
յուն նե րի ա կա դե միա յի 
ա կա դե մի կոս է (1953):

Դե րե նիկ Դե միրճ յա նը 
շատ էր սիրում 
կատուներ:
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թվականներից սկսած գրել է հիմնականում արձակ և 
դրամատիկական գործեր, որոնք գեղարվեստական 
ավելի բարձր արժեք ունեն: Դեմիրճյանի լավագույն 
պատմվածքներից են՝ «Ավելորդը», «Ստամոքս», 
«Տերտերը», «Գիրք ծաղկանց»: Հայ դրամատուրգիայի 
նշա նավոր գործերից են Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» 
կատակերգությունն ու «Երկիր հայրենի» դրաման:

Դեմիրճյանի լավագույն երկը «Վարդանանք» 
պատ մավեպն է՝ գրված 19431946 թվականներին: Այն 
գեղարվեստական հզոր ներշնչանքով պատկերում է 
հայ ժողովրդի պատմության ամենակարևոր իրա դար
ձու թյուն նե րից մեկը՝ 451 թվականի Ավարայրի ճա կա
տա մարտը:

Կյանքի վերջին տարիներին Դեմիրճյանը գրում էր 
«Մես  րոպ Մաշտոց» վեպը, որն անավարտ է մնացել:

Դե րե նիկ Դե միրճ յա նը 
ստեղ ծա գոր ծել է հետև
յալ ժան րե րով՝ բա նա  ս
տեղ ծութ յուն, պոեմ, 
քառ  յակ, դրա մա, 
պիես, կա տա կեր գութ
յուն, պատմ վածք, ակ
նարկ, վի պակ, վեպ, 
պատ մա վեպ:

Դե րե նիկ Դե միրճ յա նի 
կյանքի հետաքրքիր 
դրվագներին 
ծանոթանալու համար 
դիտի՛ր «Մի սիրո 
պատմություն» 
հաղորդումը:

Վարդան Մամիկոնյանի արձանը Երևանում  
Քանդակագործ՝ Երվանդ Քոչար 

Ճարտարապետ՝ Ստեփան Քյուրքչյան

Գեղարվեստական 
երկերի մոտիվներով 
արվեստի ի՞նչ այլ 
գործեր գիտես:
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Երևանում գործում է 
Դե րե նիկ Դե միրճ յա
նի տունթան գա րա նը: 
Հիմ նադր վել է 1977 
թվա կա նին այն բնա կա
րա նում, որ տեղ գրողն 
ապ րել է 1929 թվա կա
նից մինչ մա հը: 

Տուն-թան գա րա նի հաս ցեն է՝ քա ղաք Երևան, Ա բով յան 29, 
բն. 4: Հեռախոս՝ (010) 527774 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 510 կե տով ներ կա յացրո՛ւ Դե միրճ յա նի կյան քի կար ևոր դեպ
քե րը:

 Դե միրճ յա նի կյան քի ո՞ր դրվագն էր ա վե լի հե տաքր քիր քեզ 
հա մար: Լ րա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ հա վա քի՛ր և ներ կա յաց րո՛ւ 
ըն կեր նե րիդ:

  Դե միրճ յա նի ապ րած վայ րե րից ո րո՞ւմ ես ե ղել: Ի՞նչն է քեզ այն
տեղ տպա վո րել: Դե միրճ յա նի կյան քին առնչ վող տե ղա նուն նե
րի ցանկ կազ մի՛ր:

  Դու ի մա ցար, որ Դե միրճ յա նը բազ մա ժանր գրող է: Գ րա կան 
ի՞նչ ժան րեր գի տես: Քեզ ծա նոթ ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից 
օ րի նակ ներ բեր և  ա պա ցու ցիր ժան րա յին պատ կա նե լութ յու նը: 
Ին չո՞վ է պատմ ված քը տար բեր վում հե քիա թից, ա ռա կից, կար
ծիքդ հիմ նա վո րի՛ր օ րի նակ նե րով:

 Իսկ դու սի րո՞ւմ ես կեն դա նի ներ: Ե րեք բա ռով բնու թագ րի՛ր քո 
սի րե լի կեն դա նուն:

 Դե միրճ յա նը սի րում էր ջու թակ նվա գել: Իսկ դու կարողանո՞ւմ 
ես որ ևէ ե րաժշ տա կան գոր ծի ք նվագել: Թ վար կի՛ր ե րաժշ տա
կան գոր ծիք նե րի ա նուն ներ: Դ րան ցից ո րո՞նք են հայ կա կան:
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Սալվադոր Դալի «Մենություն» (1931)

Ա ՎԵ ԼՈՐ ԴԸ

Եր բեք Հա ճի ա ղան այդ պես ան խնամ չէր փո
խել քայ լերը ի րենց տնից խա նութ գնա լիս։ Այն Հա
ճի ա ղան, ո րի փո ղո ցով ան ցնելն ի սկ մի հան դես էր. 
ա ղա յա կա՜ն։ Միշտ հաստ շա լը վաթ սունյո թա նա սուն 
տա րե կան կու զի վրայով վզին փա թա թած, եր կար 
ի րա նը բե րընք սի վար ը նկ նե լու պես՝ ա ռաջ թե քած, ո ւղ
տի վի զը ա ռջև եր կա րած, սև ակ նոց նե րի ա րան քից 
սա պա տա վոր քի թը օ դի մեջ խրած, հա յաց քը դե պի 
հե ռուն, մի կե տի՝ ըն թա նում էր նա։ Եվ այդ ֆե սա վոր 
Հա ճին ծի սա կա տա րու թյուն նե րի նման ան խու սա փե
լի գոր ծե լա կեր պեր ու ներ փո ղո ցով ան ցնե լիս. գի տեր 
ա մեն դար ու փո սի, քար ու ոտ նա տե ղի սո վո րա կան 
պատռ ված քը, և ե թե սայ լի, ոտ քի կամ բնու թյան հետ
ևան քով քա րերն ու ոտ նա տե ղե րը նոր կար գով դա սա
վոր վե ին, Հա ճի ա ղան կանգ կառ ներ, լր ջո րեն կկշ ռեր 
նոր ոտ նա տե ղի վտան գի չա փը, իր դեղ նած գա վա
զա նի ծայ րով բա խե լով, կս տու գեր ոտ քը դնե լիք քա րի 
հա վա տար մու թյու նը և, գա վա զա նը ցե խի կամ ջրի մեջ 

«Ա վե լոր դը» պատմ
վածք է:  Պատմ ված քը 
փոքր ծա վա լով ար ձակ 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն է: 
Դեպ քե րի նկա րագ րութ
յունն այս տեղ սեղմ է ու 
հա կիրճ: Սո վո րա բար, 
պատմ ված քում հան դես 
գա լիս մեկ կամ մի քա նի 
կեր պար :

Ուշադի՛ր նայիր նկա
րին և ասա՛ տպա վո
րու  թյունդ: Քո 
կարծիքով՝ ի՞նչ կապ 
ունի պատմ վածքի 
վեր  նագրի հետ: 

Մտածի՛ր և քննարկի՛ր 
դասընկերներիդ հետ:
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դիմ հար տա լով, զգույշ աք լո րի պես ոտ քե րը գետ նից 
պո կե լով ու վար դնե լով, գե րա գույն խնամ քով կանց
ներ վտան գա վոր տե ղը։

 Տա սը տա րի ա ռաջ մի այն՝ իր ան դրա նիկ որ դուն թա
ղե լիս, Հա ճի ա ղան թույլ տվեց, որ իր կա պույտ մա հուդ 
շալ վա րի տո տե րը ցե խոտ վեն, և մեկ էլ այ սօր, ե րբ ի մա
ցավ, որ թուրք զոր քը ռուս նե րին նե ղե լով, հաղ թա կան 
մո տե նում է ի րենց փոք րիկ սահ մա նա մերձ քա ղա քին։ 

Ա սենք, այս պես դեկ տեմ բե րի ցր տին Հա ճի ա ղան 
դուրս ե կո ղը չէր, այն էլ այս ցե խին, որ գո յա ցել էր սայ
լե րի ու զոր քի տակ կոխկր տած ձյու նից՝ հա կա ռակ, որ 
միշտ այս ամ սին գե տի նը սա ռած էր լի նում։ 

Ան հան գիստ էր վե րի՜ն աս տի ճա նի։ Ար դեն մի շա
բաթ է, ա կան ջին դի պել էր, որ թուր քը գա լիս է ։

 Փորձ ված, կյան քի չար ու բա րուն տե ղյակ՝ Հա ճի 
ա ղան, որ տե սել էր 1877 թվի ռուստաճ կա կան պա տե
րազ մը, ե րբ թուր քը կար ծես բնա կա նո րեն հաղթ վում էր, 
այն Հա ճի ա ղան, որ «քր դա նոց նե րում ու թուր քա նոց նե
րում» զել վել, ա ռև տուր էր ա րել և շատ ան գամ էր ա վա
զակ նե րի ձեռ քից աղ վե սի պես պո չը պր ծաց րել, նա լավ 
գի տեր, որ եր բեք չեն սպա սի՝ վտան գը գա ու փե շիցդ 
բռ նի.— պետք է ժա մա նա կին որ սալ խու սա փե լու ան
կրկ նե լի վայր կյա նը։

 Բայց այս ան գամ վրի պեց… Եվ չա րա չար։ 
Երբ մտավ շու կա, փորձ ված աչ քե րով չա փեց հրա

պա րա կը և զին վոր նե րի ու խա նութ պան նե րի ե ռու զե
ռում մի ան կար գու թյուն նկա տեց, որ նրան դուր չե կավ։ 
Մո տե ցավ իր խա նու թին, խա նու թը կի սա փակ է ր։ Ներս 
մտավ՝ թու քը կուլ տա լով։ Իր քա ռաս նա մյա որ դին շտա
պով ապ րան քը դա րակ նե րից թա փում էր մի տոպ րա կի 
վրա։ Գեր ու կլոր տղա մարդ էր նա և հևում էր փուք սի 
պես. քրտն քի կա թիլ նե րը շար վել է ին նրա չե չոտ, կար
միր ե րե սին։

 Հա ճու աչ քե րը մթ նե ցին։ Ա ծի լած կզա կը հաստ բե
ղե րի տակ դո ղաց, և նա բա ռե րը լփռ տե լով՝ մրմն ջաց.

– Շմա վո ՜են… ի ՜ի՞նչ կե նիս…
Շ մա վո նը հո րը տես նե լով՝ ա վե լի մռայլ վեց և մե

ղա վո րի պես, կար ծես ին քը լի ներ ա ղե տի պատ ճա ռը, 
չպա տաս խա նեց և աչ քե րը գետ նին գցեց։ Ի բրև թե՝ « հա՜, 
ի մա ցի՛ր, մե ռել է»։ 

Պատմ ված քը կար դա լու 
ընթացքում ա ռանձ նաց
րո՛ւ կեր պար նե րը:

Ի՞նչ տրամադրություն 
է հաղորդում պատմ
վածքի առաջին նա խա
դասությունը:  

Գեղարվեստական 
կերպարը ստեղծա
գոր ծության մեջ այն 
անձնավորությունն է, 
որն ունի բնավորության 
և վարքագծի որոշակի 
հատկանիշներ:
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Եվ իս կա պես, կար ծես մարդ էր մե ռել. կաղ գոր ծա
կա տա րը տա բու րետ քա շեց Հա ճի ա ղայի ա ռջև և ա սաց.

– Բան չկա, Հա ճի ա ղա, նս տե։
– Ջա՛ նըմ, ի ՞նչ « բան չկա». ֆուր ղո՜ւն բռ նե ցեք…
– Մի սա քը գնաց խա նը՝ բռ նե լու,– պա տաս խա նեց 

Շմա վո նը։
 Հա ճի ա ղան չնս տեց. ծու ղակն ըն կած մկան պես 

կար ծես ե լք ո րո նե լով, նայեց չորս կող մը և դուրս 
ե կավ, որ դուրսն էլ նայի։ Բայց հար ևան խա նութ նե
րում ա ռու տու րը ե ռում էր. խա նութ պան նե րը հան գիստ 
է ին երևում։ Ի րենց հար ևա նը, Կոր կո տենց Ե ղի շը, լուրջ 
և ան խռով, ի նչ պես ա մեն օր, ա հա բան է կշ ռում կա
զակ նե րի հա մար։ Հան գիստ է նա իր բա հի մո րու քով 
և ըն կույ զի խո շոր աչ քե րով։ Ո ւթ ե րե խայի տեր է. ե թե 
« նա հանջ» լի ներ, նա ա վե լի շուտ պի տի ան հանգս
տա նար։ Եվ Հա ճի ա ղան մո տե նա լով նրա խա նու թին՝ 
հարց րեց նրան.

– Ե ղի՛շ, աս ի ՞նչ կը սեն, թուր քը զո ռի՞ր է ։
– Այդ պես բան կա՞, չի տե՜մ… մեր բա կի ֆետ պե պի լը 

ը սավ՝ ահ չկա,– պա տաս խա նեց Ե ղի շը և շա րու նա կեց 
իր ա ռու տու րը ե պիս կո պո սա կան ար ժա նա պատ վու
թյամբ։ Հա ճի ա ղան կանգ նեց նրա խա նու թի ա ռջև՝ չի
մա նա լով ի՛ նչ ա նի։ Նրա մո տից ան ցնում էր դյուր գար 
Պո ղո սը, որ ի րեն ձեռ առ նող զվար ճա խոս նե րից մե կին 
պա տաս խա նում էր.

– Ա՜ տամ, ի նչոր ու րիշ նե րու գը լի՝ ան ա թող մե զի 
ը լի. աշ խը րո վի չէ՞։

– Ին ձի ա շե,– ձայն տվեց հե ռու խա նու թից ձեռ առ
նո ղը,– հազր վե՛, կա մեն դան թը քե զի հա մար կա ռեթ պի
տի ղր կե, որ փախ չիս։

– Կա ռե թը զան գին նե րուն հա մար է, սաղ ը լին ոտ
քերս,– հան գիստ պա տաս խա նեց ա ռողջ ար հես տա վո
րը և շուռ տվեց ու րիշ փո ղոց։

 Հա ճի ա ղային զայ րաց րեց այս չա րա գու շակ զվար
ճա խո սու թյու նը, և այն է, հե ռա նում էր Ե ղի շի խա նու թից, 
որ ներս մտավ նրա ժրագ լուխ աշ կեր տը և՝ ի բրև ան միտ 
քայ լի վրա ծի ծա ղե լով՝ զե կու ցեց.

– Խա նը ի նչ ֆուր ղուն օր կա՝ հա տը հա րուր, հա րուր 
ից ցուն մա նե թով բռ ներ ե ն։

 Հա ճին զգաց, որ բեր նի թու քը ցա մա քում է ։

Կազմի՛ր Հաճի 
աղայի ընտանեկան 
տոհմածառը:

Պատմվածքում առանձ
նացրո՛ւ և դո՛ւրս գրիր 
այն հատվածները, 
որոն ցում երևում են 
Հա ճի աղայի բնա վո
րության գծերը:ANTARES
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– Ի ՞նչ… բռ նե՞ր ե ն… մեր Մի սա քը հո՞ն էր,– հարց րեց 
շն չաս պառ։

– Հոն էր, հը մը չկր ցավ բռ նե,– պա տաս խա նեց թարմ 
ու ան հոգ ձայ նով աշ կեր տը և ա վե լը վերց նե լով, սկ սեց 
ու րախու րախ ավ լել խա նու թի սան դուղ քը։

 Հա ճի ա ղան շտա պեց իր խա նու թը և դող դո ղա լով 
վրա պր ծավ իր որ դուն.

– Ի ՜նչ էս է րիր… Ֆուր ղուն նե րը ձե ռից բա՜ց ես թո
ղիր… գեր դաս տա՜նս մնաց…

Շ մա վո նի կարճ ու գնդ լիկ մար մի նը շտկ վեց։ Նա իր 
քրտ նած, չե չոտ դեմ քը բարձ րաց րեց և ապ րան քը գոգ
նո ցի մեջ՝ նայեց հո րը։ Հա յացք ներն ի րար հան դի պե ցին, 
և նրանք ի րար հաս կա ցան։ Հա ճի ա ղան չա րա գու շակ 
ժպի տով գլու խը հան դի մա նո րեն շար ժեց.

– Ֆուր ղո՜ւն գտի… տղա՜քս ձեռ քե կեր թան… տո՜ւնս…
Շ մա վո նը դեմ քը կնճ ռո տեց։
– Ջա նըմ, ֆուր ղուն ին չո՞ւ պի տի չը լի,– բար կա ցավ 

նա և ապ րան քը թա փե լով, յու ղոտ գոգ նո ցով քր տին քը 
սր բեց ու գլոր վող տա կա ռի պես կող քեկողք ը նկ նե լով, 
դուրս գնաց։

 Հա ճի ա ղան եր կար նա յում էր իր որ դու թա ղի քե 
վա լիկ նե րին, նրա տա փակ փա փա խին և կար միր շար
ֆին. մերթ եր ևում, մերթ կոր չում էր զին վոր նե րի բազ
մու թյան մեջ, մինչև որ ան հե տա ցավ։

 Հա ճի ա ղան դուրս ե կավ խա նու թից և բռ նեց տան 
ճամ փան։

 Հաս նե լով տուն՝ դռան մոտ ոտ նե րը չք սեց եր կա թե 
քե րի չին, ի նչ պես ան խախ տե լի պար տա կա նու թյունն էր 
Հա ճի ենց տա նե ցի նե րի, և ներս մտավ։ Իր մեծ հար սը, 
որ տան մի ջանց քում բուրդ էր ձաղ կում, Հա ճուն տես նե
լով՝ տի րա ցո ւի վար ժու թյամբ, ի բրև ծի սա կա տա րու թյան 
ո րոշ տե ղը, ձայն տվեց.

– Շո ղո՜, Հա ճի ա ղաս է կավ, ղայ ֆան բեր։
 Բայց ե րբ Հա ճի ա ղան մրթմր թաց « հա րա՛մ ը լի ղայ

ֆան», հար սին այն պես թվաց, թե ե րա զումն է, կամ մի 
ա նա սե լի դժ բախ տու թյուն ե կավ ի րենց տան գլ խին։ 
Վրա ըն կավ Հա ճու ոտ քե րին, հա նեց նրա կաշ վե կա
լոշ նե րը և, տես նե լով Հա ճու շալ վա րի ցե խոտ ված 
տո տե րը, վա խե ցած գնաց խո հա նոց՝ տա նե ցոց ի մաց 
տա լու։

Բնութագրի՛ր գլխավոր 
հերոսի ընտանիքի 
անդամների
հա րաբերությունները:

Կերպարները լինում 
են գլխավոր և 
երկրորդական: Դրանք 
տարբերակվում են 
ստեղծագործության մեջ 
իրենց ունեցած դերի 
կարևորությամբ: 

ANTARES



24

 Հա ճի ա ղան մտավ « մեծ օ դան» և կանգ նեց մեջ տե
ղը տխուր՝ ար ձա նի պես։

 Ներս մտավ Հա ճի ա ղայի կի նը՝ Հա ճի մա րը, մի ժիր 
ու նի հար կին։

– Ի ՞նչ է, Հա ճի ա ղա,– հարց րեց։
– Ի ՞նչ պի տի ը լի. թուր քը գու քա, հազր վե ցեք։
– Օ ՜ֆ, ա մա՜ն, Հա ճի ա ղա, « թուրք, թուրք» ա ռել ան

ցել ես. քա ղա քը լի քը սալ դաթ է ։
– Գլ խեդ շատ մի՛ դուս տա, հազր վե՛,– հրա հան գեց 

Հա ճի ա ղան։
– Թուրք չկա, չկա. ղայ ֆադ խմե,– ա րա գա խո սեց 

ժիր կի նը և դուրս գնաց։ 
Այդ մի ջո ցին Հա ճի ա ղայի թո ռը, Շո ղոն, մի կարմ րա

թուշ աղ ջիկ, տռուզ ձեռ քե րով ներս բե րեց կա թով սուր ճը։
 Հա ճի ա ղայի մեծ հար սը բե րեց կա պույտ փռո ցը, 

փռեց մին դա րի ա ռջև, կա պեր տի վրա, ա ռավ ա ղջ կա 
ձեռ քից սուր ճը, որ դնի փռո ցի վրա։ Բայց Հա ճի ա ղան 
մռու թը կախ, հուզ ված և դժ կամ՝ ձեռ քով ա րավ, որ սուր
ճը տա նեն դուրս։ Այս ար դեն այն պես ազ դեց հար սին ու 
ա ղջ կան, որ նրանք խոր տակ ված ի րար նայե ցին, կար
ծես ե րկ րի հաս տա տու թյու նը խախտ վեց։ Հա ճի ա ղան 
սուր ճը չխ մի՜...

 Մեծ հար սը ձեռ քով ա րավ Շո ղոյին, որ դուրս գա, 
ի նքն էլ դուրս ե լավ՝ ի նչ պես հի վան դի սե նյա կից, որ չան
հանգս տաց նեն նրան։

 Հա ճի ա ղան գնաց, ծա լա պա տիկ նս տեց մին դա րին 
և թթ վեց։ Մտ քե րով շփոթ ված հա յաց քը գցեց իր տան 
սարք ու կար գին, կար ծես օ տա րա կան լի ներ։ Սե նյա կը 
խա ղաղ է ր։ Մին դար նե րը, մու թա քա նե րը, խա լի նե րը 
ի րենց տե ղից այն պես հա րա զատ և դաշն խա ղա ղու
թյամբ նա յում է ին Հա ճի ա ղային, և այն պի սի մի հաս
տա տու նու թյուն կար այդ ա ռար կա նե րի մեջ, որ կար
ծես ոչ մի զո րու թյուն խախ տել չէր կա րող։ Տա րօ րի նակ 
թվաց մի վայր կյան այն խռո վու թյու նը, որ ըն կել էր իր 
սիր տը, և պա տու հան նե րում հան գիստ դրած այն ծաղ կի 
փայ տե թա ղար նե րը, որ հա ճախ լվա նա լուց ճեր մա կել՝ 
փայ լում է ին, կամ սե նյա կի ե րեք պա տե րի տա կով փռած 
մին դար ներն ու պա տե րին կպց րած եր կար բար ձե րը 
ան վր դով պատ մում է ին խա ղաղ հրա վերք նե րի, ու րախ 
հար սա նիք նե րի, ան խռով օ րե րի մա սին։ 

Ըստ քեզ՝ ո՞րն էր Հաճի 
աղայի անհան գստու
թյան հիմնական պատ
ճառն այս հատվածում: 
Ուշադի՛ր եղիր՝ արդյոք 
հետագայում կփոխվի՞ 
այդ պատճառը:
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Եվ այդ բո լո րը ա հա այ սօր ան հաս տատ բա ներ է ին։ 
Այ սօր ի սկ կա րող է ին այդ ա մե նը լք վել… Դեռ տա սը տա
րե կան հա սա կից իր հոր հետ ճամ փոր դե լով «քրդերն ու 
թուր քե րը», նրանց հետ ա ռև տուր ա նե լով՝ ա հա վաթ սուն 
տա րի է տուն է շի նում Հա ճի ա ղան։ Եվ հի սուն տա րի 
կա նո նա վոր ժա մա ցույ ցի պես խա ղաղ չքչ քա ցել է նրա 
եր ջա նիկ տու նը և ա հա այ սօր պետք է քանդ վեր։ Եվ 
ի նչ պես ջրում խեղդ վո ղը հան կար ծա կի ա րա գու թյամբ 
հի շում է իր ան ցած կյան քի ման րա մաս նե րը, այն պես 
Հա ճի ա ղան հի շեց իր ան ցյա լը, ի նչ պես հան գիստ քուն 
դրեց և թա ղեց հան գու ցյալ հոր կող քին իր մո րը, հի շեց 
1877ի պա տե րազ մը, որ նրա հա մար ան ցավ ի բրև ի րեն 
չվե րա բե րող մի փո թո րիկ… միտ քը բե րեց, ի նչ պես ե րե
սուն տա րե կան ե րի տա սարդ՝ իր կնո ջը տա րավ Ե րու սա
ղեմ… ի նչ պես այ նու հետև ձմեռ, գա րուն նրա տա նը տոն 
էր ու հար սա նիք, նրա կյան քը ա ռև տուր էր, ապ րանք ու 
հարս տու թյուն։ Հե տո որ դի նե րը ե կան հա սան, ա մուս
նա ցան, բեղմ նա վոր վե ցին։ Ա մեն, ա մեն ի նչ ե կավ իր 
կար գով ու ե ղավ, կար ծես այդ պես էլ պար տա վոր էր լի
նե լու, Հա ճի ա ղան վան քի պես տան տեր դա ռավ, և այդ 
տու նը այ սօր քանդ վում է ր։ 

Ի՜ր տու նը, հի՜ն տու նը։ Ա րյու նը գլու խը խփեց։ Ինչ
պե՞ս, իր ըն տա նի քը, հարս տու թյու նը, այդ նույն քան 
հիմ նա վոր բա նը, որ քան ին քը՝ աշ խարհ քի հաս տա տու
թյու նը… 

Եվ Հա ճի ա ղան, ի բրև փորձ ված մարդ՝ իս կույն հար
մար վեց կեն սա կան ի մաս տու թյան. ո րո շեց խիստ ու 
հրա մա յա կան մի կարգ՝ ա զա տել ա մե նա կար ևո րը, ի սկ 
ե թե այդ չե ղավ՝ կար ևո րա գույ նը։ Վճ ռեց ու դա ժա նա
ցավ.— ա մեն ի նչ ա նել, ա մեն խս տու թյուն գործ դնել, 
ան գթա նալ, թե կուզ և ստո րա նալ, բայց փր կել այդ 
կար ևո րա գույ նը՝ իր տու նը, ի սկ ե թե այդ չե ղավ՝ իր 
ան ձը։

 Կող քի «պզ տի օ դա յում», թի թե ղե փե չի վրա, հե
ռա վոր զուռ նայի պես ծվծ վում և դժ ժում էր գյու գյու մը 
և սե նյա կի տաք ու չոր օ դը բա րե խառ նում ա խոր ժե լի 
խո նա վով։

 Հենց այդ փոք րիկ սե նյա կում, ան կո ղին նե րի ծալ
քի տակ նս տած էր մի տա րեց կին։ Դա Հա ճի ա ղայի 
ան դա մա լույծ քույրն էր, Սր բու նը, որ ա մուս նու մա հից 

Կերպարները լինում 
են նաև դրական 
և բացասական: 
Տարբերակման համար 
կարևոր է, թե ինչ 
վերաբերմունք են նրանք 
ձևավորում մեր մեջ:
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հե տո լվացք ա նե լիս մի ան գամ սաս տիկ մր սեց, տի ֆով 
հի վան դա ցավ և ան դա մա լույծ ե ղավ. էլ չի մաց վեց՝ տի
ֆի՞ց էր, թե ար դեն տրա մա դիր է ր։ Ա կանջ ներն էլ ծանր 
է ին։ Հա ճի ա ղան իր ան վան չու տեց րեց, որ իր հի վանդ 
քրո ջը ու րիշ նե րը պա հեն և իր վրա խո սեն. հի վան դին 
բե րեց իր տուն և ան կյուն տվեց։ Խեղճ կի նը ի բնե աշ
խա տա սեր և ի նք նա սեր, ու զե լով մի բա նով եղ բո րը 
վար ձա հա տույց լի նել՝ ըն տա նի քի կարն ու կար կա տա
նը, ի նչ պես և գուլ պան իր վրա ա ռավ. ու թեև նրա հա
մար սաս տիկ դժ վար էր այդ աշ խա տանքն էլ, բայց նա 
ան մռունչ ու կա մո վին ա նում է ր։ Գեր էր, ծանր և սաս
տիկ նե ղու թյամբ նս տած տե ղից շարժ վում էր և գետ նա
քաշ մի կերպ դուրս գնում։

 Հա ճու նս տած տե ղից եր ևում է ին նրա ու ռած մատ
նե րը, ո րով նա ծն կան վրա փռած մի կտոր հար դա րում, 
շու ռու մուռ էր տա լիս, նո րից հար դա րում, չա փում ի նչոր 
մի կար կա տա նի հա մար։ 

Այդ մատ ներն սպի տակ է ին, կար ծես ջրով լի քը։ Եվ 
այն քան խա ղաղ, ա ռօ րյա էր այդ մատ նե րի աշ խա տան
քը, որ բո լո րո վին չէր բռ նում օր վա խռո վիչ դեպ քե րին։

 Հա ճին նայեց ան դա մա լույ ծին, բայց չտե սավ 
նրան։ Նա սե նյա կի ի րերն էր մտո վի տե ղա վո րում 
ֆուր  գո նի մեջ և ո րո նում էր ա մե նա պետ քա կան 
ի րե րը։

 Հե տո մի տա սըք սան ան գամ վեր կա ցավ, պա տու
հա նից դուրս նայեց՝ փո ղո ցի շար ժում նե րից մի բան գու
շա կե լու հա մար։ Փո ղո ցում շար ժում չկար, կար ծես ա մեն 
ի նչ խա ղաղ ժա մա նա կի նը լի ներ։

 Բայց ա հա մթ նե լու վրա էր, որ խառն ձայ ներ լս վե
ցին։ Հա ճին վեր թռավ և շտա պեց դե պի պա տու հա նը։ 
Մի քա նի մար դիկ ան ցան պա տու հա նի տա կով՝ խա
նու թի ապ րանք շա լա կած, որ տուն է ին կրում։ Դրանց 
հետ ևից մի սահ նակ՝ ան տա նե լի ծանր բե ռով, բո լո րը 
կին ու ե րե խա, հետ ևից տղա մար դիկ՝ ոտ քով։ Հար ևա
նենք է ին։ Այդ ա ռա ջի սահ նա կը այն պես ազ դեց Հա ճուն, 
ի նչ պես մի հի վան դի մա հը, որ թեև ա ռա ջուց սպա սե լի 
էր, բայց դեռ այն պես չէր ազ դում։ Բայց ե րբ վեր ջա պես 
սպա սե լին փաստ է դառ նում, մի դա ժան ու սա ռը բան 
է զգաց վում, որ ա ռաջ չէր կա րե լի եր ևա կայել։ Ու մինչ 
Հա ճի ա ղան դուրս կգար գնա ցող նե րին բան հարց նե լու՝ 

Ըստ այս հատվածի՝ 
բնութագրի՛ր Սրբունին:
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հան կարծ ի րենց տան դուռը գռ ռաց։ Ներս ըն կավ Հա ճի 
ա ղայի կրտ սեր որ դին՝ Հա կո բը և նա խա սե նյա կից հուզ
ված ու կտ րուկ ձայ նով կան չեց.

