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մահճակալներ էին շարված, ու ոչ ոք չուզեց հայտնվել այդ ֆոտոյի մեջ, 
դրա համար «տանը մնա» հորդորին սկսեցին ավելի լուրջ վերաբերվել։ 
Հետո փողոցներում սկսեցին անդադար հնչել շտապ օգնության ազդա- 
նշանները, մեկ ու մեջ դեղին համազգեստով մարդիկ սկսեցին հայտնվել  
մեր բակերում, ու մենք հասկացանք, որ վիրուսը մոտ է, հարմար առի- 
թի է սպասում։ Հետո եղան թաղումներ, որոնց ոչ ոք չգնաց:  
Շաբաթվա առևտրի գնալիս դանդաղ էինք գնում, եթե մեքենայով էինք, 
ապա վերադառնալիս պտտվում էինք մի քանի փողոցով, որ աչքներս 
ինչ-որ ուրիշ բաներ տեսնեն։ Հետո համակերպվեցինք տանը լռվելու 
մտքի հետ։ Զումով դաս արեցինք, ժողովներ արեցինք, վերջում էլ՝ ուրբաթ  
երեկոյի փարթիներ։ 
Ձեռքսեղմումն ուղարկեցինք գրողի ծոցը, սկսեցինք բռունցքով դմփաց- 
նել, կամ ոտքերով իրար ողջունել։ Առանց դիմակի տնից դուրս գալիս 
սկսեցինք մեզ մերկ զգալ։ 
Զարմանքով բացահայտեցինք, որ փախչելու տեղ չունենք։ Չենք կարող  
92 թվի պես ամեն ինչ ծախել, գնալ Ամերիկա ու այնտեղ ավելի լավ հայ  
լինել, կամ հաջորդ մնացած տարիների պես գնալ Ռուսաստան՝ մի կտոր  
հացի փող ուղարկելու համար հայրենիք, կամ գնալ Կանադա, որտեղ 
մեզ կգնահատեին՝ ի տարբերություն բանի տեղ չդնող Հայաստանի։  
Հայաստանը վերջապես սկսեց գրեթե ոչնչով չտարբերվել մնացած աշ- 
խարհից. ամբողջ մոլորակը նույն վիճակում էր։ Ֆուտբոլ ոչ մի տեղ չէին 
խաղում, ոչ մի քաղաքում տներից դուրս չէին գալիս, ինքնաթիռները 
դադարել էին սավառնել բոլոր երկրների երկինքներում։ 
Ու կարծում էինք այն ժամանակ, որ մեկուսացումն անվերջ է, ու որ մենք  
դժբախտ ենք, քանի որ ավելի վատ լինել չէր կարող։

Գլխավոր խմբագիր
Արտավազդ Եղիազարյան

Սկզբում մտածում էինք՝ հա, դե լավ, չափազանցնում են, 
մի երկու չինացի կհիվանդանա, կանցնի։ Հետո մտածում 
էինք՝ չինացիները կարգապահ են, չեն թողնի տարածվի։ 
Հետո վերհիշում էինք էն կինոներն ու գրքերը, որտեղ 
մարդկությունը վարի էր գնում նորահայտ սարսափե- 

լի վիրուսից։ Հետո երկու ամսվա լավաշ ու զուգարանի թուղթ  
էինք առնում։ Հետո զայրանում չինացիների վրա, որ չեն կարողա- 
նում զսպել իրենց ախորժակը, երբ չղջիկ են տեսնում։ Հետո խղճում 
էինք իտալացիներին, որոնք երգում էին պատշգամբներում։ Հետո 
սկսվեց կռիվը չհավատացողների ու վախեցողների միջև։ Հետո վա- 
խեցանք բոլորս։ 
Չեմպիոնների լիգան դադարեցվեց, օլիմպիադան հետաձգվեց, Կաննի 
կինոփառատոնը չեղարկվեց, իսկ մեզ ասացին՝ տնից դուրս մի եկեք։ 
Հետո ասացին՝ դուրս գալուց պիտի ձևաթուղթ գրեք ու դիմակով լինեք։  
Երկար ժամանակ չէինք կարողանում հասկանալ դիմակի ճիշտ հագ- 
նելու ձևը՝ մուգ կապույտ մասով դեպի դու՞րս, թե՞ դեպի ներս։ Հետո 
դիմակները թանկացան։ Հետո չգիտեինք՝ շների հետ զբոսնել կարելի՞ 
է, թե ոչ։ Հետո կտրուկ աճեց վազողների ու հեծանիվ քշողների թիվը, 
որովհետև այդ դեպքում կարելի էր տնից դուրս գալ։ Մյուսները հիմ- 
նականում շարժվում էին բազմոց-խոհանոց-բազմոց հետագծով, մեզ- 
նից ամենաերջանիկներն օգտվում էին պատշգամբներից, իսկ այգի- 
ներով սեփական տներ ունեցողները դարձան բարձրագույն դասի 
ներկայացուցիչներ։ 
Հետո դիտվեցին բոլոր սերիալները, կարդացվեցին վաղուց պլանա- 
վորված գրքերը։ Անգիր արվեցին սիրելի ռեստորանների առաքման 
համարները, քանի որ տնից դուրս գալ չէր կարելի, իսկ եթե դուրս 
գայինք՝ միևնույն է, բոլորն արդեն վաղուց փակվել էին։ Հետո տեսանք 
համալիրի անծայրածիր սրահի ֆոտոները, որտեղ անվերջ շարքերով 
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Թողարկման գործընկեր

52 Այնտեղ 
Օտար ամայի  
կարանտին
Մեր հայրենակիցները 
պատմում են Շվեդիայում, 
ԱՄՆ-ում, Իտալիայում ու այլ 
երկրներում ապրած լոքդաունի 
փորձի մասին։ 

58 Այնտեղ
Կանաչի մեջ փակ 
խորանարդ, շուրջը  
վազող մարդ-թզուկներ. 
Լոնդոն, լոքդաուն
Գրող Անահիտ Ղազարյանի 
էսսեն՝ Լոնդոնում անցկացրած 
ձմեռային լոքդաունի մասին։

60 կադրերի բաժին
Տիֆի համաճարակը 
Երևանում, 1918-19թթ.
Վիրուսային դրվագ Երևանի 
պատմությունից։ 

ՔԱՂԱՔԱՄԵՋ

04 Փող 
Ոչ քեշին
Իդրամը տասը հարվածով 
ջախջախում է քեշին. ահա 
թե ինչպես։

08 Խորհրդանիշ
Լեգենդար համի  
արդի մարմնավորումը
ARARAT կոնյակները ներկա- 
յացնում են շշերի նոր դիզայնը։

10 Հնարավորություն
Ֆիլիպ Մորրիսն ու  
քովիդը. հնարավո- 
րության վերածված 
մարտահրավերը
Ինչպես ընկերությունը 
դիմակայեց լոքդաունին ու 
դարձավ տարվա լավագույն 
գործատու։ 

ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ

12 Ճամփորդ
Փախուստ դեպի 
մեկուսացում
Մեկնել Իտալիա հանգստա- 
նալու, էվակուացվել Հայաս- 
տան ու մեկուսացվել։

16 Այլընտրանք
Մաքուր օդի 
Յոգան, թատրոնը, սպորտը և 
այլ ոլորտներ, որոնք ստիպ- 
ված դուրս եկան մաքուր օդի։

18 Խնդիրներ
Քովիդմեջ
Երեք պատմություն այն մա- 
սին, թե ինչպես քովիդը շուռ 
տվեց մարդկանց ծրագրերը։ 

46 Հիվանդանոց
Քովիդ-բժիշկ. հույսեր, 
ուրախություն, 
տխրություն
Միկրովիրաբույժը պատ- 
մում է, թե ինչպես աշխա- 
տանքի անցավ «քովիդի հի- 
վանդանոցում», ինչեր տեսավ 
ու ինչ սովորեց այնտեղ։ 

48 զբոսանք 
Դատարկ փողոցների 
գարունը
Զբոսանք Երևանի կենտրոնի՝ 
մարդկանցից զրկված 
գարնանային փողոցներում։ 

50 տուրիզմ
Չկա-չկա, գնանք արշավ
Ինչու սահմանափակումների 
թուլացման հետ մարդիկ 
սկսեցին ճամփորդել 
Հայաստանով։ 

20 Հնարավորություններ
Սուշիո՛վ պատասխանենք 
համավարակին
Ինչպես հայ-ճապոնական ըն- 
տանիքը հարմարվեց լոքդաու- 
նին ու սուշիի բիզնես սկսեց:

22 նոր սերունդ
Կարանտինում ծնվածը
Ալենը ծնվեց, երբ Հայաստանը 
խոր լոքդաունի մեջ էր:

24 նստավայր
Փակ է. անսրճարան 
Երևան
Ինչպես փակվեցին ու մի 
կերպ դիմացան Երևանի 
սրճարանները։ 

28 Արվեստ 
Արտ-վարակ
Ինչպես վիզուալ արվեստներն  
արձագանքեցին համավարակին։

36 միջոցառում
Արի՛ իմ սոխակ
Ապրիլի 24-ը՝ առանց մարդկանց  
հոսքի, բայց վառ լույսերով։ 

40 ուսուցում
Զում-դպրոց
Մեկուսացման գլխավոր 
խորհրդանիշներից մեկը՝ 
համակարգչով անցկացվող 
հեռավար ուսուցումը։ 

42 Լաբորատորիա
Ուշադրությու՛ն. 
կենսաբանական վտանգ
Մեր թղթակիցը թեստ հանձ- 
նեց ու շփվեց լաբորատոր 
ծառայության ղեկավարի հետ։  
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Համավարակի սրընթաց տարածման  
և անվերջ թվացող մեկուսացման 
օրերին պարզ դարձավ, որ անհպում 
վճարումների լայն կիրառումն ավելի  
քան կենսական է։ Օգնության հասավ  
Idram-ը, որի միջոցով կարելի է վճարել  
ցանկացած ապրանքի ու ծառայության  
դիմաց՝ մոռանալով ձեռքից ձեռք 
գնացող քեշը։ Անհպում և առցանց 
վճարումների առաջատարը տեղում 
չի կանգնում և շարունակում է կատա- 
րելագործել մեր անհպում ապագան։ 
Եթե ավելի ուղիղ խոսենք, տասով 
զրո է անում քեշին։ Ներկայացնում 
ենք կանխիկի հետ առնչվող տասը 
խնդիր, որոնք լուծում է Idram-ը։
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1
ՊաշտՊանվել մանրէներից ու 
բակտերիաներից. իդրամի QR/NFC եվ  
oNliNe CheCkout անհՊում վճարումներն 
իսկաՊես փրկություն են
Թղթադրամը և մետաղադրամները կրում են մանրէներ և  
բակտերիաներ, որոնք կարող են վնասակար լինել առող- 
ջության համար։ Ուսումնասիրություններից մեկի արդյուն- 
քում պարզվել է, որ նույն թղթադրամը տարվա ընթացքում  
ձեռքից ձեռք է փոխանցվում առնվազն 55 անգամ, այսինքն՝  
շաբաթական առնվազն մեկ անգամ։ Թղթադրամի գրեթե  
բոլոր ուսումնասիրությունները հայտնաբերել են ակտիվ 
բակտերիաներ, որոնք վիրուսի տարածման պատճառ կա- 
րող են հանդիսանալ, իսկ կանխիկի մանրէազերծումը մի- 
ջին քաղաքացու համար գործնականում գրեթե անհնար  
է կամ շատ բարդ։ 2020-ին Առողջապահության համաշ- 
խարհային կազմակերպությունը նույնիսկ խորհուրդ տվեց 
հնարավորինս զերծ մնալ կանխիկ գումարի կիրառումից։ 
Դա հնարավոր է Իդրամի միջոցով. 4400-ից ավելի վաճա- 
ռակետերում, այդ թվում՝ սուպերմարկետներում, դեղատնե- 
րում, ինչպես նաև 400-ից ավելի առցանց խանութներում 
Իդրամով անհպում վճարման լուծումներն ամբողջությամբ  
բացառում են կանխիկի կիրառությունը՝ այսպիսով դառ- 
նալով առողջության անվտանգության երաշխիք։
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2 արագություն եվ 
հարմարավետություն. իդրամը 
ժամանակ եվ տարածություն  
չի ճանաչում
Լինի վարկի մարում, փոխանցում ընկերոջը, թե 
վճարում խանութի դրամարկղում, այդ ամենն 
Իդրամով շատ ավելի արագ և հարմար է, քան 
կանխիկով։ Պատկերացնու՞մ եք՝ հաց գնելիս 
գանձապահին պետք է փոխանցել թղթադրամը, 
որից հետո պետք է սպասել, որ վերջինս գումարը 
մուտքագրի դրամարկղ, հաշվի մանրը, վերա- 
դարձնի, որից հետո մի հատ էլ պետք է հաշվել 
մանրը և տեղավորել դրամապանակում։ Փոխա- 
րենը՝ մի քանի քլիք և վճարումը կատարված է։  
Եվ դրան չի խանգարի նույնիսկ տանը մնացած  
դրամապանակը, քանի որ ամեն ինչ սմարթֆոնի 
մեջ է։ Իդրամով կյանքը հե՜շտ ա։
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3
թեյավճար. էեկտրոնային թեյավճարը վաղուց 
իրականություն է
Հայերս սիրում ենք գնահատել լավ սպասարկումը։ Բայց երբեմն 
առաջանում են խնդիրներ։ Եթե մի ժամանակ անկանխիկ վճարու- 
մից հետո անհրաժեշտ էր մի հատ էլ մանր գտնել թեյավճար թող- 
նելու համար (իհարկե, լավ սպասարկման դեպքում), ապա Իդրամն  
այդ խնդիրն էլ է լուծել։ Իդրամով սննդի և ռեստորանային ցանցի 
բազմաթիվ կետերում  վճարելիս կարող ես ընտրել առաջարկվող 
թեյավճարի չափը (5%, 10%, 15%), կամ ձեռքով մուտքագրել այն գու- 
մարը, որը ցանկանում ես թողնել աշխատակցին։ Եվ վստահ եղիր, 
որ թեյավճարը կհասնի հասցեատիրոջը։
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4
Օնլայն բանկինգ. բանկն այնտեղ է,  
որտեղ դու ես
Կար ժամանակ, երբ երանության գագաթնակետը բան- 
կի մասնաճյուղի՝ բնակավայրիդ մոտ լինելն էր։ Բարե- 
բախտաբար, հիմա բանկի աշխարհագրական դիրքը ոչ 
մի էական նշանակություն չունի։ Հիմա բանկն այնտեղ է, 
որտեղ դու ես։ Իդրամի «Բանկինգ» բաժինը հնարավորու- 
թյուն է տալիս դառնալ IDBank-ի հաճախորդ, պատվիրել 
տարատեսակ բանկային քարտեր, դրամով կամ արտ- 
արժույթով հաշիվներ բացել, ավանդներ ներդնել, ստանալ  
առցանց վարկ։ Արտարժույթի փոխարկումն էլ կատար- 
վում է արտոնյալ պայմաններով։ Չէ, չէ, սա ուտոպիա չէ, 
այս ամենն իրականություն է, որին մասնակից լինելու 
համար հարկավոր է ունենալ ընդամենը սմարթֆոն  
և ինտերնետ։ 
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5 թվային աՊառիկ. ստացիր հիմա,  
վճարիր հետո 
Պատկերացրու՝ փողոցում քայլելիս սիրելի բրենդային 
խանութի ցուցափեղկում տեսնում ես երազանքներիդ հա- 
գուստը կամ էլ ամենանորաձև պայուսակը, բայց գումարը  
չի բավականացնում. մինչև ամսվա վերջ դեռ ապրել է 
պետք, ընկերոջից էլ պարտք չես ուզում խնդրել։ Բայց 
չէ՞ որ գրպանում, հեռախոսի մեջ կա անփոխարինելի 
Idram&IDBank հավելվածը։ Ռոքեթ Լայնով կարելի է գնել  
ցանկացած ապրանք, ստանում ես նույն պահին, վճարում  
ես հետո՝ 3 կամ 6 ամսվա ընթացքում։ Ավելին, բազմաթիվ 
վայրերում նույնիսկ տոկոս չես վճարում, պարզապես 1, 2, 
3 կամ 6 ամսվա ընթացքում վճարում ես նույն գինը։ 
Հա, ի դեպ, մոտ արի, ականջիդ բան ասեմ։ Նույնիսկ խա- 
նութի աշխատողը չի իմանում, որ թվային ապառիկով  
ես վճարել։
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6 գործարքների Պատմություն եվ կտրոնների 
ՊահՊանում. բոլոր վճարումներին հետեվելու 
հնարավորություն
Ընդհանրապես անհրաժեշտ չէ հաշվել դրամապանակիդ կամ 
բանկային հաշվիդ առկա գումարը։ Իդրամով հանգիստ կարող 
ես հետևել քո կատարած վճարումներին և գործարքներին և 
մշտապես կառավարել անձնական ֆինանսներդ։ Մաշված և 
խունացած կտրոններ և անդորրագրեր պահելու կարիք ևս չկա։  
Քո ամբողջ գումարը քո Իդրամ հաշվին է։ Կարող ես կցել քո բո- 
լոր բանկային քարտերը, այդ թվում և արտասահմանյան թո- 
ղարկման, ինչպես նաև բացել հաշիվներ, ավանդներ IDBank-ում,  
ստանալ առցանց վարկ և շատ ավելին հավելվածի «Բանկինգ» 
բաժնում՝ առանց տնից դուրս գալու։
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իդրամից իդրամ՝  
0% միջնորդավճարով
Պատկերացրու՝ գործընկերներով 
լանչել եք և հաշիվը փակելու համար  
գումար հավաքելը, այն էլ սրճարա- 
նում՝ բոլորի աչքի առջև, համաձայ- 
նիր՝ ամենահաճելի իրավիճակ- 
ներից չէ, հատկապես, երբ մանրը 
վերադարձնելու պահն է գալիս։ 
Փոխարենը գործընկերներդ գումա- 
րը կարող են իրենց Իդրամ հաշ- 
վից փոխանցել քո Իդրամ հաշվին,  
ընդ որում առանց որևէ միջնորդա- 
վճարի։ 
Ի դեպ, Իդրամ հաշվից Idram Rocket  
Visa քարտին և հակառակը նույն- 
պես փոխանցումները կատարվում 
են առանց միջնորդավճարի։
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8
Խմբային վճարումներ. 
բոլոր վճարումները կարելի  
է կատարել մեկ կոճակով
Փոստ, բանկ, ջրի կամ գազի տեսուչ,  
հին ցուցակներ, սևացած կոպեկներ։ 
Գնալ հասնել մոտակա տերմինալին, 
հերթով վճարել, հատ-հատ թղթադրամ- 
ները մուտքագրել, վերջում էլ մանր 
չստանալ։ Բայց ինչո՞ւ այդքան չար- 
չարվել ու նյարդայնանալ։ Իդրամում մի 
քանի քլիքով կարելի է ստեղծել խումբ  
ու ամեն ամիս մի կոճակով վճարել 
բոլոր կոմունալները։
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9 «փոԽանցումներ դեՊի ռուսաստան  
եվ հակառակ ուղղությամբ» 
Անցել են ժամանակները, երբ Ռուսաստան փող ուղարկելու կամ 
էնտեղից գումար ստանալու համար անհրաժեշտ է գնալ բանկ կամ 
մոտակա փոստի բաժանմունք կանխիկով գումար վերցնելու կամ էլ 
մուտքագրելու համար։ Երբ քեշի փոխարեն օգտագործում ես Իդրամ,  
այդ հարցն էլ է հեշտ լուծում ստանում։ Հայաստանից փոխանցումն  
արվում է տանը նստած՝ Իդրամով։ Նույն Իդրամով կարելի է կառա- 
վարել IDBank-ի հաշվին IDpay-ով փոխանցված գումարը։ Բանկային  
ու փոստային հերթերը մնում են հին ժամանակներում։
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անվտանգություն. տվյալների ու համակարգի բազմաստիճան 
ՊաշտՊանություն
Մեր թվային իրականությունում խիստ կարևոր է անձնական տվյալների պաշտպան- 
վածությունը։ Անձնական ֆինանսների դեպքում՝ առավել ևս։ Իդրամում հաշիվները  
պահպանված են գաղտնաբառով և PIN կոդով, իսկ քարտային գործարքների ան- 
վտանգությունն ապահովում է 3D Secure համակարգը։ Նաև անձնական տվյալներն  
ու բոլոր գործարքները պաշտպանված են Secure Socket Layer (SSL) տեխնոլոգիայով՝ 
բարձր պաշտպանվածություն ունեցող 128-բիթանոց կոդավորմամբ, որը 100%-ով 
ապահովում է ինֆորմացիայի անվտանգ հոսքն օգտատիրոջից դեպի սերվեր և 
հակառակը՝ բացառելով որևէ երրորդ կողմի միջամտությունը:
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Բովանդակելով հարուստ ժառանգությունը՝ ARARAT-ը 
բացում է հայկական կոնյակագործության դարավոր 
պատմության մեջ մի նոր հատոր և ներկայացնում 
լեգենդար կոնյակի նոր շշերն ու փաթեթավորումը։ 
ARARAT-ի նոր փաթեթավորումը բրենդի միջազգային 
և վիզուալ առավել վառ և ընդգրկուն նախագծերից է 
վերջին տասնամյակում։ Պատմական նոր հատոր,  
որով ապրանքանիշը տեղափոխվում է համաշխար- 
հային դիրքավորման նոր հարթություն՝ միտված նվա- 
ճելու և ամրապնդելու համընդհանուր դիրք կոնյակի 
«Պրեմիում +» դասում։

Բրենդի այս էվոլյուցիոն իրադարձության ետնաբեմում կանգնած է միջազգային շու- 
կայում արդի նոր միտումներին, սպառողական վարքագծերին և սպառման պահերին 
նվիրված հիմնարար հետազոտությունը։ Միջազգային խմբի մի քանի տարվա աշխա- 
տանքի այս տպավորիչ արդյունքն ուղղված է թե´ պահպանելու ARARAT-ի դիրքերը դա- 
սական շուկաներում, և թե´ գրավելու ամուր դիրքեր հարաբերականորեն նոր շուկաներում,  
ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն ու Չինաստանը։ 

Պահպանելով իր դարավոր հավատարմությունը կոնյակների պատրաստման վարպե- 
տության նկատմամբ, ինչպես նաև հմտորեն վերափոխելով բացառիկ ավանդույթները 
համընդհանուր արժեքների իր նորարարական արտադրանքում՝ ARARAT լեգենդար 
հայկական կոնյակն այս փաթեթավորմամբ դիմում է բրենդի կարևոր տարրերին՝ 
ընդգծելով բիբլիական լեռան պատկերը և ARARAT–ի տարբերանշանը՝ Փյունիկի և 
լատինատառ А-ի միահյուսումը։ 
 
Նորովի ներկայացնելով ապրանքանիշի բնածին արժեքները՝ նոր փաթեթավորումը 
դարձնում է առավել հետաքրքիր և գրավիչ թե´ ARARAT-ի աշխարհասփյուռ դասական 
սիրահարների, թե´ նոր սպառողների համար, որոնք պատրաստ են բացահայտել իրա- 
կան վարպետության, առատաձեռն բնության և խնամքով պահպանված ավանդույթների  
արդի եզրերը։ 

Այս նախաձեռնությամբ ARARAT-ը նախանշում է կատեգորիայի համաշխարհային 
միտումները և պահպանելով բրենդի ԴՆԹ-ն՝ դիմում է համարձակ ստեղծագործական 
լուծումների, որոնք առավել կհեշտացնեն սպառողների կողմնորոշումն ըստ իրենց 
նախապատվությունների։ Մասնավորապես, նոր փաթեթավորումն առավել հստակ է 
ներկայացնում ARARAT կոնյակների տարիքը։ Բացի այդ, հավատարիմ մնալով Պեռնո 
Ռիկար ընկերության կայունության և պատասխանատվության (S&R) զարգացման ռազ- 
մավարությանը՝ այս փաթեթավորումն իրագործել է մի շարք էկոլոգիապես բարենպաստ  
լուծումներ՝ ապակու ծավալի կրճատումից մինչև պիտակների տպագրություն։ 

ԵՐԵՎԱՆը պատրաստում էր այս քո- 
վիդային թողարկումը, երբ ստացավ 
մամլո հաղորդագրություն ARARAT 
կոնյակներից։ Խոստովանենք, մենք 
հազվադեպ ենք մինչև վերջ կարդում 
հաղորդագրությունները։ Իսկ այստեղ  
կլանվեցինք առաջին իսկ սլայդից, 
որում պատկերված էին լեգենդար ըմ- 
պելիքի նոր շշերը։ Ինչպես պարզվեց 
հաղորդագրության վերջում, նոր 
դիզայնի աշխատանքի զգալի մասը 
տեղի էր ունեցել անցյալ տարվա 
լոքդաունի ամիսներին։ Չէինք կա- 
րող չկիսվել։ 
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ARARAT-ի ավանդույթներն ու նորարարությունը 

Դեռևս 1887 թվականից ARARAT կոնյակների պատրաստումը սկսվում է արևով օծված 
Արարատյան դաշտավայրի հատընտիր խաղողից, իսկ արտադրական գործընթաց- 
ներից յուրաքանչյուրը պսակվում է մասնագետների վարպետությամբ և սիրով։ Կոնյակի 
ստեղծման այս մոգական ետնաբեմն արտացոլված է մի շարք տեսաշոշափողական 
լուծումներում։ 

Այսպես, ARARAT 3* и ARARAT 5* կոնյակների շշերի հիմքում հատուկ փորագրությունը 
պատկերում է Արարատ լեռը։ Վերածննդի և նոր կյանքի այս վեհաշուք խորհրդանիշը 
կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում նաև համարյա բոլոր նոր պիտակների վրա։ 

Բացի այդ, ARARAT-ի պատմությունն ու արժեքները ներկայացվում են շշերի զարդա- 
նախշերում։ ARARAT պրեմիալ շշերի ներքևի հատվածը զարդարում են յուրատեսակ 
ռելիեֆային կամարներ՝ խորհրդանշելով Երևանի կոնյակի գործարանի գանձարա- 
նում պահվող բացառիկ սպիրտերը, որոնց միահյուսելու վարպետությունը ստեղծում 
է ARARAT-ի ներդաշնակության արվեստը։ Սուպեր պրեմիում դասի ARARAT-ի շշերը 

«ARARAT-ի փաթեթավորման վերափոխմանը նա- 
խորդել է ծավալուն, մանրակրկիտ միջթիմային և  
միջմշակութային աշխատանք։ Նախագծի վերջին 
շտկումները համընկան համավարակի առավել  
ակտիվ շրջանի հետ, սակայն ԵԿԳ թիմի աննկա- 
րագրելի պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ կարողա- 
ցանք այն իրագործել առանց ժամկետների որևէ 
խախտման։ 

Մեզ համար ծայրահեղ կարևոր էր պահպանել 
պատմական արմատների նկատմամբ հավա- 
տարմությունը՝ մեկտեղելով այն նոր մակարդակ 
տեղափոխվելու հետ։ Վստահ եմ, որ ամեն նոր 
նախաձեռնությամբ ARARAT-ը միայն ամրապնդելու 
է իր դիրքերը համաշխարհային շուկայում։ Չէ որ 
նոր շուկաներ գրավելն ARARAT-ի համար են- 
թադրում է նոր հանդիպումներ առավել շատ 
սպառողների հետ, նրանց նախասիրությունների 
կանխագուշակումն ու բավարարումը» 

- Անի Բերիաշվիլի, Երևանի կոնյակի 
գործարանի գործադիր տնօրեն 

Մեր առջև դրված էր բարդ, բայց միևնույն ժամա- 
նակ հետաքրքիր խնդիր։ Հարկավոր էր ապահովել 
ապրանքանիշի ռազմավարական վերաթողարկումը՝ 
պահպանելով և առավել ընդգծելով նրա ԴՆԹ-ն։ Մեր 
կողմից առաջարկված լուծումները պետք է լինեին 
արդի ոչ միայն այսօր, այլև ապագայում, որպես- 
զի ARARAT-ը պահպանի և ամրապնդի իր առաջա- 
տար դիրքերը։ 

Առաջարկվող լուծումները պետք է նաև ազնիվ լի- 
նեին ապրանքանիշի հայկական արմատների նկատ- 
մամբ և ներդաշնակ արտացոլեին պատմությունը, 
հաղորդակից լինեին համաշխարհային միտումնե- 
րին և պահպանեին կապը ARARAT-ի բոլոր սիրահար- 
ների հետ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ 

Եվ ինչպես հաճախ պատահում է, լուծումը մակերե- 
սին էր և պարզապես մեզ էր «նայում»։ Դա Փյունիկի 
լեգենդն էր։ ARARAT-ի տարբերանշան դարձած այս  
առասպելական թռչունը, ամեն անգամ վերածնվե- 
լով, բացահայտում է իր համար նոր կյանք, նոր աշ- 
խարհներ։ Մենք վստահ ենք, որ հենց այդպիսի հե- 
ռանկարներ են բացվում ARARAT-ի առջև, քանի որ  
ապրանքանիշի վրա աշխատում են մասնագիտա- 
կան մեծ փորձ ունեցող թիմեր Երևանում, Մոսկվա- 
յում, Փարիզում և աշխարհի այլ քաղաքներում։ 

Մենք երախտապարտ ենք ARARAT-ի թիմի հետ աշ- 
խատելու այս անգին փորձի համար և ոգեշնչված 
ենք արդյունքով»

