
 ՀԱՄԱՍՏԵՂ (Համբարձում Կելէնեան, 1895-1966) ծնած է Խարբերդի 

Փերչէնճ գիւղը։ Մեզիրէի Կեդրոնական վարժարանը աւարտելէ ետք ուսուցիչ 

եղած է իր ծննդավայրի նախակրթարանին մէջ։ 1913ին կը մեկնի Ամերիկա, 

Պոսթըն։ 

 Համաստեղի գործերը նախ կը հրատարակուին Պոսթընի «Հայրենիք» 

ամսագիրին մէջ։ Գլխաւորաբար հայրենի գիւղը պատկերող իր 

պատմուածքները զինք կը դարձնեն մեր լաւագոյն արձակագիրներէն մէկը։ Իր 

պատմուածքներու ժողով ածուներն են «Գիւղը», «Անձրեւը», «Քաջ Նազար եւ 13 

պատմուածքներ»։ Ունի նաեւ չափածոյ գործ մը՝ «Այծետոմար»։ 

 Համաստեղ գրած է «Սպիտակ Ձիաւորը» վէպը, ուր վիպականացուցած է 

մեր նուիրեալ ֆետայիները ու ազգային ազատագրական պայքարը։ Սպիտակ 

Ձիաւորը հաւաքական տիպարն է Օսմանեան կայսրութեան դէմ 

ազատագրական պայքարի ելած մեր ֆետայիներուն՝ Անդրանիկին, Սերոբ 

Աղբիւրին, Գէորգ Չաուշին եւ միւսներուն։ 

 

 

ԵՐՆԷ՜Կ ԱՅՆ ՕՐԵՐՈՒՆ 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ 

 

 - Էս փայտը երկնցուցեր ես, որ անցած ատեն աչքս մխուի, հա՞։ Ես 

չպիմեռնիմ, Մխսի՛, քեզ պէս քառսուն քաւթառները որ չթաղեմ... 

 Կը պոռար, կը տռտռար Մնուշ Պաճին, իր տանիքէն փռուած լաթերը 

վար առնելով։ 

 Մխսին, կերակուրի խոնջային շուրջը դեռ նոր նստած, կը լսէր Մնուշին 

ձայնը, կը ջղայնանար, դգալը վար կը դնէր ու բարձր ձայնով կը խօսէր 

ինքնիրեն. 

 - Տէ՛ր Աստուած, դուն սապր ու լռանք տաս։ Սատանան կ՚ըսէ՜... 

