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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Աշխարհի բոլոր ժողովուրդներն էլ ∙ովեր∙ում են՝ լավն ու բարին, 
հավատարմությունը, բարեկամությունը, անարատ ու մաքուր սերը, 
ժողովրդավարությունը, քաջությունն ու վստահությունը և պախարա‐ 
կում՝ չարն ու վատը, դավաճանությունը, թշնամությունը, միահեծա‐ 
նությունը, բռնությունը, վախկոտությունն ու ատելությունը: Աշխարհի 
բոլոր կողմերում էլ տ∙եղ են համարում սուտ ասելը, խաբելը, ∙ողու‐ 
թյունը, պոռնկությունը, ուրիշի իրավունքը ոտնահարելը, բռնաբարու‐ 
թյունը, առևան∙ումը, դաժանությունը, սնապարծությունը և այլևայլ 
երևույթներ, որոնք աշխարհի սկզբից պախարակվել են. ու ամեն 
հանձնառու ∙րող, եթե հեռու է եղել սրան ու նրան հաճոյանալու չա‐ 
րիքից, քաջություն է ունեցել արտահայտվելու և վտան∙ելու իր կյան‐ 
քը, և համարձակվել է ռիսկի դիմել՝ ուղղակի ∙րվածքներով և եթե 
վախեցել է ձերբակալվելուց, բանտից ու պատժից, (կարող ենք ասել 
նաև պիտակներից ու անարդար հաշվեհարդարներից, ապա՝ իր հա‐ 
մար մի փախուստի տեղ թողնելով, անուղղակի, այսինքն, այլաբանու‐ 
թյան (allegorie) միջոցով փորձել է ցույց տալ միջավայրի վատ ու ան‐ 
տանելի կողմերը: 

Պարսկական հեքիաթներն էլ մեծամասամբ հիմնված են այս 
նույն՝ բոլոր ժողովուրդների կողմից ընդունված առանցքների վրա, 
պահելով իրենց բնորոշ ինչ‐ինչ յուրահատկություններ, որոնք սկիզբ 
են առնում ժողովրդական սովորություններից, վարք ու բարքից, աշ‐ 
խարհա∙րական դիրքից, հավատամքից, պաշտամունքից, պատմու‐ 
թյան ընթացքից, քաղաքական կացությունից ու նաև մտափիլիսո‐ 
փայական մակարդակից ու զար∙ացումից: 

Պարսկական ∙րականության մեջ հեքիաթների ∙րառումը և 
նրանց ∙եղարվեստական արտացոլումը հենց սկզբից մեծ տարա‐ 
ծում է ունեցել, ապա դեռևս երկու հազարամյակ առաջ արտացոլվել 
է կամ չափածոյի՝ ասա՛ բանաստեղծության, (ինչպես Թումանյանի 
§Շունն ու Կատուն¦, §Չարի Վերջը¦) և կամ արձակի և չափածոյի 
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խառը ձևի տակ։ Պարսկական բոլոր դասականներեն էլ անխտիր 
դիմել են հեքիաթին իրենց աշխատանքների մեջ: 

Հիշատակենք դրանցից մի քանիսը, 
Մուհամմեդ Էբն Մուհամմեդ Օֆի‐ի հեղինակած §Ջավամե ալ Հե‐ 

քայաթ¦ ∙իրքը, 14‐րդ դարի, իրանական պատմվածքի և մանրապա‐ 
տումների ∙լուխ∙ործոցը: 

13‐րդ դարում ապրած հայտնի Նիզամի Գանջավիի, (Գանձակե‐ 
ցի Նեզամիի) §Մախզան ալ Ասրար¦ ∙իրքը, որն հանդիսանում է նրա 
հին∙ ∙րքերից մեկը: Մյուս չորս ∙րքերն են՝ §Խոսրով վա Շիրին¦, 
§Լեյլի վա Մաջնուն¦, §Էսքանդար նամե¦ և §Հաֆթ փեյքար¦: 

14‐րդ դարում ապրած, բանաստեղծ, հեքիաթա∙իր, առակա∙իր 
և արձակա∙իր՝ Մոլավիի (իսկական անունով՝ Ջալալէդին Ռումի) 
§Ֆիե մաֆիա¦ ∙իրքը: 

15‐րդ դարի հեղինակ Քամալէդին Հոսեյն Վաեզ Քաշեֆի‐ի §Ան‐ 
վարե Սոհեյլի¦ ∙իրքը, որը ∙րված է §Քելիլե վա Դեմնե¦ ∙րքի օրինա‐ 
կով: 

15‐րդ դարում ապրած Նուրեդին Աբդոլռահման էբն Ահմադ Ջա‐ 
մի‐ի, §Մասնավիե Հաֆթ Օրան∙¦ ∙իրքը: 

