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Ա նա հիտ ԱՐՓԵՆ

Եր բեմն  եր ևու  թա կանն ա ներ ևու յ թի ստվերն է մի այն, զի գլխա վորն ա րար
քը չէ, այլ այն ծնող պատ ճա ռը, ո րը գա լիս, տե ղա վոր վու մ է կա տա րո ղի շու րջ 
ու  նրան դրդու մ ա րար քի: Եր բեմն  փա խու ս տը ելք է դառ նու մ, բայց ոչ եր բեք՝ 
ա զա տու մ: Եվ եր բեմն  տա ռապ յալ հո գին հնա րա վո րինս ըն դա ռաջ է գնու մ ի 
վե րու ստ ի րեն հատ կաց ված ճա կա տագ րա կան վե րապ րու  մի ն և ձգ տու մ այդ 
բա ժա կը խմե լ, այդ ճա նա պարհն անց նել… մի նչև վերջ: 
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ՄԱՐԻՆՈՍ ՃԳՆԱՎՈՐԻ ՎԱՐՔԸ

Թա տե րա խաղ ըստ Գ րի գո րիս Աղ թա մար ցու 
«Ի Գ րի գո րիս Աղ թա մար ցոյ ա րա րեալ ո տա նա ւոր 

զվարս Մա րի նո սի ճգնա ւո րին» տա ղի

Բե մի վրա նույն պա հին խա ղաց վում է և՛ կրո նա կան, և՛ աշ խար հիկ տե սա
րան. բո լոր դե րա սան նե րը մաս նակ ցում են բազ մա մարդ բո լոր տե սա րան

նե րին, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում բո լո րը հենց բե մի վրա, հըն թացս 
կեր պա րա նա փոխ վում են և մարմ ա վո րում այլ կեր պար ներ:

Գոր ծող ան ձինք
ՄԱՐԻԱՄ, ա պա՝ ՄԱՐԻՆՈՍ 
ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԱՂԹԱՄԱՐԱՑԻ, ՆԵՐԳԻՆԵ՝ Մա րիա մի հայ րը և 

ՎԱՆԱՀԱՅՐ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ՝ Մա րիա մի եղ բայ րը, ԱԲԵՂԱ , ԲԱՆՏԻ ՊԱՀԱԿ, 

ԼՈՒՍԱՊԱՅԾԱՌ ԱՅՐ
ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ, ԽՄԲԱՊԵՏ, ԻՇԽԱՆ
ՍՐԲԱԶԱՆ, ՎԱՆՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ, ՏԱՐԵՑ ԳՅՈՒՂԱՑԻ
Մա րիա մի ԸՆԿԵՐՈՒՀԻ, Մա րիա մի ՆԱԺԻՇՏ, ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ 

ԱՂՋԻԿ
ԻՇԽԱՆՈՒՀԻ, ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ, ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ, ՀՈՎՎԻ ԿԻՆ 
ԴՊԻՐ, ՍՊԱՍԱՎՈՐ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳՅՈՒՂԱՑԻ 
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ, ՔԱՀԱՆԱ, ՀՅՈՒՐ
ԶՈՐԱԿԱՆ, ՀՈՎԻՎ, ԱԶՆՎԱԿԱՆ ՀՅՈՒՐ 
ԶԻՆՎՈՐ 1, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԻՆ, ԳԱՄՓՌ, ՀՅՈՒՐ 1
ԶԻՆՎՈՐ 2, ՀՅՈՒՐ 2
ՈՍՏԻԿԱՆ 1, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՂՋԻԿ, ՀՅՈՒՐ 3
ՈՍՏԻԿԱՆ 2, ՀՅՈՒՐ 4
ԵՐԵԽԱ. ա նու նը՝ ՄԱՆՈՒԿ, ա պա՝ ՍՐԱՊԻՈՆ
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ՏԵՍԱՐԱՆ ԱՌԱՋԻՆ

Խն ջույք:
Գ րի գո րիս Աղ թա մար ցին թե լադ
րում է, դպի րը գրի առ նում հոգ ևոր 
ա ռաջ նոր դի` Ս րա պիո նի կեն սագ
րութ յու նը, իսկ խնջույ քա վոր նե րը 
զվար ճա նում են: 

ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԱՂԹԱՄԱՐՑԻ  Հո
գ ևոր ա ռաջ նոր դի վար քը գրի 
առ նելն ան շուշտ պետք է սկսել 
Աստ ծո մե ծա գույն ա րար չա
գոր ծութ յու նից: Գ րի՛ր, որդ յակ: 
Աստ ված ան ժա մա նակ ստեղ
ծեց ա ռա ջին մար դուն: Ճշ մա
րիտ հո գին: Ս տեղ ծեց իր կերպ, 
և բ խումն էր ա ռանց քննե լու: 
Աստ ված մար դուն փառ քով 
զար դա րեց ու դրեց դրախ տա
վայ րի մեջ, նրա պա հան ջով կին 
ստեղ ծեց և ն րանց թույ լատ րեց 
ա մեն ինչ ու տել, բա ցի չա րի ու 
բա րու ծա ռի մա հա բեր պտղից: 
Մարդ կանց նա խա հայրն ու նա
խա մայ րը չկա տա րե ցին Աստ
ծո պատ վի րա նը` ճա շա կե ցին 
մա հա բեր պտուղն, ու ան մի ջա
պես ա նա պա կան լույսն ան հե
տա ցավ, նրանք մահ կա նա ցու 
դար ձան և  ի րենց մերկ ու խայ
տա ռակ ված տե սան: Ն րանք 
հրա ման ա ռան ի րենց ե րե սի 
քրտին քով մշա կել հո ղը և  ու
տել այն, ինչ ի րենք կա ճեց
նեն: Մար դա սեր Աստ վածն ու 
երկ նա յին հայ րը, սա կայն, իր 

ձեռ քի գործն ան տեր չթո ղեց, 
շու տով իր ծո ցից ծնված միա
ծին որ դու ա նա պա կան հո գուն, 
ո րին նույն պես մար դու մար մին 
էր տվել, մարդ կանց մեջ ա ռա
քեց: Միա ծի նը շատ գոր ծեր 
կա տա րեց, ա ռաք յալ նե րով որ
սաց մարդ կանց ազ գը, ո րոն ցից 
ո մանք փառքն ար հա մար հե
ցին, ո մանք ի րենց ու նեց վածքն 
ու աշ խա տա ծը աղ քատ նե րին 
տվե ցին, շա տե րը լուռ ըն դու նե
ցին հա լա ծանք նե րը, շա տե րը 
ի րենց ար յու նը հե ղե ցին և դա ռը 
տան ջանք նե րով համ բե րե ցին… 
Ոս կու նման քննե ցին կյան քը: 
Ո մանք էլ կու սութ յամբ ի րենց 
ան ձը պա հե ցին, քա րայ րե րում 
ու լեռ նե րի ծեր պե րում բնակ վե
ցին, սո վով ու ծա րա վով ի րենց 
մա շե ցին և գի շերցե րեկ ա ղո
թում, մարդ կան ցից հե ռու քաշ
ված, ա նընդ հատ ճգնում էին, 
ի րենց վիշտն ու րա խութ յամբ 
տա նում… Ն րանք բա զում են, 
հո ղած նի լեզ վով չի աս վի, թե 
ինչ քան… 
…Այս բա զու մից գո վե լի մե կը, 
ներ կա յումս ազ գիս հոգ ևոր հո
վիվ Ս րա պիոն վե հա փա ռի մայ
րը` սուրբ կույս Մա րի նո սը, մե
ծա հա րուստ իշ խա նա վոր, ար
ժա նա պա տիվ, աստ վա ծա սեր 
Ներ գի նեի դուստրն էր, ա նու նը՝ 
Մա րիամ: Նա գե ղե ցիկ էր, խո
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հեմ և  ի մաս տուն, սրբա կեն ցաղ, 
մտքով ար թուն… Մա րիա մը բո
լո րի սի րե լին էր: 

Պատ մե լու ըն թաց քում, խնջույ քում, 
կրա կոտ, աշ խույժ ու կյան քով լի 
Մա րիա մը և ն րա ըն կե րու հին մի 
ե րի տա սար դով հե տաքրքր ված՝ 
ա ռանձ նա նում են ու սկսում քչփչալ:

ԸՆԿԵՐՈՒՀԻ  Ո՞ւր գնաց:
ՄԱՐԻԱՄ  Չ գի տեմ: Չ տե սա: 

Գ տիր: Ա ղա չում եմ: Գ նա: Չէ: 
Ա րի: Ես պետք է ի մա նամ, թե 
նա ով է: 

Գ նում են միա սին:

Գա լիս են Ներ գի նեն ու աղ ջիկ նե
րին ան ծա նոթ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Ք րոջդ տե սա՞ր:
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ  Հարս նա ցու է դար

ձել:
ՆԵՐԳԻՆԵ  Դեռ ե րե խա է:
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ  Ինչ ե ղա՞վ: Ո՞ւր 

գնաց:
ՆԵՐԳԻՆԵ  Ըն կե րու հի նե րի հետ 

կլի նի:
ԻՇԽԱՆ  (մո տե նա լով Ներ գի

նեին): Բա րով տե սանք, իշ խան:
ՆԵՐԳԻՆԵ  Հա զար բա րով, աչք

ներդ լույս… ( Հե ռա նում են միա
սին, նրանց խո սակ ցութ յան շա
րու նա կութ յու նը չի լսվում:)

Ե րի տա սար դը, նկա տե լով ըն կե րու
հի նե րին, մո տե նում է Մա րիա մին 
ու ժպտում: Աղ ջի կը ա մոթ խած խո
նար հում է գլու խը: 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ  Գի տե՞ս` ես ով եմ:
ՄԱՐԻԱՄ  (սրտատ րոփ): Ո՞վ:

Խն ջույ քա վոր նե րը ե րի տա սար դին 
քա շումտա նում են պա րե լու, նա չի 
հասց նում պա տաս խա նել քրո ջը: 
Մա րիա մը, դեռ ան տեղ յակ, սի րա
հար վել է հա րա զատ եղ բո րը: 

ԸՆԿԵՐՈՒՀԻ  Ո՞վ էր:
ՄԱՐԻԱՄ  Չ գի տեմ: Օ՜, Տեր իմ 

Աստ ված:
ԸՆԿԵՐՈՒՀԻ  Ի՞նչ պա տա հեց, չլի

նի՞ սի րա հար վե ցիր:
ՄԱՐԻԱՄ  Մինչև ա կանջ նե րիս 

ծայ րը: Եվ… ան վե րա դարձ:
ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԱՂԹԱՄԱՐՑԻ  Մա

րիա մը խո հեմ աղ ջիկ էր, բայց 
և խիստ տպա վոր վող, նա ան
մի ջա պես հաս կա ցավ, որ ու րիշ 
տղա մար դու ե րես չի կա րո ղա
նա լու նա յել:

Տե սա րանն  ան մի ջա պես վե րա
փոխ վում է հու ղար կա վո րութ յան 
ա րա րո ղութ յան:

ՏԵՍԱՐԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

Հու ղար կա վո րութ յուն:
Աշ խար հիկ և կ րո նա վոր բազ մութ
յու նը շրջա պա տել է Ներ գի նեին, 
բայց նրա կսկիծն ան սահ ման է, նա 
ան մի խի թար ող բում է:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Չ պահ պա նե ցի, ես եմ 
մե ղա վոր, ես… թո ղե՛ք ինձ…

ՍՐԲԱԶԱՆ  Աստ ված հո գին լու սա
վո րի, զա վակս:
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ՆԵՐԳԻՆԵ  Ա մե՜ն, սրբա զա՛ն: ( Մե
կու սի:) Չ պահ պա նե ցի…

ԻՇԽԱՆ  Իր չապ րած տա րի նե րը 
քեզ ու որ դի նե րիդ տվեց, եղ
բա՛յր:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Ա՜խ… Չ պահ պա նե
ցի…

ԻՇԽԱՆ  Հաս կա նում եմ վիշտդ ու 
ցա վակ ցում, իշ խան:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Շ նոր հա կալ եմ, թող 
Աստ ված քո մեր ձա վոր նե րին 
պա հա պան լի նի:

Լաց լի նե լով գա լիս է Մա րիա մը՝ 
շրջա պատ ված կա նան ցով ու աղ
ջիկ նե րով: 

ՄԱՐԻԱՄ  (նկա տե լով մոր դա
գա ղին հակ ված ե րի տա սար
դին): Նա է: Նա էլ է այս տեղ: 
Կսկծում է իմ մոր վրա՞: Ին չո՞ւ: 
Ո՞վ է…

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ  (նկա տե լով Մա
րիա մին): Բա րի տե սանք, քո՛ւյր:

ՄԱՐԻԱՄ  Դու ին չո՞ւ ես սգում իմ 
մոր մա հը:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ  Ես սգում եմ ի՛մ մոր 
մա հը: Մեր մոր մա հը, քույ րի՛կս:

ՄԱՐԻԱՄ  Ի՞նչ: (Ճ չում է:) Ձեռք 
չտա՛ս… Թո՛ղ… 

ՆԵՐԳԻՆԵ  (Ե րի տա սար դին): Որ
դի՛ս, ե կե՞լ ես… (Դս տե րը:) Հան
դարտ վի՛ր, աղ ջիկս… Ա՜խ, իմ 
որ բա ցած զա վակ ներ, նե ցուկ 
ե ղեք մեկ մե կու:   (Որ դուն:) Նե
րիր քրոջդ, ծանր է կո րուս տը, 

դեռ չի հա մա կերպ վում… Գր
կեք միմ յանց… Միա սին ե ղեք… 
Ա՜խ…

Հայ րը ստի պում է, որ քույր ու եղ
բայր գրկա խառն վեն: Եղ բայ րը եղ
բայ րա բար է գրկում քրո ջը, իսկ 
քույ րը նրա գրկում նվա ղում է և՛ 
վշտից, և՛ եղ բո րը որ պես քույր գրկել 
չկա րո ղա նա լուց: Ու շա թափ ված Մա
րիա մին հե ռաց նում են: 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ  (մո տե նա լով հո րը): 
Ես պետք է գնամ:

ՆԵՐԳԻՆԵ  (ու ղեկ ցե լով): Հը… 
Զ գույշ ե ղիր:

ՄԱՐԻԱՄ  (պոկ վե լով ի րեն շրջա
պա տող նե րից): Այս ի՞նչ ցավ է, 
այս ի՞նչ պա տիժ, Տեր իմ Աստ
ված, ո՞ր մեղ քիս հա մար: Տեր, 
մե ղա՜, մե ղա՜, Տե՛ր, այս ի՞նչ կրակ 
է: Ես հի մա ի՞նչ ա նեմ: Փր կիր, 
Տե՛ր, գթա՛… Ա ղեր սում եմ… 
Տե՜ր… ( Հե կե կում է:)

ՏԵՍԱՐԱՆ ԵՐՐՈՐԴ

Հ րա ժեշտ աշ խար հիկ կյան քին:

ՆԱԺԻՇՏ  Մա րիա՛մ, հայրդ…
ՆԵՐԳԻՆԵ  Ես հե ռա նում եմ մե

նաս տան, աղ ջիկս: (Լ ռութ յուն:) 
Զա վա՛կս, բեր քո կամ քով քեզ 
մե կին կնութ յան տամ, իմ ինչքն 
ու ստաց ված քը թող նեմ քեզ, 
ես էլ գնամ, մի ա նա պա տի մեջ 
վանք մտնեմ:
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ՄԱՐԻԱՄ  Դու կա մե նում ես քո 
հո գին փրկել, իսկ ի մը կորստ
յան մատ նել թու լութ յանդ 
պատ ճա ռով: Ու զում ես ան ճառ 
բա րին վա յե լել, ի փառս ա րար
չի՝ հրճվել ա նանց կյան քով, 
ինչ պես որ խոս տա ցար Ա վե
տա րա նին, իսկ ինձ զրկե՛ս… 
Անհ նա՛ր է: 

ՆԵՐԳԻՆԵ  Բա ի՞նչ ես ու զում:
ՄԱՐԻԱՄ  Ինձ էլ քեզ հետ ա նա

պատ տար: Ուր գնաս, կգամ 
հետդ:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Դա լի նե լու բան չէ: 
Աղ ջի՛կս, դու գե ղե ցիկ, պատ վա
կան կին ես, ես այ րե րի վանք եմ 
գնում, ինչ պե՞ս ես պատ կե րաց
նում քո ա սա ծը: Դա չլի նե լու 
բան է:

ՄԱՐԻԱՄ  Գ լուխս կսափ րես… 
( Կան խե լով հոր պոռթ կու մը:) 
Հա նուն Ա րար չի: Տ ղա մար դու 
շոր կհագց նես, և  ինձ կհանձ նեմ 
Աստ ծո կամ քին:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Ուշ քի՜ ա րի:
ՄԱՐԻԱՄ  Լ սիր, հա՛յր…
ՆԵՐԳԻՆԵ  Վե՛րջ տուր:
ՄԱՐԻԱՄ  Լ սի՛ր, խնդրում եմ: 

Կ յան քիդ մեջ մի ան գամ, գեթ մի 
ան գամ  լսիր…

ՆԵՐԳԻՆԵ  Զա ռան ցանք նե՞րդ:
ՄԱՐԻԱՄ  Զա ռան ցանք չի, լուրջ 

եմ ա սում:
ՆԵՐԳԻՆԵ  Տեր Աստ ված…

Լ ռութ յուն:

ՄԱՐԻԱՄ  Աստ ված ի րեն ա պա վի
նա ծին չի լքում, նա թույ լե րի ու 
հու սա ցող նե րի պա հա պանն է, 
չէ՞: Դու էլ ես գնում նրան ա պա
վի նե լու: Ու րեմն ին չո՞ւ ես մե նակ 
գնում: Դու գնում ես փրկվե լու, 
ինձ թող նում ես ո՞ւմ… ո՞ւր: Ին
չո՞ւ: Դու գնում ես, ես էլ եմ գա
լիս: Համ բե րի՛ր: Ես քեզ բեռ չեմ 
լի նի: Ես Աստ ծուն կնվիր վեմ, 
նա կպահ պա նի ինձ չա րից և, 
ի հար կե, կօգ նի, որ գոր ծերս 
հա ջող ըն թա նան ու կա ռաջ նոր
դի ինձ դե պի եր կինք: Վերև:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Հաս կա նա լի է, դու 
խելքդ թռցրել ես և…

ՄԱՐԻԱՄ  Իսկ դո՞ւ… Քո ու զածն 
ա՞յլ բան է: Թե՞ վա խե նում ես 
իմ ներ կա յութ յամբ բա ժինդ քիչ 
լի…

ՆԵՐԳԻՆԵ  Աղ ջի՛կ, քեզ եմ թող
նում իմ ամ բողջ հարս տութ յու
նը, փառ քը: Ոտ քիդ տակ կսո
ղան, տի րու հի կլի նես, կվա յե
լես կյան քը ինչ պես կա մե նաս, 
քո՛ հա յե ցո ղութ յամբ: Ես քեզ 
եմ թող նում 5000 հեկ տար տա
րածք, ե րեք այ գի, եր կու դղյակ, 
չորս…

ՄԱՐԻԱՄ  Երկ րի վրա:
ՆԵՐԳԻՆԵ  Դու խե լառ ես, հորս 

գե րեզ ման:
ՄԱՐԻԱՄ  Իսկ…
ՆԵՐԳԻՆԵ  Իմն ու րիշ է: Եվ Աստ

ված չա նի՝ դու իմ ճա կա տա
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գիրն ու պատ ճառ ներն ու նե նաս 
աշ խար հից հե ռա նա լու հա մար:

ՄԱՐԻԱՄ  Ի՞նչ: Ինչոր բան կա, որ 
ես չգի տե՞մ: Ա սա՝ ի մա նա՛մ:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Չ գի տես: Դու դեռ 
շատ բան չգի տես, բայց պետք 
էլ չէ, որ ի մա նաս, այն պես որ 
ո չինչ չխնդրես…

ՄԱՐԻԱՄ  Բայց ես չեմ խնդրում: 
Ես պա հան ջում եմ:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Դե բա վա կան է: Հե
րիք ե ղավ: Ի՞նչ ես ու զում: Ին չո՞ւ 
ես տան ջում: Դու նույ նիսկ չես 
հաս կա նում, թե ինչ ես պա հան
ջում: Քո ա սա ծը սրբապղ ծութ
յուն է: Ըըը… վան քում կին չկա: 
Վան քը, ի վեր ջո, ոչ մեր բակն է, 
ոչ այ գին, վա նա կան ներն էլ ըն
կեր ներդ չեն: Այն տե ղի օ րենք նե
րը խիստ են ու դա ժան: Այն տեղ 
բանտ է: Եվ` տղա մարդ կանց: 
Հաս կա ցիր, տղամարդկա՛նց: 
Դու ան մի ջա պես կբռնվես: Քեզ 
կայ րեն ինչ պես ա մե նաա նարգ 
դա վա ճա նի ու հե րե տի կո սի: 

ՄԱՐԻԱՄ  Ին չո՞ւ խոս քը շե ղե ցիր, 
մենք ու րիշ բա նի մա սին էինք 
խո սում: Երբ ևէ սիրտդ կբա ցե՞ս 
քո զա վա կի ա ռաջ, թե՞ այդ պես 
էլ ան խոս պի տի լքես նրան ու 
թող նես մենմե նակ: 

ՆԵՐԳԻՆԵ  Ի՞նչ ես ու զում:
ՄԱՐԻԱՄ  Խնդ րում եմ, պա տաս

խա նիր, թե ին չից ես փախ չում 
վանք:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Ինձ նից, իմ մե նա
կութ յու նից, իմ ան խու սա փե լի 
ծե րութ յու նից:

ՄԱՐԻԱՄ  Դու բո լո րո վին էլ ծեր…
ՆԵՐԳԻՆԵ  Մի՛ քծնիր: Միև նույն 

է, էդ շնորհ քից դու զուրկ ես:
ՄԱՐԻԱՄ  Ու րախ չե՞ս:
ՆԵՐԳԻՆԵ  Մի քիչ ու նե նա յիր, 

ա վե լի հեշտ կապ րեիր: 
ՄԱՐԻԱՄ  Եվ դա դո՞ւ ես ա սում: 

Մի մարդ, ո րը տա նել չի կա րո
ղա նում կեղ ծիքն ու խա բեութ յու
նը: 

ՆԵՐԳԻՆԵ  (տխուր գլխով է ա նում):
ՆԱԺԻՇՏ  Մա րիա՛մ:
ՄԱՐԻԱՄ  Հե տո՛:
ՆԵՐԳԻՆԵ  Գ լուխ խու զե լով տղա 

չեն դառ նում:
ՄԱՐԻԱՄ  Ես տղա կներ կա յա

նամ, ես չեմ պատ րաստ վում 
տղա դառ նալ: Իսկ Աստ ծո հա
մար հո գին սեռ չու նի: Աստ ծո 
հա մար միև նույն է` ես ինչ հա
գած կլի նեմ, կամ հա գած կլի
նեմ, թե ոչ: Նա իմ մերկ հո գին 
է տես նում: Ն րա հա մար փա
կանք ներ չկան, շղարշ ներ չկան: 