 - Չե՛մ, չեմ ուզեր, որ թոռներդ էս իմ տանիքիս կողմը անցնին, էս տեղերը 

փորփրեն։ Հեղ մ՚ըլ տեսնեմ, ծնկները կը կոտրտեմ,- կը շարունակէր Մնուշ։ 

 Մխսին ինչպէ՞ս համբերէր։ 

 - Հէ՜յ, ջատո՛ւ, ջատո՛ւ, ալ հերիք եղաւ... որ ելլեմ... (Մխսին կ՚ելլէր), որ 

կնիկմարդէ վար պի մնամ՝ ալ ի՞նչ բանի համար էս պեխերը,- կը խօսէր 

ինքնիրեն, ձեռքին փայտը փնտռելով։ 

 Մնուշ ալ իր կօշիկին թէքը կը քաշէր. թերեւս նորէն սկսէր երկու ծերերու 

կռիւը, եթէ սովորականին պէս Մխսիին տղան չմիջամտէր։ 



 Մխսիի ու Մնուշի կռիւը նոր չէր։ Ուղիղ երեք տարի էր։ Օր չէր անցներ, 

որ չտռտռային, չհայհոյէին, չպոռային իրարու։ Ըլլար այդ տանիքը կամ 

եկեղեցիի ճամբան։ Դրացիները շատ բան չէին գիտեր. նաեւ շատ բան չէր 

գիտեր Մխսիին տղան՝ Արութը։ 

*** 

 Այն օրերուն Մխսի սուգի մէջ էր։ Հազիւ տասնհինգ օր կար, որ թաղեր էին 

իր միակ ընկերը՝ կինը։ Մխսիի համար շատ դժբախտ կորուստ էր, որովհետեւ 

իր կնոջ ՝ Աննիկին հետ մէկ բարձի վրայ ծերացեր էր։ 

 Է՜հ, ինչ լաւ օրեր էին։ Ամառները, երբ գիւղն ամբողջ կալի աշխատանքին 

լծուած էր, երկու ծերերը դրան սեմին վրայ կը նստէին պահ մը։ 

 Երբ արեւը իրենց վրայ գար ու դիմացի կիսապատին վրայ իյնար, Մխսի 

ու Աննիկ այս անգամ իրենց թոռներուն հետ ցածկեկ տանիքը կ՚ելլէին ու 

արեւոտ պատին կռթնած կը նստէին հանդարտ։ 

 Անոնք հանդարտ էին ու լուռ, սակայն անոնց շուրջը, միջոցին մէջ, կը 

յորդէր գիւղի կեանքն ու առատութիւնը։ 

 Թոռները տանիքին վրայ փայտերով ձի կը խաղային։ Հեռուէն կը լսուէին 

աղմկոտ աշխատանքները կալերուն։ Միջօրէին, երբ ստուերները կը 

սօթթուէին, շատ անգամ երկու ծերերուն վերեւէն կ՚անցնէին մեղուները 

խուռնախիտ։ 

 Երկու ծերերը, որպէս հովանի իրենց ձեռքերը ճակատներուն վրայ 

բռնած, մեղուներու անցքին ի զուր կը փորձէին հետեւիլ։ Անոնց համար 

կարեւոր էր գիտնալ, թէ մեղուները ո՞ր ծառին կամ ո՞ր այգիին մէջ պարս 

տուին։ 

 - Տեսա՞ր որ կողմը անցան,- կը հարցնէր Մխսին։ 

 - Ես ի՞նչ տեսնեմ, տնաշէ՛ն, ա՛լ ծեր եմ, ծեր, աչքերս շատ չեն զատեր. 

միայն շուքի պէս բան մը տեսայ,- կը խօսէր Աննիկ։ 

 - Ինձ էնպէս կու գայ, թէ Մարկոսենց ուռիներուն վրայ պարս եկան։ 

 - Ես էնոնց ձէնը լսեցի միայն։ 

 - Մինասենց էգուն մէջ պարս տուին,- ձայն կու տար թոռներէն մէկը, 

որոնք նոյնպէս իրենց խաղերէն դադրած, կը դիտէին հետաքրքրութեամբ։ 

 - Հա՜, էդպէ՞ս։ Կ՚երեւի Արեւիկենց մեղուներն են։ Տէ՛, վազէ՛, իմ ասլա՛ն 

թոռնիկ,- կը խօսէր Մխսին,- գնա Արեւիկենց կալը. հիմա էնոնց տունը մարդ 

չկայ. բանի-գործի ատեն է, ինչ պի գիտնան։ Գնա՛, ըսէ՛, որ ձեր մեղուները 

պարս տուին Մինասենց էգին, թող երթան առնեն, քանի չեն հեռացեր։ 



 Թոռները բոլորը մէկ կը վազեն, թառվար հաւերը թռցնելով, թէ իրենցմէ 

ո՞վ պիտի խլէ լուր տալու առաջնութիւնը։ 

 Ամառ ժամանակ, երբ գիւղին մէջ մարդ չկար, երկու ծերերուն 

աշխատանքներէն մէկը կ՚ըլլար այդ։ Այդ աշխատանքէն յետոյ երկու ծերերը կը 

նստէին քով քովի։ Հեղ մ՚ալ տեսնես, երկու աքլորները, կըտ-կըտ, կտուցնին 

գետնին ծեծելով, իրարու կը մօտենային ու կռուի կը բռնուէին ճիշդ Մխսիի 

ձեռնափայտին քով։ 

 Մխսի երբ կը տեսնէր աքլորներու կռուըտուքը՝ իր մէջ կը զգար 

հրճուանք մը, որ հեթանոսական էր։ Թող կու տար, որ կռուէին, շատ անգամ 

ինք կուտ կը նետէր, իրարու մօտ բերելով կը կռուեցնէր։ Այդ պահուն էր, որ 

Մխսի կատակ մը կը փորձէր Աննիկին հետ, իր չիպուխին ծուխը կնոջ երեսին 

կը փչէր, թեւը անոր վզին շուրջ կը փաթթէր, լաչակին ձեւը կ՚աւրէր եւ կամ կապ 

մը երկնցնելով կը խօսէր. 

