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Գարուն
Նկարը` Տաթևիկ Տեր-Հովհաննիսյանի, 12տ.
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ԼՈՒՐԵՐ «ՄԱՆԱՆԱՅԻՑ»

Ամեն բան վաղ թե ուշ հայտնվում է 
համացանցում: Մեր ժամանակների 
այս չգրված օրենքից չկարողացանք 
խույս տալ նաև մենք: Այսուհետև 
«Խաբարբզիկի» հին ու նոր 
համարները կարող եք կարդալ նաև 
«օնլայն» տարբերակով:

Ավելին, 17.am նորաստեղծ 
կայքում, որի շնորհանդեսը կայացավ 
բոլորովին վերջերս, կգտնեք 
Հայաստանի բոլոր մարզերի ու 
Երևանի մեր պատանի թղթակիցների 
բազմաթիվ այլ, թերթում տեղ 
չգտած նյութեր, այդ թվում նաև 
նրանց նկարահանած ֆիլմերն ու 
տեսանյութերը: 

Կայքը պարբերաբար թարմացվում 
է, այնպես որ` համեցեք www.17.am, 
ինչպես նաև` https://www.facebook.
com/www.17.am:

Լուսանկարները` 
Լիլիթ Կարապետյանի 
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ՏՐՎԱԾ ԹԵՄԱՅՈՎ

 
 

Իմ Լուսիկ տատիկը 
 
Տատիկիս մայրիկի անունը Ոսկեհատ 
է, բայց բոլորս նրան Լուսիկ ենք 
ասում: Տատիկս ապրել և մեծացել 
է Ախթալա գյուղում: Նա սովորել է 
այնտեղի դպրոցում, որը սակայն չի 
ավարտել, քանի որ փոքր տարիքից 
սկսել է աշխատել` իր ընտանիքին 
օգնելու համար: Նրա մանկությունից 
ես այսքանը գիտեմ, իսկ այ, իմ 
մանկությունից շատ բան եմ հիշում:

 Տատիկս ամբողջ տարվա 
ընթացքում գյուղում էր լինում և 
միայն ձմռանն էր տեղափոխվում մեզ 
մոտ՝ Երևան: Նա կապված էր գյուղի 
հետ իր ամբողջ հոգով: Գյուղում 
նա մենակ էր ապրում մի փոքրիկ 
տնակում: Առավոտյան շատ վաղ էր 
արթնանում և ողջ օրը զբաղվում էր 
իր պարտեզով: Ձմռանը հայրիկս 
և հորեղբայրս նրան տեղափոխում 
էին մեր տուն` Երևան: Նա իր հետ 
բերում էր թթու լավաշ, լիքը-լիքը 
չրեր, մուրաբաներ: Մենք չորս 
քույրիկներով անհամբերությամբ 
սպասում էինք նրա գալուն և 
յուրաքանչյուրս մի գույնի Alpen 
Gold շոկոլադ էինք պատրաստում 
նրա համար, որովհետև նա շատ էր 
սիրում: Տատիկս իր գրպանում միշտ 
մի քարկապ արած թաշկինակ էր 
պահում, որի մեջ ամեն անգամ մի նոր 
բան կարելի էր գտնել. կոնֆետներ, 
կոպեկներ և իր անփոխարինելի 

կապույտ սանրը: Նմանատիպ 
թաշկինակներ նրա բարձի տակ էլ 
կան՝ միշտ փակ, միշտ կապված, 
միշտ նույն տեղում:

 Երբ ձմեռը անցնում էր, առաջին 
ձնծաղիկի բացվելու հետ տատիկս 
սկսում էր.

-Ե՞րբ եք ինձ գյուղ տանելու, վեր 
կկենամ, մենակս կգնամ, այ: Հը՞ն, 
բալե՛ս, դու էլ կգաս ինձ հետ, կգաս 
չէ՞,- ասում էր ինձ: Ես չէի գնում 
նրա հետ, փոխարենը ամռանն էի 
այցելում նրան: Այդպես անցնում էր 
մանկությունս…

Հիմա տատիկս ապրում է մեզ հետ՝ 
Երևանում: Նա ծեր է, 89 տարեկան, 
և որքան էլ դժվար է նրան մերժելը, 
բայց նրան գյուղում թողնելը դժվար 
է ավելի: Մեկ-մեկ մեզ չի ճանաչում, 
շփոթում է իր թոռնիկներին:

-Ո՞վ ես, Ինե՛ս, դո՞ւ ես, չէ՞, Միլե՞ն, 
իմ Միլե՞նն ես, արի մի գրկեմ, բալե՛ս, 
ո՞նց ես, հը՞ն…

Ինձ թվում է՝ տատիկս որքան 
մեծանում է, այնքան փոքրանում 
է: Երբ փոքր էի, տատիկս ինձ 
խոստացել էր ապրել մինչև 100 
տարեկան: Հիմա այդ մասին որ 
հիշեցնում եմ, բարկանում է.

-Հարյուր տարի՞, անիծո՞ւմ ես, ի՞նչ 
ա: Է՜հ,- հոգոց է հանում տատիկս և 
թեման փոխում: 
 
Միլենա Խաչիկյան, 15տ. 
 

Պարել, մարզվել  
և զբոսնել

 
Սուսաննա Նիկոլայևնա` իր 
աշակերտների համար, Սուսան` 
սովորական մարդկանց համար, 
իսկ իմ ու մնացած թոռների 
համար պարզապես` «бабуль»: 
Ռուսերենի ուսուցչուհի է տատս, 
հենց այդ պատճառով էլ նրա հետ 
ռուսերենով եմ շփվում: Երբ փոքր 
էինք, նա մեզ միշտ տարբեր վայրեր 
էր տանում `բուսաբանական այգի, 
կենդանաբանական այգի, թատրոն, 
համերգ և այլն: Նա ամեն օր 
պատրաստ է դուրս գալ տանից, գնալ 
զբոսնելու չգիտես ուր, որովհետև 
երբ հարցնում եմ, թե ուր է գնում, 
կարճ պատասխանում է` «по делам» 
կամ` «гулять»: Նրա ամենասիրելի 
զբաղմունքներից են նաև պարելը, 
մարզվելը: Երբ ես ինչ-որ բան 
այնպես չեմ անում կամ ալարում եմ, 
նա միշտ ասում է. «Хватит дурака 
валять»: Ասեմ նաև, որ նա շատ 
բարձր է խոսում, այդ է պատճառը, որ 
նրա հետ ռուսերեն չեմ պարապում, 
այդ պարապմունքներից հետո միշտ 
գլխացավ է առաջանում: 
Նա արդեն վաղուց է, ինչ դպրոցում 
չի աշխատում, բայց երբ նրան 
դպրոցի թեմայով ինչ-որ հարց 
ուղղես, երաշխավորում եմ, երեք 
ժամ կպատմի իր աշակերտների, 
գործընկերների, երեխաների 
վատ պահվածքի մասին ու, որպես 
վերջաբան, խորհուրդ կտա երբեք 
ուսուցիչ չդառնալ:  

                  Միլենա Ադամյան, 14տ. 
 
Բարև, Արտուշ

-Արտու~շ, բարև,- ասացի ես 
պապիկիս և մտա տուն:

-Էս ինչ ուշ եկաք, սոված ձեզ ենք 
սպասում… 

-Չէ, պապի, մենք սոված չենք:
-Դե, կարաք գնաք, էլ ինչի՞ եկաք:
-Եկել ենք ֆիզիկա պարապելու:
Ինչպես հասկացաք, պապիկիս 

տանն եմ: Ամեն ինչ սովորական 
է, ինչպես յուրաքանչյուրի 
պապիկի կամ տատիկի տանը: 
Խոհանոց, որտեղից միշտ համեղ 
հոտեր են գալիս, ճաշասենյակ, 
որտեղ հեռուստացույցով ինչ-
որ անհետաքրքիր հաղորդում է, 
և աշխատասենյակ, որտեղ կան 
պետքական և ոչ այնքան պետքական 
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ՏՐՎԱԾ ԹԵՄԱՅՈՎ

Լուսանկարը` Տաթևիկ Տեր-Հովհաննիսյանի, 12տ.

իրեր, գործիքներ: Պապիկս ինժեներ 
է, բայց շատ հետաքրքրություններ 
ունի: Ես պապիկիս շատ եմ սիրում, 
մանավանդ, երբ սկսում է ֆիզիկա 
և հանրահաշիվ բացատրել: 
Բացատրում է շատ հեշտ ու մատչելի, 
երբեմն էլ, նույնիսկ ուսուցչուհուց 
ավելի լավ: Արտուշ պապիկը օգնում է 
իր բոլոր թոռներին: Վերջերս օգնեց 
քեռուս աղջկան խաչբառ կազմել: Դե, 
պապիկս ազատ ժամանակ շատ է 
սիրում խաչբառ լուծել:

 Չի սիրում իմ պապիկը իր 
իմացածով բավարարվել, միշտ 
գտնում է մի բան, որ չգիտի, 
ուսումնասիրում է, հետո մեզ 
պատմում: Մինչ ես փոխում էի 
հեռուստացույցի ալիքները, պապիկս 
մոտեցավ ինձ և հարցրեց` արդյո՞ք 
գնացի խոհանոց և տեսա, թե ինչ 
կա ուտելու: Եվ ահա մենք նստած 
ենք սեղանի շուրջ, պապիկիս 
պատրաստած ուտելիքներն ենք 
ուտում և քննարկում տարբեր 
թեմաներ: Բայց երբեմն քննարկումը 
վերածվում է փոքր վեճի: Պապիկս 
մի բան է պնդում, մենք` ուրիշ: Բայց 
վերջում այնպես է ստացվում, որ 
բոլորս էլ նույնն ենք ասում:

          Գոհար Կարախանյան, 12տ. 

Ամենադժվարը

«Պատմություն... Վաղը պետք 
ա պատմեմ… Ավելի լավ ա վաղը 
պատմեմ, քան թողնեմ հետո, գոնե 
վաղվա դասը հետաքրքիր ա…,- 
մտածում էի ես,- արագ անեմ մյուս 
դասերս, որ պատմ սովորեմ»: Մինչ 
արեցի մյուս դասերս, քունս արդեն 
սկսեց տանել: «Չէ, չի կարելի,- 
ասացի ինքս ինձ և բացեցի գիրքը,- 
Վարդանանց պատերազմը…»: 
«Դասը` երկար, գիշերն էլ` երկար, 
կհասցնեմ»,- մտածում էի և անդադար 
քայլում սենյակում, որ չքնեմ: 
Բայց ուղեղս արդեն քնած էր և չէր 
կարողանում հիշել դասը: Քայլելուց 
արդեն գլուխս սկսեց պտտվել, առանց 
մտածելու մի պահ նստեցի:

-450թ. ապրիլին նախարարները 
ժամանում են Տիզբոն: Հազկերտը 
սպառնում է... Հազկերտը... Հազ...

-Մարիա՞մ: Քնա՞ծ ես:
-Քնա՞ծ եմ: Ո՞նց թե` քնած եմ,- 

գլուխս գրքի վրայից բարձրացնելով 
զարմացա ես և սկսեցի հեռախոսս 
փնտրել:

-Ո՞նց: Արդեն մի ժամ անցե՞լ ա: 
Գրողը տանի...,- դժգոհ փորձում էի 
արթնանալ: Սառը ջրով լվացվելուց 

հետո հայտնաբերեցի, որ սովորել չեմ 
կարողանում: «Սա դեռ վերջը չի»,- 
Հազկերտին սպառնացի ես և սկսեցի 
տանջել խեղճ հեռախոսիս:

-Ուրեմն 05:55, 06:00, 06:02, 06:05, 
չէ, մի րոպե…  06:02, 06:03, 06:05, 
06:07, 06:10 ու ապահովության 
համար`  06:12, 06:15:

Համոզվելով, որ զարթուցիչներս 
ակտիվ են, սողացի քնելու:

«Վայ, լավ էլի… Էսքան շու՞տ»,- 
հակաճառում էի 05:55 զարթուցիչիս, 
բայց  06:00 զարթուցիչին հակաճառել 
չկարողացա: 

«Ուրեմն, արագ: Ճակատամարտը 
տեղի է ունենում հայոց արքայական 
հինավուրց ձմեռանոցի` Խաղխաղ 
քաղաքի մոտ,- արագ անգիր էի 
անում ես և մի ձեռքով հագնվում: Այդ 
օրը ոչ մի բան էլ ինձ համար այնքան 
կարևոր չէր, ինչքան Ավարայրի 
ճակատամարտը, որը տեղի ունեցավ, 
երբ ես մազերս էի հյուսում:

-Վերջ,- ուրախ բացականչեցի ես 
գիրքս պայուսյակիս մեջ մտցնելով:  
Ամբողջ ճանապարհին իմ մտքում 
միայն Վարդան Մամիկոնյանն էր: 
Վերջապես եկավ սպասված ժամը:

-24 համար, Նալբանդյան Մարիամ,- 
դանդաղ ասաց ուսուցիչս:

Ես կանգնեցի և խրոխտ քայլերով, 
ասես պատերազմ եմ գնում, գնացի 
գրատախտակի մոտ: Պատմելուս 
ընթացքում ես էլ, ուսուցիչս էլ 
անդադար քայլում էինք, նա ինձ 
հարցեր էր տալիս, իսկ ես ոգևորված 
պատասխանում էի:

-Լավ, Մարիամ, լավ,- ասաց 
ընկեր Ալեքսանյանը: Այս խոսքերից 
հետո կա երկու ճանապարհ` կամ 
շատ բախտավոր ես, և ընկեր 
Ալեքսանյանն ասում է «նստիր», 
կամ անցածից հարցեր է տալիս: 
Ես, իհարկե, հաջողակ չեմ... Երբ 
ուսուցիչը սկսեց անցածից հարցեր 
տալ, ես հետ-հետ գնացի և սեղմվեցի 
գրատախտակին: Եվ բոլորին չէ, որ 
ես պատասխանում էի: 

-Լավ, Մարիամ,- նորից ասաց նա,- 
նստիր, լավ էր, Մարիամ:

Ես ոչնչացված էի զգում ինձ: 
Դանդաղ քայլերով նստեցի 
տեղս: Դասամիջոցին սպիտակ 
թղթի վրա լավ երևացող թանաքը 
անդրադարձրեց իր վրա ընկած 
ճառագայթները, որոնք բեկվելով 
ակնոցիս ապակիների մեջով, 
ուղեղիս հաղորդեցին թվային 
ինֆորմացիա` ինը:  

         Մարիամ Նալբանդյան, 15տ.
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-Ի՞նչ դպրոց եք անցել մինչև 
Հանրային ռադիո հասնելը։

-Լրագրող դառնալը իմ 
երազանքը չի եղել։ Ես դպրոցում 
երազում էի արևելագետ դառնալու 
մասին։ Եվ այսպես, երկու տարի 
դիմեցի արևելագիտության 
ֆակուլետ, չընդունվեցի ու դիմեցի 
բանասիրական ֆակուլտետ։ Չնայած, 
որ ընտրությունս այդքան էլ իմ սրտով 
չէր` հարմարվեցի։ Երբ ավարտեցի 
համալսարանը, աշխատանք էի 
փնտրում, ինձ առաջարկեցին ռադիոյի 
մանկապատանեկան բաժնի համար 
նյութեր գրել։ Ես շատ էի վախենում, 
որովհետև երբեք երեխաների հետ 
չէի աշխատել։ Գրեցի մի քանի 
հաղորդման սցենար, ինձ հավանեցին 
և աշխատանքի վերցրեցին:

-Ո՞րն է եղել Ձեր առաջին 
հաղորդումը։

-Իմ առաջին հաղորդումը եղել 
է հենց  «Կարմիր աստղիկը», որն 
այսօր կոչվում է «Պստիկաշեն»: 
Հաղորդմանը մասնակցում են 
փոքր տարիքի երեխաները։ 
-Ինչո՞ւ որոշեցիք հաղորդումներ 
պատրաստել հենց փոքրերի 
համար։

-Դա ինքս չեմ որոշել, ինձ 
առաջարկել են գրել հաղորդումներ 
փոքրերի համար։ Ամեն ինչ շատ 
պատահական է եղել։ Ու հիմա 
գտնում եմ, որ դա առաքելություն էր։ 
Ժամանակի ընթացքում ինձ տարբեր 
հաղորդումներ առաջարկեցին, բայց 
ես մնացի մանկականում, որովհետև 
ինձ հետաքրքիր էր փոքրերի 
աշխարհը. փոքրերից էլ կարելի է 
շատ-շատ բաներ սովորել։

-Ի՞նչ մանկապատանեկան 
հաղորդումներ կային այն 
ժամանակ, որոնք մինչև հիմա եթեր 
են հեռարձակվում։

-Ոչ մի հաղորդում որպես  

այդպիսին մենք չենք վերցրել ու 
պահպանել, որովհետև մեր երկրում 
կտրուկ շրջադարձ եղավ. փոխվեց 
գաղափարախոսությունը։ Այն 
ժամանակ հաղորդումները նաև 
կոնկրետ բաժանում ունեին, օրինակ՝ 
հաղորդում կար պիոներների 
համար, հոկտեմբերիկների և այլն։ 
Նույնը մնաց միայն լսարանը. 
խմբագրությունը աշխատում է նույն 
տարիքի երեխաների համար։

-Ո՞րն է Ձեր ամենասիրելի և 
ամենահաջողված հաղորդումը։

-Այդպիսի տարբերություն չեմ դնում։ 
Մի օր ինձ համար կարող է սիրելի ու 
հաջողված համարվել «Զարթուցիչ»-ը, 
հաջորդ օրը` «Պստիկաշեն»-ը։ Չեմ 
կարող առանձնացնել, քանի որ լինում 
են լավ ստացված հաղորդումներ և 
անհետաքրքիր հաղորդումներ։

-Ինչպե՞ս եք ընտրում 
երեխաներին և ի՞նչ դեր ունեն 
նրանք հաղորդման մեջ։ 
Երեխաներն իրենց գրած նյութե՞րն 
են ներկայացնում։