Չենք կարող չնշել նաև արևելյան ժողովուրդների ∙րականու‐ 
թյան ∙անձարանի ∙ոհարներից մեկը՝ Սաադիի (իսկական անունը՝ 
Շեյխ Մոսլեհէդին) §Գոլեստանը¦: Այն հեքիաթների հավաքածու է՝ 
ամենամեծ վարպետությամբ ∙րված ու մշակված՝ չափածոյի ու ար‐ 
ձակի զու∙ադրումով: Կամ նրա բարոյախրատական բանաստեղծու‐ 
թյունների §Բուստան¦ ∙իրքը: Գրականության մի ձև, որի օրինակնե‐ 
րը, եթե չասենք չկան, ապա պետք է փաստենք, որ շատ քիչ են հայ 
∙րականության մեջ: 

Իրանական բանահյուսությունն ու հեքիաթը (իհարկե ՀԵՔԻԱԹ 
բառի հայկական իմաստով և հայերենում հասկացվող ձևով) այնպես 
ինչպես հայկականը, ∙լխավորապես զար∙ացել ու կատարելա∙ործ‐ 
վել են 19‐րդ դարի վերջերում և քսաներորդ դարի սկիզբներում, և 
մեծավ մասամբ անմշակ են: Իրանում պարզապես անտեսվել է ∙րա‐ 
կանության այս ճյուղը, և իրանցիներն այնքան են հապաղել իրենց 
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ժողովրդական բանահյուսության հավաքման ու ∙րառման ∙ործում, 
մինչև Իրան այցելած եվրոպացիները նկատել են այդ բացը և իրենք 
են ձեռնարկել այս բացը լրացնելու ∙ործը: 

Այս առումով հետաքրքիր է նշել մի քանի եվրոպացիների անուն‐ 
ներ որոնք սկսած 18‐րդ դարից հավաքել, ∙րի են առել և հրատարա‐ 
կել իրանական ժողովրդական հեքիաթներ: 

Այսպես, ֆրանսիացի արևելա∙ետ PETIS DE LA CROIX ‐ ն 1710‐ 
1712 թվականներին §Հազար ու մեկ ∙իշերների¦ օրինակով լույս է 
ընծայել §Հազար ու մեկ օր¦ իրանական հեքիաթների հավաքածուն: 

1901 թ.‐ին ռուս իրանա∙ետ Ժուկովսկին լույս է ընծայել §Նմուշ‐ 
ներ ազ∙ային ∙անձերից¦ ∙իրքը, որտեղ տեղ են ∙տել իրանական մի 
քանի հեքիաթներ: Այնուհետև, խորհրդային շրջանում, իրանա∙իտու‐ 
թյունն ու Իրանի ժողովրդական բանահյուսությունը ∙իտականորեն 
ուսումնասիրվել են Խորհրդային Միությունում և եղել են իրանի 
բանահյուսությանն առնչվող բազմաթիվ հրատարակություններ: 

Կան նաև ∙երմանացի զբոսաշրջիկների և իրանա∙ետների 1 աշ‐ 
խատություններ իրանա∙իտության և Իրանի ժողովրդական հեքիաթ‐ 
ների վերաբերյալ: 

Դանիացի իրանա∙ետ՝ Arthur Cristensen‐ը 1914 թվականին ∙ա‐ 
լիս է Իրան, հմայվում իրանական ֆոլկլորով և ∙րի առնելով իրանցի 
ասմունքող և հեքիաթասաց՝ Սաիդ Ֆեյզօլլահի (Նադիմօլմոլք) մշա‐ 
կած հեքիաթները. դրանք լույս է ընծայում 1918 թ.‐ին ֆրանսերեն 
թար∙մանության հետ մեկտեղ: Նա ունի 60 հատորի հասնող աշխա‐ 
տություններ Իրանի վերաբերյալ: 

1943 թվականին ան∙լիացի արևելա∙ետ և իրանա∙ետ Laurence 
Paul Elwell ‐ Sutton‐ը ∙ալիս է Իրան և աշխատում մինչև 1947թ.‐ը: Այս 
ժամանակամիջոցում նա հասցնում է ∙րի առնել հեքիաթասաց 
§Մաշտի Գալին Խանումի¦ պատմած 117 հեքիաթները, որոնք էլ շու‐ 
տով մատչելի ան∙լերենով հրամցնում է ան∙լիացի ընթերցողին: 

Իրանցի բանահավաքների շարքից կարելի է նշել Թեհրանի հա‐ 
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1 Oskarmann §Kurdish Persian Forschungen¦, 1906  ‐ 1909 Berlin. Hadank, 
1926, 1930, 1932թթ. նույն աշխատության շարունակությունը երեք հատորներով: 
Կա նաև ֆրանսիացի Contes Persans A. Bricteux, Paris 1910 աշխատությունը:



մալսարանի դասախոս՝ պրոֆեսոր դր. Մոհամմադ Ջաֆար Մահջուբի 
§Սոխան¦ ամսա∙րում լույս ընծայած հոդվածաշարը, Հոսեյն Քուհի 
Քերմանիի §14 ∙յուղական առասպելներ¦ ∙իրքը (1933թ. Թեհրան), 
Սոբհի‐ի (Ֆազլօլլահ Մոհթադի) երեք հատորները և Ամիր Ղոլի Ամինի 
Էսֆեհանիի §30 Առասպել¦ ∙րքերը: 