 - Տէ՛, Աննի՛կ, փորձէ կտրես էս կապը։ Տեսնեմ, ուժդ տե՞ղն է։ 

 Աննիկ կը խնդար իր նիհար ծնօտով ու կապոյտ լինտերով։ Կ՚առնէր 

կապը եւ ի զուր կը փորձէր կտրել։ 

 Օր մը, սակայն, եկեղեցիին ճամբան Աննիկ ըսաւ Մխսիի, թէ եկեղեցիին 

մէջ երկրպագութիւն ըրած պահուն կռնակը ցաւ մը շուլլուեցաւ, ու Աննիկ 

ուղիղ անկողին գնաց։ Երեք օր պառկելէ յետոյ մեռաւ հանգիստ մահով մը։ 

 Մխսի ինքզինք մինակ զգաց այն ատեն, երբ գերեզմանէն վերադարձին 

տեսաւ, որ իր հարսը ծալած, վերցուցած է մեռելին անկողինը։ 

 Մխսի որքան կը բաղձար, որ միասին մեռնէին, որովհետեւ միասին 

ապրած էին բարի ու չար օրեր։ 

 Ամիս մը վերջ Մխսի մոռցաւ իր կինը այնպէս, ինչպէս կը մոռցուին բոլոր 

մեռելները։ Սակայն Մխսի իր մինակութիւնը չկրցաւ մոռնալ։ 

 Այս անգամ առանձին կ՚ելլէր տանիք, աքլորները կը կռուեցնէր, 

թոռներուն հետ կը կատակէր, կալի աշխատանքին կ՚ունկնդրէր, սակայն մինակ 

էր, մինակ։ 

 Մխսի օր մը տեսաւ, որ դրացի Մնուշը իր լաթերը փռելու համար իրենց 

տանիքէն կապ մը կը կապէր։ 

 - Կեցի՛ր, Մնո՛ւշ, էդպէս չ՚ըլլար,- խօսեցաւ Մխսի։  

 - Կեցի՛ր, երկաթէ հալխիկը բերեմ։ Էդպէս լաւ է։ 

 Մխսի բերաւ երկաթէ օղակը, կապը ինք անցուց, միւս ծայրը սիւնի մը 

հաստատեց ու օգնեց, որ Մնուշ լաթերը փռէ։ 



 Երեկոյին, երբ Մնուշ լաթերը վար կ՚առնէր, Մխսի մօտեցաւ նորէն եւ 

ուզեց օգնել։ Աշխատանք մը, որ կեանքին մէջ ցոյց տուած չէր դրացիներուն, ո՛չ 

իսկ իր կնոջ։ Մնուշ զարմացաւ լուռ։ 

 Ու ալ ամէն օր Մխսի կռնակը պատին կռթնցուցած կը սպասէր, որ 

Մնուշ տանիք ելլէ։ Մխսի ինքն ալ չէր գիտեր, թէ ինչո՞ւ այդ սպասումը։ Չէ՞ որ 

ծեր էին ինք եւ Մնուշ։ 

 Մխսի եւ Մնուշ երկար տարիներու դրացիներ էին։ Մնուշ վաղուց 

կորսնցուցած էր իր էրիկը։ Այժմ, մօտ յիսուն տարեկան, Մխսիենց պատկից իր 

բրիշակը քաշուած, ապրելու համար ջայր կը մանէր, հաց կ՚եփէր ու իրիկուն-

առաւօտ եկեղեցի կ՚երթար։ 

 Օր մըն ալ հաց եփած տեղէն Մնուշ տանիք ելած էր ու ձայնը ձգած 

հաւերը կը կանչէր։ 

 Մխսին հոն, պատին կռթնած իր համրիչը կը քաշէր։ Այդ օրը Մնուշին 

ձայնը եկեղեցիին մէջ երգուած սաղմոսին չափ անուշ եկաւ, մանաւանդ որ 

Մնուշ հացեփոց լաթերուն մէջ փաթթուած՝ աւելի գէր կ՚երեւէր։ Երեսը թոնիրին 

բարկ կրակէն կարմրած, ճակատին, երեսին վրայ, քրտինքը կը պտղէր։ 

 - Ի՞նչ կ՚ընես, Մնո՛ւշ, հաւե՞րը կը կանչես։ Հա՛, ձեր հաւերէն մէկը էդ 

բակը անցաւ,- խօսեցաւ Մխսի ձայնը երերցնելով։ 

 Մնուշ Մխսիենց տանիքն անցաւ ու բակին հաւերը կանչելու համար 

նորէն իր ձայնը ձգեց։ 

 - Հա՞ց ես եփեր, Մնո՛ւշ, ե՛կ, նստէ՛, հէ՛ր օրհնած, աշխարհը մեռնիլ կայ,-

շարունակեց Մխսին։ 

 - Է՜հ, ի՞նչ ընենք, քանի ուժ կայ, ապրուստնիս ճարենք։ 

 - Որ բանի պէտք ունիս՝ ինծի ըսէ, Մնո՛ւշ, ախր դրացիներ ենք։ 

 Եւ աւելի մօտենալով ու ձեռքը պեխերուն տանելով ըսաւ. 

