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Սերինև Մովսեսի Ավագյանը (Սերինե) ծնվել 
է 1896 թ., Արևմտյան Հայաստանի Վանի ն ահ ան դի 
Արձակ գյուղում, ուսուցչի ընտանիքում։ Հայրը, 
Մովսես թաքաբյանլւ, որ Վարագի վանքի դպրոցի 
աոաջին շրջանավարտներից էր, 1897թ. տեղա֊ 
փոխվում է Վան։ Այստեղ էլ մանկահասակ 
Սերինեն ղրկվում է մորից, մի քանի տարի անցճ 
նաև հոբից ու հանձնվում Արձակ գյուղում ապրող 
քեռու խնամքին։ Կրելով որբուհուն վիձակված 
դառնությունները և ունենալով Վանի Արարք թա
ղամասի դպրոցից ստացած երկրորդ դասարանի 
գՒ տելիքներ միայն, Սերինեն կարողանում է ոչ 
միայն պահպանել իր գրաճանաչությունը, այլև 
օգտվելով գյուղի արական դպրոցի գրադարանից,  
հետզհետե ընդլայնել իր մտահորիզոնը։

Սերինեն գրել սկսել է մանկությունից։ Նրա 
առաջին ստեղծագործությունը, որ հայրենի բար
բառով երգիծական մի պոեմ էր, Արճակում 
դա սա վան դող վանեցի ուսուցիչների միջամտու
թյամբ, 1910 թ. լույս է տեսնում Վանի «Վան- 
Տոսպ» լրագրում։

1915-ի ազգային մեծ աղետի օրերին 
Սերինեն ևս կրում է կոտորածների սարսափը և 
ջարդից մազապուրծ համագյուղացիների հետ 
փախչում Վան, ուր ինքն ա պաշտ պան ութ յան մար
տեր էին մղվում։ Նույն թվականին էլ, Սերինեի 
համար անակնկալ, Բաքվի հայկական լրագրերից 
մեկում մի քանի թերթոնով «Արձակեցի» մակա
գրությամբ լույս են տեսնում Բաքվում բնակվող 
քեռուն Վանից ուղարկած նրա նամակները։  
Դրանք մահվան սարսափ ապրած ականատեսի 
պատմություններ էին Արձակի եղերական դեպ
քերի, ինչպես և նրա բնակիչների Վան֊Այգեստան 
տաժանելի փա խուստ ի մասին։

1915թ. ամռանից Սերինեն հաստատվում է

Բաքվում։ 1918-ին, երբ հեղափոխական Բաքուն 
ժամանակավորապես կտրվում է Սովետական 
Ռուսաստանից, Սերինեն իր ընտանիքով մեկնում 
է Աստրախան, որտեղից և 1920-ին տեղափոխ
վում է Երևան։

1920—30-ական թվականներին Սերինեն
գործուն մասնակցություն է ցուցաբերում Հայաս
տանի գավառների հասարակական կյանքին. 
1920 —23 թթ- աշխատում է Դարաչիչակի ( Ծաղ
կաձոր),  Քանաքեոի և ապա Վամարլուի (Արսւա- 
շատ) մանկատներում, որպես որբանոցի կառա
վարիչ, 1928—29 թթ. աշխատում է Բայազետի 
գավառային կոմիտեի կի նբաժնում' հայ գեղջ
կուհիների անգրագիտության վերացման ուղղու
թյամբ։
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1940 թ. «Հայաստանի աշխասւավորոլհի)) (ձ՝3 
12) և «Խորհրդային դրականություն» (№ 12)
ամ սա գրերում լույս են տեսնում առանձին հատ
վածներ Սերինեի «Հազարան բլբուլ» պոեմից։  
1943-ին Սերին են լ,ն դունվում է Հայաստանի սովե
տական գրողների մ իության շարքերը։ 1944-ին 
Հայպետհրաւոը լույս է ընծայում «Հազարան բըլ֊ 
բուէ» պոեմը, իսկ մի քանի տարի անց' 1959թ.,  
այն վերահրատարակվում է։

Առողջական վատ վիճակը խանդա րել է 
Սերինեի ստեղծագործական ումեըի լիակատար 
դրսևորմանը և, այնուամենայնիվ, նա հանդես է 
եկել մամուլում («Եղեգնյա սրինգ» լեգենդը, «Հա
յաստանի աշխատավորուհի», 1959, № 9, Բանաս
տեղծություններ, «Գրական թերթ», 1946, № 19, 
1947,  «V 16, պատմվածքներ, «Պիոներ» ամսա
գիր, 1954, № 4 և այլն)։

Ս երին են ունի նաև մի շարք անտիպ ստեղծա
գործություններ ( «էևխտալեռան եղնիկ» պոեմը' 
արևմտահայության կյանքից, «Արճակի հրեղեն֊
ներ» լեգենդը, «Հայոց պատմություն» և «Վանի 
հիմնադրում» պա տմ ա կան պոեմնե րն ըստ Մով սևս

Խորեն ա ցու ((Հայոց պատմության)), ((հանձար ո լրից 
մինչ Ո էի մ պոս)) անավարտ պոեմըճ գրված 1943 թ. 
զոհված Սովետական Միության հերոս Հմայակ 
քԼազարյանի հիշատակին և այլ գործեր)։

Առանձնահատուկ տեղ է գրավում նրա «Իմ 
երկրային ուղին)) ծավալուն ինքնակենսագրական 
վեպը, ուր ներկայացված է արևմտահայության ոչ 
հեռավոր անց յալը։ Վեպի երկրորդ գիրքը' «Փոխա
րինողները)), նվիրված է Սովետ ական Հա յա ս տ անի 
վերակառուցման շրջանին, որը հեղինակի մահ
վան պատճառով անավարտ մնաց։

((Արևակ)) աշխատության ստեղծմանը Սերի֊ 
նեն ձեռնամուխ եղավ հնագիտության և ազգա
գրության ինստիտուտի աշխատողների խորհրդով։ 
Ժողովրդական բառ ու բանի հանդեպ ունեց ած 
մ եծա գույն ակնածանքի ու հետաքրքրության 
շնորհիվ, տարիներ շարունակ իր մեջ ամբարած 
գիտելիքները նա թղթին հանձնեք վեց ֊յոթ ամքս֊ 
վա ընթացքում' առաջացած տարիքում։ Մինչև 
կյանքի վերջին օրը, 1971 թ . դեկա եմ բե րի 25 ֊ը, 
Ս երին են երիտասարդական ավյունով շ տկում, 
լրացնում, խմբագրում էր աշխատությունը։
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մա տենաշար/ւ ներկա պրակը ընդգրկում է մտա֊  
վ ո ր ա կա ն - դրո ղ Ս եր ի ն հի (  Ս ե ր ի ն հ Մ ո վ ս հ ս ի Ա վ ա գ - 
յան)  տարիների ընթացքում հավաքած ու շարա- 
դըրած սլա տմ ական Հա յա ս տան ի Վա սպոլր ական 
աշխարհի բնակավայրերից մեկիճ Ա,րձակի ա զգա ֊ 
գրական ու բան ահ յո ւս ա կան նյութերը։ 
ժողովածուն պատրաստելու ընթացքում հեղինակը 
մշտապես ունկն գրել է հնագիտության և ա զգա ֊ 
դր ութ յան ին ստիտուտ ի համապատասխան մասնա֊ 
գետն երին և հ իմն ա կան ուղեցույց է ունեցել Ս, Դ, 
Լիսիցյանի ((Ազգագրական հարցարանը))։

Պատմական հանգամանքների բերում ով
Արձակի ազգաբնակչությունից աննշան բեկորներ 
են մնացեր որոնց մի մասն էլ (գերազանցապես 
նոր սերունդը) մոռացության է մատնել հնամենի 
ժողովրդական սովորույթներն ու ծեսերր, բանավոր 
զրույցներն ու երգերը։ Արձակի վերաբերյալ գրեթե 
չկան տ պա գի ր ու անտիպ ա զգա դրա կան ֊ բան ա ֊ 
հ յուսա կան նյութեր։ Այգ Ւս 1̂ պատձտռով իր 
ժողովածուն պատրաստելիս Ա, Մ. Ավագյանր 
ապավինել է բացարձակապես իր ուժերին։ Իր 
շար ա դրան քր հեղինակը ստուգել ու մասամբ 
լրացրել է Երևանում և այլուր ապրող արձակցի֊ 
ների օ գն ո ւթյ ա մբ ։

Ժողովածուի բանահյուսական բաժն ում ներ֊ 
կայացված ավանդությունները, առակները, երգի֊ 
ծա կան զրույց֊անեկդոտները, երգերը, առած֊ա֊  
սարվածքները, օրհնանքները, երդումները . ա֊
նեծքները գրի են առնված հ ե ղին ա կի կողմից' հի
շողությամբ, հարազատորեն պահպանելով տար
բեր ժամանակներում տեղացի ծերերից լսած ու

մ տապ ահ ած նյութերի ամբողջականությունը, զա
ղա փարա կան, գեղարվեստական ու լեզվական ա- 
ռանձնահատկութ յունները։ Որոշ նյութերի պատ
մողների ու կատարողների անունները նշված են, 
իսկ երբ չի նշված սլա տ մ ո ղի ու կատարողի անու
նը, նշանակում է այն հ եղին ա կի մտապահածն ու 
հաղորդածն է։

Ս. Մ. Ավագյանի ((Արձակ)) աշխատությունն 
ունի մի առանձնահատկություն, որով տարբերվում 
է այս կարգի ա զգա դր ա կան - բան ահ յո ւս ա կան
մյուս հավաքածուներից։ Հիշյաէ աշխատության 
մեջ ազգագրական ու բանահյուսական մի շարք 
նյութեր ներկայացված են շաղկապված ու համա֊ 
գրված* օրինակի հ ա ր ս ան ե կան սովորույթներն ու 
ղրանց հետ կապված ծիսական երգերը, երկրա
գործական զբաղմունքն ու աշխատանքային եր
գերը, աշխարհագրական վայրերն ու դրանց 
վերաբերող ավանդությունները և այլն։ Աշխա տ ու֊ 
թյունն ունի նաև հավելված, ուր տրված է Ա րձա - 
կում երգված մի քանի երգերի մեղեդիների նոտա
գրությունը և Արձակ գյուղի ծխերի ցուցակը'
կազմված ողջ մնացած արձակցիների համատեղ 
ջանքերով։ Աշխատության վերջում զետեղված 
ծավալուն բառարանը ներկայացնում է բարբա
ռային դժվար հա ս կան ալի բառերի ու տեղական 
մի շարք հասկացությունների բացատրությունը։

((Արձակ)) ժողովածուն վերակենդանացնում է 
պատմական Հայաստանի մի գավառի ազգագրա
կան ու բանահյուսական պատկերը և օգտակար ու 
հարուստ ներգրում է մեր ժողովրդի նյութական ու 
հոգևոր մշակույթի ուսումնասիրության ընդհանուր 
ղանձա ր անում ։
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Բ Ն Ա Կ Ա Ն  ՍՆԻ Ջ Ա «Լ Ա[ 8  I* Ը

Վան /ւ ւյ արևելք, մ ո տա վորա պե ս վևցժա մ յա 
հետիոտն ճանս։պարհ է մինչև Արևակի լիճր, 
որին տեղացիները Աոնակւո ծով կին անվանում, 
իսկ տ եղա կան թուրքերը' էրչևք ղանըզ ( Արևակի
ծով)։

Լճի արևմտյան ափին, պատի նման կանգ֊ 
նած է ԿԸՂԸԼջա ձՈ1լԼՈՂ ոլ մշտամռայլ  լեռը,
արևելքից ու հյուսիսից' ընդարձակք հարթ, կանաչ  
մարգագետիններ են։ Լիճն օղակված էր արևելքից' 
Արճակ ու Խառակոնիս, իսկ արևմուտքից' Կրզըլջա 
ու Մ խ կըներ հինավուրց հայկական գյուղերով։ 
Լիճն ընկած է լայնանիստ մի հովտի եզրին, իոկ 
վերջինս էլ օղակված է հ յուս ի ս ի ց' Հասփստանա 
սար ու Աղթադաղ լեռներով, հարավից' էրկըթն եր 
( կամ Առճակու սար), Գնձան սար և Աղտաշա սար 
լեռնագագաթներով։

Աշխարհագրական այս դիրքի շնորհիվ էր) 
թերևս, որ ժողովուրղը հնուց ի վեր ասում էր* 
« Առճակ' մա տրնկի ակ))։ Արճակի լիճն անվերջ 
փոփոխում էր իր բռնած տարածքը և ընդլայնվում 
ի Հաշիվ հ յո լսիս արևե լյան հարթ մարգագետին֊  
ների։ Մեծ եղեռնին նախորդող տարիներին լիճը 
երեսունյոթ վերստից ավելի շրջագիծ ուներ։

Լիճն են թափվում ա րևելքիը' Խառակոն սա 
գետը, որին աեղացիք ճո£ կետ էին ան վան ում և 
Պստիկ կ ամ ԱււՏակոլ կետը, ի սկ հարավից' 
liri.ii յաճւսր և Մալաւ|ու եուր սակավաջուր գետակ֊ 
ն երր ։ Վերջին երեքն ամռանը վերածվում էին 
բա րա լիկ առուների։

Արճակի լճի ջուրը դառնաղի է ' մեծ քանակու- 
թյամբ բորակ (պարակ) է պարունակում, ունի 
մաքրող ու բուժիչ հատկություն։ Գա վառի բնակ֊ 
չությունը լճափից բորակ էր հավաքում, որպեսզի 
ձմռանր լողացներ անասուններին, ինչպես նաև 
օգտագործեր հա դուս տ լվանալիս և օճառ եփելիս։

Ա ո ր ա կ հավաքելը կատարվում էր հետևյալ

կերպ։ Աշնան ամիսներին, մայրամուտին, գնում 
էին լճափ ( օրվա այդ պահեր ին սկսվում էր տեղա֊ 
արվությունը), քամին արագորեն չորացնում էր 
տղմոտ ափը և աղան մ ան նստվածք առաջացնում։ 
Ավլում էին այդ աղանման նստվածքը և տուն 
բերում։ Մեկ օր այն փռում էին արևի տակ, ապա 
կրագույն դարձած փոշին լցնում ծածկի անկյունը 
ու ամբողջ տարին օ գտա գործում։

Արճակի լճում ոչ մի տեսակ ձուկ չկար, լիճ 
թափվող գետակներում և կամ լճափնյա մարգա
գետիններում ծլծլացող բազմաթիվ աղբրակներից 
մեկն ու մեկում հազվադեպ նկատվում էր տառեխ։

Շրջակա անասնապահները տարին մեկ կամ 
երկու անգամ իրենց անասունները բերում էին 
լճափ, ((շորի)) (աղի),  այն հավատով, որ ((ծովա֊ 
չին)) օդը շնչելով, անասունները զերծ են մնալու 
դաբաղ հիվանդությունից, թեև մշտական այդ 
((ծովային օդը)) շնչող և նրա մարգագետիններում 
արածող Արճակի և Խառա կոնիսի անասունները 
երբեք էլ զերծ չէին հիվանդություններից։

Ամռանը դաշտ ե ր ում ու բլուրներում գայլերի 
երևալը հազվադեպ չէր . դրանք օրը ցերեկով 
ոչխարներ էին խլում հոտից։ Հայերը հրազեն պա֊ 
հելոլ իրավունք չունեին, և գայլերն աներկյուղ գի
մում էին որսի։ Աղվես ու նապաստակ էլ շատ կա֊

ւ1ւն։
Լեռն երում բանջարի գնացած կանայք և ցա֊  

խավելացու բերող տղամարդիկ հիացքով էին 
պատմում իրենց տեսած եղնիկների ու եղջերու֊ 
ների մասին։ Կային նաև արջեր։

Արճակի լճափն յա ճլճլուտնե րն ու եղեգնուտ֊ 
ները, //ան ավանդ հ յուսի ս֊արևմ տ յան եզրի, մար
դու հասակի կրկնակի բարձրություն ունեցող, 
խիտ ճիլերով օղակված ճլ|ւ գյ Ո լ կոչված հսկա֊ 
յական ճահճուտ ը ամռանը անվտանգ ապա ս տա
րան էին չվող ջրային թռչունների համար։ Ամբողջ
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ամառը, լճի երեսին լողում էին անհամար սագեր, 
բադեր, ճայեր, կիվիվ^եր, ձկնկուլներ և այլ
թռչուններ։

Գարունը դեռ լրիվ չբացված, բարձր բարդի- 
նե1'Ւ կ ատ արն Լրին և գյուղական մի քանի հին ամ
րոցների (աթարի կոնաձև կառուցվածք՛ մեջը ցան 
լցնելու համար) ղլխներին դրած իրենց բները 
նորոգելու էին գալիս գարնան առաջին ավետա- 
բերներր' արա գիլն երր և շրջապատը լցնում իրենց 
կտուցների կափկափումներով։ Արտերում թռչկո
տում էին սերմնագռավները, սարյակները, ար
տույտներն ու դեղնափորիկները, քարերի արանք
ներում ոստոստում էին լորերն ու կաքավները, 
ամենուրեք իրենց պա յծ ա ո. ու եր փնե ր ան դ փեւո ուր- 
ներ ով փա յլփլում էին ներկարարներն ու մեղվա- 
քաղները, ծառաստաններում տարածվում էր հո-

ԱՐճԱԿԻ Գ Ա Վ Ա Ռ Ի  Գ Յ Ո Ի Վ Ե Ո
Արճակն առաջներում եղել է ղուտ հայկական 

Iլա վառ երեսունից ավելի գյուղերս վ
Վերջին շրջանում հայկական էր մնացել  

միայն վեց գյուղ։
Ար6ակ (գավառի կենտրոն), բաղկացած

60 տնից։
2* Խաւաւկոնիս (Արճա կին ամենամոտիկ 

Գձուղր)> բաղկացած 200 տնից։
3* Կըզըլշա (լճի հակադիր ափին), 55 տուն։
4 . Մխկքներ (նույն ափին), 60 տուն, հայտնի 

էր կտավատի մշակումով և ձիթավաճառոլթյամբ։
5.  Նաբաթ' 20 տուն։
6. Պաիւեզիկ' 16 տուն։
Այնուհետև դալիս էին այլ բնակչություն 

ունեցող, երբեմն հայախառն գյուղեր։
< * ԴյԼրյալավա, ուր կեսից ավելին հայեր էին, 

մյուսները ասորի։ ինկած էր Վան տանող ճանա
պարհին։ Գյեդալավայի բազմաղբյուր մարգա
գետինը ուղևորների հանգստավայր էր։ Եթե մի 
ընտանիքի մասին խոսք լիներ, թե նրանց տանը 
բազմապիսի երթևեկներ են լինում, ասում էին' 

յե դա լա վու լիման ի, մեյն կըլնի, տասն կիճն/ո)։
8. Խնո, զուտ ասորական հին գյուղ, ուներ իր 

հոգևոր հովիվը' կաշա (քահանա), որը 1915 թ. 
եղեռնի օրերին քաջաբար մարտն չում էր Արձակից 
Վան փախչող ինքնապաշտպան հայերի շարքերում։

9. Աւթոաշ, քրդական գյուղ, Արձակից բա
ժանվում էր մի բարձր բլրով։ Սա նախկինում 
եղել էր զուտ հայկական գյուղ։ XVIII դարավերջին 
այնտեղ տեղավորվել էր մի քանի տուն քուրդ։

պոպների կանչը, սրահների ու խորթանոցների պա
տերին իրենց կավաշեն բնիկներն էին ծեփում շի 
նականների սիրելի ծիծեռնակները, օդում եռան
կյունի կազմած, կռկռոցներով իրենց վերադարձն 
էին ավետում կռունկները, Գյազնայի խորունկ ու 
երկար կիրճի ժայռակույտերում բույն էին դնում 
գառնուկների մեծության, անձեռնմխելի սրբու
թյուն ճանաչված ծանրաթռիչ արոսները, բակերի 
վրա յով սավառնում էին հավի ճտերին սիրահար 
ուրուրները։

Աոլ ուններէ բաղմազանոլթյոլնր ամռանն էր։ 
Ա մ ռան ը մնում էին ագռաւները, ճնճղուկներն ու 
կաքավները։ Ամռանը որս անելը մեղք չէր համար
վում։ Անասնակերի գնացող շինականները կողով
ներ էին շպրտում քուջուջ անող կաքա վն եր ի վրա 
և բռնում։

11Ի ԱՋԳԱԻՆԱԿՋՈԻԹՅՈԻՆԸ
Եկվորները հետզհետե աճելով, սկսել էին ճնշել 
հայերին այնքան խստորեն, որ վերջիններս ցրվել
էին։

10. Մալավա, սա գուցե գավառի ամենից շուտ 
հիմնադրված քրդական դյուզը լիներ։ Գյուղացիք 
պատկանում էին ոչ համիդիե աշիրաթների ցեղա
խմբերին և զբաղվում էին հողագործությամբ ու 
ան ա սն ա պահ ո ւթյամ բ։

11. 1?րզՎւսն, հիմնադրվել էր նախկինում Ար
ձակին պատկանող հողամասում, հետզհետե ընդ
լայնել իր տարածությունները և առաջացել մինչև 
ս. Սարդիս կոչված բլուրն ու կանգ առել, տիրելով 
բլրի արևելյան մասին։ Բնակիչները համիդիե չէին, 
զբաղվում էին հողագործությամբ ու խաշնարա
ծությամբ։ Արճակ գյուղը առավելապես Քրղվան 
գյուղի բրդերից էր վարձում գյուղի նորադարին 
(  պահապան )։

Քրղվան ցիներն առանձնակի հարգանք ունեին 
արճակցի հայերի հանդեպ, որովհետև ա րճա կց ի ր 
հյուսներ էին ու նրանց համար սայլ ու գութան 
էին շինում կամ նորոգումէ Բսկ բրդերն արհեստը 
բարձր գնահատող ժողովուրդ են։

12. Վերին և Ներքին Մազրա, հիմնվել էին 
1850 — 55 թվականներին։ Փոքրիկ գյուղեր էին ու 
պատկանում էին երկու քուրդ բեյերի։

13.  Ռանմին, փոքրիկ քրդական գյուղ էր, 
համեմատաբար հին, բնակչությունը զբաղվում էր 
ոչխարապահությամբ, հողագործությամբ և մանր 
ա վա զա կութ յամբ։
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14* հեճւսնց, քրդական գյուղ էր, բնակիչների 
զբաղմունքը' խաշնարածությունն էր ու եր կրագոր
ծությունը։

15* Ազկւսրա, սա ևս, ինչպես հարևան $ րրդ~ 
վան գյուղըէ Հիմնվել էր երբեմնի Արձակին պատ֊ 
կան ող ամենահեոավոր հող ա մ ասերում։ Հիմնել 
կին Ղրիմից եկած չերքեզն երր և որպես չերքեզա
կան գյուղ, գավառում միակն էր։ Չերքեզներից 
բաըի, այստեղ ա Ալրում էին նաև մի քանի քուրդ 
ընտանիք։

16* Մանտոն, մինչև 11100-ական թվականները 
զուտ հայկական գյուղ էք՝ եղել։ 1896 թվականին' 
35 տուն ունեցող հայկական գյուղը 15 տարի անց 
33 քրդական ընտանիք ուներ։ Մանգանում մնա
ցած փոքրաթիվ հայերը նորածիններին մ կրտում 
էին Արձակի կամ Խառակոնիսի եկեղեցիներում։ 
Ծննդյան ու Հարության տոների նախօրյակին, 
երկու մ ան դան ց ի գալիս ու իրենց գյուղն էին 
առաջնորդում Արձակի ավագ քահանային' հոգևոր 
գործերը հո գա լու։

17* Հաշփշաա, գյուղի կալվածատերը Աղաբեկ 
էֆենդի անունով մի վանեցի թուրք էր։ Նա 
հնուց բարեկամական կապի մեջ էր Արձակի մի 
քանի տոհմական ընտանիքների հետ։ Ամեն աշ
նան, երբ Արձակի ու Խառակոնիսի ուխտավոր
ները գնում էին Տիրամեր, առաջին օրը գիշերում 
էին Հաշփշատի հայերի մոտ։

Ա Ր ճ Ա Կ
Արձակ գյուղը գտնվում է համանուն լձի 

արևելյան ափի հարթավայրում։ Գյուղի արևմտյան 
կողմից մինչև էի^Ը ծաղկուն ու բա զմ աղբյուր 
մարգագետին էր։ Մարգագետնի մի մասը' լձափին 
մոտիկ, տեղ-տեղ ձահձոտ էր, որից հետո եղեգ
նուտն էր' մինչև էիձը։ Գյուղի ու մ ա ր գա գե տն ի 
արանքում կ ա ր և ավազուտ։

Դեպի արևելք ու հյուսի ս - արևելք տասնյակ 
կիլոմետրեր տարածված էին գյուղի հարթ ու բեր
րի վարելահողերն ու արոտավայրերը։

Գյուղի հարավակողմ ի մարգագետնային հար
թությունում էր գտնվում հայկական Խ ա ռա կոն ի ս1 2 
գյուղը։ Երկու գյուղերի սահմանն էր Խ առա կոն սա

1 Այս և հաջորդ գյուղեր ի մասին տեղեկությունները 
վերցված են Ա-ԴՕ-ի 1921 թ. Երևանում լույս տեսած 
((Վանի, 6իթլիսի և էրզրումի վիլայեթները» գրքից։

2 Վանի ն ահ ան գում լայնորեն տարածված էր «Աոճակ֊ 
Խ առա կոն իս' ակն աչխըրիսՅ) ասացվածքը։ Այս գյՈլՂ̂ ՐԸ 
լճափն յա նույն հարթության վրա էէն տարածված, միմ
յանցից մի քանի կիլոմ ետր հեռու։ Արճակին ա մ են ամ ոտիկ

18. Հազարա, հին հայաբնակ դյուզ էր, քըլ>- 
դախառն էր դարձել վերջին հարչոլրամ յակում ։ 
1915 թ. փե ար վարին հա զարարի հայերը, տեղյակ 
լինելով ռուսական բանակի ու կամավորական 
դնդերի նահանջին, նույն գիշերը վերցնելով իրենց 
անասունները, գյուղից փախան։ 1? սանից ավելի 
ընտանիք եկավ Արճսւկ (ուր մնացին մինչև ապ֊ 
լ ՛իլ), մնացյալները' Վանին ավելի մոտիկ գյուղե
րը։ Արճակ եկած հագարացիները մինչև վերջին 
ւզահը մնացին այնտեղ ու զոհվեցին։

19. Հասփսաան, սա Արճակից ամենահևռոլ 
ընկած գյուղն էր։ Այստեղի հայերը 1915 թ. հայ 
կամավորական ջոկատների հես։ կարողացան 
հեռանալ Կովկաս և փրկվել կոտորածներից։

20.  Տարանց, 35 տոլն ունեցող հայկա կան 
գյուղ էր, ուր նաև երկու տուն քուրդ էին վերա
բնակվել։

21.  Բորլազքյասա՛-, հայկական գյուղ' քսան 
տուն։

22.  Տաւլվերան, 32 տուն հայ, երկու տուն 
քուրդ։

Արձակի գավառի մեջ էին մտնում նաև' էիմ, 
Սևան, Չոպանօղլու, Կարթալան, Շ ամշադին, 
Աղջաչայ, Չախմախ, Սաթիբեկ քրդախառն դյոլ- 
դերը։

Գ Ց  Ո Ի I  (!
գետը, որ թափվում էր Արճակի լիճը։ Տեղացիներն 
այդ գետն անվանում էին ճոշ կետ, ի տարբերու
թյուն Արճակի դետի, որը շատ սա կա վաջուր էր և 
կոչվում էր Պ՚|ուտ|ւկ կետ:

Գյուղի հյուսիսակողմից, լճում եղած փոքրիկ 
հրվանդանից սկսելով և հետզհետե ձգվելով դեպի 
արևելք, Արձակ գյուղի հովտի մի մասը օղակում 
էին մի շարք գեղանիստ բլուրներ, որոնք գագաթ 
աո գագաթ բարձրանալով դեպի վեր, միաձուլվում 
էին Աղտաշա, Գնձան, Առձակու կամ էբկըթնեը 
կոչվող լեռն երին։

հարևան, բարդիների հ ա ր ուս տ ծառաստաններով օղակված 
Խառակոն իսը Արճակի գավառի ամենամեծ հայաբնակ 
գյուղն էր։ Տարազների նիստուկացի, ընտանեկան սովո
րույթների, նույնիսկ բարբառների տարբերություն համարյա 
գոյություն չուներ, եթե հաչվի չառնվի անուշ բառի փոխարեն 
անոշ աս հ,ը, թ անով սպասին արճակցոց պաս, խառակո- 
նիսցոց ապուր ասելը։

9ն ավորոլթ յան գծերում աչքառու տարբերություն կար։
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Արևմուտ քում, լճի հ ա կա դիր ափին էր կանգ֊ 
նած Կրզըլջա լեոը, իր ստորոտում ունենալով 
^ըզըլջա հ ա յկա կան ծա ո ա դարդ գյուղը։ Հարավ ու 
հարավ֊ արևելք, կողք֊կողքի գծագրվում էին 
Ռահմին և Ագթադաւլ լե ռն ե ր ի գագաթները: Հիշ
յալ վեր լեռներն Արձակի լայնանիստ հովտի ջուր֊ 
ջր բոլորած, նրան հմայիչ տեսք էին տալիս։

Ծառաշատ Արևակ գյուղին հմայք էր տալիս 
նաև արևելյան բլրալանջին ընկած Աոնակու Աս
պարածին կոչվող ավերակ վանքն իր հսկա յա֊  
ծավալ ծառաստանով և հյուսիսակողմի բլրալան֊ 
ջում գտնվող սրբացված արհեստական ջրավազւս֊ 
նով։ Ամբողջ գավառում ծառազարդ էին Արձակ, 
Խառակոնիս և Կրզըլջա գյուղերը։

Տեղի բնակչության մեջ սերնդեսերունդ 
պահպանվել էր ավանդություն, որ ներկա Արձակը 
հինգերորդ Արձակն է, որ կառուցված է համանուն 
լճի ափին։ Մոտակայքում կային >1այրնր, որոնք 
իրենց խորդուբորդություններով կամ անուններով 
դալիս էին հիմնավորելու ավանդությունը։ Բերենք 
միայն երեք վայրի ն կաբա դիր։

հնությունից լավ ձայնով օժտված խառակոնիսցին միաժա
մանակ ցնարական հոգու տեր էր։ Լինելով վերին աստի
ճանի երղասեր, նա իր աստվածատուր շնորհքը ցուցադրում էր 
ամենուր։ Ավելի շատ տեղ հատկացնելով ժողովրդական սի
րային երդերին, երգելիս ասես ձուլվում էր մեղեդուն։ Ար֊ 
ճակցին ավելի հարգանք էր տածում նորագույն ազատագրա
կան երգերի հանդես/։

ե/առակոն իսցին, որքան էլ տնտեսական նեղ պայման
ներում գտնվեր, իր շեմքը ոտք դնող հյուրին ընդունում էր 
գրկաբաց, ցուցաբերելով չափից ավելի սրտաբացություն, 
մտահոգված, որ հյուրը չնկատի իր տնտեսական աննախան֊ 

ձելի վիճակը։ Այդպիսին շէր բանուկ ճամփաբաժանում ընկած, 
ժամանակ ու անժամանակ փափագելի, թե ան ցանկալի գնա֊ 
ցող֊եկողից աչք չբացող արճակցին։ Վերջինս, որքան էլ որ 
կարոտյալ ու սպասված հյուր ունենար, մի քանի խոսքով 
էր հա յանում իր ուրախությունը։ Էի սեղանին նստեցնելով 
ՀտոլբՒ'և, արճակցին ամենևին չէր մտահոգվում Սքողելու 
տնտեսության մեջ եղած պակասները։

Ննչպես խնամիական ու դրան հետևող ազգակցական կա֊ 
Ալերը չէին ջնջում արճակցու հոգուց գյուղի ու քաղաքի տար֊ 
թերության հասկացողությունը, այնպես էլ, և դեռ կրկնա֊ 
պատիկ, այդ երկու գյուղերի ոչ միայն մոտիկ հարևան, այլև 
մեծ մասամբ հարազատ ազգականներ հանդիսացող գյուղա
ցոց հոգիներում արճակցի, խառակոնիսցի հասկացողության֊ 
նևրը։ Քեռի ու քրոջ զավակ, աներ ոլ փեսա, մորաքույր ու 
քրոջ աղջիկ, բոլորը աղոտանում էին արճակցի ու խառակո֊ 
^Ւս&Ւ անունների մեջ։ Խաոակոնիսցին արճակցուն պիտակա
վորում էր Մրեմարիֆաթն, (րրոութ խոկյի», (րքյար սիրտ» և 
այլ ածականներով, Արճակցին էլ իր հերթին խ առա կոնիս ցուն 
կպցնում էր Հպոպիկ պոզ», «աղքյատ֊խպաոտ» և այլ պիտակ - 
ներ, Եվ այս ամենը քաղցր ու սիրով էին զրուցում առանց 
վիրավորելու մտադրության։

Գյուղի հարավ֊արևելքում ընկած էր մի բար֊ 
ձրրաթեք բլրա լանջ, ուր տարածված էին Արձակին 
պատկանող անջրդի վարելահողերը' Ավետիսի
աիւպրները: Ավետիսի ախպքւներից շրջապատը
լավ երևում էր, մանավանդ [ի&ը։ Այդաեղ կար 
ընդամենը մի հորդառատ աղբյուր, բայց առկա 
էին բաղմ ա թիվ խորդուբորդություններ, որտեղից 
սկիզբ էր առնում էրկրթներ լեռը, ուր մինչև 1915 թ . 
դեռ կանգուն էին երբեմնի Արձակին պատկանող 
ձմեռանոց փարախները։ Էրկրթներ լեռը արձակ֊ 
ցիք անվանում էին «մեր սար)), իսկ քրդերր' «սա֊ 
րե Արձա կե)) (Արձա կի սար)։ Ավետիսի ախսլըներր 
համարվում էին երբեմնի գոյություն ունեցած 
Արձակի տեղը։

Գյուղի արևմուտքոլմ տարածված լձափնյա 
մարգագետինների որոշ տարածություն կոչվում էր 
Ավեր Աոնակ: Ավեր Առձակ մարդագետն ի դիմաց,  
լձի մեջ էր ժողովուրդը տեղագրել այն երևակայա
կան «անխորտակ Ժամը)), որը «ծովն)) իր տակն էր 
առել։

Գյուղից հեռու րնկած արևելակողմում (ուր 
Արձակը սահմանազատվում էր -9 ր դվան քրդական 
դյու ղից) կա[1 մի մեծ բլուր։ Բլուրը կոչվում 
էր Սքոի Սարկյիս (Սուրբ Սարդիս)։  Բլրի մի երեսն 
անջրդի վարելահողերով պա տ կան ում էր Արձա կին, 
մյուս երեսը' 9 րդվանին։ Բլրի գագաթին կային 
հնօրյա վանքի, թե բերդի ավերակների մնացորդ
ները։ Բլրի շրջակայքից, վար անելիս, մի քանի 
անգամ հայտնաբերվել էին պղնձե ամաններ,  
խեցեղեն ամանների բեկորն եր, ինչպես նաև ջրի 
կավե խողովակներ։ Սրանք մարդկային բնակա֊ 
վայրի ապացույցներ էին։ Ահա այս Ս. Սարդսի 
տեղն էլ ավանդաբար համարվում էր Արձակի 
երբեմնի տեղը։ Ս. Ս ա ր դի ս ր սրբացված էր նաև 
քրդերի կողմից։

Հնարավոր է, որ Արձակի լձի շուրջը հյուսված 
ավանդությունները լինեն Վահագնի ու Աստղիկի 
սլաշտամունքի հետ առնչվող արձագանքներ, գուցե 
ժամանակին նաև մեհյան է եղել լձափին։

Դրա նյութական ապա ցույց ր պետք է համա
րել այն, որ լձափին շատ մոտիկ մի բլրակ կար, 
դագաթինճ դեմ առ դեմ կանգնեցրած չորս անտաշ,  
սև սալաքար։ Չորս պատ ներկայացնող հիշյալ 
քարերին, որպես ծածկ, հովանի էր անում մի այլ 
ս ովո րա կան, սև սա լաքա ր։ Դա ուխտատեղի էր։ 
Անխաչ այդ սրբավայրը կոչվում էր Թուիւ Մանուկ:

Համաշխարհային առաջին պատերազմից ա֊ 
ռաջ Տիրան և Պողոս Սագիկ յան եղբայրները
Թուխ Մանուկի մոտ գտնվող իրենց հողւսմասում
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նոր բնակարան հիմնելու ժամանակ, Թուխ Մա
նուկէ բլրի ներքևից աղյուսներ պատրաստելու 
համար հող վերցնելիս, սրբատաշ քարերից շար
ված շինության //ի ամբողջական պատ հայտնա
բերեցին։ Պատի վրա խաշի ոչ մի նշան չերևաց։

Ըստ գյուղի ծերերի ու նրանց լսած ավանդու
թյունների, Արճակլ1 եղել է Արշակունիների ամա
ռանոց։

Իրականությունն այն էր, որ Արճակը և շրջա- 
ու ատի գյուղերը զուտ հայկական բնակավայրեր 
են եղել իրենց ըն դա րձա կ վարելահողերով։  
1800-ա կան թվականներից էր, որ Արճակին պատ
կանող հողամասերում հիմնվել էին £ րդվան քրր- 
դա կան և Ազկարա չեքե զա կան գյուղերը։

Իմ ապրած Արճակը բազմամարդ էր' զուտ 
հայկական» գավառի կենտրոնն էր և հարուստ 
ու առաջավոր գյուղի համբավ ուներ։

Գյուղի արևելակողմից սկսվող մի աննշան

ձորակ գյուղը բաժանում էր երկու մասի. Աջա
կողմյան ք ավելի ըն դա րձա կ ու խիտ բնակեցված 
թ ա ղա մ ա ս ը կոչվում էր Փոս թաղ, իսկ ձախա- 
կողմ յան ըճ 4?յոզարի թաղ: Փոս թաղի կողմի վրա 
էր ընկնում ((Խին խաշեր)) կոչված, հա յկական ան
տաշ տապանաքարերով Արճակի հին գերեզմանա
տունը և Վանից (վանքի) տանը պատկանող 
ջրաղացը։ Փոս թաղի միջով էին անցն ում ((Խառա- 
կոնսա ջաղդա» ( Խառակոնսի լայն ուղի) կուՎոՂ 
ճանապարհ ը, որը Խառակոնիսը միացնում էր 
Արճակին, ինչպես և Վան տանող ուղին։ Փոս թա
ղում էր գտնվում այն աննշան սրբատեղին, ուր, 
ըստ ավանդության, նահապետ Քուչակը պատանի 
հասակում երգելու ներշնչանք էր ստացել։ Հիշ
յալ սր բա տ ե ղին կիր ((Պաղում խաշեր)) կոչված 
վայրում թաղված էին 1896 թ, հունիսի իննի 
հայկական ջարդերին նահատակված արճակցի֊ 
ները։

Արևակ գյուղի հատակագիծը

1. -Ոաղքի ճամբախ (Վան տանող ճանապարհը), 2. Խառակոնսա ջաղդա ( լայն ուղի) ,  3. Աջմու ճամբախ ( Պարսկաստան
տանող ճանապարհը), 4. ճոշ կյետ (գետ), 5. Պըզտիկ կյետ, 6. Հին խաշեր (հին գերեզմանող), 7. Վանիը տուն, 8. Ֆռան֊ 
գյուլի Տեր֊Կարապտի կայվե, 9. Պապոր դյուքան, 10. Պաղում խաշեր, 11. Տեր֊Կազարի տուն, 12. Կարմիր ավետրանի 
մառան, 13. Ավեդի Եզոյի տուն, 14. ճեմոյի Ճաղար, 15. Մուքայելի տուն. 16. Կայատեղ, 17. Գյոլ Մուքայելի ճաղարի 
հետ, 18. Շորեր (աղուտներ), 19. Ախպուր, 20. Ավզընոց. 21. եւսան տուն, 22. Մյուդուրլըք, 23. Խաժոյի տուն, 24. Թուխ 
մանուկ, 25. Կալատեղ, 26. Թալիսի դյուքան, 27. Ս ա յրա դի կայվեն, 28. Պիպճի կայվեն, 29. Ոստիկանատուն, 30. Փոստ֊ 
Հեռագրատուն, 31. Նախրակյնա, 32. Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, 33. Վարձատուն, 34. Պաղում խաշեր, 35. Մոլոյի հին տուն՛

36. Կերեզմնոց (Նոր)։
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Մոլոյի հին տան հատակագիծը

1. Սր ախ, 2. Տան սրախք 3. Թ՛ոնրատուն'  քառասյուն, մեջտեղում թոնիրը} 4. Պիտոյի մաոան, 5. 0 յուր ուկր ու մաոան 
(անվանակիր մաոանճ ամուսնացած երիտասարդի ննջասենյակ), 6. Հացի մաոան, 7. Փայխի սրախ, 8. Պ՚քուռ (քարե 
փորվածք, ուր լցվում էր ջրհորից քաշած ջուրը' անասուններին ջրելու համար) , 9. ճըրխոր, 10. Չ ո լ ( փ ա յխ ի ս ր ա խ ի բարձ֊ 
րադիլ1 սալարկված հատվածը, ուր լողացնում էին անասուններին. այստեղից ջոլՐԸ դուրս էր հոսում ծռծակով), 11.
Կյոմշներաց լար, 12. էքյերաց (գոմշակովերի) լար, 13՝ Կովերաց լար, 14. Ծիերաց լար, 15. Եղներաց լար, 10. 
ր1 անա֊ դոլուներաց (մինչև երեք տարեկան խոշոր եղջերավոր անասունների)  լար, 17. Փայխի հոդա (դիվանխանա), 
18. Բուխարիկ (բուխարի), 19. ճըրխոր, 20. Գոմ, 21. Հոդա, 22. Ամբրոցներ, 23. Բախչա, 24. Բարե պատ, 25. Ծռծակ։
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Երկու թաղերի կենտրոնումն էր եկեղեցին ու 
նրա դիմացի լայնատարած «նախրակյնեն», ուր 
անհիշելի ժամանակներից հավաքվում էր Արձակի 
Նախիրը։ Այդտեղ էին իրենց շնորհքը ցուցադրում 
Սըփ Կարապտա ( սուրբ Կարապետի) լարախա
ղացները։ Այդտեղ էին իջնում Գյավառ քրդական 
գյուղի քրգերր, որոնք մի ամսով Արձակ էին գալիս 
հանձ անելու։

Քյոզարի թաղը փոքր էր ։ բնակչությունը' 
նոսր, սակայն այդտեղ եռուզեռը շատ էր։ Ք յո֊ 
զարի թաղումն էին գտնվում գավառապեսւարանր, 
ոստիկանատունը, հեռագրատունը, թեյարանը ու 
այլևայլ հիմնարկներ։ նահանգի կենտրոն Վան 
քաղաքը և Պարսկաստանի սահմանագլխին եղած 
Սարա կա յմ  ակամ անիս տ փոքրիկ քաղաքն իրար 
մ իա ցն ո ղ բանուկ ձանապարհով երթևեկող ամեն 
տեսակի ուղևորներ, որոնք գիշերելու էին Արձա
կում, գերադասում էին լինել Քյոզարի թաղում։ 
Իսկ այգ ուղևորները բազմաթիվ էին ու բաղմա֊  
պիսի։ Տեգից տեղ փոխագրվող զորամասեր, դես֊ 
պան ութ {անների հետ առնչվող ժտարերկրացիներ-, 
պարսկական առևտրական քարավաններ' ուղտերի 
շարաններով, քուրդ համ իգիե ասկյարներ, ինչ֊ 
պես նաև աոևտրականներ ու արհեստավորներ։

Ամենօրյա այս շփումները Քյոզարի թաղեցոց 
մեջ զարգացրել էին նորի ընկալման, քաղաքավա
րի նիստուկացի, կիրթ վարմունքի ու ինքնագնա
հատման զգացողություն և վայելուչ արտաքին 
պահպանելու ձգտում։

Քյոզարի թաղեցոց նմանօրինակ «քաղքցու֊ 
թենը» տհաձություն էր պատձառում փոսթաղե֊ 
ցոց, որոնք իրենց նիստուկացում պահ պան ու։) 
Էին նահապետական պարզություն։

Դպրոցը գտնվում էր գյուղից դուրս և ոչ մի 
թաղի կողմի վրա չէր ընկնում, այնուամենայնիվ,

(!| II 8 I)' II. 1| II.

Արճակ Ղ1ՈԼՂԸ> ՈՐ ա^ՑձաԼ դա րա վերջին 
տակավին կոչվում էր շեն Արճակ, ձոլրովի է 
ւ?ասնակցել 1890- ական թվականների սկզբների 
ա զղա չին ֊աղա տա դրական շարժումներին։ Այդ
շարժումների կազմակերպիչներն ու գաղափարա-  
խ ոսներր մեծ մասամբ կովկասահայեր էին, ո֊ 
րոնք Վան հ ա սն ե լու և այնտեգից իրենց գործու֊ 
նեությունր ծա վա լե լու համար, բացի Թավրիզ֊ 
Բաշկա լա ուղուց, ունեին ևս երկու ճանապարհ։ 
Մեկն անցնում էր ռուս-թուրքական սահմանագըլ-  
էսային Օրգով պահակակետով, Բայազետի դավա֊ 
վառի մի շարք ա վա րա ռու քրդական գյուղե րով.

դպրոցում պաշտոնավարող ո ւս ո ւց ի չն ե ր ր ևս նախ- 
րնտրում էին ապրել Մյոզարի թաղում։

Ինչքան էլ արճակցոց մեջ գոյոլթյուն ունենար 
թաղային տարբերություն, միևնույն էր, արյու
նակցական, խնամիական, հարևանական, աշխա
տանքային հազար ու մի թե լե ր ո վ նրանք հյուս վա ծ 
էին միմյանց։ Որքան էլ փոս-թաղեցինք քյոզարի- 
թաղեցոց համարեին ((պոչով֊սլոզով)), իսկ ք յ ո՜  
ղարի֊ թաղեցիք նրանց անվանեին ((վա յր են ի»,
ընդհանուր առմամբ միևնույն հատկանիշների 
տեր մարդիկ էին' թե պ ա՛տ վախն դությամբ, թե 
աղղսէսիրութ յամ ր , թե հյուրընկալությամբ և
թե անխարդախությամբ։ Տարբերությունն այն էր, 
որ ւիոսթաղեցիք միմյանց հանդեպ ց ո ւց ա բ ե ր ե լո ւէ 
սեր և մ տ ե րմ ու թյուն, կիրթ չէին, կատակների մեջ 
նույնիսկ հայհոյանքներ էին դործածում, մի բան, 
որ քյոզարի֊թաղեցոց մեջ ընդունված չէր։ Նրանց 
հարսները, թեկուզ և լինեին քաղաքից բերված 
աղջիկներ, շատ շուտ ազատ ել ու մուտ էին անում 
հարևանների տները։ Կանայք և ա ղջիկները ավելի 
շատ էին մասնակցում դաշտային աշխատանք
ներին։

Այս ամենը ն կա տե լի էր Արճակի ներսում, 
իսկ դրսում, ուրիշ գավառների բնակիչների 
աչքում Արճակը Արճակ էր, արճակցին՝ արճակցի՝  
քաղքցուն բարեմբար, զանգի (հարուստ), բիբար 
(հպարտ)։ Դրանք, այդ ուրիշները, արճակցոց 
նման որակում էին տալիս, «Դոր էլ էրթաս, խացդ 
ի խերիք, Առ ճակն էրթաս' կալին շիրիկ» (Ալր էլ 
գնաս, հացդ բա վարար է, Արճակ գնաս, նրա կաչի 
հասույթին իրավահավասար ես)։

Արճակ գյուղը բաղկացած էր 160 տնից, բո
լորը հայեր, բացառյալ վանեցի մի թուրք ծերու-

կից և Իր կնուԻց>

, ԱՆՑԸԵՐ

ապա Վանի նահանգի քրդաշատ բնակավայրեր ու
նեցող Աբաղայի դաշտով, Բերկրի մյուդոլրանիստ 
ավանով, այնուհետև խիմարի գավառով ու նոր 
միայն Վան հասնում։ Այս ուղին խիստ վտանգա
վոր էր։

Վան տանող երկրորդ ուղին սկսվում էր Սալ֊ 
մաստից, պա ր ս կա ֊ թոլրքա կան սահմանագլխա
յին կա յմ  ակամ անիստ Սարա փոքրիկ քաղաքից 
հետո, անցնում մի շարք քրդական գյուղերով, 
ապա Արձակով և գավառի հարավի հայաշատ 
գյուղերով մտնում Վան։ Վերջինս ավելի անվը-  
տանգ էր, քանի որ հիշյալ ձանապարհով էին
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ընթանում պարսից առևտրական քարավանները, 
որոնցում ծպտվելով, հայ ֆիդայիններր կարողա֊ 
նու մ էին անցկացնել անհրաժեշտ գրականություն 
Լ զենք։

Արձակի երկու ուսուցիչներ Մովսես իէաքար֊ 
յանը (Պողանց գյուղացի)  ու Մ արդար Հյուսյանր 
( բնիկ արձակցի)  գրագետ ու վս տ ահ ե լի երիտա֊ 
սարդն երից կազմել էին մի խումբ, որը գիշևրով 
գյուղից դուրս էր տանում ու Վան հասցնում 
ընդհատակյա աշխատող ((կովկասահայ կաչախ֊  
ներին)) ու նրանց ((ապրանքը))։ 1890֊ական թվա֊ 
կանների կոտորածների նա խօրյա կին' Արձակում 
դրություն ր սրվում է։ Համ իդիե ա կան քրդերի
հարձակումները հայկական գյուղերի վրա, իշ֊ 
խանությունների թողտվության պա տձաոով,  
հաճախակի են դառնում։

1895 թ. նոյեմբերի մեկին Արձակ է գալիս 
Լարա֊ասկյարների մի հարյուրակ։ Մյուդուրր 
դյռւղի ավագանիներին հայտնում է, որ այդ ւլորա֊ 
մասը սլիտի Արձակում մնա ' ապագա թալանում֊ 
ն երից գյուղը պաշտպան ելու համար, ուստի օրը 
մի ջվալ ալյուր և շաբաթական մի մսացու անասուն 
պետք է տրվի զորքին' որպես հավելյալ սնունդ։ 
Նույն օրն էլ դպրոցը վեր է ածվում զորանոցի, 
իսկ հակադիր մասում, Վարագի կողմից կառուց֊ 
վա ծ երկհ ա րկան ի մի տուն' դիտանոցի։

Մինչև 1896 թ . հունիսի Յ֊ր, այսինքն' Վան 
քաղաքի հայության ջարդի օրը, Արձակը թեև ծանր 
լծի տակ, խիստ հսկողության ենթակա, այնու֊ 
ամենայնիվ, իր առօրյա աշխատանքին էր լծված։  
Հունիսի Յ֊ից մինչև 7֊ր բնակչությունը գյուղից 
դուրս գալու իրավունքից զրկվում է։ Փոս թաղում 
մնալը դառնում է երկյուղալի, որովհետև ավարա֊ 
ս.ո լ քրդեր են ե{ ում ուտ անում։ Ժողովուրդը
հավաքվում է 4?յոզարի թաղը, ուր զորապետն ու 
վարչական կազմն էր։

Հունիսի ութի լուս արացին, գյուղի հարավային 
և արևելյան կողմերի բլուրներում հայտնվում են 
Վ։անի կոտորածից վերադարձող տասը քուրղ 
համ իդիե ցեղապետն եր' իրենց ասկյարներով, իսկ 
Սարայի կողմից էլ դալիս է Սարայի կայմակամր ' 
մի հարյուրակ սուարի ( հեծյալ)  զորքով։

Հունիսի ութի երեկոյան, համիդիե ցեղապետ֊  
ները պատգամավորություն են ուղարկում, Արձա֊ 
kb i  ա քչության ը հայտնում, որ ((իրենք եկել են 
սուլթանից իրենց վստահված սուրբ գործը կա֊ 
տարելու)) և սպասում են իշխանությունների հեռ ա֊ 
նալուն։ Նրանք կայմակամի ու մյուդուրի առաջն 
են դնում հարյուր հիսուն օսման յան լիրա, որպես 
տրվելիք թալանի փ ո խհ ա տ ո ւց ո ւմ, Մյ ուդուրը պա֊

հանջում է նաև Խա ռա կոն ի ս գյուղի ((գինը)), քբգերը 
ավելացնում են ևս հիսուն ոսկի։ Այս գործարքի բո֊ 
թը ( որ հաղորդում է Արձակի գզիրը)  կայծակի ա֊ 
րագությամ բ տարածվում է։ Խա ռա կոն ի ս ց ին ե ր ը , որ 
գտնվում էին զորքի հսկողությունից ազատ և 
հ ա մ ի դի ե զորամասերի օղակում ից դուրս, կա֊ 
րողանում են մի կերպ կոտորածից ազատվել,  
ապավինելով քրդական ոչ համ իդիե մեծ և փոքր 
Մազրա գյուղերի բեյերի պաշտպանությանը, մի 
քանի ժամվա մեջ դառնալով ընչազուրկ։

Այլ է լինում Արձակի ձա կա տա գիրը։
Հունիսի իննի լուսաբացին թուրքական վար* 

չակազմն ու զորքերը հեռանում են գյուղի ց , ուղ֊ 
ղություն վերցնելով դեպի Վան։ Արձակցիներր 
հետևում են նրանց։ Սակայն ոստիկաններն ու 
զինվորները հրացանի խզակոթերով հարված 
հասցնելով մեծին ու փոքրին, արգելում են գյուղից 
դուրս գալ։ Համիդիեներր խիտ օղակով մոտենում 
են դյուզին։ Ահաբեկված, ան պաշտպան գյոլղա֊ 
ցիների մի մասը ստ իպված ապաստանում է 
եկեղեցում, դուռը ներսից փակելով։ Մնացյալները 
թաքնվում են առուներում, ծառաստաններում, 
շատերն էլ հնարավորություն չեն ունենում թաքնը֊ 
վելու։ Համիդիեներր ան մ իջապե ս ջարդում են եկե֊ 
ղեցու դուռը և բոլորին դուրս քշում։ Մինչ նրանք 
զբաղված էին տղամարդկանց կոտորելով, կողոպ֊ 
տրված կանանց, աղջիկների կիսամերկ ու սարսա֊ 
փահար որոշ խմբեր, ահից կարկամած մանուկնե֊ 
րին շալակած, փախչում են եղեգնուտների կողմը և 
ուղղություն վերցնում դեպի Վան։ Իսկ քրդերր, ի֊  
րենց հետ առնելով խլված անասուններին ու հար֊ 
յուր ութսուն ջահել կանանց ու աղջիկների, շարժ֊ 
վում են դեպի Աբաղայի դաշտ։ Վան փախչողների 
մեջ ոչ մի տղամարդ չկար։ Հասնելով Վան, կանայք 
ապաստանում են ամ երիկյան միսիոներական 
ր ն կե րո ւթյան ընդարձակ բակերում, իսկ գերի
վերցրած 180 կանայք հետևյալ ձակատագիրն են 
ունենում։ Նրանց քշում են Պարսկաստան վաձա֊ 
ռելու նպատակով։ Այն պահին, երբ գերիներն ու 
գերեվարողները գտն վում էին ներկրի գավառի 
Աբաղայի դաշտի Խա չան գյուղի սահման ում, պա֊ 
տահականորեն ա յդտեղով անցնում է Աբաղայի 
գյուղեր ից մեկում ապրող, գեղջուկի տարազով մի 
հայ քահանա։ Իրազեկ լինելով դրությանը, քահա֊ 
նան շտապում է Խաչան, մտնում Հսեն բեյի ապա֊ 
րանքր և հանդիպում բեյի մորը' այրի իշխան ու֊ 
հուն, աղոթքից առաջ ջրա մ ան ը ձեռքին լվացվելու 
գնալիս։ 'Ս ահ ան ան աղերսում է, որ իշխանուհին, 
հանուն ամենաստեղծ արարչի, փրկի գերուհի֊ 
ներին։ Այրին խոստանում է օգնել հայ կանանց,
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քանի որ քահանան նրան դիմել էր աղոթքի պա֊ 
հին։ Օեյի մայրը կանչել է տալիս խնջույքի նստած 
որդուն և անեծքի սպառնալիքով ստիպում նրան 
գերեվարողներից խլել հայուհիներին։ Օեյը կա֊ 
տարում է մոր պահանջը, և գերիները մնում են 
Խաչանում, օթևան դտնե լով տեղի հայ րն տան իք֊ 
ներում ։

Կոտորածից ճողոպրած ու ցորենի արտերում 
թաքնված շուրջ հարյուր քսան տղամարդիկ, մար֊ 
դաս պանն երի հեռանալուց հետո, ուսուցիչ Մ ար֊ 
գարի գլխավորությամբ, փախչում են ոչ շատ հեռու 
ընկած քրդակա ն Վեր էն ու ներքին Մազրա գյուղե֊ 
րի բեյերի մոտ, որոնք ոչ համիդիե էին և խնդրում 
են իրենց հովանավորել։ ներքին Մազրայի բեյն 
ընդունում է նրանց, սակայն պատվիրում է, որ 
Մազրայից դուրս չգան, որպեսզի առայժմ շրջակա 
լԼա11'երի քըդերր չիմանան, թե իրենք այդքան 
մեծաթիվ հայերի են ապաստանել։

1896 թ. հունիսի ՅՕ֊ին, Մազրա է ժամանում 
երեսուն սուարի ( հեծյալ) ,  իր հետ բերելով Վանի 
վալի ֊փաշայի հրամանը, այն էճ անհապաղ ետ 
ուղարկել Արճա կում պատահած դեպքերի ժամա
նակ մահմեդականների տները ապաստանած 
բոլոր հայերին]։

Սուարիներր արճակցի տղամարդկանց բերում֊ 
հասցնում են, 22 օր անմարդաբնակ մնացած,  
Արճակ ու իրենք շտապում Աբաղայի հաչան գյու֊ 
ղր' այնտեղից ետ բերելու երիտասարդ կանանց 
ու աղջիկներին։ Տուն են դառնում նաև հեռավոր 
քրդական գյուղեր տարված ու բռնի մահմեդա֊ 
կանացված տասից տասնհինգ տարեկան արճակ֊ 
ցի մի քանի պա տան ի։

Արճակցիները Վանի արհեստավորներից 
պարտքով գործիքներ են գնում, թուրք անասնա֊ 
տերերից «մարաբայի)) պա ր տ ա վո ր ո ւթյո ւնն ե ր ո վ 
լծկան ստանում, հավաքում են հացահատիկի 
իրենց բերքն ու նույն աշնանն էլ, հարյուրից ավելի 
տղամարդ (որից ութըճ ընտանիքով) մեկնում է 
Կ ովկա սճ դրամ վա ստակելոս

Կոտորածներից հետո Արճակ գյուղն առժա֊ 
մանակ դադարում է ազատագրական շարժում֊ 
ներին մասնակցելուց։

1908 թ. սկզբներին Արճակում կատարվեցին 
մի շարք խուզարկություններ ու բռնություններ։ 
Վանումճ Դհերցի Դավոն իր դավաճանական

։ Ուսուցիչներ Մ արդարն ու Մ ովսեսը, որ գաղտագողի 
Մազրայից Վան էին անցել, ֆրանսիացի միսիոներների աջակ֊ 
ցությամբ կարողացել էին Վանի Վալիի ց հրաման ստանալ'
Արճակի փախստականներին գյուղ վերադարձնելու մասին։

մատնության ժամանակ նշել էր նաև Արճակի 
անունը։ Pայց իշխանությունները, չնայած գործա
դրած ճնշումների ու առանձին մարդկանց խոշ֊ 
տան դումն երի, Արճա կո ւմ թաքցված զենք չհայտ
նաբերեցին։ Մեկ ամիս անց, Դավոյի օրինակով, 
անձնական մանր վրեժխն դրությունից դրդված, 
մատնություն կատարեց նա և Արճակում խ անութ 
պահող վանեցի Գևորգի երիտասարդ որդին' Պա֊ 
պոր Արամբ, հայտնելով այն արճա կցին երի անուն֊ 
ները, որոնց մոտ զենք կար թաքցված։ Հետ ևեցին 
նոր բռնությունն եր ու խ ոշտ ան դումն ե ր, որոնց միջո
ցով, այս անդամ արդեն, իշխանություններին հա
ջողվեց հավաքել 40 հրացան ու փամփուշտներ։

1908 թվականի սահմանադրությունից հետո 
արճակցիները նորից մտան ազատագրական 
նորաձև պայքարի ոլորտը, սակայն ոչ ն ա խ կին 
ոգևորությամբ։ Հետագա 5֊6 տարիներին գնեցին 
մի քանի տասնյակ զենք, փամփուշտ, սակայն 
այն համոզմամբ, որ դրանք ոչ մի բանի էլ պետք 
չեն։

1914թ,, h Բ ulutiP^9 համաշխարհային 
առաջին պատերազմը, արճա կցիք ունեին երե
սունից ավելի հրացան, տասն ատրճանակ, որից 
հինգրճ մաուզեր։ Թուրքիան պատերազմի մեջ 
մտնելուց հետո Արճա կում ստեղծվեց այնպիսի 
դրություն, որ անհնար էր ազատագրական ա մ են ա ֊ 
թույլ շարժում իսկ ծավալել։

1914 թ . ամառը շատ բերքառատ եղավ։ Ծերե
րը նման առատությունը համարում էին «գլխա֊ 
կեր))։ Գուշակությունը կատարվեց։ Հա յտ ա ր ա րվե ց 
ոազմական դրություն։ Օգոստոսին գյուղում եղավ 
ընդհանուր զո րա կանչ։ Ոստիկանների հսկողու
թյամբ Վան տարվեցին գրեթե բոլոր տղամարդիկ։  
Հապճեպորեն դպրոցն ու Կռոյան ըն տան իքի ութ 
ս ենյ ականոց նորակառույց տունը վերածվեցին 
զորանոցի, եկեղեցու ձիթհան ը վերածվեց զինվո
րական փռի, գյուղը լցվեց երթևեկ զորամասերով: 
Արճա կից զորակոչվածներին տեղավորել էին Վա
նի բերդի մ ո տա կա յքում գտնվող զորանոցներում, 
այնուհետև բաժանել տարբեր զորամասերի վրա 
և տարբեր ճանապարհով ուղարկել այլևայլ վայ
րեր։ Հավաքակայանում մնացածների նկատմամբ 
խիստ հսկողություն չկւոր, սակայն զինվորական 
հրաման էր արձակվել դասալիքներին ա պա ս տան 
տվողների արտերը վառել, առանց խտրության։ 
Արճա կց ին ե րից ոմանց հաջողվել էր հավաքակա
յանից դուրս ճողոպրել, ն ախ քան ընդհանուր
հաշվառման ենթարկվելը* նրանցից մի քանիսը 
թաքնվել էին Վանում, մյուսները գյուղ վերա
դարձան և սկսեցին զբաղվել իրենց առտնին հոգ
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սերս վ, իսկ հավաքակայանից զինվոր ուղարկված 
մոտ քառասուն տղամարդուց հետագայում հայտ- 
նըվեցին միայն երեքը, որոնք Սարայի մոտերքում 
գինաթափված ու սպանված հայերի դիակների 
տակ էին թաքնված եղել։

Արձակի վարչականք այսպես ասած, մյուլք յա 
( երկրային, հողային) կաղմր այդ օրերին գրա
նցվում էր կրավորական դերում։ Հիշյալ պաշտոն֊ 
յաները իրենց ընտանիքները գյուղից հեռացրել 
էին և իրենք երկու-երեք հոգով զբաղեցնում էին 
մի սենյակ։ Այնպես որ, վարշական կազմի կողմից 
զբաղեցրած սենյակները ևս, այլևայլ տների հար
մարավետ համարվող սենյակների հետ բարձրաս
տիճան զինվորականների տրամադրության տակ 
էին։ Մի տուն վերածվել էր զինվորական ճաշարա-  
նի, մի այլ տունճ ցորենի պահես տի։ Եվ այսպես,  
Արձակն ավելի շուտ նման էր զորանոցի, քան գա
վառի վարչական կենտրոնի։

1914— 15 թթ* ձմեռը եղավ բացառիկ մեղմ,  
այնքան, որ գյուղամիջի երկու ջրաղացները (Վա
նից տան ու Տեր Սարա պետի) ոչ մի օի չսառեցին։  
Հիշչալ ջրաղացներում աղում էին զինվորական
ների համար պահանջվող հացահատիկը, սակայն 
զին վո ր ական միակ փուռը սպառվող հաըը չէր 
հասցնում թխել, ուստի բնակչության վրա էին 
բաժանում պարկերով ալյուրըճ հացը թոնիրներում 
թխելու համար։ Ալյուրին, խմորին ու թխած հա
ցին հսկելու էին գալիս երկու կամ երեք զինվոր։

Սկսվեցին լուրեր պտտվել, թե ռուսական 
բանակը մոտենում է։ Մի առավոտ զինաթափ 
արեցին զորամասերում գտնվո զ հայ զինվոր
ներին, որոնց թիվը երկու հարյուրի էր հասնում։ 
Նրանք ամա լ յա֊ա սկյար կոչումով տարվեցին
Սարա, այսինքնճ ռազմաճակատ, իսկ գյուղացի
ներից տասներկու հոգու, որ ոստիկան էին նշա
նակված, տվել էին հրացան, բ այ ց ' ո չ  փամփուշտ, 
ո'չ էլ հանդերձանք։

Փետրվար ամսին գավառի հայ-քրդախառն 
Հազարա գյուղի հայերը, որ մոտ քառասուն տուն 
Հին, գիշերով, խուճա պահար Արձակ լցվեցին։
Պատճառը հետևյալն էր։ Ռուսական բանակը, որ 
առանց մեծ դժվարության հասել էր սահմանա
մերձ հայ-քրդախառն Հասփստան գյուղը, նահան
ջի հրաման ս տ ան ա լո վ, անմիջապես ետ էր դարձել 
իր հետ տանելով նաև տեղի հայերին։ Դեռևս ռու
սական բանակի առաջանալու օրերին հագարացի 
քրդերն ու հայերը երդվել էին, որ ինչ էլ պատահի,  
միշտ կանգնած մնան իրար թիկունքի։ Ւրենց 
խոստմանը հաստատ մնալով, քցգ^րը հայերին 
հասկացրել էինՀ դիմել շուտափույթ փախուստի,

քանի դեռ վրա չէին հասել ուրիշ տեղերի քրդերն ու 
ասկյարները։ Հազարացի քրդերն իրենց երդումը 
պահել էին այնքանով, որ չիմանալու էին տվել 
համագյուղացիների Արձակ փ ա խչե լըճ այն էլ 
անասուններով։ Հազարացի հայերը պատսպար-  
վեցէն ա րձա կց ին եր ի տներում։

Գյուղից Սարա տանող ուղին արդեն արյունա- 
ժ  էր> իսկ դեպի Վան տանողը' վտանգավոր ու 
դժվարանցանելի։ Ուստի Վան գնացողն երր ճանա֊ 
պարհ էին ընկնում գիշերով և այն էլ ոչ բանուկ 
ճանապարհով։

Զորաշարժերը օր֊օրի դառնում էին հաճախա
կի, իսկ զինվորները' անզուսպ։ Գյուղ հասնելուն 
պես, գիշերվա որ ժամն էլ լիներ, պատահած դուռը 
կատաղորեն ծեծում էին և մի փոքր ուշ բացվելու 
դեպքում' ազգ, կրոն հայհոյում։ ներս մտնելուն 
պես պահանջում էին թոնիրը վառել ու տաք 
կերակուր պատրաստել։

Մարտն էլ անցավ։ Գյուղում տարածված 
մ ան կա կան կարմրուկ հիվանդությունը մոլեգնում 
էր։ հի ստ տխուր, անշուք անցավ նաև Մեծ զա- 
տիկը։ Դաշտերը լրիվ սևացել էին, ու անասուններին 
դուրս բերին արոտ ի։ Ոմանք, սովորականի նման,  
վիծկիներով վարեցին դռան արտերը' ոսպ ցանելու 
համար։ Ապրիլի վեցին, թե յոթին Ար ճակի առօր
յան խախտվեց։ Ծագումով ալբանացի մեր 
մյուդոլրը ռեսից երդում առնելով, գաղտնապես 
հայտնել էր, որ այդ օրը, երեկոյան, Արճակ է 
մտնելու Սարայի կայմակամը, իսկ հաջորդ օրը, 
առավոտյան, կատարվելու է բանակից խուսափած 
երիտասարդների շուրջկալ և խորհուրդ էր տվել,  
որ երիտասարդները մի երկու օրով գյուղից հեռա
նան և ապա թե' «կայմակամը գալու է իր հատուկ 
զորամասով, նրա զինվորները անզուսպ են, կա
րող է պատահել նույնիսկ երիտասարդ կանանց 
պատվին կպչեն, թող այդ մասին էլ մտածեն»։

Լուր ստացվեց նաև, որ Վանում դրությունը 
խիստ լարված է։ Ջեվդետ փաշայի կարգադրու
թյամբ Շատ ա խ մեկնած Ւշխանն ու իր թկնապահ-  
ները, նույն փաշայից հղված զիվորների ձեռքով 
սրախողխող են արված։ Վռամյանը ձերբակալված 
է, Արամբ մի կերպ խուսափել է ձերբակալվելուց։ 
Բերդի ու Մոփրաք կալեի թնդանոթների փողերն 
ուղղված են քաղաքամիջի ու Այգեստանի հայկա
կան թաղերին։ Վանից դուրս գնացող բանուկ 
ճանապարհները բռնված են։ Պետք է լինել խիստ 
զգուշավոր, որպեսզի միառժամանակ ևս երկարի 
խաղաղությունը։

Հապաղում չեղավ։ Զինվորական տարիքի 
երիտասարդներն ամիջապես Փոս թաղի տների
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արանքով, ա ռան ձին ֊առան ձին, վերցրած մինչ
այդ թաքցրած զենքերը, դյուզից դուրս գա֊
լով, ուղղվեցին լճափ' եղեգնուտներում թաքնվե֊ 
լու, իսկ ռեսներն ու գզիրները զբաղվեցին կայմա֊  
կամին ու նրա զորամասին դիմավորելու պատ֊ 
րա ստությամ բ։

Սպասվող Սարայի կա յմա կամ ի փոխարեն, 
մայրամուտին, գյուղ մտավ մոտ երեք հարյուր 
քուրդ։ Սովորական դարձած, ոչ այնքան էլ պա֊ 
հանջկոտ համարված այդ խմբավորումը հ րամ ար֊ 
վեց երթևեկ զինվորների համար նախատեսված 
օթևանից ու տեղավորվեց տարբեր տների ախոռ֊ 
ների հոդաներում։

Գիշերն անցավ տագնապների մեջ, լսվում էին 
անկանոն կրակոցներ, իսկ առավոտը բացվեց  
խաղաղությամբ։ Երկու զորանոցների կայուն 
կսչվսղ զորամասերի սակավաթիվ ասկյարները 
հեռացել էին, հապճեպ հեռացել էին և նախորդ 
օրը ժամանած քրդերը։ Ամեն ինչ այնքան խաղաղ 
էր, որ գյսւղը էծվեց իր առօրյային։ Տանու ման֊  
կահ ա սա կ հոտաղները լճափնյա մարգագետինը 
քշեցին անասուններն ու ոչխարները։ Կանայք 
վառեցին թոնիրները։ Սակայն երկյուղը պատել 
էր մարդկանց։ Տղամարդկանցից ոմանք լծեցին 
վիծկին երըճ նախորդ օրվա կիսատ թողած ոսպի 
ցանքն ավարտելու։ Նախորդ օրվանից գյուղին 
հայտնի էր, որ մ յուղուրը ոստիկաններ է ուղարկել 
Խառակոնիսճ մարդ բռնելու։ Այժմ էլ բերնեբերան 
անցավ, որ կա յմ  ակամ ի ց խուսափելու համար,  
ռես Սեդրակ Դ զո յանն էլ է հ)ա ռա կոն ի ս փախել  
ու հետն էլ տարել իր մանկահասակ դստերը։ Փոս 
թաղում կատարված այդ դեպքը սնունդ տվեց մյուս 
մա յրերին ու ս կե ս ո ւրն ե րինճ հետևել հիշյալ օրինա֊ 
կին։ Կես ժամում Փոս թաղի երիտասարդ կանանց 
ու աղջիկների մեծամասնությունը, հետները վեր֊ 
ցըրած իրենց կարմրուկ ով հիվանդ մանուկներին, 
մ ա յրերին ու սկեսուրներին բռնեցին ձնհալից
ջր ողող հա ռա կոն իս գյուղի ճանապարհը։ Առաջ֊ 
ընթացները արդեն անցել էին Արճակն ու Խառա֊ 
կոնիսը սահմանազա տող ճ  ոչ դետր, իսկ մյուսն երը 
դեռ նոր էին դուրս եկել գյուղից ( վերջինները 
ք  յոզարի թաղեցիներն էին), երբ հայտնվեցին 
մոտ երկու տասնյակ ոստիկան։ Անցնելով Խառա֊ 
կոնիս շարժվող շարքերի կողքով, արճակցոց ծա֊ 
նոթ այդ հին ոստիկանները սկսեցին հասկացնել 
իրենց ((սիրելի բաշին երին)), որ երկյուղ կրելու 
պատճառ չկա, որ փ ա խ ուս տ ո վ Արճակի մ յուղուրի 
ու ոստիկանների պատվին քար են գցում, ու 
հորդորել որ չլքեն գյուղը* Ետևից գնացողները

ւէերադարձան, իսկ առաջընթացները շարունակէ֊ 
ցին ճանապարհը դեպի հա ռա կոն իս ։ Արճակի ու 
հա ռա կոն ի ս ի հեռավորությունը մի քանի վերստ 
էր։ հա ռա կոն ի ս գյուղի կենտրոնում կար մի կլոր 
բլուր, որի գագաթին էին գտնվում գյուղի եկեղե
ցին, դպրոցն ու գերեզմանոցը։ Այդ բլրից երևում

էր ողջ շրջակայքը>
Մի Ժամ, ժամ ու կես հազիվ էր անցել արճակ֊ 

ցիների հառակոնիս հասնելուց, երբ Հիշյա[ 
բլրից նկատվեց դեպի Արճակ շարժվող մարդկա
յին հեղեղ։ Հսւսնելով Արճակ ին մարղԼլային ա/ղ 
հեղեղը բաժանվեց երեք ճյուղի, մեկը Աս պարծն ա 
տակով տարածվեց մինչև ((Զաղքի տար)) կոչված 
րլրա լանջերլւ և հասավ լճափ, մյուսը ցրվեց 
լճափն յա մարգագետիններում, իսկ միջին ճյուղը 
շարժվեց դե պի գյուղ։

Էս վե ց ին գնդակների կտկտոցներ։ Մւսրդա֊
դետնում շարժվեցին մարդկային կերպարանքներ։  
ոմանք ընկնում էին, ոմանք էլ վազվզում։ Արճակի 
ու հա ռակոնիսի ժողովուրդը բլրի գա գա [ Ւ̂ց

ա կտնատես եղավ Արճակի տնամերձ արտերում 
հատուկենտ աշխատող շին ա կանն ե ր ի , ինչպես 
նաև մարդագետն ում իրենց անասո լեներին արոտի 
տարած պա տան ին ե ր ի գնդակահարմանը։ Հետո, 
հետո. . .  եռաճյուղ դարձած այդ հեղեղը քիչ առ քիչ 

ներծծվեց Արճակի մեջ։ (Հետագայում իմացվեց,  
որ ջարդարարները կոտորել էին Ար ճակում ձեռքն 
ընկած տղամարդկանց, իսկ մյուսներին քշել Վան):

Մ ութը խ տ ան ա լի ս, առան ձին ֊առան ձին հ ա 
ռակոնիս հասան մի ծանր վիրավոր և երկու այլ 
տղամարդ։ Պատահականորեն մահից ճողոպրած 
այդ մարդիկ հայտնեցին, որ Արճակի վրա հար
ձակվողները եղել են գիշերվա կրակոցների ժամա
նակ գյուղից դուրս գնացած զորքն ու ոստիկանու
թյան մեծ մասը, Սարայի կայմակամն' իր զորա
մասով ու թնդանոթներով և խուճապահար փա
խուստ ձևացնող քրդերը։ Երեք ճյուղի հարձակում 
գործողն երը իրենց առջևից քշելիս են եղել Սարայի 
Լլողմ երից գերված հայ կանանցս հնարավոր հա
կահարվածի դեպքում նրանց զոհ տալու միտու
մով։ Գյուղի աջ ու ձախ կողմեր տարածվածները 
դիպուկ նշանառությամբ հնձել են մարգագետնի 
հոտաղներին, դռան արտերի սերմնացաններին,  
գերեզմանոցի մեռելաթաղներին ու միաժամանակ 
ուժեղ համազարկի տակ պահելով գյուղը, մտել 
այնտեղ ու սկսել սպանդը։ Րրենց պահակակետում 
գտնվող արճակցի ու հազարացի հայ ոստիկան
ները սրախողխող էին արվել իրենց գործընկեր' հին ։ 
ծանոթ ոստիկանների ձեռքով։
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Լուսաբացին կոտորողների խառնամբոխը դի
մեց Խ ա ռա կոն ի ս ։ Սակայն ճոշ գետր դեռ չանցած, 
նրանք հան դիպեցին Արձա կ-Խա ռա կոն ի սի երի
տասարդության միացյալ ուժերի դի մ ա դրության ը , 
որ դիրք էին մտած մարգագետնի խանդակներում։ 
Կռիվը շարուն ակվեց մինչև երեկո. խառնամ-  
բոխր Արձակ վերադարձավ։

Մ ինչև լուս ա բա ց բնակչությունը Խ ա ռա կոն ի - 
սից փախցնելու որոշումը դարձավ հրամայական։ 
Վաղ ա ռա վո տ յան, արճակցի փախստականների ու 
խառակոնիսցիների մի մասը շարժվեց դեպի 
Կըղըլջա հայկական Ղ1ՈԼՂ(1։ երկու օր այնտեղ 
պատսպարվելուց հետո, երրորդ ա ռա վո տ յան, 
նկատվել էր, որ Ար՜ձակի ց դուրս եկած զորասյու
ները ոչ թե դեպի Վան էին գնացել, այլ ռւղղվել էին 
Կըզըլջա։ Երեք գյուղերի, այն է ' Արձակի, Խառա- 
կոնիսի, Կըզըլջայի բնակչությունը ահա բե կված
սկսեց փախչել դեպի Կրզրլջա լեռը։ Հիշյալ լեռից 
բավականին հեռու ընկ ած Թի մ արի Նաբաթ լեռն ի 
վեր էին փախել նաև տասնյակ այլ հայ գյռւղերի 
մահից ճողոպրածները։ Հալածիչները սկսել էին 
ուժեղ կրակի տակ առնել Կըզըլջա լեռն օղակող 
զորա ս յան ըՀ նրան փախստական հայերի տեղ 
դնելով և ապա ստացել էին կա տ ա ղի պատասխան։  
Թյու ւ՚1՚մ ացաբար սկսված աձս մարտը տևել էր 
մի քանի ժամ, և օրը կիսվել էր ու նրանց չէր 
հաջողվել ծրագրված լրիվ սպանդը։ Մ ութն ընկնե
լիս նրանք ռւղղվեցին դեպի հարթավայրի գյու- 
ղերը։ Եսկ Կըզըլջա ու Նաբաթ լեռներին ապավի
նած երեսունից ավելի գյուղերի հայ անզեն փախրս֊ 
սւ ականները այդ ժամանակ շարժվում են առաջ և 
լուսադեմին հասնում վարչականորեն Վան-Տոսպ 
գավառի մեջ մտնող, տեղադրությամբ Վանին 
բավականին մոտ Ավերակի գյռւղը։ Լույսը բաց
վելուն Ավերակի էին հասել նաև Արձակից մինչև 
այդտեղ նրանց հետապնդող զորամասերն ու 
քրդական միավորումները, ինչպես նաև Վանի 
Ջեվդետ փաշայի կողմի ց հղված զորամասերը՝  
թնդանոթներով զինված։ Մինչև մայրամուտ Ավե
րակի դյռւղը վերածվեց սպանվածներով լեցուն 
ավերակի։ Մ ութն ընկնելիս զորամասերը, թո
ղած իրենց դիրքերը, գնացին հանգստանալու։

Ավերակիի տարբեր խրճիթներում կծկվելով իրենց 
կյանքը սլա հ պան ա ծ փախստականները, որոնց 
թվում և տողերիս հեղինակը, նորից բռնեցին 
դժվարանց լեռնային ուղիները։ Եվ հաջորդ օրվա 
այգաբացին, Սխկա գյուղի միջով հասան Վան- 
Այ դե ստանՀ Ավե րակիում թողած իրենց կեսից 
ավելիի դիերը։ Ավեր ակիից Վան հասած մարդ
կանց ընդհանուր թիվը ՀՈԼՐ2. տասը հազար էր։ 
Դա Արձակում սկսված եղեռնի 6֊րդ օրն էր։ 
Արձակից Վան հասնելու համար, ներառյալ և 
հանգստանալը, անհրաժեշտ էր վեց ժամ

1915 թ. մայիսյան այն օրը, երբ ռուսական 
բանակն ու հայ կամավորական գնդերը ոտք էին 
դրել Վան, և ժողովուրդը ցնծության մեջ էր, Արձա
կը ևս մասն ուներ այդ ցնծության սեղանին։ Կա
մավորական խմբեր ում կային նաև Բաքվից եկած 
ութ արճակցի։ Այդ օրերին Արձակի խոշտանգված 
կյանքը ևս, որպես գավառի կենտրոն, որոշ չափով  
վերակենդանացավ։ Գստվառապետ նշանակվեց 
խառակոնիսցի Շիրին Հակոբյանը ( կառավարու- 
թյանր էլից մշտական հայկական ներկայացուցիչ), 
որը հ ս կա յա կան ջանք էր թափել մի քանի տաս
նյակ հայ գյուղերի փախստականներին փրկելու 
ու Վան հասցնելու համար։

1915 թվականի Մեծ եղեռնին հաջորդած 
գաղթին արձա կցիք ևս Բանդի Մ ահու գետեզրին 
թողնելով իրենց զոհերը, հոգնած ու հուսալքված, 
հասան Բաքու։ Սակայն նույն թվականի դեկտեմ
բերին Բաքվում տեղավորված արճակցի որոշ 
ընտանիքների աշխատունակ տղամարդիկ արդեն 
վերադարձած իրենց դարավոր Արձակը, վերա֊ 
շինոււ/  էին այն, այս անգամ արդեն ռուս գավա-  
ռապետի աջա կց ութ յա մ բ։

Արձակի երդիկներից շարունակվեց ծուխ 
բարձրանալ մինչև 1918 թ . ապրիլը։ Արձակի ազգա
բնակչության համ ար յա քառորդը կազմող այդ 
մարդիկ, հնարավորություն չունենալով բռնել ի֊ 
րենց ծանոթ Արձա կ֊Բաքու կարճ ուղին, փա խուս֊ 
տ ով, հետապնդումներով ու զոհերով հասան մին
չև. Բաղղադ։ Այդ օրվանից էլ ընդմիշտ մարեց Ար
ձակի երդիկներից երկինք բարձրացող ծուխը։

ա ւ ւ ր Ո հ Ն ք

Ձմեռները լինում էին բքաշունչ ու երկարատև։ նացան արտերը շնչահեղձ էին լինում, տպղոլմ, և 
Ձյան շերտի հաստությունը երբեմն մի մետրի էր արտատերը ստիպված գարնանը վիծկիով վարում 
հասնում։ Ձյան շատությունից, հաճախ, աշնա֊ էր ու տեղը գարնանացան անում։
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Գարունները լինում էին երկարատև։ Անձրև
ները' մեղմ ու չափավոր։ Կարկուտը թեև ոլշ֊ոլշ, 
սակայն վնասներ էր պատճառում։

Ամառները լինում էին ոչ խեղդիչ տոթերով, 
սակայն շոգ։ Օգոստոսի սկզբից սկսվում էր գարե֊ 
հունձը։ Ընդհանրացված չէր մրգատու ծառ տըն- 
կելը, թեև եղած հատուկենտ սալորենիների ու 
խնձորենիների պտուղները լավ հասունանում էին։ 
Սահմանադրությունից հետո տնկած մի բանի 
խաղողի այգիների տված խաղողը որակով չէր 
զիջում Վանին մոտիկ Շ ահ բաղի գյուղի խաղողին, 
իսկ Շահբաղին Վան֊Տոսպի ամենալավ խաղողն 
ունեցող գյուղն էր։ Մի քանի մասնակի փորձեր 
արվեցին բրինձ ու բամբակ աճեցնելու, սակայն 
ապարդյուն։

Արճակցիների հիմնական զբաղմունքը երկրա
գործությունը, անասնապահությունն ու տնայնա
գործությունն էր, զգալիորեն տարածված էր նաև 
արտա գն ացոլթյո լն ը (պանդխտություն)' Ատամ֊ 
բուլ, Բաքու, Միֆ լիս և այլ վայրեր։

ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈԻԹՑՈԻՆ

Հացա£ատիկի մշակում: Արճակցոց կյանքում 
առաջնակարգ տեղ էր գրավում երկրագործու
թյունը։ Հողը, լինելով ջրարբի, բերրի էր։ Ցանքա- 
շրջանը ընդմիջումներով էր, առնվազն գոնե մի 
տարով հողը թողնվում էր անվար։ Հարթ֊դաշտա-  
յին տարածություններում ցանում էին աշնանա
ցան ցորեն, իսկ բլր ա լանջերին' գարնանացան։  
Գարնանացանի արտերը վարած էին լինում դեռ 
նախորդ ամառ, գութանով։ Գարնանը վիծկիով ( ա- 
րոր) փխրեցնում էին և ապա ցանում։ Գարնանա
ցանը մեծամասնությամբ լինում էր քռիկ (անքիս)  
ցորեն, որն սպիտակ ու փխրուն լինելու պա աճա
ռով, օգտագործում էին գլխավորապես ձավարի, 
կորկոտի և փոխինդի համար։

Բարձրադիր բլրալանջերին ցանում էին դարի։ 
Սա ոչթե հացի, այլ ապրանքափոխանակման, ինչ 
պես նաև երթևեկ «կոնախների» ձիերի համար էր։

Գյուղացոց կյանքում հացի նման կարևոր տեղ 
էր գրավում կտավատը։ Այն ցանում էին աշնա
նացանի նման' գյուղի թե' մոտիկ, թե' հեռու 
ջրարբի արտերում։ Եթե ցորենից ստացած հարդը 
անասնակեր էր ծառայում, ապա կտավատի ջար
դոտված ցողունները ( «բալմտ)  օգտագործվում էին 
միայն փայախների (գոմ)  հոդաների հատակին 
փռելու համար։ Կտավատի ձեթը և պասվա սնունդ 
էր, և' ճրագ֊լույս, և' գոմեշների օծանելիք՝ նրանց 
մակաբույծներից զերծ պահելու համար։ Կտա

վատի քուսպը անասունների ամեն ահ ամ եղ ու 
ամենաօգտակար սնունդն էր։

Արճակցինեբը, բացառությամբ խիստ չք ա
վորների, մշակոլմ էին նաև կանջրակ։ Այն նույն,  
պես ջրարբի հողում էին ցանում, գյուղի ամենա-  
հեռավոր արտերում։ Երբեմն կանջրակը ծեծում 
էին հենց արտում։ Փայտե ձողերով ծեծում էին 
կանջրակի գլխիկները և հատիկները ջվալի մեջ 
լցրած տուն բերում և հյութը գործածում որպես 
պասվա կաթ։ Արտերի մեջ թողնված կանջրակի 
հատուկենտ ցողունները խարույկի նյութ էին 
ծառայում մոտակա արտերի ջրվորների կամ ան
ցորդների համար։

Ոսպը ցանում էին գյուղին մոտիկ արտերում։ 
Այն հատկապես պասվա ուտելիք էր։ Ոսպի կանաչ  
ու կիսահաս պատիճները արևածաղկի նման չըր-  
թելոլ սովորությունը շատ էր տարածված, այդ 
իսկ պատճառով, ոսպը միակ ցանովի բույսն էր, 
որ դարձել էր պահպանության ենթակա։ Ոսպա֊ 
տերերի փոքրիկ աղջիկները, երեկոները հավաք
վում էին կիսահաս արտերի մոտ' դաշտից 
վերադարձող հ ո տ ա ղ֊ե րեխ անե րի ց ոսպը պաշտ֊ 
պանելոլ համար։

Ծառաստանների թաց տարածություններում 
ցանում էին կանեփ։ Սրա հատիկներն օգտագործ
վում էր աղանձի, ցողունի թելերը' չվանի համար, 
իսկ ցողունները' թոնրան կպչան էին դառնում։

Շաղգամը, որ օգտագործվում էր և պասվա,  
և՛ ուտիք օրերում, ցանում էին սև բողկի հետ 
խառն։ Այն մշակում էին տնամերձ արտերում։

ք՚անշարաբուծություն: Բախչա էին դնում տնա
մերձ արտերում։ Սովորաբար բախչան ցանում էին 
երկու կամ երեք հոգով միացած։ Միանում էին 
նրանք, որոնց արտերը կից էին։ Բախչա ցանելու 
համար հրավիրվում էր վանեցի հատուկ մասնա
գետ։

Մասնագետ բախչապւսնր գալիս էր գարն ան ր , 
իր հետ բերելով ցանվելիք սերմը։ Ցանում էին 
հիմնականում սոխ, կաղամբ, բազուկ։ Լոլիկը 
( պատինջան) ,  սմբուկը (մոռ պատինջան) և զանա
զան կանաչեղենը երկրորդական տեղ էին գրա
վում։ Բախչա պանը ապրում ու սնվում էր արտա֊ 
տիրոջ հաշվին, մինչև որ սոխը այնքան մեծանար,  
որ կարելի լիներ կապուկ անել։

Հողային աշխատանքն այսպես էր բաժան
վում։ Հողը հերկում էին արտատերերը' իրար մեջ 
համաձայնեցված կարգով, ածուները վարձու 
բանվորներն էին շինում ( սրանց վճարում էր 
բախչա պանը)։ Բախչա պան ի համար մի փոքրիկ
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հյուղակ էր սարքվոււէ, ուր և ապրում էր նա։ 
Ամռան ընթացքում րախ լա պանն ընտանիքը րե֊ 
քում էր իր մոտ։ Բախչայի ապրանքը գյուղացիք 
գնում էին հացով, ձվով, ճուտով և հացահատիկով։  
Մի որևէ մթերանոցի դուռ դրսից փակում էին, 
կողքը նշան դնում և երթիկից ներս թափում հա֊ 
ցահատիկը։ Մնացած մթերքի համար բախչա֊  
պանից հաշիվ չէր պահանջվում։

Աշնանը, ցրտերն ընկնելիս, բախչայի ար֊ 
ղյունքը վաճառվում էր մեծաքանակ և առանց 
կշեռքի։ Ուղղակի ածուն վաճառվում էր գնորդին։ 
ա ։ դ ածուներում աշնանը մնացած էը լինում 
միայն սոխ, շրջապատում' կաղամբ, իսկ թմբերի 
վրա' բազուկ։ Բախչան բանդելուց հետո բախչա֊  
պանը հաշվում էր իր ներդրումները, այն է' սերմի 
արժեքը, հողային աշխատանք կատարող տղա
մարդկանց, գարնանից մինչև ամռան վերջը քաղ
հան անող ա ղջիկն ե րի օրավարձը, ինչպես նաև 
պե տ ա կան հարկը։ Ապա ավելացած դրամն ու 
մնացած ապրանքը, այն է' յուղ, ձու, հավ, չորա
թան, ձավար և այլն, հավասարապես բաժանում 
էին, կեսը' բախչապանին, կեսը' արտատերերին։ 
Իսկ եթե բախչայի ապրանքը վաճառվել էր առա
վելապես ապրանքափոխանակման կարգով և 
կանխիկ դրամ այնքան էլ չէր ստարվել, որ ծած
կեր նույնիսկ ներդրած ծախսը, այդ դեպքում 
որոշ չափի ապրանք վաճառում էին, վճարում 
բախչապանին, նոր միայն մնացած ապրանքը 
բաժանում ։

Ինչքան էլ բախչայից ստացվածը քիչ լիներ, 
այնուամենայնիվ, կրկնակի, եռակի եկամուտ էր 
ստացվոլմ, քան հացահատիկ ցանելու դեպքում ։ 
Մինչև վերջին տարիները գյուղացիները ծանոթ 
չէին կարմրած լոլիկի գործածելուն, միայն կանա
չքն էին օգտագործում' խաշելով և ձվով ու յուղով 
տապակելով։

քյււստանայաւծությՈԼն:/?ռ//տա!!/ե£^7 ևս մշակ
վում էին ընդհանուր հիմունքներով, միայն ոչ թե 
բախչաների նման, անպայման տն ա մերձերում, 
այլ ավելի հեռուներում։ Արտը ոչ թե բաժանվում 
էր փոքրիկ քառակուսիների, ինչպես բախչայում,  
այլ կորիների։ Ցանում էին սեխ, ձմերուկ, վայրունդ 
իսկ ամբողջ արտի շուրջը' մի քանի շարք դդում։ 
Ցանում էին առանձին փոսիկներով, ըստ որում 
փոսիկներից յուրաքանչյուրի մեջ մի քանի հատ 
ձմեր Ո  Լ  կի ու սեխէ սերմ էէն գցում։ Ծլել ուց հետո,  
աստէճանաբար քաշում, դեն էէն գցում, մէնչև որ 
յուրաքանչյուր փոսէկում մնում էր մէ հատ բույս։ 
Աշխ ա տ անքը կատարում էէն ավելէ շատ 14 —15 
տարեկան աղջէկները, որոնց աշխատավարձը լէ֊

նում էր հա սեւն մարդու օրա վարձէ քառորդը։ Բոս* 
տ աններում հասուն աղջէկներ չէէն վարձում, 
այնէնչ բախչաներում անպայման հասունացած 
աղջէկներն էէն քաղհան անում։

Բոստաններէ Բ^րքր գողությունէց զերծ 
պահ ե լու ն պա տա կո վ, վարձում էէն քուրդ հրացա֊ 
նակէր, որը դէշերները հսկում էր բոստանը։ Երբ 
եղանակներն սկսում էէն փոփոխվել, բոստանչէն 
հայտարարում էր բոստանը քանդելու օր։ Բոստան 
քանդելու, այսէնքն' ամբողջ Բ̂ ԲՔԲ ան խտէր
քաղելու աշխատանքէն մ ա սնա կցում էէն գյուղէ 
մ էջէն ու չունևոր խավէ տղամարդէկ, պա տան էն եր 
ու փոքրէկ աղջէկներ։ Ձմերուկը, սեխն ու դդումը 
բեր ում ֊շար ում էէն քոլէկէ մոտ և ծածկում 
ձմ երուկէ թա ղերով։ Մ է  քան է ժամվա մեջ բոս֊ 
տանն էրոք քանդվում էր։ Բոստան քանդելու աշ֊ 
խատա վարձը լէնում էր սեխն ու ձմերուկը։

Արճակում աճեցնում էէն (( դէ ա րբեքէ ր» կոչ֊ 
ված երկարավուն ձմերուկ, էնչպես նաև <րԱստրա֊ 
է։ ան է)) տեսակ և այլն։ Արճա կում ձմ երուկը հա֊ 
շող էր լինում, իսկ սեխըճ ոչ։

Բ ո ս տ ան է  ց մէշտ էլ մեծ օգուտ ս տարվում 
էր։ Գնորդները մեծ մասամբ քրդերն էէն, որոնք 
էրենք այդ մշակությամբ չէէն զբաղվում ( պատ֊ 
ճառն երէց մեկը բարձրա դէր վայրերում ապրելն 
էր, ուր կլէմա յա կան պա յմանն ե րն անբարենպաստ
էին)։

Վարուցանք: Գութան: Սովորական, անփոիյ
գութանը աշխատեցվում էր չորս զույգ լծկանով,  
որոնցէց առնվազն երկուսը պետք է լէնեէն ամե֊  
նա ուժեղ և մ էջէն տարէքէ առույգ գոմեշներ։  
Գութան է աշխատավորը հէնդ տղամարդ էր։ Առա֊ 
ջէնր մաճկալն էր, չորսը' գութանավորները։ Սրան֊ 
ցէց ամեն մեկը մէ֊մէ  լուծէ նստած ղեկավարում 
էր լծկաններէն։ Գութանէ մասերը, ներառյալ և 
խոփը, բոլորը մէասէն կոչվում էէն սարՎածք: 
Սարվածքը դաշտ էր տարվում մ ութը֊լուս ուն, մ է  
լուծ եզով, խոփը շրջված դեպէ «էշ» կոչված 
երկարավուն փայտամասը, վրան բարձած ակռըս֊ 
տէ ( նախաճաշ)  ջվալն ու մէ տոպրակ քամած 
մածուն։ Եթե գութանը առաջէն անգամ էր գնում 
տվյալ արտը, սարվածքէ վրա էր լէնում նաև ջրէ 
կուժը։

Բացէ գութան է  հէնգ հէմնա կան աշխա տա֊ 
վորէց, պետք է լէներ նաև մէ երէտասարդ։ Վեր֊ 
շէնս կոչվում էր գիշերարած: Գէշերարածէ դերը 
այն էր, որ նա գէջերը լծկանը տանում էր դաշտ 
արածացնելու։ Առավոտ վաղ, արևը դեռ չծագած, 
նա լծկաններէն քշում էր այն արտը, որը տվյալ  
օրը պետք է հերկեէն։ Վե րջա լույս է ն , գութանէ
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բան թո ղից հետո, գիշերարածը լծկաններին նորից 
էր քշում արոտավայր, մինչև կեսգիշեր արածեց֊ 
նում, ապա բերում փայախ, կապում յուրաքանչ
յուրին իր սովորական տեգն ու մի քանի ժամ հե
տո նորից արոտավայր քշում։

Սա անփոխ գութանն էր։ Սակայն արճակցի 
գութանատերերի մեծ մասն ուներ փոխով գութան: 
Փոխով գութանի տարբերությունը ան փոխից այն էր, 
որ փոխովը չորս զույգ լծկանի փոխարեն ութ լուծ 
էր աշխատեցնում, այսինքն' 16 լծկան։ Լծկանների 
չորս զույգը, գութանի հոտաղի հսկողության ներ֊ 
քո, արածեցվում էր մինչև կեսօրյա դա դա ր ի ծա֊ 
մը, որից հետո լծում էին այդ կշտացած ու հան- 
գըստացած անասուններին և հոգնած ու սոված 
լծկաններին հանձնում հոտաղին' արոտավայր քր֊ 
շելու։ Երեկոյան, բանթողից հետո, գիշերարածը 
այս չորս զույգ լծկաններին տան ում ֊մ իա ցն ում 
էր մյուս լծկաններին ու պահում արոտավայրում' 
մինչև գիշերվա վրա հասնելը։

Շատ հաճախ գիշերարածի և խոլրիկ քշողի 
գործը, եթե գութանը անփոխ էր, կատարում էր 
մի մարդ։ Փոխով և անփոխ գութան ի գութանա
վորների թիվը տարբերվում էր միայն գութանի մի 
հոտաղով։ Ուտելիքն էլ նույնն էր, մի հաց ավել, 
մի հաց պակաս։

Գութանավորների ակռաստը լինում էր տա
սի ց֊  տա սն ե րկու հաց, մի կուռիկ ժաժիկ և մի 
տոպրակ քամած մածուն։

Կեսօրին տնից տանում էին մի մեծ սափո
րով տաք սպաս և քսան֊քս ան եր կոլ նորաթուխ 
հաց։ Գութանավորները ևս, դաշտի մյուս աշխա
տավորների նման, նախաճաշի, ճաշի ու ընթրիքի 
ժամերը որոշում էին հյուղի հարավակողմի 
«•9յաղքի տար» կոչված բլրի գագաթին եղած հըս֊ 
կայական ժայռի ստվերի փոփոխումներով կամ 
հյուսիսում գտնվող Աղթադաղ լեռ ան մի այլ նշա
նով։

Ամ են օր, ցերեկով, գութանի հյուսնը անհը֊ 
րաժեշտ գործիքներով այցելում էր բանող գութա
նին ու եթե որևէ խափանում պատահած լիներ, 
նորոգում էր, վերացնում խափանման պատճառն 
ու շարունակում իր «մուշտարիներինX) այցի գը- 
նալր։

Ինչպես գյուղական բոլոր աշխատանքների ր 

ժամանակ, երբ առկա էր նաև անասունը, ծորուն 
ու մեղմ երգեր էին երգվում, նույնը և արտ հերկէ- 
լիս։ Հայ շինականն ավելի շատ երգով էր խրա
խուսում լծկանն ե ր ին, քան խարազանի հարվածով։

Գութանի չորս լծանի վրա նստած գութանա

վորները փոխնե-փոխ երգում էին գութանին նը- 
վիրված մի շարք երգեր, որոնցից ամենաբնորո
շը' երկար ու ձիգ հորովելն էր։

Լառավել, հառավել, հառավել,
Հառավել ըլնի պզտի կեմեշ,
Հորովել, հորովել, հորովել,
Հառավել, հառավել, հառավել,
Հառավել Ջեյրանին կուր բան եմ,
Խորոտ Ջեյրանին կուրբան եմ։

Հառավել, հառավել Ջեյրան ջան, 
Հառավել, հառավել Սեյրան ջան,
Հա ռա վե լ, հառավել, հառավել,  
Ջանիտ մատաղ անուշ կեմեշ։  
Հորովել, հորովել, հորովել։

Դե, փարա֊փարա իմ Շեկո ջան,
Դե, փարա֊փարա իմ Շեկո ջան,

Հորովել, հորովել, հորովել
ըլնենք իմ Շեկո ջան,

9 յաշիր, ջանիտ մատաղ իմ Շեկո ջան,
Հա, փարա֊փարա, փարա֊փարա։
Դե, տղեյներ, խուրիկ քյաշեք,
Դե, տղեյներ, խուրիկ քյաշեք։
Փարա ի, փարա ի, կյեմեշ ջան։

Դե, փարա֊փարա, ցավըտ տանեմ,
Դե, փարա֊փարա, ցավըտ տանեմ, 
ելանք, էլանք, էլանք ելը։
Դե, փարա֊փարա, դե, փարա֊փարա,  
Հառավել, հառավել, հառավել ըլնենք, 
Հառավել, հառավել, հառավել ըլնենք, 
Տղա, խուրիկ շուռ տվեք,
Տղա, խուրիկ շուռ տվեք.. .  (Եվ այսպես 
շարուն ա կ )։

Ուշագրավ է մանավանդ հնօրյա «Կյոլթնի տա
ղը»։ որը վերաբերում էր բազմաչարչար մաճկա-  
լին,

Պարի լուսոլ աստղ էրեվաց,
Աղոթըրնի տըռներ ի պաց,
Պարով պացվեր լոս աղոթրան,
Լծեմ սարվածք, էրթամ կյութան։

Հո') հոռովել, հո, հոռովել, ոժտուն ախպեր,
ամելք ս արծի լ ք

Հո'} հոռովելջ քյոյշեք֊քյաշեք չուր առավելք 
Հո , հոռովել, քելեք֊քելեք, առատունի դանն

ի սարին։
Հո' ջ հոռովել. . .



Նյութն ի թախըմՀ նմ ուշ֊նմուշ,
Չկա վաստակ քյանձ էն անուշ,
Աշէյըրէ շնն վեր կյո ւթն ին ի,
Կյութան չըլնի աշխարն ինչ ի։

Հո՜ ,  հոռովե՜լ***

Առտ ճըրարպին առատամ կոկ։
Մաճն ի կայի մ, խոփն ի զոթուկ,
Պոծառ արև, մարմանդ սարին,
Ասպած տա խոփ չառնի քարին։

Հո ՜ , հոռովե լ***

Խինկյ կյութն րվոր, չորս ջուխտ լծկան,  
Եմ անքյոմագ, անփոխ կյութան,
Տյու լուծ ք յա շեք, ես մ ան և պըռնեմ,
Ծեր լծ առուկ վզին մեռնեմ։

Հո , հոռովե՜լ***

Ո մ տոլն, ամ ել, սարծիլ, խո լրիկ 
Խե ձիկ կանեմ խալալ շիր իկ >
Կժ ւ 1՚ւ չարած, կյութն ի խ ուտ աղ 
Խե ձիկ կանեմ խալալ օրթաղ։

Հո, հոռովել***

Գութանա տերն անպայման պետք է ունենար 
և վիծկի ( արոր), որի համար բավական էր երկու֊ 
սից չորս եզ և 6ոչ սել  (մեծ սայլ)* վերջինիս ան֊ 
հրաժեշտ էր երկու գոմեշ և երկու եզ։ Գութանա֊ 
սւերը պետք է ունենար նաև սեփական մանգեռ ու 
տափ (տափան)։ Սակայն փոխգութանի անհրա֊ 
ժեշտ լծկաններ անհնար էր ունենալ, երբ 1896 թ* 
կոտորածից ու թալանից հետո նոր֊նոր էր սկսվել 
Արձակի անասունների ու կայքի վերականգնումը։ 
Դեռ շատ վաղուց վարձու լծկանն երի սովորություն 
եղել էր նաև արճակցոց մեջ։ Միջակ և չքավոր 
տնտեսատերերն իրենք ևս աշխատում էին դու֊ 
թանա տիրոջ մոտ, սկսած մաճկալ լինելուց, մինչև 
խուրիկ քշելը։ Եսկ իրենց այդ աշխատանքի դիմաց 
ապահովվում էր թե արտերի հերկը, թե ցանքսը,  
և թե հացահատիկը դաշտից տուն բերելը։ Դու֊ 
թանավորը երբեք էլ մշակի կամ հոտաղի նման 
հրամանի ենթակա չէր։

Գ ութանա տերը վերցնում էր լծկանն այսպես, 
մի լուծ լծկանի համար նա եզատիրոջը տալիս էր 
մի գութան ու մի սայլ։ Իսկ դա նշանակում էր, որ 
գութան ատերը մի ամբողջ օր նրա համար էր աշ֊ 
խատեցնում իր գութանը և մի ոտ իր սայլով նրա 
օրանը (հունձը) տուն էր բերում։

Գութանի լուծ քաշող անասունն ու լծի վրա 
նստող մարդր դարեր շարունակ կրում էին միև֊ 
նույն անունը։ Օրինակ, գութանի առաջին լուծը

քշող մարդն էլ, անասունն էլ կոչվում էին 116տուն. 
այդպես էլ ամելը, սարծիլն ու խուրիկը:

Գութանի ամենակարևոր ու պատասխանատու 
աշխատավորը մաճկալն էր։ նրանից էր կախված 
արտի խոր ու անխոտան հերկումը։ Մաճկալը 
պետք է լիներ թե ուժեղ, թե փորձառու մարդ։

Գութանի առաջին լուծը ոժտունն էր ( ուժ տր֊ 
վողը)։ Ոժլծկանները պետք է լինեին գոմեշներ, 
իսկ ո ժտուն քշողը' փորձառու գութանավոր։ Երկ֊ 
բորդ լուծը ամելն էր, որին երբեմն (ունենալու 
դեպքում) լծում էին գոմեշներ։ Երրորդ լուծը սար֊ 
ձիէն էր, իսկ չորրորդը' խուրիկը։ Խուրիկը զն ում էր 
գութան ի առաջն ընկած, ուրեմն ամենաքիչ ծան֊ 
րություն տանողն էր։ Խուրիկը ուղղությունն էր 
պահ պանում * խուրիկ քշողը հաճախ լինում էր 
պա տան ի։

Ս անգերւ: Հերկելուց հետո, հողի մեծամեծ 
կոշտերը անպայման պետք է մանրացվեր, արտը 
հարթվեր, ապա միայն սերմը ցանվեր։ Դա կա֊ 
տարվում էրմանգեռով։  Մանգեււը (փոցխ) հսկա֊ 
յա կան սանրի ձև ունեցող փայտե գործիք էր։ Մ ան֊ 
գեռի առաջամասը երկար փայտ էր, ու այն միաց֊ 
նում էին լուծին ու լծում մի զույգ ուժեղ գոմեշ։ 
Առջևից քայլում էր մի հոդի, որի վարժ կամ ան֊ 
վարժ լինելը նշանակություն չուներ* կարևորը 
մանգեռ քաշողի վարպետությունն էր։ Վերջինս 
կան գն ում էր ման գեռի վրա և իր ծանրությամբ օգ- 
նում, որ մ ան գեռի մ ատն երր խսր 1ս[,1Լեն հերկի 
մեջ, ինչպես և մեծ հողակոշտ երի դիմ ա դրութ յու֊ 
նից մ ան զեռը վերուվար չլիներ։

Ցանք: Սերմացու ցորենը նախօրոք մաղում,
ապա ջվալներով դաշտ էին տանում։ Սերմնացանի 
վարպետությունը մեծ նշանակություն ուներ, ո֊ 
րովհետև նոսր ցանելու դե պքում ցորենը խիստ 
ցանցառ էր լինում և տեղ֊ տեղ էլ £1Ա£Ա1լ, այսինքն 
ոչ մի սերմ չընկնելու պատճառով, ցորենից զուրկ 
էր մնում, իսկ խիտ ցանելիս, ցորենը քյոք (ա ր 
մատ) չէր տալիս և մեծ քյոլնր (փնջավորս “1) չէր 
ունենում ։

Թեև յուրաքանչյուր արճակցի ի բնե սերմնա ֊ 
ցան էր ծնված, բայց կային նաև լավադույն սերմ֊ 
նաց աններ։ Սերմնացանը հաստ կտավե մեզարը 
( գոգնոց)  կապում էր, սերմը լցնում, մեզարի 
երկու ծայրերը նորից էր կապում մեջքին և երկու 
ձեռքով աջ ու ձախ շաղ էր տալիս սերմացունճ 
սկսած արտի մի գլխից մինչև մյուսը, ապա նորից 
շաղ տալով ետ դառնում

1 Խարւա կոնէս էւ բլրալանջային անջրդի դաշտերում շատ 
էին երևում շարքացանով ցանված, աչք շոյող արտեր։ Այդ
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Սերմնացանները երդ չունեին, նրանցր մաղ֊ 
թանքն էր առ աստված։

Սերմ ցանելու մաղթանքն անում էէն թե ջեր
մեռանդ հավատացյալները, թե թ երահ ա վա տ ն և ֊
րը։

Ամենաառաջին բռերը վերցնելով, երեսը եր- 
կինք ուղղած, բարձրաձայն կանչում էին' օրՅա, 
Տեր երկնավոր, ամենեցուն խյոկացող, էս առճին 
սլուռ կրթալեմ էրկնուց խավքերաց պամին» և շաղ 
Լին տալիս առաջին բռերը։ ((էսը մեյն էլ իւք շեմք 
կոխող կաըիբ-կուրբաթ, ան տ ուն-ա ղքյա տ, բեղ- 
րած-մոլոր ճամխորթնեըաց փայ-պաժինն ի, Տե ր 
երկնավոր, այու ընթունես», կրկնում էր սերմնա
ցանը և շաղ տալիս երկրորդ բռերը։ ((Էսը մեյ  
պուռն էլ մըռճրմներաց, կյել-կյազանթերաց, կռ
նա խ-կա ր ե յթ ե ր ա ց փայ֊պաժինն ի, ո վ երկնային 
արթար դիվան անող Տեր)) և շաղ էր տալիս եր
րորդ բռերը։ ((Էսը մեյն էլ խաշկ պռնող շան* 2, ձիկ, 
Լնան էլ իմ տան)) երեսը խաչակնքելով, ասում էր 
սերմնացանը, դոդն ո ցից հանելով միայն մի բուռ 
ցորեն և որքան զորություն ուներ, շպրտում էր հե- 
ռուն։

Այս ԲՈԼՈ1,110 հետո միայն սերմնացանը 
սկսում էր կանոնավորապես երկու ձեռքով ցանել:

Տափ (տափան); Ցանքին անմիջապես հետե
վում էր տափը։ Տափը մանդեռի նման, հերկի մեջ 
խրվող Հորձիր շէր։ այլ ավելի նման քաշ էր գա
լիս հողի երեսով և ծածկում էր ցանված սերմերը։ 
Տափը պատրաստում էին լեռնային փշփշոտ ու 
ամուր մացառներից։ Մացառների բնամասերը 
ոլորումներով հյուս ում էին երկարավուն ու հա
վասարաչափ տաշված փայտե ձողի շուրջը, որ 
կոչվում էր ((տափափետ)) ( տափանելու փայտ),  
իսկ մացառները իրար կողքի, խիտ առ խիտ 
դարսվելով, ստանում էին լայնակի ցախավելի ձև։ 
Տափն էլ մանդեռի նման քաշում էին գոմեշները։ 
Տափի առջևից էլ մի հոգի էր քայլում, վրան էլ 
մարդ էր կանգնում, և տափը ցախավելի նման 
հարթում էր իր անցած ճանապարհը։

արտերի ցորենը կոչվում էր տիր, որը խոշորահատիկ էր ու 
սպիտակ։ Խաոա կոնիս ցիները տիրն օդտ ա գործում էին հատ
կապես ձավար-կորկոտի, փոխինգի ու առօրյա աղանձ ու հա
ս՛ իկ անելու համար։ Արճակցիները, որ բարձր էին գնահատում 
տիրը, երբեք չփորձեցին իրենց արտերում ևս ցանել այդ 
հրաշալի հացահատիկը։ Տիրն ու շարքացանը մնացին խառա ֊ 
կոնիսցիների մենաշնորհը։

2 ((Հասկ բռնող շուն)), ժողովրդի մեջ տարածում գտած 
դրույքներից մեկի գործող անձ, հացի հանդեպ մարդկանց 
ունեցած անհոդի վերաբերմունքից զայրացած աստծուց ցորե- 
նի հասկը բերանով փրկող (տե'ս էջ 108)։

կորի: Արտը որոշակի տարածությունների
Լին բաժանում կորիներով։ Վիծկիին լծում էին մի 
զույգ եզ և անցնելով ցանված արտի միջով, ա֊ 
կոսներ բացում։ Ակոսները հանդիսանալու էին 
արտամիջյան առվակների հուներ, որոնք կոչ
վում էին ((կորամեչ)) ( կորիների մեջ), իսկ արտե
րը մասերի բաժանող տարածությունները կոչվում 
էին կորի։

Ցանքի նուր (^սւր): Արտը ցանելուց հետո,
անմիջապես, մի քանի օրվա ընթացքում պետք է 
անպայման ջբվեր, այլապես սերմը արևի ներքո 
կչորանար։

Արտի ջրվո րն ե րը, նայած արտի մեծության,  
լինում էին չորս, հինգ, նույնիսկ վեց հոգի։ Նրանք 
հաճախ միմյանց օգն ութ յան էին գնում' ((փոխա
նակի)) ( փոխադարձության)  սկզբունքով։ Այդ ա- 
ռաջին ոռոգումը, որ կոչվում էր ((ցանքի ճուր)), 
ամենադժվարն էր։ Ջուրը պետք է այնպիսի քա
նակությամբ հոսեր արտի մեջ, մինչև որ բոլոր 
կոշկոռները փխրվեին։ Ցանքի ջրով վերջանում էր 
աշնանացանի հետ կապված աշնանային աշխա
տանքը։

Մի քանի օր հետո, սև հերկի երեսր ծածկվում 
էր րա ց֊ դե ղն ա կան ա լ նուրբ շղարշով։ Նպաստա
վոր եղանակի առկայության դե պքոլմ, մինչև ցըր-  
տևրի վրա հասնելը, ծիլերէ։ արմատներ ու փնջիկ
ներ էին տալիս, հասնում էին չորս մատից ավելի 
բարձրության ու ստանում վառ կանաչ գույն։ Ահա 
այդ էլ կոչվում էր (րաշարա»:

Հաջորդ գարնանը, երբ արդեն խոնավությու
նը հողից վերանում էր, երբ աշարան սկսում էր 
հասկավորվել, արտը ջրում էին երկրորդ անգամ։  
հանքին տրված այս ջուրը կոչվում էր «աշարի 
ճուր))։ Երրորդ անգամ արտը ջրում էին, երբ ցո
րենի հասկերի մեջ հատիկներ էին գոյանում ե 
այդ հատիկները «մածնած» ու որոշ չափով լե
ցուն էին։ Այս ջուրը կոչվում էր «խացի ճուր» 
( հացի ջուր)։ Դրանից հետո արդեն արտերը ը ս֊ 
պասում էին մանգաղի։

Հանձ: Հնձելու աշխատանքը Արձակում կա
տարվում էր հետևյալ սովորությամբ։ Ասպը, որ 
ամենաշուտ հասնող ընդեղենն էը, ու հունձն էլ 
հունձ չէր համարվում (քանի որ տնամերձ արտե
րում էին ու մեծ տարածություն չէին գրավում),  
քաղվում էր ձեռքով) փետվելիք բույս էր ու դրա 
հնձին մասնակցում էին ըն տ ան իքի իգական սե
ռին պա տ կան ո ղ բոլոր տարիքի անդամները։

Գարի հնձելը ևս տղամարդու գործ չէր հա
մարվում, որովհետև գարին սովորաբար փետ-



տում էին, և աղջիկներն էին այդ անում։ Գարու 
ցանքատարածությունները մեծ էին, և արտերն էլ 
հեռու, ուստի գարին հնձելու համար աղջիկներն 
արտ էին գնում խ մ բերով, հետները միայն մի 
տղամարդ խրձերը կապելու համար։

Խուրձ կապող երիտասարդի աշխատանքը 
կոչվում էր «ճա վկա պո ւթեն)), իսկ ինքը' ((ճավ֊ 
կապ))։ Հնձվորուհի աղջիկներից ( նայած իրենց 
տնտեսական ապահովության) ոմանք, միմյանց  
օգնելու նպատակով, իրենց արտի հնձելը ավար
տելուց հետո, դնում էին մյուս աղջիկների հնձին 
մասնակցում։ Իսկ գարու սարակները (դաշտային 
աշխատողները), որոնք, ինչպես արդեն ասացինք 
կանայք էին, գարի հնձելու էին գնում օրավար- 
ձութ սկզբնական շրջանում օրը մեկ ղուռուշ (քա
ռասուն կոպեկ), իսկ վերջում, երբ արդեն սկսվում 
էր կալսի աշխատանքը, և աղջիկները ւգետք է ըղ- 
բաղվեին յուրաքանչյուրն իր կալատեղում, հընձ֊ 
վորների վարձը հասնում էր 70— 80 կոպեկի, 
թուրքական ւիողութ մոտ երկու ղուռուշի։

Գարի հնձողներն աշխատանքի էին մեկնում 
մ ութը֊լուս ին, իրենց հետ տանելով ակռաստ ու 
ջրի դատարկ կուժ' արտին մոտիկ աղբյուրից ԷԸՏ~ 
նելու։ Ակռաստը լինում էր յուրաքանչյուրին եր
կուական հաց, ժաժիկ և մի տոպրակ քամած մա
ծուն, եթե օրը ուտիք էր։ Իսկ եթե պաս էր, ապա 
քամած մածնին ու ժաժիկին փոխարինում էր կա
նաչ սոխ, կանաչ տերևներով սև բողկ, խաշած 
ոսպ, սխտոր (սրանցից մեկն ու մեկը),

Կև սօըին արտատերը հտց էր տանու,} դաշտ' 
յուրաքանչյուր հնձվորին երեքական հաց, երկու- 
որ' ճաշվա համար, մեկը' ընթրիքի։ Տանում էր 
նաև մի հողե սափորով տաք սպաս, որի նեղ բե֊ 
րանը խցկած էր լինում նոր թխած փափուկ լա֊ 
վաշ, Իսկ եթե օրը պաս էր, թանե սպասին փո֊ 
խարինոլմ էր ոսպե վռոշը. Ինչ էլ լիներ, դաշտում 
հունձ արողին տաք, ջրալի ճաջ պետք է տարվեր։ 
ճաշ չէին տանում միայն խոտ հնձողներին և 
ջրկալներին (ջ՚՚ւր անողներին)։ Սակայն վեր- 
ջինն երիս էլ հացի հես։ ոչ թե ժաժիկ, այլ յուղով 
շաղախած փոխինդ էին դնում։

Ցորենի հունձը, որ ամենից շատն էր ու որ֊ 
պես մանգաղով հունձ, կանանց ուժից վեր, տղա֊ 
մարդիկ էին անում։ Սակայն արճակցի ոչ մի 
տղամարդ այդ աշխատանքը չէր կատարում։ Դա 
ասելիք էր դարձել ողջ գավառում։

Ցորենը հնձում էին Գյավառից եկող սեզո
նային քուրդ հնձվորները։ Գյավառցիները Արճակ 
էին գալիս հոծ բազմությամբ, նստում եկեղեցու

սլատի տակ։ Գյուղ գալուն պես արճակցին դնում 
էր ու նրանց խմբավարին հայտնում, թե ինքը 
հնձեչոլ քանի չափի տարածություն ունի։ Տվյալ 
խմբի ղեկավար դյավառցի քուրդը գնում էր ար
տերը, տեսնում ու որոշում հնձելու վարձը, ըստ 
որում, սակարկել չկար։ Ինչ որ գյավաոցին ասեր, 
պետք է ընդունելի լիներ, հակառակ պարադային 
մյուսները հրաժարվում էին իրենց ընկերոջ բա
զարը խան դա ր ել։ Գյավառցիները հունձն անում 
էին մաքուր ու արագ, նրանց մի մարդու օրական 
աշխատանքը հայ հնձվորը 5 — 6 օրում չէր կա
րող անել։ Սակայն աշխատավարձն էլ այնքան 
շատ էին վերցնում, որ արճակցոց համար պետա
կան հարկերին հավասար ծանր հարկ էր այն թր
վում։ Գյավառցիները գյուղում մնում էին ընդա
մենը երկու շաբաթ, ու Արձակի լայնածավալ ար
տերը այդքան ժամանակում հնձվում էին։

Վերադառնալով, նրանք իրենց հետ տանում 
էին յուրաքանչյուրն այնքան հնչուն դրամ, որ֊ 
քան, իրենց ասածով, բավական էր իրենց ընտա֊ 
նիքի կարիքներին։ Երկու շաբաթ հետո դյավառ- 
ցիները տուն էին դառնում։ նրանք ասում էին, որ 
իրենց արտերն արդեն հասունացած կլինեն և թե
կուզ օրը հարյուր ոսկու շահ լինի, միևնույն է, 
ւգետք է վերադառնան։

Գյավառցի հնձվորներին ամեն օր տաք, յոլ֊ 
ղալի ճաշ էր տրվում, ի դեպ, նրանք չափազանց  
շատակեր էին։ Յուրաքանչյուրին օրական 12 հաց 
էր տրվում և այնքան յուղ, որ հացի մեծ մասը 
ճմուռ անեին։ Որքան էլ դժվար լուծելի խնդիր լի
ներ դյավառցի սարակի կերակրումն ու աշխատա
վարձի ապահովումը, միևնույն է, 1838 թվակա-  
նից գյավառցի սարակը ամուր նստել էր արճակ֊ 
ցոլ կենցաղում։

Կալ (կալսում): Կալսումը կատարվում էր 
կամով ու ջարջառով։ Օղակաձև փռված հաշանի 
սւռջևից պտտվում էին երկար շղթաձով 1՚1՚ա1՚ 
կապված դանաները ի լծելու հասակի չհասած 
արու մոզիներ), որոնց կոչում էին կալատիզ։ Կա
լատիզի ետևից ընթանում էր կամք, իսկ կամի 
ետևից՝ ջարջառը։ Կամ քշողը կամին կանգնում էր 
այնպես, որ երկու եզներին էլ մոտ լիներ, իսկ 
ջարջառ քշողը նստում էր ջարջառի ետնամասին 
եղած հատուկ նստատեղին։ Թե' կամ, թե ջար
ջառ քշողներն ամբողջ աշխատանքի ընթացքում 
երգում էին, կալի «տավրին)) խրախուսում։ Հենց 
որ երդի ձայնը մարում էր, անասունները ծուլա
նում էին։ Երգում էին պահ պան ելով կալին հա
տուկ եղանակը, բառերը նշանակություն չունեին։



ւՍյառեշտը (՛Լեց մատանի գործիք) ձեռքն առած, 
կալպանը անընդհատ պտտվում էր հաշանի ջուր֊ 
ջը։ Նա շրջում էր հաշանը, տակը երես անում ու 
օղակաձև տարածությունը միշտ կոկիկ պահում, 
որպեսզի հաշանը կալատիզերի, կամի ու ջարջա- 
ռի սահմանում լիներ։

Թեղի հերանոլմը տղամարդիկ էին անում, 
քամու առկայության դեպքում։ Ցորենը մաղում 
էին կանայք։ Հարդից բաժանված հացահատիկն 
սկզբում մաղում էին կալեմաղ կոչված, մեծ- մեծ 
ծակոտիներ ունեցող մաղով, ապա'  քարեմաւլ 
կոչված մաղով, որի ծա կոտիները համեմատա
բար փոքր էին։ Մարաղները կալատեղերին մոտ 
էին լինում ու քանի որ հարդին տասանորդ լկար,  
կալատերը հարդն իր մարաղն էր տանում։ Ցո
րենի կամ գարու շեղջերը մնում էին այնքան, 
մինչև պետական տասանորդ վերցնողները իրենց 
չափերր բերեին, հացահատիկը չափեին, դրանից 
հետո միայն տերերը իրավունք ունեին իրենց հա
ցահատիկը տուն տանել։

Տուն բերված հացահատիկից սերմացուի հա
մար նախատեսվածը լցնում էին տան մի անկյու
նը։ Աշնան բնաղոլնացոլն լցնում էին թաջրի մեջ, 
իսկ մնացածը հենց կալատեղից տանում ու լըց֊ 
նոլմ էին նախօրոք պատրաստված ու օդափոխ
ված ցորենի հորերը։ Սկսած հորի հատակից մին
չև բերանը, հողի ու հատիկի արանքում, մոտ երե
սուն սանտիմետր հաստությամբ խոտ էին դար
սում, իսկ հորի բերանը ծածկում հողով։ Հորերը 
լինում էին բացօթյա։

Ոռոգում: Արձակն ուներ հողային հարթ ու ըն
դարձակ տարածություններ և ջրի առատ պաշար։  
ձրի պաշարի ակունքը գավառի հեռավոր էրմանց 
գյուղի մոտերքում գտնվող կրմանից սար կոչվող 
Iեռան դա դա թին ընկա ծ էր մանից գյոլն էր, որն 
Արճակի սեփականությունն էր։ Գչոլը (ջրավա֊ 
ղան) երեք կողմից բնական պատվարով էր 
սլա տված, իսկ մի կողմից' քար ու կրե պարսպով։ 
Սի մեծ երկաթե դռնակ արգելակում էր ջրի հոս֊ 
քը։ Դռնակը բացվում էր դարնան սկզբին ու փակ
վում աշնանը։

Աշնան վերջերին ռես֊մաջլիսը, ինչպես նաև 
գյոլգի իշխան ծերերը, ձիերը նստած գնում էին 
ամ բարտակի վիճակն ստուգելու։ Վթարի դեպ

քում վարպետներ էին հրավիրում և փող հավա֊ 
քում ընտանիքներից' ըստ իրենց ունեցած ջրային 
իրավունքի։ Այդ իրավունքը կոչվում էր «պճեղ)), 
որոշված էր շատ վաղուց և անփոփոխ էր (այսին֊ 
ԼՍ Հեց պճեղ ջուր ունի ջ այնինչը' պճեղ ո լ կես և

այլն)։  Պճեղը հավասար էր տասներկու ժամվա 
և որոշվել էր ջրավազանը գնելու թվա կան ին։

Ջրավազանի համար պահանջվող դրամական 
ծախսից ոչ մի արճակցի չէր հրաժարվում, անկախ 
այն հանգամանքից, թե ինքն ինչքան էր այդ 
տարին ցանք արել և ինչ չափով էր օգտվելու իրեն 
հասանելիք ջրի պճեղներից։

Գարնանը կա տարվում էր առուների մաքըր֊ 
ման գործը։ Դղիրը հայտնում էր, որ վաղը գնա֊ 
լու են «առու խանելու)) ։ Առավոտ շուտ եկեղեցու 
մոտիկ ((նախրակյնա յոլմ)) հնչում էր նաղարա֊ 
զուռնան և յուրաքանչյուր ընտանիքից մի հոդի 
բահով ու ուտ ելիքի պաշարով ուղևորվում էր դեպի 
կրմանից լեռը։ Հենց ջրավազանի դռնակի մոտից 
առուները մաքրելով, ա ռաջան ում էին դեպի գյուղի 
սահմանները։ Եթե այդ օրը աշխատանքը չէր վեր
ջանում, շարունակվում էր հաջորդ օրը։ Այս աշ֊ 
խատանքը չէր պահանջվում այնպիսիներից, ո֊ 
րոնց տներում երիտասարդ տղամարդ չկար կամ 
սլան դխտ ութ յան մեջ էր։

Ջրի հոսքի ուղու վրա էին գտնվում գավառի 
էրմանց, թար անց և Սևան գյուղերի վարելահո֊ 
ղերը, և այդ գյուղացիք, լի ու լի օգտվելով կրմանից 
գյոլի Հրետ* վերանորոգման ոչ մի ծախսի չէին 
մասն ակցում։ «Գյոլն առճակցոլն է ,  թող առճակ֊ 
ցիք պախպանեն», — մի անդամ ընդմիշտ վձռել էին 
այդ երեք գյուղերի պասլերը, ու թոռներն ամուր 
կառչում էին այդ սկզբունքին3։

3 էրմանից ղյոլը արեակցոց սեփականություն էր դար- 
ձել հետևյալ հանգամանքներում; Մինչև 1850 ֊ ա կան թվական֊ 
ները Արճակի գավառի չորս դյուզի (Արճակ, Սևան, Զարանց, 
էրմանց)  վարելահողերը ընկած են եղել այնպիսի տարածու
թյունում, որ ուրիշ հարմար ջրի ակունք չեն ունեցել օգտ Մ լ  
են միայն կրմանից գյոլի ջրից> առանց սեփականատիրական 
իրավունքի։ Սակայն հիսնական թվականներին Վանի փաշան 
հայտարարում է գյոլի վաճառք և գնման իրավունքը վերա
պահում է ջրավազանից ամենահեռավոր կետում ընկած Ար
ճակ ու Խառակոնիս ղրռղերից մեկն ու մեկին։ Երկու գյուղն 
էլ պատրաստվում են գնման։ Սկսվում են թուրքական պաշտո
նեության հանրահայտ ձգձգումները։ Երկու գյուղն էլ դրամը 
մուծում են և պատրաստ են լինում ավելին վճարել։ Վաճառքի 
ձևակերպում ը ձգձգվում է։ Վերջիվերջո, վալին հրամայում է 
վիճակ գցելով վճիռ կայացնել, վիճակահանությունը կատարել 
գլոլի մոտ, վիճակն ընկած գյուղին հանձնել արդեն պատրաստ 
արտոնագիրը, ավելացնելով գյուղի անունը։

Պետական պաշտոնյաները, արճակցի ու խառակոնիսցի 
ռես֊մաջլիսները, ինչպես նաև երկու գյուղերի բնակչությունը 
գնում են էրմանից գյոլ։ Այն պահին, երբ պաշտոն յան պատ
րաստվում է վիճակ գցելու, նրա ձեռքից բռնում է արճակցի 
մՒ պառավ կին ու ճչում.— Աղա, կոյ, ման էդարըմ (աղա, 
թող, ես եմ անելու)։ — Նա էդարսըն (ի՞նչ կանես), — հարցը֊
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ԶՈԻԲԱՐՍ.