ՆԵՐԳԻՆԵ  Ա սա, ա սա՛, մի՛ ա մա
չիր: Ա սա, որ Աստ ծո հա մար 
միև նույն է, թե որ տեղ ի րեն 
ա ղո թես… Եվ քո գա լը… 

ՄԱՐԻԱՄ  Հա՛յր:
ՆԵՐԳԻՆԵ  Գա լուդ ի մաստն 

ինքդ ես հեր քում:
ՄԱՐԻԱՄ  Հա՛յր, ես քեզ հետ եմ 
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ու զում լի նել: Ե թե դրա հա մար 
անհ րա ժեշտ է ըն դա մե նը, որ 
ծպտվեմ, ի՞նչ կա որ: Ե ղա ծը մի 
ձեռք շոր չի՞: 

ՆԵՐԳԻՆԵ  Դու չես պատ կե րաց
նում, թե ինչ քան ա նո ղոք կա
րող են լի նել այդ հա վա տաց
յալ նե րը… ե թե ի րենց մեջ օ տար 
մտնի:

ՄԱՐԻԱՄ  Ա մեն տեղ էլ մար դու 
էութ յու նը նույնն է… Բո լորս էլ 
մահ կա նա ցու ենք:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Իսկ ի՞նչ ենք ա նե լու 
մեր հարս տութ յու նը, մեր տոհ
մա կան ար ժեք նե րը, ո՞ւմ ենք 
թող նում: Մեր ա նու նը, պա տի
վը…

ՄԱՐԻԱՄ  Ես չեմ թող նում, դու ես 
թող նում:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Ես է սօր կամ է գուց 
չկամ:

ՄԱՐԻԱՄ  Ես էլ: Եվ հե տո, ես աղ
ջիկ եմ, տոհ մը տղա ժա ռանգն է 
շա րու նա կում:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Դու գի տես, որ եղ
բորդ…

ՄԱՐԻԱՄ  Գի տեմ, դրա հա մար էլ 
գա լիս եմ հետդ: Կ յան քիդ վեր
ջին տա րի նե րը մե նութ յան մեջ 
հո չե՞ս անց կաց նե լու: 

ՆԵՐԳԻՆԵ  Քիչ ա ռաջ ա սում էիր, 
որ ծեր չեմ: 

ՄԱՐԻԱՄ  Կմն ամ մոտդ, ինչ քան 
պետք լի նի: ( Ներ գի նեն դե պի 
դուռն է գնում:) Հա՛յր, ինձ մի 

թող էս ան գութ աշ խար հում, 
տա՛ր հետդ: Ս պա սի՛ր: Ե թե չես 
ու զում, որ ու նեց վածքդ եղ բորս 
մնա, բա ժա նիր աղ քատ նե րին: 

Ներ գի նեն դուրս է գնում:

ՆԱԺԻՇՏ  (իշ խա նի բա ցա կա յութ
յան ժա մա նակ հա մար ձակ վե
լով խո սել, Մա րիա մին): Մ նա, 
որ եղ բայրդ օ տա րութ յուն չզգա, 
դու պետք կլի նես նրան… Նա 
քեզ շատ է սի րում: Չի՛ նե ղաց
նի: Հի շո՞ւմ ես, փոքր ժա մա նակ, 
Զատ կի տո նե րին ինչ քա՜ն քնքուշ 
էիք միմ յանց հետ:

ՄԱՐԻԱՄ  Փոքր ժա մա նակ… Իսկ 
հի մա՞, թա ղու մից հե տո մի ան
գամ մեզ միա սին տե սա՞ր:

ՆԱԺԻՇՏ  Հի մա բո լորս էլ շփոթ
ված ենք: Մեր տե ղը չենք 
գտնում: Մո րը կորց րեց, գո նե քո 
սի րով մխի թար վի…

ՄԱՐԻԱՄ  Այդ սերն այլևս քրոջ ու 
եղ բոր սեր չի: Մեր ման կութ յու
նը միա սին չի ան ցել, մենք միա
սին չենք մե ծա ցել, հա սու նա
ցել… Խնդ րում եմ:

ՆԵՐԳԻՆԵ  (վե րա դառ նա լով սպա
սա վո րի հետ): Ճամ փի պատ
րաս տութ յուն տե սեք: 

ՄԱՐԻԱՄ  Խնդ րում եմ, հա՛յր, քեզ
նից բա ցի ես ոչ ոք չու նեմ:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Ես չեմ կա րող ա սել` 
ա յո, դստրիկս, ա րի քեզ տա նեմ 
կա ռափ նա րան:
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ՄԱՐԻԱՄ  Փո խա րե նը հան գիստ 
ա սում ես` դուստրս, մնա դժոխ
քում, և թող ինչ ու զում է լի նի:

ՆԵՐԳԻՆԵ  Վերջ տուր:   ( Դա
դար:) Եր ևում է` շատ եմ քեզ 
ե րես տվել, ինչ խել քիդ փչի, 
ա նում ես: Բայց ժա մա նակն 
է, զա վակս, որ հա սուն աղջ կա 
պես քեզ պա հես: Այն պես որ, 
ա րի քա րը փե շիցդ թա փիր…

ՄԱՐԻԱՄ  Հա՛յր: Դու ինձ հա մար 
սոսկ ծնող չես, դու իմ պոր
տա լարն ես, հաս կա նո՞ւմ ես: 
Կտրես՝ կչո րա նամ: 

ՆԵՐԳԻՆԵ  (նա ժիշ տին): Ճամ փի 
պատ րաս տութ յուն տե սեք:

ՆԱԺԻՇՏ  (ա հա բեկ ված): Ո՜չ… 
( Մե ղա գա լով, որ հա մար ձակ
վեց հա կա ռակ վել:) Նե րի՛ր, 
տե՛ր, ես…

ՆԵՐԳԻՆԵ  Ո չինչ, ո չինչ, դու մե
ղա վոր չես: Մի՛ ան հանգս տա
նա, եր կար չի մնա: Տի րու հիդ 
շու տով ետ կգա և  այդ ժա մա
նակ քո կա րի քը շատ կու նե նա: 
Տես, որ մե նակ չթող նես:

ՆԱԺԻՇՏ  Լավ, տեր իմ:

ՏԵՍԱՐԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ

Մուտք մե նաս տան:
Մե նաս տան մտնող նե րը գա լիս, 
խո նար հութ յամբ ու ակ նա ծան քով 
համ բու րում են պա տե րը, հա տա
կը, սրբութ յուն նե րը…

ՍՐԲԱԶԱՆ  Մուտքն ի բա րին, 
օրհն յալ է ո րո շու մը ձեր, զա
վակ ներս, ձեր քայ լը մե ծա գույն 
նվի րա բե րումն է տի րոջ փառ քի 
հա մար, ար ժա նի ե ղեք և խո
նար հութ յամբ ծա ռա յեք Աստ
ծուն… Բա րով…

Բո լո րը մեկ առ մեկ ծնկում են, համ
բու րում Սր բա զա նի ա ջը, ո րը և 
վան քի Կա ռա վա րիչն է, մո տե նում 
են Մի ջին տա րի քի վա նա կա նին, 
ստա նում սքեմ, հե ռա նում, ա պա 
սքե մը հա գած, կեր պա րա նա փոխ
ված, վե րա դառ նում, հեր թով օծ վում 
են և խո նար հա բար ստա նում ի րենց 
նոր ա նուն նե րը: Աս տի ճա նա բար 
վայ րը նման վում է բան տի: Հեր թը 
հաս նում է Մա րիա մին: 

ՍՐԲԱԶԱՆ  (ա ղո թում է, կար դում): 
…Ա նուն զոր դի Աս տու ծո այ
սու հետ ա սաց վի Մա րի նոս և  ի 
վարս ճգնու թեամբ կըր թէ ան ձը 
յուր: 

Մա րի նո սը խո նար հութ յամբ ըն դու
նում է հա ղոր դութ յու նը, համ բու
րում է խաչն ու կողմ քաշ վում` տե ղը 
զի ջե լով հո րը:

ՍՐԲԱԶԱՆ  (ա ղո թում է, կար դում): 
…Ա նուն զոր դի Աս տու ծո այ սու
հետ ա սաց վի Եվ գի նեոս և  ի 
վարս ճգնու թեամբ կըր թէ ան ձը 
յուր: 

Ս քե մա վոր նե րը գլխա հակ հե ռա
նում են, Մա րի նոս դար ձած Մա
րիա մը ոտ քը կախ է գցում, գնում է 
դե պի եր գե հո նը, փոր ձում նվա գել:
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ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  (մո
տե նում է Մա րի նո սին): Լավ ես 
նվա գում: ( Շո յում է մատ նե րը:) 
Ս պա սի՛ր, ա՛յ եղ բայ րիկ:

Մա րի նո սը խրտչում, փախ չում է և  
ընկ նում վա նա կան նե րի մեջ, ո րոնք 
գնում են բաղ նիք: Ա բե ղան ձեռ քից 
բռնած նրան տա նում է ի րենց հետ:

ԱԲԵՂԱ  ( Մա րի նո սին): Դեռ մո
րուք չի՞ ա ճում:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ես… Ա՜…
ԴՊԻՐ  ( Մա րի նո սին): Քեզ յոթ օր 

չի կա րե լի:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Աա յո՜… 
ԴՊԻՐ  Երբ էլ լի նի՝ կլո ղա նաս: 

Գ նա՛: ( Դուրս է հրում:) Մե ռո նի 
մեջ ես: Լավ պա հիր ճա կա տիդ 
մե ռո նը:

ՏԵՍԱՐԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

Ծու ղակ:
Մա րի նո սը քաշ վում է իր խուց: Գի
շեր է, չի կա րո ղա նում քնել, ան սո
վոր ձայ ներ, քայ լեր են լսվում, վա
նա կան ներ են ան ցու դարձ ա նում: 
Լույ սը բաց վե լուն պես Կա ռա վա
րի չը մո տե նում է նրան, աղ ջի կը 
խրտչում է, ա պա սթափ վում, հի
շում, որ ին քը «տղա» է: 

ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ  Մա րի նո՛ս եղ բայր, 
դու կարգ ված ես վան քին նա
մա կա տար: Ա հա վա սիկ, վերց
րու այս թղթե րը, պետք է տա
նես, տեղ հասց նես: Այ սօր տեր 
հայ րը քեզ կու ղեկ ցի, վաղ վա

նից մե նակ կգնաս: Աստ ված 
քեզ օրհ նի: ( Հե ռա նում է:)

ՄԱՐԻՆՈՍ  Տեր հայ րը… (Ա րագ 
կար գի է բե րում ի րեն, ա ղո թում 
է:) Հայր մեր, որ հեր կինս ես… 
Տեր, օգ նիր… Թող քո կամ քը լի
նի: ( Դուրս է գնում:)

Ո րոշ ժա մա նակ անց: Մա րի նո սը ետ 
է գա լիս:

ԴՊԻՐ  ( Մա րի նո սին ըն դա ռաջ 
գնա լով): Բա րի տե սանք, եղ
բայր Մա րի նոս: Հա ջող ե ղա՞վ 
ուղ ևո րութ յու նը: Սա պետք է Աղ
թա մա րա վանք տա նես: Վերց
րո՛ւ: 

ՄԱՐԻՆՈՍ  Լավ:
ԴՊԻՐ  Հա ջո ղութ յուն: Աստ ված 

օրհ նի:
ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  

( Մա րի նո սին ինչոր բան հանձ
նե լով:) Ճամ փիդ վրա է, սա էլ 
հար ևան Աստ վա ծա ծին տուր:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Լավ: (Շրջ վում է, որ 
հե ռա նա:)

ԱԲԵՂԱ  ( Մա րի նո սին): Ա բե ղա յի՛կ, 
վա նա հայ րը շտապ կան չում է 
քեզ:

Դ պի րը գլու խը կա րեկ ցա բար տա
րու բե րում է:

ՄԱՐԻՆՈՍ  (հա գուս տը շտկե լով): 
Գա լիս եմ:

ԱԲԵՂԱ  ( Մա րի նո սի ճամ փան 
կտրե լով): Ա սում է՝ այս թուղ թը 
հասց րու դրկից նե րին:
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ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  
(կճղակ դնե լով տրցա կի վրա, 
ծաղ րա բար): Սա էլ:

Մա րի նո սը, ո րի հա մար վան քի ներ
սում լի նե լը ճնշող է, ան մի ջա պես 
շրջվում, գնում է՝ չնեղ վե լով, որ 
ի րեն շա հա գոր ծում են:

ՏԵՍԱՐԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ

Ըն կե րութ յուն:
Գա լիս է Վա նա հայ րը, դպի րը շտա
պում է նրան ըն դա ռաջ:

ԴՊԻՐ  Վա նա հայր, Մա րի նո սը 
ճգնում է ան մար մին: Ան խախտ 
սրբակ րոն է և հույժ ա ռա քի նի: 
Եվ շատ գրա գետ: Դպ րա նո ցում 
ա ռա վել օգ տա կար կլի նի:

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  
Մա րի նո սը ճար պիկ է, իր գոր
ծում ան փո խա րի նե լի, մեզ է 
շատ պետք, իսկ գրագ րութ յուն 
ու րիշն էլ կա նի: 

ԱԲԵՂԱ  Հա, այ սօր տաս նոր դի օր 
է…

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ան շուշտ, բո լոր 
գոր ծերն էլ կար ևոր են: Դուք 
ա ռայժմ ձեր գոր ծերն ա րեք, 
նրան էլ ու շա դիր ե ղեք, դեռ ե րե
խա է, մինչև ո րո շենք: Կ հարց
նենք, թե ինքն ինչ է ու զում, կո
րո շենք:

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  Ան
կաս կած, սրբա զան, մենք նրան 
աչ քի լույ սի պես ենք նա յում:

ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ  Ան պայ ման:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Դուք շուտ ճամ փա 
ըն կեք, որ հասց նեք այ սօր բա
րով վե րա դառ նալ: Աստ ված 
օրհ նի բո լո րիդ: ( Հե ռա նում է:)

ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ  (ներս ե կող Մա րի
նո սին մեկ նե լով իր ա ջը:) Պատ
վար ժան ա բե ղա նե րի հետ մեկ
նիր, զա վա՛կս: 

Մա րի նո սը շուն չը տեղն է բե րում, 
դժկա մութ յամբ, բայց խո նար հա
բար համ բու րում է Կա ռա վար չի 
ա ջը:

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  
( Մա րի նո սին՝ ծաղ րա բար): Այ
սօր ա վե լի պա տաս խա նա տու 
գործ ենք վստա հում քեզ: ( Շա
լա կը կո ղով դնե լով:) Վերց րո՛ւ: 
Պինդ պա հիր, կար ևոր թղթեր 
են: Հան կարծ գետ նին չդնես:

ԱԲԵՂԱ  (քթի տակ խնդմնդա լով): 
Հա…

Մա րի նո սը թու քը լուռ կուլ տա լով՝ 
մի կերպ ոտ քի է կանգ նում: Գ նում 
են:

ՏԵՍԱՐԱՆ ՅՈԹԵՐՈՐԴ

Պան դոկ:

Գա լիս է մի տա րեց գյու ղա ցի: 

ՏԱՐԵՑ ԳՅՈՒՂԱՑԻ  Բա րի ա ջո
ղում:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Հա զար բա րի:
ՏԱՐԵՑ ԳՅՈՒՂԱՑԻ  Ի՞նչ կա, գյու

ղա մի ջում չես եր ևում:
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ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Գոր ծե րը շատ 
են:

ՏԱՐԵՑ ԳՅՈՒՂԱՑԻ  (շուր ջը նա յե
լով): Էս մարդ չկա, ե կող էլ չու
նես, ի՞նչ գոր ծով ես զբաղ ված:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  Խ մե լո՞ւ 
բան ես ու զում, թե՞ ու տե լու:

ՏԱՐԵՑ ԳՅՈՒՂԱՑԻ  Դե տես, է լի, 
ի՞նչ հա մով բան ու նես… 

Վա նա կան նե րը մտնում են պան
դոկ: 

ԱԲԵՂԱ  ( Մա րի նո սին): Ա սում ես` 
մո րուքդ չի ա ճո՞ւմ, թե՞ սափ րում 
ես:

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  Կո
կորդս չո րա ցել է… ( Պան դո կի 
տե րե րին:) Խ մե լու բան տվեք: 
(Ա բե ղա յին:) Ձայնն էլ հո չի՞ 
սափ րում: ( Ծաղ րան քով:) Հը՞:

ԱԲԵՂԱ  ( Մա րի նո սին):  Հը՞:

Պան դո կա պա նի աղ ջի կը վա նա
կան նե րին քսմսվե լով գա րե ջուր է 
մա տու ցում, աչք գցում Մա րի նո սին, 
վեր ջինս չի ար ձա գան քում, դժվա
րութ յամբ է խմում, կե սը թա փում է, 
պան դո կա պա նը դա ա նար գանք է 
հա մա րում:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Իբր թե դու րը 
չե կավ… 

Գա լիս է Զո րա կա նը, և պան դո
կա պա նի աղ ջիկն ան մի ջա պես ըն
դա ռաջ է գնում նրան, ու ղեկ ցում 
ա ռանձ նա խուց, սի րա խաղ ա նում 
հե տը: Պան դո կա պա նի կի նը փոր
ձում է ետ պա հել աղջ կան, վեր ջինս 

հաշ վի չի առ նում մոր զգու շա ցում ե
րը: 

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  (ձայ նե լով 
աղջ կան): Ա րի, գի նի բեր:

Աղ ջի կը գնում է գի նի բե րե լու:

ԶՈՐԱԿԱՆ  (գնա լով աղջ կա ետ
ևից): Մի՛ գնա, մնա մոտս:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Ս պա
սի՛ր, հի մա կգամ:

ԶՈՐԱԿԱՆ  Ես չեմ սպա սում: Քեզ 
ա սի՝ ա րի:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Թո՛ղ:

Զո րա կանն աղջ կան ան փու թո րեն 
հրում է դե պի իր ու ղե կից զին վոր նե
րը, պան դո կա պա նի կի նը փոր ձում 
է մի ջամ տել, նրան դեն են նե տում 
և սկ սում սու լե լով, հռհռա լով, այլ 
ձայ նար կութ յուն նե րով ծաղ րել:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  Ձեռքդ 
քա շիր: Գ նա՛ այս տե ղից:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Սո՛ւս 
մնա:

ԶՈՐԱԿԱՆ  Կո րի՛, քավ թա՛ռ:

Մա րի նո սը սար սա փած է, փոր ձում 
է մի ջամ տել, վա նա կան նե րը նրան 
ետ են պա հում: Տա րեց գյու ղա ցին 
ներ կա նե րից անն կատ, բայց հան
դի սա տե սի հա մար բա վա կան նկա
տե լի, ծլկում է: 

ՄԱՐԻՆՈՍ  Վերջ տվեք:
ԶՈՐԱԿԱՆ  Հը՞, ա բե ղա յիկ… 

( Ներ կա նե րին՝ լրիվ հար բած:) 
Ինքն էլ է ու զում: Ցույց տվեք, 
թող տես նի: Հը՞, չե՞ս ու զում, էն 
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էլ ո՞նց ես ու զում: ( Զին վոր նե րից 
մե կին:)  Ա րի ա սեմ: Դ րան մոտս 
բեր: ( Մա րի նո սին ու ժով տա
նում են Զո րա կա նի մոտ:)  Դ րան 
էլ բե րեք: (Աղջ կան մո տեց նում 
են:) Քո հերթն է, ա բե ղա յիկ: 
Հը՞: Հոպ, հոպ: Դե՞… հը՞… Ձ ևե
րը չգի տի: Սո վո րեց նե՞նք:

Զին վոր նե րը լռում են: Զո րա կա նը 
եր կու սին էլ գցում է գետ նին: 

Գա լիս են օ րեն քի եր կու պա հա
պան ներ և  ե րի տա սարդ գյու ղա ցի. 
օ րենք, ուժ, կրոն և ժո ղո վուրդ դեմ 
առ դեմ են: Վա նա կան նե րը դուրս 
են սո ղոս կում` Մա րի նո սին տա նե
լով հետ նե րը: Պա հա պան նե րը մո
տե նում են պան դո կա պա նին` իբր 
ո չինչ չեն նկա տել, զին վոր նե րը 
նստում են ի րենց տե ղե րը՝ իբր ո չինչ 
չի էլ ե ղել: Պան դո կա պա նի աղ ջի կը 
կողմ է քաշ վում: Ե րի տա սարդ գյու
ղա ցին հեռ վից լուռ հետ ևում է: Գա
լիս է Խմ բա պե տը:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  (Խմ բա
պե տին): Տե սեք, թե ինչ է ա րել 
աղջ կաս:

ԽՄԲԱՊԵՏ  (իբր խիստ զար մա
ցած): Ո՞վ:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  (ցույց 
տա լով զին վոր նե րի ուղ ղութ
յամբ): Դ րանք:

ԽՄԲԱՊԵՏ  (ա ռանց նա յե լու): Վս
տա՞հ ես: 

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  Ա յո: 
ԽՄԲԱՊԵՏ  Լա՞վ ես մտա ծել:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  (մատ նա

ցույց ա նե լով զին վո րին): Իսկ 
սա ինձ գցեց գետ նին:

ԶԻՆՎՈՐ 1  Ե՞ս: Հի սուս քեզ Ք րիս
տոս:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  Ինքն էր:
ԶԻՆՎՈՐ 2  Աչ քիդ է եր ևա ցել, 

քյաֆ թառ, սի րուն տղա ես տե
սել, ու զում ես շա՞ռ ա նես:

ԽՄԲԱՊԵՏ  Լավ մտա ծիր, լավ 
մտա ծիր՝ քեզ ա սում եմ:

Զին վո րա կան նե րը հե ռա նում են:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  Էլ ի՞նչ 
մտա ծեմ, մեռ նեի պրծնեի: 
Վախ… Ա՜խ…

ԽՄԲԱՊԵՏ  Հի մա մի բան տա լո՞ւ 
եք խմենք, թե՞ չէ: 

Պան դո կա պանն ա րագ ձեռ քու ոտք 
է ընկ նում, նստեց նում, հյու րա սի
րում պա հա պան նե րին:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Հա մե ցեք: Նստեք: 
Ա նուշ խմեք:

ԽՄԲԱՊԵՏ  Ա սում ես՝ հար կե րիդ 
վի ճա կը…

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Պարտք չու նեմ: 
Լ րիվ փա կել եմ: Հա՛:

ԽՄԲԱՊԵՏ  Այ սինքն՝ հի մա հյու
րա սի րում ես:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  (այ լայլ ված): Հա՜:
ԽՄԲԱՊԵՏ  Դե գնա ցինք, շեն 

մնաք:

Խմ բա պետն ու ոս տի կան նե րը հե
ռա նում են ա ռանց վճա րե լու: 
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ՏԵՍԱՐԱՆ ՈՒԹԵՐՈՐԴ

Ներ խու ժում մե նաս տան:
Ա ղոթ քի ժա մին պան դո կա պա նը 
ներ խու ժում է մե նաս տան, կի նը 
թևե րից կառ չե լով՝ փոր ձում է ետ 
պա հել նրան:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  Ա ղա չում 
եմ, ետ ա րի: Մի՛ ա րա:

Պան դո կա պա նը ծե ծում է կնոջն ու 
վռնդում:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  (վա նա կան նե
րին): Ձեզ հա մար հան գիստ 
ա ղո թում եք, իբր ոչն չից տե ղե
կութ յուն չու նեք: Էլ ի՞նչ ա ղոթք 
էս զու լու մից հե տո: Ո՞ւր է, 
ձեռքս տվեք էդ անզ գա մին: 
Ե թե ին քը չպա հեց իր երդ ման 
սուրբ ուխ տը, ես էլ չեմ հար գի 
նրա սքե մը: Սև կբե րեմ գլխին: 
Տ վեք ինձ: Պա տաս խան տվեք: 
Ես հա շիվ եմ պա հան ջում: Ես 
չեմ գնա, մինչև կա խա ղա նի 
վրա չտես նեմ էդ պիղծ շա նոր
դուն: Դուք եք մե ղա վոր, դո՜ւք… 
Խա բե բա եք… Հան ցա վոր ներ 
եք ա ճեց նում սուրբ պա տե րի 
ներ սում, որ դա րա նա կա լեն ինձ 
նման խեղճ մար դուն:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  (ծան րակ շիռ ներս 
գա լով): Ի՞նչ աղ մուկ է: Ին չո՞ւ է 
այս մարդն այս պես հայ հո յում:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Ո՞ւր է քո Մա րի
նոս ա բե ղան:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Աստ ծուց երկ յու ղիր, 

մա՛րդ: Եվ ակ նա ծանք ցու ցա բե
րիր Բարձր յա լի հար կի տակ:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Հար գան քով, 
պատ վով ըն դու նե ցի, կե րակ
րե ցի, ա պա հով ճամ փու դրի, 
մե ծա րե ցի… Իսկ ձեր վա նա
կան նե րը ստո րութ յամբ վար
ձա հա տույց ե ղան, չգի տեի, որ 
նենգ օձ եմ տա քաց նում կրծքիս 
վրա…

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Հան դարտ վիր, 
մահ կա նա ցո՛ւ… Եվ ա սա, թե 
ինչ է ե ղել: Ի՞նչ վնաս է քո ան
ձին հա սել, կամ տանդ ու ըն
տա նի քիդ, կամ քո ու նեց ված
քին, որ այս պես զայ րա ցած 
ես վան քի դեմ ու հայ հո յում ես 
ա մե նա կա լի հրեշ տակ նե րին, 
որ պի սիք փրկչին հա ճո ծա ռա 
ա բե ղա ներն են: Ես` ա նար ժանս 
Բարձր յա լի ա ռաջ, պետք է ի մա
նամ, թե ինչ է ե ղել:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Մենք հա սա րակ 
մար դիկ ենք, հա զիվ ենք ծայ
րը ծայ րին հասց նում, վնա սով 
եմ աշ խա տում, էդ եր կու գնա
ցողե կողն էլ չլի նի՝ ըն տա նիքս 
սո վից կկո տոր վի, հար կե րը մի 
կող մից, էս զու լումն էլ մյուս 
կող մից: Բա ինձ պես խեղ ճուկ
րա կին ոչ ոք չի՞ գթա լու, ո՞նց եմ 
ապ րե լու, էլ ի՞նչ ե րե սով մարդ
կանց աչ քին եր ևամ: Էդ խայ
տա ռա կութ յու նից ո՞նց պի տի 
դուրս գամ: Էլ մեր դու ռը բա ցող 
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չի լի նի: Սո վից կկո տոր վենք: 
Ի՞նչ աշ խա տեմ, որ ի՞նչ հարկ 
մու ծեմ:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Բա վա կան է: 
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  (մի շնչով): Մա

րի նոս ճգնա վո րը ինձ մարդ
կանց աչ քում խայ տա ռակ 
ա րեց, թշնա մի նե րիս ծաղ րի 
ա ռար կան դարձ րեց, ըն տա
նիքս մե ռած է, թա ղած չէ, հա
րա զատ ներս տրտում են: Լե
զուս չի պտտվում, որ ա սեմ, ի՞նչ 
հող տամ իմ գխին… Մա րի նոս 
ճգնա վո րը բռնա բա րել է աղջ
կաս ու հղիաց րել:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ի՞նչ: Հա շիվ տա լի՞ս 
ես քեզ, թե ինչ ես ա սում, մա՛րդ:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Աստ ված վկա, 
ճշմար տութ յունն եմ ա սում: Աղ
ջիկս խոս տո վա նեց: Վա խե նում 
էր մինչև հի մա ա սել, բայց, որ 
տե սա՝ հղի է ու պա տին դեմ 
տվի… Հա՜, խոս տո վա նեց: Իմ 
ձեռ քից պրծնե լը հեշտ չի… Ես 
ար դա րութ յուն եմ պա հան ջում: 
Ես չեմ լռի: Իմ խայ տա ռա կութ
յու նը էս պա տե րի մեջ չի՜ մնա… 
Ես…

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ե թե այդ պես է ե ղել, 
նա կվտար վի վան քից: Դու դա 
ան պայ ման կի մա նաս:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Վ տար վի ու 
վե՞րջ, վտար վի, որ գնա, սրտի 
ու զա ծի չափ քե՞ֆ քա շի: Չէ՜… 

  ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ես կխո սեմ նրա 

հետ: Ե թե մե ղա վոր է, կպատժվի 
օ րեն քի ա մե նայն սաստ կութ
յամբ` և՛ մարմն ով, և՛ հո գով:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Ո՞նց թե` «ե թե 
մե ղա վոր է»… Ան պատ վել է 
մեզ, ա նար գել է օ ջախս: Ե րե
քով էին, գար նան դեմ… Մա րի
նոս ճգնա վո րը ծա ծուկ մտել է 
աղջ կաս սեն յակ ու բռնա բա րել 
նրան:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  (վա նա կան նե րին): 
Այդ պե՞ս է ե ղել, ինչ որ այս 
մարդն է ա սում:

ԱԲԵՂԱ  Ես չեմ տե սել:
ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Դու տե սե՞լ ես:
ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  Մա

րի նո սը նման չէր ի րեն, ոնց որ 
դրան շուռ տված լի նեին, եր ևի 
մե ջը դև  էր մտել, ինչ էլ ա րած 
լի նի, նա ան մեղ է:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  (աչ քովուն քով 
հաս կաց նում է, որ լա վութ յան 
տա կից դուրս կգա:)

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ա րե՞լ է, թե՞ ոչ:
ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  

Դե… Ա րած կլի նի:
ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Կան չեք, թող գա:

Մա րի նո սին տես նե լուն պես՝ պան
դո կա պա նը հար ձակ վում է ու ծե
ծում նրան: 

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  (հար ված ներ 
տե ղա լով): Պի՛ղծ, ստո՜ր ա րա
րած…
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Վա նա կան ներն մի ջամ տում են 
և Մա րի նո սին բե րում վա նա հոր 
ա ռաջ: 

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Մո տե ցե՞լ ես պան
դո կա պա նի աղջ կան:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ին քը մո տե ցավ ինձ…
ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Հ ղիաց րե՞լ ես 

նրան…
ՄԱՐԻՆՈՍ  Ի՞նչ… Ե՞ս… 
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Ա յո՛:
ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Այլևս ոչ մի բառ չեմ 

կա մե նում լսել, դու ծաղ րու ծա
նա կի ես են թար կել մեր վան քը, 
պղծել ես մեր սուրբ ա նու նը և  
ար ժա նի ես Աստ ծո ա մե նաա
հար կու դա տաս տա նին: ( Քա
մահ րան քով:) Տա րե՛ք: Բա նադ
րե՛ք:

ՏԵՍԱՐԱՆ ԻՆՆԵՐՈՐԴ

Բանտ:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Մե ղա՜, տեր, հաղ թեց 
թշնա մին, բան սար կու նե րի կամ
քին կուլ գնա ցի, չա րի կրա կին 
յուղ լցրի: Մե ղա՜… Դու ծանր 
ա պաշ խա րանք դիր իմ ան ձին:

Պան դո կա պա նի աղ ջի կը ծպտված 
մո տե նում է պա հա կին, բա ցում դեմ
քը:

ՊԱՀԱԿ  Չք վիր, չար սա տա նա:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Ս պա

սիր, մի վայրկ յան լսի՛ր ինձ, 
խնդրում եմ: Ա ղա չում եմ:

ՊԱՀԱԿ  Չ բա ցես բե րանդ, որ մի
ջիդ դևը դուրս չգա, չքվի՛ր:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Մի՛ 
կան չիր ոչ ո քի… լռում եմ, լռում 
եմ, բայց…   Խ փիր, էդ խա չով 
գլուխս ջար դիր, միայն թե… 
Նա մե ղա վոր չի, ե՛ս եմ… ե ղավ, 
ին քը չէր… Ես էի…

ՊԱՀԱԿ  Պան դո կը վա նա կա նի 
տե ղը չի, դա գայ թակ ղութ յան…

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Հա, 
չէ, պան դոկ չէր, նա…

ՊԱՀԱԿ  Դա դար տուր, կին…
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  (քսակ 

խցկե լով պա հա կի ձեռ քը): Առ, 
վերց րու, թող տես նեմ նրան, մի 
ակն թարթ, մի պահ, խնդրում 
եմ: Դու լավ տղա ես, դու չես 
կա րող ինձ մեր ժել… 

ՊԱՀԱԿ  Հե ռաց րո՛ւ դա ինձ նից:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Ին չո՞ւ: 

Ոս կի է:
ՊԱՀԱԿ  Թո՛ւ: Շ նա ցո ղի ձեռ քից… 

ոս կիի՜…
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Հա, 

հա՛, ոս կի… Հա՛, շնա ցել եմ… 
Դու ինչ քա՞ն ժա մա նակ կլի նի՝ 
չես տե սել…

ՊԱՀԱԿ  Հե ռու կանգ նիր ինձ նից:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Ին չո՞ւ: 

Այ մարդ, (նկա տի ու նե նա լով և՛ 
դրա մը, և՛ իր բա րե մաս նութ յուն
նե րը) ոս կի է, վերց րո՛ւ:

ՊԱՀԱԿ  Պետք չի: Վան քում փող 
պետք չի, Աստ ված մեզ…
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ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Պա
հիր, մի օր պետք կգա:

ՊԱՀԱԿ  Ո՛չ:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Գ նա

լուցս հե տո կզղջաս, որ չես 
վերց րել, էլ չի լի նի:

ՊԱՀԱԿ  Ո՛չ:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Կ բա

ժա նես աղ քատ նե րին: Վերց րո՛ւ:
ՊԱՀԱԿ  Ո՜չ:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Ո՞չ: 

Դու հրա ժար վո՞ւմ ես բա րի գործ 
կա տա րել, (նկա տի ու նե նա լով 
և՛ որ ևէ աղ քա տի, և՛ ի րեն) օգ նել 
մի թշվառ մար դու… Աստ ված 
քեզ չի՛ նե րի:

ՊԱՀԱԿ  Ո՛չ: ( Վերց նում է և  աչ
քե րը պլշում աղջ կա կի սա բաց 
մարմն ին:)

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Ապ
րես: Աստ ված տե սավ: Բաց 
ա րա դու ռը: Տո՛ւր բա նա լին:

ՊԱՀԱԿ  Ո՛չ: Ու զում ես դո՞ւրս թող
նել հան ցա վո րին:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Չէ: 
Չէ՜…

ՊԱՀԱԿ  (մղվե լով դե պի աղ ջի կը): 
Չէ՞:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Ե թե 
նույ նիսկ նման մտադ րութ յուն 
էլ ու նե նա յի, այս ոս կին բա վա
կան է, որ դու… կյանքդ նո րից 
սկսես…

ՊԱՀԱԿ  Ին չո՞ւ պի տի նո րից սկսեմ:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  (պա

հա կի բա զուկ նե րից ա զատ վել 
փոր ձե լով): Թող տես նեմ, ոտ
քերն ընկ նեմ, նե րում ա ղեր
սեմ…

ՊԱՀԱԿ  Կ թող նեմ:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Տուր 

բա նա լին: Բա՛ց դու ռը: Ա րի՛: Ո՛չ: 
Թո՛ղ: Ես հղի եմ, հե ռու մնա 
մեղ քից:

ՊԱՀԱԿ  Մեղ քը քո նմա նի հղիութ
յունն է: Չա՛րք: Քո ար գանդն 
ա նիծ ված է: Կեղ տի բուն: Քո 
ե րե խան մեղ քի ծնունդ է, չպետք 
է լույս աշ խարհ ել նի:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Ի՞նչ: 
Ե րե խա յիս բան չա սես:  ( Խե լա
գար ցա սու մով հար ձակ վում 
է պա հա կի վրա:) Բաց դու ռը: 
Տուր բա նա լին:

Պա հա կին գետ նին է գլո րում, 
կապկ պում, բա նա լին խլում, խու
ժում է Մա րի նո սի մոտ: Նետ վում 

ոտ քե րի տակ, համ բու րում ոտ քե րը, 

ար տաս վում, ող բում, նե րո ղութ յուն 

հայ ցում:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Մե ղա՜, 
տեր: Ինձ նե րում չկա… Բայց 
չեմ կա րող ճշմար տութ յունն 
ա սել, ե րե խա յիս կսպա նեն, ինձ 
կսպա նեն: Հե ռա ցիր, փրկվի՜ր… 

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ար ժա նի մայր ե ղիր 
որ դուդ, և Աստ ված կնե րի քեզ: 
Գ նա՛: 

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Մա՜յր: 
Մա՞յր: Ո՜չ: Չէ, չէ՛: Ա նիծ ված ար
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գան դից ի՞նչ մայր: Տեր, վերց րո՛ւ, 
փրկիր զա վա կիս: Որ դի՜… Տե՛ր 
աստ ված, գթա՜, փրկիր, մի նու
ճա րիս քեզ եմ տա լիս… Մա՜յր: 
Ես ա մեն ինչ կա նեմ, որ ար ժա
նի մայր լի նեմ, ա բե ղա՛:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Գ նա՛:
ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Մա՜յր…

Պան դո կա պա նի աղ ջիկն ակ նա
ծան քով համ բու րում է Մա րի նո
սի ա ջը, ոտ քե րը, ա պա փախ չում: 
Մա րի նոսն ար ձա կում է պա հա կին, 
վե րա դառ նում իր անկ յու նը: Պա
հակն ան վերջ խա չակնք վում է. Մա
րի նո սից ա վե լի է երկ յու ղում, քան 
աղջկա նից: Գա լիս է Եվ գի նեո սը, 
փո խա րի նում պա հա կին:

ՊԱՀԱԿ  (Եվ գի նեո սին): Զ գույշ 
ե ղիր: (Գ նում է:)

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  (դստե րը): Թույլ 
տուր ա պա ցու ցեմ քո ան մե ղութ
յու նը:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Իմ ճշմար տութ յու նը 
զրպարտ վե լուս հետ առն չութ
յուն չու նի:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Թույլ տուր ա պա ցու
ցեմ, որ ան մեղ ես:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ինչ պե՞ս թույլ տամ: 
Ինձ չես փրկի, իսկ քեզ կվնա
սես:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Թ քած: 
ՄԱՐԻՆՈՍ  Քեզ հա մար թքած, 

իսկ ինձ հա մար` ոչ: Ես թույլ 
չեմ տա, որ իմ պատ ճա ռով դու 
վնաս վես:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ն րանք պետք է 

ի մա նան ճշմար տութ յու նը, որ 
ար դա րաց վես:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Աստ ծո ա ռաջ ես ար
դար եմ… Այդ գոր ծում: Իսկ 
մյուս մեղ քե րիս հա մար ե թե 
պետք է չար չա րանք ներ կրեմ, 
ար դեն կար ևոր չէ, թե ինչ ա ռի
թով:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ու րեմն այդ խար
դախ վար ձա կը…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Աղ ջիկ է, է լի՜: Ով ինչ 
կա րո ղա նում, այն էլ ա նում է 
այս կյան քում:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Բա նրա լխկած հայ
րը… Հայ տա րա րում է, թե բռնա
բա րել ես իր աղջ կան:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Իր ե րե խա յին է պաշտ
պա նում:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ի՞նչ ե րե խա, ի՜նչ 
բան: Այդ գար շե լի նե րի հա մար 
ե րե խան միայն քսա կը լցնե լու 
մի ջոց է:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ըն տա նիք է պա հում, 
աշ խա տում է:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Վերջ տուր:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Մենք ով ենք, որ 

քննենք ու րի շի վար քը:
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ես հրա ժար վում եմ 

ըն կա լել քո դա տո ղութ յու նը: 
Դու ա ռույգ, խենթ ու խե լառ, ըմ
բոստ աղ ջիկ էիր, դու ինչ պե՞ս 
ան կա րո ղա ցար, ո՞նց հանձն վե
ցիր:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Հա վա տա, հա՛յր, 
հանձն վելս թու լութ յուն չէ: Ես 
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այս ո րո շու մը կա յաց րի միայն 
ու միայն ու ժեղ կամ քի պար
տադրմամբ: Այ լա պես ան կա րող 
կլի նեի հանձն վել: 

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Զա վա՜կս…
ՄԱՐԻՆՈՍ  Հա՛յր, նե րիր, բայց 

թող լի նի` ինչ որ լի նե լու է: Գ նա, 
չգան տես նեն:

ՏԵՍԱՐԱՆ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ

Վ տա րում վան քից:
Հա մա ժո ղո վը քննում է Մա րի նո սի 
հար ցը. բե մում են բո լոր գոր ծող ան
ձինք:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ինք ներդ ո րո շեք: 
Ձեր խոսքն ինձ հա մար սուրբ է: 
Սր բա զա՛ն, ա սե՛ք:

ՍՐԲԱԶԱՆ  Կա տար վա ծն հույժ է 
ան նա խա դեպ:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Սուրբ հայր, դո՞ւք 
ինչ կա սեք:

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  
Պետք է քննել ա մե նայն բա նիվ:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Խո սեք, տիա՛րք:
ԶՈՐԱԿԱՆ  (ան տար բեր): Մե ղա

վոր է, թող պատժ վի: 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԻՆ  Սր բա պիղ ծին 

նե րում չկա: 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՂՋԻԿ  Մա հա պա

տի՛ժ:
ԱԲԵՂԱ  Ի՞նչ օ րի նակ ենք ծա ռա

յում ժո ղովր դին… Մար դիկ ի՞նչ 
կմտա ծեն մեր մա սին:

ԴՊԻՐ  Մար դիկ ի՞նչ կմտա ծեն մեր 

մա սին, մենք հո գա զա՞ն չենք, 
որ մարդ հո շո տենք:

ԽՄԲԱՊԵՏ  Պետք չէ տե ղի տալ: 
Պետք է ան կա շառ մնալ:

ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ  Ան զի ջում ե ղեք, 
Վա նա հայր, նա օ րի նա զանց է:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  (բա րուր բե րե
լով): Ես մի խեղճ մարդ եմ, ո րի 
դուռն այլևս ոչ ոք չի ու զում բա
ցել: Ես կո րած մարդ եմ, որն իր 
խեղճ ըն տա նի քը պա հե լու գրոշ 
չու նի: 

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Այս տեղ բե րեք Մա
րի նոս ա բե ղա յին:

Գա լիս է Մա րի նո սը՝ զին վոր նե րի ու 
պա հա պան նե րի ու ղեկ ցութ յամբ: 

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  (ե րե խա յին 
դնում է Մա րի նո սի ոտ քե րի մոտ 
ու հե ռա նում): Ոնց ա րել ես, այն
պես էլ պա հիր: Քո չար պտու ղը 
քեզ պա տիժ ու նա խա տինք: 

ՄԱՐԻՆՈՍ  (բա րու րը բնազ դա
բար  գրկե լով): Շը՜շշ…

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Հե ռա ցի՛ր: Գ նա՛: Դա 
է քո խա չը: Այ սու հետ ճա կա տիդ 
քրտին քով կվաս տա կես քո և 
սեր մա նա ծիդ հա ցը:

Մա րի նո սը լուռ հե ռա նում է: 

ՏԵՍԱՐԱՆ 
ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ

Խե լա գա րութ յուն:
Մինչ հա վաք ված նե րը կցրվեն, 
պան դո կա պա նի աղ ջի կը շապ կանց 
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ու գզգզված մա զե րով, խեն թա ցած 
փնտրում է ի րե նից խլված ե րե խա
յին: 

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Բա
րուր չե՞ք տե սել… Մար դու… 
Չէ՞… Իմ որ դուն չե՞ք տե սել: Ոչ 
ոք չի՞ տե սել: Կաթ պի տի տամ: 
Տա կա շո րը փո խեմ: Հագց նեմ… 
չմրսի՜: Աաաա՞… Աաաա՞… 
Սը՜սս… Մի՛ լաց, մի՛ լաց…

ՏԵՍԱՐԱՆ 
ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ

Մայ րութ յուն:
Բե մը դա տարկ վում է, մի անկ յու
նում, բա րու րը գրկած, պառ կած է 
Մա րի նո սը:

ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  (նկա տե լով պառ
կած Մա րի նո սին): Շնթռ կում են՝ 
ուր պա տա հի, չեն էլ ա սում, թե 
ու րի շի արտն են մտնում:

ՄԱՐԻՆՈՍ  (բա րուրն ա րագ 
թաքց նե լով): Նե րող ե ղեք:

ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  Նե րո՜ղ ե ղեք: Էյ, էդ 
ո՞ւր:

ՄԱՐԻՆՈՍ  (ու սերն է թոթ վում):
ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  Խոսք է՞լ չա սենք: 

Ե կել պառ կել ես քեզ հա մար: 
Բա որ…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Նս տել էի, չի մա ցա` 
ոնց քնե ցի:

ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  Ե րե սիդ գույն չկա, 
հի վանդ հո չե՞ս:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Էէ՜հ… (Աչ քե րը լցվում 

են:) Գու ցե բա րին էլ դա կլի
ներ: Հի վան դա նա յի, մեռ նեի էս 
դա ժան աշ խար հից: ( Մե կու սի:) 
Մե ղա, մե ղա՜…

ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  Հա, կպրծնես, բա 
չե՞ս պրծնի, կա մա՛ց: Համ էլ մեռ
նելն էդ քան հեշտ չի: Որ խո տե
րին քնե լուց մեռ նեին, երկ րի 
ե րե սին ազգ չէր մնա, ան հող 
մարդ կա՞:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ա սում են՝ հո ղը քա
շում է ցա վը:

ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  Հա, թե դարդ ու
նես՝ հող ու ջրին տուր, հո
ղից լավ գաղտ նիք պա հող չես 
գտնի: Ջուրն էլ, դե գի տենք, չոռ 
ու ցա վը քշում տա նում է: (Ու տե
լիք բա ցե լով:)  Վեր կաց լվաց վի, 
ե րեսդ մաք րի էն առ վի պաղ 
ջրով, հո վա ցի, տես նենք` ինչ 
ենք ա նում: Ի՜հ, է լի կտրե ցին, մի 
պուտ ջուրն ինչ է, կար գին չեն 
տա լիս, որ բերք ստա նանք:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ճամ փի եզ րով ջրանցք 
էր անց նում, ո ռոգ ման չի՞:

ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  Է հա՜, դրա ջուրն 
էր, է լի՜, կտրե ցին, չհասց րի 
ջրեմպրծնեմ: Մեկ էլ մինչև մեր 
հեր թը գա՜… Տես նես, թե մեր բի
ձեն ո՜նց ա կռիվ տա լիս… Մինչև 
ջուր չի պո կում, ետ չի գա լիս… 
Կեր, կեր, հա լի ա րի, էդ ի՞նչ օ րի 
էս, ա՛յ բա լա… Վայ, քո սիր տը 
թա ղեմ, աղ ջի՞կ ես: 

ՄԱՐԻՆՈՍ  Հա: 
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ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  Տի րա ցու ի շո րո՞վ:

Ե րե խան լաց է լի նում, Մա րի նո սը 
շտապ վերց նում է բարուրն ու հե ռա
նում: 

ՄԱՐԻՆՈՍ  Շ նոր հա կա լութ յուն:
ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  Էդ, էդ ի՞նչ… ե րե

խա՞… Էդ ո՞ւր, սպա սի՜…
ՄԱՐԻՆՈՍ  Սար պի տի հաս նեմ: 
ԳԵՂՋԿՈՒՀԻ  Վայ, քո մոր աչ

քե րը քո ռա նան… Մե ղա, մե ղա՜, 
տե՛ր…

ՏԵՍԱՐԱՆ 
ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ

Մկր տութ յուն:
Մա րի նո սը պատս պար վում է ոչ
խար նե րի քա րայ րում: Կաթ է կթում 
ու լայն տեր ևով խմեց նում նո րած
նին: Քան դում է ե րե խա յի խան ձա
րու րը, ա զա տում նրան կա պանք
նե րից, դնում կրա կի մոտ: Ա պա 
քաշ վում է մի անկ յուն` ա ղո թե լու: 
Նո րած նի գվգվո ցը վե րած վում է 
ման չու կի խին դի: Մա րի նո սը ու ժաս
պառ փլվում է գետ նին: Լույ սը բաց
վում է…

ՀՈՎԻՎ  (թա քուն ներս բե րե լով 
քա հա նա յին): Տեր հայր, այս 
կողմ ա րի: Ա հա՛: Սուր բը ճգնում 
է, չխան գա րենք: Դու քո գործն 
ա րա: (Իր կնո ջը:) Բե՛ր տղա յին:

ՔԱՀԱՆԱ  Ե րե խա յի ա նունն ի՞նչ է:
ՀՈՎՎԻ ԿԻՆ  Ա նուն չու նի: Մա

նուկ ենք ա սում:
ՔԱՀԱՆԱ  Քա նի՞ տա րե կան է:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Մի:

Քա հա նան մկրտութ յան ծես է կա
տա րում:

ՔԱՀԱՆԱ  Հա նուն Հոր ե ւ Որդո ե ւ 
հոգ ւույն Սրբոյ, ա մեն:

ՏԵՍԱՐԱՆ 
ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ

Հայր և դուստր:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  (թո ռին): Էս ի՞նչ ա րե
ցիր: Լավ, գնա, խա ղա: (Դս տե
րը.) Ին չո՞ւ չպաշտ պա նե ցիր քեզ:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Աստ ծո գոր ծերն 
անքն նե լի են, մար դու նպա տա
կին հաս նե լու ճա նա պարհ նե րը` 
տար բեր:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Իսկ էս ե րե խա՞ն: 
Ս րա՞ մեղ քը որն էր:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Իմ ու քո մեջ… Դու 
ինձ սի րում էիր, չէ՞, իմ ե րե խա
յին էլ կսի րես եր ևի, չէ՞: Աստ ված 
ո ղոր մած է: Հա՛յր, հնա րա վոր 
չէ, որ դու ինձ չսի րեիր:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ի՞նչ ես ա սում, ես 
քեզ կյան քիցս ա ռա վել եմ սի րել 
միշտ:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Կ յան քիցդ…
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ա վե լի թանկ բա՞ն կա 

աշ խար հում…
ՄԱՐԻՆՈՍ  (գլխով է ա նում): Նա

յած ում աշ խար հում… Իմ ու քո՞…
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ի հար կե, իմ ու քո և 

բո լոր ծնող նե րի ու նրանց զա
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վակ նե րի միջև ա մե նա թանկ 
աշ խար հը… ա մե նա կար ևոր… 
միակ բա նը, որ ան կաս կած 
ի մաստ ու նի այս փուչ կյան քում: 
Բայց դու հե ռա ցար ինձ նից…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ես հենց դա էի ա սում, 
երբ մե նաս տան էիր ու զում…

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ե րա նի ոտքս տնիցս 
դուրս դրած չլի նեի…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ե թե Աստ ված թույլ 
տվեց, որ հե ռա նաս ա նա պատ, 
ու րեմն դա քո ո րո շու մը չէր:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ե րա նի թույլ տված 
չլի ներ:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Հա՛յր, դու սխալ ճա
նա չե ցիր Աստ ծուն: Ոչ թե նա 
չպետք է թույլ տար, այլ ե թե 
թույլ տվեց, ու րեմն այդ պես էլ 
պետք է լի ներ:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ես չգտա այն, ինչ 
փնտրում էի, ընդ հա կա ռա կը, 
ա վե լի խրվե ցի:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Գու ցե ան կեղծ չէիր:
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ես չէի կա րող 

մնալ…
ՄԱՐԻՆՈՍ  Փա խուս տը ելք չէ, 

Աստ ված ա մե նուր է: Ե թե չես 
կա րո ղա նում ներսդ նա յել, չես 
տես նի Աստ ծո պատ կե րը:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Էս ինչ ան կա տար է 
Աստ ծո…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Չա սե՜ս…
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Աշ խար հը հաս տատ 

ան կա տար է:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Դա մարդ կանց աշ
խարհն է:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ն րանք ճղճիմ են 
ու ստոր, ա ռանց աչք թար թե լու 
դեն նե տե ցին քեզ, վտա րե ցին և 
դեռ սուրբ են կոչ վում:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ես ծանր հան ցանք էի 
գոր ծել:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Դու չէիր կա րող 
նման բան ա նել:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ն րանք չգի տեն այդ 
մա սին:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ո՞վ չէր հաս կա նում, 
որ քեզ նման ան մեղ պա տա նուն 
էդ շան քա ծը հումհում կու տեր: 
Ո՞վ չէր ճա նա չում նրան:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Դա անձ նա կան է: 
Աստ ծո տուն ոտք դրած հո գին 
ճա նա պար հից խո տոր վե լու 
ի րա վունք չու նի:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Դու դեռ ե րե խա էիր:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Հո գին պա տաս խա

նա տու է իր ա րարք նե րի հա մար 
բո լոր տա րի քի մար մին նե րում:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Դու դեռ ե րե խա ես:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Ես շուտ զգա ցի, թե ինչ 

եմ ու զում, ես չէի կա րող սպա
սել, դրա հա մար էլ ինձ ծանր 
ճա կա տա գիր բա ժին հա սավ:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Դու…
ՄԱՐԻՆՈՍ  Ես ու զում էի զգալ, 

ինքս հաս նել, հա ղոր դակց վել… 
Զ գա՜լ… 

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Տե սա՞ր` ինչ ե ղավ: 
ՄԱՐԻՆՈՍ  Զ գա ցի՜: 
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ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Հաս կա ցա՞ր:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Հաս կա ցա՛:
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ա սա՛: Ին չո՞ւ չփոր ձե

ցիր ան գամ պաշտ պան վել:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Ինքդ ա սա ցիր, որ 

նրանք հա մոզ ված էին, որ ես 
չէի կա րող դա ա րած լի նել: 

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ա յո:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Բայց մե ղադ րե ցին: 

Հա՛յր, ինձ ոչ ոք չհա մար ձակ
վեց պաշտ պա նել: Ոչ ոք… Երբ 
քա նիքա նիս նե րը գի տեն, որ 
ան մեղ եմ, քա նի՜քա նիս ներն 
են տե սել նրան էդ զո րա կա նի 
հետ: Քա նի հո գի դեպ քին ներ
կա էին, տե սան, որ ես մաս նա
կից չեմ… Վա խե նում են ա սել 
ճշմար տութ յու նը, ա հա թե ինչն 
է ող բա լին:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Տես նո՞ւմ ես, որ 
ա սում եմ…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Տես նում եմ, թե քա նի՜
քա նիսն են տա ռա պում:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ա՜յ…
ՄԱՐԻՆՈՍ  Սիրտս ցա վում է 

նրանց հա մար, տանջ վում եմ…
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Դու ինքդ քեզ 

չպաշտ պա նե ցիր, բա լես, հի մա 
ու զում ես, որ ու րի՞ շը դա ա ներ:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Հա լած վո ղը՝ ան մեղ, 
թե մե ղա վոր, ա կա մա պաշտ
պան վում է, դա մարդ կա յին է, 
հա՛յր:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ի հար կե:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Իսկ թե ով է ան մեղ, 

ով՝ մե ղա վոր, գի տի միայն Աստ
ված:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ե թե չվա խե նա յի, որ 
ճշմար տութ յունն ի մա նա լով քեզ 
ա վե լի մեծ պա տիժ կնշա նա կեն, 
վայրկ յան ան գամ չէի վա րա նի…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ա վե լի մեծ պա տի՞ժ… 
Դու ի րա վա ցի ես: Մեծ պա տի ժը 
մեծ չար չա րանք ներ է…

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Լ ռի՛ր: Չ հա մար ձակ
վես… ան գամ մտա ծել նման 
բան:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ին չո՞ւ:
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Դու չես կա րող ե րե

խա յին նե տել բախ տի քմա հա
ճույ քին:

ՄԱՐԻՆՈՍ  (աչ քե րը փա կե լով): 
Ես…

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ս թափ վի՛ր, ուշ քի 
եկ, խնդրում եմ: Նե րիր ինձ: 
Նե րիր, Տեր: Պա պանձ վեր լե
զուս: Ես չպետք է մտնեմ ձեր 
եր կու սի ա րան քը: Ես… Կորց
րել էի գլուխս, ինչ քան շատ եմ 
ու զում մաքր վել, այն քան խորն 
եմ խրվում կեղ տի մեջ: Նե րող 
ե ղեք: Նե րեք մե ղա վո րիս: Տե՛ր, 
թող քո կամ քը լի նի: Աղ ջիկս, 
զա վակս, ե թե քեզ է լի մի բան 
պա տա հի, ես չեմ դի մա նա, ես 
ծեր ու հի վանդ մարդ եմ: Խղճա՛ 
ինձ: Դու… Դու ե րե խա յին պետք 
է մե ծաց նես, պահ պա նես, այս 
փա րա խում հո չե՞ս թող նե լու 
կամ, որ ա վե լի սար սա փե լի է, 
հո չե՞ս գցե լու էն ա նօ րեն նե րի 
ձեռ քը:
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ՄԱՐԻՆՈՍ  Որ քան թույլ էակ է 
մարդ ա րա րա ծը…

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Խոս տա ցիր… Երդ
վում եմ, որ այլևս բառ չես լսի 
ինձ նից: Երդ վում եմ, որ այլևս 
հլու եմ քո կամ քին, երդ վում եմ, 
որ…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Բա վա կան է երդ վես: 
Ինչ քան շատ երդ վես, այն քան 
շատ ու շատ ան գամ երդմն ա
զանց կլի նես…

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Խոս տա ցիր, որ սքե
մը կգցես վրա յիցդ և կ նոջ հա
գուստ կհագ նես:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Հա՛յր, հա՛յր, սի րե լի 
հայ րի՜կ, դրանք մարմն ա կան 
դա տար կա բա նութ յուն ներ են, 
խաբ կանք:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Տես` ինչ գե ղե ցիկ 
զգեստ եմ բե րել: Եղ բայրդ է կա
րել տվել, հա տուկ քեզ հա մար:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Վերջ: Այլևս ոչ մի բառ 
չա սես:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Մա զերդ ար դեն եր
կա րել են… Չես կտրում, ու
րեմն…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Թող, վերջ: Հե ռա ցի՛ր: 
Այլևս չգաս: Գ նա որ դուդ մոտ: 
Օգ նիր նրան, քո խոր հուրդ նե րը 
շատ պետք կգան:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Ե թե գա յիր՝ միա սին 
գնա յինք… ա ռանց քեզ չգի տեմ` 
իմ չոր գլու խը որ քա րին տամ…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Հա՛յր, այս բա ժա կը 
ես…

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Նե րիր զա վակս, 
դարձ յալ մե ղան չե ցի…

ՄԱՐԻՆՈՍ  Գ նա:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Լավ:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Այլևս չգաս:
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Լավ:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Մո ռա ցիր իմ գո յութ

յան մա սին և  ոչ ո քի չա սես՝ որ
տեղ եմ, խնդրում եմ, այ լա պես 
ստիպ ված կլի նեմ հե ռա նալ: 
Շու տով ցրտերն ընկ նե լու են, 
ե րե խա յին դուրս հա նեմ՝ վտան
գա վոր է:

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Լավ:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Միակ որ դուդ մե նակ 

մի՛ թող, գնա՛, եր բեք չլքես:
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Լավ: Մ նաս բա րով:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Գ նաս բա րով:
ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Աղ ջի՛կս:
ՄԱՐԻՆՈՍ  Հա՛յր, ես հա սա, ին

չի ձգտում էի: Հան գիստ սրտով 
գնա: 

ԵՎԳԻՆԵՈՍ  Լավ: ( Հե ռա նում է:)

ՏԵՍԱՐԱՆ 
ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

Միա բա նութ յուն:

ԴՊԻՐ  Չմ տա փոխ վեք, որ ինչ պես 
ո րո շել ենք, այն պես էլ վար
վենք:

ԱԲԵՂԱ  Ես դրանց չեմ վստա հում:
ԴՊԻՐ  Քիչ են, տազ կա նեն:
ԱԲԵՂԱ  Հի մա են քիչ:
ԴՊԻՐ  Պահն օգ տա գոր ծել է 

պետք, այ լա պես ուշ կլի նի:
ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Դե՞, ի՞նչ շտա պո ղա

կա նութ յուն է: Լ սում եմ ձեզ:
ԱԲԵՂԱ  Մա րի նոսն ան մեղ է դա

տա պարտ ված:
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ԴՊԻՐ  Ար դեն ե րեք տա րի է՝ լուռ 
կրում է իր խա չը, անտր տունջ 
տա րավ բո լոր հա լա ծանք ներն 
ու չար չա րանք նե րը: 

ԱԲԵՂԱ  Տ ղա մարդ տե ղով ե րե
խա յին տի րութ յուն ա րեց:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ի՞նչ եք ու զում:
ԴՊԻՐ  Ե թե Մա րի նո սին չվե րա

դարձ նես, բո լորս դուրս կգանք 
վան քից:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Բո լո՞րդ եք միա բան: 

Լ ռութ յուն:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ո՞վ է դեմ, որ Մա
րի նոս ճգնա վո րը վե րա դառ նա 
մե նաս տան:

Բո լորն ի րար են նա յում, բան սար
կու նե րը չեն հա մար ձակ վում ընդ դի
մա նալ:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Գ տեք: Ետ բե րեք:
ԴՊԻՐ  Նա այս տեղ է:
ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ա սեք, թող ներս գա: 

( Մա րի նո սը ներս է գա լիս:) Դու, 
ի հար կե, ար ժա նի չես մեր սուրբ 
հար կին… Բայց միա բա նութ յան 
խնդրան քով քեզ ներս եմ թող
նում: 

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ես ար ժա նի չեմ կո
խե լու ուխ տի շե մը, թույլ տվեք 
մնամ իմ հյու ղում:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ո՛չ: Կմն աս վան քում 
և կ կա տա րես ա մե նա ծանր աշ
խա տանք նե րը:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Ծա ռա եմ տի րո ջը: 
Կա րո՞ղ եմ ա ղո թել իմ հյու ղում:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Որ տե՞ղ է դա:
ՍՐԲԱԶԱՆ  Վան քա պատ կան հո

ղա մա սում է, արևմտ յան կող
մում:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Լավ: Միա բա նութ
յան տա րած քից դուրս չգաս: 
Կողմն ա կի մարդ կանց հետ 
չառնչ վես: Որ դիդ նույն պես:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Որ դիս…
ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Այլևս ոչ մի բառ լսել 

չեմ կա մե նում, մե նակ թո ղեք 
ինձ:

ԴՊԻՐ  Բա րի վե րա դարձ, հայր 
սուրբ:

ՍՐԲԱԶԱՆ  (կեղ ծա վո րութ յամբ): 
Նո րից մի ըն տա նիք ենք:

ՄԱՐԻՆՈՍ  Տի րոջ կամ քը թող լի
նի:

ՍՐԲԱԶԱՆ  Ա մեն:
ԴՊԻՐ  (հո գա տա րութ յամբ): Գ նա 

խուցդ, հան գիստ առ:

ՏԵՍԱՐԱՆ 
ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ

Մահ:
Խ ցում քնած Մա րի նո սը ե րա զում 
լու սա պայ ծառ այր է տես նում, ո րը 
նրա եղ բոր դեմքն ու նի:

ԼՈՒՍԱՊԱՅԾԱՌ ԱՅՐ  Ա րի՛, ե՜լ… 
Եկ քո տե ղը, որ Աստ ված է 
տվել հանգս տա նա լու` ի փառս 
քո ա նանց բա րութ յան ու համ
բե րա տար ճգնութ յան: Ա րար չի 
ա ռաջ հա րազ վարճ բերկ րա
ցող և տի րոջ ազ նիվ ծա ռա, ե՛կ, 
մտիր ա ռա գաստն ան մահ փե
սա յի… 
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Սուրբ Մա րի նոսն հիպ նոս ված վեր է 
կե նում ու հետ ևում նրան, գնում է իր 
քա րայ րը և ծն կում վեր ջին ան գամ 
ա ղո թե լու: Գամփ ռի հետ փութ կոտ 
ներս է վա զում Մա նու կը և  աղ մու
կով նետ վում նրա գիր կը: Մա րիա մը 
շատ թույլ է, չի դի մա նում բնութ յան 
մեջ կոփ ված որ դու ու ժին և փե տու
րի նման ընկ նում է գետ նին: Ե րե
խան հոգ նած թիկ նում է նրան և 
ք նում: Գամփ ռը մո տե նում, պառ
կում է նրա մյուս կող մում` ա կան ջը 
սրած: Քիչ անց գամփ ռը ա ղիո ղորմ 
ոռ նում է: Ներս են վա զում տագ նա
պած Հո վի վը, Հով վի կի նը, Դ պի րը 

և հայտ նա բե րում մա հա ցած Մա րի

նո սին: 

ՀՈՎԻՎ  Վերջ:
ԴՊԻՐ  Տեր Աստ վա՜ծ… Տեր, ո ղոր

մեա՜… (Գ նում է:)

Հո վի վը ծած կում է քնած ե րե խա յին, 

Գամփ ռը պտտվում է նրանց շուր ջը:

ՀՈՎԻՎ  ( Գամփ ռին:) Հս կի՛ր: 

Հով վի կի նը Մա րիա մի վրա յից հա

նում է սքե մը:

ՀՈՎՎԻ ԿԻՆ  Հան գավ: (Ար տաս
վում է:) Վեր ջա պես էս սև փի
լո նից կա զատ վի խեղճ աղ ջի կը:  
Հո գին դուրս ե կավ:

Դ պի րը վե րա դառ նում է վա նա կան

նե րի հետ: Հո վի վը գրկում է Մա

րիա մին, նրա վար սե րը կախ վում են 

գետ նին, վա նա կան ներն ապ շած են:

ԱԲԵՂԱ  Մա զերն հա սան գետ նին, 
բայց այդ պես էլ մո րուս չծլեց:

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  
(սար սա փած ընկր կում է): Մե ղա՜ 
մեզ, մե ղա՜: (Ի րար մեջ՝ շշու կով:)  
Կին է, կի՜ն…

Մի ջին տա րի քի վա նա կա նը քայ լում 
է դե պի քնած ե րե խան, բայց Գամփ
ռը չի թող նում, որ մո տե նա:

ԴՊԻՐ  Գ թա՜, ո ղոր մած Տեր, գթա՛, 
Բա րե գո՛ւթ…

Հով վի կինն էլ ե րե խա յին է գրկում, 
գնում են: Գամփ ռը ա ռաջ է անց
նում: Վա նա կան նե րը հետ ևում են 
նրանց:

ԱԲԵՂԱ  Մե ղա՜ մեզ, մե ղա՜:

ՏԵՍԱՐԱՆ 
ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ

Բա ցա հայ տում:
Սր բա զա նի՝ կա ռա վար չի, ու ղեկ
ցութ յամբ գա լիս է Վա նա հայ րը:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Պա տա նեք, թա ղենք 
որ պես կրո նա վո րի, ինչ պես 
կարգն է:

ԱԲԵՂԱ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ 
ՎԱՆԱԿԱՆՆԵՐ  (ա ղա ղա կե
լով): Մե ղա՜ մեզ, մե ղա՜: 

ԱԲԵՂԱ  Պա տու հաս ե ղավ մեր 
գլխին, վան քին փոր ձանք է 
սպաս վում…

ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՎԱՆԱԿԱՆ  
Աստ ծո խստա գույնս պա տի ժը 
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վրա հաս է: Մենք էլ ան մեղան
մեղ մեղ սա կից ենք, վայ մեզ, 
վա՜յ… 

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Էլ ի՞նչ է ե ղել, ին չո՞ւ 
եք այդ պես ող բում: ( Մա րիա մին 
բե րող Հով վին:) Ո՞վ է սա: 

ԴՊԻՐ  Ո ղոր մած Աստ ված, ո ղոր
մեա՜…

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՏԱՐԻՔԻ 
ՎԱՆԱԿԱՆՆԵՐ  Կի՜ն է, կի՜ն…

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ո՞վ է:
ԴՊԻՐ  Սուրբ Մա րի նոս ճգնա վո

րը:
ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Ի՞նչ:

Հո վի վը Մա րիա մին դնում է Վա նա
հոր ոտ քե րի ա ռաջ: Վա նա կան նե րը 
երկ յու ղա ծո րեն խա չակնք վում են և 
վախ վո րած ետ քաշ վում: Լ ռութ յուն 
է տի րում: Ե րե խա յի ձեռ քը բռնած 
գա լիս է Հով վի կի նը, ե րե խան պոկ
վում, վա զում է դե պի մայ րը:

ՎԱՆԱՀԱՅՐ  Աստ ծո ա նեծ քը 
կընկ նի մեր վան քի վրա: Ես թո
ղութ յան ար ժա նի չեմ: Ինձ էլ 
թա ղեք սրա հետ:

Հո վի վը ե րե խա յին հանձ նում է Վա
նա հո րը:

ՀՈՎԻՎ  Հայր սուրբ, ես ձեզ եմ 
հանձ նում հա յոց հո տի ա պա գա 
ա ռաջ նոր դին… 

Վա նա կան նե րը երկ յու ղա ծո րեն 
խա չակնք վում են և վախ վո րած ետ 
քաշ վում: 
Բո լո րը ջեր մե ռան դո րեն ա ղո թում 
են: Զին վոր ներն ու ոս տի կան նե րը 

