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«Դու ես իմ հերոսը (2021 թ.). ինչպես կարող են երեխաները վերագտնել հույսը 
ՔՈՎԻԴ-19-ի ժամանակ» պատմվածքի ստեղծման մասին

Այս գիրքը «Դու ես իմ հերոսը» շարքի երկրորդ հրատարակությունն է, որը ստեղծվել է Միջգերատեսչական մշտական հանձնաժողովի (ՄԳՄՀ) Արտակարգ 
իրավիճակներում հոգեկան առողջության և սոցիալ–հոգեբանական աջակցության հարցերով տեղեկատվական խմբի կողմից: Նախագծին աջակցել 
են ՄԳՄՀ Արտակարգ իրավիճակներում հոգեկան առողջության և սոցիալ–հոգեբանական աջակցության հարցերով տեղեկատվական խմբի անդամ 
գերատեսչությունների համաշխարհային, տարածաշրջանային և տեղական փորձագետներ, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր ծայրերից ծնողներ, 
խնամակալներ, ուսուցիչեր և երեխաներ: 

ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի սկզբնական փուլում 104 երկրների ավելի քան 1700 երեխաների աջակցությամբ ստեղծվեց ՔՈՎԻԴ-19-ի մասին մանկական 
պատմվածքների շարք, որը շատ արագ տարածում գտավ աշխարհի հարյուրհազարավոր երեխաների շրջանում: Ավելի քան 140 թարգմանությունների, 
բազմամիջոց (մուլտիմեդիա) բազմաթիվ վերամշակումների շնորհիվ այն համաշխարհային ընդգրկում ունեցավ: Այսօր շատ երեխաներ դեռ խորապես 
զգում են համավարակի հետևանքով իրենց առօրյայում փոփոխություններ և փորձում են հաղթահարել խնդիրներ, որոնք ազդում են իրենց հոգեկան 
առողջության և բարեկեցության վրա: Հուզող խնդիրներից շատերը նույնը չեն, ինչ համավարակի սկզբնական շրջանում: 

Այդ իսկ պատճառով ՄԳՄՀ Արտակարգ իրավիճակներում հոգեկան առողջության և սոցիալ–հոգեբանական աջակցության հարցերով տեղեկատվական 
խումբը Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Կարմիր խաչի և Կարմիր մահիկի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիայի 
համանախագահությամբ ստեղծեց «Դու ես իմ հերոսը (2021 թ.). ինչպես կարող են երեխաները վերագտնել հույսը ՔՈՎԻԴ-19-ի ժամանակ» պատմվածքը: 

Համավարակի ներկա փուլում երեխաների հույսերն ու մտահոգությունները գրքում արտահայտելու համար երեխաներին, նրանց ծնողներին, 
խնամակալներին, ուսուցիչներին խնդրեցինք պատմել իրենց մտածումների, վախերի մասին, և թե ինչ փոփոխություններ են եղել իրենց կյանքում: 
ՔՈՎԻԴ-19 երկարատև համավարակի ընթացքում երեխաների հոգեկան առողջության և սոցիալ–հոգեբանական կարիքների գնահատման նպատակով 
անցկացվեցին հարցումներ տարբեր լեզուներով՝ արաբերեն, չինարեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, հնդկերեն, իտալերեն, ռուսերեն, պորտուգալերեն, 
իսպաներեն: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա մշակվեց այն թեմաների շրջանակը, որ պետք է արծարծվեին պատմվածքում: Աշխարհի 
տարբեր երկրների երեխաներ կարդացել և ուղղումներ են կատարել պատմվածքի նախնական տարբերակներում, և նրանց կարծիքների հիման վրա 
հետագայում այն թարմացվել է, ու ստեղծվել է գրքի ավարտուն տարբերակը:

Աշխարհի տարբեր երկրների շուրջ 5000 երեխաներ, ծնողներ, խնամակալներ, ուսուցիչներ ժամանակ են հատկացրել մեզ պատմելու, թե ինչպես են 
պայքարում շարունակվող համավարակի դեմ: Մեր ջերմ երախտագիտությունն ենք հայտնում այդ երեխաներին, նրանց ծնողներին, խնամակալներին, 
ուսուցիչներին՝ պատմվածքի ստեղծմանը մասնակցելու համար: Արիոն և մեր համաշխարհային թիմը երախտապարտ են ձեզ:

«Դու ես իմ հերոսը» պատմվածքների շարքը ստեղծվում է ամբողջ աշխարհի երեխաների համար և նրանց կողմից: 

ՄԳՄՀ Արտակարգ իրավիճակներում հոգեկան առողջության և սոցիալ–հոգեբանական աջակցության հարցերով տեղեկատվական խումբը 
երախտապարտ է Հելեն Պատուքին պատմվածքի տեքստի և գրքի պատկերազարդումների համար: ©IASC, 2021 

Այս գիրքը հրատարակվել է Creative Commons Attribution–NonCommercial–ShareAlike 3.0 IGO արտոնագրի (լիցենզիայի) հիման վրա (CC BY–NC–SA 3.0 
IGO, https://creativecommons.org/licenses/by–nc–sa/3.0/igo): Նշված արտոնագրի պայմանների համաձայն՝ այս աշխատանքը կարող է վերարտադրվել, 
թարգմանվել և տեղայնացվել ոչ առևտրային նպատակներով, եթե այդ մասին կա պատշաճ մեջբերում: 