-Երեխաները շատ մեծ դեր ունեն, 
բայց նյութերը իրենք չեն գրում։ 
Ունենք լրագրողական աղբյուրներ, 
ինչպես օրինակ՝  «Խաբարբզիկ»-ը։ 
Արաբկիրի Հայորդաց տան 
երեխաներն են մեզ համար շատ 
նյութեր բերում։ Այսինքն, աշխատանքը 
երեխաների հետ շատ-շատ է, բայց, 
ամենակարևորը, մեր հաղորդումները 
վարում են հենց երեխաները: Այն 
ժամանակ մանկական հաղորդումները 
վարում էին հասուն մարդիկ` չնայած` 
դա երևի ձանձրալի էր երեխաների 
համար, քանի որ երեխաներին 

ավելի հաճելի կլինի տեղեկությունը 
ստանան հենց իրենց տարեկիցներից։ 
Երեխաները հաղորդում վարելու 
համար քննություն են տալիս: Դա շատ 
լավ է, քանի որ մենք աշխատում ենք 
արդեն ինչ-որ չափով պատրաստված 
երեխաների հետ։ Լինում են դեպքեր, 
որ աշխատում ենք նաև անպատրաստ 
երեխաների հետ. այս դեպքում 
երեխայի կողմից լինում է ցանկություն: 
Ռադիո երեխաները գալիս են մեզ 
լսելով, երբեմն նաև ընդունելության 
հայտարարություններ ենք անում։ 
Երեխաները մեծ գործընթաց են 
անցնում մինչև հաղորդում վարելը, 
քանի որ շատ կարևոր է, որ նյութը 
կարդա հասկանալով, ձայնը պարզ 
լինի։

- Ձեր մասնագիտությունից 
ելնելով կարողանո՞ւմ եք մարդկանց 
ձայներով տարբերել։

- Ես այսօր էլ ավելի շատ ռադիոլսող 
եմ, քան հեռուստադիտող։ Եվ բոլոր 
այն մարդկանց, որոնց շատ եմ լսում, 
տարբերում եմ ձայնով։ Ինձ համար 
ձայներն ավելի կարևոր են։ Եվ 
յուրաքանչյուր հաղորդում նայելիս 
կամ լսելիս խմբագրում եմ, այսինքն, 
հաղորդման կեսից մոռանում եմ, 
որ պարզապես այդ հաղորդման 
դիտողը կամ լսողն եմ ու սկսում եմ 
խմբագրական աշխատանք անել։ Դա 
ես համարում եմ մասնագիտական 
հիվանդություն։ 

-Լինո՞ւմ են դեպքեր, որ ուղիղ 
եթեր վարող երեխան չի գալիս, եթե 
այո, այդ դեպքում ի՞նչ եք անում։

-Ընդհանրապես ուղիղ եթերով 
հեռարձակվող հաղորդումները 

Եթերում է  
Հանրային ռադիոյի  
մանկապատանեկան 
հաղորդումների 
խմբագրությունը

Մեր հյուրն է Հանրային 
ռադիոյի մանկապատանեկան 
հաղորդումների գլխավոր 
խմբագիր Կարինե Գևորգյանը:



7

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ

ամենապատասխանատու 
հաղորդումներն են։ Այս դեպքում 
մենք զինվորի նման ենք ու, ինչ 
ուզում է լինի, հաղորդման ժամանակ 
պետք է ներկա լինենք։ Մանկական 
հաղորդումներից ուղիղ եթերով հիմա 
հեռարձակվում է միայն «Լյա-լյա-
ֆա»-ն։ Ուղիղ եթերի համար պետք 
է շատ-շատ պատրաստվես։ Այդ 
կազմակերպչական աշխատանքները` 
թեկուզ կապված հյուրերի հետ, պետք 
է շատ հստակ կատարես, որ վատ 
անակնկալի չգաս։

-Իսկ լինո՞ւմ են հաղորդումներ, 
որոնք բացվում կամ փակվում են 
երեխաների ցանկությամբ։

-Ոչ, չեն լինում։ Բացելը էլի 
հասկանալի է, բայց փակել չի եղել։ 
Հաղորդումների եթերում մնալն 
էլ որոշվում է սոցիոլոգիական 
հարցումների միջոցով: Ասենք, 
քանի՞ հոգի է լսում, հաղորդումն 
ունի՞ լսարան, թե՞ ոչ։ Չասեմ, որ 
հաղորդումներ ունենք, որոնք բացվել 
են երեխաների ցանկությամբ, 
ավելի ճիշտ կլինի ասել` բացվել են 
երեխաների հետաքրքրությունների 
վրա հիմնվելով։ 

-Հետադարձ կապ կա՞ 
ռադիոլսողի հետ։ Եվ կարողանո՞ւմ 
եք իմանալ, թե քանի հոգի է ձեզ 
լսում։

-Այո, իհարկե։ Հետադարձ կապի 
էֆեկտը մենք զգում ենք ուղիղ 
եթերում, դա կապված է թեմայի 
հետաքրքիր լինելու չափից։ Օրինակ, 
երբ քննարկում էինք դպրոցում 
տարածված դրամահավաքության 
մասին խնդիրը, այդ ժամանակ մենք 
ունեինք շատ ունկնդիրներ, շատ 
զանգեր, բայց երբ բնապահպանական 
հարց էինք քննարկում, այդ օրը մեր 
լսարանը շատ քիչ էր ու պասիվ։ Իսկ 
կոնկրետ թիվ հաշվել չենք կարող, 
դրա համար պետք է սոցիոլոգիական 
հարցում անցկացնել հաղորդման 
ընթացքում։

-Որտե՞ղ են ձեզ ավելի շատ լսում. 
Երևանո՞ւմ,  թե՞ մարզերում։

-Ավելի շատ մարզերում։ Մեզ 
Կապանից են զանգում, զանգում են 
նաև Մոսկվայից։ Եղել են զանգեր 
Հունաստանից, Իրանից։ 

-Դուք տեղյա՞կ եք, թե Ձեր 
սաները մեծանալով ի՞նչ 
մասնագիտություն են ընտրում։

-Այն երեխաները, որոնց հետ 
աշխատում ենք երկար, մեզ հետ 
շատ են մտերմանում, հետագայում 
գործընկերներ ենք դառնում։ Մեր 
երեխաներից շատերը այսօր ձեզ 

ծանոթ են թե հեռուստատեսությունից,  
թե ռադիոյից, օրինակ` Ժիրայր 
Դադասյանը, Արթուր Բախտամյանը, 
Արմեն Ամիրյանը, Արտակ 
Վարդանյանը, Հրաչ Մուրադյանը, 
Տիգրան Դանիելյանը և շատերը։ 
Խմբագրությունում աշխատած, 
սովորած երեխաները հետագայում 
դառնում են խմբագրության 
բարեկամները, կարիքի դեպքում 
աջակցում են, և կապը միշտ 
շարունակվում է։

-Ժամանակի հետ ռադիոն 
իր դիրքերը զիջում է 
հեռուստատեսությանը, 
համացանցին։ Ինչպե՞ս է ռադիոն 
դիմակայում պայքարին։

-Դիմակայել միայն կարող ես 
լավ, հետաքրքիր հաղորդումներով։ 
-Ինչպե՞ս եք տեղեկանում, թե 
որ հաղորդումը որ ժամին է 
հեռարձակվելու։

-Դա նախօրոք է որոշվում։ 
Մենք ունենք շատ կոնկրետ 
ռադիոցանց ամեն օրվա համար։ 
Ռադիոցանցը աշխատում է ինչ-որ 
ժամանակով։ Ռադիոցանց կազմողն 
արդեն գիտի, թե որ ժամին ինչ 
պետք է հեռարձակվի։ Քանի որ 
մերը Հանրային ռադիոն է` մեր 
ռադիոցանցում պետք է տեղ գտնեն 
բոլոր տեսակների հաղորդումներ՝ 
մանկական, կրթական, լուրեր, 
երաժշտական, դաստիարակչական։ 
Եվ այդ ցանցը անպայման 
հաղորդվում է ռադիոլսողին 
անոնսների միջոցով։

-Ձեր կարծիքով կգա՞ ժամանակ, 
որ ռադիոն այլևս գոյություն չի 
ունենա։

-Ես վերջերս մտածում էի այդ 
մասին, քանի որ բոլորը կարծում 
են, որ հեռուստատեսությունը 
շատ ավելի հետաքրքիր է, և դա 
այդպես է, որովհետև կան ժամեր, 
որ ռադիոժամեր չեն, օրինակ, 
երեկոյան վեցից հետո։ Բայց ռադիոն 
երբեմն ավելի կարևոր է, քանի 
որ եթե լինեք մի տեղ, որտեղ չկա 
հեռուստատեսություն, համացանց, 
հաստատ կկարողանաք հեռախոսի 
միջոցով ռադիո լսել։ Բացի այդ 
էլ, ռադիոն ամենաարագն է, 
ամենահասանելին։ Թերթը պետք է 
տպվի, հեռուստատեսությունում պետք 
է նյութը նկարահանվի, իսկ ռադիոյում 
միայն բարձրախոս է պետք։ Բայց 
Աստված չանի մենք նորից մնանք 
ռադիոյի հույսին։

-Որո՞նք են այսօրվա մանկական 
հաղորդումների առաջ ծառացած 
խնդիրները։

- Մենք հաճախ վիճում ենք, թե 
ինչ հաղորդում պատրաստենք. 
արդյո՞ք այդ հաղորդումը կնպաստի 
ռադիոեթերի լավը լինելուն, քանի որ 
ռադիոն մի սկզբունք ունի. «Եթե չես 
կարողանում օգնել մարդկանց, մի 
վնասիր»։ 

Զրույցը գրի առավ  
Գայանե Մարտիրոսյանը

Լուսանկարները`  
Լիլիթ Կարապետյանի
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Մենք գյումրեցի ենք

   Ես ծնվել և մեծացել եմ Գյումրիում, 
բայց մեկ տարի է, ինչ ապրում 
եմ Երևանում: Երբ ինձ հարց են 
տալիս, թե որն է իմ բնակավայրը, ես 
պատասխանում եմ` Գյումրին: Ինչքան 
ավելի շատ եմ մեծանում, այդքան 
ավելի շատ եմ սկսում հասկանալ 
քաղաքիս յուրօրինակությունը:

Այնտեղ ամեն ինչ այլ է. մարդիկ 
անկեղծ են, ջերմ, հոգատար, 
չմոռանանք նաև հումորը: Եթե ձեզ 
թվում է, որ ես չափազանցում եմ, և 
հնարավոր չէ մինչև վերջ անկեղծ 
լինել, սխալվում եք: Շատ հաճախ,  
անկեղծությունը կարող է վիրավորել 
դիմացինին: Եվ պատկերացրեք, 
հենց դա է գյումրեցիների   
առանձնահատկություններից 
մեկը: Ասել է թե, որքան էլ  ուզում 
է ճշմարտությունը տհաճ լինի, 
գյումրեցին անպայման կասի: Ես 
ունեի ռետինե ճտքակոշիկներ, որոնք 
հագնում էի անձրևի ժամանակ: Մի 
անգամ դրանցով գնացի դպրոց: Երբ 
վերադառնում էի, փողոցում պապիկ 
մոտեցավ, նայեց ճտքակոշիկներիս, 
հետո ինձ ու ասաց.

-Բալա՞ ջան, էս ի՞նչ ես հագե, 
նորմալ բան չկա՞ր հագնեիր: Մատղաշ 
էրեխա էս, էս կալոշները քեզի ի՞նչ 
սազական բան է:

Ես ժպտացի և շարունակեցի 
ճանապարհս: Մենք` գյումրեցիներս, 
եթե ուզում ենք հյուր գնալ, ոչ զանգում 
ենք, ոչ էլ զգուշացնում մեր գալուստի 
մասին: Իհարկե, ձեզ թվում է, որ 

դա քաղաքավարի չէ, բայց շտապեմ 
ասել, որ` ոչ: Դա ցույց է տալիս, թե 
ինչքան հարազատորեն են իրար  
վերաբերվում մարդիկ, և եթե ուզում 
են այցելել ընկերոջը, գնում են հյուր` 
համոզված լինելով, որ ցանկացած 
պահի նա գրկաբաց կընդունի քեզ:  
Հավատացնում եմ, որ դա այդպես 
է: Իսկ ծննդյան տարեդարձին 
ընդհանրապես  ոչ մի բարեկամի 
կամ ընկերոջ չեն զանգահարում և 
հրավիրում, որովհետև համոզված 
են, որ այդ մարդկանց քո հատուկ 
հրավերը ամենևին էլ պետք չէ: 
Նրանք հաստատ կհիշեն և կգան քեզ 
շնորհավորելու:

Բայց ես ամենաշատը հպարտանում 
եմ նրանով, որ շատ համախմբված 
ենք և իրար երբեք չենք լքի դժվար 
պահին. կարևոր չէ` ծանոթ ենք, թե 
անծանոթ, եթե միայն գիտենք, որ 
դիմացինը գյումրեցի է, ապա դա 
հերիք է նրան աջակցելու և ջերմ 
վերաբերվելու համար:

 Մեզ մի քանի խոսքով կարելի 
է բնութագրել այսպես. հեռու 
ենք գլոբալիզացիայից, մեզ 
համար կարևոր են անկեղծ, 
հարազատ, վստահության վրա 
հիմնված հարաբերությունները, 
և ժամանակակից անտարբեր 
հարաբերությունները մեզ համար 
անընդունելի են: Մի խոսքով, 
մենք` համով-հոտով, յոլով-ղայդով 
ժողովուրդ ենք:

Լիլի Նալբանդյան, ք.Գյումրի
 

Պայքար հանուն 
խաղադաշտի

 
Առաջ ինձ անհաջողակ էի համարում, 
որովհետև բակը, որտեղ իմ 
ամենաթանկ մարդիկ էին, և մեր 
ժամանակի մեծ մասն էր անցնում, 
նման չէր հարևան մանկապարտեզի 
բակին։ Այնտեղ կար ճոճանակ, 
սահուղի, լողավազան, իսկ մեր 
բակում` միայն քարեր, մոլախոտ և 
մի քանի մետր բաց տարածք։ Ես ու 
ընկերներս միշտ ցանկանում էինք 
մանկապարտեզի բակում խաղալ, 
բայց երբ ցանկապատի վրայով 
անցնում էինք, տեղի էր ունենում 
պատերազմ մեր և մանկապարտեզի 
պահակի միջև։ Այո՛, հենց պատերազմ, 
որովհետև մենք միշտ կանխազգում 
էինք բախումը՝ «զինվում» էինք 
պարսատիկներով, և երբ պահակը 
փորձում էր մեզ հեռացնել, սկսում 
էինք պատերազմը։ Պահակը համառ 
էր ու չէր նահանջում. նա նույնպես 
քարերով հարվածում էր: Մի անգամ 
էլ, երբ որոշեցինք փախչել, պահակի 
նետած քարը կպավ ընկերոջս 
ոտքին։ Ստիպված վերադարձանք։ 
Պահակը սրտի ուզածի չափ 
նախատեց ու կանչեց մեր ծնողներին։ 
Այդ օրվանից մանկապարտեզի 
խաղադաշտը դարձավ արգելված 
գոտի… Հիասթափված էինք բոլորս։ 
Տարբերակներ էինք մտածում մեր 
բակը մեր ուզածի պես դարձնելու 
համար։ Մեկն առաջարկեց 
լոտո խաղալ և շահած գումարով 
բարեկարգել, մեկը թե՝ դիմենք 
դատարան, և էլի շատ տարօրինակ 
մտքեր։ Հետո գտանք երկաթյա ձողեր. 
որոնցից սարքեցինք դարպասներ՝ 
ֆուտբոլ խաղալու համար… 
Խաղում էինք առավոտից մինչ 
գիշեր։ Այնքան էինք խաղացել, 
որ մոլախոտերը վերացել էին։ 
Երբ մեծացանք, այլևս խաղալու 
ժամանակ չկար, և դաշտը մնաց 
լքված, ժամանակի ընթացքում նորից 
պատվեց մոլախոտերով: Հիմա 
դաշտում խաղացող երեխաներ 
չկան։ Նրանք գերադասում են 
ֆուտբոլ խաղալ համակարգչով: 
Դաշտը հուսահատված սպասում է 
հաջորդ սերնդին: Միգուցե հաջորդ 
սերունդը վերադառնա իրական 
դաշտ ու նորից կարգի բերի լքված 
խաղահրապարակը…

       Վահե Սուքիասյան, ք.Գյումրի
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Անահիտ Կարապետյանը 
Վանաձորի «Գայաննա» 
մարզամշակութային կենտրոնի 
պարուսույց է և Վանաձորի «Հորովել» 
երգի-պարի անսամբլի պարուհի:

-Ինչպե՞ս ընտրեցիք այս ուղին:
- Հինգ տարեկան էի, անընդհատ 

հեռուստացույցով պարեր էի  դիտում և 
փորձում էի կրկնօրինակել: Հենց այդ 
ժամանակ էլ մայրիկս նկատեց, որ ես 
հակում ունեմ դեպի պարը, և որոշեց 
ինձ պարի դասընթացների տանել 
հենց իր կենտրոնում:

- Ի՞նչ պարեր եք նախընտրում:
-Փոքր տարիքում ես միշտ ասում 

էի, թե հայկական պարեր հաստատ 
չեմ պարի ու մասնագիտությունս երբ 
ընտրեմ, կզբաղվեմ ուրիշ պարերով: 
Ես ավելի շատ հիմա զբաղվում 
եմ ազգագրական պարերով: 
Բայց ազգագրականին զուգահեռ 
ուսումնասիրում եմ բոլոր ոճերը և 
փորձում եմ ամեն ոճի մեջ գտնել իր 
հետաքրքիր կողմը:

-Հայաստանում մանկության 
տարիներին շատերն են սիրում 
պարել, սակայն հետագայում 
պարողներին մի տեսակ այլ աչքով 
են նայում:

 - Մեր օրերում այդպես 
մտածողներն ավելի քիչ են: 
Հիմնականում ավելի շատ խնդիրներ 
են առաջանում կապված տղաների 
հետ: Հայերի մեջ այդպիսի բան կա, 
որ տղաները չպիտի պարեն: Չգիտեմ` 
դա ինչի հետ է կապված: Ամեն 
դեպքում պարը պիտի զարգացնեն և 
տղաները, և’ աղջիկները, մանավանդ 
ազգագրական պարի մեջ մեծ է 
տղաների դերը, որպեսզի պարի ողջ 
ճոխությունը և շքեղությունը հետագա 
սերունդներին ավելի լավ փոխանցվի: 
Հույս ունեմ, որ արվեստի նկատմամբ 
հարգանքը կմեծանա: 

-Ի՞նչ ծրագրեր ունեք:
Պարի հետ կապված պլանները 

շատ-շատ են: Ես կեսկատակ, 
կեսլուրջ միշտ ասել եմ, որ պիտի 
աշխատեմ մտնել պարի պատմության 
մեջ, ու ինչպես ես եմ հիմա 
ուսումնասիրում ինչ-որ հայտնի 
մարդկանց կենսագրություններ, որ 
ժամանակին ինչ-որ բան ներդրել են 
այս ամենը զարգացնելու համար, 
ես էլ պիտի ինչ-որ բան անեմ, 

որպեսզի հետագայում իմ մասին 
էլ խոսեն: Ներկայումս փորձում 
եմ մարդկանց մեջ ակտիվացնել 
պարի հանդեպ սերը, որ մարդիկ 
հասկանան, որ պարը ուղղակի 
շարժվել չէ: Պարը շատ ավելին 
է, ու պարի միջոցով հնարավոր 
է ազատվել սթրեսից, հնարավոր 
է մարմնին  տալ հանգստություն, 
ինքնաարտահայտվել... Ուզում եմ 
մեր երկրում զարգացնել մյուզիքլային 
ժանրը, բայց դա երևի մի փոքր ավելի 
ուշ  կլինի, երբ ավելի վստահ կլինեմ 
իմ ուժերի վրա: Իսկ մոտ օրերս 
անցկացվեց ֆլեշ-մոբ, որը նվիրված 
էր պարարվեստի տոնին, որովհետև 
քաղաքում մեր տոնը երբեք չեն նշել, 
(համենայնդեպս, ես չեմ հիշում, որ 
հանրության մեծամասնությունը 
տեղյակ լինի, որ կա նման տոն, և 
շնորհավորի պարողներին): Ֆլեշ-մոբը 
նաև կօգնի մարդկանց` ազատվել 
բարդույթներից ու չամաչել պարելուց:

-Իսկ եթե ոչ պար, ապա ի՞նչ 
մասնագիտություն կընտրեիք:

-Ինձ թվում է, եթե ես չլինեի 
պարուհի, ապա կընտրեի բեմի հետ 
կապված մասնագիտություն: 

 -Իսկ բացի պարից ուրիշ ինչո՞վ 
եք զբաղվում:

-Զբաղվում եմ նաև 
լեռնագնացությամբ, 
ժայռամագլցմամբ, սլեքլայնով, 
լրագրությամբ, փորձում եմ իմ 
ուժերը թատերական արվեստի մեջ և 
քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշում 
ունեմ: Ես ուզում եմ երիտասարդներին 
հանել անտարբեր վիճակից:

-Ի՞նչ խորհուրդ կտաք 
երիտասարդներին 
մասնագիտության ընտրության 
հարցում:

-Ամեն մարդ պիտի զգա, թե ինչն 
է իրեն հոգեհարազատ: Պետք չէ 
կենտրոնանալ այն բանի վրա, թե 
ինչը շատ գումար կբերի, ինչն է ավելի 
ընդունված: Իհարկե, դա էլ պետք 
է նկատի ունենալ, բայց ավելի շատ 
պետք է լսել սրտի ձայնին, հաշվի 
առնել նախասիրությունները:

Հարցազրույցը գրի առան
Արփինե Աղավելյանը և  

Դիանա Ղազարյանը, 
ք.Վանաձոր

«Ես փորձում եմ 
երիտասարդներին 
հանել անտարբեր 
վիճակից»

Լուսանկարը` Դիանա Ղազարյանի, 16տ.
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Արամի հռչակագիրը

Ես չեմ ցանկանում, որ իմ իրերը 
դասավորեն, քանի որ ես ոչինչ չեմ 
գտնում:

Ես չեմ ցանկանում, որ 
գրականության գրավորի մեջ առանց 
զգուշացման լինի` գրեք այսինչ 
բանաստեղծությունը:

Չեմ ցանկանում, որ երկուշաթբի 
օրերի արձակուրդների փոխարեն 
դասի գնանք շաբաթ օրը:

Ես հրաժարվում եմ անգիր անել 
երկրաչափության բոլոր թեորեմներն 
ու սահմանումները և կիսամյակի 
վերջում «երեք» ստանալ բոլոր 
թեորեմները չիմանալու համար, այն 
դեպքում, երբ ուրիշ դասատուներ 
աշակերտներից այդպիսի բան չեն 
պահանջում:

     
 Արամ Վարդանյան, 12տ.

Գոհարի հռչակագիրը

Թող մեզ այն ուսուցչուհին դաս 
տա, ում ես սիրում եմ:

Երեսուն հարցանոց թեստում 
չեմ պատրաստվում արտագրել 
պահանջները:

Թող մեկը փորձվի իմ սիրուն, 
կոկիկ հավաքած սեղանի վրա 
մի բան դնել, նույնը նաև ինձ է 
վերաբերում:

Չեմ պատրաստվում մի 
էջանոց, առանց հանգավորման 
բանաստեղծությունը սովորել:

Այսօրվանից, եթե գրավորի 
ժամանակ ինքս չեմ կարողանում 
գրել թեստը, թող ոչ մեկ ինձ չդիմի:

Սրանից հետո կենսաբանության, 

հայոց, միջին և եկեղեցու 
պատմությունների գրավորների 
ժամանակ իմ հետևում նստող 
Մարիամը թող ինձնից շուտ չհանձնի 
իր թեստը:

Հրաժարվում եմ հինգշաբթի 
ֆիզկուլտուրա անել, իսկ եթե 
ուսուցիչը ստիպի, ուրեմն 
երկուշաբթի էլ չեմ անի:

Եթե եղբայրս տանն է ու 
առանձնապես ոչ մի բանով չի 
զբաղվում, ես խանութ չեմ իջնելու:

Առավոտյան ինձ ոչ ոք ութին 
տասնհինգ պակաս չարթնացնի: 
Զարթուցիչ, նույնը քեզ է 
վերաբերում, ինձ չի հետաքրքրում՝ 
քո տերը երբ է քեզ լարել: 

Համակարգիչ, ինձ քո մոտ մի 
կանչիր դասերով ծանրաբեռնված 
երեկոյան, գիտես՝ չեմ կարող 
մերժել, բայց հետո էլ չեմ 
կարողանում ուսուցչուհուն համոզել, 
որ ինձ անբավարար չդնի:

 
Գոհար Կարախանյան, 12տ. 

 
Սամվելի հռչակագիրը

Ես կնիհարեմ երկու ամսից և այլևս 
չեմ գիրանա:

Սրանից հետո ես ինչ կուզեմ, 
ինչքան կուզեմ և երբ կուզեմ, 
կուտեմ:

Դասերից հետո կխաղամ 
ընկերներիս հետ, հետո նոր կգնամ 
տուն:

Սրանից հետո դասերս կանեմ՝ 
ինչպես կուզեմ:

Կգնամ իմ ուզած խմբակներին:
Ինչքան կուզեմ, այնքան բակում 

կխաղամ:
Երբ ես կուզեմ, այդ ժամանակ նոր 

կկիսեն մեր սենյակը իմ ու քրոջս 
միջև:

 Սամվել Ջրբաշյան, 11տ.

Հենրիկի հռչակագիրը
                                
Ես պահանջում եմ, որ դպրոց 

գնալիս չսպասեմ կրտսեր եղբորս:
Ես հրաժարվում եմ դիտել 

հայրիկիս ընտրած ֆիլմերը և 
հաղորդումները, երբ ես զբաղված 
եմ: 

Ես պահանջում եմ, որ տատիկս 
չխաբի ընկներներիս հեռախոսով և 
ասի նրանց, որ ես տանը չեմ: 

Պահանջում եմ, որ ես ու եղբայրս 
առանց ինչ-որ խոչընդոտների 
ֆուտբոլ խաղանք մեր 
հյուրասենյակում: 

Ես հրաժարվում եմ ուտել 
մակարոն: 

Ես կդիտեմ բոլոր ֆուտբոլային 
խաղերը՝ անկախ նրանից, թե որ 
ժամին են դրանք ցուցադրում:

Պահանջում եմ, որ ինձ 
չանհանգստացնեն այլ հարցերով, 
երբ ես ֆուտբոլ եմ նայում:

Պահանջում եմ, որ հայրիկս 
թույլատրի ինձ արտահայտել իմ 
բոլոր հույզերը ֆուտբոլ նայելու 
ժամանակ:

     
Հենրիկ Ումրոյան, 13տ.

Մարիամի հռչակագիրը
 
Ես հրաժարվում եմ գրել հայոց 

լեզվի այն վարժությունները, որոնք 
պահանջում են տրված բառերով 
կազմել տեքստ, որովհետև 
այդ տիպի վարժությունները 
սահմանափակում են 
հնարավորություններս և թույլ չեն 
տալիս ազատ մտածել:

Այսուհետև ես չեմ գրի 
շարադրություններ սահմանափակ 
ծավալով և ծեծված թեմաներով:

Եթե նույնիսկ ես գրեմ այդպիսի 
շարադրություններ, ապա միայն 
հանձնարարություն կատարելու և 
գնահատական ստանալու համար 
կանեմ դա:

Ես խանութ կգնամ միայն 
այն դեպքում, եթե գնեմ նաև 
քաղցրավենիք: Դա գոնե հաճելի 
մտքեր կառաջացնի:

Այսուհետև անգամ ուշանալու 
դեպքում ես չեմ նստի 35 համարի 
երթուղայինը, քանի որ դրա 
վարորդները միշտ գոռում են վրաս, 
որ պայուսակս  իջեցնեմ, և չեն էլ 

Իմ հռչակագիրը
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տեսնում, որ ես հենց դա էլ անում եմ:
Ես այլևս չեմ լացի 

ամենաանհարմար և ոչ տեղին 
իրավիճակներում, հատկապես` 
վոլեյբոլի պարապմունքի ժամանակ:

Եթե նույնիսկ ես լաց լինեմ 
ամենաանհարմար և ոչ տեղին 
իրավիճակում, արագ կհավաքվեմ և 
կդադարեմ լաց լինել:

Ես այլևս ոչ մեկին չեմ բացատրի, 
թե ինչու եմ ուզում արագ նիհարել, 
և թե ինչու են բոլոր կապտուկներս 
միևնույնը ինձ համար:

Ես էլ երբեք չեմ կրկնի, որ 
ֆիզիկական ցավը ինձ հաճույք 
չի պատճառում, ես ուղղակի 
նպատակասլաց եմ:

Ոչ ոք իրավունք չունի ինձ 
ստիպել հավաքել դարակներս, եթե 
ինձ թափթփած դուր է գալիս, և 
արտաքինից էլ ոչինչ չի երևում:

Մարիամ Նալբանդյան, 15տ.

Արթուրի հռչակագիրը

Ոչ ոք բացի ինձանից ոչ մի բան 
չվերցնի իմ սեղանից, եթե այն 
հավաքած է:

Մյուս անգամ ինձ խանգարող 
չլինի, երբ ես դաս եմ անում:

Պահանջում եմ` իմ ԴՆԹ-ով ռոբոտ 
ստեղծեք, որ նա իմ փոխարեն ամեն 
ինչ անի:

Արգելվում է քաղաքն աղտոտել, թե 
չէ` կտուգանվեք:

Եղբորս նեղացնել չկա:
Քրոջս նեղացնողի ականջները 

կքաշեմ, կսարքեմ Չեբուրաշկա:
Անտուն մարդկանց օգնել է պետք:

Արթուր Համբարձումյան, 10տ.

Միլենայի հռչակագիրը

Հրաժարվում եմ շաբաթական 
երեք անգամ ֆիզկուլտուրայի 
համազգեստ տանել դպրոց, 
հատկապես ձմռանը:

Հրաժարվում եմ գնալ խանութ այն 
դեպքում, եթե եղբայրս տանն է:

Հրաժարվում եմ եղբորս զիջել 
համակարգիչը, եթե ես դա դեռ չեմ 
ցանկանում:

Պահանջում եմ՝ ինձ չստիպել ուտել 
այն, ինչը ես չեմ սիրում:

Պահանջում եմ զարթուցիչից, 
որ առավոտները այդքան վաղ 
չխանգարի քունս:

Պահանջում եմ մինչև 
տասներկուերորդ դասարան 

բնագիտական առարկաներից 
անցնել գոնե միայն մեկը՝ ըստ 
ցանկության:

Հրաժարվում եմ դպրոցում միշտ 
կապել մազերս:

Պահանջում եմ իմ բացակայության 
ժամանակ չմտնել իմ սենյակ և 
այնտեղ ոչինչ չխառնել:

Պահանջում եմ, որ եղբայրս 
չկերակրի ձկներիս իմ 
բացակայության ժամանակ:

 Միլենա Խաչիկյան, 15տ.

Դիանայի հռչակագիրը

Այսօրվանից ոչ մի երեխա թող 
չուզի, որ ես իր համար շատ 
նկարեմ կամ պլաստիլինից մոմեր 
պատրաստեմ:

Այսօրվանից որ ժամին ուզեմ՝ 
հեռուստացույց կնայեմ և կնայեմ՝ 
ինչքան կուզեմ:

Ես ինքս կորոշեմ՝ ինչ հագնեմ:
Ես կորոշեմ, թե երբ քնեմ:
Երբ կուզեմ, այն ժամանակ էլ 

դասերս կանեմ:
Երբ կուզեմ, հեռախոսով կխաղամ:
     

 Դիանա Աթանեսյան, 9տ.

Ռուբենի հռչակագիրը

Սրանից հետո ես կընտրեմ, թե ինչ 
գնեմ:

Ամեն ամիս հազար դրամ պետք է 
ստանամ:

Ես կորոշեմ, երբ իջնեմ բակ:

Ինձ հետ դպրոցում ոչ մեկ չկռվի:
Որ ժամին կուզեմ՝ կքնեմ:
Իմ մայրիկը չի որոշելու, թե ես ինչ 

պիտի հագնեմ:
Շաբաթ-կիրակի օրերին ինձ ոչ 

մեկ չարթնացնի:
Այս տարի ես գերազանցիկ եմ 

լինելու:
Ռուբեն Ջրբաշյան, 9տ.

Միլենայի հռչակագիրը

Ես հրաժարվում եմ ուտել այն, 
ինչ ես չեմ սիրում, որովհետև այն, 
ինչ ես չեմ սիրում, սրտխառնոց է 
առաջացնում:

Հրաժարվում եմ առավոտյան 
դպրոց գնալիս ընկերուհուս երկու 
րոպեից ավել սպասել:

Ես հրաժարվում եմ պատասխանել 
այն բոլոր նամակներին, որոնք 
իրենց մեջ պարունակում են. «ի՞նչ 
կա», «բա հետո՞», «տնեցիք լա՞վ են» 
արտահայտությունները:

Երբ ես դպրոցից հոգնած տուն 
եմ գալիս, ես հրաժարվում եմ 
(կտրականապես) գնալ խանութ:

Ինձ մի խնդրեք սուրճ 
պատրաստել, մեկ է, համեղ չի 
ստացվելու:

Ես պարտավոր չեմ կիրակի օրերը 
ժամը տասներկուսից շուտ լքել իմ 
անկողինը:

Հրաժարվում եմ տատիկիս 
հետ դիտել իր սիրելի «Արի 
ամուսնանանք»  հաղորդումը:

     
Միլենա Ադամյան, 14տ.
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Վանդալիզմի  
անխոս զոհերը

1985 թվականին Իջևանում բացվեց 
ամենամյա քանդակի սիմպոզիում և 
շարունակվեց մինչև 1991 թվականը: 
Այդ տարիների ընթացքում քաղաք 
եկած քսան երկրների շուրջ 
իննսունհինգ քանդակագործների 
գործերը տեղադրվեցին Իջևանի 
գլխավոր զբոսայգում: Արդյունքում 
զբոսայգին դարձավ թանգարան 
բաց երկնքի տակ, որը յուրաքանչյուր 
իջևանցու հպարտությունն էր:

Երբ սիմպոզիումը փակվեց, 
մի քանի տարվա ընթացքում 
հուշարձանները սկսեցին կորցնել 
իրենց հետաքրքրությունը, և նրանց 
վրա նստեց հնության փոշին: Անխիղճ 
քաղաքացիները սկսեցին ավիրել 
հուշարձանները: «Ընկերական» 
հիմար գրազներ, թվացյալ հաճույք, 
անբանների զբաղմունք և այլն: Եվ 
քանդակներ ջարդելու դեպքերը 
սկսեցին շատանալ՝ վերածվելով 
վանդալիզմի: Հասկանալի էր, որ սա 
կտաներ քանդակների վերացման:

Եվ հանկարծ հուշարձանները 
փրկելու հույս ծագեց:

2011 թվականի սեպտեմբերի 
երեսունին Իջևանում կայացած 
կառավարության արտագնա նիստում 
որոշվեց, որ քանդակի Իջևանի 
սիմպոզիումը կվերականգնվի: Տարին 
ավարտվեց, սակայն քանդակի 
սիմպոզիումն այդպես էլ չկայացավ՝ 
հուսախաբ անելով բոլորին:

2011-ը մոտենում էր ավարտին: 

Դեկտեմբերի իննին ջարդած գտան 
Իջևանի քաղաքային զբոսայգում 
տեղադրված, պատմամշակութային 
արժեք ներկայացնող «Զարթոնք» 
հուշարձանի աջ ձեռքը: Մայիս 
ամսին նույն զբոսայգում տեղադրված 
պատմամշակութային արժեք 
ներկայացնող «Եվա» հուշարձանի 
ձախ ձեռքն ու քանդակված օձը, 
իսկ օգոստոսի տասնյոթին և 
նոյեմբերի տասներեքին պոկված 
էին գտել Իջևանի Սուրբ Ներսես 
Շնորհալի եկեղեցու մուտքի դռների 
զարդաքանդակ թուրն ու կշեռքը:

2012 թվականի առաջին 
գարնանային օրը նույնպես 

սկսվեց վանդալիզմով: Վնասել էին 
երկու քանդակ և մեկ նստարան: 
Քանդակների ու նստարանի վրա 
փրփուր են փչել, քանդակված 
կնոջ արձանի վրա ջարդած աթոռ 
էին դրել, իսկ բերանին՝ քարի 
կտոր: Զբոսայգու պահակ Հրաչիկ 
Ավետիսյանի խոսքերով, դեպքերը 
տեղի են ունեցել գիշերը:

Ինչքա՞ն պետք է այսպես 
շարունակվի: Հիմա պարզ է, թե ինչու 
չեն հուշարձաններին ուշադրություն 
դարձնում: Ո՞ւմ պետք է հետաքրքրեն 
արձանները՝ առանց ձեռք ու գլխի, 
մասնատված վիճակում: Առավել ևս 
գետնին տապալված և մամուռով 
պատված քանդակները:

Եթե այս խնդրին շուտափույթ 
լուծում չտրվի, ապա շուտով 
քանդակները կվերածվեն քարի 
կտորների, որոնք արագ կհեռացվեն 
զբոսայգուց՝ իրենց տեղը զիջելով 
կրպակներին ու սրճարաններին: Ահա 
այսպիսին կլինի զբոսայգու անշունչ 
բնակիչների ճակատագիրը:

Մեր քաղաքի սեփականությանը 
մենք պիտի տեր կանգնենք: Որպես 
ապագա քաղաքացիներ` մենք 
պիտի պայքարենք, որ մեր միակ 
զբոսայգին չվերածվի կրպակների 
ու սրճարանների երկար շարքի, 
այլ գեղեցկանա և նորից սկսի 
ուշադրություն գրավել՝ հպարտություն 
հանդիսանալով քաղաքացիների 
համար: 

 
Սոնա Ղևոնդյան, 16տ., ք.Իջևան 

 

Լուսանկարը` Արման Մեհրաբյանի, 15տ.

