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Հայաստանը

-Ասում եմ, այ Սեդա ջան, ընչի՞ 
ես մուննաթ գալի, ասում ա` 
որովհետև դու չես քնում, շուռ 
արի քնի: Ընչի՞, որ մնացած 
էրեխեքը քնում են, իրանք ուզո՞ւմ 
են քնեն: Էն էլ` չէ: Ինչ արի, էս 
Սեդան` մեր դաստիարակը, 
էլի, իրա էդ մուննաթով խոսալը 
չփոխեց: 

Որոշել եմ «խանութվան» 
դառնամ: Ի՞նչ վատ կըլնի որ։ 
Էս Սվետուլենց խանութի մոտ 
մի խանութ կբացենք, ավտոն 
կգա «մայոժնի» կառնեմ, ծամոն 
կառնեմ ու կծախեմ, մինչև որ 
Հայաստան ինձ տանեն: Դըյանից 
հետո ուզում եմ զինվոր դառնամ: 
Դե, կայողա թղթերը կորեն, համ 
էլ ես սիրում եմ, որ գտնում եմ 
թղթերը:

-Իսկ կարո՞ղ է բժիշկ դառնաս:
-Կարող է դոկտոր դառնամ, 

կամ էլ պալիկլինիկայի բժիշկ, 
էրեխեքի ատամ հանող: Բայց 
ուզում եմ սամայոտի քշող էլ 
դառնամ:

-Իսկ դու գիտե՞ս ինչ են ասում 
սամալյոտի քշողին:

-Չէ:

մանկական երազանքներն են, 
որոնցից մեկը երևի կիրականանա 
ըստ իր ցանկության, բայց այն, որ 
Միլենան ապրում էր Հայաստանում, 
բայց ուզում էր Հայաստան 
գնալ, շատ տարօրինակ էր, և 
հետաքրքրություն առաջացրեց 
Վանաձոր գնացող բոլոր ուղևորների 
մեջ, ու ես փորձեցի պարզել 
ամեն ինչ… Հետաքրքիր է այն, որ 
Միլենայի համար Հայաստանը, 
որը հենց Վանաձորն էր, սկսվում 
էր Գյումրի-Վանաձոր ճանապարհի 
թունելից այն կողմ… Սկզբում, երբ 
լսեցինք նրա խոսքերը, ամենքս 
մեր հերթին փորձում էինք ինչ-
որ գեղեցիկ տեսարան գտնել 
ու ապացուցել, որ Հայաստանը 
հենց դա է, բայց չէ. բոլորս էլ մի 
պատասխան էինք ստանում.

-Է՜, չենք հասել Հայաստան, 
էլի, սպասեք, որ հասնենք` ցույց 
կտամ, ու կտեսնեք Անո տատիս 
Հայաստանը…

Անցավ որոշ ժամանակ: Մեր 
ավտոբուսը կանգ առավ Միլենայի 
Անո տատի շենքի մոտ: Տեսնելով 
տատին՝ Միլենայի աչքերը այնպես 
էին շողում, նա այնքան երջանիկ 
ու ոգևորված էր, որ ես մի պահ 
մտածեցի, որ գուցե ես եմ ուրիշ 
տեղ ապրում ու երբևէ չեմ եղել 
Հայաստանում:

Լեյլի Թադևոսյան, ք.Գյումրի

-«Լյոդչիկ»:
-Իի՜, չէ,- ու սկսեց ծիծաղել: -Չէ, 

լավ էդ չեմ դառնալու: Բայց ամենից 
շատ Հայաստան եմ ուզում գնամ, 
էէէէ՜…

Սրանք չորսամյա Միլենայի 

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Արմենուհի Ունուսյանի, 18տ.
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Արդյո՞ք ես զբաղված եմ

Վաղ առավոտից մինչև  
ուշ գիշեր

-Հերիք ա զնգաս, էլի,- զայրանալով 
զարթուցիչի վրա՝ բացում եմ աչքերս 
ու անջատում այն: Տաք անկողինս 
չլքելու ցանկությամբ ու բողոքներով 
պառկում եմ ևս հինգ րոպե ու հետո 
վեր կենում: Դեռ փակ աչքերով 
շոշափում եմ սրբիչս և այն վերցնելով 
փակվում բաղնիքում: Լողանալուց 
հետո մի քիչ արթնացած դուրս եմ 
գալիս, հագնվում, մազերս կապում ու 
մտնում խոհանոց: Ինչ-որ քաղցր բան 
ուտելուց հետո գնում եմ սենյակ ու 
սպասում հայրիկիս: Քիչ անց միասին 
դուրս ենք գալիս: Դպրոցի ու դասերի 
մասին մտքերով քայլում եմ դեպի 
մեքենան, նստում եմ:

-Ի՞նչ դաս ա առաջինը,- 
հետաքրքրվում է հայրս:

-Պատմ,- գրեթե միշտ ասում եմ ես 
դժգոհ:

Իմ դժգոհությունը մի քիչ անցնում 
է, երբ ռադիոյով լավ երգ է սկսում: 
Երգելով ու նստած պարելով էլ 
հասնում եմ դպրոց: Ես ու հայրիկս 
իրար ցտեսություն ենք ասում, լավ օր 
մաղթում, ու ամեն մեկս գնում է իր 
ճանապարհով:

-Բարև Ձեզ,- ժպիտով բարևում եմ 
մեր պահակ Լյուբային:

-Доброе утро,- ժպտում է նա:
«Ո՞ր կողմով գնամ»,- մտածում 

եմ ես ու քայլում ֆիզկուլտուրայի 
դահլիճի կողմով,- մենակ թե զանգը 
հիմա չտա, զանգին ամենամոտիկ 

տեղում եմ»,- շարունակում եմ մտածել, 
հեռախոսով ժամը նայելով: «Չէ, դեռ 
ժամանակ կա»,- շունչ եմ քաշում և 
բարձրանում աստիճաններով: «Քիչ 
մնաց...»,- բացում եմ դուռն ու ներս 
գնում: Ինչպես միշտ դեռ կողքիս 
նստող դասընկերուհիս է միայն 
եկել: Բարևում ենք իրար ու սկսում 
խոսել, մինչ երեխաները գալիս են: 
Զանգը հնչում է: Յոթ դասաժամ 
անցկացնելուց հետո հոգնած գնում 
եմ տուն: Եթե երկուշաբթի է կամ 
ուրբաթ, արագ հաց եմ ուտում և գնում 
«Մանանա» կենտրոն: Երկուշաբթի 
այնտեղի դասը վերջացնելուց հետո 
գալիս եմ, դասերս անում ու քնում:

Իսկ ուրբաթ «Մանանայից» գալիս 
եմ տուն ու հանգստանում, դիտում ինչ-
որ հետաքրքիր հաղորդում, երգում ու 
պարում եմ, հետո քնում: Ես չէի ասի, 
որ չափազանց զբաղված եմ, քանի 
որ ինձանից զբաղված մարդկանց էլ 
եմ տեսել, ինքս էլ ավելի զբաղված 
եմ եղել, բայց նաև ինձ պարապ չէի 
անվանի, քանի որ ունեմ որոշ ինձ 
հաճելի զբաղմունքներ:

Անի Ջիլավյան, 16տ.

Պարապ զբաղմունքներ

«Ինչքան զբաղված եմ», «է՜հ, ուրիշ 
բան եմ անում, զբաղված եմ», «Ինձ 
չանհանգստացնեք, ես զբաղված եմ»: 
Բոլորս լսել և օգտագործել ենք այս 
արտահայտությունները, բայց վստահ 
եմ, շատերս դա արել ենք, որպեսզի 
չանենք այն, ինչ մեզ հանձարարել են, 
ու չփորձեք ժխտել դա: Շատ հաճախ 
մենք «զբաղված» արտահայտությունը 
ասում ենք անտեղի և որպեսզի այլևս 

սխալ չօգտագործենք այն, եկեք 
նախ հասկանանք, թե երբ է մարդը 
իսկապես զբաղված:

Ասեմ միանգամից՝ հեռախոսով 
խոսելը, համակարգչով խաղալը 
այնպիսի աշխատանքներ չեն, 
որ դուք զբաղված լինեք: Դրանք 
ուղղակի գերող, խանգարող 
հետաքրքրություններ են: Բայց 
հանկարծ չմտածեք, որ ես երբեք չեմ 
խաբել, ասելով, թե զբաղված եմ, երբ 
իրականում համակարգչով էի խաղում: 
Մի քանի օր առաջ, երբ ալարում 
էի հեռախոսով խոսել ընկերուհուս 
հետ, ասացի, որ զբաղված եմ ու 
գնացի նստեցի համակարգչի առաջ: 
Բայց դե ինձ էլ հասկացեք: Իննից 
տասը ժամ շարունակ դաս անելուց 
հետո ուղղակի ուզում եմ նստել, թեյ 
խմել, նայել վերջին նորությունները, 
սիրած երգը լսել ու հանգստանալ: 
Դե քանի որ ես շատ եմ սիրում 
դաս անել, չեմ կարող առանց դաս 
անելու նստել համակարգչի առաջ: 
Իսկ այ, ուրիշները… Վերցնենք 
իմ դասընկերներին: Վերջերս 
ընկերուհուս հետ նստած քննարկում 
էինք, թե որ դասերը չեն արել: Ես 
ասացի, որ երեկոյան գլուխս պայթում 
էր, ու դրա պատճառով տնայինս 
չարեցի, իսկ ընկերուհիս ասաց.

-Երեկ սաղ գիշեր ipad-ով instagram-
ում էի: Շա՜տ զբաղված էի: Ու հենց 
դրա համար էլ չեմ հասցրել:  

Դե, ինքներդ ասեք, արդյոք մարդ 
կարո՞ղ է զբաղված լինել, երբ նայում 
է նկարներ, դրանք հավանում է կամ 
ոչ: Հուսով եմ, ասացիք` ոչ: Կամ մեկ 
այլ «զբաղվածության», ավելի ճիշտ, 
օգտագործման օրինակ ասեմ: Մի 
քանի օր առաջ եղբորս զանգել էին 
նրա ընկերները ու ասում էին, որ իջնի 
բակ: Իսկ եղբայրս մերժեց.

-Պարապմունքի տեղը շատ տնային 
են տվել, զբաղված եմ:

Այ սա «զբաղված» բառի ավելի ճիշտ 
օգտագործումն է: Բայց եղել է այնպես, 
որ եղբայրս էլի հայտնվել է նման 
իրավիճակում, բայց պատասխանից 
հետո հեռախոսը անջատելով գնացել 
է համակարգչով խաղալու: Դե, 
երևի ինքներդ զգացիք այս երեք 
օրինակների տարբերությունը: Մեկում 
մարդը, տվյալ դեպքում դասարանցիս, 
ասաց, թե ինչով էր «զբաղված», 
իսկ երկրորդ օրինակում եղբայրս 
իսկապես զբաղված էր, վերջում 
էլ՝ ուղղակի իր վիճակից օգտվելով 
մերժեց առաջարկը՝ համակարգիչը 
բակից գերադասելով: Միտքս 
ավարտելու համար ասեմ… Դե լավ, 
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ՄԵՐ  ՀՈԳՍԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ոչինչ չեմ ասի, հասկացեք այնպես, 
ինչպես ուզում եք, բայց «զբաղված 
եմ» արտահայտությունը գործածեք 
տեղին: 

Գոհար Կարախանյան, 13տ. 

Պատասխանը ես գիտեմ

Զբաղվա՞ծ, կատա՞կ եք անում։ 
Դեռ արձակուրդ է, և ես մտածում եմ՝ 
զբաղվա՞ծ եմ, թե՞ ոչ։ Դա շատ հեշտ 
հարց է։ Հիմա կնկարագրեմ իմ օրը, 
և դուք ինքներդ կհասկանաք, ես 
զբաղվա՞ծ եմ, թե ոչ։ 

Սկսեմ։ Արթնանում եմ։ Դարակիցս 
հանում եմ մի կոնֆետ և ուտում։ Մի 
փոքր էլ պառկելուց հետո վեր եմ 
կենում, լվացվում, նախաճաշում։ Ապա 
ռեժիմը սկսվում է խախտվել, ամեն օր 
տարբեր ձևերով եմ շարունակում։ Այ, 
օրինակ, այսօր հաջորդ քայլս եղավ 
գիրք կարդալը, դե իհարկե, իմ սիրելի 
«Նոթեր Շերլոկ Հոլմսի մասին» 
գիրքը։ Ապա մի փոքր հեռուստացույց 
եմ դիտում և պլանշետով խաղում։ 
Գալիս է ժամը 14։00-ը, ես ճաշում եմ։

Հիմա հարց կառաջանա, իսկ 
դասե՞րը։ Ոչ, սիրելիս, ես իմ բոլոր 
գրավորները ավարտել եմ, իսկ 
բանավորները շաբաթ կամ կիրակի եմ 
անելու։ 

Չմանրամասնեմ... Կեսօրին գալիս 
է իմ ոչինչ չանելու ժամանակը։ 
Չէ, փոխաբերական իմաստով։ 
Իրականում ես անընդհատ մտածում 
եմ, թե ինչ անեմ, և համարյա միշտ 
պատասխանը լինում է՝ բակ իջնելը։ 
Հետ եմ գալիս և իջնում նույն 
ժամերին, հիմնականում՝ 15։00-18։00։ 

Դե, գալիս եմ տուն և եղբորս հետ 
իմ սիրելի անիմեն (ճապոնական 
անիմացիա) դիտում։ Ապա ընթրում։ 
Ժամը 20։30 ֆիլմ եմ դիտում։ Իսկ 
հետո արդեն գիրք կարդում։

Երեկոյան, հիմնականում 22։30 (իսկ 
երբ ֆիլմ եմ դիտում՝ 00։00) քնում եմ, 
որպեսզի երբ արթնանամ, օրս կրկին 
սկսեմ։

Իսկ հիմա մի հարց՝ ես զբաղվա՞ծ 
եմ, թե՞ ոչ։

Լիլիթ Վարդանյան, 12տ.

Ժամանակը 
ամենաթանկ բանն է

Այնքան շատ եմ սիրում զբաղված 
լինել: Բայց չգիտեմ, արդյո՞ք 
զբաղված մարդ եմ ես: Սովորում եմ 

11-րդ դասարանում, բայց ընդունվելու 
համար դեռ ոչ մի առարկա չեմ 
պարապում: Իմ հասակակիցներից 
շատերի համար զբաղվածությունը 
որոշվում է պարապմունքների 
քանակով, և հետևաբար, ես լրիվ 
պարապ անձնավորություն եմ: 
Բայց դա այդքան էլ այդպես չէ: 
Բացի պարապմունքները, կարելի 
է շատ ավելի հետաքրքիր բաներով 
զբաղվել: Ինչպես, օրինակ, ես` 
վերջին վեց տարիների ընթացքում: 
Արդեն վեց տարի է` ես գնում 
եմ ժուռնալիստիկայի և այժմ, 
դպրոցից հետո դա իմ միակ 
զբաղմունքն է: Թվում է, թե ես պետք 
է բավականաչափ ազատ ժամանակ 
ունենամ, սակայն դա այդպես չէ 
ընդհանրապես: Ամբողջ շաբաթվա 
ընթացքում սպասում եմ հանգստյան 
օրերին, որ հանգիստ քնեմ, իսկ 
աշխատանքային օրերին քնում եմ 
ամեն պահի՝ կանգնած, նստած, 
ճաշելիս, տնային անելիս… Տնային: 
Իմ զբաղվածության մեծ մասը: Եթե 
չլինեին տնայինները, կյանքը երկու 
անգամ ավելի ուրախ կանցներ: 
Տնայիններս շատ-շատ են, բայց ես 
փորձում եմ հասցնել բոլորը, և միշտ 
ստացվում է: Միշտ էլ այդպես է. 
երբ շատ գործ եմ ունենում անելու, 
ավելի շատ բան եմ հասցնում, քան 
հակառակ դեպքում: Իհարկե, ես շատ 
ավելին կհասցնեի, եթե ժամերով 
պլաններ կազմելու փոխարեն 
իսկապես անեի այն, ինչ պլանավորում 
եմ անել, եթե չանջատվեի և հետո 
չբացահայտեի, որ արդեն մեկ ժամից 
ավելի է սառած աչքերով նայում եմ 
գրքիս ու մտածում երկրի ձգողության, 
զուգահեռ աշխարհների ու գրքի 
հերոսների մասին, և իհարկե, եթե 
գոնե մի քիչ ավելի դիմացկուն լինեի 

քնի նկատմամբ և չքնեի ամեն պահի, 
երբ չեմ խոսում…

Մարիամ Նալբանդյան, 16տ.

Եթե լավ մտածեմ

Արդյո՞ք զբաղված եմ ես: Այո և ոչ:
Ես առավոտյան ավելի ազատ 

եմ, քան կեսօրին: Եթե ցանկացած 
մարդու հարցնես, թե ո՞րն է քո 
ամենազբաղված ժամանակը, կասեն՝ 
դպրոցում: Իսկ ինձ մոտ թարս է: 
Խմբակներում ավելի զբաղված եմ, 
քան «դպրոցում»: Ախր, ես դպրոց 
չեմ գնում: Ես արդեն այնտեղ եմ: 
Չհասկացա՞ք: Ուզում եմ ասել, 
որ տանն եմ սովորում, հեռակա 
ֆրանսիական դպրոցում: Աշխատում 
եմ ժամը ութից մինչև մեկը-երկուսը:  
Սովորաբար դրանից հետո գնում եմ 
սանթուրի կամ թավջութակի, հետո 
ավտոբուսով սուսերամարտի, կամ էլ 
քույրիկիս հետ ոտքով` թատերական 
ստուդիա: Պարապմունքից 
հետո գալիս եմ «Մանանա»՝ 
ժուռնալիստիկայի, կամ էլ ֆոտոյի: 
Շաբաթ օրերը, երբ առավոտս 
ազատ է, գնում եմ սոլֆեջիոյի 
ու երաժշտագիտության: Միայն 
կիրակիս էր ազատ, բայց արդեն ոչ: 
Մաթեմատիկայի պարապմունքների 
եմ: 

Վերջապես ոչ, ես այնքան էլ 
զբաղված չեմ:

Տաթև Տոմա, 14տ.

Փիլիսոփայեմ, բայց...

Գիտե՞ք, այս հարցն ուզում է, որ 
ես փիլիսոփայեմ: Իսկ ես այդ բանը 
անում եմ միայն այն ժամանակ, երբ 

Èá
õë

³
ÝÏ

³
ñÁ

` 
Ա

նր
ի 

Չ
իլ

ին
գ

ա
րյ

ա
նի

, 1
1տ

.



