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МИРНЫЙ   НОВЫЙ ГОД 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
 

 

                         
 



Սիրելի երեխաներ, թանկագին բալիկներ, մեր կյանքի 

հիասքանչ ծաղիկներ... Մոտենում է Նոր տարին՝  ցանկալի ու բարի, սպասելի և 

անսպասելի գործերով, դեպքերով ու երևույթներով...  Մեզանից ամեն-ոք Նոր տարու 

գալու հետ նոր հույսեր է կապում, երազանքների ու բարի, լավ ցանկությունների 

կատարում սպասում:  Ինչպիսի՞ն կլինի այն մեզանից ամեն մեկիս ու ամենքիս համար 

հնարավոր չէ գուշակել: Թող եկող Նոր տարին միայն խաղաղության, առողջության, 

առատության, երջանկության, բարի և լավ գործերի իրագործման տարի լինի: 

      Նոր տարվա գալը միշտ էլ ուրախության ու խնդության զգացումներ  է արթնացնում, 

ամանորյան արկածների  ու հեքիաթների մեջ ընկնելու ցանկություն առաջացնում, 

մանկական հիշողություններ վերակենդանացնում:  Ուստի, ես ձեզ եմ նվիրում իմ 

ամանորյան հեքիաթն ու ոտանավորները: 

       Շնորհավոր ձեր Նոր տարին՝ սիրելի երեխաներ, մեր քնքուշ բալիկներ: 

Առողջություն, ուրախություն ձեզ: Լավագույն, ցանկալի իղձերի կատարում, ամենայն 

բարիք, հաջողություններ ուսման մեջ և ստեղծագործական վերելք ու խաղաղ կյանք: 

       Ձեզ շատ-շատ սիրող, ձեզանով, ձեր հաջողություններով հոգաչափ  ուրախացող՝ 

ՇՈՂԻԿ: 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԱՄԱՆՈՐՅԱ  ՀԵՔԻԱԹ 

Գործող անձիք՝ հայկական  հեքիաթների հերոսներ: 

 

Ձմեռ Պապ; 

Ձյունանուշիկ; 

Քաջ Նազար; 

ՈՒստիան; 

Բարեկենդան; 

Հիմար մարդ; 

Հիմար կին: 
 

ԲԵՄ 

Ձմեռային  անտառի բացատ, որտեղ կանգնած է մի սլացիկ եղևնի, զարդարված  

Ամանորյան գեղեցիկ խաղալիքներով, փաթիլներով ու աստղիկներով: Սակայն եղևնու 

վրայի լույսերը չեն վառվում: 

Ներս է մտնում Քաջ Նազարը՝  դրոշակը ուսին դրած, որի վրա գրված են համանուն 

հեքիաթի հանրահայտ բառերը «Անհաղթ հերոս՝ Քաջ Նազար, որ մին զարկի՝ ջարդի 

հազար»: 



ՆԱԶԱՐ. – Սա ի՞նչ անկարգություն է: Ոչ-ոք դեռ չի եկել: Գնամ տեսնեմ ի՞նչ է պատահել: 

Հանկարծ, Ձմեռ պապն ու Ձյունանուշիկը ճանապարհը  չկորցնեն: Շուտով Նոր տարին 

կգա, այստեղ կլինի: Եղևնու լույսերը պետք է վառել: (Վազելով դուրս է գալիս: Ներս է 

մտնում Բարեկենդանը): 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ. – Հը՛, շատ լավ, ժամանակին տեղ հասա:  Դեռ ոչ-ոք չկա: Էն  հիմար 

կնոջն ու դրա հիմար մարդուն լավ խաբեցի, հա՜: Ձի էլ ունեցա, յուղ ու բրինձ էլ: 

Տարա,տուն հասցրի: Նոր տարուն փլավ կուտենք: Հիմա էլ Ձմեռ պապուն կխաբեմ, 

գավազանը ձեռք կգցեմ կդառնամ Ձմեռ պապ: Շահավետ գործ է: Երեխեքի նվերներին 

տեր կդառնամ, կհարստանամ... (Լսվում են խաբված հիմար կնոջ ու ու նրա մարդու 

զայրացած ձայները, որոնք վիճելով  դուրս են գալիս բեմ): 