 - Էս տարի մեր կալը լաւ էր, թէ որ ցորենի պէտք ունիս՝ մի քանի պարկ 

ձեր տունը կը ձգեմ։ Թող տղաս՝ Արութը, չգիտնայ։ 

 Մնուշ կասկածեցաւ։ 

 Չորս կողմերէն, բակէն, բարձր տանիքէն, սանդուղներէն հաւերը եկած 

հաւաքուած էին Մխսիի եւ Մնուշի շուրջ։ Մխսի յարմար առիթը գտած էր իր 

ցանկութիւնը յայտնելու։ Գիւղն ամբողջ աշխատանքի մէջ էր։ Թոռները վար, 

փողոց ղրկած էր։ Ցածկեկ տանիքին վրայ հաւերէն զատ ո՛չ ոք կար։ 

 - Հա՜, Փա՜ռք Աստուծոյ, ինծի պէս ուժդ տեղն է,- շարունակեց Մխսին 

աչքերը խլրցնելով։- Երեսդ ալ, Մնո՛ւշ, վառվռան վարդ է դարձեր։ 

 Մնուշին կասկածը ճիշդ էր։ 



 Երկինքը ինչո՞ւ չէր փլեր, արեւը ինչո՞ւ չէր խաւարեր...։ Մնուշ, 

հակառակ որ հայհոյող, պոռպռան կին էր, լռեց։ Է՜հ, ի՞նչ պիտի ըսեն 

դրացիները, երբ իմանան։ Ու հերսոտ, սանդուղներէն վար իջաւ, իր ետեւ 

ձգելով հաւերու երամ մը։ 

 Մխսին, յանցաւոր աշակերտի մը պէս պահ մը զղջացած մնաց իր 

կանգնած տեղը, շրթներուն տալով սուլելու ձեւ մը։  

 Մխսին ինք ալ գիտէր, որ այդ կատակը ծերերու համար չէ։ Է՜հ, ի՞նչ 

կ՚ըլլար, դրացիներ էին, կրնային քով քովի նստիլ. մինակութիւնը չէր քաշուեր... 