Նախաբան
«Դու ես իմ հերոսը (2021 թ.). ինչպես կարող են երեխաները վերագտնել հույսը ՔՈՎԻԴ-19-ի ժամանակ» գիրքը գրվել է աշխարհի բոլոր երեխաների համար, 
որոնք կրել են ՔՈՎԻԴ-19 համավարակի ազդեցությունը: Այն 2020 թվականին լույս ընծայված «Դու ես իմ հերոսը. ինչպես երեխաները կարող են պայքարել 
ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ » շարքի հերթական պատմվածքն է: Երկու գրքերն էլ կարելի է ընթերցել որպես առանձին պատմություններ: «Դու ես իմ հերոսը (2021 թ.). ինչպես 
կարող են երեխաները վերագտնել հույսը ՔՈՎԻԴ-19-ի ժամանակ» պատմվածքը երեխայի կամ երեխաների փոքր խմբի համար պետք է ընթերցի ծնողը, 
խնամակալը կամ ուսուցիչը: Խորհուրդ չի տրվում, որ երեխաներն այս գիրքը կարդան ինքնուրույն՝ առանց ծնողի, խնամակալի կամ ուսուցչի աջակցության: 

«Հերոսների գործողությունները» լրացուցիչ ուղեցույցը օգնում է քննարկելու ՔՈՎԻԴ-19-ին առնչվող թեմաներ՝ 
սովորեցնելու երեխաներին կառավարել իրենց զգացմունքներն ու հույզերը, ինչպես նաև գրքերի հիման վրա կատարել 
լրացուցիչ աշխատանքներ:

Լրացուցիչ ուղեցույցը կարող եք գտնել հետևյալ հղումով՝ 
https://interagencystandingcommittee.org/actions–for–heroes 

«Դու ես իմ հերոսը» պատմվածքի առաջին հրատարակությունն ընթերցելու համար հետևեք այս հղմանը.
 https://interagencystandingcommittee.org/my–hero–is–you 

Թարգմանություններ
ՄԳՄՀ Արտակարգ իրավիճակներում հոգեկան առողջության և սոցիալ–հոգեբանական աջակցության հարցերով տեղեկատվական խումբը կհամակարգի արաբերեն, 
բենգալերեն, չինարեն, ֆրանսերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, իսպաներեն և սուահիլի թարգմանությունները: Դիմե´ք տեղեկատվական խմբին (mhpss.refgroup@gmail.com) 
այլ լեզուներով և ձևաչափերով թարգմանությունների համակարգման համար: Բոլոր ավարտուն թարգմանությունները կտեղադրվեն ՄԳՄՀ Արտակարգ իրավիճակներում 
հոգեկան առողջության և սոցիալ–հոգեբանական աջակցության հարցերով տեղեկատվական խմբի կայքում:

Եթե ստեղծում եք գրքի թարգմանությունը կամ նրա հարմարեցված (ադապտացված) տարբերակը, ապա նկատի ունեցեք, որ. 

• Չի թույլատրվում հրատարակությանն ավելացնել ձեր (կամ ֆինանսավորող կազմակերպության) պատկերանշանը: 
•  Ադապտացված տարբերակների ստեղծման դեպքում (այսինքն՝ տեքստի կամ պատկերների փոփոխությունների դեպքում) չի թույլատրվում օգտագործել ՄԳՄՀ–ի 

պատկերանշանը: Այս աշխատանքի ցանկացած օգտագործման դեպքում չպետք է լինի ակնարկ այն մասին, որ ՄԳՄՀ–ն հավանություն է տալիս որևէ կոնկրետ 
կազմակերպության, արտադրանքի կամ ծառայության: 

•  Դուք պետք է գրանցեք ձեր թարգմանությունը կամ ադապտացված տարբերակը նույն կամ Creative Commons–ի այլ համարժեք արտոնագրի 
հիման վրա: Առաջարկվում են CC BY–NC–SA 4.0 կամ 3.0 տարբերակները: Համատեղելի արտոնագրերի ցանկը դիտե´ք այս հղումով՝  
https://creativecommons.org/share–your–work/licensing–considerations/compatible–licenses 

•  Թարգմանության մեջ պետք է ավելացնել հետևյալ գրառումը. «Այս թարգմանությունը կամ պարզեցված (ադապտացված) տարբերակը չի ստեղծվել Միջգերատեսչական 
մշտական հանձնաժողովի (ՄԳՄՀ) կողմից: ՄԳՄՀ–ն պատասխանատվություն չի կրում այս թարգմանության բովանդակության կամ ճշգրտության համար: Պարտադիր 
և վավերական է անգլերեն բնագրի հրատարակությունը («Դու ես իմ հերոսը. ինչպես կարող են երեխաները վերագտնել ՔՈՎԻԴ-19-ի ժամանակ», Միջգերատեսչական 
մշտական հանձնաժողով, արտոնագիր՝ CC BY–NC–SA 3.0 IGO): 

«Դու ես իմ հերոսը. ինչպես կարող են երեխաները վերագտնել ՔՈՎԻԴ-19-ի ժամանակ» գրքի բոլոր ավարտուն թարգմանությունները և ձևաչափերը դիտելու համար այցելե՛ք 
հետևյալ հղումով.
https://interagencystandingcommittee.org/my–hero–is–you–2021 

Անգլերենից թարգմանեց Վլադիմիր Տեր-Ղազարյանը
Խմբագիր՝ Ազնիվ Նասլյան
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Արիոն կախարդական էակ էր, որն ապրում էր 
երեխաների սրտերում, այդ պատճառով նա միշտ 
լսում էր երեխաներին, երբ նրանք երազում էին, երբ 
խաղում էին և նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կարծում 
էին, որ ուրիշ ոչ ոք իրենց չի լսում: 

Մեկ տարի էր անցել, ինչ Արիոն ու նրա ընկերները 
շրջել էին աշխարհով մեկ՝ պատմելով երեխաներին 
ինչպես պաշտպանվել ՔՈՎԻԴ-19 համավարակից:

Նրանք շատ բան էին սովորել և գտել էին ընկերների, 
ընտանիքի անդամների հետ խաղալու և շփվելու 
նոր միջոցներ: Սակայն երբեմն անհանգստությունն 
ավելի ուժգին էր դառնում, և վախերն ավելի էին 
սաստկանում: Վիրուսը, որից նրանք վախենում 
էին, շարունակ փոփոխվում էր:

Աշխարհի վրայով թռչելիս Արիոն լսում էր՝ 
ինչպես են նաև արբանյակներն ամենուրեք 
կլանում երեխաների տագնապները, զայրույթը և 
տխրությունը:

Երեխաները մոռացել էին, որ Արիոն իրենց 
սրտերում է, այդ պատճառով Արիոն մնացել էր 
երկնքում՝ սպասելով, որ որևէ մեկն իրեն կկանչի 
երկիր: 



2

Արիոն շատ էր կարոտում ընկերներին՝ Սառային, 
Սաշային, Սալեմին, Լեյլային և Քիմին: Հատկապես 
կարոտում էր Սառային, որը միշտ նրա հերոսն էր: 

Բայց այս անգամ կանչը եղավ իր փոքրիկ 
փափկամազ ընկերոջից՝ Վագր անունով: 

Մի երեկո Արիոն թևերը թափահարելով իջավ ու 
հայտնվեց Վագրի պատուհանի մոտ: 

– Կանչե՞լ ես,– հարցրեց Արիոն՝ տեղավորվելով իր 
հսկա մարմնով: 

– Մյա՜ուուուու,– մռնչաց Վագրը, և նրա մազերը 
ցցվեցին հազարավոր թափահարող ձեռքերի նման: 
Ապա նա զգուշորեն մոտեցավ Արիոյին և հոտոտեց 
նրան:– Իսկապես դո՞ւ ես,– հարցրեց նա՝ նայելով 
պատին կախված մանկական նկարին, որտեղ 
պատկերված էր կարճլիկ նարնջագույն Արիոն՝ 
սիրուն կլորիկ փորով: 
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– Ուրիշի՞ն էիր սպասում,– ժպտաց 
Արիոն: 

– Չգիտեմ… Իրականում ես նոր 
մարդկանց հետ էլ չեմ ծանոթանում: 
Ամաչում եմ,– ասաց Վագրը: 
 
– Դե ուրեմն ե՛կ ընկերանանք,– ասաց 
Արիոն:– Ես կտամ քեզ այն հարցը, որ 
տալիս եմ իմ բոլոր ընկերներին, երբ 
նրանք ամաչում կամ տխրում են: Ի՞նչ 
է քեզ պետք հենց հիմա: 

– Օ՜, ո՛չ,– ասաց Վագրը՝ գունդուկծիկ 
դառնալով,– ինձ մեծ բան է պետք...

– Ընկերությունի՞ց էլ մեծ բան,– հարցրեց 
Արիոն: 

Վագրը մի պահ ժպտաց, բայց հետո 
նորից թաքնվեց պոչի հետևում:

– Ավելի մեծ բան,– կամացուկ ասաց 
նա: 

– Ես մեծ եմ,– ծիծաղեց Արիոն:– Ինձնի՞ց 
էլ մեծ բան: 

3
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– Ինձ հույս է պետք,– ասաց Վագրը՝ թաքնված 
մնալով պոչի հետևում:– ՔՈՎԻԴ-19-ից և այս 
երկար ու միայնակ օրերից հետո ինձ ապագայի 
հույս է պետք: 

– Դե դա մեծ բան չէ,– ասաց Արիոն:– Սկզբում 
հույսը կարող է լինել շատ փոքր: Բայց եթե դու 
այն փայփայես, կարող է աճել, աճել և աճել: 
Հույսը մեր շուրջը ամենուր է: Նախ պարզապես 
պետք է գտնես նրա մի փոքրիկ նշույլ: 

Արիոն դրեց ակնոցը և ուշադրությամբ 
նայեց պատերին կախված նկարներին՝ լի 
ընտանեկան կենսուրախությամբ, այնուհետև՝ 
անկողնում քնած փոքրիկ տղային:

– Ո՞վ է սրանք նկարել,– հարցրեց Արիոն: 

– Հայրիկն է նկարում իմ մանչուկի հետ,– ասաց 
Վագրը:– Նրանք միասին հաճախ ճաշ են 
պատրաստում, գիշերները պատմվածքներ 
են կարդում, հիմա ավելի հաճախ, քան 
նախկինում: Հայրիկը նույնիսկ նրան տանը 
դասերն է սովորեցնում, երբ նա չի կարողանում 
դպրոց գնալ: 

– Դա քեզ հույս տալի՞ս է,– հարցրեց Արիոն 
Վագրին:

– Դե, երբեմն այո, քանի որ հաճելի է, երբ նրանք 
բոլորը միասին են,– ասաց Վագրը:– Բայց 
ՔՈՎԻԴ-19-ը մշտապես այստեղ է: Ոչ ոք չգիտի, 
թե երբ կհեռանա... 
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– Ներեցե՛ք,– լսվեց մի մեղմանուշ ձայն պատուհանի 
հետևից: Արիոն և Վագրը զարմացած ցատկեցին, 
ապա շրջվեցին պատուհանի կողմը, որտեղ ծաղկած 
ծառը ճյուղերը թափահարելով ողջունում էր իրենց: 

– Լսեցի ձեր զրույցը և ուզում եմ ասել՝ ինչն է ինձ հույս 
տալիս,– ասաց նա: 

Արիոն Վագրին շալակն առավ և ծառի ճյուղի վրայով 
զգուշորեն իջավ, ու նստեցին ծառի տակ: Ծառն 
այնքա՜ն ուրախ էր. նրա ծաղիկները պարում էին 
օդում:

– Տարին մեկ անգամ ծաղկում եմ և ծաղիկներս շաղ 
եմ տալիս փողոցում,– ասաց նա:– Երկար ժամանակ 
ինձ ոչ ոք չէր նկատում, բայց վերջին տարիներին 
մարդիկ գալիս էին ինձ տեսնելու: Հոտ էին քաշում 
ծաղիկներիցս և կերակրում էին թռչուններիս: Ինձ 
նկատում ու սիրում են: 

