Սույն նյութը ստեղծվել է Միացյալ Թագավորության կառավարության
Հակամարտությունների, կայունության եւ անվտանգության
հիﬓադրաﬕ ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։
Բովանդակության համար պատասխանատու է ««Ծնողի դպրոց»
ծնողավարման, կրթական եւ հոգեբանական աջակցության կենտրոն»
հասարակական կազմակերպությունը եւ պարտադիր չէ, որ այն
արտահայտի Միացյալ Թագավորության կառավարության, ինչպես
նաեւ իրականացնող գործընկերների տեսակետները։

Ժուկով-ժամանակով սարերից այն կողմ, ձորերից այն

կողմ ՝ հեռավոր սաղարթախիտ անտառներից ﬔկում,
ապրում էին լավագույն ընկերներ կապիկն ու փիսիկը:
Կապիկն ու փիսիկը շատ էին սիրում շփվել, խաղալ
անտառի մյուս բնակիչների հետ, ցատկոտել եւ վազվզել,
բացահայտել անտառի գաղտնիքները, համտեսել դրա
բարիքները:
Օրերից ﬕ օր, երբ նրանք սովորականի պես խաղում
էին, լսեցին անտառի թագավորի՝ առյուծի մռնչյունը:
Առյուծը հրավիրում էր բոլոր կենդանիներին ժողովի:
Փիսիկն ու կապիկը ﬔծ հետաքրքրությամբ վազեցին
դեպի թագավորական պալատը։
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Թ ագավորական պալատում հավաքվել էին անտա-
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ռի բոլոր կենդանիները: Առյուծ արքան խիստ
անհանգիստ հետ ու առաջ էր անում թագավորական
բեﬕ վրա: Վերջապես նա խոսեց.
— Անտառի սիրելի՛ բնակիչներ, այնպես է պատահել, որ
ﬔնք որոշ ժամանակ չենք կարողանա անտառում
ազատ շրջել, շփվել ﬕմյանց հետ այնպես, ինչպես
նախկինում, չենք կարողանա գնալ մանկապարտեզ,
դպրոց կամ աշխատանքի: Պատճառն այն է, որ
անտառում հայտնվել է ﬕ վտանգ, որին ﬔնք չենք
ճանաչում եւ որից պաշտպանվելու կարիք կա: Այս
պահին ﬔնք լավ չգիտենք, թե ինչ է այն, բայց հարեւան
անտառից ինձ ասել են, որ այն շա՜տ վտանգավոր է:
Կենդանիներն ուշադիր լսում էին, զարմացած իրար
նայում ու շշնջում.
— Ինչպե՞ս թե մանկապարտեզ չգնալ:
— Ինչպե՞ս թե չաշխատել:
— Ընդհանրապե՞ս իրար տուն չգնալ: Ա ՜յ քեզ բան:

քե

— Գիտեմ, որ հեշտ չի լինելու: Ես ինքս էլ աﬔն ինչ չէ, որ
գիտեմ այս վտանգի մասին, բայց հստակ հասկանում եմ ՝
որոնք են ﬔր անելիքները: Ուստի հրամայում եմ ձեզ
հավաքել սննդի ﬔծ պաշարներ եւ փակվել ձեր տներում:
Դե՛, շտապե՛ք, - եզրափակեց իր խոսքն առյուծը:
Դե՛, վազեցի՛նք:
Ծառերից քաղենք բոլոր պտուղները…
Մի կո՛ղմ անցիր, ճանապա՛րհ տուր, ես շտապում եմ,
չլսեցի՞ր՝ ինչ ասաց առյուծը, - բղավում էին կենդանիները:
Կապիկն ու փիսիկը լավ չէին հասկանում, թե ինչ է
կատարվում, բայց մյուսների նման նրանք էլ վազեցին
դեպի տուն: Երկուսն էլ տուն հասան շատ մտահոգ.
կապիկը մտածում էր՝ ինչպե՞ս է ինքը դիմանալու առանց
ծառից ծառ ցատկոտելու, իսկ փիսիկն իր կյանքը չէր
պատկերացնում առանց ընկերների հետ շփման:
Այսպես մտամոլոր՝ կենդանիները քուն մտան:
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Առյուծը շարունակեց.
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Գ իշերը թե՛ կապիկը, թե՛ փիսիկը շատ անհանգիստ