Այնուհետև, տարիներ հետո Աբոլղասեմ Անջավի Շիրազին՝ որ‐ 
պես բանահավաք, 1967 թվականից սկսած շրջել է Իրանի զանազան 
շրջաններում և լսելով բազմաթիվ հեքիաթասացների պատմածները, 
հավաքել, ∙րի է առել և կազմել է §Իրանական հեքիաթների¦ երեք 
ստվարածավալ հատորները: 

Ինչպես արդեն ասացինք պարսկական ∙րականության մեջ ըն‐ 
դունված ձև է եղել հեքիաթների, խրատների ու հորդորների նաև չա‐ 
փածոյատիպ մշակումը: Այսինքն, յուրաքանչյուր հեքիաթ՝ մի բանաս‐ 
տեղծության մեջ է արտահայտվել: Այս ձևն էլ տարածված է եղել հար‐ 
յուրամյակներ շարունակ: 

Հայ ժողովուրդն այդ կար∙ի ստեղծա∙որություններին անվանում 
է §առակ¦: Իսկ առակա∙րությունն էլ հայոց մեջ շատ հին պատմու‐ 
թյուն ունի: 

Հետաքրքիր և ուսումնասիրության արժանի է այն փաստը, որ 
պարսկական ∙րականության մեջ մինչև օրս զարմանալիորեն դեռ 
երևան չեն եկել Հովհաննես Թումանյանի և Ղազարոս Աղայանի նման 
հանճարեղ մարդիկ, որոնք կարողացել են ∙րականության ճյուղերից 
մի քանիսը միաժամանակ իրացնել իրենց ∙րչով. այսինքն՝ ∙րել թե 
լուրջ պատմվածքներ և թե՛ մշակել հնա∙ույն ժողովրդական 
բանահյուսությունը: 

Իրանական ժողովրդական սույն հեքիաթները, անկասկած, ժո‐ 
ղովրդական (ֆոլկլորիկ) ∙րականության ∙ոհարներից են, բայց 
դեռևս Ղազարոս Աղայանի և Թումանյանի նման վիրահատ վար‐ 
պետների միջամտության կարոտն են քաշում, հասարակ և 
պարզունակ կացությունից դուրս ∙ալու և իսկական ∙ոհար դառնալու 
համար: 
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դ‐ Նյութերի Բազմազանություն: 
Նյութերի բազմազանության կարևոր խնդիրը լուծելու ձ∙տումը 

մեզ ստիպեց խուսափել զանազան պատումներով երևան եկող միա‐ 
նման ∙ործերից: Իհարկե, ∙ուցե և որոշ առումներով մեր աշխատու‐ 
թյան մեջ էլ կան կրկնություններ, որոնք կարող էին չլինել: Օրինակի 
համար մեր կարծիքով §Խորթ Մոր դաժանության¦ կամ §Երեխա չու‐ 
նենալու անհան∙ստությունների և դժվարությունների¦, այսինքն՝ ան‐ 
ժառան∙ մնալու, նյութերից յուրաքանչյուրի մասին կարելի էր զետեղել 
միայն մեկ հեքիաթ, այսինքն ընտրել այդ նյութն արծարծող հեքիաթ‐ 
ների ամենամշակվածն ու լավա∙ույնը և բավարարվել դրանով: Մի 
բան, որին խստորեն հետևելով աշխատել ենք՝ §Ջուր չլցնել սանդն ու 
ծեծել¦, այսինքն անընդհատ նույն նյութը ուրիշ բառերով ու խոսքերով 
կրկնել: Այս առումով խնայել ենք մեծ թվով հեքիաթների վերապա‐ 
տումն ու կրկնումը, որոնք նույն առանցքների շուրջ են պտտվում: 

ե‐ Արտահայտության Սուր Ձև 
Պարսկական հեքիաթներում արտահայտությունները կատար‐ 

վում են ավելի §Սուր¦. ավելի §Չոր¦ քան ընդունված է հայկական հե‐ 
քիաթներում: Օրինակի համար պատմողը հան∙իստ ∙ործ է ածում 
§Քաք¦ բառը, կամ §Քաք կերավը¦, §Քաքելը¦ և այլն: Հայերենում դա‐ 
սական ∙րականության մեջ չկան դեռևս նման արտահայտչաձևեր: 
Եթե անկախությունից հետո, մեր ∙րականություն մուտք ∙ործող մի 
շարք §նորաձևությունների¦ շարքում, օրինակ՝ §պոռնկա∙րության¦ 
մերկ ու լպիրշ, անտաշ ու մաշմշված պատկերների նկարա∙րություն‐ 
ների կողքին, վաղը նման արտահայտություններ էլ մտնեն հայ ∙րա‐ 
կանության սահմաններից ներս, ապա ժամանակից առաջ չնկնելու 
համար ավանդույթից եկող ընդունված կար∙ը հար∙ում ենք և այն 
խաթարելը համարում ենք սխալ: 

