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Մարիետ Սիմոնյան 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

Ուսումնական փաթեթ գրականությունից 

 

Ներկայացվող ուսումնական փաթեթը նախատեսվում է 8-12-րդ  դասարանների 

սովորողների և գրականությամբ հետաքրքրվողների համար։  

Ընտրված են գեղարվեստական գրականության փոքրիկ ստեղծագործություններ, որոնք 

գեղարվեստական բարձր արժեք ունեն և համապատասխանում են տվյալ տարիքային 

խմբին։ Յուրաքանչյուր նյութի հետ դրված են առաջադրանքներ՝ ուղղված 

ստեղծագործության գաղափարին, պատկերավորման միջոցներին, կերպարների և 

գեղարվեստական այլ արժեքների բացահայտմանը։   

Ընտրված են փոքրիկ ստեղծագործություններ՝ դասարանում ընթերցելու և քննարկելու 

համար։   

Փաթեթը կրում է շարունակական բնույթ, կներկայացվի մասերով։ 

 

Առաջարկվող գրականության ցանկ 

1. Փորձություն  (hնդկական  հեքիաթ) 

2. Կրակի  առասպելը:  Վլադիրմիր  Հուլպաչ 

3. Նամակներ բարու և գեղեցիկի մասին։ Դմիտրի Լիխաչով 

4. Կորսված օրեր։ Դինո Բուցատի 

5. Քո կյանքի ժամերը։ Վիլյամ Սարոյան (հատված) 

6. Ծառերը։ Հերման Հեսսե 

7. Ինչպես նորոգել աշխարհը։ Գարսիա Մարկես 

8. Պայքար առանց կատաղության։ Օշո  

9. Կամուրջը։ Կաֆկա 

10. Գորտը։ Ռ․ Ագուտագավա 

11. Չեմ կարողացել․ չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա։ Խորխե Բուկա 

12. Փոքրիկ դրախտ։ Դինո Բուցատի 

13.  Սիրել Բաց աչքերով։ Խորխե Բուկայ 

14. Կուզեի լինել։ Ռաբիդրանաթ Թագոր 

15. Ես քմծիծաղով եմ նայում բարոյական ցանկացած ձևակերպման։ Սերգեյ Դովլաթով 

16. Երկնքի դարպասների մոտ։ Խորխե Բուկայ 
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Մաս առաջին 

1․ Փորձություն  (hնդկական  հեքիաթ) 

Դհավալմուքհը  երկու  ընկեր  ուներ,  որոնց  անչափ  սիրում  էր  և  ամեն  օր  այցելում  

նրանց։  Առաջին  ընկերը  շատ  հարուստ  էր։  Ամեն  անգամ,  երթ  Դհավալմուքհը  

այցելում  էր  նրան,  նստում  էին  համեղ  խորտիկներով  ու  քաղցրավենիքով  

ծանրաբեռնված  ճոխ  սեղանի  շուրջ  և  ուրախ  զրուցում։  Երկրորդ  ընկերը  աղքատ  էր։  

Նա  շատ  բան  չուներ  հյուրասիրելու,  բայց  միշտ  ուրախությամբ  էր  ընդունում  

Դհավալմուքհին  և  նրա  հետ  կիսում  իր  վշտերն  ու  ուրախությունները։ 

Ընկերների  հետ  ունեցած  այդ  մտերմությունը  վերջապես  շարժեց  Դհավալմուքհի  կնոջ  

հետաքրքրությունը։  Նա  շատ  էր  ցանկանում  իմանալ,  թե  ովքեր  են  նրանք,  և  խնդրեց  

ամուսնուն՝  ծանոթացնել  նրանց  հետ։ 

Եվ  ահա  մի  օր  Դհավալմուքհը  կնոջն  իր  հետ  տարավ  ընկերների  մոտ։ 

—  Օ՜,  բարով,  բարով  եկաք,—  ողջունեց  նրանց  աոաջին  ընկերը։—  Համեցեք,  խնդրեմ։  

եվ  հյուրասիրեց  նրանց  ընտիր  թեյով  ու  համեղ  նախաճաշով։  Ընկերոջ  

հյուրասիրությունը  մեծ  տպավորություն  թողեց  Դհավալմուքհի  կնոջ  վրա։ 

Հաջորդ  օրը  նրանք  այցելեցին  երկրորդ  ընկերոջը։  Նա  գրկաբաց  ընդունեց  հյուրերին  

ու  թեև  ոչ  խմելու,  ոչ  էլ  ուտելու  բան  ուներ  նրանց  առաջարկելու,  բայց  շատ  լավ  

ժամանակ  անցկացրին։ 

Երբ  տուն  էին  վերադառնում,  Դհավալմուքհի  կինը  միայն  առաջին  ընկերոջն  էր  

գովաբանում։  Բայց  ամուսինն  ասաց. 

—  Նա  լավ  ընկեր  է,  կասկած  չկա,  բայց  մյուսն  ավելի  լավն  է։ 

—  Ի՞նչ,  նա  նույնիսկ  մի  բաժակ  ջուր  չառաջարկեց  մեզ,—  զարմացած  ասաց  կինը։ 

—  Դրանով  չեն  դատում  ընկերոջը,—  ասաց  Դհավալմուքհը։—  Ինձ  թվում  է,  որ  

երկրորդ  ընկերոջս  զգացմունքներն  ավելի  անկեղծ  են։ 

—  Իսկ  ես  էդ  կարծիքին  չեմ,—  համառեց  կինը։—  Համոզված  եմ,  որ  քո  առաջին  

ընկերը  քեզ  ավելի  է  սիրում,  քան  երկրորդը։ 
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Դհավալմուքհը  որոշ  ժամանակ  լուռ  մնաց,  ապա  ասաց. 

—  Եթե  դու  իրոք  ուզում  ես  պարզել  ճշմարտությունը,  արի  փորձենք  նրանց։ 

Եվ  նա  ասաց  կնոջը,  թե  ինչպես  պետք  է  փորձեին  նրանց։ 

Հաջորդ  օրը,  ինչպես  որոշել  էին,  Դհավալմուքհի  կինը  գնաց  առաջին  ընկերոջ  մոտ  ու  

տխուր  պատմեց,  որ  թագավորը  շատ  բարկացած  է  ամուսնու  վրա։  Չգիտեն՝  ինչ  անեն։  

Ընկերը  ուսերը  վեր  քաշեց  ու  ասաց. 

—  Շատ  եմ  ցավում,  բայց  ոչնչով  օգնել  չեմ  կարող։  Ո՞վ  կհամարձակվի  թագավորին  

դեմ  գնալ։ 

Կինը  հուսահատ  դեմք  ընդունեց  ու  գնաց  երկրորդ  ընկերոջ  մոտ,  որը,  լսելով  նրան,  

անմիջապես  վերցրեց  թուրն  ու  վահանը  և,  հավատացնելով,  որ  ամեն  ինչ  կանի  նրա  

ամուսնուն  պաշտպանելու  համար,  գնաց  պալատ։ 

Բայց  ճանապարհին  Դհավալմուքհը  հանդիպեց  նրան  ու  ասաց. 

—  Սիրելի  ընկեր,  մի՛  անհանգստանա,  թագավորը  ներեց  ինձ։  Տուն  գնանք։ 

Այսպիսով,  Դհավալմուքհի  կինը  համոզվեց,  որ  երկրորդ  ընկերն  իրոք  ճշմարիտ  ընկեր  

է,  որովհետև  պատրաստ  էր  կռվելու  հանուն  ընկերոջ,  նույնիսկ  սեփական  կյանքը  

վտանգի  ենթարկելով։ 

Առաջադրանքներ 

Ա)  Հեքիաթում արտահայտված գաղափարն այն է, որ․ 

 ընկերոջը հյուրասիրելը կարևոր է 

 միայն լավ ժամանակ անցկացնելով լավ ընկերներ չեն լինում 

 ընկերոջը փորձելը լավ բան չէ 

 կինը ամուսնու ամենաիմաստուն ընկերն է 

 լավ ընկերը միշտ պատրաստ է օգնելու ընկերոջը 

 լավ ընկեր լինել չի նշանակում իր մասին չմտածել։ 
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Բ) Համաձայնե՛ք կամ մի՛ համաձայնեք ներկայացված մտքերի հետ՝ Ձեր պատասխանը 

հիմնավորելով հեքիաթից դուրս գրված համապատասխան հատվածներով և Ձեր 

վերլուծությամբ։ 

 Դհավալմուքհը նախօրոք գիտեր, որ առաջին ընկերը լավ ընկեր չէ, բայց անչափ 

սիրում էր նրան։ 

 Դհավալմուքհը ամեն օր օգտվում էր հարուստ ընկերոջ ճոխ սեղանից, իմանալով, որ 

նա այնքան էլ անկեղծ չէ։ 

 Կինն ասում էր, որ աղքատ ընկերը կարող էր ինչ-որ բանով հյուրասիրել, բայց չարեց 

դա, և դա նշանակում է, որ այնքան էլ լավ ընկեր չէ։ 

 Կինը այնքան էլ չէր վստահում ամուսնու ողջամտությանը։ 

Դհավալմուքհը այնքան էլ անկեղծ չէր աղքատ ընկերոջ հետ․ նա նրան չասաց 

փորձության մասին։  

2․ Կրակի  առասպելը:  Վլադիրմիր  Հուլպաչ 

Արևի  ճառագայթները  տարածվել  էին  ողջ  հնդկական  երկրի  վրա,  բայց  չէին  հասնում  

Խոր  Հովտին։  Այնտեղ  խստաշունչ  ձմեռն  էր  իշխում,  և  բոլոր  կենդանիները,  

բացառությամբ  թավամազ  արջի,  Արևի  գթությունն  էին  աղերսում։ 

Մի  գիշեր  սոսկալի  փոթորիկ  սկսվեց․  այնպիսի  փոթորիկ,  որ  ծառեր  էր  ջարդում  և  

արմատախիլ  անում,  ժայռեր  էր  փշրում  և  իր  ճանապարհին  ավերում  ամեն  ինչ։  

Սակայն  մի  փոքրիկ  կղզյակի  վրա,  Մեծ  Ջրերի  մեջտեղում  կանգնած  էր  միայնակ  մի  

թզենի  և  անտարբեր  երգում  էր  գարնան  երգը՝  ծաղրելով  մոլեգնող  տարերքը։ 

Այս  բանն  ավելի  կատաղեցրեց  փոթորկին։ 

―  Քեզ  կսպանե՛մ,―  գոռաց  ամպրոպը  և  հարվածեց  քաջ  թզենու  ուղղակի  սրտին։ 

Ա՛յ  քեզ  զարմանք,  նույնիսկ  նրա  երգը  չդադարեց։  Թզենու  սրտում  վառվող  կրակը  

երգը  փոխանցեց  լճի  ալիքներին,  որոնք  հերթով  փոխանցեցին  ափերին  և  այնտեղից՝  

դեպի  հեռուները։ 

Արդեն  փոթորիկը  ուժասպառվում  էր։  Համարյա  արևածագ  էր,  փոթորիկը  հեռացել  էր  

հյուսիս,  իր  ետևում  ավերածություն  թողնելով։  Ամպրոպը  նույնպես  չվել  էր  փոթորկի  