բե րում են Պան դո կա պա նին: Հո վի
վը Պան դո կա պա նի վզից բռնած մո
տեց նում է Մա րիա մին:

ՀՈՎԻՎ  Նա յի՛ր, շուն, լավ նա յիր: 
Ճա նա չո՞ւմ ես: 

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Մա րի նոս ա բե
ղան է, ո րին Աստ ված թույլ 
տվեց իմ իսկ տան մեջ հան ցա
վոր բռնա նալ իմ իսկ զա վա կի 
վրա:

ԴՊԻՐ  Դ ժոխ քի բա ժին դառ նաս: 
Լավ նա յիր: Նա յի՛ր:

Պան դո կա պա նը տես նե լով, որ Մա
րի նո սը կին է, ա ղեր սա գին նետ
վում, համ բու րում է ար դեն նվա ղող 
Վա նա հոր ձեռ քերն ու փե շե րը, ընկ
նում է Վա նա հոր ոտ քե րը:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Վա նա հա՛յր… 
( Կուրծք ծե ծե լով:)   Վա՜յ ինձ… 
Վա՜յ… 

Պան դո կա պա նը չո րեք թաթ մո տե
նում է ե րե խա յին, բայց Հով վի կի նը 
ե րե խա յին հե ռաց նում է նրա նից:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  (հաս կա նա լի 
չէ` Մա րի նո սի՞ն է դի մում, թե՞ իր 
դստե րը նկա տի ու նի): Ա նաստ
ված աղ ջիկ, էս ի՞նչ ա րե ցիր: Էս 
ի՞նչ ա րե ցիք: Ինձ նե րում չկա: 
Ես, եղ կե լի՜ս… 

Գա լիս է պան դո կա պա նի աղ ջի
կը` հե րար ձակ ու ցնոր ված, մայ րը 
հետևում է նրան: 

ԴՊԻՐ  Մարդ չգի տի, թե ին չին 
հա վա տա: Ի՜նչ գրի, ի՜նչ թող նի…
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Պան դո կա պանն աղջ կան տես նե
լուն պես նետ վում է ծե ծե լու և սար
սա փե լով նրա ար դեն ծեծ ված վի
ճա կից` ետ է քաշ վում:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  (ող բա լով:) Դու 
զրպար տե ցիր նրան ու մեզ 
կորստ յան մատ նե ցիր:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Վա
խե ցա…

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Աստ ծո դա տաս
տա նից վա խե ցիր, ա նա ռա՛կ:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԿԻՆ  Ձեռք 
չտա՛ս:

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Եվ ո՞ւմ ա րա ծը 
ծած կե ցիր, ո՞ւմ…

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆԻ ԱՂՋԻԿ  Նա… 
Ե՞ս… Մե ղա՜… 

ՊԱՆԴՈԿԱՊԱՆ  Ող բամ ինձ, ես 
վեր ջա ցած մարդ եմ:

Մայր ու աղ ջիկ ող բա լով փար վում են 
Մա րիա մին ու ան շար ժա նում: Հայ րը 
հե կե կա լով ընկ նում է ծնկնե րին:

ԴՊԻՐ  Վերջ, հան գում են… Էր 
սա պատ մութ յու նը սուրբ նա հա
տա կի Մա րի նո սի…

Դ պի րը Վա նա հորն է հանձ նում 
Գ րի գո րիս Աղ թա մար ցու կա թո ղի
կո սա կան գա վա զանն ու խույ րը:                                                                                                                                         

ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԱՂԹԱՄԱՐՑԻ  
(Դ պի րին):  Գ րի առ:

Դ պի րը նրան է մեկ նում իր գրա ծը:

ԳՐԻԳՈՐԻՍ ԱՂԹԱՄԱՐՑԻ   (կար
դում է):

Իսկ սուրբ տը ղայն ընտ րեալ և  
ա ռա քի նին`

Սը րա պիոն մա նուկն, ի վան քըն 
սնա նի.

Կ րօ նա ւոր ե ղեալ ըն տիր ւ  ա նու ա
նի,

Մինչ հայր և  ա ռաջ նորդ վա նա ցըն 
կար գի:

Ի թվա կա նին հա յոց ի նըն հա րիւ րի
Կ և Ե տա րի ւ  ի նմայ ա ւե լի
Ես Գ րի գո րիս նու աստ Աղ թա մար

ցի
Ա պի կա րըս տե սուչ և  ան յի շե լի
Ըզ վա րըս ճգնու թեան սուրբ Մա րի

նո սի
Ոտ նա չափ հա մա ռօտ ի յա ւարտ 

ա ծի,
Զի ըն թերց մամբ սո րա զու ար ճա

նայք յո գի,
Զ փառս եր գես ցուք փրկչին ա մե

նա զօ րի:
( Խա չակն քում է բո լո րին և հան դի

սա տե սին: Դ պի րին:) 
Մ նա ցա ծը գի տես: Գ րի առ ինչ պես 

հարկն է:



Սամ վել
ԽԱԼԱԹՅԱՆ

Բ նու թ յան մե ջ այս պի սի մի  
հազ վա դեպ, բնա կան եր ևու յթ կա. 
մի  քա նի  առ նետ նե րի պո չերն այն
քան ա մու ր են մի ահ յու ս վու մ, որ 
կեն դա նի նե րը չեն կա րո ղա նու մ 
դրանք ար ձա կել: Ընկ նե լով այդ

պի սի փոր ձան քի մե ջ, գա զան ներն ի 
զո րու  չեն լի նու մ տե ղա շարժ վել և, որ պես հետ ևանք, չկա րո ղա նա լով կեր հայ
թայ թել` սատ կու մ են սո վից: Գիտ նա կան նե րը դա ան վա նու մ են «Առ նե տա յին 
թա գա վո րու թ յու ն»: 

Նու յն եր ևու յ թը կա մարդ կանց հո գե կան աշ խար հու մ, երբ մար դիկ ի րենց 
ե սա մո լու թ յամբ կոր ծա նու մ են հար գան քի, սի րո, ան կեղ ծու  թյան ու  փո խ
ըմբռնման հիմ քե րը և հայտն վու մ բա րո յա կան ու  հո գե կան սո վի ոս տայ նու մ, 
որն էլ խոր տա կու մ է նրանց:
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ԱՌՆԵՏԱՅԻՆ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գոր ծող ան ձիք
ԱՐՏԱԿ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ - (ձայ նը)
ԱՆՆԱ - նրա կի նը
ՍՈՆԱ - նրանց դուստ րը
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ - ըն տա նի քի մտե րիմ
ԳՈՀԱՐ  Ար տա կի երկր պա գուն

Գոր ծո ղութ յու նը կա տար վում է Ան նա յի հան գուց յալ ա մուս նու՝ 
Ար տա կի աշ խա տա սեն յա կում:

ԴՐՎԱԳ 1

Կի սա մութ սեն յա կի ձա խա կողմ յան փակ վա րա գույր նե րի 
ճեղքից թա փան ցող լույ սը հու շում է, որ վաղ ա ռա վոտ է:    

Ա ջից, սուր ճի գա վա թը ձեռ քին, տնա յին խա լա թով, հո ղա թա
փե րով, մա զե րը ծոծ րա կին հա վա քած, բայց դեռևս չհար դար

ված, մտնում է Ան նան: Ա զատ ձեռ քով միաց նում է 
է լեկտ րա կան լամ պը: 

Դի մա հա յաց պա տին Վարդ գես Սու րեն յան ցի « Սա լո մե» կտա
վի շրջա նակ ված վե րար տան կարն է, տա կը՝ պատ վան դա նի 

վրա, չի նա կան սկա հակ: Գր քե րով լի եր կու պա հա րան, եր կու 
ա թոռ և կ լո րակ փափ կա թոռ, պտտվող բազ կա թոռ ու գրա
սե ղան, վրան՝ ան կա նոն դարս ված գրքեր, նոթ բուք, թղթեր, 

գրիչ, սի գա րե տի տուփ, հրա հան, մոխ րա ման,  բջջա յին հե ռա
խոս, լու սամ փոփ, Ար տա կի լու սան կա րը՝ ե րիզ ված սև ժա պա
վե նով: Գ րա պա հա րա նի մոտ, ցածր սե ղա նի կի վրա՝  չհրկիզ
վող եր կու պա հա րա նիկ կո դա յին փա կա նով, հա մա րա կալ ված 
են՝ 1, 2: Զ գաց վում է, որ մաս չեն կազ մում սեն յա կի կա հա վո

րան քի ո ճին:
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ԱՆՆԱ  (սուր ճը դնում է գրա սե
ղա նին, փլվում բազ կա թո ռին, 
շփում է ճա կա տը): Գի տեի, հո 
գի տեի, որ չկաս… Բայց չկա րո
ղա ցա սուրճդ չբե րել… ( Լու սան
կա րը վերց նում, եր կար նա յում, 
դնում է տե ղը:) Սո վո րութ յու նը 
հաղ թեց… քսան տար վա մեջ՝ 
ա մե նօր յա սո վո րութ յուն: Արթ
նա նալ ու ան մի ջա պես վազ 
տալ խո հա նոց՝ ա մուս նուդ հա
մար սուրճ պատ րաս տե լու… 
( Ճա կա տը շփե լով:) Օ՜ֆ, ե սիմ, 
է՞… Չ գի տեմ, թե ինչ եմ ա նում 
ու հե տո ար դա րաց նում եմ ինքս 
ինձ… ( Դա ռը քմծի ծա ղով:) Սո
վո րութ յո՞ւն... ( Լու սան կա րին՝ 
նյար դա յին:) Իս կի էլ սո վո րութ
յուն չի՛… հա՛, սո վո րութ յուն չի ու 
դու էլ կապ չու նես իմ ան նոր մալ 
վար մունք նե րի հետ, որ կո կետ
կա քույրդ ու հար ևան նե րը, Սո
նան էլ նրանց հետ, մտա ծում 
են, թե քեզ կորց նե լու վշտից եմ 
տա րօ րի նակ դար ձել: ( Դա դար:) 
Սուր ճը դիտ մամբ բե րի, հո խե
լա գար չե՞մ, որ մա հա ցած մար
դուն սուրճ բե րեմ… Պատր վակ 
էր սեն յակդ մտնե լու հա մար… 
Ե կա քեզ ա սե լու ա մեն օր վա 
մտա ծածս… ( Հան դարտ վում է:) 
Բայց գի տե՞ս, ինչ քան դժվար է 
ինքդ քեզ հետ ան կեղծ լի նե լը: 
Չ գի տես: Որ քան էլ որ հո գե
բան գրող էիր՝ էդ մե կը չգի տես, 
ո րով հետև եր բեք ոչ մե կի հետ 

ան կեղծ չես ե ղել, մա նա վանդ 
ինքդ քեզ հետ: Ես էլ չեմ ե ղել, 
բայց հի մա կփոր ձեմ: Հաս
տա՛տ: Գո նե մի ան գամ, ա ռա
ջին ու վեր ջին ան գամ, հար կա
վոր է ի րերն ի րենց ա նու նով 
կո չել… ( Մեղ մա ցած:) Ի հար կե, 
ցա վա լի է քո մա հը: Ըն դա մե նը 
42 տա րե կան էիր, ճա նաչ ված, 
պա հանջ ված, ստեղ ծա գոր ծա
կան ավ յու նով լի… ցա վա լի է: 
Բայց իմ տա րօ րի նա կութ յուն նե
րը քո մահ վան հետ, կնե րես, ոչ 
մի կապ չու նեն: Ա սենք, ինքդ էլ 
ար դեն գի տես: Ա սում են՝ մար
դու հո գին մարմ նից ան ջատ
վե լուց հե տո աշ խար հիկ բո լոր 
գաղտ նիք ներն ի մա նում է… 
( Դա դար:) Քո հո գին ար դեն 
երկն քում է ու դու ա մեն ինչ գի
տես, ա մեն ինչ ի մա ցել ես, էլ 
ո՞ւր ձևեր թա փեմ… Իսկ թե դու 
ինձ կնե րես, չես նե րի՝ քո գործն 
է: ( Կարճ դա դար:) Էս խո սակ
ցութ յու նը վա ղուց պի տի լի ներ, 
երբ դեռ ողջ էիր: Ա մեն ան գամ 
վճռում էի՝ սուրճդ բե րեմ, նստեմ 
դի մացդ ու… ու չէի հա մար ձակ
վում: Չ հասց րի ե րե սիդ ա սել, 
հի մա հո գուդ եմ ա սում: ( Դա
դար:) Այն, ինչ ե ղավ, այն, ին չի 
մա սին դու ար դեն գի տես, քո 
մեղ քով ե ղավ: Մե ղա վո րը դու 
ես:  Դո՛ւ, միայն դո՛ւ… Մտնում 
էիր սեն յակդ ու գրա սե ղա նից 
քեզ պո կել չէր լի նում: Քո կի
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նը ես չէի՝ գրա սե ղանդ էր, նոթ
բուքդ, գրքերդ… Ես ըն դա մե նը 
քո սուր ճը բե րողն էի: Ա մի սը 
մեկ էլ սի րով չէինք զբաղ վում: 
Հե տո դա էլ դա դա րեց: ( Դա
դար: Դա ռը հեգ նան քով:) Դե 
խմիր, խմի՛ր սուրճդ, բե րել 
եմ… ( Գա վա թից կում է ա նում 
ու  բջջա յի նի զան գից ցնցվում: 
Զար մա ցած վերց նում, լա րում 
է հա յաց քը՝ կար դա լու հա մար:) 
Գու գո՞… ի՞նչ Գու գո… ( Հե ռա
խո սի մեջ:) Ա լո՞… Պա րոն Ար
տակ  Զոհ րաբ յա նի՞ն… Իսկ ո՞վ 
է հարց նո ղը… Ն րա երկրպա
գու նե րի՞ց… Պա րոն Ար տակ 
Զոհ րաբ յա նը, հար գե լի օ րիորդ 
երկր պա գու Գո՛ւ գո՛, մեկ շա բաթ 
է, ինչ մա հա ցել է… Ան ջա տեց: 
( Հե ռա խոսն ան փույթ մի կողմ 
է գցում: Լու սան կա րին:) Մեղ
քերդ շա տա նում են, պա րոն 
Ար տակ Զոհ րաբ յան, այդ քա նը 
ո՞նց ես քա վե լու… Գու գո… Տ ղա
մար դու ա նու նով է գրան ցել, որ 
գլխի չընկ նեմ… (Դր սից լսվում է 
Սո նա յի ձայ նը՝ « Մա՜… Մամ, որ
տե՞ղ ես»: Դե պի դու ռը:) Այս տեղ 
եմ, հորդ սեն յա կում:

Մտ նում է Սո նան՝ պա յու սակն ու սից 

կախ՝ պատ րաստ վում է դուրս գալ 

տնից:   

ՍՈՆԱ  (գրկում է մոր ու սե րը, առ
ժա մա նակ հառ վում հոր լու սան
կա րին): Մամ, ինձ հա մար էլ 

հեշտ չի: Բայց մենք պար տա վոր 
ենք հաշտ վել ե ղա ծի հետ… Դու 
մի մտիր նրա սեն յա կը, մամ, մի 
տան ջիր քեզ: Է դի կին ա սել եմ, 
կգա, կօգ նի, գրքե րը կհա վա
քենք, գրա դա րա նին կնվի րենք, 
իսկ ձե ռագ րե րը ար խիվ կհանձ
նենք…

ԱՆՆԱ  (ցրված): Ի՞նչ…
ՍՈՆԱ  Մո ռա ցե՞լ ես, ո րո շե ցինք 

հայ րի կի գրքե րը գրա դա րա նին 
նվի րել: Ին տեր նե տի դա րում 
տա նը ո՞վ է գրքեր պա հում:

ԱՆՆԱ  (մե քե նա բար): Հա, ի հար
կե…

ՍՈՆԱ  Ն րա ի րե րից ընտ րիր 
ա մե նա հա րա զա տը, սի րով 
անց  կաց րած ձեր տա րի նե րից 
խորհրդան շա կա նը…

ԱՆՆԱ  Ի՞նչ… 
ՍՈՆԱ  Ես էլ մի բան կընտ րեմ, 

մնա ցա ծը կհանձ նենք:
ԱՆՆԱ  Հա, ի հար կե:
ՍՈՆԱ  Դե, ես գնա ցի, դա սից ու

շա նում եմ: Ե րե կո յան Է դի կի 
հետ կգամ: ( Համ բու րում է, ուղղ
վում դե պի դու ռը:)

ԱՆՆԱ  (կան խում է): Սո նա… 
ՍՈՆԱ  (շրջվում է): Հա, մա:
ԱՆՆԱ  Է դի կին շա՞տ ես սի րում:
ՍՈՆԱ  Ան չափ: Նա էլ՝ ինձ: Մի 

մտա հոգ վիր, պայ մա նա վոր վել 
ենք. մեր նշան վե լը հե տաձ գում 
ենք:

ԱՆՆԱ  (փոր ձում է ժպտալ): 
Գ նա, աղ ջիկս: ( Սո նան գնում է: 
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Մ տազ բաղ, օ տա րո տի հա յաց քը 
սա հեց նում է սեն յա կում, կրկին 
հա ռում լու սան կա րին:) Ա՜խ, Ար
տակ, Ար տակ… ո՞նց փչաց րիր 
ա մեն ինչ: Սի րում էինք ի րար, 
ե րե խա ու նե ցանք, ե րա զում 
էինք, որ եր ջա նիկ ծե րութ յամբ 
կապ րենք… Բայց ե սա սի րութ
յունդ քեզ կուլ տվեց, չկա րո
ղա ցար դի մա նալ աստ ղա յին 
հի վան դութ յա նը, չկա րո ղա ցար 
դի մադ րել քեզ շրջա պա տող 
կի սագ րա գետ ան բա րո յա կան
նե րի գայ թակ ղութ յա նը… ( Քայ
լում է սեն յա կում:) Ն րանք ե րի
տա սար դութ յունդ խժռե ցին ու 
հե ռա ցան քեզ նից: Ն րան ցից 
մնաց միայն մե կը, ո րին ճա շակ 
ու նե ցող տղա մար դը մա տով էլ 
չի դիպ չի, ու դուք ի րար սկսե
ցիք հա վա տաց նել, թե միմ յանց 
սի րո՜ւմ եք, ափ սոս միայն, որ 
դու ա մուս նա ցած ես, այ լա պես 
ի՜նչ եր ջա նիկ կլի նեիք ի րար 
հետ՝  ա ռանց թաքն վե լու շրջա
պա տից, ա զա՜տ, ան կաշ կա՜նդ: 
( Հեգ նան քով:) Գ րող էիր, չէ՞, քեզ 
ներշնչ վե՜լ էր պետք… Ներշնչ
վե ցիր, օ տա րաց րիր քեզ քո 
հա րա զատ նե րից: (Նստում է:)  
Հի մա կմտա ծես, թե այդ քա նը 
որ տե ղի՞ց գի տեմ: Քո գրվածք
նե րից գի տեմ: Որ քան էլ ար գե
լում էիր, որ մինչև գրքիդ լույս 
տես նե լը ձե ռագ րերդ չկար դամ, 
քեզ նից գաղտ նի կար դում էի: 

Դու գրում, նկա րագ րում էիր 
այն ա մե նը, ինչ տե ղի էր ու նե
նում մեզ հետ: Գ րած ներդ՝ հե՜չ, 
ջնջած ներդ էի կար դում… Աշ
խար հից ան ջատ ված գրում էիր 
ու հե տո՝ վա խից, որ ճիշտ մեզ 
հետ տե ղի ու նե ցածն է գրվել, 
ջնջում, խմբագ րում էիր: Բայց 
տեղտեղ մո ռա նում էիր, որ 
հե րոս նե րիդ ա նու նը փոխ ված 
չէ, որ իմ ու սի րու հուդ ա նունն 
է գրված, մոտ ըն կե րոջդ՝ Վա
րու ժա նի ա նու նը, ով քո բո լոր 
գաղտ նիք նե րին տեղ յակ էր ու 
մեկմեկ էլ նրա ա մա ռա նո ցում 
էիք հան դի պում բո զիդ հետ… 
(Ել նում, անշ տապ մո տե նում է 
մե տաղ յա պա հա րան նե րին:) 
Վեր ջերս էլ, միան գա մից, եր
կու հատ չհրկզվող պա հա րան 
ա ռար՝ թվա յին կո դով, որ խիստ 
գաղտ նի գրա ռումն երդ այն տեղ 
պա հես: Մի՞ թե այդ քան շատ սի
րա յին նա մակ ներ ու նես, որ մեկ 
պա հա րա նում չէին տե ղա վոր
վի: ( Կա հա վո րան քին նա յե լով 
քայ լում է՝ ինչ պես պատ կե րաս
րա հում կտավ նե րին կնա յեն:) 
Սկզբում շատ դժվար էի տա
նում: Ամ բողջ գի շեր աչք չէի 
փա կում, տանջ վում էի, բարձս 
թրջվում էր ար ցունք նե րից… 
Ախր, քեզ շա՜տ էի սի րում… 
Հե տո… Հե տո սերս փոխ վեց 
վրի ժա ռութ յան, ա տե լութ յան, 
ար հա մար հան քի… ( Նա յում է 
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« Սա լո մեին»:) Դու գի տե՞ս, թե 
ի՜նչ սար սա փե լի ու կոր ծա նա
րար է կնոջ վրի ժա ռութ յու նը: Էս 
նկարն էլ կա խել ես՝ իբր գի տես: 
Չէ, գի տուն մի ձևա ցիր, չգի
տես: Կինն ի րեն էլ կկոր ծա նի, 
իր ծնած ե րե խա նե րին ան գամ 
չի խնա յի, միայն թե հա գուրդ 
տա իր վրի ժա ռութ յա նը: (Ն կա
րից շրջվում, քմծի ծա ղում է:) Եվ 
ա հա, ինչ պես դու կգրեիր՝ «մի 
գե ղե ցիկ օր», քեզ նից վրեժս 
լու ծե լու հա մար ես… Հա՛, հենց 
ես, ա ռա ջին քայլն ա րե ցի ու… 
( Հա պա ղում է:) Ար դեն գի տես, 
չշա րու նա կեմ: (Նստում, վերց
նում է լու սա նկա րը:) Ա՜խ, Ար
տակ, Ար տակ… Ե թե փոքրինչ 
ու շա դիր լի նեիր իմ նկատ մամբ, 
ե թե եր բեմն, թե կուզ՝ կեղ ծա վո
րա բար, շո յեիր այտս, համ բու
րեիր, նա յեիր աչ քե րիս մեջ, ես 
կփլվեի, կխոս տո վա նեի ա մեն 
ինչ: ( Լու սան կա րը ցած դնե լով:) 
Բայց մենք, բո լորս, ե՛ս, Սո նան, 
քո ծնող նե րը, հար ևան նե րը, 
սի րու հիդ, ըն կերդ՝ Վա րու ժը, 
քեզ հա մար չկա յինք, մենք քեզ 
հա մար գի տա փոր ձի եր կո տա
նի կեն դա նի ներ էինք և դու 
սառ նասր տո րեն ու սումն ա սի
րում էիր մեր բա նա կան վար քը: 
Մենք քո գրա կան հե րոս նե րի 
նա խա տի պերն էինք և  ոչ ա վե
լին: Դու մեր ան նոր մալ կյան
քով էիր հո րի նում վե պերդ: Քո 