Լուսանկարը` Արման Մեհրաբյանի, 15տ.
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Տեր ունենալու 
իրավունք

Ես մեծանում եմ մի միջավայրում, 
որտեղ սպանություններն անպակաս 
են։ Կապանում հաճախ կարող եք 
քնից արթնանալ կրակոցի ձայնից, 
իսկ առավոտյան տեսնել արյան 
հետքեր։ Ցավալին այն է, որ մարդիկ 
արդեն դրանից ո՛չ վախենում են, 
ո՛չ զարմանում։ Ասում են, որ շուն է, 
էլի։ Այդ շներն առանց մահանալու էլ 
արդեն դժբախտ են. տեր չունեն, կեր 
հայթայթել չեն կարողանում։ Բակի 
երեխաների մի մասը վախենում է 
նրանցից, մյուս մասն էլ կապվում է 
շների հետ ու նրանց անուն դնում։ 
Ցավով եմ հիշում մեր բակի Սևուկին, 
Շարիկին, Թեքսիին։ Նրանք ձգտում 
էին բարեկամանալ մարդկանց հետ։ 
Մի քանի օր առաջ ընկերս ասաց, 
որ հինգից ավել շներ ընկած են 
աղբանոցում։ Գնացի բակ, տեսա 
մենակ Սևուկին։ Տխուր գնացի 
տուն, որտեղ մայրս խոսում էր 
հարևանուհու հետ։ Նա մայրիկիս 
ասում էր.

-Իմ թոռնիկը վախենում է դասի 
գնալ, վախենում է Սևուկից։ Գնացի 
Անդրանիկի մոտ, ասացի, որ շանը 
տանի այգում պահի։ Հրաժարվեց, 
ասաց, որ շունը իրենը չէ։ Գնացի 
քաղաքապետի մոտ, ջերմ ընդունեց։ 
Խնդրեցի, որ սպանի շանը, ինքն 
էլ համաձայնվեց։ Հաջորդ օրը 
տեսա, որ մի քանի շուն ընկած 
են աղբամանի մոտ, իսկ Սևուկը 
իր տեղում էր։ Հիմա էլի կդիմեմ 
քաղաքապետին։

  Ես հասկացա, որ ամեն ինչ այդ 
կնոջ պատճառով է եղել, ցանկացա 
կնոջը դուրս հանել մեր տանից։

  Հիմա ես ուզում եմ գնալ 
քաղաքապետարան և պահանջել, 
որ չխախտեն կենդանիների 
իրավունքները։ Կառուցեն շների 
համար կացարան, որ շներին 
սպանելու փոխարեն նրանց պահեն 
այդտեղ, մինչև շները կգտնեն իրենց 
տերերին։

                                                                  
Ալեքսան Ջհանգիրյան, 13տ.

 

Հուսիկը

Հուսիկ կամ նկարիչ Հուսիկ. 
այսպես էին կոչում նրան 
համաքաղաքացիները: Հուսիկը 
ծնվել և ապրել է Կապանում: 
Հասուն տարիքում նրա մեջ ի 

հայտ են եկել նկարչին բնորոշ 
տվյալներ: Հուսիկը զգալով, որ իր 
ծննդավայրում գործերն առաջ չեն 
գնում, հեռանում է Հայաստանից և 
բնակություն հաստատում ՌԴ-ում: 
Այնտեղ նա ձեռք է բերում ամեն 
ինչ` փող, տուն, բիզնես: Արդեն 
հայտնի նկարիչ դարձած Հուսիկը 
վերադառնում է Հայաստան: Հենց 
այստեղ էլ նրա կյանքը գլխիվայր 
շուռ է գալիս: Հուսիկը կորցնում է 
ամենը, ինչ ուներ և իրեն տալիս 
խմիչքին: Նրան փողոցներում 
կարելի էր տեսնել՝ տաք բաճկոնը 
հագին, կոճակներն արձակած, 
թափթփված, և նրանից խմիչքի 
սուր հոտ էր փչում: Մարդիկ նրան 
նայում էին զզվանքով, իսկ նա իրեն 
շրջապատող անցորդների վրա դառը 
հայացքներ էր նետում: Երբ նկատում 
էր, որ ինչ-որ մեկն իրեն է նայում, 
հաստ հոնքերն իրար էր միացնում, 
աչքերն ավելի էր խոշորացնում, և 
դեմքը վախենալու տեսք էր ստանում: 
Խոշոր աչքերը մշտապես կարմրած 
և լացակումած տեսք ունեին: Մի 
անգամ փողոցում պատահական 
հանդիպեցի Հուսիկին, քայլում էր 
իրենից մեծ կոշիկները քարշ տալով: 
Հետո նկատեց ինձ,  պտտվեց և 
դեմքիս նայեց: Ես նրան նայում էի 
ոչ թե զզվանքով, ինչպես բոլորը, 
այլ խորը ափսոսանքով: Նրա 
աչքերը ինչպես միշտ կարմրած 
էին, դեմքի խոշոր կնճիռներից ու 
աչքերի տանջված տեսքից կարելի 

էր ենթադրություններ անել նրա ոչ 
այնքան հաճելի անցյալի մասին: 
Սովորականի պես նա հոնքերը 
չմիացրեց իրար և վախենալու 
հայացք չընդունեց, այլ նայում էր 
անթարթ. ընդամենը մեկ անգամ 
թարթեց աչքերը:

 Մեր թիմին առաջարկել էին ֆիլմ 
նկարել միգրացիայի թեմայով, 
և ես որոշել էի Հուսիկին ֆիլմիս 
մեջ ընդգրկել: Օրեր անց ես 
անցնում էի այն նույն տեղանքով, 
որտեղ առաջին անգամ տեսել էի 
նրան, սակայն այդպես էլ չգտա: 
Հարցուփորձ արեցի: Անցորդներից 
մեկը պատասխանեց՝ տեսնես որ մի 
անկյունում է լռվել, հաստատ հեռու 
գնացած չի լինի: Հետո խանութի 
պատին մատնացույց արեց մի 
գեղեցիկ որմնանկար և ասաց՝ նա 
է նկարել: Եվս կես ժամ փնտրեցի 
Հուսիկին, սակայն փնտրտուքներս 
իզուր էին: Շաբաթներ անց, երբ 
մենք վերջացրել էինք մեր ֆիլմի 
նկարահանումները առանց Հուսիկի, 
մեր ականջին լուրեր հասան, որ 
Հուսիկը մահացել է: Հարևանները 
նկատել էին նրա շարունակական 
բացակայությունը, այցելել նրա 
բնակարան և գետնին ընկած, 
մահացած գտել: 

Այսպիսի վախճան ունեցավ նկարիչ 
Հուսիկը:

                                                                                   
Աննա Մանգասարյան, 17տ.                                                                                   

Լուսանկարը` Ալեն Ղազարյանի, 12տ.
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Ձգտել հաղթանակի

Այդ օրն էլ սովորականի պես 
դպրոց էի գնացել: Անսպասելի 
ինձ մոտեցավ ռազմագիտության 
ուսուցիչը և ասաց, որ պետք 
է մասնակցեմ «Փոքր Մհեր» 
կրթահամալիրի կողմից 
կազմակերպված մրցույթին: Ես 
հպարտացա, որ պիտի ներկայացնեմ 
իմ դպրոցը Կոտայքի մարզի 
դպրոցների շարքում: Մեր խումբը 
յոթ հոգանոց էր՝ երեք տղա և չորս 
աղջիկ: Եկավ այդ բաղձալի օրը, 
երբ մենք պետք է ցույց տայինք մեր 
ուժը և կազմակերպվածությունը: 
Կարծում էինք, որ կլինեն ընդամենը 
մի քանի դպրոցի աշակերտներ, 
բայց երբ մտանք ներս, միանգամից 
հասկացանք, որ դժվար կլինի 
պայքարը, քանի որ այդտեղ էին 
եկել Կոտայքի մարզի գրեթե բոլոր 
դպրոցներից: Կային հրաձգության, 
նռնականետության և ուրիշ 
մրցույթներ: Ես մասնակցեցի 
միայն այդ երկուսին: Շուտով եկավ 
նռնականետության իմ հերթը: Երբ 
բռնեցի նռնակը, սիրտս սկսեց արագ 
բաբախել, իսկ ոտքերս փոքր-ինչ 
դողում էին: Տրված էր վեց նետում 
կատարելու հնարավորություն, 
որոնցից երեքը փորձնական 
էին: Ես նետեցի նռնակը ուղիղ 
նշանակետին, իսկ երրորդն ավելի 
լավ, քան մնացածները, սակայն 

այդ երեք նետումները փորձնական 
էին: Այդպես ես նետեցի նաև մյուս 
նռնակները, սակայն պարզվեց, 
որ փորձնականն ավելի լավ եմ 
կատարել, քան գնահատվողները: 
Ես տխրեցի, բայց ամեն ինչ դեռ 
առջևում էր, քանի որ պետք է 
մասնակցեի նաև հրաձգությանը: 
Ամեն ինչ նույնն էր. երեք 
փորձնական և երեք գնահատվող 
կրակոց: Սակայն այս անգամ 
հաջողությունը ժպտաց ինձ: 
Փորձնական կրակոցի ժամանակ 
բոլոր փամփուշտները վերև էին 
դիպել, սակայն դա ինձ օգնեց 
հասկանալու, թե ինչպես պետք է 
արդեն պահեմ նշանահատիկը, 
որպեսզի կրակոցներս լինեն 
դիպուկ, և չսխալվեցի. մոտավոր 
հաշվարկներ կատարեցի և 
կրակեցի: Բոլոր փամփուշտները 
դիպուկ էի կրակել: Երբ մոտեցանք 
արդյունքները նայելու, աչքերիս 
չէի հավատում, քանի որ 
երկուսը կրակել էի կենտրոնին, 
իսկ մյուսը՝ փոքր-ինչ ներքև: 
Հավաքեցի քսանութ միավոր, որը 
լավագույն արդյունքն էր մրցույթի 
ընթացքում: Մենք պատվոգրերով 
ու մրցանակներով վերադարձանք 
տուն:

     
Վալեր Հարությունյան, 15տ., 

գ.Մաքրավան

Հողը, արմատը, 
մարդը…

Իմ մանկական ամենավառ 
ու ամենազվարճալի     
հիշողություններից  շատերը կապված 
են տատիս հեռախոսագրքի հետ: 
Դա մի մեծ նոթատետր էր, որի 
մեջ տատս տարիներ շարունակ 
հավաքել էր գյուղի բոլոր մարդկանց 
հեռախոսահամարները՝ սկսած 
այն պահից, երբ հեռախոսի գյուտը 
առաջին անգամ մտավ իրենց 
գյուղ: Նա հատուկ խնամքով էր 
վերաբերվում այդ նոթատետրին,  և 
գուցե հենց դա էր պատճառը, որ 
մենք՝ թոռնիկներս, երբ նեղանում 
էինք նրանից, թաքուն գողանում 
էինք տատիս «աստվածաշունչը» 
և նկարում դրա էջերին: Հետո մի 
օր տատս հայտնաբերում էր մեր 
խզբզոցները և ստիպված նստում 
ու նորից սկսում էր նոր տետրի մեջ 
արտագրել: Կամ պատահում էր, որ 
մեծերից մեկը, չիմանալով տատիս 
այդ հատուկ պաշտամունքի մասին, 
պատահմամբ դրանից մի էջ պոկում 
էր՝ ինչ-որ հեռախոսահամար կամ 
հասցե գրելու նպատակով: Եվ տատս 
նորից ու նորից ստիպված սկսում 
էր արտագրել: Ու այդպես նա երևի 
մի հարյուր անգամ արտագրել է 
այդ հեռախոսագիրքը: Բայց այն, 
ինչ առանձնահատուկ էր դարձնում 
մեզ համար այդ տետրը, միայն 
տատիս պաշտամունքը չէր դրա 
նկատմամբ, այլ նաև այն, որ դա մի 
իսկական բանահավաքչական գործ 
էր՝ իսկական դասակարգում գյուղի 
բոլոր անհայտ ու հայտնի անունների: 
Այն ժամանակ մեզ այդ անունները 
մեռնելու աստիճան ծիծաղելի էին 
թվում (Է՜հ, սիրելի՛ ընթերցող, մի՛ 
մեղադրիր մեզ, մենք երեսառած ու 
անդաստիարակ երեխաներ չէինք): Էլ 
ի՞նչ իմանայինք, որ տարիներ հետո՝ 
այսօր, տատիս հեռախոսագրքի 
տարօրինակ անունները (oրինակ՝ 
Ճիճոյ Ռոզը, Ճլմոյ Էդոն, մորքյուր 
Վարդոն, Խլսուկը, Բլոճը, Դողկոն, 
Բուզիկի Մանվելը, Գոդոլի Սեդան, 
Բոմբիկ Արշոն, Ծռզուկը, Թարմ 
Ճոլոն, Լուլուխի Հայկազը, Շտուկի 
Մամիկոնը, Կռիս Մանվելը, Կազարած 
Սերոժը, Բլոյ Ադիկը, Շունլծողի 
Վազգենը, Կուռուղչի Ջանոն, Փութիկ 
Վենեռը…) պիտի դառնային մեր՝ 
մեծերի համար նախատեսված 
հեքիաթների վերնագրերը: Ու ամեն 
անգամ, երբ մութը իր վրձիններով 

Լուսանկարը` Հռիփսիմե Եղիազարյանի, 18տ.
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սև է ներկում մեր տան պատուհանի 
ապակին, ես բացում եմ իմ նորօրյա 
հեքիաթի գիրքը ու մատս դնում 
պատահական «վերնագրի» վրա.