Զուբարայի սովորույթը շատ էր հին և շատ 
էլ տարածված Վասպոլրական աշխարհում։ Դա 
հասարակության կամովին օժանդակությունն էր 
հարգված անձն ա վո ր ո ւթյանր' նրա աշխատան֊ 
քում։ Կար նաև պատւէիրյալ զուբարա' քահա-  
նայի և ռեսի աշխատանքներին օգնելու նպատա
կով։ Տարեկան մեկ օր համախմբվում էին, գնում 
ռեսի կամ քահանայի արտը հնձելու, իոկ արտա
տերն էլ պետք է իր կողմից նրանց հյուրասիրեր։ 
Ս կզբներում Արճակում այդպես էր եղել։ Հետըզ- 
հետե վերացել էր ((տերտրոջ)) զուբարան ու մնա֊ 
ցել էին ռեսի ու գութանի հյուսնի զուբարան երբ։

Ռեսի զուբարա: Սա ռեսի հացահատիկ հրն- 
ձելն էր։ Զուբարային մասնակցում էին ողջ գյուղի 
աշխատունակ տ ղա մ ա բդի կ։ Աղքատ, թե համբա,  
ժիևն ու 1ն էր՛’ տնից մի հոդի, մանգաղը վերցրած, 
միևնույն օրը, միևնույն ժամին I գնում էր ռեսի 
արտը։ Ռեսն ինքն էր որոշում զուբարայի օրը։ 
Մի քանի հարևաններ, տվյալ օրը, գնում էին ռե֊ 
սի ընտանիքին օգնելու՛ յուրաքանչյուրը մ ի֊ մ ի 
տաշտ խմոր թխելով կամ նոր ծեծված կորկոտ 
աղալով և այլն։ Երիտասարդները հնձվորներին 
դաշտ ում հաց մատակարարելն էին հանձն առ֊ 
նում ։

նախընթաց մայրամուտին Արճակի նաղարա 
ոլ զուռնան նվազելով, գնում էր ռեսի դուռը։ Ռե֊ 
սր դուրս գալով, նրանց մի֊մի բաժակ օղի էր 
մատուցում և շնորհակալական խոսքեր ասում։

Լուսա բա ց ին, եկեղեցուն մոտիկ նախրակյնեն 
էին հավաքվում հարյուրից հարյուր քսան տղա֊ 
մարդ ու ն ա ղա րա- զուռնա յ  ի ն վա գա կց ութ յա մ բ 
գնում ռեսի այն արտը, որն ռեսի պա տ վե ր ո վ, 
պետք է առաջինը հնձվեր։ Ավարտելով այն, անց
նում էին երկրորդ, ապա երրորդ և մյուս արտե
րին։ Պ ա տ ահ ում էր, որ ռեսի արտերը բոլորն էլ 
հնձված էին լինում նախքան արևամուտը* նման

նում է պաշտոնյան։— Կան էդարըմ ( արյուն կանեմ), — պա
տասխանում է պառավը ու իրեն նետում ջրավազանը։ ԷՊա
ռավին դուրս են բերում կեն ղան ի) ։ Վ իճա կահ անման միտքը
խափանվում է։ Վճիռ է կայացվում հօպուտ Արճակ դյուզի 
բնակիչների, որոնք «արյուն են թափելէ։ Վճռվում է
կրմանից գլոԷԸ Արճակի սեփականությունը համարել, բայց ... 
Արճակը իրավունք չպիտի համարի ջրի ճանապարհին ընկած 
դ,(ուղերից ջրի գին վերցնել. այդ իրավունքը մնալու է 
իշխանությանը։

Դրանից հետո խառակոն իսցիք իրենց վարելահողերը 
ոռոգում էին ճ յո չ  կյետի, կամ, այսպես ասած' հւ առա կոն սա 
գետի ջրով, հատուկ ջրատար առուներ փորելով։

դեպքերում նաղարա֊զուռնայի նվագով ետ էին 
դառնում և նախրակյնայից բաժանվում միմյան֊

նԻց՛
Զուբարայի եփ վե լիք կո րկո տաճաշի համար 

ռեսի սեփական թոնիրը չէր բավականացնում ու 
մոտիկ հարևանի տանն էլ մեկ կամ երկու մեծ 
պուտուկ ճաշ էր եփվում։ ճաշը,  թե նախաճաշը 
դաշտ էր տարվում սայլով։ Սովորականի նման,  
նախաճաշր լինում էր հաց, ժաժիկ և քամած մա
ծուն, սակայն ոչ թե հնձվորների թվի համեմատ,  
այլ եռակի, որովհետև օրենք էր' հեռուներում ե֊ 
ղա ծ դաշտային աշխատավորներին ևս զուբա րա յի 
ուտ ե լիքի ց բաժին տանելը, ինչպես և ճան ա պա ր֊ 
հից անցնող ուղևոբներին պարտադրել, որ նստեն- 
ուտեն, ինչպես և ճամփապարեն վերցնեն։

ճաշվա ժամին սայլին էին հարմարեցնում 
երեքից֊չորս պուտուկ թոնրան վրայից նոր վերցը֊ 
ր ած կորկո տ աճաշր, փաթաթում կարսլետներով,  
հացով լիքը ջվալների արանքում սեռիկներով տե
ղավորում տաք֊հալած յուղը և սպասարկող երի
տասարդները նստելով այդ տաք ուտելիքներով 
բարձած սայլը, արտ էին ուղևորվում։ Այնտեղ 
ճաշը մասւուցում էին ոչ թե քյասաներով (քրե
ղան), ինչպես սովորաբար, այլ չոխթրիկներով,  
իսկ յ ոլղ լցնում ոչ թե շերեփով, այլ պոզիկով* 
սրանք արդեն վկայում էին առատության մասին։

ՄՒ քանի երիտասարդ, հալած յուղով լի պո
զիկները ձեռքներին, շրջում էին ճաշողների ա֊ 
ցանքով ու անընդհատ ձՈԼ,1 ավելացնում ճաշի 
վրա։ Մի քանիսը, քյասաներով ճաշ, լավաշ ու 
պոզիկով յուղ վերցրած, վազում էին հեռակա ար֊ 
տերը, այնտեղի աշխատավորներին տաք ճաշ 
հաս ցնել ու։

Զուբարայի' արտ տարված ուտելիքը, եթե 
լրիվ սպառվեր, ամոթալի դր ու թյուն կստեղծվեր 
ռեսի համար։

Բացի դաշտը առատորեն ուտելիք ուղարկե
լուց, գյուղում ևս պետք է առատաձեռնություն ցու
ցաբերվեր։ Ոստիկանատան աշխատողներին, կա
ռավարական կազմին, պ ա տ ահ ա կան անցորդնե
րին, բարեկամ ֊հարևաններին, բոլորին էլ պետք 
է բաժանվեր զուբա րա յի ճաշը։ Ս ովորական կոր- 
կո տ աճաշր այդ օրն առանձնակի հարգալի դերում 
էր և մեծ խորհուրդ ուներ։ Սակայն ռեսի համար 
այս ամենը դժվար չէր, քանի որ յուղն ու կորկո
տը, հացն ու մածունը տանից էին։ Ծանրը այն էր, 
որ այդ օրը նա մյուդուրին հյուրասիրելու էր խու֊ 
րուղույով, իսկ ռեսներից ոմանք ոչխարատեր 
չէին լինում, Բայթ օրինազանց էլ չէին դառ֊
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նում։ Նրանք ոչխար էին գնում, թուրք ոս- 
տիկանի ձեռքով մորթել տալիս, նրան թողնե
լով ոտն ու գլուխք, սիրտը, թոքն ու դմակը։ Իր 
սեփական տանը, թոն ը ում պատրաստելով այդ 
հազվագյուտ ուտելիքը, իր րնտանիքի անդամնե
րին մի փոքրիկ կտոր անգամ շէր կարող տալ, 
որովհետև օրենք էխ խուրուղուն անեղծ պիտի 
դրվեր նվիրատվածի սեղանին։

Մայրամուտիդ առաջ, ռեսը ձի նստած, օղու 
քարե փարչը խուրջինում, հայտնվում էր արտում, 
հնձվորներին բոլորին մի֊մի բաժակ օղի բաժա
նում, նաղարա չուն ու ղուռնաչուն դրամա կան
պարգև տալիս ու ետ էր դառնում։

Գութանի զուբարա (կյութնի զուբարա): Հյուս
նի աշխատանքը թէմ սեփական գյուղում, թե' 
գա վա ռի քրդական ու քրդախառն գյուղերում, 
կապված էր գո ւթան ա տ ե ր գյո լղարին երի հետ։ 
Յուրաքանչյուր գութան ա տ եր, որպես կանոն, իր 
հյուսնի համար պետք է մեկ օր աշխատեցներ իր 
վիծկին, մեկ օխ իր գութանը և մի ոտ էլ իր սայլով 
շ բան պիտի տեղափոխեր։ Դա ոչ թե հարգանք էր 
կամ հարկադրյալ պարտականություն, այլ սահ
մանված վարձատրություն։

Վիծկիի և սայլի գործը այսպես էխ որ օրը որ 
հարմար էր հյուսնին կամ գութան ա տիրոջը։ Օրի
նակ, մեկի վիծկին կարող էր գարնանը վարել 
հյուսնի ոսպի արտը, մյուսինխ մի օր գնար նրա 
աշնանացանը մանգերներ։ նույնը և սայլի հարցը։ 
Մեկը կարող էր հուլիսին հյուսնի մարգագետնից 
խոտ տանել նրա մա րա գը, մյուսխ օ գո ս տ ո ս ին 
արտից ցորեն տանել կալատեղ, երրորդխ սեպ
տեմբերին կտավատ տաներ և այլն։ Սակայն այդ
պես չէր ս ո վո ր ույթ ը գութան ի խնդրում։ Մի հյուսն, 
եթե ասենք, տասը գութան ի պայման ուներ Ար֊ 
էակում, տասնհին գխ մի /րւ/ր/րշ գյուղում, ապա 
գո ւթան ա տ ե րե ր ը , որոնց գութանը շէնվել կամ 
նորոգվել էր, պետք է միևնույն օրն իրենց գու
թանները քշեին հյուսնի արտը։ Քսանհինգ գու
թան կողք֊կողքի մտնում էին հյուսնի արտը, քը-  
սանհինգ հորովելի երգՀ հայերեն ու քրդերեն լե֊ 
գուներով ու եղանակներով, թնդում էր շրջակայ
քում։

Գութան ի զուբարային շէր լինում նաղարա֊ 
զուռնա, օղու բաշխում ու ամենակարևորխ մ յու
ղուրին խ ուր ուղու տանե լր, սակայն ճաշի բաժա
նումը, յուղի գործածության առատությունը, բո
լորը նույնն էին, ինչ֊որ ռեսի զուբարայի օրը։ Նը֊ 
բանք, թե' ռեսը, թե' հյուսնը, այդ մի օրում գոր
ծածում էին այնքան յուղ, որքան որ չէր գործած
վում իրենց ըն տան իքում վեց֊յոթ ամսում։ Զու

բարան այն օրն էր, որ նրանք առիթ էին ունե
նում ցույց տալու իրենց առատաձեռնությունը։

£աւ]ար ծեծել: Ձավարն ու կորկոտը ծեծում 
էին աշնանը, միևնույն °թը։ Ծեծվելիք ձավարի 
քանակը, յուրաքանչյուր ընտանիքում, կլիներ 
մոտավորապես չորսից-չորս ու կես չափ։ Ձավա
րը ծեծում էին ծածկից դուրս գտնվող մեծ քարե 
սանդերում' փայտե երկարակոթ դինգերով։

Ձավար ծեծելը ազապ աղջիկների գործն էր։ 
Ա՛յն ծեծել տվող տանտիկինը հավաքում էր 
բաբե կամ-հարևան ընտանիքների ազապ աղջիկնե
րից տասներկուս ից-տասնչորս հոգի։ Թրջված
ցորենը լցնում էին սանդի մեջ, աղջիկներից եր
կուսը կանդնում էին միմյանց դեմ, համաչափո
րեն բարձրացնում ու ուժգնորեն իջեցնում էին դին֊ 
գխ սանդի մեջ, իսկ ե ր կուս ը , նստած սան դի կող֊ 
քին, անընդհատ ներս էին հրում դուրս թափված 
ցորենը։

Երբ հատիկն արդեն թեփահան էր լինում, 
դա տա բկում էին, սանդը լցնում նոր ցորենով։ Հին 
քառյակին փոխարինելու էր գալիս նոր քառյակը 
և այսպես շարունակաբար։

Իարեկամ-հարևանի ձավար ծեծելու մ իա - 
խմբված ու հոժարակամ այս սովորույթը ևս 
շատ հնուց էր գալիս և յուրատեսակ զուբարա էր։

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀ Ի 1*3 II ԻՆ

Լայնարձակ, դալարագեղ մարգագետինների 
առկայությունը և առվույտ ու կորն գան ցանելու 
սովորույթը հնարավորություն էին ընձեռում ա֊ 
նասունների կևրի առատ պաշար ունենալու։ Վա
րելահողի հերկման նահապետական ձևը պա
հանջում էր մեծաթիվ ուժեղ լծկաններ, իսկ կա
թով, մածնով, յուղով սնվելու անհրաժեշտությունը 
ն ույն պես պահանջում էր կաթնասուններ։

Հացառատությունը արձակցոլ ոչ միայն տա
րերքն էր, այլև գոյության նախապայմանը։ Հաց 
շատ ս տան ա լու համար պետք էր ժա մ ան ա կին 
հերկել հոգը. լծել ոչ թե սովորական շորս լուծ 
ունեցող գութան, այլև գութանը փոխով անել։

Արձակի հարյուր վաթսուն տնտեսությունից 
քսանութը գութանատեր էին, իսկ հարյուրխ վիծկի 
ունեին։ Մնացած երեսուներկու տնտեսությունից 
միայն երեքն էր, որ ոչ մի անասուն չուներ։ Դրան
դից մեկր, հարյուրամյա մի կույր ու անտեր պա֊ 
ռավ, ապրում էր իր որբ ու անչափահաս թոռան 
հետ, երկրորդն ու երրորդը այրիներ էին, որոնց 
ամուսինները բնիկ արձակցի չէին ևղել և Արձակում
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հող չէէն ունեցել, բացի ամեն մեկը մի-մի խրճի
թից։ Երկուսն էլ զոհվել էին բրդի ձեռքով' 1896 
թվա կանին ։

Արձակում ան գո րծա բա ր ության , անճարու
թյան ու աղքատության բա ցա ռիկ կերպար հա֊ 
մարվող այրի Տաժու Մարոն անգամ ուներ երկու 
կով, թեև Մարոն աշնանն իր հորթերը վաճառում 
էր մ սա գործին և այդ իսկ պատճառով նրա կո
վեր ր միշտ մնում էին երկուսը։ Արճակցիների կե
սը իր անասունը չէր խառնում նախրին, այլ դաշտ 
էր ուղարկում անձնական հոտաղների հսկողու
թյամբ։ Ու, այնուամենայնիվ, Արձակի նախիրը 
իր մեծությամբ հռչակավոր էր։ Երբ վրա հասավ 
մեծ եղեռնը, ընտանիքներ կային, որ երեսունից 
ավելի միայն խոշոր եղջերավոր անասուն ունեին։

Ոչխարաբուծություն: Համեմատած խոշոր եղ
ջերավոր անասնապահությանը, ոչխարաբուծու
թյունը ավելի թույլ էր զարգացած։ Մ ոտ քառա
սուն տնտեսություն էր, որ ոչխար ուներ և այն էլ 
երեսունհինգից հիսուն գլուխ։ Միայն չորս ընտա
նիք կար, որոնց ունեցած ոչխարի թիվը հասնոււք 
էր հարյուրի։ Մեծ Թվով ոչխար ունեցողները 
վարձում էին հովիվ ու գառնարած, իրենց շուք֊ 
ջըն էին հավաքում հարևան ոչխարատերերի դառ
ներն ու ոչխարները և արածեցնել տալիս գար
նան սկզբից մինչև ձմռան գալը, յուրաքանչյուր 
քսանի համար ստանալով մի արու գառ։ Այսպի
սի մ իա ց ումն ե ր ր կազմում էին ((ջոլե ր))։ Արձակում 
գոյություն ուներ հինգ ջոլ, երկուսը' 4? յո զարի թա
ղում, երեքը' Փոս թաղում։ Ոչխարների թվում 
հաշվվում էին և այծերը։

Ոչխարներն առավելապես ((մազեղ)) կոչված 
ցեղի էին, իսկ այձերր' ((չուռ)) ( գանգուր)  անգո
րծական։ Այծի մազի պահանջի բերումով (չվանի,  
ջվալի լարանի համար) ստիպված պահում էին 
նաև ((մազն այծեր։

Ոչխարների թվով Արձակը թեև իր գավառի 
հայ գյուղերից, ինչպես նաև Թիմարի գավառի 
հայաբնակ գյուղերից առաջավոր էր, սպկայն 
շատ աղքատ էր հիչատակած ժամանակում ունե
ցած իր խոշոր եղջերավոր անասունների, ինչպես 
և նախկինում ունեցած ոչխարների թվի համեմա-
տ ու թյ ամբ։

Ձիաբուծություն: Ձիաբուծությունը ևս Արձա
կում 1896 թ* կոտորածների ժամանակների հա
մեմատությամբ դեռ լբիվ վերականգնված չէր։ 
Ամբողջ գյուղում քսաներկու տնտեսություն էր, որ 
ձի ուներ, որոնցից երկուսը' աչքի զարնվելիք նը֊ 
ժ ույգներ։ Ձին արձակցու առօրյայում գրեթե շը-  
քեղություն էր* ձիով քաղաք կամ այլ տեղեր էին

գն ում-գա լիս, իսկ մնացած ժամանակ ձին հա
մարյա ազատ էր։

Մի քանի չքավոր տնտեսատերեր ու նախրա
պաններ ունեին էշեր։ Էշ էին պահում նաև հո֊ 
սւատերերը' հոտի հետ լինելու անհր ա ժեշտ ութ յո ւ- 
նից դրդված։ Էշերի թիվը Արճա կում հազիվ տասի 
էր հասնում։

Թռչնապահություն: Չնայած պայմանները ջը- 
րային թռչուններ պահելու համար շատ նպաստա
վոր էին, սակայն արճակցիք հավից զատ ուրիշ 
թռչուն չէին պահում։ Հավը պահում էին թխսա֊ 
մերերով։ Դրանց թիվը ամռանը շատանում էր, 
իսկ ձմռանր' քչանում։

ների հայթայթումն ու անասունների խնամքը: 
Խոտհարքներն ու արոտավայրերը գյուղի արև
մուտքում ընկած լճափնյա մարգագետիններն 
էին, ինչպես նաև հյուսիսակողմը տարածված 
ընդարձակ մ ա ր դա դե տ ինն ե ր ը ։ Վերջինները, որ
կազմում էին «Վերին տաշտերի)) սկզբնավո
րությունը, «Ջ ա գան» ընդհանուր անունն էին 
կրում։ Խոտհարքները արոտավայրերից տար
բերելու միակ նշանները տեղ-տեղ միմյանցից 
երկու-երեք հարյուր քայլ հեռավորությամբ դըր֊ 
ված մի քանի չիմ րի կտորներ էին, որոնք և 
տեղանքին լավ ծանոթ հոտաղներին ազդարարում 
էին, որ տվյալ չիմանը «ղուռուղ» է, հետևաբար 
այդտեղ անասուն չպետք է արածեցնել և դաշ
տային պահակներին (  զո ւռո ւղչին ե ր ին )  հասկաց
նում' ս/ ահ պ ան ե լ ղուռոլղը պարտազանց հոտաղ
ներից։ Մարգագետնի խոտը նուրբ էր, բաղկա
ցած մարգախոտից, երեքնուկից, լաբլաբուից և 
այլ ծաղիկներից։ Խոտը բարձրանում էր մինչև 
ծնկները։ Եվ այնուամենայնիվ գյուղացիներից քր֊ 
չերն էին, որ գյուղին մոտիկ գտնված արտերից 
մեկն առվույտանոց չէին դարձրել։ Բացի այդ, ար
տերում ցանում էին նաև կորնգան։

Չիմանները իմարգագետինները)  հավիտենա
կան խոտհարքներ էին, որ ժառանգաբար պապե֊ 
րից էր անցել թոռներին։ Առվույտ ը առատորեն,  
ցանված օրից մինչև տ ա ս ը-տ ա ս երկու տարի ա- 
ճոլմ էր, և հնձում էին տարեկան երեք անգամ։  
Կորնգանը, որ ուներ մարդահասակ դալար ու հյու
թեղ ցողուն, առատ բերք էր տալիս մինչև երեք 
տարի։ Չորրորդ տարին անպայման պետք է 
հերկվեր ու ցորեն ցանվեր։

Խոտից, առվույտից, կորնգանից բացի, հիմ
նական անասնակեր էր համարվում հարդը։ Օժան
դակ և թանկարժեք կեր էր նաև կտավատի քուս
պը։ ֆե' մարգախոտը, թե' առվույտն ու կորն գանը 
հնձում էին երիտասարդ արճակցիք՝ թըրրփանով։
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ֆըրըփանր գերանդաձև գործէք էր, միայն ավելի 
երկարավուն և կորություն չունեցող պողւգատե 
շեղբով ու երկար, մեջտեղը մի թզաչափ հավելված 
ունեցող կոթով։ Այդ հավելվածը մի ձեռքով բըռ- 
նում էր խոտ հնձողը ևհենվում թրրըփանին, մինչ 
մյուս ձեռքով ավելի վերևից բռնելով, շարժ
ման մեջ էր դնում թըրըփան ը։

Թե' խոտի և թե' մնացյալների խուրձերը կա
պում էին քաղելուց երկու-երեք օր հետո, երբ 
արդեն այնքան էին չորացած լինում, որ ներս ի ց 
փտելու կասկած չէր մնում և միաժամանակ այն
քան խոնավություն էին պարունակում, որ չէին
փ շբ վի ~ թ ա փ վի ։

Խուրձը կապում էին երկու հոդով և այնպիսի 
մեծությամբ, որ մի մարդու ուժից վեր էր բարձը֊ 
րացն ել ու սայլի մեջ դնել։ Խո տա բույսերի խրձերը 
կապում էին երկու տեղով, կապը լինում էր դա
լար եղեգն և կամ խոտից ոլորած պարան։ Խրձերր 
մնում էին իրենց տեղում, մինչև անասնակերի 
հարկահանների գալը։

Թե' առվույտ, թե' կորնգան ցանվում էր գար
նանը, գարնանացան ցորենի կամ գարու հետ։ 
Առաջին տարին նորաճ խոտաբույսը հնձվում էր 
հասունացած հա ցաբույսի հետ, որից հետո մի 
անգամ էլ էին ջրում։ Հաջորդ տարվանից արդեն 
կերա բույս ը քաղվում էր երկու անգամ։

Անասունների հետ ընդհանրապես խնամքով 
էին վարվում։ Սակայն գոմեշների նկատմամբ 
խնամքն առավել էր։ Ամռան ընթացքում արոտի 
դուրս բերված գոմեշները դն ում-ընկղմ վում էին 
//' ա ր գա գե տ ինն ե ր ո ւմ գտնվող մարդկանց ձեռքով 
փորված, լճակների տաք ու պղտոր ջրերի մեջ։ 
Մայրամուտին, գյուղ վերադառնալուց առաջ հո
տաղները տղմոտված գոմեշներին քշում էին հո֊ 
սող ջրերի մոտ և լողացնում ու տիղմից մաքրում։ 
Տանտիկինները նորածին գոմշաձագերին օրը մի 
ձվաչափ կարագ էին կերցնում, դաշտ դուրս չէին 
թողնում, նրանց առաջ օրը մի քանի անգամ 
թարմ խոտ կամ առվույտ էին գցում, նախօրոք 
հին խոտը հավաքելուց հետո։ Երբ գոմշաձագը մի 
ամսականի էր հասնում, արդեն նրան սովորեց
նում էին, բացի կա բադից, հում խմոր ևս ուտել։ 
Երկու-երեք օրը մեկ անգամ գոմշաձագերին լո֊ 
ղացնում էին տաք շ տուկով ու բորակով, կոպիտ, 
փայտե սանրով սանրում էին և լույսի ներքո ման
րամասնորեն նայում ու ոչնչացնում մորթու մ եջ 
գլուխ դրած մակաբո ւյծներին։

Գոմեշներին և էգերին (գ  ոմշակովերին)  կա
պում էին փարախի ամենա խորքի լայն բաժան
մունքում։ Այգ բաժանմունքի մի անկյունում,

առաստաղից քիչ ներքև, թառմայի վրա գիշերները 
քնում էր անասնապահը՝ գոմ եշն եր ին հսկելու։

Գոմեշների բաժանմո՛ւնքում' (( կ յոմշներանց
լարում)), շատ ելումուտ չէին անում, երդիկները 
ավելի կարճ ժա մ ան ա կո վ էին բաց թողնում' նը֊ 
րանց չանհան գս տա ցնելու նպատակով։

Առվույտ ու խոտ գոմեշներին ավելի շատ էին 
տալիս, քան ((սևատավարին)) (կով, եզ),  իսկ քուս֊ 
պր միայն տալիս էին գոմեշներին, նաև հղի կովե- 
րին,

Անասնակերը սովորաբար տալիս էին օրը 
երեք անգամ։ Առաջին ը ճ լուսադեմին, երկրորդը' 
միջօրեին, երրորդը՛ մայրամուտին։ Սեր տալուց 
առաջ բաց էին անում երդիկները, ավլում անա
սունի տակն ու նոր, չոր փայ Լն ց ան ում, ապա 
մաքրում մսուրում մնա ցած ((կրճոն ը)) ( խոշորավուն 
հարդի մնացուկ), լցնում նոր հարդ, վրան ցանում 
խոտ, խոտի վրայից էլ թոն ր ում տաքացրած ու 
ձեռքով փշրած քուսպ (  դո մ եշն ե ր ին )։

Երկու շաբաթ ր մեկ անգամ։ բացի հղիներից, 
մնացած անասուններին լողացնում էին տաք 
ջրով ու բորակով, իսկ ձմռանը, մի քանի անգամ 
լողացնելուց հետո, գոմեշն երին օծում էին տաք 
ձեթով։

Զմ ռանը, օրը մեկ կամ երկու անգամ ((կա֊ 
շաղու)) կոչված երկաթե քերիչով բոլոր անասուն
ների մորթը մաքրում էին փ ա յեն ի ց։

Ծանր հղի անասուններին ավելի խնամք էին 
տանում, իսկ ծնի օրերին հ ամա ր յա միշտ հետե֊ 
վում էին մինչև ծնելը, որպեսզի թաց հորթու հհ 
վրա աղ ցանեին և կանգնեին մոտը, մինչև մայրը 
լիզելով չորացներ, ոտքի կան գն ա ծ մատղաշին 
մոտեցնեին մոր կրծքին, որ մի քանի կում ծծեր 
( ծծելը չմոռանալու համար, ըստ որուս չորս պը֊ 
տուկից էլ), հետո տանեին կապեին հորթերի 
բաժնում։ Ծննդկան անասունին անմիջապես խր֊ 
մեցնում էին մի գոևձէ աաք ալյուրա խյուս, սա 
շարունակվում էր մի շաբաթ։ Առաջին օրերին 
անասունին խմեցնում էին գոլ ջուր։

Մ ա տ ղաշին առաջին ան դաւք կերակրում էին 
ինչքան որ նա կարող էր ուտել, երկրորդ օրրճ մի 
քիչ պակաս, իսկ երրորդ օրը չէին թողնում ծծելու, 
ըստ որում, համոզմունք կար, որ, իբր, երրորդ 
օրվա կաթը, որին կոչում էին ((բալաք խիժ)) ( երկ
գույն խեժ),  չափազանց վտանգավոր է նորածին 
մատղաշին։ Եթե մ ա տ ղաշը պա տ ահ ա կան ո ր են կե
րած լիներ բալաք խիժ, նրան խմեցնում էին եր֊ 
կու-երեք գդալ ((տ ե ղ-ճյուր)) (պանրի մայա)։

Ամեն անգամ նոր ծնած անասունը կթելիս, 
նրա առաջ էին կանգնեցնում մատղաշը, մեջքին

-  32



աղ էին ցանում և մայրը աղը լիզելով, կաթը բաց 
էր թողն ում։ Ծնած օրից մինչև երկու շաբաթ, կո
վի միայն երկու պտուկն էին կթում և այն էլ ոչ 
լրիվ։ Դրանից հետո կթում էին երեք պտուկը, 
նորից ոչ լրիվ։ Միայն քառասուն օր հետո էր, որ 
չորս պտուկն էլ կթում էին, բայց նորից ոչ լրիվ։

Նորածին հորթուկներին մի քանի ամիս հե
տո ուղարկում էին մոտակա մաըգագետիններոլմ 
արածելու, իսկ գոմշաձագերին, որոնց ուղղակի 
ձագ էին անվանում, ներսում էին կերակրում'
մինչև օգոստոս ամիսը։

Այսուհանդերձ, մատղաշների սատկելը հազ
վադեպ երևույթ չէր։ Մատղաշը հանկարծակի 
հիվանդանում էր ու մի քանի ժամ հետո սատ
կում։ Եթե հիվանդացածը գառ կամ ուլ էր, մոր
թում էին, միսը անում խոլըոլղոլ, այսինքն' ամ
բողջությամբ ծեփում էին աղի ու պինթանի շ ա 
ղախով ու կախում թոնիրը, Եթե տեղ-ճրի համար 
դաոան ստամոքս էր պետք և ըն տան իքում պա
տահականորեն գառ կամ ուլ չէր սատկել, ապա 
մորթում էին 5 — 6 օրական դառ, որովհետև դեռ 
խոտով չսնված գառան կամ ուլի ստամոքսը ամե
նաանհրաժեշտ ու հիմնական նյութն էր տեղ-ճրի 
պատրաստման համար։ Փոքրիկ զառ մորթել կա
րելի էր։ Այլ էր վերաբերմունքը և սովորույթը խո֊ 
շոր եղջերավոր անասունների նկատմամբ։ Հի
վանդացածը կովի հորթ էր, թե գոմշաձագ, միև
նույն էր, նրա վզին դանակ չպիտի դրվեր, թող
նում էին սատկեր։ Մ որթին տիկ էին ա նում, միսը 
գցում շներին, իսկ մորթոլ մեջ հարդ լցնելով,  
շինում էին խրտվիլակ, վրան աղ ցանում ու առա֊ 
վոտ֊երեկո' կթելու պահին, դնում մոր առաջ, որը 
լիզում էր իր «ձագին»' չոր մաշկը։ Սակայն այդ 
ձագակորույսր ուրիշի խրտվիլակով չէր խաբվում։

ԱՐՀԵՍՏՆԵՐ

Գյուղում կային ե որմնադիրներ, և' խիզար՝ 
չիներ (տախտակ քաշողներ), և' պայտառներ,  
նույնիսկ' ջուլհակներ։ Սակայն սրանք իրենց ար* 
հե ստով զբաղվում էին, երբ այն պետք էր իրենց 
կամ գյուղացիներից մեկն ու մեկին։ Նրանք, բա
ցառությամբ ջուլհակն երի, ասենք՝ պայտառ, խի֊ 
զարչի, ո րմնա դիր, ճիշտ այնպես, ինչպես վար
սավիրը, սնղչին կամ հեքիմն ու նաղարաչին, ի֊ 
րենց արհեստով օգնում էին հա մ ա գյոլղա ցինե
րին, իսկ մնացած ժամանակ զբաղվում երկրա֊ 
ղործությամբ։ Մի խոսքով, այդ մարդիկ Արճակիո 
դուրս ոչ ճանաչվում էին, ոչ էլ իրենց արհեստից

շահույթ ստանում։ Բացառություն էին կազմում 
երկու արհեստ' գութանի հյուսնությունը և շ ա լ- 
վարագործոլթյունր։

Շաքարագործություն: Շ ա լվա րա գործն երր
մոտ երեսուն տարի առաջ Արճակ եկած ու ար- 
ճակցիների հետ միաձուլված երեք դհերցի ընտա֊  
նիք էին և արհեստը բերել էին իրենց հայրենի
քից։ Նրանք գործում էին գավառի հայ գյուղացի
ների պատվերով ու որոշակի վարձագնով' թե 
քալաք, և թե' գյավր շալվարներ ու ջեջիմներ։

Գյավր, այսինքն՝ գորշ շալվարը բնական շա
գանակագույն թելից էր։ Արա գործելը ամենա-  
հեշտ ն էր ու ամենից էժանը։ Գյավր շալվար հագ
նում էին չքավորները։

Բնավշա շալվար ( բնավշան քրդերեն է և ունի 
միաժամանակ երկու իմաստ՝ առանց նախշերի, 
նաև՝ մանուշակ)։ Այն գործվում էր նախօրոք 
ներկված կարմիր և մուգ կա պույտ գույնի թելե
րից, մեկը գործածում էին որպես հենք, մյուսը' 
գործվածք, և կտորը ստանում էր մի դույն մա
նուշակագույն։ Մանուշակագույն, այսինքն' բը- 
նավշա շալվարը հագնում էին ամեն հասակի, 
դիրքի տղամարդիկ։ Բնավշա շալվար գործելու 
վարձը գյավր շալվարի գնի կրկնակին էր։

Բալաք շալվար։ Սրա թելերը նույնպես ներ
կում էին կարմիր։ Բայց գործում էին զոլերով, այս
պես' մի զոլ սպիտակ, մի զոլ կարմիր։ Կար երեք 
ղոլանի, հինգ զոլանի շալվար, իհարկե, պահ
պանում էին միայն կարմիր ու սպիտակ գույները։ 
Բալաք շալվարը գործվում էր առավել թանկ։

նման արհեստներն այնքան էլ հարգի չէին 
Արճակում, որովհետև կապված չէին դյոլղատըն- 
տեսության ամենօրյա պետքերի հետ։

Գութանի հյուսնություն: Ամենահարգի ար
հեստը գութանի հյուսնությունն էր։ Եվ Արճակն 
ուներ հյուսների մի քանի ընտանիք, որոնք սպա
սարկում էին ոչ միայն Արճակ ի գութան ատ երե
րին, այլև Աղտաշ, Մալավա, Քրդվան, Ազկարա,  
Ս ա դրա և Մ անգան քրդական գյուղերին։

Աշխատանքի վարձը պապենական էր ու ան
փոփոխ. մի ողջ տարի հյուսնը կատարում էր 
գութանատիրոջ տան ամեն տեսակ վերանորո
գումները (ինչ-որ գութանի հյուսնությանն էր 
պատկանում)  և ստանում էր չորս չափ ցորեն։ 
Բացի դրանից, գութանատիրոջ գութանը մի օր 
պետք է աշխատեր հյուսնի համար, նույնը և վիծ- 
կին, ինչպես և նրա սայլը պետք է մի սայլաոտ 
օրան կամ խոտ բերեր հյուսնի արտից։ Հյուսնը, 
գութանի աշխատանքի ժա ման ա կա մ իջոց ին, ամեն
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օր ա յցելում էր դաշտ ում գործող գութաններին և 
եթե կոտրվել էր որևէ մաս, ապա անմիջապես 
վե րան ո ր ո դում էր։ Անհրաժեշտ գործիքները հր֊ 
յուսնր իր հետ ման էր տալիս, իսկ փաՀտԸ 
թանի հետ միշտ էլ լինում էր, քանի որ տերր աչ֊  
քի առաջ ուներ վթարումները։

Համաձայնագիր կամ պայմանագիր գոյու֊ 
թյուն չուներ։ Եթե գյուղի միջի գութանատեր էր, 
պայմանն այսպես էր լինում' գութանատերը գար֊ 
նան սկզբին մի որևէ թեթև հանձնարարություն էր 
տալիս հյուսնին, թեկուզ մի թիակ կոթել։ Դա ար֊ 
դեն անխոս առաջարկություն էր* ուրեմն' տվյալ  
գութան ա տ ե ր ը որոշել էր այդ հյուսնի հետ պայ֊  
մ տնավորվել։

Եթե գավառի գյուղերին էր վերաբերում, 
ապա գարնան գլխին պատվիրատու գյուղի գյու֊ 
ղապետը գալիս էր ու հայտնում, որ իրենց էԱՈԼ' 
ղացիք որոշել են այս տարի այսինչին հրավիրել 
իրենց գութանները շինելու։ Այստեղ արդեն ան֊ 
հա տա կան պատվերին փոխարինում էր կոլեկտիվ 
պատվերը։

Մինչև 1896 թ, Արճակն ունեցել էր բարեկարգ 
դարբնոց։ 1896 թ , կոտորածներին սպանվել էին 
եղած հինգ վարպետ դարբիններն, ու դարբնոցը 
 ̂ր դեհ վե լ էր։ Այնուհետև ոչ մեկի մտքով չէր անց֊ 

նում դարբնությամբ զբաղվել։ Դարբնոցի տեղը 
մնացել էր ավերակ։ Գյուղատնտեսական գործիք֊ 
ների կռելու կամ զոդելու անհրաժեշտության դեպ֊ 
քում գյուղացիք կամ քաղաք էին գնում, կամ գի֊ 
մ ում շրջիկ դարբիններին։

ԱՌԵՎՏՈԻՐ

Արճա կց իք առևտրականության հանդեպ ա֊ 
ռանձին արհամարհանք էին տածում։ Գյուղից մի 
մեծատոհմ ընտանիք, 6 ո րան յան ազգանունով, 
տարիներ առաջ փոխադրվել էր Վան ու զբաղվում 
էր կտորեղենի առևտրով։ Արճակցիք այդ տոհմին 

արհամարհանքով էին վերաբերվում և բարվոք 
էին համարում օտար վանեցու խան ութի ց գնել 
իրենց անհրաժեշտ կտորեղենը, քան ((Գորանու 
լաճուց»։

Գյուղում կար երեք ս րճա րան և երկու ման֊ 
րավաճառի խան ութ, որոնք պա տ կան ում էին ժա֊ 
մ անակավորապես Արճա կում հաստատված վա֊ 
ներիներին։

Տան անհրաժեշտ մանր֊մունր գնումները 
կատարվում էին կանանց ձեռքութ շրջիկ չարչինե
րից, որոնք մշտապես այցելում էին Արճակ, և

կամ ' գյուղի հիշյալ խանութների մանրավաճառ֊ 
ներից։ Տոլոր տեսակի մանրուքները' սկսած թել֊ 
ասեղից մինչև էմալե թասերը, խունկն ու մոմը, 
համեմունքները, կժերն ու կարասները, ձեռք էին 
բերում ապրանքափոխանակությամբ։ Փոխանա֊ 
կում էին ցոբենով, ալյուրով, չորաթանով, ժաժի֊ 
կով, յուղով և այլ գյուղատնտեսական մթերքնե֊ 
րով։ Եթե գնվելիքը թարմ միրգ էր, ապա մի մաղ 
ցորենին չ արչի մրգավաճառը տալիս էր կես մաղ 
միրգ։

Սակայն արճակցին իր հիմնական գնումը 
կատարում էր Աստվածածնա տոնի նախօրեին,  
այսինքն' տարին մեկ անգամ։ Տան ղեկավարը 
Վան էր գնում ու կատարում ընտանիքի րոլոր 
անդամների համար նախատեսված գնումները 
հագուստ, կոշիկ, անկողնու երեսացու և այլն։ 
Մեծաքանակ այդ գնումները դրամով էին։ Ընտա
նիքի պանդխտության մեջ գտնվող անդամները 
միշտ էլ օգոստոս ամսվա սկզբներին փող էին 
հասցնում գյուղ, որպեսզի, նախ' ցանքերը հնձե
լու վարձ/7 տան և ապա' «ասպարածնա բազարն 
անեն»։ Իսկ այն ընտանիքները, որոնք պանդըխ- 
տոլթյան մեջ մարդ չունեին, հետևաբար և կան
խիկ դրամ ունենալու հնարավորություն էլ չկար,  
հիշյալ օրերին վանեցի առևտրականին էին վա
ճառում իրենց արդեն վարած այսինչ արտի գա
լիք տարվա բերքի կեսը։ Այդ գաէիք գնա
հատվում էր արտի մեջ ցանված սերմացուի քա
նակով և արժեքով։ Եվ այսպես, ապագա հոլնձի 
արդյունքի հաշվին տան ղեկավարը ետ էր գալիս 
քաղաքից, բերելով իր հետ ընտանիքին պետք 
եղած հանդերձանքն ու կոշկեղենը։

Արտի ապագա բերք գնող առևտրականը կոչ
վում էր «աշարի խոջա» ( կանաչ ցորենի տեր վ։ 

Հունձը սկսվելուն պես գյուղն էր գալիս աշարի 
խոջան, որը արտատիրոջ պատվելի հյուրն էր, ու 
մնում էր մինչև բերքի կալսումը։ Սալից հետո 
նա տանում էր իր բաժին ցորենը, իսկ հարգր 
արտատիրոջն էր։

Միշտ հաշվենկատ վանեցի խոջան գյուղ 
գալիս, արտատիրոջ ընտանիքի համար բերում էր 
էժանա գին նվերներ' մետաքսե կտորտանքից 
պատրաստված պոչիկներ ( մազերի համար, որ 
փոխարինում էր ժապավենինվ, ճակտի կապեր, 
շլորալավաշ, չորացրած ռեհան, խաղողի թարմ 
տերև և թարմ միրգ, իսկ իր օ ր թ ա ղին ի բաժնետի-  
րոջր)' մի քիչ թեյ-շաքար կամ օղի։ Աստվածած
նա տոնից մի քանի Օր առաջ գալիս էին խոջայի 
ընտանիքի անդամները, մասնակցում տոնախրմ-
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բութ յան ր, հյուրասիրվում ու վերա դաոնում, տա
նելով իրենց հետ և' լավ վերաբերմունքի զգա
ցումներ, և' տանտիկինների կողմից Ւր^ 9 Հնտ 
դրված բարիքներ։

Տարին մեկ անգամ, ձմռանը, հայտնվում 
էին Մ իջա դետքի կողմերից եկող թուրք, պարզ 
հագնված թեջիրները ( անասուն գնողները), որոնք 
հուրախություն անասնատիրոջ, դնում էին առա
վելապես ծերացած եզներ։

Սակարկելուց հետո, թեջիրներր խարանում 
էին անասունք, տալիս որոշ կանխավճար, թող
նում անասնատիրոջ մոտ ու իրենք գնում։ Գնման 
գործողությունը կատարվում էր ռեսի 1ւ մի քանի 
ոստիկանների ներկայությամբ։ Գարնանը գալիս 
Աւն տանելու իրենը անասունները, ու վճարում 
մնացած գինը։ Պ ատահոլմ էր, որ մինչև թեջրի 
գալը անասունը սատկում էր, գյուղացին այդ 
դեպքում թեջիըին ցույց էր տալիս խարանված 
եաշին, և թեջիրը տանում էր կաշին, որի արժևբր 
վաղօրոք տվածի գնի կեսն էլ չէր կա գմ ում։

Այս պարզ, հնատարազ թուրքերը անխաբ- 
գա խ մարդիկ էին։

Գյուղի ոչխարատերերը իրենց ունեցած արու 
ոչխարները կանխիկ դրամով վաճառում էին Ար֊ 
ճակում ապրող միակ մ սա գործ՝ վանեցի Հովհան
նեսին։ Հովհաննեսն, առհասարակ, անասունը 
մորթել էր տալիս թուրք ոստիկանի ձեռքով և 
միսը վաճառում թուրք պաշտոնյաներին։ Այս եր
կու ձևի անասնավաճառությունն էր, որ արճակ-  
ցոլն դրամ էր բերում։

Ա Ր Տ  Ա Գ Ն Ա Ց  Ո ԻԹՅ Ո ԻՆ ( Պ Ա Ն Դ Խ Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն )

Առհասարակ Արևմտյան Հայաստանի գյոլ֊ 
ղտցիութ յունր, նույնպես և արճակցիք, դրամ 
վաստակելու համար սովորաբար պանդխտում 
էին Կո ս տանդնուպո լի ս, որպեսզի կարողանան 
վճարել պետական բազմաւգիսի ծանր հարկերը 
և հոգալ ընտանիքի կարիքները։ Երկար ու դըժ- 
վարին ուղիներ կտրելով, արճակցին նավահան-  
ղըստներում, ցնցոտիները հաղին, սառնամանի
քին, թե շոգին նավերը բեռնողի ու բեռնաթալիո- 
ղի աշխատանք էր կատարում, զրկանքներով լե 
ցուն, կիսաքաղց օրեր անցկացնում, կեղտոտ 

խաներում (իջևանատներում') ապաստանում և 
((հաջող» դեպքում, ութը֊տասը տարուց հետո,  
նույն դժվարին ճանապարհով հայրենի Սրճակ 
վերադառնում, այնտեղ թողած իր առողջության 
փոխարեն տուն հասցնելով 30— 40 ոսկեդրամ։

Հայ պանդխտի' փող վաստակելու առավել 
հին հ ան գրվան Կ. Պոլսին, սակայն, անցյալ դա֊ 
րա սկզբին փոխարինելու եկավ Սաքուն։

1880— 90-ական թվականներին արճակցի 
պանդուխտների մի փոքրիկ խումբ, դրամ վաստա֊ 
կել ու մտահոգությամբ, հասնում է Անդրկով
կասի նավթարդյունաբերության կենտրոն Սաքու։ 
Վեց արճակցի, որոնց ղեկավարում էր մինչև այդ 
միայնակ Սաքու պանդխտած ու վերա դարձած, 
արդեն ((փորձառություն)) ձեռք բերած Հակոն 
( Ս ա րխ ոդա րի գե ր դա и տ ան ի ց ) ,  աշխատանքի են
տեղավորվում բուլկիների մասնավոր փոքր փռե֊ 
րում և երեք տարի հետո բավարարվելով իրենց 
տնտեսած դրամով, հայրենիք վերադառնում 
այնպես, ինչպես եկել էին' միացած պարսից առև- 
տրրակւսն քարավաններին։ Դա 1895 թվականի 
գարնանն էր։

1896 թ, կ ոտորածի ժամանակ ա րճակցին 
թալանվում է մինչև վերջին շյուղը։ Գավառի խա-  
ղաղված քրդերից և Վանի թուրքերից ծանր վաշ
խերով անասուն ու գործիք վարձու վե ր ցնե լով, 
արճակցիք հավաքում են արտասովոր առատ 
բերք և ընտանիքներն ապահովելով հացով ու 
ցանքով կբկին դիմում են պանդխտության։ Սա 
ավելի շուտ նման էր գաղթի, քան պանդխտու
թյան, երբ հարյուր տնից միայն մեկն էր գնում։ 
Այժմ գնում են միանգամից հիսուն տղամարդ,  
ո րոն ց ի ց 1 որսր' ընտանիքներով։

Արճակցի տղամարդիկ առաջ են շարժվում 
աշխատելով ու աշխատանքի արդյունքով սըն֊ 
վելով։ Սաքու հ ա սն ե լո վ, Հակոն ծանոթներից 
տոկոսով դրամ է վերցնում և հիմնում ընկերովի 
բուլկու փուռ, հետևյալ ձևակերպումով' էնքը 
փռատեր ու ավագ վարպետ, եղբայրը ևս ավադ 
վարւգետ, կինը' գանձա պահ, գրագետ ու հաշ
վումներում ընդունակ Համբարձումը ( Փանոյի 
Խամ բոն) հաշվապահ, իսկ մնացյալները բանվոր 
ո լ բուլկի վաճառող։ Վերջիններս պետք է մաս֊ 
նա տեր համարվեին փոան հիմնադրման վրա 
եղած պարտքերին, սակայն ոչ շահույթին։ Մի 
խոսքով, չարաշահվեին։

Սուլկի վաճառողները զամբյուղներով բուլ֊ 
կին հասցնում էին բանվորակսւն ավանները,  
վաճառում ու դրամր հաշվում֊տայիս հաշվապա

հին,
Որոշ ժամանակ անց, Խամբոն արճակցինե-  

րի առաջ բացում է իր ծրագիրը' քսան տարվա 
պայմանագրով վարձել Ծովային մեծ  (Б О Л Ь - 

шая морская) փողոցում գտնվող մի բարձր
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շենքի ամբողջ նկուղը, իրենց Բոէորի տնտեսած 
գումարը ներդնել և բաց անել ավելի ընդարձակ 
բուլկեղենի փուռ։ Նկուղի հարմարավետ ու լու
սավոր չորս սենյակից մեկը ծառայեցնում են 
որպես մթերապահեստ, իսկ երեքը' փռի հետ կապ 
պահպանողների համար ննջարան։ Հաշվապա
հի ու դանձապահի կարիք այլևս չի լինում, յու
րաքանչյուրն իր վաստակած բուլկեղենից ստա- 
ցած շահույթի տերն է դառնում։ Փուռը կոչվելու 
էր ((Խլոյան Համբարձում և արճա կցի ընկերու֊ 
թյո<ն ))։ Հայրենիք դրամ փոխադրելու գործողու
թյունը, որ կապված էր ռուսերենի հետ, հանձն 
պիտի առներ, ((Երկրից)) նոր միայն եկած ու֊ 
ս ո լցի չ  Մ արդար Հյուսյան-Հովհ անն ի ս յանը իր
հորեղբորորդի Գալուստի հետ։ Փողի փոխադրումը 
պիտի կատարվեր Վանի հայտնի վաճառական 
Ս արդար և Գալուստ Ջիդեչյան եղբայրների վա
ճառատան միջոցով։

((Հ* Խլոյան և արճա կցի ընկ.)) փուռը բաց
վելուց անմիջապես հետո, ուսուցիչ Մ արդարի 
ջանքերով հիմնադրվում է նաև ((Արճակի կրթա
սիրաւ] միությունը)) ( նախագահ' Մ արդար Հյուս- 
յւսն-ՀուԼհ անն ի ս յան, դանձա պ ահ' Հա մ բարձում
Խլոյան) ։  Միության ծրագիրն էր' ((Յուրաքան
չյուր պանդուխտ արճակցի, որտեղ էլ նա պանդըխ֊ 
տած լինիք ինչ զբաղմունք էլ ունենա, անկախ 
այն հանգամանքից գյուղում ընտանիք ունի, 
թե ոչ , կամ Արճակի դպրոցը հաճախող երեխա 
կա, արդյոք, գյուղում եղած ընտանիքում, սլար֊ 
տավոր էր պանդխտ ության մեջ վաստակա ծ իր 
դրամի երկու տոկոսը հատկացնել դյուզի դպրոցի 
օգտին))։ Չէին մերժվում և առանձնակի նվիրա
տվությունները։

Ս իությունը հասավ իր ծրագրի իրագործմա
նը։ Երկու արճակցի, որ պանդխտել էին Տաշքենդ, 
երեք հոգի էլ Թիֆլիս, առանց տատանվելու,  
փոստով Խլոյան Համբարձումին էին ուղարկում 
դպրոցին հասանելիք տոկոսները և նամակով 
տեղյակ պահում նախագահ Մ արդարին։ Հա
վաքված դրամը մ ի ո ւթյան նախագահն ուղարկում 
էր Արճակի դպրոցում պաշտոնավարող ուսուցիչ
ներին, միաժամանակ նամակագրական կապ պահ
պանելով ուսուցիչների ու դպրոցի հոգաբարձուների 
հետ։ Հիշյտլ մ ի ության ջանքերով Արճակի դպրոցը 
դասվեց Վանի շրջակա գավառների առաջնակարգ 
դպրոցների շ ա1՚քը> Ւսկ 1908 թ , հետո, ամենա֊  
առաջինը' իր բազմահատոր գրադարանով։

1896 թ , ջա րդե րից հետո, Պարսկաստանի
առևտրական քարավանները փոխեցին իրենց եր
թուղին։ Արճակի միջով այլևս քարավան չէր անց

նում, և արճակցի, ինչպես և մյուս գյուղերի, 
պանդուխտները զրկվում են քարավաններին միա
նալով Պարսկաստան, այնտեղից էլ Եովկաս, 
մ ան ավան դ Բաքու, հասնելու հնարավորությունից 
և սկսում են Թուրքական սահմանն անցնել քուրդ 
վալադների ( ուղեցույց)  ընկերակցությամբ
Պայմանավորված օրը վալադները գալիս են Ար
ճա կ, սլան դո ւխ տներից յուրաքանչյուրը մեկա
կան ոսկի հանձնում է վա լա ղի կողմից վստահ
ված որևէ արճակցու ու ուսերին հինդ օրվա ճամ֊ 
փապարեն, մթնով, գա ղտ ա գո ղի դուրս գնում:
Գիշերները քա յլելով, իսկ ցերեկն ելւը թաքնվելով, 
հինգ օրվա ընթացքում նրանք անցնում են թուր
քական սահմանը։ Վալադների միջոցով ուղարկ
վում էր տոմսակ' անվտանգ անցման նախօրոք 
պա յման ավորված խոսքերով։ Վալադները Ար
ճակի ծանոթին ցույց տալով տոմսակը, ստա
նում էին իրենց վարձը։ նույնն էր վերա դա րձր։

Եթե մինչև ն որ փռի գոյությունը արճակի 
պանդուխտները թուրքական ս ահմ անն ա նցնե-
լուց հետո, օրավարձով աշխ ա տ անք կատարելով,  
պետք է գնացքի տոմսի ղին վաստակեին, ապա 
նոր փուռը հիմնվելուց հետո ա ռաջա դեմ ու նա
հապետական հոգու տեր Խամբոն ստեղծեց նոր մի 
ջոցներ։ Առաջվա նման բոլոր բուլկի ա գո բծ ա րճա կ- 
ցիները նրան էին պահ տալիս իրենց խն ա յո ղու֊ 
թյունները, և Խամբոյի մոտ միշտ էլ բավականա
չափ դրամ լինում էր։ Վանի գավառից պան
դուխտները հ ա սն ելով Իգդիր, մի հեռագիր էին 
ուղարկում Բաքու, անգիր արած հետ ևյալ հաս
ցեով' ((Բաքու, Բոլշայա մորսկայա, ուդչ Չադ
րով, բուլկեղենի փուռ, Խամբոյին' Այսինչ- Այսինչ֊ 
յանից, Իգդիր, փոստ, ըստ հարցման))։

Խամբոն հեռա գրով ուղա րկում էր դրամը։ 
Բաքու հասած պանդխ տ ին մեկի հետ ուղարկում 
էր հն ա վաճա ռան ո ց' հանդերձ դնելու, ու մի քա
նի ժամ հետո տ րեխավոր վա ս պո լրական ցին ար
դեն լողացած ու հագնված, Խամբոյի փռի սեն
յակներից մեկում, թախտին պառկած, հանգրս֊ 
տանում էր։

Հաջորդ օրը Խամբոն նրան աշխատանքի էր 
ւլնում ու հարցնում, թե որքան դրամ է պետք 
((Երկիր)) ուղարկելու համար։ Ինչքան որ ասվեր, 
այնքան էլ ուղարկում էր։ Դրամը Խամբոն ետ էր 
ս տ անում, երբ պանդուխտն արդեն վաստակ ու
ներ։ Նման վերաբերմունք Խամբոն ցուցաբերում 
էր ոչ միայն իր համագյուղացիների, այլ ((Եր
կրից)) եկած բոլոր (( տղեյն երաց» հ ան դե պ։

Արճա կցոց փուռը հռչակ հանեց, շահ ելով
ղա ր ա բ ա ղց ին ե ր ի ու շամախեցիների համա֊



կրանքը։ Այն դարձավ {(հա յաս տան դոյդ» հան դիպ֊ 
ման վայր։

Արճակցի պարոն Մ արդարը Խամբոյի փռիր 
մի քանի տուն հեռու հիմնեց լրագրավաճառս։֊ 
նոց։ Դա բավական էր, որ ա րճակցիների մեծա
մասնությունը թողներ բուլկի ա գործի ու բուլկիա- 
վաճառի գործն ու դառնար լրագրավաճառ ու 
լրագրատար։

((Սալայա մորսկայա» փողոցում գտնվող 
((Գազետնոյե բյուրո֊Նո ր լույս» ըն դա րձա կ ու 
լուսավոր գրասենյակը դարձավ բաքվեբնակ 
հայ մտավորականության սՒՐ^ԼՒ հավաքատե-
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Պատերի շինանյութը անտաշ քարն ու հում 
աղյուսն էր, ծածկերի ու դռների փայտը գյոլ֊ 
ղում առատորեն աճող բարդին։

Նույն հարթության վրա գտնվող, նույն մար
գագետիններով և նույն աղի լճով օղակված եր
կու գյուղերի' Արճակի և Խառակոնիսի տնաշի- 
ն ա ր ա ր ու թյունը արտաքնապես միատեսակ էր։ 
Սակայն խ ա ռա կոն ի ս ցին ե րն իրենց շինություն
ների պատերը շարում էին աղյուսաձև կտրտված 
ու արևի տակ չորացրած լիմբերով և միայն վեր
ջին տարիներին էին գործածում հում աղյուս, 
այնինչ Արճակում անհիշելի ժամանակներից տը- 
ներր, միահարկ աղքատիկ խրճիթն ե ր ի ց սկսած 
մինչև երկհարկանիները, հում աղյուսից էին։ 
Չիմբը Արճակում օգտագործում էին միայն ախոռ
ների երդիկները փակելու համար։

ք* ակ: Սա մեծ մասամբ պարիսպ չուներ, իսկ 
պարսպապատվածներից քչերն էին, որ դարպաս 
ունեին։ Դարպաս փակելու սովորություն չկար։ 
Յուրաքանչյուր բ ակ ուներ իր ջրհորը։ Ջրհորի 
բերանը փակում էին տափակ քարով։ Ջրհորի 
կողքին դրված էր լինում պղնձե կլայեկած փար֊ 
խաջը (դույլ)'' ճիլ կոչված մարգագետնային ա- 
մուր բույսից գործած պարանով։ Ջրհորներն առ
հասարակ ունենում էին հինգից յոթ մետր խո
րություն։ Սակի ջրհորի ջոլ1111 օգտագործվում էր 
տնտեսության մեջ, ամեն ինչում' խնոցի հարե
լիս, ճաշ եփե լիս, բացի խմելուց։

Ամ ռանը բակերում էին դրվում գյոսլատ ըն
տես ա կան բոլոր տեսակի իրերը, ինչպես նաև 
զանազան պուտուկներ։ Բ ա կերում էին շարում
նաև աթարը։

ղին։ Պարոն Մարգարը մեծ քանակությամբ ստա
նում էր թե տեղական, թե ^ Ւ ֆ Ժ  ս Ւ  * Պետեր֊ 
բուրգի ու Մոսկվայի օրաթերթերը և բաժանում 
հինգ կրպակի ու յոթանասունհինգ լրագրավա
ճառի վրա։

Լրագրավաճառներից յոթանասունն արճակ
ցի էր։ Նրանք ընթերցում էին հայերեն լրագրեր,  
իրենց ձեռքով բաժանող «Մուրճը», «Հասկերը», 
«Աղբյուր-տարազը» և այլն, ուօր֊օրի ընդլայնվում 
էր նրանց մտահորիզոնը։ Երբ այդ լրագրավա
ճառները «Երկիր» էին վերադառնում, իրենց հետ 
տանում էին լուսավոր մտքեր։
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սում բացվում էր թ ոն ր ա տ ան դուռը։ Թոնրատունն 
ուղղակի կոչում էին տուն։ Տունը բնակարանի 
ա մ են ա կարևոր ու ամենաընդարձակ մասն էր։ 
Տունը ներսից հենված էր չորս միաչափ բարձր 
ու հաստ ւիայսւե սյուների վրա։ Տան առաստա
ղը' ծածկը սյուների մոտից, աստիճան առ աստի
ճան բարձրանում էր և թոնրատանը տալիս էր 
գմբեթաձևություն։ Կտուրի այդ ձևի ծածկը կոչ 
վում էր Հ(կուբա»։ Սուրան վերջան ում էր քառա
կուսի երդիկով։

Երդիկը ծառայում էր թե' ծխ ահ անութ յա ն,
թե' օդափոխության և թե' լույսի համ ախ որպես 
միակ միջոց, մանավանդ որ ձ մ ռանը ոչ միայն 
տան, այլև սրահի դուռն էլ փակում էին։

Տունը ծառայում էր ամբողջ ընտանիքին թե 
որպես ննջարան, թե ճաշասենյակ, թե' աշխա
տասենյակ և թե հ յուրասեն յակ։ Տան երդիկի 
ներքո տեղա դրվու մ էր թոնիրը, որով եփում էին 
կերակուր կամ ջուր ու կաթ էին տ աքացն ում, 
հաց թխում։ Ձմռանը թոնքան շուրջն էին նըս- 
տում ։

Տան մի պատի երկարությամբ կառուցվում 
էր հսկա քառաոտ ((թաջիրը» ( տախտակե երկ
մաս ան ի ամբար)։ Թաջիրր ներսից, ուղիղ մեջ֊ 
տեղից բաժանված էր լինում երկու մասի' ցորե
նի ու ալյուրի համար։ Թաջիրն իր բարձրությամբ 
առաստաղից ցած էր լինում մեկ մետրով։ Նրա 
առաստաղին լինում էր երկու դոնա1լ ցորեն և 
ալյուր լցնելու համար, իսկ ա ռաջա մ ա ս ի ներ
քևից՝՝ երկու անցք, շարժական կափարիչներով) 
ալյուր կամ ցորեն բաց թողնելու համար։

Թաջրի գլխին էին դնում աշնան մսացուի 
համար մորթված, նախօրոք աղ արած և զոլերի
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բաժանված մորթին երր, որոնց սովորաբար ան
վանում էին ((չարխի զոլեր»։ Տ ան տ ի կինն ե րր թաջ֊ 
րի գլխին էին շարում իրենց եփած օճառների 
մեծ֊մեծ գլուխները, փթերով քարաղերը' խոնա-  
վո։թյունից զերծ պահելու համար, և հազար ու մի 
բան։

Թաջըէ։ ներքևն էին կործում խմորի տախ
տակե տաշտը, վրան էլ' դաբաղած կաշե սուփրա
ները։ Այնտեղ էին դնում կողքից կլոր անցք ու
նեցող կավե աղամանը, հասարակ կավե «սա֊ 
խենները» ( տաշտի ձևի կավե սանը' լվացք անե
լու համար) և «չողթրիկները» ( ս ա խ ենի ավելի 
փոքր տեսակը' չորթան տրորելու և այլ պետքե
րի համ ար )։

Տան պատերին խփված էին լինում փայտե 
ցցեր' զանազան իրեր (մաղ, խարազան, գդալի 
հատուկ զամբյուղ և այլն) կախելու համար։  
Դռան ետևի հատուկ հարմարանքից, վաղ գար
նանից մինչև ուշ աշուն, կախված էր լինում խե
ցե «տիկը» (խնոցի)։ Այնտեղ փայտե պատվան
դանին դրված էին լինում ջրի կժերն ո։ ս/ղնձե 
կլորավուն թասը։

Դռան մոտի պատի երկարությամբ, մի֊մի 
թզաչափ փորված փոսիկների մեջ կանդն և ցնում 
էին հ ս կա յա կան պուտուկներ լցված կաթով ու 
պին թան ով։

Թոնրատան ամենավերևի անկյուններում,
փայտե կոպիտ պատվանդանի վրա, դարսում էին 
թոնրատանը քնողների անկողինը և ծածկում կա֊ 
նաչ֊կա րմ իր վանդակավոր ջեջիմներով։ Պատե
րին էին հենում գիշերները անկողինների տակ 
փռվող, իսկ ցերեկը կոլոլվող խսիրները։ Այս ա֊ 
մենին երբեմն գումարվում էր նաև քարե մի փոք
րիկ սանդ' քարե դինգով' կանջրակ ու աղ ծեծե
լու .համար։

Տան հողե հատակը միշտ բաց էր լինում, 
բացի թոնրատան վերևի կողմից, ուր փռված էր 
լինում մեկ կամ երկու խսիր, վրան էլ նույնքան 
թաղիք։ Հանդիսավոր օրերին թաղիքների վրա 
մինդարներ (ներքնակիկներ) էին փռում և պատի 
տակ բարձեր շարում։

Եթե հարուստ կամ քաղաքի նիստուկացին 
ձգտող ընտանիք էր, ապա փռվածքը ավելի ըն
դարձակ էր արվում և բարձ ու մինդար միշտ էլ 
լինում էր։ Տանը' դռան մոտիկ, անպայման լինուև 
էր մի փոքրիկ պատուհան, այնտեղ տարին բոլոր 
դրվում էր ձեթով լի փարչ և մի քանի հողե կամ 
թիթեղե տափակ ճրագ, նույնպես ձեթով լի ա֊ 
խոռ, գոմ, խորթանոց տանելու համար։ Տան վե
րևի սյունին խփված մի ափաչափ տախտակի

վրա դրվում էր թիթեղե բարձր պա տ վան դան ավոր 
ճրագը' ընդարձակ ու մրոտ թոն ր ա տ ան միակ 
լուսա տուն։

Տան պատի մեջ բացվում էին մեկ կամ եր
կու մառանի դռները։ Ներսի մառան կոչվող այդ 
բաժանմունքները ըն տ ան իքի առավել երիտասարդ 
զույգի համար ննջարան էին ծառայում։ Տան 
պատերից մեկում լինում էր փոքրիկ դռնակով 
մի տոլար (պահարան), որի բանալին գտնվում 
էր տան ղեկավար տղամարդու ձեռքին։ Այնտեղ 
նա պահում էր զանազան կարևոր թղթեր և իր 
օղու փարչը։

Սրահի մ եջ բացվում էր մեծ մառանի դուռը։ 
Այստեղ դրվում էր ամբողջ պարենը։ Մեծ մառա֊  
նի բանալին դտնվում էր տան ավադագույն տըն~- 
տեսուհու մոտ։ Ինչպես տունը, այնպես էլ մա֊ 
ռանները լույս ստանում էին երդիկից։

Ախ ՈՌ (փայախխ Փայխի սրախը շինված էր 
տանը կից։ Սրահները երբեմն լինում էին եր֊ 
կուսն իրար մեջ' փա յախները ցուրտ հ ո ս անրից 
պաշտ պան ելու համար։ Ամռանը անասուններին 
տրվելիք օրվա կերը, այն է' սակառներով ( մեծ 
կոդովյ հարդ ու խրձերով խոտ, փայխի սրա խում 
Լին դնում։ Սր ահից հետո սկսվում էր փայախը։  
Փայախը բաղկացած էր լինում մի քանի նեղ և 
երկար բաժանմունքներից։ Փայախի այդ բա֊ 
ժանմուն քները անվանվում էին լարեր, օրինակ' 
«դանա֊դոլուներաց լար», ((եզներաց լար», ((կյո֊ 
մրշներաց լար» և այլն։ Լարերը շինվում Լին
իրար մեջ։ Սացի ս ր ահն ե րի ու ամենաառաջին
լարը սրահից բաժանող դռնից, ուրիշ դուռ չէր 
դրվում, որպեսզի լաքերի ջերմությունը փոխանց֊  
վեր մեկը մյուսին։ Փա յախները, բացի սրահի 
հատ ակից, բոլորն էլ սալարկված էին լինում։

Յուրաքանչյուր լ աըի երկարությամբ հաստ 
կաղնե սյուներ էին շարված ' իրարից երկու֊չորս 
մետր հեռավորությամբ։ ( Ս յան փայտը ամուր 
ծառատեսակից էր, որպեսզի դյուրաբեկ չլիներ)։  
Սյուների ուղղությամբ մեծ-մեծ սալաքարերից 
մսուրներ էին կա սլված, յուրաքանչյուր մ սրան
սալի վերնամ աս ում մի ծակ կար արված, ռրտե֊ 
ղից ամրացված էր անասուն կապելու կանեփե 
պարանը կամ երկաթե շղթան, նայած կապվելիք 
անասունի ուժին։

Սալարկված հատակը աննշմար թեքություն 
պետք է ունենար, իսկ ետնամասի մեջտեղը հա֊ 
մարյա փոսանման էր լինում, որտեղ օրվա ըն֊ 
թա ցրում հավաքվում էր անասնաղրը։ Առա ջին 
լարը բաժանված էր լինում երկու մասի, հ ա տա֊ 
կից կես մետր բարձր ու ցածր։ Իարձր մասում,
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պատի մեջ, լինում էր բուխարին, այս մ ասր կոչ֊ 
վում էր փայխի հոդա: Ամռանը փայխի հոդայի 
բուխարին օրր երկու կամ երեք անգամ վառում 
էին, հ ատ ակին կտ ա վա տ ի բալմ կամ շոր խոտ 
էին տարածում, որովհետև տան անդամները 
սիրում էին նստել այնտեղ։

Համրա ( ունևոր)  ու անվանի տնատերերի 
այդ հոդաներում էին հավաքվում թագի ամեն տա֊ 
ր ի ք ի  տղամարդիկ։ Նման փայխի հոդաներն ար
դեն կոչվում էին դ|ււ|ան|սանա: Դիվան խան ան երում, 
նայած տանտիրոջ ու հավաքվող մարդկանց նա
խասիրությունների, պատմում էին հեքիաթներ, 
հին հուշեր, խոսում ներկա անց ուդա րձե րի մա 
սին, ընթերցում դյուրըմբռնելի վեպեր ( Խրիմ յան 
Հայրիկ, Րաֆֆի, Պռոշյան)։ Երբեմն էլ, մի քանի 
ծերեր թուղթ էին խաղում։ Նման դեպքերում դի
վան խան այո ւմ տիրում էր լռություն։

Առաջին լարում, ուր դուռն անընդհատ բաց
վում - կող սլվում էր, ուր մինչև կես գիշեր ճրագ էր 
վա ռվում, կա պ վում էին դան ա-դո լուն ե ր ը , այսին֊ 
քրն' խոշոր եղջերավորների մինչև երեք տարե
կան մատղաշները։

Երկրորդ լ արր ևս բաժանված էր լինում եր
կու մասի, նորից ոչ թե միջնորմով, այլ հատակի 
բարձրությամբ ու ցածրությամբ։ Առաջին մասը 
երկրորդից փոքր էր լինում, հատակը կես մետ
րաչափ բարձր։ Այս մասում էր լինում ջրհորը և 
նրան կիպճ քարե մեծ գյուոլւ: Գյուռի վերևում,
ցցից կախված էր լինում փարխաջը' իր ճլե պա
րան ո վ։ Ջրհորի ջուրը օգտագործվում էր անա
սուններին ջրելու և աղբը թրջելու համար։

Ջրհորին կից, բավական / ա/^ տարածու
թյամբ, ավելի խնամքով սալարկված հատակիդ 
դեպի դուրս ջրատար ծո.ծա1|ն էր լինում, որտե
ղից դուրս էր հոսում հատակին թափված ջուրը։ 
Սալարկված հիշյալ մասը կոչվում էր չոլ: Ամռանը 
չոլումն էին լողացնում անասուններին։ Ե զներին' 
ողջ ձմռան ընթացքում միայն մի քանի անդամ,  
դոմեշներինճ պարբերաբար, տասն օրը մեկ, իսկ 
ամիսը մեկ անդամ էլ օծում էին կտավատի տա
քացրած ձեթով։

Եթե չոլում որևէ գործ շէր լինում, ապա ծըռ- 
ծակը խցանում էին խոտով։ Գոմեշների լարերի 
սյուները, որպես բացառություն, լինում էին երկ
շար։ Ետնակողմի սյուներից մի երկուսի արան
քում, առաստաղին մոտիկ, անասնապահը կա
պում էր իր թաււման: Գիշերները նա այնտեղ էր 
քնում, որպեսզի անմիջապես տեղյակ լիներ ա֊ 
նասունների վիճակին, քանի որ քիչ շէր պատա
հում, որ հան դուդն արուները հենց մ սուրում շ ր ղ ֊

թայակապ դրությամբ ևս հարձակվեին միմյանց 
վրա։ Այդ իսկ նկատառումով էլ նրանցից հեռու 
էին կապում էդերին ( գոմշակովերին ) ։  Սոլո ր լա
ցերի մսուրներն էլ մեկ-երրորդական մասով 
թաղված էին լինում հողում, այնպիսի ամրու
թյամբ, որ ոչ մի ուժ չկարողանար ծանր սալա
քարերը տեղահան անել։ Մսուր կապող վարպետ
ները ևս որմնադիրների չափ հարգվում էին։

Փայխի յուրաքանչյուր լարի առաստաղին լի
նում էր մեկից մինչև երեք փոքրիկ երդիկ։ Ա տու
րում , այդ երդիկների շ ոլրջը> տեղադրվա ծ էին լի֊ 
նում լայն ու ծակ անիվ հ իշեցնող չի մ բեր ( յուրա
քանչյուրի կողքին կլորաձև մի մեծ չիմբ)։  Ամռանը 
հենց փայխի միջից, թիակի կոթով կիսով չափ ետ 
էին հրում չիմբը, բաց անում երդիկը և թիակի 
կոթով էլ առաջ էին քաշում չիմբն ու փակում 
երդիկը։ Երբ երդիկը բաց էր լինում, այնտեղից 
ելնող գաղջ գոլորշին սպիտակ ամպի էր նման
վում ։

Հոդա (սենյակ): Հոդան շինված էր լինում տնից
անջատ։ Հոդան առհասարակ երկհարկանի էր լի
նում, հարթ սլա տ ե ր ով, ներսից ու դքսից սվաղած,  
ապակե փեղկեր ունեցող մեծ ու երկաթապա տ 
լուսամուտներով, բաղկացած միջանցքից և մե-  
կից մինչև չորս սենյակից։ Ջերմացումը կատար֊ 
վու մ էլ, թիթեղե վ ա ռա ր ան ո վ։

Հոդան նախատեսվում էր նորապսակների 
համար, սակայն մինչև 1908 թ* աշունը, տերերի 
մտքով անդամ չէր անցնում դրանք վայելելու,  
որովհետև իշխանությունը օդտա գործում էր իր 
կարիքների համար, իհարկե, առանց որևէ փոխ
հատուցման։ Մինչև հիշյալ թվականը արճա կցիք 
բավարարվում էին մ իհ արկանի հոդաներով։
Դրանք ևս տաքացվում էին թիթեղե վառարանով 
և ծառայում էին որպես հյուրասենյակ կամ նո
րապսակների առանձնասենյակ։

Հոդաների հատակն ու ա ոա ս տ ա դր տախտա
կամած չէր լինում։

Խորթանոց կամ ցանոց: Խորթանոցը, որ ծա
ռայում էր, նախ, որպես ցախատուն, կառուցվում 
էր բակի հեռավոր անկյունում։ Դա շատ պարզ,  
քառանկյունի մի շենք էր, ուր ձմռանր դարսում 
էին հ ս կւս յա կան քանակությամբ փթիր ու տառթ, 
լցնում ցան, ոչխարի կտըտոր, կա լա տ եղի խր~ 
ղուղ, աշնանլմ բլուրներից բերած գյաղ ու ծառե
րից կտ բտված չորացած ճյուղեր։ Զմռանը խոր
թանոցի մի կողմի վրա էին շարում երկրագոր
ծական ա ռարկաներր ( գութան, Հէ^կի, էՈԼ̂ >
մանգեռ, տափ, կամ, ջարջա ռ, անվա դող, խոփ, 
և այլն)։ Խորթանոցում էին դարսվում նաև ցա֊
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խ ավելներն ու տնային ավելները, չգործածվող 
կողովներն ու մեծ֊մեծ սակառները։ Խորթանոցի 
պատերին խփված ցցերից էին կա խ վո ւմ աշնանն 
աղջիկների ձեռքով բերված տուղտի արմատ- 
ներ ով փոքրիկ խրձերն ու հոտաղների հյուսած 
ճլ ճլուկի մի մատնաչափ պարանների կծիկը, որ 
ծառայում էր որպես գործվելիք խսիրների հենք։ 
Այնտեղ էին դրվում նաև խսիր գործելու համար 
բերված ճլերի հ ս կա յա կան խրձերը։ Խորթանոցի 
մի կողմումք միմյանց կողքի հորվում էին պան- 
րի ու մածկի պուտուկները, ինչպես նաև պատից 
կախված առանձին կողովներում էին դարսվում 
զանազան տեսակի բանջարների չորացված գա
լերը։ Այս ամենըճ ձմռանը, իսկ ամռանը խորթա
նոցը դատարկվում էր։

Ո» Ո մ: Գոմը շինում էին բակում։ Դա երբե- 
մըն առանց սյան էր լինում ( նայած գոմի մեծու
թյանը)։ Գոմի երդիկը երբեք չէին փակում, ոչ էք 
հատակի անասն աղբն էին մաքրում։ Գոմում 
ձմռանը պահում էին ոչխարներ, այն էլ օրվա ո֊ 
րոշ հատվածում, մնացած մամ ան ակ նրա նք մնամ  
էին դրսում, այսինքն' բակում, ուր խոտ էին ու
տում։ Եթե գոմի հատակը շատ թաց էր եղել և 
դուռը բաց թողնելով էլ չէր չորացել,  ապա ոչ
խարներին ներս քշելուց առաջ չոր փայեն էին 
շաղ տալիս հատ ա կին ։

Գարնանը, ծինն սկսվելուն պես, գոմի մի 
անկյունում կապում էին բարալիկ փայտիկներից,  
չվանով իրար միացրած, մի մետր բարձրություն 
ունեցող միջնորմ, որին անվանում էին £ըղ: Ջըղի 
ետևն էին պահում գառնուկներին, նրանց ծնոտի 
բարձրության համեմատ խփված ցցից կախելով 
խոտի խրձիկ, որը նորո գում էին օրը մի քանի 
անգամ։

Գոմի դուռը լինում էր տախտակե, իսկ կող- 
պանները նահապետական փայտե փ ա կանն ե րն 
էին, փայտե բանալիներով։

Բոլոր նպատակների համար կառուցված շի֊ 
նութլունները, կաթելքից զերծ պահելու համար,  
երեք֊չորս տարին մեկ անգամ սվաղում էին։

Ոչխարի թակ (սյյակ): Պյակ ունենում էին մեծ 
թվով ոչխար ունեցողները, որոնք իրենց շուրջն 
էին հավաքում քիչ թվով ոչխար ունեցողների ոչ
խարներն ու կազմում էին հոտ' £Ոլ, որի տերը 
կոչվում էր ջոլատեր: Ջ ո լա տերեր ի պ յա կերը լի
նում էին ընդարձակ, առանց ծածկի, պարսպա
պատ մի տարածություն փայտե ցանկապատա
ծն դռներով և փայտե փ ա կանքո վ։ Վաղ գարնա
նից մինչև ուշ աշուն, երբ այլևս ոչխարը դաշտ 
չէին ուղարկում արածելու, ջոլի բոլոր ոչխարնե

րը գիշերը այդ պյակերում էին հավաքում, որպե֊ 
սըզի հովվին հնարավորություն ընձեռվեր գիշերով 
ոչխարն արոտ քշելու։

Հովիվները, եթե քուրդ վարձկաններ էին, 
իրենց թաղիքե թիկնոցի մեջ կոլոլված, քն ո ւ,; 
էին պ յա կեր ի ղռան մոտ։

Մարազ: Մարագը սովորաբար կառուցվում
էր գյուղից դուրս, յուրաքանչյուրն իր կալատե
ղին կից։ Մարագը տարածությամբ մեծ լիներ, 
թե փոքր, ունենում էր խ ի ո տ բարձր ու հաստ կա
վածեփ պատ, առանց ծածկի, ներսից խոր, և 
փայտե ցան կա պա տա ձև լայն գուռ ու փայտե 
փական-բա նալի։

Մարագը հարդ էին լցնում ու շարում էին 
հսկայական դեզը։

Սովորաբար հարդ լցնելու ձևն այս էր. որ
քան հնարավոր էր մեծ թիակներով, որ կոչվում 
էր բաֆրիկ, հարդը քշում էին մարագի մեջ, հետո 
էլ փայտե սանդուղքը դքսից դնում էին պատին 
կից, հարդը մեծ կողովներով շալակած, բարձրա
նում սանդուղքով ու հասնելով պատի վերջավորու
թյանը, կողովը շրջում էին ցած ' մարագի ներսը։ 
Խոտն էլ այսպես' մի հոդի խուրձն էր տալիս, 
մյուսը դեզը շարում։ Այդպես էլ, թե հարդը, թե 
խոտը պետք է մնային բացօթյա։

ԿԱհ-ԿԱՐԱՍԻ

Ամանեղեն: Ամանեղենն առհասարակ երեք
նյութից էր, փայտեճ խմորի տաշտ, շերեփ, գդալ, 
պղնձեճ թաշտ, ջուր տաքացնելու մեծ կաթսա 
(պղինձ),  ջրհորից ջուր քաշելու դույլ, ձվածեղ 
եփելու լյանգառ (տապակ),  օրվա ճաշի յուղ- 
հալիկ, ջուր խմելու կլորավուն թաս և սեղանին 
դրվելիք սկուտեղ (պղնձե ամանեղեն առհասա
րակ քչերն էին ունենում)  և կավեճ տանը գոր
ծածվող բազմապիսի ու բազմաթիվ աման
ներ։ Վերջինս ըստ տեսակի բաժանվում էր եր
կուսի' կաղնձեղեն և ւղււտնե: Ա աղնձեղեն էր
կոչվում Վան-Տոսպ գավառի Գիրաշեն դյուզի 
ամանեղենը, որ պատրաստում և վաճառքի էին 
հանում այդ նույն ^ՀՈԼվի բնակիչները։ Հիշյալ  
ամանեղենը թեթև էր ու բաց դույն ուներ։ Եային 
նաև ջնարակածներ, որ կոչվում էին կանաչիկ 
(դուրսն ու ներսը կանաչ էր)։ Գիրաշենից էին դը- 
նում խնոցին, ջրի կուժը, փարչն ու պոզիկը, ջը- 
րան ու չողթրիկը, կարասն ու սեռիկը, կովկիթն 
ու նամիկր, ինչպես և տարբեր մեծության, մեծ 
մասը կանաչ ջնարակած ք յա ս ան ու կուռիկը։ 
Սակայն կաղնձե ամանները, լինեին պարզ, 
թե ջնարակած, այնպիսի ջերմադիմացկունություն
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չունեինք ինչպես պռսէնե ամանները։ Պռտինը 
հողի մի որոշակի տեսակի անունն էրք որ ուներ 
շագանակի գույն և կպչուն էր։ Նման մի պոտնոց 
կար Արձակի դաշտ ում, որտեղից էլ բերում էին թե 
թոնիր, թե պուտուկ շինելու հողը։ Պ ուտուկ շի֊ 
նում էին այդ գործում հմտացած չքավոր կանայք։

Շաղախված պռտինը մոտ երկու շաբաթ պա֊ 
հում էին, չորս օրը մեկ անգամ հայո ակին փըռ֊ 
ված, դաբաղված, մ ադա զերծված մ որթ ու վրա 
ոտքով լավ տրորելով և քիւ~քիշ ՀՈԼՐ տալով,  
փափկեցնում էին։ Հետո, լայնշուրթ բյասան երի 
կամ չ ողթրիկների շրթերի վրա սկսում էին շինեք 
ամանըճ փորից բարձրանալով բերանը։ Մի քանի 
օր հետո, որոշ չափով պնդացած այդ կեսը պոկում 
էին իր հենակետից, կործում դետնին ու սկսում 
շինել ամանի ներքևի մասը, ինչպես նաև բերա֊ 
նին մոտիկ երկու տեղով մի քիչ ծակ էին անում, 
մտցնում ունկերի ծայրերը և կլոր քարով այնպես 
հարթում, որ ներ սի ց հետք չմնար։ Տա ս֊տասնը֊ 
հինգ օրից հետո, չորացած ամանները, օրը մի 
հա տ, թրծում էին թոնքան մեջ։ Թոնրից դուրս 
բերված, շիկացած ամանների վրա սրսկում էին 
սառը թան և պուտուկը պատրաստ էր։

Պուտուկր վառ թոնքան վրա դնելով, եփում 
էին օրվա ճաշը, պուտուկի մեջ էին տաքացնում 
կաթը և նույն ամանում էլ մերում մսւծունր։ Պ ո լ ֊  

տ ուկում էին թանը կտրում' վերածում պ ին թ ան ի ։ 
Դրա մեջ էին աղ դնում կարագը։ Հին, յուղ կերած 
պուտ ուկը թաղելով հողի տակ, մեջը աղ էին դը֊ 
նում ամբողջ տարվա գործածելիք տառեխը, որից 
ղատ, Վանի ն ահ ան դի ժողովուրդը մի այլ տեսա֊ 
կի ձկան մասին պատկերացում չուներ։ Պ ուտ ու֊ 
կով էին պան իրն ու ժաժիկը թաղում հողում։ Հին, 
ջարդված պուտուկների մեջ էին բովում փոխին֊ 
ղացու աղանձն ու փլավացու ռշտան։

Վերջին շրջանում, ավելի շուտ, վերջին տաս֊ 
ն ա մ յա կում որոշ ա րճա կցոց սեղանից համարյա 
թե վերացել էին պղնձե ափսեներն ու ջնարակած 
կուռիկները, տեղի տալով էմալապատ, մասամբ 
էլ հախճապակե սպասքին, որ բերվում էր Ոաքվից: 
Մի քանի տներում կային սպիտակ ինքնաեռներ,  
գեղեցիկ, հախճապակե ափսեներ ու գավաթներ, 
ինչպես նաև ապակե բաժակներ։ Այս նորությու֊ 
նը, սակայն, չէր կարող պակասեցնել պուտուկնե֊ 
լ ի նշանակալից դերը։ Որոշ տներում երևան էին 
եկել պղնձե սրճեփներ և հախճապակե մանրիկ 
գավաթիկներ։ Մի քանի տներում հյուրերի առաջ 
պատառաքաղ էր դրվում։ Պառավների ձեռքով 
շինված սլռտնե ծանր պուտուկները տեղի էին տը֊ 
վել այդ նույն կավից, սակայն մշեցի շրջիկ բը֊

րուԱէ տղամարդկանց ձեռքով պատրաստված 
թեթև պուտուկներին։ Սրանք սարքվում կին դուր֊ 
գի օգնությամբ։

Անկողին: Եթե համեմատելու լինենք գավառի 
■Կ ուս գյուղերի կամ նույնիսկ Վան֊Տոսպի ու Թի֊ 
Սարի որոշ գյուղերի հետ, Արձակում ան կողն ի 
վիմ ակը ավելի լավ էր, թեև բարվոք չէր։ Մինչև 
սահմանադրությունը շատ տներում նույնիսկ 
այնքան վատ էր, որ մի ձեռք պահունի անկողին 
չէին կարող ունենալ իրենց խստապահանջ <( կո- 
նախների» համար։ Անկողինը ( վերմակ, ներք
նակ)  բրդից էր, բարձը թե բրդից> թե փետու֊ 
րից։ Ներքնակի առաջին շերտը, որի մեջ և բուրդն 
էր, կտավից էր, իսկ կտավի վրա քաշվում էր շ ե ր 
տավոր քաթան։ Վերմակի երկրորդ երեսք ծաղ֊ 
կավոր չիթ էր լինում, որ Ա|Ա1սմա էր կոչվում։ 
Անկողնաշարից (ծալք) անկողինը երեկոյան հան֊ 
վում էր և գցվում հատակին։ Հատակը, նախ 
ծածկում էին խսիրով, ապա վրան թաղիք փռում 
/ նոր միայն ներքնակը։ Եթե պանդխտելուց վերա- 
դարձածների տներում կային փետրաբարձեր ո։ 
գործարանային ծածկոցներ, ապա մնացյալներում 
գյուղական ընդունված կ լոր ու երկար բարձերի 
վրա դրվում էր կուշթուրքի կոչված, Վանում ընդ֊ 
հանրացված բրդե բարձն ու անկողնաշարր ծած֊ 
կրվում կան աչ֊ կարմիր վանդակներ ունեցող ջե֊ 
ջիմնե րով։ Թաղիքներր շատ էին, սակայն գյուղա
ցիք դեռ չէին վերականգնել 1896 թվականի ջար֊ 
դերից առաջ իրենց ունեցած գորգերի ու կա ր պ ե տ - 
ների պակասը։

Ո Ի Տ Ե Ս Տ

Արձակում ուտելիքը շատ էր առատ, սակայն 
ոչ բազմատեսակ: Այն գլխավորապես բաղկացած
էր հացամթերքից, կաթնամթերքից, ընդեղենից, 
բանջարեղենից, մսից, հավ ու ձվից, նաև տառե֊ 
խից։ Այո ամենը, բացի վերջինը, ա րձակցու 
երկրագործական աշխատանքի արդյունքն էր։

Տորենից էին ստանում, հացից հետո, ամե
նակարևորը' ձավարն ու կորկոտը, ռշտան ու 
փոխինդը, առանց որոնց շէր լինի ամենօրյա սը- 
պասն ու պասվա վռոշը, փլավն ու կորկոտաձա֊ 
շր, շուղով կամ քաղցրով շա ղա խելիք փոխինդը։

Ն տա վատ ի ձեթով էր, որ եփում էին սլասվա 
ամեն տեսակի կերակուրները, թխում պասվա բա
զա րճ, պատրաստում պասվա հալվա և այ լ ։

Ոսպը պաս օրերի գլխավոր ուտ ե լիքն ե ր ի ց էր։ 
Այն ուտում էին խաշած, եփում էին վռոշ, որը 
պաս օրերին փոխարինում էր թանի ու չորաթանի 
ս պա սն ե ր ին ։ հաշած ոսպով կուտապ կոչվող կար-
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կանդակ էին թխում։ Առանց ոսպի գյուղա ցին
զ[,կՀելոլ էր իր ուտիք օրվա ամենասիրտ ծ կերա- 
կուրն հրից մեկից'  ք յւպագյոշից:

Կաղամբը, թարմ, թե թթու դրած, ուտում 
էին ու օգտագործում և ուտիս օրերին' մսի վրա 
գցելով, և պաս օրերին' կանջրակի հյութով կամ 
կտավատի ձեթով ((կորկոտով թթու)) անունը կը֊ 
րող կերակուր եփ ելիս։

Կանջրակի հյութով էին պասվա բազմատեսակ 
կերա կուրն երր եփում, սկսած թթվից > վերջացրած 
չորացրած բանջարների ու կորկոտի խառնուրդ 
& փոշածներով»։

Շաղգամը օգտագործվում էր և մսի վրա գցե
լով և պաս օրերին խաշելով որպես աղցան. երե
քս ան ե րն ույն ուտում էին թարմ վիճակում։

Ձմեռվա համար աղ դրած ման դա կ, էրեժնակ,  
սխտորուկ, սուխուկ, բոլորը կամ կանայք ու աղջիկ֊ 
ներն իրենք էին դաշտից բերում կամ քրդուհին երի 
հետ փոխանակում էին հացամթերքով։

Հացահատիկով էին գնում դդումը, որիդ 
պատրաստած չիրը ձմռանը մսի վրա էին գցում, 
յուղով տ ա պա կում կամ թարմ գործածում, ինչպես 
նաև սոխն ու բազուկը։

Ահա մի քանի կարևոր ուտելիքներ պատրաս
տելու ձևերը։

Պ ա ն ի ր :  Արճակի գավառի բնակչությունը,
բացի այծից ու ոչխարից, ուրիշ կաթից պանիր 
ւղատրաստել չէր պատկերացնում։ Միայն ոչխար 
ոI նեց ողներն էին հնարավորություն ունենում 
մեկ անգամից, մի օրում իրենց տրամադրության 
տակ ունենալ այնքան քանակությամբ կաթ, որից 
կարողանային երկուսից֊ երեք մեծ պուտուկ պա
նիր պատրաստել։

Հնամենի սովորույթ էր, որ ոչխարատերը իր 
հ ո տա տիրոջ և հոտընկերի հետ ոչխարի կաթի 
փոխսւնակում կատարեր։ Ասս։ ընդունված կար֊ 
ոՒ> ոչխարը րեր*ի հանելու առաջին իՍկ °րՒՐ 
սկսվում էր կաթի փոխ տ ա լ - ա ռն ե լը ։ Առաջին 
օրից, յուրաքանչյուր ոչխարատեր բերում, հուռա֊ 
տիրոջն էր հանձնում կտավե ((պանրի տոպրակ»,  
որի մի մ ասն առանց կտրել էր լինում' ծայրերն 
ագատ։ Աոաջին իոկ °(՚ից է[ կաթն իր վրա էր 
վերցնում հոտ ատ երր։ Մի հո տա տիրոջ շուրջն 
առնվազն խմբվում էր 12— 15 տնտեսություն։

Կաթ փոխ տալու հաշվապահական ընդհա
նուր կանոնն էր' փայտե մի բարակ ու երկար ձող 
թաթախում էին կաթով կիսատ ամանի մեջ, դուրս 
բերում ու դանակով մի խազ անում, հաջորդ օրը 
տված կաթը ետ վերցնում, դրա վրա ավելացնում 
այդ օրվա կաթը, լիք ամանը դատարկում և հաշ֊

վում' ((Սա մեկ ջրա»։ Սնացած կաթի չափումը 
նորից կա տ ա ր ում էին փայտե ձողիկով, հին նր- 
շանը ջնջում, նոր նշան անում, և այսպես շարու
նակաբար։

Կանայք զարմանալիորեն ճիշտ էին պահում 
կա թնային Հաշիվը։ Տոպրակները այդ օրից սկսած 
պտտում էին կաթ վերցնողների շրջանում։

Մի քանի օր հետո, կաթն իր վրա վերցնէր֊ 
լու հերթը հասնում էր կաթի քան ա կով երկրորդ 
տեղը գրավող ոչխարատիրոջը, և այսպես հեր
թականորեն, մինչև կաթ վերցնելու հերթը հաս
նում էր միայն մի քանի այծ ու ոչխար ունեցո- 
ղին, որ ի կաթի ամբողջ սեզոնի հաշիվը, ընդհա
նուր կաթերի համեմատական հաշվից ելնելով, 
մի օրից ավելի չէր լինելու։ Այնուամենայնիվ,  
աչդ մի օրում էլ, արդեն որակով ու յուղա լի ութ յան 
մակարդակով բարձրացած կաթից ստացած պան
րով նա ապահովվում էր։

Այս սովորույթը համարյա ըն դհանուր էր 
Վանի ն ահ ան դի գյուղացիների մեջ։

Նախքան ոչխարը բեր հանելը, ոչխարատե
րերը պատրաստած էին լինում պանրի մերանը' 
աևւլնւււր: Դա հետևյալ բաղադրությունն ուներ' ա֊ 
մենակարևորն ու անփոխարինելին հինգից տասն 
օրական դառի կամ ուլի ստամոքսն ու նրա մեջ 
կուտակված պանրանման մի ձվաչափ զանգվածն 
էր' գլխիկ: եթե գառը կամ ուլը չէին սատկում, 
ապա ոչխարատերն ինքն էր մորթում։ Այս երկու 
բանին, այսինքն' ստամոքսն ումեջը եղած նյու
թին համապատասխան խառնում էին շիբ , շաքար,  
մեխակ, դարչին, սև պղպեղ, հ ա վլուջան և հիլ, բո֊ 
լորը լցնում որոշ քանակությամբ մաքուր շտու֊ 
էլով լցված սեոիկի մեջ ու բերանը փակում։ Ետաց
վում էր մի քիչ պղտոր, բայց անասելի բո լրում - 
նավետ հեղուկ. փ ո րձա րկում էին նրա ուժոլնա- 
կությունը։

Կաթն ում տուն տանելը որոշված էր լինում 
մի քանի օր առաջ։ Այն ստացողը կանխապես 
պատ բաստ ում էր մաքուր կարասներ, բերից ե֊ 
կողներր չափում, հաշվում էին կաթերը և դատար
կում քամոց կտավներով փ ա կված կարասների 
մեջ, իսկ տանտիրուհին կաթով ւիքը կարաս
ներից յուրաքանչյուրի մեջն էր լցնում երեքից 
չորս գդալ տեղճուր, ապա բերանները ծածկում։ 
Երկու ժամ հետո կաթերը կպչում էին։ Ղալամա 
կոչվող այդ մածնանման դոնդողը լցնում էին հիշ
յալ տոպրակների մեջ, հավասարապես շաղ տա
լով աղ դրված մանրած սուխուկի ու ուրցի խառ
նուրդը։ Ոմանք դրա փ ո խա ր են օգտագործում էին 
մ ան դա կ ի տերև կամ քեղի զոխ։ Տոպրակները
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երկու ծայրով կապում կին դե տ նից մեկ մ Լ տր բարձ- 
րությամբ հորիզոնական դրված փայտե ձողից 
ու տակը դնում մաքուր աման։ Երբ տոպրակնե֊ 
բում լցված դա լա մ ան ցամաքում էր, խմորի մեծ 
տաշտի մեջ դնում էին սեղանատախտակը (խմորի 
դնդերը դրտնա կելու սեղանը), վերցնում տոպ
րակները, դրանց երկու ծայրերը բերում իրար 
վրա և շարում ս ե ղան ֊ տ ա խ տ ա կին, վրան դնում 
մի լայն տախտակ ու դրա վրա էլ դարսում մեծ֊ 
մեծ քարեր։

Հաջորդ առավոտյան արդեն տոպրակներից 
դուրս էին հանում տափակած պանրի կլորավուն 
դլուխն եր ը , ս ե ղան - տ ա խ տ ա կ ի վրա կարտում,
կտորներն առան ձին - ա ռան ձին թաթա խում կար֊ 
մըրավուն աղի մեջ, թեթևա կի թափահարում ու 
շարում էին երկար ժամանակ կաթ֊ մ ածն ի համար 
դործածված պուտուկներում ու դնում մթերանոց։

Այս պ ի սով, դեռ քսան երկու ժամ չանցած,  
ոչխարից կթվոՂ կաթն արդեն պուտուկներում 
աղ դրված պանիր էր։

Երեք օրվա ընթացքում պանրից քամված  
աղաջուրը ծածկում էր պանրի երեսը։ Պուտուկ
ներն այս անդամ էլ դնում էին բերանքսիվայր։  
Մի երեք օր էլ ամանից ջուրը դուրս էր քամվում,  
Նորից մի քանի ժամ պուտուկները դնում էին ուղ
ղահայաց, պանրի կտորներն իջնում էին ցած,  
սլան րի պակասած տեղը, ա յս ինքնճ պուտուկի բե
րանի մոտը սեղմում էին մի քիշ թարմ ժաժիկ, 
վրայից էլ պինդ կավ (հասարակ հողից) և դըլ- 
խիվայր թաղում մթերանոցում, այդ նպատակի 
համար փորված և մի 15 սմ չոր մոխրով լցված  
փոսում ու ծածկում չոր մոխրով։

Աշնանը, հաջորդականությամբ, դուրս էին 
հանում պուտուկները անուշաբույր, ոչ շատ ա ղի 
և կարմիր աղից հաճելիորեն բաց վարդագույն 
դարձած պանրով։

Ավելի որակով պանիր ս տ ան ա լու համար կա
թի մեջ տեղճուր էին խառնում ու լցնում աղաջրից 
ցամաքած այդ պանրի վրա, մի քանի ժամ հետո 
բերանը ծեփում և թաղում հողի տակ։ Այս ձևով 
ահ ատրա ստված հորած պանիրը կոչվում էր դա-
լամայու| պանիր:

մամիկ: ժաժիկը շինում էին կտրած թանի 
պինթանից։ Երբ տոպրակի մեջ լցված ու քարե
րից սեղմված պին թան ը լավ ցամաքում էր, դրան 
խառնում էին նույն բանջարները, ինչ պանրին, 
միայն Ժաժիկի մեջ լցվելիք աղը պետք է սպիտակ 
լիներ։ ժաժիկը սեղմում էին պուտուկի մեջ, պու
տուկի բերանը ծեփում կավով, գլխիվայր թաղում

ճիշտ այնպես, ինչպես պանիրը և աշնանը դուրս 
բերում հորած ժաժիկը։

Խուրո սլու: Արճակցիների կենցաղում ա մ ե ֊
նա թան կա րժեք ու հազվադեպ կերակրատեսակն
էր*

Նոր մորթած ոչխարի չորս ոտքն իրար էին 
կապում, ամբողջ մարմինը ծեփում պին թան ով, 
ալյուրով ու աղով խառը թանձր խյուսով, լավ 
վառված և արդեն ծուխը վերջացած թոն բան մեջ 
գցում երկու կամ երեք քար ու քարերի վրա դնում 
մի դատարկ հողե չ ոգթ(1իկ։ Թոնիրը խառնելու 
երկար ու կեռա գլուխ երկաթե երկու շիշ մտցնում 
էին ոչխարի կապված ոտքերի արանքը և կախուԱ 
կրակի շեղջով լիքը թոնը ան մեջ։ Թոնքան շրթին 
գնում էին շշերի երկու ծայրերը, թոնքան բերանն 
անմիջապես լրիվ ծածկում թոնրան սալով, սալն 
է/ ծածկում թոնրան ջուլով։ Թոնրան բերանը սա
լով ծածկելիս թողնում էին մի փոքրիկ անցք, որի 
վրա դնում էին հասարակ կավից կլորավուն, մի 
մեծ խմորագնդի չափ գնդիկ։ Սալը ջլով ծածկելիս 
կավե գնդիկը թողնում էին բաց։ Երբ այդ գնդիկը 
այնքան էր չորացած լինում, որ սպիտակում էր, 
բաց էին անում թոնրան բերանն ու դուրս քաշում 
պատրաստի խուրուղուն։ Ոչխարի վրա ծեփված 
աղե խյուսը չորանալով, ամուր կեղև էր կապում, 
պաշտ պան ում ճարպերը հալել-կաթելուց, միա
ժամանակ միսը չափավորապես աղիացնելով, 
իսկ դատարկ 1_ոգթըէկի մեջ կաթկթած հյութը 
ան ըն դհ ա տ շոգիանալով ու ներծծվելով մսի մեջ, 
պահպա նում էր այն վաղաժամ չսրանալուց։

Խյուսից առաջացած մուգ վարդագույն կեղևը 
խուրուղուի վրայից պոկում էին այն սառելուց 
հետո։

Խուրուղուն ամենահարդի ուտելի ք-ն վերն էր, 
որ ինչպես Արճակում, այնպես էլ մյուս հայ գյու
ղերում ընծա յա բերում էին միմյանց որոշ արտա
կարգ դեպքերում, ինչպիսիք էինճ գյուղից դուրս 
բարեկամի հարսանիքին կամ մ ահա ց յա լի թա
ղումին, կամ փափագելի արու զավակի կնունքին, 
պանդխտելուց վերադարձած հ արգելի անձնավո
րությանը տեսակցության գնալիս և այլն։

Պահունի մածունք, կարագը, սեր՛ը: Քամած
մածուն ու կարագ: Հին, մեծ ու արդեն ճաք տված 
որևէ պուտուկ դնում էին թոնիր, սողա թոնիրը 
վառում։ Պուտուկը շիկանում էր և մաքրվու մ էր 
իր մեջ ներծծված յուղերից։ Այրված պուտուկը 
դնում էին մթերանոցի մի անկյունում ու լցնում
մածնով։

Նորաթուրծ ու ճաքեր ունեցող պուտուկից
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ծ լ ծլԼսլո վ դուրս էր մաղվում մածնի շտուկը, իսկ 
պակասող մածնին օր-օրի ավելացնում էին նոր 
մածուն ու գլուխներով կարագ և այսպես շարու֊ 
նավարար։ Ապա երեսին հալած յուղ էին լցնում ու 
պահում։ հրամած մածունն ու նրա մեջ պահված 
թարմ կարագը հաճելի ուտելիք էին ձմռան օրե- 
րին, երբ ոչ մի անասուն չէր կթվում։

^ամած մ ած ունը ջրով բացում, նոր էին գոր֊ 
ծածում ։

Ս երածւորիկ: Ս եծ պուտուկով կաթը թոնքում 
մարմանդ եռացնում, ապա մերում էին (նախօ-  
րոք այդ պուտուկը մթերանոց տանելով)։ Անշարժ 
պուտուկի երեսին երեք օր դնում էին չոր մոխրով 
լցված տոպրակ։ երբ նկատում էին, որ մոխիրը 
թրջվել է, փոխարինում էին չոր մոխրով։ Այդպի֊ 
սով, առանց մածունը թե կուղ թեթևակի շարժելու, 
նրանից անջատում էին ջրային մասը։ Իջնում էր 
մածնի մակարդակը, վրան լրացն ում էին տոպրա
կով քամած մածուն, երեսին հալած յուղ լցնում ու 
պահում ։

Մերածուրիկը թարմ մածնի տեսք ու համ էր 
ունենում, սակայն մի քիչ կծված։ Հյուրերի համար 
մերածուրիկը ս ե ղան ին էին դնումճ վրան դոշաբ 
կամ շաքարափոշի լցրած։

Սոր սեր: Չոր սերը պատրաստում էին միայն 
ոչխարի կաթով, աշնան մոտերքը ( օգոստոս /' 'Լևր֊ 
ջերին), երբ ոչխարները շատ քիչք սակայն թանձր 
կաթ էին ունենում։ Ոչխարի կաթը մեծ կաթսայի 
մեջ մի քանի ժամ եռացնում էին և թողնում մինչև 
սառչելը, կաթի բերանը ծածկելով ոչ թե խուփով, 
այլ մաղով։ Առավոտյան սառած կաթի երեսից 
զգուշությամբ վերցնում էին թոնրում թխվող լա֊ 
վաշ Հացի ձև ստացած սերը և փռում պա ր ան ին ։

Տասից֊տասներկու նման լավաշներ լայնա
կի դարսում էին նոր նամիկի մեջ, արանքները 
հով թոնրում չորացրած կորկոտ կամ ցորեն էին 
հավասարաչափ լցնում և պահում ձմեռվա տոն 
օրերի էԾնունդ, Ոարեկենդան) համար։

Չոր սերը, որ միայն ոչխարատերերն էին ու
նենում, հա դվա գյուտ և ամ հնարն տիր ուտ ելիքն
էր։ Չոր սերի արանքներում շաղ տրված ցորենը 
անում էին աղանձ, որը նույն պե ս իր տեսակի մեջ 
առանձնակի համեղ էր լինում։

Աղջրի կարագ: Աշնանը, երբ արդեն ոչ մի
այն օրը երկու-երեք խնոցի էին հարում, այլ ե֊ 
րեք, չորս օրխ մի խնոցի, սկսում էին այդ կարա
գը պահել։ Կարագը մեծ գլուխներով լցնում էին 
աղաջրի մեջ։ Երբ արդեն ոչ մի խնոցի չէր հար
վում, հանում էին կարագի գլուխն ե րը, դան ա կո վ 
երկու մատի հաստ ութ յան կարագը անջատում և

միջին մասը, որ աղ չէր ներծծած, դնում էին սե
ղանին։ Այսպես պահված կարագը ոչնչո վ չէր 
տարբերվում խնոցուց նոր դուրս բերված կարա֊

զիը։
Սոխաթան: Սեպտեմբերի վերջերին թանը

կտրում էին ոչ թե թոնրան մեջ, այլ վառ թոնրան 
վրա և այնքան, որ հազիվ բզրում էր։ Այդ թույլ 
կտրված թանից ստացված պինթանը լցնում էին 
վառ թոնրում այրված ՝ հին ու ճաքճքված (ինչ 
պես քամած մածնի համար պատրաստվողը) 
պուտուկի մեջ և անընդհատ պակասած շտուկի 
փոխարեն ավելացնում էին նոր պին թան, եռաց
րած ու սառեցրած կաթ։ Խառնված կաթն ու պին
թանը նոր պուտ ուկի մեջ քամելով, ստանում էին 
առանձնակի համի թանձր զանգված։

Ս ո խա թան ը թուլացն ում էին կաթով, իսկ 
եթե կաթ չկար ' ջրով և աշնանը մի երկու ամիս 
ունենում էին մածնին փոխարինող ուտելիք։

ՈIIԻՅ Ս Ե ՐԻ ԴՈ ՐԾԱԾ Ո Ի ԹՅ Ո ԻՆՈ

Ուտելի բայ սեր: Էեռնեըն ընդհանրապես
անտառազուրկ էին, մի քանիսի գա գա թին աճում 
էին կարծր ու ցանցառ թփուտներ, որոնք, ինչպես 
գավառի ծառազուրկ լեռնային գյուղերի բնակիչ
ները, այնպես էլ արճակցիք բերում էին ցախա֊  
վելի, մանավանդ տափի (հերկերը տափանելու 
գործիք) համար։ Փշոտ ու կարծր այդ թփ ուտն երր 
գյուղ էին հասցնում շալակով։ Երբեմն էլ գնում 
էին շրջակա լեռնային գյուղերի գյուղացիներից։

Արճա կ ի գավառի լեռները ընդհանրապես 
բազմաղբյուր, թ ա վշա կան ա չ  ու ծաղկառատ էին։ 
Ա1Դ լեոներում առատորեն բուսնում էր օգտա կա ր 
բանջարեղեն։

Խավրծիլ1: Սրա տերևը, որ կոչվում էր «կյա-  
պոլ տակ» գետնատարած էր և մի մաղի մեծու
թյան հասնող կլորություն ուներ։ Տերևների ա֊ 
րանքից դուրս էին պրծնում դալար, հաստ, երկար 
կոթունները, ծայրերին վարդագույն կամ սպիտակ 
փնջաձև ծաղիկներով։ Թե' կյապոլ տակի մեկ թիղ 
երկարություն և երկու մատնաչափ լայնություն 
ունեցող տևրևակոթերր, թե' խավրծիլներր խիստ 
խավոտ մաշկ են ունենում ու թթվաշ համ։ Կո
թունները ուտվում են թարմ վիճակում, բայց 
մաշկից մաքրում, կոտորում ու չորացնում են 
նաև՝ ձմռանը մսի վրա գցելու համար։ Անձրևի

1 Խավրծիլն ունի շատ տարատեսակներ, որոնցից մեկը 
կոչվում է խանձիլ։ հավրծիլ ահում է Նախիջևանի լեոներում, 
սակայն խիստ նվազ, հազիվ մեկ թիղ բարձրությամբ, ու 
մի քիչ կլ դա ռն ա թթու է։
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առկայության դեպքում խավ[*ծիլը առատորեն է 
ծլում, դալար ու հյութալի է լինում։ Երկարությունր 
հասնում է 40 սմ և ունենում է երկու մատի հաս֊ 
տոլ թյուն, Խավրծիլր հողի երես դուրս դա լուր 
հե տո, երկու֊երեք օրում է այդքան հասակ առ֊ 
նում։ Մի քանի օր անցնելուց դառնանում է և ու֊ 
ւոելու համար դառնում է ոչ պիտանի։

Նվիկ: Ավիլուկի նման, նվիկի տերևներն են
պործածում։ Տերևներր լինում են սրտաձև, երկա֊ 
րակոթ: Թարմ վիճակում նվիկը ս ո ս կա լի կրծ֊
կըծացնող է, իսկ չորացնելուց հետո համեղ է և ա֊ 
մենակարևորը' բումում է ստամոքսի խանգարում֊ 
ներն - ու արյունալուծր: նվիկը բուսնում է լեոնա֊ 
գագաթների, ժայռերի ստորոտներում։ Մաղելը
դժվարությունների հետ է կապված։ Ժողովրդի 
մեջ տարածված էր այն համո ղումը, թե իբբ 
օձերը իրենց բները շինում են նվիկ աճող տեղե֊ 
րում^։

Ծամոնի նյութ: Սնձանման, կաթն ահ ոս
բույս է, աճում է լեռն երում։ Սնձի նման ուտվում 
է հում վիճակում, միայն թե մի քիչ ղառնավուն է։ 
Հողի երեսին բա զմաճյուղ աճած ծամոնի հյու թի 
արմատը հիմնականում միաճյուղ է։ Այդ մի հա֊ 
տիկ հաստ արմատից կաթը հոսում է հողի մեջ և 
հետզհետե վերածվում կոշտ ու սև զանգվածի։  
Հենց այդ զանգվածն էլ անվանվում է ((Սև ծամոն»,  
որը Վանի ն ահ ան գի բազմազգ բնակչության կեն֊ 
ցաղում իր հաստատուն տեղն էր գրավել որպես 
հողային, ինչպես նաև այլևս։ յլ պատճառներից 
առաջացած ցավերի ամենաբույժ միջոց։ Պինդ, 
քարացած ցե խա կոշտ ի նմանվող սև ծամոնի զան֊ 
գրվածը ծանր մուրճո վ' ս ան դա քա ր ի եզրին այն֊ 
քան էին ծեծում, մինչև տաքանում էր, մ ի ա ժ ս։ ֊ 
ժանակ մաքրվում մեջը եղած հող ու ավազից և 
դառնում քիչ կպչուն։ Ապա ավելացնում էին 
չաքյան (քաշող) կոչվող ինչ֊որ սև, մանր հատիկ
ներ ու շարունակում ծեծել մինչև չաքյան ի հա֊ 
տիկների լրիվ տրորվելը։ Այդ զան գվա ծը տաքաց֊  
նում էին և փակցնում ամուր կտավի վրա, նախ֊ 
օրոք նկատի ունենալով, թե ինչպիսի տեղի հա֊ 
մար է ( դաստակ, թիկունք, մեջք, մատ և այլն)։  
Պատրաստի յախուն մի քիչ տաքա ցնելով, կըպ֊ 
ցրնում էին մարմնի ցավոտ տեղին։ Ծամոնր ցա֊  
ված տեղին ամուր կպչում էխ քանի տեղում դեռ 
Հավ կար, հետո ինքն իրեն պոկվում էր։ Ծեծված

ու քաթանին փակցված սև ծամոնը օգտագործվում 
Էր շատ անգամ, համարյա տարիներութ։

Չաքյան, ինչպես արևելյան մի շարք բուժիչ 
ն յութ եր, գյուղացիք գնում էին Վանի խանութնե֊

ւ ՝հ*
Սիվակւււկ ( սպիտակ բանջար)։  Աճում էր ա֊ 

ռավելապես լեռնային վայրերում։ Սիվտկու ԿՒ 
երկար ու բարալիկ տերևների' հոգից դուրս եկած 
մասը աղոտ կանաչ է, իսկ հողի միջինը' սպիտակ։ 
Սւնի նաև կլոր, կոճակաչափ գլխիկ, որը նույն֊ 
սլես սպիտակ է։ Սպիտակ է նաև տերևների միջից 
բարձրացող ծաղկակոթունը և եր կարափունջ ծա֊ 
դիկը։ Ս իվտկուկը մածուցիկ է, արտաքին տես֊ 
քով շատ նման է մարգախոտի, սակայն փափուկ 
է։ Ս իվտկուկը իր լավ համով մյուս բանջարների 
թագուհին էր։ Այն թե' թարմ էին գործածում, 
թե չորացրած։ Առավելապես չորացնում էին 
ձմռան համար։ Թե' յուղով֊ձվով տա պա կում էին, 
թե' ձավարով շիլա եփում, թե' աղցան անում (Ա֊  
րևելյան Հայաստանի գյուղացոց ծանոթ է այն ու 
հաճախ են Երևանի շուկայում վաճառում)։

Պղպոշ: Արտաքին տեսքով շատ նման է սէվ֊ 
տըկուկին, միայն թե պղպոշի տերևները համեմա
տաբար լայն են ու կարճ, տերևների դույնն էլ ավե
լի մուգ է։ Պղպոշի մածուցիկությունն ավելի շատ 
է, և փորձված բանջարագետը իսկույն տարբերում 
է այդ երկու բանջարները՝ թե' տեսքից, թե'համից։ 
Պ ղպոշը նույն պես աճում է լեռնային վայրերում 
և Երևանի շուկայում վաճա ռվում է ((Սպիտակ 
բանջար» անվամբ ' պա բանան մ ան հյուսվածքով։

Շրեշտ (շրեշ)։  Կարճ, սկզբից մինչև տերև֊ 
վավերջը հավասարապես քիչ սրված, կանաչ  
տ ե ր ևի կն երի խմբավորումները դուրս են պրծնում 
հողի տակից, իսկ հողի մեջ բոլորր միասին վա
րագուրված են մի քիչ նուրբ և ուտելու համար ոչ 
պիտանի շղարշով։ Հողի մեջ գտնվող այդ մասը 
դեղնասպիտակ է։ Արճակում շրեշտը օգտագոր
ծում էին թե թարմ, թե' չորացված։ Ձմեռները 
շրեշտը, յուղով֊ձվով ա ա պ ա կե լո ւց բացի, ձավա րի 
հետ խառնած փլավ էին եփում։ Շրեշտը ներկա֊

2 նվիկը աճում է առատորեն Մոզդոկի շրջակայքում։ 
Այնտեղ վերաբնակած արևմտահայերը օգտագործում են 
այն և հաստատում, որ այդտեղի նվիկը «Երկրի» նվիկի 
որակը չունի։

3 Արդի Հայաստանի լեոներում ևս շատ է աճում ծամոնի 
հյութ։ Երևան ում ևս գյուղերից բերում֊վաճառում են փոք
րիկ կտորներով, մուգ գույնի և սկզբում մի քիչ դառնավուն 
սարի ծամոնը։ Սակայն ծամելու համար հավաքված այգ 
ծամոնը պատրաստում են հողի երեսին աճած մասերր 
կտրատելուք և հոսող կաթր հավաքելով։

Հողի մեջ կուտակվածը, ասում են իբր շատ հազվագյուտ 
երևույթ է, և գաղթած արևմտահայերը, որոնք կարիք էին 
ունենում իրենց հողային և այլ ցավերը «Երկրի պես» ((սև 
ծամոնով» բուծելու, չէին կարողանում բավարար չափով 
ձեռք բերել ղրանից։
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յումս օգտա գործվում է թարմ վիճակում, տա պա֊ 
կում են յուղով ու ձվով։ Այժմ մշակովի է դար֊ 
Հրվել։

Ավիլուկ (ավլուկ)։ Արձակում ավիէՈԼկը չ ո~ 
րացն ում էին ձմեռվա համար միայն նրանք, ով֊ 
քեր նվիկ չէին ունենում։ Ծանոթ է Հա յա ս տան ի 
ողջ ա զգա բնա կշությանը, օգտագործվում է շո֊
բացված վիճակում, թե որպես աղցան' համեմ֊ 
ված սխտորով, թե կորկոտով կամ բրնձով հա֊ 
րի սա յան մ ան ճաշ եփելս վ։ Ավիլ ուկր ճա ն աչված 
է նաև որպես բուժիչ բանջար։

Գյանւյալա (շան սխտոր): Թե' սխտորի ձև ու֊ 
նեցող տերևներով, համով, հոտով, թե' հողում 
գտնվող իր նախասերմի շուրջը գոյացող բազմաթիվ 
չոր, կեղևապատ սերմնահատիկներով, կարելի է 
համարել ներկա սխտորի նախամայրը։ Արճակցիք 
գործածում էին թե' թարմ, թե' չորացած վիճա֊ 
կում։ Գյան դա լան գարնան սկզբում ուղղակի
հում֊հում աղ էին անում, ուտում, խառնած ուրիշ 
բանջարների հետ' փոշած էին եփում, աղ դնում, 
բայց ավելի շատ' չորացնում և ձմռանը խաշելով 
աղցան էին անում։

Հատկապես աղ էին դնում ձմռան համար 
հետևյալ բանջարները, առանց որոնց չէր կարելի 
պատկերացնել ոչ միայն Արճակի գավառի ա զ֊ 
գա բնակչության ր , այլ նաև Վան քաղաքի հայ և 
թուրք ընտանիքները։

Մանդակ: Աճում է լեռներում։ Ունի րազմա֊  
թեր տերևներ, հաճելի համ ու անուշ բույր։ Վաղ 
գարնանը մ ան դա կի դալար տերևները օ գտա դո ր֊ 
ծում էին որպես սպասի բանջար։ Տապակում էին 
նաև յուղով֊ ձվով, գցում պանրի ու ժաժկի մեջ։ 
Ամ ռան ր մանդակի կոթունը ուտում էին թարմ
վիճակում, սակայն մ ան դա կի օ գտա գործման ա֊ 
մենատարածված ձևը կոթուններն աղ դնելն էր։ 
Աղ դրած մանդակր ձմռանն էին ուտում (մանդակ 
Երևանի շուկայում վաճառվում է)։

էՐհյքւակ (երենջնակ)։ Ավելի շուտ դաշտային 
բույս է, քան լեռնային։ Ղրա գետնատարած փշոտ 
տերևներից և նույնպես փշապատ կոթուններից 
անասունները խուսափում են։ Անգամ դրա բաց,  
ւլարդամ անիշակա գույն ծաղիկները փշա պա տ են, 
արմատը դառն է։ Այս ամ են ո վ հանդերձ, էրեժնա ֊ 
կի կոթունները ուտվում են անգամ հում վիճա կում ։ 
Էրեժնակը քաղում էին ձեռքերին հաստ թաթման֊ 
ներ հագած։ Ակզբում, դեռ կոթունը արմատի վրա, 
ձեռքը տանում էին արմատի մոտ և դեպի վերև քա֊ 
շեւով, կոթունը մաքրում փշոտ տերևներից և ապա 
պոկում արմատից, կա պուկն ե ր անում, բերում 
տուն։ Տանը ւ1 ի անգամ ևս մաքրում էին փշոտ

տերևների մնացուկներից և շարում սլ ո ւտ ո ւկն ե ր ի 
մեջ, թունգ աղաջուր լցնում վրան ու պահում ձըմ֊ 
ո ան համախ։

Պոզ (բոխի)։ Պողը կամ ոմանց ասելով պու- 
ղոլկը աճում է լեռներում։ իաւլմաթիվ կտրտվածք-  
Ներ ունեցող պողի տերևներր, երբ մաքրում են, 
սաացվում է մատնանման տ ե րևա կո թ ։ Ահա 
հենց այղ տերևակոթերն էլ աղ են դնում։ Պողր 
խիստ օգտակար, համով և հաճելի հոտով պա֊ 
սոլց ուտելիք էր։ Ի տարբերություն Վանի նահան
գի, Արևե լյան Հայաստանում օ գտա գործվում է 
գառը բոխին։ Այն աղ է դրվում ձմռան համար,  
աղցան արվում։ Արճակի գավառում ուտում էին 
միայն քաղցր բոխին, այսինքն՝ պողը։ Այն օգտա
գործում էին նաև մահմեդականները։

յ է ւլ (ճավիկ)։  Լեռնային բույս է, բարձրա֊ 
թեք, խողովակաձև և բավականին անուշաբույր։ 
Այն շատ սիրելի է Հայաստանի լեռնային շրջան
ների բնակիչներին, որոնք աղ են դնում ձմեռվա 
համար։ Արճակի գավառում օգտագործում էին 
նաև որպես պանրի ու ժաժկի բանջար։

Ս|ււտըրո։կ (սխտորուկ)։ Վանեցիներր սուխուկ 
էին ասում։ Մարգագետնային բույս է՝ մուգ կա
նաչավուն, սոխի նման խողովակաձև, սակայն 
համով ու հոտով ավելի շուտ սխտորին է մոտիկ։ 
Տերևները երկար են ու բարալիկ, շոշափելիս ըզ֊ 
՛լուցվում է, որ հարթ շեն և դրանով էլ անվարժ 
տանտիկինները տարբերում են սխտըրուկի հենց 
կողքին աճող և իր արտաքինով դրան հար և նման 
Փորուաոկ կոչվող չուտելի բույսից։ Ախտըրոլկը 
ևս, գյան դա լա յի նման, բա զմ ան ում է թե հողի 
ներքո գտնվող սերմնարմատի գլխի ջո՛րջը գոյա
ցող բազմաթիվ սերմնագլխիկներով, թե հետագա
յում զարգացող մանուշակագույն բազմաթիվ ծա
ղիկներ տվող ծաղկեպսակում գոյացող սերմնահա
տիկներով։ Ս խտըրուկր աղ են դնում թե' կա պուկ
ներով, թե' նախապես մանրացնելով։ Մ տնքաց
րած սխտըրոլկր, ոլռցանոլխի հետ խառնելով,  
օգտագործում էին որպես պանրի ու ժաժկի բան
ջար։ Աղ դրած սխտըրուկը ձմռանը օգտագործում 
էին թե' առանձին, թե պասուց օրերին եփած ձե֊ 
թով ու ձավարով փլավի հետ (Երևանի շուկայում 
ս խտըրուկր' սուխուկ անունով, շատ է վաճառ֊ 
վում )։

Եզըոքսս: Գ յան ղա լա յի տարատեսակն է, մի֊ 4

4 Երևանի շուկայում էրեմնակ վաճառվում է, սակայն, 
սւվեյի բարա/իկ է, քան Արճակի և կամ Վանում վաճառ
վող էրեժնակր:
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այն ավելի նուրբ տերևներով և նվազ սխտորա֊ 
հոտով։ կղըռճան ևս, ինչպես գյան դա լան, աճում 
է ամենուրեք, բայք սակավ է։ Եղը ոճ ան, ինչպես 
սխտրրուկր, մանրացնում էին և ուռցանուխի հետ 
խառնած օգտա գործում որպես պանրի ու ժաժկի 
բանջար։ Աղ էին դնում ձմեռվա համար, թարմ 
վիճակում ևս աղ ցանում ու ուտում հացով (Երե֊ 
վանի շուկայում չի վաճառվում)։

Եային նաև անուշահոտ բույսեր, որոնք ար֊ 
ճակցիները գործածում էին որպես կերակրի հա֊ 
մեմունք և կամ սեղանին դնում, որպես կանաչի։ 
Ե՛րանք ենճ

Տաղց (դաղձ)։ Աճում է առավելապես առ֊ 
վակների եզրին, ինչպես նաև խոնավ, ջրառատ 
տեղերում։ Արճակցիները, Արևելյան Հայաստանի 
բնակիչների նման, դաղձը օգտա գործում էին 
որպես սեղանի կան ա չի ։ 0 դտադոր ծում էին հում
վիճակում, ավելի շատ ' խաշած ձվի, պանրի, 
ժաժկի, ինչպես և հնդեղենի (ոսպ, բակլա, գլուլ, 
1/ւբի) հետ։ Դաղձի չորացած ծաղիկները ձմռ ա֊ 
նը որպես թեյ օգտա գործում էին մրսած հիվանդ֊ 
ներին քրտնեցնելու համար։ Դաղձը ճանաչված 
էր նաև որպես մա յա սուլին հակազդող ուտելիք։

Ոսւցանուխ: Աճում է առավելապես անջրդի 
ու անմշակ տարածություններում։ Շատ ցածիկ, 
բազմաճյուղ թփիկ է> խիստ մանր և անհյութ տե
րևներով անուշահոտ բույս, որ տալիս է մանր, րս֊ 
պիտակին տվող բուրումնավետ ծաղիկներ։ Աճում է 
ու վերաճում' հին արմատին մոտ։ 0 գտա գործվում 
էր որպես պանրի ու ժամկի բանջար, ինչպես նաև' 
կերակրի համեմունք։ Ուռցանուխը անհյութ է 
դառնում հատկապես ծաղկելուց հետո, սակայն էլի 
օգտագործում էին։ Ամռանը ՂՕա ծաղկով 
եփած թեյր համարվում էր մրսածության դեմ բու֊ 
միլ միջոց։ Արևելյան Հա յա ս տանի չոր բլրալան
ջն բում առատորեն բուսն ում է ուռցանուխ ր և
բոլորի կողմից էլ ճանաչված է ուրց անունով։

Նւսնուխ (անանուխ)։ Ուռցանուխի տարատե֊ 
սակն է։ Սա ևս աճում է անջրդի և անմշակ բրլ- 
րալանջերում։ Նանուխր ավելի փափկիկ է և ավե֊ 
լի երկարավուն, բունը հաճելի կարմրավուն է։ 
ճանաչում է գտած Հայաստանի հայ և ադրբեջան֊ 
ցի ազգաբնակչությունից։ Արճակց իք նանուխը 
օ գտա գործում էին ճիշտ այնպես, ինչպես ուռցա֊ 
նուխը։

Սարի կյկնձ (սարի գինձ, համեմ)։  Սարի 
կյինձը, այլ կերպճ սարի համեմը, մշակովի հա֊ 
մեմի ավելի լավ տեսակն է։ Մեր գործածած հա֊ 
մեմի ծաղկման շրջանին հասած, նուրբ ու բարա֊ 
լիկ տերևներ և սպիտակավուն ծաղիկներ ունի,

շատ բուրա վե տ է։ Արճա կցիք օգտագործում էին 
որսլես կերակրի համեմունք, առավելապես թանով 
ու չորաթանով սպասների մեջ , ուտում էին նաև 
պանրի ու ժամկի հետ։

Սէսրյւ pn.fi ան: Մշակովի ռեհ անի ց ոչնչով չր -
տարբերվող բույս է, միայն ավելի մանր տերև֊ 
ներով և ավելի բուրավետ է։ Աճում է լե ռն ա լան
ջերին, օգտագործվում էր որպես կերակրի համե
ս՛ ունք։ Արևելյան Հա յա ս տան ի գյուղացիներին ևս 
հայտնի է ա յն։

Պլթեմ: Հա զվա դե սլ պատահող բույս է։ Ա ֊
ճում է ոչ բոլոր լեոներում։ Ձևով հիշեցնում է նո
րածիլ մանգակի։ Հաճելի բուրմունք ունի և կարե
լի է պահել տարիներով։ Օգտագործվում էր մի
այն հագուստեղենը անուշահոտելու համար։ 
Աճում էր Արճակ գյուղի մոտակա լեռներում։

Սիվեզ (սիբեխ)։ Ամենաշատ տարածված 
բանջարա բույսերից է։ Խոր կտրտված տերևներ 
ունեցող այս բույսը աճում է ամենուրեք, սակայն 
վա րելահողում, մանավանդ աշնանացան արտե
րում աճածներն ավելի համեղ են լինում և հեշտ 
են եփվում։ Փխրուն հոգի մեջ եղած տերևակոթերր 
սպիտակ են ու դալարավուն։ Սիբեխը երևան ցի֊ 
ների վաղածանոթ ու սիրելի բանջարն է և վաճառ
վում է Երևանի շուկայում։ Երևան ցիները սիբեխը 
տապակում են յուղով ու ձվով, իսկ հետո, երբ 
կոթուններն են վաճառումճ աղ են դնում։ Արճակի 
ազգաբնակչությունը վաղ գարնանը մի շարք այլ 
բանջարների հետ սիբեխը ևս օգտագործում էր 
թե' որպես աղցան, թե' որպես յուղո վ֊ձվո վ 
տապակելու ու փոշած եփելու համար։ Արճա կցի֊ 
ները կոթունները ուտում էին միայն հում վիճա֊ 
ևումէ ուրիշ տ եղերում, մանգակի կոթունների նը֊ 
ման աղ են դնում։ Ամռանը սիբեխի կո թունն երի 
ծայրերին բացվում են մանր ծաղիկների համա֊ 
խմբային սպիտակ պսակներ։

նաթնանարուկ: Հա զվա դեպ պատահող բույ֊
սերից է։ Գետնատարած տերևախումբ է և որպես 
բանջար չէր զիջում անգամ սիվտկուկին։ Աճում 
է բլրալանջերում և ձորակներում։ Հում վիճա կում 
չի ուտվում։ Մյուս բանջարների հետ խառնած 
օգտա գործում էին փոշած եփելիս կամ տապա
կելիս։ Ոմանք չորացնում էին նաև ձմռան համար։ 
Հա յա ս տան ի իմ շրջա գա յած վա յրերում (Արտա֊  
շատ, Ծաղկաձոր, Ապարան, Եղեգնաձոր, Ջեր
մուկ, Եամո, Եոտայք) չեմ  հանդիպել կաթնա֊ 
նարուկի։

Տափխի յարակ: Գյանդալային նմանվող եր
կար ու նեղ տերևներ ունեցող բույս է, բայց սրխ֊ 
տորահամ ու հոտ չունի, աճում է ամենուրեք,



բայց ավելի շատ' վարելահ ո ղերում ու ցանքի մեջ։ 
Ուտ ւէ ում է նաե հում վիճակում: Ունի փշա տ ա -
չափ երկարավուն կոճա րմ ա տ, որը նույնպես հա- 
մեղ է: Տ ա փ խի յա բուկը ևս խաոնում էին ուրիշ 
բանջարի հետ և կամ աոանձին տապակում։ Այս 
բանջարը երևանցիներին ծանոթ չէ։

տակ է փիփերթ)։ Աճում է ամենուրեք, 
բայց ամենից ավելի բնակավայրերին մոտիկ։ 
Կլորաձև, գետնատարած և մի փոքր մածուցիկում 
թյուն ունեցող այս բանջարը լայն ճանաչում է 
գտել հայ և ադրբեջանցի բնակչության կողմից և 
համարվել է բուժիչ միջոց։ Կամոյի շրջանում 
(Նոր Բայազետ) սրան ասում են հաց֊պանիր։  
Արճակցիք ախչկոլ տակը մյուս բանջարների հետ 
խառնած իվաղ գարնանը)  թե աղցան էին անում, 
թե փոշած եփում, թե' տ ա պա կում, իսկ արդեն 
հասունացած բույսը օգտագործում էին որպես 
բուժիչ նյութ, այն է՝ եփում էին և կանացի հի
վանդություն ունեցողներին նստեցնում վրան։ 
Բրոշ մայրեր ախչկոլ տակի սպիտակ արմատնե
րը մաքրում էին, չորացնում, հավանկով ծեծում- 
փոշիացնում, նուրբ գլխաշորով ( յազմայով)  մա
ղում և խառնելով մոր կաթին, օրը մի քանի թեյի 
հ՚}ա1 լցնում նորածնի բերանը։ Փորձը միշտ էլ 
տալիս էր դրական արդյունք։ Ախչկոլ տակի <րքյո֊  
քով» կերակրված երեխան ավելի արագ էր աճում 
և սակավադեպ էր «սանջու» ունենում։ Փակ, այ
սինքն՝ ներքուստ թարախ կուտակվող և ցավ պատ
ճառող վերքերի վրա կապում էին աչխկոլ տակով 
և գոմշակովի կաթով եփած լափա։ Չանցած մի 
քանի օր, վերքի բերանը բացվում էր։ Երևանում 
ապրող կին հեքիմները ախչկոլ տակի ի փիփերթի) 
արմատը օ գտա գործում էին կանանց վիժեցնելու 
համարէ Ախչկոլ տակի մի արմատից դուրս է գա
լիս մի քանի գետնատարած կոթուն, որոնք տա
լիս են բաց գույնի անբոլյր ծաղիկներ։ Յուրա֊ 
քանչյուր ծաղկի տեղը դո յան ում է մի սերմնա֊ 
կոճակ՝ նստած ափսեաձև ծաղկեբաժակին։ Երե
խաները շատ էին սիրում այդ սերմերն ուտելը, 
որին ((ճնջղկան պաղար ճ» էին ասում։ Արևելյան 
Հայաստանի շրջաններում ևս մանուկներն ախչկու 
տակի սերմերն ուտում են։

Թաղթեկ (թորւթեկ)։ Ոմանք կվթոն են անվա֊ 
ն ում, ոմանք թոռթեկ, սպանաղանման բույս է, 
բուսն ում է բնակատեղի ավերակների մ ոտերքում 
( եթե նույնիսկ ավերակներ չեն երևում, ապա ե- 
ղել են. ժողովուրդն այդ համոզումն ունի)։ Երևա֊ 
նի շուկայում թաղթեկը վաճառվում է կվթոն կամ 
թոռթեկ անվամբ և օգտագործվում է որպես աղ֊ 
ցանի ու տա պա կելու բանջար։ Արճա կում ևս նույն

ձևով էին օգտագործում, բայց սիրված բանջար
ների շարքը շէր դասվում։

*1ււ փս ճայտԼկ: Ե տ ր տ վա ծ, գետնատարած,  
հրկարավուն տերևներ ունեցող բույս է, աճում է 
ամենուրեք։ Ոմանք այգ բույս ին ճնջղկան պաշար 
են ասում, ոմանք' ջրկոտեմ։ Գարնան սկզբներին 
օգտագործվում է որպես աղցանի բանջար, իսկ 
հետո երեխաներր ցողուններն ուտում են։

Խինձ (սինձ)։ Ոուսն ում է վաղ գարնանը, ա֊ 
մենոլրեք, սակայն ավելի համեղ են լինում լեռ
նալանջն րին բուսածներր, որոնց կոթունները բար 
կարմիր գույն են ունենում։ Ուտելի են այդ կաթ- 
նահոս բույսի երկար, բարակավոլն կոշտ տերև֊ 
ներր ( ճանաչում է գտած նաև Աբևելահայաստ ա֊ 
նում )։  Ավելի ուշ, դախացած տերևները հեռացնում 
են և ուտում միայն դալար ու հաճելի համ 
ունեցող կոթունները։ Վերջինն ե րս գետնից բարձ
րանում են երբեմն երկու թզաչափ։ Մեխակի 
նմանվող չբացված կոկոնները տալիս են դե
ղին գույնի ծաղիկներ և սերմերը հասունանալիս, 
խատուտիկի թռչող սերմերի նման, ցրվում են օ֊ 
ղում։ ե/ինձը թեպետ կաթնառատ է, զուրկ է մա
ծուցիկությունից ու եփելիս չի փափկում։

Եա նաև «կյլիւով խինձ» (գլխով սինձ)։ Սրա' 
հողի երես դուրս եկած տերևները կարճ ու տգեղ 
են, իսկ հողի տակ եղածը սպիտակ, հյութալի տե
րևներից կազմված մի գլուխ է, շրջապատված հե
տը միացած այլ փոքրիկ գլխիկներով, որոնք բո
լորն էլ հաստլիկ տերևների միահյուսություն են։ 
Կյլխով խինձը բուսնում էր առավելապես Ար ճակ 
գյուղի հյուսիս ակողմ ում ։ Գոյություն ուներ և
սնձի այլ տեսակ' լայնակի և բազմաթեր տերև
ներով, կոչվում էր «օձու յոինձ». ուտելի չէր։

Սասւոոոն: Առատ կաթ պարունակող քաղ֊
ցըրահամ բույս է, տերևները լայնակի են, եզերք֊ 
ները' կտրտված, ծաղկեբաժակը կոշտ է, սրա
ծայր, ծաղկելիս դեղին գույն ունի ու տալիս է ոչ 
թե հատիկային, այլ փետրասերմ։ Մաստռոնը իր 
մեջ այնքան կաթ է պարունակում, որ քաղելուց, 
տուն բերելուց երկու օր հետո ն ույն իսկ, եթե նրա 
թոշնած տերևները կտրտեն, ա ռ ան ձին - ա ռան ձին 
կտորների ծայրերին կաթ է երևում։ Դաշտային 
հազվադեպ վայրերում է աճում, շատ սննդարար 
է, ո ւտ վո ւմ է հում վիճա կում, հաճելի են հատկա
պես հաստ ու դալար կոթունները (Հայաստանի 
իմ ապրած վերը նշված վայրերում չեմ հանդիպեք 
մ աստռոնի )։

Կոաուղու: Սնձան մ ան, նեղ ու երկարավուն
տերևներ ունեցող բույս է, կաթնահոս է, աճում է 
հատկապես բլրակներում։ Տերևները գետնից քիչ
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են բարձրանում և հենց գետնից էլ բաժանվում են 
մի քանի ճյուղերի, որոնցից յուրաքանչյուրն ունե֊ 
նում է մի կոթուն։ Դրանք շատ չեն երկարում, 
ւակայն ծաղկե լի ս շատ են նմանվում սնձի ծա ղ
կին։ Տերևներն ու կոթունները սնձի համ ունեն, 
ուտելիս գերադասում են արմա տա կոճը։ Դրա
տերևա խումբը հողում կաղմված է միայն մի
արմա տ ակ ոճից, որը ամսական բողկի ն մանու֊ 
թ յան ու մեծության սևագույն կոպիտ կեղևով 
պատած սպիտակ անուշահամ միջուկ ունի, որն 
էլ հենց ուտվում է։ Արմ ա տա կոճը մի քանի մազ֊  
արմատով է միացած մայր հողին։ Է1րքան փըիյ֊ 
բուն է հողը, որի մեջ աճում է կուռուղուն, այն֊ 
քան էլ փխրուն է կուռուղուն ինքը։ (Հաճախ է 
պատահում, որ կոսւուղուի գլխիկի մեջը թաղ֊ 
քած է լինում, դրան արճակցին կատվոտ է ա֊ 
սում։ «Կուռուղույթեր սադա կատվոտ են, տաս 
ի։ ա տ չկա , որ մ ե չն ե ր կատու չըէնի», — ասում էին 
միմյանց։ Աուռուղուի մեջ ((կատու)) լինելը բացա֊  
տըրվում էր հողի քա րսւ ցած ութ յամ բ։

Պտուկ: Սա կակաչ կոչվող այն ծաղիկն է ,
որ այնքան շատ է տարածված ամ են ուրեք և իր 
(լ սրտի)) սևությամբ ասքերի առիթ է տվել։ Այն 
իր հմայիչ կարմիր դույնով զարդարում է դաշ֊ 
տերն ու բլուրները։ Պ տուկն երր, այս ինքն' կա֊ 
կաչները, բաժանվում են մի քանի տեսակի։ 
Կան մանր ու բաց գույն ունեցող ծաղի!լներ, կան 
մեծածաղիկ, բայց բաց֊կարմիր գույն ունեցող 
պտուկն եր, կան նաև մուգ վառ֊կարմ իր գույնի' 
բոլորն էլ մ շւսկովի խաշխաշների նախատիպն֊ 
րըն են, որոնք ունեն մանր սերմեր։ Գյուղացի֊ 
ներն ուտում էին միայն վառ֊կարմիր ծաղիկ 
տվող կա!յաչի կոկոնը (պտուկը), որը տարբեր֊ 
վում էր մյուսներից իր վարսանդի ձևով։ Եթե 
մ յո ւս պտուկների վարսանդները խիստ բա ր ա լի կ 
են ու այնքան երկարավուն, որ ծաղկաթերթերից 
դուրս են Լլանգնած, խ աշխ աշին նմանվողը,
կարճ է ու լայն և սև վա ր ս ան դա կա լո վ է։ Այս։ ղի֊ 
սի կակաչի կոկոնն էր, որ չէր համարվում թու֊ 
նավոր և ուտում էին թե մեծերը, թե փոքրերը։ 
Սեծածաղիկ, բայց բաց գույն ունեցող կակաչը 
կոչվում էր ((Աջմու պտուկ))։ Մանրաթուփ և բաց 
սույնի մանրածաղիկ կակաչները կոչվում էին 
«օձու Լլակաչ ))։ Ընդհանրապես այն համոզումը 
կար, որ դրանք ուտ ո ղն ե րի միտքը ((կպղտորվի, 
Լք մնան սար սա մ))։