դա վա ճա նութ յունն ար դա րաց
նում էիր ան դի մադ րե լի սի րո՜վ, 
տվայ տանք նե րո՜վ… Մեր անձ
նա կան կյան քը, նույ նիսկ սի
րու հուդ ու քո՛, ի՛մ ու քո ին տիմ 
հա րա բե րութ յուն նե րում ե ղած 
ման րա մաս նե րը նույ նութ յամբ 
հրա պա րա կում էիր, որ պես զի 
բազ մի մա՜ց, հո գե բան գրող ներ
կա յա նաս: ( Դա դար:) Դ րա նից 
հե տո ես օ տա րա ցա: Աստ ված 
իմ, ինձ հա մար ար դեն ա մեն 
ինչ միև նույն էր, ան գամ Սո նա
յի ճա կա տա գի րը: Ան տար բեր 
դար ձա ու քեզ հետ կապ ված ո՛չ 
մի բան այլևս ինձ չէր հու զում: 
(Գ րա սե ղա նի վրա յից վերց նե
լով գրքե րից մե կը՝ անն պա տակ 
թեր թում է:) Դու զգում էիր իմ 
օ տա րա ցումն ու ա վե լի էիր ոգ
ևոր վում: Իմ դրսևո րումն ե րով  
կեր տում էիր  վե պիդ  ջա դու ի 
կեր պա րը՝ որ պես մի ան հո գի 
բռնա կա լի, ճի վա ղի, ով ա մուս
նութ յան վկա յա կա նը հաղ թա
թուղթ դարձ րած տան ջում է 
մե՜ծ, տիե զե րա կան մեծ ե րա
զանք նե րով ապ րող սի րա հար
նե րին, այ սինքն՝ քեզ ու բո զիդ: 
Քո մտքով չէր էլ անց նում, որ 
գրվածք ներդ կար դա լուց հե տո 
հա ճախ ինձ այն պի սի բա ներ էի 
թույլ տա լիս, որ դրանք ա վե լի 
հե տաքր քիր լի նեն ըն թեր ցո ղին, 
ա վե լի սուր կոնֆ լիկտ լի նի հե
րոս նե րիդ միջև: Ե ղավ մի ժա
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մա նակ, որ այդ խաղն ինձ հա
մար զվար ճա լի էր: Հեչ մտքովդ 
չան ցա՞վ, որ քո վե պի հա մա հե
ղի նակն եմ… Բա որ իմ ու Վա
րու ժի կապն ի մա նա յիր… ( Գիր
քը փա կում, տեղն է դնում:) Ի՜նչ 
լար ված սյու ժե կստաց վեր: Բա 
որ ի մա նա յիր, որ քո նվի րա կան 
գաղտ նիք նե րի պա հա պան Վա
րու ժա նը նույն այդ ա մա ռա նո
ցում ա վե լի հա ճախ է լի նում քո 
կնոջ հետ, քան դու՝ քո բո զի… 
( Դա դար:) Հե տաքր քիր է, հի մա 
խիղճդ չի՞ տան ջում: Գո նե հի
մա չե՞ս մե ղադ րում քեզ, որ ինձ 
էլ ստի պե ցիր դա վա ճան դառ
նալ… այլ խոս քով ա սած՝ բոզ… 
Իսկ իմ խիղ ճը տան ջում է: Հա՛, 
հա՛, ինչ քան էլ ինձ ար դա րաց
նեմ, միև նույն է, տան ջում է… 
Իմ կյան քը այս պի սին չեմ պատ
կե րաց րել: ( Դա դար: Ոտ քի է ել
նում, մո տե նում դռա նը, շրջվում 
է:) Այս պա հից ոչ ոք, նույ նիսկ 
կո կետ կա քույրդ, այլևս ա ռիթ չի 
ու նե նա մտա ծե լու, որ քո մահ
վան վշտից տա րօ րի նակ եմ 
դար ձել: Ինձ տան ջող մտքերն 
այլևս չկան: Ես դրանք դուրս 
մղե ցի և հան գիստ եմ:

ԱՐՏԱԿ  (ձայ նը): Արդ յո՞ք հան գիստ 
ես:                   

ԱՆՆԱ  (ցնցվում, նա յում է լու սան
կա րին): Դու բա՞ն ա սա ցիր, թե՞ 
ինձ թվաց…

ԱՐՏԱԿ  Քեզ թվաց:

Ան նան լույսն ան ջա տում, դուրս է 

գնում: 

Մթ նե ցում:

ԴՐՎԱԳ 2

Մ թութ յուն է:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Լույսն ին չո՞ւ ան ջա
տե ցիր:

ԱՆՆԱ  Ն րա հա յաց քի տակ չեմ 
կա րող:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ն կա րը շրջեիր: 
ԱՆՆԱ  Ն րա ներ կա յութ յու նը…
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ե թե մութ է՝ ներ կա 

չի՞: 
ԱՆՆԱ  Հա մե նայն դեպս… 
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (ցան կա սեր բերկ

րութ յամբ): Դե ա րի, հա մովս, 
ա րի՜…

ԱՆՆԱ  Վա՛խ…
ՎԱՐՈՒԺԱՆ – Ի՞նչ ե ղավ:
ԱՆՆԱ  Սե ղա նին խփվե ցի: Հի մա 

կկապ տի:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Դու նուրբ մաշկ ու

նես… Քաղ ցը րը՜ս…
ԱՆՆԱ  Մի ցա վաց րու… ա՛հ…
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Քո հա մեղ շուր թե

րը… պա րա նոցդ… կրծքերդ… 
ԱՆՆԱ  Դու գա զան ես… դո՛ւ… 

դո՛ւ… դո՛ւ…
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Դու հրաա՜շք ես… 
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (շուն չը ետ բե րե լով): 

Հո՛ւհ…

Դա դար: 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ինձ չհամ բու րե ցիր:
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ԱՆՆԱ  Մ թութ յան մեջ մռութդ 
չգտա:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Մի խո րա ման կիր: 
ԱՆՆԱ  Դա կար ևո՞ր է քեզ հա մար:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Շատ: 
ԱՆՆԱ  Մի տեղ կար դա ցել եմ, 

որ մեծ ա ղետ նե րից, անձ նա
կան դժբախ տութ յուն նե րից հե
տո մար դիկ սեք սի պա հանջ են 
զգում:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Բա ցա սա կան ապ
րումն ե րի լից քա թափ ման ռեֆ
լեքս է, կամ ինք նա պահ պան
ման բնազդ:  

ԱՆՆԱ  Առ նետ նե րի պես:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Եր ևի: 
ԱՆՆԱ  Ո՞վ գի տե, գու ցե մենք 

է՞լ առ նետ ենք՝ մեզ նից ա վե
լի բարձ րա գույն բա նա կան նե
րի հա մար: Կամ գու ցե ար հես
տա կան բա նա կա նութ յո՞ւն ենք՝ 
նրանց կող մից ստեղծ ված:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Չեմ կար ծում:

Դա դար:

ԱՆՆԱ  Լույ սը միաց րու:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Մ թութ յան մեջ իմ 

մոտ լավ չի ստաց վում… քեզ 
տես նել է պետք, քեզ զգալ:

ԱՆՆԱ  Լույ սը:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Հի մա… ո՞ւր կո րավ 

էդ ան տե րը:
ԱՆՆԱ  Ի՞նչ ես փնտրում:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ան ջա տի չը:
ԱՆՆԱ  Դռ նից՝ ձախ: 

Լու սա վոր վում է: Վա րու ժա նը դռան 

մոտ վեր նա շա պիկն է կոճ կում, Ան

նան հե րար ձակ է, ա թո ռի մոտ 

կանգ նած կոճ կում է խա լա թը:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Այ նու ա մե նայ նիվ, 
ա թո ռի վրա գու ցե ռո ման տիկ է, 
բայց հար մար չի: Ին չո՞ւ ու զե ցիր 
հենց այս տեղ: 

ԱՆՆԱ  Չ գի տեմ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Այս տեղ սի րով 

զբաղ վե՞լ եք: 
ԱՆՆԱ  Ի՞նչ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ա սում եմ՝ այս տեղ, 

ա թո ռին դուք եր ևի հա ճախ եք 
սի րով զբաղ վել:

ԱՆՆԱ  Եր բեք: Նա իր ա թոռն 
ա վե լի էր սի րում, քան ինձ:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Պարզ է: (Նս տե լով 
բազ կա թո ռին՝ ծխա խոտ է վա
ռում:) 

ԱՆՆԱ  Ի՞նչն է պարզ: ( Կի սա
նստում է սե ղա նին՝ դեմ քով 
նրան:)

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Դե, որ նա իր ա թո
ռին կպած էր… Է լի ես ա սել:

ԱՆՆԱ  Ո չինչ էլ պարզ չի:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ի՞նչ մի բարդ մա թե

մա տի կա է, որ պարզ չլի նի, մա
նա վանդ որ մա թե մա տի կոս եմ:

ԱՆՆԱ  Մա թե մա տի կոս ես, բայց 
հո գե բան չես: (Ն րա նից վերց
նում է սի գա րե տը, ծխում, վե րա
դարձ նում:) Տ ղա մար դիկդ շատ 
մա կե րե սո րեն եք մտա ծում: Ու
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նակ չեք խո րա նա լու պատ ճառ
նե րի ու հետ ևանք նե րի մեջ:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Օ րի նակ: 
ԱՆՆԱ  Օ րի նակ՝ իմ ցան կութ յու

նը, որ հենց այս տեղ, նրա ա թո
ռին սեք սով զբաղ վենք:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ո րով հետև այս տեղ 
ա վե լի նպա տա կա հար մար է: 
Ե թե մեկն անս պա սե լի գար, 
ստիպ ված չէինք լի նի ան կո
ղինն ան մի ջա պես հար դա րել, 
հապշ տապ մեզ կար գի բե րել… 
Իսկ այս դեպ քում՝ խա լա թը 
կգցեիր վրադ, կբա ցեիր դու ռը, 
կա սեիր, որ խո հա նո ցում ճաշ 
ես պատ րաս տում, իսկ Ար տա
կի ըն կե րը աշ խա տա սեն յա կում 
նրա ան տիպ ձե ռագ րերն է դա
սա վո րում: Գու շա կե ցի՞:                                                                                                                      

ԱՆՆԱ  Դա եր ևա կա յութ յուն է, հո
գե բա նութ յան վեր լու ծութ յուն չի:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ու րեմն՝ ո՞րն էր 
պատ ճա ռը: ( Պա տաս խան 
չստա նա լով:) Հը՞, ո՞րն էր պատ
ճա ռը:

ԱՆՆԱ  Վ րե ժը:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Դու վրե՞ժ ու նես նրա 

նկատ մամբ: 
ԱՆՆԱ  Ես բո լոր տղա մարդ կանց 

նկատ մամբ վրեժ ու նեմ: ( Վա
րու ժա նը գրկում է նրա ծնկնե րը, 
փոր ձում է համ բու րել:) Պետք չի: 
(Ոտ քի է ել նում:) Սուրճ կխմե՞ս:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (հաղ թա կան): Հենց 
այս տեղ, նրա բազ կա թո ռին 
նստած՝ ա յո՛: 

ԱՆՆԱ  (սառ նութ յամբ): Հենց այս
տեղ, նրա բազ կա թո ռին նստած՝ 
միայն նա կա րող է սուրճ խմել 
և  ու րիշ ոչ ոք: (Ուղղ վում է դե պի 
դու ռը:)

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Բայց նա… մա հա
ցել է:      

ԱՆՆԱ  (շրջվում է): Ն շա նա կութ
յուն չու նի:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Եվ այս սեն յա կում 
այլևս ոչ ոք սուրճ չի՞ խմե լու:

ԱՆՆԱ  Ոչ ո՛ք:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Տա րօ րի նակ է… 

բան չեմ հաս կա նում: 
ԱՆՆԱ  Իմ ա սելն էլ հենց դա է, 

որ տղա մար դիկ ա մեն ինչ չեն 
կա րող հաս կա նալ, մա նա վանդ՝ 
կա նանց: ( Գա լիս, թի կուն քից 
փար վում է նրան:) Ու նակ չեք, 
պա րո նայք, ու նակ չեք: Այ, ես 
ա սա ցի՝ վրեժ ու նեմ, ու դու ան
մի ջա պես, ինձ հա ճո յա նա լու 
հա մար ո րո շե ցիր ինքդ էլ վրի
ժա ռու ձևա նալ՝ « Հենց այս տե՜ղ, 
այս ա թո ռի՜ն»… Մինչ դեռ դու 
նրան միշտ խղճա ցել ես ու չէիր 
ցան կա նա նրա տե ղում լի նել:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ի՞նչ ի մաս տով: 
ԱՆՆԱ  Չէիր ցան կա նա, որ մտե

րիմ ըն կերդ քո կնո ջը գմփաց
ներ:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ի հար կե՝ ոչ: Բայց… 
ԱՆՆԱ  Ի՞նչ բայց:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Բայց ին չո՞ւ չի կա րե

լի այս տեղ սուրճ խմել:
ԱՆՆԱ  Ո րով հետև սա նրա տա
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րածքն է: Դու չես ցան կա նա, 
չէ՞, որ ինչոր մե կը, թե կուզ շատ 
հա րա զատ մարդ, ներ կա լի նի, 
երբ բաղ նի քում լվա նում ես քո 
ին տիմ տե ղե րը…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ան նա, ին չե՞ր ես խո
սում:

ԱՆՆԱ  Նե րիր, պա հի տակ այլ 
բան չգտա ա սե լու: Ու զում եմ 
ա սել, որ ա մեն մարդ իր անձ
նա կան տա րածքն ու նի և՛ շրջա
պա տում, և՛ իր ԵՍի մեջ: Ով էլ 
որ լի նի, այդ նվի րա կան տե ղը 
խցկվե լու ի րա վուն քը չու նի: Մա
նա վանդ՝ ԵՍի:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ու զում ես ա սել, 
որ այս տա րած քի վրա իշ խե
լու ի րա վուն քը պահ պան վում է 
նաև նրա մա հի՞ց հե տո:

ԱՆՆԱ  Ան պայ ման:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Դա ի՞նչ է տա լիս մե

ռա ծին:
ԱՆՆԱ  Մե ռա ծին՝ ո չինչ: Ապ րող

նե րին է պահ պա նում մո լո րութ
յուն նե րից: ( Շա րու նա կում է՝ 
մե նա խո սե լով:) Ու զո՞ւմ ես միշտ 
հե տաքր քիր մնալ, հարգ ված 
ու սիր ված լի նել շրջա պա տում, 
ա մուս նուդ կող մից, ծնող նե րիդ, 
ե րե խա նե րիդ կող մից: Մի քիչ 
գաղտ նիք մնա նրանց հա մար, 
մի թող՝ հո գուդ բո լոր շեր տե
րը պե ղեն: Այ լա պես մտեր մութ
յու նը սառ նութ յան կվե րած վի, 
սերն՝ ա տե լութ յան, ա տե լութ յու
նը՝ վրե ժի… (Ս թափ վում է:) Դու 

հաս կա ցա՞ր ինձ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (իբր՝ մտա խոհ): 

Հաս կա ցա: 
ԱՆՆԱ  Չեմ կար ծում: ( Համ բու

րում է նրա այ տը, դուրս է գնում: 
Շե մից:) Ա րի խո հա նոց, սուրճ 
խմենք: 

Մթ նե ցում:

ԴՐՎԱԳ 3

Լու սա վոր վում է:

Ոչ ոք չկա: Ար տա կի լու սան կա րը՝ 

նույն պես:

Երկ խո սութ յու նը՝ միայն ձայ նով:

ԱՆՆԱ  Զ գույշ, թևքով չդիպ չես, 
թա փես:

ԱՐՏԱԿ  Ան նա, հա զար ան գամ 
ա սել եմ՝ սուր ճը մոխ րա մա նի 
կող քին դիր:

ԱՆՆԱ  Մոխ րա մա նի կող քին է: 
Մոխ րա մա նը տե ղա շար ժել ես: 

ԱՐՏԱԿ  Դու ա մեն ինչ բա ռա ցի ես 
հաս կա նում:

ԱՆՆԱ  Ես ա մեն ինչ հաս կա նում 
եմ այն պես, ինչ պես դու ես ու
զում: Ի՞նչ գի տեմ, գու ցե մոխ
րա մա նի տե ղը փո խել ես, կող
քին չդնեի՝ դի տո ղութ յուն էիր 
ա նե լու: Բ նա վո րութ յունդ է այդ
պես…

ԱՐՏԱԿ  Լավ: Հի մա, խնդրում եմ, 
մի խան գա րիր, գրե լու բան ու
նեմ:
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ԱՆՆԱ  Դու ա մեն օր ես գրում: 
Քեզ բան ու նեմ ա սե լու:

ԱՐՏԱԿ  Հե տո կա սես:                                                    
ԱՆՆԱ  Հե տո է լի նույնն է լի նե լու:
ԱՐՏԱԿ  Ախր, մտքերս հա զիվ եմ 

ժո ղո վել…
ԱՆՆԱ  Քո մտքերն են, է լի կժո ղո

վես: Ե՞րբ ես տուն գա լու:
ԱՐՏԱԿ  Ո՞ր օր վա մա սին է խոս քը:
ԱՆՆԱ  Ընդ հան րա պես: Ե՞րբ ես 

քո՛ տուն գա լու:
ԱՐՏԱԿ  Քո կար ծի քով, ես հի մա 

Մար սի վրա՞ եմ:
ԱՆՆԱ  Չ գի տեմ որ տեղ ես, բայց 

տա նը չես: 
ԱՐՏԱԿ  Բա որ տե՞ղ եմ:
ԱՆՆԱ  Ա սա ցի՝ չգի տեմ: Գու

ցե ինչոր մե կի ա մա ռա նո ցում, 
կամ Սո չիում, այն ժա մա նակ, 
երբ գրքիդ շնոր հան դե սին պի
տի լի նեիր Գ յում րիում:

ԱՐՏԱԿ  Կար դա ցել ես իմ ձե ռագ
րե՞ րը:

ԱՆՆԱ  Չէ: Փո շին սրբե լու հա մար 
ներս մտա, թեր թե րից մե կը հա
տա կին էր ըն կած, բարձ րաց րի, 
ա կա մա աչ քի ըն կավ:

ԱՐՏԱԿ  Դարձ յալ ինձ շփո թում ես 
գրա կան հե րո սիս հետ: Հաս կա
ցիր, ե թե եր կը ա ռա ջին դեմ քով 
է գրված, դա դեռ չի նշա նա կում, 
թե գրողն իր կեն սագ րա կանն է 
գրել:

ԱՆՆԱ  Հաս կա նում եմ: ( Դա դար:) 
Դու գի տե՞ս, որ Սո նան եր րորդ 
կուրս փո խադր վեց:

ԱՐՏԱԿ  Գի տեմ:
ԱՆՆԱ  Նա սի րած տղա ու նի, ըն

կե րութ յուն են ա նում:
ԱՐՏԱԿ  Ի՞նչ:
ԱՆՆԱ  Ն րանք ե րե խա յի են սպա

սում…
ԱՐՏԱԿ  Ցն դե՞լ ես… Որ տե՞ղ է Սո

նան, շտապ կան չիր այս տեղ:
ԱՆՆԱ  Հանգս տա ցիր, հո գա տար 

հայ րիկ: Սո նան ոչ թե եր րորդ, 
այլ երկ րորդ կուրս փոխ վեց, 
ե րե խա յի էլ չեն սպա սում:

ԱՐՏԱԿ  Բայց ին չո՞ւ նման բա ներ 
ա սա ցիր… որ ա պա ցու ցես, թե 
իմ տնից տեղ յակ չե՞մ, լավ հայր 
չե՞մ…

ԱՆՆԱ  Ոչ: Ցան կա ցա քեզ օգ նել, 
որ վեպդ ա վե լի հե տաքր քիր 
ստաց վի…

Դա դար:

ԱՐՏԱԿ  (մտա խոհ): Վատ գա ղա
փար չի:

ԱՆՆԱ  Եվ որ պես զի ըն թեր ցո ղիդ 
ա վե լի հու զես, սիրտն ա վե լի 
ցա վաց նես՝ հայ րը հան դի պում է 
իր աղջ կանն ան պատ ված տղա
յին ու վե ճի ժա մա նակ տղան 
դա նա կա հա րում է աղջ կա հո րը:

ԱՐՏԱԿ  Հե տո՞…
ԱՆՆԱ  Հե տո վի րա վոր հայ րը հի

վան դա նո ցում մա հա նում է, աղ
ջիկն իր մե ղա վո րութ յունն զգա
լով նետ վում է կամր ջից՝ մահ
վան դա տա պար տե լով ի րեն ու 
դեռ չծնված ե րե խա յին: Ն րանց 
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կողքկող քի են թա ղում և  ա մեն 
օր հե րո սիդ հա վա տա րիմ սե
րը նրանց շի րի մին թարմ ծաղ
կեփն ջեր է բե րում…

ԱՐՏԱԿ  Իսկ կի՞ նը…
ԱՆՆԱ  Կի՞ նը… այդ ճի վա ղը շա

րու նա կում է իր ին տիմ հա րա բե
րութ յուն նե րը ա մուս նու մտե րիմ 
ըն կե րոջ հետ ու վա յե լում կյան
քը…

ԱՐՏԱԿ  Ա մուս նու մտե րիմ ըն կե
րոջ հե՞տ:

ԱՆՆԱ  Ա յո: Ն րանք վա ղուց էին 
կապ ված միմ յանց հետ:

ԱՐՏԱԿ  Իսկ ին չո՞ւ հենց մտե րիմ 
ըն կե րոջ… 

ԱՆՆԱ  Ինք նար դա րաց ման հա
մար: Այդ ջա դու ի հա մոզ մամբ՝ 
ին քը բա րո յա կան կին է և միայն 
ա մուս նուց վրեժ լու ծե լու հա մար 
է գնա ցել այդ քայ լին, որ կրկնա
կի ցավ պատ ճա ռի նրան:

ԱՐՏԱԿ  Ս պա սիր, սպա սիր… Իսկ 
ա մու սի նը գի տի՞ նրանց կա պի 
մա սին:

ԱՆՆԱ  Պար տա վոր էր ի մա նալ, 
գու շա կել, նկա տել… չգի տեմ: 
Գու ցե գի տի և  ի րեն ձեռն տո՞ւ է: 

ԱՐՏԱԿ  Վատ գա ղա փար չի… 
թեև աղջ կա կամր ջից նետ վե լը 
հնդկա կան կի նո յի է նման վում: 

ԱՆՆԱ  Իսկ կնոջ և մ տե րիմ ըն կե
րոջ դա վա ճա նութ յո՞ւ նը…

ԱՐՏԱԿ  Մ տա ծել է պետք:
ԱՆՆԱ  Մ տա ծիր, ա մուսն յակս: 

Ժո ղո վիր մտքերդ ու մտա ծիր: 