6 2015 | 1 ԽԱԲԱՐԲԶԻԿ

ուզում եմ, ու այնտեղ, որտեղ ուզում 
եմ: Լավ, կփիլիսոփայեմ: Սկսում եմ...

Այդ հարցին կարող եմ 
պատասխանել տարբեր ձևերով, 
նայած, թե ում հետ եմ համեմատում, 
որ կողմից եմ նայում այդ հարցին, և, 
վերջապես, ում եմ պատասխանում: 
Հիմա, երբ չգիտեմ այդ բոլոր 
պայմանները, պետք է հաշվի առնել 
բոլոր այս տարբերակները: Իհարկե, 
շատ դժվար աշխատանք է այդ անելը, 
և ես ուղղակի ասում եմ՝ զբաղված 
եմ: Բայց ի՞նչ եք մտածում այդ 
վերջին բառերի մասին: Որ ես շատ 
դասե՞ր ունեմ, շատ տնայիննե՞ր են 
տվել, տարբեր պարապմունքների՞ 
եմ գնալու: Իհարկե՝ ո՛չ: Այդ «ես 
զբաղված եմ» արտահայտությունն 
ուղղակի հորինված է նրա համար, որ 
այդ աշխատանքը չանես: Դա շատ 
պարզ հասկացվում է, երբ դու ասում 
ես այն այնպես, որ... Բոլորը այդ 
հասկանան: 

 Մի անգամ դասարանում որոշել 
էինք մի մրցույթ կազմակերպել, բայց 
արդեն չեմ հիշում ինչի մասին: Մենք 
պետք է դասերից հետո մնայինք, 
որ ուսուցչի հետ որոշեինք, թե ով է 
մասնակցելու և ով՝ ոչ: Մնացել էինք 
մի քանի հոգով: Մյուսները ասացին, 
որ զբաղված են: Իսկ երբ ամեն 
ինչ որոշեցինք, ճշտեցինք և դուրս 
եկանք, տեսանք այն դասընկերներին, 
որոնք «շատ էին զբաղված»՝ բոլորը 
ֆուտբոլ էին խաղում: Իհարկե, մենք 
նեղացանք, բայց հաջորդ անգամ ողջ 
դասարանով ասացինք, որ զբաղված 
ենք և մի տասնհինգ րոպե ոչնչով 
չէինք զբաղվում: Բայց հիմա ես 

ասացի, որ ոչնչով չէինք զբաղվում: 
Այդ նշանակում է, որ մենք զբաղված 
էինք, բայց` ոչնչով: Այդ էլ հարցի ուրիշ 
պատասխան: 

Ես կարող եմ ավելի երկար գրել, 
բայց մեր ժամանակներում երկար 
բաները չեն կարդացվում, և ես դնում 
եմ վերջին վերջակետը:

Տաթևիկ Տեր-Հովհաննիսյան, 12տ.

Լավ է, երբ զբաղված ես

Ես գիտեմ, որ զբաղված լինելը 
ավելի լավ է, քան անգործ նստելը: 
Օրինակ՝ ես շատ զբաղված մարդ 
եմ: Շաբաթվա մեջ ունեմ միայն 
մեկ հանգստյան օր՝ կիրակի 
օրը: Ես այնքան զբաղված եմ, որ 
միայն կիրակի օրն եմ հանդիպում 
ընկերներիս: Ընկերներիս 
մեծամասնությունը ինձ նման 
զբաղված է: Դե, օրինակ, դասերը 
և մնացած պարապմունքները: 

Նաև ունեմ ընկերներ, որոնք շատ 
են ունենում ազատ ժամանակ և 
զբաղված չեն: Միայն գնում են 
դպրոց և անում իրենց դասերը: Ես 
չեմ ուզում լինել այդպիսին, ինձ դուր 
է գալիս զբաղված լինելը: Օրինակ՝ 
երկուշաբթի առավոտյան գնում եմ 
դասի, գալիս եմ տուն ու միանգամից 
վազում «Մանանա»: Բայց այդքանով 
օրը ինձ համար չի վերջանում, 
որովհետև «Մանանայից» հետո 
գնում եմ պարապմունքի և երեկոյան 
նստում եմ, որ դաս անեմ, և այդպես 
ամեն օր: Բայց ես չեմ դժգոհում, այլ 
հակառակը՝ ուրախ եմ, որ չունեմ 
ազատ ժամանակ, և իմ օրը անցնում 
է ավելի ուրախ՝ շփվելով տարբեր 
մարդկանց հետ:

Մհեր Դավթյան, 14տ.

Իմ օրվա անելիքները

Ես համարյա միշտ զբաղված եմ. 
կամ դպրոցում եմ, կամ մայրիկիս եմ 
օգնում, կամ էլ փոքր եղբորս հետ եմ 
զբաղվում: 

Իսկ երբ ունենում եմ ազատ 
ժամանակ, հիմնականում ես գնում 
եմ այգի՝ զբոսնելու, և այնտեղ 
պաղպաղակ եմ ուտում: Ես հյուր եմ 
գնում ընկերներիս տուն, կամ նրանք 
են գալիս մեր տուն: 

Սովորական ժամանակ ես գնում 
եմ նկարչության, լողի, անգլերենի 
և «Մանանա» կենտրոն: Այդ 
կենտրոնում ես գնում եմ անիմացիայի, 
ֆոտոյի և ժուռնալիստիկայի:

  Ինձ դուր են գալիս իմ 
զբաղմունքները:

Սաթի Մուրադյան, 10տ.
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«Իմ աշխատանքը ես 
գնահատում եմ իբրև 
զրույց ընթերցողի հետ»

Հարցազրույց «Առավոտ» օրաթերթի 
լրագրող Ռուզան Մինասյանի հետ:

-Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս որոշեցիք 
դառնալ լրագրող:

Երբ ես դպրոցական էի, 
բոլորը կարծում էին, թե պետք է 
թատերական ինստիտուտ ընդունվեմ: 
Ես կարողանում էի շատ լավ 
նմանակել. սկզբում ուսուցիչներին, 
հետագայում` արվեստի 
գործիչներին, իմ ընկերներին: 
Սակայն քանի որ արվեստը և 
գրականությունը շատ էի սիրում, 
ընդունվեցի պետհամալսարանի 
բանասիրության ֆակուլտետ: 
Գրականագետ եմ մասնագիտությամբ 
և երազում էի գրականագիտական 
ուսումնասիրություններ անել: 
Սակայն համալսարանն ավարտում 
էի արդեն Ղարաբաղյան շարժման 
տարիներին` 1989 թվականին: 
Մենք` համալսարանականներս, 
ակտիվ պայքարի մեջ էինք: Սա 
մի սերունդ էր, որ պայքարում էր, 
ոչ թե հուսահատությունից կտրում 
երակները, կամ զբաղվում ժամանակ 
մեռցնելով: Ամեն մի հանրահավաքը 
կարծես մի ծես լիներ. հանդիպում 
էինք մեծերին, որոնք հարթակից 
խոսում էին մեզ հետ, իսկ մենք 
հարգում էինք խոսքը: Այդ տարիներին 
արգելված գրականություն էր մտնում 
Հայաստան, և մենք կարդում էինք 
շատ ու շատ բաներ: Այդ ժամանակ 
շատ ու շատ անհրաժեշտ էր 
լինում տեղում լինել, գրել, թե ինչ է 
կատարվում: Հենց այդ ժամանակից 
որոշեցի, որ իմ գրելը ավելի ճիշտ է. 
և մասնակից լինել, և ականատեսի 
աչքով գրել, թե ինչ է կատարվում: 
Այդ տարիներին սկսվեց իմ 
գործունեությունը մամուլում: Ես 
նաև գնում էի Ղարաբաղ, բերում 
էի ռեպորտաժներ: Շատ քիչ կին 
լրագրողներ կային, որոնք գնում էին 
Ղարաբաղ և ազատամարտիկների 
մասին հրապարակումներ անում: 
Դա եղավ պատճառը, որ ընտրեցի 
լրագրողի աշխատանքը:

-Իսկ ինչո՞ւ  ընտրեցիք 
հենց  իրավական թեմաներով 
լրագրությունը:

-Երբ Հայաստանը անկախություն 
հռչակեց, և մենք ունեցանք մեր 
խորհրդարանը, որը Գերագույն 

խորհուրդ էր կոչվում, ես լուսաբանում 
էի խորհրդարանական կյանքը: 
Գերագույն խորհրդի իրավաբանական 
վարչության պետը, որը հետագայում 
դարձավ Հայաստանի գլխավոր 
դատախազը, Հենրիկ Խաչատրյանն 
էր: Շատ մեծ իրավաբան, մեր 
լավագույն իրավաբաններից մեկն 
էր: Ինքն ամեն անգամ զարմանում 
էր, երբ ես օրենքների հետ կապված 
ինչ-որ փակուղիներ էի ցույց տալիս, 
օրենքը կարդում էի բարեխղճորեն, 
պատգամավորներին հարցեր էի 
տալիս: Նա ամեն անգամ ասում 
էր, որ կես խոսքից հասկանում եմ, 
ու խորհուրդ էր տալիս անպայման 
այս թեմաներով գրել: Ճիշտն ասած, 
ես էլ էի սիրում այս ոլորտը, քանի 
որ պատմվածքներ էի գրում, ու ինձ 
թվում էր, թե ամենահետաքրքիր 
պատմվածքները կլինեն դատարանի 
դահլիճներում: Այսինքն, իմ խնդիրը 
ոչ թե լրագրողական ժանրը 
զարգացնելն էր, այլ ընտրելով 
դատարաններն ու մեկուսարանները, 
ուզում էի մարդկանց առանձին 
պատմությունները գրականության  
մաս դարձնել: Ասեմ, որ դուք 
ամենաերջանիկներից կլինեք, երբ 
աշխատեք լրագրող: Դա միակ 
մասնագիտությունն է, որը շփումների 
մեջ սահմաններ չի դնում, և դուք 
ցանկացած ոլորտի մարդկանց 
հետ շփվում եք: Հետագայում ես 
հասկացա, որ այնքան եմ խորացել 
իրավունքի ոլորտի մեջ, որ շատերին 
թվում էր, թե ես իրավաբանական 
կրթություն ունեմ: Հետագայում 
ևս այլ հեղինակների հետ իմ 
փորձառությունից ելնելով, 2002-ին 
մշակեցի և հրատարակեցի էթիկայի 

կանոններ, թե ինչպես պիտի վարվի 
լրագրողը դատարանի դահլիճում, 
մեկուսարանում, վիճող կողմերի հետ, 
տուժողի, դատավորի, ամբաստանյալի 
և այլն: Էթիկայի կանոնները 
աշխարհում այնքան ընդունված են, 
որ իրավապահ լրագրողներն ունեն 
իրենց առանձին էթիկայի կանոնները, 
մարզական լրագրողները` իրենցը, 
տնտեսական թեմաներով գրողները` 
իրենցը և այլն: Մեր թերթը` 
«Առավոտ»-ը, Հայաստանում առաջին 
պարբերականն է, որն ընդունել է իր 
էթիկայի կանոնները: Կգա ժամանակ, 
երբ ոչ թե թերթը հանդես կգա 
որպես կանոններ մշակող, այլ թերթի 
բաժինները այնքան կհզորանան, որ 
կունենան իրենց առանձին էթիկայի 
կանոնները:

-Իսկ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում 
իրավական լրագրությունը:

- Իրավական լրագրողը նախ պետք 
է հասկանա, թե ինչ ասել է իրավունքի 
ոլորտ, ինչ ասել  է` փաստաբան, 
դատարաններ, արդարադատական 
մարմիններ, դատախազություն, 
Արդարադատության նախարարություն 
և այլն: Իրավական թեմաներով 
գրող լրագրողը պետք է շատ 
լավ իմանա արդարադատության 
բոլոր գործառույթները` սկսած 
ոստիկանությունից, վերջացրած 
պատժիչ կառույցներով: Պետք է 
իմանա, թե ինչ իրավունքներ ունեն 
բոլոր կողմերը` լինի տուժող, թե 
ամբաստանվող, սակայն առաջին 
հերթին պետք է լավ իմանա 
լրագրողի իրավունքները, մամուլի 
և զանգվածային լրատվության 
մասին օրենքը, տեղեկատվության, 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ
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ազատության մասին օրենքը: Սա 
բավարար չէ, լրագրողը շատ լավ 
պիտի իմանա այն օրենքները, 
որոնց շրջանակում ինքը պետք 
է աշխատի: Լրագրողը նաև 
տեսական հարթության մեջ պետք է 
պատրաստ լինի: Տեսեք, ենթադրենք` 
քաղաքացուն ձերբակալում են, 
լրագրողը ահազանգ է ստանում, 
որ քաղաքացին տարվել է 
ոստիկանություն: Հիմա դու ոչ միայն 
պետք է գնաս և արձանագրես, որ 
ինքը տարվել է ոստիկանություն, այլ 
պետք է իմանաս, թե տվյալ անձը ե՞րբ 
է տարվել, նորից անդրադառնաս, 
թե արդյո՞ք 72 ժամվա ընթացքում 
նա բաց թողնվեց, թե ոչ, որովհետև 
դա էլ է ցանկալի լուր: Դու այնքան 
պիտի պատրաստ լինես, որ ոչ թե 
դատարանում դռնբաց դատական 
նիստի ժամանակ դատավորին 
հարցնես, թե իրավունք ունե՞ս 
լուսանկարելու, այլ ինքդ իմանաս, որ 
դռնբաց դատական նիստի ժամանակ 
դու իրավունք ունես և՛ լուսանկարել,  
և՛ ձայնագրել: Ցանկացած զրուցակից, 
երբ տեսնում է, որ դու պատրաստ չես, 
օգտվում է քո անտեղյակությունից: 
Դու անպատրաստ մտել ես 
դատարան ու իր օրենքները չգիտես, 
քո իրավունքները չգիտես, էլ չեմ 
ասում գործը, որի մասին պետք է 
գրես: Իրավական լրագրությունը 
հենց դա է. իրավունք իմացող, 
իրավունքի ոլորտը վերջին լուրերով, 
վերջին նորություններով լավագույնս 
տիրապետող վիճակում գտնվող 
լրագրող, ով հանրության համար 
լուսաբանում է այդ ոլորտը անաչառ ու 
գրագետ:

- Արդյո՞ք հատուկ կրթություն է 

պետք ունենալ իրավական լրագրող 
դառնալու համար:

- Նախ անհրաժեշտ է, որ լրագրողը 
մարդ լինի: Լրագրող լինելը նրա 
համար չի, որ արձանագրես ինչ-որ 
դեպք կամ երևույթ: Ամեն դեպքի 
և երևույթի հետևում մարդիկ են: 
Պիտի գրել իմանաս, լավ գրել: 
Ես, օրինակ, միշտ մտածում եմ, 
որ զրուցում եմ ընթերցողի հետ: 
Բնականաբար իմ ամեն օրվա 
աշխատանքը ես գնահատում եմ 
իբրև զրույց ընթերցողի հետ: Հիմա 
գուցե դաժան է իմ զրույցը, որովհետև 
ամենացավոտ խնդիրների մասին եմ 
գրում, բայց միևնույն է, զրույց է: Պետք 
է լավ լրագրող լինել, բանիմաց: Դե, 
պատկերացրեք. ենթադրենք, դուք 
գրում եք մշակութային թեմաների 
մասին, սակայն գիրք չեք բացում,  
չգիտեք ինչ է պոեզիան, կամ ով է 
այդ նկարիչը, որի ցուցահանդեսը 
պիտի լուսաբանեք: Ես հիշում եմ 
տարիներ առաջ ուսանողներից 
մեկը եկել էր խմբագրություն, պետք 
է ուղարկեինք մի բանաստեղծուհու 
հետ հանդիպման, և որքան եղավ 
զարմանքս, երբ հասկացա, որ չգիտի, 
թե ով է բանաստեղծուհին, ինչ է 
գրել: Նույնն էլ իրավունքի ոլորտն 
է, տնտեսականը: Անպայման պիտի 
իմանա տնտեսական լրագրողը 
տնտեսություն, չի կարող ինքը 
բամբասանքի կամ չգիտեմ, ընդամենը 
ախուվախերի շուրջ կառուցել իր 
խոսքը: Իրավունքի ոլորտը առավել 
ևս: Ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր 
է, որ լրագրողը իրավաբանական 
կրթություն ստանա հարակից, ինչպես 
որ ես վարվեցի հետագայում: 

-Իսկ  մարդկային ի՞նչ 

հատկանիշներ են պետք 
իրավական թեմաներով լրագրող 
լինելու համար:

-  Իրավական լրագրողը ո՛չ 
այլմոլորակային է, ոչ էլ հատուկ 
կարգավիճակով մեկը: Մենք ենք 
հիմա տարանջատում: Ասենք, 
Պաշտպանության նախարարությունը, 
ոստիկանությունը, միշտ պահանջում 
են հավատարմագրել լրագրողին, 
որպեսզի աշխատեն մի մարդու հետ, 
որն անընդհատ այդ թեմաներով 
է գրում, որպեսզի հենց իրենից էլ 
պահանջեն: Ոչ թե մեկը մի օրով 
գնա բաժին, մի անհեթեթ բան գրի ու 
խմբագրությանը գցի պատմության 
մեջ: Նաև իմացեք, որ այսօր 
ապատեղեկատվության համար 
կարող են քրեական գործ հարուցել 
լրատվամիջոցի դեմ: Նույնիսկ մենք 
ունեցանք դեպքեր, երբ մեր դեմ 
քրեական գործեր հարուցվեցին, 
և լրագրողը ամբաստանյալի 
կարգավիճակում հայտնվեց: 
Առհասարակ լրագրողը պետք է սիրի 
իր մասնագիտությունը, կապ չունի դու 
իրավունքի ոլորտ ես լուսաբանում, 
թե սոցիալական ոլորտ, մշակույթ թե 
տնտեսական... Դու պիտի սիրես այն, 
ինչ անում ես: Իրավունքի ոլորտում 
էլ նույնն է: Ես չեմ ասում սիրես 
ահաբեկչին կամ կամ այն մարդկանց, 
որոնք անվերջ քո գործերի 
լուսաբանման շրջանակներում պիտի 
լինեն: Բայց դու պիտի հարգես 
մարդկանց զգացմունքները: Դրա 
համար են էթիկայի կանոնները. 
պետք է հարգել նաև տուժողի 
զգացմունքները: Շատ է եղել, որ 
ինձ դիմել են իմ մտերիմները, որոնք 
խնդիր են ունեցել դատարանների 
հետ: Բայց ես ինքս հրաժարվել եմ 
լուսաբանելուց, որովհետև մտածել 
եմ` օբյեկտիվ չեմ լինի և իմ փոխարեն 
ուղարկել եմ իմ գործընկերներից 
մեկին:

 Հիմա մենք ունենք նաև ցավոտ մի 
իրավիճակ, երբ լրագրողը զանգում 
է գործընկերոջը, ասում է` չե՞ս ասի` 
ինչ կատարվեց այս տեղում: Այսինքն, 
փչացած հեռախոսի լրագրություն 
է ձևավորվում: Երբ լրագրողը 
սրանից-նրանից իմանալով նյութ է 
պատրաստում: Ասում ես` դե լավ, 
հիմա իրեն թույլ է տվել զանգել է` 
պատմեմ: Բայց նպաստում ես վատ 
բանի: Եթե դու չես եղել, լավ, մի 
նյութ էլ մի գրի, բարի եղիր, հղում 
արա այն լրատվամիջոցին, որից 
օգտվել ես: Դա գալիս է նրանից, որ 
շատերը իրենց մասնագիտությունը 
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չեն սիրում: Թիվ մեկ խնդիրը` սիրել 
մասնագիտությունը և լինել մարդ: 
Մարդը խնդրում  է, ասում է` մի 
նկարի, բայց նկարում ես: Պետք է 
մտածես, չէ՞, որ դու էլ կարող է նույն 
իրավիճակում հայտնվես:  

-Իսկ  ձեր  մասնագիտությունը 
վտանգավոր չե՞ք  համարում: 

- Ամենավտանգավոր 
մասնագիտություններից մեկն է: 
Հայաստանում գնալով կդառնա 
ամենավտանգավորը: Եղել են 
դեպքեր, որ մտել են խմբագրություն, 
ջարդել գույքը, սպառնացել: Անվերջ 
դատարաններում ենք: Հենց հիմա 
թերթի և անձնապես իմ դեմ դատ 
կա: Հայաստանում այդպիսի դատ 
չի եղել: Հարցազրույց եմ արել 
նախաքննական մարմնի հետ: 
Քննիչն է որոշել սահմանները, որի 
շուրջ տվել է ինձ տեղեկություն: Ինձ 
հիմա մեղադրում են անհատական 
տվյալներ հրապարակելու մեջ: Ես 
չեմ ընդունում դա, որովհետև ասում 
եմ, որ ես հարցազրույց վերցնողն 
եմ, ինֆորմացիայի տերը ես չեմ: 
Փորձում են նախադեպ ստեղծել, որ 
լրագրողը խուսափի նման թեմաների 
անդրադառնալուց: Անգամ ֆեյսբուքի 
գրառումների համար դատի են 
տալիս: Լրագրողը անվերջ դատական 
գործընթացներում է:  

-Դուք բոլոր դատերը 
լուսաբանո՞ւմ եք: 

-Կան դատեր, որոնք հանրային 
հնչեղություն ունեն, և բոլոր 
առաջատար լրատվամիջոցները 
մասնակցում են: Թերթի շահերն է 
ստիպում, որ անդրադառնաս: Կան 
նաև դատավարություններ, որոնք 
դու ինքդ ես ընտրում: Օրինակ, ես 
բացի հնչեղից, փորձում եմ նաև էն 
դատերը լուսաբանել, որոնց համար 
քաղաքացիներն են դիմում: Մի 
մոռացեք, որ լրատվամիջոցները նաև 
մրցակից են, դրա համար միշտ պետք 
է մտածես, թե ինչի մասին կուզենա 
կարդալ ընթերցողը: Իսկ դրանք 
կենդանի պատմություններն են: Ես 
կոնկրետ ձեզ խորհուրդ կտայի շատ 
շփվել հասարակ մարդկանց հետ, դա 
ամենամեծ դասագիրքն է: Ես գնում 
եմ հասարակ մարդկանց դատերին, 
որոնց ասում եմ «անտեր դատեր», 
մտքիս մեջ իհարկե, որ վիրավորանք 
չպարունակի կողմի համար: Այդ 
դատերում մարդ չկա: Վերջերս մի 
այդպիսի դատի էի: Մեղադրյալը 
պատիժն է կրում, և այս ընթացքում 
կուրացել է, տեսողությունը կորցրել է 
կալանավայրում: Եկել է ուղեկցողը, ու 

մարդ չկար: Միայն ես էի դահլիճում: 
Ի՞նչ զգաց, երբ ասաց. «Լավ, պիտի 
սենց անտեր դատվե՞մ», ու իրեն 
պատասխանեցին. «Չէ, անտեր չես, 
լրագրող կա»: Ինչպես պայծառացավ, 
երբ իմացավ, որ նստած եմ: 

-Ի՞նչ առանձնահատկություններ 
ունի ձեր մասնագիտությունը, բացի 
նրանից, որ ներկա եք գտնվում 
դատավարություններին:

-  Ես միայն ներկա չեմ լինում 
դատավարություններին, լինում եմ 
խմբագրությունում, որտեղ մարդիկ են 
գալիս, որոնք ունեն պրոբլեմներ: Այդ 
պրոբլեմները պատկան մարմիններին 
չեն կարողանում հասցնել: Մենք 
կարողանում ենք հրապարակումներով 
օգնել մարդկանց: Մարդիկ իրենց 
իրավունքները շատերը չգիտեն, և չեմ 
թաքցնում, որ երբեմն փաստաբանի 
դեր էլ եմ կատարում: 

-Իսկ եղե՞լ են դեպքեր, որ 
դատարանը  ձեր հոդվածի հիման 
վրա կամ ձեր հոդվածի պատճառով 
իր որոշումը փոխի:

- Դատարանները հայտարարում 
են, որ իրենք անկախ են: Բայց 
առաջին ատյանի դատարանը չի 
կարող որոշումը փոխել, առաջին 
ատյանը համենայն դեպս ինքն էլ իր 
դիրքորոշումը ունի: Բայց հետագա 
ատյաններում հասարակական 
կարծիք ստեղծելու արդյունքում 
որոշակի փոփոխություններ եղել են:  

- Ըստ ձեզ, զարգացա՞ծ է 
իրավական լրագրությունը 
Հայաստանում:

-  Եթե համեմատեմ 90-ականների 
հետ, ապա` այո: Պարզապես  հիմա 
մի քիչ փոխվել է լրագրողի տեսակը: 
Եթե այն ժամանակ անում էիր բաներ 

ինքնամոռաց, ապա տեսնում ես, 
որ շատերը ճանաչում ունենալու 
նպատակով են անում: Ճանաչումը 
դժվարացնում է աշխատանքը, 
հավատացեք: Երբ ինձ չեն ճանաչում, 
ավելի հեշտ է տեսնել սխալները, 
որոնք իրենք անում են: Երբ ինձ 
ճանաչում են, սկսում է թատրոնը: 

-Վերջերս Դուք պարգևատրվել 
եք Մովսես Խորենացու մեդալով: 
Ի՞նչ փոխվեց դրանից հետո ձեր 
կյանքում:

- Խորենացու մեդալ  եմ 
ստացել լրագրողական ակտիվ 
գործունեության համար: Ինձ 
համար անսպասելի էր: Ես այս 
տարի նաև Մարշալ Բաղրամյանի 
մեդալ եմ ստացել Պաշտպանության 
նախարարության կողմից, երևի թե 
պատերազմական տարիների համար, 
երբ գնում էի Ղարաբաղ, և կին 
լրագրողները շատ քիչ էին, որոնք 10 
ժամվա ճանապարհ պիտի անցնեին 
ու իրենց կյանքը վտանգեին: Իմ 
բոլոր մրցանակները, որ ստացել եմ, 
անսպասելի են եղել ինձ համար: Ես 
երբեք մրցանակի  համար նյութ չեմ 
գրել: 

Ի՞նչ փոխվեց մրցանակներից 
հետո... Եթե ասեմ` կենցաղս, ապա` 
ոչ: Ես էլի տրանսպորտից եմ օգտվում, 
աստղային բաներ չունեմ: Ուղղակի 
լավ ես զգում, որ դա պետության 
մրցանակն է, այն էլ լրագրությանը, 
հատկապես մի ժանրում, որի 
կայացման համար քիչ բան չես արել: 

 Հարցազրույցը գրի առավ 
Սուսաննա Միկոյանը, 13տ. 

Լուսանկարները`  
Հովնան Բաղդասարյանի

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ
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ՏՐՎԱԾ ԹԵՄԱ

Դասամիջոց

Պատժված ենք

Չորեքշաբթի օրը դասերն սկսեցին 
հանգիստ: Սակայն ընթացքում 
վերածվեց մեծ կռվի: Մեր 
դասարանի մի քանի տղաներ 
որոշեցին վազվզել դասարանում 
և միջանցքում: Նրանք վազում էին 
միջանցքի մի ծայրից մյուսը, մի 
հարկից մյուսը և էլի վերադառնում 
դասարան: Հետո որոշեցին այդ 
ամենը վերածել մրցավազքի, իսկ 
«ստարտն» ու «ֆինիշը»` դասարանն 
էր: Ճանապարհն էր` դասարանից 
միջանցք, միջանցքից` ներքևի 
հարկ, և հակառակը: Երբ խաղն 
ավարտվեց, տղաները սկսեցին 
վիճել, թե ով է առաջինը հասել: 
Վեճը վերածվեց քաշքշուկի, իսկ 
հետո մեծ կռվի, որի պատճառով 
էլ տուժեցին բոլորը: Դասղեկը 
եկավ և շատ բարկացավ: Բոլորս 
պատժվեցինք: Մեկ շաբաթ պետք է 
դուրս չգանք դասարանից:                                                                                        

                                               
Արթուր Համբարձումյան, 11տ.

Ընդամենը տասը րոպե

Զանգը հնչեց ինչպես միշտ 
սովորականից շատ բարձր, 
որպեսզի լսվի դպրոցի բոլոր 
անկյուններում: Չնայած այս զանգը, 
եթե անգամ ցածր լինի, բոլորը կլսեն, 
քանի որ այս մեկը շատ հաճելի 
զանգ է. այն ազդարարում է դասի 
ավարտը և ոչ թե սկիզբը: Առաջինը 

դասարաններից դուրս են գալիս 
տղաները, իսկ նրանք, ովքեր դասից 
փախել էին` հանգրվանելով դպրոցի 
տարբեր անկյուններում, հանգիստ 
շունչ են քաշում և դուրս գալիս 
իրենց թաքստոցներից: Մի քանի 
վայրկյան հետո ամբողջ միջանցքն 
արդեն մարդաշատ է: 

-Ուրեմն, արագ-արագ ասա,- 
լսվում է ինչ-որ մեկի անհանգիստ 
ձայնը: 

-1-ը` 2, 2-ը` 4, 3-ը` 1… 9-րդի 
պատասխանն էլ` 2, 24 ա կարծեմ…

-Օյ,- բոլորը վախեցած 
բացականչում են բարձր ձայնից:

Տղաներից ինչ-որ մեկը նորից 
էլեկտրականության վահանակի 
դռնակը բարձր խփեց պատին:

Փոխտնօրենները դասամիջոցի 55-
րդ վայրկյանին գրավում են իրենց 
տեղերը: Նրանցից յուրաքանչյուրը 
հսկում է իր տարածքը: Բարձր 
դասարանների տղաները 
ծխում են, իհարկե շատ լավ 
ուսումնասիրված և հաշվարկված 
տարածքներում, որոնք չեն երևում 
փոխտնօրենների դիրքերից: 
Քաղցած ամբոխը հասնում է 
բուֆետ: Մյուս միջանցքները 
համարյա դատարկվում են: Բուֆետի 
աշխատողը խաչակնքում է և 
անցնում գործի: Թող որ Աստված 
նրան համբերություն տա: Բուֆետում 
սկսվում է մեկ այլ գործընթաց: 
Տղաները խմբերով կանգնում 
են բուֆետում և ուսումնասիրում 
աղջիկներին: Իսկ աղջիկները, 
իհարկե միայն նրանք, ովքեր ուզում 
են «նկատվել», ոչ պակաս մեծ 
խմբերով նստում են սեղանների 
մոտ և բարձր-բարձր խոսում, որ 

Այդ քաղցր բառը. 
արձակուրդ...

Վայելք

Արձակուրդներին մեզ հյուր 
եկան մորաքույրս Ռուսաստանից 
և մորաքրոջս տղան` ԱՄՆ-ից: 
Առավոտից բոլորիս մտքում միայն այդ 
էր, որ եղբայրս շուտով գալու է: 

-Ո՞վ է գնում օդանավակայան 
դիմավորելու,- ինչպես միշտ 
տրվեց այդ հարցը: Գնացող խմբի 
անդամները չփոխվեցին` պապիկս, ես 
և քույրս (մյուս մորաքրոջս աղջիկը): 

-Չե՞նք ուշանում: Էն անգամվա 

ուշադրություն գրավեն: Բուֆետը 
դպրոցում վերածվել է մի յուրօրինակ 
ժամադրավայրի: 

-Վայ, անդաստիարակներ,- 
բղավում է ահաբեկված 
բուֆետապանուհին փոքրերի վրա: 
Նրանք նորից բարձր պայթեցրին 
տոպրակները և փախան: 

Աղջիկների և տղաների մեկ այլ 
խումբ բուֆետ գալիս է իսկապես 
ինչ-որ բան ուտելու համար, սակայն 
նրանք առիթը բաց չեն թողնում 
և մի լավ ծիծաղում են «աղջիկ 
հավանողների» և «հավանվողների» 
վրա: 

Զանգը հնչում է: Սա արդեն 
հաճելի զանգ չէ, և արժանանում է 
բազմաթիվ նկատողությունների: 

-Դե, լռիր արդեն:
-Սրան տես, խոսքս ընդհատում ա:
-Կամաց, խուլ չենք:
Փոխտնօրեններն անցնում 

են գործի և աշակերտներին 
ստիպում անցնել դասարան: 
Բայց աշակերտները չեն ուզում 
հանձնվել և շատ դանդաղ են 
քայլում: Աղջիկների համար 
միջանցքը իրական պոդիում է, 
քանի որ բուֆետում իրենց հետևող 
տղաները անպայման նայելու են 
իրենց հետևից: Դասից փախչող 
աշակերտները նոր թաքստոցներ 
են փնտրում, իսկ փոխտնօրեններն 
անընդհատ կրկնում են.

-Անցեք դասարան:
Մի քանի րոպե հետո միայն 

դասարանների դռները փակվում 
են, իսկ միջանցքները մնում են 
դատարկ: 

Մարիամ Նալբանդյան, 16տ.
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նման չլինի, երբ մորաքույրը մեզ 
դիմավորեց,- ծիծաղելով ասացի ես` 
հիշելով նախորդ դեպքը, երբ ուշացել 
էինք: 

 Հասանք օդանավակայան ու 
ներս մտանք, մոտեցանք էկրանին և 
նայեցինք.

 -Օ՜, երեք ինքնաթիռ միաժամանակ 
իջել են,- ասաց քույրս: 

Մոտեցանք ժամանման սրահին: 
Շուտով երևաց եղբայրս: Մենք ձեռքով 
արեցինք, նա ժպտալով եկավ: Ես և 
քույրս մոտեցանք, փաթաթվեցինք 
նրան:

 -Էսքա՞նդ եք: 
-Հա,- պատասխանեցինք մենք, 

չզարմանալով նրա հարցից: Նա 
շատ է սիրում, երբ իրեն դիմավորում 
ենք ազգուտակով` պապիկս, մեր 
ընտանիքը և մորաքրոջս ընտանիքը,- 
բոլորը գործ էին անում, տատիկիդ 
էլ մենակ թողնել չէին ուզում,- 
բացատրեցինք մենք: 

-Հա, պարզ ա,- ասաց եղբայրս, և 
մենք շարժվեցինք դեպի ելքը: 

Տանը մեզ դիմավորեցին հենց 
մուտքի դռան առջև: Սովորության 
համաձայն սեղան դրեցինք` նրա 
սիրած ուտելիքներով և աղցաններով: 
Ուտելուց հետո նա մոտեցավ և բացեց 
իր ճամպրուկը: Երևացին գունավոր 
տուփեր. 

-Հերթը հասավ նվերներին,- ասաց 
եղբայրս ժպիտով: 

 Շուտով նա հանեց առաջին 
տուփը, գեղեցիկ փաթեթավորված: 
Մի պահ ինձ ամերիկյան ամանորյա 
ֆիլմում զգացի: Քիչ անց մենք բոլորս 
ստացանք մեր նվերները, այնքան 
գեղեցիկ փաթեթավորված, որ 
պատռել չէինք ուզում: Այդ ամենից 
հետո ուրախ գնացինք քնելու: 
Ես արդեն վայելում էի առաջիկա 
անկրկնելի արձակուրդները:

Անի Ջիլավյան, 15տ.

Ջրծաղիկ

-Հեսա գնամ տուն, մամային 
օգնեմ` ճաշ-մաշ սարքի, Հասիկիս 
հետ լիքը կխաղամ։ Կմտածեմ` 
ինչ հագնեմ, կպատրաստվեմ… 
Լավ կհանգստանամ, կինոներ 
կնայեմ… Վերջ: Հա մոռացա, 
ու պարապմունքների կգնամ, 
տնայինները կանեմ, բայց հուսով եմ 
չեն տա։ 

Պլանավորում էի արձակուրդները, 
երբ ընկերուհիս հարցրեց.