     -Տա՛տ, Պեդեյ Սերոժն ո՞վ ա…
Ու այդ պահին հեքիաթը սկսվում 

է՝ իրական կյանքի հեքիաթը՝ 
իրական կյանքի հերոսներով: Կամ 
երբեմն պատահում է, որ ես անձամբ 
ականատեսն եմ դառնում հեքիաթի 
ստեղծման, երբ մեր տուն են գալիս 
տատիս ու պապիս սերնդակիցներից 
ոմանք:

     

Վա՜շ, ինչ ա կասի…

Հարցնում ես՝ սիրու՞մ եմ կինո 
նայել: է՜հ… այդ ի՞նչ հարց է. 
բա ոնց: Գիտե՞ս որն է սիրածս 
կինոն: Հոլիվուդի ֆիլմերից էլ 
լավն է՝ հավատա: Չէ՛, էդ կինոն 
հեռուստացույցով ցույց չեն տալիս, 
ո՛չ էլ համացանցում կարող ես 
գտնել: Դա այն ֆիլմերից է, որ 
ամեն անգամ սկսվում է, երբ ֆիլմի 
գլխավոր հերոսները՝ պապիկիս 
եղբայրը և նրա կինը, մեր տուն են 
գալիս: Ու այդ ժամանակ ամեն ինչ 
պատրաստ է ֆիլմը նկարելու համար. 
բոլորս սեղանի շուրջ ենք, գինին, 
բաժակները, արտաքին ու ներքին 
բոլոր դեկորացիաները…

 Ուշադրություն, առաջին կադրը 
գնաց…

Իիիիիիի…Էս ինչի՞ չի սկսվում: 
էհ՜, հասկացա, ռեժիսոր ա պետք 
երևի: Բայց ո՞վ կդառնա էս կինոյի 
ռեժիսորը: Իիիիիի…..Էտ ինչի՞ եք 
բոլորդ այդպես վրաս նայում: Ո՞վ՝ 
ես: Հա, բայց ես անփորձ եմ, համ 
էլ…Հա, լավ համոզեցիք: Բայց ի՞նչ 
են անում ռեժիսորները կինոների 
մեջ… էհ՜, որ ասում եմ անտաղանդ 
ռեժիսոր եմ, չեք հավատում…Հա, 
հիշեցի...Պիտի երևի դերասաններին 
խնդիր տամ (այդպես էին ասում, 
չէ՞ ), բայց ո՞նց: Չէ, ավելի լավ է` 
ես ընդամենը հարց տամ: Համ էլ 
ինձ ներելի է. սկսնակ եմ, չէ՞: Լավ, 
անցանք «նկարահանումներին». թե 
չէ առանց կինո կմնամ:

Կադր1 (մի քիչ ռոմանտիկ). 
-Ժենի՛կ տատի, կպատմե՞ս՝ ո՞նց 
ամուսնացաք դու ու Սպարտակ 
պապիկը:

-Բալա՛ ջան, Սպոն սիրահարվել էր 
ընձի. ըտենց ամուսնացանք,- կարճ 
ու կոնկրետ պատասխանեց Ժենիկ 
տատիկը՝ մի քիչ ամաչելով:

-Աղչի, ի՞նչ ա կասի,- զարմացավ 
Սպարտակ պապիկը,- տո, դու էիր 
ընձի սիրահարվե:

-Վա՜շ, ի՞նչ ա կասի, ճժեր,- կրկնեց 
Ժենիկ տատիկը իր ամենահայտնի 
արտահայտությունը, որի մեջ և 
ժխտում կա, և զարմանք:  

-Բա, որ չիր սիրահարվե, էտ ընչի՞ 
էիր գալիս մեր աղբյուրից սաղ օր 
ջուր տանում,- Ժենիկ տատիկը, 
կարծես թե վատ իրավիճակի մեջ 
ընկավ:

-Իմ մեղքըն ո՞րն էր, որ գեղի միակ 
աղպուրըն ձեր տո՞ւնն էր,- տակից 
դուրս էկավ նա:

-Բա իմ մեղքըն ո՞րն էր, որ գեղի 
միակ աղպուրըն մեր յա՞նն էր: Սաղ 
գեղի աղջիկներըն պըտի ընձի 
սիրահարվեին,- պարծեցավ  Փնոյ 
Սպարտակը:

-Իմալ ա ըտենց սուտ կխոսաս …,- 
կռիվը թեժացրեց սիրահար տատիկը:

-Աղչի՛ Ժենո, էտ դու չէի՞ր գնացե 
մորդ ասե` սիրահարվեր եմ Սպոյին:

-Ես ըտենց պան չեմ ասե: Ես 
ուղղակի ասեր եմ. «Մամա՛, Վարազի 
ախպերըն պանակից էկեր էր 
մեզի սաղիս ծեռով պարեվավ… 
Ծեռն էլ ընենց սիպտա՜կ էր, 
ընենց փափու՜կ». Էդքան պան…,- 
վերջացրեց  «չսիրահարված»  
տատիկը… 

   -Վերջ: Իմ ուզած «կադրը» 
ստացա,- ուրախությունից վեր թռա 

ես,- Տաղանդ եմ է, տաղանդ (Ինչ 
մեղքս թաքցնեմ, շատ գլուխգովանն 
եմ, ախր): Լավ է՜, գնամ նոր նյութ 
գրեմ, ուղարկեմ «Մանանա»:

-Լալա՛, Էս ի՞նչ սատանա մտավ 
էս էրեխու մեջ,- ասաց Ժենիկ տատը 
իմ տատիկին, որ շատ է հավատում 
նման բաների:

-Սատանա չի, Ժենո, 
ժուռնալիստական պաներ են, 
կխասկընա՞ս,- հանգստացրեց 
նրան տատս, իսկ ես, իմ 
հայտնագործությունից ոգևորված, 
դուրս եկա սենյակից՝ թուղթ ու գրիչ 
փնտրելու:

 Հ.Գ. Քիչ անց ես արդեն 
բաց դռնից տեսա, թե ինչպես 
էին իրար մեջքով հենվել այդ 
երկու նահապետական կյանքի 
ներկայացուցիչները: Դա 
իրենից ներկայացնում է մի մեծ 
ընտանեկան լուսանկար, որում և՛ 
սեր կար, և՛ հարգանք, և՛ կորուստ 
ու ցավ, և՛ հաղթահարում ու 
դժվարություն, բայց ամենակարևորը` 
տարիների հավատարմությունն 
ու հոգատարությունն էր, որ 
շրջանակում էր այդ հրաշք 
լուսանկարը: 

Շուշան Հարությունյան, 16տ. 
ք.Հրազդան

Լուսանկարը` Հռիփսիմե Եղիազարյանի, 18տ.
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Ռոբերտ Կորնելիուս: Երևի ձեզանից 
ոչ մեկին ծանոթ չէ այս անունը, բայց  
դեռ 1839 թվականին հենց պարոն 
Կորնելիուսի մտքով է առաջին անգամ 
անցել ինքն իրեն լուսանկարել, 
ժամանակակից լեզվով ասած՝ սելֆի 
նկարել: Ճիշտ է, այն ժամանակ նա 
ձեռքի տակ չուներ որևէ սմարթֆոն 
կամ պլանշետ, որոնք հիմա անչափ 
հեշտացնում են ինքնանկար 
ստանալու գործընթացը: Պատմության 
մեջ առաջին սելֆին նա ստացել է 
դագերոտիպի վրա՝ մի քանի րոպե 
անշարժ կանգնելով:

Լուսանկարչության զարգացման 
հետ սելֆիները (անգլերեն self– 
ես, ինքս բառից) հանրահայտ են 
դառնում այնպիսի մարդկանց 
շրջանում, ովքեր իրենց կարող էին 
թույլ տալ բավականին թանկարժեք 
լուսանկարչական խցիկներ ունենալ: 
Ասեմ, որ դեռահաս աղջիկները 
անցած դարում էլ սեր ունեին 
ինքնանկարներ անելու հետ: 
Անգամ Անաստասիա Ռոմանովան է 
տասներեք տարեկանում հայելու մեջ 
սելֆի նկարել ընկերուհուն ուղարկելու 
համար:

Մեր օրերում սելֆիներն արվում 
են գրեթե նույն նպատակով՝ 
ընկերների հետ կիսվելու: Իհարկե, 
հիմա դա անելու համար ստեղծված 
պայմանները չես համեմատի 20-
րդ դարի սկզբին եղածների հետ: 
Տեխնիկան այնքան է զարգացել, որ 
հեռախոսների վրա բացի սովորական 
տեսախցիկից, կա նաև առջևի 

կամերա՝ հատուկ սելֆի նկարելու 
համար (ուրիշ էլ ինչի՞ համար 
այն կարող էր պետք գալ): Բացի 
այդ, մեր հնարավորությունները էլ 
ավելի է ընդարձակում ինտերնետը: 
Բազմաթիվ սոցիալական ցանցերը, 
ինչպես օրինակ, Facebook-ը, 
Instagram-ը, Flickr-ը թույլ են տալիս 
ներբեռնել ձեր սելֆիները իրենց 
կայքեր և ստանալ like-եր և սրտիկներ 
ձեր ընկերների կողմից: Իսկ ItisMee.
com կայքը ստեղծված է հենց միայն 
սելֆիների համար: 

Հատկապես մեծ պահանջարկ 
սելֆիներն ունեն երիտասարդ 
աղջիկների և տղաների շրջանում: 
Եթե դու 13-24 տարեկան ես, 
ապա ըստ վիճակագրության քո 
նկարած լուսանկարների 30%-
ը պիտի որ սելֆի լինի: Չնայած 
նման պոպուլյարությանը, 
երիտասարդության շրջանում, 
իրենց սելֆիներով չեն դադարում 
զարմացնել նաև մեծահասակները: 
Թերևս ամենահայտնի սելֆին 
արվել է այս տարվա Օսկար 
մրցանակաբաշխության ժամանակ 
հայտնի հեռուստահաղորդավար 
Էլլեն Դեջեներեսի կողմից: Այն իր 
մեջ անմահացրել է մեկ տասնյակ 
հոլիվուդյան աստղերի և դարձել 
է ամենաշատ retweet արված 
լուսանկարը (մոտ 3,5 միլիոն 
անգամ): Սելֆին իր թևերը տարածել 
է անգամ քաղաքական աշխարհի 
ներկայացուցիչների վրա: Վերջերս 
մեծ աղմուկ էր հանել Նելսոն 
Մանդելայի թաղման արարողության 
ժամանակ նկարված սելֆին, որում 

Բարաք Օբաման անմիջականորեն 
ժպտում էր Անգլիայի և Դանիայի 
պրեմիեր-մինիստրների հետ միասին: 
Անհավանական սելֆիների շարքին են 
պատկանում նաև տիեզեքում արվածը, 
որում տիեզերագնացի սկաֆանդրում 
արտացոլվում է ամբողջ տիեզերական 
կայանը, կամ օդաչուի կողմից արված 
սելֆին, որում հասցրել էր բռնացնել 
անգամ բաց թողնվող հրթիռը: Իսկ 
երկնաքերների տանիքներին, մոտ 40 
մետր բարձրությամբ Ռիոյում Հիսուսի 
արձանի գագաթին կամ Հյուսթոնի 
ցլավազքի ժամանակ ցլի առջևով 
վազող տղայի սելֆիները երևի թե 
ամենավտանգավորների շարքերում 
են:

Հարց է առաջանում, արդյո՞ք 
նրանց խելքը տեղն է: Եվ հարցին 
անմիջապես պատասխանում 
է Ամերիկյան Հոգեբույժների 
Ասոցիացիան, հայտարարելով, որ 
սելֆին հոգեկան խանգարում է: 
Բայց սպասեք, պետք չէ անմիջապես 
վազել հոգեբույժի մոտ, եթե դուք մի-
երկու ինքնանկար եք արել: Որպեսզի 
ձեզ մոտ ախտորոշեն սելֆիտիս 
(անդադար սելֆիներ նկարելու և 
դրանք համացանցում տեղադրելու 
ցանկություն), դուք պետք է առնվազն 
ամեն օր երեքից ավելի սելֆի անեք և 
ներբեռնեք սոցիալական ցանցեր: 

Ինչևէ, սելֆիներ տեսնելիս ես միայն 
տխրում եմ, չէ որ այդ մարդիկ այնքան 
միայնակ են, որ անգամ չունեն մեկը, 
ում կարող են ասել. «Հեյ, ընկեր, ինձ 
չե՞ս նկարի»:

Լիլիթ Կարապետյան
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Ֆենդոմներ. 
Փոթերագլուխ

«Ես պաշտոնապես երդվում եմ, որ 
միայն չարաճճիություն եմ անելու»: 
Այս՝ շատերի համար անհեթեթ 
թվացող խոսքերով, մեր զուգահեռ 
աշխարհում ապրող հերոսների 
համար բացվում է կախարդական մի 
քարտեզ՝ ֆանտաստիկ թվացող մի 
կյանք, որի հետևում ամենաիրական 
զգացմունքները, ապրումներն ու 
մտքերն են:  
Դուք երբևէ մտածե՞լ եք զուգահեռ 
աշխարհների մասին, հը՞: Որ հենց  
մեր կողքին կան մարդիկ, որոնք 
այլ աշխարհներից են: Մեզ նման 
կամ մի քիչ ուրիշ, բոլորովին այլ 
մտքերով, այլ ապրելակերպով… Դուք 
երևի մտածում եք, որ ես ցնդել եմ, 
բայց իրականում ուղիղ քսանչորս 
տարի առաջ մի անգլիացի կին` 
Ջոան Քեթլին Ռոուլինգը, գնացքով 
Մանչեսթերից Լոնդոն գնալիս 
պատուհանից տեսնում է մի տղայի՝ 
կլոր ակնոցներով և ճակատին 
զիգզագաձև սպիով: Նա միանգամից 
մտածում է, որ այդ տղան հրաշագործ 
է, իսկ ճակատի սպին խորհրդավոր 
պատմություն ունի: Հենց այդ 
ժամանակ ստեղծվեց մեր սիրելի 
Հարի Փոթերի կերպարը: Երբևէ 
հանդիպե՞լ եք փոթերագլուխների 
(potterhead):  Փոթերագլուխները  հենց 
նրանք են` մարդիկ, ում գոյության 
մասին մենք նույնիսկ չգիտենք, 
բայց նրանք մեր կողքին են, գուցե 
մեր ընկերներն են, ապրում են մեր 
առօրյայով, ուղղակի շատ ավելի 
հետաքրքիր, քանի որ հավատում են 
հրաշքների, գերբնական երևույթների 
և, որ ամենակարևորն է, իրական 
ընկերությանն և հավատարմությանը: 
Ավելի լավ հասկանալու համար եկեք 
տեղափոխվենք Հոգվարթս: Սա 
հրաշագործների դպրոցն է, որտեղ 
միշտ ամեն ինչ հիանալի էր, բոլորը 
ընկերասեր էին, հավատարիմ և 
պատրաստակամ` օգնելու միմյանց:  
Համենայնդեպս, այսպես էր մինչ 
այն ժամանակը, երբ չեկավ ինքներդ 
գիտեք` ով և չփչացրեց ամեն ինչ: 
Փոթերագլուխները, ապրում են հենց 
այստեղ, իրենց սիրելի հերոսների 
կողքին: Նրանք դասակարգված 
են Հոգվարթսի ֆակուլտետներում, 
ինչպես առաջին գրքում Հարին ու 
նրա ընկերները, հիշո՞ւմ եք: Իսկ 
հիշո՞ւմ եք դասակարգող գլխարկը, 
իսկ ֆակուլտետնե՞րը: Ուրեմն այսպես, 

մեր փոթերագլուխներից նրանք, 
ովքեր ունեն խիզախություն և պատիվ, 
գնում են Գրիֆինդոր՝ Հարիի և նրա 
ընկերների հետքերով, նրանք, ովքեր 
գնահատում են աշխատասիրությունը 
և հավատարմությունը, գնում են 
Հաֆլփաֆ, ովքեր գնահատում են 
գիտելիքը, արվեստը և իմաստությունը, 
գնում են Կոգտևրան, իսկ ովքեր 
գնահատում են խորամանկությունը, 
և փառասիրությունը, հայտնվում 
են Սլիզերինում, ինքներդ գիտեք` 
ում հետքերով: Հիմա ես անհամբեր 
սպասում եմ, թե որ ֆակուլտետում ինձ 
կդասակարգի գլխարկը, իսկ մինչ այդ 
ծանոթանանք մեր ընկերների հետ:  
 Հերոսների գերագույն նպատակը 
Վոլան դե Մորտից (դուք երևի հիշում 
եք այն ծիծաղելի քթով կախարդին) 
ազատվելն է: Իսկ վերջինիս 
գերնպատակը` աշխարհին տիրանալն 
ու սև կախարդությամբ վարակելն է: 
Երկար փնտրտուքից հետո Հարին 
և իր ընկերները իմանում են, որ, 
ինքներդ գիտեք ումից ազատվելու 
համար, պետք է ոչնչացնել Մահվան 
Պարգևները՝ թանթրվենու փայտիկը, 
վերակենդանացնող քարը և 
անտեսանելի պատմուճանը: Եթե 
հարցնեք փոթերագլխի, թե որն է իր և 
հասարակ մարդու տարբերությունը, 
կասեն, որ հասարակ մարդը 
օձ տեսնելիս վախենում է, իսկ 
փոթերագլուխը օձին ժպտում է, 
փորձում խոսել հետը, իսկ եթե 
օձը չի պատասխանում, ուրեմն 
տրամադրություն չունի: Հասարակ 
մարդը չգիտի, թե որոնք են Մահվան 

պարգևները, ովքեր են հսկաները, 
որոնք ապրում են անտառներում, 
կենտավրոսները, գոբլինները, իսկ 
փոթերագլխի համար կախարդանքը 
այն է, ինչ մինչև վերջ եղել է Հարիի, 
նրա ընկերների և հենց իր՝ Փոթերի 
սերնդի կողքին: Հասարակ մարդը 
կայարանում գտնվելիս ուղղակի 
սպասում է իր գնացքին, իսկ 
փոթերագլուխը շարունակ փնտրում 
է 9 և ¾ հարթակը` Հոգվարթս 
ընկնելու ակնկալիքով, և, վերջապես, 
փոթերամանիան հոգեվիճակ է, 
ապրելակերպ: Բայց գիտե՞ք, թե 
ինչ է իրականում ընկած ողջ այս 
աշխարհի հիմքում. «Գրքեր և 
խելացիություն… Բայց կան ավելի 
կարևոր բաներ՝ ընկերություն և 
խիզախություն»,- այսպես էր ասում 
գրքի ամենաբանիմաց հերոս 
Հերմիոնա Գրենջերը:   
Ես կարծես թե ավարտեցի իմ 
շրջագայությունը: Համոզված եմ, 
որ հիմա կշտապեք կարդալ գիրքը, 
կամ գոնե դիտել ֆիլմը, որը գրեթե չի 
զիջում գրքին:  
Օհ, դասակարգող գլխարկը արդեն 
ընտրել է ինձ, և ես, պարզվում 
է, համապատասխանում եմ 
Կոգտևրանին: Հավատացեք 
հրաշքների, և միշտ հիշեք, որ հենց 
մեր կողքին ապրում են մարդիկ, 
ովքեր ունեն ավելի հետաքրքիր 
աշխարհ, ուսումնասիրեք ձեր 
աշխարհը… Նոքս… 

Դիանա Շահբազյան, 17տ. 
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Գողացված Ֆեմիդան 
 
Հոգնեցրել էին այդ խանութի փափուկ 
խաղալիքներն ու անիմաստ շարված 
գունավոր տետրերը: Սկզբից մի 
անտարբեր հայացքով շոշափեցի, 
իսկ հետո մոտեցա ու սկսեցի 
մանրակրկիտ ուսումնասիրել արձանը: 
Այդ արձանի մետաղե դեմքը ծանոթ 
էր, չնայած աչքերը փակված էին 
«մետաղե լաթով» : Մի քանի վայրկյան 
ևս և… 
- Ֆեմիդա˜ն…,- բարձր ու զարմացած 
ճչացի ես: 
Սկզբից մայրս մոտեցավ, հետո 
աշխատակիցները: 
-Մա՛մ, մա՛մ, նայիր, Ֆեմիդան, 
արդարության Ֆեմիդան…  
-Ի՞նչ Ֆեմիդա, ո՞ր Ֆեմիդան...  
Ես մատնացույց արեցի գեղեցիկ 
արձանը: 
-Արդարության, օրինականության 
Ֆեմիդան:  
Մորս վախվորած աչքերը լցվեցին 

