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ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

Յովհաննէս Թումանեան ծնաւ 1869 թուականին, 
Հայաստանի Լոռի շրջանին մէջ։ Ժողովրդական 
հէքեաթներ եւ առասպելներ լսելով մեծցաւ։ Ուսում 
ստանալու համար գնաց Թիֆլիս, սակայն նիւթական 
դժուարութիւններու պատճառով պարտաւորուեցաւ 
ուսումը կէս ձգել։ Դեռ դպրոցական տարիներէն սկսեալ 
ուշագրաւ էր իր գրական տաղանդը։

Իր ժողովրդական գրականութեան մշակումներով, 
հէքեաթներով եւ պատմութիւններով դարձաւ հայերէն 
մանկական գրականութեան կարեւոր ներկայացուցիչը։ 
Ան կոչուեցաւ «Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ»։ 
Թումանեան 1923 թուականին հրաժեշտ առաւ կեանքէն 
սակայն իր ստեղծագործութիւնները այսօր տակաւին, 

իր ծննդեան 150-ամեակին աշխարհի չորս ծագերուն կը թարգմանուի զանազան 
լեզուներու եւ նոր սերունդներ նոյն եռանդով կը շարունակեն կարդալ Թումանեանի 
գործերը։

Արտէն Հրատարակչութիւն «Քաջ Նազար»
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1 Որո՞նք են մարդոց յոռետես կամ լաւատես դառնալուն պատճառները:

 .......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................

2 Ո՞ր մէկը կը նախընտրես շուրջդ, լաւատե՞ս թէ յոռետես ընկեր մը. ինչո՞ւ:

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................

3 Հէքեաթին հերոսները յոռետես մարդիկ են: Եթէ լաւատես ըլլային ինչպէ՞ս

 կ'ընթանար հէքեաթը: Կարճ ձեւով մը կրնա՞ս պատմել:

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................

 Դպրոցապէտ մը ընտրելու համար, աշակերտներու միջեւ քուէարկութիւն մը պիտի 

 կատարուի դպրոցին մէջ: Դուն եւ ամէնէն մտերիմ ընկերդ թեկնածու եղաք: Կը խորհիս թէ   

 յարմար թեկնածուն «դուն» ես: Իսկ միւս ընկերներդ հակառակը կը խորհին եւ կը յայտնեն 

 թէ մեծ հաւանականութեամբ պիտի ընտրեն ընկերդ: Այս պարագային ի՞նչ կ'ընես:

 

 Վերի դէպքը կարդալ եւ պատասխանել:

4 Ի՞նչ կ'ընես, որպէս՝ լաւատես:

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................

5 Ի՞նչ կ'ընես, որպէս՝ յոռետես:

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... 

ոռետես՝ ամէն բանին գէշ կողմը տեսնող

լաւատես՝ ամէն բանին լաւ կողմը տեսնող
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Լսելով ամբողջացնել ՝

 Աղքատ մարդ մը եւ կին մը, երեք աղջիկ ունէին:

 Օր մը հայրը կը ծարաւնայ մեծ աղջիկը աղբիւր կը ղրկէ, որ իրեն ջուր բերէ: Աղջիկը 

………….ը կ’առնէ կ’երթայ աղբիւր. Հոն  բարձր ծառ մը կը տեսնէ: Երբ ծառը կը տեսնէ, 

մտքէն սա մտածումը կ’անցնի. «Հիմա եթէ ես ամուսնանամ, զաւակ մը ունենամ, անունն 

ալ Կիկոս դնեմ: Կիկոսս գայ այս ծառը ելլէ ու քարի վրայ իյնայ, մեռնի»…

- Վա՜յ Կիկոս ճան վա՜յ…

 ……………. վրայ ծառին տակ կը նստի. կը սկսի ……………...

  Մտայ ……….ի տակ.

  Ունեցայ զաւակ.

  Գլխարկը ………….

  Անունը Կիկոս.

  Վեր ելաւ ծառը,

  Վար ինկաւ քարը…:

  Վա՜յ Կիկոս ճան,

  Վա՜յ որդի ճան…:

 Մայրը կը սպասէ-կը սպասէ, կը տեսնէ որ չեկաւ, …………աղջիկը կը ղրկէ ու կ’ըսէ.-

 - Գնա՛, տե՛ս քոյրդ ինչո՞ւ ուշացաւ:Երբ մեծ աղջիկը հեռուէն իր քոյրը կը տեսնէ, ձայնը 

աւելի կը բարձրացնէ.

 - Եկո՛ւր, եկո՛ւր, անբա՛խտ …………….., տե՛ս քու Կիկոսդ ի՛նչ եղաւ:

 - Քա՛, ի՞նչ Կիկոս:

 - Հապա՛, չըսե՞ս՝
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  Մտայ պսակի տակ.

  Ունեցայ ………...

  Գլխարկը …………….

