
Ա վե լի քան 160 տար վա պատ մٳ թ յٳ ն ٳ  նե ցող 
Թ բի լի սիի Պետ րոս Ա դամ յա նի ան վան պե տա կան 

հայ կա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նը Հա յաս տա նի 
սահ ման նե րից դٳ րս գոր ծող մի ակ պե տա կան հայ կա-
կան թատ րոնն է աշ խար հٳ մ: Այս շեն քը, ո րը գտնվٳ մ 

է Հավ լա բա րի Քեթ ևան Ծա մե  բٳ  լի 8 հաս ցեٳ մ, կա-
ռٳ ց վել է 1936 թվա կա նին, մար տի 29-ին թա տե րա-

խٳ մ բը տե ղա փոխ վել է սե փա կան հար կի տակ: Այն 
հիմն  ա նո րոգ վել է 1972 թվա կա նին: 2010 թ. ի վեր շեն-
քը վթա րա յին վի ճա կٳ մ է ե ղել և թա տե րա խٳ մ բը առ 
այ սօր գոր ծٳ մ է Թ բի լի սիի այլ թատ րոն նե րٳ մ՝ հյٳ -
րա խա ղե րով հա ճախ հան դես գա լով նաև Հա յաս տա-

նٳ մ:  2017 թ. հին շի նٳ թ յٳ  նը ամ բող ջٳ թ յամբ քան դել 
են և նٳ յն տե ղٳ մ կա ռٳ ց վٳ մ է թատ րո նի նոր շեն քը։
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Ներ կա յաց վող դրա ման մար
դու  և սե փա կան խղճի փոխ հա րա բե
րու թ յու ն նե րի մա սին է: Կար ևոր չէ, 
թե կլոր երկ րագն դի որ անկ յու  նու մ է 
ծնվել մար դը, կար ևոր չէ, թե երբ է աշ
խարհ ե կել և  որ տեղ է ապ րու մ: Կար
ևորն այն է, թե ինչ պես է  ապ րու մ և  
ինչ պես է լու  ծու մ իր հա մար կար ևոր՝ 
սե փա կան խղճի հետ հա րա բեր վե լու  
հար ցը: Քան զի, ե թե մե ր աշ խարհ գա
լու  ժա մա նա կի ու  տե ղի հա մար մե նք 
պաա տաս խա նա տու  չենք, պա տաս
խա նա տու  ենք այս աշ խար հից գնա լու  
մե ր կեր պի հա մար: Պա տաս խա նա
տու  ենք նաև մե ր նախ նի նե րից ստա

ցած մե ր ժա ռան գու թ յու  նը սե րու նդ նե րին փո խան ցե լու  հա մար:
Ճշ մար տու թ յու նն ու  սու տն ի րա րից բա ժա նող սահ մանն անն կա տե լի է և 

մար դու  ներ սու մ ի րե նից ան կախ մար տի են ել նու մ չա րի ու  բա րու  բա նակ նե րը: 
Կռ վու մ են անն կա տե լի, պայ քա րու մ են օր նի բու ն: Մար դը զբաղ ված է նյու  թա
կան աշ խար հու մ իր նյու  թե ղեն գո յու թ յամբ և չի նկա տու մ դա:  Եվ  ե թե նա հա
վա տա րիմ չի մն ու մ իր սկզբու ն քին, պարտ վու մ է ինքն ի րեն: Իսկ դա ա մե  նա
դա ժան ու  ա մե  նա ցա վոտ  պար տու թ յու նն է:

 Մար դու  կյան քի, նրա ո րո շու մն  ե րի վրա ազ դու մ են ա վե լի շատ հոգ ևոր 
օ րենք նե րը, քան ֆի զի կա կան, և  ե թե որ ևէ մե  կը դրան ցից շեղ վու մ է, ան մի  ջա
պես կորց նու մ է դեմ քը: Իսկ ե թե մարդ ա րա րա ծը չու  նի բա րո յա կան ո րո շա կի 
սկզբու նք ներ և հա վա տա րիմ չէ դրանց, դառ նու մ է գա զան և ն յու  թի գե րի:

Նե ռի  հար ձա կու  մը ար տա հայտ վու մ է գլո բա լի զա ցիա յով, իր ճա նա պար
հից սրբու մ, տա նու մ է ա մե ն բան՝ ազ գա յին ար մատ ներ, մայ րե նի լե զու , ըն
տա նե կան հա րա բերու թ յու ն ներ, և  ե րա նի նրան, ով հա վա տա րիմ է մն ու մ ինքն 
ի րեն ու  կա տա րու մ է  Բա րու  օ րենք նե րը:  Մենք հա ճախ չգի տենք կամ չենք 
նկա տու մ, որ մար դու  գոր ծած յու  րա քանչ յու ր մե ղք հար ված է ինքն ի րեն: Ան
հատն ա մե ն ան գամ Բա րու  տիե զե րա կան օ րեն քից շեղ վե լով՝ ել նու մ է սե փա
կան ան ձի դեմ: Ս պա նո ղը ա ռա ջին հեր թին իր հո գին է սպա նու մ, ստո ղը հենց 
ինքն է դառ նու մ ստի ծա ռան…

Ոչ ոք երբ ևէ չի կա րո ղա ցել սահ մա նել Ան սահ մա նե լու  սահ մա նը: Դ րա հա
մար էլ շատ կար ևոր է բա րո յա կան սահ մա նա գի ծը պաշտ պա նե լը: Դ րա նից է 
սկսվու մ հայ րե նի քը և դ րա նով է ա մու ր ու  հաս տա տու ն  սահ մանն այդ հայ րե
նի քի:
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ՍԵՊԸ
Դ րա մա

Մ տահ ղա ցու մը՝  Դա վիթ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ

 Գոր ծող ան ձինք
ԱՐԱՄ - 70 տա րե կա նին մոտ, տի րա կան բնա վո րութ յան տեր, 

հաս տա տա կամ մարդ
ՄԱՐԻԱՄ - Ա րա մի դուստ րը, 35 տա րե կա նին մոտ, ապ րում է 

 Մոսկ վա յում 
ԳԱՍՊԱՐ - Ա րա մի ման կութ յան ըն կե րը, ապ րում է ծե րե րի 

տուն-ին տեր նա տում
ԱԶԱՏ - տուն-ին տեր նա տի ծե րե րից մե կը
ԶԱՎԵՆ -  Գաս պա րի և Ա զա տի հետ շախ մատ խա ղա ցող ծե րու նի
ԴԵՐՈ -  ճար տա րա պետ, բա կի տե ղում կա ռուց վող 
     նոր շեն քի նա խագ ծի հա մա հե ղի նակ 
ԿԱՐՈ - պե տա կան հիմ ար կի պաշ տոն յա, « Պե տա րա նի» 
     աշ խա տա կից
ՍԱՔՈ - 40 տա րե կա նին մոտ, Ա րա մի նախ կին հար ևա նը 
ՀԱՍՄԻԿ -  Սա քո յի կի նը 
ԲՈՒԴԻ - թա ղի նոր հե ղի նա կութ յուն
ԳԱԳԱ -  Բու դիի ըն կե րը
ՊԵՏ - 50 տա րե կա նին մոտ փոք րա մար մին տղա մարդ, 
    ինտ րիգ նե րի վար պետ
ԱՏՈՄ -  բուլ դո զե րա վար
ԱՇԽՂԵԿ - մի ջին տա րի քի տղա մարդ
 Ծե րա նո ցի աշ խա տակ ցու հի 
 Մի քա նի բան վոր
ՊԵՏԻ քար տու ղա րու հի 
«ՊԵՏԱՐԱՆԻ» եր կու ՈՍՏԻԿԱՆ
ՊԵՏԻ ա ռանձ նա սեն յա կում եր կու ՊԵՏԻԿ
 Գան գուր  մա զե րով, 10-12 տա րե կան ՏՂԱ
 Նույն տա րի քի պե պե նոտ դեմ քով ՏՂԱ
Ու րիշ ե րե խա ներ
 Դու դու կա հար նե րի եռ յակ
Բժշ կու հի և  սա նի տար ներ
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ՏԵՍԱՐԱՆ 1

 Կի սա քանդ բա կի անկ յու նում՝ Ա րա

մի տու նը. 20րդ  դա րի սկզբին 

բնո րոշ դռնով ու լու սա մուտ նե

րով: Ա պա կի նե րի մի մա սը ջարդ

ված է, տե ղը՝ ցե լո ֆան կպցրած: 

 Դի մա ցը ծի րա նի հնամ յա ծա ռը: 

 Տան ճա կա տին ար ձա նագ րութ յուն 

է. « Կա ռու ցե ցաւ տունս թու ին ՌՋԱ: 

ԱԾ օրհ նէ սո րա բնակ չաց: Ա մէն»: 

 Տուն տա նող փայ տե, մաշ ված աս

տի ճան ներ: 

Եր ևա նի շոգ կե սօր: Ծղ րիդ նե րի 

ձայն: 

ԱՐԱՄ - (դուրս է գա լիս տնից, նստում 
է սան դուղ քի վե րին աս տի ճա
նին): Ո՞ւր կո րավ, հը՞։ Ա սենք, ո՞ւր 
պի տի կո րած լի նի։ Ո՛վ գի տե, 
մտքե րի մեջ ըն կած ուր ես խցկել, 
հի մա ըն կել, ման ես գա լիս ու չես 
գտնում։ ( Վեր է կե նում, ձեռ քը 
մեջ քին դնե լով:) Ըըը՜ը…  Մի ցա
վիր, է լի՜: 

Մտ նում է ներս։  Սեն յակ՝ հնաոճ 

կահկա րա սի, պա տին՝ ձե ռա գործ 

գորգ, վրան լու սան կար` շրջա նա կի 

մեջ: Մ յուս պա տին գրա դա րակ ներ 

են:  Սեն յա կի մի կող մում մահ ճա

կալն է։ Ա րա մը սան դուղ քը հե նում է 

պա հա րա նին, ո րի վրա ճամպ րուկ

ներ են, զգու շո րեն բարձ րա նում է:

ԱՐԱՄ -  Մայրս էր` ջա հել, բա րակ 
ի րա նով, եր կար հյուս քե րով ու ես` 

նրա գրկում:  Մի տա րե կա՞ն եմ, 
եր կո՞ւ… Ո՞ւր եմ դրել: ( Հաս նում 
է ճամպ րուկ նե րին, քան դում ա մե
նա վեր ևի կաշ վե փո կե րը:) Ոնց որ 
էս տեղ եմ դրել:

Դր սում՝ ար գե լակ վող մե քե նա յի 

ձայն:  Քիչ անց դու ռը ու ժեղ բա խում 

են:

ԱՐԱՄ - Ո՞վ կլի նի: (Ա վե լի ուժ գին են 
բա խում:)  Գա լի՜ս եմ: (Ա րագ, որ
քան թույլ է տա լիս տա րի քը, իջ
նում է:)  Գա լի՜ս եմ:

 Բա ցում է դու ռը:  Շե մին կանգ նած 

են  Կա րոն ու  Դե րոն։

ԿԱՐՈ - Ո՞ւր ես, այ բի ձա, շո գից մե
ռանք:  Մի ժամ է՝ ծե ծում ենք: 

 Կա րոն ներ խու ժում է սեն յակ, 

փռվում բազ մո ցին:  Դե րոն նստում է 

ճա շա սե ղա նի մոտ:

ԿԱՐՈ - (թղթա պա նա կից թուղթ հա
նե լով՝ Ա րա մին): Ս տո րագ րի: 

ԱՐԱՄ - (ակ նո ցը դնում է, կար դում): 
 Հըը՜…  Չէ՛:

ԿԱՐՈ - Ո՞նց չէ, ա րա, ին չի՞ չէ:
ԱՐԱՄ - Էդ պես:  Տունն իմն է, ի՛մ 

սեփա կա նութ յու նը, պա պե րիցս 
ստա ցած միակ ժա ռան գութ յու նը 
ու ես հա մա ձայն չեմ, որ քան դեք:

ԴԵՐՈ - (հան դարտ): Էս ամ բողջ թա
ղա մա սը քան դում են ու մե նակ քո 
տու նը…

ԱՐԱՄ - Ամ բողջ թա ղա մա՞ սը… Իմ ի՞նչ 



7

գործն է: Ես իմ տան սե փա կա նա
տերն եմ ու իմ տան հա մար եմ 
պա տաս խա նա տու:

ԿԱՐՈ - (ծխա խոտ է վա ռում):  Հո քո 
ա սե լով չէ՞:  Քո տու նը… Ա սենք՝ 
ի՞նչ տուն, բլքոզդ սե պի պես 
խրվել, մնա ցել է պրո յեկ տի մեջ:

ԱՐԱՄ - (մոխ րա ման բե րում, դնում 
է սե ղա նին):  Մե կի հա մար բլքոզ 
է, մյու սի հա մար` ապ րած կյանք, 
հի շո ղութ յուն, ման կութ յուն, ծեր 
օ րե րի մխի թա րութ յուն, հայ րե նիք` 
ե թե կու զեք:

ԴԵՐՈ - Ի՜նչ մեծմեծ բա նե րից ես խո
սում…  Բո լո րի հա մար ըն դու նե լի 
է, քեզ հա մար ա նըն դու նե լի՞:  Քա
ղա քի դեմ քը պի տի մաք րենք էս 
աղ բից: Աշ խարհն ա ռաջ է գնում։ 
 Մենք մեր թսթսան քել քով նրա 
ետ ևից կհաս նե՞նք:  Հը լը ա սա` 
քսան մե կե րորդ դա՞ր… Ա սա՝ գլո
բա լի զա ցիա՞...

ԱՐԱՄ -  Դուք լավ գի տեք այս տան 
ճար տա րա պե տա կան ար ժե քը: 
Ես չէ, որ պի տի բա ցատ րեմ:

ԴԵՐՈ - Ո րո շում կա, պե տա կան ո րո
շում:  Մենք պե տութ յուն ենք, թե՞… 
Ո՞ւր է ձեր պե տա կան մտա ծո
ղութ յու նը:

ԿԱՐՈ - (ծխա խո տը հանգց նե լով վեր 
է կե նում տե ղից):  Հայ րե նիք ես 
ա սում, հի շո ղութ յուն, ման կութ
յուն, ով գի տե է լի ին չեր ես մո
գո նում: Ու նե ցածդ էս չէ՞:  Տո՛ւն… 
Ա րա, ին չի է սի տո՞ւն ա: ( Հա յաց

քով տնտղում է սեն յա կի ի րե րը:) 
Ս րա տե ղա շո՜ րը:

ԱՐԱՄ -  Ս րա չէ, Ա րամ  Վար դա նի 
 Սե րոբ յա նի։ Ինչ որ իմն է՝ իմն է:

ԿԱՐՈ - Ա րա, կա րող ա՞ ձև  ես բռնում, 
որ գի նը թան կաց նես, էս բլքոզդ 
պա լա տի տե ղակ սա ղաց նես:

ԱՐԱՄ - Ի մա ցած ե ղեք, ե թե մի մի լիոն 
դո լար էլ տաք, իմ տու նը չեմ տա: 
 Սա իմ սե փա կա նութ յունն է, պա
պե րիցս ստա ցած միակ ժա ռան
գութ յու նը… ու վե՛րջ: Ես  կապ րեմ, 
քա նի Աստ ված ինձ կյանք է տվել, 
հե տո էլ...

ԴԵՐՈ - Եվ ո չի՞նչ, որ քո տու նը կեղ
տոտ բծի նման այ լան դա կե լու է 
նո րա կա ռույց թա ղա մա սի  դեմ քը:

ԱՐԱՄ - Ես այդ կար ծի քին չեմ: Ես 
դեմ եմ այս ձևով ու այս տի պի 
կա ռու ցա պատ մա նը: Ա մեն ինչ 
ար վում է ան շունչ, ան հո գի, ան
պատ մութ յուն։ Ախր, այս բա կը իր 
հին տնե րով, իր ա վան դութ յուն
նե րով, մարդ կա յին հա րա բե րութ
յուն նե րով, իր, իր...  Մի խոս քով, 
սա է քա ղա քի դեմ քը և  ոչ թե ձեր 
ան հո գի նո րա կա ռույց նե րը։

ԿԱՐՈ - Ա րա, դու չգի տե՞ս, ով ա 
կանգ նած էս գոր ծի ետ ևում:

ԱՐԱՄ - (անվր դով): Ա րա չէ, Ա րամ 
 Վար դա նի… Ով ու զում  է լի նի, 
ի՞նչ կար ևոր է:

ԿԱՐՈ - Ա րամ  Վար դա նի, ա սեմ ի մա
նաս` էս ծրագ րի ետ ևում  Կա նա զի 
 Ռազն ու նրա պես մի քա նի ու րիշ 
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տղերք են կանգ նած:  Մի մա սը 
 Հա յաս տա նում են, մի մասն՝ ար
տա սահ մա նում։  Հիմն ա կա նում 
նրանց փո ղե րով ա ի րա կա նաց
վում էս մեծ ծրա գի րը: Օ տա
րերկր յա կա պի տալ ա գա լիս մեր 
եր կիր, հաս կա նո՞ւմ ես։

ԱՐԱՄ -  Ռազ… Էդ ո՞վ է:
ԴԵՐՈ - Չ գի տե՞ս, ով ա  Կա նա զի  Ռա

զը:
ԱՐԱՄ - Ն րա հետ ի՞նչ գործ ու նեմ, որ 

ի մա նամ:
ԴԵՐՈ -  Ռա զին չես ճա նա չում, իսկ 

Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր 
Ա րա  Գա լո յա նին ճա նա չո՞ւմ ես:

ԱՐԱՄ - Են թադ րենք:
ԴԵՐՈ  Այ, ինքն է  Ռա զը:  Սաղ աշ

խար հը նրան ճա նա չում է, դու` 
չէ՞: Ի մա ցիր, ե թե ին քը նպա տակ 
դրեց իր ա ռաջ, ցան կա ցած գնով 
կհաս նի դրան: Այն պես որ, ա վե լի 
լավ է չկանգ նես նրա ճա նա պար
հին: Ա րի, քա րը փե շիցդ թա փի, 
հա մա ձայ նա գիրն ստո րագ րի, 
գնա, քեզ հա մար ծե րութ յունդ 
վա յե լի:  Մի… թե կուզ եր կու սեն
յա կա նոց բնա կա րան ստա ցիր ու 
հան գիստ ապ րի կյան քիդ մնա
ցած օ րե րը:

ԱՐԱՄ - Ես ին ժե ներ մարդ եմ, աչք 
ու նեմ, հաս կա ցո ղութ յուն ու նեմ 
և  տես նում եմ, որ իմ տու նը ո՛չ 
քա ղա քին է խան գա րում, ո՛չ ձեր 
 Ռա զին:  Թող մյուս նե րի տնե րի 
տե ղում իր բե տոնն ու ա պա կին 

տնկի և  թող ինձ հան գիստ թող
նի:

ԿԱՐՈ -  Տո, այ բի ձա, քեզ փի լի սո փա
յի տեղ մի դիր, է՜:  Քեզ որ ա սում 
են` տունդ պլա նի տակ ա, ու րեմն 
պլա նի տակ ա:  Քեզ որ ա սում են` 
Ա րա  Գա լո յանն էս թա ղա մասն ու 
էս փո ղո ցը ժա մա նա կա կից շեն
քե րով է զար դա րե լու, ու րեմն էդ
պես է: Ու զես, թե չէ, սեպդ էս տե
ղից հա նե լու են: Ա րի, քա նի քեզ 
հա մար ա մեն ինչ լավ ա, փողդ 
առ, տունդ ստա ցի, ռադդ քա շի:

ԱՐԱՄ -  Մի վի րա վո րեք։  Ռազ է, թե 
Կ ռազ, ինձ հա մար մեկ է, ես իմ 
տա նից դուրս ե կո ղը չեմ: Ե թե 
պետք լի նի, իմ ի րա վունք նե րը 
պաշտ պա նե լու հա մար Եվ րո դա
տա րան ու ՄԱԿ էլ կդի մեմ: ( Կա
րո յին.) Ա սենք, քեզ ի՞նչ եմ ա սում, 
դու էդ բա նե րը դժվար թե հաս
կա նաս:

ԴԵՐՈ - ՄԱԿն  ու Եվ րո դա տա րանն 
էլ ու րիշ բան ու գործ չու նեն, 
սպա սում են, թե դու ե՞րբ պի տի 
քո բո ղոքն ու ղար կես, որ քննեն:

ԱՐԱՄ - ( Դե րո յին):  Դու ճար տա րա
պետ մարդ ես, կհաս կա նաս` ինչ 
եմ ա սում: Այս տան նկու ղում մի 
օ րո րոց կա, հար յուր հի սուն տա
րե կան է, կե նի փայ տից է պատ
րաստ ված:  Գի տե՞ս, էդ ինչ փայտ 
է: Չ գի տե՞ս, ա սեմ` ի մա ցիր: Էդ 
փայ տից  Նո յի տա պանն է սար
քած ե ղել: Էդ օ րո րո ցի մեջ մեր 



9

տոհ մի մի քսան սե րունդ է մե
ծա ցել ու մինչև հի մի էդ օ րոց քից 
ե րե խա յի հոտ է գա լիս: Էս տան 
ճա կա տի գի րը կար դա ցի՞ր։

 Դե րոն գլխով հա վա նութ յան նշան է 

ա նում:

ԿԱՐՈ - Այ մարդ, քո  Նոյն ու ի րա 
տա պանն ի՞նչ կապ ու նեն էս տեղ: 
 Քո օ րո րոցն ո՞վ ա վերց նում:  Տար, 
քո նոր բնա կա րա նում դիր ու օ րո
րիր:  Քեզ ո՞վ ա խան գա րում:

ԱՐԱՄ - (ան տե սե լով  Կա րո յի հեգ
նան քը):  Դուք զո րա վար Սմ բա տի 
մա սին լսե՞լ եք:

ԿԱՐՈ - Ա րա, էս ի՞նչ ա ա սում, է՜: Ի՞նչ 
զո րա վար Սմ բատ:

ԱՐԱՄ - ( Դե րո յին): Էդ  Մախ լու տոն է՝ 
զո րա վար Անդ րա նի կի քար տու
ղարն ու թիկ նա պա հը: Ու րեմն, 
 Զո րա վար Սմ բատն էս տան մեջ 
իմ հոր հետ նար դի էր խա ղում ու 
թա քուն, կի սա ձայն պատ մում էր 
Անդ րա նի կի մա սին: Մ յուս ֆի դա
յի նե րի մա սին էր պատ մում…

ԿԱՐՈ - (ան համ բեր՝  Դե րո յին): Ա րա, 
ի՞նչ ես սրա հե քիաթ նե րին ա կանջ 
կա խում, մենք պտի պա տաս խան 
տանք մարդ կանց:  Մեզ ու ղար կել 
են, որ էս մար դուն բան բա ցատ
րենք, իսկ սա՞:  Մալ խու տո՜…  Մալ
խու տոն ո՞վ է։  Դե րո, դու գի տե՞ս։ 
( Դե րոն չի պա տաս խա նում։) 
Ի մա ցիր, Ա րամ  Վար դա նի, հա
մա պա տաս խան տե ղում գլխիդ 

կսար քեն, տունն էլ ձեռ քիցդ կառ
նեն, ա մեն ինչ էլ, ու դու կնստես, 
պա պիդ օ րո րո ցը կօ րո րես: Ա սում 
ես`  Նոյն ա սար քե՞լ… Ա բիզզ յան
նի կում կփա կեն՝ ու գնա: Ի զուր 
էլ ե կել, հետդ գլուխ ենք դնում: 
(Գ նում է դե պի դու ռը:)

ԱՐԱՄ - Ինձ մի փոր ձիր վա խեց նել: 
Ես իմ վա խե րը վա ղուց եմ հաղ
թա հա րել: Ուր էլ տա նեն, օ րը 
ե րեք ան գամ հաց ու ջուր կտան: 
Իսկ դա ինձ հա մար շատ է: Ես 
հա ցի քոռ չեմ:

ԴԵՐՈ - (դե պի դու ռը գնա լով): Ե թե 
փոշ մա նես, ի մաց տուր: ( Մեկ նում 
է այ ցե քար տը:)  Հե ռա խո սիս հա
մարն է: ( Գաղտ նիք ա սե լու պես:) 
Գ լուխդ ի զուր տե ղը ցա վի տակ 
մի դնի:  Թա ղի բո լոր բնա կիչ ներն 
ի րենց հա մա ձայ նութ յու նը տվել 
են, մի մասն ար դեն նոր բնա կա
րան է տե ղա փոխ վել, մյուս ներն 
էլ էս էր կու օ րը կգնան: Ա սե ցի՝ 
պե տա կան ո րո շում կա:  Պե տութ
յան ու պե տա կա նութ յան դեմ մի 
կանգ նիր:

ԱՐԱՄ -  Պե տութ յո՞ւն:  Պե տա կա նութ
յո՞ւն։  Պե տութ յան ան վան տակ 
 Ռա զերն են մեյ դան ե կել…  Մի 
թու լա փայ էլ ձեզ են քցել ու ե կել, 
վրա եք տա լիս:

ԴԵՐՈ -  Մի վի րա վո րիր, մենք թու
լա չենք, մենք մեր քա ղա քի ու էս 
երկ րի հա մար լավ գործ ենք ու
զում ա նել:
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ԱՐԱՄ - Ի րենց ժա մա նա կին  Պո ղոս 
Պետ րոս ե կե ղե ցին քան դող ներն 
էլ էին էդ պես ա սում:

ԴԵՐՈ - Էս ո՞ւմ հետ եմ գլուխ դնում: 
( Դուրս է գա լիս:)

ՏԵՍԱՐԱՆ  2

Ա ռա վոտ է: Ա րա մը հա տակն է լվա

նում: 

ԱՐԱՄ - (հևա լով): Էս հետ քե րը հեչ, 
սրանք մաք րե լը հեշտ է: Դժ վա րը 
հո գու վրա նստած կեղ տը մաք
րելն է: Ա մեն ինչ փո ղով, ու ժով 
ու պաշ տո նով են չա փում:  Գա
լիս, ի րենցն են ա սում ու հաշ վի 
չեն առ նում, թե դի մա ցինն ինչ 
է ու զում, ին չի՞ է հա կա ռակ վում: 
Ո՞վ է: Ի րենց տե սա կե տից` ոչ ոք: 
 Հե տո ի՞նչ, որ ժա մա նա կին Ա րամ 
 Վար դա նի  Սե րոբ յա նը մի ամ
բողջ գոր ծա րա նի գլխա վոր տեխ
նո լոգն է ե ղել:  Հի մա ո՞վ է:  Հե՛չ: 
Ոչ ոք: Ըն դա մե նը ե րե սուն հա զար 
դրամ թո շակ ստա ցող միայ նակ 
ծեր, որ չի են թարկ վում ի րենց 
քմա հա ճույ քին, որ հպարտ է, մի 
եր կու շիշ ձեթ ու մի կի լո մա կա
րոն ստա նա լու հա մար ա նու նը 
« Փա րո սի» ցու ցակ նե րում գրել չի 
տա լիս:

 Դույլն ու շո րը տա նում է լո գա

րան:  Քիչ անց դուրս է գա լիս սրբի

չը գլխին գցած:  Հա յե լու ա ռաջ չո

րաց նում է մա զե րը, սանր վում: 

 Միաց նում է «ՎԵՖ» ռա դիոըն դու

նի չը: Ե րաժշ տութ յուն:  Բա ցում է 

պա հա րա նը, հագն վում է խնամ քով: 

ԱՐԱՄ -  Քա նի՞ օր է՝ չեմ գնա ցել… 
տասն հի՞նգ…  Մեր մեջ ա սած՝ դա 
անշ նորհ քութ յուն է, Ա րամ տղա:

 Սառ նա րա նից փա թեթ նե րով մթերք 

է հա նում, շա րում սե ղա նին:

ՌԱԴԻՈ - ԱՄՆի  Կո լո րա դո նա հան
գում սաս տիկ շո գի պատ ճա ռով 
դա դա րեց վել են աշ խա տանք նե
րը պե տա կան հիմն արկ նե րում: 
Ա ռանց է լեկտ րաէ ներ գիա յի է 
մնա ցել շուրջ ե րեք հար յուր հա
զար մարդ:

ԱՐԱՄ - (փա թեթ նե րը տոպ րա կի մեջ 
դա սա վո րե լով): Ա՜յ քեզ դժբախ
տութ յուն… Ա ռանց է լեկտ րաէ
ներ գիա յի ո՞նց են ապ րում: Ո չի՜նչ, 
ա մե րի կա ցի նե րը հա րուստ երկ րի 
ե րես ա ռած, կուշ տու կուռ քա ղա
քա ցի ներ են, նազ են ծա խում: 
 Հա յաս տա նում պի տի լի նեին, որ 
ի մա նա յին… Ո՞վ էր հաշ վի առ նե
լու, թե շոգ է կամ մար դիկ ան լույս 
են մնա ցել:  Հա մա ճա րակ, պա
տե րազմ, պաշ տո նակ ռիվ...  Չէ, 
ի՞նչ կռիվ, գզվռտո՜ց։

ՌԱԴԻՈ - Բ րա զի լիա յի  Սան  Պաո լո 
քա ղա քի մեր ձա կայ քում զբո սաշր
ջիկ նե րով լի ավ տո բու սը ըն կել է 
ան դուն դը:  Կան բազ մա թիվ զո
հեր:
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ԱՐԱՄ -  Լավ չէ, որ մար դիկ են մե
ռել, բայց ինձ հա մար ա նօ գուտ 
լուր է:  Սան  Պաո լոն՝ ուր, ես՝ 
ուր…  Թ յո՛ւ, ձեր ի՞նչն եմ ա սել: 
Լ րագ րող են կոչ վում:  Փո խա նակ 
նստած տե ղից վեր կե նա, գո նե 
լու սա մու տից նա յի ու նկա րագ րի 
բաց վող ա ռա վո տը, իջ նի զբո
սայ գի, ծա ղիկ ջրող մար դու հետ 
զրու ցի… Կ պել է հա մա կարգ չից 
ու լու րերն այն տե ղից է քա ղում… 
 Սան  Պաո լո յում… Ա ռա վոտ շուտ 
սև  ու բա ցա սա կան մուր են թա
փում մար դու գլխին: 

Ան ջա տում է ռա դիոն, դնում ա մա

ռա յին լայ նեզր գլխար կը, վերց նում 

մթեր քով լի տոպ րա կը, դուրս է գա

լիս:

 Բա կի կենտ րո նում՝ չգոր ծող ման կա

կան խա ղահ րա պա րակ, անխ նամ 

զրու ցա րան:  Մի քա րի վրա շախ

մա տի` ձեռ քով գծած ստվա րաթղ թե 

տախ տակ, վրան՝ մի զին վոր:

ԱՐԱՄ - (ար ևի տակ տա քա ցող մո
ղե սին)։  Բա րի լույս, Աստ ծո ա րա
րած, քեզ է՞լ են բնա վեր ա նում։

Տ րակ տո րի աղ մուկ։ 

ԱՐԱՄ - (ձեռ քով քշե լով ծու խը):  Փո՜ւհ, 
ձեր մարդ ա սո ղին։ Ա մեն ինչ 
ի րար խառ նե ցին, ծուխ, մուր, աղ
մուկ։  Չեն ա սում՝ ախր այս բա կը 
հին Եր ևա նի դեմքն էր, պատ

մութ յուն: Ե թե թշնա մին այս պես 
վար վեր, ի՞նչ կա սեինք: Այ սինքն՝ 
դա գու ցե և բ նա կան թվար... Է՜, 
ո՞ւմ ա սես, կամ ո՛ւմ բա ցատ րես։

 Հեռ վից ֆուտ բոլ խա ղա ցող ե րե խա

նե րի ձայ ներ են լսվում.

Տ շի՛,  Հայ կո… Խ փի՛, ա րա՜… Ա՛ջ… 

 Պաս տուր, պա՜ս…  Գո՜լ…

Ե րե խա նե րի ձայ նե րը խլա նում են 

բուլ դո զե րի աղ մու կի մեջ:

ԱՐԱՄ - Ա մեն ինչ կեղ տո տե ցին, 
փչաց րին ա մեն բան: ( Մո ղե սին.) 
 Տես նո՞ւմ ես, ինչ է կա տար վում, 
թե՞ քեզ հա մար մեկ է:  Տես նո՞ւմ 
ես, չորս կող մից ոնց են հար ձակ
վում իմ ու քո վրա:  Բայց ո չի՜նչ, 
դի մա ցի՛ր: Կ յան քում ա մեն ինչ 
անց նում է, էս էլ կանց նի: ( Մո
ղե սը փախ չում է:)  Դու էլ փա
խիր, փա խիր, գլուխդ ա զա տիր։ 
 Չես հաս կա նում, որ է սօր քո ծա
կը մտնե լով կփրկվես, բայց վա
ղը տու նը կքան դեն ու...  Բո լո րը 
քեզ նման են։ Ընդ հա նու րի մա
սին մտա ծող չկա, ա մեն մարդ 
իր մա սին է մտա ծում։ ( Մո տե նում 
է ծի րա նե նուն:)  Հո ղից կտրված 
մարդն ա նար մատ ծա ռի է նման: 
Ար մատ ներդ պինդ պա հիր:  Կա
րող ես` թաքն վիր մարդ կանց աչ
քե րից, թե չէ կկտրեն: Կկտ րեն ու 
քո փո խա րեն քար, աս ֆալտ, բե
տոն ու ա պա կի կտնկեն։

 Բուլ դո զե րի ձայ նին միա նում է մե

քե նա նե րի աղ մու կը: 
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ԱՐԱՄ - (քայ լում է դե պի դա լա նը, 
տես նե լով «Ա+Գ հա վա սար է» 
գրութ յու նը):  Տասն չորս տա րե կա
նում գրե ցի:  Խեն թի պես սի րա
հար ված էի  Գո հա րին: (Գ նում է:)

ՏԵՍԱՐԱՆ 3

Ա րա մը ծե րե րի տունին տեր նա տի 

բա կում է. զրու ցա րա նում ծե րե րը 

շախ մատ են խա ղում: 

ԳԱՍՊԱՐ - (խա ղա քա րին է մեկ նում 
ձեռ քը՝ դո ղում է, ցրիվ է տա լիս 
մի քա նի խա ղա քար, մե ղա վոր): 
Կ նե րես:

ԱԶԱՏ - (նեղսր տած): Ի՜նչ կնե րես: Է լի 
սկսե ցիր ա՞ղ ցա նել:

ԳԱՍՊԱՐ - Старость  не радость. Ո՞վ 
ցավ ու հի վան դութ յուն չու նի:

ԱԶԱՏ - Որ գի տես՝ ձեռքդ դո ղում ա, 
զգույշ ե ղիր, է լի՛, ա մեն ան գամ 
նույ նը` սաղ քա րե րը խառ նում 
ես: ( Կող քի նստած նե րին.) Ոնց որ 
կար տոշ կի վրա աղ ցա նի:

 Ծի ծաղ:

ԳԱՍՊԱՐ - (տե ղից վեր կե նա լով): 
 Պար տիան քեզ:

ԱԶԱՏ - Ա րի, ա րի, մի նե ղա նա… Է լի 
փա խա՞ր:

ԳԱՍՊԱՐ -  Համ կան չում, հա մո զում 
ես, թե ա րի խա ղանք, համ էլ 
ա մեն ան գամ...

ԶԱՎԵՆ - Ա րա, տա րած պար տիան 

ափ սոս չէ՞ր: Ա զատն ա մեն ան
գամ էդ պես է ա նում:

ԳԱՍՊԱՐ - (զրու ցա րա նից դուրս գա
լով): Ափ սո՞ս… Ես կյանքս եմ տա
նուլ տվել ու չեմ ափ սո սում, շախ
մա տի պար տիան ի՞նչ է, որ ափ
սո սամ: (Ինքն ի րեն:) Ա սա՝ քո ցա
վը չգի տե՞ս, մի խա ղա, է լի…  Թե 
էս ցա վը որ տե ղի՞ց ե կավ, կպավ: 
Էդ չէ՞ր ա ռի թը, որ ծե րա նոց է կա: 
Ա մեն ան գամ շո րերս լվա նա լիս 
վրան թափ ված ճա շի հա մար 
հարսս հա զար անլ վա խոսք էր 
ա սում:  Չէ՛, ե թե հի վան դութ յու նը 
ջա հե լուց է գա լիս, մարդ  է լի դի
մա նում է, բայց որ ա հե լուց է գա
լիս, դժվար է…

ԶԱՎԵՆ - Այ Ա զատ, էդ մար դուն ին չի՞ 
ես ա մեն ան գամ նե ղաց նում, գի
տես՝ սիր տը ցա ված ու վի րա վոր 
է, բայց նե ղաց նում ես:

ԱԶԱՏ -  Հա, ի՞նչ ա րե ցի որ…  Հավ
լու նի թրի թան կար ժեք քա րե րը 
գետ նին չըն կան: Ա սում ես՝ վի
րա վոր: Էս տեղ ո՞վ վի րա վոր չէ: 
 Բո լորս էլ անթև թռչուն ենք:

ԱՐԱՄ -  Գաս պա՜ր:

 Գաս պա րը չի լսում, քայ լում է շեն քի 

կող մը:

ԱՐԱՄ - (ա վե լի բարձր):  Գաս պա՜ր:

 Գաս պա րը կանգ է առ նում, հե տո 

գնում Ա րա մին ըն դա ռաջ:  Դեմ քին 

ար հես տա կան ժպիտ է նկա րում: 

 Մո տե նում է, գրկա խառն վում են:
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ԱՐԱՄ - Ո՞նց ես:  Հի մա կա սես` չի 
գա լիս:

ԳԱՍՊԱՐ - Ինչ քա՞ն ժա մա նակ չես 
ե կել, որ… (Զ գաց վում է, որ ա մեն 
օր սպա սել է:) Ո՞վ է հաշ վում… 
 Մի տասն հինգ օր, է լի…  Համ էլ 
դու հո պար տա վոր չե՞ս:

Նս տում են ա զատ նստա րա նին:

ԱՐԱՄ - (տոպ րա կը բա ցե լով):  Տե՛ս, 
ին չեր եմ բե րել քեզ հա մար:  Քո 
սի րած ծխա խո տը, եր շի կը, ռոք
ֆոր պա նի րը…  Վաֆ լի շատ ես 
սի րում, չէ՞:  Փոքր ժա մա նակ ցան
կա ցած խա ղա լիքդ կփո խա նա
կեիր վաֆ լիի հետ:

ԳԱՍՊԱՐ - Ո՜նց էլ հի շում ես:  Փոքր 
ժա մա նակ… Այ Ա րամ ջան, ես հո 
ու տե լի քի՞ց չեմ նեղ վում: Էս տեղ 
քաղ ցած չեմ: Աչքս է սո ված, աչքս 
է կա րո տած: Ու զում եմ մի կա
րո տած, մի սի րե լի, ինձ տես նել 
ցան կա ցող դեմք տես նեմ, հա րա
զա տի սրտա ցավ խոսք լսեմ, թե 
չէ… ու տե լի՜ք:

ԱՐԱՄ - Էդ քան ա սա ցի` ա րի ինձ հետ 
ապ րի, չլսե ցիր:

ԳԱՍՊԱՐ - (Ա րա մի բե րած ծխա խո
տը վա ռե լով): Ա ռա ջար կիդ հա
մար շնոր հա կալ եմ, բայց ախր 
ո՞նց կլի նի:  Նույն բա կում տղաս 
է ապ րում իր ըն տա նի քով:  Գամ, 
ես՝ ի րենց ու ի րենք՝ իմ աչ քի 
ա ռաջ, ո՞նց կլի նի: Ե զը կվերց
նեն, տա կը հորթ կփնտրեն…  Չէ՛։ 

 Համ էլ դու թո շա կա ռու մարդ ես, 
հա զիվ ես յո լա գնում, աղ ջիկդ 
 Մոսկ վա յում, դու` պատ վախն դիր, 
նրա նից ո չինչ չես ու զում…  Չէ, 
մի ա ման ճաշն էս տեղ էլ կու տեմ: 
 Դու մե նակ շուտշուտ ա րի, ուղ
ղա կի զրու ցե լու հա մար:

ԱՐԱՄ - Ա ռող ջութ յունդ ո՞նց է… ( Պա
տաս խա նի չսպա սե լով:)  Հի մա որ 
գաս, էլ տղա յիդ ու նրա ըն տա
նի քին չես հան դի պի:  Բայց հի մա 
էլ…

ԳԱՍՊԱՐ - (բռնում է սիր տը):  Ո՞նց… 
Ի՞նչ է ե ղել:

ԱՐԱՄ - Ի րար մի խառն վի, այ մարդ, 
նոր տուն են տե ղա փոխ վել:  Կար
ծեմ  Նոր քի վե ցե րորդ զանգ ված, 
ե րեք սեն յա կա նոց բնա կա րան:

ԳԱՍՊԱՐ - (քիչ հանգս տա նա լով):  
Ին չի՞:

ԱՐԱՄ -  Զահ րու մա րը քո պնչի: Ի րենք 
իս կի չեն հե տաքրքր վում` դու ո՞ղջ 
ես, թե՞ մե ռած, դու սիրտդ ես 
բռնում։ Ի րենք քեզ ծե րա նոց են 
քցել, քո սե փա կան տա նից հա
նել, բե րել են էս տեղ, իսկ դու…

ԳԱՍՊԱՐ - (ան համ բեր):  Էդ հա զար 
ան գամ ա սել ես, գի տեմ, հի մի 
ա սա` ին չի՞:

ԱՐԱՄ -  Մինչև է սօր չէի ա սում, չէի 
ու զում, որ նեղ վեիր:  Հի մի ա սեմ` 
մի մե ծա հա րուստ էդ տա րածքն 
ա ռել ու քան դում է, որ բարձ րա
հարկ շեն քեր կա ռու ցի:

ԳԱՍՊԱՐ - Էդ կա նաչ, էդ հին ու 
դրախտ բա՞ կը։
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ԱՐԱՄ -  Հի մա հինն ու կա նաչն ո՞ւմ են 
պետք:  Հի մա ու րիշ կա նաչ է հե
տաքրք րում մարդ կանց:

ԳԱՍՊԱՐ -  Բա պե տութ յո՞ւ նը:
ԱՐԱՄ -  Պե տութ յու նը փո ղի կողմն 

է, մար դու կող մը չէ… Ու քան դում 
են:

ԳԱՍՊԱՐ - Իմ պա պի սար քած տո՞ւ
նը…

ԱՐԱՄ - Տ ղադ ա ռանց աչ քը ճպե լու 
ա ռա ջի նը ստո րագ րեց հա մա ձայ
նա գի րը:

 Գաս պա րը ձեռ քը սրտին է տա նում:

ԱՐԱՄ - (գրպա նից հաբ է հա նում): 
Առ, դիր լեզ վիդ տակ ու քեզ մի 
սպա նիր:  Մեկ է, դու էդ տուն 
չէիր վե րա դառ նա լու: Էդ տու նը 
քեզ հա մար հինգ տա րի ա ռաջ էր 
քանդ վել:

ԳԱՍՊԱՐ -  Բա հո՞ւյ սը… ( Դե ղը դնում 
է բե րա նը:)  Հույ սը մեծ բան է, 
Ա րամ, հույ սը չեն կտրում:  Բա 
դո՞ւ:

ԱՐԱՄ - Ես ի՞նչ:
ԳԱՍՊԱՐ -  Դու ո՞ւր ես տե ղա փոխ

վում,  Մոսկ վա՞:
ԱՐԱՄ -  Չէ՛։
ԳԱՍՊԱՐ -  Բա՞:
ԱՐԱՄ - Իմ տա նից դուրս գալ չեմ 

պատ րաստ վում: Ես ոչ մի հա մա
ձայ նա գիր չեմ ստո րագ րի:

ԳԱՍՊԱՐ -  Դու չես ստո րագ րի, աղ
ջիկդ կստո րագ րի:  Փո ղի դար է, 
ախ պեր ջան, մի քիչ ա վել փող 
կխոս տա նան,  Մոսկ վա յից կգա, 

կստո րագ րի, քեզ էլ կառ նի, կտա
նի  Ռու սաս տան:  Վա խե նամ էն
տեղ օ տար գե րեզ ման լի նես:

ԱՐԱՄ -  Քա նի ողջ եմ, դուրս չեմ գա: 
 Թող իմ տունն ինձ հա մար գե
րեզ ման դառ նա:

ԳԱՍՊԱՐ - Ին չի՞,  դու ծուռ մե՞խ ես, 
թե՞ սեպ:

ԱՐԱՄ -  Ման կութ յու նից գի տես հա
մա ռութ յունս:

ԳԱՍՊԱՐ -  Փո ղի դեմ ոչ մի բան չի 
դի մա նա, Ա րամ, դու ես ափ սոս: 
Ոտ նա տակ կտան, չեն նա յի, հի
մի աշ խար հը դրանցն է:

ԱՐԱՄ - Ա մեն մարդ իր աշ խարհն ու
նի: Իմ աշ խար հի, իմ կյան քի, իմ 
տան տե րը ես եմ ու վերջ:

 Գաս պարն ու զում է ծխա խոտ 

կպցնել, Ա րա մը ցույց է տա լիս սիր

տը:  Գաս պա րը թափ է տա լիս ձեռ

քը, ծխա խոտ է կպցնում: Ոտ քի են 

կանգ նում:

ԳԱՍՊԱՐ - Այ տղա, սիրտս լավ բան 
չի գու շա կում, զգույշ մնա:  Կու զե՞ս, 
ես էլ գամ, եր կու սով դի մադ րենք:

ԱՐԱՄ -  Չէ, սա իմ կռիվն է, համ էլ 
դու ի՞նչ պի տի ա նես… 

ԳԱՍՊԱՐ -  Դու մե նակ, էդ քա նի 
դեմ… ախր…

ԱՐԱՄ - Ոհ մա կը…  Գի տե՞ս ոհ մա կին 
ինչ պես պի տի հաղ թել:

ԳԱՍՊԱՐ - Ե սի՞մ:
ԱՐԱՄ -  Պի տի կանգ նել մինչև վերջ: 
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 Հենց ըն կար` կհո շո տեն: ( Ձեռ
քը տա նում է գոտ կա տե ղին, 
կնճռոտ վում:)

ԳԱՍՊԱՐ -  Ցա վո՞ւմ է:
ԱՐԱՄ -  Դե, ես գնա ցի, կեր ևամ:
ԳԱՍՊԱՐ - Ա րի, բայց բան չբե րես: 

 Քո նը հա զիվ քեզ հե րի քի:  Քեզ
նից մի կտրիր ինձ հա մար:

ԱՐԱՄ -  Մի կտրի՜ր… Ինձ հա մա՜ր… 
Ի րար հետ մի ամ բողջ կյանք ենք 
ան ցել: (Դժ վա րութ յամբ քայ լում է 
դե պի դար պա սը:)

ԱԶԱՏ - (տես նե լով հե ռա ցող Ա րա մին՝ 
մո տե նում է):  Մե ռա քեզ փնտրե
լով։ Ո՞ւր ես, այ մարդ, ո՞ւր ես։ 
 Նե ղա ցա՞ր։

ԳԱՍՊԱՐ -  Չէ, ի՞նչ նե ղա նալ։ Ուղ ղա
կի նեղ վե ցի։  Քեզ վրա չբար կա ցա, 
իմ հի վան դութ յու նից նեղ վե ցի։ 

ԱԶԱՏ - Ան ցած լի նի։ Ո՞վ էր։
ԳԱՍՊԱՐ -  Ման կութ յանս ըն կե րը։
ԱԶԱՏ - Ինչ լավ է, որ այ ցե լող ու նես։ 

 Մար դը հա րա զատբա րե կամ 
մարդ կան ցով է մարդ։ Ա ռանց 
սրտա կից մար դու...  Թոռ նե րիս 
կա րո տից սիրտս պայ թում է։ 
 Բանման բե րե՞լ էր։

ԳԱՍՊԱՐ -  Բանման ա սե լով ի՞նչ 
նկա տի ու նես։

ԱԶԱՏ - (տոպ րա կը ցույց տա լով): Այ 
մարդ, դե պե րե դա չի, է լի։

ԳԱՍՊԱՐ -  Հա, ի հար կե։
ԱԶԱՏ -  Պա պի րոս կա՞։
ԳԱՍՊԱՐ.  Կա, բայց սիրտդ, ախր...
ԱԶԱՏ -  Դու սրտիս մա սի՞ն ես մտա

ծում, թե՞ քո պա պի րո սի։
ԳԱՍՊԱՐ - Սր տիդ։
ԱԶԱՏ -  Մի մտա ծիր, սիրտն ին չի՞ս է։ 

Ա սենք մի տա րի ա վել աշ խա տեց 
ու ես մի տա րի ա վել կե րա պե
տութ յան տված հա ցը, ի՞նչ կփոխ
վի աշ խար հում։

ԳԱՍՊԱՐ - Աշ խար հում չի փոխ վի, քո 
կյան քում կփոխ վի։

ԱԶԱՏ - Իմ կյան քում էլ չի փոխ վի։  Մի 
քա նի պար տիա շախ մատ ա վե
լի պի տի խա ղամ, մի քիչ ա վե լի 
պի տի ներ վայ նաց նեմ քեզ, պի տի 
կա րո տեմ, թա քուն լաց լի նեմ է րե
խե քիս ու թոռ նե րիս կա րո տից... 
և  պի տի հիաս թափ վեմ ա վե լի 
ու ա վե լի։  Տո՛ւր, գո նե մի հա տիկ 
տուր ծխեմ։ ( Գաս պա րը մի տուփ 
է տա լիս: Ա զա տը ծխում է, հե տո 
բռնում  Գաս պա րի թևից:)  Յա՜, էն
քան չեմ ծխել, որ մի ծուխ ա ռա ու 
գլուխս պտտվեց։

ՏԵՍԱՐԱՆ 4

Ա րա մը մո տե նում է բա կին: Ա մե

նուր թափ ված են քա րեր, չոր կրա

շա ղա խի բե կոր ներ։   Նա փոր ձում 

է շրջան ցել դրանք: Աշխ ղե կը ձեռ քի 

շար ժու մով հաս կաց նում է, որ հե ռա

նա, բայց Ա րա մը ան տե սում է նրան: 

 Քայ լում է զգույշ, ոտ քե րը քանդ ված 

կա մա րի քա րե րի վրա դնե լով, հե

տո տես նում է իր փո րագ րած քա րի 

կտո րը՝ Ա+Գ: 
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ԱՇԽՂԵԿ - (մո տե նա լով): Ո՞ւր, այ 
հայ րիկ, ո՜ւր… հո գլխիցդ ձեռք 
չե՞ս քա շել, այ մարդ:

ԱՐԱՄ - (աչ քը` կի սա ջարդ քա րին:) 
 Տուն:

ԱՇԽՂԵԿ - Ո՞ւր է տուն: (Ա րա մը ձեռ
քը մեկ նում է տան կող մը: Աշխ ղե
կը՝ բազ ման շա նակ:)  Հա՜:

ԱՐԱՄ - (մո տե նում է ծի րա նե նուն): 
 Զո րա վար Սմ բա տը նար դուն 
թավ լի էր ա սում, ծի րա նին` պար
կուկ, ինձ`  Հայ դուկ Ա րամ, հի շո՞ւմ 
ես։

ԶՈՐԱՎԱՐ ՍՄԲԱՏԻ ՁԱՅՆԸ -  Հայ
դուկ Ա րամ, ձեր պար կուկն էս 
բա կի ա մե նա հա մով միրգն է, դու` 
ճար պիկ ու ճկուն հայ դուկ ու իմ 
կո կոր դը` չո րա ցած: Է դոր հա
մար էլ  Սե թո բի ձեն իմ ջար դը 
տա լիս է, թա վալ է տա լիս թավ լի 
մեջ։ Ա սում եմ, ել նես ծա ռի վրա, 
էն հա սած նե րից մի էր կու ծի րան 
հասց նես, հը՞…

Ա րա մը նա յում է բա կի մյուս կող մը: 

 Հե ռա ցող բեռ նա տա րի ձայ նը։

ԱՐԱՄ - Էս մեկն էլ գնաց:  Կար ծեմ 
ինձ նից բա ցի ոչ ոք չի մնա ցել: 
Ի՞նչ հեշտ են զի ջում, ի՜նչ հեշտ են 
մո ռա նում ա մեն ինչ:  Տես նես ո՞ւմ 
ի րերն էին:  

 Չի նկա տում, ինչ պես են մո տե նում 

 Սա քոն ու  Հաս մի կը:  

ՍԱՔՈ -  Բա րի օր:

ԱՐԱՄ -  Ձե՞ր ի րերն էին:
ՍԱՔՈ -  Հա, պրծանք, վեր ջա պես 

մենք էլ կվար տի րա յում կապ րենք:
ՀԱՍՄԻԿ -  Բարև ձեզ:
ԱՐԱՄ - (ժպտա լով):  Բարև, աղ ջիկ 

ջան: (Իր միտ քը շա րու նա կե լով:) 
Ա մե նա հա մո վը  Սե թո բի ձի թութն 
էր ու ա մե նա թուն դը՝ նրա քա շած 
թթի ա րա ղը, ա մե նաս պի տակն ու 
ա ռող ջը`  Մա րուս տա տի տան մո
տի պո պո քը:

ՍԱՔՈ -  Հա՛… Ե րեկ կտրե ցին: Ե սի՞մ, 
քա նի տա րե կան էր:  Մի ըն տա նի
քի մի ձմեռ վա վա ռե լա փայտ էր: 
 Մեջմեջ ա րե ցին:

ՀԱՍՄԻԿ - (լար վե լով): Արտ յո միս 
սեն յակն են քան դում: ( Լա լիս է, 
ա սես Արտ յո մը մնա ցել է այն
տեղ:)

ՍԱՔՈ - Է՜հ, մեզ ի՞նչ:  Մեր հին տան 
տե ղակ էր կու հատ էր կու սեն յա
կա նոց բնա կա րան ենք ստա ցել: 
Տ ղերքս վեր ջա պես տան տեր 
դար ձան:

ՀԱՍՄԻԿ -  Պա նե լա յին շեն քի ին նե
րորդ հար կում:

ՍԱՔՈ -  Վե րե լակ կա:
ՀԱՍՄԻԿ - (ա սես չի լսում ա մուս նուն): 

Ոտքդ գետ նից կտրած, կա նա չի 
ու օ դի կա րոտ…  Մեր թթե նին…

ՍԱՔՈ -  Շու կա կա, չհաշ ված քթիդ 
տա կի սու պեր մար կե տը:  Համ էլ 
մենք չե՞նք ե կել, որ Ա րամ քե ռու 
մոտ վի ճենք ու նա յենք, թե ոնց 
են քան դում մեր նախ կին տու նը:

ՀԱՍՄԻԿ -  Մի ամ բողջ կյանք, ե րի



17

տա սար դութ յուն, սեր, դժվա րութ
յուն, ե րե խա ներ… Էս բա կում 
անց կաց րինք ու հի մի դժվար է: 
Երբ թռչնի բույ նը քան դում են, 
թե կուզև նախ կին, է լի դարդ է 
ա նում, էլ ուր մնաց` մար դը:

ՍԱՔՈ - (ան տե սե լով կնո ջը): Ա րամ 
 Վար դա նո վիչ, մե նակ դուք եք 
մնա ցել:  Բո լոր հար ևան նե րը տե
ղա փոխ վել, տե ղա վոր վել են:

ԱՐԱՄ -  Թող բո լորն էլ բա րով վա յե
լեն ի րենց նոր տու նը: Ես չեմ տե
ղա փոխ վե լու:

ՍԱՔՈ - Ո՞նց:
ԱՐԱՄ - Էդ պես:  Չեմ ու զում:
ՍԱՔՈ -  Հո քո ու զե լով չէ՞: Ախր, տղեր

քը նեղ վում են:
ԱՐԱՄ - Տ ղեր քը` ո՞վ:
ՍԱՔՈ -  Կա րոն, օ րի նակ:
ԱՐԱՄ -  Կա րոն նեղ վի, թե չէ՝ չեմ տե

ղա փոխ վե լու:
ՍԱՔՈ - Ա րի էդ քա րը փե շիցդ թա փի, 

հա մա ձայն վիր,  Ռազն էդ տղեն 
չի,  Ռա զը լա վութ յա նը պա տաս
խա նել գի տի:  Հը՜մ… Ինչ պես որ 
վա տութ յա նը:

ԱՐԱՄ - Ես իմ տանն եմ մեռ նե լու: Ի՞նչ 
լա վութ յան ու վա տութ յան հարց 
կա:  Սա պա պե րից ստա ցած ժա
ռան գութ յուն է: Ար դեն հար յուր 
հի սուն տա րի` էս հո ղը մերն է, 
հար յուր տա րուց ա վել` տու նը կա:

ՍԱՔՈ - Բ ռունց քով բզի գլխին մի 
խփի, քեզ կվնա սեն: Ն րանց ձեռ
քը եր կար է, մինչև  Մոսկ վա` աղջ
կադ էլ կհաս նեն:

ԱՐԱՄ -   Քա րին քա մին ի՞նչ կա
նի: Ի՞նչ ու նեմ, մի քա նի տար վա 
կյա՞նք:

ՀԱՍՄԻԿ - (լա ցա կու մած): Ա րամ քե
ռի, սրանք ար յունխ ռած գե լեր են, 
սրանք մեծ ու փոքր, աչք ու ե րես 
չեն հարց նում: Կվն ա սեն:

ԱՐԱՄ -  Գի տեմ, բայց մե կը պի տի՞ 
հա կա ռակ վի, թե չէ:  Մե կը պի տի 
ա սի՞, որ էս եր կի րը մե նակ ի րեն
ցը չէ, մե կը պի տի հաս կաց նի՞, որ 
ու րի շի սար քա ծը քան դե լով չեն 
կա ռու ցում:  Թող կա ռու ցեն ա մա
յի տե ղում, ոչ թե այ գու մեջ, այ
գին կտրե լով, ոչ թե պատ մա կան 
ար ժեք ներ կա յաց նող շեն քե րի 
տե ղում ու րի շի տու նը քան դե լով։

ՍԱՔՈ -   Կա րոն ա սում էր…
ԱՐԱՄ - Ինձ չի հե տաքրք րում, թե 

ինչ է ա սում  Կա րոն:  Շոգ է, ե կեք 
ներս գնանք` թան հյու րա սի րեմ:

ՀԱՍՄԻԿ - (մեկ քանդ վող տանն է 
նա յում, մեկ` ա մուս նուն):  Հը՞…

ՍԱՔՈ -   Չէ։  Կա րոն ա սում էր…
ԱՐԱՄ -  Հի մա էլ ձեզ է ու ղար կել: 

Ա սեք` չէ: Ա սեք՝ Ա րամն էդ մար
դը չէ, որ է սօր մի բան ա սի, է գուց 
խոս քը փո խի: Էս երկ րին մի տեր 
կանգ նող պի տի լի նի, թե՞ պի տի 
թող նենք, որ դրանք ա նեն` ինչ ու
զե նան:

ՍԱՔՈ - Այ մարդ, էս երկ րի ցա վը քե՞զ 
են տվել:  Դու ո՞վ ես, էս երկ րի 
պա՞պն ես, նա հա պե՞ տը, թե՞ նա
խա գա հը։

ԱՐԱՄ - Որ լավ մտա ծես` ա մեն ին չը:
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ՍԱՔՈ -  Քո գլխին դարդ ու ցավ ես 
սար քում: (Ն րա տո նով:) Ա մեն 
ի՜ն չը…

ԱՐԱՄ -  Հա, ա մե՛ն ին չը: Էս երկ րի ու
րա խութ յունն իմն է, հա ջո ղութ յու
նը` նույն պես, ձա խու ծուռ բա նե րի 
հա մար էլ ա ռա ջին հեր թին ես եմ 
պա տաս խա նա տու։