Զիմնի պտուկ: Ինչպես անունն է ասում, չիմ֊  
նի պտուկը մարգագետնային բույս է, սնձի տա֊ 
րատեսակն է, ունի կաթնահոս նեղ ու երկար տե֊ 
րևներ, ուտում էին միայն կոթունները։ Չիմնի պը֊

տուկը ևս սնձի նման տալիս է դեղին ծա զիկներ 
և փ ե տ ր ա սերմ եր։

Խալի լյուրիկ ( ալևորիկ)։ Սլրա լանջերին աճող 
բույս է։ Մ ա ր գա խ ո տ ի տերևներ հիշեցնող նրա 
երեքից֊չորս նեղ ու երկարավուն դժգույն տերև֊ 
ները գետնատարած են և. կենտրոնում ունենում 
են սպիտակ գիծ։ Հողի տակ գտնվում է խալիվո֊ 
րիկի մի հատիկ, Լլոճակաչափ կոճղարմատը, որը 
դուրս է բերվում սրածայր փայտի միջոցով։ ե)իստ 
փոքրիկ այս կոճղարմատը հաճելի համ ունի։

Ս6ողեզ (կոճղեզ)։ Նուրբ, շատ նուրբ ոլոռ֊ 
նի տերևներ հիշեցնող բույս է, աճում է մշակվող 
վարելահողերում, արմատները մխրճելով հողի 
խորքերը։ Արմատներին դո յան ում են կոշտ մաշ
կով, սպիտակ միջուկով, փխրուն ու անուշահամ 
պալարներ, որոնք էլ ուտվում են հում։ Վանում 
գտնվող մի ամերիկացի բժիշկ մճողեղից մանկա
կան առողջարար սնունդ ստանալու փորձեր էր 
անում։ Սա' Արևե լյան Հայաստանում հայտնի է 
կոճղեզ անվամբ և շատ է տարածված։

Կյանգաո: Աճում է մարդագետն ում' խիստ
փջալի> գետնատարած բույս է։ 0 դոստոսից հետո 
սկսում է բաց վա ր դա մ ան ուշա կա գույն ծաղիկներ 
տալ, ծաղիկները համարյա կպած են լինում գետ֊ 
նին։ Կ յան գառի արմատը մի քանի արմատների 
համախմբում է։ Դրանք կարճ են ու հաստ և շաղ
գամի համ ունեն։ Կ յան գառը հողի տակից հանում 
էին դանակի օգնությամբ, մաքրում արտաքին 
փշոտ տերևներից և ուտում։ Դա ստամ ոքս ի հի
վանդության բուժիչ էր համարվում։ Կ յան գառը
ավելի մեծացած է լինում, երբ նրա ծա զիկները 
արդեն գունատված են։

նյետնի թութ: Ս պ ան ա ղան մ ան, սակայն գետ
նատարած բույս է, որ աճում է ամենուրեք, առա
վելապես' ցանքերում ։ Տերևներն ու ցողունն երր 
քանի դեռ դալար էին, օգտագործվում էին որ
պես տապակելու բանջար, իսկ ամռանը գետնա
տարած կոթունները ծածկվում էին անհամար թր
իք ան մ ան պտուղներով, որոնք հասունանում էին ու 
կարմրում, ահա սրանք էին կյետնի թութ անունն 
ստացել և դարձել երեխաների սիրելի ուտելիք։ 
Կյետնի թութը խիստ անհամ պտուղ է։ Արևելյան 
Հայաստանի շատ վայրերում ևս աճում է։

ք* այ լա-պատի 6 ( բակլա֊ պատիճ)։ Աճում է
անջրդի տեղերում, Բռէկ դառնահամ և
խիստ սուր հոտ ու նեցող ավելացոլ բույսի հարե- 
վանոլթյամբ։ Գետնատարած ցողունները բակլա
յի ծաղիկ հիշեցնող ծաղիկ են տալիս, ապա'  
փոքրիկ, քնքուշ, վարդագույն պատիճներ։ Յու
րաքանչյուր սլատիճում լինում է մեկից֊չորս

4 —  3&6
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փոքրիկ հատիկ։ Աչս պատիճներն կին, որ դեռ 
չհասունացած ուտում էինI

Փշկա-լալա: Բա չլա-պա տ իճին է նմանվում,
նրա պես աճում է անջրդի հողերում, գետնատա
րած սերմնարմատներ է տալիս, միայն թե սը- 
րանք նեղ ու երկարավուն են և իրենց մեջ ամփո
փում են ավելի մեծ թվով հատիկներ։ Պատիճ֊ 
ները բաց-կարմրավուն և կոշտ են, ուտում էին 
պատիճներով, չհասունացած վիճակում։ Արևելյան 
Հայաստանում ևս շատ է աճում։

Մոնիկ: Աճում է ամենուրեք։ Մռճիկի կտըրտ- 
ված գեղեցիկ տերևները տալիս են բաց գույնի 
ան բույր, փոքրիկ ծաղիկներ։ Հողի տակ գտնվող 
և դյուրությամբ հանվող դրա բազմաթիվ մանրիկ 
պալարները ղեպի իրենց էին գրավում մանուկնե
րի խմբերին։ Ուտում էին հում վիճակում, պա
լարները վաղ գարնանից մինչև աջուն էին գոյա
նում ։

Մեղրածծուկ: Լինում է երկու տեսակճ կա
պույտ և դեղին։ Երկուսն էլ, քիչ տարբերությամբ, 
ծածկված են նուրբ, ծակծկող մազմզուկներով։ Ե- 
թե կա պույտ մեղրածծուկը աճում է ամենուրեք, 
դեղինը սիրում է խոպան ու անջրդի տարածու
թյուններ։ Կա պույտ մեղրածծուկի տերևներն ու 
ցողուններն ունեն մածուցող հյութ և կիսաքաղցը 
համ։ Վաղ գարնանը այն խառնում էին փոշած 
եփելու բանջարներին, օգտագործում նաև որպես 
սպասի բանջար։ Դեղին մեղրածծուկը համարվում 
էր չուտելի բանջար։ Մեղրածծուկները միմյանցից  
տարբերվում էին իրենց տերևների ու ցողունների 
տեսքով։ Երկու տեսակի մեղրածծուկների մանրիկ 
ու անհամար ծաղիկների բաժակներն էլ լիքն էին 
լինում քաղցր հյութով։ Դրանց կողքին հավաք
վում էին երե խաները, հատ֊հատ պոկում ծաղիկ
ները և ծծում միջի «մեղրը»։ Դեղինի «մեղրը» ա- 
վելի շատ էր լինում և մի քիչ էլ սուր համ էր ունե
նում , սակայն երեխաները չէին խուս ափում դրա- 
նից,

Ախչկա մատակ: Գետնատարած, մանրատերև 
բույս է} աճում է ա մ են ուրեք։ Մեծանալիս ախ չկա 
մա տուկը իր յուրաքանչյուր մանրիկ տերևի տա
կից տալիս է մանրիկ և մի փոքր վարդագույն ծա- 
ղիկ։

ՏԱՐԱԶ

Տղամարդկանց: Տարիքավոր տղամարդիկ
հագնվում էին նահապետական ձևով։ Շաւ 
վրա հագնում էին կուրծքը երկու կողմից իրար 
վրա եկող քւշլիկ: Աջլիկը կարվում էր մանիսայից

Լամ ղոքիցճ բյազե աստառով։ Ե չլիկը կոճակ չու
ներ, այլ կապվում էր բարակ կտորից կարված 
երկու բարակ կապով ՝ մեկը վզի, մյուսն էլ մեջ
քի մոտ։

ներքևում' լայնափողկ բանավշա շալվարն էր' 
խոնջաններով։ Մեջքին կապում էին պարսկական 
քիրմանի շալ։ Մեջքի շալը ծառայում էր նաև որ
պես գրպան, ուր տեղավորում էին ծխախոտի 
տուփը, տերողորմյան ի թազբեհ), թաշկինակը,  
փողի ք սակը (քիսա) և այլն։ Չքավորները կապում 
էին Վանի գործած հասարակ շալեր, իսկ հետո' սև 
քյազաղիկ։

Ոտքերին բրդե թելից գունավոր, ծաղկազարդ 
գուլպաներ ու սև պոչով սոլեր էին հագնում, չքա
վորները' պարզապես տրեխ ( չարուխ)։

Գլխներին դնում էին շագանակագույն թաղի
քե գդակ (քոլոզ),  ճակատից վերև կապելով ոլո
րած, սև ու կարմիր նախշեր ունեցող, հաստ ու է- 
ժ ան ա գին կախիկնել։ ( յազմա)։

Երիտասարդների իշլիկի կտորը լինում էր 
դոք կամ պաս մա, նույնպես բյազե աստառով,  
սակայն կուրծքը մեջտեղից, վերից֊վար ճեղքված
քով և կոճակներով։ Շալվարները նույն ձևի էին, 
բայց գործվածքը ավելի գեղեցիկ, երկարությամբ 
կարմիր ու սպիտակ զոլերով։ Աո  շալվարներն 
ունենում էին երեք կամ հինգ զոլ։ Վերջինն ավելի 
թանկ արժեր։ Երիտասարդների մեծամասնության 
Ւջլիկների առաջամասի երեսի կտորն ավելի լայն 
էր, քան աստառինը։ Չթի ա 1Ղ հավելյալ մասը 
պարանոցի մոտ քաղ էին անում, բացվածքը կող
քի վրա անում։

Եշլիկի վրա հագնում էին ելագ։ Ելագըճ թե- 
վերի տեղերը լայն բացված, կուրծքը կիսաբաց, 
մինչև փորի կեսը հասնող, կրծքի երկու կողմե
րում փոքրիկ գրպաններ ունեցող կի սա ղգե ս տ էր։ 
Այն կարում էին վանեցի դերձակները' առաջա
մասը եվրոպական բրդե կտորից, ետնամասը՛ սև 
սատինից։ Ելագր ևս աստառով էր լինում, սա
կայն ոչ թե սպիտակ կամ զոլավոր, այլ սատինե։ 
Երիտասարդները նույնպես մեջքին քիրմանի շալ 
էին կապում' վրայից նույնպես կրծքի երկու կող
մը սպիտակ, իսկ մնացածը սև, կարճաթև (ար
մունկներից շատ վերև) ՈԼ մինչև մեջքը չհասն ող 
չուռ քյազաղիկ էին հագնում, իսկ ոտքերին սպի
տակ, գունավոր նախշերով, մինչև ծունկի ներքևը 
հասնող բրդե գուլպան ե րի վրա հագնում էին սև 
կունղուրւա ( կիսակոշիկ)։ Ելա գի վրա ոմանք կր֊ 
բում էին արծաթե շղթայով ժամացույց։

Երիտասարդներն իրենց քոլոզի շուրջը ոչ թե 
յազմա էին փաթաթում, այլ սպիտակ գծերիզներ
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ունեցող, սև մետաքսե մեծ ու թանկարժեք փուշի։ 
Փոլշիները այնպես էին ոլորում և այնպիսի ձևով 
փաթաթում քոլոզի շ ոլրջը> "/' ծոպերը կախ ըն- 
կընեին ճակատի շուրջն ու ծոծրակի վրա։ Չքավոր
ներից ոմանք հագնում էին գյավր ( գորշ) շալվար,  
որն իր տեսակի մեջ ա մ են ա էժան ա գինն էր, մինչ
դեռ ունևորներից ոմանք (ծերերը), քյազաղիկի 
փոխարեն հագնում էին մուգ շագանակագույն վե
րարկու։

Տարեց կանանց: Տարիքն առած կանայք, որ 
մինչև 1896 թ. կոտորածը հագնվել էին Վան֊Տոս֊ 
պի ու Թիմարի գավառների հայ-գեղջկական ընդ
հանուր ձևով և նրանց արդուզարդն էին պահ
պանել, կոտորածից հետո վերջ էին տվել գլխիւ 
պարանոցի և կրծքի ու մազերի բազմապիսի ար
ծաթե զարդերին, ինչպես նաև դաստակներին ու 
ոտքերի կոճերին հուլունքներ կապելուն և աչքե
րին սև գեղ դնելուն։ Եվ այդ բանը արել էին ոչ թե 
հնարավորություն չունենալով նորից արդուզարդ 
գնելու, այլ ուղղակի պարզ նորաձևությանը հետե- 
վելոլ համար։ Սակայն պահպանել էին հագուստի 
հին ձևը։

Հասակավոր կանանց հանդերձը հետևյալն 
էր' շապիկը հասնում էր մինչև ազդրերի կեսը, 
բաց թողնելով վարտիքի մեծ մասը, վարտիքը 
ւայն էր' վերևը խոնջանով, երկարությունը ծած
կում էր սրունքների մի մասը։ Վարտիքի փողքե
րը մանր-մանր փոթեր էին անում և այդ փոթերին, 
որպեսզի այլևս չքանդվեն, կարմիր կայթան էին 
կարում։ թնգ որում, կայթանը գնում էին Վանի 
խանութից, չունևորներն էլ գործում էին իրենք' 
բրդե թելից և այնքան բարակ, որ ոչնչով չէր 
տարբերվում մեքենայով գործածից։

Վարտիքը կարում էին հատկապես ռուս ու 
պասմա կոչված, կարմիր ֆոնի վրա նշաձև սպի
տակավուն ծաղիկներ ունեցող չթից' բյազե աս֊ 
տառով։ Շապիկի վրա հագնում էին բյազե աս
տառով չթե իշլիկ' առաջամասը ամբողջությամբ 
ճեղքված ու կոճակներով։

Ւշլիկի վրա հագնում էին ֆոնը կարմիր կամ 
սպիտակ ( նայած տարիքին, ընդ որում, սպիտակ 
ֆոնովը հագնում էին ավելի երիտասարդները) 
մեջը սև գծեր ունեցող մանիսա ղպուն կոչվող 
ամբողջական զգեստ։ թպոլնր կարվում էր բյազե 
աստառով ու ւգարանոցից մինչև ներքև ճեղք
ված։ ճեղքվածք էին ունենում նաև երկու կող
քից, սկսած ազդրերից քիչ ներքև ու մինչև վերջ։ 
Թևերը հարթ, առանց որևէ ձև տալու, քիչ էլ 
լայն։ Կարում էին կտորի լայնքով, որպեսզի սև

գծերը թևերի շուրջն օղակներ գոյացնեին։ Կող
քերին, բացվածքներից վերև, ղպուն)ւ ներսի կող
մից, կարում էին գրպաններ։ Կողքերի բաց
վածքների շուրջը (սկսած վերևից), չորս մատի 
լայնքով կարում էին կայթան։ Կայթան էին կա
րում նաև վզի բացվածքի շուրջը և կոճկում էին 
սլա ր ան ո ց ի տակ կարված մի հատիկ արծաթե 
կոճակով։

Զպունի կողքերի «չաք» կոչվող ճեղքերից 
երևում էր և" չորս մատնաչափ սպիտակ շապիկը,  
և մինչև սրունքների մեկ երրորդ մասը ծածկող 
կարմիր ծաղկավոր վարտիքը։

Չպունացոլ մանիսան վաճառվում էր առանձ
նակի հակերով։ Յուրաքանչյուր հակը մի զպու- 
նացոլից ավելի չէր լինում։ Մեջքին կապում էին 
պարսկական քիրմանի շալ։ Շալին տալիս էին ե- 
ռանկյունու ձև և կապում այնպես, որ սուր ծայրը 
ընկներ ետև։

Շալը կապելուց առաջ իրար վրա էին քաշում 
զպունի առջևի մասերը, այդպիսով ապահովելով 
դրանց բացվելը։

Կրծքին կապում էին պարանոցից մինչև ներ
քև տարբեր չթերից երկտակ կարված գոգնոցը, 
որն ընդգրկում էր կուրծքն ու թևերի տակը և կոճ֊ 
կըվոլմ  ետևը՝ թիկունքից ներքև։ Գոգնոցի վերնա֊ 
մասի շուրջը ևս կայթան էին կարում։ Գոգնոցը 
ետևից կոճկվում էր կաղինաչափ արծաթե մի հա
տիկ կոճակով։

Բարդ էր կանանց գլուխը կապելու պարագան։  
Մազերը, եթե կտրված չէին, հյուսում էին մեկ 
ճյուղ։ Գլխին ամենից առաջ դնում էին կարճաց
ված ու ծոպը պոկված մի հին ֆես։ Ֆեսի վրա, 
գագաթի վրա յով կապում էին փողքիկը: Դա փոք
րիկ եռանկյունի մի գլխաշոր էր, որի միջին ծայ
րը ծածկում էր ծոծրակը, իսկ երկու եզրածայրե֊ 
րր ծնոտի տակից հասնում էր գագաթին։ Այդ ծայ
րերը ֆեսի վրայից կապ էին գցում։

Գլխի առաջամասից կապում էին երկտակ չ ը 
թից կարված մի ավելի փոքր եռանկյունի, որ 
կոչվում էր (ւայտի կապ (ճակատի կապ)։ ճ  այտ ի 
կապը արդարացնում էր իր անունը, որովհետև 
այն իսկապես էլ ծածկում էր ճակատը։ ճ  ակտ ա - 
կապից հետո կապում էին չթե չուքրս1Րը; Վերջինս 
կապում էին գագաթի մոտից, տակը թողնելով 
ճակատակապի միջին սուր ծայրը։ Այս չամբարը 
անհամեմատ մեծ էր, իսկ չոմբարի վրայից գցում 
կին մի անկյունը ներս ծալած կանաչ ֆոնով ծաղ
կավոր յազմա։

Որպես զարդ, համարյա անխտիր, դաստակ-
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ներին կրում էին արծաթե ապարանջաններ, ո֊ 
րոշ կանայք պարանոցին կապում էին մեկ շար 
մարջան կամ սաթ։

Ոտքերին, ձմռանր նախշուն գուլպա' վրան 
սոլ, իսկ ամռանը' միայն սոլ։ Հարուստների տա֊ 
րեց կանայք ևս թաղթափափուջ էին հագնում։ 9ր֊  
քավոր կանայք ամռանը շրջում էին լրիվ ոտա֊ 
բաց, աղջիկներն ու մանուկները' նույնպես։

Աղջիկների: Աղջիկները հագնում էին վանե֊
ցուհիների օրինա կով) տան մեջ սլասմա ֆստան 
(շրջազգեստ)։ նրանք լրիվ ղէխաբ ա3 էին) մազերը 
մի ճյուղով հյուսած, բազունչքը մեջտեղից կամ 
կողքանց բացած։ ճակատից վերև մազերի վրայից 
կապում էին երկու մատի լա յն ութ յա մ բ մանուշա֊ 
կա գույն կամ մուգ կա պույտ թավշյա ճակատի 
կապ, որի ծայրերը հանդուցում էին հյուսքի տակ։ 
Մազերի հյուսքի ծայրին, մազերի հետ հյուսում 
էին գույնզգույն մետաքսե կտորտանքներից պո֊

Ունևորներն ականջներից կախում էին լալով 
ու մարգարիտով ճոխացրած արծաթե երեք ճյու֊ 
ղանի ականջօղ, պարանոցին' մի շար հուլունք, 
լիներ գա մարջան կամ եր կն ա գույն հասարակ 
հուլունք։ Ֆստանի տակից պարանոցը օղակող 
ղավք կոչված հավելյալ վզկապ էին կապում և 
ֆստանի օձիքի տակից դուրս թողնված սպիտակ 
ման յակը' դավքը, նոր ու մաքուր շապիկի պատ֊ 
ըանք էր տալիս։ Ֆստանի ՎբաձՒժ> առջևը, կա֊ 
պում էին պասմայից փեշտըմալ, իսկ ոտքերին 
հագնում պայտավոր ու մեխապատ սև թաղթա֊ 
փափուջներ։

Շատերը ֆստանր փոխարինել էին չակեւո- 
լքի սու! (փեշ֊վեր նաշապիկ)։ Աղջիկները, հա֊ 
րուստ, թե չունևոր, իրենց հագուստով բոլորովին 
չէին տարբերվում։

հարսների: Արճակցի քոլոզավոր սկեսրայր֊
ները, երբ վանեցու վաճառատունն էին մտնում, 
հատկապես հարսանեկան գնումների ժամանակ 
հիվանդագին շահագրգռվածություն էին ցուցա֊ 
բերում, որ իրենց հարսների համար պատվիրե֊ 
լիք փալթո-ֆստանը լինի ամ են արն տիր կտորից 
և կարվի նորաձևությամբ։ Այնպես որ, արդեն սո֊ 
վորական էր դարձել արճակցի հարսների համար 
եվրոպական ձևի, ետևն առանց ճեղքվածքի ւիար- 
գիսոն (կ անացի վերարկու)  և կոոնե (մետաքսե 
գործվածք)  չակեւոմիսոն: Ւսկ նրանք, ովքեր ա֊ 
վելի վաղ էին ամուսնացել, հագնում էին փալթոն 
ու ֆստան, որը նույնիսկ վանեցի երիտասարդ 
կանայք էլ էին դեռ հագնում։ Այդ ֆստանի կուրծ֊ 
քրն ու օձիքը լինում էր սև թավշե հավելվածով,

երկու մատի լայնությամբ սև թավիշ էր դրվում 
շրջագծին, իսկ թևերի վերևի մասը լինում էր բար֊ 
ձրրաթեք ուռուցիկ ( փուփ ուշով), ին չպի սին կարում 
էին աղջիկները իրենց պասմա֊ֆստաններր։

Վերարկուները ( փարդիսո)  լինում էին ընտիր 
ասվե, իսկ ոմանցը' թավշե կտորից։ Հագնում 
էին սև բարձրաճիտ կոշիկներ, սև լաք կրկնակս֊ 
շիկնևրով։

Որպես զարդեգեն հարսներր, որոնց ա մ ու֊ 
ս ինն ե ր ր նոր էին վերադարձել ւգանգխտու թտ ու֊ 
նից, ունենում էին մեկից երկու ոսկե մատանի, 
դաստակին' լայն ապարանջան, դրա աջ ու ձախ 
կողմերում' մի զույգից երկու զույգ արծաթե շատ 
բարակ խալխալ կոչվող ապարանջան կամ բարձ֊ 
րադիր, ոսկեզօծ ն ա խշե ր ո վ ապակե գունավոր օ֊ 
ղակաձև ա սլար ան ջան։ Նրծքին ունենում էին արծա֊ 
թե կամ ոսկե ( նայած կարողության)  ժամացույ֊ 
ցի շղթա։ Մեջքն եր ին կրում էին Վանի հռչակավոր 
վան քան կա ր արծաթե քամար, պարանոցին, երկ֊ 
նագույն հասարակ հուլունքների մեջտեղում, մե֊ 
կից ավելի օսմանյան լիրա, ոմանց, նորից ըստ 
կարողության, լինում էր թեշ|1—րֆյւյւկ ( հինգ լիրա֊ 
նոց),  իսկ ականջներին' օրիորդական երեք ճյու֊ 
ղանի լալազարդ ականջօղերի վրայից կախում 
էին արծաթե օղերով օսման յան մի լիրանոց ա֊ 
կանջօղե ր։

Այս պի ս ո վ, ա րճա կց ի նորահարս երր լինեին 
տեղի աղջիկներ, Վանից, թե հեռավոր հետա
մնաց որևէ գյուղից բերված, իրենց ամուսնական 
հանդերձով միմյանցից չէին տարբերվում։ Գըլ֊ 
խ րն ե րին էլ գցում էին սպիտակ ֆոնով ծաղկավոր 
յազմա։ Հարսներր ս կղբի ամիսներին, ն ույն ի ս կ 
մ ին չև տարին լրանալր, այդ յազմայի երկու եզ֊ 
ր ե ր ր կարում էին իրար, բաց տոպրակի ձևով գը֊ 
ցում գլխներին և տղամարդկանց ներկայությամբ 
այդ տոպրակները իջեցնում էին ներքև ու դեմքր 
ծածկում։

Նուրբ յազմայի տակից նրանք ամեն ինչ հրս- 
տ ակ տեսն ո ւմ էին,

Երեխաների: Ամենափոքրիկները միատեսակ
թուլում էին հագնում։ ձուլումը շրջա զգեստի 
ամենահին ձևն էր։ Մազերից, ճակատի կողմից, 
կախում էին կլորավուն ա^քի Ու֊լէւխկ 9 ինչպես 
նաև նշաձև աչքի ուլնիկ էին կարում մանկան 
ուս երին։ Թուլումի վրայից հագցնում էին անաս
տառ չթե վերնաշոր, որին վերարկու էին անվա
նում, երևի վբույից հագցնելու պատճառով։

Մանկան մեծանալու հետ աշքի ուլնիկներր 
պոկում էին, մեկ տարուց ավելի հասակ ու նեց ող֊ 
ների համար այլևս նոր վերարկու չէին կարում։
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Հինգ տաբու հասած տղա երեխաներին արդեն 
հագցնում էին իշլիկ և թոմբան։ Վերջինս կարում 
էին սպիտակ կտավից, փողքերը փոթփոթած, որ 
կապում էին ծնկից ցած։

ձուլումից թոմբանին անցնելուն անվանում 
էին ոո. տոպըրկել: Տասից տասներկու տարեկան֊ 
ների դլխներին առանց փաթաթանների քոլոզ էին

դնում, իսկ մեջքն երին փոքրիկ բամբակե շալ կա֊ 
պոլմ ։

Տղա երեխաները, լինեին դպրոցական, թե 
վարձու հոտաղ, այդ տարազով էին մինչև մեծա
նալը։ Հետո արդեն սկսում էին հագնել շալվար,  
կապել փուշի և այլն։

Աղջիկներին, ինչպես ամենուր, Արձակում ևս 
վաղ էին սկսում օրիորդի ձևով հագցնել։

ա ւ Ա Ա Կ Ա Կ ւ Ո  Կ81Ա ք
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԸ

Արձակր Վանի նահան գի տասնչորս գավառ֊ 
ներիր մեկն էր. Արձակ Հյուղը' գավառի կենտրո֊ 
նը։

Արձակի գավառը վարչական տեսանկյունով 
մյուդուրլըք ( մյուդուրանիստ) էր։ Ըստ օրինի, 
մ յուղուրը պետք է ենթարկվեր կայմակամին, սա֊ 
կայն Արձակի մ յուղուրր միշտ էլ հաշվետու է հ- 
ղել Վանի վալիին, այսինքնճ նահանգապետին։ 
Արձա կում կար հաստատուն կազմով ոս տ ի կան ու֊ 
թյուն' ոստիկանապետով ու ոստիկաններով, հե֊ 
ոագրատուն, ինչպես և հարկային բաժին, գինվո֊ 
լ ական բաժին և այլուայլ բաժիններ ներկայաց
նող պաշտոնյաներ։ Վերջին տարիներին ավելա
ցավ նաև փոստը։

Մյո ւդուրը ներկայացնում էր գավառի գերա
գույն իշխանությունը, մնացած բոլոր բաժինն երբ 
ենթակա էին նըան։

Մինչև 1890 թ., ընդմիջումներով, Արձակում
սլաշտոնավարել էին մի շարք հայազգի մյուդուր֊ 
ներ և այն էլ բացառապես արձա կցի հայեր։ Ամե֊ 
նավեըջին հայազգի մյուդուրը' Ավետիս Հյուս յա֊  
նը, 1890 թ. իր ծախսերով կառուցել էր երկհար
կանի մի շենք և ծառայեցրել որպես մյուդուրլըք։ 
Շենքն այդ նպատակին էլ ծառայեց մինչև Ե զեռ- 
նի °ԸԸ։ ^այ9 հայ ազգի մ յուղուրներ այլևս չեղան,  
մինչև 1913— 14 թթ*, երբ մեկ տարով Արձակում 
նշանակվեց վանեցի պարոն Մարդար Կա րա֊Սե֊ 
ֆ ե րյ ան ը։

Անցյալի արձա կցի հայաղգի մ յուղուրներից 
ոչ մեկը թուրքերեն գրել ֊կարդալ չէր իմացել,  
ր ացի Վ ան եցյան Պե արոսից։ Մնացած հ ա յա զգի 
մ յուղուրները գործերը վարել էին թուրք քաթիբի
( 1Րա1ՐՒ) միջոցով։

Վերջփն հիսնամյակում, ընդթփջո ւմներով, 
Արձակում հիմնվել ու լուծարքի էին ենթարկվել 
100 — 200 հոգիանոց զորանոցներ։ Զորանոցների 
տևողությունը հղել էր վեց ամսից երկու տարի։ 
9* ոյություն ունեցող զորանոցի շենքը միշտ էլ

Արձակ գյուղի սուրբ Ա եսրոպյան դպրոցն էր եղել։
Մ յուղուր ին հասարակական կարգով օգնական 

էր նշանակվում մի արձա կցի հայ, որը կոչվում էր 
ազա և որը միայն անվանապես էր։ Առհասարակ 
պետական ( գավառային)  հիմնարկները, ինչպի֊ 
սիք էին' մյուդուրլըք (  գ ա վա ռա պ ե տ ա րան ) ,  կա- 
վուշ (  ո ս տ ի կան ա,տ ուն ) ,  կըշլտ (  զորանոց ) ,  թելե- 
կրաֆ-խանա ( հեռագրատուն)  և մնացածները 
տեղավորված էին գյուղացոց սեփական երկհար
կանի բնակարաններում (իհարկե, առանց որևէ 
փ ո խհ ա տ ո ւց մ ան ) ։

Պաշտոնյաներից շատերն իրենց րն տան իք֊ 
ները պահում էին Արձա կում ։ Արանք ևս ապրում 
էին հայերի տներում և եթե երկհարկանի շենք չը - 
կար, ապա ան պա յմ  ան դրսի հոդայում։

Տանտերերի կողմից մատուցված ծառայու
թյունները, ինչպի սին էխ հաց թխելը ( որին ոչ 
մի պաշտոնյայի կին ընդունակ չէր) կամ աղբյու֊ 
րից ջուր բերելը, նույնիսկ իրենց վառելիքը հայ
թայթելը, թե' պաշտոնյաները, թե' իրենց կանայք 
համարում էին հյուրընկալման ընդհանուր կանոն, 
ուրիշ ոչինչ։ Հաձախ այդ խանումներն այցի էին 
գնում համբաների կանանց և հյուրասիրվում օշա
րակով, սուրձով ու ծխախոտով, երբեմն էլ մնում 
էին ձաշի։ Սա համարվում էր հայ ընտանիքի 
հանդեպ սիրալիրության ցուցա բերում ։

ԴՅՈԻՂԱԿԱՆ ՎԱՐՍԱԿԱԼՍII

Ազա: նշանակվում էր մ յուղուրի կողմից, լի
նում էր հարցված ու տարիքավոր անձնավորու
թյուն։ Ըստ օրինի, ազան պետք է հանդիսանար 
բնակչության և կառավարության միջև անմիջա
կան կապ պահպանողն ու հասարակության կա
րիքների մասին իշխանությանը տեղյակ պահողը։ 
Սակայն իրականում նա ոչ մի արտոնություն չու
ներ, բացի որոշ դեպքերում մ  յուդուր ին ներկա֊ 
յանալոլց, այն էլ նրա կանչով։ Այս ամենով հան
դերձ, ազա տիտղոսը պատկառազդու էր։

Ռես (գյուղապետ), գյուղի կարևորագույն
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դեմքն էր, ընտրվում էր գյուղական համայնքի 
կողմից' գյուղի տոհմիկ հարուստ ընտանիքից'  
տարիքով ու բանիմաց։ Պետք է լիներ ազդեցիկ 
անձնավորություն և լավ տիրապետեր թուրքերե
նին։ Ռեսը անմիջական ներկայացուցիչն էր գյու
ղացիների և պետության միջև թե արճակցիների, 
թե' այլևայլ գյուղերի միջև ստեղծված համայնքին 
վերաբերող գործարքներ կարգավորողը։ Ռեսի 
տանն էին իջևանում կառավարության հե տ առըն֊ 
չոլթյուև ունեցող գավառի տարբեր գյուղերից ե-  
կած մարդիկ Լեթե գյուղում ծանոթներ չունեինվ, 
անծանոթ ուղևորները, լիահլևանները և ուրիշներ։ 
Ռեսի տանն էր սնվում նաև գյուղի գզիրը։ Ռեսը 
թեև տնտեսական զոհաբերումների առաջ էր կանգ
նում, սակայն ոչ մի վարձատրություն չուներ, 
բացի մի զուբարայից, որից նյութապես ոչինչ չէր 
շահում ։

Ս"ւս£լ|աներ: Սրանք ռեսի անմիջական օգնա
կաններն էին, նույնպես ընտրվում էին գյուղական 
համայնքի կողմից։ Մաջլիսները հինգն էին, նույն
պես տարեց ու տոհմիկ գյուղացիներից։ Նրանց 
ղերն էր օգնել ռեսին գյուղի հասարակական գոր
ծերը վարելուն, ռեսի բացակայության ժամանակ 
կարգավորել հասսՀրակական աշխատանքները,  
մասնակցել պետական հարկը հավաքելուն, կա
տարել իշխանությունից եկած ան ակն կա լ պահանջ
ները, ուրիշ գյուղից եկած որևէ բանագնացի հետ 
բանակցել և այլն։ Մաջլիսները ևս աշխատում էին 
հասարակական կարգով, առանց որևէ բան ավե
լացնելու իրենց ունեցվածքին, առանց արտոնու
թյան։

Գզիր, վարձվում էր ռես֊մաջլիսի կողմից, լի
նում էր չքավորներից։ նա պետք է շատ թե քիչ ի- 
մանար թուրքերեն խոսել, բնավորությամբ ոչ 
դյուրազգաց կամ խեղճ, ֆիզիկապես էլ լիներ տո֊ 
կուն։ Պետք է միշտ մոտիկ լիներ մ յուղուր լըքին, 
կատարեր պաշտոնյաների կողմից իրեն տրված 
հանձնարարությունները։ Նա առաջինն էր ներկա
յանում Արճակի բազմապիսի կոնաիւևէրին, բա
ժանում նրանց գյուղացոց տների վրա, հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուրի աստիճանն ու քմահա
ճույքները, ըստ այդմ էլ ապահովելով նաև սպա
սարկուներով։ Չնչին սխալի կամ մի փոքր հա
պաղման դեպքում գզիրն էր, որ կոնախների կող
մից ենթարկվում էր լուտանքէ, նաև՝ ծեծի։ Մչերն 
էին, որ հանձն էին առնում գզրի աշխատանքը1:

1 Խրիմ յան Հայրիկն իր «Պապիկ ու թոռնիկյ> վիպակում 
ընթերցողին ներկայացնելով Արճակի գզրի տապանաքարը, 
մեջ է բերում մի երկար տապանագիր, որի մեջ ասվում է. 
«Դզեցին, գզգզեցին ինձ այդ «հյուրերը», և «Արճակի գզիրն

Գզրի աշխատավարձը գանձվում էր գյուղա
կան համայնքից, յուրաքանչյուր տնտեսության 
տվյալ տարվա ստացած հացահատիկի քանակի 
չափաբերական հաշվով* Ինչպես ամեն տեսակի 
գանձումն երր, գզրի ա շխ ա տա վա րձը ևս հացահա
տիկն էր և գանձվում էր կալոցին' կա լա տ եղի֊ 
ներից,

Ռես֊մաջլիսը նախօրոք որոշում էին, թե այս-  
ինչ տնտես ու թյոլնը տվյալ տարին ինչքան բերք 
անի, և մաջլիսներից որևէ մեկն ու գզիրն այդ տըն֊ 
տեսության կալատեղն էին գնում։ Շ ահն ան ե ր ի 
գործը վերջացնելուց հետո, մի շարք հասարակա֊ 
կան վարձահավաքների թվում լինում էր և գզրի 
վարձ հավաքելը։

Եթե տվյալ կալատերը լիառատ բերք էր ստա֊ 
ցել,  և բերքը կիսրար չէր, բոլորը տվյալ տնտե֊ 
ս ութ յ  անն էր մնում, ապա ռես֊մաջլի սն էլ հաշ֊ 
վումների ժամանակ, ի շահ գզրի յ խախտում էին 
գզրի աշխատավարձի կանոնները։ Եվ ոչ մի ար- 
ճակցի չէր ա ռա րկում դրա գեմ։

$րրաշ: Վարձվում էր ռես֊մ աջլիսի կողմից։
Ջրբաշի սլարտականութ յունն էր շրջել դաշտերը, 
հսկել ջրատար առուները, ուղղել դրանց փոքր ու 
աննշան վթարները, մեծ վթարների մասին իրա
զեկ դարձնել ռես֊մ աջլիսին։

Ջրբաշը լինում էր հաշվից գլուխ ունեցող և 
բա վա կան ին սիրված անձնավորություն։ նա էր 
արտատերերին ջուր բաշխում, ըստ նրանց ունե֊ 
ցած ջրային պճեղների, հսկում էր, որ ջուրը կա֊ 
նոնավորապես հոսի ջրվելիք արտը և վերջինս 
ջրվելուց հետո, ջուրն ուղղում էր դեպի հերթա֊ 
կան ջրվելիք հաջորդ արտը։

Ջրբաշը ևս իր աշխատավարձը ստանում էր 
հացահատիկով։ Վարձը լինում էր նայած տըն֊ 
տեսության տվյալ տարին ստացած ջրի ժամերի,  
անկախ նրանից, թե տվյալ տնտեսությունը պա֊ 
սլենական քանի պճեղ ջրի իրավունք ուներ։

Այն ընտանիքները, որոնք ջրային մեծ իրա֊ 
զուն քների տեր էին, բայց սնանկացել էին ու չէին 
օգտվում ջրային իրենց ժամերից, ազատվում
էին ջրբաշին աշխատավարձ տալուց։ Սակայն նը֊ 
ր անք պարտավոր էին ջր բաշին հայտնել■ որ ի֊ 
րենց ջրային իրավունքը զիջում են այս կամ այն 
ա զգա կան ին, որը շատ ցանք ունի և քիչ ջուր։

նոււաււլչ]ւներ (ցանքերի ու խոտհարքների 
պահակներ)։ Լինում էին երկուս ից֊երեք հոգիէ

իր տապանագիրը վերջացնում է մի այսպիսի պատգամով' 
0՜Ինչ աշխատանք անում եք, արեք, բայց ոչ Արճակի գզրու֊ 
թ յուն»։
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Վաղ գարնանից մինչև ուշ աշուն շրջում էին դաշ֊ 
տերում, պարտազանց հողատերերի ու պատա֊ 
հական անցորդների անասուններից պահ պանելով 
ցանքերն ու խոտհարքները։

նման պարտազանցներին կարգի հրավիրելու 
համար չէին զլանում դիմել մահակի օգնությանը։ 
Հիշյալ պահակները արգելում էին նաև կանանց 
ու աղջիկներին ցանված արտերից բանջար քաղե֊ 
է ը ։ Կ ուռուղչին երի աշխատանքը թեթևանում էր 
սկսած խոտհնձից մինչև աշնանացանի կան աչելը, 
ա յսին քնճ սեպտեմբերի սկղբները։

և ուռուգչին ե ր ի աշխատավարձը որոշվում էր 
տարվա խոտհարքների ու ցանքատարածություն֊ 
ների չափերի հաշվով։ Կուոուղչիներր ևս վարձ֊ 
վում էին ռես֊մ աջլիս ի կ ողմից և իրենց վարձը 
հավաքում էին կալոցին, կալատեղիներում։

Նո րադարներ (գռուզէ գիշերապահներ)։ Հայե֊ 
րր զենք կրելու իրավունք չունեին, իսկ գյուղը 
գայլերից ու թալանչիներից պաշտպանվելու նա֊ 
խապայմանը հրազենն էր։ Նորադարները լինում 
կին գավառի քրդական գյուղերի քրդերից, նայած 
հանգամանքներին, երկու կամ երեք հոգի։

Սնվում կին հերթականորեն' գյուղի ունևոր 
ընտանիքներում։ Այդ հերթականությունը որոշ֊ 
վում էր ռես-մաջլիսի կողմից։ Որպես լեռնաբնակ 
ու առողջ տղամարդիկ, նորադարները աչքի կին 
ընկնում լավ ախորժակով, բայց ոչ ծայրահեղ 
պահանջկոտությամբ։ Սակայն տանտերերն իրենք 
կին մ տածում նրանց սնունդը լավ անել, այն է' 
անպակաս լիներ ձվածեղը, յուղով շաղախած փո
խինդն ու ճմուռը և այլն։

Նորադարներին կերակրելու պարտավորու
թյունից զերծ կին մնում չքավոր ընտանիքները,  
այրիները և այն պանդխտածների ընտանիքները,  
որոնց տներում հասուն տղամարդիկ չկային։

Նորադարները վարձվում էին ռես-մաջլիսի 
կողմից' հնչուն դրամով։ Նրանց վարձը լինում էր 
յուրաքանչյուրին երեքից հինգ հարյուր ղուռուշ։ 
Այս գումարը բաժանվում էր գյուղի տնտեսու
թյունների վրա, ըստ նրանց կարողության։

Նախրորդներ: Սրանք երկուսն կին, որոնց նույն
պես վարձում էին ռե ս ֊մաջլիսն երբ ։ Աշխատա
վարձը տալիս կին այն ընտանիքները, որոնք ի֊ 
րենց անասունների համար առանձին վարձած 
հոտաղներ չունեին։ Վարձատրվում կին ըստ իրենց 
արածեցրած անասունների գլխաքանակի, յուրա
քանչյուր անասունին' մեկ ռբեկ ցորեն կամ երկու 
ռբեկ դարի։ Աշխատավարձը հավաքում էին կա
լոցին իրենք' նախրորդները։ Մատղաշ հորթերն ու 
գոմշաձագերը նախիր չէին ուղարկվում։

Հ11ԳԵՎՈՐ ԿԱ^ՄԸ
1)կեւլեց|ւն: Գյուղն ուներ սուրբ Գևորգ ան֊

վամբ բավականին մեծ ու լուսավոր եկեղեցի։ Այե 
շինված էր 1878 թ. շեյխ Ջալալեդդինի հրոսակ
ների կողմից հրդեհված նախկին համանուն եկե
ղեցու հիմքերի վրա։

Եկեղեցու հիմքը մի մետրաչափ քարերով էր 
շարված, մնացածը հում աղյուսից էր։ Դրսից 
րարձրանում էր մի մեծ գմբեթ և մի փոքրիկ զան
գակատուն, մնացած կտուրը հարթ էր։ Ներսից, 
հենց դռան մոտից, շենքի մի մասը ճաղերով 
անջատված էր ընդհանուր եկեղեցուց։ Այդ մասը 
երկհարկանի էր։ Դա կանանց բաժանմունքն էր, 
վերևում' երիտասարդ հարս֊ աղջիկներն էին,
ներքևում' սււսրեց կանայք։ Եկեղեցու հինգ զույգ 
փայտե սյսւները ժաման ակին փևվել էին տասը 
մեծատոհմիկ արճակցիներիը, և նրանց ալեհեր 
ժառանգորդները եկեղեցի գալիս կան գն ում էին 
իրենց պապենական ս յան տակ։

Մի քանի էժանագին սրբապատկեր, խաչա
զարդ ժամադիրք, մի արծաթյա սկիհ, զույգ ծնծղա, 
երկու խշոց, մի զույգ հին փիլոն, մի քանի մո
մակալ, խորանի չթե վարագույր, երկու տասնյակ 
չթե ժամի շապիկ, մկրտության կոնք, մի երկու 
բուրվառ և հատակին փռված խսիրներ, մեկ էլ 
նախկին սուրբ Գևորգից մնացած զանգը։ Այս էր 
սուրբ Գևորգ եկեղեցու ամբողջ գույքը։ Եկեղեցուն 
էր պատկանում նաև 1907 թ. աշխատանքի գցած 
(դեռ 1891 թ . կառուցված) ձիթհանը։

Հոդևռրականները: Քահանա: Ար ճակի եկե
ղեցուն միշտ էլ սպասարկել են երկու քահանա։  
Ավագ քահանան ավագության պատվին էր արժա
նանում իր տարիքի և քահանայական պաշտոնի 
վաղեմության շնորհիվ։ Քահանաներն առանձ
նակի վարձատրվում կին կնունք, պսակ և թաղում 
կատարելիս։ թացի այդ, յուրաքանչյուր ծուխ քա
հանային էր ընծայաբերում տարեկան մեկ օխա 
յուղ, ինչպես և մի սարակ ( աշխատող) էր ու
ղարկում քահանայի դաշտային աշխատանքներն 
անելու։ Երբեմն, տոնական պատարագների պա
հերին, եկեղեցու ավագ տիրացուն, մի ձեռքով 
ծխացող խն կա բույր բուրվառը թա փ ահա րելո վ, 
մյուս ձեռքին փոքրիկ թասը բռնած, մոտենում էր 
աղոթողներին ու մրմնջում, օրինակ' «խունկ-մո-  
միտ>, «Այսմավուրքի)) կամ «.ժամտան խամար» և 
այլն։ Աղոթողները տասական կամ շատ֊շատ քը֊ 
սանական փարա էին գցում թասի մեջ, դրանով 
մասնակցելով եկեղեցուն խունկ֊մոմ, Այսմա-  
վուրք և այլ պիտանի բաներ գնելու համար հա
վաքվելիք դրամ ական հանգանակությանը։
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Տայց կար նաև (էժամվորի թաս)) , այսինքն' 
հան դան ակութ յո ւն այդ օրվա պատարագ մ ատոլ֊ 
ցողի օգտին։ Եվ հացառատ, բայց հնչուն դրամից 
միշտ պակասություն ունեցող արճակցիները,  
նույն չնչին տասը փարաներն էին գցում «ժամ֊  
վորի թասի)) մեջ։

Ծննդյան տոներին քահանան ժամհարի և 
երկու սարկավագի ուղեկցությամբ շրջում էր իր 
ծխի տները տնօրհնեքի։ Տանտիկիններն ալյուրի 
մաղի վրա երկու լավաշ էին դնում, քահանան օրհ֊ 
նում էր տունն ու ալյուրի մաղը, ժամհարը վեր֊ 
ցընում էր հացը, դնում իր ջվալը, իսկ քահանան 
մաղի վրա դնում էր Հիս ուս ի խաչելության պատ֊ 
կերով կնքված կլորավուն նշխարը։ Օրհնված տան 
տիկինը քահանայի ձեռքի խաչն ու Ավետարանը 
համբուրելիս Ավետարանի վրա էր դնում ւոնօխնե- 
լան (տունն օրհնելու վարձը), որը լինում էր ար֊ 
ծաթե քառասուն փարանոց կամ երկու կուռուշա֊ 
նոց։ Տնօրհնեքի փողը որոշակի չէր ով ինչքան 
տար։

Նույն գործողությունն էր կրկնվում նաև Քը֊ 
րիստոսի հարության տոնին, միայն այդ օրը մա֊ 
ղի վրա ղրվաձ երկու լավաշին ավելացվում էր 
նաև չորս կարմիր ձու երգեցիկ մանկահասակ 
սարկավագների համար։ Պսակի, կնունքի և թա֊ 
ղումի համար կանխատեսված հնգական կուռուշ 
վարձը պա ր տա դիր չէր կանխիկ վճարել, սակայն 
նման արտակարգ դեպքերում քահանան պատ֊ 
րաստակամորեն գնում և կատարում էր իր հոգևոր 
դերը։ Նշան դրեքն երի ու հարսանիքների ամենա֊ 
կարևոր անձնավորությունը քահանան էր և ամե֊  
նա առաջին հրավիրյալը նա էր լինում։

Լուսրար: Արճա կում լուսրարը եկեղեցական
գծով հասարակական աշխատող էր, որն իր դերն 
անշահախնդրությամբ կա տա ր ում էր։ Լուսրարը 
հսկում էր «ճրա գ֊լուսի)) վրա։ Առ ավոտ֊երեկո,  
ժամասացությունը ս կս վե լուց առաջ, նա էր վա ֊ 
ռում եկեղեցու ճրագները։ Լուսրարն էր դնուԱ 
գործածվելիք մոմն ու խու նկը, հոգ տանում պա֊ 
տարա գներ ի պահերին °րՀն վելիք գինու մասին։ 
Քահանայի հետ լուսրարն էր պատրաստում եկե֊ 
դեցում բաժանվող ծխախոտի թղթի նրբությամբ 
պանցրաէյլւ և խաչելության կնիքով կլորավուն 
նշխարը, պա տարա գի պահերին լուսրարն էր ա֊ 
ղոթոգներին պանցրաց բաժանում, հետևում ավե֊ 
տա բանն եր ի ու այլ սրբությունների պահ պան մ ա ֊ 
նը, ինչպես նաև ժամի շապիկների մաքրությանը։

Տարեկան մի քանի անգամ, պատարագների 
արարողության պահին, ինչպես պատարագիչ քա֊  
հանայի օգտին էին հանգանակության թաս պ ր ֊

տըտեցնում աղոթողների շարքերում, նույնպես և 
լուսրարի օգտին' տարին երկու, թե երեք անդամ, 
աղոթողների շարքերում պտտեցնում էին լււ 1. Ա1'  
թասը:

ժամհար: Ար ա պարտականությունն էր օրը
երկու անգամ} այսինքնճ այգաբացին ու վերջա- 
լույսին, եկեղեցու զանգեր տալը, ճրագները ձե֊ 
թով լցնելը, նախօրոք դրանց կարճացրած պատ֊ 
րույգները փոխելով նորերով, եկեղեցու կտուրը 
ձնէց մաքրելը, խսիրներով ծածկված հատակն 
ավլելր և այլն։

Ժամասացություններին ժամհարն ամենա-
առաջինն էր եկեղեցի մտնում և գնում ամենա֊ 
վերջինը։ Նրա մոտ էր գտնվում եկեղեցու բանա֊ 
լին։ Գյուղում մահացություն լինելու դեպքում, ա֊ 
ռաջինը ժամհարն էր հայտնվում ննջեցյալի գր֊ 
ռանը, ուսին գրած մշտապես եկեղեցու սրահի մի 
անկյունի պատին հենված նաշը: Եթե ննջեցյալը
տղամարդ էր, ապա նրան լողացնող երկուսից 
մեկը ժամհարն էր, ննջեց յա լին եկեղեցի տանող 
նաշակիրներից ա ռաջինը նորից ժամհարն էր, ե֊ 
կեգեց ում տղամարդ ննջեցյալին պա տան ողը նո֊ 
րից նա էր։ Նա ննջեցյալին, նրա հարազատներին 
հավասար, ուսերի վրա հասցնում էր մինչև դե֊ 
բեզմ ան ը։

Ժամհարի աշխատավարձն էխ հարուստ 
տներից, կալոցին, տունը չորս ռբեկ ցորեն, տա֊ 
ըին մեկ անգամ, յուրաքանչյուր տնից յոթական 
հաց (որը տանտիկիններն աղոթելու գնալիս ի֊ 
[‘ենք էին տանում եկեղեցի), ինչպես նաև տըն֊ 
օրհնեք ների օրերին ամեն մի օրհնված տնից' 
ե ր կոլա կա ն հաց,

Տիրացու: Արճակի եկեղեցու տիրա ցուներր
լավ ձայն ունեցող, գրագետ, երիտասարդ մալ ւ- 
ղիկ էին, որոնք այդ դերը կա տա րում էին կամա֊  
վոր։ Տիրացուներից մի քանիսը եկեղեցու հոգա֊ 
բարձուներ էին, մի քանիսը' դսլրոցի հուլաբար֊ 
ձոլներ և տիրացվական դերը կա տ ա ր ում էին ոչ 
թե կրոնական նեղ նախապաշարումներից ելնելով, 
այլ երաժշտության սիրուն, ժողովրդի հանդեպ 
ունեցած հարգանքից և այլն։ Տիրացվական դեր 
կատարելուց հետո, այդ մարդիկ մտնում էին եր֊ 
կըրադոլ ւծի իրենց բնական դերի մեջ։

Սարկավագ: Սարկավագները դպրոցի բարձր 
դասարանցի, լավ ձայն ունեցող աշակերտներն 
էին։ 14 —15 տարեկան այդ պատանիները, ժամի 
ջտպիկը հագնեցին, մասնակցում էին երգեցողու
թյանը, խշշոցներն էին շարժում, նեղ ու երկար 
թղթե ժապավենի վրա գրված Դանի ել, Եսայի
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մարգարեների ընթերցվածներն էին կարդում, 
հաղորդության պահերին, հաղորդություն ավուլ 
քահանայի աջ ու ձախ կո ղմել ւում նստած, վաո 
կե ր ոնն ե ր ը ձեռներին, ((աշակերտություն)) էին
անում, տնօրհնեքներին, քահանայի հետ տներն 
էին օրհնում' իրենք ևս իրենը բաժինը եր դելով, 
հարսանիքի օրերին, պսակի ժամանակ, մոմը 
ձեռներին կանգնում էին քահ ան այի ետևը, ի սկ 
սլսակի արարողությունից հետո, հարս ֊փես այի 
առաջից դեպի դուրս ընթացող երգեցիկ խմբի մեգ
Լին մտնում։

Այս ամենն իրենց հասակակից տղաների 
համեմատությամբ առավելություն էր, սակայն 
առավելագույնն այն էր, երբ ծնողները նրանց 
համար նոր ժամաշապիկ էին կարում։ նոր ու ի - 
1'ենց հասակին համեմատ կարված ժամի շապի֊ 
կը հագած եկեղեցու բեմում հայտնվելը, հպար
տությամբ էր լցնում թե' աշխարհի չարին ու բա
րուն դեռ անծանոթ մանուկն երի, թե' նրանց ծր֊ 
նողների հոդին։

Երեցփոխան: Սա ընտրվում էր համայնքի
կողմից։ Երեցփոխանն առհասարակ գյուղի համ-  
բաներից էր; Նա պետք է լիներ ծանրաբարո, կրո
նս։ պա շտ ու տարեց անձնավորություն և մանա
վանդ հյուր բնկալ ու լայնսիրտ։

Երեցփոխանը սւարտավոր էր հոգ տանել և 
եկեղեցու կարիքներին, և դպրոցը բա րեկ ա ր ղ սլ ա - 
հելուն։ Դպրոցի դռներին փ ա կանն եր գնելը, լու
սամուտների ա պա կին ե ր գցելը, թիթեղե վառա
րաններն ու վառելիքն առնելը, դպրոցի ու եկե֊ 
դեցու կտուրները ս վա ղե լը, ուսուցիչներին բնա
կարանով ապահովելը և խոստացված քանակու֊ 
թյամբ ալյուր տրամադրելը, եկեղեցապատկան 
միակ շահութաբեր կետի' ձիթհանի ան խափան 
աշխատանքին հետևելն ու ստացված շահ ույթի 
նպատակահարմար օգտագործումը մտնում էին 
երեցփոխանական պա ր տա կան ութ յո լեների մեջ։

Երեցփոխանի տանն էին իջևան ում կրոնական։ 
գործի հետ որևէ առնչություն ունեցող ուղևորները, 
ինչպիսիք էին ամեն տարի եկող Շատախի «Փյութ֊ 
կի)) սուրբ Գևորգի նվիրահ ավարները, Պարսկաս- 
տ ա ն[,ր Մ ուշի սուրբ Սարապետ ուխտի գնացող
ները և Թիմարի հռչակավոր Տիրամոր վանքին 
ա/ղավին ուլ, ((Տիրամոր խեղճ)) կոչված հիվանդ֊
ները ( բորոտները),  զանագան հանգանակության 
կոնդակ ունեցող տարեց ու սնանկ, սակայն լրջա- 
խոհ ու հարգարժան մարդիկ, որոնց տնե-տսւն 
ման գալուն երեցփոխանն ինքն էր ընկերակ
ցում և ստացված հացահատիկը վաճառում և այլն։

Պ ար սկաս տան ի սահմանագլխային Սարա

փոքրիկ քաղաքի և վիլայեթի կենտրոն Վան քա֊ 
դարի բանուկ ճանապարհի կենտրոնում ընկած 
Արճա կում միշտ էլ հանդիպում էին կրոնական 
գծով երթևեկողներ, և նմանների համար իջևանա
տուն չունեցող Արճա կում օրինական իջևանատու
նը երեցփոխանի տունն էր։

Հոգաբարձու: Հոգաբարձուները ընտրվում էին 
համայնքի կողմից: Սրանք պետք է լինեին կրո
նական սնոտիապաշտական նախապաշարումնե
րից զերծ, գրագետ և լուսավոր մտքի տեր մար
դիկ։ Մինչև ընտրվելը նրանք դպրոցի նկատմանս 
ցուցաբերած շահագրգռվածությամբ արդեն շ ա 
հած պետք է լինեին համայնքի վստահությունը։

Հոգաբարձուները հինդից-յոթն էին։ Սրանք 
Սաքու քաղաքում գտնվող <րՍրթասիրաց միութ
յան)) հետ համաձայնեցնելով, բանակցություններ 
էին վարում Վանի ((Գավառների կրթական գործե
րը)) ղեկավարող մ ա րմ ինների ու Առաջնորդարանի 
հետ' ուսուցիչներ վարձելու խնդրում, երաշխա
վորում վարձվելիք ուսուցիչների ռոճիկի, բնա
կարանային և այլ կենցաղային պայմանների 
ա պահովում ը։

Հոգաբարձուներն իրենք էին քաղաքից առնում 
անհրաժեշտ դասագրքերը, տետրերն ու գրենական 
այլևայլ պիտույքները և դասերն սկսվելուն պես 
բաժանում աշակերտներին, ծնողներից դանձելով 
ղրանց արժեքը։ Հոգաբարձուները հաճախակի 
լինում էին դպրոցում, տեղեկանում այնտեղի գր- 
ր ութ յան մասին ու պակասներն անմիջապես լր- 
ր ա ց ն ո ւմ:

Նրանք թե ուսուցիչների հետ էին ամուր կաս/ 
պահպա նում, թե' Սաքվի միության հետ գրավոր 
հաղորդակցվում ու այնտեղից տրվող հրահանգնե
րի համաձայն գործում։ Մի խոսքով, հոգաբարձու
ները գյուղական մտավորականներն էին։ Դպրոցի 
գործը նրանք ինքն ուրույն չէին վարում, այլ իրենց 
հաշվետու էին համարում Բաքվի ((Կ ր թ ա ս ի ր ա ց ի )) 
նախագահ Մ ա ր գա ր Հյուսյանի առաջ, որը կրթված 
ու բանիմաց մի անձնավորություն էր (հիմնադիրն 
էր եղել այդ գոլ բոցի ու ((կրթասիրաց միության)) )։ 
Թեպետ հիշյալ անձնավորությունը նյութական 
անապահով վիճակում էր, բայց մեծ կապեր ուներ 
Բաքվի հայ մտավորականների հես/ և նամակային 
հարաբերություն էր պահպանում Վանի Առաջնոր
դ՛արանի և գավառի կրթական գործով զբաղվող 
մարմնի հետ։

Հոգաբարձուները երեցփոխանի հետ միաձույլ 
էին աշխատում ու ջանք էին թափում ոչ այնքան 
եկեղեցին բարեկարգելու, որքան դպրոցը լավ վի
ճակում պահելու ուղղությամբ, ինչքան դա հնարա
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վոր էր Թուրքի ա յի պես երկրի գյուղական պայ֊ 
մ անն երում ։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ հ ա վ ա ք ա տ ե ղ ի ն

Հա մ ա յնքր որոշակի ժողովատեղի չուներ։ Հա֊ 
ձայնական հարգ երր, մեծ մասամբ արծարծվում 
էին գարնանն ու ա շն ան ը , ու ժողովատ եղին Փ ո ս 
թաղում գտնվող ((Պաղում խաշերին)) մոտիկ մի 
պատի հովանին էր, որի ղի մ ա ը թագված էին 
1896 թ . նահատակված արճակցիները։ Այո վայրը 
րնդհանրապես գյուգի ծերուհիների նստելու սիրած 
տեղն էր, որը ամենահարմարն էր խոսելու ու # -  
ճելու համար, քանի որ հեռու էր կառավարական 
պաշտոնյաների աչքից։

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ

Պետական հարկերի հավաքը այնպես էր գա* 
սա վորվում, որ յուրաքանչյուր անդամ, հարկա
հավաքները տարբեր մարդիկ էին լինում։ Այսպես,  
հողային հարկր միշտ անփոփոխ էր, քանի դեռ 
տւխալ տնտեսությունում չէր կատարվել հողային 
փոփոխություն, այսինքն' շէր դեվել նոր հողա
կտոր կամ ունեցած հողից որևէ վաճառք չէր կա֊ 
տարվել ու նման փոփոխությունը պետականորեն 
չէր ձևակերպված։

Հալային հարկ: Հավաքում ը կա տարվում էր
հետևյալ կերպ։ Հունվարի վերջերին նյոլֆւսս մյու- 
րլսւրյւ (հարկային բաժնի պետ),  քյաթիրի (դրա֊ 
գիր)։ սանդխք յարի (գանձապահ), ռեսի, աղայի 
և երկու ոստիկանի ուղեկցությամբ, շրջում էր տր֊ 
նև֊տուն, ստո\ւգոլմ տվյալ տնտեսությունում 
պահպանված անցյալ տարվա հողային հարկերի 
վճարման համար տրված րն կա լա գրերը, հենց 
տեղնուտեղն էլ ստանում ընթացիկ տարվա հո֊ 
զային հարկն ու տալիս էր նոր ընկա լա դրեր։

Եթե պատահեր, որ տնտեսությունը հնարա֊ 
վորություն չունենար մինչև այդ օրը պատրաս֊ 
տած լինել վճարելիք դրամը, ապա տնտեսության 
ղեկավարը ենթակա էր բանտ նստելու?•։

Մ արդուն բանտ տանելը ոչ միայն ան պ ատ֊ 
վություն էր, այլև աղետ, որից խուսափելու հա֊ 
մար բոլորն էլ նախօրոք պետք է պատրաստած 
լինեին տուրքը։ Իսկ որևէ պա աճառով հարկը 
պատրաստ չունեցողին, այսինքն' բանտարկվելու

2 Բանտը Արձակի ոստիկանատան ախոռն էր' ոլրիշ 
գյուղերի բանտարկյալների համար, իսկ եթե կալանվածր 
արձակը ի էր, նրան ուղղակի տանում էին Վան, ուր և դատ
վելու էր։

աղետին ենթարկվածին օգնության էին հասնոււէ 
հարևան֊ բարեկամները, երաշխավորությամբ կամ 
իրենց հարսն երի ոսկեդրամ ա կան ջօ ղերը տր ա֊ 
մ ա դրելով, որպեսղի վե բան ա ր բանտ տանելու
խնդիրը։

Դլխաքւարկ: նայն ձևով, նույն հիմունքներով 
և միաժամանա\լ էին գանձում գլխահարկերը։ 
Կլխ ահ ար կին ենթակա էին ընտանիքի չափահաս,  
արու ան դաւքն երր։ Այս հար կն իր քան ակով ամ ե֊ 
նածանրն էր։ Գլխահարկը ծանրացնում էին հենց 
իրենքճ նյուֆուս մ  յուդուրները։ Ապրելով հայերի 
տներում, օգտվելով նույն տան բարիքներից, նր֊ 
րանց աչքից չէին վրիպում ոչ միայն տվյալ տան, 
այլև ամբողջ գյուղում կատարված մահացության 
դեպքերը։ Սակայն ռեսի ու աղայի կսղմից նրանց 
հայտնված մահացածի անունն ու ազգանունը և 
խնդրանքը' ննջեցյալին աղաս։ ել գլխահարկից,
թ ողնվում էր անուշադիր, ձգձգվում տարիներով, 
տվյալ ննջեցյալի անունով պահանջագիր էր ներ֊ 
կայացվում և գլխահարկ գանձվում ։

Ղաւքշոսւ (անասնահարկ)։ Ըստ օրենքի, հարկ 
պիտի վճարվեր երեք տարեկան խոշոր եղջերա
վորների և երկու տարին լրացած ոչխարների ու 
այծերի համար։ Սայց այս հարկի հաշվարկը Ար֊ 
ճակում այլ բնույթ ուներ։ Փետրվարի վերջերին 
կամ մարտի սկզբներին, երբ դեռ ոչխարները 
դուրս չէին տարվել արոտի, գալիս էին ղամշուռ֊ 
ջիները, մոտ քսան հոդի, որոնք նույնպես ռեսի, 
աղայի և մի երկու ոստիկանի ուղեկցությամբ 
շրջում էին գյուղամիջում, այն էլ ոչ միայն ոչխա֊ 
րատերերի, այլ հաճախ նրանց հարևանների տնե֊ 
րը։ Ղում շուռջին երր չափազանց խ ա րդա խ ու

ստոր մարդկանց հավաքածու էին։ Նրանք ստոլ֊ 
դում էին ոչ միայն գոմերն ու մարագները, այլև 
թոնրատները, մառանները, մթերանոցները, ամե֊  
նուրեք' մայունի ու բառաչի ձայներ արձակելով, 
որպեսզի հայտնաբերեին թաքնված անա սունն ե֊ 
րին, թեև Արճակում երբևէ նման դեպքի չէին 
հանդիպել։ Բացարձակապես ստում էինճ կավըոին 
( տարին լրացրած արու գառին)  և հոշաշին ( տարին 
լրացած էգ գառին) հաշվում էէն հղէ ոչխար ու 
գնում հարկի տակ։ Շնորհիվ նրանց այս սոս֊ 
կաէի խարդախության, Արճակի անասունների 
թիվը գերազանցում էր իրականությանը, որով֊ 
հետև երինջներին հաշվում էին հղի կով, դան ա֊ 
ներին (երկու տարեկան արու խոշոր եղջերավոր֊ 
ներին) հաշվում էին լծկան։

Ղամշուռջիներն իրենց հաշվարկումն ավար֊ 
տելուց հետո, անմիջապես գանձում էին ղամշու֊ 
որն ու գյուղից հեռանում։
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Կերի տասանորդ: Աչս տասանորդս հաշվող֊
ներն, ըստ իրենց դերի, կոչվում էին օթ նյուֆուս- 
ծ  ( Ւ  ոտի հ ա ր կ ա հ ա ն 0թնյուֆոլսջին երր փոքրա֊ 
թիվ էին ու հեծյալ։ նրանք սկզբում ստուգում էին, 
թե կտուրներում խոտի դեզ լկա , արդյո ք, մարաղ
ներում չի՞ թաքցված այն, ապա ձիերով շրջում 
կուռուղների տարածություններում, համրում հըն- 
ձըված խոտի խրձերը, դեռ չհնձված խոտհարքներն 
էին հաշվի առնում, ըստ որում, որոշելով հնձվե
լիքի քանակը, հաշվում էին կորնգանի ու առվույ
տի տարածությունները, որից հետո արտոնություն 
տալիս | գյուղի հ ա ս պր ա կ ո ւթյան ը' անասնակերը 
փոխադրելու մարագները։ Ըստ որում, հիշյալ ար
տոնությունը չէր վերաբերում անհատներին, այլ 
հաշվի էին նստում գյուղի կամ զա վառի նյու- 
ֆուս մ յուղուրի հետ, իսկ նյուֆուս մ յուղուրը
հ այտն ում էր գյուղի ռեսին, վերջինս էլ իր հերթին 
գիտեր, թե ցուցակում գրված այսինչ խոտհարքն 
ումն է սլատ կան ում։ Օթնյուֆուսջիներր հենց դաշ ֊ 
տից էլ ուղևորվում էին գավառի մ չուս գյուղե<րր 
հաշվառում կատարելու, իսկ երբ վերադառնում 
էին, արդեն գյուղացիք պատրաստած էին լինում 
խոտի տասանորդ հարկը' հնչուն դրամով։

Քյարխանաների3 (շանութարեր ձեււնարկու- 
թյւււնների) նարկերյւ: Արճա կում եղած ծառաս֊
տանն ե ր ը պտղատու ուստի գր ան ց ի ց հարկ
չէր գանձվում։ Գյուղում կար վեց ջրաղաց, որոն
ցից երկուսը արևմտյան մարդագետն ում էին։ ժ ա 
մանակի ընթացքում լճի ջուրը առաջ շարժվելով,  
խափանել էր դրանց աշխատանքը։ Արճակի նյու- 
ֆ ուս մ յուղուրը հարկային ցուցակից ջնջել էր այդ 
ջրաղացները։ Երկու ջրաղացը գյուղա մ իջումն էր, 
աշխատում էին աշնան ու դարնան ամիսներին և 
համարվում էին «իքին ջի չլաշ)) (երկրորդ կարգի 
աղաց ) ։  Դրանց հարկը ա չնքան էլ ծանր չէր։ Ջրա
ղացներից երկուսը գտնվում էին գյուղից մի քա- 
նի կիլոմետր հեռու Արհակի հոդային սահման
ների եզերքին։ Օրանք նույն առվի ջրով էին աշ
խատում, այն էլ ամ առ-ձմ եռ ան խ ա փ ան, սպա
սարկում էին ոչ միայն արճակցոց, այլև շրջանի 
մի շարք քրդական ղյսւղերի։ Հիջյա[ երկու ջրա
ղացն երր հարկային մարմինների կայմից հա֊

3 Հ* յա լւ խան ա բառը երկիմաստ էր՝ քյարխանաջի, քյար֊ 
խան աջու որդի և կամ այլ ձևով արտասանվածը որևէ ան֊ 
հատի հասցեին ամենածանր հայհոյանքներից մեկն էր, 
որովհետև այդ դեպքում բառի իմաստը բացասական էր։ 
Այդ նշանակում էր՝ անբարոյական տուն պահող և ստոր 
ճանապարհով շահույթ ստացող, նման մարդու որդի։ Սա
կայն քյարխւսնաջի բառն ուներ և շահութաբերի պատվա֊ 
վոր կոչման իմաստ, մարդ, որ ուներ քյարխանա, ասենք 
ջրաղաց, ձիթհան, ներկատուն, ջուլհականոց և այլն։

մարվում էին «բէրինջի ԱաջՏ ( առաջնակարգ ա֊ 
դաց) և ենթակա էին ամենաբարձր չափի հարկի։

Գյուղում գոյություն ունեցող մեծ ձիթհանը, 
որ կառուցված էր 1891 թ. (բայց աշխատանքի էր 
դրվել 1907 թ*), պա տ կան ում էր եկեղեցուն և հար
կային ցուցակում չկար։ Սակայն անուղղակի հար
կի էր ենթարկվում, որովհետև և' մ յո ւդո ւրլըքի, և 
փոլիսխանայի զանազան կա ր իքն ե ր ի համար
գործածվելիք ձեթն այդտեղից էր տարվում։ Գյու
ղում ապրող սլա շտ ոն յաների ընտանիքներին ևս 
քաղցր ձեթից առյուծի բաժին էր ուղարկվում և 
Արճակի ձիթհանի նման քյարխանա յի ց  միշտ
մնում էր այնքան, որ բավականացնում էր ընդա
մենը եկեղեցու ու դպրռցի ճրագ-լուսին։ Երկրորդը 
ղանից տան ձիթհանն էր և համարվում էր երկ
րորդ կարգի։

Բոստանների ու բախչաների հարկերի չալիր 
որոշվում էր տեղական իշխանությունների, այս֊ 
ինքնճ մ յուղուր ի ու նյուֆուս մ յուղուրի կողմից։ 
Հարկը վճարվում էր միանվագ կանխիկ դրամով 
և քո ստանային բարիքներով։ Բոստանների և 
բախչաների թիվր կամ գրաված տարածությունները 
շատ չէին։ Մշտապես բոստան էին դնում Վարագի 
վանքին պա տ կան ո ղ ևրկ ոլսից-երեք արտում, 
իսկ գյուղա ց իք իրենց հերթին նորից երկու իրար 
կից արտեր և մեկից երեք արտ րախ լա էին անում: 
Այս իսկ պատճառով էլ բոստանների ու բախչան ե֊ 
րի վրա դրված հարկը գյուղացոց ընդհանուր հաչ
վի մեջ չէր մտնում։

Հացահատիկի տասանորդ: Շահնաները (հ ա 
ցահատիկային տասանորդ հավաքողներ) թե թը֊ 
վով, թե' գյուղում երկար մնալով գերազանցում 
էին մնացյալ բոլոր տեսակի հարկահավաքներին։ 
Նրանք դալիս էին կալսումները սկսվելուց առաջ 
և հեռանում կտավատի կալսումից հետո։ Շահ
նաների թիվը հասնում էր երեսունի։ նրանք սո
վորաբար մնում էին Փոս թաղում, վերցնում էին 
երկու հատ մի հարկանի հոդա կամ ոչխարի գոմ, 
ներսից սվաղել տալիս, դրսից դռները փակում ու 
կնքում։ Կ տուրի վրա բարձրանալով, հացահատի
կը նելա էին թափում երդիկներից, մի ամբարում 
ցորենը, մյուսում' գարին։ Եսկ ոսպը վաղուց ար
դեն հավաքված էր լինում, կանջրակն էլ շատ ուշ 
էր հասունանում և երբևէ շահնաները դրանցիգ 
տասանորդ չէին կարողանում հավաքել։

Շահնաները սովորաբար իրարիտ բաժան֊  
բաժան էին շրջում կալատեղերում։ Երբ որևէ ըն
տանիք մի թեղ արդեն ուներ, դիմում էր շահնա
ների գլխավորին և հայտնում, որ իրենք հերան 
ունեն անելու։ թույլտվություն ստանալուց հետո
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միայն կարող Աւն սկսել հերան ը։ Շահնաներից 
մեկը հայտնվում էր տվյալ կալա տեղը և մնում 
այնքան, մինչև ցորենը մաղվեր։ Եթե քամին էլ 
դադարել էր, և հերանել չէր լինում, թեղը լրիվ հե֊ 
ցանված ձէինելոլ պատճառով ցորենի չափումը 
հ ետաձդվում էր։ Լիներ լրիվ մաղված, թե առանց 
մաղելու, ցորենը փոքրիկ բրգի ձև էին տալիս և 
վերից վար հատուկ տախտակե կնիքներով կնքում 
Լին։ Հաջորդ օրր կնիքները եղծված գանելու դեպ
քում , կալատիրոջը տուգանում էին։ Նման անա
խորժություններից խուսափելու համար կալատե
րերը օր ու գիշեր հսկում էին շեղջը, որպեսզի 
պատահական անասուն կամ շուն չկոխկրճեր։

Երբ հե բանվում ու մաղվում էր ամբողջ թե֊ 
ղը, ապա շահնաների մի խումբ հայտնվում էր 
շեղջի մոտ ու սկսում չափել։ Չնայած այդ հարկը 
կոչվում էր տասանորդ, սակայն գանձվում էր ու֊ 
թան որդի հաշվով, այն էճ յոթ չափ լցնում էին ցո
րենատիրոջ կողմը, մեկը' իրենց կողմը, այն էլ 
այսպես' առաջին չափը լցնում էին իրենց, հետո 
յոթ չափ կալատիրոջ կողմը* դուրս էր դալիս, ու
սենք, 27— 28 չափ, ապա շահնան եր ին պետք է 
հասներ երեք ու կես չափ, այնինչ վերցրած էին 
լինում չորս ու կես։

Այս բոլորով հանդերձ, շահնաները ( որոնց 
մեջ միշտ էլ լինում էին հողագործի զավակներ),  
բոլոր տեսակի հարկահավաքների համեմատու
թյամբ, ամենամեղմաբարո և ամենանահապե֊ 
տական հոգու տեր մարդիկ էին։ Հացահա տիկր 
չափելիս, մանավանդ, եթե քանակը շատ էր լի
նում, նրանց դեմքերին արտահայտվում էր հացը 
հարգոդ մարդու ուրախություն։ Առաջին չափը 
դատ արվելիս բարձրաձայն ու միաբերան կան
չում էին1 բիր, ալլահ, բիր։ Երկրորդ չափը գա տար֊ 
կելիս կանչում էին' իքի, ալլահ, օլ վաքիլ (երկու, 
աստվա ծ, եղի ր երաշխավոր)։  Երրորդին' նորիր 
էին կանչում ուչ, ալլահ, վերմա բիղա սուրչ (աստ
ված, մի տուր մեգ հանցանք)։ Ապա լռելյայն 
կատարում չէին աշխատանքը, մինչև քսան
երորդը։ Սովորաբար քսաներորդ չափը կոչվում էր 
տալսս: Եթե չափվող ցորենը եղել էր քսան չափ,  
ապա մի տա լյա էր խփվել, եթե եղել էր քառա
սունմեկ չափ ' երկու տալյա, իսկ եթե երեսունինը 
չափ էր, նորից մի տալյա էր։ Տասնինն ու կես 
չափ ցորենը տա լյայի չէր հասնում։

8 ուրաքանչյուր տալյան, անկախ այն բանից,  
թե ար տա տիրոջն էր բաժին ընկնում, թե հարկա
հավաքին, այդ չափը լցնում էին գլխե֊գլուխ 
(առանց հարթելու դատարկում էին), բայց նախ
քան դա տա րկելը շահն ան ե ր ը մի պահ կանգ էին

առնում, բարձրաձայն ու երգեցիկ, հատ ֊հատ ար
տասանում քսան մաղթանք* աշխարհին^ խաղա
ղություն, թագավորներին' սեր֊մ իություն, հողա
գործինՀ առողջություն, հոգին' բերրիություն, լըծ-  
կանին' ուժ, բերքին' առատություն, ցավին ' պա
կասություն, հացին' էժանություն, մահին' թան
կություն, անձըևինճ չափավորություն, աստծու ո֊ 
ղորմությանը ան չափ ելի ու թյուն և այլն։

Շեղջի տակ որքանով շատ էր չափված ցորե
նը, այնքան էլ երբեմն մեկ մատի հաստությամբ 
թողնում էին առանց չափելու, որպես ((կալե֊ 
մաստ» (կալից մաս)։ Դրա մոտ էին կանգնում 
տ ա սն յա կ աղքատ մանուկներ, որոնք մեծ մա
սամբ ուրիշ Դյուզերից Լին այդ օրերին հավաք
վում Արճակ, ու արտատերն այդ շեղջատակր 
կուց ե բուէ լցնում էր նրանց տոպրակները։ Շահ
նաների կողմից շեղջի տակն արտատիրոջը թող
նելը, որպես կալե մ աստ, և ա ր տ ա տ ի ր ո ջի ց' այդ 
ցորենը չքավորներին բաժանելը, դարերի խորքից 
եկած, սրբագործված սովորություն էր։

Երբ չափվելիք ցորենը շատ էր լինում, կա
լատերը մի քանի մաղ ցորեն էր ուղարկում բոս 
տ ա ն սեխ ու ձմ ե ր ո ւկի հետ փոխանակելու և բե
րում ու հյուրասիրում էր շահնաներին։ Այո 
հյուրասիրությունը, որ կոչվում էր ((բողազ թրջել» 
նույնպես դարավոր սովորույթ էր։

ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

Արճակցիք ատելություն և թերահավատու
թյուն էին ցուցաբերում 0 ս մ ան յան դատարանի 
հանդեպ։ Ուստի, թեպետ տարիներ շարունակ մո
տիկ էին գտնվում թուրք պաշտոնեությանը, ա յ
նուամենայնիվ, չէր լինում դեպք, որ իրենց մեջ 
ծագած վեճերի կապակցությամբ գործը հասցր-  
ն ե ին մ յուղուրին։ Ծալքած վեճերըւ նրանք հարթում 
էին յուրովի։ Ջրի համար վեճի բռնվածներին, ի֊ 
րար հետ գժտված հարևաններին, ընտանեկան 
բաժանումների առթիվ ծագած ա գմուկ֊ ա զա զա կ֊ 
ներին միջամտում էին տարիքավոր հարևանները։ 
Հաշտություն չկայանալու դեպքում կանչում էին 
ռես֊մ աջլիս։

՛է' ա տա ս տ ան ր լինում էր' նախատինք հանցա
վոր ճանաչված կողմին, կշտամբանք, վնասի փոխ
հատուցման որոշում, և որքան էլ անարդար հա
մարվեր ռես֊մ աջլիս ի կայացրած վճիռը, որքան 
էլ կռվող կողմերի մեջ շարունակվեր վեճը, գոր
ծը կառավարութանը չէր հասցվում։ Եթե հասցը֊ 
վեր, ապա նման քայլն անողը շրջապատի ատե
լությանն էր արժանանում։
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Ինչպես հատկանշական է աշխա րհ ի բոլոր 
ազդերի հողի մշա կն ե րին' օտարականի հանդեպ 
դռնբաց լինել ու նրա հետ կիսել իր վերջին կտոր 
հացը, այնպես էլ ա րճա կց ին հոգատար էր իր շ ե 
մը մտնող ամեն մի օտա րա կանի հ անդեպ։ Իսկ 
Արձակը, որպես բանուկ ճանապարհի վրա ընկած 
հանգրվան, շեմք կոխողներ շատ էր ունենում։

Խաղաղ աշխա տանքի տեր ուղևորները, ինչ 
ազդից էլ լինեին, մտնում էին պատահած տան 
բաց դռնից ներս, նստում սյան տակ կամ փա֊ 
յախն էին մտնում, տեղավորվում վառ բուխարու 
կողքին և աստծու այդ հյուրերը շնորհակալու
թյամբ էին ընդունում տանտիրոջից իրենց մա 
տուցված ուտելիքն ու գիշերելու ապաստարանը։ 
Հաջորդ օրը նրանք դնում էին իրենց ճանապար
հը, երբեմն հետները տանելով տանտիրոջից 
տրված ճա մփ ա պար են ր , երբեմնճ դատ արկաձե- 
որն։ Սակայն միշտ էլ թողնում էին ((շեն մնաք)) 
մաղթանքը։

Այդպես էին վարվում ոչ միայն քրիստոնյա 
հ յուրերը, ոչ միայն հայերը, ոյյլև քուրդ հասա
րակ, խաղաղ հողագործները, նույնիսկ զին յա լ 
ու աներկյուղ քուրդ ավազակները և գող, խաբե
բա մահմեդական դև չու-մ ա ղա գո րծնե ր ը։

Տարին մի քանի անգամ Արձակում հայտ- 
նըվում էին Պարսկաստանից Վան գնացող քարա
վանները' ուղտերի շարաններով։ Պարսիկները 
հայերի ուտ ե լիքի ց խորշում էին, ուստի ուտելի
քից էէին օգտվում, ոչ էլ տներն էին մտնում։ Լի
ներ ամառ, թե ձմեռ, նրանք կծկվո ւմ էին իրենց 
ուղտերի կողքին։ Ուղտերի համար ստացած խո
տի արժեքը նրանք փոխհատուցում էին իրենց 
բեռան մթերքիցՀ լիներ մի քիչ բամբակ, չամիչ  
փշատ, դոշաբ, մանրած կարմիր տաքտեղ, մի 
խոսքով նրանք ան պա յմ  ան որևէ բանով փոխա
րինում էին ստացած անասնակերն ու վառած 
աթարը։ Սրանց րոլորին էլ արճակցիք ոչ թե ա֊ 
ւ ում էին կոնախ, այլ պարզապես ((դյալան֊ զի
զան» կամ ((իկող֊կրնացող»։

Արձակցու համար կոն ա խն ե ր ը տեղից տեղ 
փոխադրվող ասկյարներն էին, ոստիկանական 
խմբերը, պետական նշանավոր, թե աննշան պաշ
տոնյաները, համիդիե զորախմբերը։ Լինեին նը- 
րանք փոքրաթիվ, թե շատվոր, հետիոտն, թե ձիա
վոր, միևնուլն է, ա րճա կց ին ե լ։ի համար ս ե րն դե
սեր ո ւն դ կոչվել էին կոնախ։

Սոնախներր հասնելով գա վա ռա պ ե տ ա ր ան ի

հրապարակը, անմիջապես վրդովմունք էին ար
տահայտում, եթե գզիրը շուտափույթ չէր ներ
կայանում: Այդպիսին երին դղփրն անմիջապես
բաժանում էր ունևորների տների վրա, սպասար
կու նշան ա կե լո վ չունևոր և կոնախ ըն դո ւնելու
հնւս ր ա վո ր ո ւթյոլն ի ց զուրկ դյո ւղա ր էն ե ր ին ։ Սո
նա իւն և ր ր խստապահանջ էին։ Նրանէ, ձիերի աոջև 
անմիջապես ոչ միայն խոտ պետք է գրվեր, այլև 
տոպրակները գարի լցվեր։ Շատերր չէին բավա
րարվում ձվածեղով կամ ձավարե փլավով, այլ 
պահանջում էին հավ մորթել, եթե համոզված 
էին, որ իրենք կարող են այնքան ժամանակ 
մնալ գյուղում, մինչև հավը եփվեր։ Գիշերողները 
պահանջոլմ էին մաքուր անկողին, տեղի֊անտեղի 
մտրակում էին սպասարկու գյուղացուն, հայհոյում 
տանտիրոջ հավատն ու բոլոր տեսակի սրբու
թյունները, հաշվի չառնելով ղիմացինի պատկա
ռելի տարիքը։

Այս ամենն արճակցոլ համար անսովոր չէր։ 
«Դե, հյոլքմաթի ( իշխանությանվ շունն են, հո 
իսկական շուն չեն, որ հաց տվող ձեռքերը չկծեն»,  
զատում էին ծերերը և պատմում, որ ‘էաղ ժամա
նակներում այդ կոնախներր հյուրասիրվելիս' 
«դիշ քրասիտ, այսինքն' ատամնավարձ էին պա
հանջում տանտիրոջից։ Չնայած նման բռնու
թյուններին, այնուամենայնիվ, իգական սեռի 
պատվին դիպչել նրանց մտքովն իսկ չէր անցնում։

1908 թ., օգոստոսյան սահմանադրությունից 
հետո, կոնախների նման կամայականություն
ները վերջ էին գտել, սակայն նրանք նորից ան֊ 
վճար կերակրվում էին։ Ահա թե ինչու, արճակ- 
ցին ցորեն էր ցանում այնքան, որքան իր կա
րիքների տասնապատիկն էր և խոտ ու առվույտ 
դիզում այնքան, որքան իր գործածելիք կերի 
քս ան ա պա տիկն էր։

Ս.ՐՃԱԿԻ ԴՊՐ11Ց1]

(՛լենքը գտնվում էր գյուղի արևելյան մասում 
և երևում էր գյուղ/։ բոլոր կողմերից։ Դա լայն 
տարածության կենտրոնում ընկած մ իհ ա ր կան ի 
շինություն էր, գետնից երկու աստիճան բարձր, 
կառուցված 1899 թ, և, ինչպես գյուղի մնացած 
նորաձև շինությունները, հիմքից վեր մի երկու 
շար էր քարով շարված, մնացածը հում ւսղյու֊ 
սից էր։

Դպրոցը բաղկա ց ա ծ էր րն դամենր երկու դա
սարանից և մեկ ուսուցչանոցից։ Հատակը տախ
տակից էր։ Դասասենյակներում դրված էին կո-
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սյիտ, երկար նստարաններ ու սեղաններ։ Աաուրր 
տափակ էր, լուսամուտները լայն, երկաթե վան֊ 
ղակնհրով ամրացված և ունեին ապակեպատ 
փեղկեր։ Շենքը տաքացվում էր թիթեղե վառա֊ 
րաններով։

Դպրոցի աո աջն րնկած լայն տարածությունը 
ծա ռա յում էր, որպես աշակերտների խաղահրա֊ 
պարակ, իսկ ետևի արար վերածված էր գեր եղ֊ 
մ անոցի։

Դեռևս 1870 թ., երբ Արճակը շուներ ոչ այդ 
շենքը և ոչ էլ կրթական գործն էր ապահովված,  
դպրոցի Ղ̂ ր Էր կատարում գյուղի ավադ քահանա 
տեր Կարապետի ւիայախի հոդան, ուր քահանան 
մոտ քսան տղաների տախտակե գրակալով տառեր 
էր սովորեցնում։ Տարիներ հետո էր, որ Խրիմ յան 
Հայրիկ/' հիմնադրած Վարագի թ ա սան գա վո լոս ց 
ուսումնարանի անդրանիկ շրջանավարտներից եր
կու երիտասարդ իԱրձակից՝ Մարգար Հյուս յան֊  
Հովհաննիսյանը և Վան֊Տոսպի Պողանց գյուղից՝ 
Ս ովսես թաքարյանը) եկան Արճակ, գյուղացոց 
օժանդա կութ յամ բ կառուցեցին դպրոցի շենքն ու 
իրենք էլ դարձան դպրոցի ուսուցիչներ, այն էլ 
առանց վարձատրության։ Դպրոցն արական էր 
և կոչվում էր Սուրբ Մեսրոպյան։ 1894 թ. դրպ- 
րոցը վերածվեց թուրքական զորանոցի, մինչև 
1895-ի հունիսյան կոտորածները։ Կոտորածի ժա
մանակ թալանվել էր դպրոցի աղքատիկ կայքը,  
քանդվել դռներն ու լուսամուտները, սակայն գյոլ֊ 
գացիք նորից շինեցին։

Դրամ վաստակելու համար ժամանակավո
րապես Սաքու պան դխտած արճա կցիք հիմնեցին 
Արճ ակի Կրթասիրաց մ իությունը, ռրը հիմնավո֊ 
րապես կարգավորեց դպրոցական գործր և դպրո֊ 
ցի ուսուցիչներին գրամով վարձատրելու հարցը:

1! Ն 8

ԿԱԶՄԸ

Մի ընտանիք էին կազմում, ապրում միև
նույն հարկի տակ և ըն տ ան ե կան ընդհանուր 
հոգսեր էին կրում արդեն թոռների տեր դարձած 
ճերմակահեր եղբայրները, երբեմն նույնիսկ հո- 
I1 եղբոր որդիները և քանի որ երիտասարդ հասա
կում չէին բաժանվել,  ապա օր ծերության լռել 
անգամ չէին ուզում «շեն տան ավիրվելը)), մանա
վանդ, եթե դեռ տանը կենդանի էր թեկուզ մի զա֊ 
ոամ կին։

Դրամական կան խ ի կ վա րձա տ ր ո ւթ յան շնոր֊ 
հի վ, Արճա կ ի դպրո ցում սիրով էին գալիս սլաշ֊ 
տոնավարելու Վան քաղաքի լա վա գույն ուսուցիչ֊ 
ներր, ինչպիսիք էին ներկայումս Երևանում ապ֊ 
ր ո ւլ, վա ս տ ա կա վո ր ուս ուցիչ (  այժմ կենսաթոշա
կառու )  «  ըսեն Հաց ա դո ըծյան ը , Սփյուռքում հրա
տաք ակչական գործով զբաղվող Հովհաննես Վար
դանյանը, հանգուցյալներ' Մկրտիչ Ռշտ ուն ին, 
Մկրտիչ Մնոշյանը, Բարունակ Կա սլ ուտ իկյան ը և 
այլոք։

Բացի Արճակից, գավառում միայն Խառակ։։֊ 
նիս գյուղում էր, որ գոյություն ուներ տարրական 
( արականյ դպրոց (Մ. Փ ո ր թո լգա լյ ան ի հիմնա
դրամը)։ Վ անի նահանգում, հայկական հինգ գյոլ֊ 
ղերի դպրոցներից միայն Խառա կոնիսինն էր, որ 
անխափան գործել էր և մինչև Մեծ եղեռնը կապի 
մեջ էր էր գրում ի Ս ան աս ար յան դպրոցի հետ։

1908 թ, հետո Արճակի դպրոցը դա րձա վ երկ
սեռ։ Բացվեց երեկոյան դասընթաց' անգրագետ 
երիտասարդության համար, հիմնվեց դրա դարան ։ 
Բ եև խափանումներով, լույս էր տեսնում դսլրոցի 
խմորատիպ պարբերականը' «Գավառի ձայն» 
անունով։ Դպրոցի ուսուցիչները և գյուղի երի
տասարդությունը հաճախ փոքրիկ պիեսներ էին 
ներկայացնում եկեղեցում։

Սակ այն Կրթասիրաց միությունն այս ամենր 
քիչ էս համարում։ Արճակցին երազում էր մի նոր 
շենք' դպրոցի համար և կողքին էլ հարյուր հան֊ 
դՒ սա կան ի տարողության դահլիճ' ժամանակա-  
ԿՒյ ոճով։ Սայց այդ Բոէոբը մնաց երազանք. . * 

1914 թվականին երկրռւմ ռազմական դրու
թյուն հաստատվելուց անմիջապես հետո, Արճա
կի ղլղբո9Ը վերածվեց զորանոցի և զորանոց էլ 
մնաց մինչև 1915-ի ապրիլի տասըճ Եղեռնի օրը։

1, Ի ք

Ընտանիքները տան ներսում կազմում էին 
օբարներ, ասենքՀ Հակոյի օբար, կամՀ Սար գոյի 
օբար, ըստ որում, այդ Հակոն կամ Սարդոն, ո֊ 
լ.ոնք օբարի տերերն էին, հաճախ ոչ թե դեռ ողջ 
ալեհերներն էին, այլ հանգուցյալ ծնողներ։ Այդ֊ 
պիսի ընտանիքները, իհարկե, լինում էին հա
րուստ։ նման բազմանդամ ու հարուստ տներն 
էին, որ կոչվում էին համբա տներ։

Ընտանիքներում, լինեին բազմանդամ թե 
սակավանդամ, համբա թե հասարակ, միևնույն 
էր, ընտանիքի կրտսեր անդամները հարգանք ու֊
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նեին տարեցների հանդեպ։ Թեկուզ նրանցից շա
տերը կենսափորձ էլ ունեին, իրենց գաղափար֊ 
ներով ու ազատամտությամբ շատ էին առաջա - 
դիմել ավագներից, այնուամենայնիվ հարգանքր 
դեպի տարիքավորը, ինչպես սովորաբար տիրում 
էր նահապետական կենցաղով աւղրող հայ շի֊ 
նականների մեջ, արճակցիների հոգիներում իւիստ 
ամուր էր նստած։

Կնոջը ծեծելու սովորությունն Արձակում բա
ցառիկ երևույթների շարքն էր անցել, սակայն դա 
չ էր Ւ֊ անգարում, որ կանայք առհասակ հարգա֊ 
լից լինեին տղամարդկանց հանդեպ։ Այդ հար֊ 
ղանքի բազմաթիվ արտահայտություններից մեկն 
էլ այն էր, որ երեկոները ճաշելիս, սկզբից տղա
մարդիկ էին նստում սեղան, ապա' կանա յք։

Հարսները տարիքավոր կան ան ց հետ չխոս֊ 
կան էին' երբեմն մեկ տարուց ավելի, իսկ տղա
մարդկանց հետ' անկախ տարիքից, միշտ էլ մր֊ 
նում էին չխոսկան։

[Տան ծերերը, որքան էլ անաշխատունակ լի
նեին, դա րձյալ հետևում էին երիտասարդների 
աշխատանքին ու նրանց կողմից պարտազանցու
թյուն ու ծուլություն նկատելու դեպքում չէին իւր֊ 
նայում լուտանքն ու նախատինքը։  |

Երբ տանը բաժանում էր լինում, ծերացած 
տանտերերը կատարվելիք փաստի առջև իրենց 
զգում էին անզոր ու ծանր վիշտ էին ապրում։ Սը- 
րանցից շատերը քաշվում էին մի կողմ, կարմիր 
ու երկար «չքարի չիբուխը)) ատամների տակ սեզ֊ 
մած, դառը ծուխ էին ներծծում ու չէին մասնակ
ցում ո չ  բաժանվողների վեճին, ո'չ էլ բաժանելու 
եկած բա րեկա մ ֊հ ա ըևանն ե րի խոսակցությանը։

Երբեմն բաժանումների վեճերին խառնվում 
էր նաև ռես-մաջլիսը։ Որոշում էին, թե որ անա
սունը, որ արտը, ծառաստանի որ մասը, շինու
թյան որ մասը որին տրվի։ Ծերունիներն այդ 
դեպքում անգամ լռություն էին պահպանում կամ 
էլ միալար օ՜ֆ, օ՚ֆ անում։

ՀԱՐՍԱՆԵԿԱՆ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐ
Նշանդրեք: Նշան դըեքը լինում էր երկու կող

մերի տարիքավոր բարեկամների և փեսայի, քա֊  
վորի մասնակցությամբ (հաճախ առանց փեսա-
1Ի) >

Աղջկա հայրն այդ օրը պաշտոնապես ներկա
յացնում էր իր պահանջները, թե ինչ պետք է տան 
իրեն հարսանիքի օրվա համար և թե ինչքան է 
ղալանը ( ղալանի սակարկումը համարյա թե դա
տարկ խոսակցություն էր, քանի որ ընդունված 
չափ կար)։

Ղալան լինում էր՝ ա) 1—2 օսմանյան ոսկի,

բ) միս՝ 1—3 փութ, երբեմն պահանջվում էր, 
«ոտաոչխար», այսինքն՝ կենդանի ոչխար (իր ոտ
քով գնացող ոչխար), դ) դինի՝ 20 — 30 լի տ ր, 
զ) օղի՝ 10— 15 լիար*

Նշանդրեքին տանում էին մի փարչ օղի, մի 
քանի նուռ կամ փայլաթղթերում փաթաթված 
հրեշտակների նկարներով զարդարված, բայց ի- 
րականում խիստ անորակ շաքարեղեն, որին 
(( փ ախլ ա ւէա ֊շ աքար)) էին ասում։ նշանը լինում էր 
կամ արծաթե ապարանջաններ ( երկու ձեռքի հա
ւք ար), կամ ոսկեդրամ ականջօղ։ Ոչ մի ակնարկ 
չէր լինու մ ո'չ հարսի հորը արվելիք խալաթի, ո չ  
մորը տրվևլիք զոքընշփերթ|ւ (զոքանչի նվերի), 
ո չ  էլ այն մասին, թե այդքան ղալան պահանջող 
հայրն ինչ օժիտ է դնելու իր աղջկա հետ։ Դա 
էսնամիների պատվի խնդիրն էր և կատարվում էր 
սովորույթով օրինականացած կարգով։

նշան դրեքի օրից նշանված աղջիկն այլևս 
դուրս չէր դալիս տնից՝ աղբյուր, կալատեղ կամ 
դաշտ գնալու։ Սա չխոսկան էր մնում փեսայէր 
բոլոր բարեկամ-բարեկամ ուհիների հետ (բացի 
փոքրահասակներից, իրեն հասակակից տալից ու 
այլ օրիորդ բարեկամուհիներից)։

Փեսան հաճաէս էր լինում հարսնացուի տանը,  
հարգվում ու հյուրասիրվում, բայց նշան ածին կաւք 
ր ոլորուէին չէր հանդիպում, կաւք էլ հանդիւդում էր 
թաքուն։ Կիրակի օրերն սկեսուրը դալիս էր հար֊ 
ս էւն ա յց ե լութ յան * ըստ ընդունված ս ո վո ր ո ւյթ է*, 
նա ձեռքի ափին դրած բերոււք էր փոքրիկ սկուտե- 
ղուէ տ աք-տ աք ձվածեղ, վրան էլ երկու լավաշ։  
Տոն օրերին, եկեղեցի կաւք Ասպարածին գնալու 
դեպքում, սկեսուրը գալիս էր ուղեկցելու իր հար
սին։ նման հանդիսավոր օրերէւն նշան ւէա ծ աղ-  
ջէկը ևս, ն որահարսի պես, ււլետք է մետաքսե 
կի ս ածածկո ց ո ւէ քողարկված դուրս գար հ ա ս ա ր ա - 
կության մեջ և իր քողը բարձրացնողին հարգանք 
մատուցեր՝ թամանդա աներ (աջ ձեռքի բուէճը ծա
լած, չորս մատներր սկզբում իր շ ուրթերին հպեր, 
ապա Նա կա տ ին), կամ ձեռքը հաւք բուրեր, նայած 
գ/,մ ացինի տարիքին։

նշանվածի այս դրությունը շարունակվում էր 
մինչև ամուսնություն։

Pшզшn: Հա ր ս ան իքի ց քս ան - քս անհին դ օր 
առաջ հարսի ու փեսայի հայրերը գնում էին Վան' 
հարսի համար հանդերձներ գնելու։ Փեսայի հայրը 
ենթարկվում էր հարսի հոր կամքին։ Հարսի հա
մար գնվելիք կոշիկը, վերարկուն, ավսե կամ մե
տաքսե շրջազգեստ ր, ոսկեդրամ ականջօղը, բո֊ 
լորը լինում էր հարսի հոր ընտրությամբ։ Ւսկ է(1ե 
փեսայի հայրը հարսի հորն ու մորը ինչ գնանոց 
կամ ինչ գույնի խալաթ էր առնում, հարսի հայրը
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խուսափում էր այդ գնումներին ներկա լինելուդ։
Փեսայի հայրր ևս խուսափում էր իրազեկ 

լին ե լու, թե իր ապա դա հարսի հայրն ինչ ման֊ 
ր ո լքներ է գնելու հարսին որպես օժիտ։ Միակ 
բանր, որ բացահայտ էր լինում, դա աղջկա  ̂ո ր 
կողմից գնված հասարակ տախտակե նախշուն 
սնդուկն էր, քանի որ միասին էին վերադառնում 
գյուղ, և սնդուկք հնարավոր չէր թաքցնել։

Խալվածև (հագուստի ձևում)։ 0 ա զա ռի ց վե
րադառնալուց մի քանի օր հետո, նշան ա կված 
օրր հարսի տանն էին հավաքվում տարեց բարե
կամուհիները, ինչպես նաև հարսի ուստան: Ուս
տան այն շնորհալի ազգականուհին էր, որ դեռ 
Սան կուց հարսնացուին սովորեցրել էր կար անել, 
գուլպա գործել և այլն։ Գալիս էին փեսայի մայրն 
ու բարեկամուհիները, բերելով հարսի համար 
գնված հասարակ հանդերձների կտորները։ Կա֊ 
Ա1ոցր կրում էր որևէ չքավոր կին, որը երկուստեք 
արժանանում էր պարգևների (էժանագին յազմա 
կամ թաշկինակ)։

Խալվածևին մասնակից էին լինում 30 — 40
կին։ Հարսը ներս էր մտնում իր ուստայի ետևից, 
կրկնելով նր ա [՛ոլոր շարժումն երր։ նրանք երկու֊ 
11 ով ծունկի իջնելով, առաջ էին շարժվում, հեր
թով համբուրելով շուրջանակի նստած բոլոր հյու
րերի ձեռքերը։ Սկեսուրը հանդիսավորությամբ 
մեջտեղ էր բերում հարսի համար գնված զար֊ 
զերր։

Զարդերը լինում էին ըստ փեսայի տան կա
րողության, օրինակ ոսկեդրամ մանյակ, նորաձև 
ա րծա թե քամար, ժամացույցի շղթա, հակառակ 
դեպքում անխուսափելի արծաթե ապարանջան֊ 
ներր կամ ոսկեդրամ ականջօղր, եթե նշանդրե֊ 
րի ժամանակ չէին տարել։

Անթիվ բարեմաղթությունների ու միմյանց  
ուղղված մեծարման խոսքերի տարափի ներքո 
սկսվում էր հագուստեղենի ձևոլ մր, ասլա տրվում 
էր ճաշ։ Հարսի բարեկամուհիներից նրանք, ովքեր 
տանը հարս կամ ա ղջի կ ունեին, նորահարսին 
հարգանք տալու նպատակով, հետները տանում 
էին ձևված հա դո ւս տ ի ց մեկ կամ երկու հան դերձճ 
իրենց երիտասարդուհիներին կարել տալու։

Հարսը, որ մինչ հյուրերի ոտքի կան դնելը 
ուղղած էր եղել նրանց ոտնամանները, կանգնում 
էր դռան մոտ ու հերթականորեն համբուրում 
դուրս գնացողների ձեռքերը, ըստ որում, հյուրերն 
էլ իրենց հերթին հ ամ բուրում էին հարսի այ֊
տերը։

Տնից ամենավերջինը դուրս էին դալիս սկե
սուրն ու քավորակինը։ Շեմի վրա հարսնեմ ա յրը

թուլնա բերողի ուսին էր գցում իր կողմից տրվե֊ 
լիք նվեր յազման:

Հարսանիքի նախապատրաստություն: Հար
սանիք անելու առաջին նախապայմանը խմիչքի 
գնումն էր, որ կապված էր Վանին մոտիկ Շահ- 
բաղի կոչ վ ոՂ խաղողառատ գյուղ գնալու հես։։ 
Ամեն մի դժվարին դրության դեպքում միմյանց 
օգնության հասնելու ընդունված սովորույթի հա
մաձայն, այս գործում ևս օգնության էին գալիս 
հարազատները։ (Պետք է նկատի ունենալ, ոը 
հարսանիքները տեղի էին ունենում ձմռ ան ր ։ և 
խմիչքը բերվում էր կաշվե տիկերով' շալակով)։  
Խմիչքի խն գրից բացի, հարսանքատերերին օգ
նության էին գալիս հարևան֊բարեկամները^ սկը֊ 
սած հաց թխելուց, ճաշ մատուցելուց, մինչև դը ռ- 
նեգոսւ շիջելով ՀյուՐ^Ր հավաքելը։ Ենչ էլ լի
նեին հարսանքատերերը ( հարուստ, թե աղքատ),  
պետք է ունենային մաոանապետ ու տանտկին: 
Սրանք պետք է լինեին փորձված, հաստատակամ 
ու աշխատունակ անձինք։

Տ ան տ կին ը լինում էր հարսանքատիրոջից 
հարգված հարազատ պառավը։ Տանտիկնոջ տրա
մադրության տակ էր դրվում մթերքը, նրա հրա
հանգով էին պատրաստվում ճաշերը։ ճաշերը 
լավ պատրաստելը նրա պարտականությունն էր, 
իսկ մթերքի քանակի պահ ան ջը' նրա իրավունքը։ 
Նա շահագրգռված էր ճաշն այնպես բաժան ել, 
որ նստողների առաջ ճաշը ոչ ավելանար, ոչ էլ 
ս/ակասեր, ուստի ինքն էր լցնում ափսեները։ Սո
վորաբար հարսանիքի ճաշը լինում էր երկու տե
սակ' շաղգամով միս և կարտոֆիլով միս։

Մառանապետի համար տարիքը կարևոր 
չ էրք այլ փորձառությունը։ Սրա տնօրինության 
տակ էր գտնվում խմիչքը։ Առանց մաոանաւպետի 
համաձայնության, անգամ տան երեցն իրավունք 
չուներ մի աման խ^ի[ք վերցնելու։

Հարսանիքի ամեն ահ ար գվա ծ հյուրերը քաւ^ւ- 
ր ա նքն էին, ուստի քավորանց տան ագապ տղան 
էլ նախատեսված էր ազապբաշի ( ամուրիների 
գլխավոր), երկրորդը լինում էր փեսայի կրտսեր 
1ղրայրը (եթե կար) կամ փեսայի սիրված ագապ 
ա զգա կան ր կամ ընկերը։ Ազապբաշինեըր մինչև 
հարսանիքի վերջին սյահն անրաժա ն էին լին ու մ 
փեսայից։

Տաշսսստրեք և քյաղցըր զանել: Պսակի նա֊
խրնթաց օրվա ն ա խ աճա շի սլահին սկսվում էր 
քյւալզբր զանելու (հալվա հարելու) հանդիսավոր 
դո ր ծ ո ղո ւթ յո ւն ր ։

Հատուկ հրավիրակների առաջնորդությամբ 
վւեսայի տուն էին հավաքվում հարևան ու աղ֊



զական տարեց կանայք, յուրաքանչյուրը մի-մի 
ափսե հալած յուղ ձեռքի ափին դրած, ափսեի վրա 
էլ' երկու հաց։

Վառ թոնրան վրա դրված էր լինում հալվա 
հարելու չողթրիկը և տանտիկնոջ կողքին բերանը 
սարեկով կապած փթանոց յուղի ամանն ու դո
շաբը։ Առանց ձեռք տալու հրավիրյալների ընծա
յաբերած յուղին, տ ան տ ի կին ր պատռում էր շու
ղի ամանի բերանի սարեկն ու սկսում էին մի 
կողմից հալվան հարել, մյուս կողմից բաղարջի 
խմորը շաղախել։ Հետո թոնրի վառելը դադա
րեցնում էին ու սկսում բաղարջ թխել։ Գործը 
ավարտելուց հետո, հրավիրյալները հյուրասիր
վում էին հալվայով ու բաղարջով, իսկ յուղի ափ֊ 
սեներր, որ դատարկված ու մաքրված էին, տե
րերին էին վերադարձվում' բաղարջով ու հալվա
յով լի։ յ աղցըր զանելու)) այս դործողությունր
համարյա թե արարողություն էր, քանի որ դեռ 
պիշերն էին հալվայի ու բաղարջի մեծ մասը պատ
րաստել։

Փեսաթրաշ կամ կյլոխ վեր սան ել Ա արորք: 
Մայրամուտին հատուկ հրավիրակներո վ փեսայի 
տունն էին հավաքվում հարսանքավորները։ Ամե- 
նահարպված հյուրերը, դրանց մեջ ամ են ա ա ռա
շին ր' քավորանք, դհոլ-զուռնա յով էին բերվում
հարսանքատուն և դհոլ-զուռնայով էլ վերադարձ
վում իրենց տները։ Հարսի տանը, իհարկե, ոչ 
դհոլ-զուռնա կար, ոչ էլ տսւշւոաւորեք էր լինում։

Սկսվում էր արորեի գնալը ( հարսի հոր տուն 
գնալը)։ Տարվում էր հարսի հանդերձն ու ոտա- 
ոչխարը, եթե ա յդպ ի ս ին կար։ Նախօրոք կատա
կաբան տղամարդիկ ուղարկվում էին լուր տանե
լու։ Այս լրաբերները անվանվում էին աղվես: 
Սրանց համար համարյա թե պատվավոր գործ 
էր հարսի հերանց տնից հավ գողանալը, վիղը 
ճոլտելն ու իրենց գլխից բարձր բռնած պարելը։

Արորք գնացողների մեջ, բացի մի քանի 
հարգարժան տղամարդկանցից ու կանանցիցէ
մնացած բոլորը ջահ ե լ֊ ջո ւհ ո ւլն ե րն էին լինում։
նրանք բոլորն էլ, վառ մոմերը ձեռներին, դհոլ- 
զուռնա յի ուղեկցությամբ շա րժվում էին դեպի
հարսի տունը, տանելով խոստացված միսը, օղին, 
զինին։ Եթե ո տ ա ո չխ ա ր Էր > ապա ոչխարի գլխին 
վառ մոմեր էին կպցնում։ Աղապբաշիները գլխը- 
ներին դրված մաղերի մեջ տանում էին հարսի 
կոջիկը) վերարկուն ու շրջազգեստը։ Մյուս մաղի 
մեջ տանում էին բաղարջ ու հալվա, գործածվելիք 
հինան և հարսի մորն ընծայվելիք զոքընչփեր

թին, այն էր' մի թոփ մանիսյա (բամբակե գործ

վածք, սպիտակ կամ կարմիր ֆոնով և սև, բ ա 
րակ, երկարությամբ հ յո լսված գծերով)։

Մինչ սակավաթիվ մեծահասակները կհյուրա֊ 
սիրվեին, երիտասարդները բռնում էին գյոնդա- 
պար: Հարսի տնից մի տղամարդ, գինու պոզիկը 
ձեռքին, գինի էր տալիս պարող երիտասարդներինւ

Վերադարձող արորքավոր ները իրենց հետ 
տանում էին հարսի կողմից փեսային նվիրված 
մի սպիտակ և նրբակար կրծկալ (տղամարդկանց 
դր սի իշլիկին ամ ր ա ցվո ղ-կա պվո ղ գեղեցիկ վեր֊ 
նաշապկային մի բան) և մի զույգ սպիտակ 
գուլպա:

Արորք տարողների վերադարձի հետ սկսվում 
էր փեսայի դեռ առավոտյան սափրված այտերի 
ձևական սափրումը։ Մինչ այդ, հրավիրյալներն 
արդեն ճաշած-վերջացրած էին լինում, սակայն 
սուփրաները չէին հավաքվում։ Փեսային նստեց
նում էին աթոռին, երկու ադա պբաշիները մի֊մի 
մոմ ձեռքերին կանգնում էին փեսայի աջ և ձախ 
կողմերում, սափրիչը ածելին ձեռքին կանգնում 
էր փե սայի ետևը, նրա կողքին կանգնում էր թագ 
զովացողը, ինչպես նաև գյուղի գզիրը' օղիով լի 
բաժակը ձեռքին։

Թագ զովացողը երգով կանչում էր նորափե
սայի հարազատներին, որպեսզի գային «թաքվո֊ 
րին պաքեին ու թաքը կնեին»։ Հարազատները 
լսելով իրենց ուղղված կանչը, մեկիկ֊մեկիկ 
մոտենում էին, փեսային համբուրում ու դրամ 
սահեցնում օղիով լի բաժակի մեջ։

Դրամբ պատկանելոլ էր սափրիչին ու բաժակ 
բռնողին' գզիրին։

Էսը թաքյին թայն ի՞նչ  պիտեր,
Ուր աղա խեր կայնուկ պիտեր,
Սր կյեր, պաքյեր, թաքյնը կյներ։

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոռ 
կյեր, թաքոսին տուն կյեր։

Է ս ր թաքյին թայն ի նչ պիտեր,
Ուր խաթուն մեր կայնուկ պիտեր,
Որ կյեր, պաքեր, թաքյնը կյներ։

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոռ 
կյեր, թաքոսին տուն կյեր։

Էսը թաքյին թայն ի՞նչ պիտեր, 
Աղա-քյավոր կայնուկ պիտեր,
Սր կյեր, պաքյեր, թաքյնը կյներ։

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոռ 
կյեր, թաքոսին տուն կյեր։
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Էսը թաքչին թայն ի նչ պիտեր, 
ճոշ քավորկին կայնուկ պիտեր,
Որ կյեր, պարեր, թաքյնը կյներ։

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոռ 
կյեր, թաքո ս ին տուն կյեր։

Էսը թաքյին վովքե ր պիտեն,
Ծառ-ծառ խրոխպերներ պիտեն,
Որ կյան պաքեն, թաքյնը կյնեն։

Որ թաքյին շոռ կյա, շոռ կյա, շոռբե շոռ 
կյա, թաքո ս ին տուն կյա։

Էսը թաքյին թայն ի նչ պիտի,
Ջիվան ախպեր կայնուկ պիտի,
Որ կյա պարի, թաքյնր կքնի։

Որ թաքչին շոռ կյա, շոռ կյա, շոռբե շոռ կյա,  
կյա, թաքո ս ին տուն կյա։

Էսը թաքյին թայն ի նչ պիտի,
Ուր ազիզ քյոր կայնուկ պիտի,
Որ կյա պաքի, թաքյնը կյնի։

Որ թաքչին շոռ կյա, շոռ կյա, շոռբե շոռ կյա,
թ աքո ս ին տուն կյա։

Էսը թաքյին վով ք ե ր  պիտեն,
Ջ ան֊ջիպյա ր քեռի յթեր կայնուկ պիտեն, 
Որ կյան պաքեն, թաքյնր կյնեն։

Որ թաքյին շոռ կյա, շոռ կյա, շոռբե շոռ կյա,
թաքոսին տուն կյա։

Էսը թաքյին վովքե ր պիտեն,
Խաթուն քե ռկի յթե ր կայնուկ պիտեն,
Որ կյան պաքեն, թաքյնը կյնեն։

Որ թաքյին շոռ կյա, շոռ կյա, շոռբե շոռ կյա,
թաքո ս ին տուն կյա։

, էսը [Թաքյին վովքհ՞բ պիտեն,
Նազ-խաթուն խորքուրներ կայնուկ պիտեն, 
Որ կյան պաքեն, թաքյնը կյնեն։

Որ թաքյին շոռ կյա, շոռ կյա, շոռբե շոռ կյա,
թաքո ս ին տուն կյա։

Էսը թաքյին վովքե ր պիտեն, 
Ջեյրան֊ազապբաշիք կայնուկ պիտեն,
Որ սըռտով պաքյեն, թաքյնը կյնեն։

Որ թաքյին շոռ կյա, շոռ կյա, շոռբե շոռ կ յա։
թ աքո ս ին տուն կյա։

Որքան ազգականներ կային, երգով կանչվում 
էին, հետո սափրիչը ածելին դեպի մյուս այտն էր 
տանում։ Թագ զովացողը հիմա էլ սկսում էր երկ֊ 
բոբդ Ղ[*վաւԱ}։ Այժմ արդեն կան չվում էին երկ
նայինները։

Մեր խարսնըսին վո՞ վ խուր պիտեր,
Ե ս ո ւս-4? յր րի ս տ ո ս խարսխուր պիտեր,
Յոթ նկանի օխնանքն ուր տեր,

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոռ 
կյեր, պայսում դաս չի կյեր։

Մեր խարսնըսին վո՞վ խուր պիտեր, 
Աստվածածին պազմած պիտեր,
Ո ան աչ չոմբար պա ցած պիտեր,

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոռ 
կյեր, ցավ֊դարդ դաս չի կյեր,

Մեր խարսնըսին վո վ խուր պիտեր,
Սըփ- Կարապետ խարսխուր պիտեր,
Ուր յոթ խունաբ թաքյվորին տեր,

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոո
կ յեր> ւար աւկ դաս ժ  կ յեՐ։

Երես սափրելու շարժումներն ավարտվում 
էին, այժմ սափրիչը սըբիչով մաքրում էր փեսայի 
դեմքը, ծոծրակը, երդում էր երրորդ ԴՐ11աԳԸ։
Սա արդեն թագավոր փեսա յինճ լավագույններին 
նմանվելու իղձի արտաբերումն էր։

Էսը թաքյվոր վի՞ ր նմանվեր,
Խեր Ապրախամ ուն թո նմանվեր,
Որ ուր արթար մաաաղն աներ։

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոռ 
կյեր, Իսախակ դաս կյեր։

Էսը թաքյվոր վ ի ր  նմանվեր, 
Լուսավորչուն թո նմանվեր,
Որ խայ խոկյին տրժողքյից խաներ։

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոռ 
կյեր, ճ ո չ  Ծռթատ դաս կյեր։

Էսը թաքյվոր վի ր նմանվեր,
•Ո աչ Վարթանա թո նմանվեր,
Որ խայ խուկյուն հիմդատ կայներ։

Որ թաքյին շոռ կյեր, շոռ կյեր, շոռբե շոռ 
կյեր, լոս-խավատ դաս կյեր։

Սափրիչը օղիով լվանում էր ածելին, դնում 
պատյանն ու հեռանում։ Փեսան կանգնում էր 
ոտքի, երեսը դեպի Աստվածածնա վանքը, իսկ 
թագ զովացողը սկսում էր նոր երգ, նույն եղա
նակով*

Ասպարածնա տեմ կայնիր ես,
Կանաչը կարմիր կապիր ես,
Աս տըծուց մուրադ առիր ես,
Ասպած քյե պախի պարզիրես,
Պարով թաքուհիտ վայիլես։
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Էշմիածնա տեմ կայնիր ես,
Կանաչը կարմիր կապիր ես,
Աստրծուց մուրադ առիր ես,
Սուփ-մեռոն քյե պախի պարզիրես 
Պարով թաքուհիտ վայիլես։

Խանա-փ յութկա տեմ կայնիր ես,
Կանաչը կարմիր կապիր ես,
Աստ ըծուց մուրադ առիր ես,
Աս պա ծ քյե պախի պար ղի ր ե ս,
Պարով թաքուհիտ վայիլես։

Ե քուս աղա մա տեմ կայնիր ես,
Կանաչը կարմիր կապիր ես,
Աստրծուց մուրադ առիր ես,
Ասպած քյե պախի պարզիրես,
Պարով թաքուհիտ վայիլես։

Ավարտվում էր թագ գովելու արարողությու
նը, փեսան ազապբաշիների ուղեկցությամբ դնում 
էր իր թաղթը (թաղթն այն մառանն էր, որ սովո
րաբար լինում էր թոնրատան խորքում և որոշ
ված էր նորապսակների ննջարանի վերածել։
Կային այնպիսիներն էլ, որոնք թոնրատան մի 
անկյունը կարպետով անջատում էին և այդ ան
ջատված մասում էլ հարսին պահում մինչև հար
սանյաց հ ան դեսի վերջը)։ Տան պատերի երկայն
քով, ուր նստած էին լինում հյուրերը, շարվում 
էին տախտակե կարճոտն, կլոր ու մեծ սեղան֊ 
ներր, որոնց վրա և մատուցվում էր ճաշը, տղա
մարդկանց' առանձին, կանանցճ առանձին։ ճ ա շ 
կերույթի պահին տա ն մի անկյուն ում հարսանքա
տիրոջ մի հ ար ա զ ատ ուհի նստած, մեծ քյասայով 
շա դա խ ված հինան առաջին, փոքրահասակների 
ձեռքերին հինա էր դնում, որոնք թաց ձեռքերր 
վերև տնկած, վազում էին իրենց տները։ Հետո, 
ղհոլ֊զուռնայի ուղեկցությամբ, իրենց տունն էին 
գնում քավորանք և մյուս մեծարգո հյուրերը։

Հարսանքատանը գիշերելու էին մնում միայն 
ամենամոտ ազգական հարսն ու աղջիկները, 
որոնք փեսայի ու ազապբաշիների հետ հինա էին 
դնում իրենց ձեռքերր, իսկ Լենացած հ յուրե րին 
չոր հինա էին տալիս, որպեսզի նրանք տներում 
շա ղա խ են ու դնեն։

Խարսխուր: \ժամը տասի մոտերքը, նախկին 
կա ր գո վ, ոմանք դհ ո լ - զուռն ա յի ուդե կց ությա մ բ , 
ո մ ան ք ճ հատուկ հրավիրակների, հավաքվում էին 
նախորդ օրը հրավիրյալ ըն տ ան իքն ե ր ր , այն
քան թվով, որ թոնրատունը լցվում էր ոտքի վրա 
կանգնողներով։ Սեղան էր դրվում միայն ամենւս֊ 
հարգված տարեց մարդկանց առաջ, որոնց թվու-

մ ըն էին քահանան ու քավորը։ Աո  մամանակ 
քահ ան ա յի առաջ էր բերվում մաղի վրա դրված 
քողը* քահանան օրհնում էր այն։ Դրսում ազապ֊  
բաշին ե րը փեսային նստեցնում էին ձի, ու, բացի 
փեսայի մորից, մնացած բոլոր հրավիրյալները 
պարելով ուղևորվում էին հարսի տուն։ Պարող
ների ետևից երկու հոգի գլխն ե րին էլամ թևերի
տակ դրած տանում էին մ ի-մ  ի մաղ, մեկի մեջՀ 
25 — ՏՕ հատ բաղարջ, նաև հարսի քորԷԸ> մJnL~
սումճ երկու կլայեկած ս կուտ ե ղո վ հալվա։ Մաղ 
տանողներից մեկը լինում էր գզիրը) մյուսը' որևէ 
աննշան անձնավորություն։ Նրանք պարգևատրր֊ 
վ ո ւ մ էին հարսանիքի աւէարտի օրը։

Հարսի հերանց տանն էլ նույն ձևով հավաք
վում էին հրավիրյալները, բայը առանց դհոլ֊ 
գուռն ա յի ։ ՜Այս տ եղ նստած հյուրերը ս պա ս ում
էին փեսայի ժամանմանը։ Եկողներից տ ղա մ ա ր - 
զիկ նստում էին պատերի երկայնքով փռված 
թաղիքն ե րին, ա մ են ակեն տ րոն ում, իհարկե, քա
հանան, քավորը, ւիեսայի հայրը և ուրիշ տարեց 
մարդիկ։ Դրվում էին սեղանները, մատուցվում 
էր անխուսափելի երկու տեսակի ճաշը, ըստ 
որում, ինչպես միշտ, հարսանքատանը ևս, ճաշը 
դրվում էր ոչ թե ա ռան ձին - ա ռան ձին ա փ ս են ե րով, 
այլ ըն դհ ան ուր ամաններով։ Մի սեղանի շուրջ, 
եթե բոլորած էր տասը հարսանքավոր, դրվում 
էր երեքից֊չորս ափսե ճաշ։ Գինին բաժանվում 
էր նույն բաժակով, հատուկ գինի մատուցողների 
ձեռքով։

Մինչ տարեց ու միջին տարիքի տղամարդիկ 
նստած ուտում-խմում էին, փեսան, ազապ բաշի֊ 
ների ու հասակակից երիտասարդների ուղեկցու
թյամբ, դանդաղորեն, ք այ[ առ քաԱ ներս էր
բերվում ու հասցվում թոնրատան գլխին։

Հա րսհյուր գնացած կանանց ու աղջիկներին 
սեղան նստեցնելու սովորություն չկար, նրանցից 
մի մասը ոտքի վրա էր մնում, մյուս կանայքճ 
քավորկնոջ հետ մտնում էին այն մառանը, ուր 
հարսը հագնված, կանգնած էր յուրայիններով։ 
քավորկինր երեք անգամ հարսի գլխի շուրջը պար
տերն ում էր քողը և մի շարք բարեմաղթություն
ներով, ինչպիսիք էին' աստված ան փորձանք պա
հի, բախտավոր հարս էինի, յոթ որդով սեղան 
նստի և այլն, քողը գցում էր հարսի գլխին, իսկ 
ներկաները' ամե՜ն,  ամե՜ն էին ասում։ Ապա քո
ղածածկ հարսին' մի թևը քավորկինը բռնած, մյուս 
թևըճ հարսնեղբայրը, բերում ֊կանգնեցնում էին 
փեսայի կողքին։

Փիլոնն ուսին առած քահ ան ան, ավետարանը 
ձեռքին, կատարում էր արարողության մի մասը,
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որ կոչվում էր «կես փսակ»: Այդ պահիր էլ հար֊ 
ս ըն ու փեսան անդառնալիորեն կապվա ծ էիս 
համ արվում ։

Հարսանքավորները շարժվում էին դեպի 
դուրս։ Սակայն դռան մեջ կանգնած հարսի բարե
կամներից մեկը թույլ շէր տալիս անցնել, մինչև 
քավորը ոււնըրաւյեք չվճարեր։ Դրսում, դհոլ֊ 
զուռնայի և ուրախ բացա կան չութ յու ն ն ե ր ի աղմու
կի տակ, փեսան նստում էր ձի, հարսնեղբայր֊ 
ներից մեկը երկրորդ ձիու թամբից էր բռնում, 
իսկ մյուսը հարսին գրկած նստեցնում էր ձի, և 
պարող բազմության ետևից դանդաղորեն առաջ 
էին շարժվում հարս ու փեսայով բեռնավորված 
ձիերը։

Եկեղեցու դռան մոտ բազմությունը բաժան֊ 
վում էր երկու մասի, ճանապարհ տալով հարս ու 
փ ե ս ա յին, որոնք առաջ էին անցնում' մեկն իր 
երկու ազապբաշիների և քավորի ուղեկցությամբ, 
մյուսն իր հարսնեղբայրների ու քավորկնոջ 
ուղեկցությամբ։ Եկեղեցի լցված հարսանքավոր
ների աչքի առաջ կատարվում էր պսակի լրիվ 
արարողությունը, ապա բազմությունն ուղղվում 
էր դեպի դուրս։

Ելքի մոտ նրանց առաջն էին ընկնում դպրոցի 
բարձր դասարանի տղաները' ուսուցիչների գլխա
վորությամբ և սկսում էին երգել սովորական 
դարձած երկու երգ,

Թե հայրենյաց պսակադիր 
Գողթնի քնարք լռել են,
Երկնիր թող դան անմահ հոգիք 
Հայոց քաջեր պս ա կեն ։

( ապա շարունակությունը)
Եվ մյուսը•

առաջ ցած էին իջեցնում, հարսփ գլխին յ ա մ ի ; 
թ ափում, փեսայի ոտքի առաջ ափսե դնում, որը 
փեսան պետք է ջարդեր ոտքի մի հարվածով, իսկ 
շրջապատողները կանչեին' «կոտրի քյասեն,  
ապրի փեսեն»։ Ոմանք հարսի զգոն ութ յո ւն ր փոր
ձելու համար շեմի առաջ խաչերկաթ էին գցում, 
ոտքը քսքստացնելով առաջ շարժվող հարսը ըզ֊ 
դում էր ծանր երկաթի ներկայությունը և կռանում֊ 
վերցնում էր ու կանգնեցնում պատի մոտ։

Փեսայի հոր դռան մուտքը փակում էր գզիրը 
կամ փեսայի մի այլ հարազատ և մինչև հարսն֊ 
եղբայրներից գոնըբացեք շս տ ան ա յին, դուռը
չէին բացում հարսի առջև. մինչ այն կողմը 
հարսանքավորները փոխն ի փոխ երգում էին 
((թագավորի)) հորն ու մորը ուղղված կատակերգը.