ս

քնեցին, տարբեր խառը երազներ տեսան, եւ վաղ
առավոտյան իրարից անկախ երկուսն էլ որոշեցին տնից
դուրս գալ:
Կապի՞կ, դու է՞լ ես դուրս եկել, չէ՞ որ չի կարելի տնից
հեռանալ, - հարցրեց փիսիկը, երբ տեսավ դրսում շրջող
կապիկին:
Դե՜, այո՜, դուրս եմ եկել, որովհետեւ չեմ հասկանում, թե
ինչ կարիք կա տանը ﬓալու: Ուրախ եմ քեզ տեսնելու,
արի՛ գրկեմ քեզ, - ասաց կապիկն ու ամուր փաթաթվեց
փիսիկին:
Հա՛, ես էլ չեմ հասկանում, արի՛ շրջենք անտառով եւ
տեսնենք՝ ով ինչ է մտածում այս մասին:
Եվ փիսիկն ու կապիկը ճանապարհ ընկան: Անտառում
քար լռություն էր: Առաջինը նրանք հասան արջի որջին եւ
լսեցին նրա փնթփնթոցը.
— Այս ի՞նչ է կատարվում, չեմ հասկանում: Իսկ ի՞նչ կլինի,
եթե ﬔղրս վերջանա, ո՞վ է ինձ ﬔղր տալու: Ողջ ձﬔռը ես
փակված քնած էի, հիմա իմ դուրս գալու ժամանակն է…
Արջն այնքան բարձր էր փնթփնթում, որ կապիկն ու
փիսիկն արագ փախան:
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Կապիկն այնքան արագ էր ինքնամոռաց վազում, որ

ոտքը դիպավ ﬕ կանաչ քարի, սայթաքեց, եւ կապիկն
ընկավ գետնին: Բայց արի ու տես, որ դա քար չէր, այլ ﬕ
կրիա: Կրիան, տեսնելով կապիկին ու փիսիկին,
անﬕջապես գլուխը մտցրեց իր պատյանի ﬔջ: Փիսիկը
սկսեց պտտվել նրա շուրջ, թաթիկով խաղալ պատյանի
հետ, իսկ կապիկն ասաց.
Հե՜յ, ինչո՞ւ ես կանգնել ճանապարհի ﬔջտեղում. քո
պատճառով ընկա:
Կրիան գլուխը պատյանից չհանեց ու լռեց:
— Ես քեզ ցավեցրի՞, ներողությո՛ւն, պատահական եղավ,
- շարունակեց կապիկը:
Սակայն կրիան այդպես էլ ոչինչ չասաց եւ գլուխը
պահեց պատյանի ներսում:
Կապիկն ու փիսիկը
սպասում էին կրիայի պատասխանին: Այսպես շատ
ժամանակ անցավ, թե քիչ, ﬕայն ﬔր հերոսներն
իմացան, բայց, տեսնելով, որ կրիայից հույս չկա, առաջ
շարժվեցին:
Հանկարծ լսեցին տարօրինակ ձայներ…
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—
ը-վաց-վի՛ր, մաք-րի՛ր ձեռ-քըդ, մը-նա՛ տա-նը,
լը-վաց-վի՛ր, մաք-րի՛ր ձեռ-քըդ, մը-նա՛ տա-նը…
Պարզվեց՝ թութակն էր, որն իրար հետեւից կրկնում էր
նույն բառերը…
— Թութա՛կ, ա՛յ թութակ, ախր ինչո՞ւ պետք է տանը ﬓանք,
ինչո՞ւ անընդհատ լվացվենք, - հարցրեց փիսիկը:
Թութակը կրկնեց.
— Լը-վաց-վի՛ր, մաք-րի՛ր ձեռ-քըդ, մը-նա՛ տա-նը…
— Է՛հ, ես էլի բան չհասկացա, - ասաց կապիկը փիսիկին,
եւ նրանք շարունակեցին ճանապարհը:
Հանկարծ տեսան ﬕ փափլիկ սպիտակ նապաստակ,
որն արագ այս ու այն կողմ էր վազում:
Նապաստա՛կ, այդ ո՞ւր ես վազում, - հարցրեց փիսիկը:
Նապաստակը դողդողացող ձայնով
ասաց.
Հեռո՛ւ ﬓացեք ինձանից, ես շատ եմ
վախենում, հնարավոր է՝ հենց դուք եք այն
վախենալու, վտանգավոր կենդանիները,
որոնց մասին ասում էր առյուծը: Հիմա
ﬕայն դուք եք անտառով շրջում: Խնդրում
եմ, ինձ չվնասե՛ք…

