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ՀԵՌԱԳԻՐ ՃՈՒԿՈՒԼՈՒԻՆ 

Ո չ ոք չ∙իտեր, քառսունոտնուկի անունն ին‐ 
չու է Ճուկուլու... Ինքն էլ չ∙իտեր, բայց ու‐ 

րախ էր, որ անուն ունի, որովհետև քառսունոտ‐ 
նուկները անուն չեն ունենում: Ընդհանրապես կեն‐ 
դանիներն ու միջատները ապրում են առանց 
անունի: Միայն ընտանի կենդանիներին են մար‐ 
դիկ անուն դնում, ասենք, կովին` Դալար, շանը` 
Բողար, կատվին` Մռռան, ∙առանը` Սևուկ... Քա‐ 
ռասունոտնուկը երբեք ընտանի չի եղել և ով ասի, 
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որ ընտանի քառսունոտնուկ է տեսել, մի հավա‐ 
տացեք: Մեր քառսունոտնուկը մի առանձնահատ‐ 
կություն էլ ուներ, բանաստեղծություններ էր 
∙րում... Ու երբեմն‐երբեմն մա∙լցում էր որևէ ծաղ‐ 
կի ցողունի վրա և արտասանում էր... Նա իր բա‐ 
նաստեղծություններն ան∙իր էր հիշում, որովհետև 
միջատները ∙րել չ∙իտեն... Հորինում էր ծաղիկնե‐ 
րի ու խոտերի, սարերի, ամպերի, աստղերի ու 
արևի մասին: Ոչ մեկը չ∙իտեր, դրանք լա՞վ բա‐ 
նաստեղծություններ էին, թե՞ վատը, բայց Ճուկու‐ 
լուն սիրում էր պարծենալ, որ ինքն առաջին քառ‐ 
սունոտնուկն է, որ կարողանում է ստեղծա∙ործել: 
Ու արտասանում էր. 

Ծաղիկը խոտերից բարձր է, 
Ծաղիկը փոքր է ծառերից, 
Ծաղիկը ամպերից ցածր է, 
Ծաղիկը բարձր է խոտերից... 

Իհարկե ծափահարողներ չկային: Ոչ մեկին հե‐ 
տաքրքիր չէր, ինչ է արտասանում Ճուկուլուն, որով‐ 
հետև չ∙իտեին ինչ է բանաստեղծությունը: Այ, եթե 
ուտելու լիներ, կուտեին ու կիմանային: Իմիջիայլոց, 
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ընտանի կենդանիներն էլ չ∙իտեն ինչ է բանաս‐ 
տեղծությունը, թեև անուն ունեն ու ապրում են 
մարդկանց հետ... Դրանից Ճուկուլուն տխրում էր, 
որովհետև եթե կենդանիներն ու միջատները իմա‐ 
նային ինչ է բանաստեղծությունը, ∙ուցե բոլորովին 
ուրիշ լինեին, ավելի խելացի, կյանքն էլ ավելի հե‐ 
տաքրքիր կլիներ ու կկարողանային մարդկանց էլ 
հասկանալ ու իմանալ նրանք ինչ են ուզում: Լսում 
էր թռչունների եր∙ն ու մտածում էր, որ հրաշալի 
կլիներ, եթե թռչուններն իրենց եր∙ը իր բանաս‐ 
տեղծությունների տեքստերով եր∙եին: Բայց 
թռչունները շարունակում էին եր∙ել, նրա վրա ու‐ 
շադրություն էլ չդարձնելով, իսկ առավել մեծ 
թռչունները նրան չէին էլ նկատում, ուր մնաց լսեին, 
թե ինչ է ասում: Ու Ճուկուլուն նորից տխրում էր ու լի‐ 
նում էին պահեր, որ թվում էր, ինքն աշխարհի ամե‐ 
նատխուր քառսունոտնուկն է և հավանաբար լաց 
կլիներ, բայց քառսունոտնուկները արցունքներ չու‐ 
նեն ու չ∙իտեն ինչ է լացելը: Նման պահերին ոտքե‐ 
րը ոտքերի վրա էր ∙ցում ու երկար նայում էր ինչ‐ 
պես է արևը թաքնվում սարերի հետևում և արտա‐ 
սանում էր. 
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Արևը կորավ 
Սարի հետևում, 
Իզուր մի փնտրեք 
Նրան վերևում... 

