
 

 
 

 
 

 

Պատմություններ 
4 տարեկան  

աղջիկների համար 

 
Հմայիչ պատմու-
թյուններ փոքրիկ 
ընթերցողների 

համար 



  

Ողջույն սիրելի ընթերցողներ։  
Ձեզ ենք ներկայացնում  Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի քոլեջի ուսանողների նախագծային 
աշխատանքի արդյունքը։  

Սա մեր 2-րդ «խոսող գիրքն» է։ Հեքիաթները հնարավոր է 
ոչ միայն կարդալ, այլ նաև լսել թե՛ հայերեն, թե՛ անգլերեն։  

Աշխատանքը քոլեջի թարգմանության և զբոսաշրջության 
բաժնի ուսանողների՝ Գոհար Գաբրիելյանի, Պայծառ 
Հարությունյանի, Անուշ Աղաջանյանի, Սուսաննա  
Կիրակոսյանի, Սեդա  Սեդրակյանի, Անժելա Շամոյանի և 
նրանց ուսուցիչների՝ Գ. Թերզյանի ու Ա.Մելքոնյանի 
նախագծային աշխատանքի արդյունքն է։ 

Գիրքը «խոսում» է Գոհար Գաբրիելյանի (անգլերեն) և 
Պայծառ Հարությունյանի (հայերեն) ձայներով։ 
 

Նրանց համար, ովքեր դեռ կարդալ չգիտեն,  հեքիաթները 
կարող են կարդալ ծնողները  կամ մանկապարտեզի 
դաստիարակները։ 

Բացի այդ, երեխաներն իրենք կարող են լսել հեքիաթները՝ 
էջի վրա սեղմելով բարձրախոսի նկարը։ 

Մեր մտահղացմամբ՝ գիրքը կարող է օգտակար լինել  նաև 
հայերեն ու անգլերեն նոր սովորողներին։  

Նոր կարդալ սովորող աշակերտները կարող են լսել 
հեքիաթը՝ հետևելով տեքստին, այնուհետև այն կարդալ 
ինքնուրույն։    

Բարի ընթերցում և ունկնդրում բոլորիդ։ 
 

Սիրով՝ աշխատանքային խումբ 



 



  

 
 

         
       
        

       
     

      
       

     
         

 
 
 

 
 

 

Արքայադուստր Մեյսիի երաժշտության դասը 
 

Արքայադուստր Մեյսիի դաշնամուրի դասի ժամն էր։ 
- Օ՜, ո՛չ,- ասաց թագուհին։ Թագավորը դրեց  ականջակալ-
ները, իսկ թագավորական շունը փախավ պարտեզում 
թաքնվելու։ Արքայադուստրն այնքան էլ լավ չէր 
դաշնամուր նվագում։  



 

Որքան էլ Մեյսին ջանում էր, նրա նվագած 
երաժշտությունը միշտ ահավոր էր հնչում։ Երբ Մեյսին 
սկսեց ամբողջ ուժով տընգտընգացնել ու ծընգծընգացնել 
դաշնամուրի ստեղների վրա, ուսուցիչը՝ պարոն Մեղեդին, 
փակեց ականջները: 

— Գուցե փորձես մեկ այլ գործի՞ք նվագել,-
  առաջարկեց նա։ 



  

  

Ճաշի ժամին Մեյսին սկսեց պատառաքաղով 
չըխկչըխկացնել ափսեին և մատներով թըխկթըխկացնել 
սեղանին։ Թագուհին, որի գլուխը սկսել էր ցավել Մեյսիի 
դաշամուրի նվագից, ասաց. 