հետ,  անընդհատ  ետ  նայելով  շանթահարված  թզենուն։  Թզենին  այլևս  չէր  երգում,  նրա  
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բունն  ու  ճյուղերը  կրակով  էին  բռնկված,  և  կապույտ  ծխի  մի  սյուն  էր  երկինք  

բարձրանում։ 

Խոր  Հովտում  բնակվող  կենդանիները  շուտով  նկատեցին  այդ  ծուխը։ 

Անգղը  թռավ  վեր  և  աչքերը  հառեց  ծխի  կողմը։ 

―  Կրա՜կ,―  գոչեց  նա,―  կրակ  կա  կղզու  վրա։ 

―  Ի՞նչ  բան  է  այդ  կրակը,  ինչի՞  է  նման,―  հարցրին  մյուս  կենդանիները։ 

―  Մի  կարմրադեղին  բան  է  և  անընդհատ  երգում  է,  ահա  ամենը,  ինչ  գիտեմ  կրակի  

մասին,―  պատասխանեց  անգղը։ 

―  Կրակը  մեր  բարեկամն  է,―  ասաց  սարդը,―  եթե  կարողանանք  կրակը  բերել,  մեզ  

տաք  կպահի։  Ուզո՞ւմ  եք  գնամ  բերեմ։ 

―  Ի՞նչ․․․  Դո՞ւ,―  ծիծաղեց  բուն  հեգնանքով,―  քո  սրունքներն  այնքան  ծուռտիկ  են,  

մի  արջի  քուն  կտևի  մինչև  գնաս  և  վերադառնաոս։  Ես  ինքս  կգնամ։ 

Բուն  թափահարեց  թևերը  և  շարժվեց  դեպի  կղզին։ 

Պարզվեց,  որ  կրակ  բերելը  շատ  ավելի  դժվար  էր,  քան  թվում  էր  բուին։  Նա  վերցրեց  

շիկացած  կրակի  մի  կտոր  և  ցավից  գոռալով՝  վայր  գցեց  անմիջապես։  Նա  խանձել  էր  

իր  փետուրները  և  շատ  ուրախ  կլիներ,  եթե  տուն  վերադառնար  առանց  նոր  

փորձանքի։  Երբ  վերադարձավ,  անմխիթար  կերպով  մի  ճյուղի  նստած՝  ջանում  էր  

արդարացնել  իրեն։ 

―  Կրակը  մեր  բարեկամը  չէ,  նա  նույնիսկ  չուզեց  ինձ  հետ  խոսել,  քիչ  էր  մնում  

սպաներ  ինձ։ 

―  Ես  դիմացկուն  մաշկ  ունեմ,―  պարծեցավ  ակնոցավոր  օձը,―  գնամ  տեսնեմ  ինչ  

կարող  եմ  անել։ 

Բայց  նա  էլ  այրվածքներ  ստանալով  իսկույն  ընկրկեց։ 
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―  Կրակը  արտակարգ  ուժ  ունի,―  բացատրեց  նա  մյուսներին,  երբ  վերադարձավ  

ձեռնունայն,―  ամբողջովին  այրեց  ինձ։ 

―  Դուք  ինձ  մոռացե՞լ  եք։  Ես  արտակարգ  ուժ  ունեմ,  և  ո՞վ  գիտե,  գուցե  ինձ  

հաջողվի  կրակը  բերել։  Ես  գիտեմ  նրա  հետ  վարվելու  ձևը,―  ասաց  սարդը։ 

Թեև  ոչ  ոք  չհավատաց,  բայց  ոչ  մեկն  այս  անգամ  չփորձեց  նրան  հեգնել,  բոլորն  էլ  

ուզում  էին  տեսնել,  թե  նա  ինչպես  կկատարի  իր  խոստումը։ 

Սարդը  չշտապեց  գնալ։  Ամենից  առաջ  մի  մեծ  պարկ  ճարեց  և  խնամքով  ծալելով,  

կապեց  իր  մեջքին։  Հետո  ճանապարհ  ընկավ։ 

Նրա  ճանապարհորդությունը  երկար  տևեց։  Սարդի  ծռմռված  սրունքները  

դժվարությամբ  էին  հաղթահարում  հանդիպող  խոչընդոտները,  և  երբ  մտավ  ջուրը,  

ալիքները  նրան  այս  ու  այն  կողմ  էին  շպրտում,  նա  աշխատում  էր,  որ  իր  մեջքի  

բեռը  իրեն  ջրի  հատակը  չքաշի։ 

Մի  փոքր  հանգստանալուց  հետո  սարդը  վճռական  գործի  անցավ։  Իր  կապոցից  

հանելով  մի  երկար  թել՝  կամաց֊-կամաց  փաթաթեց  ամենաշիկացած  կտորին  և  սկսեց  

մի  կախարդական  պար  պարել,  որպեսզի  թելը  չբռնկվի։  Երբ  վերջացրեց,  թանկագին  

ավարը  դրեց  կապոցի  մեջ  և  վերադարձի  ճամփան  բռնեց։ 

Բոլոր  կենդանիները  նրան  էին  սպասում։  Նրանք  անհամբեր  հետաքրքրությամբ  

շրջապատեցին  սարդին  տեսնելու,  թե  ի՞նչ  է  արել։  Սարդը  թափ  տվեց  կրակը  

կապոցից  և  ասաց․ 

―  Քաջ  թզենին  մի  այնպիսի  բարեկամ  է  ուղարկել,  որ  ամենադաժան  ցրտին  էլ  մեզ  

կտաքացնի,  բայց  մենք  պետք  է  խնամենք  նրան  և  կերակրենք,  այլապես  կսառչի։ 

―  Հուսով  եմ,  որ  շատ  չի  ուտի,―  ասաց  արջամուկը,  վախենալով,  որ  իր  բաժնի  կեսը  

կրակին  կտան։ 

―  Մի  անհանգստացիր,  կրակը  միայն  չոր  փայտ  է  ուտում,―  հանգստացրեց  նրան  

սարդը։ 

―  Օհո՜,  բայց  քիչ  առաջ  փոթորիկ  էր,  և  ամբողջ  փայտը  թրջված  է։ 
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―  Ես  նրան  կտամ  իմ  կեղևը,  որ  թաց  էլ  է  վառվում,―  ասաց  սոճին՝  պոկելով  կեղևի  

մի  մեծ,  սպիտակ  կտոր։ 

Սկյուռը  պոկեց  մի  մեծ  շերտ  և  մոտեցրեց  կրակին։  Դեղնակարմիր  ծուխ  բարձրացավ․  

սկսեց  վառվել։ 

Այն  ժամանակվանից  կրակը  երբեք  չի  հանգել։  Ցերեկները  սկյուռը  պահում  էր  կրակը,  

իսկ  երեկոյան  բոլորը  հավաքվում  էին  նրա  շուրջը  և  երգում  մի  երգ,  որին,  եթե  

ուշադրությամբ  ականջ  դնեք,  կտեսնեք,  որ  մասնակցում  է  նաև  կրակը․ 

Երբ  որ  կրակն  է  բոցկլտում  պայծառ, 

Մենք  սիրով  նրա  շուրջն  ենք  հավաքվում, 

Լսում  տերևների  երգը  անդադար․ 

Մեր  բարեկամն  է  կրակը  կյանքում։ 

Առաջադրանքներ 

Ա)  Համեմատաբար անկախ երկու մասի բաժանե՛ք հեքիաթը։ Հիմնավորե՛ք առաջին մասի 

անհրաժեշտությունը հեքիաթում։ 

Բ) Համաձայնե՛ք կամ մի՛ համաձայնեք՝  Ձեր պատասխանը հիմնավորելով հեքիաթից 

դուրս գրված համապատասխան հատվածներով և Ձեր վերլուծությամբ։ 

 Կրակի ջերմության կարիք ոչ ոք  չուներ։ 

 Թզենին սիրում էր ծաղրել և ընդամենը ծիծաղում էր փոթորկի վրա։ 

 Փոթորիկն ու ամպրոպը հաղթեցին թզենուն՝ շանթահարելով նրան։ 

 Իմաստնությունը մարմնի մեծության հետ չի կապվում։ 

 Թզենին անվախ էր և ուժեղ, անտարբեր էր սպառնալիքների հանդեպ։ 

 Փոթորիկն ու ամպրոպը պարտվեցին։ 

 Միայն ամպրոպ-փոթորկի ժամանակ գարնան երգը հնչեցնողը կարող էր կրակ 

նվիրել։ 

 Կենդանիների համար միևնույնն էր՝ կրակ կա՞, թե՞ չկա։ 

 Թզենին անշրջահայաց էր․ իզուր զոհվեց հրկիզվելով։   

 

 

3․ Նամակներ բարու և գեղեցիկի մասին։ Դմիտրի Լիխաչով 

Շատերը կարծում են, թե ինտելիգենտ մարդը նա է, ով շատ է կարդացել, ստացել լավ 

կրթություն (այն էլ` գերազանցապես հումանիտար), շատ է ճամփորդել, գիտի մի քանի 
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լեզու: 

Մինչդեռ` կարելի է ունենալ այս ամենն ու չլինել ինտելիգենտ, և կարելի է այս ամենին 

չտիրապետելով, մեծ առումով, այնուամենայնիվ, լինել ներքնապես ինտելիգենտ: 

Ինտելիգենտությունը ոչ միայն գիտելիքների, այլև ուրիշին հասկանալու ունակության մեջ 

է: Այն դրսևորվում է հազար ու մի մանրուքի մեջ՝ հարգալից վիճելու ունակության, սեղանի 

շուրջ համեստ վարվեցողության, ուրիշին աննկատ (հենց աննկատ) օգնելու կարողության, 

բնության հանդեպ փայփայանքի, շրջակայքը չաղտոտելու, չաղտոտելու` աղբով, 

քնթուկներով, հայհոյանքով, հիմար գաղափարներով. այո, դա նույնպես աղբ է, այն էլ 

ինչպիսի՜: 

Ես ճանաչել եմ ռուսական հյուսիսում գյուղացիների, որոնք իսկապես ինտելիգենտ էին: 

Նրանք իրենց տներում պահպանում էին զարմանալի մաքրություն, կարողանում էին 

գնահատել լավ երգերը, կարողանում էին պատմել եղելություններ, որոնք պատահել էին 

իրենց և ուրիշների հետ, ապրում էին կարգավորված կենցաղով, հյուրասեր էին ու 

բարյացակամ, հասկանալով էին վերաբերվում ուրիշի ցավին և ուրիշի ուրախությանը: 

Ինտելիգենտությունը ունակություն է` ըմբռնելու, ապրումակցելու, այն համբերատար 

վերաբերմունք է աշխարհի ու մարդկանց հանդեպ։ 

Առաջադրանքներ 

 

Ա․ Ո՞րն է հեղինակի ասելիքը։ Համաձա՞յն եք նրա հետ։ Հիմնավորե՛ք։ 

Բ․ Բացատրե՛ք հետևյալ միտքը, ,, Ինտելիգենտությունը ունակություն է` ըմբռնելու, 

ապրումակցելու, այն համբերատար վերաբերմունք է աշխարհի ու մարդկանց 

հանդեպ,,։ 

Գ․ Բնութագրե՛ք այս նամակի պատմող-հերոսին՝ ըստ նրա արտահայտած մտքերի։ 

Դ․ Փոխե՛ք նամակի վերնագիրը՝ հիմնավորելով Ձեր դրած վերնագիրը։ 

 

4․ Կորսված օրեր։ Դինո Բուցատի 

Մի քան օր հետո, ինչ դարձել էր շքեղ ամառանոցի տեր, Էռնեստ Կաձիրան տուն 

վերադառնալով, հեռվից նկատեց մի մարդու, ով մի արկղ ուսերի վրա դրած` դուրս ելավ 

ցանկապատի երկրորդական դռնից ու այն դրեց մի բեռնատարի վրա: Չհասցրեց հասնել 

նրան` նախքան նա կմեկներ: Այդժամ նստեց մեքենան ու գնաց նրա ետևից: Բեռնատարը 

գնաց երկար, մինչև քաղաքի ամենահեռու ծայրամասը ու կանգ առավ մի ձորի պռնկին: 

Կաձիրան իջավ մեքենայից ու գնաց տեսնելու: Անծանոթը վայր բերեց արկղը բեռնատարի 

վրայից, ու մի քանի քայլ անելուց հետո, այն շպրտեց քարափին, ուր լցված էին արդեն 

հազարավոր այդպիսի արկղեր: 
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Մոտեցավ այդ մարդուն ու հարցրեց. 