Մի օր էլ, երբ թվում էր երբեք այդքան տխուր չի 
եղել, բացատի փոստատարը, որը մի սովորական 
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զատիկ էր, միայն կարմիր թևերի վրա սև պուտերը 
սովորականից մեծ էին, նրան հեռա∙իր բերեց... 
Հեռա∙իրը տեսնելով, Ճուկուլույի տխրությունն 
ասես չէր էլ եղել ու անսահման ուրախացավ, նույ‐ 
նիսկ քիչ էր մնում ցողունի վրայից ցած ընկներ... 
Հեռա∙իրը ուղարկել էր 7‐րդ բացատի ընկերուհին` 
Կուկուլուն: Իրականում Կուկուլուն անուն չուներ, 
պարզապես Ճուկուլուն էր մտքում նրան այդպես 
անվանում, քանի որ Ճուկուլուն նաև ասպետ էր և 
չէր հանդուրժի, որ ինքն անուն ունենա, իսկ ընկե‐ 
րուհին ոչ: Ասպետները միշտ էլ ամեն ինչի պատ‐ 
րաստ են իրենց ընկերուհիների համար: Ճուկուլուն 
չէր շտապում կարդալ, թե Կուկուլուն ինչ է ∙րել... 
Նախ, ցողունով բարձրացավ ավելի վեր ու հան‐ 
∙իստ տեղավորվելով ծաղկի բաժակի մեջ, սկսեց 
կարդալ: Կուկուլուն նրան հրավիրում էր մասնակ‐ 
ցելու իր ծննդյան տոնին: §Ուռա՜¦, բղավեց Ճուկու‐ 
լուն ու, այնուամենայնիվ, ծաղկի բաժակից ցած 
ընկավ... Լավ է քառասուն ոտքերից ոչ մեկը 
չկոտրվեց, թե չէ բժիշկը ողջ օրը պիտի չարչար‐ 
վեր, որպեսզի ∙տներ, թե քառասունից որն է 
կոտրվել... Մի ան∙ամ, երբ էլի ընկել էր, երկար չէր 
հասկանում, որ ոտքն է վնասվել, որովհետև թվում 
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էր, թե բոլոր ոտքերն էլ ցավում են... Միայն բժշկին 
հաջողվեց բոլորը շոշափելուց հետո ∙տնել վնաս‐ 
ված ոտքը... Ու պետք եղավ արդեն բժշկի համար 
շտապ օ∙նություն կանչել, որովհետև բժիշկը 
վնասված ոտքն այնքան երկար փնտրեց, որ բոլո‐ 
րովին ուժասպառվեց: Հիմա ցավեր չուներ և դա 
արդեն լավ նշան էր ու Ճուկուլուն իրենից անկախ 
մի նոր բանաստեղծություն արտասանեց, ∙ուցեև 
այդ պահին էլ հորինեց. 

Կորչի տխրությունը 
Ու կեցցե տոնը, 
Թող որ շուտ բացվի 
Այս փակ կոկոնը... 
Ու ծաղիկ դառնա 
Շքեղ ու սիրուն, 
Որ ուրախանա 
Չքնաղ Կուկուլուն... 
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ՃՈՒԿՈՒԼՈՒՆ ԳՆՈՒՄ Է ԿՈՇԻԿՆԵՐԻ 
ԽԱՆՈՒԹ 