 Յաջորդ օրը Մխսին նորէն իր սովորական տեղն էր, արեւոտ պատին 

ներքեւ։ Մնուշն ալ երդիքին փայտը շտկելու համար տանիք ելաւ, պոռպռաց, 

բարկացաւ ու իր տանիքի սահմաններէն անդին քշեց Մխսիին թոռները, անոնց 

ետեւէն նետելով իր կօշիկը, որ, քիչ մնաց, Մխսիի գլխին վրայ իյնար։ 

 Մխսի գիտցաւ պատճառը։ Գրեթէ ջղայնացած, անորոշ բաներ մը 

մըրթմրթաց։ Ի՞նչ պիտի ըսեն, եթէ դրացիները իմանան։ Զգաց, որ յանցաւոր էր 

ու լռեց շատ դժուարութիւնով։ 

 Ուրիշ օր մը Մխսիենց աքաղաղը Մնուշին պատին վրայ թառեցաւ, 

թեւերը թափահարեց, վիզը երկարեց ու սկսաւ երգել։ «Կու-կու» հազիւ ըրած էր, 

երբ Մնուշ վրայ հասաւ, իր պատէն վար քշեց աքաղաղը, ձայնը կէս խեղդելով։ 

 Մխսի կը տեսնէր այս բոլորը։ Ինչպէ՞ս համբերէր։ Ալ ի՞նչ բանի համար 

էին իր պեխերը։ 

 - Ինչո՞ւ աքլորը վար ձգեցիր,- պոռաց Մխսին՝ ձեռքը ոտքը դող ելած։ 

 - Ինչո՞ւ պատիս վրայ կը թառի։ 

 - Պիտի թառի։ 

 - Պիտի չթառի, որ թառի՝ գլուխը կը կտրեմ։ 

 - Ես ըլ քու ծնկներդ կը ջարդեմ։ 

 Թերեւս կռիւը աւելի տաքնար, եթէ դրացիները վրայ չհասնէին։ 

 - Աքլորը պատին վրայ է թառեր, ի՞նչ կ՚ըլլայ եղեր,- կը խօսէին 

դրացիները, ի հարկէ ոչինչ գիտնալով։ 

 Ուրիշ անգամ Մխսի կը թելադրէր իր թոռներուն, որ Մնուշին երդիքէն 

վար քար ձգեն, ցուիքը քակեն։ 

 Մնուշ կը տռտռար, կ՚անիծէր, տանիք կ՚ելլէր, Մխսիի թոռներուն ետեւէն 

կը վազէր։ Եւ դրացիները նորէն կը լսէին անոնց կռիւն ու հայհոյութիւնը։ 

 Մխսիի եւ Մնուշի ատելութիւնը հետզհետէ խորացաւ։ Մխսի նոյնիսկ չէր 

ուզեր, որ Մնուշին փռած լաթերուն շուքը տանիքին վրայ իյնար։ Վա՜յ այն 

օրուան, որ Մնուշին մէկ հաւը իրենց տանիքին կողմն անցնէր։ 



 Մխսի իր ձեռնափայտով Մնուշին հաւերուն կէսը հաշմանդամ 

դարձուցած էր։ 

 Անձրեւոտ երեկոյ մը, Մնուշ սաւան մը ձգած վրան, տանիք ելաւ, 

տեսնելու թէ կտուրն ինչո՞ւ կը կաթէ։ Տեսաւ, որ ճռթօնը խախտած, տեղը չէր, եւ 

նորէն իրենց տանիքին կողմը տեղաւորելով վար իջաւ։ 

 Մնուշ նկատեց, որ հազիւ կաթիլը դադրած էր՝ նորէն սկսաւ։ Նորէն վեր 

ելաւ։ Մխսին ալ՝ իր տեղէն։ Ու ցուիքէն վար իրարու հանդիպեցան։ 

 - Էդ ճռթօնին չմօտենաս,- խօսեցաւ Մխսի բարկացած։ 

 - Հէ՜ անաստուած, դժոխքի՛ կրակ, ընկողինս ջուրերու մէջ մնաց,- ձայն 

տուաւ Մնուշ մութին մէջէն։ 

 - Էս ճռթօնին տեղը էստեղ է, էստեղ, հասկցա՞ր,- կը խօսէր Մխսի։ 

 - Երեսուն տարի է՝ էս տունն եմ, ես էս ճռթօնը հոս եմ տեսեր։ 

 - Է՜հ, դուն ի՞նչ գիտես, ջատո՛ւ, ես իմ պապիս օրով կը յիշեմ, որ էս 

ճըռթօնը հոս դնելու իրաւունք չունէք։ Թուղթ, կառավարութիւն կայ։ 

 Մխսի եւ Մնուշ մութին, անձրեւին կը պոռպռային։ 

 - Որ բռնեմ, ցուիքէն վար կը նետեմ,- կը պոռար Մխսին։ 

 Դրացիները կը հաւաքուէին, կը միջամտէին։ Մխսի եւ Մնուշ տռտռալով 

վար կ՚իջնէին՝ իրենց ետեւ ձգելով աղմուկն անձրեւին։ 

 Այլեւս ամէն անձրեւի Մխսի եւ Մնուշ իրար կը հսկէին, իրարու 

ոտնաձայն կ՚առնէին, կ՚ելլէին, կը պոռպռային։ Դրացիները ձանձրացած էին։ 

 Գիշեր մը սկսած էր միայորդ տարափ մը անձրեւի։ Գաբանքներուն 

դռները կը բացուէին կամաց ու կը գոցուէին ժիր։ Ամպը լեռներու 

ուժգնութիւնով կը պայթէր։ Մերթ ընդ մերթ կայծակն էր, որ մթութեան մէջ կը 