ՍԱՔՈ -  Գի տեի՝ խե լա ցի մարդ ես: 
Էդ ի՞նչ ես խո սում: ( Հաս մի կին.) 
Ա րի, ա րի, ու շա ցանք:

ՀԱՍՄԻԿ - Ին չի՞ց ենք ու շա նում: Ոչ 
մի բա նից էլ չենք ու շա նում: Ա մեն 
մեկդ ձեր շա հի ետ ևից վա զե ցիք 
ու թո ղե ցիք, որ ձեր տնե րը քան
դեն: 

ՍԱՔՈ - Է լի քո՞նն ես շա րու նա կում: 
Մ նա Ա րա մի մոտ, էր կու սով դի
մադ րեք: (Բռ նում է կնոջ ձեռքն ու 
ու ժով տա նում է բա կից:)

 Հաս մի կը գնում է` հա յաց քը նախ

կին ծաղ կուն բա կին, ի րենց քանդ

ված տա նը, ջար դոտ ված ծա ռե րին:

ՍԱՔՈ -  Հե րիք է, մենք էլ մի քիչ մար
դա վա րի ապ րենք: Էս աշ խար հի 
ցա վը մեզ չեն տվել: (Ա րա մին 
նմա նա կե լով:) Ե՛ս եմ պա տաս
խա նա տու…  Տո, քեզ ո՞վ է հաշ վի 
առ նում, քո կար ծիքն ո՞ւմ է պետք: 
 Կա րաս` օգտ վիր հար մար պա
հից, թե չէ… հո՜ղ, քա ղա՜ք, հայ
րե նի՜ք, ա պու պա՜պ: Ա պու պապն 
ի րենցն ա րել, ան ցել են, հի մի 
քո ապ րե լու հերթն է: ( Հաս մի կի 

ձեռքն ա վե լի ուժ գին քա շե լով:) 
 Մեջքս կխփեմ ջե ռուց ման մարտ
կո ցին ու կպառ կեմ հան գիստ: 
Ոնց որ սաղ աշ խար հը, էն պես էլ՝ 
 Սա քոն:  Կաշ խա տեմ ութ ժամս, 
գլուխ կպա հեմ, խա նու թից կառ
նեմ` ինչ պետք է, նար դի կխա ղամ 
«բե սեդ կա յում» ու թե պարտ վեմ` 
մե ղա վո րը ես չեմ, եր կի րը եր կիր 
չէ ու վե՛րջ:

ՏԵՍԱՐԱՆ 5

Ե րե կո: Ա րա մը նստած է աս տի ճան

նե րի վրա: Լս վում է  Զո րա վար Սմ

բա տի ձայ նը:

ԶՈՐԱՎԱՐ ՍՄԲԱՏԻ ՁԱՅՆԸ -  Հայ
դուկ Ա րամ, գի տե՞ս, որ էս ազն
վա գույն ծա ռը մա քուր հայ կա կան 
է: Օ տար ներն այն հայ կա կան 
սա լոր են կո չում: Էս ծառն ար
դար ծառ է, Աստ ծո տված,  Նո յի 
տնկած, ու էս ծա ռը լավ պի տի 
պա հել:  Հենց  Հա յոց հո ղի վրա յից 
ծի րա նե նին վե րա ցավ, հա յութ
յունն էլ կվե րա նա: Ա մեն ծի րա նի 
ծառ օրհ նութ յուն է ցո ղում հա յոց 
հո ղի վրա:  Դու գի տե՞ս, որ ծի րա
նա փողն էլ ծի րա նե նուց են սար
քում ու նրա ձայ նը ծի րա նի նման 
է՝ քաղցր, հա գեց նող,  մար դու 
սրտի մեջ ու րա խութ յունն ու ցավն 
ի րար խառ նող:
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Ոտ նա ձայ ներ են լսվում: Ինչոր մե

կը գա լիս է սայ թա քե լով, ան հո դա

բաշխ հնչյուն ներ ար ձա կե լով: 

ԳԱՍՊԱՐ - (քթի տակ խո սե լով):  Վա՜յ 
ձեր մարդ ա սո ղին։ Էն ծառ ու ծա
ղիկն էս ի՞նչ են ա րել: Էն շեն բա
կից էս ա վե րա՞կն է մնա ցել: Ա սա, 
սար քածն ո՞ւր եք քան դում: Տ ղա 
եք` ա մա յի տե ղում սար քեք, թե 
չէ…

ԱՐԱՄ -  Գաս պա՞ր:
ԳԱՍՊԱՐ - (նստում է կող քին:)  Իմ 

տան տե ղը հա զիվ գտա:
ԱՐԱՄ - (ան տար բեր): Ին չի՞ է կար:
ԳԱՍՊԱՐ - Ին տեր նա տում  չգի տեն, 

որ ե կել եմ: Ի մա նա յին` չէին թող
նի: Ե կա, որ քեզ մե նակ չթող նեմ: 
Էս ի՜նչ են ա րել ան խիղճ նե րը: 
Ա սում ես՝ ինչ պի տի սար քե՞ն:

ԱՐԱՄ -  Ճար տա րա պետն ա սում է` 
առևտ րի կենտ րոն, կող քին էլ` 
բարձ րա հարկ է լի տար շենք:

ԳԱՍՊԱՐ - Ու րիշ տեղ չկա՞ր:
ԱՐԱՄ -  Քա ղա քի կենտ րո նում հո ղի 

մի պտղուն ցը մի պտղունց ոս կու 
գին ու նի: Ա րի, ներս գնանք:

Ա րա մը մտնում է ներս,  Գաս պա րը 

հետ ևում է նրան: Դր սում՝ մե քե նա յի 

դռան շրխկոց, քիչ անց թա կում են 

դու ռը:

ԳԱՍՊԱՐ - (վախ վո րած):  Ո՞վ է:
ԱՐԱՄ - (պա տաս խա նի չսպա սե լով): 

Մ տե՛ք:

 Ներս է մտնում  Դե րոն:

ԴԵՐՈ -  Բա րի ե րե կո:

 Գաս պա րը գլխով է ա նում:

ԱՐԱՄ -  Բա րի ե կաք:  Հա մե ցեք: (Ա
թոռ է ա ռա ջար կում:)

Նս տում են:   Գաս պա րը նստում է 

թախ տին, միաց նում հե ռուս տա

ցույ ցը, բայց ու շադ րութ յունն ա վե լի 

շատ նրանց կողմն է:

ԴԵՐՈ - Ո՞նց եք… Ե րեկ էն քան էլ լավ 
չստաց վեց:  Կա րոն է, է լի: (Ա րա մը 
լար ված սպա սում է:)  Բայց դուք էլ 
լավ չեք վար վում:

ԱՐԱՄ - Ո՞ր հար ցում:
ԴԵՐՈ -  Ձեր հար ևան նե րը, տա սը ըն

տա նիք, գնա ցել, ա ռոքփա ռոք 
տե ղա վոր վել են, իսկ դո՞ւք:

ԱՐԱՄ - Ես ի՞նչ:
ԴԵՐՈ -  Հա մա ռում եք:
ԱՐԱՄ - (տե ղից ել նում, սան դուղ

քը մո տեց նում է պա հա րա նին, 
բարձ րա նում, ճամպ րու կից թղթեր 
է հա նում): Էս է, գտա: (Իջ նում, 
թղթե րը դնում է  Դե րո յի ա ռաջ, 
բայց վրա յից վերց նում է լու սան
կա րը, դնում գզրո ցը:)  Ժա մա նակ 
ու նե՞ք:

ԴԵՐՈ - Ըը… հա:
ԱՐԱՄ - Ու րեմն նա յեք: (Ա ռանձ նաց

նում է խու նա ցած մի փաս տա
թուղթ):  Սա Է րի վան քա ղա քի 
ա ռա ջին հա տա կագ ծի ըն դու նու
մից հե տո պա պիս պա պին տված 
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թույլտ վութ յունն է:  Դա 1856 թվա
կա նին է ե ղել:  Ցա րա կան կա ռա
վա րութ յունն ի դեմս Է րի վա նի 
նա հան գա պետգու բեռ նա տո րի 
հաս տա տում է, որ էս հո ղը պա
պինս է`  Հայկ  Սե րոբ յա նի նը: 
(Գտ նում է մի ու րիշ թուղթ:)  Սա 
այս տու նը կա ռու ցե լու թույլտ
վութ յունն է՝ տրված 1900 թվա կա
նին: Մ յուս փաս տաթղ թե րը չեմ 
ու զում ցույց տալ, բայց էս մե կը 
տե սեք: ( Տա լիս է սե փա կա նաշ
նորհ ման վկա յա գի րը:)

ԴԵՐՈ -  Հաս կա նա լի է, բայց մենք 
ա ռա ջար կում ենք, որ հա մա ձայ
նեք, մեր նա խագ ծին չխան գա
րեք: Ախր, տու նը հնա րա վոր չէ 
նա խագ ծի մեջ առ նել:

ԱՐԱՄ - (փաս տաթղ թե րը հա վա քե
լով):  Տու նը ո՛չ թա ղա մա սի նա խա
գիծն է խա թա րում, ո՛չ քա ղա քի: 
 Տու նը ձեզ է խան գա րում: Կ քան
դեք, ինձ նման նե րին միմի փշուր 
գցե լով կհե ռաց նեք ու  հա զար դո
լար դնե լով  մի լիոն կաշ խա տեք:

ԴԵՐՈ - Ըհը՛, խե լա ցի ես դա տում: 
 Բա դրա մեջ ի՞նչ վատ բան կա: 
Ե՛վ մենք կշա հենք, և՛ բնա կիչ նե րը 
կօգտ վեն:

ԱՐԱՄ -  Բա ճշմար տութ յունն ո՞ւր 
մնաց:

ԴԵՐՈ - Ի՞նչ ճշմար տութ յուն, ո՞ւմ 
ճշմար տութ յու նը, ի՞մ, թե՞ քո… 
Ճշմար տութ յու նը հա րա բե րա կան 
հաս կա ցութ յուն է:  Քո տե սա կե

տից քո շա հերն են ճշմա րիտ, իմ 
տե սա կե տից` իմ: Ճշ մար տութ յուն 
չկա, կան շա հեր:

ԱՐԱՄ -  Մեր օ րե րում է այդ պես:
ԴԵՐՈ -  Չէ, բո լոր ժա մա նակ նե րում էլ 

էդ պես է ե ղել: Եր կու հա զար տա
րի ա ռաջ  Պի ղա տո սը Ք րիս տո
սին հարց նում էր. «Ի՞նչ է ճշմար
տութ յու նը»։  Ճիշտ էր ա սում՝ ո՞ւմ 
ճշմար տութ յու նը։ Ք րիս տո սի՞, 
 Պի ղա տո սի՞, թե՞ փա րի սե ցի նե
րի ճշմար տութ յու նը։  Նա յած ում 
աչ քե րով կնա յես, նա յած որ տե
սա կե տից կնա յես էդ ճշմար տութ
յա նը։   Ժա մա նա կին պա պերդ  
հա րուստ են ե ղել, քա ղա քի լավ 
տե ղում հող են ա ռել, տուն շի նե
լու թույլտ վութ յուն ստա ցել:  Հի մի 
ու րիշն է հա րուստ։  Բայց ա վե լի 
լավ է չփի լի սո փա յենք:

ԱՐԱՄ - Ոնց ու զում եք: Ես իմ ի րա
վունք ներն եմ պաշտ պա նում:

ԴԵՐՈ -  Դուք գի տեք, որ էս գոր ծի 
թի կուն քում լավ տղերք են կանգ
նած, նրա նից վերև է լի պաշ տո
նա վոր ներ կան:  Թե  Հա յաս տա
նից, թե դրսից: Ի մա ցել են քո 
մերժ ման մա սին:  Բայց նրանք 
հաս կա ցող մար դիկ են, ու զում 
են ձեզ լա վութ յուն ա նել: (Ծ րար 
է դնում սե ղա նին:)  Սա ձեզ, բա
ցի պաշ տո նա պես տրվող հա տու
ցու մից: (Ա րա մը ետ է քաշ վում:) 
 Հինգ հա զար է, կա նա չով:

ԱՐԱՄ -  Պետք չէ:
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ԴԵՐՈ - Այ մարդ, դու ի՞նչ մարդ ես: 
Ինչ ա ռա ջար կում ենք, մեր ժում 
ես: Է սօր ո՞ւմ փող պետք չէ, ա վել 
պա տառն ո՞ւմ փորն է ծա կել… 
Աղ ջիկդ մոսկ վա նե րում կի սա
սո ված… դու էս տեղ… վերց րու, 
է լի՜…

ԱՐԱՄ - Ես էս տանն եմ ծնվել, էս
տեղ էլ մեռ նե լու եմ:

ԴԵՐՈ -  Մի հա մա ռեք:  Դուք նրանց 
հետ…

ԳԱՍՊԱՐ - (մո տե նում է): Այ Ա րամ, 
վերց րու, ա սա` թող կենտ րո նին 
մոտ մի շեն քի ներք ևի հար կե րում 
բնա կա րան տան: Աշ խար հով է, 
հո մե նակ քեզ նով չէ՞: 

ԱՐԱՄ - ( Դե րո յին):  Ճար տա րա պետ 
մարդ եք, տես նում եմ` կիրթ ու 
գի տա կից, ո՞նց չեք հաս կա նում, 
թե ին չու եմ մեր ժում:

ԴԵՐՈ -  Հաս կա նում եմ, բայց ձեզ 
հաշ վի առ նող չի լի նի: ( Ցու ցա
մա տը դնում է ծրա րի վրա:)  Սա 
ա մեն ինչ ի րե նով է ա նում: Ս րա 
հա մար փակ դռներ չկան: Ի զուր 
տե ղը…

ԱՐԱՄ - Էշ նա հա տակ չդառ նա՞մ:
ԴԵՐՈ - (ծի ծա ղե լով):  Դու ա սա ցիր:
ԱՐԱՄ -  Մինչև օրս ոչ ինձ եմ դա վա

ճա նել, ոչ ու րի շին ու հի մա էլ ինձ 
դա վա ճա նել չեմ ու զում:

ԴԵՐՈ - Էս տեղ ի՞նչ դա վա ճա նե լու 
հարց կա:  Պար զա պես քո հա մա
ռութ յան պա տանդն ես դար ձել ու 
վե՛րջ:  Չես ցան կա նում թքածդ լի

զել: Ես կզե կու ցեմ` ուր պետք է: 
 Քո մու րը քո գլու խը: 

ԱՐԱՄ - Էդ պես եք ա նում, որ ազ գո վի 
դրո շով ցի գան ենք դա ռել:

ԴԵՐՈ - Այ սի՞նքն:
ԱՐԱՄ -  Կար ծես թե եր կիր ու նենք, 

պե տութ յուն ու նենք, զի նան շան 
ու նե նք, բայց աշ խար հով մեկ 
ցրված ենք ու գնչու ի նման թա
փա ռում ենք: Այն, ինչ չի տա լիս 
մեր եր կի րը, կամ այն, ինչ մեզ նից 
խլում են մե րոնք, գնում, ու րիշ նե
րից ենք պա հան ջում: Ու րիշ ներն 
էլ չեն մեր ժում, բայց չեն տա լիս, 
ժպտում են քա ղա քա վա րի ու թի
կունք նե րիս ձեռ քերն են թափ 
տա լիս:

ԴԵՐՈ -  Մի հարց տամ ու գնամ:  Չեմ 
ու զում հետդ բա նա վի ճել, ես գոր
ծի մարդ եմ:

ԱՐԱՄ -  Հա մե ցեք:
ԴԵՐՈ -  Մինչև քո տա նը հաս նե լը էս 

հար ցով ին չո՞ւ չէիր ան հանգս տա
նում: Ին չո՞ւ չէիր մտա ծում էդ մա
սին, ին չո՞ւ դռներ չէիր բա խում… 
 Պա տաս խան չեմ ու զում, դու էլ 
գի տես պա տաս խա նը, ես էլ: 
Վստահ եմ, էդ պա տաս խան նե րը 
կա րող են տրա մագ ծո րեն հա կա
ռակ լի նել ի րար, բայց ա մեն հայ 
իր պա տաս խանն ու նի էդ հար ցե
րին, ա մեն հայ իր ճիշտն է տես
նում ու… (Ծ րա րը դնում է գրպա
նը, հա յացք գցում փաս տաթղ թե
րին:) 1856 թվա կա՞ն, ա սում ես: 
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(Ա րա մը գլխով  է ա նում:)  Կապ 
չու նի, ու զում է թույլտ վութ յու
նը Ար գիշ տի ար քան տված լի նի: 
Կ ճա նա չեն հան րա յին գե րա կա 
շահ ու կքան դեն: (Գ նում է դե պի 
դու ռը:)  Տե՛ս, կփոշ մա նես, ուշ կլի
նի:

Ա րա մը  ճա նա պար հում է նրան, գա

լիս, նստում է սե ղա նի մոտ:

ԳԱՍՊԱՐ - (աչ քը՝ հե ռուս տա ցույ ցին): 
Այ տղա, էս ի՞նչ ա նա ռակ բան են 
ցույց տա լիս էս շան տղեր քը:

ԱՐԱՄ - (ա վե լի շատ ինքն ի րեն): Երբ 
Ար ցախ յան շար ժումն սկսվեց, շա
տե րի նման ես էլ ոգ ևոր վե ցի։

ԳԱՍՊԱՐ - (ծի ծա ղե լով):  Հի շում եմ, 
հրա պա րա կից տուն չէիր գա լիս։ 

ԱՐԱՄ - Ար ցախ... Ան կախ  Հա յաս
տան...  Կեց ցե...  Կոր չի... « Պայ
քար, պայ քար մինչև վերջ...»։  Թե 
ի մա նա յի, որ էդ պայ քա րի վերջն 
էս էր լի նե լու...

ԳԱՍՊԱՐ - Ա սենք ի մա նա յիր՝ ի՞նչ 
կա նեիր։

ԱՐԱՄ - Ոչ մի բան էլ չէի ա նի, է լի 
կհա վա տա յի։ Հ րա պա րա կում հա
վաք ված մարդ կան ցից շա տե րը, 
վստահ եմ, է լի կշա րու նա կեին 
պայ քա րը։

ԳԱՍՊԱՐ - Ին չո՞ւ։
ԱՐԱՄ -  Հա վա տում էին գա ղա փա

րին, հա վա տում էին էդ գա ղա
փա րը քա րո զող նե րին և  ի րենց 
ե րա զան քին էին հա վա տում։

ԳԱՍՊԱՐ -  Միա մի՞տ էին։
ԱՐԱՄ -  Չէ,  Գաս պար, ե րա զան քը 

միշտ մա քուր ու ան բիծ է լի նում, 
բայց երբ սկսում ես ե րա զան քի 
շա պի կը կյան քին հագց նել, էդ 
շա պի կը բզկտվում է, հաս կա ցա՞ր։

ԳԱՍՊԱՐ -  Չէ։  Կար գին ա սա՝ հաս
կա նամ։

ԱՐԱՄ - Ե րա զան քը մար դու մտքի ու 
սրտի մեջ է լի նում, կյան քի դա
ժա նութ յու նից ա զատ, բայց երբ 
սկսում ես կյան քում կի րա ռել, 
հա զար ու մի խո չըն դո տի ես հան
դի պում, հա զար ու մի վտան գի։ 
 Խան գա րող ներն էլ քիչ չեն...  Մի 
խոս քով... Ար դեն ուշ է, վեր կաց 
քնենք։

 Տան  բա կը:  Դե րոն դուրս է գա լիս 

տնից։ Անկ յու նից դուրս են գա լիս 

 Բու դին ու  Գա գան: 

ԲՈՒԴԻ -  Հը՞:
ԴԵՐՈ -  Ծը՛ը՜…
ԳԱԳԱ -  Վախ, ա րա՛,  Ռազն ի մա նա, 

կդի վո տի:
ԴԵՐՈ - Ու րեմն  Ռա զի մյուս  պլա նը 

պի տի գոր ծի դնենք:
ԲՈՒԴԻ - Պ տի վա խեց նե՞նք:
ԴԵՐՈ - Ա ռայժմ:
ԲՈՒԴԻ - Է ղավ, շեֆ:
ԳԱԳԱ -  Հի մի՞:

 Դե րոն չի պա տաս խա նում։ 

 Հե ռա ցող մե քե նա յի աղ մուկ:  Բու դին 

ու  Գա գան ան հե տա նում են մու թի 

մեջ:
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Ա րա մի սեն յա կը:  Գաս պա րը հե

ռուս տա ցույց է նա յում: Ա րա մը 

նստած է նախ կին դիր քով:

ԱՐԱՄ - Ա սում է՝ ին չո՞ւ չես մտա ծում: 
 Բայց ես իշ խա նութ յուն եմ ընտ
րել, որ ին քը մտա ծի: Ես հարկ եմ 
վճա րում, ի րենք աշ խա տա վարձ 
են ստա նում, լիու լի օգտ վում են 
բա րիք նե րից, ե թե ես պի տի մտա
ծեմ, բա ի րե՞նք ին չի հա մար են: 
 Միայն ի րենց մա սին մտա ծե լո՞ւ:

Փշր վող ա պա կի նե րի ձայն: Ա պա

կու կտոր նե րը լցվում են լու սա մու

տի տակ նստած  Գաս պա րի վրա: 

 Հա տա կին է ընկ նում լու սա մու տի 

գո գին դրած ռա դիոըն դու նի չը:

 Հե ռուս տա ցույ ցի ձայ նը   Մար դու 

եր ջան կութ յան հա մար քիչ բան է 

հար կա վոր…

ԳԱՍՊԱՐ - (տե ղից վեր թռչե լով): 
 Վա՜յ, էս ի՞նչ է ղավ:

ԱՐԱՄ - (վեր է թռչում տե ղից):  Վա՜յ, 
ձեր մարդ ա սո ղին… խու լի գան 
շան որ դիք:

 Գաս պա րը ար նոտ ված գլխով 

պտտվում է սեն յա կում: Ա րա մը վի

րա կապ է գտնում, կա պում է գլու

խը:

ԱՐԱՄ - Ար յու նը շատ հորդ է: ( Գաս
պա րը ու շա թափ վում է: Ա րա մը 
դո ղա ցող մատ նե րով 03 է հա վա

քում, հե տո փոր ձում է ուշ քի բե րել 
 Գաս պա րին:)  Գաս պա՜ր…  Գաս
պար, այ տղա, քեզ ի՞նչ ե ղավ, 
 Գաս պար ջան… 

 Գաս պա րը ուշ քի է գա լիս: Ա րա

մը ջուր է տա լիս նրան, նստեց նում 

բազ մո ցին, բայց  Գաս պա րը հաս

կաց նում է, որ չի ցան կա նում բազ

մո ցին նստել, վա խե նում է ու գա

լիս, նստում է ա թո ռին: 

 Ներս է մտնում Շ տապ օգ նութ յան 

բժշկու հին: 

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ո՞ւր  է հի վան դը: ( Մո
տե նում է, զննում:)  Հի վան դա նոց 
պի տի տա նենք:

 Սա նի տար նե րը  Գաս պա րին դնում 

են պատ գա րա կին ու հա նում դուրս։ 

Ա րա մը փա կում է դու ռը, հետ ևում է 

նրանց։ 
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Ա ռա վոտ: Ա րա մը կանգ նած է հի

վան դա նո ցի մուտ քի մոտ, հա գուս

տի վրա ար յան հետ քեր կան։ Ա րա

մին է մո տե նում մի կին:

ԿԻՆ -  Բարև ձեզ:
ԱՐԱՄ - (փոր ձում  է ժպտալ):  Բարև 

ձեզ:
ԿԻՆ - Ես տունին տեր նա տի ներ կա

յա ցու ցիչն եմ: Ա սում են՝  Գաս
պար քե ռին ձեր տանն է ե ղել:
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ԱՐԱՄ -  Հա: Ե րե կո յան անս պա սե լի 
ե կավ:

ԿԻՆ -  Լու սա մու տի ա պա կին… (Ա րա
մը գլխի շար ժու մով հաս տա տում 
է:)  Գաս պար քե ռին պատ մեց։ 
 Ցա վա լի է։ Ար դեն լավ է զգում 
ի րեն… Ոս տի կա նութ յուն զան գե՞լ 
եք…

ԱՐԱՄ - Ի րի կու նը դրա ժա մա նա կը 
չէր, հե տո հի վան դա նո ցում կար
ծե ցի` վերջ:  Սիր տը շատ վա տա
ցավ:  Լավ էր, ոնց որ փրկվեց: 
Բ ժիշ կը հայտ նած կլի նի` ուր 
հարկն է, բայց ա նի մաստ է, չեն 
գտնի:

ԿԻՆ - Ին չո՞ւ:
ԱՐԱՄ - (եր կի մաստ): Ո մանց հա մար 

ձեռն տու չէ, որ գտնեն:
ԿԻՆ - Բ ժիշկն ա սաց` վա ղը կամ մյուս 

օ րը դուրս կգրեն:
ԱՐԱՄ -  Ձեզ մոտ տա րեք:
ԿԻՆ -  Հա րա զատ ներն այ ցե լե՞լ են:
ԱՐԱՄ - Ոչ: Այ սինքն՝ չգի տեմ, որ ևէ 

մեկն ա սե՞լ է տղա յին:
ԿԻՆ - (տխուր օ րո րում է գլու խը): 

Ց տե սութ յուն:
ԱՐԱՄ - (ժպտում է տխուր): Ց տե

սութ յուն:

Մտ նում է հի վան դա սեն յակ:  Գաս պա րը 

պառ կած է:

ԱՐԱՄ -  Հը՞…
ԳԱՍՊԱՐ -  Լավ եմ, Ա րամ ջան, լավ 

եմ, դու գնա:  Մի քիչ էլ կպառ կեմ, 
վեր կկե նամ:

ԱՐԱՄ - Գ նամ, քեզ հա մար ու տե լիք 
բե րեմ:

ԳԱՍՊԱՐ -  Չէ, Ան ժի կը… ծե րա նո ցի 
աշ խա տակ ցու հին ա սաց՝ ի րենք 
կու ղար կեն:  Մի ան հանգս տա ցիր: 
Գ րի շը… տղես, է լի, գի տի՞:

ԱՐԱՄ - (կտրուկ):  Չեմ ա սել: Ի՞նչ կա
րիք կա:  Գի տես՝ ինչ պի տի լի նի: 
 Կամ չի գա, կամ կգա, մեղքն ու
րի շի վրա կբար դի, կռիվ կսար քի, 
կթող նի կգնա:  Չէ: (Մ տա ծե լուց 
հե տո:) Ա սենք, դու գի տես,  Գաս
պար ջան:  Դու` քո տղան:

 Գաս պա րը փոր ձում է ար ցուն քը 

թաքց նել:

ԱՐԱՄ - (հուզ վել է, փոր ձում է կա
տա կի տալ):  Լա՛վ, մի տզզա, ե քա 
տղա մարդ ես,  փոքր ժա մա նակ
վա սո վո րութ յանդ վերջ չտվե ցիր: 
Աշ խար հը փոխ վեց, դու` չէ: 

ԳԱՍՊԱՐ - Ի՞նչ ա նեմ, ես էլ փուխր 
եմ: ( Հա վա քում է ի րեն:) Ես լավ 
եմ, Ա րամ ջան, դու գնա:  Տես, կա
րող ա գտնես դրանց… Էս գործն 
էս պես թող նել պետք չէ:

ԱՐԱՄ -  Լավ, գնամ, դու քնի, հանգս
տա ցիր։ Ես է լի կգամ:

ԳԱՍՊԱՐ -  Գաս՝ ի՞նչ ա նես, է գուց 
դուրս գրվեմ, կգնամ ծե րա նոց:

Ա րա մը դուրս է գնում:
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 Բա կը` շի նա րա րա կան ե ռու զե ռով: 

Ա րա մը մո տե նում է տա նը, դռան 

կող քի քա րի վրա տես նում է մո ղե

սին:

ԱՐԱՄ -  Քա նի՞ տա րի են ապ րում մո
ղես նե րը:  Դու իմ ման կութ յան, 
պա տա նե կութ յան, ե րի տա սար
դութ յան տա րի նե րի մո ղե՞սն ես, 
թե՞ նրա սե րունդ նե րից մե կը:  Տես
նես ո՞վ կի մա նա, թե քա նի տա րի 
են ապ րում մո ղես նե րը:

Մտ նում է ներս:  Սեն յա կում նա խորդ 

օր վա ա վե րա ծութ յունն է:  Փոր ձում  

է վա ռել լույ սը, չի վառ վում:

ԱՐԱՄ   Քե՞զ ինչ ե ղավ:  Կա րո՞ղ է 
լամպն է վառ վել: ( Դուրս է գա լիս, 
տես նում` է լեկտ րա լա րը կտրել 
են:) Կտ րել են, հա՞: (Մտ նում է 
ներս, զան գում է:) Ա լո՛,  Մա յի՞ս, իմ 
հո սանքն ին չո՞ւ է ան ջատ ված… 
 Թա ղը հո սան քազրկ վա՞ծ է… 
 Թա ղում մարդ չի ապ րում, կար
գադ րել են հո սան քազր կե՞լ:  Բա 
ես մարդ չե՞մ…  Կար գադ րութ յու նը 
վեր ևի՞ց է…  Լավ… լավ… ( Խո սա
փո ղը ցած է դնում:)  Լա՜վ: ( Դուրս 
է գա լիս տնից:)
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 Թա ղա պե տա րա նի շեն քը:  Մուտ քի 

մոտ նստած են ոս տի կան նե րը՝ «հե

ռա խոս նե րի մեջ են»: Ա րա մը նրանց 

կող քով գործ նա կան տես քով է անց

նում, ա սես  աշ խա տա կից է: Ըն դու

նա րա նը:  Ա րա մը սրըն թաց ներս 

է մտնում պե տի ա ռանձ նա սեն յա

կը:  Քար տու ղա րու հին ու շա ցած 

փոր ձում է չթող նել՝ ա պարդ յուն: 

 Ներ սում փոք րա մար մին պետն է, 

 Կա րոն,  Դե րոն, ևս  մի քա նի աշ խա

տա կից:

ԱՐԱՄ - Ոս տի կան նե րին չպատ
ժեք:  Կար ծե ցին` ձե րոն ցից եմ: 
 Մի ջանց քում նստած էն աղ ջի կը 
չհասց րեց ինձ կանգ նեց նել:

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒՀԻ - (ի րեն ներս է 
գցում Ա րա մի ետ ևից): Ա ռանց 
հարց նե լու ներ խու ժեց, չկա րո ղա
ցա...

ՊԵՏ - (հե ռա նա լու նշան է ա նում 
քար տու ղա րու հուն):  Հե տո՞:

 Քար տու ղա րու հին  կա մաց ծած կում 
է դու ռը:

ԱՐԱՄ -  Հե տո… Ե կել եմ հարց նեմ` 
մինչև ե՞րբ:

ՊԵՏ - Ի՞ն չը՝ մինչև երբ: ( Կա րո յին.) 
Էս ո՞վ է:

ԿԱՐՈ - Ա րամ  Վար դա նի  Սե րոբ յա նը:
ՊԵՏ - Այ սի՞նքն:
ԴԵՐՈ -  Կենտ րոն թա ղա մա սի հայտ

նի տա րած քի սե փա կանա տե րը, 
որ չի հա մա ձայ նում…
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ՊԵՏ -  Հի մա ի՞նչ է ու զում:
ԴԵՐՈ - (Ա րա մին):  Պա րոն պե տը 

հարց նում է՝ ի՞նչ ես ու զում։ 
ԱՐԱՄ - Ե կել եմ հարց նեմ` մինչև 

ե՞րբ:  Մինչև ե՞րբ պի տի ժո ղովր
դի ա նու նից խո սեք ու նրա դեմ 
գոր ծեք: Օրկե սօր, պա տեհան
պա տեհ խո սում եք նրա ա նու նից, 
բայց գոր ծում եք նրան հա կա ռակ:

ՊԵՏ -  Հի մա էլ դուք եք ան տե ղի խո
սում նրա ա նու նից:  Դուք ո՞վ եք, 
որ խո սում եք ժո ղովր դի ա նու
նից:  Կոնկ րետ` ձեզ ի՞նչ է պետք:

ԱՐԱՄ - Ի՞նձ:  Շատ քիչ բան: Ու զում 
եմ, որ ինձ ու իմ տու նը մո ռա նաք: 
 Թող նեք  հան գիստ մեռ նեմ:

ՊԵՏ - Է, քեզ ո՞վ է խան գա րում, մեռ
նել ես ու զում` մե ռի:

ԱՐԱՄ - Ին չո՞ւ եք հո սանքն ան ջա
տել տվել: Ե րեկ խփե ցին, ա պա
կին ջար դե ցին, էն խեղճ մար դը 
կի սա մեռ ե ղավ, հա զիվ հի վան
դա նոց հասց րինք:  Փող եք ա ռա
ջար կում…  Չե՞ք տես նում, որ չեմ 
ու զում:  Մի ամ բողջ կյանք աշ խա
տել եմ էս երկ րի հա մար, հի մա 
ե րե սուն հա զար դրամ թո շակ եմ 
ստա նում ու չեք թող նում…

ՊԵՏ - (իբր ան տեղ յակ՝ ներ կա նե
րին): Ո՞վ է ան ջա տել հո սան քը, 
ա պա կին ին չո՞ւ են կոտ րել: Ոս
տի կա նութ յունն ի՞նչ մի ջոց ներ է 
ձեռ նար կել:  Հանձ նա րա րեք, թող 
խու լի գան նե րին գտնեն ու պատ
ժեն:  Կա շառք ա ռա ջար կե լու հա
մար գործ հա րու ցեք…  Մենք պե

տութ յո՞ւն ենք, թե՞ ինչ… (Ա րա մին.) 
 Չե՞ք ու զում ձեր տու նը քան դե լու 
հա մա ձայ նութ յու նը ստո րագ րել:

ԱՐԱՄ -  Չէ՛: ( Ձեռ քը տա նում սրտին: 
Ա թոռ չեն ա ռա ջար կում:  Ցան կա
նում է նստել, բայց հրա ժար վում է 
այդ մտքից: Գր պա նից դեղ է հա
նում, դնում լեզ վի տակ:)

ՊԵՏ - (չտես նե լու տա լով Ա րա մի վի
ճա կը):  Մի տվեք…  Չե՞ք ու զում՝ 
չենք քան դի, պրծա՞նք: Ու րի՞շ…  
 Մենք ժա մա նակ չու նենք:

ԱՐԱՄ - Ու րիշ ո չինչ:  Պար զա պես մո
ռա ցեք ինձ, ինչ պես մինչև հի մա 
էիք մո ռա ցել:

ՊԵՏ -  Մենք նրա հա մար ենք այս
տեղ նստած, որ մեր հա մա քա ղա
քա ցի նե րին միշտ հի շենք ու չմո
ռա նանք:

 Դե րոն Ա րա մին սեն յա կից դուրս է 
հա նում:

ԱՐԱՄ - Թ յո՜ւ, է լի խա բե ցին քեզ, 
Ա րամ, խա բե ցին ու դու է լի չհա
վա տա լով հա վա տա ցիր: (Գ նում 
է:)

ՊԵՏ -  Չեք կա րո ղա նում հարց լու ծել: 
Ո՞վ ու նի, ո՞վ կա թի կուն քին:

ԴԵՐՈ -  Շեֆ, ոնց որ խփնված լի նի 
սե փա կան տան վրա: Ինչ ա սում 
ենք, «չէ» ա ա սում։   Հա մո զել չի 
լի նում: Ոչ ոք չու նի, մի աղ ջիկ ու
նի`  Մոսկ վա յում է:

ՊԵՏ - Ի՞նչ է ա նում:
ԿԱՐՈ - Ինչոր գի տա հե տա զո տա

կան ինս տի տու տում է:



27

ՊԵՏ - (ար հա մար հան քով): Էդ հե՜չ: 
Ու րի՞շ:

ԴԵՐՈ -  Հո ղի և  տան սե փա կա նութ
յան ի րա վուն քը հաս տա տող շատ 
հին փաս տաթղ թեր ու նի:

ՊԵՏ -  Սե պը սե պով են հա նում: 
 Թուղ թը  չի՞ վառ վում:

ԿԱՐՈ -  Վառ վում է:
ՊԵՏ -  Տո՞ւ նը:  Մոմ է վա ռում, չէ՞, 

է լեկտ րա կա նութ յուն չու նի:  Մեկ 
էլ տե սար` ա նու շա դիր ե ղավ ու 
հրդե հը պատ րաստ է: 

ԿԱՐՈ - (բազ ման շա նակ):  Հը՛մ…
ՊԵՏ - Խ մող չէ՞:
ԴԵՐՈ -  Չէ, կա թիլ չի առ նում բե րա

նը:
ՊԵՏ - (բազ ման շա նակ): Ալ կա՜շ է:
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ  Ալ կաշ է…  Բա 

ի՞նչ է…  Հար բում, քնում է…
ՊԵՏ - Էդ թա ղում խել քը գլխին մի 

էր կու հո գի չկա՞: Գ նում, ա պա կի 
են կոտ րում…

ԿԱՐՈ -  Կա՛:
ՊԵՏ -  Դե թող կյանքն ու տեն:  Փո ղից 

հրա ժար վո՞ւմ է: Ո՞վ է տե սել՝ փո
ղից հրա ժար վեն: Էդ քան ազ նի՞վ 
է:  Լի նո՞ւմ են էդ պի սի մար դիկ:

ԴԵՐՈ -  Պար զա պես խփնված է իր 
հին տան, ար մատ նե րի, պա պե րի 
հի շա տա կի  ու հին փաս տաթղ
թե րի վրա:  Հին օ րո րոց է պա հում 
պադ վա լում, ա սում է՝ պա պե րիս 
օ րո րոցն է։

ՊԵՏ -  Բա հան րա յին գե րա կա շահն 
ո՞ւր մնաց:  Հո չե՞նք կա րող հան
րութ յան շահն ստո րա դա սել ինչ

որ ալ կա շի քմա հա ճույ քին:  Բա 
մեզ ին չի՞ հա մար են դրել էս տեղ:  
Ն րա հա մար են դրել, որ ժո ղովր
դի մա սին մտա ծենք: Մ տա ծում 
ենք:

ՏԵՍԱՐԱՆ 10

Ա րա մը պառ կած է թախ տին: 

 Սե ղա նին, սուր ճի ափ սեի մեջ  կի

սատ մոմ է վառ վում:  Դու ռը թա կում 

են:

ԱՐԱՄ - (բա ցում է աչ քե րը): Ո՞վ կլի
նի… ( Նո րից են թա կում դու ռը: 
 Տե ղից ել նում, բա ցում է դու ռը:) 

Ոս տի կան ներ են: 

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Ա րամ  Սե րոբ յա՞ն:
ԱՐԱՄ - Ա յո: 

 Լեյ տե նանտն ու սեր ժան տը մտնում 

են ներս: Ա րամն ա թոռ է ա ռա ջար

կում:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - (դժգոհ):  Բո ղո քել եք:
ԱՐԱՄ - Ե՞րբ:
ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ -  Բո ղո քել եք, որ տան 

ա պա կին կոտ րել են, իսկ ոս տի
կա նութ յու նը ան գոր ծութ յան է 
մատն ված, մի ջոց ներ չի ձեռ նար
կում:  Դուք ե՞րբ եք ոս տի կա նութ
յուն դի մել, որ…

ԱՐԱՄ - Ես չեմ դի մել, բժիշկն է դի
մել:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Բժշ կի դի մու մին ի 
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պա տաս խան ե ղել ենք հի վան դա
նո ցում, զրու ցել տու ժա ծի հետ: 
 Տու ժա ծը չի բո ղո քում:

ԱՐԱՄ -  Բա տե ղազն նութ յուն չի՞ կա
տար վե լու:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ -  Կա րո՞ղ ա, քո չափ 
չենք հաս կա նում, դու պի տի 
ա սես, որ մենք մեր գոր ծը կա տա
րենք: ( Ձայ նը բարձ րաց նե լով:) 
 Տե ղա զննութ յուն ես պա հան ջում: 
Էս մթին ի՞ն չը զննենք: 

ԱՐԱՄ - Դ րա մե ղա վորն է՞լ եմ ես: 
 Լու սով գա յիք:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - (սեր ժան տին):  Նա յի՛ր:

 Սեր ժան տը իբր զննումնա յում է 

հա տա կին ըն կած քա րին, լու սա մու

տի ջարդ ված ա պա կուն, ռա դիո յին:  

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - (մո մի լույ սի տակ գրել 
չի կա րող նում, դժգոհ):  Կա րո՞ղ ա 
գի տես  Մով սես  Խո րե նա ցին եմ:

ԱՐԱՄ -  Խո րե նա ցին ի՞նչ կապ ու նի:
ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ -  Խո րե նա ցին էր մո մի 

լույ սի տակ գրում: ( Սեր ժան տին.) 
Գ նա ցինք:

ԱՐԱՄ -  Բա՜… բա՛…
ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Էս մթին ո՛չ ար ձա նագ

րութ յուն կազ մել կլի նի, ո՛չ տե
ղազն նութ յուն ա նել:  Թող մնա, 
կգանք։  Հե տո կգանք…  Հետ քե
րին ձեռք չտաս…  Բո ղո քո՜ւմ ես… 
Ըս կի չե՞ս մտա ծում, որ տու ժո ղը 
ոչ մի բո ղոք չու նի:

ՍԵՐԺԱՆՏ - Ո՞վ գի տի, ինքն  ա սար
քել, որ տու ժած ու խեղճ եր ևա: Ես 
սրանց գի տեմ:

ԱՐԱՄ - (կար կա մած): Ո՞նց թե, էդ 
ի՞նչ եք ա սում, ես իմ տան ա պա
կին կոտ րե՞լ եմ…

ՍԵՐԺԱՆՏ - Ի՞նչ ի մա նամ՝ ինչ ես 
ա րել:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Էս բո ղո քա կան բի
ձե քին չեմ սի րում:  Լուն ուղտ են 
սար քում:

Գ նում են:

 Բա կում:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ -  Սի մոն յանն ա սեց` էս 
էր կու օ րը բի ձու հար ցե րը լու ծե լու 
են: Ա սեց, գնա ցեք, իբր քննութ
յուն եք անց կաց նում: Էն ծե րա նո
ցի բնա կի չը լավ վա խե ցավ:

ՍԵՐԺԱՆՏ - (ծի ծա ղե լով):  Հա վա
տաց, որ ա սե ցինք՝ ծե րա նո ցից 
կհա նեն:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Էս էլ կփափ կի: Ձև ա 
թա փում պրոս տո:

ՏԵՍԱՐԱՆ  11

 Բա կում:  Հայտն վում են  Բու դին ու 

 Գա գան: 

ԳԱԳԱ - Ա րա,  Բու դի ջան, սրտիդ 
մեռ նեմ, մենք ոնց որ լավ բան 
չենք ա նում, հը՞:

ԲՈՒԴԻ - Ա րա, ձե՛նդ:  Լավ ա, վատ 
ա…  Ռա զի խոս քը գետ նին քցե՞լ 
կլնի:  Կա րոն ի՞նչ ա սավ:  Չա սա՞վ` 
սաղ պե տե րը գի տեն:  Չա սա՞վ՝ էս 
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բի ձեն խան գա րում ա, չի թող նում 
մար դիկ աշ խա տեն:

ԳԱԳԱ - Ա րա, ե սիմ, է՜:  Սիրտս վատ 
բան  ա գու շա կում:

ԲՈՒԴԻ -  Գի տե՞ս, էս շի նա րա րութ յան 
վրա քա նի մարդ կաշ խա տի, գի
տե՞ս, քա նի ըն տա նիք ե կա մուտ 
կու նե նա: Էդ բի ձի բլքո զի մեջ ի՞նչ 
կա:  Կա րոն ա սում ա՝ ալ կաշ ա:

ԳԱԳԱ - Ա րա, սրտիդ մեռ նեմ, բա որ 
խմած քնած ըլ նի ու…

ԲՈՒԴԻ - Ա րա, որ մեջդ տղա մարդ
կութ յուն չկար, ին չի՞  Կա րո յին 
խոս տա ցար:  Համ էլ, ախ պեր 
ջան,  Կա րոն ա սավ, որ ե թե էս 
գոր ծը գլուխ բե րենք, մարշ րուտ
կի գիծ կտա:

ԳԱԳԱ -  Քե՞զ:
ԲՈՒԴԻ -  Մեզ, ախ պեր, մե՜զ:  Գիծն 

իմ ա նու նով կլի նի, դու կաշ խա
տաց նես:  Վա՞տ ա… Ը հը, տե՛ս, 
լույս էլ չու նի:  Կա սեն` խմել, քնել 
է ու մո մից պա ժառ ա սկսվել:

 Բու դին ծո ցից հա նում է բեն զի նի 
շի շը, հեռ վից ցփնում աս տի ճան նե
րին, վա ռում է լուց կին ու շպրտում: 
Հր դեհ է սկսվում:

ԳԱԳԱ - Թ ռանք:

 Փախ չում են:
Տ նից դուրս է նետ վում Ա րա մը: Կ րա
կը խփում է դեմ քին: Մտ նում է ներս, 
դուրս է գա լիս դույ լով լի ջու րը ձեռ
քին: Շ փում է կրա կի վրա, նույ նը 
կրկնում է եր կուե րեք ան գամ… 
Կ րա կը հան գում է:

ԿԱՆԱՑԻ ՁԱՅՆ -   Պապա՜, պա պա 
ջա՜ն…

Ա րա մը շուրջն է նա յում:  Հայտն վում 

է   Մա րիա մը` ճամ փոր դա կան պա

յու սա կով: 

ՄԱՐԻԱՄ - (լաց լի նե լով):  Պա՜պ… 
( Փա թաթ վում է հո րը:)  Պա պա 
ջա՜ն, էս ի՞նչ ա կա տար վում, էս 
ի՞նչ վի ճա կի մեջ ես:

ԱՐԱՄ -  Հանգս տա ցիր, սար սա փե լի 
բան չկա:  Փոր ձում են վա խեց նել: 

Մ խա ցող աս տի ճան նե րով մի կերպ 
ներս են մտնում: 

ՄԱՐԻԱՄ - (ա վեր ված սեն յա կը տես
նե լով):  Էս ի՞նչ է…

ԱՐԱՄ - (հան գիստ): Ա պա կի, քար, 
ար յուն:  Գաս պար քե ռու ար յու նը։ 
Էն էլ մեր հին ռա դիոն է: Է րեկ 
խփե ցին, ա պա կին ջար դե ցին։ 
Է սօր էլ ու զում էին տու նը հրդե
հել… Էս ին չի՞ ես է կել:

ՄԱՐԻԱՄ - (մո մի լույ սի տակ խար
խա փե լով՝ պա յու սա կը դնում 
է պա տի տակ,  նստում):  Հաս
միկ մո րա քույ րը զան գեց, ա սաց, 
որ քեզ նե ղում են, ա սաց, որ քո 
հա մա ռութ յան պատ ճա ռով փոր
ձան քի մեջ ես ըն կել, ա սաց` հա
սիր, հորդ գլխին կսար քեն, մեղք 
է: Ես էլ ա մեն ինչ թո ղե ցի,  Նի
կո լայ Ի վա նի չից մի օր ժա մա նակ 
խնդրե ցի ու ե կա: Եր կու օր հե տո 
թե մա յիս նա խա պաշտ պա նութ
յունն է ամ բիո նում:
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ԱՐԱՄ -  Հա՜, փոր ձան քի՞ մեջ պի տի լի
նեմ, որ հի շես ու գաս:  Թո ղե ցիր, 
գնա ցիր, չլսե ցիր:  Հա յաս տա նում 
ո՛չ գի տութ յուն կար, ո՛չ գիտ նա
կան, աշ խար հի ա մե նա մեծ ֆի զի
կո սը քո  Նի կո լայ Ի վա նիչն էր…

ՄԱՐԻԱՄ -  Լավ, պապ, ա րի հի նը 
չհի շենք: Ե կել եմ, որ ի րար հետ 
գնանք:  

ԱՐԱՄ - Ո՞ւր:
ՄԱՐԻԱՄ -  Մոսկ վա: Ա սե ցի` մի օ րով 

եմ ե կել, որ քեզ խնդրեմ, գաս ինձ 
հետ:

ԱՐԱՄ - Իբր դու  Մոսկ վա յում տե՞ղ ու
նես, որ ինձ էլ տա նես:

ՄԱՐԻԱՄ -  Կար ևոր չէ, մի բան կա
նենք: Էս տեղ մի մնա, սրանք ոչ 
ո քի խնա յել չգի տեն, քեզ էլ չեն 
խնա յի:

ԱՐԱՄ - Ես սի րում եմ պայ քա րել ու 
կպայ քա րեմ մինչև վերջ:

ՄԱՐԻԱՄ -  Մինչև վերջ: Իսկ ո՞րն է 
վեր ջը:

 Մո մը վառ վում, վեր ջա նում է:  Հայր 

ու դուստր զրու ցում են խա վա րի 

մեջ:

ԱՐԱՄ - Ա վե լի լավ է պառ կենք:  Ճա
նա պար հից ես ե կել, քաղ ցած չե՞ս:

ՄԱՐԻԱՄ - Ըըը, չէ… ( Ձայ նից զգաց
վում է, որ քաղ ցած է:)

ԱՐԱՄ - (լուց կու լույ սի տակ սառ նա
րա նից ու տե լիք է հա նում):  Կեր ու 
պառ կիր:  Լույ սը բաց վի, բա րին 
հե տը: 

ՄԱՐԻԱՄ -  Բա դո՞ւ:
ԱՐԱՄ - Ես մի քիչ ուշ կպառ կեմ:

Ա րա մը դուրս է գա լիս:  Քանդ ված 

մի քա նի քար հար մա րեց նում է վառ

ված աս տի ճան նե րի փո խա րեն: 

ԱՐԱՄ - Էս էլ էս պես:  Մար դուն շատ 
քիչ բան է հար կա վոր ապ րե լու 
հա մար:  Մե նակ սիր տը հան գիստ 
լի նի։  Բայց դա չի լի նի:  Չե՜ն թող
նի։  Քա նի գնում, կե նաց նե րը 
թան կա նում են:  Կա րոն ու մյուս
նե րը չեն հանգս տա նա, մինչև 
ի րենց ու զա ծին չհաս նեն: Ի՞նչ ես 
ա նե լու, Ա րամ տղա:  Գու ցե լսե՞ս 
մարդ կանց, որ բա րի խոր հուրդ 
են տա լիս…  Մե նակ թե  Մա րիա
մին չվնա սեն:  Պետք է հա մո զել ու 
հե ռաց նել նրան:  Թող գնա  Մոսկ
վա, թող հե ռու լի նի աչք նե րից, 
իսկ ես… Իսկ ես չեմ զի ջի:

ՏԵՍԱՐԱՆ  12

Ա րա մը քնած է թախ տի վրա: Ե րազ 

է տես նում. քա րե աս տի ճան նե

րի կող քին ծաղ կեպ սակ է դրած՝ 

« Սի րե լի Ա րամ հո պա րին` թա ղի 

ե րի տա սարդ նե րի կող մից»:

ԱՐԱՄ -  Յա՞, էս ե՞րբ եմ մե ռել… ( Շո
շա փում է ի րեն:)  Չէ, մե ռած չեմ: 
 Կա րո յի հեր թա կան օ յին ներն են: 
Ու զում է հո գե բա նո րեն ազ դել 
վրաս, բայց չգի տի, որ ինձ  Հայ
դուկ Ա րամ են ա սում:
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 Հա վաք վում են մար դիկ: Ն րանց 

մեջ են  Գա գան,  Բու դին,  Դե րոն, 

 Կա րոն,  Սա քոն ու  Հաս մի կը, նաև` 

ե րե խա ներ: Ո մանց ձեռ քին ծա

ղիկ ներ կան: Տ ղա նե րից մե կի թևի 

տակ ֆուտ բո լի գնդակ է, մյուս նե րը 

զննում են տու նը և  պա տի ճեղ քից 

գլու խը դուրս հա նած մո ղե սին, մի 

քա նի տղեկ  բարձ րա ցել են ծի րա նի 

ծա ռը:

ԱՐԱՄ - (ե րե խա նե րին): Զ գույշ, հան
կարծ ծա ռը չկոտ րեք, ա ռանց ծի
րա նե նու  Հա յոց երկ րի հո ղը ան
բեր րի ու ա մուլ կդառ նա:

ՊԵՊԵՆՈՏ ՏՂԱ - (ծի ծա ղում ու լե զու 
է ցույց տա լիս):  Դու մե ռե՜լ ես: Էլ 
մեզ վրա չես խո սի ցո գոլ գո ղա
նա լու հա մար։

ԱՐԱՄ -  Չէ, չեմ մե ռել:
ԳԱՆԳՐԱՄԱԶ ՏՂԱ -  Բա  Կա րոն ու 

 Բու դին ա սում են` մե ռե՞լ ես:
ԱՐԱՄ - Գ լուխ նե րը քա րին են տա

լիս:
ՊԵՊԵՆՈՏ ՏՂԱ - (ցույց տա լով մո ղե

սին):  Տե՛ս, ինքն էլ ա ա սում, որ 
մե ռել ես:

ԱՐԱՄ - (ոտ քը զայ րա ցած խփում է 
գետ նին):  Իսկ ես ձեզ ա սում եմ` 
ո՛չ:

Շրջ վում, տես նում է թաղ ման մե

ղե դի նվա գող դու դու կա հար նե րին: 

 Բու դին,  Գա գան,  Կա րոն,  Դե րոն 

վերց նում են փակ դա գաղն ու նվա

գի ու ղեկ ցութ յամբ շարժ վում դե պի 

փո ղոց: Ե րե խա նե րի մի մա սը ծա

ղիկ է կոտ րում ու գցում ճա նա պար

հին, մյուս նե րը վա զում են թա փո րի 

ետ ևից:  

ԱՐԱՄ - (հետ ևում է թա փո րին, ձայն 
է տա լիս): Ես այս տե՜ղ եմ, չե՜մ մե
ռել, բա ցեք դա գաղն ու տե սեք, որ 
դա տարկ է:

Ա րա մի կող քին է հայտն վում  Պե տը: 

ՊԵՏ - (թևան ցուկ է ա նում, ա կան
ջին շշնջում): Ի՞նչ ես ձենդ գլուխդ 
գցել, թող թա ղեն, է լի:

ԱՐԱՄ - Ախր…
ՊԵՏ - Ի՞նչ ախր, դու ա սում էիր՝ թո

ղեք հան գիստ մեռ նեմ։  Մե ռել ես։ 
ԱՐԱՄ -  Ձեր ու զե լով չե՛մ մեռ նի։ 

Կ մեռ նեմ, երբ մա հը գա ետ ևիցս։
ՊԵՏ - Ե թե Ա րա  Գա լո յանն է էդ պես 

ու զում, ու րեմն…  Համ էլ ցան կութ
յունդ կա տա րել ենք։  Մենք մեր 
քա ղա քի բնա կիչ նե րին շատ ենք 
սի րում և  ծա ռա յում ենք նրանց։  
Ախր, դու չես հաս կա նում, թե ինչ
քան ե կա մուտ կտա էս տե ղը, ե թե 
բնա կե լի մեծ շենք կա ռու ցենք:  Հո 
քո պատ ճա ռով էդ քան փո ղը ջու
րը չե՞նք լցնի:  Բա ար տա սահ ման
ցի ներդ րող ներն ի՞նչ կմտա ծեն 
մեր մա սին: 

 Թա փո րը շարժ վում է: Լս վում է 

 Մա րիա մի բարձր ող բը: 

ՄԱՐԻԱՄ -  Պապ ջա՜ն, գո նե մա մաս 
ողջ լի նե՜ր…  Պա՛պա՜:
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Ա րա մը բա ցում է աչ քե րը, նստում 

տե ղում:  Դի մա ցը կանգ նած է 

 Մա րիա մը:

ՄԱՐԻԱՄ -  Պապա՜…
ԱՐԱՄ -  Հը՞…  Մորդ խա լա՞թն ես հա

գել:
ՄԱՐԻԱՄ -  Հա, ին չի՞:
ԱՐԱՄ -  Քա նի գնում, մորդ ես նման

վում:
ՄԱՐԻԱՄ - Ք նիդ մեջ տանջ վում էիր, 

դրա հա մար արթ նաց րի:  Սուրճ 
կու զե՞ս:

ԱՐԱՄ -  Չէր խան գա րի:

Լս վում է ե կե ղե ցու զան գե րի ձայ նը: 

ԱՐԱՄ - Ի՞նչ հի մար ե րազ էր:  Տես նես 
բա րի՞ էր, թե՞ չար… Էս ո՞ւր հա
սար, Ա րամ, էս ին չի՞ հետև ես ըն
կել:  Բա րի է, չար է… Տ պա վոր վել 
ես պար զա պես: ( Դի մում է Աստ
ծուն:)  Գի տես, որ հա վա տաց
յալ չեմ ե ղել:  Չեմ հի շում, թե մի 
ան գամ մոմ վա ռած լի նեմ, բայց 
ե թե կաս ու քննում ես մարդ կանց 
գոր ծե րը, ու րեմն գի տես, որ չար 
բան էլ չեմ ա րել:  Փոր ձել եմ ապ
րել ար դար ու մա քուր:  Հա ջող վե՞լ 
է:  Չե՞ս ա սում…  Դու էլ ես լռում, 
ինչ պես մարդ կանց մեծ մասն է 
լռում ու մի կողմ քաշ վում կար ևոր 
պա հին: 

 Մա րիա մը սուրճ է բե րում:  Հայր ու 

աղ ջիկ սուրճ են խմում:

ԱՐԱՄ - (զգա լով, որ  Մա րիամն ու զում 

է ինչոր բան ա սել): Ա սա՛:
ՄԱՐԻԱՄ - Ի՞նչ ա սեմ, ա սե լիքս գի

տես: Ա սում եմ` գնանք ի րար 
հետ, թքիր ա մեն ին չի վրա, ա րի 
գնանք:  Թեզս կպաշտ պա նեմ, 
ա մեն ինչ լավ կլի նի:

ԱՐԱՄ - Ա սում ես՝ թքե՞մ:
ՄԱՐԻԱՄ -  Հա՛:
ԱՐԱՄ - Ախր, իմ ան ցած կյան քի, իմ 

նախ նի նե րի, իմ պատ մութ յան, 
վեր ջա պես ինքս ինձ վրա ո՞նց 
թքեմ: Իմ ա նունն  էլ հո  Մա րիամ 
չէ՞:

ՄԱՐԻԱՄ - Է լի՞…
ԱՐԱՄ -  Չէ, նույն ջու րը չեմ ծե ծի, ուղ

ղա կի ա սեմ` ի մա ցիր, կա րող է էլ 
հար մար ժա մա նակ չլի նի:  Միշտ 
հի շիր, որ քեզ կյան քիցս շատ եմ 
սի րում, բայց ա րա ծիդ հա վա նութ
յուն չեմ տա լիս:  Սի րելն ու հա վա
նութ յուն տա լը տար բեր բա ներ 
են:  Դու պի տի  Մոսկ վա չգնա յիր, 
դու քեզ ու զող ու սի րող Ար թու րին 
չպի տի մեր ժեիր...