-Հըն, Գո՛գ, եղբայրդ չլավացա՞վ։
-Չէ… Դեռ ջրծաղիկ ա:
Բանն այն է, որ եղբայրս ջրծաղիկով 

էր հիվանդացել և մեկ ամիս տանը 
նստել` չգնալով ոչ դասի, ոչ էլ 
պարապմունքի։ Ամբողջ օրը  իր 
անկողնու մեջ պառկած ֆիլմ էր 
նայում։ Իսկ այդ զզվելի, տհաճ, 
«անկրկնելի» հիվանդությունը տուն 
էր բերել մայրիկս, ով էլ վարակվել էր 
իր ուսանողներից։ Բայց ճիշտն ասած, 
ես և իմ ամբողջ ընտանիքը մայրիկիս 
հիվանդ լինելու մասին իմացաք 
եղբորս հիվանդանալու ժամանակ։ 
Ըստ մայրիկիս՝ իր վրա «ծաղիկները» 
քիչ էին և ամեն օր դուրս գալու 
պատճառով նա շուտ լավացավ։ Ես էլ 
հետո հասկացա, թե ինչու մեկ շաբաթ 
մայրիկս ինձ չէր գրկում, համբուրում 
և չէր էլ թողնում, որ ես իրեն մոտ 
գնամ։ Այդպես ես չվարակվեցի, իսկ 
եղբայրս իրեն չզսպեց և… Ես մինչև 
եղբորս ջրծաղիկ ընկնելն էլ նրան 
չէի համբուրում ու գրկում, ուստի 
հիվանդության վարակիչ շրջանում 
ընդհանրապես նրանից հեռու էի 
մնում։ Ես արդեն վստահ էի, որ էլ 
չեմ վարակվի, որովհետև եղբորս 
«ծաղիկները» արդեն չորանում էին 
և պոկվում։ Բայց ուրբաթ օրը, երբ 
վերջանում էր եղբորս վարակելու 
շրջանը, պարի գնալուց, վերելակի մեջ 
հայելուն նայելիս երեսիս նկատեցի 
փոքրիկ «ծաղիկ», հետո ուսս քոր 
եկավ, և երբ ձեռքս տարա, որպեսզի 
քորեմ, մաշկիս դիպչելով հասկացա, 
որ ես նույնպես վարակվել եմ։  
Պարի միևնույնն է, գնացի և ավելի 
լավ տրամադրությամբ հետ եկա, 
բայց տուն մտա մի անհասկանալի 
զգացողությամբ, կարծես մարմինս 

կոտրատվեր։ Պառկելով բազմոցին՝ 
մայրիկիս խնդրեցի, որ ջերմությունս 
չափի։ Նա մոտեցավ, նայեց աչքերիս 
մեջ, երեսիս, ձեռքը դրեց ճակատիս 
ու, դեղի հետևից գնալով, ասաց.

-Վերջ, դու էլ հիվանդացար։ 
Անցավ գիշերը, եկավ առավոտը։ Ես 

նայեցի ինձ հայելու մեջ և միանգամից 
ուզեցի դրանից հեռանալ և մինչև 
հիվանդությանս վերջը տհաճությամբ 
էի նայում հայելու մեջ արտացոլված 
աղջկան։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ, 
այդ քորը և քորելու ցանկությունը, դե 
իհարկե, դրա արգելքը։ Սակայն ինչու 
եմ միայն բողոքում։ Այդ հիվանդության 
մեջ դրական բաներ էլ կային։ Ճիշտ 
է, ես իմ ընտանիքի մյուս անդամների 
պես չէի գնում հյուր, այլ մնում էի 
տանը, նայում էի ֆիլմեր, և ոչ ոք 
ինձ այդ ժամանակ չէր խանգարում, 
տնով մեկ վազում: Պարում էի, և ոչ 
ոք ինձ այդ ժամանակ չէր տեսնում։ 
Հիվանդության ժամանակ ես ոչնչի 
չպիտի դիպչեի, չպիտի շնչեի ինչ-որ 
բանի վրա, այլ ուղղակի կամ պիտի 
նստեի կամ պառկեի։ Դե իհարկե, 
ես նախընտրեցի նստելը, բայց 
համակարգչի առաջ։ Կարելի է ասել, 
արձակուրդները հաջող անցան։ Ես 
լա՜վ հանգստացա, ուրախացա, ֆիլմեր 
նայեցի, նվերներ ստացա, տնային 
էլ չկար անելու… Եվ իմ կարծիքով, 
ես շատ տեղին հիվանդացա, 
արձակուրդների ժամանակ, երբ 
դասեր չկան, ուստի դրանցից հետ 
չեմ ընկնի։ Այժմ էլ գիտեմ, որ այլևս 
ջրծաղիկ չեմ ընկնի։ 

Գոհար Կարախանյան, 13տ.
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Իմ ընտանիքը

Իմ ընտանիքը 
բաղկացած է հինգ 
հոգուց՝ հայրս, մայրս, 
քույրս, եղբայրս և ես: Մեր 
ընտանիքի պաշտպանը՝ 
հայրս՝ Տիգրան 
Միրզոյանը, ծնվել է Բերդ 
քաղաքում 1972 թվականին, 

ունի երկու մասնագիտություն՝ կաթի 
և կաթնամթերքի ինժեներ-տեխնոլոգ 
և իրավագետ: Նա շատ խելացի է և 
ինձ միշտ օգնում է ամեն հարցում: 
Նա երբեք իմ հարցերը, որոնք 
չափից շատ են, անպատասխան 
չի թողնում: Նա մեր տան սյունն 
է: Մեր տան մյուս սյունը՝ մայրս՝ 
Լուսինե Ստեփանյանը, ծնվել է 
Կոթի գյուղում` 1975 թվականին: 
Մասնագիտությամբ բանասեր է: Նա 
է, որ ամեն վայրկյան մեր կողքին 
է, իր քնքշությամբ ու ջերմությամբ 
ողողում է ամբողջ տունը: Ինձ 
հետ անընդհատ բանավեճերի մեջ 
մտնողը՝ քույրս՝ Անին, ծնվել է 1996 
թվականին Բերդ քաղաքում: Անկեղծ 
ասած՝ ես չեմ պատկերացնում, թե 
ինչ կանեի առանց նրա: Որպես մեծ՝ 
շատ բան է սովորեցրել ինձ: Իսկ 
մեր բանավեճերը հիմնականում 
դպրոցական առարկաների ու 
աշխարհի վերաբերյալ են: Եթե 
անգամ ես հասկանում եմ, որ նա է 
ճիշտ, մեկ է, շարունակում եմ պնդել 
իմ տեսակետը: Բայց եթե մի օր 
բանավեճ չլինի, իմ օրը օր չի լինի: 
Եղբայրս՝ Տարոնը, ծնվել է 2005 
թվականին Իջևանում: Նա մեր տան 
փոքրիկն է, և, անկեղծ ասած, բոլորը 
նրան երես են տալիս, բայց ամեն 
դեպքում շատ խելոք տղա է: Ես 
պաշտում եմ իմ ընտանիքը, որտեղ 
տիրում է փոխադարձ սեր, հարգանք:

Սյուզաննա Միրզոյան 

Ազատամուտ

Ես ծնվել եմ Շամշադինի շրջանի 
Բերդ քաղաքում: Կյանքիս առաջին 
երեք տարիներն անց եմ կացրել 
Վերին Կարմիրաղբյուր գյուղում: 
Այն տարածված է յոթ բլուրների 
վրա: Շատ բարձրադիր գյուղ է, 
կարծես ամպերը կախված լինեն 
հենց նրա գլխին: Ունի շատ 
գեղեցիկ և հետաքրքիր բնություն: 
Ես իմ գյուղը համարում եմ Վերին 
Կարմիրաղբյուրը: Այժմ ես բնակվում 
եմ Ազատամուտ գյուղում: Այն իր 
հարակից գյուղերի նկատմամբ 

ցածրադիր է: Նախկինում ունեցել 
է ավանի կարգավիճակ, որը 
կառուցված է եղել «Բետոնիտ» 
գործարանի աշխատողների 
համար: Հետագայում գործարանը 
դադարել է աշխատել, մարդիկ 
սեփականաշնորհել են իրենց 
բնակարանները: Գյուղում 
առանձնատներն այնքան էլ 
շատ չեն, հիմնականում շենքեր 
են: Ճիշտ է, Ազատամուտն ունի 
գյուղի կարգավիճակ, սակայն 
մարդիկ հիմնականում ապրում 
են քաղաքային կյանքով: Այստեղ 
արտասովոր ոչինչ չկա, սակայն շատ 
եմ սիրում իմ բնակավայրը: 

Գյուղն ունի խնդիրներ, որոնցից 
առավել հրատապ են խմելու ջրի և 
օդի աղտոտվածության խնդիրը: Մեր 
բակում կա աղբյուր, որից օգտվում 
են բնակիչների մեծ մասը: Անցյալ 
տարի աղբյուրի ջուրը կտրվել էր, 
և մենք՝ բնակիչներս, ստիպված 
էինք ջուր բերել բավականին հեռու 
գտնվող աղբյուրից: Ամիսներ 
շարունակ ջուր էինք կրում:

Ոչ պակաս հուզող խնդիր է օդի 
աղտոտվածության խնդիրը: 
Աշխատանք չունենալու պատճառով 
շատերն ածուխ են պատրաստում, 
որպեսզի կարողանան օրվա հացի 
փող աշխատել: Ածուխ արտադրելու 
հետևանքով օդն աղտոտվում է, 
ծուխը թանձր մառախուղի նման 

պատում է ամբողջ գյուղը: 
Երբ գյուղին նայում ես 
բարձր վայրից, գրեթե 
ոչինչ պարզ չի երևում, 
քանի որ ողջ գյուղը 
պատված է լինում ծխով:  
Շատ հաճախ այդ ծխի 
պատճառով հնարավոր չի 
լինում անգամ պատուհան 
բացել:

Այնուամենայնիվ, սիրում 
եմ բնակավայրս:

Անի Միրզոյան
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Կանաչ-կարմիր 
արև

-Ավե~լ, ավե~լ... 
Աբարանի նամուսով 
ավե~լ...

Ալարկոտ, 
բարձրաձայն, 
օգոստոսյան շոգ օրվա 
վառվող արևի տակ 
քայլելով կանչում էր 
ավել վաճառողը: 

-Ավե~լ, ավե~լ...
 Մաքրել եմ ուզում 

թե շոգ օրը, թե մեր 
արդեն նամուսը 
կորցրած հոգին ու 
մարմինը: Չհասցնելով 
իրագործել ավել գնելու 
ցանկությունս, հոգիս 
մնաց աննամուս, և 
մաքրությունը թողեցի 
մեկ ուրիշ օրվա: Ամռան 
շոգ օրը չես կարող 
ոչ փիլիսոփայել, ոչ էլ 
վեհ գաղափարներից խոսել. դա 
թողնենք աշնան մառախլապատ 
օրվան կամ ձմռան բուք օրերին: 
Հիմա շոգ է, և պետք է փարատել 
այն: Հանգստի մասին խոսք չկա 
(ի՞նչ ես արել, որ հանգստանաս), 
թերևս ճիշտ է: Հիմա հոգիս մեր 
անտառներում է, իսկ անտառը հեռու 
է, հիշողությունից էլ հեռու:  

-Ավե~լ, ավե~լ ...Մաքրեք ձեր 
հոգիները Աբարանի ավելով, մեկ 
հատ մնաց, ավե~լ...

Ոչինչ չօգնեց: Ապարանցին 
Արագածի զով սարին և ձյանը 
կարոտած քայլում էր: Մաքրության 
ավելը գրկած պատուհանից 
նայեցի Արագածին և հասկացա, որ 
մաքրությունը մնացել է շատ զով 
սարերում, և հարկավոր է շտապ 
գնալ սար: 

Արագածի գագաթից Արարատին 
նայելը հենց այդ մաքրությունն էր, և 
մինչ այդտեղ հասնելը հարկավոր է 
հասնել Տեղերի վանք, վանքից վեր 
Ամբերդն է, նրանից վեր` Քարե լիճը, 
որտեղ թափանցիկ ջրերը վազում 
են ողորկ քարերի վրայով: Ջրի 
տեղատվության և մակընթացության 
մեջ քարերի անշարժությունը, լեռան 
հենարանությունը, ջրի կաթիլները, 
արևի հետ աստղիկների վերածվելը 
մի այլ տեսարան է: Լճից վեր 
Արագածի գագաթն է, դիմացը` 
Արարատ լեռը, որը վեր է ամպերից, 
քեզնից, աշխարհից: Ամառվա 

տապից Արարատի ստորոտը չի 
երևում, միայն փառահեղ գագաթն 
է գետնից վեր: Տեր Աստված, երևի 
շատ էր գեղեցիկ, վեհ, ճերմակ 
ու մաքուր` ազգիս պատկանելու 
համար: Սուրբ սարը երևի վայել չէ 
մեզ, շատ է անհասանելի: Վերևում 
կանգնած ուզում եմ երգել, ձայնս 
դողդողում է, որովհետև չգիտեմ` 
ձո՞ն երգեմ, թե՞ ողբ: Ձեռքի մի 
հպումով ուզում եմ հետ բերել ու 
փայփայել ինչպես զավակիս, ախր, 
նա մեր սուրբ սարն է: 

Դեպի գագաթ վազող ամպի 
ծվենները ապաստան են փնտրում, 
ախր, ապաստան է փնտրում նաև 
մեր միտքն ու հոգին, միլիոնավոր 
աչքեր ամեն օր իրեն է հառած, որ 
պահպանի ԱԶԳՍ ՀԱՅՈՑ:

Արևելյան և Արևմտյան 
Հայաստանի միջնորդ սար, 
թիկունքում` Վան, առջևում` 
Երևան, մի սարից մյուս սար 
գաղթականների ականատես ու 
անջրպետ:

Մայրս ասում էր.
 -Պատին կպած մի ծղրիդ լիներ ու 

ներսիս ցավն ու հոգսը գրի առներ, 
ինձ գնահատական տար: 

Ծղրիդները կամաց երգում 
են ու հազարավոր մարդկանց 
գնահատական տալիս: Արարատի 
ու մեր սրտի բաց հովտում նրանք 
երգում են, ի՞նչ են պատմում, 
չգիտեմ: Ամեն տուն իր ծղրիդն 

ԾՆՈՂԻ ԷՋԸ

ունի, ամեն հովիտ ու սար` իրենը: 
Բայց մի ծղրիդ ինձ թաքուն մի 
պատմություն պատմեց, որն 
Արարատի փեշից գաղթած և 
Արագածին ապաստանած մի 
տատիկի պատմություն էր: 

Տատիկի աչքերը հայրենիքը 
կորցրածի աչքեր էին: Բայց ինքը 
տեսնում էր, որ Արարատի վրա 
մշտապես ծիածան էր կապված, և 
արևն այնտեղ կանաչ կարմրին էր 
տալիս, ու ծիծաղում էին բոլորը` 
տատը, ծիածանը, սարը, արևը: 
Ծղրիդը պատմում էր, երբ իրենք 
գաղթի ճանապարհին էին, տատ 
ու թոռ լալիս էին: Տատը լալիս էր, 
որովհետև թոռան գլուխը պատռված 
ու արնաթաթախ էր, իսկ թոռը լալիս 
էր, չէր թողնում տատը վերքը բուժեր 
շաքարի փոշով: Տատը միայն մի 
բուռ շաքարի փոշին էր հասցրել 
գոգնոցի գրպանը խոթել: Մտածում 
էր, որ այդ մի բուռ շաքարով պիտի 
փրկի իր սովյալ թոռներին, բայց 
թոռան գլխին բացված վերքից 
արյունը չէր դադարում: Թոռը ցավը 
թողած մղկտում էր. 

-Նանի, շաքարը մի լցրու վերքի 
վրա, տուր` ուտեմ: Ախչի, նանի, 
սոված եմ, շաքարը տուր ուտեմ...

Արևը էլի էսօրվա նման կանաչ-
կարմիր էր… 

Սեդա Ջանվելյան
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Երբ սկսեմ աշխատել

Երբ սկսեմ աշխատել, 
պատրաստվում եմ ֆինանսական 
աջակցություն ցույց տալ 
աղքատներին: Մի անգամ 
խանութում ականատես եմ եղել, 
թե ինչպես է վաճառողուհին 
կոպտել ֆինանսապես անապահով 
երեխային, շատ եմ ազդվել և որոշել 
եմ, որ առաջին կտավս վաճառելուց 

Ալյոշա պապը 

Իմ շրջապատի ամենահետաքրքիր 
մարդը Ալյոշա պապն է: Նա արդեն 
ութսունյոթ տարեկան է և ապրում է մեր 
գյուղում՝ Բարաբաթումում: Ալյոշան 
երիտասարդ ժամանակ աշխատել 
է շինարար, կառուցել է հայտնի 
մարդկանց տներ: Ալյոշա պապը շատ 
բարի մարդ է: Նա իր հիվանդության 
կամ ծերության պատճառով դժվար 
է տեղաշարժվում և ամեն հնարավոր 
բան արել է, որ իր քայլելու գործը 
հեշտացնի: Քայլելու համար նա իր 
ձեռքով սարքել է ձեռնափայտ: Չնայած 
իր այս տարիքին՝ նա անշարժ չի մնում, 
պահում է կով և շուն: Ալյոշա պապիկը 
մեզ միշտ հետաքրքիր ու ծիծաղելի 
պատմություններ է պատմում: Մի օր 
նա մեզ պատմեց, որ երբ երեխա էր, 
իր երկու ընկերների հետ վարձվել 
էր մի մարդու մոտ աշխատելու: Ինքը 
մյուս երկուսից լավ էր աշխատել: Երբ 
աշխատանքը վերջացրել էին, լավ 
աշխատող երեխային` իրեն, տվել էին 
մի մեծ կոպեկ, իսկ մյուս երկուսին՝ 
երկուական փոքր կոպեկներ: 

Լավ աշխատող երեխան լացելով 
գնացել էր տուն ու պատմել հայրիկին: 
Հայրիկը վերցրել էր այդ կոպեկը և 
գնել էր կոնֆետ, մնացածը դարձրել էր 
երկու փոքր կոպեկ ու տվել երեխային: 

Այդ պատմությունը շատ ծիծաղելի 
պատմություն է, բայց Ալյոշա պապիկը 
դա պատմում էր լացելով: Նա երևի 
լաց էր լինում այն օրերի  մարդկանց 
մաքրությունը և միամտությունը հիշելու 
պատճառով:

Սոկրատ Մկրտչյան

Նորա տատիկը

Իմ շրջապատի ամենահետաքրքիր 
մարդը մեր հարևան Նորա տատիկն 
է: Նա շատ լավ բնավորություն ունի, 
սիրում է իր թոռնիկներին և մեր բակի 
գրեթե բոլոր երեխաներին: Նա առաջ 
աշխատում էր դպրոցում, իսկ հիմա՝ 
ոչ: Մենք, երբ բակում միջոցառում 
պետք է կազմակերպենք, միշտ 
դիմում ենք Նորա տատիկին: Նա շատ 

է մեզ օգնել, և մենք միշտ շնորհակալ 
ենք իրեն: Նորա տատիկը ունի 
այգի, որը լի է ծաղիկներով, մենք 
միշտ օգնում ենք նրան ծաղիկները 
խնամելու գործում: Լինում է նաև, 
որ միջոցառումների վերջում նա 
մեզ իր ծաղիկներից է նվիրում: Նա 
շատ խելացի, բարի և հետաքրքիր 
տատիկ է: Նորա տատիկի ամուսինը՝ 
Վաչագան պապիկը, մահացել է, 
նա նույնպես շատ լավ մարդ էր: 
Նրանք միշտ համերաշխ էին, և ես 
հիշում եմ, երբ փոքր էի ու իրենց 
ինչ-որ գործում օգնում էի, նրանք 
միշտ ինձ կոնֆետ էին տալիս: 
Ես հիշում եմ, երբ դեռ Վաչագան 
պապիկը չէր մահացել, մեր վերջին 
միջոցառումը նվիրված էր ծերերին, 
ու այդ միջոցառման վերջում 
բոլոր տատիկներն ու պապիկները 
կանգնեցին և մեզ ծափահարեցին, 
իսկ մենք շատ հուզվեցինք: Ես միշտ 
կհիշեմ նրանց ու նրանց օգնությամբ 
կազմակերպված միջոցառումները: 