ճեղքուէր։ Փողոցներուն մէջ հովը աղմկոտ թիթեղէ կտոր մը կը գլտորէր եւ կամ 

տանիքներէն հին վերարկու մը իր թեւերով բարտիներուն կը փաթթուէր։ 

 Այդ ահաւոր գիշերին, Մխսի եւ Մնուշ, երկու ուրուականներու նման, 

ցուիքին վրայ իրար կը քաշքշէին։ 

 - Էս ճռթօնը հոս պի ըլլայ։ 

 - Հոտ պի չըլլայ։ 

 - Հոս պի ըլլայ։ 

 Հեղ մըն ալ, չգիտես ինչպէս եղաւ, Մխսիին ոտքը սահեցաւ ու, թը՛փ, 

ցուիքէն վար ինկաւ։ 

 Տանիքը բարձր չէր, սակայն իր ծեր ոսկորները ինչպէ՜ս դիմանային։ 

 Մխսի ինկաւ անկողին։ 



 Մխսի իր մեռնիլը չէր հոգար։ Է՜հ, որո՞ւ հասկցնես, թէ իր ոտքը 

սահեցաւ, այլապէս կնիկմարդէ վար մնացող չէր։ Մխսի ամբողջ երեք ամիս 

անկողին մնաց։ Իր կռնակը չէր կրնար շարժել, ոսկորները իրարմէ կը փրթէին 

կարծես։ 

 Դրացիները կ՚այցելէին Մխսիին։ Կը պատմէր, որ էդ ճռթօնը իր հօր 

ժամանակ իրենց տանիքին կողմն եղած է։ Եթէ ուզէ՝ նոյնիսկ փողոցին վրայ 

բացուած Մնուշենց տան երդիքն ալ կը գոցէ։ Թուղթ, կառավարութիւն կայ։ 

 Դրացիներու շարքին օր մըն ալ գիւղի քահանան այցելեց։ 

 - Օրհնած, գալածը Ծնունդ է. էս լաւ բան չէ, ձեզ պէս ծերերուն վայել բան 

չէ, ե՛կ, հաշտեցնենք։ 

 - Տէրպա՛պ, գերեզմանիս վրայ մէկ թիզ խոտ բուսնի՝ նորէն ես չեմ 

հաշտուիր։ Վա՜յ, կողս... Դու չգիտես էդ կնիկը, տէրպա՛պ, ողորմած հոգի էրիկը 

էդ կնկան սեպէպով մեռաւ։ Վա՜յ, ոսկորներս... Թէրս է, տէրպա՛պ, թէրս։ Ըսէ 

տեսնեմ, դուն գիր, Նարեկ գիտցող մարդ ես։ 

 Կը փորձէ նստիլ, սակայն ոսկորներու ցաւէն գլուխը նորէն բարձին վրայ 

կը դնէ։ 

 - Ըսէ տեսնեմ, ինք մինուճար կնիկ, իրեն բուխերիկէն էդքան մուխ 

հանելու ի՞նչ պէտք ունի։ Թէրսութի՜ւն է, տէրպա՛պ, թէրսութի՜ւն։ Հեղ մը 

տեսնես՝ էդ մեր տանիքը իրեն մուխով ու հաւերու ծիրտով է լեցուն։ Հա՛, հա՛, 

մեր հաւերը ատանկ բան չեն ըներ։ Վա՜յ մէջքս... Է՜հ, որ ես ընկողինէն ելլեմ՝ ես 

գիտեմ ընելիքս։ Էն գիտէ, որ ես ընկողինէն չեմ կրնար ելլել, վիրավիրա մեր 

տանիքին վրայէն կ՚անցնի, էնպէս կ՚անցնի, որ կ՚ըսես՝ առաստաղը վար պիտի 

գայ։ Հա՛, հա՛, ինքն է, ուրիշ մարդ չէ։ Ո՞րը ըսեմ, տէրպա՛պ, ես էսպէս կը 

մեռնիմ, էդ կնկան հետ չեմ հաշտուիր։ 

 Քահանան ի զուր յորդորեց, Հին Կտակարանէն, Թուղթ Առաքելոցէն 

վկայութիւններ ի զուր բերաւ։ Մխսին հաշտուող մարդ չէր։ 

 Մխսի բժշկուելու համար նոր մորթուած այծի փոստի մէջ պլլուեցաւ, 

մէջքը, կռնակը ճիպար ձգեց ու վերջապէս ելաւ անկողինէն։ 

 Վա՜յ Մնուշի գլխին։ 

 Ծնունդի օրն էր։ Մխսի իմացաւ, որ Մնուշ եկեղեցի գացեր, 

հաղորդութիւն է առեր։ 

 Մխսի ամբողջ երկու տարի իր ոտքը եկեղեցիէն ներս չդրաւ, քահանային 

հետ չխօսեցաւ։ 

 - Սուտ է, տէրպա՛պ, էդ քու եկեղեցիդ, էդ քու սուրբերդ սուտ են։ 

Աստուած որ եկեղեցիին մէջ չպատժեց էդ կինը, էդ հաղորդութիւնը տուած 



ատենդ էդ քու ձեռքերդ որ չքաշեց՝ ալ ի՞նչ բանի հաւատամ։ Եկեղեցի չեմ գար, 

կը մեռնիմ էսպէս։ Է՜հ, Աստուած որ ինձմէ հաշիւ հարցնէ, ես հաշիւիս տէրն եմ, 

տէրպա՛պ, գիտցած ըլլաս,- Մխսի խօսեցաւ քահանային, երբ օր մը քահանան 

ուզեց եկեղեցի տանիլ։ 

 Անցաւ երեք տարի։ 

 Վրայ հասան տեղահանութեան օրերը։ Գիւղացիները վաղուց սարսափի 

մը հոտը առեր էին։ Իրենց երազներուն մէջ մարդագէլ, հարսնիք տեսած էին։ 

