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«Ավազե կենդանիներ» 
անիմացիոն ֆիլմաշարը 
ReAnimania փառատոնում
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հետաքրքրությունը: Տպավորված 
եմ ամեն մի րոպեով, ամեն 
ժամով, ամեն անցկացրած օրով: 
Տպավորված եմ կազմակերպված 
դասընթացով, հատկապես 
վարպետության դասաժամերով: 
Հասցրեցի սիրել բոլորին, ինչը 
դժվարեցրեց նրանց հրաժեշտ 
տալը: Այն, ինչից խուսափում 
էի, ճամբարի ավարտն էր, 
սակայն դրա ժամանակն էլ եկավ: 
Ամենատպավորիչ օրը հենց վերջինն 
էր: Տխուր էին բոլորը, տխուր էի 
նաև ես: Հրաժեշտ տվեցինք իրար՝ 
նոր հանդիպման ակնկալիքով, 
հավատալով՝ որ մեր  նպատակներն 
ու աշխատանքները կրկին մեզ 
կմիացնեն:

Մարիամ Հովհաննիսյան, 
Արարատ

Ֆոտոարշավ 
Ծաղկաձորում

Մենք հանդիպեցինք երեք 
պապիկների: Նրանցից մեկը 
բարձրահասակ և նիհար էր, իսկ 
մյուս երկուսը գեր էին: Մենք 
մոտեցանք պապաիկներին` 
լուսանկարելու և զրուցելու: Մենք 
նրանց հարցրեցինք, թե ինչպե՞ս է 
զարգանում տուրիզմը: Նրանցից 
մեկն ասաց, որ շատ լավ: Նա նաև 
ավելացրեց, որ ճիշտ է, ցուրտ է, 
բայց իրենք հաստ են հագնում և մի 
կերպ դիմանում են:
Հետո մենք մյուս պապիկին 
հարցրեցինք.
- Ինչպե՞ս եք ապրում:
- Շատ լավ,- ասաց նա և քմծիծաղ 
տվեց:
Մենք նրանց ապրելու միջավայրը 
և պապիկի քմծիծաղը տեսնելով 
հասկացանք, որ վատ են ապրում:
Այդ մարդը, չնայած իր կյանքի վատ 
պայմաններին, չէր բողոքում և շատ 
էր սիրում իր քաղաքը:
Լուսանկարչության մեջ 
կարևոր է ոչ միայն սիրուն 
լուսանկարներ ստանալը, այլ 
նման պատմությունների և նման 
մարդկանց հետ շփվելը:
Ես միայն այս պատմությունից ավելի 
շատ բան հասկացա, քան եթե մի 
ամբողջ գիրք կարդայի:

Հարություն Հայրապետյան, 
գ. Ամասիա

Մեղրաձորում

Այսօր Մեղրաձորում մենք տեսանք 
մի փայտե տնակ, որի առաջ 
հավաքվել էին տղամարդիկ: Մենք 
հարցրինք, թե ինչի՞ համար է այդ 
տնակը: Նրանք պատասխանեցին. 
«Ծերանոց է»: Ես մտածեցի, թե 
ծեր մարդիկ են ապրում այնտեղ, 
սակայն ներս մտնելով հասկացա, որ 
ծերուկները հավաքվում են, կտրվում 
առօրյա հոգսերից և նարդի խաղում:
Նրանք իրենց խաղը յուրահատուկ 
կերպով էին մեկնաբանում. «Էս 
էրեխեքի խաթր պիտի կրեմ քեզ», 
իսկ մյուսը ասում էր. «Թոբա 
թե` կկրես»: Նրանցից մեկի 
անունը Ջամշևան էր: Նա նշեց, 
որ իր խաղընկերոջը անվանում 
են Հանգուցյալ: Հարցրինք, թե 
ինչո՞ւ են այդպես կոչում, և նա 
պատասխանեց. «Որովհետև մեծ 
է, շուտով կմեռնի», և ավելացրեց. 
«Ես նույնպես մեծ եմ, իմ վախտն էլ 
է շուտով գալու»: Այնուամենայնիվ, 
այդ վատ մտքերը շեղելու համար 
նրանք սկսեցին սրամտել և իրենց 
կյանքից զվարճալի դրվագներ 
պատմել: Ջամշևան պապը շատ 

հումորով էր: Նա պատմեց, որ 
սկզբում սովորել է Շենգավիթում: 
Երեք տարի սովորելուց հետո նրանք 
տեղափոխվել են Մեղրաձոր գյուղ 
և սովորել տեղի դպրոցում: Նա 
Երևանում իր սովորած տարիների 
մասին ասում էր. «Ինչ աղջիկ-տղա 
տեսնեի ինձնից փոքր, տըփում 
էի: Էդ էր պատճառը, որ երրորդ 
դասարանում հեռացրին ինձ 
դպրոցից»:
Ինձ ոգևորեց նաև այն միտքը, որ 
նրանք լինելով յոթանասունն անց 
մարդիկ, հոգով մնում էին միշտ 
ուրախ պատանի:

Լիլիթ Կիրակոսյան, Հրազդան

Գյուղական պատկեր

Մեղրաձոր, բնություն, գյուղացիներ, 
կենդանիներ կամ, ինչպես իրենք էին 
ասում` անասուն, ու հետաքրքիրը 
գիտե՞ք որն էր, որ խոզին անասուն 
չէին համարում: Հերթով բոլորին 
հարցնում էի` անասուն պահո՞ւմ եք, 
ու ստանում նույն պատասխանը` չէ, 
մենակ խոզ: Մեջս կասկած ընկավ, 
ասացի` մտնեմ գոմ, տեսնեմ` ինչ 
խոզ է: Մտա գոմ, խոզը շատ փոքր 

ԾԱՂԿԱՁՈՐՅԱՆ ՕՐԱԳԻՐ

Լուսանկարը` Լիլիթ Սուքիասյանի
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էր: Իմիջիայլոց, շատ խելացի էր, 
երբ ասում էի` նայի նկարեմ, նայում 
էր: Մի խոսքով, խոզին հանգիստ 
թողեցի, մեղք էր: Խեղճ կենդանին 
հոգնեց գլուխը վարուվեր անելով:
Գյուղում շրջում էի: Տեսա մի կնոջ, 
որը շատ հյուրընկալ էր, միանգամից 
ներս հրավիրեց` ասելով.
-Արի, տղա ջան, քեզ կոմպոտ տամ:
-Բայց մենք շատվոր ենք:
-Ասա` քանի հոգով եք, էդքան տամ:
Կոմպոտը լցրել էր փոքր շշերի մեջ: 
Հետո առաջարկեց նկարել իր որդու 
ձեռքով պատրաստած ճոճանակը: 
Շատ գեղեցիկ էր, այսպես ասած, 
արվեստի գործ: Արեցի մի քանի 
լուսանկար տարբեր դիրքերից: 
Նկարելու ընթացքում նա կրկնում էր.
-Ը, տղա ջան, էլ ուրիշ հայաթ 
գեղումը էսպես սիրուն կա՞ր:
-Դե հա, ամեն մեկն էլ յուրովի էին 
սիրուն:
-Լավ դե, որ էդպես է, արի` 
թոնդրատունը ցույց տամ:
Այս անգամ սովորական թոնրատուն 
էր, որը կար յուրաքանչյուրի բակում:
-Սիրուն է, չէ՞, տղա ջան:
Շատ բարի կին էր, դրա համար 
ասացի, որ շատ սիրուն է: Կրկին 
կոմպոտ հյուրասիրեց, բայց կրկին 
հրաժարվեցի:
-Գիտեմ շատ համով է, բայց ծարավ 
չեմ:
Եվս մի քանի անգամ առաջարկելուց 

հետո էլ չառաջարկեց: Ինչ բարի են 
գյուղացիները:

Դավիթ Այվազյան, Գյումրի

Եպրաքսյա տատը 

-Տա՛տ ջան, անունդ ի՞նչ ա:
-Չեմ լսում, այ:
-Ասում եմ` անունդ, անունդ ի՞նչ ա:
-Եպրաքսյա, - կողքից միջամտում է 
հարսը:
-Տա՛տ ջան, քանի՞ տարեկան ես:
-Ի՞նչ ա:
-Ասում եմ` քանի՞ տարեկան ես, 
տարիքդ ինչքա՞ն ա:
-Ես իննսունհինգ տարեկան եմ:
-Քեզ առողջություն, տա՛տ ջան:
-Է՜, ի՞նչ առողջություն: Սաղ կյանքս 
տանջվել եմ: Էլ առողջություն մնա՞ց, 
- ասում է Եպրաքսյա տատը:
Տատը իրականում իննսուներեք 
տարեկան էր և ուներ առողջական 
շատ-շատ խնդիրներ: Լավ չէր լսում, 
լավ չէր տեսնում: Շատ բան չէր 
հիշում:
-Ալերգիա ունիմ, ֆարենգիտ ունիմ, 
սաղ մեռան, ես մնացի, ո՞ւմ է պետք, 
- ասում է նա:
Վաղ տարիքում ամուսինը մեկնել 
էր ռազմաճակատ և այլևս չէր 
վերադարձել: Տասներկու տարի 
սպասել է ամուսնուն, ոչ մի լուր չի 
ունեցել:

-Սև թուղթն ուղարկել էին, սաղ 
գիտեին, ինձ չէին ասում: Էդքան 
տարի սպասեցի, վերջը մերս հարսի 
ուղարկեց: Չորս աղջիկ ունեցա, 
Աստված պահի, ես իրանց ջանին 
մեռնեմ:
Իր երեխաներից բացի պահել 
է նաև երկրորդ ամուսնու երեք 
երեխաներին: 
-Հըմի քսան թոռ ունիմ, երեսուն 
ծոռ, սաղի անուններն էլ հիշում եմ, - 
ասում է Եպրաքսյա տատը և հերթով 
թվարկում:
Հետո տխրում է, հիշում է անցած 
տարիները…
-էն ժամանակ հեշտ էր, կոլխոզ 
կար, գործ կար: Ես քանի տարիներ 
աշխատել եմ կոլխոզում՝ որպես 
կթվորուհի: Հետո մարդս որ մեռավ…
Ութսունյոթ տարեկան էի: Որ 
մեռավ… Լռում է, երկար լռում:
-Է՜, երեխե՛ք ջան, ի՞նչ ասեմ, ես էլ 
բան չունեմ ասելու, - ավարտում է 
Եպրաքսյա տատը:    

Միլենա Խաչիկյան, Երևան

Սվետան

Մեղրաձորցի մի կնոջից հարցրինք.
-Իսկ, այ էն վանքը, բա՞ց ա:
-Հա, քելեք էն դարպասից կանչեք՝ 
կգան կբացեն,- ասաց իր բան ու 
գործը թողած ու մեզ հետ զրուցող 
կինը:
Կրծոտելով մի ուրիշ մեղրաձորցի 
կնոջ տված խնձորը՝ քայլեցինք դեպի 
վանք: Մի աղջիկ արագ քայլելով 
ուզեց շրջանցել մեր տեսախցիկները 
ու մեզ, բայց չհաջողվեց:
-Էս վանքը բա՞ց է,- հարցրի ոչ 
այնքան վանք գնալու նկատմամբ 
տածած իմ հետաքրքրությունից, 
ինչքան նրա հետ զրույցի բռնվելու 
համար:
-Դե՜, ժամի դուռը փակ է: Տեր ունի,- 
ասաց ու քայլերն արագացնելով՝ 
«փախավ» մեզնից:
Մտանք վանքի բակ: Ու քիչ անց 
տեսանք, որ այն աղջիկը եկավ: 
Փաստորեն «ժամի տերն» ինքն էր: 
Մեր հարցին, թե ինչու են վանքի 
բանալիները հայտնվել իր մոտ, 
պատասխանեց.
-Դե՜, մեր տունը մոտ ա, համ 
է՜լ…- Սվետան (այդ էր նրա անունը) 
պատասխանեց մոմավաճառի 
սեղանի հետևից:
-Դերասան,- պատասխանեց մեր` ինչ 
կուզես դառնալ հարցին:
-Բա չէի՞ր ուզի գյուղում թատերական 

ԾԱՂԿԱՁՈՐՅԱՆ ՕՐԱԳԻՐ
Լուսանկարը` Հարություն Հայրապետյանի
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Արուսյակ Սահակյան, Հրազդան
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Հնգօրյա՞ թե վեցօրյա 

ուսուցում

Շաբաթ օրն 
անհրաժեշտ է

«Երկար սպասված» ծանրաբեռնվա-
ծությունը արդեն մեծ քայլերով 
մոտենում է, որը, սակայն, կապված 
է ոչ միայն դպրոցի դասերի, այլև 
մասնավոր պարապմունքների 
հետ, առանց որոնց ոչ մի 12-րդ 
դասարանցի անգամ չի մտածում 
ընդունվելու մասին: Եվ ճիշտ է 
անում, քանի որ ինչքան էլ ավագ 
դպրոցի առաքելությունը մեզ 
բուհին պատրաստելն է, ինչքան 

էլ դասարանները բաժանվեցին 
հոսքերի, որպեսզի խորանանք մեր 
մասնագիտության մեջ, միևնույն է, չի 
տալիս այն անհրաժեշտ գիտելիքը, 
որով կկարողանաս բարձր բալերով 
ընդունվել: Նշեմ նաև, որ հաճախ 
երեխան մի հոսք է ընտրում, իսկ 
հետո որոշում այլ մասնագետ 
դառնալ, իսկ հոսքը փոխել չի ուզում: 
Այսպիսով, նա դիմում է մասնավոր 
պարապմունքների օգնությանը: 
Իսկ ինչ վերաբերվում է 5-օրյա 
ուսուցմանը, ապա ես կողմ եմ դրան, 
քանի որ 2 ազատ օրը կարելի է 
նվիրել պարապմունքներն ու դասերն 
անելուն, չնայած, որ հաճախ 2 օրն էլ 
է քիչ լինում:

Անի Ջիլավյան

Միակ լավ բանը

Սեպտեմբերի առաջին երկու 
շաբաթը, եթե չեմ սխալվում, 
համարվում է հետարձակուրդային 
դեպրեսիայի շրջան: Այս 
արտահայտությունը միշտ ինձ շատ 
զվարճացրել է: Իհարկե, մի քիչ 
դժվար է պարապ սրտիդ ուզածն 
անելուց հետո միանգամից անցնել 
դասերին, բայց, այնուամենայնիվ, 
դա դեպրեսիա չէ: Եթե, իհարկե, 
12-րդ դասարանցի չես: Իսկ ես 
այս տարի հենց 12-րդ դասարանցի 
եմ, և դեպրեսիա բառը հենց 
ինձ էր վերաբերվում, որովհետև 
դասերի հետ սկսվեցին նաև 
պարապմունքներս: Ամեն օր 
դասերից հետո, իսկ շաբաթ օրը 
առավոտյան և երեկոյան, միասին 
վերցրած` առավոտից երեկո ես 
պարապմունքի եմ: Հանգստյան 
օր մնում է միայն կիրակին, այն 
էլ այնքան տնայիններով, որ շատ 
«ուրախ» է անցնում: Շաբաթ 
օրն ամենածանրաբեռնվածն է, և 
չեմ էլ ուզում պատկերացնել, թե 
ինչ կլիներ, եթե շաբաթ օրերն էլ 
դպրոցն աշխատեր: Ամեն օրվա 
1 ժամ շուտ վերջացրածը մեզ 
ոչնչով չէր օգնի, իսկ 1 ամբողջ 
ազատ օրը շատ օգտակար երևույթ 
է: 5 օր դպրոց գնալը հիմա մեր 
կրթական համակարգի երևի միակ 
բանն է, որ ինձ դուր է գալիս: Իսկ 
ինչ վերաբերվում է մասնավոր 
պարապմունքներին, առանց դրանց 
հիմա հնարավոր չէ ընդունվել: 
Չնայած ստեղծված հոսքերին, 
միևնույնն է` դպրոցի ժամանակը 
քիչ է լավ պարապելու համար, 
եթե, իհարկե, բարձր բալեր ես 
ուզում ստանալ: Իսկ դպրոցում 
անցածով կարելի է ընդունվելու 
համար բավարար ստանալ, կամ 
էլ միջին: Շատ առարկաների 
շտեմարաններում դպրոցական 
ծրագրից տարբերություններ կան, 
այսինքն` ինչպես էլ լինի, մասնավոր 
պարապմունքը անհրաժեշտ է: Մի 
հարց էլ կա. դպրոցներում դասերի 
ժամանակ չենք օգտագործում 
շտեմարանները, կամ էլ շատ 
քիչ ենք օգտագործում: Ուրեմն 
ինչի՞ համար են շտեմարանները: 
Ավելո՞րդ են լույս տեսնում, թե՞ այն 
կազմողները և հրատարակողները 
հենց նախատեսել են մասնավոր 
պարապմունքերի համար: Չգիտեմ` 
լա՞վ է մասնավոր պարապելը, թե՞ ոչ, 

ՄԵՐ ՀՈԳՍԵՐԻ ԱՇՈՒՆԸ
Լուսանկարը` Մարինա Աբրահամյանի
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բայց առանց դրա հիմա քննությանը 
բարձր միավորներ ստանալն 
ուղղակի անհնար է:

Մարիամ Նալբանդյան

Ընդամենը ինը ամիս

Ի սկզբանե սրտովս չեն եղել 
ավագ դպրոցը, և այն ամենը, 
որ կապված է դրան: Սակայն, 
գաղափար չունենալով իմ ապագա 
մասնագիտության մասին, 
հրաժարվեցի քոլեջներից և 
երկարատև որոնումներից հետո 
ընդունվեցի ավագ դպրոց: Չնայած, 
այդ էլ ասեմ, հոսքերի առկայությունը 
ոչ մի նշանակություն չունեցավ և 
ոչինչ չփոխեց: Սովորողը սովորեց 
նաև ոչ հոսքային առարկաները, 
չսովորողը չսովորեց նույնիսկ 
հոսքայինը: Իսկ հոսքային 
առարկաները տարբերվեցին 
մյուսներից միայն ժամաքանակի 
առավելությամբ: Ինչևէ:
Այս տարի պատկերը փոխվել է: 
Դպրոցը անիմաստ է, դասերը՝ 
անհետաքրքիր: Ոչ մի նոր բան 
չկա, ոչինչ չենք սովորում: Իրար 
ետևից երեք ժամ նույն առարկան 
է: Հոգնում ենք, ձանձրանում 
ենք: Եվ ի՞նչ: Բացակաների շեմը 
իջեցրել են, նորմալ բացակայել չենք 
կարողանում: Հետևաբար ստիպված 
մեր ժամանակն իզուր չկորցնելու 
համար պարապմունքները դասերի 
ժամերին ենք անում: Դա էլ դեռ հարց 
է՝ ստացվո՞ւմ է, թե՞ ոչ: 
-Իմ ժամին ուրիշ առարկայի 
տետր տեսա, կպատռեմ, - ասում է 
ուսուցչուհիներից յուրաքանչյուրը:
-Ախր, չեմ հասցրել 
պարապմունքներս:
-Դա ինձ չի հետաքրքրում:
Ամեն ինչ մեր դեմ է: Ոչ մեկը չի 
մտնում մեր դրության մեջ, ոչ մեկը չի 
ուզում հասկանալ: Այս իրավիճակը, 
վստահ եմ, ծանոթ է բոլոր 
տասներկուերորդցիներին:
-Ծանրաբեռնվածությունս էնքան 
շատ ա, որ քնելու ժամանակ չեմ 
ունենում: Պարապմունքներս 
սկիզբ ունեն, վերջ չունեն, - ասաց 
դասընկերներիցս մեկը և չսխալվեց:
-Ինչքան էլ ուզեմ դպրոցի բոլոր 
հանձնարարություններն անել, 
չի ստացվի: Դրանք մղվել են 
երկրորդ պլան: Ժամանակ չունեմ, 
գերհոգնածությունը դարձել է 
մշտական:

ՄԵՐ ՀՈԳՍԵՐԻ ԱՇՈՒՆԸ

-Անվերջ տանջվում ենք, գոնե 
վերջում ընդունվենք:
Այս ամենը իրական է և սխալ 
նույնքան: Բայց քանի որ մենք 
ուրիշ տարբերակ չունենք, և 
անվերջ խոսելով այս համակարգի 
խնդիրների մասին, ոչինչ չենք 
կարողանում փոխել, մնում է՝ լցվենք 
համբերությամբ և համակերպված 
պարապենք, մինչև այս ինը 
ամիսները ի վերջո ավարտվեն:

Միլենա Խաչիկյան

Ուրիշ ինչով զբաղվել

Եթե իմ կարծիքը հարցնեն, ապա 
ես դեմ եմ հնգօրյա ուսուցմանը, 
որովհետև այն ձգվում է մինչև 
ժամը  տասնհինգը: Այն ժամանակը, 
որ ամենաարդյունավետ դաս 
սովորելու պահն է, իսկ այդ ժամին 
մենք շատ հոգնած վերադառնում 
ենք տուն: Իմ սուբյեկտիվ 
գնահատմամբ, դասերը վեցօրյա 
պետք է լինեն, որպեսզի կարողանանք 
արտադասարանական աշխատանք 
կատարել: Մանավանդ, որ ես մեր 
դպրոցի աշակերտական խորհրդի 
նախագահն եմ և ինչքան էլ խնդրում 
եմ, չեմ կարողանում որևէ մեկին 
պահել դպրոցում:
Իսկ ինչ վերաբերվում է դպրոցական 
գիտելիքներով բուհ ընդունվելուն, 
կարող եմ ասել, որ գյուղական 

դպրոցներում սովորում են քիչ 
երեխաներ. դասարանում 5-6 հոգի, 
և եթե ուզես էլ, չես կարող չսովորել: 
Այստեղ հերթ պահելու գաղափար 
չկա: Մենք սովորում ենք բոլոր 
առարկաները, և առանց մասնավոր 
պարապմունքների ընդունվում 
ենք բուհեր, նույնիսկ  բարձր 
գնահատականներով: Իսկ եթե 
մասնավոր պարապենք և հերթ 
պահենք, ինձ թվում է ավելի բարձր 
կստանանք: Գյուղական դպրոցում 
էլ են աշխատում վաստակաշատ 
մանկավարժներ, ովքեր հենց այդ 
նույն բուհերն են ավարտել: Բայց, 
չգիտես ինչու, գյուղական ուսուցիչը 
ստվերում է մնում, իսկ քաղաքի 
ուսուցիչը իր մասնավոր դասերով 
«լավ մասնագետի» համբավ է ձեռք 
բերում: Օլիմպիադաներում նրա 
աշակերտներն են տեղեր զբաղեցնում, 
մրցույթներում հաղթանակները 
միայն ավագ դպրոցինն են. մի՞թե 
սա գյուղական դպրոցի խնդիր չէ: 
Թեպետ անցյալ տարի մեր դպրոցը 
բավականին հաջողություններ 
ունեցավ: Ուրեմն, սառույցն արդեն 
կոտրվում է: 
Հարկավոր է, որ գյուղական 
դպրոցներն էլ վերջապես հրապարակ 
դուրս գան. չէ՞ որ այստեղ ուսուցումը 
ավելի ազնիվ և անաչառ հիմքերի վրա 
է դրված:

Սոսե Զաքարյան

Լուսանկարը` Էլզա Զոհրաբյանի
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Քիմիական 
թագավորություն

Քիմիայի ժամերը ավելի հետաքրքիր 
դարձնելու համար մենք մեր ուսուցչի 
գլխավորությամբ կազմակերպում 
ենք տարբեր «խաղեր», խմբային 
աշխատանքներ, դերերով խաղեր, և 
այսօրն էլ բացառություն չէր:
-Վաղը պատմություններ կբերեք 
քիմիայի մասին,- ասաց ուսուցչուհիս:
-Մե՞նք պետք է հորինենք:
-Այո, դուք: Հեքիաթներ կամ ինչ-որ 
հետաքրքիր պատմություններ:
Ես եկա տուն և անցա գործի…
«Լինում է, չի լինում մի 
թագավորական ընտանիք է լինում: 
Թագավորն ունենում է մեկ որդի: 
Ժամանակն էր ամուսնացնելու 
արքայազնին: Եվ մի օր՝ սովորական 
ամառային օրերից մի օր, թագավորը 
կանչում է իր մոտ արքայազնին:
-Տղաս: Ես արդեն մեծացել եմ, ի 
վիճակի չեմ կառավարելու երկիրս: 
Դու պետք է ինձ փոխարինես: Բայց 
միայն մեկ պայմանով…
-Էլի՞ պայման,- ընդհատեց հոր 
խոսքը արքայազնը,- ես ինչ ծնվել եմ` 
դու պայմաններ ես դնում իմ առջև: 
Բավակա՛ն է:
-Ձայնդ ցածրացրո՛ւ: Իմացի՛ր` ում 
հետ ես խոսում: Ծնկի՛ արի:
-Ներիր ինձ, հայր:
-Ես ամենահզոր թագավորն եմ: 
Ամենաուժեղ թթուներից մեկի 
լուծույթը՝ աղաթթուն: Իսկ քո 
մայրը լավ լուծիչ է՝ H20-ն: Մենք 
երջանիկ ընտանիք ենք, քանի որ 
դու մեր հետնորդն ես՝ մեզանից 
ստեղծվածը՝ քլորաջրածինը: Դու 
հզոր ես, ուժեղ, կարող ես քեզանով 
անել իմ թագավորությունում 
գտնվող ցանկացած աղջկա 
(HCl-ն ամենաուժեղ թթուներից 
է: Կարողանում է փոխազդել 
ցանկացած մետաղի հետ 
բացառությամբ լարվածության 
շարքում ջրածնից աջ գտնվող 
մետաղների): Ես քեզ կթագադրեմ 
միայն այն ժամանակ, երբ դու ինձ 
մոտ գաս քո ընտրյալի հետ:
-Թույլ տուր գնալ:
-Գնա՛:
Արքայազնը ուներ երկու թեկնածու: 
Սակայն նրանցից մեկը գտնվում էր 
այլ թագավորությունում՝ H2- ից աջ 
գտնվող թագավորությունում: Նրանց 
միջև կապն անհնար է: Իսկ այն մյուս 
աղջիկը իրենց թագավորությունից է, 
սակայն կա մեկ խնդիր. արքայազնը 

այս մեկին ուղղակի հավանել է, իսկ 
այն մեկին սիրում է:
Անցավ որոշ ժամանակ: Եղավ 
հարսանիք` յոթ օր-յոթ գիշեր: 
Արքայազնը ամուսնացավ Al-ի հետ:
2Al + 6HCl = 2 AlCl3 + 3H2
Արքայազնի մտքերը
«Ես ինչ հիմարն եմ: Կորցրեցի 
սիրելիիս գահի համար: Սիրում եմ 
նրան, նա էլ` ինձ, ես վստահ եմ: 
Ես կխնդրեմ մայրիկիս տալ ինձ 
կախարդական խմիչք, որն ինձ 
կփոխի»:
Վերջ արքայազնի մտքերին:
Նա գնաց և մոր մոտից վերցրեց այն 
նյութը, որն իրեն կփոխեր
հիմնովին:
2HCl+ HgSO4 = H2SO4 + HgCl2
-Ես միևնույն է, ուժեղ թթու եմ 
(H2SO4(խ)): Ես հիմա կկարողանամ 
լինել նրա հետ: Պետք է շտապել,- նա 
դուրս եկավ պալատից և ուղևորվեց 
իր հրաշքի մոտ: Նրանց հայացքները 
հանդիպեցին միմյանց և…. 
(Գուշակեք ինքներդ): 2H2SO4+ Cu = 
CuSO4 + SO2 + 2H2O
Ահա և վերջ…

Մանե Մ. Սարգսյան

Երազանքների քաղաք 
Երևան

Կյանքում լինում են 
հաղթանակներ և 
պարտություններ, 
և մի հաղթանակի 
դուռ էլ ես բացեցի, 
որը կոչվում է Վ. 
Բրյուսովի անվան 
լեզվաբանական 
համալսարան: 
Նոր շրջապատ, 
նոր ընկերներ, նոր 
քաղաք, անծանոթ 
վայրեր, անծանոթ 
դեմքեր, որոնց մեջ 
փնտրում ես գոնե 
մեկ ծանոթ մարդ: 
Ես շրջապատված 
էի անծանոթներով: 
Սեպտեմբերի մեկ, օտար փողոցներ, 
օտար դեմքեր, անհանգստություն: 
Համալսարան հասնելուն պես ամեն 
ինչ փոխվեց, մթնոլորտը այնքան ջերմ 
էր, որ ես ինձ անծանոթ չէի զգում: 
Ամեն ինչ սպասվածից ավելի լավ էր: 
Սիրում եմ նոր ծանոթություններ 
և միանգամից սկսեցի շփվել իմ 
համակուրսեցիների հետ: 

Արդեն հարմարվել եմ միջավայրին, 
ձեռք բերել նոր ընկերներ, սիրել իմ 
համալսարանը, դասախոսներին, 
ընկերներին: Դժվարին գործերից 
մեկի պատասխանատվությունը 
վերցրել եմ վրաս, խմբի ավագն եմ, 
դժվար է, բայց միևնույն ժամանակ, ես 
իմ գործը հաճույքով եմ կատարում: 
Իմ երազանքների քաղաքում եմ՝ 
Երևանում: Տարիների երազանքս 
կատարված է, ես ապրում և 
սովորում եմ մայրաքաղաքում: 
Այս երազանքների քաղաքը 
շատ դժվարություններ ունի, որը 
հաղթահարելը բավական դժվար 
է: Հոգսերը շատ, շատ են՝ ուսման 
վարձ, վարձակալած բնակարանի 
վճար, տրանսպորտի վճար և այսպես 
շարունակ: Մայրաքաղաքում ամեն 
ինչ այնքան մատչելի չէ, ինչպես 
մարզերում: 
Մյուս դժվարին հարցերից մեկն 
էլ հեռու լինելն է ծննդավայրից, 
ընկերներից, ընտանիքից: 
Այսպիսի շատ խնդիրների առաջ 
կանգնած եմ ես, իմ ընտանիքը և 
ինձ նման շատ ուսանողներ: Այս 
հարցերի հակառակ կողմում պայծառ 
ու արևոտ շողեր կան, որը կոչվում է 
ուսանողական կյանք: Ուսանող լինելը 
մի մեծ բերկրանք է: 
Եվ այսպես կյանքի մի դուռ էլ փակվեց 

և մյուսն էլ բացվեց` մեզ հրավիրելով 
մեկ ուրիշ աշխարհ, որը կոչվում է 
ուսանողական կյանք: 
Բոլոր երազանքները իրագործվում 
են, ինչպես որ իմ երազանքը 
իրագործվեց, բայց երազանքը 
և իրականությունը իրարից շատ 
տարբեր են:

Սաթինե Սաքանյան
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Ժապավենի 
դարաշրջանը

Մաս առաջին

Նախորդ համարներից դուք արդեն 
հասցրիք պատկերացում կազմել, 
թե ինչ է իրենից ներկայացնում 
լուսանկարը: Ու երևի հիմա էլ 
կարդալով մտածում եք, որ նորից 
հեքիաթներ եմ պատմելու ինչ-
որ Դագերի կամ, ինչպե՞ս էր 
նրա անունը: Հա, Նեպսի մասին: 
Իրականում դեռ երկար բան 
կա խոսելու, ասենք, Տալբոտի  
կալոգրաֆիայի կամ նմանատիպ 
փորձեր անող մի շարք այլ 
մարդկանց մասին, ովքեր ուղղակի 
ճանապարհ են բացել դեպի ֆոտոն: 
Այդ լուսազգայուն շերտով պատված 
թիթեղներն ու սկավառակները հիմք 
հանդիսացան լուսանկարչության 
զարգացման ամենակարևոր փուլին` 
ժապավենային դարաշրջանին:  
Երբ ես փոքր էի, մեր տանը ամեն 
երեկո ես ու պապիկս նստում էինք 
բաց պատշգամբում ու զրուցում: 
- Ամեն ամառ տատիդ ավտոյով 
տանում էի Կիսլովոդսկ: Նենց 
սիրուն քաղաք էր: Էն ալբոմի մեջի 
տատիդ նկարները սաղ էնտեղ էի 
անում: Մի քանի հատ ժապավեն 
էի գնում, մինչև հետ էինք գալիս, 
բոլորը նկարած էի լինում: «Զենիթ» 
ունեի: Էդ ժամանակ «Զենիթի» նման 
ապարատ չկար: Էն Լենուշը հետը 
տարավ եսիմ ուր` էլ չբերեց,- ամեն 
անգամ ափսոսանքով հիշում էր նա: 

Հետո դարակներից հանում  էի 
չտպված, մեծ տուփի մեջ հավաքված 
ժապավենները, որ պապիկս էր 
հավաքել, ու ժամերով յուրաքանչյուր 
ժապավենը պահում էի արևին և 
նկարներն էի նայում:  
Պապիկս մեզ էլ էր նկարում: Ճիշտ 
է, ոչ «Զենիթով»: Ամեն կիրակի օր 
տանում էր կենդանաբանական այգի, 
կանգնում էինք արջերի վանդակի 
մոտ: Պապիս էլ մինչև ֆոկուս էր 
բռնում- նկարում, արջերը մտնում 
էին իրենց բները: Բոլոր նկարներում 
մենք ենք` դատարկ վանդակների 
ֆոնին: 

 Դագերի ժամանակներում 
դեռ պատկերացում չունեին 
ինչ է այն, և որ քսաներորդ 
դարում Ջորջ Իսթմանը կստեղծի 
մի կազմակերպություն, որը 
ժապավենների արտադրության մեջ 
կլինի առաջատարը: Այո, խոսքը 
Կոդակի մասին է: Այդ ժապավենը 
նաև կինոյի հիմքն է եղել, քանի որ 
հենց Իսթմանի տեխնոլոգիայով 
Էդիսոնը սկսեց նկարել առաջին 
շարժվող պատկերները: 
Ժապավենը բարակ պլաստիկե 
թիթեղիկ է` մի կողմից պատված 
ժելատինի էմուլսիայով, մյուս 
կողմից` լուսազգայուն արծաթի 
հալոգենի մանր բյուրեղիկներով, 

որոնց քանակից է կախված 
լուսավորությունը, ջերմաստիճանը 
և այլն: Սակայն դա միայն նրա 
քիմիական մասն է: Ժապավենը 
վաղուց պետք է վերացած լիներ: 
Դեռ այն ժամանակ, երբ թվայինը 
արեց իր առաջին քայլերը: Ի 
դեպ այդ ժամանակաշրջանը 
Կոդակի համար ողբերգական է 
եղել, քանի որ այդ հսկայական 
ընկերությունը սնանկացել է: 
Ոչ ոքի այլևս հարկավոր չէին 
ժապավեններ: Բարեբախտաբար 
եղան լուսանկարիչներ, 
ովքեր  շարունակեցին նկարել 
ժապավենով, իրենց ձեռքով 
երևակել լուսանկարները` զգալով 
երևակայությունն ու միտքը 
իրականություն դարձնելու 
հեքիաթային ճանապարհը: 
Նրանցից մեկն էլ լուսանկարիչ 
Պատրիկ Ջուսթն է, ով խցիկը 
ձեռքին թափառում է Բալթիմորի 
փողոցներում ու նկարում փողոցային 
կյանքը: Գիտե՞ք նա ինչ է ասում. 
«Ֆոտոն քանդակի նման է, եթե 
սովորել ես աշխատել կավի հետ, 
դժվար է անցնել մետաղի կամ 
փայտի, եթե նույնիսկ բոլորը 
աշխատում են դրանցով»: Պետք 
է նշեմ, որ հիմա ձեր սիրելի 
օսկարակիր ֆիլմերի մեծ մասը 
շարունակում են նկարահանել 
ժապավենի վրա: Ասենք, ինչպես 
Քվենտին Տարանտինոն կամ 
Քրիստոֆեր Նոլանը` պնդելով, որ 
ոչ մի նորագույն տեխնիկա երբեք չի 
տա այնպիսի որակ, ինչպիսին տալիս 
է ժապավենը: 

Դիանա Շահբազյան 

ՈՒԶՈ՞ՒՄ ԵՍ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԵԼ
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Մի կրկնեք ոչ 
մեկին, ունեցեք ձեր 
մոտեցումը

Վարպետության դաս 
ֆոտոլրագրող Վարո 
Ռաֆայելյանից 
 
-Ես Վարո Ռաֆայելյանն եմ, 
աշխատում եմ «Պանֆոտո» 
գործակալությունում: Իմ 
աշխատանքը կոչվում է 
ֆոտոլրագրող, բայց ես ինձ ավելի 
շուտ ֆոտոգրաֆ եմ կոչում: Նախ 
ասեմ, թե ինչ է ֆոտոլրագրությունը: 
Ֆոտոլրագրությունը սոցիալական 
կոմունիկացիայի տեսակ է` 
ունենալով վիզուալ լուծում: 
Օրինակ, լրագրողները ինչ-որ նյութ 
ներկայացնելիս տեքստ են գրում, 
ոչ բոլորի մոտ է լեզուն նույնը, կամ 
ոչ բոլորն են հասկանում հայերեն, 
ռուսերեն, անգլերեն: Ֆոտոն 
լավ է նրանով, որ այն վիզուալ 
ինֆորմացիա է տալիս: Ֆոտոյի 
համար պետք չէ լեզու հասկանալ, 
պետք է բացատրել ինչ-որ 
իրավիճակ, թեմա` վիզուալ ձևով: 
Ես մասնագիտությամբ լուսանկարիչ 
չեմ, ատամնաբույժ եմ: Ֆոտոն հոբբի 
էր, և շատ պատահաբար հայտնվեցի 
«Պանֆոտոյում»: Մի անգամ 
պատահաբար ընկերներիցս մեկը 
ասաց, որ ազատ աշխատատեղ կա, 
ես էլ ֆոտոներս տվեցի, ընտրեցին, 
երկու օր աշխատեցի իրենց հետ և 
մնացի այնտեղ: 
Անդրադառնանք Հայաստանում 
ֆոտոժուռնալիստիկային: 
Իրականում ես չեմ ցանկանում, 
որ դուք դառնաք ներկայիս 
վատ գույներով հավաքված 
խճանկարի մի մասը: Ամեն ինչ 
քաղաքականացված է, կամ դարձել 
է բիզնեսի մի մաս: Իրականում 
ֆոտոժուռնալիստիկայում, եթե 
ուզում ես ասել ինչ-որ բան, այն 
պետք է ասել ոչ սուբյեկտիվ: Եթե 
ինչ-որ բան եք նկարում, ասենք, 
ցույց: Պետք է այն նկարել ոչ 
սուբյեկտիվ: Եթե դուք ընդդիմադիր 
եք և նկարում եք ընդդիմադիրի 
աչքով, կամ կուսակցական եք 
և նկարում եք կուսակցականի 
աչքով, այն իրական չի լինի: 
Անկախ նրանից, թե ինչպես եք 
դուք կարծում, նյութը պետք է 
ներկայացված լինի ճիշտ, նույնիսկ 
եթե այն չի համապատասխանում 

ձեր կարծիքին:  «Պանը» 
առանձնանում է նրանով, որ 
բացի առօրյա այդ թեմաներից 
մենք ներկայացնում ենք նաև այլ 
թեմաներ: Մեր աշխատանքը նման 
է մի երաժշտության, որը ամեն օր 
կրկնվում է: Մենք մեծ մասամբ 
նկարում ենք ասուլիսներ, որոնք 
իրարից շատ չեն տարբերվում, 
քանի որ ֆոտոյում ձայնը չի 
լսվում, ուղղակի ակնոցով մի 
մարդ նստած է բարձրախոսի մոտ: 
Դա համարելով աշխատանքի մի 
մասը, պետք է աշխատել երկիրը 
ներկայացնել մի այլ կողմից ևս: 
Տրվում է թեմա, կամ նյութ, կամ 
միջոցառում: Պետք է մինիմալ 
քանակի ֆոտոներով այդ ամենը 
ներկայացնել մարդուն: Եթե 
նկարում ես մի միջոցառում և անում 
ես հիսուն ֆոտո, այդ հիսունը 
ցույց տալը իրադարձությունը 
նկարագրելու համար անիմաստ 
է, ընտրվում է մաքսիմում տասը 
ֆոտո, որոնք լավագույնս կպատմեն 
այդ օրվա մասին: Այսինքն, մեր 
գործը միայն գնալ նկարելը չէ, 
այլ նաև գիտակցելը, թե ինչպիսի 
ֆոտոներ պետք կլինեն: 