ուրախությամբ, որովհետև ես 
ուրախացել էի. գտել էի երկու շաբաթ 
փնտրած Ֆեմիդային:  
-Սա Ֆեմիդան չէ, սա Կշեռք 
համաստեղությունն է: 
-Ի՞նչ Կշեռք, սա Ֆեմիդան է , 
աստվածուհի է, հասկանո՞ւմ եք… 
Ու երկար-բարակ սկսեցի պատմել 
Ֆեմիդայի մասին: Բայց աշխատակցի 
անտարբեր հայացքից հասկացա, 
որ նա արձանի մեջ միայն կշեռքն 
է նկատել, իսկ Ֆեմիդայի մասին չի 
հասցրել կարդալ… 
-Դե՛, մի՛ երկարացրու, ես սա գնում եմ 
քեզ համար, ուղղակի նվեր… 
-Չէ՛, մամ , ես սա իմ փողերով պետք 
է գնեմ: 
-Դու չես աշխատում, չէ՞: 
-Բուֆետի փողերը  չեմ ծախսի, 
կհավաքեմ:  
-Իսկ դպրոցում սոված կմնա՞ս, 
առողջությանդ հետ խա՞ղ ես անում: 
-Առավոտյան կուտեմ, կքայլեմ. առողջ 
ապրելակերպ, և կխնայեմ նաև 
տրանսպորտի փողը: 

-Իսկ ինչքա՞ն է արձանը: 
-2000 դրամ, 10 աշխատանքային 
օր, 2 շաբաթ, հա մա՛մ, խնդրում եմ, 
արդարության աստվածուհու արձանը 
մայրիկիդ փողերով չէ, որ պետք է 
գնես: 
-Լավ, լավ, լավ… 
Խանութը դադարեց լսել մեր 
խոսակցությունը, և շարունակվեց 
այնտեղ տիրող անառևտուր լռությունը: 
«Երկու շաբաթ: 2000 դրամ: Ամեն ինչ 
ճիշտ է»: 
Ուրախ, առողջ, և որ ամենակարևորն 
է, նպատակասլաց երկու շաբաթ: 
Ամենադժվարը երկուշաբթին էր. մի 
քիչ հոգնեցուցիչ, բայց հարմարվեցի 
200+200+200…=2000: Այդ երկու 
շաբաթվա ընթացքում Ֆեմիդան 
այնքան սիրալիր հայացքներ 
ստացավ, որ երբևէ չէր ընդունել: Ինչ 
լավ է, որ նրա աչքերը փակ էին, թե չէ 
մետաղե արձանը կշիկներ… 
-Բուֆետ կգա՞ս: 
-Չէ՛, բուֆետ չէ,- ասացի ես ու 
կիսաուրախ, կիսահեգնական նայեցի 
դրամապանակիս 2000 դրամին: 
-Գոնե դուրս գանք՝ մաքուր օդ շնչելու: 
-Լավ, լավ գնացինք: 
Եթե չլսեի ընկերուհուս և դուրս 
չգնայի կամ եթե դրամապանակս 
սեղանին չթողնեի, ապա այդ օրը տուն 
վերադառնալիս կգնեի Ֆեմիդայի 
արձանը: Բայց ամեն ինչ այդպես 
չեղավ, ու դրամապանակս այդ օրը 
դատարկվեց գողության պատճառով: 
Չհետաքրքրվեցի, թե ով է վերցրել, 
չէի ուզում ինչ-որ մեկին մեղադրել 
գողության մեջ… 
Խանութի կողքով անցնելիս Ֆեմիդայի 
վրա մի արհամարհական հայացք էի 
ձգում… Ինչ լավ էր, որ աչքերը փակ 
էին, և ավելի լավ էր, որ աչքերը փակ 
էին «մետաղե լաթով»: Մանկական 
պատկերացումներս կյանքի 
արդարության մասին բախվեցին 
անարդար կյանքին… Անարդար 
կյանք, որտեղ Ֆեմիդան ոչինչ փոխել 
չի կարող:  
 
        Լուսինե Կարապետյան, 16տ., 
                                                   ք. Վայք 
 

Թե ինչպես են 
բանտարկվում 
հոգիները

Չնայած` մեր շենքը միակն էր 
մեր փողոցում, մենք շատ էինք: 
Մենք երկու շքամուտք էինք ու 
չորս հարկ, բայց շատ էինք: Իմ 

Լուսանկարը` Աստղիկ Իսրայելյանի, 17տ.
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հուշերում իմ մանկության ընկերները 
շատ են: Իսկ կողքիս կեսն էլ 
չկան: Եվ ոչ թե, որովհետև մենք 
կռվեցինք կամ մեկ այլ բան, այլ 
նրանց ծնողների աշխատավոր 
հոգիները բանտարկվեցին: Մենք 
չէինք հասկանում, թե ինչպես են 
բանտարկվում ու գոյատևելու համար 
գնում: Մենք երկու ընտանիք ունեինք: 
Կարծես հերթափոխով առավոտից 
իրիկուն ես ապրում էի իմ բակի ու 
գնդակի ընտանիքի հետ, իսկ գիշերը` 
մահճակալիս ու երազների: Մենք 
միշտ  լուռ նայում էինք, թե ինչպես էր 
մեզնից մեկը իր երկրորդ ընտանիքի 
հետ իրերը հավաքում ու գնում: 
Սովորաբար նրանց էլ չէինք տեսնում: 
Նրանց բացակայությունն էլ համարյա 
չէինք տեսնում, քանի դեռ չէինք սկսել 
չխաղալ որոշ խաղեր` մեր քանակի 
պատճառով:  Մեր երկու շքամուտքն 

ու չորս հարկը գնալով դառնում 
էին մի շքամուտք ու երկու հարկ` 
աստիճանաբար միայն նվազելով, 
եթե հաշվի չառնեմ ժամանակավոր 
բնակվողներին, որոնք այդպես 
էլ  չէին դառնում մեզնից մեկը: Իմ 
կիսված մանկությունից շատ բան չեմ 
հիշում: Հին ընկերներիս անուններն 
եմ հիշում, իսկ դեմքերը` աղոտ: Մի 
բան եմ միայն պարզ հիշում` մենք 
երջանիկ էինք մեր օրվա խաղով: 
Մեր երջանկությունը ոչ կրթությունն 
էր, ոչ փողն ու աշխատանքը կամ 
հեռախոսները: Ինչպես սիրահարներն 
են մի բաժակ թեյով երջանկանում, 
այնպես էլ մենք էինք մի գնդակով 
երջանկանում: Բայց գնալով այն 
կիսվեց, փոքրացավ, ժամանակի հետ 
հասունացա, մեծացա...

...Մեր շենքը միակն է մեր 
փողոցում:  Մենք քիչ ենք: Ընդամենը 
երկու շքամուտք ու չորս հարկ, և մենք 
քիչ ենք: 

Դավիթ Ասլանյան, 16տ.,
ք. Վայք

 
Մամաջանյանի խաշը

    
Ասում են` տարիներ առաջ 

Եղեգնաձոր է գործուղվել մի 
դատավոր` պարոն Մամաջանյանը: 
Այդ ժամանակ նա վաթսունին մոտ, 
քիչ կորացած, բարձրահասակ մարդ 
էր: Ասում են, թե այնքան է խաշ կերել 
և օղի խմել, որ այդպիսի հաղթանդամ 
տղամարդ է դարձել: Նրա վարած 
դատերը հումորով էին ընթանում, 

թատերական գործողություններով: 
Մամաջանյանի ժամանակ մարդիկ 
հասկացան, որ դատարանում վեճերի 
լուծումը կախված էր ոչ թե փաստերից, 
այլ պարզապես դատավորի կամքից: 
Իր գործողությունների մեջ ազատ 
էր և չէր վախենում աշխատանքը 
կորցնելուց: Նրա կարծիքով,  
հանրապետությունն այնքան շրջան 
ուներ, որ եթե ամեն տեղ երեք 
տարի աշխատեր, ամբողջ կյանքում 
աշխատանքով ապահովված կլիներ: 
Մամաջանյանը խաշի մեծ սիրահար 
էր: Կովերի նախիր կամ ոչխարների 
հոտ տեսնելիս նրա ոտքերն սկսում 
էին դողալ: Նա դրանց մարմինը 
չէր տեսնում, նայում էր դրանց 
գլխին ու ոտքերին, հիացմունքով 
ու ափսոսանքով ասում. «Գյոզալ 
խաշը վերցրել են, ո՞ւր են տանում»: 
Ուտում էր ոչ թե սովորական ափսեով, 
այլ հատուկ մեծ ամանի մեջ, որը 
մի քանի անգամ մեծ էր խաշի 
սովորական ափսեից: Նրա համար 
խաշը սեզոն չուներ. ուտում էր կլոր 
տարին: Պատմում են, թե մի անգամ 
էլ առավոտյան հեռախոսազանգը 
արթնացնում է Մամաջանյանին 
քնից և հրավիրում խաշի: Շփոթված 
Մամաջանյանն ասում է, որ շուտով 
կգա ու դնում է խոսափողը: Շտապ 
լվացվում է, հագնվում, որ դուրս գա 
տնից ու հանկարծ… Կարծես սառը 
ջուր լցրեցին գլխին. մեխվեց տեղում. 
«Ո՞վ  էր կանչողը, ո՞ւր եմ գնալու…»:

Էրիկ Ալեքսանյան, 14 տ., 
ք. Եղեգնաձոր

Լուսանկարը` Լաուրա Գրիգորյանի, 14տ
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Աղո պապիկը

Իմ ամենասիրելի մարդը 
մորաքրոջս ամուսինն է, ում ես 
փոքր հասակից պապիկ եմ ասել։ 
Բոլորը միշտ զարմանում էին, 
որ ես ասում էի պապիկ, բայց 
ժամանակի ընթացքում բոլորի 
համար սովորական էր դարձել։ Երբ 
նրա աղջիկը իրեն թոռ պարգևեց, 
բոլորը եկան նրանց շնորհավորելու։ 
Երբ պապիկը դուռը բացեց, բոլորն 
աչքալուսանք տվեցին՝ ասելով, որ 
պապիկ է դարձել, և նա ասաց, որ 
ինքը արդեն տասնչորս տարի է, ինչ 
պապիկ է։ Այդ օրվանից ես ավելի 
կապվեցի ու սիրեցի նրան: Երբ ինձ 
հարցնում են, թե ում եմ շատ սիրում, 
ես հպարտ պատասխանում եմ՝ 
պապիկիս։ Նրա անունը Աղաս է, նա 
շատ բարի մարդ է, և ոչ բոլորը ունեն 
նրա բնավորությունից։ Նա այդքան 
էլ մեծ չէր, երբ ես ու քույրս նրան 
պապիկ ասացինք։ Ու ոչ բոլորին դա 
դուր կգար, սակայն նա այնքան բարի 
էր ու մեզ այնքան շատ էր սիրում, 
որ դարձավ մեր պապիկը, իսկ մենք՝ 
նրա թոռնիկները։ Հորեղբայրս 
միշտ ասում էր, որ ինքը ասել է Աղո 
պապի, այդ օրվանից ենք նրան սկսել 
պապիկ ասել, սակայն մենք միշտ 
հակաճառում էինք, որ դա այդպես 
չէ։ Հին տեսանյութեր նայելիս 
ես տեսնում եմ, թե նա ինչպես 
է խաղացել մեզ հետ, ինչպիսի 

Ճամբարակից, միշտ ասում էր. 
-Չէ, մի գնա, մի թողեք գնա 

երեխեն, ճանապարհին թուրքերը 
կկրակեն ավտոբուսին, մի թողեք 
գնա։ 

Նրա մեջ դեռ ապրում էին 
թուրքերի հարձակումները։ 
Նա մասնակցել է հայրենական 
պատերազմին ու միշտ ասում էր. 

-Հիշում եմ, մտանք Բեռլին, մինչև 
Բեռլին հասել եմ։ 

Գիտե՞ք ինչ հաճույքով էի 
լսում նրա պատմությունները, 
ցույց էր տալիս իր մեդալները և 
պատմում։ Հիշում եմ նաև՝ մենք 
երեք թոռնիկներ էինք, նա մեզ 
առանձնացնում էր բոլորից, մենք 
ունեինք յուրաքանչյուրս մեր 
բնավորությունը: Ամեն առավոտ 
արտասանում էինք, ես միշտ սկսում 
էի.

-Պապիկ, բարև, ո՞նց ես։ Ասե՞մ 
բանաստեղծությունս։

-Անուշ, դո՞ւ ես, լույս բարի, լավ եմ, 
լավ, հա, ասա, լսում եմ… 

Հիշում եմ ժպիտը, ժպտում էր, և 
ես սկսում էի. «Դպրոցի ճամփան 
դժվար է, երկար…»: Հետո 
հեռացանք նրանցից, առանձին 
տանն էինք ապրում, բայց դա ինձ չէր 
խանգարում: Ամեն առավոտ վազում 
էի պապիկիս տուն, մտնում նրա 
սենյակ, որպեսզի առաջինը ես բարի 
լույս ասեմ…

Անցան տարիներ… Մի օր էլ 
գնացի, ասացին, որ պապիկս 
հիվանդ է: Չէ, բայց ես զգում էի, որ 
նա ուղղակի հիվանդ չէ, նա թեկուզ 
անկողնային էր, բայց միշտ առույգ էր 
ինձ հետ… 

Անցան օրեր, լսում էի թաքուն 
խոսակցություններ, որ նա մահանում 
է, բայց ես օրերս անցկացնում 
էի նրա մահճակալի կողքին: Մի 
օր արթնացա և կրկին գնացի: 
Սարսափելի էր այդ առավոտը. 
պապիկս ծայրահեղ վիճակում էր, 
գոռում էի. 

-Չէ՜, չեմ ուզում, չեմ ուզում 
պապիկս մահանա, չէ՜…

Բոլորն ասում էին.
-Չէ, չի մահանա, ուղղակի հիվանդ 

է, էլի կառողջանա, շուտով բժիշկը 
կգա ու դեղեր կնշանակի…

Բայց ես հասկանում էի` ինչ է 
կատարվում…

 Նա մահացավ… Ինձ համար 
սարսափելի էր այդ ամենը… 
Մահվանից հետո էլի բնազդաբար 
վազում էի նրա սենյակ, բացում 
դուռը և տեսնում դատարկ սենյակը: 

գժություններ է արել մեզ համար, 
ու ես սկսեցի հասկանալ նրա 
կարևորությունը և դերը իմ կյանքում։ 
Միշտ շատ լավ եմ հիշում նրա 
ձեռքի մատանին։ Փոքր ժամանակ 
ես ասել եմ, որ երբ մեծանամ, ինձ 
տա այդ մատանին, և նա երբեմն 
կատակով ասում էր. «Բա որ ես 
մահանամ ու մատանին մատիցս 
դուրս չգա՞»: Ես միշտ ասում էի, 
որ մատը կկտրեմ ու կհանեմ: Նա 
ժպտում էր այդ իմ խոսքերից։ Երբ 
մի անգամ նրա թոռնիկը ասաց. 
«Պապի, որ մեծանամ, մատանիդ 
կտա՞ս ինձ», նա պատասխանեց, որ 
այդ մատանին արդեն տեր ունի, դա 
Անուշինն է։ 

              
 Անուշ Հակոբջանյան, 15տ. 
                       ք.Ճամբարակ 
 

Չեմ մոռանա

Հիշում եմ, երբ փոքր էի, իմ 
հայրական կողմի տատիկ-պապիկիս 
հետ էինք ապրում: Շատ էի սիրում 
նրանց երկուսին էլ, բայց հիմա 
իմ մեջ ավելի խոր հետք է թողել 
պապիկս, որին ես երբեք չեմ 
մոռանա: Նա մահացել է մոտ երկու 
տարի առաջ իննսուն տարեկան 
հասակում: Անունը Ռուբեն էր։ Հիշում 
եմ, պապիկս մեծ դժվարությամբ 
էր թողնում, որ բացակայեմ 

Լուսանկարը` Նարե Բորյանի, 14տ.
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Պապիկս ինձ համար ամեն ինչ էր: 
Հա, մոռացա ասեմ, մահանալուց 
առաջ հորաքույրներիս ասաց.

-Անուշին լավ կնայեք, նա ձեր 
քույրն է, և ոչ թե եղբոր աղջիկ…

Տատիկս էլ ասում էր.
-Քո աղջիկներից մեկն է, լավ 

կնայենք…
Պապիկս ինձ համար ամեն ինչ էր…
     

Անուշ Զազյան, 16տ. 
ք.Ճամբարակ

Տատիկս

Իմ ամենասիրելի մարդը, իհարկե, 
մայրս է, բայց ես ուզում եմ պատմել 
նույնքան սիրելի տատիկիս մասին։ 
Չգիտեմ ինչու, բայց նա իր բոլոր 
թոռնիկներին սիրում է, կարելի է 
ասել, մայրական սիրով։ Իմ հանդեպ 
շատ հոգատար է և շատ է սիրում 
ինձ։ Նա բնակվում է Ճամբարակում 
և եթե իմանա, որ ես այդտեղ եմ և չեմ 
այցելել նրան, շատ կնեղանա, ես էլ 
իմ հերթին շատ սիրելով չեմ կարող 
նեղացնել նրան։ Եթե հեռու տեղից 
գայի, առաջինը տատիկիս կտեսնեի, 
հետո նոր ծնողներիս, քանի որ նա 
անհանգստությունից իր տեղը չի 
գտնում: Շատ հոգատար է, երևի 
օրվա մեջ ժամը մեկ կարող է զանգել 
և հարցնել.