— Մեյսի, իսկ չե՞ս ուզում թագավորական 
խոհարարին օգնել տորթ թխել։ 



  

Խոհանոցում արքայադուստր Մեյսին օգնեց 
խոհարարին պահարանից հանելու բոլոր տապակներն ու 
կաթսաները և թրըխկոցով ու շրըխկոցով ամեն ինչ լցրեց 
սեղանին։ Պարոն Մեղեդին խոհանոցի մոտով անցնելիս 
լսեց այդ թրըխկ-շրըխկոցը։ 

—Հը՜մ,- ասաց նա,- սա ինձ մի միտք հուշեց։  



  

Արքայադուստր Մեյսիի հաջորդ դասին նրան մեծ 
անակնկալ էր սպասում։ 

— Մենք քեզ համար թմբուկներ ենք գնել,- բացական-
չեց թագավորը։ Մեյսին վերցրեց թմբուկի վարդագույն 
փայտիկները և սկսեց աղմուկով թմբկահարել։ 

— Կարծում եմ՝ Մեյսին շատ լավ թմբկահար 
կդառնա,- ասաց պարոն Մեղեդին։ 



  

— Երաժշտության դասերը շատ զվարճալի են 
լինելու,- քրքջաց Մեյսին՝ ամբողջ ուժով իրար խփելով 
ծնծղայի ափսեները։ 

Թագավորն ու թագուհին ժպտացին։ Մեյսին ավելի 
աղմկարար էր լինելու, քան երբևէ, բայց նա շատ երջանիկ 
էր, և բացի այդ, նրանք բոլորը միշտ ականջակալներ էին 
դնում։  



  

Կախարդական զգեստը 
 Զանգակածաղիկն ու Արծաթաթևիկը շատ 
ուրախացան, երբ ստացան Փերիների թագուհու ծննդյան 
խնջույքի հրավերը:  
-Մենք այնտեղ պետք է ամենալավ հագնված փերիները 
լինենք,- ասաց Զանգակածաղիկը:- Արի՛, գնանք տիկին 
ԲալենուԲողբոջի՝ նորաձևության փերիների խանութ: 



  

Երկու փերիներն արագ թռան դեպի խանութ, բայց 
իրենցից առաջ տեսան նույն ուղղությամբ թռչող շատ 
ուրիշ փերիների:  

— Շտապի՛ր,- ճչաց Արծաթաթևիկը:- Երևում է 
փայլփլուն անտառում բոլորը նույնն են մտածել, ինչ մենք:  



  

Խանութի դիմաց փերիների երկար հերթ էր կանգնած: 
Վերջապես Զանգակածաղիկն ու Արծաթաթևիկը հասան 
մուտքին, բայց երբ ներս մտան, տեսան որ խանութը 
համարյա դատարկ է:  Տիկին ԲալենուԲողբոջը հոգնած 
տեսք ուներ: 

— Ներողություն եմ խնդրում, բայց միայն մի զգեստ է 
մնացել,- ասաց նա։ 



  

— Դա իմն է,- ճչաց Զանգակածաղիկը՝ ճանկելով 
զգեստի ծայրը: 

— Ո՛չ, ես եմ ուզում,-  գոռաց Արծաթաթևիկը՝ 
ճանկելով զգեստի մյուս ծայրը: Երկու փերիները քաշքշում 
և ձգում էին զգեստը:  Հանկարծ այն երկու կես եղավ:  

— Ասում են՝ Փայլփլուն անտառը երջանիկ վայր է,- 
բացականչեց տիկին Բալենու բողբոջը,- բայց երբ 
փերիները վիճում են, կախարդանքն անհետանում է: 
 



  

Արծաթաթևիկն ու Զանգակածաղիկը դուրս վազեցին: 
Նորաձևության խանութի շուրջը Փայլփլուն անտառը 
խամրել էր: Ամպերը մթնեցին և սկսեց անձրև տեղալ: 
— Օ՜, ոչ,- ասաց Զանգակածաղիկը:- Մենք պետք է հետ 
բերենք կախարդանքը մինչև փերիների թագուհու ծննդյան 
խնջույքը: 
 



  