ՄԱՐԴ. -  Որ ասում եմ հիմա՛ր ես, հիմա՛ր ես:  Յուղ ու բրնձի գլուխը կերար, առանց 

փլավի մնացինք:  Նոր տարուն ի՞նչ ենք ուտելու, ա՛յ շաշ, ա՛յ հիմար: 

ԿԻՆ. -  Պակաս հիմարն ու շաշը դու չե՞ս:  Ձիու գլուխը կերար, որ ասում եմ շա՛շ ես շա՛շ 

ես էլի... 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ. – Վա՜յ,  մամա ջան, կորա՛:  (Տեսնելով նրանց, շտապով թաքնվում է 

եղևնու հետևում): 

ՄԱՐԴ. -  Է՜,  դէ լա՛վ, ե՛կ վիճելը վերջացնենք:  Մենք երկուսս էլ շաշ ենք: Շուտով Նոր 

տարին կգա:  Ձմեռ պապն ու Ձյունանուշիկը այստեղ կգան: Տեսնում ե՞ս, որ եղևնու 

լույսերը վառված չեն: Նրանք կգան, որ այս եղևնու լույսերը վառեն: Արի՛, որպես Նոր 

տարվա նվեր,  նրանցից մեզ СіЩіс խելք խնդրենք:  Դա  մեզ համար հիանալի նվեր 

կլինի: 

ԿԻՆ. -  Հա՜, ճիշտ:  Դա  մեզ համար ամենալավ նվերը կլինի:  (Լսվում է Նազարի ձայնը): 

ՆԱԶԱՐ. -  «Անհաղթ հերոս՝ Քաջ Նազարն եմ, որ մին զարկեմ՝ կջարդեմ հազար»: 

ՄԱՐԴ ՈՒ ԿԻՆ  ՄԻԱՍԻՆ. – Վա՜յ, կորանք: Սա որտեղի՞ց  եկավ: (Թաքնվում են ծառերի 

հետևում): 

ՆԱԶԱՐ. – (Մտնում  է բեմ):   - Չկա՜ն, Ձմեռ  պապիկն ու Ձյունանուշիկը   այստեղ էլ 

չկան: Ուշանում  են : Բայց  չէ-որ  տոնական եղևնիները շատ են, դրանց բոլորի լույսերը 

պետք է հասցնել ժամանակին  վառել, երեխաներին  ուրախացնել: (Հանկարծ բացատում  

հայտնվում է  ՈՒստիանը՝ զայրացած, մի ճիպոտ ձեռքին, գնում է դեպի Նազարը): 

ՈՒՍՏԻԱՆ. –   Ըհը՛, անպիտա՛ն, թափառակա՜ն:  Լավ է գտա քեզ: Ա՛յ հողեմ ես քո 

գլուխը:  Էդ դու՞ ես  քաջը, ա՛յ վախկոտ Նազար:  Դու էի՞ր քարավան կտրելու, ա՛յ 

փսլնքոտ: (Եղևնին ցույց տալով): - Է՞ս է քո թագավորությունը: Դե,՛շուտ արա՛ շուտ, 

գնում ենք տուն: Գոնե Նոր տարին  տանը դիմավորիր, թե-չէ ամբողջ տարին դրսում 

թափառելով կանցկացնես:  

  ՆԱԶԱՐ. – (Դողդողալով, վախեցած  ծնկի է գալիս): -  Վա՜յ, ՈՒստիան  ջա՜ն, ցավդ 

տանեմ, ո՞նց ինձ գտար: Չխփե՛ս...  (Կտրուկ, ոտքի կանգնելով):  - Չե՛մ կարող:  Հետո 

տուն կգնանք: Ես այս  զարդարված եղևնու  պահակն եմ:  Շուտով  Ձմեռ պապն  ու  

Ձյունանուշիկը  այստեղ են գալու: Ձմեռ պապն այս եղևնու լույսերը պիտի վառի: Բայց   

չգիտեմ ինչո՞ւ  են ուշանում:  Արի՛ նրանց դիմավորենք, հետո տուն կգնանք: 