Ճ ուկուլուն ո∙ևորվեց, էլի մի քանի բանաս‐ 
տեղծություններ հորինեց ու հանկարծ ան‐ 

սպասելի աչքն ընկավ ոտքերին և հասկացավ, որ 
ինչ որ բան այնպես չէ: Ճուկուլուն բարեկիրթ քառ‐ 
սունոտնուկ էր և չէր կարող ընկերուհու ծննդյան 
տարեդարձին ոտաբոբիկ ∙նալ: Իհարկե, կենդա‐ 
նիներից և միջատներից ոչ մեկը կոշիկ չէր հա∙‐ 
նում և անտառում ընդունված չէր կոշիկ հա∙նելը, 
սակայն այդ միտքը համարյա չմխիթարեց նրան: 
Հիշեց, որ նեղ օրվա համար դրամ է հավաքել ու 
որոշեց կոշիկի խանութ ∙նալ ու կոշիկներ ∙նել: 
Նույնիսկ պատկերացրեց, ինչպես են բոլորը զար‐ 
մացած, մի քանիսն էլ նախանձով, իր կոշիկներին 
նայում և ինչպես են ∙ովում իր ճաշակն ու նրբան‐ 
կատությունը: Ամենակարևորը ընկերուհու ո∙ևո‐ 
րությունն էր, ում համար Ճուկուլույի այս քայլը վկա‐ 
յությունն էր նրա, թե ինչքան նվիրված ընկեր է, ով 
ընկերուհու համար պատրաստ է, ամենաանսպա‐ 
սելի արարքների: Եվ երևակայությամբ էլի ինչ որ 
բաներ պատկերացնելով, Ճուկուլուն այդպես 
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ո∙ևորված էլ ∙նաց կոշիկների խանութ: Երբ հասել 
էր խանութին և ուզում էր մտնել, աչքը ընկավ խա‐ 
նութի դռանը փակցրած հայտարարությանը, որի 
վրա մեծ‐մեծ տառերով ∙րված էր. §ՆԵՐՍ ՄՏՆԵԼԻՍ 
ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՈՏՔՆԵՐԸ ՍՐԲԵԼ¦: Եվ քանի որ Ճու‐ 
կուլուն դաստիարակված քառսունոտնուկ էր և, 
մյուս կողմից էլ, սիրում էր ∙նահատել ուրիշների 
աշխատանքը, ներս մտնելուց առաջ պատրաստ‐ 
վեց խանութի շեմին ∙ցված փալասի վրա մաքրել 
ոտքերը: Ոտքերը քսում էր փալասին ու հաշվում` 
մեկ, երկու, երեք... Մյուսները ∙ալիս ու միան∙ամից 
մտնում էին խանութ, սակայն Ճուկուլուն նրանց չէր 
էլ նկատում, այնքան էր տարված ոտքերը մաքրե‐ 
լով: Ոտքերը եռանդով քսում էր փալասին ու շարու‐ 
նակում էր հաշվել` չորս, հին∙, վեց... Մի պահ 
խառնեց հաշիվը և ստիպված էր նորից հաշվել... 
Որպեսզի այլևս հաշիվը չխառնի, որոշեց ավելի 
ուշադիր լինել... 

Յոթ, ութ, ինը, տասը... Հո∙նեց ու որոշեց մի քիչ 
հան∙ստանալ, ապա շարունակեց` տասնմեկ, 
տասներկու, տասներեք... 

‐ Փալասը կծակես,‐ կատակեց ինչ որ մեկն ու 
ծիծաղեց: 

‐ Մի խան∙արիր,‐ առանց կատակողի կողմը 
նայելու սաստեց Ճուկուլուն: 
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‐ Այդպես մինչև իրիկուն չես վերջացնի,‐ նորից 
կատակեց նույն ձայնը և ավելի ուժեղ ծիծաղեց: 