զ‐ Վերջավորությունները: 
Պարսկական հեքիաթները սովորաբար ավարտվում են մի քանի 

հան∙ավորված տողերով, որոնք կրկնվում են այս կամ այն հեքիաթի 
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վերջում: Նմանօրինակ ∙եղեցիկ հան∙ավորման և երաժշտականո‐ 
րեն հաճելի ռիթմերով դասավորված մի քանի տողերից բաղկացած 
§ավարտաճառը¦, հայերենում անիմաստ է և տ∙եղ: 

Բերենք մի քանի օրինակներ: 
Հան∙ավորման տեսակետից Մասթ բառը պարսկերենում նշա‐ 

նակում է Մածուն (իհարկե նաև հարբած): Իսկ Ռասթ, նշանակում է, 
ճիշտ, ճշմարիտ, ուղիղ: Դուղ՝ նշանակում է շատ ջրալի մածուն՝ թան: 
Բուդ՝ այսինքն՝ էր: 

Ուրեմն պարսկերենում կարելի է ասել. 

Վեր ∙նացինք մածուն էր (Մասթ բուդ) Թան 
Ներքև իջանք թան էր (Դուղ բուդ ) Չորթան 
Հեքիաթը մեր ճիշտ էր (Ռասթ բուդ): 

Օրինակի համար մի քանի հեքիաթների վերջավորության մեջ 
ասվում է: Տալիս ենք բնա∙րի իմաստը նույնությամբ: 

Հեքիաթը մեր վերջացավ, 
Ա∙ռավը տռեց հան∙ստացավ: 
Կամ ավելի զորավորը՝ 
Ա∙ռավը ցռեց հան∙ստացավ: 

Համաձայն ե՞ք, որ հայերենում նման արտահայտչաձևեր չկան: 
Դե մենք էլ խուսափել ենք նրանց ∙ոծածությունից: 

Ելնելով այս և նման դժվարություններից հեքիաթների վերջավո‐ 
րություններում մենք աշխատել ենք ավելի շատ հավատարիմ մնալ 
հայկական ու միջազ∙ային հեքիաթներում տարածված ձևին: Ասենք 
§երկնքից երեք խնձոր ընկավ¦, Կամ §Նրանք հասան իրենց մուրա‐ 
զին...¦ և նման ձևեր: 

է‐ Ծաղրանքի երևույթը 
Որոշ պատմողների մոտ հաճախ այնպես է ստացվում, որ նրանք 

8



ծաղրում են անհատների ֆիզիկական պակասությունները, օրինակի 
համար՝ քաչալ կամ կաղ լինելը: Այդ երևույթներից մենք խուսափել 
ենք և աշխատել մադկային արժեքները պահել բարձր ու անխոցելի 
մակարդակի վրա: Անընդունելի ենք համարում ֆիզիկական պակա‐ 
սության համար ծաղրանքի ենթարկվելու տհաճ երևույթը: 

Մշակում և Վերամշակում 
Ընթերցելով և ուսումնասիրելով նույն հեքիաթի մի քանի տարբե‐ 

րակները հաճախ այն եզրակացումթյանն էինք ∙ալիս, որ այս հեքիա‐ 
թը կարելի է ավելի լավ ձևավորել, ավելի խորիմաստ դարձնել և ավե‐ 
լի տպավորիչ ու նպատակասլաց ձևով ավարտել: 

Օրինակի Համար §Սիրո Հրաշքը¦ հեքիաթի տարբերակներում 
թա∙ավորի տղան ամուսնանում է բյուրեղապակյա (թե հաղճապակ‐ 
յա) տիկնիկի հետ: Մենք նախընտրել ենք հեքիաթի մշակման ընթաց‐ 
քը կենտրոնացնել ազնվա∙ույն սիրո վրա և նրա միջոցով կենդանու‐ 
թյուն տալ տիկնիկին, որպեսզի թա∙ավորի տղան ամուսնանա ոչ թե 
տիկնիկի, այլև իսկական ∙եղեցկուհի աղջկա հետ: 

§Անհավատալի Հեքիաթը¦ չնայած զետեղված է մի քանի ∙րքե‐ 
րում, սակայն այն ∙տնվում է լոկ բերանացի պատմվածի համատեքս‐ 
տում և դեռ շատ ունի թումանյանական §Սուտլիկ Որսկանի¦ մշակ‐ 
մանը հասնելու: Մենք առանց ազդվելու §Սուտլիկ Որսկանից¦, աշ‐ 
խատել ենք նրան մի քիչ ավելի իմաստ և նպատակահարմար 
զար∙ացում տալ: 

§Լուսաճակատը¦ մի քանի հեքիաթների իրար մերումից է 
ստեղծված: Այն վերցված է Քարիմ Զադեյի §Քառասուն Հեքիաթներ¦ 
∙րքից: Պահելով տարբերակի առանձնահատկություններն ու ∙ործո‐ 
ղությունների զար∙ացման հերթականությունը, շատ դեպքերում 
ավելի ∙ործնական բնույթ են ստացել իրար մերված հեքիաթներին: 
Խորթ մոր, Մոխրոտի և այլն... 