ՄԱՐԻԱՄ - Է լի սկսե ցիր իմ փո խա
րեն ապ րել: Իմ հետ դար ձի տոմսն 
այ սօր ե րե կո յան ժա մը տա սին 
է:  Քեզ հա մար էլ տոմս առ նեմ` 
գնանք:

ԱՐԱՄ -  Նոր դու էիր ա սում, թե ա մեն 
մարդ իր ճա նա պար հով պի տի 
գնա: Ա մեն մեկն  իր փո խա րեն 
պի տի ապ րի, ի՛ր կյան քը: Ա սենք, 
ե թե լավ մտա ծես, մարդ հա զիվ 
ի րեն տված կյանքն է ապ րում, էլ 
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ուր մնաց թե…  Քո ճա նա պարհն 
էդ է: Գ նա: Իսկ իմ ճա նա պարհն 
այս տնից այն կողմ չի գնում: 

ՄԱՐԻԱՄ - Ո՞վ է այդ ա մե նը ո րո շո
ղը, ո՞վ է քեզ ստի պո ղը: Ա զատ 
մարդ ես:

ԱՐԱՄ - Ո՞վ է ստի պո ղը:
ՄԱՐԻԱՄ -  Հա, ո՞վ:
ԱՐԱՄ - Ես: Ի մա ցիր, որ յու րա քանչ

յուր մար դու ա մե նա մեծ ու ա նա
չառ դա տա վորն ինքն է: Ե թե մար
դը կա րո ղա ցավ սե փա կան խղճի 
ա ռաջ ար դա րա նալ, աշ խար հի և  
ոչ մի դա տա րան չի կա րո ղա նա  
դա տա պար տել նրան:

ՄԱՐԻԱՄ - Ին չի՞ հետև ես ըն կել:  Քո 
կյանքն ապ րիր` ինչ պես հար մար 
է: Ա զատ աշ խարհ է:

ԱՐԱՄ - Ա զատ մի ա սա, ան բա րո 
ա սա… Իսկ խիղճս ինձ ա սում է` 
ամ րատ նե րիդ մի դա վա ճա նիր: 
 Դու իմ զա վակն ես, ու րիշ չես: 
 Գո նե դու կա րո՞ղ ես հաս կա նալ 
ինձ:

ՄԱՐԻԱՄ - Ախր տունն ար մատ նե րի 
հետ ի՞նչ կապ ու նի:

ԱՐԱՄ - Ար մատ ներս էս տան մեջ 
են, էս բա կում, էս թա ղա մա սում, 
մորս ու իմ հին լու սան կա րի մեջ: 
 Կորց րել էի, ե րեկ գտա:

ՄԱՐԻԱՄ -  Լու սան կա րը հետդ վերց
րու: Ինչ քեզ հա րա զատ է՝ վեր ցու:

ԱՐԱՄ - Է՜հ, քեզ ան հաս կա ցո ղի տեղ 
ես դնում:  Գի տութ յուն նե րի թեկ
նա ծու ի՜ս տե սեք…  Մեր օ րե րում 

գի տութ յունն ան գետան հաս կա
ցող նե րի զբաղ մունք է դար ձել։ 
Գ նում էիր  Մոսկ վա՝ առևտ րով 
զբաղ վեիր։ Էս քան տար վա մեջ 
ոնց էլ չլի ներ, մի փոք րիկ կրպակ 
ձեռք գցած կլի նեիր, հա ցի տեր 
կդառ նա յիր։  Թե չէ՝ գի տութ յո՜ւն... 
 Հի մա գիտ նա կա նի ձեռ քից շունն 
էլ հաց չի առ նի։

ՄԱՐԻԱՄ - Ծ նող ներս այս պես են 
դաս տիա րա կել ինձ։ Ես ի՞նչ 
ա նեմ։  Թե առև տուր ա նեմ, ապ
րան քը ձրի կամ հա ճա խոր դի ու
զած գնով պի տի տամ...  Լավ, 
թող քո ու զա ծով լի նի: Ես գնամ, 
ար ձա կուրդ ձևա կեր պեմ, մի շա
բա թից գամ:  Թե միտքդ փո խած 
լի նես…

 Դու ռը ծե ծում են։ Ա րա մը բա ցում 

է։  Ներս են մտնում լեյ տե նանտն ու 

սեր ժան տը։

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ -  Բա րի օր:
ԱՐԱՄ -  Բարև:
ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Ե կել ենք քո ա սածն 

ա նե լու:
ԱՐԱՄ - Ի՞նչ ա սած:
ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ -  Տե ղազն նութ յուն կա

տա րե լու:
ԱՐԱՄ - (հեգ նան քը չնկա տե լու տա

լով):  Հա մե ցեք:
ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Ե րեկ ե րե կո յան հրդեհ 

է ե ղել:
ԱՐԱՄ - (ա նո րոշ):  Հը՛մմ…
ՍԵՐԺԱՆՏ - Ո՞ւմ եք կաս կա ծում:
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ԱՐԱՄ - Իմ կաս կա ծելն ի՞նչ: Ես ում 
ա սես կա րող եմ կաս կա ծել:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - ( Մա րիա մին ակ նար
կե լով ): Ո՞վ է քա ղա քա ցու հին:

ԱՐԱՄ - Աղ ջիկս է: Ե րեկ է ե կել  Մոսկ
վա յից:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Ինքն է՞լ ոչ ո քի չի կաս
կա ծում տու նը հրդե հե լու փոր ձի 
և  լու սա մու տի ա պա կին ջար դե լու 
մեջ:

ՄԱՐԻԱՄ -  Մենք թշնա մի չու նենք: 
 Մեզ ո՞վ պի տի վա տութ յուն ա նի:

ՍԵՐԺԱՆՏ - Ու րեմն ո՞վ է…
ԱՐԱՄ - Ոս տի կա նութ յու նը նրա հա

մար է, որ հան ցա գոր ծին գտնի: 
Որ ես ի մա նամ, էլ դուք ին չի՞ հա
մար եք:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - (ար ձա նագ րութ յուն է 
կազ մում, թուղ թը մեկ նում Ա րա
մին): Ս տո րագ րեք: (Ա րա մը  կար
դում, ստո րագ րում է:) Ո՞վ է շա
հագրգռ ված ձեր տու նը հրդե հե
լու մեջ:

ԱՐԱՄ - Ում որ խան գա րում է:
ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Իսկ ո՞ւմ է խան գա

րում:
ԱՐԱՄ - Ես ի՞նչ գի տեմ:
ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Քն նութ յու նից բա՞ն եք 

թաքց նում:
ԱՐԱՄ - Ես ի՞նչ գի տեմ, ա սա ցի` դուք 

պի տի պար զեք, որ ես ի մա նամ։
ՍԵՐԺԱՆՏ - Ա սում ես, ին չու աս տի

ճան նե րը պա ժառ տվե ցի՞ր:
ԱՐԱՄ - Ե՞ս…
ՍԵՐԺԱՆՏ -  Հա, բա ո՞վ:
ԱՐԱՄ - (զայ րա ցած): Այ տղա, խոսք 

ա սե լուց ա ռաջ մի հատ հա շիվ 
տուր քեզ:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - Էդ ո՞նց ես խո սում ոս
տի կա նութ յան հետ:

ԱՐԱՄ - Ո՞վ է ոս տի կա նութ յու նը, 
սա՞… ( Մատ նա ցույց է ա նում սեր
ժան տին:)

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ -  Սա չէ, պա րոն սեր
ժան տը:

ԱՐԱՄ -  Պա րոն սեր ժան տը թող չա
փը ճա նա չի:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ -  Նա խաքն նութ յա նը 
խան գա րում եք:  Դիտ մա՞մբ եք 
ա նում, հա՞:

ԱՐԱՄ - Ե՞ս եմ խան գա րում: Ես հի
մա եմ հաս կա նում, որ դուք էլ եք 
նույն սան րի կտա վը: Խնդ րում եմ 
տունն ա զա տեք ձեր ներ կա յութ
յու նից:

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ -  Դու ո՞վ ե ղար, որ ոս
տի կա նութ յա նը կար գադ րես:  Հի
մա թևերդ կո լո րեմ, կտա նեմ՝ ուր 
հարկն է, նոր կի մա նաս:

ԱՐԱՄ - (ի րեն կորց րած):  Դո՜ւրս, լա
կոտ…

ՍԵՐԺԱՆՏ - (լեյ տե նան տին): Ի՞նչ 
ա նենք, տա նե՞նք:

ՄԱՐԻԱՄ -  Հանգս տա ցիր, պապ, 
խնդրում եմ, հանգս տա ցիր: ( Լեյ
տե նան տին.) Խնդ րում եմ, նե րե
ցեք, տես նում եք` տա րիքն ա ռած 
մարդ է: Ա ռանց այն էլ այս քա նի 
օ րը լար ված է, նյար դա յին։

ՍԵՐԺԱՆՏ - (հա յաց քով  Մա րիա մի 
մարմն աձ ևե րը շո շա փե լով):  Սի
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րուն ջան, հենց էդ տա րիքն է, 
որ…

ԼԵՅՏԵՆԱՆՏ - (սեր ժան տին): Գ նա
ցինք: Էս սի րու նի խաթ րին էս մի 
ան գա մը նե րենք, էս մի զար կը 
էս սի րու նին բաշ խենք, հը՞։ (Ա րա
մին.) Իսկ դու ի մա ցիր, թե օ րեն
քի հետ ոնց ես խո սում:  Բո լորն 
ինձ նման բա րի չեն լի նի: Թ ևերդ 
կո լո րեն, կտա նեն, ա բիզ յան նիկ 
կգցեն, կի մա նաս:

ԱՐԱՄ -  Տո ա րեք, դուք էլ էդ  նույնն 
ա րեք, ձե՞զ ով է խան գա րում: Ես 
ո՞վ եմ, թո շա կա ռու ծե րու նի:  Տա
րե՜ք… ( Ձեռ քերն ա ռաջ է մեկ նում:) 
 Կան դա լե՜ք…

ՍԵՐԺԱՆՏ -  Մե՞զ:  Մեզ խան գա րող 
չկա, բայց մենք տա րիքդ ենք հաշ
վի առ նում, թե չէ…

ԱՐԱՄ - Ես էլ կու զե նա յի քո տա րի
քին լի նեի: Էն ժա մա նակ կխո
սեինք, թե չէ՝ ի՞նչ:  Հայհայս գնա
ցել, վայվայս է մնա ցել:

 Լեյ տե նանտն ու սեր ժան տը գնում 
են: Ա րա մը նստում է սե ղա նի մոտ 
ու տնքում, ա սես հի վանդ կամ վի
րա վոր լի նի:

ՄԱՐԻԱՄ - (տագ նա պած): Ի՞նչ ե ղավ…
ԱՐԱՄ -  Չէ՜, զար մա նում եմ, թե ոնց 

կա րո ղա ցան գլխիս սար քել: Այս
քան տա րի ապ րել եմ, ինձ թվում 
էր, բան եմ հաս կա նում աշ խար
հից, բայց տե սա՞ր, գլխիս ինչ բե
րե ցին:  Ինձ են ու զում հան ցա
գործ սար քել: 

ՄԱՐԻԱՄ -  Հե տո էլ ա սում ես՝ ազգ, 
հայ րե նիք, պե տա կա նութ յուն, 
պատ մութ յուն...

ԱՐԱՄ - Ա մեն ազ գի մեջ էլ կան, չկա 
ազգ, ժո ղո վուրդ չկա, որ դա վա
ճան ու թափթ փուկ չու նե նա։

ՄԱՐԻԱՄ - Ազ գերն ի րենց ծաղկ մանն 
են հաս նում, երբ նրանց մեջ ընտ
րա նին հա մար յա հաս նում է տա
սը տո կո սի։  Խոսքս փո ղա տե րե րի 
մա սին չէ։ Ընտ րա նին մարդ կանց 
այն խումբն է, որ իր «ես»ից 
ա ռաջ «մենք»ի մա սին է մտա
ծում, ո րի հա մար մարդն ա մեն 
բա նից վեր է։ Ո րի հա մար ազ
գա յին շա հը շատ ա վե լի բարձր է, 
քան սե փա կա նը։

ԱՐԱՄ -  Հաս կա նում եմ։
ՄԱՐԻԱՄ -  Սո վո րա կան ազ գե րի 

դեպ քում նման մարդ կանց թի
վը չի անց նում 56 տո կո սից։ Իսկ 
մեր դեպ քում եր ևի մեկ տո կո սից 
էլ պա կաս է։ Ինչ կա ռա վա րութ
յուն էլ  գա, ինչ մար դիկ էլ լի
նեն կա ռա վա րող նե րը, ե թե ժո
ղո վուր դը մաքր ված չե ղավ, ե թե 
բա րո յա պես հա սուն չե ղավ, միշտ 
նույնն  է լի նե լու։ Ա մեն ան գամ 
ձեռք ներս գցում ենք մեր պատ
մութ յա նը, բայց չենք հաս կա նում, 
որ դա րե րի ըն թաց քում  այդ պես 
էլ ան հատ նե րի խմբից ազ գի չենք 
վե րած վել։  Մեր ա մե նաա մուր 
օ ղա կը ըն տա նիքն է, այն էլ գլո
բա լի զա ցիան քան դում է ա մեն 
րո պե։ Չ գի տեմ…
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ԱՐԱՄ - Ի՞նչ ա նենք, վե րա նա՞նք։
ՄԱՐԻԱՄ -  Չէ, մաքր վենք։
ԱՐԱՄ - (հո գոց է հա նում):  Դա ա վե լի 

դժվար է։
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Ե րե կո է:  Մա րիա մը հա վա քում է 

ճամպ րու կը: 

ԱՐԱՄ - (թա քուն աչ քերն է սրբում 
ու նա յում ժա մա ցույ ցին): Ար դեն 
ութն է լի նում:  Չու շա նաս:

ՄԱՐԻԱՄ -  Տաք սի եմ պատ վի րել, ուր 
որ է կգա:

ԱՐԱՄ -  Մի վշտա նա, էս էլ կան ցի: 
Այ սօր սրանք են, վա ղը ու րի շը 
կգա իշ խա նութ յան, հո ղը հա վերժ 
է, հայ րե նի քը հա վերժ է, պի տի 
այն պես ա նել, որ հա յոց պե տա
կա նութ յունն էլ հա վերժ լի նի։  Հո
ղը խար դա խութ յուն չի սի րում, 
հո ղը, հայ րե նի քը խա բեութ յուն ու 
ինք նա խա բեութ յուն չեն սի րում։

ՄԱՐԻԱՄ - Մ տա ծո ղը մե նակ դո՞ւ ես, 
պապ։

ԱՐԱՄ -  Չէ, մե նակ ես  չեմ, ինձ նման 
ու րիշ մար դիկ էլ կան, հաս տատ։

ՄԱՐԻԱՄ -  Բայց քո ձեռ քին ո չինչ 
չկա, քեզ հետ վար վում են՝ ինչ
պես ու զում են։

ԱՐԱՄ -  Չէ՜, չեն կա րող։ Ես սեպ եմ, 
ես փուշ եմ նրանց կո կոր դին։

ՄԱՐԻԱՄ -  Դու ես մեղք: Ողջ կյանքդ 
պայ քար ե ղավ: Ին չի՞ հա սար: 

Ո՞նց չես հաս կա նում, որ դու մե
նակ էս գե լե րի դեմ ո չինչ ա նել 
չես կա րող:

ԱՐԱՄ -  Կա րո՛ղ եմ:  Միշտ չէ, որ 
պար տութ յու նը պար տութ յուն է: 
 Չի բա ցառ վում, որ ի րենք ի րենց 
ու զա ծին հաս նեն: Ի րենց կթվա, 
թե հաղ թել են, բայց  մեկ է, ե՛ս 
կլի նեմ հաղ թո ղը:  Թե չա րի 
դեմ չա րով խա ղաս, ան պայ ման 
կպարտ վես: Ն րանց դեմ ու րիշ 
զենք է պետք, ու րիշ:

ՄԱՐԻԱՄ - Ի՞նչ զենք:
ԱՐԱՄ -  Բա րութ յու նը: Ար տա քուստ 

չդի մադ րե լը, բայց ի րա կա նում 
նրանց ու զա ծը չա նե լը։

ՄԱՐԻԱՄ -  Դու գի տես, որ էս աշ խար
հի տե րե րը մենք չենք, նրանք ու 
նրանց պես ներն են:

ԱՐԱՄ - Էս աշ խար հի հզոր ներն 
ի րենց իշ խա նութ յու նը հաս տա
տում են զենք ու զո ռով, հա րուստ
նե րը` փո ղով, ի մաս տուն նե րը… 
Ի մաս տուն ներն ի րենց հան ճա րը 
ծա ռա յեց նում են զեն քին, ու ժին 
ու փո ղին, իսկ ար դա րութ յու նը… 
Ար դա րութ յու նը հա լած ված ու ար
հա մարհ ված կուչ է գա լիս նրանց 
դռնե րի մոտ։  Գի տեմ, էս ֆո նին 
իմ ա րար քը կա րող է անմ տութ
յուն թվալ, բայց հա վա տա, ար
դա րութ յու նը էդ ան միտ թվա ցող 
ա րարք ներն են ապ րեց նում:

Լս վում է տաք սու ազ դան շա նը:
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ԱՐԱՄ - (ճամպ րու կը վերց նե լով դուրս 
է գա լիս):  Գամ օ դա նա վա կա յան, 
քեզ ճա նա պար հեմ:

ՄԱՐԻԱՄ - (նրան հետ ևե լով):  Չէ, 
գաս, սպա սես, տանջ վես, որ ի՞նչ: 
Ես կգնամ:

ԱՐԱՄ -  Տեղ հաս նես` զան գիր:
ՄԱՐԻԱՄ -  Կա րող է գնամ, գործս 

ա րագ վեր ջաց նեմ, ար ձա կուրդ 
ձևա կեր պեմ ու շուտ գամ։  Դի մա
ցիր։

ԱՐԱՄ - Ոնց ա սես:

Գր կա խառն վում են:

ԱՐԱՄ - Ա մեն մարդ իր կռիվն ու նի 
կյան քում:  Սա իմ կռիվն է ու նա
հան ջել չեմ կա րող:  Սա երկ րի 
հա մար տա լիք իմ բա ժին կռիվն 
է:  Զին վո րը սահ մա նի վրա, ես 
էս տեղ` բա րո յա կա նութ յան սահ
մա նի վրա:

ՄԱՐԻԱՄ - (կա տա կի է  տա լիս, որ 
լաց չլի նի):  Սահ մա նա պա՞հ ես:

ԱՐԱՄ - (լուրջ):  Հա, և  ի մա ցիր, որ 
բա րո յա կա նութ յան սահ մա նը 
պա կաս կար ևոր չէ:

 Մա րիա մը գնում է։  Հե ռա ցող մե քե
նա յի ձայ նը: Ա րա մը քա րա ցել է տե
ղում:
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Լս վում է տրակ տո րի հռնդյուն։ 

 Գա լիս է Ա տո մը, ձեռ քով ետ է տա

լիս հո ղը։

ԱՏՈՄ -  Պա՛հ, քո տու նը չքան վի, 
Ա տոմ, էս ի՞նչ ես բա ցել:  Կա րո՞ղ 
ա  Մե նու ա թա գա վո րի գան ձա
րանն ա:  Կամ գան ձա րան է, կամ 
գե րեզ ման, մե ջը կա րաս ներ ու  
կճուճ ներ են, համ էլ՝ ոս կոր ներ։ 
Ա րա, էս ինչ էլ մե՜ծ ա: (Գ լու խը 
մտցնում է անց քից ներս:) Ա տոմ, 
ո՞վ գի տի, կա րող ա Աստ ված քեզ 
բա՞խտ ա ու ղար կել:  Կա րող ա 
դրանց մեջ ոս կի՞ կա: ( Մեծ ճի գով 
փո սից հա նում է հին կճուճ, ա րագ 
դա տար կում է մե ջի հո ղը:)  Գու ցե 
մե ջը գա՞նձ լի նի… Աստ ված ջան, 
ի՞նչ կլի նի, մի պուտ բախտ էլ 
ինձ տուր, է լի։  Սաղ կյանքս վա
ռա էդ բուլ դո զե րի կա բին կի մեջ։ 
 Մի բուռ ոս կին ի՞նչ է քեզ հա մար։ 
( Դա տար կում է կճու ճը, նա յում 
մե ջը, հու սա հատ:) Ո՞ւր ա Ա տո
մին ը տենց բախտ… ի՞նչ ոս կի, 
հո՜ղ ա ու ոս կոր… ( Ձեռ քով կան
չում է աշխ ղե կին, նա մո տե նում 
է:) Ա րի, տես:

Եր կու սով զննում են կճու ճը:

ԱՇԽՂԵԿ - Էս ի՞նչ է:
ԱՏՈՄ - Ե սի՞մ:
ԱՇԽՂԵԿ - (նա յում է մե ջը):  Պահո՜, 

իբր էն բի ձեն քիչ էր, հի մի էլ` 
էս: Էս խմո րը շատ ջուր կվերց
նի: Ա րա, ոնց որ ա նի ծած ըլ նի էս 
օբ յեկ տը։ (Ա տո մին.)  Մար դու բան 
չա սես: Ս պա սի զան գեմ ճար տա
րա պե տին: ( Հա մար է հա վա քում:) 
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 Դե րե նիկ  Ներ սե սի՞չ…  Հա, ես եմ: 
Խն դիր է ա ռա ջա ցել, չե՞ք կա րող 
գալ:  Չէ, Ա րա մը չէ, բուլ դո զերն 
ինչոր փոս է բա ցել:  Մե՞ ջը…  Կա
րաս ներ են, կճուճ ներ:  Կա րաս
նե րի մե՞ջ…  Չեմ նա յել: Ոչ ոք չգի
տի… Ես ու Ա տո մը… Կ գա՞ք:  Լավ: 
(Ա տո մին.) Էս հատ վա ծը թող էս
պես մնա, դու էն մյուս մա սում 
աշ խա տի, մինչև գա:

ԱՏՈՄ -  Լավ: (Գ նում է:)
ԱՇԽՂԵԿ - Ո՞վ գի տի, ո՞ր դա րի բան 

ա:  Թե օ րեն քով գնան, շի նա րա
րութ յու նը պի տի դա դա րեց նեն, 
բայց թե… Ա սենք, ո՞վ գի տե: Ախ
պեր, ես փոքր մարդ եմ, ես գործ 
չու նեմ: (Նս տում է քա րին, հե ռա
խո սով խաղ է խա ղում:)

 Գա լիս են  Դե րոն ու  Կա րոն: 

ԿԱՐՈ - Ի՞նչ ա է ղել, ա րա:
ԱՇԽՂԵԿ -  (ցույց է տա լիս փո սը): 

Ա սե ցի՝ զե կու ցեմ:
ԴԵՐՈ - (կճուճն է ու սումն ա սի րում): 

Ոնց որ վրան գիր կա։ «Զ գի նիս... 
բա րի վա յե լումն»։ Էս տա րած քը 
գլխնե րիս խա թա դար ձավ:  Սաղ 
էդ բայ ղուշ բի ձու նավսն ա, ա րա: 
( Կա րո յին.) Ի՞նչ ա նենք:

ԿԱՐՈ -  Մեջն ի՞նչ կար։
ԱՇԽՂԵԿ -  Հող ու ոս կո րի կտոր ներ։
ԿԱՐՈ -   Բա վրան գի նի՞ է գրված։
ԱՇԽՂԵԿ - Ե սի՞մ։
ԴԵՐՈ - Էս տի պի դամ բա րան նե

րը շատ հին են, մի հա զար հինգ 
հար յուր տա րե կան:

ԿԱՐՈ - Որ ոս կի չի, ծած կի, թող կոր
չի գնա:  Մինչև հի մի հո ղի տակ 
է ե ղել, թող է լի մնա:  Բա մեզ նից 
հե տո է կող նե րին բան չթող նե՞նք:

ԴԵՐՈ  Ս պա սի, զան գեմ շե ֆին:
ԿԱՐՈ -  Նույն բա նը պի տի ա սի, ինչ 

որ ես:
ԴԵՐՈ -  Գի տեմ, բայց հե տո չի՞ ա սի՝ 

ա ռանց իմ գի տութ յան եք ա րել: 
( Զան գում է:  Խո սակ ցութ յու նը չի 
լսվում, տրակ տո րը հռնդում է: 
 Հե ռա խոսն ան ջա տե լով:) Ա սում 
է՝ սպա սեք, կզան գեմ:

ԿԱՐՈ - Եր ևի  Ռա զին ա զան գե լու:
ԴԵՐՈ - (չի պա տաս խա նում, զանգ): 

Ա լո՞…  Լավ, շեֆ:
ԱՇԽՂԵԿ -  Հը՞:
ԴԵՐՈ - ( Կա րո յին): Ա սում է՝ ծած կեք: 

Էն տունն էլ, ա սում է, հան րա
յին գե րա կա շա հի հա մար պի տի 
քան դել:  Թույլտ վութ յու նը կա:

ԿԱՐՈ -  Բա բի ձե՞ն:
ԴԵՐՈ - Ա սում է` բի ձեն ալ կաշ է, 

խմել, ինչոր տեղ քնել է: (Աշխ ղե
կին.)  Քան դեք, ա սում է:

ԱՇԽՂԵԿ - (Ա տո մին):  Ծած կիր:
ԱՏՈՄ - Չս տու գե՞նք…  Կա րո՞ղ ա մե ջը 

ար ժե քա վոր բան կա:
ԿԱՐՈ - Ա րա, քեզ որ ա սում են՝ ծած

կիր, ու րեմն` վերջ:  Հան կարծ բե
րանդ շաղ ես տվել, հացդ ցա մաք 
կու տես, շուտ ա րա:

Ա տո մը գնում է:  Բուլ դո զե րի 

հռնդյունն ու ժե ղա նում է:  Քիչ անց նա 

վե րա դառ նում է:  Խո սակ ցութ յու նը 
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չի լսվում, բայց հաս կաց վում է, 

որ  Դե րոն կար գադ րում է քան դել 

Ա րա մի տու նը:  Տա նից դուրս է գա

լիս Ա րա մը, հաս կա նա լով՝  ձեռ քե րը 

բարձ րաց նում ու կանգ նում է տան 

ա ռաջ: 

ԱՏՈՄ - (Ա րա մին): Այ հայ րիկ, հե ռու 
գնա, ին չի՞ ես ու զում ինձ ա րուն քի 
մեջ քցես, հե ռու գնա:

ԱՐԱՄ - Չ հա մար ձակ վե՛ս: Ե թե ու զում 
ես տունս քան դես, նախ ինձ տրո
րի:

ԱՏՈՄ - Այ հայ րիկ ջան, իմ սաղ կյան
քում տուն եմ սար քել, ես ո՛չ տուն 
քան դող եմ, ո՛չ մար դաս պան:

ԱՐԱՄ - Որ տուն չես քան դել, բա էս 
մեկն ին չի՞ ես ու զում  քան դել։

ԱՏՈՄ -  Քան դում ենք, որ տե ղը նորն 
ու լա վը սար քենք, վա՞տ  բան ենք 
ա նում:

ԿԱՐՈ - (մո տե նա լով Ա տո մին): Ին չի՞ 
կանգ նար, ա րա, էս կի սա մեռ բի
ձուց վա խե ցա՞ր: Ք շի՛:

ԱՏՈՄ -  Շեֆ, ախր ի րան տրակ տո րի 
տակ ա քցում, ո՞նց քշեմ:

ԿԱՐՈ - Ա րա, քշի՛, ա սե ցինք, պե տութ
յունն էս ան գործ ու ան խելք ալ
կա շի ժա մա նա կը չու նի:

ԱՏՈՄ -  Հայ րի կին հե ռու տա րեք՝ 
քան դեմ: 

ԿԱՐՈ -  Շատ չխո սաս, ա րա՛, ա սում 
են՝ քան դի, ու րեմն՝ քան դի:

Ա տո մը չկամ գնում է դե պի մե քե

նան։ Ա րա մը տե ղից չի շարժ վում:

ԱՏՈՄ - (հանգց նում է մե քե նան, 
նստում մի քա րի):  Չէ, ախ պեր, ես 
աշ խա տում եմ ըն տա նիք պա հե լու 
հա մար, ես էդ տա րի քի հեր ու
նեմ, ես ա րուն քի տակ չեմ մտնի:

ԿԱՐՈ - (աշխ ղե կին): Ք շել գի տես, չէ՞։ 
Նս տիր, քան դիր, ժա մա նակ չու
նենք։  Վեր ևում սպա սում են։ 

ԱՇԽՂԵԿ -  Չէ,  Կա րո ջան, չէ։ Ես... 
ես... 

ԿԱՐՈ - Այ վախ կոտ շա նոր դեք, ձեզ 
ի՞նչ ե ղավ։  Չէ՛, հա չէ՛։ (Ա րա մին.) 
 Լա՜վ…  Բի ձա, դու հը լը քո հա
լը կտե նաս։  Դու չգի տես, թե ում 
հետ գործ ու նես:  Վերջա ռաջ էս 
տու նը պտի հո ղին հա վա սար վի: 
Ե թե նույ նիսկ պե տութ յունն էլ չու
զե նա, մեկ ա, պտի հա վա սար վի: 
Էդ ես եմ ա սում քեզ:

Ն շան է ա նում  Դե րո յին: Գ նում են: 

Ա տո մը մո տե նում է Ա րա մին:

ԱՐԱՄ - Ինձ ինչ ա սե՞ց: Ալ կա՞շ…  Խեղճ 
Ա րամ, գո նե մի ան գամ կար գին 
հար բած չկաս… 

ԱՏՈՄ -  Քո ա րա ծը բա՞ն էր։
ԱՐԱՄ - Ին չի՞։
ԱՏՈՄ - Ա սենք թե իմ փո խա րեն ու

րիշ մեկն էր լի նում, աչք ու ե րես 
չէր նա յում, տրակ տո րի տակ էր 
տա լիս քեզ։ Ի՞նչ...  Հի մա էլ բա՞նտ 
գնա յի։ Ախր, է րե խի տեր ենք, 
ախր... 

ԱՐԱՄ - Ընտ րութ յան հարց է։ Կ յանքն 
ա մեն վայրկ յան մար դու ա ռաջ 
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ընտ րութ յուն է դնում ու մար դուց 
է կախ ված՝ չա՞ րը կընտ րի, թե՞ բա
րին։  Չարն ու բա րին միշտ մար
դու կող քին են, կամ ա վե լի ճիշտ, 
նրա սրտի մեջ, մար դը որ մե կին 
տեղ տվեց...

ԱՏՈՄ - Ես հա սա րակ բուլ դո զե րիստ 
եմ, քո ա սա ծից բան չեմ հաս կա
նում։

ԱՐԱՄ - Չ կա բա ցար ձակ չար կամ 
բա ցար ձակ բա րի մարդ, կան 
ի րա վի ճակ ներ։  Մար դը մի տեղ 
բա րի է, մի այլ տեղ՝ չար։  Կա րոն, 
օ րի նակ, ինձ ա տում է, քա նի որ 
ի րեն խան գա րում եմ, իսկ ե թե 
հար սա նի քի ժա մա նակ հան դի
պեինք, վստահ ե ղիր, որ բա ժա
կիս մեջ օ ղի կլցներ ու կե նացս 
կխմեր ան պայ ման։

ԱՏՈՄ - Իբր ին չի՞ չես հա մա ձայն
վում...  Փողն առ, նոր կվար տի րա 
ստա ցիր, քա նի՞ տար վա կյանք է 
մնա ցել քեզ։

ԱՐԱՄ -  Հի մա էլ դո՞ւ։  Աշ խա տա վոր 
մարդ ես, էս մե կը կհաս կա նաս 
հաս տատ։  Քա նի դեռ հայ մար
դը միայն իր մա սին է մտա ծում, 
մեր եր կի րը եր կիր չի դառ նա, 
մեր պե տութ յու նը չի ամ րա նա, ոչ 
էլ մեր բա նա կը հաղ թա նակ կտա
նի։  Քա նի դեռ չենք հար գում մեր 
պատ մութ յու նը, ու րիշ նե րը չեն 
հար գի։ Ի՞նչ բարդ բան կա էս
տեղ, որ չեք հաս կա նում։

ԱՏՈՄ -  Հո չա սե ցի՞ր։  Քո տան քան

դելչքան դելն ի՞նչ կապ ու նի էդ 
ա մե նի հետ։

ԱՐԱՄ - Ու նի, այն էլ ինչ պե՛ս։  Քա
նի դեռ փո ղը ա մե նագլ խա վոր 
սուրբն է էս աշ խար հում, մյուս 
սրբութ յուն նե րը պի տի ոտ նա
հար վեն։

ԱՏՈՄ -  Գի տես, չէ՞, որ ու զեսչու զես, 
ի րենց ու զա ծին հաս նե լու են։ Ու
րեմն էլ ո՞ւմ է պետք քո դի մադ
րե լը, քո դե մու դարձ լի նելն ո՞ւմ է 
պետք։

ԱՐԱՄ - Ինձ, միայն ինձ։ Որ պես զի 
վերջ նա կա նա պես չկորց նեմ հար
գանքն իմ ան ձի նկատ մամբ, որ
պես զի կյան քիս վեր ջին օ րե րը 
կամ ժա մե րը ա նի մաստ ան ցած 
չհա մա րեմ... Որ պես զի չա մա չեմ 
մարդ կանց աչ քե րին նա յե լիս, որ
պես զի այս քա ղա քի հո ղի վրա 
քայ լե լու ի րա վունք ու նե նամ։

ԶՈՐԱՎԱՐ ՍՄԲԱՏԻ ՁԱՅՆԸ -  Հայ
դուկ Ա րամ, ա մեն մարդ  իր խաչն 
է ու նե նում։ Ու էդ խաչն ա մեն մե
կին ա մե նա ծանրն է թվում։  Քա
ջութ յամբ տար։ Ա մեն ծառ իր ար
մա տով է ծառ, ա մեն եր կիր ի րեն 
սի րող նե րի փոքր բա նա կով է  եր
կիր։ Ս րանք քեզ ու տե լու են, ճիշտ 
է, բայց չեն մար սե լու, սեր մա նե
լու են, բայց չեն հնձե լու, խա ղող 
են ճմռե լու, բայց գի նին չեմ խմե
լու։ Ն րանք էլ ի րենց խաչն ու նեն։

ԱՏՈՄ - Էս օրն էլ մթնեց րինք։ Ես 
գնամ։

Ա րա մը չի ար ձա գան քում:
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ՏԵՍԱՐԱՆ 15

 Փո ղոց:  Կա րոն ու  Դե րոն։

ԴԵՐՈ -  Հը՞…
ԿԱՐՈ - Ա րա, էդ բի ձեն կյանքս կե

րավ: Գ նանք մի տեղ, մի բան 
խմենք:

ԴԵՐՈ -  Մի կոպ տի, մի քիչ մեղմ 
ե ղիր:

ԿԱՐՈ -  Մե՞ղմ: Էդ նման նե րի հետ 
մեղմ ե ղար՝ կու տեն: Էդ բի ձեն չի 
հաս կա նում, որ ի րա ժա մա նակն 
ան ցել ա:  Հի մի մերն ա, ու ոնց ու
զենք, էն պես ենք ա նե լու:

ԴԵՐՈ -  Ռազն ա սաց՝ դա տա րա նը 
է գուց ո րո շու մը կտա:  Դա տա վո
րի հետ խո սել է:

ԿԱՐՈ - Ա ռանց ի րա՞…
ԴԵՐՈ -  Հա, ի րեն իս կի չեն էլ ա սի: 

 Պետք լի նի, կա սեն՝ հրա վի րել 
ենք դա տի, չի ե կել, դրա հա մար 
էլ դա տա րանն ա ռանց ի րեն է 
ո րո շում ըն դու նել:

ԿԱՐՈ - Ա սում եմ՝ մի էր կու թղթակ ցի 
փող տանք, թող…

ԴԵՐՈ -  Չէ, պետն ա սում է՝ ա ռայժմ 
պետք չէ մա մու լի բե րա նը քցել: 
 Տու նը քան դենք պրծնենք, հենց 
սկսենք նոր շեն քի հիմ քը փո րել՝ 
մա մու լը կխառ նենք:

ԿԱՐՈ -  Լա՛վ:
ԴԵՐՈ - Ոս տի կան նե րը գնա ցե՞լ են:
ԿԱՐՈ -  Հա, ա սա ծիս պես, գնա ցել, 

գլխին սար քել են: Ե թե շատ հա
մա ռի, կա սենք՝ ինքն ա դիտ մամբ 

ա նում, որ տու ժած կողմ դուրս 
գա:  Կա րո՞ղ ա աղջ կան խառ նենք։ 
Ա սենք մեր տղեր քին՝  Մոսկ վա յում 
փախց նեն։

ԴԵՐՈ -  Բռ նա բա րութ յո՞ւն:
ԿԱՐՈ -  Չէ, այ ախ պեր, տա նեն, մի 

քա նի օր պա հեն, աչ քը վա խեց
նեն։  Բի ձեն ու զիչու զի՝ կփափ կի։

ԴԵՐՈ -  Չէ, շեֆն ա սում է՝ չէ։  Համ 
էլ գոր ծը է ղածպրծած է։  Բի ձու 
գլու խը կա ղան, կպրծնի։  Կա սեն՝ 
ալ կաշ շուն էր, կա սեն... Այ ցավդ 
տա նեմ, էդ մեր խել քի բա նը չէ։ 
 Վեր ևում մտա ծող կա։  Մե քե նան 
կան չե՞մ։

ԿԱՐՈ -  Չէ, ա վե լի լավ է տաք սի 
նստենք։ Ու զում եմ գլուխս խա
ղաղ լի նի։

ՏԵՍԱՐԱՆ  16

Ա րա մը նստած է հյու րա սեն յա կում, 

սե ղա նի մոտ:

ԱՐԱՄ - (ձեռ քը սրտին է տա նում): 
 Հան գիստ, հան գի՜ստ, շատ չի 
մնա ցել… ( Սե ղա նից վերց նում է 
լու սան կա րը, խո սում մոր հետ:) 
Է սօր դա տա կան հար կա դիր կա
տա րո ղը ե կավ, ներ կա յաց րեց 
դա տա րա նի վճի ռը: Իբր ինձ ծա
նու ցա գիր են տվել, բայց ես դա
տին չեմ ներ կա յա ցել: Ա ռանց ինձ 
դատ են ա րել ու ո րո շել, որ տու նը 
խան գա րում է քա ղա քա շի նա կան 
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կար ևոր նպա տակ նե րի ի րա կա
նաց մա նը և  պի տի քանդ վի: Այդ
պես պա հան ջում է հան րա յին 
գե րա կա շա հը: Ի՜նչ հան րա յին, 
 Ռա զի ու իր ըն կեր նե րի շահն է 
պա հան ջում:  Փո՜ղն է պա հան
ջում։ Այս քան ապ րե ցի ու չհաս
կա ցա՝ ինչ տե ղի ու նե ցավ: Ա մեն 
ինչ ի րար է խառն վել, մա: Չ գի
տեմ, ե՞ս եմ ծե րա ցել, նո րե րին չեմ 
հաս կա նում, թե՞ նրանք են փողն 
աստ ված դարձ րել…  Մո ռա ցել են 
ա մեն ինչ: Ու չեմ հաս կա նում, եր
կի՞րն է մար դու  հա մար, թե՞ մար
դը երկ րի, հո՞ղն է մար դու հա մար, 
թե՞ մար դը հո ղի, հայ րե նի՞քն է 
մար դու հա մար, թե՞ մար դը հայ
րե նի քի: Ախր, դու ժա մա նա կին 
ինձ ու րիշ բան էիր սո վո րեց նում, 
մա, ու հի մի…

ԶՈՐԱՎԱՐ ՍՄԲԱՏԻ ՁԱՅՆԸ -  Հայ
դուկ, մի կար ծիր, թե նրանք քե
զա նից չեն վա խե նում։  Հայ դուկ
նե րը քիչ էին, վատ զին ված, բայց 
թուր քե րը սար սա փում էին նրան
ցից։  Գի տե՞ս ին չի։

ԱՐԱՄ - Ին չի՞։
ԶՈՐԱՎԱՐ ՍՄԲԱՏԻ ՁԱՅՆԸ -  Քա նի 

որ նրանք կամք ու նեին, քա նի որ 
նրանք մեռ նե լուց չէին վա խե նում, 
քա նի որ նրանք գի տեին, թե ինչ 
է ճշմար տութ յու նը և դ րա հա մար 
պատ րաստ էին մեռ նել։  Քա նի որ 
հայ րե նի քը դա տարկ խոսք չէր 
նրանց հա մար, ոչ էլ ժո ղո վուրդն 

էր շա հարկ ման ա ռար կա։  Քեզ 
կճզմեն, բայց չեն ար հա մար հի, 
քեզ գու ցե սպա նեն, բայց ներ
քուստ կհար գեն... Ի մա ցիր, մահ
վան ու կյան քի սահ մա նը մի մա
զա չափ է և  մա հից ան դին մահ 
չկա։ 

Ա րա մը դուրս է գնում, վե րա դառ

նում, ձեռ քին՝ լինգ, քլունգ, բահ: 

 Քան դում է հա տա կը:

ԱՐԱՄ -  Հայ րե նի քը մոր պես  է, բայց 
է սօր ինձ ու ինձ նման նե րի հա
մար խորթ է դար ձել:  Չէ, է սօր 
նրան բռնա բա րում են կա րո ներն 
ու ռազ ե րը, բու դի ներն ու գա գա
ներն էլ ծափ են տա լիս նրանց, 
ինչ է, թե մի ա ման լափ ստա
նան: Ես չեմ ու զում հանձն վել: 
Ես չեմ կա րող հանձն վել ու ինձ, 
իմ կյան քը, իմ բա ժին աշ խար հը 
պաշտ պա նե լու այլ ճա նա պարհ 
չու նեմ: Ա սենք, ու նեմ, սա էլ է ճա
նա պարհ։

Մթ նում է:  Մո մի լույս: Ա րամն ար

դեն  գոտ կա տե ղից ներքև փո սի մեջ 

է: 

ԱՐԱՄ - Ես կդիր քա վոր վեմ իմ գբի 
մեջ, տես նեմ ինչ են ա նե լու…

Ա ռա վոտ: Դր սից լսվում են բուլ դո

զե րի, էքս կա վա տո րի և  աշ խա տող

նե րի ձայ նե րը:
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ԱՇԽՂԵԿԻ ՁԱՅՆԸ -  Շուտ ա րեք, 
ե րեկ  Կա րոն ա սեց՝ տունն է սօր 
ան պայ ման պի տի քան դենք: 
Ո րո շում կա, ա սեց… (Տ րակ տո րի 
հռնդյուն:) Ա տոմ, գուն դը կա խիր 
էքս կա վա տո րի շե րե փին, սկսիր:

ԱՏՈՄԻ ՁԱՅՆԸ -  Շեֆ, մի հատ նա
յենք, հո տա նը մարդ չկա՞:

ԱՇԽՂԵԿԻ ՁԱՅՆԸ -  Չէ, քիչ ա ռաջ 
նա յե ցի, ոնց որ մարդ չկար: Ո՞վ 
գի տի, էդ ալ կա շը որ տե՞ղ է խմել, 
քնել:  Տես նող ներն ա սում են՝ ե րեկ 
տնից ե լել, ինչոր տեղ է գնա ցել:

ԱՏՈՄԻ ՁԱՅՆԸ -  Բե րեք գո նե ա ռաջ 
կրի շը քան դենք: Ա հա գին վա
ռե լա փայտ կլի նի:  Հը՞, շեֆ:  Տուր 
ինձ, է լի:

ԱՇԽՂԵԿԻ ՁԱՅՆԸ - Ին չի՞ հետև ես 
ըն կել, ա րա,  Կա րոն ա սավ՝ մինչև 
գամ, քան դած լի նեք:

ԱՏՈՄԻ ՁԱՅՆԸ -  Փետն ափ սոս է: 
 Հին, չոր փետ է, մի ձմեռ վա վա
ռե լա փայտ կլի նի:

ԱՇԽՂԵԿԻ ՁԱՅՆԸ -  Քան դեք, 
պրծեք, հե տո կջո կես, կտա նես: 
 Շուտ ա րեք, ժա մա նակ չկա, ուր 
որ ա  Կա րոն կգա:

Ա րա մը լսում է նրանց խո սակ ցութ

յու նը: Սկ սում է հագն վել՝ խնամ

քով, հա գուս տը մեկմեկ ընտ րե լով: 

 Սե ղա նի վրա յից վերց նում է մոր լու

սան կա րը, մտնում փո սը:  

 Տան պա տին խփող գնդի թնդյու նը 

թնդա նո թի կրա կոց է հի շեց նում: 

 Գոր գի վրա յից ընկ նում է հոր ու մոր 

լու սան կա րը:  Նոր հար ված:  Հո ղը 

լցվում փո սի մեջ, ա մեն զար կի հետ 

ծած կում է Ա րա մին:

ԳԱՍՊԱՐ - Ա րա՜մ...  Կանգ նե՜ք, ի՞նչ եք 
ա նում։ Ախր, Ա րա մը տանն է։

ԱՇԽՂԵԿ -  Հի մա էլ սա։ Այ բի ձա, հե
ռու գնա, քեզ մի բան լի նի՝ ո՞վ է 
պա տաս խան տա լու։

ԳԱՍՊԱՐ - (ան տե սե լով աշխ ղե կին, 
ներս է մտնում): Ա րա՜մ։ (Ու զում է 
փո սին մո տե նալ, ոտ քե րը դո ղում 
են, ծնկի է գա լիս:)

ՄԱՐԻԱՄ -  Պապա՜, պա՜պ… (Աշխ ղե
կին կող քի հրե լով ներս է մտնում, 
վա զում փո սի մոտ:)  Պապա՜… էս 
ի՞նչ եք ա րել, ան խիղճ նե՜ր։

Լ ռութ յուն: 



ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

Սամ վել
ԽԱԼԱԹՅԱՆ

Ես  Գո հա րին՝ պիե սիս հե րո սու  հու ն, վա ղու ց էի փնտրու մ: Փնտ րու մ էի 

 Գո հար նե րի մե ջ,   Հայ կու  հի նե րի մե ջ, Ար մե  նու  հի նե րի մե ջ և  ան գամ  Քի սո

Քրիստի նե նե րի մե ջ: Ա մե ն մե  կը մի  քիչ  Գո հար էր կնոջ ա րար չա կան համ բե րա

տա րու թ յամբ, իր և  սի րած էա կի հա մար եր ջան կու թ յու ն ստեղ ծե լու  անձ նա զո

հու թ յամբ, չհաս կաց ված լի նե լու  տրտմու թ յամբ, նե րո ղամ տու թ յամբ, մշտա կան 

ջեր մու թ յամբ  և  այլ ա ռա քի նու թ յու ն նե րով,  ո րով օժտ ված է նա խե ղակ հայ կի նը: 

Երբ նրան գտա, մն ա ցա ծը, ինչ պես ա սու մ են, ձեռ քի գործ էր, քա նի որ  Գո հա

րի պես կա նայք, որ պես կա նոն, տղա մարդ կանց կող մի ց չեն գնա հատ վու մ կամ 

գնա հատ վու մ են մե ծ ու  շա ցու  մով… Իսկ այդ պի սի նե րը, ի րենց անց յա լի սխալ նե

րով ու  ներ կա յի զղջու մն  ե րով, ծի ծա ղե լի են:

Ու րեմն , ե կեք ան քեն ծի ծա ղենք ու  դաս  առ նենք, բա րե կամն  եր:
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ԳՈՀԱՐ - (նա յում է պա տի ժա մա
ցույ ցին):  Վե ցից կես րո պե է 
պա կաս, ե րե սուն վայրկ յան անց 
դռան զան գը կհնչի: ( Մո մա կա լը 
դնում է սե ղա նին:)  Պա րոնն ամ
բողջ կյան քը թափթփ ված ապ րեց 
և  միայն ժա մադ րութ յուն նե րում 
է ճշտա պահ: (Հն չում են ժա մա
ցույ ցի զան գե րը:)  Մե՜կ... եր կո՜ւ... 
ե րե՜ք... չո՜րս... հի՜նգ... վե՛ց: (Դ ռան 
եր կա րատև զանգ:) Ես միայն իմ 
մեռ նե լու օ րը չգի տեմ: (Գ նում է 
դի մա վո րե լու:)

ԱՐԱՄ  (ձայ նը՝ նա խա մուտ քից):  Կա
րե լի՞ է:

ԳՈՀԱՐ -  Հա մե ցեք, ի հար կե:

Մտ նում է Ա րա մը՝ ծաղ կեփն ջով:

ԱՐԱՄ  (հաս նե լով սեն յա կի կենտ
րոն՝ կտրուկ շրջվում, ար տիս տիկ 

մեկ նում է ծաղ կե փուն ջը, պա
թո սով, բարձ րա ձայն):  Հար գե լի 
 Գո հար, թույլ տվեք շնոր հա վո րել 
ձեր երկ րորդ՝ 20ամ յա հո բել յա
նը:

ԳՈՀԱՐ -  Քիչ էլ բարձր ա սեիր՝ ողջ 
քա ղա քը կլսեր: ( Վերց նում է 
փուն ջը:) Ես այդ պես էլ գի տեի, 
որ ծննդյանս օ րը չես մո ռա ցել:

ԱՐԱՄ  (ան կաշ կանդ նստում է՝ ոտ
քը ոտ քին գցե լով): Ա վա՜ղ, ա յո: 
Օ րեր կան, որ եր բեք չեն մո ռաց
վում, զո րօ րի նակ՝ 1945 թվա կա նի 
օ գոս տո սի 6ը:

ԳՈՀԱՐ - (փուն ջը ծաղ կա մա նի մեջ 
տե ղա վո րե լով):  Դա ի՞նչ օր է:

ԱՐԱՄ   Հի րո սի մա քա ղա քի վրա 
ա տո մա յին ռումբ գցե լու օ րը:

ԳՈՀԱՐ - Շ նոր հա կա լութ յուն հա մե
մա տութ յան հա մար:

ԵԿԱ, ՏԵՍԱ, ՊԱՐՏՎԵՑԻ...
 Կա տա կեր գութ յուն մեկ գոր ծո ղութ յամբ

 Գոր ծող ան ձինք
ԳՈՀԱՐ
ԱՐԱՄ
ՌՈՒԲԵՆ

 Հա մեստ կա հա վո րան քով հյու րա սեն յակ:  Մեջ տեղ է բեր ված ե րեք հո գու հա մար 
տո նա կան ընթ րի քի բաց ված սե ղա նը:  Կա հա վո րան քի մաս կազ մող սե ղա նի կը, 

բազ կա թոռ նե րը, բազ մո ցը մի կողմ են քաշ ված:
 Գոր ծո ղութ յան անհ րա ժեշ տութ յու նից ել նե լով՝ պա տի ժա մա ցույց, կող քին՝ 

Էդվարդ  Մուն կի « Ճիչ» կտա վի պատ ճե նը, դաշ նա մուր, մագ նի տո ֆոն: 
Մտ նում է տո նա կան հագն ված, հար դար ված  Գո հա րը՝ մո մա կա լը ձեռ քին: 
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ԱՐԱՄ – Խնդ րեմ: ( Սե ղա նը զննե լով:) 
 Մենք է լի՞ հյուր ու նենք:

ԳՈՀԱՐ - Ոչ թե մե՛նք, այլ ե՛ս:
ԱՐԱՄ   Դու է լի՞ հյուր ու նես:
ԳՈՀԱՐ - Ա յո:
ԱՐԱՄ   Հու սով եմ, մայրդ չի:
ԳՈՀԱՐ - Ա րա՛մ, իմ մոր մա սին այդ

պես խո սե լու բա րո յա կան ի րա
վունք չու նես:

ԱՐԱՄ  Այն ժա մա նակ էլ էիր նույ նը 
ա սում:

ԳՈՀԱՐ - Եվ շատ ճիշտ էի ա սում:
ԱՐԱՄ  Ա րի զո քան չա բա րո յա կան 

հար ցեր չքննար կենք: Այ սօր քո 
ծննդյան օրն է, դու քո նախ կին 
ա մուս նուն հրա վի րել ես, ին չի 
հա մար շա՜տ շնոր հա կալ եմ, և 
կս պա սենք եր րորդ հյու րին, ով, 
ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, 
քո շեֆն է և  սի րա հե տում է քեզ, 
սա կայն... Օ՜, անհ րա շա լի վայրկ
յան... նա ծեր է և  քո ճա շա կով 
չէ: Եվ քա նի որ ես դե րա սան եմ, 
խա ղա լու եմ քո ա մուս նու դե րը, 
և  մենք ներ կա յա նա լու ենք որ
պես սի րա ռա՜տ և  որ ա մե նա կար
ևորն է՝ ա՛նդա՛վա՛ճա՛ն ա մու սին
ներ՝ ան ցան կա լի սի րա հե տո ղից 
պաշտ պան վե լու հա մար:  Ճի՞շտ 
կռա հե ցի:

ԳՈՀԱՐ - Ոչ: Ինչ պես միշտ դու ա պաշ
նորհ կռա հող ես:

ԱՐԱՄ   Բայց՝ տա ղան դա վոր դե րա
սան:

ԳՈՀԱՐ - Այդ հար ցում չեմ վի ճի:  Մա

նա վանդ, երբ նոր ըն կե րու հի ես 
ճա րում ու մտնում սի րա հա րի դե
րի մեջ:

ԱՐԱՄ   Դու դեռ խան դո՞ւմ ես:
ԳՈՀԱՐ -  Չէ՜ մի, ին չի՞դ խան դեմ: 

(Նս տում է դի մա ցի ա թո ռին:)  Դե 
պատ միր, տես նեմ, Օ թել լո խա
ղա ցի՞ր, թե՞ դեռ  Դոն  Ժու ա նով ես 
բա վա րար վում:

ԱՐԱՄ   Չեն վստա հում: Ա սում են՝ 
Օ թել լոն ող բեր գա կի դեր է, իսկ 
դու կո մի կա կան խա րակ տեր ես:

ԳՈՀԱՐ -  Տես նո՞ւմ ես, ա ռա ջըն թաց 
ես ու նե ցել, ա ռաջ «խա րակ տեր» 
բա ռը չէին ա սում:

ԱՐԱՄ  Իսկ դո՞ւ... դու ի՞նչ նո րութ յուն 
ու նես:

ԳՈՀԱՐ - Ոչ մի: Աշ խա տանքտուն
աշ խա տանք:

ԱՐԱՄ   Բայց թարմ տեսք ու նես: 
Ա վե լի ես գե ղեց կա ցե՜լ, ջա հե լա
ցե՜լ…

ԳՈՀԱՐ - Էլ մի՛... քո հա ճո յա խո սութ
յուն նե րը քեզ չճա նա չող նե րի հա
մար կա րող են թա կարդ լի նել, 
իսկ ես քեզ լավ եմ ճա նա չում:

ԱՐԱՄ  Ո՞ւր էր, թե ինքս ինձ լավ 
ճա նա չեի:

ԳՈՀԱՐ - (բա րի հեգ նան քով): Օգ նե՞մ 
քեզ այդ հար ցում:

ԱՐԱՄ  Ան չափ շնոր հա կալ կլի նեմ և  
ողջ կյան քում՝ ե րախ տա պարտ:

ԳՈՀԱՐ -  Նե ղա նալ չկա՞:
ԱՐԱՄ  Ով նե ղա նա՝ նույն վայրկ յա

նին մա հա նա:
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ԳՈՀԱՐ - Ու րեմն լսիր:  Դու տա ղան
դա վոր դե րա սան ես, բայց ան
լուրջ ես և  ան կա յուն:  Շա տե րը 
չեն տար բե րում քո լուրջն ու կա
տա կը, սուտն ու ճիշ տը...  Դու 
միշտ դեր ես խա ղում… ( Դա դար:) 
Ա սում են՝ կյանքն էլ մի թատ րոն 
է, բայց դու թատ րոնն ես դարձ րել 
կյանք:  Մինչ դեռ մար դիկ սի րում 
են կյան քը թատ րո նում դի տել և  
ոչ թե թատ րո նը բե րել կեն ցաղ: 
 Դու թեթ ևամ տո րեն և  կոր ծա նա
րար ես վե րա բեր վում քո նկատ
մամբ՝ չգի տակ ցե լով, որ խա ղա
լով քո հո րի նած Ա րամ  Սարգս
յա նի դե րը՝ ջնջում ես նրա իս կա
կան կեն սագ րութ յու նը, զրկում ես 
նրան բնա կան կյան քից…

ԱՐԱՄ -  Միայն այդ քա՞ նը:
ԳՈՀԱՐ -  Կար ծես թե…
ԱՐԱՄ -  Բայց դու չա սա ցիր այդ սան

ձար ձա կի, սրի կա յի, հան ցա գոր
ծի դա տավ ճի ռը:

ԳՈՀԱՐ -  Դու կա րո՞ղ ես գո նե մեկ 
ան գամ լուրջ լի նել:

ԱՐԱՄ -  Չեմ կա րող: Ես փոր ձե ցի մեկ 
ան գամ լուրջ լի նել և  դա ա վարտ
վեց մեր բա ժա նու մով:

ԳՈՀԱՐ - (ըն դոստ կանգ նում է):  Մի՛ 
հի շեց րու:

ԱՐԱՄ -  Դա ժա՞ն հնչեց...  Բայց դա 
ի րո ղութ յուն է, տի կին:

ԳՈՀԱՐ - Ա րամ... Ա րա՜մ, ես չէի կա
րող քեզ դա վա ճա նել, ու րի շից 
ե րե խա ու նե նալ և  ինքս ինձ հա

մո զել, թե եր կու սով ար դեն եր
ջա նիկ ենք:  Դա վա ճա նութ յամբ 
խարսխ ված եր ջան կութ յուն չի լի
նում: 

ԱՐԱՄ - Իսկ ե թե ամ լութ յու նը քեզ նի՞ց 
լի ներ, կհա մա ձայ նեի՞ր, որ ես մեկ 
ու րի շից ե րե խա ու նե նա յի՝ նրան 
որ դեգ րե լու, քո խնամ քին հանձ
նե լու պայ մա նով:

ԳՈՀԱՐ - Կ հա մա ձայ նեի:
ԱՐԱՄ - (ոտ քի է ել նում):  Սա ռույ

ցը շարժ վե՜ց,  պա րո նայք երդվ յալ 
ա տե նա կալ ներ, կի նը չի ցան կա
նում եր ջան կա նալ իր դա վա ճա
նութ յան գնով, բայց հա մա ձայն 
է եր ջա նիկ լի նել՝ ա մուս նուն դա
վա ճան դարձ նե լու խա րա նով... 
Ա հա քեզ հո գե ցունց և  դա սա կան 
սյու ժե: Ես՝ տա ղան դա վոր դե րա
սան Ա րամ  Սարգս յանս, պա տիվ 
եմ ու նե ցել փայ լուն կեր պով կեր
տել այդ տղա մար դու դե րը՝ դառ
նա լով ա նանձ նա կան մեծ սի րո 
զոհ...  

ԳՈՀԱՐ -  Մի չա փա զանց րու, մեր բա
ժան վե լու պատ ճա ռը դա չէր:

ԱՐԱՄ -  Գու ցե կբա ցատ րե՞ս, կլու
սա վո րե՞ս ինձ, տի կին, թե ո՛րն էր 
ստույգ պատ ճա ռը:

ԳՈՀԱՐ -  Դու ինձ չէիր սի րում, 
Ա րամ...  Դու ոչ մե կին սի րե
լու ու նակ չես:  Դու ու նակ չես քո 
կյանքն անց կաց նել մե կի հետ: 
 Քեզ միշտ փո փո խութ յուն ներ են 
պետք, նոր գոր ծո ղութ յուն ներ, 
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նոր կոնֆ լիկտ, նոր զար գա ցում, 
նոր մեր ձա վոր ներ, նոր երկր պա
գու ներ... Ե թե ան գամ հա մա ձայ
նեի քեզ հետ, միև նույն է, ինչոր 
մի օր դու հե ռա նա լու էիր՝ լքե լով 
ինձ ու ե րե խա յին, և  հան րութ յան 
աչ քին ես կհառ նեի ա մուս նուն 
դա վա ճա նած, իր ըն տա նի քը քայ
քա յած մե կը...