- Արման Ջիլավյան, MEDIACRAT ընկերության 
գործադիր գործընկեր

«Երեք տարի առաջ մենք ընդունեցինք ARARAT-ի 
վերափոխման մարտահրավերը, որպեսզի տեղափո- 
խենք ապրանքանիշը համաշխարհային հարթություն 
և ամուր դիրքավորվենք պրեմիալ բրենդիի դասի 
հատվածում։ Կատարված աշխատանքի արդյունքը 
թույլ է տալիս ընդգծել մեզ տարբերակող տարրերը 
խանութներում և ուժեղացնել մեր պրեմիումիզացիան 
բրենդիի դասի մեջ, որը շարունակում է աճել։

Մենք մանրակրկիտ աշխատեցինք թե´ ընկերության 
ներսում, թե´ կրեատիվ գործակալության հետ։ Հատ- 
կապես կարևոր եմ համարում նաև մեր աշխատանք- 
ները սպառողների հետ։ 

Այս ամենը հնարավոր դարձրեց արժեքների նկատ- 
մամբ մեր հավատարմության անձեռնմխելիությունը՝ 
պահպանելով հայկական արմատները և միաժամա- 
նակ ակնհայտորեն արդիականացնելով ապրան- 
քանիշը։ Վերափոխումը նաև առավել կհեշտացնի 
ARARAT-ի այս կամ այն կոնյակի ընտրությունը սպա- 
ռողների կողմից։
 
Այսօր ունենք նրբագեղ, արդի և աութենտիկ առա- 
ջարկ, որը կուրախացնի թե´ ARARAT-ի հավատա- 
րիմ սիրահարներին, թե´ ապրանքանիշին նոր 
հաղորդակցվող սպառողներին, որոնք պատրաստ 
են գնել բնածին և դարերի պատմություն ունեցող 
արտադրանք» 

- Կարին Մադելրիո, 
Պեռնո Ռիկար Արևելյան Եվրոպայի 
շուկայավարության տնօրեն

հիշեցնում են հատուկ նախշերով շրջանակված կարաֆներ, որոնք հիմքում հանգում 
են նրբագեղ վեցանկյան։ 

Նոր փաթեթավորման բացառիկությունն ապահովում է նաև նրա գունային նորարար լուծումը՝  
դասական երանգների համատեղումը պիտակի զգալի սպիտակ հատվածի հետ։ Այդուհան- 
դերձ, ARARAT-ի բոլոր նմուշները զարդարված են բրենդի տարբերանշանով՝ Փյունիկով, որն  
ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ հայկական մշակութա-գեղագիտական ժառանգության  
մեջ խորհրդանշում է հավերժ վերածնունդ` վերածնունդ անկախ ամենադժվարին պատ- 
մական հանգամանքներից։ 

Փաթեթավորման այս փոփոխությունները միտված են հատկապես գոհացնել ARARAT-ի 
պրեմիալ դասի սիրահարներին, քանի որ այստեղ կհայտնվի նոր կուպաժ՝ Անի 7 տարի 
հնացման։ Մինչդեռ, հայտնի ARARAT Ընտիրը շուտով իր ուրույն տեղը կզբաղեցնի ARARAT-ի 
վինտաժային հավաքածուի շարքում։ Նշենք, որ վերջերս թողարկված ARARAT ուլտրա 
պրեմիում դասը վերափոխման չի ենթարկվել։ 

«MEDIACRAT գործակալությունն առավել քան 10 տարի 
համագործակցում է ARARAT ապրանքանիշի հետ։ 
Սա մեծ պատիվ է և պատասխանատվություն՝ հաշ- 
վի առնելով նրա պատմական հարստությունն ու 
կարևորությունը Հայաստանի համար, ինչպես նաև  
ճանաչելությունը Ռուսաստանում և ամբողջ աշխար- 
հում։ Գործակալությունում նախագծի վրա աշխա- 
տում էր միջազգային խումբ՝ կրեատիվ տնօրեն Իգոր 
Բորիսենկոյի ղեկավարությամբ։



Արտակարգ դրությունն ու 
լոքդաունը մեծ դժվարություններ 
առաջացրեցին բոլոր տեսակի 
ու չափերի բիզնեսների համար։ 
Ֆիլիպ Մորրիս Ինթերնեյշնլի հան- 
րային կապերի բաժնի ղեկավար  
Տաթևիկ Հովհաննիսյանը պատ- 
մում է, թե ինչպես ընկերությունը  
սահուն անցավ հեռավար աշ- 
խատանքի, ինչով օգնեց տանը 
փակված իր հարյուրավոր 
աշխատակիցներին, ինչպես 
հարմարվեց նոր իրավիճակին 
և քովիդային տարին ավարտեց 
Լավագույն գործատու կոչումով։

Լինել պատրաստ հեռավար աշխատանքի՝  
անկախ համավարակից
Մեր աշխատակիցների ու իրենց հարազատների առողջության մասին  
հոգ տանելով՝ 2020 թվականի փետրվարի վերջից մենք անցանք հե- 
ռավար աշխատանքի։ Առհասարակ, հեռահար աշխատանքը մեզ հա- 
մար նորություն չէր։ Դեռ մինչև արտակարգ իրավիճակը ղեկավարին  
զգուշացնելու դեպքում աշխատակիցները հնարավորություն ունեին 
շաբաթական մեկ օր աշխատել տնից։ Իսկ Ֆիլիպ Մորրիսի կողմից 
տրամադրվող տեխնիկական լուծումների ու ծրագրային միջոցների 
շնորհիվ էլ ապահովվում է ամենօրյա աշխատանքի բարձր կատարողա- 
կանությունը, ինչպես նաև վիրտուալ համաժողովներին ու թիմային 
զանգերին մասնակցությունը։
Մնում էր կազմակերպել մնացածը. անվտանգության նկատառում- 
ներով կորոնավիրուսի բռնկման սկզբնական շրջանում, երբ այն դեռ 
լայն տարածում չէր ստացել Հայաստանում, մենք ապահովեցինք մեր  
աշխատակիցներին պաշտպանիչ բոլոր միջոցներով՝ դիմակներ, 
ալկոգել և այլն։ Չեղարկվեցին նաև (ու դեռևս չեն վերականգնվել) 
բոլոր արտասահմանյան հանդիպումները, որպեսզի մեր աշխա- 
տակիցները չլքեն երկիրն իրենց ռիսկի ենթարկելով։

«Նոր նորմալը» և նոր լուծումները
Քովիդն իր հետ բերեց այսպես կոչված «նոր նորմալը». ապրելակեր- 
պի միանգամայն նոր ձևաչափ, որը ներթափանցեց կյանքի բոլոր 
ոլորտներ։ Անգամ այն դեպքում, երբ հեռավար աշխատանքի փորձ  
բոլորս էլ ունեինք, ամբողջ թիմի հեռահար աշխատանքի արդյունքում  
առերեսվեցինք որոշ մարտահրավերների։ Անորոշությունն էլ էր բար- 
դացնում իրավիճակը, քանի որ չգիտեինք՝ որքան է այս ամենը տևելու։
Բարեբախտաբար, թիմում բոլորս էլ պրոակտիվ ենք ու լուծումներ  
փնտրող։ Արագ ինքնակազմակերպվեցինք, որպեսզի բիզնեսի կեն- 
սունակությունը չտուժի։ Փոխվեց ձևաչափը, փոխվեցին ստանդարտ 
դարձած շատ մոտեցումներ, բայց նաև վերաիմաստավորվեցին։ Ի վեր- 
ջո, մարտահրավերը վերածվեց հնարավորության։ 

Ֆիլիպ Մորրիսն  
ու քովիդը. 
հնարավորության 
վերածված 
մարտահրավերը
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ՔԱՂԱՔԱՄԵՋ  Հնարավորություն



աշխատանքային օրվա կարևոր մաս են: Այս հարցը որոշ մասով լու- 
ծեցինք ուրբաթ երեկոյան Friday Night հավաքույթների միջոցով, երբ 
ամբողջ ընկերությամբ հավաքվում էինք համակարգիչների մոտ, թեյ 
կամ գինի խմում, զրուցում, կատակում։ Ունենք ընդհանուր խումբ, 
որտեղ աշխատակիցները կիսվում էին այս օրերին տեղի ունեցած 
զվարճալի պատմություններով կամ նկարներով։
Վերջապես, քովիդն ու մեկուսացումն ազդում են մարդկանց հոգե- 
բանական վիճակի վրա։ Որպեսզի աշխատենք անհանգստության ու  
սթրեսի հետ, աշխատակիցների համար կազմակերպում էինք վեբի- 
նարներ. հրավիրում էինք բժիշկ-համաճարակաբանների, հոգեբան- 
ների, ժամանակի կառավարման մասնագետների, ովքեր աշխատում  
էին խնդիրների հետ, պատասխանում հարցերի, օգտակար խորհուրդ- 
ներ տալիս աշխատունակությունը բարձր պահելու ու ընկճախտի 
մեջ չընկնելու համար։

Ինչպես փոխվեց ընկերությունը՝  
գրասենյակ վերադառնալուց հետո
Իրականում դեռևս ամբողջ կազմով գրասենյակ չենք վերադարձել։ Պայ- 
մանավորվածությունը նույնն է. եթե հնարավոր է աշխատանքը կազ- 
մակերպել հեռավար, այդ հնարավորությունն աշխատակցին տրվում  
է առ այսօր։ Գրասենյակը, սակայն, բաց է՝ ջերմաչափվիր ու առաջ։ 
Հետաքրքիր է հետևել աշխատակիցների ռեակցիային, երբ երկար ընդ- 
միջումից հետո իրար տեսնում են իրական կյանքում. տարօրինակ 
զգացողություն է մեզ՝ հայերիս համար, երբ ինչ-որ մեկին տեսնելիս 
ուզում ես մոտ գալ, գրկել, բայց չես կարողանում՝ անվտանգության 
նկատառումներից ելնելով։ Ի դեպ, երբ դեռ հեռավոր 2020 թվականի 
գարնանը հարցնում էինք՝ ինչ կանեք առաջինը, երբ վերադառնաք գրա- 
սենյակ, աշխատակիցները հենց գրկախառնվելու մասին էին խոսում։ 

Ֆիլիպ Մորրիսը քովիդային տարին  
ավարտեց Լավագույն գործատու կոչումով
Շարունակելով բարի ավանդույթը՝ Top Employer Institute-ի կողմից 
այս տարի նույնպես Հայաստանում ճանաչվեցինք լավագույն գոր- 
ծատու։ «Ընկերությունները չեն փոխում աշխարհը. դա անում են մար- 
դիկ». այս կարգախոսով Ֆիլիպ Մորրիսն առաջնորդվել է միշտ։ Որ- 
պես տրամաբանական հետևանք՝ երբեք չենք դադարում աշխատել 
ժամանակակից մարտահրավերները ժամանակակից գործիքներով 
առերեսելու և ավելի լավ աշխատանքային պայմաններ ունենալու 
ուղղությամբ։ Սա փաստում է, որ յուրաքանչյուր աշխատակցի համար  
մենք առաջարկում ենք գերազանց աշխատանքային պայմաններ։ 
Ֆիլիպ Մորրիսի կողմից իր աշխատակիցներին առաջարկվող պայ- 
մաններն այս տարի նույնպես համապատասխանել և որոշ հարցե- 
րում անգամ գերազանցել են հավաստագրմանը ներկայացվող բո- 
լոր չափանիշները:
Պիտի նշեմ, որ լոքդաունի հետևանքով ոչ մի աշխատակից չի կորցրել  
աշխատանքը։ Շարունակել ենք առաջարկելով կայուն, մրցունակ աշ- 
խատավարձ, սոցիալական փաթեթ, բժշկական ապահովագրություն,  
աշխատանքի ճկուն գրաֆիկ, անգամ այս պայմաններում ինքնազար- 
գացման ու կարիերայի աճի բազմաթիվ հնարավորություններ։

Ինչպես պահել անձնականի  
ու աշխատանքայինի սահմանները լոքդաունի մեջ
Լոքդաունի պայմաններում շատ հեշտ էր կորցնել ժամանակի ու տա- 
րածության զգացողությունը։ Հիշում եմ՝ առաջին օրերին ընտանի- 
քում կատակում էինք, որ ոչ թե տնից ենք աշխատում, այլ գիշերում 
ենք աշխատատեղում։ Արտակարգ իրավիճակը մեծագույն մարտա- 
հրավեր էր հատկապես կին աշխատակիցների համար. տնից աշխա- 
տող մայրիկներից փոքրիկներն ուշադրություն են պահանջում։ Պետք  
էր վստահ լինել, որ կանայք ստիպված չեն լինի «աշխատակից» ու 
«մամա» երկու գերկարևոր դերերի միջև ընտրություն կատարել։
Մյուս կողմից, ինչպես արդեն ասացի, ամեն խնդիր թաքնված մի հնա- 
րավորություն է։ Կորոնավիրուսը մեզ օգնեց վերանայել ժամանակի  
ու տարածության նկատմամբ ավանդական դարձած մոտեցումները։  
Ֆիլիպ Մորրիսում մենք հրաժարվեցինք 9-ից 6-ն աշխատելու փորձից 
ու սկսեցինք կիրառել աշխատանքային 24/7 շաբաթվա գաղափարը. 
աշխատակիցն ինքն էր կազմում իր անհատական օրակարգը՝ հագե- 
ցած աշխատանքով, շփումներով, առօրյա հոգսերով ու հանգստով 
այն ժամերին, որոնք հարմար են հենց իրեն։ 
Անընդհատ նոր հարթակներով էինք կիսվում, թե ինչպես, օրինակ,  
զբաղեցնես երեխաներին կամ ժամանակդ ճիշտ կառավարես։ Օգոս- 
տոս ամսին էլ մեր աշխատակիցների երեխաների համար կազմա- 
կերպվեց ամառային վիրտուալ դպրոց՝ հագեցած ուսուցողական ու 
զվարճալի զբաղմունքով։ Մենթալ թվաբանության, խեցեգործության 
ու այլ խմբակները հասանելի էին ինչպես առցանց, այնպես էլ ուսում- 
նական կենտրոններում։

Հեռավար աշխատանքային գործիքներ 
Ֆիլիպ Մորրիսն օգտվում է ամենաառաջադեմ ծրագրերից ու հավել- 
վածներից։ Ընկերությունը մասնագիտական զարգացման ու առցանց  
ուսուցման, նախագծերի ու ժամանակի կառավարման, աշխատա- 
կիցների առաջադիմության մոնիթորինգի ու խթանման, հետադարձ  
կապի ստացման ու, վերջապես, հեռահար աշխատանքի կազմակերպ- 
ման բազմաթիվ ներքին հարթակներ ունի։ Յուրաքանչյուր աշխա- 
տակցի համար ապահովված է լիարժեք հասանելիություն բոլոր ծրա- 
գրերին թե՛ համավարակից առաջ, թե՛, առավել ևս, հիմա։ Միևնույն 
ժամանակ, այն դեպքում, երբ հանդիպումներին պետք էր միացնել 
մեր գործընկերներին, ազատ էինք օգտագործել բոլորին հայտնի դար- 
ձած գործիքները։

Ինչպես դիմակայել երկարատև  
մեկուսացումից առաջացած սթրեսին
Լոքդաունի զրկանքներն ամեն մեկի համար անհատական էին։ Ըստ  
այդմ, փորձում էինք հետադարձ կապի միջոցով հասկանալ՝ որ խնդիր- 
ներն են ամենահրատապը ու լուծել դրանք քայլ առ քայլ։ Օրինակ,  
նստակյաց ապրելակերպի պատճառով շատերը սկսել էին բողոքել 
ավելորդ քաշից ու մեջքի ցավից։ Որպես լուծում՝ փորձեցինք անհա- 
տական մարզչի ու սննդաբանի օգնությամբ բարելավել աշխատա- 
կիցների ֆիզիկական ակտիվությունն ու շտկել սննդակարգը։
Ինքնամեկուսացման պայմաններում բացակայում էին սուրճի կամ 
թեյի շուրջ խոհանոցային զրույցները, որոնք մեր գրասենյակում միշտ  
էլ բարի ավանդույթ են եղել։ Թիմային աշխատանքի առումով դրանք 

  Տաթևիկ Հովհաննիսյան
  Ֆիլիպ Մորրիս Ինթերնեյշնլ



Լուսանկարիչ Բիայնա Մահարին մեկնեց Իտալիա, երբ քովիդը դեռ 
նոր էր ոտք դնում Եվրոպա։ Նրա աչքի առաջ Նեապոլում մտցվեց 
արտակարգ դրություն, հետո նրան էվակուացրեցին Հայաստան, որտեղ 
դեռ պետք էր մնալ 14 օրվա կարանտինում։ Ահա Բիայնայի ֆոտո 
վկայություններն ու մեկնաբանությունները։ 

Փախուստ դեպի 
մեկուսացում

Մարտի 8. «Փողոցում 
դիմակներով մարդիկ են 
հայտնվել, McDonald's-ում  
էսօր չեն թողնում սեղա- 
նին երկու հոգուց ավել  
նստել, իսկ մեզ՝ փողոցում  
հավաքված մի 10 հոգուս, 
մոտեցան դիմակներով 
ոստիկանության պես մի 
բան և զգուշացրեցին, որ  
այսուհետ բոլոր մարդ- 
կանց միջև փողոցում 
պետք է լինի 1 մետր 
հեռավորություն։»

ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ  Ճամփորդ
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Մարտի 12. «Ինչ աբսուրդ տեսարան ա՝ 
սուպերմարկետի հերթ կանգնած 40 հոգին, 
որտեղ բոլորը երկու մետր հեռու են իրարից 
(օրենքով մի մետր ա պետք, բայց վախն աչ- 
քաչափից ուժեղ ա) ու դիմակներով. նայելուց  
սկզբից չես հասկանում՝ ինչ ա կատարվում, 
թվում ա, թե խառը մարդիկ են, հետո մեկ էլ 
հասկանում ես, որ մի ընդհանուր նպատակ 
ունեն, ոնց որ ֆլեշմոբ լինի։»

Մարտի 14. «Առավոտ-
յան դուրս էի եկել տնից, 
ուղիղ՝ ափ։ Բայց արի ու 
տես, որ ժամանակները 
փոխվել են. հետևից լսե- 
ցի՝ Buongiorno Senorita, 
ի՞նչ գործ ունեք ստեղ, 
հե՛նց հիմա գնացեք տուն  
ու էլ դուրսը ձեզ չտեսնենք։  
Ես էլ, դե ինչ, փոքր մարդ,  
սուս փուս հավաքեցի 
նախաճաշս, ափի թաքուն  
անկյուններում մենակ 
թողեցի գիրք կարդացող, 
ծովին նայողներին ու էն  
մի աղջկան, որ չէր ալա- 
րել՝ ջրաներկ էր բերել ու 
ջրի փոքր պլաստիկ շշի 
մեջ վրձինը թաթախելով 
բլոկնոտում գունավոր 
տունիկներն ու հրաբուխն  
էր նկարում, ու դատար- 
կագույնս քաղաքով ոտ-
ոտ եկա տուն՝ անցնելով  
Նեապոլի երբեմնի մար- 
դաշատ “նաբերեժնիով”:»



Մարտի 16. «Ինչ-որ մեկը մտածում էր առավոտյան՝ «ի՞նչ դնեմ էս 
երեխեքի առաջին ուտելիքի մեջ էս կինոյից հետո» ու թեթև ժպիտով 
տոպրակը դասավորում՝ մանտտայի պես քթի տակ կրկնելով՝ «պանիր- 
թարխուն-լավաշ, պանիր-թարխուն-լավաշ…»
Մի հատ մեծ սեր քեզ՝ ինչ-որ մեկ։ Թարխուն, որը կարողացավ հաս- 
կացնել էն, ինչ չէր կարողացել անել արագ-արագ ինքնաթիռից 
ուղիղ ավտոբուս նստելը, լիքը հատուկ համազգեստով մարդիկ, 
ջերմաչափումների շարանը, 11 ոստիկանական և շտապ օգնության 
մեքենաներից կազմված կորտեժը ու ճանապարհին ծագած միլիոն 
խնդիրներն ու խնդիրիկները, հասկացնել էն, որ մենք տանն ենք 
վերջապես, ու որ աշխարհի ամենանեապոլից էն կողմ կա մենակ մի 
բան, ու դա տունն ա։»
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Մարտի 17. «Կառանտին., օր 1։ Ճիշտն ասած, բացար- 
ձակ պարզ չի՝ ոնց ենք սենց դիմանալու 14 օր, բայց  
ոչ էն պատճառներով, որոնցով կարելի էր ենթադրել։
Ահա, խնդրեմ, մի հոգու նախաճաշը։ Ափսոս ռակուր- 
սի պատճառով չի երևում հացի քանակը ու մի քիչ ան- 
տեսված ա յոգուրտը, մեղրն էլ մի քիչ ձեթի նման ա 
(նկարում միայն), կաթնաշոռ/թթվասերն էլ, շաքարի, 
սուրճի, թեյի տարբերակներն էլ չեն երևում... 
Հիմա գումարեք դրան այն, որ 24 ժամ փակված ես սեն- 
յակում և ամենահեռավոր ճանապարհորդությունն 
ավարտվում է 3 մետրից, ու պատրաստվեք դիմավո- 
րել ինձ երկու շաբաթից կատարյալ գնդի ֆորմայով  
և նոր գլորվելու ֆունկցիայով:»

Մարտի 22. «Գրքերը առաջ են գնում, 
նկարները շատանում, ֆոտոները մշակվում, 
ուտելիքը ուտվում, ջերմաչափումներն էլ 
գնալով ավելի պրոֆեսիոնալ կերպով ենք 
անցնում… Կատակ բան չի, մի շաբաթ 
է՝ պարապում ենք... իսկ ամենակարևոր 
նորությունը, որ կեսը անցանք, 14 օրից 7-ը, 
և դեռ սենյակակիցս էլ ես էլ կենդանի ենք, 
չնայած որ ունենք բալկոն, դանակ… Բայց 
չգիտեմ՝ ինչքան սենց կշարունակվի։»

Մարտի 29. «էսօր թեստ էինք հանձնում. երկու օր  
ա՝ մեր փոքրիկ աշխարհի բոլոր հումորները կոնկ- 
րետ մի ուղղվածություն ունեին. իսկ տոմսերը 
տալու ե՞ն պարապենք, մի գծի՞կ, թե՞ երկու, բա որ 
կտրվե՞նք, և այլն, և այլն։
Շատ կուզենայի երկար բարակ նկարագրել պրո- 
ցեսը, բայց այն ավելի արագ էր, քան էս տեքստը. 
բամբակով փայտիկով՝ փստ բերանի մեջ, փստ 
քթին, ձեր անուն ազգանունը, և վերջ, ու քանի 
դեռ ես զարմացած փորձում էի հասցնել մի բան 
գոնե նկարել` շնորհակալություն, ցտեսություն, ու 
մենք մնացինք նորից մեր սենյակում։»

  /   Բիայնա Մահարի



ՄԱՔՈՒՐ ՕԴԻ
Մարտ ամսին բոլորս փակվեցինք մեր տներում, բայց դա երկար 

տևել չէր կարող։ Արդեն ամռանը, երբ արտակարգ դրությունը դեռ 
ուժի մեջ էր, բայց եղան որոշ մեղմացումներ, մի շարք ոլորտներ 
իրենց գործունեությունը տեղափոխեցին մաքուր օդի։ ԵՐԵՎԱՆը 

պատմում է, թե ինչպես դա եղավ։

Ա մռան շոգի հետ տանը նստելն  
այլևս անհնար էր թվում։ Այդ- 
պես, երկար ինքս ինձ համոզե- 
լուց հետո մի օր առավոտյան 
յոթին հայտնվեցի Թումոյի այ- 

գում՝ սպորտային գորգն ու ջրի շիշը ձեռքիս։  
Ատելով ամբողջ աշխարհն ու ակնոցի ան- 
թափանց ապակիների հետևում թաքցնե- 
լով քնկոտ աչքերս՝ քայլեցի դեպի խաղա- 
հրապարակ, որտեղ էլ պայմանավորված էի 
մարզչի հետ։ Գորգը փռեցինք ծառերից մեկի 
տակ ու սկսվեց։
Այդ ժամին այգում միայն երիտասարդ զույ- 
գերն էին իրենց նորածին փոքրիկների հետ, 
ովքեր վստահաբար ավելի ծանր գիշեր էին 
ունեցել ու հիմա նստարաններից մեկի վրա 
քնել էին, քանի դեռ երեխան լուռ էր։ 
Այգու պահակներն իրենց օրվա առաջին 
սուրճն էին եփում, այգում բնակվող շների  
մի մասը գտել էր արևի առաջին շողերն ու  
տաքուկ տեղավորվել դրանց տակ, իսկ մյուս- 
ներն ուտելիքի որոնողական աշխատանքնե- 
րի մեջ էին։ Մենք էլ ակտիվ պարապում էինք՝ 
փոխարինելով ծառերն արդեն մանկական 
ճոճանակների սյուներով։ Հետո անցանք վա- 
զելուն, իսկ երբ վերադարձա, գորգիս վրա 
շան թաթերի հետքեր էին, ու երկու շունիկ՝  
նստած, պոչերը խաղացնելով, ինձ էին նայում։  
Այդ օրերին քարերն ու ծառերն ինձ համար փո- 
խարինում էին մարզասրահի ապարատները, 
իսկ ամեն շաբաթ օր պարապմունքից ձորով 
դեպի տուն քայլելը՝ կարդիոն։
Սա քովիդյան սպորտային իրականությունն 
էր, բայց մի շարք այլ ոլորտներ ևս դուրս եկան 
փողոցներ ու այգիներ։

Սպորտ
Դրսում սպորտով զբաղվելը մի քանի խելա- 
գարների գաղափարը չէր, շատերն այդ օրերին 
իրենք իրենց շարժելու տարբերակներ էին 
փնտրում։ Մեկուսացման առաջին օրերից, 

Յոգա
Ընդամենը մի քանի ծառ այն կողմ, նոր ջրված 
խոտի վրա իրենց գորգերը փռած մի խումբ 
մարդիկ յոգայով էին զբաղվում, ու նույնիսկ 
եթե այգում արդեն աղմկոտ էր, քանի որ մի 
պահից մարդիկ վերադարձել էին փողոցներ, 
ապա այդ տասը քառակուսի մետր տարածքը 
կարծես իզոլացված լիներ իրականությունից։ 
Այստեղ հանգիստ էր ու լուռ։
Եթե դրսային մարզումներն այլ մարզաձևե- 
րի համար մինչ քովիդ այդքան էլ տարածված 
չէին, ապա վերջին տարիներին այգիներում 
յոգայով զբաղվող շատ խմբեր կային, դրա հա- 
մար նրանք արդեն սովորել էին անցնող մարդ- 
կանց տարօրինակ հայացքներին և նույնիսկ 
ակնարկներին (իսկ մարդիկ նրանց՝ այդքան էլ 
չէ)։ «Եթե սպորտով զբաղվող մարդիկ կողքից 
ավելի պարզ էին թվում անցորդներին, ապա 
մեր վարժությունները նրանց համար այդ- 
պես էլ մնացին տարօրինակ ու զարմացնող,– 
պատմում է յոգայի խմբից Անին,– գուցե նաև 
վախեցնող»։
Այդ խմբերը նույնիսկ հաջողացնում էին մեդի- 
տացիայով զբաղվել այգու խժդժոցի մեջ։ Դրա 
համար ընտրում էին առավոտյան ավելի շուտ  
ժամեր, բայց նույնիսկ այգու նոր թափ առած  
կյանքը նրանց շատ չէր խանգարում, քանի որ,  
ինչպես ասացի, նրանց զբաղեցրած տարած- 
քում մթնոլորտն այլ էր։

երբ քաղաքը դատարկվեց ու պարտադրված 
նստեցինք մեր տներում, մարդիկ սկսեցին 
փորձել մարզվել յութուբյան տեսանյութերի 
միջոցով, որ տանը երկար մնալուց հետո չանց- 
նեն ծանր քաշայինների կարգին։
Որոշ ժամանակ անց թույլատրվեց «անդիմակ» 
սպորտը դրսում, և այդ օրվանից քաղաքի 
տարբեր հատվածներում սկսեցին նկատվել 
վազող կամ հեծանիվ քշող մարդիկ։ Անցորդ- 
ները նախանձով էին նայում նրանց, քանի  
որ վերջիններս կարող էին դիմակ չկրել, քանի  
դեռ սպորտով էին զբաղվում։ Այգում պարա- 
պելիս յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ ոստիկան- 
ներ էին անցնում և խիստ դեմքով ուշադիր 
նայում, որ ոչ մի վայրկյան կանգ չառնես (թե- 
կուզ ջուր խմելու), եթե կանգ առար, ուրեմն 
դա սպորտ չէ։
Մարզիչ Գայանեի խոսքով, ով առաջիննե- 
րից էր, որ սկսեց անցկացնել իր պարապ- 
մունքները մարզասրահից դուրս, դրանք 
յուրահատուկ օրեր էին։ Այլ պայմաններում, 
թեկուզ ամառվա շոգին, դժվար թե նույն 
հաջողությամբ հնարավոր լիներ պարապել։ 
«Կարանտինի օրերին այլ էր, մարդիկ էին այլ,– 
ասում է Գայանեն,– մեր պահակների ու այ- 
գու շունիկների հետ պարապմունքները 
կարծես ուրիշ աշխարհ մեզ տանեին, որտեղ 
չկար քովիդը»։