ՈՒՍՏԻԱՆ. –  Վայ, ի՞նչ  ես ասում Նազար ջա՛ն,  ճի՞շտ:  Մեծ հաճույքով,  գնա՛նք, 

գտնե՛նք, դիմավորե՛նք:  Գուցե  Ձմեռ  պապը  քեզ  մի քիչ քաջություն  նվիրի: (Ձեռք-

ձեռքի բռնած դուրս են գալիս): 



Այդ պահին ներս են մտնում  Ձմեռ պապն ու Ձյունանուշիկը: Ձմեռ պապու ուսին 

նվերների տոպրակը, ձեռքում՝գավազանը: 

ՁՄԵՌ ՊԱՊ. – (Նայում է եղևնուն):  Այս արդեն անկարգություն է: Պետք է եղևնու 

լույսերը շուտ վառել:  Ի՞նչ Նոր տարի, առանց պայծառ լույսերի և ուրախության:                         

Շուտով Նոր տարին կգա:  Պետք է շտապել: Երեխաները սպասում են մեզ: Լույսերն 

այստեղ պետք է վառել ու գնալ նրանց  մոտ: 

ՁՅՈՒՆԱՆՈՒՇԻԿ. - Այո՜, այո՜... Պապիկ ջա՛ն, պետք է շտապել: Ամանորյան եղևնիները 

շատ են  և ամեն տեղ երեխաները սպասում են մեզ: Խնդրում եմ, այս անտառի լույսերն 

էլ վառենք ու գնանք մեզ սպասող երեխաների մոտ: 

ՁՄԵՌ ՊԱՊ. – (Բարձրացնում է գավազանը, որ լույսերը վառի): 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ. – (Եղևնու հետևից արագորեն դուրս վազելով, բռնում է պապու 

գավազանը  քաշում դեպի իրեն, արգելում, գոչում): - Ո՛չ, ո՛չ, չվառե՛ք, չհամարձակվե՛ք: 

Այնտեղ պայթուցիկ կա, դուք օդ կթռչե՛ք, կվնասվե՛ք : Գավազանը ինձ տվե՛ք: Ե՛ս գիտեմ 

ինչ անել:  (Նրանց միջև սկսվում է քաշկրտուք, գավազանին տիրանալու համար 

պայքար է գնում: Ձյունանուշիկը օգնություն է կանչում): 

ՁՅՈՒՆԱՆՈՒՇԻԿ. –  Օգնեցե՜ք, օգնեցե՜ք:  Պապիկ թանկագինս,  դիմացի՛ր: Օգնեցե՜ք, 

օգնեցե՜ք:  Ո՞վ կա այստեղ:  Օգնեցե՜ք,  օգնության հասե՛ք: 

ՄԱՐԴ ՈՒ ԿԻՆ  ՄԻԱՍԻՆ. – (Թաքստոցից  դուրս են վազում, բռնում  են Բարեկենդանին 

, նախատելով  քաշում են մի կողմ):  Ա՜խ դու, խաբեբա՛,  ա՜խ դու, գո՛ղ, սուտասա՛ն, 

տեռորրի՛ստ: Գավազան  տվեք սրան, էլ ի՞նչ: Ա՜խ դու, անկուշտ, ագահ: Ի՞նչ ես 

մտադրել, անխիղճ, անամոթ:  (Վազելով ներս են մտնում Նազարն ու ՈՒստիանը): 

ՆԱԶԱՐ. – ( Բարձր, հրամայական գոչելով):  - Կանգնե՛ք , թե- չէ կկրակեմ: (Բոլորը 

քարանում են տեղերում: Նազարը դիմում է Բարեկենդանին): Դու ո՞վ ես, որ  

համարձակվում ես Ձմեռ պապու վրա հարձակվել, գավազանը խլել, հը՞:  Սրա՛ն նայիր: 

Հիմա գլխիդ կտամ՝ հազար կտոր կանեմ: 

ՈՒՍՏԻԱՆ. – (Զարմանում  է, ուրախանում  և ձեռքերը բարձրացնելլով ասում):  - Վա՜յ, 

էս իմ Նազարն է՞: Տեսե՛ք, տեսե՛ք  ոնց է քաջացել: 