ԱՐԱՄ - (աս վա ծին ան հա ղորդ):  Սո
ված եմ:

ԳՈՀԱՐ –  Համ բե րիր: ( Նա յում է ժա
մա ցույ ցին:)  Նա, որ պես կա նոն, 
ու շա նում է:

ԱՐԱՄ -  Նա՞ն  ով է:
ԳՈՀԱՐ - Կ գա՝ կի մա նաս: (Դ ռան 

զանգ:) Ա հա և  նա: (Գ նում է դի
մա վո րե լու:)

ԱՐԱՄ - Ե թե մայ րը կամ քույ րը ե ղավ՝ 
կթող նեմ ու կգնամ...  Չէ, հաց կու
տեմ, նոր կգնամ:

 Գո հա րի ու ղեկ ցութ յամբ մտնում է 

 Ռու բե նը, տես նե լով Ա րա մին, տե

ղում մեխ վում, հար ցա կան հառ վում 

է  Գո հա րին:

ԳՈՀԱՐ - Ա ռաջ ա րի:  Ծա նո թա ցեք, 
Ա րամ  Սարգս յանն իմ նախ կին 
ա մու սինն է: ( Ռու բե նին ցույց 
տա լով:)  Ռու բեն  Հա կոբ յանն իմ 
նախ կին ա մու սինն է:

ՌՈՒԲԵՆ - (ան բար յաց կամ):  Մե հա
տըմ տու ա լետ մտնիմ ու գամ: 
(Գ նում է:)

ԱՐԱՄ -  Նա իս կա պե՞ս քո ա մու սինն 
է:

ԳՈՀԱՐ - Ե ղել է: 
ԱՐԱՄ - Ինչ պես հաս կա նալ:
ԳՈՀԱՐ –  Դու ինչ պե՞ս ե ղար, նա էլ՝ 

այդ պես:
ԱՐԱՄ - Ինձ նից ա ռա՞ջ, թե՞ հե տո:
ԳՈՀԱՐ - Ինչ պե՞ս չես ա մա չում... 

Ինքդ էլ գի տես, որ դու իմ կյան
քում ա ռա ջինն էիր: 

ԱՐԱՄ – Ն շա նա կում է, նա ինձ նից 
հե տո է ա մուս նա ցել քեզ հետ:

ԳՈՀԱՐ -  Քեզ նից հե տո:
ԱՐԱՄ –  Բախ տը չի բե րել: 
ԳՈՀԱՐ – Ընդ հա կա ռա կը: 
ԱՐԱՄ -  Բա ին չո՞ւ տեր չմնաց իր 

բախ տին:
ԳՈՀԱՐ - Ես չցան կա ցա:
ԱՐԱՄ -  Դո՜ւ, դո՜ւ, դո՜ւ... Ա մեն տեղ, 

ա մեն ին չում՝ դո՛ւ... Որ տեղ ա նի
մաստ խանդ կա՝ դո՛ւ, որ տեղ 
բամ բա սան քին ա կանջ կա խել 
կա՝ դո՛ւ, որ տեղ դժգո հել կա՝ 
դո՛ւ...

ԳՈՀԱՐ -  Դեռ այդ պե՞ս ես մտա ծում:
ԱՐԱՄ - Ու րիշ ինչ պե՞ս:  Տա սը տա րի 

կյանքս կե րար քո խան դով: 
ԳՈՀԱՐ -  Դա խանդ չէր, Ա րամ, դա 

քեզ վե րա փո խե լու ա նօ գուտ 
տան ջանք էր: (Տ խուր քմծի ծա
ղով:) Ա րի ու տես, որ  Ռու բենն 
էլ ինձ էր խան դում: Ա հա վոր էր 
խան դում: Չ դի մա ցա:

ԱՐԱՄ -  Քեզ տեղն է:
ԳՈՀԱՐ -  Քո կար ծի քով՝ ես վհո՞ւկ 

եմ...
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ԱՐԱՄ - Վ հո՞ւկ... մի՞ թե այդ պի սի 
կոմպ լի մենտ ա րե ցի...

ԳՈՀԱՐ –  Դե, գի տե՞ս ինչ… ( Ձեռ քը 
գցում է շշին:)

ԱՐԱՄ – Ս տո՛պ: Ինձ կան չել ես, որ 
մա հա փորձ ա նե՞ս:

ԳՈՀԱՐ - (բարձ րաց նում է շի շը):  Քեզ 
սպա նելն էլ է քիչ:            

ԱՐԱՄ - Օգ նե ցե՜ք....

 Ներս մտած  Ռու բե նին տես նե լով՝ 

քա րա նում են:

ՌՈՒԲԵՆ - Ապ ջան, մե կնգա է ղածն 
ի՞նչ է, օր մե նակդ չես կրնա՝ օգ
նութ յուն կխնդրես:

ԳՈՀԱՐ - Այ լան դակ նե՛ր… ( Շի շը մեկ
նում է Ա րա մին:) Ա՛ռ, շի շը բաց ու 
մո տե ցեք սե ղա նին:

ՌՈՒԲԵՆ - (ան բար յաց կամ նա յե լով 
 Մուն կի կտա վին՝ թի կուն քով է 
դրան նստում):  Հը բը մյուս ներն 
ո՞ւր են:

ԳՈՀԱՐ - Ի՞նչ մյուս ներ: 
ՌՈՒԲԵՆ -  Հենց էս քանս ե՞նք, էլ ու

րիշ ա մու սին չու նի՞ս:

 Գո հա րը ու զում է պա տաս խա նել, 

բայց վի րա վո րան քից ար տաս վում 

է: 

ԱՐԱՄ - (ժես տե րով նա խա տում է 
 Ռու բե նին): Այ սօր... այ սօր մեր 
սի րե լի... այ սինքն՝ հար գե լի  Գո
հա րի ծննդյան օրն է: Եվ նա 
ո րո շել է... ո րո շել է ըն տա նե կան 

սեղմ շրջա պա տում նշել իր տա
րե դար ձը...

ՌՈՒԲԵՆ -  Դե, ըդ պես ը սա... ( Գո հա
րին.)  Տո՛ լա՜վ, դու էլ... սիրտդ շուռ 
մի բեր, բան էր, ը սինք: ( Մեկ նում 
է բա ժա կը:)  Լից, բա ջա նաղ, լից:

ԳՈՀԱՐ - (սրբում է ար ցունք նե րը): 
Ա ռա ջի նը ես եմ ու զում խո սել:

ՌՈՒԲԵՆ -  Խո սա, մեռ նիմ կյան քիդ, 
էդ ե՞րբ չես դու խո սե, օր է սօր 
չխո սիս:

ԳՈՀԱՐ - (վերց նում է բա ժա կը): 
Ես ու զում եմ ա սել... ու զում եմ 
ա սել... Ես ձեզ հրա վի րե ցի, որ
պես զի հրա ժեշտ տամ ձեզ... 

ԱՐԱՄ -  Սա ար դեն սեն սա ցիա՜ է... և  
ո՞ր կամր ջի վրա է տե ղի ու նե նա
լու հրա ժեշ տը՝  Դավ թա շե նի՞, թե՞ 
 Կիև յա նի…

ՌՈՒԲԵՆ -  Սուս է րա, մար դը բան 
կսե...

ԱՐԱՄ -  Պա րոն... կար ծեմ՝  Ռու բեն, 
ի գի տութ յուն ձեզ, ես՝ որ պես 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա ցի, ձայ նի ի րա վունք ու
նեմ:

ՌՈՒԲԵՆ - Ի՛...
ԳՈՀԱՐ - Այս ամ բողջ ըն թաց քում 

ես ա նընդ հատ ու ա նընդ հատ 
բռնաց նում էի ինձ այն բա նում, 
որ շա րու նա կում եմ ապ րել այն
պես, ինչ պես նախ կի նում:  Մի նոր 
զգեստ էի առ նում, մտա ծում էի՝ 
 Ռու բե նը կհա վա նի՞... Ընթ րիք էի 
պատ րաս տում և  ան հանգս տութ
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յու նը, որ Ա րա մը ճա շի մեջ գցած 
սոխ չի սի րում, պա տում էր ինձ... 
 Դուք ա նընդ հատ խան գա րում 
եք ինձ ձեր բա զատ վել իմ ի զուր, 
շա՜տ ի զուր ապ րած անց յա լից... 
Եվ ես հաս կա ցա, որ հար կա վոր է 
հան դի պել:  Հենց այս պես՝ եր կու
սիդ հետ միա ժա մա նակ՝ ե րես առ 
ե րես, ա սել այդ մա սին, հո գով 
դա տարկ վել ու կտրել ա ներ ևույթ 
այն լա րը, որն ինձ դեռ կա պում 
է ձեզ հետ... (Ն րա բջջա յի նը 
զան գում է: Ընդ մի ջե լով խոս քը, 
դժկամ գնում է հե ռա խո սը վերց
նե լու:)

ԱՐԱՄ - (ցած րա ձայն՝  Ռու բե նին): 
 Դու մի բան հաս կա նո՞ւմ ես:

ՌՈՒԲԵՆ -  Հը լը որ՝ չէ...
ԱՐԱՄ - Իսկ ես հաս կա նում եմ...  Նա 

կա րո տել է:
ՌՈՒԲԵՆ - Ո՞ւմ, ըն ձի՞, թե՞ քե զի:
ԱՐԱՄ -  Համ բե րիր, քիչ հե տո պարզ 

կդառ նա:
ԳՈՀԱՐ - (զան գին չպա տաս խա նե

լով՝ ան ջա տում է): Ես ու զում եմ 
նո րո վի ծնվել, նոր կյանք եմ ու
զում՝ ա ռանց ետ նա յե լու ցան
կութ յան, ա ռանց անց յա լի, քա նի 
որ իմ կյան քը ճիշտ չապ րե ցի... 

ԱՐԱՄ - (հա յաց քը վերև հա ռած՝ ինչ
որ տեքս տից մտա բե րում է):  Մեր 
գո յութ յու նը պայ քար է լի նելչլի
նե լու հա մար, ան դադ րում պայ
քար, որն անց նում է եր ջան կութ
յան ետ ևից մշտա կան վազ քով...

ԳՈՀԱՐ - Ես էլ վազ քի մեջ ե ղա՝ ոչ մի 
վայրկ յան կանգ չառ նե լով, բայց... 
բախտս չբե րեց: Ե րա զում էի դաշ
նա կա հար դառ նալ, մինչ դեռ 
դպրո ցում ե րաժշ տութ յուն եմ դա
սա վան դում...  Բազ մա թիվ փե սա
ցու ներ ու նեի, սի րա հար վե ցի դե
րա սա նի: Մ տա ծում էի՝ իմ սի րով 
ու հո գա տա րութ յամբ կնպաս տեմ 
նրա տա ղան դի ա ճին, բայց նա, 
իր բե մա կան հա ջո ղութ յուն նե
րից շփա ցած, ա մեն քայ լա փո խի 
դա վա ճա նում էր ինձ: Ե րե խա էլ 
չէինք ու նե նում...  Բա ժան վե ցինք: 
Երկ րոր դը, որ ըմբ շա մար տի մար
զիչ էր, ան տա նե լի խան դում էր...

ԱՐԱՄ -  Չե ղա՜վ, չե ղա՜վ: Ինձ վե րա
բե րող փաս տե րը խե ղաթ յու րում 
ես:

ՌՈՒԲԵՆ - (ան բար յաց կամ հեգ նան
քով):  Դո՛ւ ը սա, ապ ջան:  Կեր ևա 
դու փա՛ս տա բան ես:

ԱՐԱՄ - Ես դե րա սան եմ և  ինձ հա
մար ճշմար տութ յու նը վեր է ա մեն 
ին չից:

ՌՈՒԲԵՆ - Ի՛յա՜... դե րա սանն ո՜ւր, 
ճշմար տութ յունն ո՜ւր...

ԱՐԱՄ - Խնդ րում եմ ա ռանց վի րա
վո րան քի:

ՌՈՒԲԵՆ - Այ ախ պեր, քու ար հես տը 
մար դոց խա բե լը չէ՞, չխա բես՝ սո
ված կմնաս:

ԱՐԱՄ - ( Գո հա րին): Եվ այս գռե հի կը 
քո ա մու սի՞նն է ե ղել...

ՌՈՒԲԵՆ -  Խոսքդ չա փա վո րե, սայ
լո՛ւկ:
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ԳՈՀԱՐ -  Նա գռե հիկ չէ, ծայ րա հեղ 
խան դոտ է:

ԱՐԱՄ -  Բայց ի՞նչ ի րա վունք ու նի 
խան դե լու, երբ ար դեն ա մու սին
ներ չեք:

ՌՈՒԲԵՆ - Ը դիկ իմ անձ նա կան 
գործս է:

ԳՈՀԱՐ - Տ ղա ներ, վերջ տվեք, ի վեր
ջո, իմ տա րե դարձն է:

ԱՐԱՄ - Ես էլ այդ եմ ա սում, քո տա
րե դարձն է և  ես, ա ռա ջին ա մու
սի նը լի նե լու ի րա վուն քով, ա ռա
ջի նը պետք է խոսք ա սեմ: (Ոտ քի 
է ել նում:)  Հար գե լի ներ, այ սօր մեր 
 Գո հա րի ծննդյան տա րե դարձն է: 
Այս հի շար ժան օ րը նա ո րո շել է 
վերջ նա կա նա պես հրա ժեշտ տալ 
նախ կին ա մու սին նե րին՝ իր անձ
նա կան եր ջան կութ յու նը գտնե լու 
հա մար:  Դա պար տա վո րեց նում է 
մեզ ճշմա րիտ և  ջերմ խոսք ա սել: 
 Գո հա րը հրա շա լի կին է:  Ճիշտ 
է, նա այն քան խե լա ցի չէր ըմբռ
նե լու հա մար, որ խան դի շղթա
նե րով պետք չէ կա պան քել ար
վես տա գետ ա մուս նուն, բայց դա 
ա մեն ևին էլ ստվեր չի գցում նրա 
կա նա ցի կեր պա րի վրա: Ես ի 
սրտե շնոր հա վո րում եմ քո տա րե
դար ձը և  մաղ թում ա նանձ նա կան 
եր ջան կութ յուն: (Խ մում է:)

 Դա դար:

ԳՈՀԱՐ - ( Ռու բե նին):  Դո՞ւ ինչ կա
սես:    

ՌՈՒԲԵՆ - Ես մին նակ մէ բա նըմ կը
սեմ:  Թե հնար էղ ներ կյանքս նո
րից սկսե լու, ես է լի քե զի կընտ
րեի... հենց ա ռա ջի նը ես կեղ
նեի... ( Մի թա փով խմում է:)

ԱՐԱՄ - Երկ րոր դը ե՞ս էի լի նե լու...
ՌՈՒԲԵՆ -  Դու վափ շե չէիր էղ նի:
ԱՐԱՄ -  Բայց սա ար դա րա ցի չէ, պա

րո նայք:  Դուք ի՞նչ ի րա վուն քով 
եք ինձ զրկում իմ տա սը տար
վա կեն սագ րութ յու նից: ( Բա ժա կը 
լցնում և  թա փով խմում է:)

ՌՈՒԲԵՆ - Գ նա, քու կյան քով ապ րի, 
մեզ նից ի՞նչ կու զես: (Լց նում, թա
փով խմում է:)

ԱՐԱՄ - Ինչ պե՞ս թե... Այդ տա րի նե
րին ես կեր տել եմ Ս գա նա րե լի 
կեր պա րը՝  Մո լիե րի « Դոն  Ժու ա
նում»,  Խեղ կա տա կը՝  Շեքս պի րի 
« Լիր ար քա յում»,  Թա փառ նի
կո սի,  Մա սիս յան ցի, Օ թար յա նի 
կեր պար նե րը, նկա րա հան վել եմ 
սե րիալ նե րում... ( Բա ժա կը լցնում, 
թա փով խմում է:) Ո՞վ է ձեզ ի րա
վունք տվել թա լա նե լու հայ թատ
րո նի տա րեգ րութ յան ոս կե է ջե
րը...

ՌՈՒԲԵՆ -  Տո, սպա սե, հա լա վրա մի 
տուր, հո վակ զա լի մայ մուն չե՞ս:

ԱՐԱՄ -  Սա ար դեն չա փից դուրս 
է... (Ու զում է օ ղի լցնել,  Ռու բե նը 
խլում է շի շը:)

ՌՈՒԲԵՆ -  Կե ցի հա լա, իմ հերթն է: 
(Լց նում է բա ժա կը, խմում, շի շը 
մեկ նում է:)  Խո սա՛:
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ԱՐԱՄ - (շի շը վերց նե լով՝ լցնում է իր 
բա ժա կը): Ի գի տութ յուն ձեզ, պա
րոն, ար դեն հինգ տա րի է ես ներ
կա յաց ված եմ հան րա պե տութ յան 
վաս տա կա վոր ար տիս տի կոչ
ման: (Խ մում է:)

ՌՈՒԲԵՆ -  Թե կուզ հա մաշ խար հա յին 
էղ նիս, ըն ձի հեչ հե տաքր քիր չէ: 
( Ձեռ քը մեկ նում է շշին,  Գո հա րը 
կան խում է նրան:)

ԳՈՀԱՐ -  Բա վա կան է, հար բե լու հա
մար չեք ե կել:

ՌՈՒԲԵՆ -  Բայց ին քը մէ բա ժակ 
ա վել խմեց, քվիթ չե նե՞մ:

ԱՐԱՄ - Օ՜, բախտ իմ դշխեմ, տե սե՜ք, 
հիա ցե՜ք, թե ես ո՞ւմ հետ եմ նշում 
իմ նախ կին կնոջ տա րե դար ձը...

ՌՈՒԲԵՆ - Է նիկ ոչ թե քու, այլ իմ 
նախ կին կինն է:

ԱՐԱՄ - Ինչ պե՞ս թե...
ՌՈՒԲԵՆ -  Հե՛նց ըդ պես:  Քու նախ

կին կինդ էր, քա նի դեռ ըն ձի չէր 
ա ռէ, ը դուց եդև՝ ի՛մ նախ կին կինն 
է, պարզ չէ՞: Էն պես որ, գնա, քե
զի հա մար նախ կին կին գտի:

ԱՐԱՄ - (ըն դոստ ոտ քի է ել նում):  Գո
հար, խնդրում եմ, այս մար դուն 
ա սա, որ իմ ի րա վունք նե րը չոտ
նա հա րի, այ լա պես հենց հի մա 
կգնամ այս տե ղից:

ՌՈՒԲԵՆ -  Կեր թա՞ս՝ գնա՜... Մ նա լուդ 
օ գո՞ւտն ինչ է...

ԱՐԱՄ - Որ այդ պես է, ոչ մի տեղ էլ 
չեմ գնա: (Նս տում է:)  Գո հար, սի
րե լիս, բա ժակ նե րը լից:

ՌՈՒԲԵՆ - (պոռթ կում է):  Տո, դու վո՞վ 
է ղար, որ իմ կնգան «սի րե լիս» 
ը սես… (Ապ տա կում, տա պա լում է 
ա թո ռից:)  Սայ լո՛ւկ:

ԳՈՀԱՐ - Այս ի՞նչ եք ա նո՜ւմ... ( Նետ
վում է Ա րա մին բարձ րաց նե լու, 
նա ու շագ նաց է ձևա նում:) Ա րի 
օգ նիր, բազ մո ցին պառ կեց նենք, 
ա՛րջ...

ՌՈՒԲԵՆ - («արջ» բա ռից շոյ ված): 
 Հի շե՞ս գը, ա ռա ջին ան գամ ե՛րբ 
ըն ձի արջ ը սիր:

ԳՈՀԱՐ - Ա րի օգ նիր, հի շո ղութ յան 
ժա մա նա կը չի: ( Պառ կեց նում են 
Ա րա մին: Ապ տա կե լով փոր ձում 
է նրան ուշ քի բե րել:) Ա րամ... 
Ա րամ... աչ քերդ բաց, Ա րամ 
ջան...

ՌՈՒԲԵՆ -  Տո, դո՞ւ ըն չի ըդ պես ջիգ
յա րա կա լա՜ր... Ե՛տ քաշ վի, ը դիկ 
բժշկի գործ է: ( Հա նում է բջջա յի
նը:)   Զան գեմ, թող «շտա պը» գա:

ԳՈՀԱՐ - Գժ վե՞լ ես, ինչ է... Ն րանք 
ա մեն մի դեպք ոս տի կա նութ յանն 
են հա ղոր դում...  Մի ցցվիր, մի
ջանց քի արկ ղի կից նա շա դի րի 
սպիրտ բեր:

 Ռու բե նը գնում է:  Գո հա րը ար հես

տա կան շնչա ռութ յան սեղ մումն եր է 

ա նում:

Սր վա կը ձեռ քին վե րա դար ձած 

 Ռու բե նը տես նե լով  Գո հա րի վե րու

վա րը, մո լեգ նում, սրվա կը խփում է 
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հա տա կին ու սուր հո տից ընկր կե լով 

սկսում է հա զալ: 

ԳՈՀԱՐ - Ընկ նա վո րութ յունդ է լի 
բռնե՞ց... ( Հա զից խեղդ վե լով շտա
պում է սե ղա նի մոտ, բա ժակ նե րի 
մեջ ջուր է լցնում, մե կը մեկ նում է 
 Ռու բե նին, մյու սից ինքն է խմում:)

Այս ըն թաց քում Ա րա մը դան դաղ 

նստում, թա փա հա րում է գլու խը, 

ա պա, խմիչ քի ազ դե ցութ յան տակ 

օ րոր վե լով, մո տե նում է մագ նի

տո ֆո նին, միաց նում է: Հն չում է 

տան գո:  Ռու բե նը, պահն օգ տա

գոր ծե լով, գրկում է  Գո հա րի մեջ քը: 

 Պա րում են:

ԱՐԱՄ - (օ րոր վե լով մո տե նում է սե
ղա նին, օ ղի է լցնում, բարձ րաց
նում է բա ժա կը): Խ մում եմ չպա
րող նե րի կե նա՜ ցը... ( Բա ժակն իր 
քթին խփում, խմում է:)

ԳՈՀԱՐ -  Տե սա՞ր, որ նա հի շա չար 
չէ...  Դու լի նեիր նրա տե ղը՝ սե
ղա նը շուռ էիր տվել:

ՌՈՒԲԵՆ - Ու ժը չի պա տի, թե չէ ինքն 
էլ շուռ կու տար:

ԱՐԱՄ - Ո՞ւմ ու ժը չի պա տի... ի՞մ... 
( Փոր ձում է սե ղա նը շրջել:)

ԳՈՀԱՐ - (վրա հաս նե լով):  Չա նե՜ս, 
հենց դա էր պա կաս:

ԱՐԱՄ - (փլվում է ա թո ռին):  Գո հա՜ր... 
սի րե լի՜ս… բա ժակ նե րը լցրու:

ՌՈՒԲԵՆ - Ե դի կող մի՞ց է դուրս պրծե 
ի շու ձա գը... ( Մո լեգ նած հար ձակ
վում է:)

ԳՈՀԱՐ - (փոր ձում է ետ հրել  Ռու բե
նին):  Վե՛րջ տուր, սա քո մրցա
գոր գը չէ...

ՌՈՒԲԵՆ -  Բայց լսիր, չէ՞, օր է լի «սի
րե լի՜ս» ը սավ...

ԳՈՀԱՐ - (շո յե լով նրա այ տը՝ փոր
ձում է հա մո զել):  Ռու բեն...  Ռու
բեն ջան, նա հար բած է... նա չի 
կա րո ղա նում շատ խմել...

ՌՈՒԲԵՆ - (ջերմ վե րա բեր մուն քից 
ազդ ված):  Թող քա շին գյո րա 
խմեր...

ԱՐԱՄ - Ճճիշտ է... մենք նույն քա շա
յին կար գում չենք...

ՌՈՒԲԵՆ - Ու րեմն՝ տեղդ ի մա ցի, 
սայ լո՛ւկ:

ԱՐԱՄ - Դդու թեթև քաշ ու նես... թե
թև սո լի կի քաշ... 

ՌՈՒԲԵՆ - (կողմ հրե լով  Գո հա րին, 
հար ձակ վում է):  Լե զուդ քո քեն 
կպո կեմ, մայ մուն...

ԱՐԱՄ - (խույս տա լով):  Սի րե լի  Գո
հար, քա՜ղցրս, դու տան մեջ գի
շա տիչ գա զան պա հե լու հա մա
պա տաս խան թույլտ վութ յուն ու
նե՞ս:                                              

ՌՈՒԲԵՆ - (բար ձը շպրտում է նրա 
վրա): Ես քու ռաստ գա լի քը...

ԱՐԱՄ - (բար ձը շու ռու մուռ տա լով): 
 Շուտ չի՞ որ... բա յու, բա յու, բա՜
յու... ( Մի կողմ է նե տում, փոր
ձում է լրջա նալ:)  Լավ, Օ թել լո, 
ա րի նստիր, մի բան խմենք, քեֆ 
ա նենք, ի վեր ջո տա րե դարձ է:

ԳՈՀԱՐ - (շին ծու զվար թութ յամբ): 
 Ճիշտ է: Ես ձեզ հա մար հի մա 
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կեր գեմ: (Նս տում է դաշ նա մու րի 
մոտ, եր գում է:)

Вам не понять моей печали,
Когда растерзаны тоской,
Надолго вдаль не провожали
Того, кто властвует душой.
Вам не понять, вам не понять,
Вам не понять моей печали.
Вам не понять моей печали,
Когда в очах вам дорогих
Холодности вы не читали,
Презренья не видали в них.
Вам не понять, вам не понять,
Вам не понять моей печали...

Եր գից ազդ ված  Ռու բե նը լցնում է 

իր ու Ա րա մի բա ժակ նե րը: Տ ղա մար

դիկ լուռ խմում են:

 Գո հարն ա վար տե լով եր գը, մո տե

նում է սե ղա նին:

ՌՈՒԲԵՆ - (հաշտ): Ը դիկ՝ ու րիշ բան: 
 Բայց եղ բայ րա բար, թե քույ րա
բար, դու ընձ նից շատ  Գո հա րին 
չես կրնա սի րե:

ԱՐԱՄ -  Սա ի՞նչ կո ղո պուտ է, պա րո
նա՜յք, օ րը ցե րե կով թա լա նում են 
մարդ կա յին ա մե նավ սեմ զգաց
մունքն ու ան պա տիժ մնում... Ես 
Եվ րո պա կան դա տա րան կդի մեմ:

ՌՈՒԲԵՆ -  Կու զես՝ աֆ րի կա կան դի
մե,  Գո հա րին ես ա վե լի շատ կսի
րեմ:

ԱՐԱՄ - Ո՛չ, ե՛ս...
ՌՈՒԲԵՆ - Ես քե զի վեր ջին ան գա մը 

կզգու շաց նեմ՝ ըն ձի հետ ոտք մի 
մեկ նե:

ԳՈՀԱՐ - Ս պա սե՛ք: ( Վերց նում է բա
ժա կը:)  Պար սից ար քա Կ յու րոս 
 Մե ծին մի աղ ջիկ ա սում է. « Սի
րա հար ված եմ քեզ»: Կ յու րոսն 
ա սում է. «Ա վե լի ար ժա նին եղ
բայրս է, որ գե ղե ցիկ է ին ձա նից 
ու կանգ նած է քո ետ ևում»: Աղ
ջի կը շրջվում, ետ է նա յում՝ ոչ ոք 
չկա: «Ե թե ի րոք սի րա հար ված 
լի նեիր ինձ, ա սում է Կ յու րոս  Մե
ծը, ետ չէիր նա յի»: (Խ մում է:)

ՌՈՒԲԵՆ - (Ա րա մին): Լ սե ցի՞ր... 
ա կան ջիդ օղ է րա,  Կո պեռ նի կո՛ս:

ԱՐԱՄ - Ոչ թե  Կո պեռ նի կոս, այլ  Թա
փառ նի կոս:

ՌՈՒԲԵՆ - Ըն ձի հա մար մեկ է, թե
կուզ  Մի լոն տոսն էղ նիս:

ԱՐԱՄ -  Մի լոն տո՞սն ով է, չեմ ճա նա
չում:

ՌՈՒԲԵՆ -  Հին  Հու նաս տա նի ըմբ շա
մար տի չեմ պիոն է:

ԱՐԱՄ -  Հա՜...
ՌՈՒԲԵՆ - Այ, ըդ պես կմզզաս:
ԱՐԱՄ - (մտնում է  Համ լե տի դե րի 

մեջ):
 Քա ռա սուն հա զար եղ բայր չեն կա րող
Ի րենց գո րո վի բո լոր քա նա կով իմ սե

րը կազ մել,
Դ ժոխք, ցույց տուր ինձ, թե դու ինչ 

կա նես՝ 
կլա՞ս, կկռվե՞ս, քաղ ցա՞ծ կմնաս, քեզ 

կծվա տե՞ս, 
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լե ղի կխմե՞ս, կրո կո դիլ կու տե՞ս, այդ 
ես էլ կա նեմ։ 

Ե կել ես այս տեղ, որ ցա վից գո ռա՞ս, 
զար մաց նե՞ս ինձ ցատ կե լով նրա 

գերեզ մա նի մեջ։
Ու զում ես ողջողջ թաղ վե՞լ նրա հետ, 

այդ ես էլ կա նեմ։
Ե թե լեռ նե րից ու զես բար բա ռել,
 Թող մեր գլխի վրա մի լիոն ար տա վար 

հող բե րեն դի զեն,
 Մինչև որ մեր տափն իր գա գաթն այ

րի հրա վառ կա մա րից
Եվ Օս սան մո տը մի գորտ նուկ թվա։ 
Լ սիր ինձ, պա րո՛ն, ին չո՞ւ ես ինձ հետ 

այդ ձևով վար վում, 
քեզ միշտ սի րել եմ։  Բայց ո չինչ, 
   հոգ չէ, 
թող  Հեր կուլն ա նի ինչ որ կա րող է, 
կա տուն կմլա վի, շունն էլ կհա չի... 
(Փլ վում է բազ մո ցին:)  Շունն էլ կհա
չի... (Ք նում է:)

 Դա դար:

ՌՈՒԲԵՆ -  Կեր ևա՝ էս տան մեջ դի
վա նի վրա քնողն ան պա կաս է:

ԳՈՀԱՐ - (թախ ծոտ ժպտում է):  Հի
շե ցի՞ր...  Նույն այս օրն էր, իմ 
ծննդյան օ րը:

ՌՈՒԲԵՆ - Է, հա՜, հե տո ի՞նչ...  Ներս 
մտա, տես նիմ՝ ճիշտ ըս պես, մե
կը դի վա նի վրա ճոռթ ված պառ
կած է...  Դու իմ տեղն էղ նեիր, ի՞նչ 
կմտա ծեիր:

ԳՈՀԱՐ - Ես քո տե ղը լի նեի, կլսեի 

կնոջս պատ ճա ռա բա նութ յունն ու 
կհա վա տա յի նրան:

ՌՈՒԲԵՆ - Կ հա վա տա յիր, օր շեմ քի 
վրա պառ կած գտել է ու նե՞րս է 
բե րե... Ղ շի վրա ըն կած կո պեկ 
է՜ր, ի՜նչ էր, ո՞ր գտար:

ԳՈՀԱՐ -  Բայց դա ի րո ղութ յուն է... 
 Մար դը, սրտի նո պա յով, մեր 
հար կում նվա ղել էր, չօգ նեի՞, 
մինչև բժիշկ նե րը տեղ հաս նեին:

ՌՈՒԲԵՆ -  Թե՞ դու էիր նվա ղե...
ԳՈՀԱՐ -  Ռու բեն, վերջ տուր, ան

ցածն ան ցած է: Այդ ա մենն ար
դեն հի շո ղութ յուն է:

ՌՈՒԲԵՆ - Ես էլ կհի շեմ, ըն չի՞ կնե
ղե նաս:

ԳՈՀԱՐ -  Դու կրկնում ես այն, ինչ 
ե րեք տա րի ա ռաջ ես ա սել:

ՌՈՒԲԵՆ - Է, հա՜,  Գո հար ջան, ի րեք 
տա րի ա ռաջ ըդ պես կմտա ծեի՝ 
ըդ պես եմ ը սե: Ս խա՞լ կհի շեմ...

ԳՈՀԱՐ -  Հի մա ինչ պե՞ս ես մտա ծում:
ՌՈՒԲԵՆ -  Հի միկ վանն ու րիշ է... 

 Մար դը, սրտի նո պա յով, նվա ղե, 
ըն կել էր, չօգ նեի՞ր, մինչև բժիշկ
նե րը տեղ հաս նեին: ( Դա տավճ ռի 
սպա սո ղի պես խո նար հում է գլու
խը:)

ԳՈՀԱՐ - Այն պի սի աղ մուկ բարձ րաց
րիր... ( Հուզ վում է:) Ողջ շեն քը 
ցնցվում էր... Վ րա հա սած բժիշկ
նե րը չգի տեին՝ ի՞նձ բու ժօգ նութ
յուն ցույց տան, թե՞ հի վան դին... 
 Գո նե մի հի շեց րու, նյար դերս 
խառ նե ցիր... 
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ՌՈՒԲԵՆ - Իմ նյար դերն էլ խառն
վան...  Դու ըն ձի հեչ չհասկ ցար: 
 Դու ըն ձի հետ չկիս վար, չճա նա
չիր ինձ:  Դա ժա՛ն:

ԳՈՀԱՐ - Այդ ե՞ս եմ դա ժա նը:
ՌՈՒԲԵՆ -  Հա, հենց՝ դու: Չմ տար իմ 

դրութ յան մեջ, չու զե ցիր հասկ նալ, 
թե էս մար դը ըն չի՞ էս պես կխան
դե, ի րան պա տե պատ կու դա, 
ըն չի՞: Ես հո սաղ կյանքս ըդ պես 
չէի՞...  Դու հո լավ գի տեիր, թե էն 
անզ գա մից ես ըն չի բա ժան վա... 
բայց ման րա մաս նե րը չի դես, չու
զե ցիր ի մա նաս: 

ԳՈՀԱՐ -  Ման րա մաս ներն է՞լ պի տի 
ի մա նա յի:

ՌՈՒԲԵՆ -  Հա, ի մա նա յիր պդի... 
 Ներս մտա, տես նիմ՝ մե կը դի
վա նին պառ կած է:  Կը սեմ՝ ի սիկ 
վո՞վ է:  Կը սե՝ մոր քու րիս տղեն է, 
ըշ տե է կավ, քի չըմ վատ կզգար... 
Ը դիկ մե՜ծ հար ված էր... ինչ խոր 
վերց նին ու գլխուս վրա բրո
սոկ է նեն... Ես հենց ը դուց ե դեվ 
փոխ վա: Կ հասկ նամ, օր խան դը 
լավ բան չէ, բայց աչ քը տե սա
ծից կվա խե նա... Է, թար սի պես, 
քե զի հետ էլ նույ նը ե ղավ...  Տուն 
մտա, տես նիմ՝ մե կը պառ կած... 
Իմ մեղ քը ո՞րն է, կրնա՞ս ը սես:

ԳՈՀԱՐ - Տ ղա մար դիկդ ա մեն բա նի 
պատ ճա ռա բա նութ յունն ու նեք:

ՌՈՒԲԵՆ -  Պատ ճա ռա բա նութ յունս 
ո՞րն է, մեռ նիմ կյան քիդ, ծե րից
ծեր ճշմար տութ յուն կըսեմ:  Մէ 

կող մից էլ՝ էդ ան տեր նկա րի 
նավ սը իմ վրա ազ դեց ու...

ԳՈՀԱՐ - Ի՞նչ նկար:
ՌՈՒԲԵՆ - ( Մուն կի « Ճի չը» ցույց տա

լով):  Տիա՛, չե՞ս հի շե, հա զար ան
գամ ը սի, որ ի դիկ տե ղո վը նավս 
է, հա նի դուս գից: Չլ սար:

ԳՈՀԱՐ - (ծի ծա ղում է):  Վա՜յ  Ռու բեն, 
վա՛յ...  Բա մարդ է՞լ այս տա րի քում, 
վաս տա կա վոր մար զիչ, տասն յակ 
երկր նե րում ե ղած, աշ խարհ տե
սած մար դը, այդ քան սնա հա վատ 
լի նի:

ՌՈՒԲԵՆ - Ըշ տը տե սել եմ, օր կը
սեմ: Օս լո յում է ղածս ժա մա նակ 
մե զի պատ կե րաս րահ տա րան 
ու էս բայ ղու շի նկարն օր ցույց 
կու տա յին, ը սին, օր գլխա կեր է, 
քա նի հո գու է դժբախ տաց րե ու 
գժվցրե...  Հո չե՞մ հնա րե, ան ձամբ 
եմ լսե:

ԳՈՀԱՐ - Ա մեն հան րա հայտ նկա րի 
մա սին այդ պի սի պատ մութ յուն
ներ հո րի նում են՝ խորհր դա վոր 
և  ու շագ րավ դարձ նե լու հա մար: 
Ուշք մի դարձ րու, մի վա խե նա:

ՌՈՒԲԵՆ - Ե՛ս վա խե նա՞մ... Ըն ձի վա
խեց նո ղը հը լը չի ծնվե ու չի էլ 
նկար վե...

 Գո հա րի հե ռա խո սը զան գում է:

ԳՈՀԱՐ - Լ սում եմ... Ես եմ,  Մա րի
նե, լսում եմ... Կ նե րես, որ չպա
տաս խա նե ցի, այդ պա հին հար
մար չէր... ի՞նչ... ե՞րբ... դու ար դեն 
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հի վան դա նո ցո՞ւմ ես... գա լիս եմ, 
հենց հի մա գա լիս եմ... ( Ռու բե
նին.)  Նե րիր, խնդրում եմ, զար
մու հիս էր զան գո ղը... մո րաք
րոջս են հի վան դա նոց տա րել, 
ին ֆարկտ... (Ա րագ գնում է մի
ջանցք, վե րա դառ նում՝ թիկ նո ցը 
հագ նե լով:) Ն րան վե րա կեն դա
նաց ման սեն յակ են տա րել... ( Հե
ռա խո սը խցկում է պա յու սա կը:) 
 Բա նա լին դռան վրա եմ թող նում, 
գնա լիս դրեք փա լա սի տակ... 
Կ նե րեք, այդ պես ստաց վեց... 
(Շտապ գնում է:)

ՌՈՒԲԵՆ - (մո տե նում, ցնցում է բազ
մո ցին քնած Ա րա մի ու սը):  Վեր 
է լի... 

ԱՐԱՄ - (քնկոտ): Այ մարդ, դե թո ղեք 
քնեմ, է լի՜:

ՌՈՒԲԵՆ -  Վեր է լի, գնա տունդ ու 
հան գիստ քնե:

ԱՐԱՄ - (նստում, թա փա հա րում է 
գլու խը):  Ֆո՛ւ... շատ խմե ցի... ( Դեռ 
քնատ նա յում է   շուրջ բո լո րը:) Էս 
ո՞ւր է: 

ՌՈՒԲԵՆ - Ի՞ն չը:
ԱՐԱՄ - Ոչ թե ին չը, այլ՝ ո՞վ...  Գո

հարն ո՞ւր է:
ՌՈՒԲԵՆ -  Մոր քու րի աղ ջի կը զան

գեց, մո րը հի վան դա նոց են տա
րե:

ԱՐԱՄ -  Բա ին չո՞ւ ես տխուր կանգ
նել, դրա նից էլ մեծ ու րա խութ
յո՞ւն: ( Վերց նում է օ ղու շի շը:)  Զո
քանչ ենք կորց նում, է՞, զո քա՜նչ... 
տա րո սը՝ կա րոտ յալ նե րին:

ՌՈՒԲԵՆ -  Խոս քը  Մա րի նեի մոր մա
սին է:

ԱՐԱՄ - Ափ սոս... ( Շի շը տեղն է 
դնում:)

ՌՈՒԲԵՆ -  Դու միշտ ես ըդ պես սայ
լո՞ւկ, թե՞ դեր կխա ղաս:

ԱՐԱՄ -  Դեր եմ խա ղում... ես միշտ 
դե րի մեջ եմ, նույ նիսկ քնած ժա
մա նակ:

ՌՈՒԲԵՆ - Ու րեմն հո գե կան հի վանդ 
ես:

ԱՐԱՄ - (լրջա նում է): Ան կեղծ ա սե՞մ: 
Ես չեմ սի րում, որ ինձ խղճում 
են:  Չեմ սի րում, որ իմ պրոբ լեմ
ներն ի մա նում են:  Չեմ սի րում, որ 
ցա վակ ցում են:  Չեմ սի րում, որ 
ինձ վի րա վո րում են, իսկ ես չեմ 
կա րող պա տաս խա նել, քա նի որ 
վախ կոտ եմ ու ան հա մար ձակ... 
Այդ բո լո րը շրջան ցե լու հա մար 
ա մեն ինչ կա տա կի եմ վե րա ծում, 
հաս կա նո՞ւմ ես...  Չե՜ս հաս կա
նում: Ոչ մեկդ էլ ու նակ չեք դա 
հաս կա նա լու:

ՌՈՒԲԵՆ - Էդ ին չըղ ե ղա՞վ, որ մին
նակ դու ու նակ է ղար:

ԱՐԱՄ - Ու նակ չեք, ո րով հետև ձեր 
թի կուն քին ծնող ներ եք ու նե ցել, 
ա վագ կամ կրտսեր եղ բայր եք 
ու նե ցել:  Ման կա տան դաս տիա
րակ չու հին ձեզ չի ապ տա կել ու 
ա սել՝ բո զի լա կոտ, փոխտ նօ րե նը 
ձեզ չի զրկել ճա շից, տնտես վա րը 
նոր շալ վա րը չի տա րել, իր տղա
յին հագց րել, իսկ տղա յի մա շա ծը 
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չի բե րել ու հագց րել ձեզ...  Դուք 
վե րի ար տի ցո րենն եք, ընտր յա՜
լը, ա պա հով վա՜ ծը... (Բռնկ վում է:) 
Ի՞նչ եք ու զում ին ձա նից... Ապ րեք 
ձեր կյան քով, ես ձեզ չեմ խան
գա րում, դուք էլ ինձ մի խան գա
րեք... Իմ ու զա ծը մի բան է՝ մնալ 
ձեզ հետ, ձևա նալ ձեզ նից մե կը: 
 Բայց դրա հա մար դուք վարձ 
եք ու զում... Ես ի՞նչ ու նեմ, որ 
ի՛նչ տամ...  Ձեզ՝ խե լա ցի նե րիդ, 
ա պա հով ված նե րիդ, լուրջ ու հա
վա սա րակշռ ված ապ րող նե րիդ, 
միայն մի բան կա րող եմ տալ՝ իմ 
մի մո սութ յու նը... ( Դա դար:) Այդ
պես ապ րե ցի ու բնա վո րութ յուն 
դար ձավ:  Կա րո ղա ցա՞ պա տաս
խա նել հար ցիդ:

ՌՈՒԲԵՆ - (մտա խոհ): Ըն չի՞ բա ժան
վար:

ԱՐԱՄ - Ե րե խա չու նե նալն ինձ հա
մար մեծ ող բեր գութ յուն էր: Ես՝ 
ան հայտ ծնող նե րից, ան հայտ 
ծա գու մով մե կը, զրկված էի նաև 
սե րունդ ու նե նա լու ու նա կութ յու
նից: Իսկ  Գո հարն ա ռողջ էր, նա 
կա րող էր մայ րա նալ:

ՌՈՒԲԵՆ -  Կու զես ը սել, թե  Գո հա
րի խա թեր բա ժան վա՞ր:  Ձեռքդ 
խղճիդ դիր ու ճիշտն ը սա՝  Գո հա
րի խա թեր բա ժան վա՞ր:

ԱՐԱՄ -  Գո հա րը քեզ չի՞ պատ մել, որ 
հար ցաքն նում ես:

ՌՈՒԲԵՆ -  Չէ, չի պատ մե:  Բայց ին
քը մեղք չու նի, ը դիկ իմ մեղքս է, 

որ չի պատ մե: Ե թե մար դը հո
գին չի դա տար կե քո ա ռաջ, ու
րեմն վստահ չէ, որ ի րան ճիշտ 
կհասկ նաս, ու րեմն մէ բա նըմ, 
շա՜տ կար ևոր մէ բան ըն պես չէ: 
Վս տա հութ յուն օր չե ղավ՝ սե րը 
կժանգ վոտ վի, քայ քայ վի գը: 

ԱՐԱՄ - Մտ քովս չէր անց նի, որ 
սպորտս մեն նե րը փի լի սո փա յել 
գի տեն:

ՌՈՒԲԵՆ - (ան չար): Ո րով հետև քու 
միտ քը միշտ ու րիշ տեղ է, սայ
լուկ… ( Հե ռա խո սը զան գում է:) 
Լ սեմ գը... վո՞վ է զանգ տվո ղը... 
Իմ ա նու նը  Ռու բեն է, դո՞ւ ով ես: 
Ոս տի կա նութ յու նի՞ց...  Հա, ծա նոթ 
եմ... իմ նախ կին կինս է... ըն ձի՞... 
հա,  է սօր ինքն ինձ զան գել է... 
եր ևի ի րե քի քո վերն էր, չեմ հի
շե...  Բայց ըն չի կհարց նե՞ք օ րա... 
( Ծառս է լի նում:)  Վա՞յ... մորգ են 
տա րե՞... Է ղավ... է ղավ... ( Հե ռա
խոսն ան ջա տում, փլվում է բազ
կա թո ռին:)

ԱՐԱՄ - Ի՞նչ է պա տա հել:
ՌՈՒԲԵՆ -  Գո հա րը...
ԱՐԱՄ -  Գո հարն՝ ի՞նչ...
ՌՈՒԲԵՆ - Ավ տո յի տակ է ըն կե:

Մթ նե ցում:

 Լու սա վոր վում է: 

 Նույն սեն յակն է: Դ ռան բաց վե լու 

ձայն: Ս գո ծաղ կեպ սա կով մտնում 

է  Ռու բե նը, նրա ետ ևից, նույն պի
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սի մի պսա կով՝ Ա րա մը: Պ սակ նե րը 

հե նում են պա տին, գլխա հակ,  առ

ժա մա նակ լուռ կանգ նում են, ա պա 

նստում:

ԱՐԱՄ -  Դու տե սա՞ր նրան:
ՌՈՒԲԵՆ -  Չէ, ներս չթո ղին: Ը սին՝ 

ճա նաչ ման հա մար մեր ձա վոր 
ազ գա կան է պետք… Ըս պես էլ 
փոր ձա՞նք կեղ ներ...

ԱՐԱՄ - Ըն դա մե նը եր կու ժամ ա ռաջ 
 Գո հարն ինձ ա սում էր՝ դու ոչ մե
կին սի րե լու ու նակ չես...  Ճիշտ էր 
ա սում:  Բայց հի մա, երբ ար դեն 
ին քը չկա, զգում եմ, որ...

ՌՈՒԲԵՆ - (լար վում է): Ի՞նչ կզգաս:
ԱՐԱՄ - Զ գում եմ, որ մի շատ թանկ 

բան պա կա սեց իմ կյան քում:
ՌՈՒԲԵՆ -  Թանկ բան... էն խոս քը չէ: 

Կ հա վա տա՞ս, սիրտս պայ թե գը, 
կու զեմ գո ռամ, լաց էղ նիմ, բայց... 
հա վա տալս չի գա...  Ի՞ն չըղ թե՝ 
 Գո հա րը...  Գո հա՜ րը... Ըդ պես 
բան չի կրնա էղ նի՜... ( Պա տից 
պո կում է « Ճի չը», խփում հա տա
կին:)  Չի կրնա՜, չի կրնա էղ նի՜...

ԱՐԱՄ -  Հանգս տա ցիր: Ե ղա ծը՝ ե ղած 
է: Ս տիպ ված ենք հաշտ վել ի րո
ղութ յան հետ:

ՌՈՒԲԵՆ -  Հաշտ վե՞լ... Էդ դո՛ւ կրնաս 
հաշտ վել, քե զի հեշտ է խնդալն ու 
լա լը: Ես ի՞ն չըղ հաշտ վեմ... Ը սիկ 
պար տութ յուն է, ես պարտ վել չեմ 
սի րե, ես պարտ ված չկամ:

ԱՐԱՄ - Ի՞նչ ես տե սա րան սար
քում: Ի՛նչ կապ ու նի հաշտ վելն ու 

պարտ վե լը: Դ րանք տար բեր բա
ներ են:

ՌՈՒԲԵՆ -  Հեչ տար բեր բա ներ չեն: 
 Հենց վախ ցար ու պար տութ յանդ 
հետ հաշտ վար՝ ար դեն պարտ
ված ես: Ա՛յ, կը սեիր, թե՝ « Գո
հարն ա ռողջ էր, նա կա րող էր 
մայ րա նա՜լ»: Իբր ի րան խղճա
ցիր ու բա ժան վար, հա՞...  Չէ՜, ապ 
ջան, ըդ պես չէ, հաս տատ ըդ
պես չէ: Կ յան քը քե զի շանս էր 
տվե ու նե նաս ըն պես մե կին, ով 
թև թի կունք էղ նե լով կու զեր, օր 
դու հաղ թող էղ նիս:  Բայց դու բոյ 
չմտար:  Դու ինք նա սի րա հար ված 
ես, չու զե ցար սրտիդ մեջ տեղ 
տված մի մո սին հաղ թես: Է նիկ 
քե զի ծա ղիկ ներ ու ծա փեր կբե րե, 
չկրցար է նօր ը սես թե՝ դու բե մի 
վրա մնա, իմ տան մեջ, սրտիս 
մեջ՝ իմ ծափն ու ծա ղի կը կնիկս 
է:  Մարդն ա ռա ջին հեր թին ինքն 
ի րան պդի հաղ թե:  Դու չի դես ինչ 
բան է հաղ թե լը:

ԱՐԱՄ - Ըն դու նե ցի: Ինչ որ ա սա ցիր՝ 
հա մա ձայն եմ, բայց կոնկ րետ 
այս... ըմմ... այս ի րո ղութ յան հետ 
չհաշտ վե լուդ ի մաս տը ո՞րն է:

ՌՈՒԲԵՆ -  Տե սա՞ր, օր է լի վախ ցար 
ու ետ քաշ վար:  Դու ըն ձի հետ 
հա մա ձայն չես, Ա րամ տղա, քո 
վախն ըդ պես խո սեց:

ԱՐԱՄ - Ես քեզ նից չեմ վա խե նում:
ՌՈՒԲԵՆ -  Քո վախն ընձ նից չէ, սայ

լուկ:  Գո հա րը սիր տը բա ցեց, 
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ա մեն ինչ ան կեղծ ը սավ, բայց դու 
վախ ցար ը սես, թե ի րան չես սի
րե, ես էլ վախ ցա ը սեմ, որ ի րան 
շա՜տ կսի րեմ: Չ հասց րի ու թի
կունքս գետ նին դի պավ, պարտ
վա...

ԱՐԱՄ -  Բա էլ ո՞ւր ես քիթդ վեր ցցում: 
Եր կուսս էլ նույն աս տի ճա նի վրա 
ենք:

ՌՈՒԲԵՆ -  Դե ա րի, ի շու գլխուն ա վե
տա րան կար դա, հա՛:

ԱՐԱՄ - Ոչ թե ի շո՛ւ, այլ գայ լի:
ՌՈՒԲԵՆ - Ես գի տեմ՝ ո՛ւմ ի՛նչ կը սեմ:
ԱՐԱՄ - Ա սող էիր՝ ժա մա նա կին 

ա սեիր, խոս տո վա նեիր սերդ:
ՌՈՒԲԵՆ - Այ, էդ մե կը ճիշտ կը սես, 

առ շիշն ու զար կե գլխուս, չու զո ղը՝ 
նա մարդ էղ նի...  Բայց խոս տո վա
նե լը քիչ է, ապ ջան, ա պա ցու ցես 
պը դի... Չ հասց րի... չհասց րի՜... 
Ըս պես էլ բա՞ն կեղ ներ...

Գլ խա հակ լռում են:

Ա նաղ մուկ մտնում է  Գո հա րը: Տ ղա

մարդ կանց ապ շած հա յացք նե րի 
ներ քո ուղ ղում է ծաղ կեպ սակ նե րի 
ժա պա վե նը, նկա տում է հա տա կին 
փշրված նկա րը, մի պահ տա տան
վում, բայց անց նում է դրա վրա յով: 

Տ ղա մարդ կանց յու րա քանչ յու րին 

թվում է՝ ին քը տե սիլք է տես նում:

ԳՈՀԱՐ - Տ ղա ներ, շա՞տ տխրե ցիք:
ՌՈՒԲԵՆ -  Քա, վա՞յ...
ԱՐԱՄ - ( Ռու բե նին):  Դու էլ լսե ցի՞ր... 

 Մեզ հետ է խո սում...

ՌՈՒԲԵՆ - (գրկում է  Գո հա րին, համ
բու րում):  Գո հար...  Գո հար ջան... 
 Գո հար ջան...

ԳՈՀԱՐ - (թույլ ընդ դի մա նա լով՝ ծի
ծա ղում է):  Հայտ նել էին, թե վթա
րից մա հա ցե՞լ եմ...

ԱՐԱՄ -  Հա,  Ռու բե նին զան գե ցին...
ԳՈՀԱՐ - (մեղ մո րեն ա զատ վում է 

 Ռու բե նի գրկից):  Գի տեմ, գի
տեմ... տաք սու վա րոր դին վճա
րե ցի ու շտա պե լուց պա յու սակս՝ 
հե ռա խո սով, անձ նագ րով, մո
ռա ցա մե քե նա յում: Ինձ նից հե տո 
այդ մե քե նան վրաերթ է կա տա
րել ու մե քե նան զննե լիս հայտ նա
բե րել են իմ պա յու սա կը, մտա ծել, 
թե վթար վա ծինն է...  Լավ, ինչ 
ե ղավ՝ ե ղավ, մո տե ցեք սե ղա նին:

ԱՐԱՄ  (իր տե ղը զբա ղեց նե լով): 
 Միա նում եմ խնջույ քին, բայց մեկ 
պայ մա նով՝ չստի պեք ինձ խմել: 
( Բարձ րաց նում է բա ժա կը:)  Պա
րո նայք, չմո ռա նանք, թե ին չի 

հա մար ենք հա վաք վել:  Ճա կա

տա գի րը բա խում է դու ռը:  Մեր 

շար քե րից... ( Ցույց է տա լիս ի րեն 

ու  Ռու բե նին:)  Մեր շար քե րից հա

վեր ժո րեն չի հե ռա նում ան կեղ ծո

րեն սիր ված ման կա վարժ, բայց 
կեղ ծո րեն սիր ված կին  Գո հար 
 Նալ բանդ յան –  Սարգս յան   Հա
կոբ յա նը:

ԳՈՀԱՐ -  Վերջ տուր: ( Ռու բե նին.) 
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 Մո տե ցիր սե ղա նին, ին չո՞ւ ես 
կանգ նել:

ՌՈՒԲԵՆ -  Չեմ ու զե:
ԱՐԱՄ  (ու րա խա ցած): Ու զում ես 

գնա՞լ:
ՌՈՒԲԵՆ - Գ նա՞լ...  Չէ, գնալ էլ չեմ 

ու զե:
ԱՐԱՄ   Բա ի՞նչ ես ու զում...
ՌՈՒԲԵՆ -  Կու զեմ, օր...  Կու զեմ, օր 

ըս տուց ե դեվ էլ, երբ  Գո հա րը մի 
նոր շոր առ նի, մտա ծի՝  Ռու բե նը 
կհավ նի՞, թե՞ չէ:

ԱՐԱՄ   Ժա մա նակն իր շաղ վից դուրս 
չի սայ թա քում, պա րո նա՜յք... ( Ռու
բե նին.)  Սո խի... ճա շի մեջ գցած 
սո խի մա սին էլ թող հի շի...

 Ռու բենն ու  Գո հա րը լուռ են, ինք

նամ փոփ:

 Ռու բե նը մո տե նում է դաշ նա մու րին, 

բա ցում է լա րա յին մա սի կա փա րի

չը, այն տե ղից դուրս է բե րում փոք

րիկ զար դա տուփ, մաք րում է վրա յի 

փո շին, մեկ նում  Գո հա րին:

ԳՈՀԱՐ -  Սա ի՞նչ է:
ՌՈՒԲԵՆ -  Դե... էն, է լի... Ի րեք տա

րի ա ռաջ... քու ծննդի օ րը...  Բայց, 
օ ր ըդ պես է ղավ... Գ նա լուց ա ռաջ 
գցի մե ջը... Օր տա նեի՝ ո՞ւմ պդի 
տա յի... Առ, քուկդ է... ( Տու փից 
մա տա նին հա նում, դնում է հուզ
ված  Գո հա րի մատ նե մա տին:) 
Ծ նունդդ շնոր հա վոր էղ նի,  Գո
հար ջան: (Նս տում է կող քին, իր 

ա րար քին կար ևո րութ յուն չտա
լու, մի բան ա սե լու հա մար:)  Մոր
քուրդ ի՞նչղ է:

ԳՈՀԱՐ - (գո հու նակ՝ մա տա նին 
զննե լով): Վ տանգն ան ցավ, լավ 
կլի նի:

ՌՈՒԲԵՆ - (բռնե լով նրա ձեռ քը): 
Ը սիկ ան մո ռա նա լի տա րե դարձ է:

ԳՈՀԱՐ - (երկ դի մի):  Սա տա րե դարձ 
չէ, ծնունդ է:

ՌՈՒԲԵՆ - (մտո րե լուց հե տո):  Լավ, 
նե րող է ղի... ես գնամ: ( Տե ղից չի 
շարժ վում:) Ես գնամ...

ԱՐԱՄ  Ո՜չ... մար տա դաշ տում լքել 
զի նա կից ըն կե րո ջը՝ դա սալ քութ
յուն է:

ՌՈՒԲԵՆ -  Կա ման դի րը դու չես, քե զի 
մի եր ևա կա յե:

 Դա դար:  Գո հա րը, մա տա նու հետ 

խա ղա լով, հպվում է  Ռու բե նին, ար

տաս վում է:

ԱՐԱՄ  (ոտ քի է ել նում):  Վի ճա կը 
գցված է, պա րո նայք:  Դի ֆե րամբ
ներ ու ծա փեր պետք չեն... Ի՞նչ 
ա րած... Այս պի սի պատ մութ յու
նից հե տո վեր ջա բա նը պետք է 
հու զիչ լի նի: (Զն նում է զար դա
տու փը, հե տո՝ միմ յան ցով տար
ված զույ գին, աս մուն քում է:)

Օրհ նա բա նում եմ այն պա հը լու սե,
Որ հե ռա ցու միդ մթին խոր քե րում,
Ըն դա ռաջ ե լավ ու գտար, գու ցե,
Ն րան, ո րին դու վա ղուց ես սի րում:
(Պ սակ նե րի ժա պա վեն նե րը հա նում, 
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դնում է գրպա նը, պսա կից ծա ղիկ
նե րը հա նե լով՝ փունջ է կա պում:)

Օրհ նա բա նում եմ ժա մերն այն 
սակավ,

Որ կա խար դան քի հմայ քով քո նուրբ,
Ինձ էլ քո ծաղ կից մի տերև հա սավ,
Եվ համ բու րե ցի քղանցք ներդ սուրբ:
Օրհ նա բա նում եմ սե րե րը բո լոր, 
Ան հույս սպա սող, թե սիր տը՝ սրտին,
 Թե՛ տա ռա պան քից շի կա ցած, մո լոր,
 Թե՛ վեր ջին շնչով ջեր մաց նող ցրտին:

(Իր բե րած փուն ջը ծաղ կա մա նից հա
նում, նոր փնջածն  է տե ղա վո րում, 
վա ռում է սե ղա նին դրված մո մը:)

Օրհ նա բա նում եմ սերն 
 հա վեժական,

Որ ու նայ նութ յան շի րի մից ան գո,
Աստ ված ներ երկ նեց հա վետ 

դյութա կան,
Եվ բո լորն ի մի՝ լույս պատ կերն է քո...
Ե կա՛, տե սա՛, պարտ վե ցի՛...  Ներ կա

յա ցումն ա վարտ ված է, պա րո
նայք, բայց... ծա փեր պետք չեն: 
 Հա ջորդ ներ կա յաց ման հա մար 
չմո ռա նաք տոմ սակ ներ պատ
վի րել: Ի դեպ, շատ հե տաքր քիր 
բե մադ րութ յուն է, չեք զղջա: (Գր
պա նից խտա սա լիկ է հա նում, 
տե ղադ րում է ձայ նար կի չի մեջ, 
միաց նում է:  Ռե վե րան սով:) Ա հա
վա սիկ, մի փոք րիկ հատ ված՝ 
խոր հե լու հա մար:  Բա րի վա յե
լում, հար գե լի ներ: ( Վերց նե լով իր 

ծաղ կե փուն ջը՝ դուրս է գնում:)

 Ձայ նար կի չից լսվում են կնոջ կրքոտ 

հևոց ներ, ճի չեր, ա պա և՝ Ա րա մի 

ձայ նը. « Գո հա՜ր, սի րե լի  Գո հար... 