-Տեսա, թե ինչպես այս արկղը դու տարար իմ այգուց: Ի՞նչ կար դրա մեջ: Եվ ի՞նչ են 

նշանակում այս բոլոր արկղերը: 

Մարդը նայեց նրա ու ժպտաց. 

-Դրանցից դեռ էլի կան բեռնատարի վրա, որ պիտի դեն նետվեն: Չգիտե՞ս: Դրանք օրեր են: 

-Ի՞նչ օրեր: 

-Քո օրերը: 

-Իմ օրե՞րը: 

-Քո կորսված օրերը: Օրերը, որ դու կորցրել ես: Դրանց սպասում էիր, ճի՞շտ է: Դրանք 

եկան: Ի՞նչ արեցիր դրանց հետ: Նայի՛ր դրանց, անփոփոխ են, դեռևս լիքը: Իսկ հիմա՞: 

Կաձիրան նայեց: Կազմել էին մի ահռելի կույտ: Դարալանջով իջավ ներքև ու բացեց 

դրանցից մեկը: 

Ներսում մի աշնանային ճանապարհ էր, իսկ ծայրին՝ Գրացիելան էր՝ իր հարսնացուն, ով 

հեռանում էր ընդմիշտ: Իսկ ինքը նրան նույնիսկ չէր կանչում: 

Բացեց մեկ ուրիշը ու դրա մեջ տեսավ հիվանդանոցային մի սենյակ, իսկ մահճակալին՝ իր 

եղբայր Ջոզուեին, որի վիճակը վատ էր, որը նրան էր սպասում: Բայց ինքը գործերով ինչ-

որ տեղ էր մեկնել: 

Բացեց երրորդը: Հինավուրց խունացած տան ճաղերի ետևում Duk-ն էր` իր հավատարիմ 

գամփռը, որ սպասում էր նրան արդեն երկու տարի, և որի կաշին ու ոսկորներն էին 

մնացել: Իսկ ինքը չէր էլ մտածում վերադառնալու մասին: 

Ինչ-որ ցավ զգաց իր ներսում, ստամոքսի մեջ: Բեռնաթափող մարդը կանգնած էր ուղիղ 

ձորի պռնկին, անշարժ՝ որպես դահիճ: 

-Պարո՛ն, -գոռաց Կաձիրան. -Լսեցե՛ք: Թողե՛ք, գոնե այդ երեք օրերը վերցնեմ: Աղաչո՛ւմ եմ 

ձեզ: Գոնե այդ երեքը: Ես հարուստ եմ: Ձեզ կտամ ինչ-որ ուզենաք: 

Բեռնաթափող մարդը մի շարժում արեց աջ ձեռքով, կարծես մատնանշելու համար մի 

անհասանելի կետ, կարծես ասելու համար, թե արդեն չափազանց ուշ է և ոչ մի դարմանում 

այլևս հնարավոր չէ: Հետո չքացավ օդի մեջ, ու վայրկենապես անհետացավ նաև 

առեղծվածային արկղերի ահռելի կույտը: 

Ու թանձրանում էր գիշերվա խավարը: 

Առաջադրանքներ 

 

Ա․  Ո՞րն էր այդ երեք օրերի ընդհանուր փոխաբերական իմաստը: Հիմնավորե՛ք Ձեր 

կատարած ընտրությունը. 

 այդ օրերը բոլորն էլ անցած էին, 

 երեք օրերում էլ սիրելի էակներ էին, 
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 երեք օրերում էլ մնացել էր մեղքի զգացում, 

 բոլոր օրերն էլ շպրտվել էին քարափին: 

Բ․  Հիմնավորե՛ք հետևյալ մտքերի անհրաժեշտությունը ստեղծագործության մեջ. 

-Պարո՛ն, -գոռաց Կաձիրան. -Լսեցե՛ք: Թողե՛ք, գոնե այդ երեք օրերը վերցնեմ: Աղաչո՛ւմ եմ 

ձեզ: Գոնե այդ երեքը: Ես հարուստ եմ: Ձեզ կտամ ինչ-որ ուզենաք: 

-Քո կորսված օրերը: Օրերը, որ դու կորցրել ես: Դրանց սպասում էիր, ճի՞շտ է: 

 Գ․ Հիմնավորե՛ք պատմվածքի այսպիսի ավարտը․  

Ու թանձրանում էր գիշերվա խավարը: 

Դ․ Մեկ նախադասությամբ գրեք մեկ այլ ավարտ, որը Ձեր կարծիքով կհամապատասխանի 

պատմվածքին։ 

5․ Քո կյանքի ժամերը։ Վիլյամ Սարոյան (հատված) 

Կյանքիդ ժամերն ապրիր այնպե՛ս, որ այդ քաղցր ժամերին ո՛չ քեզ, ո՛չ էլ կողքիդ 

ապրողներին չդիպչեն ապականությունն ու մահը: Ամենուրեք փնտրիր բարի՛ն ու հենց 

հայտնաբերես, հանի՛ր լույս աշխարհ իր թաքստոցից, թող բարությունը լինի անկաշկանդ 

ու չամաչի ինքն իրենից: 

Աչքի լույսի պես պահի՛ր, փայփայի՛ր մարդկայնության ամենաչնչին նշույլներն անգամ, 

քանի որ դա է ընդդիմանում մահվանը, թեև այն անցավոր է: 

Ամեն ինչի մեջ գտի՛ր լուսավորը, գտի՛ր այն, ինչ չի կարող արատավորվել: Եթե 

մեկնումեկի սրտում առաքինությունը պահ է մտել ահով ու կսկիծով` արար աշխարհի 

ծաղր ու ծանակից մազապուրծ եղած, քաջալերի՛ր նրան: 

Մի՛ խաբվիր արտաքին տպավորությամբ, որովհետև դա վայել չէ պայծառատես աչք ու 

բարի սիրտ ունեցողին: Ոչ մեկին մի՛ ենթարկվիր, բայց և ոչ մեկին էլ քեզ մի՛ ենթարկիր: 

Հիշի՛ր, որ ամեն մարդ քո նմանակն է: Ամեն մեկի մեղքը նաև քո մեղքն է, և բոլոր 

անմեղներն իրենց անմեղությունը կիսում են քեզ հետ: 

Արհամարհի՛ր չարիքն ու անազնվությունը, բայց ոչ չար ու անազնիվ մարդկանց. 

հասկացի՛ր սա: Մի՛ ամաչիր բարի ու քնքուշ լինել… 

Կյանքիդ ժամերն ապրիր այնպե՛ս, որ քեզ բաժին ընկած ժամերին չավելացնես աշխարհի 

վիշտն ու տառապանքը, այլ ժպիտով ընդունես նրա անսահման լույսն ու խորհուրդը: 

Առաջադրանքներ 

 

Ա․ Ինչպիսի՞ աշխարհայացք  է ներկայացված հատվածում։ Ներկայացրե՛ք ձեր 

վերաբերմունքն այդպիսի մոտեցմանը։ 
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Բ․Բացատրե՛ք հետևյալ միտքը․,, Արհամարհի՛ր չարիքն ու անազնվությունը, բայց ոչ 

չար ու անազնիվ մարդկանց. հասկացի՛ր սա,,: 

Գ․Շարադրե՛ք Ձեր աշխարհայացքը՝ փորձելով հավատարիմ մնալ ներկայացված 

հատվածի ոճին։ 

 

6․Ծառերը։ Հերման Հեսսե 

 

Ծառերն ինձ համար միշտ եղել են ամենահամառ քարոզիչները։ Ես հարգում եմ նրանց, 

երբ նրանք ամպերի մեջ և ընտանիքում են ապրում, անտառներում, պուրակներում։ Եվ էլ 

ավելի հարգում եմ ես նրանց, երբ նրանք առանձին են վեր հառնում։ Նրանք նման են 

միայնակներին։ Ոչ որպես ճգնավորներ, որոնք ինչ-որ ծանրությունից կոտրվել են, այլ 

ինչպես մեծ, մեկուսացած մարդիկ, ինչպես Բեթհովենը և Նիցշեն։ Նրանց կատարներին 

սոսափում է աշխարհը, նրանց արմատները հանգստանում են անվերջության մեջ։ Լինելով 

մենակ՝ նրանք իրենց չեն կորցնում, այլ կյանքի ողջ ուժով ձգտում են միայն մի բանի՝ 

իրագործել սեփական, իրենց մեջ բնակվող օրենքը, իրենցից ինչ-որ բան ներկայացնել։ 

 

Ոչինչ ավելի սրբազան, ոչինչ ավելի օրինակելի չէ, քան գեղեցիկ, հաստաբուն ծառը։ Երբ 

ծառը կտրված, հատված է լինում և իր մերկ, մահացու վերքը արևին է ցույց տալիս, այդ 

ժամանակ կարելի է կոճղի և դամբանի լուսավոր հատույթի վրա նրա ամբողջ 

պատմությունը կարդալ. տարիների օղակների և սերտաճվածության մեջ ճշգրիտ գրված են 

նրանց ողջ պայքարը, ողջ տառապանքը, ողջ հիվանդությունը, ողջ երջանկությունն ու 

դառնությունը, նեղ տարիներն ու փարթամ տարիները, դիմադրված հարձակումներն ու 

հարմար ժամանակի սպասող փոթորիկները։ 

Եվ յուրաքանչյուր գյուղացի տղա գիտի, որ ամենաամուր և ազնիվ փայտն ամենանեղ 

օղակներն ունի և որ բարձր լեռների վրա ու հավերժական վտանգի մեջ աճում են 

ամենաանկոտրում, ամենաեռանդուն և ամենաօրինակելի բներ ունեցող ծառերը։ 

Ծառերը սրբազան կերտվածքներ են։ Ով նրանց հետ խոսել, ով նրանց լսել գիտի, նա գիտի 

Ճշմարտությունը։ Նրանք չեն քարոզում ուսմունքներ և բաղադրատոմսեր, նրանք 

քարոզում են կյանքի պարզունակ, նախասկզբնական օրենքը։ 

Ծառն ասում է. 