Մի շարք հեքիաթներ մշակվել են տարբեր տարբերակներից: 
Օրինակ՝ §Քարե Կապա¦ հեքիաթում աղջիկների հայրը ոչ թե ճար‐ 
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տարապետ‐քարտաշ է այլ ճանապարհներ կտրող՝ ավազակ: Իսկ 
§Բախտի Անիվը Պտտացնողի¦ մեջ, ձուկը ոչ թե ծովի սահմանափա‐ 
կությունից, այսինքն՝ շրջապատի միապաղաղությունից է նեղացել, 
այլև պարզապես քիթն է շատ քոր ∙ալիս, որովհետև ռուն∙երի մեջ մի 
ադամանդ է մնացել և դուրս չի ∙ալիս: Կամ Նախահարձակ թա∙ավո‐ 
րը ոչ թե տղամարդ է և հարսնացու աղջիկ ունի այլ կին է կռվարար, 
անզ∙ամ, և §Անխելք մարդը¦ շատ էլ լավ է անում, որ չի ամուսնանում 
նրա հետ: 

Բանահյուսական Նմանությունները 
Իրանի և Հայաստանի ժողովուրդները ծա∙ումով իրար շատ մոտ 

լինելով և հազարամյակների հարևանության մեջ ∙տնվելով պարզ է, 
որ մշակույթի շատ բնա∙ավառներում ազդվել են միմյանցից: Այնպես 
ինչպես հայոց և պարսկերեն լեզուններն են շատ մոտ իրար, այդպես 
էլ եղել է մշակույթի բնա∙ավառում։ Համենայն դեպս մի շարք հեքի‐ 
աթներ կան, որոնք նույնությամբ (երևի մի փոքր տարբերությամբ) 
առկա են երկու ժողովուրդների ֆոլկլորի մեջ: 

Վերում հիշված §Մոխրոտի¦ (Լուսաճակատը), և §Սուտլիկ Որս‐ 
կանի¦՝ (Անհավատալի Հեքիաթի) կողքին հիշատակենք §Բարիկեն‐ 
դանը¦ (Ռամազանը), §Անխելք մարդը¦ (Բախտի անիվը պտտացնո‐ 
ղը), §Անհաղթ Աքլորը¦ (Աքլորն ու Դատավորը), Դերենիկ Դեմիրճյանի 
կամ Թումանյանի §Քաջ Նազարը¦ (Փահլևան Ահմադը) և այլն... 

Կան նաև Թումանյանի §Ուլիկի¦, Պուշկինի §Ոսկե Ձկնիկի¦, Աղա‐ 
յանի §Բելելեֆոնի¦, Աթաբեկ Խնկոյանի մի քանի ∙րածների, ինչպես 
§Արջն ու Գյուղացին¦‐ի և էլի այլ հեքիաթների նմանությամբ ∙ործեր, 
որոնք չզետեղեցինք մեր հավաքածույի մեջ՝ սպասելով պարսկերեն 
լեզվում դրանց ավելի մշակված տարբերակներին: 

Խաչիկ Խաչեր 
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ԱՄՈՒ ՆՈՌՈՒԶ 1 

Լինում է, չի լինում, մի բարի ու ամեն ինչով հար∙անքի արժա‐ 
նի ծերուկ է  լինում, անունը Նոռուզ, որին բոլորն էլ մտերմաբար Ամու 
Նոռուզ են ասում: Նա ամեն տարի ∙արնան առաջին օրը ճերմակ մո‐ 
րուքը մինչև կրծքատակը կախ, ճտքավոր կոշիկները հա∙ին, ∙լխար‐ 
կը ∙լխին, մուշտակն ուսերին, ձեռնափայտը ձեռքին, բարի ու կենսա‐ 
խինդ  ժպիտը  շուրթերին,  ձյունապատ  լեռներն  ու  ձորերը  կտրելով 
∙արնան հետ միաժամանակ հասնում է քաղաքի դարպասին: 
Դարպասին անմիջապես կից տանը մի կին է ապրում, որն արդեն 

ծերանալու վրա է, բայց դեռ երբեք չի կարողացել հանդիպել Ամու Նո‐ 
ռուզին: Նա հո∙ով ու սրտով տարված է Ամու Նոռուզով և կյանքի ամե‐ 
նամեծ փափա∙ը նրան տեսնելն է: 
Ամեն տարի ∙արնան նախորդ օրը արշալույսից էլ կանուխ արթ‐ 

նանում է քնից, տունը մաքրում,  կահկարասիները դասավորում, փո‐ 
շին առնում, բակը ավլում, ամեն կողմ մի թեթև ջուր ցանում, մտնում է 
բաղնիք, լողանում, ամենա∙եղեցիկ զ∙եստը հա∙նում, հարդարվում ու 
զարդարվում,  դեմքը  ∙եղեցկուհու  նման  շպարում,  ոսկե  զարդեր 
կրծքից և ադամանդյա ականջօղեր ականջներից կախում, ∙ոհարա‐ 
զարդ ապարանջաններ դաստակին կրում և արևի նախշով զարդար‐ 
ված ոսկյա, փայլփլուն մատանին մատին դնում, հազար ծաղիկներով 
նախշված  ∙որ∙ը  փռում  է  շատրվանների  ավազանի  ափին,  ալվան 
ծաղիկներով  զարդարված  ծառերի  տակ  ու  անուշաբույր  զեփյուռի 
շնչի  առջև,  շատրվանների  ջուրը  բացում  և  արծաթի փայլով  աչքեր 
ծակող մատուցարանի վրա Սիբ, Սաբզի, Սամանու, Սիր, Սերքե, Սո‐ 
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1 Ամու նշանակում է հորեղբայր: Նո նշանակում է նոր, իսկ ռուզ, օր: Նոռուզ՝ 