Երկու փերիները մի բան էին մտածել: Նրանք 
խնդրեցին տիկին ԲալենուԲողբոջին ամեն մեկին տալ 
պատռված զգեստի մի կեսը:  

Արծաթաթևիկն իր կեսից Զանգակածաղիկի համար 
մի զգեստ պատրաստեց: Նույնը արեց Զանգակածաղիկը 
Արծաթաթևիկի համար: 

 
 



  

Երբ Արծաթաթևիկն ու Զանգակածաղիկը հագան 
իրենց նոր զգեստները,  կախարդանքը ողողեց ողջ 
փայլփլուն անտառը: Երկու ընկերները գրկախառնվեցին: 

— Մենք արեցինք դա,- գոռաց Զանգակածաղիկը:  
— Արի էլ երբեք չվիճենք,- ասաց Արծաթաթևիկը՝ լայն 

ժպիտով: 
 

 



  

Փերիների թագուհու ծննդյան խնջույքին 
Արծաթաթևիկն ու Զանգակածաղիկը խմորեղեն կերան և 
պարեցին ամբողջ գիշեր:  Բոլորըին դուր եկան նրանց 
զգեստները:  

Երկու փերիները երջանիկ էին, որ Փայլփլուն 
անտառը նորից կախարդական էր դարձել, բայց շատ 
ավելի ուրախ էին, որ իրենք ընկերներ են:  
 



Խորհրդավոր լաբիրինթոսը 
 Արքայադուստր Ֆրեյան տեղափոխվել էր մի գեղեցիկ 
նոր պալատ, բայց նա այնքան էլ ուրախ չէր: 

— Ես մեր հին ամրոցն ավելի շատ էի սիրում,- ասաց 
Ֆրեյան թագուհուն, երբ ներս էր բերում խաղալիքներով լի 
արկղը:- Ես այստեղ ընկերներ չունեմ, որոնց հետ կարող եմ 
խաղալ: 

 



  
  

— Ինչու՞ չես ուսումնասիրում պալատը,- ասաց 
թագուհին:- Կարող ես զբաղվելու ինչ որ զվարճալի բան 
գտնել: Ֆրեյան գնաց ուսումնասիրելու և շուտով ձեղնա-
հարկում  գաղտնի  սենյակ  հայտնաբերեց: Նա բացեց հին 
սունդուկը, որը լիքն էր գեղեցիկ պարահանդեսային 
զգեստներով: 

 



  

— Երնեկ ընկերներս այստեղ լինեին, որ նրանց հետ 
հագուստներ փորձելու խաղ խաղայինք,- հոգոց հանեց 
Ֆրեյան: Նա փորձեց կապույտ զգեստը և շրջվեց դեպի 
պատուհանը: Պատուհանից պարտեզի այգում նկատեց 
լաբիրինթոսը: 

—Վա՜յ,- զարմացած բղավեց նա՝ ավելի լավ 
տեսնելու համար վազելով ներքև: 



  

Երբ Ֆրեյան քայլում էր լաբիրինթոսով, լսեց 
զվարճալի ծիծաղի ձայներ, որոնք գալիս էին կանաչ 
պատի այն կողմից: Նա երկար ժամանակ վազվզում էր 
լաբիրինթոսի ծառուղիներով աջ ու ձախ, մինչև հանդիպեց 
երկու այլ արքայադուստրերի: 



  

— Ողջույն,- ասաց արքայադուստրերից մեկը,- դուք 
նո՞ր եք տեղափոխվել հարևան պալատ։ Հուսով ենք՝ դեմ 
չես, որ խաղում ենք ձեր լաբիրինթոսում: 

— Իհարկե ոչ ,- երջանիկ ասաց Ֆրեյան: 
— Ես Ֆրեյան եմ, կուզե՞ք երբեմն գալ և ինձ հետ 

հագուստներ փորձելու խաղ խաղալ: 



  