– Ապ լա՛…
 Հա ճի ա ղան վա զեց դե պի նա խա սե նյա կի դու ռը։
– Հա կոե՞բ…– հարց րեց շն չաս պառ։
 Հա կո բը ցե խոտ ոտ քե րը հա զիվ սր բած՝ « թուր քե րը 

ե կան, փախ չինք պի տի» ա սե լով՝ շն չաս պառ ներս մտավ 
և հար ձակ վե լով ան կյուն նե րը դրած սն դուկ նե րի վրա՝ 
սաս տիկ ու ժով ա ռաջ քա շեց։

 Հա ճին մո տե ցավ որ դուն։
– Ֆուր ղուն բռ նե ցի՞ք…
– Ֆուր ղուն չկա, խզակ բռ նե ցինք։
 Հա ճի ա ղան ըն դու նեց այդ ա ռա ջին մեծ հար վա ծը, 

բայց կյան քի բո վում զել ված մար դը իս կույն ան դրա
դար ձավ, որ խորհր դա ծու թյան ժա մա նակ չէր. պետք էր 
ո ՛չ մի այն հաշտ վել այդ ա ղե տի հետ, այլ ե ղածն ա զա
տել։ Եվ ի ՞նչ պի տի տե ղա վոր վեր մի սահ նա կի վրա… 
Հա ճի ա ղան ա վե լի խս տա ցավ։

– Տե՜, ա զա տե լո՛ւն ա զա տե ցեք… ա մե նեն պետ քա
կա նը…

 Հա կո բը քան դեց իր կա վա գույն բաշ լը ղը, հա նեց 
դեղ նած հաստ վե րար կուն և, հար ձակ վե լով սն դուկ նե րի 
վրա, այն պես ու ժով ա ռաջ քա շեց, որ զո ռից դեմ քի ու 
վզի ե րակ նե րը ու ռան։ 

Ի րար հետ ևից, ներս լց վե ցին և դռ նե րի մոտ ար
ձա նա ցան Շո ղոն, Շմա վո նի կի նը, փոքր հար սը և մի 
հարևա նի կնիկ։

 Հա ճին մո տե ցավ Հա կո բին և թևը բռ նե լով՝
– Խելքդ մի՛ կորց նե,– հրա հան գեց,– ի նչ որ պետ քա

կան է, ա ՛ն ժող վե։
 Հե տո տա նե ցոց հրա հան գեց.
– Ա մե նեն պետ քա կան բա նե րը ժող վե ցեք, տե սե՜ք՝ 

ճամ փան կմ նաք։
 Հար ևա նի կնի կը, որ լուռ ա կանջ էր դնում սրանց, 

տես նե լով, որ տան բո լոր ան դամ նե րը գոր ծի ան ցան, 
դի մեց Հա ճի ա ղային.

– Հա՛ճ ա ղա, օ տա՜ցդ մեռ նիմ, դուք կեր թաք, մենք 
ի ՞նչ պի տի է նենք։

– Ե սի՞մ,– կտ րեց Հա ճի ա ղան.– իմ ձեռքս ի ՞նչ կա։
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 Հար ևա նի կնի կը, որ դառն աղ քա տի վի ճա կին էր և 
հա մա րյա Հա ճի ա ղայի տան գործն ա նե լով՝  մի կտոր, 
մի փշ րանք ստա նա լու հու սովն է ր՝ սար սա փեց։ Նա կար
ծում էր, թե աշ խարհն այն պես է շի նած, որ չի քանդ վիլ 
եր բեք, ի սկ ե թե քանդ վի էլ, Հա ճի ա ղան եր ևի բան կգի
տե նա դրա դեմ ա նե լու։ Չա նի էլ ու գնա՝ մի բան կա նի 
իր նման ան ճար նե րին։

 Բայց Հա ճի ա ղայի չոր ու դա ժան պա տաս խա նը 
սթա փեց րեց խեղճ կն կան։ Եվ տես նե լով, որ ի րեն նայող 
չկար, հա ռա չեց ու դուրս գնաց։ 

Ու մինչ տնե ցիք հա վա քում է ին ի րե րը, Հա ճի ա ղան 
սկ սեց ան ցու դարձ ա նել սե նյա կում՝ ի բրև տխուր ո ւղ
տի կեր պա րանք։ Նա յում էր ան կար գա ցած սե նյա կին, 
ո ւր ի րար վրա թափ ված է ին «ան պետք» ու «ա վե լորդ» 
ի րե րը, տես նում էր իր տան քանդ վե լը, բայց հու սա հա
տու թյու նից չէր զգում ցա վը։ Ա վե լի մեծ զու լու մը աչ քին 
բան չէր թող նում եր ևա լու։ Նա դեղ նել, մա գա ղաթ էր 
դա ռել։ Տնե ցիք շո րե րը կա պում, նո րից քան դում և կր կին 
ը նտ րում է ին, և շա րու նակ լս վում էր « Հաճ ա ղայիս գուլ
պա նե րը», « Հաճ ա ղայիս դո շա կը», « Հաճ ա ղայիս քուր քը 
չթող նեք»։ Շմա վո նի կի նը կող քից նայե լով Հա ճի ա ղային 
և տես նե լով նրա մե ռե լա դեմ ե րե սը՝ դի մեց նրան.

– Հաճ ա ղա, կո նյաք ըմ խմե՞ս։
 Հա ճի ա ղան լուռ էր, տխ րա տե սիլ ար ձա նի պես։ 

Նրա բե րա նը հուզ մուն քից դառ նա ցել էր, և նա թու քը 
կուլ տա լիս դեմ քը ծռմ ռում է ր։

 Բայց ներ քուստ շտա պում էր և դի տում տնե ցոց աշ
խա տան քը։ Եվ մռայլ, խս տա ցած բեր դա պա հի պես՝ քա
նի գնում, իր բեր դի զա նա զան ի րե րի ար ժե քը վե րագ
նա հա տե լով՝ մերթ կար գադ րում էր. « Պետ քա կան նե՜ րը, 
պետ քա կան նե՜ րը», մերթ սար կազ մով ա ղա չում էր. 
«Աստ ծո՜ւ սի րուն հասկ ցե՛ք, աս պետք չէ, ա ՜ն», ի սկ վեր
ջը՝ կռի վը ոգ ևո րո ղի պես՝ սկ սեց քա ջա լե րել. « Տե՛, տե՛, 
տե՛, հա՛ պա պամ հա՜… պետ քա կան նե՛ րը, պետ քա կան
նե րը»։ Ու այս պես « պետ քա կան նե րը» կրկ նում էր ծի
սա կա տա րու թյան ձայ նով և զգում էր, որ մեծ գործ է 
կա տա րում, տուն է ա զա տում։ 

Իսկ այդ մի ջո ցին մյուս փոքր «օ դա յում» նս տած էր 
ան դա մա լույ ծը և հան դարտ՝ աչ քի տա կով նա յում էր իր 
եղ բո րը։ Վե րին աս տի ճա նի խա ղաղ է ին նրա խո շոր ու 
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մա րած աչ քե րը, ո րոնց տա կե րը կապ տած՝ պար կեր է ին 
գո յա ցել։ Նրա դեմ քը ու ռած, հի վան դա գին ճեր մակ է ր։

 Բայց նրան ոչ ոք չէր նկա տում։
Տ նե ցիք ար դեն պատ րաստ է ին, ե րբ դռան մոտ խզ

զա լով ու դո փե լով՝ կանգ նեց մի ծանր, մեծ սահ նակ։ 
Շմա վո նը կարմ րած, այ լայլ ված՝ նս տել ապ րանք նե րով 
լի տոպ րակ նե րի վրա՝ սահ նա կը բե րում էր տա նե ցոց 
տա նե լու։ Նրա գնդ լիկ մար մի նը վար սո ղաց տոպ րակ
նե րի վրայից, և նա ներս ը նկ նե լով շն չաս պառ՝ գու ժեց.

– Զու լու մը տե սա՞ք… խան թին ապ րան քը մնաց… 
ֆուր գուն չկա…

– Վո՜ ւո՜ւշ…– ծնկ նե րը ծե ծե ցին հարս նե րը և նայե ցին 
Հա ճի ա ղային։

 Հա ճի ա ղան ո ւղ տի տխ րու թյամբ նայեց Շմա վո նին 
և լռեց։

– Տե՛, Հա ճի ա ղա, հա գի՛ր էր թանք,– ա սաց Շմա վո նը 
և դուրս գնաց։

Շ մա վո նի կի նը ա թոռ բե րեց, որ Հա ճի ա ղան նս տի. 
հե տո փոքր հար սի օգ նու թյամբ Հա ճի ա ղայի ոտ քե րը 
հագց րին մի ե րկ րորդ շալ վար ևս։ 

Այդ ժա մա նակ «պզ տի օ դայից» խուլ հեծկլ տոց ներ 
լս վե ցին։

– Ատ վո՞վ է,– հարց րեց Հա ճի մա րը և ներս գնաց։
 Հարս նե րը հետ ևե ցին նրան։ Ի նչոր բան խո սե ցին 

ան դա մա լույ ծի հետ, ո րից մի այն լս վեց Հա ճի մոր ձայ նը.
– Հա ճի ա ղան չի սա ռի ճամ փան, մի՛ վախ նա։ 
Եվ նո րից սկ սե ցին խո սել։
 Հա ճի ա ղան բութ հանգս տու թյամբ իր մեջ նկա տեց, 

որ նա ամ բողջ օ րը չէր մտա ծել ան դա մա լույծի մա սին. և 
հի մա մտա ծե լով՝ ա նա խոր ժու թյուն զգաց։ Եվ ոտ քը կո
խե լով շալ վա րի մեջ՝ խո սեց.

– Ի ՞նչ է, ի ՞նչ է էղեր։
– Հեչ,– պա տաս խա նեց փոքր հար սը,– Սր բու նը գու լա։
– Ան ին չի՞ է ձեռք ու ո տք է ղեր, ո ՞ւր պի տի գա,– խո

սեց Հա ճի ա ղան բար կու թյամբ և մտ քում զայ րա ցավ, որ 
ան դա մա լույ ծը ի նքն իր բեր նով չի հայտ նում, թե հա մա
ձայն է մնա լու և ու րիշ նե րին է թող նում այդ բա նը հայտ
նե լու ա նա խոր ժու թյու նը։

 Փոքր հար սը զար ման քով լի աչ քե րը հա ռեց Հա ճի 
ա ղային.

Սրբունն ուզո՞ւմ էր 
հեռանալ քաղաքից:  
Ի՞նչ ես կարծում՝ նա 
ճի՞շտ վարվեց:
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– Սր բու նին պի տի թող նե՞նք…
 Հա ճի ա ղան ծաղ րեց.
– Է՛, խա նումս, տես նինք ես ու դուն պի տի եր թա՜նք…
 Հա ճի մա րը, որ դուրս էր գա լիս ան դա մա լույ ծի սե ն

յա կից և լսեց այս վեր ջին խոս քե րը, սար սա փեց.
– Քա, ձու նը գլ խուս, Սր բու նին պի տի թող նե՞նք…
– Ե ՞ս եմ թող նո ղը,– հա րեց Հա ճի ա ղան,– տես նինք 

խզա կին վրա տեղ կա՞։
– « Տեղ կա՞»ն ի նչ խոսք է, Հա ճի ա ղա, աս քան 

մարդս օր կեր թանք… 
Եվ Հա ճի մա րը ա նըն դու նե լի հա մա րե լով ա մեն 

պատ ճա ռա բա նու թյուն՝ փոքր հար սին ձայն տվեց, ի նքն 
էլ գնա լով փոքր սե նյա կը.

– Ես թե՛ր, օ ղուլ, Սր բու նին հագ ցո՜ւ։ 
Ան կյու նում մին դա րի վրա ծա լա պա տիկ նս տել էր 

ան դա մա լույ ծը և՝ գլու խը ծն կան վրա կա խած՝ աչ քերն 
էր սր բում։

 Հա ճի մա րը ծռ վեց նրա գլ խին.
– Սր բո՞ւն, քո՞ւրս, ին չի՞ գու լաս։ 
Ան դա մա լույ ծը չպա տաս խա նեց։
Շ մա վո նի տղան՝ ո ւթ տա րե կան Կա րոն, որ ներս էր 

ե կել և հետ ևում էր սրանց խո սակ ցու թյան, բա ցատ րեց.
– Թուր քե րեն կվա խե նա։
 Տի րեց լռու թյուն։
– Ի ՞նչ է նիմ,– լա ցա կու մեց ան դա մա լույ ծը,– Հաճ 

ա ղաս շատ է վա խե ցե, վա խե նամ թե ճամ փան ցա վի գա։
– Ա տոր հա մա՞ր գու լաս,– զար մա ցավ Հա ճի մա րը,– 

ջա նըմ, մեր դար դը մի՛ քա շե, հազր վե՛…
– Ե ՞ս,– տխ րաժ պիտ նայե լով Հա ճի մորն ու փոքր 

հար սին՝ ա սաց ան դա մա լույ ծը,– ես չեմ գա։
– Ին չի՞,– հե տաքրքր վեց Հա ճի մա րը։
– Դուք ձեր հո գես տանն ա զա տե ցեք. ես ան դա մա

լույծ եմ, ա սօր կամ, էգ վան չկամ,– պա տաս խա նեց ան
դա մա լույ ծը տխուր հա մա կեր պու թյամբ։

– Ան դա մա լո՞ւյծն ի նչ խոսք է, ջա նըմ,– հան դի մա նեց 
Հա ճի մա րը,– հո գին հո գի է, հազր վե՛։

 Հա ճին մեծ սե նյա կում ան ցու դարձ էր ա նում և լսում 
այս խո սակ ցու թյու նը։ Հա ճի մոր պն դում նե րը նրան զայ
րաց րին, և նա իր կնո ջը ձայն տվեց.

– Թեզ է րա՜, ա տոր վախ տը չէ՜։

Այստեղից սկսած 
ուշադի՛ր հետևիր Հա
ճի մարի կերպարին: 
Դրա կա՞ն կերպար է 
նա, թե՞ բացասական: 
Հիմնավորի՛ր:
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 Հա ճի մա րը դուրս ե կավ ան դա մա լույ ծի սե նյա կից և 
աչ քե րը հա ռեց Հա ճի ա ղային։

– Տեղ չկա՜… կի մա նա՞ս, – գո ռաց, խեղ դե լով իր ձայ
նը Հա ճի ա ղան և շեշ տեց « կի մա նա՞ս» բա ռը։

– Է՛,– հա կա ճա ռեց Հա ճի մա րը,– բեռդ պակ սե ցու՝ 
տեղ գը լի։

– Է՜,– տնտ ղեց Հա ճի ա ղան,– բեռդ որ պակ սեց նես՝ 
տղաքդ ին չո՞վ պի տի պա հես. աշ խարհք խո չվեր ջա ցավ։ 

Եվ Հա ճի ա ղան բաշ լը ղը փա թա թեց։
– Ջա նըմ, գնա ցե՜ք, իմ պատ ճա ռովս միք ու շա նա, 

Հաճ ա ղաս մեղք է,– տրտն ջաց ան դա մա լույ ծը ներ սից։
– Ադ պես բան չկա, մենք կեր թանք, դու ա պի տի 

գաս,– հրա հան գեց Հա ճի մա րը և դուրս գնաց՝ կա ռա
պա նին տես նե լու։

 Հարս նե րը ներս ե կան, և մինչև ան գամ ե րե խա նե րը 
բո լո րե ցին ան դա մա լույ ծի ա ռաջ։ Բայց նա տես նե լով, որ 
ա մեն քը ի րեն են նա յում և սպա սում, վեր նայեց խա ղաղ 
ու բա րի աչ քե րով և ա սաց.

– Դուք գնա ցեք, ին ձի մի՛ք ա շե, ես կմ նամ, իմ ջանս 
ա զիզ չէ։ 

Այդ ժա մա նակ ներս մտան Հա կոբն ու Շմա վո նը և 
սկ սե ցին չորս կողմ նայել, թե ի նչ կա է լի վերց նե լու։

 Հարս ներն սկ սե ցին սրանց ա ղա չել, որ ան դա մա
լույ ծին հա մո զեն ի րենց հետ գա լու և տեղ գտ նեն սահ
նա կի վրա։ 

Եր կու եղ բայր ի րար նայե ցին լուռ ու դժ վա րա ցած, 
հե տո դե պի Հա ճի ա ղան, որ լսեց հարս նե րի ա ղա չան քը։

 Հա կո բը կեղ ծա վո րու թյուն ա րավ.
– Հը՞, Շմա վո՞ն, ի ՞նչ կը սես, ապ րան քը թեթևց նե՞նք…
Շ մա վո նը դեմ քը կնճ ռեց ժլա տի պես, ո րից փող են 

խնդ րում։
– Չգի տեմ, ի ՞նչ ը սեմ… 
Ու դուրս գնաց։ 
Ե րե խա ներն սկ սե ցին լաց լի նել։
– Սր բուն մա մին թուր քե րը պի տի մոր թե՜ն… 
Եվ ը նկ նե լով ան դա մա լույ ծի վրա, փա թաթ վե ցին 

նրան և սկ սե ցին համ բու րել։
 Սա գր կեց նրանց և փղձ կաց.
– Ա ստ ված հետ ներդ, գառ նե՛րս, գնա ցեք, ին ձի մի՛ք 

ա շե։
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 Հարս նե րը լց վե ցին և ե րե խա նե րին քա շե ցին մի 
կողմ։

 Հա ճին մի եր կու ան գամ գնացե կավ մեծ սե նյա
կում, հե տո՝ մուշ տա կը հա գած ե կավ փոքր սե նյա կը և 
մո տե ցավ քրո ջը։

– Է՛, Սր բո՛ւն,– ա սաց նա դժ վա րու թյամբ ու տհա ճու
թյամբ,– մնա՛ս բա րով։ 

Եվ ձեռ քը դրեց նրա ձեռ քի վրա։
– Մի՛ վախ նա, թուր քե րը քե զի ձեռք չեն տա. ե րբ օր 

ներս մտ նին, ը սե՝ « տու նը ձե զի», ին ձի ձեռք մի՛ք տա։
Շ մա վո նը, որ ներս էր մտել, հա րեց.
– Ը սե՝ « սի զըն օ ճա խա դյուշ մի շըմ», ձեր օ ճախն եմ 

ըն կե։ 
Ան դա մա լույ ծը դող դո ջուն ձեռ քե րով բռ նեց Հա ճի 

ա ղայի ձեռ քը, տա րավ շր թունք նե րին և համ բու րեց։ 
Մի ար ցուն քի կա թիլ նրա աչ քե րից գլոր վեց, ըն կավ 
Հա ճի ա ղայի ձեռ քին։ Ան դա մա լույ ծը ծո ցից թաշ կի
նա կը հա նեց և սր բեց եղ բոր ձեռ քը և ա պա՝ մի զույգ 
«դֆտիկ» ձեռ նոց հա նե լով մին դա րի տա կից՝ տվեց 
Հա ճի ա ղային.

– Ձեռ քե՛րդ ան ցու՝ ճամ փան չմ սիս։
 Հե տո փղձ կա լով՝ վրա բե րեց.
– Քո ռա նա՛ լուսս… տղո ցը հա մար չկր ցա գոր ծե։
– Բան չկա, բան չկա,– սա ռը հանգս տաց րեց Հա ճի 

ա ղան։ 
Հե տո դար ձավ տնե ցոց.
– Դե՛։ 
Ու ին քը դուրս գնաց։ Հա ճի մա րը այն տեղ չէր։ Ը ստ 

եր ևույ թին գնա ցել էր հար ևան նե րի մոտ՝ ան դա մա լույ ծի 
հա մար տեղ գտ նե լու։

 Հա ճի ա ղան, ը նտ րե լով սահ նա կի ա մե նա հար մար 
տե ղը, նս տեց, փա թաթ վեց վեր մա կի մեջ ու մնաց։ 

Եվ ո րով հետև տնե ցիք ու շա նում է ին,— ան շուշտ 
ան դա մա լույ ծին հա մո զե լու, որ գա,— Հա ճի ա ղան բար
կա ցավ և գլու խը վեր մա կի տա կից հա նե լով, ձայն տվեց.

– Թե՛զ է րեք, ա տոր վախ տը չէ՛… «է կա՜ն»… 
Ու շտա պով դեմ քը ծած կեց վեր մա կի մեջ, որ չմր սի։
 Բայց ներ սը ու շա նում է ին։ Շմա վոնն ու Հա կո բը հաս

կա նում է ին Հա ճի ա ղայի հա շիվ ներն ու խս տու թյու նը։ 
Գի տե ին նրանք, որ կյան քի ի մաս տու թյու նը հենց այդ էլ 

Գրի՛ր կարծիքդ 
ընդգծված հատվածի 
վերաբերյալ:ANTARES
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պա հան ջում է։ Եվ տե սան էլ, որ հոր վճ ռա կան քայ լե րի 
շնոր հիվ բա վա կան ապ րանք են ա զա տում և ի րենք էլ 
փրկ վում ե ն։ Նրանք հաս կա նում է ին, որ հայրն ի րա վա
ցի է՝ գնա հա տե լով ժա մա նա կը. պետք էր հաս կա նալ 
նաև նրա ի մաս տու թյու նը. ա՛յն, որ ի րենց հարս տու թյունն 
էլ ի րեն ցը չէր, այլ մի այն ի րենց փախց րածն էր ի րեն ցը։ 
Եվ ա հա հաշտ վե ցին, որ ի րենց հայ րը խե լոք է մտա ծում՝ 
ան դա մա լույ ծին թող նե լով և ապ րան քը տա նե լով։ Ո ՞վ 
գի տե, օ տա րու թյուն է, պետք է ապ րել, նոր տուն շի նել, 
աշ խարհք հո չվեր ջա ցավ… 

Եվ այս պի սի դեպ քե րի հաս կա նա լի ա րա գու թյամբ 
հաշտ վե ցին, որ ան դա մա լույ ծը ա վե լորդ էր ի րենց մեջ։ 

Եվ ո րով հետև ու րիշ նե րի հետ հա մե մա տած՝ ի րենց 
« հա ջող» փա խուս տը, մա հից փրկ վե լը, վտան գից դուրս 
գա լը մի փոքր բարձ րաց րել էր նաև նրանց տրա մադ
րու թյու նը, նրանք մինչև ան գամ սկ սե ցին կա տա կել.

– Մենք կեր թանք հարս նիք՝ հոր քուրս կմ նա տու նը 
պա հե լու։

– Էր կու օր չի քա շե՝ մենք ետ կդառ նանք։
– Թուր քե րը խա նում– խա թու նի պես կա շեն հոր

քու րին։
– Ջա նըմ, ան դա մա լույ ծին վո՞վ կդիպ չի։
– Հե՜չ, հըլ պը՜տ ո ր։
– Քե ֆը հոր քու րինս է։ 
Իսկ հարս նե րը, որ լավ գի տե ին Հա ճի ա ղայի ան կոտ

րում բնա վո րու թյու նը, տես նե լով՝ ի րենց ա մու սին ներն էլ 
ան հոգ են, հա վե րի պես հա մա կերպ վե ցին ու լռե ցին։ 

Եվ լաց լի նե լով՝ հագց րին ե րե խա նե րին։ Հե տո մո
տե ցան ան դա մա լույ ծին, համ բուր վե ցին նրա հետ։ Հե տո 
բե րին մի քա նի կար տո ֆի լի մոմ, հա ցի մի մեծ կա պոց, 
ջուր, լուց կի, դրին ան դա մա լույ ծի մոտ և «օ՜ֆ, օ ՜ֆ» ա նե
լով՝ դուրս ե կան։

 Դուր սը թա ղի մեջ մեծ տագ նապ է ր։ Լու սա մուտ նե
րից ու բաց դռ նե րից դուրս ըն կած լույ սե րի շեր տե րում 
բաց վում ու խփ վում էր բազ մու թյու նը։

Գ լուխ նե րը հաստ շա լե րով փա թա թած ապ լա ներ, 
բաշլղ նե րով տղա մար դիկ, շար ֆե րով տղա ներ ու աղ ջիկ
ներ՝ ի րար ան ցած՝ խռն ված է ին դռ նե րի ա ռջև, սահ նակ
նե րի ու ֆուր գոն նե րի չորս կող մը։ Աղ մուկ, վայ նա սուն… 
Ա հա ծե րուկ ժամ կո չը, ո րի չոր, ա ծի լած կզա կը դո ղում է, 
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ըն տա նի քով մնա ցել է ա ռանց սահ նա կի. ոտ քով պի տի 
գնան։ Ծե րու կը գլու խը կորց րել՝ ե րե խա է դա ռել։ Կի նը 
դա յա կի պես հետ ևից քշում է այս ու այն կողմ։ Ա հա ճամ
փա ըն կան՝ ա ռանց բե ռի ու հա գուս տի։ Ա հա մի հա սա
կա վոր մարդ կռ վում է իր հար ևա նի հետ, ո րը նրա կա
ռա պա նին ու զում է մի բան ա վել տալ և սահ նա կը խլել։ 
Եր կուսն էլ ձի ու սան ձե րը դե սու դեն են քաշք շում։ 

— Աստ ված սի րո ղը իմ տա՜տ հաս նի… մնա ցի՜նք…– 
գո ռում է մի կին ան պա տաս խան ժխո րի դեմ։

 Մի ֆուր գոն, ի րե րով ու մար դով սար սա փե լի բեռ
նած, ե կավ դեմ ա ռավ Հա ճի ենց սահ նա կին։

– Խա բար դա՜,– գո ռաց կա ռա պա նը իր մուշ տա կի 
մի ջից։

 Մի դեմք՝ շեկ ու կոշտ բե ղե րով ու մո րու քով՝ դուրս 
նայեց ֆուր գո նի ա ռաս տա ղի տա կից։

 Դա տա րա նի գրա գիրն է ր։
– Ի ՞նչ եք կայ նե,– գո ռաց։ 
Ու րիշ եր կու ֆուր գոն էլ ե կան դեմ ա ռան։ Սկ սե ցին 

շտա պեց նել։ Գրա գի րը գոռ գո ռաց։ Նրան բա ցատ րե ցին, 
որ ան դա մա լույ ծի պատ ճա ռով են Հա ճի ենք կանգ ա ռել։

– Ի ՞նչ եք կայ նե, գնա ցեք,– ձայն տվեց գրա գի րը,– 
ան դա մա լույծ տա նե լու վա՞խտ եք գտե, бросьте ее к 
чорту!