 Դու նույն հրդեհն ես, ինչ պես տա

րի ներ ա ռաջ, երբ դեռ չէինք բա

ժան վել»:

 Խայթ ված  Ռու բե նը մեկ ձայ նար կի

չին է նա յում, մեկ՝ շփոթ ված ու այ

լայլ ված  Գո հա րին: 

« Գո հար, սի րե լիս, շա րու նա կում է 
Ա րա մը, ա սա՛, ա սա՛, որ ա ռաջ վա 
պես սի րում ես ինձ, ա սա, որ դու 
ու զում էիր իմ վե րա դար ձը... թույլ 
հնչում է ֆո նա յին ե րաժշ տութ
յուն: Ե թե մենք այ սօր պա տա հա
կան չհան դի պեինք, միև նույն է, 
ես մտադր վել էի քո տա րե դար ձի 
օ րը գալ ու ծնկա չոք նե րո ղութ
յուն խնդրել, նո րո գենք մեր բույ
նը, մեր սի րո տա ճա րը...  Մեր 
գո յութ յու նը պայ քար է, լի նելչլի
նե լու ան դադ րում պայ քար, որն 
անց նում է եր ջան կութ յան ետ ևից 
մշտա կան վազ քով...»:

 Ռու բե նը ծառս է լի նում, մո լեգ նած 

հառ վում  Գո հա րին, կտրուկ շրջվում, 

սլա նում է դուրս՝ ա մուր շրխկաց նե

լով դու ռը:  Գո հա րը գլուխն առ նում 

է ա փե րի մեջ: 

« Թող ինձ, թո՜ղ, հնչում է կնոջ ձայ
նը, դու օգտ վե ցիր իմ կա նա ցի 
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թու լութ յու նից... Ես դա քեզ չեմ 
նե րի, սրի կա՛, ճչում է, չեմ նե
րի՜...»: Կ րա կոց: «Ա՜խ», ար տա
բե րում է Ա րա մը: Կ րա կոց: Կ րա
կոց:  Ֆո նա յին ե րաժշ տութ յու նը 
բարձ րա նում է և  է մո ցիո նալ լար
վա ծութ յամբ՝ կտրուկ ա վարտ
վում:  Կարճ դա դար: Սկս վում է 
հով վեր գա կան մեղմ ե րաժշ տութ
յուն, ո րի ֆո նին հնչում է հա ղոր
դա վա րի ձայ նը. « Հար գե լի ռա
դիոունկն դիր ներ, դուք լսե ցիք մի 
հատ ված  Հա կոբ Ս յու նե ցու «Ե կա, 
տե սա, պարտ վե ցի» ռա դիո պիե
սի բե մադ րութ յու նից:  Դե րե րում՝ 
Ար գամ՝ դե րա սան Ա րամ  Սարգս
յան,  Գո հար՝ հան րա պե տութ յան 
վաս տա կա վոր ար տիս տու հի Ան
ժե լա Ու լի խան յան:  Բե մադ րող 
ռե ժի սոր՝  Ներ սիկ  Թադ ևոս յան, 

հնչյու նա յին օ պե րա տոր՝  Կա րեն 
 Սար դար յան...»: 

 Գո հարն, ապ շած, ոտ քի է ել նում:

«Ամ բող ջա կան բե մադ րութ յու նը դուք 
կա րող եք լսել չո րեք շաբ թի օ րը, 
Եր ևա նի ժա մա նա կով 16.00ին, 
մեր ե թե րում»:

 Ճան կե լով հե ռա խո սը,  Գո հարն հա

մար է հա վա քում: Լս վում են ի րար 

հա ջոր դող եր կար, ան պա տաս խան 

ազ դան շան ներ:

ԳՈՀԱՐ -  Պա տաս խա նիր... դե պա
տաս խա նիր,  Ռու բեն, խնդրում 
եմ, պա տաս խա նի՜ր...  Պա տաս
խա նի՜ր, խնդրում եմ... ( Նետ վում 
է դուրս:)  Պա տաս խա նի՜ր...

 Դան դաղ մթնում է: Լու սա վոր են միայն ծաղ կե փունջն ու մո մա կա լը:

 Պիե սում օգ տա գործ ված են հատ ված ներ 

Վ.  Շեքս պի րի, Ա.  Բե շեն ցո վի և Ս.  Խա լաթ յա նի 

չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից:



ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

 Գա գիկ 
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ավարտելով «Հյու րանոց Միլա» 

պարադոքսալ պիեսը՝ մտածեցի, իսկ 

կա՞  այդ ռեժիսորը: 

Ո՞ւր է նա:



ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ «ՄԻԼԱ»
 

 Գոր ծող ան ձինք
ՄԻԼԱ - մարմ եղ կին է, մինչև 35 տա րե կան
ԱՆՆԱ - փոք րա մար մին կին է, մինչև 22 տա րե կան
ԱՐԱՄ - Ան նա յի ա մու սի նը, 25 տա րե կան
ԱՐԱՄ 2

ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՏԿԵՐ

Գ յու ղա կան երկ հար կա նի հյու րա նոց՝ « Մի լա»»:  Բե մում մեծ խո հա նոց 
է: Աս տի ճան նե րը տա նում են երկ րորդ հարկ:  Մի լան աս տի ճան ներն 
է լվա նում:  Ներս են մտնում Ան նան և Ա րա մը: Ն րանք չեն նկա տում 

 Մի լա յին, նա յում են չորս կող մը:

ԱՆՆԱ - Աո՜ւ, ո՞վ կա այս տեղ, մարդ 
չկա՞:  Կու զեի եր կու սով լի նեինք ու 
այս տու նը մե րը լի ներ:  Տե սա՞ր, ինչ 
դիրք ու ներ՝ լիճ է ու տուն, չորս 
կող մը՝ ոչ մի բնա կա վայր: Այս տեղ 
մենք կա րող ենք հանգս տա նալ:

ԱՐԱՄ - Ա յո՛, այս տեղ կա րե լի է քա ղա
քակր թութ յու նից կտրվել:

Աս տի ճան նե րի ետ ևից եր ևում է 
 Մի լան:  Թեթև վեր նա շա պիկ է հա
գել, ընդգծ վում է կուրծ քը, բարձ րաց
րել է կի սաշր ջազ գես տը, եր ևում են 
ազդ րե րը: Ջ րով ա մա նը դնում է հա
տա կին, մի պահ նա յում է նրանց ու 
շա րու նա կում լվա նալ աս տի ճան նե րը:

ԱՐԱՄ -  Նե րե ցեք, դո՞ւք եք հյու րա նո ցի 
տի րու հին:

ՄԻԼԱ -  Տու նը չի վա ճառ վում:
ԱՐԱՄ -  Մեզ սեն յակ է հար կա վոր:
ՄԻԼԱ -  Քա նի՞ օ րով:
ԱՐԱՄ -  Մինչև ձանձ րա նանք, չէ՞, սի

րե լի՛ս:

ԱՆՆԱ - Հ յու րա նոցն ինձ դուր է գա լիս, 
լիճն էլ այն քան թա փան ցիկ է, այն
քան զու լալ:

ՄԻԼԱ - Ս խալ վում եք, տի կի՛ն, գի շե րը 
փո թո րիկ էր, զու լալ չէր կա րող լի
նել:

ԱՆՆԱ - Ես տե սա նրան, նկա տի ու նեմ 
լի ճը:

ՄԻԼԱ -  Նա էլ ձե՞զ տե սավ:  Բա վա կան 
է սխալ քայլ ա նեիք՝ վի շա պի նման 
կուլ կտար:

ԱՆՆԱ - Ին չո՞ւ ձեզ կուլ չի տվել:
ՄԻԼԱ - Ո րով հետև ես ու ժեղ եմ:  Նա էլ 

ինձ ծա ռա յում է: Լ վացք եմ ա նում, 
ձուկ եմ բռնում, խեց գե տին որ սում, 
իսկ քեզ՝ թու լա կազմ աղ ջիկ, խոր
հուրդ կտա յի հանգս տա նա յիր սա
րե րում: Այն տեղ ծո վը ձեզ չի հաս
նի:

ԱՆՆԱ - Ո՞վ ա սաց, որ ես թու լա կազմ 
եմ:

ՄԻԼԱ - Աչ քեր ու նեմ:
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ԱՆՆԱ - Ու զում ես ինձ կո՞ւլ տալ:
ՄԻԼԱ - (հռհռում է):  Դուք ինձ զվար

ճաց րիք, վա ղուց այս պես չէի ծի
ծա ղել:

ԱՆՆԱ - Ես ծի ծա ղե լի բա՞ն ա սա ցի:
ՄԻԼԱ -  Չէ՛, մա դա՛մ, դուք այդ շնորհ

քը չու նեք: 
ԱՆՆԱ - Ին չո՞ւ ծի ծա ղե ցիք:
ՄԻԼԱ - Ես իմ տա նը ինչ ու զում, այն 

էլ ա նում եմ: 

 Դա դար:

ԱՐԱՄ -  Մենք կա րող ենք գնալ ու րիշ 
հյու րա նոց:

ՄԻԼԱ - Մ յուս հյու րա նո ցը հար ևան 
գյու ղում է, տասը կի լո մետր է հե
ռու:  Քո փոք րիկ ոտ քե րը չեն դի
մա նա:

ԱՆՆԱ -  Նա ու զում է ինձ հու նից հա
նել:

ԱՐԱՄ -  Հանգս տա ցի՛ր:
ԱՆՆԱ -  Մենք մե քե նա ու նենք:
ՄԻԼԱ -  Քա ղա քի աղ ջի կը հո ոտ քով 

չի քայ լե լու… Ու զում էի ա ռա ջար
կել իմ է շը:  Դու էշ հե ծած կա՞ս… 
 Բայց ա մու սին ու նես:

ԱՐԱՄ -  Մենք նրան դուր չե կանք, 
ա րի գնանք:

ԱՆՆԱ -  Մենք կմնանք այս տեղ:
ԱՐԱՄ -  Տասը կի լո մետ րը հինգ րո

պեի ճա նա պարհ է:
ԱՆՆԱ - Այս հյու րա նո ցը նա խա տես

ված է հենց մեզ հա մար: Ինձ դուր 
է գա լիս այս պա ռա վը:

ՄԻԼԱ -  Դու ի՞նձ ես ա սում պա ռավ… 

(Ի րար են նա յում:) Ես պա ռա
վի նմա՞ն եմ, քեզ հա յե լիով նա
յե՞լ ես:  Քո տա փակ դո շով միայն 
ա մուս նուդ կզար մաց նես:  Հի մա 
իմ կրծքե րին նա յի՛ր, միան գա մից 
տա սը լա կոտ կկե րակ րեմ:  Հը՞, լե
զուդ կապ ըն կավ:

ԱՆՆԱ - Ես չեմ ու զում քեզ պա տաս
խա նել: Այդ քան ցած չեմ իջ նի: 
 Սի րե լի՛ս, պա յու սակ նե րը ներս 
բեր:

ԱՐԱՄ -  Մենք չե՞նք գնում:
ԱՆՆԱ - Ո՛չ, այս ի րա վի ճա կը հե

տաքր քիր է և  ցա վեց նող:
ԱՐԱՄ -  Բայց ես կու զեի հան գիստ, 

խա ղաղ կյանք:
ԱՆՆԱ -  Կա րող ես գնալ, իսկ ես 

կմնամ:
ԱՐԱՄ - Ան նա…
ԱՆՆԱ - Ո՛չ:
ԱՐԱՄ -  Քեզ դո՞ւր է գա լիս այս ի րա

վի ճա կը:
ԱՆՆԱ - Ցն ցող է, իսկ դու նույ նիսկ 

չփոր ձե ցիր ինձ պաշտ պա նել:
ԱՐԱՄ -  Չեմ հաս կա նում, ի՞նչ պի տի 

ա նեի:
ՄԻԼԱ -  Հի մա ի՞նչ, մնո՞ւմ եք, թե՞ 

գնում: 
ԱՆՆԱ -  Դու ու զում ես, որ գնա՞նք, թե՞ 

մնանք:
ՄԻԼԱ - Ես հոգ նել եմ, ու զում եմ 

հանգս տա նալ:
ԱՆՆԱ -  Խե՛ղճ կին:
ՄԻԼԱ - Ամ բողջ օ րը հա տակն եմ լվա

ցել:  Դու կա րո՞ղ ես հա տակ լվա
նալ կռա ցած ու սա ռը ջրով:

ԱՆՆԱ - Ես կվար ձեմ հա տա կը լվա
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ցող կին: Ես այդ հնա րա վո րութ
յունն ու նեմ:

ՄԻԼԱ - Իսկ գի շեր ներն ա մուս նուդ 
կող քին ո՞վ է քնում:

ԱՆՆԱ - Բ նա կան է՝ ես:
ՄԻԼԱ - Ին չո՞ւ ես քեզ նե ղութ յուն 

պատ ճա ռում: Ինձ վար ձիր, նրան 
մի լավ թափ կտամ: Պ լոր նե րը 
պինդ են, չէ՞: 

ԱՐԱՄ - Լ սեք, վե՛րջ տվեք:  Դուք բո
լոր սահ ման ներն ան ցաք:

ՄԻԼԱ - Ա մաչ կոտ տղա է, ոնց է 
կարմ րել, եր ևում է, իս կա կան կին 
չի տե սել:

ԱՆՆԱ - Իսկ ես ո՞վ եմ: 
ՄԻԼԱ -  Դու… Ա վե լի լավ է չա սեմ, 

կտխրես:
ԱՐԱՄ -  Նա տխրե լու պատ ճառ չու

նի:
ՄԻԼԱ - Աս պե տը պաշտ պա նում է 

սրտի տի րու հուն: Չ կե րանք, քեզ 
լի նի:

ԱՐԱՄ -  Մենք կա րող ենք մեր հան
գիստն անց կաց նել մեկ այլ հյու
րա նո ցում:  Հույս ու նեմ, տի րու հին 
ա վե լի բա րե հաճ կլի նի:

ԱՆՆԱ -  Մենք մնա լու ենք:
ԱՐԱՄ - Այս հյու րա նոցն ինձ դուր չե

կավ: Ես այս տեղ հան գիստ չեմ 
զգում, կար ծես ա սեղ նե րի վրա 
լի նեմ:

ՄԻԼԱ -  Դուք ոչ մի տեղ էլ հան գիստ 
չեք լի նի, այդ ես եմ ա սում:

ԱՐԱՄ - Ին չո՞ւ, ին չո՞ւ եք այդ պես 
մտա ծում: Ո՞վ է ձեզ թույլ տվել: 

Ան նա՛, խնդրում եմ, ին չո՞ւ մնալ մի 
հյու րա նո ցում, որ տեղ քեզ չեն ըն
դու նում: 

 Դա դար:

ՄԻԼԱ -  Ձեր սեն յա կը երկ րորդ հար
կում է, չե՞ք ու զում տես նել:

ԱՆՆԱ - Գ նա՛ պա յու սակ նե րի ետ ևից, 
մենք մնա լու ենք:

Ա րա մը դուրս է գնում:

ՄԻԼԱ - Չ փոր ձե՛ս կեղ տոտ կո շիկ նե
րով ներս մտնել, նոր եմ լվա ցել:

ԱՆՆԱ - Իսկ ո՞նց գնամ:
ՄԻԼԱ - Կրկ նա կո շիկ հա գիր, դռան 

տակ է: 

 Դա դար:

ԱՆՆԱ -  Նա ինձ սի րում է, ես էլ ի րեն 
եմ սի րում:  Շա րու նա կե՞մ:

ՄԻԼԱ - Էլ ին չո՞ւ մնա ցիր:
ԱՆՆԱ - Կ յան քը խաղ է, ու զում եմ 

խա ղալ:
ՄԻԼԱ -  Դու սկսե ցիր:
ԱՆՆԱ - Կ տես նենք՝ ինչ կստաց վի, 

հե տաքր քիր է:
ՄԻԼԱ -  Մի՛ գնա ի փոր ձութ յուն: Ե թե 

եր ջա նիկ ես, վերց րու տղա յին ու 
հե ռա ցի՛ր:

ԱՆՆԱ - Հ յու րա նոցն ինձ դուր է գա
լիս, դու էլ հե տաքր քիր կին ես: 
 Թեև կրծքերդ մեծ են, բայց ու ղեղ 
ու նես: Կպց րե ցիր:

ՄԻԼԱ -  Քո մա սին դա չէի ա սի:
ԱՆՆԱ - Այս ի՞նչ ար յան հետ քեր են:
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ՄԻԼԱ - Ար յուն է, վա խե ցա՞ր, բայց 
ու զում ես չափ վել ինձ հետ: ( Ծի
ծա ղում է:)  Կաց նով հա վի գլու խը 
թռցրե ցի, ձեռ քիցս թռավ, սկսեց 
թփրտալ իր ար յան մեջ:

ԱՆՆԱ -  Հե տաքր քիր էր…
ՄԻԼԱ - Ամ բողջ տու նը ար յու նո տեց, 

ստիպ ված ե ղա ամ բողջ տու նը 
լվա նալ: Ու զո՞ւմ ես տես նել, կա
րող եմ կազ մա կեր պել, բայց դու 
պի տի մաք րես ար յու նը: 

ԱՆՆԱ -  Չէ՛:
ՄԻԼԱ - Ինձ հա մար դժվար չէ նույ

նիսկ ոչ խար մոր թե լը: Ե թե սիրտդ 
գա ռան միս է ու զում, կա րող եմ 
մոր թել աչ քիդ ա ռաջ:

ԱՆՆԱ - Իսկ մարդ չե՞ս մոր թի:
ՄԻԼԱ -  Մարդ չեմ փոր ձել, ա ռիթ չի 

ե ղել…  Մա զերդ խառն վել են, ա րի 
ուղ ղեմ: 

ԱՆՆԱ -  Հե ռո՛ւ տար ձեռ քերդ:  Չեմ 
ու զում՝ ինձ դիպ չես:

ՄԻԼԱ -  Քեզ ե րե խա յի պես մի պա
հիր, ես չեմ թող նի՝ ա մու սինդ այս 
տես քով տես նի: (Սկ սում է սան
րել:) Խ նամ ված մա զեր ու նես: 
 Վար սա վի րի մոտ հա ճա՞խ ես լի
նում:

ԱՆՆԱ - Ա մեն օր:
ՄԻԼԱ - Ս տում ես… բայց դեմ չեմ, որ 

ստես: Ու զում ես ինձ զար մաց նե՞լ: 
Իսկ ես չեմ հի շում, երբ եմ վար
սա վի րի մոտ ե ղել: Մտ նում եմ 
ծով, սա ռը ջրով լվա նում եմ մար
մինս ու մա զերս, հե տո պառ կում 
ար ևի տակ:  Մեր արևն էլ խիղճ 

չու նի, կես ժամ պառ կես՝ կմոխ
րաց նի:

ԱՆՆԱ -  Քո վրա յից չի եր ևում:
ՄԻԼԱ -  Դե, ես թրծված եմ, իսկ դու 

չփոր ձես ար ևի լո գանք ըն դու նել, 
կայր վես, ստիպ ված կլի նեմ կո վի 
մեզ քսել այր ված տե ղե րը:  Հի մա 
ա վե լի լավ տեսք ու նես:  Պահ պա
նիր ար ևից:

ԱՆՆԱ -  Կաշ խա տե՞ս… քա ղա քում:
ՄԻԼԱ - Ու րի շի ձեռ քի տա՞կ, չէ, շնոր

հա կալ եմ: Ա հա՛ և  սի րե կանդ:

 Ճամպ րուկ նե րը ձեռ քին ներս է 

մտնում Ա րա մը:

ԱՐԱՄ - Որ տե՞ղ է մեր սեն յա կը:
ՄԻԼԱ -  Բարձ րա ցիր աս տի ճան նե

րով, ձախ կող մի սեն յա կը ձերն է:
ԱՐԱՄ -  Դու պար տա վոր ես ինքդ 

ցույց տալ տե ղը:
ՄԻԼԱ - Խնդ րեմ:  Կա րող ես մի պա

յու սակն ինձ տալ:
ԱՐԱՄ -  Չէ՛, ա ռաջ ան ցիր:
ՄԻԼԱ -  Ճիշտ չես ա նում, կնո ջը պի

տի իր տե ղը ցույց տաս, հա կա
ռակ դեպ քում կնստի գլխիդ: 
Գ նա ցինք, սի րունս, ինչ էլ փա
փուկ մա զեր ու նես:

ԱՐԱՄ - Լ սե՛ք…
ՄԻԼԱ -  Դու իմ մա սին վա տը մի՛ 

մտա ծիր: Ես հա մեստ կին եմ, իմ 
հա ճա խորդ ներն ինձ նից գոհ են 
հե ռա ցել… ե թե հո ռա ցել են…

ԱՐԱՄ - Ի՞նչ է դա նշա նա կում:

 Մի լան ծի ծա ղում է: Մ թութ յուն: 
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Ե րե քով ընթ րում են:

ԱՆՆԱ - Այս տեղ ձանձ րա լի է:
ԱՐԱՄ - Գ յուղ է:
ԱՆՆԱ -  Հե տո՛ ինչ: Գ յուղն էլ պի տի 

ու նե նա իր հե տաքրք րութ յուն նե
րը: Ան մար դաբ նակ կղզում չենք:

ՄԻԼԱ - Ա ռա վոտ յան կա րող եք ծո
վով հիա նալ:

ԱՐԱՄ - Ան նան սի րում է շատ քնել:
ՄԻԼԱ - Իսկ դու սի րում ես ար ևա ծա

գը տես նել, բայց վա խե նում ես 
նրան արթ նաց նել: Տ ղա՛, նա քեզ 
վրա իշ խա նութ յուն ու նի:

ԱՆՆԱ -  Մենք կա րող ենք ար ևա ծա
գը դի տել, երբ ցան կա նանք:

ՄԻԼԱ - Ար ևա ծա գը կա րող եք տես
նել միայն ա ռա վոտ յան, երբ մա
դա մը ցան կա նա քնից արթ նա
նալ:

ԱՆՆԱ - Ես գե րա դա սում եմ ե րե կո
յան քայ լել:

ՄԻԼԱ - Ե րե կո յան ար ևա ծա գը չեք 
տես նի:

ԱՆՆԱ - Կ տես նենք մայ րա մու տը: Ես 
սի րում եմ քայ լել:

ՄԻԼԱ - Այս ե ղա նա կին վտան գա վոր 
է: Կմր սես, թո քե րի բոր բո քում 
կստա նաս: Այս տեղ օ դը շատ սուր 
է ու սա ռը:

ԱՆՆԱ -  Հե ռուս տա ցույց ու նե՞ք:
ՄԻԼԱ - Ո՛չ, իմ հյու րերն ու զում են 

լրիվ կտրվել աշ խար հից:
ԱՆՆԱ - Ն րանք հի մար են: Ինչ պե՞ս 

կա րե լի է քա ղա քակր թութ յու
նից ա ռանձ նա նալ:  Բայց ո՞ւմ եմ 
ա սում, կնե րեք:

ՄԻԼԱ -  Ճիշտ է, իմ հյու րա նո ցը նույ
նիսկ աստղ չու նի, բայց ես այս
տեղ եմ ծնվել:  Գի շե րը, երբ տաք 
է լի նում, նստում եմ լճի ա փին ու 
լսում եմ, ինչ պես է եր գում:  Հե տո 
նա ինձ ա սում է՝ մենք մի կա թիլ 
ենք, նույն հո ղի ծնունդ:  Մենք 
ի րար սո վո րել ենք:  Դու էլ կսո վո
րես ինձ:

ԱՆՆԱ - Եր բե՛ք:  Դու ինձ պի տի սո վո
րես: Ես քեզ վճա րում եմ:

ՄԻԼԱ - Ես այս տան տի րու հին եմ:
ԱՆՆԱ - Ես վճա րում եմ, որ ինձ ծա

ռա յես:  Հար ցեր կա՞ն:
ՄԻԼԱ -  Չեմ ու զում ա նի մաստ վի ճել: 

 Ժա մա նա կը ցույց կտա:
ԱՐԱՄ - Ա յո՛, դուք ճիշտ եք:  Դա միշտ 

է այդ պես, ժա մա նակն է հաղ
թում:

ՄԻԼԱ -  Կար ծես թե հա մա կերպ վել 
ես, տղա՛: ( Դա դար:)  Թե՞յ կու զեք, 
թե՞ սուրճ:

ԱՐԱՄ -  Սուրճ:
ԱՆՆԱ - Ո՛չ, թեյ: Ե րե կո յան սուրճ 

խմենք, ամ բողջ գի շեր չենք քնի:
ՄԻԼԱ - (եր գում է): Եկ այս գի շեր 

չքնենք մինչև լույս…
ԱՆՆԱ -  Դա ի՞նչ է նշա նա կում:
ՄԻԼԱ -  Դա նշա նա կում է, տի կի՛ն, 

որ ջա հել նե րը ոչ թե քնում են, այլ 
սեքս են ա նում:

ԱՆՆԱ - Ես այ սօր հոգ նած եմ, ու զում 
եմ քնել:

ՄԻԼԱ - Ա մուս նուդ ո՞ւմ ես թող նում:
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ԱՆՆԱ -  Նա էլ է հոգ նած, կքնի իմ 
կող քին:

ՄԻԼԱ - Ա մուս նուդ պի տի բա վա րա
րես, նոր քնես:

ԱՐԱՄ -  Վե՛րջ տվեք, մենք չենք ու զում 
այդ հար ցե րը ձեզ հետ քննար կել: 

ՄԻԼԱ -  Խու ճա պի մի՛ մատն վեք, 
կյանք է՝ կանց նի:  Հի մա սո՞ւրճ, 
թե՞ թեյ:

ԱՐԱՄ -  Մենք ո՛չ սուրճ ենք ու զում, 
ո՛չ թեյ:  Մեր քնե լու ժա մա նակն է:

ՄԻԼԱ - Այս ժա մին քնեք, շատ 
կտանջ վեք: Խն ձո րի օ ղի ու նեմ, 
70 աս տի ճան, մի բա ժակ խմում 
ես, մար մինդ քրտնում է: Խ մեք ու 
քնեք: (Գ նում է օ ղի բե րե լու:)

ԱՐԱՄ - Գ յու ղա ցի կին է, մեզ նման 
մարդ կանց հետ շփվել չգի տի:

ԱՆՆԱ -  Գա զա նի հա յացք ու նի, նա
յում է մեզ, կար ծես մեր կաց նի:

ԱՐԱՄ -  Նա իմ ճա շա կով չի:
ԱՆՆԱ -  Գի տեմ, սի րե լի՛ս:  Նա մարմ

նա կանն է գե րագ նա հա տում:  Նա 
այն պես է շարժ վում, այն պես է 
ցու ցադ րում իր բա րե մաս նութ
յուն նե րը, իսկ դու ձևաց նում ես, 
թե չես նկա տում:

ԱՐԱՄ - Ես չեմ նա յում նրան:
ԱՆՆԱ -  Սի րե լի՛ս, չփոր ձես սի րա բա

նել, վրա յիցդ թրի քի հոտ կգա:
ԱՐԱՄ -  Գու ցե ինչոր նկա տա ռում

ներ ու նի, բայց մի՞ թե ինձ թույլ 
կտամ: Խնդ րում եմ, խան դի տե
սա րան ներ չսար քես, հի մար ի րա
վի ճա կի մեջ կհայտն վենք:

ԱՆՆԱ -  Գի շերն ու զո՞ւմ ես մեր ձե
նանք:

ԱՐԱՄ - Ե թե դու ցան կա նում ես: 
ԱՆՆԱ - Ինքդ ո րո շիր:
ԱՐԱՄ -  Գա լիս է, մեր սեն յա կում 

կխո սենք:

 Ներս է մտնում  Մի լան, օ ղու շի շը և 

 բա ժակ նե րը դնում է սե ղա նին:

ՄԻԼԱ -  Դու օ ղի խմել գի տե՞ս… 
Դժվար թե փոր ձած լի նես:

ԱՆՆԱ - Ես ներք նա շո րերս գնում 
եմ «Օ մեգ սիդ» բրենդային խա
նու թում:  Գի տե՞ս, ինչ բան է 
բրենդային խա նութ: Այդ խա նու
թը մաս նա գի տա ցած է ներք նա շո
րե րի վա ճառ քով:  Քա ղա քի ա մե
նա թանկ խա նութն է:

ՄԻԼԱ -  Հոտ քա շիր, աչ քերդ մշուշ
վե ցին:  Մենք մի խա նութ ու նենք՝ 
հա ցից մինչև վար տիք այդ տե ղից 
ենք գնում:  Չեմ կար ծում՝ հա
գածդ վար տիքն ա վե լի լավն է:

ԱՆՆԱ - Իմս ֆիր մա է:
ՄԻԼԱ -  Սա էլ իմ ֆիր ման է: Կխ մե՞ս, 

թե՞ ա մուս նուդ հետ խմեմ:
ԱՆՆԱ - Լց րո՛ւ:
ՄԻԼԱ -  Միան գա մից կուլ կտաք, բե

րա նի մեջ չպա հեք, կայ րի:  Մեկ, 
եր կու, ե րեք, գնա ցինք: (Խ մում 
են, Ան նան ընկ նում է սե ղա նին:) 
 Հի մա կա րող եք հան գիստ քնել: 
Օգ նե՞մ, թե՞ մե նակ կա րող ես 
գլուխ հա նել:

ԱՐԱՄ -  Չէ, ես կտա նեմ:
ՄԻԼԱ -  Բա րի գի շեր, գնամ փայտ 

կոտ րեմ:

Մ թութ յուն:
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Ան նան քնած է:  Ներս է մտնում 

 Մի լան, բա ցում է պա հա րա նը, նա

յում Ան նա յի ի րե րին: Ան նան բա ցում 

է աչ քե րը, տե սա ծին չի հա վա տում:

ՄԻԼԱ - Աչ քերդ բա ցե ցի՞ր, մա դա՛մ:
ԱՆՆԱ -  Գող, դու գող ես: 
ՄԻԼԱ -  Մի ան գամ էլ ա սես, չես 

արթ նա նա:
ԱՆՆԱ -  Դու իմ զգեստ ներն ես 

քրքրում:
ՄԻԼԱ - Իս կա պե՞ս:
ԱՆՆԱ - Ի՞նչ ես ու զում:
ՄԻԼԱ - Ինչ պե՞ս ես հագ նում այս 

վար տի քը:
ԱՆՆԱ - Ինձ դուր է գա լիս՝ հագ նում 

եմ:
ՄԻԼԱ - Ձմ ռանն այս տեղ ցուրտ է, 

բուք, օ րե րով չեմ կա րո ղա նում 
տնից դուրս գալ:

ԱՆՆԱ -  Ներք նա շո րերս տե ղը դի՛ր:
ՄԻԼԱ -  Վար տի քը նրա հա մար է, որ 

տաք պա հի ու նե ցածդ:
ԱՆՆԱ - Ա ռանց հարց նե լու վերց նելու 

ի րա վունք չու նես:
ՄԻԼԱ - Իսկ ես կվերց նեմ:
ԱՆՆԱ - Իսկ ես կմեր ժեմ: 
ՄԻԼԱ - Իսկ ես կվերց նեմ ա ռանց 

հարց նե լու: Ի՞նչ պի տի ա նես, 
սպա նե լո՞ւ ես: 

ԱՆՆԱ -  Չեմ թող նի վերց նես:
ՄԻԼԱ -  Դե՛, փոր ձի՛ր խան գա րել: 

(Ան նան թռչում է  Մի լա յի շա լա կը, 
պայ քա րում է:)  Մի վար տի քի հա
մար քեզ կո տո րում ես:

ԱՆՆԱ -  Դու գող ես, գող:
ՄԻԼԱ - Ես չեմ գո ղա նում, վերց նում 

եմ:
ԱՆՆԱ - Ա ռանց իմ թույլտ վութ յան:
ՄԻԼԱ -  Լավ եմ ա նում:
ԱՆՆԱ - Ոս տի կա նութ յուն կկան չեմ:
ՄԻԼԱ -  Քո գործն է:  Դե՛, վե՛րջ տուր 

հի մա րութ յանդ: (Հ րում է մահ
ճա կա լի վրա:) Իս կա կան լա չառ 
կնկա նման ես կռվում, հե տո էլ 
ա սում ես՝ ին տե լի գենտ ես, ֆո՛ւ:

ԱՆՆԱ - Ա րա՜մ… որ տե՞ղ է Ա րա մը:
ՄԻԼԱ - Ի՞նձ ես հարց նում… Ե՞ս պի տի 

ի մա նամ քո ա մուս նու տե ղը:  Գի
շե րը փա խել է:

ԱՆՆԱ -  Չեմ ի մա ցել՝ ինչ պես է գնա
ցել:

ՄԻԼԱ -  Հա ճա՞խ է ծո ցիցդ փախ չում: 
Ես թույլ չէի տա:

ԱՆՆԱ - Ես նրան վստա հում եմ:
ՄԻԼԱ - Էլ ին չո՞ւ ես ու զում ի մա նալ 

տե ղը:
ԱՆՆԱ - Լ ճի մոտ է:
ՄԻԼԱ - Ա ռա վոտ կա նուխ ինձ հա մար 

փայտ ջար դեց, հե տո միա սին թո
ռով ձուկ բռնե ցինք, հե տո եր գե
ցինք: Իսկ դու քնած էիր:

ԱՆՆԱ - Ես արթ նա ցել եմ:
ՄԻԼԱ - Եր ևի ար դեն քաղ ցած ես: 

 Կե րակ րեմ, սի րո՛ւնս, հե տո է լի 
կքնես, իսկ մենք նա վա կով 
կգնանք զբոս նե լու: 

ԱՆՆԱ -  Տա րօ րի նակ է, նա ինձ թող
նե լու է մե նակ, որ քեզ հետ զբոս
նի լճի վրա:

ՄԻԼԱ -  Նա պինդ տղա է, սպոր տով 
է զբաղ վել:
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ԱՆՆԱ -  Դա է՞լ է պատ մել: Էլ բան չի՞ 
պատ մել:

ՄԻԼԱ - Իսկ ի՞նչ էիր ու զում, որ պատ
մի:

ԱՆՆԱ -  Մեր հա մա տեղ կյան քից:
ՄԻԼԱ -  Ձե՞րն է հա մա տեղ կյան ք: 

 Նա ա ռա վոտ յան վե ցին է արթ
նա նում, իսկ դու՝ կե սօ րին:  Նա 
գնում է աշ խա տան քի ու վե րա
դառ նում, իսկ դու ամ բողջ օ րը 
ո չինչ չես ա նում՝ գլուխդ ցա վում 
է, ճնշումդ է բարձ րա ցել, հոգ նած 
ես:

ԱՆՆԱ - Ե թե բարձ րա ցել է ու գլուխս 
ցա վում է…

ՄԻԼԱ -  Դու պատ կե րա ցում չու նես 
կյան քի մա սին:

ԱՆՆԱ - Իսկ չի՞ պատ մել՝ որ տեղ է 
աշ խա տում:

ՄԻԼԱ - Կ պատ մի մի օր մի այլ վայ
րում, երբ միա սին կլի նենք:

ԱՆՆԱ -  Նա քեզ հետ զբո սան քի էլ 
չի գնա:

ՄԻԼԱ - Այդ քան ինք նավս տահ մի՛ 
ե ղիր:

ԱՆՆԱ - Ես չեմ կաս կա ծում իմ ու
ժե րին:  Նա կնստի իմ կող քին ու 
միա սին կդի տենք մայ րա մու տը: 

 Դա դար:

ՄԻԼԱ - Այս վար տիքն ինձ դուր ե կավ: 
Ու զում եմ մի քա նի օր քա ղա քա ցի 
լի նել: Կ վե րա դարձ նեմ, ե թե ու
զես… Իսկ հի մա փա կի՛ր աչ քերդ 
ու ա սա. սա ե րազ է… ( Գո ռում է:) 
 Սա ե րազ է:

ԱՆՆԱ -  Սա ե րազ է:
ՄԻԼԱ - Ա յո՛, ե րազ է: Կ յանքն էլ է 

ե րազ և  մի օր այն կլցվի ծե րութ
յամբ ու դու միայն կհի շես, թե ինչ
քան շատ ես քնել:  Սա ի՞նչ ար ժի:

ԱՆՆԱ - Ես վար տիքս չեմ վա ճա ռում:
ՄԻԼԱ -  Դու շատ ու նես, մե կը վա ճա

ռի՛ր:
ԱՆՆԱ - Ոչ մի դեպ քում:
ՄԻԼԱ -  Վա ճա ռել ես… Ա ռա վո

տից այդ բա զարն ենք ա նում և 
 դու ա սա ցիր՝ վա ճա ռում եմ:  Դու 
ա սա ցիր, ո րով հետև ա նե լա նե լի 
վի ճա կում ես:  Միակ ել քը վա ճա
ռելն է:

ԱՆՆԱ -  Վա ճա ռում եմ:
ՄԻԼԱ - Ինչ քա նո՞վ:
ԱՆՆԱ -  Դեռ չեմ ո րո շել:
ՄԻԼԱ -  Հա գած շո րերն է ժան են լի

նում:
ԱՆՆԱ - Այ թե դուրս ըն կա ծի մեկն 

ես:  Հա գած ներք նա շոր ես հագ
նում:

ՄԻԼԱ - Ա սա՛ ինձ, Ա րա մին վա ղո՞ւց ես 
ճա նա չում:

ԱՆՆԱ -  Փոքր հա սա կից:  Նույն 
դպրո ցում ենք սո վո րել:

ՄԻԼԱ - Որբ տղա յին ճանկդ ես գցել:
ԱՆՆԱ - Ա՞յդ էլ գի տես: Իսկ դուք 

պառ կա՞ծ էիք զրու ցում:
ՄԻԼԱ -  Պառ կա՞ծ, չէ:  Մենք կո շիկ

նե րը հա նել, մտել էինք ջու րը, որ 
ձկնե րը հա վա քենք, բայց խեց գե
տին գտանք: Այս տա րի խեց գե
տի նը շա տա ցել է: Ընկ նես ձեռք
նե րը, մեկ րո պեում գան գա մաշկդ 
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կհա նեն:  Վար տի քիդ փո խա րեն 
խա շած խեց գե տին կտամ, մի շիշ 
էլ գա րե ջուր:

ՉՈՐՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

Ա րամն ու Ան նան սեն յա կում են:

ԱՆՆԱ - Ն րան բռնեց րի գո ղութ յուն 
ա նե լիս, իսկ նա նույ նիսկ չկարմ
րեց:

ԱՐԱՄ - Ն րան ա սա ցի՛ր՝ գո ղութ յուն 
ես ա նում:

ԱՆՆԱ - Ն րան ա սա ցի՝ դու գող ես:
ԱՐԱՄ - Եվ նա չվի րա վոր վե՞ց:
ԱՆՆԱ - Այդ պի սի կա նայք չեն ա մա

չում:
ԱՐԱՄ - Ի՞նչ էր ու զում գո ղա նալ:
ԱՆՆԱ -  Ներք նա շո րերս թա փել էր 

մահ ճա կա լին, վար տիք ներս էր 
հեր թով նա յում:  Հե տո մե կը վերց
րեց ու տա րավ:

ԱՐԱՄ -  Գո ղութ յու նը գաղտ նի են 
ա նում: Իմ կար ծի քով, դա գո
ղութ յուն չի: Ուղ ղա կի ու զում էր 
քո վար տիք նե րից մեկն ի րեն 
վերց նել:

ԱՆՆԱ -  Բայց նա ա ռանց հարց նե լու 
վերց րեց:

ԱՐԱՄ - Ա յո՛, դա վատ սո վո րութ յուն 
է: Գ յու ղա ցի կին է: Ես կզգու շաց
նեմ:

ԱՆՆԱ -  Հար ցը վար տի քը չէ:  Նա 
բռնեց կո կորդս, ու զում էր ինձ 
խեղ դել: Ես ամ բողջ ու ժով պայ

քա րում էի, օգ նութ յուն կան չում:
ԱՐԱՄ - Իսկ ես այդ պա հին որ տե՞ղ 

էի:
ԱՆՆԱ -  Դու այդ պա հին որ տե՞ղ էիր:
ԱՐԱՄ - Գ նա ցել էի ար ևա ծա գը դի

տե լու… Հ րաշք ա ռա վոտ էր:  Լի
ճը փայ լում էր հա յե լու նման:  Մի 
եր կու ճա յեր էլ թռչում էին, հիաս
քանչ էր… Ախ, հա, դու պի տի ու
ժեղ բղա վեիր, հնա րա վոր է՝ լսեի, 
գա յի օգ նութ յան:

ԱՆՆԱ -  Նա ի րեն ու ժեղ կնոջ տեղ է 
դրել, բայց այդ պես չէ: Ես նի հար 
եմ, բայց մկա նուտ: Ես կա րո ղա
ցա ետ տա նել նրա մատ ներն իմ 
կո կոր դից, բռնե ցի նրա մա զե րը:

ԱՐԱՄ - Եվ ինչ քա՞ն տևեց ձեր մե նա
մար տը:

ԱՆՆԱ - Ինչ է, պի տի ժա մա ցույ ցի՞ն 
նա յեի:  Նա հե ռա ցավ ծի ծա ղե լով, 
իսկ ես ու ժաս պառ ըն կա ցած: 
 Մար մինս ցա վում է:

ԱՐԱՄ -  Դե լավ, մո ռա ցի՛ր:  Կար ևո
րը, որ ողջ ես:

ԱՆՆԱ - Ինձ հետ այդ պի սի բան չէր 
ե ղել: Ես կռվում էի կնոջ հետ, 
բռնել էի նրա կո կոր դից, ու զում 
էի ար յու նը խմել…  Հա՛, հա՛, ես 
պատ րաստ էի մինչև վերջ գնալ:

ԱՐԱՄ - Այն էլ վար տի քի հա մար:
ԱՆՆԱ - Ես ինձ վրա զար մա ցած եմ: 

Ի՞նչ էր մտել մեջս, մի՞ թե նրան չէի 
ճա նա չում:

ԱՐԱՄ - Ն վի րիր նրան մի քա նի վար
տիք: Կ վե րա դառ նանք տուն, նո
րը կգնես:
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ԱՆՆԱ - Ի՞նչ…  Նա հագ նի իմ վար
տիքն ու ցու ցադ րի ո րոշ ան ձա՞նց:

ԱՐԱՄ - Ո՞ւմ, սի րե լի՛ս:
ԱՆՆԱ - Պլ շած աչ քե րի հա մար, սի

րե լի՛ս:
ԱՐԱՄ - Իմ աչ քե րը միայն քեզ են 

նա յում, ես քեզ եմ տես նում, բայց 
հարցն այդ չէ: Երբ ա ռա վոտ յան 
գնա ցի լի ճը տես նե լու, նա այ գում 
աշ խա տում էր:  Նա ինձ իր ձևով 
հա մո զեց աշ խա տել այ գում:  Բա
հը տվեց ձեռքս ու հրա մա յեց փո
րել հո ղը:

ԱՆՆԱ - Ին չո՞ւ էիր հող փո րում:
ԱՐԱՄ -  Ծառ պի տի տնկեինք:
ԱՆՆԱ -  Դու նրա հա մար ծա՞ռ ես 

տնկել:
ԱՐԱՄ -  Պատ կե րաց նո՞ւմ ես, չկա

րո ղա ցա մեր ժել:  Հո ղը չոր էր, 
դժվա րութ յամբ էի փո րում:

ԱՆՆԱ -  Դու նրան չա սա սի՞ր, որ հող 
փո րե լը գյու ղա ցու գործ է:

ԱՐԱՄ - Ա յո՛, ա սա ցի, ցույց տվե ցի 
ձեռ քերս, կա շին պլոկ վել էր:  Նա 
ծի ծա ղում էր: Իմ կար ծի քով, իմ 
վրա էր ծի ծա ղում:

ԱՆՆԱ -  Մենք ե կել ենք այս տեղ 
հանգս տա նա լու: Ին չո՞ւ թույլ տվե
ցիր, որ քեզ վրա իշ խի:

ԱՐԱՄ -  Նա ինձ նից լավ էր հող փո
րում, շար ժումն ե րը թեթև էին, իսկ 
մար մի նը երբ լար վում էր, մկան
նե րը թրթռում էին:

ԱՆՆԱ -  Դու նա յում էիր, ինչ պես են 
մկան ներն ուռ չո՞ւմ:

ԱՐԱՄ - Ա յո՛, նա յում էի հմայ ված, 

նա խակ նոջ տպա վո րութ յուն էր 
թող նում: Ի հար կե, հմայ քը եր կար 
չտևեց: Ն րան հարց րի՝ քո աչ քե
րը կա պույտ էին, ին չո՞ւ են հի մա 
կարմ րել, նա ա սաց՝ ար ևը դուրս 
է ե կել, հո ղը տա քա ցել է: Ես ու
զում էի ի մաս տա վո րել միտ քը, 
բայց գե րա դա սե ցի շա րու նա կել 
հո ղը փո րել:

ԱՆՆԱ -  Հե տո ի՞նչ ե ղավ:
ԱՐԱՄ -  Նա հա նեց կո շիկ ներն ու 

մտավ լի ճը: Սկ սեց ոտ քե րը լվա
նալ, մեծ ու հաստ ոտ քեր ու ներ, 
պինդ ե զան ոտ քեր, որ կա րող է 
գու թա նը մեջ քին կա պել ու քա շել:

ԱՆՆԱ - Ն րա ոտ քերն ան ճոռ նի՞ էին:
ԱՐԱՄ -  Մենք նստե ցինք ա փին ու 

նա յում էինք լճին: Ա ռա ջին ան
գամ էի ինձ զգում բնութ յան 
գրկում և  որ նրա մի մաս նիկն եմ: 
Ես ամ բողջ թո քե րով սա ռը օդ 
էի շնչում ու մտա ծում էի, ինչ քա՜ն 
լավ է այս տեղ ապ րե լը:

ԱՆՆԱ - Ան տա նե լի է:
ԱՐԱՄ -  Մենք բա վա կան ժա մա

նակ մտեր մա բար զրու ցում էինք, 
չնկա տե ցի՝ ինչ պես ար ևը զե նի
թում կանգ նեց:

ԱՆՆԱ - Եվ միշտ ի րար էիք նա յում:
ԱՐԱՄ -  Նա իմ կող քից չէր հե ռա

նում: Ես էլ մտա ջու րը:  Հե տո նա 
իր սրբի չով սրբեց մեջքս:  Մենք 
միա սին էինք:

ԱՆՆԱ - Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս հայտն
վեց իմ սեն յա կում:
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ԱՐԱՄ -  Զար մա ցա, երբ լսե ցի:  Մար
դը միա ժա մա նակ չի կա րող լի նել 
տար բեր տե ղե րում:

ԱՆՆԱ -  Կար ծում ես հո րի նո՞ւմ եմ, 
իսկ այս շա գա նա կա գույն մա զե՞
րը, որ մնա ցել են բռանս մեջ:

ԱՐԱՄ -  Քո մա զերն էլ են շա գա նա
կա գույն:

ԱՆՆԱ - Ա յո՛, շա գա նա կա գույն են, 
բայց իմ մա զե րը չեն:  Տես նո՞ւմ 
ես, մա զերս ինչ պես են փայ լում, 
ո րով հետև խնամ ված են, իսկ 
սրա նից գո մի հոտ է գա լիս:

ԱՐԱՄ - Ես ո չինչ չա սա ցի: 

 Դա դար:

ԱՆՆԱ - Ես գե ղե ցի՞կ եմ:
ԱՐԱՄ - Ի հար կե գե ղե ցիկ ես:
ԱՆՆԱ - Իմ ոտ քե րը փո՞քր են:
ԱՐԱՄ - Ինձ դուր է գա լիս, երբ կի նը 

փոքր ոտ քեր ու նի:
ԱՆՆԱ - Իսկ մեծ ոտ քե րը, հաստ 

ազդ րե րը գրգռիչ են: Այդ ի՞նչ ես 
նա յում:  Նա՞ է:

ԱՐԱՄ -  Կո պիտ ուժ կա մե ջը, տի րա
կան…  Նա յիր, ոնց է ձեռ քե րով 
տրո րում շո րե րը, ուղ ղա կի սպա
նում է:  Վա՛յ նրան, ով կընկ նի 
ձեռ քը:

ԱՆՆԱ - Ե թե ձիու նման խրխնջար, 
չէի զար մա նա:

ԱՐԱՄ - Բ նութ յու նը նրան ա մեն ինչ 
տվել է, իս կա կան կին է…  Քեզ 
ի՞նչ պա տա հեց: Ես նրան նա յում 
եմ որ պես ստեղ ծա գոր ծութ յուն, 
ու րիշ ո չինչ:

ԱՆՆԱ -  Հան գի՛ստ թող ինձ… Ես 
կռիվ եմ տա լիս ամ բողջ ու ժով, 
պայ քա րում եմ մեզ հա մար… Ես 
զգում եմ, ինչ պես է նա ու զում քեզ 
տի րել:

ԱՐԱՄ - Ի՞նձ տի րի, դա բա ցառ վում է: 
Ես միայն քեզ եմ ու զում:

ԱՆՆԱ -  Դու չես հաս կա նում, ես 
կռվում էի մինչև վեր ջին շունչս:

ԱՐԱՄ -  Դու ու ժաս պառ ես ե ղել: 
 Հաս կա նում եմ, նրան դի մադ րե լը 
հեշտ գործ չէ:

ԱՆՆԱ -  Միշտ այն պի սի զգա ցո ղութ
յուն ու նեմ, որ նա կանգ նած է մեր 
ետ ևում, հետ ևում է մեր ա մեն 
քայ լին: Ես խու ճա պի մեջ եմ, չգի
տեմ՝ ինչ ձեռ նար կեմ: Ես չեմ ըն
դու նում կնոջ այդ պի սի վար քա գի
ծը:  Դա ան բա րո յա կա նութ յուն է:

ԱՐԱՄ -  Քո՝ ապ րե լու փի լի սո փա
յութ յու նը բախ վել է ժայ ռին: Ըն
դու նիր նրան, ինչ պես որ կա, 
կյան քը կըն թա նա իր հու նով:

ԱՆՆԱ -  Մենք պի տի միա սին լի նենք: 
 Մենք վճա րել ենք տան հա մար և 
 նա պար տա վոր է ծա ռա յել մեզ:

ԱՐԱՄ - Չ գի տեմ: Ա մեն ինչ փո ղի ես 
վե րա ծում, բայց ի րա կա նում այդ 
ա մենն ու րիշ տեսք ու նի:  Պի տի 
կա րո ղա նաս նրան այլ կերպ վե
րա բեր վել:

ԱՆՆԱ -  Դու նրան պաշտ պա նում ես, 
իսկ ե՞ս, ես որ տե՞ղ եմ: 

ԱՐԱՄ - Ա րի գրկեմ քեզ: 

Գր կա խառն վում են:
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ԱՆՆԱ -  Նա յի՛ր, ե ղունգ նե րիս տակ 
սևա ցել է:

ԱՐԱՄ -  Հո՞ղ ես մշա կել:
ԱՆՆԱ - Ն րա ար յունն է: Եր բեք հող 

չեմ մշա կի ու ին ձա նից հո ղի հոտ 
չի գա: Օգ նի՛ր կտրեմ ե ղունգ
ներս:

ԱՐԱՄ -  Դու չե՞ս ու զում գնալ վար սա
վի րա նոց:

ԱՆՆԱ - Որ տեղ մեր շո րե րը լվա նա
լուց ե ղունգ ներս կխան գա րեն: 
(Կտ րում է:) Ա հա և  վերջ:

ԱՐԱՄ -  Դու նման վում ես նրա՞ն:
ԱՆՆԱ - Ես գյու ղում եմ ապ րում:
ԱՐԱՄ -  Փոր ձիր ա սել, որ նա է թե

լադ րում իր պայ ման նե րը:
ԱՆՆԱ -  Դու տե սե՞լ ես, հա վին ինչ

պես է սպա նում, բռնում է վզից 
ու պո կում: Ար յու նը թափ վում է 
վրան:  Նա ար յան կա րիք ու նի:

ԱՐԱՄ - Կզ գու շաց նեմ, որ մենք իր 
ե փած ա պու րը չենք ու տի:

ԱՆՆԱ - Որ քաղ ցից հյուծ վե՞նք: Որ 
մեռ նենք, դեմ քի մի մի կան էլ չի 
փո խի, կնա յի մեզ ու կժպտա:  Տե
սե՞լ ես, նրա ժպիտն այն պես չէ:

ԱՐԱՄ -  Հի շեց նում է կատ վի ու մկան 
խա ղը:

ԱՆՆԱ -  Հա՛, նա մեզ մկան տեղ է 
դրել: 

 Դա դար:

ԱՐԱՄ - Անձրև է գա լիս, բայց նա 
դրսում աշ խա տում է:  Նա յիր, ու
սին դրած պարկն ինչ քան թեթև 
է տա նում, իսկ ես նույ նիսկ փորձ 

չա րե ցի…
ԱՆՆԱ -  Նա ու զում էր, որ դո՞ւ տա

նես:
ԱՐԱՄ -  Հա, բայց ես չմո տե ցա, 

շրջան ցե ցի ու տուն ե կա:
ԱՆՆԱ -  Նա տե սավ քո վախն ու 

մտքում ժպտաց:
ԱՐԱՄ -  Հի մա էլ եր կու պարկ է միան

գա մից տա նում:  Հե տաքր քիր է:
ԱՆՆԱ - Ի՞նչն է հե տաքր քիր:
ԱՐԱՄ -  Հի մար միտք ան ցավ 

մտքովս… անն շան միտք:
ԱՆՆԱ -  Մենք խոս տա ցել ենք ի րար 

չստել… խո սի՛ր:
ԱՐԱՄ -  Դե՛, մտա ծե ցի՝ նա ինչ պի սի՞ն 

կլի նի ան կող նում:
ԱՆՆԱ - Ես քեզ չե՞մ բա վա րա րում:
ԱՐԱՄ -  Դու մի պարկ էլ չես կա րող 

քարշ տալ:
ԱՆՆԱ - Դ րա հա մա՞ր ես նրա չորս 

կող մը պտտվում:
ԱՐԱՄ -  Դու չափն ան ցար:
ԱՆՆԱ - Ո՛չ, ա սա… 
 ԱՐԱՄ -  Խան դում ես:  Մենք կա րող 

ենք հենց հի մա գ նալ:  Կա զատ
վենք այս վի ճա կից:

ԱՆՆԱ - Ի՞նչ վի ճակ:
ԱՐԱՄ - Ա նընդ հատ գրգռված ենք ու 

վա խի մեջ:
ԱՆՆԱ -  Փոր ձութ յուն է:
ԱՐԱՄ - Ի՞նչ փոր ձութ յուն:
ԱՆՆԱ - Ե թե դա վա ճա նե լու ես, ա պա 

ին չո՞ւ ոչ այ սօր:
ԱՐԱՄ - Այ սօր տրա մադ րութ յուն չու

նեմ:
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ԱՆՆԱ - Իսկ վա ղը կու նե նա՞ս:
ԱՐԱՄ - Դ րա հա մա՞ր ես ու զում մնալ: 

 Դա դար:

ԱՆՆԱ - Ես քաղ ցած եմ, գնանք նրա 
ե փած ա պուրն ու տենք:

ԱՐԱՄ - Ե թե շատ ես ու զում, գնանք: 
Ես էլ եմ քաղ ցած:

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

Նս տած են:  Մի լան կար տո ֆիլ է 

կճպում: Ա րա մը նրան է նա յում: 

 Մի լան քթի տակ ծի ծա ղում է և  այն

պես է ա նում, որ ազդ րե րը եր ևան: 

Ա րա մը վատ է զգում:

ԱՐԱՄ -  Տոթ է, շունչս կտրվում է:
ՄԻԼԱ -  Դու շա րու նակ տնտղում ես 

ինձ:
ԱՐԱՄ - Ինքդ ես ոտ քերդ չռել:
ՄԻԼԱ -  Տես նում եմ, հե տաքրքր վում 

ես իմ ազդ րե րով:
ԱՐԱՄ -  Չե՞ս կա րող ոտ քերդ փա կել:
ՄԻԼԱ - Ե թե չես ու զում, մի՛ նա յիր, 

քեզ ստի պող չկա:
ԱՐԱՄ -  Չեմ կաս կա ծում, որ դիտ

մամբ ես բա ցել:
ՄԻԼԱ - Ես կար տոշ կա եմ կճպում, 

այս դիր քով հար մար է:  Կա րող 
ես միա նալ ինձ: 

ԱՐԱՄ -  Կար տո ֆիլ կճպե՞մ:
ՄԻԼԱ -  Դի պա՞ ինք նա սի րութ յանդ: 

 Դա դար:

ԱՐԱՄ -  Ծանր ազդ րեր ու նես:
ՄԻԼԱ - Գ յու ղա ցի կին եմ, ե զան 

նման քարշ եմ տա լիս օր վա գոր
ծե րը: Ոտ քերս պի տի պինդ լի
նեն, կռնակս՝ ու ժեղ, որ պար կը 
դնեմ ու սիս ու տա նեմ: Իսկ դու 
փա խար:

ԱՐԱՄ - Ես չեմ ե կել այս տեղ, որ 
պար կեր կրեմ, դա իմ ու ժե րից 
վեր է:

ՄԻԼԱ -  Գի տեմ:  Դու մի փախց րու 
հա յացքդ: Ուր էլ որ նա յում ես, 
ինձ ես փնտրում: 

ԱՐԱՄ -  Մագ նի սի նման ձգում ես, 
ա նիծ յա՛լ պա ռավ:

ՄԻԼԱ - Ե՞ս եմ պա ռա վը: Ա րի ինձ 
ձեռք տուր ու հա մե մա տի՛ր քո մո
րե խի կի հետ:  Հը՛մ, ծի ծա ղե ցի՞ր: 
 Դու նրա վրա ես պառ կում: Ախր, 
կջար դես խեղճ աղջ կա ող նա շա
րը:

ԱՐԱՄ - Ես շատ նուրբ եմ նրան մո
տե նում:

ՄԻԼԱ - Ե թե մտնենք ան կո ղին, ինձ 
ի՞նչ կա նեիր:

ԱՐԱՄ - Ես… քեզ չորս տակ շուռ 
կտա յի, ա նա սու նի նման:

ՄԻԼԱ - Կր քոտ տղա մարդ ես եր
ևում, բայց ան կող նում ես եմ կի
նը, ինքս եմ ո րո շում՝ ինչ ա նել և  
ինչ պես, հաս կա ցա՞ր: 