← Գրքի տոնավա- 
ճառը՝ Կասկադում

→ RiverSide դրայվ-ին 
կինոթատրոնը

↓ Կ. Ստանիսլավսկու անվան թատրոնն օգտագործեց շենքի բակում գտնվող 
տարածքը՝ տեխնիկական սարքերը դարձնելով ներկայացման ատրիբուտ
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Թատրոն
Արվեստը նույնպես դուրս էր եկել փողոցներ։ 
Ու եթե երկուհազարականներին Հայֆեստի 
շրջանակում պարբերաբար տեղի էին ունե- 
նում բացօթյա՝ բոլոր հնարավոր սահմանները 
կոտրող ներկայացումներ, դա պարզապես 
ներկայացման մտահղացումն էր, իսկ ահա 
քովիդյան իրականության մեջ փողոց դուրս 
գալը երևի թե թատրոնի համար միակ հնա- 
րավորությունն էր գոյատևելու դատարկ դահ- 
լիճների դարաշրջանը։
Առաջին բացօթյա ներկայացումն իրակա- 
նացրեց Հովհաննես Թումանյանի անվան  
տիկնիկային թատրոնը։ Հունիսի մեկին երե- 
խաների պաշտպանության միջազգային 
օրվա կապակցությամբ նրանք համերգ-
ներկայացում կազմակերպեցին թատրոնի 
պատշգամբում՝ այսպես կոչված՝ ամֆիթատ- 
րոնում։ Հանդիսատեսի համար նախապես 
նշված էին տեղերը՝ պահպանելով սոցիալա- 
կան հեռավորության բոլոր կանոնները։ 
Հետո արդեն փողոց դուրս եկան մնացած 
թատրոնները։
Ստանիսլավսկին իր ներքին բակում ներ- 
կայացրեց «Գարդենիա» բեմադրությունը, 
որին ներկա էր մոտ քառասուն հանդիսատես, 
իսկ գլխավոր ռեկվիզիտը թատրոնի բակում 
ներկայացման համար կառուցված ջերմոցն էր։ 
Ներկայացման ժամանակ տեղացած անձրևը 
նույնիսկ չխանգարեց հանդիսատեսին՝ անձ- 
րևանոցներով նստած նայում էին։ Փորձերի 
ժամանակ հարևաններից բողոքներ էին ստա- 
նում, բնակելի շենքերի պատուհաններից 
ձայներ էին լսվում՝ թե բա հոգնեցինք, մի նոր 
բան խաղացեք։
Ամբողջ ամառվա ընթացքում թատերական 
կյանքն ակտիվ էր՝ քաղաքը վերածվել էր թա- 
տերաբեմի, Սունդուկյանի և Կամերային թատ- 
րոնի կատակերգություններով ու մի շարք այլ 
հետաքրքիր բեմադրություններով։

Կինո
Բնականաբար, կինոթատրոններն առաջին 
հանրային վայրերից էին, որոնք փակվեցին 
համաճարակային իրավիճակի պատճառով։ 
Հենց այդ օրերին էլ բացվեց բացօթյա Riverside  
այսպես կոչված drive-in կինոթատրոնը։ Նման  
կինոթատրոն, որտեղ հնարավոր կլինի սե- 
փական մեքենայից դուրս չգալով մեծ էկրան- 
ների վրա ֆիլմեր դիտել, Հայաստանում դեռ 
չէր եղել։ Riverside-ի հիմնադիրները երեք ըն- 
կեր են, ովքեր տևական ժամանակ (դեռ մինչև 
քովիդը) երազել էին նման մի բան ստեղծելու 
մասին։ Այդպես, ամառվանից սկսած ամեն երե- 
կո՝ արևը մայր մտնելուն պես, նախկին «Երևան- 
յան գիշերներից» ոչ հեռու սկսում էին և առ 
այսօր շարունակվում են ֆիլմերի սեանսները։

Դու ես քո մեքենայում՝ ռադիոընդունիչի հետ  
ու նեոնային լույսերի ներքո. բոլոր պայման- 
ները ստեղծված են անհոգ հանգստի համար։ 
Կարանտինի ժամանակ Riverside-ը փրկեց 
կինոսերներին ներքին լուրջ ճգնաժամից, 
իսկ այսօր այն ժամանցի ալտերնատիվ լավ 
տարբերակ է, որին չեն կարող խանգարել 
եղանակային վատ պայմանները։ Կողքից 
տրամադրվում են սնունդն ու խմիչքեղենը 
(բերվում են ուղիղ մեքենայի մեջ)։

Փառատոներ
Փառատոների մեծ մասը հետաձգվեցին ան- 
հայտ ժամանակով, որոշներն անցան օնլայն  
հարթակներ (օրինակ՝ Երևանի գինու փառա- 
տոնը), որոշները տեղի չունեցան և դրանց 
թվում էր Yerevan Bookfest-ը, որը սակայն ավե- 
լի ուշ իր կարևոր դերը խաղաց։
Աշնանը, պատերազմական իրավիճակում բո- 
լոր ոլորտներն ուզում էին իրենց ներդրումն  
ունենալ և օգնել հայ զինվորին։ Այդ պատ- 
ճառով հոկտեմբերի վերջին օրը Գաֆէսճեան 
արվեստի կենտրոնի քանդակների պուրա- 
կում՝ Կասկադում, անցկացվեց գրքի մեկօրյա 
տոնավաճառ, որից ստացված հասույթի 
ուղիղ կեսը փոխանցվեց Զինծառայողների 
ապահովագրության հիմնադրամին։
Տոնավաճառին մասնակցեցին երեսունից 
ավելի հրատարակչություններ, նույնիսկ 
թանգարաններ և գրադարաններ, ու նրան- 
ցից շատերն իրենց հասույթից գոյացած ամ- 
բողջ գումարը տրամադրեցին հիմնադրամին։ 
Մարդիկ ամիսներ երկար տանը նստելուց ու 
սթրեսային տրամադրության մեջ ապրելուց 

հետո դուրս էին եկել փողոց, զբոսնում էին պու- 
րակով, ծանոթանում հայ արդի գրականու- 
թյան հետ ու իրենց ընտրությամբ գիրք գնում,  
այդպիսով գումար հանգանակում մեր զինվոր- 
ների համար առանց համաճարակային կա- 
նոնները խախտելու։ Այսպիսով գրքի փառա- 
տոնը, մեկ, բայց շատ կարևոր բաղադրիչով 
ներկայացավ բացօթյա ձևաչափով։

Համերգներ
Երաժշտության ձայնը Երևանի փողոցներում 
այդքան էլ անսովոր երևույթ չէ։ Բացօթյա ամա- 
ռային համերգները երևանցիների ամենասի- 
րելի ժամանցի տարբերակներից են։ Բայց քո- 
վիդյան օրերին երաժշտական արվեստի ներ- 
կայացուցիչներն արդեն ստիպված էին դուրս  
գալ բաց երկնքի տակ։ Նույնիսկ որոշ համեր- 
գային փորձեր տեղափոխվեցին փողոց։ Օրինակ՝  
«Հովեր» պետական կամերային երգչախումբն 
առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վեր- 
սկսեց փորձերը բացօթյա ֆորմատով և փոքր  
խմբերով՝ պահելով սոցիալական հեռավորու- 
թյունը, ինչը մասամբ հակասում էր երգչախմբա- 
յին կատարման մոտեցումներին։
Կամերային երաժշտության ազգային կենտ- 
րոնն իր հերթին մեկնարկեց 2020-2021 թթ. հա- 
մերգաշրջանի բացօթյա ծրագրով, հենց կենտ- 
րոնի մոտ գտնվող այգում։ Նույն ամսվա վեր- 
ջում հենց այդ նույն այգում Կամերայինը մեկ  
այլ բացօթյա համերգ կազմակերպեց «Կոմի- 
տասին 151» խորագրով՝ նվիրված Վարդապե- 
տի հոբելյանին։ Այդ համերգին ելույթ ունեցան 
«Հովեր» երգչախումբը (երևի նախապես արևի 
շողերի տակ փորձեր անցկացնելուց հետո) և 
Կոմիտասի անվան ազգային քառյակը։ Նույն 
օրերին մեկ այլ այգում՝ Ազգային ժողովին կից, 
մեկնարկեց «21-ի հեռանկարներ» միջազգային 
երաժշտական փառատոնը, որի ժամանակ Հա- 
յաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի,  
Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի  
և Հայաստանի առաջատար մենակատարների 
կատարմամբ հնչեց Վերդիի «Տրավիատա» օպե- 
րան։ Համերգը տեղի ունեցավ Էդվարդ Թոփչյա- 
նի ղեկավարության ներքո ու նրա խոսքով 
նման փորձ նախկինում չէին ունեցել, երբ բաց- 
օթյա մի ամբողջ օպերա կատարեին։ Սա տեղի  
ունեցած համերգների ընդամենը մի մասն էր՝ 
երաժշտությունը պտտվում էր դատարկված, 
բայց նորից ջերմությամբ լցվող քաղաքում։

  Մարգարիտ Միրզոյան

↓ «Հովեր» երգչախմբի փորձը՝ օպերային թատրոնի տանիքում
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Չնայած կորոնավիրուսը բոլորիս ծրագրերն է հետաձգել ու ապագան անորոշ 
դարձրել, բայց կան մարդիկ, որոնց կյանքը 2020-ին պարզապես տակնուվրա է 
եղել։ Եթե շատերի համար հարամվել են ճամփորդական կամ աշխատանքային 

զարգացման ծրագրեր, ապա այս մարդիկ համաճարակի պատճառով աշխատանք 
են կորցրել, ամուսնություն հետաձգել ու ակադեմիական կրթությունը ZOOM-ով 

փոխարինել։ Մենք գտել ենք կորոնայից խիստ տուժած այս մարդկանց ու խնդրել, որ 
պատմեն իրենց հարամված պլանների մասին։

քովիդմեջ

Անուշ, 32 տարեկան
2013-ից աշխատում եմ ներգնա տուրիզմի ոլորտում որպես տուրերի  
կազմակերպիչ: Սկզբում հայկական տարբեր կազմակերպություննե- 
րում եմ աշխատել, վերջին չորս տարին My Georgia Travel-ի ներկայա- 
ցուցիչն եմ Հայաստանում (վրացական տուրիստական գործակալու- 
թյուն է, որ տարածաշրջանային տուրեր է կազմակերպում): Տուրիստ- 
ների վերջին խումբը Հայաստանում էր 2020-ի մարտի 8-ին, որից հետո 
մեր գործակալությունը փակվեց: Թեև հիմա ընկերության որոշ գործեր 
անում եմ, սակայն փաստացի ոչ մի վարձատրություն չունեմ: 
Մեծ հույս ունեինք, որ 2020-ի օգոստոսից կաշխատենք, բայց դա միա- 

մտություն էր: Այն ժամանակ և՛ Զբոսա- 
շրջության համաշխարհային կազմակեր- 
պությունը, և՛ բժիշկները երաշխիքներ էին 
տալիս, որ ոլորտը տարվա կեսից սկսելու է 
վերականգնվել։ Եղավ, սակայն մինիմալը. 
նման շուկաների վերականգնումը կախ- 
ված է տվյալ երկրի կառավարության ռազ- 
մավարությունից, իսկ Հայաստանը քանի 
որ ոչինչ չարեց, մնացինք միայն ներքին 
տուրիզմի վրա: 

***
Այդ ժամանակ էր՝ սկսեցի մտածել, որ մեր ծնողները 90-ականներին 
երևի հենց նույն զգացումներն են ունեցել: Նախկին կյանքը փլվում է, ու 
եթե կորոնայի առաջին ամիսներին վստահություն ունեինք, որ մի օր 
սա կվերջանա, հիմա հասկանում ենք՝ կյանքը և աշխատանքը երբեք 
առաջվանը չեն լինելու: Պատկերացրեք՝ երկար տարիներ կարիերա ես 
արել ու հասել ինչ-որ կետի, իսկ այդ ամենը երկու ամսում դառնում 
է զրո: Կարելի է նորից սկսել, բայց դու արդեն 20 տարեկան չես ու 
առաջվա ուժն ու եռանդը չունես: 

Ինձ մոտ շատ մեծ սթրես էր աշխատանքի բնույթը փոխե- 
լու պատճառով: Մեր թիմից շատ մարդիկ գնացին ուրիշ 
ոլորտ։ Ես նույնպես փորձում էի այլ աշխատանքների դի- 
մել, բայց ինձ չէին կանչում, որովհետև եթե վերջին 6 տա- 
րին տուրիզմում ղեկավար պաշտոնի ես եղել, ուրեմն կամ 
առավել որակավորված ես, կամ շատ ակնհայտ է, որ դու 
ժամանակավոր աշխատանք ես փնտրում: 

***
2020-ի օգոստոսին ոլորտի աշխատանք գտա՝ մասնավոր պահպանվող 
տարածքներում գործող էկո-տնակների մենեջերի գործ: Ստանում եմ 
4 տարի առաջվա աշխատավարձիս չափ, զուգահեռ ժամանակավոր 
դրամաշնորհային ծրագրերի համար եմ աշխատում: 
Հայաստանի կառավարությունից աջակցություն ստացել եմ միայն 
առաջին երկու ամիսներին: Ոլորտի ներկայացուցչներիս թվում էր, 
որ մեր կյանքը քանդվել է, սկզբում պանիկա էր, հետո երբ ստացանք 
աջակցությունը, շնորհակալական զգացում ունեինք։ Վերջում բար- 
կություն ու ջղայնություն էր, երբ հասկացանք՝ մեր երկրում հակա- 
ճգնաժամային գործողություններից ոչ մեկը չի արվում, ու բոլորը մեզ 
վրա թքած ունեն: Իմ մեծագույն դեպրեսիան նաև նրանից էր, որ մենք  
խոսում էինք ոլորտի խնդիրների մասին, բազմիցս դիմում էինք Զբո- 
սաշրջության կոմիտե, հակաճգնաժամային գործողություններ իրա- 
կանացնելու համար առաջարկում էինք անգամ մեր կամավոր աջակ- 
ցությունը, սակայն մեր ձայնը լսելի չէր: Իսկ եթե մինչև պատերազմ 

փորձում էինք մեր խոսքով որևէ բանի 
հասնել, ապա պատերազմից հետո ազ- 
գային վիշտն ու ցավն այնքան մեծ է, որ 
ես հիմա արդեն ամաչում եմ այդ հարցերի 
մասին խոսել:
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Ջեմմա, 28 տարեկան
2020-ի փետրվարին ընկերս, ով ապրում  
է Էստոնիայում ու այնտեղի քաղաքացի 
է, առաջին անգամ եկավ Հայաստան՝ ինձ  

հյուր, ծանոթացավ ընտանիքիս հետ ու մենք նշանվեցինք, որ ամիս- 
ներ հետո ամուսնանանք: Փետրվարի վերջին օրը ճանապարհեցի ըն- 
կերոջս (արդեն նշանածիս), իսկ հաջորդ օրը լուրերով տեսա՝ Հայաս- 
տանում գրանցվել է կորոնավիրուսի առաջին դեպքը: 
Մինչ այդ՝ 2019-ի վերջին, գնացել էի Էստոնիա՝ Նոր տարին իր հետ նշե- 
լու, նաև դատարանի հետ կապված գործերս կարգավորելու համար, 
որպեսզի 2020-ի գարնանն ամուսնանանք։ Քանի որ մենք տարբեր 
երկրի քաղաքացիներ ենք, Էստոնիայի դատարանն ինձ պետք է մի  
կարևոր փաստաթուղթ տրամադրեր, առանց որի չէինք կարող ամուս- 
նանալ. մինչև ապրիլ պետք է ներկայանայի Էստոնիա։

***
Էստոնիա այցելելու վիզայի հրավերքն ստացա այն օրը,  
երբ Հայաստանում սկսվեց կարանտինը: Սկսեցի խուճա- 
պահար դեսպանատներին զանգել, բայց ոչ ոք չէր պատաս- 
խանում, ասում էին՝ կորոնավիրուսի պատճառով դեսպա- 
նատները փակվել են: Էստոնիայի դատարան նամակ 
գրեցի ու հայտնեցի՝ վիզա չունենալու արդյունքում չեմ  
կարողանում ապրիլին ներկայանալ, դատարանն էլ համա- 
ձայնվեց առանց իմ ներկայության տրամադրել փաստա- 
թուղթը, որը վեց ամիս վավերություն ուներ: Մայիսից 
հաշված վեց ամիս՝ մինչև նոյեմբեր հաստատ կհասցնեի 
գնալ սիրելիիս մոտ, բայց այդ ժամանակ դեռ չգիտեինք, որ նոյեմբե- 
րին ամեն ինչ ավելի վատ է լինելու։
Քանի որ Էստոնիայի միակ մոտ դեսպանատունը Վրաստանում էր,  
իսկ այնտեղ գնալն անհնար էր, սեպտեմբերին մտածում էի Բելառուս  
գնալ, որի հետ սահմանները բաց էին։ Սակայն Բելառուսում սկսվել 
էին հետընտրական ցույցերը, ապա սկսվեց մեր պատերազմը. բոլոր 
մտքերս տեղափոխվեցին ռազմի դաշտ, արդյունքում՝ ժամանակը 
թռավ ու լրացավ դատարանի տրամադրած փաստաթղթի վերջ- 
նաժամկետը: 

***
Արդեն մեկ տարի անցավ, ինչ իրար չենք տեսել ու վիրտուալ ենք  
շփվում։ Որոշել ենք այլ կերպ լուծել խնդիրը, որ գոնե 2021-ի գարնանը  
միասին լինենք: Ծանոթացել ենք Էստոնիայում, երբ ես այնտեղ էի  
ապրում։ 2019-ին, երբ վերադարձա Հայաստան, երկուսս էլ գիտեինք՝  
որոշ ժամանակ իրարից հեռու ենք լինելու, բայց չէինք պատկերաց- 
նում, որ այն կտևի մեկ տարուց ավելի: Կարծում էինք՝ արագ կլուծենք  
թղթաբանական հարցերը և միասին կապրենք Էստոնիայում։ 
Եթե մենք երկուսս էլ լինեինք նույն քաղաքից ու սովորական զույ- 

գերի նման ամեն օր իրար տեսնեինք, գուցե ավելի 
քիչ տանջվեինք, բայց ավելի վատ չէր լինի, հաստատ: 
Մյուս կողմից՝ ես հիմա հա՛մ ինձնով, հա՛մ իրենով հպար- 
տանում եմ, որովհետև երկուսիս կյանքում առաջին  
անգամ է, որ որոշել ենք ամուսնանալ ու այդ գաղա- 
փարին նվիրված ենք։ Չնայած այսքան դժվարություն- 
ներին՝ ոչ մի պահ չենք հանձնվում այդ մտքից: Մեկ տար- 
վա ընթացում փորձել ենք իրար համար ավելի լավը 
դառնալ, աշխատանքում և կյանքի մյուս ոլորտներում 
ավելի առաջ գնալ։

***
Հեռավորության վրա հարաբերությունները մարդկանց սովորեցնում  
են իրար լսել ու հասկանալ, որովհետև ուրիշ ոչ մի այլ բան չեք կա- 
րող անել. չեք կարող իրար հետ դուրս գալ և ուղղակի զբոսնել կամ 
միասին կինո գնալ կամ ուղղակի գրկել ու անխոս իրար հասկանալ: 
Փորձում ենք հեռավորությունն ինտերնետի միջոցով հաղթահարել. 
միասին օնլայն ֆիլմեր ենք նայում, խաղեր խաղում կամ ուղղակի 
ժամերով վիդեո քոլ անում, կողքից էլ մի բաժակ գինով վայելում միմ- 
յանց ներկայությունը։ Վստահ եմ՝ եթե հաղթահարեցինք այս փոր- 
ձությունը, կյանքում էլ ոչինչ մեզ չի բաժանի։

Հերմինե, 26 տարեկան 
2020-ին դիմել էի Վրաստանի հանրային կապերի ինստիտուտ՝ GIPA,  
մագիստրատուրայում սովորելու համար։ Մտածում էի՝ իդեալական 
տարբերակ է՝ Վրաստանը Հայաստանին շատ մոտ է՝ ջրի ճանապարհ,  
որ ամեն ամիս կարող եմ գնալ-գալ: 
2020-ի օգոստոսին իմացա, որ ընդունվել եմ: Հայտնեցին՝ պետք է ան- 
միջապես գնանք Վրաստան, որ հասցնենք տեղավորվել, երկու շա- 
բաթ կարանտին մնալ, քանի որ դասերը սկսվելու էին սեպտեմբերի 
վերջին։ Չնայած անհանգիստ էինք այդքան արագ տեղափոխության 
համար, բայց արդեն սկսել էինք պատրաստվելը, երբ սկսեցին մեր  
գնալը հետաձգել։ Վրաստան-Հայաստան սահմանը փակ էր, ուսա- 
նողներիս համար հատուկ առանձին տրանսֆեր պետք է կազմակեր- 
պեին, որ ցուցակով-անունով անցնեինք: Սեպտեմբերից Վրաստանում  
քովիդի թվերը սկսեցին աճել, արդյունքում՝ թղթաբանության պատ- 
ճառով ամեն ինչ այնքան ձգձգվեց, որ մենք մնացինք Հայաստանում, 
ասացին՝ դասերը սկսում ենք օնլայն, ընթացքում կհասկանանք: 

***
Սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց Արցախյան պատերազմը, 
սեպտեմբերի 28-ին սկսվեցին իմ դասերը: Ամուսնուս 
տարան պատերազմ, ես աշխատանքի բերումով նույն- 
պես գնացի Արցախ ու հազիվ փրկվեցի (ես ուղեկցում 
էի ֆրանսիացի այն երկու լրագրողներին, որոնք Արցա- 
խի Մարտունու շրջանում վիրավորվել էին ռմբակոծու- 
թյունից)։ Վրաստան պետք է գնայի ամուսնուս հետ,  
եթե քովիդը չլիներ, ու մենք սեպտեմբերի սկզբին գնա- 
ցած լինեինք Վրաստան, ոչ ես կհայտնվեի Արցախում, ոչ  
ամուսինս կմասնակցեր պատերազմին, ու մենք չէինք  

ապրի մեր կյանքի վատագույն շրջանը: Փաստացի, կորոնավիրուսը 
փչացրեց մեր պլաններն ու վտանգեց մեր կյանքը, չնայած սխալ է 
այդպես ասել, բայց մեծ հաշվով դա է իրականությունը։ 

***
Վրաստանում քովիդի վիճակը սկզբում դեռ այդքան էլ վատ չէր, ու  
մենք հույս ունեինք՝ կարող ենք գնալ Թբիլիսի և դասերին օֆլայն մաս- 
նակցել՝ ստանալով իսկական ակադեմիական 
կրթություն։ Ինձ համար կրթությունը միայն  
գիտելիքը չէ. միջավայրն է ու բուն ինֆորմացիա- 
յից զատ ստացած ամեն ինչը: Ես ուզում էի դա- 
սախոսների և ուսանողների հետ մտքեր կիսել,  
իրար հետ աշխատել։ Կան առարկաներ, որ ես  
գրեթե ոչինչ չեմ սովորել. ինչքան էլ դասախոս- 
ները փորձում են օնլայն սովորեցնել, իրենց 
համար էլ է այս ամենը նոր, ու շատ դեպքերում 
չգիտեն՝ ինչ անել:
Էլ չեմ ասում, որ շատ դժվար է օրական 4-6 ժամ 
համակարգչի առաջ նստել, հատկապես երբ հաճախ դասախոսները 
պահանջում կամ պարտադրում են՝ դասի ընթացքում կամերան մի- 
ացնել: Չկա մարդկային շփում, չկան ընկերական հարաբերություն- 
ներ, կուրսում մոտ 20 հոգի ենք, մի քանի ամիս է՝ իրար հետ շփվում 
ենք, բայց ոչ մեկս ընկերներ չենք։ Չնայած ունենք ընդհանուր չատեր,  
մենք դեռ ուղղակի լավ ծանոթներ ենք, իսկ այդպես սովորաբար չի 
լինում. մենք գոնե առնվազն մի անգամ պետք է գնայինք միասին 
բուֆետ հաց ուտելու կամ փաբ՝ միասին խմելու։ 

*** 
Օնլայն կրթությամբ հիմա ինձ շատ դժվար է հավատալ, որ ուսանող 
եմ։ Սովորաբար երբ ուսանող ես, դասից առնվազն մեկ ժամ առաջ 

պետք է արթնանաս, լվացվես, լողանաս, 
հագնվես, նախաճաշես, տրանսպորտ 
նստես, քայլես, լսարան գտնես… Իսկ հի- 
մա ես շատ դեպքերում դասից հինգ րո- 
պե առաջ եմ արթնանում, արագ լվաց- 
վում ու միանում եմ դասին: Մի անգամ 
նույնիսկ դասի ժամանակ կամերան ան- 
ջատած լոգանք եմ ընդունել, երբեմն էլ 
տաքսու մեջ կամ սրճարանում սուրճ 
խմելիս եմ դասերին միանում։ 

  Ամալի Խաչատրյան
  Smartboy 



36-ամյա Մանուշակ Վահրամյանի ու 45-ամյա Տաիջի Նոտսուի փոքրիկ ընտանիքը 
կորոնավիրուսի ամեն հետևանք չափազանց ուժեղ է զգացել։ Բայց հիմա՝ մի 

տարի անց, ասում են, որ դժվարություններն անցյալում են։ Ավելին, քովիդյան 
սահմանափակումներն ի վերջո ստիպեցին Մանուշակին ու Տաիջիին Երևանում նոր 

գործ սկսել՝ սուշիի առաքում։

սուշիո՛վ պատասխանենք 
համավարակին

Չըխկլը-փակ 

Մանուշակ. Երեք տարի առաջ եմ Տաիջիին հանդիպել ֆուդ  
ֆեսթի ժամանակ. նա Հայաստանում էր ապրում ու ճապո- 
ներեն էր դասավանդում Սլավոնական և Երևանի պետական  
համալսարաններում: Այդ ժամանակ ես շատ հետաքրքրված  
էի ճապոնական մշակույթով, Մուրակամիով ու այլ գրողնե- 
րով։ Քանի որ Տաիջին ճապոներեն էր դասավանդում, հե- 
տաքրքրվեցի՝ արդյոք կարող եմ գնալ իր դասերին։ Շատ էի 
ուզում ճապոներեն սովորել, որ ճապոնացի հեղինակներին 
բնագրով կարդայի: Դասերը դարձան պատճառ, որ սկսեցինք  
շփվել, հետո ավելի լուրջ շփվել, իսկ 2019-ին ամուսնացանք: 
Քանի որ Տաիջին հյուրատուն էր բացել Թբիլիսիում, ամուս- 
նանալուց հետո տեղափոխվեցինք Վրաստան: Մեր բալիկը  
պետք է ծնվեր 2020-ի ապրիլին։ Որոշել էինք ծննդաբերու- 
թյունը Հայաստանում իրականացնել, դրա համար էլ մինչև  
համաճարակի սկսվելը՝ փետրվարի վերջին, ես եկա Հայաս- 
տան: Ամուսինս պետք է մեկ ամիս հետո միանար ինձ, որ  
ծննդաբերության օրերին կողքիս լիներ։ Չնայած կորոնավի- 

րուսն արդեն տարածվել էր աշխարհով մեկ, բայց մենք ոչ մի  
կերպ չէինք կարող պատկերացնել, որ այն կհասնի նման  
մակարդակի։ Մարտին Հայաստանում սկսվեց կարանտինը,  
սահմանները փակվեցին, մուտքն ու ելքն արգելափակվեց, 
ու Տաիջին չկարողացավ Վրաստանից մուտք գործել Հայաս- 
տան, քանի որ ՀՀ քաղաքացի չէ։ 

Մեն-մենակ

Մանուշակ. Դրամատիկ պահն այն էր, որ մենք պլանավորել  
էինք միասնական ծննդաբերություն, այսինքն՝ ինքը պետք է  
ներկա լիներ ընթացքին։ Շատ վարդագույն պլաններ ունեինք։  
Հիվանդանոցում, սակայն, պարզվեց՝ ծննդաբերող մարդուց 
բացի նույն հարկում այլ մարդկանց ներկայությունը թույլ  
չի տրվում։ Փաստորեն էսպես թե էնպես ինքը չէր էլ կարո- 
ղանա մասնակցել ծննդաբերությանը, իսկ իմ ծնողների ու 
բարեկամների հետ կապը եղել է բուժքույրերի միջոցով: 
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Ծննդաբերեցի ապրիլի 12-ին: Որոշ խնդիրների պատճառով 
բժիշկները ստիպված եղան կեսարյան հատում անել, իսկ 
կեսարյանի ժամանակ սովորաբար գոնե մեկ խնամող լի- 
նում է ծննդկանի կողքին: Շատ դժվար է. հերիք չի քեզ պետք  
է նայես, մի հատ էլ նորածին երեխային: Ճիշտ է՝ փոքր, բայց  
կեսարյանը վիրահատություն է, իսկ կողքիս մարդ չկար։  
Մինչդեռ ես՝ նորաթուխ մայրս՝ ցավերի մեջ, չեմ կարողա- 
նում երեխային կերակրել, իսկ նա անընդհատ լացում է… 
Այդ ամենի միջով մենակով անցնելը շատ դժվար էր, այդ 
երեք օրերը կոնկրետ ոնց որ անիծված լինեին: Իհարկե, չեմ 
կարող դժգոհել անձնակազմից. շատ լավ բժիշկ եմ ունեցել, 
շատ լավ բուժքույրեր. «Էրեբունի» ծննդատունն էր։ 