– Քեզ սիրում են,– ասաց Արիոն:– Ամեն ինչ փոխվում 
է, դու նույնն ես: Շնորհակալ եմ քեզ դրա համար: 
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– Ամեն տարի իմ տերևները փոխվում են,– ասաց 
ծառը,– տարվա եղանակները փոխվում են, երկինքը 
փոխվում է, և ես աճում եմ: Փոփոխությունը երբեմն 
կարող վախեցնել, բայց կարող է նաև պտուղներ ու 
ծաղիկներ տալ: 

Վերևից բարձր խռմփոց լսվեց: Նրանք նայեցին վեր 
և տեսան, որ ծառի վրա հորանջում է մի փայլուն սև 
թռչուն:

– Իմ ընկեր Զուզին ամեն տարի այցելում է ինձ,– 
ասաց ծառը:– Նա սարյակ է և այստեղ է թռչել եկել 
հեռվից: 

Զուզին փնթփնթան սարյակ էր, որ փորձում էր 
քնել: Նա ցցեց փետուրները, երբ ծառը քնքշորեն 
թափահարեց նրան:

– Շատ ավելի հանգիստ է, որովհետև երեխաները 
դպրոց չեն գնում,– ասաց Զուզին հորանջելով,– բայց 
ես իսկապես կարոտում եմ խաղահրապարակից 
լսվող նրանց ծիծաղը: Ամեն անգամ, երբ թռչում եմ 
հարավից դեպի հյուսիս, տեսնում եմ, որ մարդիկ 
տարբեր կերպ են ապրում: Ոմանք դիմակ են 
կրում, ոմանք՝ ոչ: Որոշ երեխաներ դպրոց են գնում, 
ուրիշները՝ ոչ, ինչպես այստեղ: 

– Երեխաները գնո՜ւմ են դպրոց,– բացականչեց 
Վագրը:– Դա ինձ և իմ մանչուկին ապագայի հույս 
կտար: Մանչուկս այնքա՜ն շատ է կարոտում դպրոցը: 
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– Գնա՞նք և ապագայի հույս 
գտնենք,– հարցրեց նրանց Արիոն:– 
Մենք կարող ենք թռչել: 

– Դե´, ես արթուն եմ,– ասաց 
սարյակը՝ թևերը տարածելով,– 
գնացինք: 

Արիոն գրկեց Վագրին, և 
Զուզիի հետ սլացան երկինք: 
Ծառը թափահարեց ճյուղերը՝ 
հաջողություն մաղթելով նրանց 
արկածային ճամփորդությանը:
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– Վագրն անսովոր անուն է այսքան փոքր արարածի համար,– ասաց Զուզին, երբ նրանք ճախրում էին երկրից ավելի ու ավելի վեր: 

– Անցյալ տարի մանչուկիս հայրիկն է ինձ այդպես անվանել,– ասաց Վագրը:– Դե, որովհետև ես մանչուկիս ջերմորեն գրկում եմ և հիշեցնում, որ 
պետք է համարձակ լինել, ինչպես վագրը: Բայց ես այդքան էլ համարձակ չեմ: Մենք վաղուց տանն ենք: 

– Մեծ քաջություն է մնալ նույն տեղում,– ասաց Արիոն Վագրին,– հատկապես, երբ դա անում ես ուրիշների ապահովության համար: 

Վագրն իրեն ավելի երջանիկ զգաց, երբ լսեց  դա, ու կուչ եկավ Արիոյի տաք մորթու մեջ:
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Սակայն երբ հասան ամպերին, մութ էր ու 
միգամած, և Վագրը շատ վախեցավ: Նա 
զգաց, որ դողում է:

– Ի՞նչ է պատահել, Վա՛գր,– հարցրեց Արիոն: 

– Մթության մեջ ես տխրում եմ,– ասաց 
Վագրը:– Երբ պապիկը հիվանդացավ ու 
մեզնից հեռացավ, կարծես խավարում 
հայտնվեցինք: Այդ ժամանակ լույսը հանգեց, 
և մտածում էինք, որ էլ երբեք չի վառվի: 

– Ի՞նչն է քեզ օգնում լավ զգալու նման 
դեպքերում,– հարցրեց Արիոն: 

– Երբ իմ մանչուկն ինձ ուժեղ գրկում է,– ասաց 
Վագրը: 

– Իսկ ինձ պարզապես քնել է պետք,– ասաց 
Զուզին.– ես այնքան եմ հոգնում, երբ տխրում 
եմ:

– Քունն իսկապես կարևոր է... դժվար է հույսը 
չկորցնել, երբ անքուն ես: 

– Այո՛, մենք բոլորս այնքան տարբեր ենք,– 
ասաց Արիոն.– երբ ես չեմ կարողանում 
գրկախառնվել կամ քնել, ես ծանր եմ շնչում: 
Հետո երբեմն հուր եմ արտաշնչում: 

Արիոն փչեց, և լույսի մի փոքր շող վառվեց 
մթության մեջ՝ ջերմացնելով բոլորին:
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– Ես նաև մտածում եմ իմ բոլոր սարյակ ընկերների մասին,– ասաց Զուզին:– Նայե´ք, ահա՛ նրանք:

Հանկարծ ամպերի մեջ հայտնվեց սարյակների երամը, նրանք միասին թռչում էին և պարում քամու տակ:

– Նայե՛ք: Նրանք առնվազն մեկ մետր հեռավորություն են պահում,– ասաց Արիոն,– տեսնո՞ւմ եք: 

Արիոն սրընթաց անցավ նրանց տակով՝ Վագրին գիրկն առած:

– Երբ ես տարածում եմ թևերս և պարում ընկերներիս հետ, շատ ավելի լավ եմ զգում,– ասաց Զուզին Վագրին: 
 