– Կն կան թող նեն, եր թա՞ն, ի ՞նչ կը սես,– ա ռար կե ցին 
ֆուր գո նի մի ջից։

– А чтож։ Պռա վի լա՞ է, ի ՞նչ է։ Եփ օր է վա կո ւա ցի ա 
է, ան դա մա լույծ նե րը ա վե լորդ ե ն։

– Տե, թեզ է րեք, ու շա ցանք,– կա տա ղեց Հա ճի ա ղան 
և ու զե ցավ տե ղից վեր կե նալ, որ գնա, տես նի, թե ի նչ 
են ա նում ներ սը։ 

Այդ ժա մա նակ Շմա վոնն ու հայ կա ռա պա նը՝ Հա ճի 
մոր թևե րից բռ նած՝ բռ նի դուրս է ին բե րում։ Հա ճի մա րը 
զայ րաց կոտ շար ժում նե րով աշ խա տում էր թևերն ա զա
տել և ներս գնալ նո րից ան դա մա լույ ծին բե րե լու։

– Թո ղե՛ք, ես ա նոր պի տի տա նիմ,– ծվում էր նա։
– Տեղ չկա, մա՛րս, տեղ չկա,– հա մո զում էր կա ռա

պա նը։
 Բայց կի նը կա տա ղի դի մադ րում է ր։
 Հարս ներն ու ե րե խա նե րը լաց է ին լի նում։ Ի սկ ֆուր

գոն նե րից բո ղո քում և շտա պեց նում է ին։

Ուշադրությո՛ւն դարձ րու 
հերոսների խոսքին:
Ինչպե՞ս են նրանք 
խոսում: Քո կարծիքով 
ինչո՞ւ է հերոսների 
խոսքը տարբերվում 
հեղինակի խոսքից:
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Շ տա պով հարս նե րին և ե րե խա նե րին տե ղա վո րե
ցին սահ նա կի վրա։ Հա ճի մորն էլ բռ նի բե րին, գցե ցին 
սահ նա կի վրա։

 Հենց որ նա ըն կավ հարս նե րի և ե րե խա նե րի մեջ, 
կա ռա պա նը մտ րա կը կա տա ղի զար կեց ձի ե րին։ Սահ
նա կը թռավ, և կա ռա պա նը ձի ե րի կող քից վա զեց։

Շ մա վոնն ու Հա կո բը մնա ցին դռա նը։ Մեկ նե լուց 
ա ռաջ մի պահ սպա սե ցին և նայե ցին ի րար։ Պետք էր 
ներս գնալ և վեր ջին ան գամ տես նել ան դա մա լույ ծին։ 
Պա տու հա նից եր ևում էր սե նյա կի լույ սը։ Եր կու եղ բայր 
ներս մտան, մո տե ցան ան դա մա լույ ծին։ Սա հան գիստ 
նս տած էր և այդ խա ղա ղու թյու նը բո լո րո վին չէր բռ նում 
այն ը նդ հա նուր շփո թի ու եր կյու ղի հետ, որ պա շա րել էր 
ո ղջ քա ղա քը։

 Հա կո բը մո տե ցավ նրան.
– Հոր քուր ջան… ա վելպա կաս հա լալ…– և փղձ կա

լով բռ նեց համ բու րեց ան դա մա լույ ծի ձեռ քը։
— Ա ստ ված հետ ներդ, գառ ներս, գնա ցեք… Հաճ 

ա ղայիս, տղո ցը լավ ա շե ցեք, չմ սին...— խո սեց ան դա
մա լույ ծը հո գա ծու ձայ նով։

Շ մա վո նը կեղծ ու շի տակ զգաց վեց, բե րա նը ծռմ
ռեց, նա ևս մո տե ցավ, համ բու րեց ան դա մա լույ ծի ձեռ
քը և, ա նար ցունք աչ քե րը սր բե լով՝ դուրս ե կավ։ Նրան 
հետ ևեց Հա կո բը, որ դուրս գա լիս շտա պեց և դի պավ 
Շմա վո նին։ 

Եվ եր կու եղ բայր ֆուր գոն նե րի կող քից վա զե ցին, 
որ հաս նեն ի րենց սահ նա կին։

 Քա ղա քը տե ղից վեր կա ցել՝ գնում է ր։ Ֆուր գոն ներ, 
սահ նակ ներ, ու նրանց կող քից հետ ևակ մեծ ու փոքր 
շա րան ներ շփոթ ված, ա ղմ կե լով գնում է ին։ Ե րբ Շմա
վոնն ու Հա կո բը հա սան ի րենց սահ նա կին, հետ ևից քա
ղա քը լու սա վոր վեց շու կայի հր դե հով, ի սկ ֆուր գոն նե րի 
կտա վե ծած կոց նե րը սկ սե ցին փռփ ռալ թեթև քա մուց։

– Հո ՜ո ՜ո՜փ,– ձգեց ի րենց ա ռջ ևից գնա ցող ֆուր գո նի 
կա ռա պա նը և կանգ նեց րեց ֆուր գո նը։ Նրան հետ ևե ցին 
մյուս նե րը, և բո լո րը կանգ նե ցին։

– Ին չի՞ կայ նե ցիք,– դժ գո հե ցին և վա խե ցան զա նա
զան կող մե րից։ Բայց ոչ ոք չէր ի մա նում՝ ին չո՞ւ։ Մի այն 
ե րե խա նե րի ճիչն ու կա նանց լա ցը ա վե լի պարզ լս վեց 
աղ մու կի մի ջից։ Քա ղա քի կող մը, դե պի ա րև մուտք, որ 

Ի՞նչ ես կարծում՝ 
հարազատները սիրո՞ւմ 
էին Սրբունին: 
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թաղ ված էր մթան մեջ, լս վում է ին թն դա նո թի խուլ դղր
դյուն ներ։ Տագ նա պը սաստ կա ցավ քա րա վա նի մեջ։ Հա
ճու թոռ նե րը սկ սե ցին հեծկլ տալ։

– Սր բուն մա մին մոր թե՜ն պի տի...
 Հա ճի մա րը, որ մինչև այդ խս տա հա յաց ու ան հաշտ 

նա յում էր չորս կող մը, լսե լով ե րե խա նե րի լա ցը՝ հան
կարծ լց վեց և հեծկլ տաց.

– Չեն մոր թե, մի՛ք լա,– ու սկ սեց աչ քե րը սր բել։ 
Ե րե խա նե րը տես նե լով նրա լա ցը՝ ձայ նե րը բարձ

րաց րին։
Թն դա նո թի ձայ նե րից Հա ճի ա ղայի եր ևա կա յու թյու

նը վառ վեց։ Նա ա վե լի պարզ սկ սեց շո շա փել մա հը։ 
Եվ հր դե հի մեջ պա շար վա ծի պես՝ նա զգաց, որ 

տա րե րային մի ո ւժ նրան մի այն մի բան է թե լադ
րում. փախ չել, շու տով դուրս գալ մա հի ճի րան
նե րից։ Մնա ցա ծը՝ կին, ե րե խա, ըն կեր, բա րե կամ՝ 
նսե մա ցավ նրա աչ քում։ Եվ ա կա մա՜։ Եվ նա զգում էր, 
թե որ քան դառն է այդ «ա կա ման», բայց և զգում էր, որ 
այդ այդ պես է ։

 Նա կար ծես ցնոր քի մեջ լի ներ. նա յում էր չորս կողմ 
և, ա մեն ա ռար կա մի վայր կյան տես նե լով, մյուս վայր
կյա նին մո ռա նում է ր։ Կար ծես ե րա զում՝ նրա մո տով, 
ճամ փի եզ րով, ի րենց հար ևան կոշ կա կար Պո ղո սը, ու
ժեղ ե րի տա սարդ՝ յափն ջու վրա եր կու ե րե խա նս տեց րել՝ 
քարշ էր տա լիս ձյան վրայով։ Նրա հետ ևից հևա լով 
և լնգլն գա լով գնում էր նրա ծե րուկ հայ րը։ Ա հա հոգ
նեց նա, ե կավ կանգ նեց և ճամ փից դուրս գա լով, գնաց 
խրվեց ձյան մեջ ու մնաց.

– Ալ չեմ կր նա… գնա ցեք…
 Նա յում է նրան Հա ճի ա ղան և իս կույն մո ռա նում է։ 
Ա հա քար վա նը նո րից շարժ վում է։ Լեռ նային սառ

նա մա նի քը իր սառ ցե մատ նե րով բռ նում է Հա ճու մո րու
քը, և նա դեմ քը ծած կում է վեր մա կի տակ։

Փ չում է լեռ նային քա մին և ձյան փո շին, ա ռաջ օ ձե րի 
պես սո ղա լով և ա պա բարձ րա նա լով ի բրև վի շապ ներ, 
թռ չում են օ դի մեջ, նվում, վա յում…

– Ա ստ վա՜ծ, դուն հաս նես.– մրմն ջում է Հա ճի ա ղայի 
փոքր հար սը։

 Մեծ հար սը ե րե սը խա չակն քում է և սկ սում «Հա վա
տով խոս տո վա նի մը» բարձր և զգաց ված։ 
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Իսկ իր շա լի մեջ Հա ճի մա րը կծկ ված՝ մտա ծում է 
ան դա մա լույ ծի վրա և ծանր հա ռա չում։

 Սուր վտանգն ու ա ղմ կա լից սար սափն ան ցել է ին, 
տե ղի տա լով մի խա ղաղ թշ վա ռու թյան, որ ըն դու նեց 
փախս տա կան նե րին հետ ևյալ գա վա ռա կան քա ղա քում։ 
Հան կար ծա կի աղ քատ ներ, մի ժա մում ան տու նա ցած 
մե  ծա տուն ներ, ի ծնե չքա վոր նե րին խառն ված՝ ե կան 
ա պաս տա նե լու՝ ա մեն կա րո տու թյուն չկ ռա հող, ա մեն 
ի նք նա սի րու թյուն չհաշ վող՝ բա րե գոր ծու թյան և նրա 
միշտ ու շա ցող օգ նու թյան։ Բա րե գոր ծա կա նի, դպ րո ցի և 
մաս նա վոր ան բնակ տնե րի մեջ խց կե ցին սրանց. բե րին 
հաց, շոր, դրամ, նաև մխի թա րա կան խոս քեր, և նման 
դեպ քե րի գթա ռա տու թյան ա լի քը ի նչ վա րա րու թյամբ 
որ հոր դեց, նույն ա րա գու թյամբ էլ ճա պա ղեց, և թշ վա
ռու թյու նը հի մա այլևս ա նար գել ու հաս տատ ան ցավ իր 
գոր ծին։

 Հա ճի ենց քա ղա քը շու տով ետ ա ռն վեց։ Տղա մար դիկ, 
ո րոնց մեջ և Հա կոբն ու Շմա վո նը, վե րա դար ձան տեր 
լի նե լու ի րենց այր ված ու կո ղոպտ ված գույ քե րին։ Լու րեր 
ե կան, որ գնա ցող նե րը քիչքիչ հա ջո ղում են կո րա ծը գտ
նել։ Փախս տա կան նե րի ե րե սը իս տակ վեց։ Հա ճի մա րը իր 
հարս նե րի հետ դուրս էր գա լիս, այ ցե լում մյուս փախս
տա կան ըն տա նիք նե րին, հյու րեր է ին գա լիս ի րենց տու
նը, և հին մե ծա տան հյու րա սի րու թյու նը փոր ձեր էր ա նում 
հին ըն թաց քով քայ լե լու։ Ծի ծաղն սկ սեց եր բեմն իր ձայ նը 
լսեց նել նրանց տա նը։ Մի ան գամ էլ ե կավ ի րենց քա ղա
քի զվար ճա բան Գա րա նը և պատ մեց ծի ծա ղե լի դեպ քեր 
թե՛ փա խից և թե թուր քե րի քա ղաք մտ նե լուց, որ վե րա
դար ձող նե րը լսել է ին և ե կել, տա րա ծել։ Ներ կա յաց րեց 
մի վա ճա ռա կա նի, թե ի նչ պես էր շփոթ վե լուց մու թա քան 
գր կել, մինչ ե րե խան կող քին ըն կած լա լիս է ր։ Լսում է ին, 
ծի ծա ղում։ Հե տո խոսք ե ղավ ան դա մա լույ ծի վրա, ո րի 
մա սին ե կող նե րը մի ա բե րան ա սել է ին, որ ան հայտ կո
րած է, և ո րի մա սին տնե ցիք աշ խա տում է ին կամ չխո սել, 
կամ մխի թար վել, ա սե լով, որ ե թե գար՝ միև նույն է ճամ
փին կմեռ ներ։ Հա ճին ա վե լի մռայլ վեց։ Այդ տես նե լով՝ 
Գա րա նը հա մար ձակ և ու րախ հան դի մա նեց.

– Ջա նըմ, Հա ճի ա ղա, բան չու նի՞ս, չարդ տա րավ, 
սաղ ը լին հարս ներդ, տղաքդ, թոռ ներդ։
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 Սա կայն Հա ճի ա ղան խոր տակ ված է ր։ 
Այ նու հետև ժա մե րով մի բառ չէր լս վի նրա բե րա

նից։ Նս տում էր մի ան կյուն, ծխում, համ րի չը գցում և 
եր բեմն մի այն գլուխն օ րո րե լով մռմ ռում.

– Է՜, ե ՛թ, թո՛… 
Ե կած օ րից ոչ մի ան գամ փո ղոց դուրս չե կավ։
 Քա ղա քում ծա նոթբա րե կամ ներ ե կան, ի րենց տուն 

հրա վի րե ցին, կտ րուկ մեր ժեց։
Տ նե ցիք սկ սե ցին ան հանգս տա նալ։ Հա ճու այս ար

տա կարգ խռո վու թյու նը նրանք իս կա պես կորց րած 
հարս տու թյա նը վե րագ րե ցին և կար ծե ցին, որ կա րող է 
ծե րու կը խել քը կորց նել. ո ւս տի և լուր ու ղար կե ցին Շմա
վո նին, որ ին քը կամ Հա կո բը գան։ Պա տաս խան չե կավ։

 Հուն վա րի սառն ու պարզ կա ա ռա վո տը նոր էր բաց
վում, որ Հա ճի ա ղան ան կող նում նս տեց։ Հա ճի մարն ու 
հարս նե րը՝ ե րե խա նե րը ծոց ներն ա ռած՝ քնած է ին փոքր 
ու նեղ վածք սե նյա կում, որ Հա ճին դիտ մամբ վար ձել էր, 
մեր ժե լով ձրի սե նյա կը։

– Հա ճի ա ղա՞, ին չի՞ է լար աս պես թեզ,– ան հանգս
տա ցավ Հա ճի մա րը և նույն պես նս տեց իր ան կող նում։

– Ու շա ցեր եմ,– մռմ ռաց Հա ճի ա ղան և սկ սեց 
հագն վել։

 Հա ճի մա րը աչ քի տա կով ու շա դիր նայեց Հա ճու 
դեմ քին և նկա տեց նրա աչ քե րում մի տխուր հա մա կեր
պու թյուն։ Վեր կա ցավ, օգ նեց որ հագն վի, ջուր բե րեց, 
լվաց վեց րեց։ Հա ճին վեր կա ցավ և գա վա զա նը ա ռավ։

– Ո ՞ւր,– հարց րեց Հա ճի մա րը մի փոքր վա խե ցած։
– Ժամ պի տի էր թամ։
 Հա ճի մա րը զար մա ցավ, բայց շր թուն քը կծեց։ 

Դրդեց հարս նե րին, որ վեր կե նան, և ա սաց, որ ի րենք 
ժամ են գնում. հարս նե րը զար մա ցած նայե ցին Հա ճուն, 
բայց Հա ճի մա րը գո ղու նի մատ նե րը դրեց շր թուն քին, 
որ չխո սեն։

 Դուրս ե կան փո ղոց և ձնե րի ու սա ռույց նե րի վրայով 
ան խոս գնա ցին ե կե ղե ցի։ Ե րբ մտան ե կե ղե ցու բա
կը, Հա ճու հան գիստ դեմ քի մկան նե րը ցնց վե ցին։ 
Նա դող դո ջուն շր թունք նե րը հպեց ե կե ղե ցու քա րե 
դռան, համ բու րեց, ե րե սը խա չակն քեց և՝ կզա կը դո
ղաց նե լով՝ ներս մտավ ե կե ղե ցի։ 
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Ա ռա վո տյան ժամ էր, և ե կե ղե ցին թա փուր։ Ե րբ 
 ժամն ա վարտ վեց, Հա ճի մա րը ա ռա ջար կեց, որ գնան 
տուն, բայց Հա ճին մեր ժեց և մնաց իր տե ղում չո քած։ 
Սպա սե ցին պա տա րա գին։ Շու տով ե կավ մեծ հար սը։ Եվ 
հարս ու կե սուր քաշ ված մի ան կյուն՝ սկ սե ցին փսփ սալ. 
Հա ճի մոր հա մար պարզ էր, որ Հա ճի ա ղան հո գե կան 
հի վանդ է դա ռել։ Եվ սկ սեց ա ղո թել, տրոր վել։

 Չո քել էր Հա ճին և ա վե լի մտա ծում էր, քան ա ղո
թում։ Հա ճի մա րը նայեց նրա սմ քած եր ևույ թին, կո րա
ցած մեջ քին, դեղ նած մա գա ղա թե դեմ քին, ծխից կարմ
րած բե ղե րին և ճեր մակ, ցախցախ մո րու քին, ո րոնց 
վրա փա խից հե տո ա ծե լի չբա նեց, նայեց Հա ճի մա րը և 
զգաց, որ ծե րու կի վիշ տը շատ խորն է ։

 Մի մին դար քա շեց ծե րու կի տա կը, բայց սա մեր
ժեց։ Ե կե ղե ցին լուռ էր, ցուրտ։ Խն կի դու րե կան հո տը դեռ 
օ դի մեջ։ Ա հա ար ևի ծի րա նի սյու նե րը պա տու հան նե րից 
կախ վե ցին ներս։ Ե կավ ժամ կո չը, հե տո քա հա նան, կա
մացկա մաց ա ղո թա վո րը շա տա ցավ, սկս վեց պա տա
րա գը։ Հա ճին ան շարժ ու հան գիստ նա յում էր իր ա ռաջ, 
պաղ քա րե րին։ Մի այն եր բեմն, ե րբ ար ծա թագ լուխ տեր
տե րը շուռ էր գա լիս դե պի բազ մու թյու նը և հո րից լս վող 
ձայ նով ա սում էր « խա ղա ղությո՜ւն ա մե նե ցուն», Հա ճին 
գլու խը կախ էր գցում և ե րե սը վա խե ցած խա չակն քում։ 

Երբ գնա ցին տուն, և ա մեն քը շար վե ցին «դաս  տա
խու նի» շուր ջը և սկ սե ցին թեյ խմել, մեծ հար սը բե րա նը 
մո տեց րեց Հա ճի մոր ա կան ջին.

– Գի տե՞ս, Հա ճի ա ղաս տեր տե րին, տի րա ցո ւին բռե
րը մեկմեկ օս կի դրեց։

 Հա ճի մա րը սա ռած նայեց հար սի ե րե սը, հե տո վեր 
թռավ և գնաց դուրս և այն տե ղից նշա նա ցի կան չեց 
հար սին իր մոտ։

– Ե ՞բ, աղ ջի…
– Դուն սե ղա նին է իր մո տե ցե, ա ղոթք կե նե իր,– պա

տաս խա նեց հար սը,— աղ քըտ նե րուն ա մեկմեկ օս կի 
տվեց…

– Չէ, ջա նըմ…– հևաց Հա ճի մա րը հուզ մուն քից։
– Աչ քովս տե սա։
– Հը՞…– խռո վեց Հա ճի մա րը,– ձե զի բան կը սեմ՝ չեք 

ի մա նա։ Ա ման, ա ստ ծու խա թեր, Հա ճիս ձեռ քե գնաց, 
տնե՜ օ ճը ղե հե ռու… 

Համադրի՛ր պատմ
վածքում կարմիրով 
ընդգծված հատված
ները և դրանց միջոցով 
ցո՛ւյց տուր Հաճի աղա յի 
կերպարի հոգե բա նա
կան զարգացումն ու 
փո փոխությունները:
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Եվ սկ սեց ծնկ նե րին տալ ու տրոր վել։ Հար սը պատ
մեց տե ղով, որ իր աչ քով տե սել է։ Հա ճի մա րը նո րից 
ներս մտավ, ի րեն զս պեց և հարս նե րին աչ քով ա րավ, 
որ ո ւշ չդարձ նեն Հա ճու վրա։ Ու սկ սեց հս կել նրան։ 

Ե րե խա նե րը դուրս գնա ցին՝ ձյան վրա խա ղա լու։ 
Հարս նե րը սփ ռո ցը վեր քա շե ցին, նո րից մի թեթև ավ
լե ցին սե նյա կը, որ ա ռա վոտ վան խնամ քով ավ լել է ին, 
փայտ ա վե լաց րին թի թե ղի վա ռա րա նին և գնա ցին 
«աշ խա նան», խո հա նոց՝ կե րա կուր ե փե լու։ Հա ճի մա րը 
նստեց Հա ճի ա ղայի դի մաց և դի տե լով նրա ա մեն մի 
շար ժու մը, սպա սեց, որ նա մի բան ա սի։

 Բայց ոչ մի նշան՝ թե ու զում է խո սել։ Նրա լռու թյու նը 
ցույց էր տա լիս, որ խո րին ու մշ տա կան խռով քը և ներ
քին տա ժա նե լի մի աշ խա տանք դուր էր գա լիս նրան։

 Մի պատ կեր կար, որ եր ևա կա յու թյան մեջ ամ
բող ջաց նում էր նա։ Դա նրա կիրքն էր, որ նրան և՛ 
սար սա փեց նում էր, և՛ ու րա խաց նում։ Նա տես նում էր 
ան դա մա լույ ծի դի ա կը և աշ խա տում էր նայել նրա սա
ռած, բաց աչ քե րին։ Ճգ նա վո րի մո լուց քի մեջ ըն կած 
հա վա տա ցյա լի կր քով նա հետ ևում էր այդ պատ կե
րին և աշ խա տում էր եր բեք, ոչ մի վայր կյան աչ քից 
բաց չթող նել. ին քը, մի այն ին քը ե ղավ այդ սար սա փե լի 
պատ կե րի ստեղ ծո ղը։ Դա իր մեղքն էր, ցա ծու թյու նը, 
իր ան գթու թյու նը։ Եվ ի նչ քան եր կար նա յում էր այդ 
դի ա կին, այն քան կսկ ծում էր իր սիր տը և այն քան էլ 
հա ճույք, հան գիստ էր զգում։ Ան դա մա լույ ծը դա ռավ 
մի սուրբ, մի պաշ տե լի սուրբ նրա հա մար։ Նրա դի ա կը 
սր բա գոր ծում էր ծե րու կի մեղ սա լից սիր տը։ Ա հա ին չու 
նա կառ չել էր նրան։

 Բայց այս ա պաշ խա րո ղի թեթ ևա ցու մը եր բեմն էր 
միայն։ Լի նում է ին րո պե ներ, որ նա զգում էր, թե խե լա
գար վում է։ Այդ պա տա հում էր, ե րբ նա պայ ծառ գույ
նե րով պատ կե րաց նում էր ի ՛ր ի սկ մահ վան օ րը, կամ 
ե րբ հի շում էր իր սար սափ նե րը փա խի գի շե րը։ Հի մա 
էր հա շիվ տա լիս ի րեն և զգաս տո րեն հա շիվ տա լիս, 
որ հենց այդ սար սափ ներն է կրել իր քույ րը, այն ար
հա մարհ ված է ա կը, ո րի մեռ նե լը ին քը ցա ծո գի կեր պով 
այն քա՜ն հեշտ և հաս կա նա լի հա մա րեց փա խի օ րը։ Եվ 
ի նչ պե՞ս կա րե լի էր թող նել նրան մահ վան ա ռջև, և կա՞ 
ա րդյոք մի ա րա րած, որ չտանջ վի մարմ նա կան ցա վից, 

Տեքստը բաժանի՛ր 
հատվածների և 
վերնագրի՛ր:
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չվա խե նա մա հից և ի րա վունք չու նե նա ապ րե լու։ Եվ ի ՜նչ 
հա մա կեր պու թյամբ ըն դու նեց ան դա մա լույ ծը իր հա մար 
ո րո շած վի ճա կը և ի ՜նչ ան ձն վեր հո գա տա րու թյամբ նա 
մտա ծում էր փախ չող նե րի ա պա հո վու թյան մա սին։ Սա 
ար դեն խո ցում էր Հա ճու սիր տը։ Եվ ե րբ Հա ճին հի շում 
էր, թե ի նչ պես ին քը ան կա րող ե ղավ կյան քի սե րը մեռց
նել իր մեջ և դի մա նալ մահ վան մեր ձեց ման, մինչ դեռ 
այն հա սա րակ, չն կատ ված է ա կը այն պես ա րի ա բար 
վճա րեց իր տուր քը, Հա ճին խայթ ված վեր էր բարձ րաց
նում իր խո նար հած գլու խը և խե լա գա րի պես նա յում 
Հա ճի մո րը։

– Հա ճի ա ղա՞,– ա րթ նաց րեց նրան իր կի նը։
 Հա ճի ա ղան նայեց նրան խո րա սուզ ված հա յաց քով 

և լռեց։
– Ա խր մեմ ը սե տես նենք՝ ի՞նչ կմ տա ծես,– հան դի մա

նեց Հա ճի մա րը։
 Հա ճին լուռ է ր։
– Թե՞ կո րու ցածդ է միտքդ ըն կե՝ տղաքդ սաղ ը լին. 