Welcome to Armenia

Մանուշակ. Մենք անընդհատ հետևում էինք սահմանի հետ 
կապված ցանկացած նորության, անընդհատ անորոշ ու ան- 
հասկանալի իրավիճակում էինք. մեկ հայտարարում էին՝  
զբոսաշրջիկների համար սահմանները կբացեն, մեկ հետա- 
ձգում էին… Ի վերջո, օգոստոսին, երբ Հայաստանում կորո- 
նայի վիճակը մի քիչ լավացավ, օրենքը վերջապես թարմաց- 
վեց, ընտանիքի անդամներին ամուսնության վկայականով 
թույլատրեցին սահմանը հատել: 
Սեպտեմբերի 17-ին Տաիջին անցավ սահմանն ու եկավ Հա- 
յաստան։ Սեպտեմբերի 17-ին լրացավ նաև մեր հանդիպման  
երեք տարին: Փաստորեն՝ երեք տարի անց հենց նույն օրը 
մենք իրար նորից հանդիպեցինք. մեր բաժանումից անցել 
էր 7 ամիս, երեխան էլ արդեն 5 ամսական էր: 

Ճապոնացու և հայի խաչմերուկում

Տաիջի. Իրար շատ էինք կարոտել, աղջկաս առաջին անգամ  
էի տեսնում. ամեն ինչ շա՜տ դրամատիկ էր, բայց սա է իրա- 
կանությունը: Հարաբերությունները նաև շատ տարբեր են՝ 
մինչև երեխան ու երեխայից հետո: 
Երեխային խնամելու հարցում կնոջս օգնել էին իր ծնողները,  
արդեն շատ տարբեր սովորություններ էին ձևավորվել, իսկ 
ես ցատկում ու հայտնվում եմ այդ ամենի մեջ: Օրինակ, 
երեխայի քնելու հետ կապված տարբերություններ կան  
ճապոնական ու հայկական սովորություններում: Հայաստա- 
նում չես կարող պատկերացնել՝ երեխան 5 ամսականում 
միայնակ քնի. մայրն ու հայրը միշտ քնում են երեխայի հետ,  

այդ ժամանակահատվածում մայրը նաև կուրծք է տալիս։  
Մինչդեռ ճապոնացիներս կարծում ենք՝ երեխայի ազատու- 
թյան ու զարգացման համար նա պետք է առանձին քնի, 
որ ամբողջական չընդհատվող քուն ունենա: Ինձ համար 
հայկական տարբերակը շատ դժվար էր ընդունել, ու մենք 
անցանք իմ տարբերակին: Հիմա երեխան մեծահասակի 
նման ամբողջ գիշեր քնում է։ 

Գոյատևել է պետք 

Տաիջի. Թբիլիսիի հոսթելիս բիզնեսը հիմա օնլայն եմ կազ- 
մակերպում։ Կորոնայից իմ բիզնեսը նույնպես լուրջ տուժեց.  
չփակվեց, բայց շատ վատ աշխատեց։ 2020-ի սեպտեմբերին, 
երբ տեղափոխվեցի Հայաստան, որոշում էինք կրկին նոր  
բիզնես սկսել, սակայն այդ ժամանակ էլ սկսվեց պատերազմը։ 
Մտածում էինք food truck (սննդի բեռնատար – խմբ.) բիզ- 
նեսի մասին, բայց վերջում ընտրեցինք սննդի առաքումը, 
քանի որ կարծում ենք՝ համաճարակը դեռ մի քանի տարի  
տևելու է։ Տարիներ առաջ ես երեքամսյա սուշի թրեյնինգի 
եմ մասնակցել, պարզապես իմ համար սովորել եմ: Սուշի  
սարքելու ու վաճառելու գաղափար միշտ եմ ունեցել, իսկ հի- 
մա կորոնավիրուսը, կարծես, օգնում է դրա իրականաց- 
մանը։ Ես ուզում եմ հայկական ձկնեղենով ու հայկական 
բաղադրիչներով ավանդական ճապոնական սուշի պատ- 
րաստել: Այս երկու խոհանոցներն իրար խառնելու համար 
մի շարք էքսպերիմենտներ եմ արել: Փորձարկումը սկսել 
եմ 2020-ի վերջից, առաքումը՝ 2021-ի սկզբից։ Դեռևս միայն  
ընկերներն են պատվիրում, շուտով պաշտոնապես կներ- 
կայացնենք մեր բիզնեսն ու ակտիվ կտարածենք։ 

Եվ դրական, և բացասական

Մանուշակ. Իհարկե, 2020-ը շատ դժվար տարի էր, բայց ես 
նաև դրական բաներ եմ տեսնում. չէ՞ որ 2020-ին երեխաս է  
ծնվել: Հետո, ես հնարավորություն ունեցա ամբողջ տարին 
օնլայն աշխատել։ Եթե համաճարակ չլիներ, ստիպված կլի- 
նեի գնալ գրասենյակ, մինչդեռ այդքան շուտ չէի կարողա- 
նա, պետք է երեխային խնամեի: Այս կերպ՝ ես վերադարձա 
աշխատանքի երեխայի ծնվելուց երեք ամիս անց։ 
Մենք նաև շատ բան սովորեցինք այս ամենի արդյունքում. 
փոխեցինք մեր մտածելակերպը, աշխարհայացքը։ Համա- 
ճարակը ստիպեց, որ ավելի հասուն դառնանք։ 

  Ամալի Խաչատրյան
  Մանուշակ Վահրամյանի ու  
 Տաիջի Նոտսուի արխիվ



Կարանտինում ծնվածը
Կարանտինի ժամանակ հղի լինելն ու ծննդաբերելու դժվարությունները, 

վարակվելու վախերը և նման այլ խնդիրները գոնե մի քիչ ավելի լավ 
պատկերացնելու համար զրուցեցինք արվեստաբան Հեղինե Խաչատրյանի 

հետ, ում առաջնեկը՝ Արենը, ծնվել է հենց կարանտինի ընթացքում։

Հարազատների ու թթվածնի պակաս
Սկզբում իհարկե շատ վախեցա, չնայած մինչև 
հիմա էլ չեմ հասկանում, թե սա ինչ վիրուս է, 
բայց այդ շրջանում շատ ավելի վախենալու էր։ 
Հերիք չի, որ չգիտես, թե քեզ ինչ է սպասվում 
առաջին ծննդաբերության հետ կապված, 
դրան էլ գումարվեց վիրուսի պես տարածվող 
անորոշությունը։ 
Ստիպված ես փակվել տանը հենց այն շրջա- 
նում, երբ հարազատներդ սովորականից ավելի  
շատ պիտի կողքիդ լինեն։ Կարևորը, որ ամու- 
սինս՝ Հայկը, կողքիս էր։ Ինչ-որ առումով դա 
լավ էր՝ այդ շրջանում միասին էինք ավելի, քան 
երբևէ ու տանը մենակ չէի մնում։ 
Նախքան կարանտինն ամեն օր պարտադիր 
զբոսնում էի, դե՝ հղիներին ցուցված է։ Այդպես՝ 
հղիությանս վերջին ամիսն անցկացրեցի տա- 
նը, հատկապես այն շրջանում, երբ ամեն ան- 
գամ տնից դուրս գալուց անցագիր պիտի գրվեր։  
Լավ է, որ պատշգամբ ունենք ու մաքուր օդի 
իմ չափաբաժինը գոնե այդպես էի ստանում՝ 
թթվածնային անբավարարվածությունից խուսա- 
փելու համար։ Կարծում եմ՝ բոլոր հղիներն այդ 
ընթացքում ունեցել են այս մտավախությունը։
Շաբաթը մի անգամ պիտի գնայի բժշկի։ Ու ամեն  
անգամ փողոցում բոլոր մարդկանցից ոստի- 
կանը հենց ինձ պիտի մոտենար ու հարցներ, 
թե ուր եմ գնում։ Ես էլ ամեն անգամ համբերա- 
տար ներկայացնում էի անցաթուղթս։ 
Հարազատներիս մինչև ծննդաբերությունն ընդ- 
հանրապես չեմ տեսել։ Վիդեոքոլերը փրկում 
էին իրավիճակը։ Իրենք էլ վախեցած էին, գուցե  
շատ ավելի, քան ես։ Ինձ ավելի շատ նյարդայ- 
նացնում էր այն փաստը, որ 8 ամիս սպասելուց  
հետո այս վերջին 9-րդն այսպես բարդ ու վա- 
խի մթնոլորտում է անցնում։ Փորձում էի լավա- 
տես լինել։

Ոտքով դեպի ծննդատուն
Բայց Արենը որոշել էր մի քիչ էլ սպասել ու իր  
ժամանակին չծնվել։ Եկավ բժշկի նշանակած 
ծննդաբերության օրն ու քանի որ խուսափում  
էի քաղաքային տրանսպորտից և տաքսիներից,  
վեր կացա ու որոշեցի ոտքով գնալ Մարգարյան  
ծննդատուն։ Իհարկե, կրկին մոտեցավ ոստի- 
կանն ու կրկին խնդրեց ցույց տալ անցաթուղթը։  
Հանեցի անցաթուղթն ու պարզեցի ոստիկա- 
նին՝ «Մարգարյան ծննդատուն՝ ծննդաբերելու»։ 
Զարմացած հարցրեց, թե ինչու ոչ տաքսիով…
Հիվանդանոցում ինձ ավելի վստահ էի զգում։ 
Տպավորություն կար, որ ամենաապահով տեղը  
հենց դա է, բոլորը դիմակներով էին, ամեն բան 
մաքուր էր ու ախտահանված։ Միակ վատ բանն  
այն էր, որ Հայկն այլևս չէր կարող ինձ հետ գալ  
ու հիվանդանոցում ամեն ինչ մենակ պիտի անեի,  
դա անսովոր էր, քանի որ մայրս կամ ամուսինս  
ինձ նախկինում երբեք մենակ չէին թողնում։ 

Բարեբախտաբար ունեի շատ լավ բժիշկ, ով շատ  
ավելի հանգիստ էր վերաբերվում այդ իրավի- 
ճակին ու ավելորդ ցայտնոտ չէր առաջացնում։ 
Ընդհանուր առմամբ էլ բոլորը շատ ուշադիր 
էին ու շատ բարյացակամ: Վատ էր միայն, որ  
ծննդաբերելուց հետո էլ միայն մի հոգի կարող  
էր հետս լինել հիվանդանոցում իմ հարազատ- 
ներից։ Հայկի մայրիկը կողքիս էր։ Այդ ընթաց- 
քում երկուսով մեզ զգում էինք կրկնակի կա- 
րանտինի մեջ։ 
Ապրիլի 10-ին՝ 17։00-ին, ծնվեց Արենը։ Դուրս գրվե- 
լուց էլ շատ մարդ չկար, միայն ամենահարա- 
զատ մի քանի հոգով դիմավորեցին Արենին։ 
Դուրս գրվելու պահն էլ միշտ այլ կերպ էի պատ- 
կերացնում, իսկ իրականում՝ արագ-արագ 
դուրս եկանք, նստեցինք մեքենան ու տուն։ 

Կարանտինում ծնված սերունդ
Հիմա էլ մտավախություններս կրկնապատկվե- 
ցին. չվարակել ու չվարակվել հավերժ մտայնու- 
թյունից բացի մտածում էի՝ ի՞նչ է լինելու հետո 
ու այս ի՞նչ նոր աշխարհ է եկել Արենը։ Չգիտեմ 
հետծննդաբերական դեպրեսիա էր, թե ինչ, 
բայց եղել է նույնիսկ, որ նյարդերս տեղի տան 
ու այդ անորոշությունից լաց լինեմ։ 
Ես էլ, Հայկն էլ մի սերնդից ենք, որ ընդհանուր 
մի անուն ունի՝ անկախության սերունդ։ Մեր 
ծնվելու շրջանն էլ խառն ու բարդ է եղել։ Մեր 
մայրերն էլ շատ բաների միջով են անցել։ Հիմա  
էլ Արենը, ամենաբարդ տարիներից մեկի՝ 2020-ի  
սերունդն է՝ կարանտինում ծնված սերունդ։ 
Բայց կենցաղն ու ամենօրյա դժվարություն- 
ները, միևնույն է, ավելի ուժեղ էին, երեխային 
առողջ պահելու վախն էլ՝ ամենաուժեղը։ Հա- 
րազատներս գալիս էին Արենին տեսնելու, բայց  
բոլորն էլ հասկանում էին, որ պիտի մի կերպ 
զսպեն իրենց ու խուսափեն երեխային գրկելուց  
ու համբուրելուց։ Միայն ամռանը կարողացա 
ինձ տրամադրել ու ավելի հանգիստ վերաբեր- 
վել իրավիճակին, երեխային դուրս տանել զբո- 
սանքների։ Փողոցում երբեմն պատահում էին  
մարդիկ, ովքեր սովորության համաձայն ցան- 
կանում էին սիրել երեխային, թուշիկից քաշել,  
բայց ես թույլ չէի տալիս։ Իհարկե, վտանգ դեռ  
կար, բայց ես հասկացա, որ սահմանափակում- 
ները կարող են վնասել երեխային։ 
Մի օր Արենին ժպիտով կպատմեմ այս ամենի  
մասին, թե ոնց աշխարհում փակվեց մի շրջան  
ու սկսվեց մի նորը ու թե ոնց ինքը ծնվեց հենց  
այդ խաչմերուկում։ Իհարկե, դրանից հետո շատ  
ավելի վատ բան եղավ, ավելի բեկումնային։ Այս  
նոր աշխարհը՝ Արենի աշխարհը, հաստատ 
շատ տարբեր է լինելու։ Իրեն կսովորեցնեմ 
հայրենասեր լինել ամենաառողջ ու ամենագի- 
տակցված ձևով՝ առանց կեղծ ռոմանտիզմի ու 
պատրանքների, կարծում եմ 2020-ը մեզ հենց 
դա սովորեցրեց։

  Հասմիկ Բարխուդարյան
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Լոքդաունի ընթացքում հաճախ 
բարձրացվում էր վերջինիս 
տնտեսական ազդեցության 
խնդիրը։ Ուշադրության 
կենտրոնում սրճարաններն 
ու նմանատիպ  հանրային 
վայրերն էին։ «Ապերիտիվո» 
սրճարանի օրինակով ԵՐԵՎԱՆը 
փորձել է պատկերացնել 
սրճարանների փորձառությունը 
քովիդային իրականության 
մեջ։ Տեքստն ուղեկցվում է 
լոքդաունի առաջին օրերի 
լուսանկարներով, երբ Երևանը 
զրկվեց սրճարաններից։

Սոնա, «Ապերիտիվո» սրճարանի մենեջերը 
Մարտ ամսի առաջին օրերն էին։ Շուտով պետք է սկսեր  
սրճարանային ակտիվ սեզոնը, և մենք շատ մեծ սպասում- 
ներ ունեինք, ասում էին՝ հեսա արևոտ եղանակ կլինի, 
ուրախ, զվարթ կաշխատենք։ Սակայն ամսի տասի մոտա- 
կայքում պարզ դարձավ, որ մեր պատկերացումները մի- 
գուցե և չարդարանան։ Վարակակիրների թիվը շարու- 
նակաբար աճում էր, քաղաքը խուճապի մեջ էր։ Առաջին 
անգամ մեր մտքով անցավ, որ կարող է պետք լինի մի որոշ 
ժամանակով փակվել, բայց չէինք կարծում, որ դա այդքան 
երկար կտևի։ 
Կարանտինի օրերին փակվելուց հետո ակտիվացրինք մեր  
take away տարբերակը։ Մարդիկ գալիս վերցնում էին իրենց  
պատվիրած սնունդը, սուրճը կամ թեյը և գնում։ Բնականա- 
բար, առաքումներ էինք անում՝ համագործակցելով տարբեր  
ընկերությունների հետ։ Քաղաքի կենտրոնական մասում 
մենք ինքներս էինք հասցնում պատվերը մեր «հեռավար 
հյուրերին» հեծանվով։ 
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Որոշ դեպքերում գործում էին զեղչեր, գումարային որոշակի  
սահման հատելուց հետո նվերներ էինք տալիս, հյուրասի- 
րում էինք թխվածք կամ այլ մի հետաքրքիր բան։ Շատ կա- 
րևոր էր փակ լինելով պահպանել կապը մարդկանց հետ։  
Ուզում էինք ուրախացնել մարդկանց, բայց դրա հետ մեկ- 
տեղ չէինք ուզում կորցնել մեր մշտական հյուրերին։ Փորձում  
էինք որևէ կերպ գոյատևել մինչև իրավիճակը բարելավվեր։  
Այդ ընթացքում պետական աջակցություն ստացանք շուրջ 
2 միլիոն 700 հազարի չափով, ինչը մեզ համար շատ մեծ 
օգնություն էր։

***
Փակման օրը նաև ստիպված եղանք մեր մոտ ունեցած 
սնունդը բաժանել աշխատողների միջև կամ տալ այլ մարդ- 
կանց՝ տարեցների, կարիքավորների։ Չգիտեինք՝ որքան ժա- 
մանակ կտևի այս ամենը, և այդ սնունդը կարող էր փչանալ։  
Ու երբ որոշվեց, որ սկսում ենք առաքումներ անել, այդ պա- 
հին մթերք չունեինք և  ստիպված էինք շատ արագ ինքնա- 
կազմակերպվել, ծանոթ-գործընկերների միջոցով այս կամ  
այն ապրանքը գտնել։ Այդ ժամանակ գործընկեր կազմակեր- 
պություններն ամեն կերպ փորձում էին օգնել մեզ։ 
Չի եղել մի պահ, որ մտածենք, թե ստիպված կլինենք փակ- 
վել վերջնական։ Մենք գիտեինք, որ եթե մի պահի բացվենք, 
մենք ունենք մեր հավատարիմ հաճախորդները, ովքեր վստա- 
հաբար կգան։ Այդ ընթացքում, երբ սրճարանը չէր գործում, 
երբեմն գալիս հատուկ անցնում էինք սրճարանի մոտով, 
տխուր հայացքով նայում էինք դռներից ներս։ Նաև մոտա- 
կայքում բնակվող մեր հյուրերին էինք տեսնում, իրենք էլ  
էին պտտվում սրճարանի մոտ՝ բաց դռներ տեսնելու հույսով։

ՓԱԿՄԱՆ ՕՐԸ ՆԱԵՎ ՍՏԻՊՎԱԾ  
ԵՂԱՆՔ ՄԵՐ ՄՈՏ ՈՒՆԵՑԱԾ ՍՆՈՒՆ- 
ԴԸ ԲԱժԱՆԵԼ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ  
ՄԻՋԵՎ ԿԱՄ ՏԱԼ ԱՅԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ

«Ապերիտիվո» սրճա- 
րանի մենեջեր Սոնան



***
Մենք արդեն մեկ ամիս է՝ տանը նստած էինք, չգիտեինք 
գլուխներս որ պատով տայինք, մեկ էլ հանկարծ մեր տնօրե- 
նից նամակ ստացանք. «Երեխեք, բացվո՜ւմ ենք»։ Այդպես 
վերսկսեցինք մեր աշխատանքը։ 
Սկզբի մի քանի օրը բավական պասիվ էր, քանի որ մարդիկ  
դեռ չգիտեին, որ բացվել ենք, բայց հետո ֆեյսբուք, ինս- 
տագրամ, ու տենց սկսեցին գալ։ Բայց կար մի խնդիր։ Այս 
անգամ պետք էր սեղանների միջև ապահովել որոշակի 
հեռավորություն։ Մեր տարածքը համեմատաբար փոքր է,  
և արդյունքում՝ սեղանների թիվն ահագին պակասեց, ու 
բավական շատ այցելուներ կորցրինք, ինչը մեզ համար շատ  
ցավալի էր։ Կարելի է ասել, մեր աշխատանքի կես չափն 
էինք կարողանում իրականացնել։ Բացի այդ, մարդիկ վա- 
խենում էին, չէին գալիս, շատերը պարզապես ցանկություն 
չունեին դիմակով ու ձեռնոցով սրճարանում նստել։
Հիմա, երբ մաքսիմալ հանվել են արգելքները, միևնույն է, 
նույն թափով չենք աշխատում։ Մատուցողները պարտա- 
վոր են դիմակներով աշխատել, տարածությունը սեղան- 
ների միջև դեռ կա։ Բայց այլևս տարբերակ չունենք։ Պետք 
է հարմարվենք։ 
Աշխատանքից ազատումներ չունեցանք ու նույնիսկ այն 
ամիսը, երբ բոլորս տանն էինք նստած, աշխատավարձ 
ստացանք։ Գիտեինք, որ իրավիճակը ժամանակավոր է, իսկ 
թիմի բոլոր անդամները մեկ առ մեկ ընտրված են. չէինք 
ուզում կորցնել ոչ մեկին։ 

ՄԱՐԴԻԿ ՎԱԽԵՆՈՒՄ ԷԻՆ, ՉԷԻՆ 
ԳԱԼԻՍ, ՇԱՏԵՐԸ ՊԱՐԶԱՊԵՍ ՑԱՆ- 
ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵԻՆ ԴԻՄԱԿՈՎ ՈՒ 
ՁԵՌՆՈՑՈՎ ՍՐՃԱՐԱՆՈՒՄ ՆՍՏԵԼ

  Մարգարիտ Միրզոյան
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Արտ-վարակ
Ինչպես և շատ այլ բաներ, համավարակի օրերին 
արվեստից ևս պահանջվեց լինել հասանելի, կարճ 
ասած՝ անցնել օնլայն ռեժիմի։ Առանց այն էլ ոչ 
այնքան ակտիվ մշակութային կյանքը ստիպված 
էր հարմարվել նոր իրականությանը։ Նախկինում  
հանդիսատեսի հետ ուղիղ շփման ձգտող արվեստը  
մեզ հասավ համակարգչի ու հեռախոսի էկրաննե- 
րից, չնայած որ այնուամենայնիվ եղան մի քանի,  
համավարակից չվախեցող, «համարձակ» ցուցա- 
հանդեսներ։ Ուսումնասիրում ենք վիզուալ արվեստի  
արձագանքը 2020-ի քովիդին ու մեկուսացմանը։

Հակասական մոտեցումներ
Մի շարք գործերում ուղիղ կամ ոչ ուղիղ կերպով արտահայտվեց համավա- 
րակը։ Ժամանակակից արվեստագետներն ու հատկապես նկարազարդողները  
շարքեր սկսեցին՝ շոշափելով հենց համավարակի և կարանտինի թեմաները։ 
Դրանցում արտահայտված են կարանտինյան դիսկոմֆորտը, մենակությունը, 
անգործությունը, ձանձրույթն ու տհաճությունը։ Որոշ նկարազարդումներ էլ, ընդ- 
հակառակը, կոչ են անում մնալ տանն ու ցույց են տալիս, թե որքան հարմա- 
րավետ ու տաքուկ է տունն ու ինչքան լավ է տանը մնալն ու մյուսների կյանքը 
չվտանգելը։ Ի հայտ եկավ նոր քովիդյան պատկերագրություն՝ իր պարտադիր 
ատրիբուտներով. դիմակներ, ձեռնոցներ, ախտահանիչ նյութեր, զուգարանի 
թղթեր, բարձ ու անկողին, ընտանի կենդանիներ, գրքեր ու էլի ինչ-որ բաներ, որ 
կարելի է տանն ունենալ ձեռքի տակ՝ չձանձրանալու համար։ 
Իր պոստերների ու հենց զուգարանի թղթի վրա արված գծանկարի մասին խո- 
սելիս Վիլյամ Կարապետյանը նշում է. «Կան թեմաներ, որոնք թույլ են տալիս  
ստեղծագործել։ Նման թեմաները շատ են արժևորվում, դրանց մասին շատ է  
խոսվում, գալիս է մի պահ, որ եթե այդ թեմայով մի բան չանես, գիշերը չես կա- 
րողանա քնել։ Հատկապես այն ժամանակ, երբ սկսում են անտրամաբանա- 
կան բաներ տեղի ունենալ, ինչպես, օրինակ, մեծ քանակությամբ զուգարանի 
թղթի գնումները, դիմակը դնչին կրելը և այլն, արդեն անհնար է դիմակայել ու 
չխորանալ թեմայի մեջ։ Հենց այդ անտրամաբանական երևույթների հանդեպ 
սարկազմն է, որ փորձեցի փոխանցել գործերովս»: 
Զուգարանի թղթի թեման շարունակեց «Ռամբալկոշե» գալերին՝ իր CORONART 
պրոյեկտով։ Անուշ Գուրգենյանի, Եվա Մուրադյանի, Արեգ Բալայանի, Վահագն 
Համալբաշյանի, Հարություն Թումաղյանի, Նունե Նինվե Խաչատրյանի, Սիրանուշ  
Մխիթարյանի և Միքայել Մարտիրոսյանի գործերի համար զուգարանի թուղթը 
դարձավ «կտավ»։ 
Այն որպես հիմնական նյութ ծառայեց նաև Սամվել Սաղաթելյանի «Հմայիլ – իմ  
սիրտը կփայլի նույնիսկ քաքի մեջ» շարքի համար։ Ըստ Սամվելի՝ համավա- 
րակն ի վերջո հարվածում է նախ և առաջ մարդուն ու նախ և առաջ մարմնին։ 
Կարևոր ու առանցքային է դառնում մարմինը, մարմնի դիմադրողականության 
ու խոցելիության չափը։ «Ո՞վ է մարդը», դարեր շարունակ արվեստի հիմքում ըն- 
կած այս հարցը տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր պատասխաններ 
է ստացել։  Անտիկ շրջանում կարևորվում էր մարդու մարմինը, միջնադարում՝ 
հոգևորը, իսկ Վերածնունդը եկավ ու միավորեց այդ երկուսը։ Պատահական չէ,  
որ Վերածնունդը մարմնի հանդեպ այդ հիմնային վերաբերմունքը հետ բերեց  
հենց խոլերայի բռնկման շրջանում։ 20-րդ դարն էլ ցույց տվեց մարդու մտավոր՝  
գաղափարական կողմը։ Ըստ Սամվելի՝ մարդու բոլոր այս հիմնային հատկա- 
նիշները միավորում է սերը՝ մարմնային ու հոգևոր։ Այս մտայնությունների ար- 
դյունքում, որպես մարմնի մշակույթի ցայտուն դրսևորում, արվեստագետն 
ընտրեց զուգարանի թուղթը, այն որպես մագաղաթ կիրառեց ու ստեղծեց իր՝ այս- 
պես կոչված «հմայիլների» շարքը, որտեղ բարձրաձայնեց անձնային ու սոցիալ- 
քաղաքական թեմաներ։  
Սարկազմի հակառակ կողմը՝ տանը մնալու հարմարավետության ու կյանքեր  
փրկելու մասին կոչերն էին։ Այսպես՝ Լիլիթ Ալթունյանը ստեղծեց շարք՝ ոգեշնչվե- 
լով իր սև կատվից։ Նկարազարդումների շարքում այդ «Սուպեր կատուն» լիքը 
հավես բաներ է գտնում, որ կարելի է տանն անել ու չձանձրանալ. «Ուզում էի 
ցույց տալ, որ մեծ բան չի, կարելի է մնալ տանը, վայելել ու դրանով նաև մեծ 

← Նատալի Մկրտումյան
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ու կարևոր բան արած կլինենք։ Ինքս էլ խստորեն պահում էի կարանտինը, 
իհարկե, կային վախեր ու սթրեսներ, բայց ստեղծագործական առումով պրոդուկ- 
տիվ շրջան էր»,– ասում է Լիլիթը։ 
Բոլորովին այլ կերպ էր տեսնում իրավիճակը Պետո Պողոսյանը։ Թերևս ավելի  
իրապաշտական հայացք էր կատարվողին։ Դեռևս համավարակի սկզբում Պե- 
տոն կանխազգացել էր, որ քաղաքին մի բոլորովին նոր իրավիճակ է սպասվում։  
Եվ, ինչպես միշտ, վճռել էր, որ պետք է արձանագրել ու վերլուծել նոր իրավիճա- 
կը, փոխհարաբերությունները, կերպարները, որպեսզի հնարավոր լինի ապրել  
այդ նոր իրավիճակում, նոր հոգեվիճակում, որն ամենայն հավանականությամբ  
երկար էր տևելու, որպեսզի հնարավոր լիներ հասկանալ նոր մոտեցումները, 
շփման ու վարքագծային նոր կանոնները: «Ես մնում էի տանը, փորձում էի 
աշխատել, բայց նաև շատ էի դուրս գալիս, իհարկե պաշտպանված, զինված, 
էքստրեմալ սպորտի էր նման, փորձում էի իրական ռեժիմով տեսնել, թե ինչ 
է կատարվում քաղաքում, այդ ամենը որսալ, դուրս բերել ու հետո համադրել 
նկարում ու մատուցել բոլորին»,— ասում է Պետոն ու զարմանքով նշում ցանկա- 
ցած վայրում ուզածդ ինֆորմացիան ստանալու ազատության, բայց ուզածդ 
տեղում գտնվելու դժվարության մասին։ 

Միջոցառման 
ընդհլուսային սարք,

← Նունե 
Խաչատրյան

↖↑↗ «Ռամբալկոշե» գալերի, «CORONART» պրոյեկտ. Վահագն 
Համալբաշյան, Անուշ Գուրգենյան, Միքայել Մարտիրոսյան

← Նվարդ Երկանյան

↓ Օվսաննա 
Խաչատրյան

↓ Հարություն  
Թումաղյան



← Լուսինե Մելքոնյան

→ Արևիկ Արոյան

↓ Արման Գրիգորյան

↑ Հասմիկ Աբելյան
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→ Դավիթ Յուխանյան