-Բալես, ո՞նց ես, լա՞վ ես, 
առողջությունդ ո՞նց ա, ե՞րբ ես գալու, 
արդեն կարոտել եմ։ 

Եվ այսպես միշտ շփվում ենք 
իրար հետ շատ ջերմ։ Տատիկս 
մայրիկիս մայրն է, և նրանք գաղթել 
են Արծվաշենից։ Նա ինձ շատ է 
պատմում իրենց գյուղի մասին, 
համեմատություններ անում։ Եվ ես 
ուշադրությամբ լսում եմ նրան և 
մեծ դասեր քաղում։ Նա շատ մեծ 
կամքի ուժ ունի. չնայած այդքան մեծ 
կորստին՝ նա ամեն ինչ սկսեց նորից, 
և ես հպարտանում եմ նրանով:

     
Վահագ Մարտիրոսյան, 14տ., 

գ.Թթուջուր

Վահան գյուղը 
սահմանին է

 Ես ապրում եմ Գեղարքունիքի 
մարզի Վահանում՝ իմ հարազատ 
և շատ սիրելի գյուղում: Դպրոց 
հաճախում եմ Ճամբարակում: Շատ 
եմ սիրում իմ բնակավայրը, քանի որ 
այստեղ եմ ծնվել և մեծացել: Բոլոր 

մեծ մարդիկ միշտ դժգոհում են 
մեր բնակավայրից՝ ասելով, թե սա 
ապրելու տեղ չի, և բոլորը ուզում են 
ապրել ուրիշ տեղ: Երևի պատճառը 
աշխատանք չունենալն է, բայց ոչ 
պետական, այլ գյուղատնտեսական: 
Ճիշտ է, բոլորն էլ ունեն անասուններ 
և հող, բայց միևնույնն է, դժվար 
է: Ինչ որ տեղ հասկանում եմ 
նրանց, սակայն շատ եմ ցավում, 
երբ մեծ մասը գնում է արտագնա 
աշխատանքի, իսկ ոմանք էլ՝ ուրիշ 
տեղ ապրելու: 

Ես չեմ ուզում լքել իմ բնակավայրը, 
սակայն միաժամանակ էլ 
պետությունը չի ստեղծում 
բարենպաստ նախադրյալներ 
ապրելու համար (աշխատատեղեր, 
ժամանցի վայրեր և այլն):

 
Սիրակ Կիրակոսյան, 

գ.Վահան
 

Ճակատագրին 
հակառակ

Ես ձեզ կներկայացնեմ երկու 
հետաքրքիր մարդկանց մասին 
պատմություն, որոնց ճակատագրերը 
վերջ ի վերջո միահյուսվում են: 
Նրանք միասին ստեղծում են իրենց 
համատեղ կյանքի պատմությունը: 
Նրանց կյանքը նման էր հեքիաթի: 

Այս պատմության գլխավոր 
հերոսը՝ Սարգիսը, ուներ վեց 
երեխա, որոնցից ամենափոքրը 
երեք տարեկան էր, երբ կինը 
մահանում է: Սարգիսը փորձում 
էր երեխաների համար երկրորդ 
մայր գտնել, սակայն երկար ու 
ձիգ տարիներ հալալ կաթնակեր 
նրան չի հանդիպում: Եվ ի վերջո, 
ավագ որդու միջնորդությամբ նա 
ամուսնանում է չորս անչափահաս 
երեխաների մայր Նարգիզի հետ, 
որը նոր էր վերադարձել աքսորից: 
Նարգիզին աքսորել էին, քանի 
որ նրա ամուսինը՝ Մեժլումը, եղել 
էր Վլասովի բանակի մարտիկ: 
Նարգիզը և Սարգիսը համատեղ 
կյանքի ընթացքում ունեցան 
երկու դուստր: Նրանց տասներկու 
երեխաներն էլ իրար հետ մեծացան: 
Բոլորին հավասար աչքով էին 
նայում, բոլորին հավասար էին 
սիրում, և նրանցից ոչ մեկը երբեք 
խորթություն չի զգացել: Վաղուց 
չկան Նարգիզն ու Սարգիսը, 
սակայն նրանց ստեղծած ընտանիքի 
անդամները միշտ վառ են պահում 
ծնողների հիշատակը: Այսքանից 
հետո ուզում եմ ասել, որ Սարգիս 
Սարգսյանը իմ հայրիկի պապիկն է: 

Մանե Մ. Սարգսյան, 14տ. 
ք.Ճամբարակ

Լուսանկարը` Մարիաննա Գրիգորյանի, 15տ.
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Երբ մարդիկ խոսում են իրար 
հետ, ես հաճախ մեջ եմ ընկնում: 
Դրանից մայրիկը զայրանում է և ինձ 
անվանում է «անպոչ գդալ»: Ես նաև 
սկսել եմ ծուլանալ, երբեմն ալարում եմ 
դասերս անել: Շատ եմ ուզում փոխվել 
և ազատվել այս թերություններից: 
«Անպոչ գդալ» լինելը անշնորհքի և 
անդաստիարակի տպավորություն է 
թողնում: Իսկ ծուլությունից կդառնամ 
անգետ:

     
Արթուր Համբարձումյան, 10տ.

Ինձ դուր չի գալիս իմ 
անուշադրությունը: Դրա պատճառով 
ես շատ վատ եմ գրում գրավորներս: 
Նաև կորցնում եմ տարբեր իրեր, 
օրինակ՝ իմ գրիչները, գրչատուփերը, 
խաղալիքները և շատ ու շատ ուրիշ 
բաներ:  

     
Դիանա Աթանեսյան, 9տ.

Ես մի օր ինձ կողքից նայեցի 
և հասկացա, որ սիրում եմ ինձ 
վատություն անողին վատով 
պատասխանել: Մի անգամ իմ 
արարքների մասին ասել էին 
ուսուցչին: Ես գնացի և դիտավորյալ 
խփեցի խաբարբզիկներին: Մի անգամ 
էլ այնպես խփեցի, որ ընկերոջս ձեռքը 
կոտրվեց: 

 Մուշեղ Տոնոյան, 11տ.

Ինձ դուր չի գալիս, որ ես գեր եմ, 
որովհետև ինձ ծաղրում են, և ես շատ 
նեղվում եմ: Նաև դուր չի գալիս, որ  
գլուխս կլոր է, ես կցանկանայի, որ 
այդքան կլոր չլիներ: Սրանք արտաքին 
թերություններն են, իսկ հիմա կխոսեմ 
ներքին թերություններիս մասին: 
Լինում է, որ ես շատ տգեղ ձեռագրով 
եմ գրում: Ուսուցչուհին ասում է.

-Ի՜նչ ագռավի ճանկեր են:
Բայց լինում է նաև այնպես, որ 

շատ սիրուն եմ գրում: Ես նաև քիչ եմ 
կարդում, բայց վերջերս կարդացի մի 

գիրք տիեզերքի մասին, իսկ հետո  
«Գանձերի կղզի» գիրքը: Ես կարծում 
եմ, որ այդ թերությունները կուղղվեն, և 
ես պայքարում եմ դրանց դեմ:

     
 Ռուբեն Ջրբաշյան, 9տ.

Ես մի փոքր ծույլ եմ, նաև իմ 
ձեռագիրը տգեղ է: Իմ ծուլության 
պատճառով ես շատ քիչ եմ գրքեր 
կարդում, բայց ամառը ուզում եմ 
մի քանիսը կարդամ: Օրինակ, 
«Չիկարելիի արկածները»: Ես ինձ 
համար ինչ-որ օգտակար բան անելուց 
ձանձրանում եմ: Դա նորից իմ 
ծուլության պատճառով է:

     
        Սամվել Ջրբաշյան, 10տ.

 
Ես՝ Աշխեն Վարժապետյանս, 
դեռատի, գեղեցկադեմ աղջնակ 
եմ: Իմ բնավորության մեջ կան 
որոշ գծեր, որոնք ինձ բոլորովին 
դուր չեն գալիս, ինչպես, օրինակ՝ 
շտապողականությունը, որը բերում է 
շփոթմունքի, իմացածիս վերաբերյալ 
անվստահությունը: Ես աշխատում 
եմ լինել հնարավորինս անկեղծ, 
սակայն, շրջապատում ոչ միշտ է այդ 
անկեղծությունը գնահատվում, և դա 
ինձ խիստ նեղացնում է:

                                                                                       
             Աշխեն Վարժապետյան, 10տ. 

Ինչը իմ մեջ  
ինձ դուր  
չի գալիս

Ամռանը իմ  
կյանքը կփոխվի

Ամեն ամառ ես գնում եմ պապիկիս 
ու տատիկիս մոտ և այնտեղ գրքեր 
եմ կարդում, ֆիլմեր եմ դիտում և 
լուրեր նայում։ Ուրիշ ի՞նչ  անեմ։ 
Երևի կմեռնեմ անգործ մնալուց։ 
Ամեն մեկին, ով կանցնի կողքովս, ես 
կհարցրեմ.

-Անի՜, ի՞նչ անեմ։
-Չգիտեմ,- ինչպես միշտ 

կպատասխանի Անին։
-Մա՜մ, ի՞նչ անեմ։
-Մի խանգարի ինձ։ Զբաղված 

եմ, – ինչպես միշտ կպատասխանի 
մայրիկս։

-Պապի՜կ, ի՞նչ անեմ։
-Ագռավներին հաշվի՛ր, – ինչպես 

միշտ կպատասխանի պապիկս։
Պապիկիս լսելով՝ կմոտենամ 

պատուհանին, բոլոր ագռավներին 
կհաշվեմ։ Հետո կպառկեմ 
անկողնուն, աչքերս կփակեմ ու 
դանդաղ կմեռնեմ։

Ո՛չ, երբ զգամ, որ ձանձրույթից 
մեռնում եմ, շա՜տ-շա՜տ կգրեմ։ Ես 
ուզում եմ իմ ձեռագիրը փոխել, որ 
ավելի գեղեցիկ լինի։ Ո՜ւֆ, շատ 
կհոգնեմ այդքան գրելուց։ Իսկ 
սեպտեմբերին դպրոց հոգնած լավ չէ 
գնալ։

Մորաքույրը մայրիկիս սքայփով 
մի քանի հետաքրքիր բան է ցույց 
տվել։ Մայրիկիս հարցուփորձ 
արեցի և իմացա, որ դրանք ինձ ու 
քույրիկիս համար նվերներ են։ Շա՜տ 
եմ սպասում ամառը գա, որովհետև 
կգնամ պապիկիս ու տատիկիս մոտ և 
կտեսնեմ այդ նվերները։ Մայրիկը մեզ 
ասել է, որ տատիկենք մեզ համար 
տարօրինակ գլխարկներ են գնել, 
թափանցիկ խաղաքարերով մի խաղ և 
մի քանի սիրուն շոր։

Քանի ամառ է` չեմ կարողանում 
լողալ սովորել։ Մենք լողի չենք 
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գնում, իսկ եթե լողում ենք, ապա 
միայն ամռանը և միայն Սևանում։ 
Մի անգամ բացառություն էր՝ 
Ատլանտյան օվկիանոսում։ Բայց ջրի 
մեջ ես սկսում եմ անկապ ծիծաղել, և 
մայրիկը արագ լողալով գալիս է՝ ինձ 
փրկելու։ Հայրիկս էլ չի կարողանում 
լողալ, նույնպես ծիծաղում է: Ես 
նրա նման եմ։ Իսկ այս ամառ ես չեմ 
ուզում նորից փորձել լողալ սովորել:

Վաղն էլի դաս կա, իսկ ամառը 
մնում է երազներիս մեջ։

-Ամառ եմ ուզո՜ւմ, – ասացի ես 
քույրիկիս։

-Տաթև, քնիր, վաղը չարթնանաս՝ 
ես մեղավոր չեմ, –բղավեց մայրիկս 
կողքի սենյակից, ու ես քնեցի։

Տաթևիկ Տեր-Հովհաննիսյան, 12տ. 
 

Իմ պապիկը 

Իմ պապիկը շատ բարի և լավ 
պապիկ է: Նրա անունը Պուշկին է: 
Նա կոկիկ մարդ է: Շատ մաքրասեր 
է: Երբ մտնում եմ նրա տան նկուղ, 
ապշում եմ այնտեղի մաքրությունից 
և կարգուկանոնից:  Նա այս պահին 
ապրում է Ռուսաստանում, մորաքրոջս 
մոտ: Երբ գալիս է հայրենիք, ապրում է 
մեր կողքի փողոցում, իր տանը: Ամեն 
երեկո գալիս է մեր տուն: Նայում ենք 
ֆուտբոլ, ճաշում ենք: Այդպես անցնում 
է մեր օրը:

Ես իմ պապիկին շատ եմ սիրում:
     

                        Մուշեղ Տոնոյան,  11տ. 
 

Վինի Թուխի  
նոր արկածները 

Մի անգամ Վինի Թուխը քայլում էր 
գետակի ափով: Հանկարծ նա տեսավ 
մի նավակ, որը պարանով կապված 
էր ափին, և մտածեց. «Ես թիավարել 
չգիտեմ և չեմ կարող լողալ նավակով: 
Լավ, ես ուղղակի կնստեմ նրա մեջ»: 
Թուխը նստեց նավակի մեջ և շուտով 
քնեց: Նա արթնացավ դրխկոցից: 
Նավակը խփվել էր մյուս ափին: Երբ 
քնած է եղել, պարանը պոկվել է, և 
քամին նավակը քշել է մյուս ափ: 
Սկզբում Վինի Թուխն ուրախացավ 
և սկսեց զբոսնել ափով: Դա կղզի 
էր: Հետո նա հասկացավ, որ մենակ 
է և տխրեց: Նա սկսեց կանչել իր 
ընկերներին, բայց ոչ ոք չլսեց նրան: 
Թուխը քաղցած էր և սկսեց ուտելիք 
փնտրել, բայց այնտեղ ոչ մեղր կար, 
ոչ էլ հատապտուղներ: Նրա համար 
այնտեղ ոչ մի ուտելու բան չկար: Նա 
եկավ, նավակի մոտ նստեց և սկսեց 
լացել ու իր համար աննկատ քնեց: 
Երբ արթնացավ, ջրում բադեր ու 
կարապներ էին լողում: Նա ասաց.

-Ինչո՞ւ նրանք կարող են լողալ, 
իսկ ես չեմ կարող: Նա վեր կացավ 
և ոտքերի թաթերը մտցրեց ջրի մեջ: 
Հետո մի քայլ արեց և այդպես քայլ 
առ քայլ մտավ ջուրը: Վինի Թուխը 
թափահարեց ձեռքերն ու ոտքերը և 
հասկացավ, որ լողում է: 

-Տեսեք, ինչ լավ է լողում այս 
արջուկը,- ասաց մի բադ:

-Հերիք է խոսեք, ավելի լավ է` 
նավակը տեղափոխեք մյուս ափ,-
ասաց Վինին:

Ափի մոտ էին Վինիի ընկերները: 
Նրանք փնտրում էին Վինիին:

-Նայեք, դա մեր Վինին է, ով միշտ 
վախենում էր ջրից:

-Ընկերներ, նստեք նավակ, ես ձեզ 
ցույց կտամ իմ գտած նոր հրաշալի 
կղզին,-ասաց Վինին: 

Եվ այդպես նրանք ողջ օրը անց 
կացրին կղզում:

     
        Սամվել Ջրբաշյան, 11տ. 

Բելլան և ծովախոզուկը

Ես ուզում եմ պատմել իմ քույրիկ 
Բելլայի մասին: Նա 14 տարեկան է: 
Բելլան շատ բարի է: Նա գեղեցիկ 
ժպիտով, ճերմակ մաշկով և բաց 
շագանակագույն մազերով աղջիկ 
է: Շատ եմ սիրում նրա աչքերը, 
որոնք ծովի պես կապույտ են: Չէ՞ 
որ, ես ծով էլ եմ շատ սիրում: Բելլան 
մեր միջի ամենալավ սովորողն է: 
Նա իր ծննդյան օրը նվեր ստացավ 
ընկերուհուց ծովախոզուկ, և 
ես կպատմեմ, թե ինչպիսին է 
ծովախոզուկը և, թե ինչպես է Բելլան 
խնամում ծովախոզուկին: Մի օր 
ես գնացի Բելլայի տուն և տեսա 
ծովախոզուկին և սկսեցի հարցուփորձ 
անել.