Սպասի՛ր, նապաստակ, ﬔնք…, - սկսեց խոսել կապի-

կը, սակայն նապաստակն արդեն շա՜տ հեռու էր:
Կապիկն ու փիսիկը շարունակեցին ճանապարհը:
Շատ գնացին, թե քիչ, հանկարծ ﬕ բարձր ոռնոց լսեցին,
ու փիսիկն ուժեղ ցավ զգաց: Պարզվեց՝ գայլուկն էր
թաթով ուժեղ հարվածել փիսիկին:
— Ի՞նչ եք անում այս կողﬔրում: Սա իմ տունն է: Ձեզ չե՞ն
ասել՝ հեռու ﬓացեք իրարից, - բարկացած գոռում էր
գայլուկը: - Էլ չտեսնեմ ձեզ այս կողﬔրում, աչքիցս հեռո՛ւ,
թե չէ այնպես կտա՜մ…
Կապիկը գրկեց փիսիկին, շոյեց ցավող ձեռքը, եւ
նրանք ﬕասին արագ հեռացան: Շատ քայլեցին փիսիկն
ու կապիկը, շատ հոգնեցին, շատ բան տեսան, շատ
զարմացան։ Ի վերջո նստեցին հանգստանալու:

Հանկարծ նրանց մոտեցավ ﬕ կլորավուն տարօրի-

նակ կենդանի: Նրանք նախկինում նման կենդանի
երբեք չէին տեսել եւ չկարողացան հասկանալ, թե ով է
նա: Վերջինս բամբ ձայնով ասաց.
Սա իմ թագավորությունն է, ե՛ս պետք է ապրեմ
այստեղ, ինչո՞ւ եք եկել իմ անտառ:
Ո ՞վ ես դու, սա ﬔ՛ր անտառն է, ի՞նչ գործ ունես ﬔզ
հետ, - երկչոտ ձայնով հարցրեց փիսիկը:
Այդ ես եմ քշել անտառից բոլոր բնակիչներին:
Հա՜-հա՜-հա՜–հա՜, - քահ-քահ ծիծաղեց տարօրինակ
կենդանին: — Տեսնո՞ւմ եք՝ ինչպես են բոլորը մտել իրենց
տներն ու չեն համարձակվում դուրս գալ:
Ախ այդ դո՞ւ ես քշել, դո՞ւ ես այդ վտանգը: Ի՞նչ ես ուզում
ﬔզանից…
Ուզում եմ ազատեք այս տարածքը, սա արդեն իմ
տունն է, կորե՛ք այստեղից, - ասաց տարօրինակ
կենդանին ու սկսեց, ահասարսուռ ձայներ արձակելով,
շարժվել դեպի փիսիկն ու կապիկը:

Կապիկն ու փիսիկն արագ–արագ փախան, բարձրա-

ցան ﬕ ﬔծ ծառի վրա: Շունչները դեռ տեղը չէին բերել,
երբ տեսան կողքի ճյուղին նստած եւ իրենց ուշադիր
նայող ﬕ ﬔծ բու: Բվի աչքերն այնքան ﬔծ էին, որ
լուսավորում էին շուրջբոլորը:
Տեսնում եմ, որ շատ վախեցած ու անհանգստացած եք,
- ասաց բուն:
Այո՜ոո, իսկ դու որտեղի՞ց գիտես, - հարցրեց կապիկը:
Ես աﬔն ինչ գիտեմ: Իզուր չէ, որ ինձ անտառի
իմաստուն են անվանում: Ես գիտեմ, թե դուք ինչից եք
վախեցած, բայց ես ձեզ կարող եմ նաեւ ասել, թե ինչպես
բոլորս կարող ենք պայքարել այդ վտանգի դեմ:
Դու իսկապե՞ս գիտես, - հարցրեց փիսիկը:
Այո՛, գիտեմ: Կա ﬕ քանի պարզ կանոն, որոնց բոլորս
պետք է հետեւենք, ու վտանգն ընդﬕշտ կհեռանա ﬔր
անտառից:
Կանո՞ն: Մի քանի կանո՞ն: Ի՞նչ կանոն, - ﬕաձայն
հարցրին կապիկն ու փիսիկը:
— Դե լսե՛ք, - ասաց բուն, աչքերին դրեց ակնոցը, փչակից
հանեց խնամքով պահված ﬕ գրություն եւ սկսեց
ընթերցել.