→ Կարինե Արոյան↓ Սուրեն Սարգսյան

↓ Արեգ Բալայան

↓ Լիլիթ Ալթունյան



← Պետո Պողոսյան

← Ամալյա Վարդանյան ↑ Էլինա Երկանյան

↓ Պետո Պողոսյան

↓ Վրեժ Քասունի
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↑ Կարինե Դուլյան

↓ Արա Պողոսյան

↓ «Reezalt» Creative 
Agency 

← Անահիտ Երկոյան



2020-ի սեպտեմբերի 18-ին Երևանի նորարար 
փորձառական արվեստի կենտրոնում բացվեց 
«Հակավարակ /Antivirus» ցուցահանդեսը, որը  
2020-ի թերևս ամենամասշտաբային ցուցա- 
հանդեսն էր։ 
Ցուցահանդեսում  ներկայացված էին Սոնա  
Աբգարյանի, Դիանա Հակոբյանի, Հրաչ Վար- 
դանյանի, Ավետիք Վարդանյանի, Կարեն 
Բարսեղյանի, Լևոն Ֆլջյանի, Արման Գրիգոր- 
յանի, Գևորգ Գրիգորյանի, Էդ Թադևոսյանի, 
Արա Պետրոսյանի, Արմինե Շահբազյանի, 
Տիգրան Հակոբյանի, Մկրտիչ Տոնոյանի, Ար- 
մեն Անտոնյանի, Լուսինե Նավասարդյանի,  

← Դիանա Հակոբյան

↓ Գևորգ Գրիգորյան

← Վահան Ստեփանյան

→ Լևոն Ֆլջյան

↓ Կարեն Բարսեղյան,
Ազատ Պետրոսյան

ՀԱկԱվԱրԱկ
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Ներկայացված գործերի մի մասն անմիջա- 
կան, մյուս մասն էլ ոչ անմիջական կապ ունեին  
համավարակի հետ, սակայն բոլորն էլ արվել  
էին հենց կարանտինի ընթացքում։ «Հակավա- 
րակ» նախագիծը փորձ էր հանրությանը ներկա- 
յացնելու այդ ամբողջ ընթացքում արվեստագե- 
տի մոտ կուտակված ասելիքը՝ առաջարկելով 
սեփական հակաթույնը ճգնաժամի դեմ պայ- 
քարի համար՝ ստեղծելով մենթալ իմունիտետ։ 
Ըստ Վահագնի՝ արվեստագետը կարող է զգա- 
լի դեր խաղալ ստեղծված լարված իրավիճակը 
մեղմելու, և եթե չբուժելու բուն վարակից, ապա  
հանդիսանալու բավական էֆեկտիվ դեղամի- 
ջոց մտավոր և հոգևոր վարակի դեմ պայքա- 
րի համար։

Նարեկ Բաբումյանի, Արփա Հակոբյանի, Սամ- 
վել Սաղաթել յանի, Վահան Ստեփանյանի,  
Freedom Is Expensive (F.I.X.)-ի, Վիլ յամ Կարա- 
պետյանի, Արա Ասլանյանի, Արամ Պարու- 
նակյանի, Ազատ Պետրոսյանի և Աշոտ Գրի- 
գորյանի աշխատանքները։
Ցուցահանդեսի համադրող Վահագն Համալ- 
բաշյանը նշում է, որ ցուցահանդես համադրե- 
լու հրավեր ՆՓԱԿ-ից ստացել էր դեռևս մինչ 
համավարակը, բայց տարին թելադրեց իր 
կոնցեպտը։ Ցուցահանդեսը հավակնում էր  
լինել անտիվիրուս, հիմքում պայքարն էր վի- 
րուսի դեմ՝ հոգևոր ու մտավոր դաշտում ու 
փորձ էր ցույց տալ, թե ինչ դրական բաներ կան 
դրանից այն կողմ։ 

→ Վիլյամ 
Կարապետյան

→ Սամվել  
Սաղաթելյան

←  
Ավետիք Վարդանյան,
Արմեն Անտոնյան,
Արամ Պարունկյան

→ Էդ Թադևոսյան

→Արա Ասլանյան

↑ Մկրտիչ Տոնոյան

  Հասմիկ Բարխուդարյան



Անցյալ տարվա ապրիլի 24-ին 55 տարվա մեջ առաջին անգամ Ծիծեռնակաբերդի 
հուշահամալիրը դատարկ էր. չկար մարդկանց անվերջ հոսքը, անթիվ ծաղիկները։ 

Համավարակով պայմանավորված՝ միջոցառումն անցկացվեց բոլորովին այլ 
ձևաչափով։ Մի քանի ժամանոց հեռուստաեթերը դարձավ, թերևս, գարնանային 

լոքդաունի ամենահիշարժան պահերից մեկը։

Արի՛ 
իմ սոխակ
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Լավ երաժշտության մարաթոն
Ապրիլի 23, երեկոյան ժամը 9։ Լսվում են եկեղեցական զանգերի ղողանջ- 
ները, աստիճանաբար մարում են Երևանի և մարզկենտրոնների լույսե- 
րը, տների պատուհաններից սկսում են երևալ վառվող մոմերի շողերն 
ու հեռախոսների լուսարձակները։ Անձրև։ Հուշահամալիրից դեպի եր- 
կինք, անմար կրակը պաշտպանող սյուներից վեր են բարձրանում լույ- 
սեր։ Տեղի է ունենում Ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման արարողու- 
թյունը։ Հնչում է մեղմ կանացի մի ձայն, որը երգում է «Արի, իմ սոխակը» 
դուդուկահարների նվագակցությամբ։
Ապիլի 24, առավոտյան ժամը 8, հուշահամալիրի պատերին հայտնվում  
են մարդկանց անուններ։ Հուշահամալիրի տարածքում երեկոյան տա- 
սին մեկնարկում է գեղարվեստական ծրագիրը: Բաց երկնքի տակ ելույթ  
են ունենում հայ երաժիշտները։ Ծրագիրը բացում է թավջութակահար 
Նարեկ Հախնազարյանը, այնուհետև հուշահամալիրի մոտ ռոյալ է տե- 
ղադրվում, և դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը սկսում է իր կատարումը։ 
Նրան հաջորդում է «Հովեր» պետական կամերային երգչախումբը,  
և այդպես շարունակ մինչև առավոտյանը 6-ը։ 

Առանց միջազգային փորձի
Արդեն համարյա երկու ամիս տանը փակված ՀՀ բնակչությունն աչքե- 
րին չի հավատում ու ժամեր շարունակ դիտում է այս՝ այդքան պարզ, 
բայց միաժամանակ այդքան խոր ու նուրբ իրագործված միջոցառումը։ 
Հատկապես զարմանալի է այն պատճառով, որ մարդ դժվարությամբ 
կարող է պատկերացնել ապրիլի 24-ի արարողությունն այլ կերպ, քան 
մարդկային հոսքը՝ ձայնարկիչներից հնչող Լուսինե Զաքարյանի ձայ- 
նի ներքո։
Սակայն 2020 թվականին գլուխ բարձրացրած կորոնավիրուսի համա- 
վարակը պարտադրեց իր կանոնները, և կառավարությունը ստիպված  
եղավ ամբողջությամբ վերանայել անցկացման ձևաչափը։ Միջոցառ- 
ման անցկացումը վստահվել էր վարչապետի աշխատակազմին։ Նախոր- 
դող երկու տարիների ընթացքում աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ 
Աղաջանյանի թիմն արդեն հասցրել էր այլ միջոցառումներ կազմակեր- 
պել, բայց, բնականաբար, ոչ քովիդային արտակարգ պայմաններում։
Արդեն ապրիլ ամիսն էր. սկսեցին ուսումնասիրել միջազգային փորձը՝ 

Հուշահամալիրի տարածքում 
երեկոյան տասին մեկնարկում 
է գեղարվեստական ծրագիրը: 
Բաց երկնքի տակ ելույթ  
են ունենում հայ երաժիշտները

↑ Էրիկ Մանուկյան, 
Արաքս Պողոսյան, 
Արմեն Թորոսյան, 
Նարեկ Գասպարյան, 
Սարգիս Բալբաբյան, 
Հայաստանի 
պետական սիմֆոնիկ 
նվագախումբ



ներն օրորվելով իջնում են ներքև, իսկ անձրևի վերջանալուն պես կողքի  
անտառներից թիթեռներ եկան ու սկսեցին պտտվել այդ լույսերի շուրջ։ 
Միջոցառման ընթացքում ընդհանուր առմամբ օգտագործվել է 180 լու- 
սային սարք, որոնց տեղադրման վրա օրեր շարունակ չարչարվել են 
տասնյակ մասնագետներ։ Հետագայում C-squared-ի հիմնադիր Կառլեն 
Մադոյանն ասել էր «Հայկական ժամանակին». «Պարտավորեցնող, էմո- 
ցիոնալ մեծ պատասխանատվություն կար մեզ վրա… ոնց որ ստացվեց 
այն, ինչ ուզում էինք»։

Մարդիկ ու ծաղիկները
Այդ նույն խորհրդակցության ժամանակ նախկին փոխքաղաքապետ 
Տիգրան Վիրաբյանն առաջարկեց, որ հուշահամալիրի սյուների վրա 
երևան մարդկանց անունները. այդպես տանը փակված մարդիկ գոնե 
վիրտուալ կերպով կներկայանային Ծիծեռնակաբերդ։ Բայց ինչպե՞ս կազ- 
մակերպել այդ անվանահավաքը։ Ամենահարմար տարբերակը կարծես  
թե սմս-հաղորդագրություններն էին։ Այդտեղ արդեն պետք էր ներգրավ- 
վել ՏՏ նախարարությանը, որպեսզի այդ ամենը ճիշտ իրականացվի։ 
Մնացել էր ընդամենը մեկ շաբաթ։ Արդյունքում՝ շուրջ մեկ միլիոն հայերի  
անուններ երևացին այդ սյուների վրա։ 
Բայց ինչպե՞ս կդիտվեր անմար կրակը, եթե այդ օրը շրջապատված չլի- 
ներ ծաղիկներով։ Կառավարությանը դիմեցին մի շարք գործարարներ՝ 
ցանկանալով անվճար ծաղիկներ տրամադրել, որոնք կդրվեն անմար  
կրակի մոտ։ Փոխարենը կառավարությունը որոշեց գնել այդ ծաղիկ- 
ները, և միջոցառման ընթացքում հատուկ աշխատակիցներ պարբերա- 
բար ավելացնում էին դրանց թիվը՝ ստեղծելով մարդկանց ներկայու- 
թյան զգացողությունը։ 

կարծելով, որ այլ երկրներում արդեն հասցրել են լայնամասշտաբ մի- 
ջոցառումներ անցկացնել քովիդային պայմաններում։ Պարզվեց, որ 
նման փորձ դեռ գոյություն չուներ։ 
Այդ պահի դրությամբ արդեն ձևավորել էր մի քանի գաղափար, բայց 
թվում էր՝ մի բան պակասում է։ 

Կաթիլները լույսի մեջ
Խորհրդակցեցին Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նա- 
խարարության անդամների ու նաև Հանրային հեռուստաընկերության 
հետ։ Նրանք նույնպես իրենց սեփական առաջարկները ներկայացրին։ 
Ի վերջո, միջգերատեսչական խորհրդակցություն անցկացրին, որի 
արդյունքում վերջնական ձևաչափ ընտրեցին, բայց կրկին՝ մի բան  
այն չէր։ «Արդեն ապրիլի երկրորդ շաբաթն էր, պետք էր հստակ որոշ- 
ման գալ,– պատմում է կազմակերպչական թիմի անդամ Լուսի Դա- 
յանը,– և հենց այդ ճակատագրական հանդիպմանը ԿԳՄՍ նախարա- 
րությունից ասացին, որ իրենց լուսային ներկայացման հետ կապված  
առաջարկություն են արել, որը բավական հետաքրքիր է թվում»։ 
Առաջարկը ստացվել էր C-squared ընկերությունից։ Ընդ որում, նրանց  
մտահղացումը ծնվել էր դեռ 2015-ին, երբ պետք է նշվեր Ցեղասպա- 
նության 100-րդ տարելիցը։ Բարեբախտաբար, այդ առաջարկն ըն- 
դունվեց, և այս լուսային ներկայացումը դարձավ օրվա ամենահիշար- 
ժան պահերից մեկը։ 
Անձրևոտ եղանակը, առաջին հայացքից, կարող էր խանգարել աշխա- 
տանքին, բայց հակառակ էֆեկտ ունեցավ՝ դարձնելով տեսարանն ավելի  
խորհրդավոր ու գեղեցիկ։ Լույսերն ուղղված էին մեկ կետի, և տպավո- 
րություն էր, թե ժամանակը դանդաղել է, ու հենց այդ կետից ջրի կաթիլ- 

↑ 82-ամյա Արտուշ պա- 
պիկը դարձավ հուշամալիրի 
միակ այցելուն

↑ Էթերի Հովհաննիսյան, 
Կոմիտասի անվան  
պետական կոսերվատորիա
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«Հետաքրքիր էր, որ երաժիշտներից ոչ ոք անգամ մի կոպեկ հոնորար  
չվերցրեց,– հիշում է Լուսի Դայանը,– և նույնիսկ այդ ցրտին, բերաններից  
գոլորշի դուրս գալով ու մատները սառեցնելով՝ երաժիշտները հոյակապ  
կատարումներ ունեցան»։ 
Դաշնակահար Հայկ Մելիքյանը, ի դեպ, հաջորդ օրը պատմել էր, թե ինչ- 
պես կարողացավ դիմանալ գրեթե 0-ական ջերմաստիճանին. «Գիտե՞ք, 
անընդհատ մի միտք էր ծագում նվագելիս. «Աստված իմ, բա ինչպե՞ս են 
դիմացել մեր պապերը ցրտին, սովին, գաղթին…»։ Իսկ Նարեկ Հախնա- 
զարյանը Bravo.am-ին տված հարցազրույցում ասել էր. «Անկեղծ ասած,  
շատ ցուրտ էր, բայց չնայած ցրտին, ավանդույթի համաձայն, նվագեցի  
իմ համերգային շապիկով: Զգացմունքների և հուզմունքի տեղատարա- 
փում ցուրտը չզգացի»։
Ծրագիրը պետք է հեռարձակվեր Հանրային հեռուստաընկերության 
ուղիղ եթերով և հենց այդ նպատակով հուշահամալիրի տարածքում 
մի ամբողջ փոքր «քաղաք» էր կառուցվել։ Հեռուստատեսության աշխա- 
տողներն այդտեղ ամբողջ գիշեր՝ ցուրտ ու անձրևոտ եղանակին, շարու- 
նակաբար աշխատում էին՝ տաք սուրճը ձեռքներին։ 

***
Հաջորդ օրերին դեռ երկար փառաբանվեցին երեկոյի լուսային լուծում- 
ները, սոցցանցերում կիսվեցին բազմաթիվ երաժշտական կատարում- 
ները, զարմանք արտահայտվեց, թե ինչու՞ միշտ այս որակի միջոցառում- 
ներ չեն լինում, եթե կարող ենք, հիացմունք հնչեց, թե ինչպես մի քանի 
գերատեսչություն ու կազմակերպություն կարողացան այսչափ արագ 
իրար հետ համագործակցել, աշխատել մի բանի վրա ու ստանալ նման 
որակյալ արդյունք։ 

«Բա ինչպե՞ս են դիմացել մեր պապերը»
Մշակութային մասն իրականացրեց ԿԳՄՍ նախարարությունը՝ համա- 
գործակցելով Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատո- 
րիայի հետ։ Մշակութային հատվածը սկսեց ապրիլի 24-ի երեկոյան 
22:00-ին ու տևեց մինչև առավոտյան վեցը։ Ելույթ ունեցան Հայաստա- 
նի լավագույն երաժիշտները՝ Նարեկ Հախնազարյանը, Լիանա Ալեք- 
սանյանը, Լիպարիտ Ավետիսյանը, Հայկ Մելիքյանը, Վահագն Հայրա- 
պետյանը և այլոք: Երեկոյին նաև մասնակցեցին Հայաստանի ազգա- 
յին ֆիլհարմոնիկ, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ, Հայաստանի 
պետական կամերային նվագախմբերի գործիքային անսամբլները, 
Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներգիչ- 
ները, Հայաստանի պետական կամերային, Երևանի պետական կամե- 
րային, «Հովեր» երգչախմբերի անսամբլներն ու մենակատարները։

Անձրևոտ եղանակը, առաջին 
հայացքից, կարող էր խանգարել 
աշխատանքին, բայց հակառակ 
էֆեկտ ունեցավ՝ դարձնելով 
տեսարանն ավելի գեղեցիկ

  Մարգարիտ Միրզոյան
  Արեգ Բալայան 

↑ Դանիել Մելքոնյան,  
Կոմիտասի անվան  
պետական կոնսերվատորիա

↓ Մարտին Շահբազյան, Արմեն Հաջայան, Ռոբերտ Սիմոնյան,  
Գոռ Ավետիսյան, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա



Երբ մարտ ամսին բոլորս փակվեցինք մեր տներում, իսկ դպրոցները 
փակեցին իրենց դռները, պարզ դարձավ, որ պետք է գտնել կրթվելու 

նոր՝ «անհպում» տարբերակ։ Դասերն անցան օնլայն տիրույթ, 
աշակերտների և ուսուցիչների առօրյան «զումաֆիկացվեց»։ ԵՐԵՎԱՆի 

թղթակիցը հիշում է հեռավար դպրոցի վերածված իրենց տան 
առօրյան՝ մեկուսացման օրերին։

զում-դպրոց

Ա ռավոտյան ժամը ինը։ Պատի 
մի կողմից՝ «Մա՜մ, ինձ չհարցնես 
էլի, ինչ-որ տետրս չեմ գտնում»։ 
Տան հակառակ անկյունից 
վրդովված ձայնով պատասխան՝ 

«Շանը սենյակից հանի, կադրում երևում ա»։ 
Էն պատի կողմից եկող ձայնը՝ այս անգամ 
զարմացած ու ավելի ցածր ձայնով՝ «Վայ, էս 
դու ստեղ էի՞ր, դե թռի»։ Կես վայրկյան անց 
լսվում են շան թաթերի թփթփոցները փայտե 
հատակին։ Քթով բացում է սենյակի դուռը։ 
Տեսնելով, որ կամքիս հակառակ արթնացել  
եմ՝ խցկվում է վերմակիս տակ ու նայում դեմ- 
քիս, թե բա՝ նորից գժվեցին։ 
Ձայները շարունակվում են։ Պատի կողմից 
եկող արդեն ալարկոտ հնչողությամբ ձայնը 
սկսում է պատմել ծաղիկների վեգետացիայի 
էտապների մասին, և որ թռչունների սիրտը 
քառախորշ է։ 
Մոտ նման սցենարով կարանտինի օրերին 
մեր բնակարանը վերածվել էր դպրոցի։ Տան  
մի կողմից մայրիկս կենսաբանության դաս  
էր անցկացնում, եղբայրս իր սենյակից մաս- 
նակցում այդ և ուրիշ առցանց դասերին, իսկ ես  
իրենց բաժանող սենյակի ներսից ունկնդրում 
էի այդ ամենը։ 

Ուղիղ նստել ու չծամել
Հայկի (նույն ինքը՝ պատի հետևից եկող ձայ- 
նի) խոսքով ամենաբարդը դասերին առհասա- 
րակ ներկայանալն էր։ «Դե տեղաշորդ կողքդ 
ա, ասում ա՝ արի արի քնե՜նք, ի՞նչ դաս, ի՞նչ 
գործ ունես առավոտ շուտ կոմպիդ առաջ, 
բարձդ գրկի ու քնի»։ Մյուս ամենադժվար մար- 
տահրավերը կապված էր սննդի հետ՝ անընդ- 
հատ չծամել։ Անկախ իրենից ամեն դասից 
առաջ սառնարանը դատարկում էր սկուտեղի 
վրա ու տանում իր սենյակ, ու եթե հանկարծ 
մոռանում էր անջատել համակարգչի խցիկը, 
երեխեքից մեկը կամ ուսուցիչն անպայման 

դա նկատում էին և ասում՝ «Հայկ ջան, կարո՞ղ 
է սուրճ էլ ուզես»։ Կամ, օրինակ, եթե ձայնն էր 
միացած մնում, լսվում էր այդ պահին ուտող 
աշակերտի (հիմնականում Հայկի) ճպճպոցը, 
դա մի առանձին ուրախանալու առիթ էր 
դառնում վիրտուալ դասասենյակում՝ զումի 
քառակուսիկներում տեղակայված բոլոր 
աշակերտների համար։
Սուսաննան (նույն ինքը՝ էն հեռավոր սենյակից  
լսվող ուսուցիչը) այս ֆորմատային փոփոխու- 
թյունն այդքան էլ չսիրեց։ Ասում է, որ առցանց  
ուսումնառության ընթացքում բոլոր զգայա- 

րաններդ կարծես սխալ ինֆորմացիոն ազդակ- 
ներ ստանան։ Մտնելով դասարան՝ ուսուցիչը 
տեսնում է երեխային այնպիսին, ինչպիսին նա 
կա, իսկ այս տարբերակով կա միայն պատկեր,  
որը երբեմն կարող է բացակայել կամ խա- 
փանված լինել։ Նույն էլ ձայնային ազդակների 
դեպքում՝ անընդհատ խշխշոց, երբ մեկը մոռա- 
նում է միկրոֆոնն անջատել և նման այլ բազ- 
մաթիվ երևույթներ։ 
Դասարանում ուսուցիչը կարող է պտտվել դա- 
սասենյակով, կանգնել շարքերի հետևում, փո- 
խել դիտարկման տեսանկյունները, իսկ այս- 
տեղ դու գամված ես աթոռիդ։ Բացի այդ, աշա- 
կերտն այս ֆորմատում կարող է քեզ անտեսել 
պարզապես մատի մեկ հպումով։ «Դու չես տես- 
նում երեխայի միմիկան, որ հասկանաս՝ արդյոք  
նա իրո՞ք հասկացավ, թե՞ ամաչում է խնդրել, 
որ կրկին բացատրես»,– ասում է Սուսաննան։ 

Ալո՞
Այս ընթացքում երեխաները բազմաթիվ հնարք- 
ներ գտան՝ ինչպես խորամանկություն անել 
ու երբեմն խուսափել «գրատախտակի մոտ  
գալուց»։ «Երբ դասատուի տված հարցի պա- 
տասխանը մեկը չի իմանում, սկսվում են  
կապի լուրջ խնդիրներ,– պատմում է Հայկը,– 
Ալո՞, ալո՞, կապը լավը չի՜, կտրտվում ա, ա-ա-
ա-լ-լ-օօօ….. Ու անջատում ես, տասը րոպե 
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հետո նորից միանում ու արդեն, եթե բախտդ 
բերի, քեզ մոռանում են»։ Լինում են դեպքեր, 
երբ իրոք տեխնիկական խնդիրներ են առա- 
ջանում ու պատկերները խախտվում են։ Նման 
դեպքերը լավ առիթ էին ընկերներիդ վրա 
զավեշտալի սքրինշոթներով կոմպրոմատ 
հավաքելու համար։ 
Երբ ուսուցիչները մի քանի դաս հետո սկսե- 
ցին հասկանալ, որ դասապրոցեսը դուրս է 
գալիս վերահսկողությունից, սկսեցին տար- 
բեր հնարքներ մտածել, որոնք կապված չէին 
տեսակապի որակի հետ։ «Օրինակ՝ հինգերորդ 
դասարանցիներին կենսաբանության դասին 
նկարագրում էի մի որևէ բույս կամ ծաղիկ՝ 
անունը չնշելով, և խնդրում երեխաներին, որ  
հաջորդ դասին՝ միացնելով իրենց երևակայու- 
թյունը, նկարեն և ուղարկեն ինձ,– պատմում 
է Սուսաննան,– Դա մի քանի առավելություն 
ուներ. նրանք կտրվում էին համակարգչից, 
օգտագործում իրենց երևակայությունը և վեր- 
ջում ստանում արդյունք, ճանաչում մի նոր 
բույս, իրենց սեփական պատկերի միջոցով»։
Սուսաննայի խոսքով, զում-դպրոցի առավե- 
լությունն այն էր, որ դասապրոցեսը կենտրո- 
նանում էր երեխայի խոսքի ու մտքի վրա, կա- 
րևորվում էին հնչեցված բառերն ու գաղա- 
փարները, սակայն տեխնիկական խնդիրների 
պատճառով այդ մտքերը ևս կարող էին զրկվել 
իրենց ինքնատիպությունից։
Հենց ուսուցչի համար հեռակա դասապրոցե- 
սը տարբերակ էր, այսպես ասած թաքնվելու 
երեխայից, ով դասասենյակում հեշտորեն 
նկատում է ուսուցչի անհանգստությունը, 
կամ այն, որ ուսուցիչը որոշ հատվածներ դա- 
սագրքից է նայում։ Սեփական տանը նստած՝  
ուսուցիչը կարող էր մի վայրկյան էլ դասա- 
գրքի մեջ նայել, ավելի հանգիստ լինել, բայց 
միևնույն է՝ բնական շփումն այլ է։ 
Ի վերջո, դպրոցն ուսումնառության գործըն- 
թացից բացի մեկ այլ շատ կարևոր գործա- 
ռույթ ունի՝ սոցիալական շփումները, ինչն 
ակնհայտորեն բացակայում էր օնլայնի հա- 
մատեքստում։ «Դպրոցում կարևոր է ոչ միայն 
դասը, այլև դասերի միջև տեղի ունեցող իրա- 
դարձությունները,– ասում է Սուսաննան,– 
Օրինակ՝ դասամիջոցներին երեխաներն իրար 
գլխի են հավաքվում և զանգի հետ մեկտեղ 
հետ վազում իրենց դասասեղանների մոտ։ 
Այդ ընդհանուր շնչառությունը շատ կարևոր 
տարր է»։

Պուտինն ու մեր շունը
Բնականաբար, զում-ուսուցման ամենաուրախ 
պահերը լինում էին, երբ մեկը մոռանում էր 
անջատել ձայնը։ Մեկ էլ հանկարծ, դասի ժա- 
մանակ երեխեքից մեկը գոռում է՝ «Մա՜ամ, սո- 
ված եմ, մի բան դիր ուտեմ, էլի»։ Կամ օրինակ՝ 
մեկի ծնողները սկսում են հետևի ֆոնին վիճել 
կամ ջղայնանալ հենց երեխայի վրա։ Կարճ 
ասած, ընտանեկան մթնոլորտն անպակաս էր։ 
«Չկար դասարանական ֆորմատը, ավելի 
շատ ընտանեկանն էր տիրում,– հիշում են  
Հայկն ու Սուսաննան,– Երբ մեկի ծնողը տնա- 
յին շորերով անցնում է կամերայի առջևով՝ 
չիմանալով, որ հանդիսատես ունի, ու նման 
բազմաթիվ հիշարժան պահեր»։ Մեկ այլ ուրա- 
խության առիթ էր, երբ երեխեքից մեկը փո- 

էլ շունը թաթերով բարձրանում է ու սկսում 
երեսը լպստել՝ բացատրելով, թե՝ «հերիք եղավ 
էկրանի հետ խոսես, հաց տուր ուտեմ»։ 

Հինգերը
Հայկն ասում է, որ չնայած բոլոր զվարճալի, 
բայց շեղող էպիզոդներին, խափանվող կապի 
ու ոչ այնքան դասարանային մթնոլորտին, 
այդուհանդերձ նրան հաջողվեց որոշ բաներ  
սովորել։ Հայերենը բարելավեց ու, վերադառ- 
նալով նորմալ դասապրոցեսին՝ առաջին իսկ  
գրավորը լավ գրեց։ Կենսաբանության դասին  
էլ առաջադիմեց, բայց գուցե այստեղ դեր խա- 
ղաց այն, որ ուսուցիչը տան մյուս սենյակում էր։
Իսկ ընդհանուր առմամբ, մեր տան կրթական 
բլոկը կարոտել էր իրական դպրոցն ու իրական  
մարդկանց, ուսուցչանոցում արդեն մի քիչ սա- 
ռած սուրճը, դասասենյակ մտնելուն պես իր  
կողմ վազող և ամուր գրկող «հինգերին» (հին- 
գերորդ դասարանցիներին – խմբ.), կամ օրինակ՝  
դասարանի հետևի սեղանին մի հինգ րոպեով 
աչք կպցնելն ու ռուսերենի դասին իր սիրած 
գրքերի մասին խոսելը։

խում էր իր հետևի ֆոնը (Zoom-ի ամենասիր- 
ված գործիքներից մեկը)։ Տղաներից մեկն 
անընդհատ Պուտինի նկարն էր դնում, և մի  
պահից երեխաներն արդեն սովորել էին հան- 
րահաշվի դասը Ռուսաստանի նախագահի 
հովանու ներքո անցկացնել։ Իսկ Հայկը չէր  
ընկել հայտնի անունների հետևից, պարզա- 
պես ինչ-որ կռվարար անտուն ծերուկի ֆոտո 
էր գտել ինտերնետից, տեղավորել իր ֆոնին  
ու մոռացել այն փոխել՝ համակարգիչը մայ- 
րիկին հանձնելիս։ Այդպես, կենսաբանության 
ուսուցիչ Սուսաննան ուսուցչական ժողո- 
վին ներկայացավ անհայտ անտունի ուղեկ- 
ցությամբ։ 
Մեր տանը տիրող դասապրոցեսին ակտիվ 
մասնակցում էր նաև շունը, որը երբեմն 
հայտնվում էր եղբորս մեջքի հետևում դասի 
ամենակարևոր պահին ու ծիծաղեցնում բո- 
լորին (բայց նրա միակ ուզած բանը եղբորս 
սեղանի վրա մշտապես դրված բրդուճներից 
մեկն էր)։ Մեկ-մեկ նույնն անում էր Սուսան- 
նայի դասի ժամանակ։ Երբ վերջինս լուրջ 
դեմքով երեխաներին դաս է բացատրում, մեկ 