ին չի՞ կմ տա ծես, թե՞ Սր բու նին վրա է միտքդ՝ բան չու նի՞ս. 
ան քան նե րը մե ռան, ա վե լի ա զիզ նե րը… լավ կը սե իր, թե 
«ան ա վե լորդ է»։

 Հա ճին մռայլ նայեց իր կնո ջը և գլու խը օ րո րեց։ 
Եվ նա սաս տեց՝ խս տա հա յաց նայե լով Հա ճի մո րը.
– Սո՜ւս… ա վե լորդ մարդ չկա. ա ստ ծու ա ռջև հո գին 

հո գի է ։
 Հա ճի մա րը զսպ վեց։
– Օ ՜ֆ,– հա ռա չեց Հա ճի ա ղան,– գնա, սատ կող շա նը 

հար ցուր, թե սատ կե լը ղո լա՞յ (հեշտ) բան է ։
Ն րա դեմ քը տխուր էր, աչ քե րը խորն ըն կած, ի սկ 

ա նա ծի լած կզա կի ու այ տե րի ճեր մակ մո րու քի ցա խե րը 
նրա դեմ քին տա լիս է ին խս տա կյաց ճգ նա վո րի եր ևույթ։

 Մի շա բաթ ան ց Հա ճի ա ղան պառ կեց ան կող նում։ 
Եր ևի ժա մում մր սել է ր։ Քրտ նեց րին, ֆելդ շեր բե րել 
տվին։ Ո չինչ օ գուտ չե ղավ։ Եվ մի ե րե կո ճրագ վա ռե լու 
ժա մա նակ Հա ճին տեր տեր ու զեց։ Հա ճի մա րը ծնկ ներն 
էր ծե ծում և գո ղու նի նա յում Հա ճի ա ղային, որ տես նի, 
թե վտանգն ան ցնում է, թե ո չ։ 

Եվ մինչ դեռ տնե ցիք, թաքց նե լով ի րենց հուզ մուն
քը, սպա սե ցին մի պահ ևս, որ գու ցե թե Հա ճին ին քը 
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մո ռա նա և էլ չպա հան ջե տեր տե րի գա լը, Հա ճին հան
գիստ և պարզ կրկ նեց, որ տեր տե րի պետք ու նի։ Կան
չե ցին։ Ե կավ ար ծա թա զարդ տեր տե րը, որ բնազ դով 
ի մա նա լով, թե հի վան դը մա հա մերձ է, հե տը բե րել էր 
հա ղոր դու թյու նը։

Տ նե ցիք բո լոր վե ցին հի վան դի շուր ջը։ Տեր տե րը ձեռ
քով ա րավ, որ հե ռա նան, հաս կաց նե լով, որ հի վան դին 
պի տի խոս տո վա նեց նե։ Բայց Հա ճի ա ղան խնդ րեց, որ 
մնան։ Եվ բարձր ձայ նով, մո լե ռանդ հույ զով խոս տո վա
նեց։ Պատ մեց, թե ի նչ պես ին քը թո ղեց ան դա մա լույ ծին։

– Մե ղա քե զի՜, մե ղա,– լա ցեց և համ բու րեց ա վե տա
րա նը։

 Տեր տե րը մխի թա րեց և հա ղոր դու թյուն տվեց։ 
Եվ ե րբ հի վան դը հա ղոր դու թյուն ա ռավ, դող դո ջուն 

ձեռ քը տա րավ բար ձի տա կը և, հա նե լով թղ թի մեջ փա
թա թած մի քա նի ոս կեդ րամ, տվեց տեր տե րին։

– Աս քե զի,– շշն ջաց նա և, հա նե լով մի ու րիշ քսակ, 
դող դո ջուն ձեռ քով մեկ նեց տեր տե րին ու աչ քե րի ե րե
խա յա կան ար տա հայ տու թյամբ նայեց նրան և ու զում էր 
մի բան ա սել, բայց մնաց. շուն չը կտր վում էր. սաս տիկ 
հուզ ված է ր։

– Աս ո ՞ւմ,– հարց րեց տեր տե րը, կռա նա լով նրա վրա։
– Ո ՞ւմ տաս,– մրմն ջաց հի վան դը և լռեց։ 
Ար տա սու քը խեղ դեց նրան։ Շունչ ա ռավ և հա ռա չեց.
– Ադ ա տուր աղ քատ նե րուն… 
Եվ խլե լով տեր տե րի փե շը, համ բու րեց և մղկ տաց.
– Ա վե լոր դին հո գուն հա մար…
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կուզ  սապատ, ուռուցիկ մաս մեջքին, պարանոցի շրջանում, 
թիկունքի վրա

բերընքսիվայր  բերանքսիվայր, քիթբերանի վրա ընկնել
սապատավոր քիթ  ուռուցիկություն ունեցող քիթ
ֆես  կոնաձև կտրած գլխարկ
դիմահար տալ  հենվել
շալվարի տոտերը  անդրավարտիքի ներքևի եզրերը
զելվել  ընտելանալ, հարմարվել մի բանի. զելված՝ եփված, 

բովված
քարվանսարա  իջևանատուն
բառերը լփռել  ծամծմել
տաբուրետ  քառակուսի ցածր աթոռ
ֆուրղուն (ֆուրգոն)  ձիասայլ, ձիակառք
կազակ  ռուսական ծայրամասային շրջանների բնակիչ և 

զինվոր
ֆետպեպիլ (ֆելդֆեբել)  ենթասպա
դյուրգար (դուրգար)  հյուսն, փայտե իրեր պատրաստող
ատամ (ադամ)  մարդ
աշել  նայել
հազրվել  պատրաստվել
կամենդանթ  պարետ
կառեթ  կառք
զանգիններ  հարուստներ
խան  այստեղ՝ իջևանատուն
թաղիքե վալիկներ  թաղիքե ձմեռային կոշիկներ
բուրդ ձաղկել  ճիպոտով բուրդը գզել
ղայֆա  սուրճ
կալոշ  կրկնակոշիկ
սալդաթ  ռուս զինվոր
մինդար  բարձ, որին թիկնում են կամ որի վրա նստում
մութաքա  երկար կլոր բարձ
կապերտ (կարպետ)  բրդյա հաստ գործվածք, գորգի տեսակ
գյուգյում  պղնձե ջրաման
ապլա  հայր
խզակ  սահնակ
աշլըղ  գլխաշոր
գուլա  լալիս է
օղուլ  տղա, երեխա, զավակ
էգվան  էգուց
զուլում  աղետ
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սարկազմ  ծաղր
օդա  այստեղ̀ սենյակ
թեզ էրա  արագացրու
դֆտիկ  ընտիր բուրդ
ատոր վախտը չէ  դրա ժամանակը չէ
հըլպըտ որ  իրոք որ
իմտատ  օգնություն
խաբարդա  ճանապարհով անցնելիս զգուշացնող բա ցա

կան չություն
бросьте ее к черту  սատանայի բաժին թող լինի
а что ж իսկ ինչո՞ւ ոչ, ի՞նչ կա որ
պռավիլա  օրենք
լնգլնգալ  կաղալ
դաստախուն  սփռոց, որի մեջ լավաշ հաց են պահում
մեկ ըսե  մեկ ասա
օճըղե հեռու  օջախից՝ տնիցտեղից հեռու
ֆելդշեր  բուժակ
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Գրել մե նա խո սու թյուն Հա ճի ա ղայի կամ Սր
բու նի ա նու նից:

 Դա սա րա նը բա ժան վում է վեց խմ բի՝ ը ստ Էդ
վարդ դե Բո նոյի վեց գլ խարկ նե րի մե թո դի.

ս պի տակ՝ ներ կա յաց նել պատմ ված քի հիմ նա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը
 կար միր՝ ներ կա յաց նել պատմ ված քում ա ռկա 
հույ զե րը, զգաց մունք նե րը, տրա մադ րու թյուն
նե րը հա մա պա տաս խան մեջ բե րում նե րով
 դե ղին՝ ներ կա յաց նել պատմ ված քի դրա կան, 
ու րախ կող մե րը
սև՝ ներ կա յաց նել պատմ ված քում առ կա 
վտանգ նե րը, բա ցա սա կան եր ևույթ նե րը
 կա նաչ՝ պատմ ված քի հա մար նոր վեր ջա բան 
հո րի նել
 կա պույտ՝ ներ կա յաց նել պատմ ված քում շո շափ
ված խն դիր նե րը, հար ցե րը, բուն գա ղա փա րը:

Ամփոփիչ գործնական աշխատանք

Պատկերացրո՛ւ, որ դու մարդու իրավունքների պաշտ
պան ես: Տեղեկություններ հավաքի՛ր Հայաստանում 
հաշ մանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունք
նե րի մասին: Արդյոք նրանց իրավունքները պաշտ
պան վա՞ծ են:

Ավետիք  
Իսահակյանը ասել է.

««Ա վե լոր դը» խո շոր 
պատմ ված քը ե զա կի 
է մեր գրա կա նու թյան 
մեջ՝ մշ տար ժեք։ Զա
նա զան ան կյուն նե րից 
կա րե լի է նայել այդ 
եր կին և միշտ ըն դու
նել այն գե ղե ցիկ ու 
կա տա րյալ։
...Ի նձ զար մաց նում են 
հո գե բա նա կան այն 
խո րունկ, ճշ մա րիտ 
վեր լու ծում նե րը, որ 
ա նում է հե ղի նա կը 
խղճմ տան քի, ան
պար տե լի ու ժի, խղ ճի 
խայ թե րի և ներ քին 
ա հեղ ու ար դար դա
տաս տա նի վե րա բեր
մամբ: Սրանք հա մաշ
խար հային գրա կա
նու թյու նը զար դա րող 
է ջեր են»: 

Համաձա՞յն ես 
Ավետիք Իսահակ
յանի կար ծի քին: 
Հիմնա վորի՛ր 
տեսակետդ:

Անդրադարձ
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 Կյան քը, ու սում նա ռու թյու նը: Հայ ար ձա կի մե
ծա գույն վար պետ նե րից մե կը՝ Ակ սել Բա կուն ցը, ծն վել է 
1899 թվա կա նի հու նի սի 13 –ին Գո րիս քա ղա քում:

 Գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թյամբ սո վո րել է ծնն
դա վայ րի ծխա կան դպ րո ցում: Հա մա քա ղա քա ցի նե րի 
միջ նոր դու թյամբ Բա կուն ցը 1910 թվա կա նին ըն դուն
վում է Էջ մի ած նի Գևոր գյան ճե մա րան և 1917 թվա
կա նին ա վար տում ճե մա րա նի դա սա րա նային բա ժի նը։ 
1915–1916 թվա կան նե րին ու սու ցիչ է աշ խա տել Սի սի ա նի 
շրջա նի Լոր գյու ղում։

 Կա մա վոր մեկ նե լով ռազ մա ճա կատ՝ Բա կուն ցը 1917–
1918 թվա կան նե րին, որ պես շար քային զին վոր, մաս
նակ ցել է Աշ կա լայի, Իլ լի ջայի, Ար դա հա նի կռիվ նե րին և 
Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տին։ 

Այ նու հետև կր կին շա րու նա կել է ու սու մը: 1919–1920 
թվա կան նե րին սո վո րել է Թիֆ լի սի պո լի տեխ նի կա
կան ի նս տի տու տում: Ա պա մեկ նել է Խար կով և 1923 
թվա կա նին ա վար տել Խար կո վի գյու ղատն տե սա կան 
ի նս տի տու տը: Վե րա դառ նա լով Հա յաս տան՝ 1924–1926 
թվա կան նե րին աշ խա տել է Գո րի սում՝ որ պես Զան գե
զու րի գա վա ռա կան գյու ղատն տես, գավ գործ կո մի հող
բաժ նի վա րիչ: 1926 թվա կա նից մշ տա կան բնա կու թյուն է 

ԱԿ ՍԵԼ 
ԲԱ ԿՈՒՆՑ

( 1 8 9 9 – 1 9 3 7 )

Ակ սել Բա կուն ցի իս կա
կան ա նուն –ազ գա նու նը 
Ա լեք սանդր Թևո սյան է: 

Ակսել Բակունցի 
կյանքի հետաքրքիր 
դրվագներին 
ծանոթանալու 
համար դիտի՛ր 
«Օ, Զանգեզուր, օ, 
Կյորես» ֆիլմը:
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հաս տա տել Եր ևա նում և հիմ նա կա նում զբաղ վել գրա
կան աշ խա տան քով։ Բա կուն ցը եղել է Ե ղի շե Չա րեն ցի 
գլ խա վո րած « Նոյեմ բեր» մի ու թյան ան դամ:

1930 –ա կան թվա կան նե րին Ակ սել Բա կուն ցի դեմ 
նույն պես սկս վում են քա ղա քա կան մեծ հա լա ծանք ներ: 
Նրան հա մա րում են այս պես կոչ ված «ժո ղովր դի թշնա
մի» և ձեր բա կա լում 1936 թվա կա նի օ գոս տո սի 9 –ին: 
Բան տում նա են թարկ վում է սար սա փե լի տան ջանք նե րի:

Գն դա կա հար վել է 1937 թվա կա նի հու լի սի 8 –ին։

Տուն-թան գա րա նի հաս ցեն է՝ քաղաք Գորիս, Մաշտոցի 41: 
Հեռ.՝ (0284) 22966

Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը: Ակ սել Բա կուն ցը ար
ձա կի վար պետ է: Հիմ նա կա նում ստեղ ծա գոր ծել է 
պատմ ված քի և ակ նար կի ժան րում: Գրել է նաև վի
պակ ներ, մեզ են հա սել նաև եր կու վեպ, ո րոնք ա նա
վարտ են:

 Բա կուն ցի հրա տա րակ ված է ա ռա ջին գոր ծը «Հի
մար մար դը» հե քի աթն է, ո րը լույս է տե սել, ե րբ նա 
ըն դա մե նը 14 տա րե կան էր: 1920 –ա կան թվա կան նե
րին տար բեր թեր թե րում հրա տա րա կում է ակ նարկ ներ՝ 
նվիր ված հատ կա պես հայ գյու ղա ցի նե րի կյան քին ու 
խն դիր նե րին, ի նչ պես նաև պատմ վածք ներ:

Ակ սել Բա կուն ցը հե ղի
նա կել է «Զան  գե զուր» և 
«Ար ևի զա վա կը» 
գեղարվեստական ֆիլ
մերի սցե նարները:

Գորիս քաղաքում գոր
ծում է Ակսել Բակունցի 
տունթանգարանը: 
Այն հիմնադրվել է 1968 
թվա կանին Գորիսի այն 
տանը, որտեղ ծնվել է 
գրողը:
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1927 թվա կա նին լույս է տես նում Ակսել Բա կուն ցի 
պատ մվածք նե րի ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն՝ «Մթ նա ձոր» 
վեր նագ րով: Այս գրքում են ընդգրկված «Ալպիական 
մանուշակ», «Միրհավ», «Խոնարհ աղջիկը» հայտնի 
պատմվածքները: Հե տա գա յում գր ված պատմ վածք նե
րը Բա կունցն ամ փո փեց ևս եր կու ժո ղո վա ծու ում՝ «Սև 
ցե լե րի սերմ նա ցա նը» (1933) և «Անձր ևը» (1935): 1930 –
ա կան թվա կան նե րին Բա կուն ցը ստեղ ծում է նաև ա վե լի 
մե ծակ տավ գոր ծեր՝ գրում է «Կյո րես», «Որ դի ո րոտ
ման» վի պակ նե րը, հրա տա րա կում մի քա նի հատ ված 
« Կարմ րա քար» և « Խա չա տուր Ա բո վյան» վե պե րից:

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Պար զի՛ր, թե ին չու և ի նչ պես է գրողն ը նտ րել Ակ սել Բա
կունց գրա կան ա նու նը: Պատ րաս տի՛ր նյութ և ներ կա յաց
րո՛ւ դա սա րա նում:

 Պար զի՛ր, թե հայ բա նաս տեղծ նե րից ով և ինչ կապ ու նի 
Լոր գյու ղի հետ:

  Ի՞նչ ընդհանրություններ և տարբերություններ ունեն  
Բա կուն ցը, Չարենցը և Դեմիրճյանը: 

  Բակունցի կենսագրական ֆիլմը դիտի՛ր և 510 հե տա
քրքիր փաստ գրի՛ր քո գրականության տետրում:

 Բակունցի կյանքը ներկայացրե՛ք հեռուստատեսային հա
ղորդ ման ձևաչափով: Դասարանը վերածե՛ք տաղավարի, 
ընտրե՛ք հաղորդավար, մասնակիցներ, հան դիսատես և 
այլն:

 Կարդա՛ Չարենցի «Ա.Բ.ին» բանաստեղծությունը՝ նվիր
ված Բակունցին: Ինքնուրույն ընտրի՛ր բանաստեղծության 
մեջ հի շա տակ ված պատմվածքներից մեկը և ընթերցի՛ր:

 Գրի՛ր շարադրություն «Լավագույն ընկերոջս» վերնա
գրով:

Սյունիքի հրաշքներից 
մեկը՝ Տաթևի վանքը:
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 Ե ՂԻ ՇԵ ՉԱ ՐԵՆՑ 

Ա. Բ.–ԻՆ

 …Ե՛վ բա ռե րի հա մար քո մար մա րյա, 
Հ նա մե նի, բու րյան, որ պես մեր հին
 Քա րա քան դակ ան դուռ մա տուռ նե րի 
Ան ջըն ջե լի գրերն հնա դա րյան, —
Եվ մյու ռո նի նման սր բազ նա գույն
 Քո եր կե րի մա քուր սկիհ նե րում պահ ված՝
 Խոր հուրդ նե րի հա մար մշ տա հը մա, 
Որ պես խոր հուր դը մեր նաի րա կան ո գու, —
 Քո « Միր հա վի» հա մար— և լու սե ղեն՝ 
Ար փե նի կի հու շով սր բա գործ ված հա վետ, 
«Ալ պի ա կան ծաղ կի» այն բու րա վետ, 
Որ բու րե լու է հա՛ր ան նյու թե ղեն, —
Եվ վեր ջա պես քո վեհ, հե րո սա կան
« Սերմ նա ցա նի» հա մար, որ ձեռ քե րով վսեմ
Սև ցե լե րի վրա մեր գո յու թյան այս սև, 
Շա ղում է շողք ու սերմ ա նանձ նա կան, —
Այս ա մե նի հա մար, — և « Ծի րա նի» 
Հա զա րա մյա փո ղի՛ հա մար քո այն, 
Որ դա րե րո՜վ տեն չած խա ղա ղու թյան 
Երգն է հն չում, — և մեր ժո ղո վուր դը քա նի 
Ու նի գեթ ափ մի հող ա րե գա կի ներ քո՝
Հն չե լու է եր գեր եղ բայ րա կան, —
Այս ա մե նի հա մար, օ՜, խեղճ իմ բա րե կամ 
Ես քեզ օ րհ նում եմ ա րդ իմ ա նա ղարտ եր գով… 
Այս ա մե նի հա մար, — և քո ե ղե րա կան
 Տա ռա պան քի հա մար, որ ա րդ կր կին
 Վե հու թյուն է խառ նում քո ա նա ղարտ եր գին— 
Ես քեզ պար զում եմ ձեռք եղ բայ րա կան… 
Եվ ներ բո ղում եմ քեզ ա հա կր կին ա նեղծ 
Իմ շուր թե րով, ի նչ պես օ րեր ա ռաջ, —
Երբ դեռ դու ա՛յր է իր մի ա նա րատ, 
Եվ ես ըն կերն է ի քո բա նաս տեղծ…

Եղիշե Չարենցը և 
Ակսել Բակունցը 
մեծ բարեկամներ 
էին: Չարենցն այս 
բանաստեղծությունը 
գրել է այն օրերին, երբ 
Բակունցը «ժողովրդի 
թշնամու» պիտակով 
գտնվում էր բանտում: 
Դա մեծ խիզախություն 
էր: Եվ բացի նրանից, 
որ Չարենցը կանգնում 
է իր ընկերոջ կողքին, 
միևնույն ժամանակ այս 
բանաստեղծությունը 
Բակունցի 
ստեղծագործության 
լավագույն 
վերլուծություններից ու 
գնահատականներից 
մեկն է:
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Ս ՊԻ ՏԱԿ ՁԻՆ

1

 Շար մաղ բի բին ե րե կո յան, ե րբ ժամ հա րը քա շում 
էր ե կե ղե ցու զան գե րը, խր ճի թի ծանր դու ռը տն քա լով 
բաց էր ա նում։ Եր կար ու կեր կեր, ի բրև ար ևե լ յան 
թախ ծոտ ե րգ, ճռն չում էր հին դու ռը, ե րբ պա
ռա վի դո ղա ցող ձեռ քե րը ձգ վում է ին դե պի դռան 
մաշ ված ո ւն կը։ Խա վար խր ճի թում դռան եր գին ար
ձա գան քում էր պղինձ նե րի զն գո ցը և Շար մաղ բի բու 
ջինջ ձայ նը.

–  Քո փառ քը շա՜տ, է սօր էլ զան գե րը զար կին,– մրմն
ջում էր այդ լու սե րես կի նը, ո րին ի րիկ նա պա հի զան գերն 
ա վե տում է ին ա նանձ նա կան ան դորր։

 Նա կանգ նում էր դռան շեմ քին, աչ քը դե պի ներք ևի 
բլուր նե րը, ո րոնք ան սահ ման հեռ վում ձուլ վում է ին մայ
րա մու տի մուգ կա պույտ ե րկն քի հետ և կազ մում եզ րը մի 
ան գո աշ խար հի, ո րին յո թա նա սուն տա րի ան դա վա ճան 
հա վա տում էր այդ մի ա միտ կի նը։

 Կանգ նում էր դռան շեմ քին և կար ծես թե տես նում էր 
պղն ձյա զան գե րի տխուր ղո ղանջ նե րը, ի նչ պես մթ նող 

«Սպիտակ ձին» պատմ
վածք է: Պատմվածքն 
ունի սյուժե (դիպաշար): 
Սյուժեն գրական երկում 
զար գացող դեպքերի, 
գործողությունների, 
մարդ կային կապերի և 
հարաբերությունների 
ամբողջությունն է: 
Այն բաղկացած է 
հետևյալ մասերից՝ 
նախադրություն, 
հանգույց, 
գոր ծողությունների 
զարգացում, 
գագաթ նակետ, 
լուծում:

Քո կարծիքով՝ ինչո՞ւ է 
երեք ձի պատկերված, 
և ինչո՞ւ է սպիտակ ձին 
կենտրոնում: 

Մտածի՛ր և քննարկի՛ր 
դասընկերներիդ հետ:
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ե րկն քի տակ նա զով ճախ րող ա ղավ նի նե րը։ Նա հա վա
տում էր, որ ե րե կո յան զան գե րի հետ ե րկ նային մի օ րհ
նու թյուն թրթ ռա լով ներս է մտ նում ու քս վում հին տան 
սևա ցած քա րե րին, նրա այր վող օ ջա խին, ի նչ պես ներս 
կմտ ներ գետ նի ե րե սով սո ղա ցող մշու շը։ 

Եվ այդ հին հա վա տով էլ վեր ջա նում է ին Շար մաղ 
բի բու կրո նա կան զգա ցում նե րը։ Ե կե ղե ցի չէր գնում, ոչ 
ա ղոթք գի տեր, ոչ ծա նոթ էր ե կե ղե ցա կան ծե սե րի։

 Բայց և այն պես մի խորհր դա վոր ակ նա ծանք էր 
ապ րում, ե րբ ե րե կո յան եր գում է ին զան գե րը, եր գում էր 
և հին դու ռը, բլուր նե րի և աշ խար հի վրա իջ նում էր մի 
խա ղաղ ե րե կո, ճախ րում է ին ոս կեթև ա ղավ նի նե րը, և 
այդ ա մե նը ռա միկ հա վա տով նա ըն դու նում էր որ պես 
ան քն նե լի խոր հուրդ, որ մնա ցել էր գյու ղա կան ա ղջ կա 
ա նու րախ ման կու թյու նից։ 

Այդ ե րե կո, ե րբ Շար մաղ բի բին դու ռը քա շեց և ոտ
քը շեմ քին դրեց, հան կարծ ետ քաշ վեց մի ա հար կու 
ձայ նից, որ ա նակն կալ ո րո տաց հենց նրանց կտու րի 
վրա և խռ պոտ աղ մու կով խլաց րեց զան գե րի ծա նոթ 
ղո ղան ջը։

 Տա նե ցի նե րը, ո րոնք սփ ռո ցի չորս բո լոր նս տած լուռ 
ը նթ րում է ին, ար ձա նա ցած, զար մա ցած ի րար նայե
ցին։ Ահ կար նրանց աչ քե րում։ Նույ նիսկ փոք րիկ Ե րե մը 
բնազ դով զգաց, որ խռ պոտ ձայ նը բոթ է գու ժում։

– Է՜ հե՜ հե՜ յ,– ա լիք, ա լիք դիզ վեց ձայ նը,– ժո ղո
վուրդ... Թա գա վո րի հրա մա նով ա ռա վո տը կա նուխ ձի
ա տե րը ձի ով քա ղա ՜ա՜ք, հե՜յ– հե՜յ... Ով չտա նի, թա գա վո
րի հրա մա նով տու նը, տե ղը է ՜– հե՜– հե՜յ...

Եվ ձայ նը հե ռա նա լով նվա զեց, ո րով հետև գզի րը 
ու րիշ կտուր բարձ րա ցավ և ե րեսն ու րիշ թա ղի կող մը 
դարձ րեց։ Շար մաղ բի բին չլ սեց, թե զան գերն ի նչ պես 
լռե ցին և ո ւր կո րան նրանց վեր ջին թավ ել ևէջ նե րը։ 
Դու ռը դժ գոհ վրա դրեց և դու ռը չեր գեց եր կար ու 
կեր կեր, այլ դժ գոհ վնգս տաց շան նման։

– Չո՛ռ, բայ ղուշ, հենց էս սհա թին էր...
Երբ Շար մաղ բի բին ե կավ տե ղը նս տեց, և ե րե խա

նե րը տա տի ներ կա յու թյու նից սիրտ ա ռան, Սի մո նը հա
ռա չե լով, կար ծես ի նքն ի րեն, ա սաց.

– Է սօր Մի նա սի տղան էր պատ մում... Ա սում է ի սուտ 
կլի նի, ա ՛ռ քեզ...

Ներ կա յաց րո՛ւ Շար մաղ 
բի բիի կեր պա րը հետև
յալ հեր թա կա նութ յամբ՝ 
նրա ար տա քի նը, բնա
վո րութ յու նը, ա րարք
նե րը:

Համեմատի՛ր այս և 
նախորդ՝ կարմիրով 
նշված հատվածները: 
Ի՞նչ նմանություններ և 
տարբերություններ ես 
տեսնում: 

Նախադրության մեջ 
նկարագրվում են այն 
նախադրյալները, 
որոնք հիմք են դառնում 
գործողությունների 
հետագա զարգացման 
համար: 
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– Ա պի, յա նի թա գա վորն էդ քան ձի ին չի՞ ա հա վա
քում,– հո րը դար ձավ ան դրա նիկ աղ ջի կը՝ ո ւթ տա րե կան 
Շո ղե րը։

– Ե սի՞մ,– ու սե րը վեր քա շեց հայ րը, կռիվ ա, բա լա 
ջան... Մարդ են ջար դում, ձի եր են կո տո րում։ Ժո ղո վուրդ 
տո՛ւր... Թա գա վո րի հրա ման ա ։

– Փո՛ւ, փո՛ւ...
Ան հայտ էր, թե Ե րե մը այդ բա ցա կան չու թյամբ իր 

զար մանքն էր ար տա հայ տում, թե՞ պա ղեց նում էր տաք 
ա պու րը։ Մայրը սկ սեց նրան կե րակ րել և ա հը սր տում 
ա մուս նուն հարց րեց.

– Մեր Ցո լա կը չա փու մը կգա՞,– բայց Սի մո նը, որ 
ա նա կն կալ մտ քե րի հետ էր, չլ սեց նրա հար ցը։ Ցո լա կը 
նրանց ձին էր, կապ տա վուն մոր թով, ո րի վրա, ի նչ պես 
ա ստ ղե րը, ցր ված է ին սպի տակ նշան ներ։ Եր կար, ա լի
քաձև պոչ ու ներ Ցո լա կը։ 

Եվ ա սում է ին, թե մի հին և ազ նիվ ցե ղի շա ռա վիղն 
էր այդ ձին, որ Սի մո նը գնել էր եր կու տա րի ա ռաջ, փո
խա րե նը տա լով ի րենց է շը, մի ան մայր հորթ, մի կար
պետ և եր կու բեռ ցո րեն։

– Տուն եմ, ե րե խա նե րի տեր եմ, ա ռանց ձի ու հնար 
չկա,– ա սել էր նա և ու րա խու թյան ժպի տով ա ռա ջին 
ան գամ ձին քա շել աղ բյու րը։ Հենց այդ օ րն էլ նրան ան
վա նել է ին Ցո լակ, այն ձի ու ա նու նով, որ ե ղել էր նրանց 
տա նը՝ Սի մո նի ման կու թյան տա րի նե րին։

– Հա կա ռա կի պես հայ վանն էլ ջա նով ա,– ա սաց 
Սի մո նը և սթափ վե լով խոր մտ քե րից, դան դա ղու թյամբ 
հա ցի փշուր նե րը փե շից սփ ռո ցի վրա թա փե լով,– տար
վա էս ժա մա նակ ձին էլ էդ քան ջա նով լի նի՞։ Հալ բաթ 
էս պես պի տի լի ներ...

Ա սաց ու վեր կա ցավ, փա փա խի մոր թու մի ջից 
ծղոտ նե րը մեկ– մեկ դեն գցե լով, դուրս ե կավ գյու ղա
մեջ, դրա ցի հար ևան նե րից ի մա նա լու ա վե լի ստույգ տե
ղե կու թյուն։

 Դար պա սի մոտ Սի մո նը մի պահ կանգ նեց, նայեց 
ձի ուն, որ ա րո տից վե րա դար ձել և ա խոր ժա կով խժ ռում 
էր սա րի թարմ խո տի խուր ձը, եր բեմն մռու թով քրք րում 
խուր ձը և փնտ րում սու սամ բա րի տերև։ Սի մո նը տխուր 
նայեց. Ցո լա կի ո ղորկ մար մի նը և մոր թու սպի տակ բծե
րը ա ստ ղա լու սին մեղմ շող շո ղում է ին։

Ի՞նչ  լուր էր տա րած վել: 
Ին չո՞ւ էին մար դիկ դա 
որ պես բոթ ըն դու նում:
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 Նա մի ան գամ էլ տե սավ, որ ձին նի հար չի և չար 
վր դո վան քով կան չեց...