 Սյունե Բարսեղյան

ստացված եկամուտով փակելու 
եմ այդ ընտանիքի պարտքերը և 
հոգալու եմ, որ այդ վաճառողուհին 
զրկվի իր աշխատանքից: Շատ 
եմ նյարդայնանում, որ մարդկանց 
հագուստով են գնահատում: 
Մտածում եմ, որ վատ հագնված 
մարդու հոգում ավելի շատ 
մարդկային հատկանիշներ կարող 
են լինել թաքնված, քան թանկարժեք 
հագուստների մեջ քողարկված ինչ-որ 
մեկի: 

Ինձ հուզում է իմ համայնքի 
գործազրկությունը, 
աշխատավարձերի չնչին չափը, 
անապահով ընտանիքների 
կեցության մակարդակը, մարդկանց 
անտարբերությունը: 

 Աննա Մանգասարյան
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Դասընթացներ, որոնք 
փոխեցին իմ կյանքը

Իմ` լուսանկարչության հանդեպ 
սերը ավելի մեծացավ սկսած 2013 
թ.-ի հուլիսի 1-ից: Ամեն ինչ սկսվեց 
ընկերուհուցս` Տաթևից: Մի անգամ, 
երբ մեր սովորության համաձայն իջել 
էինք դուրս, ու Տաթևը մեզ ոգևորված 
պատմում էր, որ մասնակցել է 
«Մանանա» կենտրոնի կողմից 
Հրազդանում կազմակերպված մեդիա-
դասընթացներին, որտեղ դասեր 
են անցկացվում ժուռնալիստիկայի, 
կինոյի և լուսանկարչության մասին,  
ինձ շատ հետաքրքրեց: Ես խնդրեցի 
նրան ճշտել` հնարավո՞ր է, որ ես 
էլ մասնակցեմ: Համաձայնություն 
ստանալով` հաջորդ օրը նրա հետ 
գնացի: Ծանոթանալով` ստացա 
հարցաթերթիկ, որը պետք է 
լրացնեի: Հարցերից մեկը մինչև 
հիմա էլ մնացել է հիշողությանս 
մեջ, որին երկար ժամանակ չէի 
կարողանում պատասխանել: Գրված 
էր. «Ձեր սիրած լուսանկարիչը»: Ես 
երկար ժամանակ չէի կարողանում 
պատասխանել, ոչ թե այն պատճառով, 
որ դրանք շատ էին, այլ այն 
պատճառով, որ ես լուսանկարիչների 
չգիտեի: Մինչ այդ երբեք չէի 
հետաքրքրվել պրոֆեսիոնալ 
լուսանկարչությամբ և չէի էլ մտածել, 
որ մի օր լուսանկարչությունը կդառնա 

իմ կյանքի անբաժանելի, 
և, թերևս, ամենասիրելի 
մասը: Եվ ես որոշեցի գրել 
այն միակ լուսանկարչի 
անունը, որ գիտեի` Ջիլս 
Բենսիմոն, որի անունն 
էլ լսել էի հեռուստաշոուի 
ժամանակ, որը  նվիրված 
էր նորաձևությանը: 
Մինչ այս դեպքը, մինչ 
«Մանանա» կենտրոնին 
անդամակցելը, ես միայն 
սիրում էի նկարել երկինքը` 
այն էլ միայն սիրողական, 
բայց ստանալով 
հնարավորություն` 
տեսնելու, թե ինչքան 
հետաքրքիր է մարդկանց 
նկարելը և ինչքան բան 
կարելի է ասել ընդամենը 
մեկ դիմանկարով` 
դիմանկարը դարձավ իմ 
ամենասիրելի ժանրը:

Հռիփսիմե Եղիազարյան

Ձյուդոն` որպես հոբի

Մեզանից շատերը, եթե ոչ բոլորը, 
մանուկ հասակում ունեցել են իրենց 
հերոսները: Իմ հերոսները շատ էին` 
«Սարդ մարդը», «Հալկը», «Հզոր 
ռենջերները» և այլն: Ցանկանում էի 
լինել հզոր, ինչպես 
Հալկը, խիզախ` Սարդ 
մարդու պես: Երբ 
դարձա ութ տարեկան, 
սկսեցի հետաքրքրվել, 
թե ինչպես «ուժեղ 
տղա» դառնալ: 
Այդ ժամանակ մեր 
գերդաստանում 
գործում էր չգրված 
մի օրենք` բոլոր 
տղաները պետք է 
զբաղվեին սպորտով, 
իսկ ավելի կոնկրետ` 
ձյուդոյով: Եվ քանի 
որ ես բացառություն 
չէի, նույնպես սկսեցի 
զբաղվել ձյուդոյով: 
Առաջին քայլերս 
այնքան էլ հուսադրող 
չէին, որովհետև 
նորեկ էի և բոլորին 
թե’ ֆիզիկապես, թե’ 
տեխնիկապես զիջում 
էի: 

Անցնում էին օրեր, 
շաբաթներ, ամիսներ, 

և ամեն անգամ ավելի ուժեղ էի ինձ 
զգում: Հիշում եմ, մի անգամ մեր 
խմբակի առաջատարներից մեկին 
հաղթեցի և ամբողջ պարապմունքի 
ընթացքում այնքան ոգևորված էի, 
կարծես օլիմպիական չեմպիոն էի 
դարձել: 

Ներկայումս ձյուդոյով զբաղվելու 
պայմանները Հրազդանում 
համեմատաբար լավ են, սակայն 
գրեթե բացակայում է պետական 
ֆինանսավորումը, որը իր 
հետևանքներն է ունենում: Վատ 
վիճակում է գտնվում մարզասրահի 
գույքը, մարզասրահը, լավագույն 
մարզիկները չեն խրախուսվում...
Սակայն այս ամենը չի խանգարում 
մեզ մարզվել և զբաղվել սիրած 
սպորտաձևով: Մեր խմբակը տվել է 
Հայաստանի, Եվրոպայի, Աշխարհի 
և ամենակարևորը` օլիմպիական  
բազմաթիվ չեմպիոններ ու 
մրցանակակիրներ: 

Տարիների հետ ձյուդոյից հեռանում 
են շատերը, բայց մի բան հաստատ 
է. ինչպես բնության մեջ ոչինչ հենց 
այնպես չի անհետանում, այլ մեկը 
փոխարինվում է մյուսով, այդպես 
էլ Հրազդանում միշտ կհայտնվեն 
ձյուդոյի նոր սիրահարներ…

Սուրեն Կարապետյան

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Մարիամ Ներկարարյանի, 17տ.

Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Շուշան Հարությունյանի17տ.
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Մեր կողքին ապրող 
մարդիկ

Ես չունեմ այնպիսի մի 
անձնավորություն, որին 
կցանկանայի նմանվել, քանի որ 
կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր 
մարդ ունի իր սեփական կյանքը, 
մտածողությունը, ոճը, արդուզարդը, 
քայլվածքը… Այն, ինչ գեղեցկացնում 
է մեկին, մի ուրիշին կարող է 
տգեղացնել։ Փորձում եմ իմ 
հարազատներից վերցնել նրանց 
դրական հատկանիշները, որոնք 
ավելի հոգեհարազատ են ինձ։ 
Պապիկս, տատիկս և հորաքույրներս 
եղել են մանկավարժներ, 
ցանկանում եմ նրանց նման 
լինել խելացի և վաստակավոր։ 
Ցանկանում եմ հայրիկիս նման 
լինել կարգ ու կանոնով, կոկիկ, 
ազնիվ, ընկերասեր, խելացի։ 
Մայրիկս, մորաքույրս և տատիկս 
նույնպես մանկավարժներ են։ 
Ցանկանում եմ մայրիկիս նման 
լինել ճշտապահ, պարտաճանաչ, 
գեղեցիկ, կոկիկ, մորաքրոջս նման 
հեզ, մեղմ բնավորության  տեր, 
տատիկիս նման լավ մարդ, խելացի 

և հարգված անձնավորություն։ 
Պապիկս շինարար է` ցանկանում 
եմ նրա նման լինել կառուցող, 
որպեսզի կարողանամ այս բարդ 
կյանքում ինձ համար կառուցել 
նորանոր բարձունքներ։ Ճիշտ 
է, իմ հարազատներն էլ ունեն 
թերություններ, բայց ես նրանցից 
վերցնում եմ միայն լավը։ 
         

Սիրուշ Մկրտչյան
 

Հայրս

Միակ մարդը, ում կուզենայի 
նմանվել, իմ հայրիկն է: Ես նրան 
աշխարհում ամենաշատն եմ սիրում, 
նա իմ իդելան է: Նա իսկական 
տղամարդ է: Հայրս նկարիչ-
քանդակագործ է, բայց ես նրան 
հոգեբան եմ ասում:  Մայրիկիս 
հետ չեմ կարողանում կիսվել, 
բայց հայրիկիս հետ կարողանում 
եմ, նա շատ ճիշտ խորհուրդներ 
է տալիս: Հայրիկս բարի մարդ է: 
Ընդհանրապես չի բորբոքվում և չի 
ջղայնանում իմ ամեն մի սխալի վրա, 
այլ բացատրում է այնպես, որ այդ 
սխալը  երկրորդ անգամ չեմ անում: 
Սիրում եմ, որ նա նյութականի վրա 

ուշադրություն չի դարձնում, փող չի 
սիրում, հիմա կասեք, թե կա՞ արդյոք 
այդպիսի մարդ, որ փող չի սիրում: 
Ասեմ, որ կա:

Նա շատ-շատ աշխատասեր և 
ընտանիքին նվիրված է: Ինձ միշտ 
հանդիմանում է, թե ինչու եմ այդքան 
ծույլ, որ իմ ծուլության պատճառով 
արդյունքների չեմ հասնի: Ես շատ 
եմ ուզում նմանվել հայրիկիս, 
որպեսզի նյութապաշտ չլինեմ, ամեն 
մի հարցի ուրիշ տեսանկյունից 
նայեմ: Նա շատ դրական կողմեր 
ունի, հենց այդ պատճառով էլ ուզում 
եմ նմանվել նրան:

Նատալի Թիզյան
 

Մայրս

Մայրիկիս անունը Աննա է։ Ես 
շատ եմ ուզում նմանվել նրան, 
քանի որ նա շատ խելացի է, 
համբերատար, աշխատասեր, 
նվիրված և լավատես: Քանի 
որ ես շատ անհամբեր եմ, ինձ 
հատկապես դուր է գալիս նրա 
համբերատարությունը։ Նա 
երկար տարիներ աշխատել 
է մանկապարտեզում 
որպես դաստիարակչուհի և 
դաշնակահարուհի։ Նա բոլոր 
երեխաներին շատ լավ է վերաբերվել 
և ոչ մի խտրականություն չի դրել 
նրանց միջև։ Այդ պատճառով բոլոր 
երեխաները նրա հետ շատ էին 
կապված և շատ էին սիրում։ Հիմա 
մեր մանկապարատեզը փակվել է, և 
երբ երեխաները նրան տեսնում են 
փողոցում, մոտենում են, զրուցում, 
ասում են, որ շատ են կարոտել։ Եվ 
ես տեսնում եմ, որ բոլորը նրան 
հարգում ու սիրում են, դրա համար 
էլ ուզում եմ նրան նմանվել։

Տաթև Թորոսյան
 

Կարո՞ղ եմ լինել իր 
նման

Բոլորն էլ ունեն իրենց 
իդեալները: Ոմանց համար իդեալ 
են հայտնի աստղերը, ոմանց 
համար` սովորական մարդիկ:  
Կան մարդիկ, ում իդեալները 
իրական կյանքում չկան, հորինված 
կերպարներ են, ում իրենք ողջ  
կյանքում փնտրում են: Ամեն 
մարդ ինքն իր նման է, բայց իմ 
կարծիքով, բոլորն էլ  իրենց սրտի  
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խորքում ինչ-որ մեկին ուզում  են 
նմանվել: Ես ուզում եմ նմանվել  
մայրիկիս, ոչ թե նրա համար, որ 
նա իմ մայրն է, այլ նրա համար, 
որ հավանում եմ նրան որպես 
մարդ: Ինձ դուր է գալիս մայրիկիս 
մեղմությունը, նա երբեք ձայնը 
չի բարձրացնում, բայց ոչ ես, 
ոչ քույրս նրան չենք առարկում: 
Մի հայացք բավական է, որ մենք 
հասկանանք: Նա աշխատասեր  
է, այսօրվա գործը վաղվան 
չի թողնում: Ես ուզում եմ նմանվել 
նրան:

Տաթևիկ Խաչատրյան
 

Ոչ միայն արտաքինով

Ես միշտ ցանկացել եմ նմանվել 
իմ մայրիկին։ Իմ մայրիկը հետ 
չի կանգնում իր նպատակներից 
և, եթե սկսում է որևէ գործ, ապա 
այն հասցնում է ավարտին։ 
Չնայած, որ ասում են` մայրիկիս 
շատ եմ նման արտաքինով, 
այնուամենայնիվ, ուզում եմ 
բնավորությամբ էլ մայրիկիս 
նմանվել։ Ի տարբերություն իմ 
մայրիկի, ես սկսածս գործը 
ավարտին չեմ հասցնում, շուտ եմ 
հոգնում և հիասթափվում։ Օրինակ` 
ասեղնագործել շատ եմ սիրում, բայց 
կեսից հոգնել եմ և չեմ շարունակել։

Սվետա Սարգսյան
 

Եղբայրս

Ես կուզենայի նմանվել եղբորս։ 
Նա շատ հավասարակշռված, 
հանգիստ, սառը դատող և 
արկածներ սիրող մարդ է։ 
Ես գտնում եմ, որ դրանք այն 
հատկանիշներն են, որոնք ես 
կուզենայի և փորձում եմ տեսնել 
իմ մեջ։ Իհարկե, շատ դժվար է, 
քանի որ ինչ-որ տեղ հակառակ 
հատկանիշներն ունեմ։ Սակայն ես 
չեմ հուսահատվում` շարունակում եմ 
աշխատել ինձ վրա։

Վահագ Մարտիրոսյան
 

Ամեն մեկից մի բան

Ես ինքս իդեալ չունեմ, բայց իմ 
հարազատներից և շրջապատող 
մարդկանցից սովորել եմ և 
աշխատում եմ սովորել լավ 
հատկանիշները։ Մայրիկիցս 

սովորել եմ լավ վերաբերվել 
մարդկանց և փորձում եմ նմանվել 
մայրիկիս, որովհետև նա ինձ համար 
գրեթե իդեալական է։ Տատիկիցս 
սովորել եմ համեղ ուտեստներ 
պատրաստել։ Իսկ եղբորիցս 
սովորել եմ համառություն։ Բայց 
ամեն ինչից շատ փորձում եմ ինքս 
իմ տեսակի մեջ լինել միակը։

Սերինե Հարությունյան

Բարի արարքների 
հետևից

Իմ շրջապատում չկա այնպիսի 
մեկը, որին կցանկանայի նմանվել։ 
Բայց, երբ տեսնում եմ մարդկանց 
բարի արարքները, ապա հետևում 
եմ դրանց։ Չնայած շատ կուզենայի, 
որ լիներ այնպիսի մեկը, ով ինձ 
օրինակ ծառայեր ամեն հարցում։ 
Որքան կարողանում եմ, այնքան 
լավ հատկանիշներս եմ դրսևորում։ 
Ես չար բաներ էլ եմ անում, բայց 
միշտ Աստծուց ներողություն եմ 
խնդրում, որովհետև ի վերջո բոլորս 
պատասխանատու ենք Աստծո 
առաջ։ Բոլորին ցանկանում եմ, որ 
իրենք ընտրեն ճիշտ ուղի, և օրինակ 
դառնան մյուսների համար։

Սյուզաննա Խառատյան

Ճանապարհը 
մեկուսացնում է գյուղը

Մեր գյուղը՝ Կալավանը, շատ փոքր 
է, բայց դա չի խանգարում ունենալ 
խնդիր, որը լուծում է պահանջում:

Ճանապարհները դժվարանցանելի 
են և վտանգավոր՝ ձմռանը երթևեկելու 
համար: Բնակիչների համար դժվար 
է յոթ կիլոմետր անցնել` գյուղից դուրս 
գալու համար: Մոտ վեց տարի առաջ 
աշխատում էր ավտոբուս, և մարդիկ 
իրենց բերքն ու բարիքը տանում էին 
քաղաքում վաճառելու:

Հիմա ամեն ինչ փոխվել է, 
անցուդարձը պակասել է, գյուղը 
կամաց-կամաց մեկուսանում է՝ 
չունենալով ելքի և մուտքի ավելի լավ 
ճանապարհ: Իսկ ճանապարհների 
վիճակը օր-օրի ավելի ու ավելի է 
վատանում ձնհալքերի և անձրևների 
պատճառով:

Որոշ ժամանակ առաջ անընդհատ 
գալիս ու խոստանում էին 
վերանորոգել ճանապարհները: 
Բնակիչները սրտի տրոփով 
սպասում էին շինարարական 
աշխատանքներին, բայց դրանք 
այդպես էլ մնում էին թղթերի վրա և 
իրականություն չէին դառնում:

Ամեն ինչ փոխվել է, մարդիկ 
արդեն չեն հավատում սուտ ու փուչ 
խոսքերին, որոնք թղթից դուրս 
ընդամենը անձրևի կաթիլներ են, որ 
արևի ջերմությունից գոլորշանում են: 

Էլյանորա Բալյան
Èáõë³ÝÏ³ñÁ` Սիրուշ Մկրտչյանի, 17տ.
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Հետաքրքրասիրության 
հետևանքները