Ճուկուլուն փորձեց ուշադրություն չդարձնել, 
բայց, միևնույն է, հաշիվը նորից խառնեց: Եվ տե‐ 
սավ, որ կատակողը մի փոքրիկ մոծակ է... Փոքրի‐ 
կին տեսնելով բարկությունը մեղմացավ: Ճուկուլուն 
∙իտեր, որ փոքրիկներին չի կարելի կոպտել, եթե 
նույնիսկ իրենց անվայելուչ են պահել: Բայց փոք‐ 
րիկ մոծակի պետքն էլ չէր, թե մեծերն իր մասին ինչ 
են մտածում և ծիծաղը շարունակելով, վերև 
թռավ... §Երևի ծնողներ չունի¦,‐ մտածեց Ճուկու‐ 
լուն, այլապես կիմանար, որ անքաղաքավարու‐ 
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թյուն է ծիծաղել մեծահասակների վրա: Նա դեռ էլի 
մտքեր կարտահայտեր, բայց հիշեց, որ հաշիվը 
խառնել է ու հարկավոր է նորից հաշվել... Սակայն 
այս ան∙ամ առաջին տասնյակը բաց թողեց և սկ‐ 
սեց տասնմեկից հաշվել: Ոտքերը քսում էր փալա‐ 
սին ու հաշվում` տասնհին∙, տասնվեց, տասնյոթ... 
Քսան թվի վրա նորից հան∙ստանալու համար դա‐ 
դար տվեց... Եվ առաջին ան∙ամ հան∙իստ շունչ 
քաշեց, չվախենալով, որ կարող է թվերը խառնել... 
Քսանը նրա ձախակողմյան ոտքերն էին, հիմա 
աջակողմյան քսանն էր հաշվելու: Այդ ընթացքում 
արևը արևելքից հայտնվել էր զենիթում: Հարկա‐ 
վոր էր շտապել... Եվ նորից սկսեց մեկից... Քրտնել 
էր, ծանր էր շնչում, բայց վախենում էր դադար 
տալ, որպեսզի չխառնի հաշիվը... Աստիճանաբար 
մոտեցավ ավարտին` տասինը, քսան... Ո∙ևորու‐ 
թյունից ինքն իրեն ծափահարեց, սակայն... Մինչ 
հասցրել էր քառասուն ոտքերը սրբել, խանութում 
ընդմիջման ժամ էր և խանութը փակել էին: Սա‐ 
կայն Ճուկուլուն շատ էր խանդավառվել, որ ի վեր‐ 
ջո հասցրել է մաքրել բոլոր քառասուն ոտքերը և 
խանութի փակվելուց առանձնապես չտխրեց: Մի‐ 
այն որոշեց հեռու չ∙նալ, որպեսզի ոտքերը նորից 
չկեղտոտվեն: Հենց խանութի կողքին էլ պառկեց 
խոտերի մեջ ու մինչև խանութի բացվելը որոշեց 
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որևէ բանաստեղծություն նվիրել ընկերուհուն... 
Զարմացավ, որ ∙լխում ոչ մի տող չի ծնվում... Սկ‐ 
սեց շուրջը նայել... Հանկարծ արտույտը ծառից 
թռավ ներքև և խոտերի մեջ ինչ‐որ բան էր 
փնտրում... Իրենից անկախ սկսեց արտասանել. 

Կապույտն ու ∙որշը, 
Գորշն ու կապույտը, 
Ծառից ցած թռավ 
Հիմար արտույտը... 

Ուզում էր շարունակել, սակայն հիմար բառը 
զայրացրեց: Ճուկուլուն սովոր չէր կոպտել որևէ մե‐ 
կին և ∙իտեր, որ չի կարելի որևէ մեկի մասին այդ 
և այլ վիրավորական բառերով արտահայտվել: Ու 
նորից արտասանեց. 

Կապույտն ու խոտը, 
Խոտն ու կապույտը, 
Ծառից ցած թռավ, 
Ուրախ արտույտը... 