ԱՐԱՄ -  Չէ՛:
ՄԻԼԱ -  Փոր ձի՛ր ու կհա մոզ վես:
ԱՐԱՄ -  Հի մա՞:
ՄԻԼԱ -  Պա հը մի՛ կորց րու… դե՛, մի՛ 

դո ղա:
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ԱՐԱՄ - Ես քեզ հա մար չեմ ե կել:
ՄԻԼԱ - Իսկ ո՞ւմ հա մար… Այն պատ

րանք նե րի՞, որ հե տապն դում են 
քեզ:  Չե՞ս ու զում ա զատ վել:

ԱՐԱՄ - Ես չեմ կա րող դա վա ճա նել:
ՄԻԼԱ - Ի՜նչ դա վա ճա նութ յուն, ո՞ւմ ես 

դա վա ճա նում, նրա՞ն: Իսկ ին քը 
քո մա սին ի՞նչ է մտա ծում… հիաս
թափ վե ցի:  Քեզ տղա մար դու պես 
պա հիր:

ԱՐԱՄ - Ան նան քե զա նից գե ղե ցիկ է:
ՄԻԼԱ -  Բայց ես եմ իս կա կան կի նը:
ԱՐԱՄ - Ան նան շատ գե ղե ցիկ է… 

մենք ա մու սին ներ ենք: Ես չեմ 
ու զում հրա ժար վել այն ա մե նից, 
ինչ ու նենք: Իսկ քեզ հետ ընդ հա
նուր ո չինչ չու նեմ:  Մենք խո սե լու 
նյութ էլ չու նենք:

ՄԻԼԱ -  Դու քեզ հա յե լիով նա յե՞լ ես, 
վեր նա շա պիկդ ար դուկ ված չէ:

ԱՐԱՄ -  Նա ա սաց՝ ար դուկ չկա: 
ՄԻԼԱ - Ինձ մի՛ զայ րաց րու… իսկ շալ

վարդ ցե խոտ ված է:
ԱՐԱՄ - (փոր ձում է ինքն ի րեն նա յել, 

շփոթ ված է):  Ճիշտն ա սած, չեմ 
նկա տել:

ՄԻԼԱ - Իս կա կան կի նը գի տի՝ ա մուս
նուն ոնց պա հի… մա քուր հագց
նի, վեր նա շա պի կը ար դու կի, իսկ 
ի րի կու նը…

ԱՐԱՄ - Ի րի կու նը ի՞նչ:
ՄԻԼԱ -  Մի տա կառ գի նի դնեն սե

ղա նին, խմեն ու մտնեն ննջա րան:
ԱՐԱՄ - Ես գի նի չեմ խմում:
ՄԻԼԱ -  Դու դժբախտ մարդ ես, ամ

բողջ կյան քում տանջ վե լու ես 
նրա ձեռ քում:

ԱՐԱՄ -  Նա իմ կինն է, ես նրան սի
րում եմ, հաս կա ցի՛ր, սի րում եմ:

ՄԻԼԱ -  Բայց հա յաց քով շո յում ես իմ 
ազդ րե րը:

ԱՐԱՄ -  Դա ու րիշ հարց է: 
ՄԻԼԱ - Ա սա, որ ինձ ես տեն չում, որ 

իմ մար մի նը քեզ խե լա գա րեց նում 
է:

ԱՐԱՄ -  Ֆի զի կա կան բա վա րար վա
ծութ յու նը ո չինչ է, պա հի ցան
կութ յուն:  Հե տո չեմ ա սի՝ այս ում 
հետ եմ գի շե րը պառ կել, մութ էր, 
չտե սա:

ՄԻԼԱ -  Չեմ թող նի՝ մտա ծես, քեզ 
կխեղ դեմ իմ կրծքե րի մեջ: Ախր, 
շատ հա մեղ տեսք ու նես:

ԱՐԱՄ -  Կանգ առ, կի՛ն, մտա ծիր, ինչ 
ես ա նում: Ես ինձ զսպել կա րող 
եմ և  նույ նը խոր հուրդ եմ տա լիս 
քեզ…  Ջուր խմիր, կօգ նի: Ինչ խո
սում էինք, մո ռա ցիր:  Մեր ճա նա
պարհ նե րը տար բեր են: (Ու զում է 
դուրս գալ:)

ՄԻԼԱ - Անձրև է գա լիս:
ԱՐԱՄ - Ա վե լի լավ, ուշ քի կգամ, կնա

յեմ ա լե կոծ լճին:
ՄԻԼԱ - Ես նրան ծով եմ ա սում:
ԱՐԱՄ -  Ծով լի նե լու հա մար պի տի 

մեծ լի նի:
ՄԻԼԱ -  Նա շատ մեծ է, նա աշ խար հի 

ա մե նա մեծ ծովն է:  Պետք է զգաս 
մե ծութ յու նը: 

 Դա դար:
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ԱՐԱՄ - Ին չո՞ւ ես այս քան վաղ արթ
նա ցել:

ՄԻԼԱ - Որ պես զի ճա շին ձեզ կե րակ
րեմ: Ես բամ բա կի մեջ չեմ ապ
րում:  Մե նակ ապ րե լը դժվար է: 
 Դու ու ժեղ տղա ես, կա րող ես ինձ 
օգ նել:  Դե՛, գործ ինչ քան ա սես 
կա:

ԱՐԱՄ - Ես գնում եմ քնե լու:
ՄԻԼԱ -  Վա խե նում ես, հան կարծ 

կինդ կտես նի՞:
ԱՐԱՄ - Ես ոչ մե կից չեմ վա խե նում:
ՄԻԼԱ - (ու զում է բռնել Ա րա մին): Այդ

պես էլ գի տեի, սի րո՛ւնս: Չ փոր
ձես փախ չել, ծի ծա ղի ա ռար կա 
կդառ նաս:

ԱՐԱՄ - Ո՞վ է ծի ծա ղե լու:
ՄԻԼԱ - Ես, սի րո՛ւնս: Այն պես կծի

ծա ղեմ, որ ամ բողջ կյան քում ինձ 
կհի շես:

ԱՐԱՄ - Լ սի՛ր, ես սի րում եմ իմ կնո
ջը:

ՄԻԼԱ - Ա յո՛, փոք րի՛կս, դեմ չեմ լի նի, 
որ մեկմեկ նրա մոտ գնաս:

ԱՐԱՄ - Ան նան այն աղ ջիկն է, ում 
հա մար տանջ վել եմ, ժա մե րով 
կանգ նել եմ հա մալ սա րա նի դի
մաց, որ ի րեն տես նեմ:  Հի մա, 
երբ մենք եր ջա նիկ ենք, հան կարծ 
ինչոր մի…

ՄԻԼԱ - Ես բոզ չեմ:
ԱՐԱՄ - Ես չա սա ցի, որ բոզ ես:
ՄԻԼԱ -  Դա ու զե ցիր ա սել:
ԱՐԱՄ -  Նե րի՛ր, պա տա հա բար 

ստաց վեց:

ՄԻԼԱ -  Դու փոք րիկ տղա ես ու չգի
տես՝ ինչ ես ու զում:

ԱՐԱՄ - Ու զում եմ, որ մեզ հան գիստ 
թող նես: Գ նա, քո թրի քը թխի:

ՄԻԼԱ - Ու զում ես ինձ վի րա վո րե՞լ: 
 Հաշ վիր, հա սար քո նպա տա
կին:  Նե ղա ցա, բա վա րար վա՞ծ ես: 
 Կաթ կու զե՞ս, նոր եմ կո վը կթել:

ԱՐԱՄ - Ինձ հետ վար վում ես, ինչ
պես ե րե խա յի:

ՄԻԼԱ - Իսկ դու քեզ տղա մար դու 
պես պա հիր:

ԱՐԱՄ - Ես չգի տեմ, ինչ պի տի ա նեմ:
ՄԻԼԱ -  Բա վա րա րի՛ր կնո ջը, հի մա՛ր:

 Դա դար, ի րար են նա յում:

ԱՐԱՄ - Երբ գնամ տուն, չեմ ու զում, 
որ դու լքված լի նես:  Չեմ ու զում 
քեզ ցավ պատ ճա ռել:

ՄԻԼԱ -  Դու հի մա ես ինձ ցավ պատ
ճա ռում:  Նա քեզ հա մար մի ե րե
խա չի կա րո ղա նում բե րել: Ես 
քեզ չորս տղա կբե րեմ:

ԱՐԱՄ - Ես չեմ ու զում ե րե խա ներ ու
նե նալ քե զա նից: Ես չեմ կա րող 
հան գիստ ապ րել, երբ մտա ծեմ՝ 
ինչոր գյու ղում ե րե խա ներ ու նեմ, 
որբ ե րե խա ներ:

ՄԻԼԱ -  Հե ռու չես ապ րում, մե քե նա 
ու նես, կգաս ինձ մոտ:  Հա վա նա
բար չես վե րա դառ նա:

ԱՐԱՄ - Ո՛չ:
ՄԻԼԱ - Դժ վարն ինձ հետ մեկ ան

գամ պառ կելն է, ամ բողջ կյան
քում կհի շես:
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ԱՐԱՄ - Եր բե՛ք, ես չեմ ու զում ո չինչ 
հի շել:

ՄԻԼԱ - Գ նա՛ կնոջդ մոտ, իսկ ես կծի
ծա ղեմ:

ԱՐԱՄ -  Ծի ծա ղիր ինչ քան ու զում ես:

 Մի լան ծի ծա ղում է, Ա րա մը բարձ

րա նում է աս տի ճան նե րով:

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

 Մի լան ու Ան նան ի րար են նա յում:

ԱՆՆԱ - Այս պես եր կար չի կա րող 
շա րու նակ վել: ( Մի լան ժպտում է:) 
Ես քե զա նից չեմ վա խե նում:

ՄԻԼԱ -  Գի շե րը ծո վում ե րեք հո գի են 
խեղդ վել:  Դիակ նե րը փնտրում 
են:

ԱՆՆԱ - Ու զում ես նյար դե րիս հետ 
խա ղա՞լ: Ես կդի մա նամ:

ՄԻԼԱ - Ն րանց չեն գտնի:  Հի մա 
խեց գե տին նե րը նրանց հո շո տած 
կլի նեն:  Մեկ ժամ վա ըն թաց քում 
միայն ոս կոր նե րը կմնա:

ԱՆՆԱ -  Դու ինձ չես կա րող լի ճը 
գցել, ես շատ զգույշ եմ:

ՄԻԼԱ -  Դու ինձ չես խան գա րում… 
սուրճ կխմե՞ս:

ԱՆՆԱ -  Քո մտքի նը միայն մի բան 
է… բայց դա ա նաս նա կան ցան
կութ յուն է:

ՄԻԼԱ -  Բայց կա նայք էլ նույն ա նա
սունն են՝ իշ խեն ա մու սին նե րին, 
փե շի տակ պա հեն:

ԱՆՆԱ - Ես ու Ա րամն ա մու սին ներ 
ենք:

ՄԻԼԱ - Ստր կաց րել ես խեղճ տղա
յին: Ի՞նչ ես ըն կել ետ ևից, բա ցի՛ր 
բուռդ, թող օդ շնչի:

ԱՆՆԱ -  Նա ինձ հետ եր ջա նիկ է:  Տե
սե՞լ ես, ինչ պես է արթ նա նում:

ՄԻԼԱ - Ին չո՞ւ ես շտա պում, կգա ժա
մա նա կը, կտես նեմ:

ԱՆՆԱ -  Հե ռո՛ւ, կի՛ն, մենք տար բեր 
մար դիկ ենք, սի րում ենք դա սա
կան ե րաժշ տութ յուն, գրքեր ենք 
կար դում:  Մեր կյան քը լի է բարձր 
ար ժեք նե րով:

ՄԻԼԱ - Ես պինդ կին եմ, գի տեմ՝ իմ 
ու զածն ինչ է:

ԱՆՆԱ -  Դու չես պատ կե րաց նում 
ի րա կա նութ յու նը:

ՄԻԼԱ -  Դուք իմ հյու րա նո ցում եք և 
վ ճա րում եք ա մեն օր վա հա մար: 
Ե թե ա սես՝ ստում ես, ես էլ կա
սեմ, որ կույր ես: Ա մու սի նը գի տի՝ 
ում հա մար է գլու խը կորց րել: Ես 
նրան կտամ այն, ինչ դու չես կա
րո ղա նում տալ:

ԱՆՆԱ -  Նա ի րա վունք չու նի ինձ 
լքել:

ՄԻԼԱ -  Պայ մա նա գի՞ր եք կնքել, դա
վա ճա նութ յան դեպ քում մեծ գու
մար ես կոր զե լո՞ւ:  Ֆո՛ւ, այս քա ղա
քա ցի նե րը չգի տեն, ոնց պա հեն 
ի րենց ա մու սին նե րին: Ես մտա
ծում էի՝ նոր ես ձվից դուրս ե կել:

ԱՆՆԱ -  Մենք այդ պի սին ենք, սի րում 
ենք օ րենք նե րով ապ րել:

ՄԻԼԱ - Տ ղա մար դուն սրտով են սի
րում, մա դա՛մ:

ԱՆՆԱ -  Նա քեզ հետ պառ կե՞լ է:
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ՄԻԼԱ -  Նա ինձ հետ կպառ կի, երբ 
ես ցան կա նամ:

ԱՆՆԱ -  Դու խո րա մանկ ու վտան գա
վոր կեն դա նի ես:

ՄԻԼԱ -  Խոր հուրդ կտամ ա մուս նուդ 
թող նես ինձ մոտ, իսկ դու գնաս 
քո քա ղա քը:

ԱՆՆԱ -  Դա շատ պար զու նակ լու
ծում կլի նի:

ՄԻԼԱ - Ա վե լի լավ, միշտ աչ քե րիս 
առջև կլի նես:  Կար ծում ես, չե՞մ 
հաս կա նում, ինչ է կա տար վում 
քեզ հետ:  Դու նրա հետ պառ կում 
ես, բայց հեշ տանք չես ապ րում, 
մե ղադ րում ես նրան, մե ղադ րում 
ես քեզ և  այդ պես պի տի շա րու
նա կես ամ բողջ կյան քում:  Դու 
քեզ հար մար զու գըն կեր գտի՛ր:

ԱՆՆԱ - Ախր քո ի՞նչ գործն է, թե մենք 
ան կող նում ինչ ենք ա նում:

ՄԻԼԱ - Ա մու սինդ ա պու շի մեկն է, որ 
այդ քան համ բե րել է, բայց մի օր 
նա քեզ տնից դուրս կհա նի:

ԱՆՆԱ - Ու րեմն լսի՛ր ինձ, մենք ի րար 
սի րում ենք և  ան կող նում ա նում 
ենք, ինչ սրտներս ու զում է:  Մեկս 
մյու սիս չենք նվաս տաց նում:

ՄԻԼԱ -  Դու միայն ձևաց նում ես, թե 
գոհ ես:  Կեղ ծի քը հոտ ու նի:

ԱՆՆԱ - Ես քեզ կսպա նեմ: ( Ձեռ քին 
եր ևում է ժան գոտ դա նակ:)

ՄԻԼԱ - Այդ դա նա կը որ տե ղի՞ց ես 
գտել, կար ծում էի՝ կորց րել եմ: 
Ս րա նո՞վ ես ինձ սպա նե լու: ( Ձեռ
քից վերց նում է դա նա կը:) Այս 
դա նա կով կա րո՞ղ ես հավ մոր թել, 

ա սա՝ հա՛, ու դա նա կը կտամ քեզ:
ԱՆՆԱ -  Չէ՛:
ՄԻԼԱ -  Մինչև մարդ սպա նե լը հավ 

մոր թել սո վո րի՛ր: Մ յուս ան գամ 
չփոր ձես ինձ վրա դա նակ բարձ
րաց նել:  Հա վի նման վիզդ կո լո
րեմ:

ԱՆՆԱ - Ա րա մին կա սես, որ լճի 
ա փին եմ:

ՄԻԼԱ - Զ գույշ կլի նես, քա րե րը մամ
ռա կա լած են, կսայ թա քես: ( Ներս 
է մտնում Ա րա մը:) Ա հա և Ա րա մը: 
Ինքդ ա սա:

ԱՆՆԱ - Ես գնում եմ օդ շնչե լու: 
( Դուրս է գնում:) 

ԱՐԱՄ -  Մենք պի տի խո սենք:
ՄԻԼԱ -  Փոք րի՛կս, մենք խո սե լու բա՞ն 

ու նենք:
ԱՐԱՄ - Ես չգի տեմ, ինչ է կա տար

վում ինձ հետ:  Հենց քեզ տես նում 
եմ, ոտ քերս քա րա նում են, օ դը 
նե խում է, շնչա հեղձ եմ լի նում:

ՄԻԼԱ - Ե՞ս եմ մե ղա վո րը:  Փոք րի՛կս, 
ինձ ո՞ւմ տեղն ես դրել:

ԱՐԱՄ - Ես փոք րիկ չեմ: Ես չեմ կա
րող քո փոք րի կը լի նել:  Դու ինձ 
դեմ ես տվել պա տին: Կր քից ու 
ա տե լութ յու նից ամ բողջ գի շեր չեմ 
քնում:

ՄԻԼԱ - Կ նոջդ գրկում իմ մա սի՞ն 
ես մտա ծում:  Խեղճ տղա՛, նրա 
գրկում ինձ ես պատ կե րաց նում:

ԱՐԱՄ - Եվ ամ բողջ ման րա մաս նութ
յամբ… ես բութ եմ ու ան հաս
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կա ցող: Ես ո չինչ չեմ ա նում, որ 
ա զատ վեմ քո իշ խա նութ յու նից, 
բայց ես պար տա վոր եմ…

ՄԻԼԱ -  Դու ու զում ես թա կար դից 
դո՞ւրս պրծնել:

ԱՐԱՄ -  Մինչ այս տեղ գա լը կար
ծում էի, մեր հա րա բե րութ յուն նե
րը նոր մալ են, մենք ա նում ենք, 
ինչ կա րո ղա նում ենք ու քնում: 
 Բայց հենց քեզ տե սա, կար ծես 
ծառս ե ղան բո լոր ցան կութ յուն
ներս… Ամ բողջ օրն ան հան գիստ 
եմ, գրգռված ու շփոթ ված, բայց 
ես չեմ ու զում կնոջս դա վա ճա նել:

ՄԻԼԱ - Իսկ ի՞նչ ես ու զում:
ԱՐԱՄ - Ես ու զում եմ քո մար մի նը, 

բայց ոչ քեզ:
ՄԻԼԱ - Գ նա՛…
ԱՐԱՄ  Քեզ վի րա վո րե ցի, բայց 

ա վե լի շատ ես ինձ եմ վի րա վո
րում:  Հաս կա ցի՛ր, իմ մեջ բա ցի 
ցան կութ յու նից ո չինչ չկա:  Մենք 
ի րար չենք սի րում ու չենք տա ռա
պում:

ՄԻԼԱ - Ես քեզ դուր չե՞մ գա լիս:
ԱՐԱՄ -  Միայն մերկ տես քով:
ՄԻԼԱ - Ու զում ես, որ մեր կա նա՞մ: 

 Քեզ հա մար կա նեմ, Ան նան մեզ 
կնե րի:

ԱՐԱՄ - Կվ ճա րեմ:
ՄԻԼԱ -  Հի մա րութ յուն ես դուրս տա

լիս:
ԱՐԱՄ - Այդ պես հան գիստ կլի նեմ: 

 Տան վար ձը վճա րում եմ, մեր
կութ յանդ հա մար էլ կվճա րեմ, 
որ պես տու րիստ:

ՄԻԼԱ -  Դու չես ու զում պա տաս խա
նատ վութ յուն կրել:

ԱՐԱՄ - Եր բե՛ք:
ՄԻԼԱ - Երբ ինձ հետ պառ կես, կմո

ռա նաս կնոջդ ու մնա ցած բո լոր 
կա նանց, ո րոնց երբ ևէ տե սել ես: 
 Սեր ա սա ծը հենց այն է, ինչն ու
զում ես ա նել: Ամ բողջ մարմն ով 
ցան կութ յուն ներդ ես բա վա րա
րում ու խոն ջա ցած քնում:

ԱՐԱՄ - Իսկ ա ռա վոտ յա՞ն:
ՄԻԼԱ -  Կա րող ենք դա ա նել նաև 

ա ռա վոտ յան:
ԱՐԱՄ - Եվ ամ բողջ կյան քո՞ւմ:
ՄԻԼԱ -  Կի մա նաս, որ տղա մարդ ես, 

իսկ կնոջդ մոտ նույ նիսկ դա չես 
զգում:

ԱՐԱՄ - Ես քո ու զած տղա մա՞րդն եմ: 
Ին չո՞վ եմ ար ժա նա ցել քո ու շադ
րութ յա նը:

ՄԻԼԱ - Ո րով հետև դու միակ տղա
մարդն ես…

ԱՐԱՄ - Գ յու ղում ար ժա նի մե կը չկա՞:
ՄԻԼԱ - Ն րանք բռի են, ո չինչ չեն 

տա լիս ոռ նո ցից բա ցի:
ԱՐԱՄ -  Կար ծում ես, ես ա վե լի լա՞վն 

եմ:
ՄԻԼԱ - Ես եմ բռի ու քեզ դուր եմ գա

լիս:  Մի ջիս գա զա նը կծում է մար
մինս, ես կա րող եմ ոռ նալ:

ԱՐԱՄ -  Վե՛րջ տուր, ինքս ա վե լին 
չեմ, քեզ հետ ինքս եմ նվաս տա
նում, իսկ ե թե չբա վա րա րեմ քո 
եր ևա կա յութ յու նը, պատ կե րաց
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նում եմ, ոնց ես չա րախն դա լու:
ՄԻԼԱ - Ես ո չինչ չեմ ա սի, ես միայն 

կլսեմ, ինչ ա սում էիր՝ այն քա՜ն 
զգաց մուն քա յին էին:

ԱՐԱՄ - Ա կա՞նջ ես դրել, բայց այդ 
բա ռե րը քեզ չեմ ա սի, ո րով հետև 
կեղծ կհնչի:

ՄԻԼԱ -  Գի շեր նե րը մերկ եմ քնում, 
ոչ մի շո րի կտոր վրաս, իսկ երբ 
տու նը տաք է լի նում, վեր մակ էլ 
չեմ գցում:  Գի շե րը կգա՞ս մոտս, 
թե՞ կվա խե նաս կնո ջիցդ:

ԱՐԱՄ - Լ սի՛ր, դու ապ րում ես այս
տեղ, իսկ ես ո րոշ ժա մա նա կից 
հե տո վե րա դառ նա լու եմ քա ղաք՝ 
իմ սո վոր կյան քին:  Կինս ինձ հա
մար ճաշ է ե փում, իսկ ես գա րե
ջուր եմ խմում: Խ մում եմ շատ 
դան դաղ, որ վա յե լեմ:  Հա՛, մո ռա
ցա ֆուտ բո լի մա սին, ես սի րում 
եմ ֆուտ բոլ նա յել ու գա րե ջուր 
խմել: 

 Դա դար:

ՄԻԼԱ -  Նա լո ղալ գի տի՞:
ԱՐԱՄ - Ո՛չ:
ՄԻԼԱ - Եր կուսս էլ նույն բա նի մա

սին ենք մտա ծում:
ԱՐԱՄ - Ես ո չինչ չեմ մտա ծում:
ՄԻԼԱ - Որ նա կա րող է ընկ նել լի ճը:
ԱՐԱՄ -  Հե տո ի՞նչ:
ՄԻԼԱ -  Դու չե՞ս ու զում, որ նա լիճն 

ընկ նի, այն խորն է:
ԱՐԱՄ -  Խելքդ թռցրե՞լ ես:  Դու չես 

հաս կա նում, ինչ ես ա սում:

ՄԻԼԱ - Ե թե նա խեղդ վի, մենք 
կմնանք եր կու սով, կա նենք, ինչ 
ու զում ենք:

ԱՐԱՄ - Ես թույլ չեմ տա, որ նրան 
խեղ դես:

ՄԻԼԱ -  Նա՞ է ա սել, այ թե հո տա
ռութ յուն ու նի:  Դու այդ պես էլ 
տղա մարդ չդար ձար: Ամ բողջ 
կյան քում կմնաս կնոջդ կրունկ նե
րի տակ, փե շը բռնած ման կգաս:

ԱՐԱՄ - Եր բեմն ցան կութ յուն ներս 
ինձ իշ խում են, բայց ես ու նեմ 
սահ ման, ո րը չեմ անց նում:  Մենք 
ընդ հա նուր ո չինչ չու նենք, ես սի
րում եմ նրան ու մենք եր ջա նիկ 
ենք:

ՄԻԼԱ -  Մի քա նի ան գամ ա սա, որ 
չմո ռա նաս:

ԱՐԱՄ - Ես սի րում եմ և  եր ջա նիկ եմ:
ՄԻԼԱ -  Դու վե րա դար ձար այն վի ճա

կին, երբ վա խե ցած ներս մտար 
հյու րա նոց:

ԱՐԱՄ - Ես ին չո՞ւ էի վա խե ցած:
ՄԻԼԱ -  Դու տե սար ինձ, ցնցվե ցիր:
ԱՐԱՄ - Ես ցնցվե ցի, երբ տե սա՝ ինչ

քան վուլ գար դիր քով էիր կանգ
նած:

ՄԻԼԱ -  Դու տե սար այն կնո ջը, ում 
ամ բողջ կյան քում տեն չում էիր:

ԱՐԱՄ - Ես մտա ծե ցի՝ մի՞ թե այս պի սի 
կին էլ է լի նում:  Մեջս ցան կութ
յուն ա ռա ջա ցավ քեզ սպա նել:

ՄԻԼԱ - Ես տե սա, ինչ պես կինդ 
ձգվեց, շուր թե րը կախ ըն կան: 
 Նա այն քան տգեղ էր այդ պա
հին, որ ծի ծաղս ե կավ: Ես ծի ծա



84

ղե ցի մտքում, ա սա ցի՝ ա հա եր կու 
ա ղավն յակ ներ, որ ի րար չեն տես
նում, ա հա այն տղա մար դը, ո րի 
հա յաց քը մխրճվեց ազդ րե րիս 
ա րան քը, սուր ա սե ղի նման ծա
կեց: Այդ պա հը ես ապ րե ցի:  Հե
տո մենք միա սին ժպտա ցինք, դու 
ինձ դուր ե կար:

ԱՐԱՄ -  Կո րի՛ր գրո ղի ծո ցը:  Դու 
ա մեն ինչ թարս ես հաս կա նում:

ՄԻԼԱ -  Կինդ դրսում քեզ է սպա սում, 
գնա նրա մոտ: 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

Ա րամն ու Ան նան ի րենց սեն յա կում 

են:

ԱՆՆԱ - Ո՞ւր էիր:
ԱՐԱՄ -  Քայ լե ցի լճի ա փով, ցուրտ 

էր, վե րա դար ձա:  Չե՞ս լո ղա ցել:
ԱՆՆԱ - Ին չի՞ հա մար:
ԱՐԱՄ - Ա մեն ան գամ նույն բա ռե րը, 

չե՞ս հոգ նել կրկնվե լուց:
ԱՆՆԱ - Ես եր բեք չեմ հոգ նում:
ԱՐԱՄ - Ու զո՞ւմ ես քնել:
ԱՆՆԱ - Իսկ դու չե՞ս ու զում:
ԱՐԱՄ -  Կար ծում էի, միա սին եր կար 

գի շեր կանց կաց նենք, բայց տես
նում եմ, տրա մադ րութ յուն չու նես, 
ինչ պես միշտ:

ԱՆՆԱ -  Չեմ հաս կա նում, ու զածդ ի՞նչ 
է:

ԱՐԱՄ - Ո չինչ, բա րի գի շեր: 

 Դա դար:

ԱՆՆԱ - Ու զում եմ ծխել:
ԱՐԱՄ -  Լավ, ա ռա ջին ան գամ եմ 

լսում, որ ծխում ես:
ԱՆՆԱ -  Մի լան ծխում է, ես ին չո՞ւ 

չծխեմ:
ԱՐԱՄ -  Մի լան ա ռողջ թո քեր ու նի:
ԱՆՆԱ -  Մի՞ թե երբ ևէ բո ղո քել եմ թո

քե րից:
ԱՐԱՄ - Եր բեք նրա հետ քեզ մի՛ հա

մե մա տիր:
ԱՆՆԱ -  Քո աչ քե րում միայն  Մի լան 

է:
ԱՐԱՄ -  Բայց տես նում եմ քեզ: 

 Կան խամ տած ված ես ա նում, որ 
գժտվենք, հե տո ա սես՝ դու էիր 
մե ղա վոր: Ք նի՛ր, քեզ չեմ ստի
պում: Ես գիրք կկար դամ, թե՞ ու
զում ես, որ լույ սը հանգց նեմ:

ԱՆՆԱ - Ծ խա խոտ տուր: 

Ա րա մը հյու րա սի րում է, Ան նան 
ծխում է:

ԱՐԱՄ - Ու րեմն սա ա ռա ջին ան գա մը 
չէ…  Մենք երդ վել էինք ի րա րից 
ո չինչ չթաքց նել:

ԱՆՆԱ - Անն շան բան է, դրա հա մար 
չար ժե վի ճել: ( Դա դար:)  Դու ազ
նի՞վ ես իմ հան դեպ, ա սա, միև
նույն է, ես զգում եմ:

ԱՐԱՄ - Ես թաքց նե լու բան չու նեմ… 
 Քո հան դեպ ազ նիվ եմ:

ԱՆՆԱ -  Հենց  Մի լա յին ես տես նում, 
սկսում ես ան ճա րակ շար ժումն եր 
ա նել, ձգվում ես, աչ քերդ մշու
շոտ վում են, համ բու րում ես ինձ, 
կար ծես նրան համ բու րես:
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ԱՐԱՄ -  Նա հենց ինձ տես նում է, 
ժպտում է գի շա տի չի պես: Ես ան
հար մար եմ զգում, չգի տեմ՝ ինչ 
ա նել:

ԱՆՆԱ - Ու զում եմ, որ դու նրան 
չզգաս: Անց նես կող քով, ոչ թե 
չտես նե լու տաս, այլ չտես նես: 
 Նա գո յութ յուն չու նի մեզ հա մար:

ԱՐԱՄ - Անհ նար է նրան ան տե սել:
ԱՆՆԱ -  Նա կեղ տոտ ու փնթի գեղ

ջուկ է:  Մենք պետք է վեր ևից նա
յենք նրան:

ԱՐԱՄ -  Մեր ցան կութ յու նը քիչ է:  Նա 
այն քան ան կաշ կանդ է, ի րե րին 
վե րա բե րում է իր ու զա ծի պես: 
 Նա չի էլ նկա տի մեր կեց ված քը, 
կսկսի ծի ծա ղել մեր վրա:

ԱՆՆԱ -  Ժա մա նակն է, որ կանգ առ
նենք ու լուրջ մտա ծենք մեր մա
սին:  Մենք խրվում ենք կեղ տի 
մեջ:  Նա մեզ կլա նում է, ինչ պես 
ճա հիճ:

ԱՐԱՄ - Ա ռա վոտ յան հա վա քենք մեր 
ի րերն ու փախ չենք:

ԱՆՆԱ -  Կար ծում ես, դա հար ցի լու
ծո՞ւմ է: Ու մի՞ց ենք փախ չում:

ԱՐԱՄ - Բ նա կան է՝  Մի լա յից:
ԱՆՆԱ - Ես այդ կար ծի քին չեմ:  Դու 

շատ ես փոխ վել:
ԱՐԱՄ - Ինչ պես և  դու:
ԱՆՆԱ - Երբ ինձ հպվում ես, ո չինչ 

չեմ զգում:  Մենք օ տա րա ցել ենք:
ԱՐԱՄ - Այ քեզ նո րութ յուն, բար կա

ցած ես, դրա հա մա՞ր ես ա սում:

ԱՆՆԱ -  Դու ինձ հասց րել ես խե լա
գա րութ յան ու ո չինչ չես ա նում:

ԱՐԱՄ - Ան նա՛, ա սա՛, ի՞նչ ա նեմ:
ԱՆՆԱ -  Սիրտս կանգ նում է, երբ 

մտա ծում եմ՝ ինչ քան ես փոխ վել:
ԱՐԱՄ - Ան նա՛, մենք ա մու սին ներ 

ենք, ի րա րից եր բեք չենք հե ռա
նա: Երբ հաս նենք տուն, նրան 
կմո ռա նանք ու ա մեն ինչ իր տե ղը 
կընկ նի:

ԱՆՆԱ -  Կար ծո՞ւմ ես, որ այդ պես կլի
նի:

ԱՐԱՄ - Վս տահ եմ, սա փոր ձութ յուն 
է, ու րիշ ո չինչ: Կ յան քում ա մեն ինչ 
պա տա հում է:  Կար ևո րը, որ մենք 
ի րար սի րենք: Ես քեզ սի րում եմ: 
Ա սա, որ դու էլ ինձ ես սի րում:

ԱՆՆԱ - Ես էլ քեզ եմ սի րում:

Լս վում է  Մի լա յի ծի ծա ղը, գայ լե րի 

ոռ նոց, ա ղա ղակ ներ, տնքոց:

ԱՐԱՄ -  Տե՛ր Աստ ված, սա ի՞նչ է, ի՞նչ է 
կա տար վում ներք ևում:

ԱՆՆԱ -  Նա բա ցել է ազդ րե րը, գայ
լե րը ոռ նում են:

ԱՐԱՄ -  Դու նրան ա նա սու նի տեղ ես 
դնում:

ԱՆՆԱ - Իսկ նա ա նա սու նից չի տար
բեր վում:

ԱՐԱՄ - Այս գզվռտո ցից կա րե լի է 
խե լա գար վել:

ԱՆՆԱ -  Փա կի՛ր ա կանջ ներդ ու քնիր, 
ես էլ կփա կեմ:

 Փա կում են ա կանջ նե րը, ի րար նա

յում:



86

ԱՐԱՄ -  Նա այս տեղ է, ես լսում եմ 
նրա տնքոցն ու ոռ նո ցը: Ես ո չինչ 
չեմ կա րո ղա նում ա նել: Ու զում եմ 
տես նել:

ԱՆՆԱ -  Գայ լե րը քեզ կու տեն:
ԱՐԱՄ - Ես ու զում եմ նրա հետ խո

սել:
ԱՆՆԱ - Ին չի՞ մա սին:
ԱՐԱՄ -  Մենք ե կել ենք այս տեղ 

հանգս տա նա լու և  ոչ թե ներ կա 
լի նե լու նրա սեք սու ալ կա տա
ղութ յա նը:

ԱՆՆԱ - Ու րեմն գնանք միա սին:
ԱՐԱՄ - Այդ տե սա րա նը քեզ հա մար 

չէ:  Դու բամ բա կի մեջ ես մե ծա
ցել:

ԱՆՆԱ -  Ճիշտ ես, բայց ինչ քան էլ 
թաքն վեմ բամ բա կի մեջ, կյան քից 
չեմ փախ չի: Գ նանք, տես նենք, 
այդ քածն այն տեղ ինչ է ա նում:

ԱՐԱՄ - Իս կա պե՞ս ու զում ես տես նել:
ԱՆՆԱ - Իսկ դո՞ւ…  Դա ժան ա ռե րե

սում կլի նի, բայց ստիպ ված ենք 
դի մա նալ:

ԱՐԱՄ -  Հանգս տա ցի՛ր, մենք միա սին 
ենք:

 Դան դաղ ու վա խե ցած աս տի ճան

նե րով իջ նում են:

ԱՆՆԱ -  Կա րող է հար ձակ վել, զգու
շա ցիր՝ չկծի:

ԱՐԱՄ - Ու զո՞ւմ ես ետ դառ նանք:
ԱՆՆԱ - Դժ վարն ան ցել ենք, խո հա

նո ցից դա նակ ներ վերց րու:
ԱՐԱՄ - (եր կու դա նակ է վերց նում և  

օ ղու շիշ):  Մի կում ա րա, կօգ նի:

ԱՆՆԱ - (խմում է):  Սի րե լի՛ս, մենք կա
րող ենք պաշտ պան վել: (Ժպտում 
են:)  Բայց մինչև ներս մտնե լը 
ա սա, ինձ սի րո՞ւմ ես:

ԱՐԱՄ - Ի հար կե սի րում եմ:  Մենք 
ե կե ղե ցում եր դում ենք տվել:

ԱՆՆԱ - Ա րի՛ ա ղո թենք:
ՄԻԼԱ - (դուրս է գա լիս սեն յա կից): 

 Ձեր փո խա րեն ա ղո թել եմ:  Գի
շեր վա կե սին թևթ ևի տված ե կել 
եք ինձ տե սութ յա՞ն:

ԱՐԱՄ -  Գայ լե րի ոռ նոց լսե ցինք:
ՄԻԼԱ -  Հա, գայ լե րը ոռ նում են: Գ ցե՛ք 

դա նակ նե րը, ձեզ կվնա սեք… 
իսկ հի մա մո տե ցե՛ք ինձ: Ին չո՞ւ 
եք ե կել: Տ ղա՛, քունդ չի՞ տա նում, 
կինդ չի՞ ու զում քեզ տա քաց նել:

ԱՆՆԱ -  Մենք չենք ու զում լսել գայ լե
րի ոռ նո ցը:

ՄԻԼԱ -  Նա քո գրկում, ին չո՞ւ պի տի 
գայ լե րի ոռ նոց լսեք: Գ րո ղը ձեզ 
տա նի, ի՞նչ է կա տար վում ձեզ 
հետ: Ին չո՞ւ ան կող նում չեք:

ԱՆՆԱ - Իսկ քեզ հետ ի՞նչ է կա տար
վում:

ՄԻԼԱ - Ու զո՞ւմ եք տես նել, ազդ րերս 
ոնց են կծո տել:

ԱՐԱՄ - Ն րանք այն տեղ են՝ քո սեն
յա կո՞ւմ:

ՄԻԼԱ -  Կա տա ղած պտույտ են գա
լիս:

ԱՐԱՄ - Ին չո՞ւ են ոռ նում, սո վա՞ծ են:
ԱՆՆԱ -  Բե րա նը միս գցիր:
ՄԻԼԱ - Ն րանց դժվար է բա վա րա

րել, կա տա ղած են: ( Ծի ծա ղում 
է:) Աստ ված իմ, ինչ քան ան մեղ



87

սու նակ եք, ձեզ կու սա նոց պի
տի տա նել: Եր ևի չեք զգա ցել, թե 
ինչ պես էի ճչում ու գայ լի պես 
ոռ նում…  Դուք հի վանդ եք, ախր 
ա ռանց կրքի կյան քը ո չինչ է… Ես 
ձեզ կբու ժեմ: Ես տղա մարդ եմ ու
զում, ե թե նույ նիսկ դա դու ես ու 
կինդ էլ հետդ է: (Բռ նում է կո կոր
դից:)  Դու այս տան միակ տղա
մարդն ես, գնա ցինք:

ԱՆՆԱ - Ա րա՛մ, այս կի նը հրեշ է:
ՄԻԼԱ - (ծի ծա ղում է):  Նա յի՛ր ինձ, 

հրե շի նմա՞ն եմ:  Քեզ այն պես 
թափ կտամ, որ կընկ նես դրախտ:

ԱՆՆԱ - Ա րա՛մ, կանգ առ:
ԱՐԱՄ - Ես չեմ կա րո ղա նում դի մադ

րել:
ԱՆՆԱ -  Նա ու զում է մեր ըն տա նի քը 

կոր ծա նել:  Բաց թող նրան:
ՄԻԼԱ - (բռնում է Ան նա յի կո կոր դից): 

 Փոք րի՛կ, ե թե փոր ձես խան գա
րել, եր կու սիդ էլ ձկնե րի բա ժին 
կդարձ նեմ:

ԱՆՆԱ - Ես մինչև վերջ կկռվեմ իմ 
ըն տա նի քի հա մար:

ՄԻԼԱ - Իսկ դու ին չո՞ւ չես կռվում:
ԱՐԱՄ -  Խեղ դե ցիր, բա՛ց թող:
ՄԻԼԱ -  Տի կի՛ն, ես նրա կա րիքն ու

նեմ:  Նա կգա ինձ հետ, դա ո րոշ
ված է:

ԱՆՆԱ - Գ նա հանգս տաց րու այդ քա
ծին:

ԱՐԱՄ -  Դու ու զում ես, որ գնամ նրա 
մո՞տ:

ԱՆՆԱ - Ինքդ ո րո շիր, դու ես տղա
մար դը:

ԱՐԱՄ - Ան նա՛, ու շադ րութ յուն դարձ
րու այն փաս տի վրա, որ ինք նա
կամ չեմ գնում:

ԱՆՆԱ -  Թու լա մորթ:
ՄԻԼԱ -  Մի՛ ան հանգս տա ցիր, ա ռա

վոտ յան բաց կթող նեմ:
ԱՆՆԱ - Ես չեմ վա խե նում, նա կվե

րա դառ նա ինձ մոտ:
ՄԻԼԱ -  Կեղծ ինք նավս տա հութ յուն… 

Ես մտա դիր չեմ նրան ընդ միշտ 
պա հել մոտս: Ա ռա վոտ յան կգա 
քեզ նից նե րո ղութ յուն խնդրե լու… 
Գ նա ցինք, փոք րի՛կս, խոս տա նում 
եմ սեք սու ալ հրա վա ռութ յուն: Ու
զո՞ւմ ես հա ժեշտ տալ:  Լավ, քեզ 
կսպա սեմ իմ սեն յա կում… Եր կար 
չպա հես սի րե կա նիս: (Մտ նում է 
իր սեն յակ:)

ԱՆՆԱ - Գ նո՞ւմ ես:
ԱՐԱՄ - Իսկ ու րիշ ճա նա պարհ կա՞: 

 Քեզ ա սում էի՝ ա րի փախ չենք, 
չհա մա ձայն վե ցիր:

ԱՆՆԱ - Ա րի հի մա փախ չենք:
ԱՐԱՄ - Ուշ է, գի շեր վա կե սին գայ լե

րը մեզ կու տեն:
ԱՆՆԱ - Աստ ված ձեզ կպատ ժի:
ՄԻԼԱ - (դու ռը բա ցում է):  Դե՛, ե րե

խա նե՛ր, բա վա կան է ինչ քան լաց 
ե ղաք: Ա ռաջ ան ցի՛ր:

ԱՆՆԱ - Ես պի տի ներ կա լի նեմ… նա 
իմ ա մու սինն է, պայ մա նը դա է:

ՄԻԼԱ - Լ սո՞ւմ ես, ինչ է ա սում, իս կա
կան սի րող կին է:
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ԱՐԱՄ - Ես չեմ կա րող նրա ներ կա
յութ յամբ…

ՄԻԼԱ - Օ՜, դու չգի տես՝ ում գիրկն 
ես ընկ նե լու: Գ նանք, իմ փոք րիկ 
ցլիկ, քո փո խա րեն ա մեն ինչ կա
նեմ:

Մտ նում են  Մի լա յի սեն յա կը:

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

Ա րա մը պառ կած դեռ չի զգում, որ 

ոտ քերն ու ձեռ քե րը կապ ված են:

ԱՐԱՄ - Իս կա կան երկ րա շարժ էր, 
մինչև հի մա չեմ կա րո ղա նում ուշ
քի գալ:  Դեռ չէինք մտել սեն յակ, 
միան գա մից մեր կա ցավ: Ն րա 
մարմն եղ մարմն ից հրե ծուխ էր 
դուրս գա լիս, շի կա ցած գո լոր շին 
ե րեսս դա ղեց… Երբ ու զե ցի ձեռք 
տալ նրա մերկ մարմն ին, վագ
րի նման ետ ցատ կեց, փա խավ, 
որ աք լորն ընկ նի ետ ևից, հե տո 
սկսվեց խա ղը կրքի ու ցո փութ յան 
մեջ: Ես սկսե ցի ոռ նալ, կաղ կան
ձել շան պես:  Դա պայ քար էր է գի 
ու որ ձի միջև: Ոչ մի բառ, ոչ մի 
սի րա յին զե ղում, բո լոր բա ռերն 
ա նի մաստ էին, միայն կիրք ու 
պայթ յուն:  Կար ծես ա ռա ջին ան
գամ էի կնոջ հետ պառ կում: ( Դա
դար:) Իսկ նա վա րա գույ րի ետ ևից 
նա յում էր մեզ: Ոչ մի խղճմտանք, 
մե ղա վորն ինքն էր: Որ քան էլ ար
տա ռոց թվա, կար ծես նրան դուր 

էր գա լիս մեր խա ղը: ( Դա դար:) 
Ին չո՞ւ է ձեռ քերս ու ոտ քերս կա
պել, վրեժխն դիր է ու զում լի նել… 
 Չէ, գլուխս կորց րել եմ, չգի տեմ՝ 
ինչ պի տի ա նեմ:

ԱՆՆԱ - (վա րա գույ րի ետ ևում թաքն
ված): Ես վա րա գույ րի ետ ևից նա
յում էի…  Նա եր բեք ինձ հետ այդ
պես չի խա ղա ցել, նրա աչ քերն 
այդ պես չեն փայ լել:  Նա ցա վից 
ոռ նում էր ու չախ կա լի նման ծի
ծա ղում… և  ա ռանց բա ռե րի, 
ա ռանց զգաց մունք նե րի, ա նա սու
նի նման… ( Վա րա գույ րի ետ ևից 
դուրս է գա լիս:)  Քեզ եր բեք չեմ 
նե րի:

ԱՐԱՄ -  Սի րե լի՛ս, ին չո՞ւ ես ձեռ քերս 
ու ոտ քերս կա պել, ին չո՞ւ են աչ
քերդ կարմ րած, լաց ես ե ղել… 
Դ րա հա մար ար ժե՞ նյար դերդ 
քայ քա յել:

ԱՆՆԱ - Ինձ դա վա ճա նե ցիր աչ քիս 
ա ռաջ:

ԱՐԱՄ - Ինքդ ցան կա ցար:
ԱՆՆԱ -  Դու ու զե ցիր, որ ես ներ կա 

լի նեմ…
ԱՐԱՄ - Ան նա՛, նե րի՛ր ինձ, ես քեզ 

սի րում եմ:
ԱՆՆԱ - Իս կա պե՞ս, ինձ խոս տա ցել 

էիր եր բեք չխա բել:  Խոս տո վա
նի՛ր, նա ինձ հաղ թեց:

ԱՐԱՄ - Ես զգա ցի ի րա կան պայթ
յուն:

ԱՆՆԱ - Ես ոչ մի պայթ յուն էլ չտե սա:
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ԱՐԱՄ - Ես բարձ րա ցա հրաբ խի գա
գաթն ու գա հա վի ժե ցի:

ԱՆՆԱ -  Դու ան դուն դի խոր քում ես, 
կեղ տի ու բոր բո սի մեջ, քե զա
նից հոտ է գա լիս: Ես քեզ կլվա
նամ սա ռը ջրով: (Սկ սում է շո րով 
սրբել:)

ԱՐԱՄ -  Վե՛րջ տուր, ինձ խու տուտ 
ես տա լիս, ես չեմ ու զում ծի ծա
ղել: Երդ վում եմ էլ եր բեք նրան 
չմո տե նալ: Իսկ ճիշ տը այն կլի նի, 
որ հագն վենք ու հե ռա նանք: Ա յո՛, 
հենց հի մա:

ԱՆՆԱ -  Դու ինձ ցավ պատ ճա ռե ցիր, 
վի րա վո րե ցիր մինչև սրտիս խոր
քը:

ԱՐԱՄ -  Հի շո՞ւմ ես, մինչ այս տեղ գա
լը մենք եր ջա նիկ էինք:

ԱՆՆԱ -  Դու ինձ խոս տա ցար հա վերժ 
սեր:  Հա վերժ բա ռը քեզ ո չինչ չի՞ 
ա սում: Ես քեզ հա վա տա ցի: Այն
քան վստահ էի, որ միա սին ենք 
ծե րա նա լու:

ԱՐԱՄ -  Դե՛ բա վա կան է ինձ սրբես, 
ար դեն մա քուր եմ:

ԱՆՆԱ -  Ճիշտ է, ժա մա նակն է, որ 
քեզ պատ ժեմ: ( Հա նում է մի մեծ 
մկրատ ու սկսում է չխչխկաց նել:)

ԱՐԱՄ - Այդ ի՞նչ է:
ԱՆՆԱ -  Մի լան սրա նով է իր ցլե րին 

կրտում:  Դու էլ իմ ցուլն ես:
ԱՐԱՄ - Ուշ քի ա րի, ինչ պե՞ս ենք ե րե

խա ներ ու նե նա լու:

ԱՆՆԱ -  Դու ե րե խա ներ չէիր ու զում:
ԱՐԱՄ -  Հի մա ու զում եմ:  Տա սը ե րե

խա մեր չորս կող մը պար կբռնեն, 
իսկ մենք նրանց հա մար նվեր ներ 
կգնենք:  Հի շո՞ւմ ես, քեզ հա մար 
ուշքս գնում էր, ու զում էի ինք
նաս պան լի նել:

ԱՆՆԱ -  Շատ ուշ հի շե ցիր:
ԱՐԱՄ -  Սի րե լի՛ս, մենք նո րից 

կսկսենք:
ԱՆՆԱ -  Մի չնչին հա ճույ քի հա մար 

ինձ նվաս տաց րիր…
ԱՐԱՄ -  Մենք ա մու սին ներ ենք, ե կե

ղե ցում եր դում ենք տվել: Այդ քան 
դա ժան մի՛ ե ղիր:  Մենք ի րար սի
րում ենք:

ԱՆՆԱ - Ես սա կկտրեմ և կ պա հեմ ի 
հի շա տակ մեր կոր ծան ված սի րո, 
իմ կար ծի քով դա ար դա րա ցի է:

 Ներս է մտնում  Մի լան:

ՄԻԼԱ - Կտ րի՛ր, փոք րիկս, նա դրան 
ար ժա նի է:  Կա նայք պի տի պաշտ
պա նեն ի րենց պա տի վը: Ու զո՞ւմ 
ես, ես կտրեմ, ես շատ հմուտ եմ 
այդ գոր ծում:

ԱՆՆԱ - Ո՛չ, ես ինքս, նա իմ ա մու
սինն է: 

ԱՐԱՄ - (գո ռում է): Ո՛չ… (Արթ նա նում 
է:) Գ րո ղը տա նի ձեզ, ե րա զում 
էլ հան գիստ չեն տա լիս: Ոչ մի 
վայրկ յան հա պա ղել չի կա րե լի: 
( Գո ռում է:) Ան նա՛, ո՞ւր են կո շիկ
ներս, պատ րաստ վիր, գնում ենք: 
Այս դժոխ քը մեզ հա մար չէ:
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 Ճա շաս րա հում Ա րամն ու Ան

նան թուղթ են խա ղում: Ն րանք 

ինչոր չա փով մե ծա ցել են: Ա րա

մը փնթփնթան է դար ձել: Ան նան 

զվարթ է, կար ծես մե կին է սպա

սում:  Մի լան աշ խա տում է:  Ներս է 

մտնում Ա րամ 2ը:

ԱՐԱՄ 2 -  Բարև ձեզ, կեն վոր չե՞ք ըն
դու նի:

ՄԻԼԱ -  Մե նա՞կ ես:
ԱՐԱՄ 2 -  Մե նակ եմ և  ոչ մի մարդ 

ինձ հետ:
ԱՐԱՄ -  Մե նակ ես և  ի՞նչ գործ ու նես 

այս ծու ղա կում, մենք մի կերպ ենք 
յո լա գնում:  Դու կդառ նաս եր րոր
դը: Եվս մեկ խան գա րող, ես ե կել 
եմ հանգս տա նա լու մե նութ յան 
մեջ, և  վերջ, դա է իմ ա սա ծը: 

ԱՐԱՄ 2 -  Տասը օր կմնամ, ե թե պայ
ման ներն ինձ դուր գան:

ՄԻԼԱ -  Պայ մա նը մեկն է, ժա մա նա
կին պի տի վճա րես, ես էլ ժա մա
նա կին կկե րակ րեմ, նա խա ճա շը 
ժա մը ին նին է:

ԱՐԱՄ 2 -  Միան գա մից վճա րե՞մ, թե՞ 
ա մեն ե րե կո:

ՄԻԼԱ - Իսկ դու ինչ պե՞ս ես ու զում:
ԱՐԱՄ 2 - Ա մեն ե րե կո:
ՄԻԼԱ -  Լավ, հա ճա խոր դի ցան կութ

յունն օրենք է:
ԱՐԱՄ - Իսկ մեզ նից ամ բողջ գու մա

րը վերց րեց:
ԱՐԱՄ 2 - (մո տե նում է Ան նա յին ու 

Ա րա մին):  Բա րի ա խոր ժակ, ինչ
պե՞ս են կե րակ րում այս տեղ:

ԱՐԱՄ -  Դու ե կել ես սնվե լու հա մա՞ր, 
թե՞ թարմ օդ շնչե լու:

ԱՐԱՄ 2 -  Քա ղա քում շնչել չէր լի նում:
ԱՐԱՄ -  Տես նո՞ւմ ես, ու րեմն շնչիր ու 

ար տաշն չիր:
ԱՐԱՄ 2 -  Լավ կե րա կու րը չի խան

գա րի:
ԱՆՆԱ -  Հա վի գլու խը պո կում է, 

ե փում է ու հրամց նում մեզ:
ՄԻԼԱ -  Դե ինչ, մնո՞ւմ ես, թե՞ գնում, 

մո տա կա գյու ղում հյու րա նոց կա:
ԱՐԱՄ 2 -  Չէ, մնում եմ, այս տեղ ինձ 

դուր է գա լիս:
ՄԻԼԱ -  Կու տես, ինչ ի րենք են ու

տում:
ԱՆՆԱ -  Կա րող ես միա նալ մեզ:
ԱՐԱՄ - Այս մսի կտո րի ա նու նը հա վի 

բուդ է, իմն է:  Դու կա րող ես մեղ
րա հաց ու տել:

ՄԻԼԱ - Տ ղա՛, ա նունդ ի՞նչ է:
ԱՐԱՄ 2 - Ա րամ:
ՄԻԼԱ -  Մենք մի Ա րամ ու նենք, իսկ 

նա Ան նան է, ես քեզ կան վա նեմ 
Ա րամ երկ րորդ:

ԱՐԱՄ -  Չե՞ս կա րող ա նունդ փո խել: 
 Թե կուզ  Գար սեն ե ղիր, բայց ո՛չ 
Ա րամ: Եր կու Ա րամ մի հյու րա նո
ցում շատ է:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՏԿԵՐ
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ԱՐԱՄ 2 -  Չեմ կա րող, փոք րուց ինձ 
Ա րամ են ա սել, նաև անձ նագ
րումս են նշել:  Դու փո խիր:

ԱՐԱՄ - Ան պատ կառ, միև նույն է, հա
վի բու դը քեզ չեմ թող նի: 

 Դա դար:

ԱՐԱՄ 2 -  Հեռ վից տե սա մե կու սի 
հյու րա նո ցը, ինքս ինձ հարց րի՝ 
իսկ ո՞վ կլի նի տան տի րու հին: 
 Դուք գե րա զան ցե ցիք իմ սպա սե
լի քը՝ ես տե սա գե ղե ցիկ կնոջ:

ՄԻԼԱ - Ա րա՛մ, ին չո՞ւ ես ժպտում:
ԱՐԱՄ -  Նա գե րա զան ցեց բո լո րին: 

Զ գույշ, տղա՛, լի ճը մոտ է:
ԱՐԱՄ 2 - Ես լո ղալ գի տեմ: 
ՄԻԼԱ -  Դե ինչ, բա րի գա լուստ 

« Մի լա» հյու րա տուն:  Ծա նո թա
ցիր հյու րե րի հետ՝ Ան նա, Ա րամ, 
նրանք եր ջա նիկ ա մու սին ներ են: 
Իմ ե փած հա վի ա պուրն էլ նրանց 
դուր է գա լիս, այդ պես չէ՞:

ԱՐԱՄ -  Դե, ո՞վ է գլխից ձեռ քա շել, 
որ ա սի՝ ոչ: 

 Ծի ծա ղում են:

ԱՐԱՄ 2 -  Տի կի՛ն, կար ծես ձեզ տե սել 
եմ:

ԱՐԱՄ -  Հի մա էլ կնոջս ես տե սել, 
իսկ ինձ չե՞ս տե սել:

ԱՐԱՄ 2 -  Պա տիվ չեմ ու նե ցել:
ԱՆՆԱ - Իսկ որ տե՞ղ ենք հան դի պել:
ԱՐԱՄ 2 -  Մի՞ թե ինձ մո ռա ցել եք:
ԱՐԱՄ -  Տի կի՛ն, ին չո՞ւ եք մո ռա ցել 

խեղճ տղա յին:

ԱՆՆԱ - Ա րա՛մ, մեզ հան գիստ թող: 
(Ա րամ 2ին.)  Զար մա նա լի է, 
հան կարծ տես նում ես մի մար
դու, ում հան դի պել ես անց յա լում, 
բայց ո չինչ չես հի շում:

ԱՐԱՄ 2 -  Մենք լավ հի շո ղութ յուն ներ 
ու նենք, տի կի՛ն:

ԱՆՆԱ -  Լա՞վ հի շո ղութ յուն ներ:
ԱՐԱՄ 2 - Ես ու զում էի ինք նաս պան 

լի նել ձեզ հա մար:
ԱՐԱՄ - Իսկ ին չո՞ւ ես ողջ մնա ցել: 

 Լավ կա նեիր՝ ինք նաս պան լի
նեիր և  ձեզ տես նե լու պա տի վը 
չէինք ու նե նա:

ԱՐԱՄ 2 -  Պա տա հա կա նութ յու նը 
խան գա րեց:

ԱՐԱՄ - Իսկ ես ին չո՞ւ ձեզ չեմ հի շում:
ԱՐԱՄ 2 - Ե թե ձեզ հա մար ու զե նա յի 

ինք նաս պան լի նել, կհի շեիք:
ԱՐԱՄ - Ս րա միտ է ու գռե հիկ, իս կը 

քու չի տղա:  Մի հարց և  վերջ՝ ի՞ն չը 
ձեզ խան գա րեց:

ԱՐԱՄ 2 -  Մայրս, պա րո՛ն:  Նա ինձ 
շատ էր սի րում:

ՄԻԼԱ - Ա րամ երկ րորդ, քո սեն յա կը 
վեր ևում է: Ան նա, սի րե լի՛ս, օգ նիր 
նրան սեն յա կը գտնի, ձեր սեն
յա կի կող քին է: Իսկ մենք գնանք 
ձուկ բռնե լու:

ԱՐԱՄ -  Տա ռե խը բռնված է, ցան ցը 
կա մացկա մաց փա թաթ վում է 
ոտ քե րին:

ԱՆՆԱ -  Սի րե լի՛ս, դու գնա, ձուկ 
բռնիր, հե տո մենք կմիա նանք 
ձեզ, կտես նենք՝ քա նի ձուկ եք 
բռնել:
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ԱՐԱՄ -  Քա նի որ չեք մե ռել, կնոջս 
վստա հում եմ ձեզ, պաշտ պա նե՛ք 
թափթ փուկ նե րից:

ԱՐԱՄ 2 -  Հա ճույ քով:
ԱՐԱՄ - ( Մի լա յին):  Հան կարծ ա վա զի 

մի ջից մի սունկ հայտն վեց:  Նա
յիր, Ան նան ինչ քան է հիա ցած:

ՄԻԼԱ - Գ նա ցե՛ք, պա րո՛ն, Ան նան 
ձեզ սեն յա կի տե ղը ցույց կտա: 
(Ան նան և Ա րամ 2ը բարձ րա նում 
են:) Ի՞նչ ես կպել նրանց, վա ղե
մի ծա նոթ նե րը ու զում են մի քիչ 
զրու ցել:

ԱՐԱՄ - Ն րանք ի՞նչ հի շո ղութ յուն ներ 
ու նեն:

ՄԻԼԱ - Ի՞նձ ես հարց նում:
ԱՐԱՄ -  Նա պա տա հա բար ե կավ 

« Մի լա» հյու րա տուն, պա տա հա
բար հան դի պեց կնոջս ու պարզ
վեց՝ վա ղե մի ծա նոթ ներ են, ջերմ 
հի շո ղութ յուն ներ ու նեն, ինչ քա՜ն 
ջերմ… Ի՞նչ է կա տար վում, չորս 
կողմս խար դա վանք կա, քթով եմ 
զգում: ( Մի լա յին.) Ն րա հետ կապ 
ու նե՞ս:

ՄԻԼԱ - Ն րան ա ռա ջին ան գամ եմ 
տես նում: Գ նանք ձուկ բռնե լու:

ԱՐԱՄ - Ո՛չ: ( Դա դար:)  Տե սա˚ր, ոնց 
կնոջս ձեռ քիցս տա րավ: ( Ծափ է 
տա լիս:)  Կար, հի մա չկա:

ՄԻԼԱ -  Դե ի՞նչ ես բոր բոք վել, դու 
ա զա տութ յուն ստա ցար, հի մա 
կա րող ենք ա ռանց քաշ վե լու մեր 
ու զածն ա նել:

ԱՐԱՄ -  Մի լա՛, դու չես կա րող տե
ղա վոր վել այն պատ կեր նե րի մեջ, 
որն ու նի Ան նան:

ՄԻԼԱ - Եր բեք չեմ ցան կա ցել լի նել 
Ան նա, դու պի տի տես նես  Մի լա
յին, ում ա կան ջին քաղցր խոս քեր 
էիր փսփսում գի շե րը:

ԱՐԱՄ -  Հա՛, դու ան գե րա զան ցե լի ես 
ան կող նում, ինձ տղա մարդ դարձ
րիր, բայց…

ՄԻԼԱ -  Նո րից կաս կա ծա՞նք մտավ 
մեջդ:

ԱՐԱՄ - Ինձ թվում է, ես չեմ կա րող 
նրան լքել:

ՄԻԼԱ - Եկ ի րերն ի րենց ա նու նով կո
չենք՝ նա է ու զում քեզ լքել:

ԱՐԱՄ -  Նա՞ է քեզ ա սել:
ՄԻԼԱ -  Կա նայք ի րար շուտ են հաս

կա նում: Ե թե կույր չլի նեիր, կտես
նեիր Ան նա յի շող շո ղուն դեմ քը:

ԱՐԱՄ - Ու զում է վրեժխն դի՞ր լի նել:
ՄԻԼԱ -  Կար ծում էի, ար դեն տղա

մարդ ես, բայց սո վո րե լու դեռ 
շատ բան ու նես:

ԱՐԱՄ - Ու շա ցան, ի՞նչ են ա նում այն
տեղ:

ՄԻԼԱ -  Մի՛ նվաս տա ցիր:
ԱՐԱՄ -  Չի մա նա՞մ, ինչ են ա նում, 

մենք դեռ ա մու սին ներ ենք:
ՄԻԼԱ -  Բարձ րա ցիր ու տես, իսկ ես 

գնամ ընթ րիք պատ րաս տեմ:
ԱՐԱՄ -  Բե րա նիս մեջ ար յան համ 

եմ զգում:  Միան գա մից փոխ վեց, 
աչ քերս ծան րա ցան, խա վար է 
տի րում: Ի՞նչ պի տի ա նեմ հի մա, 
վա ղը, մյուս օ րը: Էլ չեմ տես նե
լու նրա ժպի տը, էլ չեմ լսե լու նրա 
բա ռե րը:  Կար ծես մե կը մեջ քիս 
խփեց, թրա տեց, մա սե րի բա ժա
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նեց, շնչել չեմ կա րո ղա նում, օգ նե
ցեք: Ին չո՞ւ եմ ցած րա ձայն ա սում, 
որ ոչ ոք չլսի ու չտես նի իմ տա
ռա պանք նե րը: Ես մե նակ եմ, ես 
կին չու նեմ:  Մի լան կին չէ,  Մի լան 
էգ է… նա կոր ծա նեց ըն տա նիքս: 
(Աս տի ճան նե րով իջ նում է Ան
նան:) Ո՞վ էր նա, սի րե լի՛ս:

ԱՆՆԱ - Ա սում էր, որ սո վո րել ենք 
նույն հա մալ սա րա նում:

ԱՐԱՄ - Այս քան ժա մա նակ դա՞ էր 
ա սում:

ԱՆՆԱ - Ա սում էր, որ իմ պատ ճա
ռով ու զե ցել է ինք նաս պան լի նել, 
շատ հե տաքր քիր էր պատ մում 
տա ռա պանք նե րի մա սին, իսկ ես 
ո չինչ չգի տեի:

ԱՐԱՄ - Ես էլ այն ժա մա նակ գլուխս 
կորց րել էի:

ԱՆՆԱ -  Բայց ինք նաս պան չե ղար:
ԱՐԱՄ - Ա հա թե ուր է տա նում սրի

կան: Եվ դու հա վա տա ցիր:
ԱՆՆԱ - Ա րա՛մ, այդ պես մի՛ նա յիր, 

աչ քերդ ար յու նա կա լել են:  Խան
դո՞ւմ ես:  Ծի ծա ղե լի է, մի՞ թե ինձ 
թույլ կտամ այդ քան ցած ընկ նել:

ԱՐԱՄ - Ես դժբախտ եմ, զգում եմ, 
ինչ պես ես աս տի ճա նա բար հե
ռա նում ինձ նից:  Դու չե՞ս զգում, 
որ այս տա նը մեր հան դեպ դա
վադ րութ յուն կա, գրկիր ինձ, 
ա մեն վայրկ յա նը հաշ վի մեջ է: 
 Չեմ ու զում տես նեն՝ ինչ քան եմ 
շփոթ ված: 

Գր կա խառն վում են:

ԱՆՆԱ -  Խեղ դե ցիր, սի րե լի՛ս:
ԱՐԱՄ - Ինձ մե նակ չես թող նի, չէ˚:
ԱՆՆԱ - Ուշ քի ա րի, ո չինչ էլ չկա, 

բաց թող ինձ: 
ԱՐԱՄ - Ա րի պա րենք:
ԱՆՆԱ - Ե րաժշ տութ յուն չեմ լսում:
ԱՐԱՄ -  Սի րա հար ներն ա ռանց 

ե րաժշ տութ յան են պա րում:  Տո՛ւր 
ձեռքդ, պա րենք, ե րաժշ տութ յու նը 
կլսվի: ( Պա րում են, լսվում է մեղմ 
ե րաժշ տութ յուն:)  Դու իմն ես, 
մենք ա մու սին ներ ենք:  Սի րե լի՛ս, 
մենք լա՞վ ա մու սին ներ ենք:

ԱՆՆԱ - Իմ նկատ մամբ ազ նիվ չես:
ԱՐԱՄ -  Բայց քեզ չեմ դա վա ճա նել:
ԱՆՆԱ -  Հատ կա պես այն օ րը  Մի լա յի 

գրկում:
ԱՐԱՄ - Ես քո մա սին էի մտա ծում, 

սի րե լի՛ս:
ԱՆՆԱ - Ես էլ քո մա սին կմտա ծեմ, 

երբ ցան կա նամ որ ևէ մե կի հետ 
պառ կել:

ԱՐԱՄ - Ու րեմն իմ կաս կած նե րը 
ճի՞շտ են:

ԱՆՆԱ - Ի՞նչ կաս կած ներ:
ԱՐԱՄ - Ու զում ես ինձ դա վա ճա նել:
ԱՆՆԱ - Ե թե ցան կա նամ մե կի հետ 

պառ կել, ա ռա ջի նը դու կի մա նաս:
ԱՐԱՄ -  Բայց դա ա նար դա րա ցի է, 

ես զոհ էի, իսկ դու ինք նա կամ ես 
գնում: Դ րա նից հե տո կա րո՞ղ ենք 
ի րար ե րե սի նա յել, ի՞նչ ենք ի րար 
ա սե լու:

ԱՆՆԱ - Ո չինչ:
ԱՐԱՄ -  Չե՞ս վա խե նում, որ կբար կա

նամ:
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ԱՆՆԱ -  Միայն փոր ձիր ձեռքդ բարձ
րաց նել…

 Դա դար, գա լիս է Ա րամ 2ը:

ԱՐԱՄ 2 - Ես էլ եմ սի րում ա ռանց 
ե րաժշ տութ յան պա րել: 

ԱՐԱՄ -  Մենք չենք պա րում: 
ԱՐԱՄ 2 -  Դուք պա րում եք:
ԱՐԱՄ -  Լավ կա նես ակ նոց դնես:
ԱՐԱՄ 2 -  Կույր չեմ, տե սա՝  պա րում 

եք: Ըն տա նե կան միութ յուն:
ԱՐԱՄ -  Հե ռու իմ ըն տա նի քից, հա

կա ռակ դեպ քում…
ԱՐԱՄ 2 - Ես հմուտ եմ ձեռ նա մար

տում:
ԱՐԱՄ - Ես էլ եմ ժա մա նա կին պա

րա պել:
ԱՐԱՄ 2 - Ան նա՛, խոս տա ցար զբոս

նել ինձ հետ:
ԱՐԱՄ - Ան նան ա մու սին ու նի:  Դու 

ինձ նից պի տի թույլտ վութ յուն 
խնդրես:

ԱՐԱՄ 2 -  Մենք վեր ևում պայ մա
նա վոր վե ցինք:  Չեմ հաս կա նում, 
ի՛նչն է խան գա րում:

ԱՐԱՄ -  Հա մալ սա րա նում բո լո՞ր 
տղա ներն են ա նե րես, թե՞ միայն 
դուք:

ԱՐԱՄ 2 - Ինձ վի րա վո րում եք, բայց 
քեզ նե րում եմ:  Մենք գնա լու ենք 
զբոս նե լու:

ԱՐԱՄ -  Նա չի գա:
ԱՆՆԱ -  Վե՛րջ տվեք, ինքս կո րո շեմ:
ԱՐԱՄ -  Դու Ան նա յի հա մա՞ր ես ե կել, 

նա՞ է քեզ հրա վի րել:

ԱՐԱՄ 2 - Ո՛չ: Ա ռա վոտ յան արթ նա
ցա, ինձ ա սա ցի՝ իսկ ին չո՞ւ չգնալ 
հանգս տա նա լու, համ էլ ծա նոթ 
կա նանց կհան դի պեմ:

ԱՐԱՄ - Ու րեմն դու գի տեիր, որ Ան
նան այս տեղ է, ե կար նրան տես
նե լու:

ԱՐԱՄ 2 - Ես շատ կա նանց գի տեմ, 
հիմն ա կա նում նրանք մե նակ են 
հյու րա նոց գա լիս՝ զվար ճա նա լու 
հա մար:  Դե, բնա կան պա հանջ է, 
ինչ պես տղա մար դիկ, այն պես էլ 
կա նայք ու զում են թարմ օդ շնչել: 
 Պա խա րա կե լի բան չկա:

ԱՐԱՄ - Ա մուս նա ցա՞ծ ես:
ԱՐԱՄ 2 - Իմ վե րա բեր մուն քը կա

նանց նկատ մամբ աս պե տա կան 
է՝ բա վա րա րել նրանց ցան կութ
յուն նե րը:  Դեմ չէի լի նի, ե թե կինս 
էլ մի քիչ զվար ճա նար:

ԱՐԱՄ - Ս տում ես:
ԱՐԱՄ 2 -  Մավ րը խո սեց, իսկ ինքդ 

երբ ևէ չե՞ս դա վա ճա նել: Ե թե 
ա սես ոչ, կա սեմ, որ ստում ես:

ԱՆՆԱ -  Նա իմ աչ քի ա ռաջ է դա վա
ճա նել:

ԱՐԱՄ -  Հաս կա ցիր, այս հղփա ցած 
լա կո տը չի ըն դու նում ա մուս նա
կան հա վա տար մութ յու նը: Ն րա 
նպա տակն է ա մու սին նե րին ծաղ
րել ու ա մեն տեղ պար ծե նալ:

ԱՆՆԱ -  Պա րո՛ն, մենք ըն դա մե նը ըն
կեր ներ ենք:

ԱՐԱՄ -  Նա ցանց է գոր ծում, որ 
ընկ նես ծու ղա կը, հե տո քե զա նից 
փող կպլո կի:
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ԱՐԱՄ 2 -  Նա կա տա կում է:
ԱՐԱՄ - Ո՞վ ես դու, վիժ վածք:

 Ներս է մտնում  Մի լան:

ՄԻԼԱ - Ես թույլ չեմ տա իմ հյու րա նո
ցում ա նա խոր ժութ յուն ներ լի նեն: 
 Մի՛ մո ռա ցեք, որ տասը օր ի րար 
հետ եք սնվե լու նույն սե ղա նից: 
Ե թե փոր ձեք ի րար փոր թա փել, 
կբռնեմ ձեր սմբակ նե րից ու մի 
լավ թափ կտամ:  Դա քեզ է վե
րա բեր վում, փոք րիկս, ես կա րող 
եմ ա սածս ի րա գոր ծել:

ԱՐԱՄ 2 -  Տի կի՛ն, առ յու ծի կա՞թ ես 
խմել:

ՄԻԼԱ - Ես ա մեն օր եմ խմում, ու զո՞ւմ 
ես, քեզ էլ տամ:

ԱՐԱՄ 2 - Կ յան քումս չեմ խմել:
ՄԻԼԱ -  Լավ: ( Դա րա կից հա նում է 

օ ղու շի շը:) 80 աս տի ճան է, տես
նեմ կդի մա նա՞ս:

ԱՐԱՄ 2 -  Սա՞ է առ յու ծի կա թը:
ՄԻԼԱ -  Հենց խմում են, դառ նում են 

առ յուծ:
ԱՐԱՄ 2 - Ես չեմ խմի:
ՄԻԼԱ - Կխ մես, բո լո րը պի տի խմեն: 

Այ սօր առ յուծ նե րի խրախ ճանք է 
լի նե լու: ( Ծի ծա ղում է:)

ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

Ա րա մը ծե րա ցել, կծկվել է ինքն իր 

մեջ:  Ներս է մտնում  Մի լան:

ՄԻԼԱ - Այդ ինչ օրն ես ըն կել, ի՛նչ է 
կա տար վում քեզ հետ, Ա րա՛մ:

ԱՐԱՄ -  Գի շե րը փո թո րիկ էր, մի եր
կու բա ժակ օ ղի խմե ցի ու լսում 
էի, քա մին ոնց է ոռ նում, ան տա
նե լի էր:

ՄԻԼԱ - Ա մեն օր հար բում ես, էլ 
խմիչք չեմ տա:

ԱՐԱՄ -  Կար ծում ես, ու զում եմ խմե՞լ, 
բայց էլ չեմ դի մա նում, ու ղեղս 
ճար ճա տում է, կայ ծեր է տա լիս: 
 Կար ծես հի վանդ լի նեմ:

ՄԻԼԱ -  Դու հի վանդ ես, այդ քան 
խան դոտ չեն լի նի:

ԱՐԱՄ - Ան նան շատ է փոխ վել: Երբ 
նա յում եմ նրան, ա մեն ան գամ 
նոր բան եմ հայտ նա բե րում… նա 
գե ղե ցիկ է, նա հմա յիչ է, խե լա ցի: 
 Կար ծես նրան ա ռա ջին ան գամ 
եմ տես նում:  Տե սե՞լ ես Ան նա յին:

ՄԻԼԱ -  Չէ:
ԱՐԱՄ - Ին չո՞ւ ես ստում:
ՄԻԼԱ - Ամ բողջ օ րը ի րար հետ են:
ԱՐԱՄ -  Սի րա վե՞պ է:
ՄԻԼԱ -  Կամ անց յա լի հի շո ղութ յուն:
ԱՐԱՄ -  Կար ծում ես, անց յա լում ճա

նա չե՞լ են:
ՄԻԼԱ -  Չեմ կաս կա ծում, հենց այն

պես ինք նաս պան չեն լի նում:
ԱՐԱՄ -  Ճիշտ է, այդ մա սին ա սաց, 

բայց մտա ծե ցի, թե ու զում է ծաղ
րել ինձ, չէ՞ որ ես էլ եմ նույն ցան
կութ յունն ու նե ցել:

ՄԻԼԱ -  Հի մա էլ ուշ չի:
ԱՐԱՄ -  Ծաղ րո՞ւմ ես, իսկ ես չգի տեմ՝ 

ինչ ա նեմ, նույ նիսկ նկա տո ղութ
յուն չեմ կա րո ղա նում ա նել, վա
խե նում եմ մտա ծի՝ խան դում եմ:
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ՄԻԼԱ -  Չե՞ս խան դում:
ԱՐԱՄ -  Խան դում եմ, բայց նա չպի

տի ի մա նա, չեմ ու զում՝ խղճա: Որ 
հի շում եմ՝ Ան նան ինչ պես էր ինձ 
խան դում, այն պես ագ րե սիվ էր, 
կար ծում էի՝ նույն կրքո տութ յամբ 
էլ սի րում է:  Հի մա հարց է ա ռա
ջա նում՝ նա երբ ևէ ինձ սի րե՞լ է:

ՄԻԼԱ - Լ սիր, մեր մոտ ա մու սի նը 
կնո ջը մի լավ քո թա կում է, ա սում 
է՝ մտի՛ր այն ծա կը ու չփոր ձես 
քիթդ դուրս հա նել, հար ցը լուծ
վում է:

ԱՐԱՄ -  Ձե՞ռք բարձ րաց նեմ Ան նա յի 
վրա… հնա րա վոր չէ:

ՄԻԼԱ - Ու րեմն վերց րու կնոջդ ու 
փա խիր:

ԱՐԱՄ -  Կար ծում ես, չե՞մ ու զում, 
բայց նա չի գա:  Քա նի օր է՝ նրան 
խնդրում եմ, բայց չի գա լիս:

ՄԻԼԱ -  Պառ կել ես կրունկ նե րի տակ, 
փոր ձիր լու ծել խնդիր ներդ տղա
մար դու նման: Ու զո՞ւմ ես՝ քեզ 
տա նեմ լո ղաց նեմ, կթար մա նաս:

ԱՐԱՄ -  Վերջ տուր,  Մի լա՛, ըն տա
նիքս քայ քայ վում է, կգա ժա մա
նակ, որ օ տար ներ կդառ նանք:

ՄԻԼԱ -  Դուք ար դեն օ տար ներ եք: 
 Գի տե՞ս, երբ կնո ջը վի րա վո րում 
ես, մտա ծում ես, որ ժա մա նա կը 
սպե ղա նի կլի նի:  Հենց դրա նում 
դուք սխալ վում եք, նա վի րա վո
րան քը եր բեք չի մո ռա նում:

ԱՐԱՄ - Ն րան եր բեք չեմ վի րա վո
րել, մտքովս չան ցավ, որ կվի րա
վոր վի, ի վեր ջո նա հա մա ձայն վել 
էր:

ՄԻԼԱ - Ես լի նեի նրա փո խա րեն, հի
մա դու խեց գե տին նե րի բա ժին 
կե րա կուր կլի նեիր:  Դու ա վե լի 
շուտ քեզ ես սի րում:

 ԱՐԱՄ - Իմ կյանքն ա ռանց նրա չեմ 
պատ կե րաց նում:

ՄԻԼԱ -  Նա քո սե փա կա նութ յու նը չէ, 
փոր ձիր հա մա կերպ վել կորս տին:

ԱՐԱՄ -  Նա կհա մար ձակ վի՞ կնոջս 
ձեռք տալ:

ՄԻԼԱ - Ին չո՞ւ չէ, գրգռիչ քա մակ ու
նի:

ԱՐԱՄ - Եվ կա նի, ինչ ե՞ս եմ մտա
ծում:

ՄԻԼԱ - Ե թե սղա մարդ է, որ սը ձեռ
քից բաց չի թող նի:

ԱՐԱՄ - Եվ կա սի այն բա ռե րը, որ ե՞ս 
եմ ա սում:

ՄԻԼԱ -  Դե՛, բո լոր տղա մար դիկ այդ 
բա ռե րը բա րու րից գի տեն: Ես 
քեզ սի րում եմ, ես ա ռանց քեզ 
կյանք չու նեմ… չհաշ ված դպրո
ցում սո վո րած մի քա նի գոր ծո
ղութ յուն ներ, բայց ի վեր ջո նրանք 
կին սի րել չեն սո վո րեց նում:

ԱՐԱՄ - Ն րան կսպա նեմ:
ՄԻԼԱ - Ու զում ես կնո՞ջդ սպա նել:
ԱՐԱՄ - Ո՛չ, Ա րամ 2ին:
ՄԻԼԱ - Ա րամ երկ րոր դը մե ղա վոր չի: 

Ե թե կինդ հա մա ձայն չլի նի, նա 
չի կա րող ձեռք տալ:  Նույ նիսկ 
բռնա բա րութ յունն է կա տար վում 
կնոջ հա մա ձայ նութ յամբ:

ԱՐԱՄ -  Չէ՛, նա պի տի մեռ նի:
ՄԻԼԱ - Այն քան նման ես նրան:
ԱՐԱՄ -  Մենք նմա՞ն ենք, ծի ծաղս 
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ե կավ: Ես նման լի նեմ այդ ստա
հա կի՞ն:

ՄԻԼԱ - Եր կու սիցդ մե կը խան դի տե
սա րան ներ է սար քում, որ պա հի 
իր կնո ջը, մյուսն ա մեն ինչ ա նում 
է, որ հաս նի նպա տա կին:

ԱՐԱՄ -  Դա նշա նա կում է, մենք 
նմա՞ն ենք:

ՄԻԼԱ - Ու զում էի ա սել՝ մեկդ լրաց
նում է մյու սին:

ԱՐԱՄ -  Դա չի նշա նա կում, որ նման 
ենք:

ՄԻԼԱ -  Դա նշա նա կում է, որ դուք 
ի րար կսպա նեք:

ԱՐԱՄ - Ու րեմն ա ռա ջի նը ես պի տի 
լի նեմ:

ՄԻԼԱ -  Հավ մոր թած կա՞ս:
ԱՐԱՄ -  Չեմ փոր ձել:
ՄԻԼԱ - Ու րեմն սկսենք հա վից:  Մարդ 

սպա նելն ա վե լի դժվար է:
ԱՐԱՄ - Եվ ի՞նչ զգա ցո ղութ յուն ես 

ապ րում:
ՄԻԼԱ - Այդ մա սին չեմ մտա ծում: 

ԵՐՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

 Բե մը բա ժան ված է եր կու մա սի՝ ձա

խում Ա րամն ու Ան նան են, մյու սում՝ 

 Մի լան ու Ա րամ 2ը:  Լույ սը վառ վում 

է ձախ մա սում:

ԱՐԱՄ -  Տա րօ րի նակ է, կար ծես խա
վար լի նի, քեզ չեմ տես նում:

ԱՆՆԱ - Իսկ ես տես նում եմ, դու 
կանգ նած ես իմ դի մաց:

ԱՐԱՄ - Ես կանգ նա՞ծ եմ… Իս կա
պես, կա րող ենք նստել:

ԱՆՆԱ - Ո՛չ, ես ու զում եմ կանգ նած 
խո սենք: 

 Դա դար:

ԱՐԱՄ - Ո՞ւր էիր ա ռա վոտ յան, ցե րե
կը, ե րե կո յան:

ԱՆՆԱ - Ա րա մի հետ զբոս նում էինք:
ԱՐԱՄ - Ի՞նձ հետ:
ԱՆՆԱ - Այս տա նը ևս  մեկ Ա րամ կա:
ԱՐԱՄ -  Բայց այդ Ա րա մը քո ա մու

սի նը չէ:
ԱՆՆԱ -  Գի տեմ:

 Դա դար, կանգ նած նա յում են ի րար: 
 Վառ վում է աջ մա սի լույ սը:

ՄԻԼԱ -  Քեզ դուր չե՞մ գա լիս:
ԱՐԱՄ 2 -  Դու իմ ու զած կա նան ցից 

չես:
ՄԻԼԱ - Ն րա մեջ ի՞նչ ես գտել:
ԱՐԱՄ 2 -  Նա շատ հա ճե լի կին է:
ՄԻԼԱ - Ապ րե՞լ ես հե տը:
ԱՐԱՄ 2 -  Դա մեր անձ նա կան գործն 

է:  Գի տեմ, որ գյու ղա ցի կա նայք 
սի րում են փորփ րել ու րի շի կյան
քը:  Դա ինձ դուր չի գա լիս:

ՄԻԼԱ - Ե թե ինձ հետ պառ կեիր, 
կտես նեիր ի րա կան կին:

ԱՐԱՄ 2 -  Դու տձև  էգ կին ես, իսկ ես 
մարդ եմ ու զում: 

ՄԻԼԱ - Ես էգ կին եմ և  կա րո ղա նում 
եմ տղա մար դուն հասց նել բարձ
րա կե տին:

ԱՐԱՄ 2 -  Գե րա դա սում եմ ինքս կնո
ջը հասց նել դրան:
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ՄԻԼԱ -  Զար մա ցած եմ ընտ րութ յանդ 
վրա:

ԱՐԱՄ 2 - Ի զուր:

 Խա վա րում է բե մի աջ մա սը, եր ևում 

են Ա րամն ու Ան նան:

ԱՐԱՄ - Ար դեն եր կու օր է՝ կանգ նած 
խո սում ենք:

ԱՆՆԱ - Իսկ ինձ թվաց՝ ըն դա մե նը 
ե րեք րո պե է:

ԱՐԱՄ - Ի՞նչ ո րո շում ենք կա յաց նե լու:
ԱՆՆԱ - Իսկ դու ի՞նչ ես ու զում:
ԱՐԱՄ - Ի՞նձ ես հարց նում, ա րի 

գնանք:
ԱՆՆԱ - Ո՛չ, այս տեղ ինձ լավ եմ 

զգում:
ԱՐԱՄ - Վ րեժխնդ րութ յունդ չե՞ս բա

վա րա րել:
ԱՆՆԱ - Ու մի՞ց:
ԱՐԱՄ - Ինձ նից:  Միշտ քեզ ան հաս

կա ցո ղի տեղ ես դնում: Այն ա նիծ
յալ գի շեր վա նից հե տո քեզ տա րօ
րի նակ ես պա հում, իսկ այդ սրի
կա յի եր ևա լուց հե տո քեզ կորց րել 
ես: ( Թա փա հա րում է նրան:) Ուշ
քի ա րի:

ԱՆՆԱ - Մի դիպ չիր ինձ, էլ քեզ չեմ 
պատ կա նում:

ԱՐԱՄ - Ի՞նչ: (Բռ նում է կո կոր դից:)
ԱՆՆԱ - Ին չո՞ւ կանգ նե ցիր, շա րու նա

կիր:
ԱՐԱՄ -  Գի տես, որ չեմ կա րող:
ԱՆՆԱ - Իսկ ես կա րող եմ:

Մ թութ յուն: Եր ևում են  Մի լան և 

Ա րամ 2ը:

ՄԻԼԱ -  Միակ տղա մարդն ես, ո րը 
հրա ժար վում է ինձ նից:

ԱՐԱՄ 2 - Ես նրան եմ սի րում:  Կիրքն 
ա ռանց սի րո նման է մե խա նի կա
կան շար ժումն ե րի:

ՄԻԼԱ - Ե թե ինձ գրկես, կհաս կա
նաս, որ կյան քը ես եմ:  Դե՛, եր
կար մի մտա ծիր:

ԱՐԱՄ 2 - Գ նա գրո ղի ծո ցը, քեզ հա
մար չեմ ե կել:

ՄԻԼԱ - Ե թե ինձ մեր ժես, քեզ վրա 
թանկ կնստի:

ԱՐԱՄ 2 -  Վերց րու օ րա վարձդ ու ինձ 
մե նակ թող:

ՄԻԼԱ - Այս տա նը ես եմ ո րո շո ղը: 
( Դա դար:) Եր կու օր է՝ սեն յա կից 
դուրս չեն գա լիս, քեզ դա չի՞ ան
հանգս տաց նում:

ԱՐԱՄ 2 - Ն րանք ո րո շում են կա յաց
նե լու:

ՄԻԼԱ - Իս կա պե՞ս: Ա հա և ն րանք: 
( Գա լիս են Ան նան և Ա րա մը:) Ի՞նչ 
ո րո շե ցիր, տղա:

ԱՐԱՄ - Գ նանք հավ մոր թե լու, ու
զում եմ հա վի միս ու տել:

ՄԻԼԱ - Իսկ դուք հա վի միս չե՞ք ու
զում ու տել;

ԱՆՆԱ -  Չէ, մենք կուշտ ենք: 

 Դա դար:

ՄԻԼԱ - Գ նանք, մի չար աք լոր ու նեմ, 
ե թե կա րո ղա նաս բռնել ու մոր
թել, ու րեմն տղա մարդ ես:
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ՉՈՐՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

 Բե մում  Մի լան և Ա րամն են:

ԱՐԱՄ -  Քեզ փող կտամ, ու զո՞ւմ ես, 
մե քե նաս նվի րեմ, սա էլ գրավ՝ 
ա մուս նա կան մա տա նիս:

ՄԻԼԱ -  Քո փո խա րեն մա՞րդ սպա
նեմ:

ԱՐԱՄ -  Դու կա րող ես սպա նել, ես 
նույ նիսկ հավ չկա րո ղա ցա մոր
թել:

ՄԻԼԱ - Ու զում ես ձեռ քերդ մա քո՞ւր 
մնան:

ԱՐԱՄ - Ես չեմ կա րող մարդ սպա
նել, ձեռ քերս դո ղում են:

ՄԻԼԱ -  Ճիշտ է ա նում կինդ, որ հե
ռա նում է:

ԱՐԱՄ -  Չէ, ինչ ա սա ցի, մո ռա նանք, 
ես բարձ րա նում եմ իմ սեն յակ, էլ 
դուրս չեմ գա:

ՄԻԼԱ - Կ նոջդ նվի րում ես նրա՞ն:
ԱՐԱՄ -  Թող ին քը ո րո շի, հոգ նել 

եմ, դժվա րութ յամբ եմ տա նում 
մար մինս, ես գո յութ յուն չու նեմ: 
( Բարձ րա նում է աս տի ճան նե րով:)

ՄԻԼԱ -  Վախ կոտ: 
ԱՐԱՄ -  Դու ճա նա չե ցիր ինձ:
ՄԻԼԱ -  Քո ա ռա ջարկն ու ժի մե՞ջ է:
ԱՐԱՄ - Ես ո չինչ չեմ ա ռա ջար կել:
ՄԻԼԱ - Այ թե սրի կան ես, բայց ես 

ըն դու նում եմ… Ես թույլ չեմ տա, 
որ ցնոր վես:

 Ներս են մտնում Ան նան և Ա րամ 

2ը:

ԱՐԱՄ 2 - Զ բոս նե լուց հե տո ա խոր
ժակս բաց վել է: Ի՞նչ ենք ու տե լու 
ճա շին:

ՄԻԼԱ - Գ նա լու եմ ձուկ բռնե լու, 
կգա՞ս ինձ հետ:

ԱՐԱՄ 2 -  Հա ճույ քով:
ԱՆՆԱ -  Մի՛ գնա:
ԱՐԱՄ 2 - Ին չո՞ւ, ա ռա ջին ան գամ եմ 

ցան ցով ձուկ բռնե լու:
ԱՆՆԱ - Ինձ դուր չի գա լիս, որ նրա 

հետ ես գնա լու:
ԱՐԱՄ 2 -  Խան դո՞ւմ ես: (Շ շու կով:) 

 Նա իմ ճա շա կով չէ, մի՛ վա խե
ցիր, շուտ կգամ:

ՄԻԼԱ -  Գա լի՞ս ես, թե՞ չէ:
ԱՐԱՄ 2 -  Գա լիս եմ, գնամ շո րերս 

փո խեմ: ( Բարձ րա նում է վերև:)
ԱՆՆԱ - Ո՞ւր է Ա րա մը:
ՄԻԼԱ -  Փակ վեց իր սեն յա կում, 

ա սաց, որ էլ չի իջ նի ներքև:
ԱՆՆԱ -  Հի մար, իս կը ե րե խա է, չգի

տեմ՝ ինչ պես վար վեմ:
ՄԻԼԱ - Շ նոր հա վո րում եմ, տի կի՛ն, 

հա սար քո նպա տա կին:
ԱՆՆԱ - Ի՞նչ նպա տակ:
ՄԻԼԱ -  Գե րա դա սե ցիր ա զա տութ

յու նը, ինչ պես ես: Ի՞նչ ես ա նե լու 
նրա հետ:

ԱՆՆԱ - Կ փոր ձեմ խո սել հե տը, բա
ցատ րեմ, թե ինչ կա տար վեց ինձ 
հետ, որ ես փոխ վել եմ, էլ այն 
Ան նան չեմ:

ՄԻԼԱ -  Կա սես ու կհե ռա նա՞ս, 
դժբախ տա բար նա քեզ սի րում է:

ԱՆՆԱ - Ես էլ նրան եմ սի րում, բայց 
չեմ կա րող աչ քե րին նա յել:
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ՄԻԼԱ - Ա մա չո՞ւմ ես:
ԱՆՆԱ - Ես ա մա չե լու բան չու նեմ, էլ 

հո գիս նրա նը չէ: Ա րամ 2ի հետ 
ներ դաշ նակ ենք:  Նա այն քան 
ու շա դիր է իմ  նկատ մամբ, ու նի 
այն, ինչ պատ կե րաց րել եմ իմ ու
զած տղա մար դու մեջ:

ՄԻԼԱ - Եր ջա նիկ ե րազ ներ:
ԱՆՆԱ -  Վա ղը կո րոշ վի ա մեն ինչ:
ՄԻԼԱ - Ս պա սում եմ՝ Ա րամն ուշ քի 

գա, իսկ ձեզ դուրս կվռնդեմ իմ 
հյու րա նո ցից:  Վեր ջա պես մենք 
մե նակ կլի նենք ու կքայ լենք մերկ, 
ինչ պես դրախ տում:

ԱՆՆԱ - Ես դա թույլ չեմ տա: 

 Մի լան ծի ծա ղում է:

ԱՐԱՄ 2 - (իջ նում է աս տի ճան նե րով): 
Ես պատ րաստ եմ:

ՄԻԼԱ - Գ նանք, փոք րիկս, ծո վը մեզ 
է սպա սում:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

 Մի լան գործ է ա նում:  Ներս է 

մտնում Ան նան:

ԱՆՆԱ - Ո՞ւր է Ա րա մը, նրան չեմ 
գտնում:

ՄԻԼԱ - Ա մու սինդ իր սեն յա կում է:
ԱՆՆԱ - Ն կա տի ու նեմ Ա րամ երկ

րոր դին:
ՄԻԼԱ - Ես մի Ա րամ գի տեմ: Իմ 

տանն ու րիշ Ա րամ չի ե ղել, ես ու
րիշ Ա րամ չեմ ճա նա չում:

ԱՆՆԱ -  Նա ձկնոր սութ յու նից չվե րա
դար ձա՞վ:

ՄԻԼԱ - Ա սա ցի՝ Ա րա մը վեր ևում է:
ԱՆՆԱ -  Դու նրան խեղ դե ցիր, ին չի՞ 

հա մար:  Մենք ո րո շել էինք հե ռա
նալ ու ձեզ չէինք խան գա րի: Ու
զում եմ լճափ գնալ:

ՄԻԼԱ -  Փո թո րիկ է, վտան գա վոր 
է լճին մո տե նալ, կսայ թա քես, 
կընկ նես լի ճը, փրկող չի լի նի: 
Ա մուս նուդ կան չիր, շու տով ձու կը 
պատ րաստ կլի նի:

ԱՆՆԱ - Ինքդ կան չիր:
ՄԻԼԱ -  Նա քո ա մու սինն է… չեմ ու

զում ձեռ քից բռնել, ի ջեց նել ցած:
ԱՆՆԱ -  Քաղ ցած է, թող իջ նի ցած:
ՄԻԼԱ -  Դու ին չո՞ւ ես նրա հետ ապ

րում:
ԱՆՆԱ -  Բա ո՞ւմ հետ ապ րեմ:
ՄԻԼԱ -  Դուրս ա րի գյու ղա մեջ, չես 

հասց նի աչ քերդ ճպճպաց նել՝ մե
կի գրկից կընկ նես մյու սի գիր կը:

ԱՆՆԱ -  Չեմ ու զում քեզ նման վել: 
Լ սո՞ւմ ես, գայ լե րը ոռ նում են: 

ՄԻԼԱ - Ինձ մոտ են գա լիս:
ԱՆՆԱ - Ն րանց հետ սի րա խա՞ղ ես 

ա նե լու:
ՄԻԼԱ - Կռ վե լու եմ կնկա պես, որ 

հա ճույք ստա նամ:
ԱՆՆԱ - Ես էլ կա րող եմ հա ճույք 

ստա նալ:
ՄԻԼԱ -  Չես կա րող, դու կորց րել ես 

քո ժա մա նա կը, քո մեջ հո գի չկա:
ԱՆՆԱ - Ն րանք ինձ չեն ճա նա չում:
ՄԻԼԱ -  Գայ լե րը քեզ կհո շո տեն, 

նրանք չմա հա վան չեն: Գ նա քո 
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սեն յակ, ու զում եմ մե նակ մնալ:
ԱՆՆԱ -  Սուրճ չե՞ս ու զում խմել:
ՄԻԼԱ -  Դու ինձ հա մար սո՞ւրճ ես ու

զում ե փել:
ԱՆՆԱ - Ու զում եմ ցույց տալ, որ ես 

էլ կա րող եմ սուրճ ե փել:
ՄԻԼԱ - Ա մուս նուդ հա մար ե փիր:
ԱՆՆԱ - Ն րա հա մար ա մեն օր էի 

ե փում:
ՄԻԼԱ -  Հա վա նո՞ւմ էր:
ԱՆՆԱ -  Նա միայն իմ ե փած սուրճն 

էր խմում:
ՄԻԼԱ - Ու զում ես ինձ հա մա՞ր ե փել, 

զար մա նա լի է:
ԱՆՆԱ - Ու զում եմ, որ ինձ գո վես, 

ար տա կարգ հա մով սուրճ է 
ստաց վում, չես փոշ մա նի:

ՄԻԼԱ - Ե փիր, ե թե այդ քան ցան կա
նում ես:

ԱՆՆԱ - (սուրճ է ե փում): Սկզ բից ջու
րը ե ռաց նում եմ:

ՄԻԼԱ -  Չէի լսել, որ ջու րը ե ռաց նում 
են, հե տո սուրճ լցնում:

ԱՆՆԱ -  Համ բե րիր, շա քա րա վազ եմ 
լցնում ու սուրճ, խառ նում եմ եր
կու, ե րեք ան գամ և  պատ րաստ է, 
խմիր, ա նուշ լի նի:

ՄԻԼԱ -  Դու չե՞ս խմում:
ԱՆՆԱ - Ինձ հա մար ա ռան ձին կե

փեմ:
ՄԻԼԱ - (խմում է):  Տա րօ րի նակ համ 

ու նի: ( Շա րու նա կում է խմել:)
ԱՆՆԱ - Ու զո՞ւմ ես, բախտդ էլ գու շա

կեմ:
ՄԻԼԱ -  Լավ չեմ զգում, ի՞նչ է կա

տար վում ինձ հետ:
ԱՆՆԱ - Ի՞նչ կար ծի քի ես, մկնե րին 

ին չո՞վ են սատ կաց նում:
ՄԻԼԱ - Մկն դե ղով… ե թե ողջ մնամ, 

քեզ ծո վը կգցեմ, խեց գե տին նե
րին կեր: (Ընկ նում է հա տա կին:)

ԱՆՆԱ - (նա յում է բա ժա կը): Եր կար 
ճա նա պարհ ես գնա լու, ճա նա
պար հին կտանջ վես, բայց հե տո 
հո գումդ խա ղա ղութ յուն կտի րի: 
Կ գա մե կը, ձեռքդ բռնած կտա
նի դժոխք, ին չին որ ար ժա նի ես: 
( Մի լան մա հա նում է:) Այ սօր խեց
գե տին ներն ինձ շնոր հա կա լութ
յուն կհայտ նեն: ( Քարշ տա լով 
տա նում է  Մի լա յին:)

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՊԱՏԿԵՐ

Ան նան և Ա րա մը ա ռա ջին հար կում 

են: Եր կուսն էլ ծե րա ցել են:

ԱՆՆԱ - Ա րա՛մ, բա ցի՛ր դու ռը, մենք 
այն տա րի քում չենք, որ ի րա րից 
խռո վենք:

ԱՐԱՄ - Ու զում եմ ար ցունք ներս 
սրբել:

ԱՆՆԱ -  Փոք րի՛կս, ին չո՞ւ ես լաց լի
նում, հի վա՞նդ ես:

ԱՐԱՄ -  Ծե րա ցել եմ, դժվա րութ յամբ 
եմ քայ լում:

ԱՆՆԱ - Ո չինչ, մա՛նչս, շու տով ա մեն 
ինչ իր տե ղը կընկ նի, դուրս ա րի, 
պի տի ճա շենք:

ԱՐԱՄ -  Քաղ ցած չեմ:
ԱՆՆԱ - Ո չինչ, սի րե լի՛ս, մի թաքն վիր 

ինձ նից:
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ԱՐԱՄ -  Կար ծես ա մեն ինչ կորց րել 
եմ, հի շում եմ, լացս գա լիս է:

ԱՆՆԱ -  Շատ ես մե նակ մնում, ու
ղեղդ լցնում տար բեր հի շո ղութ
յուն նե րով:

ԱՐԱՄ -  Բայց մենք հի շե լու բան ու
նենք, այն պես չէ՞:

ԱՆՆԱ - Ու նենք, մեր ա մեն մի օ րը 
հի շո ղութ յուն է: 

ԱՐԱՄ -  Մենք որ տե՞ղ ենք:
ԱՆՆԱ - « Մի լա» հյու րա նո ցում:
ԱՐԱՄ - Ես կու զեի ծո վի ա փին լի նել, 

հին գաստ ղա նի հյու րա նո ցում: 
Ֆ րակ կհագ նեի, ձեռ նա փայտ 
կվերց նեի, իսկ ձեռ նոց ներս սպի
տակ պի տի լի նեին:

ԱՆՆԱ - Իսկ ես կհագ նեի ոս կե գույն 
շրջազ գեստս, որն այդ պես էլ չհա
գա:

ԱՐԱՄ - Ին չո՞ւ մնա ցինք այս տեղ, ին
չո՞ւ չգնա ցինք ծո վափն յա քա ղաք:

ԱՆՆԱ - Չ գի տեմ, փոք րիկս, այդ մա
սին չեմ ու զում մտա ծել:

ԱՐԱՄ - Ու զում եմ՝ վե րա դառ նանք 
այն տեղ, երբ ո րո շել էինք հանգս
տա նալ հինգաստ ղա նի հյու րա նո
ցում, բայց լռվե ցինք այս տեղ:

ԱՆՆԱ -  Ճա նա պարհ չկա, փոք րի՛կս:
ԱՐԱՄ - Իսկ ես ու զում եմ, ես տա նել 

չեմ կա րո ղա նում « Մի լա» հյու րա
նո ցը: Ես ու զում եմ, որ մեր ե րա
զանքն ի րա կա նա նա: 

 Դա դար:

ԱՆՆԱ - Գ նանք, թե յը պատ րաստ է:

ԱՐԱՄ -  Հա վի մսով ա պուր չե՞ս ե փել:
ԱՆՆԱ -  Թեյ խմելն ա վե լի հեշտ է, 

չես գի րա նա:
ԱՐԱՄ -  Բայց ես թե յով չեմ կշտա

նում:
ԱՆՆԱ - Ո չինչ, փոք րի՛կս, կար ևորն 

ա ռող ջութ յունն է:

Նս տում են թեյ խմե լու:

ԱՐԱՄ - Ա ռա վոտ յան գնա ցել էի 
լճափ, ջու րը կա նաչ գույն էր 
ստա ցել: Ես նրան չճա նա չե ցի, 
նա էլ ինձ չճա նա չեց: Զ գա ցի՝ ինչ
քան եմ փոխ վել, և  այդ ա մե նը քո 
շնոր հիվ, սի րե լի՛ս:

ԱՆՆԱ - Իմ սե րը քեզ փո խեց:
ԱՐԱՄ -  Մենք ի րար շատ էինք սի

րում: (Սկ սում է հա զալ:)  Սիրտս 
ծո վում է, շնչել դժվա րա նում եմ: 
( Դեղ է խմում:)  Հի մա լավ եմ: 
( Դա դար:)  Քայ լում էի լճի ա փով, 
ու զում էի քայ լել, միայն քայ լել, 
հե տո մտա ծե ցի՝ մինչև ո՞ւր կհաս
նեմ, կա րո՞ղ եմ վե րա դառ նալ, թե՞ 
կմնամ ան մար դաբ նակ գյու ղում, 
որ տեղ գայ լերն են ոռ նում:  Շուռ 
ե կա, խար խա փե լով էի գա լիս, 
ար դեն հույսս կտրել էի:

ԱՆՆԱ -  Դու կվե րա դառ նա յիր ինձ 
մոտ, մեր սե րը չէր թող նի, որ կոր
չես:

ԱՐԱՄ - Ես էլ այդ պես մտա ծե ցի, 
բայց կա րող էի կոր չել:

ԱՆՆԱ -  Չէիր կոր չի:
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ԱՐԱՄ -  Բայց հնա րա վոր էր:
ԱՆՆԱ - Անհ նար էր:
ԱՐԱՄ -  Դու հաղ թա կան տեսք ու նես:
ԱՆՆԱ -  Քո շնոր հիվ, սի րե լի՛ս:
ԱՐԱՄ -  Բայց ին չո՞ւմ ես դու ինձ հաղ

թել:
ԱՆՆԱ -  Մենք միա սին ենք հաղ թել:
ԱՐԱՄ - Ո՞ւմ ենք հաղ թել, սա՞ ինչ հի

մա րութ յուն է:
ԱՆՆԱ - Խնդ րում եմ, է լի չսկսես:
ԱՐԱՄ - Ամ բողջ կյան քում վի ճել ենք:
ԱՆՆԱ -  Խոս տա ցիր, որ էլ չենք վի

ճե լու:
ԱՐԱՄ - Ին չի՞ մա սին էինք վի ճում:
ԱՆՆԱ -  Վի ճում էինք վի ճե լու հա

մար:
ԱՐԱՄ -  Բայց ար ժե՞ վի ճել վի ճե լու 

հա մար:
ԱՆՆԱ - Այն ժա մա նակ ե րի տա սարդ 

էինք, կյան քի ծայ րը չէր եր ևում:
ԱՐԱՄ -  Հի մա եր ևում է: ( Դա դար:) 

Երբ  Մի լան կար, ես ա վե լի առ
նա կան էի:

ԱՆՆԱ - Իսկ ես կար ծես ա սեղ նե րի 
վրա լի նեի նստած:

ԱՐԱՄ - Ա սեղ նե րը քա մակդ ծա կո՞ւմ 
էին:

ԱՆՆԱ -  Վերք էին ա ռա ջաց րել:
ԱՐԱՄ - Իսկ Ա րամ 2ը, մի տղա կար, 

հի շո՞ւմ ես:
ԱՆՆԱ - Ին չո՞ւ ես հի շեց նում:
ԱՐԱՄ - Ն րա հետ պառ կե՞լ էիր:

ԱՆՆԱ -  Մեկ ան գամ էլ ա սես, չեմ նե
րի:

ԱՐԱՄ -  Դու ցան կա ցար նրա հետ 
պառ կել, իսկ նա հրա ժար վեց:

ԱՆՆԱ -  Միայն ցան կա նա յի՝ կող
քիցս չէր պոկ վի:

ԱՐԱՄ - Ես խան դում էի, ար դեն քա
նի տա րի է՝ չեմ մո ռա նում:

ԱՆՆԱ - Իսկ ես ծի ծա ղում էի, քա նի 
տա րի է՝ ծի ծա ղում եմ:

ԱՐԱՄ - Ամ բողջ կյան քում ու զե ցի 
վրեժխն դիր լի նել, չստաց վեց:

ԱՆՆԱ - Իսկ ինձ մոտ ստաց վեց:
ԱՐԱՄ - Ի՞ն չը ստաց վեց: Ի՞նչ ես ու

զում դրա նով ա սել:
ԱՆՆԱ -  Մենք խոս տա ցել էինք եր

բեք չվի ճել: 

 Դա դար:

ԱՐԱՄ - Երբ  Մի լան և Ա րամ 2ը կա
յին, նկա տի ու նեմ՝ մեր կող քին 
ապ րում էին, կյանքն ա վե լի հե
տաքր քիր էր, գայ լե րը ոռ նում 
էին, վա խե նում էինք մեկ մե կու 
հա մար:  Հի մա ամ բողջ օրն ի՞նչ 
ենք ա նե լու:

ԱՆՆԱ -  Դու ռակ կխա ղանք, ան
վտանգ խաղ է, էլ չես ցան կա նա 
լաց լի նել:

ԱՐԱՄ   Լավ, սկսենք, ա ռա ջի նը ես 
եմ բա ժա նե լու:



ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

611-ՐԴ ՀԻՎԱՆԴԱՍԵՆՅԱԿ
Դ րա մա տիկ աբ սու րդ 3 գոր ծո ղու թ յամբ

 Գոր ծող ան ձինք
ՀԱՄԼԵՏ - հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցի տնօ րեն
ԳԵՐԱՍԻՄ -  Սա շա յի հայ րը
ԿԱՏՅԱ -  Սա շա յի մայ րը
ՍԱՇԱ -  զո րա կո չիկ ե րի տա սարդ
ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  ա վագ բուժ քույր
ԿԼԱՐԱ -  հեր թա պահ սի րու նա տես բուժ քույր
ԱՆԾԱՆՈԹ

ԱՌԱՋԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒ ԹՅՈՒ Ն

 Համ լե տի աշ խա տա սեն յա կը։ Ա ռա վոտ է։  Ձախ կող մու մ սե ղանն է, աջ կող
մու մ՝ պա հա րա նը։  Սե ղա նի վրա գիրք, տետ րեր ու  փաս տաթղ թեր են, ինչ պես 
նաև՝ ար յան ճնշու  մը չա փող գոր ծիք և  Համ լե տի օպ տի կա կան ակ նո ցը։  Դու ռն 

աջ կող մու մ է՝ պա հա րա նի մոտ։  Կենտ րո նու մ եր կար բազ մոցն է։  Համ լե տը 
նստած է սե ղա նի մոտ, ստու  գու մ է իր զար կե րա կը՝ սպա սո ղա կան ու  մտա

հոգ նա յե լով պա տից կախ ված ժա մա ցու յ ցին։ 

Մ հեր 
ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
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ՀԱՄԼԵՏ - (դժգոհ)։  Րո պեում՝ ինն-
սուն հինգ։ Էս գժե րի մեջ բարձր 
ճնշում կու նե նաս, բա ի՞նչ... 
(Դ նում է ակ նո ցը, վերց նում է 
ճնշման գոր ծի քը, բայց չի հասց
նում այն գոր ծի դնել:)

Դ ռան թա կոց։

ԳԵՐԱՍԻՄ - (դրսից)։  Կա րե լի՞ է։
ՀԱՄԼԵՏ - (գոր ծիքն ա րագ տե ղա վո

րե լով դա րա կի մեջ)։ Մ տեք։

 Գե րա սիմն ու  Կատ յան ի րար 

հրմշտե լով՝ փոր ձում են ներս մտնել, 

բայց մնում են դռան ա րան քում։

ԳԵՐԱՍԻՄ -  Համ բե րիր, այ կնի՛կ։ 
ԿԱՏՅԱ -  Համ բե րի՜ր, համ բե րի՜ր... 

 Դու համ բե րո՞ւմ ես։  Կար ևորն 
է րե խեն է։ Ա րի՛,  Սա շո՛ւլ ջան։

 Գե րա սի մը մի կերպ ներս է մտնում, 

հե տո  Կատ յան՝  Սա շա յի ձեռ քը 

բռնած։

ՀԱՄԼԵՏ - (զար մա ցած նրանց է նա
յում)։ Նս տեք։ ( Ցույց է տա լիս 
բազ մո ցը:)

Այ ցե լու նե րը տե ղա վոր վում են բազ

մո ցին։  Գե րա սիմն ու  Կատ յան հուզ

ված են,  Սա շան գլու խը կախ՝ վա

խե ցած նա յում է հա տա կին.  կար ծես 

նրան հրա հանգ վել է այդ պես վար

վել։

ԿԱՏՅԱ - Բ ժիշկ ջան, մեր տղա յի 
հար ցով...

ԳԵՐԱՍԻՄ - (սաս տում է կնո
ջը)։ Բ ժիշկ ջան, ես  Գերասիմ 
 Մամ յանն եմ, մեր տղա յի...

ՀԱՄԼԵՏ -  Դոկ տոր  Սի սակ յա՛ն։
ԳԵՐԱՍԻՄ -  Հա, դոկ տոր  Սի սակ յա՛ն 

ջան։  Սա մեր տղան է՝  Սա շան։ 
 Հենց նրա հար ցով ենք ե կել։

ՀԱՄԼԵՏ - Ու ի՞նչ հարց է։
ԿԱՏՅԱ -  Սի սակ յա՛ն ջան, մեր տղա-

յին...
ԳԵՐԱՍԻՄ - (բար կա ցած սաս տում 

է կնո ջը ցածր ձայ նով):  Դե սուս, 
է լի՛։ Տ ղա մար դը ե՛ս եմ, ե՛ս պետք 
է խո սեմ։ ( Համ լե տին.)  Հա, դոկ-
տոր ջան, մեր տղա յի հարցն է։ 
Ո րո շե ցինք հենց ձեզ մոտ գալ։ 
 Նա ա վար տել է հա մալ սա րա նը 
ու հի մա բա նակ են տա նում։

ԿԱՏՅԱ -  Վա՜յ, սիրտս չի դի մա նում...
ՀԱՄԼԵՏ - Էս տեղ ջուր կա, տի կի՛ն։
ԿԱՏՅԱ -  Չէ՛, չէ՛, ջուրն ինձ չի փրկի։
ՀԱՄԼԵՏ - ( Գե րա սի մին): Է՛հ, ու զում 

են տա նել, թող գնա ծա ռա յի։ Ին-
չո՞ւմն է խնդի րը։

ԳԵՐԱՍԻՄ -  Չէ՛, չե ղավ, դոկ տո՛ր։ 
 Նա հո գե կան խնդիր ներ ու նի։ 
 Նա յեք, կհաս կա նաք, է լի... ( Ցույց 
է տա լիս  Սա շա յին:)

 Սա շան, ա վե լի մտած դե րի մեջ, չի 

փո խում դիր քը։  Կատ յան քնքշո րեն 

շո յում է նրա գլու խը։

ՀԱՄԼԵՏ - (հա յաց քով չա փում է 
 Սա շա յին)։  Չի եր ևում։ Ա ռողջ 
տղա է։
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ԳԵՐԱՍԻՄ - Ա սում եք՝ ա ռողջ է, 
հա՞...

ԿԱՏՅԱ -  Քո ռա նա՜մ ես...
ՀԱՄԼԵՏ - Ու րախ չե՞ք, որ ձեր որ դին 

ա ռողջ է։
ԳԵՐԱՍԻՄ - Ու րախն ու րախ ենք, 

բայց ոնց որ դուք մեզ ճիշտ 
չհաս կա ցաք։

ՀԱՄԼԵՏ - (ակ նո ցը հա նե լով)։  Շատ 
ճիշտ հաս կա ցա, բա ցի մի բա-
նից։

ԳԵՐԱՍԻՄ - Ո՞ր բա նից։
ՀԱՄԼԵՏ - Ին չի՞ հենց հո գե կան հի-

վանդ։ Տ ղա յի կյան քի վրա բիծ 
եք դնում։

ԿԱՏՅԱ -  Դոկ տոր ջան, ախր...
ԳԵՐԱՍԻՄ - (կնո ջը):  Սո՛ւս։ 

( Համ լե տին).  Դոկ տոր ջան, կար-
ևո րը, որ էդ թուղ թը լի նի, նրան 
բա նակ չեն տա նի։  Ճիշտ չե՞մ...

 Համ լե տը լուռ նա յում է։

ԳԵՐԱՍԻՄ - Ուղ ղա կի չեմ հաս կա-
նում, թե ոնց են հա վա տա լու, որ 
վեր ջերս հա մալ սա րան ա վար-
տած տղան խրո նիկ հո գե կան 
հի վանդ է։

ՀԱՄԼԵՏ - (կա մաց ծի ծա ղե լով)։ Այն 
էլ՝ խրո նիկ, հա՞... 

ԳԵՐԱՍԻՄ -  Դոկ տոր ջան, ես գրա-
գի տութ յու նից հե ռու մարդ եմ…

ՀԱՄԼԵՏ -  Ձեր խնդի րը չէ, թե ոնց 
կհա վա տան:

ԿԱՏՅԱ - (ա մուս նուն թեթև հրում է)։ 
Այ մա՛րդ, ո՞ւմ ես սպա սում։

ԳԵՐԱՍԻՄ - (ա սես մի բան հի շե լով)։ 
 Հա, դոկ տո՛ր ջան... ( Կոստ յու մի 
ծո ցագր պա նից հա նում է փո ղի 
փոքր կա պուկ:)

ՀԱՄԼԵՏ - (կտրուկ վրդով վե լով): Էս-
պես չի՛ կա րե լի, ի՞նչ եք ա նում։ 
 Պա հե՛ք... ( Դառ նա լով  Սա շա յին:) 
Տ ղա՛ ջան, դու ռը ներ սից փա կիր։ 

 Սա շան վեր ջա պես հա յաց քը կտրում 

է հա տա կից, զար մա ցած նա յում 

ծնող նե րին:

ԿԱՏՅԱ -  Վույ, քո ռա նա՜մ ես։
ԳԵՐԱՍԻՄ - Ո՞ւմ ես սպա սում։ 

 Դոկ տոր  Սի սակ յա նը քեզ բան 
ա սաց։ Ար դեն կա րող ես նոր մալ 
նստել. դոկ տորն ա մեն ինչ գի-
տի։  Դու ռը ներ սից փա կիր։ (Կ նո
ջը.)  Դո՛ւ էլ դե րիցդ դուրս ա րի։

 Սա շան դու ռը ներ սից փա կում է, 

նստում հոր և  մոր կող քին։

ՀԱՄԼԵՏ - Էդ ի՞նչ էր, հա պա տես-
նեմ…

 Գե րա սի մը նո րից հա նում է փո

ղի կա պու կը, դնում սե ղա նին։ 

 Համ լե տը մո տեց նում է ի րեն, թղթի 

կտո րի վրա փութ կոտ ինչոր բան 

գրում, մեկ նում է  Գե րա սի մին։

ՀԱՄԼԵՏ - Էդ քա՞ն է։
ԳԵՐԱՍԻՄ - (նա յում է թղթին, մե

ղա վոր դեմք ըն դու նում)։  Մի քիչ 
պա կաս է։

ՀԱՄԼԵՏ - (ա գա հո րեն նա յում է փո
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ղի կա պու կին):  Լավ, էս քանն էլ 
բա վա կան է։  Տես նում եմ՝ հա-
մեստ ապ րող մար դիկ եք։ ( Փո ղը 
դնում է դա րա կի մեջ:)

ԿԱՏՅԱ -  Դոկ տո՛ր ջան, Աստ ված քեզ 
պա հի։  Մե նակ է րե խես մեզ նից 
հե ռու չլի նի։ Էն տեղ չար չա րում 
են, էն տեղ կրա կում են։ Ա վե լի 
լավ է մեռ նեմ, քան թե  Սա շուլս 
մի օր բա նա կում մնա։

ՀԱՄԼԵՏ -  Բա նա կում չէ, բայց էս-
տեղ պետք է մնա։

ԿԱՏՅԱ -  Քո ռա նա՜մ ես, էս տեղ ո՞նց 
մնա...