(Բարեկենդանը առիթից  օգտվելով ուզում է փախչել,  բայց հիմար մարդն ու կինը նրան 

բռնած ծնկի են իջեցնում Ձմեռ պապու  առաջ): 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ. –  Վա՛յ ես մեղա՜:  Ձմեռ պապ  ջա՛ն, ներիր ինձ՝ անկուշտ, ագահ,  

խաբեբայիս: Ոչ-մի պայթուցիկ էլ չկա: Ես ուզում էի գավազանը  խլել, հետո տիրանալ 

երեխաների ամանորյան նվերներին: Մեղավոր եմ, ների՛ր ինձ: Խոստանում եմ այլևս 

այդպիսի բաներ չանել: Խնդրում, աղաչում եմ փրկի՛ր ինձ: Նազարի զայրույթից 

ազատի՛ր: Ագահությունն ինձ խելքից հանեց: Էլ այդպիսի բան չեմ  անի: (Դիմում է մե՛կ 

ձմեռ պապուն, մե՛կ Ձյունանուշիկին): 

ՄԱՐԴ ՈՒ ԿԻՆ  ՄԻԱՍԻՆ. – Դու Բարեկենդան չե՛ս, չարեկենդան ե՛ս: Խաբեբա՛, գո՛ղ: 

(Նախատում են և պահանջում վերադարձնել  իրենց ձին ու յուղն ու բրինձը): 

ՄԱՐԴ. -  Գնա՛, ձիս բե՛ր: 

ԿԻՆ. -  Գնա՛ ու ետ բեր մեր յուղն ու բրինձը, խաբեբա՛:  ( Դիմելով Ձմեռ պապուն): - Ձմեռ 

պա՛պ, թանկագինս, մեզ՝ ոչ մի բան պետք չէ բացի խելքից: Խնդրում ենք, այս Նոր 

տարուն մեզ խելք, խրատ նվիրեք, որ մենք միշտ ուշադիր և զգույշ լինենք: Նազարին էլ  

քաջություն  տվեք: 

ՈՒՍՏԻԱՆ. – Այո՜, այո՜... Ձմեռ պա՛պ, թանկագինս, խնդրում եմ Նազարին էլ 

անվախություն, քաջություն տվեք: 



ՁՄԵՌ ՊԱՊ. -   Դու՛ք, արդեն ստացաք այն, ինչ ցանկացաք այստեղ: Նոր տարվա 

նախամուտին  ձեր ցանկությունները կատարվեցին, որովհետև այս անտառում դուք ինձ 

հետ հանդիպեցիք: Եղե՛ք  բարի և ապրե՛ք խաղաղությամբ: 

ԲՈԼՈՐԸ  ՄԻԱՍԻՆ. -   Շնորհակալությո՛ւն, շնորհակալությո՛ւն, Ձմեռ պա՛պ: 

Շնորհավոր Նո՛ր տարի:  Ցտեսությո՜ւն, ցտեսությո՜ւն... 

ՁՅՈՒՆԱՆՈՒՇԻԿ. -  Պապիկ՛, շտապի՛ր, վառի՛ր լույսերը: Երեխաները մեզ են սպասում: 

(10-15  երեխա դուրս են գալիս բեմ):  Տեսե՛ք, պապիկ ջա՛ն, երեխաները իրենք են եկել 

մեզ մոտ: Երևի իմ օգնության ձայներն են լսել: (Դիմելով բեմի վրա և դահլիճում գտնվող 

երեխաներին):  Այո՞ երեխաներ: Դուք մեզ օգնության եք եկե՞լ: 

ԵՐԵԽԱՆԵՐ. – Այո՜, այո՜... 

ՁՄԵՌ ՊԱՊ. – Ապրե՛ք,ապրե՛ք  իմ թոռնիկներ ու ծոռնիկներ՝ մեր սիրելի, հավատարիմ 

բարեկամներ:  Բարև ձեզ: Շատ ուրախ եմ, որ եկել եք մեզ օգնության: Շուտով Նոր 

տարին կգա, իսկ ես դեռ եղևնու լույսերը չեմ վառել: Բայց, քանի-որ դուք այստեղ եք, 

եկեք հանելուկներ գուշակենք, հետո եղևնու լույսերը վառենք: Համաձայն ե՞ք: 

ԵՐԵԽԱՆԵՐ. – Այո՜, այո՜, Ձմեռ պապ: 