Արքայադուստրերն իսկույն համաձայնվեցին: Ֆրեյան 
ուղեկցեց նրանց իր պալատ, ցույց տվեց գեղեցիկ 
հագուստներով լի սունդուկը, և նրանք ամբողջ ցերեկը 
միասին խաղացին:  

Ֆրեյան հասկացավ, որ նոր պալատ տեղափոխվելն, ի 
վերջո, կարող է իսկապես զվարճալի լինել: 



  

Ամենաարագաշարժ փերին 
 Մի արևոտ օր փերիները որոշեցին թռիչքի մրցույթ 
անցկացնել: Նրանք բոլորը ցանկանում էին առաջին 
մրցանակը ստանալ:  

Զանգակածաղիկը ամենափոքր փերին էր և չէր 
կարողանում թռչել այնքան արագ, որքան մյուսները: Նա 
տխուր նայեց իր բարակ ու թույլ թևիկներին: 



  

—  Եթե ես վերջինը տեղ հասնեմ, մեծ փերիները 
կծիծաղեն վրաս,- տխուր ասաց Զանգածաղիկը իր 
լավագույն ընկեր Մեղրիկին: 

— Դու պարզապես պետք է մի փոքր մարզվես, դմբո,- 
ասաց Մեղրիկը: 

Զանգակածաղիկը մտածեց, որ դա լավ միտք է և 
իսկույն սկսեց մարզվել: 



  

Փոքրիկ փերին կենտրոնացավ որքան կարող էր, 
ծալեց ծնկները և ցատկեց դեպի վեր: 

 Զանգակածաղիկը ճախրում էր վերևում, բայց 
հանկարծ մազերը թափվեցին աչքերին, և նա թրմփոցով 
ընկավ ուղիղ մի հսկա ծաղկի մեջ: 



  

Ավելի մեծ փերիները քրքջալով մատնացույց արեցին 
նրան: Զանգակածաղիկն այնքան շատ էր ուզում թռչել 
սովորել, որ չնայած հիասթափությանը, վեր կացավ և 
նորից փորձեց: Թռչելով հսկա ծաղկի վարդագույն 
ծաղկաթերթից՝ Զանգակածաղիկը մեծ արագությամբ 
սլացավ: 



  

Շըրը՜մփ:  
Զանգակածաղիկը հանկարծ խճճվեց կպչուն 

սարդոստայնի մեջ: Նա այնքան արագ էր թռչում, որ չէր 
նկատել նրա արծաթագույն թելերը: Նա արագորեն 
ազատեց ինքն իրեն, բայց իր ետևում նորից լսվեց մեծ 
փերիների բարձր ծիծաղը: 
 



  

Նա իսկապես զայրացավ և որոշեց ինքնուրույն 
մարզվել: Գտավ մի հոյակապ տեղ և սկսեց թափահարել 
թևերն այնքան արագ, որքան կարող էր: Վզզոցով 
սլանալով ծառերի արանքով՝ Զանգակածաղիկը թռավ 
ուղիղ դեպի մոշի փշոտ թուփը: 
 



  

Մինչև Զանգակածաղիկը դուրս մագլցեց փշոտ թփի 
միջից, մրցավազքն արդեն սկսվում էր։ Նա արագ կանգնեց 
մեծ փերիների շարքի մոտ։  

— Զգույշ կլինես ծաղիկներից և սարդոստայններից,- 
ասաց մեծ փերիներից մեկը, և բոլորը քրքջացին: 



  

Զանգակածաղիկն  այնքան զայրացած էր, որ 
մրցավազքն սկսելուն պես առաջ սուրաց։ Նա վզզալով 
թռավ մեծ փերիների մոտով և առաջինը հատեց 
եզրագիծը՝ ամբոխի ուրախ բացականչությունների տակ։  

Դրանից հետո բոլորը համաձայնեցին, որ Զանգակա-
ծաղիկն ամենաարագաշարժ փերին է: 



  



 