– Սատ կած, քիչ կեր է լի, տրաք վե լու չե՞ս հո...– Կան
չեց ու խուր ձը դրեց գո մի կտ րան։ Ձին մեղմ վրն ջաց և 
վի զը մեկ նեց դե պի խուր ձը։

– Հը՞, բոյը կարճ չի՞, նա նի... Չա փու մը թե չգա,– դար
ձավ նա մո րը, որ հա վաբ նի մուտ քը կա լել ու կանգ նել էր 
նրա կող քին:

– Ե սի՞մ, այ որ դի...
– Ռու սի ղա զա խը սրա վրա կա րո՞ղ է նս տի... Չէ՛, չեն 

տա նի,– հու սադ րեց ի րեն Սի մո նը և քայ լեց փո ղո ցով։
 Շար մաղ բի բին նայեց որ դու օ րոր վող մարմ նին, 

մինչև նա հալ վեց մթ նում և կեն դա նա կան խան դա ղա
տան քով ի նչ –որ բան մրմն ջաց, որ չգի տես ա ղո՞թք էր, 
օ րհ նությո՞ւն, թե ա ղոտ հույ սի ա կն կա լու թյուն։
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 Մութն էր, ե րբ Սի մո նը տուն ե կավ։ Գո մում կա պած 
ձին լսեց տի րոջ ոտ նա ձայ նը, նո րից վրն ջաց, Սի մո նը 
խղ ճա հար վեց, նա ճրա գը վա ռեց, խո տի խուր ձը գր կեց 
և ներս մտավ գո մը։ Ցո լակն ու րա խու թյու նից վրն ջաց, 
մի քա նի քայլ ա րեց, փոր ձեց կա պը կտ րել, բայց չկա րո
ղա ցավ։ Սի մո նը խուր ձը մսու րը դրեց և ե րբ ձին մռու թը 
կո խեց մե ջը,– ձեռ քով շոյեց Ցո լա կի փա փուկ մեջ քը։ 

Ըն դար ձակ գո մի ան կյու նում նս տել էր պա ռավ կո
վը: Եր կու այ ծե րը, ո րոնք բարձ րա ցել է ին մսու րի վրա, 
Սի մո նին տես նե լով ցած թռան և մի րուք ներն օ րո րե լով 
մոտ վա զե ցին։ Սա կայն Սի մո նը չմո տե ցավ ոչ կո վին և 
ոչ էլ այ ծե րին։ Նա մի պահ կանգ նեց, ա պա ձի ու ոտ քե րի 
տակ թափ ված խո տը ժո ղո վեց և դու ռը դրեց։ Ե րե խա
նե րը քնել է ին։ Շար մաղ բի բին, աչ քե րը կկո ցե լով, դժ
վա րու թյամբ թե լում էր հաստ ա սե ղը, որ պես զի կար կա
տի որ դու գուլ պա նե րը։ Նրանց տան վա ղուց վա կարգն 
էր այդ։ Ե րբ Սի մո նը քա ղաք գնար, մայրն էր հո գում նրա 
ճա նա պար հի պատ րաս տու թյու նը։

Խր ճի թի հին դու ռը ճռճ ռաց, պա ռա վը ա սե ղը թող
նե լով՝ ան հան գիստ հարց րեց.

– Հաս տա՞տ ա...

Ի՞նչ վե րա բեր մունք ու
ներ Սի մո նը կեն դա նի նե
րի նկատ մամբ: Ինչ պե՞ս 
էր դա ար տա հայտ վում:
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– Բա հո սուտ չի՞...
– Ի ՞նչ են ա սում։
– Ա սում են բոյը հա շիվ չի, ե թե ձին ա ռողջ է, կտա

նեն...– և դար ձավ մո րը.– նա նի, Ցո լա կի էն մեծ տոպ
րակն ո ՞ւր ա, հետս դար ման եմ տա նե լու։

 Շար մաղ բի բին վեր կա ցավ մեծ տոպ րա կի մի ջի 
բուր դը թա փե լու։

Ք նե լուց ա ռաջ Սի մո նը մի ան գամ էլ գնաց գո մը։ 
Պա ռավ կո վը այդ ան սո վոր այ ցից զար մա ցած, մինչև 
վեր կե նար ու ո րո ճա լով մո տե նար գո մի դռան, Սի մո
նը ձի ու հա մետն ու չվան նե րը սար քեց, դրեց ա խո ռի 
մոտ ու դուրս ե կավ։ Դուր սը ա ստ ղա լույս գի շեր է ր։ 
Գյու ղում մեկ– մեկ հանգ չում է ին կրակ նե րը և կրակ նե
րի հետ լռում է ին ձայ նե րը։ Ներք ևը, գե տա փի մար գե
րում, կան չում էր գի շե րա հա վը։ Ար տե րից, դաշ տե րից 
և հեռ վի ան տա ռից հո վը բե րում էր զով սառ նու թյուն և 
հա զա րա վոր խո տե րի բույր, ո րի մեջ ա վե լի սուր զգաց
վում էր սու սամ բա րի և ար դեն չո րա ցող դաղ ձի կծու 
հո տը։

 Սի մո նը նս տել էր դար պա սի քա րին և քա րի նման 
հոգ սը ծան րա ցել էր նրա սր տին։ Հա զիվ էր ծայ րը ծայ
րին հասց նում, ե րբ հա վա սար աշ խա տում է ին ի նքն ու 
Ցո լա կը։ Ի սկ ա՞յժմ... Եվ Սի մո նին թվաց, թե ի րենց տնից 
տա նում են ոչ թե մի ձի, այլ իր եղ բո րը, իր որ դուն, այն
պես, ի նչ պես ան ցյալ ա մառ շատ տնե րից տա րան նրանց 
որ դի նե րին ու եղ բայր նե րին։

 Սա կայն հոգ նու թյու նը հաղ թեց, ու ներս մտավ տուն։
– Հա կա ռա կի պես ա նի րա վի մեջ քը կա սես հի նա յած 

լի նի,– նո րից հի շեց Սի մո նը։
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 Լույ սը դեռ չէր բաց վել, ե րբ Սի մո նը ճրա գը ձեռ քին 
մտավ գո մը, Ցո լա կին հա մե տեց ու դուրս քա շեց։ Հա
րևան բա կե րում ճրագ ներ է ին շար վում, ճռն չում է ին դռ
նե րը, ի նչ –որ ձայ ներ է ին գա լիս։

 Սի մո նը լսեց իր հար ևա նի՝ Սա քու տղայի ձայ նը։ Նա 
բար կա ցած կան չում էր հար սի վրա, թե ին չու ձի ու չվա նը 
լույ սով չի գտել։

Դիպաշարի զարգացման 
համար շատ կարևոր 
է կոնֆլիկտը (բախու
մը): Կոնֆլիկտը 
հակա  սությունների 
պատկերումն է 
ստեղծագործության մեջ:
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Դ ռա նը կանգ նել է ին Շար մաղ բի բին, կի նը և նրա 
փե շից բռ նած քնա թա թախ Շո ղե րը, որ ան սել էր մոր 
խոս քը և լա ցով հա գել շո րե րը, որ պես զի տես նի, թե ի նչ
պես են ճա նա պարհ գցում Ցո լա կին։

Տ խուր ժամ էր, ե րբ Սի մո նը դռ նից հա նեց ձին։ Կար ծես 
ներ սը նա զար դա րել էր մի դա գաղ, ի սկ դուր սը սպա  սում 
է ին այդ ծանր վայր կյա նին, որ ա ղի ար տաս վեն։

 Ցո լա կը գո մից ե րբ դուրս ե կավ, վրն ջաց և ա կանջ
նե րը խլ շեց։ Շար մաղ բի բին ձեռ քը կրծ քին խփեց և 
ա ղի ո ղորմ ա սաց.

– Ջա՜ն,– ու սր բեց ար ցուն քը։
 Շո ղե րը մոտ վա զեց, ե րեկ վա խո տի փշ րան քից մի 

բուռ մո տեց րեց ձի ուն։ Ցո լա կի տաք ռունգ նե րից մի ջերմ 
շունչ շոյեց ա ղջ կա սա ռած ձեռ քե րը։

 Սի մոնն ամ րաց նում էր ճա նա պար հի պա շա րը, կա
պում հար դով լի պար կը և մի ա ժա մա նակ տնե ցի նե րին 
պատ վի րում, որ ցե րեկն այ ծե րը հե ռու չք շեն, որ ե թե 
ա րև լի նի՝ հն ձած խո տի կի տուկ նե րը շր ջեն և ե թե ջրի 
հերթն ի րենց տան, լո բու մար գերն ան պատ ճառ ջրեն։ 
Հենց այդ խոս քին Սա քու տղան կան չեց.

– Սի մոն, բա չպր ծա՞ր...
– Ե կա՛, ե կա՛...
Եվ Ցո լա կի սան ձը քա շեց։ Տա նե ցի նե րը դան դա ղա

քայլ հետ ևե ցին մինչև հար ևա նի դու ռը, ա սես հու ղար
կա վոր է ին մի թան կա գին դա գա ղի, ո րին ու ղի է ին գցում 
մահ վան ան վե րա դարձ ճա նա պար հով։ Շար մաղ բի բին 
ա նընդ հատ լա լիս էր, լաց էր լի նում և Շո ղե րը, լա լիս էր 
նրա մայ րը։ Փո ղո ցին չհա սած, մայ րը լսեց Ե րե մի ձայ նը.

– Ա պի՜, ա պի՛...
Դ ռան շեմ քին կանգ նել էր մերկ ե րե խան ու բարձր– 

բարձր հե կե կում էր և կան չում հո րը։ Բայց ո ւշ է ր։ Սի մո նը 
Սա քու տղայի հետ ար դեն իջ նում էր ձո րա կը, որ պես զի 
մի ա նա ու րիշ ձի ա վոր նե րի։

 Մայ րը վե րա դար ձավ, գր կեց տղային ու տուն մտավ։ 
Շար մաղ բի բին ու Շո ղե րը կանգ նե ցին այն քան, մինչև 
ձի ա վոր նե րը դա րի վե րը բարձ րա ցան և պահ վե ցին բլու
րի հետ ևը։ 

Ար ևը նոր– նոր շո ղե րով ոս կի էր թա փում բարձր սա
րի կա տա րին, ե րբ վեր ջին ձի ա վո րը եր ևաց դա րի վե րի 
գլ խին և ան հե տա ցավ, ի նչ պես սև ու րու:

Այս էջում ա ռանձ նաց
րո՛ւ ա մե նատ պա վո րիչ 
տո ղե րը և  ընտ րութ յունդ 
հիմ նա վո րի՛ր:
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 Ձի ա վոր նե րը սկզ բում լուռ է ին, ո մանք ա ռա վո տի 
զո վից ըն դար մա ցել ու կար կա մել է ին։ Սա կայն բո լորն էլ 
ի րենց դժ վար մտ քե րի հետ է ին, ձի երն է ին հա մե մա տում 
ի րար, ու շի –ու շով դի տում, որ պես զի ո րո շեն, թե ո՞ րը 
նո րից կվե րա դառ նա այս ճա նա պար հով, և ո րի՞ սանձն 
ու սար քը շա լա կած տուն կբե րի, որ պես մե ռած մար դու 
զգեստ ներ, ո րոնց վրա այն պես դառ նա լի ո ղբ են եր գում 
գյու ղի կա նայք։

Գ նում է ին մեկ– մեկ, խումբ– խումբ։ Մե կը գր պա նից 
հաց էր հա նել, մյուսն ա գա հու թյամբ ծծում էր չի բու խը, 
եր րոր դը կախ էր ա րել ոտ քե րը, աչ քը ձի ու ա կանջ նե րին 
և լու սա բա ցի նին ջով օ րոր վում էր ձի ու հետ։

 Բայց ե րբ սա րի հետ ևից ար ևը բարձ րա ցավ, կար
ծես ջեր մա ցավ տխուր ու լուռ ձի ա վոր նե րի սիր տը։ Ա մե
նից ա ռաջ խո սեց դար բին Ա վա գի տղան՝ շիլ Ի վա նը, 
որ սա րը բարձ րա նա լիս սա հել և հա սել էր մինչև ձի ու 
գա վա կը։ Նա ը նդ հա տեց իր տխուր եր գը և մի ա միտ 
պար զու թյամբ ա սաց.

– Ես ա ստ ծու քոռ հա վատն ա նի ծեմ... Ի ՛մ ա չքս էս
պես ա րեց։ Իմ ձին որ քոռ լի ներ, ես էս սա րի գլ խին ի ՞նչ 
ու նե ի։

 Մի քա նի սը ծի ծա ղե ցին։ Սա քու տղան մտ քում բար
կա ցավ նրա վրա.

– Ան դա՛րդ հեյ վան...
– Հրեն Հի բա նի ձի ուն տե սեք,– շա րու նա կեց Ի վա նը, 

ու րախ, որ ը նդ հա տեց ծանր լռու թյու նը,– կա սես ղա զա
խի ձի լի նի։ Հի բան, պրիս տա վը քեզ էդ ձի ով տես նի, 
քեզ էլ հե տը կտա նի...

– Ի ՞նչ պա կաս կա վա լեր ա,– ձայն տվավ մե կը։– Էն օ րը 
քա րու տի առ վով էն պես թռավ, որ մնա ցինք ար մա ցած։

– Մի տե սեք է՜... Տեր տերն ի րա ձին ժամ հա րին ա 
տվել։ Այ, ի նչ եմ ա սել հա լալ ախ պե րու թյան,– խոս քը 
փո խեց դարբ նի տղան։

– Ա, քիչ յա վա –յա վա խո սիր, է՜յ...– կան չեց Շու ղունց 
Ա քե լը, որ գյու ղում ա վել ա նու նով հայտ նի էր որ պես 
«աղ վես խեղ դող», ե րի տա սարդ ժա մա նակ ձեռ քով աղ
վե սը խեղ դե լու հա մար.– տեր տե րը հի վանդ տե ղով կա
րո՞ղ ա ձի նս տի։
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– Դե ա սի մնա ցել ա, որ մեզ հա մար ա ղոթք ա նի, 
է լի՜,– կծու հեգ նեց մի ու րի շը։ 

Ընդ հա նուր խո սակ ցու թյու նից բա ցի, ծայր ա ռան և 
մաս նա կի զրույց ներ։ 

Ո մանք ճա նա պարհն ան նկատ ան ցնե լու հա մար մի 
պատ մու թյուն սկ սե ցին, ո մանք էլ խո սում է ին պա տե
րազ մի և նրա ար հա վիրք նե րի մա սին։

– Մեր Ա նդ րին ան ցկա ցած շա բա թը մի նա մակ էր 
ու ղար կել Վար շա վու կող մե րից... Լավ չի գրում, ա սում է՝ 
էս է մի ա միս է ծմա կի մեջ, գի շեր– ցե րեկ թո փե րը տրա
քում են: Մինչև ան գամ չոլ դուրս գալն ա եր կյու ղա լի...

– Իմ հո րեղ բայր Սի մոնն էլ ա գրել։ Լա զա րե թից ա 
գրում, հա մա տե ղը հայտ նի չէ։ Մի տե սակ ա նուն են 
ա սում... էն օ րը տեր տե րը ի նչ քան ման ե կավ գր քե րում, 
չգ տավ։ Ա սում ա էդ պես քա ղաք Ռու սե թու հո ղու մը չկա։

– Նրա ի ՞նչն ա որ...
– Ո տիցն ա կպել։ Գրում ա, որ ծանր չի, մի ամ սից 

պի տի դուրս գա։
– Ա քել ա մի, դու եր կիր տե սած մարդ ես, էս կռիվն 

ին չո՞վ կվեր ջա նա,– դար ձավ նրան դարբ նի տղան։ Շա
տե րը ծի ծա ղե ցին, ո րով հետև Շու ղունց Ա քե լը իր ո ղջ 
կյան քում ի րենց գյու ղից գա վա ռա կային ա վա նից այն 
կող մը չէր ե ղել։ 

Ին քը՝ Ա քե լը, դժ գոհ սաս տեց.
– Ան համ ան հա մի տղա...
 Քիչ հե տո խոսք ըն կավ ձի ե րի պե տա կան գնի մա սին։
– Թե կուզ ա նու նը փող, ի ՞նչ կառն վի դրա նով...
– Եր կու բեռ գա րի...
– Էդ էլ չես առ նի։
– Դե գո նե գի նը տային։
– Տային էլ, որ տե ղի՞ց ես ձի առ նում։ Մեր գյու ղից որ 

էս քան ձի են պա հան ջել, դու տես ամ բողջ գա վա ռից 
քա նիսն են բե րե լու...

– Այ տղա, էս հո կար գին զորք ե նք,– և դարբ նի 
տղան բարձր կան չեց.

– Սլու շա՜՛յ... Ա փի ցեր Ա քել Շու ղուն ցով...
– Ա, հե րիք տնազ տաս Ա քել ա մուն։
– Ա քել ա միս նե ղա նալ չի... Դե, շար քով գնա ցեք, 

տես նեմ ով ա ետ ըն կել,– ա սաց Ի վա նը և ձին ճա նա
պար հից հա նեց։

Ի՞նչ տրա մադ րութ յուն 
ու նեին ձիա վոր նե րը  
և, ըստ քեզ, ինչո՞ւ:

Ուշադի՛ր կարդա 
հերոսների զրույցը: 
Նրանց զրույցից 
եզրակացություն արա, 
թե ինչ ժա մա նա կա
շրջա նի դեպքեր են 
ներկայացվում պատմ
ված քում: Քննարկի՛ր, թե 
դա որքանով է կարևոր 
պատմվածքը մեկնա բա
նելու համար:  
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– Թա մամ հա շիվ... Աբ րա հա մի ձին չկա՝ էն ա բա զա
րում, Ի սա խա նենց ձին՝ ո տը գե լը ցրիվ ա տվել, մեկ էլ 
Կոս տանդ ա ղայի սպի տակ ձին...

– Կոս տան դը հի մա քնած, ձին էլ ոս կի գա րին ա ռա
ջը... Վեր կկե նա, յուղ ու մեղր կու տի, ձին կթամբ քի և 
Կաթ նաղ բյուր մեզ կհաս նի։ Նա հո քո հա վա սա րը չի՞, – 
ա սաց Գի լանց Մու քին։

– Մի հա շիվ չի՞... էս գլ խից հենց նրա ձին են տա նե
լու,– ա սաց Սի մո նը և տխուր նայեց Ցո լա կին, որ ա կանջ
նե րը խա ղաց նե լով գնում էր մյուս ձի ե րի կող քով։

– Ո նց չէ,– ա ռար կեց Ի վա նը,– քո Ցո լա կը ա ռա ջին 
նո մե րը կհա նի, նրա նը չէ... Թող Շար մաղ հո քիրն ի նչ
քան ա սես լաց լի նի,– ձայ նը տխուր մեղ մաց րեց Ի վա նը։

 Սի մո նը վր դով վեց։
– Ու րեմն Կոս տան դի սպի տակ ձին ու Ցո լա կը մի 

հա վա սա րի են... նա սպի տակ ձի ու ար ժե քը մի բեռ ոս կի 
է տվել։ Ես ի ՞նչ եմ տվել...

– Էս է, սև ու սպի տակ էն տեղ կջոկ վի,– ա սաց դարբ
նի տղան և խո սակ ցու թյա նը վերջ տա լու հա մար սկ սեց 
պատ մել, թե ի բրև գեր մա նա ցիք պայ թեց րել են մի ահ
ռե լի պա րիսպ և ծո վը կա պել ռուս նե րի հա զար– հա զար 
զոր քի վրա...

5 

Ար ևը բա վա կան բարձ րա ցել էր, ե րբ ձի ա վոր նե րը 
հա սան Կաթ նաղ բյուր և Գի լանց Մու քու ա ռա ջար կով 
ի ջան հանգս տա նա լու։ Նրանք ձի երն ար ձա կե ցին աղ
բյու րից ներքև ըն կած ա րոտ նե րում, ի սկ ի րենք տե ղա վոր
վե ցին աղ բյու րի մոտ և բաց ա րին ճա նա պար հի պա շա րը։ 

Այդ աղ բյու րը, ու տե լու պա հան ջը, գու ցե և այն, որ 
ճա նա պար հին հոգ նե լու չափ խո սել է ին պա տե րազ մից, 
ձի ե րի հա վա քից և օր վա չա րիք նե րից,– այդ ա մե նը աղ
բյու րի մոտ նրանց զրույ ցը փո խեց խա ղաղ և սո վո րա
կան ա ռօ րյայի հու նով։

 Կար ծես հուն ձի ժա մա նակն էր և ի նչ պես միշտ, 
ծփում է ին լե ռան լան ջե րի բարձր խո տե րը։ 

Եվ ի նչ պես ա մեն տա րի, ա հա նրանք ձի ե րով ե կել 
են սա րը։

Հանգույցը սյուժեի այն 
հատվածն է, որտեղից 
սկսվում է հիմ նական 
կոնֆլիկտը:
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 Հի մա կզրն գան գե րան դի նե րը, լո րը կթռ չի խո տե րի 
մի ջից և լեռ նային կա քա վը կկար դա կա նաչ սաղ մո սը։ 
Դարբ նի տղան հան կարծ նկա տեց, որ Շու ղունց Ա քե լը 
շտա պե լուց մթ նում տրեխ նե րը թարս է հա գել։ Եվ այդ 
բուռն զվար ճու թյուն պատ ճա ռեց մյուս նե րին։

Ն րանց զվարթ ծի ծա ղը լռեց, ե րբ Գի լանց Մու քին, 
որ ար դեն ա լե հեր ծե րու նի էր, բարձ րաց րեց օ ղու ա ռա
ջին թա սը։

– Բա րի լույս բաց վի մեզ վրա և մեզ նման չար քաշ 
մշակ նե րի վրա... Բա րով տես նենք մեր զա վակ նե րի 
ա զա տու թյու նը սրի բե րա նից։ Ող ջու թյուն լի նի և ար
դար լի ու թյուն։ Դու մեր սր տովն ա նես,– և ա լե հեր գլու
խը դարձ րեց դե պի ջինջ եր կին քը, կար ծես նրա ան հուն 
խոր քից, մի ա չք քաղցր նա յում էր այդ խեղճ մարդ կանց։

 Սի մո նը լուռ է ր։
 Նա թիկ նել էր քա րին, թր ջում էր հա ցը պաղ ջրի 

մեջ և դան դաղ կր ծում։ Եր բեմն նա յում էր ա րա ծող ձի
ե րին, ո րոնք գլուխ նե րը չէ ին բարձ րաց նում ցո ղա պատ 
խո տից։

 Գյու ղի ձի ե րի հետ ա րա ծում էր և Ցո լա կը։
 Սի մո նը մերթ աչ քի տա կով հա մե մա տում էր ձի ու 

բարձ րու թյու նը մյուս ձի ե րի հետ և տես նում, որ Ցո լա կը 
նույ նիսկ Գի լանց Մու քու ձի ուց էլ կարճ է, մերթ հա յաց քը 
գցում էր սա րա լան ջի կող մը։ 

Եվ դժ վա րին մտ քե րը խռն վում է ին ու ղե ղում ու ել քը 
չէր տես նում։ Ա հա՝ նո րից դռա նը կչո քի դառն աղ քա տու
թյու նը, վի զը կծ ռի ու րի շին, որ իր խուր ձե րը տուն բե րեն, 
որ խո տը սա րից բե րեն։ Ցո լա կին կտա նեն, և հն ձած ար
տում խուր ձե րը ան ձր ևից կս ևա նան...

– Թե Գի լանց Մու քու ձին հա վա սար վի Ցո լա կի 
հետ... Թե չէ՝ նրա նից կար ճը չկա...

– Սի մոն, հրե՜ն,– հան կարծ կան չեց դարբ նի տղան և 
Սի մո նը ցնց վեց։

 Նա գլու խը ետ դարձ րեց։
 Հեռ վից խա ղա լով և խայ տա լով վա զում էր սպի տակ 

ձին, քա մին փռփ ռաց նում էր բա շը և ձին լայն կրծ քով 
ճեղ քում էր լեռ նային օ դի սառն ա լիք նե րը։

 Փո շի չէր բարձ րա նում գետ նից և թվում էր, թե ձի ու 
ա րա գա վազ ոտ նե րը չեն դիպ չում գետ նին, և պայ տե րը 
զրն գում են օ դի մեջ։ 

Ինչո՞ւ էր Սիմոնը Ցոլա
կին համեմատում այլ 
ձիերի հետ: 
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Ար ևը դե մից էր և ար ևը ո սկ ևո րել էր ձի ու մար մար 
ճա կա տը, ար ծա թա ձույլ աս պան դակ նե րը և պող պա տյա 
սան ձը։ Ձի ա վո րը ձի ու հետ մի ա ձույլ էր և թվում էր, թե 
ա րև մուտ քի գորշ ամ պե րի պատ վան դա նից պոկ վել էր 
մար մա րի ո նե մի հե ծյալ և ար շա վում էր որ պես չք նաղ 
տե սիլք։

 Գյու ղա ցի նե րի զրույ ցը դա դա րեց։ Բո լո րը նա յում 
է ին նրա կող մը։ Նույ նիսկ ձի ե րից մի քա նի սը բարձ րաց
րին ի րենց գլուխ նե րը և հափշ տակ ված, ա նաս նա կան 
ա հով նայե ցին սպի տակ ձի ուն։

 Շու ղունց Ա քե լի բե րա նում հա ցի պա տա ռը սա ռել, 
մնա ցել էր:

– Այ ձի... Հա զար մա նեթ գին ու նի։
– Տերն էլ պա կաս փող չու նի։
– Էդ ձին ի նձ տան, կռիվ չգ նա ցո ղը մար դու տղա 

չի,– ա սաց դարբ նի տղան։
– Նրա վրա ա մե նա քի չը գե նե րալ կնս տի...
– Վրան նս տողն էլ գե նե րալ է։ 
Երբ ձի ա վոր նե րին հա սավ, Կոս տանդ ա ղան սան ձը 

ձգեց և հա զիվ կա րո ղա ցավ պա հել ձի ու գլու խը։ Կա
պույտ քր տին քի փր փու րը նս տել էր ձի ու սպի տակ մոր
թի վրա։ Ձին կար միր ռունգ նե րը փն չաց նում էր, կանգ
նած տե ղը ոտ քերն ան հան գիստ դո փում։

– Դուրս գալդ մի սհաթ կա՞, Կոս տանդ ա ղա,– շո
ղո քորթ կեղ ծու թյամբ հարց րեց Շու ղունց Ա քե լը, ո րին 
շշ մեց րել էր այդ տե սա րա նը։

– Սհա թին չեմ նայել... Մինչև դուք ձի ե րը նս տեք, ես 
բա զար կհաս նեմ։ Չեմ կա րո ղա նում գլու խը պա հեմ, ձեռ
քերս կո տո րեց...