(Ձմեռ պապն ու Ձյունանուշիկը  մի քանի հանելուկներ  են ասում, երեխաները 

գուշակում են): 

ՁՄԵՌ ՊԱՊ. -  Ապրե՛ք, շատ ապրե՛ք  իմ լավ բալիկներ:  Դե հիմա եկեք խնդրենք, որ իմ  

գավազանը իր հրաշքը կատարի: Այս սլացիկ եղևնու լույսերը վառվեն պայծառ ու 

գեղեցիկ: Եկեք գոչենք միասին: (բարձրացնում է գավազանը և գոչում): 

- Լույսե՜ր վառվե՛ք, լույսե՜ր վառվե՛ք: 

ԵՐԵԽԱՆԵՐ. – (Բոլորը՝ բեմի վրա , և դահլիճում գտնվող երեխաները միասին գոչում  

են): - Լույսե՜ր վառվե՛ք, լույսե՜ր վառվե՛ք: (Լույսերը վառվում են: Մեծ ուրախություն է 

սկսվում): 

ՁՄԵՌ ՊԱՊ. -  Դե՛, սիրելի երեխաներ մեր լավ բալիկներ: Նոր տարին արդեն մեր մոտ է: 

Շնորհավոր Նոր տարի՛: Թող այն լինի միայն խաղաղության, ուրախության և 

երջանկության տարի: Երգե՛ք, պարե՛ք, արտասանե՛ք, հանելուկներ գուշակեցե՛ք, Նոր 

տարուն լավ դիմավորե՛ք: 

                                

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 



* 

 

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՏԱՐԻ 

 

Ջա՜ն, Նոր տարի, Նոր տարի, 

Հրաշալի Նոր տարի, 

Շատ ենք սպասում քեզ՝արի, 

Քո գալը լինի բարի: 

Արի մեզ հյուր՝շտապի՛ր, 

Մի մեծ հրաշք կատարիր, 

Մեզ խաղաղ կյանք պարգևիր: 

Խաղաղություն թող լինի, 

Մարդիկ հանգիստ, լավ ապրեն, 

Բարի գործեր կատարեն,  

Իրենց վշտերից ազատվեն 

Ու լավագույն գործերով, 

Մեր Հայրենին զորացնեն: 

Նոր տարի ջա՛ն, Նոր տարի՝ 

Խաղաղությամբ՝  դու արի՛, 

Շատ ենք խնդրում, շու՛տ արի, 

Թող մարդիկ այս աշխարհում՝ 

Լինեն խաղաղ ու բարի: 

Բեր մեզ համար՝ կյանք խաղաղ, 

Ուրախություն, երգ ու տաղ: 

2022 թ. 
 

 *  *  *     

          

 



ՆՈՐ ՏԱՐԻ 

 

Ջա՜ն, Նոր տարի, Նոր տարի, 

Ցանկալի ես ու բարի, 

Այս շողշողուն դահլիճում՝ 

Սպասում ենք քո գալուն: 

 

Մենք՝ ժրաջան մանուկներ, 

Շնորհալի բալիկներ, 

Կրկին այսօր խնդությամբ՝ 

Ուզում ենք երգել, պարել: 

 

Արի՛, արի՛ Նոր տարի, 

Վառ հույսերով լի տարի, 

Բեր նոր երգեր, կատակներ, 

Ծիծաղ, ժպիտ, հեքիաթներ: 

 

Մեր սիրելի Նոր Տարին, 

Խաղաղություն թող բերի 

Եվ ամենքիս համար նա՝ 

Բարի, ուրախ միշտ լինի: 
 

 

                                            «ՆՈՐ ՏԱՐԻ»  2017թ. 