-Իմ մեջ է թաքնված կորիզը, կայծը, միտքը, ես կյանք եմ հավերժական կյանքից։ 

Միանգամյա է այն փորձը և թռիչքը, որ հավերժական Մայրը համարձակվել է շնորհել ինձ, 

միանգամյա է իմ կերպարանքը և ջղերը իմ մաշկի, միանգամյա է ամենափոքր տերևի 

խաղը իմ կատարի և ամենափոքր սպին իմ կեղևի։ Իմ ծառայությունն է՝ ձևավորել և ցույց 

տալ Միանգամյայի մեջ դրոշմված Հավերժականը։ 
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Ծառն ասում է. 

-Իմ ուժը հավատն է։ Ես ոչինչ չգիտեմ իմ հայրերի մասին, ես ոչինչ չգիտեմ այն 

հազարավոր մանուկների մասին, որ ամեն տարի ինձնից են ծնվում։ Ես ապրում եմ մինչև 

վերջը իմ սերմերի առեղծվածի և այլևս ոչինչ ինձ չի մտահոգում։ Ես հավատում եմ, որ 

Աստված իմ մեջ է։ Ես հավատում եմ, որ իմ առաջադրանքը սրբազան է։ Այս հավատով եմ 

ես ապրում։ 

Երբ մենք վշտացած ենք և այլևս չենք կարողանում հանդուրժել կյանքը, այդ ժամանակ 

ծառը կարող է մեզ ասել. 

-Հանգստացիր, հանգստացիր։ Ինձ նայիր։ Կյանքը հեշտ չէ, կյանքը դժվար չէ։ Դրանք 

մանկական մտքեր են։ Թող, որ Աստված խոսի քո մեջ, այդպես նրանք բոլորը կլռեն։ Դու 

վախենում ես, քանի որ քո ճանապարհը տանում է քեզ քո Մորից ու Հայրենիքից։ Բայց 

յուրաքանչյուր քայլ և օր քեզ ընդառաջ են տանում քո Մորը։ Հայրենիքը այստեղ կամ 

այնտեղ չէ։ Հայրենիքը քո մեջ է կամ ոչ մի տեղ։ 

Թափառելու տենչանքը պատռում է իմ սիրտը, երբ ես լսում եմ ծառերին, որ երեկոներին 

սոսափում են քամուց։ Դուք լուռ ու երկար ականջ եք դնում. այդպես թափառելու ծարավը 

ցույց է տալիս իր էությունն ու իմաստը։ Դա տառապանքից առաջ հեռու փախչելու 

ցանկությունը չէ, ինչպես կարող է թվալ։ Այն Հայրենիքի կարոտն է Մոր մասին 

մտածմունքներից հետո, կյանքի նոր այլաբանությունից հետո…Այն դեպի տուն է 

ուղղորդում։ Յուրաքանչյուր ճանապարհ դեպի տուն է տանում, յուրաքանչյուր քայլը 

ծնունդ է, յուրաքանչյուր ծնունդը մահ է, յուրաքանչյուր շիրիմը Մայրն է։ 

Այսպես է սոսափում ծառը երեկոյան, երբ մենք վախենում ենք մեր սեփական, մանկական 

մտքերից։ Ծառերը երկար մտքեր ունեն։ Երկարաշունչ և հանգիստ, քանի որ նրանք ավելի 

երկար կյանք ունեն, քան մենք։ Նրանք ավելի իմաստուն են, քան մենք այնքան ժամանակ, 

քանի դեռ մենք չենք լսել նրանց։ Բայց երբ մենք սովորենք ծառերին ականջ դնել, այդ 

ժամանակ մեր մտքերի կարճությունը, մանկականությունն ու արագությունը կստեղծեն 

հավասարը չունեցող զվարթություն։ 

Ով սովորի ծառերին ականջ դնել, էլ չի ցանկանա ծառ լինել։ Նա ոչինչ չի ցանկանա լինել, 

բացի հենց ինքը լինելուց։ Դա է Հայրենիքը։ Դա է Երջանկությունը։ 

Առաջադրանքներ 

 

Ա․Բացատրե՛ք հետևյալ հատվածների  փոխաբերական իմաստը․ 
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 ,, Բարձր լեռների վրա ու հավերժական վտանգի մեջ աճում են 

ամենաանկոտրում, ամենաեռանդուն և ամենաօրինակելի բներ ունեցող 

ծառերը,,։  

 Հայրենիքը այստեղ կամ այնտեղ չէ։ Հայրենիքը քո մեջ է կամ ոչ մի տեղ։ 

  Յուրաքանչյուր ճանապարհ դեպի տուն է տանում, յուրաքանչյուր քայլը ծնունդ 

է, յուրաքանչյուր ծնունդը մահ է, յուրաքանչյուր շիրիմը Մայրն է։ 

  

Բ․Ո՞րն է ըստ ստեղծագործության՝ Երջանկությունը։  

Գ․ Ներկայացրե՛ք երջանկության Ձեր պատկերացումը։ 

 

 

7․ Ինչպես նորոգել աշխարհը։ Գարսիա Մարկես 

Մի գիտնական, որ ապրում էր աշխարհի խնդիրներով մտահոգ, վճռել էր գտնել ուղիներ 

դրանք նվազեցնելու համար: Օրեր էր անցկացնում իր լաբորատորիայում` փնտրելով իրեն 

հուզող հարցերի պատասխանները: 

Մի օր յոթամյա որդին ներխուժեց նրա սրբավայրը և որոշեց օգնել հորն աշխատել: 

Գիտնականը նյարդայնացած, որ իրեն ընդհատել են, խնդրեց տղային ուրիշ տեղ խաղալ: 

Տեսնելով, որ անհնար է նրան դուրս հրավիրել, հայրը մտածեց մի բանով շեղել որդու 

ուշադրությունը: Պատահաբար գտավ մի ամսագիր` աշխարհի քարտեզի պատկերով. այն 

է, ինչ անհրաժեշտ էր: 

Մկրատով կտրտեց քարտեզը տարբեր մասերի և կպչուն ժապավենի հետ միասին 

հանձնեց որդուն` ասելով. 

– Քանի որ սիրում ես գլուխկոտրուկներ, քեզ կտամ աշխարհը բոլորովին կոտրված, որ այն 

նորոգես առանց որևէ մեկի օգնության: 

Հաշվարկեց, որ փոքրիկից կպահանջվի տասը օր` քարտեզն ի մի բերելու համար, սակայն 

այդպես չեղավ: Մի քանի ժամ անց նա լսեց երեխայի ձայնը, որ հանգիստ կանչում էր. 

– Հայրի՜կ, հայրի՜կ, ամեն ինչ արեցի, ավարտեցի: 

Սկզբում հայրը չհավատաց: Մտածեց, որ անհնար է նրա տարիքում վերստանալ 

ամբողջական մի քարտեզ, որը նախկինում երբեք չի տեսել: Կասկածամիտ, հայացքը 

բարձրացրեց գրառումներից այն վստահությամբ, որ կտեսնի երեխայի տարիքին 

համապատասխան աշխատանք. քարտեզն ավարտուն էր: Բոլոր կտորները տեղադրված 

էին իրենց համապատասխան տեղերում: Ինչպե՞ս էր հնարավոր: Ինչպե՞ս էր երեխան 

կարողացել: Զարմանքով հարցրեց որդուն. 

– Որդյա՛կս, դու չգիտեիր ինչպիսի՞ն է աշխարհը, ինչպե՞ս ես արել: 

– Հայրի՛կ, պատասխանեց որդին,- Ես չգիտեի, թե ինչպիսին է աշխարհը, բայց երբ դու 

հանեցիր ամսագրից քարտեզը, այն կտրտելու համար, տեսա, որ մյուս կողմում մարդ է 
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պատկերված: Այնպես որ, շրջեցի կտորներն ու սկսեցի «հավաքել» այդ մարդուն, որ, այո´, 

գիտեի թե ինչպիսին էր: 

– Երբ ես վերականգնեցի մարդուն, շրջեցի թուղթը և տեսա, որ վերականգնել եմ աշխարհը: 

Առաջադրանքներ 

 

Ա․ Առանձնացրե՛ք այն միտքը, որը Ձեր կարծիքով իր մեջ ներառում է 

ստեղծագործության հիմնական գաղափարը։ Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը։ 

 

Բ․Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը․ստեղծագործության գաղափարը հետևյալլն է․ 

 աշխարհը նման է թղթին․այն կարելի է մասերի բաժանել 

 քարտեզն ու մարդը նման են իրար․ երկուսին էլ կարելի է ,,պատառոտել,, 

 ճանաչիր մարդուն, կճանաչես նաև աշխարհը։ 

 

8․ Պայքար առանց կատաղության։ Օշո 

 

Այս դեպքը եղել է մեծ իսլամական խալիֆ Օմարի ժամանակ: Նա պայքարում էր իր 

թշնամու դեմ մոտ 30 տարի: Թշնամին հզոր էր, և պայքարը տևեց մի ամբողջ կյանք: 

Վերջապես եկավ բարենպաստ պահը. թշնամին ընկավ ձիուց, Օմարը ծնկեց թշնամու վրա՝ 

նիզակը ձեռքին: Մի վայրկյան, և նիզակը կմխրճվեր թշնամու կուրծքը, և ամնե ինչ 

կավարտվեր: Բայց այդ պահին ահա թե ինչ կատարվեց. թշնամին թքեց Օմարի դեմքին, և 

նիզակը օդի մեջ քարացավ: 

Օմարը ձեռքով մաքրեց դեմքը, ոտքի կանգնեց և ասաց. 

— Վաղը մենք ամեն ինչ նորից կսկսենք: 

Թշնամին ապշահար էր: 

— Ի՞նչ պատահեց,-հարցրեց նա:- Ես 30 տարի այսպիսի պահի եմ սպասել, հուսալով, որ 

մի օր նիզակս կուրծքդ կխրեմ, և ամեն ինչ կվերջանա: Իմ բախտն այդպես էլ չբերեց, բայց 

քոնն ահա բերել է: Մի վայկյանում դու կարող էիր ամեն ինչ վերջացնել: Ի՞նչ եղավ քեզ: 

Օմարը պատախանեց. 