Նրանք շարունակեցին ճախրել լռության մեջ, որովհետև երբեմն խոսքերից ավելի կարևոր է պարզապես միասին լինել: Զուզին և 
Արիոն հոգատար էին Վագրի նկատմամբ, և նա գիտեր դա:
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Այնքան երկար, որ թվաց՝ օրեր 
շարունակ նրանք թռչում էին, 
մինչև հասան սիրալիր լեռան 
գագաթին, որ վետվետում էր 
սպիտակ փափլիկ ամպերում: 

Արիոն, Վագրը և Զուզին իջան 
փափուկ ձյան մեջ՝ տեսնելու 
թարմ սառցալեզվակներ և 
ականջ դնելու, թե ինչ էր լսում 
լեռան գագաթը:

– Դե´, այստեղ վերևում 
հիմնականում լռություն է,– ասաց 
նա,– բայց երբ քամին ուժգնանում 
է, լսում եմ՝ ինչպես են երեխաները 
շփվում իրենց ընկերների և 
հարազատների հետ: Լսում եմ 
նաև նրանց անհանգստությունը: 
ՔՈՎԻԴ-19-ի հայտնվելու օրից 
նրանց անհանգստությունն 
ուժգին է դարձել: Ես պարզապես 
փորձում եմ լսել, որովհետև 
երբեմն, երբ մարդիկ թոթափում 
են իրենցից անհանգստությունը, 
սկսում են ավելի լավ զգալ: 

– Կա՞ ինչ-որ բան, որ քեզ 
անհանգստացնում է,– հարցրեց 
Արիոն:

– Ես անհանգստանում եմ, որ 
ձյունս շատ արագ է հալչում,– 
ասաց լեռը՝ տխուր նայելով իր 
լանջերին: 

– Ինչպե՞ս ես կարողանում 
այստեղ՝ վերևում, միայնակ 
չկորցնել ապագայի հույսը,– 
հարցրեց Վագրը:
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– Ես ջանում եմ չանհանգստանալ 
ապագայի համար,– ասաց լեռը:– Ես 
շնորհակալ եմ ամեն օր ինձ մոտ եկող 
յուրաքանչյուր թռչունի, ձյան փաթիլի 
և ընկերոջ համար, և երբ նրանք 
այստեղ չեն, ես նրանց նկարում եմ 
ձյան վրա՝ որպես ձնե հիշողություն:

– Իմ մանչուկն էլ է այդպես անում,– 
ծիծաղեց Վագրը՝ խաղալով ձյան մեջ 
և նկարելով մի փոքրիկ ձնե Արիո: 

– Սպասի՛ր... սա ո՞վ է,– հարցրեց 
Արիոն՝ նայելով ձնե նկարներին: Փոքր 
նկարներից մեկում պատկերված էր 
գեղեցիկ հյուսերով, սև մազերով մի 
աղջնակ:- Արդյո՞ք սա... 

– Սառա՞ն է,– հարցրեց լեռը: 

– Բայց ինչպե՞ս նա հայտնվեց 
այստեղ,– հարցրեց Արիոն: Նա 
ապշած էր և հանկարծ խոր կարոտ 
զգաց ընկերոջ հանդեպ: 

– Նա և իր ընկեր Սաշան այստեղ իջան 
թեք լանջով՝ ուղտայծի վրա նստած, և 
դիմակներ էին բերել. ա՛յ այն կողմից,– 
ասաց լեռը՝ իր ձնե ձեռքով ցույց 
տալով մոտակա զառիթափ լանջը: 
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– Ես հստակ գիտեմ՝ որտեղ կարող ենք ապագայի հույս 
գտնել,– ասաց Արիոն՝ ցատկելով այնքան արագ, որ սարը 
դղրդաց նրա տակ:

– Ցտեսությո՜ւն, սիրելի՛ լեռ,– բղավեց նա՝ մի ձեռքով 
Վագրին,  մյուս ձեռքով Զուզիին գրկելով: Նա փորի վրա 
սահեց, և սրընթաց իջան սարից: Ձյունը շաղ էր գալիս 
ամենուր, մինչև չքացավ, ու նա ճախրեց տաք օդում:

Արիոն հստակ գիտեր՝ ուր է թռչում, և տունը տեսնելուն պես 
ծանր դմփոցով իջավ՝ Զուզիին և Վագրին զգուշությամբ 
դնելով գետնին:

Սառան դուրս եկավ մուտքի դռնից այնպիսի լայն 
ժպիտով, ինչպես օվկիանոսները, որոնց վրայով անցել 
էին Արիոն և նրա ընկերները: 

Նա հարցրեց՝ կարո՞ղ է գրկել Արիոյին, և պատասխանը 
Արիոյի լայն բացված թևերն էին:

Արիոն ծիծաղում էր երջանկությունից: 

Քանի որ առաջին անգամ հանդիպեցին երկար 
բաժանումից հետո, երկու ընկերներն ամուր 
գրկախառնվեցին: Նրանք այնքա՜ն վաղուց իրար չէին 
տեսել:

– Այնքան էի կարոտել, ուզում էի գրկել քեզ,- շշնջաց 
Սառան: 
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Դուրս եկավ Սառայի մայրիկը՝ հրելով 
Սաշայի անվասայլակը: 

– Մա՛մ,– բացականչեց Սառան,– տե՛ս՝ ով 
է վերադարձել: 

– Դու պետք է որ Արիոն լինես,– ժպտալով 
ասաց Սառայի մայրիկը: 

– Իսկ դուք՝ աշխարհի լավագույն 
գիտնականը,– ասաց Արիոն:

Սառայի մայրը ծիծաղեց: 

– Երբեմն այդպես է,– ասաց նա:– Բայց 
հիմա ես ավելի շատ ժամանակ ունեմ 
անցկացնելու իմ փոքրիկ հերոսի հետ: 

– Ինչպես իմ մանչուկի հայրը,– ասաց 
Վագրը:– Նա հիմա տանն ավելի շատ է 
լինում: Բայց երբեմն բարկանում կամ 
տխուր է թվում... 