Ֆոտոյի վրա լուսանկարչից 
բացի աշխատում է նաև 
ֆոտոխմբագիրը: Քանի որ շատ 
անգամ ֆոտոլրագրողը ժամանակ 
չի ունենում նայել իր ֆոտոները, 
ընտրություն կատարել, դա անում է 
ֆոտոխմբագիրը: Նա այնքան լավ 
պետք է տիրապետի լուսանկարչի 
աշխատանքին, զգա նրա ճաշակը, 

որ դուք նրան վստահեք ձեր ֆոտոն: 
Առաջ, երբ նկարում էին ժապավենով, 
այդ ժապավենը մինչև ֆոտո դառնալը 
երկար ճանապարհ էր անցնում: 
Կային ֆոտոլաբորատորիաներ, 
ժապավենը երևակել են, հետո 
կատարել են կադրերի ընտրություն, 
հետո տպում և վերջում միայն 
ֆիքսաժ: Իսկ հիմա, թվային 
դարաշրջանում, չիպը տեղադրում 
են համակարգչի մեջ և ֆոտոշոփի 
միջոցով, որը համարվում է 
այժմյան ֆոտոլաբորատորիան, 
աշխատում ֆոտոյի վրա: Ֆոտոշոփի 
արդյունքում ֆոտոն որևէ իմաստային 
փոփոխություն չպետք է կրի: 
Ֆոտոժուռնալիստը ցանկացած 
իրավիճակում պետք է սառը 
դատողություն ունենա: Քանի որ եթե 
ինչ-որ էմոցիոնալ շեղում լինի, նորից 
կարող են սուբյեկտիվ կարծիքներ 
առաջանալ: Օրինակը իմ վրա բերեմ: 
Ես ֆուտբոլ չեմ սիրում և ի սկզբանե 
ասել եմ, որ ինձ չուղարկեն ֆուտբոլ 
նկարելու, քանի որ դա ինձ համար 
ահավոր անհետաքրքիր է: Բայց 
այս վերջին հինգ խաղերը ինձ են 
ուղարկել նկարելու: Քանի որ մեկ այլ 
լուսանկարիչ, ով ասենք, թիմերից 
ինչ-որ մեկին է երկրպագում, գնում է 
ֆուտբոլը նայելու, այլ ոչ թե նկարելու, 
իսկ դրանք տարբեր բաներ են: 
Նայելով նկարել հնարավոր չէ: Ես 
տեղյակ չեմ, որ համարի տակ ով է 
խաղում: Վերջերս ալբանացիները 
կարծեմ մեզ հաղթեցին: Եթե ես 
երկրպագու լինեի, կմտածեի. 
«Չնկարեմ ալբանացիներին, նրանք 
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մեզ հաղթեցին»: 
Նկարելուց անընդհատ փորձեք 
փոխել ձեր կետը, ուշադիր եղեք, 
թե ինչ է կատարվում շրջապատում: 
Հիմնականում գործողությունները 
չեն կատարվում միայն բեմում, 
ուշադիր եղեք, թե ինչ է կատարվում 
շրջապատում: Դա ձեր ֆոտոն 
ավելի պատկերավոր կդարձնի, և 
շրջապատը նկարելու միջոցով ավելի 
լավ կփոխանցեք ձեր ասելիքը: Ամեն 
ինչի մեջ գտեք կոնտրաստներ: 
Եվ մի կարևոր նկատառում. ես 
նկատել եմ, որ ֆոտոլրագրողները 
բնազդային են ավելի շատ 
աշխատում, եթե մեկը խցիկը 
ձեռքին վազում է մի տեղ, մյուսները 
նույնպես գնում են այդ նույն բանը 
նկարելու: Մի օրինակ բերեմ: Եթե 
դուք նկարում եք նախագահի այցը, 
կամ ինչ-որ միջոցառում, բնական է, 
որ պետք է ունենաք ֆոտո, որտեղ 
նախագահն է: Բայց կա մի ռեֆլեքս, 
որ բոլորը գալիս և նկարում են միայն 
նախագահին: Դա սխալ է, քանի 
որ բոլոր ֆոտոներում միայն նա է 
լինում, բայց իրականում պետք է 
ցույց տալ նաև իրադարձությունը: 
Նախագահը եկել է մի բան տեսնելու` 
բայց ի՞նչ: Պետք է ցույց տալ նաև 
այն, ինչ կատարվում է այդ պահին 
նախագահի շուրջը, այն, ինչին նա 
եկել է նայելու, դրա կողքը, վերևը, 
դուրսը և այլն: 
Երբեք մի փորձեք նմանվել ուրիշին: 
Ասենք, նրան, ում աշխատանքը ձեզ 
դուր է եկել, մի եղեք նրա «քոփին»: 
Ձևավորեք ձեր մեջ մի բան, որը 
կլինի ձերը: 
Եթե կոնկրետ նպատակադրված 
գնում եք ինչ-որ բան նկարելու, և 
չի ստացվում, մի հուսահատվեք, 
քանի որ վստահ եմ, կգտնեք ուրիշ 
լիքը նկարելու բաներ, որոնցով ցույց 
կտաք ձեր նույն ասելիքը: 
Ֆոտոների մեծ մասը տխուր 
թեմաներով են արվում, բայց ես կողմ 
եմ ավելի շատ ուրախ ֆոտոների: 
Պրոյեկտներ անելուց երբեք 
չես գնում և սկսում նկարել: 
Նախապատրաստական 
աշխատանքները ավելի երկար են 
տևում, քան բուն նկարահանումները: 
Աղի լիճը նկարելուց ես երկու շաբաթ 
առանց խցիկի գնացել և ուղղակի 
նայել եմ, թե ինչպես են մարդիկ 
լողում, ինչ է կատարվում, մոտավոր 
կադրեր եմ կառուցում, քանի որ 
այս դեպքում քո առջև չկա ինչ-որ 
խնդիր դրված, դու ողջ պրոյեկտը 
պետք է հավաքես ինքնուրույն: Մի 

շարք խոչընդոտներ էին առաջանում 
նկարելուց, քանի որ լողացողները 
մեծ մասամբ թույլ չէին տալիս 
նկարել իրենց: Այդպիսի դեպքերում 
պետք է մարդկանց հետ ընկերանալ 
և ներկայացնել, թե ինչ ես ուզում 
ցույց տալ: Միշտ լինելու են մարդիկ, 
ովքեր ձեր աշխարհայացքին դեմ 
են լինելու: Պետք չէ հուսահատվել, 
պետք է ընկերանալու, բացատրելու 
միջոցով հասնել նրան, որ իրենք 
համաձայնվեն նկարվել: Մեծ 
մասամբ ընկերանալուց հետո 
մարդիկ ավելի անմիջական են 
լինում ֆոտոյի մեջ: Եթե իհարկե, 
չես նկարում միտինգ: Այդ ժամանակ 
հաստատ պետք չէ գնալ ելույթ 
ունեցողների հետ ընկերանալ: Մենք 
այդ դեպքում աշխատում ենք շատ 
աչքի չընկնել, ավելի մուգ գույներով 
ենք հագնվում, փորձում ենք 
չառանձնանալ: 
Մի կարևոր բան մոռացա ասել` ոչ մի 
կադր չարժի մարդու կյանքը, չունի 
այդ գինը: Ինչ-որ կադր անելուց 
առաջ, որը որևէ ռիսկային բան է 
պարունակում, պետք է մտածել. 
արդյո՞ք արժի դա այն գինը, որը 
կարող եք վճարել: Մենք երբեք 
ապահովագրված չենք որևէ բանից: 
Ես էլ շատ անգամ ինձ վտանգի 
ենթարկելով տարբեր ռակուրսներ եմ 
փնտրում, տարբեր դիրքեր: Բայց ես 
նույնպես ապահովագրված չեմ:  
Շատ անգամ էլ իրավիճակներ են 
լինում, որ մտածում ես` նկարե՞մ, թե՞ 
օգնեմ: Ասենք, պատերազմական 

խրոնիկաներում տեսնում ես 
տարբեր կադրեր, որ լուսանկարիչը 
հաստատ մտածել է` հիմա նկարի՞, 
թե՞ օգնություն ցուցաբերի: Ինձ 
հետ բարեբախտաբար չի եղել նման 
բան, բայց ֆոտոլրագրողի կյանքում 
այդպիսի դեպքեր էլ են լինում: 
Իմ այսքան պատմածից 
հուսով եմ եզրակացրեցիք, որ 
ֆոտոլրագրողի մասնագիտությունը 
ավտովթարներ և այլ լուրեր 
նկարելով չի սահմանափակվում: 
Ֆոտոլրագրողն այն մարդն է, ով 
իր ֆոտոյի միջոցով պատմություն 
է պատմում: Եթե աշխատում ես 
որևէ լրատվամիջոցում, ապա 
կա պարտադիր հատված, երբ 
լուսանկարչին ուղարկում են 
իրադարձություն նկարելու, դրանից 
հետո նա կարող է արդեն աշխատել 
տարբեր ֆոտոպատմություններ 
նկարելու ուղղությամբ: Թեման 
մենք ենք ընտրում: Պրոյեկտը 
համարվում է ավարտված միայն այն 
ժամանակ, երբ դու ունենում ես բոլոր 
այն անհրաժեշտ կադրերը, որոնք 
ներկայացնում են ասելիքը: Երբեք 
կիսատ մի թողեք սկսած գործը, 
նկարեք այնքան, մինչև ստանաք ձեր 
ուզածը: 

Բացի ֆոտոգործակալությունում 
ունեցած իմ պարտադիր թեմաներից, 
ես ունեմ սիրած թեմաներ, որոնք 
միշտ էլ պատրաստ եմ նկարել. հին 
շինություններ և կերակուրներ: 

Գրի առավ Դիանա Շահբազյանը
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Դպրոցական 
բուֆետներ

Դպրոցական բուֆետներ, 
դպրոցական սնունդ. ի՞նչ են 
մեզ առաջարկում, և արդյո՞ք 
ամեն բան մեր սրտով է: Եթե 
դու էլ ասելիք ունես, միացիր 
մեզ և ուղարկիր քո կարծիքն ու 
առաջարկությունը 

Ինչպես ենք սնվում 
դպրոցում

Զանգը հնչեց: Օրագիրս հանեցի, 
հաջորդ ժամը հանրահաշիվ էր: 
Ճարս ինչ, պետք է գնամ բուֆետ, 
թե չէ 4-րդ դասի դասամիջոցին 
բակ չեն թողնում, իսկ ես սոված 
էլ չեմ դիմանա: Ընկերուհուս 
ձեռքից քաշելով, արագ վազելով, 
դասամիջոցի 2-րդ րոպեին հասա 
բուֆետ: 5 րոպեն շատ քիչ է բուֆետ 
հասնելու ու դեռ մաքուր օդ էլ ներս 
քաշելու, առույգանալու համար: 
-Լավ էլի: Ինչքան երեխա կա… 
Փնթփնթացի ես, ճզմելով փոքրերին 
և հիշելով, թե ինչպես չէի սիրում, որ 
իմ փոքր ժամանակ ինձ էին ճզմում, 
հասա առաջին գիծ: 
-Ինձ երկու հատ խորիզով բուլկի,- 
ասացի ես, հիշելով “old but gold” 
արտահայտությունը, քանի որ արդեն 
2 տարի է, ինչ ես բացի խորիզով 
բուլկուց ու «թաթիկից» ուրիշ ոչինչ 
չեմ գնում բուֆետից: 
Բուֆետի աշխատողը չլսեց: Լավ, 
փորձենք նորից: 
-Ինձ երկու հատ խորիզով բուլկի: 

-Ի՞նչ ես գոռում, աղջի՛կ,- ավելի 
բարձր գոռալով պատասխանեց 
բուֆետի աշխատողը: 
«Այ, եթե դասամիջոցին 1 րոպե 
մնացած չլիներ, կասեի` ինչ եմ 
գոռում»,- մտածելով և ավելի 
դժգոհ դեմք ընդունելով՝ կրկնեցի 
ուզածս և վերցնելով ստամոքսիս 
և ուղեղիս համար այդքան 
ահրաժեշտ բուլկիները, առանց ծանր 
վնասվածքների դուրս մղվեցի սոված 
աշակերտների այդ գազազած և 
ուշացող ամբոխից: 
-Արագ, ուշացանք,- ասաց 
ընկերուհիս: 
-Հա լավ, կհասցնենք էլի: 
Ու արդեն դանդաղ քայլելով, ուտելով 
բուլկիս ու մաքուր օդը ագահորեն 
շնչելով մտա դպրոց: Բախտս բերել 
էր. ուսուցչուհին չէր եկել: 
Ախր, դասամիջոցը պետք է 
պարտադիր լինի 10-15 րոպե, այլ 
կերպ ուղղակի չի կարող լինել: 
Ախր, նույնիսկ բժիշկներն են ասել, 
որ ուտելիքը պետք է առնվազն 
1 րոպե ծամել, իսկ մեկ բուլկին 
պատկերացնո՞ւմ եք` ինչ մեծ է 5 
րոպեում ուտելու համար: Բացի 
այդ, երեխաներին անհրաժեշտ 
է մաքուր օդ շնչել, որպեսզի 
ուղեղներս արթնանան: Իսկ քանի 
որ ուղեղներն էլ իրենց տերերի 
նման ուշ են արթնանում, պետք է 
այդ արարողությանը մի փոքր շատ 
ժամանակ հատկացնել:

Գոհար Կարախանյան

Դպրոցում ոչ միայն դաս 
են սովորում

Այսօրվա դպրոցական խնդիրներից 
մեկը աշակերտի սնունդն է: Կան 
աշակերտներ, ովքեր իրենց սնունդը 
գնում են դպրոցի բուֆետից: Սակայն 
այստեղ հարց է առաջանում: 
Արդյո՞ք աշակերտների գնած 
սնունդը որակյալ է, արդյո՞ք այն 
թարմ է, և արդյո՞ք այդ սնունդը մեր 
առողջությանը վտանգ չի սպառնա: 
Ես մի անգամ դպրոցի բուֆետից 
գնեցի հավով կարկանդակ, 
սակայն երբ համտեսեցի, նողկանք 
պատճառեց, քանի որ թարմ չէր, և 
նույնիսկ հոտ էր գալիս: Եվ սա՞ է 
կոչվում թարմ ուտելիք: 
Եվս մի հանգամանք կա, որը 
դուր չի գալիս ինձ մեր դպրոցի 
բուֆետում: Դա գազավորված 
ըմպելիքների և չիպսի վաճառքն է: 
Դրանք էլ ավելի են ծարավեցնում 
աշակերտներին, քան թե հագեցնում: 
Բացի այդ, գազավորված 
ըմպելիքները շաքարի, գազերի 
ու քիմիական նյութերի խառնուրդ 
են, և նրա մեջ գտնվող նյութերը 
նպաստում են ճարպակալմանը 
և նյութափոխանակության 
խանգարմանը: Դե իսկ չիպսի 
վնասակարության մասին շատ 
ենք լսել, և դրա պատճառն այն 
է, որ չիպս կոչվածը առատորեն 
համեմված ներկանյութերով սնունդ 
է, որի մեջ առկա նյութերը նույնիսկ 
քաղցկեղածին են: Սակայն անգամ 
այս ամենը իմանալով, դժվար է 
դիմանալ գազավորված ըմպելիքների 
ու չիպսերի գայթակղությանը և չգնել: 
Այդ պատճառով էլ առաջարկում եմ 
պարզապես դպրոցներում դրանք 
չվաճառել: 
Ես իմ սնունդը տնից եմ բերում: 
Նման կերպ վարվում է իմ 
դասընկերների մի մասը: 
Այս հարցը քննարկենք այլ 
տեսանկյունից: Ինչպես գիտենք, 
դպրոցում դասամիջոցները տևում են 
հինգից տասը րոպե, որի ժամանակ 
մենք ջուր ենք խմում, սնվում ենք, 
դաս ենք կրկնում: Սակայն արդյո՞ք 
հինգ-տասը րոպեն բավարարում 
է այդ ամենը հասցնելու համար: 
Իհարկե ոչ, քանի որ սնունդը պետք 
է լավ ծամել, իսկ մենք արագ կուլ ենք 
տալիս: Դասամիջոցները պետք է 
գոնե 15 րոպե լինեն: 

Սուսաննա Միկոյան

ՏՐՎԱԾ ԹԵՄԱՅՈՎ
Լուսանկարը` Տիգրան Սիմոնյանի
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Ուտե՞լ, թե՞ չուտել

Հնչեց տասնհինգ րոպեանոց 
դասամիջոցի զանգը, և դասարանը 
համարյա ամբողջությամբ 
դատարկվեց: Երեխաներից մի 
քանիսը զբոսնում էին, ոմանք ինչ-որ 
ուսուցչուհու փնտրում, բայց նրանցից 
շատերը գնացին բուֆետ: 
…Բուֆետ, այդ բառը ոչ միշտ 
նույն նշանակությունը ունի: Չէ՞ որ 
բուֆետի ոչ բոլոր ուտելիքներն են 
թարմ: Ասեմ ավելին, մեր բուֆետում 
կան շատ փոքր խաչապուրիներ, 
որոնք 100-150 դրամ են, այնինչ 
խանութներում դրանց մի 
ամբողջական տուփը, որտեղ 
կան մոտավորապես տասներեք 
խաչապուրի, մոտ 550 դրամ է: Իսկ 
ամենափոքր չափսի «կիթկաթ» ու 
«սնիկերս» շոկոլադները մոտ 250 
դրամ են. և ես կարող եմ այսպես 
շարունակ թվարկել: 
Մեր բուֆետում կան նաև 
նարնջագույն կասկածելի 
մինի պիցաներ, որոնք մեր 
դասարանցիներից շատերը 
հավանում են: Լավ, հերիք է սննդի 
մասին խոսենք, թեկուզ ծավալուն 
քննարկման արժանի թեմա է: 
Կոնկրետ ես բուֆետ գնալ չեմ սիրում 
և միշտ ուտելիքս վերցնում եմ տնից: 
Կամ էլ բուֆետը չհավանողների 
հետ դպրոցի կողքի փուռից եմ գնում 
իմ այդ օրվա նախաճաշը, սակայն 
փռում էլ շատ հաճախ ուտելիքը 
հիվանդությունների պատճառ է 
դառնում: Եթե ինձ բուֆետը պետք 
է, որը շատ հազվադեպ է լինում, 
անմիջապես դպրոց մտնելուց հետո 
գնում եմ բուֆետ և տեսնում միայնակ 
կանգնած բուֆետի աշխատողին, 
բարևում և առանց հերթի ու 
լարվածության գնում այն, ինչ ինձ 
անհրաժեշտ է: 
Բայց երեխաներից շատերը, 
մանավանդ ուշացողները, այդ մասին 
չեն մտածում և լարվածություն են 
ստեղծում տասնհինգ րոպեանոց 
դասամիջոցի ժամանակ: 
Բուֆետի ընդհանուր տեսքը 
լավ է: Կան նաև ութ-իններորդ 
դասարանի աշակերտներ, ովքեր 
հերթապահություն են անում 
բուֆետում և հետևում են բուֆետի 
կանոնների պահպանմանը: 
Բուֆետը նաև շատ ժամանակ 
կարող է կռվի վայր դառնալ կամ 
բամբասանքների ու նորանոր 
լուրերի աղբյուր: 

Երկար դասամիջոցին բուֆետը շատ 
փոքր է թվում, չէ՞ որ այն լի է սոված 
երեխաների շարքով: 
-Մարիամ տոտա՛, ես թեմատիկի եմ, 
մի հատ բուլկի կտա՞ք: 
Իսկ այդ խոսքերի հետ 
խառնվում են տասնյակ այդպիսի 
արտահայտություններ: 
-Մարիամ տոտա՛, տետր ունե՞ք: 
-Մարիամ տոտա՛, մի հատ 
կրուասան, լավ էլի: 
Տասնհինգ րոպե անց, խեղճ բուֆետի 
աշխատողը մաքրում է իր քրտինքը և 
ուրախանում, որ զանգը հնչել է:

Լիլիթ Վարդանյան

Իսկ մեր բուֆետը

Մեր դպրոցում կա 2 բուֆետ: Երկուսն 
էլ շատ հեռու են: Մեկը` փոքրերի 
բաժնում, իսկ մյուսը` նկուղում: 
Փոքրերի բաժնի բուֆետում ամեն 
ինչն ավելի էժան է, բուֆետն ավելի 
մեծ է, բայց մինչև այնտեղ անհնար 
է հասնել դասամիջոցին: Մեր 
բուֆետը ավելի փոքր է, և այնտեղ 
ամեն ինչ ավելի թանկ է, բայց շատ 
ավելի մոտ է: Երկու բուֆետներում 
ամեն ինչը հին է և ավելի թանկ, 
քան խանութներում, բայց չնայած 
դրան, երեխաների մեծ մասը 
բուֆետից են ուտելիք գնում: Մեր 
դասամիջոցները կարճ են, և բուֆետ 
կարող ենք գնալ առաջին, երկրորդ 
կամ վերջին դասամիջոցներին: 
Ճիշտ է, բուֆետում կան սեղաններ, 
բայց այնտեղ կարելի է նստել միայն 
դասերից հետո, որովհետև մինչև 

ուտելիքը գնում ես, դասամիջոցը 
վերջանում է: 
Ես գնում եմ բուֆետ միայն 
դասընկերներիս հետ, բայց 
սովորաբար ուտելիքը ինձ հետ 
տանից եմ բերում: Ես կուզեի, որ 
դասամիջոցները լինեին ավելի 
երկար, և բուֆետում ավելի թարմ ու 
էժան ուտելիք լիներ: Իսկ թե ինչքան 
հեռու կլինի, կապ չունի:
 Ի վերջո, մենք միշտ արագ ենք 
գնում բուֆետ և ուրիշ տեղեր:

Տիգրան Սիմոնյան

ՏՐՎԱԾ ԹԵՄԱՅՈՎ

Մայրիկիս թխվածքները

Ես շատ չեմ գնում բուֆետ, որովհետև 
մայրիկս ինձ թխվածքներ է տալիս: 
Իմ կարծիքով մայրիկի թխվածքները 
ավելի համեղ են: 
Մայրիկս ինձ նաև տալիս է փող, որ 
հետո ես ու իմ ընկերները գնանք 
թեյի:  
Մի օր ես ու իմ ընկերուհիները 
գնացինք բուֆետ, մի քանի րոպեից 
մեզ մոտեցան մյուս ընկերուհիներս, 
և այդպես հերթով եկան մեր 
դասարանի բոլոր երեխաները: 
Շատ լավ էր:

Դարյա Մարջանյան

Լուսանկարը` Լիլիթ Վարդանյանի
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Ես ապրում եմ 
Ապարանում

Ապրելով Ապարանում մի շարք 
հարցեր կան, որ հուզում են ինձ 
իմ քաղաքում: Դրանցից մեկն այն 
է, որ Ապարան քաղաքում չկան 
սրճարաններ, զբոսայգիներ: Ճիշտ է, 
կան տեսարժան վայրեր, բայց դրանք   
այնքան սակավաթիվ են, որ ամեն 
անգամ նույն տեղը գնալով, մարդը 
ձանձրանում է: 
Կցանկանայի, որ լինեին այնպիսի 
վայրեր, որտեղ երիտասարդները 
կարողանային անցկացնել իրենց 
ազատ ժամանակը: 
Ինձ հուզում է նաև այն հարցը, որ 
մեր քաղաքում չկան ժամանակակից 
պարի դասընթացներ: Դա 
հիմնահարց կամ հիմնախնդիր 
չէ, բայց պարզապես հաճելի 
կլիներ, եթե լինեին տարբեր 
հետաքրքրությունների 
դասընթացներ, և մարդը ոչ միայն 
ազատ ժամանակը պարապությունից 
չձանձրանար, այլ ինչ-որ բան 
սովորեր: 
Կուզենայի, որ լիներ մեծ 
գրախանութ, որտեղ կգտնեի ինձ 
անհրաժեշտ բոլոր գրքերը:

Մերի Բաղդասարյան

Ինձ հուզում է այն փաստը, 
որ Ապարանում ապրում են 
երիտասարդներ, որոնք օժտված են 
տարբեր հմտություններով, սակայն 
չեն կարողանում զարգացնել և 
կիրառել դրանք: Մեկը` երաժիշտ, 
մյուսը` նկարիչ, դերասան… 
Միշտ ինձ մտահոգել է, թե 

ինչու չի ստեղծվում մի այնպիսի 
կազմակերպություն, որտեղ այդ 
երիտասարդները կամ պատանիները 
կարողանան իրենց տաղանդը ի 
ցույց դնել:

Անուշ Սիմոնյան

Ինձ հուզում է Ապարանի 
ժամանցային կյանքը բարելավելու 
խնդիրը: Լավ կլիներ, եթե մեր 
քաղաքում կառուցվեին սպորտային 
սրահներ, մշակութային կենտրոններ, 
ժամանցի վայրեր: 
Ապարան քաղաքում կան 
տաղանդավոր պատանիներ, 
բայց չունեն պայմաններ դրանք 
դրսևորելու համար:

Անուշիկ Սարգսյան

Բավական հուզող հարց է 
մարդկանց ինֆորմացված լինելը: 
Ճիշտ է, գործում են լրատվական 
շատ աղբյուրներ, բայց այնքան էլ 
լավ չեն գործում: Շատ ժամանակ 
Հայաստանում տեղի ունեցած 
և ունեցող դեպքերի մասին 
տեղեկանում ենք, օրինակ, 
ռուսական ԶԼՄ-ներից և միայն շատ 
քիչ դեպքերում` հայկականներից: Էլ 
չեմ խոսում այն մասին, որ մարզերի 
մասին տեղեկություններ հազվադեպ 
կգտնես:

Արեգ Հակոբյան

Իմ քաղաքում` Ապարանում, 
չկա այնպիսի ակումբ, 
կազմակերպություն, որտեղ 
կարող ենք հաճախել և սովորել 

լրագրություն, խորհուրդներ ստանալ 
մեր առաջին լրագրողական փորձերն 
անելիս: Վստահ եմ, որ շատ 
երեխաների հուզում է այդ հարցը, 
և հուսամ, որ հետագայում նման 
հնարավորություն մեզ կընձեռվի:

Արմինե Սահակյան

Ինձ հուզում է մեր ապագան, թե 
ինչպես կկառուցվի, ու հետագայում 
յուրաքանչյուրս ինչ դերակատարում 
կարող ենք ունենալ և ինչ ներդրում 
կարող ենք անել` զարգացնելու 
համար մեր համայնքը ու երկիրը: 
Հայաստանը գտնվում է ոչ 
բարենպաստ իրավիճակում, և 
յուրաքանչյուրիս ներդրած լուման 
կարող է լինել օգտակար:

Աստղիկ Մամբրեյան

«Ապարանի ջուր» 
արտահայտությամբ մեր քաղաքը 
որպես որակյալ ջրի աղբյուր է 
համարվում հայաստանցիների 
համար: Սակայն հենց Ապարանում 
ջուրը չի տրամադրվում շուրջօրյա: 

Անուշ Ավագյան

Ապարանի դպրոցականներից 
շատերն ունեն դերասանական 
ունակություններ, սակայն ցավոք, 
մեր քաղաքում չկա թատրոն, 
թատերական խմբակներ: 
Երեխաները կազմակերպում են 
ներկայացումներ, ինչպես նաև 
հումորային երեկույթներ, և հաճախ 
դժվարանում են բեմականացնելիս:
Օրինակ, Ապարանի ավագ դպրոցի 
11բ դասարանի աշակերտները 
բեմադրել էին «Ոտքի, դատարանն է 
գալիս» ներկայացումը, որը նվիրված 
էր Հայոց ցեղասպանությանը: 
Աշակերտները սիրով այլ 
ներկայացումներ էլ կբեմադրեին, 
եթե լինեին համապատասխան 
մասնագետներ, որոնք խորհուրդներ 
կտային բեմադրելիս:

Գոհար Կարապետյան

Մեր համայնքում չունենք այնպիսի 
ակումբներ, որտեղ կարող ենք 
ազատորեն արտահայտել մեր 
մտքերը և գաղափարները: 
Կցանկանայի, որպեսզի լրագրության 
դասընթացներ լինեին: Անձամբ ինձ 
հետաքրքրում է լրագրության հետ 
կապված ամեն ինչ: 

ՄԵՐ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ / ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ
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Հա, ի դեպ նշեմ, որ ես ունեմ գրված 
հոդվածներ Վիկիպեդիայում:

Գոհար Սահակյան

Ես Հայկուհի Քոչարյանն եմ, 
տասնվեց տարեկան: Սովորում 
եմ Ապարանի ավագ դպրոցում, 
XI դասարանում: Ունեմ շատ 
նպատակներ, որոնց ձգտում եմ 
հասնել: Մեծ ցանկություն ունեմ, որ 
Ապարանում տեղի ունեցած ամեն ինչ 
հասանելի լինի Հայաստանի բոլոր 
տարածաշրջանների մարդկանց: 
Ես եղել եմ Հայաստանի տարբեր 
շրջաններում և նկատել, որ 
Ապարանի մասին շատ քչերը 
տեղեկություն ունեն:

Հայկուհի Քոչարյան

Աշնանային 
ձանձրույթ

Մեկ շաբաթից կգա աշունը։ Ահա թե 
ինչպես եմ ես այն պատկերացնում։ 
Սեպտեմբերի մեկին կգնանք 
դպրոց։ Ամեն տարվա նման մեզ 
կխոստանանք, որ լավ ենք սովորելու։ 
Կբաժանեն դասագրքերը։ Տանը 
կուսումնասիրենք դրանք։ Հաջորդ 
օրը բոլոր ուսուցիչները կհարցնեն, 
թե ինչպես ենք հանգստացել։ 
Բնականաբար, մենք էլ իրենց 
կպատասխանենք, որ` լավ։ Կբացենք 
գրքերը, կկարդանք դասը, մեկ 
անգամ էլ ուսուցիչը կբացատրի, 
կտա հանձնարարություն, դասը 
կավարտվի։ 
Կգա մյուս ուսուցիչը, տեղի կունենա 
նույնը, ինչ-որ անցած դասին եղավ։ 
Եվ այդպես յոթ դաս շարունակ։ 
Հետո կգնանք տուն, հաց կուտենք, 
տասը րոպե կհանգստանանք 
և կանցնենք տնայինների 
կատարմանը։ Սկզբից դասը 
կսովորենք, հետո գրավորները 
կանենք։ Ավարտելուց հետո կգնանք 
մյուս արտադասարանական 
խմբակների պարապմունքներին: 
Մեկը կգնա պարի, մեկը՝ 
երաժշտական դպրոց, մեկը՝ 
լողի, մեկը՝ անգլերենի։ Հետո 
հոգնած կգանք տուն, էլի մի 
քանի րոպե կհանգստանանք 
և կանցնենք խմբակի կամ 
դպրոցի հանձնարարությունների 
կատարմանը։ Կանենք ամեն ինչ, 

կնայենք ժամին և կտեսնենք, որ մեկ 
ժամից պետք է քնել։ 
Դրսում անձրև կսկսվի։ Մի մասը 
կտխրի, մյուս մասը՝ կուրախանա։ 
Մի ժամը արագ կանցնի։ Ստիպված 
կգնանք քնելու, որ կարողանանք 
առավոտյան շուտ արթնանալ։ 
Կսկսվի նոր օր։ Մեկի մոտ միգուցե 
մի բան կփոխվի, մյուսի մոտ կմնա 
նույնը։ Կանցնի մեկ շաբաթ, երկու 
շաբաթ, երեք շաբաթ... 
Մեկը կձանձրանա, մյուսը՝ ոչ։ 
Կսկսենք անհամբեր սպասել 
աշնանային արձակուրդներին։ 
Եղանակը կցրտի, այգիները 
կդատարկվեն։ Բակերից այլևս 
չի լսվի երեխաների խաղի ձայնը։ 
Վերջապես կանցնենք արձակուրդի։ 
Մեկ շաբաթ տունը կմնանք։ Հետո 
նորից կգնանք դպրոց, ու հաստատ 
դասարանում որևէ մեկը հիվանդ 
կլինի։ Բոլորը հերթով կսկսեն 
հիվանդանալ։ Կանցնի մեկ ամիս։ 
Կմոռանանք սեպտեմբերի մեկին մեզ 
տված խոստումը։ Կսկսենք ծուլանալ։ 
Մի խոսքով, կյանքը մի տեսակ 

ձանձրալի կանցնի ու անհետաքրքիր։ 
Ահա այսպես՝ ես ամեն օգոստոսի 
վերջին տխրում եմ, սկսում եմ 
մտածել սպասվող ձանձրալի և 
անհետաքրքիր աշնան մասին։ 
Բայց իրականում սրանք միայն 
պատկերացումներ են, որոշ չափով 
իրական, որոշ չափով էլ՝ ոչ։ Մենք 
երևի բոլորս էլ այսպես ենք մտածում, 
քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրը 
շատ է սիրում ամառը և դժվար է 
համակերպվում նրա ավարտի հետ։ 
Իրականում աշունը կարող է անցնել 
շատ ավելի հետաքրքիր, քան 
ամառը, եթե կարողանանք ամեն 
ինչի մեջ տեսնել լավը և ուրախանալ 
կյանքով։

Մերի Վարդանյան

ՄԵՐ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ / ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ
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«Հիշում եմ, թե 
ինչպես քեռուս գլխին 
վերևից մի մեծ քար 
ընկավ...»

Բազմաթիվ չարչարանքների ու 
տանջանքների միջով անցած 65-
ամյա Նինա Խաչատուրյանը, հիշելով 
իր անցյալի մասին, տխրում է: Նրա 
պատմածները վերաբերում են 
80-ականների վերջին, երբ Բաքվում 
ադրբեջանցիները բռնի ուժով 
հայերին դուրս էին հանում իրենց 
տներից: 
Տիկին Նինան պատմում է. «Մենք, 
որ Բաքվից փախանք, մայրիկիս, 
իմ երեխաներին և եղբորս 
երեխաներին մի թալինցի «շաֆյոռ» 
տարավ Թալին: Երեք ամիս 
մնացել ենք այնտեղ: Երեխաներս 

Բաքվում ռուսական դպրոցում 
էին սովորում: Ռուսական դպրոց 
չլինելու պատճառով Թալինում 
չկարողացանք մնալ: Հետո ման ենք 
եկել և Արարատում ռուսական դպրոց 
ենք գտել ու տեղափոխվել Արարատ 
գյուղ: Արդեն այստեղ ապրեցինք 
երկու տարի: 
Արարատ գյուղում ապրելիս մենք 
տուն ստացանք Զոդում և հիմա 
ապրում ենք այստեղ: 
Այն ժամանակ, երբ բնակվում էինք 
Բաքվում, ամուսինս աշխատում 
էր վարսահարդար, իսկ ես մինչև 
ամուսնանալս աշխատում էի 
նավթային մեքենաշինական 
ինստիտուտում,  իսկ երեխաներիս 
ծնվելուց հետո չեմ աշխատել»: 
Բաքվից տեղահանման մասին 
պատմելիս ասում է. «Մենք ոչ թե 
լսել ենք Բաքվի ջարդերի մասին, այլ 
ինքներս ենք ականատես եղել այդ 
ամենին: 

Ադրբեջանցիները մարդկանց 
դաժանաբար սպանում էին: Հիշում 
եմ, թե ինչպես իմ քեռու գլխին 
վերևից մի մեծ քար գցեցին կամ 
ինչպես իմ խնամու տղան հասցրեց 
տաքսիով փախչել: Այդ ամենից հետո 
ինձ համար շատ դժվար եղավ նորից 
նոր կյանք սկսել: Կարդացողը կարող 
է հավատալ, կարող է՝ և ոչ»:
Բոլոր հարցերիս պատասխանելուց 
հետո նա ընկավ հիշողությունների 
գիրկը: Չցանկացա շարունակել իմ 
հարցերը, քանի որ տիկին Նինային 
ցավ էի պատճառում:

Մարիամ Հովհաննիսյան

Ինչո՞ւ հենց հիմա

Սովորականի պես ընկերուհուս հետ 
դուրս էի եկել զբոսանքի: Հանկարծ 
բարձր տրամադրությամբ եկավ մեր 
բակի երեխաներից մեկը՝ Էդմոնը, և 
ասաց. 
 
-Լիլիթ, գիտե՞ս, ձեր տան 
ցանկապատը քանդելու են: 
 
Ես և ընկերուհիս ուշադրություն 
չդարձնելով գնացինք, քանի որ դա 
առաջին անգամը չէր, որ նա ստում 
էր: Քայլում էինք, և նա նորից եկավ 
ու ասաց. 
 
-Լիլիթ, քանդելու են, քանդելու են... 
 
Մենք շրջվեցինք դեպի Էդմոնը 
և հարցրեցինք պատճառը: Նա 
էլ մեծ ոգևորությամբ պատմեց 
բակում տեղի ունեցածը: Ասաց, որ 
մարդիկ էին եկել ու ասում էին, թե 
քանդելու են ձեր և Աննա տոտայի 
ցանկապատը` խաղահրապարակ 
կառուցելու համար: 
Հարց առաջացավ, եթե 
խաղահրապարակ են կառուցում, 
ինչո՞ւ են քանդում ցանկապատը: Նա 
էլ ասաց, որ տարածքը պետք է մի 
քիչ ընդարձակվի, այդ պատճառով 
էլ քանդելու են: Կարծեցինք, թե 
նորից ստում է, և ցույց տվեցինք, թե 
հավատում ենք, որպեսզի հանգիստ 
թողնի մեզ: Շարունակեցինք մեր 
ճանապարհը:  

Հաջորդ օրը նկատեցի, որ Աննա 
մորաքրոջ ցանկապատը իրոք հանել 
են, իսկ արդեն հաջորդ օրը սկսեցին 
բակը քանդել: Եվ մենք արդեն 

ՄԵՐ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ / ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ
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սկսեցինք հավատալ Էդմոնին: 
Բակի բնակիչները դժգոհ էին, բացի 
երեխաներից: Մեծահասակները 
մտածում էին, որ դա այնքան էլ լավ 
չի, քանի որ ամբողջ օրը խաղացող 
երեխաների բղավոցներ են լսվելու: 
Մի անգամ էլ, երբ քաղաքապետը 
եկել էր, բնակիչներից մեկը 
մոտեցավ նրան: Մեզ թվաց, որ 
բողոքելու է, սակայն նա բոլորովին 
այլ խնդրի մասին էր խոսում:  
Շինարարությունը սկսել են մոտ 
չորս շաբաթ առաջ, սակայն այն 
դադարեցվել է եղանակների 
փոփոխության պատճառով: 
Հավանաբար կշարունակվի 
գարնանը: Մեզ մտահոգում է 
այն, որ բակը ավերված է, և փոքր 
երեխաները չհասկանալով, գնում-
ընկնում են այդ փոսերի մեջ: 
Ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես 
մի փոփոխություն կլինի մեր 
բակում, բայց ավելի լավ կլիներ, 
որ կառուցվեր գարնանը, որպեսզի 
հիմա ստիպված չլինենք ջրափոսերի 
միջով քայլել:

Մարիամ Հովհաննիսյան

Վաղ ընտրություն

Իններորդ դասարանն ավարտող 
յուրաքանչյուր պատանու խնդիրն 
է որոշել` կամ դուրս գալ դպրոցից, 
կամ ընտրել մասնագիտություն, կամ 
շարունակել հաճախել դպրոց: Ահա 
այդպիսի դժվար ընտրության առաջ 
էի կանգնել ուսումնական տարվա 
սկզբին: 
Մայրս ամբողջ ամառ հարցնում 
էր. «Սա՛թ, կարող ա՞ անգլերենի 
մասնագետ դառնաս, կարո՞ղ ա` 
մանկավարժ, կամ դիզայներ, կամ 
մոդելավորող»: Իսկ այդ բոլոր 
հարցերին հետևում էր հետևյալ 
պատասխանը. «Չգիտեմ»: 
Իսկապես չգիտեի, չէ որ այդ 
տարիքում դեռ չես կողմնորոշվում, 
թե ինչ ես ուզում դառնալ: Դեռ շատ 
մասնագիտությունների մասին ոչինչ 
չգիտես, բայց ստիպված ես արագ 
ընտրություն կատարել, ինչը իմ 
կարծիքով սխալ է: 
 