— Մեր պատերազմը սովորական պատերազմ չի եղել: Ես երդվել էի, որ պայքարելու եմ 

առանց ներքին զայրույթի: 30 տարվա ընթացքում ես պայքարել եմ առանց բարկության: 

Իսկ հիմա մեջս կատաղություն բարձրացավ: Երբ դու դեմքիս թքեցիր, հանկարծ այս ամենը 

անձնային դարձավ: Ես ցանկացա քեզ սպանել. դա իմ Եսից եկող ցանկություն էր: Մինչև 

այս պահը, 30 տարիների ընթացքում, երբեք այդպիսի խնդիր չեմ ունեցել: Մեր պայքարի 

պատճառն այլ էր: Դու իմ թշնամին չես եղել. մեր կռիվը երբեք անձնային չի եղել: Ես չեմ 
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ցանկացել քեզ սպանել , ես ուզել եմ գործը հաղթական ավարտի հասցնել: Իսկ հիմա մի 

պահ ես մոռացա իմ խնդիրը. դու դարձար իմ թշնամին, և ես ցանկացա ոչնչացնել քեզ: 

Ահա թե ինչու ես չեմ կարող քեզ սպանել: Մի խոսքով, վաղվանից նորից սկսում ենք: 

Բայց պատերազմն այդպես էլ չվերսկսվեց: Թշնամին այլևս նույնը չէր: 

— Սովորեցրու ինձ: Դարձիր իմ ուսուցիչը և հնարավորություն տուր ինձ աշակերտելու 

քեզ: Ես էլ եմ ուզում կռվել առանց զայրույթի: 

Իսկ գաղտնիքը սա է. պայքարեք՝ մի կողմ թողնելով ձեր Եսը: Եվ եթե դուք կարողանաք 

կռիվ տալ առանց ներքին կատաղության, ուրեմն դուք ամեն ինչ անանձնային կարող եք 

անել, քանի որ բախումը ամենաշատն է շոշափում մարդու Եսը: Եթե դուք դա անեք, դուք 

կդառնաք ամենակարող: 

 

Բայց հիմա դուք չեք կարողանում մինչև անգամ անանձնական սիրով սիրել: 

Առաջադրանքներ 

 

Ա․ Քննարկե՛ք հետևյալ հատվածները.  

 

 Պայքարեք՝մի կողմ թողնելով ձեր Եսը: Եվ եթե դուք կարողանաք կռիվ տալ առանց 

ներքին կատաղության, ուրեմն դուք ամեն ինչ անանձնային կարող եք անել, քանի 

որ բախումը ամենաշատն է շոշափում մարդու Եսը: Եթե դուք դա անեք, դուք 

կդառնաք ամենակարող:  

 Բայց հիմա դուք չեք կարողանում մինչև անգամ անանձնական սիրով սիրել: 

Բ․ Դո՛ւրս գրեք և մեկնաբանե՛ք այն հատվածը, որտեղ ասվում է, թե ինչո՞ւ Օմարը 

չսպանեց թշնամուն: 

Գ․ Բացատրե՛ք ստեղծագոծության վերնագիրը։ 

 

9․Կամուրջը։ Կաֆկա 

 

Ես սառն էի և ամուր էի, ես կամուրջ էի, ես պառկած էի անդնդի վրա: Այս կողմում 

ոտքերիս մատները մտան հողի մեջ, իսկ այն կողմում՝ ձեռքերս: Ես ատամներս խրեցի 

կավահողի մեջ: Իմ սերթուկի փեշերը ճոճվում են կողքից: Ներքևում աղմկում է առվակը, 

որի մեջ կան կարմրախայտեր: Ոչ մի ճանապարհորդ չի մագլցել այս բարձունքը, կամուրջը 
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դեռ նշված չէ քարտեզների վրա: Ամեն կամուրջ քանի դեռ չի փլվել, եթե այն կառուցված է, 

չի դադարում կամուրջ լինելուց: 

Դա պատահեց երեկոյան. չգիտեմ, առաջին երեկոն էր, թե հազարերորդ երեկոն. իմ մտքերը 

միշտ ցաքուցրիվ էին և պտտվում էին: Մի երեկո աղբյուրը կչկչաց ավելի խուլ, և ես լսեցի 

մարդկային քայլերի ձայնը: Դեպի ինձ, դեպի ինձ… Բացվիր կամուրջ, ծառայիր, առանց 

բազրիքների գերան, պահիր նրան, ով վստահել է քեզ: Մեղմիր նրա քայլվածքի 

անվստահությունը, բայց եթե նա հանկարծ ճոճվի, ցույց տուր նրան, թե ինչի ես ընդունակ, 

և որպես լեռնային աստված, նետիր նրան այս կողմ: 

Նա մոտեցավ ինձ, հարվածեց իր ձեռնափայտի մետաղի ծայրով, հետո հավաքեց դրանով 

իմ սերթուկի փեշերը: Նա խրեց մետաղե ծայրը իմ խառնված մազերի մեջ և երկար 

ժամանակ չէր հանում այդտեղից, հավանաբար վայրենաբար այս ու այն կողմ նայելով: Իսկ 

հետո,- ես երազանքներում հետևում էի նրան դեպի լեռներն ու հեռուները,- նա երկու 

ոտքով ցատկեց իմ մարմնի մեջտեղը: Ես ջղաձգվեցի սաստիկ ցավից, բոլորովին 

անտեղյակ: Ո՞վ էր դա: Երեխա՞: Տեսի՞լք: Ավազա՞կ մեծ ճամփից: Ինքնասպա՞ն: 

Գայթակղեցնո՞ղ: Ավերո՞ղ: Ես սկսեցի շրջվել, որպեսզի տեսնեմ նրան… Կամուրջը շուռ է 

գալիս: Չհասցրի շուռ գալ, երբ փլվեցի: Ես փլվեցի և պատառոտվեցի և ծակծվեցի 

քարաբեկորներով, որոնք ինչպես միշտ ինձ էին նայում խաղացող ջրից: 

Առաջադրանքներ 

 

    

Ա․ Ընտրե՛ք և մեջբերումներով հիմնավորե՛ք այն նկարագրությունները և 

բնութագրումները, որոնք վերաբերում են կամրջին. 

 փոքրիկ ձորակի վրա էր գցված, 

 գերան էր, չուներ բազրիքներ 

 չարամիտ էր և դավադիր 

 մարդասեր էր և բարյացակամ 

 

Բ․ «Ո՞վ էր դա: Երեխա՞: Տեսի՞լք: Ավազա՞կ մեծ ճամփից: Ինքնասպա՞ն: Գայթակղեցնո՞ղ: 

Ավերո՞ղ»: Ի՞նչ կպատասխանեք կամրջին: Հիմնավորե՛ք պատասխանը: 

 

10․ Գորտը։ Ռ․ Ագուտագավա 

Ես նստած եմ հին լճակի մոտ, որ լեցուն է գորտերով: Լճակի եզրերին խիտ աճել են 

որձախոտն ու շաքարեղեգը: Ափին՝ շաքարեղեգի և որձախոտի վրա հակված, քամու տակ 
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հաճելի շրշում են բարձրիկ ուռիները: Իսկ դրանց գլխավերևում` ամառային կապույտ 

երկինքն է, և այնտեղ շողշողում են, հանց ապակու բեկորներ, ժանյակավոր ամպերը: Եվ 

այդ ամենի արտացոլանքը լճակում շատ ավելի գեղեցիկ տեսք ունի, քան իրականության 

մեջ: Լճակում ապրող գորտերը ողջ օրն անձանձիր կռկռում են` կըռ, կըռ: Բայց իրականում 

գորտերի միջև կատաղի վեճեր են տեղի ունենում: Սխալ կլիներ պնդելը, թե գորտերը 

խոսում էին միայն Եզովպոսի ժամանակներում: Գորտերից մեկը շաքարեղեգի տերևներից 

մեկի վրա տեղավորված և իրեն համալսարանական պրոֆեսոր երևակայելով՝ 

հայտարարեց. 

— Ինչի՞ համար գոյություն ունի ջուրը: Այն բանի համար, որ մենք` գորտերս, 

կարողանանք լողալ: Ինչի՞ համար գոյություն ունեն միջատները: Այն բանի համար, որ 

մենք կարողանանք նրանցով սնվել: 

— Ճիշտ է, ճիշտ է,- գոչում էին լճակում նստած գորտերը: Լճակի ողջ մակերեսը, որում 

արտացոլվում էին երկինքը, խոտը և ծառերը, համարյա ամբողջովին լցված էր գորտերով, 

և այդ պատճառով նրանց հավանության բացականչությունները բավական ազդեցիկ էին 

հնչում: 

Այդ պահին զարթնեց ուռենու բնի մոտ քնած օձը, ում արթնացրել էր տաղտկալի կռկռոցը: 

Գլուխը բարձրացնելով, նա նայեց լճակի կողմը և քնատ թուքը կլլեց: 

— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկիրը: Այն բանի համար, որ նրա վրա աճեն ծառերն ու 

խոտը: Որպեսզի ստվեր ստեղծեն մեզ համար՝ գորտերիս: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ 

ողջ երկիրը գոյություն ունի մեզ համար` գորտերիս: 

— Ճիշտ է, ճիշտ է: 

Երկրորդ անգամ լսելով հավանության բացականչությունները, օձը մտրակի պես պրկվեց: 

Նա անաղմուկ սողաց դեպի շաքարեղեգը, և սև աչքերը փայփլացնելով՝ սկսեց ուշադիր 

զննել, թե ինչ է տեղի ունենում լճակում:Շաքարեղեգի տերևի վրա բազմած գորտը, առաջվա 

պես իր վիթխարի բերանը լայն բաց արած, հռետորություն էր անում. 

— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկինքը: Այն բանի համար, որ նրանից կախված լինի 

արևը: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկինքը գոյություն ունի մեզ համար՝ 

գորտերիս: Այսպիսով, և ջուրը, և խոտը, և ծառերը, և միջատները, և երկիրը, և երկինքը, և 

արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, անհերքելի է այն փաստը, որ 

ողջ տիեզերքը գոյություն ունի մեզ համար: Բացատրելով ձեզ այդ փաստը, ես դրա հետ 

մեկտեղ՝ կկամենայի շնորհակալ լինել Ամենազորին այն բանի համար, որ տիեզերքը նա 

ստեղծել է մեզ համար` գորտերիս: 

Հայացքը երկինք ուղղելով և մոլեգին աչքերը պտտեցնելով, գորտը դարձյալ լայն բաց արեց 

իր վիթխարի բերանն ու ազդարարեց. 

— Թող սուրբ լինի անունը քո, տեր… 

Չհասցրեց նա ավարտել, երբ առ նա սուրաց օձի գլուխը, և պերճախոս գորտը հայտնվեց 

օձի երախում: 
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— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է: 

— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է: 

— Սարսափելի է, կըռ, կըռ: 

Մինչ լճակի ցնցված բնակիչները ճչում էին, օձը հանգիստ կուլ տվեց գորտին և թաքնվեց 

շաքարեղեգի մացառուտներում: Այդժամ մի այնպիսի իրարանցում սկսվեց, որ դեռևս 

երկրի երեսին չէր տեսնվել, համենայն դեպս, այն ժամանակվանից, ինչ գոյություն ուներ 

այս լճակը: Ես ինքս լսեցի, թե ինչպես մի գորտ արտասվաթոր հարցնում էր. 

— Եվ ջուրը, և խոտը, և ծառերը, և միջատները, և երկիրը, և երկինքը, և արևը գոյություն 

ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Իսկ օձն ինչպե՞ս: Օ՞ձն էլ մեզ համար գոյություն ունի: 

— Միանգամայն ճիշտ է: Օձն էլ գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս, թե չէ մենք 

անսահմանորեն կբազմանայինք: Իսկ եթե մենք այդքան բազմանանք, ապա նեղվածք 

կլիներ լճակում` մեր աշխարհում: Ահա թե ինչու են սողում օձերը, որպեսզի ուտեն մեզ՝ 

գորտերիս: Պետք է ելնել այն բանից, որ կերված գորտը զոհ է՝ մեծամասնության 

երջանկության համար մատուցված: Դու լիովին ճիշտ ես: Օձերն էլ գոյություն ունեն մեզ 

համար` գորտերիս: Ամեն բան աշխարհում, ամենայն ինչ առանց բացառության, գոյություն 

ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Թող սուրբ լինի անունը քո, Տեր: 

Դա իմ լսած պատասխանն էր տարեց մի գորտից: 

Առաջադրանքներ 

  

Ա․Պատմվածքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր. 

