ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ
Նադեժդա Վարոսյան
Բոլոր իրավունքները պահպանված են:
Այս գրքի կամ դրա որևէ առանձին հատվածի ցանկացած ձևով և
եղանակով վերարտադրությունը, տարածումն ու որոնողական
համակարգերում պահպանումն առանց հրատարակչի գրավոր
թույլտվության արգելվում է: Շնորհակալություն հրատարակչի
աշխատանքը գնահատելու համար:
Գիրքն էլեկտրոնային հրատարակության պատրաստեց Տիգրան
Անտոնյանը:
Հրատարակվել է Յուփաբում (upub.am)
Բովանդակություն
Հեքիաթներ Եվ Հուշագրություններ
Անվան Գաղտնիքը
Մոմոսների Քաղաքը
Ինքնակենսագրական Նոթեր
Ամեն Գնով
Ձանձրացողը
Հիշում Եմ…
Որթեգրողը
Զանգակների Առեղծվածը
Քարե Սրտով Թագուհին
Պարզություն
Բանաստեղծություններ
Փակագծերի Մեջ

Տխուր Երկինքը
Աշնան Տերևը
Աշունը
Ատելություն
Տարվա Եղանակները
Դեղին Տերևները
Ճանապարհներ Խորդուբորդ
Տխրություն
Ի՞Նչ Է Աստղային Հեքիաթը
Մայր Բնությունը
Անտառային Հեքիաթը
Քամին
Ամպը
Իրականությունը Դա Երեվակայություն Է
Հոգուս Ցավը
Սիրելիս
Ձմռան Օր
Մի Ծննդյան Օր
Հույս,Լույս
Գրիգոր Զոհրապ
Հայոց Սարեր

ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ ԵՎ ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՆՎԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ
160 թվին մի անհայտ քաղաքում ապրում էր մի թագավոր:Նա օրերից մի օր
ունենում է մի աղջիկ:Շատ տարիներ անց այդ աղջիկը դուրս չգալով պալատից, չի
իմանում թե ինչ կա պալատի պատերից այն կողմ:Եվ մի օր նրա գլխում միտք է
ծագում՝ թե ինչպես կարող է դուրս գալ պալատի պատերից այն կողմ:Իմանալ այն
հարցի պատասխանը, որն իրեն այդքան տանջում էր:
Եվ մի օր նա հագնում է ցնցոտիներ,որպեսզի ոչ ոք չճանաչի իրեն և գաղտնի
փաղչում է պալատից:Քանի որ նա չի իմանում այդ քաղաքը.ավելին նա բացի
պալատից ոչ մի տեղ եղաց երբեք չկար:Երբ հայտնվում է քաղաքում՝նրան այդ ամենը
կախարդական է թվում և նա կարծում է,որ նա հայտնվել է կախարդական
երկրում,կամ էլ այդ ամենը մի հրաշալի երազ է,որից նա երբեք չէր ուզենա
արթնանալ:
Նա շարունակում է ման գալ՝ հանկարծ նա նկատում է մի երիտասարդ
ցնցոտիավոր տղայի, բայց չտենալու տեղ է դնում,երբ հանկարծակի իրար բախվում
են և աղջին ընկնում է՝տղան ձեռքը մենում է աղջկան և ասում.- Օ՜,խնդրում եմ ներիր
ինձ՝դա հանկարծակի ստացվեց:- Օ՜,ոչ՛այդ դու ինձ ներիր, ես ուղղակի անուշադիր
էի:- Լավ,դե եթե նայենք ճշմարտության աչքերին մենք երկուսս էլ մեղավոր էինք,շատ
անուշադիր էինք,- մի փոքր լռելուց հետո օգտվելով առիթից հարցրեց,-իսկ քո անունը
ի՞նչ է:- Ջու՛նգլիս:- Ջու՛նգլիս, ի՞նչ տարօրինակ անուն է,իսկ ի՞նչու հենց Ջու՛նգլիս: Ես
երբ փոքր էի գնացել էի պալատի նկարիչներից մեկի մոտ և այնտեղ պատերից մեկի
վրա կախված էր մի նկար, որի վրա պատկերված էր ջունգլի:Հայրս նկատելով իմ
բացակայությունը երկար ժամանակ հետո, սկսում է փնտրել ինձ՝ պալատով մեկ և
գտնելով ինձ ամուր գրկում է վախեցած, իսկ ես երբ հայացքս կտրեցի նկարից սկսեցի
լաց լինել և ջունգլիի փոխարեն ասացի «ջոնգլիս»:Եվ այդ օրվանից իմ անունը
դարձավ Ջոնգլիս,որը նշանակում է ջունգլի:- Շ՜ատ հետաքրքիր պատմություն է…
Իսկ,քո անունը ի՞նչ է,-ընդհատելով ճարպկորեն հարցրեց Ջոնգլիսը - Իմ անու՞նը:
Այո, քո անունը:- Պանտոգաս Քո անունել է տարօրինակ՝ կպատմես թե ինչու՞:…Բայց շատ երկար պատմություն է:- Լավ, շտապելու տեղ չունեմ՝ պատմիր:
Եվ հանկարց այդ պահին ընդհատելով նրանց խոսակցությունը սկսեց հորդառատ
անձրևը:Եվ նրանք երկուսով վազում են դեպի հինավուրց վանքը:Այնտեղ աղջիկը
նայում է տղային և ասում.- Դե,պատմիր- Լավ,մի օր երբ ես փոքր էի փաղել էի
պալատից և շատ երկար վազելուց հետո ես հասկացա,որ անտառում եմ, և որ
մոլորվել եմ:Ես հանարծ լսեցի մի մեծ արծվի ձայն և տեսա թե,ինչպես մի որսորդ
տանջում էր խեղճ արծվին: Ես անմիջապես ճանաչեցի որսորդին, նա մեր պալատից

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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