      
 

               *   *   *         



ԱՆՏԱՌԻ ԳԵՂԵՑԿՈՒՀԻՆ 

 

Անտառի գեղեցկուհի, 

Ինչքան լավն ես ու սիրուն, 

Դու  մեր հյուրն է սիրելի, 

Մենք  քեզ սրտանց ենք սիրում: 

 

Ջա՜ն, նազելի եղևնի՝ 

Կանչում ես մեզ, հմայում՝ 

Թավ, հոտավետ ճյուղերով՝ 

Գգվում  ես մեզ, համբուրում: 

 

Մենք էլ՝ պայծառ աստղիկներ, 

Խաղալիքներ գույնզգույն, 

Կախում ենք քո ճյուղերին՝ 

Սիրով քեզ հետ զրուցում: 

 

Այդքան թովիչ, հիասքանչ, 

Այսքան փայլուն, շողշողուն, 

Հիանալի  քո տեսքով, 

Մեզ՝ խնդություն ես  բերում: 

 

ՏՈՆԱԾԱՌ 

 

Մեր  դահլիճում ճոխությամբ, 

Տոնածառն է շողշողում, 

Հազարագույն փայլերով, 

Մեզ՝ ամենքիս, կախարդում: 

 

Փշատերև անտառում, 

Փարթամորեն մեծացել, 

Իր բուրմունքով հոտավետ, 

Նորից մեզ հյուր է եկել: 

 

Դե՛, երեխեք շուտ եկեք, 

Շուրջպար բռնենք ու երգենք, 

Գեղեցկուհուն  հիասքանչ՝ 

Սիրով, սրտանց գովերգենք: 

 
 



ՁՄԵՌ  ՊԱՊԸ 

 

Այսօր նօրից դահլիճում, 

Ձմեռ պապն է մեզ ժպտում, 

Նրա շուրջը՝ կարկաչուն, 

Մեր երգն ու տաղն է հնչում: 

 

Ձյունանուշիկն անուշիկ՝ 

Մեզ նոր երգեր է բերել, 

Նվերներն այս գեղեցիկ՝ 

Ձմեռ պապն է նվիրել: 

 

Իսկ դահլիճի կենտրոնում, 

Տոնածառը շողշողուն, 

Իր անհամար գույներով՝ 

Փայլում է ու շողշողում: 

 

Դե՛, մանուկներ շուտ եկե՛ք, 

Երգենք, պարենք, կատակենք, 

Մեր թանկագին հյուրերին, 

Շնորքներով  խնդացնենք: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Дорогие наши детишки, любимые малыши, 

восхитительные цветочки нашей жизни! Приближается Новый год:  желаемый 

и добрый, ожидаемыми и неожидаемыми делами, событиями, явлениями. 

Каждое из нас с Новым Годом связывает новые надежды и мечты, ждет 

исполнения  своего желания.      
     Каким будет он для каждого из нас и для всех? Невозможно отгадать. Пусть 

он будет только годом  мира, здоровья, обилия и счастья. 
     Приход Нового Года всегда пробуждает эмоции радости и веселья, 

возникновение желания попасть в новогодние сказки и приключения, 

воскрешает и оживает детские воспоминания. Вот за это и я вам дарю 

написанное мною для вас армянскую новогоднюю сказку и стишки. 
       С Новым годом! С Новым  счастьем! Здоровье вам, всего доброго, удачи 

вам в учебе и творческий подъем! Искренно люблю вас и безмерно радуюсь 

вами, вашими удачами в добрых и  хороших делах.  

 

   
АРМЯНСКАЯ   НОВОГОДНЯЯ   СКАЗКА 

 

Действующие лица герои армянских сказок: 

 

Храбрый Назар; 

Устиан; 

Барикендан; 

Муж; 

Жена; 

Дед Мороз; 

Снегурочка; 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                        



На сцене:  

 

  Опушка зимнего леса, где стоит стройная  ель. На  ней  многочисленные 

серебристые и золотистые снежинки, звёздочки разных размеров и форм. 

Однако лампочки на ней не горят. 

Входит Храбрый Назар, на плече флаг с прославившими ему словами: 

«Непобедимый герой Храбрый Назар, -  один раз ударит: тысячи уложит». 

Назар:  - Что за беспорядок.  Никого нет, ни кто не пришёл. Пойду, посмотрю, 

что случилось? А вдруг Дед мороз и Снегурочка дорогу потеряли? Или что-то 

случилось. Задерживаются. Скоро будет Новый Год. Ведь на ёлке надо 

лампочки зажигать. Они не успеют. Их же и в других местах ждут. (Бегом  

выходит со сцены). 