 գնահատում են աշխարհն իր բոլոր գեղեցկություններով 

 տարված բնության գեղեցկությամբ, չեն նկատում վտանգը 

 եսակենտրոն են և մտածում են, որ աշխարհն իրենց շուրջ է պտտվում 

 վստահում են Տիրոջը և համարում են, որ ամեն ինչ Աստծու կամքով է: 

Ընտրությունը հիմնավորե՛ք: 

Բ․ Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ օձի դերը ստեղծագործության մեջ: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:: 

11․ Չեմ կարողացել․ չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ կարողանա։ Խորխե Բուկայ 

Երբ ես փոքր էի, պաշտում էի կրկեսը, և կրկեսում ամենից շատ գազաններն էին ինձ դուր 

գալիս: Ինձ հատկապես փիղն էր գրավում, որը, ինչպես հետո իմացա, նաև մյուս 

երեխաների սիրելին էր: Ներկայացման ժամանակ այդ հսկայական վայրի կենդանին 

ցուցադրում էր իր անասելի քաշը, ուժը, չափսերը… Բայց իր ելույթից հետո մինչև հաջորդ 
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ելույթի սկիզբը նա շղթայված էր, շղթայի մի ծայրը կապված էր փղի ոտքին, իսկ մյուսը` 

գետնի մեջ խրված ցցին: 

Դա ընդամենը փայտի մի կտոր էր, որ միայն մի քանի սանտիմետր էր խրված հողի մեջ: 

Չնայած շղթան հաստ էր և ամուր, ինձ համար ակնհայտ էր, որ այդպիսի կենդանին, որն 

ընդունակ է ծառեր արմատախիլ անելու, հեշտությամբ կարող էր այդ ցիցը հանել ու 

փախչել: 

Ինձ համար հանելուկ էր մնացել` ի՞նչն էր նրան պահում, ինչո՞ւ նա չէր փախչում: 

Երբ դեռ հինգ-վեց տարեկան էի, հավատում էի մեծահասակների իմաստնությանը: Չեմ 

հիշում` այս հարցերը ես տվեցի ուսուցչի՞ս, հայրիկի՞ս, թե՞ հորեղբորս: Նրանցից մեկն ինձ 

բացատրեց, թե փիղը չի փախչում, քանի որ նա վարժեցված է: 

Այդ ժամանակ ես տվեցի միանգամայն ակնհայտ հարց. «Եթե փիղը վարժեցված է, էլ ինչո՞ւ 

են նրան շղթայում»: 

Հիշում եմ, որ ոչ մի բավարար պատասխան չստացա: Ժամանակի ընթացքում մոռացա 

փղին էլ, նրա հետ կապված հարցերն էլ և այդ մասին հիշում էի միայն մարդկանց 

շրջապատում, ովքեր գոնե մեկ անգամ այդ հարցն իրենց տվել են: 

Մի քանի տարի առաջ հայտնաբերեցի, որ, հուրախություն ինձ, բավականին խելացի մի 

մարդ գտել է հարցի պատասխանը` կրկեսային փիղը չի փախչում, որովհետև նա մանկուց 

կապված է նմանատիպ ցցի: 

Աչքերս փակեցի և պատկերացրի ցցին կապված նորածին անպաշտպան փղին: Վստահ եմ, 

որ այն ժամանակ փղիկն ամբողջ ուժով ձգել է` փորձելով ազատվել: Բայց, չնայած 

թափված ջանքերին, ոչինչ չի ստացվել, քանի որ ցիցն այն ժամանակ բավականին ամուր է 

եղել: 

Պատկերացնում էի, թե ինչպես է նա երեկոյան ուժասպառ ընկնում, իսկ առավոտյան 

փորձում նորից ու նորից… Մինչև, իր համար սարսափելի մի օր, նա հնազանդվել է իր 

ճակատագրին՝ ընդունելով սեփական անզորությունը: 

 

Այդ հսկա և հզոր փիղը կրկեսից չի փախչում, քանի որ խեղճը կարծում է, թե չի կարող: 

Նրա հիշողության մեջ մնացել է անզորության այն զգացողությունը, որն ապրել է ծնվելուց 

անմիջապես հետո: 

Եվ ամենավատն այն է, որ այդ հիշողությանը նա երբեք չի կասկածում: 

Նա այլևս երբեք չի փորձել իր ուժը կիրառել: 
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-Այսպիսին է կյանքը, Դեմիան: Բոլորս էլ ինչ-որ բանով նման ենք կրկեսի փղին. այս 

կյանքում մենք կապված են հարյուրավոր ցցերի, որոնք սահմանափակում են մեր 

ազատությունը: 

Ապրում ենք` համարելով, որ «չենք կարող» անել բազում գործեր, ուղղակի, որովհետև, 

շատ վաղուց, երբ դեռ փոքր էինք, փորձել ենք ու չենք կարողացել: 

Այն ժամանակ վարվել ենք այս փղի նման, մեր հիշողության մեջ գրանցել ենք այսպիսի 

հրահանգ. «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում և երբեք չեմ կարողանա»: 

Մենք մեծացել ենք այս հրահանգով, որն ինքներս ենք մեզ տվել, և դրա համար էլ երբեք 

չենք փորձել ցիցը հանել: 

Երբեմն, շղթայի ձայնը լսելիս, հայացք ենք ձգում ցցին և մտածում. 

Չեմ կարողանում և երբեք էլ չեմ կարողանա: 

…. Եվ միակ ձևը պարզելու, որ դու կարող ես ինչ-որ բանի հասնել, նոր փորձ անելն է, որի 

մեջ կներդնես քո ամբողջ ոգին: 

Քո ամբողջ ոգին: 

Առաջադրանքներ 

 

Ա․ Հիմնավորե՛ք ընդգծված բառերի անհրաժեշտությունը․ 

 

 Մինչև, իր համար սարսափելի մի օր, նա հնազանդվել է իր ճակատագրին՝ 

ընդունելով սեփական անզորությունը: 

 Այդ հսկա և հզոր փիղը կրկեսից չի փախչում, քանի որ խեղճը կարծում է, թե չի 

կարող: 

 Այն ժամանակ վարվել ենք այս փղի նման, մեր հիշողության մեջ գրանցել 

ենք այսպիսի հրահանգ. «Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում և երբեք չեմ 

կարողանա», 

 Եվ միակ ձևը պարզելու, որ դու կարող ես ինչ-որ բանի հասնել, նոր փորձ անելն է, 

որի մեջ կներդնես քո ամբողջ ոգին: 

 

Բ․ Ցո՛ւյց տվեք ստեղծագործության Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեք էլ չեմ 

կարողանա վերնագրի կապը հեղինակի ասելիքի հետ:  
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12․  Փոքրիկ դրախտ։ Դինո Բուցատի 

 

Երջանկության ձևերը շատ են տարբեր: Գեներալ Օրանգուի ղեկավարած երկրի 

բնակիչները երջանիկ են այն օրվանից, երբ նրանց արյան մեջ ընկան ոսկե ձկնիկները: Ու 

պետք չէ զարմանալ դրանից: Քիչ կոպիտ՝ այդ ձկնիկերը ոսկե չեն, այլ ընդամենը` 

ոսկեգույն, սակայն բավական է տեսնել, թե ինչպես են փայլում ու ինչ կայտառ են, և դու 

ուզում ես ունենալ նրանցից: Իշխանությունն անմիջապես հասկացավ սա, երբ ինչ – որ մի 

բնագետ որսաց առաջին ձկնիկներին, ու սկսեցին արագորեն բազմացնել դրանց 

բարենպաստ պայմաններում: Մասնագետներին հայտնի «Z-8» 

ոսկե ձկնիկը չափազանց փոքր է. պատկերացրեք հավը ճանճի չափերով, 

ոսկե ձկնիկը այդ հավի մեծության է: Ուստի, երբ լրանում է երկրի բնակիչների տասնութ 

տարին, առանց դժվարության ներարկում են ձկնիկները նրանց արյան մեջ. նշված տարիքը 

ու ներարկման գործողությունը սահմանված են օրենքով: Բոլոր երիտասարդներն ու 

աղջիկներն անհամբերությամբ սպասում են օրվան, թե երբ կմտնեն այդ հատուկ 

բժշկական կենտրոններից մեկը, ուր նրանք գալիս են իրենց ընտանիքների ուղեկցությամբ 

ու ձեռքի երակներին միացնում են փողակը, որը միաժամանակ թափանցիկ երակի մի 

մասն է` լի ֆիզիոլոգիական լուծույթով, որտեղ հետո բաց են թողնում քսան ոսկե 

ձկնիկներ: Երջանիկը ու նրա ընտանիքը վայելում են ոսկե ձկնիկների խաղերը անոթի մեջ, 

մինչև որ նրանք, մեկը մյուսի հետևից, արդեն անշարժ, ու թվում է՝ վախեցած, լույսի 

փոքրիկ ցոլքերով մտնում են երակի մեջ: Կես ժամում քաղաքացին ստանում է ոսկե 

ձկնիկների մի ամբողջ վտառ, ապա հեռանում՝ հանդիսավորությամբ նշելու իրեն հասած 

երջանկությունը: Ուշադիր լինելու դեպքում կտեսնենք, որ երկրի բնակիչները երջանիկ են 

առավելապես երևակայության շնորհիվ, քան իրականության հետ ուղղակի շփման: Ոսկե 

ձկնիկներին ներարկելուց հետո տեսնելը արդեն հնարավոր չէ, ամեն ոք գիտի` նրանք 

անդադար անցնում են երակների ու զարկերակների հսկա ծառով ու յուրաքանչյուրին 

վերջին րոպեներին քնից առաջ թվում է, թե իր փակված կոպերի բաժակներում երևում ու 

անհետանում են այդ շողարձակող կայծերը, որոնք առանձնանում են իրենց փայլով՝ 

գետերի ու գետակների կարմիր ֆոնին, որոնցով շարժվում են նրանք: 

Հատուկ հուզմունք է առաջացնում միտքը, թե քսան ոսկե ձկնիկները նույն պահին սկսում 

են բազմանալ: Սա է պատճառը, որ երկրի բնակիչը պատկերացնում է նրանց` փայլուն ու 

անթիվ՝ մարմնի տարբեր մասերում. ինչպես են դրանք սպրդում գլուխ, ինչպես են հոսում 

դեպի մատների ծայրերը, ինչպես են կուտակվում կոնքային մեծ զարկերակներում, լծային 

արյունադարձ երակներում կամ անհավանական ճկունությամբ թափանցում մարմնի 

ամենաթաքուն անկյունները: Ներքին այդ հայացքի ամենամեծ ուրախությունն 

ապահովում է ոսկե ձկնիկների փուլային անցումը սրտով, ուր թեք ոլորաններ են, լճակներ, 

սրընթաց հոսանքներ` հարմար խաղերի ու շփման համար: Այս մեծ ու աղմկոտ 

նավահանգստում ծանոթանում են ոսկե ձկնիկները, ընտրում զույգեր, միավորում 
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ճակատագրերը: Պատանին կամ պարմանուհին սիրահարվում են՝ համոզված, թե տղայի 

(կամ աղջկա) սրտում նույնպես մի ոսկե ձկնիկ գտավ իր զույգին: Մի քանիսը նույնիսկ 

խուտուտ հիշեցնող զգացումը բացատրում են համապատասխան վայրերում ոսկե 

ձկնիկների զուգավորմամբ: Կյանքի գլխավոր ռիթմերը արտաքնապես համընկնում են 

նույն ռիթմերին` արդեն նրանց ներսում. 