Նոր օր: Այսպես են կոչում իրանցիներն իրենց Ամանորը՝ Նոր Տարին, որը տոնվում 

է բնության զարթոնքի, այսինքն՝ ∙արնան ∙ալստյան առաջին օրը: Իսկ Հորեղբայր 

Նոռուզը երևի համեմատելի է մեր Ձմեռ Պապիի հետ:



մաղ և Սենջեդ 2  շարում և մի այլ մատուցարանի վրա էլ յոթ տեսակի չո‐ 
րացրած  միր∙  ու  յոթ  ∙ույնի  քաղցրավենիք  շարում, ածուխով  կրակ 
անում, ջրածխամորճը դնում կողքին, բայց դեռ կրակ չի դնում ծայրին, 
ծալապատիկ նստում է հազարա∙ույն ծաղիկներով նախշված Քիրմա‐ 
նի ∙որ∙ի վրա, թիկնում է ճերմակ սաթանի ծածկոցով ծածկված կլոր 
թիկնաբարձին, հայացքը հառում է կիսաբաց դարպասին և յոթ∙ույնա‐ 
նի ձկնիկներով լեցուն ապակյա անոթի ձկնիկների խաղով հմայված՝ 
սպասում է Ամու Նոռուզին: 
Եվ քանզի նա շատ խիստ է սպասել, շատ անհամբեր է սպասել, 

անհամբերությունից սիրտը արա∙‐արա∙ է բաբախել, ամբողջ ∙իշերը 
քուն չի եկել աչքերին: Ցերեկն էլ հո տքնաջան աշխատել է, է՛ս պակա‐ 
սը լրացրել, է՛ն պակասը լրացրել, ա՛յս բանը ∙նել, ա՛յն բանը հայթայ‐ 
թել և այս ամենին զու∙ընթաց, անկողինն է դուրս ∙ցել, մաքրել, հար‐ 
դարել ու զարդարել և թարմացրել է ամեն ինչ: Եվ հիմա այնքան է հո∙‐ 
նած և այնքան անքուն, որ սպասելիս աչքերը ծանրանում են, կոպե‐ 
րին ասես արճիճ են հալում, և ∙արնան ∙ալստյան հետ պայծառացած 
միտքը մշուշվում է դանդաղորեն, և կամաց‐կամաց, անցանկալի քուն 
է իջնում աչքերին... 
Եվ  այնպես  է  լինում,  որ  այդ  ժամանակ  յոթ  սարի  ու  յոթ  ձորի 

հետևից  ∙արնան  անուշ  բույրն  ու  թարմությունը  աչքերում  ու  նաև 
քաղցրաբույր ժպիտի մեջ պահած՝ Ամու Նոռուզը ձեռնափայտը ձեռ‐ 
քին հասնում է նրանց դռանը: Դուռը բաց է: Ներս է մտնում: Նստում է 
զարդարված ու զու∙ված բայց ավաղ, քնով ընկած կնոջ կողքին, ալ ու 

12 

2 Մենք դիտավորյալ պարսկերեն անուններով ենք նշում Իրանում լայն տա‐ 
րածում  ∙տած  և  Նոռուզի  ծեսերի  հիմնական  մասը  կազմող  §Հաֆթ  Սինը¦  այ‐ 
սինքն՝ Յոթը Ս‐երը: 

Սիբ ‐ խնձոր 
Սաբզի ‐ կանաչի 
Սամանու ‐ քաղցրեղեն: Ցորենի ոստերի հյութով և ալյուրով եփած: 
Սիր ‐ սխտոր 
Սերքե ‐ քացախ 
Սոմաղ ‐ Ruscarfara L, չոր (պղպեղանման), բայց թթվաշ բույս, որը աղալուց 

հետո  շաղ  են  տալիս  ∙լխավորապես  յուղոտ  կերակրի,  հաճախ  աղացած  մսով 
պատրաստված (պարսկերեն՝  լուլե քաբաբ, կամ քուբիդե) խորովածի վրա: Հայե‐ 
րենում կարծում ենք, որ Աղտոր կամ Աղտորատունկ են ասում: 