  Մարգարիտ Միրզոյան
  Անուշ Բաբաջանյան 



Լաբորատոր աշխատանքի դժվարությունների, կորոնավիրուսային 
կարանտինի, կեղծ բացասականների ու դրականների, 

նուկլեինաթթուների, ֆերմենտների ու էլի ինչ-որ անհասկանալի բաների 
մասին թեստավորման ընթացքում զրուցեցինք մասնագիտությամբ 

ալերգոլոգ-իմունոլոգ, իսկ այժմ նաև Արաբկիր բժշկական համալիրի 
լաբորատոր ծառայության ղեկավար Սևան Իրիցյանի հետ։

ՈՒշԱԴՐՈՒթյՈՒ՛Ն. 
կենսաբանական վտանգ

Թե ինչպես ես թեստ հանձնեցի
Ինչեր ասես, որ չես անի հանուն Երևան ամսագրի։ Մեծ հերոսություն 
չի, իհարկե, բայց առաջին անգամ հենց այս հոդվածի համար COVID-19 
վարակի ՊՇՌ թեստ հանձնեցի։ Այն, ինչ եղավ հետո, շատ հուզիչ էր։ Դե 
լավ, իրականում ոչինչ էլ չեղավ, փոխարենը հնարավորություն ունեցա 
լինել լաբորատորիայում և մասամբ հետևել ինձնից վերցված նմուշի 
հետազոտման փուլերին։
Սևանի ու լուսանկարչուհի Բիայնայի հետ հիվանդանոցի հետևի մուտ- 
քից մոտեցանք կցակառույց լաբորատորիային, որի դռան ապակուն 
փակցված «կենսաբանական վտանգ» նշանն ու ապակուց այն կողմ 
երևացող մանուշակագույն լույսը տեսնելուց մի թեթև անհանգստա- 
ցա։ Իր չափազանց սպիտակ հանդերձանքի վրայից Սևանը մի երկու 
տակ ուրիշ սպիտակ բաներ էլ հագավ՝ կարծես ինքն իրեն զսպաշա- 
պիկ հագցրեց, երկու տակ էլ ձեռնոցներ, բժշկական գլխարկ ու մի նոր 
դիմակ դրեց։ 

Ապա այդ «շատ հագնված մարդը» քիթ-ըմպանային նմուշ վերցրեց ինձ- 
նից։ Մեր մեջ ասած, բավական դիսկոմֆորտ առաջացնող գործողություն  
էր։ Վերցրեց իմ լորձաթաղանթի էպիթելը, այլ կերպ ասած՝ հյուսվածքը,  
բջիջիների խումբը, որն էլ հենց պետք է ենթարկվեր ՊՇՌ-ի (պոլիմերա- 
զային շղթայական ռեակցիա)։ 
Սևանը երկար փայտիկը ձեռքին պատմում էր, թե բա՝ «Էս ձողիկները 
պիտի մտցնես քթի ու կոկորդի խոռոչն էնքան ու պտտես էնպես, որ կա- 
րողանաս պոկել-վերցնել բջիջները։ Էդ ցավոտ չէ, բայց տհաճ է»,– մինչ ես  
ախ ու վախ եմ անում, Բիայնան էլ անմահացնում է պրոցեսը, դիմակի 
տակից խորամանկ ժպիտով ասում է Սևանն ու ավելացնում. «Հա, ինչն  
է տարօրինակ, որ սովորաբար մենք շատ լավ զգում ենք մեր մարմնի 
մակերեսները, բայց այ խոռոչների մասին շատ պատկերացում չունենք,  
որովհետև դրանց քիչ բան է դիպչում ու երբ օտար մարմինը մտնում ու  
հասնում է գլխիդ ուղիղ կենտրոնը, քեզ թվում է, թե քո ես-ը միանգա- 
մից տեղափոխվում է մի ուրիշ տեղ։ Բայց հենց դա է երաշխավորում, որ  
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եթե նույնիսկ մարդը քիթն ու կոկորդը մաքրել է, վերցված նմուշը բա- 
վականաչափ հուսալի է ու պարունակում է ճիշտ բջիջները թեստն 
իրականացնելու համար։ Այլապես կունենանք կեղծ պատասխան։ 
Իսկ ինչու՞ հենց այդ հատվածը, դե, որովհետև շնչառական վիրուսների 
դեպքում հաճախ հենց այդտեղ է վիրուս կուտակվում։ Իհարկե, լինում 
են դեպքեր, երբ վիրուսն իրականում կա օրգանիզմում, բայց արդեն 
իջել ու հասել է բրոնխներին կամ թոքերին։ Այդ դեպքում հնարավոր է 
ստանալ կեղծ պատասխան։ Նման դեպքերի համար կան նմուշառման 
այլ մեթոդներ»։ 
Այս տհաճ գործողությունից հետո, ես կարող էի հանգիստ շունչ քաշել։  
Նմուշն արդեն տեղադրված էր այսպես կոչված վիրուսային տրանս- 
պորտային միջավայրի մեջ, որտեղ կան հատուկ լուծույթներ, որոնք 
բացառում են վիրուսի քայքայումը։ Այսպես, նմուշը տեղափոխվում 
է բուն ՊՇՌ լաբորատորիա և մակնշվում առնվազն երկու և ավելի 
իդենտիֆիկացիոն նիշերով։ Այստեղ արդեն իմ նմուշին սպասվում են 
էքստրակցիան ու ամպլիֆիկացիան երկու տարբեր սենյակներում։ 
Էքստրակցիայի սենյակում նմուշից առանձնացվում են ենթադրյալ 
վիրուսի նուկլեինաթթուները։ 

Սա, ըստ Սևանի, բավական վտանգավոր ու պատասխանատու փուլ է,  
քանի որ մեծ է մարդկային գործոնը։ «Շատ բարդ փուլ է, մեծ կենտրո- 
նացում պահանջող, ֆիզիկապես ու մտավոր հոգնեցուցիչ աշխատանք է, 
որովհետև այդ պաշտպանիչ հանդերձանքով ու դիմակով պիտի ժա- 
մերով լարված աշխատես ու հատկապես ամռանը դա պարզապես  
անտանելի է։ Ընդ որում՝ քեզ ու աշխատանքային հիմնական միջա- 
վայրդ բաժանում է ապակի ու միայն ձեռքերդ են կենսաանվտան- 
գության պահարանից ներս գտնվում։ Իհարկե, այն պատրաստելիս 
հաշվի են առնվել էրգոնոմիկայի կանոնները, բացի այդ՝ ցուցումներին 
հետևելու դեպքում այն միանգամայն անվտանգ է։ Կարճ ասած՝ այն, 
ինչ տեղի է ունենում կենսաանվտանգության պահարանում, մնում է 
կենսաանվտանգության պահարանում»,– ասում է Սևանը։ 
Անջատման փուլից հետո՝ ամպլիֆիկացիայի փուլում, ունենում ենք  
մաքուր ու անվտանգ նմուշ, որից արդեն պետք չի զգուշանալ. ընդհա- 
կառակը՝ արդեն մենք ենք վտանգավոր նմուշի համար՝ դրան ինչ-որ 

ՖԻԶԻԿԱՊԵՍ ՈՒ ՄՏԱՎՈՐ 
ՀՈԳՆԵՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Է, 
ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ԱՅԴ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ 
ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔՈՎ ՈՒ ԴԻՄԱԿՈՎ 
ՊԻՏԻ ժԱՄԵՐՈՎ ԼԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԵՍ

ՊՇՌ թեստի ընթացքը



բան չփոխանցելու, չվարակելու տեսանկյունից, այնպես որ այստեղ 
ևս Սևանը ստիպված էր լինել այդ նույն հանդերձանքով (որքան էլ 
տարօրինակ թվա՝ լաբորատորիայի աշխատակիցներն անգամ ճիշտ 
հագնվելու վերապատրաստումներ են անցնում)։ Այս փուլում նմուշի 
մեջ տարբեր ֆերմենտների ավելացումով տարբեր ռեակցիաներ են  
տեղի ունենում, որոնց մասին երկար-բարակ չեմ պատմի և արդյուն- 
քում հնարավոր է լինում ստանալ պատասխան։
Ապա գալիս է հաջորդ ոչ պակաս պատասխանատու մասը. արդյունք- 
ները պետք է գրանցել միասնական էլեկտրոնային առողջապահական 
համակարգում։ Այստեղ ևս սխալ թույլ տալ չի կարելի, չէ՞ որ յուրա- 
քանչյուր սխալ մուտքագրված դրական կամ բացասական կարող է 
ճակատագրական լինել։ 

Կարանտինը լաբորատորիայում
Թեստավորումից հետո արդեն Սևանի աշխատասենյակում խոսեցինք 
կարանտինի ու կորոնավիրուսի շրջանում լաբորատոր աշխատանքի 
մասին։ «Իհարկե, կարանտինային ռեժիմը մեզ վրա էլ անդրադարձավ 

ու մեր առօրյան էլ փոխեց։ Հեշտ չի աշխատավայրում անընդհատ դիմակ  
կրելը, անգամ եթե բժիշկ ես ու սովոր դիմակին։ Մենք էլ էինք վախեցած  
անհայտ վիրուսից։ Անհրաժեշտ էր միշտ ուշադիր լինել հանդերձանքին 
ու անպայման ախտահանվել։ Դա բերեց նրան, որ սկսեցինք մեկ շաբա- 
թում օգտագործել այնքան ախտահանիչ նյութ, որքան նախկինում մեկ  
ամսում էինք օգտագործում։ Լաբորատորիան այն տեղը չէ, որտեղ կարելի  
է խնայել, հետևանքները կարող են շատ ավելի թանկ ու ողբերգական 
լինել։ Մյուս՝ ամենից շատ ընկճող բանն այն էր, որ վերացան համատեղ 
ընդմիջումները, քանի որ ուտելիս պետք է հանել դիմակը։ Սա թերևս 
ամենամեծ փորձությունն էր լաբորատորիայի աշխատակազմի համար։  
Երբեմն փորձեր էին լինում խախտելու կանոնները, բայց ապարդյուն»։ 
Իսկ իմ հարցին՝ արդյոք կարանտինի ընթացքում այցելուների հոսքին  
հնարավո՞ր էր դիմանալ, Սևանն անսպասելի պատասխան տվեց. «Կա- 
րանտինի ամենասկզբում կտրուկ պակասեց այցելուների քանակը։ Մար- 
դիկ վախենում էին գալ հիվանդանոց ու առավել ևս լաբորատորիա։ Նույ- 
նիսկ որոշ աշխատակիցներ աշխատանքից ազատվելու մտքեր ունեին՝ 
վախենալով վարակել ընտանիքի անդամներին։ Շատ տարօրինակ 
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ժամանակահատված էր՝ երբեմնի ծանրաբեռնված լաբորատորիայում 
հանկարծ ամեն բան դատարկվում է ու գրեթե դադարեցվում է աշ- 
խատանքը։ Բայց դա երկար չտևեց, մեր հիվանդանոցն առաջիններից 
էր, որ սկսեց կորոնավիրուսով հիվանդների ընդունել, լաբորատորիան 
էլ շատ շուտով սկսեց ՊՇՌ թեստերի ընդունումն ու աշխատանքային 
բուռն գործընթացը նորից վերսկսվեց»։ 
Սևանը հանկարծ ոգևորվում է խոսելիս կատարված նմուշառումները 
լաբորատորիա բերելու գործընթացի մասին. «Նման էր թշնամու թի- 
կունք դիվերսիոն խումբ ուղարկելուն. հատուկ հանդերձանք, ոգևորող 
ու զգուշության կոչեր։ Նաև կար հատուկ մշակված քարտեզ, թե ինչ- 
պես գնալ, ինչպես վերցնել նմուշը, ինչ տարայով և անգամ բացառված  
էր ձեռքից ձեռք փոխանցումը։ Սկզբի շրջանում միասին էինք գնում,  
չէի ցանկանում լիներ տպավորություն, թե աշխատակցին մենակ ենք  
թողնում այդ իսկապես բարդ գործում։ Սա հատկապես բավական  
մեծ հոգեբանական փորձություն էր մեծահասակ աշխատակիցների 
համար, ովքեր ինչ-որ չափով ռիսկային խմբում են։ Կային աշխատա- 
կիցներ, ովքեր վախենում էին, խուսափում, կային և համարձակներ։ 
Հետաքրքիր կերպով բացահայտվում էին մարդկային տեսակները, 
վախերն ու նախապաշարմունքները։ Թվում է՝ ամեն բան նույնն էր,  
մենք չէինք վերածվել ինչ-որ երրորդ կարգի վտանգավորության լա- 
բորատորիայի, բայց մեր առօրյայում փոխվել էր գրեթե ամեն բան։ 
Բարեբախտաբար հաջողվեց խուսափել ներհիվանդանոցային վա- 

րակի դեպքերից ու հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ չունեցանք աշ- 
խատունակության պակաս։ Արդյունքում պարզվեց, որ ամենաանվտանգ  
տեղը գուցե հենց սա է»։ 

Դավադրության տեսությունների  
ու ըստ ճաշակի տրվող դեղատոմսերի մասին։ 
«Թե՛ այցելուների ու թե՛ նույնիսկ բժիշկների շրջանում բավական շատ  
էին քննարկվում տարբեր դավադրության տեսությունները կորոնավի- 
րուսի ծագման ու տարածման հետ կապված։ Ամենաաբսուրդայինը, 
իհարկե, նմուշառման ընթացքում չիպավորման ու նմուշառման պատ- 
ճառով հիվանդանալու տեսություններն էին։ Հաճախ էլ հանդիպում 
են այցելուներ, որոնք սովորական շնչառական վիրուսի ախտանիշներ 
ունենալով չեն հավատում իրենց բացասական թեստի իսկությանը։ 
Ինչևէ, հիմա իհարկե շատ ավելի լուրջ է վերաբերմունքը, քանի որ շա- 
տերը հիվանդացան ու համոզվեցին, որ այս վիրուսը միֆ չէ, մի մասն էլ, 
ցավոք, հարազատ կորցրեց ու զգաց հիվանդությունն իր ամենավատ 
դրսևորմամբ։ Մյուս կողմից էլ՝ ժամանակի ընթացքում ավելի հմուտ դար- 
ձանք։ Համենայն դեպս այդպես էր թվում մինչև պատերազմը։ Այդ ընթաց- 
քում մարդկանց կողմից հակահամաճարակային կանոնների անտեսումը  
շատ շուտով զգացվեց լաբորատորիայում՝ թվերի աճի տեսքով»։ 
Ինչպես սովորական մարդիկ են տարբեր կերպ վերաբերվում իրավիճա- 
կին, այնպես էլ բժիշկները՝ նրանք էլ ի վերջո մեզ պես մարդիկ են։ Սևանը  
պատմում է, որ կան այնպիսիք, որ ամենաչնչին նշանների դեպքում իսկ 
փորձում են արագ պարզել՝ արդյոք վարակված են, թե ոչ, բժիշկների մի 
ուրիշ խումբ էլ ըստ ճաշակի գրված շաբլոնային դեղատոմսեր է գրում, 
ինչի արդյունքում նկատվեց դեղորայքային ալերգիաների կտրուկ աճը։ 
Իհարկե, մեծ դեր ունի նաև ինքնաբուժումը։ «2019-ի վերջից և 2020-ի սկզբից  
մենք հիվանդության մասին ինչ-որ խառը պատկերացում ունենք, անընդ- 
հատ փորձում ենք պարզեցնել, ու նաև դա է պատճառը, որ շատերի մոտ  
կարծրացել են որոշ ախտանշանների մասին պատկերացումներ. օրինակ՝  
համի և հոտի կորուստը։ Նմանատիպ կարծրատիպերը ինքնուրույն կա- 
յացրած որոշումների ու վատ հետևանքների պատճառ են դառնում։ Այս 
ամենը մի մեծ ու փոխկապակցված շղթա է»,– ցավով նշում է բժիշկը։ 
Հարցնում եմ՝ հաջողվու՞մ է անջատել հույզերն այս՝ մեր ժամանակներում  
գուցե ամենակարևոր աշխատանքի ժամանակ։ Մի փոքր մտածելուց հե- 
տո Սևանն ասում է. «Երբ աշխատանքի ընթացում որևէ նմուշ ես վերց- 
նում ու պատկերացնում, որ դա գուցե մեկի մայրն է, որ խոցելի խմբում է,  
մեկի երեխան ում համար անհանգիստ են ողջ ընտանիքով, կամ հենց էդ  
ինչ-որ մեկը, որ գուցե պիտի այլ երկիր թռչի ու հենց քո աշխատանքից, 
ամեն նյութը վերցնել-դնելուց է կախված ինքը վաղը կլինի օդանավում, 
թե ոչ, ակամայից լարվում ու կենտրոնացնում ես ուշադրությունդ՝ գիտակ- 
ցելով, որ քեզնից իսկապես շատ բան է կախված, իսկ սխալի դեպքում 
հետևանքները գուցե անդառնալի լինեն։ Քո շտատիվից դուրս եկող ու 
տարածվող տարբեր ճակատագրի թելեր են, որ քո մի սխալից կարող 
են խճճվել»։ 
Սևանին երկար չզբաղեցրինք, քանի որ շուտով նոր երկար փայտիկնե- 
րը պետք է նմուշներ հավաքեին նոր այցելուներից։ Իսկ ես հաջորդ օրը 
ստացա թեստիս պատասխանը՝ բացասական։ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՆ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐ, 
ՈՐՈՆՔ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՇՆՉԱՌԱ- 
ԿԱՆ ՎԻՐՈՒՍԻ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ 
ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ ՉԵՆ ՀԱՎԱՏՈՒՄ 
ԻՐԵՆՑ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԹԵՍՏԻՆ

  Հասմիկ Բարխուդարյան
  Բիայնա Մահարի



Պլաստիկ-միկրովիրաբույժ  
Սամվել Հարությունյանը 
ԵՐԵՎԱՆին պատմել է, 
թե ինչպես աշխատանքի 
անցավ «քովիդի հիվանդա- 
նոցում», ինչեր տեսավ ու 
ինչ սովորեց այնտեղ:

Քովիդ-բժիշկ.
հույսեր,  
ուրախություն, 
տխրություն

Ամռան կեսին, երբ Երևանում, հակառակ բոլոր 
սպասումներին, կորոնավիրուսն ավարտին մո- 
տենալու փոխարեն նոր թափ առավ, քովիդային 
հիվանդանոցների թիվը սկսեց աճել։ Աճեց նաև 
բժիշկների անհրաժեշտությունը։ Հայաստանում 
վիրուսաբանները շատ չեն, պարզ էր, որ բոլոր 
այլ բժշկական ոլորտներից մարդիկ են պետք, 
ովքեր կարճ ժամանակում կվերապատրաստ- 
վեն նեղ քովիդային ուղղվածությամբ ու կանցնեն 
գործի։ Այդպես Սամվելը, ով 11 տարի սովորել  
էր բժշկական համալսարանում ու արդեն աշ- 
խատում էր որպես պլաստիկ-միկրովիրաբույժ, 
հայտնվեց համաճարակի կենտրոնում ու շուրջ  
կես տարի աշխատեց քովիդով հիվանդ մարդ- 
կանց հետ՝ սկզբում որպես բժիշկ, իսկ հետո որպես 
քովիդային բաժնի վարիչ։ 

Օր առաջին
Առաջին օրն էպիկ էր։ Ամբողջ օրվա ընթաց- 
քում մի սիգարետ հասցրի ծխել։
Հենց օրը, որպես այդպիսին, արդեն աղոտ եմ  
հիշում, բայց զգացողությունները չեն մոռաց- 
վել։ Նախապատրաստական ինստրուկտաժը 
շատ կարճ տևեց, երեք օրից արդեն անցանք 
բուն աշխատանքին։ Միջավայրին շատ արագ 
ադապտացվեցինք. ժամանակ չկար մտածե- 
լու կամ խորանալու։ Մտանք բաժանմունք, 
հագանք մեր բժշկական համազգեստները, 
հետո արդեն հատուկ առանձնացված սեն- 
յակում՝ արտահագուստը, բախիլները, շլեմն  
էլ գլխին, ու մտանք ներս։ 
Հենց առաջին օրն ինձ ու մեկ այլ բժշկի, ով  
արդեն վեց օր էր աշխատում էր այստեղ, բա- 
ժին հասավ ամենամեծ բլոկը, որտեղ քա- 
ռասունից ավելի հիվանդ կար։ Այդ օրվանից 

սկսած ամեն առավոտ բարձրանում էինք 
վերև, ծանոթանում, շփվում էինք հիվանդի 
հետ՝ հիմնվելով որոշ ցուցանիշների ու տվյալ- 
ների վրա, փորձում էինք առանձնացնել առա- 
վել ռիսկային խմբում գտնվող հիվանդներին։ 
Այնուհետև սկսվում էր մոնիթորինգը. օրը մի 
քանի անգամ չափվում էին սատուրացիայի 
թվերը (արյան թթվածնով հագեցվածության 
տոկոսը – խմբ.), զարկերակային և արյան 
ճնշումը, ջերմությունը, իսկ այն մարդկանց 
մոտ, ովքեր ունեին շաքարային դիաբետ, չափ- 
վում էր նաև գլյուկոզի ցուցանիշը։ Օրվա ըն- 
թացքում արվում էին դեղորայքի նշանակում- 
ներն ու ցուցումները։ Պարտադիր օրական  
մի քանի անգամ պետք էր այցելել խնդրա- 
հարույց հիվանդներին, որպեսզի որևէ բար- 
դացում ուշադրությունիցդ չվրիպի ու իմա- 
նաս ինչ հրահանգներ տալ մնացած բուժաշ- 
խատակազմին։ 

Համաճարակը մոտիկից  
տեսնելու հնարավորություն
Հնարավորության մասին իմացանք կոլեգա- 
ներից ու մի քանի ընկերներով որոշեցինք 
գնալ։ Բժշկական համալսարանում սովորելու 
ընթացքում պարբերաբար կարդում էինք  
տարբեր համաճարակների մասին, թե որն  
ինչքան կյանք է տարել, ինչպիսի դժվարու- 
թյուններով է հաղթահարվել, ու այս անգամ 
կար հնարավորություն ոչ թե կարդալ դրա 
մասին պոստ-ֆակտում, այլ տեսնել այս ամե- 
նը ներսից ու ունենալ քո ազդեցությունը։
Պետք է անկեղծ ասեմ, որ սկզբում չէի մտա- 
ծում, որ համաճարակն այդքան երկար կտևի ու  
այս ամենին նայում էի որպես լավ փորձառու- 

թյուն ու նաև բժշկական ու մասնագիտական 
պարտքը կատարելու հնարավորություն։
Երրորդ հերթապահությունից հետո տպավո- 
րություն էր, թե դու արդեն կես տարի այնտեղ 
ես աշխատում։ Սկզբում երեք օրը մեկ հեր- 
թապահություններ էինք ունենում, իսկ հետո 
մնացած ցերեկային ժամերին էլ այնտեղ էինք 
լինում, քանի որ հիվանդների թիվը գնալով 
աճում էր։ 
Ամենասկզբից էլ ընտանիքի անդամներին վա- 
րակը չփոխանցելու համար միասին աշխա- 
տող ընկերներով որոշեցինք մի տեղում ապրել։  
Ամեն հերթից հետո շորերը գնում էին լվացքի, 
իսկ դու՝ տեղաշորի մեջ։ Նման գրաֆիկից հետո 
մնում էր միայն քնել, հաց ուտել ու, միգուցե, շա- 
բաթը մեկ ընկերներին ու հարազատներին հան- 
դիպել՝ երկու մետր հեռավորությունը պահելով։ 

Անհայտությունն ու աչալրջությունը
Մարդիկ վախեցած էին։ Շատերի մոտ խուճապ 
էր։ Որքան այս հիվանդությունը նոր ու անհաս- 
կանալի էր մեզ՝ բժիշկներիս, այդքան էլ՝ բնակ- 
չության համար։ Նրանցից ոչ մեկ չգիտեր ինչ 
ակնկալել, նրանց ոչ մի ծանոթ բարեկամ այդ 
մասին չէր պատմել, էլ չեմ ասում, որ բոլոր հի- 
վանդանոցներում ոչ սկզբունքայնորեն, բայց 
բուժման մոտեցումները տարբերվում էին։ Բայց  
նույն բանը կատարվում էր ամբողջ աշխարհում՝  
չկար հստակություն, չկային հավաստի աղ- 
բյուրներ, գոնե մոտավոր կանխատեսումներ, 
թե ինչպես այս հիվանդությունը կշարունակվի,  
բայց պետք էր հանգստության զգացողություն 
փոխանցել հիվանդին։ 
Այնուհանդերձ, ընթացքում այդ խուճապը թու- 
լացավ։ Մի հիվանդը տեսնում էր, որ մյուսի 

Սամվել 
Հարությունյան
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մոտ դրական դինամիկա է նկատվում, մեկ այլ 
հիվանդ դուրս է գրվում, մեկն անքնություն 
ուներ՝ սկսում էր քնել, մյուսը, ով ջերմում էր,  
այլևս չի ջերմում, կամ ախորժակ չուներ, իսկ 
հիմա հանգիստ ուտում էր։ Այդպես կամաց-
կամաց այն միֆերը, թե կորոնավիրուսն ան- 
բուժելի հիվանդություն է, թե մեծ մարդկանց 
մոտ կորոնավիրուսը չի բուժվում, որ խրոնիկ 
խնդիրներ ունեցող մարդկանց մոտ այն և՛ս չի 
բուժվում ու նման այլ կածրատիպեր սկսում 
էին նահանջել։ Հույս էր առաջանում (և դու 
ինքդ, որպես բժիշկ, սկսում էիր հասկանալ), 
որ ճիշտ մոտեցման ու տակտիկայի դեպքում 
բուժման գործընթացն առաջ կշարժվի։ Որոշ 
ժամանակ անց քո իսկ բուժած հիվանդները 
լավանում ու տուն էին գնում, և դա ոտքերիդ 
տակ հող էր դնում։
Բնականաբար, որոշակի վախեր ունեի, բայց  
ինչ-որ պահից դրանք վերածվեցին աչալրջու- 
թյան ու զգուշավորության՝ առօրյայի մի մաս 
դառնալով։ Ախտահանել ձեռքերը սպիրտով, 
կրել արտահագուստ, ձեռնոցներն ու դիմակը։ 
Այսքան բան։ 

կապված, մարդիկ այլևս այդքան կենտրոնա- 
ցած չէին իրենց վրա։ Դա բարդացնում էր աշ- 
խատանքը։ Եթե առաջ դու կարող էիր մարդուն  
համոզել, որ եթե ինքն իրեն հետևի, մի շաբա- 
թից առողջացած կլինի, այս պարագայում դու  
կարող էիր բուժել հիվանդությունը, բայց մարդու  
վիճակը միևնույն է, վատ էր։ Առաջ միայն բուժ- 
վելու միտքն արդեն ուրախության առիթ էր։
Բուժաշխատակազմին ևս դժվար էր աշխատել, 
քանի որ բոլորի մոտ այդ պահին շատ խնդիր- 
ներ կային, բայց հաճելի էր այն, որ հիվանդնե- 
րը հասկանալով էին մոտենում այդ վիճակին։ 
Առաջ, սթրեսից դրդված, կարող էին բժշկի 
առջև պահանջներ դնել՝ թե բա դուք բժիշկ եք, 
պարտավոր եք ինձ բուժել, չնայած նրան, որ 
բարձրակարգ բուժում էին ստանում։ Պատե- 
րազմից հետո սկսեցին ավելի համբերատար 
վերաբերվել։ 

Հումորով
Հումորը շատ-շատ էր, ու նույնիսկ էն ամենա- 
սև ու դաժան հումորն օգնում էր կյանքի ու մահ- 
վան այդ անցումային պահերն ավելի հեշտ տա- 
նել ու շարունակել աշխատել։ Մի կին փորձել 
էր 15 շիշ կոնյակ ներս անցկացնել ու վաճառել 
մնացած պացիենտներին։ Բարեհաջող կերպով  
ոչ լեգալ առք ու վաճառքը կանխվել էր։ Լինում 
էր՝ պացիենտները փորձում էին փախչել, մե- 
կը նույնիսկ կորել էր։ Որոշ դեպքերում նրանց 
կարելի էր հասկանալ, շատերի մոտ ֆոբիաներ 
էին առաջանում այն մտքից, որ իրենց ուզած 
պահին չեն կարող լքել հիվանդանոցը և գնալ 
ուր ուզում են։ Հաճախ ռեանիմացիայից լսվում 
էին երգեցողության ձայներ, մի տարեց կին 
կար՝ միշտ երգում էր։ 
Մարդիկ ընկերանում էին, իրար օգնում ու լա- 
վանում էին։ Հասնում էր նրան, որ հիվանդի փո- 
խարեն իր սենյակում պառկած մյուս հիվանդն  
էր պատմում բժիշկին ընկերոջ ինքնազգացո- 
ղության մասին։ 
Սենյակներից մեկում բլոտ էին խաղում տղեր- 
քով, մյուս սենյակն էլ ապահովում էր երաժշտա- 
կան նվագակցություն։ Մարդ կար՝ իր տղայի 
համար կին էր փնտրում, կար նաև մի կին, ով  
ակտիվ փնտրում էր ամուսին։ Ու այսպես ամեն  
առավոտ մոնիթորինգ, նշանակումներ, հույսեր,  
ուրախություն, տխրություն։

սոցիալական իրավիճակից կախված տար- 
բեր լինեն, հիմնական մոտեցումն ինձ համար 
խնայելն է։ 

Մարդիկ
Շատ տարբեր պացիենտներ էին հանդիպում, 
բայց բոլորի դեպքում էլ եկա մի մտքի, որ 
պետք է գլխի ընկնես, թե այդ մարդը կոնկրետ 
ինչով է տառապում։ Այսինքն՝ մարդը կարող  
էր թոքաբորբ ունենալ, բայց իր խնդիրը լի- 
ներ անքնությունը, ու եթե հասկանում էիր 
իրական անհանգստության պատճառը, հիմ- 
նականում հաջողվում էր օգնել այդ մարդ- 
կանց շուտ ոտքի կանգնել։ Առանց դրա էլ այդ  
մարդիկ ավելորդ սթրեսի մեջ էին։ Նույնիսկ 
լինում էր, որ ճիշտ պացիենտների իրար կողք  
դնելը նպաստում էր երկուսի արագ ապա- 
քինմանը։ Իրար շախի գցելով, մրցակցություն 
մեջ մտնելով՝ բուժվում էին։ 
Պատերազմից հետո սթրեսի տեսակը փոխ- 
վեց, մարդիկ շատ ավելի քիչ ցանկություն 
ունեին լավանալու։ Շատերին պատերազմն 
անձնապես էր կպել, մի մասը բուժվողների 
հենց Արցախից էին, որոշ մարդկանց հարա- 
զատներից դեռ լուր չկար։ Պակասել էր ան- 
հանգստությունը հենց կորոնավիրուսի հետ  

Սիրելի մոտեցումը
Վիրուսոլոգիան Հայաստանում բավական 
պասիվ մասնագիտություն է, այդ պատճառով 
մեր շարքերում այդ ոլորտի մասնագետներ 
քիչ կային։ Դե քանի մարդ, այդքան կարծիք, 
ուրեմն քանի բժիշկ, այդքան բուժման տակ- 
տիկա։ Յուրաքանչյուր մասնագետ, ով եկել  
էր «քովիդ», նայում էր բուժման գործընթացին 
իր նեղ մասնագիտական պրիզմայով, ու դա 
որոշ դեպքերում շատ լավ էր, քանի որ հնա- 
րավոր էր լինում հաշվի առնել միանգամից 
մի քանի մոտեցում։ Բնական է, կար որոշակի 
կորիզ, բայց մնացածը հիմնված էր փորձի և 
տրամաբանության վրա՝ առաջնորդվելով որոշ 
ուղենիշներով և խորհուրդներով։ 
Այլ տարբերակ չունեիր, պետք է քոնը ներ- 
դնեիր, քանի որ չկային ստանդարտ մոտե- 
ցումներ, բայց դա բնական երևույթ է բժշկու- 
թյան մեջ։ Յուրաքանչյուր բժիշկ ունենում է  
իր «սիրելի» դեղորայքը, ընդունման հերթա- 
կանությունն ու էդպես շարունակ։ Անձամբ  
ես խնայող բուժման կողմնակից եմ։ Բնական  
է, երբեմն պետք է հարվածային չափաբաժին- 
ներով ուժեղ հարվածներ հասցնել հիվանդու- 
թյանը, բայց ինչքան էլ բուժումները տարի- 
քից, պսիխոտիպից, հիվանդություններից ու 

  Մարգարիտ Միրզոյան
  Նազիկ Արմենակյան | 4 Plus



Դատարկ փողոցների 
գարունը

Համազգային մեկուսացման օրերին ռեժիսոր Հրանտ Երիցկինյանը 
շրջեց Երևանի կենտրոնով՝ անմահացնելով դատարկ փողոցների այս 

զարմանալի գարունը։ 
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ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ  զբոսանք



  Հրանտ Երիցկինյան



Չկա-չկա, գնանք արշավ
Ինչպես քովիդային սահմանափակումներն անսպասելի դրական արդյունք տվեցին. 