 Կէս գիշերին, տակաւին Մարկոսենց աքաղաղը իր առաջին ձէնը չձգած, 

դռները թակուեցան։ 

 Գիւղին մէջ ինկաւ շուարում մը։ Սայլերը լծուեցան։ Ախոռի 

կենդանիներուն մէջ ինկաւ օտարոտի բառաչ ու անհանգստութիւն։ Մէկն իր 

պղինձէ պարոշը շալկած էր, ուրիշ մը տանիքէն անկողինը վար կը ձգէր, մայր 

մը հացի ծրարին հետ իր կռնակին կապած էր մատղաշ մանուկը, աւելի ուրիշ 

մը ձեռքին տակ ակիշը, մաղն ու տապակը բռնած էր։ 

 Ու բոլորը մէկ հաւաքուեցան կալատեղին։ Ո՞ւր պիտի երթային, ո՛չ ոք 

գիտէր։ 

 Այդ բոլորին մէջ ուրախ ու գոհ երեւոյթ մը պտտցնողը Հայրապետենց 

Դանիէլն էր։ Հագած էր սուրբ օրերու նոփ-նոր լաթերը ու շատ բան գիտցողի 

պէս կը յորդորէր եւ կը պատուիրէր գիւղացիներուն, որ հետերնին շատ բան 

առնելու պէտք չունին, որովհետեւ ինք լաւատեղեակ աղբիւրէ իմացեր էր, որ 

իսկական Հայաստանը՝ Պինկէօլի կողմերը պիտի երթան, հոն, ուր մեղրը 

գետակով կը հոսի։ Կը պատմէր, որ ինքը էդ կողմերը եղած է եւ մանաւանդ կը 

պատուիրէր, որ որքան կրնան, խաշխաշի հունտ վերցնեն հետերնին, 

որովհետեւ էն կողմերը չկայ։ 

 Մխսին ալ իր դռները իր ձեռքով գոցած եւ փայտեայ խոշոր բանալին իր 

գօտիին մէջ դրած՝ կեցած էր անկիւն մը ու կը հարցնէր հարսին, թէ տանիքին 

երդիքը ծածկեցի՞ր։ Կը հաշուէր, որ եթէ անձրեւ գայ՝ ամբողջ ջուրը վար պիտի 

իջնէ, մանաւանդ որ ճռթօնին նայած չէր. արդեօք Մնուշ ձեռք զարկա՞ծ էր։ 

Մխսի չէր հաւատար, որ իսկապէս կը բաժնուէր իր տունէն։ 

 Հրամանի մը վրայ շարժեցան։ Ճամբայ ինկան սայլերու եղերական 

ճչոցներուն հետ, իրենց ետեւ ձգելով արտ ու այգի, տուն ու տաւար։ 

 Ճամբու ընթացքին իրենց խառնուեցան կարաւաններ զանազան 

գիւղերէ։ Յաջորդ գիշեր եղերական գիշերն էր։ Երիտասարդ տղամարդիկ 

զատու եցան, կիները յափշտակուեցան. մայրը՝ հարաւի, իսկ զաւակը հիւսիսի 



ճամբան բռնեց։ Այս բոլորը գէշ երազի մը պէս եկան։ Մխսի ցնցուեցաւ, այլեւս 

հասկցած էր, որ բաժնուած էր իր տունէն, իր սիրելիներէն։ 

 Ո՞ւր մնաց Արութը, հարսը, թոռներն ո՞ւր մնացին... 

 Ու ինք անծանօթներու հետ քշուեցաւ անծանօթ վայրեր։ 

 Երեք օր վերջ, միջօրէի բարկ արեւին տակ, երբ Մխսիենց կարաւանը 

հանգիստ կ՚առնէր, հեռուէն տեսնուեցաւ, որ փոշոտ մառախուղին մէջէն կը 

մօտենար ուրիշ կարաւան մը։ 

 Ամէն անգամ որ կարաւան մը տեսնէին, ճամբուն վրայ կեցած անոր 

մօտենալուն կը սպասէին, իրենց սիրելիները կը փնտռէին, իրենց տնեցիներուն 

մասին տեղեկութիւններ կը հարցնէին։ 

 Մխսին ալ իր ձեռնափայտին վրայ ծռած, իրենց տան փայտեայ խոշոր 

բանալին գօտիին մէջ, աչքերը յառած կը սպասէր կարաւանին, որ կը մօտենար 

փոթորիկի մը պէս։ 

 Երկու կարաւանները իրար խառնուեցան։ Կը հարցուփորձէին, ոմանք 

կը գտնէին զիրար։ Մխսի ալ հարցուց իր սիրելիները, աչքերը պտտցուց եւ ո՞վ 

տեսնէ.- Մնուշը։ Մխսի ձեռնափայտը ձգեց, դողդղաց, թեւերը լայն բացած 

կանչեց, կարծես մէկ բարձի վրայ ծերացած երկու ամուսիններ ըլլային. 

 - Մնո՜ւշ։ 

 - Մխսի՜։ 

 Մխսի ու Մնուշ իրարու գիրկ ինկան ու լացին երկու փոքրիկ 

մանուկներու պէս։ Մխսի արցունքներուն մէջէն հազիւ ինքզինք զսպեց ու 

կարմիր թաշկինակով աչքերը սրբելով խօսեցաւ. 

 - Է՜հ, Մնո՛ւշ, երնէ՜կ այն օրերուն։ 

--------------- 

 

 