Լույսը նոր էր բացվել, և 
ընտանիքիս անդամները 
բոլորը աշխատում էին: Ես հինգ 
տարեկան էի: Այդ ժամանակ ես 
շատ հետաքրքրասեր էի, և ամեն 
աշխատանք ինձ հետաքրքիր էր: 
Պապիկս ինչ-որ գործ էր անում, իսկ 
ես աստիճանների ճաղավանդակից 
մտցրի գլուխս, որպեսզի տեսնեմ, թե 
նա ինչ է անում: Երկար ժամանակ 
նայում էի, բայց երբ փորձեցի 
գլուխս հետ տանել, զգացի, որ չեմ 
կարողանում: Սկսեցի լաց լինել, 
իսկ երբ լաց եղա, քթիցս արյուն 
եկավ: Փոքր ժամանակ քթիցս 
հաճախ էր արյուն գալիս: Պապիկս 
արդեն գնացել էր տրակտորի մոտ, 
և տրակտորի ձայնը չէր թողնում, 
որ նա ինձ լսեր: Երբ տրակտորի 
ձայնը կտրվեց, բոլորը լսեցին իմ 
լացի ձայնը և եկան ինձ մոտ: Մեր 
հարևանը գնաց և մի երկաթ բերեց, 
որպեսզի ծռեր ճաղավանդակը 
և ազատեր իմ գլուխը, բայց ես 

Դե վերջացիր, իմ 
ձախորդ օր

Վատ օրերիցս միայն այս մեկն 
եմ պարզ հիշում: Գարնանային 
արևոտ օր էր: Ինչքան հիշում եմ 
5-րդ դասարանում էի սովորում: 
Առավոտյան արթնացա և զգացի, 
որ վիզս բռնվել է: Երևի մնացած 
անախորժություններիս մեծ մասը 
կապված էին այն իրողության 
հետ, որ գլուխս ոչ մի կերպ չէի 
կարողանում շարժել: Ճանապարհին 
պայուսակիս բռնակներից մեկը 
պոկվեց: Եվ այդպես պայուսակս 

կարծել էի, թե նա ուզում է ծեծել 
ինձ այդ երկաթով, և սկսեցի ավելի 
բարձր գոռալ: Գլուխս հանել էին 
ճաղավանդակից, բայց ես դեռ 
լացում էի: Ճիշտ է, անցել են շատ 
տարիներ, բայց ես այդ հարևանին 
չեմ սիրում և նրանից վախենում եմ: 
Իսկ աստիճաններով բարձրանալիս 
անպայման հիշում եմ այս դեպքը:

Աստղիկ Իսրայելյան

գրկած մտա դպրոց: Ուշացել էի, և 
այն էլ 10 րոպեով: Թակեցի դուռը 
և մտա դասարան: Ուսուցիչս 
ասաց, որ  արդեն բացակա է դրել: 
Ստիպված եղա սպասել միջանցքում 
մինչև դասաժամի ավարտը: 
Չմասնակցեցի ֆիզկուլտուրայի 
ժամին, ինչի պատճառով ստացա 
լուրջ զգուշացում և բացակա: Հասա 
տուն: Չէի կարողանում դասերս 
սովորել: Դե, ի վերջո մի կերպ 
սովորեցի դասերս: Գնացի դուրս ու 
տեսա, որ պապս խաղողի վազերն է 
մշակում: Փորձեցի օգնել: Դարձյալ 
ցավի պատճառով չկարողացա 
կատարել պապիս ասածները և, 
նախատվելով պապիս կողմից, 
գնացի ընկերներիս հետ խաղալու: 
Նորից իրենն ասաց պարանոցս, 
և դրա պատճառով ոտքս ոլորեցի: 
Ոտքս վիրակապեցին և ասացին, 
որ հանգիստ նստեմ ու չշարժվեմ: 
Տեսնելով, որ օրս անհաջող է 
անցնում, որոշեցի քնել, որ էլ ուրիշ 
պատմությունների մեջ չընկնեմ: 
Չնայած պետք էր առավոտից 
զգուշանալ, բայց ես ինչ իմանայի…

Վահե Ստեփանյան

Ամենագեղեցիկը

Մանկությունս անցել է ուրախ և 
հետաքրքիր, սակայն ոչ այնպես, 
ինչպես մյուս աղջիկների 
մանկությունը: Չեմ սիրել 
տիկնիկներով խաղալ, քանի որ 
կարծում էի, որ նրանք ինձնից 
գեղեցիկ են: Պոկում էի տիկնիկներիս 
մազերը, պատառոտում` զգեստները: 
Իմ ծննդյան օրը նվիրեցին երևի թե 
աշխարհի ամենագեղեցիկ տիկնիկը: 
Մայրիկս պատմում էր, որ երբ իմ 
տարիքին է եղել, միշտ երազել է 
այդպիսի տիկնիկ ունենալ: Նա 
տիկնիկիս դրեց անկողնուս կողքին 
և գնաց: Սակայն, երբ վերադարձավ, 
տիկնիկիցս արդեն ոչինչ չէր մնացել. 
ես պոկել էի մազերը, պատռել 
շորերը, մասնատել նրան: Մայրիկս 
նստեց իմ կողքին և, ափսոսանքով 
նայելով տիկնիկին, ինձ բացատրեց, 
որ ես կյանքում կհանդիպեմ ավելի 
գեղեցիկ մարդկանց ու միշտ պետք է 
հիշեմ, որ յուրաքանչյուրը գեղեցիկ է 
յուրովի, և որ գեղեցկությունը ոչ միայն 
արտաքինի, այլ նաև հոգու մեջ է:

                                                           
Լիանա Աբրահամյան
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Կույր օրագիր

Երբ սկսում եմ մաղել հիշողությունս, 
հաստատ չեմ կարողանում հիշել 
օրերն ու դեպքերը, նույնիսկ 
դեմքերն եմ մոռանում, հիշում եմ 
միայն հայացքները: Ճամբարում 
էի, բացի մեր խմբից այնտեղ 
հանգստանում էին նաև մի քանի 
երեխաներ մանկատնից` իրենց 
ղեկավարի հետ: Աղջիկներից մեկը 
անընդհատ մի անկյունում նստած 
էր, հայացքը՝ կծկված, տխուր, 
ընկճված: Ամառ էր, այդ հայացքը 
չէր մրսում, բայց տաքություն էլ չէր 
նկատվում: Չէր խոսում, մեկ-մեկ 
սկսում էր պատմել ինչ-որ բանի 
մասին, բայց մտացրիվ... Ցանկացա 
ծանոթանալ:
Ձեռքը պարզեց, սկսեց շոշափել 
դեմքս, ձեռքերս:
-Ինչ գեղեցիկ ես…
Ախ, այս փոքրիկ աղջնակը 
հասկացավ մի բան, ինչ ես 17 տարի 
պահանջում էի հայելուց: Իսկ ես 
բացահայտեցի. նրա գունավոր 

աշխարհը, որը երբևէ 
չէր տեսել…
«Քեզ քո երազնե՞րն 
են մոտ թվում, թե՞ 
նպատակները: 
Ամենանպատակասլաց 
մարդու հետ նույնիսկ 
կարող եմ վիճել. իմ 
նպատակն ինձ ավելի 
մոտ է, քան նրանը: 
Պատճառը այն չէ, որ ես 
ավելի նպատակասլաց 
եմ, այլ այն, որ ես չեմ 
կարող երազել, իսկ նա 
ամեն գիշեր երազում 
է՝ ավելի մոտենալով 
իր նպատակին: 
Իսկ իմ գիշերները 
դատապարտված են 
առանց երազ լինելու. 
իմ ամբողջ կյանքն է 
դատապարտված նման 
գիշեր լինելու:
Մի այդպիսի գիշեր էլ ես 
եմ ծնվել: Մի հարցրու 
մորս ու նրա սիրո 
մասին. դա նման է ինձ 
գույներ սովորեցնելուն: 
Միգուցե մորս ինձ 
թողնել-հեռանալու 
պատճառը իմ՝ գույներ 
չտարբերե՞լն էր: Ու նա 
ինձ բերեց այնտեղ, 
ուր մեռնում են բոլոր 

գույները: 
Մանկությո՞ւնս: Ո՞վ կարող է ինձ 
հստակ պատասխանել՝ որտեղ է 
ավարտվում մանկությունը և սկսում 
պատանեկությունը: Միգուցե ձեր 
պատանեկությունը սկսվում է, երբ 
սիրահարվում եք, երբ ընկերների 
հետ գնում եք խնջույքի կամ երբ 
հասկանում եք, որ ձեզ դպրոցի 
գնահատականները այնքան էլ չեն 
հետաքրքրում: Ես զրկված եմ եղել 
այդ ամենից: Իմ ամբողջ կյանքը 
անցել է ու երևի կանցնի ուրիշների 
կյանքի հետ համեմատելով: 
Ամեն դեպքում, իմ մանկությունը 
ավարտվեց այն ժամանակ, երբ 
մնացածը վայր դրեցին իրենց 
խաղալիքները և սկսեցին սովորել:
-Իսկ ի՞նչ ենք անելու կույրի հետ:
-Մենք չունենք հնարավորություն 
հատուկ գրքեր գնելու:
Ահա և վերջ… Ուսմանս 
ճակատագիրը որոշված էր: 
Բայց ներկա էի լինում դասերին, 
լսում բոլորին ու լուռ մնում, սիրում 
բոլորին, բայց միաժամանակ 
նախանձում նրանց: Նրանք ինձ 

ընկերներ չէին. բոլորի մեջ էի 
ու մենակ, բոլորից սիրված ու 
արհամարհված: Իմ ընկերը մի 
ձայնարկիչ էր, որ արդեն հոգնել էր 
բոլոր այն երգերից, որոնք լսում էի 
օրը մի քանի անգամ: Ձայնարկիչի 
համար այդ երգերը, իսկ ինձ համար 
ձայնարկիչի բացակայությունը 
կատարյալ նահատակություն էր: 
Բայց ամեն դեպքում հայտնվեց 
մեկը, ում սիրեցի ավելի շատ, քան 
ձայնարկիչս: Ամերիկյան ինչ-որ 
կազմակերպություն կամավորներ էր 
տրամադրում մանկատներին, բայց 
այնտեղից վերջինս պիտի ընտրեր 
մեկին, որի հետ պիտի աշխատեր: 
Նա հավանեց ինձ (միգուցե 
խղճաց, բայց ես կուզեի, որ բոլոր 
խղճահարությունները այդպիսի 
ավարտ ունենային):
13 տարեկան էի: Ինձ ասացին, որ 
ինչ-որ կամավոր հետաքրքրվել 
է ինձանով և ուզում է աշխատել 
ինձ հետ: Շատ ուրախացա, բայց 
զարմանքս էլ պակաս չէր: Բայց թե 
ինչու էին ինձ երանի տալիս, չէի 
հասկանում: Չէի հասկանում. ես 
պետք է սովորեի այն ամենը, ինչ 
նրանք հասցրել էին սովորել այս 
տարիների ընթացքում: 
Երկու տարի ես լիարժեք երջանիկ 
էի: Ես տառեր էի սովորում` 
հայերեն ու անգլերեն, հատուկ 
գրքերով: Մենք լինում էինք տարբեր 
վայրերում, նա ինձ պատմում էր այն 
բոլոր վայրերի մասին, ուր գնում 
էինք: Իմ պատկերացրած երկիրը 
ամենակատարյալն էր, քանի որ այն 
իրականում գոյություն չուներ: 
Ամեն լավ բան իր ավարտն ունի, 
բայց այն նոր լավ բանի սկիզբը չէր:
Ես 15 տարեկան էի: Նորից 
նույն իրականությունն է, նորից 
իմ ձայնարկիչը, բայց ուրիշ 
մարդիկ: Նրանք ավագ դպրոց էին 
տեղափոխվել, նորերն էին եկել 
այդտեղ: Ինձ թվում է` ես այստեղ 
հավերժ մանուկ եմ մնալու, բոլորը 
կգան ու կգան, իսկ ես… Ես կմնամ 
նույնը:
Քեզ քո երազնե՞րն են մոտ 
թվում, թե՞ նպատակները: 
Ամենանպատակասլաց մարդու հետ 
նույնիսկ չեմ էլ ուզում վիճել, քանի 
որ ես էլ նպատակներ չունեմ…»:

Լուսինե Կարապետյան, 17տ.
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ԴԱՎԹԻ ԷՋԸ 

Պատահում է` քեզնից 
անկախ քեզ լավ ես զգում` 
ինքդ քեզ ժպտում ես, 
ջերմ ողջունում, հարցնում 
դիմացինիդ որպիսությունը, 
և... Դիմացինիդ օգնեցիր:  
 Պատահում է և հակառակը` 
ընկճվում ես, զայրանում 
ամենքի վրա ու չարանում 
աշխարհի հանդեպ, ու 
հանկարծ հեռու հեռվից մի 
ջերմ ժպիտ սառնության 
մեջ, մի ջերմ ողջյուն, և 
հարցնում են որպիսությունդ: 
Թեև ամենևին էլ չես ուզում 
ժպտալ, բայց դե չի կարելի` 
քաղաքավարություն է: Ինքդ 
քեզ ստիպում ես կեղծ ժպիտ 
դնել դեմքիդ, բարևել, և 
արդեն դու էլ հավատացիր 
քո ժպիտին: Ուրախ ես, 
պատրաստ ես բարևել ու 
ջերմացնել ժպիտով: Ուրախ 
եմ, ուրախ ես:  

Իմ երջանկության 
չորրորդ դարակում

 
 Ապրում, ապրում, ապրում ես ու մեկ 
էլ զգում, որ արդեն մեծացել ես, ու 
քեզ ոչ բոլորն են ժպտում: Բայց երբ 
ավելի ես հասունանում, հասկանում 
ես, որ դա նորմալ է, որովհետև դու 
էլ վաղուց արդեն բոլորին չէ, որ 

ժպտում ես: Պարզապես չժպտալու 
ավելի շատ պատճառներ ունես: 

Հիմա ես մեկն եմ միշտ 
չժպտացողներից: Ու ես ունեմ իմ 
խնդիրները: Իսկ իմ երջանկության 
գանձատուփը ես իմ մենության 
թաքստոցում եմ պահում` բարի 
ու չար հուշերիս և մեծ ու փոքր 
երջանկություններիս կողքին: Եթե 
համակրում եմ մեկին` միանգամից 
տանում եմ իմ մենության թաքստոց: 
Երանի թե այսքան պարզ լիներ 
վիճակս, ինչքան քիչ առաջ ասված 
խոսքս է: Կարելի է ասել, որ պարզ 
էր մինչև երես թեքումները իմ 
կյանքի: Հետաքրքիր բան է կյանքը: 
Մարդիկ երես են թեքում քեզնից, 
ու միայն այդ ժամանակ ես նրանց 
դեմքը տեսնում: Իսկ երբ նրանք 
նկատում են, որ տեսար իրենց 
դեմքը, փակում են այն ու երեսը 
թեքած փախնում, թե ուր` չգիտեմ: 
Ես դեռ ոչ մի անգամ այդտեղ չեմ 
փախել: Թե երես եմ թեքել, միշտ 
թաքուն նայել եմ, թե ինչպիսին է 
նա, երբ ես չկամ: Թե նրա համար 
մեկ է` հեռանում եմ, թե մենակ է նա, 
փախնում եմ նրա մոտ: Հիմար եմ 
երևի, որ դեմքս ցույց եմ տալիս ու 
կարճ ժամանակ անց երես թեքում: 

Իմ երջանկության չորրորդ 
դարակում` երես չթեքածների 
բաժանմունքում, երկու բան եմ 
միշտ պահում` շոկոլադ ու մի կտոր 
արև: Ես հիմարաբար ամեն նոր 
հանդիպման ժամանակ դիմացինիս 

հետ քաղցր եմ ու արևի պես 
ջերմ: Ցավոք, հիմնական մասը 
ծանոթություններիս այդպես էլ 
չեն հայտնվում իմ երջանկության 
չորրորդ դարակում: Բայց այնտեղ 
միշտ պահում եմ շոկոլադն ու մի 
կտոր արևը:

Երջանկության բույրը

-Իսկ ի՞նչ է բույրը,- հարցրի ես 
օծանելիքագործին:

-Երջանկություն:
-Այդ ինչպե՞ս:
-Փորձիր հիշել մի բույր ու զգա 

հոտը: Չի ստացվի:
-Ե՞վ:
-Երջանկությունն էլ է այդպես, դու 

միայն նկարագրել կարող ես կամ 
հազվադեպ հիշել պահը, բայց եթե 
անգամ շատ ցանկանաս, այն միայն 
քոնն է: Դու երբեք չես կարող քո 
երջանկությունը երգելով մարդկանց 
զգացնել տաս: Ճիշտ և ճիշտ, 
ինչպես երջանկությունը, այնպես և 
բույրը:

-Այսինքն, դու երջանկություննե՞ր 
ես պատրաստում:

-Ես ընդամենը հնարավորություն 
եմ տալիս կարճել հեռավորությունը 
ու վերացնել անցյալի ու ներկայի 
միջև եղած անդունդը: Իմ 
պատրաստածը օծանելիքի դատարկ 
սրվակներն են:

-Եվ ի՞նչ պետք է ես անեմ:
-Տուր քո օծանելիքի դատարկ 

սրվակը հեռացողին, ով քեզ 
կկարոտի: Ու համոզված եղիր, 
կարևոր հրաժեշտից առաջ 
օծանելիքը միշտ վերջանում է: 
Ինչպես երջանկությունը` երբ նա 
հեռանում է քեզնից, միանգամից 
սկսվում է մի նոր երջանկություն, 
օծանելիքի մի նոր բույր:

-Իսկ լինո՞ւմ են մարդիկ, ովքեր 
նոր օծանելիք չեն օգտագործում:

- Դե, իհարկե, չեն լինում, ուղղակի 
հաճախ սխալ օգտագործման 
պատճառով երկար ժամանակ բույրը 
չի տարածվում:

-Տուր ինձ իմ սրվակը:
Ես ուզում եմ իմ բաժին 

երջանկությունը:

Դավիթ Ասլանյան
Վայոց Ձորի մարզ, ք. Վայք
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Լուսանկարչություն