-Բելլա, ինչպե՞ս ես ծովախոզուկին 
խնամում:

Բելլան ասաց.
-Ծովախոզուկի տակ պետք է թեփ 

լինի: Այն շաբաթը մեկ անգամ պետք է 
փոխել: Ծովախոզուկը ուտում է միայն 
միրգ, բանջարեղեն և կանաչի:

-Իսկ ի՞նչ է ծովախոզուկի անունը,- 
նորից հարցրեցի ես:

-Ծովախոզուկի անունը Մուռզիկ է:
Ինձ թվում է, որ Մուռզիկն էլ Բելլայի 

նման բարի է: Ես Բելլայի հետ շատ 
հաճախ եմ տեսնվում, որովհետև 
նա հաճախում է երաժշտական 
դպրոց, որը մեր շենքին մոտ է 
գտնվում: Ես կարծում եմ, որ նա 
բնավորությամբ առաջնորդ է: Նա 
սիրում է, երբ իր կարծիքը հաշվի են 
առնում և սիրում է նաև մասնակցել 
տարբեր մրցույթների: Բելլան սիրում 
է երեկոյան ժամերին գնալ բակ և 
տարբեր խաղեր կազմակերպել: 
Բացի այս ամենից Բելլան ունի մի 
թերություն: Դա երկար ժամանակ 
համակարգչի առաջ սոցցանցերում 
անցկացնելն է:

Արթուր Համբարձումյան, 10տ.
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Իմ կրիան

Եղբայրս վաղուց էր ուզում ունենալ 
մի բարեկամ, որի հետ կարող էր 
ընկերանալ։ Հայրիկս նրան ասաց, 
որ եթե գերազանց սովորի, ապա 
մի կրիա կգնի։ Եղբայրս սկսեց 
եռանդուն աշխատել։ Ես, եղբայրս և 
հայրիկը ոգևորված շարժվում էինք 
դեպի շուկա։ 2009թ. էր, այսինքն, 
հինգ տարի առաջ։ Գնացինք և 
ընտրեցինք երկկենցաղ, այդտեղի 
ամենափոքրին և ամենաաշխույժին։ 
Երբ մենք գնեցինք նրան, խեղճին 
գցեցին ջրով լցված տոպրակի մեջ։ 
Փաստորեն կրիաները սնվում են 
ծովամթերքով։ Նաև վաճառողը մեզ 
ասաց, որ կրիան ձմռանը քնելու է, 
և պետք չէ նրան անհանգստացնել։ 
Կրիան տեղավորվեց իր ծովային 
տնակում։ Նա արագ ընտելացավ 
մեզ։ Երբ թխկթխկացնում է քարերի 
վրա, նշանակում է` սոված է, իսկ 
երբ ամենամեծ քարին է կանգնում, 
նշանակում է` ցանկանում է զբոսնել։

Առաջին օրը շատ հուզված էինք, 
օգոստոսն էր, և ամբողջ օրը նրանով 
էինք զբաղված։ Ես և եղբայրս 
կրիային դրեցինք սեղանի վրա, բայց  
նա ընկավ սեղանից և պատյանը մի 
փոքր ճաքեց։ 

-Վայ, ի՞նչ եղավ, Կրյուշ,- ասաց 
եղբայրս։

-Կրյուշ չէ, այլ Կրյոշկա,- ուղղեցի 
նրան ես։

Այդ օրվանից մենք նրան անվանում 
ենք Կրյուշ կամ Կրյոշկա։ Եղբայրս էլ 

որոշեց վարժեցնել նրան։ Սկզբում 
դնում էր Կրյոշին բազմոցի վրա, 
և մեր բարեկամը բարձրանում էր 
վերև առանց դժվարությունների։ 
Հետո եղբայրս մեջքի էր շրջում 
կրիային, իսկ նա հին ուղղությանն 
էր վերադառնում։ Եղբայրս դնում էր 
կրիային պատշգամբի ոչ այնքան 
բարձր աստիճանի դիմաց, և Կրյոշը 
բարձրանում էր։ 

Առաջին անգամ մենք Կրյոշին 
տարանք զբոսնելու Առևտրի քոլեջի 
մոտակայքում։ Կրիան իրեն այնտեղ 
շատ լավ էր զգում։ Նա նաև խոտակեր 
է։ Մենք դրա մասին իմացանք, երբ նա 
սկսեց ուտել խոտաբույսերից մեկը։ 

Երկրորդ անգամ նա արդեն 

մենակ չէր։ Ընկերացավ ընկերուհուս 
կրիայի հետ։ Միասին զբոսնում 
էինք և պատմում, թե ինչ հրաշալի 
կենդանիներ են նրանք։ 

Մի անգամ նա կանգնել էր 
ամենամեծ քարի վրա և նայում էր 
շուրջը, դրանից հասկացա, որ նա 
ցանկանում է զբոսնել։ Բակում ցուրտ 
էր, ես դրեցի Կրյուշին հատակին 
և շարունակեցի դաս անել։ Մեկ 
ժամ էր անցել, և հանկարծ հիշեցի, 
որ կրիային դրել եմ  հատակին 
զբոսնելու։ Ես հարցրեցի մայրիկին, 
թե արդյո՞ք չի տեսել Կրյուշին, իսկ նա 
պատասխանեց, որ չի տեսել։ Մենք 
սկսեցինք ամենուրեք փնտրել  նրան, 
իսկ հետո հայտնաբերեցինք, որ 
հեռուստացույցի տակ է։ 

Երբ եկավ ձմեռը, հիշեցի վաճառողի 
խոսքերը, որ կրիաները ձմռանը քնում 
են, և մենք նրան չանհանգստացրինք։

Արդեն հինգ տարի է անցել, կրիան 
մեծացել է։ Ես երեկ նրան զբոսնելու 
տարա, շատ տաք օր էր։ Սկզբում 
հանգիստ և դանդաղ քայլում էր։ 
Անցավ տասնհինգ րոպե, և ես նրան 
բռնեցի, որպեսզի տանեմ տուն։ Բայց 
նա անընդհատ ճանկռում էր ինձ։ 
Դրեցի հատակին։ Նա սկսեց շատ 
արագ վազել, արդեն մտածում էի, թե 
կարող է փախչել դեպի բնությունը։ 
Վախեցա, վազեցի հետևից։ Վերցրեցի 
նրան և շատ արագ քայլերով տարա 
տուն։ 

-Այ, չարաճճի, մտածում էիր, թե 
ինձնից կփախչե՞ս,-խրատում էի ես։

Թեկուզ կան պահեր, երբ զայրանում 
եմ նրա վրա, բայց մեկ է, սիրում եմ:

Լիլիթ Վարդանյան, 11տ.

Լ
ու

սա
նկ

ա
րը

` 
Տ

ա
թ

և
իկ

 Տ
եր

-Հ
ով

հա
նն

իս
յա

նի
, 1

2տ
.



252014 | 2 ԽԱԲԱՐԲԶԻԿ

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՈԼՈՐ ՀԵՔԻԱԹԱՍԱՑՆԵՐԸ

Էլֆը և թաշկինակը

Աստրիդ Լինդգրեն

Լենայի ծննդյան տարեդարձը 
մայիսին է, այն ժամանակ, երբ 
ծաղկում են խնձորենիները:

Ողջ այգին ասես թաղվում է 
ծաղիկների մեջ: Եվ դեռ երբեք չի 
պատահել, որ մորաքույրները, որոնք 
գալիս են քաղաքից` Լենայի ծննդյան 
տարեդարձը շնորհավորելու, ծափ 
չտան ու չասեն.

-Ախ, այս ինչ սքանչելի է:
Եվ Լենան տեսնում է, թե ինչպես 

է իր մայրիկն այդ գովեստներից 
ուրախանում: Այդ օրը Լենան 
դառնում էր վեց տարեկան, և 
մորաքույր Էբբան հյուր էր եկել: 
Լենան մորաքրոջը դիմավորեց 
ավտոբուսի կանգառում: Հետո 
սուրճ խմեցին այգում, և մորաքույր 
Էբբան, ինչպես միշտ, ծափ տվեց ու 
բացականչեց.

-Ախ, այս ինչ սքանչելի է:
Եվ դրանից հետո միայն հիշեց, որ 

Լենան դեռ իրենից չի ստացել նվերը:
Նվերը համարյա փաթիլի նման 

նուրբ, սպիտակ թաշկինակ էր, որն 
ասեղնագործած էր ու ժանյակներով 
զարդարած: Դրա նման գեղեցիկ 
բան Լենան իր կյանքում չէր տեսել և 
շատ ուրախացավ: Ճիշտ է, այնքան 
շատ չուրախացավ, ինչպես տիկնիկի 
գեղեցիկ սայլակից, սակայն էլի 
ուրախացավ:

Երեկոյան, երբ Լենան արդեն 
անկողնում էր, մայրիկը մեկ անգամ 
էլ նայեց Լենայի ստացած նվերները, 
որոնք դրված էին մանկական 

զարդասեղանի վրա, և ասաց.
-Տես, հա, թաշկինակդ չկորցնես:
-Կաշխատեմ,- պատասխանեց 

Լենան:
Մայրիկը վերմակով լավ ծածկեց 

Լենային, մի փոքր բաց արեց 
պատուհանը, բարի գիշեր մաղթեց և 
հեռացավ:

Լենան պառկել էր անկողնում, 
սակայն չէր կարողանում քնել: Նա 
շատ էր ուզում, որ լույսը շուտ բացվի, 
որովհետև պետք է խաղար տիկնիկի 
սայլակով և մնացած նվերներով:

Իսկ այգին արդեն ընկղմվում էր 
մթնշաղի մշուշի մեջ, կիսաբաց 
պատուհանից մանկական սենյակ 
էր հորդում ծաղկած խնձորենիների 
բույրը, և Լենայի կոպերը քիչ-քիչ 
ծանրանում էին:

Նա համարյա քուն էր մտել, 
երբ հանկարծ վախեցած նստեց 
մահճակալի մեջ: Լենան լացի ձայն 
լսեց: Մեկը սրտակեղեք ձայնով լաց 
էր լինում:

Ուրիշի ողբ ու կականից ցնցված, 
Լենան ուշադիր զննեց սենյակը, աչք 
ածեց բոլոր անկյունները, որպեսզի 
հասկանա, թե որտեղից է գալիս 
հեկեկոցը, և պատուհանագոգին 
նկատեց ... մի փոքրիկ, բոլորովին 
մերկ էլֆի, որը այնքան հուսահատ 
էր լաց լինում, որ թվում էր, ուր որ է` 
խեղճ էլֆի սիրտը պատառ-պատառ 
կլինի:

Լենան իր կյանքում երբեք էլֆ 
չէր տեսել, դրա համար էլ չգիտեր, 
թե ինչպես խոսի հետը... Սակայն 
փոքրիկ էլֆի սրտակեղեք լացը 
գնալով ավելի անմխիթար էր 
դառնում:  Այնպես, որ Լենան 
համարձակություն հավաքեց և 
հարցրեց.

-Ինչո՞ւ ես լաց լինում:
Փոքրիկ էլֆը վախեցած նայեց 

Լենային.
-Ես կարծում էի, թե դու քնած ես... 

Ես մտա այստեղ, որ մենակ մնամ...
-Շատ լավ, իհարկե, խնդրեմ...,-

մեղմ ասաց Լենան,- միայն թե ասա` 
ի՞նչ է պատահել:

Փոքրիկ էլֆը դարձյալ արտասվեց:
-Ես... Ես շրջազգեստ չունեմ,- 

հեկեկում էր նա,- հենց այսօր 
երեկոյան, երբ ինձ անհրաժեշտ 
է շրջազգեստը, ես հագնելու բան 
չունեմ:

-Իսկ ինչո՞ւ հենց այսօր,- 
զարմացավ Լենան:

-Դե որովհետև այսօր մեր այգում 
պարահանդես է լինելու: 

Մինչև հիմա Լենան կարծում էր,որ 

այգին իր մայրիկին ու հայրիկին է 
պատկանում, դե մի քիչ էլ` իրեն, իսկ 
հիմա հայտնվում է մի էլֆ ու ասում. 
«Մեր այգում...»:

-Դու պետք է ամեն բան իմանաս,- 
շարունակեց էլֆը,- մենք` էլֆերս, 
ում պատկանում է այս այգին, 
այսօր ի պատիվ թագավորի 
պարահանդես ենք կազմակերպել: 
Նա մեծ շքախմբով ժամանելու է իր` 
Մայիսյան զանգակածաղիկների 
այգուց: Ամեն գիշեր թագավորն 
այցելում է մի այգի: Դե, կռահիր` 
ինչու: Նա ցանկանում է իր համար 
թագուհի ընտրել: Եվ հենց այսօր, 
երբ այցելելու է մեզ, ես շրջազգեստ 
չունեմ: Դու հասկանո՞ւմ ես. ես չեմ 
կարող պարահանդես գնալ մերկ...

Եվ էլֆը նորից լաց եղավ:
-Իսկ որտե՞ղ ես կորցրել քո 

շրջազգեստը:
-Շրջազգեստս ծվեն-ծվեն եղած 

կախված է վարդի թփից: Ահ, ոնց եմ 
ուզում մեռնել...

-Ինչո՞ւ ես այդպես հուսահատվել,-
հարցրեց Լենան: Նա այնպես էր 
խղճում փոքրիկ էլֆին:

-Որովհետև, որովհետև ես... 
Ես սիրում եմ թագավորին,- շատ 
կամացուկ արտաբերեց էլֆը,- 
այնպես եմ սիրում նրան, այնպես եմ 
սիրում...

Էլֆը վեր կացավ, որպեսզի 
հեռանա: Բայց հանկարծ 
բարձրաձայն բացականչեց, իսկ մի 
վայրկյան հետո արդեն կանգնած էր 
նվերներով լցված զարդասեղանի 
վրա:

-Ինչ սքանչելի գործվածք է,- 
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մոռանա, թե ինչ արեցիր ինձ համար:
-Ես ի սրտե եմ արել,- 

պատասխանեց Լենան ճիշտ ու ճիշտ 
մայրիկի նման,- հուսով եմ, քեզ մեծ 
երջանկություն է սպասվում:

-Իհարկե, այսպիսի զգեստ 
ունենալուց հետո...

Էլֆն արդեն ուզում էր դուրս 
ճախրել պատուհանից, մեկ էլ կանգ 
առավ:

-Իսկ դու չե՞ս ուզում դիտել մեր 
պարահանդեսը: Դու կարող ես 
բարձրանալ խնձորենու վրա և 
այնտեղից ամեն բան տեսնել:

-Կարծում ես դա հնարավո՞ր է:
Մույը գլխով արեց:
-Միայն թե արագ, արագ:
Լենան երկնագույն բրդե 

ծածկոցը վրան գցեց և դուրս եկավ 
պատուհանով: Խնձորենին աճում 
էր հենց պատուհանի տակ և ուներ 
մի ճյուղ, որի վրա կարելի էր նստել: 
Լենան հաճախ էր թաքնվում այնտեղ, 
երբ մայրիկը կանչում էր ափսեները 
սրբելու: Լենան փաթաթվեց 
ծածկոցով, հարմար տեղավորվեց 
ճյուղի վրա և սկսեց ներքև նայել:

Նախկինում նա երբեք այդքան ուշ 
ժամի այգում չէր եղել: 

Այգին խենթացնող բույրով բուրում 
էր, ողողված էր մթնշաղի մեղմ 
լույսով և ասես ապրում էր հոգեմաշ 
սպասումով:

Եվ ահա հեռվից լսվեց թմբուկների 
ձայնը:

Այգով մեկ լուռ մի սոսափ 
անցավ: Էլֆերը խմբվել էին հենց 
դարպասների մոտ և հուզմունքով 
նայում էին ճանապարհին:

Թմբուկների ձայնը ավելի 
ու ավելի մոտիկից էր հնչում: 
Դարպասները բացվեցին, և էլֆերը 
խոնարհվեցին, որովհետև ներս էր 
մտնում թագավորն իր պալատական 
շքախմբով:

Ինչ աննկարագրելի գեղեցկության 
տեր էր էլֆերի թագավորը…

Ահա և լսվեցին պարեղանակների 
մեղմ հնչյունները: Եվ հանկարծ 
Լենան տեսավ Մույին. նա 
համեստորեն հայացքը խոնարհած 
կանգնել էր: Մույն այնքան գեղեցիկ 
ճերմակ զգեստ էր հագել, որի նմանը 
ոչ ոք չուներ:

Թագավորը հենց նույն պահին 
մոտեցավ նրան, գլուխ տվեց:

Շուտով ողջ այգին լցվեց պարող 
էլֆերով: Ասես թափանցիկ թեթև 
ամպիկներ լինեին պարող զույգերը, 
որոնք պտտվում էին օդի մեջ: 
Սակայն ամենագեղեցիկը պարում 

էին Մույն ու թագավորը: Մույն 
այնքան երջանիկ տեսք ուներ…

Լենան չէր հիշում, թե ինչքան էր 
նստել ծառի ճյուղին:

Եվ ահա թմբուկները նորից 
զարկեցին: Պարահանդեսն 
ավարտվեց: Բոլոր-բոլորը` 
թագավորը, նրա շքախումբը, Մույը, 
ասես կախարդական փայտիկի մի 
շարժումով անհետացան:

Լենան վերադարձավ իր սենյակ: 
Բայց այդ ի՞նչ է սպիտակին տալիս 
պատուհանի գոգին:

Մույն է:
-Շնորհակալ եմ քեզ,- շշնջում էր 

նա,- շնորհակալ եմ: Ես այնքան 
երջանիկ եմ…

-Նա կամուսնանա՞ քեզ հետ:
-Դա նշանակություն չունի,-ասաց  

Մույը,-անգամ եթե ես դառնամ 
թագուհի, ապա միևնույնն է, այս 
գիշերվա նման սքանչելի գիշեր իմ 
կյանքում այլևս չի լինի:

Մույը իր երջանկությունից 
շողացող աչքերով նայեց Լենային:

-Եվ դրա համար ես քեզ եմ 
պարտական,-կամացուկ արտաբերեց 
նա և իսկույն չքացավ:

-Ոչ թե ինձ, այլ իմ թաշկինակին,- 
ժպտաց Լենան: Իսկ հետո 
մտածմունքի մեջ ընկավ. ինչպե՞ս է 
մայրիկին բացատրելու թաշկինակի 
անհետացումը: Մայրիկը կբարկանա:

«Էհ, թող բարկանա,- որոշեց 
Լենան,- կասեմ, որ նվիրաբերել եմ 
բարեգործական նպատակով»:

բացականչեց նա` իր բարակ ու 
նուրբ մատներով բարձրացնելով վեր 
թաշկինակը:

-Վայ, անուշիկս, հրաշալիս...,- 
բառերն ասես շաղ էին գալիս 
նրա բերանից,- կարո՞ղ եմ այս 
գործվածքը վերցնել: Ես երբեք քեզ 
նման բան չէի խնդրի, եթե դա ինձ 
համար այդքան կարևոր չլիներ,- 
աղերսում էր էլֆը,- օ, ես անգամ 
չգիտեմ, թե ինչ եմ անելու, եթե դու 
ինձ մերժես...

Լենան մի փոքր տատանվելուց 
հետո ասաց.

-Ճիշտն ասած, դա իմ ծննդյան 
տարեդարձի նվերն է: Բայց դե ինչ 
արած, վերցրու:

Փոքրիկ էլֆը թաշկինակը սեղմեց 
դեմքին:

-Մի՞թե սա ճիշտ է,- բացականչեց 
նա,- հիմա ես կարող եմ պարել:

-Նախևառաջ պետք է շրջազգեստ 
կարել,- ասաց Լենան: Նա մի անգամ 
չէ, որ լսել է, թե ինչ դժվար է լավ 
դերձակ գտնելը:

-Հապա նայիր, թե ինչպես են 
դա անում,- Էլֆը պտտեցրեց 
թաշկինակը, թափահարեց օդում և, 
Լենան այդպես էլ չհասկացավ, թե դա 
ինչպես կատարվեց: Էլֆը կանգնած 
էր իր առաջ շողշողուն շրջազգեստով 
և լայն փողփողացող փեշով, որը 
պատված էր ժանյակներով և նուրբ 
ասեղնագործությամբ:

Էլֆն ուրախ պարում էր սեղանի 
վրա և երջանկությունից ծիծաղում:

-Մույ, որտե՞ղ ես, որտե՞ղ ես, Մույ,-
լսվում էր այգուց:

-Դա ինձ են կանչում,- ասաց էլֆը,- 
ես պետք է գնամ, սակայն երբեք չեմ 
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