Барикендан (выходит на сцену):  - Вот, и очень хорошо, что  я  во время   

дошёл  до нужного места.  Пока ни кого нет. Да! Как хорошо получилось, что я 

удачно обманул эту  глупую женщину и её глупого мужа. И коня получил, и 

масло с рисом. Успел даже  и  домой отнести. На Новый  Год  буду  кушать  

плов. А сейчас, сейчас… Дед Мороза обману  и  отберу  у  него  посох.  Сам  

буду  Дед Морозом. Дело это выгодное - завладеть детскими подарками. 

(Слышатся гневные голоса мужчины и женщины, которые выходят на сцену). 

Барикендан  (увидев  их):     - Вай, мамочка джан, я пропал.  (Быстро 

прячется). 

Муж:  - Говорю же, что ты  глупая, глупее всех женщин... Надо же остались без 

масла и  без  риса. 

Не зная, кто и что,  и  кому отдала, Масленице  говоришь, отдала?  Это когда же  

Масленица будет, глупая?! Сейчас Новый год наступает. Что  мы  будем на 

Новый Год кушать, а? Ай, шаш… 

Жена: - Ты же сказал, что на Масленице. Сколько надо было хранит. Ты от 

меня тоже не отстаёшь, не менее глупый, чем я. От коня избавился. Взял и 

отдал мужику.  А,  ай, шаш…. А ты неглупый? 

Муж:   - Э, ну, хорошо, согласно, мы обе глупые. Но скоро Новый Год 

наступит, Дед мороз и Снегурочка сейчас здесь будут. Давай  у них ума разума 

попросим. 

Жена:  - Да, конечно, это будет самый хороший подарок для нас,  для нас 

двоих. 

Голос Назара:  - Я непобедимый герой Храбрый Назар  -  один раз ударю: 

тысячу уложу. 

Муж и жена:    - Вай, кто это? Откуда он пришёл? Пропали мы. (Прячутся за 

деревьями). 

(Назар, повторяя эти слова, входит на сцену). 

Назар:  - Вай, Дед Мороза и Снегурочки пока  все  еще  нет. Не случилось ли 

что? Ведь новогодних ёлок так  много и надо  на  всех  успеть зажечь  огни. 

Опаздывают. 

Устиан  (вдруг выходит на сцену):   - Ага,  хорошо, что я тебя нашла. Ах ты, 

бездельник, ах ты, лентяй. Зарыть бы твою голову в землю. Это ты храбрый а, 



ай, трусливый  Назар? Это ты должен был ограбить караван и  добычу  домой 

принести? Ай ты, трусливый герой. (Показывая на ёлку и сцену). Что ты тут 

делаешь? Вот это твоё королевство, да? Ну-ка, давай скорее домой. Пошли. 

Хоть Новый Год дома встретишь, иначе весь год на улице проведёшь. Позор. 

Назар (дрожит, опускается на колени).  - Вай, Устиан  джан, унести мне твою 

боль, дорогая. Как ты меня нашла? Только не бей…(Резко, вставая на ноги). 

Нет, не  могу! Домой  мы  пойдём  потом. Я стерегу эту ёлку. На этой ёлке Дед 

Мороз должен зажечь огни. Сейчас  сюда  должны прийти Дед Мороз и 

Снегурочка. Вот только не знаю, почему они задерживаются. Пойдём, встретим  

их, а  потом, после пойдём домой. 

Устиан:    - Ва! Что ты говоришь, Назар джан?! Правда? С большим 

удовольствием. Пойдём, пойдём, встретим. Может Дед Мороз немного 

храбрости, ума и трудолюбие тебе  подарит.  (Взявшись за руки,  уходят). 

С другой стороны на сцену выходят Дед Мороз и Снегурочка. У Деда Мороза 

мешочек с подарками, в руке посох. 

Дед Мороз (смотрит на ёлку).  - Это беспорядок.  Надо  скорее  зажечь огни на 

ёлке. Что за Новый год без огней и  без  радостей. Скоро он наступит. Надо 

спешить. Дети ждут нас. Нам надо идти к ним. 

Снегурочка: - Да, да дедушка, надо спешить.  Новогодних ёлок очень много. 

Пожалуйста, зажгите  огни на лесной ёлке  и пойдем к детям. Они же давно 

ждут. На всех ёлках надо успеть зажечь огни, дарить детям подарки. 