Փիսիկն ու կապիկը, շունչները պահած, ուշադիր

լսում էին բվին:
Իսկ հիմա աﬔնակարեւորը. եթե ﬔնք հետեւենք այս
կանոններին,
ﬔզանից
աﬔն
ﬔկը
կհայտնվի
անտեսանելի պղպջակում, որը կպաշտպանի ﬔզ
ցանկացած վտանգից, - ցածր ձայնով ասաց բուն:
Իսկապե՞ս, - զարմացած հարցրեց փիսիկը:
Այս կանոնները կօգնե՞ն, - փիսիկին ընդհատեց
կապիկը:
Այո՛, կօգնեն, եթե ﬔնք ԲՈԼՈՐՍ պահենք դրանք, հաստատեց իմաստուն բուն:
Ուրեﬓ ﬔնք ճիշտ չենք վարվել, ախր ﬔնք չպետք է
գրկեինք իրար, - ասաց փիսիկը:
Մենք ընդհանրապես չպետք է այսօր տնից դուրս
գայինք, - տխուր ձայնով լրացրեց նրան կապիկը:
Կարեւորն այն է, որ հիմա արդեն դուք գիտեք, թե ինչ է
պետք անել, - վստահ ասաց բուն:
Այո՛, գիտենք, ﬔնք պետք է բոլորին պատﬔնք
կանոնների ու անտեսանելի պղպջակի մասին: Այդ
դեպքում ﬔնք կհաղթենք, - ասաց փիսիկը:
Այդ դեպքում եւ՛ ﬔնք կփրկվենք, եւ՛ անտառի մյուս
բնակիչները, - ամփոփեց կապիկը:
Շնորհակալությո՛ւն, բու, ﬔնք պետք է շտապ հեռանանք, - ասաց փիսիկը:

Գ նացե՛ք. ﬕայն հիշե՛ք, որ բոլոր այն իրավիճակնե-

րում, երբ դուք անհանգիստ եք կամ չգիտեք ինչպես
վարվել, կարող եք խոսել ձեր ծնողների հետ:
Կապիկն ու փիսիկը նայեցին իրար, աչքերով հրաժեշտ տվեցին ﬕմյանց ու վազեցին անտառի տարբեր
ուղղություններով,
որպեսզի
կիսեն
իրենց
բացահայտումը անտառի մյուս բնակիչների հետ:
Այսպես, երբ ճանապարհին ինչ-որ կենդանու էին
հանդիպում, պատմում էին վտանգի հետ իրենց
հանդիպման եւ իմաստուն բվի խորհուրդների մասին:
Շուտով
անտառի
բոլոր
բնակիչներն
իմացան
կանոնների մասին, սկսեցին հետեւել դրանց եւ
հայտնվեցին անտեսանելի պղպջակում:

Երեխանե՛ր, մի գաղտնիք ձեզ ասենք։
Որոշ ժամանակ անց կենդանիների այս
վարքի շնորհիվ վտանգն անտառից
հեռացավ, և կենդանիներն ապրեցին
շատ ուրախ և երջանիկ:

Մտածենք հետևյալ հարցերի շուրջ։
Ի ՞նչը քեզ աﬔնաշատը դուր եկավ այս հեքիաթում:

Ինչպե՞ս դու կվարվեիր փիսիկի եւ կապիկի փոխարեն:

Ի ՞նչ օգտակար ﬕտք կարող ես վերցնել հեքիաթից
քեզ համար:

Իսկ այս հատվածում կարող ես նկարել հեքիաթից
քո տպավորությունները:

Հեղինակներ ՝ Լուսինե Աղաբեկյան, Արﬕնե Վարդանյան
Ձեւավորումը եւ նկարազարդումը ՝ Մարիամ Համբարձումյանի
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