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Պարող հրաթռչուն



Երբեք տեսա՞ծ ես պարող հրաթռչուն մը։ 
Հոյակա՛պ են։ Երբ լուսինը անոնց փետուրները 

կը ներկէ արծաթէ կապոյտ գոյնով, 
անոնք ծովափին՝ փրփըրուն ալիքներու մէջ, 

մէկ ոտքը բարձրացնելով, գեղեցկօրէն 
կը դառնան իրենց շուրջ։

Ահաւասիկ այս գիրքը, որ ձեռքդ է, 
պարող հրաթռչունի մը հեքիաթը կը պատմէ։ 

Բայց այս հրաթռչունը քիչ մը տարբեր է 
միւսներէն։ Ինչպէ՞ս։ Եկո՛ւր, քեզի ծանօթացնեմ 

Միթզիին հետ, որպէսզի դուն ի՛նքդ 
գտնես պատասխանը։
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Լուսնապարտէզի թռչունը

Դեղձենիի մը կատարին թառած, պզտիկ կա-
պոյտ ծիծեռնակի մը աչքէն երբ վար՝ դէպի Ոստրէի 
գիւղաքաղաքը նայիս, կը տեսնես ծովաբոյրով պա-
րուրուած, կանաչութեամբ բոլորուած բազմաթիւ 
պզտիկ տուներ։

Այս տուներուն պարտէզները ցանկապատերու 
փոխարէն բարակ եւ երկար կանկատունկերով 
շրջապատուած են։ Քով-քովի շարուած ռեհանի 
թաղարներու ետին՝ բաց պատուհաններէն ճեփ-
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ճերմակ վարագոյրներ կ՚ալեկոծին։ Ներսէն միշտ 
աղուոր երգ մը կը լսուի ու փուռին մէջ եփող անու-
շեղէնի մը համով հոտը կը տարածուի։

Եւ պզտիկ կապոյտ ծիծեռնակի մը պէս թռչելով 
այդ պզտիկ տուներէն մէկուն, օրինակ՝ ծովափի 
այդ նարնջագոյն տան պատուհանին թառելով 
երբ գլուխդ կամաց մը դէպի ներս երկարես, կրնաս 
հանդիպիլ թոմպուլիկ հրաթռչունի մը, որ կը դգալէ 
իր ելակով փուտինկը եւ հեռատեսիլ կը դիտէ։ 

Այս թոմպուլիկ հրաթռչունը Միթզին է։ Միթզի 
թոմպուլիկ սրունքներէն վեր՝ կլորիկ մարմինով եւ 
լօփիկ այտերով շա՜տ գեղեցիկ թռչուն մըն է։ Բայց 
ինքզինք չափէն աւելի գիրուկ համարելուն՝ չ՚անդ-
րադառնար, թէ որքա՛ն գեղեցիկ է։

Միթզի պզտիկ նարնջագոյն տան մէջ կը բնա-
կի իր ընտանի խեցգետինին՝ Վերայի հետ։ Վերա 
ունի իր անձնական պզտիկ անկողինը, իր փոք-
րիկ խոհանոցը, ուր կրնայ քրեփ եփել ու պճըլիկ 
լոգարան մը, որու երկարութիւնը մէկ թիզը չ՚անց-
նիր։ Վերա շատ կը սիրէ լոգնալ այստեղ, նարդոսի 
բոյր ունեցող փրփուրներու տակ՝ գաւաթ մը դեղձի 
հիւթ խմելով եւ դասական երաժշտութիւն լսելով։ 
Վերա ալ Միթզիի պէս թոմպուլիկ է, բայց ոչ մէկ 
գանգատ ունի իր կլորիկ մարմինէն։



7

Միթզիի օրերը գրեթէ միշտ նոյն ձեւով կ՚անց-
նին։ Հրաթռչունը արեւածագին կ՚ար-թննայ, ելակի 
բոյր ունեցող օճառով կը լուացուի եւ նարնջագոյն 
համազգեստը հագած՝ լուսնապար-տէզ կ՚երթայ։

Միթզի լուսնապարտէզին մէջ ունի սեղանիկ մը, 
ուր հողկիթ կը տապկէ եւ կոներու մէջ լեցնելով կը 
ծախէ։ Ամբողջ օր տաք իւղին մէջ հողկիթ տապ-
կելուն պատճառով, տապկոցի հոտը թափան-
ցած է իր աղուոր վարդագոյն փետուրներուն, եւ 
Միթզի իր ելակի բոյր ունեցող օճառով որքան 
ալ խոզանակէ իր փետուրները, այս հոտը երբեք 
չ՚անցնիր։

Նոյնիսկ գեղեցկութեան սրահի մէջ աշխատող 
իր լաւագոյն ընկերոջ՝ Թապիթային նուիրած 
յասմիկի բոյրով սրսկոցը Միթզի որքան ալ ցանէ՝ 
այս հոտէն չի կրնար ազատիլ։

Լուսնապարտէզը աղմկոտ տեղ մըն է։ Պզտիկ-
ները կախարդական հայելիներու մէջ երբ տես-
նեն իրենց բրքուկի պէս գիրուկ ու կարճլիկ կամ 
սփակեթթիի պէս նիհար ու երկար արտացոլանքը, 
քահքահներով կը խնդան։ Յետոյ կը նստին բա-
խարգելով ինքնաշարժներու եւ շատ բարձր երա-
ժըշտութեան տակ զանոնք իրարու կը զարնեն։ 
Ապա սատանայի անիւի կատարէն վար՝ կը ձայնեն 
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զիրենք դիտող ծնողներուն եւ յետոյ սարսափի 
փապուղիին մէջ կը ճչան։

Միթզի կը փորձէ անտեսել աղմուկը, տապկոցի 
հոտը կամ քմահաճ յաճախորդները։ Միթզիի 
տխրութիւն պատճառողը՝ յաւիտեան այդ սեղա-
նիկի ետին հողկիթ տապկելու պարտաւոր ըլլալու 
գաղափարն է։ Մինչդեռ Միթզի աւելի մեծ երազներ 
ունի։

Թոմպուլիկ հրաթռչուն Միթզի երբեմն կը տա-
րուի՝ դիտելով առջեւը կամաց-կամաց տապկուելով 
ոսկեգոյն դարձող հողկիթները։ Երազները զինք 
կը տանին հեռու՝ փայլուն տախտակամածով պա-
րասրահ, ուր լուսնապարտէզի երաժշտութեան 
փոխարէն դաշնակի անուշ մեղեդի մը կը լսուի։

Ան կ՚երազէ համբաւաւոր պարող մը ըլլալ։ Կ՚ե-
րեւակայէ, թէ ինք կը պարէ ուռուցիկ, գեղեցիկ 
շղարշէ հագուստի մը մէջ եւ կը հմայէ զինք դի-
տող հանդիսատեսը։ Յանկարծ մէկը իրեն կը ձայ-
նէ, որ հողկիթները սկսած են այրիլ ու Միթզիի 
համբաւաւոր պարող մը ըլլալու երազը մշուշի մը 
պէս կը ցնդի։

Իրիկունը, երբ գործը վերջանայ, Միթզի սեղա-
նիկը աղուոր մը կը մաքրէ, հանրաշարժ մը կը 
նստի եւ ճակատը հանրաշարժի պատուհանին յե-
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