Սենջեդ ‐ փշատ





ալվան ծաղիկներով նախշված ∙որ∙ի վրա: Հետո էլ  հո∙նածությունը 
թոթափելու  համար,  կրակից  մի  ածուխ  է  ունելիով  վերցնում,  դնում 
ջրածխամորճի ∙լխին  և  ծխում  է  հաղթանակած  սպարապետի  նման 
∙ոհ ու  վաստակած: Ծխելու  ժամանակ  էլ  ծառերից  կախ ընկած կա‐ 
խարդական նարինջներից մեկը քաղում է, սկուտեղի մեջ դրված ոսկե‐ 
կոթ դանակով կիսում, անուշաբույր և հազար ցավի դեղ նարնջի հյու‐ 
թը  քամում  է  ապակյա  բաժակի  մեջ,  և  կրակի  կողքին  թրմած  թեյը 
լցնում է նրա վրա, սկուտեղի քաղցրավենիքները բերանը դնելով, ըմ‐ 
բոշխնում է թեյն, ու իր նուրբ մատների ծայրով թեթև շոյում կնոջ այ‐ 
տերն ու կրակի շեղջը մոխրի տակ թաղելով, համբուրում է նրա ձեռքն 
ու ∙րպանները սկուտեղի վրա շարած չոր մր∙երով լցնելով՝ շարունա‐ 
կում է իր ճամփան: 
Արևն արդեն բարձրացել  է,  երբ ամենախոր և ամենաանուշ քնի 

մեջ ընկած կինը հանկարծակիորեն արթնանում  է  քնից: Նախ նրան 
թվում է, թե ինքը երազի մեջ է: Ամեն ինչ դեռ երևակայական է, ամեն 
ինչ մտացածին: Սակայն ծառերի ծաղկածիծաղ ճյուղերից հազար ու 
մի բույր քաղելով, նրան է մոտենում ∙արնանային զեփյուռն ու արշա‐ 
լույսի  լուսաթաթախ շողերի հետ տառ առ տառ հե∙ում Ամու Նոռուզի 
անունը: Կինը  սթափվում  է: Ջրածխամորճի ∙լխիի կրակն  ու  կիսված 
նարինջը տեսնում, ունելիով ստու∙ում է մոխրի տակ թաղված կրակն 
ու պլշած հայացքը հառում թեյի դատարկ բաժակին... Այտը արևի ճա‐ 
ռա∙այթներից սկսում է այրվել: Չէ որ Ամու Նոռուզն իր ∙արնանաբույր 
մատներով շոյել է այն: Իսկ ձեռքի վրա դեռ դրոշմված է մնում Ամու Նո‐ 
ռուզի տաք շուրթերի տեղը: 
Կինն սթափվում է: Ամեն ինչ կորցրածի նման մի պահ կան∙նում 

է,  լսողությունը  լարում...Նրան թվում է, թե  լսում  է քաղաքից հեռացող 
Ամու Նոռուզի ձեռնափայտի տկտկոցը... 
Հիմա նա ամբողջ էությամբ ափսոսանք է: Ինչո՞ւ չկարողացավ դի‐ 

մանալ և ճիշտ այն ժամին, երբ Ամու Նոռուզը պետք է ոտք դներ իրենց 
շեմից ներս, քուն մտավ: Ինչո՞ւ...Հետո էլ ափսոսանքը վիշտ է դառնում, 
ցավ է դառնում և սկսում է կրծել կնոջ արդեն ծերացող հո∙ին: Եվ նա 
ում հանդիպում է՝ հարցնում է, թե ինքն ինչ պետք է անի, որպեսզի կա‐ 
րողանա անպայմանորեն հանդիպել, տեսնել Ամու  Նոռուզին: Վերջա‐ 
պես հարցվողներից ամենաիմաստունը, ∙լուխը տարուբերելով ասում է. 
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‐ Ոչ մի ելք չկա, բացի նրանից, որ մի ամբողջ ∙արուն, մի ամբողջ 
ամառ,  մի ամբողջ աշուն  ու  մի ամբողջ ձմեռ  դիմանաս  ու  սպասես, 
մինչև կրկին ∙արուն բացվի աշխարհի վրա և  յոթ սարի ու  յոթ ձորի 
ետևից,  ձյունն  ու  ձյունաթափը  կտրելով՝  ձեռնափայտի  օ∙նությամբ, 
կրկին քաղաք մտնի մշտաժպիտ ու կենսուրախ Ամու Նոռուզը: 
Այլընտրանք  չկա:  Կինը  լսում  է  իմաստուն  ծերուկի  խոսքերըը  և 

համբերությամբ սպասում: Սպասում է ու էլի սպասում: Որքան ∙արու‐ 
նը մոտենում է, այնքան անհամբեր է դառնում: Եվ լինում է այնպես, որ 
քունը ամբողջովին թռչում է աչքերից, և հան∙իստը կորչում է՝ հետզհե‐ 
տե  հալչող  ու  անհետացող  ճերմակ  ձյան  հետ  միասին:  Էլի  ∙ալիս  է 
∙արնան առաջին արշալույսն, ու  էլի Ամու Նոռուզն իր ձյունաճերմակ 
մորուքով, ճտքավոր կոշիկներով, ∙առան մուշտակը հա∙ին և ձեռնա‐ 
փայտը  ձեռքին՝  քաղաք  է  մտնում...  Կինը  նորից  է  պատրաստվում 
նրան  ընդունելու:  Նորից  է տուն  ու անկողին  դուրս  ∙ցում,  ամեն  ինչ 
մաքրում,  լվանում,  հարդարում  ու  զարդարում:  Բայց  Ամու  Նոռուզին 
սպասող  յոթերան∙  ձկնիկներով  լեցուն  ապակյա  անոթի  կողքին, 
շատրվանների ∙եղատեսիլ ավազանի ափին, հազարանախշ ծաղիկ‐ 
ներով զարդարված ∙որ∙ի վրա ծալապատիկ նստած և կլոր թիկնա‐ 
բարձին կռթնած կինը, նորից է քնով ընկնում... 
Եվ այսպես անցնում են բազմաթիվ տարիներ, և նրան չի հաջող‐ 