Ի՞նչ է լույսը… Իսկ ի՞նչ է գույնը… 
Դե, եթե ենթադրենք, որ լույսը փոքրիկ 
գեղեցիկ աղջիկ է, կամ  բեղերով 
երիտասարդ տղամարդ, ապա գույնը 
նրա տրամադրությունն է: Երևի 
մտածում եք, որ արդեն ցնդել եմ, բայց 
եթե ուսումնասիրեք լույսը, լուսային 
ռեժիմները, անդրադարձումները 
և այլն, դուք նույնպես մի այդպիսի 
«վեհ» գաղափար կկազմեք:  
Ամեն ինչ սկսվեց չորս տարի 
առաջ, երբ ես առաջին անգամ 
ձեռքումս պահեցի ֆոտոապարատը` 
գեղարվեստական պատկեր 
ստանալու համար: Դե, դա այսպես է 
լինում, դու երազում ես ինչ-որ բանի 
մասին, բայց մտածում ես, որ ողջ 
կյանքդ առջևում է, ու դեռ կհասցնես 
այն իրականացնել: Իսկ երբ դա 
կատարվում է, հենց այդ ժամանակ 
հասկանում ես, որ ամեն բան ճիշտ 
ժամանակին է լինում, հետո ուշ 
կլիներ: Սկզբում ավելի հեշտ է, ամեն 
անգամ լուսանկարելուց կարծում 
ես, որ ահա այս մեկը իսկական 
գլուխգործոց է, բայց հետագայում 
որոշակի փորձ ունենալով, նայում ես 
առաջին լուսանկարներդ ու փնտրում 
այն փոքրիկ անտաղանդին, որ քո մեջ 
ապրել է:  
Ամեն անգամ ինքնաարտահայտվելիս 
մենք լցվում ենք կասկածներով, 
երկմտանքով, արդյո՞ք սա է 
մերը, ստացվո՞ւմ է, թե՞` ոչ: Այդ 
կասկածները շատ անգամ բերում են 
ինքնակործանման, կամ  ուղղակի 
կիսատ ենք թողնում մեր մտքերը: 
Հիմա ես համոզված եմ, որ Դագերը 
իր դագերոտիպը ստեղծելու 
ճանապարհին բազմիցս երկմտել է: 
Սակայն դրա մասին ավելի ուշ:  

Հա, ինչ խոսք, լավ լուսանկար 
ստանալու ճանապարհը դժվար 
է: Շատ հաճախ ստիպված ես 
արթնանալ առավոտյան ժամը 
վեցին, ողջ օրը նկարել, եփվել 
արևի տակ կամ սառչել ձմռան 
ամենացուրտ օրը, դիմանալ բոլոր 
այն արտահայտություններին, որ 
լսվում են կողքից, փնտրել պատկեր, 
մտածել, ստեղծել կադր, պառկել 
հատակին, պատերին, մինչև 
անգամ առաստաղին ու վերջում 
լուսանկարները շտկելիս հազար վեց 
հարյուր երեսունհինգ լուսանկարից 
թողնել միայն մեկը, որը իրականում 
այնքան էլ դուրդ չի գալիս: Բազմաթիվ 
անգամներ մտածում ես ապարատը  
տալ-կոտրելու մասին, բայց դա 
լուծում չէ` քո խցիկը քո աչքն է, ու 
քո երևակայությունը: Բացի այդ, երբ 
ձեռքերիդ մեջ պահում ես քո առաջին 
հաջողված լուսանկարը, վերհիշում ես 
բոլոր այն ապրումները, որ ունեցել ես 
նկարելուց, ու քեզ համար այդ ամենը 
այնքան թանկ է դառնում, այնքան 
քոնը: Այդ զգացումը ամեն անգամ 

առաջանում է քո այն լուսանկարին 
նայելուց, որի մեջ անմնացորդ դրել 
ես քեզ, նույնիսկ արտասվելու ու 
ինքդ քեզ համբուրելու ցանկություն է 
առաջանում:  
Ես հիշում եմ իմ առաջին լուսանկարը` 
քույրս, որին ես «բռնացրել էի» դասի 
ժամանակ քնած: Հետագայում քույրս 
դարձավ իմ լուսանկարիչ դառնալու 
ճանապարհի անբաժան ընկերը: Ես 
շարունակ կրկնում էի «մարդ նկարիր» 
արտահայտությունը ու նկարում 
քրոջս: Դե, մինչև վերջերս, երբ 
ստիպված եղա նկարել բնանկարներ, 
նատյուրմորտներ ու հասկացա, որ 
միայն մարդ նկարելով չէ:   
Եթե որոշել եք սովորել լուսանկարել, 
կամ արդեն այդ ճանապարհին եք, 
ուրեմն, ժամանակն է իմանալու, որ 
լուսանկարը ամենևին լոգարանում 
արված սելֆին չէ, ոչ էլ տարբեր 
դիտակետերից նկարված 
մայրամուտը: Ձեր ֆոտոն դուք եք, 
ձեր հոգեվիճակը, տրամադրությունը, 
ճաշակը: Եվ բացի այդ, լավ 
լուսանկարը ամենաթանկարժեք 
հիշողությանն է նման. չէ որ դա այն 
պահն է, որը էլ երբեք չի կրկնվելու: 

Դե, ինչ, այսուհետ եկ խոսենք 
լուսանկարչության մասին. 
ակունքներից մինչև մեր օրերը, 
նշանավոր լուսանկարներից ու 
լուսանկարիչներից մինչև մեր վերջին 
լուսանկարը, լուսանկարչական 
ուղղություններից մինչև 
ժամանակակից լուսանկարչական 
փորձարարությունը... Եվ էլի հարցերի 
մասին, որոնք հուզում են ինձ իբրև 
սկսնակ լուսանկարչի և ձեզ, որ գուցե 
հենց այսօր առաջին քայլն եք անելու: 

Դիանա Շահբազյան 

ՈՒԶՈ՞ՒՄ ԵՍ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԵԼ
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Իմ գարնանային 
արձակուրդները

Մեկ շաբաթ ձանձրույթ 
և նոր անակնկալներ

Այս շաբաթ ես ազատ եմ ու 
մայրիկիս կամ հայրիկիս հետ գնում 
եմ նրանց աշխատավայրը, որովհետև 
տանը մենակ մնալ չեմ սիրում, 
վախենում եմ: Հայրիկի ու մայրիկի 
աշխատավայրում ձանձրալի է, բայց 
երբեմն էլ հետաքրքիր: Հայրիկի 
մոտ ես նկարում եմ, հետո գնում 
եմ ճաշելու, իսկ ավելի ուշ մայրիկս 
գալիս է, որ  գնանք սպորտի: Իսկ 
մայրիկիս աշխատավայրում ես 
Դիանային օգնում եմ, երբ նա փորձ 
է անում: Այնտեղ կա նաև փոքրիկ 
կենդանանոց, որտեղ կան սպիտակ 
մկներ, առնետներ, ծովախոզուկներ, 
նապաստակներ և բրազիլական 
գորտեր: Նրանց հետևում է 
անասնաբույժ Միհրանը:

Մի օր էլ այցելեցի էկզոտարիում: 
Այնտեղ կային ամազոնյան 
էկզոտիկ կենդանիներ` թռչնակեր 
սարդեր, ոզնի, տարբեր մողեսներ, 
հսկայամողես, կոկորդիլոս, կրիա, 
իգուանա, գունավոր ու գեղեցիկ 
գորտեր, օձեր: Ինձ ամենաշատը դուր 
եկան ակամազավրը, իգուանան: Ինձ 
թույլ տվեցին նաև շոյել ջրային հսկա 
կրիային:  

Հետո ես մասնակցեցի մայրիկիս 
աշխատավայրում ծառատունկի: Շատ 
ծառեր կային` ծիրանենի, բալենի, 
սալորենի ու տանձենի: Ես տնկեցի 
տանձենի, որովհետև ես տանձ սիրում 

Համարյա մեծերի նման

Արձակուրդների ժամանակ մեր 
դասարանին կանչեցին դպրոց: Մենք 
պատրաստում էինք ներկայացում՝ 
«Սպիտակաձյունիկը և յոթ 
թզուկները»: Մեզ ասացին, որ ուղիղ 
ժամը 9-ին լինենք դպրոցում: Բոլորս 
եկել էինք, բայց դասատուն զանգեց և 
ասաց, որ երեք ժամ կուշանա: Մենք 
չգիտեինք, թե ինչ անել, և որոշեցինք 
դուրս իջնել: Դուրս եկանք, անձրև 
էր գալիս, և մենք որոշեցինք գնալ 
սրճարան ու մի բան ուտել, որովհետև 
չէինք հասցրել նախաճաշել: Մենք 
նախաճաշեցինք և գնացինք խաղալու: 
Ճիշտ է, անձրևը չէր կտրվել, բայց դա 
մեզ չէր հուզում: 

Էլզա Զոհրաբյան, 10տ.

Ուրախ ուրբաթ

Ես գարնանային արձակուրդները 
չեմ սիրում, որովհետև մի օր քամի 
է լինում, և տատիկս չի թողնում 
իջնեմ բակ, որովհետև կմրսեմ, և 
ես նեղանում եմ: Մյուս օրը անձրև է 
լինում, տատիկս ասում է. «Մի գնա, 
կթրջվես»: Մյուս օրը արև է լինում, և 
ես շատ հաստ եմ հագնվում, իջնում եմ 
բակ և շոգում եմ: 

Իսկ ամենալավ օրը ուրբաթն էր, 
քանի որ տատիկս ինձ համար կաթով 
թխվածք էր պատրաստել: Հետո 
հորաքրոջս հետ գնացինք «Երևան 
մոլի» խաղավայրը:

Այնտեղ շատ խաղեր կային: Մի խաղ 
կար, որտեղ պետք է մագլցել և սահել: 
Ես դա էի խաղում: Հետո հորաքրոջս 
ասացի.

եմ: Այդ ծառը իմն է լինելու, ես միշտ 
խնամելու եմ: Ահամբեր սպասում եմ, 
թե երբ պտուղներ կտա: 

Անրի Չիլինգարյան, 11տ.

Ֆուտբոլ տանը և բակում

Արձակուրդներին ես ամեն օր դաս 
եմ անում: Մենակ շաբաթ օրերն 
եմ ազատ լինում, և այդ օրերին էլ 
ընկերներիս` երկու Հարութների 
և Զոհրապի հետ իջնում ենք բակ` 
ֆուտբոլ խաղալու: Կան օրեր, որ 
համակարգչով ենք ֆուտբոլ խաղում: 
Մենք շատ ենք սիրում խաղալ «ՖԻՖԱ 
15», կամ Counter Strike: Այսօր էլ ենք 
ֆուտբոլ խաղալու, ժամը հինգն անց 
կեսին: 

Խաչիկ Չուխաճյան, 10տ.

Ձանձրալի օրեր

Գարնանային արձակուրդներին 
ոչ մի հետաքրքիր օր չեմ ունեցել: 
Այլ ունեցել եմ ձանձրալի օրեր: 
Երկուշաբթի միայն մեկ անգամ եմ 
դուրս եկել զբոսանքի, բայց այն էլ` 
պարապմունքի: Երեքշաբթի տանը 
մենակ նստած եմ եղել: Մեկն էլ չկա, 
որ ինձ զբոսնելու տանի: Չորեքշաբթի 
պարապմունքից ուշացա: Ուրախ օրս 
ձանձրալի դարձավ: Իսկ մնացած 
օրերին տանից անգամ դուրս չեմ եկել: 
Տեսնենք` այս շաբաթ ինչ ձանձրալի 
օրեր կլինեն: 

 Անի Նալբանդյան, 8տ.

Ծիծաղ 

Ես շաբաթ օրը գնացի տատիկիս և 
պապիկիս տուն: Այնտեղ հորաքույրս 
է ապրում: Ես շատ եմ սիրում այնտեղ 
մնալ, որովհետև հորաքրոջս հետ 
շատ եմ ծիծաղում: Օրինակ՝ ծիծաղելի 
ֆիլմեր ենք նայում և ծիծաղելի 
բաներ կարդում: Ես շատ եմ սիրում 
նաև տատիկիս, որովհետև նա շատ 
բարի է: Նա պատմում է հայրիկիս և 
հորաքույրներիս փոքր ժամանակվա 
արարքներից: Հորաքույրս սիրում է 
մեզ զբոսանքի տանել: Մենք գնացել 
էինք խաղասրահ, ուր վերևի հարկում 
օձեր կային, և մարդիկ նկարվում էին 
նրանց հետ: 

Հովինար Հովհաննեսյան, 12տ.
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-Սոված եմ:
Մենք գնացինք համբուրգեր 

ուտելու:Հետո գնացինք տուն, և ես 
քնեցի:

Խաղում էինք բռնոցի և  պահմտոցի, 
նկարում էինք կամ գրում: Հետո, 
երբ եղանակը տաքացավ, բակի 
երեխաները վերցրեցին սքեյթներ և 
հեծանիվներ: Հետո մենք գնացինք 
տուն և համակարգչով մուլտֆիլմեր 
էինք նայում: Ժամը մեկին մենք 
քնեցինք, և տասներկուսին 
արթնացանք: Հաջորդ օրը էլի նույնն 
արեցինք: Հետո մայրիկը ինձ տուն 
տարավ: Ես շատ եմ ուզում, որ 
արձակուրդներ հաճախ լինեն, և մենք 
շատ հանդիպենք: 

Դարյա Մարջանյան, 9տ.

Աշխատանք  
և հանգիստ

Ես մայրիկիս հետ գնում եմ հյուր, 
օրինակ՝ մայրիկիս քեռու տուն, կամ 
մայրիկիս հորաքրոջ, մորաքրոջ: Կամ 
էլ պապիկիս հետ գնում եմ հայրիկիս 
ռեստորան, որի անունը «Ալի Բաբա» 
է: Ես այնտեղ մատուցում եմ, իսկ 
եթե հաճախորդ չի լինում, ես ու 
հայրիկս զրուցում ենք: Գնում եմ 
դասարանցուս տուն, նրա տունը 
հայրիկիս ռեստորանի կողքին է: Նրա 
անունը Հակոբ է: Մենք խաղում ենք 
«Մոնոպոլիա», ֆուտբոլ: Ես դասերս 
անում եմ դպրոց գնալուց երկու օր 
առաջ: 

Վրեժ Քիլեճյան, 10տ.

Ես արձակուրդներին ցանկացա 
գնալ պապիկիս տուն: Պապիկս 
ապրում է Նորքում: Ես ու եղբայրս 
կիրակի երեկոյան գնացինք: 
Հաջորդ օրը վաղ առավոտյան 
նախաճաշեցինք և պապիկի 
հետ դուրս եկանք բակ: Պապիկս 
ասում է, որ սեփական տանը միշտ 
աշխատանք կա, և դրա համար 
առավոտից պետք է աշխատել: 
Մենք երկկողմանի սղոցով փայտ 
էինք սղոցում վառարանի համար: 
Երբ վերջացրեցինք, պապիկը 
մեզ հետաքրքիր պատմություններ 
պատմեց: Օրը շատ արագ 
ավարտվեց, երեկոյան ես ավելի շուտ 
քնեցի, քան եղբայրս, որովհետև ես 
ավելի շատ էի սղոցով աշխատել, 
հոգնել էի: Շաբաթը շատ արագ և 
ուրախ անցավ: Մայրիկս եկավ մեզ 
տանելու, իսկ պապիկս մնաց, որ 
հանգստանա:

Էրիկ Խոյեցյան, 10տ.

Զուլալ Հովհաննեսյան, 9տ.

Գժություններ քույրիկիս 
հետ

Արձակուրդներին ես գնացել էի 
տատիկիս տուն: Երբ հասա, իմ 
քույրիկը դեռ չէր եկել պարապմունքից: 
Պապիկս և տատիկս ասացին, որ 
գնանք քույրիկիս վերցնենք: Հետո 
միասին գնացինք պիցա ուտելու: Ես 
ինձ լավ էի պահում, քանի որ գիտեի, 
քույրիկս կկրկնի իմ արածները, և 
շատ վատ կլինի: Անձրև էր գալիս: 
Տատիկս ուներ իր և պապիկի համար 
անձրևանոց, քույրիկս էլ ուներ իրենը: 

-Ի՞նչու չես թաքնվում իմ 
անձրևանոցի տակ,- հարցրեց նա: 

-Չեմ ուզում,- ասացի ես և 
շարունակեցի երգել ու պարել անձրևի 
տակ: 

Մենք պիցան կերանք և հասանք 
տուն: Ես և քույրիկս որոշեցինք գործել 
թևնոց: Քույրիկս գործում էր ինձ 
համար, իսկ ես` նրա: 

-Խնդրում եմ, քույրիկ, դու ավելի լավ 
է` գործիր քեզ համար, ես չեմ ուզում 
թևնոց,- ասացի ես: 

Մենք մինչև ժամը երկուսը քնած  
չէինք, քանի որ խաղում էինք և կռվում: 
Հետո ես սկսեցի նրան խուտուտ տալ: 
Նա այնքան բարձր էր ծիծաղում, որ 
բոլորը լսում էին ու բարկանում: Քիչ 
հետո մենք քնեցինք: Մյուս շաբաթ իմ 
քույրիկն է գալու մեր տուն: 

Անի Ուզունյան, 9տ.

Ձիարշավարանում

Ես գնացել էի ձիարշավարան: Երբ 
ձիուն հանեցին ախոռից, ես շատ 
վախեցա: Տերն ասաց.

-Մի վախեցիր, ձին քեզ բան չի անի:
Իմ մեծ եղբայրը հարցրեց տիրոջից, 

թե ինչ է ձիու անունը:  Նա ասաց.
-Բիզոն:
Փոքրիկ եղբայրս ասում էր.
-Ձի, ձի, փայտե ձի…
Նա շատ էր ուրախացել: Ես նստեցի 

ձի, և տերը հարցրեց.
-Դու էլ որտե՞ղ ես ձի քշել:
Ես ասացի.
-Պապիկիս ընկերոջ գյուղում: 
-Ի՞նչ տեսակի ձի ես քշել,- 

հարցրեց:
-Պոնի,- ասացի ես: 
-Շատ լավ ցեղատեսակի ձի է,- 

ասաց նա:
Քեռիս հարցրեց.
-Իսկ Բիզոնը շա՞տ ագրեսիվ է:
-Ոչ, նա շատ ընկերասեր է,- ասաց 

տերը:
Հետո նստեց մեծ եղբայրս: 

Գնացինք ձիերի ախոռ, այնտեղ 
պահում էին նաև նապաստակներ: 
Եղբայրս նայեց նապաստակներին, 
իսկ նրանք վախեցան: Ես տեսա 
մի ձիու և հասկացա, որ նա աղջիկ 
է, որովհետև նրա մազերի վրա 
մազակալ կար: Հետո տեսա մի շան: 
Նա ինձ վրա հաչաց, և ես փախա:

Գոռ Պետրոսյան, 10տ.