 Դարբ նի տղան կա մաց վրա բե րեց.
– Տուր ի նձ, ես կպա հեմ։
 Կոս տանդն ու զեց ի նչ –որ բան ա սի, սան ձը մի քիչ 

թու լաց րեց, սպի տակ ձին նույն վայր կյա նին զգաց այդ և 
տի րոջ խոս քը մնաց կի սատ։

 Գյու ղա ցի նե րը տե սան սպի տակ ձի ու ա մե հի ոս
տյու նը։ Մի ա կն թար թից ձին պահ վեց սա րի հետ ևը։

– Հրե ղեն ձի սրան կա սե՜ն...
 Քիչ հե տո գյու ղա ցի նե րը քա շե ցին ի րենց ձի երն ու 

ճա նա պարհ ըն կան։

Գործողությունների 
զարգացումը սյուժեի 
այն մասն է, երբ պատ
կերվում են հերոսների 
փոխհարաբե րություն
ներն ու դեպքերի ըն
թացքը:

ANTARES



61

6 

Եր կու լեռ նաշղ թայի ա րան քում, նեղ հով տի վրա, 
ո րի մեջ տե ղով գլոր վում է լեռ նային կա պույտ գե տը, 
ըն կած է այն փոք րիկ քա ղա քը, դե պի ո ւր այդ օ րե րը լեռ
նային կա ծան նե րով և դժ վար ա րա հետ նե րով գնում է ին 
մարդ կանց և ձի ե րի ա նընդ մեջ շար քե րը։

Ն րանք իջ նում է ին բարձր լեռ նե րից, ո րոնց գո գե
րում, ի նչ պես լեռ նային ա րծ վի բնե րը, ծվա րել են քա
րա կոփ գյու ղե րը։ Նրանք ել նում է ին մթին ձո րե րից, ո ւր 
խա վար խեղ ճու թյուն կար։

Ն րանք գա լիս է ին բարձ րա վան դա կի տա փա րա կից, 
ո րի մեջ տե ղը ա դա ման դի նման ջինջ լիճն էր, ե ղեգ նե րի 
ե րի զով, քա րոտ ա փին՝ հին գյու ղը, ո րի կի սա վեր վան քը 
քա րա փից ցոլք էր գցում ջրե րի վրա և թվում էր, թե ջրե
րի տակ սուզ վել է մի մե ռած վանք, ու սպի տակ բա ղե րը 
գի շե րում են նրա մռայլ խո րան նե րում։ 

Եվ ով հայ րե նի ճա նա պար հով հաս նում էր այն ծա
նոթ կե տին, որ տե ղից հան կարծ բաց վում էր գե տա
հո վի տը, շող շո ղում է ին քա ղա քի տնե րի ա պա կե պատ 
պատշ գամբ նե րը, թի թե ղյա կտուր նե րը,– ով հաս նում էր 
այդ կե տին, ա հով էր նա յում ներքև, ի նչ պես ար ջա ռը, 
ո րին քշում են սպան դա նոց և ա հա թաց ռունգ նե րով շն
չում է թարմ ա րյան հո տը։

Վրն ջում է ին ձի ե րը՝ մե տա ղա ձայն և եր կա րա ծոր, 
ի նչ պես տխուր եր գը, կար ծես վեր ջի հրա ժեշտն է ին ու
ղար կում լեռ նային կա պույտ լճե րին, ո րոնց ջրից խմել 
է ին, տա փաս տան նե րին, որ տեղ ան ցել էր նրանց ման
կու թյու նը և ա մայի գո մե րին։ Մե կը թավ էր վրն ջում, 
մյու սը՝ ար ծա թահն չուն, և բարձ րա նում էր հետ ևի ոտ քե
րի վրա, ի նչ պես գա զա զած ցուլ, ձգում էր սան ձը և չէր 
ու զում իջ նել այդ ան վե րա դարձ ու ղի ով։ 

Երբ ձի ա վոր նե րը քա ղաք հա սան, հրա պա րա կում 
ա սեղ գցե լու տեղ չկար։ Փո ղոց նե րը, ար տե րի միջ նակ
նե րը, նույ նիսկ տնե րի բա կե րը սևա ցել է ին ձի ե րի հա
զա րա վոր խմ բե րից։

 Կային հա զար գույ նի ձի եր՝ ո րձ, էգ, ծան րած և ծեր, 
քու ռակ նե րով և դեռ ան ծին, թամ բած ու մերկ։ Նրանց 
կա պո տել է ին՝ ո րին քա րից, ո րին ծա ռից կամ գետ նին 
խրած սե պից։ Կային և ի րար կա պած ձի ե րի խմ բեր։ 

ANTARES



62

Մե կի ա ռաջ խոտ էր, մյու սի նը հարդ, եր րոր դը նեղ վում 
էր քաղ ցից, շո գից և ան սո վոր մի ջա վայ րից։ Քաղ ցած 
ձի ե րը պո կո տում է ին փո ղո ցի չոր և հա զար սմ բա կի 
տրո րած խո տը։

 Ձի երն ի րար հետ կռ վում է ին. ա մեն ան կյու նից վրն
ջո ցի ձայն էր լս վում։ Մի տեղ, ձի ե րի բազ մու թյան մեջ, 
քու ռակն իր մորն էր կորց րել և բա րակ վրն ջո ցով կան
չում էր, վազվ զում, մռու թը մո տեց նում ու րիշ մայ րե րի։ 
Շո գից կա տա ղած որ ձա ձի ե րը կտ րա տում է ին կա պե րը 
և ա մե հի կր քով հա լա ծում է գե րին, ի րար կր ծո տում և 
ար նո տում բաշ ու ա զդ րե րը։ 

Այդ ժխո րին խառն վում էր տե րե րի կանչն ու աղ
մու կը, հա րայ–հ րոցն ու բղա վո ցը։ Հայ, թուրք ի րար է ին 
խառն վել: Պե տա կան հրա մա նը բո լոր գյու ղե րում կրկն
վել էր պաշ տո նա կան կար գադ րու թյան գորշ նմա նու
թյամբ և մարդ կանց ու ձի ե րի այդ ա հա գին բազ մու
թյունր քշել քա ղաք։

Հ րա պա րա կի մի ան կյու նում, տախ տակ նե րից շի
նած փոք րիկ բարձ րու թյան վրա, դա գա ղի նման նեղ 
սե ղա նի շուր ջը նս տել է ին իշ խա նա վոր նե րը։

Ն րան ցից հե ռու ոտ քի վրա էր ստո րա դաս պաշ տո
նյա նե րի՝ ու րյադ նիկ նե րի, տա նու տե րե րի և գյու ղա կան 
գրա գիր նե րի խում բը, ի րենց պաշ տո նա կան տա րա զով, 
շքան շան նե րով և պղն ձյա ծանր մե դալ նե րով։ Ա վե լի 
հե ռու՝ հպա տակ նե րի բազ մու թյունն էր, որ ծո վի նման 
ծփում է ր։ 

Եվ բո լո րի աչ քերն ո ւղղ ված էին սե ղա նի շուրջ նս
տած չի նով նիկ նե րի կող մը, ո րով հետև նրանք է ին ո րո
շում ձի ու և ձի ա տի րոջ բախ տը։

 Գյու ղի տա նու տե րը կար դում էր ձի ա տի րոջ ազ գա
նու նը, բազ մու թյան մի ջից մե կը, ձի ու սան ձը բռ նած, 
ա ռաջ էր գա լիս, ի նչ պես կր կե սում՝ ըմ բի շը։ Ա պա նրա 
ձի ուն մո տե նում է ին մի քա նի հո գի, տնտ ղում, ա տամ
նե րը նա յում, թղ թի վրա ի նչ –որ նշում ներ ա նում։ Մի 
վայր կյան խորհր դակ ցե լուց հե տո՝ սե ղա նի մոտ նս տած 
պրիս տա վը ձեռ քով նշան էր ա նում։ 

Ա հա այդ նշանն էր, որ հայտ նի էր դարձ նում ա մեն ի նչ։ 
Ե թե նշա նը բազ մու թյան կողմն էր, ու րեմն ձին ան

պետք էր: Ձի ու տե րը սկզ բում եր կյու ղով, ա պա ու րա
խու թյու նից դո ղա ցող ոտ քե րով քա շում էր ձին և ա րագ 
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հե ռա նում։ Ի սկ ե թե նշա նը տախ տակ նե րի մոտ կանգ
նած ռուս զին վոր նե րին էր ո ւղ ղած, ա պա նրանք իս կույն 
մո տե նում է ին, նոր սանձ հագց նում ձի ու գլու խը, հի նը 
շպր տում տի րոջ կող մը, ձին հե ռաց նում է ին, հանձ նում 
ու րիշ զին վոր նե րի, ո րոնք բազ մու թյան և տի րոջ աչ քի 
ա ռաջ մի ա հա վա սար կտ րում է ին ձի ու պո չը, բա շը խու
զում և բա շի մա զե րից կա խում տախ տա կի մի փոք րիկ 
կտոր։ Ձի ա տե րը փոր ձում էր գնալ իր ձի ու հետ ևից, սա
կայն բղա վում է ին նրա վրա և ի նչ պես պարտ ված ըմ բիշ, 
նա մնում էր գլու խը կախ։ Բազ մու թյու նը լուռ դի տում էր 
այդ տե սա րա նը։ Ա պա տա նու տե րը կան չում էր նրան և 
շշ մած մար դը սթափ վում էր, հա վա քում այն, ի նչ հանձ
նում է ին՝ ձի ու սան ձը, չվան նե րը, հա մե տը,— և այդ ի րե
րը շա լա կած ան ցնում էր հրա պա րա կով դե պի բազ մու
թյու նը, ձեռ քում բռ նած թղ թի կտո րը, ո րի վրա նշա նակ
ված էր ձի ու գի նը և նրա նախ կին տի րոջ ազ գա նու նը։

 Գյու ղա ցի նե րը ե րբ քա ղաք ի ջան, ձի ե րը կա պե ցին 
հրա պա րա կից հե ռու։ Գի լանց Մու քին և Ա քե լը ա ռաջ 
ըն կան ամ բո խի մեջ գտ նե լու հար ևան գյու ղե րի մարդ
կանց։ Ա ռա ջին հան դի պած ծա նո թին, որ նրան ցից կա
նուխ էր ե կել, իս կույն հարց րին.

– Հը՛, շա՞տ են տա նում...
– Էլ մի ա սեք, զու լում ա...
 Սի մո նը տե սավ իր վա ղուց վա ճա նաչ թուր քին և 

նրան մի կողմ քա շե լով ա ռան ձին հարց րեց, թե ի նչ պի սի 
ձի երն են ա զատ վում, ա րդյոք կար ճա հա սակ ձին է ՞լ են 
տա նում։

– Ձի ուդ ոտ քը պի տի կոտ րած լի նի կամ խոր վերք 
ու նե նա, որ ա զատ վի... Թե չէ՝ բոյը հա շիվ չի...

 Սի մո նի ոտ նե րը թու լա ցան։
 Մինչև այդ խո սակ ցու թյու նը նա դեռ ա ղոտ մի հույս 

ու ներ, որ այ նո ւա մե նայ նիվ հույս է ր։ Այժմ այդ էլ ցն դեց։ 
Նա հու սա հատ մո տե ցավ ձի ուն։

– Ցո լա՛կ,– և ձին վրն ջաց այդ ծա նոթ կան չից։ Կար
ծեց հի մա խոտ պի տի գցե ին նրա ա ռա ջը։ Սի մո նը հար
դով լի պար կը կո խեց նրա գլու խը։

– Ցո լակ... Գնում ես է լի...
 Քիչ հե տո Գի լանց Մու քին հոգ նած վե րա դար ձավ։ 

Նրա ա լե հեր դեմ քի վրա դառն ան հու սու թյուն կար։ Եվ 
հուզ ված, հևա ցող շն չով ա սաց գյու ղա ցի նե րին.

Ինչ պե՞ս էին կազ մա կեր
պում ձիե րի ընտ րութ յու
նը: Դու ի՞նչ պայ ման ներ 
կա ռա ջար կեիր:
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– Հի մա Քա րագ լուխն են կան չում, հե տո զիլ բի րե ցիք 
են գնա լու, նրան ցից հե տո՝ մենք...

 Սի մո նը մի վայր կյան մտա ծեց, տոպ րա կը ձի ու գլ
խից հա նեց ու ձին քշեց։

– Էդ ո ՞ւր, Սի մոն,– ձայն տվավ Սա քու տղան։
– Տա նեմ գե տը... Կաթ նաղ բյու րից ջուր չխ մեց։ 
Այդ պես փախ չում են սար սա փից։ Այդ պես փա խում է 

հո տը, ե րբ կայ ծակն ահ ռե լի ո րո տով խփում է մո տա կա 
ժայ ռին։ Այդ պես դո ղա հար վա զում է գա զա նը, ե րբ հր
դեհ վում է ան տա ռը։

 Սար սա փա հար փախ չում էր Սի մո նը, մո լոր վե լով 
քա ղա քի փո ղոց նե րում, ան վերջ մտ րա կե լով ձի ուն։ 
Կար ծես նրա հետ ևից է ին ըն կել հրա պա րա կի բո լոր 
զին վոր նե րը և նրանք, ո րոնք նս տել է ին դա գա ղի նման 
նեղ սե ղա նի շուր ջը։ Ա հա հա սավ գե տա փի խուլ փո ղո
ցը։ Այն տեղ էլ ձի եր կային. նրա նման գյու ղի մար դիկ, 
յու րա քան չյուրն իր ձի ու սան ձից բռ նած և ստ րու կի հե
զու թյամբ իր հեր թին սպա սող։

Ն րանք տե սան փախ չող ձի ա վո րին և ո մանք կար
ծե ցին, թե ա հից սար սա փած ձի ա վո րը փախ չում է դե պի 
հեռ վի լեռ նե րը, ի նչ պես կփախ չի պարտ վա ծը դե պի փր
կու թյան բեր դը։

 Հոգ նած ձին մտ րա կի հար վա ծից մի քիչ ա րա գաց
նում էր քայ լե րը, ա պա նո րից գնում բե ռան տակ մե ծա
ցած գյու ղա կան ձի ու ծանր քայ լե րով։ 

Ա հա ետ մնաց վեր ջին տու նը և բաց վեց կար տո
ֆի լի դաշ տը։ Սի մո նը դան դա ղեց րեց ձի ու ըն թաց քը և 
շունչ քա շեց։ Նրան քա ղա քի սահ մա նից դուրս ա վե լի 
հեշտ թվաց։ Այն հեռ վի լեռ նե րից, ո րոնց լան ջին ի րենց 
գյուղն էր, մի ա նա պա կան զով զար կեց նրա քրտ նած 
դեմ քին։

 Սի մո նը ծռ վեց դե պի աջ, գե տը տա նող նեղ ճա նա
պար հով։ Ձին զգաց գե տի սառ նու թյու նը և ա ռանց մտ
րա կի ա րա գաց րեց քայ լե րը։

 Գե տա կի հունն իջ նե լուց ա ռաջ Սի մո նը եր կյու
ղով շուր ջը նայեց և տե սավ, որ ա մա յու թյուն է։ Մի այն 
ներքևը, ու ռի նե րի ստ վե րում, նն ջում է ին կո վե րը։ Ու ե րբ 
ծա րավ ձին գլու խը կռաց րեց ջրի վրա, Սի մո նը ցած 
թռավ, սանձն ա մուր կա պեց ձի ու ա ռա ջին ոտ քից և սկ
սեց հետ ևի ոտ քե րը կա պո տել։

Այս հատվածն օգնո՞ւմ է  
պատկերացնել Սիմոնի 
պահվածքը: 
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 Ցո լա կը կուշտ խմե լուց հե տո փոր ձեց գլու խը վեր 
հա նել, բայց չկա րո ղա ցավ։ Եվ մռու թը հնա զանդ ու 
մունջ նո րից կա խեց գե տի կա պույտ ջրե րի վրա։

 Սի մոնն ան սո վոր ա րա գու թյամբ ձի ու հա մե տը հա
նեց։ Ար ևի տակ փայլփ լեց ձի ու ո ղորկ և գեր մեջ քը։ 
Ա պա նույն ա րա գու թյամբ կռա ցավ և գետ նից վերց րեց 
մի չե չա քար։ Ե րբ ա ռա ջին ան գամ նա չե չա քա րը Ցո լա կի 
մեջ քին քսեց, ձին հո վու թյուն զգաց, խա ղա ցին նյար դե
րը և հա ճե լի գրգ ռից մեջ քի մաշ կը դող դո ղաց։ 

Ա պա հան կարծ ձին մեջ քին զգաց ծակծ կոց։ Ձին 
փոր ձեց հե ռա նալ, բայց չկա րո ղա ցավ, ո րով հետև ոտ
քերն ի րար պինդ կապ ված է ին։

 Նո րից փոր ձեց գլու խը վեր հա նել, դար ձյալ չկա րո
ղա ցավ։ Ի սկ ցա վը հետզ հե տե սաստ կա նում էր, ո րով
հետև Սի մո նը հու սա հատ կա տա ղու թյամբ չե չա քա րը 
քսում էր նրա մեջ քին։

 Մի քա նի րո պե ից մաշ կը պլոկ վոց և ար նո տեց քա րը։ 
Ցո լա կը տն քում էր, պոչն ո ւժ գին խփում այս ու այն կողմ, 
գա վակն աջ ու ձախ դարձ նում, բայց ո չինչ չէր օգ նում։ 
Սի մոնն ամ բողջ ծան րու թյամբ ըն կել էր ձի ու մեջքի վրա 
և քա րը հա՛ քսում է ր։ Ար դեն նոր բաց ված վեր քից ա րյան 
կա թիլ նե րը դուրս է ին ցայ տում և գլոր վում հևա ցող կո
ղե րի վրայով։ Ի սկ Սի մոնն ա վե լի ա րագ էր քե րում, կար
ծես չե չա քարն ու զում էր թա ղել Ցո լա կի այն քան գեր ու 
ո ղորկ մեջ քի մեջ։

 Ձին այլևս չդի մա ցավ, շրջ վեց կող քի վրա և մեջ քը 
կի սով չափ թա ղեց գե տի մեջ։ Ցա վից և ան սո վոր վի
ճա կից Ցո լա կը ցն ցում էր ոտ քե րը, փռն չում ռունգ նե
րով, վիզն ու գլու խը քսում գե տա փին և փոր ձում ոտ քի 
կանգ նել։ Սի մոնն ար նոտ չե չա քա րը մի կողմ գցեց, ի նչ
պես մար դաս պա նը դա շույ նը և սար սա փով նկա տեց, որ 
գե տի ջուրն ան վերջ կարմ րում է, ե րբ ա լի քը զար կում է 
ձի ու մեջ քին։

– Չլի նի՞ տա մար տրա քեց...
 Ցո լա կի աչ քե րի ա ռաջ մթ նել է ր։ Գլ խի վայր դառ

նում է ին քա րե րը, գե տա փը, և թվում էր, թե գե տա փի 
փա փուկ մա մու ռը կախ վել է ե րկն քից։ Հա ճե լի էր ջրի 
մեջ և բնազ դա բար կեն դա նին ա վե լի խորն էր թաղ
վում լպր ծուն տիղ մի և ջրային խո տե րի մա հի ճում։ Ի սկ 
վիզն ու գլու խը չէր բարձ րաց նում կա պույտ քա րե րի 
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բար ձից։ Սի մոնն ա րագ ար ձա կեց կա պե րը, սան ձը, 
ին քը կի սով չափ մտավ ջու րը և գո ռա լով, ա ղեր սե լով, 
հրե լով ու քա շե լով մի կերպ բարձ րաց րեց ձի ուն։ Ցո
լա կը դո ղում է ր։

Ն րա մեջ քի աջ կող մը ափ սե ի չափ վերք էր բաց վել 
և եր ևում էր կար միր, տեղ– տեղ փոս ըն կած, ճաքճ քած 
մի սը։ Ա րյու նը շա րու նա կում էր կաթկ թել, բայց մի քա նի 
տեղ ար դեն լեր դա նում է ր։

 Սի մո նը հան ցա գոր ծի հապ ճե պու թյամբ ա րյան հետ
քե րը լվաց ձի ու կո ղե րից, իր ձեռ քե րից, տիղ մի բա րակ 
շեր տով ծած կեց վեր քը, ջրա խո տե րով ծած կեց, ա պա 
շտապ հա մե տեց ձին և դուրս ե կավ ճա նա պար հը։

 Ձին հա զիվ էր քայ լե րը փո խում։
 Սի մոնն ի նչ քան էլ կան չում էր, ոտ քով փո րին խփում, 

փա ղաք շա կան խոս քեր ա սում, ձին չէր ա րա գաց նում 
քայ լե րը։ Եվ Սի մոնն ու Ցո լա կը նույն փո ղոց նե րով 
գնա ցին դե պի հրա պա րա կը։ Եր կուսն էլ գլ խի կոր է ին։ 
Մարդն իր դա ժան խո հի հետ է ր՝ կտա նե՞ն այժմ, թե ոչ, 
ձին հա զիվ տն քում էր, պղ տոր աչ քե րի ա ռաջ գլ խի վայր 
կախ ված մի չնաշ խար հիկ ա րոտ...

7 

Իսկ հրա պա րակն այդ ժա մա նակ ծփում էր մի ար
տա սո վոր դեպ քից: Փո ղոց նե րում խռն ված բազ մու թյու
նից ո մանք բարձ րա ցել է ին պա տե րի և պա տու հան նե րի 
վրա, որ ա վե լի լավ տես նե ին, թե ի ՞նչ է կա տար վում 
մեջ տե ղը։ Ո մանք բարձ րա ցել է ին ձի ե րի վրա։ Ոտ քի է ին 
և կենտ րո նում սե ղա նի շուր ջը բո լո րած մար դիկ։

 Մի կապ տա վուն ձի՝ եր կար, ծա լե ծալ բա շով, բո լո
րո վին մերկ, կա տա ղած վա զում էր հրա պա րա կով։ Նա 
ե րա մա կի ձի էր, սն վել էր լեռ նե րում, եր բեք հեծ վոր չէր 
նս տել մեջ քին, սան ձը չէր դիպ չել մռու թին, սմ բակ նե րը 
պայտ չէ ին տե սել: Այդ ձին է ին ու զում բռ նել զին վոր նե
րը, ո րոնք եր կար պա րան նե րը թևե րին փա թա թած շպր
տում է ին գե րու թյան օ ղա կը, հենց որ ձին մո տե նում էր 
նրանց։ Բայց ձին ա մե հի ոս տյուն էր ա նում, թռ չում օ ձի 
նման գա լար վող օ ղա կի վրայով և փա խուս տի ե լք փնտ
րում։ Զին վոր նե րի մյուս խմ բե րը գա զա նային ոռ նո ցով 

Գրի՛ր, թե ինչ շարու նա
կու թյուն ես պատկե
րաց նում, հետո 
շարունակի՛ր ընթերցու
մը: Վերջում համեմա
տի՛ր քո և Բակուն ցի 
տար բե րակները:
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կտ րում է ին նրա ճա նա պար հը և ետ փախց նում դե պի 
նրանք, ո րոնք ո լո րում է ին նոր օ ղակ։

 Գյու ղա ցի նե րը շունչ պա հած, ան սահ ման հե
տաքրք րու թյամբ դի տում է ին կապ տա վուն նժույ գի 
գա զա զած վազ քը: Նրանք չէ ին թաքց նում ի րենց հրճ
վան քը, ե րբ ձին թռ չում էր օ ղա կի վրայով։ Նրանց 
բո լո րի թա քուն ցան կու թյունն էր, որ ձին ճեղ քեր զին
վոր նե րի շղ թան և հրե ղեն հրաշ քի պես ա ներ ևու թա
նար, թռ չեր դե պի հայ րե նի լեռ նե րը և այն տե ղից պղն
ձա ձայն վրն ջար հա տուց ման և ան սահ ման ա զա տու
թյան եր գը։

 Մար դիկ մի պահ մո ռա ցել է ին ի րենց ձի ե րը, ո րոնց 
զին վոր նե րը կա պել է ին փշա լա րի ցան կա պա տի 
հետևը,– մո ռա ցել է ին, որ ձի ե րի սան ձերն ու չվան ներր 
շա լա կած, ոտ քով պի տի բարձ րա նային դե պի լուռ գյու
ղե րը, ո րոնց դաշ տե րում այլևս չէ ին վրն ջա լու փշա լա
րով ան ջատ ված ձի ե րը։

 Հան կարծ բազ մու թյու նը հա ռա չեց, լս վեց խուլ 
գվվոց, ի նչ պես հող մի շա ռաչն ան տա ռում։ Զին վոր նե րը 
վա զե ցին փշա լա րի կող մը։ Մի վայր կյան ճեղք վեց բազ
մու թյու նը, ի նչ պես ծո վի սև ա լիք նե րը, ե րբ եր ևում է մութ 
ան դուն դը, ա պա նո րից կլա նեց ա մեն ի նչ։

 Կապ տա վուն նժույ գը վեր ջին հու սա հատ ոս տյունն 
էր ա րել, փոր ձել էր թռ չել փշա լա րի վրայով և ըն կել էր 
լա րի եր կա թյա սուր փշե րի վրա... Ճեղք վել էր կուրծ քը, 
փո րը և վշ շում էր ա րյու նը լա րե րի վրա, մահ վան հրա
պա րա կի վրա և մեռ նող նժույ գի ջինջ աչ քե րում ը նդ
միշտ սառ չում էր հեռ վի կա պույտ լեռ նաշ խար հը...