Թաքչվորի մեր տոլս արե,
Տե մենք քյե ինչ ենք պիրե,
Ո յու տան ճրաքյն ենքյ պիրե, 
աուկյուտ կրակն ենքյ պիրե։

Թաքյվորի խեր, տուս արե,
Տե մենք քյե ինչ ենք պիրե,
4? յե խորոտ խարս ենք պիրե,
Լեզուն պակաս ենք պիրե։

Թաքյվորի մեր տուս արե,
Տե մենք քյե ինչ ենք պիրե,
Ալուրտ մաղող ենք պիրե,
Լաչիյտ ճղող ենք պիրե։

Թաքյվորի խեր, տուս արե,
Տե մենք քյե ինչ ենք պիրե,
4? յե սոլ շիտկող ենք պիրե,
Ոտքերդ մաժող ենք պիրե։

Գողթան մանկտիք, ահա ձեզ 
Շքեղ փառաց ասպարեզ,
0 ն, փութացեր, խումբ կազմեցեք,
Պսակ անթառամ մնա ձեզ։

(և շարունակությունը)

Եկեղեցու շեմն անցնելուն պես, քավորկին ր 
հարսի քողի վրա էր տ արածում մի ընտիր յազմա,  
հետո իր ետևից փեսայի հարազատներն ու մյուս 
բա ր ե կա մն ե րր սկսում էին հարսի գլխին գցել 
իրենց նվեր բերած յազմաները։ Վերջում հարսն
եղբայրը վերցնում էր յազմաների կույտն ու 
հանձնում քավորկնոջը, որը դեռ հարսի թևն էր 
բոն ել։

Հարս ու փ ե ս ա յին նորից էին նստեցնում ձի 
և նույն շուքով առաջնորդում փեսայի տուն։ Դռան

Թաքյվորի մեր տուս արե, 
Տե մենք քյե ինչ ենք պիրե, 
4? յե խաց թխող ենք պիրե, 
Մյլոխտ դմփող ենք պիրե։

Թաքյվորի խեր, տոլս արե,
Տե մենք քյե ինչ ենք պիրե, 
ճրայտ նորող ենք պիրե,
Թոռներ շարող ենք պիրե։

Թաքյվորի մեր տուս արե, 
Տե մենք քյե ինչ ենք պիրե, 
Տախտրտ ավիլող ենք պիրե, 
Շերեփըտ խլող ենք պիրե։

Թաքյվորի խեր, տուս արե,
Տե մենք քյե ինչ ենք պիրե,
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Ոտըտ լվացող ենք պիրե,
Տունըտ շենցուցող ենք պիրե։

Թաքյվորի մեր տուս արե,
Տե մենք քյե ինչ ենք պիրե,
Տյաշտ խաց տարող ենք պիրե,
Դարաղտ արող ենք պիրե1։

Փեսայի մայրը, ուրախ ժպիտը դեմքին, կրկր
նում էր* ((Ես ծե մեռնեմ, ծեր պիրածներաց մեռ
նեմ, խազար-խազա ր պարով էկաք»։

Հարս ֊ աղջիկների, հարսնեղբայրների ուղեկ
ցությամբ հարսը տարվում էր իր թԱ11|թ|1 ի առանձ
նացված բաժանմունք)։ Անմիջապես հարսի ղիր- 
կըն էին տալիս ընտանիքի ամ են ահ ար աղատ տղա 
երեխան։ Հարսը գրպանից հանում էր այդ պահի 
համար պատրաստած մանկական ծաղկահյուս 
գուլպան, հետն էլ մի բուռ չամիչ  ու տալիս ման
կանը։ Հետո նա չամիչ  էր բաժան ում թաղթ մըտ- 
նող բոլոր երեխաներին, մինչև սկեսուրը դռնից 
մտնելով, հարսին համ բուրելով տալիս էր որևէ 
զարդեղեն և իրավունքճ նստելու։ Նստելու հրա
հանգի հետ տրված այս նվերը կոչվում էր 
նստելա:

Օրն արդեն մթնած էր լինում։ Հարսի հերանց 
ետևից գնացած դհո լ - զուռնա յի նվագակցությամբ 
գալիս էին հարսե հերանք, որոնց է^իվը ՅՕ֊ից 
50-ի էր հ ա սնում ։ Նրանք բերում էին մի մաղով 
բաղարջ, մի մաղով էլ երկու սկուտեղ հալվա։ Այս 
երթը կոչվում էր |ւրեք:

Երկու նույնատեսակ մաղերով բաղարջ ու 
հալվա էր բերվում նաև քավորի տնից (նույնպես 
դհոլ֊ զուռնայի ուղեկցությամբ) ,  ՈԸԸ նույնպես 
իրեք էր անվանվում։ Տրվում էր Փսականաշ' կա
նանց առանձին, տղամարդկանց առանձին, ա֊ 
զա պ բաշին ե րին' փեսայի հետ առանձին, հարսն֊ 
եղբայրներին' հարսի թաղթում առանձին։

Կար մի ներելի սովորություն ևս' հարսնեղ
բայրը, հարսի շ ուբջը հավաքված հարսն֊աղջիկ֊ 
ներից մեկն ու մեկի փեշից կամ մազից բռնելով 
համ բուրելու շարժումներ էր անում, և հարս-աղ-  
ջիկները թաղթից դուրս էին փախչում։ Պ ա տ ահ ում 
էր, որ հարսնեղբայրը մեկն ու մեկից ]ււնս1Նքապաք յ 
էր առնում, այսինքն' համբուրում էր, դա առիթ 
էր տալիս կատակների ու ծիծաղի, բայց ոչ վրր- 
դովմ ունքի։

1 Փեսայի մորը դուրս կանչելու այս արարողությունը 
Խառակոն իսում կատարվում էր ոչ թե դռան առաջ, այլ 
երդիկի վրայից։ Փեսայի ու հարսի առաջ պարողները բար- 
ձրրանում էին կտուրն ու երդիկի շուրջը պար բռնած երգում 
էին սույն երդը։

Կերուխումից հետո սկսում էր ծանրաշարժ 
գյոնդապարը, որն այդպես էլ կոչվում էր' Ծան- 
դըր գյոնդ: Ծանր գյոնդը կամաց իր մեջ էր ներ
գրավում հարսն ու աղջիկն երին * սա արդեն 
կոչվում էր ալսւջա գյոնդ (երկերանգ պար)։ 
Ալաջա գյոնդի մեջ էր ներգրավվում փեսան' իրե- 
ՀԷյ անբաժան ա զապբաշին երով։ Այս պարը
փեսայի մասնակցության պատճառով էլ կոչվում 
էր ւիեսախաղ: Հարսանքավորներից քչերը կէի~ 
նեին որ չմասնակցեին փ ե ս ա խ ա ղին, և բոլորն էլ 
վառ մոմը ձեռներին։

Կես գիշերին հարսանքավորները ցրվում էին, 
բացի հարսնեղբայրներից, աղա պբաշին երից և
մշտական հյուր մնացող հարազատներից։

Հաջորդ օրը նորից նույն կարգով հրավիր
վում էին։ Նորից դհոլ-զուռնայով գալիս էին նաև 
հարսի հերանք, այս անգամ էլ բերելով նաՐսյւ 
սնդուկը: Ահա դրա պարունակությունը' ա) երկու 
բողչա' մեկն սպիտակ կտորից, ժանյակազարդ,  
մյուսը' երկտակ չիթ։ բ)  հագուստեղեն' երկուա
կան շապիկ, վարտիկ, իջէիկ։ չթե շրջազգեստ,  
նուրբ ավսե ծաղկավոր կտորից, չթե ա ս տ ա ռո վ և 
անպայման արծաթե կոճակներով) գոգնոց, չթե 
փ եշտ ը մա լ (  կի ս ա դո գն ո ց) ,  մի զույգ ընտիր յազմա,  
նազերը սանրելու ժամանակ ուսերին գցելու թևշոր, 
մոտ վեց հատ սպիտակ ժանյակազարդ դավքեր 
(շրջազգեստի ներքևից կապելու, ոբից միայն 
ժանյակներն էին երևում), մոտ վեց զույգ բրդե 
ծաղկահյուս գուլպա և սատրինչե թաշկինակներ։  
գ) սնդուկի միջի աչքում դրված էր լինում խոզա
նակ, սանր, ձեռքի օճառ, սրիչք մկրատ, գրչահատ, 
տարբեր գույների թելի կոճեր, ժանյակ, գուլպա 
հյուս ելու ճաղեր, ասեղի տուփ, մատնոց, լուցկի, 
մոմպատ (մի քանի մետր երկարության գունա
գեղ բարակ մոմի ձևավոր փաթոթ), դեղմաշկ 
(հավի ազդրի մաշկից պատրաստված պարկ, որի 
մեջ լցնում էին աչքի ծարիր (սուրմա), դեղտիր 
( ոսկե բարակ իրճ գլխիկը արծաթազարդ ու ար
ծաթե շղթայիկով էլ միացած դեղւքաշկին)։ Բացի 
սրանցից, լինում էին նաև կանաչ-կարմիր գույ
ներով ներկված եղեգնի փափուկ Գլխիկն երից
կապված փոքրիկ ավելներ, որոնք օգտագործվում 
էին ճաշից հետո սեղանը ավլելու համար, ուստի 
կոչվում էին սեղանի ավել։ Վերջինն ե րս լինում 
էին նախատեսված թե քավորի ընտանիքի, թե' 
ամուսնացած տալերի և ուրիշ բարեկամների հա֊ 
մար։

Սնդուկի մեջ լինում էր նաև 2 —3 զոցդ
տղամարդու գուլպա, ամեն մեկի մեջ կամ մե֊  
կական նուռ, կամ փ ա խ լա վա ֊շաքա ր։ Դրանք
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հարսէ կողմից նվեր էէն սկեսրայրին, քավորին 
և ամուսնու եղբորը։

Այս հրավերքը վերջինն էր։ ՀբավիբյաԼ ըն
տանիքների ավագ տանտիկինները խոր ափսե
ները ձեռքերին դրած, բերում էին ջրով եփած 
չիր կամ չամիչ։  Մի խոսքով բերելիքը պետք է 
քաղցրահամ լիներ։՝ Ետնանաշ կոէ4.ՈէԼ ^հւ1աԼ 
օրվա ճաշին հաջորդող պուլոր գյոնդը տ ևում էր 
մինչև երեկո։ Երեկոյան, դհ ո լ - զուռն ա յի ուղեկ
ցությամբ, ետ էին ուղարկվում հարսի հերանք։ 
Քիլ առ քիչ ցրվում էին նաև մյուս հրավիրյա[~ 
Ները։ Հարսի թաղթն էին մտնում քահանան, քա֊ 
վորը, կեսրարը, ապա այնտեղ էր բերվում փե
սան։ Հարս ու փ ե ս ա յին կանգնեցնում էին իրար 
դիմաց, վառ մոմերը ձեռքներին կանգնում էին 
ազապբաշիներն ու քավորը, քահանան նորից 
փիէռնը առնում էր ուսին և հարս ու փեսայի 
գլուխն ե ր ը մոտեցրած ա ղոթք էր մրմնջում։ Վեր
ջին ու կարճատև այս արարողությունը կոչվում 
էր ուռց կտրել։ Դրանից հետո բոլորը դուրս էին 
գնում, մի քանի րոպե թողնելով հարսին առանձ
նացված իր հարսնեղբայրների հետ։ Քիլ անց, 
դհոլ-զուռնա յով, հարսի հերանց տուն էին վերա
դարձնում նաև հարսնեղբայրներին։ Մեծ հարսն- 
եղբոր ուսին էր գցվում հարսի հոր համար 
նախատեսված նվերը' քիրմանի շՆԱԷ|1 :

Հարս ու փեսայի ա ռանձն ան ա լուց հետո,
ամենաանօրինակէ լի, ամենագո եհիկ ըն տա նիք֊ 
ներում էր, որ հարս ու փ ե ս ա յին ականջ դնողներ 
լինեին, ինչպես նաև կուսության ապացույցներով 
հետաքրքրվեին, ուր մնացճ հարսի հերանց կալ1- 
միր խնձոր ուղարկելը։ Այս սովորույթը արճակցի 
հարյուրամյա պառավներն անգամ չէէն տեսել։

Կյլխալվա (գլուխ լվանալ): Ամուսնության
ութերորդ օրը} մոտիկ հարազատ կանայք հրւս- 
վիրվում էին հարսի գլուխը լվանալու։ Հարսի 
ս կե ս ուր ը երեք երիտասարդ աղջիկն երի ներկա
յս ւթյամբ լո ղացնում էր իր հարսին։ Աղջիկն երից 
երկուսը, վառ մոմերը ձեռքներին, կանգն ու մ էին 
հարսի աջ ու ձախ կողմերը, իսկ երրորդը ջուր 
էր լցնում, քանի որ հարսը շարժումներ անելում 
ամալում էր։ Հագնված հարսը սկեսրոջ և աղջիկ
ների ուղեկցությամբ գալիս էր ներս, հերթակա
նորեն համբուրում նստածների ձեռքերը և սկսում 
սպասարկել ճաշասեղանին, հյուրերի մ ե/լնելու 
պահին ուղղում էր նրանց սոլերը և վերջում կըր֊ 
կին համբուրում գնացողների ձեռքերը։

Գլուխ լվանալով էլ վերջանում էին փեսայի 
տան հարսանեկան ծիսակատարությունները։

Այնուհետև հար սի մայրը կիրակի օրերը

գնում էր իր աղջկան այցի, այնպես, ինչպես սկե
սուրն էր գալիս հարս ին տեսության' տանելով 
ձեռքին դրած ձվածեղի ափս են, Ես կ մեծ պասի չոր
րորդ շաբաթի չորեքշաբթի օրը հարսի հերանք բե
րում էին երկու մաղ պասվա բաղարջ։ Սա կոչ
վում էր Աինինք, որովհետև այդ օրը մեծ պասի 
միջին օրն էր։

Թագա կամ նոշ ւոաայ (մեծ դարձ)։ Մեծ 
ցատկից, այսինքն' Հարության տոնից երկու շա
բաթ առաջ, հարսի հարազատներից մի կին 
գալիս էր, հարսին տանում դարձ։

Զա տ կվա տոներին, երբ առհասարակ բոլոր 
հարսն-աղջիկները եկեղեցի էին գնում հաղորդու
թյուն առնելու, հարսի սկեսուրը դալիս էր իր 
հարսին եկեղեցի տանում, իհարկե, հերանց 
ընտանիքի հետ։ Եսկ զատկին հ աջորդո ղ կանաչ  
ու կարմիր կիրակիներին գալիս ու հարսի ըն տ ա - 
նիքի հետ միասին գնում Աստվածածնա վանքը:

Այս դարձին հարսը հերանց տանն էր մնում 
1ե9 շաբաթ ու այդ ըն թարքում էլ պատրաստում 
էր իր տանելիք ջհեզը (օժիտը)։ Ջհեզը լինում էր' 
տղամարդու գուլպան ե ր , որ հարսը տանում էր 
տան բոլոր տղամարդկանց ու քավորին, ինչպես 
ե. մյուս մոտիկ ընտանիքի ավադներին, նաև բրդե 
գունավոր խելերից ամանների բերանները կա
պելու թելեր ու ջվալների բերանները Iլարելու
լարաններ, եթե կեսարանք կամ քավորանք ձի 
ունեին, նաև ձիու կապ' զարդարուն կանաչ-կար-  
միր չուռով։

Սրանցով էլ վերջան ում էին հարսի հերանց 
սպարտական ութ յո լեները։

Երկրորդ անգամ հարսը հերանց տունն էր 
տարվում աշնանը, այս անգամ արդեն' տասնը- 
հինդ օրով, առանց հատուկ ձևականությունների, 
և դրանից հետո ա յցելութ յունները լինում էին
րստ հարմարության կամ անհրաժեշտության։

Հեռու տեղերից աղջիկ ըերելը: Հարսանեկան 
բոլոր կանոնները պահպանվում էին, միայն թե 
տաշտադրեքի առավոտյան փեսայի կողմից հարս- 
հյուր էին գնում տվյալ վա1բր> ՈԼր հարսն էր, 
հաջորդ օրը հարս ին հ ա ս ցն ո ւմ էին տեղ։ Դհ ո լ- 
գուռն ա յով հարսանքավորները դնում֊ դիմավո֊ 
րում էին եկողներին ու տ ան ում ֊իջեցնում քավո֊ 
րանց տուն։

Քավորի տուն էին առաջնորդում փեսային,  
քավորի թոնքան վրա էր կատարվում կես-պսակր 
և այղտեղից էլ հարս֊փեսային ձի նստեցրած 
տանում էին ե կե ղե ց ի։ Մնացած ծիսակատարու
թյունները արվում էին առանց հարսի հերանց։ 
եսկ եթե այնպես էր պատահում, որ հարսի' բերած
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օրը տարաժամ էր լինում, ապա պսակը հետա
ձգվում էր հաջորդ օրվան։ Նման բացառիկ դեպ֊ 
բերում, երեկոյ ան, քավորի տուն էին գնում 
աըորք անելու, այսինքն' հարսանիքը ևս մեկ 
օրով երկարում էր։

Իսկ հեռու տեղից եկած հարսնեղբայրներին 
պահում էին տասից ,տասնհինդ օր, բոլոր բարե
կամները նրանց հրավիրում էին իրենց տները 
ե, վերջում եր/քուսին էլ մի-մի քիրմանի շալ նվի
րում ու առատ ճամփապարենով ճանապարհ 
դնում ։

Եթե հարսը բերվում էր Վանից, ապա հար
սին բերելու գնացող հյուրերը սովորաբար փոք
րաթիվ էին լինում' քավոր, քավորկին, տալ, մի 
ուրիշ երիտասարդ կին և չորս հինգ տղամարդ' 
բոլորն էլ ձիերով։ Հաջորդ օրը փեսայի հայրը 
կառք էր վարձում, հարսին ու գնացած կանանց 
քաղաքից բերում գյուղ։ -9 աղաքից եկած հարսի 
հետ հարսնեղբայր չէր լինում։ Մնացած ծիսա
կատարություններն ընդունված կարգով էին ըն
թանում։ Ի դեպ, կառքի սովորությունը նորամուծ

էր՛
Աղջիկն ուրիջ գյուղի տղայի նԼտ ամոանաց- 

ն և լլւ: Ս ուԼորաբար, եթե մեկն էր աղջիկր տվել էր 
ուրիշ ղ յուղի տղայի, ապա հարսանիքից շատ 
առաջ տուն էր հրավիրում ծանոթ-բարեկամների 
աւ[ագներին։ Կանչվածները գնային, թե չգնային,  
միևնույն է, իրենց հ ամարում էին հրավիրյալ և 
հարս տանելու օրը պետք է մ ա սն ա կց ե ին այդ 
հար սանիքին։ Գյուղից գյուղ հարս տանելու եկող֊ 
ների թիվը 25— 40 հոգի էր լինում, բոլորն է/ 
երիտասարդ տղամարդիկ և միայն մեկ, երկու կին։ 
Որք ան մեծ էր եկողների թիվը* այնքանով էլ 
կարծիք էր ստեղծվում փեսայի ըն տ ան իքի մասին։

նախքան հ ա րսհ յուր ր կհասներ գյուղին,
հայտնվում էին աղվեսները, որոնք հարսի դռան 
առաջ հյուրասիրվում էին խմիչքով, իսկ երբ 
լսվում էր մոտեցող նաղարա-զուոնա յի ձայնը, 
ապա հարսի դռանը հավաքված նախապես հ ր ա - 
վիրված ընտանիքների երիտասարդները իրենց 
գյուղի ն ա ղա րա ֊ դուռն ա յո վ շտապում էին ընդա
ռաջ։ Եկողներն անպայման ձեռնափ այտեր էին 
ունենում։ Ընդառաջ գնացողներից ամեն մեկը մի 
հյուրի ձեռնափայտը վերցնում էր, իսկ եթե եկող
ների թիվը գերազանցում էր ընդառաջ գնացողնե-  
րի թվին, ապա վերցնում էին մեկից ավելի ձեռ
նափայտ և որոշ ժամանակ գյոնդապար կամ 
մենապար էին պարում, որից հետո յուրաքանչ
յուր դիմավորողիր վերցրած ձեռնափայտի տիրո
ջն առաջնորդում էր իրենց տուն։ նախօրոք պատ-

ր աստված սեղանի կողքին նստած տան ավաղը 
մեծ հարգանքով ընդունում էր հյուրին։

Հյուր ա ս ի ր ություն ր երբեմն տևում էր մինչև 
մայրամուտ։ Աղջկա հոր .տան կողմից ուղարկված 
ն ա ղարա-զուռն այի ուղեկցությամբ, յուրաքան
չյուր հյուր իրեն հյուրընկալողների հետ գնում 
էր աղջկա հոր տուն։ Սկսվում էր հյուրասիրու֊ 
թյունը, ապա քահանան օրհնում էր։

Եթե գնալիք գյուղն այնպիսի հեռավորության 
վրա էր գտնվում, որ կարելի էր մինչև երեկո 
տեղ հասնել, ապա սեղանից շուտ վեր կենալով,  
հարսհյուրերը, վերցրած հարսին ու երկու հարսն֊ 
եղբորը, ինչպես նաև հարսի օժիտը, ուղևորվում 
էին իրենց գ յուդր։ Ւսկ եթե ոչ, ապա յուրաքան
չյուրն իր թյուրի հետ վերադառնում էր իր տուն։ 
Առավոտ յան շարունակվում էր հյուրասիրու֊ 
թյունը, նորից էր գալիս ն ա ղա ր ա - զուռն ան։ Հար
սի հերանց դռանը մի քանի երիտասարդ ազգա
կաններ, գինով լի պոզիկներն (թեյնիկ հիշեցնող 
ջրամաններ)  ու գավաթները ձեռքներին, դիեի 
էին մատուցում բո լո ր ին ։

Հազար ու մի հաճոյախոսություններով, 
բարեմաղթություններով ու շնորհակալանքներով 
հարսին տանում էին, իսկ հենց որ հա սն ե ին
գյուղի եզրին, երկուստեք միմյանց ուրախ ծաղ
րի էին են թ ա ր կո ւմ ։ նայած որ կողմից էր նախա
հարձակը, ասենք' տղայի, բարձր երգում էին.

Խեր խապիցինք կըթխեմ կյինով, տարանք, 
տ արանք, տ արանք, տարանք, 

Մ եր խապիցինք մատրմ խինով, տարանք, 
տարանք, տարանք, տարանք, 

Գյեղ խ ա պի ց ինք պուտուկ մր ժաժկով,
տարանք, տարանք, տարանք։

Արճա կց իք խոսքի տակ մնացող չէին, ետև
ներից գոռում էին,

— Ծո , ռարաննե ր ( ողորմելիներ) ,  ծեր տա
րած ըսկի մեյ քյասա ժաժիկ չարժե, տարեք ծեր 
կյեղ, աշխար պիտի ուր մեռլի վրեն լա, տուք ծեր 
տարած խարսի վրեն պիտի լաք, տարեք, տարեք, 
որ պյարի սլան ըլներ, մեր կյեղ ազաբ /աճ 
չկյե՞ր. . .

Կամ նախահարձակ էին լինում աղջկա դյու֊ 
ղարիները' բարձրաձայն գոռու մ էէն.

— Ծ ո , այսինչ (տալիս էին գյուղի անունը) 
գյուղացիք, ասպած ծեր մեկն խազար անի, մի 
իՒլ թ ափ (արագ) քյելեք, էտը աջլաջեբ աղչիկ 
մեր սնորից ( սահմանից)  զատացռլցեք, նոր կու
զեք խաղցեք, կուզեք կյլոխներտ դըմփեք։ Սնորն 
ընցաք, էլ չեք կանա ետ տա։
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Եամ հարսնեղբայրների ետևից էին կանչում.
— Տղեյներ, ասծու սիրուն, կրխասնեք իտոնց 

կյեղ, չթողնեք էտը թա բա ռուքյի իրես պանան֊ 
տի սնան, չում չտանեն ժամ, չփսակեն, մեյ  
թողնե խաբսին մոտանան։

Այս բոլորն, իհարկե, սրախոսություններ էին, 
որովհետև աղջիկն իրականում վատը չէր։ Սա֊ 
կայն կար մի ճշմարտություն, որ արճակցիք ի֊ 
րենց ամենալավ աղջիկներին գյուղից դուրս չէին 
հանում։ Որպես մոտիկ հարևաններ, նաև հա֊ 
մարյա նույն մակարդակի վրա գտնվող մարդիկ 
միշտ էլ խառակոնիսցի աղջիկներ հարս էին բեր֊ 
վել Արճակ և արճակցի աղջիկներ տարվել Խաոա֊ 
կոնիս։ Հնօրյա և մշտանորոգ այդ ազդականները 
միմյանց հանդեպ ունեին հարազատը հ ա ր ա զ ա ֊ 
տ ին վայել անբասիր սրտակցություն։ Արճակցի 
ա ղջկան ի ց ծնված յուրաքանչյուր խ ա ռա կոն ի ս օ Ւ ՛  
որքան էլ որ իր մայրը Ար ճակի անվանի տան 
աղջիկը լիներ ու իրենց գյուղի ամենալա վ կինը, 
նորից պետք է պնդեր, որ արճակցիներր անխտիր 
իրենց գ^ւգէթ տանում են գեղեցկուհիներ, իսկ 
խեղճ֊ միամիտ խ ա ռա կոն ի ս ց ին ե ր ի գլխին են
հապում իրենց տգեղ ու դախացած աղջիկներին։ 
Արճա կց ին իր արյունակից ազգականի ց հ ա ր ա ֊
դատ գյուղին ուղղված պարսավանքի դեմ արտ ա֊ 
հայտվելու փոխարեն, հաղթանակ ժպիտով համա
ձայնվում էր ու ասում, թե, հո անխելք չէին, որ 
իրենց լավ աղջիկները նրանց տային։

Տիրող սովորույթ էր, որ ուրիշ գյուղից աղ֊ 
ջիկ տանելու եկած հարսանքավորները հարգալիը 
հյուրասիրություն վայելելուց հետո, երբ պետք 
է գյուղից դուրս գնային, մի քանի խոսքով աղ֊ 
ջրկա գյուղի խ ա փ վա ծո ւթյո ւնն էին ծաղրում։ թստ 
ավան դական ս ովո բույթի, աղջկա տերերը պետք 
է ((կուլ տային)) նման ծաղրանքները, թեև պա տա֊ 
հում էր, որ աղջկա տերերն ծաղրանքին ծաղրով 
էին պատասխանում^։

2 1910 թ. արճակցի մի աղջիկ էին տանում հառակոնիս։ 
Աղջիկը խիստ կարճլիկ էր, իսկ փեսանՀ շատ բարձր ահա֊ 
սակ։ Երբ հարսհյուրը արդեն գյուղի ծայրն էր հասել, պար 
բռնած հարսնևորներն սկսեցին բոլոր գյուղերում տարած֊ 
ված ավանդական կատակերգը'

Տարա՜նք, տարա՜նք, խոր խապիցինք կըթխեմ կյինով, տա֊
րա նք,

մոր խապիցինք մ ատը մ խինով, տարա՜նք,
Եյեղ խապիցինք պուտուկ մը ծածկով, տարա՜նք...

Արճակցիներից մեկը բարձրաձայն կանչեց' «Ծո՜, խաոա֊ 
կոնիսցի՜ք էտը տյուք մե խապե՞քյ։ Ծ ո', մեր ախ լիկ 
պուտուկըմ չէ, Ըսկի մեյ կուռիկ ծածիկ էլ չարծի։ Իսկ 
խառակոնիսցի մորից ծնված Ավեդի Ներսեսը սկսեց բար֊

Երր հարսանիքն անցնում էր Արնակով: Այն
պես էր պատահում, որ Արճակ ի շրջակա դյոպե.

րՒյ մի տեղից մի այլ աղջիկ էին տանոււմ և այդ
երկու գյ ուղերը միմյա,ն9հց այնքան հե ռու էին
գտնվում , որ անհնար էր տեւշ հաււնել ու ստիպ֊
ված պ ե ւոք է գիշերեին Արճա կում ։ Նմ ան դեպքե֊
բում հարսանքատերը մի շաբա թ առաջ գա լի ս
էր Արճա հհ ռեսի մոտ, հետը բերելով որևէ ընծա 
(քսան ղուռուշանոց շալ) կամ մի քանի օխա օղի 
և խնդրում իր հարսհյուրը պատվով ընդունել։ 
Ռեսն իր հերթին հրավիրում էր գյուղացոց ու 
հայտնում եղելությունը։

Երբ տվյալ անծանոթները հասնում էին ռեսի 
դռանը, գյուղացիք, ինչպես կարգն է, դի մ ա վո ֊ 
բում էին, յուրաքանչյուրը մի հյուր տանում էր 
իր տունը, իսկ հարսը և հարսի հետ եկող կա֊ 
նայք ու հարսնեղբայրները մնում էին ռեսի տանը: 
Առավոտյան յուրաքանչյուրն իր հյու 1՚/՚ն առաջ֊ 
հորդում էր ռե ս ի տուն և օտարականները շարու
նակում էին իրենց ուրախ ճանապարհը։ Իսկ եթե 
ղիշե րե լու կարիք չէր զգացվում, ապա այդ 
հյոլրասիրությունը տևում էր մեկից մեկ ու կես 
մամ ւ

Հա րսհյուրերի ց յուրաքանչյուրին առանձին 
մեկի տուն տանելն ապացույց էր տվյալ գյուդի 
ժողովրդի հյուրասեր լինելուն։ Եթե մի տուն մի 
քանի հոգի էին հրավիրվում, ուրեմն տվյալ գյու
ղացիք կծծի էին:

ձրաձայն նախատինք կարդալ օրինականությունը խախտող 
արճակցուն.

— Ծո , շան լակոտ, խառակոնսցոց ընչի՞ ես ան պա տ - 
վում, հ ը, որ նրանք չլնեն, մենք մեր քյոռ֊թուիալ աՂչ/րկ~ 
ներ ո ւր սաղացուցենք։— Ապա դիմեց հարս տանողներին, — 
տարե ք, ախպեր, տարեք մեր մարալ, բածով֊բոյով Մարան, 
շնախավոր ըլնի ծե, Մելքյոնի պես թարանջա որ ունեքյ, 
էլմ էլ իկեք, Արճակ շեն տեղ ի, մեյն էլ կուտանքյ։

Աւդ նույն թվականին արճա կցիք են Խաոա կոն իսից հարս 
բերում։ Հարսանեկան բոլոր հյուրասիրություններն անցնում 
են պատշաճ կարպով։ Հարսնհ յուրը լւ1ՈԼ,լ1,9 դուրս է գալիս 
առանց ծաղրելու ու ծաղրվելու։ Արճակ գյուղի ճանապարհին 
են գտնվում Խառակոն իս ին պատկանող ջրաղացներից եր
կուսը։ Ջրաղացպաններից մեկը, որ անցյալ հարսանիքի 
հա ր սհ յուրեր ի ց մեկն էր եղել և դեռ չէր մոռացել իրենց 
ծաղրվելը, որոշում է վրեծխնղիր լինել, ուստի կանչում է։

— Առճակցի' ք , շուտ մեր սնորից տյուս տարեք էտը 
այլակերպ ախչկան, տարեքյ խասեք ծեր սնոր, էնտեղ նըս֊ 
տեքյ ծեր կյլոխ դըմփեքյ։

Ծաղրված արճա կցիք հանգիստ պատասխանում են.
— Է՜Ի խաոակոնիսցիք, տյուքյ ծեր ախշկանից եք խա

բար, տուքյ Ըսկի մեր լաճուց խաբար շեք։ Այլակերպ չէ, 
մեյ խին ցախավել էլ որ խարս տանենք մեր լաճու խամար, 
էլրմ մե խամար ւիառքյ ի։
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տ ղ ա բ ե ր ք ի  ս ո ղ ո ր ո ի յ թ ն ե ր ր
Ծննդկանի երկ ունքի քավերը սկսվելիս, լիներ 

դիշնր, թե ցերեկ, տան տարեք կնոջ առաջին 
գործն էր լինում տնից հեռացնել անչափահասներ 
րին ու տղամարդկանց, կանչել ազդական կամ 
հարևան կան ան ց ի ց երկուսին կամ երեքին, նը- 
(■անց, որոնց ծննդկանն է հոժարում, աս/ա տատ- 
մ ո րր ։

Ծննդկ անի ձեռքն էին տալիս թոնիր խառնե
լու երկաթե կեռա գլուխ շիշ ը , երկու կին նրա թե- 
վերից բռնած քայլեցնում էին տան մի գլխից 
մյուսը։ Պահպանվող օրենք էր ծննդկանին ան
ընդհատ քայլեցնելը, միայն եր բեմն-երբեմն, եբբ 
ց ա վեր լ, դա գաբ Լին տոնում, նստեցնում էին
աթոռին։ Ծննդկանի շ ուըջը պետք է տիրեք կա
տարյալ լռություն։

Ազատվելուց հետո, ծննդկանին զգույշ հաս- 
ցընում էին իր անկողինն ու սլա ռկեցնում, ան
միջապես տա կն էին դնում որևէ հին լա թի վրա 
լցւէած տաք ու մաղված մոխիր և սկսում գդալով 
ի» մեցն ել յուղի, փոխինդի ու շաքարի իւ ա ռն շատ 
ջրիկ ախււավլւ:

Նորածնին լողացնելուց հետո, տատմերը 
նրա ամբողջ մաշկին աղ էր ցանում և առավ ելա֊ 
սլես ուշադրությամբս ակա ն շների ետևները, ոտ
քերի ու թևերի հո դա ծ ալերը, ազդրերի արանք
ներն ու թ ևա տ ա կ ե բ ը , սլա բուրում ու դնում ծննդ
կանի կողքին։

Մանկանը կերակրում էին ծնվելուց 12 — 14 
ժամ հետո, իսկ երկրորդ անգամվա լողացնելը 
հետաձգում էին երեք օրով։ Ծննդկանին կերա
կրում էին սննդարար ու դյուրամարս ուտելիքն ե- 
ըովւ Ըայց ոշ երբեք մսեղենով։ Տակի մոխիրը 
°րր երկու անդամ փոխում էին։ Տատմերն իր 
ա յցե լութ յուննե րը շարունակում էր, քանի դեռ 
ծննդկանը լրիվ չէր առողջացել։

Կնունք: Մինչև նոր ածն/1 մկրտությունը տատ֊ 
մերը համարվում էր հարամ (կեղտոտված)։ Նա 
շպետք է խմոր հունցեր, կարագ հավաքեր, հո֊ 
րելու համար պատրաստվող ժաժիկը կամ պա֊ 
նիրը սեղմեր պուտուկների մեջ։ Մի խոսքով, 
ձեռք չպիտի տար այն ուտ ե լի քն ե րին, որոնք ընդ֊ 
հանուր ընտանիքի անդամների համար էին։

Երեխային մկրտում էին ծնվելուց ութից 
տասն օր հետո։ Մկրտության օրն ընտանիքում 
կնքաճաշի պատրաստութ յուն էին տեսնում։ Հրա֊ 
վիրում էին քավորին (քավորը տոհմական էր 
լինում, նոր քավոր կանչելու սովորություն լկար),  
նվեր տալով նրան մի էլույդ գուլպա։ Մկրտող 
քավորը հա հախ լինում էր պատանի։

Ժամասացության պահին նորածնի ընտանիքի 
մի քանի անդամներ, քավորը' մանկան բարուրը 
գրկած, ինչպես և տատմերը դնում էին եկեղեցխ 
իրենց հետ տանելով և տաք ջուր։

Մկրտված նորածնին տատմերը բարուրում 
ու դնում էր քավորի գիրկը, որն իր նոր ս ան ի կին 
տուն էր հասցնում և հանձնում սանամորը։ Կըն- 
քաճաշին դալիս էին մասնակցելու մոտիկ հա
րևանները, ազդականները, քահան ան ու ժամհա
րը։ Քավորը, գնալուց առաջ ս անիկի բարուրի 
վրա էր դնում որոշ դում ախ ընծա։

Կնունքից հետո, թե ծննդկանն էր մաքըտ֊ 
դոըծված, թե սւատժերր։ Նորածնին լողացնում 
Լին երեք օր հետո։ Այդ լող ացումը կոչվում էր 
Աեւսւ ն|սյ հանել: Նորածնին այգ °ԸԸ լողացնում
էին մաքուր i n դթըի կի մեջ և ջուրը թափում էին 
կտուրը, որ մեռոն ոտ ջ Աւրը չկո խ կր տ վե ր ։ հո
րածն ին մեռոնից հանելուց հետո տատմերը դա
դարեցնում էր իր ամենօրյա այցը մորը և ման
կանը։ Տատմորը խալաթ էին տալիս' նայած նո
րածնի ընտանիքի առատաձեռնության1 մի յաղ-  
^Mjfrg մինչև մի զույգ սոլ։ Չունևորները երբեմն
ուՒնւ լէԻն տալիս։

Դրանից հետո նորածնին արդեն դնում էին 
օրորոցը և տակը թոնքում բոված հող փռում ու 
ամեն օր լողացնում։

•Pաոասուն ք ից հանԼլ|1: Քառասունքը պահելու 
կանոնը հ ե տ ևյալն էխ ծննդկանը քառասուն օր 
չպետք է արևի առաջ երևար, իսկ քառասուներորդ 
օրն իր հարազատների ուղեկցությամբ գնար 
եկեղեցի, ընդ որում, երեխան գրկին, աղոթողների 
բարեմաղթությունների տարափի ներքո մ ո և' 
վառեր, խորանում' քահ ան այի առջև ծնկի եկած 
օրհնանք ստանար և ապա տուն վերադառնար։

Սակայն բոլոր ծննդկանները չէին, որ հնա- 
բավորո լթյուն էին ունենում քառասուն օր ներս 
ու դուրս չանել; Նման մայրերի նորածիններին 
առանց մոր էին տանում եկեղեցի քառասունքից 
հանելու։ Եթե դուրս գալու, արևի երես չտեսնելու 
կանոնը շատերը ստիպված խախտում էին, ապա 
քառասունքի մյուս կանոնները պահպանում էին, 
այն է' քառասուն օր ամուսնական առագաստ 
չմտնել,  արեր մայր մտնելուց մինչև հաջորդ 
արևածագը իրենց սնարի ճրագն անմար սլահել, 
քառասուն օր մսեղեն չգործածել, նորածնին 
ամեն օր լողացնել ու արևի տակ չհանել։

Թ Ա ՂՄ ԱՆ  ԾԵՍԵՐ

Հոգեվարքն սկսելու դեպքում, լիներ մանկիկ,  
թե զառամյալ, կանչում Լին քահանային' հաղոր-
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դություն տալու մեռնողէն։ Սահանալուց անմէ֊ 
ջապես հետո հավաքվում էէն բարեկամ ու հարե- 
վան։ Ննջեց յա լէ անկողնու մոտէց հեռացնում 
էէն հարազատն երէն, ննջեց յա լէն դուրս տանում, 
կամէ տախտակէ վրա լողացնում։ Մէնչև այղ 
հասած էէն լէնում քահանան ու ժամհարր։ 
Վերջէնս մէ քանէսէ ուղեկցությամբ բերում էր 
նաև նաշ կոչված եկեղեցական պատգարակն ու 
ծածկոցները։ Ննջեց յալէն փաթաթում էէն այդ 
ծ ածկոցնե րէց մ եկէ մեջ, դնում նաշէն, մյուսով 
ծածկում նաշը և քահանայէ, բարեկամներէ
ուղեկցությամբ ննջեց յալը տարվում էր ե1լեզեց է։ 
Այնտեղ ժամհարր վառ ճրագ էր դնում ննջեց֊ 
յալէ սնարէն ու դուրս էէն գալէս, ննջեց յալէն 
թողնելով էր ((պահապան հրեշտակներէ հետ»։ 
Իսկ տանը ննջեց յա լէ հագուստն ու անկողէնր,
ներառյալ խսէրր, արդեն տարվում էր խորթանոց 
կամ մ է այլ տչքէց հեռու տեղ ու պահվում։ Մեռ
նողէ անկողնէ տեղր խունկ էր ծխվում։

Մ ահ ա ց ության դեպքում ոչ ոք չէր հրավէր- 
վում։ Գալէս էէն ամենքն ու յուրաքանչյուրն էր 
ծառայությունն էր մատուցում։ Նստում էէն
վշտահարներէ կողքէն, որ նրանք մենակ չմնան, 
զբաղեցնում էէն նրանց մէտքը, որ գոնե ժամա
նակավորապես դադարեն սգալ։ Դա տևում էր
օրեր ու շաբաթներ, եթէր- ննջեցյալը այնպէսէ  
տարէքէ էր, որ խոր վէշտ էր պատճառել հարա
զատն եր էն։

Հաջորդ օրը նորէց էէն հավաքվում ննջեց յա լէ 
տունը և եթե ննջեց յա լր մանուկ էր կամ կէն, 
ապա նրա պատանը կտրելու և թաղելու էէն 
դնում տարեց կանայք։ Եկեղեցում մէ պառավ 
կարում էր պատան ր , նախօրոք ննջեց յալէ քթածա-

Հ Ի Վ Ս . Ն Գ Ո Ի Թ 8 Ո Ի Ն
Ա1ՒՏՆԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈ Ի ԹՅ Ո ԻՆՆԻ Ր

Աչքացավ: Արսլես ծ էյ է ու փոշու մեջ աշխա-  
ս, ողներ, Ար ճակ է տարեց կանայք ամենէց ավե- 
քէ էէն ենթակա ալքէ տկարության։ Վաղուցվա 
սովորություն էխ տարեց կանայք է ր են ց մոտ 
ունենում էէն կսկծ ա ցն ո ղ դե ղա փ ո շ է , որ աչքէն 
էէն դնում աչքր ծ ա ր է ր ո ղ տեղտէրով։ Վեր ջէնս 
սև, ոսկրե բարակ ոլ հղկված ձողէկ էր, որ 
պատրաստում ու վաճա ռում էէն վաներէ արհես
տավորները։

Արճակցէ հարուստ ու տոհմէկ Մէնտսէ տան 
տվագուհէն աչքէ հեքէմ էր։ Աչքէ հեքէմ ութ յունր

կերն ու շուրթ երէ արանքը խունկ մտցնելով։ Նաշէ 
ետևէց էլ գերեզմանատուն, կանայք էէն գնում 
ու թաղելուց հետո վերադառնում էէն մեռելա
տուն։ Իսկ եթե ննջեցյալը պատանյակ էր կաւ/ 
տղամարդ, նաշէն հետևողները և տղամարդէկ 
էէն լէնում, և' տարեց կան ա յք։

Եթե ննջեցյ ա ժ ն թ աղում էէն պատարագով, 
սողա թաղում է ց առաջ, եկեղեցում երեկոյան կա
տարվում էր հ ո դեհ ան դէ ս ա' քահանայէ և տ էրա ֊ 
ցուներէ մասնակցությամբ, հաջորդ օրը, կեսււ- 
րէն, պատանքը կտրելուց հետո կատարվում էր 
պատարագ: Ննջեց յա լէն եկեղեցուց մէնչև գերեզ
մանատուն տանում էէն եկեղեցական լրէվ կագ֊ 
մովճ զգեստավորված և շարականներ երգելով։

Պատարագով թաղվածէ համար տրվող հոդե- 
ճաշէն մորթվում էր եղ կամ կութ ըստ ննջեց յա լէ 
հ է վան դ ժամանակ տված պատվերէ։ Հոգեճաշը 
մեռելատանը մատուցելուց բացէ, բաժանվում 
էր բոլոր տներ էն: Չտանելն էլ մեղք էր համար
վում, մերժելն էլ։

Բոլոր դեպքերում էլ, հաջորդ օրը դնում էէն 
Iսունկ ծխելու։ Խունկ ծխելու էէն դնում նաև 
մահվան յոթերորդ օրը։ Այդ օրը լվանում էէն 
ննջեցյալէ հանդերձն ու անկողէնր։ Հան դե րձն 
այնուհետև բաժանում էին ա ղք ատն եր էն։

'Քառասուներորդ օրը ննջեցյալէ հարազատ֊ 
ներէն սդէց հանելով էէն զբաղվում։ Տարեց, թե 
երէտասարդ տղամարդկանց երեսն էէն ածէլում, 
կանանց լողացնում, մայրամուտէց առաջ գնում 
էէն գերեզմանէն ա յցելութ յան ' խունկ ծխում ու 
վերադառնում ։

Ի դեպ, ննջեց յա լէ վրա արվող սուդը խէստ 
զուսպ էր։

ե « Լ  Բ Ժ Շ Կ Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն
նրա հ ո ր են ա կան տոհմէց էր գալէս, և նա աղջէկ 
ժամանակ մ ո ր է ց սովորել էր ու ծերության հա֊ 
սակում սովորեցնում էր էր արդեն թոոատեր 
հարսէն։ Դեղորայքէ ցանկը չորսէց ավելէ չէր' 
մէ կտոր պղնձարջասպ (շբամանէկ),  քյաշմէկ 
( ոչ մուգ գույն է խէստ մանր ու տափակ սերմ, 
որ վաճա ռում էէն Վանէ էյ ան ութն ե ր ո ւմ թ Ք յաւ֊  
մէկը հատ֊հատ չրթացնելով ու ասեղի ծայրով 
դուրս բերելով դրա տափակ ու դեղին միջուկը, 
հեքիմը դրանք որոշ ջերմության ենթարկելուց 
հետո, հավանգով փոշիացնում էր, ու դեղանյութը 
պատրաստ էր։ Ապա' ռասութ իկարմիր գույնի 
փայլփլուն դեղա փ ո շի) և վերջ ապեսճ սէվտա յ
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տեղ ( սպիտակ դեղ) կոչված մոխրագույն դեղա֊ 
փոշիէ

Վերջին երկու դեղափոշիները գնում էին Վա
նի քաղաքամիջում ապրող մի այլ հեքիմ կնոջից, 
որին անվանում էին Սրպիկ։ Արճակցի տարեց 
կանանց գրպաններում միշտ էլ գտնվում էր 
սիվտայ տեղը։ Այս կծկծա ցնող դեղերը ամեն 
°Ր լէք ՈՐ գործածում էին։ Ւսկ լողան ալուց և 
գլուխը լվան ալուց հետո էլ նույն օրը չէին ղոր ՝ 

ծածում։ Ռասութն էլ, սիվտայ տեղն էլ տեղտի֊ 
րով էին քաշում աչքերին և շատ կանայք իրենց 
մոտ ունենում էին ու հատկապես ռասութը, 
հարմար նկատած ժամանակ քաշում էին աչք
ներին։ 4? յաշմ ի կը, սա կայ ն, դնում էր ինքը' հեքի֊ 
մը, որովհետև նա այդ դեղափոշին ցանում էր 
վերևի կոպը շրջելով և եթե ն պա տ ա կահ ա րմ ա ր չէր 
գտնում, քյաշմիկով բուժում չէր անում, պատճա
ռաբանելով, որ ավելորդ տեղը դեղ գործածելը 
վնասաբեր է։

Պղնձարջասպը նա գործածում էր, եթե ղրա
նում էր, որ աչքի կոպերը դան-դանա են բռնել։ 
Այսպես էին կոչվում կոպերի ներքևում գոյացած 
մանր արնային կծիկները: Շրջում էր վերևի կոպը 
և խիստ զգուշությամբ կոպին էր քսում պղնձար
ջասպի կտորը։ Արջասպով կոպին ք #/ելը կոչվում 
էր կոպ դաղել, իսկ երբ կոպի եերսից դեղ էին 
ցանում, անվանվում էր կոպ կոխել: Կոպը կո
խում էին թե' քա շմ իկո վ, թե ռա ս ութով։

Աչքաշոբ (աչքացավ) կամ խուսաուկ (ումեդ
ցավ): Աչքացավն ամենից շատ երևան էր դալիս
ամռանը, մանավանդ կալոցին: Սա միակ հիվան
դությունն էր, որի դեպքում առողջներն զգուշա
նում էին վարակվելուց, սակայն քչերին էր հա
ջողվում վարակից զերծ մնալ: Ամենից շատ
աչքացավով վարակվում էին փոքրիկները։

Աչքացավի հիշյալ տեսակի դեպքում աչքերից 
արտահոսում էր դեղին թ արա ի։ ան մ ան հյութ, 
կոպերը ուռչում էին, և զգացվում էր ուժեղ կսկր- 
ծոց, որն էլ կոչվում էր խուս տուկ։ Այսպես' 
«աչքերը կխ ուս տ ուկեն)) կամ « խուս սւ ուկ սլռներ 
ի)), ((խուս տուկ տատրեց)) և այլն։ Խուս տուկը
մեղմելու միջոցներն էինճ փոքրիկ աղջնակի (1 — 7 
տարեկան) մեղ և, մանավանդ, աղջիկ երեի/այի 
մոր կրծքի կաթ լցնելը։ Դա խիստ մեղմում էր 
ցավը: Սակայն խուսս: ուկ ի դեմ պայքարելու, ա֊
վփ էի ճիշտ' խ ուս տ ուկը բուժելու հիմնակա ն մի֊
ջոցը  շ բ լ ե խ ն  է ր :

Շբլեխր պատրաստում էին երկու ձևով' տաք 
կամ սառը։

ա) Մի փոքրիկ մաքուր կուրսս թոնը ան մեջ

տաքացնում էին, ձվի սպիտակուցը թափում մեջր 
և մի կտոր սպիտակ շէբսվ խառնում։ Տաքացրած 
և շիբով խառնված ս պի տ ա կո ւց ը բաժանվում էր 
երկու նյութի' վճիտ ջուր և կիսեփ ս պիտ ակուց։ 
Այդ ջուրը տաք վիճակում լցնում էին աչքի մեջ, 
իսկ մյուս' մածնանման մասը դնում էին աչքի 
կոպերի վրա։ Հիվանդը միառժամանակ աչքերը 
փակ էր պահում:

բ) Մ արմ ձվի ծայրը ծակում էին, սպիտս։- 
կուցը թափում, իսկ դեղնուցի մեջ լցնում մի քիլ 
մանրացված սսլիտակ շի բ ու սկսում ձուն հարել։ 
Հարված շբախաոը դեղնուցը օրը երեք անգամ 
կաթեցնում էին աչքի մեջ։ Խուստուկր տևում էր 
4 — 5 օր: Եթե հիվանդությունից հետո աչքի կո֊
պերը մնում էին եուԱ, այսինքն' ուռած, և երե
կոները ծանր էին բացվում ու առհասարակ /րխ[ 
առողջացած չէին լինում, ապա դիմում էին այլ 
միջոցի: Թոնրան վառ ժամանակ խ ա չե ր կա թի
վրա մի քիչ սսլիտակ շի բ էին դնում, մեջն էլ 
երկու մեխ ակ: Ջերմացած շիբն սկզբում դառն ուժ 
Էր հեղուկ, ասլա վերածվում սպիտակ, փրփրուն 
զանգվածի։ Այդ զանգվածը մի փոքր կտոր շա
քարի հետ փոշիացնում էին, երեկոները հիվանդ 
աԼքի կոպերին դր ս ի ց մի քիչ կարագ էին քսում, 
այրված շբա փոշին ցանում վրան ու այդպես 
մնում էր:

Հիշյալ գործողություն ը կրկնում էին չորս֊ 
հինգ անգամ։ Արդյունքը դրական էր լինում։

Թոզ (կատարակտ): Եթե աչքի վրա երևան 
եկած սպիտակ բիծը ծաղիկ հիվանդության հետե- 
վա նք էր, ապա ոչինչ չէէն ձեռնարկում։ Սակայն 
պատահում էր, որ դա արդյունք էր լինում դրլ- 
խին իջած հարվածի։ նման դեպքում, ութ օր
իրար վրա, հատկապես բոցի վրա տաքացրած 
ջրով, դլուխր լվանում էին ու անմիջապես խմեց֊  
նում մի բաժակ յուղ ու մեղրի տաք խառնուրդ։ 
Սիաժամանակ արգելում էին աշխատել, ինչպես 
նաև ուժեղ լույսին նայել։

Սազ: Եթե դանդան ան (տրախոմա) դյոլղե֊ 
րում խիստ տարածված այս հիվանդությունը, 
ժամանակին շէր բուժվում, ասլա տվյալ մարդու 
կոպերի տակ մազ բուսնելը անխուսափելի էր։ 
Այն բուսնում էր առավելապես տարեց կանանց 
ալքերում։ Բուժման միջոցը երկուսն էր' նա իւ, 
վ՚ոքրիկ ունելիով քաշելը, երկրորդ' մաղը կոպին 
կպցնելը։

Մազ քաշելը կատարում էին աչքի հեքիմը 
կամ ձեռներեց ջահել կանայք։ Այն համոզմունքն 
էո տիրում, որ մազ քաշելն ավելի է նպաստում 
մազի բազմանալուն, քան մազը կոպին կպցնելը։
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Իսկ մազը կոպէն էէն կպցն ում հետևյալ 
կերպ. տաք ասեղէ ծայրէ ՛էրա էէն վերցնում մէ 
աննշան մասնէկ սպէտակ ծամոն և կամ սև֊ 
ճարճռտուկ կոչված բույս է արմ ատէ կպչուն
հյութը, կպցնում մազէն ու մազը սեղմում կո֊ 
պէն; Մազը պառկած վիճակում կպչում էր կոպէն 
և այդպես էլ մնում մէնչև այդ կպցնող նյութէ 
ծալվելը, որ երբեմն երկու ամսէց ավելէ էր դէ ֊ 
մ անում ։

Ականջացավ: Ականջացավով ավելէ շատ
տառապում էէն նորածէննեբր։ նրանց բոլորէ 
դեղատոմսը մեկն էր' կաթեցնել մոր կրծքի կաթն 
ու տաք պահել։ Մեծահասակներէ ականջացավէ 
հէմնական պատճառը համարվում էր գլէս է մ րր֊ 
սելը: Ուստէ առաջէն հերթէն դէմում էէն գլուխը 
տաք պահելու մէջոց էն։ Տոպրակով տաքացրած 
աղ էէն դնում և դեռ լրէվ չսառած' փոխում էէն 
նոր, ավելէ տաք տոպրակով, խորոված սոխէ 
ծ էլը թաթախում էէն ձեթում ու սեղմում ականջէ 
ժեջ։ Ուժեղ ու տևական ցավէ դեպքում կաթով 
կտավատ էէն եփում ու այդ լափան (խյուս) տաք֊ 
տաք կապում ականջէն և համբերությամբ սպա֊ 
սում ցավէ հանգստանալուն։

Ատամնացավ: Եթե փտած ատամ էր, ասլա 
մ է քէչ  օղէ էէն առնում վրան, ծխախոտէ ծուէ/ 
պահում բերանում, աղ լցնում մ է  փոքրէկ բամ֊ 
բակէ մեջ ու դնում ատ ամ է վրա, սպէտակ շէր 
դնում ատամէ մեջ, չհանգստանալու դեպքում 
դաղում էէն ընկույզով։ Այսպես, րն կոլյղէ մէջու֊ 
կէց մ է  երկարավուն կտոր ամրացնում էէն 
գուլպա հյուսելու ճաղէն , իսկ մէջուկէ ազատ
ծայրը բռնում էէն վառ ճրագէ վրա մէնչև բոցա֊  
վառվելը և այդպես էլ հպում էէն ցավացած ատա֊ 
մէն։ Եթե այս մէջոցն արդյունք չէր տալէս, ատա֊ 
մր հեռացնում էէն։

Արճակում ատամ հեռացնողը գյուղէ ժամհար 
Արթենն էր, որն այդ ծա ռա յությոլն ր կատարում 
էր անվճար։ Երբեմն Արթենը նվերէ անվան տակ 
ստանում էր մէ թաշկէնակ կամ մէ զույգ դուլսլա;

Պատահում էր, որ ցավում ԷԷն բոլոր ատամ֊ 
ն երր մէասէն։ Դրան նավազիլ էէն ասում։ Նավա֊ 
գէլէն համարյա ոչ մ է մէջոց չէր օգնում, բայց և 
այնպես աշ/սատում էէն գլուխը տաքացնել տաք 
աղէ տոսլրակ դնելով։ Ոմանք էլ խարըրուկ կոչված 
թունավոր բույսէ սերմերը խառնելով ծխաէատէն,  
գլանակ էէն փ ա թ ա թ ո ւմ ու ծխում, ծուխը ոչ թե 
ներս քաշելով, այլ բերանում պահելով ու ապա 
դուրս փչելով։

Ոսկրի կոտրվել՚լւ կամ դուրս ընկնելդ: Ոսկրի 
երկու մասնագետ֊ Ա նըղլի տղամարդ կար Արճա֊

կում։ Սնրղչէն շոշափում էր, եթե գտնում էր, որ 
ոսկորը դուրս է ընկել, մարմնէ տվյալ մասը ( ոտք, 
ձեռք, դաստակ) դե ու մ էր տաք ջրէ մեջ, մ է֊  
առժամանակ զգուշությամբ մաժում ներքևէ ց 
վերև և հետո մ է ձեռքով վերևէ մասն ամուր բըռ֊ 
և ելով, ներքևէ մասն ուժեղ ձգում էր, ապա տաք 
ու երկարավուն շո ր է կտորով () վէրակապէ ձևով) 
ամուր փաթաթում ու պատվէրում 2 — 3 օր այդ֊ 
պես պահել։

Երբ սնրղչէն գտնում էր, որ ոսկորը կոտրված 
է, ապա մ է ար էշ ուժեղ անձնավորության հետ 
ձգում էր կոտրածը, սւեղր նստեցնում, նոր մէ֊  
այն կապում։ Սա պելը կա տ ա ր ո ւմ էէն հ ե տևյա լ 
կարգով' հում ձվէ դե ղն ո ւց ո վ շրեշւոր (  ս ո սնձա ֊ 
փոշէ) շաղախում էէն, լցնում համապատասխան 
կտավե կտորէ վրա, ըստ որում, կտավր պետք 
է լէներ բոլորովէն նոր ու ամուր տեսակէ, դրա֊ 
նով կապում կոտրած տեղէ շուրջը, հետո մ է այլ 
շորով էլ փաթաթում, դրա վրա էլ երկու կտոր 
համապատասխան տախտակ դնում ու ն ո րէ ց 
փաթաթում ։

Եթե կոլորածը թև էր, ապա պատվէրում էր 
թևը շալով կապել կրծքէն ու լրէվ անշարժ պահել 
է հ ա դո ւս տ չհանել֊չհագն ել),  ջանալ մատներր
միշ տ դեպ է վեր պահել, երբեմն շարժել, է ս կ եթե 
ոտքն էր, ասլա պառկել անշարժ վէճակում, ոտ֊ 
քէն տալով մէ քէչ  բարձր գէրք*

Սնրղչէն պատվէրում էր կոտրվածք ունեցո֊ 
ղէն լավ սնել, հատկապես պատվէրում էր կերակ֊ 
րել, ըստ հնարավորին' խաշով ու գինի խմեց֊  
նել, մատներր հաճախ շարժել, որ չփայտանան,  
էսկ հետագայում ան պա յմ  ան սնրղչէն էնքն ան֊ 
ձամբ պետք է քանդեր կապերն ու ստուգեր։

Ո արեհաջող բո ւժո ւմն ե ի էն զո ւդրն թ ա ց պա֊ 
տահում էէն նաև անբարեհաջող հետևանքներ, 
սրէ պատճառով տվյալ անձնավորության ոտքը 
կամ թևը ծուռ էր մնում։ Սակայն այդ բանէ 
համար ոչ ոքէ մտքով չէր անցնում սնը զչուն 
պատասխանատվության ենթարկել, էնչպես և 
հաջողության դեպքում' վարձատրել։ Հարգալէր 
վերաբերմունքն ու շնորհակալական /սոսքն էր 
սնրղչու վարձը։

Մեյ դե խան կյլխացավ (մի կողմից գլխա- 
ցավ): Արանով տառապողները սովորաբար մէջէն 
տարիքի մարդէկ էէն, հէմն ականում' կանայք։ 
Հէ վան դություն ր մէշտ էլ կապում էէն մրսելու 
կամ հ ո դե կ ան ուժեղ ցնցումներ ունենալու հետ։ 
Համոզմունք կար, որ մեյ դե խան կյլխացավին լրէվ 
բուժում չկա , բայց կար մեղմելու դարավոր մէ 
միջոց, դա շուղ զանելն էր, որը կիրառում էին
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հիմնականում ուժեղ գլխացավի ժամանակ։ Կրա
կի մեջ շարում էին գուլպա հյուսելու մի քա նի 
բարակ շ յ ոլղ և թողնում մինչև կրակի մեջ եղած 
լիասերը ստանային կրակի գույն, հետո այղ 
շյուղե ր ի շի կա ց ա ծ ծայրերով ար աղ֊արագ և. 
իրարից քիչ հեռու հարվածում էին հ ի վան ղի
ճակատին, գլխավորապես քունքերին մոտիկ: Երր
շյու ղր կորցնում էր իր շիկագույն տեսքր, վեր֊ 
ց քնում էին հաջորդը։ Շիկացած 2յուղ ի կպած տե֊ 
ղերի մաշկք մանրիկ այրվածքներ էր ստանում 
(երեսանց)։ Ամբողջ ճակատին քսում էին ւոաք 
կոնով (խիստ ջերմություն տվող, սպիտակ ար
մատ, որ վաճառվում էր Վանի խ ան ո ւ թներում, 
արևելյան մյուս համեմունքների կողքին) խառ֊ 
նրված օղի և թաշկինակով կապում։

Շուղ զանելը բավականին նուրբ գործ էր 
ե. բոլոր կանայք ձէի^Կ ո Ր ընդունակ էին այղ 
անելու։ Շուղ խփված տեղի այրվածքները վերքի 
չէին փոխարինվում, ա յլ մի փոքր մուգ գույն 
էին ստանում ու երկու շա բա թվա ընթացքում 
անհետանում։ Շուղ զանելու երկրորդ օրը քուն
քերին կպցնում էին երկու կտոր սսլ|ււոակ յայււու, 
որը պատրաստում էին հետևյալ ձևով:

Ծեծված, փոշիա ցված խու նկի, տաք֊ կոճի և 
մ Ի քՒհ. էւ սև պղպեղի փոշուն ավելացնում էին 
սպիտակ ծամոն և ձվի հում դեղնուց, լցնում 
օղիով թրջված բոլորովին նոր կտորի վրա Ե 
փակցնում քունքերին։ Յախուն մնում էր քունքե
րին կպած մինչև ինքն իրեն պոկվելը։ Սրանից 
զատ, հիշյալ գլխացավի դեմ պայքարելու ուրիշ 
միջոց չունեին։

Մատնաշուրթ (մատնաշունչ): ժողովրդի մեջ
այն համոզումը կար, թե մ ատնա շուրթը կանխե
լիք վերք է։ Դրա համար էլ, երբ մատի եղունգի 
շրջանում ուժեղ, ծակող ցավեր էին զգացվում, 
միաժամանակ էլ նկատվում էր մաշկի ո[,ո1 
գունափոխում, ինչպես նաև հիվանդացող մատը 
ջերմում էր, աւգացույց էր, որ մ՛ատնաշուրթ է 
սկսվելու։

Հիվանդացող մատը ստեպ֊ ստես/ թաթախում 
էին եռացող կաթի կամ դրա չլինելու դեպքում' 
եռացող ջրի մեջ այնքան, մինչև ցավող մատի 
մաշկը այրվածքի ա ս տ իճան ի հասցնելը, մինչև 
սպիտակելն ու ծակոցների մեղմանալը։ ճիշտ 
ժամանակին ձեռք առնված այս միջոցառումը 
կանխում էր մ ա տն աշո ւր թի զարգացումը։ 9  կան խ ր ֊ 
վելու դեպքում, վերքը բացվելուց առաջ, հասու
նացնելու նպատակով յուղով ու շաքարով խմոր 
էին կապում մինչև վերքը ծակվեր, հետո խորո
ված սոխի թերի վըա ձեթ էին քսում-կապում

կամ եզան լեզու էին կապում, իսկ եթե ժամա
նակը ձմեռ էր, ապա թարմ կաղամբի տերև։

Այսպես թե այնպես, ժամանակին ձեռք 
առնված մատը այրելը, որին գյուղացիք անվա
նում էին վախցուցել, ամենատարածվածն էր:

Խաւ|կոր (հավկուրություն) : Այս հի վան դու-
թՏորնը ոմանք անվանում էին նաև շաւյկոՐ ( գիշեր
վա կույր)։ Հիվանդության արտահայտությունն 
այս էր' արևի մայր մտնելուց մինչև հաջորդ առա
վոտ աչքը ղրկվում էր տեսողությունից։ Խավկորով 
բռնվում էին արևի ներքո, դաշտ ում շատ երկար 
մնացողները, առավելապես հոտաղները։

Խավկորի բուժում ր հիվանդին Աարդ կերցնե֊ 
լըն էր, ընդ որում, ոչ թե խորոված կամ տապա
կած, այլ խաշած։

Հի վան դին լողացնում էին կամ գլուխը կախ 
լվանում,  մի մեծ շորով գլուխը մինչև ծնկերր 
ծածկում ու վւոքրիկ կճուճով խաշած լ յարդը տ ա 
լիս նրան։ Վերջինս կճուճը գրկին պահած ու կռա
ցած դրա վրա, արագ-արագ ուտում էր տաք 
Աարդը և խմում պղտոր լ յա րդաջուր ր։

Ուտելիս հիվանդը աԼրերր պետք է բացած 
պահեր դոլորշու վրա։ Մի քանի անդամ կրկնելուց 
հետո (ընդ որում' օրը մեկ անդամ) տեսողա
կան այդ աննորմալ երևույթն անհետանում էր։ 

Թոլ մեչք (թույլ մեշք): Որոշ անչափահասներ,
որոնք քնած տեղը տակներր թրջում էին, համար
վում էին թույլ մեջք ունեցողներ։ Նման երեխա
ներին կիսախորոված փայծաղ էին կերցնում, 
ուտ ե լիքի հետ խառնում ու կերցնում էին հում 
ձվի կեղևի փոշի, մեջքին սև ծամոնի յախու էին 
փ ա կ ցն ո ւմ ։

ճնջխւոկ (ջնջխվածք): Եթե որևէ հարվածից
մարմնի որևիցե մասը ջնջխվել էր, մաշկը կապ- 
տեւ> Բա19 արյուն չէր եկել, դա համարվում էր 
ավելի վտանգավոր, քան եթե մաշկր քերծված 
ու արյունոտված լիներ։ նման դեպքում դիմում 
էին խմթուրծի: Խմթո ւր ծր պատրաստում էին
հետևյալ կերպ' թոնրան տաք մոխիրր շաղախում 
էին աղաջրով և կապում ջնջխված տեղին։

Խամ աոնել: Խամ առնել էր կոչվում այն
ցավի զգացում ր, երբ անաշխատ թողած մկան֊ 
Ներր չափից ավելի էին լարում, օրինակ' երկար 
ժամանակ ուղևորություն չկատարածը հանկարծ 
երկար ու դժվարին ճանապարհ էր դնում կամ 
հնձի անսովորը մի անդամից շատ հունձ էր 
անում։ Նման անսովոր ու չափից ավելի աշխա
տանքից հետո անհնարին էր լինում քայլելը կամ 
ասենք, շ ա րժվե լր ։ Սա հենց խամ առնել էր։ Այս- 
պիսի դեպքերում խամ առած տեղին աղաջուր



Էին քսում, իսկ եթե ս ո վո րա կան ից ավելի էր
արտահայտվում ցավը, թթխմորին ավելացնում 
էին երկու բուռ աղ և այնքան ալյուր, որ խմորը 
հազիվ իրար կպչեր, գրտնակով բաց էին անում 
և այդ բացված լավաշը գցում եռացող ջրի մեջ, 
ապա հանում, կապում խամ առած տեղին։ 
Կիսաեփ թթ խ մ ո ր ա լա վաշը տվյալ տեղի վ[,ա 
կապված էր մնում ամբողջ դիշնրը։ Մարմնի 
ջերմությունից ավելի ևս պնդացած այգ խմորը 
պոկում էին ու հետո աղաջրով կամ մանկան 
մե զով լվանում մարմնի տվյալ մասը։

Մայասուլ (թութք): Այս հիվանդությամբ
տառապողները, ամոթի զգացումից, միայն մտե֊ 
րիմներին էին հա յտնում։

Այն կարծիքն էր տիրում, որ մա յաս ուլով 
հիվանդը ինքը պետք է իր բժիշկը լինի։ Նման 
հիվանդները պետք է խուսափեին կծու ուտելուց, 
ոտքերը պիտի տաք պահեին, թոնիր կախվելիս, 
այնպես պետք է նստեին, որ նստելատեղը կպչեր 
թոնրան տաք շուրթին, շատ ուտեին նւ[|ւկ բան֊ 
ջարր։ Ո՚սաուչ անունով մի բույս կար, որ բուս֊ 
նում էր ա մ են ուր եք։ Սա այնքան դառն էր, որ 
երբ ձեռք էիր տալիս, ձեռքդ դառնանում էր ու 
հաց ուտելիս զգացվում։ Ահա այս բույսի հյութը 
քսում էին հետույքին։

Սացի դառուչից, կար նաև մի այլ բույս, որ 
ուղղակի կոչվում էր մ ա յա ս ուլի ծաղիկ։ Բազմա֊ 
հյուղ ու բազմաթիվ մանր վարդամ անուշակա֊
գույն կամ սպիտակ ծաղիկներով այս բույսը, որ 
շատ նման է ոսպի ծաղկած թփիկի* շատ շուտ 
շորանում էր ու խիստ դառնահամ էր։ Մ ա յա սուլի 
ծաղիկր թարմ, թե չորացած, խաշում էին, ջուրր 
տաք֊տաք խժում, ինչպես և խաշված լցնում 
ամանի մեջ ու վրան նստում։

Տեղնոլթեն (դեղնախտ) : Այս հիվանդությամբ 
տառապում էին մանուկները և այն էլ դողերոց֊ 
քով հիվանդացածները։  Տեղնոլթեն ւղոնած մա֊  
նուկներին լողացնում էին կովի շտուկով, փա 
թաթում կոեղ|ւ թաֆ կոչվող դառն ու մեծ տերև֊ 
ներով ո լ դրանց մեջ էլ քրտնեցնում։ Ոմանք 
ավելի հարմար էին գտնում մանկանը լողացնեք 
ուռենու տերևի ջրով ու փաթաթել վերջինիս տե֊ 
րևի մեջ։

Դա արվում էր հ ե տ ևյ ա լ ձևով։
Լույսը դեռ լրիվ չբացված, քաղում էին մի 

մաղ ուռենու տերև, բերում լավ եռացնում, ստաց֊ 
ված ջրով լողացնում մանկանն ու հետո փաթա֊ 
թում խաշված տաք տերևների մեջ։ Սրա հետ 
օգտագործում էին նաև ւոեղնոլղ ուլն|ւկ կոչված 
մի հուլունք, որը գերբնական էր համարվում։

Մ անկանը լողացնելիս հիշյալ հուլունքը գցում 
էին լողացնելիք ջրի մեջ, իսկ դրանից հետո կա֊ 
քսում մանկան պա ր ան ո ց ինճ շուրջ երկու շաբաթ։

Տեղնուց ուլնիկը սաթանման մի շատ խոշոր 
դեղն ա գույն հուլունք էր, որ գտն վում էր վաղուց 
Արճ ակում բնակություն հաստատած շատ ախ ցի 
մի ընտանիքում։ Տեղնուց ուլնիկի մասին Ժողո֊ 
վըրդական այն համոզմունքը կար, որ այն անձ֊ 
ւ։ևԻց հե տո երկնքից է ըն կն ո ւմ, և գտնում են 
միայն ամենաարդար երեխաները։

Այլ էր համոզմունքը, երբ դեղնախտով հի֊ 
վան դան ում էին մեծահասակները։ Դա արդեն 
բացատրվում էր ծանր վշտով կամ հանկարծակիի 
եկած լինելութ խիստ անսպասելիորեն ծանր բոթ 
լսելուց։ ((Հախտոց ի առե)) ասում էին շրջապա֊ 
տի մարդիկ և բացատրում, որ ((հախտոց հախ֊ 
տոցով կընցնի)) ։ Նման դեպքերում կիրառում
էին ապտակելով բուժում։ Երբ հախտոցով հան֊ 
կարծ ակիի եկած հի վանդը միամիտ նստած էր 
լինում, բռնված հետաքրքիր զրույցով, հանկարծ 
մեկր նրան ապտակում էր։ Ապտակվող դեղնախ֊ 
տավորը մինչև կկռահեր իր ապտակվելու դրգա֊ 
պատճառը, գոնե մի րոպե անցած կլիներ ու 
կբ ացվեր լեղիի փակված բերանը, որ «փակվել» 
էր հախտոց առնելուց։

Սա բուժման մեկ կողմն էր, մյուսը, որ 
ղեղնախտավորր պետք է պաս պահեր, այն էլ մի 
թանի ամիս։ Անգամ նրանք, որոնք կրոն ա կան 
նախապաշարումներից բարձր էին կանգնած,  
դարձյալ են թա ր կվո ւմ էին փորձառուներին ու 
հիվանդության ընթացքում ձեթ ու միս բոլորովին 
չէին ուտում, յուղ, ձու շատ քիչ, դրա փոխարեն 
խիստ առա տ էին գործածում բանջարեղենը, ըստ 
իրենց կարողության' միրգն ու քաղցրեղենը։

Տյող-տայցոց (դողէրոցք): ճ  ա հճո ւտների
առկայության պատճառով Արճակի ու Խառակս֊ 
նիսի բնակչությունը ավելի շատ էր ենթակա 
դողէրոցք հիվանդությանը, քան գավառի մյուս 
գյուղերը։ Այս հիվանդներին անպայման խմեց֊  
նում էին քինաքինայի փոշի և կամ այդ բույսի 
կեղևն էին կերցնում։ Երկուսն էլ դնում էին Վանի 
հայկական դեղատնից:

Պատահում էր, որ դողի ու ջերմի պարբերա֊ 
կան նոպաներն անցնում էին, սակայն հիվանդը 
ունենում էր թեթև ս ա ր ս ուռն ե ր} ոչ բարձրք սակայն 
տևական ջերմություն, գլխացավ, ախորժակի 
կորուստ և ուժերի անկում։ Սա արդեն կոչվում 
էր կյաղաիյ ւոյող, որր նույնպես բուժվում էր 
վերը նշվա ծ ձևով։ Ոմանց էլ միայն մեկ անդամ 
խմեցնում էին իշկաթուկ, դեղին ներկատու բույ֊
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սի կաթ։ Սակայն սա շատ համարձակություն էր 
պահանջում, քանի որ առաջ էր բերում սոսկալի 
սրտխառնոց ու գլխապտույտ։

Խււնէյավ (եարբուիյ): Սա առհասարակ մտա- 
հոդող հիվանդություն չէր համարվում, բայց և 
այնպես աշխատում էին շուտ աղատվել դրա 
սլատճառած անախորժությունից, ուստի և միջոց֊ 
ներ էին ձեռք առնում, որոնք հետևյալներն էինճ 
սոխ կամ սխտոր հոտոտելը, օրական մի քանի 
անգամ կա պույտ 2ոքի կտո[' այ[1̂ Լլյ ՈԼ ձախը
քիթը քաշելր, Ււ1 Ւս 1̂ 1\ աՐտՒ^Ը հանելն
ու դրանով գլուխը, քիթն ու բերանը փաթաթելը։ 
Սոլորն էլ համոզված էին, որ խռնցավր վարակիչ  
հիվանդություն է, այսինքնՀ կպնելով ի, սակայն 
այդ ուղղությամբ ոչ մի միջոցառման չէին դիմում։

?>ոբա (գրիսյ): Շորան խոնցավից անմիջա
պես զանազանվում էր և մտահոդում բոլորին։ 
Շոբայով հիվանդը ծանր էր տանում ցավը, նույ
նիսկ ոմանց տ արությունն այնքան էր բարձրա
նում, որ հիվանդը զառանցում էր։ Ամեն ահն ամոլ 
ծերուկից մինչև աշխ ա րհ տեսած գր ա դե տն ու
ազատամիտը գիտակցում էին, նաև անցյալի 
փորձից էլ եզրակացրել էին, որ եթե շոբան տուն 
մտավ, ապա բոլորին էլ վարակելու է։ Սակայն, 
թե՜ նահապետական մտածելակերպը, թե' կեն
ցաղային պայմանները հնարավորություն ձէ/1̂  
տալիս հ ի վան դին առանձնացնելու։

Հիվան դր միաժամանակ ունենում էր հաղ
ու բուկուռուցք, ուժեղ ցավեր ' հոդերում, գլխա
ցավ ու ախորժակի պակաս։

Ձեռք առնվելիք միջոցներից ամենահիմնա
կանն էր քրտնեցնելը։ Հա ̂ լոնջան կոչված արե- 
վես  ան մի կարմրավուն արմատով, որ քրտնեց
նելու հատկություն ուներ, օրական մի քանի 
անգամ թեյ էին խմեցնում, կերցնում ձեթով 
խավիծ, խորոված սոխ, մեջը խունկ դրած ու 
մոխրում խորուէած սերկևիլ, եռացրած տուղտի 
ծաղկի տաք ջուրը որպես թեյ խմեցնում, մատին 
մի կտոր շոր կամ բամբակ փաթաթում ու հի
վանդի բերանը մ տ ցն ե լո վ սեղմում քիմքի խորքը, 
երբեմն մատն այնքան խորն էին տ ան ում, որ 
հնարավոր լիներ կոկորդը պատած կեղևը պոկել, 
ղըսից շոշա փ վո ղ ուռած գեղձերը հենց դր ս ի ց
էլ մասաժ էին անում, ապա ծնոտից բռնելովս 
գլուխը երեք անգամ աջ ու ձախ թեքում։ Վեր
ջին գործողությունը կոչվում էր վիզ քյաշել։ Թե 
կոկորդ սեղմելը, թե վիզ ք աշհլը կա տ արում էին 
բավականին մասնագիտացած ու ժամանակին 
երկվորյակ երեխա ունեցած կանայք։ Գլխացավը 
մեղմելու համար հիվանդի ճակատին բողկի շեր

տեր էին դնում, իսկ ջերմությունը իջեցնելու հա
մար ափերի մեջ, քունքերին ու ոտքերի տակ օղի 
էլամ քացախ էին քսում: Շ ո բա յով հիվանդին 
աշխատում էին թարմ միրգ ուտեցնել, ըստ որում, 
ամենալավը համարվում էր ձմ երակը։ Սակայն 
զա ձմռանը հազվագյուտ էր, իսկ շոբան ձմե
ռային հիվանդություն էր։

Շոբան առհասարակ վաղանցուկ հիվան դու֊ 
թ յու ն էր, տևում էր ութից տասն օր:

Սաթրջամ (թոքերի բորբոքում): Սա սովորա
բար առաջ էր գալիս մ ըսելուց ու ահ ա բեկում 
հիվանդատերերին։ Պատկերավոր խոսքի լ[աՐ~ 
պետ ծերերը սիրում էին բառախաղ անել Սա֊ 
թրրջամ չի էտը անտեր ցավ, «սաթըրըր ջան ի)) 
(ծախում է կյանք)։

Հանկարծակի դողը և ջերմաստիճանի բարձ
րացումը, շնչառության վատացումը, գիտակ
ցության կորուստը բավական էին փորձեր եց 
մարդկանց համոզվելու, որ հիվանդը սաթրջամ 
է ու փրկություն ը շարունակ որոնում էին քըրտ- 
նեցնելու մեջ։

Արճակցիներր սովորաբար հիվանդին քրտ
նեցնում էին վաղ առավոտյան։ Այսպես. կրակը 
լրիվ հանգած, բայց տաքությունը դեռ պահպա֊ 
նած թոնրան մեջ մի մեծ կտոր աթար էին գցում: 
Հի վան դը մերկ մտնում էր թոնիրը, ոտքերը դնում 
աթարի վրա, իսկ թիկունքը սեղմում թոնրան տաք 
կողերին և այդպես նստած էլ սկսում քրտնել: 
Հիվանդը թոնրում եղած ժամանակ, թոնրան բ ե
րանը վերմակով ծածկում էին, թողնելով մի ան
նշան օդանցք։

Հիվանդն ինքն էր հայտնում, որ արդեն լավ 
քրտնել է։ Այդ ժամանակ տալիս էին շապիկ,  
վարտիկ և գլուխ փ ա թ ա թ ե լու շոր, որոնք հի վան դր 
հագնում էր թոնրան մեջ և նույն վերմակով էլ 
ծածկված դուրս էին բերում թոնրից ու պառկեց
նում թոնրան եզրին պատրաստած անկողնում։ 
Չանցած քսան րոպե, թոնիրն արդեն վառված էր 
լինում, իսկ մինչ այդ, նորից քրտնած հիվանդի 
հ ա դուս տն ու ան կո ղին ր փ ո խում էին։ Մնում էր 
հիվանդին հսկել, որ չմրսեցնի իրեն։ Առաջին օրն 
արգելում էին նրան ոչ միայն դլուխր բարձից 
բարձրացնել, այլև անդամ ձեռքերը վերմակի 
տակից հանել։

Սա քրտնեցնելու ընդունված ձևն էր Ար ճա
կում ։

Սակայն սաթրջամո վ հ ի վան դին թոնրում 
քրտնեցնել հնարավոր ձէք1* Նրան քրտնեցնում 
էին ((նեսոյի քարաբաղնիսի)) մի ուրիշ տեսակով։ 
Մեծ կաթսայով եռման ջուրը դնում էին հիվան֊
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ոէ՛ անկողնու մեջ ( ոտքերի կողմից)։ Կաթսայի 
բերանը ծածկված էր լինում տախտակով, իսկ 
եզրերը փաթաթված էին լինում շորով։ Հի վան֊ 
ղին ծածկում էին, և նա ս ո սկա լի տանջանքներ 
էր զգում մինչև քրտնելը։ թ րանելուց հետո հան֊ 
ղր ստանում էր, ապա սկսում էին ս ո վո ր ական
ձևով թաց հանղերձներն ու անկողինը փոիւել։ 
Սաթրջամով հիվանդին աշխատում էին կերակրել 
շուտ֊ շուտ, բ այց թեթև ուտելիքներով) հավով 
ապուր, մսաջուր, քամած մածուն, խավիծ, խմեց֊ 
նում էին հավլուջանով թեյ, խոշաբաջուր, թան 
և այլն։

Երբ հիվանդության երեք շաբաթն անցնում 
էր, վտանգը համարվում էր անցած, թեև ասում 
էին , որ մինչև քառասուն օր պետք է հիվանդն 
իրեն լավ պ ահ պ ան ի , այլապես կարող է կրկրն֊ 
</%

Այս բոլորր սաթրջամի բարեհաջող ընթացքն 
էր։ Լինում էր, որ կատարվում էր հակառակը,  
տաք դո լո րշիո վ բավարար քրտնեցնել չէր հա֊ 
ջողվում կամ անհասկանալի պատճառներով 
հիվանդն օր֊օրին, լա վան ա լո լ փոխարեն ծան ր ա ֊ 
նում էր։ նման դեպքերում հիվանդատերերը 
ապավինում էին փյոստ քաշելուն: Մորթում էին
մի չաղ ոչխար, տաք մ որթ ու ներս ի կողմին ցա֊  
նում էին տաք֊ կոճի, տորոնի, սև պղպեղի ման֊ 
լ. ա ց ր ա ծ փոշի ու դեղափոշով պատ ված մորթին 
փռում հիվանդի մերկ թիկունքի տակ ՝ սկսած 
ուսագլխից: Հի վան դի թևերը սեղմում էին կող֊
քերին ու կրծքի կողմից ա յդ մորթին կարում 
հիվանդի մարմնի ՀՈևըջը։

Մորթու մեջ կ արված հիվանդները, որ մեծ 
մա սամբ դտն վում էին զառանցագին դրութ յան 
մեջ, այդպես էլ մնում էին ամբողջ երկու ժամ։  
երանք անասելի տանջանքներ էին ապրում, 
մինչդեռ քրտինքը ոտքերից հոսում էր ներքև։ 
Մ որթին քանդելուց հետո, հ ի վան դին հագցնե֊
1իք հանդերձն ու անկողինը պետք է լինեին խիստ 
փափուկ ու տաք, որովհետև մորթով փաթաթված 
մարմնի մասերր, հատկապես թիկունքը, պատ֊ 
ված էին լինում մանր, կարմրավուն չոր պզուկ֊ 
ներ ով, որոնք և քոր էին գալիս, և' ց ավ պատ֊ 
ւ. առում արդեն քիչ^քիչ դի տ ակցության եկ ող հի֊ 
վ ան դին ։

Պետք է ասել, որ փոստը երբեմն ծառայում 
էր իր նպատակին, եթե հիվանդի սիրտը դիմա֊ 
նար և այդ միայն վերջին օրերում չլինեին ձեռ֊ 
ն արկած։

Ապք յա ց ա ւ| (փորանար յւնք ) : Աղքյացավը սկր֊ 
սում էր լուծով, սակայն սա սովորական լուծից

տարբերվում էր որովայնի շրջանում զգացվող 
ուժեղ կծկումներով, նիքերով և արյունալուծով։ 
Է՛ստ տիրող համոզմունքի, սա ևս ուժեղ մրսելուդ 
էր լինում, ինչպես նա և մի այլ աղքա ցավով 
հիվանդից կպնելով ( վարակվելով)։ Համոզում 
ունեին, որ նման հիվանդների աղիներն այնքան 
են նրբանում, որ նման են դառնում գլանակի 
թրջված թղթի;

Հիվանդի ստամոքսը տաք շալով ամուր կա֊ 
սլում էին, հետույքի տակ ձեթի մեջ եռացրած 
թտղիքի տաք կտոր փռում, շիբով քամած մա֊ 
ծուն ուտեցնում, նվիկի ջուր խմեցնում, նռան 
կճեպ եռացնում ու խմեցնում, կերակրում ալյու֊ 
ր ո վ կամ փոխինդով եփած ճաշով։

Աղքյացավը հազվադեպ երևացող և բարե֊ 
հաջող ելք ունեցող հիվանդություն էր:

Պոտուն ակըոկել (պաւոաո խցկՎել): Երբ
մեկը բավական երկար ժամանակ որևէ բան կուլ 
տալիս կերակրափողի ներքևի մասում ցտվ էր 
ղ դում, համոզվում էին, որ ((պրոտուճ ի ակըռ֊ 
կ ե», ա յսինքնճ կերակրափողում ուտ ելիքի կտոր 
է խցկվել,

Տվյալ անձն առավոտյան, դեռ ոչինչ չկերած,  
երկու ձեռքով կախ էր ընկնում որևէ բարձրու
թյունից ( ծառի ճյուղից, գերանի ծայրից և այլնի  
ա (ն հաշվով, որ ոտքերը մի մետրաչափ բարձր 
մն ա ւՒն դե տն ի ց , բերանը լիքը ջոլք էր առնում և 
մի քանի անդամ ճոճվում էր, հետո ուժգնորեն 
ցած թռչում և հենց այդ թռչե/ու պահին էլ ջուբբ 
կուլ տալիս։

Կար համոզմունք, որ ջՈԼՐԸ պոկե լու էր
խցկված պ ա տ ա ռի կր, ի ս կ երբ տյդ դործողու֊
թյունը ոչ մի արդյունք չէր տալիս, ապա ասում 
էին, որ ((ակրռկած պըռտուճը)) իր համար տեղ 
է արել և պետք է սպասեին նրա աստիճանաբար 
լուծվելուն։

Պոուո ինցնել (ս|որան ընկնել): Եթե ուժից
վեՐ ծանրություն վերցն ելուց անմիջապես հետո 
կամ մի քանի օր անց տվյալ անհատը սկսում էր 
որովայնում, ավելի շուտճ պորտի շրջան ում տևա* 
կան ցավեր դգալ, դրա հետ էլ թեթև սրտխառնոց 
ե ընդհանուր ուժասպառություն, ապա դա բացա֊  
տ ր վում էր նր անով, որ մարդու ((պոռա ինդեր 
ի))։ Բուժման ձևը ((պոռտ տնելն» էր ( պորտ 
գնելը).

Դա ս տ ուզում էին մասնագիտացած պառավ֊ 
ներր, որոնք առավոտ շուտ, դեռ հիվանդը ծոմը 
չլուծած, շոշափում էին հիվանդի պորտրճ մինչև 
ցավ պատճառելու ա ս տիճան ։ Եվ եթե համոզվոււ)
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Էինք որ «պորտը տեղից բ ած է ընկել», ապա 
երկու բուռ աղ լցնում էին կա պույտ ջո[1ի մեջ, 
կապում այնպես, որ շորի աղատ մնացած ծայ֊ 
րերը մ ի ահ ա վա ս ա ր յինեին, տափակեցնում էին, 
աղը դնում հիվանդի պորտի վրա, շորի ծայ֊ 
բերը ձեթոտում ու վառում։ երբ շ^րի այրեր ր
սկսում էին բաց արձակել, նախօրոք պատրաստ֊ 
ված փոքրիկ սեռիկը բերանքսիվայր բռնում էին 
բոցի վրա և աստիճանաբար մոտեցնում մ արմ֊ 
նինճ ընդհուպ պորտին։

Պորտ դնողն սկզբում փորձում էր, թե ար֊ 
ղյոք սեռիկը ամուր կպե՞լ է պորտին, ու հետո 
երեք անգամ թեթեակի ոլորումներ էր կատարում։ 
Որոշ ժամանակից (հինգ֊տասը րոպե)  հետո 
սեռիկը պոկում էին պորտի վրայիցՀ օդ բաց թող֊ 
նելուց հետո։

Թե' պրտուջ խց կվելը, թե' պորտ դնելը մի֊ 
այն կանայք էին կիրառում, և շատ քիչ էր դրա֊ 
կան արդյունք տսղիս, բայց հավատում էինք

Մ Ա Ն Կ Ա Կ Ա Ն  ՏԱՐԱՓ ՈԽ ԻԿ ՀԻ Վ Ա Ն Դ Ո ՒԹ Յ Ո ՒՆ Ն Ե Ր

Ծաղիկ: Սենսափորձր ինչպես ուբիշ վա1բե֊
րՒ բնակչությանը, այնպես էլ արճա կցին երին 
/ զրակացնել էր տվել, որ ծաղիկը պատվաստի 
միջոցով կարելի է զինաթափել։ Սակայն ինչպես 
Թ ուրքի այի ամբողջ գյուղական ազգաբնակչու֊ 
թյուն ը , այնպես էլ ա րճակցիները ( չհաշված
բացառությունները) ձեռները ծալած սպասում 
էին այդ զարհուրելի անտես այցելուին, բավա֊  
բացվելով երեխային պապենական ձևով խնամե֊  
/ով,

Ծաղիկ ով հիվանդացած երեխային չէին լո֊ 
դարնում։ Որքան էլ թեթև լիներ հիվանդությունը, 
այնուամենայնիվ, պահ պան ում էին անկողնային 
վիճակ։ Նրա սնարին վառ ճրագ չէին պահում, 
ոբ շողքը չդիպչեր մանկան աչքերին։ Սնում էին 
քաղցրեղենով, առավելապես անպակաս էին ա֊ 
նում չամիչն ու նաբաթ շաքարը, չէին ուտեցնում 
յուղ, ձեթ, միս։

Այս հոգատարությունը եթե բոլոր ծնողներն 
էլ կարողանային /րիվ կիրառել, ինչ խոսք, որ 
ն՛պաստում էր ընդհանուր առողջական վիճակին, 
սակայն, ցավոք, ծաղկապատվելուն և կուրանա
լուն արգելք չէր հանդիսանում։ Կային փորձառու 
մարդիկ, որոնք մանկան վրա գոյացած բշտիկնե
րին նայելով, կռահում էին, թե երեխան ծաղկա֊ 
տարվելո՞ւ է, թե" ոչ։ նր անց ասելով, այն բշտիկ
ները, որոնց մեջտեղները փոսիկներ էին, հետք 
էին թողնելու՝ ծաղկատելու էին։ Եթե գյուղում մի

երեխա հիվանդանար ծաղկով, մնացած բոլոր 
ծաղիկ հանելու տարիք ունեցողները հիվանդա
նում էին։ Կար այն հանգստացուցիչ համոզումը, 
որ իբր ծաղիկով հիվանդացածը այլևս երկրորդ 
անգամ չէր հիվանդանում։ Սակայն փաստերը հա
կառակն էին ապացուցում։

կարմրուկ: Որպես անխուսափելի հիվանդու
թյուն, կարմրուկը ևս հայտնվելիս բոլոր երեխա
ներին վա ր ա կում էր։ Կարմրուկով հիվանդ երե
խայի խնամքը շատ էր նման ծաղիկով հիվանդ 
մա նկ ան խնամքին, այն տարբերությամբ միայն,  
որ կարմրուկով հիվանդին գոնե մեկ անգամ 
էշի կաթ էին խմեցնում ու շրջապատում կարմիր 
պաստաոներով։ Կարմրուկին ուղեկցում էր թո
քերի բորբոքումը և երիկամների տկարությունը։

Կարմրուկի մասին ժողովուրդը այն կարծիքն 
ուներ, թե առերևույթ հեշտ անցնող այդ հիվան
դությունն ավելի շատ է մահացություն տալիս, 
քան ծաղիկ հիվանդությունը։ Այսպիսի ասաց
վածք կար' «Տյու, խիվընդի ա չկ կկուրցուցես, 
ես ի նոր խոր, մոր ա չկ կկուրցուց եմ »։

Կարմրուկ հիվանդությունը Արճակում մոլեգ
նեց 1915 թ. ապրիլին։ Եղան մայրեր, որոնց 
հաջողվեց իրենց հիվանդ երեխային շալակել ու 
փախչել Խառակոնիս, այնտեղից' Կըզլջա, ապա'  
Ավերակի, այդտեղից էլ Վան, այնտեղից գաղթ 
ու հետո գերեզման.. .  Սակայն եղան նաև կար- 
մըրուկով հիվանդացած ութ֊իննամյա երեխաներ 
ևս, որոնք բարձր ջերմության մեջ լինելով, ոչ 
յաթաղանի սառը փայլը տեսան, ոչ էլ նրա հար
վածի ուժն զգացին.. .

Խոչկոլկ (քութեշ): Արճակի ազգաբնակչու
թյունը այս հիվանդությանն էր վերագրում հե
տևյալ ասացվածքը' «էն որ ես կամ, էլ տյուք 
ինչացո՞ւ եքX, — ասում է խռչկուկը ծաղիկ ու կար֊ 
մըրուկ հիվանդություններին։ ժողովրդական ո֊ 
ղորմելի միջոցները, ինչպիսիք էին' երեխայի 
ուռած կոկորդը մատով սեղմելը, նավթ քսելը, 
իշու կաթ խմեցնելը և այլն, որոնք սովորական 
բուկուռուցքի ժամանակ դրական արդյունք էին 
տալիս, քութեշի դեպքում անզոր էին մանկան 
կյանքը փրկելու։

Խռչկուկը թեև ուշ֊ոլջ էր հայտնվում, բայց  
հայտնվելիս մեծ ավերածություններ էր կատա
րում ։

Կարլամա: Սա կարմրուկին մի քիչ նմանվող 
հիվանդություն էր, կարմիր ցաներով էր պատում 
մանկան մաշկն ու դեմքը։ Կաբլաման անցնում 
էր խիստ բարեհաջող, և երեխան յոթ-ոլթ օր հետո 
լրիվ առողջանում էր։
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Խոոոզա (կապույտ հազ): Հանկարծահաս այս 
հիվանդությունը, հայտնվում էր փ ո ըր ահ ա ս ակ
ների մեջ առավելապես գիշերներն ու շնչարգելում 
խորը քնած երեխային։

Երբ երեխան սկսում էր խռխռացնել, և կոկոր֊ 
դիր սկսում էին աքաղաղի կանշերին նմանվող
ձայներ դուրս գալ) անմիջապես ուղարկում էին 
ժամհարի' IԼրթենի ե տ ևից> Մինչ ն րա դալը մի 
երկու գլուխ սոխ և մի բուռ աղ իրար հետ ծեծում 
ու կապում էին երեխայի գլխի առաջամասին։  
Եթե դա չէր օգնում, ապա ժամհարի հասնելուն 
պես ածելիով մաքրում էին հիվանդի գլխի առա
ջամասը և նույն ածելիով սկսում էին մ անր֊մ ան լ1 

հարվածներ հասցնել։ Մանր-մանր կտրտված 
գանգամաշկից սկսում էր դանդաղորեն դուրս 
հոսել սև, լերդացա ծ արյուն։ Երեխայի շնչառու
թյունն սկ սում էր կանոնավորվել, ի սկ մաշկին 
քսում էին օղի, և կանխվում էր թարախակալումը։

Խոռոզան տարափոխիկ հիվանդությունների 
շարքը չէր դասվում։

Խոզուկ: Խոզուկը համարվում էր մրսելուդ
առաջացած հիվանդություն և միջոցառումն էր' 
գլուխը օղիով թրջելն ու տաք փաթաթելը։

Ծարավ քյաշել (ծարավ քաշել): Եթե ութ
ամսականից մինչև մեկ տարեկան երեխան ան
ընդհատ նիհարում էր, հրաժարվում ուտ ելիքի ց , 
կառչում մոր ստինքն երին, ջուր էր խմում անհա
գորեն, նշանակում էր, որ երեխային ծարավը 
կոտրել է (ծարավը նրան հաղթահարել է),  այ
սինքն' եղել է մի որևէ օր, որ երեխան ծարավ 
է եղել ու մայրը չի հիշել նրան ջուր տալ և ահա 
այդ օրից մանկիկը ջրից չի հագենում։ Ուրեմն, 
պետք է նրա ծարավը քաշել։ Երեխային պառ
կեցնում էին մեջքի վրա, ոտքերը մի քիչ ա վեժ  
բարձր, քան գլուխը և ծարավ քաշող կէնր սկսում 
էր նրա ազդրերի առաջամասերի և որովայնի 
միջև մասաժ անել, հետո որովայնի ներքևը մի 
քանի անգամ զգուշությամբ սեղմել դեպի վեր։

Եթե հիշյալ գործողության ընթացքում երե
խայի ստամոքսից լ սւ[եր թեկուզ մի փոքրիկ 
ձայն (((փորի զռոց»),  ապա երեխան արդեն հա
մարվում էր բուժված։

Ծարավ կոտրածի ք աշ^1Ը կատարվում էր 
այդ գործին սովոր մի քանի կանանց մ իջո ց ո վ, 
որոնք ունեցել էին երկորյակ երեխա։

Ծարավ քաշելը ոչ դրական արդյունք էր 
տվել, ոչ էլ բացասական։ Դրա համար շատ 
երիտասարդ մայրեր թե ր ահ ա վա տ ո ւթյա մ բ էին 
տրամադրված բուժման այս ձևին։ Ջրի հանդեպ

ունեցած երեխայի տենդոտ հակումն անցնում էր 
ինքն իրեն, երբ նա սկսում էր քայլել սովորել։

ԲՈԻԺԻՁ ԲՈԻ8ՍԵՐ

Ւնչպես արևելյան ժողովուրդներն ըն դհ ան֊ 
րապես, այնպես էլ Արճակի գավառի բնակիչները 
սերնդե-սերունդ օգտագործում էին որպես բուժիչ 
միջոց մի շարք բույսեր։ Դրանցից էին.

Եզան լեզու: Ծ ա ռա յում էր վերքից թարս/խ 
դուրս քաշելուն։ Բացի վերքի վրա դնելու սովո
րական ձևից, Արևակի հեքիմները, երբ տեսնում 
էին, որ վերքի բերանը փակ է, եզան լեզվի սեր
մերը գոմշակովի կամ կովի կաթի մեջ եփում 
էին և այդ լափան տ աք-տ աք կապում վերքին։ 
Այդ նույն հեքիմները խորհուրդ էին տալիս ստա
մոքսի հիվանդություն ունեցողներին եզան լեզուն 
խաշել և որպես աղցան ուտել, մանավանդ սեր
մերը խաշել և ջուրը սլարբերարար տաք-տաք 
խմել։

թաղտիկ աո (գաղտնի կրծքագեղձ)։ Եզան 
լեզվի մի այլ տեսակն է, միայն թե խիստ նեղ 
ու երկար տերևներով։ Եզան լեզվի նման աճում 
է ա մեն ուր, սակայն ավելի շատ առուների եզ
րերին։ Կյաղտիկ ուռի սերմերը ևս օգտագործվում 
էին վերքեր, ինչպես և տևական ստամոքսային 
հիվանդություններ բուժելու համար ու համար
վում էր ավելի ազդեցիկ, քան Եզան լեզուն։

^յավի թաֆ (ցրտահարման, ցրտի տ ե թև)։  
Արտաքին տեսքով շատ է նման բողկի կամ շաղ
գամի տերևներին, ավելի փափկավուն է, քան 
եզան լեզուն։ Աճում է առավելապես հոսող ջրե
րի եզրերին։ Պառավները' վերքի վրա դնելու 
համար հյավի թաֆր ավելի նախլւնտրե/ի էին 
համարում, քան եզան լեզուն։ Տերևներն ու ար
մատները մանրացնում էին, կաթով եփում և 
կապում վերքին։ Եթե վերքի բերանը փակված էր 
և շուրջը կապտած, ասում էին, թե «յարեն հա֊ 
վայի ի առե» (վերքը ցուրտ է առել) և որպես 
ցրտահարությունը չեզոքացնող միջոց, անմիջա
պես դիմում էին հյավի թաֆին։

Չոպան դոշակի (հովվի ներքնակ)։ Աճում է 
առավելապես բնակավայրերից հեռու։ Գետնա
տարած, սպիտակականաչ, մանր ու խավոտ 
տերևներով բույս է։ Գյուղական վիրաբույժները 
դրա տերևները փոշիացնում էին և ցանում ար
դեն առողջանալու փուլին հասած վերքերի վրա' 
վերքը չորացնելու ն պա տակով։

Ոոց իյոնդատ: Հանրահայտ բույս է, աճում 
է անջրդի ու անմշակ տարածություններում։ Խռրն-
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դատի երբեմն մետրից ավելի բարձրացող ու 
մանկան բազկից հաստ ցողունները, ն ե րքևից
վերև, պճնվում են մանր, դեղին ծա ղի կն ե րո վ և 
հեռվից ուշա դրություն գրավում։

Այդ բույսի անհամար ծաղկաբաժակների մեջ 
կուտ ակվում են բազմապիսի բզեզներ . անասուն- 
ներր դրանից տերև իսկ չեն պոկում։ Չորացած 
խռնդատը աշնանը քաղում էին որպես թոնը ան 
կպչան։

Նկարագրածս սովորական խռնդատն է, սա
կայն կա և այնպիսին, որ անգամ մատնաչափ 
ցողուն չի տալիս։ Տերևները գետնատարած են։ 
Սա որձ, ա յսինքնՀ չբազմացող խռնդատն է, 
տերևներն օգտագործում էին որպես դեղանյութ' 
չորացած ու փոշիացած վիճակում։

Խաբըբուկ (բարբադ): Աճում է ամենուր' կը- 
տուրներին, պարտեզներում, մշա կովի թե ան
մշակ տարածություններում, խիստ թունավոր 
բույս է, ուստի բարբադ (ավեր) անվանն է ար
ժանացել։ Դրա բաց դույնի ծաղիկները խաժխաժի 
նման կլոր, անոթաձև սերմնարանի են փոխարկ
վում, որը ն երսից երկու մասի է բաժանվում, 
սերմնարանի կափարիչը ևս երկու մասից է կազ֊ 
մրված։ (Հասունանալիս կափարիչն ընկնում է, և 
միջի մանր ու բազմաթիվ սերմերը թափվում են)։

Ատամների ընդհանուր ցավի դեպքում, որին 
գյուղացիք անվանում էին ((նավազի լ», երբ ոչ 
մի կերպ ցավը մեղմել չէր հաջողվում, խաբը֊ 
բու հհ սերմով գլանակ էին փաթաթում և նավա֊ 
ղի լից տանջվողը ծխում էր այն, ծուխը բերանը 
պահ ելով և դուրս փչելով։

Աա|ուոի ծաղիկ ( առվույտի ծաղիկ)։ Սովո
րական առվույտի ծաղիկը չորացնում, փոշիաց
նում և ցանում էին արդեն առողջացման փուլում 
գտնվող վերքի վրտճ աչն չորացնելու նպատակով։

կարմիր աւլել: Աճում է անմշակ տարածու
թյուններում, օգտագործվում էր որպես ավեր 
Կանանց ծննդաբերության ժամանակ, երբ նկատ
վում էր, որ ծնն դականի ցավերը արագանալու 
փոխարեն, կանդ են առնում, և տատմերը գալիս 
էր այն համոզման, որ կինը մրսած է, կարմիր 
ավել էին վառում ծննդկանին մոտիկ, վերջինիս 
սլպգեցնում ծխացող կրակի վրա։

Պող-կաթ: Սա պարզապես ամենադառը տե
սակի պողի (բո ՒԻ )  արմատն է, որ հայ ու քուրդ 
հովիվները սովորաբար պահում էին իրենց մա
ղախներում որպես ոչխարների վերքերը բուժող 
ա մ են ա ազդու միջոց։ Սովորաբար ոչխարների 
դմակի ներքևի մասի նուրբ մաշկը, ինչպես նաև 
պճեղների արանքները քերծվածքներից որդնո

տում էին։ Պող֊կաթի մի փոքրիկ կտորը վերքոտ 
տ եղի մեջ սեղմելը բավական էր եղած որդերը 
սատկեցնելու և ճանճերին հեռու վանելու հա
մար։

Սիվւոակ {սաւճըււսւուկ: Բուսնում է ամե
նուրեք։ Նեղլիկ տերևներով, արագ ճյուղավորվող, 
հոդավոր ցողուններով բույս է։ Ցողո ւնն երի յուրա
քանչյուր հոդի տակից մի գեղեցիկ, կա պույտ 
ծաղիկ է բացվում։ Ծաղկակոթերը խիստ կարճ 
են լինում։ Անասունները չեն մոտենում։ Ունի 
խիստ դառն արմատ, ինքը ևս դառն է։ Օգտա
գործում էին անիվի ու սռնիի արանքը դնելու 
համար։ Այրելով) մոխիրը կա րա գով շաղախում 
էին, քսուկ պատրաստում ու լծկանների լծառված 
վզներին քսում։

Արճակում ապրող թուրք պաշտոնյաների 
ընտանիքներում սիվտակ ճառճըռտուկը գարնանը 
խաշած ձվի հետ ուտում էին որպես գաղտնի 
դողէրոցքի, ինչպես նաև դեղնախտի բուժիչ մի- 
ջոց։

Ապրեմ-չապրեմ (երիցուկ)։ Հանրահայտ և 
ա մ են ուր տարածված այս ծաղիկը Արճակում ևս 
համարվում էր հարցուկ։ Մեկ առ մեկ պոկե լով 
ծաղկի թերթերը, հարցնում էին' ապրեմ - չապրեմ ։ 
Ատամնացավի դեպքում, երբ ատամի շուրջը ուռ
չում էր, ապրեմ-չապրեմ ի չորացված ծաղիկները 
խաշում էին ու տաք գոլորշու վրա պահում բե
րանը։

Տեղա (տուղտ)։ Վայրի տուղտի արմատները 
օգտագործվում էր օճառի փոխարեն' գլուխը 
լվանալիս։ Վայրի տուղտը տալիս է տարբեր 
գույնի ծաղիկներ։ Ծաղիկները չորացնում էին և 
ձմռանը եռա ցն ելո վ, ջուրը թեյի փ ո խ ա րեն խը՝' 
մեցն ում հիվանդներին։ Նախընտրում էին հավա
քել դեղին ծաղիկները։

 ̂1 րւեզի թաֆ ( տերև)։ Սրա հիմնականում դառը 
և չափազանց մեծ տերևներով փաթաթում էին այն 
փոքր երեխաների մերկ մարմինները, որոնց լո
ղացնում էին կովի շտ ուկո վ։

ճբլե լո լկ : Արժե հիշատակել նաև այս բույսը, 
որը շատ առատ բուսնում էր գյուղի «Վերին 
տ յաշտ եր)) կոչվող մ ար գա գետն ում ։ Սրա տերև
ները աշնանը քաղում և բարալիկ չվաններ էին 
հյուսում, որպես խսիրի հենք։ &յդ բարակ չվան
ների մի քանի հատի միացումից ստանում էին 
ջրհորից ջուր քաշելու պարաններ։

Ամռանը Մ իջա դետքի կողմերից Արճակ էր
զալիս անզեն քրդերի ոչ ստվար մի խումբ։ Սր
բանք իջևան ում էին գյուղի աղբյուրի մոտ, ուտե֊ 
լիքի հետ փ ո խան ակում էին տեսա կ -տ ես ակ ու
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լունքներ ( որոնց մեջ և աչքի ուլունք' աչքով տա֊ 
լու դեմ) և շրջում էին '՞ի։Ա ալ մարգագետնում, 
փորփրում հողն ու հանում ճը լճլուկի և մի ուրիշ 
բույսի արմատների վրա աճող կաղինաչափ պա֊ 
լարն երր։ Ավզնոցում, ավազով տրորելով, կեղևա֊ 
հան էին անում սպիտակ միջուկն երր, արևի 
ներքո չորացնում և պարկերը լցնելով վերադառ֊ 
նում էին։ Թե ինչի համար էին օգտագործում այղ 
պալարները՝ չէին ասում։

ՄԱՔՐԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

Արճակում բաղնիք չկար, լողանում էին' 
ոմանք թոնրատանը մեծ տաշտերի (պղնձե թաշտ)  
կամ կավաշեն սախ են երի մեջ, ոմանք' փայխի 
չոլում ։

Կանայք ու աղջիկներն իրենց մազերը լվա֊ 
նում էին տուղտի արմատով, որն աճում էր 
ամենուրեք, սակայն արճակցի կանայք ու աղ֊ 
ջիկները տուղտի արմատը բերում էին գյուղի 
հեռավոր՝ Վերին տ յաշտեր հանգից։ Տարին մեկ 
անգամ, աշնանը, թաղի ջահել աղջիկ ներն ու
իրենց երիտասարդ եղբայրները, մեծ խմբերով,  
զինված փայտատներով, գնում էին այդ հանդը, 
երբեմն նույնիսկ հասնում Խառակոնիսի արտե
րին և փայտատներով փո րում ֊հանում տուղտի 
սպիտակ ու հաստ արմատները։

Լողանալու օրերին մեկ կամ երկու արմատ 
քսան֊քսանհինգ րոպե գցում էին տաք ջրի մեջ, 
հետո քարի վրա դնելով մի քիչ ծեծում, այնքան,  
որ հեշտանար թելիկների բաժանվելը, կապում 
էին այնպես, որ ստացվեր փնջիկ։ Այդ կապված 
փնջիկը կոչվում էր աղտի թնճուկ: Փոքրիկ մի
թնջուկ բավական էր ամբողջ ընտանիքին։ Թըն֊ 
ջուկը գլխներին քսելիս ամբողջ մազերն ու մար֊ 
մինր ծածկվում էր սպիտակ ու մածուցիկ փրր~ 
փուրով։

Տուղտի արմատով գլուխ լվանալը գալիս էր 
դարերի խորքից։ Այն գլխի մազերն ու մաշկր 
փափուկ պահելու հատկություն ուներ և միա֊ 
ժամ անակ մ աղերին փայլ էր տալիս։

Հագուստեղենը լվանալու անհրաժեշտ օճառը 
մեծամասամբ հայթայթում էին իրենքճ տան֊ 
տիկինները տներում օճառ եփելով։ Այդ գոր֊

ծում լավ հմտացել էին հատկապես մի քանի 
տարեց կանայք։ Հավաքում էին ամռան ընթացքում 
կերած ծիրանի կոքիզը ( ՈՐԸ դառն էր), ձեթի 
կարասների տակի նստուկը և միացնելով աշնան 
մսացուից ստացված ստամոքսի ու աղիքների 
ճարպերին, օճառ էին եփում։ Օճառ եփելու հա֊ 
մար անհրաժեշտ նյութերը ձեռք էին բերվում 
անվճար։

Ք աղն այի մոտերքից հավաքում էին սպիտակ 
քարեր, աթարից խարույկ վաոում, նախապես շերտ 
առ շերտ ույդ քարերը տեղավորելով աթարի արանք֊ 
ներում և երբ մի քանի ժամ տևող խարույկը 
դադարում էր վառվելուց, թողնում էին կքակը 
մոխրանար (մոխրացման ու սառչելու տևողու֊ 
թ (ունր երբեմն օրվա էր հասնում),  ապա ցրում 
էին մոխրակույտն ու հավաքում պատրաստի 
չհանգած կիրք։

Օճառ եփելու, օրը, ըստ կարիքի, բորակաջուր 
էին պատրաստում' երեք չափ  շ/ւ/րծ' մեկ չ ափ 
բորակ։ Պատրաստի կրաքարերի վրտ եփման 
ջուր էին լցնում և փալասներով ծածկում։ Կրա
քարը փոշիանում էր, փոշին լցնում էին թոնրան 
վրա եռացող բորակաջրի մեջ և հավի թևի փե֊ 
տուրով փորձում այդ խառնուրդը։ Ապա խառ
նուրդից ստացված մաքրված ջրի մեջ լցնում 
էին ճարպանյութն ու մի քանի ժամ եռացնելուց 
հետո թողնում, որ սառչի։ Երեսը կանգնած կիսա֊ 
եփ օճառն անջատում էին արդեն ուժր կորցրած 
ջրից, լցնում նոր, ուժեղ կրաբորակային խառ֊ 
նուրդի մեջճ եփ ում մի քիչ էլ, ու օճառը պատ ըաստ 
էր։ Օճառը սառեցնում էին հողե զանաղտն կոտ֊ 
րատված ամանն երի մեջ ու, այս պիսով, ապա
հովվում օճառով։

Հագուստեղենը լվանալիս օճառի հետ օգտա
գործում էին բորակ։ Քչերն էին, որ լվացքը չ ո 
րացնելու համար պարան էին կապում։ Լվացքը 
փռում էին պատերին։

Մինչև 1909 թ. Արճակում արդուկ գոյություն 
չուներ, հետո էլ քչերն էին, որ տն ե րում արդուկ 
ունեին։ £ի չ  խոնավ լվացքը ձեռքով ուղղում էին, 
ծալում ու դաըսում։ Ջրի հատկությունիցց էր, 
կտորեղենի ո րա կի* ց , թե* կանանց վարպետու
թյունից, այնուամենայնիվ, այդ չարդուկված սպի
տակեղենը հարթ էր լինում։

t  II. վ  ււ s  a  I. ւ f  ւ  i! f
ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐ ռա տուն կ ան տ ա ռի կի կենտրոնում էր գտնվում

Ասպարածին (Աստվածածին): սյուգից մոտ Արնակալ Ասպարածին կրժչված ավերակ վանքր։ 
երկու վերստ հեռու, արևելյան բլրալանջին, ձե֊ Վանքից կանգուն էին մնացել միայն պա֊
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տերն ու խորանը։ երբեմնի հո յաշեն , ա յժ մ շորս 
պատը միայն մնացած տաճարի հատակից մի 
քանի քարե աստիճաններով բարձր, կամարակապ 
խորանը մթին էր և լույսը ստանում էր բաց դռնից։ 
Դիմացի պատի ամբողջ տարածությամբ մարդա
հասակ բա րձրութ յան սեղան էր։ Դա մի հսկա
յական ժայռաբեկոր էխ առաջին մասը սրբատաշ 
և ուներ գեղեցիկ խաչաքանդակներ։ Վերնամ ասը 
հարմարեցված էր բեմի։ հորանի աջակողմ յան պա
տի տակ էր Ասսյարածնա կերեզմանը, որի քարն 
ամբողջովին ծածկված էր հայերեն արձանա
գրությամբ։ Ըստ ավանդության, այգ գերեզմա
նում թաղված էր Մարիամ Աստվածածնի գոտուց 
մի կտոր։

Վանքի ս/արիս/գների մնացորդներն իսկ 
պերճախոս կերսլով վկայում էին, որ այն հա
րուստ է եղել։ Ասսլարածնա ամեն ինչը սրբաց
ված էր ոչ միայն արճակցու, այլև գավառի ո/լջ 
բնակչության կողմից։ Վանքից երկու մետր հեռու 
գտնվող առատ ու սառն աղբյուրների ջուրը հա
մարվում էր հրաշագործ։ Վանքի սահմանից դուրս 
տյդ ջրից սչ մի կաթիլ չպետք է դետին թա/իվեր։ 
Վանքի շրջակայքի ուռենիներից պատահականո
րեն կտրված որևէ ճյուղ պետք է վանքապատկան 
տարածություններում էլ թողնվեր։ Անգամ առ
վակների եզրերից քաղված դաղձը տուն տանելիս 
պետք էր զգույշ լինեին, որ մի տերևիկ չընկներ 
ոտքի տակ։

Ասպարածնա ջրերն անհիշելի ժամանակնե-  
րից, երևի վանքի շեն եղած ժամանակից, ուղղված 
էին դեպի հյուսի ս - ար ևելա կ ո ղմի բլրալանջում 
փորված փոքրիկ ջրավազանը։  Խաթյուն-գյոլ կոչ
ված այդ ավազանը ևս սրբացված էր։ Այնտեղ 
լողանալու էին գնում ջերմախտով հիվանդները, 
ինչպես նաև քոս ունեցողները։ Խաթյուն գ յո[ի 
ջրով էին ոռոգվում նրա մոտ գտնվող Աստվա-  
ծ ածն ա պատկան արտերը։

Աս պա ր ա ծ ին ա յցե լող ուխտավորները մշտա
պես ան /գա կա ս էին։ Սակայն Ասպարածնա բուն 
ուխտը նրա տոնի օրն էր ( օգոստոսին)։

Ասս/վածածնա տոնի նախօրեին' շաբաթ օր
վա մա յրամ ուտից, սկսում էին հավաքվել ոչ
միայն գավառի հայ բնակչությունը, այլ նաև Սա
րայի ասորիները։ Գալիս էին գավառի որոշ քրդա
կան գյուղերի բնակիչներ, եզդիներ։ Գալիս էին 
անհամ ար մրգավաճառներ, ինչպես նաև մանրա
վաճառներ։ Ուխտը սկսում էր կիրակի առավոտից։

Ար ճակի եկեղեցական կազմը Աստվածածնա 
խորանի մեջ պատարագ էր մատուցում, Արճակի 
ժամհարը մոմ էր վաճառում հավատացյալ ուխ-

տավո բներին։ Դարավոր կեղտից, հալված մո
մերից սևացած սեղանն ու Ասպարածնա կերեզ
մանը վառվող մոմերի ջահ էին ներկայա ցնում։ 
Իսկ դրսում, ուռենիների հովանու տակ բացված  
էին մնում ուխտավորների սուխրաները։ Ուխտա
վոր տղամարդիկ խմբերով մի սուփրայից մյուսն 
էին անցնում, երիտասարդ աղջիկներն ու հարս- 
ները ձե ռք-ձե ռքի տված զբոսնում էին, տարբեր 
կողմերից լս ե լի էր ն ա/լարա-զուռնայի ձայնը։ 
Նվագի ներքո /գարում էին երիտասարդները 
( առավելապես դյոնդապար)։

Երկուշաբթին մատաղ անելու օրն էր։ Դեռ 
լույսը չբացված, գավառի քուրդ ոչխարատերերը 
հազարից ավելի արու ուլ էին բերում Ասպա
րածնա ներքևի փոքրիկ հովիտը, և ո ւխ տ ա վո րն ե ր ը 
/լնում էին։ Ի դեպ, Արճակու Ասպարածնա տոնի 
օրվա մատաղը պետք է անպայմանորեն արու ուլ 
լիներ, մատաղացուն գնվեր տեղում, առանց սա
կարկելու։ Մատաղացուից ոչ մի կտոր, հում վի
ճակում, չպետք է տուն տարվեր։ Վանի Ակըոփի 
կոչվող գյուղի մահմեդական գնչու մաղագործ
ներն այդ օրը հսկայական քանակությամբ մորթի 
էին հավաքում (անվճար)։

Ուխտը վերջանում էր երկուշաբթի մայրա
մուտ ին ։

Դարավոր ս ո վո բույթ էխ տոնից առաջ գնել 
ընտանիքի բոլոր անդամների համար նախատե
սած ամբողջ տարվա հանդերձանքն ու կոշկեղենը։ 
Աստվածածնա տոնի օրը յուրաքանչյուրը, ըստ 
իր կարողության, /գետք է պատշաճ արտաքինով 
մտներ իր ամ են օր յա այդ սրբատեղին։ Դա յուրա
քանչյուր արճակցու տան ղեկավարի պատվի խըն-  
ղիրն էր։ Շատերի համար այդ խնդիրը լուծվում 
էր այնպիսի ծանր գնով, ինչ/գիսին էր կանխօրեն 
իր որևէ արտի գալիք տարվա բերքը վաճառքի 
դնելը։

Ասս/վածածնա տոնը մեր գյուղացոց համար 
հե/լուներում ապրող բարեկամների հանդեպ կա
տարելիք մեծարման, հ յուրա սիրութ յան պարտքի 
ա մ են ահ ր ա մ ա յա կան պահն էր։ Տոներից մի քանի 
օր առաջ պետք է գնային մոտակա, թե հեռա
վոր գյուղի հարազատներին բերելու։ Իսկ դրա 
համար անհրաժեշտ էր ձի տանել։ Դժբախտաբար,  
արճակցիներից քչերն էին, որ ձի ունեին, այնպես 
որ այդ ևս ծանր Լուծվող խնդիր էր։ Եվ արճակ-  
ցին շատ թանկ գնով խնդիրը լուծում էխ ձիու 
փոխարեն վարձելով փոքրիկ փասինսւ կոչ վ ոգ 
սայլ։

Հաճախ հեռավոր բարեկամներն իրենք էին 
գալիս, բերելով նաև իրենց բարեկամներին։ Դա



արդեն փրկություն էր տվյալ արճակցՈւ համար։
Տանտիկինները մի քանի օր առաջ, յուրա֊ 

քանչյուրն ըստ իր ընտանեկան պահանջի, ցորեն 
կին բովում (մեկից֊երեք փութ) ,  տղամարդիկ 
այդ աղունը տանում էին ջրաղաց, աղում։ Տոնի 
նախօրյակին, երեկոյան, թարմ, բուրող փոխինդը 
լցնում էին խմորի տաշտերի մեջ և մի քա նի 
օրվա հավաքած կարագը ( որը, ի դեպ, պահոււ) 
էին թանի մեջ ամեն օր հին թանը թափելով ու 
նորը Լ9^^Լո,Լ) թա^Ւ9 հանում էին, ցամաքեց֊  
նում ու շաղախում փոիւինդը, զարմանք պատ֊ 
ճառելով ոչ միայն խնամի վանեցիներին, այէն 
օտար գյուղերից առաջին անգամ Ասպարածնա 
տոնին Ար ճակ հյուր եկած գյուղացիներին։

Աստվածածնա տոնին Արճակում գրեթե մարդ֊ 
կային շունչ չէր մնում, եթե չհաշվենք մի քանի 
կույր ծերերի ու պառավների։

Վարչական ամբողջ կողմը, ո ս տի կան ու֊
թյունը, ինչպես նաև գյուղում ապրող պաշտոն֊ 
յաների ընտանիքները, բոլորը դնում էին Աս պա֊ 
րածին։

Վանից թաքաւ|որ աւ[եարան: Գյուղի վերե֊ 
վում, Աջմու ճամբա խ կոչված ճանապարհին, 
գյուղի հին գերեզմանատան մոտ էր գտնվում 
հին, տոհմական Վանից (վանքի) տունը։

Վանից տունը, որ ժաման ակին սպաս արկե֊ 
լիս էր եղել Աստվածածնա հարուստ վանքին, 
վե րջին ի ս ավերվելուց հետո էլ մնացել էր ոչ 
միայն մեծահարուստ ու համբավավոր, այէև 
նվիրական, որովհետև այդ տանն էր գտնվում 
կարմիր կազմով մագաղաթյա մի ավետարան,  
թերևս իսկապես էլ նա խ կին ումճ վանքապատկան։  
Ավետարանը համարվում էր հզորազոր ու հրա֊ 
շագործ։

Տարբեր ժամանակներում ասպատակներից 
շատերը հափշտակել էին ավետարանը, 9 ա19 
միշտ էլ Վանից տոհմի մարդիկ, մեծ փրկագնով 
կամ նույնիսկ կյանքը վտանգի ենթարկելով, 
վերադարձրել էին ավետարանն ու դրել իր տեղը, 
այսինքն' Վանից թոնրատան միջի մառանում' 
փոքրիկ թմբի վրայի փայտե հին, հասարակ արկղի 
մեջ, որի բանալին մինչև իր մահը գտնվում էր 
տան ավագի մոտ, ապա նոր նրա որդին էր իրեն 
իրավունք համարում ձեռք տալ ավետարանին,  
իսկ կանայք ձեռք չէին տալիս։

Ավանդություն կար, որ Լենկ֊Թ եմուր ը Վւս֊ 
նից թագավոր ավետարանը տարել էր մինչև 
Սամարղանդ։ Վանից տնից Սա ր գի ս անունով 
մեկը պարսիկ ախունդի տարազով հետևել էր 
ավետարանին։ նա աշխ ա րհ ա ս ա ս ան ի բա ր եհ ա ֊

ճությանն էր արժանացել մինչև տյն աստիճան,  
որ կարողացել էր ազատորեն ելումուտ ունե֊ 
նալ այն շենքը, ուր արգելափակված էին եղել 
բազում ազգերից խլված դրական արժեքները։ 
Ու մի օր, կեղծ ախ ունդ֊ արճա կցի Վանից Սար֊ 
զիսը գողացել էր Վանից թա գավոր ավետարանն 
ու Սա մարդ անդից վերադարձել Արճակ։

1896 թ\, հայկական ջարդերի ժամանակ,
գյուղը կոտորող ու թալան ող տասնութ համի֊ 
դե ական աշիրաթներից մի համիդիե (Մ սկսի կող֊ 
՛քեցից) տարել էր այդ ավետարանը։ 1904 թ , 
նա ինքնակամ բերել էր Վան ու բրդերի հետ 
սերտ կապ պահ պան ո ղ վանեցի մի հայ իջևան ա֊ 
տիրոջ պատվիրել էր ավետարանը վերադարձնել 
Արճա կ գ յոլղի այն տունը, որի մոտ մեծ֊մեծ  
քարերով գերեզմանոց կա ո լ ջրաղաց։ Ավետա֊ 
բանի տերըճ Վանից Պիտրոս աղան, որ մի ժ ա ֊ 
մանակ մ յուղուր էր եղել, այդ ուրախալի օրը եր֊ 
կու կով էր մորթել, ավետարանը մեռոնով մկըր֊ 
տել տվել, ապա միայն տարել էր տեղը դրել։

Սուրբ Սարգիս անուն ունեցող բլուրն ու նրա 
ավերակներբ: Առհասարակ տարբեր տոհմերի
պա տ կան ո ղ արտերի սահմանը երկու արտերի 
արանքոււ) անհիշելի ժամանակներից կորթ թող֊ 
նըված բավական լայն տարածություններն էին, 
իսկ գյուղերը սահմանազատվում էին տասնյակ 
վերստեր բռնող խոպան դաշտերով։ Այդպես էր 
նա և Ար ճակը իր ենթակա դյուզերի հետ, բացա֊  
ոությամբ Խառակո նի ս հայկ ական ու մոտակա
Որդվան քրդական գյուղերի։ Արճա կա պատ կան
((վիրին տյաշտ)) կոչվող վարելահողերը ձգվում 
էին շատ հեռուն երր' ընդհուպ մինչև Սուրբ Սար֊ 
գիս լայնանիստ ու սրածայր բլուրը, որ Արձակի 
ու Որ դվան ի միջև սահման էր հանդիսանում։

Բլուրն իր արճակահայաց կողմով պատ կա֊ 
նում էր Արձակին, նրա հենց փեշին էլ նստած էին 
երկու աչքանի երկու ջրաղաց, իսկ մինչև գագաթր 
անջրդի վարելահողեր էին։ Դեռ հեռվից նկա֊ 
տելի էին բլրա գա գա թին եղա ծ շին ութ յան ա վե ֊ 
ր ակն երր ( բլուրը մի ժամանակ Արճա կին էր 
պա տ կան ե լ)։  Հայտնի չէր , թե սուրբ Սարդս ի
հՒշյաԼ ավերակները վանքի'*, բերդի՝, թե՞ ամ
րոցի մնացորդներ էին։

Արձակի մի քա նի կանաչք սուրբ Սարդսի 
բլրի տակ տուղտի արմատ քանդելիս գտել էին 
պղնձե ափսեներ, որով կարելի էր եղրակաց֊ 
նել, որ հիշյալ վայրը ժամանակին հարուստ 
բնակատեղի է եղել։ Հայերը այդ ավերակների 
հանդեպ սրբազան հարգանք էին տածում, իսկ 
Քրդվանա քրդերը, որոնց այդ տեղերում հայտնր֊

-  86  -



վելը 150 տարուց ավելի չէր, նույնպես այդ ավե
րակների հանդեպ մեծ երկյուղ ունեին' բլրաւլա
զաթին չէին մոտենում, ոմանք նույնիսկ խոլնկ 
էին ծխում և բոլորն էլ միաբերան վկայում էին, 
ի!ե դրանք հայկ ական տաճարէ հի մրեր են, 
հավատում էէն, թե այդ հէմքերէց լույս է ճա- 
ոագում։

Թւււ|ս Մանւււկ: Գյոււլէ ներքևում, քաղաքէ 
ճանապարհէ եզրէն, էճէն մոտէկ ( սկզբներում
/էհը ա յդտեւլէց բավական հեռու էր եղել, վ ՚̂քջէ^1 
հ էսն ամ յակում ջո,[1Ը մոտ մ է  կէլոմետր առաջ 
էր եկել), Բա բուլէ կ կոչված հարթ դաշտավայրէ  
ու նույնքան հարթ մ ար դա դետն է մեջտեղում կար 
մ է փոքրէկ բ լրակաձև բարձունք։ Բարձունքն
օղակում էին մի կողմից Աազկե տան ը պ ա ակա
նող արար, մյուս կող։1էցճ տերտրոջ րնդարձակ 
ծառաստանր, մէ այլ կողմէց' քաղաքէ ճանա
պարհը։ Ահա հենց այս բարձունքն էլ կոչվում էր 
Թուխ Մ անուկ։ Բարձրության գա գա թ է ն , դեմ
դէմաց, չորս մէահավասար տաշած քարե րէ ց 
չորս պատ էր արված, որէ ծածկը նույնպես 
նույնանման մէ սալ էր։ Բարերէց մեկը այնպես 
էր դրված, որ արանք էր մնում ձեռքը ներս տա
նելու (ճրագ դնելու կամ դուրս բերելու) ։  Հէնդ 
քարերէց ոչ մեկէ վրա ոչ խաչ կար փորված, 
ոչ էլ մէ այլ նշան։ Սակայն այդ Թուխ Մանուկէն 
վերագրում էէն մէ շարք հէվանդութ յուններէ' 
էկզեմա յէ,  կրծքէ վերքէ, ականջացավէ, և այլն է 
բմշկությ ուն ։

Հէշյալ որբէ մասէն ավանդություն չկար,  
սակայն նրան ուխտէ էէն գնում ոչ մէայն ար- 
ճակցի, այլև դավառէ ուրէշ գյուղերէ հէվանդ֊ 
ները։ Թուխ Մանուկէն վերագրում էէն նաև վատ 
երազը բաբէ դարձնելու զորություն։

Թուխ Մ ան ուկէն մատաղ անելու սովորություն 
չկար , պարդաւդես դնում էէն ու նրա հողից մի 
պտղունց վերցնում, ցանում վերքին։ Կիրակնա
մուտ երին պառավները ձեթ էին տանում' Թուի։ 
Ման ո լկէ ճրագները վառում։

1913 թ , ա րճակցէներէց մէ քանէսը գյուղա
մերձ արտերէ եզրերէն նոր բնակարաններ էէն 
կառուցում, Կազկե Տէրան ու Պողոս եղբայրները 
նույնպես, Թուէ/ Մանուկէն առընթեր բարձունքէ 
մոտ նոր բն ա կա ր ան է հէմքեր փորելէս բազե- 
9էն տաճարի ավերակներ։ Երևան եկած ամբողջ 
պատի վրա ( չնայած տաշված քարերից էր պատը)  
ոչ մի խաչ չերևաց, ուստի եզրակացվեց, որ դա 
հեթանոսական տաճար է եղել։

Դժբախտաբար այդ համոզմունքը պեղման 
միջոցով հաստատելու ժամանակ չեղավ.. .

Պագում խաչեէ* (Բազմաթիվ խաչեր): Գյու
ղում կար երկու Պաղում խաչ, մեկը' Քյողարի 
թաղում, մյուսը' Փոս թաղում։ Մուխ Մանուկէ։ 
նման սրանք ևս քարե չորսական պատ և մի ֊մի 
ծ ա ծկա ւ։ ա լե ր ի ց բաղկացած մ ան կա կան խաղա
լիք տների նման բաներ էին, բայց երկու Պաղում 
խաչերի քարերն էլ խաչաքանդակ էին։ Սրանք էլ 
այնպես էին դասավորված, որ ներսը ճրագ 
դնելու հնարավորություն կար։ Նրանցում էլ 
կի րակնամ ոլտ երին ճրագ վառողներ էին լինում, 
սակայն այդ անում էին առանց խնդրա նք ներ
կայացնելու, այլ էրենց հոգու համար։

Բյոզարէ թաղէ Պաղում խաչերը, որ գտնվում 
էր դպրոց էն մոտէկ, էր առաջ ուներ և մէ շատ 
ըն դա րձակ տարածություն։

Ավանդություն կար, որ դա եղել էր եկեղեցէ,  
էսկ հարթ տարածությունը' գերեզմանատուն։ 
Դրա մոտ գտնվող սոլոյի տան տերերը մէ երկու 
անգամ այդ հարթ տարածության եզրէն ց ան կա - 
ցել էէն ցորենէ հոր փորել, երկու տեղէց էլ 
մարդկայէն ոսկորներ էէն դուրս եկել և նրանք 
թողել էէն հողէց օգտվելու մէտքը (մարդ թաղ
ված հողը սուրբ ու անձեււնմխելէ էր համարվում)։

Փոս թաղում գտնվող Պագում խաչերը բնա
կելէ տարածության նեղլէկ արանքում էր։ Նրա 
ծածկասալը սպէտակ էր, խ ա չէ  հենց մեջտեղը 
մ է մեխէ գլուխ էր երևում։ Ավանդություն կար, 
որ էբր աշըղ Չէ չագն է ( նահապետ Քուչակ) ա1Դ 
մեխն էր բռունցքով էյ փել հէշյալ քարէ մեջ, 
երբ, դեռ պատանէ, Արճակ էր եկել և հենց այդ
տեղ էլ երազ տեսել ու երազում ոգեշնչման,  
ստեղծագործման խ մէչք էր ըմպել։

Այս Պաղում խաչերէց մ է հարյուր քայլ  
հեռավորությամբ անցնում էր գյուղը երկու մաս է  
բաժանող առուն։ Առվէ մ է կողմում եղել էր մ է 
անհայտ ծագում ունեցող փոս։ Ահա այդ փոսում 
էէն ամփոփվել 1896-է կո սարածներէ 108 մեծ
ու փոքր արճակցէ նահատակներէ աճյունները։

Ամեն մեււելոցէ քահանաներն ու աճյունա- 
տերերը սկզբից այդտեղ էէն գնում մեռել օրհնե
լու, /սունկ ծ/սելու, նոր մէայնճ գերեզմանոց։

Արճակ/ր գերեզմանատան անտաշ ու մամ - 
ոասլատ քարերէ վրա փորագրված կայէն հով- 
ւ/ական գավազաններ (նշան, որ թալլվածը եկե
ղեցական է) և մեկ էլ հավէ պատկեր ու արձան ա֊ 
դրությունն ե ր , որոնք այնքան էէն քարաքոսերով 
պատվել, այնպես եղծվել, որ դարձել էէն ան- 
ընթեոնելէ։
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Սատանաներ: Սատանայէր գոյությանը հա֊
վատում էր գրեթե ողջ բնակչությունը։ Սատանան 
պատկերված էր մարդկային տգեղ կերպարան
քով, ոտքերը' հակառակ, այս ինքն' ո՛տքի թաթը 
դեպի ետ։ Սատանաները ամենուրեք էին և խան
գարում էին մարդկանց։ Դրանց հաղթահարելու 
միջոցը խաչակնքումն էր և 1’սուս֊-Բյրիստոս ա֊ 
սելը։ Պետք է խաչ  քաշվեր խմորի, ալյուրի երե
սին ու նոր միայն բերանը փակվեր։ Պանիրը 
ամանի մեջ շարելիս պետք էր անպայման սկըզ֊ 
բից մի մեծ կտոր պանրի վրա խաչ նշվեր և այդ 
կտորը ամենասկզբում դրվեր ամանի մեջ և այլն։

Բոլոր տեսակի ուտելիքներն սկզբից ու վեր
ջից կամ խաչ  պետք է կրեին, կամ խաչակըն֊  
քում, որպեսզի սատանաները դրանց րարսւքյաթը 
չտանեին։ Ւսկ ամեն տեսակ ուտելիքի ձեռք տա
լիս, այսինքն' մեծ ամանից ուտելիք վերցնելիս,  
պետք էր «Ի ս ուս֊-Բ յրի ս տ ո ս» մրմնջային։ «Ւսուս֊ 
Քյրիստոս» պիտի մրմնջային գիշեր ժամանակ 
(մանավանդ մթան մեջ) որևէ շեմք անցնելիս, 
որպեսզի այնտեղ պահված սատանաները անց
նողին չկարողանային խփել, հորանջելիս պետք է 
բերանները խաչակնքեին, որպեսզի սատանաները 
չմտնեին փորը։ նման յուրաքանչյուր գործողու
թյան սկզբին, եթե դա կապված էր ուտելիքի 
հետ, պետք էր «Ւսոլս֊-Բյրիստոսի» անունով կամ 
խաչի նշանով սաստել բարիքի թշնամի սատանա
ներին, քանի որ Իսուս-Ք յրիստոսի անունը լսե
լիս նրանք իբր կործանվում էին։

Առհասարակ այն համոզումը կար, որ սա
տանաներն ավելի աղատ-համարձակ ապրում են 
բնակավայրերից հեռու ընկած ավերակներում։ 
Բացի բարիքներին թշնամի լինելուց, սատանա
ները մեծ թշնամություն ունեին ծննդկանների ու 
նորածինների հանդեպ։ Ըստ տեղական հավա
տալիքի, երբ որևէ գյուղում ծննդաբերություն էր 
լինում, սատանամ ա յրր ավերակից դուրս էր գա
լիս և շտապում դեպի ծննդկանի ՛տունը, որ մտներ 
նրա փորը, պոկեր ջյիգյարն ու տաներ ուտեց
ներ իր սատանա յաճուտին։ Ջիգյարը տարած 
ծննդկանը մահ անում էր։

Ջիգյար տանելու ճանապարհվող սատանան,  
գյուղացիների պատկերացմ ամբ, ուղևորության 
ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, կեր
պարանափոխվում էր, վերածվելով մարդու, աղ
վեսի, գայլի և այլն։ Գյուղին հասնելիս, նա ըն
դունում էր շան կեր պ արանք, ծնն դկան ի տո ւնն 
էր մտնում կատվի կերպարանքով, ծննդկ ա նին

էր մոտենում ճանճի կերպարանքով և ծննդկանի 
փորն էր մտնում մազի կերպարանքով, որից 
հետո արդեն պոկում էր լյարդը։

Սատանաներից պաշտպանվելու նպատակով 
ծննդկանին երկունքի ժամանակ երբեք մենակ 
չէին թողնում, որովհետև տյդ ժամանակ նա ան ֊ 
ընդհատ պետք է քայլեր, ու մոտը մարդ լինելն 
անհրաժեշտ էր։ Քայլելիս նրա ձեռքը տրվում էր 
ոչ թե փայտ, այլ թոնքան երկաթե կեռգլուխ շիշը։

Աղատվելուց հետո սառը ջուր բոլորովին չէին 
տալիս, իսկ սովորական դարձած ախռավը ( տաք 
յուղը' փոքւ1!1̂  քանակությամբ փոխինդ խառնած)  
խմեցնելիս ուշադիր էին լինում, որ մեջը մազ 
ւէիներ։ Ծնն դկան ին տեղից տեղ, այսինքն' ան֊ 
կուլն ի ց անկողին չէին փոխադրում։ Գիշերները 
նրա ճրադը չէին հանգցնում մինչև քառասուն օր։ 
Թեև ութ օրական ծննդկանը նորածնի մկրտվելով, 
մե ռոնվելով սատանաների հետապնդումից զերծ 
էր մնում, բայց առաջվա նման առանց խաչա֊  
կնքելու, առանց Իսուս֊Ք րիստոս մրմնջալու, նա 
բարուրը չէր վերցնում կամ տեղը դնում, նույնը 
և լուլա ընելիս։

4*ւազնա: Ըստ ավանդության, ամենուրեք
բնակալվող սատանաներն Արճա կում ունեին նաև 
իրենց հատուկ բնակավայրը։ Դա գյուղից հեռու, 
վերևի մասով Աստվածածնա բլուրներին հասած,  
իսկ ցածի մաս ութ Չնձեմ կոչ վ ոՂ արտերին հաս- 
նող բլուրներից մեկի մեջտեղը եղած խոր, քար֊ 
քարոտ, երկայն կիրճն էր, որը կոչվում էր Գյաղ֊
նա։

Ահա այդ Գյազնան սատանաների բնակա֊  
վայրն էր։

Լեռնային ձնհալներից գոյացա ծ և իր անցած 
ճան ա պա րհ ին պարզված մի փոքրիկ առվակ էր 
հոսում այդ կիրճի միջով։ Վերը, կիրճի մեջ, կար 
լքի տեղ, որ շատ նեղ էր, և ջուրը ոչ թե հոսում, 
այլ վիժում էր ցած։ Ջրվեժի այդ մասը կոչվում 
էր Գյազնի խռինչք, ուր ավանդության համա֊  
ձայն , անհամար սատանաներ էին աղմկում, հա֊ 
զար ու մի ձայնով ողբում, կաղկանձում ։

Ո՛չ հովիվներն ու գառնարածներն էին այն֊ 
տեղ հոտը քշում, ո չ  կանայք ու աղջիկներն էին 
Գյա զն են բանջարի գնում, ո չ  էլ անցորդներն 
էին գնում սատանայաբնակ Գյազնայով։ Ըստ 
ա րճակցինե րի Գյազնի ի*ռինչքը միշտ էլ լիքն էր 
անխորտակելի չարքերով, որոնք շատ հեռու վայ֊  
բերից հալածվել֊եկել էին թաքնվելու Ասպա֊ 
րածնա զորությունից ու պատսպարվել Գյա զևի 
խ ռ ինչքի մեջ։

Գ յա զնի ժա յռե ր ի ծերպերին իրենց բույնն
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Էէէն հյուսում ծանրամարմին և ազգաբնակշու֊ 
թյունից սրբացված արոս կո 1էԼՈ,Լ թռչունները:

Աններելի մեղք էր համարվում ոչ միայն 
արոսի ձագ գողանալը, այլ անգամ նրա բնին 
ձեռք տալը, քանի որ այն կարծիքը կար, որ իբր 
մայր արոսը, երբ հեռվից նկատում է, թե իր բնին 
մարդ է մոտեցել, էնքը սկսում է իր կուրծքն 
ա յնքա ն խփեւ ժ այռին ու տրորվել ժայռի վրա, 
մինչև սատկում է։ Մեկի վիշտը, ՈՂԲԸ նկարա
գրելիս ասում էին' ((Արոսու պես ուր դոշ վեր 
քարե րաց կտրորի))։ Հավատում էին որ Գյազնի 
չարքերն անգամ արոսներին չեն անհանգստաց
նում։

Պապերից եկած երկյուղախառն պատումներ 
կային այն մասին, որ երբ մութն ընկնում է, 
Գյազնի մեջ ապրող անհամար չարքերը հազար 
ու մի սատանայական հնարանքներով խաբում 
են միայնակ ուղևորներին, տանում Գ յա էլն ի իւ ր - 
ոինչքը ե այնտեղից քաշում դժոխք։ Որդոց-որգի 
ւսմ րաց ած այս երկյուղը ստիպում էր դաշտում 
աշխատող կանանց, մութն ընկնելիս չանցնել  
Գյազնի ձորաբերա նով ( թերևս այդ տեղերում 
ժամանակին ավազակներ էին եղել)։

1897 թ. արճակցի հյուսն եւս ան Ուս եփ ը, մի 
մ ոա յլա դեմ ու սա/լավախոս մարդ, հայտարարեք 
էր, որ ինքը մի երեկո, Չնձեմ կոչված իր արտը 
ջրելուց վերադառնալիս, իբր, Գյազնի ձորաբերա- 
նից մի կանացի ձայն է լսում, որը, հարցնում է .