Հիմա կարծես ավելի լավ էր... Իսկ ընկերուհուն 
նվիրված բանաստեղծությունը որոշեց վաղը ∙րել, 
7‐րդ բացատ ∙նալու ճանապարհին: 
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ԿՈՇԻԿՆԵՐԻ ԽԱՆՈՒԹՈՒՄ 

Խ անութի ներսում Ճուկուլուն զարմանքից ու 
հիացմունքից շփոթվել, չ∙իտեր ինչ կոշիկ 

ընտրել... Բոլորն էլ ∙եղեցիկ էին, տարբեր ∙ույնի ու 
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ձևի: Ճուկուլուն երբեք չէր մտածել, որ կոշիկները 
կարող են այդքան ∙ունավոր ու բազմազան լինել: 
Մերթ մեկն էր ընտրում, մերթ մյուսը, հետո աչքն 
ընկնում էր բոլորովին այլ կոշիկների վրա: Վերջա‐ 
պես ընտրեց կարմիր ∙ույնի թեթև սանդալները: 
Վաճառողուհին, որ մի ∙եղեցիկ մայիսյան բզեզ էր, 
չափից դուրս կանաչ թևիկներով, վերջապես մո‐ 
տեցավ նրան ու հար∙ալից հարցրեց... 

‐ Ընտրեցի՞ք: 
‐ Այն կարմիր սանդալները: 
‐ Ո՞ր համարը: 
‐ Ամենափոքրը... Քսան զույ∙... 
‐ Այդ կոշիկից մի քանի զույ∙ է մնացել,‐ մեղա‐ 

վոր ժպտաց վաճառողուհին,‐ ∙ուցե ուրիշը ընտ‐ 
րեք... 

‐ Այն կողքի շականակա∙ույնը,‐ արա∙ կողմնո‐ 
րոշվեց Ճուկուլուն: 

‐ Հիանալի ճաշակ ունեք,‐ ասաց մայիսյան 
բզեզը,‐ միայն թե դրանցից էլ մի քանի զույ∙ է մնա‐ 
ցել: 

Ճուկուլուն հանկարծ հասկացավ, որ ∙ործերը 
բարդանում են: Հո չէ՞ր կարող տարբեր ∙ույնի ու 
ձևի կոշիկներ ∙նել: Մոլորված կան∙նել ու չ∙իտեր 
ինչ անել: Վաճառողուհին էլ հեռացել էր: Հավանա‐ 
բար կոշիկներն այստեղ մեծաքանակ չեն, ամեն 
ձևից ու ∙ույնից մի քանի զույ∙, որովհետև անտա‐ 
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ռում չես իմանա, քանիսի մտքով կանցնի կոշիկի 
խանութ մտնել... Իսկ ոտաբոբիկ չէր ուզում ∙նալ... 
Ճուկուլուն վառ երևակայություն ուներ և մտքում` 
կոշիկների հետ կապված, մեկը մյուսից հետաքր‐ 
քիր տասնյակ պատմություններ էր հորինել ու ափ‐ 
սոսում էր, որ այդ պատմությունները քամին կարող 
է քշել ու չ∙իտես ուր տանել... Առանձնապես թանկ 
ու կարևոր էին Կուկուլուի հետ զրույցները: Ճիշտ է, 
նրա հետ մտքում էր զրուցել, սակայն հավատա‐ 
ցած էր, որ Կուկուլուն էլ մտքում իր հետ է զրուցել: 

‐ Որոշեցի՞ք,‐ նրա մտքերի թելը կտրեց վաճա‐ 
ռողուհին: 

‐ Դժվար է,‐ տնքաց Ճուկուլուն,‐ մի զույ∙ չի, եր‐ 
կուսը չի... 

‐ Տարբեր կոշիկներ պիտի վերցնեք,‐ խորհուրդ 
տվեց վաճառողուհին,‐ հիմա անտառում տարբեր 
կոշիկները նորաձև են... 

‐ Երևի,‐ նորից տնքաց Ճուկուլուն, ‐ ոնց որ ու‐ 
րիշ ճար չկա... 

‐ Այս խանութը երբեք միանման քսան զույ∙ 
կոշիկ չի ստացել: 

‐ Գոնե մեծ ու փոքր չլինեն... 
‐ Ձեր ոտքերն ո՞ւր են, հո տանը չե՞ք մոռացել,‐ 

սրամտեց մայիսյան բզեզը և այնպես կան∙նեց, 
որպեսզի արևի շողն ընկնի թևերին ու թևերի կա‐ 
նաչը փայլի շողի տակ: 
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