Վերջիվերջո առանձնացրեցինք 
երկու մասնագիտություն` 
տնտեսագետ և մանկավարժ: 
Իսկ այս երկուսից հաղթեց 
տնտեսագետը` ձայների 
մեծամասնությամբ: Որից էլ 

հետևում էր, որ դուրս եմ գալիս 
դպրոցից և ընդունվում Արարատի 
պետական քոլեջի` «Սպասարկման 
կազմակերպում» բաժինը:  
 
Քոլեջից առաջին 
տպավորությունները շատ լավն էին` 
նոր միջավայր, նոր «դասարան», 
«նոր դասասենյակ», լավ բացատրող 
«ուսուցիչներ»: Բնականաբար 
յուրաքանչյուր առաջին կուրսեցու 
համար դժվար է ադապտացվել 
կուրսղեկ, կուրս, դասախոս և 
լսարան բառերին: Նաև առաջիկա 
օրերի խնդիրն էր` լսարանների 
համարները հիշել, քանի որ 
շրջում էինք լսարանից լսարան, 
բացառությամբ ձմռանը:  
 
Քոլեջի ամենաուրախ պահերից մեկը 
երկար դասամիջոցին «բուֆետ» 
գնալն է: Սակայն ի տարբերություն 
դպրոցի, բուֆետ չկա: Մենք օգտվում 
ենք քոլեջի դիմացի խանութներից:  
 
-Ըհը, զանգը տվեց,-արագ-
արագ հավաքվելով ասացի ես ու 
ընկերուհուս ձեռքը բռնեցի և քաշեցի 
դեպի մուտքը:  
 
Հիմա կասեք` «Ինչի՞ց եք ուշանում», 
որովհետև եթե մի քիչ ուշ ենք գնում, 
մեզ ուտելու բան չի հասնում:  

Չնայած քոլեջը դասաժամի 
տևողությամբ տարբերվում է 
դպրոցից` 80 րոպե, սակայն 
դասաժամը այնքան բովանդակալից 
և հետաքրքիր է անցնում, որ չենք 
նկատում, թե դասը երբ վերջացավ: 
 
Սկզբում աշակերտից անցումն 
ուսանողի դժվար է, սակայն որոշ 
ժամանակ անց համակերպվում ես: 
Դպրոցն ունի հատուկ համակարգ, 
իսկ քոլեջում դու ես քո գլխի տերը: 
Բայց չմտածեք, թե քոլեջը 
վերահսկողությունից դուրս է. քեզնից 
պահանջվում է սովորել և հաճախել 
դասերին, լինել կազմակերպված 
և պատասխանատու, հակառակ 
դեպքում բացակաների պատճառով 
կհեռացվես:  
 
Առայժմ ինձ դուր է գալիս ուսանող 
լինելը. քեզ մի տեսակ մեծ ես զգում: 
Բացի այդ, քոլեջում շատ ակտիվ է 
անցնում նաև ժամանակը դասերից 
դուրս: Ամեն շաբաթ կազմակերպում 
ենք միջոցառումներ, մրցույթներ 
տարբեր կուրսերի միջև: 
Հուսամ, մինչև ավարտելս ավելի 
լավ կհասկանամ. ուզո՞ւմ եմ 
դառնալ տնտեսագետ, թե՞ ոչ, և իմ 
ընտրության համար հետագայում չեմ 
զղջա:

 Սաթենիկ Գալստյան
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Մեր պապերի 
ժառանգությունը

: Ինչպես միշտ ես արթնացա, 
և ինչպես հայրս է սիրում ասել` 
«ունքերս խառնած», սկսեցի 
պարապել: 
-Հագնվե՛ք, տեղ ենք գնում,- ասաց 
մայրիկս:
Ճանապարհից հասկացա, որ 
Դիլիջանի ուղղությամբ ենք 
գնում: Մեքենան արգելակեց. 
մնացած ճանապարհը ոտքով էինք 
բարձրանալու:
Բարձրանում էինք կածաններով, 
ծառերին ուշադիր նայելով, 
լուսանկարվելով, բայց դեռ չգիտեի, 
թե սարի գլխին ինչ կար:
Հանկարծ կանգ առանք, և մայրիկը 
ասաց.
-Ահա՛, վերջապես տեղ հասանք:
Եկեղեցի էր, խոնարհված, սակայն 
նախշաքանդակներով պատված 
սյուները, կամարները, գավիթը 
հպարտ պատմում էին, թե որքան 
գեղեցիկ է եղել Կարմիր եղցի 
եկեղեցին:
Մեր առջև Կարմիր եղցի կամ 
Գետկավանք վանական համալիրն է: 
Կառուցել է Մխիթար Գոշը` 9-12-րդ 
դարերում: 
Եկեղեցին ավերվել է երկրաշարժից, 
այնուհետև թալանել և քանդել են 
մոտակայքում ապրող ազերիները: 
Այն գետնախորշով կապ է ունեցել 

Փոստատար-
ատաղձագործը

Կալավան գյուղում յուրաքանչյուրն 
ունի հմուտ ձեռքեր: Նրանցից մեկը 
մեր գյուղի փոստատարն է` Արմեն 
Հարությունյանը: Մասնագիտությանը 
զուգահեռ փայտից գեղեցիկ իրեր է 
պատրաստում՝ գդալներ, շերեփներ: 
Մեր դպրոցի ցուցափայտերն ու 
կավճամանները նույնպես նա է 
պատրաստել, բայց շատ ափսոս, որ 
չի կարողանում վաճառել դրանք: 
Ամռանը հաճախ հովեկներ են գալիս 
հանգստանալու: Թե կարողանում է, 
որոշ իրեր վաճառում է, մնացածը 
այդպես էլ չի վաճառվում:
Նրա ընտանեկան կյանքը այնքան էլ 
լավ չի դասավորվել. միայնակ երեք 
երեխա է մեծացրել՝ աղջիկը արդեն 
ամուսնացել է: Տղան բանակում է, 
պահում է հայրենիքի սահմանները, 
իսկ մյուս տղան դեռ սովորում է 
դպրոցում` հինգերորդ դասարանում: 
Ունի նաև հիվանդ մայր, ում խնամք 
է հարկավոր: Տան պայմանները 
այնքան էլ բարենպաստ չեն: Եվ 
ինչպես բոլորս գիտենք, հնարավոր 
չէ սովորական փոստատարի 
աշխատանքով պահել հիվանդ 
մորն ու դպրոցական երեխային: Ու 
այստեղ նույնիսկ չեն կարող օգնել 
հմուտ ձեռքերը:

Էլյանորա Բալյան

Մեքենան տանիքին

Սովորական մի օր տանը նստած 
էի, երբ հանկարծ ուժեղ ձայն լսվեց։ 
Սովոր լինելով կրակոցներին, 
ուշադրություն չդարձրի։ Պապիկս 
ներս մտավ ու նրա դեմքից 
հասկացա, որ ավելի լուրջ բան է 
տեղի ունեցել…
-Տեսա՞ք` ոնց ա մեքենան մտել 
Սիրուկանց տանիքը (ի դեպ, Սիրուկ 
տատիկը հայրիկիս տատիկի 
ընկերուհին է)…
Այդ պահին ամեն կերպ ուզում 
էի պատկերացնել «բեռնատարը 
տանիքին», բայց քանի որ չէր 
ստացվում, որոշեցի գնալ և աչքովս 
տեսնել։ Վազեցի սենյակ, որտեղից 
երևում էր տանիքը։ Հասկանում 
եմ, որ չեք կարող պատկերացնել 
դա, բայց հավատացեք, 
իրականություն էր։ Մեր տների 
վերևում կա մեկ այլ թաղամաս, 
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դիմացի լեռան վրա կանգնած 
բերդի հետ, հիմա միայն բերդի 
ավերակներն են երևում: Սիրտս 
լցվեց տեսնելով այդ հրաշքը ամայի. 
լքված, պատված տատասկներով և 
փշերով: Ներս մտնելով ես կարծես 
լսեցի զանգերի ղողանջը, վանահոր 
աղոթքը իր փոքրիկ խցում, սակայն 
սարսռացի, տեսնելով, թե ոսկի 
որոնողները ինչպես էին քանդել խցի 
հատակը, քարերը ջարդել: Մայրս 
նկատեց, որ երկու ասեղնագործ 
խաչքարեր էլ չկան: Չնայած 
դրան քարերը լուռ խոսում էին, թե 
որքան գեղեցիկ են եղել իրենք, 
որքան մարդկանց աղոթք են լսել: 
Դարերից եկած ամուր պատերը մեր 
պատմության խոսուն վկաներն էին:
Քիչ հետո ողջ ընտանիքով 
մաքրում էինք համալիրի շուրջ 
կուտակված աղբը: Այդքանը կարող 
էինք անել Աստծո տան համար: 
Զբոսաշրջիկները փոխանակ 
խնամքով վերաբերվեն, աղտոտում 
են շրջակայքը, տեղահան անում 
քարերը: Քույրս հիշեց, որ այստեղ 
պահած իր երազանքը կատարվել 
է, իրոք հրաշք: Վերադառնում էինք 
լուռ ու տխուր, բայց և հպարտ մեր 
նախնիների թողած ժառանգությամբ: 
Հուսամ մի օր կվերականգնվի 
Գետկավանքը, և նրա զանգերը 
կրկին ղողանջեն:

Անուշ Հակոբջանյան
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Մոլոկան տատիկի 
օգնականները

-Դե հիմա եկեք մտածենք, թե ինչ 
համայնքային ծրագրեր կարող ենք 
անել,- ասաց ընկեր Թորոսյանը, ով 
Access ծրագրի շրջանակներում 
մեր դասատուն է (Access-ը 
Ամերիկայի դեսպանատան կողմից 
հովանավորվող ծրագիր է, որը 
հնարավորություն է տալիս 2 տարի 
անվճար սովորել անգլերեն ու 
ծանոթանալ ամերիկյան մշակույթին):
Եղան բազմաթիվ հավանական 
ու անհավանական առաջարկներ, 
բայց կանգ առանք հաշմանդամ 
մոլոկան տատիկին օգնելու մտքի 
վրա: Քանի որ գարուն էր, իսկ մենք 
ունեինք էներգիայով լի աշխատուժ, 
լավ հնարավորություն էր այդ 
էներգիան օգտագործել մի քիչ վար 
ու ցանքի վրա: Մի խոսքով, մենք 
պետք է վարեինք այդ տատիկի 

որոնք հեռվից նայելիս սնկերի 
ընտանիքի են նմանվում: Մեր 
թաղում բղաքաղը սկսվում է այսպես.
- Քանի եղանակը լավ ա, եկեք քյանք 
Սևանանց բաղ,- ասում է մեկը:
-Քյացինք,- պատասխանում եմ ես:
Ինձ են ասում, որովհետև մեր թաղի 
բղաքաղի կազմակերպիչը մշտապես 
ես եմ լինում, որովհետև միայն ես եմ 
կարողանում այնպես կազմակերպել, 
որ չբռնվենք:
Հավաքվում ենք Արևի բաղում և 
սկսում ժողովը.
- Հայկո, մեջերներիս լավ վազ տվողը 
ես ու տյու ենք, մենք դենք դյերիլ 
ծառը: Մխո, տյու վիրեվիցն ես շախը 
պահում, Գրիգոր, տյու տակիցը, 
Արսեն, տյու աջիցը, Արմեն, տյու 
ծյախիցը:Պատրաս՞տ եք,- ասում եմ:
- Հա, հա, հա,- ասում են տղաները:
-Կապիշոնները քցեք, քյացիք:
Կապիշոնները գցում էինք, որպեսզի 
մեզ ճանաչելը դժվարանար:
Վերևի, ներքևի, աջի, ձախի 
տղաների դասավորվածությունը 
հենց այնպես չէ: Վերևում և աջում 
կանգնեցնում եմ վատ վազողներին, 
որովհետև ավելի մոտիկ են գտնվում 
ճանապարհին, իսկ ներքևում և 
ձախում` ավելի ուժեղ վազողներին:
Ահա այսպիսի ընթացք է ունենում 
մեր թաղի բղաքաղը:
Աշունը շուտով կվերջանա, բղաքաղն 
էլ: Իսկ ձմռանն էլ ուրիշ արկածներ 
կսկսեն:

Սևակ Կիրակոսյան
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բանջարանոցը: Հաջորդ օրը շատ 
ոգևորված գնացինք «աշխատանքի»:
Ընդհանրապես Ճամբարակում շատ 
մոլոկաններ կան, ինչպես նշեցի, 
այդ տատիկը նույնպես մոլոկան 
էր, ապրում էր միայնակ: Նա բարի 
ժպիտը դեմքին դիմավորեց մեզ և 
ցույց տվեց տարածքը, որտեղ պետք 
է աշխատեինք: Անցանք գործի… 
Սկզբում ավելի շատ խոսելու, քան 
աշխատելու գործին:
-Էէէէ, էս երեխեքը էսօր պրծնողը 
չեն,- մեզ նայելով ասում էին 
հարևանները, իսկ մենք այդ 
խոսքերից վիրավորված սկսում 
էինք ավելի քիչ խոսել ու ավելի շատ 
աշխատել… Իհարկե դժվարությամբ 
էր ստացվում այդ պահին հիշած 
պատմությունը պատմելու 
ցանկությունը զսպել:
Երկար աշխատելուց հետո 
սովածացանք: Վարդուհին և 
Դիանան գնացին պաղպաղակի 
հետևից, երբ…
-Սպասեք, ես էլ եմ գալիս,- ասաց 
Վիկան ու վազեց դեպի խանութ… 
Ավելի ճիշտ, դեպի ճահիճ: Ինչպես 
նման դեպքերում լինում է, փոխանակ 
նրան օգնելու, սկսեցինք ծիծաղել:
Պաղպաղակը կերանք, սակայն 
չկշտացանք, սկսեցինք սունկ 
հավաքել, ոմանք էլ փիփերթ 
քաղել: Հավաքելուց հետո տարանք 
տատիկի տուն, մաքրեցինք ու 
թողեցինք այնտեղ: Առաջին 
անգամ մտնելով մոլոկանի 
տուն, զարմացանք` տեսնելով, 
որ այդ տանը նրանց մշակույթը 
հնարավորինս պահպանված էր:
Չհաշված այն, որ չիմանալով, որ 
այգում գազարներ կան ցանած, մենք 
անխնա անցել էինք այդ գազարների 
վրայով, մեզ շատ լավ էինք զգում, որ 
կարողացել էինք օգնել մի մարդու, 
ով իրոք օգնության կարիք ուներ:

Նելլի Խաչատրյան

Բղաքաղը

Բղաքաղը այն գործընթացն է, երբ 
թաքուն, ուրիշի այգուց մենք ինչ-որ 
միրգ կամ հատապտուղ ենք ուտում: 
Վահան գյուղի մեր թաղում բղաքաղը 
անց է կացվում կատարյալ ձևով, 
առանց «ժողովի» մենք բղաքաղ չենք 
անում: Մեր թաղի «բղաքաղի ժողովի 
նստավայր»-ը գտնվում է Արևի 
բաղում, որտեղ ծառերի տակ կա 
սեղան` իր աթոռների հետ միասին, 

և տներն իրարից բաժանվում 
են ցանքատարածություններով։ 
Պատահաբար վերևից, առանց 
միջամտության, բեռնատարը 
իջել էր` ջարդելով  ճանապարհի 
խոչընդոտները (ծառեր, 
ցանկապատ) և մտել տանիք։
Այդ ժամանակ տատիկը իր ծոռան 
հետ նստած էր բակի նստարանին: 
Բարեբախտաբար չէին վնասվել: 
Հաջորդ օրն էլ, պարապմունքից 
վերադարձի ճանապարհին մեր 
թաղամասում ուղղակի տեղ չկար 
քայլելու։ Ցեխն ու ջրափոսերը, 
որ թողել էին տրակտորներն ու 
կռունկը, ուղղակի անտանելի էին, 
բայց պատկերացնելով, թե ինչ էր 
կատարվել դրանից առաջ, ես լուռ 
գնացի տուն։ Տանը մեծ ոգևորություն 
էր տիրում.
-Շամշյանն եկել ա նկարել…
-Շամշյանի ոտքը սայթաքեց…
-Վա~յ, տեսա՞ր բոյն ինչ կարճ 
էր,- իրար հերթ չտալով ասում էին 
տնեցիները:
Մի քիչ կատակեցինք ու տատիկս 
(հայրիկիս տատիկը) ասաց.
-Կարևորը` պետությունն օգնի 
վերանորոգեն տանիքը: Մեծ կին ա:
Ճիշտն ասած, չէինք սպասում, 
բայց արդեն մի քանի օր է 
անցել, և շնորհիվ Ճամբարակի 
քաղաքապետարանի, տանիքը 
վերանորոգված է:

Լիլիթ Բուլանյան

Լուսանկարը` Լիլիթ Մկրտչյանի
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Ես կլառնետ եմ նվագում

Ամեն ինչ սկսվեց հենց այն 
ժամանակ, երբ ես ավելի ուշադիր 
լսեցի կլառնետի հնչյունները: 
Երբ յոթ տարեկան էի, ծնողներիս 
հայտնեցի, որ ուզում եմ հաճախել 
երաժշտական դպրոց: Քանի 
որ հայրս նույնպես կլառնետ է 
նվագում, դա շատ դուր եկավ 
նրան: Իմ կլառնետի ուսուցիչը  
հայտնաբերելով իմ մեջ գործիքին 
տիրապետելու տաղանդը, 
հաճախակի ինձ ներկայացնում 
է տարբեր մրցույթներում և 
փառատոներում, որտեղ ես մեծ 
հաջողությամբ եմ հանդես եկել: 
Իմ ամենամեծ հաջողությունը 
2013-ի ապրիլին էր, Գյումրիի 
«Վերածնունդ» միջազգային 
փառատոնին: 2500 մասնակցի 
մեջ հայտնվեցի լավագույն 30 
պատանի երաժիշտների շարքում 
և ստացա դիպլոմ «Լավագույն 
կատարող» անվանակարգում: 
Վերջերս` հունիսին, Երևան 
էր հրավիրվել Մոսկվայի 
պետական կոնսերվատորիայի 
փողային բաժնի ամբիոնի վարիչ 
Ռաֆայել Բաղդասարյանը: Այցի 
նպատակն էր`ստուգել երեխաների 
ունակությունները: Լոռու մարզից 
ինձ ընտրեցին մասնակցելու այդ 
լսումներին: Պարոն Բաղդասարյանը  
ինձ մասնագիտական օգտակար 
խորհուրդներ տվեց, հորդորեց, որ 
ավելի շատ ուշադրություն դարձնեմ 
դասական կատարմանը, և ասաց, 

որ ունեմ շատ լավ տվյալներ 
բարձրակարգ երաժիշտ դառնալու: 
Այս խորհուրդներից հետո ես ավելի 
եմ ոգևորվել: Անպայման շատ 
կաշխատեմ, որպեսզի արդարացնեմ 
հայրիկիս, ուսուցիչներիս ու բոլոր 
մասնագետների սպասումները:

Էրիկ Խեչումյան

Իմ արմատները

Ես ու պապիկս հաճախ ենք զրուցում 
միմյանց հետ։ Տարբեր թեմաների 
կարող ենք մենք առնչվել մեր 
թոռ-պապական զրույցներում։ 
Օրինակ, ամենշոշափվող ու ինձ 
համար ամենաանհրաժեշտ թեման 
դասերի հետ է կապված։ Այս 
տիպի զրույցները հիմնականում 
հեղեղված են լինում պապիս 
խրատներով։ Պապս ինձ, ինչպես 
նաև եղբորս խրատում է լավ 
սովորել։ Այդ խրատները դարձել են 
կյանքիս ճանապարհին ամրացված 
նախազգուշացնող ցուցիչներ, որոնք 
ինձ ստիպում են ոտքս միշտ պահել 
սովորելու ոտնակի վրա և միշտ 
օգնում ինձ առաջ շարժվել։
Մի անգամ մեր զրույցի թեման 
դարձավ պապիկիս պատմած 
գեղեցիկ պատմությունը, որ նույնպես 
խրատական իմաստ ուներ իր մեջ։ 
Այդ պատմությունը երկու իրար 
անչափ սիրող սրտերի մասին 
էր։ Անչափ, որովհետև նրանց 
չկարողացավ բաժանել նույնիսկ 
դաժան պատերազմը։ Պատերազմ, 