— Ախ չէ ,  էտը պյան քյե վո վ արաց։
— 9  ոսքըսոն^, — լինում է աղջկական ձայնով 

տրված սլատասխանը։
— Վո՞վ կեր դյա,  — հարցնում է առաջին 

ձայնը։
— 9ոռքըռոն? ,— պատասխանում է նույն աղջ

կական ձայնը։
— Ախչի, վյո րտեղ։
— Գյազնեն։
— Աղո րթ, ախչի,  — խիստ ծկրլտուն ձայնով 

հարցնում է առաջին ձայնը։
— Վալա, բիլա, թալա,  — սատանայական քրր~ 

րիջով երդվում է երկրորդ ձայնը։
Խսստն Ուսեփը, երեսին խաշ հանելով, վազե

լով անցնում է ձորաբերանի մոտով։ Ուս եվ, է 
ասած ժամին այդ տեղերում ո  ̂ մի մարդ չէր 
լինում։ 1 2

1 Քոսքրսո' արճակցի չսիրված և վավաշոտի համբավ 
հանած մի այրի ծերունու մականունն էր։

2 Քոռքրռո' խառակոնիսցի նույնպես վավաշոտ համար
ված ռես Պե տրոս ծերունու մականունն էր: Երկուսն էլ
մինչև 1915 թվականը կենդանի էին։

Վարակյա տներ: Սատանայաբնակ էին հըռ- 
չակված նաև գյուղի հ ա ր ա վ-ա րևե լյան կողմ ու։) 
գտնվող Վարակյա տներ կոչված ավերակները։ 
Դրանք 1870- ա կան թվականներին Վարագի վան
քի կողմից !լառուցված և 96-ի կոտորածներին 
քանդված երկհարկանի գեղեցիկ շենքի և իր 
օժանդակ կա ռույցնե րի ավերակներն էին։ (յենքի 
շրջապատում եղած մեծ թվով Տ ո Ը են ի դա 1ո ա ր կ 
հորերի բերաններին փարթամորեն աճող վայրի 
էքոլախոտերը ծածկում էին հորերը, և այնտեղ 
խաղացող երեխաները հեշտությամբ կարող էին 
ընկնել հորերից մեկն ու մեկի մեջ։ Մերես այղ 
1,ր եղել պատճառը, ոը մեծերից Վարակյա տները 
համարվել էին սատանայաբնակ, և կամ այն, որ 
Վար աղա ավերակների հենց դիմացի ճան ա սլա ր- 
հից ք՚էւ այն կողմ գտնվում էլ, թուրքական ՛է ոք֊ 
րիկ ու անշուք մի գերեզմանոց, ուր թաղվում էին 
թուրք պաշտոնյաների ընտանիքի անդամները, 
որոնց «հողը քաշել էր Արևակում թաղվելու» 
էսա ժամանակի տիրող համոզմունքն էր)։ Այս~ 
պես թե այնս/ես, Վարագի երբեմնի լիառատ 
տները ճանաչված էին սատանայաբնակ։ Տեղա֊ 
կան թուրք պաշտ ոն յաները, մանավանդ ոստի֊ 
կաններն այդ բանին տեղյակ էին։ Թերևս այղ 
գիտակցությամբ էր, որ 1915 թ. ապրիլյան օրե- 
րին խառակոնիսցի Շիրին Հակոբյանի կնոջն ու 
իր երեխաներին կեն դան ի ֊ կեն դան ի գլորել էին
Վարակյա տների ցորենի մի հորի մեջ ու վրա-  
ներր մի քանի քար շպրտելով, «թաղել))։ Վարակ֊ 
յա տներում գնդակահարելու էին տարել նաև 
արճակցի 7 — 10 տարեկան տղաներին, որոնք 
եղեռնի առաջին օրը պատահականորեն կենդանի 
էին մնացել։

Պուպուշիկ: Պ ուպուշիկն երր պատկերացվում
էին թխամորթ, խիտ֊ դանդրահեր, հաստապռոշ,  
ճրագի նման փայլուն աչքերով,  դզդղված հան
դերձներ Ո վ ման ո Լ կներ։

Պ ուպ ուշի կ-ս ա տ ան ա յաճուտ ե ր ի կոՂ^էը մարդ- 
կանդ հանդես/ ցուցաբերված թշնամական վերա
բերմունքի մասին առանձնապես ոչինչ հայտնի 
չէր, բայց հանդուրժելի չէին նրանք։ Ուստի 
տարվա մեջ մի օր, Ավետման տոնի երեկո/ան, 
ս, ան տ ի կինն երր ձեռքներն առած թոնիր խառնելու 
հսկա փայտե ձողը, վառ ճրագը տալով փոքրա
հասակ աղջիկների ձեռքը, թոնրատան, մառան
ների, մթերանոցների, ախոռների ու այլ տեղերի 
չորս անկյուններում թոնրան անթրոցի ( թոնիր- 
խառնիչ) ածխացած ծայրով խաչ էին քաշում,  
անընդհատ կրկնելով' «պուպուշի'կ, տյուս,  պոլ֊ 
պուշի'կ, տյո'լս»։ Պ ուպ ուշի կն ե ր ը «փախչում էին»
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և խմբերով «դնում֊ւէտնում)) Գյազնան' մեծ II ա ֊ 
տ անան երի մոտ։

Տավրի չլուտ ( անասունի մերկ)։ Տավրի
չլուտը ըստ հավատալիքի պատկերացվում էր 
մերկ տղամարդու կերպարանքով, որը լռությամբ 
շրջում էր գյուղից ղյուղ, իր հետ բերելով անաս- 
նացավը։ Նա անխոցելի էր բոլոր տեսակի մի֊ 
ջոցների հանդեպ, խաչակնքելիս չէր խափան
վում և ասում էր. ((ես տավրի չլուտն եմ, դալիս 
եմ այսինչ տեղից, դնում եմ այնինչ տեղը))։

Տավրի չլուտի երևալը տագնապ էր առաջաց
նում գյուղացիների մեջ։ Հայտնվելով գյուղում։ 
նա, իբր, կոտորում էր խոշոր եղջերավոր անա
սունն երին։ Այդ աղետաբերին գյուղից հեռացնելու 
միակ միջոցը սրբերին մատաղ խոստանալն էր։ 
եթե Գեղարդը (էջմիածնի վանքում պահվող եր
կաթե սրածայր կարճ տեգը, որով զինվորը ծակել 
էր խաչված Քրի ստոսի կողը' ստուգելու, թե նա 
մ ահա գա" ծ է արդյոք) գտնվում էր Վանում, ար֊ 
ճակցիք գնում էին, գյուղ բերում ամենափրկիչ  
սուրբ Գեղարդը։

Աշք կամ 1փաթ: Ալքի զորությանը շատ֊շատե֊  
րն էին հավա՛տում։ Այսինչ երիտասարդին հիացքով 
նայեց այնինչ անձնավորությունը, երիտասարդն 
իրեն վատ զգաց, իսկ այդ անձնավորության «աչքն 
արդեն փորձված» է։ Երիտասարդը նրա աչքից է 
հիվանդացել, թեկուզ այդ հիվանդությունը լիներ 
գլխացավ, ջերմ կամ քթից արյուն հոսեր։

Նույնը պատահում էր և աղջիկներին։ Նրանց 
լավ ձեռագործի, գեղեցկության, շնորհալի շարժ֊ 
ուձևի վրա շատերը կարող էին հիանալ, սակայն 
եթե աղջիկն իրեն վատ էր զգացել, ասենք' մատ֊  
ն աշուրթ էր ստացել, սայթաքել էր և ընկնելիս մի 
ւ\նաս էր պատահել ( ուսին դրած ջրի կուժն էր 
կոտրվել, թե ձեռքը կամ ոտքը), այդ պատահարից 
առաջ ով որ նրան հիացքով նայել էր, հենց այղ 
նայողի աչքից էլ աղջիկը ((աչք էր առել))։

Աչք էին առնում անասուններն անխտիր' 
լծկան, կթան, մատղաշ։ Աչք էր առնում ամանի 
մեջ լցված կաթը' կտրվում էր, խնոցում լցված 
մածունը' յ ոլ,[ չէր տալիս: Աչք աւլած կթանի
կուրծքն ուռչում էր, ու կաթն էլ տհաճ համ տա
նում, մատղաշ դառներն ու հորթերը սատկում 
էին, նոր ածին գոմշակովերը կ ա տ ա ղո ր են խփում 
էին կթ ո ղն ե ր ին ու թույլ չէին տալիս մոտենալ  
իրենց, երբեմն նրանք ((աչքի)) պատճառով թույլ 
լ է Ի  տալիս իրենց ձագուկներին կաթ ծծել։

Աչքի նիաթին ենթակա էին ամենքը և ամեն 
ինչը, սակայն ամենից շատ' երեխաները։ Այսինչ 
բարեկամուհին առաջին անդամ տեսավ երեխային,

դռւրգուրեց, իսկ հետո երեխան հիվանդացավ,  
ուրեմն' նրա աչքից էր։ Եթե ալքով տվող անհատի 
վրա այնքան վստահություն ունեին, որ եթե նրան 
ասեին' ոչ մի անախորժություն չէր ստեղծվի, 
ա սլա ասում էին։ Աչքով տվողը գալիս էր ((աչք)) 
առածին նորից էր գուրգուրում, թքում նրա վրա, 
հաճախ իր հագուստից մի դերձան էր տալիս կամ 
գլխից մի քանի մաղ և գնում։ Հա դուս տ ի ծ վ ե ն  
էր, թե գլխի մազ, վառում էին փոքրիկի քթի 
առաջ, այնպես որ ծուխը կպչեր երեխային։ Իսկ 
ե թ ե աչքս վ տ վ ո ղի վր ա վստահ չէին, վախեն ո ւմ 
էին վիրավորվի, կռվի > ապա գաղտագողի էին 
ձեռք բերում նրա հագուստի ծվենը կամ գլխի 
մազը, կամ վերցնում էին նրա ոտքի տակի հողը 
կամ նրա դռնից մի փոքրիկ տաշեղ էին փրցնում։ 
Ծվեն էր, մաղ էր, թե տաշեղ, այրում էին երե- 
խայի քթի տակ, իսկ եթե ոտքի տակի հողն էր, 
ապա լցնում էին մանկան լողացնելիք ջրի մեջ։

Տարափոխիկ հիվանդությունների դեպքում 
այնպես էին դասավորում, որ օտարները քիչ  
տեսնեին հիվանդ երեխային։ Շատերն իրենք էին 
խուսափում հիվանդ մանկանը նայել, ո րպե ս զի, 
աստված մի արասցե, մի բարդություն ստեղծ- 
վելիս չասեն թե նրա աչքից է։

ր1֊11 լվաթ: Դոլվաթը համարվում էր ընտանիքի 
կարողության պահապան անտեսանելի բարի 
ոգին։ Դոլվաթ ունենում էր յուրաքանչյուր ընտա
նիք։ Դոլվաթը յուրահատուկ կերպարանք չուներ։ 
Սի ընտանիքում նա կրում էր մարդկային կեր
պարանք, մյուսում' թունազոլրկ օձի, մի այլում' 
անասունի և այլն։

Դոլվաթը ապ ու պապերի ժամանակներից 
ապրում էր տվյալ տան մթերանոցի կամ ավելի 
շատ փայախների որևէ անկյունում։

Դոլվաթը կարող էր խռովել ընտանիքից 
երկու դեպքում' անասուններին չխնամելու և սոսն 
«շեմքը փոխելու», այսինքն' նոր տուն կառուցե
լու ու հին տունը լքելու դեպքում։

Գյուղում էլային որոշ ն ա ի։ ա սլ ա շա ր վա ծ ծե
րեր, որ գերադասում էին բնակվել պապենական 
խարխլված, կիսամութ տանը, քան նոր, լուսա
վոր բնակարան կառուցել, որովհետև վախենում 
էին «դոլվաթ ի խռովելուց»։ Նման համոզում ունե
ցողները նոր բնակարան փոխադրվելուց հետո, 
դնում էին հին կացարանը, դոլվաթի համար 
ճրագ վառում, էԱԵէի ձայնով խնդրում նրան' 
տեղափոխվելու իրենց նոր կացարանի որ ան
կյունը որ կամենում է։ Եվ այս անում էին այն
քան ժամանակ, մինչև որևէ երազ առիթ էր
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տալիս համոզվելու,  թև դո լվա թր փոխադրվել է 
ն ո լ/ տ ո ւն ։

Դ ո լվա թը հարգվում էր ըն տ ան իքի բոլոր
անդամներից, առավելապես' տան ծերունիներէ։ ց։

կոպրաթ: Եուդրաթր տանու, հին, անտեսա
նելի բա ր ե կա մ ոգին էր։ Կ ուդրաթր պատկերաց
վում էր կանացի կերպարանքով։ Երիտասարդ,
հեզ ու խոնարհ հարս կամ ջանասեր ու ամոթխած 
աղջիկ էր նա, որ ապրում էր կա մ թոնրան 
ական մեջ, կա'մ ալյուրի ամբարի ետևը, կա'մ 
մթերանոցի որևՀ ան կչուն ում։

Ե ուդրաթը անտեսանելի կատարում էր տան՝  
տ ի կ ինն ե ր ի աշխատանքի դժվարին մասը, պահ֊ 
պանում օրորոցի մանուկներին^ եթե տանը ոչ ոք 
չէր լինում։

Բարեսիրտ տանտիկինները հաց թխելիս կուդ- 
րաթին որպես բաժին, մի փոքրիկ կուտի կտոր 
էին դնում թոնրան ական մեջ։ Կուդրաթր ոչինչ 
չէր ուտ ում, միայն բավարարվում էր այդ կուտի ց 
հո տ քաշելով։

Եուդրաթին սիրում և նրա կատարած աշխա

տանքի համար օրհնում էին տան տարեց տան֊ 
տ ի կինն ե ր ը։ Եուդրաթր կան ա ց ի հարգված անձն
անուններից էր։

Թազա նազ 11 լ մատաղ: Թազա հաց էին
խոստանում աստծուն' որևէ դժվարին վիճակի 
մեջ ընկնելիս կամ ծանր հիվանդության դեպքում, 
սիրեց յալ անհատի հիվանդության ժամանակ կամ 
որևէ ն սլա տակի հասնելու աղերսանքով և այլն։

Մ այրամ ուտին շաղախում էին խոստացված 
քանակի ալյուրը, կես գիշերին սկսում էին թխել 
հացն ու դեռ լուսաստղը դուրս չեկած, տների 
երդիկներից ցած էին զցում երկուսի ց-երեք լա-  
վաշ, հետը կանչելով' «Այսինչ { տանտիրոջ 
անունն էին տալիս), արթնացեք, այսինչի «թա֊ 
ժա խացն ի))։ «Աս պա ծ րն թուն ելի անիո — պա
տասխանում էր տանտերը։

նույնն էր և մատաղը։ Միայն թե մատաղը 
եփվում էր ցերեկը, միսը մսաջրի հետ ամանով 
էր բաժանվում։ Մատաղ, թե թազա հաց կանչող 
անձն ինքը չէր ճաշակում ոչ մեկից ե. ոչ էլ հյու
րասիրում բարեկամներին։

(1- II լ  Ո 1  Ր Դ Ս, կ II. ն  8 ո 1, Ե I՛
Կ ա ղա նդ: Կաղանդը կամ նոր տարին շատ 

աննշան ու անշուք տոն էր։ Բոլոր տներում էլ 
այդ օրը սովորականից շատ էին աղանձ անում 
ու մեջն էլ չամիչ,  ընկույզի և կաղինի միջուկ 
խառնում, ապա' իրար հանդիպելիս մեկն ասում 
էր' «քյու կաղանդ շնախավոր ըլնի)), մյուսը
պատասխանում էխ ((քյոնն էլ շնախավոր Ըէնի> 
հմեն տարի պարով էս օրվան խասն ենք))։ Եվ 
ղրանով էլ վե րջան ո ւմ էր նոր տարվա ամբողջ 
ն շան ա կա լի ո ւթյ ուեր։

Պ ըս տ իկ զ ա տ ի կ : Հունվարի հինգի երեկոյան 
զա  ա կի խ թ ո ւմ ն  էր։ Դեռ նախընթաց օրվանից 
կանայք չնայած սլաս էին պահում, բայց պատ
րաստում էին պաղարջն ու քաղցրը։ Լվացք էին 
անում, մեծ ու փոքր լողանում էին և հինգի 
առավոտյան, արշալույսի հետ, յուրաքանչյուր 
տանտիկին իր ընտանիքի հարս ու աղջիկներին 
վերցրած, դնում էր եկեղեցի։

Եկեղեցի էին շտապում թե տարեց ու ծեր 
տղամարդիկ, թե հավատով լեցուն ու թերահա
վատ երիտասարդներ ու մանկահասակներ։  
Ժամասացության ավարտին զգեստավորված սլա- 
տարագիչ քահանան նստում էր բեմի առաջ . 
մոտենում էին նրան, ինչպես միշտ, այստեղ ևս 
նախճ այն տղամարդիկ (ծերերը), որոնք որոշել

էին հաղորդություն առնել։ Նրանք մի քանի րոպե 
ծնկում էին քւսհանայի առաջ, ստանում իրենց 
մեղքերին թողություն ու դուրս գալիս։ Մանուկ
ների, երիտ ասարդ-ա ղջիկների և առհասարակ 
բոլոր կանանց համար էլ պարտադիր էր տարվա 
մեջ երկու անգամ, այն է ' փոքր և մեծ զատիկ
ներին, հաղորդություն առնելը, և բոլորը լցվում 
էին բեմ, մի քանի րոպե ծունկի գալիս, մի քանի 
անգամ քահանա յի հետ կր կն ում՝ «ողորմ իա
մեղավորիս)), և արդեն խոստովանած տուն վերա֊ 
դա ռն ում։

Եոմ բերանով, մայրամուտիդ առաջ, նորից 
ժողովուրդը գնում էր եկեղեցի, լսում պատարագ,  
հետո հաղորդություն առնում։ Մինչև հիշյալ արա
րողությունների ավարտը արևամուտ էր լինում, 
ու ժողովուրդը նստում էր Լոթում ի լիառատ սե- 
ղ ա ն ։

Խթումի օրն արգելված էր որևէ մսեղեն 
կեր ա կուր։

Խթումի սեղանին, ըստ սովորության, լինում 
էր դոշաբով ու ալյուրով եփված ճաշ, ռշտ ա յո վ 
ու ձավարով խառը փլավ ու գյուղական ջլբուր։

Երբ խթումն արած-պրծած էին լինում, 12 — 
14 տարեկան տղաները, խմբերի բաժանված,  
բնում կին «Ավետիս)) երգելուր Խում բ֊խում բ ել֊
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հում էին երթիկներն ու գլուխները վար կախած 
երգում էին,

Այսօր տոն է ծննդյան, ավետի ս, 
Աշխար լցվավ լիություն, ավետի ս,
Մեր Տերն էլավ նախատակ, ավետի ս, 
Տժողրն էլավ տուռ խորտակ, ավետի ս։

Ապա եղանակը փոխում էին.

Մարիամն կնաց տուռն հերին, 
Ծնավ, ւղիրեւյ Հիսոլս որթին, 
Հյ/՚Ւ ս՚տոս որդէ կյրկանօցին, 
^յավոր՝ Սիմոն ծերն արի ցին,

ալելույա » 
ալելու յա , 
ալելույա , 
ալելույա ։

Հետո երրլիշներր հ արցն ում էին.— Սեր լաճու 
անուն ի նչ ի։

Տ անտ երերը տալիս էին տան ամենափոքրիկ 
տղայի անունր, ասենքճ Սիմոն։ Ավետիս տվող֊ 
ներր սկսում էին երգել Սիմոնի ղ ո վքը *

Սիմոնի ճուճ ճըթացավ, ալելույա , 
Մյանդյ բարդի ծառ հերկնցավ, ալելույա, 
/սեր կերավ խպառտացավ, ալելույա,
Մեր կերավ զվարթացավ, ալելույա,
Քյոր կերավ, խորոտկըցավ, ալելույա, 
Ախպեր կերավ, հայլորացավ, ալելույա, 
Մամիկ կերավ, ջրհելացավ, ալելույա, 
Պապիկ կերավ, անմախացավ, ալելույա, 
հորքուր կերավ, գյումրախացավ, ալելույա , 
հորոխպեր կերավ, զան դընացավ, ալե֊

լույա,
Մեռաղեն կերավ, առողճացավ, ալելույա, 
Մեռմամեն կերավ, բախտավորցավ աքե֊

լույա,
Մորքուր կերավ, ինգավ թոներ, կոտն իրի֊

ցավ, ալելույա , 
Մ յանի մ կերան, շպստկցավ, ալելույա , 

շպստկցավ, ալելույա՜ ։

Եվ ավետիս երգողները մի բանի անգամ 
կրկնում էին վերջին տողը։

Տանտիկինը երգող երեխաներին յ րլՂք ^ՈԼ 
կամ ձավար էր ընծայում ու մինչ նա մառանից 
կվերադառնար, երեխաներից մեկը կտուրից իջ֊ 
նում էր ներքև' ընծան ստանալու, իս կ մտ ուսն երբ 
զվարթաձայն երգում էին,

Մ ա մ ի կ ,  մամի կ, մո զ արա,
4? յաս են պո պո լեզ արա ...

Խթումի երեկոն մխիթարանքի օր էր այն 
ընտանիքների համար, որոնց տներում մեծ զատ֊ 
կից տյս կողմ մահացության դեպք էր պատահել։ 
Տարեց տ զա մ ա ր դի կ ու տարեց կանայք գնում էին 
մխիթարանքի խոսք ասելու։

Միմյանց ա ս ում էին,
֊ Հ յ ր Ւ  ս տ ո ս ծն ավ և հայտնեցավ, ծեղ ու 

մեզ մեծ ավետիս։
— Օըխնյալ ի սուրփ ծնունդ Ք յրիս տոսի,— 

պատասխանում էր ավետիս ստացողը։
Այս դարձված քր հունվարի հինգի երեկոյից 

մինչ1՛ հունվարի վեցի երեկոյան փոխանակում 
Աւն բոլոր միմյանց հանդիպողները։

Հունվարի վեցի արշալույսին նորից ամբողջ 
հասարակությունը դնում էր եկեղեցի։ Առավոտից 
սկսում էին խմբերով միմյանց տուն գնալ, զա֊ 
տիկը շնորհավորել։ Մահանաները ևս շրջում էինճ
յ ո ւր աք անս Աւրն իր ծիւի տո ւնն օրհնել ո լ։

Պստ՛Ի՛ւ զատիկը ձմեռնամուտի ա սաջին ու֊
բա ի։ ու համա ժո զովը դա կան տոնն էր՛

'•րՓ Սարկ յիս: Պստիկ զատ կից հետո, սուբր
Ս արդս ի պասը, առաջին շաբւա թ ա պսէսն էր։ Սուրբ
Ս ա ր էլս ին 'ւանայք ու աղջիկները ք1 ա ց ի պ ա ս ը ,
ծոմ էլ էխն պահում։

Սուրբ Սարդս ի շաբաթ օրվա երազին մեծ 
Նշանակություն էին տալիս հատկապես լամ ուս֊ 
նաց ածն երր։ Այդ գիշերվա երազը հաւ! արվում էր 
բախտ ա գուշակ։ Ամբ ողջ տարվա ընթացքում
միայն սուրբ Ս արդս ի պասի ուրբաթ օրն էին
կտավատի փոխինդ պատրաստում' ցորենն ու 
կտավատը ա ռանձին ֊առանձին բովում էին ու 
միասին լցնում սանդի մեջ, ծեծելով մ անրաց֊ 
նում և ուտում։ Ւսկ ազապ աղջիկներն երեկոյան 
ուտում էին աղի բլիթ և առանց ջուր խմելու քնում, 
որպեսզի ծարավեն ու քնի մեջ իրենց ուրի շը 
ջուր տա։ Սուրբ Սարգսի այդ օրվա երազը պետք 
է ան պա յմ  ան պատմվեր։ Շատ խան դա վառն եր 
այդ ծոմը պահում էին «խինդ օր մեյ դանով», 
այսինքն' առաջին երկուշաբթի օրվանից ոչինչ 
չէին ուտում մինչև չորեքշաբթի ճաշին մի անգամ 
ուտում էին ու մնում ծոմ' մինչև ուրբաթ երեկո։

Տենդաոաճ (Տեաււն ընդառաջ): Տ են դա ռահի
օրը նշանված աղջիկների սկեսուրներն այցի էին 
գնում իրենց հարսնացուներին և խնամ ոնց տանը 
նստում մինչև տ են դա ռաճ վառելը։

Արևը մտնելուն պես կտուրներին դիզում էին 
շոր եղեգ ու կյազ, և յուրաքանչյուր ընտան իք 
բարձրանում էր իր տան կտուրը։ Կտուր էին 
հանում նաև հարսնացուին ու սկսում խարույկ 
վառել։ Խարույկը վառում էին ոչ թե իրենց տան
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լուցկով, այլ Եկեղեցուց բերված վառ մոմով։ 
Պարտադիր չէր* որ ամեն ոք վառ մոմ հասցներ 
իր կտուրը։ Կարելի էր և մեկը մյուսից կրակ 
վերցնել, պայմանով, որ առաջինը լիներ եկեղե
ցուց բերած կրակից վառված։

Երբ խարույկի Բոցը սկսում էր մեղմանալ, 
շուրջը բոլորածները խարույկի լԼբաձից թոշում 
էին։ Խարույկի մոխիրը բուռ-րուռ ցած էին թա
փում տան, մառանների, դո մ երի ու փայախնե-  
րի երդիկներից։

Այդ օրվա ճրագն եր ր վառում էին եկեղեցու 
լույսերից։

Պ ա ր կ ե ն դ ա ն ք  (Բ ա ր ե կ ե ն դ ա ն ): Սուրբ Սարդ֊
սից հետո սկսում էր բարեկենդանի երկու շա 
բաթը։ Պաբկենդանքը իրոք ՈԸ մարդկանց սրտե
րում կուտակված ուրախության պոռթկում էր, 
ամենուրեք կերուխում, երգ ու ւդար։ Պարկեն֊ 
դանքին էին լինում հարսանիքների մեծ մ ասր, 
նշանդրեքներր։ Պարկենդանքի առաջին հինգշաբ
թին էր լինում ն ղ ո ր ի օրբ: Այդ օրն ազգական ու 
հարևան աղջիկներն ու աղջնակները հավաքվում 
էին նորահարս կամ նշանված աղջիկ ունեցողների 
տները, երդիկից կախում էին երկօղակ հաստ պա
րան։ Աղջիկներից ամեն մեկը նստում էր մի օղակի 
մեջ ու ոտքերը երկարացնում դիմացինի նստած 
օղակին, իսկ ձեռքերով բռնում իր նստած պա
րանը։ Երկու հոգի կանգնած ճղոր նստածների 
ետևը, համաչափորեն հրում էին նրանց թոնրա
տան մի պատից մյուսը։ Օդի մեջ ուժգնորեն 
տարուբերվելով, սկսում էին սիրային ուրախ 
տաղեր ասել։ Աղջիկների ու հարսների զույգե րն 
անընդհատ փոփոխվում էին, մինչև հերթը հաս
նում էր նորահարսին կամ նշանված աղջկան ։

ճղորը բարեկենդանի ուրախություններից 
միայն մեկն էր։ Պարկենդանքի վերջին օրերին 
արդեն, տղաները ոչ թե առանձին տներում էին 
գյոնդապար խաղում, այլ հարազատ տղա-աղջիկ 
խմբովին հավաքվում էին միատեղ դյոն դա պ ա ր ի , 
փոխնեփոխ երգելով ե ր գի ծա կան տաղեր։ Տվյալ  
ընտանիքի տարեցներն էլ, կենտրոնում նստած,  
((թամաշա)) էին անում։

Ընդունված էր և խաղք խաղալ, որին այն
պես ընդունակ էին գյուղի զվարճասեր երիտա
սարդները։ նրանք վարպետս րեն ծպտվում էին 
մաղ վաճառող մթրբների, Մ իջա դետքի թափառիկ 
կռվարար քրդուհիների, հայատյաց կիսախելագար 
մոլլաների կամ հեռու գավառների հայերի դե
րում ու ուրախացնում շրջապատին։ Լուսադեմին 
բրվում էին տները և սկսում վայելել իրենը 
ունեցած ուտիք օրվա ամենաընտիր ուտելիքները։

9  է՞ որ բարեկենդանին հետևելու էր հիսնօրյա 
մեծ պահքը։

Ահա երիտասարդության կողմից ներկայաց
վող խաղքերից մի նմուշ։ Այն հեռակա մի հտյ 
դկուղի ընտանեկան ծաղրանկարն է։

Տախ ախչկան սւարան իրկան 
կամՀ Կակո-Մակոն նշնվեց։

Սակում կանգնած} վատ հագնված, տգեղ ու 
պառաված աղջիկը ծիծաղելի անհամբերության 
նշաններով ինչ-որ եկվորի է սպասում։ Ձեռնա
փայտին հենված ծերուկը, պատանի, բայց հիմա
րավուն որդուն հրում է դեպի տան կտուրը, որ 
ուշադիր հետևի, և եթե որևէ օտարական երիտա
սարդ գյուղ մտնի, պատանին հարգանքով նրան 
առաջնորդի իրենց տուն։

Շուտով հայտնվում է և օտարականը։ Պա
տանին երգով րն դա ռաշում է, երգի հետ նա 
զանագան ծ ա մ ա ծ ռությո ւնն ե ր է անում.

Պ յարով էկավ մեր փես են,
Մեյ ոտ կա ոճ ի, մեյն հերկեն, 
Ակրնջկրնե ր մեյ գյաղ են,
Գյավր ջլվտր ճրղճըղուկ,
Խելքից ասես ճնճրդուկ։

Աղջիկը վազում է փեսացուին րն դառսւջ։ 
Փ ես ա ցուն սարսափահար դեն է հրում նրան, 
ապա դաոնում դեպի ժողովուրդն ու երդում.

Ասեք իմ շաշ ան իր ո չ,
Ես խավան չեմ  ուր ք յուր ո չ,
■9 չրթի առաճն ի փուդոց,
Մ ատ-եղրն ք յներն են սղոց,
Երես' քյրռնած փըթրի պես,
Ծամեր ճը ճանճ կյաղի ՛տեղ։

Լնգլնգա լեն առաջ էր շարժվում ձեռնափայ
տին հենված ծերուկն ու երդում.

Ես կո ւրբան եմ իմ փեսին,
Ինչ անուշ էր ծեր կըսեն,
Մեյ մեկու բոլ պատվիցիք,
Մ տեքյ հոդեն դընջաց եք։

Առաջ էր վաղում աղջկա կուզիկ, պառավ 
մայրը։ Սա ևս պարելով ու երգելով.

Օլրուկ խսիր պատի տեմ,
Նստեքյճ կուրբան ծե դադեն,
Սուփրեն պյացի գավաթի,
Մաթրաթ հլին չոր-քյառթու
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Եյարե խացեր, թան թըթու, 
Կիրեքյ֊խմեքյ, կըշտացեքյ,
Մռե քյ տանիս փշտացեքյ։

Աղջիկն առաջ էր բերում կոտրած ամանի կը֊ 
սարով կույաջուր' շոր աթարի կտորտանքներով 
/իքը։ Եթե փեսացուն ճարպկորեն դուրս չպրծներ,  
ապա մյուսն երր նրա գլուխ ր կխոթեին կո լյա ջրի
.րեջ,

Ե դեպ, կանացի բոլոր դերերը խաղքերում 
կատարում էին միայն ՛տղամարդիկ։

ոչ պաղս (Մեծ պահք): Բարեկենդանի կիրա֊ 
կի օրվան անմիջաւդես հաջորդում էր մեծ սլաս ի 
երկուշաբթի օրը։ Այդ օրը տանտիկինները մի մեծ 
գլուխ սոխի վրա շուրջանակի խրում էին հավի 
յոթ փ ե տ ուր, որպես մեծ պահքի յոթ շաբաթների 
խորհրդանիշ։ Փետրազարդ սոխը կախում էին 
թոնրատան երդիկից ու անցած ամեն շաբաթ 
օրվա մայրամուտին մի փետուր պոկում ու 
թոնրում վառում։ ևսկ վերջին շաբաթ երեկոյան 
վեր էին առնում սոխն ու դրանով էլ եփում խրթ֊ 
ման օրվա չլբուրը ( յուղով ճաշ)։ Երդիկից կայս֊ 
վտծ փետ րազարդ սոխը կոչվում էր ա1|լսսո|ս|: 
Երբեմն ծծկեր մանուկներին վախեցնում Լին 
ա կլա տ ի զով։

Մեծ պահքի առաջին օրը տան բոլոր կերակ֊ 
րամ անները կամ եռացնում, կամ եռման բորա֊ 
կւսջրով մի քանի անդամ լվանում էին։ Այղ 
լվացումը կոչվում էր ամանները պասից հանել։ 
Մեծ պահքի առաջին երեք օրերը կանայք հա֊ 
մարում էին կիբակիէ Այսպես, աոաջին օրը' մկան 
կիրակի, երկրորդ օրըճ կատաղած շան կիրակի, 
երրորդ օրրճ կայծակի (կեծակի) կիրակի։ Հիշյալ 
երեք օրերը եկեղեցուց շէր բխում, սակայն կանայք 
այդ կիրակիները նշում էին ոչ մի ձե ռա դո րծ 
չանելով (բուրդ գդել, պուլպա հյուսել ե այլն),  
որպեսզի աստված մարդկանց պահպանի կայծա֊ 
կից, կատաղած ջնից, ինչպես և հեղուկ ուտելի֊ 
քով լի ամանները հեռու պահի մուկ րնկնե/ու 
վտ ան գից ։

Միքփնք (միջինք): Այղ օրը տանտիկինները
թխում էին մի մեծ ձեթով բաղարճ, որը կոչվում 
էր ւքիննասյլիթ, քանի որ այդ օրը մեծ պահքի 
քսանհինգերորդ օրն էր։ Միճնապլիթի մեջ թխե֊ 
լուց առաջ դրված էր լինում 1—5 ղուռուշ արժո֊ 
գությամբ արծաթե դրամ։ Երեկոյան միճնա֊ 
պլիթը բաժանում էին այնքան մասի, որքան 
տվյալ ընտանիքի ան դամն ե րի թիվն էր։ Տան 
անդամներից, որի բաժնի միջից ՈԸ հայտնվում 
էր տվյալ արծաթե դրամը, նշան ակում էր, որ

տան դո լվա թը ( հարստության ոգին) նրա գլխին 
էր։ Մ իճնապլիթից դուրս եկած արծաթե դրամը 
գտնողին էր մն ո ւմ։

նույն մ իճն ա պ լի իժի մեջ դրված էր լինում մի 
այլ ՓոՔժՒ̂ 1 Ւ1՛ (կոճակ, հուլունք և այլն),  որը 
խորհրդանշում էր խելք։ Այդ իրը ևս իր բաժնում 
հայտնաբերողին էր մնում։ Սակայն «խելքը)) 
այնպիսի ցնծություն չէր առաջացնում, ինչպես 
(( դո լվա թը ))։

Նշանված աղջիկներին այդ օրը կեսարանց 
տնից, նորահարսներին' հ երանց տնից ուղարկ֊ 
վում էր երկու մաղ ձեթով բաղարճ կամ ո ռպով 
թխված ((կո ւտ ա պ» կոչվող կարկանդակ, հետն էլ 
որևէ նվեր կամ հն գա կան ղուռուշ արծաթադրամ։ 
նվեր տանողը, լիներ տան պատանին, թե վարձու 
հոտաղը, պարգև էր ստանում մի զույգ գուլպա 
կամ դրամ։

Ավետիք: Ավետիքի տոնը նշվում էր երկու
անխախտ սովորույթով։ Առա ջին ր՝ արևածագից 
առաջ րնտանիքի ամուրի անդամը, լիներ հասուն, 
երիտասարդ, թե պատանի, պե-տք է դաշտ հասած 
լիներ և ծնից դեռ չմաքրված իրենց աշարանե
րին ( ցորենի կանաչ արտին) ավետիս տար, ասե
լով՝ «Աշխբրին լոս տալու իկսղ թո քե էլ լիոլթեն 
տա»։ Երկրորդ' երեկոյան տանտիկինը, ձեռքն 
առած թոնիր խառնելու անթրոց կոչվող երկար 
փայտը, դրա մրոտ ծայրը խաչաձև քսում էր 
տան շորս անկյուններին, կրկնելով) «Պոլպուշի'կ, 
տյո ւս, պուպուշի կ, տյո'լս, Ի սուս Հյր1՛ ստոսի
անունով, պուպուշի կ, տյո ւս)>։ Տ ան տ ի կին ր խա
չակնքելով, թոնրատնից մտնում էր մառաններն 
ու մթերանոցը։ Հավատում էին, որ տան ան
կյուններում թաքնված պուպուշ֊մոլպոլշ (գան֊ 
գրահեր֊փոքրիկ) ս ա տ ան ա յաճ տ ե ր ը տներից հա
լածված, ձեռքերը գլիւն ե ր ին դրած, մեծ խումը 
կազմած, լացուկոծով փախչում են դեպի սատա֊ 
նա յաբնակ Գյազնի ձորը։

Ծ ա ո զ ա ր թ ա ր  (Ծ ա ղ կ ա զ ա ր դ ): Մեծ պահքի
մեջ ընկնող այս վերջին կիրակի օրը եկեղեցու 
փակ խորանի առաջ օրհնում էին բախչաներից 
բերված և բողբոջները դեռ չտված ուռենու ճյու֊ 
ղերը։ Քահանան օրհնած ճյուղերը բաժանում էր 
ժամավորներին։ Կանայք այդ ճյուղերից մի֊մի 
հատ խրում էին իրենց խնոցիների պարաններին, 
իսկ տղամարդիկ> հատկապես պ ատանիներր,
տանում էին տնկում ծառաստաններում։ Այդ 
օրվա օրհնած ճյուղը, եթե կպչում էր, առանձին 
ուրախություն էր պատճառում ոչ միայն ծառ 
տնկողին, այլև ամբողջ ընտանիքին։ Այգ օրը 
նորահարսներին տանում էին առաջին դարձի։
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£լոշ զատիկ: ճո չ  զատիկը, այսինքն' հարու
թյան տոնը, որպես հաղորդություն առնելու համ
ընդհանուր օր, իր կանոններով համարյա նույնն 
էր, ինչ պստիկ զատիկը (շաբաթ առավոտ եկե
ղեցի գնալ ((խոստովանվել)), մայրամուտին եկե
ղեցի գնալ ((հաղորդվել)) կիրակի առավոտ յան 
պատարագին ներկա էիևել)։ Սակայն, այդ ամե֊ 
ն1՚օ առաջ, մեծ պասի ւԼերջին ուրբաթ օրը, որին 
ե1/Լղեցական լեզվով կոչում են «Չարչարանաց 
ուրբաթ)), իսկ ժողովուրդն ուղղակի անվանում 
էր իտին ոլրսյաթ, շատ էր տարբերվում հունվարի 
չորսի ուրբաթ օրվա նից,

Արձակի գավառում ընդունված չէր հեռու 
տեղերում մահացող իրենց հարազատների ու 
բարեկամների թաղմանր անպայման ներկա դրա
նը վե լու սովորույթը։ Թաղումին ներկա լինելուն 
փոխարինում էր ուրւզաթ գնալու պարտականու
թյունը։ Ուրբա թ էին դնում, սուրբ խալի տոնից 
հետո մահացածներին, որոնց մահից հետո մե
ռելոց տոն չէր եղել։ Մեծ պասի վերջին ուր
բաթը համարվում էր տարվա մեջ մեռելոց տո
ների առաջին այցելության օրը։ Ծեծ զատ էլին 
նախորդող այդ ուրբաթ օրը գնում էին ննջեցյալ 
հարազատի գերեզմանը' աոաջին անդամ օրհնե
լուն ներկա գտնվելու, նաև նրա հարազատներին 
գլուխ ա ն ո ւշե լո ւ , այսինքն' մխիթարական խոսք 
ասելու։ Տանում էինՀ տան ղեկավարին մի քիր
մանի ջալ կամ այլ նվեր (յուրաքանչյուրն ըստ 
իր կարողության), մի գլուխ շաքար, կանանց' 
մի-մի յազմա,  հետն էլ բաղարջ, քաղցր (հալվա)  
և մոտավորապես 50— 100 ձու, իսկ բարեկեցիկ֊ 
ները, բաղարջն ու քաղցրը փ ո խ ա ր ին ում էին ոչ 
խարի խ ուրուղույո վ։

Ամբ ողջ մեծ պասի ընթացքում հավաքած 
հավկիթները ուրբաթ օրը սոխի կճեպով ներկում 
էին, և շաբս՚թ օրն առավոտից պա տ ան ին ե ր ր
սկսում էին ձու խաղալ։ Աղջիկները ծոմ բերանով 
մոտակա արս/երից նորածիլ բանջար էին քաղում' 
երեկոյան յուղով-ձվով տապակելու համար, իոկ 
սա միրը (կ աթով եփված կորկոտաճաշ) պարտա
դիր կերակուր էր մեծ զատկվա խթումի օրը։

նորահարսների ու նշանված աղջիկների 
կեսարանց տներից նրանց համար զատիկ էիո 
p ե r n ւ u  մաղով բաղարջ, քաղցր, կարմիր ձու և 
որևէ զարդեղեն կամ դրամական նվեր (դրամ 
ստացողն իր համար որևէ զարդ պետք է դներ)։

Շաբաթ մայրամուտին երդիկից ցա ծ էին 
բերում մեծ պասի առաջին օրը կախված, յոթ 
փետուրներով պսակված մեծ պասի յոթ շա
բաթը խորհրդանշող սոխը, որից ամեն շաբաթ երե

կոյան մի-մի փետուր էին պոկել և այդ օրր 
մնացել էր վերջին փետուրը։ Այդ սոխով տան
տիկինները եփում էին խթումի երեկոյան ջլբուրը։

Տան աղջիկներն զբաղվում էին ձու նախշե
լով։ Սոխի կճեպով ներկված ձվերին ս ո սնձում 
էին նորածիլ կանաչի տերևներ, չորացնում, 
հետո մի քանի ժամ գցում թթու թանի մեջ, աոլա 
զգուշությամբ ձուն մաքրում սոսնձած կանաչ
ներից։ Այդ մասերում կարմիր նախշազարդ 
տերևների դաջվածք էր մնացած լինում, իսկ 
շուրջը՝ թթու թանից սպիտակած։ Ստացվում էր 
տերևազարդ ձու։

Սիմ յանց զատիկը հետևյալ խոսքերով էին 
շնորհավորում *

— Հչրիստոս հարյավ ի մեռելոց, ծեղ ու մեղ
մեծ ավետիս----ասում էր աոաջին ր։

— Օրխնյալ է հարություն ՝Օյրիստոսի} հա
վիտյան , — պատասխանում էր երկրորդը։

Հաջորդ օրր նոր ասում էին' ((4?յու զատիկ 
շնախավոր րլնի, հմեն պարի պարով խասն եք
էսը օրին, ասպած անփորձանք պախի)) և այլ 
նման մաղթանքներ, իսկ դի մա ցինը պատասխա
նում էր.

— £յու զատիկն էլ շնախավոր րլնի, տյու էլ 
պարով հմեն տարի էսօրին խաոնես, ասպած ուր 
ս/արի իրես քյե շանց տա... և այլն։

Հաւքրարձոււք: Տոնի նախօրեի մայրամուտին, 
յուրաքանչյուր ընտանիքից մի մանկահասակ 
աղջիկ, հին փարչն առած, անծպտուն շրջում էր 
բազմաղբյուր մ արգագետնում, յոթ աղբյուրից 
յոթ կուց ջուր, յոթ քար էր լցնում փարչը, բերա
նով յոթ անգամ էլ կանաչ էր պոկում ու գցում 
փարչի մեջ, հետո վերադառնում էր, փարչը դնում 
կտուրը մի հարմար տեղ, որ տղաները չիմանա
յին, իջնում էր ցած, մտնում տուն, նոր խոսում։

Աստղերր երևալիս, մեծահասակները թզով 
չափում էին որևէ կանաչ ու նշան դև ո ւմ, Ա ռա- 
վոտյան, արեգակը չծագած, նրանք նորից էին 
չափում կանաչը, եթե գիշերվա ընթացքում եր
կարել էր, ապա այն անձը, որի անունով էլան աչը 
չափված էր, բախտավոր էր, եթե չէր երկարել' 
դժբախտ։

Տանտիկինները, արևը դեռ չծագած, ցած 
էին բերում կտուրում պահված յոթն աղբյուրի 
ջրով լի փարչը։ Ջրի մի մասը լցնում էին հարվող 
խնոցու մեջ, մյուսը խաոնում ջրիե, խմեցնում 
կաթն ա տու անասուններին, մի մասն էք թողնում 
փարչում։ Ւ մի խմբված ազապ աղջիկները փար
չում մնացած ջուրն ու քարերը դա տ ա ր կում էին 
անկանթ ու նեղաբերան կավե սեոիկի մեջ, ավե֊
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լացնելով նաև մանր իրեր (հուլունք, կոճակ, մա֊ 
տանի),  որպես բախտանշան իրենց ու իրենց 
հարազատների համար, նախօրոք որոշելով, թե 
որ իրն ում անվամբ է։ Հետո արդեն գրտնակը 
մտցնում էին սեռիկի մեջ, այնպես որ մեծ մասր 
դուրսը մնար, գրտնակի ու սեռիկի բերանի միջև 
մնացած րաց տեղր խցկում էին շորի կտորներով 
Լ այնպես ամրացնում, որ ջուրը դուրս չթափվեր։  
Գրտնակի վերևի մասին գլխիկի ու դեմքի տեսք 
էին տալիս, պատրաստում մի շքեղազարդ հար֊ 
սիկ) կըձքին ու գլխին տեղագրելով իրենց րնտա֊ 
նիքում եղած հին արծաթե զարդերը։ Վիճակը 
պատրաստ էր։

Սկսվ ում էր վիճակը ձեռքերով թռցնելն ու 
երգով գովելը։

Ինչպես բոլոր տոն օրերին, Համբարձմանդւ 
ես արճակցիներր դնում էին Աս պարածին։ Համ
բարձման օրը, վերջին անդամ ձու էր ներկվում և 
սուփրաներ էին փռվում ծառերի հովանու տակ։ 
Մ ոտ տասը տեղից լսվում էին աղջկական զիլ 
ձայնով երդվող վիճակի խաղիկն երր։ Տաղի
յուրաքանչյուր տողին հաջորդում էրճ ((Տա ն 
վիճակ, ջա ն ծաղիկ, ջան ե - ջան )) ֊ ը , իսկ յուրա
քանչյուր երեք տողից մեկը ((ազապ լաճերի)) հաս
ցեին ուղղված վիրավորական խոսք էր լինում։

Ինչպես առհասարակ ժողովրդական շատ եր֊ 
գեր, վիճակի ևրգը ես անսկիզբ ու անվախճան 
էր։ Երգում էին աղջիկները, ձեռքերին վեր֊վեր 
թռցնելով վիճակը։ Ու վիճակի շարժումից արծա
թե բազմաթիվ ու բազմապիսի զարդերն իրար էին 
դիպչում, թափահարվում էին սեռիկի միջի քարերն 
ոլ մանր իրերը ու այս ամենից նվագանման հա֊ 
ճելի ձայն էր ստացվում։

Ահա աւլապ աղջիկների վիճակի գովքը։

— Վիճակ նստե վեր իշուն, ջան վիճակ, ջան ծաղիկ,
ջան ե֊ջան,

Իտև, առճև առբըշում, ջա ն վիճ ակ, ջան ծ աղի էլ,
ջան ե֊ջան ։

Ազապ լաճեր վիճկին շուն, ջան վիճակ, ջան ծա
ղիկ) ջան ե֊ջան։

Վիճա կ, ս ան յաթը տ գյուլբ ան, ջան վիճակ, 
ջան ծաղիկ, ջանե֊ջան,

Խալավտ ատլաս ոսկեպյան, ջան վիճակ, ջան
ծաղիկ, ջան ե ֊ ջան...

Ազապ լաճեր քյե կուրբան, ջան վիճակ, ջան
ծաղիկ, ջան ե֊ջան,

Վիճա կ, անունը,տ Նիգյար, ջան վիճակ. . . .  
Աչկով անելն ի քյու քյար, ջան վիճակ...
Ազապ լաճեր քյե նոքյար, ջան վիճակ***

Ես վիճակ չեմ,  յալդուզ եմ, ջան վիճակ**.
Պարակ մեճացս շալ կուզեմ, ջան վիճակ***
Ազապ լաճեր լալ կուզեմ, ջան վիճակ**,

Վիճա կ, արե քյե տանեմ, ջան վիճակ*, *
Տ ան սե֊ տանիս քյե խան եմ, ջան վիճակ.**
Ազապ լաճեր ախ անեն, ջան վիճակ***

Վիճակ, անունըտ Մ անուշակ, ջտն վիճակ***
Տայտ փռուկ կութն ի դոշակ, ջան վիճակ***
Ազաւդ լաճեր քյե մշակ, ջան վիճակ *. *

ՎՒ ճա կ, քյու լեզուն բլբուլ, ջան վիճակ.** 
նման ես սարի սմբուլ, ջան վիճակ* **
Ազապ լաճեր կյան քյե կուլ, ջան վիճակ***

Մոտակայքում թաքնված ազապ տղաները, 
հանկարծակի դուրս ղալով թաքստոցից, վիճակը 
վ;ախցնելու փորձեր էին անում։ Վրիպելիս ավե
լի էին ենթարկվում ծաղրանքի, հաջողության 
հասնելիս, կաշառքի խոստումներ ստանալով, վի
ճակն անվնաս վերադարձնում էին տերերին ( րստ 
որում, սա էլ սովորություն էր և կատակից այն 
կողմ չէր անցնում)։

Ասպարածնից վերադառնալով քան դում էին 
վի ճակը։ Չորսից հինգ ■տարեկան աղջիկների 
իմացականությունը փորձում էին, և այն փոք֊ 
րիկԸ) որ դեռ ճշգրիտ չդիտեր թե արևը որ կող
մից է ծագում, հարսիկ էր ընտրվում։ Նրա գլուխը 
ծածկում էին քողով ու վիճակը հանող այս հար֊ 
ս Իկին սովորեցնում էին, թե ամեն անգամ, երբ 
ասում են' ((Խարս, խան վիճակն պյարի, խամ֊  
բ արցում քյու դի լաք կատարի)), նա պետք է 
ձեռքը մտցնի սեռիկի մեջ ու մի որևէ իր դուրս 
բերի։

Այս անգամ արդեն սկսվում էին վիճակտ֊ 
հանման չափածո կարճ ասացվածքները*

Օրինակ' Տիքրիս խասավ կյետ Մ ուրագին,
Տյու էլ խասար քյու մուրադին, 
Խարս, խան վիճակն պյարի,
Խամ բարդում քյու դիլաք կատարի։

Հարսիկը դուրս էր բերում մի իր։ Մուրազին 
հասած տերը ուր ա խ ան ում էր։ Հաջորդ ասաց֊ 
վածքր հաջող չէր լինում, օրինակ'

Ոյու խոր, քյու մոր ինչ մեղ տրրած, 
Քյու ճայտի կյիրն էտ էր կյրված,  
Խարս, խան վիճակն պյարի,
Խամ բարցում քյու դիլաք կատարի։

Անհաջող ասացվածքից իըի տերը տխրում 
էր* և այսպես շարունակվում էր մինչև «աշխարհի 
չարն ու բարին չիմացող» քողածածկ հարսիկր
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«վիճակի փորից» դուրս է բերում ամենա վերջին 
իրը՛ Վերջանում էր Համբարձման տոնակատա
րությունը։ Սելլիկի ջՈԼԸԸ թափում էին կտուրը, 
որ չկոխկրտվեր։

Համբարձման տոնի հետ կապված էին նաև 
մի շարք կախարդելու ծեսեր, որոնք 1896 թ. 
կոտորածներից առաջ արել էին նախապաշար
ված, սնոտիապաշտ կանայք, ինչպես, օրինակ՝ 
գիշերով ավելին հեծնել ու իրենց տան շուըջը 
րւթ անդամ պտույտ դալ, սակայն կոտորածն 
ընդմիշտ ջնջել էր այդ սովորույթը և դա արդեն 
ծիծաղելի հուշերի շարքն էր անցել։

Վարթուլար (Վարդափաո): Այս տոնը Արճա֊  
էլում նշվո ւմ էր միմյ  անը 1Լքա ?.ՈԼՐ շպրտելով։  
Ջուր էին նետում առանց հաշվի առնելու դի մա- 
օՒ նՒ տարիքն ու հասարակական դիրքը է Ջուր 
էր շպրտում չխոս կան հարսը կեսրայրի վրա,  
իր կյանքում քավորի ներկայությունից փախչող  
սանամերը,  եթե հաջողացներ քավորի վրա իր 
թաքստոցից ջուր շպրտել ,  կաներ առանց երկ֊ 
մտե / ո ւ։

Վարթովարի այդ կիրակին նույնպես արձակ- 
ցիներն ան ց կա ցն ո ւմ էին իրենց ավերակ Աս
պար ածն ի ծառերի տակ, այնտեղ եփելով մի֊ մի 
հավի մատաղները։

Սըփ Կյորք (սուրբ Գևորգ): Սկսած Վարդա
վառի տոնից մինչև սուրբ Գևորգի տոնը, ներառ
յալ Աստվածածնա ու Սուրբ խաչի տոնը, առ
հասարակ գյուղացոց աշխատանքային ամենա-  
եռուն, ժամանակաշրջանն էր։ Այդ ժամանակամիջո-  
յՒ համար էր հորինվել «կյետնի մեռել պիտի խա-  
նեն, պանցուցեն)) փոխաբերական ասացվածքը։ 
Այնինչ, ս* Գևորգի տոնից հետո իշխում էր արդեն 
«ցախավելը կալից էկավ տուն)) փոխաբերականը։  
նշված տոնից հետո հիմք էր դրվում որոշ չափով 
խաղաղ կենցաղին։

/7. Գևորգի հնգօրյա պասից հետո, շաբաթ 
օրր, Սեև ոմանց համար դեռ ((ցախավելը կա[ից 
չէր էկել տուն)), այսինքն' կա լսի աշխատանքները 
դեռ ամբողջովին չէին ավարտվելք այնուամենայ
նիվ։ մնա ց ած չնչին դործր երբեք էլ հիմք չէր 
ծառայում, որ նման ընտանիքների երիտասարդ 
անդամները չմասնակցեին Վան֊Տոսպ գավառի 
//. Գևորգի վանքի համաժողովրդական տոնին։

Շաբաթ օրվա կեսօրից սկսվում էր ուխտա
գնացության պատրաստությունը։ Ուխտագնացու
թյանը մասնակցում էին բնակչության տասնչորս- 
տասնհինգ տարեկանից մինչև տարիքն առած 
հրկսե ռ անդամները։ Ս, Գևորգի վանքը դնում 
էին արճակցի ու խաոակոնիսցի ուխտագնաց

ները' միասին, յուրաքանչյուր գյուղն իր ղեկա
վարով, նաղարա֊զուռնայով։ Ս. Գևորգ հասնելուն 
՛դես, վանքի կառավարիչներն այդ երկու գյուղե
րին առան ձին ֊առան ձին սենյակներ էին հատ
կացնում»

Ս, Գևորգի ուխտագնացության երթը սկսվում 
էր երեկոյան։ Տեղ էին հասնում արևածագից 
առաջ։ Արճակցիներն սպասում էին մինչև խառա-  
կոնիսցիները հասնեին Արճակի ներքևը, իրենք 
ևս գյուղից դուրս էին դալիս, միանում ու մեկտեղ 
ուղևորվում։ Ուխտագնացությունը մեծ մասամբ 
լինում էր հետիոտն, բացառությամբ ձի ունեցող
ների։ Ուխտագնացների հետ էին լինում և մի 
քանի փասինասայլ կոչվող թեթևաշարժ սայլակ
ներ, որոնց վրա բարձվում էին ուխտավորների 
ուտելիքի պաշար կապոցները։ Երկու գյուղի 
սակավաթիվ ձիատերերն էլ իրենց ձիերը տրա
մադրում էին ծանոթ֊ բարեկամն!ւրի հասուն աղ
ջիկներին, իսկ իրենք իրենց ձիերը նստում էին, 
երբ տեղ էին հասնում։

11. Գևորգի ուխտագնացությունը տևում էր 
երեք օր։ Այդ նույն շաբաթ երեկոյան, երբ 
ուխտավորները պատրաստվում էին ճանապարհ 
ընկնելու, տանը սկսվում էր հ ա ր ի ս ա  դ ն ե լո ւ  
գործողությունը։ Հավով հարիսա, թե մսով կոր
կոտ, արճակցիների ձմեռային կերակրացանկում 
միշտ էլ կարևոր տեղ էր գրավում, սակայն ս. 
Գևորգի տոնը պետք է նշվեր հավով հարիսա 
եփելով։ Հարիսա էին դնում բոլորն անխտիր։ 
Ամ են ա ս ակա վան դ ա մ ընտանիքը պետք է դներ 
երկու հավով հրաիսա, իսկ բազմանդամների 
տներում այդ օրը մորթվում էր ութից տասը 
հավ։ Այս հարիսային նաև կ ա լի  կ ո ր կ ո տ  էին 
ասում։

Տ ի ր ա մ ո ր  ո ւխ տ ա գ ն ա ց ո ւթ յո ւն ը : Աստվածած
նա տոնը ամենուրեք նշվում էր նույն օրը։ Աս
պարածին վանք ունեցող արճակցին պարզ է, որ 
Աստվածածնա տոնի օրը չէր գնա մի այլ տեղի 
Աստվածածնա վանքի ուխտին։

Դարավոր հարևանությամբ և հազար ու մի 
ազգակցական թելերով արճակցի՛ներին կապված 
Խառակոնիս գյ/սղը ևս Աստվածածնա տոնին 
Արճակի Ասպարածնից չէր բացակայում։ Հենց 
այդ պատճառով էլ այդ երկու գյուղի բնակչու
թյան պապենական սովորույթն էր ամեն տարի 
աշնանը, այն է' ս. Գևորգի տոնից հետո, միասին 
ուխտի գնալ էծի մ արի գավառի հռչակավոր Տիրա
մոր վանքը։ Այդ վանքը բոլոր բնակավայրերից 
այդտեղ գնացած բորոտների գլխավոր ապաս
տանն էր։ Տիրամոր վանքն ստացել էր մի քանի
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պսւտւԼանունք օրինակ' Ջառան-հեք|ւմ (թարախա֊  
բուժ բժիշկ),  կանալ լոմբաՐ (իբր Քրիստոսի մոր 
գլխաշորն էր վանքի հիմքի տակ թաղված),  
Րալաքյ քյմբեթ (գմբեթը տարբեր գույնի քարե- 
րից էր կառուցված) ։  Ւսկ քրդերն ու թուրքերն 
այդ վանքն անվանում էին դերա բալսւքյ:

Տիրամոր վանք ուխտ գնալու կանոնն երր 
նույնն էին, ինչ ո. Գեորգինը։ Սակայն այս վան֊ 
լ  ըն ավելի հեռու էր և ոչ թե Վանի կողմն էր 
ընկնում է այլ հերկրիի, ուստի խ առա կոնի ս ցիներն 
էին իրենը դյուզում ս պա ս ում արճակցիներին , 
ու ապա շարունակում ճանապարհը։ Եթե ս* Գե֊ 
վորգի տոնն ուրախ երգ ու պարերի, զանազան 
զվարճությունների ականատես լինելու բազմամ
բոխ մի տոն էր Վանի ն ահ ան գի բոլոր բնակիչ֊ 
ների համար, ապա Տիրամոր ուխտագնացս։֊

ժ օ. ւր

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

ճըվի-նըվի: (Փոքրահասակ մանուկների ա-
ռաջին խաղերից)։ Մանուկները նստած տեղը 
մեկը մյուսի ձեռքերի երեսի մաշկից բոնում էին, 
և մի քանի մանկական ձեռքեր իրարից բռնած, 
բարձրանում-իջնոլմ էին, ու երեխաները միաժա
մանակ երգում էին.

ճըվի-ճըվի,
Ակլ ա ճըվի,
Աղեն կյնաց 
Եբուս աղեմ,
Պուրթ ի պիրե,
Պ ամ բակ չիպե,
Շալ արաց,
Շըլվար չարաց,
Ուրն արաց, 
էաճուն չարաց։ 
թո՜ւռ, ճուճուղի՜ կ***

Վերջին ճուճուղիկ (ճնճղուկ) կանչի հետ 
բոլորն էլ ձեռքերը բաց էին թողնում ու նայում 
վեր,

Դըրոմփինա: Մանուկները նստած ձեռքերը
բռունցք արած, բութ մատը վերև ցցելով, մյուսի 
բռունցքի մեջ տեղագրելով, կազմում էին իրար 
միացած բռունցքների շարք և բարձրացնելով ու 
իջեցնելով, երգում էին.

Օմ֊փինա,
Դըրոմ ւիինա,

թյունը աշխատանքից թեթևացած այս երկու 
գյուղերի բնակիչների համար շրջագայության 
բնույթ էր կրում։

Նրանք գյուղից զուրս էին գալիս ուրբաթ 
օրվա կեսօրին, գիշերում էին գավառի վերջին 
գյուղումճ Հաշւիշատում ու շաբաթ օրը մայրա
մուտին հասնում վանք։ Կիրակի առավոտյան 
տեղում գնում էին մատաղացուները, եփում, 
պաս։ արագ անել տալիս և մայրամուտին, դուրս 
գալով Տիրամեր կոչված գյուղի ց , ամբողջ հինգ
օր, օրը մի գյուղ շրջում։ Այցելում էին թիմարի' 
Գործոթ, էրերին, Կյոսնենց և Համկուբերդ հայ
կական գյուղերը, իրենց հետ բերած ձավարն ու 
չոր փոխինդը գյուղացին եըի հետ փոխու մ ծիրանի 
չրով ու ընկույզով և յոթերորդ օրը կեսօրին տուն 
վերադառնում։

Ա 1. 8

ճոշն իլե
Օմփի բաշի,
Պստիկն իլե
Չլաշ դաշի,
Աղեն կա սիՀ

Վ է ր Ւ ն  ր յ ա շ Ւ ։

Վերջին խոսքի վրա վերևի ձեռքը շղթայէց  
անջատվում էր, իսկ մնացածները շարունակում 
էին նույն երգը, նույն համաչափությամբ վեր 
ու վար անելով ձեռքերը։ Սակայն այս անգամ 
ասվում էրճ «Աղեն կասի տըկին քյաշ[1̂  ե 
ամ ենան երքևի ձեռքն էր պոկվում ընդհանուրից։ 
Այսպես, մինչև բոլոր ձեռքերն էլ ((աղայի)) հրա
մանով հեռացվում էին. ամենավերջին ձեռքը 
ստանում էր ((Օմփի բաշի}) պատիվը։

Կ յը զ ր ի  կ ը ն գ ա ն  պ ա ղ ա ր 6 : Երեխաներից մեկն 
իր զույգ ձեռքերի շռած մատնելւի ծայրերը միաց
նում էր իրար, ու ստացվում էր չորս բացվածք։

Մ յուսը սկսում էր բաղարճի խմոր հուն֊ 
ցելու արարողությունը ք ընդ որում, ծիծաղելի 
կերպով) մերթ քթից ծորացող ջուրը ենթադրյալ 
խմորի մեջ խառնելու շա րժումներ, մերթ թևա
տակի կամ գլխի մազերի մեջ վազվզող ոջիլները 
բռնելու ու խմորի մեջ գցելու ձևեր անելո վ, վեր֊ 
ջապես ավարտում է ր  «խմոր հունցելը» և մոտե
նում նստածին ու «խմորը» ձեռքով նրա բ աց 
մա տների (սկզբում ճկույթի) արանքը մտցնելով,  
հարցնում՝
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— Էսա վի ր թոներն ի։
— Ռես այսինչի, — պատասխանում էր խաղ֊ 

րնկերը։
— Մեչ կրակ կա իմ պաղարճ թխեմ։
— Չկա,— պատասխանում էր «թոնրա տերը) ։

— Վո՜ւյ , ք****մեչ,— հայհոյում էր խմորա֊ 
տերը և ձեռքը մտընում միջամատի ու մատնե-  
մատի արանքը։

— Էսա վի՞ ր թոներն ի։
— Քավոր այսինչի, —լինում էր պատասխանը։
— Մեշ կրակ կա* իմ պաղարճ թխեմ։
֊ Ց է ,  է սա թոնրան մեչ  կատուն ծյաք ի

խանե։

— Վո՜ւյ, խարամ ըլնի քավոր այսինչի տսւն 
խաց , — հայհոյում էր խմորատերը և ձեռքը մըտ֊ 
ցընում մ իջա մ ատի ու ցուցամատի արանքը,

— Էսա վի՞ ր թոներն ի։
— Տերտրոչ,— լինում էր պատասխանը։
— Մեչ կրակ կա*, իմ պաղարճ թխեմ։
— Մեյ պծառ կեր, մամ խարն էկավ տարավ։
— Վո ւյ, մամ խ ըրի խեր շուն տանի։

— Էսա ճոչ թոներն վի՞րն ի, — հարցնում էր 
խմորատերը, ձեռքը մտցնելով թոնրատիրոջ բթա
մատի ու ցուցամատի արանքը։

— Մերն ի ,—լինում էր պատասխանը։
— Մեչ կրակ կա*, իմ պաղարճ թխեմ։
— Հըլին կրակ ի , —լինում էր պատրաստակամ 

պատասխանը։

((Գզրի կինը)) հազար ու մի սխալ շարժում
ներով վերջին օթոն ր ան)) մեջ թխում էր իր բա
զա րճր, ((թոնիրը)) ծածկում և ((խմորի տաշտը)) 
տանում տիրոջը հանձնելու։ Մինչև նըա վերա
դարձը, թոնրատերր թոնրից հանում էր բաղարճ֊ 
ները, որն ((ուտում)) էր, որը «թաքցնում)) ու 
ձեռքերը իրարից անջատելովր' նստում։

— Դո* ր են րստեղի թոնրրներ, դո*ր ի ըստե֊ 
ղի թ ոնրատեր,—լա ց ակում ած հ արցն ում էր 
«գզրի կնիկը)) դեսուդեն ման ղալով, այնինչ 
թոնրատերր հանգիստ, նրա աչքի առաջ նստած,  
ուտում էր բաղարճները։

Խաղը սրանով էլ վերջանում էր։
Պասյիկ-սյասփկ (խմբախաւ]): Մի քանիսով

մեկի աչքը կա պում էին, ձեռնափայտը ձեռքը 
տալիս։ Վերջինս կորացած մեջքով, փայտը թըփ-

թփացնելով, «ուղևորվում) էր։ Երեխաներն ըս֊ 
կըսում էին ե տևից վազել։

— Պապիկ, պապիկ, դո ր կէրթաս, — հարց֊ 
նսւմ էր նրանցից մեկը։

— Կէրթ ամ ժամ ,— տխրաձայն պատասխա֊  
նում էր պապիկը։

— Չիկ էլ տանե՞ս։
— Ախըր վախենամ ճամբխեն տըտ*,*

֊֊Չէ' , պապիկ, չեմ  տ***քրթու տան խաց խա֊ 
րամ ըլնի, թե որ ես տ***, — և բոլորն էլ կուզիկ 
ձևանալով, շարվում էին պապիկի ետևից։

Պապիկը շարունակում էր իր երթը։ Հետևող 
երեխաները սկսում էին շրթունքներով պըռ֊պըռ 
ձայներ արձակել։ Պապիկը վրդովված կանգ էր 
առնում, ձեռնափայտը պտտեցնում աջ ու ձախ 
ո լ լացակումած կան չում __

— Է տա ո՞ր շան թուլ են էր աղոթքս խարամեց։
Խաղընկերները լռությամբ փախչում էին

տարբեր կողմեր։ իսկ «պապիկը)) ձեռնափայտը 
պտտեցնելով, որոնում էր «շան թուլաներին))։ 
Եթե հաջողվում էր ձեռնափայտը որևէ մեկին 
կպցնել, ապա տվյալ երեխան փոխարինում էր 
պապիկին, եթե ոչ պապիկը մնում էր իր դերում, 
և խաղը կրկնվում էր։

'քյարափոսիկ: ( Առավելապես աղջիկ երեխա֊ 
ների սիրված խմբախաղերից վ։ Հավաքում էին 
հին, քւսյքա յվող պատերի ներքևը թափված 
փոշիացած հողը, կիտում բրգաձև, բրգի գագա
թից խիստ զգուշությամբ ջուր էին լցնում, որ 
հողակույտը մինչև ներքև թըջվեր, սակայն ար
տաքին տեսքը չխաթարվեր։ Շուրջանակի շարվում 
էին և նույն փոշիացած հողով, խիստ զգուշու
թյամբ, գա գա թի ց մինչև ստորոտն իրենց ափե
րով տրորելով հողակույտը, կրկնում էինճ

— Քյարափոսիկ, մաղ տուր։

Երբեմն֊ երբեմն դադարեցնում էին աշխա
տանքը և «քյարափո սիկի) վրա ցանված փոշե֊ 
հողը ետ տանել ով, ուշադիր նայում, թե քարա
փոսիկի վրա մաղ երևում է, թե ոչ։

Հենց որ մաղ նկատեին, քարափոսիկը մաք
րում էին վրան լցված հողից։ Այդ Ղ.ԳՈԼ11  ̂
չընդհատվող շփումից հողակույտի արտաքին 
կեղևն արդեն ամրացած էր լինում։ Հետո ստաց
ված բուրգի շուրջը նստած խաղացողներից յուրա
քանչյուրը, իր բաժին «հողամասի)) առաջ չոքած,
իր քարափոսիկի ներքևի մասում տան համար
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մի դռնակ էր բացում։ Մի «դուռ}) էլ բացում 
էին Քարափոսիկ «գյուղի)) գագաթին, ապա
զգուշությամբ, մատի ծայրով ամեն մեկն իր 
«տան)) ներսը եղած հողը դուրս էր քաշում, 
մինչև մնում էր մի երդիկով ու մի քանի դռնա
կով, որոշակի, ամուր, միակտուր մի կառույց, 
որի «երդիկից» ընկած լույսից կարելի էր նշմա- 
րել քարափոսիկի ներքին դատարկությունը։

Խաղացող յուրաքանչյուր երեխա իր ղռան 
առջևր դուրս բերված հուլւսփոշուց իր ((տան)) 
առաջ պատ էր քաշում, ներսում զանաղան չո
փեր տնկելով, իր համար <րբաղչա» էր ստեղծում 
և հետո, հերթականորեն, քարափոսիկի ((երդի֊ 
կից» 2ՈԼՐ էին լցնում ներս։

Եբղիկից լցված ջուրը դատարկ քարափոսիկի 
միջով հոսելով, դուրս էր դալիս աղմկող ((տանտե
րերի դռներից)) ու լցվում նրանց ծառաստաններն 
ու բախչաները։

Խաղից հոգնած, միահամուռ ջանասիրոլ֊ 
թյամբ երեխաները ավերում էին իրենց ((գզուզն 
ու բադչաներր)) և ցրվում։

ՀՈԴԱՆԵՐ

Ինչպես ա մ են ուր եք, Արևակում ևս հնամենի 
սովորույթ էր ձմռան երեկոներին տղամարդկանց 
հավաքվելը մի քանի հոդայում և ասուլիսով 
երկար գիշե րն ե րը կարճելը։ Հոդաները, որ
((Դիվանխանա)) ընդհանուր անուն էին ստացել,  
ախոռի առաջին բաժանմունքի մի մաս ն էին 
կազմում, որի վերևի ճակատին կար մի լայն 
բուխարի, իսկ հ ա տ ա կին փռված էր լինում կտա
վատի չոր ցողուն ( բալմ)  կամ չոր խոտ, որն 
ամեն շաբաթ փոխում էին ու նորը փռում։ Թե 
բուխարու վառ պահելը, և թե հ ա տ ա կին փռված 
չոր խոտը միշտ նորոգելը տանտիրոջ պարտքն

էր՛
Միշտ ավելի բազմամարդ էին լինում 'Թյո֊ 

զարի թաղի Մոլոյի դիվա նր, Փոս թ աղի Սամբոյի 
ու Սիանսու դիվանները։ Եթե մեկի տանը հյուր 
էր լինում, րն թրիքից հետո տանտերն իր հյու րին

ևս տանում էր իր հաճախած դիվանխանան։ 
Հաճախ այդ հ յուրե րի մեջ լինում էին ժողովրդա
կան ավանդավեպերի, հրաշապատում հեքիաթ
ների և այլ պատումների գիտակ մարդիկ, որոնք 
հոժարությամբ դիվան խ ան ա յո ւմ պատմում էին։

Եղական սեռը, որքան էլ տարիքով, դիվան
խանա մուտք չուներ։ Հիշված երեք դիվանխանա֊ 
ների սիրված հյուրն էր Արճակում երեսուն տա
րուց ավելի ապրած, բայց միշտ նորեկ կո2լ[ ոՂ 
ու միաժամանակ ((կռունկ)) մա կանվա մ բ մկրտ
ված (( Թա զահ ա յերաց Մարտիրոսը))։

Մարտիրոսը կռունկ մականունն էր ստացել 
իր չափազանց երկար ու նիհար սրունքների հա
մար։ Մ nut տասը տարի տեխնիկական աշխա
տանք կատարելով Վիեննայի Մուրատ֊ Ռա-
ֆայելյան դպրոցում, շնորհիվ իր սուր մտքի,  
արտակարգ հիշողության և լսածը յուրովի պատ
մելու դե բազան ց ունակության, Թազահայերաց
Կռունկը բոլորի համար էլ պատմելու նոր ու 
հետաքրքիր նյութ էր ունենում։ Նրա պատմու
թյունները օրեր էին տևում։ Պատմածները լինում 
էին թե աստվածաշնչային, թե՜ պա ր ս կա կան ու 
հուն ա կան դիցաբանությունից վերցրած։

Կռունկ Մ արտիրոսն ուներ ճոխ լեզու և 
յուրաքանչյուր պատում ձևակերպում էր յուրովի, 
օրինակի աստվածաշնչային բոլոր պատմություն
ները անվանվում էին կամ ((Տավիթ մարկյարեն 
էնան ուր դուշմընն եր», կամ' «Կյապրել խբիջ~ 
տակ էնան ս ա տ ան եք))։ Պ արս կա կան ամբողջ 
((Շահնամեն)) անգիր պատմում էր, սակայն բո
լոր հերոսներն ու փահլևաններր դառնում էին 
(CՌուստամ էնան Սոհաբ))։ Ավելի տեղյակ էր
հունական առասպելներին, որոնց կի ս ա ա ս տված֊  
ներր բոլորն էլ ((ճոչ-ճոչ դևեր» էին, օրինաէլ 
((թիզի-պոզ դև)) (Սիզիփոս), «Դանդալոշ դև» 
(Տան տա լոս),  ((Կրակակյող դև» (Պրոմեթևս),
((Հոռա դեվամեր» (Հերա) և այլն։ Կռունկ Մար
տիրոսը հ եքի ա թա ս ե ր գյուղացոց անփոխարինելի 
ասմունքողն էր։ (նա և իր պառավ կինն իրենց 
փոքրիկ խրճիթում սրախողող արվեցին 1915-ի 
եղեո նի հենց առաջին օրը )։
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1’մ պապկենքյ Առճակոլ Մա ռտոյի տան խեա 
խաչ֊քավոր են իլե։ Մառտոյի տուն կնոլնքյ 
կրլնի, նա խոն% էլ էտը վախտ տըսլորս տարեկան 
կըլնի, կորոխկեն էրթա քավրութեն անելու։ Մ առ֊ 
տոյ/ւ տան կրնրյաճաշին ժողվըռտված մ արխերի ց 
մեյն կասի. — Ծո, մարթեր, իկեքյ կյառալավեծ 
անենքյ։

— հւա, վալլա, անենքյ։
Տուռ կրփակեն։ թստեղ, էսը մեր լաճոլ լեղին 

կըկտրի։ Չունքի չուր էտօր տաղ ասած չի իլե։ 
Աղաճանքյ֊ պաղատանք, կանի, կասի. — Ես չեմ  
կանա տաղ ասե, — կըտիսնա ս/յանի տեղ տրող
չկա, դորիս կուլա։

Էտը Մառտոյի տան պառավ էօղորմի ուր 
խոլկյուն ), որ իտոր լաց կըտիսնա կասի.— թյա, 
մարթեր, տյուք յ  բիթունտ էլ որ ըստ եղ էլաքյ, 
մեր աչկի լոսն եքյ, համա էսը սհաթին, մեր 
պստիկ քավոր բիթունիցըտ առավելն ի, ծե մեռ֊ 
նեմ, էն իկեր ի մեր տան խարամն ի խալալե,  
սոլփ֊լոս մեռոն ՝ էն ուր կրկյովն ի պիրե մեր 
տուն, տոլքյ մկա մեյ տաղ ասելու խամար ինոր 
կլացացոլցե՞ք։ Չի ուզե, թո չասի։ Մո էթ ա 
բաղշեյթեր կան կյա, ֆառախլամիշ ըէնի։ Սորա 
տյուռ կպանաՀ Նա խոյին կխան ի տյուս։

Նախոն իճ մ ա լո ւլ֊ մ ռո ւթ կէրթա կմտնի
ֆռանգյուլի բաղշեն, կպառկի ծառի տակ, քյուն 
կտանի։ Մեկ էլ կտիսնա, որ ախպըրի թարաֆեն 
ծիյավորրմ էկավ, կայնավ վեր ուր կյլխուն, ծեռն 
էլ մեյ ոսկի թաս, ծ են կուտա, թե ՝

1 Պատմեց Աշտարակի շրջանի Հաղս գրողի վերա բնակիչ, 
խառակոնիսցի Փանոս Չիչագյանը, 1940 թ. օգոստոսին' 
Հաղս գյուղում։ նա Ջիչագենց տոհմի, եղեռնից մազա
պուրծ, վերջին շառավիղն էր։ •

2 Խ առա կոն իսում և ընդհանրապես Արճակի գավառում 
տարածված ավանդության համաձայն աՀԸՂ ^ 1՚1աԳԸ (Քու
չակը) խառակոնիսցի նախոն (նահապետն) է եղել, որն իր 
շնորհն ու աշուղի իր անունը երազով ստացել է Արճակի 
լճի ձիրքեր բաշխող «խրեղեն մ արթուցճ)։

— Աշըղ Չիչադ, առա էսը ճար, խմիՀ կրնա
քյու տաղն ասա։

նախոն թաս կըվիրուցի, մեշու ճուր չում
տայ կըխմի* Սորա, կըտիսնա , որ [ժասի մեշ մեյ
խա տ սլի պ ե ււ կա։ Սիյավոր կա սի* — Դե, տյու էտը
սլիպեռըն առ, արե խըղրաց էրթանքյ Պ,աղում
խաշեր։ (Պաղում խաշերն էլ էտը տեղեն էւիեջա 
դատ ի )։ նախոն ծիյավրու խետ կէրթա կը խ ա սնի 
Պաղում խաշեր։ Ծիյավոր կասի*— Դե, էտը պի~ 
պեռ քյու դյոմւիով սլիպռի էսը խաշ֊քարի 
մ եշտեղ։

Ն ւս խոն ւլյոմւիով պիպեռ կըզանի մեշ խաշ֊ 
քարին, կիրիշկա ուր իտեւթ ծիյավոր շկա, կիրիշ֊ 
կա ուր առճեւթ կըտիսնա սիվտայ խաշ֊քարի 
մ եշտեղ թաժա ղարկուկ պիպռի կյլոխ կըպսպըղա։

— Յա՞, էսը ի նշ պյան էր, ախըր ես քյնիր 
եմ Ֆըռան գյուլի բաղշեն, այխիր եմ Պաղում 
խաշերաը մոտ...

Բիրդան կըխասկնա ։ որ դոլու խմելու էրազ 
ի տիսե։ Սըլնի, կէրթա, կւետնի Մառտոյի տուն։ 
Կըտիսնա' որ նստուկ մարթեր հալա ուրանը կյա ֊ 
ռալավեժ շեն պըռծե։ Կըմտնի ներս թե շէ, էլ ն յա 
ամոթ, նյա զամոթ, կըչոքյի սան տակ, ծեռ կը֊ 
դանի ակընջին, տաղ կըկան շի։

— ԱՀԸՂ Չիչագ Խա ռակոն ս ա,
Կյովամ պյաըի լոսն, կյովամ,
Խուռնի ծիյավոր Առ ճակ տիսա,
Մեռն եմ պա ց վո ղ պյարի լուսոլն։
Պաղում խաչեր՝  քյու տուռ խասա,
Ծունդր եմ զարկե պյարի լոլսոլն։
նախոն ի բըլբըլի պես պյարի լոլսոլ կյովքյ  

կանի։ Էսը առճակցիք կըթերռեն֊կմնան, կասեն,  
— Ծո", պստիկ քավոր, տյու որ ըսըսկնեմ անոչ 
ծենի տեր ես, համ էլ ըսըսկնեմ տաղ ասել կիտես, 
էլ ընչի՞ մե կրխափիր։

նախոն էլ տաղ ասելով կըսա կանի, թե' 
րսըսկնա, րսըսկնա պյան ի իլե։
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Էտը առճակըցիք կըլնեն բիթւււնով կէրթան 
Պաղում խաշեր, կիրիշկան, որ աղորթմանց ոէվ֊ 
տայ խաչ ՜քարի մ ելա եղ մեյ խ ատ թաժա պիպեռ 
պի պռուկ։

Փառքյ կատան աստըծուն, բիրադի էլ կա
սեն,— Տյու աղորթմանց աշըղ Չիչագ ես, որ աշլւղ 
Չէ լագ։ Էլ ի ն չ  Նա խո, էլ ի ն չ  պստիկ քավոր,  
աշրղ Չիչագ, ո1' ա1ԱՂ. Չի չագ։

Ւն չ  որ կըզրուցի) տաղ ասելով ի կր զրուցի։
Դորիս, տաղ ասելով Մառտոյի տան հո չին 

կասի, — քավոր աղա, ես ըստ եղեն դողրի պիտի 
էրթամ դեխ Մշու Սուլթան ոըփ Սարապետ։ Տյու 
քյու քավըրական պենով ձիկ օխնանք տուր, համ 
էլ չարխըներս ծակ են, ծիկ մեյ ջուխտ թաժա 
չարուխ տուր։

Էտր մարթն էլ կասի,—4? ե կուր բան քավոր 
Չի չագ, քյւսնի որ տյու դոլոլ խմելուն ես արժա
նացեք հալբաթ որ սրփ Սարա պետ պիտի էրթաս։ 
Ծո , օխնանքյ չէ,  խոկյիս էլ կուտամ* մեյ ջուխտ 
չարուխ չէ,  մեյ եզան կաշի քյե կուր բան, համսւ 
տյու ծիկ ականջ արա, մեյ խատ կրնա ծեր տուն, 
քյու խոր, քյու մոր ծեռքըներ պաքյի, ինոնց 
օխնենքյներն առ, նոր ինգյի քյու մուրազի 
1\ամ բախ։ Ե՞նչ կիտես եփ կը տառն աս ետ։ Դե, 
րալամ, մախ-մեռ որ կա' հիսանին ի, առանց 
մոր ծըծի կաթի, խոր տրված ամա գի խա լալու֊ 
թեն ուզելու, ավլադ ասածրտ զատու IՀամբախ 
չի էրթալու։

Չիչագ կասի. — Չի ֆայմե, քյու պյարի խրատ 
կըկա տարեմ ։

Սուկյա տուն։ թի չագին էլ մեյ քյոր էլ կրլնի, 
էրկու աչկով կոր, համա շատ իմաստուն ախչիկ 
կրլնի։ Էտր էլ էտ օր էրազի մեչ տիսեր ի, որ 
Առհակու թարաֆեն ծիյավորըմճ ոսկի թաս ծեռ 
պըռնուկ, էկավ մտավ ուրանց ւիայախ, ծեռ թա
քեր ուրանց բոզ որթրկան Հիդ։ ասաց , — Աշըզ 
Չի չագի ծի , քյու տիրոչ խ ը մ ա ծի ց տյո ւ էլ խմի: 
— Էտը թասի մ ի չուն խըմըցուց բոզ որթրկան։

քյորն ուր տիսած էրազ նաղլ արած կյախին, 
ախպեր առնից կրմտնի, կրչոքյի խոր֊մոր աոահ, 
տաղ ասելով կրսա կանի, որ ինքրն աշրղա կան 
դոլոլ ի խմե։ Մեյ կիշեր էլ կրմնա, տաղ կասի, 
սորաճ կին ի ուր մուրազի հա մ բախ։

Էն էրթւսլն ի, կըքյաջի չռւմ տասը տարի:
Սրփ Սարապետ (տա ծե էլ մուրազ)  աշլւղ 

Չի չագին կյրապյառ կիր կա լա մ ի էլ շնոխքյ 
տված էրլնի* Համ էլ թյությանքի շնոխքյ։ Էտր 
տաս տարվան մեչ սաղ աշխարքյ կան կուկյա։ 
Դոր էլ որ կէրթա' անուն կըխանի։ Վասալամ,  
մեկ Անա տոլու, մեկ աշըղ Չիչագ։

Չուր ետ կրտառնա, խերն էլ, մերն էլ ծեր 
ցավ տարս։ ծ կրլնեն։

Մնացե մենակ կոր քյոր։ Սող որ թիկն էլ
տառցեր ի մեյ չըլսնված, չտեսնված մարալ եզ։ 
Էտր եգան խետ քյայլան ծիյանքյ չեն կառցե ոտ 
թալել։ Չի չագն ի ' կրմնա ուր տուն, կրփսակվի,  
կրտառնա հիժ֊պրժի տեր։ Համ ռենջբա րութեն 
կանի, համ աշրղութեն։ 4?յայլան բոզ եզ տակ, սրփ 
Սարապետաց սլիրած դավթար ծոց տրած, սագ 
թեվ թալած, դվիթ֊կալամ գոտի1լ րխտատեղրանք 
կան կյալով օր կընցուցի։

Մեյ տիր Չիչագ' ոտպոպիկ, սլյախ ծեռ, մեր 
տրռան առս։ի մեչ  հուր կանի, մեկ էլ իրեքյ իսստ 
են ի֊ չարի կուկյան կըկա յն են վեր կյլխուն, էն 
մեկն կասի, — Օլան ռենջբար սան, բու քյոյլի սան։

Չիչագ ջույաբ կուտա,— Աղա, սան գոզրու
սան։

Էն մեկելը կասի, — Աշըզ Չի չադրն ավի բու- 
լո ւրսրն։

Չիչագ կասի, — Աղա բյուլ, մանրմ։
Էն իրեքրնջին կասի, — Օլան, օ, աշրղա թա

նա ր ս րն ։
Չիչագ ջույաբ կուտա, — Թան, մանրմ ։
Սորա, կտիսնա որ ենի֊չարիյթեր ուր ասա՝  

ծից պյան չխ աս կրցան, ծեռով մեր սւան տեղ 
շանց կուտա, կասի, — Տյուք կնացեք էնա տուն, 
նստեքյ' րռհաթցեքյ, չռւմ էտը տան տեր ուր 
պյանից պըռծնի կյա ուր տուն։ Ենիշարիյթեր կուկ- 
յան մեր տուն կրնստեն։ Չի չագն էլ առտի հրել 
կրպռծնի, կուկյա տուն։ Ենի֊չարիյթեր որ ինոր 
կըտիսնան' կրթեբըռեն, կասեն, — Ա յ ավսըհաբի,  
տյու մե ընչի խ ափի ցիր, ասից իր' ես նյա աշրզ 
Չիչագի տուն կիտեմ, նյա էլ ինոր կիտեմ։

Չիչագ կրծրծղա, կասի,— Այ աղաներրս,
ես մեկուտ ասիցի' բյուլ մանրմ, յանի թե, կիտցի 
ես եմ։ Մեկելիտ էլ ասիցի,— Ման, մանրմ, յանի 
թե, հանչրցի' ես եմ։ Համա որ տյուք ծեր լեզուն 
թամամ չեք կիտե, սույն իմ չի։

Չիչագի կնիկն ի, կրլնի խաց կրպիրի կրտնի 
ա ռահներ, կուտեն, կրպրռծրնեն, նոր էտր ենի֊ 
չարիյթեր կասեն։

— Ա'ՀԸ'Լ Չիչագ, կիտե ս, մենքյ որ կանքյ,  
բոշ՝ մոշ ենի֊չարիյթեր չենք, մենք Սուլթանի 
նոքյարներն ենքյ։ Սուլթանի հրմենից շատ 
թան գ֊ վազիդ հար եմ, մեյ լահ տղա ի պիրե, 
Ս ոլլթան կա մ ի ց ե ր ի որ էտր հիժն ըլնի ուր թաքյին 
ծառանքյ,  համա հարեմին շարոց ի տիպե, ծ ր֊ 
ծերաց մեչ կաթ չկա։ ճիժն էլ ուրիշի ծըծի պր֊ 
տուկ չի պրռնե, կիշեր֊ցերեկ կըվրնգյըստա։ Հա
րեմին ասիր ենճ քյի Անատոլույի մեչ մեյ խատ
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աշրղ կա, անուն Չիչագ, որ սէյու էտը աՀըղի տաղ 
կանչել լսես, քյոլ սիրտ ըսկուն կըմռմռա, ըսկուն 
տիժարլամի շ կըլնես֊լաց կուլաս, որ ծրծերացտ 
ախպրրի պես կաթ կըփրխւիխ ա։ Ս ուլթանն էլ մե 
ամրր ի արե, էկանք քչե տանեն քչ Ս տամբոլ։

Սուլթան մե օր ի տվե, որ անկչրնանք, մեր 
ւ/իղ կզանի։

Չի չագ կասի. — Սուլթանի ամըր անկյրնցնևլու 
րսկի իրավունք չկա։ Կրլնի վեր, ուր դավթար 
կրտնի ուր ծոց, դվիթ֊կալամ կզանի ուր գոտիկ, 
սազ կրթալի թե, րոզ եզ կիւեծնի, կինեն ճամ բախ։

Աչեղից ոք կըլնեն տյուս, Չի չագ իտոնց Աււ֊ 
ճակոլ Ասպարածին շանց կուտա, կասի, — ես որ 
զատու ճամբաի։ կէրթամ, առաճ~աոաճ սլիտի 
մտնեմ էնր վանքչ իմ աղոթքն անեմ, նոր էրթամ 
իմ կնալիքյ ճամբախ։ Մըկա տչոլք ծեր իկած ճամ֊ 
խով կընացեք դեխ Ս տամբոլ, ես կուկչամ ծե 
կր խ ասն եմ։ Համա պյ ան ի, որ ծե չխասա, տչուք 
Ս տամ բո լա մոտ իմ ճամ քսեն սլախեք, որ ըսկուն 
րլնի չորսըս էլ խրնդրաց կաչնենք Սուլթանի 
առան առաճ։ Խա ։— Կասեն' ի յա , վալահի, իյ ա ։

Ենի֊չարիչթեր ուրանը էկած ճամ խով կէրթան 
դեխ Ս տամ բոլ, Չի չաղն էլ կէրթա զեխ Առճակ։ 
ճ ո չ  կչետ կընցընի, Առճակու խոլտըղներ նստուկ 
չարուի, կրշինեն, խետ որ Չիչազին կրտիսնան, 
կիսաշինած չարխրներ կրպռնեն ծեռքրներ, խա֊ 
ղալով կուկլան' առաճ կրպռնեն տաճկերեն տաղ 
ասելով խանելուկ կասեն.

Աշրղ Չի չագ ինմիշ բո չի, միշ բոզի, միշ բոգի,
Բիր ալլահ դըր, բիր օղի, բիր օղի, բիր օղի,
0, քիմա դը[Կ է1/1!’ բուռնի վար, կըռխ ղողի, 

կըռխ դո ղի, կը ոխ գո զի...

Չիչադ չի կանա էտը խ ան ելուկ խանի։ Աջը֊ 
ղական ադաթով էլ օրենքյ չկա, որ թողնի ընցընի։ 
Սուս֊փուս եղան կյէ"խ ետ։

Iէրխասնի տուն, ք յ ո,Ըոչ  կասի. — ճամբախըս 
ուղուրով չի։ Առճակու խուտըղնեբ խանելուկըմ 
ա սիրին' չկառցա խանել։ ՝@յոր կասի. — Մ կա խա֊ 
նելուկ քյու միտն* ի։

Չիչագ խա քերեն կասի.

Աշրղ Չիչ ադ խեծե բոզին,
Մեկ ասպածն ի , մեկ ինքն,
էն վիրն //' մեյ քիթ կա, քառսուն աչկ։

՞Ոյոը կասի, — Ասպած քյու տուն ակոլ չանի, 
էտը ի՞նչ զոռ պլան ի, որ չես կառցե խանել։ 
Էտը չարուխն ի, մեյ  քիթ։ քառսուն աչկ։

Տիլ ագ կըծըծղա, կասի. — Կիտե ս, չարխը-  
ներն էլ ձեռքըներ պռնուկ ին։ Ծո , ևս իտոնց

շարազա խելքին մեռնեմ, իտոնք ձիկ շրշկրռցու֊ 
ցեր են։ — Կասի. — Մկաչ էլ արեվմտոց ի, չոլր ես 
խասնեմ ճոչ  կչետ, ինոնքչ էլ կնացած կըլնեն 
ուրանց տներ։ էլաիսա մնամ վաղն էրթսւմ, կաչ֊ 
նեմ էնտեղ, չում էտը խոլտըղնեբ կչսյն, ինոնց 
ջոլչաբներ տամ, նոր էրթամ Ասպարածին, սորա' 
ղեխ Ստամբոլ։

Մեկել օր կէրթա' էտը խուտրղներաց ջուչաբ- 
ներ կուտա, կէրթա դեխ Ասպարածին։ Ասպա
րս, ծնա տչարի տակ էրկոլ խատ պստիկ որթկարած 
կրլնեն։ 1’սոնքչ էլ մեչ֊մեկ խաչերեն խանելուկ 
կասեն։ Մևչն կասի'

էն ի՞նչ ի, էն ի՞նչ, սերսոլփ տախտըկի,
անջընջում ներկի 

կչոնն էլ, կչրվածքչն էլ։
էն մեկելն էլ կ ասի*

էն վո վ ի, էն վո՞վ. ուսկոռ տախտըկի,  
նըղշուն սընդըկի, 

մեչ ն ստուկ ծվան։

Չիչադ կասի, — ճըժեը, ճամ խիցս անկյըն֊
ցիր եմ, իկեք մեյն ասեմ, մեյ թո մնա, իմ խուկյու 
պաըտքն ԸՄի> իմ կնացած տեղից տառնամ, ծե 
թանդ ադիյա տամ։

ճըժեր կասեն. — Աղեկ, մեյն ւսսա, մեյ թո 
մնա վեր քյու խուկյուե պաըտքյ. մենք քյե կը֊ 
ճանչընանք։

Չիչադ կասի . — Սեր սոսի տախտակ որ կա, 
էտը իմ կայիմ կողով դավթարն ի, որ ես սըփ 
Աարապտուց եմ պիրե։ Անջընջում ներկ որ կա' 
էտը իմ չխամրող, խաս բոյա թանաքյն ի։ Սյըր֊ 
վածքյներն էլ' իմ կյրած տաղերն են։

Որ թկարածնեը կասեն.—Չէ, խըըոխպեը, չը֊ 
կառցար խանել։

Չիչ ագ, մա լուլ֊ մռութ Լտ կըտառնա տուն։ 
'Չյոր կիմնա ինչ ի իէե, կասի, — Ես Առճա֊ 
կոլ նաղս եթըմներաց պատընքչներ կարեմ, ժուռ 
կումով։ ըլնեն, որ էս էլ էրկոլ տիր ի քչե քչու ղատու 
ճամխից ետ կըտառցուցեն։

Չիչագ կասի. — Աման, քչուրիկ, քչու բախտն 
եմ ինգչե, էտը արթար ճժերաց մի' անիծե, ինոնց 
սոլչն ի նչ ի, իմ ֆաչմն ի մթնե։ Ասպած վերճ 
պչարին անի։

Վասալամ, էլմ էլ քչոր խանելուկներ կխառ- 
ցոլցի, էլմ էլ Չիչագ կր ս ա կանի, քչոր կասի. — 
Ախպեբըս, աղորթ որ էս էրկոլ օր տչոլ քչոռաֆաչ-  
միբ ե ս։ Ընչի տչու չէս" կիտե. սերսուփ տախտակ 
որ կա՝ էտը հիսանի ճակատն ի. հիսանի ճաչտի 
վրեն մազ չի պոլսե։ Անջընջում ներկ որ կա 
հիսանի ճաչտի կչիրն ի։ ճաչտի կչիր չի ջընջրվե։
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Հի սան ի ճայտի կյըրի ո'չ ս եվ-կար մ իր կըճոկվի, 
ոչ էլ կւրվածքտ կըկարթացվի։ ԷԱԼ' մեկ, մ կա մեկն
էլ ասեմ' ուսկըռե տախտակ, նղշուն սնդուկ որ 
կան, իտոնք կըրըրի կոտն են. մեչու նստուկ 
ծվանն էլ' կըրըրեն ի։ Սըրըրեն խո ծաքյ չի խանե,  
ծ ո՞ւ կածի։

Էտը օրն էլ ըտըսկնա կմթնի։ Մ եկել օր կըլնի 
վեր' քյուլֆըթին թամադան կաց պյարեվ կանի, 
կէրթա։ Թյոր իտիվանց կկանչի,-—թյա տղա , մեյ  
պլան ինգյավ միտըս. աստծու սիրուն, չըլնի 
շորաչկութեն անես, տաղ ասելու կյախ' աչկով- 
է՚նքյով չանե ս։ թաթի է տը ճոչ շներաց կըճեյթերն 
էլ ըստեռճ կովու կայդա մեյ պլան են, մեյ  
ոռը եղեն ի խոտ որ առնեն, պընչներ յոթ գյա զ 
կրլենցուցեն։ Ինոնց իրիսներ չիրիշկա ս։

Դե, Չի լագ ուր քյուրոչ [սաբրից ըոկի տյուս 
չէր ըլնե։

Կըլնի֊կէրթա Ասպարածնա տ յարի մոտի 
որթկարածներաց ջույաբներ կուտա, կէրթա կը֊ 
մըտնի վանքյ' ուր աղոթքյ կանի, կին ի ճամբախ,  
համա ենի-չարիյթերաց է լ չիտիսնա։  Մեն-մենակ 
կխասնի Ա տամ բոլ։ Խառց֊փոռց կանի, կիմնա որ 
իտոնքյ հալա տեղ չեն խասե։ Տյու մի ասե, ինքն 
իրեր օր էլ շոտ ի տեղ խասե։

Իրեքյ °Ր կընստի Ստամբոլա քաղքի տռան 
վրեն, չուր ենի-չարի յթեր կուկյան։

Իտոնք Չիչադին կը տան են հարեմ խանասի 
բա չու մոտ, էտը էլ կտանի դեխ էն հարեմի հոդեն, 
ըստ եղ բ իր դան քյուրոչ խրատ կին ի ուր միտ։ 
(Ինքն էլ աղորթմանց մե քիչ շոռաչկ կըլնի)՛  
Ոլրան֊ուրան կասի. — Ախպեր, ջըհել կնիկ տիս֊ 
նալ, աչկով-ընքյով չանել,  իմ սանյաթ չի, հմենից 
աղեյն էն կըլնի, որ ես էտը հարեմի իրես չըտիս֊ 
նամ ։

ճո չ  վազիրն էլ էնսւեղ կըլնի, Չիչադ կասի.— 
Ծ եզնից ռուջա կանեմ, ես նստեմ տյուս' իմ սաղ 
զանեմ, իմ տաղն ասեմ, թո թաքուհին ուր հոդից 
լսի։

ճոչ  վազիր կասի. — Չէ, պիտի մտնես ներս։
Չիչադ կասի. — Դե որ ըտըսկընայ ի, իմ 

աչկեր կապեք յ ,  նոր ձիկ տարեքյ թաքուհոլ 
հոդեն։ — ճ ո չ  վազիր խայոլ դուշման կըլնի, չի 
թողնե Չիչադին ուր ուզածի պես անի։ Չիչադն էլ 
ուր իր ես կանի դեխ տյուս, իտեվ-իտեվ կէրթա, 
շեմքյ կընցնի, կըչոքյի տըռան իտեվ, ուր սազ 
կըզանի, ուր տաղ կըկանչի։

Հարեմի սիրտ կըպըթի> ընքյոլռ֊ընքյուռ կու
լա, ծըծերացն էլ կաթ ախպըրի պես կթալի, դոշ֊ 
մոշ կըթըռճըվի։

Ակընջկը լա կըտանեն Սու լթանին, թե.—

Անատոլույա խայ աշըղն էկավ, մեյ սհաթ սաւյ 
զարկեց, տաղ կանչեց, քյու խանըմ ու ծըծեր եռա- 
ցին, Գյ ոխան, — կասեն,—թաքյի մառանքյ բըխկ-  
բըխկալեն կըծըծի։

Սուլթանն ի' Չիչադին կանչել կուտա ուր 
առաճ, քիսեմ ոսկի պիրել կուտա' որ տա պաշխիշ,  
էն յանեն ճոչ վազիր կյլոխ կուտա Սուլթանին, 
կասի. — Փաթիշահն ապրած կենա, էսա գյավուր 
աշըղի մեկ արածն ասիցին, մեկըն թողին։ Ախըր 
էսը անօրեն նյա՜  քյու թաքոլհու, նյա էլ քյու 
թագի ժառանգյի առաճ' ուր ի րես չքսեց կյետին։

Սուլթան ոսկու քյիսեն կրտնի վեր թաղթին, 
Չիչադին կասի. — Աշըղ, տյու ըսկուն ճոչ սոլչ ես 
արև, որ ես մկա քյու վիզ զանելու ամըր սլիտի 
տի, համա խաթըր կանեմ քյու արած տղեկու
թն ին, քյու կյլոխ կըպաշխեմ։ Կընա, կասի, իմ 
թաքի ժառանգյի արիվոլ սադաղեն ապրի։

Չի չաղն ի, կըչոքյի Սուլթան ի առաճ, կառի.— 
Փաթիշա հն ապրած կենա, ես ին չկան դա ր աստծու 
իրիսանց ինգյուկ մարթ պիտի րթ՚ի, որ սլաց 
ալ կով կայնի իմ փաթ իլահի օղլուշաղ ի առաճ, 
իտոր խամ ար էլ ռուջա արիցի քյի իմ աչկեր 
կապեք, նոր ձիկ մտուցեք թաքոլհոլ հոդեն։ Չկա֊ 
պիցին։ Ես էլ խասած հոդի տ ր ռան-չըխա սած, 
իտեվս արիցի դեխ հոդեն, յավաշ֊յավաշ առա- 
ճացա, շեմքն րնցա, չոքյիցի կյետին։ Իմ իտեվ 
դեխ թաքուհին' որ ինի վեր իմ իրիսին, իմ խել
քով էտը ճոչ կաբահաթ արած կըլնի։

Սուլթան կասի. — Վալլահի, էսը հպատակ չէ 
թե մենակ պաշխիշի, խալաթի էլ արժանի ի ։ 
Տարեք, կասի, իմ խալվներաց մառան, իմ խեր֊ 
վան պանցոլցած լահոռի շալ տվեք [սալաթ, էսօր 
էլ չում իրիկուն նաղարով֊զուռնով մեչ թստամ֊ 
բոլա քաղքին կան տվեք։

ճոչ  վազիրն էլ ավել կըբախրլնա։ Հեվարին 
կուկյա Սուլթանին կյլոխ կուտա, կասի. — Փաթի
շահն ապրած կենա, քյու ամրուէ ես էտը էրմանի 
աշըղին խալաթիցի, նաղարով֊զուռնով ենի-չարի 
թ աբուռով օրոքս կից ի մեչ  քչաղքյին կան տալոււ 
Ստամբոլա միչու եթմիշ՝ իքյի-ւիուչուխ ասլի
մ ի լա թ տյուս են իկե փ աթ ի շահ ից փ աո քյի արմա
նա ցածին կյլոխ կատան, համա էտր անօրեն
շուն, առանցի քյու ամրան, քյու տված [սալաթ 
ուր կյլխուց իճուց տակ, կապեց վեր ուր պոռտին։ 
Թե որ ծիկ չէս խավատա, ուրիշներաց խառցու։

Սուլթան կփըռփռոտվի, կասի. — Ղե, որ ըտս- 
կրնա պյան ի արե, շոտ ջալադ կանչի, ես ինոր 
կ(՚զ զանել տամ։

Չիչադին կըպիրեն, կըչոքյըցուցեն ջալադի 
առաճ։ Չիչադն ե, կյլոխ կուտա Սուլթանին,

104 -



կասի*—֊Փա թի շահն ապրած կենա, ախըր ես չեմ  
կիտե, իմ ի նչ սուլի յան; կա բահ ա թի խամ ար ի, 
որ իմ փիղ զանել կուտաս։

Սուլթանն էլ կա ս իճ ը ս ը ս կն ա -ը սըս կն ա պյան 
կա, չուր իմ ամըր չիկ^եր քյու ծեռ թե իմ տված 
խալաթ' տյու ինշըխ պան ցուցես, էտը խալաթ պի
տի մ ըներ վեր քյու կյլխուն։ Համա, տյու շաղա
մաթի աււաճ իմ թագավորական պատվին էլ, օրեն- 
ւ Ւ ն էւ ուշունց ես տվե։ Եմ տված խ ա լա թճ տյու 
քյու կյլխուց իճուցեր ես, կապիր ես վեր քյու 
ամոթին։

Չիլ ագ լեզուն կ ր կ ծ ի ; Սորա կասի,—Փաթիշահն 
ապրած կենա, քյու տված խալաթ ծիկ խամ ար 
սրրփութենի սլես պյան ի։ Աապիրին վեր իմ կյր[ - 
[սուն, Ստամբոլա' ճոչ-պստիկ, բիթուն կրտիսնին, 
մենակ ես չի տիսնե։ Կյլխուցս վիրիցի տակ, 
կասլիցի վեր սռտիս։ Փաթիշահն իմաստուն իւ 
կիտի որ հիս անի խոկյին սըռտի տայն ի, ես փա
թի շահ ի տրված խալաթ վեր իմ [սուկյուն եմ կապե։

Սուլթւսն կ ա ս ի. ֊ Ծ , /  վալ, ես էտր պյան 
չեմ  ֆայմե: Սրնա, կասի, էսօրից դեն, վով վեր
քյե փողոք սոս, ես ինոր վիզ կզանեմ։ — Ստառնա 
և ոչ վազիրին կասի,— Շոտք ֆարման կյ[7ի> "ր 
րստուց դեն Անատոլու աշրղ Չիչա դի յոթ սլոռտ 
թա քավոր ական խառջից ազատ մնան։

Էտր թ ար ե խումն էլ Ս իլիկս թարաֆի խայե֊  
բաց իրավունք չի իլե ժամ շինելու։ Չիչադ ուրան
ար ան միտքյ կանի ՝— Ասենքյ ի}ե իմ յոթ պո ոտ 
թա քավոր ական խառջից ազատ մնան, Սուլթանի 
խ ա զին ի ց ի՞նչ պիտի պայսի,խայոց ասկին ի՞նչ 
շախ պիտի րէնի։ Ես էս էլ էրկու տիր լեզու թափիցի, 
իմ կյլոխ նաշխի ուրկից աղատիցի, արե մեյ տիր 
էլ լեզու, թափեմ, բալքի իմ սուփ խավատին մեյ 
խատ շախ պիրեմ։ թ ս ր ս կն ա կրմեզի, ուր իրես 
կրքյսի կյետին' — Փա թիշահն ապրած կենա, կասի, 
մեր ավետրրնի մեչ կյրված կա, որ մեր •Սյրիստոս 
թամրեխ ի արե քյի՝ թաքավրոլ հարկ թաքավրուն 
տվեքյ, աստըծու հարկճ աստըծուն տվեքյ։ թսկուն 
որ իմ փ ա թ ի շահ թո ծիկ չզոռի մեր Մ յրիստոսի էսր 
մեյ ի ւարար մ„ ռնամ, իմ յոթ թոռան թոռներ 
տառցուցեմ իմ թաքավրոլ խազնին զա բարք յար։ 
Թե որ փ ա թ ի շահ կուզի ծիկ հանսային տղեկութեն 
անի, թո ամրր տա ես յոթը տեղով Հի ս ուս-Մյրի ս - 
տոսի անվան աղոթքա տուն շինել տամ։ թսկուն 
որ թաքավորական խ ա զին ի ց մեյ փարա չի պակ
սելու։ Խայ աս1լ ուր ժամ ուր փարով կըիշնի։

Սուլթան շոտրմ րտըսկնա ամրր կյրել կու- 
տա։ ճոչ  վազիքին էլ կասի, — էն քյիսա ոսկին 
էլ տու, թո աշրղ Չ ի չա դն ուր պյարի ճամբախն 
էրթա։

թի չագն իճ ծանդրը քյիսեն տրուկ ծոց, բոզ 
եզ խեծուկ, սազ թալած թեվ, Ստամբոլա իէերի 
տյուս, ուր ճամխեն կէրթա։ Մեյ խալիվոր դավ- 
ռեշի ռաստ կուկյա։ Մեյ-մեկու պյարեվ կատան, 
պյարեվ կառնեն, կըխանի էտա քյիսեն, կասի,— 
Դավռեշ բաբա, արե էսր թաքավորական փարեքյ 
խ ա լա լ կիսենքյ։ Աեսրն տյու տար պաշխի մու
սուլման աղքյրտներաց, կեսրն ես տանեմ պաշ-  
խեմ քյրիստոսապաշտ աղքյրտներաց, դո/լրու 
ասա, հյախ պյան կրէնի։ Դավռեշ կասի, — Խա 
վալլահ, հախ պյան կրլնի։ Համա որ քյիոի պեն[ւ 
թ աք ա վոր ա կ ա ն մ ո յր կր սլան ան, կր տ ի սն ա ն
մեչուն փախրը փարա ի։ ճոչ  վազիր ախրր-աիւրր 
մեյ մունութեն արիր էր։ Մյիսեն փոխիր էր։

Չի չագն էլ Սուլթանի ամրր ծոց տրած, 
կէրթա, չեմ  կյիտե որ թարաֆներ կան կուկյա, 
վեց տեղ ժամ շինել կուտա։ Ժամեր օխնել կուտա 
( օխնած մնա ուր անուն)։ Վերճ֊վերճ կուկյա 
կրխասնի մեր կյեղ։ Մեր ժամ տան տյարի մոտ 
բոզ եզ կին ի կյետին։ Չիչադ կասի, — է որ պյան 
աստծուց նշանակ էր, կասի, որ մեր կյեղի ժամ- 
տան տեղ րսր տյար սլիտի րէնի, համ էլ ես էլ 
մեր կյեղի ց տյուս չէրթամ։

Ս ր մն ա մ ե չ կյե ղի ն, ծե ռնամուխ կրլնի մեր 
ժամ շինելուն։ Ժամու շինել կրքյաշի իրեքյ տարի։ 
Մեյ խատ էլ կլւռա պաշտական քար կրկընդնի, 
ԷԼ՚՚՚Մ՚ւ՚ւ՛ կանի ժամ տան շեմքյ։  ժա մ  կ [՛ջին ի <
կրպըռծնի, յոթըն վարթասւետ, յոթլւն ժամու 
տերտեր, տիրացու, սարկավաքյ, կը՚լւիւ՚ի մեր 
ժամ կօծեն՝ անուն կըտնեն սուփ Թևաթուրոս՛

Չիչադ էտը իտկյեվոր խերերաց կասի__ էսա
կր ռա պաշտ ական քարն էլ օծեք,, թո սըրփանա, 
որ ժամ ը լն ո ղ-մ  տն ո ղն ե ր' վեր էսը քարին սա չր֊ 
կոխ են, վրավոլ կյրեր փոզմիշ չանեն։ Խոկյեվոր 
խերերն էլ մեյ փուռ մեռոն կր թափեն վեր չիման 
քարին, կըսրփացնեն, խետն էլ սուփ Թևաթուրոս 
ժամու շեմք կոխողի վրեն անեծքյ կրտնեն, ըսկոլն 
որ մեր ժամու չիման վրեն ոտ տրող չէլավ չու մ 
իտին օր։

Ժամու օծելու պատարաքյի սհաթին Չ ի չա ո 
կասի. — Չի մնաց մեյ պյան, մըկա տյուքյ իմ 
աչկեր կապեքյ,  ձի պան ց րա ցուցեք յ  ժամտան
աանիս, տյուք բիթունրտ էլ իճևքյ ցած, թացան֊- 
ջեն էլ քաշեքյ դեն, ես որ յան կէրթամ, ինչ 
կանեմ, կինեմ, կըկայնեմ, ն յա ծ են տվեքյ, ն(ա 
էլ վախիցեքյ։ Ւմ արժալ հալա Ժ  խ աս ե։ Չի կ 
ծանդրը ցավով մ ախ էլ չկա, մ են ա յ  թե կուզեմ 
իմ կյերեզմ ընի տեղն ի մնամ։

Էտը յոթը տեղից էկած վարթապըտներ, քյա֊  
ի։ ան եք յ , Չիչագի աչկեր կրկապեն, կըխանեն
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ժամու տանիս, թարանջեն կառնեն տակ, ուրանքյ 
կլրթողնեն կուկյան կըմտնեն ժամ' ուրանը պատա 
րաքյ կանեն։ Կըպըռծընեն կըլնեն տյուս կըտիս֊ 
նան որ ինչ, Չիչաղն ինգեր ի պատի տակ, սաղ֊ 
սալամաթ, ր՚յ կի մեյ տեղ էլ չի ըավըե։ Սորա 
կասի. — Տյուք բիթոլնըտ էլ ծեր պյարի ալկով 
սւիսաքյ, թե ես որտեղն եմ ինգյե. մեռնելուըըս 
ծիկ րստեղ կրխորեք։ Ես իմ մաիւոլ օր չեմ  կիտե, 
համա մախւէանրս օրվան նշանն ասեմ տյուս 
։ղիտի անձրեվ րլնի, իմ խալվրներ թաց' տԱռնեն 
մտնեմ ներս, իմ կրնիկ իմ տայ սեվ փոստ արն ի, 
ես է՚ԱԱ օր կրմեռնեմ։

Կրնցրնի չեմ կիտե բչան ի տարի։ Օրրմ Չի չաղ 
կնացած կրլնի մեր տըռան առա օրրելու։ Անձրև 
կրպրոնի: Չիչադ աղեկըմ կրթըոճըվի, կուկլա ետ, 
կնիկ մ ոռը ած կրլնի ինոր ասածներ, թոնրան 
ական վրավու սեվ փոստ կըքյաՀի սան տակ,  
իրկան կասի.— Նրստի, տյու նստի, ես րյսւ 
թաթ֊չարոխ խանեմ։ Չիչադ կ1'1'1’Հկա կըն պլան 
իրես, ծեն չի տա։ Կրնգյան միտ կինի էտը պլան,  
շոտրմ փոստ կրվիրոլցի, կանթոլկի տըռան իտեվ։

Չիչադ կասի. — էլ բոշ ի։ Կատարվելիքյն կա֊ 
աարվավ։ Սրնա, կասի, ճիժ֊սլիժ ժողվի սլե տուն, 
ես իմ օխնանքյըս տամ, րյանի խոկյիս պենիըըս 
չի թրռե տյուս։

Կրնիկ լալով, հավար կանչելով կրվաղք 
տյուս։ Չուր ետ կուկլա՝ կտիսրնա, որ խոկյին 
տված ի իլե։

Ինքյրն ամբաիւտի ի իլե, համա րյախանա֊ 
լական թաղում են տվե։

Յոթ կյեղի ըլախանա են ժողվրււսւրվե, յոթն 
օր ժամ֊պատարաքյ են արե։

Թաղիր են սուփ֊ Բ'եվաթուրոսոլ սլատի տակ, 
համան էնտեղ, որտեղ որ ժամու տանսիը ինղյեր 
էր։ Ինոր կյերեզման մուրադասւուր էր։ Չուր մեր 
ըաղթ, կյեղրայթերաը տողըըվորներ կոլկյին վեր 
ինոր էլյերեզմ բնին, ուրանը ծեռրյեր կրլվանին, 
կըմտնին մեր սոսի Թևաթ ուրո ս, ուրանը աղոթրյ 
կանին, տյողեր կըտրոլկ ետ կըտառնին։

Առճակու Պաղում խաչերաը պի պռուկ բարն 
էլ կմեռնեմ ուր սուփ զորացվ ուր տեղ կայնուկ 
էր- I) ութ֊ ա11 ոըթ չ եմ կ/։ տ//, կտ ս են ծովն իկել, ի
ա ո Լ ը I։ ։

ԱԶՆԱՎՈԻՐԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆ

Ար Ճակ-Վւսն ճանապարհին էր գտնվում 
0 Ազնավուր ի կերեզմանր)), ՈԸԸ ճանապարհից
գուրս ընկած, մի քանի մետր լայնությամբ ու մի 
արտաքոյ երկարությամբ ոչ մեծ քարերի կուտա
կում էր։

Ազնավուրի գերեզմանի մոտով անցնողները 
մ ի֊ մ ի բռա չափ քար էին վերցնում ու շպրտում 
դեպի հիշյալ (( կերեզմանը))Հ «չվերկենաս» մրմն
ջալով։

Իրենից առանձնակի ու№Լ չներկայացնող 
այս քարակույտը, սակայն, ուներ իր սլա տ մ ու- 
թյոլնը։

Սատանան այն ղլխից միշտ էլ աստծուև հա֊ 
կառակ էր ղործում։ Այն օրը, երբ Աստված Աղա- 
մ ի ն ս տ եղծեց ու ղըեց դրախտի մեջ, ս ա ս։ ան ան 
էլ անասելի ուժի տեր Ազնավուրին աշխարհ 
բերեց, հետն էլ պատվեր տ վեց, թե. —Հակառակ 
եղիր Աստծուն ու իր ստեղծած, իր պատկերը 
կրւպ Աղամին։ Աղամը, որ Աստծու բարկությամբ 
մտել էր երկիրը ու փուշ֊ տաս։ աս կից մ աքը ում 
էր, մինչև իրիկուն չարչարվում, երկիրը մշակում 
էր, ե րեկոյանճ ԱղնսսԼուրը ոտքի մի հարվածով 
նրա արածը քան դում էր։ Վերջը Ադամը գնաց 
Աստծու մոտ' գան դատ։ Աստված իր հրեշտակին 
ուղարկեց երկիր։ Հրեշտակն եկավ, Ազնավուրին 
գցեց դետին, Ադամին էլ ասաց , — Թ աղի ր սրան 
այնպես ամուր, որ էլ տեղից վեր չկենա։

Ազնավուրն էլ այնքան շատ էր երկար, որ 
Աղամը թ աղել չէր կարող։ Աստծու հրեշտակը 
ասաց.  — Աղա մ, ծնկներից կտրիր, դիր կողբին։ — 
Ադամն այդպես էլ արեց։ Բայց լրիվ չկարողացավ 
թաղել։ Պատվեր թողեց, որ իր զավակները' ամեն 
մեկը մ ի ֊մի քար շպրտեն Ազնավուրի վրա, որ 
նա իր տեղից այլևս երրեք֊երբեք վեր չկենա։

ՃԺԵՐԱՑ ՄՍ.հ)Ն ԻՆԾ1» I- ՓԱՅ ԴԱ ԻԼԵ1

Ավալ վախտրներ ճժերաց մախ չի իլե։ Աստ
ծու խրամանքով, խալիվորքեր էնան պառվրքեր 
ուրանը մախոլ կյախ իմ ցիր են, իկեր են, ճժերաց 
մ ոտ են զատ, մեյ խոլվաթ տեղ թոփ են էր րլնելի։ 
Կյապրել խրիշտակ էկիր էր խոկյիներ առնես էր, 
տանես էր տաս էր աստըծոլն։ Ասպածն էլ խա֊ 
տով֊խամբրով է տ ա խոկյիներ օրոխկես էր որը ն 
որ արթար էր' արքավութեն, որբն որ մեղավոր 
էր, օրոխկես էր տժոխքյ։

Մեյ խալիվոր մարթըմ իմ ցիր էր թե պիտի 
մեռնի, ուր բեղ-մուրուս թամուզ թրրաշիր էր, ուր 
խալվքեր փոխիր էր, ճժավարի խալավ խակյիր 
էր, ճաներն առիր էր, կընացիր էր ճժերաց մ և, 
մտեր' ճան էր խաղալի։

1 Պատմեց Արտաշատի շրջանի Դալար գյուղի վերաբնա֊ 
կիչ, Վանի նահանգի Պողանը գյուղի բնա կչուհի Սուսուն 
Միրզոյանր, 62 տարեկան հասակում, 1970 թ. փետրվարին։
!՝արբաււը' Պողանըի և Արտաշատի խոսվածքների խառնուրդ
է։
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Ե յա ոլրել խրիշտակ ի կյա լ ի խալիվորքերաց, 
պառվրքերաց խոկյիներ զմեն առիր ի , համա 
հեսաբ ի արի, տիսիլ ի , որ մեյ իւոկչի պակաս 
ի ։ է կիր ի ճժերաց մեշ ման ի էկի, համա, չի 
//Հ7//ցի ճոկճկել, թե որն էր ճիժ, որն էր խալիվոր, 
ետ ի տառե աստրծուն ասեր ի , — Մեյ խալվոր 
փախիր ի, մտիր ի ճժերաց ջյարդյան} շեմն ալի, 
դողրու իտոր խամ ար էլ մեյ 1է,ոկձՒ հեսաբից րս 
պ ա կա ս իմ սլերի։

Ասպ ածն ասեր ի ' — Մորուց դեն ճիժ-խ ա լվո ր 
մի խառցու, տյու քյոլ հեսաբ թամամ արա։

Էտա խսւլվորի ասլով էլ, Կչապրիլ խրիշտակ, 
էլ' ճիժ֊ խալվոր, էլ ահել-ջհել, չի խարցուցե, 
ինչ ռաստ կ չ  ա, իա կլիներ առնել ի, որ ուր հես ար 
թա ժամ անի ։

ԱՆՀԻՇԱՏԱԿ ՊԱՈԱՎՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՈՂՈՐՄԻՍ

Երիտասարդ հալաներին , աղջիկն ելւին լողաց֊ 
նում և նրանց մազերն էին սանրում տ ա ր ե ց կա- 
նայք։ Եթե մաղը իւճճվում էր, սանրողր մրմնջում 
էր տատերի տատերից մնացած մի օրհնություն, 
Հաստատապես համոզված, որ մինչև այդ ողորմին 
չ տ ան, մ ա զե ր ր չ  ե ն (( ի ս տ ր կ վ ի )) ։

Ահա այն. — Խաղար, խազար օ զո ր ժ ի քյե, ան
հիշատակ պառաւէ։ Թյար քյաղիցէ։ր, ավազ մաղի- 
ոիր, պոպիկ ոտն ութ իր եք տիր Ե լաւս աղեմ կնա
ցիր։ Աստծուց չսւզիցիբ բյու առքչավութեն, ուզի֊ 
ցիր աւ1ւյԼ!1,ք/ւճ խառնուկ ծամերաց, խառնուկ 
կաժերաց ի ս տ ր կո ւքմ են ։ Խազար տիր' խազար 
օղորմի քյե, աղքատ, անտեր, անհ իշա տ ա կ պա
ռավ։

Թել էին կծկում, կաժր էս առնված, խճճված 
էր լինում, նոպն' անհիշատակ պառավի հոգուն 
ոզոր մ է։ Էին տալիս, մէւնչև կաժի ((ի ո տրկվելը»։

ՈՒՍՏԱ ՆԱԶՍ. Ր Ի ԱՍՏԸԾՈԻՆ ԱՊԱՎԻՆԵԼԸ

9*յուղի անէսիղճ իշքսանը սովորուէծչուն ուներ 
իր հպատակներին չիրականացվող առաջադրանք
ներ տալ և քան է։ որ հ պ ա տ ա կ ր չէր կատարում էւ ր 
առաջադրանքը ((պարտազանց)) հպատակին դրլ - 
էս ատ ել էր տալիս։

Ս ի անդամ նա կանչում է ա տ ա ղձա դո ր ծ ին 
ոլ պատվիրում, որ այդ գիջեր այնքան տ ա էս տ ա կ 
սղոցէ։, որ տաս ուղտաբեռ թարմ թեփ ստացվի։

— Առավոտ շուտ, — ասել էր իշխանը,  — է։ մ
ուղտապաններին ուղարկելու եմ [ծեփը բեռնելու.

Հուսահատված ատաղձագործը լուռ նստած' 
իր մոտալուտ մահն է սգում, կինը անկողինը 
բաց է անում և սլառկելով, ամուսնուն հորդորում

է էւնքր ևս պառկի։ Այդ հորդորը քառատող քրդե
րեն չափածո էր*

— Լո, սար, սարըմ, ուստա Նազար,
Նվեժ' խո կյա, որա ուսզա։
Ֆառաի) նա կյա հարե սրբա,
Խո դե եկա, էսսյե դար դե հազար։

Թ ար գման ս լթյուն ր հ ե տ ևյա լն է'

Այ, գլխիս գ լուէս վարպետ Նազար,
Թո աղոթքն արա, արի քնի։
Հոգս մի անի, մինչև առավոտ
Աս տված ր մեկ է' իր դարպասները' հազալս

Լուս ադե մ էէն իշէսանի ծառաները արադ-արադ 
ծեծ ում են ատաղձագործի դուռը։ Մ արդ ու կին 
բացում են դուռը' այն հաստատ համոզմունքով,  
էօ ե եկել են իշէսանի ուղարկած դատավճիռը գոր
ծի դնելու։ Սակայն իշխանի ծ առան երբ եկել էին 
ատաղձագործին ապարանք տ ան ե լու, որ քիչ 
առաջ հանկարծամահ եղած իշխանի չափսը 
վերցնի դագաղ շինելու համար։

((Տա , ուստա նա ղարի աստված, քյե ե։) 
ա պա վին ե ))։ — Արտ աղին մրմնջում էին ան ելանե
լէ։ դր ութ յան մատնված մարդիկ։

ՑՈՐԵՆ ԽԱՑ ՊԱՂՍ ՉԱՐ ՈՂ ԹՈՓԱԼ ՎԱՐԹԱՊԵՏ

Ե բուս աղե մա մ ե չ  յ ոթմէրշ իքի փուչուխ 
(  յո է} ան ա սուն երկու կես)  մ ի լաթից էս այր ա պետն եր , 
վարթաւպըտներ կրժողվռտվեն' պաղս֊չպադսի
օրենք կըտնեն. ինչ ուտեն ուտիքին, ինչ չուտեն 
սլաղսին։

Երեք խարիր վաէձսուն խինքյն ի կա ծ ժողվըռտ֊ 
ված կրլնեն, մեյն ուա կաս ի. թոփալ ի ի լե, չի 
կառցե ուր կյա խին էս ասն ի։ Ետոնքյ էլ մեյ քսու֊ 
կյու խաթրին էսս ուր անց ժողով չե՞ն թալնե մնա. 
ժողուէ կանեն, պաղս֊չպաղս կըկձԸ նն, ժամուց 
կրլնեն տյուս' թոփալ կ ը էս ա սն ի , էս ա ռց ֊ փ ո ռց
կանք1, կ էր մն ա, որ ցորեն էս ա ցն էլ են արե պաղս, 
կրխւսկառակվի կասի. — Ջնջեք։ Չեն ջնջե: Թոփալ 
նեյ էս ատ վիծկի կրճարի, եղներ կրլծի, կրքշի մեշ 
ծովուն, մանճ կըպռնի ծեռ, եղներ է/ւղսյլ ,էվ կէը~ 
թան, ինքյրն ծով կվարի։

Էսա պյան տ ի սն ո ղն ե ր կբոռան, կասեն,— 
Թոփալ վարթապետ, արե, արե, ցորեն խաց չենք 
անե պաղս, տյու մեզնից արթար ես։

Թոփալ վարթապտի սադաղեն ի, որ ցորեն 
խաց պաղս չեն արե։

((Թոփալ վա րթա ոլտի)) մ ա ր դա ս է։ ր ա կ ան ու ար-
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կաքացի վարմունքի մասին բոլորն էլ ցիտեին և 
պաս օրերին հացը ձեռք վե րցն ելո վ, երկինք նայե֊ 
լով, «թոփալ վարթապտի» հասցեին կրկնում 
Լին.