Երկու օր խաղեր

Արձակուրդներին ես երկու օրով 
գնացել եմ իմ ընկերուհու տուն: 
Ամբողջ օրը մենք բակում էինք: 
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Հեքիաթներ իրերի 
մասին

Հովանոցը

Հովանոցը չէր սիրում, երբ 
անձրևում էր: Ինքը միշտ թրջվում 
էր, իսկ իր տերը՝ ոչ: 

Նա մի օր ուզեց ասել իր տիրոջը, 
որ այսօր չգնա աշխատանքի իր 
հետ: Տերը ուշանում էր, արագ 
վերցրեց հովանոցը և վազեց 
դուրս` չհամաձայնելով: Հովանոցը 
բարկությունից ձգվել էր, և ուժեղ 
քամի էր փչում: Տերը չդիմացավ 
և բաց թողեց նրան: Քամին նրան 
քշեց և գցեց ջրափոսը: Բեռնատար 
մեքենան կողքով անցավ և ցեխոտեց 
հովանոցին իր անիվներով: Փոքրիկ 
շնիկը, որ կորցրել էր մայրիկին, 
եկավ պառկեց հովանոցի տակ: 
Շնիկը ասաց.

-Դու լավն ես, շնորհակալություն, 
որ ինձ փրկեցիր այս ուժեղ 
անձրևից: 

-Խնդրեմ,- ասաց հովանոցը: 
Հետո եկավ շնիկի մայրիկը և 

տարավ շնիկին: 
Հովանոցը մնաց կեղտոտ տեղում, 

բայց օգնեց անտուն կենդանիներին 
հանգստանալ իր հովանու տակ:

Անրի Չիլինգարյան, 11տ.

Ճշմարտախոս հայելին

Լինում է չի լինում մի հայելի: 
Նա ամեն օր առավոտյան շուտ 
արթնանում էր քնաթաթախ, 
լվացվում և բոլորի տներով շրջում և 
օգնում հարդարվել: Սկզբից նա մի 
նախանձ աղջկա տուն է գնում: Այդ 
աղջիկը ուզում էր բոլորից գեղեցիկ 
լինել: Հայելին մտածում է. «Քանի 
դեռ զարդարվում է, քնեմ»: 

Նա մազերը պոչ է կապում ու 
հարցնում հայելուն.

-Ինչպե՞ս եմ նայվում:
Հայելին ասում է.
-Իմ աչքերը փակ են, ինքդ նայիր:
Նայում է, նայում ու մտածում. 

«Այդքան էլ լավ չեմ նայվում»:
Այս անգամ էլ մազերը հյուս է 

անում ու հարցնում.
-Ինչպե՞ս եմ այսպես նայվում:
-Արդեն մեկ անգամ ասացի, որ իմ 

աչքերը փակ են, դու նայիր,- ասում է 
հայելին:

-Լավ չեմ նայվում:
Ու այնքան է քանդում-հավաքում 

մազերը, մինչև գեղեցկանում է:
Հետո հայելին ուրիշի տուն է գնում, 

այնտեղ մի կին էր ապրում: Նա 
այնքան շատ է դեմքին քսուք քսում, 
որ հայելու սիրտը խառնում է:

Մի անգամ հայելին քնած մնաց և 
բոլորին աշխատանքից ուշացրեց: 
Արթնացավ և տեսավ, որ բոլորը իր 
կողքին բարկացած կանգնած են: 
-Մենք քո պատճառով ուշացանք 
աշխատանքից,- ասաց մեկը:

-Ես այսօր կարևոր հանդիպում 
ունեի,- վրդովվեց մյուսը:

-Ես մրցույթի պետք է մասնակցեի: 
-Իսկ ես ժամադրության էի:
Նրանք ուզեցին հայելուն իրենց 

տուն տանել: Քաշքշում էին հայելուն 
և այնքան քաշքշեցին, որ ջարդեցին: 
Զարմացած իրար նայեցին: Հետո 
ամեն մեկը հայելու կտորներից մեկը 
վերցրեց և տարավ իր տուն: 

Էլ ոչ ոք կռիվ չի անի հայելու 
համար:

Անի Նալբանդյան, 8տ.

ծառայել իրենց տիրոջը, և թե 
ինչպես իրենց տերը չէր ուզում 
իրենցից բաժանվել, բայց դե արդեն 
հանգստի ժամանակն էր: Միայն 
ծաղկամանն էր նոր և երիտասարդ, 
բայց պատմելու բան չուներ: Նա 
հասկացավ, որ ավելի լավ կլիներ 
մարդկանց օգներ ու տանը մնար:

Էլզա Զոհրաբյան, 10տ.

Ծաղկամանը

 Կար-չկար մի ծաղկաման: Նա չէր 
սիրում, երբ իր մեջ ծաղիկ էին դնում, 
որովհետև կարծում էր, որ այնքան 
է ծանրանում, որ անգամ շունչն է 
կտրվում: Համ էլ այդ ժամանակ 
բոլորը ծաղիկներով են հիանում, իսկ 
իրեն չեն էլ նկատում: Մի օր մայրիկը 
ծաղիկներ էր նվեր ստացել և դրել 
ծաղկամանի մեջ: Ծաղկամանն 
այնպես արեց, որ ծաղիկները մի 
գիշերում թոշնեն: Մայրիկը չէր 
հասկանում, թե ինչից է: Կարծում 
էր, ջուրը շատ սառն էր, կամ արևի 
ճառագայթներն էին ուժեղ: Երբ 
սա մի քանի անգամ կրկնվեց, նա 
հասկացավ, որ ծաղկամանն է 
պատճառը, և նոր ծաղկաման գնեց: 
Իսկ հինը դեն նետեց: Ծաղկամանը 
հայտնվեց հին և անպետք իրերի 
մեջ: Բոլորը պատմում էին, թե 
ինչպես էին ժամանակին իրենք 

Կոշիկները

Մի զույգ կոշիկ է լինում: 
Նրանք ապրում էին խանութի 
ցուցափեղկում: Ամբողջ օրը նայում 
էին փողոցով քայլող մարդկանց և 
զրուցում.

-Նայիր, այս մարդու կոշիկները 
մաշված են:

-Այս կոշիկների ներկը թափված է:
-Ինչ լավ է` մեզ չեն հագնում:
Հենց այդ պահին խանութի 

ցուցափեղկի առաջ մի տիկին 
կանգնեց, նայեց կոշիկներին և 
ներս մտավ: Նա գնեց ցուցափեղկի 
կոշիկները, տարավ տուն և դրեց 
կոշիկների պահարանի մեջ:

-Այս ո՞ւր բերեց մեզ: Այստեղ մութ 
է, իսկ մեր հարևանները հին ու 
մաշված են: 

Նրանք այնքան էին վիրավորվել, 
նեղացել կնոջից, որ իսկապես 
նեղացան: Երեկոյան կինը բացեց 
պահարանը, որ հագնի նոր 
կոշիկները, սակայն կոշիկները 
փոքրացել էին: Նա հագավ մեկ 
այլ կոշիկ, իսկ նրանց նորից դրեց 
պահարանի մեջ: Ու կոշիկները 
այդպես էլ մնացին մութ պահարանի 
մեջ:

Դարյա Մարջանյան, 9տ. 
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Սերգեյ Կոզլով

Ոզնին մշուշի մեջ

Միայն մի հայացք նետելով այս 
նկարներին, դուք ուրախությունից 
վեր-վեր կթռչեք: Չէ որ սա ձեր 
սիրելի մուլտֆիլմի հերոսն է: 
Յուրի Նորնշտեյնի համանուն 
մուլտֆիլմը համարվել է բոլոր 
ժամանակների լավագույն ֆիլմը: 
Մեծահասակները համարյա անգիր 
գիտեն ֆիլմի բառերը, սակայն 
ցավոք, գրողի անունը այդպես էլ 
շատերին անծանոթ մնաց: Ֆիլմը 
նկարահանվել է Սերգեյ Կոզլովի 
համանուն հեքիաթի հիման վրա: 
Ես մի հեքիաթ էլ եմ թարգմանել 
նրանից և շատ եմ խորհուրդ տալիս. 
գտնել և կարդալ Կոզլովի մյուս 
հեքիաթները ևս: 

Երեսուն մոծակ դուրս թռան բացատ 
և սկսեցին նվագել իրենց տզտզան 
ջութակներով: Ամպերի միջից դուրս 
եկավ լուսինը և ժպտալով լողաց 
երկնքով:

«Մուուու….,- գետի այն ափից խորը 
շունչ քաշեց կովը: Շունը հաչաց, և 
քառասուն լուսնային նապաստակներ 
վազելով անցան արահետով:

Գետի վրա մշուշ բարձրացավ, և 
թախծոտ ճերմակ ձին մինչև կուրծքը 
ընկղմվեց նրա մեջ: Հիմա էլ թվում 
էր, թե մեծ սպիտակ բադիկը լողում է, 
փռնչացնում ու գլուխը ընկղմում մշուշի 
մեջ:

Ոզնին նստել էր սոճու տակ, թմբի 
վրա և նայում էր լուսնի շողերով 
լուսավորված հովտին, որը սուզվել էր 
մշուշի մեջ:

Այնքան գեղեցիկ էր, որ նա 

ժամանակ առ ժամանակ վեր էր 
թռչում, ստուգելու համար, թե արդյո՞ք 
այդ ամենը երազում չի տեսնում:

Մոծակներն առանց հոգնելու 
նվագում էին իրենց ջութակների վրա, 
լուսնային նապաստակները պարում 
էին, իսկ շունը ոռնում էր:

«Պատմեմ` չեն հավատա»,- մտածեց 
Ոզնին, և սկսեց ավելի ուշադիր նայել, 
որպեսզի հիշի այս գեղեցկությունը 
մինչև վերջին խոտը:

«Ահա և աստղ ընկավ,- նկատեց 
նա,- և խոտը դեպի ձախ խոնարհվեց, 
իսկ եղևնուց միայն գագաթը մնաց, 
և հիմա նա լողում է ձիու կողքով… 
Հետաքրքիր է, - մտածեց Ոզնին,- 
եթե ձին պառկի քնելու մշուշի մեջ, 
կխեղդվի՞ արդյոք»:

Եվ նա սկսեց դանդաղ իջնել լեռան 
գագաթից, որպեսզի ինքն էլ հայտնվի 
մշուշի մեջ և տեսնի, թե ինչ կա 
ներքևում:

-Դե ահա, -ասաց Ոզնին,- ոչ մի 
բան չի երևում: Նույնիսկ թաթերս չեն 
երևում: Ձի, այ, ձի,- ձայն տվեց նա, 
սակայն ձին ոչինչ չպատասխանեց:

«Ո՞ւր է տեսնես ձին»,- մտածեց 
Ոզնին: Եվ սողալով առաջ գնաց: 
Շուրջը լուռ էր, մութ և թաց, և միայն 
շատ վերևում աղոտ առկայծում էր 
մթնշաղը:

Ոզնին շատ-շատ երկար սողաց 
և հանկարծ զգաց, որ ոտքերի 
տակ հող չկա, և ինքը ինչ-որ տեղ է 
գահավիժում:

Չըլըմփ...
«Ես գետի մեջ եմ»,- գլխի ընկավ 

Ոզնին և սարսափից սառչեց: 
Եվ սկսեց թաթերով հարվածել 
այսուայնկողմ: Երբ դուրս ընկղմվեց, 
առաջվա պես մութ էր, և Ոզնին 
անգամ չգիտեր, թե որտեղ է գետի 
ափը: 

«Թող գետն ինքը ինձ տանի»,- 
որոշեց նա:

Ինչքան թոքերում տեղ կար, խորը 
շունչ քաշեց, և գետը նրան տարավ 
հոսանքն ի վար:

Գետը խշշում էր եղեգների 
թույլ խշշոցով, քլթքլթում էր 
ծանծաղուտներում, և Ոզնին զգում 
էր, որ մինչև վերջին փուշը թրջվել է և 
շուտով կխեղդվի:

Հանկարծ ինչ-որ մեկը հպվեց նրա 
հետևի թաթին:

-Ներեցեք,- անձայն ասաց ինչ-
որ մեկը,- ո՞վ եք դուք և ինչպե՞ս եք 
հայտնվել այստեղ:

-Ես Ոզնին եմ,- նույնպես անշշուկ 
պատասխանեց Ոզնին,- ես գետն եմ 
ընկել:

-Այդ դեպքում նստեք իմ մեջքին,- 
դարձյալ անաղմուկ ասաց այդ ինչ-որ 
մեկը,- ես ձեզ կտանեմ դեպի ափ:

Ոզնին նստեց ինչ-որ մեկի նեղլիկ 
ու սղլիկ մեջքին և մեկ րոպե անց 
հայտնվեց ափին:

-Շնորհակալություն,- բարձրաձայն 
ասաց նա:

-Ինչի՞ համար,- դարձյալ անձայն 
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արտաբերեց ինչ-որ մեկը, որին 
Ոզնին անգամ չտեսավ, և վերջինս 
անհետացավ ալիքների մեջ:

«Այ քեզ պատմություն...,- մտածեց 
Ոզնին` ինքն իրեն թափ տալով,- մի՞թե 
մեկնումեկը կհավատա»:

Եվ ընկղմվեց մշուշի մեջ: 

Ինչպես ընդգծել 
լռությունը

-Ես շատ եմ սիրում աշնանային 
ամպամած օրերը,- ասաց Ոզնին,- 
Արևը թույլ շողում է, և մշուշոտ է…

-Ու խաղաղ է,- ասաց Արջուկը:
-Ըհը: Կարծես ամեն բան կանգ է 

առել ու չի շարժվում:
-Որտե՞ղ,- հարցրել Արջուկը:
-Չէ, առհասարակ: Կանգնած է ու չի 

շարժվում:
-Ո՞վ:
-Դե, ո՞նց չես հասկանում: Ոչ ոք:
-Ոչ ոքը կանգնել ու չի՞ շարժվում:
-Ըհը, ոչ ոք չի շարժվում:
-Իսկ մոծակնե՞րը: Տես, թե ոնց են 

թռչում: Տըզզ…տըզզ…,- և Արջուկը 
թաթերը թափ տալով ցույց տվեց, թե 
ինչպես է թռչում մոծակը:

-Մոծակներն ավելի շատ են...,- 
այստեղ Ոզնին կանգ առավ, որպեսզի 
համապատասխան բառ գտնի,-
ընդգծում անշարժությունը:

Արջուկը նստեց.
-Այդ ինչպե՞ս:
Նրանք պառկել էին ձորակի եզրին, 

խոտերի մեջ, որտեղով հոսում էր 
գետը, և ջերմանում էին աշնան արևի 
թույլ շողերով: Գետակի մյուս ափին 
կաղամախիների մութ անտառն էր 
բոցավառվել:

-Դե, ահա, նայիր,- Ոզնին վեր 

կացավ և վազեց,- տեսնո՞ւմ ես:
-Ի՞նչը:
-Թե ինչ անշարժ է անտառը:
-Ոչ, ես տեսնում եմ, թե դու ինչպես 

ես վազում,- ասաց Արջուկը:
-Դու ոչ թե ինձ նայիր, այլ 

անտառին,- և Ոզնին կրկին վազեց,- 
Դե՞:

-Ուրեմն ես քեզ չնայե՞մ:
-Մի նայիր:
-Լավ,- ասաց Արջուկը և շրջվեց:
-Ախր, ինչո՞ւ ամբողջ մարմնով 

շրջվեցիր:
-Բայց դու ինքդ ասացիր, որ ես քեզ 

չնայեմ:
-Չէ, դու նայիր ինձ և անտառին 

միաժամանակ, հասկացա՞ր: Ես 
կվազեմ, իսկ անտառը կանգնած 
կմնա: Ես կընդգծեմ նրա 
անշարժությունը:

-Շատ լավ,- ասաց Արջուկը,- արի 
փորձենք,- և սկսեց սևեռուն նայել 
Ոզնուն,- Վազիր: 

Ոզնին վազեց:
-Ավելի արագ,- ասաց Արջուկը: 

Ոզնին ավելի արագ վազեց:
-Կանգնիր,- բացականչեց Արջուկը,- 

արի սկզբից սկսենք:
-Ինչո՞ւ:
-Ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում 

միաժամանակ նայել քեզ ու անտառին: 
Դու այնքան զվարճալի ես վազում, 
Ոզնի:

-Իսկ դու նայիր ինձ ու անտառին, 
հասկանո՞ւմ ես: Ես կվազեմ, իսկ 
անտառը կանգնած կմնա: Ես 
կընդգծեմ նրա անշարժությունը:

-Իսկ դու չե՞ս կարող մեծ ցատկերով 
վազել:

-Ինչի՞ համար:
-Փորձիր:

-Ի՞նչ է, ես կենգուրո՞ւ եմ:
-Չէ, դու տոտիկ-տոտիկ... Իսկ ես 

չեմ կարողանում հայացքս պոկել:
-Դա կարևոր չէ, թե ես ինչպես եմ 

վազում, հասկանո՞ւմ ես: Կարևորը 
այն է, որ ես վազում եմ, իսկ անտառը 
կանգնած է:

-Լավ,- ասաց Արջուկը,- վազիր:
Ոզնին նորից վազեց:
-Դե՞:
-Այդպիսի փոքրիկ քայլերով չես 

ընդգծի, ասաց Արջուկը,- դու պիտի այ, 
այսպես թռչկոտես: 

Եվ նա իսկական կենգուրուի նման 
սկսեց թռչկոտել:

-Կանգնիր,- բացականչեց Ոզնին,- 
Լսիր:

Արջուկը տեղում սառեց:
-Լսո՞ւմ ես` ինչ խաղաղ է:
-Լսում եմ:
-Իսկ եթե ես բացականչեմ, ապա 

իմ բացականչությամբ կընդգծեմ 
լռությունը:

-Ըհը,- բղավեց Արջուկը:
-Հիմա հասկացա՞ր:
-Ըհը: Պետք է ճչալ ու գլուխկոնծի 

տալ: Հասկացա,- նորից բղավեց 
Արջուկը և գլուխկոնծի տվեց:

-Ոչ,- ճչաց Ոզնին,- պետք է վազել 
ու ցատկոտել: Ահա այսպես,- և սկսեց 
արշավել բացատով մեկ:

-Ոչ,- բղավեց Արջուկը,- պետք է 
վազել, ընկնել, ցատկել և թռչել:

-Այդ ինչպե՞ս,- Ոզնին կանգ առավ:
-Հենց այդպես,- և Արջուկը 

գահավիժեց ձորակից:
-Ես էլ,- բացականչեց Ոզնին և 

գլորվեց Արջուկի հետևից:
-Լյա, լյա, լյա,- ոռնաց Արջուկը` հետ 

մագլցելով:
-Ու, լյու, լյու,- թռչնավարի ավարտեց 

Ոզնին:
-Այ-յայ-յայ,- կոկորդով մեկ բղավեց 

Արջուկը և նորից թռավ ձորակը:
Այդպես մինչ երեկո նրանք վազում 

էին, ցատկում, թռչկոտում և բղավում, 
ինչքան թոքերի մեջ ուժ կա, ընդգծելով 
աշնանային անտառի անշարժությունը 
և լռությունը:
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