 Զին վոր նե րը ձի ու սա ռած մար մինն ի ջեց րին փշա
լա րից։ Բժիշկն ար ձա նագ րու թյուն կազ մեց և վե րա դար
ձավ սե ղա նի շուր ջը, որ պես զի նույն գորշ տաղտ կու
թյամբ շա րու նա կեն գոր ծը։

 Սի մո նը յու րային նե րին նույն տե ղը չգ տավ։ Նրան 
ա սա ցին, որ ար դեն ի րենց գյու ղա ցի նե րին կան չում ե ն։ 
Եվ բազ մու թյու նը հրե լով, ձին հետ ևից՝ հա սավ հրա պա
րա կը, ո րի մի կող մը կանգ նել է ին դարբ նի տղան, Գի
լանց Մու քին, Ա քե լը և մյուս նե րը։ Գրա գի րը կար դում էր 
ա նուն նե րը։

– Այ մարդ, ո ՞ւր կո րար, քիչ մնաց քեզ շտ րաֆ ա նեն։ 
Ա սա ցինք հրես կգա։ 

Տետ րում գծի՛ր այս պի սի 
աղ յու սակ և ներ կա յաց
րո՛ւ պատմ ված քի ե րեք 
ձիե րին: 

սպի

տակ ձի
 Ցո լակ

կա պույտ 

ձի

Բնութագրի՛ր նրանցից 
յուրաքանչյուրի դերը 
պատմվածքում:

ANTARES



68

Ա մե նից ա ռաջ Շու ղունց Ա լե քին կան չե ցին։ Դող
դո ղա լով նա ա ռաջ ան ցավ, մի ան գամ էլ ետ նայեց 
հա մա գյու ղա ցի նե րին, կար ծես նրանց ներ կա յու թյու նը 
հու սադ րում էր նրան։

 Մո տե ցան և զն նե ցին նրա ձի ուն։ Ու մեկ էլ զին
վոր նե րը վրա տվին, ձի ու հա մետն ար ձա կե ցին և շպր
տե ցին Ա քե լի կող մը։ Ձեռ քը վեր ևից հայտ նեց վճի ռը։ 
Զին վոր նե րը քա շե ցին ձին։ Ա քե լը հրա պա րա կում մնաց 
մի րո պե, նայեց ձի ու հետ ևից և ան խոս վե րա դար ձավ, 
մեջ քին ձի ու հա մե տը։

 Դարբ նի տղան սրա խո սեց.
– Ա փի ցեր Ա քել Շու ղուն ցով,– բայց ոչ ոք չծի ծա ղեց։ 

Դարբ նի տղայի ժպիտն այ լան դակ կծկ վեց և դեմ քի վրա 
սա ռեց, որ պես դառ նու թյան կնիք։

 Հե տո Ռուս տա մենց ճա կա տը նշան ձին տա րան։ 
Գնաց և տեր տե րի ձին։ ժամ հա րը գլուխր կախ ե կավ։

– Հի մա ես տեր հորն ի ՞նչ պա տաս խան եմ տա լու...
 Չոր րորդ հեր թը Կոս տան դինն է ր։ Գյու ղա ցի նե րը 

զար մա ցան, ե րբ լսե ցին նրա ազ գա նունը, ո րով հետև 
Կոս տան դը նրանց մեջ չկար։ Դարբ նի տղան նկա տեց, 
որ սե ղա նի շուր ջը նս տող նե րի մեջ ի նչ –որ փսփ սոց ըն
կավ։ Հրա պա րա կի մյուս կող մից եր ևաց Կոս տան դը՝ 
լղար, մեջ քը փոս ըն կած, մոխ րա գույն մի ձի հետ ևից։ 
Թվաց, թե նույ նիսկ չնայե ցին նրա կող մը և ձեռ քը վեր
ևից նշան տվեց, որ Կոս տանդն ու ձին հե ռա նան հրա
պա րա կից։ Այդ այն քան ա րագ կա տար վեց, որ գյու ղա
ցի նե րից շա տե րը չհա վա տա ցին ի րենց աչ քե րին, թե այդ 
« խեղճ» գյու ղա ցին Կոս տանդ ա ղան է։ Նրանք մնա ցել 
է ին ապ շած։ Ի սկ Կոս տան դը կեղծ ու րա խու թյամբ ետ 
տա րավ ձին և ան հայ տա ցավ։

 Դարբ նի տղան Սի մո նի ա կան ջին շշն ջաց.
– Տե սա՞ր, որ ա սում է ի...
Երբ մո տե ցավ, վերց նել տվին ձի ու հա մե տը և մի 

ակ նո ցա վոր ռուս, որ ա նաս նա բույժ էր, քի թը վեր քա շե
լով կռա ցավ վեր քի վրա։

– Չտա րան,– ան ցավ Սի մո նի մտ քով։ Բայց մար դը 
բար կա ցավ և մա տը թափ տվեց Սի մո նի վրա։ Նա հայ
հո յում է ր։ Սի մո նը վա խից դո ղաց, գու նատ վեց և նս տեց 
հա մե տի վրա: Զին վոր նե րը Ցո լա կին տա րան։ Սի մո նը 
տե սավ, թե ի նչ պես իր ձի ու եր կար պո չը սուր մկ րա տով 
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կտ րե ցին։ Եվ իս կույն աչ քին այն պես եր ևաց, ա սես Ցո
լա կը մե ծա ցավ և դար ձավ ղա զա խի ձի։

 Գյու ղա կան գրա գի րը բղա վեց նրա վրա։ Նա սթափ
վեց և բե ռը շա լա կին վե րա դար ձավ յու րային նե րի մոտ։

8 

Արևն ար դեն թեք վել էր, ե րբ գյու ղա ցի նե րը ճա նա
պարհ ըն կան տուն։ Ա զատ վել է ին մի այն ո ւթ ձի, ո րոնց 
վրա բար ձել է ին մնա ցած ձի ե րի հա մետ նե րը։ Գյու ղա
ցի նե րից ո մանք ի րենք է ին շա լա կել ձի ե րի սան ձերն ու 
չվան նե րը։ Ա զատ ված ձի ե րը, ո րոն ցից ե րե քը ծու ռոտ 
է ին, մե կի մեջքն էր փոս ըն կած, եր կու սը քոս է ին, ի սկ 
Հա բե գանց ձի ու եր կու կո ղոսկ րը չկար,– ա զատ ված ձիե
րը հա զիվ է ին քայ լում ծանր բե ռան տակ։

 Սի մո նը գլու խը կախ գնում էր մյուս նե րի հետ։ Դարբ
նի տղան էլ լուռ էր, ո րով հետև ոչ ոք սիրտ չու ներ նրան 
լսե լու։ Նրանք ա նընդ հատ բարձ րա նում է ին լե ռը, կար
ծես պի տի գնային մինչև մութ եր կին քը։ Մայ րա մու տի 
ար ևը աջ կող մից նրանց ոս կե վո րել է ր։ Նեղ ա րա հե տով 
գնում է ին նրանք ի րար հետ ևից, ի նչ պես կռուն կի ե րամ 
և թվում էր, թե բեռ նե րի տակ կքած սև ստ վեր նե րը հա
վի տյան պի տի բարձ րա նային մութ լե ռը, մինչև մի խա
վար ան դունդ հան կարծ կլա ներ նրանց։

 Սի մո նը ձի ու չվան նե րից և սան ձից զգում էր Ցո լա կի 
ո ղորկ մարմ նի ծա նոթ հո տը։ Եվ մի միտք, ծանր բե ռից 
ա վե լի դժ վար ծան րու թյամբ, նս տել էր նրա գլ խում և նա 
խո նար հել էր գլու խը։ Բայց փակ աչ քե րով էլ տես նում էր 
ար նոտ չե չա քա րը։

– Հենց իմ փի սու թյու նը մնաց, Ցո լա՜կ... Հի մա հա
զար ձի ու մեջ ան տեր խրխն ջում ես... Յա րաբ տես նես 
ա րյու նը ցա մա քե՞ց։ 

Եվ նա բու ռը լայն բաց ա րեց, այն բու ռը, ո րով բռ նել 
էր քա րը։

Բ ռի մեջ ստա ցա կա նի կտորն էր, վրան Ցո լա կի գի
նը և իր ազ գա նու նը։ 

Ար ևի մայր մտ նող շո ղե րը հր դե հել է ին ամ պե րը, 
ներ կել ար նոտ գույ նով։ Լեռ նե րի սև ստ վեր նե րը ա վե լի 
վառ է ին ցո լաց նում ամ պե րի կար մի րը։ Կաթ նաղ բյու րի 
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ա րոտ նե րում և սա րա լան ջում էլ ոչ մի կա քավ չէր կար
դում և ոչ լոր էր ճկում։ Քնել է ին քա րե րը, խո տե րը, ան
բան հավ քե րը և լեռ նե րի վրա ի ջել էր ի մաս տուն մի 
ե րե կո։

 Կաթ նաղ բյու րից նրանք ջուր խմե ցին և հա ցի փշ
րանք նե րը թա թա խե ցին սա ռը ջրում։ Մութն ը նկ նում էր 
և ճա նա պարհ դեռ շատ կար։

 Սի մո նը նայեց ներքև... Ա՜յ, այս տեղ ա րա ծում էր Ցո
լա կը, նրա ա տամ նե րի ա րան քում եր ևի դեռ մնում է այս 
դաշ տե րի խո տը։ Ի սկ ին քը պառ կել էր այս քա րի տակ և 
մի լույս ճա ռա գայթ խոս տա նում էր զվարթ վե րա դարձ։ 
Ու ետ նայեց Սի մո նը։ Այն տեղ, ներք ևը, խա վար էր, խա
վա րի մեջ քա ղա քը և քա ղա քի փշա լա րյա վան դա կում 
ա ղի ո ղորմ վրն ջում էր իր հույ սը, իր Ցո լա կը։

 Հան կարծ Կաթ նաղ բյու րից ներքև, քա րե րի վրա, 
զրն գա ցին ծանր պայ տե րը։ Գյու ղա ցի նե րը ճա նա պար
հից դուրս ե կան և մի կողմ քա շե ցին բեռ նած ձի ե րը։

 Հեծ վո րը Կոս տանդ ա ղան էր, սպի տակ ձի ու վրա... 
Մի այն Շու ղունց Ա քե լը կի սա բե րան ըն դու նեց նրա ող
ջույ նը։ Մյուս նե րը քա րի նման լուռ է ին։ Դարբ նի տղան 
ա տամ նե րը սեղ մե լով զայ րա ցավ. 

– Տե սա՞ր, Սի մոն, սևն ու սպի տա կը...
Ս պի տակ ձին մի վայր կյան ցո լաց մթ նող արևի շո

ղե րում և չքա ցավ դե պի նարն ջա գույն ամ պե րը։ Կար ծես 
մար մա րի ո նե մի ար ձան ար շա վում էր դե պի պատ վան
դա նը, որ իր ան հաս բար ձուն քից ահ ու սար սափ մա ղի 
ռա միկ գյու ղա ցի նե րի վրա։

9

 Կես գի շեր էր, ե րբ տուն հա սան։
Դ ռան մոտ կանգ նել էր Շար մաղ բի բին, ճրա գը ձեռ

քին։ Սի մո նը ներս մտավ, տոպ րակն ու սան ձը գցեց մի 
ան կյուն։ Ան կող նից վեր թռավ Շո ղե րը։

– Ա պի՛, բա Ցո լա՞ կը։ 
Աղջ կա մի ա միտ հար ցին, որ պես պա տաս խան, 

դուր սը, լեռ նային գյու ղի սա ռը խա վա րում, վրն ջաց ան
մայր մի քու ռակ։ Կար ծես բազ մա թիվ մանր զան գակ ներ 
եր գե ցին ա նեզ րա կան տխ րու թյուն։

Ըստ քեզ՝ ին չո՞ւ է պատմ
ված քը վեր նագ րած 
սպի տակ ձիու ա նու
նով: Ար դա՞ր է արդ յոք 
Կոս տանդ ա ղա յի ձիուն 
ա զա տե լը:

Գագաթնակետը 
(կուլմինացիա) 
դիպաշարի 
ամենալարված 
աստիճանն է, որից հետո 
կոնֆլիկտը ստանում է 
իր լուծումը: ANTARES
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 Շար մաղ բի բին սար սու ռով վրա դրեց դու ռը և հին 
դու ռը մի ան գամ էլ եր գեց եր կար ու կեր կեր, ար ևե լյան 
թախ ծոտ մի ե րգ։

 Պա ռա վը լա լիս էր...
 Հե տո քա նի ե րե կո ի ջավ և զան գեր զար կե ցին, բայց 

մինչև մահ, ի րիկ նա պա հին նա ոչ դու ռը բա ցեց և ոչ էլ 
զան գե րի ղո ղան ջը որ պես ա նանձ նա կան օ րհ նու թյուն 
ներս մտավ նրանց սև խր ճի թը...

բիբի հորաքույր. տարեց կնոջը դիմելու բարբառային ձև
բայղուշ բու, փոխաբերաբար` չարագուշակ մարդ
սհաթ (սահաթ) ժամ, ժամանակ
յանի իբր, յանի թե իբր թե
հալբաթ երևի, թերևս, հավանաբար
կալել (կալնել) փակել, մուտքը կալել̀  մուտքը փակել
մսուր ախոռներում երկար տաշտաձև տեղ, որի մեջ լցնում են 

անասունների կերը
համետ փալան, գրաստի` ձիու, ավանակի, ջորու մեջքին 

դնելու հարմարանք բեռ բարձելու, ինչպես նաև նստելու 
համար

չվան պարան
կավալեր ասպետ, բուն իմաստով` հեծյալ ազնվական
արմանալ զարմանալ
յավայավա խոսել ավելորդ, անմիտ, հիմար, անկիրթ խոսք, 

ափեղցփեղ խոսել (ափից դուրս եկած և ցփնված խոսք), 
օդի մեջ կրակել (խոսել)

լազարեթ հիվանդանոց
Ռուսեթ Ռուսաստան
սլուշայ լսիր (ռուսերեն)
ափիցեր սպա (ռուսերեն)
թամամ ամբողջ, ամբողջովին, լիովին
նոմեր թվահամար, հերթի համար
ասպանդակ ձիու, ջորու թամբից կախված ոտնատեղ
ամենաքաշը ամենից ցածր, ամենաքիչը
արջառ ջահել եզ
ռունգեր (ռունգներ) քթի անցք, քթանցք
արտերի միջնակ վարած արտերի միջև առանց վարելու 

թողնված մաս, մարգերի միջև թողնված նեղ 
տարածություն, արտերի միջով անցնող ճանապարհ, 

Հա մե մա տի՛ր պատմ
ված քի նա խա բա նը և 
վեր ջա բա նը:
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արտերի մեջ սահմանաբաժան թումբ, խաղողի այգու 
թմբերի միջի տարածություն

ծանրած հղի կենդանի
սեպ ծայրը սուր փայտյա կամ մետաղյա ձող փայտը ճեղքելու 

համար, ցից անասուններին կապելու համար, վրանի 
ծայրերը հողի մեջ ամրացնելու հարմարանք

հարդ ցորենի (նաև գարու, մյուս հացազգիների) չոր ծղոտը, 
դարման

ուրյադնիկ գավառային ոստիկանության ցածր պաշտոնյա, 
կազակական բանակի ենթասպա

չինովնիկ աստիճանավոր, պետական պաշտոնյա 
պրիստավ տեղական ոստիկանության պետ
զուլում աղետ, մեծ չարիք, սաստիկ ծանր
չեչաքար թեթև ծակոտկեն քար
գավակ ձիու ետևի կողմը` մինչև մեջքն ընկած մասը
տամար երակ
մահիճ անկողին
երամակ ձիերի խումբ
շտրաֆ տուգանք (ռուսերեն)
հրես հիմա, ուր որ է, այս րոպեիս, իսկույն, նաև ահավասիկ, 

ահա այստեղ
լղար նիհար, մաշված, տրորված
ճկալ թռչունի ընդհատ–ընդհատ ձայն, ճվոց
յարաբ արդյոք
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Դու արդեն գիտես, թե ինչ է կերպարը: Առանձ
նաց րո՛ւ պատ մ վածքի կերպարները: Դասա րա
նում քննար կի՛ր, թե նրանցից ով է գլխավոր և ով՝ 
երկ  րորդական: Հիմ նա վորի՛ր: Կերպարներից մե
կի անունից գրի՛ր նրա կյանքի երեք օրվա օրա
գիրը: Ազա՛տ եղիր քո երևա կա յու թյան աշ խար
հում:
Կազմակերպե՛ք գրական դատ՝  քննելով Սիմոնի և 
Կոս տանդ աղայի արարքները: Անհրաժեշտ են 
դա տավոր, ընթերականեր, փաստաբաններ, մե
ղա դրող և պաշտպանող կողմեր:

Ամփոփիչ գործնական աշխատանք

Պատկերացրո՛ւ, որ դու զբոսավար ես և զբո սա շրջիկ նե
րի համար պիտի շրջագայություն կազմակերպես 
Բակուն ցի հայրենի Սյունիքում: Տե սարժան վայրերի 
ցանկ կազմիր, դրանց մասին նյութ պատ րաստի՛ր: 

Սյուժեի բաղադրիչները պահպանելով՝ գրի՛ր պատմվածք 
և դասընկերներիդ հետ գրքո՛ւյկ պատրաստիր:

Դու ծանոթացար 
արձակագիր Ակսել 
Բակունցի կյանքին և 
նրա «Սպիտակ ձին» 
պատմվածքին: Ո՞ր 
կերպարը քեզ ամե
նից շատ տպավորեց 
և ինչո՞ւ: 

Անդրադարձ
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 Կյան քը, ու սում նա ռու թյու նը: Նաի րի Զա րյա նը 
ծն վել է 1900 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31ին, Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի Վա նի նա հան գի Խա ռա կո նիս գյու ղում։ 

1915 թվա կա նին, փրկ վե լով Ե ղեռ նից, Զա րյա նը 
գաղ թում է Ար ևե լյան Հա յաս տան: Այս տեղ նա ա պաս
տա նում է Եր ևա նի և Դի լի ջա նի որ բա նոց նե րում: Որ
բա նոց նե րում էլ նա ստա նում է միջ նա կարգ կր թու թյուն: 
Ա վար տել է նաև Եր ևա նի թե մա կան դպ րո ցը: Սո վո րել 
է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մագ րա կան 
ֆա կուլ տե տում: 1933 թվա կա նին ա վար տել է Լե նին
գ րա դի (այժմ Սանկտ Պե տեր բուրգ) ար վես տա գի տու
թյան պե տա կան ա կա դե մի այի գրա կան բաժ նի աս պի
րան տու րան։

19201930ա կան թվա կան նե րին Նաի րի Զա րյա
նը ե ղել է մի շարք գրա կան պար բե րա կան նե րի պա
տաս խա նա տու քար տու ղար և խմ բա գիր։ Այդ շր ջա
նում, հատ կա պես 1930ա կան թվա կան նե րին, լի նե
լով գրա կան և հա սա րա կա կան դաշ տի ա մե նաակ տիվ 
գոր ծիչ նե րից մե կը, Նաի րի Զա րյա նը բուռն մաս նակ
ցու թյուն է բե րել ստա լի նյան ան հա տի պաշ տա մուն քի 
հաս տատ մա նը: Ա վե լին՝ այդ դիր քե րից քա ղա քա կան 

ՆԱԻ ՐԻ  
ԶԱՐՅԱՆ 

( 1 9 0 0  1 9 6 9 )

Նաի րի Զա րյա նի իս
կա կան ա նու նը Հա յաս
տան Ե ղի ա զա րյան է: ANTARES



75

մե ղադ րանք ներ է հն չեց րել Ե ղի շե Չա րեն ցի, Ակ սել Բա
կուն ցի, Մկր տիչ Ար մե նի, Գուր գեն Մա հա րու և ու րիշ
նե րի հաս ցե ին՝ ը ստ է ու թյան, դառ նա լով նրանց բան
տար կու թյուն նե րի, գնդա կա հա րու թյուն նե րի ու աք սո րի 
մե ղա վոր նե րից մե կը: 

19441946 թվա կան նե րին Նաի րի Զա րյա նը ե ղել է 
Հա յաս տա նի գրող նե րի մի ու թյան վար չու թյան նա խա
գա հը։ 19511958 թվա կան նե րին ե ղել է ՀԽՍՀ ԳԽ պատ
գա մա վոր։

 Կյան քի վեր ջին տա րի նե րին Նաի րի Զա րյա նը գրեց 
«Ս պա սում եմ քեզ» ժո ղո վա ծուն, ո րը լույս տե սավ 
1968 թվա կա նին: Այս տեղ Զա րյա նը զղ ջու մի բազ մա թիվ 
խոս քեր հն չեց րեց՝ փոր ձե լով մաք րա գոր ծել 1930ա կան 
թվա կան նե րի իր գոր ծու նե ու թյան ա րա տա վոր կող մե րը:

 Մա հա ցել է 1969 թվա կա նի հու լի սի 12ին Եր ևա նում:

Տեսարան Խառակոնիս գյուղից

Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը: Նաի րի Զա րյա նը բազ
մա ժանր գրող է՝ բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, թա տե րա
գիր: Նրա ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյու նը տպագր վել է 
1918 թվա կա նին, ե րբ նա դեռ որ բա նո ցի սան էր:

Նաի րի Զա րյա նը 
ստեղ ծա գոր ծել է հետ
ևյալ ժան րե րով՝ բա
նաս տեղ ծու թյուն, 
պոեմ, վեպ, հու շագ
րա կան վեպ, պի ես, 
դրա մա, կա տա կեր
գու թյուն, ող բեր գու
թյուն:

1935 թվա կա նին «Ս տա
լին» բա նաս տեղ ծու
թյան հա մար Զա րյանն 
ար ժա նա ցել է պե
տա կան բարձ րա գույն 
պարգ ևի՝ Լե նի նի շքա
ն շա նի։
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1920ա կան թվա կան նե րին Զա րյա նը շատ ա րագ 
ար ձա գան քեց ձևա վոր վող նոր գրա կան շար ժում նե րին, 
և, կա րե լի է ա սել, դար ձավ, պրո լե տա րա կան գրա կա
նու թյան դեմ քե րից մե կը: Այդ գրա կա նու թյան նպա տակ
նե րից մե կը ան ցյա լի ժխ տումն էր և նոր ժա մա նակ նե րի, 
նոր կյան քի գո վեր գու մը: Զա րյա նի այդ շր ջա նի գոր ծե րը՝ 
«Ջ րանց քի կա պույտ ե րկ րում» ժո ղո վա ծուն, «Հ րա
նու շը», « Ռու շա նի քա րա փը» պոեմ նե րը, « Հա ցա վան» 
վե պը և շատ այլ գոր ծեր, գր ված են այդ ո գով:

Ս տեղ ծա գոր ծա կան բո լո րո վին այլ ո րակ նե րով 
դրսևոր վեց Նաի րի Զա րյա նի տա ղան դը Հայ րե նա կան 
Մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին: Այդ շր ջա նի բազ մա թիվ 
բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, ի նչ պես նաև « Ձայն հայ րե նա
կան» պոե մը և «Ա րա Գե ղե ցիկ» դի ցա պատ մա կան 
ող բեր գու թյու նը Զա րյա նի լա վա գույն ստեղ ծա գոր ծու
թյուն ներն են:

 Հե տա գա տա րի նե րին Զա րյա նը հե ղի նա կեց կա
տա կեր գու թյուն ներ, գրեց « Պա րոն Պետ րոսն ու իր 
նա խա րար նե րը», «Երկ րորդ կյանք» ի նք նա կեն սագ
րա կան վե պե րը, հրա տա րա կեց «Ս պա սում եմ քեզ» 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն: 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Պար զի՛ր, թե ին չու է բանաստեղծը ը նտ րել Նաի րի Զա
րյան գրա կան ա նու նը:

 Պար զի՛ր, թե ին չով է հայտ նի Զա րյա նի ծննդա վայր Խա 
ռա կո նիս գյու ղը:

  Վանա լճի մասին ի՞նչ ավանդազրույցներ կան: Դրանցից 
մեկը ներկայացրո՛ւ դասընկերներիդ:

  Եթե հանդիպեիր Նաիրի Զարյանին, ի՞նչ հարցեր կտայիր: 
Քո կազմած հարցերը քննարկիր դասընկերներիդ հետ: 

 Ընթերցի՛ր «Երկրորդ կյանք» ինքնակենսագրական 
վեպից մի հատված: Գրի՛ր հարցազրույց հեղինակի հետ:

Նաի րի Զա րյա նը վե
րամ շա կել է « Սաս նա 
ծռեր» է պոսը՝ ար ձակ 
շա րադ րան քով, և վեր
նագ րել « Սաս նա Դա
վիթ»:
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 ՀԱՅ ՐԵ ՆԻ ՏՈՒՆ

 Այս գի շեր տե սա մի ա նուշ ե րազ. 
Ես իմ հայ րե նի տունն է ի նո րո գում, 
Ման կու թյան եր կինքն էր բաց վել վրաս, 
Եվ ար շա լույս ներ կային իմ հո գում։ 

Այն տեղ էր մայրս, հա յաց քը պայ ծառ, 
Մայ րե նի լեզ վով խո սում էր ա ռուն, 
Խշ շում էր բա կում հի նա վուրց մի ծառ... 
Այն պես ծա նո՜թ էր և այն պես գա րո՜ւն... 

Եր դի կից կա թած շողն ա րե գա կան 
Թ վում էր հո գուս ոս կյա բա նա լի, 
Արևն էր նա յում աչ քով մայ րա կան, 
Եվ քաղցր էր աշ խարհն ու հաս կա նա լի...

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Գ րի՛ր հնա րա վո րինս շատ բա ռեր, ո րոնք, ըստ ձեզ, առնչ
վում են կա րոտ բա ռին:

 Բա նաս տեղ ծութ յու նից դո՛ւրս գրիր այն բա ռե րը, ո րոնք, 
ըստ քեզ, ու րախ և դ րա կան ի մաստ ու նեն: Այդ բա ռե րով 
վե րա շա րադ րի՛ր բա նաս տեղ ծութ յան բո վան դա կութ յու նը:

  Վե նի դիագ րա մի մի ջո ցով այս բա նաս տեղ ծութ յու նը հա
մե մա տի՛ր Վա հան Տեր յա նի « Կար ծես թե դար ձել եմ ես 
տուն» բա նաս տեղ ծութ յան հետ:

  Քո կար ծի քով ին չո՞ւ է բա նաս տեղ ծը ման կութ յան մա սին 
գրել:

 Բա նաս տեղ ծութ յու նից դո՛ւրս գրիր քեզ ա մե նից շատ 
դուր ե կած տո ղը և մեկ նա բա նիր այն:

 Հինգ րո պեում մտքերդ շա րադ րի՛ր «Իմ հայ րե նի տու նը» 
վեր նագ րով:

 Դո՛ւրս գրիր հանգավորված բառերը: Հանգավորման ի՞նչ 
ձև է կիրառված: 

 Բա նաս տեղ ծութ յու նը 
կազմ ված է բա նաս տեղ
ծա կան տո ղե րից: Տո ղե րը 
միա վոր վում են՝ ձևա վո
րե լով բա նաս տեղ ծա կան 
տներ: Տ նե րը ան վան վում 
են ըստ պա րու նա կած 
տո ղե րի քա նա կի։ Այս
պես, եր կու տող պա
րու նա կո ղը կոչ վում է 
դիս տի քոս, ե րեք տող 
պա րու նա կո ղը՝ տեր ցին, 
քա ռա տո ղը՝ քատ րեն և  
այլ ն։
«Հայրենի տուն» 
բանաստեղծությունը 
բաղկացած է քառատող 
տներից: 
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 ՀԱՅԵ ՐԵՆ

(Մի հա յու հու)

 Ին չո՞ւ չես խո սում հայե րեն...
Ես ե րգ եմ հյու սում քեզ հա մար.
 Հոն քերդ հպարտ ու կա մար, 
Իջ նում ես հայոց լեռ նե րեն, –
Ին չո՞ւ չես խո սում հայե րեն:
 
Ես ե րգ եմ հյու սում քեզ հա մար.
 Դու չես հաս կա նում իմ լե զուն: 
Ես խորթ եմ, օ տար քո հո գուն,
 Բայց քո տե սի լով խան դա վառ, 
Ես ե րգ եմ հյու սում քեզ հա մար:

 Հոն քերդ հպարտ ու կա մար
 Հանց վեհ տա ճար նե րը հայոց,
 Հա յացքդ մա ղում է ա մառ:
 Հայ կից են աչ քե րը քո բոց,
 Հոն քերդ հպարտ ու կա մար:
 
Իջ նում ես հայոց լեռ նե րեն, 
Ինչ պես թեթ ևոտ մեր պախ րան,
 Նա զան քըդ այն պե՜ս նաի րյան,
 Հը մայքդ այնպե՜ս հայե րեն՝ 
Իջ նում ես հայոց լեռ նե րեն:
 
Ին չո՞ւ չես խո սում հայե րեն:
 Նոր քից ես թռել դու, իմ լո՛ր,
 Զան գուն է եր գել քեզ օ րոր,
 Մա սիսն է հս կել վե հո րեն, 
Ին չո՞ւ չես խո սում հայե րեն:

 Բա նաս տեղ ծա կան տու
նը կարող է լինել 5 
տողանի, ինչպես 
«Հայերեն» բանաստեղ
ծու թյան մեջ է:  
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Գրիգոր Խանջյան «Հացը լեռներում» (1972)

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

  Բա նաս տեղ ծութ յու նից դո՛ւրս գրիր այն բա ռե րը, ո րոնք 
հա յոց լե զուն և Հա յաս տանն են բնու թագ րում:

 Հա յե րենն ու նի հա զա րա վոր բա ռեր: Քո ա մե նա սի րե լի 
բա ռե րի տասն յա կը կազ մի՛ր և հիմ նա վո րի՛ր ընտ րութ
յունդ:

 Պատ կե րա վոր ման ի՞նչ մի ջոց է այն, երբ հարց են ուղ ղում 
մե կին՝ ա ռանց ակն կա լե լու այդ հար ցի պա տաս խա նը: 
Ու րիշ ի՞նչ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ գի տես, ո րոն ցում գոր
ծած վել է այս մի ջո ցը:

  Ըստ բա նաս տեղ ծութ յան՝ ներ կա յաց րո՛ւ հա յու հուն:
  Քո կար ծի քով այս թե ման ար դիա կա՞ն է: Այ սօր կա՞ն հա

յեր, ո րոնք լավ չեն տի րա պե տում ի րենց մայ րե նի լեզ վին: 
Ի՞նչ հետ ևանք կա րող է ու նե նալ դա:

 Դո՛ւրս գրիր հանգ կազմող բառերը: 
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Ս ՊԱ ՍՈՒՄ ԵՄ ՔԵԶ

 Ես հա վա տում եմ, որ դու կաս, 
Ես սպա սում եմ քեզ.
Իմ բաղ ձա լի և բա ցա կաս, 
Ես սպա սում եմ քեզ։

 Դու խոս տա ցել ես ի նձ՝ հո գուս
 Կա պույտ այ գա բա ցին,
Մթն շա ղին իմ վա ղա հաս՝ 
Ես սպա սում եմ քեզ։

 Քո խոս տում նե րը ե րեկ վա 
Այ սօր չմարմ նա ցան,
 Թե կուզ դու վաղն էլ չեր ևաս, 
Ես սպա սում եմ քեզ։

 Կաղ նիս վա ղուց է մեր կա ցել
 Հույ սի տերև նե րից,
 Թե կուզ դա լուկ աշ նա նը գաս 
Ես սպա սում եմ քեզ։

 Մինչև վախ ճանն այս ե րա զի
Մ նա ցել է մեկ վայր կյան, 
Եր ջան կու թյան ան մահ ե րազ, 
Ես սպա սում եմ քեզ։

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 «Սպա սում եմ» վեր նագ րով փոք րիկ շա րադ րանք գրիր:
 Ար տա հայ տի՛չ և սա հո՛ւն կար դա բա նաս տեղ ծութ յու նը: 

Քո գրած շա րադ րան քը հա մե մատ ի՛ր բա նաս տեղ ծութ յան 
հետ:

 Բա նաս տեղ ծութ յու նից դո՛ւրս գրիր փո խա բե րութ յուն նե
րը և մակ դիր նե րը: Դ րան ցից ո՞ րը քեզ դուր ե կավ. նա խա
դա սութ յո՛ւն կազ միր:

  Ե թե նկա րիչ լի նեիր, բա նաս տեղ ծութ յու նը ի՞նչ գույ նե րով 
կպատ կե րե իր: Ընտ րութ յունդ հիմ նա վո րի՛ր:

  Հաշվի՛ր բանաստեղծության տողերի վանկերի քանակը: 
Կազմի՛ր աղյուսակ և ներկայացրո՛ւ:

Սովորաբար 
բանաստեղծական տունը 
ունենում է հավասար 
քանակի վանկերով 
տողեր: Սակայն կան 
բացառություններ, 
ինչպես, օրինակ, 
«Սպասում եմ քեզ» 
բանաստեղծության մեջ:
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Գրի՛ր նամակ Նաիրի Զարյանին:

Դասարանում կազմակերպեք ընթերցանության 
մրցույթ: Մասնակիցները և գնահատող հան ձնա
խումբը դուք եք: 110 միավորանոց համակարգով 
գնահատե՛ք միմյանց սահուն ընթերցանությունը, 
առոգանությունը և արտահայտչականությունը:

Ամփոփիչ գործնական աշխատանք

Պատկերացրո՛ւ, որ դու հետաքննող լրագրող ես։ Հետա
զո տի՛ր Նաիրի Զարյանի 1930֊ական թվականների գոր
ծու նեությունը։ Արդյունքները ներկայացրո՛ւ դասըն կեր
ներիդ։

Դու ծանոթացար 
Նաիրի Զարյանի  
կյանքին և նրա 
ստեղծագործություն
ներից մի քանիսին: 
Ի՞նչ կարծիք կազ մե
ցիր նրա անձի մա
սին, ո՞ր բանաստեղ
ծու թյունը քեզ դուր 
եկավ և ինչո՞ւ:

Անդրադարձ
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ԳՈՒՐԳԵՆ 
ՄԱՀԱՐԻ 

( 1 9 0 3  1 9 6 9 )

Կյան քը, ու սում նա ռու թյու նը: Գուր գեն Մա հա
րին ծն վել է 1903 թվա կա նի օ գոս տո սի 1ին (նոր տո մա
րով՝ 14) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի Վան քա ղա քում: 

Նախ նա կան կր թու թյու նը ստա ցել է Վա նի Նո րա շեն 
և Ե րա մյան վար ժա րան նե րում: 1915 թվա կա նին՝ Վա նի 
հե րո սա մար տից հե տո, հա րա զատ նե րի հետ գաղ թել է 
Ար ևե լյան Հա յաս տան: Ճա նա պար հին կորց րել է ըն տա
նի քի ան դամ նե րին: Հե տա գա յում ապ րել է Եր ևա նի ու 
Դի լի ջա նի որ բա նոց նե րում: Մի քա նի տա րի ան ց Մա
հա րին գտ նում է կո րած մո րը և հա րա զատ նե րին:

 Մա հա րին կր թու թյու նը շա րու նա կում է նախ Եր ևա նի 
թե մա կան դպ րո ցում, ա պա 1923 թվա կա նին ըն դուն վում 
է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պատ մալեզ վա
գրա կան ֆա կուլ տետ։ 1920ա կան թվա կան նե րից Մա
հա րին ծա վա լում է ակ տիվ գրա կան գոր ծու նե ու թյուն: 
Ծա նո թա նում է Ե ղի շե Չա րեն ցի, Ակ սել Բա կուն ցի, Մկր
տիչ Ար մե նի հետ, դառ նում « Նոյեմ բեր» մի ու թյան ակ
տիվ ան դամ նե րից մե կը:

19341936 թվա կան նե րին Մա հա րին աշ խա տում է 
« Խորհր դային Հա յաս տան» օ րա թեր թում որ պես ար վես
տի բաժ նի վա րիչ:

Գուրգեն Մահարու 
իսկական ազգանունը 
Աճեմյան է:

Գուրգեն Մահարին 
շատ է գրել ինքնա
կենսագրական երկեր: 
«Մանկություն», «Պա
տա նեկություն», «Երի
տասարդության սե
մին», «Երիտասար
դու թյուն», «Ծաղկած 
փշա լարեր» վիպակների 
միջոցով  հնարավոր է 
գրեթե ամբողջապես 
պատկերացնել նրա 
կյանքը: 
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Երկրորդ աքսորի 
ժամանակ Մահարին 
ծանոթացել է իր 
երկրորդ կնոջ՝ 
լիտվուհի Անտոնինա 
Պաուլիտայտեի (1923
2018) հետ։ Նրանք 
ամուսնացել են 1952 
թվականին, ունեցել մեկ 
որդի` Գուրգեն կրտսերը, 
և մեկ դուստր` Ռութա
Նազիկը: Առաջին 
ամուսնությունից 
Մահարին ունեցել է մեկ 
որդի՝ Գրիգորը:

1930ա կան նե րի քա ղա քա կան հա լա ծանք նե րը չեն 
շր ջան ցում նաև Մա հա րուն: 1936 թվա կա նի օ գոս տո
սի 9ին նրան նույն պես ձեր բա կա լում են ան հիմն մե
ղադ րան քով: Մա հա րին դա տա պարտ վում է 11 տար վա 
բան տար կու թյան և աք սոր վում Սի բիր: 1947 թվա կա նին 
վե րա դառ նա լով աք սո րից՝ ու ղիղ 444 օր ան ց՝ 1949 թվա
կա նին, Մա հա րուն կր կին ու ղար կում են Սի բիր՝ այս ան
գամ որ պես ա զատ աք սո րյալ: 

1954 թվա կա նին Մա հա րին ար դա րաց վել է և վե րա
դար ձել Եր ևան: 

Մա հա ցել է 1969 թվա կա նի հու լի սի 17ի ն։

Տեսարան Վանի Այգեստաններ թաղամասից  

Գուրգեն Մահարու 
կյան քի հետաքրքիր 
դրվագ ների և «Այրվող 
այգեստաններ» վեպի 
շուրջ ծավալված բանա
վե ճերին ծանոթանալու 
հա մար դիտի՛ր 
«Գուրգեն Մա հարի» 
փաստագրական ֆիլմը:
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Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը: Դեռ որ բա նո ցում գտն
վե լու տա րի նե րին Մա հա րին գրել ու հրա տա րա կել է 
բա նաս տեղ ծու թյուն ներ: 1920ա կան թվա կան նե րին 
հրա տա րա կում է « Տի տա նիկ», « Բար դի ներ» և այլ բա
նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծու ներ, « Սի րո, խան դի և Նից
ցայի պար տի զան նե րի մա սին» պատմ վածք նե րի ժո
ղո վա ծուն, « Ման կու թյուն», « Պա տա նե կու թյուն» ի նք
նա կեն սագ րա կան վի պակ նե րը: 1933 թվա կա նին լույս է 
տե սել «Մր գա հաս» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա
ծուն, ո րն ար ժա նանում է բարձր գնա հա տա կա նի: 

Աք սո րում ան ցկաց րած 18 տա րի նե րի ըն թաց քում 
Մա հա րին շա րու նա կում էր ստեղ ծա գոր ծել, թե պետ 
նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը չէ ին հրա տա րակ վում: 
Այս տեղ գրում է « Ծաղ կած փշա լա րեր» վի պա կը, բազ
մա թիվ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, պատմ վածք ներ: Դրան
ցից շա տե րը լույս տե սան Մա հա րու մա հից հե տո: 

Աք սո րից վե րա դառ նա լուց հե տո Մա հա րին զբաղ
վում է գրա կանս տեղ ծա գոր ծա կան ակ տիվ գոր ծու նե
ու թյամբ: 1959 թվա կա նի ն լույս է տես նում «Հնձան ներ» 
բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն, 1962 թվա կա նին՝ 
«Լ ռու թյան ձայ նը» պատմ վածք նե րի ժո ղո վա ծուն։ 1966 
թվա կա նին հրա տա րակ վեց Մա հա րու «Այր վող այ գես
տան ներ» վե պը: Այն են թարկ վեց բազ մա թիվ քն նա դա
տու թյուն նե րի: 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Ուշադի՛ր նայիր Մահարու լուսանկարին և փորձի՛ր ներ
կա յաց նել նրա ներաշխարհը: Քո կարծիքով ինչպիսի՞ 
մարդ էր նա:

 Համացանցից և այլ աղբյուրներից գտի՛ր հուշեր Մահարու 
մա սին և ներկայացրո՛ւ ընկերներիդ:

 Որո՞նք են Մահարու երկերի հիմնական թեմաները:
  Քո կարծիքով Մահարին ինչո՞ւ է շատ գրել իր մասին:
  Եթե դու ինքնակենսագրական գիրք գրեիր, ի՞նչ վեր նա

գիր կունենար, ինչպե՞ս կզարգանային դեպքերը:

Գուրգեն Մահարու 
«Մրգահաս» 
ժողովածուն խմբագրել 
է Եղիշե Չարենցը, 
ձևավորել է Մարտիրոս 
Սարյանը: 

Գուրգեն Մահարին հայ 
ամենաբազմաժանր 
հեղինակներից է: 
Նա ստեղծագործել է 
հետևյալ ժանրերով՝ 
բանաստեղծություն, 
պոեմ, բալլադ, 
ակնարկ, պատմվածք, 
վիպակ, վեպ, պիես 
և այլն: Գրել է նաև 
հրապարակախոսական 
և գրականագիտական 
հոդվածներ, 
հուշագրություններ և 
այլն:
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ԲԱԼԼԱԴ ՉԱԼՈՅԻ ԵՎ  
ԱՌԱՋԻՆ ՍԻՐՈ ՄԱՍԻՆ

1
Չալոն իմ շո՛ւնն էր, չալչալ աչքո՛ւն էր,
Չալոն չքնաղ էր, պայծա՛ռ Չալո.
Ընկնում էր ոտիս, աչքը փակում էր,
Ծածկվում էր տատիս հին շալով:

Ես հանում էի մեր հին գզրոցից
Գույնզգույն լաթեր ու սրմա,
Զարդարում էի պոչից մինչև վիզ
Ու տանում դաշտերը նրան:

Չալոն քայլում էր պչրուհու նման,
Սլվլուն պոչը բռնած ցից,
Քսվում էր ոտիս, մռռում էր մռայլ,
Մռռում էր հպարտ, հաճույքից:

Տուն էի բերում մութ փողոցներով,
Շների աչքերից անտես.
Դանդաղ իջնում էր կապույտ երեկոն
Ու ծածկում սար ու դաշտեր:

2
Չալոն իմ շո՛ւնն էր, չալչալ աչքո՛ւն էր,
Չալոն չքնաղ էր, պայծա՜ռ Չալո,
Ընկնում էր ոտիս, աչքը փակում էր,—
Բայց բանը վերջացավ չարով:

Գաղթի մութ ճամփին կորավ իմ շունը,
Ո՞վ գիտե՝ ո՞ր ձին կոխոտեց…
Շուրջը մեռնում էր վերջին աշունը,
Չմնաց ինձ ո՛չ մի ընկեր…

3
Մի աղջիկ եղավ իմ երկրորդ սերը,
Խաժ աչքով աշխույժ մի աղջիկ,
Ոսկեգույն էին նրա մազերը
Ու բուրում էին դարչին:

Բալլադը քնարա֊
վիպերգական 
բանաստեղծություն է: 
Ունի դիպաշար, որը 
ծավալվում է հեղինակի 
հույզերի և խոհերի 
արտահայտմանը 
զուգընթաց:
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Մի օր միասին գնացինք այգի,
Հուլիսյան գիշերն էր նազում.
Նա չալչալ շորեր ուներ իր հագին,
Իսկ այգում՝ խաղողն էր հասնում:

Նստեցինք մենք թավ որթատունկի տակ,
Նա դրեց գլուխը ծնկիս,
Ես շոյում էի նրա վիզը տաք
Ու նայում մշուշված դեմքին:

Օ, սե՛ր իմ, սե՛ր իմ…— ինձ հառել էին
Բիբերը նրա մլարուն.—
Չալո՛ն է նայում նրա աչքերից,
Չալոն է տխուր նայում:

Անհուշ նազում են որթատունկերը,
Իսկ հետո անձրևն է խշշում.
Քեզ չեմ մոռացել, կորած ընկերըս,
Քեզ չեմ մոռացել, իմ շո՛ւն…
....................................................................

Չափածո 
ստեղծագործության մեջ 
միևնույն կամ հնչումով 
իրար մոտ 
բաղաձայնների 
կրկնությունը կոչվում է 
բաղաձայնույթ:

Ջոն Էմմս «Ջեք Ռասսել անունով շունը» (1899)
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Օրերի հեռվում նրա հաչոցը
Հնչում է կարծես լալով…

Չալոն իմ շունն էր, չալչալ աչքո՛ւն էր,
Չալոն չքնաղ էր, պայծա՜ռ Չալո…

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Մեկական նախադասությամբ արտահայտի՛ր բալ լադի 
յուրաքանչյուր հատվածի բովան դա կու թյունը:

 Դո՛ւրս գրիր բայերը, դրանք խմբավորի՛ր հետևյալ 
սկզբունքով.
ա)  Ուրախ գործողություն արտահայտող բայեր.
բ) Տխուր գործողություն արտահայտող բայեր.
գ) Հուզականորեն չեզոք գործողություն արտա հայ տող 

բայեր: 
Այդ բայերով  ներկայացրո՛ւ բալլադի բովան դա կու թյունը:

  Չալոն իմ շունն էր, չալչալ աչքո՛ւն էր,
 Չալոն չքնաղ էր, պայծա՜ռ Չալո…

Այս հատվածում չ տառի կրկնությունը քո կարծիքով ի՞նչ 
նշանակություն ունի:

  Փորձի՛ր ինքդ բաղաձայնի կուտակումով մեկերկու 
նախադասություն գրել այս բալլադի թեմայով:

  Փորձի՛ր հիշել քո վաղ մանկությունը: Ի՞նչ հաճելի հուշեր 
արթնացան քո մեջ: Ներկայացրո՛ւ դրանցից մեկը:

 Շան բազմաթիվ տեսակներ կան: Դրանցից մեկի մասին 
տեղեկություններ հավաքի՛ր և ներկայացրո՛ւ ընկերներիդ:

 Պատմի՛ր բալլադի դիպաշարը:
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ՕՐՈՐ, ՕՐՈՐ…

Արևավոր, արևավոր իմ սերերին,
Իմ հույզերին արևավոր ու նո՛ր, ու նո՛ր,
Իմ լույսերին ու լուսավոր իմ հույսերին,
Ընկուզենո՛ւն լայնասաղարթ, օրո՛ր, օրո՛ր,

Օրոր, օրոր:

Օրոր մարգին, արտույտներին, ծառին, ձորին,
Կածաններին իմ մենավոր, կանաչ բարդուն,—
Օրոր, քնքուշ իմ աքասի՛, օրոր, մորի՛,
Oրոր սարին, հանդին, արտին, օրո՛ր մարդուն,

Օրոր, օրոր:

Շամբուտներին ու ամպերին մութ ու անձև,
Անտառներին, արոտներին, քամուն, քարին,
Օրո՛ր սրտին իմ՝ արտի պե՛ս անձրևածեծ,
Օրո՛ր սրտին վարդերի պես արնակարմիր,

Օրոր, օրոր:

Օրոր նրանց՝ արևային երգիչներին,
Որոնք մի օր երգ երգեցին ու անց կացան,
Կարդացողին օրոր — սրտոտ ու մտերիմ,
Կարդացողին, որ եղել է, հիմա չկա,

Օրոր, օրոր:

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Բանաստեղծությունը սահո՛ւն և արտահայտի՛չ ընթերցիր:
 Փորձի՛ր հորինել կամ համացանցից համապատասխան 

մե ղեդի գտնել այս բանաստեղծության համար:
  Ո՞ւմ է օրոր ասում հեղինակը և քո կարծիքով ինչո՞ւ:
  Աշխարհի տարբեր ժողովուրդների օրորոցայիններ լսի՛ր: 

Ներ կայացրո՛ւ զգացողություններդ: Ո՞րը քեզ դուր եկավ: 
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ՊՈԵՏ

Մորս

Մի ջինջ գիշեր է եղել,
Մի ջինջ գիշեր,
Մայրս՝ ջահել մի եղեգ,
Հայրս՝ ուժեղ:

Բարդիներն են երգել
Ջրերի մոտ,
Ամեն ինչ խորն է եղել,
Ամեն ինչ հորդ:

Ու իմ մորըս հուզել է
Բարդիների երգը,
Իսկ դաշտերում փիրուզե
Ծղրիդներն են երգել…

Ախ, ծղրիդնե՛ր շատախոս՝
Լուսնկայի հետ,—
Ծնվեցի ձեր պատճառով
Այսպես պոետ…

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Ինչպե՞ս է հեղինակը պատկերել իր հորը և մորը: Հակիրճ 
բնու թագրի՛ր քո ծնողներին կամ հարազատներից որևէ 
մեկին: 

 Դո՛ւրս գրիր բնությանն առնչվող բառերը: Քո կարծիքով՝ 
ինչո՞ւ է բանաստեղծը պոետ դարձել բնության միջոցով:

  Օրվա ո՞ր պահի  մասին է խոսում բանաստեղծը: Կազմի՛ր 
օրվա պահ նշանակող բառերի ցանկ: Օրինակ՝ առավոտ, 
ծեգ...

  Կարդա՛ Թումանյանի «Իմ կնունքին երկինքը ժամ» քառ
յակը  կամ Չարենցի «Պոետ» բանաստեղծությունը: Վենի 
դիագրամի միջոցով համեմատի՛ր այս ստեղ ծա գոր
ծությունները:
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ՄԱՆ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ 

(հատված)

…Եվ օ րե րը հե ռա ցած 
Ստ վեր նե րի պես ծա ծան 
Կնս տեն սրտիդ.— 
Ման կութ յուն իմ ոս կե ծամ, 
Ման կութ յուն իմ, որ ան ցար 
Նոր ցա նած ար տից։ 
(«Ե րեք բար դի», Գ. Մա հա րի) 

Քա ղա քը, ո րի մա սին գրե ցի ես, և  ուր ան ցավ իմ 
ման կութ յու նը, աշ խար հագ րա կան քար տեզ նե րի վրա յից 
չի ան հե տա ցել. նա կա, նա ապ րում է, նրա փո ղոց նե րում 
գու ցե այս րո պեին էլ մա նուկ ներ են խա ղում։ Քա ղա քը, 
ո րի մա սին գրե ցի ես, և  ուր ան ցավ իմ ման կութ յու նը, 
հա ճախ, շատ հա ճախ, դառ նում է ու ղե ղիս մեջ մշու շա
յին գծե րով, ժպտում է, պարզ վում, ու զում է խո սել ու խո
սում է.– « Դու հի շո՞ւմ ես ինձ»,– հարց նում է նա:– « Հի շում 
եմ,– պա տաս խա նում եմ,– հի շում եմ ո՛չ թե նրա հա մար, 

Տեսարան Վանա լճից
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որ աշ խար հիս ե րե սին գո յութ յուն չու նի քե զա նից ա վե լի 
գե ղե ցիկ քա ղաք, օ՜, ո՛չ, հի շում եմ, ո րով հետև դու միակ 
քա ղաքն ես, ուր ան ցավ իմ անկրկ նե լի ման կութ յու նը, 
և նա էր, այն գանգ րա հեր մա նու կը, nրը գե ղեց կաց րեց 
քեզ…»: Հե տո հարց նում է նա.– «Ո՞ւր է տա տիկդ, նրան 
դու մայ րիկ էիր ա սում, իսկ նա քեզ « Զամ բիլ Ֆ րոշ» էր 
պատ մում»։– « Նա կո րավ գաղ թի ճա նա պար հին,– պա
տաս խա նում եմ ես,– ն րա նից հե տո դեռ մինչև հի մա 
էլ, երբ ես հան դի պում եմ պա ռավ մու րա ցու հի նե րի, մի 
րո պե կանգ նում եմ և  ու շադ րութ յամբ զննում նրանց դի
մագ ծե րը, գու ցե, մտա ծում եմ, ապ րում է իմ տա տի կը, 
հույ սը կտրել է, որ մեզ կգտնի, և մու րաց կան է դար ձել… 
Ես գի տեմ, նա շատ ու րախ կլի նի ինձ տես նե լով։– Ո՞ւր 
է,– կա սեմ ես նրան,–  իմ տասն հինգ տա րին վա ղուց է 
ան ցել, իսկ ես մինչև հի մա դեռ ոչ մի ան գամ կար գին 
չեմ ա մուս նա ցել… Իսկ հի մա,– կա սեմ ես նրան,– միա
սին նստենք «շը մըն դը ֆըռ» ու գնանք Լե նի նա կան… Ես 
նրան կնվի րեմ իմ գրքե րից մի մի օ րի նակ և կխնդ րեմ, 
որ նա մի ան գամ էլ պատ մի « Զամ բիլ Ֆ րոշ» ը, տես նենք՝ 
կա րո՞ղ է ինձ լա ցաց նել…»։ 

– Իսկ ո՞ւր է Նա զե լին,– հարց նում է նա։– « Նա ապ
րում է Ս ևաս տո պո լում,– պա տաս խա նում եմ ես,–  իմ 
խմբի զին վոր նե րից Գառ նի կը՝ նրա փոքր եղ բայ րը, կոշ
կա կա րութ յամբ է զբաղ վում և պա հում է ամ բողջ ըն
տա նի քը։ 24 թվին ես լսե ցի, որ Նա զե լին նշան վել է մի 
պրոֆ միու թյան ան դա մի հետ»։ 

Եվ ա պա այն քա ղա քը ժպտում է ինձ հրա պույ րից 
զրկված պչրու հու նման, հա մա ռո րեն կախ վում է ու ղե
ղիս թե լե րից և չի ու զում հե ռա նալ.– ն րա մշու շում Իշ
խանն է անց նում մաու զե րը ձեռ քին, Հ յու սեյն փա շան 
մտնում է Շա հա բաղց յա նենց տուն խնջույ քի, իսկ Նա զե
լին քա՛հ– քա՛հ ծի ծա ղում է ինձ վրա. 

– Իշ խան իմ հոր դոստն ի... 
Հե տո չքա վոր գյու ղա ցի ներն են հե ծե ծում անց յա լի 

կա պույտ մշու շում։ Անց յա լի կա պույտ մշու շը չի խան
գա րում սա կայն, որ պես զի ես տես նեմ նրանց դեմ քե րի 
վրա մտրա կի կա պույտ ե րիզ նե րը։ Քի նո յի հու ղար կա վո
րութ յան կոչ նակ նե րի ձայնն եմ լսում, ե րի տա սարդ ջուլ
հա կը կանգ նել է ձեռ քին բռնած եր կու ար շին սպի տակ 
կտավ, հե տո ջուլ հա կա նո ցի կար միր բո ցե րը կար միր են 
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ներ կում անց յա լի կա պույտ մշու շը։ Անց յա լի կա պույտ 
մշու շից ել նում է քե ռիս. նա կանգ նում է «մե ռած քա ղա
քի» ա վե րակ նե րի վրա, ծե ծում է կուրծ քը և հա վա տաց
նում, որ կյանք է տվել «մեծ գոր ծին»… Փոք րիկ տատս 
է շտապ շտապ գուլ պա հյու սում. բարձ րա հա սակ բար
դի նե րը խշխշում են այ գու դռան ա ռաջ, իսկ փոք րիկ 
Շնոր հի կը նա յում է իր դի մա ցը փռված սպի տակ ճա նա
պար հին։ 

– Վեր ջաց նենք,–  ա սում եմ ես,–  այս քան քեզ հա մար 
բա վա կան է: Ես վեր ջա կետ եմ դնում և  ու զում եմ վեր 
կե նալ, բայց նա չար հեգ նան քով ա սում է. 

– Դու չես ա զատ վի ին ձա նից, չէ՞ որ ման կութ յունն 
ա մե նա պայ ծառ օ ղակն է մարդ կա յին կյան քի օ րե
րի շղթա յում... Ա սա՛, մի՞ թե դու այն քան միա միտ ես, որ 
կար ծում ես, թե փա կե ցիր ինձ հետ քո հա շիվ նե րը... 

– Երդ վում եմ քրոջս կո րած ճա նա պար հով, որ փա
կե ցի,–  ա սում եմ ես,– հա վա տա ինձ։ Դու ինձ չես կա րող 
կա խար դել։ Ես հի մա ար դեն քա ղա քա ցի եմ, ու նեմ նոր 
և նոր ըն կեր ներ. նրանց հետ միա սին մենք պայ քա րում 
ենք հա մայն աշ խար հի ջուլ հակ նե րի ա զա տագ րութ յան 
մեծ գոր ծի հա մար։ Եվ ե թե ես հա ճախ վատ եմ պայ
քա րում, այդ նրա նից է, որ ես դեռ չեմ սո վո րել կար գին 
պայ քա րել։ 

… Ման կութ յուն, հե ռա վոր օ րե րի ոս կե գիրք, հե ռա
վոր օ րե րի մրգաս տան, ա հա փա կում եմ քո դռնա կը, 
ա հա փա կում եմ քեզ։ Ես պա տա նի դար ձա մի գի շե րում, 
քնե ցի մի օր մա նուկ և զարթ նե ցի պա տա նի, որ պես մա
հիկ ննջե ցի և  արթ նա ցա որ պես լիա լու սին։ 

Իմ պա տա նե կան տա րի նե րի մա սին ես կգրեմ հե տո, 
գու ցե մի քա նի տա րուց, գու ցե մի քա նի ամ սից, չգի
տեմ. մի բան պարզ է միայն, որ ան պայ ման պի տի գրեմ, 
ո րով հետև այդ շրջա նի հետ կապ ված են բազ մա թիվ 
դեպ քեր ու դեմ քեր, ո րոնք սպա սում են ի րենց վրձի նին 
և կ տա վին։ 

Իսկ հի մա լամ պը մա րենք և ք նենք։ 
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

 Ո՞ր քա ղա քի մա սին է գրել Մա հա րին:  Ի՞նչ վե րա բեր մունք 
ու նի նա իր ծնն դա վայ րի հանդեպ: Ի սկ ի ՞նչ ես մտա ծում 
դու քո ծնն դա վայ րի մա սին:

 Ի՞նչ գույ նով է Մա հա րին պատ կե րաց րել ան ցյա լի մշու շը: 
Ը ստ քեզ՝ ին չո՞ւ: Գույ նե րի նշա նա կու թյան մա սին տե ղե
կու թյուն ներ հա վա քի՛ր և ներ կա յաց րո՛ւ դա սըն կեր նե րիդ: 

  Ե թե ապ րում ես տա տիդ կամ պա պիդ հետ, նրանց հետ 
հար ցազ րույց կազ մա կեր պիր ման կու թյան թե մայով: Կա
րող ես նաև տե սա ձայ նագ րել և քո հե ղի նա կային ռե պոր
տա ժը պատ րաս տել:

Կարդա՛ կենդանիների մասին որևէ այլ ստեղ
ծա գործություն: Քո սիրած կենդանու մասին 
քեզ արդեն ծանոթ գրական ժանրերից մեկով 
ստեղ ծագործությո՛ւն գրիր:

Պատկերացրե՛ք, որ դուք քանդակագործներ եք և 
պետք է Մահարու բանաստեղծությունների թե
մա  նե րով քանդակի նախագիծ պատրաստեք և 
մրցույ թի մասնակցեք: Ընտրե՛ք բանա ստեղ ծու
թյու նը, խմբով աշխատեք՝ կազմակերպելով նաև 
նա խագծերի ներկայացման մրցույթ:

Ամփոփիչ գործնական աշխատանք

Մահարին շատ է գրել իր մասին: Նրա ինքնա կեն սա
գրու թյունը ներառում է կյանքի գրեթե բոլոր շրջանները: 
Պատ կերացրո՛ւ, որ դու հոգեբան ես, նյութեր հավաքի՛ր 
անձի զարգացման շրջանների և տարիքային առանձ
նա հատկությունների մասին և ներկայացրո՛ւ դաս ըն կեր
ներիդ:

Դու ծանոթացար 
Գուրգեն Մահարու   
կյանքին և նրա ստեղ
ծագոր ծություն ներից 
մի քանիսին: Ի՞նչ 
կար  ծիք կազ մե ցիր 
նրա անձի մա սին, 
խորհուրդ կտա՞ս 
կար դալ նրա այլ 
ստեղ ծա գոր  ծու
թյուններ: Ինչո՞ւ:

Անդրադարձ
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