Հայաստանում տեղի ունեցավ արշավական բումի տարի։ Նորաթուխ արշավականների, 
նոր բացահայտված ճանապարհների ու արշավախմբերի մրցակցության մասին 
ավելին իմանալու համար Երևանը հանդիպել է Հայկական աշխարհագրական 

նախագծի (ArmGeo) հիմնադիր, աշխարհագրագետ Տիգրան Վարագի հետ։ 

Ի՞նչ են անում արշավականները,  
երբ չի կարելի գնալ արշավի 
Արշավականների համար տարին լավ էր սկսվել, ավելի ճիշտ՝ ոչ մի 
արտասովոր բան, արշավական սեզոն հասկացությունն ArmGeo-ին 
ծանոթ չէ։ Յուրաքանչյուր օրը կարող է արշավական լինել։ 2020-ի  
սկիզբն էլ բացառություն չէր։ Արշավախումբը եղավ Արևմտյան Հա- 
յաստանում ու նվաճեց Գրգուռ և Կապույտ կող լեռների գագաթները։  
Ի դեպ՝ այդ լեռներն առաջին անգամ էին արշավախումբ հյուրընկալում։ 
Մի խոսքով՝ տարին խոստումնալից էր, բայց եղավ այն, ինչ եղավ, հա- 
մավարակը չշրջանցեց Հայաստանը։ Օրենքով սահմանված բազմաթիվ 
արգելքների մեջ արշավների մասին հատուկ ոչինչ նշված չէր, ավելին՝ 
զբոսնել կարելի էր։ Բայց քանի որ արշավը ենթադրում է ոչ միայն զբո- 

սանք և այլ բաղկացուցիչներ էլ ունի, ստացվում էր, որ արշավները ևս 
արգելվում էին։ 
Առաջին երկու ամիսների մասին, սակայն, Տիգրանն ափսոսանքով 
չի խոսում, նրան հաջողվել է կարանտինն արդյունավետ օգտագործել։ 
«Արշավներ չէինք կազմակերպում, և ես վերջապես իմ «Հայկական լեռն- 
աշխարհ» գրքի վրա աշխատելու ժամանակ ունեցա։ Հավաքեցի բոլոր 
անհրաժեշտ նյութերն ու լուսանկարները։ Առավոտից երեկո գրքի վրա 
էի աշխատում։ Դա ևս արշավական գործունեություն է, մի խոսքով, ինչ- 
պես շատերը, ես էլ տնից աշխատելու տարբերակ գտա»։
Որքան էլ զարմանալի է, տարին իսկապես բավական պրոդուկտիվ էր։  
ArmGeo-ն հասցրեց իրականացնել ևս երկու շատ երկար սպասված 
ծրագիր։ Նախ, վերջապես սկսեցին իրականացվել մանկական արշավներ  
և ճամբարներ։ Դա բավական պատասխանատու նախաձեռնություն է, 
որին պատրաստվելու համար ավելի լավ ժամանակ լինել ուղղակի չէր 
կարող։ Հետո ստեղծվեց նաև ArmGeo Լոռին և այսուհետ արշավներ իրա- 
կանցվում են նաև Վանաձորից, ընդ որում՝ թե առանձին և թե Երևանից 
սկիզբ առնող արշավների հետ միասին։ Կազմակերպվեցին նաև սեմի- 
նարներ և կինոդիտումներ։ 
Իհարկե, ինչպես և շատ այլ ոլորտներում՝ համավարակն ունեցավ նաև  
բացասական ազդեցություն, դե քանի որ սովորաբար ArmGeo-ն արշավ- 
ներ է իրականացնում նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, ի վերջո,  
ամռանը կրկին նվաճվում էր Արարատի գագաթը։ Դե, մյուս կողմից էլ  
դադարեց զբոսաշրջիկների հոսքը Հայաստան, ինչը կրկին բացասաբար  
անդրադարձավ ոլորտի վրա։ Մի խոսքով՝ արշավականների համար տա- 
րին իսկապես որ հակասական էր։ 
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Ինչպե՞ս դառնալ արշավական, երբ նորեկ ես
Բուռն արշավական տարին հատկապես բարդ էր նորեկ- 
ների համար։ Նրանք, ովքեր այդքան էլ լավ չեն պատկե- 
րացնում, թե ինչ է իրենց սպասվում արշավի ընթաց- 
քում, հաճախ բախվում են խնդիրների, որոնք պատրաստ  
չէին հաղթահարել և սպասված հաճելի ժամանցը հան- 
կարծ վերածվում է տանջալի օրվա, որի ավարտի մասին  
երազում են ողջ օրը։ 
Արշավը պարզապես զբոսանք ու ժամանց չէ, այն որո- 
շակի ֆիզիկական պատրաստվածություն և դիսցիպլին 
պահանջող սպորտաձև է, որին պետք է պատրաստ լինել  
նաև հոգեբանորեն։ Սակայն ամեն ինչ հրաշալի ավարտ  
է ունենում, երբ պատրաստ ես և երբ ճիշտ մարդկանց 
հետ ես ճանապարհ ընկնում։ Ահա թե ինչու Տիգրանը 
խորհուրդ է տալիս նախքան որևէ արշավի գրանցվելը  
անպայման զանգ տալ ArmGeo-ի գրասենյակ, որտեղ  
պատրաստ են մանրամասն պատմել, թե ինչ է սպասվում  
արշավի ընթացքում և ինչ է պետք հագնել կամ ունենալ 
ուսապարկում։ «Շատերն անվերադարձ սիրահարվում 
են արշավներին, ոմանք էլ պարզապես այլևս չեն վերա- 
դառնում, բայց, միևնույն է, արշավականներն օր օրի ավե- 
լանում են»,– ասում է Տիգրանն ու ժպիտով ավելացնում. 
«2020-ի արշավներին հաճախ էին մասնակցում մարդիկ,  
ովքեր որոշել էին դրանով փոխարինել իրենց ամենամյա  
հանգիստը ծովափնյա երկրներում կամ եվրոպական 
քաղաքներում, որտեղ միշտ կարելի է հանգիստ զբոս- 
նել, լուսանկարվել, մի խոսքով, անել այն, ինչ ուզում ես  
առանց որևէ սահմանափակումների։ Որպես կանոն, այդ- 
պիսի մարդիկ շատ էին հիասթափվում՝ հասկանալով, 
որ հերիք չի գումար են վճարել, դեռ մի բան էլ պիտի 
հետևեն ղեկավարի ցուցումներին, հետ չմնան խմբից 
կամ էլ քիչ լուսանկարվեն ժամանակի սղության պատ- 
ճառով։ Հա, օրինակ Աժդահակից շատ գեղեցիկ տեսա- 
րան է բացվում դեպի իր խառնարանային լիճը, սակայն 
արշավի ընթացքում այնտեղ լինելու համար ընդամենը 
15 րոպե ժամանակ կա, ոչ ավելի։ Ով չհասցրեց նկարվել, 
նա չհասցրեց»։ 
Դե, քանի որ չնայած համավարակի մեկ տարեկան լինե- 
լուն այն դեռ կարծես թե չի ուզում մեզ լքել, արշավներն 
էլ ուժի մեջ են՝ 2021-ն էլ ունի բուռն արշավական տարի 
լինելու բոլոր նախադրյալները։ Ձեզ տեսնեմ։ 

Հայկական աշխարհագրական նա- 
խագիծը (ArmGeo) հիմնադրվել է 2012 թ.  
և զբաղվում է ոչ միայն արշավների 
կազմակերպմամբ Հայաստանում և 
տարածաշրջանում, այլև արշավա- 
կան նոր ուղղությունների բացա- 
հայտմամբ, ուսումնասիրությամբ ու 
քարտեզագրմամբ, որոնցից շատերն  
այժմ հայտնի ու սիրված ուղղություն- 
ներ են արշավական շուկայում։

Ի՞նչ անել, եթե երկրից դուրս գալու տարբերակ չկա
Տիգրանի համար բուռն գիտական գործունեության երկու ամիսները 
շատ արագ անցան ու պարետատան արագ փոփոխվող կանոնները 
թույլ տվեցին վերսկսել արշավները։ Սկսվեցին գրանցումները։ Ֆեյս- 
բուքյան հարթակը ողողվեց Հայաստանի տարբեր գեղատեսիլ վայրերի 
լուսանկարներով ու բոլորը, նույնիսկ նրանք, ովքեր երբեք չէին մասնակ- 
ցել որևէ արշավի, առնվազն մտածեցին՝ «իսկ կարող ա՞ մի սար բարձրա- 
նամ…»։ Սակայն ամեն բան այդքան էլ հեշտ չէ։ 
«Մենք փորձառու արշավականների ակտիվ կորիզ ունենք։ Նրանց հե- 
տաքրքիր են ավելի բարդ արշավներն ու ավելի բարձր գագաթները։ 
Իսկ ահա նորեկներին ավելի թեթև արշավներ են պետք։ Մենք գտանք 
կոմպրոմիսային տարբերակ. ավելացրեցինք ուղղությունները, ավելի  
թեթև արշավները հաճախ դարձրինք և, եթե նախկինում մեկ ուղղու- 
թյամբ արշավ տեղի էր ունենում տարվա մեջ մեկ անգամ, ապա այս 
դեպքում միևնույն ուղղությունը կրկնվում էր մի քանի շաբաթը մեկ»,– 
պատմում է Տիգրանը։ 
Իհարկե, ArmGeo-ն միակ արշավական խումբը չէ։ Կան և այլ փորձառու 
արշավախմբեր, սակայն այս ընթացքում ի հայտ եկան նաև նորերը, 
որոնք մեծ, բայց ոչ արդյունավետ մրցակցություն առաջացրին արշա- 
վական շուկայում։ Շատ խմբեր միևնույն ուղղությամբ արշավներ էին  
հայտարարում, գին իջեցնում, փորձում գրավել գեղեցիկ լուսանկարնե- 
րով։ Բայց, միևնույն է՝ ArmGeo-ն մնում էր ռեկորդակիրն ու հենց 2020-ին  
գրանցեց իր ամենամարդաշատ արշավը՝ վերելք Աժդահակ լեռ՝ 90 հոգով։ 
Հակահամաճարակային կանոններն իհարկե պահպանվում էին։ Վաղ 
առավոտյան ջերմաչափում, մեքենայի մեջ՝ պարտադիր դիմակներով, 
իսկ ուսապարկերն էլ մի քիչ ավելի ծանրացան ախտահանիչ նյութերի 
պատճառով։ Իսկ արդեն բուն արշավի ընթացքում՝ բնության գրկում, 
այսպես թե այնպես արշավականներն իրար շատ մոտ-մոտ չեն քայլում։

  Հասմիկ Բարխուդարյան
  ArmGeo

↓ ArmGeo-ի հիմնադիր 
Տիգրան Վարագը



Օտար ամայի 
կարանտին

Տարօրինակ շվեդական կարանտինը, հայը, թուրքն ու վրացին՝ իտալական 
մեկուսացման մեջ, Մակրոնի բացատրություններն արտակարգ դրության մասին. 

ԵՐԵՎԱՆը զրուցել է տարբեր հավես մարդկանց հետ, որոնք ճակատագրի բերումով 
կարանտինն անց էին կացնում Հայաստանից դուրս։

Արեն Շահնազարյան
Գերմանիա, Դրեզդեն
Արդեն երեք տարուց ավել է, ինչ Գերմանիայում 
եմ։ Սովորում եմ Դրեզդենի գեղարվեստի ինստի- 
տուտում՝ կերպարվեստի բաժնում։ Օրս հիմնա- 
կանում անցնում է հենց ինստիտուտում։ Թե՛ ար- 
վեստանոցն է այնտեղ, թե՛ դասախոսություն- 
ները։ Առօրյայի կարևոր մաս են նաև ուսանո- 
ղական ընկերներիս հետ հավաքները, որոնք 
որպես կանոն անցնում են ինստիտուտից ոչ հե- 
ռու՝ գետափի այգում, որտեղ հաճախ ենք խա- 
րույկ վառում, շփվում ու ժամանակ անցկացնում։ 
Առօրյայիս մաս են նաև ցուցահանդեսները։ 
Երբ տարածվեց կորոնավիրուսն ու հայտարար- 
վեց կարանտին՝ ամեն բան փոխվեց։ Սկզբում 
սահմանափակումները քիչ էին. հավաքները սահ- 
մանափակվում էին 50-100 հոգով՝ կախված վայ- 
րից։ Բայց վիրուսի զարգացմանը Գերմանիան 
շատ արագ արձագանքեց ու շուտով փակեցին 
ժամանցի բոլոր վայրերը։ Բաց էին միայն մթե- 
րային խանութները։ Փողոցում քայլել կարելի էր 
ամենաշատը երկու հոգով։ Նայում էիր պատու- 
հանից դուրս ու տեսնում միայն զույգերի, այն էլ՝ 
մեկ ու կես մետր միմյանցից հեռու։ 
Պարտադիր դարձավ դիմակ կրելը, ոմանք էլ նույ- 
նիսկ առանց աշխատանքի մնացին։ Սա ֆինան- 
սական առումով վատ անդրադարձավ հատկա- 
պես դրսից ժամանած ուսանողների վրա։ Ես 
նաև իմացա, որ այն ազատ արվեստագետները, 
որոնք իրենց հարկային պատմության միջոցով 
կարող էին ցույց տալ, որ նախորդ տարի իրենց 
ապրուստի միջոցը եղել էր իրենց արվեստը, պե- 
տությունից ստանում էին 5-10 հազ. եվրո։ 
Ամեն դեպքում՝ ստեղծագործական առումով 
պրոդուկտիվ անցավ նաև այդ շրջանը։ Գետափի 
հավաքները ևս չեղարկվեցին ու էդ բոլոր ընկեր- 
ներին ստիպված էի մեկ-մեկ տեսնել, իհարկե 
ամեն բան անում էինք, որ հնարավոր լինի շփվել։ 
Ամենաշատը տխրել էինք չգնացած ու չկայացած 
ցուցահանդեսների համար։ 
Հիմա մի փոքր ավելի լավ է, քանի որ ինստիտու- 
տի պրոֆեսորներն ու ուսանողներն ընդվզեցին 
ու միայն մեր ինստիտուտը շուտով բացվեց։ Դե՝ 
մեր դասերն ավելի շատ պրակտիկ պարապ- 
մունքների վրա են հիմնված, անհնար էր օնլայն 
տարբերակով շարունակել։ Արվեստանոցները ևս 
վերաբացվեցին։ Յուրաքանչյուր 20 քմ-ի վրա մեկ 
արվեստագետ նկարում է։ Վատ չէ։ Անգամ չեմ էլ 
հիշում շատ բան էդ շրջանից, մի տեսակ ոնց որ 
էդ հատվածը կտրված լինի մնացած կյանքից։
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Անահիտ Գալստյան
ԱՄՆ, Սանտա Բարբարա 
Ես Կալիֆոռնիայի համալսարանի արվեստի 
ու ճարտարապետության բաժնի phd ուսա- 
նող եմ։ Երբ ԱՄՆ-ում էի, հաճախում էի թե՛ 
առկա սեմինարներին և թե՛ միաժամանակ 
դասավանդում էի։ Մինչ կորոնավիրուսի 
սկսվելը իմ առօրյան անցնում էր համալսա- 
րանում։ Համալսարանի տարածքում հնարա- 
վոր է կազմակերպել ամբողջ օրը, թե՛ սնվելը 
և թե՛ շփումները։ Ես օվկիանոսին մոտ էի 
ապրում և շատ ժամանակ էի անցկացնում 
օվկիանոսի ափին, այդտեղ կարդում էի, 
զբոսնում կամ գնում էի մոտակա անտառ- 
ներն արշավի։ 
Այսպես ապրում էի, մինչև որ մարտ ամսին 
հայտարարեցին համաճարակի մասին ու ան- 
ցանք հեռավար ուսուցման։ Չնայած որ ձմե- 
ռային քառորդի վերջն էր ու դասեր գրեթե  
չկային, բայց մի շատ կարևոր մեթոդաբա- 
նական սեմինար արվեց զումով ու դա շատ 
տարօրինակ փորձառություն էր։ Սեմինարի 
ավարտին նախապես հրավիրված էինք դա- 
սախոսներից մեկի տուն, սակայն այդ իրավի- 
ճակում բոլորս խուսափում էինք, չգիտեինք 
ինչ անել։ Աղջիկներից մեկը, ով մի քանի օր 
առաջ ճամփորդել էր ու եղել մի քանի օդա- 
նավակայաններում, եկավ ինձ մոտ, իր գնած  
գինին դրեց դռանս առջև, ինքը հեռու կանգ- 
նեց ու ասաց, որ չի ուզում վտանգել մեզ ու չի 
գա այդ օրը մեզ հետ։ Դա այդ շրջանում եղած  
առաջին տարօրինակ ու վախեցնող պահն էր։  
Ի վերջո գնացինք դասախոսի մոտ՝ հավատա- 
լով, որ վտանգը դեռ մեզ չի հասել։ 
Իսկ երբ արդեն կարանտին հայտարարվեց, 
ես արդեն դուրս չէի գալիս տնից։ Ընդամենը 
երկու անգամ եմ դուրս եկել սնունդ գնելու  
համար։ Դասընկերներս, իմանալով, որ ռիս- 
կի խմբում եմ, առաջարկել էին իմ փոխարեն 
շաբաթական գնումներ անել, որպեսզի ես 
չգնամ խանութ և ինձ վտանգի չենթարկեմ։ 

քանի անգամ ստացել, իսկ երբ համակարգիչս 
փչացավ, գնացի համալսարանից վարձակալե- 
լու, ասացին՝ պահի քեզ։ Մեզ ասել էին, որ պետք  
է դիմակ ու ձեռնոցներ կրել, հեռավորություն 
պահպանել։ Ես ահագին վախեցած էի, օրական  
10 անգամ ախտահանում էի տունս, չնայած 
որ ախտահանելու բան էլ չկար։ Մեր բնակելի 
համալիրը բաց միջանցք ունի և բոլորի տները  
պատուհան ունեն դեպի այդ միջանցք։ Ընկեր- 
ներիցս մեկը երբեմն գալիս էր այդտեղ, պա- 
տուհանի մոտ կանգնում, կանչում ինձ ու այդ- 
պես հեռվից-հեռու զրուցում էինք։ Նաև նստում  
էինք մոտակա խոտածածկ այգում՝ իրարից 
հեռու ու գրեթե բղավելով զրուցում, շատ ծի- 
ծաղելի էր այդ ամենը։ Շփման պակասը լրաց- 
նելու համար նաև զում-թեյախմություններ 
էինք կազմակերպում։ 
Մարդիկ կանոններն իսկապես լավ էին պահում,  
զգոն էին, կարգապահ, քաղաքի փողոցները 
դատարկ էին։ Երևի ինչ-որ առումով բախտս 
բերել էր, քանի որ ավելի լավ տեղ դժվար էր 
պատկերացնել կարանտինի մեջ գտնվելու հա- 
մար։ Տարածքն ու բնությունն էլ էին շատ հար- 
մար այդ առումով. երբ վախերս մի քիչ անցան  
ու հարմարվեցի իրավիճակին, սկսեցի երբեմն 
առավոտյան շուտ դուրս գալ լողափ։ Այդ ժամին  
այնտեղ ոչ ոք չկար, հազիվ մեկ-երկու վազող 
տատիկ կամ պապիկ կարելի էր հանդիպել։ 
Նաև վերսկսեցի մոտակա անտառներ արշավ- 
ների գնալ։ 
Հուլիսի կեսին Սանտա Բարբարայից մեկնեցի  
Կոնեկտիկուտ և կարանտինը նույնությամբ 
շարունակվեց։ Հայտնվեցի ավելի խիտ բնակեց- 
ված շրջանում, որտեղ, բարեբախտաբար, շատ  
խստորեն պահպանվում էին բոլոր կանոնները։  
Ես առանց դիմակի մարդ երբեք չեմ հանդիպել։ 

Թեև խանութներում կային նաև մեծ հայտա- 
րարություններ դռների վրա, որ եթե մարդիկ 
վախենում են վարակվել, կարող են ցուցակն 
ու գումարը փոխանցել աշխատակիցներին,  
որ իրենց փոխարեն կատարեն գնումները։ 
Համալսարանում էլ քաղաքում մնացած ուսա- 
նողներին շաբաթական երկու անգամ մթեր- 
քով ու առաջին անհրաժեշտության կենցա- 
ղային իրերով փաթեթներ էին բաժանում։ 
Սուպերմարկետների նվեր-քարտեր եմ մի 



Ժակ Անդրեասյան
Հունգարիա, Բուդապեշտ
Մասնագիտությամբ արվեստաբան եմ։ 2019-ի 
սեպտեմբերից Բուդապեշտի համալսարա- 
նի հայագիտության ամբիոնի ուսանող եմ:  
Ուսումը մասնագիտական չէր, բայց հավելյալ 
կրթության համար լավ գիտելիքներ հավա- 
քեցի, մի քանի երկիր ճամփորդեցի, հասցրի 
ձեռք բերել այլազգի շատ ընկերներ: 
Երկրորդ կիսամյակը դեռ չսկսած՝ կորոնայի 
մասին լուրը տարածվել էր Հունգարիայում, 
մեր մեյլերին համալսարանից նամակ եկավ, 
որ եթե նոր եք այլ երկրից վերադարձել, ապա  
տանը մնացեք 14 օր, հետո կգաք համալսա- 
րան (ես էլ նոր էի վերադարձել Փարիզից)։  
Այդպես մի քանի օր էլ մնացինք հանրակա- 
ցարանում, հետո համալսարան գնացինք ու 
սկսվեց համավարակի լուրջ տարածումը: 
Հունգարիայում սկզբում շատ արագ տարած- 
վեց վարակը, դրա համար կառավարությու- 
նը շտապ միջոցներ ձեռնարկեց ու արդեն 
հունիսից կրկին քաղաքային կյանքն իր հու- 
նին վերադարձավ և ամսվա մեջ 10-15 մարդ 
հազիվ էր վարակվում: 
Սկզբում, երբ կարանտին հայտարարվեց, 
Բուդապեշտում սովորող ուսանողներն արագ  
վերադարձան իրենց բնակավայրեր ու հան- 
րակացարանի 5 հարկում 300 ուսանողներից 
մնացինք 15-20 ուսանող: Մի ընտանիքի պես 
ապրում էինք, շաբաթվա մեջ մեզանից մեկը 
բոլորիս համար ցուցակ էր գրում առևտրի  
ու գնում խանութ, երեկոյան կինոդիտում- 

ներ էինք կազմակերպում, քննարկումներ, 
խաղեր էինք խաղում: Հանրակացարանի 
տնօրինությունը շատ լավ էր հոգ տանում  
մեր մասին և երկու մեծ սառնարան ուտելիք 
էր բերել մեզ համար, որպեսզի տարածքից 
դուրս չգայինք: 
Կարանտինում անցկացրած ժամանակն իրոք 
հիշարժան էր: Դիմակը սկզբում պարտադիր 
էր, հետո դրսում՝ ըստ ցանկության, իսկ փակ 
տարածքներում՝ պարտադիր, ճիշտ է՝ չդնե- 
լու դեպքում չէին տուգանում, այլ շատ կիրթ 
խնդրում, որ կրենք դիմակ: Եվ այս տեմպերով 
երկիրն արագ ոտքի կանգնեց, չնայած նրան, 
որ կորոնավիրուսի պատճառով մեր թռիչքը 
երկու անգամ հետաձգվեց: 
Կարանտինի առաջին օրերն էին՝ պատուհա- 
նից ցատկաձայներ եմ լսում, գնացի պատշ- 
գամբ, տեսնեմ հանրակացարանի բակում 
«կլաս» են խաղում, իջա, միացա իրենց: Հան- 
րակացարանի ուսանողները շատ տաղան- 
դավոր էին, անկախ նրանից՝ ինչ մասնագի- 
տություն ունեին, յուրաքանչյուրը գոնե մեկ 
երաժշտական գործիքի տիրապետում էր ու 
շաբաթվա մեջ գոնե մեկ անգամ համերգներ 
էին կազմակերպում, հաճախ ինձ հրավիրում 
էին ֆուտբոլ խաղալու: Խոհանոցում հաց 
պատրաստելիս հաճախ էի Կոմիտաս միաց- 
նում ու իրենց դա շատ էր դուր գալիս ու 
սկսում էինք մշակութային զրույցներ ունե- 
նալ, ազգային պարերի համեմատություն- 
ներ անել: 
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ու վրացին։ Նույնիսկ մի քիչ անեկդոտային է 
հնչում։ Այդպես էլ արեցի, սակայն չէի կարող 
պատկերացնել գլխիս գալիքը կարանտինի 
առումով։ Շուտով հայ, թուրք ու վրացի երեք  
աղջիկ փակված էին նույն տան մեջ։ Դե՝ նույ- 
նիսկ ամենահամերաշխ ընտանիքները երկար 
ժամանակ տանը փակված լինելով սկսում են 
տարաձայնություններ ունենալ տարբեր մանր 
կենցաղային հարցերում, ուր մնաց, թե հայը, 
թուրքն ու վրացին չունենային։ 
Մեզ համար բավական բարդ շրջան սկսվեց, 
մեզ տանջում էր թե՛ անորոշությունը կապված 
վիրուսի տարածման հետ ու թե՛ մեր ներքին 
անձնային հարաբերությունները։ Եվ մենք հաս- 
կացանք, որ որոշ կանոններ է պետք մտցնել  
մեր առօրյա։ Ձևավորվեցին նաև որոշ անտե- 
սանելի կանոններ, որոնք օգնեցին, որ հանկարծ  
իրար դեմ չտրամադրվենք։ Շատ նուրբ սահման  
կար, որ յուրաքանչյուրս մեր տեղում փորձում  
էինք չհատել։ Երբ տեսնում էինք, որ մեզնից մե- 
կը տխուր է, էմոցիոնալ վատ վիճակում է, մենք  
շատ արագ թեյ կամ սուրճ էինք պատրաստում,  
նստում էինք սեղանի շուրջ ու փորձում էինք 
զրուցել, քննարկել, ու իրականում բոլորս էլ  
կիսում էինք այդ զգացմունքները, դե քանի որ 
նույն իրավիճակում էինք։ Այդ սուրճն ու թեյն  
ազդանշանն էին այն բանի, որ մենք նկատել 
ենք մեր երրորդ ընկերուհու վատ վիճակն ու  
ուզում ենք հանել նրան այդ վիճակից։ Արդյուն- 
քում մեզ հաջողվեց շատ լավ հարաբերություն- 
ներ պահպանել։ 
Այդ ընթացքում նաև յուրաքանչյուրս մեր ազ- 
գային խոհանոցի ուտեստներ էինք փորձում  
պատրաստել։ Օրերից մի օր թուրք աղջիկը  
հայտարարեց, որ ցանկանում է տոլմա պատ- 
րաստել։ Ես էլ էմոցիաներիս տեղիք չտալով ասե- 
ցի, որ կարոտել եմ տոլման ու շատ լավ կլինի, 
որ պատրաստի։ Վրացին էլ թե՝ «վայ, մենք էլ 
ունենք տոլմա»։ Շատ տիպիկ իրավիճակ էր։ 
Մի խոսքով, պատրաստեց, նստեցինք սեղանի 
շուրջ. դեգուստացիայի պահն էր։ Կերա, հաս- 
կացա, որ շատ տարօրինակ համ ունի ու եր- 
բեք չի համեմատվի մեր տոլմայի հետ, բայց 
շարունակեցի լուռ ու մունջ ուտել։ Նկատեցի, 
որ թուրք աղջկա դեմքն էլ ուտելիս մի տեսակ 
էր։ Մի քիչ ուտելուց հետո ինքը չդիմացավ ու 
ասաց. «Ախր, Սոնա ջան, էս իտալական միսը 
հեչ լավը չի», ու էդպես սկսեցինք էլի ամեն բան  
բարդել էդ իտալացիների վրա։