ՀԱՄԼԵՏ -  Պար տա դիր է, տի կի՛ն։

 Սա շան վա խե ցած նա յում է հորն ու 

մո րը։

ԳԵՐԱՍԻՄ - Գ ժե րի մեջ ո՞նց մնա։
ՀԱՄԼԵՏ - (խիստ):  Հար գան քով ար-

տա հայտ վեք մեր հի վանդ նե րի 
մա սին, իսկ ձեր որ դին պետք է 
գո նե մեկ օր պառ կի պա լա տում՝ 
իբրև թե բու ժում է ստա նում։  Դա 
պար տա դիր է, որ խնդիր ներ չու-
նե նամ։

ՍԱՇԱ -  Մամ, պապ, ես էս տեղ չեմ 
մնա, թե չէ ի րոք կգժվեմ։

 Կատ յան թաշ կի նա կով սրբում է աչ

քե րը։

ՀԱՄԼԵՏ - Տ ղա ջան, նրան ցից ոչ մե-
կին չես տես նի։  Սեն յա կը 6-րդ 
 հար կում է։  Մե նակ կլի նես։ Ըն-
դա մե նը մի գի շեր է։  Միայն քույ-

րե րը կայ ցե լեն, անհ րա ժեշ տութ-
յան դեպ քում։ 

 Գե րա սի մը,  Կատ յան և  Սա շան ա նո

րոշ նա յում են  Համ լե տին։

ՀԱՄԼԵՏ -  Հի մա ի՞նչ… Ե թե չի մնա-
լու, վերց րեք ձեր բե րա ծը և  մեր 
զրույ ցը կհա մա րենք չկա յա ցած։

ԿԱՏՅԱ -  Դոկ տոր, չե՞մ կա րող մնալ 
որ դուս հետ։

ՀԱՄԼԵՏ -  Չեք կա րող։
ԿԱՏՅԱ - ( Սա շա յին):  Հը՞, կմնա՞ս, բա-

լե՛ս։  Մի գի շեր է։  Վա ղը կգաս 
տուն, քո սի րած քյուֆ թան եմ 
սար քե լու։

 Սա շան գլու խը դրա կան շար ժում է։

ՀԱՄԼԵՏ -  Պայ մա նա վոր վե ցինք։ 
( Զան գում է:) Գ յուլ նա րա, նո րեկ 
ու նենք:  Մեկ գի շեր։ 6-րդ  հար կի 
սեն յակ նե րից մե կը պատ րաս-
տեք։ Ը հը։  Լավ։ ( Հե ռա խո սը ցած 
է դնում:) 611 հի վան դա սեն յա կը։ 
 Դուք կա րող եք գնալ, ձեր տղան 
կմնա։

ԿԱՏՅԱ -  Շատ շնոր հա կալ ենք, դոկ-
տո՛ր։ Փր կե ցիք մեզ էլ, մեր տղա-
յին էլ։ Ա ռա վոտ յան կգանք։

 Դուրս են գնում։

ՀԱՄԼԵՏ - (ցածր ձայ նով) Որ դիա-
պաշտ կույ րե՛ր։  Կոր ծա նե՛ք եր-
կի րը, կոր ծա նե՜ք։  Բա ո՞վ գնա ու 
ծա ռա յի։ Ե՞ս։ Ինչ քան որ ծա ռա-
յե ցի մեր երկ րին էս գժե րի մեջ, 
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ԿԼԱՐԱ -  Դուրդ գա լի՞ս է սեն յակդ։
ՍԱՇԱ - (ծան րո րեն նստե լով մահ

ճա կա լին):  Չէ։ 
ԿԼԱՐԱ - Ին չի՞։ 
ՍԱՇԱ -  Ձեր հի վան դա նո ցում ոչ մի 

բան ինձ դուր չի գա լիս։ 
ԿԼԱՐԱ - Տ ղա ջան, քեզ հա մար 

պառ կած հանգս տա նում ես, է լի։
ՍԱՇԱ -  Հոգ նե ցի պառ կե լուց։
ԿԼԱՐԱ -  Մար զանք ա րա։ Երգ լսիր, 

հե ռա խոս չու նե՞ս։  Կու զե՞ս՝ գիրք 
բե րեմ, կար դաս։

ՍԱՇԱ -  Գոհ եմ, պետք չի։ 
ԿԼԱՐԱ -  Սո վա՞ծ ես։
ՍԱՇԱ -  Չէ, կե րել եմ։ Ու զում եմ՝ գի-

շե րը շուտ անց նի։
ԿԼԱՐԱ - Ու րեմն պառ կիր ու քնիր, 

որ շուտ անց նի։  Բան պետք լի նի, 
կկան չես։ Ես հեր թա պահ բժիշկ-
նե րի սեն յա կում եմ։ (Ու զում է 
դուրս գնալ:)

ՍԱՇԱ - Ս պա սե՛ք...
ԿԼԱՐԱ - (կտրուկ շրջվում է): Ի՞նչ է…

ՍԱՇԱ - Էս հար կում գժեր կա՞ն։  Դե... 
կող քի սեն յակ նե րում։

ԿԼԱՐԱ - (քմծի ծա ղում է):  Չէ, չկան, 
հան գիստ ե ղիր։

ՍԱՇԱ -  Լավ։ Իսկ էս տեղ կա րե լի՞ է 
ծխել։

ԿԼԱՐԱ -  Պա լա տում ծխելն ար-
գել վում է։  Մի ջանց քով կգնաս 
պատշ գամբ և  կա րող ես ծխել։ 
 Բայց աշ խա տիր քիչ ե լու մուտ 
ա նել։ Ք նիր, հանգս տա ցիր, որ 
գի շե րը շուտ անց նի, ա ռա վոտ-
յան տուն գնաս։

ՍԱՇԱ - Ու րեմն քնա բեր բե րեք։
ԿԼԱՐԱ - (փոքրինչ շփոթ վե լով): 

 Հըմ... ավագ բուժքույրը...  Լավ, 
ես ինքս կբե րեմ։ 

ՍԱՇԱ - Էս տեղ նո՞ր եք աշ խա տում։
ԿԼԱՐԱ -  Հա։
ՍԱՇԱ -  Դե, չեմ քնի ու կսպա սեմ։
ԿԼԱՐԱ - (ծի ծա ղում է): Որ քնես, 

քնա բե րը հաս տատ պետք չի։ 
( Դուրս է գնում:)

էդ քա նը հե րիք է։ ( Վերց նում է 
սե ղա նի վրա յի գիր քը, նա յում 
շա պի կին:)  Դոս տոևս կի՜... ա՛յ թե 

տես նեիր սրան. «Ա պու շից» բա-
ցի « Թու լա մորթն» էլ կգրեիր։

ԵՐԿՐՈՐԴ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Հի վան դա սեն յակ։ Ե րե կո է։ Եր կու մահ ճա կալ են՝ ի րար հան դի պա կաց։ 

 Կենտ րո նում՝ պահարան։  Սա շան մտաց րիվ պառ կած է մահ ճա կալ նե րից 

մեկին։  Ներս է մտնում Կ լա րան:
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 Սա շան «մտնում է» հե ռա խո սի մեջ: 

Կ լա րան վե րա դառ նում է՝ ձեռ քին 

ջրով բա ժակ և  հաբ։ 

ԿԼԱՐԱ - Էս էլ քնա բե րը։  Ջու րը 
դնում եմ կո մո դի վրա։

ՍԱՇԱ - (վերց նում է հա բը):  Ջո՞ւրն 
ին չի եք բե րել։  Լո գա րա նում էլ է 
ջուր գա լիս։  Լավ, լավ, շնոր հա-
կալ եմ։

Կ լա րան դուրս է գնում։  Սա շան 

խմում է հա բը, պառ կում մահ ճա կա

լին։

 Բե մը թույլ լու սա վոր վում է։  Գի շեր է։ 

ՍԱՇԱ - (նստում է ան կող նում):  Մի 
հատ ծխեմ։ ( Դուրս է գնում:)

 Քիչ անց վե րա դառ նում է։ Մ յուս 

մահ ճա կա լին կի սա պառ կած մար

դու ուր վա գիծ է նշմար վում։  Սա շան 

այն է՝ պառ կե լու է, նկա տում է ան

ծա նո թին:

ՍԱՇԱ - (վա խե ցած):  Վա՛խ, մա մա 
ջա՜ն։ (Ան կող նուց ցատ կում է, 
նետ վում՝ լույ սը միաց նե լու:)

ԱՆԾԱՆՈԹ  (խզված ձայ նով):  Լույ սը 
մի վա ռիր, խնդրում եմ։  Բարձր 
ճնշում ու նեմ։ Մ թան մեջ ինձ 
ա վե լի լավ եմ զգում։ ( Հա զում է:)

ՍԱՇԱ - (ջղա յին):  Դու ո՞վ ես։ Ինձ 
ա սել էին, որ մե նակ եմ լի նե լու 
սեն յա կում։ (Նս տում է իր մահ
ճա կա լին:)

ԱՆԾԱՆՈԹ  Ապ րես, որ խնդրանքս 

չմեր ժե ցիր։ Ոչ մեկն ինձ մար-
դու տեղ չի դնում։ Կ յանքն ինձ 
վրա ծի ծա ղեց: Ք նիր, քեզ չեմ 
խան գա րի...  Մեծ սի րով ե լա կով 
տորթ կու տեի... ( Հա զում է, քիչ է 
մնում խեղդ վի:)

ՍԱՇԱ -  Վատ ա խոր ժակ չու նես։ 
 Բայց որ էդ պես հա զաս, հաս-
տատ ա նուշ կքնեմ։  Ջուր բե րե՞մ, 
բա ժակ կա։

ԱՆԾԱՆՈԹ   Չէ, չեմ ու զում։
ՍԱՇԱ -  Քույ րե րից մե կին կան չե՞մ։
ԱՆԾԱՆՈԹ   Պետք չի։ 
ՍԱՇԱ - Իսկ կյան քը ո՞նց քեզ վրա 

ծի ծա ղեց։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Ա րի գլուխդ չծան րա-

բեռ նեմ։ 
ՍԱՇԱ -  Չէ, չէ, ա սա՛։
ԱՆԾԱՆՈԹ   Բան էր՝ ա սա ցի։  Թող 

իմ դար դե րով տա պակ վեմ։
ՍԱՇԱ -  Պատ միր, մեկ է՝ քունս փա-

խավ քո պատ ճա ռով։
ԱՆԾԱՆՈԹ   Հո կյանքս քեզ չե՞մ 

պատ մե լու։ Դժ բախտ մարդ եմ, 
է լի։

ՍԱՇԱ - Որ էս տեղ չլի նեինք, դժբախ-
տութ յուն ներդ ինձ հե տաքր քիր 
չէին լի նի։  Պատ միր, մինչև լույ սը 
բաց վի, գնամ էս տե ղից։

ԱՆԾԱՆՈԹ   Դե... սկսեմ նրա նից, 
որ կյանքն սկզբում ժպտում էր 
ինձ, հե տո...

ՍԱՇԱ -  Հե տո սկսեց ծի ծա ղե՞լ։
ԱՆԾԱՆՈԹ  (վրդով ված):  Հի մա պատ-

մե՞մ, թե չէ։ (Եր կար հա զում է:)
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ՍԱՇԱ -  Լավ, լավ, պատ միր։ Էլ չեմ 
ընդ հա տի։

ԱՆԾԱՆՈԹ  Ծ նող նե րիս մի նու ճար 
զա վակն էի։ Ինձ սի րում ու փայ-
փա յում էին, ինչ պես ա սում են՝ 
բամ բա կի մեջ էին պա հում։ Ինձ 
թվում էր՝ բո լո րը պար տա վոր են 
ինձ սի րել... Դպ րոցն ա վար տե-
լուն պես պա հանջ դրե ցի ծնող-
նե րիս ա ռաջ...

ՍԱՇԱ - Ի՞նչ պա հանջ։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Որ սո վո րեմ քա ղա քի 

լա վա գույն հա մալ սա րան նե րից 
մե կում։

ՍԱՇԱ - Ինքդ չէի՞ր կա րող ըն դուն վել։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Է՛հ...  Գի տե՞ս, թե ա մեն 

կի սամ յա կի վեր ջում ծնող ներս 
քա նի ան գամ էին «լա վութ յուն» 
ա րել ու սու ցիչ նե րիս։  Հե տո հա-
մալ սա րա նը… Էդ տեղ սո վո րե լը 
թանկ հա ճույք էր, բայց չգի տեի, 
թե խիղճն ինչ բան է։

ՍԱՇԱ -  Սո վո րե ցի՞ր քո ու զած հա-
մալ սա րա նում։

ԱՆԾԱՆՈԹ  Ու զա՞ ծը որն է։ Ինձ հա-
մար դա պար ծե նա լու մի բան 
էր։  Խեղճ հայրս ու մայրս էլ չէին 
ու զում, որ ի րենց որ դին որ ևէ 
մե կից ետ մնա։  Հայրս պա հակ 
էր, մայրս՝ դա սա տու:  Հի շում 
եմ, որ խեղճ հայրս նույն կոստ-
յու մը հինգ տա րի հագ նում էր: 
Ա սածս այն է, որ մեր ապ րուս-
տը հա զիվ էին վաս տա կում:  Մեր 
ապ րուս տը հա զիվ էին վաս տա-

կում, բայց մեծ վարկ վերց րին 
բան կից, որ էդ հա մալ սա րա նում 
սո վո րեմ։ Ուս ման վար ձը շատ 
թանկ էր... Ե լա կով տորթ եմ ու-
զում... ( Հա զում է:)

ՍԱՇԱ -  Դե, կաշ խա տեիր, կօգ նեիր 
ձե րոնց։

ԱՆԾԱՆՈԹ   Հեշտ ես ա սում։ Ծ նող-
նե րիս թույլ կող մը լավ գի տեի։ 
Ո՛չ նոր մալ հա ճա խում էի դա սե-
րին, ո՛չ էլ սո վո րում, ամ բողջ օ րը 
թրև  էի գա լիս ինձ պես անն պա-
տակ մի քա նի սի հետ, ո րոնց եր-
ևի բո լո րից շատ էի սի րում։  Բայց 
հագ նում էի ա մե նա թանկ հա-
գուստ նե րը, հա մալ սա րա նի բու-
ֆե տում ա մե նա լավ բա ներն էի 
ու տում ու խմում։ Ծ նող ներս չէին 
ու զում, որ ինչ-որ բա նի կա րիք 
ու նե նամ։  Մորս ճնշու մը բարձ-
րա նում էր, երբ դի տա վոր յալ 
պատ մում էի, որ էդ օրն ինչ-որ 
տեղ մրսել եմ կամ մի քա նի ժամ 
սո ված եմ մնա ցել։

ՍԱՇԱ -  Վերջն ի՞նչ ե ղավ։ Ա վար տե-
ցի՞ր հա մալ սա րա նը։

ԱՆԾԱՆՈԹ  «Ա վար տե ցին» ծնող-
ներս, իսկ դիպ լո մը ստա ցա ես, 
որ ամ բողջ կյան քում պետք չե-
կավ։

ՍԱՇԱ -  Հըմ, տխուր պատ մութ յուն 
էր։

ԱՆԾԱՆՈԹ  (վրդով ված):  Բայց դեռ 
չեմ վեր ջաց րել։

ՍԱՇԱ -  Լավ, շա րու նա կիր։



111

ԱՆԾԱՆՈԹ  (դա ռը քմծի ծա ղով): 
Ա սում ես՝ կաշ խա տեիր։  Մի ան-
գամ, երբ դեռ սո վո րում էի հա-
մալ սա րա նում, ըն կեր նե րիցս 
մեկն ա սաց, որ ինչ-որ ըն կե րութ-
յու նում պա հա կի թա փուր տեղ 
կա ու խոր հուրդ տվեց, որ աշ-
խա տեմ, քա նի որ, ինչ պես ա սում 
էր, սկզբի հա մար լավ տար բե-
րակ է, որ գրպա նումս իմ վաս-
տա կած փո ղը հայտն վի։

ՍԱՇԱ -  Փաս տո րեն պա հակ ես աշ-
խա տել։

ԱՆԾԱՆՈԹ  (առ ժա մա նակ հա զում 
է):  Միա մի՜տ... Է՞լ ինչ կու զեիր։ 
Էդ մա սին ա սա ցի ծնող նե րիս։ Ու 
գի տե՞ս, ինչ ե ղավ։  Հայրս գոռ գո-
ռաց, իսկ մայրս էն պես լա ցու կոծ 
դրեց, որ ճնշու մը բարձ րա ցավ։ 
Էլ չա սեմ, թե ինչ հայ հո յանք ու 
ա նեծք տե ղա ցին խեղճ ըն կե-
րոջս հաս ցեին, որն ըն դա մե-
նը ու զում էր օգ նել ինձ։  Հորս 
ու մորս ե րա զած աշ խա տանքն 
ինձ հա մար բարձր պաշ տոնն 
էր, բայց թե ոնց պետք է հաս նեի 
բարձր պաշ տո նին, պատ կե րա-
ցում չու նեի... Արդ յուն քում՝ ու-
նակ չէի ծա ռա յե լու որ ևէ մե կին, 
որ ևէ մի տեղ։ 

ՍԱՇԱ - Գ նա յիր, բա նա կում ծա ռա-
յեիր։

ԱՆԾԱՆՈԹ  (դառն ծի ծա ղում է): 
 Բա նա կո՞ւմ...  Մար դու ա մե նա-
թանկ բա նը ա ռող ջութ յունն է, 
բայց ինձ դժբախտ էի զգում, որ 

ա ռողջ եմ, քա նի որ մա հու չափ 
վա խե նում էի բա նա կից։ Ծ նող-
ներս, ի հար կե, հա մա միտ էին 
ինձ հետ և  ըն թա ցիկ պարտ-
քե րը դեռ չմա րած՝ քա ղա քից 
դուրս գտնվող մեր հո ղա մա սը 
վա ճա ռե ցին, որ տեղ ա մեն տա-
րի աշ խա տում էին, կա յուն բերք 
էինք ու նե նում։ Էն տեղ մինչ օրս 
էլ ապ րում են ման կութ յանս լավ 
հու շե րը...  Հի վան դա նո ցի տնօ-
րե նին մեծ գու մար վճա րե ցին 
ու ես դար ձա «ան բու ժե լի հի-
վանդ».  փաս տա թուղթն ար դեն 
բա վա րար ուժ էր, որ եր բեք զին-
վոր չդառ նա յի։

ՍԱՇԱ - (զար մա ցած ու վա խե ցած): 
Ա վե լի լավ է՝ մի շա րու նա կիր։ 
 Պատ մութ յունդ ինձ դուր չի գա-
լիս։

ԱՆԾԱՆՈԹ  Ին չի՞, ինձ էլ թվում էր՝ 
հա զիվ գտել եմ մե կին, ում ա ռաջ 
սիրտս կդա տար կեմ։ 

ՍԱՇԱ -  Լավ, լավ։  Պատ միր։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Էդ պես սպա սե ցի 

բարձր պաշ տո նին, լավ ըն կեր-
նե րին, շքեղ ա ռանձ նա տանն ու 
մե քե նա յին, հա վա տա րիմ ու գե-
ղե ցիկ կնո ջը, հրաշք ե րե խա նե-
րին, ո րոնց էդ պես էլ չու նե ցա, 
ո րով հետև միայն սպա սում էի։ 
 Շուրջս բո լորն աշ խա տում և  ապ-
րում էին՝ ով ոնց կա րո ղա նում էր։ 
Շփ վում էին, ա մուս նա նում էին, 
ե րե խա ներ էին ու նե նում, պա-
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հում և  մե ծաց նում նրանց, ապ-
րում հա մե րաշխ ու եր ջա նիկ... 
Ես էլ հույսս միայն հորս ու մորս 
վրա էի դրել, բայց նրանք ար դեն 
ծե րա ցել էին։ Ան կեղծ սի րում էի 
ծնող նե րիս, բայց սիրտս պայ-
թում էր՝ հաս կա նա լով, որ ինձ 
մե ծաց րել են որ պես գե ղե ցիկ ու 
խնամ ված մի մե քե նա, որ ու նակ 
չէ գոր ծե լու...  Մորս սար քած ե լա-
կով տորթն եմ ու զում...

ՍԱՇԱ - Կ լի նի՞ մո ռա նաս էդ տոր թի 
մա սին։  Բա մե քե նան ին չի՞ չէր 
գոր ծում։ 

ԱՆԾԱՆՈԹ  Ո րով հետև շար ժիչ չէին 
ներդ րել։ Թ վում էր, թե աշ խար հի 
ա մե նաան ճա րա կը ես եմ: Որ ևէ 
գործ ա նե լու մա սին մտա ծե լիս 
ոս կոր ներս ցա վում էին ան կա-
րո ղութ յան զգա ցու մից։ Իսկ վա-
խե՜րս... ան վեր ջա նա լի վա խերս 
գոր ծե րից, մարդ կան ցից, այն 
ա մե նից, որ ինձ կխան գա րեին... 
(Եր կար հա զում է:)

ՍԱՇԱ - Կ խան գա րեի՞ն։
ԱՆԾԱՆՈԹ   Հա, կխան գա րեին իմ 

հար մա րա վե տութ յան գո տուն։ 
Լ սե՞լ ես դրա մա սին։

ՍԱՇԱ -  Մի քիչ։ Ա մուս նա ցա՞ծ ես։ 
 Կին, ե րե խա ներ ու նե՞ս։

ԱՆԾԱՆՈԹ  Ոչ մի աղ ջիկ չու զեց 
հետս մտեր մա նալ: 

ՍԱՇԱ - Ին չի՞։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Ոչ մե կին չէի կա րո ղա-

նում սի րել։

ՍԱՇԱ - Էդ քան դժվա՞ր է սի րե լը։
ԱՆԾԱՆՈԹ   Սի րե լու հա մար պետք 

է զո հա բեր վել, ին չին ու նակ չէի...
ՍԱՇԱ -  Հըմ, ցա վա լի է։ 
ԱՆԾԱՆՈԹ  Կ յանքն ինձ հա մար 

դժոխք դար ձավ։  Շատ էի ու զում 
ինչ-որ բան փո խել, գո նե ծնող-
նե րիս վեր ջին տա րի նե րը եր-
ջան կաց նել... Ու րիշ խնդիր ներ էլ 
կա յին։ ( Հա զում է): 

ՍԱՇԱ - Ի՞նչ խնդիր ներ։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Երբ ա մեն ինչ պատ-

րաս տի ես ու զում, գլխիդ միայն 
պարտ քեր են կու տակ վում։

ՍԱՇԱ -  Բո լորս էլ պարտ քեր ու նենք։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Ի րա կան եր ջան կութ-

յու նը ստեղ ծում են, ոչ թե գնում։ 
ՍԱՇԱ -  Դու եր ևի խե լա ցի մարդ ես։
ԱՆԾԱՆՈԹ   Կա րող եմ էս պես ժա-

մե րով խո սել, բայց միայն խո-
սել… ո՞ւմ է պետք։ ( Սա շան հա
զում է։)  Դո՞ւ ին չի ես հա զում։

ՍԱՇԱ -  Ծանր հոտ է գա լիս սեն յա-
կից։

ԱՆԾԱՆՈԹ  Ին ձա նից է։  Վա ղուց 
չեմ լո ղա ցել։

ՍԱՇԱ - (հե ռա խո սի էկ րա նին ժամն 
է նա յում)։  Պատ մութ յունդ վեր-
ջա ցա՞վ։

ԱՆԾԱՆՈԹ   Չէ։  Հե տո հայրս մա-
հա ցավ։  Մի տա րի ա ռաջ էլ մորս 
թա ղե ցի. վրան կուշտ լաց ե ղա, 
մե նակ մնա ցի։  Ծա խե ցի ինձ 
մնա ցած միակ սե փա կա նութ յու-
նը՝ հայ րա կան տունս, որ պես զի 
շա րու նա կեի գո յութ յունս քարշ 
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տալ։  Փո ղերն էլ վեր ջա ցան, 
մնա ցի դրսում, դար ձա մու րաց-
կան, վրա յիցս սկսեց գար շա հոտ 
փչել... Իսկ վեր ջերս նո պա ներ 
էի ու նե նում, վնա սում էի մարդ-
կանց...  Վեր ջը… մի տա րի ա ռաջ 
ինձ բե րե ցին էս հի վան դա նո ցը...

Լ ռութ յուն։

ԱՆԾԱՆՈԹ  (հա ռա չում է)։ Ե լա կով 
տորթ... ե լա կով տորթ... 

Լ ռութ յուն։

ՍԱՇԱ - Ա սում են՝ ու ժեղ կամ քը կա-
րող է պա տը ջար դել։

ԱՆԾԱՆՈԹ   Շատ կամ քեր ծնվե ցին 
իմ ներ սում, բայց չապ րե ցին...

ՍԱՇԱ - Ին չի՞։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Ն րանց սպա նեց ներ-

սումս ապ րող հրե շը։  Նա սի րում 
է խժռել կամք-նո րա ծին նե րին։

ՍԱՇԱ - Հ րե՞ շը։
ԱՆԾԱՆՈԹ   Հա։ Սկզ բում որդ էր, 

որ էն քան սնվեց ե սա սի րութ-
յամբ, մինչև վե րած վեց հրե շի։ 
 Նա միայն քնել և խժ ռել գի տի։

ՍԱՇԱ -  Հո գե բա նի դի մե՞լ ես։
ԱՆԾԱՆՈԹ  (բոր բոք ված): Ին չի՞ հա-

մար դի մեմ։ Որ խո սեն ի՞նձ հետ։
ՍԱՇԱ -  Բա ո՞ւմ հետ խո սեն։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Հ րե շի։ Աշ խար հում 

ա մե նա շա տը նրան եմ են թարկ-
վում՝ հո գով ու մարմն ով. նա կե-
րել է ող նա շարս։

ՍԱՇԱ -  Բայց ո՞նց խո սեն նրա հետ։

ԱՆԾԱՆՈԹ   Պետք է իմ ներ սում 
ապ րեց նեն նրա նից ու ժեղ մե-
կին, բայց ո՛չ նո րած նի, հաս կա-
նո՞ւմ ես, ո՛չ նո րած նի։ 

 Սա շան վեր է կե նում, ա րագ գնում 

դե պի դու ռը։

ԱՆԾԱՆՈԹ  Ոչ մե կին պետք չի 
կան չել։

ՍԱՇԱ -  Բայց քեզ վատ ես զգում:
ԱՆԾԱՆՈԹ  Ար դեն լավ եմ...  Նա 

ան ձեռնմ ե լի է։
ՍԱՇԱ - (վերադառնալով նստում է 

մահճակալին։) Ո՞վ։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Հ րե շը։
ՍԱՇԱ -  Միայն չա սես, թե նրան սա-

տա նան է հո վա նա վո րում։
ԱՆԾԱՆՈԹ  (դառն քմծի ծա ղում է)։ 

 Սա տա նան չէ, ծնող ներս։
ՍԱՇԱ - Ծ նող նե՞րդ։
ԱՆԾԱՆՈԹ   Հա... չգի տակ ցե լով։
ՍԱՇԱ - Ծ նող նե րի՞դ ես մե ղադ րում։ 
ԱՆԾԱՆՈԹ   Հի մա ա մե նա շա տը 

նրանց կա րիքն ու նեմ, նրանց 
եմ կա րո տում։  Դա իմ ներ քին 
բո ղոքն է նրանց հան դեպ, իմ 
ներ սի լա ցը... Ոչ ոք չու նեմ կյան-
քում... 

 Սա շան վեր է կե նում տե ղից, բայց 

հի շե լով, որ պետք չէ, նո րից նստում 

է մահ ճա կա լին։

ԱՆԾԱՆՈԹ  Է՛խ, ե րա նի քսան տա-
րի ա ռաջ լի ներ՝ 2014 թվա կա նը։ 
Ու րիշ կերպ կապ րեի, էս դժոխ քի 
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մի ջով չէի անց նի։ Իմ ապ րելն ո՞ւմ 
է պետք։

ՍԱՇԱ - Ի՞նչ…
ԱՆԾԱՆՈԹ  Ս խա՞լ եմ։ Ո՞ւմ է պետք 

ապ րելս։
ՍԱՇԱ -  Չէ, չէ։ Ա սա ցիր՝ ո՞ր թվա կա-

նը լի նի։
ԱՆԾԱՆՈԹ  2014։
ՍԱՇԱ - (հեգ նան քով)։ Ին չի՞, հի մա ո՞ր 

թվա կանն է։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Իբր չգի տե՞ս։ 2034։
ՍԱՇԱ -  Ձե՞ռ ես առ նում։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Ոնց որ դու ես ինձ ձեռ 

առ նում։ Իբր վրաս ծի ծա ղող նե-
րը քիչ էին։ Է՜խ,  Սա շա, ապ րելդ 
ի րոք ա նի մաստ է…

ՍԱՇԱ - Ո՞ւմ ապ րելն է ա նի մաստ։ 
Չ հաս կա ցա, սպառ նո՞ւմ ես։

ԱՆԾԱՆՈԹ   Ջա հել ջան, կլի նի՞ ինձ 
հան գիստ թող նես։  Քեզ ո՞վ բան 
ա սաց։ Ինքս ինձ եմ ա սում։

ՍԱՇԱ -  Քո ա նունն է՞լ է  Սա շա։
ԱՆԾԱՆՈԹ   Հա։ 
ՍԱՇԱ - (այ լայլ ված)։ Ինձ լավ չեմ 

զգում։ 
ԱՆԾԱՆՈԹ   Քե՞զ ինչ ե ղավ։
ՍԱՇԱ - Լ սիր, նախ կի նում հան դի-

պե՞լ ենք։  Ձայնդ ծա նոթ է ինձ։
ԱՆԾԱՆՈԹ  Չ գի տեմ։  Մութ է, դեմքդ 

չեմ տես նում։  Մոտ ա րի։

 Սա շան վեր է կե նում, մո տե նում 

ան ծա նո թին՝ հե ռա խո սի էկ րա նի 

նվազ լույսն ուղ ղե լով նրա դեմ

քին։  Հան կարծ ճչում է, հե ռա խո սը 

շպրտում հա տա կին ու վա զում դե

պի դու ռը։

 Բե մը մթնում է։ Լս վում է  Սա շա յի 

սար սա փա հար գոռ գո ռոց նե րը, դռան 

շրխկոց, ա պա՝ խա ռը ոտ նա ձայ ներ։ 

 Խառ նաղ մուկ է։ 

 Սեն յա կի լույս վա ռում է Գ յուլ նա

րան, նրա կող քին Կ լա րան է։ Եր կու

սով զար մա ցած նա յում են այ լայլ

ված  Սա շա յին։

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ - Ի՞նչ է պա տա հել, 
տղա ջան։ Ո՞ւր էիր փախ չում։

ՍԱՇԱ - (նա յում է մյուս մահ ճա կա
լի կողմը՝ դա տարկ է): Չ գի տեմ... 
Ու զում եմ գնալ էս տե ղից։

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  Չե՞ս համ բե րում։ 
 Վատ ե րա՞զ ես տե սել։ (Կ լա րա
յին.)  Վա խե ցած է։ (Կ լա րան գլխի 
շար ժու մով հաս տա տում է:)։

ՍԱՇԱ - (փոր ձե լով զգաս տա նալ)։ 
 Չէ, չէ, ար թուն էի...

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  Կու զե՞ս՝ քույ րե րից 
մե կը մնա քեզ մոտ։

ՍԱՇԱ -  Կա րիք չկա։ Ինձ ճիշ տը կա-
սե՞ք, էս հար կում հի վանդ ներ 
կա՞ն...

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  Միայն դու ես ու մենք։ 
Ու րիշ ոչ ոք չկա։ (Եր կի մաստ նա
յում է Կ լա րա յին:)

ԿԼԱՐԱ -  Պառ կիր, փոր ձիր քնել։ 
 Լույ սը բաց վե լուն քիչ է մնա ցել։

ՍԱՇԱ -  Չեմ կա րո ղա նում քնել։ 
(Նստում է իր մահ ճա կա լին։ 
Գ յուլ նա րան և Կ լա րան ու զում են 
դուրս գնալ:)  Մի բան էլ հարց-
նեմ, հա՞։
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ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  Հարց րու։
ՍԱՇԱ - (անվս տահ)։  Հի մա ո՞ր թվա-

կանն է։
ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ - 2014։  Մո ռա ցե՞լ ես։ 
ՍԱՇԱ -  Լավ։ ( Պառ կում է, թաքն վում 

վեր մա կի տակ:)
ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ - (կա մա ցուկ քա շում է 

Կ լա րա յի թևից, գնում են դռան 
մոտ, կա մաց)։  Ջա նիկս, սրան 
աչ քիս քնա բեր տանք։  Հա բե րը 
պա հա րա նիս ա մե նա ներք ևի 
դա րա կում են։  Մի հատ վերց-
րու, բեր, տուր սրան։  Կա սես՝ 
հանգստաց նող հաբ է։ Ես քույ-
րե րի սեն յա կում եմ...

ԿԼԱՐԱ - (մե ղա վոր դեմ քով)։  Բայց...
Գյուլնարա  Սու րե նովն ա, նրան ար-

դեն քնա բեր եմ տվել։ Ինքն էր ու-
զել...  Չէի ու զում ձեզ ան հանգս-
տաց նել։

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ - Ե՞րբ ես տվել։
ԿԼԱՐԱ - Ե րե կո յան։ Կ նե րեք։ 

Գյուլնարա  Սու րե նովն ա... Ուղ ղա կի 
մի բան էլ...

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ - Ի՞նչ…
ԿԼԱՐԱ -  Նոր ա սա ցիք, որ քնա բե-

րը վեր ջին դա րա կում է՝ ա մե նա-
ներք ևի:  Բայց նա խա վեր ջին դա-
րա կից եմ դրանք վերց րել...

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  Միա մի՛տ... Էս տեղ 
են ա սել՝ ծա նո թիդ հա մար մի 
միջ նոր դիր, որ գոր ծի վերց նեն։ 
 Նա խա վեր ջին դա րա կում հո գե-
մետ դե ղերն են։

ԿԼԱՐԱ - (վա խե ցած)։  Վա՜յ, մա մա 
ջան։  Հի մա ի՞նչ եմ ա նե լու...

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  Հանգս տա ցի՛ր։ Ոչ 
մե կին չպատ մես «հե րո սութ-
յանդ» մա սին։ Էդ էր պա կաս, որ 
 Սի սակ յա նի ա ռաջ գլուխս կա-
խեմ։

 Դուրս են գնում։

ԵՐՐՈՐԴ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Համ լե տի աշ խա տա սեն յա կը։ Համ լե տը նստած է իր տե ղում, ձեռ քով շո յում է 

մո րու քը, քթի տակ դնդում է։ Դ ռան թա կոց։

ՀԱՄԼԵՏ - Մ տեք։

 Ներս է մտնում  Սա շան։ 

ՀԱՄԼԵՏ -  Հա, դո՞ւ ես։ Նս տիր ու սպա-
սիր, տղա ջան։  Հի վան դութ յանդ 
փաս տա թուղթն ար դեն պատ-
րաստ է։ 

ՍԱՇԱ - Էդ թուղթն ինձ պետք չէ։
ՀԱՄԼԵՏ - (ա նակն կա լի գա լով)։ 

Ո՞նց...
ՍԱՇԱ - Էդ պես։
ՀԱՄԼԵՏ - Տ ղա՛ ջան, գի շե րը նոր մա՞լ 

է ան ցել։
ՍԱՇԱ -  Հա, շատ նոր մալ։
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ՀԱՄԼԵՏ - Ու րեմն... գնում ես բա-
նա՞կ։

ՍԱՇԱ -  Հա։ Ես ա ռողջ եմ։
ՀԱՄԼԵՏ - Ե րեկ չգի տեի՞ր, որ ա ռողջ 

ես։
ՍԱՇԱ - Ե րեկ ու րիշ էր։
ՀԱՄԼԵՏ - Ես պայ մա նա վոր վել եմ 

ծնող նե րիդ հետ։
ՍԱՇԱ - Ն րանք ինձ կհաս կա նան։
ՀԱՄԼԵՏ -  Չեմ հաս կա նում, սա ձեզ 

հա մար հի վան դա նո՞ց է, թե՞ ման-
կա պար տեզ։ ( Վերց նում է հե ռա
խո սը:)  Հի մա կճշտեմ, թե ինչ է 
ե ղել։

Դ ռան թա կոց։

ՀԱՄԼԵՏ - (դեռ բար կա ցած է)։ Մ տե՛ք։

 Ներս են մտնում  Գե րա սիմն ու 

 Կատ յան։

ԿԱՏՅԱ -  Սա շուլ ջա՜ն, ար դեն էս-
տե՞ղ ես, ցավդ տա նե՜մ։ (Գր կում է 
 Սա շա յին:)

ԳԵՐԱՍԻՄ - Տ ղա ջա՞ն… գի շե րը 
չենք քնել, մերդ ողբ էր դրել, թե 
 Սա շուլս հի մա ոնց է, հա ոնց է։ 
(Գր կում է որ դուն:) Ո՞նց պի տի 
լի նի, այ կնիկ։ Հ րես՝ ողջ-ա ռողջ 
կանգ նած է։

ՍԱՇԱ -  Լավ եմ։
ԳԵՐԱՍԻՄ -  Դոկ տո՛ր ջան, ա մեն ին-

չի հա մար շնոր հա կալ ենք։  Հի մա 
կա րո՞ղ ենք գնալ։

ՀԱՄԼԵՏ - (հե ռա խո սը մի կողմ դնե
լով)։  Կա րող եք, բա ո՜նց... Որ 

ի մա նաք՝ ձեր որ դին ինչ է մո գո-
նել...

ԳԵՐԱՍԻՄ - Ի՞նչ է մո գո նել։
ԿԱՏՅԱ -  Վա՛յ, քո ռա նա՜մ ես։ Ի՞նչ է 

ե ղել։
ՀԱՄԼԵՏ -  Բա նակ է գնում։
ԿԱՏՅԱ -  Վա՛յ, ի՞նչ է ա սում... 

( Թու լա նում է, ընկ նում  Գե րա սի մի 
վրա:)

ԳԵՐԱՍԻՄ - Ա՛յ կնիկ, դե հանգս-
տա ցի՛ր։ (Ետ է հրում կնո ջը:) Այ-
սինքն՝ ո՞նց է գնում։

ՀԱՄԼԵՏ - Ես չգի տեմ։  Թող ինքն 
ա սի։

Ակ նա պիշ նա յում են  Սա շա յին:

ՍԱՇԱ -  Հա՛, դոկ տո րը ճիշտ է ա սում։ 
Ո րո շումս փո փոխ ման են թա կա 
չէ։ Ու հե րի՛ք է դո ղաք ինձ վրա, 
ես ձեզ հա մար ե րե խա չեմ։ Ու 
լա ցու կոծ չլսեմ…  Չեմ ու զում էն 
ա նող նա շար հո տա ծը լի նել, չե՛մ 
ու զում...

ԳԵՐԱՍԻՄ և ԿԱՏՅԱ - Ի՞նչ ես խո-
սում։

ՍԱՇԱ - Ար դեն ա սա ցի։  Հան գի՛ստ 
թո ղեք ինձ։

ԿԱՏՅԱ - (լա ցա կու մած)։  Ցավդ տա-
նեմ, քեզ վա՞տ ենք պա հել-մե-
ծաց րել։ Ո րո շումդ փո խիր, մեռ-
նեմ ջա նիդ։ Որ գնանք տուն, ի՞նչ 
ես ու զում, որ քեզ հա մար սար-
քեմ։ Ք յուֆ թա՞…  Կու զե՞ս ե լա կով 
տորթ սար քեմ:

ՍԱՇԱ - (հիս տե րիկ):  Չէ՛… զզվում եմ 
էդ ե լա կով տոր թից:
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ԿԱՏՅԱ - Ի՞նչ ե ղավ, ա՛յ տղա ջան, 
ե րեկ սի րում էիր:

ՍԱՇԱ - Ար դեն չեմ սի րում:
ԿԱՏՅԱ - ( Համ լե տին): Ի՞նչ եք ա րել 

որ դուս հետ։
ՀԱՄԼԵՏ - (բար կա ցած)։ Ի՞նչ ենք 

ա րել։ Ա մեն ինչ ա րել ենք, որ 
ի րեն լավ զգա։  Սա էլ շնոր հա կա-
լութ յո՞ւնն է...

ՍԱՇԱ -  Դոկ տո՛ր, ձեզ իս կա պես 
շնոր հա կալ եմ...  Մա՛մ, պա՛պ, 
վերջ։  Վերց րեք փո ղը, գնանք 
էս տե ղից։ Էդ փո ղով պարտ քե-
րը կմա րեք։  Բա նա կից էլ կգամ 
ու աշ խա տանք կգտնեմ։ Ա մեն 
ինչ լավ է լի նե լու, հա վա տա ցե՛ք։ 
 Մի ջանց քում կսպա սեմ։ ( Դուրս է 
գա լիս:)

 Գե րա սիմն ու  Կատ յան զար մա ցած 
նա յում են  Համ լե տին:

ԳԵՐԱՍԻՄ -  Դոկ տոր ջան... դե, փո-
ղը վերց նենք, քիչ փող չէ... Կ նե-
րեք մեզ...

ԿԱՏՅԱ - Ս պա սի՛ր,  Գե րա՛ս։ Ե րե խա 
է, չի հաս կա նում...

ԳԵՐԱՍԻՄ -  Սո՛ւս, քեզ նից լավ է 
հաս կա նում։

ՀԱՄԼԵՏ - (դա րա կից հա նում է 
ծրա րը)։  Պետք է փո ղի կե սը 
վե րա դարձ նեի՝ որ պես բա րո-
յա կան վնա սի փոխ հա տու ցում, 
բայց... ձեր որ դին ճիշտ ո րո շում 
է կա յաց րել։ (Ծ րա րը մեկ նում է 
 Գե րա սի մին:)

ԳԵՐԱՍԻՄ - Կ նե րեք մեզ, դոկ տո՛ր, 

կնե րեք։ ( Կատ յա յի հետ դուրս է 
գնում:)

 Համ լե տը նա յում է նրանց ետ ևից։ 
 Դեմ քին և՛ զար մանք կա, և՛ ափ սո
սանք, և՛ հանգս տութ յուն: Դ ռան 
թա կոց։

ՀԱՄԼԵՏ -  Ներս ե կեք...

 Ներս է մտնում Գ յուլ նա րան։ 
Թղթեր է դնում սե ղա նին։

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  Հի մա ձեր սուր ճը 
կբե րեմ, դոկ տոր։ (Ու զում է դուրս 
գնալ:)

ՀԱՄԼԵՏ -  Չեմ հասց նի, պետք է նա-
խա րա րութ յուն գնամ։ Ս պա սիր... 
 Գի շե րը նոր մա՞լ է ան ցել։

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  Մի ար տա ռոց դեպք 
ու նենք։ 

ՀԱՄԼԵՏ - Օրն ար տա ռոց դեպ քե-
րով է սկսվել... Ի՞նչ է ե ղել։

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ - Ա լեք սանդ րը նո-
րից փա խել է իր սեն յա կից։ 
 Տե սախ ցիկն է ֆիք սել։

ՀԱՄԼԵՏ - 508-ի հի վա՞ն դը, որ ամ-
բողջ օ րը ե լա կով տորթ է ու զում։

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ -  Հա։ ( Համ լե տը եր
կի մաստ ծի ծա ղում է։)  Խե լա ռի 
մեկն է։  Հի մա էլ սու սու փուս 
քնած է, ստու գել ենք:

ՀԱՄԼԵՏ - Ն րա հա մար ե լա կով 
տորթ պատ վի րեք, որ արթ նա-
նա, ու տի։ (Գ նում է դե պի դու ռը:)

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ - (զար մա ցած): Ի րո՞ք։
ՀԱՄԼԵՏ -  Հա։ Ն րա շնոր հիվ մի 

զին վոր ա վել կու նե նանք։ 

 Դուրս են գնում։



ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

ՀԻՏԼԵՐ - Օ՜, ու մ եմ տես նու մ, Պ լա
տո՜ն, այդ դո՞ւ ես... 

ՊԼԱՏՈՆ - (հեգ նան քով): Ա դոլֆ 
Հիտ լե՞ր... Ցա վոք, ես էլ քեզ ճա
նա չե ցի: Մե ծա գու յն ոճ րա գործ, 
տխրահռ չակ հրեշ... Ցա վու մ եմ 
այս հան դիպ ման հա մար...

ՀԻՏԼԵՐ - (հեգ նան քով): Օ՜, շնոր հա
կալ եմ, մե ծն Պ լա տոն, շռայլ գո
վես տի հա մար: Ես, քո նվաստ 

ա շա կերտս, հա մե ս տո րեն ծա ռա
յու մ եմ քո մար դա սի րա կան ի դալ
նե րին։

ՊԼԱՏՈՆ - Պարզ վու մ է, դու  նաև 
հրե շա վոր ցի նիկ ես։ 

ՀԻՏԼԵՐ - Ցա վոք, ես ա վե լի քան 
լու րջ եմ։ Մենք` բո լոր բար բա
րոս ցի նիկ ներս, քո հա վա տա րիմ 
ա շա կերտ ներն ենք։ 

ՊԼԱՏՈՆ - Դու ք խոր տա կե ցիք իմ բո

Ա ն�  � կ 
ՄԿՐՏՉՅԱՆ

ԿՈՎԻԴ
Բե մու մ Հիտ լե րը հպար տո րեն քայ լու մ է, մի  պահ կանգ է առ նու մ, նա յու մ է իր 
կար մի ր փող կա պին, ու ղ ղու մ հա յե լու  մե ջ: Հ պարտ քայ լե լիս ոտ քը ո լոր վու մ 
է, այդ պա հին հայտն վու մ է Պ լա տո նը: Հիտ լե րը զար մա ցած նրան է նա յու մ, 

փորձու մ է վե րագտ նել հպարտ կեց ված քը։
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լոր ի դեալ նե րը։ Ես սա քեզ չեմ 
ա սում։ Ես սար սա փում եմ մար
դուց... Այս ո՞ւր եք հա սել... 

ՀԻՏԼԵՐ  Դու ըն դա մե նը սար սա
փում ես մար դուց, իսկ ես գոր ծում 
եմ նրանց դեմ։

Ետ նա բե մից հայտն վում է Միկ լու
խո Մակ լա յը եր կար թիկ նո ցով՝ ու սի 
վրա նստած է կար միր փող կա պով 
և լայ նեզր գլխար կով կա տու։ Միկ
լու խոՄակ լա յը նույն պես կար միր 
փող կա պով է: Բայց, ի տար բե րութ
յուն կատ վի, այն թարս է կա պել:

Մ. Մ. - Ե րի տա սարդ ներ, ո՞վ ինձ կա
սի, ո՞ր կող մում է հյու սի սը: 

ՀԻՏԼԵՐ - Պա տան յակ, փոր ձիր ա վե
լի պար կեշտ հար ցեր տալ։

Մ. Մ. - Ես այլ տա րա ծութ յան մեջ եմ 
և կա տուս չի կա րո ղա նում կողմ
նո րոշ վել։

ՊԼԱՏՈՆ - Իսկ մենք այլ ժա մա նա կի 
մեջ ենք։

Մ. Մ. - Չ հաս կա ցա։
ՊԼԱՏՈՆ - Ինչ պես հաս կա նաս, երբ 

փող կապդ թարս ես կա պել: 
Մ. Մ. - Ա յո, թարս ժա մա նակ ներ են... 

Եվ փող կա պը հյու սի սը ցույց չի 
տա լիս։

ՀԻՏԼԵՐ - Թարս թե շի տակ, փող
կա պը միշտ նույն տեղն է ցույց 
տա լիս։ ( Ծի ծա ղում է:) Փող կա պը 
ճիշտ ցույց կա րող է տալ, միայն 
երբ մար դը հո րի զո նա կան վի ճա
կում է... Ես քեզ կա րող եմ օգ նել։ 

ՄիկլուխոՄակ լա յը վա խե ցած 
փախ չում է։

ՊԼԱՏՈՆ - Ո՞վ էր այս խե լա պա կա սը։ 
ՀԻՏԼԵՐ - Ան վերջ ճամ փորդ. Միկ լու

խո Մակ լա յը։ 
ՊԼԱՏՈՆ - Ես վայրկ յան ան գամ չէի 

հան դուր ժի քո ներ կա յութ յու նը, 
ե թե չսպա սեի խիստ կար ևոր 
հան դիպ ման։

ՀԻՏԼԵՐ - Օ՜... Պարզ վում է, Պ լա տո
նը ժա մադր վա՞ծ է... Եվ ո՞վ է քո 
պլա տո նա կան սի րո ա ռար կան։

ՊԼԱՏՈՆ - Ես սպա սում եմ ըն կե րոջս՝ 
Ժոր ժին։ 

ՀԻՏԼԵՐ - Թե՞ Ժոր ժե տա յին...
ՊԼԱՏՈՆ - Գու ցե պար կեշ տութ յուն 

դրսևո րեք և  ինձ մե նակ թող նեք։ 
ՀԻՏԼԵՐ - Զա վեշ տա լի է... Մեծն Պ լա

տո նը մե ծա գույն հրե շից պար կեշ
տութ յուն է ակն կա լում: Իս կա
պես, ո՞ւր հա սավ մարդ կութ յու նը։ 
Դա ժան զու գա դի պութ յամբ ես էլ 
եմ ժա մադր ված և  ես էլ եմ սպա
սում Ժոր ժին:

ՊԼԱՏՈՆ - Ո՞ր Ժոր ժին... Բ րա քի՞ն, 
Բի զեի՞ն, Կ լե ման սո յի՞ն, թե՞ Գար
վա րեն ցին...

ՀԻՏԼԵՐ - Մի եր ևա կա յիր... Ինքդ էլ 
գի տես, թե ում մա սին է խոս քը: 
Ես, ինչ պես և դու, սպա սում եմ 
Ժորժ Սան դին... Դու շա ռա գու
նե ցիր, դա վատ չէ։ 

Հայտն վում է Սո րո սը:

ՍՈՐՈՍ - Ի՞նչ եք ա նում այս տեղ... Հա
մա վա րա կը ձեզ չի՞ վե րա բե րում։ 
Ի րա րից հինգ մետր հե ռո՛ւ կանգ
նեք։ Ո՞ւր են ձեր դի մակ նե րը... 
Ա դոլֆ, դու է լի ժա մադր վա՞ծ ես... 
Սո վո րա կան մահ կա նա ցու նե րը 
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քեզ  նից ի՞նչ պի տի սո վո րեն... Կո
րո նա վի րու սից պաշտ պան վե լու 
հա մար պետք է գու նա վոր զու գա
գուլ պա ներ հագ նել և կա պել կար
միր փող կապ, ինչ պես ես եմ կա
պել։ Ի դեպ, կար միր փող կա պի 
վրա պետք է ե րի ցուկ ներ նկար
ված լի նեն։

ՊԼԱՏՈՆ - Ե րի ցուկ ներ չեմ սի րում, 
ճիշ տը վար դերն են։

ՍՈՐՈՍ - Այդ դեպ քում, միայն փշե րով 
վար դեր, դրանց շնոր հիվ մարդ
կանց կա րե լի է մեծ հե ռա վո րութ
յան վրա պա հել։ 

ՀԻՏԼԵՐ - Կո րո նա վի րու սով վա րակ
վե լը միակ մի ջոցն է, որ այդ բա
ցի լով ար դեն չեք վա րակ վի։

ՍՈՐՈՍ - Ա դոլֆ, գնա հա տում եմ քո 
ան զու գա կան ցի նիզ մը։ Ես գնա
ցի... Վե րա դար ձիս ձեզ այս տեղ 
չտես նե՛մ: ( Հե ռա նում է:)

ՊԼԱՏՈՆ - Սա ո՞վ էր...
ՀԻՏԼԵՐ - Պա րե տը։ 
ՊԼԱՏՈՆ - Ա վին յա՞ նը...
ՀԻՏԼԵՐ - Ի՞նչ Ա վին յան... Սո րո սը... 

Ջոր ջը։
ՊԼԱՏՈՆ - Ո՞նց... Այն սրի կա՞ն...
ՀԻՏԼԵՐ - Բո լոր ի րա կան ի դեա լիստ

ներս քեզ հա մար սրի կա ենք։
ՊԼԱՏՈՆ - Հիտ լեր յան ի դեա լիզմ... 

Մարդ կանց ոչն չաց նել և ն րանց 
փո խա րեն վար դեր ա ճեց նել...

ՀԻՏԼԵՐ - Փ շոտ, ա ռանց հո տի վար
դեր. զզվում եմ դրանց կա նա ցի 
քաղցր հո տից։ Չ նա յած այս պա
հին չէր խան գա րի դրան ցով Ժոր
ժին ժպիտ պարգ ևել... Ա հա և նա: 
Ող ջո՛ւյն, սի րե լիս... Ես ոչ մե կին 
այս քան եր կար դեռ չէի սպա սել։

Սան դը դա սա կան ճոխ հա գուս տով 
է, հպարտ կեց ված քով, ծա ղիկ նե
րով զար դար ված հսկա յա կան լայ
նեզր գլխար կով: Հիտ լե րը ըն դա
ռաջ գնա լով համ բու րում է Սան դի 
ձեռ քը։ Տ ղա մար դիկ հիաց մուն քով 
նրան են նա յում։ Ետ նա բե մից թա
քուն հիաց մուն քով նրան է հետ ևում 
նաև Միկ լու խո Մակ լա յը: Հա ջոր
դող լռութ յան մեջ Սան դը գլխար կը 
հանձ նում է Պ լա տո նին, պա յու սա
կը՝ Հիտ լե րին, ա պա փռվում է բազ
մո ցին։

ՊԼԱՏՈՆ - Գե ղեց կութ յու նը կփրկի 
աշ խար հը։

ՀԻՏԼԵՐ - Ա վե լի շուտ, կկոր ծա
նի։ Ե րա նի իմ պա տե րազմն ե րի 
պատ ճա ռը դու լի նեիր, Ժորժ։

ՍԱՆԴ - Փո խա նակ ինձ հա մար մե
նա մար տեք, փի լի սո փա յում եք... 
Ա յո, աս պե տութ յուն չի մնա ցել։

ՊԼԱՏՈՆ - Տի կին, ե թե այս պա հին 
չա զա տեք մեզ մարդ կութ յան այս 
վիժ ված քի ներ կա յութ յու նից, ես 
ինքս կլքեմ ձեզ ընդ միշտ։

ՍԱՆԴ - Հ րա շա լի է աս ված։ Պատ
կե րաց նում եմ, մինչ իմ գա լը ինչ 
սրտաճմ լիկ զրույց եք ու նե ցել... 
Ցա վում եմ, որ ներ կա չեմ ե ղել։ 

Հիտ լե րը սրտանց հռհռում է: Ն րանց 
է մո տե նում Միկ լու խո Մակ լա յը: 

ՍԱՆԴ - Սա՞ ով է... 
Մ. Մ. - Նե րե ցեք, օ րիորդ, գու ցե դո՞ւք 

ա սեք. ո՞ր կողմն է հյու սի սը:
ՍԱՆԴ - Հ յու սի՞ս... Դա ի՞նչ բան է։ 

Հիտ լե րը հռհռում է: Պ լա տո նը զայ
րա ցած քայ լում է բե մում։ 
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Մ. Մ. - Ցա վոք, կա տուս՝ Ժոր ժե տան, 
այս կո րո նա վի րու սի պատ ճա ռով 
կորց րել է կողմն ո րո շու մը։ Իսկ 
երկն քում վա ղուց ար դեն աստ ղեր 
չկան...

ՍԱՆԴ - Իսկ դրանք ի՞նչ են...

Հիտ լե րը դարձ յալ հռհռում է:

Մ. Մ. - Մեր օ րե րում աստ ղե րը միայն 
մեր շուրջն են. որ քա՜ն ա սես... 
Իսկ կա րո՞ղ եք ա սել, ար ևը այ սօր 
ո՞ր կող մից է ծա գել:

ՍԱՆԴ - Հատ կա պես ե՛ս դա ա սել չեմ 
կա րող... Երբ ես դուրս եմ գա լիս, 
ար ևը մնում է տա նը։

Հիտ լե րը հռհռում է: Հայտն վում է 
Սո րո սը:

ՍՈՐՈՍ - Դո՞ւ ինչ գործ ու նես այս
տեղ... Չք վի՛ր...

Միկ լու խո Մակ լա յը չքվում է: Պ լա
տո նից բա ցի բո լո րը հռհռում են: 

ՍՈՐՈՍ - Դուք դեռ այս տե՞ղ եք... Հի
մա ես ձեզ կձեր բա կա լեմ և կ տու
գա նեմ։

ՍԱՆԴ - Հան գիստ թող նրանց, 
Ջորջ... Ն րանց ա նուղ ղե լի ռո
ման տիզ մը ինձ զվար ճաց նում 
է։ Ն րանք հի մա ի րենց հա մեստ 
ծա ռա յութ յու նը կմա տու ցեն ինձ։ 
Ա դոլֆ, տուր ինձ, խնդրեմ, պա
յու սակս։ ( Հիտ լե րը նրան է հանձ
նում պա յու սա կը, Սան դը պա
յու սա կից հա նում է եր կու ատր
ճա նակ, տա լիս է Պ լա տո նին ու 
Հիտ լե րին։ Խո սե լու ըն թաց քում 

նստում է բազ կա թո ռին, ա պա ել
նում, ոգ ևոր ված ճե մում է բե մում։) 
Պա րո նա՛յք, ես ձեզ կո չում եմ մե
նա մար տի։ Այլևս անհ նար է հան
դուր ժել քա ղա քակր թա կան այս 
ճգնա ժա մը։ Պետք է վե՛րջ տալ 
այս ա մո թա լի ինք նա մե կու սաց
մա նը։ Պ լա տոն, պաշտ պա նի՛ր քո 
վեհ ի դեալ նե րը, աստ վա ծա յին 
մարդ էա կի ա զատ կա՛մ քը, վե
րա դարձ րո՛ւ նրան երկն քի մո ռա
ցած գույ նը... Ա դոլֆ, հաս տա տի՛ր 
մար դու ստո րա կարգ էութ յու նը, 
ոչն չաց րո՛ւ նրան հա նուն նո՛ր, 
ա րիա կա՛ն ցե ղի գե րա կա յութ
յան... Դե, ձե՛զ տես նեմ, պա րո
նայք։ Գ նանք, սի րե լիս։

Սանդն ու Սո րո սը թևան ցուկ, ծի ծա
ղե լով հե ռա նում են։ Լար ված լռութ
յուն: Պ լա տոնն ու Հիտ լե րը ի րար 
վրա պար զած ատր ճա նակ նե րը ուղ
ղում են սե փա կան քուն քե րին, միա
ժա մա նակ կրա կում, տա պալ վում են 
գետ նին։ 

Բեմ է մտնում Միկ լու խո Մակ լա յը: 
Մո տե նում, ու շա դիր ու սումն ա սի
րում է նրանց փող կապ նե րի ուղ
ղութ յու նը:

Մ. Մ. - Հի մա ո՞րն է հյու սի սը... Սա
տա նան գլուխ չի հա նի... Էդ կա
տո՞ւն ուր կո րավ... Ժոր ժի՜կ... 
Ժոր ժե՜ տա... 

Միկ լու խո Մակ լա յը կատ վին փնտրե
լով հե ռա նում է։ Բե մը դան դաղ 
մթնում է։
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