— Տեր, տյոլ խաղար տիր, խաղար օղորմու- 
թեն անես թոփալ վարթապտի խոլկյուն։

ՇԱՆ ՓՐԿԱԾ ՑՈՐԵՆ 1..ԱՇԿ

Մ եղնից առաճ արթրոց թարեխն ի իլե; 
Աւարս ծ հի սանի տեմ' շատ օղորմած ի իէե։ 6 իսեր 
ի որ հի ււ անի /սամար հմեն պյանից կ Ախ ա 1էո V 
ուտ ելիքյ ցորեն խացն ի, պռնե ցորնի կյլխու 
ւ/րեն յոթ խաշկ ի ան դե։ Ասեր ի ,— Ես ըսկուն 
կանեմ, որ տյուք ծեր մեյ ցան ածից խարիր 
րյւսղեքյ, որ մեյ֊մե կելու /սա ցին բախլութեն 
չաներ յ ։ Էտը հալա խերիքյ չէր։ ա լուրն էլ մա֊ 
ղած֊շարմրղած երկնուց թափեր ի ցած։ Ասեր ի , 
— Ծե ին չկան դար լադը մ ի ' վերցուցեր յ ,  մնացած 
ավիլեր, ավեր պատերի տակ, չկոխկռճե ր։

Մեկ օր մեյ հժի փոր կըքշի վրեն, մեր կիրիշկա 
դե ս ա ֊ դեն ա, կա ի սն ա մ արթ֊մ ուրթ չկա, ծեռ կ ր ֊  
թալի մեյ լըպ ալուր կվերուցի, ճժի իտեվ կըսրպի։ 
ճ / ,մ  կմ վա, կասի, — Յաման, էսը ինչ պաղ պյան ի։

Մեր կիրիշկա) որ ինչ ։ Արար֊ աշխրրրի ա/ըր֊ 
ներ բ ի թուն պաղիր են, տառը իր են ոչ աղ ծյուն։

Ասպած կասի,— էսը հալա ալուրն էր, ես 
ցորենն էլ պիտի կտրցուցեմ հիսանի կյլխուն։ 
Թո ըստուց դեն կորեկ ուտեն, որ ցորնի կադըր
ի մնան։

Կերթա ցորնի աոտ, տանակ կըԸՀաշի, ժուռ 
խաշկեր ցածից վիրև կըփռթի, կթափի կյետին։ 
Շուն էն թարաֆեն կվազի, վիցիվի խաշկ պենով 
կ պոնիք կիրիշկա աստըծու իր ես։ Աստըծու տիժաո 
կուկյա վեր շան, էտր մեյ խաշկ կթողնի շան 
սք են ի մեչ։

Էտը մեյ խաշկն ի որ մնացե աշխրրրի իրես, 
էն էլ շան սա դաղեն ի, — ասում էին պատմող
ները, — շան փ այ֊ պա ժինն ի որ մ ենքլ կ ուտեն ր։

Շունր հոգի չունի, որ նրան ողորմի տային: 
Ս ակայն հաց թխելիս, ամենաառաջին հացը շան 
առաջ գցելու սովորույթը խախտելը համ արվում 
էր աններելի մեղք։

ՀՄԵՆ ՄԱՐԹ Ո!*Ր ԿԸՍՄԱԹԻ ՏԵՐՆ I՛

ԼՒ ըլնե մեկ կոնախւսսեր մարթ կրէ֊ 
Նի, համա շատ էլ ախքատ կրլնի։ Օրա կան ֊օրա֊ 
կան ին չկան դա ր տյատում անի, շատ վաստկի,  
քիչ վա ս տ կի, ուր կը ս մ ը թից փողոքավոր չի րլնե,

հյա կասի, —Փառք քյե, Տեր,  իմ էսա խալալ վաս- 
սւակ խարամ բողազ շըմտուցես։

Օրը մ էլ մեկ ճոչ առա ի մոտով կընցնի, 
կտիսնա կյետին ինգյուկ էրկու ցորեն խաշկ 
մեյ մեկու կձւխոլ1 օղչում կուտան։ Մեյն կա֊ 
սի,— Պարեվ, արեվելքի թաքավոր։ Էն մեկելն 
էյ կասի,— Պարով֊ պարով արեվմուտքի թաքավոր։

Էտը մարդն էլ, էտա կյետին ինդուկ խաշկեր 
կրվերուցխ կանի ուր ծոց, կ պ ի ր ի ուր տուն, 
հասի, — Վալլահի, ես էսա խաշկեր պիտի պախեմ 
չուր տիսնամ ինչ կրլնի։ — Ծոցից կըխանի կանի 
թաջրի կյլոխ։

Սրփ֊Սարկըսի սլա դո ի ուրպաթ օր, կնիկ
կլնի 1̂ ա2[,Ւ0 ց ոցեն կխան ի, որ աղանձ անի, ոըփ 
Ս արկս ի փոխինդ շինի, աչկ կին ի էտա խաշկերաց, 
կվերուցի ուր ափի մեչ կտրորի, կխառնի մեչ  
աղընձացուինճ կթաէի /7/ ո ՎՒ մեչ։ Յյուս ն էլ մեյ  
սլուքյ ի, որ աս սլա ծ ազատի։ Մ արթն ի, տան 
տուռ կսլանա, որ էրթա տոլս, մեկ էլ էն կտիսնա, 
որ ուր տան աչու, ծախու թարաֆեն էրկու ծնա֊ 
կոլոլ ճամխորթ կըկայնեն մեյ մեկու տիմաց,  
մեյ մեկու կյլխով օղչում կուտան։ Էտա օղչումն 
էլ էն խ ա շկե ր ա ց տված օղչում ի սլես կրլնի։ Էտա 
սա մխ որդներ, որ ուրան կտիսնան, կասեն, —
Մ արթ աստըծու, ւլատու տեղաց համխ որդ ենք, մե 
էսա նեղ օր սթար արա, չուր էսա ղուլում պյուքն 
ընցնի' մեր սա մ բախ սլռնենք։

Էտա մ արթն էլ ծեռ կտեի վ^ր ուր սռտին, 
պարեվ կառնի, տառնա կասի'— Ար ե վե լքի ֊ ա ր ե վ֊ 
մուտքի տեր֊թաքավորներ, իմ տուն ծե դյորա չի, 
համա զարար չկա, էս օրվան ծեր կսմաթն իմ 
տանն էր, մտեք ' տայցեք, աստըծու տվածից էլ 
սեղան պանամ, ուտ ենք֊ խմենք, փառք տանք 
աստծուն, վասալամ։

Էսա կոնախներ կէըէշկ^ն մեյ֊մեկու իրես, 
մեկն կասի' — Դողրուն ասա, տյու թաքավո՞ր ես։ 
Եասի'— Խա, վալլահի, ես արեվելքի թաքավորն 
եմ, տյու վո վ ես։ — էն մեկելն էլ կասիճ— Ես էլ 
արեվմ ուտքի թաքավորն եմ։

Սորա, էտա մարդուն կասեն, — Ախպեր, արե 
տյու էլ դողրուն ասա, տյու որտեղից կիտցար,  
որ մենք թաքավոր ենք։ Չունքի, կասեն, մենք
էսա յոթ սւարի ի ինչ աղքրտի կցլց՚Լ մտած 
աշխարք կան կուկյանք. մեյ մարթ չի իմցե որ 
մենք թաքավոր ենք։

Էտա մարթ կասի, — Ծեր մեյ֊մեկու կյլոխ 
տալու թախկին, իմ կընդած խաշկերաց' աղընձ֊ 
ված խատեր, մեչ  փոխրնդին կզրուցեն, մեյն 
կասի, — Եըսմաթ էլա ա ր ե վե լքի ֊ ա ր ե վմ ո ւտ ք ի
թաքավորներաց։ Մեյն էլ կասի. — էսա յոթ տարի
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ի թաքավրութեն շեն արե, խւսլալ մարթ են։ Որ 
ձիկ շէք խավատա, ականջ արեք սրփ֊ Սարկրսվա
փոխընդի վրեն ։

քնարավորներ ականջ կանեն վեր փոխընդն, 
աղորթմ անց փոխընդից ըտըսկնա ծեն կուկյա։

Էտս։ ա ր եվե լքի ֊ արե վմ ուտքի թաքավորներաց 
մատնեքին' մեյ֊մեկ պողպըտե մատնիկ կըէնի > 
թաքավորական նշանն էլ վրեյթեր։ Կխան են էտա 
մասւընկներ կուտան էտա մարթուն, կասեն' — էսա 
մ ատ ընկներ առ, արե մեր թաքավորական խազի֊ 
նի վրեն կայնի, աչկտ ինչ կտրի, ինչ չափ ուզես' 
ոսկի, ակունք վերցու պե։

Էտա մարթ կասի*— Ախ պե'ր, թաքավորական 
խազինախանի մեշ խալալ ապրանք որտեղի զ 
պիտի րէնի, որ ես իմ խալալ ռենջբարութեն թող
նեմ ինեմ թաքավորական խազինի իտևանց։ Թե 
որ կուտաք էսա պողպըտե մ ատ ընկներ տվեք, ւգող֊ 
պատ խալալ պան ի, համ էլ իմ կսմաթն ի։ Էսով 
դեն ես իմ կոմա թին։

Կ 8Ո Ռ Տ Ա Ն  Ք 9Ա Ր Ա Ե

Կըլնեն շէն րլնի՝ մեյ անող֊ըլնող կիսուր, 
էնան մեյ թմախքյար խարս կըլնեն։ Կիսուր որ 
կըպառվընա, աչկերն էլ կկուրնան, տան շերեփ 
կընցնի խարսի ծեռ։ Մեկ օր էտը տուն միս֊մորթ 
կանեն, կիսուր կասի* — Խարսա', ի մ ախչիկ) վա~ 
ղուց ի սիրտըս քյաբաբ կուզի, ասպած ախպեր֊ 
ներըտ սլձաշխի) մեյ խատ ք յ աբ աբ արա։

Խարս իր կան հ ա խ ո ւն չի իշխնա կիսրոչ  խաբ֊ 
րից տյսւս կյտ, համա միսն էլ կափսոսա* կէրթա 
հ առվից մեյ քանի խատ կյոռտ կպռնի, կպիրի 
կզանի շիշ, կխորովի' կպիրի կըտնի կիսրոչ առաճ՝

Կոր կիսուրն ի ' իշտ ա խ ո վ կուտի, կսլռծնի, 
խ ա ր ս ին կասի*— Խարսա, ըսկուն ս ը ոտ ո վ կիրա, 
ասպած պիրի ք յոլ ա ո ա ճ ։

Ժուկրմ կընցնի։ Կիսուր կմեռնի։ Խարս կը֊ 
տառնա կիսուր, կը պա ռվն ա, զին ք էլ կկուրնա։
Օրերից մեկ օր ին ո ր սիրտն էլ քյաբաբ կուզի, 
ինքն էլ ուր խարսից քյաբաբ կուզի։ Խաբս շոտը մ 
կվազի կասաբխանեն, մեյ չարեք ոչխրրի միս կառ֊ 
նի, կպիրի մեյ շիշ հ լին քյաբաբ կանի կպիրի որ 
տրնի կիսրոչ առաճ, կտիսնա ի նչ, շշի վրեն 
բիթուն քյաբաբլամիշ կյոռտ են։ Էտրանք կը֊ 
թափի շան առաճ, նոր կանի։ Կանի, կրպռծնի՝  
էլմ էլ էտը մսեր վեր շշին կրտաոնան կյոռտ։ 
Ըտըսկնա կըէնի, չուր խարսի առած մեյ չարեք 
ոչխրրի միս կպռծնի։

Կիստը կասի*— Խարսե, եփվանից ի քյաբըբի

անուշ խոտն իսկիր ես տուն, սիրտըս թուլցավ, 
ե փ կուտաս ուտեմ։

Խարս կուլա, էաԼով կասի* — եմ խաթուն 
կիսուր, շեմ կիտի աստծու առաճ ինչ մեղք եմ 
կյոռծե, էսօր աստծու անեծքն իճեր ի վեր ձիկ* 
կես չարեք միս արիցի քյաբաբ, հա' ես արիցի, 
հա' ասպածային անեծքն իճաւէ վրես՝ քյաբաբ֊  
լա միշ մսեր տաոցան կյոռտ։

Կիսուր կասի. — Խարսե', բալա'մ, էտը ոչ թե 
քյու մեղքն ի, իմ մեղքն ի, ասպած թփեց իմ 
իրես, իմ արած կյոռտան քյաբաբն էկավ իմ առաճ։ 
Պե ըստ եղ, պե, պե ուտեմ, ասպած ըտըսկնա ի 
կւսմեցե։

Էտ օր են դես, մեյ մեկելու անիծելիս էլաս են* — 
'Թյու արած կյոռտ ան քյաբաբ տառնա, կյա քյու 
առաճ։

ՀԵՍԱՆԻ ՈԻՄԲՐԸ

Ասպած, որ մարթ արարածին, բիթուն ինքս֊ 
ջինրս ը ստեղծիր էր, պրռծել, սորա էլ միտք արեց,  
ասաց* — Արե իտոնց հ մ են մեկին ուր գյորա էլ 
ումբրր կրտրեմ։ Հմենից առաճ կանչեց մարթ֊ 
արարածին, հիսուն տարվան ումբրր տվեց ծեռ, 
ասաց . — Առ , էտը քյու աշխ ա ր ա լին փայ֊պաժինն 
h  ՀԻ սուն տարի իմ ըստ եղծած աշխ ար վայելի,  
սորա' խոկյիտ տուր Կյապրել իյբիշտըկի ծեռ։ 
Ս արթ արարածն ասաց* Տ ե ' ր ,  շատ քԻ չ ե ս  տ վե, 
Հիսուն տարին ի նչ պյան ի, որ այու տվեր ես 
ձիկ։ Հիսուն տարի կյիշեր֊ցերեկ տյատեմ, ջորով֊ 
ջորով ձիկ խամար տ ո ւն֊ տ եղ, մալ֊մուլք, բաղ֊ 
բաղչա դըրրստեմ, ապա իմ դրրըստներաց խամ 
չառած ' էրթամ֊մտնեմ խոզի տա՞կ։ Ո'իչ ես արե 
իմ ումբրր, ք'իչ։

Աս պ ածն ասաց.  -— Որ ձիկ մնա , հիսուն տ արին
բոլ֊բոլ ի։ Հա՛մա որ 4ձիկ չես ավատա, տյու /կիտ ես։

Սորա, կանչեց շան, ասաց ,■— Ա  յ  2"՝ւն, ես
քյե եռսուն տարվան ումբրր եմ տվե, առ կրնա,
հիսանի տռա ն մոտ ապրի։ Շունն ասաց * — Տեր
աստված, ե։ռս ուն տարի կապ վզի ս, մարթու
տըռան վրեն կայն եմ, տի մ ան ալ կրլնի՞։ Տըսնը֊
խինդ տարին ետ առ., տըսնրխինգ տարին թող,
էտը էլ հալա շատ Ի ՛

Ասպած ասաց*֊—Ազեկ, տըսնրխինգ տարին
քյու ում բր րից կբտ րՒցՒ ։ մարթ֊արարած, —
ասաց մարթուն, — կոլզե ս էսը շան ավելի ումըրր 
ավելցուցեւէ վեր քյու ումբըրին։

Մարթ արարածն ասաց.  — Կուզեմ, կուզեմ։
Ասպածն էլ ասաց.  — Դե առ։
Ասպած կանչեց իշուն, ասաց.  — էշ, ես քյե
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եռսուն տարվա ումբըր եմ տվե, առ կրնա մարթ֊ 
արարածի մոտ, ինոր շինած կյոմի մեչն ապրի, 
ինոր տված ուտելիք կե, ինոր տրած պեռ կբրի) 
չուր օրը քյու մախուն։ Էշն ա ււ ա ց . — Ա ( ա ս պ ա ծ , 
քյու խիղճն ին՞չ  ի, եռսուն տարի, որ ես սաղ 
մնամ, սլեռ կբրեմ, էլ մ ե շ կ  կըտիմանա* աղա֊ 
ճանքյ֊ սլաղա տ անքյ կանեմ' ում բրի ս կեսն ետ առ։

Ասպած ասաց .— Աղեկ, տըսնրխինգ տարին 
ետ կառնեմ։ հրնա, տրսնրխինդ տարի ապրի։

Մ ա ր թ֊ ա ր ա րած ին էլ խ ա ոց ո ւց ֊ ա ս ա ց .— հու֊ 
զե ս իշուց կրտրածս ումբրր տընեմ վեր քյու 
ումբրին։ Մարթ֊արարածն ասաց.  — Տուր, տուր,  
իտորով կբլնի ութսուն տարի; Ութսուն տարին ի՞նչ 
շատ ումբրր ի, որ չուզեմ, հալա քիչ ի, շատ չի։

Ասպած իշու ումբբրի կեսն էլ տվեց մարթ֊ 
արարածին։ Սորա էլանչեց մ ե յմուն ին, ասաց . — 
Շանն էլ, իշուն էլ արբի ղի մարթ֊ արա րած ի կող֊ 
քին, տեսա որ ինորից րսկուն վախեցան, որ 
ուր են ց ումբբրներաց կես վիրուցին։ Ես քյե ' 
մարթ֊ արարածից զատ, մոշեյթորաց մեչ  կըտնեմ, 
առ էսը եռսուն տարվան ումրըր, կրնա քյե /սա֊ 
մար էն ծառից' էն ծառ թրռվրռա, պրտղներ կե, 
քյե խամ ար ումբրր արա։

Մեյմ ո ւնն ասաց.-—Ա յ բստեղծող տեր, քյանէւ 
որ վերճը մախն ես տրրե, էլ բնչի՞ եռսուն տարի', 
էս ծառից են ծառ թրռնեմ, ինչ ի, ինչ ի մեքիշ 
ավելի պտուղ ուտեմ, ինչ կրլնի իմ ու մրրի կե Ա 
կըտրի, թալ վեր մարթ֊արարածի ումբըրին։

Ասպածն ասաց*— 'Ոյու ումբբրի կես կըկտրեմ, 
համա չե մ իտա մ ա ր թ ֊ ա ր ա ր ա ծ ին ։ թոյթի շան,
իշու դեն թալածներ վերուցեր ի, խերիք ի, թո 
ութսուն տարի ապրի խոկյին տա ձիկ։

Մարթ լրսավ, ասավ. Տ ե ' ր ,  էտը մեյմ ունի 
ավել ումբըրն էլ ուվըլցոլ վեր իմ ում բըրին։

Ասպածն ասաց.  — Այ մարթ֊արարած, ախրր 
մեղք ես, ր տ բ ս կրն ե մ ումբրր տանել կբքնի ։

Մարթ֊արարածն ասաց.  — Ես կանամ տանե,  
մենակ թե տյու տուր։

Ասպ ածն էլ ասաց . — Դե այու կիտես, կրնա 
հիսուն տարի ապրի հիսանի պես, տըսնրխինգ 
տարի' տ բռան շան պես, տ ր սն րխին գ տարի տ ա ի։ 
իշու սքես, տըսնրխինգ տարի էլ ապրի խալիվոր 
մե յմուն ի պես։

Մարթ֊արարած էկավ աշխարք, հիսուն տարի 
սաղ֊սալամաթ ապրեց, տատեց, պյանեց, մալ֊ 
մուլքյ դրրըստեց, էլոյվ ճիժ֊ պըժի տեր, ինոնց 
էլ պյախեց֊շախեց, բաղ֊բաղչա էլ տրրեց։ Հիսուն 
տարին որ թը մըմավ, էկավ շան ումբբրի օրեր։ 
Մարթ֊արարածի թըմախ շատացավ, խոկյին

կապվավ ուր ունեցվածք յին, էլ ուր տըռնեն չու֊ 
ււ ե ց զատանալ։

Ընցավ շան ումբրի տարիներն էլ* խասան 
տախ իշու տարիյթեր։ Խեղճացավ, յավաշ֊յավաշ  
կուղում կո տ ր րվա վ, մեչկ ծըռվավ, համա քյամ֊  
կից պեռ պակաս չէէավ։

Խասավ մեյմ ունի դեն թալած խալիվորու թնի 
տարիյթերաց* ատըմներ թափան, աչկի լոս քյաղ֊ 
վավ, թրռվըռուն ութ են կուրիս ցուց, ծեռքերաց
Ա ատներճ քեթրր֊մեթըրվսւն, օր֊օրին կերպարան֊ 
րՒօ էւ Ի  գավ, ըսկուն որ քյուլֆրթի ջրհելներ 
մոտեն կրզրզվին։

Մարթ֊արարած նոր ֆայմեց, որ աստրծու 
տված հիսուն տարվան ումբրր րոլ֊բոլ էր։ Է ս ր՝ 
շան, իշու, մայմոլնի դեն թալած ումբրրեր որ 
վիրուց, էտրանք բիթուն ասպածային անեծք ին, 
որ վրրեն առեց։ Համա էլ ֆայդեն ինչ էր։

Ուր ծակաչկութենն էր, զինքն էլ' լուր կյալոց 
տատաստան պիտի ր լաշի։

ԼԵԳԵՆԴՆԵՐ Ա Ր Ճ Ա Կ Ի  ԼՃԻ Մ Ա Ս Ի Ն

Արևակի լճի մասին բազմաթիւէ լեգենդներ 
կ ա յ  ի ն! Լեգենդների ա ր մ ա տն ե ր ր հասն ում էին
Հեթանոսական հավատալիքներին և ամուր տեղ 
էին գրավել ոչ միայն հին, բնիկ հայերի սրտերում, 
այլև գավառի նորեկ, այլազգի (քուրդ, եզիդի, 
ասորի, չերքեզ)  ժողովուրդն երի հոգիներում։

Լեգենդներից ամենաակնառուն այն էր, որ 
«Առճակոլ ծովում» ապրում են մի հրեղեն տղա- 
Սարդ, մի հրեղեն կին և մի հրեղեն ձի։ նույնիսկ 
հավատացողներ կային, որ հրեղեն ձիու խրխինջը 
Շշատ֊շատերը լսել են))։ Հրեղեն ձիուն «տեսնող֊ 
ներ էլ էին եղել))։ Սակայն հրեղեն մարղուն ու 
հրեղեն կնոջը «տեսնողներ)) չէին եղել, բայց այդ 
Հանգամանքը մազաչափ անգամ չէր խ ա ի։ տ ե լ 
հավատը նրանց դոյության նկատմամբ։

Մ չուս սիրված լեգենդը կապված էր արև֊ 
մ տ յան մարգագետնում գտնվող մի հորդառատ 
աղբյուրի հետ։ Աղբյուրը Արճակ գյուղին մո֊ 
տիկ էր, ու ջուրը հոսում էր դեպի լիճն ու ներ֊ 
ծծվում լճափնյա եղեգնառատ ճահճուտում։ Արճակ 
գյուղի բնակիչները այդ աղբյուրից էին տանում 
իրենց խմելու ջուրը։

Արճակի հիշյալ աղբյուրը հռչակված էր, 
որպես «սիրո աղբյուր))։ Այն համոզումը կար, որ 
«Առճակոլ ծովու)) հրեղեն հարսը այդ աղբյուրում 
լողանում է, որ այդ ջուրը խմողը անարատ սիրով
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Է բորբոքվում, որ «Առճակոլ ճուլ։ խմողիտ ձայնը 
Vանուշյ> կլինի, երգը՛ դյութող։

Որպես բնիկ ա րճակցի, ստորև բերում եմ
սերնդիր սերունդ անցած ասացվածքներից մի 
քանիսք, որոնք առնչվում են Ար ճակի լճին, նրա֊ 
նում ապրող հրեղեններին ու Արձակի աղբյուրին։ 

Ահա դրանք*
Արար֊ աշխրքի ծ ո վերա ց մ ելք մենակ մեր 

ծովու մեչն իք որ խրեղեյթեր կան . մ ե յն' մեյ ջըհել- 
շիվան մարթ ի, մեյն' ուր կնիկ, մեյն էլ ուր անց 
ծին (ձին)։ Աստծու խրամանքով ինոնց նյա հավ֊ 
րէնալ կա, նյա պառվընալ կա, նյա էլ մախ։

Խետ որ լուսնակ սլյայ (լուսապսակ) կա 
մեր ծովու խրրեղեն կրլնի տյուս, օցերաց պրներ 
կր կոխկըռճի։ Մեր ծովու խրեղեն որ չըլներ, մկա 
աշխարք յ  օրերով լըցվելւ էր։

Մեր ծովու խրեղեն խազար տարին մեյ տիր 
ծովու ափ ռաստ ԷԼլած խողածին կընգյան կր 
սլռնի, խետ կր իւ առնվի, որ աշխ Ը1՚քի մ ել ուր 
նմանակ խրեղեն մառանք յ } թողնի, համա մեք֊ 
մեղավորներ կրխափանեն։

Ւնչ մ ի լաթ էլ րլնի հիսան֊օղլին, որ մեր ծովու 
խրեղեն ին ռաստ կյա, խրեղեն ին որ մեյ սուվւ 
ջնողք Լ'լուտա։ Համա աջխըրքի մեղաց, խազար 
տարին մեյ տիր էլ, մարթ ին ո ր ռաստ չի կյա։

Մեր ծով ու խրեղեն կնգյան հայտի վրեն 
վառման աստրղ կա։

Տարին մեյ տիր, մեր ծովու խրեղեն կնիկ, 
կիջԸՐով կուկւա մեչ մեր ախպրին կրլողկնա, համա 
ինքն հիսանի աշկին չի էրեվա։ Մ են ա յ մեյ տիր 
մեր Աս պա ր ածն ա ա ոճին (առաջին) վանախերն 
էր տիսեճ մեր ախպրի մեչ  լողկնալուն։ Էուսնայ 
կիշեր էր իլե, խետ որ վանախոր շուքյ տիսեր էր, 
վ։ ախի ր էր մտիր էր կամշրնոց (եղեգնուտ)։

Մեր ծովու խրեղեքթերաց վրեն խաչ խ անե
լու, յան թե չ է ճ «քրիստոս քյե խափան յա)) ասելու 
իրավունքյ չկա, չումքի ինոնք չարք֊չարոց չեն։

Ատամա֊մթու խետ, մեր ծովու խրեղեն ծին 
ծովուց կրթռնի տյուս, մեչ կամջներաց տռճիկ 
կոլտա, կիրիշկի դեխ երկին ք յ , կխրխնջա, պյարի 
լուսուն օղչում ( ողջույն) կուտա։ Համւս խետ որ 
հիսանի շուք էրեվա, մեյ լոնքյով ուրան կրթալի 
ծով։

Մեր ծովու խրեղեն ծիյու կաշին սևաթլու 
առծթի ոլես կր փելք կտա։

Մեր ծովու խրեղեն ծին, կյախ֊կյախ (ժամա
նակ առ ժամանակ) մեր կյեղի զո լլո ւմքյա րն ե ր ա ց 
աչկին կերևա, էաը ախուն ինոնք կրթողնեն կը֊ 
տառն ան ետ։

Մեր ծովու խրեղեն ծիյու իւրխնջոց, խաղար֊ 
խաղար խայ, տաճիկ ուրան ց ակրն ջով կըլսեն։ 
Էտը ծին մարթու ծենով կր կան չի' ((օղ֊ չու մ օղ֊ 
չին. . .»

Մեր ծովու ճուր աստծուց օխնուկ ի, ինոր 
մեչ շրսել մեղք ի։

Մեր ծովու մեչ  անխորտակում ժա մ (եկեզե-  
յՒ)  հ ա, ինոր «քյամբախ ըլնեսՏ ասել մեղք ի։

Մեր ծււվ' արար֊աշխըրքի ծովերաց ծնող 
մերն ի, ինոր մեչտեղ անտակ ախւղուր կա, 
արար-աշխրքի ծովերաց մեչ կերթա էտը ախպրի 
ճրից։

Մեր ծովու վրեն գյամի (նավ)  չի պյանե,  
ինոր մեչտեղ ան տա էլ պր տոտ կա:

Մեր ծովու մեչ  սթխով (հավատով) (ողկց ո 
ղի ջանի վրրեն քոս֊քյոր չի պյանե։

Առճակու ախպըրի ճուր խմող վեր Առճակու 
կրլնի սիրուտեր։ Ցան Առճակուց չի զատանա, յան 
չ է , չուր ուր մախու օր Առճակու խաց֊ճուր չի 
մ ոռնա։

Վանի շրջակա գավառների հայ դյուղաց ի ֊ 
ների խոսակցության մեջ կային նաև համեմա
տություններ։ Մեկը երգում էր։ Երգողի և ձա յնն 
էր քաղցրալուր, և" երգն էր հուզիչ։ Գովում էին' 
«Ա'յ օղուլ, տյու էտը ո՞ր տեղաց ճուր էս խմե, 
խո Առճակու ախպրի ական ռաստ չե ս իկէ))։

Կամ էլ թե՝ «էտր ի՞նչ անուշ ծենի տեր ես, 
ասես թե Առճակու ճուր խմած րլնես))։

Մի աղջկա կամ հարսի գեղեցկությունն էին 
գովաբանում «Խորոտ մեքյ ասե. — ասում էին, — 
Առճակու ծովու խրեղենի կտոր ասեքյ))։

Մեկը սիրահարված էր, անհուսալի, սակայն 
խորունկ և այդ սիրով զարմանք էր պատճառում 
շրջապատին։ «Ախպեր, էսը ս ե ր չի , — ասում է է ն , ֊  
էսը Առճակու ախպրի մեչն ի լողկրցե))։ Կամ թե' 
«էսը Առճակու ախպրի ճուր ի խմե))։

Գովում էին մի գեղեցիկ, ցեղական նժույգ' 
«Ծի միք ասե, Առճակու ծովու խրեղեն ծի ասեքյ))։

—  111 —



£ ե ք  I' Ս. ւ՚> % ե I'

ԿՈԻՈ֊ՔՅ ԹԱՔԱՎՐՈԻ ԽԵՔԱԹ1

Աուոքյ թա քավոր մեկ անողորմ, անկուշտ, 
ան աչքյ-  ան ի րե ս, համ էլ ան մ ախ մարթ էր։

Էն կան դար անողորմ էր, որ ուր քյուլֆթին 
բիթունին արաց դարղավարամ, որն ուր խեղտեց,  
որն մեռան, մնացին մենակ իըեք /աճ*յ

Ասից ի որ ան կուշտ էր, համա ինշխ անկուշտ՝ 
ուր աշխրրք յի մ ել ին չկան դար մ ալ-տավար,
ինչկան դար կյել-կյաղան որ կին, սավայի մեյ
կրմւիրռ շնից, բիթունին պրռնեց խում-խում կե
րավ։ Գյնա չկշտացավ։ Ետ տառցավ տյաշտերաց 
կար֊կանաշ արածաց, գյնա չկշտացավ, մկա էլ 
ծառեր ք յա կե ց ճ կրռծեց։ Ըսըսկնա ան ե լո վ, ուր 
աշխարքյ տառցուց չոր անապատ։ Դորիս ուր 
ում ուտ տրեց վեր մեյ ց ո րն ի առտի։

Լաճեր աց ճոչի ծեռ մեյ հերկեն մյարտակ 
տվեցՀ կա յն ցուց էտր առտին նո բա դա ր։ Առատվե 
չուր ի րի կուն, էտր ճոչ լաճ, պ ի տ ի առտ ի է»
կյլխուց էն կյլոխ վա դե ր, հուշտ-հուշտ կանչելով,  
մյարտակ դեխ երկնուց խավքյեր թաղթըփեր, որ 
չրլն ի թե էտր երկնուց խավքյերաց մ ե յն բիրդան 
իճներ վեր առտին, մեյ խատ ցորեն կր տ ր ց ե ր։

Մեկ շոքյ օր լաճու քյուն տարավ։ Եուռքյ 
թաքավոր աղորթ ի, անաչքյ էր, համա ակընջներ 
սուր ին, խ ե տ ((հուշտ-հուշտ ի)) ծեն կըտրվավ, 
իմցավ որ լաճ քյրներ ի . էկավ առեց ոտաց տակ, 
տուր թե կուտ ա ս, էն կան դա ր զարկեց, լաճու 
քիթ-մ ռութ տափկրցուց, լալուց աչկեր նեղցան, 
խելքյ կնաց։

թսըսկնա էլ խելքյ կնացուկ էլ թողեցճ մ ո տ են 
զատացավ։

Րտոր կյմփըռ շուն, /աճուն էնկանդար լրկըս- 
տեց, չուր խելք պիրեց կյլոխ, վերճն էլ կյաղտիկ 
ասաց.  — Քյանէր քյու խեր քնոլկ ի, իլի', ես ինեմ

։ Պատմեց արճակցի ծերունի Դավիթ Միրզոչանը' 1931 թ. 
Երևանում ։

քյու ա ռաճ, քյե ճամբախ շան ց տամ, [սըղրաց 
էրթանքյ սառն աշխարքյ, էնտեղ մենքյ տատենքյ,  
մենքյ ուտ ենք յ,  խաղար տիր աղեկ կրլնի, քյանձ 
թե մնանքյ էսա չո ր-կռի կ աշխարքյ։

Ըտրսկնա էլ կուռք յ  թաքավրոլ կյմփրռ
շունն էլ, ճոչ լաճն էլ թողին մոտից փախան։

Սեկել օր կուոքյ թաքավոր մ յա տ ա կե ի տուր 
միճնեկ լաճու ծեռ կւսյնըցուց տոտին նորադար, 
ասաց . — Մեյ երկնուց խավքու ոտ կպեր ի իմ 
աշխրրք յի խոդին, քյու ճոչ պըռտուճ քյու ականջ 
կթ„ ։լն եմ։ էսետն էլ թալեց լաճու բեղ֊ մ ուրուս 
սլր ռն ե ց օլյորկտեց։ Մ ուր ուս ի ցավի ահու, խեղճ 
լաճու ռանքյ֊ րռունքյ իրիսից թըռավ, տ եղրն ց ա վ , 
տ ա ռցա վ ինչխ տյաշտի զառդաբըռ։ Երկնուց թրռ֊ 
նող խավքյեր որ իտոր տողտըղալ տիսան տիժար֊ 
ներն էկավ, կրււկըռալով ծեն տվին, — Տղա', ասի- 
ցին, րտըսկնա տ ո ղտ ը ղա լո վ տյու չես կանա
քյու խորից ազատվե, չումքյի էն անմախ ի . իլի 
վեր, մեր կըռկըռոցի ծենի իտիվանց արե, մենք 
դոր կիճնենքյ, տյու էլ էնտեղ կայնի, քյե տուն֊ 
տեղ շինի, տանրտ պյուլորն էլ բադան ք1աշի) 
որ ինս-ջինս չմտնի քյու տուն, քյե խամար ապրի։

Միճնեկ լաճ լսավ, էլավ վեր, երկնուց թռնող 
խավքյերաց կըռկըռ ոց, էնան էլ ինոնց կյետին 
ինգյող ջյուքեր պըռնեց, խորից կյաղտիկ, խոր 
տշխըրքյից փախավ։ Էն փախնելն էր, որ փախավ։

Եուռքյ թաքավոր, որ տիսավ էսա էրկու 
լաճեր փախան, հերսեր թ ա վ։ ե ց վե ր պըստ Ւ!1
լաճուն, պրռնեց չըլտըցոլց> 1̂Լ՛ Լո Ւ* 4.  ̂Ր կաոթ՜,ց
ուր չադրի սնից, թողեց պյաըկ արիվի տակ, 
ղինք պառկավ ըռհաթ քյնավ։

Պըստիկ լաճն էը, պյարկ արիվուց խաշվավ,  
տառցավ սև քյոմուռ, կձլոթՀեը էլ որ կապուկ 
էրճ պրռկրներ ուռան, աչկեր բկլորցան, ըտրսկնա 
կերպարանքից ինգյավ։

Ասլան-կափլանթերաց տիժար էկավ։ Էկան, 
ինոր կապեր կըռծիցին, խանիցին կա յն ըցուցին 
վեր ոտաց։ Ասիցին, — Ծ//,  տըղա' ք յ ոլ  ք յաֆ[*ք
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խորիքյ քյե պըռծոլմ չկա, ի լի', քյու իրեսն արա 
դեխ աղոթրան, կնա, էտը աղոթրան֊աշխըրքի 
տերեր որ կան' մեր էլգյո լն-էլաշիրն ե րն են, քյու 
խոր ծեռ' ինոնց լի խասնե։

Էտա պըստիկ լաճն էլ էլավ, տկլոր, ջան֊ 
ջանդակ' սեվցուկ, փախավ։ Փախավ կընաց չուր 
աղոթըրնի աշխարքյ։

Անմախ, անողորմ, անաչք յ-անիրես կուռք յ 
թաքավոր մնաց մեն֊մենակ ուր ավերակ-անա-  
պատ աշխըրքյի մեչ։

Երկնոլց իրեքյ խնձոր իճավ, մեյն ասողաց,  
մ ե յն լսողաց, մեյն էլ էսր կըսեն մե կրսա արող- 
ներաց։

Ա Ս ա Ա Դ Ո Ի  ԽԵՔԱԹ1

Մեկ աշխրրքյի մեչ  մեկ աղքյատ խալիվոր 
մարթ կրլնի։

թինքն ի, ուր պառավ կնիկ, մեկ էլ ուր խա
ռակ աղ՛շիկ։ Ետոնց ապրուստըն էլ էն ի, որ էտա 
աղչիկ կէրթա, տյաշտերաց պանջար֊մ անջար 
կպիրի, մեր կտանի կուտա ուրանդ զանգին 
տըրկրցներաց, իտոնք էլ որըն խաց կուտա, 
որըն ծավար֊մավար, որըն թար-թացան, կւղիրի 
օր կրնցուցեն։

Օրըմ էլ էսա աղչիկ կասի, — Այ խեր-մեր,  
չուր էսօրրս ձեզնից պախիր եմ, համա աստրծոլց 
ինչը ի։ պախեմ, ախըր ես ծոցվոր եմ, էսօր-վաղն 
էլ իմ ճիժ կրլնի։

Խեր-մեր կուտան մեչ  ուրանց կյլխուն, կա
սեն. — էսա ինչ սև ես պիրի վեր մե. մեր աղքյը-  
ւոութեն խերիրյ չէր մե, մըկա էլ բենամոլս տառ-  
ցանքյ։ Աղչի', կասեն, բալւե դուզբեդուզ ասա', 
տյաշտի խովիվ֊նախրորթներից ո՞ր շան թու֊ 
քեն ի էտա պլանն արե, տանբյ տատ-դիվան ի, 
լ՛ալրի պիրենր կայնցուցենր վեր քյե, վեր քյոլ  
ճժին տեր։

Աղջիկն ի, կասի. — Այ' խեր-մեր, վիր վրեն 
շառ թալեմ, որ ես էլ չեմ  կիտե վով էր։ Մեկ օր 
էն զատոլ սարն ի կնացե, ախպրի մոտ նստուկ 
սլանջար կիստրկի, մեկ էլ մեր սնորի էն թարա֊ 
ֆից մեյ խակյուկ֊կապուկ աղավարի ավջի էկավ,  
Նստավ մոտըս, զրոլցիցինքյ։ Դե, ջըհելի խելք 
էր, չըֆայմա, որ էտա մեյ տրրով պիտի ծոցվոր֊ 
նամ։ թրուցիցինքյ, զրոլցիցինքյ, կամքըս առեց,  
ուր արածն արաց, թողեց կընաց։

Խեր-մերն ի, կասեն. — Աղչի , “՚ յոլ տնից 
սւյուս մի րլնե, մենք էլ մարթոլ պյան չասենք,  
թո տուռ-տրկեց չի մնան, չուր քյու պիճն րլնի, 

։ Պատմեց արճակցի ծերուհի Գավիթ Միրզոյանը՝
1931 թ.,

սորա տիսնանք ինչ խող տանք վեր մե կյ/խոլն։
Դորուս էս խալիվոր էնան պառավ կրնըս- 

տեն՝ վեր֊տիր կանեն, թե էտա պճին ինչրխ 
որթ բեն։

Պառավ կասի. — Պիճն րլնի թե չէ,  խեխտենքյ,  
թալենքյ շներւսց։

Խալիվոր կասի. — Ծո , կնի'կ, մեր ախչկան 
ասածով՝ էտա ավջին վեր ինոր զոռ չի արե, էլա֊ 
իսա ասրլզադա մարթ ի իլե։ Արե, մենք էլ ինոր 
ժառանքյին պա խ ենք֊ պա խ պան են ք , թե որ օրրմ 
չէ, օրրմ էկավ' ուր ժառանքյին տեր կայնավ, թո 
կայնի, թե չէկավ, ավիլի ւսղեկ, մենք կտառնանքյ  
ասրլզադա ժս/ռանքյի տեր։

Վասալամ, աղչիկ կայնավ վեր ոտաց, լաճըմ 
պիրեց։

Պ առավն էր' ճիժ պըռնեց թալեց պյարկ 
թոներ։ Խալիվոր, էտա թաղկին ծեռ պարզեր 
կրակի մեչից ճիժ քյտշեց տուս։ Համա, էլ ի՞նչ,  
ճժի կյլոխ֊մ լոխ, աչ թեվ վառվուկ։ թտրսկնա 
ս ախկատ֊քյաչալ էլ մնաց։

Ժամանակ կընցնի, խալիվորն էլ} պառավն 
էլ ուրանց աղչիկն էլ կրմեռնեն։ Չաչալն էլ խելա֊  
ցի մարթ տուս կուկյա, կր պսակվի, լաճըմ էլ
ուրան կրլնի, համա հյա կմնա աստծու աղքյատ,  
չումքի սախկատ էր, ոչ մեյն էլ ինոր սարա կ չին 
պրռնե' որ պիրեր ուր ապրուստ աներ։ Էտա խե- 
րիքյ չէւ1» սաՂ ^ձ^ՂուԼ էլ իտո[1 սախկրտութեն, 
պրճութեն իրես կուտին։

Օրմ էլ սիռտ շատ կլրցվի։ կառնի ուր կնիկ֊ 
տղեն էտա տեղեն կէրթա։ Կէրթա֊կէրթա, կրխաս- 
նի մեկ ուրիշ կըռալի խող։ Մեկ պանցրիկ քյոշկի 
առաճ կկայնի, քյոշկի տիրոչ աղաճանք կանի, կա
սի. — Ա զա , կարիբական մարթ եմ, մեյ սթար տուր 
իմ քյուլֆըթին, չուր ես դեսից-դենից վաստակ 
անեմ, պիրեմ քյու աղեկութնի տրկից տյուս կյամ։

թանգին կծծղա, կասի. — Ծո , չաչա'լ ,  տյոլ  
ինչ ե ս> ՈՐ Ք1ՈԼ տվածն ինչ րլնի։ Հախի խամ ար 
չէ,  համա ես ասրլզադա մարթ եմ, իմ տյուոն 
է կա ծ կա րիրականին հյա էլ ծեռ թալեր եմ, մե ֊ 
նակ թե ձիկ մեյ խասյաթ կա, առաճուց պիտի 
ի մնա մ , իմ քյոլգեն ոլրն ակվող մարթ ինչ խու֊ 
նարի տեր մարթ ի։

Չաչալ կասի . — Աղա, ես իր եք խունար ունեմ, 
մեկ էն ի, որ ա ղե կ ջավահիր քյար կրճանչնամ, 
մեկ էլ, որ աղեկ ծ ի կրճանչնամ, մեկ էլ մարթ՝  
կուզի ջհել րլնի, կուզի խալիվոր, ինոր խ աս յա թի ց 
կիմնամ ինչ իար զավակ ի։

թան գինն ի, ուր մշակներաց կյլխավորին 
կասի. — Տար էսա կարիբականին կյեզի կրաղի,
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մեր կիսախարաբա փայխներ մեկ ամսով տու, 
թո ուր քյուլֆաթ սթարի, ուրան էլ շանց տուր, 
թո մշակներաց խետ պյանի, ուրան էլ վաղվանից 
ղեն, չուր մեկ ամիս, օրական մեյ խաց թային 
կապի, չուր մեկ աշխատանքյ ճարի, ուր կյլխու 
ճարն անի։

Չաչալն ի, դերեկները կէրթա զանդընի 
մշակներաց քյոմաքյ կանի, հեվարին, ուր թային 
կառնի կէրթա խարաբեք։ Կնգան խետ' դեսից֊ 
դենից փետ֊ փիտուր կժողվեն, օրական մեյ ծակ 
կրկալեն, օր կնցուցի' չուր էրկու շապաթ։

Էտ օրերն էլ էտա երկրի թաքավոր պիտի 
փսայվի։ Երկրի զան դինթեր, մեյ֊մեկ անկյրն 
ջավահիր կհաղրեն, որ տանեն թազա թաքուհուն 
ազի յա։ Չաչլու աղեն կուզի ուր տարածրն հմենից 
առավելն րլնի, ջուհառջիյթերաց կանչել կուտա, 
ինոնց պիրած ջավահիրներաց մեչեն մեյ ճոչ 
ջավահիր կճոկի' կյին կրբարուշի որ առնի, էն 
թարաֆեն Չաչալ կուկյա, ջավահիր կառնի ուր 
ծեռ, վեր֊տիր կանի, կասի. — Աղա', էսա ջավա֊ 
հիրներաց որբ կառնես' առ, համա էսա մեկ մի 
առնե, իսոր մեչ բոտ ի։

Ջուհառջին էլ ինատու, ալմաստի սղոց հը֊ 
անի ջավահիր կսղոցի. կիըիշկան ինչ ջավահիրի 
մեչ բոտ ի։ Աղեն ուրիշ ջավահիր կառնի, կասի .— 
Չաչալ, այու էսա ինչ աղեկութեն էր արի ցիր ծիկ։ 
Չոտ ջավահիր տանեյի թաքավրուն ադիյա, թա֊ 
քավոր իմ վիզ պիտի զանել տեր։

Ուր մշակներաց կյլխավորին կասի. — էսով 
դեն Չաչլու թային մեյ խացով ավըլցուցեք։

Էտով դեն Չաչլու թային կտառցուցեն օրա֊ 
կան էրկու խաց։

Կընցնի մեյ շապաթ, էրկու շապաթ, մեկ օր 
էլ ջույաբ կրպիրեն աղին, թե' չես ասե, քլոլ  
դուշման, քյոլ սնորն ընըեր ի, կուկլա վեր քյե 
կռիվ։

Աղեն էլ շատ անվախ իգիթ կբլեի, կասի.— 
Եմ կըռաթին, որ հալա այար չի տրվե վրեն, պի - 
րեք այարեք, ես խեծնեմ էրթամ դուշմնի տեմ 
կռիվ, սեվ պիրեմ վեր ինոր կյլխուն։ Կըռաթին 
կպիրեն, ի ՜նչ  կըռաթ, ոտքեր որ չի զարկե' թազա 
ճըրուկ առտի մեչ,  թոզ֊դուման կխասնի երկինք (։

Չաչալն ի, կուկյա ծիյու է յ լոխ կըպոնի, 
կիրիշկա մեչ ինոր աչկերաց, կասի. — Աղա', մեյ  
խնդիրք կանեմ, էսա ծիյով քյու դուշմնի վրեն 
էրթալուց առաճ, մեյ խատ քշի, թո ա ղեկը մ 
քրռտնի, սորա գյոլերաց մոտով քշի, որ էսա 
ծին ուրան չթալեց գյոլի մեչ , նոր անվախ քրջի 
վեր քյու դուշմնին։

Աղեն ի կասի. — Փործ֊ւիործանքյ չի, մրխա 
ջրռբենք։

Կրխեծնի ծինճ կես սհաթ կքշի, կքյռտրնցու֊ 
ցի, կքշի գյոլերաց թարաֆ։ Ծին ճուր կտիսնա թե 
չէ,  ուրան կթալի մեչ  գյոլին, կյոմշու պես կը֊ 
փռքվի. աղի սիլախ֊ ասպար բիթուն կլխկվի։

Աղեն կասի. — Ծո վա'լ, էսա ին՞չ  պլան էր. 
որ ես էսա սհաթին կնացած ըլնի դեխ դուշման, 
էսա ծին էլ նստեր հրի մեչ,  իմ սիլախ֊միլախ 
թաց վեր, ես չի կանի կռվե, դուշմանս կխասներ 
վրես, կյլոխրս կկտրեր։ Ծո , Չաչա'լ, կասի, այու 
ին չրխ իմցար, որ իմ կըոսյթին ըտրսկնա կյեշ 
խասյաթի տեր էր։

Չաչալ կասի. — Ես որ իրիջկիը ի մեչ  ինոր
աչկե րաց, խ աս կրցա, որ ինոր աչկեր կյոմշու 
ա չկերար նման ախմախավարի էր, միտք արիցի, 
ձիկ֊ձիկ ասիցի՝ էսա ծին ուր քուռակ վախտ, 
կյոմշու կաթ ի կիրե, կյոմշու էլ խասյաթ ի առե։

Կյլխավոր մշակ կասի. — Վալահի, Չաչլու
ասած դո դրի ի, մեր կըռաթին' քուռակ վախտ,  
կյոմշու կաթով ենք ճոճա ցուցե։

Աղեն կասի. — Ւնչ որ ի, Չաչալ, էսօրվա օր 
այու ծիկ իմ դուշմնի ծեռից աղատ ի ցիր, ես քյու 
աղե կութն ի տակ չեմ մնա, էստուց դեն, իմ մուլքի 
մեչ մնալու քյու վադեն մեյ տարով կըհերկնցու֊ 
ցեմ, քյու թայինն էլ օրական մեյ խացով կավըլ֊ 
ցուցեմ։

Էտուց դեն Չաչլու թալին կտառցուցեն իրեր 
խաց։

Անիկն էլ ինչ ի արե, էտա խարարելթերաց 
մոտերրլ փորե-փորփրե, սոխ֊սխտոր, ըռհան, 
նարգիզ, ուրիշ պլան֊ման ցանե, օրական֊օրա֊ 
կան իրկան պիրած թալինթերաց խետ կանանչի 
կրտնեն՝ կուտեն, փառքլ կատան աստրծոլն, կա֊
սեն----Թե' րստեղ մեր պըճոլթեն չեն կիտե, մե
բենամուս ասող չկա, ինչ կրլնի, թո ըլնի։

Արնցնի ՚)ել վախտ էլ, մեկ օր աղի տուն 
դավաթ կրլնի։ Աղեն ի, ուր դա վա թվո րն ե րա ց 
եըսա կանի ուր կլլխոլ իկածներ, կկալնի վեր 
րոտ ջավահիրին, էնան էլ ուր կրռաթիի վրեն։ 
Աըտիսնա, որ մել քանիմ խոկլի կըզաբմանան։  
1‘նքն֊ոլրան կասի՝ տես, էսա փ ելզավանգլն եր, 
ձիկ չավատացին։ Կանչեմ Չաչլուն, թո ինքն 
շհ ա դութեն տա։

Չաչալ կուկյա։ Աղեն կասի. — Չաչա'լ, մխատ 
իմ կրռաթի ծիյու էնան էլ իմ խավնած ջավահիրի 
կրսեն արա, թո իմ դավաթվորներ լսեն։

Չաչալն ի, էտա ւդյաներաց կրսեն կանի, հա֊
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ման րսկուն, ինլըխ աղեն էր արե, էլաիսա' ինչըխ 
որ իլհր էր։

Դավաթվորներաց մեկըն կասի.—Որ րսկուն 
ի, էսա Չաչալ, ուրիշ֊ուրիշ խունարներաց տեր 
էլ կրլնի,

Աղեն կլսի, ետ կտառնա դեխ Չաչալ, կասի.— 
Չաչալ, քյո միտ՞ն ի, տյոլ որ ոտ տրիցիր վեր 
իմ խոզին, ձիկ ասիցիր', աղա՛ ասիլյիր, ես իրեր 
խունար ունեմ, մեյ,  որ ակն֊ակո ւնք կճանչնա մ, 
մեյ, որ ծիյոլ աղեկն կխասկնամ, մեյն էլ, որ 
հիսան օղլին, կուզի ջհել րլնի, կուզի' խալիվոր, 
մեյ ս։իր որ իտոր խետ կյոռծ պըռնեմ, էն սհաթին 
կի։ա սկրն ա մ թե ինչ ասլի խոր զավակ ի։ Ես 
քյե էրկու պլանի մեչ ջըոբիր եմ. ակն֊ակունքն 
էլ ճանչըցար, ծիյոլ պնոլյթն էլ խասկրցար,  
մն ա ը եր ի հի սան օղլուն ճան չրն ա լը տ ջըռբեմ։
Էսա դավաթվորներ որ կան, բիթունն էլ կիտեն, 
որ իմ ծնվելուց աոաճ, առչն իմ ի։որ զարկեր ի, 
րսկուն որ ես իմ խոր իրես չեմ տիսեւ Դե որ 
լ<չու ասած դողրույ ի, ասա տիսնամ, իմ խեր 
ի՞նչ թավուր մարթ ի իչե։

Էտս։ դավաթվորներն էլ րիթունն էլ աղի խին 
դոստերն են, բիթունն էլ խամոզմոլնքյ ունեն, որ 
աղեն իստակ ասըլզադա մարթ ի, շատ խնազանդ 
էլ որթի ի, չումքի չուր օրըս մոր [սոսկից տյուս 
չի ըլնե։ Մերն էլ ինչ մեր, տասը տարի ի' տեղ֊ 
տեղաշորի մեչն ի։

Տաքյ֊պաղ ըյրտինքյ կուտա վեր Չաչլոլն։ 
Ծեռ կմտոլցի քոլոզի տակ, մեյ ղոր կյլոխ կմաժի,  
սորա կասի'

-—Աղա, էսա մեյ տարի ի ինչ ես քյու մուլքի 
մեչն եմ, քյու մշակներաց խետ կըտատեմ, շա֊  
տեն֊քչեն իմ ցած կաս, որ ես սոլթ ասելու խաս֊ 
յաթ չունեմ, ինչ որ կիտեմ' դո զրո ւ֊ դո ղր ուդան ա 
մարթոլ իրիսին կասեմ, էլ րնչի" ձկնե էտա պշան 
[սառցացիր, էն էլ էսա շաղամաթի աոաճ։ Մեկ 
ուրիշից իմցի։

Ադեն թե. — Ես քյեղնից կխառցուցեմ, տյոլ  
պիտի ասես։

Չաչալն ի կասի. — Դե էրթում ֊կասամ արա, 
որ ասելիքիս խամար ձիկ ղարար չիտաս։

Աղեն ի, կասի. — Ես շան զավակ րլնեմ, շան 
ծիծ ծրծած րլնեմ, թե որ քյու ասածի խամար քյե 
մեյ զարար տամ։

Չաչ ալ կասի. — Աղեկ, կասեմ, համա ըսկյուն 
կյախ կասեմ, որ ես, տյու, մեկ էլ ասպ ածն
ը/նենք։

Աղեն կզոռի* — 9Է, որ չէ,  մկա էսա մարթե֊ 
րաց աոաճ պիտի ասես, որ ասես։

Չաչալն էլ կասի. — Աղա, էսա քյու մալ֊մուլք,

էսա քյու զանգընոլթեն, էսա քյու անուն, հմեն֊ 
հմեն ասըլզադայի են, համա քյու արնի մեչ  մեյ  
պուտ ասըլղադոլ արուն չկա, էլաիսա քյու խեր 
հարամզադայ ի իլե։

Աղի ռանքյ֊ըռունքյ իրիսից կըթռնի, կասի.— 
Ծո', Չաչալ, տյու էտա ի ն չ  ապուր էր կերար։ 
Ջուր օրըս իմ խոր հիշատակին օխնանք տալուց 
դատ ուրիշ պյան ասող չէր իլե։

Չաչալն ի, կասի. — Աղա , ախրր էն սհաթին, 
որ ես ոտ արի քյու խողի վըրեն, տյու իմ ծեռ 
քյու մոյրով մոյրված սանաթ ես տվե։ Էտ օրես 
դեն էլմ էլ սանաթներ ես տվե։

Աղեն էլ ավիլի կպարկանա, կասի. — Ծո',
Չաչա'լ, տյու էտա ի նչ շառեր ի կթալես վեր ձիկ, 
ծո տյու ինչ շուն ես, որ ես քյե սանաթ տված 
րլնեմ։ Խան տյուս էսա շաղամաթի աոաճ ըսպաթ 
արա։

Չաչալ կասի, — Աղեկ, աղա, թո քյու ասածն 
րլնի։ Ոյոլ միտ ն ի, առճի տիր, որ ոտրս տրիցի 
քյու սնոր, քեզնից ռուշա արիցի, որ ձիկ, իմ  
քյուլֆրթին սթար տաս, ասիցի էլ, որ քյու մ շա կ 
ներաց խետ աշխատանքյ կանեմ, ծեոնես էկածն 
էլ չ ե մ  խնայե, քյու աղեկութնի տկեն տյուս 
կ րլնեմ։ Տյու տեսար, որ ես, կարիբական, ախ-  
քյատ, սախկատ մարթ եմ, խետս էլ շհել կնիկ, 
խմորակեր ճիժ։ Տյու էսականդար մալ֊մըլքի, 
էսականդար շեյլընկյի տեր աղա մարթ, ոնչ թե 
ք յոլ քյոլգեն սթրիցիր, տարար կյեղի կրաղի 
խըռ֊խարաբեյթերաց մեչ նստըցոլցիր, ձիկ իմ  
քյուլֆրթին էլ օրական ֊ օ րական մեկական խ աց 
էլ թային կ ապիցիր։ թե որ տյու ասըլզադա խոր 
զավակ րլնիր, քյու մտքով չէր րնցնե թե՝ օլան, 
էսա խարաբելթերաց մեչ կյել— կյազան էլ կմտնի,  
կյող֊հարամի էլ կմտնի, էսա անճար մարթոլ 
անճար քյուլֆըթի հալ ի ՛ն չ  պիտի րլնի։ Հալա էն 
է/ ասեմ, որ մեկ ամիս է/ վադա կրրիցիր։ Էսա
մեկ։

Էն օր, որ տյու թաքավրուն ազի յա պիտի
տանիր, ես է կա քյու ձեռաց ջավահիրի խաս֊խամ  
չդնելն ասիցի, շըռբիցիքյ, իմ խաբարն էլ էլավ։ 
Տյու ասիցիր, որ ես քյու կյլոխ թաքավրոլ ծեռ֊ 
ն են ազատիր եմ։ Տյու իմ րտըսկնեմ ճոչ տղեկութ֊ 
նի տիմւսց ի՞նչ  արիցիր։ Իմ օրական մեյ խատ 
թայինի վրեն' մեյ խաց էլ ավլցուցիր։ Վասալամ։

Ապա ասըլզադա խորից էլած ժառանգյ,  
կուզի, աղքյատ րլներ, կուզի զանգին, ուրան 
մա խից ազատողին' րտըսկնեմ ցած շրվանի կկա֊ 
պ եր" ։

Էս էլ քյե,  քյու մոյրով մոյրված սանաթներաց 
էրկուս։
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£ յու կըռա թին} աղա, քյու տան քուռակն ի 
իլ ե, Ք չու տան պստիկ ճըծից չուր խալիվորն Էէք 
տյու էլ, բիթունովըտ կիտեյիք, որ կտա ծին կյոմշու 
կաթով ի ճոչացե։ Մեկուտ մտքովն էլ չի ընցե, որ 
կտա ծին կյոմշանման կըթ*ի։ էն սհաթին, որ 
տյու կտա քյայլան ծին խեծար֊քըշիցիր դեխ 
դուշմրնիտ թարաֆ, էլը մ ես կլաճ որ քյե ասից ի 
մեյ խատ ջըռբի, նոր կրնա կռիվ։ Կըռաթին քյե 
տարավ քյշեց մեչ  գյոլին, քե էլ, քյու սի լախն էլ 
թացացուց։ Տյու էլ քյու պենով ասի ցիր' — էսա 
Չաշալ ծիկ սպանվելուց փրկեց։ Եդնան տյու իր' 
որ քյու պենով ասիցիր' էսա քյու աղ եկռթնէ  
տիմաց, ես քյե աղե կութեն պիտի անեմ, իմ 
մուլքի մեչ մնալու, քյու ողդեն կըհերկրնցուցեմ 
մեյ տարով, քյու թայ ինն էլ պիտի ավըլցուց եմ' 
օրական մեյ խացով։ Դե, աղեյթեր, կասի, տյուք 
րլնեքյ ծեր ասպած, ապա ասըլզադա մարթու 
որթին րտըսկնեմ էլ նամարդ կրլնի՞։

Աղեն էլ, ուր դոստերն էլ} բիթուն կր էա [կվեն, 
կըմնան։

Սնոր աղեն կասի.—Չաշալ, չուր էսօր որ 
քյու արած աղեկութնի տրկեն տյուս չեմ իկե) 
էտրւս տեղ էսօր տյուս պիտի կյամ. ոնչ թե քյու 
վաղդեն մեչ  իմ մուլքին մնալ կհերկնցուցեմ,
ոնչ թե քյու թային կրհավըլցուցեմ, հակառրն, 
կտա խարաբեյթերն էլ ինոնց մոտի տրռան առտն 
էլ, ւէաղվանից թաքավորական թըդթՈԼ[ հըհԱհ^մ 
քյու անունով։ £ յե էլ էրէյրհմ ազատ մարթ։ 
Տիսնամ էլ քյու մտքի մեչ իմ խոր կըհ աշվե՞ ս 
խարամղադա, ծիկ կրհ աշվե՞ս խարամղադա
մարթուց ծնված։

Ըստսկնա էլ կանի։
Դորուս էլ կյանք աղի տուն։ Ւն չկան դա ր էլ որ 

մերճ անգյալ պառկուկ ի իլե, ին չկան դար էլ որ 
նեղսրռտած կյախեր լաճուն ասեր ի' ((գյոռբագյո֊ 
ոի տղա» էն սհաթին էլ ասեր ի ' — Ախ, եփ ասպած 
իմ խոկյին կառնի, ես էրթամ պառկեմ իմ լուս֊ 
լուսեղեն իր կան կողքին։ Լաճն էլ ուր մոր ամրով 
ի նստած֊կա յնած իլե։ Էտ օր որ դավաթվորնե֊ 
րա3 շհադութենով թաքավրուն խնդիրք կուտա' 
ուր փայխըներ, էնան տրռան առտ կպաշխի 
Չտչլուն, կէրթա մոր մոտ, ծեռքեր կրպաքի, 
կաս Ւ' Մերիկ, չուր էսօր, իմ խոր անվան իտեվ 
մեյ թարա֊խաբար ասող չէր իլե, համա էսօր իմ 
սթրած ախքյատ կարիբական իմ դոստ֊դուշմնի 
առաճ, ծիկ ըսըսկնա֊ րս ըսկնա պաներ ասաց։  
Ես էն սհաթին ինոր ճոչ պըռտուճ ինոր ականջ 
կթողնի, համա վախեցա որ իմ դավաթվորներ որ 
խասնեն ուրանց տներ, պիտի ծիկ մեղ տրնեն,
ասեն.— Տես է, ղինքյրն ասըլզադա֊աղա մարթ,

ուր տրռան ախքյտին թայ տառցավ, ուր էրթո ւմն 
էլ չպախեց. իտոր խամար էլա' էտա անաղուխաց 
շան մուլք էլ պաշխիցի։

Մ կա, մերիկ, տյու ծիկ մեյ խելք սովըրցու, 
ես ինչ* խ անեմ, որ հյա'մ իմ էրթում մնա 
Iբթում, հյա մ իմ մուլքյ մնա իմ ծեռ, հյա մ իմ 
անուն մնա թամիղ, հյա մ էլ իմ ավքյար էտա 
Չտչլուց ըսկուն խանեմ, որ ուր յոթ պոռտով 
չրմ ոռնան։

Մերն ի, կասի.— Երթի , քյու զանգյընութեն, 
քյու մ ալ֊ մուլքյ անհաշիվ ի, էտա կտոր խ արա֊ 
բեքյ,  էտա նախրակյնա տառցուկ կոռթ խողն 
ի՞նչ ի, որ տյու ետ տառցուցես, քյու տված 
էրթում ին փոշման րլնես, ինչ ի, ինչ, մեյ խաբար 
են ասե։ Հյա մ էլ ավքյար պախես մեյ խեղճ,  
անճար մարթու. տեմ։ Էտա բիթուն մոռցի։ Մերիկ 
քյե մեռնի, տյու արե, մեյ խալիվոր վաբթապետ 
պե, ես իմ աշխ արքային մեղքյեր խոստովա նվեմ,  
իմ սըրփութեն առնեմ, վով կիտի' մախ֊մեռ որ 
կա' ճոչերաց խամար ի, բիր դան շըմեռնեմ, ան
խոս տ ո վան ա նք յ ֊  անմ ա ս մնամ։

Էտա քյամբախ աշխը րքյի մեչ էլ խալիվոր 
վաբթապետ չկ ա ։

Աղեն էլ ուր մոր ամբրր ե փ էր կոտրե, որ 
մկա կոտրեր։ Կըլնի ուր ծին կխեծնի, կէրթա։ 
Կէրթա, կէրթա, ասեմ յոթ աշխարքյ կան կուկյա, 
մեյ խալիվոր վաբթապետ կճարի, կրթաւՒ ՈԼՐ 
ծիու թարքյ' է^է րէ  տուն։

Վարթապետ կասի. — Օղչում քուրիկ, ինչ 
խոստովանանքյ որ անելու ես, արա պրռծի, 
չումքի իմ օրեր խամբրուկ են։

Աղի մեր կասի. — Վարթապե տ} ես որ կամ,  
քյառսուն տարվա կնիկ եմ, սիրտրս էլ լեն ի իլե, 
ծեռս էլ հ ե ր կեն ի իլե, որ ասեմ' քյառսուն տիր 
քյառսուն խազար աղեկութեն արած կամ, համա 
իմ, իր կան, իմ խոր անվան, բիթուն ի առաճ մեյ  
մեղք եմ կյոռծե, էտա մեյ մեղք, ինշխ իջրւ 
ամոթանք կախված րլնի վեր իմ ճայտին, ոչ մի 
մարթ չի տ ի սն ա ծզնից սավայի, իտոր խ ւս մա ր 
քյե կանչեր եմ, որ ք յու սուրփ աչիչ առաճ
պ յան ա մ ։

Վարթապես1 կասի. — Խոստովան իր, օխնած, 
խոստովանիր, ես էլ աստծու անունով քյու կյոռծած 
մեղաց թողութեն տամ։

Սորա աղի մեր կասի. — Վարթապե'տ, ես իմ 
էրիկ յոթ տարվան փսակուկ ինք, համա ինչրխ 
յոթ օրվան փսակուկ րլնինք, ըսկուն շատ խետ 
մIյ -մեկոլ  սեր֊սավդով ինք։ Մեկ օր էլ իմ իրիկ 
ասաց' կնիկ, ես քեզնից ոչ մեյ սըռ չեմ կանա 
պախե, մեյ սըռ ունեմ, էն էլ պիտի ասեմ։
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Ասիցի. — էտա ի՞նչ  սըււ ի։ Ասաց.—-4? եզնից
պախելւ եմ, աստծուց ի նչ պախեմ, մեյ տարի 
առաճ, ես մեյ տիր իմ պյառց փոխիր եմ։ Չավա֊ 
տացի, ասիցի' սութ կասես, ծիկ կըջռբես։ 
— Ասաց. ՉԷ, վալահի, աղորթ կասեմէ Պյանն ըս֊ 
լակնա էլավ. կնացիր ի սնորից էն թարափ ավ 
անելու։ Ծարվցա, կնացի ախ լցրի մ վրեն ճյուր 
քսմելոլ ձզնից առաճ օղլուշաղմ էլ էր իկե նստե 
էտա տեղ պանջար կիսակեր, սատանեն ձիկ թրթեց 
նստա կողրյ, խ ետ զրուցիցի։ Դե սատանեն շատ 
էր ղոււե, սիրտըս կպիր էւ՚, խետ նստա-կայնա։  
Համա ի ՜ն չ ,  տեսա որ ազար ախչիկ էր, էտա 
ոլյան իլև խոց֊խանգյոոց՝  ին դե մ ել իմ ս րոտին։

Ես ծ են չլ՚տվի, համա շատ ավքյարոտվա, 
սրռտիս մեշ էլ էրթում արիցի, ասիցի. — Ես 
Մուրանա իշխանի աղչիկն ըլնեմ, րյե րսրսկնեմ 
ուզեմ, տյոլ էրթաս չոլ տաշտի մ ել պյանջար 
րյաղող աղչկամ խետ' իմ պյառց փոխես՞, դե, 
ես էլ պիտի, համա մ ել քյս ւ քյոշկ-սարին րյ՚՚ւ 
պյառց փոխեմ։

Էտ վախտն էլ կյևղի մ ել մեյ մըդրրր էր իկե։ 
Էլա իմ բե սլա մուն օրոխկիցի մեյ զատ ու տեղ, 
էտա բեսլամուս խալվրներ խակյա, կնացի մոտ 
էտս։ մրդրրբ, ասիցի' Դիտես ինչ կա, իմ աղեն, 
էնան խանըմ կնացիր են զատու տեղ խռւր, ես 
մենակ եմ մնացեք հ1Հ1 1̂1Ա արե իմ հոդեն օր 
ընցուըենք։

Մրդրըբն էկավ։ Չուր լոս խետ մեյ֊մեկու  
իրիկ֊կընգյան պես է լանք։ Լուս ա տ ե մ են էտա
տառցավ ձիկ ա ղաճանքյ֊ պա ղա տ անքյ ք աստծու 
սեր տալ, թե ես քեզնից չկըշտացա, կէջե ր ըս էլ
կյամւ

Ես էլ' ասա ինոր ինլխ եմ պիրե մտոլցե իմ 
հոդեն։ Առճին արևմտոցից չուր իրիկուն յոթ 
տարվան կարմիր կյինին խմցուցեր եմ իրկանըս, 
աղեկրմ շարխոշցուցե, քյրնցուցե, իմ բեսլամոլ  
խալվրներ էլմ խակյե, տան ճրաքյներ բիթուն 
փչեր եմ, ւի ենջարից եմ ինոր քյաշե ներս։ Մ կա 
էսա կայնե, աղահանք֊ պա զատ անքյ աստծու սեր, 
թե վաղն էլ կյամ։

Դե, ես էլ զսյթի սատանին յախա տված կնիկ 
արմատ։ Չէ թե մեյ կիշեր, յոթ կիշեր էլ, ըտըս֊ 
կրնա, իրկանրս շարխոշցոլցի, բե ս լամ ու անվան 
տակ' մ րդրըրոլն ոլրախցուցի։ Էտին կ ի շերն էլ 
խալվրնևրս փոխելու կյախ, մոոցա ծամրյաղրռ 
լառցրկիցի։ թտրսկնա էլ' ծամրյաղով մտա մրդ֊ 
րբոլ ծոց, քյնա չու մ առատուն։

Վասալամ, իտին առատուն, մըդրրր կընաց ուր 
համխով, ես էլ հմեն կյախվան պես, խանըմա֊ 
՛Լարի, խակյուկ֊կապուկ կնացի նստա իրկանս

կուշտ' ակռատի։ Սեկ էլ մենք հալա ակռատ չենք 
սլռծե, մրդրրբրս առնեն մտավ, իմ ծամքյաղ ծեռ։ 
Տըռնից մտավ, ի՞նչ  ասի որ աղեկ րլնի։

— Խանըմ, աղա, ասաց, տյոլք ըսըսկնա միա
միտ նստուկ ծեր տեղ, ի։արար չեք, որ էսա մեկ 
ամիս ի, ինչ ծեր բեսլամեն հմեն կիշեր ծիկ 
ա ղաճանքյո վ֊ պաղա տ անքյո վ կպիրի ուր հոդեն, 
որ խետ ծիկ սեր անի։

Էսա կիշեր էլ իմ չորից իմ քյիսեն կողցեր 
ի, որ լեք խավատա, էսա էլ ինոր ծեռ ով ձիկ 
տված ուր ծամքյաղ։

Իմ իրիկ ծամքյաղն առևց, իքիչկ^Ց’ մեր 
տանու ոսկրրլոլ նշան վրեն զարկուկ։ Իմ իրիկ է/ 
նյա իտուր, ն յա առեց։ — ՍըՂԻԲԲ’ ասաց, ինչ որ 
արեր ես, արեր ես, տյոլ քյու աստված, իմ տը- 
ռան բեսլամռլ անուն մի' զանե քյարին, քյո քիսոլ 
մեչոլ փարեն ասա, էտա ծամքյադի կյինն էլ, 
էսա սհաթին տամ, քյ՚՚ւ շառն իմ տրռնից ղաս։ 
ա րսյ ։

Էն սհաթին էլ խանեց մըղրրբոլ ուզածի դյո■ 
րա փարեքյ խամբրեց։

Ես նոր խասկըցա, թև ինչ նմուշ ասրլզադա 
մարթ ի իլե իմ իրիկ, համա ես, ինլկանդար նա֊ 
մ արդ֊բենամուս եմ, որ րտրսկնա մեյ րեդասրլ,  
սութ շառջի, բենամ ուս մըդրրոլ խետ պյառցըս 
։իոխ եմ արե։ (Մըդրրր, մըդրրր, խո հմենն էլ 
րսրսկնեմ, աստծու իրիսանց ինդյոլկ չե՞ն րլնե)։

Էտով դեն իրիկըս էլ ավելի ալիլըս կըխլին։ 
Համա էլ ինչ։ Ինն ամիս չըթմմած, ավի տեղ 
առլն իմ իրկան պատըռտեց։ Սորա, ես կայնա 
վեր ոտաց լաճըմ սդիրիցէ՚ւ։ Էտ օրից դես շատ 
կըվախնամ, որ իմ լաճ համա էն օրերաց տղեն 
րլնի, ինչ ես իմ իրկան կըշարխոշցոլցի, կրքրն֊ 
Ց"լ01', կ է 1'թի մեյ րե դասըլ, կյող, քյարխանջու 
խետ կիշեր կրնցուցի։ Էն օրից էս օր հյա կվա
խենամ, որ ասռլած ներող չէր իմ արած մեղքյին։

Էսա խոստովանքյ մեկ ասպած իմցավ։  
Չունքի աղի խիվրնդոտ մերն էլ, խալիվոր վար- 
թս։պևսւն էլ՝ մեռան կնացին հախ, մենք մնա
ցինք նր հախ։

Էլ որտեղի ց պիտի իմցվեր, թե աղեն ինչ 
բեդասլի սերունթ ի, յա' Չաչալն ուր աղքյատ֊ 
ս ախ կաս։ տեղով ինչ ասրլզադա մարթոլ զավակ ի։

ՍյարոլԱ պացվավ վեր աշիւրրքին, պյացվի 
վեր ձեյ էլ։ Մեկ էլ էսա Չաչալ' մալուլ֊ մ ռութ էկավ 
մոտ աղեն, թե,

— Աղա, աստծու խաթրին' մեյ ճար արա, 
թաքավրու վերգյի ուզողներ իկեր են, էտա խըռ֊ 
ի ւարաբեք, էտա կոռթ-նախրակյընեն վեր ձիկ 
կ1Ի"լկ Ւ' շենլիկ բաղ-բաղլա, ևս էլ ղաթի, թաքա-
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վորւսկան դավթրքր մեշ կյբէէլկ եմ մյռւլբատեր։ 
Աս Է ցին' քյի յոթը տարվան խառջ պարտք ես։ 
Ասիցին' քչի յա Էսա սհաթին կըխանես' հազըր 
փարով քյու խառջ կուտաս, չան թե քյու կնիկ, 
քյու ճիժ կտանենք եղսիր, կըծախենք։

Աղեն էլ կասի*
— Մարթ աստծու, թաքավրու առաճ, մեյ  

մըլքատեր' ես', մեյ  մ ըլքատեր' տյո լ։ Տյու կիւոես 
քյու թաքավոր։ Ես էաա տեղ ի նչ պյան ունեմ։

Չաշալ ետ տառցավ, էկավ թաքավրու վերգյի 
ուզողներաց ոտքյներն ինգյավ, ա ղաճանքյ֊ պա
ղատ ան յք արաց, ինոնք էլ ղաթի տիսիր ին Չաշլու 
հալ, սըռտներն ռայմ ինգյավ, ասիցին'— Աղեկ, 
իկեք էսա չաչալ մարթու քյուֆրթ ին֊ճժին ծեռ 
շիտանքյ, մենակ ուրան տանենքյ թաքավրու 
իւամալ1 կո ռբեքյարի։

էտա վերգյի ուղողներն էլ դեսից֊գենից 
կըլնի, ես ասեմճ խարիր, տյուք ասեքճ խազար,  
Չաշլու նման քյասիբ֊քյուսուբ ժողվեր են, տըվեր 
են ենի֊շարի յթերաց ծեռ, քյշեր են դեխ ամայի 
անապատ։ Մեկ օր էլ էտա անապատի մեշ օց 
էտա ենի֊շարիյթերաց մեկուն կըզան ի ։ էն մեկել  
ենի֊չարին' շոտըմ տանակ կխանի, ինգյրոչ վրեն 
օցու ատման տեղ կկնդնի, պուլոր֊ պուլոր էտա 
տեղ կկտրի) էըթաւՒ գեն։ Չաշալ կասիՀ— Աղա 
էտա շէլավ, քիշ ես կտրե, արնի բաղալ տեղին 
ճուր էկավ։ էլմ կկտրեն, էլմ էլ տեղին ճուր 
կուկյա։ Չաշալ տանակ ւ̂վի 11ՈԼՅէ1 ’ ՂՒ^Ք 
արուն ֆըշֆըշալեն ենի֊շարու ոտից կթափի։

Դորուս Չաշալ կասի*— Վալահի, աղուն 
ըստեղից նեբս շի կընացե, մկա պիրեք էտա
կտրված տեղաց վրեն « կլիջ֊յաղի» կա պենք,
շոտըմ կաղեյնա։ Աղոբթմանցք ենի֊շարին կաղեյ֊ 
նա։ Մեկել օր Չաշլուն կկանշի֊կա ս ի .

— Այ եղսի ր, կասի, տյու էսա ամայի տեղ 
իմ ջան ազատիցիր։ 4?յու էսա ճոշ աղեկութնի 
տիմաց մեյ պստիկ պան կա իմ ծեռ։ 4?ե մեյ  
թուղթ տամ, յանի թե տյու ք յոլ սլաժին կոռ֊ 
բեքյար արիր ես, թըմ ըմի ր ես, էտա թզթով ետ 
տառցիճ կնա քյու տուն։

Չաշալն ի, թաքավոր ական ազատ լամ են
1լտնի ծոց, ուրախ֊ուրախ ետ կտառնա ուր տուն։

Տուն, ի՞նշ տուն։ Ասպած ծե շանց շի տա։ 
Տան տյուսն էլ, նեսն էլ մուր մոխիր փռուկ, էտա 
մուր֊մոխիրն էլ նալշավոր կըրնգյով կոխկրռտուկ,  
կնիկն էլ, ճիժն էլ մտուկ մառան, տյուռն էլ ներ֊ 
սից փակուկ։

— Ծո , կնիկ, կասի, էսա ի՞եշ պյան ի ։
Ենիկ տյուռ կը պան ա, իրկան կառնի նեբս,

հԲհւրհի> ւաւով հասի —

— Աիտես ի նչ, կասի, մեյ զււռբա կյազան 
ի փայդա իլե, էսա շապթորց ավել ի, ինշ կուկյա, 
որ ձիկ պատըռտի, ես էլ հախու առիր եմ ճիժ, 
մտիր եմ էսա մութ մառան, տյուռն էլ մեր 
իտվանց փակեր եմ, տան նեսն է լ, տյուսն է լ 
մ ուր֊մ ո խիր եմ ցանե, որ կյազան զըզվա > խո 
ճար շկա։

Չաշալ կասի, — Ծո', կնի կ, կասի, ինշ կ յա֊ 
ղան, ինշ պյան, էսա նալշեյթեբաց տեղրանք 
որ կան, իեշըխ թե մեր աղի ջըզմեյթեր ըլնեն,  
տյու զուր տեղի ց ես վախցե։

Կնիկ կ ասի. — Չէ՚, իմ աղա կյլիւավոր, տյու 
արե ներս, տյուռ փակենբ վեր մե, տյու էլ ծևն 
մի տա, լուբ մութն ինի, տես կյազանն ի՚Աչլւի։ 
կուկյա ձիկ պատըռտ ե լու։

Մ ութ կինի է թմավ որ մարի} ու ոտաց ր) են
կուկյա։

— Ծո, Չաշլու կնիկ, — տըսից հերսոտ կբոււա 
իկող, — ծո, խերիքյ չի, Էսա մեյ շապաթ, ես իմ 
ասըլզադա տեղութ կյամ֊կայնեմ վեր քյոլ մրոտ 
իւարաբի շիման, քյե մեյ թարաֆեն աղաճանքյ֊ 
պաղատանքյ անեմ, մեյ թարաֆենճ խասխալավ,  
ակունք֊մ արկյըրիտ խո ստանամ, տյու քյու խա֊ 
լ.աբի տուռ վեր ձիկ փակ պախե՞ս։ Ես մեյ տիր 
քյու խորոտ նմուշ շը տիսնի, որ տիսեր եմ, չուր 
խետըտ շնստեմ ֊կայնեմ, շեմ դնջանա։ Էսա մեկ 
օրն Էլ քյե ողդա, վաղն Էսա կյախ քյու կամքով 
խ ե տ ձիկ կուտաս֊ կառն ես, տյու կիտես, թե շէ, 
տուռըտ էլ ճըրխընախան կանեմ, լակոտիս։ էլ 
կրթալեմ ոտացըս տակճ կտրորեմ, նոր իմ ուղած 
կանեմ ։

Չաշլու կնիկ իրկան կասի* — Ւմ անուշ կյըլ~ 
խավոր, տյու քյու պարի աշկով տիսւսր, քյու 
ակնջով լսար, որ ես քյե կըսա անի, վայ թե 
տյու շավատիր, թե ըսըսկնեմ զոորա կյազան ի 
կայնուկ հաղրր, որ ձիկ պատրռտի։ Ասպած քյե 
խասուց։

Չաշալ տուռ կպան ա, ծեռ կթալի աղի յախեն։
Աղեն րիրդանի էկա ծ, մեյ դոր կըթեբըոի, 

տառնա կասի. —Չաշալ, կիտե*ս ինշ կա, տյու
րստեղ շիր, ես քյու կընգյան ուզիցի ջրոբել։

Չաշալ ուր կընգյան կասի* — Ծո, կնիկ, աշ֊ 
խըրքյի մեշ թաքավորներաց վերգյի ուղողներա֊ 
ցից ավել բեռայմ մարթ էկա> ես ինոնց մեշն էլ 
ռայմովի ռաստ էկա, աշխըրքյի բեասլեր, որ կանճ 
ենի֊շարիքն են, շումքյի եթմիշ֊իքյի֊ փուշուխ
միլաթներաց պրճերն ի, որ կըժողվեն կըտառ֊ 
ցուցեն ենի֊շարի, համա ինոնքն էլ տեսած մեկ 
ա ղեկ ութնի րադալ, ավլի ճոշ աղեկութեն կանեն, 
հալա ուրանց արածն էլ պստիկ կհեսարեն։ Համա
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Էսա Այսրլվադա ճանչըցված մեր աղի մ և չ  նյա 
մ արթութեն աիսանքյ, նյա խըղճմտանքյ տի֊
սանքյ, նյա քոչախութեն, նյա էլ նամուս։

Է, քյանք։ որ ես իմ սախկատ տեղով չեմ կւսնա 
ի սոր հախից կ յ ալ> իլի 'Ս'1'ւ մեր խմորակեր ճիմ 
շրլկենրյ, մեր նամուսն առնենքյ, իսոր խուլից 
էրթանքյ, տիսնանք հալներս ինչ կըլնի։

թտըսկնայ էլ կրլնեն֊ կէրթան, կէրթան, կէր
թան, կէրթան։ Հալա կէրթան, թո էրթան։ Ասսլաւ) 
արանց խետ։ /հրենք խասնեն արանց մարաղին,  
մենք էլ մեր մուրազին։

Էրկնուց էլ իրեք խնձոր իճավ, մեյն ասողին, 
մեյն լսողին, մեյն էլ՝ էսա կրսևն կըսա արողին։

ԱԽՄԱԽՈԻ ԽԵՔԱԹ

Կրլնի֊չիըլնի մեյ չոր կյլոխ մարթ։
Է տա մարթն ի' լոս որ կր սլացվի, լուր իրի

կուն կնստի վեր ուր չիման, ընցն ո ղ֊ տ ա ռց ս ղին 
կիրիշկա, կրմեզի, դարտ կանի, կասի — Լ՚նչի 
էսա աշխ ար֊ եր կիր կըլնեն մալ֊մըլքի տեր, 
կըլնեն կնիկ֊ճժոլ տեր, ես մնացիր եմ րսըսկրնա 
աղքատ, չոր կյլոխ, յարաբի ի նչխ անեմ, որ ես 
էլ ուրիշներաց պես մարթամիչու մարթ տառնամ։

թսըսկնա զարդ կանի, մառախ կանի, օրըմ 
էլ ղինք֊զինք կը ֆայմի կասի' — թլնեմ էրթամ
մոտ ր. ախտ֊ղանգյնութևն տվող ասպած, ինորից 
խառցոլցեմ ։

Կըլնի, ի րևս կանի ղնխ աղոթք ան, յա ,
բախտ տվող ասպած, տյոլ դո ր ես, ես էկա։
թսրսկնա կրլնի֊կէրթւս։

Կէրթա։ կէրթա, մեկ օր, մեյ շապաթ, կէրթա, 
օրմ էլ ճամխին ռաստ կուկյա մեյ սեվ օցու։ 
Կասի' կայնի մեխա էսա օցոլց խառցոլցեմ, տիս- 
նամ, բախտ տվող ա ս ս։ քծու տեղ կիտի ։

Պւսրեվ կուտա օցուն, ինոր հալ֊վախո։ 
կրխաոցուցի։ Օց կասի' — Են չ  սեվ հալ, արեվմտո-  
ցից չուր առա տուն, ատ մանրս ցավ ձիկ կը տանջք։, 
մարթ ախպեր տյու քյու հալիր խաբար տուր։

— Է, կասի, օց ախպեր, ինչ ասեմ, աշխար֊ 
երկիր ւոսւն֊։ոեղի տեր են, մենակ ես զատ չու ն եմ, 
իլեր եմ, կէրթամ բայստ տվող աստըծուն խառ֊ 
Ս ու ց եւք տ ի ս ն ա մ ի նշր խ ան ե ւք, ո ր եռ էլ մի ք ի չ
ղանդյննամ, ճամբախ չեմ կի տե։

Օց կասի. — Մարթ֊ախպեր, պյան ի, թե որ 
կտա մարթուն ըռաստ էկար, շատ ռուջա կանեմ,  
ինորից խա ռցու ես ինչ անեմ, որ իմ ատման 
ցավ կտրի։

Մարթ կասի, — Օց ախպեր, քյու դարդ իմնից 
էլ զոռ ի, կավլ ըլնի, որ բախտ տվող աստըծուն

ըռաստ էկա, առաճ֊աոաճ Ըյռւ 9 ալԼի խամար 
խառցուցեմ, նոը իմ աղքյաութնի խամար խառ֊ 
ցուցեմ։  — Կըթոդնի էտա տեղեն կէրթա։

Կէրթա, մեկ էլ մեյ  քյոշկ֊սարի ըռաստ կու֊ 
կյա. էտա քյոշկ-սարից մեյ ծիավոր փայլեվան 
/ ր կը թե զիրախներով, մզրախ ծեռ պըռնած տոլս 
կուկյա կըքշի վեր իսոր։

—Հե՜ յ ,  հե՜ յ ,  խողածին, — կըբոռա զատա֊  
մանց,—խսւվքն ուր թիվով, օցն ուր սլոռտով իմ 
սընոր չեն ընցև, էտա տյու ի՞նչ  մարթ ևս, որ իմ 
սընոր կոխիր ես։ Դե, հազըրվի, ես էսա սհա֊ 
թին քյու ջանդակ սլիտի անեմ երկնաց խավքե֊  
րաց կեր։

Էսա մարթ կըեոըի կ յետին, փայլեվնու
ոտքյեր կ կ յր կի , կուլա, կասի, —Փայլեվան, պյաշ֊  
խի, ես քյու սընորի խամար չի, որ իկեր եմ 
էսըյաներ, ես իլեր եմ' կէրթամ բախտ տվող աս֊ 
տըծուն կընդընեմ, որ խառցուցեմ, իեե ինչ անեմ,  
որ ղանգյննամ։ Ւմ մամխի վրեն, մեյ նաչար օցու 
եմ ըռաստ իկե, էտա օցն էլ ի աղաճանքյ արե, 
որ ինոր դարդըն էլ ասեմ, ես էլ կավլ եմ արե, 
առաճ էտա օցու դարդն ասեմ' րախա տվող 
աստըծուն, սորա իմ աղքյտութնի դարդ լամ։

Փայլեվ ան կասի. — Դե, ես քյե սաղ կթս դնեմ,  
մ են այ թե տյու իմ ղարդն էլ ասես էտա նամարդ֊ 
°ղլիէ բախտ տվող աստծուն։

Մարթն ի, կասի* — Տյու քյու դարդն ասա, 
կավըլ֊կրար ըլնի, որ էտա աստըծուն ըռաստ 
կյա մ, առաճ քյու դարդ լամ, սորա օցուն, ձեր 
իտեվ նոր իմ դարդ լամ։

Փայլեվսւնն ի, կասի. — Աիտես ինչ կա, ես 
ըսըսկնա ծիյով, սիլախով կան կուկյամ, ւիայլե֊ 
վիյնթերաց խետ կո֊իվ կուտամ, իմ քյոշկ֊սարեն 
կյող֊հ ա րամուց կր պախ պան եմ, համա իմ խի~ 
վանդ֊պառավ մեր ձիկ հյա կասի. — Ախ, բալամ,  
ի նչ կրլներ, որ տյու տղամարթ ԸԼ^իը* — էտա 
բախտ տվող աստըծուն խա ռցու, ես ի նչ անեմ,  
որ իմ մեր էլ ըտըսկնա չասի։

Սարթ կասի*—Հախն աստըծու, քյու դարդ 
շատ ղոռ դարդ ի։ Երկինք-կյետին վեր մե շհադ 
րլնեն, թե որ ձիկ կսմաթ ըլնի բախտ տվող աս֊ 
տըծուն ըռաստ կյա լ, ա ռահին քյու դարդ լամ,  
սորա օցու դարդ լամ, էրկոիցըտ ետ ո իմ աղքը֊ 
տ ութն ի դարդ լամ։

Սասի, կըթողնի կէրթա։
Անոթի, ծարավ, կէրթա։ Մեկ էլ զատումանց 

մեյ ծառ կըտիսնա, իր ես կանի դե խ էտա ծառ, 
դորմ էլ կէրթա, ասպած ծե պյարի տա, մալաղա 
տանձի ծառ կըլնի։ Կես նուկանոց խասուկ, մոմի 
պես տեղին, շողշողուն տանձեր' որբն ծառի
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Ոլյհւլոր կաթուկ արած, որն' վեր ճողերաց, տեր- 
տիր ական չկա։

Շոտըմ մեյ խատ կվէրուցի) կը կոծի, ժյ անդի 
խոտից քիթ կպրոնի, սիռտն էլ կխառնի, խելքյ  
կէրթա, կփըռքյվի կյետին։ Որ խելքյ կուկլա 
կյլոխ, ծառ հիսանի պես լեզու կառնի, կասի. — 
Մարթ-արարած, ի՞նչ  կըթեի իմ դարդին մեյ  
ճար ասա, տյու ըլնես քյու ըստեղծող ասպած։

Էտը մարթ կասի, — Ծ ո', փե՞տ, ախըր ես
իմ դարդ կիտեմ, իտոր խամ ար իլեր եմ, կէրթամ 
մոտ բախտ տվող ասպած՝ իմ դարդ լալու, ճամխիս 
մեյ անասունի տեսա, էտը էլ ուր դարդն ասաց,  
էնել իմցա, էտը անասունին էլ էրթում եմ տվե, 
որ աոաճ ինոր դարդ լամ՝ նոր իմ դարդ լամ։  
թ ռաստ էկա մեյ կուվաթով փայլեվանի, էտը էլ 
ուր դարդ ասաց, իտորն էլ խոսկ եմ տվե, թե որ 
ասպած ծիկ կըսմաթ անի' խ ասն եմ բախտ տվող 
աստըծու տուռ֊առաճ ինոր դարդ լամ, նոր իմ 
դարդ։ Մկա տյու ծիկ ըստեղծող աստըծով ծիկ 
աղաճանքյ կանես, որ քյու դարդին մեյ ճար 
անեմ։ Ախըր, ծռ փե՞տ, ես քյու դարդ որտեղե ն 
կիտեմ, որ ճար էլ անեմ։

Տանծի ծառ կասի. — Եմ դարդն էն ի, որ ես 
հմեն տարի, ծաղկելու վախտ կըծաղկեմ, պըտ֊ 
ղելոլ վախտ' կըպտղեմ, պտուղ խասուցելոլ վախտ 
պըտըղներս կխասուցեմ (էտը տյու քյու պարի 
աչկով կտիսնաս) համա պըտըղներըս ղեհիրլամիշ 
կըլնեն, ըսըսկնա կըմնամ։ Նյա հիսան֊օղլին, 
ն յա երկնուց խավքեր, նյա յաբանի առչեր իմ 
պըտղից չեն կանա ոլտե, ես ի՞նչխ անեմ, որ իմ 
պըտղըներ ղեհիրլամիշ չըլնեն։

Մարթ կասի* — Աղեկ, ես որ խասա բախտ 
տվող աստըծուն, առաճ ծեր իրիքյի դարդեր լ ա մ , 
նոր իմ դարդ լամ։  — Կասի, կըթողնի կէրթա։

Կէրթ ա, կէրթա, մեյ լոս կէրեվա, կասի' վալ
լահի, էսը լոս, որ կա, բախտ տվող ասպածն ի, 
էրթամ մոտ, իմ դարդ լամ, տիսնամ ձիկ ինչ 
ճամ բա խ շանց կուտա։ Ըտըսկնա կէրթա, կկայնի 
վեր լուս տվողին, կտիսնա, որ մեյ ծովային ջա
նավար ի, փըռքյվուկ վիր ավըզներաց, քյթի 
ծակերաց լոս կթալի տյուս, աչկերացն էլ ախպրի 
պես առցունք կչըռացուցի։ թինքն էլ' մար, փոր 
կպուկ քյամակ։ Ւտոր կըխառցուցի, կասի.— 
Հե՜ յ ,  ծովային, քյե ի՞նչ  ի իլե, որ էտ օրին էս 
ինգյե։

Ջանավար կասի, —’Ի՞նչ անեմ, խողածին,  
ասպած որ աջխ ըըքձէ ին ս-ջին ս ըստ եղծեց, իմ 
պա պերաց, պապերաց պապկեն ասիր էր քյի' 
էսա ծովոլ ծըկներ որ կան, բիթոլնին էլ տվեր եմ 
քյու սերընթին ուտելիքյ։ Ես էլ ասպածային խը֊

րամանքով, ծոլկ ուտելով կկշտանայի։ Էսը քյանի 
շապաթ ի, որ ծովու ծըկներ րի թուն' ծըկնե կը֊ 
փախնեն, ապա իմ հալ ի՞նչ  կըլնիւ

թսկուն էլ ընգյուռ֊ընդյոսլ /լուլա, էտը մար֊
թու սիռտ կըմըխկըտա, կասի--- Ծովային ջանա-
վար, ես մեկ աղքյատ հիսան եմ, իլեր եմ' 
կէրթամ մոտ բախտ տվող ասպած, ին որից 
խառցոլցեմ, թե ինչ անեմ, որ զանգյննամ։ ճամ֊  
խիս ըռաստ էկա հյա մ ատման ցավի տեր օցու, 
հյա մ մրզրախդար փայլեվնի, հյա՞մ պերքյ֊պյա֊  
րով ծառի, էտը իրեքյն էլ դարդի տեր ին, ուրանը 
դարդեր ծիկ կըսա արի ցին, տառցան ծիկ էլ ռուջա 
ար հ / 7ն> որ բախտ տվող աստըծու մոտ ուրանց 
դարդերն էլ լամ, համա ես իմ աստված, ք յ11լ 
դարդ բիթ ունի ս դարդից ճոլ ի։ Կավլ ըլնի, թե որ 
ասպած ծիկ խասուց բախտ տվող աստըծու տը֊ 
ռան, հմենիցս առաճին, ես քյու դարդ լամ։

Էմին արաց թողեց էտը տեղից էլ կնաց։
Աընաց, կընաց մեկ էլ մեյ պստիկ քյարի 

ի ավան ց , մեյ քյոռ խ ա էէ վո խ պուպուս տ' թռավ 
տյուս, կայնավ առաճ. — Պարեվ, ֆլանքյաս,
ասաց, տյու իմ իտեվն ի կան կուկյաս, էսա ես, 
դե, ասելիք յըտ ասա։

— Ծ ո , ռաբան, տյու վո վ ես, որ ես քյու ի տ ե ՝ 
վանց կան կյամ, ասաց, ես բախտ տվող աստըծու 
իտեվանց ի կան կուկյամ։

— Ղե, խ ա, էլի, ես որ կամ, բախտն ե մ ,— 
ասաց քյոռ հալիվոր,—իմցա որ իտիվանցըս կյան 
կուկյաս, իլեր եմ տեմըտ, որ ասելիքյտ լսեմ։

Էտը մարթն ասաց.—Չեմ ավատա, թե տյու 
ըլնես բախտ տվող ասպած, ախըր տյու քոռ 
տեղով ին չրիւ պիտի հյախ-նըհաղից ճյոկես։

հալիվորն ասաց.  — Ես պյան չե մ  ս։իսնա,
իս։որ խամար ի,1 որ ‘էՒքն ինչ ըռաււտ կուկյա'
կուտամ, մոնն' տղեկին, արժանն' ան֊արժանին
1՚Րւռ-քյո ռա ն ա կուտամ։ Ս աբաբն էտը ի, որ
բիթունն էլ ծիկ' քյոռ բախտ կաս է՚յն ։ Մ են ակ
տձու ի, որ ձիկ բախտ տվ ող աս՝ պ ա ծ փասես։

Ս ո ր ւա ետը մարթ բախ տ ի ն կաւղ,. — Ա ս սլ ա ծ
ես, թե չէ,  տյու կիտես, որ ես ծովային ջանավար 
չեմ,  համա անօթութնի ըռաստ էկնր եմ, էսա 
մոտ տեղ մեյ ծովային ջանավար փը ,ւքյվե վեր 
ավըզներաց անօթութնե կուլա, չումքի ինոր կըս
մաթ ծըկներ ին որից կը փախն են։ Է? եզնից ռուջա 
կանի ասես, ի նչ անի, որ ծովու ծըկներ ինորից 
չը փախնեն։

Ջ յոռ բախտ կասի, — էտը ջանավրու քյթի
մեչ մեկ անկյին ջավահիր ի թըռե, ճրագյի պես 
լոս կուտա, ծըկներ բիթուն էտը լոսից կըխըռտ- 
նեն-կըփախնեն, տյու կնւս մեյ պըտղունց բուո֊
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նռւթի ւո ուր էն որ սլրնչին, թո փըոըյնտա, էտը 
անկյին ջավահիր ք չրթի [) կթոնի տյուս։ Զինքյ
կրման ի ծով, կին ի ուր կըս մաթի իտ եվ , ւոյու էլ 
ղաթի, այու կիտես' ինչ  կան ես֊ արա, ձոլմքյի
էտը ջավահիր կմնա կյետին ինգյուկ։

—  Աղեկ, կասի, պյան մ էլ կա, կասի, համխի 
վրեն մեյ  տանձի ծառ կա, ինոր պըտրղներ տառն֊  
աղույո տ են, Ե ս նյա փսայվիր եմ,  նյա պտուղ եմ  
տվե, համա կիտեմ,  որ աշխրքյի մե չ  աչառը  
պտղի տեր ըլնելուց դեն' տյառն պյան չկա,  ոուջա 
հանեմ թե, որ կիտես, ձիկ ասա, էտր ծառն ի նչ 
անի, որ էս տուր դեն ինոր տված պըտրղներ 
ք յ  ա ղցրան ան։

Բախտ կասի .  —  էսւա ծա սի քյոքի տակ' պը֊  
ղնձե գյուգյում ով խ աղինա կա թաղուկ։ Գյոլ֊
գյումի ժանքյ  տարվե֊տարի կուտա ուր պուլորի

խ ո՚ւէ’ն> խ՚՚՚մ՚ս հ շ նօ նհ ծառ1՛ ՅՏոՅէ՝ն> ք։ ՚ ՚յտՒյ '
ս/րտրղներաը, իտոր խ ա մ ար էլ պըտրղներ աղու֊ 
լամիշ կրլնե ն . կէրթ ասճ փետատը մ առ, ծառի 
տակ փորի, ղյուգյում խ ան տյուս։ Ծառն էտով 
դեն ծանղյոտ խո ղիդ կաղատվի, պըտրղներն էի 
կըըյտղըրանան, տյու էլ կիտես, գյուդյումն ինչ  
կանես, արա։

—  Աղեկ, կասի, 'ւինրյ֊ղինքյ էս։ա մարթ,  
ւիետի դարդն էլ լացի,  փետի դարմանն էլ իմցա,  
մնաց էն ադամվուրթու դարդն էլ լ ա մ ։

—  Յա՜ բախտ,  կասի, համխից զատ բադանով
բյոշկ֊  ս ա բեմ  կա, էտը տեղեն մեյ  ծիյավոր փայ֊  
լեվ ա ն՝ մըզրախ ծեռ թռավ տյուս, ծին քշեց վրես,  
որ ձի// սպաներ, համա որ իմ ցավ,  որ ես քյու  
իտևն ի կան կուկ յամ, իմ արև խնայելուց սավայի,  
աղահանքյ  էլ արաց,  որ ինոր դարդն էլ մո քյե  
լամ։  Փայլեվնի ասածով ին չկան դա ր էլ կյող֊հա֊  
րամիլ  ի սպանի, ին չկան դա ր էլ ալան ֊թալան
կանի, որ տան տըռնեն ներս մտնի, ար պառավ  
մեր պիտի ասի՝ ահ, ինչ անեմ,  որ տյու տղա֊  
մարթ չես։  Էտր փայ լեվան ձկնե էրթում առեց,  
որ ես քեւլնե իւ ա ռց ո ւց ե մ , էլ ի նչ  անի, որ պա~ 
ռ ա վ մեր ռազի Ըէնի։

Բյոո. խ ա լի վ ո րն ի, կասի  Ծ ի տես ինչ կա,
հիսանօղլի, աշխըրքիս մե չ  բթթուն մերերն էլ
ուրան ց ավլըդներաց ինչ ըլնել,  ինչ  չրթմել էլի տ են։ 
Է տ ր փ ա ա ե վն ին հանս ա յ  ա ի ս ի։ Ուր ծ ի (ո •
չրմբուլ  պրռնի, ասա թե որ կուզես մորրտ ս ր ռ֊ 
տ ո վ ՚*Կ սլյա)ւ արած րլնես, կնա իր կան։ Ասա, 
ծեռ թալ դոշ, ինոր ծըծեր պրռնի, կայի մ հըմոթի։  
ևտորից սորա տյու կիտես, ինչ  կանես արա։

Մարթն ի, կասի ,  —  Ծուփ խալիվոր, ինգյեր  
եմ քյու բախտ,  մեկ ռուջա ել կա, էն էլ լսի > իմ  
համխի վրեն օցրմ սլա ռկուկ, ատման ցավից ծան֊

դրր կրտքեր։ Դե, քյե ա յան ի, որ ես օց չեմ ,  համա 
ատման ցավի ռաստ ի կեր եմ, շատ զոռ ցա վ ի, 
իտոր խամ ար, խեսաբ չարի , որ օց օլան աստրծու 
անեծքով ի, որ ատման ցավի ի տիրացե։ Եմին֊ 
կասամ արիցի, որ քեզնից խառցուցեմ,  էտր 
ան ի ծվածն ինչ  անի, որ ուր ատման ցա վ  կրտրվի։

Բախտն ի, ջույաբ կուտա ք յ խ — Աստվածային  
խրամանքյով մե չ  օցու ատմին զեհիր կըմողվըվի,  
թե որ կուզես օցուն ասա՝ մեկ ախմախ մարթ 
կբնդի, կըծի, ատմանըսւ ցավ կկարվի։

Կասի, մարթ մեկ էլ աչկ կսլանա, կտիսնա '  

խալիվոր չկա։  Կուտա մե չ  ուր կյէխուն, կասի ' — • 

Հեյ վ ա ՜խ,  ես ըսրսկնեմ աշխարքյ կան է կա, որ 
բախտ տվող աստըծուն խաոցուցի,  թե ինչ  անեմ,  
որ դանգյննամ,  համա էսօրվան օր ըսըսկնեւ) 
դար դատ երերաց դարդեր էացի) մեյ  խատ իւՏ
դարդ չրլացի։  թտրսկնա, ուր յան լիշո ւթն ի վրեն 
էլ ճոկ դարդ արաց,  դարդլամիշ է լած '  թողեց,  ար  
էկած համխով ետ տաոցավ։

ճա մխին տեսավ ծովային ջանավար '  էլմ էլ 
փրռքյրվուկ վեր ավրդներաց անօթութն ե կուլտ։ 
հանեց մեյ  պտղունց բուռն ութ ի՝ տվեց ինոր 
պնչին,  ջանավար փրռըյնթաց,  փըորյնթաց,  թե չէ,  
մեյ  խավու ծվի դյորա ջավահիր քյթից թռավ տյուս։ 
Ջանավար՝  մ արթուն օխնանքյ տալով ուր թալեց  
ծով։ Էն կնալն էր, որ կնաց։

Ն  մարթ ջավահիրն առեց ուր ծեռ էջավա
հիր մի ա ս ե՝ վառ հրաքյ ասա) ,  վեր֊տիր արաց,  
ուրան֊ուրան աս աց '  էսը ջավահի ր՝ թաքավրու
թտյքի լտյեղ ակ ի, ես խո թաքավոր չեմ ,  որ ձիկ 
լադըմ կյա։ Թե պախեմ ծոցըս, ըսըսկնա լոս 
տա, ինչ  կյոդ֊հարամի որ իմնան թե մոտըս 
ր ո ր ս կն ա անկյին քյար կա, պիտի րն ց րն են 
իտ ե վս} ձիկ ր ս սլան են, ուր ենք տեր տաոնան 
էսա անկյին ք յարին։ Հմենից ա դե կն էն ի տնեմ  
մեկ կա յա քյար ի սւակ, խորեմ մե չ  խոդին, թո
մնա։

թ տ ր ս կն ա էլ արաց,  դին ր թ ո դե ց ՝  մալա լ֊ մը  - 

ռութ կնաց։
Կրնաց խասավ տանձի ծ ասին։ Փետատն 

աոեց ծեռ, ծաոի տակ մե քիչ  փորեց,  թե չէ ,  մեք 
պրդրնձե գյււդյում էրեվաց,  ծեռ թալեց տռռթր֊  
կա/ով՝  էար մ ան դյո տ դյուդյում ք յ աՀ̂ [ք տոլս,  
տ ե ս ա վ մ ե չ  հ լին ոսկի '  ո ւր ա ն֊ ու ր ա ն ա ս ա ց '  —  Կ ա յ  • 

ն ի մեյ  խատ է ս ր ծառի սլըտղից ջըռբեմ, տիսնաւ) 
Ը"կի քյադցրացեր ի , թե չէ իմ  ք յաշած դախմաթ  
բոշ տեղ էրթա։ Բ յադեց ՝  կերավ, տիսավ ծառի 
պըտրղներ ըսկուն են ք յաղցրացե,  մարթ ուտե֊ 
Լո,3 ԼՒ կըշտանա։ Ծեռ զարկեց վեր ուր կյլխուն,  
ա ս ա ց ճ Վա՜յ ,  լրմր՜ն,  ես էսը ի՞նչ  էր արիցի, էլա
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կնացի խ ա ս ա  բ ա խ տ  տվող աստծու  տուռ, ի մ  
աղք յլրտութնի դարդ թ ոզիրի> է սԸ տ յա շտ ի  մ ի չու 
ծառի դարդ լուցիր ի,  ինոր տյառ ր  պրտրղներ  
ք յա ղց րա ց ուր ի , հա մա  ի մ  տառն ազքրտութնի

խ ա մ  ար մ ե յ  խ ա տ  չզրուցիցի ։  Ըտըսկնա,  ուր 
արածի վրեն փ ո շ մ ա ն , հերս լա մ ի շ  է լա ծ,  ծեռ թ ա 
լեր գյուդյումի միլու ոսկիներ'  պուռ֊ պուռ խ ա 
ներ,  բիթուն րրվեր տ յ ա շ տ  ով մ ե կ , թ ո ղ ե ր ' կր ն ա ր ։

Կըն աց֊կրնաց ,  իւասավ ք յո շկ ֊  ս ա րի ն . փ ա յ֊  
լ եվանն  էր,  ւսռճին տ ր ր վան  ոլես' ք յահ լա  ն ձին 
խ եծո ւկ , պողպրտե կ յ լխանոր  տրրուկ,  մըզրախ  
ծեռ պրռնուկ, ք յո շկ  ի ր տուս թրռ ավ  համա դռղրի  
քշեր վեր իսոլո  — թհր)— բոռար զա տ ա մ ա ն ր ,
֊ է ն օ ր  տյու սութ ասելով  ի մ  ծ եռիր պ րռծ ա ր, 
համա էսօր քյու  ջանդակ սլիտի փ ռ ե մ  մ ե չ  իմ  
խուլին է դ ե , հա ղր ր վի ։

— Ծո, հալա կ ա յ ն ի , — ասար էսը մարթ,  
— հալա մ ե յ  հանսային  ի մ  ց ի ր , թե բ ա խ տ  տվող  
աստըծուն տիսեր եմ ,  չ ե մ  տիսե,  նոր զ ա վզ ա դ ֊  

լաւ Դ ւ  / ' / / '  ՚ Ծո, կնացիր  եմ  էլ,  տիսեր եմ  էլ,  
տա որն պրտուղ տվող  ծառի դարդն էլ եմ  լա րե ,  
ան օթ ութն ե լարող  ծովային  ջանավարի դարդն  
էլ եմ  լա ցն ,  ինոնց դարդերաց դարմաններն  էլ 
եմ  ի մ ց ե ,  ըսըսկնա ֊ր սրս կնա  պաներ էլ եմ  արե,  
քյու դարդն էլ եմ  խ ա ռ ցո ւր ե , մ են ա կ ի մ  ուխվալիր  
չ ե մ  խառցուրե ։

֊ ֊ Դ ե  որ սութ չես  ասե,  էսա սըհաթին ա ս ա , 
բ ա խ տ  տվող աս պա ծ ձիկ ի ն չ  ի թա մ բ ե խ  արե,  
որ ինոր ամրով  էսա սհաթին անեմ ։

— Բախտ տրվող ասպա ծն  ա ս ա ց ՝ էտը փ ա յ֊  
լ եվնին  ա ս ա ' թե որ կուզես մորըտ սըռտովն  րլնես'  
կնա իրկան։  Հալա ձիկ էլ թ ամ բե խ  արաց,  որ 
ինոր ասածներ  ասելուց սորա,  ես քյու  ծըծեր  
պրռնեմ '  ճըմ րռթեմ ,  համա ես ըտըսկն ա տը մար֊  
դ ութ են չ ե մ  ան ե;

Փայլեվանն էր,  շ ո տ ը մ  ծիյուց իճա վ,  մզրախ  
զա րկե ց  կ յ ետին ,  պողպրտե կ յ լխանորն էլ ,  իրի֊  
սին կըպցրուկ սսւթմանրի բեղ-մուրուսն  էլ պըռ֊  
մրկեց'  թալեր դեն,  ք յառսուն հող թել  ծամեր

ւի ս եր վեր թիվք յերա ր,  մեկ  էլ ծեր աչկ  սլյարին  
տիսնա,  է տ ա մարթ ու առա և կա յն ավ '  մեկ  հյուրի- 

մալաք.  ա,Ա ի կ ։
Աղչիկ չսք լե ր  ուր տե մ ,  թ ե , — Աղա,  ես կտվլ  

ի արե,  որ վով  կայներ ի մ  իրես֊բերես  ' ի մ  կնիկ-  
արմ ատութենն ասեր,  ես մենակ  էտը ասողին  
կյնութեն ա ն ի ։ 'Բ յա ն ի  որ էտը  ասող տյու  է լար,  
էլաիսա մ  կա վի ր տյու ի մ  իրիկյ  ես քյու  կնիկ։

Մարթն ա ս ա ց , ֊ Ա ղ լ ի ,  զատ կար,  ի մ  աղք րյ ֊  
ա ութ են ձիկ խեր  իք չի ,  մ կա էլ փսայվ ե լս  ի 
սլ ա կ ա ս ։

Ա՚ լ լիկն ա ս ա ր . — ՝Բյա, ի մ  աչ  կի լո ս , ի մ
կ յ լխոլ  տեր կ յ լխավո ր , ին չ  աղքյտութ են , ինչ
պյան ,  էտը ի մ  ք յո շկ ֊  սարեն ճլին խաղին  այ  ի,  
բիթունն էլ ք յոնն  են,  պառկի  վեր մ ե չ կ ի տ ,  կե֊  
խ մի ք լ եֆ  արա,  ին չ  վա խ տ սիրտըտ մեկ  ուրիշ 
սլյան ուզեր,  ծիկ ասա,  ես էլ մ  էլ րսրսկնա  
ս ի լ ա խ ա վ ո ր վ ե մ , ս ար ֊ք յա ր  կան կ յ ա մ , ք յ ո չ ֊ ք յ ա ր ֊  
վայ նթերար առաճ ս լրռնեմ, ա լա ն֊թ ա լա ն անեմ ,  
պ ի ր ե մ ֊ լ ց ն ե մ  քյու  առաճ,  տան մ ե չ  է լմ  էլ քյու  
իւամավոր խաբ ս֊ կնի կ '  մ տ ն ե մ  ք յու  ծ ո ց ։

֊ Չ է ,  որ չ է ,  ասա ց ,  ես ըտըսկնա խ ա մ  պյան  
պըռնող չ ե մ ։

Էտը ա ղ ա ճ ա ն ք յ ֊ պ ա ղ ա տ ա ն ք յ  ա բուլին էլ 
թ ո ղ եց֊  կրնա ց  ։

Կրնար' իւասավ օրուն։ Նսսւավ օրու մոտ,  
ուր կյ լխու  էկածներ  դար դլ ամ իշ ֊դա րդլ ա միշ  կրսա  
արաց։  Կրսա արար,  կրսա արար,  չուր էկավ  
խ ա ս ա վ  էնտեղ թե բ ա խտ  տվող ա ս պ ա ծ  ին չ խ ի 
ուրան թա մ բ ե խ  ա ր ե , թե'  օրուն ասա,  մեկ  ա խ 
մա խ  մարթ կծի,  ա տմ ան  մեչու  ժողվռտ ված  
զեհ իր մ  տոլ  էտա ա խ մ ա խ ի ջանդկի մ ե չ ,  քյու  
ա տ մ ա ն  ց ավ կրնցնի ։

Օցն ա ս ա ց . — Ախըր,  ես ք ե զն ից  ավե լի ա խ 
մ ա խ  մարթ որ տեղից  կրնդնեմ,  արե,  ք յե  կրծեմ:

Ասաց,  ա տ ա մ  կայի  մ զարկեր  ինոր կակուղ  
տե ղաց  մ ե չ , ըսկուն կայի  մ,  որ ա տ մ ա ն  մ ե չ  ին չ -  
կան դա ր զեհիր կեր,  բիթուն ք ա մ վ ե ց  մ ե չ  մարթու  
ջանղկին։  Էլ ն յա  տվ եց ,  ն յ ա ' առեր։

հ  I1 Գ  հ  ( 7 1Լ հ  I I  %
ՔԱՎՐՈՋ Շ11ԻՆ ԽՌՈՎԻՐ Ի

ԿըւնՒ> ժ  ըլնե, մեյ աղքատ կընիկ կ[]\նի։ 
էտը կրնիկ կմնա տղով. իտոր իրիկ կասի. —ճո֊  
ճանր խաբար ի՝ ((կին ի մալի տեր, կ կայն ի որթու 
խեր)), մ կա իմն ի, որ /աճ֊ տղա ր/նի, իմ քյա մ֊

1> Ր Ո I» 8  8 Ն  ն I՛
կին կխասնի ,  ես էլ կլւ ղան դյնն ա մ , սաղ կ յ ե ղ - 
կ յեղովի  ձիկ բախլութեն կանեն։  Ո ւր ա կնդյան
կասի.  — Կավըլ -ըրար ըլնի,  ով կ յ ա  ձիկ ականջկլա  
պիբի'  թե քյու  կնիկ լա ճ  ի սլիրե, մ ե յ  թոփ կութն ի 
տ ա մ  ակն ջկը լեն ։

Կնիկն էլ որ Թովր կութն ու անուն կ լ ս ի , ուրան•
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Ուրան կ մ ե զ ի Հ — ես ը ս ր ս կ ն ե մ  տ ա րվ ա ն  կնիկ ե մ , 
աչկս  ո ւրիշ նե րա ց խ ա կ յ ա ծ  կո ւթ նէ  զպունի  վր ե ն 
ի մնացեք արե րսկուն  ա ն ե մ , որ ի մ  լա ճ ո ւ  ակնջ֊  
կըլեն  ես տ ա ն ե մ  ի մ  իրկ ան,  էւք ովյ ֊ կո ւթնին ձիկ  
տա,  կար եմ զպուն ,  խ ա յ ն ե մ ,  լա ճ  տղեն  կ յ ր կ ե մ , 
կ ա յ ն  ե մ  ա ռա ն առ ա ճ,  կ յ ե ղ ֊ կ յ ե ղ ո վ ի  տ իսն ան  ձիկ  
ր ա խ  ր լն  ան։

Կմնա,  ցտ՛ է  4֊,յ աՀ^ԼՈԼ ° / ք մ  արխ ու լի  ասե թե 
ց ա վ ե ր ս  սլռներ ի,  մ ե ն ա կ  ուրան ց ա վ ե ր  կրյուշի,  
աղեն կպիրիք կ ի ր ի շ կ ա '  աղ որ թմ  ան ց  լ ա ճ  ի։ ճ մ ի  
պո ռտ ն  ան կտ րե լ  կթողնի  կ յ ե տ ի ն ,  զէ ն ք  վ ա զ ե լ ո վ  
կէրթա տաշտ,  ի րկ ա ն  կ ա ս ի .  —  Ք յ ա  մարթ,  ակընջ֊  
կր լա հ ա զ ր ի , լա  ճ եմ  պիրե ,  լա  ճ։

թուր ետ կ տ ա ռ ն ա ,  ճիմ չկ ա .  շուն իկե  կիրե,  
պ ռ կը նե ր  կ լկստի։  Շունն էլ  վիր շունն Ըէնի 
ուրանց  ղան  դին ք ա վ ր ո չ  շ ո ւ ն ։■— Վ ո ւ յ ,  կասի ,
ա ն ա չք ,  ա ն իրե ս  Քա վ[,ոԼ շուն։  Խ ա րամ ֊զ արա մն  
ուտես ք ա վ ր ո չ  շուն։  Շիշ մտ ն ի  ա ն կ շ տ ո ւ մ  փորըտ,  
ք ա վ ր ո չ  շ ո ւ ն ։ Տյու  էսը ի ՞ ն չ  արիցիր,  քաւէր ո չ  շո ւն ։ 
Հ ա մ  մե ր  ազիզ  ք ա վ ր ո չ  թո ղի ցի ր  ան կան  ա չ  մե֊  
ռոն կ յր կե լո ւ ,  հ ա մ  ի մ  սա բ ա ն  ի րկ ա ն  թողի ց  իր  
ա ն լա ճ  աղի,  հ ա մ  ձիկ թողիր  անկութնի  ղպնի։  
թջբրես , չ զ ո րա ն ա ս  , ք ա վ ր ո չ  շուն։  ե ի րա ծը տ
էսաց '  էսանգոոց տ ա ոն ա  մ ե չ  ք յո ւ  փորին ։  Մխաս֊  
մ  իւ կտա ս,  ք ա վ ր ո չ  շուն։

Հե վար ին  իրիկ  տ 1 աշ տ ից  կ ո ւ կ յ ա , ԼաԼով  
իրկ ան  կ ա ս ի ' —  Մ յ ա  մարթ ,  չ ե ՞ ս  ասե ,  չո ւր  ես 
տ ա ռ ց ա  յ ե տ , ք ա վ ր ո չ  շուն մեր  ճիմ  կիրեր էր։  
Էն կան դա ր ե մ  էմուք֊մուր տվե ,  էսօր բիթուն  ինա տ  
արե,  պ ա ռ կե  խով .  ն յ ա  տուն կ ո ւ կ յ ա ,  ն յ ա  խաց  
կուտի։

ՖԵԼ-ՖԱՆԴ ԻՄՑ11Ղ ԿԼԴԻԿ

երկու  ք յ ո ր  մ ե չ  մ ե յ  կ յե ղ ի  կէրթան իրկան։  
ճ ո չ  ք յ ո ր  հ յ ա մ  խոր ոտ կը լնի ,  հ յ ա մ  խ նա զ ա ն դ ,  
հ յ ա մ  մ ի ա մ ի տ ։  երկան էս ո ս կ֊ խ  ա բր ո վ կ ն ս տ ի֊ կր ֊  
կա յն ի ։  Հա մա  պս տիկ  ք յոր  շ ա տ  շա ր ա ղ ա  կըլնի։  
Խազար նմու շ  կա բ ա հ  ա թ կ կ յո ռ ծի ,  մ ե յ  մա րթ  չի  
ի մ ն ա , րսկուն  որ մ ե յ  քանի  էսատ էլ յ ա ր  կոլոնի,  
է լ մ  էլ մ ա ր թ  չի  ի մ ն ա ։  Իրիկն էլ ա նսպ եռ  մարի} 
կլնի,  հ ա մ ա  կ ր ն գ յ ա ն  ա րա ծ ն ե ր  չի  ի մ ն ա ,  վո վ  որ 
էլ ա ս ի -------- 'թյու կընիկ  ոռո սպի ի , — չի  ա վ ա տ ա ։

ՄՍլ օր էլ -ճոշ ք լո ր  կասի.  ֊ Ա յ '  ը յ ո ւ ր ի կ , 
ֆ լա ն ք յա ս  ի ն դե  ի մ  ի տ ի վ ա ն ց ,  ի մ  սիրտն էլ վեր  
ինոր ն  ի չղ փ ա ց ե ,  ես պիտի խ ե տ  ինոր  նստե մ ,  
կ ա յ ն ե մ ։ Պստիկ ք յ ո ր  կ ա ս ի , —  Աղշի > աստծ ու  
սիրուն,  ը տ ը ս կ ն ա  պ յ ա ն  չա ն ե ս ,  ք յո ւ  իրիկ  ի մ ն ա '  

կուտա ք յ ե  կս պա նի ։
ճ ո չ  ք յ ո ր  կասի ,  —  թնչի տ յո ւ  ը ս ր ս կ ն ե մ  յ ա ր

կոլոն ես,  ք յո ւ  իրիկ մե կ  օր չի  ի մ ն ա ,  ես որ մ ե յ  
մարէմու էս ե տ ն ս տ ե մ  ֊ կ ա յ ն ե մ ,  ի մ  իթիկ պիտի
ի մ ն ա ։ Չէ, որ չ է ,  պիտ ի ա ն ե մ ,  որ անեմ ։

Պստիկ ք յ ո ր  է լմ ե լ  կ ա ս ի .  —  Աղէէ1 > հ մ  են պ յա ն  
ծեռնե կ յ ա լի ք յ  ի ,  ես կ ա ն ե մ  էլ ,  կը սթ ր ե մ  էլ ,  հա֊  
մա ք յ ո ւ  ծեռնից  չէ։ կ յ տ , արե ձի լսի է տա սլ յան  
մ  է։ ան ե։

Արմնա էտը  ք յո ւը ո չ  իրի կ  կէրթա առա ճրելու ,  
էսա կէնի ուր ի տեւէ ի ն դ յ ո ւկ  մ  արթուն կպիրի  
կ մ  տ ո ւ ց  է1 տուն,  տուռ կ փ ա կի  վեր  ուրանց ։  Համա  
էտը  սհաէքին, իրիկ  տուռ կէժփի։ Մի ասե է տր 
սրհաթէմԱ ճրի զոր ուրենց չի  ի/ե,  ետ ի իկե։

—  Ծո, կնիկ , —  կբոռա տ ը ս ա ն ց է ս ա  օր ցերե֊  
կով տուռն րն չի  ես փ ա կե ,  պ ա ց արա կ յ ա մ  տուն:

Կընիկ կու լա ֊կմ /ս կտա ,  կ ա ս ի , — Չե մ  սլանա,  
որ չե  մ  պան  ա , որ մտ ն ե ս  ներս կտ իսն ա ս էւմ 
ա ր ա ծ ճ կ ուտ աս ձի կ ս պ ա ն ե ս ։

Եր էր կ տ ըսից  յ ա  լվար-֊ յախա կ էրն էւ,  կա֊
ւ:ի'  —  Տուռ պ ա ց տ ի ս ն ա մ  ի նչ  ես ա ր ե , որ ըտսկը֊  
ն ե մ  կ վ ա խ ն ա ս։

Կընիկ ն իրս անց կո ւ լա,  կ ա ս ի '  —  Չէ, որ չէ ,  չ ե մ  
սլանա,  էյ մ  ք յ ո ր  էն կան դար ա ս ա ց ճ մ  է։ ան ե , չես  
կա նա  ս էեր ե , ես չա  վ ա տ ա ցի ։

Երկան ճար կկտրէւ, կ էրթա մոտ քեն էէն, 
կասի,  —  Այ քենի  ջան,  տ յո ւ  ք յո ւ  ք յ ո ւր  ոչ ի նչ  ես 
ա ս ե '  մի  անե,  որ մ  կա մ տ ե  ն ե ր ս , տուռ փակե  
վրեն,  կո ւ լա,  կ մ  էս կտա,  ձէւկ էլ  կաս  էճ մի  մտ ն ե  
ներ ս , որ տ ի սն ա Աճ ձէյ կս պան ես։

Քենին կաս ի ,  —  Վո ւ յ , փեսա ջան,  տ յո ւ  նստի  
մէսատ տ ա ք ֊ տ ա ք  ծվ ա ծե ղ  ա ն ե մ  կ ե , ես էր թ ա մ  
տ ի ս ն ա մ  ի ն չ  ի ի լե ։

ճ ո չ  ք յո ւրո չ  իր կ ա ն  կնստ ըցո ւցի ,  ծվածեղ  
կ տ նի առաճ,  ղի^ց  կվազի  ֊կ էր թա  մո տ  ք յ որ,  
շ ո տ ը մ  ինոր  յ ա ր ո չ  կխ ա ն ի ֊ կ ճա մ էս ի , ղինք մե(
պուտուկ մա ծու ն  կ լցնի  մե չ  տկին ,  մ ե յ  փար էս աջ 
էլ ճուլ 7  կ լցնի  վրեն,  մ ե յ  խ ա տ  կտա ն ի ֊կպիրի ,  
տ ա ն ա կ կըէքքա/ի տկի չ վ ա ն  կկտրի ,  ա ի կ կինի  
կ յ ե տ ի ն '  կը լնի խ ա ղ ա ր  փշուր,  թան կը թա փի  շորս  
թարաֆ,  զ/1նք կվազի  ետ,  ծծղ ա լո վ  ք յո ւրո չ  
մարթ ուն  կսա կ ա ն ի '  կ ա ս ի '— Կ ի տ ե ս ի ՞ ն չ  ի իլե ,  
ես է կա ծեր տուն,  ք յ ո րը ս  մա ծու ն  հազրիր  էր,  որ 
տիկ ղաներ,  ես տիսա,  որ տկի չվ ա ն  մա շու կ  էր,  
ա սիցի '  —  Այ  ք յո ր ,  էսը չվ ա ն  ծանդրութնի շէւ 
տ ի մ ա ն ա ,  կ կ տքվի> տիկն  էլ կ ի ն ի '  կկոտրի ,  ք յո ւ  
իրիկն  էլ կ ի մն ա ,  կո ւտա ք յե  կ ը ս պանի։  Չի ականջ  
չ ի  արե,  մած ուն  լ ցրե ,  որ տիկ զանի,  չ վ ա ն  կտրվե ,  
տիկն  ինգե ,  տ ա ռց ե խ ա զա ր  փշուր,  իտ որ  էսա֊ 
մա ր  ի կու լա։

ճ ո չ  ք յ ո ւր ո չ  իրիկ  կ ասի,  —  Ջա ն ը մ ,  խ ա զա ր 
տիկ կուր բ ա ն  ը լնի ի մ  կ ը ն ղ յ ա ն , ես մ ե յ  սւկի
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խ ա մ  ար պիտի ինոր  սռտին տիպն ե  մ , —  կթողնի֊  
կ երթա ուր տուն։

0ԼՈԼՈ-ՐՈԼՈԼՈ1

Մեյ յ ա ր  պոն ող կ ը ն դ յա ն  իրիկ  կէ[յթ ա ճա֊  
զար,  կտա կընիկ  ուր յ ա ր ո չ  կ ա ս ի ' —֊էսօր ի մ  
իրիկ  կն ա ցե ր  ի ճ ա ղ ա ր , արե մեր  էրտըսի  վրեն։  
Ես ճիժ կ ը քն ը ցո ւց ե մ ,  ի ճ ն ե մ  տուռ պ ա ն ա մ ,  
մտ ն ե ն ք  մ ա ռ ա ն '  խ ա վ ո վ  փէա վ ո ւտենք յ ։

Հա մա  իրիկ  օր ց ե ր ե կ ո վ  ճ ա ղ ցի ց  ետ կու կ յա։  
Ցարն էլ ա ս ա ծ  վ ա խ տ ին  կ ո ւ կ յ ա ֊ կ ը կ ա յ ն ի  վեր  
էրտրսին։  Կնիկն ի,  ճժի թա թկ ր ն ե ր  կր պ ռ ն ի ֊ կ ր ֊  
խ ա ղ ց ո ւ ց ի ք խ ետ ն Էլ յ ա ն ի  թե խ աղ  կասի

0լո լո  յ քո լո լս ,  էրտ իսն  ի վ ե ր , 
ճ ժ ի  խեր  ճաղ ցեն  ի կեր,  
էսօր  չ է լ ա վ) վա ղն  արե կ ե ր ։

ԱՍՐ ԽԱՐՍ ԱԿԻՏԵ ԽԱ8 ՏԱՆԵԼ ՊԵՐԱՆ

Մի գ յո ւղից  հարս  են սւանում մի  ուրիշ դյուզ։  
թն տա նիքը  աղքա տ է լինում ։  Գարունը բ ա ց վ ե ֊  
լուն պես բնա ղու նի  հաւ) ար ցո րեն  չեն  ո ւնենում,  
վե ր ց ն ո ւ մ  են հարսի ականջի  օղերը ծա խո ւմ  ե ն ' 

տա լիս  են ցորենի ։  Մի առ ժ ա մ ա ն ա կ  հետո,  
հարսի մ ա յ ր ը  ղալիս  է աղջկան տեսո ւթ յան։  
Սկեսուրը Iսնամո լն  դ ի մ ա վ ո ր ո ւ մ  է իւիստ հար֊  
ցա նքով ,  ան մի ջա պե ս  նրա առաջ սեղան է բ ա ն ֊  
նում  և հարսին  էլ  է ն ս տ ե ց ն ո ւմ  մոր  հետ հաց  
ուտելու ։

Չխո սկան հարսը լի  հ ա մ բ ե ր ո ւ մ ,  մին չև  
սկեսուրը  դուրս դա,  նոր մորը  հ ա յտ ն ի  որ կե ս ա ֊  
բ ա ն ը  աղքա տ են ու ա յ դ  հա ցը  որ կա,  նրա ցորեն ը  
ղ ն վա ծ  է իր ականջի  օղերի փողով ,  հ ա ցը  կտ րո ւմ  
է տ ա ն ու մ  դնու մ  իր ա կ ա ն ջ ի ն ։ Մ ա յր ը  բ ռ ն ո ւ մ  է 
աղջկան հ ա մբ ո ւ ր ո ւ մ , —  Սալա ջան,  —  ա սո ւմ  է,
—  քո սան ա մ  ես,  մ ա ն  դ յաը  տ յո ւ  րսկուն  պստիկ  
ես,  որ չես  կիտե որ խ ա ց  սլերան կ տ ան ե ն , տա֊  
րւսր արից իր ք յ ո լ ակն ջի մեջ։

ՍԵՍԸՌԿԵՐ ԽԱՐՍ

Ս,շուն ֊ ա շ ն ան ոցո վ մե յ  տուն ո ւրանց լաճ ուն  
կը փ ս ա կ ե ն ,  ւ լատու տեղից  խ արս  կոլիրեն։  Մա֊  
ջը րր մ  հ լին կլ սիսեռ  կլնեն պաիոոծ;  Խարս հմ են  
կ յ ա խ  տն ր ցո ց ի ց  կ յ ա ղ տ ի կ ,  փեշը հլին սիսեռ  
կը1ցի, կ է ց թ ա կ մ տ ն ի  ուր մա ռ ա ն '  կո ւտի։ Մեկ 1

1 Պատմեց վանեցի Տիղրտնուհի Ասատրյանը 1970 թ-. 
երևանում, 70 տարեկան հասակում։

օր էլ կՒրկշկՒ^կտՒօնա որ թաջրի մ  ել  սիսեռ չի 
մնացե։  ճնրցիքյ  նստուկ կլնեն, զինք տախսւ կա֊ 
վիլի, ուր ջոըից մեյ  խատ սիսըոի խատ կը տ ն/, 
վեր ավելին տողտղալով կտանի տնեցոց շանց  
կուտա, կասի'

Տաման, ջաղամաթ,  էսը ինչ  ջանավար ի' 
Տիսեք, րնչիկ ունի, թնշիկ ունի,
Մկան կայդա լգնչիկ ունի, 
էն աղեկ որ ձի չկերավ։

Ցնրցիքյ րիթուն կըխավատան, որ ուրանց 
խարս սիսեռ չի կիցե թե ինչ  պյան ի։ Համա չուր 
օրըս խալխ արիր են բեթ, ֆանդ֊ֆուլով ջհե չներին 
կասեն' «]'նչըխ թե սիսըռկեր խաբս րլնի))։

ՍԻՍԸՈ-ԿԵՐ ԽԱՐՍ (տ ա ր բ ե ր ա կ )

Մեյ կարիբ տեղից պիրված [սարս կանի։  
Կիսուր կըպիրի [սարսի քյ  ընելու մ առն ի պուճախ 
մեյ  [սին կուժ կըտնի, մեչն էլ հլին սիսեռ, կասի' 
—  Խաըսա, էսը կժին ծեռ չի տաս' չուր ճոչ պաղս։  
Խարսն ի,  որ կիմն ալ, որ էտը կժի մե չ  սիսեռ ի 
լցուկ, հյա ս՚նդան֊անպախ կկյողնա, կյաղտիկ  
կուտի' կը 1սէսԱուց [՛։ Մեկ օր էլ կիսուր մեյ  [սատ 
քյասա կուտա խարսի ծեռ,  կասի'  —  Տար, էսա
ք յա սով էն կժի մ  ի չի ց  սիսեռ լի ց պե, խատիկ  
իւաշենք: Խարս որ սիսեռի անուն կէսի* ռանդյ
Չչրթալիք տան ճժի ակրն ջին կփսփսա,  համա
րսկուն պանցր,  որ կիսուր կլսի' — Աման, կասի,  
խաթունին ասա, աստծու սիրուն թո ձիկ չօրոխկի  
սիսըռկան մո տ .  սիսըռկան ս ըռսը ռալուց, ճրրե֊ 
բաց բըղկբրղկալուց ես շատ կվախենամ։ Կիսուր 
գինը կէրթա սիսեռ պիրելու,  որ կուժ տառտակ  
կտիսնա տան ճժերաց վրեն շֆա կտանի,  ինոնց 
կպռնի' կտփի։

Էտ օր էսօր, ս ութ մ  անց անմեղ ծ եվա ցող,
ֆան դ֊ֆուլի տեր կիյթերաց,  աղչկերա ց '  <ւսիսըռ֊
՚ւԿ ՛ խ արս)} կաս են է

Կ Ա ճ հ Տ Ա  1օԵԼՍ.ՑԻ 1սԱ1'11|> ԿՍՕՆ

Կա ճետ ցիներ ր ա ղր ց ի ւ!եկ '"ի՛լիկ կտանեն 
խարս։ հյ ա ր սն ս ի կյախ տան սիժ ծեռ կմ տոլցի 
կրմի մեչ ,  էլ չի կանսւ քյաշի տյոլս,  լաց,  ճրվճր֊
։/ ո ց կանի: Խարսնավորներ րիթուն կխաովեն
իրար, բիթունն էլ մեյ֊ մեկ կրջրորևն ճժի ծեո 
կրժից րյաշևլ տոլս՝  շըլեե,  որ չըլնեէ Կօրոխկեն 
ռեսին կկանչեն։  /հես կուկյա կըջրոբի, էլմր չի 
կանա ճժի ծեռ կըժի պենից քյաշի տոլս, կասի.
—  Պիրհք ճժի ծեռ կտրենք։

—  Կտրեն՞ ք։ Խսմ վալլահ,  կտրենք։
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Համա չեն կիտեճ սղռցո վ կտրեն, թե ուրա֊ 
քչով։ Չուր դես, չուր դեն, խարսն ուր թախտից 
կուկյա տյուս, մեյ ճոչ քյար կղանի վեր կրժինճ 
կուժ կըլնի քյառսուն փշուր, ճժի ծեռ կուկյա 
տչուս։

Սաղ կչեղով կթեբըռեն վեր խարսի խելքին, 
կասեն1— թսրսկնա խելքով խարսին ի նչ անենք, 
որ ինոր ոտքեր կյետին չառնի։

Կչեղ֊կյեղովի, ռեսն էլ խետներ կըմեզեն,  
կրմեղեն, ճար կրկնդնեն։ Կրպիրեն հ առքից մեյ 
չվան կրկախեն, ցածրի ծեր կանեն օղակ կրթա - 
լեն խարսի վիզ) խարսի ոտքեր կյետնից կըկը՜  
տրվի։ Կախուկ խարս կէր թա-֊կուկյա, ո / րանքյ
գյոնդ կըպռնեն խարսի պուլոր, կխաղան, խետն 
էլ խաղ կասենճ

հարսն, կուր բան քյո խելքին,
Կուրբան կակող քյո քելքին։

Խ Ա Վ Ի Ծ -Խ Ա Վ Լ Ա Վ Ի Ծ
Կըլնեն, չեն րլնե, մեյ ք յոռ խալիվոր» ՈԼՐ 

բ ազըրգյան լաճ, էն ա' ուր խարս։ Լաճ կէրթա 
բա զրր գյան ութեն, կմնան քյոո կեսրեր, էնան 
խարս։ հարս կասիճ— արե իսոր ըսկուն անեմ,  
թո շոտ մեռնի։ Աստծու օրՀ պաղ թան կտանի- 
կտնի կեսրերի առաճ, կասիճ — Թան֊թանանա,  
պապի յն ուտիճ զվարթանա։

Զինք էլ ուր խամար նամիկ կթալի վեր 
թորվանճ խավի ծ կիփի) խետն էլ կըդնդնա— հա֊  
վիծ֊խավլավիծ, պապիյն ուտիճ ինի ոտից:

Պապիյն աղորթմանց օր-ավուր կուղում կու- 
տոր կըլնի, համա խարսն էլ կրսարսամնա։

Ս ազըրգյան կուկյա տուն, կըտիսնա խեր 
ծեռ֊ոտից ինդյուկ, կնիկճ սարսամցուկ։ Հեքյիմ 
կս/իրի վրեյթեր։ Հեքիմ կասի.— էսա խալիվրուն 
ցավ չկա, պյան չուտելուց կա դամն ի կոտրե. 
կուշտ-կուշտ կիրըցուրեքյ  կըէնի վեր ոտաց։ 
Համա էսը խարսի ցավ ղոռն ի, տաք եղը դեն շատ 
ի կիրե, եղ թոե իաոր կաֆեն, գյոլ ի պռնե. չուր 
օր մախու ըտրսկնա սարսամ ոլիտի մնա։

ԱՆԽ ՈԻՆԱՐ Ա Ղ Ջ Ը Կ Ա Ն  ԲԱԽՏ

Մեկ անխունար աղչիկ կըլնի, որ առչկան 
մտնել բիլա ծեռնից չի կչա։ Համա էտը աղչկան 
մեր հմեն տեղ ուր աղչկան կըկյովա, կասի. — Իմ 
աղչիկ անթիկա րառ կյոռծել կիտի։

Մեկ օր էլ զատոլ տեղից ուզող կուկլան, մեր 
կառնի ուզողներաց կնստըցուցի խաց֊իքյրամ ի։ 
Աղչիկ կուկյա վեր էրտըսին կյլոխ կկախի ցած,  
//բոռա.— Մ արե, ի նչ նըխջ տնեմ վեր խալուն։

Մերն էլ կտիսնա, որ էտը մարթեր ականջ 
կանեն, քըրթերեն ջույաբ կուտա կասի. — Լիլի՜ 
ֆար, դաստե ջայվար, ղոչին հր սար, քոոիկ չբ
բար:

Ուզողներ էտը պյան որ կրլսեն, ուրանքյ֊ 
ուրանքյ կասեն՝ մեր ուզած խարսնացուն էսա ի, 
որ կա: ^

Անխունար աղչկան կտանեն, խարսնիս կա֊ 
նևն֊կպրռծնեն, կրպիրեն մեյ խատ խ ա լի կբխի֊ 
նեն, յոթ ռանգյի թելերաց կամ կուտան ծեռ, կա
սեն*— Դե, մեր տան խամար էլ քյ"1- մոր ասած 
իւալուց կյոռծի։

Անխունար աղչիկ կասի. — Տուռ փակեք վրես, 
խաց-ճուր էրտըսից թալեք տակ, որ ոչ մեյ ւքարթ 
իմ արած չտիսնա։

Ըտրսկնա էլ կանեն։ Անխունար աղչիկ էտը 
փակ տըռան իտեվ, էրտըսից թալած ոլտե/եղեն 
կուտ ի, կըխմի, կրպառկի՝ կքրնի։

Էն մեկ օր էլ կեր կուտի, միչի ուսկոռ կան֊ 
թո լկի տռան իտեվ, ուսկոռ կէրթա կտիպնի սա
տանի հըմի վզի վըավի խոցին։ ե>ոց կծակվի, 
արուն-թարախ կթալի տյուս, սատանի ճիմ կա֊ 
ղեյնա։ Սատաներ չորս թարաֆեն կուկլան կըմող- 
վրռտվեն վեր իտոր կյլխուն, կասեն,  — Տյոլ մեր 
ճմին ցավից ազատիցիր, մ կա ասա քյոլ ուզելիքն 
ինչ ի, որ քյու հախ տանք։

Աղչիկ կ ասի, — Ախպեր, զատ չե մ  ուզ ե, մե֊ 
նայ թե էսը խալին, րսրոկնա֊ըսրսկնա կյոռ-  
ծեքյ, տվեքյ իմ ծեռ։

Է, սատաննյթերաց ի/ամար ի՞նչ  կա որ, էն 
սհաթին խա/ին կկոոծեն ֊ կուտան անխունար 
աղչկան ծեռ, էտր էլ կթալի վեր թիվին, կր/նի 
տյուս։

Աե սրանց տան ճոչ֊պստիկ կ րմողվրռտ վեն
վեր կյլխուն, կիրիշկան խալուն' կրթեբռեն, 
չոլնքի վրավու նրխշեր կեսն սատանայական կրլ֊ 
նեն, կեսր' հի սա նի։ Ւտոբ խամար էլ խառն֊ 
խբշտիկ կըլնեն։ Չռւբ օրրս էլ մեյ֊մեկու կասեն. 
— Վռվ կիտի, տյու անխունար աղչկան բախտի 
տեր հիսան ես, յան թե կասեն* — Քյու հաշիվ' 
անխունար աղչկան խալոլ նրխշերտց սլես խաոն- 
խշտիկ ի։

Ո Ր Ա Մ Տ Ո Ի  Թ Ց Ո Ի Ն
Հայտնի չէր, թե երբվանից կամ ինչու վ անե֊ 

ցիներր արճակցիներին հորջորջում էին Բարխոլ֊

Ս Ր Ս. ք" Ո I) Ո 1> Թ » Ո |> 1,
ղար մականունով, որ հավասար էր տարօրինա֊ 
կություններով լի, ծոլյ/ ու ապաշնորհ հասկա
ցությանը։
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Արճակցոց Բարխուդար ծաղրանունը գործա
ծել էր անգամ Խրիմ յան Հայրիկը։ Սակայն ար֊ 
ճակցին երբևէ չէր պարփակվել ամոթխած շին ա ֊ 
կանի դերում։ Նա իր արժանապատվությունը 
բարձր էր պահում առաջինը' իր ((բաց դռնով)) և 
ապաճ իր ((փ շո տ ո ւթ յա մ բ)) ։ Նա ոչ մեկի, ինչ  
դիրքի մարդ էլ լիներ, թույլ չէր տա իր անձի 
նկատմամբ արհամարհանք ցուցաբերեին և դա 
ոչ թե ֆիզիկական ուժի գործադրությամբ, այլ իր 
ո ուր Լեզվով։

— «Աս պա ծ լեզու ի տվե, թե մարթ ես'
տ իմա ցինի տ լեզվով հախ թե, թե չէ լյան գենճ
անօրենն էլ ունի))-սա արճակցու հավատամքն 
էր։ Իսկապես էլ, պետք եղած ժամանակ ար՛ևակ֊ 
ժԻ ա մ են աբա րխ ո ւդա րն էլ կարող էր որ ևէ
սրամտությամբ փակել իրեն ծաղրողի բերանը։

1895 թվականին արճակցի Բ ա րխուդա րեն ց
ընտանիքի զավակ, իրականում խիստ սահմանա
փակ ունակությունների տեր ծերունի Ավագը 
Վան է դնում և իջևանում իրենց վաղեմի ծանոթ 
Կ արա- Սեֆերյ անն երի տանը։ Հյուրընկալների 
տանը այդ օրը ինչ-որ ուրախ առիթով հավաքույթ 
է լինում, Մը սաֆր խանայում ( հյուրասենյակում),  
ուր մտնում է Ավագը, շարքով նստած են լինում 
քաղաքացի մեծատոհմիկ տարեց մարդիկ։

Նկատելով ծերունի գեղջուկի ամաչկոտ կըծ- 
կրվածությունը, բանիմաց աղաների խելքին փչում 
է հարկադրել նրան երգել։ Կարա-Սեֆերյանը տեղ
յակ էր, որ հին ծանոթը երգելու շնորհք չունի, 
սակայն անճարակ ա րճակցիով զվարճանալու 
հյուրերի ցանկությանը ընդառաջելով, ինքը ևս 
մի ան ո ւմ է նրանց ու Ավա դին խնդրում, որ վեր֊ 
Ժ ն ս իր խաթրը չկոտրի։

Ավագը կռահ ե լո վ քաղաքացի աղաների 
ցանկությունը իրեն ծիծաղէ լի կա ց ո ւթյան մեգ
դնելու, վճռում է պատասխանել յուրովի։

— քավոր աղա, — դիմում է նա տանտիրոջը, 
— ես մենակ կյութան քշելու տաղ էլի տ եմ, էն էլ 
րստեղ տեղը չի։

— Շատ աղեկ էլ տեղն ի։ Տյու էլ կյութան 
քշելու տաղ ասա, — համաձայնում է տանտերը։

— Ախըը խար եզան էլ չկա,  — կմ կմ ո ւմ է Ավազը։
Հյուրե րից մեկը իր թաշկին ակը ո լո ը ո ւմ է,

մի ծայրին մի հանգույց է անում, մյուս ծայրին 
կապում է իր երկար ծխափողը և մեկնում է 
Ավագին ասելութ — էսա էլ քյե խարեղան։

Ավագը տնտղում է խ ա ըե զան ը և նոըից է
դիմում տ ան տիրոջը։—Բյավոր աղա, լծկայնթեր, 
խո խամ չե ն, բիըդան չխըռտնե՞ն,

֊ Չ է ,  չ է , ֊  հավաստիացնում է տանտերը, 
առանց ըմբռնելու Ավագի մտադրությունը։

Ավագը կան զն ում է ծալապատիկ նստած 
հյուրերի մեջտեղում, բարձրացնում է ((խարե- 
ւլանը» գլխավերևում և սկսում է եղանակել

—Հո", հո", հո", հոռովել, հո", հո", հո ,
մեռնեմ ես իմ կայիմ լծկայնթերաց, հո", հո , հո , 
,.և խարեղան ով աջ ու ձախ շփացնում է ծալա

պատիկ նստածների' որի վզին, որի գլխին, միա
ժամանակ շարունակելով իր հորովելը։

Նստածները ան ս սլա ս ե լի հարվածներից,  — Ծո , 
ծո', խայ, էտա ի՞նչ ի կանես, — կան չե լո վ վեր են 
թռչում, իսկ Ավագը հանգիստ գիմում է տանտի-  
րոջը.