Սոնա Մարտիկյան
Իտալիա, Կիետի
Էրազմուս ծրագրի շրջանակում մոտ մեկ տա- 
րի որպես կամավոր աշխատում էի տեղի  
ՀԿ-ներից մեկում։ Օրս սկսվում էր առավոտ- 
յան 8-ին, արթնանում էի, արագ հագնվում, 
նախ գրասենյակ էի գնում, ճանապարհին 
էլ արագ սուրճս էի վերցնում։ Սովորաբար 
լանչին միշտ պիցցա էինք ուտում, տեղով 
պիցցա ու սուրճ էի դարձել։ Հաճախ ճամփոր- 
դում էի Հռոմ՝ ընդամենը 3 ժամ ճանապարհ  
է Կիետիից։ 
Կորոնավիրուսի սկսվելուն պես մնացինք 
փակի տակ։ Խիստ սահմանափակումներ 
կային։ Թղթիկ կար, որ պետք էր լրացնել, թե  
ինչ նպատակով ես դուրս եկել, դրսում զին- 
վորականներ էին կանգնում, որոնք հսկում  
էին ամենը, պարտադիր պետք էր լինել 
ձեռնոցներով ու դիմակով, միմյանցից մեկ  

ու կես մետր հեռավորության վրա քայլել։ 
Շաբաթական մեկ անգամ էինք տնից դուրս 
գալիս մի քանի ժամով ու փորձում կատարել 
ամբողջ շաբաթվա գնումները։ Այդ մեկ ան- 
գամ դուրս գալը մեզ ուղղակի հյուծում էր, 
սուպերմարկետի հերթերը շատ երկար էին, 
ներսում պետք է ամենաշատը երեք հոգի լի- 
ներ։ Տրանսպորտն էլ լավ չէր աշխատում։ 
Երեկոյան ժամը 6-ից հետո էլ չէր կարելի տնից 
դուրս գալ։ Ամենուրեք ախտահանիչ նյութեր 
ու սարքեր էին։ Ուրախ կյանքն ավարտվեց։ 
Ես ապրում էի իմ ծրագրին մասնակցող երկու 
աղջիկների հետ։ Սկզբում մասնակիցներով 
երկուսն էինք, ես և մի թուրք աղջիկ, չնայած  
որ պիտի լինեինք երեքով։ Ծրագրի ղեկավար- 
ներն ինձ վստահեցին երրորդ մասնակցի 
ընտրությունը։ Ես էլ մտածեցի, որ շատ հե- 
տաքրքիր կլինի, եթե հանդիպեն հայը, թուրքն 



Լիլիթ Ալթունյան
Ֆրանսիա, Վալանս
Մեկնել էի, որպեսզի վերջացնեի իմ անիմա- 
ցիոն ֆիլմը, որի անիմացիայի մասը պիտի 
անեի Վալանս քաղաքում գտնվող Ֆոլիմաժ 
ստուդիայում։ Մեկնեցի Լիոնով, այդպես էլ 
հետ վերադարձա Հայաստան։ Ընդհանուր մոտ 
4 շաբաթ եղա Վալանսում։ Երբ գնացի, արդեն 
կար պարետային ժամ ու շատ բան չհասցրի 
անել։ Առաջին մի քանի աշխատանքային օր- 
վանից հետո էլ սկսվեց երկրորդ՝ աշնանային 
կարանտինը։ 
Քանի որ երկրորդն էր, շատ քիչ մարդիկ էին, 
որ աշխատում էին տնից, բոլորը նախընտրում 
էին գնալ աշխատանքի։ Իմ աշխատանքն էլ  
այնպիսին էր, որ պետք է անպայման ստու- 
դիա գնայի։ Գնում էի պարտադիր դիմակով  
ու այն կարող էի հանել միայն իմ աշխատա- 
սեղանի մոտ։ Որոշ ժամանակ անց դա էլ ար- 
գելվեց ու դիմակը հանել կարելի էր միայն 
ուտելիս։ Կառավարության կայքում կար հա- 
տուկ ձևաչափ, որը պետք է լրացվեր ամեն 
անգամ տնից դուրս գալուց առաջ։ Երեկոյան 
հետ գալուց կրկին պետք էր լրացնել։ Աշխա- 
տավայրում փակել էին ուտելու սենյակն ու 
արգելել միասին ուտելը։ Դրա պատճառով բո- 
լորս դրսում էինք ուտում՝ բաց պատշգամբում։ 
Սառում էինք, բայց գոնե միասին էինք։ 
Ապրում էի մի կնոջ հետ, ով հենց այդ տարի  
էր անցել թոշակի, ամբողջ գարնանն աշխա- 
տել էր, քանի որ բժիշկ էր ու որոշել էր վայե- 
լել աշունը, ծրագրեր էր մշակել, թե որտեղ 
կարելի է զբոսնել, հեծանիվ քշել։ Բայց, ավաղ, 
կարանտինի ընթացքում տնից չպետք է հե- 
ռանայիք 5 կիլոմետր շառավղով։ Շաբաթ և  
կիրակի օրերին, երբ դուրս էինք գալիս զբոս- 

նելու, ինքն իր ձեռքին էր պահում հեռախոսն 
ու ուշադիր հետևում GPS-ին, որ հանկարծ 
չխախտենք կանոնը։ Մեկ ժամ արագ քայլում  
ու ներս էինք գալիս։ Հեռվում երևում էին սա- 
րեր, հեծանվային ճանապարհներ, ինքն էլ 
նոր հեծանիվ էր գնել ու ես էլ կարող էի իր 
հին հեծանիվը վարել, բայց ստիպված էինք 
բավարարվել միայն զբոսանքով։ 
Ինձ համար հետաքրքիր էր այդ քաղաքի բնա- 
կիչների վերաբերմունքը դիմակ կրելուն։ Նրանք  
գտնում էին, որ երբ դիմակ ես կրում, ոչ թե  

ինքդ քեզ ես պաշտպանում, այլ դիմացինին։ 
Ու պարտաճանաչորեն անում էին դա։ Հայաս- 
տանում այդ շրջանում արդեն ավելի հան- 
գիստ էին սկսել վերաբերվել կորոնավիրուսին։ 
Իհարկե, պահպանում էին կանոնները, բայց 
հոգեբանորեն ավելի հեշտ էր։ Երբ գնացի ու  
տեսա, թե ինչպես են այնտեղ դեռևս տառա- 
պում այդ հիվանդության ուրվականից, կարծես  
բանտում հայտնված լինեի։ Երբ դեռ պարետա- 
յին ժամ էր, պիտի աշխատանքից հետո արագ 
մի երկու բան առնեիր ու արագ տուն վազեիր։ 
Ընկերներով հավաքվել չէր լինում կամ եթե 
ստացվում էլ էր՝ չափազանց կարճ էր տևում։ 
Ինձ հետաքրքիր էր, թե ինչպես են բոլորն ան- 
համբեր սպասում Մակրոնի խոսքին։ Նախա- 
գահը շատ երկար խոսք ունեցավ ու շատ հան- 
գամանալից բացատրեց բոլորին, թե ինչու է 
կարևոր երկրորդ անգամ կարանտինի մեջ 
լինել։ Իրենից հետո մի ուրիշ ծրագիր սկսվեց, 
որն ամենայն մանրամասնություններով ու  
շատ մատչելի բացատրում էր ամեն բան։ Այն- 
տեղ համոզված էին, որ այս կարանտինը նրա  
համար է, որ Սուրբ Ծննդյան տոներին հնա- 
րավոր լինի ազատ շփվել հարազատների 
հետ։ Ու բոլորը պահպանում էին կանոններն 
ու այդպես էլ եղավ։ Զավեշտալի է, բայց հենց 
գալուս օրն էլ կարանտինը հանվեց։
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Հունվարին դեպքեր գրանցվեցին նաև այստեղ 
ու մեզ պես դիմակավորները փողոցներում 
օր օրի շատացան։ Խանութներում էլ սկսեցին 
համենայն դեպս հարցնել՝ ջերմություն կա՞։ 
Շուտով թանկացան ալկոգելն ու բարդացավ 
զուգարանի թուղթ գնելը։ Ես արդեն այնքան 
էի ախտահանել ձեռքերս, որ վնասել էի մաշկս 
ու մտածում էի՝ երանի Շվեդիայում էլ տնից 
աշխատելու ռեժիմ սահմանվի, իսկ եթե ոչ, 
պատրաստվում էի ինքս մի բան հորինել ու 
չգնալ աշխատանքի։ Այդ մտքից մեկ օր անց 
իմացա, որ բալիկ եմ ունենալու, դե դրանից 
ավելի լավ պատճառ լինել չէր կարող։ 10 օր 
անց հաստատվեց նաև տանը մնալու ռեժիմը։ 
Շատ բան փոխվեց, հղի լինելս ստիպում էր 
կրկնակի զգոն լինել. ոչ մի խանութ, ոչ մի ռես- 
տորան, միայն երբեմն գնում էի քայլելու ոչ 
մարդաշատ վայրերում։ Շվեդական կյանքի 
անբաժան մաս է դրսում մարզվելը՝ բնությունն 
ու հարթ կանաչ դաշտերը դրան նպաստում 

Սելինա Ղազարյան
շվեդիա, Ուփսալա
Ամուսնուս՝ Արինի հետ արդեն երրորդ տա- 
րին է, որ գործի բերումով ապրում ենք Շվե- 
դիայի Ուփսալա քաղաքում. ամուսինս ճար- 
տարապետ է, ես՝ դիզայներ։ Միասին ենք 
աշխատում ու ամեն առավոտ միասին էլ 
գնում ենք աշխատանքի ու նույն կերպ էլ 
վերադառնում։ Աշխատանքից հետո հաճախ 
գնում ենք կամ գնումների, կամ էլ ընկերների 
հետ հանդիպելու։ Այստեղ շատ են սիրում 
վիքէնդային ժամանցը։ 
Փետրվարին արդեն որոշ շշուկներ լսեցինք 
վիրուսի մասին, բայց այն այնքան հեռու էր 
թվում Սկանդինավներից։ Վիրուսի մասին 
ինֆորմացիան ստանում էինք Հայաստանի 
մեր ընկերներից ու Իրանում բնակվող մեր 
ծնողներից։ Իրանում բավական լուրջ էին վե- 
րաբերվում վիրուսին, մենք էլ այստեղ կար- 
դում էինք ու զարմանում, քանի որ Ուփսալա- 
յում բոլորը սովորականի պես արթնանում 
էին, գնում աշխատանքի ու վայելում վիքենդը։ 
Ամուսնուս հետ որոշեցինք համենայն դեպս 
սկսել դիմակ կրել։ Այդ շրջանում այստեղ 
գտնում էին, որ ամենաճիշտ տարբերակը 
կոլեկտիվ իմունիտետ ունենալն ու միասին 
վարակվելն է։ Շվեդիայի առողջապահության 
նախարարությունը հայտարարել էր միայն, 
որ դիմակ պետք է կրեն նրանք, ովքեր հիվանդ 
են ու այդ շրջանը մեզ համար բավական բարդ 
էր. մարդիկ թարս էին նայում, զարմանում, 
խուսափում մեզնից։ Նույնիսկ մայրիկներն 
իրենց երեխայի ձեռքից քաշում էին, թե՝ արի 
էս կողմ, չվարակվես, մի տարեց կին էլ ինձ 
տեսնելով ձեռքերը գլխին դրեց ու վազեց 
հեռու՝ բացականչելով՝ «վա՜յ վարակվեցի»։  
Շատ ծիծաղելի տեսարան էր։ 

էին։ Արինի հետ հաճախ լինում էինք բնության 
գրկում։ Իմ սիրելի շոփինգն էլ վերածվեց տան- 
ջանքի՝ ամեն բան պետք էր մանրամասն ախ- 
տահանել գնելուց հետո։ Ամենացավալին այն 
էր, որ չէինք հանդիպում ընկերներին։
Քանի որ առաջնեկիս էի սպասում, շատ էի 
երազում, որ ծնողներս կարողանան գալ Շվե- 
դիա, գոնե մայրիկիս կարիքը շատ էի զգում, 
բայց, ավաղ, փակվեցին միջպետական սահ- 
մանները։ Այդ օրերին շատ էի երազում այն 
ամենը, ինչ պատկերացնում էի, որ կանեմ, երբ 
հղի լինեմ՝ զբոսանքներ, գեղեցիկ հետաքրքիր 
զգեստներ, ոչինչ էլ չարեցի, միայն մեկ անգամ 
օգոստոսին, երբ վարակվածների թվերն ավե- 
լի հուսադրող էին, եղանք մի ծովափնյա բաց- 
օթյա ռեստորանում։ Ես այդ օրն ապշեցի՝ տես- 
նելով, թե ինչպես են մարդիկ վայելում ամառը,  
չնայած որ մնացած աշխարհում կարանտինա- 
յին խիստ ռեժիմ էր սահմանված, մահացության  
թվերն էլ մեծ էին։

  Հասմիկ Բարխուդարյան



Կանաչի մեջ փակ 
խորանարդ, շուրջը 
վազող մարդ-թզուկներ.  
Լոնդոն, լոքդաուն
Գրող Անահիտ Ղազարյանի էսսեն՝ 
Լոնդոնում անցկացրած ձմեռային 
լոքդաունի մասին։ 

Ք աղաքը փոքրանում, դառնում ա  
տուն։ Տունը փոքրանում, դառնում 
ա էկրան, որտեղից քեզ են նայում 
դեմքեր։ Էս կոչվում ա համ-ա-
ճար-ակ էկրանների դարում։ Ու 

երբ հաջողում ես ճամփորդել, ոնց որ փոխես 
տունը, ոչ թե քաղաքը։ Ու քաղաքն առավել 
ծավալվում ա քո գիտակցության, քան իրա- 
կանության մեջ։ Նստում ես ինքնաթիռ, 
կտրում-անցնում ես ամպ-մայրուղի, քարշ 
ես տալիս իրեր, որ փակվես մի փոքրիկ տան 
մեջ ու փորձառես քաղաքը հատվածային, 
փորձառես շենքերի հարաբերությունը, որի  
ֆոնին չկան մարդիկ։ Մարդկանց ուղարկել  
են տուն։ Շենքերը դատարկ-փակ են։ Ես՝ հու- 
սահատ։ Բա թանգարաննե՞րը։ Սիտուացիո- 
նիստները կողջունեին, կասեին արվեստը ոչ 
թե թանգարաններում ա՝ այդ զզվելի իշխա- 
նական պահեստներում, այլ փողոցներում, 
դուրս եկեք փողոց ու փորձառեք քաղաքը 
քայլելով։ Ես դեմ չեմ։ Բայց նորից հարց՝ բա  
թանգարաննե՞րը։ Ես կտխրեմ, երբ չեղարկման  
նամակներ ստանամ տարբեր թանգարան- 
ներից, էն ամենից հետո, երբ մի ողջ օր էինք 
կորցրել ամրագրելու մեր այցելության օրերը, 
երբ դեռ ունեինք միամտություն հավատալու, 
որ կբացվեն մեր առաջ դռները մշակութա- 
յին պահեստների։ Մնաց Անահիտի ոսկեձույլ 
գլուխը Բրիտանական թանգարանում, մնաց 
Լուսանկարչության, Ֆրոյդի, Վիլյամ Մորիսի, 
Դիզայնի թանգարանը։ 

***
Փողոցի երկու կողմերում շարված ցածրիկ 
տուն-տուփեր՝ վրան նկարած թվեր։ Խորա- 
նարդիկ 92A, մեջը դու՝ հեռու տեղից եկած՝ 
ապրելու քաղաքի աննորմալությունը որպես 
սովորականություն։ Դրսի կյանքը մտնում ա 
քո տուն որպես դրմփոց՝ փաթեթ-պատվեր-
առաքում դռան անցքից ներս նետած։ Մարդիկ 

իրար չեն հանդիպում, տպավորություն ա, որ  
առարկաները ճամփորդում են իրենք իրենց։  
Նամակ ես գրում առարկային, ասում ես՝ ուզում  
եմ քեզ, արի՛։ Էս էլ հասցեն։ Քիթդ թե դուրս 
հանես, կտեսնես ձմեռվա կեսին շորտիկով 
վազվզող ահել-ջահելի, շունիկով տատիկի, 
հեծանիվով առաքիչների, որոնք իրենց մեջքի 
քառակուսիներում տեղափոխում են ուտելիք-
պատվերը ռեստորաններից տուն։ Ես լսում եմ 
Radio London, որը տենց տարօրինակ ալիք ա, 
ուր զանգում են մարդիկ ու բողոքում իրանց 
կյանքից, թե ինչքան դժբախտ են, որ չունեն 
սոցիալական կյանք, դժբախտ ու շնորհակալ, 
որ առողջ են. ֆիզիկապես առողջ հոգեկան հի-
վանդներ՝ փակված տուփերի մեջ, վախեցած 
անտեսանելի թշնամուց, սպասելով փրկիչ-
ներարկիչի գալուստ-ծակոցին։ 
Օ՜, պատվաստանյութ ամենազոր… օրհնյալ թող  
լինի քո վայրէջքն իմ փափուկ մսին։ Իսկ մինչ  
այդ պետք ա ապրել խելագարությունը խորին 
վախով ու շնորհակալությամբ։ Մարդիկ սպառ- 
նալիք մարդկանց. թե քայլես մայթով ու տեսնես  
դիմացից դեպի քեզ շարժվող տանկ-մարդուն՝  
այդ պոտենցիալ վիրուսակիր-տականքին, ապա  
պետք ա անցնես դիմացի մայթ կամ քայլես 
փողոցի մեջտեղով, կամ ժամանակավորապես 
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կանգ առնես, սպասես… Մարդիկ շրջանցում 
են մարդկանց, այդպես է հրահանգել վիրուսը, 
այդպես են հրահանգում մասնագետներն 
էկրաններից։ Մենք երեկոյան քայլում էինք 
մեր թաղամասի ռեստորան-սրճարանների 
կողքով, ուր թափանցիկ ապակիներից էն 
կողմ երևում էին աթոռները՝ թառած սեղան- 
ներին։ Սա համաճարակի պատկերն ա։ 
Ես ուզում եմ պատկերացնել էն մեծ գործողու- 
թյուն-հաղթանակը, երբ մի օր, երբ կավարտ- 
վի էս մղձավանջը, ինչ թափով ու ուրախու- 
թյամբ էս աթոռները կիջնեն սեղաններից ու 
կդրվեն ներքև, բոլոր սրճարանների բոլոր 
աթոռները մի օր, որպես աղմկալի վայրէջք, 
որպես հրավեր նորմալության։ Իսկ մինչ այդ  
մենք դատապարտված ենք սովորել ստեղ- 
ծագործել կյանք սահմանափակումների մեջ։  
Լոնդոնը տալիս ա փոքրիկ տունիկներ, անձ- 
նական տարածքի նեղվածություն՝ ի հակադ- 
րության լայն հանրային այգիների, զբոսանք- 
ների, լայնության քո տնից դուրս։ Իսկ Երևանը 
ճիշտ հակառակը՝ հանրային նեղ տարածքներ, 
զրո կանաչություն, խոտեր, որոնց վրա նստել 
չի կարելի, ասֆալտ, ասֆալտ, քանդած փողոց, 
վարդագույն տուֆ, գորշության երանգներ ու 
տների լայնություն։ 
Լոնդոնը քաղաքիկ ա՝ միջնորդավորված գյու- 
ղական տարածքներով։ Քաղաքային կյանքի  
վայելք բնության ներխուժումներով։ Սկյու- 
ռիկներ, խոնավություն։ Ցեխոտվելու առիթ։ 
Ապրելու հոմանիշ քայլել-վազել։ Քայլել տնից 
խանութ՝ Sainsbury’s։ Զինվել պաշարներով 
մի շաբաթվա համար ու վերադառնալ տուն։ 
Սպասել, սպառել լուրերն ահագնացող՝ դժվար 
տրվող բրիտանական անգլերենով, հետևել 
վիրուսի ինտելեկտուալ փոխակերպումներին, 
օ՜ վիրուս բրիտանական, դու տարածվում ես 
արագ, այ դու սնդիկ, թռվռիկ, ուր ես էդպես 
արագ փախչում… լսել հիվանդանոցների 
դիմաց շարվող շտապօգնության մեքենանե- 
րի, մեռնող մարդկանց հսկայական թվի ու 
ուշացող լուծումների մասին։ Ջորիս Բոնսընը, 
վա՜յ, կներեք, Բորիս Ջոնսընը հերթական բո- 
թով ելույթ կունենա ու կխորանա տագնապն  
ու զգուշավորությունը։

անցյալ կյանքից։ Գրախանութը՝ փակ գիրք։ 
Կորոնա, իմ սեր։ Էս ինչ արիր։ Միակ արտոն- 
յալը Թեմզան ա։ Միշտ մարդաշատ։ Դեկտեմբե- 
րի երեսունմեկի ցերեկը, երբ մենք թափառում 
էինք Լոնդոնի փողոցներով, գլինտվեյն խմում, 
ասել է թե՝ mulled wine, ու սառած-փայտացած 
մատներով ուտում կարտոֆիլ ու ձուկ, ասել է 
թե՝ fish and chips Թեմզայի ափին, մեզ մոտե- 
ցան ոստիկաններ ու հարցրին, թե ինչ գործի 
ենք, ինչ ենք անում էս կողմերում, լավ կլինի 
տուն գնանք։ 

***
Մինչ Լոնդոնն ու աշխարհն ապրում ա իր փայ  
փակ խելագարությունը, Երևանն իր հետպա- 
տերազմյան ցնորական բացության մեջ ապրում  
ա իր քաղաք-դրախտավայր գոյությունը։

***
Լոնդոնը որպես ուրվական քաղաք, որի նեղ- 
լիկ փողոցներով անցնում ես երկհարկա- 
նի կարմիր բզեզ նստած, տեսարանը, որը  
տրամադրում ա երկրորդ հարկը, աննկարա- 
գրելի հմայիչ ա։ Բարձրություն ա, որից եր- 
բեք չես հարաբերվել քաղաքի հետ, բարձ- 
րություն ա, որի առաջ կանգնած են տկլոր  

շենքերն իրենց պատմական բեռով։ Բարձրու- 
թյուն ա, որից քաղաքի ամայությունն առանձ- 
նահատուկ վախենալիք ա, ապոկալիպտիկ 
կինո։ Տրաֆալգարյան ու մի շարք այլ հրապա- 
րակներ՝ դատարկ, փողոցները՝ դատարկ, կամ 
էստեղ-էնտեղ հատուկենտ, չրթած մարդիկ, 
խանութները փակ, ցուցափեղկը՝ հիշողություն 

  /   Անահիտ Ղազարյան



1918-19 թվականներին նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությու- 
նում մոլեգնում էր բծավոր տիֆի համաճարակը։ Սիմոն Վրացյանն  
իր «Հայաստանի Հանրապետություն» գրքում հիշում է. «Հացի, բնա- 
կարանների, հագուստի և դեղերի պակասն ու գաղթականության 
խռնվածությունն առաջ բերեցին ու զարգացրին համաճարակ հիվան- 
դություններ, սկզբում քոլերան, ապա բծավոր տիֆը, որի գերանդին 
առատ հունձ էր անում ամեն կողմ։ Տուն չկար, որ հիվանդ չունենար։ 
Հիվանդները թափված էին և՛ փողոցներում ու հրապարակներում։ 
Միայն հունիս ամսի 12-18-ին Երևանի զինվորական հիվանդանոցը ըն- 
դունվել էին 370 հիվանդներ, որոնցից մեռել էր 142 հոգին, առողջացել 25։  
Օգոստոսի 28-29-ին հիվանդանոցում կային 197 հիվանդներ, մեռավ 
17 հոգի։ Զինվորական հիվանդանոցից դուրս, մասնավոր բժիշկների 
տեղեկություններով օգոստոսի 12-29-ին Երևանում մեռել էր 56 մարդ  
և հիվանդացել 157։ Այս դեռ սկիզբն էր երկանց։ Հապճեպով պատրաստ- 
ված հիվանդանոցներն անզոր էին իրական դարման հասցնելու… դեղ 
չկար, վառելիք չկար, սնունդ չկար, սպիտակեղեն չկար։ Եվ մարդիկ 
մեռնում էին անմռունչ, հարյուրներով, հազարներով։ ժողովուրդը 
սպառվում էր վառվող մոմի պես»։
1919-ին Հայաստանի խորհրդի հաստատած օրենքներում կային հե- 
տևյալ կետերը. պետական հիմնարկությունների քաղաքացիական 
վարչության ծառայողներին բծավոր տիֆով կամ համաճարակի բնույթ  
կրող այլ հիվանդություններից հիվանդանալու դեպքում պետական 
գանձարանից տրվում է միանվագ յոթ հարյուր հիսուն ռուբլի, հիվան- 
դանոցներում ձրիապես ապաքինված ծառայողները չեն ստանում 
պետական գանձարանից նպաստ, տիֆից կամ համաճարակի բնույթ 

կրող այլ հիվանդությունից ծառայողի մահանալու դեպքում տրվում է 
մեկ հազար ռուբլի։ 
Համաճարակի ամենահայտնի զոհն Առաջին հանրապետության համա- 
հիմնադիր Արամ Մանուկյանն էր։ Նա հիվանդացավ 1918-ի դեկտեմբերին  
և կյանքից հեռացավ արդեն հունվարին։ Արշալույս Աստվածատրյանն 
իր՝ «Արամը. մահուան յիսնամեակին առթիւ» գրքում հիշում է. «Ես գի- 
տեի, թե ինչ էր եղել Արամը այդ ժողովրդի համար, բայց և այնպես, երբ  
դագաղը դուրս բերեցինք բնակարանից, այն, ինչ որ տեսա դուրսը, մի  
վայրկյան սթափեցրեց մեծ կորստի ազդեցությունը և զարմանք պատ- 
ճառեց: Աչքդ որ կողմ ուղղում էիր՝ ծով բազմություն: Ամբողջ քաղաքը, մեծ  
ու փոքր, դուրս էին եկել փողոց: Պողոս-Պետրոս եկեղեցուց մինչև հանգս- 
տարան՝ դիակառքը մնաց դատարկ: Դագաղը տանում էին ձեռքերի վրա»:
Ըստ որոշ տվյալների, սովն ու համաճարակը միասին տարան շուրջ 180 
հազար մարդու կյանք։ Տիֆը նահանջեց միայն այն ժամանակ, երբ 1919 
թվականի գարնանը սկսեց հասնել ամերիկյան օգնությունը՝ ալյուր, 
ցորեն, լոբի, բրինձ և այլն։ 

Տիֆի համաճարակը Երևանում,  
1918-19թթ. ← Արամ Մանուկյանի 

կինը՝ Կատարինե 
Զալյան-Մանուկյանը 
(աջից) եղել է ՀՀ պառ- 
լամենտի առողջա- 
պահության հանձնա- 
ժողովի անդամն, 
Մանուկյանին հանդի- 
պել է որբանոցներից 
մեկում

↑ Տիֆից վախճան- 
ված Արամ Մանուկ- 
յանի հոգեհանգիստը

↓ Երևանի 
սուր վարակիչ 
հիվանդանոցը
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