– Ինձ հետ էլ է պատահում,– ասաց 
Սառայի մայրիկը:– Հատկապես, երբ 
շատ գործեր եմ ունենում: Մենք բոլորս 
ծանր ժամանակներում ենք ապրում: 
Մենք պետք է հոգատար լինենք 
միմյանց նկատմամբ և ասենք, որ սիրում 
ենք իրար:

– Սրանք իմ ընկերներն են՝ Վագրը և 
Զուզին,– ասաց Արիոն, մինչ կբացեր 
թևերը և ուժեղ կգրկեր Սաշային:
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– Մենք ջանում ենք ապագայի հույս գտնել,– ասաց Վագրը 
բոլորին: 

– Հույսը կարևոր է,– ասաց Սառան,– անցյալ տարվա 
փորձությունների ժամանակ ինձ հույս տվեցին Արիոն 
և իմ ընկերները: Մենք բոլորին ասում էինք, որ պետք է 
հետևել անվտանգության կանոններին՝ լվանալ ձեռքերը, 
պահպանել առնվազն մեկ մետր հեռավորություն և դիմակ 
դնել: Իսկ մայրս օգնում էր պատվաստանյութ ստեղծելուն: 

– Սառան նույնպես կարևոր աշխատանք է կատարում,– 
ասաց մայրը՝ համբուրելով դստերը:– Պատվաստանյութ 
ստեղծելը կարևոր է, սակայն կարևոր է նաև այնպես 
անել, որ ոչ ոք իրեն միայնակ չզգա: 

– Դուք իսկապե՞ս աշխարհի լավագույն գիտնականն եք,– 
հարցրեց Վագրը նրան: 

– Լավագույն գիտնական չկա,– ժպտաց Սառայի մայրը.– 
մենք աշխատում ենք միասին, և դա է օգնում մարդկանց 
կրկին լավ զգալու: Մարդիկ, որոնք փաթեթավորում 
են պատվաստանյութը կամ տանում են հիվանդանոց 
կամ տալիս են ինչ–որ մեկին, հավասարապես կարևոր 
են: Մենք բոլորս նման ենք փոքրիկ ժայռերի, որոնցից 
կազմված են հզոր լեռները: 

– Ուղղակի...– ասաց Վագրը՝ հանկարծ ամաչելով,– ինչպե՞ս 
եք կարողանում Դուք՝ աշխարհի լավագույն գիտնականը, 
ապագայի հույս գտնել: 

– Դա հեշտ է,– ասաց Սառայի մայրը ժպտալով,– ես 
պարզապես նայում եմ Սառային: 

Սառան նայում էր Արիոյին: 

– Արիո՛, դու ինձ ասացիր, որ իմ սրտից ես 
եկել,– ասաց Սառան:– Եվ երբ հեռացար, 
իմ սրտում մեկ այլ բան ծնվեց: Երբ սկսեցի 
մարդկանց պատմել անցյալ տարվա մեր 
ճամփորդությունից, բոլորը ցանկանում 
էին ինձ հետ խոսել դրա մասին տարբեր 
լեզուներով և տարբեր միջոցներով: 

– Ի՞նչ նկատի ունես,– հարցրեց Արիոն:

– Ե՛կ ցույց տամ,– ասաց Սառան: 

Բռնելով Արիոյի ձեռքը՝ նա նրան 
տարավ իր տուն և ցույց տվեց մի փոքր 
համակարգիչ, որից ձայներ էին լսվում: 
Էկրանին երևում էին շատ երեխաների 
դեմքեր, որոնցից մի քանիսին Արիոն 
ճանաչում էր:

– Մենք Արիոյի թիմի անդամներն 
ենք,– հպարտությամբ ասաց Սառան:– 
Մեր ընկերները մեր սրտերում են՝ 
առցանց շփումների կամ նույնիսկ 
նամակագրության շնորհիվ: Մենք 
աշխարհի բոլոր մարդկանց պատմում 
ենք ինչպես լինել ապահով և շարունակել 
շփվել միմյանց հետ: Ոմանք կարծում 
են, որ ոչ բոլորն են վարակվում 
կորոնավիրուսով: Բայց բոլորը կարող են 
վարակվել, այդպես չէ՞, Արիո´: 

– Կարող են,– տխուր ասաց Արիոն,– 
անկախ մաշկի գույնից և բնակության 
վայրից:
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Սառան նայում էր Արիոյին: 

– Արիո՛, դու ինձ ասացիր, որ իմ սրտից ես 
եկել,– ասաց Սառան:– Եվ երբ հեռացար, 
իմ սրտում մեկ այլ բան ծնվեց: Երբ սկսեցի 
մարդկանց պատմել անցյալ տարվա մեր 
ճամփորդությունից, բոլորը ցանկանում 
էին ինձ հետ խոսել դրա մասին տարբեր 
լեզուներով և տարբեր միջոցներով: 

– Ի՞նչ նկատի ունես,– հարցրեց Արիոն:

– Ե՛կ ցույց տամ,– ասաց Սառան: 

Բռնելով Արիոյի ձեռքը՝ նա նրան 
տարավ իր տուն և ցույց տվեց մի փոքր 
համակարգիչ, որից ձայներ էին լսվում: 
Էկրանին երևում էին շատ երեխաների 
դեմքեր, որոնցից մի քանիսին Արիոն 
ճանաչում էր:

– Մենք Արիոյի թիմի անդամներն 
ենք,– հպարտությամբ ասաց Սառան:– 
Մեր ընկերները մեր սրտերում են՝ 
առցանց շփումների կամ նույնիսկ 
նամակագրության շնորհիվ: Մենք 
աշխարհի բոլոր մարդկանց պատմում 
ենք ինչպես լինել ապահով և շարունակել 
շփվել միմյանց հետ: Ոմանք կարծում 
են, որ ոչ բոլորն են վարակվում 
կորոնավիրուսով: Բայց բոլորը կարող են 
վարակվել, այդպես չէ՞, Արիո´: 