ուստի՝հնարավո՞ր է առավել ներդաշնակ երջանկություն: Պատկերը մռայլում է սոսկ 

հանգամանքը, թե երբեմն – երբեմն ոսկե ձկնիկներից որևէ մեկը մեռնում է: Ու թեպետ 

ապրում են երկար, սակայն օրերից մի օր, մեռնողի մարմինը` արյան հմայական 

շարժումներով, ի վերջո, խցանում է անցումը զարկերակից երակ – երակից որևէ անոթ: 

Երկրի բնակիչներին հայտնի են ախտանիշները, որոնք նաև շատ պարզ են. դժվարանում է 

շնչելը, ու երբեմն պտտվում է գլուխը: Եթե զգում է սույն երևույթը, ուրեմն անմիջապես 

հանում են ներարկման սրվակը. որը պահում են տանը՝ նման դեպքերի համար: Մեռած 

ձկնիկը սրվակի պարունակությունից հաշված րոպեների ընթացքում ներծծվում է, ու 

նորից կարգավորվում է արյան շրջանառությունը: Յուրաքանչյուրին պաշտոնապես 

թույլատրված է օգտագործել ամիսը երեք սրվակ` հաշվի առնելով հանգամանքը, թե ոսկե 

ձկնիկները բազմանում են արագ, ու ժամանակի ընթացքում նրանց մահերի քանակը 

նույնպես աճում է: Գեներալ Օրանգուի իշխանությունը սրվակի արժեքը սահմանել է քսան 

դոլլար, որը տարվա ընթացքում երկրին մի քանի միլիոն եկամուտ է բերում: Եթե 

արտասահմանցի դիտորդները որակում են սույնը որպես ծանր հարկ, ուրեմն երկրի 

բնակիչները բողոքում են, քանի որ յուրաքանչյուր սրվակ վերադարձնում է նրանց 

երջանկությունը, իսկ երջանկության համար վճարելը միանգամայն արդարացի է: Աղքատ 

ընտանիքների մասին խորհելիս (ինչը հաճախ է պատահում), իշխանությունը 

հնարավորություն է ընձեռում նրանց ձեռք բերել սրվակները ապառիկով՝ բռնագանձելով 

կրկնակի, ինչը լիովին տրամաբանական է: Եթե վերոնշյալ հարմարավետ պայմաններից 

հետո էլ ինչ – որ մեկը մնում է առանց սրվակների, ուրեմն դիմում է գերհաջողակ սև 

շուկային, որին իշխանությունը թույլատրում է ծաղկել` ըմբռնելով մարդկանց կարիքները 

ու ցանկանալով օգնել նրանց՝ հանուն ժողովրդի ու մի քանի գնդապետների 

բարօրության: Ի վերջո, ի՞նչ նշանակություն ունի աղքատությունը, երբ հայտնի է, 

որ բոլորն ունեն ոսկե ձկնիկներ, ու ոսկե ձկնիկներ կստանան բոլոր սերունդները, ու կրկին 

ու կրկին կլինեն տոնակատարություններ, կլինեն պարեր, կլինեն երգեր: 

Առաջադրանքներ 

 

Ա ․Ընտրե՛ք այն միտքը, որը Ձեր կարծիքով ստեղծագործության մեջ արտահայտված 

գաղափարներից է: Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը. 

 իշխանությունները հոգ էին տանում ժողովրդի մասին, 

 իշխանությունները լուծել էին աղքատության խնդիրը, 
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 այս պետությունը հիմնված էր խաբեության վրա, 

 իշխանությունը գտել էր երջանիկ լինելու գաղտնիքը: 

  

Բ․ Ինչո՞ւ է ստեղծագործությունը կոչվում «Փոքրիկ դրախտ»: Ցո՛ւյց տվեք 

ստեղծագործության գաղափարի կապը վերնագրի հետ: 

 

13․ Սիրել Բաց աչքերով։ Խորխե Բուկայ 

Ես մի հեքիաթ գիտեմ, որն ուզում եմ քեզ նվիրել: 

Լինում է, չի լինում մի փոքրիկ գյուղում մի մարդ է լինում: Նա ջրավաճառ է լինում: Այդ 

ժամանակներում ջուրը ծորակից չէր հոսում. այն հանում էին կամ ջրհորների խորքից, 

կամ էլ վերցնում էին խորը գետից: Նա, ով չէր ուզում ինքնուրույն ջուր որոնել, ստիպված 

էր այն առնել ջրավաճառի  կավե մեծ կուժերից: Նրանք շրջում էին գյուղից գյուղ՝  հետները 

տանելով անգին հեղուկը: 

Մի անգամ, առավոտյան կուժերից մեկը ճաք տվեց, ու ջուրը սկսեց կաթել ամբողջ 

ճանապարհին: Երբ ջրավաճառը հասավ գյուղ, գնորդներն ամեն անգամվա պես տասը 

մետաղադրամով առան աջ կուժի միջի ամբողջ ջուրը, և միայն հինգ մետաղադրամ տվեցին 

այն կուժի ջրին, որը լիքն էր կիսով չափ: 

Նոր կուժ առնելը շատ թանկ կնստեր ջրավաճառի վրա, այդ պատճառով նա որոշեց 

ճանապարհն անցնել արագ՝  վնասի չափը նվազեցնելու համար: 

Երկու տարի շարունակ տղամարդը ջուր էր տանում գյուղ և ստանում իր տասնհինգ 

մետաղադրամը: 

Մի անգամ նա գիշերն արթնացավ կամացուկ ձայնից: 

— Է՛յ…է՜յ: 

— Ո՞վ կա այստեղ,-հարցրեց տղամարդը: 

— Ես եմ: 

Ձայնը գալիս էր ճաքած կուժից: 

— Ինչո՞ւ դու ինձ արթնացրիր այս ժամին: 

— Ինձ թվոմ է՝  եթե ես քեզ հետ խոսեի օրը ցերեկով, վախը քեզ կխանգարեր ինձ հետ 
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խոսել…Իսկ ինձ հարկավոր է, որ դու ինձ լսես: 

— Ի՞նչ ես ուզում: 

-Ես ուզում եմ քեզնից ներողություն խնդրել: Ճաքը, որից ջուրը հոսում է, առաջացել է ոչ իմ 

մեղքով: Բայց ես գիտեմ, թե այն որքան է քեզ վշտացրել: Ամեն օր, երբ դու հոգնած հասնում 

ես գյուղ և իմ բերածի դիմաց ստանում ես ուղիղ կես գին, քիչ է մնում ես 

պայթեմ  արցունքներից: Ես գիտեմ, որ դու կարող ես ինձ նոր կուժով փոխարինել կամ էլ 

շպրտել, բայց, մեկ է, դու ինձ չես շպրտում: Դրա համար ես ուզում եմ շնորհակալություն 

հայտնել և մեկ անգամ ևս ներողություն խնդրել քեզանից: 

— Զավեշտ է, որ դու ինձնից ներողություն ես խնդրում,- քրթմնջաց ջրավաճառը: Առավոտ 

շուտ մենք երկուսով զբոսանքի կգնանք: Ես ուզում եմ քեզ մի բան ցույց տալ: 

Ջրավաճառը նորից ընկղմվեց քնի մեջ մինչև լուսաբաց: Երբ հորիզոնին երևաց արևը, նա 

վերցրեց ճաքած անոթն ու ուղղվեց դեպի գետը: 

-Նայի՛ր,-ասաց նա հասնելով մի տեղի, որտեղից երևում էր ամբողջ քաղաքը: Ի՞նչ ես դու 

տեսնում: 

— Քաղաք,-պատասխանեց անոթը: 

— Էլ ի՞նչ ես տեսնում,- հարցրեց տղամարդը: 

— Չգիտեմ…: Ճանապարհ,-կասկածելով ասաց կուժը: 

-Ճի՛շտ է: Իսկ հիմա նայիր արահետին: Ի՞նչ ես տեսնում: 

— Ես տեսնում եմ չոր հող և քարեր՝ ճանապարհի աջ կողմում ու ծաղիկների շարք՝  ձախ 

կողմի վրա,- ոչ այնքան վստահ ասաց կուժը՝  չհասկանալով, թե ինչ է իրենից ուզում իր 

տերը: 

— Տարիներ շարունակ ես անցել եմ այս ձանձրալի, անուրախ ճանապարհով, ջուր եմ 

տարել գյուղ և երկու կուժի ջրի դիմաց ստացել նույն մետաղադրամները… Բայց մի անգամ 

ես նկատեցի, որ քեզ վրա ճաք է առաջացել, և ջուրը քչանում է: Քեզ նոր կուժով փոխարինել 

ես չէի կարող, բայց իմ գլխում ուրիշ գաղափար ծնվեց. ես գնեցի գույնզգույն ծաղիկների 

սերմեր և ցանեցի դրանք ճանապարհի երկու կողմերում: Ամեն անգամ, երբ ես անցնում էի 

այդ ճանապարհով, քեզնից հոսող ջուրը ոռոգում էր արահետի ձախ կողմը: Այդպես 

առաջացավ այս գեղեցկությունը: 

Ջրավաճառը դադար տվեց, նայեց իր հավատարիմ կուժին ու հարցրեց. «Եվ դո՞ւ ես ինձնից 

ներողություն խնդրում: Մի՞թե նշանակություն ունեն այն մի քանի ավել 

մետաղադրամները, երբ քո շնորհիվ, քո ճաքի շնորհիվ իմ ճանապարհը զարդարում են այս 

վառվռուն ծաղիկները՝  ուրախություն պարգևելով իմ աչքերին: Այդ ե՛ս պետք է քեզ 

շնորհակալություն հայտնեմ քո սքանչելի ճաքի համար: 

Ես հուսով եմ, ավելի շուտ՝  համոզված եմ, որ դու հասկացար, թե ինչու եմ քեզ նվիրում 

այս  հեքիաթը: 
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 Առաջադրանքներ 

 

Ա.  Ո՞րն է հեքիաթի գլխավոր ասելիքը: Ընտրե՛ք մտքերից մեկը և ընտրությունը 

հիմնավորե՛ք: 

 

 Քեզ նվիրված մարդուն պետք է հավատարիմ լինել: 

 Ընկերոջդ թերության նկատմամբ կարելի է ներողամիտ լինել: 

 Նյութական արժեքից ավելի կարևոր են գեղեցկությունն ու ուրախությունը: 

 Մարդու հնարամտությունը սահման չունի: 

 

Բ,  «Ես հուսով եմ, ավելի շուտ՝  համոզված եմ, որ դու հասկացար, թե ինչու եմ քեզ նվիրում 

այս  հեքիաթը»: Ինչո՞ւ է պատմող հերոսը հեքիաթը Ձեզ նվիրում: Հիմնավորե՛ք՝ ըստ 

ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարի: 

 

14․ Կուզեի լինել։ Ռաբիդրանաթ Թագոր 

Երբ առավոտյան ժամը ութը խփում է, և ես մեր նեղ փողոցով ճամփա եմ ընկնում դեպի 

դպրոց, ամեն օր դեմս ելնում է մանրավաճառը. «Ասե~ղ ու թե~լ, քորո~ց, մատանի~, սիրուն 

օղե~ր»,- կանչում է նա: Եվ ստիպված չէ բնավ շտապելու, ստիպված չէ անպատճառ այս 

կամ այն փողոցում լինելու, ստիպված չէ այսինչ տեղը գնալու և մանավանդ այսինչ ժամին 

անպայման տուն վերադառնալու: 

Կուզեի ես էլ մանրավաճառ լինել, թափառել ամբողջ օրը ճամփաների վրա ու կանչել. 