— Քյավոր աղա, ապա տյու ասից իր լծկայն-  
թեր խամ չեն, վալլահի, խամ են, էն էլ ինչը ի։ 
խամ , քյու պարի աչկով տիսար, բիթունն էլ 
խըռտնան, բիլահի, մեկն էլ րոկի լծի տակ չէր 
ինրլե։

Ավա գին տարեկից, բնավորությամբ խիստ 
դյուրաբորբոք, իր ողջ էությամբ ի սլա մ ատ յար 
Ս դոյի Պիտրոսին ((կոնախ)) է դալիս մի տարեց 
թուրք պաշտոն յա։ Այն պահին, երբ ((կոն ախը)) 
Ւ [ '  առաջ դրած ձվածեղն էր ուտում, տան կա
տուն մուկը բռնած բերանին ներ ս է մտնում։

— Ավսհաբի (տանտեր) ,—քրքջում է ((կո-
նախը)), — էս ինչ թարբիալի ( դաստիարակված)
կատու ունես, տես է, քեղ համար ինչ թիքյա 
բերեց։

Պիտոն ձեռքը սրտին դրած, գլուխը հ ա ր գա - 
լից խոնարհելով ասում է,— Աֆ ա ՜էղի, է ս ը շա պա թ 
մեր Ասպարածնա պաղսն ի, մեր ծծկեր ճըժին 
բիլա մենք միս չենք իտա։ Կատուն քյե խամար ի 
ւղիրե, վերու անուշ արա։

Հյուրը լռում է։
Տեր-Կ ա ր ա պ ե տ են ց Հո վակիմ ր , թեպետ հա

րուս տ և մեծատոհմիկ տան զավակ, սակայն 
բնավորությամբ խղճուկ ու անճարակ, ամբողջ 
կյանքը անցկացրած լինելով ս ե փա կան ոչխարնե֊ 
1'Ին հովվություն անելով, ոչ միայն գյուղի իշխա
նավորների հետ շփում չէր ունեցել, այլ իր մեծ 
եղբայրներից անգամ քաշվել էր։ Սրախոսու
թյունը նրան անծանոթ էր եղել։ Անձրևոտ մի 
երեկո, թրջված ու հոգնած տուն մ  տն ե լի ս, տ ան ր 
նստած տեսնում է երկու ուսադիրավոր սպա։ 
Բարևն աստծունն է իր պարզունակ համոզմունքով 
նա կոնախներին ողջունում է։

Ս պ աներից մեկը, որ րստ երևու (թին կատա
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կասեր է լինում, Հովակիմի հետ խոսքի է բոնը- 
լք ում ։

, աղսախկալ ( սպիտակամորուք) , — ա֊ 
սում է նա, — աշխարհ ման եկած մարդ ես երևում, 
պատմիր տեսնենք ման եկածդ աշխարհներում 
ինչ կա, ինչ չկ ա ։ Պատմիր մենք էլ իմանանք։

Զգա լո վ, որ իրենը տան հավով փլավով 
կշտացած թուրքր իրճ հայի չարքաշ կյանքն ու 
աշխարհից անտեղյակ լինելն է ծաղրի ենթար
կում, լուրջ դեմք ընդունելով, պատասխանում է.

— Աֆանդիս, դորու ասիցիր, էփենջա ( բավա֊  
կա նին) աշխրրքներ կան իկեր եմ, շատ ֊շատ 
քաղքներ եմ տիսե։

— Դե, տեսածդ աշխարհների մասին մի քիչ  
պատմիր, մենք էլ գնանք ուրիշներին պատմենք,
— համառում է երիտասարդ սպան, այնքան էւ 
համոզված Ա ղ ե լ ո վ ,  թե հայ տարիքավոր գյոլ- 
ղա յՒն ՛է արող է որևէ հետաքրքիր նորություն 
ոլատմ ել։

— Աֆ ան դուս ասեմ,  — սկսում է Հովակիմը,  
կոշտացած մատներր մեկ մեկ ծալելով,—Հաղ֊ 
թան, Ե րզրլջան, Գյնձանճ պերքյ-պարով աշխրրք
ներ են, համա շատ են զատու, ինչ եմ ասե 
մոտու Ջյաքյան ու քյաղքին, Չնձեմու քյաղքին, 
Պաղ Գյոլա քյաղքինճ պերքյ-պարին չուրի բողա
զը դ։ Ասպ ած շեն պախի, ո՞րն ասեմ, ո՞րն թողնեմ։

— Աղսախկալ, քո ասած տեղերը մեր մամլա-  
քյաթի ( հայրենիքի)  մե՞ջ են, — միջամտում է 
նրկրորդ սպան։

—Հալբաթ ք յ ի ,  մեր մամլաքյաթի մեջ, աֆան- 
ղիներս, ուրիշ կռալների ( տերությունների)  սնոր 
ոտ չեմ տրե, — պատասխանում է Հովակիմը։

Եվ մինչ երկրորդ սպան ուշադրությունը լա
րած հետևում է Հովակիմի թվարկած ((աշխարհ
ների ու քաղաքների» նկարագրման շարունակու֊ 
թյանր, առաջին սպան երկու ձեռքերի չռած 
մատներր դեմքին սեղմելով, մռթմռթում է .— իսկ 
ես էլ այն համոզմունքն եմ ունեցել, թե Ատամ֊ 
բոզի Ասկյար մայթ արին մեջ աշխարհագրություն 
են սովորեցրել։

Հովակիմի թվարկած աշխարհները, որ նա 
արտասանել էր կիսատ, մոտակա լեռներն էին, 
իսկ քաղաքներլր' գյուղին մոտիկ արոտավայրերը*

քիչ  հետո ((կոնախները» գյուղից մեկնել
էին, հավատացա ծ' հայ հովվից լսած երկրների 
ու քաղաքների գոյությանը։

— Թո էրթան, ես իտոն՜ց մասարը..*,  — գոհոլ- 
նակությամբ իր ձեռքերն էր ջփել Հովակիմը,
— Էտու դեն էլ թո աղսախկալներաց վրեն չծըծ• 
զան։

Այս երեք օ րին ակը բերեցի արճակցի հներից, 
բայց նորերը այդ խնդրում իրենց պապերից ու 
հայրերից պակաս չէին։ Ես իր տեղում նշել եմ, 
որ Արձակի աղբյուրի մասին զրույց կար, թե դա 
սիրո, սիրահարվելու աղբյուր է։

Փոքրիկ աղջնակ էի։ Աստվածածնա տոնի 
նախօրեին, մեր տուն էր եկել Վանի Ե լո ր տար 
թաղամասի բնակչուհիճ Մարինոս խաթունը, հիս
նամյա մի հարգեվոր քաղաքացուհի։ Տեղ հաս
նելուց մեկ ժամ անց, նկատելով, որ ես աղբյուր 
եմ գնում, ինքը ևս ցանկություն հայտնեց դալ։

Նախատոնական եռուն օրվա մայրամուտ 
էր։ Աղբյուրում երեք կին կային, որոնք կժերը 
լցրած պատրաստվում էին վերադառնալ։

— Էսա ախպրի մոտն ի՞, որ ծեր կյեղի լաճ-  
վ ախչիկ սիրու կըտիրանան,—ընդհանուրին դի
մեց մեր հյ ուրը քմծիծաղուէ։

Մինչ կան ան ց ի ց երկուս ը, տարօրինակ հար
ցից զարմացած նայում էին, երրորդը հանգիստ 
ու լուրջ պատասխանեց ,

֊ Հ ա ,  խաթուն, գյո մենակ ըստեղն ի, որ 
մեր կյեղի լաճ-ւթաղչիկ մեյ֊մեկ կտիսնան, մ ե յ 
մեկ կըճանչնան, խոսկ կատան, խոսկ կառնեն։

Աչքերս լայն բացած լսում էի այս նոր հայ/մւ֊ 
նությունր, իսկ արճակցի Կրծոյի Մարանը սկսեց 
նկարագրել ինչպես մեկ ժաւե առաջճ մի զույգ 
հասուն տղա և աղջիկ եկել էին և ս/իրահարվել 
էին։ — Մեր իրեքի աչկի ա ռաճ սիրոէտերց ան, մ ե յ - 
մեկու կյրկիցին, նշան վան, ետ կնւսցին, էսը շափ-  
թուն էլ կըփ ս ա յվեն,

— Ափսոս, որ ես չրտիս/ա, — տրտմեց Մ արինոս
խաթունը, — էս օրեր ուրիշ սիրուտերացող չի՛*
լ՚լնյե, կյամ  ..տիսնւսմ։

— Չէ* խաթուն, ը ս տարի էլ սիրուտերացու 
լաճ֊վ1 աղչիկ չկան, — եղ ավ պատասխանը։

Տուն գալով, մեը հյուրը խոր ափսոսանք 
հայտնեց, որ ղրկվել էր Արճակու աղբյուրի վրա 
կատարված նշանդրեքը տեսնելուց և իր հերթին 
ենթարկվեց ծաղրիճ նման անհեթեթության հավատ 
ընծայելու համար։

֊ Հ ն չ ի ՞ ,  ես խո ք լոռ շարխոշ չի ՞ , որ ձիկ ը տ ը ս — 
կնա սութ-սութ պաներ ասաց.  — սկսեց արդարա
նալ Մ արինոս խաթունը, — սև խակյածն էլ րսկուն 
խաթուն֊մաթոլն կնիկը մ կերեվար։ Ամ ւսն, էսա
Առճակ ի նչ նմուշ տեղ ի, խելացուն կըծըռըցնեն։ 
Ինչկյանդար տեղյանք եմ կան իկե, ըսրսկնա 
պանի ռաստ չի իկե։ Ես վաղն ին՞չխ էրթամ Աս
պարածին, սաղ կյեղ պիտի ձիկ տնեն ծոու տեղ։ 

1913 թվականին, մի անգամ Վանի շուկայում
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կանգնած է լինում Արճակի ժամհարի պառավ, 
տգեղ ու անասելի թափթփված դուստրը' Սալաթը, 
որն աչքի էր ընկնում Իր սրախոսությամբ։ Նրա 
կողքով ան ընում կ մի մ ա քուր հագնված վանեցի։ 
Վերջին ս երևում է անծանոթների ծաղրելու վար֊ 
պետ է լինում։ Նա խոր հարգանքով, ձեռքը ճա
կատին տանելով բացա կանչում է, — Խաղար', խա-  
զա'ր պարով, իմ կարոտ մորքրոչ։

Սալաթը անմիջապես բռնում է նրա թևից* 
— Աման, քյուրո շ լաճ, իմ իրիկ կուրի ս ե ր ի, մխա 
ղալա լ կանչի։

Դալալ, այսինքն մունետիկ սովորաբար լի
նում կին բոլորովին աննշան ու մեծավ մասամբ 
աղքատ մարդիկ։ Վանեցին ըստ երևու Տթէն շատ 
կա տ ա կա բան է լինում, նա մի ձեռքով բռնում է 
Սալաթի թևը, մյուսով օղի մեջ է պտտեցնում իր 
թաշկինակը և մունետիկներին հատուկ ձայնով 
սկսում է կանչել ,—Հե՜ յ ,  ջաղամաթ, խայ, տաճիկ, 
քյուրթ, ասորի, նասրանի, կս կբնգան իրիկ կուրի֊ 
սեր ի, վ ուԼ կրնդեր ի, թո պիրի տա, էսա ալնուխ 
կրնդրնելա (գտնելու վարձ).. .  Կանչը կրկնում է 
երեք անգամ։ Ձայնի վրա հավաքվում է պարապ 
հետաքրքրասերների մի ստվար խումբ, այդ ժամա
նակ Սալաթը վեր ընում է վանեցու գլխի ֆեսը և 
շպրտելով բազմության մեջ ձայնում է ,—իմ քյուրոչ 
/ահու ֆւս՚սն էլ կուտանք կրնդրնե լա, ֆասն էլ...

Հան կա րծ ակի ի եկած վանեցին բաց է թողնում 
Սալաթի թեր և կոանալով հավաքվածների ոտքերի 
տակ, պոռում է .—-Ծո, յամա՜ն,  իմ ֆաս, յամա՜ն,  
իմ ֆաս, թազա եմ ս՚՚վե կալբի, չկոխկրրճեքյ, ծո 
մարթ էլ շինայնոլ խետ իւանաքյ կանի, որ ես 
արից ի. . .

Վարչականորեն Վան֊Տոսպի կազմում էր 
գտնվում Վէւսնին շատ մոտիկ ընկած, այգեշատ 
Շահբաղի գյուղը, որը ո շնչով չէր տարբերվում
Վանիը։

Լ ահ բա ղի, Աւ1անց, Սխկյա, Արտ ամե ւՈ 1ԱՈԼ՝ 
զերր Վան ֊Տ ոսպի հնատարազ ու հ ե տ ա մնւ.ս ց
ազգաբնակչություն ունեցող բազմաթիվ հայկա
կան գյուղերի հակապատկերն էին։ Սակայն ար֊ 
ճակցիք, հիշյալ գյուղերից կապի մեջ կին Շահ
բաղի ի հետ։

Շ ահ բա ղց ին ե ր ր , իշաբեոե րով խաղող կին 
տանում Արճակ' փո խան ակում հացահատիկով։  
Գինեառատ Շ ահ բա ղի գյուղից կին գնում արճակ- 
ցիները իրենց գինին։ Շ ահ բա ղի մոտովն էր անց
նում այն լայն ուղին, որով արճա կցին երբ Վան 
կին գնում: Ու հազվադեպ չէին լինում ձմեռային

այնպիսի եր ե կոն ե լւ, որ արճակցիները ճանա
պարհը կարճելու ստիպմունքով գիշերեին Շահ
բաղի ում։ Մի քանի արճա կցի և շահ բա ղց ի 
խնամիացած կին։ Ոայց և այնպես արճակցիների 
համեմատությամբ՝ շահբաղցիներբ թե իրենց 
նիստուկացով, թե բնակարանային սարքուկարգով 
շատ էին քաղաքացիացած։ ((Փշոտ)) արճակցին 
չէր կարող հ արգել շահ ա դե տ շահ բա զցուն և միշտ 
մի առիթ որոնում էր շահ բա ղց ո լ ((քաղաքացիու
թյունը)) ծա գրելու համար։

Հարյուրավոր դե պքերից բերեմ մի երկուսը։
1914 թ+ փետրվարին արճակցի երկու երի- 

տա սարդ եղբայրներ' ֆրան գյուլի Վև ոնդն ու
Մովսե սր գնում են Շահբաղի՝ գինի բերելու։ Ըստ 
■տիրող սովորության, գնվելիք գինու կանխա
վճարը արդեն տրված էր եղել։

— Դաս պար աղային կա նչիր, մենք եկել ենք 
մեր գինին տանելու, — հայտնում են նրանք շե մ
քին կանգնած տանտիկնոջր, որը գնորդներին 
ներս հրավիրելու փոխարեն, գլխով ցույց է տա
լիս ա խո ռը ։

1896-ի կոտորածին /քիվ որբացած,  հ// /ր հ/
թալանված, սակայն արդեն տնտեսությունները 
վերականգնված եղբայրներին, որոնցից մեկը մի 
պարզ գեղջուկ է, մյուսը' վարագի որբանոցն 
ավարտած գյուղական ուսուցիչ, և սակայն իրենց 
ախոռում ունեին տասը անասուն, զարմանք կ 
պատճառում, որ շահ բա ղց ո լ ախոռում կա ընդա
մենը մի կով, մի հորթ ու մի գետնատարած էշ։

Ֆեսավոր Գ աս պար աղան պպզած իշու 
առաջ, պղնձյա հին ափսեով գարին մոտեցնում 
կ սատկող իշու դնչին և ոչ մի ուշադրություն չի 
դարձն ում եկողների վրա։ Եկամտաբեր այգու ու 
երկհարկանի տան տեր քաղաքատիպ շահբաղ- 
ցու մի էշի համար այդպես վշտահարվելը' բուռն 
ծիծաղ կ ա ռաջա զնու մ մշտուրախ եղբայրների 
մ ո տ։

Վէշտակցի տխուր տեսք ընդունելով, նրանք 
բռնում են իշատիրոջ թե վերից,  — Այագսլար աղա, 
րտըսկընա մի ան ե, խ ո կ յա տ ա ռց կանես, մեղքյ  
ի, — ասում կ ավագ եղբայթր, իսկ փոքրը լրաց
նում է։ — Տյու խաց խալալ ասա, մենքյ էլ մեր 
խուկյոլ խամար շարական ասենքյ։

Պւգզում են հրաշալի ձայն ունեցող երիտա
սարդները՝ գետնատարած էշի գլխավերևն ու ոտ
նատակը, մեկը բոնում է էշի պոչը, մյուսը' ական
ջը և սկսում են փոխ աո փոխ երգել Կովկասից 
Արճակ հասած ((Սատկած իշու)) մասին երգիծա
կան ողբը' պրիստավ, գուբերն ատոր, մալական և
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այ լ  խոսքերը փոխարինե լով  Վանի մեծահա֊  

րուստների ա զգանվամբ ու ավելի  ճոխացնե լով  

կատակեր գը*

— Ջ ի դա չուն փալթոյացու լայեղ սև կաշուտ 
մեռնեմ, իշո ջան, չոշո ջան*

Շահբաղոլ ռես խատներ, տյու չմեռնիք, չոշո 
չան***

— Թյութունջու տան լայեղ չայի կտել ակընջ֊ 
ներացրտ մեռնեմ, իշո ջան, չ ոՀո ջան*

Շահբաղու տիրացուն խատներ, տյոլ չմեռ֊  
նիր, չոշո ջան***

—  Ե ափամաջու տան դավա թին '  տաղ ասե 

լուն լա յեղ  թյու զնգուն ծենին մ ե ռ ն ե մ , իշո ջան, 

չոշո ջան։

Վանա ք յադ$ից քառսուն զանգին աղա թո 
խատնին, տյու չմեռնիք, չոշո ջան***

—Հյուս յան ի թաժա փոթկըներաց պես կըտ֊ 
կտուն թյու էրկու ջուխա ոտքերաց մեռնեմ, իշո 
ջան, չոշո ջան,

Վանա ք յաղքից քյառսուն դուքրնդար թո 
խատնին, այու չմեռնիք, չոշո ջան***

— Մեյխանաջու ֆասի պուխ պոչիտ մեռնեմ, 
իշո ջան, չոշո ջան։

ն յ  ե ղ ի կ յղիր թո խատներ, տյու չմեռնիք,  

իշո ջան, չոշո ջան***

— Ոոշոնց տան խացի տաշտի պես տառտակ 
թյու փորին մեռնեմ, իշո ջան, չոշո ջան*

Կյեղի ռես֊մաջլիս թո խատնին, տյու չմեռ֊  
նիք, իշո ջան, չոշո ջան***

— Մրկավա տիկ լցվող կյինու պես պղտոր, 
անկրակ թյու աչկերաց մեռնեմ, իշո ջան, չոշո ջան*

էտը կյինուն բեղ տվող առճակցի ջուխտ֊ 
ջուխտ ախպերներ թո խատնին, տյու չմեռնիք,  
իշո ջան, չոշո ջան***

Մինչ  այս, մինչ  ա յ ն , էշն արդեն սատկե լ  էր։

— Դե, Եյազպար աղա, ավել֊պակաս պաշխի,  
—- դիմում է Վևոնդր գինեգործին, — էշն ինչ ի, որ 
իշու խամ ար տխրես, իքի վերք մեր կինիներ 
չափի ' տուր կյնանք։

— Է, պղտոր կյինի, խին տիկ, ղատու ճամ֊ 
բախ* չուր մեր կյեղ խաոնենք, մենքյ էլ էսը 
օգորմածի օրին կինենքյ,  — կատակում է Մովսեսր։

Մ տնելով գինու նկուղը, գինեգործը ցույց է 
տալիս գինու կիսատ կարասը, որից, րստ պայ֊  
մանի, եղբայրներին գինի էր տալու, ապա բաց է 
անում մի փոքրիկ կարասի բերան*

— Առճակցիք, — ասում է նա, — ասպած ծե 
րտրսկնա ուրախ սլախի, էսա կարաս իմ տան 
խամ ար եմ պախե, տյուք էլ էսա կարս ի կյինուց

խմեք, գյնա կասեմ ' ասպած ծե հյա րտրսկնա 
պ ախի։

Աստված Ֆրան գուլյան եղբայրներին Հ(ու֊
րախ)) պահեց նրանով, որ հղեց թուրքական բա- 
նա1լ անվերադարձ*** Եսկ երեքը' մեծ եղբոր, 

Փոքբ եղբոր մանկիկները, իրենց ջահել 
մայրերի և պառավ տատի հետ*** հալվեցին 15֊ի 
Եղեռնին, այնպես որ Ֆրան գուլյան Սարգսի տոհմը 
մոռացվեց։

* * *
Օժիտի հրապուրանքով աղջիկներին ամուս֊ 

նացնելու ամենուրեք տարածված կանոնը իշխում 
էր նաև Վանում, դրա համար էլ շատ չքավոր 
վանեցիներ, ստիպված էին իրենց աղջիկներին 
ամուսնացնել գյուղաց ի երիտասարդների հետ, 
որոնց մեջ դեռ պահպանվում էր ղալանի սուէո֊ 
րություն ը։ Այդ առումով, եթե հաշվելու լինենք, 
Վանի գավառում դժվար թե գտնվեր մի այլ գյուղ, 
ուր Արձակի չափ քաղաքից բերված հարսներ 
լինեին, սկսած մեծ գերդաստանի մամիկներ 
դարձածներից, մինչև Վանի վերջին նորաձևու֊ 
թյամբ պճնված նորահարսները։

Չնայած նման գերդաստանների երկու կողմը 
ևս միմյանց հանդեպ սեր ու հարգանք էր ցուցա֊ 
բերում, այնուամենայնիվ' գյուղի և քաղաքի հաս֊ 
կարողության տարբերությունը չէր ջնջվում։

Վանեց ին, լիներ բա զմաձիրք արհեստավոր, 
թե հաշվենկատ առևտրական, միևնույն է, իր 
հոգու խորքում չէր կարող արդարացնել դյուղա֊ 
ցոլ անփույթ վերաբերմունքը գյուղատնտես ու֊ 
թյունից ստացած բ արիքների նկատմամբ, այն 
էլ այն դեպքում, երբ դրամի նեղություն էր կրում։ 
Դրանով, ամենահարգված գյուղացի խնամին քա֊ 
ղաքացի խնամոլ համար ((շըփ ըռ֊թըփ ըռ, ան- 
մտածմունք» մարդու սահմանից այն կողմ չէր 
անցնում։

Արճակցին, այս առումով, բացառություն 
չպիտի ներկայացներ, եթե նա Բւսքվի հետ կապ 
չունենար։ Որոշ չափով ծանոթ լինելով կովկաս֊ 
յան քաղաքների հայերի նիստուկացին, արճակ֊ 
ցին, արդարացում չէր գտնում' ինքնազրկողու֊ 
թյան գնով դրամ կուտակելուն։ Հենց դրա համար 
էլ տասնյակներով ((բեթ կպիրեին)) հենց խնամի֊ 
ների ներկայությամբ, շեշտ ելով քաղաքացու 
առօրյայում տեղ գտած ծիծաղելիության հասնող 
խնա յողութ յունը։

նման անեկդոտներից հիշենք երեքը։
Ա)  Բաղաքացի տարեց տանտիկինը ջլբուր 

էր եփելու ( ձվջուր' ջրտլի կերակրատեսակ)։ Եր֊ 
կար մտածելուց հետո նա որոշում է ջլբուրի մեջ
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ջարդել երեք ձու, սակայն երեք ձվից մեկը' մի 
կողմի վրա է դնում» ((էրկու ծու կոտրեմ, խերիք 
ի)), մտածում է տանտիկինը։ Կոտրում է առաջին 
ձուն, կոտրում է և երկրորդը, բ ա1Տ երրորդի
միայն ս պի տ ա կուցն է դատարկում օրվա ճաշի 
մեջ, իսկ դեղնուցը ետ է տանում հաջորդ օրը 
եփվելիք ջլբուբի համար։

Բ)  Զարդարված հարս ու սկեսուր վերադառ- 
նում են եկեղեցուց։

֊ Ա խ չ ի ,  է տա ի՞նչ ուլն ի կ ի մեշ խողերաց 
ի նգյուկ, — հարցնում է սկեսուրը, մատնացույց 
անելով փողոցի հողերի մեջ ընկած ինշ֊որ կլոր 
բան։—֊Ավատւս անծակ ի, թ ա լ քու ջոբ, ես վաղ 
ասղով յավաշ-յավաշ ծակ կըպյանամ։

Ուլնիկ չի, խ աթուն, պըտըտուր ի, — հայտ
նում է հարսը։

— Պըտըտո ւր ի, վերու տու կապեմ իմ յազմի 
ճոթ, տանեմ վ արԼ թալեմ թոներ,— ոգևորված 
կարգադրում է սկեսուրը։

Գ) Գյուղացի ս անահ երր գնացել էր ք աղա-

ք* ե
Արճակցին երին թե' վանեցիները, թե' շրջա

պատի գյուղացիները' «բեթչի առճակցի» էին 
որակել, և այդ որակումը ճշմարտացի էր։ Բեյթով 
խոսելու ձիրքը և' հներն էին ունեցել, և' նորերն 
ունեին։ Ար ճակցի Ա[ոյի Մարտիրոսը այնքան 
շատ էր օգտա գործել իր այդ ^իբքը։ ոբ նրա 
մահից հետո էլ ասում էին.

— ̂  Ւ> Հո Առճակու Ալոյի Մարտիրոս չեմ,  
որ բեյթով խոսեմ։

— Բեթչի մեք ասե, Ալոյի Մարտիրոս ասեքյ, 
ո բակում էին որևէ բեյթով խոսողի։

Ալոյի Մարտիրոսի նման բեյթ ասելում վար
պետացածի համբավ վայելող արճակցի Տավկե 
Աբթենը մեկ անգամ իր հարևանի հետ Շ ահ բաղի 
էր գնացել։ Շահբաղիում լինում է ինչ֊որ հռչակ 
ված բեյթ չի և շահ բա ղց ի մի խումբ տարիքա
վորներ երկու բեյթչիներին նստեցնում են իրար 
դիմաց մրցելու, պայման դնելով, որ ոչ մի կողմր 
իր հանդեպ վիրավորանք չհամարի անգամ հայ
հոյանքը, միայն թե ասվելիքը լինի հանգավոր
ված։

Բ ավական ժամանակ իրար հետ հանգավոր 
ընդդիմախոսելուց հետո Տավկե Արթենը իրեն 
պարտված է ձևացնում* նա ս կսում է իր տրեխ
ների կապերը ամրացնելով մրմըջաբ

Ախպեր, չարխ ըներ կրքեմ, ըստ եղից էրթամ, 
Զ յանի ջտդբաղըցին չի տարե իմ պերնի

խամ։

քացի քավորի տուն։ ճաշից առաջ, տանտերը 
ասաց,  — Աանախեր, արե մեյ դոր իկյին կան 
կյանք։

Այգում նա բռնեց թթու սալորի ծառ Ւ "7 ՛
ճյուղ։

— Ս ան ախեր, էսա ալուչեն իշտախ պյանալու 
խամ ար մեյ խատ ի։

Սանահերը ամբողջ ճյուղը մաքրաղարղեց։  
էճաշի ժամանակ, միշտ թաԸ ախորժակի տեր 
սանահերը, էլ ավելի բտց ախորժակով սկսեց 
հաց ուտել։

— Բ յա տղա, ճոչ աղա, — դիմել էր հյուրըն
կալի մայրը որդուն, — էսա մեր սանախոր րնչի 
ալուչով չպատվիցիր։

— Պատվեց, քյավորմեր խաթուն, պատվեց , 
պատռվելու գյորա էլ կիր ա, համա մեյ թարաֆի 
ա տ ր մն եր ով, — ք մ ծ ի ծագեց ս ան ահ երբ։

— Տյու մեյ թարաֆեն ես կիրե, ամա մե 
էրկու թարաֆեն ղարար խասուցիր, — փնթփնթաց 
քավորը։

8 Թ
Ես Առճակու խասա Շ աղբ աղի,
Որ ի ս ո ր աղեկըմ դաղի։
Ես քյանի բեթ ս/իբիցի՝ էսա բեթ պիրեց 

վեր իմ բեթին։

Եվ Արթենը հանգավոր հայհոյանքով ավար
տում է խոսքը։ Անակնկալի եկած շահբաղցու 
զարմանքը տեսնելով, Արթենը հանգիստ հարց
նում է*

Շաղբաղցի բեթչի,
Թե ասածս քիչ ի
Տյու էլ՝ քյու ղուռնեն փչիէ

— Չէ' ախպեր, չ է , ես տարվուկ եմ, խերիքյ 
ի, — պատասխանում է շահ բա ղց ի ընդդիմախոսը,  
— իմ կողմ ան ե խերն անիծվի էն մ արթուն, վով 
առճակցու խետ բևթի կըպռնվի։

Արթենի ավագ որդի նՀ 20-ամյա Գավիթը իր
կատակաբանությամբ, մանավանդ հանգավոր 
խոսելու ունակությամբ, ընկերների սիրելին էր։ 
Պետք եղած դեպքում նա հոր հետ ևս հանգավոր 
էր խո սում։ 1913 թ, ձմռւսնը նա որոշում է այցի 
գնալ Վանին մոտիկ Շուշանը գյուղում գտնվող 
ազգականներին։ Նրա գնալուց հետո ծնողները 
նկատում են, որ դրոի մառանում եղած սերմացու 
գարու կեսը հազիվ է մնացել։ Առաջին դեպքը 
չէր, որ Դավթի ձեռքով մառանից որևէ մթերք էր 
անհետանում, և հայրը մի քանի հայհոյանք տա֊
Iով սահմանափակվում էր։
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Մի քանի  0 /7  հետ ո է հեռավոր հյուրագնացու֊  
թյունից վերա դարձած Գավիթը բարևում է հորր 
լ -  ո վո րա կան երկու բառով *

—  Պյա րիկուն ք յ ե , ա ղ ա ։
—  Աստծո պ յարինք
ապա ո՞ւր ի մառնի կյարին,— բարեր առնում

է Հայրը»
—  Տարա տ վ ի դյուքրնդարին, —  պատասխա֊

Ա Ր ճ  Ա Կ Ի Զ «Լ II.
Արհակցիների մեջ ևս, թե հների և թե նո

րերի, կային ինքնատիպ անհատներ, որոնց 
արարքն երր, ավան դավե պի նման, պատմում էին 
մեկը մյուսին։ Այդպիսի մի անձնավորություն 
էր և Դըզոյի Պի տոն։ Նրա արարքները դուրս էին 
եկել ընդունված ս ահ մանն ե րից , ծիծաղելի զրույց
ների շարքն անցել ու ասացվածքի վերածվել։  
ներենք մի քանի օրինակ։

«Քյաղքի նւսմբախ ընչի ուլոր-մուլոր ի»

Հարևաններին ու ծանոթներին երբեք չվիրա֊  
վորող, չհայհոյող Պիտոն իր կնոջը սակայն,  միշտ 
էլ մի անհեթեթ պատրվակով ծեծելիս էր եղել։  
Մի ամառ մի քանի օրով նա քաղաք էր պնաց ել, 
և կինը մնացել  էր առանց ծեծի։

քաղաքից վերադարձին կինը նախօրոք պ ա տ 
րաստած է լինում նրա և ոտք լվսւնաչու ջուրը, 
ե' մաքուր գուլպաները, 1ւ ուտելիքը, ընդհուպ 
ձվածեղի պարագաներն ու թիկն տալու բարձերը։

Ոտքն ու գլուխը լվանալուց,  ուտելուց ու 
բա ր ձեր ին թիկն տալուց հետո նա կնոջն ասում է *

— Ննիկ, կնիկ, մե խ ատ էտ ա փետ տաս։
—  Ծո, մարթ աստըծո, ախըր ի՞նչ  ի իլե , 

ի՞նչն ի պակաս, ասա տիսնամ,  րնչի՞  կուզես 
թփես,  —  աղերսագին հարցնում է կինը։

— Այ հնհԿ< շատ եմ բեզարած, մեկ էլ չր լնեմ  
վեր, մի հակառակվի, շոտ արա, տուր,  —  հրամա
յելու է անցնում Պիտոն։

—  Ախըր ի նչ կաբահաթիս խամար,  ասա,  
է՞,  —  նորից է հարցը առաջ տանում կինը, թող
նելով մահակ տալու հրամ ան ր անկատար։

—  Ծո, ես քյու խոր խոկյին , —  ասում է Պիտոն
հայհոյելով,  —  հալա կըխարցուցես էլ թե ի՞նչ  ի 
կաբահաթըտ։ ք ^ ղ ք ի  ՜համ բախ րնչի՞  ուլոր-
մուլոր էր, հր՞,  —  և սկսում է կնոջը ծեծել։

«Դըզոյի Պիտոյի սլես քար թըփեզ թոներ»

Որևէ անհատի կամակորությունը բնորոշելու 
համար այս դարձվածքն էին կրկնում արձակ֊  
ցիները։ Պ ատձառր հետևյալն էր*

նում է Գավիթը։ Սակայն հայտնի չեղավ, թե ում 
հեղինակությամբ ավելացավ հոր բերանով ար
տասանված սպառնալիքը*

— Յան պե փարեքյ խամ բրի ս ուս-փ ուս,
3 ա ն իմ տնից կուրիսի տյուս։

Եվ Գավթի մոր խրատականը*
— քյա մա րթ, տյու քչու խասած պյարուն' 
Սա դա լ կուտա մեյ չափ կ յար ո՞ւ* * *

Ր Ո ) .  1« I) II 1, Ե Ր (!
Որդիներից մեկի հարսանիքն է լինում։ Ըստ 

գյուղական սովորության, մոտիկ հարազատներն 
ու հարևանները, յուրաքանչյուրը ըստ իր հնարա֊ 
վորոլթայն օգնում են հարսանքատիրոջը, իսկ 
տան ղեկավարը, որ խնամիներից ինչ֊որ բանով 
դժգոհ է, խռովել գնա ցել֊ մ տել է ախոռի հոդան։ 
Ոչ զավակների, այդ թվում ամուսնացող որդու 
ծնկաչոք աղերսները, ոչ ներկա եղող հարազատ֊ 
ների ու հարևանների խրատ֊հ որ դո բները Պիտոյի 
վրա չեն ազդում։ Նա լուռ ու խռոված նստած է 
մնում ախոռի հոդայում մինչև այն պահը, երբ 
հարս ու փեսային եկեղեցուց բակն են հասցնում։ 
Պիտոն հանկարծ մտնում է թոն րա տուն մի հսկա֊ 
յակւսն քար ղրկած, և տնքտնքալով առաջանում 
է դեպի թոնիրները, որոնց մեջ քլքլթալիս են լի֊ 
նում պս ա կաճաշի համար պատրաստած կերա
կուրներով լիքը հ ս կա յա կան, չոր ս կան թանի պու
տուկները։

ներկաների զարմացած հարցին, թե ի Նչ է 
ուզում անել, Պիտոն հևալով պատասխանում է՝

— Պ յան չէ, մենակ էսա քյար պիտի թփեմ 
թոներ։

Ասելն ու քարը թոնրի մեջ նետելը մեկ է 
անում։ Ո ա ր ե բա խ տ ս։ բա ր երկրորդ թոնրան Միջի 
կե րա կուրն ե ր ը փրկվում են:

«Դըզոյի Պիտոյի տնեցոց նման բիթուն 
մեոիր են»

Այս դարձվածքը արճակցոց մոտ ծաղրա
կան էր ու ուներ իր պատմությունը, որն միայն 
Դըզոքի Պիտոյի ուղեղը կարող էր ս տ եղծա գոր
ծել։

Ի բնե անհ ան գի ս տ, ծերության շրջանում էլ 
քնապակաս Պիտոն, որի թոնրատանը միշտ էլ քնել 
են և նրա չորս ամուսնացած որդիները' չորս 
«խալխի աղջիկների» հետ, և նրանցից ծնված 
մանր ու մեծ երեխաները, ամեն լուսաստղի հետ 
աղմըկել է' «Ծո', հարամակերներ, օրը կեսօր ի, 
խերիք ի մրափեք»։ Սակայն մի օր ընտանիքի
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անդամները հանգիստ քնում, քունները առնում, 
ուզում են վեր կենալ, տեսնում են երդիկը մութ֊ 
մութ է ու լուռ պառկում են իրենը անկոգիննե֊ 
րում։ Մեկ էլ նրանց ականջին են հասնում ինչ 
որ խոսակցություններ ու հոր հաստատուն շեշտով 
ձայնլ7՝ «րիթուն, բիթուն, բիթունն էլ մեռիր են))։ 
Հետո թոնրատան դուռը բացվում է։ ներս թա֊ 
փանցող կուրացուցիչ լույսի հետ ներս են մըտ֊ 
նում և' Պիտոն ((բիթունն էլ մեռիր են)) կրկնելով, 
և' գյուղի քահանան' երեսը խաչակնքելով, Լւ 
ժամհարը' մեռել տանելու պատգարակը ուսին, 
և թաղեցի ծերերն ու կանայք' սարսափը դեմքե֊ 
րին։ Իսկ իրենց անկողիններում արթուն պառկած 
կիսամերկ կանայք ու տղամարդիկ, յուրաքան֊ 
չյօւրր իր հագուստը գրկած, վազում են թոնրա֊ 
տան խորքի մառանները։

— Անիծվես դու, անիծվես, ես քյու խաղա֊ 
լիք ն եմ, հա՞ , — վրդովվում է քահանան և սկսում 
է անեծքներ տեղալ այդ ((աստծու երեսից ընկած)) 
մարդու գլխին։

— Տեր հայր, խո տյուք ծեր ս/արի աչկով 
տիսաքյ, որ իմ տնըցիքյ բիթունն էլ մեռուկ ին, 
— հանգիստ պատասխանում է Դըզոյի Պիտոն։

Պիտոն այդ օրը, լուսադեմին իը «հ արա մա֊  
կերներին)) արթնացնելու փոխարեն, բարձրանում 
է կտուրը, երդիկը ամուր ծածկում է, այնպես որ 
ոչ մի շողք չերևա, նույնպիսի խնամքով ծածկում 
է նաև դռան փակատան անցքը, իսկ օրը բավա
կանին անցնելուց հետո դնում է քահանային 
հայտնում թե տնեցիք բոլորն էլ մահացել են։ 
Անօրինակ ողբերգական լուրից հուզված քահա֊ 
նան, իր հետ վերցրած ժամհարին գնում է 
((մեռել ատոլն))։ Տեր տերին ու ժամհարին են մի ա֊ 
նում նաև պա տ ահ ա րից սարսափած թա ղեց ին ե ր ր։

Ահա թե ինչպես էր Դըզոյի Պիտոն իր 
«հ ա րամա կե րն ե րին» ամոթահարել։

«Թաթարի Մարկոսի աիսած սատանեն խո շե ՜ս»

Անհիշելի ժամանակներից Արձակում ևս 
եղել է այն սովորությունը, որ գութան ա տ ե ր եր ր 
րավարար չափով լծկան չունենալու դեպքում, 
տնտեսապես անապահով համագյուղացուց (որր 
գութան չուներ և ընդամենը երկոլ-երեք լծկանի 
տեր էրյ վարձու լծկան էին վերցրել։ Դա ունեցել 
էր մի անփոփոխ սակագին, այն է' ողջ սեզոնին 
բանեցրած յուրաքանչյուր լծկանի համար գութա֊ 
նատերը պետք է մի օրով իր գութանը աշխատեց
ներ լծկանատիրոջ արտում։ նման գործարքը 
կոչվում էր «լծկանը գութանով տալ»։

Դըզոյի Պիտոն այդ տեսակի գութանատև- 
րերից չէր։ նրա սեփական լծկանները փոխով գու
թանից էլ ավելի են եղել։ Բայց երբ Ա"աթարի 
Մարկոսը նրան առաջարկում է իր զույգ եղը վերց
նել գութանով, Պիտոն ի հարգանս սուրբ բարե
կամության էՄարկոսը Պիտոյի քավորն էր եղել) 
համաձայնում է։

Եզները գութանով տալուց մի շաբաթ անց 
Մարկոսը խնդրում է Պիտոյին, եզներից մեկը մի 
օրով իրեն տրամադրել։

— Ւնշ հա ՈՐ> — ասում է Պիտոն, — վաղ լուս ա֊ 
տեմին քյանի կիշերարած լծկայնթեր տաշտ չի 
տարե, կնա մեր փա յախ , քու եզ տար։ — Վերջում 
էլ հարցնում է, — Ծո մարթ, խո մեր փայխից չես՞  
վախենա։

— թնչի՞ պիտի վախենամ,  — պատասխանում է 
Մ ա րկո ս ը ։

Գիշերվ ա կեսին, Պիտոն ան կո ղն ուց վեր է 
կենում, վերցնում է մի աման ալյուր, հետն էլ 
թոնրան մրոտ փարատիկը, որով սովորաբար թո- 
Հ՚իրր փարատելուց հետո ակն են խցկում ու սուս- 
փուս տանից դուրս գնում։

Լուս ա դե մ ին Մարկոսը, որ բավականին սրտոտ 
ու ճշմարտախոս մարդ է լինում, մտնում է Դըզոյի 
մութ ախոռը, մի քիչ սպասում' մինչև աչքերը 
մթանը վարժվեն, հետո դիմում է ախոռի այն 
բաժանմունքը, ուր լծկան եղներն են կապված։ 
Բայց ի՛նչ ,  իր սև եղը լույսի պես սպիտակ դար֊ 
ձած, վրան էլ մի սև, կոտոշավոր ս ա տ ան ա հե֊ 
ծած դեպի իրեն է գալիս։

— Եսուս֊Հ յրիստոս, Եսուս֊Ո յրիստոս,— մ ըր-
մընջում է Մարկոսը' և՜ իր երեսը խաչակնքելով, և' 
«սատանայի)) վրա /սաչ հանելով։ Սակայն ((սա֊ 
տան ան)) կործանվելու փոխարեն, սպիտակած
եղանը ավելի է քշում դեպի Մարկոսր ու սատա֊ 
ն ա յա էլան մազե մտրակով երկու անդամ խփում 
է նրա դեմքին։

Ուշաթափվելու աստիճան սարսափած Թա֊ 
թարի Մարկոսը ((Նսուս֊Զ յրիստոս)) լփռտալով 
իրեն դուրս է գցում Դըզոյի ախոռից ու մի կերպ 
հասնում իր տուն և ընկնում ա նկողին։ Եե սօ րին 
Դըզոյի Պիտոն դնում է հարցնելու, թե քավորը 
ինչու չի եկել իր եզր տանելու։

— Սանախեը, — ասում է Մարկոսը,—ք յ րւ 
փայխի մեջ սատանա ի պնակալվե։ Ես վախեցա,  
ջորով տյուս թռա, — և պա տ մ ում է իր տեսածները։

— Յա", ի՞նչ ի կասես, — զարմանում է Պ ի֊ 
տոն, — իմ փայխի մեչ քյառսուն տարի ի օխնուկ 
մ ալ֊ տա վար կպախվի, սատանեն ի՞նչը խ պիտի 
պնակվի էնտեղ։ Վայ թե աչկի երևույթ ի իէե*

1 3 2  -



չըկարցա՞ր Ի ս ուս֊Ք յրիսա Ո ս ասելով' խալ խանիր 
իրիսիտ, որ աչկիտ երևույթ խափանվեր։

— Սան ախ հր, խալ էլ խանիցի, Իսուս-Ք յրիս֊ 
աոս էլ կանլիցի, համա ծեր փայխի սատանեն 
անկոոծան էր, — սկսում է երդվել Մարկոսը։ — Մյը- 
շեց֊էկավ վրես, մկա էլ աչկիս աոաճն ի, ծեո 
ս. արավ ուր իտեվ, մաւլե թոփուզ պռնեց, էտա 
թոփուզով րիթ֊պենիս' տուր որ կուտաս։

— թր ըսկուն ի մեր աան դոլվաթն ի իլե, չի 
թոզե, որ <տչու իմ աան կչութընվորին տանես 
պան ցուցես, — եզրակացնում է Պիտոն։

Թաթարի Մարկոսը, որ բոլորին էլ պատմել  
էր Դըղոյի «փայխի սատանի» մասին, հեշտու
թյամբ համոզվում է, որ Դըզոյի տան դոլվաթր 
թույլ չի տվել իրեն' Պիտոյի տան վարձու անա
սուն ին տան ել-չար լարել

Դըզոյի «փայխի սատանայից» ամենից շատ 
սկսել էին վախենալ Դըղոյի ընտանիքի անդամ
ները և այդ վախը փարատելու անհրաժեշտու
թյունից դրդված, Պիտոն պատմել էր, որ այդ 
բոլոր հնարանքները իրենն է եղել, ինքն է, որ 
սև եզը օծել է ալյուրով, ինքը տկլորացել է, 
դեմքն ու մարմինը շփել թոնրան մրոտ փարա
տի կով, դա գա թի մազափունջը բաժանել երկու 
մասի և եզան պսյը ձեռքն է առել ու դրանով 
հարվածել քավրոջ դեմքին։

Գաղտնիքը բացահայտվելոլց հետո, Թաթարի 
Մարկոսը դառնում է գյուղի ծիծաղի առարկան։
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Թափառական երգիչներ էին այցելում Ար
ձակ' աշուղներ և «մըդրբներ» (մահմեդական 
գնչուներ) ։  Մըդրբները, Վանի քաղա քա մ ա տ ուցա ֊ 
չին, Ակըռփի կոչված թաղամասի գնչու մահմեդա
կաններն էին, իրենց մաղագործի արհեստով պի
տանի թե գյուղին, թե քաղաքին, հետևաբար ար
ժանի այն սառը հարղանքին, որին արժանանում 
էին երթևեկ արհեստավորները, ասենք ինչպիսիք 
էին վանեցի կլայեկդիները, փինաչիները, շատախ-  
ցի գղրա ր֊ թ ա դիքա գործն երբ, նույնիսկ Արձակի 
ամենօրյա այցելու մոտակա Աղտաշ քրդական 
գյուղի բնակիչ, մուրացկան ծերուկ, քուրդ կույր 
Ալին։ Մըդրբները, որոնք սովորաբար առողջ ու 
աշխատանքի մարդիկ էին, իրենց բնատուր 
ստախոսությամբ, մանր գողության հակումներով 
և աներեսությամբ, արժանացել էին մեծի ու փոք
րի արհամարհանքին։

«Դլւզոյի Պիտոյի Կյութնի խաց անկընցեր ի»

Այս դարձվածքն էլ էր ծաղրասեր արձակ֊ 
քոց մոտ տեղ գտել։ Գյուղամերձ' «քյաղքի տար», 
կոչված րլրադադաթին կար մի հսկա ժայռ, որը 
նկատվում էր հեռավոր դաշտավայրերից և որի 
ստվերը անհիշելի ժամանակներից դաշտ աչին 
աշխատողների մ ո ս։ համարվել էր կեսօրյա ձաշի 
ու հանգստի ազդարար։ Պիտոն ևս այդ ստվերով 
էր ղեկավարվել։ Մաջառողջ Պիտոն ինքն էր 
եղել մաճկալը։

Օրերից մի օր գութանի հաց բերողը ուշա
նում է։ Պիտոն բավականանում է հաց բերողին 
կոպիտ հայհոյանքներ տալով, բայց երբ հաջորդ 
օրը նայելով բլրալանջին և տեսնելով ստվերը, 
արտամիջյան ճանապարհին գութանին հաց բ ե- 
ր" ղի չի նշմարում, Պիտոն կարգադրում է 
գութանը դուրս բերել արտից ու քշել դեպի գյուղ, 
դեպի իրենց տուն։

Մոտակա արտերի գութանավորների զարմա
ցական հարցին, թե ինչ է պատահել, Պիտոն 
հանգիստ պատասխանում է'

— Կէրթանք տուն ճաշենքյ։
Թե ինչ «ճաշ էր եփվել» Դըզոյի տնեցոց գըլ֊ 

խին, դրանից այնքան շատ բան չէր մնացել  
ականատեսների հիշողության մեջ, որքան վառ 
էր մնացել պատկերը' գութանը իր չորս լուծ եզով 
և Պիտոն' մաճը բռնած իր տան դռանը։

Ի Թ 8 Ո Ի Ն ,  Պ Ա Ր

Մըդրբները դյուզն էին գալիս ամռան ըն
թացքում, տարեկան մի քանի անգամ, իրենց հետ 
ունենալով նոր շինված տարբեր ձևերի մաղերով 
բարձված մեկ կամ երկու էշ և ցորենի ջվալներ։ 
Իրենց մաղերը վաճառում էին ցորենով կամ ալ
յուրով, փոխանակում ոչխարի մորթով, բայց և 
միաժամանակ երգասացությամբ զբաղվում։ Ահա 
թե ինչպես։

Նել ։ս էին մտնում երկար ձեռնափայտով 
զինված, երկու առողջ թխաբեղ տղամարդիկ մեկի 
ուսին մի քանի մաղ ու բյունիկ, մյուսին' ջվալ ու 
անմիջապես նստում ս յան տակ։ Տանտիկինը վեր- 
ցընում էր իրեն անհրաժեշտ մաղը, տնտղում, սա
կարկում և մաղը լիքը ցորեն տալով, մաղն առ
նում էր։

Սակ այն մըդրբները մնում էին նստած։
— Դե գնացեք,  — ասում էր տա՛նտիկինը։
— Վահ, խանում,  /ւ/ոշ բաջի, — զարմանում
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Էին նրանք միաբերան,  — էսաղադար շեն տուն,
մենակ մեկ մաղ առնես, տես, էսա ծարե մաղին,  
ինչըխ գյոբադ, ինչըխ լեն փոկ, պահ, պահ, — շըր՝  
թերն էին րաց ու խուփ անում, — հա մա ֊համա 
քյու տան էայեղ ես։

Տանտիկինը հայտնում էր, որ ինքը ծարե 
մաղ ունի և մատնացույց էր անում պատից կախ֊ 
ված մաղը։ Մըդրբները նույն եռանդով առաջար֊ 
կում էին մաղերի նոր տեսակներ և երբ մերժվում 
էին, ապա առանց ամոթի ասում էին, — Դե որ քյե 
մաղ լազըմ չես, տյու կիտես, մեր բաժին ինչ որ 
տաս եսճ տուր, ըլնենք վեր։

Տանտիկինը զայրանում էր, սակայն նրանք, 
վիրավորվելու փ ո իւ ար են, վաճառելիք բյունիկները 
դաֆի տեղ ծառայեցնելով սկսում էին թմբկա֊ 
հարել և եր դե լ հայկական որևէ երգ։

Երգերը երբեմն լինում էին նորաստեղծ, սիրա֊ 
յին երգեր, երբեմն ընդհանրացած հայդուկային 
հայրենասիրական երգեր։ Սակայն ինչ էլ լիներ 
երգվածը, նրանք դրա մեջ ինքնահնար անկեղծ 
պատմություն էին դնում։

Իսկ եթե սիրային երդ էր, ասենք հետևյալը' 
Հյուսնին կայնե փողեի տուռ,
Ծ եռն ի ծոցին, վիգն ի ծուռ, 
իէաբելի սովդիցն ի ծուռ։

Ուր մորն ասաց' այ նանա մ,
Խայի խալավ կը խայնեմ,
Սա թրի փանթոլ կը կտրեմ,
Եր ուս աղեմ մ կրտվեմ, 
էջմիածին խայան ամ 
Հե տ թաբելին միանամ։

— Խոշ բաջի, կիտես, թաբել Առզըռումա թա* 
րաֆի մեյ խեղճ, քասիբ խայ փնաչու աղջիկ ես, 
համա ինչ խորոտ, ինչ խորոտ,  — և մըդրբները աչ֊  
քերն էին փայլեցնում ինքնաստեղծ Արզրումա 
թարաֆի հայ փինաչու աղջկա երևա կա յա կան
գեղից զմայլված և շարունակում, — հ յուսն ին էլ 
Առզըռում քաղքի վալի֊փաշի մեյ դանա ավդալն 
ես, խայացիր ես, մ կա Մըսրա Եըուսա ղեմ քաղքի 
մեջ կենաս ես։

Տանտիկինը ստիպված մըդրբի տոպրակի մեջ 
մեկ կամ երկու հաց էր դնում։

Այլ մարդիկ էին հայ աշուղները։
նրանք ևս տարին մի քանի անգամ էին հայտ֊ 

նըվում, նրանք ևս լինում էին երկու հոգով, ձեռք֊ 
ներին երկար գավազաններ, մեկի ուսին մի հին 
սազ, մյուսինճ մի հին պարկ, երկուսն էլ ցնցո֊  
տ իա զգեստ ծերուկներ, մեկըճ հենված մյուսին։ 
Առաջնորդը մի աչքանի, մյուսը երկու աչքով 
կույր։ Մ տնում էին տա ն շեմքից ներ ս և դան դա ր/

առաջանում դեպի սյունը։ Տան հարսն կամ աղջի
կը շտապում էր նրանց տակ շորս տակ ծալված 
թաղիք դնել։

Աջո՛ղը սկսում էր երգել ալքի դատարկ խո
ռոչները դեսլի վեր հաոած, կերկերուն ձայնի մեզ 
մեծ հուզականություն դրած, կոշտացած մատներր 
դանդաղորեն տարուբերելով հին սաղի լարերով։ 
Երդում էր աշուղը և վերջացնելուց հետո, նրանք, 
առանց իրենց մատուցած ծառայության համար 
որևէ վարձատրություն ստանալու ամենաթույլ 
ակնարկություն անելու, ոտքի էին կանգն ում, 
ասես թե մի ուշացած պարտք ունեին վճարելու' 
եկան վճարեցին ու պետք է շտապեն, մյուս տե
ղերի պարտքերն էլ վճարելու։

Այդ թափառական ծեր երգիչների ցանկում 
նորը երբեք չէր հայտնվում, այլ հինը, դարերի 
խորքից եկածը։

Ստորև բերում ենք մի գովք և երկու չափածո 
ավանդավեպ։

ՍԸՓ ԿԱՐԱՊԵՏ

Արփ Կարապետ, պանցրիկ պյոլլոր,
Րյու ճամխրներ ոլլոր֊ մոլլոր,
Ր յո լ տուռ կոլկյան շատ ըխտավոր,
Սի թուն ին կանես բախտավոր։  

Առատաձեռն Արփ Կարապետ,
Յոթ անվան տեր, Արփ Կարապետ։

Արփ Կարապետ, անմար ճրաքյ,
Մենք շըլկիր ենքյ ջուխտըմ էրկանքյ,  
էկանք քյու տուռ, տրիցինքյ խանքյ,
Մ ոլրադըմ տուր, առնենք էրթանք յ,  
Ատապոպիկ Արփ Կարապետ,

Մազե շ ա պիկ Ս ը փ Կ ար ա պ ե տ ։
Սըփ Կարապետ կա յն ը ց ո լցին,

Լուսեղեն հանթերց խ ակ յո լցին,
Խաչ կ յա վազան ծ եռ տվիցին 
Քյրիստոս կյիրկ մկրռտիցին,

Մ աքոլր քյավոր Արփ Կարապետ, 
Ւնակավոր Արփ Կարապետ։

Տյու ես արև, տյու ես լուսէն,
Քյավոր է լար Մայրամ կուսին,
Դիվան նստար խետ Հյիսոլսին 

Արժան արա մե' քյու լուսին,
Լոս աղոթրան Արփ Կարապետ,
Չ ան գլի դիվան Արփ Կա բա պետ։

Ետքերս պոպիկ, ձեռքերս անփետ,  
էկանք խսՀսանք Մոլրադա կյետ,
Մոլրադըմ տուր, նոր տառնանք ետ,

Ս ուրա դա տ ուր Արփ Կարապետ,
Մշու Սոլթան Արփ Կարապետ։
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ԿԱՐՈՍ ԽԱՅ

Ք յառսուն խոլտաղ ժողվլատվեցին,
Մեյ պււղե խաշը մ շինի ցին,
Չորս թէվէն խնձոր շարիցին,
Գյոզի թաֆով փաթութիցին,
Չ որ յան մեյ֊ մ և էլ խամ բուրի ցին 
Կարոս ածվի մեչ  պախիցին։

Ծառա ըլնեմ Կարոս֊խաչին,
Ծառա ըլնևմ ուր լոս զորքին։

Կնաց էրազ ճոչ քյա խան ին,
Ասաց.  — Յիկ տար, տիր մեչ  մամին,
Կիշեր լոս տամ ես քյոլ մամին,
Ցերեկ խով անեմ վեր կյեղին։

Եառա ըլնեմ Կարոս֊խաչին,
Եառա ըլնեմ ուր լոս զորքին։

Տերտեր վիրուց Կարոս խաշին,
Տարավ տրեց եկեղեցին,
Ցերեկ խով կաներ վեր կյեղին,
Կիշեր լոս կուտեր մեչ մամին։

Ծառա ըլնեմ Կարոս֊խաչին, 
հայոց ասկի լոս խավատին։

•Ր յառսուն տարվա մեկ անիծած կլզիր, 
Կնաց֊մատնեց քյուրթ պարոնին,
Ասաց,  — հաչ  մը փայդա իլե մեչ մեր կյեղին, 
Ցերեկ խով կանի վեր կյեղին,
Կիշեր լոս կուտա մեչ  մամին։
Էն արման չի մեր մ ի լա թին,
էն արման ի քյու սիվտայքար ամարաթին։ 

Եառա ըլնեմ Կարոս֊խաչին,
Ծառա ըլնեմ ուր լոս զորքին։

Պարոն կայնավ վեր բա դանին,
Կանչել ի տուր ճոչ քյախանին,
Ասաց. — հաչ  մը փայդա իլե մեչ  ծեր կյե֊ 

զին,
էն արման չի ծեր խայ ասկին, 
էն արման ի իմ քյոշկ֊սարին,
Կրնա պե, թասլիմ արա ձիկ,
Թե չէ կըբակեմ քյոլ եկեղեցին։

Եառա ըլնեմ Կարոս֊խաչին 
հուտըղնևրաց լոս խավատին։

Տերտեր կայնավ, տեմ բա դան ին,
Ջույաբ ի տուր քյուրթ պարոնին,
Ասաց__ Րառսուն կյութանս' տյաշտ կը֊

պանի,
Թասլիմ անեմ քյուրթ պարոնին,
Թո զատ կայնի Կարոս֊խաչից։

Ծառա ըլնեմ Կարոս֊խաչին, 
Կարոս֊խաչին, ուր լոս զորքին։

Պարոն ասաց.  — Ես իմ հոդեն,

Անկարոս֊խաչ մտնողը չ ե մ ։
Կրնա, շոտըմ մամ ուտ տուռ պաց,
Թե չէ կիճն եմ իմ բադանից,
Արուն կյետ խանեմ քյու տնից։

Եառա ըլնեմ Կարո ս ֊խսւ չին,
■Րառսուն խուտղոլ լոս խավատին։  

Տերտերն ուր չոք զարկեց կյևտին,
Աղոթք արաց առ երկնքին,
Ասաց,  — •Ր յառսուն նախիրս տյաշտ կարա֊ 

ծա,
Կարոս֊խաչին կոլսւամ ընծա 
•Ր յառսուն կտիր ոչխար կա ձիկ, 
էն էլ կուրբան Կարոս֊խաչին,
■Ր յառսուն ծ ի կա ձիկ բըխովուկ,
Բիթոլն կուրբան Կարոս֊խաչին,
Շհադ ըլնես ըստեղծող տեր,
Որ իմ խաչ  չի տամ քրթոլ ծեռ։

Ծառա ըլնեմ Կարոս֊խաչին,
•Րյառսուն խուս։ղու լոս խավատին։  

Պարոն իճավ ճոչ բա դանից,
Մտավ ուր քյոշկ։ սիլախն աւլեց,
Համա կատղավ մեչ ուր քյոշկին,
Կ ատ ղավ խանըմ, մեչ  ուր հոդեն, 
Կատղավ տղեն ուրոլրո ցին,
Կատղավ պարոնի խեր' Ալին,
Կատղավ ուր ծին,
Տառցավ կերավ ուր ծիու ցին։
Կատղած խանըմ մեչ ուր հոդին,
Կատղած տըղեն ուրուրո ցին,
Մեկ ըզ մեկուն բըզկըաէցէն։
Կարոս֊խաչի սոլփ շնոխքով 
Կուրցավ կյզիրն էրկոլ աչկով։

Ծառա ըլնեմ Կարոս֊խաչին,
Ծառա ըլնեմ ուլ։ շնոխքին։

Սատկավ պարոն' շան պես կատղուկ։

ԱՍԼԱՆ ԱՂԵՆ

Ասլան աղեն' նստե մեչ սողբըթին,
Կուտա արաղ, կառնի կյինին։
Մեչ սողբըթին' պայսավ արաղ, պայսավ 

կյինին.
Փարա ի տուր ուր մշակին,
Օրողկեց մեչ  զատ ու քյաղքին,
Ասաց.  — Կնա առ արաղ, առ կյինին,

Շոտըմ արե խասի իմ սողբըթին։
Մշակ կյնաց մեչ քաղաքին,
Կնաց' իճավ մեչ մաղաղին,
Անտեր աղքատըմ էր մեռուկ մեչ  մաղաղին,  
Ուր կյլխու դարեն վիրուց ի տուր պատըն-

փտ1՛ հւէն>
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Մեճաց զարեն քյակեց ի տուր ճոչ ք յա
խան ին,

Վի րուց ե լ֊թ ա ւլե լ ի տուր անտեր մեռել էն
աղքըտին,

Սորա կնաց առեց արաղ, առեց կյինին, 
էկավ' չխասավ Ասլան աղի սողբըթին։ 

Ասլան աղեն խառցոլց, ասաց.  — Անլի շոտ
չէկար, ընչի ՞  լխասար իմ սողբըթին 

Մշակն ասաց.  — Ասլան աղա, ես կնաց ի մ ել
քյաղաքին,

Կնաց ի իճա մեչ մաղաղին,
Անտեր աղքատ ըմ կեր մեռուկ մեչ մաղաղին,  
Կչլխուս զարեն տվիցի ինոր պատրնքյին կյին, 
Մեճացս զարեն խանիցի տվիցի ճոչ քյա֊

խանին,
Ւմ խուկյոլ սա դաղեն, թաղել տվիցի էն

անտեր աղքըտին,
Սորա կնացի առի արաղ, առի կյինին, 
էկա չխասա իմ ազիզ աղի սողբըթին։

Ասլան աղեն, ասաց ուր մշակին.
— Կրնա, տյուս քյաշի իմ բոզ֊բոզ հարին 
Վրեն էլ տիր թոռ սադաֆին,
Ես խեծնեմ, էրթամ կռիվ վեր կյապրել

խրիշտ ակին,
Հնլիշ ի առե էն անճարի խոկյին,
Թե ուժ ուներ, թո կյեր> առներ իմ խոկյին։ 

Կյապրել խրիշտակ թիթերմ զարկեց Ասլան
աղին,

Պիրեց թալեց տեղ֊դոշակին։ Ասաց*— Կու֊ 
կյամ կառնեմ քյու խոկյին։ 

էսերն եկավ, ասաց* — Ի՞նչ ի իլե իմ Ասլան
աղին,

Ասլան աղեն ինգեր ի տեղ֊դոշակին,
Կնացե ծեռնեն բոզ֊բոզ հարին,
Կնացե ծեռնեն' թոռ սադաֆին,
Ասա բալամ, ի՞նչն ի տեղ֊ճար քյու ցավ֊

դարդին ։
Ասլան աղեն ասաց, — Խերիկ, քյու Ւ,ոհ թ՛ե 

տուր իմ խուկյուն փոխան։ 
էսերն ասաց . — Բալամ, ես յոթ խարիր տար֊ 

վան փեսա եմ վեր իմ աթոոան, 
Իմ խոկյին չեմ ի տա քյու խուկյուն փոխան։

Կուզես մրլքերրս տամ։ 
Մերն էկավ, ասաց . — Ի նչ ի իլե իմ Ասլան

աղին,
Ասլան աղեն ինգե տեղ֊դոշա կին,
Կնացե ծեռնեն բոզ֊բոզ հարին,
Կնացե ծեոնենճ թ ոռ սադաֆին,
Ասա բալամ, ի նչն ի տեղ֊ճա ր քյու ցավ֊

դարդին։

Ասլան աղեն ասաց* — Մերիկ, քյու խոկյին 
տուր իմ խուկյուն փոխան։ 

Մերն ասաց, — Բալամ, ես յոթ խարիր տար֊ 
վան խաբս եմ վեր իմ աթոռան, 

Իմ խոկյին չեմ ի տա քյու խուկյուն փոխան։
Կուզես ղըքսերս տամ։

Կնիչն էկ ավ, ասաց,  — Ի՞նչ ի իլե իմ ասլան
աղին,

Ասլան աղեն ինղե տեղ֊ դոշակին,
Կնացե ծեռնեն բոզ֊բոզ հարին,

Կնացե ծեռնենՀ թոռ սադաֆին,
Ասա, իմ կյլխավոր, ի՞նչն ի տեղ֊ճյաբ

քյու ցավ֊ դար դին,
Ասլան աղեն ասաց*

Կնիկ, քյու խոկյին տուր իմ խուկյուն փոխան։
Կնիյն ասաց . — Արև֊արեկյակ թո շհադ կենան,
Ես իմ խոկյին տամ քյու խուկյուն փոխան,
Որ չասենճ Գյոզալ խաթունն ի ոռփեվերի։ 

Կյապրել խրիշտակ էսր բիթուն լսավ,
Ուր աս պա ծային արթար տ յա տ֊ դի վան

տիսավ,
Կնաց առեց խոր֊մոր խոկյին,
Տարավ թալեց մեչ տրժողքին։

Ասլան աղեն, Գյոզալ խաթուն պաշխեց մեյ֊  
մեկու խամ ար,

Ինոնց օճրխներ խաղար տիր, խազար տա֊ 
րով պա խ սլան ե ց անմարւ։

4» Н։

Յուրահատուկ շրջիկ երգիչներ էին շատախցի 
ղրզրարներր, որոնց սովորաբար կատան էին ան
վանում։ Կա տանն երբ գալիս էին երկու կամ 
երեք հո գով, դառների բուրդը և գզում էին, և  
թաղիք գցում, և քոլոզ շինում ու ստանում կան֊ 
խօրոք и ա կա ր կված վարձք։

Կատանները ամբողջ օրր, բուրդ գլլելիս, թա֊ 
դիք գրելիս, թե թա ղ ի քը  կոխկըրճելիս, իրենց 
քթի տակ երգում էին արճակցիների համար դըժ֊ 
վա ր րմ բոնե լի իրենց բարբա ռութ երգեր։ Եղանա֊ 
կից կարելի էր կռահել, որ դրանք տխուր երգեր
են։

Սովորաբար կատանները գալիս էին ուշ 
աշնանը կամ ձմռանը, երբ գյուղացիք երեկոները 
փ ա յա խն ե րի հոդաներում էին հավաքվում և շա֊  
տ ա խ ց ի կա տանն երբ հեքիաթ էին ասում, մեծ 
մասը երգելով (իհարկե Շատախի բարբառով)
Պ ա տ մ ում էին հագար ու մի տեսակ հեքիաթներ, 
սակայն ամենասրտալին' ((Սասման ծռերի)) հե֊
քիաթն էր, որ կատանները պատմում էին համա֊ 
պատասխան շարժումն ե ր անելով ու երգելով։
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Ստորև զետեղում ենք այդ գավառի բարբւՍ֊ 
ոով երգված մի երգ, որ լսել ենք Արևակի հին 
վերաբնակիչ  շատախցի Գյոզալ մամիկից։  Սա 
երգում էր պառավական ու աղջկա կան ձայնով, 
աղջկականում ցուցաբերելով մեծ հույզ։ (Գյո֊  
զալը մահացավ 1911 թ' ) ։

ԽՈՏԻ ԿԼԴԻԿ ՇԱՏ ԽՈ Ի ԽԱԹԵն

Խաթե '  —  Խր լ ա, քոր լա,  մերիկ,  մերիկ,  զրմ կաթ֊
նա տուր, ղըմ ամաքյքյար,  

Վար զրմ կյլքոուն} վար զրմ ա լկի լուսան
/  կար։

Խրլա, քոր լա, մերիկ,  մերիկ,  տյու րզքյու

Ւ ր Ւ ՚ Ի
Զ,րմ տուն չէ չխո ավեր էրիր։
,'կ'մ Շատխոլց հընձիկ զրկըցուցիքյ,  
Խոկյով֊մարմն ով մ րկրցս^ցիքյ։
Խրլա, խրլա, մրկըցուցիքյ ,  մրկըցուցիքյ ,

մրկըցուցիքչ ։
Ս*ւս Ա1 ՝ —  ^ է1 > խորոտ, թառլան ախչի կ ,

Շատխու քարն ու քըռեն հի նչ էր,
Կոյոտ ւիարգյախ, բանձրիկ տան մուխ

քը լայեղ լէր>
Քչե տվիր ենք քաղքի խո ջին, տեր ես 

տառցե պանցրիկ ր յոջկին) 
Լետա,  նստուկ նըխշուն հոդեն, տիմաց  

ըզքյոն ջամ֊փե նջարեն, 
Սեյր կանես դր խ բա ր ո վ֊ բա խ չեն ։

Խաթե ' — Խրլա, խրլա,  մերիկ,  մերիկ,  խերիքյ,  

խերիքւ ՔՏո1հԸն պանցրիկ»
Հոդեն նըխշուն, ջամ֊  ւի ենջարեն, զը բա֊

ր ով֊ բախ չեն,
թրմեն, զրմ են ուրա Կ  սւերն էլ տրած

վրեն,
Կուրբան էղնեն մրր սարերու պետ քա֊

րերուն,
Սրր տաշտերու արած ա ցող տավրրքերուն,  
Ո լ չր մ  րսիճ մրր զրղզղւրլն ախ պրրքյերուն 
Մրր խ աղա րկյոն ծաղկրտիրուն։

Մայր '  —  Խրլա, խրլա,  տր սիվքյաշուկ,  տրմառդ
ախ շիկ,

Տայտ ի ւիռուկ կութն ի դոշակ, քսալվր֊ 
քերտ՝ ատ լա ս ֊կում աշ,  

թրսքեր րղ ք յոնճ լա լ֊ մ  ա րկ յրիտ, ան֊
կ յին֊ալմա  / / տ , 

Իրիկ րղ ք յոնճ առով֊փառքյով  զանգին
խոջա։

ԽաթեՀ— Տր սիվավոր, ւիարու կ յ երի, անսիրտ
մերիկ,

Խրռֆիկ խոջեն հընձիկ էրի՞կ*

Արև չէլածճ էնիկ կեհա, ևրաք֊կպոց Նոր
տուն կիկյա,

Մաղեն կա քսուկ խացն ուր կուտա, ըսա 
սւիրմ խաբար կուտա , 

Կրլնսւ կեհա մութ մ աղա զեն,
Տուռ կրփակա ղ ուր քյա մ ա կին,
Վառուկ ճրաքյ զուր տ եմ կր տնա, 
էրկաթ սրնդուկ զուր կլալանա,
Կյլոխ կա քսուկ կրխամբրրա,
Սսկի, առծաթ, փախրը֊ փարա, կրխամ֊ 

բըրա, կրխամբրրա, կրխամբրրա 
թրմեն կյիշեր չուր խր լըսուն, 
կէենոլ խամբրանրյ չը խրլրսում ։
Սեֆիլ Խաթե, տյու խամփրրա, լուս ուտ ե~ 

մին՝ կիկյա կուշտն իմ, 
Սև րյուն կառնի, լեն պընչերով կրխըռ֊

խր ռա , *.
!Ւ արան Խաթե, տյու մրռմռա, հա, մրռ֊

մ ռա։
Մյանչ զուր խյոլկյուն խարամ փարան, 
Մյանչ զրմ խյուկյուն' վարամ-յարա,  
Խաթե, արե, դե խամփրրա,
Խրռֆուկ խոջին հեսբա իրիկ գյո խամ֊

փուրա։
Մայր' Տը կատղուկ շուն, միտն ըզքյոն պե,

Ուզողն ըզքյոն վա"վ էր' չէ չխո, կյեզի 
նախրորթ ախքյատ Սախոն, 

Խաթե' — Քյաղքի զրմեն ջըհել֊ջըհուլ,
Կուրբան կեն եմ զրմ Սա խոյի 
Ծակ քյոլոզուն, խամ շրլվրրուն, խին քյա֊

զախկուն,
Զենու չարխու չրվըններ ուն,
Զեն ու ծեռաց կայիմ կոպլուն։
Թե չէր իլե խաչ֊խաչվըռով օխնոլկ փսակ,  
Ես ետ տըկյի զրխ Սրր Շատախ, զենու 

խոզ ու ճըրուն մատաղր 
Ես ետ տրկյի դրխ եմ Սախոն,
Կուրբան եղնամ զենու խյոլկյուն։

Մ ութ֊ լուս ու խետ թբ զենիկ լր ուր նախ֊
բու խետ

էհեր մրր զով սարեր կան իկյեր,  
Հևվարն եզներ, ղաստեմ ծաղիկ պոնած'

տուն իկյեր,
Որ Խաթեին անոշ քյուն իկյեր։
Համա' օրենք, քյախանա կա,
Խրռֆուկ խոջից փ բռթում չկա,
Չուր օր մախոլս տր տապկըվիմ,  
Մերիկ, խերիկ, խյոկինրր ծեր մընչ. 
Տժոխքյոլն թը տապկրվի, թը տապ կրվի,

թր տապկրվի,, , .
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ե ւ ՚ ա ա  1 « Թ Յ Ո Ի % ,
Հին, ժողովրդական երգերը ան ժ ի ջա պ Լ ս ձևա֊  

փոխել ու նույն րոպեին էլ երգել հաջորդ օրը 
մոռանալու համար, հատուկ էր արճակցի երի
տասարդության ր։ Օրինա1լ

190? թճ  սիրահարված մի զույգ կար, եր ֊  

/լուսն 1քլ ղյ՚՚ւղի համ բա րն տ ան իրի դա վակն եր: 
Արտ արին ով ու տարիքով, նույնիսկ անուններով 
միմյանց հարմար։ Երկու րն տան իքն երի (այն  էլ 
կ ա ն ա ն ց ) միջև տեղի ունեցավ մի հասարակ վեճ 
և տղայի ծնողներր հայտարարեցին '  թե իրենք
կովարար մոր աղջկան իրենց տուն շեն մտցնի։

—  Ես իմ աղջիկը նրանց տուն չ ե մ  տալու,  
—  Ւը հերթին վճռեց հայրը և անմիջապես ձեռնա
մուխ եղավ իր աղջկան ամուսնացնելու հարևան 
ունևոր, բա յց  տարիքով մի մարդու հետ։ Ադջկա 
մայրը,  որ դեմ էր այդ ամուսնությանը, մեծ  
ող բերդություն էր ապրում։ Եվ ահա հրապարակ  
իջավ ժողովրդական պարերգ, խոսքերը հարմա
րեցրած այդ դու յղին։ Եղանակն, իհարկե, պար
եր դինն էր։

Աղջկան հյուր էին տարել մի այլ գյուղ և 
մինլ ետ բերելը հայրն արդեն հասցրել էր նոր 
ւիեսացուին խոսք տալ։ Ու հայտնի չէ  ումից հո- 
րինվեը, բայց  բոլորի կողմից երդվեց.

Թակոն տարան Եուռոլպաշ խոլր,
՛և՛  լ '1աԻ 1ԸԼ վա1 ԴԸւ վայ֊  յաման,
Պիրին իճուցին հոդի տուռ,
Դրլ վայ . . .
Եարմրրցիբ էր քյանձ խասուկ նուռ,
Դրլ վայ . . .
Սերոն արին սավդալի ծուռ,
Դրլ վա յ . . .

Խառակոնիս գյուղ տանող ճանապարհր ա նց 
նում էր Թա կոյենց տան մոտով։ Հակոն, այսինքն '  

սիրահար տղան անցել էր այդ տեղով ու մինչև 
նա իրենց տունն էր հասնում, արդեն հորինված 
երդին ավելացել  էր ևս մի քառյակ.

Հակոն կյուկեր Խառակոնսա,
Դրլ վայ . . .
Սինամ կանչեց'— Արե դե սա,
Դրլ վայ. . .
Ես քե մեռնեմ, Հա կո բ փեսա,
Դրլ վայ. . .

ն1ա ,խոտս7 առի, նյա խ ա մ տ տիսա,
Դըլ վայ. . .

Թակսյի և Սերոյի ամուսնությունը կա տ ա րվեց

Ե Ր Գ Ս . Օ Ի Ր  Ո Ւ Թ 3 I I Ւ 1»
շասւ արաղ ու առանց ււրևէ միջադեպի։ Հակոն, 
որպեսզի ա պ ա ց ուց ի , թե ինքն ան տ արբեր է եղել 
ժակոյի նկ ա տ ժ ա մ բ , մի քանի ընկերների հետ 
գնաց եկեղեցի' հարսանյաց հանդեսը դիտելու։ 
Հարսանյաց հանդեսը դիտելը շատ ընդհանրա
ցած երևույթ էր։ Բայց ահա Հա կոյի ու Թւսկոյի 
շուրջ հորինված արդեն մի քա նի տասնյակ քառ
յակի հասնող դրլ վայ-ով երդվող երդին անմի- 
ջ տոլ ես ավելացավ մի քէեոյակ ևս.

Ժամ տան ճաղեր տ ա յ ֊ վ  էրկըտակ,

՛հո ՛ Ի ւ -
Թակ ո ն թալե կարմիր մետակ,
Դրլ վայ. . .
Հակոն ի կայնե պատի տակ,
Դըւ վայ. . .
Ճող֊ճող աչկերաց կոլկյա տակ,
Դրլ վայ. . .

Ահա մողովրղական մի այլ երգի եղանակով 
հրապարակ իջած երգի շարժառիթը, որ երգվեց 
1912 թվականին։ Ընդունված հին սովորույթ էր 
բարեկենդանի վերջին օրերին աղջիկների խմբերր 
հավաքվում էին որևէ հարմար տուն և երգով, 
պարով ժամանակ անցկացնում։ Ամուրի երիտա
սարդներն էլ իրենց հերթին երեկոները հավաք
վում էին որևէ մեկի տուն, երբեմն նույնիսկ 
նաղարա֊զուոն տ յո վ, ուրախ աղմուկով էլարճում 
ձմռան երկար գիշերները։ Վերջիններիս խաղա
տեղն էին հավաքվում և պատանիները, 1լ կա
նայք ու երեխաները։

Ւ ա րե կեն դանի վերջին շաբաթօրյա երեկոյին 
նման մի խաղատան էր վերածվել Նշան անունով 
մի լրջա խոհ մարդու րնդարձակ թոնրատունը։ 
Ինչ֊որ մեկի անզգուշությունից դետին է շրջվում 
տան վերին անկյունում դրված թթու կաղամբի 
՜էսկայական կարասը և ողջ պարունակությունը 
բազմության ոտքերի տակ տրորվում։ Վնաս 
երած տանտերը հավասարակշռությունը կորցրած 
բոլորին էլ հայհոյելով դուրս է վռնդում։

Սակայն հենց այդ պահին, երբ նա բակ է 
դուրս դայիս, տեսնում է, որ հոտաղներն ու սլա֊ 
տանիները, իր բակում «Մշոլ-խըո» կոչված 
աշխույժ պարը բոլորած, փոխն ի փոխ երգում 
են թափված թթվի երգիծական տաղը՝ խոսքերը 
հարմարեցրած իր տան պատահարին.

.. .Վա յ  թթու, վ ա ՜ յ ֊ վ ա ՜ յ  թթու,
Մեկ ըս տա րի ւՏ ե փըռթու։
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Դի դեփ թրթուն շըռճըվավյ  
Վա՜յ  թթու...
Մեկ րս ..,
Ս է  վտակ լ ր հան են կոխրռճվավ,
Վա յ թթու...
Մեկ րս...
Կուկուն ի թոմբան թ ր ռճլւ ւէա վ,
Վա՜յ  թ թ ո լ* * *
Մեկ ր ս .*,
Գյոնդբաշին կյե տին փոքըվավ,
Վ ա J թթու...
Մ ե կ ը ս...
ճոշ 11/ աղս ն [ւ կ Լ կայն Լր արոտն,
Վ ա յ  թթու...
Մեկ ը ս...
Մա լանք Կուշոն կը բոռբռան)
Վ ա J թթու...
Մեկ ըս...
-—Խուտրղներաց քյաշեք դիվան,
Վա՜յ  թթու***
Մեկ ր ս...
Ս բ մ ե տ վին ըսնա զի յան,
Վա յ թթու...
Մեկ բս...

Դի դե ի տ ա ն թ թ վի տ ա էլը ե բ էլա բ էր, ս ա կայ ն 
երկարակյաց չեղավ, քանի որ բարեկենդանը 
ընէք ամենը 24 ժամվա կյանք ուներ։

Արձակ լյի տղամարդկանցից քչերն էին, որ 
աժ են տեղ երգելու սովորություն ունեին, բայը 
բոլորն էլ երգ ունկնդրելու տենչ ունեին։ Երգող֊ 
ներիր մեկը Մամբրե անունով, ան թ ի վ֊ անհ ա մ ս։ ր 
թուրքերեն երգեր դիտեր ու վարպետորեն էր կա֊ 
տարում։ Սակայն եթե ունկնդիր էր ունենում, 
երգում էր վշտոտ երդեր։ Օրինակ, անծանոթ ու 
անմարդաբնակ մի վայրում մեռնում է մի երի֊ 
տասարդ ուղևոր.

Բան աթրմի րադլագրմ բիր չիմանա,  
Կարավան լար գյալն ֊դյիդան յա մ ան ա 
Բան օլուրսրմ ջան բանը մ դեր, ք ի մա նա։ 

Կոմա բրլբ՚՚ւլ > կոմա մա դառ դաշը մ ա 
Բյաֆիր «}!այ լագ, կաբա դյաթդի բաշրմա։  

Բան աթրմի բա դլա դը մ բիր ri UJi t i LU) 
Աբզուհա լըմ գեթգի դա յղի վալի յա,
Բան օլուրսրմ քիմսա յոդտուր աղլիյա։ 

Կոմա բրլբուլ... և այլն։

Մահը' մահ է, եթե անժամանակ է վրա հաս֊ 
նում։ Մշտապես տ ա ռա սլան քն ե ր ու բռնամահ 
ճաշակած ա ր ճ ա կցին իր սրտին մոտիկ էր ընղու֊

նում ամենազոր մահի դիմաց' մարդկային ան֊ 
զորության փաստը։ Թեկուզ մահացողը շրջա֊ 
պատված է հարազատներով ոլ բժիշկներով։

Աղա խանդան շուշալարի փաոլիյոր
Ան ա մ'֊ բ ա բա մ բաշ ուստյունրմ ա զլի յո  ր ,
Դոկտոր գալմիշ յաբալարըմ բաղլիոր։

Սոյլ ա դա դ ո կ սր ո լբ, ս ոյլ ա դ ա օլ աջաքըյ  -
միլւմ օ ՜ յ ,  օ ՜ յ

Օբուդլիյրմ, ուրադրմւլա յաղ օլմազ։ 
Էոհման հեքիմ ւլյալսա, յարամ' ս ա ւլ օլմազ,  
Տա բա մ ի չար դան դեր, մալհամ ք յա ր էթ֊

մաղ։
Սոյլսյ դ ա դ ո կ սւ ուր և այլն ։

Ահ ա վերոհիշյալ երկու թուրքերեն երգերի 
թ արգմ անութ յուե ը*
Աո աջին ր"

Ես իմ ձին կապեցի իմ մարգագևտնում, 
'Բարավանները գա լիս ֊գնում են իմ մոտից, 
Ես կմեռնեմ, կյանքը իմն է, ումն ինչ։

Մի' կ անդն իր, բլբուլ, մի' կանգնիր իմ
գերեզման աքարի)։, 

Անօրեն ճակատագիրը սև բերեց իմ դ[/սին։ 
Ես իմ ձին կապեցի մի չորուկից, 
Խնդրագիրս գնաց֊հասավ ն սՀհ ան գա սլե տ ին 
Ես մեռնում եմ ' ոչ ոք չկա լաց լինի։
Մի կանգնիր, ԲԸԼԲՈԼԷ և այլն.**
Ահա ե երկրորդ երգի թարգմանությունը' 

Դեղատան ապակիները փայլում են, 
Սայրս, հայրս իմ գլխավերևում լալիս են, 
Բժիշկը եկել վերքերս կապում է.

Ասա բժիշկ, ա ս ա, մեռնելու եմ, օ յ,  օ յ։ 
Թոքախտավոր եմ։ Սրտումս յուղ չի լինում։ 
Էոհման հեքիմն էլ եթե գա, վերքս չի

առողջանա։
Վերքըս հերսից է, սպեղանին օգուտ չի 

անում
Ա ս ա բժիշկ և այլն.. .

ԱրԼ\ ակդ ի երիտասարդ մայրերը, որոնցից
ոմանք քաղաքացի չքավոր ընտանիքն երի աղջիկ֊ 
ներ էին կամ որբանոցների որբուհիներ, ((Աստրզ֊ 
կան ճայս։ ի կյիր» երգին համահավասար օրոր ո֊ 
ցային էին դարձրել և վերոհիշյալ թուրքերեն եր֊ 
ղերը, և ներքոգրելիք քրդերեն ր։ Երգում է հոր֊ 
եղբոր բռնի ամուսնացրած քրդուհի որբուկը։

...Բշալլահ բաբ րա յեմ րն՝ խերե, ջան ե խո
նա բին1,,
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է՝ ո մա ղը ,յի հաջամա, փափախ ռաշա, 
դընջե շէնի:

( Տա աստված, իմ հորեղբայրը էր ջանից
էյեր չ տ ե ս ն է ,

Ինձ տվեց պարսիկէ' գլխարկը սև, հագուս֊
ար կապույտյ:

Քլպեր են երգողներ էլ շատ կային, որոնք 
ծայրեիծայր գիտեին և <(Իերիվանո)) քրդական 
բանահյուսության այդ գոհար պոեմը, և ((Մամե 
Զէնե)) սրտահույզ ու բովանդակալից սիրային 
ողբերգությունը։ Սայց և այնպես արճակցին 
գերադասում էր լսել ((Սամե֊Աշե))։

* * *Հայ, հայ, Ս ա մե, Մամ՛և, Ս աւ) ե , Մամ֊
յա սի,

Ժաբրե Սա մ ե, Մ ա մ ե, մի րո Ս ա մ յա ս ի *..

Տ ա ր ա բա խ ա ա յ  ր ի Աշ ե մ ա յր ի կը, որ աչքի 
լույսի պես է ւղահ պան ել յոթ տարի պանդխտու- 
թՏ ան մեջ գտնվող որդու նորահարս գեղեցկուհի 
կնոջը, վերջին գիշերը պանդխտությունից վերա
դարձած ու լռելյայն կնոջ անկողինը մտած որ
դուն իր իսկ ձեռքով է ս սլան ում՝ որդուն հարսի 
սիրեկանի տեղ դնելով։

((Մամ Լւ Աշե))-ն երիտասարդական սիրո ու 
կարոտի արտահայտությունը չէր , այլ սիրող, 
անձնազոհ մայր Աշեի ջերմ սիրո, սպասումի և 
ան ա ս ե լի ծանր ապրումների ու անմխիթար
վշտի հեղեղն էր, որ դուրս էր հորդում շուրթերից 
ու ողողում էՍողէ հոգին։

նույնն էր նաև ((Հեդի բաժո))-ն իր տրտմա-  
թախծոտ եղանակով։

Ինչ-որ տեղից ուրիշ վայր են տանում կբռ
վում վիրավորված մարտիկին։ Մ եր ևս նա վիրա
վորվել էր հայերին թա լան ե լու կամ ջարդելու 
մ ա մ ան ա կ։ Իայց արճակցին անսահման հուզվում 
էր, որ սայլի ցնցումներից քուրդ վիրավորը ծանր 
ցավեր է դդում և աղերսում է' կամաց քշեն 
սայլը։ ((Հեգի բաժոն)) լսելիս, հայ երգասեր ար
ճակցին ևսճ քուրդ հորինող երգասացին հավասար 
հուզվում էր։

երբ շեմից ներս էր մսւնում թափառական  
աշուղը, ապա յուրաքանչյուր արճակց ի , առաջին 
հերթին երգել էր տալիս '  ((Ես Հա յա ս տ ան ի Տուրու֊  

բերանի)) հայ պանդխտի հնօրյա, մրմունջ 
արտահայտող երդը և ասլա միա յնճ ((Ասլան աղ են )) 
((Մ ո կա ց Մ իր դեն)), ((Սասնա ծ սերը» և կամ (( Սլ.փ 
Ե արա պետ)) կամ թե,  ((Կարոս խաչ)) և այլ  նմ ան
օրինակ երդեր ։

Առհասարակ պետք է նշել,  որ արճակցին 
հա էլում ուներ դեպի վէըսէ ու դժբախտություն 
արտահայտող ե ր ղ եր ր և ինչքան էլ որ ծաղրեին 
Հա կոյի ու Թակոյի հին սերը, որ առաջին ԷՍկ 
թեթև ա ր դե լքի ց հօդս ցնդեց էլամ Դիզէի տան 
թթվի թափվելու պատահարը,  նույնքան էլ հար-  
դալիր լռություն էին պահ սլանում ողբերգական  
դեպքերի հանդեպ։

Արճակում խորս լնկ վիշ տը հարգվում հր
խոր ու լռել յայն։  Վիշտ արտահայտող երգերը,  
/ինեին դրանք հին ժողովրդական, աշուղական,
թե օտարազգի ( օտար լեզվով),  միևնույն էր, 
արճակցին դրանք պահ պ ան ում էր։ Պճնված ու 
բախտավոր համարված երիտասարդ կանանց  

շուր թերից միշտ էլ կարելի էր լսել բռնի ամոլս֊  
նացած թրքուհու բերանուվ երդվող հետևյալ երղր։

Բան բիր սոնա, բիր քյոթիյա վերղիլար,
Համ վերդիլար, համ գյունահ ըմ ա լզի լա ր։
Իգիթ դայել ,  բան ալայըմ յաթայըմ,
Կոյին դայել  կա ս աբլարա սաթայըմ։
Խոռուզ դայել  բոյնուն թութում քյասայըմ։
Ախ, բյուլմ ան ը մ , հեչ բյուլմ անըմ նե յ նայըմ։

Ահա թարգմանությունըճ

Եսճ մի վայել չագեղ,  ինձ մի ան պետքի են
տվել,

եվ տվել են, և՚ մեղքըս առել են։
Կտրիճ լհ> որ ես առնեմ ու քնե մ,
11 չխ ար լհ> մս ա գրրրծներին վաճա ռեմ
Աքաղաղ չէ ՝  վէգը բռնեմ-կտրեմ։
Ախ, չդ ի տ ե մ , բոլորովին չդիտե մ '  ինչ անեմ։
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Ժ Ո Ղ Ո Վ Ր Դ Ա Կ Ա Ն  Ե Ր Գ Ե Ր

Մ Ա Լ Ո 1< Լ Տ Ա Ղ Ե Ր  ( Տ Խ Ո Ի Ր Ե Ր Գ Ե Ր )

ԿԱՐԵՐԻ ՄՈՐ ՏԱՂ

Ախ՛, ախ է ախ , մերիկ, մերիկ. 
քամին ւիռթավ սարի դո շեն, 
էկավ տիպավ ծորի փեշին, 
էկավ խասավ կչեղի պերան,
Մենակ իմ տուն արար վերան։

Ա խ ՜ , ախ , ա խ ՜ , մերիկ, մերիկ*
Ա չարուն էկավ, ծներ խալան,  
հավքերն էկան էրամ֊էրամ։
Աոտ֊կոտ առակյել տո լ ասա,
Եմ կարիբին որտե՞ղ տիսար։

Ախ՜ , ա խ ՜ , ախ՜,  մերիկ, մերիկ.
Հլնեմ սարի դոշ ճ տաղը ը ան ե մ , 
քրնեմՀ քար կյլխուս պառը անեմ, 
Պանըրիկ ս արերաը խառը անեմ '
Աջաբ իմ կտրիր չե՞ն տիսնա։

Ախ՜ , ա խ ՜ , ա խ ՜ , մերիկ, մերիկ* 
էրանեյ ծե, սարեր բիթուն,
Ար չեք ինե կ ա րիբութեն,
Թե չէ ծեր քարեր կրմաշեր,
Արայ կիներ, ծե կըխաշեր։

ԿԱՐԻՈԻ ՏԱՂ

Կյարուն էկավ աշխար, խալ ինգան ծրներ, 
Կարիբ խսւվքեր թոանճ դեխ ինոնը պրներ։ 
Առակյել պոն շինեը, կխանի չորս ծաք, 
Եարիբներաը տրռներ մնաըիր են փակ։

Ա ան չե կռունկ, կանչէ, քյու տայն ի չիման,  
Վեր սար֊քարին արև, վեր ծիկ ի դուման։ 
Կբվա, կաքյավ, կրվա, աշխար կյարուն ի, 

Կարիբնհրաը սրռտեր կյունդ֊կյունդ արուն ի։ 
Աարիբի սթարն ի մարաքյ, հառիքյն պաը ի,
Պըռկն ե ր հա չուրըուկ ի, աչքեր հա թաը ի,
Ռա ստ էկած չոր քյարնճ ուր կյլխուն պառը ի, 
Կարիբներաը խոկյին հա խոկյատառց ի։

ՄՈՐ ՏԱՂ

Պոն տ ր ր ի ը ի, ճետ խ ան ի ը ի ,
Մերիկ տաոըա կյրկանոըի,
Կրրողն էկավ իմ պոն քյակեը,
Սուր մզրախով ջիգյարս ծակեը։

Էրանեյ ք յեՀ անպոն պուպու,
Որ դաղ չկա վեր քյու խյուկյուն,
Թուխս չես նստե, ճետ չես խ ան ե,
Չես կիւոե ջիգարն ինչ պյան ի։

Էրանեյ քյե,  քաղի բըլբոլլ,
Որ չես տիսե ջի Գձ թի մ ր ռմ ուռ,
Որ քյու պոնն էլ իմ պես քյայվեր,
Ո յու անուշ լեզուն կրփայ վեր,

էրանեյ քյե,  սինամախավքյ,
Որ չես կիտե մոր սըռտի դարդ,
Որ տյու տիսնիր ջիգյրի մրռմուռ,
Ար թափեր քյու ոսկի փ ի տ ո ւր ։

ԱՆՏՈԻՆԻ ՏԱՂ

Լո, կրռունքյ, կրռուևք յ ,  կըռունքյ*
Խավքյիկ'մ էր րնըավ երկնուը մենավոր, 
Վ զիկն էթ հերկեն, սբռտիկ սևավոր,
Աս պա ծ ձիկ թև տեր, թ ռն ի խետ ին ո ր , 
էն իմ դարդ կիտի, ես կիտեմ ինոր։

Էո, կրռունքյ, կրռունքյ, կըռունքյ*
Երկինքյն ի ամպե, պայ պըռնե գուման, 
ճիկ տարեք տբրեքյ էն Շահու դիվան, 
հանեք իմ ծոըի դավթար կարթաըեք,
Իմ սրռտի դարդեր տուք էլ խասկրըեք։

Լո, կրռունքյ, կրռունքյ, կրռունքյ*
Երկինքն ի ամպե, կուկյա մարմար ծյուն, 
Ար խալի, կր կաթի վեր անտուն մ արթուն, 
էրթամ խառը անեմ' ես իմ աստրծուն,
Մեն ակ ձիկ ի արե անտուն ։ թե աշխար

բիթուն/
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Լո, կըռունքյ, կըռունքյ, կըռունքյ.
Արոս պոն տըրեց' պանցրիկ սարերաց,  
Չար քյամին էկավ դարբեդար արաց, 
Մրխսըմոր քրշեց> լոր յան ֊ճետ մնաց,  
էս ինչ քյափըր սլան էր աստված,
Որ քյամին խե տ  էն խավքյերաց արա է յ։

Լո, կըռունքյ, կը ռունք յ , կըռունքյ,
Երեկ խը մ  էր եմ, էսօր է։ ում ար եմ,
Անկչին մարկյըրէտ խե ոսկուն շարեմ,  

Առնեմ թե լ֊ ւէ ասեղ վեր դոշիս1 կարեմ,
Չյե պես թանգ֊վ ազիզ որտեղի* ց ճարեմ։

Լո, կըռունքյ, կր ռունքյ, կըռունքյ,
II ըռտի յս ի նման էն ս{ը1ոլկ տրներ, 
Կոտրեր են կէերիյթեր, չոքեր են սրներ, 
Փայվեր ի էրտիս, քչայվեր են պատեր, 
էրթամ ձիկ թալեմ էն ելման կյետեր։

Լո > կր ռունքյ, կըռունքյ, կըռունքյ .
ճամխեն քյոյր, քյրռա, տեմն ի վարար

կ չ ե տ >
Իմ թանքյ, իմ տղիղ, ձիկ էլ տար քյու խետ,  

Խրդրաց մալուլվենք մեչ  մութ ծորերաց, 
Խրդրաց խեխտրվենք մեչ խոր ծովերաց։

ԱՐՇԱԿՈԻ-ՍԱԼԱԹԻ ՏԱՂ

Վանա ծովն ի պարղ֊իրեսպաց, 
Գյամին վրեն ելքյանն ի պաց,  
Պեռներն են շոր, թիյկներ' թաց.

Տաղ ասեր Արշակ, տաղ ասեր, 
Ուր մուրա զին խասե֊խաս էր։ 

Ի սքյա լու տեմ մինալույ ի,
Արշակու սիրտ սավդալույ ի ,
Երեք յ  տարվա նշանլույ ի,

Շ որորէւր Արշակ, շ որոր եր, 
Դալկին Արշակուն կօրորեր։ 

Ֆըռթոնայ ի . ծով կըեռա,
Գյամին վեր ծովուն կըֆըռա,
Ալտ մ - աշխար կըմըռմռ ա.

Մը ռմըռեր Սալաթ, մըռմըռեր,  
Արշակ վեր ծովուն կրֆռեր։ 

Ոտաոշխարճ զան դըկլույ ի)
Ս ա լա թի ծեռ խ ին ա լո լ ի,
ԿյւԻ՛ ու մետակ սրմալույ ի.

Սև խայներ Սալաթ, սև ք չաշեր, 
Դալկին Արշակուն կըքըշեր։

ՄԵՌԵԼԻ ՏԱՂ

Դյունյից տառտաէլ 1լէ ր թա մ , է^շրխ որ էէլա,
Կտանեմ խետ ձի էէ չորս Գչաղ խամ կտավ։ 
Իմ թամա տունն ի անտուռ, անէրտիս,

Ասպ ած սիրողներ, կյախ֊կյախ իկեքյ տես։ 
Եկնքյ, տիսեքյ իւք թաժա քչաղաքյ,  
և յա սութ֊աղորթ կա, ն յա սև, ն յա բալաքյ։ 
Ոկեքյ, տիսեքյ իմ թամա հոդեն,
Ա ըփա ռավո րվե ք յ ուր անուշ խոտեն։
Էնտեղ խունքյ տրեք, ծեր պատարաքյին, 
Կրմըխիթարվի ծեր մալուլ քսոկյին։

Ս. 3 I. Տ Ա Ղ  Ե Ր 

ԼՈԻՍՆԱՅՆ ԱՆՈ1'Շ

Կիշեր կծիք կլորե,
Լուսնայ թամամ պուլորե,
Մեչ սև ամպին մոլորե։

Լուսն այն անուշ, խովն անուշ, 
Ռեն ջբր ի քյուն անուշ։

Սարից սարին ղըղզըղաց,
Պյարակ անձրև ջըղջըղաց,
Տա լար կաղալ տաղտըղաց։

Լուսն այն անուշ, խովն անուշ, 
Ան ձըրվու խոտն ի անուշ։ 

Հերկեն լարեր սա լից ին,
Սև ծին ինե նա լիցին, 
սի՛լ տակ ճակատ խա լից ին։

Լուսն այն անուշ, խովն անուշ, 
Աղ ոթըրվան լոսն անուշ։

Տրռան առտեր խիրկիցին,
Զատկի ծրվեր նիրկիցին,
Օղչում տըվին տըրկրցին։

Լուսնայն անուշ, խովն անուշ, 
Խում կաթի պաղ սերն անուշ։

ԷՐԻՆ-ԼՐԵՐԻՆ

էրին, ֊էրերին, էրերին֊էրին,
Ս ոստ ան եմ տրե վեր տեմ ի տ յարին,  
Ասպած շեն պա խ ի էս տարվան տարին,
Չէ լավ մեյ շամամ օրոխկեմ յարին։

Էրին,֊էրերին, էրերին֊էրին,
Խովիվն է ււէէ[՝Ի Ոչխար վեր բերին,
Կրթեմ թուխ մաքյին, լցեմ սուրահին, 
Շամա֊շաքյրի խետ օրոխկեմ յարին։

Էրին,-էրերին, էրերին֊էրին,
Սուրահին կոտրավ, խովէվ մ ո[րրվավ, 
Չուր շամամ խասաւթ տարին պուլորվավ, 
Ամպ֊ զամպ աշնան պես սըռտիկս մալուլ֊

վավ։
Էրին,֊էրերին, էրերին֊էրին,

Տարս ի խռովե, ջիգյարս ի վառե,  
էսը տաս օր ի պարեվս չի առե, 
Անուշ֊խոտ շամամ գյոհան թոռոմե։
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Էթին,֊էրերին, էրերին֊էրին,
Արե' յար,  արե',  խըռով մի' մնա,
Աշխարն ի անցվոր,  ձիկ֊քյե չի մնա,
Արե , յար,  արե' , խըռով մի' մնա։

ԴԻՆՈ ՋԱՆ
(Պարերգ' երեք լեզվով)

Դինո ջան, Դինո ջան, Դինո, Դինո, Դինո ջան 
Դըլ շուշա, գոս տիլ մըռջան։

Դինոն տարան Դարմանկյեղ,
Կալան առին նուկիմ եղ,
Պիրին արին ծվածեղ,
Տըրին խրերաց առճև,

Դինո ջան, , ,
Դըլ շուշա., ,

էրեվան չարշի բազաո,
Դինոն իչընդան գյազար,
Դվիթ-կալամ ալընղան,
0թուրմիշ դարղըմ յա զալի լ 

Դինո ջան, , ,
Դըլ շուշա.. .

Դըլ լիոլադո Դինոմա 
Ան կա լա ա ո Դինոմա,  
հունարն ի շատ Դինոմա,  
հերն ի աղքյատ Դինոմա։

Դինո ջան. . .
Դըլ շուշա. , .

Դին ոն մեր մեյ  դան ան էր,
Կը զըլ-Դի զց ոց սանամեր,
Բայազետցոց նանան էր,
Փախավ֊էկավ Տիրամեր։

Դինո ջան, . ,
Դըլ շուշա. . .

ՄԱՐՈՆ
(Ակըոփու մըդրոբների' 

գնչուների երգած երգերից)

Մարոն սարից կոլկյեր՝  շ լակին փուշ էր,
Զպնի ջոբեր հլին՝ շաքյըրոլկ նուշ էր,
Ասի՝ Մարոն առնեմ,  Մարոն խաս կուշ էր, 
Մալայի սիրո։ տեր տաճիկ չավուշ էր։

Յարո, յանարըմ, ք յ աղթղ դոնարըմ վալ֊
լահ գիդարըմ,

Դուն յա գազարըմ,  քյաղրզ յազարըմՏ։

 ̂ Երևան' շուկա.բազա,ւ, Դինոն մեջը շրշում է, թանա, 
քամ ան ֊գրի լ  ձեռքին նստել է' վշտերես դրում է։

2 Սիրտը պողպատ իմ Դինոյին։

Մ արոն սարից կոլկյեր՝ շլակին ժախ էր, 
•Բյառսուն ճող ծամեր՝ ուր իտիվեն կախ էր, 

Ասի' Մ արոն առնեմ, Մ արոն կալա խ էր.
Մա լ՛ոյի սիրուտեր կարա֊փափախ էր։

Յարո...
Դուն յա. . .

Ս արոն սարից կուկյեր, շլակին պոլրթ էր, 
Մատի մատընկի ակ' անկ չին յաղութ էր,
Ասի' Մար ոն առնեմ, Մ արոն ղաբիթ էր,
Մ ար ոյի ս իր ո ւտ եր ա ն օր են քյո ւր թ էր։
Յարո* . .

Դուն յա,,,

&ՈԻԼՈ8Ի ՏԱՂ
(ճւլորի երցերից)

թուլոն խակյե կութնի զպուն,
Շապիկ' դարահի հա լա բու,
Բաժն ի հերկեն, տա լար սալբոլ,
Դը խրխրնջա ինչը խ յաբու։

Հավար, թուլո, մաղւսթ, թուլո, տարողիտ տուն
բաբբաթ, թուլո

թուլոն էլավ,  կէրթա բոստան,
£ոբն ի լցուկ չամ իչ֊փըստա,
Ծալքերն իտեվ դաստա֊ղաստա,
Կանչեք լաճեր' թո կյան ըստա։

Հավար, թուլո***
Խաբար տարեք ուր կոր մ երկան,
Թո թուլո յին շոտ տա իրկան,
9 տախանա, մնա վեր տան,
Ախպոր կիյթեր իրիսով տան։

Հավար, թուլո***
Ժամ տան ճաղեր տայ֊ վհէրկըտակ, 
թուլոն թալեց ջուխտըմ մետակ,
Մեյն էր կարմիր, մեյն էր սի վտակ,
Ուր յարն էր կայնուկ պատի տակ, 
ճող֊ճող աչկերաց կուկյեր տակ։ 

Հավար, թուլո***
Կամար թՆքյվեր' մեչտեղ սև ծին, 
թուլոն խանին խեծու ցին ծին,
Պիրին մեր տըռնով րնցոլցին,  
է]լր յարոչ  սիրտ մ  ըրկրցուցին։

Հավար, թուլո***
թուլոն զուլումաթ հընշիկ էր,
Աշխար կյան կյիր նման չըկեր,
Նա կտրած ֆաս, ն ա  լա չի կ էր,
Ն ա խաչապաշտ, ն ա տաճիկ էր։ 

Հավար, թուլո***

3 Սիր ածս, այրվում եմ, թուղթ էնամակ) կուղարկեմ 
աստված վկա, գնալու եմ, աշխարհ շրջեքոլ եմ, թուղթ կգրեմ
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Խաբար խասավ տեկյերկրն գ յան,
Ծ եռքեր զարկեց վեր ուր ծրնգյան, 
Պըաըղտրվավ կոլբւււխ մըռջան,  
Հըմ են մըռջան քյանգ պատընջան։ 

Հավար, թուլո..*

ՅԱՐՈԻՀԻ, ՋԱՆ ՄԱՔՐՈՂԻ

ւ յարվան էկավ զըն գզըն գա լեն , 
Յարուհի, ջան Մաքրու հէ.  
էկ ավ֊խասավ Խո յա ֊  գյա լին,
Յարուհի
Իմ աշկն ինգյավ թշիտ խալին,
Յարուհի. . .
Տոլ ձիկ արիր քյու ս ա վդալին,

3 արուհի...
էլա տանիս թափ քյե լիցի ,
Յա բուհիդ.
Լանգեն զարկի էրտիս պարի, 
Յարուհի . . ,

Կարմիր խնձոր Էրէորիցի,
Յաբու հէ. . .
Իմ յար տուն շէր, նոտա լացի,  
Յարուհի...

էրթամ ՀալաբՀ հուն ջ կրպիրեմ,  
Յարուհի...

Ս րմա֊  սար աղուն ջ կը պ ի ր ե մ ,
Յարուհի...
ճրռճրռան փոթիկ կրպիրեմ,
Յարուհի , . .

£ յու խարսնրսի խինեն պիրեմ, 
Յարուհի . . ,

ԽԱՆԻՄԱՆ֊Ջ ԱՆԻՄԱՆ
(Գ յո ն դ -պ ա ր ի  տ ա ղ ե ր ի ց )

էրեվանա կուկյեր քյարվան,
Խան ի մ ան, ջան ի մ  ան,
Մեչ քյարվրնին ոռց դավե մ կեր,
Խան իմ ան , . .

Վեր էն դավին սնդու կրմ կեր,
Խան իմ ան...
Մեչ սրնդըկին ախչիկրմ կեր,
Խան ի մ  ան է* .

—  Խորոտ ախշիկ,  անունտ ին՞ չ  ի,  
Խ անի մ ան * . ,

—  Խորած, դաված դավիտ Ւ>
Խան իման. . ,

— Հյու  կ ժ նն իմնի' ես քյե կյնի,  
Խանիման.. .

Խետ քյե խըմի նռան կյինի,
Խանիման...
Թունդ շարխոշնի, քյոլ ծոց քյնի,
Խանիմ ան...
Իմ տաս տարվան խավաս խանի,
Խանիման...

— $  յա բենամուս, քյա բեմուրազ,
Խանիման...
Լեզուտ փայվի, շրբլբլաս,
Խան ի ման. . է
Իմ մեր լսի, քյե կրխորի,
Խանիմ ան...
Եղընգյով աշկերտ կըփորի>
Խանիմ ան...
Իմ խեր լսի, քյե կըսպանի,
Խանիմ ան. . .
Արունտ կանի կյինի' կրխմի, 
Խանիման...
Ուսկոռտ կըտնի թվանք' կըթալի, 
Խանիման...
Իմ ախպերն եք' քյու խոր տան տեղ, 
Խանիման...
Երվարեն, կանեն կալատեղ։
Խանիման...

— Խորոտ աիւչիկ, լեզվիտ մեռնեմ,  
Խանիման,,..
Երկինք խաոնես, քյե կըպըռնեմ, 
Խանիման...
Ասպած շհադ' ես քյե կառնեմ։
Խանիմ ան...

֊Խերիքյ  քյա կես սրռի կծիքյ,
Խանիման...
Առ իմ մատնիկ, քյոնն էլ տոլ ձիկ, 
Խանիման...
Խասնենք Թեյրան, խինա պեր ձիկ, 
Խանիման...

ՃՂՈՐԻ ՏԱ1.

ճըղոր թռնեմ, ծեռ տամ հառքյին, 
Մեռնեմ ուրախ պա ր կեն դընքին ։
Լեզուս պաց ի, ամոթ չկա,
Եյլխոլս կայնուկ յոթ ուզող կա։

Մեկոլ անուն Ապրախամ ի, 
Թաքավրուն սատրազամ ի։

Սեկոլ անուն Մարկյարա ի,
Ըստամբոլա ամիրայ ի։

Մեկու անուն Իսքյանդար ի,
Աջմոլ ջահուն խազնադար ի։
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Մեկու անուն Կարապետ ի,
Յոթ վարծատան վարժապետ ի։

Մեկու անուն Մըկըռտիճ ի , 
ճոչ  ծովերացն ի գյումըչի։

Մեկու անուն Խամ բառցում ի,
Սանյաթքյար ի առբըշումի։

Մեկու անուն չեմ տա ըստեղ,
Կանչեք յոթն էլ թող կյան մեչտհղ,
Որն ի թո ւխ֊ա չ կ , թուխ֊ունք, թուխ֊բեղ, 
էն իմ ուզած սըռտիս լայեղ։

Եմ խավն ած յար ուրիշ թայր ի ,
■քյրԻ ստոսի պես արթար ի.

Սաղ աշխ ր րքին բարեմբար ի,
Խուրիկ քշող րռենջբար ի։

ճղոր թալեք, հրղոր թռնեմ,
Մուխ֊աչկ, թուխ ֊ունք լա հուն մեռնելք։

ՃՂ Ո ՐԻ ԵՐԳ

էս օր ի՞նչ  օր ի, Հ ո յ ,  Հ ո յ , էրկըշպաթ օր ի , 
Մեռնեմ իմ յարոչ , հ ոյ, շեմ կիտե դո ր ի ։
Էս օր, ի՞նչ օր ի, Հ ո յ ,  հ'ոյ, էրեքբշպաթ ի,
II եռնեմ իմ յարոչ, հոյ, կասաֆաթ շատ ի։
Էսօր ի՞նչ օր ի, հ ոյ, հ ոյ, չորոշպաթ, ս/աղս ի, 
Մեռնեմ իմ յար ո ն  հ' ոյ, կասեն' չխաս ի։ 
կոպ1 ի՞նչ օր ի, հ ոյ, հ ոյ, կասեն' խինքյրշպաթ, 
Մեռնեմ իմ յարոչ, հ ոյ, սռտիկն ի լիքյ դարդ։ 
Էսօր ի՞նչ օր ի, հ ոյ, հ ոյ, կասեն' ուրպաթ ի, 
Մեռնեմ իմ յարոչ, հ՞ոյ, կարիբ֊կոլրբաթ ի։ 
Էսօր ի՞նչ օր ի, հ ոյ, հ'ոյ,ուտիս շապաթ ի, 
Մեռնեմ իմ յարոչ, հո յ,  շաքրե֊շարբաթ ի։
Էսօր ի՞նչ օր ի, հ՞ոյ, հ ոյ, կասեն՝ կիրակի, 
Մեռնեմ իմ յարոչ, կե ծել֊ կրակ ի։
Կեծել֊կր ակ ի, հ ոյ, հ ո յ ,  մենակ ձի յ խամար,  
Արար֊աջխըրքյին, հ ոյ, կյառնուկ ի խոնար։ 
(]նթեղ ի տառցե, սիրտըս կըվառի,
Ասպած սիրողներ, խասեք խավարի։

ԴԸԷԵ ՅԱՄ ԱՆ
(Ա ն ս պ ա ռ  ղլե  յա մ ա ն ն ե ր ի ց  մ ի  ք ա նի  
ք ա ռ յա կ , գ լե  յա մ ա ն ն ե ր ը  ձ գ վ ո ւմ  էին  

ե ր գ ո ղ ի  գ ի տ ց ա ծ ի  շս ո ի ո վ )

Դըլե յաման, քաման, յաման,
Դրլե յաման, խանսո յաման, ջանսո յաման։  

Դրլե յաման, տրնից էլար, կէրթ աս իկյին,
33 33 կըչորորաս, ինչըխ մաքյին,
33 33 ասպած առնի քյոլ խոր խոկյին,
33 33 թո քյե տեր ձիկ, ասեր քյու կյին։

Դըլե յաման**,

Դըլե,.,
Դըլե յաման, տընից էլարք կոյյնիր ես տուռ, 
» » Ւ պարակ) 1սա յ̂շըլէ պուռ,

X X  X X  դոշտ ի ուռուկ, ծըծվերըտ նուռ,
X )  X X  աՐՒՐ ես սավդւսլի ծուռ։

Դըլե յաման***
Դըլե...

Դըլե յաման, տըռնեն էլար, կայնար տանիս, 
X X  X X  բաժըտ սըռսբփուն, կյարնան կամիշ,

)) )) ես քյու սիրունճ սավդալամիշ,
X )  X )  արե անենքճ ու լի շ֊ վեր ի շ։

Դըլե յաման.. .
Դըլե...

Դըլե յաման, սըռսուռ ցորեն, չափն ի սիլա, 
33 33 շապիյտ կարմիր, աջմոլ շիլա,
33 33 դոշըտ սիվտակ՝ պամ բկի քյուլա,
3) 3) սդկըս տիսավ, սիրտըս կուլա։

Դըլե յաման, .,
Դըլե...

Դըլե յաման, տնից էլարճ մտար բաղչեն,
X X  X X  ըռհան ք յաղիր, էըբիր քոՂ.լեեք 
X X  X X  կոտիկըտ ք յակիր, @ո,ւՒՐ մաղչեն,

XX  XX  ասպած կբտրեր քյու պերնի (Cչենxx։
Դըլե յաման***
Դըլե...

Դըլե յաման, ես անոթի, տոլ թաժա խաց,
3) 33 թա1 մեյ կիշեր տոլռըտ թող պաց,

33 33 ես մտնեմ ներս, տոլ սութ քյուն կաց,
33 33 մեկ մենք իմնանք, մեկ էլ՝ ասպած։

Դըլե յաման.. .
Դըլե...

Ջ Ի Ն Ա Ր -Ջ Ի Ն Ա Ր
(Ա ն ս կ ի զ ը  ո ւ ա ն վ ե ր ջ ա ն ա լի  « Ջ ի ն ա ր —  

չի ն ա ր ն ե ր ի ց »  մ ի  ն մ ո ւշ )

Լո, լո, ջինաը, ջինար, ջին ա ր , տ ը ռկե ց-ս ըռկե ց , 
Եմ չինար ձա ր ։ ջինար, ջինար։
Մեր տուն, ծեր տունճ տիմաց֊տիմաց,  
Խերիքյ անես' աչկով իմաց,
Միսըս խալավ, ուսկոռս մնաց,
Եմ իրիսի հայեն կնաց։

Լո, լո, ջինար...
Չուռ քյազախկով, քոլոզով յար,
Խերիքյ նստես Ս իփանա սար, 
թյոլոզտ քյեթրի, փոշին կապի,
Լուսնայ կիշեր ձիկ առ' փախի։

Լո, լո, ջինար...
Ես կրմեռնեմ' սաբաբ տոլ ես,
Եմ կյերեզման' քյու տուռ շինես,
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Էրթաս ախպար, պաղ ճոլր պիրես, 
Օղորմի տաս, նոր ընցընես,
Ձրզնե կայրի' յար չրպռնես։

Լո, լո, ջինար...
Չիմնի ձիուն բխով պիտի,
Տոլ հայլոր ես' քյե խավ պիտի,
Ես ջրհել եմ, ձիկ յար պիտի։

Լո, լո, ջինար,..
Կամար կարմոլնջ վեր Աբազին,
Զիկ տես էկաչւ մեշ էրազին,
Ես շխասա իմ մուրազին։

Լո, լո, ջինար...
Սիվտակ չավրեն, կանաչ լիիլաքյ, 
Դուշմընի տուն քյակի ֆալագ,
Չըկատարվավ սըռտիս դիլաքյ։

Լո, լո, ջինար...
Թուխ կոլնդւոռեն, աոձաթ պիպեռ,  
Տյոլ' թե' տրրկեց, թե սիր ուտեր,
Ձիկ մ ի' թողնե անկյետի ծեռ։

Լո, լո, ջինար...
Հըմեն հերին մեյ -մեյ  տեր կա, 
Մենակ ես եմ անտեր, ձիկ տեր չկա , 
Աչկըս ի չորցե,  առցունք չի կ]ա։

Լո, լո, ջինար...
Երես կյարի, տայ' տարեկան,
Խաբար տարեք իմ կոր մերկան,
Թո իմ նշանլոլն տա իրկան,
Որ չմնա վեր ավեր տան։

Լո, լո, ջինար.. .

Կ Ա Տ Ա Կ Ե Ր Գ Ե Ր

Ե րգ' ն ո ր ա ծ ի ն ն ե ր ի  մ ա յր ե ր ի  մ ա ս ի ն

Լաճոլ մոր ախռավ պիրեք, 
Շամա֊շաքրով, կովոլ եղով,
Լաճ ի պիրե, լաճ։
Ախ չկա մոր' սխտորաճուր,
Խետն էլ կյարե խացի փշուր,

■9ած ի պիրե, քած։
Լաճոլ մոր տարեք իկյին,  
թռհան քյաղի, վալ,թ խոտոտա,

Լաճ ի պիրե, լաճ։
Ախչկա մոր տարեք բաղչեն,
Սոխ քյախընքի, քիթ կծվծա,

Քած ի պիրե, քած։
Ծրծում լցրեք էքյու մածնով 
Տվեք լաճու մոր' թո զանի,

Լաճ ի պիրե, լաճ։

Պաղ տիկ լցրեք կովոլ մածնով,
Տվեք ախչկա մոր' զանի,

Քած ի պիրե, քած։
Լաճու մոր տարեք բազա։լ,
Կոլթնի զրպուն, դալմա առեք,

Լաճ ի պիրե, լաճ։
Ս.խչկա մոր խինն էլ խանիք,

Փոստ քյաշեք ջան,
Քած ի պիրե, քած։

Լաճու մոր' խեծոլցեք ծին,
Թևից պըոնեք, տարեք րխտեր,

Լաճի ի պիրե, լաճ։
Ախչկա մոր խեծուցեք էշ,
Պոչ տվեք ծեռ, կյեղ կան տվեք,

Քած ի պիրե, քած։

Ա Ղ Վ ԸՍՈ Ի ՏԱՂ
(Ե ր գ վ ո ւմ  էր գ յո ն դ ա ւգ ա ր ե ր ի  ժ ա մ ա ն ա կ '

« Խա նի մ  ա  ն -ջ ա  ն ի մ ա  ն » - ի  ե ղ ա ն ա կ ո վ )

Աղվեսն էկավ շեկլիկ տյարեն,  
էկավ, իճավ մեր զուբարեն,
Ապուր կերավ, թափավ վր են ։

Ասինք' աղվես, աղով աղվես։
Աղվեսն էկավ արա յ֊թարակ,
Պոչն էր մեյ ղյազ, պինչն էր պարակ,  
էկավ-մ տավ ճոչանց մարար։

Ֆել֊ֆանդի տեր կյաղտալւ աղվես։ 
Աղվես ֆըռաց պուլոր կյեղին,
Աչկն էր կարմիր, քյոլրքն էր տեղին,
Վով որ տիսաւթ պատռավ լեղին։

Ասինք' ասլանբաշի աղվես։
Աղվեսն ասաց' էսր կյեղի 
Շըներ զարթուն, փայտուն նեղ ի,
Կարմիր հայլոր փորիս տեղ ի։

Ասինք' աղվես, խոկյով դաղվես։ 
Աղվես' հայլոր բամփեց թառից,
Չորս ոտ թե կյեր, չորսն էլ առեց,  
Կյեղ-կյեղովի խոկյին վառեց։

Ասինք, չաթան, քյուրթ բայ աղվես։ 
Աղվես փախավ թեթև֊թեթև.
Շներ հոպով վազան իտև,
Կնաց֊մտավ քարի իտև։

Ասինք' կիջըրվան չարք աղվես։ 
Փախավ աղվես' կյեղի դուշման,
Ավջի, թե շուն' տառտակ, փոշման 
է կան նստան ճոչանց շիման,

Ասինք' խալալ ի քյե, աղվես։
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Թ Յ Ո Ի Թ Յ Ո Ի Ն Ի  Տ Ա ՛ Լ Լ Վ Ի  Տ Ա Ղ

Թյություն ի ճամխըներ փակ ի,
Աս պա ծ գյոմրաքչու տուն քյակի։

Ջ ըհ ե լ լաճեր' տըրուկ մոռ ֆաս, 
Որտեղ նըստեն' թյություն ի բաս։

Օրն ի շապաթ, էսօր բիթուն,
Չկա թյություն մեչ  իմ կութուն։

հարիր հիսուն տան ըռես եմ,  
Թյություն չ կ ա > բեն ամ ուս եմ։

— Աիյ, իմ թյություն, վախ, իմ թյություն, 
Արն մ ան եր գյոզի կըթուն։
— Եւ) թյություն' ծեթ֊ծեթ ւիրթուկ էր,

Մեչ ոսկե կութուն լցուկ էր։
— Իմ թյություն կոթից իստակ էր,
Լմեն թաֆ մեյ կյապուտակ էր։

Թյություն իս կյոն' տեղին եմիշ,
Խոկյի ս կաներ ֆառախլամէլշ։

Իմ թյություն' ամբրավ էր, նուշ էր,
Խրնկան խոտից էլ անուշ էր։

Չքարես էր' սլացի լուլա,
Մ ոլխն էր սի վտակ, պամ բկի թյու լա։ 

Պանող ճաղար, փոխով կյութան,
Մեյ չքարի կուտամ բյոլթան։

Թ Ա Փ Վ Ա Ծ  ԹԹ ՎԻ ԿՅ ՈՎ Ք

Վայ, թըթու, վայ֊վայ թըթոլ,
Մեկ րս տարի մե փռթու։

Թթվի պուտուկ իտև սան,
Մ րկներ ինե տա ս֊կս ան ,
Տերեր վրեն վրսվրսան։

Վայ, թըթու, թափուկ թըթու,
Մեկ ըս տարի մե փռթու։

Խին֊խոռ պուտուկ ջահանա,
Թթուն փրռթոլկ լահանա,
Պուտուկ ջըռճող տա խան ա ։

Վայ, թըթու, լխկուկ թըթու,
Մեկ ըս տարի մե փռթու։ 

նավսատ ախչիյն ինչ անի,
Ականջ խըլներ սատանին,
Որ չրկայներ ուր պանին։

Վայ, թըթ ու, խոտուկ թրթու,
Մեկ ըս տարի մե փռթու։

Թըթուն թափավ վեը ական,
Տանտըկիյթեր մոտ էկան,
Կարմիր խանին' սև խակյան։

Դոշ կըթփեն' վայ, թըթու,
Մեկ րս տարի մե փռթու։

Լվերն էկան թաջրի տըկեն,
Ջանդըկներ մար, ոտքեր հերկեն, 
ճոչ֊պստըկին կըծա յծըկեն։

Լվեր, լվեր, վույ֊վավելեր,
Խաբսին չասինք տախտն ավիլեր։ 

Լվերն էկան արայ֊թարա, 
ճժերաց ջան արին յարա,
Չիթ զարկիցին գյո անփարա։

Լվեր, լվեր, վույ֊վավելեր,
Խաբսին չասինք տախտն ավիլերլ 

Լվերն էկան կյեղը-կյեղին,  
էկան֊շարվան փեսի բեղին, 
ճը կրոց ո լցին խաբսի լեղին։

Լվեր, լվեր, վույ֊վավելեր,  
հարսին չասինք տախտն ավիլեր։ 

Լվերն էկան դիվանխանից,
Փորեր հըլին սիվտակ անիծ,
Մարկյրիտ շարին խաբսի ծամից։

Լվեր, լվեր, վույ֊վավելեր,
Խաբսին չասինք տախտն ավիլեր։

ԿՅԵՇ ԿՆԻԿ
(Ե ր գ վ ո ւմ  էր գ յո ն դ ա պ ա ր ն ր ի  ժ ա մ ա ն ա կ ' 

« Խ ա ն ի մ ա ն -ջ ա ն ի մ ա ն » -ի  ե ղ ա ն ա կ ո վ )

Կյեշ կնիկ, ք յոլ խոր տուն ավիրի,
Իր կան տ արիր ավեր֊վերի։

Թե փրռթընի թոնիր վառես,
Կեղի կես մխով կրսլռնես։

Կյե շ կնիկ, քյու խոր տուն ավիրի, 
Իրկանտ արիր ավեր֊վերի։

Թե փրռթընի տախտ ավիլես,
Պըմպլով պատեր կրմոլես։

Կյեշ Ի!ոլ / “՞ / 7 որուն ալԼէքէ>
Իր կան տ արիր ավեր ֊վե րի։

Թե փրռթընի մեյ պաս իփես,
Իշու պոչ պանջար կըփրթես։

Կյեշ կնիկ, քյու խոր տուն ավիրի, 
Իրկանտ արիր ավեր֊վարի։

Թե փրռթընի ճիմ խաղցոլցես,
Կ ըռկըներա ց կրփաղցոլցես։

Կյեշ կնիկ, քյու խոր տուն ավիրի, 
Իրկանտ արիր ավեր֊վերի։

Թե փրռթընի ախպուր էրթաս, 
ճոլր վեր կյեղին կտառնա պաղս։ 

Կյեշ կնիկ, քյու խոր տուն ավիրի, 
Իրկանտ արիր ավեր֊վերի։
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ՍՈԽԱԹՆԻ ՏԱՂ
Ա ո խա թան լցէն պուտուկ,
Որթերն ինե քյանձ տուտուկ,
Որն խլվլուն, որըն խատուկ։

Ս ո խաթան չէր , պինթան էր,
Ասպած խյուկյոց չխաներ։

Ս ո խա թան լցին մսուր,
Որթերն ինե քյանձ մասուր,
Վրրեն կ ռ վան խարս֊կի սուր։

Ս ո խա թան չէր} պինթան էր 
Ասպած խյուկյոց չխաներ։

Ս ո խա թան լցին քյասեն,
Հրեն կռվան խարս֊փեսեն,
Աշխար պռնեց ուր կըսեն։

Ս ո խաթան չէր, պինթան էր,
Ասպած խյուկյոց չխաներ։

V ո խա թան թյաւիաւէ խսրին,
Բիթուն կըտելներ հազրին,
Կսմաթ էլավ կոր կյզրին։

Ս ո խաթան չէր, պինթան էր,
Ասպած խյուկյոց չխաներ։

ՎԱՆՔԻ ՊՃԻ ՏԱՎ

Առա տ ր վան լուսու փաշեն,
Տան տըկին կայնե գյոշեն,
Վարթապետ կախվե դոշեն։

Առատըվան կյախն ի իկե,
Վարթապետ չլուտ պառկե,
Տանտըկնոչ կայիմ կյըրկե։

Առա տ ը վան զանգ կըզնգա,
Վարթապետ կըտընգյտրնգա,
Տ ան տ ը կին կ ը թ ըն գյթ ըն գյա ։

Առատըվան աստղ էրեվաց , 
թաժա պիճ կայիմ ճըվաց,
Վարթապետ ծեռքեր լվաց։

Օ Ր Ո Ր Ո Ց Ա Յ Ի Ն  Ե Ր Գ Ե Ր Ի Ց  

Դ Ա ՐԻ , Դ Ա Ր ֊Դ Ա Ր Ի
(Ս ա  ա մ ե ն ա տ ա ր ա ծ վ ա ծ ն  է ր , ը ն դ  ո ր ո ւ մ ' դ ա ր ի , 

դ ա ր -դ ա ր ի ն  ա ն ս ա հ մ ա ն ա փ ա կ )

Դարի, դար֊դար֊դար, դար֊դար֊դար, բալա, 
Դար֊դար ասեմ, իմ թանգյ ծաքյուն' թո չիլա։  
Դար֊դար, դար֊դար ասեմ' թո քյուն տանի, 
Դուշման թալեմ' թո շուն տանի, դար֊դար,,, 

Դարի, դար֊դար, դար֊դախ,
'Ո յու ուրուր ո ը դյոզի փետ ի,

Անուշ ֊անուշ կըճըռճռա,
Ես քյե մեռնեմ, տյու մի' ճըռա,
Մ ի ճերեր ա։ 4? յն ի , ք յն ի , մ ուշ֊ մ ուշ արա։
Մերիկ մեռնի ուր թանգյ ծաքյուն,
Մերիկ մեռնի քյու մըշալուն, մըշմըշալուն,
Մ երի կ տանի քյու չա րկա դեն,
■քյու տըկի խող խարատոլկ ի,
9  յու թաթկըներ կա պկպոլկ ի,

Դար֊դար արա, թառլան բալա,
Դար֊դար արա, մերիկ մեռնի 
9յոլ  մըշալուն, մըշմրշալուն։
Դա ր֊ դար, դար֊դար, դարդըտ տանեմ,
Դարի, դար֊դար, դարի, դար֊դար.,.