(Дед  Мороз поднимает посох, чтобы зажечь лампочки). 

Барикендан:  (быстро  прибегает, хватает посох у деда, хочет отнять у него 

посох). 

- Нет, нет, не зажгите. Там динамит. Взорвётся. Полетите в воздух, умрёте. 

Отдайте  посох  мне. Я знаю что делать. (Идёт борьба между Дедом и 

Барикенданом). 

Снегурочка: - Дедушка дорогой, держись! Помогите, помогите! Кто здесь!? 

Помогите,  спешите на помощь! (Бегает в разные стороны, зовёт на помощь). 

(Вбегают муж с женой,  вместе кричат): Жена:   - Ах ты, обманщик, ах ты 

бессовестный, ах ты лжец, несчастный, террорист! Посоху давай ему. Ещё 

чего? (Хватают Барикендана, тащат в сторону и продолжают ругать). Ишь ты, 

ненасытный. Что задумал а, воришка. 

(Вбегают  Назар и Устиан). 

Назар - Стоять  всем!!!  Иначе буду стрелять…. 

Все  замирают на месте (Назар обращается к Барикендану). - Ты кто же  такой, 

что нападаешь на Деда Мороза и отнимаешь посох, а!? Сейчас так дам по 

голове: из  неё  тысячу кусков  сделаю. 

Устиан (удивлённо, радостно руки поднимая  к небу). - Ва! Неужели это мой  

Назар? Смотрите, каким он храбрым стал! 

(Барикендан пытается убежать, но муж и жена хватают  его и опускают на 

колени перед Дедом Морозом). 

Барикендан (стоя на коленях просит):  - Вай, каюсь, каюсь. Дед Мороз, джан,  

прости меня, ненасытного, жадного лжеца. Я виноват. Спаси меня, пожалуйста, 



от гнева  Назара. Обещаю,  исправлюсь. Это же жадность меня с ума свела. 

Больше, никогда так поступать не  буду. Простите мне, пожалуйста. 

(Обращается то к Деду морозу, то к супругам, то к Снегурочке). 

(Муж и жена вместе говорят): - Ты не Масленица, ты злодей, обманщик, вор. 

Муж:  -   Иди,  и приведи  моего коня. 

Жена: -  Иди, и верни нам  наше масло с  рисом. Обманщик.  (Обращаясь к 

Деду Морозу): 

-Дед Мороз, дорогой, нам с мужем  ничего  не надо, кроме ума-разума. В 

новогоднюю ночь подари нам, пожалуйста, ума. 

Дед Мороз:  - Вы  уже получили то, что хотели. Под Новый год ваши желания 

исполнились, потому что вы со мною встретились здесь. 

Все вместе:  - Спасибо! Спасибо! Дед Мороз. С новым годом!!! ( Уходят). 

(Снегурочка смотрит в зал радостно  и удивлённо кричит): - Ой! Дед Мороз 

смотрите, сколько детей здесь собрались. Как их много… - Даже взрослые 

пришли. Наверно, они  услышали мой  зов о помощи. Вы  к нам на помощь 

пришли, да, ребята? 

Дети: - Да, да. 

Дед Мороз: - Молодцы ребята, молодцы наши дорогие и верные друзья. 

Здравствуйте! Я очень рад, что вы пришли  к  нам. Скоро уже Новый Год, а я 

ещё на ёлке не зажёг огни. Но, сначала, давайте отгадывать  загадки. Согласны? 

Дети из зала: Да, да. 

(Дед Мороз и Снегурочка говорят новогодние загадки).  (Дети отгадываю).  

Дед Мороз: - Молодцы ребята, молодцы. А теперь,  будем зажигать огни на 

ёлке.  Для этого давайте все вместе попросим, чтобы огни на ёлке зажглись! 

Огни зажгитесь! (Поднимает посох). Огни зажгитесь! 

Все дети тоже кричат:  -  Огни зажгитесь! Огни зажгитесь! (Огни на ёлке 

зажигаются). 

Дедушка Мороз:   - Ну, дорогие ребята, а сейчас, давайте споём песню о ёлке, а  

я раздам вам новогодние подарки. С Новым годом вам ребята! С Новым 

счастьем! 

                                                          
 