– Կարող են,– տխուր ասաց Արիոն,– 
անկախ մաշկի գույնից և բնակության 
վայրից:
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– Կամ անկախ նրանից՝ քայլում ես, թե անվասայլակի 
վրա ես,– ասաց Սաշան՝ անվասայլակով մտնելով սենյակ՝ 
գրկին Վագրը, որ բարձրաձայն գռմռում էր: 

– Երբ միայնակ եմ զգում, սիրում եմ առցանց խոսել 
ընկերներիս հետ,– ասաց նա:– Մենք խոսում ենք 
զվարճալի բաների և մեր սիրած խաղերի մասին: 

– Ես սիրում եմ հորինել նոր երգեր և նվագել դրանք իմ 
ընկերների համար,– բացականչեց համակարգչային նոր 
ընկերներից մեկը՝ Խուանը:

– Ոմանք դեռ չեն կարողանում տնից դուրս գալ ու դրսի 
գործերն անել, քանի որ դեռ անվտանգ չէ,– ասաց Քիմը 
համակարգչից: 

– Նրանք պատասխանատու են և պաշտպանում են իրենք 
իրենց և ուրիշներին,– ասաց Լեյլան համակարգչից:– Մենք 
փորձում ենք խոսել նրանց հետ, ասել՝ ինչն է մեզ բոլորիս 
օգնում, ինչ ենք մենք անում: 

ՔՈՎԻԴ-19-ի ժամանակ մարդիկ տարբեր կերպ են 
ապրում,– ասաց Սալեմը.– ես երբեմն անհանգստանում 
եմ Լեյլայի համար, որովհետև նա ապրում է տնակում: 

– Երբեմն այնքան դժվար է,– ասաց Լեյլան,– բայց դա 
օգնում է երգելու, նոր բաներ սովորելու և խաղալու 
ընկերներիս հետ: 

– Այստեղ ամեն ինչ այլ է,– ասաց Քիմը.– մայրս դեռ 
ստիպված գնում է շուկա՝ միրգ վաճառելու, և ես վախենում 
եմ, որ նա կհիվանդանա: 

– Կարևոր չէ, թե որտեղ եք ապրում կամ ինչպես եք 
ապրում, փոքրի՛կ հերոսներ,– ասաց Արիոն:– Բոլորն էլ 
երբեմն վախենում են: 
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– Նույնիսկ վագրե՞րը,– հարցրեց 
Վագրը:

– Նույնիսկ վագրերը,– ասաց Սաշան՝ 
շոյելով Վագրի մորթին:- Երբ հույսս 
կորցնում եմ, այն վերագտնում եմ ինձ 
համար ապահով տեղում:

– Երբ ես գնում եմ այդ ապահով տեղը, 
դու միշտ ինձ հետ ես,– ասաց Սառան 
Արիոյին՝ հենվելով նրա թևին:

– Ի՞նչ է նշանակում ապահով տեղ,– 
հարցրեց Վագրը: 

– Դա մի վայր է, ուր կարող ես մտովի 
գնալ, ուր միայն դու կարող ես գնալ 
և հրավիրել ում ուզում ես,– ասաց 
Սաշան: 

– Կարո՞ղ եմ գնալ  այնտեղ, երբ 
կորցնում եմ ապագայի հույսս,– 
հարցրեց Վագրը՝ պոչը գլխին 
փաթաթելով: 

– Կարող ես գնալ, երբ ուզում ես,– 
ասաց Արիոն:– Կուզե՞ս փորձել: 
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Այսպիսով՝ Արիոն նրանց 
առաջնորդեց դեպի այդ ապահով 
վայրը՝ խնդրելով հարմարավետ 
դիրք ընդունել, փակել աչքերը և 
խորը շնչել: Էկրաններին երևացող 
մյուս երեխաները նույնպես կարող 
էին միանալ նրանց:

– Կենտրոնացե՛ք որևէ հիշողության 
կամ ժամանակահատվածի վրա, երբ 
դուք ձեզ ապահով եք զգացել,– ասաց 
Արիոն: 

Այնուհետև հարցրեց նրանց՝ ինչ են 
տեսնում, ինչ են զգում և ինչ հոտ 
են առնում իրենց համար ապահով 
տեղում: Նա նաև հարցրեց, թե կա 
որևէ յուրահատուկ մարդ, որին 
կցանկանային հրավիրել այնտեղ, 
և ինչի մասին կարող էին միասին 
զրուցել:

– Կարող եք գնալ այնտեղ, երբ տխուր 
եք կամ վախեցած,– ասաց Արիոն:– 
Սա ձեր գերկարողությունն է, որին 
դուք կարող եք մասնակից դարձնել 
ձեր ընկերներին և ընտանիքին: Եվ 
հիշե՛ք, որ ես մտահոգվում եմ ձեզ 
համար, և շատ մարդիկ՝ նույնպես: 
Դա ևս կօգնի:
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Երբ նրանք բացեցին աչքերը, Վագրը 
հասկացավ, որ իր ապահով տեղը տանն է՝ իր 
մանչուկի հետ:

Նա ցատկեց Արիոյի գիրկը և հարցրեց՝ կարո՞ղ 
են տուն գնալ?