Մայրերը, ուրախ տրամադրության մեջ, խոր 
բնից արթնացած մանկանը ծր որո ցից դուրս բե
րելիս, կատակում էին՝

9  ըներ ես քյռտըներ ես, մարեն քյե մեռնի, 
Վախենամ' տայտ ք է + էես, կյրող քյե տանի։

ՔՆԻՑ ՆՈՐ ԱՐԹՆԱՑԱԾ ՄԱՆԿԱՆԸ ՊԱՐԵՑՆԵԼԻՍ

Ա եբիկ մեռնի քյե մ  կա,
4  յան ի սարեր արև կա,
Ք յանի կյել֊կյա զան չկա։

Մերիկ մեռնի քյեճ որ կաս,
Նյա խիվընդնաս, նյա տ ը ք յ ա ս , 
Հըխտատեղրանք տ ըն գտըն գյա ս, 

Խարսնըսըներ զընգզընգաս։
Մերիկ մեռնի քյու բոյին,
Աստծու օխնած քյու սոյին,
Աշխար խնդա քյու թո

ԱՍՏ11ՂԿԱՆ ՃԱՅՏԻ ԿԻՐ

Բախտի հա ր ա փ ո փ ո խո ւթյան կարճ վիպա֊ 
սան ու թյուն էր, որ տխուր եղանակուէ երդում էին 
մանկանն օրորելիս, բովանդակությունը հետև֊ 
յալն էր'

Հարուստ ապարանքի տիրոջ դուստր Աստը֊ 
զիկին գնել էր շրջիկ վաճա ռա կան ֊քա ր ա վան ա տ ե ր, 
այն էլ այնպիսի թանկ գնով, որ սնանկացել էր։

Դեղեցիկ ու ան փ ո րձ ա ղջկանճ թողնելով իր 
եղբոր կանանց խնամքին, վաճառականը դարձյալ 
մեկնում է պանդխտության, որ տևում է յոթ տա֊ 
րի։

Յոթ տարի այդ կանայք խանդելով Աստը- 
ղիկին, ն ր ա դե ղե ց կության համար, տանջում են, 
չարչարում, հետո էլ վաճառում մի շրջիկ մանրտ֊ 
վաճառի։1 Կրկնվում է յուրաքանչյուր տողի սկզբին։



11 ան բա վաճառի տանը Աստղիկը աղա խնու֊ 
թյուն է անում։ Պատահականորեն այդ տանն է 
իջևան ում Աս տ ղի կի հարստացած ամոլս ինը։
Աստղիկը ճան աչում է ամուսնուն, բայց միան֊ 
գամից լի հայտնում իր ով լինելը, այլ մանրա
վաճառի փոքրիկին օրորելով' բացահայտում է 
իր իսկությունը, կանխորեն մի բուռ ավազ ցանե
լով ամուսնու անկողնու մեջ, որ վերջինս չկարո
ղանա ընել։

Աստղիկը հասնում է իր նպատակին։ Ավազի 
վրա պառկած մարդը սկզբից մինչև վերջ լսում է 
միջնորմի մյուս կողմում երգվող օրորը։ 

Դար-գաը, գար֊ դար, գար-դար, բալա,
Օրոր ասեմ իմ ուրուրս ցին,
Դար֊ դար, գար-դար, դար֊ դախ,
Խալխի խալալ կյրկանոցին։
Տյւս քնուկ և Աք մենք ենք զարթուն, 
Բազըրպյանն ի իճե ձեր տուն,
Տայն ի ավազ։ Էն չրկիտի,
Թե ես վ ով եմ, ուստ եմ իկե։
Ես Աստղիկն եմ ' էն շեն տնեն,
Չինարի ծառ տըռան վըրեն,
Պաղ֊պաղ ախ պուխ խման տըկեն։
Բա ղըըդյան էկավ, աշկն ինգյավ ձիկ,
Մաղըմ ջավահիր, մաղըմ ոսկի 
Ետ ուր' ձիկ էյնեց, ուր տուն պիրեց։
Եմ կյին թանգ էր, բա զըրգյան կոտր ինգյավ։  
2իկ տվեց ա խպորկիյթերաց ամանաթ,
Ենք կընաց կարիբոլթեն։
Յոթ սւարի շիրիկներ աց մեչ  մնացի տառ֊կյի֊

րութեն,
Չարչին էկաւթ իմ տեկյերկիյթեր խաբըրներ մեկ

արիցին,
Մ աղըմ սոխով, մաղըմ սխտորով' ձիկ ծա խիցին։ 
Ես ախչիկ ի զանգին խերկան,
Եմ իրիկն էր ճոչ բա զըրգյան,
Մըկա բեսլամա եմ չարչու կյնգան։
Աս պա ծ կամենախ մեյմ' ականջ աներ,
Իմ կը Ա են մեչ  ուր սըռտին դավթար ա ն եր, 
Որտեղ որ նստեր, իմ կըսեն աներ,
Բա զըրգյան լսեր, կյեր' չարչու տընեն Աստըղ֊

կեն տաներ։
Առավոտյան Աստղիկի ամուսինը մի բուռ ոս֊ 

կի է ընծայում չարչուն, այն բանի համար, որ 
Աստղիկի հետ եղբայրաբար է վարվել։

Տուն են վերադառնում ամուսինները, սևերես 
տեգորկանայք արմանան ում են նրանց արհամար֊
հանքին։

1 ե րկնվում է յուրաքանչյուր տողի սկզբում ։

ԿԱՋՈ-ՆԱԶՈ

(Ո ղ բ ե ր գ ա կ ա ն  ս ի ր ո  մ ո ր մ ո ք ն ե ր ի ց : Ե ր գ վ ո ւմ  էր  
մ ա ն կ ա ն ն  օ ր ո ր ե լի ս , տ խ ո ւր  ե ղ ա ն ա կ ո վ ):
Աղըատ, գեղեցիկ երիտասարդ Նազոն սիրա

հարվել է հարուստի աղջիկ Նազոյին։ նազոն ու 
Նազոն երդում են արել անպայման ամուսնանալ։ 
նազոյի ծնողները դեմ են իրենց աղջկա ընտրոլ֊ 
թյանր։ Նրանք աղջկա համար արդեն փեսացու են 
ճարել ու սկսել են բռնություն գործադրել, փակել  
են Նազոյին մութ մառանում։ Նազոն, ամեն գի
շեր, գաղտագողի գնում է Նազոյի երդիկի վրա ու 
տեղեկանում նրա վիճակին։ Վերջին անդամ Նա
զոն ծանր տնքոցով նկարագրում է իր դրությունը.

Ամա ն, ամա՜ն,  վո՜ լ յ -վավելեր, քյա լաճ տնա
վեր, քյա լաճ սլնավեր, 

էսօր քյու ա պո վ ձիկ էնկանդար են թըփե, քյա
լաճ տնավեր2 3,

Չամի տա խար կով կոտրածըս են կասլե,
Հա լարս լ պամ բըկով ա բունս են մողվե ,
Շ ամա-շաքյրով յաբեքս են քյավե,
Ամա՜ն,  ամա՜ն,  վո՜ լ յ ֊վավելեր, քյա լաճ տնա-

վեր, քյա լաճ պնավեր, 
էնկանդար եմ լացն, լոսըս ի խավարե,
Մերըս էլ ի քյաֆըր, չի կյա իմ հավարին, 
Վերևն ասպած կա, ներքև տյոլ ես, տյոլ խո՜

արե,
Ամա՜ն,  ամա՜ն. . .

Աղքատ Նազոն ոչ մի միջոց չունի Նազոյին 
օգնել ու, բացի նազոյին իրեն տված երդումից 
ազատելու փարվելով նրա այրիանալու սին հույ֊ 
սին, որից հետո ամուսնանա իր հետ։ (Այրիների 
կամքի վրտ բռնացող չի լինում)։

Ամա ն, ամ ա՜ն . .Հ
Ոսկի կաֆաս, տյու մեչ  կյեր ի բլբուլ Նաղո, 
Տըրսանց կարմիր, նեբսանց սևսիրտ կակաչ

Նաղո,
9՝յո ըստա եմ, ծեռիկս ի կառճ, խորոտ նաղո,  
Տյու էրեծնակ, քյու քյոքն ի տառ, անուշ Նաղո, 
Ծեըոնք զանգին, ես մեյ նոքյար, բեուծ, Նաղո, 
Ծ ելանք տանակ, մենք մատղի կյառ, արթար

Նաղո,
Դաստուը կուտամ, եմինըտ ե տ առ, ե տ աա

Նաղո,

2 Քյա լաճ տնավերը կրկնվում է յուրաքանչյուր տողի 
վերջում ։

3 Աման, աման֊ը կրկնվում է յուրաքանչյուր տողի սկզբում։
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Կրնա ինոնց ասածին առ, անճար Նաղո, 
Ոռփևերցիճ արե ձիկ առ, իմ յ աԸ Նազս,

Որ շյըմնաս գյո չոլրցոլկ ծառ, դե եմ ին տուր,
նաղո, նաղո,

Ամա՜ն,  ա մա՜ն,  ամա ն, աղչի+էէ

ՊԱՐԵՐՆ ՈՒ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ
Արճա կերին երր, որ բազմամարդ քաղաքներ 

պանդխտելիս գյուղ էին ներմուծել տնային գոր
ծածության շատ իրեր, միշտ էլ հավատարիմ էին 
մնացել բնիկ երաժշտությանը, ճանաչել էին 
ավանդական երեք երաժշտական գործիք' հովվա
կան երկայն փող, դուդուկ և նաղարա֊զուռնա 
(թմբուկն ու իր անբաժան զուռնան) ։  Առաջին եր
կուսով ինքնուս երաժիշտները, շրջապատված մի 
քանի մարդկանցով կամ մենակ, ժողովրդական 
մեղեդիներ էին փլում, իսկ երրորդով արդեն հա
տուկ վարժ վարպետներ էին նվագում մեծ տոնե֊

րեն։
նույն պահպանողականությունն էր իշխում 

նաև պարերում։ Թեև երկու սեռի երիտասարդները 
անմիջապես յուրացնում էին Վանում հնարված 
նորագույն պարերը, լիներ դա «ֆոռկա))ճ կանացի 
կենտապար, «թեբա գի))ճ կանացի զուգապար (րնդ

տղա մ ար դ էր ն եր կա յացն ում ), թե Հ Հ  Ե 
զեն հայեր)) երիտասարդական աշխույժ գյոն դա - 
պար, սակայն եթե հարսանիք էր լինում կամ մի 
այլ ժողովրդական հավաք, ապա իշխում էր կլոր 
գյոնդապարը, լիներ դա ծանր, դանդաղաշարժ' 
«Ծ անդրը գյոնդ)), լիներ դա փեսա պարացնելու' 
((ալաջա գյոնդ)) (խառը գյոնդ)։ Ի դեպ, վերջինում 
հրավիրված փեսան մտնում էր գյոնդի մեջ։

Ոոլոր դեպքերում գյոնդը գլխավորում էր 
դյոնդբաշին, իսկ վերջինը կոչվում էր Հ Հ պոչ պըռ- 
նող»։ Գյոնդբաշու ձեռքին թաշկինակ էր լինում։ 
Եվ ծանր գյոնդում, և խառը գյոնդում լինում էին 
տղամարդիկ ու կանայք։ Սակայն ալաջա (խառը)  
գյոն դում կանայք ու տղամարդիկ անպայման մեջ 
ընդ մեջ էին։ Վերջինս ծանր գյոն դի ց ավելի թեթև
էբ> բայ.գ ու աշխույժ։

որում, մեկը

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈԻՐՍ.Ի» ԱՍՈՒՅԹՆԵՐ
ւ  մ  հ հ ս ա ֊Գարնան սկղբներին առաջին 

տիկ)) կոչված միջատը տեսնելիս,

թ,ատիկ, զատիկ, նավակատիկ,
Արե նստի ևեր տան մոտիկ,
Եմ խեր քյե կանի ուր լաճիկ,
Եմ մեր քյե կանի ուր խարսիկ,
Ես քյե կուտամ իմ խաս չավրեն,
Արե, խեր պե մեր տան վրեն։

*

Մեծ պասի առթիվ երդիկից կախված ակլա 
տՒէւՒ̂ յ ուղղված խոսք ( երդովխ

Ակլատիզ, լըվանր վիզ, 
է կավ մ ե խուր' կախվավ էրտիս։

*

Խխունջին տեսնելիս, համոզիչ տոնով և հա 
մառորեն երգում էին'

Մ ակա տուզ,
Ականջ խան տյուս,
Թյե ոսկի կյինդ եմ պիրե։

Մրջյունին հայհոյելով)
Մ ըռճեմ, մըռճեմ,
Ոյու մեր տըռճեմ։
Եղին դուշման,
Եյեղին փոշման։

Պուտ-պուտ նախշերով թևեր ունեցող կլորա
վուն միջ ա տը' զատիկը, մեզ մոտ անվանվում էր 
մայրամ խաթուն և համարվում էր բարի լրաբեր։ 
Երեխաները այդ միջատը դնում էին իրենց ձեռքի 
վրա ու անշարժանում մինչև նա թևածում էր ու 
թռչում։

Ա այրամ-խաթուն, մայրամ-խաթուն,
Եճի մեր տուն, իճի մեր տուն,
Ես քյե կուտամ գյո գի կթուն։— Երգում էին 

ա ղ եր ս ախ առն։

*

Երեկոյան, եկեղեցու զանգերի ձայնին իրենց 
ձայնը հարմարեցրած' մեղմորեն երգում էին'

խլր
Ժամերով ս պա ս ում էին, մինչև խխունջը դլու- 
պատյանից դուրս էր հանում•

Եկեքյը ժամ,  իկեքյր ժամ,
Որ չեք իկյա, տուռ կըփակեմ։

—  1 5 0  —



եր գվում էր նաև և ի այլ ձևիՀ
Կըտելըմ թան, վեր կյակըթան,
Պ յան թող, պյանթող, սարվածք, կյութան, 
Խեր, խ ո ր ոխ պե ր էկեքյը ժամ,
Որ ծեր աչկեր շր խ ր ժ վը ժ ան ։

*

Ս ան կա կան երդեր կային' ուղղված մարդկա
յին բնակավայրերին մոտիկ բնակալվող թռչուն- 
ներին։ Երբ առաջին անգամ արագիլը հայտնվում 
էր իր հին բնին մոտիկ, մեծահասակները ուշադը֊ 
բութ յամբ հետևում էին, թե արդյոք ինչ նոր բան 
է բերում հին բույնը վերանորոգելու։ Եթե կտու
ցում կտավի կտոր էր, ուրեմն մահ էր գուշակում։ 
Իսկ մանուկները երգում էին'

Հերկն ա կ ա ուց խ ո ր ո խ սլ ե ր ,
Կարիբ գյալդան խաբըապեր,
Կտցովտ կտավ չպիրես,  
ճմերաը ցա,Լ չոլիրես,
Որ մեր ւսմբրոց չավիրեն,
Հյու ճտերն էլ գյո վրեն։

Է Պետք է հիշատակել, որ աթարից կոնաձև 
շարված ամբրոց կոչված վառելիքի շինվածքի գըլ- 
խԸ^երի վ[ ւա էլ էին արագիլները բույն դնում)։

Ոմանք արագիլներին էին դիմում նաև այս֊
պ ե ս'

Խամ խըռխավոր Հը ռաքյե լ, 
է կավ կո տ ֊ կո տ ա ռա կյե լ,
Կտցէ ճ ողերն ի թալ ցած,
Պարև ի տուր ճրժերաց.
— Էիյունի, ֆիշնի, կո'տ֊ կոտ'֊ կո'տ,
Իմ ճետ կյեշ ի, տյղւք խորոտ։
— Հերկեն կտուց, ճեղպաց տոտ,
Խալալ ըլնի քյե օց֊կյոռտ։

*

Ագռավը համարվում էր լրաբեր, եթե ղռան 
վրա երեք անգամ կըռռում էր* ուստի, եթե ագռա֊ 
վր նստած էր լինում հանգիստ, կանչում էին'

— Կռիկ, արե վեր մեր տըռան,
Երեք յ  պեըան կ ը ռ֊ կը ռ֊ կը ռա,
Պարի խարար պե վեր մեր տան, 
քյե  մեյ նուկի չամիչ  կուտամ։

Ագռավը չէր զլանում փախցնել նաև հավի 
ձվից նոր դուրս եկած ճուտիկներ, ինչպես և կտու
րի եզրին դրված մաղերով կիսաչոր չորթան։ Ուս
տի, մեղք չէր համարվում ագռավների ետևից 
քար շպրտելը։ Հենց այս տեսանկյունով էլ ագ
ռավների մասին երգվում էր'

Չոըթընի կյող կեշ կըռիկ, 
կըտըցող չոր բռիկ, 

ճըտերաց մոտ կը ռկը ռա ց ,
Չորթընի մոտ ֆրռֆըռաց,
Բաբոն պըռնեց պոչ պոլտեց,  
ճոչոն պըռնեց ճիտ ճոլտեց։

*

Կաչաղակը ն ույն պե ս համարվում էր լրաբեր* 
շատերի մոտ էլ ստախոս էր համարվում, իսկ քա
նի որ չէր զբաղվում ճուտ ու չորթան հափշտակե֊  
լով, ուստի մանուկները մտածել էին նրան կաշա
ռել

Անձեղ, անձեղ, մե մի խաւիե,
Իմ ղարիբ խորից խաբար պե,
Ես քեյ ոսկի ճտնոց կուտամ,
Ջհեզ կանեմ, կուտամ իրկան։

*

Երկու սեռի երեխաների մեջ էլ շատ էր ամ
րացած հոպոպի հետ զրույցի բռնվելոլ պատրան֊ 
քը> Հենց որ ծա ռա ս տ անն ե ր ից լսվում էր ճյուղերի 
մեջ թաքնված հոպոպի երկվանկանի կանչը, մա֊  
նոլկները, որ համոզված էին, թե պուպուն ինքն իր 
անունն է կանչում, իրենք ևս սկսում էին կանչել 
պոլ֊ պու։ Ծառերի միջից նորից էր լսվում հոպոպի 
կանչը՝ պու֊պու։ նրանց հասկացողությամբ, դա 
ապացույց էր, որ թռչնիկը պատասխանում է, 
ուստի իրենք ևս պատասխանում էին.

— Պու֊պու, ք. . .  կե։
— Տյոլ կե, տյոլ կե։ ( Նորից էին համոզված,  

որ հոպոպը պատասխանեց)։
— Էսօր քյանի* խաց ևս կիրե։
— Ութ խաց, ութ խաց։
— Սութ ի։
— Սութ չի, ութ խաց.. . ,  — և այսպես չարու֊ 

նա կվում էր զրույցը, մինչև թռչնակը թռչում— գը֊ 
նոլմ էր և մի այլ տեղից կրկնում իր կանչը։

*

Բոլոր տարիքի գյուղացոց մեջ տարածված էր, 
որ ուղտին զայրացնելիս, նա թքում է զայրացնողի 
երեսին։ Համոզում կար նաև, որ ուղտի թքի մեջ 
կա ինչ֊ոը ան բո ւմե լի վերքի հարուցիչ։ Այսպես 
թե այնպես, ոչ մի մեծահասակ չէր փորձում ուղ
տին զայրացնել, այնինչ մանուկները թաքնվում 
էին անկյուններում ու ճչում'

Լղտիկ, ըղտիկ,
Քյաման կըզտիկ,
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Մկան ականջ կա,
Քյե չկա։

Մանուկները} որ համոզված էին, թե ուղտը 
հասկանում է այդ բառերը և խիստ զայրանում է , 
ապարդյուն սպասում էին ուղտի զայրույթին։ Սա֊ 
կայն ուղտը անցնում էր դանդաղ ու անտարբեր։

*

Արձակի երեխաները շատ էին սիրում զայ
րացնել նաև քաղաքացիների երեխաներին, ո֊ 
րոնք, այսպես թե այնպես, ժամանակավոր ընկր
նում էին գյուղ։ Եթե հետները կռված էին լինում, 
ապա ընկերովի երդում էին

— Հյաղքըցի,
Քայ կըտըցի, 
էշ խեծոլցի,
Կետն ընցուցի, 
էշ զռաց'
Մ յաղքըցին ասաց'
— Փառք քյե,  ասպած։
Էշ տըտռեց'
Քչաղքըցին
Վախեցավ,
Պեռ ֊ բար խան են 
Թողեց֊փ ա խա վ։

•Ս աղաքացի մանուկները ևս իրենց աս ելիքն 
ունեին։ Բավ ական էր, որ նրանք հանդիպեին քա~ 
ղաքի փողոցում որևէ գյուղացու, ապա ան մ իջա ~

Ա Ռ Ա Ծ - Ա Ս

Ահմադ չտվեց, Սայմադ չվերուց։

*

Աղքյատ ա ղքյըտին խառցուց' «Մեչքիտ պեռ
•Սի՛րն Ւ », ա սացճ «Նյա իմն ի, նյա քյոն))։

*

Աղքյատ ասաց' «Իմ ծավալւ մուկ կիրեր ի;> 
ավտացող չէ լավ* ղանգյին ասաց' «Իմ սարվածք 
մուկ տարեր ի)) չավտացող չէլավ։

*

Աղքյւոի վրեն թաժա խալավ տիսնող չի ասե 
«Շնախավոր ըլնի», կ խառցուց ի' «որտեղից ի))։

*

Ամանաթ' չեն անե կ ի յա մաթ։

պես ձախ ձեռքի բթամատով ու ցուցամատով ի~ 
րենց քիթն էին բռնում, աջ ձեռքով իրենց ծնոտը 
ու կան չոլ մ Հ

Շին ական,
Շակալ պերան,
Շ ն թը ռե վեր ական։

*

Տատիկին ուղղված կա տա կեր դ 
Անձրև էկավ լուլա ֊լուլա,
Թոփըմ շիլա, մեյ գյուլուլա,
Տերտեր, ժւսմխւսր, նաշն էլ սի լա,
Մ ամիկ տարան, աշխար կուլա։

*

Երգ֊ կա տա կ' տանտիկինների հա ս ց ե ինճ
Տանտըկին,
Տավրի տըկին,
Տավրի չլուտ 
Չոքյե րրկին,

*

Փոքրիկ տղաներին ուղղված կատակ֊պատ֊
վեր'

Տղա, տղա,
Ոսկի ջղա,
Առ քյու ձաներճ 
Են ա խաղա 
Չուր իրիկուն, 
նոր արե տոլն։

0,8*1, 0. Ծ ք  Ն և I՛
*

Անավլադ հիսան, անկարաքյ հեսանՀ աշխըր֊ 
քին ֆայդա չեն իտա։

*

Անխաչ տերտրոչ խաչխամբոլը ո ւստ*

*

Անձըրվու տայ ինդյած ձա մ խորթին պաղ թան
չեն իտա։

*

Անոթի մարթու խամ ախ ծավրով վռոշն ավե
լի խամով կըլնի, քանձ կուշտ մարթու խամ ախ 
թաթարի խավի ծ։

*

Աշխարքն ուզի բառին ըլնի, սարի կյլոխ սա֊ 
րին կըլնի։
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Աշնան արև իմ որ թուն, կ յարն ան արև իմ
խորթուն։

»

Աչի Լ խառցուցին' «Ի՞նչի հյա կթարթես)), ա֊ 
սարթ «Տիսածիցս կվախենամ))։

*

Առծիվ ինչկանդար էլ պանցր թոնի, էլ մ էլ
ուր պյոն երկրի էրեսին ի։

*

Առքյավութնի մեչն էլ կրակ կա, տժըխոցի 
լքելն էլ։

*

Աս իրին' «Եթմու ծառ ծաղկավի, աս սլա ծ ա ~ 
սաթ «թնչի ես մեռո ւկ եմ))։ ։

*

Ասպած որ ուզի զանզրնին արա խց ուր ի' 
պչառցուկ էշ կմոլորցոլցի, կպիրի կայնըցուցի վեր 
ին ո ր առան. որ ուզի ազքյտին ուրախցրսցի' ինոր 
էշ կկուր ի ս ց ո ւց ի, սոն֊սոնեն կտանի տեղ շանց 
/լուտա։

*

Ասպած որթին առեր ուր, մըռմուռ տվեց Տի֊ 
րամ որ։

*

Ի արզի ծառ քյամուց կբհ երերվի, համա քյոք֊ 
լա խան չի րլնե։

*

Ի են ա մ ուս ի իրիսին թբքյիբիե' ասաց անձրև
ի կավ։

*

թոշից' փաշա լի րլնե։
*

թոշ քյուլֆրթի աիրոչ պո լակի մեչ վռոշ չի 
ավրլնա։

*

Եզ տատի' էշն ուտի։ Եզան տիրոչն էլ ի նչ 
պիտի։

*

Ես աղա, տյոլ աղա, մեր աղուն վո վ աղա։
*

Երկնոլց թափված ինչ էլ որ ըէնի, երկիր կվե
րուցի։

*

թանդրնի պենից, որ սխտորախոտ կլա, յան 
խաշ ի կիրե, յան քյալագյոշ։

*

էշ' Երուսաղեմ էրթալաէ, մ ուղս ի չի տյառնա։

Էր կեն թելիկ,
Կարճ ասրղիկ,
Հե՞ր ա ղքյտ իկ։

*

1Իյ՚Դ’1’Ս՝ խարի սա չի ա ր վե ։

*

Ժամ տան զան ղեր զարկի ցին' տիրացույի քյուն 
նոր է կավ։

*

Ինչ կյուղուն' հրնթին, ինչ պոլզուն' մարինւ

*

Իշուն ասին' աչկըսւ լոս, քյե քուռայ մ է լավ,  
ասաց' էլավ֊չէլավ, սլեռն իմ քյամկեն պակաս 
չէլավ։

*

Լեզվին ուսկոռ չկա, որ ակրռկի։

*

Խաբար ճոչին, ճուր պստրկին։
*

/սալին նոսր էր, օրդուն իեավ վրեն. քյազվորն 
ի ն չ  անի։

*

Խաչն իմն ի, զոր ութ են ես կյիւոեմ։

Խացըն' խորես, ճիժըն' փորես։
*

Ծակ ուլնիկ կ յետին չի մնա։

*

Եալի եզան մռութ' լալւ նով չեն կապե ։

*

Եատվուն խառցուցին' «էւյոլ մերն ի քյե շատ 
կուզի, թե՛ քյոլ խեր)), ասաց' «նյա օ, նյա օ»։

*

Եատուն կիրե կիդըրմ միս. էսը քյար, էսը 
կըշեռքյ' կատուն տընենքյ կըշըոենքյ։

*

Եատուն տուն չի, մկներ հան զյուն֊հան գյուԱ 
կվազվզեն։

*

Երնդյան ծամ հերկեն կբլեի' խելքյ կառճ. 
մարթու միտք հերկեն կբլեի) ծեռ կառճ։

*

Ե յեղու կյլխուն ավետրաե կար թացին,  ա֊ 
ս աց ' «Շոտ արեք, ոչխար սարից կնաց))։
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էյևղք7 կատուն' կաթի սերից զ՚՚ւրկ չի մնաI
*

ն ւ  ոխս թո իմ տան մեչն ցլնի, ոտքերըս թո 
տչուս մնա։

*

Կյող "/' անեն րլնի, եղն էրտըսեն կրիյանի։

*

Կյող սիւ>Ա1 այ ող։
*

Կիսուր )սարսիր ինատ արաց, կաթ թողեց 
կ ա տ ր վն երաց։

*

Արակ շէլած տեղից' մուխ տչուս չ/ 'կյա։
*

Կուղի՝ ալամ— աշխար մեյ պռնով պռնես, 
մեկ օր իլել ես, մեկ օ)// էլ սլիտի մեռնես։

*

Կուզի տաս տարի էշն անպյառց մնա,  էլ մ էլ 
պոչ շի հերկրննա։

*

Հիսանի աչկ մեյ  /սողն ի, որ կըկշտա ցուցի։  

*

Հմեն՝ ((Խաշոն % խաչոխնենք շի կանա անե։  

*

Հմեն կնիկ ուր տան կժի պաղ ճուրն ի, համա 
խունարով կնիկ '  ուր տրռան զուլալ ախպուրն ի։

*

Հմեն պոչ ՝  ուր տիրոչն ի։

Հմեն պտուղ մեյ  խամ շի լղնեւ

Ս ալ տիրանման շրլնի, հյասնա ղչողացուրիկ 
կրլնի։

*

Ս արթ ուր ոտքեր' ուր էըխեւիի դյորա կըպար֊

զի1
*

Ս եյ  փե թակ ի մեշ  էրկոլ  մեր շեն նստե։
*

Մըդրբու ախ շիկ տարան — արի ցին թաքավրուն 
խարս, ծեռ պարզեց կիսրոշն ասաց' ((Փառսեմըն 
բղա)) (Եմ սլա տառ հացը տուր)։

*

Մըդրբուն թան տվեցին, ասաց' «Չորթան էլ տու))։

Ս թան մ  ել  քելողի ոտ՝ յան քյարին կտիպնի,  
յա ն '  փետին։

*

II իճինրյին՝  մատաղ չեն մորթե։

*

Մոն իրիկ' յոթ շիրիկից առավել  ի։

*

II ուկ ծակ շէր մտնե,  չա խ կ յա մ  պոշ կապիցին։

*

Ս ուկ ն էլ կ ր ճ ր ղև ր զտ ա, խավուն ճետն էլ. խո 
ս։ ան տիկն ոչ ի։ աժ'ար մեյ  պլան շ ե ն ։

*

Ս ոլկն ինք նե յ  պյան չի,  համա սրտեղ ինի'  
կր խարամ ի։

Յոթրն քյաղվոր մեյ  մաթրաթ ճաշով կկըշտա֊  
նան, համա մեյ  թաքավոր յոթրն աշխը րքր վ չի 
կշտանա։

*

Նախըրչու չարոխ ծայ կրլնի, կոլռոլղչու' կրյ֊
լոխ,

*

և յա լուսընկի շող կրփնջվի, նյա ճայս։ ի կյիր
կրշնջվի։

*

Նյա սեվին սապոն կսիվտըկցոլցի, նյա խեվին 
խրատ կխելացուցի։

*

Շան արմալ որ կյա, կէրթա ջամ ու տրռան 
կրքյաքի։

*

Շիրիկ ասված որ աղեկ պշան րլներ' ասպած 
խատլ1 մ էլ ուր խամ ար կրստեղծեր ։

*

Շնից ծնված' յան քյոփակ պիտի աառնա, 
յան' դել,

11ր հիսանի ծեռ կարճ րլնի, լեզուն զիղինր կր -  

կա ռճանա։

Որ քյարթոլ խաց չես կանա ոլտե, աղեկր մ 
անոթցի, կաառնա եղով պաղարճ։

*

Չում ճիժ շիլա '  մեր ծիծ շի տա։

*

Պաղ ճրրից' մարթու սլերան շի վառվե։
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*

Պառվըցած' տառն ցցած։

*

Պըռտուճներաց հմենից տառն աղքըտութենն 
ի} պարտքերից հ մենից զոռը' խյոկին տալն ի։

*

Պըստիկ կյախճ շան քյոթոթն էլ խորււտ կրլ֊ 
նի, իշու քուռակն էլ։

*

Պտուղ ուր ծառից շատ զատ չի ինն։

Տերտրրոչ խարս' նշխարքյ ճրի 'ճամխեն կու֊
տի։

*

Ուռու ծառ կէրթա ֊կյռւկյա, կասիճ ((Ես դարդի
տեր եմ))*

ք՝արդի ծառ կէրթա ֊ կյուկյա, կասի' с(Ես սիրու
տեր եմ)).

Vյան ցարդի ծառ պանցր չկա , քյան սիրու տեր'
■Բ1ա ղցց լ կ ա ՛

*

Պ ուտուկն ասաց' ((Տակս ոսկի կա)) շերեփն 
ասաց' ((Ես հո ւստ կոլկյամ))։

*

ԷՒես չէլած տեղ կյ զրին էլ «աղա» կկանչեն։

Սթի պոչ հերկեն կըլնի, ծեր' շուխի ակից 
կթըււնի տոլս։

*

Եյուքյ չէլած սւտն է[1տըսից ' 4 ՈԼձ11
տոլս չի կչա։

*

Սոխի սեյրադն ի որ կձէոխ կուտա։

*

Տախ ախշկան ասիցինճ ((թնչի չես կրնացե 
իրկան)) ասաց' ((Ուզող չէկավ, իմ խերն էլ չի֊
տուր)) ։

к

Տան, որ էրկո։ տան տ կին ըլնեն, տախտն 
անավել կմնա։

*

Տաշտի խմոր ի' թխելու/ կըխլըսի, խո թաշտի 
լվածք չի, որ սա տան են ա վր լցուց ի։

■Այամին ասաց' «Մարաքյ, տյուոըտ պշաց, քյե
հարթ եմ սլիրե,

Մարաքյն ասաց' «Նյա թլոլ պիրւսծ կուզեմ, նյա
թյու տարած»։

*

•Այամին ասաց' «Վույ, վույ, վույ, իմ տուն֊ 
տեղ քյամին տարավ»։

*

•Р յանիմ' կուղի պոչն հերկը ննա, կյոռտան 
կտել ծուկ չի տառնա։

*

■Рյառսուն փակ տիր վեր տոան, կրողի առաճ 
չի պռնվե։

•Է1 յոթաղն' աոքտվոլթնից ի իկե։

*

Օցի կծած կրսաղանա, լեզվի կծած չի սա
ղանա։

*

Օցն ի որ կանա մտնի օցի պյոնի մեչ, խո 
խով՚Լի կոպալ չի՞ կանա մտնի օցի պյոն։

օ ր ա ն ք ,  ր օ ա ւ ւ ա ն ք ,  ԵՐԳ Ո ՒՄ , Ա Ն Ե Ծ Ք , Պ ԱՐՍԱՎ ԱՆՔ
ՕՐՀՆԱՆՔ1

Ասպած քյե հերկեն ումբր անի։ Թըխթրմորրտ ոխն լոկ մնա։

Ատենախոս' Խանա Փյոլթկի սրփ Կյևորր ուր 
զորութնով քյե հիմ ղաս։ րլն/ո

*

Դոր որ էրթաս' ճամխետ ղուղ րլնի, կրսնա֊ 
թըտ' յուղ-դուզ րլնի։

1 Սովորաբար այս օրհնանքները ուղղված են տղա֊ 
մ արդկանց։

Լոս կաթի վեր թյու խոր-մոր կյերեզմնին։

к

Խազար օղորմի թյու ծնողաց։

*

Խեր Ապրախամու կ յոք նստելուն առման ա
նա и ։
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ԷՐԳՈՒՄ։
Խեր Ապրախամոլն կոն ախ իկողներ' քյու 

սուփրի վրեն էլ նստեն։

»

Ծեռրտ չոր ճողին թալես' ծաղկած ծառ տառ֊
նա։

*

Մայրիկ֊Ս այրամ ասպարածին '  ուր սուփ
պ  ե ն ււ վ քյե օխնի ։

*

Ցոթ որթով սեղան նստես։

1 *

Պ յարով լաճերացրտ թաք֊փ սա կին արմանա ֊ 
նա ս։

#

Սիմ ոն ծերունի տառնաս։

*

Սիվտակ մ ուրուս ը լնես։

*

Վեր աստվորին '  ախ շք յաշես։

Տոլնրտ շեն մնա։

■Սյրիստոսի օխնենքյն առնես 

*

£  յո լ մեկրն խազար տյառնա։

ԲԱՐԵՄԱՂԹԱՆՔ

Սիրելի անձնավորությանը խմիչքով հյուրա֊  
սիըե լիսճ

—  Ղե, կ յ ալըա պ  յ ա ր ի ք  հյա աս պա ծ ը ս ր  ս  կն ա 
ուրախ սրտով, ցա մա քյ  ուշկով մեյ  մեկու տի սուն 
առման անի։

—  Տյուք էլ սաղ ըլնեք, աս պա ծ հյա ըսրսկնա 
ուրախ սեղնի ռաստ պիրի։

*

Բամակր պարպելուց հետո '

Հյուրա ս ի լւ ող* —  Անուշներ։
Հյուրասիրված * —  Անուշ կենաս, սաղ րլնես։  
Հյուրա սիրող* —  Մեկ էլ թալենք (խմենք) ,  

տիսնանք աղո՞ րթ անուշ ի։

*

Եվ այսպես խոսակցելով ու ուտելով բամակ-  
ների թիվը ավելանում էր, սակայն միշտ միևնույն 
((անուշներ)) կամ '  ((անուշ արա))֊ն, «անուշ կե֊  
նաս))֊ն ու ((իմ անուշ տյու էս))֊ լս

* Ալահ վաքյիլ։
*

* Անուն ն աստծո։

*

ես իմ խ յո կին (ձեռքը կրծքին խփելով)։

*

էսր աղոթրրնի արթար լուսան առման Աղն եմ 
(Ձեռքը դեսլի արևելք պարզելով)։

*

էսր աըեվ֊արեկյակ շհադ րլնեն։ (Ցույց տա֊ 
լով արեր)։

*

էսը թորվան խալալ խացի պա խա պան իւ ր ի շ ֊ 
տըկներ շհադ րլնեն։ (Միաժամանակ ձեռքը թոն
քան շրթան մոտեցնելով կամ ուղղակի խփելով)։  

*

էսը խաց յոթ տուռն ին եւ)' ծեոըս լինի (հացը 
ձեռքը բռնել ով)։

էսը ճրաքյի լոս վըես խավար մնա։ (Ձեռքը 
դ ե պի վառ ճրագը պարզելով)։

*

Թե սուտ կասեմճ իմ կնիկն իմ մեր, իմ քյորն
ըլնի։

*

Եմ մոր տված անարատ կաթ ձիկ խարամ ըլ֊
ն ի։

*

Խոկյիս' ս ա տ ան ին տամ։

*

Սյապրել խթիշարկի փողի ծենին առման շրլ֊
նեմ ։

*

Մ աս֊ պատար աք յի առման շըլնեմ։

*

* Մեր ախպեր ութեն շհադ։

*

Սեր հայտի մեռոն շհադ։ (Զ եռքը ճակատին 
տանելով)։

*

* Վալահ, բիլա, թալահ։ 1

1 Աստղանիշով ( ՚ )  նշանակված երդումները սովորա֊ 
բար տղամարդիկ են ասում, առանց աստղանիշի'  թե 
տղամարդիկ, թե կանայք։
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* ** Ժուռ֊մուռամեռ։

*

Վալահի։
* *

* Բ յր ի ս տ ո ս ։
*

* Բ յր ի ս տ ո ս ուր տա տա ս տ ան ով փրես խռով
կենա։

*

* ^  1րՒ ստոսի պիպեռ զարկող ըլնեմ։
*

* Բյրիստոսի սուփ ավազան, թե խայ եսճ ա֊ 
վատա։

ԱՆԵԾՔ2

Ախ կանշխ լսող չխաոնի, մախ կանչի' կյրոՂ 
չխաոնի է

*

Անկյալծակի ցավի տիրանա։
*

Աչկ  “ո ա3 օւնՒ' մեւ ւոս լըւնԻ< աՓ պ.ւա9 ր ի
ն ի' մեչ  խազ

Իմ անճար պերանով կանչեմ ' մախ չտիսնա,  
ն ս տ ի ' միս թափվի, կայնի' ուսկոռ պեյպրկվի։

*

Իմ մեղավոր պենով կանիծեմ' ուր դոլվաթ 
կ յե լ֊ կ յա զան ին ը լն ի , ուր խոկյին' սև սատանին 
րլնիւ

*

* Ինգրնավորես, փ' ր ռւի ը ռո տ ե ս, խաչ տր նեն 
պերանտ, զանգ,ակ կախեն վղետ, տանեն Չաղար' 
սրփ նշանա տուռ։

*

* Խրր խրնջան ծ ի յով տուս էրթաս, սելի վրեն 
պա ռկուկ քյե տուն պիրեն։

*

հոկյին աստըծուն շի տա։

* Ծամերըտ սի վտակ իստրկես։

Աս տըծուց խնթրեմճ լոս թափվի> ծեռից պրռ֊ 
նենՀ տանեն ֊պիրեն։

*

Աստլւծուց կանչեմ խացն ըլնի' ծոց չրլնի , 
ծոցն ըլնի' խաց չըլնի։

*

Աս տ ըծուց կանչեմճ վեր կուշտ փորին ծեռ 
չըտնխ

*

Աստծուց կանչեմճ ուրախութեն ուր տան տրռ֊ 
նեն ներս չմտնի։

*

** Բեմ ուրա ղ
*

*  Գյուլուլախորով ըլնես։

* կրաղի մեչ իրիկ տիսնաս։
*

Թաժա խաց ի խոտ տնից տոլս լիկ յա։

*

** Թաժա մեռել։
*

* Թաքյ֊փսակի չառժանանաս։

2 Առանց աստղանիշի անեծքները սովորաբար ասում 
են կանայք կանանց, մեկ աստղանիշով անեծքները ուղղված 
են ամուրի տղաներին ու աղջիկներին և առհասարակ նորա
պսակներին. երկու աստղանիշով^ փոՔՐ տղաներին։

! ՚ ԿյրոռՒ խ ե խտած։
*

** Այրողի տարած։
*

* Մեջ խորրտ տան պառվրնաս։

*

* Յոթ սարից դեն սատկես, սեվ խարարրտ 
տ ուն կյա։

*

* Ն աղա ր ա֊ դուռն ո վ քյե խորեն։ (նաղարա֊  
զուռն ա յո վ թա ղե լի ս են եղել միայն երիտասարդնե
րին1 անսպասելի, ողբերգական մահվան դեպ
քում, երբ ասենք նշանված են եղել կամ նոր ա- 
լք ուսն ա ցած խ

*

* Նխշուն ծիյուց ցած կյաս։
*

* Նշան լուտ տամ իր կան։

* Շ ախմար օցու զեհիր մտնի մեչ ջիդրիտ։
*

* Շվ աթի կատվու պես տանս բներ ն ռն ա ո լ 
կանչես։

*

** Պատանքյըտ կարվի։
*

* Պ ատանքյըտ մազի թԻլով կարենա ։
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Պատից կախուկ մաղ չալրոտվի, կապից կա֊ 
խուկ տիկ շր թանոտվի։

Ջալադի առճեվ շոքյես բալքիմ։
*

* Ջհեզը տ սն դըկի մ ե լից տյուս չի կչա։

* Բյոլ մոր ծամեր կըտրեն փռեն վեր քչու նա֊

ւՒ ն
ՊԱՐՍԱՎԱՆՔ։

'Ա դ ա բ ս ը  զ։

Աղքյտի թընթոց։ ( Կարճահասակ ու նիհար
* տղամարդու հասցեին)։

Սեվ թալեմ ուր կյլռխ։ *
* Բա բա լողուրդ։ իԲարձրահասակ տղամարդու 

* Սեվ փոշիտ քյոլոդիտ վրայեն առնեն տակ, Հասցեին)։
թալեն վեր մորրտ կյլխուն։

*

* Սուր թրի ռաստ կյաս։
*

Սուր ր լն ի ո ւր փայ֊ պ յա ձին։
*

*՛* Վարամ թ։ս լա ծ։
*

Վիզրտ տակրտ մնա, խեր֊պ յարին շտիսնաս 
բալքյիմ։

* Տիրամոր տառցըվոր տառնա ս, ա յլակերպ֊  
վես հիսան֊օղլու ջչարգ չմտնես։

*

Ուր իբիկ [սորեմ։
*

Ուր լաճեր խորեմ։

*Բառու կրճա։

Բեն ամ ուս։
*

Թա փա գյող։
*

Լավրնդու կրճա։
*

Խեր վան խրորնդատ։ ( Բարձրահասակ տղա֊ 
մարդու հասցեին )։

*

Կ րնգյան կնիկ։
*֊

Կրռտուկ եղ։
*

Կիշրրվան կյեշ։ (Բարձրահասակ տղամարդու 
հաս ցեին)։

Ս յարն ան կյել։ (Կարճահասակ, նիհար տղա֊ 
Ուր շեն տնից մեյ ջուխտ սոլ րլնի ուր փայ֊ մարդու հասցեին)։

պյաժին։

կլա։

Կյեմշոլ կուռոփ։ (Կարճահասակ, դեր տղա֊ 
Ուր վանք տնից փեշեր թաղթըփելով տյուս մարդու հասցեին),

*

Կյրողի թարանջա։ (Բարձրահասակ աղամար֊ 
Ուր տուն Անի քյաղքի ավերակներ տառնա։ ,րո հասցեին)։

Ուր տունն ավիրվի, ուր տյուռ փայվի։
*

Ուր ունեցվածք էրաղ տառնա, զին ք աշխրր֊
քում բեմ ուր ա զ տառնա։

*

* Փառացրտ տակ կյաս։

Կոթ կրտրած դրնքյ։ (Կարճահասակ, դեր 
տղամարդու հասցեին)։

*

Կ ո լյան ո ց ի ցախավել։ ( ------շ)-------)
*

Կ ուռուղույի կատու։ ( ------ ((-------)

*

նիրկեն։

Աջմու բա յր աղտ ար։ (Բարձրահասակ տղա֊ 
■Բյու թամա խարս կընգա նխշուն քյողք սեվ մարդոլ հասցեին) ,

 ̂ Առանց աստղանիշի սլա ր ս ա վան քն ե րը , սովորաբար 
կանայք հասցեագրում են տղամարդկանց, մեկ աստղանիջովր՝ 
կանայք կանանց։
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ճոշ պաղսըվան ակլատիզ։ ( ------ «-------)

*

ճվտուկ սակառ։ ( Կարճահասակք նիհար տղա֊ 
մարդու մասին)։

*

Մ ա չ մա դի սունաթ։ ( Բարձրահասակ տղամար
դու հասցեին )։

*

Մըդրրբոլ մազրակա։ ( Կարճահասակ, նիհար 
աղամ արդու հասցեին ) ։

*

Մըսրի կռճոն։ ( ------ ((----- - )
*

նախրի էշ։
*

Շալւխոշի ղռա խոտ։ ( Կարճահասակք դեր տ դա
ւք ար դու հասցեին )։

*

I)ա դի բուղա։
Սա լա խան ի շուն։

*

*11 ոխ տա րի։

I II. Ն  Ե  I .  Ո
Երբ մի քանի պարապ տղամարդիկ կամ կա

նայք միասին էին լինում, որպես մտքի վարժու
թյուն, միմյանց հանելուկ էին ա ռաջա բկում ։ Ահա 
այդ հանելուկներից մի շարք։

Անդերձ ան շարած,
Ան ասեղ կա ր ա ծ,
Անկյործ չա վր ի մեջ 
Փակ կութով պիրած։

( Նուռ )
Կլոխ քյանձ նուկի,
Տափակ' քյանձ խառջեկաթ,
Ս ևճ քյանձ սաթ,
Ս իվտաէլ քյանձ կաթ։

( Կաչաղակ)
էն որ խավքն ի ' երկինք֊ կյետին կան կուկյա, 
Ուր ա պոնից տյուս շի կ յա։

Օ Խ )
Նաճ բա ղրրգյան կ^էօի)  
նա ' դո ւքըն դա ր կըծա խ ի, 
նա' տվող խամ կտիսնա, 
նա' ուտող կյոն կտիսնա։

(Մա ւրա կան կաթ)
էն ինչ, էն ինչ'

Վարա կյա կռտան։

Տավրի չլուտ։ ( Բարձրահասակ տղամարդու 
հա սց եին)։

Տրծրխոցի ղո ւոն ա շի Հ ------((-------)

*

Ուտի տիպ։
*

Ոյա ր վըն ի քյուրթ։
*

•9 յոռ Ազնավուր։ (Բարձրահասակ տղամարդու 
հասցեին )։

*

■9յոռ թյաքյա։
*

9  յոփաքյ շուն։
*

Օդո ս տ ո ս ի աղվես։ (Կարճահասակ, նիհար 
աղամ արդու հասցեին )։

*

* Օռոսպի։

I» Կ % ե I1
Որ ասես' արե֊արե, չի կյա,

Որ ասես' մի' կյա, մի' կյա, կուկյա։
( Շրթունք )

Հմեն ջանինճ մեյ մութ մարաքյ,
Մ ելն էրկոլ շար անկոթ ուրաքյ։

(Բերանն ու ատամները)  
երկու տուն' մել սուն։

(Քիթ)
Անպոչ կտել կպե պատ։

(Ականջ)
Անջան, անսաս,
Տյու դոր էրթաս, 
էոքյա֊լոքյա 
Խետրտ կուկյա։

(Ս տվեր )
Ենքյն Ա տ ամ ո ւց ա ռա ճ ի ծնվե,
Համա ուր քյառսոլնքյ տեռ լի թըմըմվե։

(Լուսին)
Ք յարեն֊փե տեն, արթար դա դեն,
Չորս չոր, հերկեն ոտ փորի տակ,
Սրտիկն ի սև, կյլոխն ի ծակ։

(  Թոնրա տուն )
Դաղեն նստէր վեր թըմբան,

*
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Կյլխուն քյաշե թաց թոմբան։
( Կաղամբ)

Մեյ տուն ըմ կա, տուն մ'էլ ինե,
Տ եղին Տավիթ նստուկ ինե։

(Հավկիթ)
Խան ե լուկ— խան ղւս կելուկ,
Մ եշն ուտելուկ,
Տյուս վառելուկ։

(ՀնԿոլւզ)
Մե կՈԼ['ըմ կա զա տոլ յան ի,
Ուռ ֊պտուկ ս պահ ան ի ,

Սաթ կուտա, տուն չի կյա։
(Խաղողի վաղ)

Լարան պա ռկա վ մեչ  ծովուն,
Ասաց՝ ծ չաքն եմ արիվոլն։

(Պատրույգ, ձեթ, ճրագ)
Մսե սյուն, էրկրթե տուն։

(Անասունի պայտված ոտք)
Սարպեւո կփռեն տակ,
Ծեոով կըվզըցՈ1 ընն ծակ,
Սրվեր ուր են, կկա յնր ղուղեն պատի տակ։

(  Երկանք)
Ո յո ւ տափակ՝ վեր իմ տւսվւկին,
Իմ սուլուլիկ' մեշ քյու ծակին,
Աշխար կուտի իմ֊քյոլ  տկին։

(Երկանք ու ձավար)
Պռտի' մլի, պրռտի՝ մլի,

Որ չի մտնի՝ կռծի մլի։
(  Թե լ֊ ասեղ)

Փետե փողորակ, 
էրկրթե սողորակ,
Ս ա տանեն մեչ  քյուն։

(Լիքբ հրացան)
Ան փարա ելչի,
Անղարար յալանչի,
Զիկ, քյե կկանչի։

(Սաչաղակ )
Յեր եկով՝ խեղճ, դարբեդար,

^յիջԸՐով՝ աշիյըՐքին նորադար։
(Լուսին)

Աստեղ պուպուզ, էնտեղ պո լպուզ,
Ինչ կյա տիմաց՝ կը@ալի տյուս։

(Ավել)
Աէվլոճե էէավ ստրնրվեր,
Սրրպեց֊պիրեց տ այնր վեր։

(Ածելին ու երեսի մ ա զր)  
էրկնուց ի[*Իքյ խավք ընցան,

Մեյն ասաց' ա կա ս, մեյն ասաց ' պակաս,  
Մեյն էլ ասաց ' հիսանին իրեքյ պյան կա

պակաս։

(Ափին՝ մաղ, լեզվին՝ ոսկոր, աչքին' կշտում) 
կրկնաց իրեքյ խավք ընցան.

Ս ե յն ասաց՝ Ալո, մեյն ասեց՝ pшլn,
Մեյն էլ ա սացճ
Աս սլա ծ աստվոր շինելու օր իրեքյ պյան պակաս

ի թողե,
Տիսնաս մոռցեր ի՞, թե՞ էեչ։
(Երկնքին՝ սյուն, ծովին' ծածկոց, ցրողին' աչք)  

Սև սրլա, սի վտակ սրլա,
Խաթունն ինե կըխլվլա*

( Խ )
Ես թալեմ քյե, տյու թալ դեխ ձիկ, թո էրթա֊կյա, 
էրկսիս էլ պոռտին կպնի, մե պարև տա։

(Խնոցի)
Փորը հլին' ք. . .  շռաթա,
Կէրթա-կյուկյա, կէրթա֊կյուկյա'
'Ի յո լ  մոր պոռտին կյլոխ կուտա,
'Իյու խերն ըսկի ծեն էլ չի տա։
( Խնոցին' մեջը կարագ ու թան)

Աղտ ո լ փոր լցուցին,

" հ  ՓւՒօՒն>
Աղթամ արա լուս֊ճրա ք յներ վառիցին։

(  Թ ոնիր)
թինք կլոր քյանց պա տ ընջան,
Անծըներ մեչ  կը խըլվլճան,
Տնհս պերանտ' կըկռչկըռշան։

(Թուզ)
Պրռնեմ ափով,
Թալեմ թափով,
Մ եռն ի տարով,
Հարի պյարով։

(Ցանված հատիկ) 
թինք քյանց լում,
Ո ւր զատ քյանց սյում։

(Սանեփատ )
Պառավ նստէ? վեր տեզին,
Պոչն օլրրե վեր վզին։

(Սազամ բ )
Մաց աղիքյ,
Ծեր' ծաղիկ։

( Վառ մոմ)
Մեյ մերիկ,
Խազար իրիէլէ 

(Մեղվի փեթակ)
Անճյուր ճաղաց,

Անթուիւ պա ղա րճ։
(Մեղրի խորիսխ)

Լեն տուռ, նեղ տուն,
Մեչ խոշ֊խաթյուն։

( Խխունջ)
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Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ

8ՈԻ8ԱԿ ԱՐՃԱԿԻ ԾԻԼԵՐԻ*
(Աո. ապրիլ 1915 թ.)

Ցուցակում օ գտա գործված են հետևյալ Տա֊ 
մա ռո տ ո ւթյ ո ւն ն երը.

Երկ.— երկհարկանի տուն 
9իթ .— տունն ունի ձիթհան 
Ջաղ .— տունն ունի ջրաղաց 
Գութ, — դու թան ատեր է 
Փ. գութ. — ւիոիւուէ գութ տնատեր է 
Պետ, — կառավարության կողմից 1914 թ, 

պատերազմի առնչությամբ բռնագրավված ու 
ռազմ ական նպատակների համար օգտագործվող 
տուն։

Փակագծում բերված է ծխի ( տան) մ ակա֊ 
նունր։ նույն նախապապ երից սերված ընտանիք֊ 
ներր կազմու մ էին ղասեր ( տասեր). դա ևս ար֊ 
տահայտված է ցուցակում։

ՓՈՍ ԹԱՂ

Ավեդի Կազարի ղասեր'

Ավեդի Ավեդի տուն
Ավեդի Եդոյի տուն ( Երկ,, Փ* գութ*, Պետ,) 
Ավեդի Հու սեւի ի (  Բ ո զե ի ) տուն 
Ավեդի Պար որ ղի տուն 
Ավեդի Սիմոնի տուն (Երկ., Պետ.)

հարաջանի ղասեր 
Բաբաջտնի Արթրնի տուն 
Բաբաջանի նեսոյի տուն 
Բաբաջանի նուբոյի (Գյալհոյի) տուն 
Բ ա բա ջան ի Օվանեսի (Շիրոյի) տուն

* Տ ուցակը կազմելուն հեղինակին աջակցել են երևա- 
նարն ակ արճակեըիներ' Անդրանիկ Դավթյանը, Միհրան Հա֊ 
րությունյ ան ը , Արծրուն նծոյսւնը, Սենիկ Մկրտչյանը և իւ ա — 
ռակոնիսցի Մաթևոս Մարգարյանը։ Անունները գրված են 
Ար ճակի արտասանությամբ։

Բաղդըկե դասեր
Բաղգրկե Հուսեւիի ( Դավռոյի) տուն 
Բաղդըկե Սախակու տուն 
Բաղգրկե Վոհանի տուն 
Բաղգրկե Ք յարամ ու տուն

Բարիւուղարի դասեր
Բարխուդարի Ամրոյի (Պուլուզի) տուն (Ջաղ.)  
Բ արխ ա դարի Ախ ան ե ս ի տուն 
Բարխուդարի Թումոյի տուն

հսոոոյի դասեր

{
Բա տ ո մ  ճու տուն (Գութ.)
Բատոյի Հմայակի տուն 
Բուղի տուն

Դըզոյի դասեր

(
Գըզոյի Մելքոնի տուն 
Թրզոյի նաբաթցոլ տուն

Գըզոյի Պիտոյի տուն ( Երկ., Պետ.ք Փ. գութ.)

Դհերցու Դաղեի տուն 
Դհերցոլ Պետլեի (յարրմ բիթունի) տուն 

Եղա գարի տուն (Փ. գ ռ թ . )

Թաժդրնի ղասեր

Թ ամդրն ի /* ա զե ի տուն
Թաժդընի ։քամու 11ողկե կամ Պապոր Արամոլ 

տուն
Թաժդընի Մառտոյի տուն 
Թաժդընի Մ կոյի տուն

Թաթարի Խաշոյի ( Քյալոյի)  տուն

Թաոկե ղասեր

Թաււկե Ասլրոյի տուն 
Թառկե ի*ուլ նշանի տուն
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ժամխըւփ դասեր 
Ժամխ ըրի Արթրնի տուն 
Ժամխըրի նշանի տուն 
Ժամ խ ըրի Սենոյի տուն

( Ժար)  Փանըսու տուն 
Լըմա Մ ի սակի տուն 
Լոլրոլգի տուն 
հան թո ւմն ի տուն

Կազոյի դասեր
Կազոյի Կազոյի տուն
Կազոյի Ս ախակու (ճեճերի) տուն (Երկ., 

Պետ.)
Կազոյի Վարթոյի տուն (Փ. գութ.)

Կարթալանցոլ Արշակի (Ծըռտոտի)  տուն
Կեն դոյի տուն
Կհվըրկոլ Մառտոյի տուն

Կըձււյի դասեր
Կըծոյի Հակըբոլ Սւսրգոյի տուն 
Կըծոյի 1] արգոյի տուն (Փ. գութ.)

Կըոոյի դասեր
Կըռոյի Պուղոլ ( Մանթաշովի) տուն 
Կըռոյի Սարդը սի տուն (Փ. գութ.)
Կըռոյի Վարթանի տուն

Կումըրկե դասեր
Կումըրկե Կումրոյի տուն (Երկ., Պետ,, Փ.

գութ., Ջտղ.)
Կումըրկե Մնոյի տուն 
Կումըրկե Պուղուսոլ տուն

հասրաթի դասեր
Հասրաթի Կոստանի (Կոտեի) տուն 
Հասրաթի Նեկոյի տուն 
ճեմոյի տուն (Գութ.) 
ճընոյի տուն 
Մառտոյի Ավեդի տուն 
Մառտոյի Օխանեսի տուն

Մոլքյայելի դասեր
Մոլքյայելի Արշակու տուն 
Մոլքյայելի Կյուրոլկրոլ տուն 
Մուքյայելի տերտըրոչ (Տոլտեմի) տուն

նո ւր իջան ի Սազեի տուն

Շայնի դասեր

Շայնի Գյոլրջոյի տուն 
Շայնի Ենգոյի տուն 
Շայնի թուիլոլ տուն 
Շայնի Հարոյի տուն

Շատըղցոլ Հակոյի տուն
Շատըզցոլ Շայենի տուն
Շատըղցոլ Օվանեսի տուն
Շոտնի Արշակու (Թոփալ Խոլռկե) տուն
Շոտնի Լիլոյի (Կենջոյի) տուն
Չլուտի տուն
Պարանկե տուն

Պարեի դասեր

Պարեի Աջոտի տուն
Պարեի Ս ախակու (Տեղնոլկի) տան

Ջրնըբարու դասեր

Ջընըբարոլ Ալոյի (Դուրդանի) տուն 
Ջրնըբարու Պարսոյի տուն

Ռաւ|ոյի դասեր

{
Ռավոյի ճոլ  (Կոլոտու) տուն 
Թավ ոյի Ս ախակու տուն

Սանոյի (Հյոսքրսոյի) տուն 
Սիյանսու Ասլանի (  Թըստանի )  տուն ( Երկ*, 

Պետ., Փ. գութ.)
Սիյանսու Մ ընեի տուն ( Երկ*, Պետ*, Գութ*) 
Վանի ց տուն ( Փ* գութ*, Ջ աղ*, Չիթ-, Ո ւնեին 
քառակազմ, մագաղաթե «Թաըավոր ավետ֊  

ըանտ )
Տաժոլ Մարոյի տուն
Տավկե Ասլանի (Չուռոյի) տուն
Տավկե խըլղաթի ( ժտոյի)  տուն

Տավոյի Միրզոյենց դասեր

Տավոյի Սնդըկե տուն 
Տավոյի Կարոյի (ճըլըլեկի) տուն 
Տավոյի Միրզոյի (Ջամոլ) տուն 
Տավոյի Սնդըկե տուն 
Տավոյի Ս եթրակոլ տուն

Տեր Աազարի դասեր

Տեր Արթընի Սեըոյի տուն 
Տերտըրոչ Կըռութի տուն
Տեր Կազարի Նշանի (Պ՚էէէեի) տուն ՀՈւնեցել 

էին ((Կարմիր ավետրան», որր գերեվարել  
էին և տեղըճ մառանը, սրբացված էր)

Փալասի դասեր

Փալասի Թանոյի տուն 
Փալասի խաըսի տուն 
Փալասի Տայրոյի տուն

Փանոյի դասեր
Փանոյի Մկոյի տուն (Պետ.)
Փանոյի Փանըսու տուն (Փ. գութ.)

1 6 2



Կուլկե դասերՓանըսու դասեր -
Փանըսու Սսպատրու ( Ալոյի)  տուն 
Փ ան ը ս ո լ Խերոյի տուն 

Փանըսու Փանըսու (Պապո լկի) տուն

Փարկե տուն

Փիլինի դասեր
Փ ի լիճի Ավհդի (Գյալալու) տուն 
Փիլիճի հւաւէբոյի (Պիպոյի) տուն

ՔՅՈԶԱՐԻ ԹԱՂ
Ալթունի տուն
Աղտաշա Ավոյի տուն (Փպութ.)
Աղտաշա Հակոյի տուն (Փ. գութ.)
Աղտաշա Միրղաիւանի տուն 
Անդոնի Նանեի տուն 
Բուլուջոլ տուն ( Փ, գութ,)
Թաթարի թաքյոյի (հավանողի) տուն 
Թաժախայերաց Մարտիրըսու տուն

Թ ևոյի դ ա ս ե ր
Թևոյի տուն
Թևոյի ժամխ ըրի տուն
Թևոյի Մկոյի (Ավզրնոցի Պըճոյի) տուն

Խաժոյի Պ իտըրսոլ տուն 
Խաժոյի Վարթանի տուն (Փ. գութ.)

Խ սան դ ա ս եր
հսան Ավեդի տուն (Երկ,, Պետ.)
Խսան Կարոյի տուն 
Խսան Պապկե տուն 
Խսան Ուսեւիի տուն 
Խսան Օխանի տուն (Երկ., Պետ.)*
Խուդոյի Կյուրուկրոլ տուն 
Կագկե Ասլանի կամ Տուրանենց տուն 
Կագկե Կազոյի (Կըզոյի) տուն 
Կա զկե Մ ա մփրեի տուն (Պետ.)
Կրլորի Արթրնի տուն
Կըլորի Հակոյի (Բոտեի) տուն

Կ յա զ ւդ ա ր ի  դ ս ա ե ր  
Կյաղպարի Մկոյի տուն 
Կ յազպարի Վանոյի տուն 
Կյաղպարի 0 վան ե ս ի տուն

* Հեղինակը' Սերինե Ավագյանր, Խսան Օխանի տնիը է
( ծ- Ւ-)<

Կուլկե Տ աճա տ ի տուն 
Կուլկե Կարոյի տուն 
Կուլկե Վարթանի տուն 
Կուլկե Օխանի տուն

Ս ՜ո լո յի  դ ա ս եր

| Ս'"լոյՒ ՀաԵոտՒ հալ* Մարոյ ի տուն
Մոլոյի Կյոլրուկրոլ (Արթարի) տուն 
Մոլոյի Մոլսեսի (Պստիկ Պուպուշի) տուն
(Պետ.)  /  "ձ

Մոլոյի Պիտոյի ( ճ ո չ  Պուպուշի) տուն (Փ.
գութ.)

Շավեռի տուն

Շատըղցոլ Ավոյի տուն (Գութ.)
Շատրղցոլ Եզոյի տուն

Չ ո մ ո յի  դ ա ս ե ր

ք Չոմոյի Ավետիսի տուն (Պետ.)
I Չոմոյի Խաչկև տուն (Պետ.)
I Չոմոյի Թինոյի տուն

Պըճոյի տուն 
Պ յուպճի տուն 
Ա այր ագի տուն

Տ ե ր տ ը ր ո չ դ ա ս ե ր

Տեր Կարապտի տուն (Երկ., Պետ., Փ. գութ,, 
Ջաղ,)

Տերտրրոչ Կազարի տուն (Երկ. Պետ.)  
Տերտըրոչ Պոլղուսոլ ( Դրեժոյի)  տուն 
Տերտըրոչ Անթառանի (Շեպոյի) տուն

Փանկե Մինասի տուն (Երկ., Պետ.)
Քյոզարի Կյապոյի տուն 
Քյոզարի Մինասի տուն

Ք ո չո յի  դ ա ս ե ր

■Բոչոյի Մանուկի (Վաղվան էլ պախեմի) տուն 
(Գութ.)

■Բոչոյի Լեսկցու տուն 
Հոչոյի Մկոյի տո ւն
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Բ Ս. Ո֊ Ս. I' II. ‘1.
ս

Արրշ ում— մ ետ աքս 
Ադարսըզ— անպատկառ
Ադամորդի—մարդու որդի, մարդ արարած 
Ադիյա — ընծա, նվեր
Ադա — Արձակում ռեսից (տանուտեր ) ղՒՐ^ոլԼ բ աբձբ հա

մայնքի զոբծիչ, որը միջնորդն էր հասարակության և 
դավա ռա պետ ի

Աղա պ֊ բաշի — ամուրին երի գլխավոր. այսպես էին կոչվում
հարսանիքների ժամանակ սկզբից մինչև վերջը փեսա
յիդ անբաժան այն երկու ամ ուրին երր, որոնցից մեկս 
ամուրի քավորն էր, մյուսը փեսայի հարազատը 

Աղատլամա — ազատ ածր, փըկս: ծ ը 
Ազն ա ուր — առասպելական հսկա մարդ 
Ա/ահ-վաքիլ— աստված երաշխավոր, աստված վկա 
Ալաջա — խայտաբղետ, նան նորահաս պտուղ 
Ալիշ~վ երիշ — առևտուր 
Ախ պ ուր — աղբյ ուր
Ս-խռավ—հալած տաք յռւղի մեջ խաոնած փոխընձե ուտելիք, 

որ ընդունում էին տաք-տաք 
Ախվ ալ— դրություն
Ախունդ— մ ահմեդական հոգևորական 
Ակրնջկլա— ա շքա լուս անք
Ակըռկել—արգելակվել, որևէ բանից արգելվել 
Ակլատիզ—մեծ պահքի հենց սկղբէ °ր1’Ժ  ̂ՐԴՒ № ̂  Ր ՒՑ կախ

վող սոխ, որ զարդարվում էր հավի յոթ փետուրով 
որպես մեծ պահքի շաբաթների խորհրդանիշ. ամեն 
շաբաթ երեկոյին' մի փետուր պոկում էին ակլատիզից 

Ս կոլ — քանդված, պրիշակված 
Ս.կռաստ — ն ա իւ ահա շ
Ադթադաղ—քԼիւտի լեռ, գտնվում է Արձակի հ յ ուս ի ս ֊ ա ր ե ել

քում
Աղ ոթրան—արևելյան կողմ, նաև լուսաբաց 
Աղորթ—ճիշտ, ճշմարիտ 
Ա ղո ր թ մ ան ց — իսկապես, իսկականից 
Աղսաիւկալ—սպիտակ մորուք, ծերունի
Աղտաշ—սպիտակ քար. Արձակի ամ են ամ ոտ քրդական դյու- 

ղՒ անունը 
Աղու—թույն 
Աղուոտ — թունոտ
Ամանաթ—ավանդ, պահ տրված 
Ամ արաթ— դղյակ
Ամրախտի—աշխարհական, ոչ հոգևորական 
Ամել — գոլ թանը քաշող չ որս լուծե ր ից մեկը

Ամըր, ամրով—հրաման, հրամանով
Ամրոց (ամ բրոց) — փթիրից շարված և թաց գոմ աղբով 

ծեփված կոնաձև շինվածք, որի մեջ վառելիք էին լցնում 
Ա յան — հա յանի 
Այ ար — թամբ
Ան ըսպեռութեն — անզգամ ոլթյուն
Անթրոց — թոնրի տակր խառնելու երկար փայտ, փայտյա 

ձող
Անկյա լծ ակի — հան կարծա կի, կաթվածային ցավ 
Անձեղ—կաչաղակ
Ան ջան - ան ս ա ս — ան մ ա ր մ ին ֊ ան ձա յն 
Անուղորմ—անողորմ, անգութ
Անփոխ—գութանի տեսակ, որն ուներ ամբողջ օրը բանող 

ընդամենը չորս զույգ լծկան, փոխով գութան ին կար
նաև չորս զույգ սլահեստի /ծկան, որոնց լծում էին
կեսօրից հետո

Աշարա — ցորենի կանաչ արտ 
Աշիրաթ—քրդական ցեղային կոչում 
Աջամ— պարսիկ
Աջլաջեբ—այլանդակ, այլակերպ
Աջմոլ շՒ[ա — պարսկական կարմիր կտավ, որ համեմա

տած Վանի տնայնագործների պատրաստած կարմիր 
կտավի հետ, նուրբ էր ու որակով 

Առավել—վարելահողերէր արանքում թողնված խոպան, որ 
գութանի վաբՒ ժամանակ' սարվածքի շրջադարձին 
ծառայում էր որպես աղա տ տարածություն 

Առատամ—գութանի փայտե մասնիկներից մեկը 
Առձին— առաջին
Ասըլղադա—ազնվատոհմ ի որդ ի, տոհմիկ անձնավորություն 
Ասլ — տոհմ
Աս չան բաշի — առյուծ ապետ
Աս լան ֊կա փլան— աո յուծ֊ վա գր
Առլի— կանացի անուն, նաև տոհմիկ
Աս կ— ազգ
Ասպար — զենք
Ավ֊ որս
Ավալ — սկզբներում, ն ա էսն ա կան ժամանակներում 
Ավատա—հավատա, հավատացիր 
Ա՚/Ւ րուլուրսըն — տունը գիտե՞ս
Ավլադ, ավլըդներաց — որդի, զավակ, զավակներին 
Ա՚էջի— որսորդ 
Ավքարոտվա— ոխակալվեցի 
Ավք յար—ոքս, ոխակալություն
Աստվոր— աշխարհ
Ատ ամա մութ — Ադամի մութ. այսպես է համարվում լուսա

դեմին խտացված մութը
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Արայ֊թարայ— խ ունջիկ-մ ունջի կ, կոտրատվել 
Արապախ—կտուրի եզր 
Արժալ— օրհաս

Ո

Բ աբայողոլրթ— աճպարար 
Բ ադա լ — փոխարեն 
Բադան — պարիսպ
Բազըրգան — երկրե-երկիր իր անձնակազմով շբջոՂ մեծա֊ 

գնորդ, ինչպես և մեծաքանակ վաճառող, առևտրական 
Բաղում /սաչեր ( պաղում խ աչեր) — բազմաթիվ խաչեր. այս

պես էին անվանում նաև գերեզմանոցներին 
Բալաքյ — երկգույն, նաԼւ' երկգույն մորթ ունեցող անասուն, 

բալաքյ էր կոչվում նաև սպիտակ ու կարմիր շերտեր 
( ԳՈԺՐ) ունեցող շալվարը

Բալմ—կտավատի ջարդոտված ցողուններ, որ օգտագործում 
էին ախոռների հոդաների հատակին փռելու համար 

Բալքյի — թերևս, գուցե
Բ ախ լութ են — ն ա խ ան ձություն, չկամ ություն
Բամփել — ափով արագ խփել, նաև շտապով վերցնել
Բա յրաղ— դրոշակ
Բայրաղտար—դրոշակակիր, դրոշակ տանող
Բանավշա (քրդ.)  — մանուշակ, բանավշա էին կոչվում հայ 

գեղջուկներ ի մոտ ընդհանրացած կապույտ և կարմիր 
գույներ ի խառնուրդ ունեցող, նուրբ մանուշակագույն 
շալվարները

Բաշ—ճակատին սպիտակ խալ ունեցող անասուն, բաշ է 
անվանվում նաև ձիերի վզի մազափունջր 

Բառադի — չկազմակերպված, անտեր թողնված 
Բառին—արևոտ, տաք երկրներ 
Բար—բարիք
Բարաքյաթ—լի, առատ, շուտ չսպառվող
Բարբադ—ավերակ. բարբադ է կոչվում նաև դեղին ծաղիկ' 

ունեցող մի թունավոր բույս, որին Արճակում անվա
նում էին խաբըբուկ 

Բարե — գոնե, գեթ 
Բար եմբար—հավասար 
Բարով֊բախչա — բարիքով պարտեզ 
Բարուշել — սակարկել, նաև' հաշտվել 
Բաքիր—մահմեդական արական անուն 
Բեասըլ — անտոհմ, ստոր 
Բ ե գիր — բեռնատար ձի
Բեշի֊բիլիկ—հինգ լիրանոց օսմանյան ոսկեդրամ, որ կա- 

նայք օգտագործում էին որպես վզից կախելու զարդ 
Բեռահմ —անգութ 
Բեսլամա — աղախին
Բեր—աչն պահը, երբ ոչխարները բերվում էին որոշ տեղ' 

կթելու համար
Բերվոր—ոչխարները դաշտում կթելու գնացած կին 
Բըռիկ անջրդի վայրերում աճող մի բույս, որ օգտագոր

ծում էին իբրև ավել
Բիբի-մայր
Բիթուն — ամբողջը, բոլորը
Բիլա — մինչև անգամ, նույնիսկ
Բխով֊երկաթյա մի զույգ ոտնակապ' իրար միացված կարճ 

շղթայով
Բ յութան — փոխարեն, փոխհատուցում
Բնաղուն—աշնանը նախատեսված աղալիք հացահատիկ 
Բոզ — խիստ շիկավուն գույն

Բոզ-բոզ հարին— Ասլան աղայի ձին, հավանաբար բոզ-
բհարին, որ նշանակում է շիկավուն ծովային 

Բողազ-քյասան — կոկորդ կտրող, այդ անունով մի հայկա
կան գյուղ կար Վանի նահանգում 

Բոշ—շատվոր, նաև'  անպետք 
Բոշա— գնչու
Բոշենք — շատվորենք, Բոշենց տուն գոյություն ուներ Վանի 

Այ դե ս տան թաղամասում
Բունիկ—մաղի տախտակյա շրջանակինճ մ աղացան ցի փոխա

րեն կարված մազազերծ կաշի, որը օգտագործվում է 
ալյուր, հացահատ իկ և այլն տեղափոխելու համար 
Բուրա— ա յստեղ

Գ
Գըխտիկ — նորածին անասունի ստամոքսում կուտակված 

պինդ, պանրանման նյութ, որը համարվում էր պանրի 
ա մ են ահ իմն ա կան մակարդիչը

Գլուխ անուշել — մխիթարանքի խոսքեր ասելու նպատակով 
այցի գնալ նոր մահացածի հարազատներին 

Գյազ—երկարության չափ ' արշին
Գ յա գնա — Արճակում մի ձորի անուն, որը համարվում էր 

սատանայաբնակ
9՝ յա լան դիզան— (թուրք.) եկող-գնացող 
9՛յալ բուրա— » արի այստեղ
9'յալի— ձոր, միաժամանակ'  հարս
Գյամըչի— » նավավոր
Գյամի— յ> նավ
Գյավառ—Վանի Հեքյարի սանջակի մի քրդաբնակ գավառի 

անուն
Դյնա — նորից
Գյ ո, գյոհան — ահավասիկ
Գյոբագ—հյուսվածք եղենի այն ձեր, որի հյուսքը շեղակի ( 
Գյոզ—ըն կույզ 
ն ո լ —լիՀ, լճակ
Գյոմ րուքչի—մաքսային աստիճանավոր 
Գյոշա— անկյուն
Գյոռ, գյոռխանա— ( թուրք.)  գերեզման, գերեզմանոց 
Գյուգում—երկարավիզ, մի կանթանի պղնձե կժաձև անոթ, 

որ օգտագործում էին թոնրան մեջ ջոլր տաքացնելու 
համ ար

Գյ ուլ — վարդ, նաև' ծաղիկ
Գյուլբան—ծաղկազարդ, նաև'  ծաղկազարդված 
Գյուռ—մեջը փորված քարե մեծ սանդ, որի մեջ ջրում էին 

անասուններին,
Գոստիլ— ( քրդերեն)  ապարանջան

Դ

Դալալ—մունետիկ
Դա լամա — պանրի համար մակարդված կաթ, որ ավելի շուտ 

դոնդողի է նմանում, քան մածնի 
Դալկի ալիք
Դալմա — թևերի թեզանիսներին և շրջագծերին արծաթ եզրա

զարդեր ունեցող մ ահուդյա կանացի վերարկու 
9 ալվաթ—պետություն, իշխանություն 
Դան — անգամ
Դանա—երկու տարեկան արու հորթ
Դան դան ա—աչքերի վերևի կոպերին ներսից գոյացած մանր 

բշտիկներ
Դաննա — միակ, մի հատիկ 
Դաստա—փունջ
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9.Դաստ ուր — թույլտվություն 
Դավա — ուղտ, նա1ւ վեճ 
Դավաթ—հ յուրասիրություն 
Դավթար—մ ատյան
Դավքյ— սպիտակ կտորից կարված ժանյակազարդ վզկապ, 

որ Վանի նաև գավառի հարսնաղջիկները կապում էին 
զգեստի տ ա կից, այնպես, որ միայն մանյակները երե֊ 
վային, սա ստեղծում էր նոր ու մաքուր շապկի պատ
րանք

Դարահի — խիստ նրբահյուս մետաքսյա հյուսվածք
Դարաղ— բամբասանք
Դար բար — շրջակա յք , շրջապատ
Դարբեդար—տեղահան եղած, կայանից հեռու ընկած, ավե

րակված
Դար-դար—երեխաներին օրորելիս, քուն բերելու համար մըր֊ 

մընջացող ձայնարկություն
Դարմանկյեղ— Վանի Վան ֊Տոսպ գավառի մի հայկական

գյուղի անուն 
Դաֆ, ղուֆ — թմբուկ 
Դ՚եխ—դեպի
Դեսա֊դենա—այս կողմ-այն կողմ
‘հերա բալաքյ— Վանի Թիմար գավառում գտնվող Տիրամոր 

վանքը մահմեդականներից այդպես էր կոչվում' իր 
շարվածքի քարերի երկգույն լինելու համար 

Դերձան—կարելոլ թել 
Դըխ — դեպի Հ Շա տ ա խ ի բարբառ)
Դըմւիել — խփել, հ արված ել 
Դըռբ — ում, ումով 
Դիզե — կարճլիկ 
Դի լաք յ —փափագ 
Դին — կրոն, հավատ
Դինո— (քրդ, 'վ խենթուկ. գործածվում էր որպես կանացի 

անուն
Դիշ-քրասի— ա տ ա մն ավարձ 
Դիվան — ատյան, խորհրդարան
Դոլվաթ—տան հարստության ոգի, նաև հարստություն 
Դոլոլ—շնորհ տվող երևակայական ըմպելիքի օշարակ 
Դողրի, դողրու—ուղիղ, ճիշտ
Դոնամա—պետական տոնակատարություն' հրավա ռությամբ
Դոշ թփել—կուրծք ծեծել
Դոշին — կրծքին
Դոր— ուր, որտեղ
Դո* ր ի— որտե՞ղ է
Դորուս—դրանից հետո, այս անգամ էլ
Դվիթ —թանաքաման
Դուզ—ուղիղ
Դուն յա — աշխարհ
Դուքընղար—խանութպան

Ե
Եթիմ — որբ
Եթմիշ իքի լիո ւչուխ — յոթանասուներկու և կես
Ելագ—տղամարդու անթև և կրծքի կեսից բաց զգեստ' վեր՜

նա շապկի վրայից հագնելու համար 
Եղունիկ—աղավնի

— արքայական արտոնյալ լրատար, ն ա[լ դեսպան 
Ելք յան — առագաստ 
Եմին—երդում
Երթում-կա սա մ —կրկնակի երդվել 
Եփ — երբ

Զա բիթ—սպա
Զախ մաթ—նեղություն 
Զանգին — հարուստ
Զանգըկլու—զան գա կված, վզից զանգակ կախված 
Զան գընն ա լ — հա րս տան ալ 
Զա վզա դլամ իշ—ավելորդա բանել
Զառդաբըռ—դեղնածաղիկ մի բույս, որ օգտագործում էին 

դեղին ներկ ստանալու համար 
Զկատու—հեռու, հեռավոր 
Զարարքյար— վնասակար 
Զարէն — ոսկյա զարդարանք 
Զեհ իր լամ իշ — թունավորված 
Զըմ (Շատախի բարբառ) — իմ
Զբմեն (Շատախի բարբառ)—բոլորը, ամբողջը 
Զըպուն—կանացի հնօրյա զգեստ, որ հագնում էին Վանի 

նահանգի հայ գեղջկուհիները։ Զըւղունը կարվում էր 
երկարությամբ բարակ զոլեր ունեցող մանիս լա կոչվող 
բամբակե կտորից, ինչպես նաև շ ամա և կու թնի կոչվող 
մետաքսյա գործվածքներից։ Զըպունը լինում էր աս
տառով, առջևի ճե ղքվածքը /րիվ, իսկ կ ողքերինր' մին
չև ազդրերը

Զըքսեր (  Շ ա տ ախ ի բարբառ) — զտրէչեղեն
Զիան — վնաս
Զիարաթ— սրբավա յր
Զիզինք — ինքն իրեն
Զ ի ն ք -ինքը
Զի րախ — զրահ
Զոռ—դմվար
Զոռբա — ումեղ, մեծ, նա1լճ արտոնություն ունեցող մարդ 
Զոքանչ-փերթի—ամուսնության օրը փեսայից զոքանչին նը֊ 

վիրված զգեստացու, որի արժեքը պետք է համարել 
մի փերթի, փերթը'  ոսկեդրամ ին խիստ նման կնիք 
ունեցող հասարակ թի թեղյա դրամ էր, որ չքավորները 
ու մանկահասակները գործածում էին իբրև զարդ 

Զուբար ա — մեկօրյա, հավաքական նվիրաբերված աշխատանք 
Զուլում ա թ—մեծ դժբախտություն

է
ել — քրդական ցեղ
էլա-իսա—ասել կուզի, ուրեմն այդպես
էլգուն֊ էլաշիր—հ արա զա տ - ազդակից, արյունակից
էլըմ—նորից
էկան — եկան
էնան—նաև
էնիկ—նա
էն կան դար — այնքան 
էք— գոմշակով
էհեր (Շատախի բարբառ)  — գնար 
էտը—այդ 
էտ րա— դրա 
է րամ —երամ
էրեժնակ—երեժնակ. խիստ փշալի, բայց անուշահամ կո

թուններ տվող բույս, ուտվում է հում վիճակում ու աղ 
դրած

էրենջիկ—երինջ
է ր ին-էրե ր ին — առանձին ոչինչ չնշանակող, երգի մեջ հնչող 

բառ
էր կանք յ — երկանք
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Էրմանց— Վան ֊Տոս/ղում գտնվող հայ-ասորախառն գ]ուզ 
Լրտիս— եր դիք

Ը
Ըզքյոն—( Շատա խ ի բարբառ) քո 
Ըխտատեղրանք— ուխտատեղիներում 
Ընթեղ— անթեղ
Ընք ուռ֊ ընքոլռ— հոն կուր֊ հոն կուր 
Ըռահմ, ռայմ—գութ 
թռանք յ — գույն 
Ըռհան — ռեհան
թ ռուզա — ա սլր ո ւս տ
Ըռուջա, ռաջա — խնդիր, խնդրանք
թորս կրնա— այսպես
Ըսրսկընեմ— այսչափ
Ըսկի—֊բոլորովին, ա մ են ե վին
թսկուն — այնքան
թ սպաթ — ապացույց
թո տա — այստեղ
թտրսկնա — այդպիսի, այդպես 
Ըտրսկր ն ե մ — ա յ դք ա ն

Թ
թ ա բա ռուք— ընտիր, հազվագյուտ ա սլր ան ք. գործածվում էր 

հեգնական իմաստով 
0 աբուռ— զո րամ աս
թւս ղախաց—որևէ առիթս վ, որևէ սրբի խոստացված, նոր 

թխած հաց, որ մատաղացու եփած մսի պես բաժանում
էին

Թ՛աթ—գուլպա, նաև' մարդու, թե գազանի ձեռք 
Թալել—գցել
թախըմ—գործածվում էր երկու իմ աստ ութ արհեստի հետ 

կապված գործիքների խումբ, և ընտш l̂իքի, տոհմի խըմ֊ 
բակցութ յուն 

Բ՛ա ի։ կին — վայրկյանին
Թաղթա֊ փ ա փ ո ւջ—տախտակե կոշիկ, չնայած անվանը, իրա

կանում ընտիր կա2լԼից կարված, կրունկները բավակա ֊ 
ն ին բարձր և տակերը պողպատ յա կիսալուսնաձև նալեր 
իւ փ ա ծ, ոտնաթաթերի ուղղությա մբ էլ մի քանի շարք 
կլորագլուխ մեխերով պատված կանացի տանու կոշիկ, 
թաղթա֊ փափուջը թանկ էր ու նորաձևություն էր 

թ'ա ղչիկ — լեռնային բլուրներով օղակված, ոչ շատ մեծ, 
սեզաոատ մարգագետին

թ ամ ան դա—հարգալիր բարևելու ձև։ Բարևողը իր ձախ 
ձեռքը դնում էր կրծքին, աջ ձեռքի չորս մատնելւը
հպում էր իր շուրթեր ին և ապա' ճակատին 

Բ՛ամ բեխ — պատվեր
Բ՛այ — հավասար. հավ աս ար տարիքի, հավասարակշիռ 
Բ՛ա յ ին — օրապարեն 
Բ՛ա յր—տեսակ
Բ՚աշտ — լողանալու և լվածք անելու սլղնձե մեծ սան 
Բաջըր— տան ներսում, պատերից մեկի առաջ կառուցված 

տախտակյա եր կմ ասան ի ամբար, ուր ցորեն ու ալյուր 
էին լցնում, թաջըրների յուրաքան չյոլր մասի վերևում 
կար մի մեծ անցք ապրանքը լցնելու, իոկ ներքևում 
փոքրիկ դռնակէ ապրանքը դուրս քաշելու համար 

Բ՚առմա — ախոռի չորս սյուների արանքում կապված քնելու 
հարմարանք։ Լինում էին թառմաներ նաև այգիներում։

Բ՚ասլիմ անել — հանձնել
թ՛ավուր — տեսակ

թարանջա — սանդուղք 
թարաֆ֊թարաֆեն — կողմ, կողմից 
թարբիալի—դաստիարակված 
թ ա րեխ— դա ր ա շրջան
թար֊թացան— մ ածնեղեն, այսինքն թացացնող 
Թարաք յ —գավակ, հեծյալի ետևում դրված իր կամ մարդ 
թափ ագյոզ—գագաթին աչք ունեցող առասպելական հրեշ- 

մ արդ
թաքա—նոխազ, արու այծ 
թաֆ — տերև
Բ՛ ե լե գր ա ֆ խ ան ա — հեռագրատուն
թրմրմ ել — լրա ցնել
թընջուկ— թելերի խաոն կապուկները ընդհանրապես, սակայն 

մասնավորապես' տուղտի արմատի ծեծված, թելիկների 
վերածված փոքրիկ կապուկներ, որոնցով գլուխներն էին 
լվանում գեղջկուհիները

Բ՚րնթոց—փայտյա տափակ ու երկարավուն կերակրա խառնիչ 
Թըրթել, թըր թ և ց - դրդել, դրդեց
թեղ — կալսվ ած, բայց դեռ հատիկից չանջատված հարդի կո֊ 

ն ա ձև կուտակ' կալատեղում 
թեջիր—թուրք անասնահավաք 
Բ՛ ո—թող
թո մ բան — վարտիք
թոյ — հարսանիք, խնջույք, նաև' ուրախ բացականչություն' 

թո" յ, թո՜յ... 
թոներ — թոն իր
թոռ֊սադաֆին—մարգարիտի խեցուց հյուսված ժանյակ 
թուլում—շրջա զզես տաձև մի հագուստ, որ Վանի ու շրջա~ 

հաՏՔՒ ժողովուրդը հագցնում էր երկսեռ մ անկիկներին

ժ
Ժամ —եկեղե ցի 
Ժար — նիհար 
Ժուկ— ժամ ան ակ
Ժուռ֊ կուճոփ անել—առանց հասունանալու պոկել

Ի
•նալի իԱրարատյան բարբառ)  — կարող
Բնակավոր—Սուրբ Կարապետի վանքին տրված տիտղոս֊ 

“̂երից մեկը' ինը ակ ( արԼբ1ոլր) ունեցող 
Բնատ — խռով 
Ինգնավոր—ընկնավոր 
1‘ն ե — մեջ 
Ինեմ—ընկնեմ
Ինրս֊ջինս — ցեղ, ծագում, ազգ֊տոհմ 
Իմն ի—իմանա յի 
Ինշըխ — ինչպես
Իջլիկ֊֊աստառով կարված երկարաթև և մինչև ազդրերը

հասնող զգեստ, որ հագնում էին շապիկի վրայից և' 
կանայք, և տղամարդիկ 

Իշտահ— ախորժակ 
Իտոնք — դրանք 
Ի տուր — տվեց 
Իր ես—երես

1.
Լադը մ—պետք, հարկավոր
էալ — համր, նաև' մեղեսիկ, թանկագին ակունք, որ կանայք 

շարում էին մարգարիտի հետ' մեջընդմեջ, լալը լինում 
էր տարբեր գույնի' կանաչ, կարմիր, կապույտ և այլն
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Լաճ—տղա
Լահոռի — մեջքին կապվելիք ընտիր շալի մի տեսակ. այդ֊ 

պիսի ընտիր գործվածքները ճանաչում էին գտած իրենը 
գործվելիք քաղաքների անուններով, ինչպես օրինակ' 
քիրմանի շալ, լահոռի շալ, շամի կութն ի և այլն 

Լամուկ — մահմեդականի երեխա, մահմեդականի տղա 
Լայեղ—արժանի 
Լավանդ—քաղաքի անուն 
Լար — ախոռների բաժանմունքներ
Լարան—մազե հաստ ու ամուր դերձան, որով կարում էին 

ջվալների բերանները, լարանի մի ծայրին մեծ կոշկոռ 
էր լինում, մյուս ծայրին' բարակ թել, որ մտ քնու մ էին
մախաթի անցքի մեջ 

Լրխեփ — վեր մա կ
Լրծառ—լծի շփումից կոշտացած, անասունի վգի տրորված 

տեղ
Լըպ — բուռ 
Լհանա— կաղամբ
Լյան գա ռի—պղնձյա լայնաշուրթ սկավառակ, որի մեջ ձվա֊ 

ծեղ էին անում
Լոք — լայնակի գցված քայլ, մեծ քայլ

Խ
հա զինա — գանձ 
հալավ—հագուստ 
հալթ—հիմ արություն 
հալիվոր— ծերունի
հալ ֊խ ալ — շատ բարակ ապարանջաններ, որոնք մեկից մի 

քանի հատ անց էին կացնում լայն ապարանջանների 
աջ ու ձախ կողմերում

հաղք—ծիծաղելի դրություն. խաղք էին անվանում նաև 
բարեկենդանի օրերին ծիծաղաշարժ տեսարան ներկա֊ 
յացնող երիտասարդներին։ Նրանք ծպտված էին լինում 
մորթե թիկնոցում և դեմքը ծածկում այծի մորթուց պատ֊ 
րաստված յուրատեսակ գիմակով, որի վրսԿ տեսնելու 
համար, երկու անցք էր բացված։ հազք էր կոչվում 
և ներկայացումը

համ—հասարակ, անորակ, նաև' համ 
համբըրա (Շատախի բարբառ) — համրիր
Խամ փըրա— յ) համբերիր
համ փուրա— » համբուրիր
հան չալի պուռ—դաշույնի դաստակ
հանք — հանգստանալ, աշխատ ելիս կամ քայլելիս մի քիչ հան

գիստ առնել 
հաշկ— հասկ 
հաչին — մ ար գա գետին 
հառց — հարց, հարցմունք 
հասուկ—հասունացած
հավիծ—յուղով բոված ալյուրը' տաք շաքարաջրով թուլաց֊ 

րած փափուկ ճաշ 
հավի ծըվու—հավի ձվի, հավկիթի
հավրծիլ — լեռնային ա խ ո րժե լի թթվաշահամ բույսի խավոտ 

ու դալար կոթուն 
հավք—թռչուն
հարեզան—մտրակ, մշակված կաշվի բարակ զոլերից հյու- 

սում էին մի մատի հաստության թոկ, որի մի ծայրին 
թողնում էին կաշվի հավելվածը, մյուս ծայրր կապում 
փայտյա ձողիկին և այդ մ տ ր ա կ֊խա ր ա զան ով էլ քշում 
անասուններին

հարսխուր—հարսին տուն բերելու համար գնացած հյուրեր

հը դրաց — միասին, մեկտեղ
հըթում—զատկի նախորդ երեկոյի կերուխում, որով սլասր 

վերջանում էր
հըլա— շա տա խցին երից գործածվող ոչ որոշակի իմաստ 

արտահայտող խոսք որ արտասանում էին նախագասոլ֊ 
թ յան սկզբում

ևրլըսում (Շատախի բարբառ)—վերջանում
հրլըսուն—առավոտ, լուսաբաց
հըմթուրծ—տաք մոխրով ու աղաջրով կամ մանկան մեզով 

շաղախ, որ կապում էին մ արմն ի որևէ մասի վրա, եթե 
ջնջխվածը էր ստացել

հ ր որն դա տ — բարձր և հաստ կոթունավոր դեղին բազմածա
ղիկ բույս, խըռընդատ անասունները չեն ուտում, նա 
պետքական է միայն որսլես վառելիք։ Նա նաև կոթուն 
չտվող խըռընդատ ի մի այլ տեսակ, որին անվանում են 
որձ խըռընդատ. հեքիմները դա օգտա գործում էին որպես 
դեղանյութ

հրռընցավ— հարբ ուիւ
հրռխա — Բամբակած, լայնափեշ և երկար վերնազգեստ,

որը հատկանշական է արևելյան ժողովուրդն երին 
հրռչկուկ — բկացավ 
հրռֆուկ—ծերություն ից շշմած 
հինա — հինա
հին֊ խոռ—հին և բերանը կոտրած կավե աման 
հող— հող
հոնջան—վարտիքների ու շալվարների վերնամասում անց

կացվող բարակ թոկ, որով տվյալ հագուստ ը ամրացնում 
էին մեջքին

հոշ֊ խաթուն — քաղցրիկ, գեղանի տիկին
հումար—կիսահարբած, անցած օրվա խմիչքի զգացողություն, 

նաև' քիչ շիէ աչք> նաև կանացի անուն 
Խուռնը — հրեղեն
ե/ոլստուկ—աչքացավից առաջացող կսկծոցի զգացողություն, 

խուստոլկը մեղմելու համար ցավող աչքի մեջ մայրական 
կաթ էին լցնում, րնդ որում աղջիկ երեխայի մոր կրծքի 
կաթը և այն էլ տաք֊ տաք

հուրիկ—գութանին լծված չորս լուծերից մեկը. խուրիկր 
ամ են ա առաջն ընկնող լուծն էր. խուրիկի վրա չէր ընկնում 
մաճը շարժելու ծանրությունը, այլ նրան էր մնում ուղ֊ 
ղություն պահպանելը 

հրեղեն — հրեղեն

Ծ
Ծաչ— Տ ակ
Ծար—ձիու պոչի մազ 
Ծեթ—ձեթ, նաև' մանր 
Ծեռիկս—ձեռիկս, ձեռքս 
Ծեր—ձեր, նաև ծայր
Ծրծում—լայնաբերան կժի ձև ունեցող մի կանթանի փոքրիկ 

խնոցի, որը ոչ թե կախում էին ցցերից, այլ ուղղակի 
դնում էին հատակին ու հարում 

Ծրռծակ — ջրծակ, անցք' ջրի համար, շինության դրսի պատի 
ներքևից բաց թողնված անցք, որտեղից պետք է ջրերը 
դուրս հոսեին

Ծին — պիսակ, խալ 
Ծոցվոր — հղի 
Ծ ուռ— գիժ

Կ
Կա բահաթ—հանցանք
Կալամ —  գրիչ
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Կալան—ղալան, այն ղամարը, որ փեսան պարտավոր էր 
վճարել հարսնացուէ ծնողներէն 

Կալատ — արատ
Կալատէղ—շղթայով միմյանց կա սլված մատղաշ անասուններէ 

խումբ, որ գնում էր կամէ առջևից և կոխկրճում աղունը 
Կաէւսլա—անբարոյական կէն
Կամ—կա լսելու ընդհանրացված տախտակյա կալսէչ. կամէ 

արտաքին կողմը հարթ էր, որէ վրա կանգնում էր կամ 
քշողը, էսկ ներս է կողմ է վրա էյ էտ առ էյ էտ ամրացված 
էէն լէնում ւիոքրիկ ու սրածայր կայծքարեր։ Կամը 
քաշում էէն երկու եզ

Կամ շուռ—պետության կողմէց սահմանված անասն ահարկ 
Կայա— հսկա, մ այռանմ ան քար 
Կա (դա — նմ ան օր էն ակ 
Կայէ մ—ամ ուր
Կայրի—բացի
Կան— արյուն
Կանջրակ— արևածաղկէն ցեղակէց յուղատու բույս
Կառցար— կարողացար
Կասամ—երդում, կրկնակէ երդում։
Կասաֆաթ—հոգս
Կավը լ —ուխտ, երդում
Կա վուշ— ոստէկան ատոլն
Կատղուկ—գազազած, կատաղած
Կաֆաս — վանդակ
Կեհա—կգնա, գնում է
Կ ըղըլ֊դէղա — Հէն Բայազետէ մոտակա քրդական մ է գյուղի 

անուն է. բաոացէ նշանակում է' ոսկու գող 
Կըղտէկ—ստամոքսում ամրացած կղկղէսնքէ աննշան կտոր
Կրթեբըռի—կզարմանա, կապշէ 
Կրլրղ — տարազ
Կըլէջյաղ—թրէ յուղ, սպեղանէ, որով բումում էէն թրով 

կտրված վերքերը 
Կրճա — մ ուսուլմ անուհէ
Կընդընելա—կորած էրը գտնողէն տՐ1[ևլիք վարձ 
Կըշլա — զորանոց
Կըռաթէ—սպէտակ ձէ
Կբռա լ — թագավոր, թագավորություն, տերություն 
Կրռըմ—թուրքական հնօրյա խոշոր ոսկեդրամ, որ կանայք 

գործածում էէն որպես մանյակ 
Կըռճոն—մսուրներէ մ էջէ անասնակեր է ավելցուկ 
Կըռտան — ամորձատված անասուն
Կրսա — պատմել, պատմություն, խոսակցություն 
Կրփըոքրվէ— կտ ա սլա լվէ, կընկնէ
Կէշրրվան կյեշ—այլան դա կ չար ոգէներ, որոնք գէչերները 

հայտնվում էէն մ է այն ակ մարդկանց
Կ (ախ— ժամանակ
Կյա/ս֊կյա/ս—երքեմն֊երրեմն, ժամանակ առ ժամանակ 
Կ (աղտ ար— գա ղտ ա գո րծ, էս որ ա մ ան կ 
Կ յադ տ Ւ ՚ւ -Բ  աքուն, գաղտն/ւ
Կ յապուտակ — խավրծէլ կոչվող լեռնայէն բույսէ մազաչափ, 

գետնատարած տերև 
Կյետ — գետ 
Կյերի—գերի
Կյին — գին, արժեք 
՛կոն — գույն
Կյոռտան կտել — շերեփուկ

,ԿոՔյ—էո1
Կոլբախ—մարջանից, սաթից և այլ զան աղան արժեքավոր

հուլունքներից կազմված բա զկա կա պ, որ օգտագործում
էէն գերազանցապես քրդուհիները 

Կոմշու կուռոփ—գոմեշի թարմ աղր 
Կոն — վրան 
Կոն ախ — հյուր
Կոն գոռա—տղամարդու նորաձև կոշիկ* Կոնդոռա էէն հագնում 

նաև քուրդ կանայք 
Կ ո սլա լ —կլորագլուխ, հաստ մահակ
Կ ոռ-բեքյա ր— հարկագիր , չվարձատրվող աշխատանք 
Կոոթ—կոշտացած, իւ ոպան հող 
Կոտրր ընկնել — սնանկանալ
Կոտիկ — հայկական դյոլղե րի հնատարազ կան ա յք, չոմբարի 

տակից իրենց գլխէն տախտակյա կլոր օղակ էէն դնում' 
գագաթէն տափակ ձև տալու համար։

Կոր— կույր
Կութնէ—հենքը մետաքս, գործվածքը բամբակե թելերից' բա

վական հաստ ու փայլուն կտոր, որից հայ կանայք զպուն 
էին կարում, կութն էն լինում էր կարմիր, մեջըճ սև, սւ գի֊ 
տակ կամ այլ գույնի երկար շերտերով 

Կուլ—ղուլ, ծ առա
Կուկու—փոքրիկ մանկիկներէն տրվող փաղաքշական հորջոր

ջում
Կոլյանոց—ա/սոռէ այն փոքր ինչ փոս ընկած մասը, ուր 

կուտա կում էէն օրվա ընթա ցքում գոյացող անասնաղբը 
Կռոն—եվրոպական մետաքսյա գունազսւրդ գործվածք 
Կտրած ֆաս — նահապետականությունը պահ պան ած հայկական 

գյուղերի աղջիկները գլխներէն ֆես էին դնում, և այն 
էլ կտրած, կարճացրած

Կ ուշթուրքէ — բառացի' փետրաբարձ, սակայն հայերը բարձը 
պատրաստում էէն փափուկ և ընտէր բրդից 

Կուռիկ—կավե հասարակ փոքրիկ խոր աման, լինում էին և 
ջնարակված

Կուռուղ—համայնքէ մարգագետին, ուր արգելված էր անասուն 
արածեցնել

Կուռուղչէ — համայնքէ կողմէց վարձված դաշտային պահակ, 
կուռուղչին պահպանում էր և կոլռուղը ( արգելված արո
տավայրը), և' ցանքատարածությունները օրինազանց 
հոտաղներից

Կուռուղու— կաթնատու վայրէ մի բույսի ուտվող կոճղարմատ 
Կոլվաթ—ուժ, զորություն
Կուտապ — խաշած ոսպով ու համեմունքով թխված պասվա 

բաղարճ

I
Հա լա բու—Հա լեպ է 
Հալբաթ — անշուշտ, իհարկե 
Համ բա— մեծատոհմ
Համէդիե — քրդա կան ցեղ, որ սուլթան Համ էգէ կողմէց զինվել 

էր որպես իր անվան ազատ զորախումբ 
Հա յա — պատկառանք 
Հա յլոր— աքաղաղ 
Հան սա — անպայման 
Հավա — օր, եղանակ
Հավար—հեռվից օգնություն խնդրողի կանչ 
Հեսաբ — հաշիվ
Հեվար — մայրամուտ, իրիկնամուտ 
Հեր — այր, քարայր
Հեբերվի— երերվի 
Հլին֊լիք,,
Հընթին—թևի տակին
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Հընձիկ—(Շատախի բարբառ) ինձ 
Հըհնչիկ — հանելուկային, զարմանալի 
Հըմ են—բոլոր
Հըռպով—արագ, միանգամից խուժել
Հյամ, (համ)  — նաև
Հյան գուն — անկյուն
Հոդա — սենյակ, օթյակ
Հորի—( Շատախի բարբառ) ինչու

ՀԼ
Զըզնե, ձըկնե — ինձանից
Ձիկ—ինձ

ճ
ճ այտի կապ — ճակատակապ, ճայտի կապ էր կոչվում թե' 

տարեց կանանց չոմբարների տակից ուղիղ ճակատին 
կապվող փոքրիկ> եռանկյունի շորը և թե' աղջիկների 
մազերի վրա կապվող թավշյա, երկու մատի լայնություն 
ունեցող կապը 

ճայտի կիր— ճակատագիր 
ճեղպաց — ազդրերը րաց, անվարտիկ 
ճ ետ— ճուտ
ճերերալ—կիսաքուն ժամանակ կամացուկ տնքտնքալ 
ճ  ըլճըլուկ — մարգագետնային բույս. մանուշակագույն ծա

ղիկներ տվող այդ բույսի բավական երկարավուն ու 
խիստ ամուր տերևներից աշնանը հյուսում էին բութ 
մատի հաստություն ունեցող չվաններ, որ օգտագործում 
էին, որպես խսիրի հենք, նույն այդ չվանների մի քա
նիսի միացումից ստանում էին ջրհորից ջուր քաշելու 
հաստ լվան

ճըղոր—Բարեկենդանի զվարճալիքներից մեկը, ճըղորը հատ
կապես կանացի զվարճալիք էր։ Երդիկից կախում էին 
երկճյուզ ամուր չվան, դետնից բարձր, ամեն ճյուղի մեջ 
մի հոգի էր նստում ու իր ոտքը պարզում դիմացինի 
նստած ճյուղի մեջ, այսպիսով միանում էին իրար, 
երկու հոգի էլ կան գն ում էին Ողորից բավական հեռու 
և դեպի իրար հրում ճղորը։ Այսպիսով, նստածները 
անընդհատ տարուբերվում էին և գլուխները երբեմն 
մ ոտ են ում էր առաստաղին, նստածները թռչելիս երգում 
էին, հետո այդ զույգին փոխարինում էին ուրիշները 

1ճ ըվտուկ—ճըվտված, պոկըռտված
ճիժ—երեխա **'*
ճ ի լ -  ճահճային բույս՝ խիստ երկար ու ամրաթել տերևներով, 

որից խսէր հյուսում։
ճմուռ—յուղով ու փոխընդով ճմըռված տաք հաց
ճ ո չ—մեծ
ճութ— ժան յակ 
ճ  ուր — ջուր

Մ

Մաղեն կախուկ—դեմքը խոժոռած (Շատախի բարբառ) 
Մազրակա — լավաշի բացված խմորը թոնրան կողքին կպցը- 

նելու բարձի ձև ունեցող հարմարանք 
Մաթրաթ — խոր ու մեծկակ խեցեղեն կերակրաման 
Մալավա — սակավաջուր. Արձակին մոտիկ քրդական մի

գյուղի անուն էր 
Մ աղա զա — նկուղ
Մ աղչա — եռանկյունի չթե գլխակապ, որ գործածում էին 

տարեց կանայք, կապելով չոմ բարի տակ 
Մ ամ լաք յաթ—հայրենի երկիր 
Նա յա սուլ — հիվանդություն՝ թութք 
Մայլ ա — թաղ, թաղամաս

Սանիսա—գծավոր, հասարակ կտոր, որից գեղջկուհիները 
կարում էին իրենց զպունները։ Մ անիսան իր անունը 
ստացել էր Թուրքիայի Մ աս աս իա քաղաքից 

Մ անճ—մաճ, գութանի կարևոր մաս
Մանճկալ — գութանի աշխատանքի ժամանակ մաճը բռնող 

հո զա գործ
Մաջլիս — իշխանավորներից գումարված խորհրդակցություն.

մաջլիս էին կոչվում և ռեսի օգնականները 
Մեզար — քառակուսի կտավե կտոր, որով կանայք հաց էին 

տանում դաշտի աշխատավորներին։ Մեզարով էին բան
ջարը տուն հասցնում, սերմնացանները մեզար Աւն կա
պում, հատիկը մեջը լցնում, տարեցները նույնիսկ գոգ
նոցին մեզար էին անվանում 

Մ եղել — խորհել, մտածել 
Ս եճացըս — մեջքիս 
Մեյ դոր — մի պահ 
Մեյ խատ — մի հատ 
Ս եյ ս,իր—մեկ անդամ
Մ եյխանաջի—գին ետ ան տեր, գինետուն պահող 
Մեռուկ — մեռած
Մետակ—մետաքսյա կիսա ծածկոց, որ իրենց գլխին էին 

վերցրել վանեցի օրիորդները։ Մետակին փոխարինել 
էին ավսյա մետաքսախառն քառակուսի շաէերը 

Մ գրախ — նիզակ 
Ս ըզրախղար—նիզակակիր 
Մ ըլի—մտցրու
Մ ըխ ա--  մ ի հ ա տ
Մ ըկա — հիմ ա
Ե ըսրանի — մսուրի առաջամասի մեծ ու տափակ սալ 
Միլլաթ—ժողովուրդ
Միճնապլիթ—հիսունօրյա մեծ պահքի քսանհինգերորդ օրլ՚ 

կոչվում էր միճինք. այդ օրը թխ/էոլմ էր մի մեծ ու 
բախտագուշակ րէիթ՝ միճնապլիթ 

Մ ինդար—ներքնակիկ 
Մյանչ—մեջ ( Շատախի բարբառ)
Մյառտակ—երկար, փայտե ձող
Ս  յ ո ւ ղ ո ւ ր — գ ա վ ա ռ ա պ ե տ

Մ յուդուրլըք — գավառապետական պաշտոնատուն 
Մ սլա — տան պատերն ու կտուրը հարդախառն կավաշաղա

խով պատելը
Մ ոլի չ֊սվ  աղ անելու գործիք' հաստ թիթեղյա մի փոքրիկ 

տախտակ, վրան ամրացված փայտյա բռնակ 
Մ սլլա — մահմեդական հոգևորական

Ս՝ ՛Ա Ր -Կ նՒէ
Մոն—վա տ, վատություն անող անձ
Մ ուլք— կալվածք
Մոլ ղսի—Երուսաղեմ ուխտի գնացած մարդ 
Մունաթ՚—խնդիրք, աղաչանք 
Մ ունութեն — վատութ յուն
II ուրագ—փափագ, նաև արական անուն է

3
3 ա -  կամ
Յազմա—գունագեղ, ծաւլկազարդ, նուրբ մարմաշյա գլխաշոր, 

որ հյուսում էին պոլսահայ արհեստավորները 
Յալանչի—ստախոս,ստելում վարժ. նաև' լարախաղացին 

ուղեկցող
Յալդուզ—աստղ, նաև ոսկի
Յալվար-յախա—ա ղաչան ք֊ սլա զա տ ան քո վ օձիքից կախ ընկ

նել
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8 աղութ—գունավոր, թանկարժեք ակնեղեն 
Յան—կողմ, նաև' կամ

3 ան եր — կողմ եր 
3 ան լի ջութ են — ս իւ ա լմանք 
Յարաբի—արդյոք 
Ցուղ֊ դուզ—հարյուրը լրիվ

Ն
նալչավոր — երկաթյա կրն կա տա կերով ոտնաման 
նաղըլ— պատմ ություն 
հախս — նենգ
Նախրակյնա—գյուղերում նախիրը հավաքվելու հրապարակ, 

որտեղից նախրապանը նախիրը քշում էը դեպի տրո-
տ ա վայր

համարդ— տմ արդի, ան մ արդկային
Նամիկ—տափականիստ ցածրադիր և լայնաբերան պուտուկ, 

որի մեք ուտելիք էին տ ա պա կում 
նանա — մ այր
hut շ—եկեղեցական պարզ պատգարակ, որի մեջ դնելով 

ննջեցյալին'  տանից տանում էին եկեղեցի և եկեղեցուց 
էլ ' գերեզմանոց

Նավադիլ — մ րսևլուց կամ նյարդային հողի վրա առաջ եկած 
ամբողջ ատամների ց աւէ 

ն ափ ի լա — իզուր 
Նիաթ—ալք ուէ տալ 
հյա, նա— ոչ այս, ոչ այն
նորադար—նորադար էր կոչվում և զյուղի ՀՈԼՐ2Ը 2Ր?Ո11 

գինյալ սլահակր, և' ցանքերի ու արոտավայրերի հսկիչըt 
և անգամ բոստանների հսկիչ պահ ա պան ւէարձու պա
հակը

Նոքա ր— ծ առա
նվեժ—մահմեդականի աղոթք
Նուկէւ — չո րսհ ա ր յուր դրամանոց կլորավուն կշռաքար կամ

այդքան հեղուկ շափելու աման 
Նուֆուս—պետական հարկի մի տեսակէւ անուն է

Շ
Շահնա — հացահատիկի տուրքը հավաքող թուրք պաշտոն յա
Շանց տալ — ցույց տալ 
Շարազա—ճարպիկ, խորամանկող
Շեղջ—հացահատիկի մեծ կիտվածք
Շըբլեխ—չիբԸ՝ թարմ ձվի հետ հարած, որ ճւսն աչում էր

գտած, որպես աչքի ցա'Լը մեղմող միջոց։ 
Շ ը լվալ—(Շատաէսի բարբառ) շալվար
Շըշկռցոլց եր են — շփոթ եցրել են
Շըռաթա — ստամոքսի մեջ եղա <> Կ!< սամարս ուտելիք
Շըփըռ-թըփըռ—աշխատելիս ոչ ճիշտ շարժումն եր կատարող 

և ամեն ինչ ջարդող-թափող
Շրֆա յոտ— կասկածամիտ 
Շ իմ ան — շեմքին, ղռան մեջ
Շ ի շ-֊ թոնիր խ առնելու երկաթյա կեոագլուխ շամփուր 
հիրիկ—ժառանգության ի րավահավասար տեր 
Շոր—տարափոխիկ, բայց ոչ հարատև հիվանդություն 
Շ որ — ա,լի
Շուշփա—մ ետաքս յա նուրբ թաշկինակ, որով սրբություններն 

էին փ ա թա թ ում

Ո
Ոժտուն—ուժ տվող, գութան ին լծված այն զՈԼյգը, որ իր 
ետևից քաշում էր խոփը, ոժտտն վրա է ընկնում գութանի

ծ ան ը ութ յան մեծ մասը 
Ո ղդե— ժամ կետ 
Ոնչ—ոչ
Ո սկեպյան — ոսկեհյուս, ոսկով բանված

Ջ

Չաթան— ավազակ
9 ակետ֊մ իսո—կանացի վերնաշապիկ և կիսաշրջազգեստ 
Չ ամ—ծառատեսակ, ո ր է։ ց պատրաստում էին գլուխ սանրե

լու գեղեցիկ սանրեր։
9 ա չալ — ճաղատ 
9 ա վրա— երեսսրբիչ 
9 արո խ — տրեխ
Չաքյ—արտաքին հանդերձանքի կողքերից բաԸ թողնված 

ճեղքվածք։ Չաքյ էր կոչվում նաև գզրարների կլորա
գլուխ գործիքը, որ խփելով անեղի լարին բուրդ ու 
բամբակ էին գզում

Չաքյան— ամուր, կպչուն նյութ սլարունակող սերմնահատիկ, 
որ ներմուծվում էր ու վաճառվում Վանի շուկայում։ 
Չաքյանը ծեծում էին սև ծամոն կոչվո ղ բուսա կաթից 
պատրաստվող յախոլյի հետ։

Չէ֊չխո — արդեն (  0 ա տա խ ի բարբառ)
Չրլաշ — ջրաղաց, չըլաշներ էին կոչվում այն բազմաթիվ 

ջրաղացները, որ գտնվում էին Վանի Շամ իր ամա թաղ 
կսշվսղ թուրքական թաղամասում, ((Շ ամ իր ամա ջրի» 
հոսքի վրա

9 ըլուտ — մերկ
Չըիւաս — չհաս. արյունակից այնսլիսի ազգականներ, որոնց 

ամուսնությունը եկեղեցին չի թույլատրում 
9 ըղ—բարակ փայտերից իրար կապված միջնորմ, որ կա֊ 

պելով գոմի անկյունում, այնտեղ էին պահում նորա
ծին դառներին

Չրֆայմա — չմտածեցի, զ[խի չընկա
Չիթ զարկիցին — 9իթ իւփե ցին։ ձին տնայնագործ ջուլ հա կ ն երը 

փայտյա փոքրիկ կնիքը թաթախելով սև ներկի մեջ, 
իւփում էին սպիտակ կտաւէի վրա, նախշեր գոյացնում 
և ապա այդ կտորը ներկում էին կարմիր գույնով: 
Նտորր կոչվում Էր ԺԲ

9 էւ մ ան — մ արգագետ ին
9 էոփացել — սիրտը կպել, սիրահարվել
Չոլ — դաշտ: Չոլ էր կոչվում նաև ա իւ ոռի այն բաժանմունքը, 

ուր ան ա ս ունն ե ր էւն էին լողացնում։ 9 ոլումն էին լողա
նում նաև գյուղացիներն իրենք, և դրա համար էլ չոլ 
հասկացողությունը համընկնում էր բաղնիք հասկացո
ղության հետ

9 ող թըբիկ—կավե ոչ շատ մեծ երկկանթանի տափակ սան, 
որ գործածում է/ւն տնային զանազան կարիքների դեպ
քում, ամենաշատը չորթան տրորելիս 

Չոմբար—եռան կյուն ի, ծաղկավոր չթի ց կարած գլխաշոր, որ 
հնատարազ կանայք կապում էէւն յազմայի տակից, 
այնպես, որ եզրերը երկու մատնաչափ երեվար 

9 ո պան օ զլի—հովվի զավակ. նաև հայկական գյուղի անուն՝ 
Վանի գավառում 

Չում—մինչև 
9 ում քյի— որուէհետև
Չուռ—անգորական այծ, նաև նրա փափուկ, փայլուն ու 

գան դուր բուրդ։ Չուռ էին կոչվում նաև այդ բրդին
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նմանվող ոչ միայն քյաղաղիկները, այլ նաև ամեն ինչ, 
որ գանգրամազ էր

Չուր—մինչև, երբ
Չ քարտ—ծխախոտի գլանակ

Պ
Պամ բակ — բամբակ
Պայ — լուսնի Հուրջը կաոլած լուսապսակ, նաև լ՛ ա կ
Պարիկուն — բարի երեկո
Պ հնով — բերանով
Պ և տ — ի՛ ո շ ո ր, իւ ո շոր ահ ա տի կ
Պրլոլկ — փլ՛է ա ծ
Պ ր ծառ—պեծ, կայծ
Պըճեղ—անասունի ոտնապճեղ. մյւ սյնեւլ էր կոչվում նաև 

տրճակցոց ջրի իրավունքի յուրաքանչյուր 12 մամը, 
այդ իրավուն քր որոշված էր պապերի օրոք. ջրատերը 
իր ջրի չափը ընդմիշտ վաճառելու իրավունք շուներ, 
բայց յուրաքանչյուր տարի ուզած մ արդուն ընծա յա֊ 
բերելու իրավունք ուներ

Պրռտին — հրսւկայուն մի հող, որից շինում էին և թոնիր֊ 
ները, և' տան գործածելիք պուտուկն երր 

Պ րռտուճ— պատառ
Պըտոլկ — ստինքապտուկ, նաև' ծաղկի կոկոն, պըտուկ է կոչ֊ 

վում նաև վայրի կակաչի մի տեսակ, որի կոկոնները, 
գեռ չբ արված ուտում են

Պ /՛ լք՛ մ աստ—հեքիմների կողմից օգտագործվող սպեղանի,
պիլիմ աստը եւիվոլմ էր կարագով, սոխով, ալյուրով 
ու մածունով, ստացված խավիծանման այդ զանգվածը 
կաոլում էին վերքի վ(,ա 

Պ իճ—ա պո րին ի զավակ
Պ յան ֊թող—աշխատանքային օրվա ավարտ 
Պյաշխի — շնորհիր, նվիրի
Պ յառց֊փոխ— բարձ փոխել, ամուսնական անկողինը արա֊ 

տավորել
Պյողոր—շուր,
Պոզ֊-բիբի—անբարոյական կնոջ մայր, նաև անբարոյական 

կան անց հովանավորող կին
Պոզիկ — թեյնիկաձև պոզ ունեցող, ջուր խմելու խեցեղեն

փարչ, աման 
Պ ո ծառ— պայծառ
Պող ( սլոգուկ) — հայերի ու ադրբեջանցիների կողմից ճան՚֊Ա֊ 

չում գտած աղ դնելու բանջար 
Պ ուրթ — բուրդ 
Պ ըներ — բներ
Պոչիկ — մաղերի ծայրերին հյուսվող եռաճյու ղ կտոր 
Պուպուշ — փոքրիկ, գեղեցիկ 
Պ ուրթ — բուրդ

Զ
Զարլամաթ— բազւ) ություն 
Զաղգա— լա յն ուղի, նաև բաց 
Զամ— ապակի 
Զամի — մ զկիթ
Զան — հոգի, շունչ
Զանավար — հրեշ, երևակայական այլանդակ կենդանի 
Ջ ան գա կ— դիա կ 
Զառահ— թարախ
Ջառջառ—կալսելու հարմարանք. ջառջառը կազմված էր

պտտվող երկու ձողերի վրա շարված, ուրագ անման 
պողպատ բերան ջարգիչներից, իսկ դրանց հետևում կար

նստելու հատուկ աթոռակ, ջա ոջա ռին ևս լծում էին եր֊ 
կու եզ

Զըղմեյթեր— երկարաճիտ կոշիկն եր
Զըլբուր—ուտիս օրվա կերակրատեսակ, որի մեջ ձռլ շատ 

էր գործ ա ծ վում 
Զրհեզ— օժիտ
Զրհել ֊ջոլհուլ — երիտասարդ)ւ եր 
Զըղա— երիզազարդ
Զըռա — մի կանթանի. լայնաբերան և կժան մ ան խեցեղեն

անոթ, որով բերվոր կանայք շալակով կաթ էին բերում 
Զըռը ել — վարձել
Զըվալ—այծի մաղից հյուսված կոշտ ու ամուր պարկ, որով 

ցորեն ոլ ալյուր էին փոխադրում մի տեղից մի այլ տեղ 
Զ ի նար— հարևան 
Զ ո բ— գրսքան
Զոլ — ձիերի երամակ, ջոլ էր կոչվում այն խմբակցությունը, 

որի շուրջն էին հավաքվում որոշ ոչիւարատերեր 
Զու յ աբ — պատ աս քսան

Ո*
II՛ արան — քս ղճուկ 
Ռահըմ — գութ
Ռամ ազան — մ ահմ եզականների ծոմապահություն 
Ռաստ գալ — հան դիպել
(I ասութ—կարմիր դեղափոշի, որ կին հեքիմները գործածում 

էին աչքի կոպերը բուժելիս 
Ռենջբար— հողագործ 
Ս ես—գյոլ,լարդ ետ

Ս
Ս աթըրջամ—թոքերի բորբոքում
Սախեն—հողե մեծ տաշտՀ լողանալու և լվածք անելու հա֊ 

մ ար
Սակառ—մեծ կողութ անասնակեր փոխադրելու համար 

Սանաթ— մ ուրհակ
Սանդըխքյար—պետական գան ձա պահ ի պաշտոնակատար 
Ս ան յաթ— արհեստ 
Ս ան յաթ ք յա ր— արհեստավոր 
Սավդալի—սիրուց խելագարված
Սատրազամ — թուրք բարձրաստիճան զինվորական 
Սարակ—օրավարձով աշխատող
Սարայ—դղլակ, պալատ, ինլպե ս նաև' Վանի նահանգում 

Պարսկաստանին սահմանամերձ մի փոքր քաղաքի անուն 
Սարաղունջ—գործածությունից արդեն դուրս եկած մի գըէ~ 

խազարդ, որ դեռ պահպանել էին Ս՛իմ ար ի հնատարազ 
պ ա ռա վն եր ը. սարաղունջը մ ահ ուդյա երկարավուն կտոր 
էր, երիզապատված սիմերով և զարդարված արծաթյա 
զարդերով, սարաղունջը կախ էին գցում մաղերի վրա֊ 
}ից, որը ետևից հասնում էր մինչև գոտկատեղ 

Սարեկ — սարյակ, նաև ոչխարի ստամոքսի մաքրած, աղուէ 
մշակված մի կտոր, որով ւիակում էին յուղի աման֊ 
ների բերանները 

Սարին—զեփյուռ, հով
Ս ա րծ ի լ - գութան ը քաշող չորս լուծերից մեկի անունն է 
Ս ե (ր ֊անել — հաճույք ստանալ, վայելել 
Ս ե յրագ—նոսր
Սեռիկ — լայնափոր, ն ե ղա բե ր ան անկանթ խեցեղեն աման 
Սեվաթլոլ—արծաթյա իրերի վրա քսվող սև ներկ 
Ս եվ կռիկ — սև ագռավ, այդպես էին անվան ում սերմնագռավ֊ 

ներին
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Սեվատավար—եղ, կով, հորթ և այլն, մի խոսքով' ոչ գոմ֊ 
շեղեն

Սեֆիլ — դժբախտ, խեղճ
Սրլա— սալա։ Սալան գործում էին դալար ու մաքրված

ուռենու ճյուղերից Ա օգտագործում տնային պայմաննե
րում

Ս ըխթ— հ ա վա տ 
Սրմ բուլ — փետրախոտ 
Սրնոր— սահման 
Սրռկեց — գաղտն իք ին իր աղ ե կ 

— սուր բ
Սիլա — ապտակ. սիլա է կոչվում նաև այն վիճակը' երբ

ամանի մեջ լցված ապրանքը' մինչև շուրթերը լիքը-

ԺՔն է
Սիլախ — զենք
Ս ինամախավք—սիրամարգ
Սորա — թիթեղյա վառարան
Սոլ — հասարակ ոտնամանի մի տեսակ
Սոխաթան — թարմ սլինթանի և եռացրած կաթի խառնուրդ, 

որ պահում էին նորա թուրծ ու ճաքեր ունեցող պուտուկ֊ 
ների մեջ և աշնան կողմերը, երբ անասունները ցամա
քում էին, գործածում մածնի փոխարեն 

Սոկ—սնձան մ ան կաթնատու բույսի մի տեսակ, որի հյու
թից պատրաստում էին և ծամելու ծամոնը, և բուժիչ 
յաիւուն

Սողրաթ—ուրախ կերուխումի հավաքույթ, խնջույք 
Սողորակ — խողովակ, նեղ ու երկար անցք ունեցող իր 
Սո յ — տոհմ
Ս ոն-սոնա — վերջիվերջո
Սպահանի—կարմիր ուռենի, որ գործածության մեջ ավելի 

հարգի էր քան սովորական ուռենու փայտը 
Ս ո ւլուլիկ— սրած ա յր
Սուրահի—երկարավիզ ու անկանթ աման։ Սուրահիները 

ներմուծվող ամանեղեն էին. նրանք պատրաստվում էին 
քարր կավի հետ խառնած. և' ներսից, և դքսից կոկ ու 
փա յլուն էին. սուրահիները խմիչք լցնելու խիստ հարգի 
անոթ էին ու թանկ էին գնահատվում

՛Լ
Վ ա գա — ժամ կետ
Վալադ—ուղեգետ, ճանապարհն իմացող
Վալահ֊բիլա֊թալահ—մուսուլմանական կրկնակի երդում

ինչպես ասվում է' աստված, •Բրիստոս, սուրբ հոգի 
Վ անից— վանքին, վանքւսպատ կան 
Վասալամ—ինչևէ, նաև' շատ բարի
Վասն սր։է քյուլախո—գա ղտն ա իւ ո ըհ ուր դ, անտեսանելի դարձ

նող գլխարկի մասին 
Վ ա վ-(Շ  ատախի րարրաո ) ով 
Վար— վրա 
Վաք, ի լ - երաշխավոր 
Վերան — ավերակ 
Վեր գշի — տուրք
Վրռոշ—պասվա ջրալի ապուրճ եփված ձավարով 
Վիծկի—մի լոլծանի արորի տեսակ 
Վովքեր—(Շ ատախի բարբառ) ովքեր

Տ
Տախտ — տան հ ո գե հատակ
Տանտրկին — տան ղեկավար կին։ Տանտրկին էին կոչվում

նաև վանքերի տնտեսություններում աշխատող կանայք,

որոնք մեծավ մասամբ լինում էին այրի և աղքատա
ցած կանայք

Տառթ—անասնագրի կոշտ ու ամուր զանգված, որ թոնիր
ների հիմնական վառելիքն էր։

Տւսւ/րի չլուտ — անասնացավ տարածող ոգի■ սնոտի պատ
կերացումով, ան ասն ա ցավը մերկ մարդու կերպարանքով 
շրջում էր երկրե֊երկիր ու կոտորում անասուններին 

Տափ—գետին. տափ էր կոչվում նաև ցանված արտերը 
հարթելու այն մեծ ավելանման գործիքը, ՈՐԸ հյուսված 
էր լինում կարծր թփուտներից։ Տափին լծում կին մ{ 
զույգ ուժեղ գոմեշ, տափի վըա կան գնում էր հմուտ 
տափավարր և իր ծանրությամբ պահպանում էր տափի 
վեր֊վեր թոչելը• տափը ծառայում էր ցանված սերմերը 
հողով ծած կե լուն 

Տե— տես 
Տեղ— գեղ
Տեղճուր — նորածին անասունի ստամոքսով, այնտեղ եղած 

չմարսած կաթնակոշտուկով պատրաստված պանիր մա
կարդելու հեղուկ

Տեղ-տիր— աչքին գեղ կամ սուրմա քաշելու ոսկրե ձողիկ 
Տրրկեց—ղրացի
Տ/, ժար ղալ — մեղքանալ, խղճալ
Տիկ — խեցեղեն խնոցի
Տ ի ր - անգ ամ. տ իր էր կոչվում նաև գարնանացան ցորենի մի 

ընտիր տեսակ, որ ցանում էին շարքացանով ու անջրդի 
արտերում

Տիրամեր—Բերկրի գավառի հայկական մի գյուղի անուն, որ
տեղ գտնվում էր Տիրամոր հռչակավոր վանքը: 

Տիրամոր խեղճ—բորոտ. ժամանակին հասարակութ յուն ից
հալածվող այդ հիվանդներին, իրը Մ ար իա մ աստվածա
ծինը խղճացել էր ու ապաստանել, բորոտների ապաստանն 
էր նաև Բերկրիի Տիրամոր վանքը 

Տիրրմ—մեկ անգամ 
Տմառգ— տ մ արգի 
Տ յաշտ— դաշտ 
Տյար — գար, բլուր

8
Տախ—ծառերի չորացած ճյուղեր և այլ խռիվներ, որ օգտա

գործում էին որպես վառելիք
Ցախավել — հատուկ ճյուղերից կապվա ծ ավել, որով ախոռի 

ան ասն աղբն էին մաքրում, ինչպես և կալատեղում գոր
ծածում որպես ավել

Ցան — չորացած անասնագրի մանրը, որ վառում էին թոն֊ 
րում

Ցըմփոր — տհաճորեն ուռած փոր, գեր անձնավորություն 
Ուտիս — ոչ պաս, ամեն ինչը անարգել ուտելու օրեր

Փ
Փախրը փարա—պղնձադրամ. ւիաիւըր փարան վաղուց գոր

ծածությունից դուրս էր եկել, ներկայումս գործածվող 
պղնձադրամից ավելի թեթև էր 

Կ՝այախ— ախոռ
Փայդա — ի հայտ ղուլ, հայտնվել
Փայեն — մանր ու չոր անասնաղբ, որ վւոում էին անասուն

ների տակ
Փայլ եվան — լարախաղաց 
Փայվեր ի— փակվել է
Փանթոլ—փանթալոն, եվրոպական ձևի տաբատ
Փար դախ— (Շ ատախիր բարբառ)  ախոռ
Փարդիսո — կանացի վերարկուի նորաձև մի տեսակ,
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Փարխս/ջ—պղնձյա կարճ դույլ ջրհորից ջուր հանելու համար 
Փենջարա — լուս ամ ուտ
Փրթիր — անասն աղբ րՀ ա ղյուս աձև չորացրած վառելիք 
Փ բշտաց եք— ան ր ա ր ո յա կան ա ց ե ք
Փըռթըն ի—պատահի, միաժամանակ' աղատվի 
Փբռթո լ —փրկի Ը> ազատի'ր
Փիլաք—մանրիկ, փայլուն տափակ և մ եջտեղերր ծակ' 

թ իթեղյա զարդարանք, որ կարում էին հագուստների վրա 
Փոթիկ — նորաձև, երկարաճիտ կոջիկ
Փոիւան — փոխարեն, նաև տղայի անուն, որ դնում էին ալն 

նորածին տղաների վրա, որոնց ծնվելուց առաջ տանից 
մահացել էր որևէ տղամարդ, ու նա ծնվել էր նրա փո
խարեն, նրան փոխարինող 

Փողորակ—պտ ոլտ ա կա ձև բացված անցք
Փողքյիկ — փոքրիկ եռանկյունի գլխաշոր, որ հնաոճ կանայք 

կապում էին շոմբարի տակից 
Փոշած—որևէ բանջարով ու ձավարով եփված, մեջն էլ ալ

յուր ա վե լա ցր ա ծ պասվա կերակուր 
Փոշի — մետաքսե սև մեծ թաշկինակ' մոխրագույն եզրազր֊ 

ծերով, երկու կողմից երկար ծոպերով, որ տղամարդիկ 
կապում էին գլխների քոլոզի շուրջը այնպես, որ ծո֊ 
պ երբ դուրս մնային 

Փորես—փորիցս
Փոլթկի սուրբ Գևորգ—Շատախում գտնվող այդ սուրբը 

մեծարվում էր նաև ա յլազգինե րի ց . Փութկի ս. Գևորգի 
ն/էիր ահա վաքն երբ ան ձեռն մ [սելի էին. նրանք երկրով 
մեկ շրջում էին և բնակչությունից հավաքում Փութկի 
Ս. Գևոբգին խոստացած անասուններն ու դրամը։ 

Փուփուշ — քնքուշիկ, նաև ուռուցիկ, այդպես էին անվանում 
նաև՝ կանացի հագուստի թևերի ուռուցիկ վերնամ ասին

Ք
Հաշմիկ— սրճագույն, մանրիկ ու տափակ սերմ իկներ։ ներ

մուծում ու վաճառում էին թուրք մանրածախ խանութ
պանները։ Հեքիմները քաշմիկի սերմի մ իշուկներից
պատրաստում էին աչքի դե զա փ ո շի 

■ք-եթրր — թեք, մի կողմի վրա դրված
Հիբար — հպարտ, վեհանձն։ նաև արական անուն 
Հիրման շալ — գեղեցիկ, գունազարդ, լավորակ շալ, որ կին 

թե տղամարդ, կապում էին մեջքին՝ հագուստ ի վրայից՝. 
Հավանաբար Պարսկաստանի Հերման քաղա քՒ անուն ով 
էր քիրմանի շալ կոչվում

■Ր յա — բացականչություն' աս/էելիք խոսքից առաջ, զարմա
ցական իմաստով

Հ յա զաղիկ—կարճ թևերով մինչև մեջքը հասնող կոլրձքր 
բաց տղամարդու վերնազգեստ, քյազաղիկր գեղջկական 
հագուստ էր, գործում էին կանայք, նյու թր' անգորա
կան այծի (շուռ) բուրդն էր։ Դրսի կող։ Դ յ ա յնքան
ի/ավոտ էր, որ սպծի մորթու պատրանք էր տաքիս, իսկ

ներսից' հարթ էր ու ամուր. դրա համար էլ քյազաղիկից 
անբաժան էր չուռ բառը ( շուռ-քյ ա զա ղի կ )

Հ յալավեր— ավերակ 
Հ յակի' ֊քա նդի' ր
Փ,յ աՂԸԸ — հալվա՝ ալյուրով, յուղով ու շաքարով շաղախված 
Հ յայվիր են — քանդվել են
Հյառեշտ— կալսի, հերանի սայլերի վրա խուրձերը բար

ձր ր ա ցն ե լւո համար օգտագործվող վեց ճյուղ ան ի փա(տե 
հարմարանք՝ ամրացված երկար կոթի վրա։ Հյաոեշտէւ 
մ ատն երր պատրաստում էին խիստ ամուր փայտից 

4- (ասա— կավե մեծ և խոր կերակրաման
Հյավե— քավել են, վնասազերծել, ցաւէ շպատճառող նյութով 

բաց վերքր հականեխել
Հ յար—օգուտ, շահույթ, միաժամանակ մասնակի օգուտ

ս տ ան ա լու վա ր սլե տ ութ յոլն 
Հյարթու-հնացած ուտելիք՝ հաց կամ կերակուր 
Հ յար խան ա — շահութաբեր հաստատություն՝ ջրաղաց, ներկա

տուն, ձիթհան և այլն
4) յար խան աջի — շահութաբեր հաստատության տեր, միաժա

մանակ՝ հասարակաց տուն պահող 
Հյաֆիր—ան/սիղճ, անաստված 
Հյե — քեզ
4-յոշկ — երկհարկանի բարձր շինություն, տուն 
Հյոփադ—արու շուն 
Հ յոք—արմատ
Հյուլա—գզված բամբակի կույտ, դրան նմանվող որևէ բան 
Հյուլաշ֊քանդված, գզգզված, կալսելոլ պատրաստված հացա

հատիկի էս ր ձեր 
Հ յուրք — մուշտակ
Հո լոզ — թաղիքե կլորավուն գլի/ ա ր կ

0

Օբա— մեծ գերդաստանի ընտանիքներից մեկը
Օթ— (թուրքերեն) խոտ
Օ լ ա ն — ա յ  տ ղ ա

Օխնուկ— օրհնված
Օղչին — բոլորին
0 զչում—ողջույն
Օրթախ-փ այատեր, բաժնետեր

%
Ֆա լա զ — ր ախտ, ճակատագիր
Ֆայմ, ֆայմել — գիտակցություն, ըմբռնողականություն, րմբըռ-

նել, դլի1 ի ընկնել
Ֆառաէսլամ իշ—ս ր տ ա լ՛ ա ց վե լ
Տ՝ ել֊ ֆանդ—էս ո րամ անկում, ա չկա կա պություն 
Ֆըռթոնա—ծովային փոթորիկ, մրրիկ 
Ֆրստ ան — կանացի լրիվ շրջազգեստ

1 8 6
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Հասարակական կյանք
Վարչական կառուցվածքը
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Կոնախներ . . . .
Արձակի դպրոցը . , ,

Ընտանիք . . . .
Եազմը . . .
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Ավանդավեպեր, ավանդություններ, ավանդական զրույցնե 

Ո ուշակյան ավանդավեպ
Ազնավուրի գերեզման . . . .
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Ա Ր ճ Ա Կ

Տսյագրվում է Հայկական ՍՍՀ ԳԱ 
հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 

գիտական խորհրդի որոշմամր

Հրատարակչական խմրագիր
Փ. Հ. Մ ԱԴԱՆ ՅԱՆ

Նկարիչ
Ն. Հ. ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ

Գեղարվեստական խմրագիր
Հ. Ն. ԳՈՐԾԱԿԱԼՅԱՆ
Տեխնիկական խմրագիր

Ս. Կ. ՋԱՔԱՐՅԱՆ
Սրրագրիչ

Ա. Վ. ՀԱԿՈՐՅԱՆ

ՎՖ 02038 Պատվեր 386 Հրատ. 4627 Տպաքանակ 2000 
Հանձնված կ շարվածքի 17.5. 1977 թ. ։ Ստորագրված է տպա
գրության 18.5.1978 թ.։ Տպագրական 11,88 մամուլ, պայ֊ 
ման. 23,76 մամուլ, հրատ. 18,48 մամուլ։ Թուղթ № 1, 

60)Հ90* 1%, գինր 3 ռ. 40 կ .»
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