«Ասե~ղ ու թե~լ, քորո~ց, մատանի~, սիրուն օղե~ր»: 

Երբ իրիկունները վերադառնում եմ դպրոցից, միշտ հանդիպում եմ պարտիզպանին, որ իր 

ցանկապատի ետևում հող է մշակում: Բահը ձեռքին` անում է այն, ինչ որ սիրտն ուզում է` 

փոշոտում է հագուստները: Եվ ոչ մեկից նկատողություն չի ստանում, երբ արևի տակ 

վառվում է կամ թրջվում է անձրևից: 

Կուզեի ես էլ պարտիզպան լինել, մշակել իմ պարտեզը, և ոչ մեկը իմ փորելը չարգելեր: 

Երբ մութն ընկնում է, ու մայրիկս ինձ ուղարկում է անկողին, իմ բաց պատուհանից 

տեսնում եմ հաճախ մեր փողոցի պահապանին, որն իջնում և բարձրանում է հաստ փայտը 

ձեռքին: 
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Փողոցը մութն է ու լռիկ. և հեռվում` ցցի վրա տնկած լապտերը կարծես մի հրեշ լինի` մեկ 

հատիկ կարմիր աչքով: 

Իսկ պահապանի ձեռքին երերում է լապտերը, որը քարշ է տալիս իր երկար ստվերի հետ 

ու բնավ անկողին չի մտնում: 

Կուզեի ես էլ պահապան լինել, ամբողջ գիշերը քայլել փողոցներով և լապտերովս 

ստվերները փախցնել:  

 

Առաջադրանքներ 

 

Ա․ Լրացրե՛ք տրված մտքերը. 

 

 «Կուզեի լինել» ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարը (հեղինակի ասելիքը) 

հետևյալն է` …. 

 «Կուզեի լինել» ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարի հետ (համաձայն եմ, 

համաձայն չեմ), որովհետև կարծում եմ, որ …. 

 

Բ․ Բնութագրե՛ք այս ստեղծագործության հերոսին (տարիքը, զբաղմունքը, ի՞նչն է նրան 

հոգնեցրել, ի՞նչն է նրան գրավում մանրավաճառի, պարտիզպանի, պահապանի մոտ, ի՞նչ 

է նա երազում և այլն): 

 

15․ Ես քմծիծաղով եմ նայում բարոյական ցանկացած ձևակերպման։ Սերգեյ Դովլաթով 

Անիմաստ է սեխի բուրմունքի մասին պատկերացում ներշնչել մարդուն, որը տարիներով 

ծամել է իր կոշիկի քուղերը:  

Ես քմծիծաղով եմ նայում բարոյական ցանկացած կտրական ձևակերպման: Մարդը բարի 

է… Մարդը սրիկա է… Մարդը մարդու բարեկամն է, ընկերը և եղբայրը․․․ Մարդը մարդու 

համար գայլ է… Եվ այլն․․․ 

Մարդը մարդու համար ամեն ինչ է, ամեն ինչ, ինչ կկամենաք: Կախված հանգամանքների 

խաչաձևումից: Մարդն ընդունակ է ամեն ինչի՝ և՛ լավի, և՛ վատի: Ես տխուր եմ, որ այդպես 

է: Թող Աստված մեզ ամրություն ու խիզախություն տա: Իսկ ավելի լավ կլինի՝ ժամանակ ու 

վայրեր, որոնք կհանգեցնեն բարուն․․․ 
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«Գլխավորը գրքում և կնոջ մեջ ոչ թե ձևն է, այլ բովանդակությունը». անգամ հիմա՝ կյանքի 

անհամար հիասթափություններից հետո, այս մտահանգումը ինձ թվում է տաղտկալի: Եվ 

առաջվա պես ինձ դուր են գալիս գեղեցիկ կանայք:  

Իսկական խիզախությունն այն է, որ սիրես կյանքը՝ իմանալով նրա մասին ողջ 

ճշմարտությունը։  

Քննադատում են ֆիլմը, նշանակում է՝ պետք է այն դիտել: Պարսավում են գիրքը, 

նշանակում է՝ արժե այն կարդալ: Ինչ-որ մեկին անհատապես վրա են տվել, նշանակում է՝ 

արժանավոր մարդ է… 

Մենք անվերջ մեղադրում ենք ընկեր Ստալինին, մինչդեռ, այնուամենայնիվ, կուզենայի 

հարցնել՝ իսկ ովքե՞ր են գրել այն չորս միլիոն մատնագրերը: 

Ընտրություն կատարելով սրիկայի ու հիմարի միջև՝ անկախ քեզնից մտատանջվում ես։ 

Մտածում ես, մտածում ու նախընտրում սրիկային։ Սրիկայի արարքներում ինքնօրինակ 

հիմնավորում կա։ Կա շահախնդիր ու այլանդակ տրամաբանություն։ Առկա է 

ողջամտություն։ Նրա գործողությունները կանխատեսելի են։ Հասկանում ես, որ իր դեմ 

հնարավոր է ու հարկավոր է պայքարել։ Հիմարի դեպքում լրիվ այլ է։ Նրա քայլերն 

անկանխատեսելի են, խառնիխուռն, անտրամաբանական։ Հիմարները բնակվում են 

մշուշոտ, խրթին քաոսում։ Ենթակա չեն տիեզերական ձգողականության օրենքներին։ 

Ունեն սեփական կենսաբանությունը, սեփական հանրահաշիվը։ Ու ամեն ինչը նրանց 

տրվում է չնչին գնով։ Նրանք անմահ են։  

 

Առաջադրանքներ 

Ա․ Համաձա՞յն եք հերոսի արտահայտած բոլոր մտքերի հետ։ Հիմնավորե՛ք։ 

Բ․Ո՞ր մտքերն են Ձեր կարծիքով ճիշտ բնութագրում այս մտքերի հեղինակին․ 

 բարեհամբույր և համակերպվող է 

 փորձում է նմանվել հասարակությանը 

 ըմբոստ է, սիրում է հակադրվել 

 նախընտրում է հիմար լինել, քան սրիկա 

 ուզում է ընդունված բոլոր բարոյական նորմերը կոտրել։ 

16․ Երկնքի դարպասների մոտ։ Խորխե Բուկայ 
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Երկնքի դարպասների մոտ մի անգամ հավաքվեցին մի քանի հարյուր հոգի, տղամարդ և 

կին, ովքեր այդ օրն էին մահացել: Սուրբ Պետրոսը, դրախտի դարպասների ապագա 

պահապանը, կարգավորում էր շարժումը: 

— «Շեֆի» հանձնարարականով, բոլորդ կբաժանվեք երեք խմբի՝ կախված տասը 

պատվիրանները պահելուց: Առաջին խմբում կլինեն նրանք, ովքեր խախտել են բոլոր 

տասը պատվիրաններից յուրաքնչյուրը՝ գոնե մեկ անգամ: Երկրորդ խմբում նրանք, ովքեր 

գոնե մեկ անգամ խախտել են տասը պատվիրաններից որևէ մեկը: Երրորդ խումբը, որը 

մեր կարծիքով ամենամեծաքանակը կլինի, կկազմեն նրանք, ովքեր իրենց կյանքի 

ընթացքում երբևէ որևէ պատվիրան չեն խախտել: Այսպես,- շարունակեց սուրբ Պետրոսը,- 

բոլոր տասը պատվիրանները խախտողները թող աջ կողմում կանգնեն: 

Հոգիների կեսից ավելին հայտնվեցին աջ կողմում: 

— Հիմա,-բացականչեց նա,- մնացածներից նրանք, ովքեր գոնե մեկ պատվիրան խախտել 

են, թող ձախ կողմում կանգնեն: 

Մնացած բոլորը անցան ձախ կողմը: Համարյա բոլորը… Իրականում բոլորը, բացի մեկից: 

Ինչ-որ մի լավ մարդու հոգի կենտրոնում միայնակ կանգնած մնաց: Իր ամբողջ կյանքի 

ընթացքում նա գնացել էր բարի ցանկությունների, բարի մտքերի և գործերի ճանապարհով: 

Սուրբ Պետրոսը զարմացավ: Միայն մի հոգի մնաց լավագույնների խմբում: Նա 

անմիջապես Աստծուն կանչեց, որպեսզի տեղյակ պահի պատահածի մասին: 

— Տես, թե ինչ է ստացվում: Եթե շարժվենք նախնական ծրագրին համապատասխան, ապա 

իր բարեպաշտության դիմաց հատուցում ստանալու փոխարեն, այս խեղճը պետք է 

տանջվի մենակությունից: Կարծում եմ՝ ինչ-որ բան պետք է ձեռնարկել: 

Աստված կանգնեց մեղավորների խմբի առաջ և ասաց. 

— Նրանք, ովքեր հիմա կապաշխարեն, կներվեն, և նրանց մեղքերը կմոռացվեն: 

Ապաշխարողները կարող են միանալ կենտրոնում գտնվող մաքուրներին և 

անարատներին: Կամաց- կամաց բոլորը սկսեցին տեղշարժվել կենտրոն: 

— Կանգնեք: Անօրինականություն է: Դավաճանություն է: — Ճչոց լսվեց: 

Սրբի ձայնն էր: 

— Այդպես չի լինի: Եթե ինձ նախօրոք զգուշացնեիք, որ մեղքերը ներվելու են, կյանքս 

դատարկ տեղը չէի ծախսի… 

Առաջադրանքներ 

Ա․ Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը։ Ըստ ստեղծագործության՝ Սուրբ մարդը ողջ կյանում 

հետևել էր պատվիրաններին, որովհետև․ 

 ինքը դա էր ճիշտ համարում 

 այլ կերպ չէր կարող ապրել, որովհետև ազնիվ էր 

 այդպիսի կյանը նրան հաճույք էր պատճառում 
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 չէր ուզի պատվիրաններով ապրել, բայց ուզում էր դրախտ ընկնել 

Բ․Ո՞րն է ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարը, հեղինակի 

 ասլիքը։ 

 

 

 