– Բայց արդյո՞ք գտել ենք ապագայի հույսը,– 
հարցրեց Արիոն նրան: 

– Մի փոքր, կարծում եմ,– ցածրաձայն ասաց 
Վագրը: 

– Հիշի՛ր՝ ինչ ասացի քեզ տանը,– ասաց 
Արիոն.– հույսը մեր շուրջը՝ ամենուր է: 
Պարզապես պետք է կառչել փոքրիկ հույսից, 
և այն կավելանա: 

Արիոն ձեռքերը հանդարտ, ջերմորեն դրեց 
սրտին և երկար, խոր շունչ քաշեց: 

Դղրդյունով ամեն ինչ փոխվեց: 
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Պատմվածքի բոլոր հերոսները տեղափոխվեցին երկնակամարում սավառնող արբանյակի մեջ, իսկ աստղերն ու լուսինը վերևից ժպտում էին 
նրանց:

– Իմ ընկերնե՜րը,– բացականչեց Սառան՝ գրկելով Լեյլային, Քիմին և Սալեմին: 

– Ամո՛ւր բռնվեք, փոքրի՛կ հերոսներ,– բղավեց Արիոն:– Ուզում եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը գրի՝ ինչն է իրեն հույս տալիս, և պատմի աշխարհին: 
Վերցրե՛ք թղթի կտոր և գրե՛ք, ինչ ձեր սիրտն է թելադրում: 
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Այսպիսով, մինչ Երկիրը պտտվում էր 
ներքևում, երեխաները սկսեցին գրել 
և նկարել՝ ինչն է իրենց հույս տվել:
 
– Մայրս պատվաստանյութ է 
պատրաստել,– ասաց Սառան:

– Մեր դպրոցը բացվել է,– 
բացականչեց Խուանը: 

– Իմ ընկեր ծառի ծաղիկները ծաղկել 
են,– ասաց Զուզին:

– Ես գիտակցել եմ, որ համարձակ 
եմ,– ասաց Վագրը:

– Երգեր եմ երգել,– ասաց Սաշան: 

– Պապս ինձ պատմվածք է պատմել,– 
ասաց Սալեմը: 

– Մեր բոլոր նոր ընկերնե՜րը,– 
բացականչեց Քիմը: 

– Ճիշտ է,– ծիծաղեց Արիոն:– Այժմ 
ծալե՛ք ձեր թղթերը ինքնաթիռի, թռչնի 
կամ աստղի տեսքով, ինչպես ուզում 
եք, և ուղարկե՛ք մեր արբանյակից: 
Մենք կխնդրենք արևին, աստղերին և 
լուսնին, որ օգնեն մեզ: Նայե՛ք, նրանք 
մեզ նայում են: 
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Այսպիսով՝ երեխաներն ուղարկեցին իրենց 
ուղերձները, և մինչ երկնքից կընկնեին իրենց 
տները, այդ ուղերձները վերածվեցին անձրևի 
կաթիլների, ձյան փաթիլների, բացված 
ծաղիկների, թափվող կոկոսների և լողափերի 
վրայով ձգվող ծիածանների:

Արիոն նրանց տարավ տեսնելու, թե ինչպես 
են աշխարհի տարբեր երկրների երեխաները 
վերադառնում դպրոց, իսկ Վագրը զարմացած 
նայում էր:

– Տեսնո՞ւմ ես,– հարցրեց Արիոն Վագրին:– Երբեմն 
պետք է պարզապես խնդրենք ընկերներին օգնել 
մեզ հույս գտնելու: Նրանք միշտ այստեղ են, 
ինչպես և ես: 

Արիոն շրջվեց դեպի իր հին ընկերները:

– Հրաժեշտ տալու ժամանակն է, բայց ես ձեզ 
բոլորիդ կլսեմ,– ասաց Արիոն: 

– Դու այնքան կարևոր ես ինձ համար,– ասաց 
Սառան: 

– Դուք էլ բոլորդ ինձ համար կարևոր եք,– ասաց 
Արիոն:– Մենք պետք է շարունակ ասենք դա 
միմյանց:

Իր թևերի տակ առնելով Վագրին և Զուզիին՝ 
Արիոն երկինք բարձրացավ:

– Կարո՞ղ ենք հիմա գնալ տուն՝ իմ մանչուկի մոտ,– 
հարցրեց Վագրը: 

– Հիմա դա կարծես արկածի է նման,– ժպտաց 
Արիոն, և միասին ճանապարհ ընկան՝ 
ընկերասիրությամբ համակված և հույսով լի:



Մեզ հետաքրքրում է, ձեզ դուր եկա՞վ պատմվածքը, և օգտակա՞ր էր գիրքը ձեզ համար: Գրե՛ք մեզ դրա մասին mhpss.refgroup@
gmail.com էլեկտրոնային հասցեին կամ սոցիալական ցանցերում՝ օգտագործելով #myheroisyou հեշթեգը: 

Այլ նյութերի հղումներ

«Դու ես իմ հերոսը. ինչպես երեխաները կարող են պայքարել ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ» (143+ լեզուներով)
https://interagencystandingcommittee.org/my–hero–is–you 

«Դու ես իմ հերոսը. ինչպես երեխաները կարող են պայքարել ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ» պատմվածքի բազմամիջոց (մուլտիմեդիա) 
վերամշակումներ և տեղական նախաձեռնություններ 
https://interagencystandingcommittee.org/adaptations–my–hero–is–you 

«Հերոսների գործողությունները» ուղեցույց երեխաների հետ անկեղծ զրուցելու համար և որպես «Դու ես իմ հերոսը. ինչպես 
երեխաները կարող են պայքարել ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ» պատմվածքի օժանդակ նյութ
https://interagencystandingcommittee.org/actions–for–heroes 

«Ես աջակցում եմ իմ ընկերներին». դասընթաց մանուկների և դեռահասների համար. ինչպես օգնել դժվարության մեջ հայտնված 
ընկերոջը 

Հասանելի է երկրի բոլոր 
պաշտոնական լեզուներով 

Հասանելի է երկրի ոչ բոլոր 
պաշտոնական լեզուներով 

Հասանելի չէ

Ովքե՞ր են ընթերցում Արիոյի 
մասին պատմվածքը 
Քարտեզը ցույց է տալիս՝ առ այսօր որ երկրների պաշտոնական 
լեզուներով է հասանելի «Դու ես իմ հերոսը. ինչպես երեխաները 
կարող են պայքարել ՔՈՎԻԴ-19-ի դեմ» պատմվածքը: 