վում տեսնել ու հանդիպել Ամու Նոռուզին: 
Շատերն այն կարծիքին են, որ եթե կինն ու Ամու Նոռուզը հանդի‐ 

պեն իրար, աշխարհը տակն ու վրա կլինի և ոչ մի քար չի մնա քարի 
վրա: Այդ ∙արնան լուսաբացը աշխարհի վերջին լուսաբացը կլինի: 
Եվ որովհետև դեռ աշխարհը քարուքանդ չի եղել և աշխարհի վեր‐ 

ջին լուսաբացը չի եկել, ուրեմն կինն ու Ամու Նոռուզը վստահաբար դեռ 
չեն հանդիպել իրար: 
Եվ դեռ  շատ ∙արուններ պիտի բացվեն աշխարհի վրա և ամեն 

ան∙ամ, երբ լեռնա∙ա∙աթներին բազմած ճերմակ ձյունը սկսի հալել, 
ծաղիկները հայտնվեն ծառերի սաղարթներին, և բուրեն անուշ‐անուշ, 
երեխաները զիլ ու զվարթ եր∙ելու են. 
Ամու Նոռուզն է եկել, 
Հաղթական երթով է եկել, 
Առույ∙ ու կայտառ է եկել... 
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ԱԲՈԼՂԱՍԵՄ ԹԱՆԲՈՒՐԻԻ ՈՏՆԱՄԱՆՆԵՐԸ 

Աբոլղասեմ Թանբուրին քաղաքի երբեմնի ճանաչված վաճա‐ 
ռականներից էր: Նրան համարյա թե բոլորն էլ ∙իտեին: Գիտեին նաև, 
որ նա մի քիչ... Ինչը մի քիչ...Չէ՛, չեղավ, թողեք սկսեմ մի քանի տարի 
առաջվանից,  երբ  պարոն  Թանբուրին  Նոռուզի  տոների  առիթով  մի 
զույ∙ սոլեր ∙նեց և ուրախ ‐ ուրախ տուն եկավ: Բոլոր տնեցիներն էլ ու‐ 
րախացան և շնորհավորեցին նրա նոր, կոկիկ ու սիրուն սոլերը: Հետա‐ 
∙ա շաբաթվա ընթացքում որ հաճախորդն էլ, նրա խանութն էր մտնում 
Թանբուրին շտապում էր իր սոլերը ցույց տալ ու պարծանքով ասել. 
‐ Հրաշալի մշակված ∙ոմշի կաշի է: Շատ էլ հան∙իստ են ու փա‐ 

փուկ: Ասես հա∙իս ոտնաման չկա: 
‐ Որքան էլ սիրուն են: Մերթ կիսածաղրանքով, մերթ էլ կիսալուրջ 

ավելացնում էին սրամիտ հաճախորդները: 
Եվ այնպես եղավ, որ մեկ շաբաթվա մեջ քաղաքի բոլոր բնակիչ‐ 

ներն  էլ  իմացան, որ պարոն Թանբուրին Նոռուզի տոների առթիվ մի 
զույ∙ նոր, ոտնամաններ է ∙նել: 
Եվ  մարդիկ  տեսան,  թե  նա  ամբողջ  տարին  ինչպիսի  զ∙ուշու‐ 

թյամբ ու դանդաղ էր քայլում՝ խուսափելով քարաշատ, ցեխոտ և ան‐ 
հարթ ճանապարհներից: 
Եկավ մյուս տարվա Նոռուզը: Պարոն Թանբուրին սոլերը տարավ 

փինաչու մոտ և ամենահաստ ներբանը ∙ցել տվեց: Եվ Նոռուզի տոնե‐ 
րից հետո ով որ մտավ պարոն Թանբուրիի խանութը, նա սոլերի տա‐ 
կի երկու սանտիմետրանոց ներբանները ցույց տվեց ու բարձրաձայն, 
մի քիչ էլ վրդովված ասաց. 
‐ Անպիտան փինաչին ինչ էլ փող առավ այս մի կտոր հասարակ 

∙ոմշի կաշու համար: 
Երկրորդ տարին էր արդեն լրանում, երբ պարոն Թանբուրին սար‐ 

սափով նկատեց, որ սոլերի երեսի կաշվի վրա ինչ որ ճաք է առաջա‐ 
ցել:  Առավոտ  կանուխ  առանց  իր  խանութը  մտնելու,  ուղղակիորեն 
∙նաց փինաչու մոտ և սոլերը ցույց տվեց: 
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