որ չխնայելով ոչինչ, խուժեց 
մարդկանց կյանք և խառնեց այնտեղ 
գտնվող ամեն ինչ։
Պատերազմն սկսվել էր։ 
Հազարավոր երիտասարդներ, 
մեկնեցին ռազմադաշտ՝ չիմանալով, 
թե կվերադառնա՞ն արդյոք հետ, 
իրենց սպասող ընտանիքներին, թե՞ 
կզոհվեն ռազմի դաշտում՝ տալով 
իրենց կյանքը հայրենիքին։ Նրանց 
մեջ է եղել նաև մեր պատմության 
հերոսը, ով բացի ընտանիքից, ուներ 
իրեն սպասող մի ուրիշ, սիրող էակ։ 
Պատերազմ մեկնելուց առաջ տղան 
հանդիպում է աղջկան։ Երդում են 
տալիս հավերժ սիրել միմյանց, 
հավատալ և երբեք հույսը չկորցնել։ 
Հենց այս հավատի, սիրո և հույսի 
շնորհիվ է, որ մեր հերոսը ռազմի 
դաշտում մի քանի անգամ փրկվել է 
սպառնացող մահից։
Պատերազմի թեժ պահն էր։ Մեր 
հերոսը, ով ի դեպ կապավոր 
էր, գնում էր վնասված կապը 
վերականգնելու։ Այդ ժամանակ 
այնքան ուժեղ կրակ է բացվել 
թշնամու վրա, որ փոշի է բարձրացել, 
և հերոսը, ոչինչ չտեսնելով, 
անցել է թնդանոթի առջևով։ 
Հրետանավորը տեսնելով այդ 
ամենը, փողը միանգամից մի կողմ 
է փախցրել և փրկել նրա կյանքը։ 
Մի ուրիշ անգամ էլ ընկերոջ հետ 
քայլելիս ականի վրա են կանգնել։ 
Ընկերը մահացել է, բայց մեր 
հերոսը նորից է փրկվել՝ կորցնելով 
ոտքը և աչքը։ Թեև մեկ ոտքով 
և վնասված աչքով վերադարձել 
է տուն։ Նա չի հայտնել սիրած 
աղջկան իր վերադարձի մասին։ 
Ուրիշներից իմանալով սիրած տղայի 
վերադարձի լուրը, աղջիկը լուր է 
ուղարկում նրան գալ իրենց տուն` 
խնդրելու իր ձեռքը: Չէ՞ որ իրենք 
հավերժ սիրելու խոստում էին տվել 
միմյանց։ Չնայած աղջկա ծնողների 
բացասական վերաբերմունքին, 
նրանք ամուսնանում են և 
կազմում լավ ընտանիք։ Ունենում 
են չորս երեխա, երեք տղա և 
մեկ աղջիկ։ Հաղթահարելով 
մեծ դժվարություններ, նրանք 
կարողանում են ապահովել իրենց 
ընտանիքի բարեկեցությունը։
Հա, չմոռանամ վերջում նշել մի շատ 
կարևոր փաստ, որ այս պատմության 
հերոսները եղել են պապիկիս հայրն 
ու մայրը։

Լիլիթ Սուքիասյան
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Իմ սիրելի աչքերը

-Որ փոքր էիր, հենց լացում էիր, քեզ 
փորի վրա պառկեցնում էինք սեղանին 
ու միացնում քո սիրած հաղորդումը: 
Ու այդ ժամանակ լռություն էր տիրում, 
սկսում էիր ժպտալ ու պարողների 
հետ երաժշտության տակ ոտքերդ 
շարժել,- պատմում էր մայրս, երբ 
նստած թերթում էինք իմ մանկական 
նկարները: 
Մայրս այս պատմությունը ինձ 
պատմում է պարի դասերի գնալու 
առաջին իսկ օրից: Նա շատ է սիրում, 
երբ ես պարում եմ: Հիշում եմ, ինչպես 
էր ինձ ցուրտ ձմեռվա օրերին տանում 
պարի և ցուրտ միջանցքներում 
սպասում այնքան, մինչև ավարտեմ: 
Ես էլ դուրս էի գալիս մեծավարի 
կախվում մորս թևից` ձգելով այն դեպի 
ներքև և թևանցուկ արած գնում էինք 
տուն: Ամբողջ ճանապարհին խոսում 
էի ու խոսում: 
-Մամ, նոր շարժում ենք սովորել, 
դասատուս էլ գովեց, ասաց, որ լավ եմ 
անում,- ոգևորված պատմում էի մորս 
փորձերից հետո: 
Ամեն անգամ դպրոցում 
կազմակերպված միջոցառումներին 
պարելիս ուշադիր նայում էի նրա 
աչքերի մեջ: Այդ գեղեցիկ աչքերը 
լցված էին լինում ուրախությամբ, 
հպարտությամբ, անսահման սիրով և 
երջանկության արցունքներով: Այնքան 
շատ էին այդ աչքերը ինձ ոգևորում, 
երբ պատահաբար սխալ էի անում, 
կամ էլ սայթաքում էի: 
-Դիմացի, որ բեմից սիրուն աչքերդ 
լավ երևան,- ասում էր մայրս դեպի 
թարթիչներս ձգելով այն ժամանակ 
ինձ համար սարսափելի թվացող 
հարդարման միջոցները: 
Այդ օրը ես առաջին անգամ 
բարձրանում էի բեմ, առաջին 
անգամ հայտնվել էի կուլիսներում 
և առաջին անգամ բեմից վայելում 
էի հանդիսատեսի ծափողջյունների 
ձայնը: Բայց ինձ համար իմ գլխավոր 
հանդիսատեսը մայրս էր, ով 
նորից այն նույն աչքերով նայում 
էր ինձ: Հիմա ես 16 տարեկան եմ, 
և ոչինչ չի փոխվել, հիմա էլ մայրս 
միշտ իմ կողքին ոգևորում է ինձ 
բեմ բարձրանալուց առաջ: Նա իմ 
գլխավոր հանդիսատեսն է, մարդ, 
ով փոքր ժամանակ ժպտացել է ինձ, 
գրկել և պառկեցրել սեղանի վրա` 
միացնելով իմ սիրելի հաղորդումը:

Մարիամ Բարսեղյան

Լինել ազատ և 
ինքնուրույն

Դպրոցական առօրյայից անցումն 
ուսանողական կյանքին լի է 
վախերով։ Դեռևս դպրոցի «չի 
կարելի»-ների ազդեցության 
տակ վախենում ես համարձակ 
քայլերից, ակտիվ ապրելաոճից։ 
Դպրոցում նոր գաղափարները, 
անգամ փոքր իմպրովիզները 
ճնշվում են ավանդական 
դասապրոցեսի մեթոդների կողմից, 
շատ անգամ՝ արժանանում խիստ 
քննադատության։ Համալսարանում 
թեմայի ներկայացման ձևի 
ու աղբյուրների ընտրության 
հարցում մենք սահմանափակված 
չենք և կարող ենք ազատ 
դրսևորել մեր ունակությունները,  
ստեղծագործական միտքն ու ճաշակը։ 
Դպրոցում մեզ թույլ չէր տրվում 
շփվել այլ դասարանի աշակերտների 
հետ, այն ինչ համալսարանում 
խրախուսվում է կապն ու ակտիվ 
համագործակցությունը ուսանողների 
միջև։ Մեր դասախոսներն 
իրենք էլ առաջարկում են 
համալսարանում շփվել, ճանաչել 
իրար, օգտվել գրադարանից, 
մշակել համատեղ ծրագրեր, 
տրամադրում են համակարգիչներ, 
փորձում են օգնել։ Իսկ դպրոցում 
անհատականությունները ճնշվում 
են, դաստիարակվում միօրինակ 
նույն կաղապարներով։ Գուցե 

բնորոշումը խիստ է, բայց, կարծում 
եմ, կհամաձայնվեք։ Դպրոցը կարծես 
դետալի պատրաստման կաղապար 
լինի, համալսարանը՝ ծրագրավորման 
լեզու: Ծրագրավորման լեզվով կարելի 
է ստանալ ցանկացած արդյունք, իսկ 
կաղապարը կարող է պատրաստել 
միայն խիստ որոշակի ձևի դետալ…
Այդ պատճառով առաջին 
կուրսեցիներս տևական ժամանակ 
մոլորված էինք. չկար ուսուցիչների 
վերահսկողությունը, եկել էր 
«անիշխանության» ժամանակը։ 
Չգիտեինք՝ ուր գնալ, ինչ անել։ Այս 
հանգամանքներն էլ խթանեցին 
ինքնուրույն կյանքին ընտելանալու 
և բոլոր խնդիրներն առանց 
մեծահասակների օգնության լուծելու։ 
Եթե առաջին մի քանի օրերին 
հետաքրքրվում էինք մեր կուրսղեկի 
ով լինելով, հիմա չենք էլ փորձում 
իմանալ՝ ունենք կուրսղեկ, թե ոչ։ Մեզ 
առավել հանգիստ ու անկաշկանդ ենք 
զգում, և ավելի է արմատանում այն 
գաղափարը, որ մեր ուսանողական 
կյանքի կազմակերպիչները միայն 
մենք ենք, որ կուրսին առնչվող 
յուրաքանչյուր խնդիր պիտի լուծենք 
մենք ինքներս՝ իրար օգնելով, իրար 
հետ համախմբված։ Կարծում եմ՝ 
մեր այս կարգախոսով էլ դարձել ենք 
ամենալավ կուրսը նորեկների մեջ։
Մեր կյանքի առաջին դասը քաղված 
է. լինել ազատ և ինքնուրույն ամեն 
պարագայում։

Մերի Անտոնյան
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Ինքնության որոնման 
ճանապարհին

Յուրաքանչյուր մարդ ցանկացած 
տարիքում կարիք ունի 
ինքնաարտահայտման: Տարբեր 
մարդիկ տարբեր կերպ են 
փորձում ինքնաարտահայտվել, 
հետևաբար ինքնաարտահայտման 
հարթակները ու ձևերը միշտ չէ, 
որ նույնն են: Օրինակ, իմ տարիքի 
մեկը կարող է ինքնահաստատվել 
լավ սովորելով, մյուսը` ասենք, լավ  
պարել, երգել  իմանալով կամ այլ 
հմտություն կիրառելով, հաջորդը՝ 
հասարակական գործերում  
ներգրավվելով, մեկ ուրիշը՝ 
հասարակության մեջ ագրեսիվ վարք 
դրսևորելով կամ, ասենք, ծխելով 
ու ոգելից խմիչք օգտագործելով: 
Սակայն կարծում եմ, որ խնդիրը 
տվյալ պարագայում ճիշտ  հարթակ 
գտնելու մեջ է: Եվ ինչու ոչ, նաև 
հասանելիության: Սահմանամերձ 
գյուղում ապրող իմ տարեկիցը չունի 
այն հնարավորությունները, ինչ, 
ասենք, ես կամ օրինակ` ես չունեմ 
այն հնարավորությունները, ինչ  
Երևանում ապրող իմ տարեկիցը: 
Տվյալ պարագայում  մեզանից 
յուրաքանչյուրն ունի բնությունից 
օժտված նույն կարողությունները, 
բայց  ինքնաարտահայտման 

Իմ երեք վախերը

Պատահում է, որ ցանկանում ես 
լսել կարծիքներ, տեսնել քեզ ուրիշի 
աչքերով, հասկանալ, թե իրո՞ք քեզ 
ճանաչում են քո ընկերները, թե ոչ: 
Հազվադեպ կարող ես համակարծիք 
լինել նրանց հետ, բայց որքան էլ 
նրանք փորձեն մեզ ճանաչել՝ մենք 
վստահ ենք, որ մեզնից բացի ոչ-ոք 
չի ճանաչի մեզ այնպիսին, ինչպիսին 
մենք իրոք կանք: 
Սովորական հինգշաբթի էր՝ 
յոթերորդ ժամ, դասը՝ Հայոց 
եկեղեցու պատմություն: Ընկեր 
Փիրումյանը՝ ուսուցչուհիս, 
հանձնարարություն էր տվել, և բոլորս 
աշխատում էինք: Երբ դասաժամը 
ավարտվեց, մենք հանձնեցինք 
թերթերը, ընկեր Փիրումյանը նայեց 
թերթիս ու մտածեց, թե կատարել 
եմ առաջադրանքը, բայց ես դրա 
փոխարեն գրել էի նամակ: 
Հաջորդ շաբաթ նույն օրը, ընկեր 
Փիրումյանը սպասվածիս պես ինձ 
չհարցաքննեց: Բայց փոխարենը 
ասաց. 
-Ես Արուսիկից շատ եմ վախենում: 
Բոլորը զարմացան, իսկ ես հարցրի. 
-Ինչո՞ւ, ընկեր Փիրումյան: 
-Որովհետև դու էլ ես վախենում: 
Ես մի պահ զարմացա, չէի 
կարողանում հասկանալ, թե 
ինչպե՞ս նա գլխի ընկավ, որ ես ինքս 
ինձնից վախենում եմ, կամ ինչո՞ւ 
է նա ինձնից վախենում: Մի քանի 
վայրկյան անց ես հարցրի. 
-Ինչի՞ց, կամ ումի՞ց: 
-Դու միայն քո ուժերից ես վախենում, 
ուրիշ ոչ մեկից: 
Ես լռեցի:  
-Լավ, հաջորդ դասին ինձ 
կներկայացնեք շարադրություն «Ով 
եմ ես» վերնագրով,- ասաց նա: 
Ես հասկացա, որ նա փորձում է 
ճանաչել մեզ ավելի լավ: Հիշեցի 
Վարդգես Պետրոսյանի «Վերջին 
ուսուցիչը» վիպակը: Գրեթե 

ձևերը սահմանափակ են մեզանից 
շատերի համար: Երևույթը 
կարելի է դիտարկել նաև այլ 
կողմից: Խնդիրը նաև քո կարծիքը 
չամաչել արտահայտելու, ճիշտ 
ներկայացնելու, չբարդույթավորվելու 
մեջ է, իսկ դա յուրահատուկ մշակույթ 
է, դաստիարակություն, որ պետք 
է ձևավորվի դեռ փոքր հասակից: 
Ինչպես սովորեցնել երիտասարդին 
խելամտորեն արտահայտել իր 
տեսակետը, ինչպես օգտվել եղած 
ինֆորմացիայից, ինչպես կիրառել 
այն: Ինքնաարտահայտման 
ազատությունը ինձ համար 
հասանելիությունն է և դրանից 
ազատ  ու ճիշտ օգտվելու 
կարողությունը:
Ինձ համար ինքնաարտահայտման 
յուրահատուկ պլատֆորմ միշտ 
եղել է բեմը: Սիրում եմ նաև 
հասարակական գործերում 
ներգրավվել, մասնակցել տարբեր 
ծրագրերի, իմ կարողությունները 
դնել մրցության մեջ: Վերջին 
տարիներին իմ և իմ տարեկիցներին 
ինքնաարտահայտման հարթակ 
տվեց նաև «Մանանա» կենտրոնի  
ծրագիրը, հատկապես www.17.
am  կայքը, որտեղ մենք բոլորս 
հնարավորություն ստացանք 
ազատ արտահայտել մեր 
մտքերը, կիսվել մեր փորձով, 
խոսել մեզ հուզող  խնդիրների 

մասին ֆիլմերի, լուսանկարների 
և հոդվածների տեսքով: Դա 
ինձ հնարավորություն տվեց 
բացահայտել իմ ունակությունները, 
զարգացնել ստեղծագործական, 
վերլուծական  կարողություններս, 
մտնել հասարակական շփումների 
մեջ, այսինքն՝ լավագույնս 
ինքնաարտահայտվել:

Շուշան Հարությունյան
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Քաղաքականացված 
պատանեկություն 

Հայաստանում մեծահասակների 
շրջանում ամենաակտուալ թեման 
քաղաքականությունն է, և չեմ 
զարմանա, եթե «վիճակագրական 
տվյալների» համաձայն տոկոսային 
հարաբերությամբ ամենաշատ 
քաղաքագետները Հայատանն 
ունենա: Այս ամենն արդեն 
սովորական է դարձել, բայց երբ 
պատանիներն են սկսում խոսել 
քաղաքականությունից` սկսվում է 
քննադատությունների տեղատարափը, 
սկսում ենք գերտերություններից 
և վերջացնում մեր քաղաքական 
անբարենպաստ վիճակով: Բողոքում 
ենք ամենուր` տանը, դպրոցում, 
փողոցում և դե իհարկե` «ՄԵԾՆ 
ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ»:
Երկրի քաղաքական վիճակին կամ 
ընդհանրապես քաղաքականությանը 
հետևելը լավ է, սակայն երբ մենք` 
պատանիներս, սկսում ենք ամենօրյա 

նույն պատմությունն էր որոշ 
տարբերություններով: 
Երբ հասա տուն, դեռ մտածում 
էի անցած դասի մասին ու 
հասկացա, որ ես էլ վախենում եմ 
ուսուցչուհուցս, ինչպես որ ինքն էր 
վախենում ինձնից: Նա հազվագյուտ 
ուսուցիչներից է, ով սիրում է 
փորփրել և ճանաչել մարդուն: Ես 
վախենում էի, որ նա կճանաչի 
ինձ: Փաստորեն ես, բացի ինձնից 
և իմ ուժերից, նաև վախենում 
եմ ուսուցչուհուցս: Երեկոյան ես 
սկսեցի գրել շարադրությունը և 
խոստովանեցի իմ այդ երեք վախերը, 
որոնք դեռ ոչ մեկին հայտնի չէին: 
Արդեն երեք շաբաթ է, ինչ ես գրել եմ 
այդ շարադրությունը, բայց դեռ չեմ 
հանձնել, գուցե երբեք էլ չհանձնեմ:

Արուսյակ Սահակյան

բողոքների ու քննադատությունների 
շարանը, ուղղակի անիմաստ 
ժամանակ ենք վատնում, որովհետև 
միայն բողոքելն ու անգործությունը 
երբեք սպասված արդյունքի չեն 
հանգեցնի: Պետք է աշխատել, ոչ 
թե քննադատել, փորձել գտնել և 
ուղղել սխալը: Իսկ նմանատիպ 
գործունեություն իրականացնելու 
համար հարկավոր է կրթություն, 
առողջ և հասուն դատողություն: 
Համոզված եմ, որ պատանիներից 
ոչ մեկը չունի այս ամենն այսօր: 
Այդ իսկ պատճառով այսօր 
պետք է լավ սովորել ու վայելել 
պատանեկությունը` մեր կյանքի 
ամենագունավոր շրջանը: Մի օր մենք 
էլ կդառնանք չափահաս և մեր առջև 
կունենաք բազմաթիվ տարիներ` 
քաղաքականությունը լրջորեն 
ուսումնասիրելու  և խնդիներին լուծում 
տալու հնարավորություն: Եվ դրան 
պատրաստ կլինենք:

Սուրեն Կարապետյան
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Գիմնազը

Ինը տարի առաջ ես անհամբեր 
սպասում էի, թե երբ եմ ոտք դնելու 
դպրոց: Շատ ուրախ էի, սակայն մի 
փոքր անհանգիստ, վախենում էի, 
բայց մայրս ու հայրս խրախուսում էին 
ինձ` ասելով, որ հին, պատմական 
շինություն եմ մտնելու, բայց ես այդ 
ժամանակ չհասկացա, թե ինչ էր 
նշանակում` պատմական շինություն: 
Սովորելու ընթացքում ես պարզեցի իմ 
դպրոցի ամբողջ պատմությունը: 
 
Օլիմպիադա Անդրեասի Բոգդանյանը 
1905 թվականին նախաձեռնում է 
Ալեքսանդրապոլում կառուցել դպրոց: 
Նա կառուցում է մինչև երկրորդ հարկ, 
սակայն ֆինանսական խնդիրների 
պատճառով շինարարությունը կիսատ 
է մնում: 
 