  Անունը Կիկոս.

  Վեր ելաւ ……….,

  Վար ինկաւ……………:

  Վա՜յ Կիկոս ճան,

  Վա՜յ որդի ճան…:

 Վա՜յ Կիկոս ճան վա՜յ,- կը պոռայ, միջնեկ քոյրը, մեծ քրոջը քով կը նստի, երկուքն 

ալ կը սկսին միասին …………………..:

 Մայրը կը սպասէ-կը սպասէ, այս անգամ իրենց ետեւէն պզտիկ աղջիկը կը ղրկէ: 

Ան կու գայ, քոյրերուն լացը կը տեսնէ.

 - Ինչո՞ւ կու լաք կը հարրցնէ:Մեծ քոյրը կ’ըսէ.

  ………………………...

  Ունեցայ զաւակ.

  ………………………….

  Անունը Կիկոս.

  ……………………….,

  Վար ինկաւ………….…:

  Վա՜յ Կիկոս ճան,

  Վա՜յ ………… ……….…:

 - Վա՜յ քու մօրքուրիդ, Կիկոս ճան, վա՜յ:

 Ան ալ գլխուն կը զարնէ, միւսներուն քով կը նստի, քոյրերը …….. ……….. կու լան:

Այս անգամ մայրը կու գայ: Երեք աղջիկները հեռուէն երբ իրենց մայրը կը տեսնեն, կը 

կանչեն.
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 - Եկո՛ւր, եկո՛ւր, անբա՛խտ մեծ-մայր, տե՛ս թոռնիկիդ գլխուն ինչ եկաւ:

 - Ի՞նչ թոռնիկ, ա՜յ աղջիկներ, ի՞նչ է եղեր:Մեծ աղջիկը կ’ըսէ.

  Մտայ պսակի տակ.

  ……………………...

  Գլխարկը պօպօզ.

  ……………………...

  …………………..,

  Վար ինկաւ քարը…:

  ………….……….………..,

  Վա՜յ որդի ճան…:

 - Վա՜յ, ………………… մեծ-մայրիկին աչքերը, Կիկոս ճան:

 Մայրն ալ …………երը կը ծեծէ, աղջիկներուն քով կը նստի, անոնց հետ ……..…….:

………………ը կը տեսնէ որ կինն ալ աղջիկներուն ետեւէն գնաց ու չեկաւ, ինք ալ հոն 

կ’երթայ:

Երբ կինն ու աղջիկները հեռուէն զինք կը տեսնեն, կը կանչեն.

 - Եկո՛ւր, եկո՛ւր, անբա՛խտ մեծ-հայր, եկո՛ւր տե՛ս Կիկոսին գլուխը ի՛նչ եկաւ…: Վա՜յ քու 

Կիկոսիդ…:

 - Ի՞նչ Կիկոս, ատ ի՞նչ կ’ըսէք:Մեծ աղջիկը կ’ըսէ.

  .......... ............. ...............

  .................. .......................

  .................... ....................

  .................. ......................

  ........ ............... ................

  ........... ............ ...............

  ............ ............. ................,
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 Բոլորը ...................իրենց ծունկերը կը ծեծեն եւ սուգ կը բռնեն:Եկուր տես որ ասոնց 

մէջ միակ խելացին հայրը կ’ըլլայ: Ան կ’ըսէ.

 - Անխելքնե՛ր ձեզի, ինչո՞ւ ասանկ նստեր ........ ........... ...........: Կիկոս չէ որ պիտի 

...........................: Ելէ՛ք տուն երթանք, մարդ կանչենք, ........ու ...................... ընենք, Կիկոսին 

հոգւոյն ............. տանք: Աշխարհիս կարգը ասանկ է:

Գրեց՝ Յովհաննէս Թումանեան

Նոր բառերու հետ ծանօթանալ՝

կուժ           կաւէ շինուած ջրաման, կարաս

տեղւոյն           այն տեղի

սուգ բռնել     մէկու մը մահուան պատճառով լալ

պօպօզ     սուր ծայրով գլխարկ

պսակի տակ մտնել  ամուսնանալ

միջնեկ աղջիկ   երեք զաւակէն երկրորդը, մեծ    

      զաւկին յաջորդող զաւակը

մօրքուր     մօրաքոյր, մօր քոյրը

ձայն ձայնի լալ   միասնաբար լալ

ուրանալ    նախապէս ընդունածը մերժել,   

      չընդունիլ

ամուսին    ամուսնացած զոյգին մէկն ու    

      մէկը՝ այրը եւ կինը

միասնաբար   միասին

կենդանանալ   կեանք առնել

ժամ     եկեղեցական արարողութիւն

պատարագ    քրիստոնէական եկեղեցիներու   

      մէջ արարողութիւն

հոգեճաշ    ննջեցեալի մը հոգիին համար    

      տրուած ճաշ