ԲԱՌԵՐ ԵՒ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

Քաւթառ - բրբռ.՝ չար պառաւ կամ ակռաները թափած մարդ։ 

Խոնջայ - (կարդալ՝ խոնճայ) բրբռ.՝ կլորցած ճաշասեղան։ 

Սապր ու լռանք - բրբռ.՝ համբերութիւն ու լռութիւն։ 

Հեղ մ՚ըլ - բրբռ.՝ անգամ մըն ալ։ 

Ջատու - (կարդալ՝ ճատու) բրբռ.՝ չար կին։ 

Թէք - բրբռ.՝ զոյգին հատը։ 

Կալ - այնտեղ, ուր հունձքը (ցորեն, գարի,ոսպ, սիսեռ եւ այլն) կը հաւաքէին ու 

կը սկսէին մանրել ու հատը յարդէն բաժնել։ 



Միջօրէ - կէսօր։ 

Սօթթուիլ - ամփոփուիլ, կարճնալ։ 

Խուռնախիտ - խիտ ու իրար անցած։ 

Պարս տալ - թագուհիին տեղափոխութենէն ետք մեղուներուն անոր շուրջ 

հաւաքուիլը։ 

Ասլան - բրբռ.՝ առիւծ։ 

Թառվար - թառէն վար։ Թառը բարձր տեղ է, ուր թեւաւորները կը գիշերեն կամ 

կը հաւաքուին։ 

Հեթանոսական հրճուանք - ոչ ազնիւ հաճոյք, հոս՝ սեռական հաճոյք։ 

Չիպուխ - ծխամորճ։ 

Լաչակ - կանացի գլխաշոր։ 

Շուլլուիլ - փաթթուիլ. մխուիլ։ 

Բաղձալ - ցանկալ. փափաքիլ։ 

Ունկնդրել - ականջ տալ. հետեւիլ։ 

Հալխիկ - բրբռ.՝ օղակ։ 

Վաղուց - շատոնց։ 

Պատկից - դրացի։ 

Բրիշակ - բրբռ.՝ աւերակ տուն։ 

Ջայր մանել - բրբռ.՝ ճախարակի վրայ թել հիւսել։ 

Հացեփոց լաթ - թոնիր մտնող կանանց թանձր հագուստ։ 

Բարկ - խիստ կծու (հոտ կամ համեմ). թունդ (գինի կամ օղի). կիզիչ (կրակ կամ 

արեւ)։ 

Պտղիլ - հատ-հատ ուռիլ, պտուղի պէս։ 

Երերցնել - շարժել. դողդղացնել։ 

Հէր օրհնած - հայրդ օրհնուած ըլլայ։ 

Ախր - բրբռ.՝ ի վերջոյ. վերջապէս։ 

Խլրցնել - շարժել։ 

Վառվռան - փայլուն. պայծառ։ 

Հերսոտ - բարկացկոտ. ջղային։ 

Երդիք - թոնրատան տանիքի բացուածք։ 

Ցուիք - տանիքին՝ պատէն քիչ մը դուրս ելած մասը։ 

Կտուր - տանիք։ 

Ճռթօն - ջրորդան. տանիքի մէկ եզերքը դրուած սարք, ուրկէ դուրս կը հոսի 

տանիքի անձրեւաջուրը։ 

Խախտիլ - տեղէն ելլել. շարժիլ։ 



Միայորդ - միատեսակ (անձրեւ)։ 

Տարափ - ուժգին անձրեւ։ 

Գաբանք - երդիքի դուռ կամ փեղկ։ 

Ժիր - աշխոյժ։ 

Բարտի - բարձր ուղիղ ծառատեսակ։ 

Ուրուական - ցնորական երեւոյթ. ոգի։ 

Գալած - գալիքը. յառաջիկային։ 

Սեպէպ - բրբռ.՝ պատճառ։ 

Թէրս - բրբռ.՝ ծուռ. կամակոր։ 

Նարեկ - յայտնի աղօթագիրքը, հոս՝ գիրք։ 

Մինուճար - առանձին ապրող։ 

Բուխերիկ - ծխնելոյզ։ 

Ծիրտ - թռչնազգիներու աղբ։ 

Վիրա-վիրա - բրբռ.՝ անդադար։ 

Յորդորել - դէպի բարին խրախուսել. պատուիրել։ 

Փոստ - անասունի մորթ։ 

Պլլուիլ - փաթթուիլ։ 

Ճիպար - լազխա (արբ.)։ 

Ճիպար ձգել - մարմնի վրայ լազխա քաշել։ 

Տեղահանութիւն - տարագրութիւն։ 

Մարդագէլ - բորենի։ 

Սայլերը լծուեցան - սայլերը քաշող անասուններուն կապուեցան։ 

Օտարոտի - տարօրինակ։ 

Բառաչ - մեծ եղջերաւորներու ձայն։ 

Պարոշ - սինի։ 

Մատղաշ - նորելուկ. նորածին։ 

Ակիշ - թիակ, որով թոնիրէն կրակ կը հանեն։ 

Սուրբ օրեր - տօնական օրեր։ 

Պինկէօլ - Բիւրակն։ 

Խաշխաշ - թմրեցուցիչ բոյս մը։ 

Եղերական - սգաւոր. ողբալի։ 

Տաւար - եղջերաւոր կենդանիներու խումբ։ 

Մառախուղ - մշուշ։ 

Յառած - սեւեռած. շեշտակի նայած։ 