1908 թվականին Նիկոլայ ցարը 
ժամանում է Ալեքսանդրապոլ` 
երկաթգծի կառուցման նպատակով: 
Այդ ժամանակ Օլիմպիադան 
մոտենում է ցարին և պատմում, որ 
Պետերբուրգում նրա աղջկա հետ 
է սովորել ու խնդրում է, որ ցարը 
նրան ֆինանսական օգնություն 
ցույց տա: Ցարը համաձայնվում 
է, բայց միայն մի պայմանով, եթե 
դպրոցը իր դստեր` Օլգայի պատվին 
անվանի: Օլիմպիադան ստիպված 
համաձայնվում է, և 1912 թվականին 
կառուցումն ավարտվում է: Այն 
անվանվում է Օլգինյան օրիորդաց 
գիմնազիա: 1920թ-ին խորհրդային 
կարգեր հաստատվելուց հետո 
դպրոցը դառնում է հանրակրթական 

միջնակարգ դպրոց ռուսական 
թեքումով, որտեղ արդեն կարող էին 
սովորել և տղաները, և աղջիկները: 
Դպրոցում շատ հայտնի մարդիկ 
են սովորել` Հովհաննես Շիրազ, 
Դոնարա Հարությունյան, Սերգեյ 
Համբարձումյան, Արամ Ֆիդանյան, 
Սուրեն Ստեփանյան, Ֆլորա 
Մարտիրոսյան: Վերջինս սովորել է 
իմ հորեղբոր հետ նույն դասարանում, 
սակայն ութերորդ դասարանում 
տեղափոխվել է Կարա-Մուրզայի 
անվան երաժշտական քոլեջ: 
Եռահարկ սև սրբատաշ տուֆով 
կառուցված այս վեհաշուք կառույցը 
մինչև այժմ էլ համարվում է քաղաքի 
եզակի կրթական կառույցներից մեկը: 
Այժմ դպրոցը կրում է Ա.Պուշկինի 
անունը և դարձել է հիմնական դպրոց: 
Գյումրիում մեր դպրոցն ավելի շատ 
գիտեն «Գիմնազ» անունով: Չեմ 
սխալվի, եթե ասեմ, որ մեր դպրոցի 
շենքը Հայաստանի ամենահին 
դպրոցական շինություններից է: 
Ահա այսքանն եմ հասցրել իմանալ 
իմ դպրոցի մասին ինը տարիների 
ընթացքում: 
 
 

Լիլիթ Խառատյան

76-ամյա աշակերտը
 
Եվ այսպես, ձեզ եմ ուզում պատմել 
մի պատմություն, որը երևի թե չեմ 
մոռանա իմ կյանքում: 
 
Աշնան օրերից մեկն էր: Ես և քույրս 
որոշեցինք գնալ տատիկս տուն, 
որտեղ էլ կմնայինք և այնտեղից 

առավոտյան դպրոց կգնայինք: 
Երբ հասանք, ժամը 19-ն էր, և ես 
միանգամից նստեցի դաս սովորելու, 
ու հանկարծ տատս ինձ ասաց. 
 
-Բալես, մե քիչըմ բան էլ տուր, ես 
գրեմ, տեսնիմ` խո տառերը չե՞մ 
մոռացել: 
 
-Տատ, օր շարադրություն տամ, 
կըգրե՞ս: 
 
-Հա, բալա ջան, ինչ էլ օր տաս, կգրեմ: 
 
-Ան էս թուղթ ու գրիչը ու գրե «Ես 
և իմ թոռնիկները» վերնագրով 
շարադրություն: 
 
-Վերնագիրը գրի, դե հըմի սա` ինչ 
գրեմ: 
 
-Տատ, շարադրություն է, դու բդի 
գրես,- ասացի ես: Այդ պահին ներս 
մտավ քույրս և ասաց. 
 
-Ես տատին կօգնեմ: Տատ, դու ու մենք 
իրար հետ կգրենք: Լավ, տատ, դե գրե 
… 
 
Նրանք սկսեցին գրել, և հանկարծ 
պապիկս ջղայնացած ասաց. 
 
-Այ աղջի, արի էս կոմ, թող էրեխեքս 
դաս սորվին,- ասաց տատիկիս: 
 
-Ես իրանց ի՞նչ եմ խանգարըմ,- ու 
նրանք շարունակեցին գրել: 
 
-Տատ ջան, գրե. «Այսօր ժամը 19-ն 
էր, երբ իմ թոռնիկները՝ Հարութն ու 
Մարիամը եկան ինձ տեսնելու»: 
 
-Մայրամ գրե՞մ, բալա ջան, չեմ կըռնա 
ըսիգ գրեմ, յ-ն բդի ջնջվի: 
 
-Չէ տատ, Մայրամ չէ, Մարիամ է, 
սպասե` շտռիխով ջնջեմ: 
 
-Էդ ի՞նչ է, ինչը՞խ ջնջիր: 
 
-Հադուկ գրիչ է, տատ, շարունակե. 
«Հիմա պապիկը հեռուստացույց է 
դիտում»: 
 
-Պապիկը ինչը՞խ կգրվի` մեծատա՞ռ, 
թե՞ փոքրատառ: 
 
-Փոքրատառ: «Մարիամը շտեմարան 
է լուծում, Հարությունը տնային 
աշխատանքներն…» 
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-Ըստեղ բութ-մութ չկա՞: 
 
-Չէ, գրե.«է կատարում, իսկ ես 
վերհիշում եմ, 66 տարվա…» 
 
-Հերիք է: Թողեք, ես բըդի «Լրաբեր» 
նայեմ: 
 
-Ան պրծանք, տատ, էսե գրե ու վերջ: 
«…ընդմիջումից հետո, շարադրություն 
գրել»: 
-Տակից գրե՞մ ամսաթիվը. 15.11.215: 
-Սխալ գրիր: 215 չէ, 2015 է: 
 
-Դե ջնջե: 
 
-Ջնջի, ան գրե: 
 
Եվ այսպես 76-ամյա աշակերտը 
շարադրություն գրեց:

Հարություն Հայրապետյան

Բարև, ես եմ

Երկարատև ընդմիջումից հետո 
առաջին արտահայտությունը, որը 
երևի ճիշտ կլինի օգտագործել, «Բարև 
Ձեզ»-ն է կամ արդեն իսկ հարազատ 
դարձած, «Hi!»-ը` լայն ու գեղեցիկ 
ժպիտով… Արդեն երեք ամիս է, ինչ 
ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում` 
մշակութային փոխանակման ծրագրի 
շնորհիվ, և ամեն օր առնչվում եմ նոր 
դեպքերի, դեմքերի ու երևույթների 
հետ, ու ասեմ, որ իսկապես հաճելի է… 
Երևի սկսեմ լեզվից: Շատ լավ հիշում 
եմ առաջին օրս ԱՄՆ-ում, երբ հինգ 
ինքնաթիռ փոխելու արդյունքում 
ականջներս խշշում էին, ու չէի 
կարողանում նորմալ լսել, առավել 
ևս հասկանալ, թե ինչ էին ասում 
հյուրընկալ ընտանիքիս անդամները: 
Բայց երկրորդ օրը ամեն ինչ տեղն 
ընկավ, պարզապես ստիպված էի ողջ 
ուշադրությունս լարել` ամբողջովին 
հասկանալու համար խոսակցությունը, 
քանի որ ամերիկացիները խոսում են 
աներևակայելի արագությամբ, ամեն 
մեկն իրեն հատուկ բառապաշարով 
ու բարբառով… Իրոք դժվար էր, 
բայց հիմա արդեն ես էլ եմ սկսել 
ինչ-որ չափով նրանց պես խոսել, 
տեղի-անտեղի օգտագործել «Թենք 
յու» արտահայտությունը, փողոցում 
անծանոթ մարդկանց հարցնել, 
թե ինչպես են և այլն… Դե, էլ չեմ 
խոսում ակցենտի մասին: էստէղ 
բոլորն են ակցենտով խոսում ու շատ 
ժամանակ իրար միանգամից չեն 
հասկանում: Ինչ արած… Դե, իսկ 

երեք լեզու իմացող մարդը համարվում 
է գիտակ ու զարգացած, քանի որ 
իրենց մեծ մասը տիրապետում է 
միայն անգլերենին, այն էլ երբեմն 
ոչ լիարժեք` ձեռքի հետ, ԼՕԼ: Քանի 
«գիտակ»-ից խոսեցի, մի քիչ դպրոցից 
պատմեմ: ՏԱՐԲԵՐ է, ծայրահեղ 
տարբեր: Տարբեր քաղաքներում 
ու տարբեր դպրոցներում դասերը 
սկսվում են տարբեր օրերի ու 
ժամերի, ոչ թե մեր բարի ու հուզիչ 
սեպտեմբերի 1-ի պես: Առարկաները 
դու ես ընտրում, հետևաբար, 
դասընկերներդ փոխվում են, բայց ես 
գերադասում եմ մեր ռեժիմը, քանի որ 
կարծում եմ, որ էդպէս ավելի խելամիտ 
է. ինչ կարիք կա նույն գիրքը նույն 
ձևով տասներկու տարի սովորելու… 
Բայց օրեցօր հասկանում եմ, թե 
ինչքան եմ կապվում հայրենի հողիս 
հետ` չնայած այն փաստին, որ մի 
ամբողջ օվկիանոս է մեզ բաժանում… 
Կարգին հայրենասեր եմ դարձել, 
ասեմ` իմանաք: Երևի մտածում եք, 

թե ինչ կա որ, ԱՄՆ-ում է… Ես էլ էի 
էդպես մտածում, բայց մոտեցա մե~ծ 
քարտեզին ու տեսա, թե ինչքա~ն 
հեռու եմ տանից… Ինչևէ… Միշտ 
հաճելի է ներկայացնել մեր փոքրիկ, 
բայց հնաբույր Հայաստանը, պատմել 
մեր մաշտոցյան պատմությունը ու 
անվերջ հպարտանալ, որ ՀԱՅ ես… 
Միայն մի բան կասեմ, հայե’ր. մի’ 
լքեք Հայաստանը, ձեր «շողշողուն» 
ապագան օտար ափերում մի’ 
փնտրեք, քանի որ հետո խնդրելու եք 
հեռավոր ու վսեմ ճանապարհին, որ 
ձեզ Հայաստան տանի…
Հ.Գ. մեր քաղաքի ժողովուրդը արդեն 
կերել է տոլմա, գիտեն, օր լողնալուց 
հետո բդի «Բաղնիքդ անուշ» սէն, 
կըռնան երգեն հայերեն երգեր ու 
թերևս մէ հայիմ` Քիմ Քարդաշյանին, 
ընձի հետ ծանոթանալուց առաջ էլ 
գիտեին…

Լեյլի Թադևոսյան
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Իմ գյուղը` Դարբաս

Կա՞ արդյոք մի տեղ, որտեղ մարդն 
իրեն երջանիկ է զգում, ոչնչից չի 
վախենում, ապահով է, սիրված 
ու գնահատված: Դա իհարկե, 
հայրենիքն է և առաջին հերթին, 
հայրենի տունը: Իմ հայրենի տունը 
իմ գյուղն է:
Իմ Դարբասը (նախկինում Աղվերծ, 
Ըղվերծ) գտնվում է Սյունիքի 
գեղատեսիլ բնության մեջ և 
շրջապատված է հսկա լեռներով: 
Չգիտեմ ինչու, բայց ինձ միշտ 
թվացել է, թե այդ լեռները ուս-
ուսի տված զինվորներ են, որոնք 
պաշտպանում են մեզ, և միշտ 
ակնածանքով ու հպարտությամբ եմ 
նայել նրանց: Մանավանդ այն սուրբ 
լեռանը, որին Եղյակ ենք անվանում: 
Այն միշտ էլ ժողովրդի համար 
սրբատեղի է եղել, և ժողովուրդը 
հավատացել է այդ սուրբ լեռան 
զորությանը: Տատիկս պատմում է.
-Էն ժամանակ մարդիկ քինում էին 
Եղյակից քար պիրում, քցում գետը, 
որ անձրև կյա:
Հիմա էլ Եղյակը սրբատեղի է 
համարվում, և այնտեղ հաճախ են 
ուխտագնացություններ լինում:
Մեր գյուղի հրաշալիքներից մեկը 
մեր եկեղեցին է: Ժամանակին 
յոթ եկեղեցի ենք ունեցել, որոնք 

Պապիկ ուսուցիչը

Երբ առաջին դասարանում էի, մեր 
դպրոցում մի պապիկ կար: Չէի 
հասկանում` ով էր նա, և ինձ շատ 
տարօրինակ էր թվում, որ նա ամեն 
օր գալիս էր դպրոց: Մի անգամ 
մայրիկիս հարցրեցի, թե ով է այդ 
պապիկը: Մայրիկս պատմեց, որ 
պապիկը, որն ինձ տարօրինակ էր 
թվում, ընկեր Պողոսյանն է` մեր 
դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցիչը: 
Մեր բախտը բերել էր, որովհետև 
մեր դասարանը ուսուցչանոցի 
մոտ էր: Նա հաճախ էր այցելում 
մեզ և հարցեր էր տալիս տարբեր 
առարկաներից: Գալիս էր և 
առաջին հերթին հարցնում էր մեր 
ազգանունները: Չէինք հասկանում, 
թե ինչու: Յոթանասուն տարեկանում 
գալիս էր և մեզ հետ անգլերեն 
սովորում: Բայց մեր ուսուցիչն 
ավելի ուրիշ պատմություն ուներ: 
Նա Հայրենական մեծ պատերազմի 
վետերան էր, հետախուզության 
ժամանակ կորցրել էր ձեռքը, 
վերադարձել գյուղ ու իրեն նվիրել 
աշակերտներին: Շուրջ կես դար 
աշխատել էր մեր դպրոցում և 
վայելել աշակերտների և ծնողների 
սերն ու հարգանքը: Ամեն մայիսի 
իննի նա պատմում էր իր կյանքի 
պատմությունը: Ամենահետաքրքիրը 
նրա ձեռքը կորցնելու պահն էր: 
Փրկել էր մի ռուս զինվորի և նրա 
փոխարեն գնացել հետախուզության: 
Չնայած գալիս էր հարևան 

Խնձորի այգին

Աշունը նկարագրելիս չգիտեմ, 
Տերյանի՞ն հիշեմ, Բակունցի 
քնարական արձակի՞ն 
անդրադառնամ, թե՞ ապավինեմ 
մանկությանս հուշերին, երբ 
տատիկիս հետ գնում էի Սիսիանի 
շրջանի «Գետաթաղի տակ» կոչվող 
այգիները։ Ոչ մի նկարիչ այսպիսի 
կախարդական գույներով չի կարող 
նկարել այդ չքնաղ տեսարանը, 
կարծես գույների կախարդ ծերունին 
շռայլել է իր ներկապնակի բոլոր 
գույները։ Կարմիր, դեղին և կանաչը 
խառնվել են իրար եւ ստեղծել մի 
հիասքանչ բնանկար։
Երբ ուղղակի ուզում եմ կտրվել 
աշխարհից, գնում եմ այնտեղ 
և նայում ծառերին։ Աշխարհի 
ամենահամով տանձն ու խնձորը 
այնտեղ է։ Չգիտեմ, ինչ-որ բան կա 
այնտեղ, որ բոլոր մարդկանց ձգում 
է։ Ամեն տարի իմ ամենաերջանիկ 
օրերից է, երբ այնտեղ տատիկիս 
հետ պետք է խնձոր հավաքենք, 
որ պետք է տատիկս ծառի վրայից 
կանչի.
-Սոսե, եկ էս կյոքը երկալ։ Անպայման 
լավ խնձորը կճոկես, լցնես յաշիկը, 
վեր հանկարծ առնողը մեզանա 
դժգոհ չիլի։
Ու այսպես են անցնում իմ օրերը 
Գետաթաղի տակին։

Սոսե Զաքարյան

Գետաթաղ գյուղից Դարբաս, երբեք 
չէր ուշանում և մեքենա չէր նստում: 
Ապրում էր մենակ, մշակում էր այգին, 
մի ձեռքով խոտ էր հնձում, կով 
կթում: Նրա երեք տղաները ապրում 
էին մայրաքաղաքում, բայց ինքը 
երբեք չէր ուզում գնալ մայրաքաղաք` 
թողնել իր հայրենի գյուղը, կնոջ 
գերեզմանը և իր կառուցած 
տունը: Անհուն սիրով էր սիրում 
աշխատանքը: Ոչ մի րոպե իր կյանքը 
առանց դպրոցի չէր պատկերացնում, 
և պատահական չէր, որ ընկեր 
Պողոսյանին անվանում էին բոլոր 
ժամանակների ուսուցիչ: Նա 
դասավանդել էր և տատիկիս, և 
հայրիկիս, և ինձ: Ուսուցչուհի մայրս 
միշտ հպարտանում էր նրանով և 
միշտ ասում էր. «Ընկեր Պողոսյանը 
ինձ համար մի համալսարան է, ես 
նրանից շատ բան եմ սովորում»: 
Արդեն մեկ տարի է, ինչ մահացել 
է, բայց Պողոսյան ուսուցիչը 
մեր վայրերում կմնա որպես մեր 
ժամանակների Մեսրոպ Մաշտոց:

Սոսե Զաքարյան
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Ե՞ս եմ մեղավոր, թե՞ 
երաժշտությունը 

Ինձ թվում է, չկա այնպիսի մարդ, 
որ երաժշտություն չսիրի: Ճիշտ է, 
բոլորիս ճաշակները երաժշտության 
հարցում տարբերվում են իրարից, 
սակայն ամեն մեկս էլ ունի իրեն 
հարազատ երաժշտությունը: 
Երաժշտությունն ինձ օգնում է 
մտքերս իմի բերել և ստեղծագործել: 
Իմ կարծիքով, այն շատ լավ միջոց է 
մարդու հոգեվիճակը նկարագրելու 
համար:
Երաժշտությունը մի ուրիշ աշխարհ 
է, աշխարհ, որտեղ գտնում ես 
ինքդ քեզ: Ես իմ կյանքը առանց 
երաժշտության պատկերացնել չեմ 
կարող…
Ահա թե ինչ է լինում, երբ տատիկս 
ինձ տեսնում է ականջակալներով.
-Էդ անգոջնիդ (ականջներիդ) հի՞նչ 
էս տիրալ:
-Տատի, ականջակալներ ա, երգ եմ 
լսում:
-Քինա տասերդ է սովորի:
-Տատ, սովորել եմ արդեն:
Ու տատիկս գլուխը շարժելով 
հեռանում է: Հետո գալիս է եղբայրս:
-Հեռախոսդ տուր մի քիչ խաղ 
խաղամ:

ցավոք չեն պահպանվել: Մեր Սուրբ 
Ստեփանոս եկեղեցին կառուցվել 
է 5 տարի առաջ երկու բարերար 
եղբայրների ջանքերով: Նրանք 
մինչև հիմա շարունակում են մեր 
գյուղը շենացնել: Մենք մի կամուրջ 
ունենք, որին Արզումանի կամուրջ 
են անվանում: Այն ժամանակին 
շատ կարևոր նշանակություն 
է ունեցել: Բարերարները այս 
կամուրջը վերանորոգեցին: Գիտե՞ք 
ինչքան էի ուրախանում այս ամենը 
տեսնելով, ուրախանում էի, որ մեր 
գյուղը օր-օրի շենանում է, և ես էլ էի 
ցանկանում մի լավ գործ անել մեր 
գյուղի համար` թեկուզ փոքր գործ:
Չէ՞ որ փոքր գործերից է ծնվում մեծ 
գործը:
Երբ նայում եմ այս բնությանը, այս 
ծաղիկներին, լեռներին` հասկանում 
եմ, որ նրանք էլ են կարողանում զգալ 
ու խոսել: Եվ ո՞վ է ասել, որ նրանք 
անկենդան են: Հենց նրանց մեջ է 
ամփոփված իմ գյուղը իր վաղեմի 
պատմությամբ, գեղեցկությամբ և 
հրաշալիքներով:

Սոնա Զաքարյան

-Ամբողջ օրը կոմպի մոտ նստած ես, 
հիմա էլ ասում ես` տուր խաղամ: Երգ 
եմ լսում, չեմ կարա տամ:
Ու եղբայրս նեղացած գնում է: Հիմա 
էլ մայրիկը.
-Սոն~ա, Սոն~ա: Չե՞ս լսում:
-Հա, մամ, ի՞նչ ա եղել, երգ եմ լսում:
-Արի, ինձ օգնելու բան կա:
-Մամ, կլինի՞ մի քիչ հետո, մի քիչ 
երգ լսեմ նոր:
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-Դիր մի կողմ, արի, հետո կլսես:
Ու մայրիկը բարկանում է…
Ախր, ի՞նչ անեմ, որ առանց 
երաժշտության չեմ կարող: Չեմ 
հասկանում` ե՞ս եմ մեղավոր, թե՞ 
երաժշտությունը:

Սոնա Զաքարյան

 
Լուսանկարը` Սոսե Զաքարյանի

Լուսանկարը` Սոսե Զաքարյանի
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Վազքս

Վազում եմ մեր գյուղի 
ճանապարհներով ու հանկարծ, բում… 
Վեր թռա իմ քնից ու հասկանալով, 
որ դա ընդամենը երազ էր, նստեցի 
մահճակալիս մեջ: Արշալույսի արևի 
առաջին շողերը ներս են թափվում 
պատուհանիցս՝ տաքացնելով իմ 
քնաթաթախ դեմքը: Ի՜նչ հաճելի 
է: Է՜հ, ինչպես միշտ, արթնացել 
եմ զարթուցիչից մեկ րոպե առաջ, 
որ անջատեմ ու նորից քնեմ: Հա, 
վայելելով լուսաբացը՝ նորից ընկնում 
եմ մահճակալիս ու նորից վազում: 
Է՜հ, Էս ի՞նչ երազ է: Ո՞ւր եմ գնում: 
Ինչի՞ համար: Անցնում եմ փակ տների 
մոտով: Հա, բայց հենա, Աշոտենց 
տունը բաց ա, Տյոմենցն էլ: Տեսնում 
եմ՝ վազում է մեկը: Աշոտի շորերով, 
բայց Արտյոմի վազելու ձևին նման: 
Չտեսա՝ ով է: Լավ, հեսա կհասնեմ, 
կհարցնեմ: 
Ա՜խ, մա՛մ… Լավ էլի, արդեն հասնում 
էի: Մաման էլի «պատահաբար» 
բացեց ու փակեց դուռը, որ քիչ մնաց՝ 
մահճակալիցս ընկնեի: «Ա՜խ, լավ 
էլի,- մտածում եմ ես,- չեմ ուզում էսօր 
դպրոց գնալ»: 
-Մա՛մ, առաջին ժամը ֆիզկուլտ 
ա, կլինի՞ երկրորդ ժամից գնամ,- 
արդեն լվացվելիս հայելու դիմաց 
«պարապում» եմ ես, չնայած գիտեմ, 
որ դպրոցը դատավճիռ ա: 
-Մա՛մ, բարլուս,- ձայնիս խեղճ տոն 
տալով՝ ասացի ես,- մա՛մ, փորս 
ցավում ա, չեմ էթում դպրոց,- բայց 

մայրս մի քննող հայացք գցեց դեմքիս, 
ու ես ասացի,- լավ, լավ, գնում եմ: 
Չէ, չստացվեց: Նույն «մանյովրը» էլ 
շաբաթը երկու անգամ չեմ կրկնի: Ա՜հ, 
էլի դաս չեմ արել: Էն ֆիզիկայի գիրքն 
ո՞ւր ա, է: Լավ է, ֆիզիկան ծանր 
ա, մենակ հանրը կտանեմ: Հասա 
խաչմերուկին: Չգիտեմ՝ ծիծաղե՞մ, թե՞ 
լացեմ. հողաթափերով եմ դուրս եկել 
տնից: 
Լավ ա ֆիզկուլտի կոշիկները մոտս 
են. նստեցի մի փոշոտ քարի ու հագա 
իմ բոթասները: 
 
-Ալո, Ռա՛ֆ, Մովսիսյանին կասես՝ թող 
բացակա չդնի, հեսա եկա: 
Վազում եմ գյուղի ճանապարհներով. 
ու էլի դատարկ փողոցներ, փակ 
դռներ: Լևոն պապը ասաց. 
-Արի՛, է՜, արի՛ տենամ: 
-Լևոն կակո, վռազ եմ, ուշացա: 
-Լավ, դե քել: 
Չէ՛, բաց դռները շատ են, բայց 
Արտյոմենց ու Աշոտենց դռները փակ 
են: Երազում չէի հիշում, որ գնացել են 
գյուղից: 
-Ռա՛ֆ, հո բացակա չի՞ դրել, ասա՝ 
հասնում ա:

Վահե Ստեփանյան

Անցլա՞լը, թե՞ 
ապագան

 Մենք, դեռ դպրոց չգնացած, 
դաստիարակվում ենք հայրենասեր 
լինելու ու մեր արմատները 

ճանաչելու հորդորներով, հետո 
նույնը շարունակվում է դպրոցում, և 
առհասարակ ամեն տեղ, որտեղ մեզ 
սովորեցնում են։ Բայց արդյո՞ք մենք 
չենք հատում հայրենասիրության ու 
ազգայնամոլության, ոչ այնքան հստակ 
գծված, ճանապարհը։ Ու արդյո՞ք 
շատ չէ պարտադիր համարվող 
գիտելիքների քանակը, ասենք, 
հայոց պատմություն առարկայից։ 
Մի՞թե մենք կկորցնենք մեր ազգային 
ինքնությունը, եթե չիմանանք՝ որ 
թվականի որ օրը կնքվեց հայ-
պոնտական պայմանագիրը և 
անգիր իմանանք դրա կետերը, 
կամ չիմանանք, թե «Գևորգ 
Մարզպետունի» վեպում որ հերոսն 
է երևում մեկ տեսարանում։ Արդյո՞ք 
հարկավոր է այս տեղեկատվությունը։ 
Վիճելի է։ 
Իսկ ի՞նչ կլիներ, եթե անցյալի ոչ 
այնքան ուրախ էջերն ուսումնասիրելու 
փոխարեն ուսումնասիրեինք 
ապագայի պատմություն՝ մեր 
հայրենիքի ապագան… Գուցե մեզ 
սպասվող փառահեղ ապագան 
դառնա գաղափարախոսությո՞ւն։ 
Ի՜նչ հաճելի կլինի անգիր իմանալ 
մեր պետության ապագա շահերն 
ու հզորացումը։ Միգուցե սա՞ էլ 
այնքան հաջող տեսակետ չէ։ Բայց 
լինելով աշակերտության մի մասնիկը, 
որտեղ ոչ ոք գոհ չի կրթության 
բովանդակությունից՝ կարող եմ 
ասել. «Ինչ-որ մի բան ինչ-որ մի տեղ 
այնպես չէ»… Հարկավո՞ր է սուր 
կտրիճի ձեռքին (Մ. Նալբանդյան), թե՞ 
պետք է ուղղակի հնարավորություն 
տալ խաղաղությանը (Ջ. Լենոն)…

Դավիթ Ասլանյան

Ո՞ւմ է պետք լավ 
գաղափար

Գրեթե ամեն օր նույն ճանապարհով 
գնում եմ պարապմունքի ու գալիս 
եմ: Գնալուց դրսում դեռ լուսավոր 
է, և մարդկային շարժ կա Վայքում: 
Բայց երբ վերադառնում եմ, դրսում 
միայն երևում են հատուկենտ ու նույն 
մարդիկ: Նրանք իմ հասակակիցներն 
են, կա՛մ գնում են պարապմունքի, 
կա՛մ վերադառնում են: Այնքան եմ 
տեսել նրանց, որ համարյա գիտեմ, 
ով որ ժամին է սկսում, ում մոտ է 
պարապում, երբ է վերջացնում: Բացի 
մեզանից ոչ ոքի չես հանդիպի Վայքի 
փողոցներում: 
 

ՄԵՐ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ / ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

Լուսանկարը` Լիլիթ Կարապետյանի
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կրակոցները: Մտածում ենք  
զինծառայողների  մասին, որոնք 
դիրքերում են: Հորեղբորս տան 
մոտ ընկել է ական: Նրանք շատ 
էին վախեցել: Ես շատ եմ մտածում 
Հայաստանի մասին: Մեր երկրի 
կորուստները կվերականգնվե՞ն, 
թե՞ չէ: Հնարավոր է` տարածքային 
կորուստները վերականգնվեն: Բայց 
մարդկային կորուստները՝ ոչ: Երբեք 
հնարավոր  չէ վերականգնել, երբ 
մարդը զոհվում է: 
Վերջին կրակոցների 
ժամանակ վիրավորվեց մեր 
համագյուղացիներից մեկը: 
Կրակոցների պատճառով հեռացել 
են մեր համագյուղացիների մեծ 
մասը: 

Անուշ Առաքելյան

Կրակոցների պատճառով մարդիկ 
լքում են գյուղը, ինչի հետևանքով 
գյուղում քիչ մարդ է մնացել: 
Իսկ այն մարդիկ, որոնք չեն 
լքել հարազատ գյուղը, ապրում 
են իրենց ամենօրյա գործերով: 
Սակայն երբեք չեն փակվել գյուղի 
դպրոցն ու մանկապարտեզը: 
Դեպքեր են լինում, երբ մարդն իր 
համար տանը նստած, կրակում 
են և սպանում: Ես մի անգամ 
մեր այգում գտել եմ փամփուշտ: 
Թշնամին իրենց դիրքերից անզեն 
աչքով  կարողանում է տեսնել 
մեր գյուղի իրադարձությունները: 
Վերջերս կրակոցների ժամանակ 
ծանր հրետանիով վնասել էին մեր 
հարևանի տան այն սենյակը, որտեղ 
իրենց փոքրիկ երեխայի օրորոցն էր: 
Այդ կրակոցից մեր տունը շատ ուժեղ 
ցնցվեց, բայց ես ինձ հանգստացնում 
էի նրանով, որ մենք չենք կարող 
սահմանը լքել: Եթե լքենք, թշնամին 
կգրավի գյուղը: 

Մերի Առաքելյան

Ինձ իմ տատիկը պատմել է, որ 
առաջ գյուղում շատ երջանիկ է 
եղել կյանքը, այսօրվա թշնամիները 
բարեկամություն են արել: 
Պառավաքար գյուղում էլ են 
կրակում, իմ հորաքրոջ տանը կպել 
է: Ես գնում էի նկարչության, պարի, 
երգի խմբակների: Անցած տարի 
թշնամու կրակոցների պատճառով 
ես չեմ գնացել: Մայրիկս որոշեց, 
որ չգնամ: Նա էլ էր շատ վախենում: 
Կրակոցները շատ վաղուց են, 
արդեն չեմ հիշում երբվանից: Մեր 

գյուղում, Մովսես գյուղում, Այգեպար 
և այլ գյուղերում շատ-շատ են 
կրակոցները: Մեր խաղողի այգիները 
շատ վաղուց վառել են, չեն թողել 
խաղող հավաքել: Ես ցանկանում եմ 
աշխարհին խաղաղություն, և որ մեր 
երկրում կռիվ չլինի:

Լիանա Բադալյան 

Այս գյուղից է սկսվում Հայաստանը, 
բայց այնքան քիչ է գտնվում 
ուշադրության կենտրոնում: 
Կցանկանայի ավելի շատ 
ուշադրություն դարձվեր նման 
սահմանապահ գյուղերին: 

Հրանտ Իսրայելյան 

Շատ տարիներ առաջ մեր գյուղում 
էլի կրակոցներ կային, բայց այն 
ժամանակ մեր դպրոցում ավելի 
շատ երեխա կար, քան հիմա: 
Հիմա շատերը հեռանում են: 
Մեր դասարանում սովորում է 3 
աշակերտ, և մենք շատ քիչ ենք, բայց 
ամեն ինչ իրար հետ կիսում ենք քույր 
և եղբոր նման: Իմ դասընկերուհին 
մնում էր իր տատիկի, պապիկի, 
քույրիկի և մայրիկի հետ: Իր հայրիկը 
գնացել էր Ռուսաստան, իսկ հետո 
մայրիկը գնաց, և իրեն ու քրոջը 
պահում էին տատիկը և պապիկը, 
իսկ հետո նրանք էլ գնացին:

Ես միայն ուզում եմ, որ լինի 
խաղաղություն, և ընկերներս հետ 
վերադառնան:

Շուշան Կամենդատյան

Ես շատ եմ սիրում իմ գյուղը: Մեր 
գյուղը շատ լավն է, եթե կրակոցներ 
չլինեն: Ես հաճախում էի նկարչական 
խմբակ: Երբ կրակոցները շատացան, 
արդեն չեմ հաճախում: Ես հուսով 
եմ, որ կրակոցները կդադարեն, և 
կորուստներ չեն լինի:

Ջուլիետա Հովհաննիսյան 

Մեր գյուղը լավն է, եթե կրակոց 
չլինի: Մենք ամեն ինչ անում ենք 
կրակոցների տակ, մեր կյանքի 
գնով: Մեր գյուղը քսանհինգ տարի 
է կրակոցների տակ է ապրում, 
և ադրբեջանական առաջնային 
թիրախն է:Դրա վառ ապացույցը 
նյութական և մարդկային 
կորուստներն են: Դրանք այնպիսի 
կորուստներ են, որոնք անուղղելի են: 
Սեպտեմբերյան կրակոցները շատ 
ահարկու էին, որ գրեթե անհնար էր 
դպրոց գնալ: Դա էլ հենց պատճառ 
է դառնում արտագաղթի և տարբեր 
հիվանդությունների: Այս ամենի 
վառ օրինակը մեր դասարանի 
սակավաթիվ աշակերտներն են: 
Երանի խաղաղություն լինի, և բոլորը 
իրենց օջախները վերադառնան: 

Էրիկ Ղազարյան 

ՄԵՐ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԹՂԹԱԿԻՑՆԵՐԸ / ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ
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Բեատրիքս Փոթեր

Անգլիացի նշանավոր մանկագիր 
Բեատրիքսը շատ էր սիրում 
կենդանիներին: Երբ նա փոքր 
էր, իր ննջասենյակում պահում 
էր գորտեր, մկներ, ոզնի, անգամ 
չղջիկ: Բեատրիքսը զննում էր 
նրանց ու նկարում: Երբ նա սկսեց 
իր կենդանիներին հագուստով 
նկարել, նկարած գազանիկներն 
ասես կենդանացան: Նա երկու 
ընտանի ճագար ուներ, որոնց 
հաճախ էր նկարում: Նրանցից 
մեկին` Փիթեր Ճագարին էլ 
նվիրեց իր առաջին հեքիաթը` 
սեփական ձևավորումներով: Ի 
դեպ այս հեքիաթն աշխարհում 
ամենաթարգմանվածներից է: 
Բեատրիքսի սերը կենդանիների, 
բնության, նկարչության ու 
հեքիաթասացության հանդեպ 
այնքան էին խարսխված իրար, 
որ ասես հենց իրար համար 
էին ստեղծված: Կենդանիները 
ոգեշնչում էին նրան գրել 
գրքեր և նկարազարդել, իսկ 
գրքերի վաճառքից ստացվող 
գումարներով Բեատրիքսը 
գնում էր հողակտորներ, 
զբաղվում հողագործությամբ և 
անասնապահությամբ: Նա գնել 
էր իր երազանքի կալվածքը` 
Լճերի շրջանում գտնվող Սորեյ 
գյուղի Հիլ-Թոփ կալվածքը, որին 

հետագայում միացրեց հարակից 
հողակտորները: Հենց այստեղ 
էլ ծնվեցին նրա քսանից ավելի 
գրքերը նվիրված կենդանիներին: 
Ի դեպ, իր մահից հետո Բեատրիքս 
Փոթերն իր բոլոր կալվածքները 
կտակեց Ազգային ֆոնդին: 
Նրա շնորհիվ այս հողերում 
պահպանվում են անգամ 
բնապատկերները և Փոթերի 
հանդեպ տածած հարգանքից, 
այդ հողերում արգելվում է 
կառուցապատումը: Ամեն բան 
այնպես է, ինչպես Փոթերի 
կենդանության օրոք:

Հեքիաթ Թոմ 
անունով փիսիկի 
մասին

Նվիրվում  է  անուշիկ  ու չարաճճի  
փիսիկներին,  և  հատկապես  
նրանց, ովքեր հաճախ են մտնում իմ 
այգի...

Աշխարհում լինում են-չեն լինում 
երեք փոքրիկ փափկամազիկ 
փիսիկ` Թոմ, Պստիկ և Թաթմանիկ 
անուններով: Նրանք շատ նուրբ 
մազիկներ ունեին և ամենաշատը 
սիրում էին տան շեմին խաղալ. 
թռչկոտել ու թավալ տալ փոշիների 
մեջ: Մի անգամ նրանց մայրիկը` 
միսիս Թաբիթա Թվիթչիթը, թեյի 

էր հրավիրել հյուրերի: Եվ մինչ 
հյուրերը կգային, պետք էր լողացնել 
ու զուգել չարաճճիներին: Սկզբում 
նա սպունգով լվաց փիսիկների 
մռութիկները:
Հետո սանրեց նրանց մուշտակները:
Իսկ վերջում հարդարեց նրանց 
պոչիկներն ու բեղիկները:
Թոմը մեր փիսիկներից 
ամենաչարաճճին էր, և այնքան էլ 
չէր սիրում այս զուգվել-զարդարվելը, 
անընդհատ դուրս էր պրծնում 
մայրիկի ձեռքից ու ճանկռում:
Միսիս Թաբիթան Պստիկին ու 
Թաթմանիկին մաքուր զգեստներ 
հագցրեց, գոգնոցիկներ կապեց, իսկ 
հետո Թոմի համար պահարանից մի 
դեզ շոր հանեց: Այնտեղ բազմաթիվ 
բաներ կային, բայց ոչ մի բան 
Թոմին դուր չէր գալիս, քանի որ 
հարմարավետ չէր զգում դրանց 
մեջ:  Մայրիկը շատ զարմացավ: 
Պարզվում է, այս ընթացքում Թոմը 
հասցրել է այնպես բոյ քաշել ու 
գիրանալ, որ վերնաշապիկն ու 
անդրավարտիքը նեղ էին, նույնիսկ 
մի քանի կոճակ պոկվեց, և մայրիկն 
ստիպված էր նորից կարել:
Վերջապես եռյակը 
կազմուպատրաստ էր, և միսիս 
Թաբիթան փիսիկներին ուղարկեց 
պարտեզ, որպեսզի խաղան այնտեղ 
ու ոտքի տակ չընկնեն, մինչ ինքը 
խնձորով համեղ կարկանդակ կթխի:
-Միայն թե չկեղտոտվեք նորից, 
փոքրիկ սատանիկներ,- խիստ 
պատվիրեց մայրիկը, -զգույշ 
զբոսնեք և հեռու մնացեք 
ցեխաջրերից, բայց հատկապես 
Սալիից, լճակում լողացող 
բադիկներից և բոլոր խոճկորներից:
-Շատ լավ, մայրիկ,- 
պատասխանեցին փիսիկները:
Պստիկն ու Թաթմանիկը արահետով 
արագ հեռացան:
Դեռ երեք րոպե չէր անցել, 
իսկ նրանք արդեն հենց իրենց 
զգեստների մեջ խճճվելով 
բերանքսիվայր շրմփացել էին 
ջրափոսի մեջ:
Փիսիկներն անմիջապես ոտքի 
կանգնեցին, սակայն տեսան, որ 
իրենց գոգնոցները սևականաչավուն 
հսկայական կեղտաբծերով են 
պատվել:
Սակայն նրանք այնքան էլ շատ չէին 
տխրել: Պահ, դե մի երկու կեղտաբիծ 
է, էլի:
-Արի` բարձրանանք ցանկապատի 
վրա նստենք, տեսնենք` ինչ կա-չկա 
այգում,- առաջարկեց Պստիկը:

ԱՇԽԱՐՀԻ ԲՈԼՈՐ ՀԵՔԻԱԹԱՍԱՑՆԵՐԸ
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Վիրի՞, թե՞ Ներքի
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