Սուրճդ խմիր, շատ սա ռեց:

Դա դար:

Մտ նում են Ան նան և Գո հա րը: 

ԳՈՀԱՐ  (շուրջ բո լո րը զննե լով, 
տխրա մած): Նա այս տե՞ղ էր 
ստեղ ծա գոր ծում:                                                    

ԱՆՆԱ  Ա յո, սա նրա աշ խա տա
սեն յակն է:

ԳՈՀԱՐ  (ե րա զուն): Նա այս տեղ 
սուրճ է խմել… մտո րել է, ստեղ
ծա գոր ծել, գրի ա ռել…

ԱՆՆԱ  (նույն տո նով, նշմա րե
լի հեգ նան քով): Շր ջել է սուր ճի 
բա ժա կը, մրու րի վրա խաչ է 
խա զել…

ԳՈՀԱՐ  (սթափ վե լով): Ի՞նչ…
ԱՆՆԱ  Ա ռանձ նա պես ո չինչ… 

սուր ճը խմե լուց հե տո միշտ 
շրջում էր բա ժա կը: Մ տա ծե ցի, 
որ դա էլ կհե տաքրք րի ձեզ:

ԳՈՀԱՐ  Հա, ի հար կե, շնոր հա կա
լութ յուն: Բայց դուք ինչոր խա չի 
մա սին ա սա ցիք: Նա մո լի հա
վա տաց յա՞լ էր:

ԱՆՆԱ  Ոչ այն քան: Պար զա պես 
սո վո րութ յուն ու ներ սուր ճը խմե
լուց հե տո բա ժա կը շրջել, ո րից 
հե տո մրու րի վրա խաչ էր խա
զում ու առ նում շրջա նի մեջ:

ԳՈՀԱՐ  Հե տաքր քիր է՝ ին չո՞ւ հա
մար է դա ա րել… Ան չափ հե
տաքր քիր է:

ԱՆՆԱ  Այդ պե՞ս եք կար ծում:
ԳՈՀԱՐ  Ի հար կե: Տա ղան դա վոր 
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ստեղ ծա գոր ծող նե րը սո վո րութ
յուն ներ են ու նե նում, ո րոն ցում 
գաղտ նիք ներ կան պահ ված, 
միայն ի րենց հայտ նի զար մա
նա լի գաղտ նիք ներ:

ԱՆՆԱ  (սքող ված ծաղ րով): Նա 
ձեզ բա ցե՞լ է իր գաղտ նիք նե րը:

ԳՈՀԱՐ  Ցա վոք, ոչ: Չ հասց րինք 
այդ քան մտեր մա նալ: Ծա նո թա
ցել էինք գրքի շնոր հան դե սին: 
Ես պաշ տում եմ նրա գրվածք
նե րը: Ինձ նվի րում էր իր նոր 
գրքերն ու ա մեն ան գամ, մի քա
նի օ րից, զան գում ու խնդրում 
էր, որ ման րա մաս նո րեն պատ
մեմ իմ տպա վո րութ յուն նե րը: 
Վեր ջերս նոր գիրքն էր նվի րել: 
Ես մեկ ամ սով բա ցա կա յե ցի 
հան րա պե տութ յու նից: Ե րեկ վե
րա դար ձա և  այ սօր ա ռա վոտ
յան, երբ զան գե ցի նրան… 

ԱՆՆԱ  Ա՜, դո՞ւք էիք զան գո ղը:
ԳՈՀԱՐ  Ա յո, ես:
ԱՆՆԱ  Բայց հե ռա խո սի վրա 

գրվեց « Գու գո»: Ձեր ա նու նը 
Գու գո՞ է:

ԳՈՀԱՐ  Ոչ, իմ ա նու նը Գո հար է, 
բայց նա ինձ Գոգ կամ Գո գո էր 
ա սում… Եր ևի սխալ է գրել կամ 
դուք եք սխալ կար դա ցել:  

ԱՆՆԱ  Եր ևի:
ԳՈՀԱՐ  Շ նոր հա կալ եմ, որ ներս 

թո ղե ցիք… Կա րո՞ղ եմ մի բան 
խնդրել:

ԱՆՆԱ  Ա սեք:
ԳՈՀԱՐ  Ան շուշտ, դուք հոգ կտա

նեք, որ նրա վե պի երկ րորդ մա
սի ձե ռագ րե րը, թե կուզ ա նա
վարտ, տպագր վի…

ԱՆՆԱ  Նա ար դեն ա վար տել էր 
վե պը:

ԳՈՀԱՐ  Իս կա պե՞ս… այդ դեպ
քում… այդ դեպ քում, երբ լույս 
ըն ծայ վի, խնդրում եմ, շատ եմ 
խնդրում, ինձ լուր տվեք, որ 
հասց նեմ գնել: Ահ, նե րե ցեք, 
ա նի մաստ բա ներ եմ ա սում…

ԱՆՆԱ  Չէ, ին չո՞ւ, շատ ի մաս տա
լից է, երբ լույս ըն ծայ վի, կզան
գեմ Գու գո յին և կ տե ղե կաց նեմ:

ԳՈՀԱՐ  Նե րե ցեք, Աստ ծո սի
րուն… ու զում էի ա սել, որ երբ 
լույս ըն ծայ վի, մեկ օ րի նակն ինձ 
նվի րեք, ախր, նրա գրվածք նե
րը մեծ ա րա գութ յամբ են սպառ
վում և…  

ԱՆՆԱ  (երկ դի մի): Ե թե լույս ըն
ծայ վի…

ԳՈՀԱՐ  Եր ևի դուք էլ ան համ բեր 
սպա սում եք ի մա նա լու, թե ինչ
պես ա վարտ վեց:

ԱՆՆԱ  Ի՞ն չը:
ԳՈՀԱՐ  Գիր քը: Կա րե նի և Ն վար

դի սի րո պատ մութ յու նը…  Ախ, 
նե րե ցեք, լրիվ ինձ կորց րի, 
դուք, ի հար կե, ար դեն կար դա
ցել եք նրա ձե ռագ րե րը, իսկ 
ես…

ԱՆՆԱ  Չեմ կար դա ցել:
ԳՈՀԱՐ  Ինչ պե՞ս… չեք կար դա ցել 

ձեր ա մուս նու…
ԱՆՆԱ  Կա րի քը չի ե ղել:



45

ԳՈՀԱՐ  Դե, ի հար կե, ինքն է ձեզ 
հա մար կար դա ցել, եր ևի ա մեն 
օր, ա մեն մի նոր էջ… Ե րա նի 
ձեզ: Այն պե՜ս եմ ու զում օր ա ռաջ 
ի մա նալ, թե ինչ է վճռում Կա րե
նը…

ԱՆՆԱ  Նա ո չինչ չի վճռում:
ԳՈՀԱՐ  Ինչ պե՜ս… նա շա րու նա

կում է մնալ…
ԱՆՆԱ  Նա իր մե քե նա յով գա հա

վի ժում է Դի լի ջա նի ո լո րան նե
րից ու մա հա նում:

ԳՈՀԱՐ  Ի՜նչ դա ժան ճա կա տա
գիր, բայց… նե րե ցեք… ի մա ցա, 
որ ինքն էլ…

ԱՆՆԱ  Գա հա վի ժել է Դի լի ջա նի 
ո լո րան նե րից:

ԳՈՀԱՐ  Տե՜ր Աստ ված, ճիշտ իր 
հե րո սի պե՞ս…

ԱՆՆԱ  Ոչ: Հե րո սը՝ նրա պես:                                                           

Մթ նե ցում:

ԴՐՎԱԳ 4

Ան նան նա խորդ ա ռա վոտ
վա տես քով՝ չհար դար ված, 
նստած է փափ կա թո ռին՝ 
գլուխն ա փե րին հե նած:

ԱՆՆԱ  Սուրճդ այդ պես էլ չխմե
ցիր: Բա ժա կը տա նե՞մ, թե՞ մնա:

ԱՐՏԱԿ  (ձայ նը): Դու գի տես, որ 
ե թե իմ սուր ճից որ ևէ մեկն ան
գամ կում ա նի, չեմ կա րող խմել:

ԱՆՆԱ  Նույ նիսկ ե՞ս:
ԱՐՏԱԿ  Նույ նիսկ դու:

ԱՆՆԱ  Բայց շատ է պա տա հել… 
ի հար կե, ա մուս նութ յան ա ռա
ջին տա րի նե րին, նույն ա մա
նից ճաշ ենք կե րել: Հի շում եմ, 
սի րում էիր իմ թե յից կում ա նել 
ու ա սում էիր, որ իմ շուր թե րի 
հպու մից թեյն ան մա հա կան է 
դառ նում:

ԱՐՏԱԿ  Խոս քը սուր ճի մա սին է:
ԱՆՆԱ  Միայն սուր ճի՞:
ԱՐՏԱԿ  Միայն սուր ճի:
ԱՆՆԱ  Ինչ տար բե րութ յուն, 

սո՞ւրճ, թե՞ թեյ:
ԱՐՏԱԿ  Սուրճն իմ մտքերն են, 

ծնվե լիք մտքե րը: Դա իմ խիստ 
անձ նա կան տա րածքն է: Այդ 
մա սին մենք խո սել ենք:

ԱՆՆԱ  Սուր ճի մա սին եր բեք չենք 
խո սել:

ԱՐՏԱԿ  Խո սել ենք անձ նա կան 
տա րած քի, ներ քին ԵՍի մա սին:         

ԱՆՆԱ  (դա դար, ոտ քի ել նե լով): 
Բա ժա կը տա նե՞մ, թե՞ մնա:

ԱՐՏԱԿ  Թող մնա:
ԱՆՆԱ  Բայց ես կում եմ ա րել:
ԱՐՏԱԿ  Թող մնա:
ԱՆՆԱ  (նկա տե լով): Սա ի՞նչ տետր 

է: ( Սե ղա նից վերց նում է կա
պույտ տետ րը:) Եր բեք ա շա կեր
տա կան տետ րում չես գրել:

ԱՐՏԱԿ  Դիտ մամբ եմ ա րել, որ 
աչ քի զար նի ու դու նկա տես:

ԱՆՆԱ  Կա րո՞ղ եմ բա ցել, կար
դալ՝ ինչ է գրված:

ԱՐՏԱԿ  Ար դեն թույլտ վութ յո՞ւն ես 
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ու զում գրած ներս կար դա լու հա
մար:

ԱՆՆԱ  Կոնկ րետ դեպ քում՝ ա յո:
ԱՐՏԱԿ  Դա հենց քեզ հա մար է 

գրված, որ կար դաս:
ԱՆՆԱ  Շ նոր հա կա լութ յուն: ( Բա

ցում է տետ րը՝ կար դում:)
ԱՐՏԱԿ  (ձայ նը ան մասն է Ան նա

յի կող մից դրևոր վող հու զումն ե
րին):  « Բարև, Ան նա: Ես քեզ 
սի րել եմ: Ա վե լի ճիշտ՝ իմ մեջ 
ապ րող նախ կին ե րի տա սարդն 
է քեզ սի րել շա՜տ տա րի ներ 
ա ռաջ՝ իր սիր տը հմա յող այն 
աղջ կան, որն, ար դեն, ա վա՜ղ, 
դու չես…

ԱՆՆԱ  Ես դա լավ գի տեմ, կա րող 
էիր և չա սել: 

ԱՐՏԱԿ  … Նա դեռ քո մեջ կա՞, 
ապ րո՞ւմ է, թե՞ խան դը սպա նել 
է նրան: 

ԱՆՆԱ  Այդ դու սպա նե ցիր նրան:
ԱՐՏԱԿ  Սա իմ ա ռա ջին ու վեր ջին 

նա մակն է քեզ: Հու սով եմ՝ լավ 
ես: Հի մա քո վրա տա րօ րի նակ 
մի ըն դար մա ցում է ի ջել, ո րը 
գու մար վել է քեզ չլքող ան տար
բե րութ յա նը և հա ճե լի է դարձ
նում օրդ: Դ րա ցու ցադ րա կան 
վա յել քին խան գա րում է միայն 
այն, որ ստիպ ված ես ա ռայժմ 
սգա վոր ձևա նալ: Դի մա ցի՛ր, 
քիչ մնաց: Գու շա կե ցի, չէ՞ որ իմ 
հու ղար կա վո րութ յու նից հե տո, 
ու թե րորդ օ րը միայն կնկա տես 
այս տետրն ու կկար դաս: Իսկ 

ե րեկ Գո հարն այ ցե լեց քեզ: Ի 
դեպ,  հե ռա խո սում նրա ա նու
նը սխալ մամբ եմ « Գու գո» գրել: 
Գ րե ցի ու ա լա րե ցի ուղ ղել: Իսկ 
հե տո, երբ դեպ քերն այս պի սի 
ըն թացք ստա ցան ու ես վստահ 
էի, որ ու շա ցած զան գե լու է ինձ, 
բայց դու ես վերց նե լու հե ռա խո
սը, չցան կա ցա ուղ ղել, չէ՞ որ մեծ 
բա վա կա նութ յուն ես ստա նում 
ինձ խան դե լուց… Ե րեկ Վա րու
ժանն էլ ե կավ, չէ՞…

ԱՆՆԱ  (հար ձա կո ղա կան): Նա 
ինձ մխի թա րե լու էր ե կել:

ԱՐՏԱԿ  Մ խի թա րե լու էր ե կել, 
սփո փե լու:

ԱՆՆԱ  (վրի ժա ռու չա րութ յամբ): 
Ինչ պես միշտ:

ԱՐՏԱԿ  Վեր ջերս չհրկիզ վող եր
կու պա հա րան գնե ցի՝ կո դա յին 
փա կան նե րով: Գի տեմ, այր վում 
ես մտքից, թե ինչ գաղտ նագ րեր 
եմ պա հել այն տեղ:

ԱՆՆԱ  Թ քա՛ծ:
ԱՐՏԱԿ  Քեզ կա սեմ դրանց կո դը, 

մա նա վանդ, որ այդ գաղտ նագ
րե րի հաս ցեա տերն էլ ես դու: 
Ա ռա ջին պա հա րա նը բա ցե լու 
հա մար սկա վա ռա կի վրա հա
վա քիր Ե01435Ե նի շե րը…

ԱՆՆԱ  (կտրուկ շար ժում է ա նում 
վեր կե նա լու):

ԱՐՏԱԿ  Մի շտա պիր: Դու ռը 
կբաց վի միայն վա ղը, ա ռա վոտ
յան ժա մը 08.00ին: Ես ամ սա
թիվն էլ եմ կո դա վո րել: Նա մա
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կիս շա րու նա կութ յունն այն տեղ 
կգտնես: Իսկ հի մա հյուր ու նես, 
դի մա վո րիր նրան…»:

Ընդ հատ հնչում է դռան զան գը:

Մթ նե ցում:

ԴՐՎԱԳ 5

Սո նան, գրա սե ղա նին հակ ված, հե
կե կում է:
Մտ նում է Ան նան:

ԱՆՆԱ  Սո նա՞… Ի՞նչ է պա տա հել, 
աղ ջիկս… 

ՍՈՆԱ  (շրջվում, գրկում է մորն ու 
շա րու նա կում հե կե կալ:) Է դի
կը… Է դի կը լքում է ինձ…

ԱՆՆԱ  Լ քո՞ւմ է… Ինչոր մե կով 
տար վե՞լ է, թե՞ չա րա խո սել են 
քեզ նից:

ՍՈՆԱ  Նա ա մեն ինչ գի տի, մա՜մ, 
նա տեղ յակ է, որ ես, մինչև 
ի րեն հան դի պե լը, Ա շո տի հետ 
ըն կե րութ յուն եմ ա րել:

ԱՆՆԱ  Հե տո ի՞նչ: Ին քը մինչև քեզ 
հան դի պե լը ըն կե րու հի չի՞ ու նե
ցել: Ձեր տա րի քում…

ՍՈՆԱ  Մա՜մ, մա՜մ, մա՜մ… Ին չո՞ւ 
չես ու զում ինձ հաս կա նալ…  
Ա շո տից հղիա ցա ու ընդ հա տե
ցի հղիութ յունս, մո ռա ցե՞լ ես…

ԱՆՆԱ  Չեմ մո ռա ցել: Բայց նա 
որ տե ղի՞ց գի տի:

ՍՈՆԱ  Մա նեն է մատ նել… սա
տա նա՛ն, կա խա՛ր դը…

ԱՆՆԱ  Մ տե րիմ ըն կե րու հի՞դ…
ՍՈՆԱ  Հենց նա: ( Հուզ մուն քը չա

րութ յան է փոխ վում:) Պարզ վում 
է, այդ կա խար դը Է դի կի հետ 
դա վա ճա նել է ա մուս նուն: Զ գա
լով, որ իր հոր թը գլխի է ընկ
նում, պայ մա նա վոր վել են, որ 
նա սի րա խաղ սկսի ինձ հետ, 
իսկ ին քը ա մուս նու մոտ չքմե
ղա նա, թե ի րենց մտեր մութ յու նը 
զուտ ըն կե րա կան է, քա նի որ 
Է դիկն իր մտե րիմ ըն կե րու հու, 
այ սինքն՝ իմ ընտր յալն է: Հաս
կա նո՞ւմ ես…

ԱՆՆԱ  Հաս կա նում եմ:
ՍՈՆԱ  Հե տո, երբ տե սել է, որ իմ 

ու Է դի կի հա րա բե րութ յուն նե րը 
խո րա նում են, մենք պատ րաստ
վում ենք ա մուս նա նալ, խան դել 
ու մատ նել է ինձ: Այս ա մե նը 
Է դի կը պատ մեց ու ա սաց, որ 
մեր միջև ա մեն ինչ վեր ջա ցած 
է:

ԱՆՆԱ  Ա հա թե ինչ… Լա՜վ: Սիրտդ 
մի կոտ րիր: Ելք կգտնենք:

ՍՈՆԱ  Էլ ի՞նչ ելք, մա՜, էլ ի՞նչ ելք…
ԱՆՆԱ  Ու շա դիր լսիր, ինչ եմ 

ա սում: Է դի կի հետ կե նակ ցե՞լ 
ես:

ՍՈՆԱ  Չէ: Նա ա սում է, որ ծնող
նե րը նա հա պե տա կան բար քեր 
ու նեն և  ա ռա ջին գի շե րը…

ԱՆՆԱ  Հաս կա նա լի է: Ա ռա ջին 
գի շեր վա մա սին կա րող ես չան
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հանգս տա նալ, բայց ա մեն ինչ 
պետք է ա նել, որ մինչև այդ հա
մոզ վի, որ կույս ես:

ՍՈՆԱ  Ինչ պե՞ս:
ԱՆՆԱ  Հան դի պիր նրան, ար

տաս վիր, տղա մարդ կանց վրա 
ազ դում են կնոջ ար ցունք նե րը: 
Ա սա, որ քեզ ամ բաս տա նել են, 
որ խա բել են ի րեն, ա սա, որ 
պատ րաստ ես նույ նիսկ կե նակ
ցել նրա հետ ու չա մուս նա նալ, 
միայն թե նա հա մոզ վի, որ ան
մեղ ես:

ՍՈՆԱ  Բա որ հա մա ձայ նի՞:
ԱՆՆԱ  Ա վե լի լավ: Բժշ կա կան 

փոքր մի ջամ տութ յուն է, բարդ 
բան չկա: Կ հա մոզ վի, որ ան մեղ 
ես ու չի լքի քեզ:

ՍՈՆԱ  Բա հե տո…
ԱՆՆԱ  Ի՞նչ հե տո:
ՍՈՆԱ  Ծ նող նե րը… ա ռա ջին գի

շե րը:
ԱՆՆԱ  Դա իր պրոբ լեմն է: Մեղ

քի զգա ցու մը, որ ան մեղ աղ ջի
կը հա նուն իր սի րո զո հո ղութ
յան է գնա ցել, նրան կդարձ նի 
իր ծնող նե րի դեմ:

ՍՈՆԱ  Մամ… բա որ… բա որ 
դրա նից հե տո էլ չցան կա նա 
ա մուս նա նալ…

ԱՆՆԱ  Գ լու խը՝ քա րը: Մի տղա
մարդ ա վել, մե կը՝ պա կաս… 
Ին քը չլի նի՝ մյու սը կլի նի, քեզ 
ի՞նչ է ե ղել, տա րիքդ դեռ մեծ չէ, 
տեսքդ էլ՝ տե ղը:

ՍՈՆԱ  (փար վում է): Մա՜մ, մամ 
ջան…

Մթ նե ցում:

ԴՐՎԱԳ 6

Մտ նում է Վա րու ժա նը: Նա իր տե ղը 

չի գտնում:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (դե պի դու ռը): Ի՞նչ 
ե ղա՜ր…

ԱՆՆԱ  (ներս գա լով, կի սա ձայն): 
Մի գո ռա: Սո նան տանն է:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (ձայնն ի ջեց նե լով): 
Տա՞նն է… Սո նա յի ներ կա յութ
յա՞մբ է կա պերն ար ձա կել:

ԱՆՆԱ  Չէ, Սո նան հա մալ սա րա
նում դա սի էր: Նա հե տո ե կավ, 
երբ կինդ ար դեն գնա ցել էր:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ   Ե՞րբ…
ԱՆՆԱ  Ա ռա վոտ վաղ: Նույ նիսկ 

սանր վել չէի հասց րել:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ինձ ա սաց, որ 

ա ռա վոտ վաղ նա խա րա րութ
յուն է գնում, հիմն ար կից ինչոր 
թղթեր է հանձ նե լու վար չութ յան 
պե տին:

ԱՆՆԱ  Ու րեմն քեզ խա բել է, խո
րա ման կել… (Զ բա ղեց նում է 
բազ կա թո ռը՝ նշան ա նե լով, որ 
նա մոտ ա թո ռին նստի:) Ար տա
կի նա մակն էի կար դում:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ար տա կի նա մա՞ կը… 
Ո՞ւմ էր հաս ցեագ րել:

ԱՆՆԱ  Ինձ: Բայց դա կար ևոր չի:
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ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ար տա կը քեզ նա
մա՞կ է գրել:

ԱՆՆԱ  Հա, բայց դա ու րիշ թե մա է:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Վ թա րից ա ռա՞ջ է 

գրել:
ԱՆՆԱ  (նյար դայ նա ցած): Ինչ պե՞ս 

կա րող էր հե տո գրել, երբ վթա
րից մա հա ցել է:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ն կա տի ու նեմ ամ
սա թի վը… վթա րին նա խոր դող 
օ րե րի՞ն է գրել, թե՞ վա ղուց վա 
նա մակ է:

ԱՆՆԱ  Վ թա րից մեկ օր ա ռաջ: 
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Մեկ օր ա ռա՜ջ…
ԱՆՆԱ  Բայց դա կար ևոր չի: Կար

դում էի նրա նա մա կը, դռան 
զան գը տագ նա պի պես հնչեց: 
Դու ռը բա ցե լուն պես կինդ ներ
խու ժեց ու սկսեց…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Նույ նիսկ չներ կա
յա ցա՞վ:

ԱՆՆԱ  Դ րա կա րի քը չզգաց վեց: 
Միան գա մից ա սաց, որ աչ քերս 
մատ նե րով կհա նի, ա տամն ե
րով կո կորդս կկրծի, ե թե հա
մար ձակ վեմ մի ան գամ էլ…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Հենց այդ պես էլ 
ա սա՞ց…

ԱՆՆԱ  Նաև հայ հո յանք ներ տվեց: 
Տ ղա մար դու պես:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Այ քեզ բա՜ն… Ն րա
նից նման բան չեմ լսել:

ԱՆՆԱ  Ու րեմն սու՞տ եմ խո սում:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Այդ պի սի բան չա

սա ցի… Լավ, որ տե ղի՞ց է ի մա
ցել մեր կա պի մա սին:

ԱՆՆԱ  Չ գի տեմ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (մտո րե լով): Իսկ 

Ար տա կը քեզ ի՞նչ է գրել:
ԱՆՆԱ  Ի՞նչ կար ևոր է, թե ինչ է 

գրել, դա մեղ մա ցու ցիչ հան գա
մա՞նք է կնոջդ սան ձար ձա կութ
յան հա մար:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ս պա սիր, մի բոր
բոք վիր: Վ թա րին նա խոր դած 
օ րը քեզ գրած նա մա կի բնույ
թից, կար ծում եմ, կա րե լի գու
շա կել, որ նա…

ԱՆՆԱ  Որ նա՝ ի՞նչ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Որ ի մա ցել է մեր 

կա պի մա սին ու մի նա մակ էլ 
կնոջս է գրել:

ԱՆՆԱ  Հի մա րութ յուն ներ ես 
ա սում: Ար տա կը ո չինչ չգի տեր: 
Բա ցի այդ, նա մա կում այն պի սի 
բան չկա, որ կաս կած հա րու ցի:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Իսկ գու ցե գի տե՞ր…
ԱՆՆԱ  Դու պատ ճառ ներ ես 

փնտրում կնոջդ ար դա րաց նե լու 
հա մար:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ես փաս տեր եմ ու
զում հայտ նա բե րել, հա մադ րել՝ 
պար զե լու հա մար, թե կինս ինչ
պե՞ս, որ տե ղի՞ց է ի մա ցել մեր 
կա պի մա սին:

ԱՆՆԱ  (հեգ նան քով): Դա շա՞տ է 
կար ևոր:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (ան տե սում է նրա 
հեգ նան քը): Շատ: Նաև քեզ 
հա մար:

ԱՆՆԱ  Ինձ հա մար միև նույն է:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ան նա, հան դարտ
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վիր և  ա րի սթափ մտա ծենք: 
Ե թե կինս վա ղուց ի մա ցած լի
ներ, որ դա վա ճա նում եմ ի րեն, 
ու րեմն վա ղուց կգար քեզ հետ 
հա շիվն եր մաք րե լու: Ե թե այդ
չափ բոր բոք ված է ե ղել, որ չի 
տի րա պե տել ի րեն, ու րեմն նոր 
է ի մա ցել և՝ հան կար ծա կի:

ԱՆՆԱ  Հան կար ծա կի՞… Նա խա
րա րութ յուն գնա լու ճա նա պար
հին ծի տի՞կն է լուր տվել:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ո՛չ, Ար տա կը: Նա է 
նա մակ գրել: Մահ վա նից ա ռաջ 
ո րո շել է վրեժ լու ծել:

ԱՆՆԱ  Ին չի՞ հա մար, որ ա մեն 
ա ռա վոտ, քու նը գլխիս սո՞ւրճ էի 
մա տու ցում, թե՞ որ ճոր տի պես 
են թարկ վել եմ բո լոր քմա հա
ճույք նե րին: 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Որ դա վա ճա նել ես 
նրան մտե րիմ ըն կե րոջ հետ: 
Այն բա նի հա մար, որ ես…

ԱՆՆԱ  Բայց դուք միշտ ջերմ եք 
ե ղել, այն պես չէ՞, մինչև վեր ջին 
օրն ու պա հը մտե րիմ եք ե ղել:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ա յո:
ԱՆՆԱ  Իսկ դա նշա նա կում է, որ 

քեզ չի կաս կա ծել: Նա ո չինչ չի 
ի մա ցել: Եվ ին չո՞ւ պի տի հենց 
քո՛ կնո ջը նա մակ գրեր:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (ճա կա տը շփե լով): 
Եր կու ան հայ տով հա վա սա
րում…

ԱՆՆԱ  (կծու հեգ նան քով): Կ նոջդ 
էլ հաշ վիր՝ ե րեք:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Հինգ:

ԱՆՆԱ  Որ տե ղի՞ց գտար: 
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ե թե բո լո րիս հաշ

վենք, չմո ռա նա լով նաև ա մուս
նուդ տար փու հուն՝ հինգ: 
Մթ նե ցում:

ԴՐՎԱԳ 7

Ան նան 1ին պա հա րա նի մոտ ծած

կա գիր է ներ մու ծում:

ԱՆՆԱ  … Չորս… ե րեք… հինգ… 
( Փոր ձում է դու ռը բա ցել:) Ին
չո՞ւ չի բաց վում… Հա, մի նի շը 
չեմ գրել… ու րեմն՝ 0,1,4,3,5,Ե… 
Միայն դու կա րող էիր այս պի
սի ան միտ բան ա նել: ( Բա ցում է 
պա հա րա նի դու ռը, ծրար է հա
նում, ստու գում՝ պա հա րա նում 
այլ բան չկա՞: Շ տապ նստում, 
բա ցում է ծրա րը:) Ու րիշ նե րին 
տան ջե լու հա մար խելքդ գնում 
է: (Ծ րա րից նա մա կը հա նում, 
կար դում է:)

ԱՐՏԱԿ  (ձայ նը ան մասն է Ան նա
յի կող մից դրևոր վող հու զումն ե
րին): « Վա րու ժա նի կի նը շա՞տ 
էր վրդով ված: Ն րան կա րե լի է 
հաս կա նալ…

ԱՆՆԱ  (հա յաց քը նա մա կից 
կտրում, հա ծում է սեն յա կի վե
րին անկ յուն նե րին): Դու… դու 
որ տե ղի՞ց գի տես… ձայն հա
նիր… ձայն հա նիր… (Ցն ցում է 
ի րեն՝ սթափ վե լու հա մար, հակ
վում է նա մա կին:)  

ԱՐՏԱԿ  … Մի զար մա ցիր, իմ հե



51

ռազ գա ցո ղութ յու նը եր բեք չի 
խա բել: Վի րա վոր գա զանն 
ա վե լի վտան գա վոր է դառ նում, 
իսկ վի րա վոր ված կի նը՝ սար
սա փե լի: Ինչ պես՝ դու…

ԱՆՆԱ  Վի րա վոր վա՞ծ… ինչ քա՜ն 
մեղմ ես ա սում, ինչ քա՜ն հեշտ…

ԱՐՏԱԿ  …Ան նա, խե՜ղճ Ան նա, որ
քան էլ քեզ ան հա վա տա լի թվա, 
բայց ի մա ցիր, որ քո վի րա վոր
վա ծութ յունն ու խան դը ան տե ղի 
է ե ղել: Եր բեք սի րու հի չեմ ու նե
ցել, ինչ պես դու ես մտա ծում… 

ԱՆՆԱ  Ս տո՛ւմ ես: Ա նա մո թա բար 
ստում ես, որ հի շա տակդ ան բա
սիր մնա… 

ԱՐՏԱԿ  … Դա Վա րու ժա նի հո րի
նած հե քիաթն էր, նրա լա րած 
ո րո գայ թը, որ պես զի նվա ճեր 
քեզ: Ես նկա տել էի, որ ցան կա
նում է քեզ… 

ԱՆՆԱ  Չե՛մ հա վա տում: Ն կա տել 
ես ու ո չինչ չե՞ս ձեռ նար կել:

ԱՐՏԱԿ  …Սկզ բում կաս կած էր, 
զգա ցո ղութ յուն՝ ա ռանց փաս
տե րի, ու ես ո րո շե ցի ա վե լի զգոն 
լի նել ու ա ռա ջին իսկ նշմա րե լի 
փաս տի դեպ քում մեր կաց նել 
նրան: Նա պատ մութ յուն հո րի
նեց իմ ու կար ծեց յալ սի րու հուս 
մա սին՝ կեղ ծա վո րա բար ա սե
լով, թե հա նուն մեր ըն տա նի
քի փրկութ յան, կա յու նութ յան 
հա մար է քեզ տե ղե կաց նում: 
Նույն օրն իսկ դու խան դի այն
պի սի՜ տե սա րան սար քե ցիր, որ 

մնա ցել էի շվա րած: Չ գի տեի, 
որ պատ ճա ռը նրա ամ բաս
տա նութ յունն է, այ լա պես գլխի 
կընկ նեի, թե քա մին որ տե ղից 
է փչում: Ն րա հո րի նած պատ
մութ յու նից այն պես էիր բոր
բոք վել և զար մա նա լիո րեն այն
պե՜ս գե ղեց կա ցել… հա՛, խե լա
հե ղութ յանդ մեջ հմա յիչ էիր, և  
ինձ այդ պա հին հաղ թեց իմ մեջ 
ապ րող գրո ղը՝ ու սումն ա սի րել 
խան դից կու րա ցած կնոջ հո գե
վի ճա կը… Ի վեր ջո, ես ան մեղ 
էի և հա մոզ ված, որ իս կութ յու նը 
շու տով կպարզ վի, կխա ղաղ վես, 
բայց մինչև այդ ին չո՞ւ չօգ տա
գոր ծել ա ռիթն ու չքննել կնոջ 
մո լի խան դի դրսևո րումն ե րը: 
Եվ իմ գրա կան հե րո սի կնո ջը 
դարձ րի մո լե գին խան դող, իսկ 
նրա հա մար սի րու հի հնա րե ցի: 
Դ րա նից հե տո մեծ տա ղանդ 
պետք չէր ճշմար տա ցի նկա
րագ րե լու հե րո սու հուս վար քը, 
հո գե բա նութ յու նը, տվայ տանք
նե րը: Դ րանք դու ա մեն օր էիր 
ինձ թե լադ րում… 

ԱՆՆԱ  Մի՞ թե այդ քան դա ժան ես 
ե ղել… 

ԱՐՏԱԿ  … Խոս տո վա նում եմ, 
իմ կող մից դա ժա նութ յուն էր, 
նվաստ դա ժա նութ յուն: Ինքս 
ինձ ար դա րաց նում էի այն փուչ 
մխի թա րութ յամբ, թե ար վես տը 
զո հեր է պա հան ջում: Հի մա
րութ յո՜ւն, կոր ծա նիչ հի մա րութ
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յուն: Ըն դու նում եմ իմ սխա լը: 
Ես վրի պե ցի: Քեզ նից ետ քաշ
վե լով՝ տեղ տվե ցի նրան, ով 
ձգտում էր քեզ մո տե նալ: Դա 
հե տո հաս կա ցա, երբ պար զե
ցի, որ այդ մե կը Վա րու ժանն է, 
մտե րիմ ըն կերս…

ԱՆՆԱ  Պար զե ցի՞ր… ինչ պե՞ս 
պար զե ցիր, երբ օ տա րա ցել էիր 
շրջա պա տից:

ԱՐՏԱԿ  …Իմ նկատ մամբ Վա րու
ժա նի ա վե լի ու ա վե լի ջեր մա
ցող, իսկ քո՝ սա ռը  վե րա բեր
մուն քը, ձեր միան ման դա տո
ղութ յուն ներն ու իմ հաս ցեին 
նույն ար տա հայ տութ յուն նե րով 
կշտամ բանք նե րը, միմ յանց վրա 
գցած ձեր ծա ծուկ, խան դա ղա
տա լից հա յացք նե րը կաս կա
ծի տեղ չէին թող նում: Երբ ձեր 
միջև դեռևս ին տիմ կապ չկար, 
ա վե լի ու ա վե լի էի գնա հա
տում քեզ, որ ան դա վա ճան ես 
ու հա մոզ ված էի, որ անն վաճ 
ես մնա լու: Ս խալ վե ցի: Այդ քան 
վստահ չպետք է լի նեի: Վա րու
ժանն անշ տապ էր դիր քա վոր
վում՝ որ սի վրա հար ձակ ման 
պատ րաստ վող գի շա տիչ գա
զա նի պես, իսկ ես համ բե րա
տար սպա սում էի, որ նրան խո
ցեմ թռիչ քի պա հին… Մ տա ծում 
էի, որ շու տով վերջ կտամ այդ 
խա ղին՝ մտե րիմ ձևա ցող ըն կե
րոջս դի մա կը պատ ռե լով, իսկ 
քեզ կա պա ցու ցեմ, որ դա խաղ 

էր, քո օգ նութ յամբ՝ իմ կող մից 
հնա րած խաղ… Ա վա՜ղ, պա հը 
կորց րի…

ԱՆՆԱ  Խա՞ղ… ( Նա մա կը շպրտե
լով, ըն դոստ ել նում է:) Խա՜ղ… 
(Ն յար դա յին, անն պա տակ 
քայ լում է սեն յա կում:) Խաղ… 
( Վերց նում է Ար տա կի լու սան
կա րը:) Դու հի մա էլ ես խա ղում, 
բայց ոչ այն պիե սում, որ տեղ 
մենք բո լորս հայտն վե ցինք: Դու 
խա ղում ես քո՛, միայն քո՛ դե րը, 
քո՛ կա նոն նե րով… Չեմ հա վա
տում, ես քեզ չեմ հա վա տում: 
Այս բո լո րը հնա րել ես վեր ջում, 
ա մե նա վեր ջում, երբ այլևս հնա
րա վոր չէր գտնել ետ դար ձի ճա
նա պար հը, լե գենդ ես հյու սել 
մեղ քերդ թեթ ևաց նե լու հա մար, 
այ նինչ քեզ ձեռն տու էր իմ ու 
Վա րու ժա նի մտեր մութ յու նը, 
իսկ քեզ խա ղից դուրս էիր պա
հում քո ան դոր րի հա մար, սի
րու հուդ հետ վա յելք ներդ կոծ
կե լու հա մար, քո գրա սե ղան
տա րած քի ան ձեռնմխ ե լիութ յան 
հա մար, քո փուչ գրվածք նե րի 
հա մար… ( Վերց նում է նա մա կը, 
շա րու նա կում է կար դալ:)  

ԱՐՏԱԿ  … Ճա կա տագ րա կան այդ 
օ րը նա քեզ խա բեց, ա սե լով, որ 
Գ յում րի չեմ մեկ նել, որ ոչ մի 
գրքի շնոր հան դես էլ չկա, որ 
սի րու հուս հետ եր կօր յա հանգս
տով Սո չիում եմ: Հի շո՞ւմ ես, 
նույն այդ օ րը մեր բնա կա րա նի 
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լույ սերն ան ջատ վե ցին: Հա ջորդ 
օ րը միայն քեզ հա ջող վեց ծա
ռա յութ յու նից մաս նա գետ կան
չել՝ վե րաց նե լու վթա րը: Իսկ 
այդ օ րը վրի ժա ռութ յան փոխ
ված քո խան դը ստի պեց ա նել 
վճռա կան քայ լը, ա հա վո րը, 
ան դառ նա լին… Հա վա տա լով, 
որ սի րու հուս հետ Սո չիում եմ, 
խան դից կու րա ցած ի՛նքդ ա ռա
ջար կե ցիր Վա րու ժա նին գի շե
րել մեր տա նը, մինչև իսկ հա մո
զել, թե լույս չլի նե լու պատ ճա
ռով Սո նան տա նը չի գի շե րե լու, 
ըն կե րու հու տա նը պատ րաստ
վե լու են քննութ յուն նե րի, իսկ 
դու վա խե նում ես մթութ յան մեջ 
մե նակ մնալ: ( Դա դար:) Խե՜ղճ 
Ան նա… Այդ պես էլ չի մա ցար, 
որ Վա րու ժանն էր  այդ վթա
րի հե ղի նա կը: Ա յո, նա՛, բայց ոչ 
հետդ գի շե րե լու նպա տա կով, 
նա իր հաղ թա նակն այդ քան 
շուտ չէր պատ կե րաց նում, այլ 
որ հնա րա վո րութ յուն չու նե նաս 
հե ռուս տա ցույ ցով լու րե րից տե
ղե կա նալ, որ Գ յում րիում, հե ղի
նա կի մաս նակ ցութ յամբ կա յա
ցել է ար ձա կա գիր Ար տակ Զոհ
րաբ յա նի գրքի շնոր հան դե սը: 
( Դա դար:) Իմ վե րա դառ նա լուց 
հե տո ա սա ցիր, որ հար կա վոր 
է պա հես տա յին ա պա հո վիչ ներ 
տե ղադ րել՝ վթար նե րից խու սա
փե լու հա մար: Գ նե ցի դրանք, 
մաս նա գետ հրա վի րե ցի ու նա, 

պարզ վեց, մեր տան վթա րը 
վե րաց րած նույն է լեկտ րիկն է: 
Նա ինձ հայտ նեց, որ վթա րը 
ոչ թե էլ ցան ցի ան սար քութ յու
նից է ե ղել, այլ կարճ միա ցու
մից: Ինչոր մե կը, դի տա վոր
յալ, բաց լա րե րը ա պա հո վի չից 
դուրս է քա շել ու կպցրել ի րար: 
Ա սաց, որ այդ պես բնա կա րա
նա յին գո ղերն են վար վում, երբ 
տե ղե կա նում են, որ տան տի կի
նը մե նակ է: Նա հոր դո րեց, որ 
մի փա կան էլ ա վե լաց նեմ մուտ
քի դռան վրա՝ հու սա լիութ յան 
հա մար: Այդ մա սին չա սա ցի, որ 
չվա խեց նեմ քեզ ու հա ջորդ օ րը 
երկ րորդ փա կա նը գնե ցի: Տան 
ճա նա պար հին, պա տահ մամբ, 
Վա րու ժա նը հան դի պեց: Ն րան 
պատ մե ցի պա տա հա ծի մա սին: 
Կարճ միաց ման մա սին լսե լուց 
բա զու կի պես կարմ րեց, սկսեց 
հևալ, իսկ երբ կող պե քի մա սին 
ա սա ցի՝ հրճվեց, սկսեց ան դա
դար կրկնել, որ միակ ճիշտ ո րո
շու մը դա է: Չ մո ռա նամ ա սել, որ 
կարմ րեց ու շնչար գել վեց ոչ թե 
ա մո թից, այլ վա խից: Ես նրան 
լավ գի տեմ: ( Դա դար:) Ի հար
կե, լույ սերն ան ջատ վե լու օ րը 
քո վրեժն ինձ նից առ նե լուց հե
տո կա րող էիր չշա րու նա կել ձեր 
կա պը, բայց նա, այդ ստո րը, 
իմ կար ծեց յալ սի րու հու մա սին 
քո ան փո խա րի նե լի, ա մե նօր յա  
տե ղե կա տուն դար ձավ՝ մշտա
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պես բոր բո քե լով քեզ: Նա քո 
պա պակ վրի ժա ռութ յան միակ 
ու մշտա կան սնունդ տվողն էր 
ու դու ո րո շե ցիր շա րու նա կել 
վա ճառ վել նրան՝ ինձ բամ բա
սե լու գնով: ( Դա դար:)  Ես քեզ 
ա տո՞ւմ եմ… Ար դեն՝ չէ: Ա վե լի 
շուտ խղճում եմ, խե՜ղճ Ան նա… 
Ա հա այդ պես, սի րե լիս… « Սի
րե լի՞ս» ա սա ցի… թող որ… Հա
ջորդ նա մակս կա րող ես եր կու 
օ րից հա նել, քեզ շունչ քա շե լու 
օ րեր եմ թող նում: Բաց երկ րորդ 
պա հա րա նը՝ Ժ6767Ֆ կո դով»: 

Ան նան առ ժա մա նակ ան շարժ է, 

քա րա ցած, ա պա սկսում է կծկվել, 

ա վե լի ու ա վե լի է սեղմ վում, կծիկ 

դառ նում:

ԱՆՆԱ  Ա՜հ… սո՜ւտ է, սո՛ւտ է, սո՛ւտ 
է՜… դու խա բում ես ինձ, դու խա
բում ես ի՜նձ… Դո՜ւ… դու դա ժան 
ե՜ս, դա ժա՜ն… դա ժա՜ն…

Գի շե րա յին խա լա թով ներս է վա

զում Սո նան:

ՍՈՆԱ  Ի՞նչ է պա տա հել… մա՛մ, 
հանգս տա ցիր, մա՛մ… ( Փոր ձում 
է գրկել նրա ու սե րը:) Վեր կաց, 
վեր կաց, գնանք այս տե ղից…

ՍՈՆԱ  (հիս տե րիկ): Թո՜ղ… թո
ղեք ի՜նձ… չեմ ու զո՜ւմ… ոչ մե
կիդ տես նել չեմ ու զո՜ւմ… ( Դուրս 
պրծնե լով Սո նա յի գրկից՝ 
խփվում է, ուր պա տա հի:) Կո
րեք այս տե ղի՜ց, չքվե՜ք… չքվե՜ք… 

չքվե՜ք…

Մթ նե ցում:  

    ԴՐՎԱԳ 8

Հոր բազ կա թո ռին նստած, Սո նան 

նկար չա կան ալ բոմ է թեր թում: 

« Սա լո մեի» մոտ կանգ նած է Գո

հա րը՝ փոք րիկ պա յու սա կը կրծքին 

սեղ մած, գլու խը վեր, կի սա խուփ 

աչ քե րով, ե րա նա վետ:

ԳՈՀԱՐ  (դիր քը չփո խե լով, Սո նա
յին): Քիչ հե տո կգնամ, ձեզ եր
կար չեմ զբա ղեց նի:

ՍՈՆԱ  Մի ան հանգս տա ցեք, ես 
չեմ շտա պում:

ԳՈՀԱՐ  Նա քայ լո՞ւմ էր սեն յա
կում:

ՍՈՆԱ  Ի՞նչ:
ԳՈՀԱՐ  Երբ ստեղ ծա գոր ծում էր, 

մտո րում, քայ լո՞ւմ էր սեն յա կում:
ԳՈՀԱՐ  (ալ բո մից չկտրվե լով): 

Չ գի տեմ: Երբ աշ խա տում էր, 
խան գա րել չէր կա րե լի: Մայրս 
էր միայն մտնում, սուրճ բե րում 
նրա հա մար:

ԳՈՀԱՐ  (ե րազ կուն): Նա քայ լո՜ւմ 
է սեն յա կում… 

Դա դար: Զան գում է Սո նա յի բջջա

յի նը:

ՍՈՆԱ  Ա յո՞… Կ յանքս, մայ րի կը 
վատ է զգում, մի քիչ կու շա
նամ… Չէ, բժշկի կա րիք չկա, 
հայ րի կից հե տո եր բեմն դեպ
րե սիա յի մեջ է ընկ նում, դժվար 



55

է հաշտ վում կորս տի հետ… Ես 
քեզ կզան գեմ…  ( Նե ղաց կոտ:) 
Է՜դ… Է դիկ, է լի գժութ յունդ 
բռնե՞ց…  ( Հա յացք գցե լով Գո
հա րի վրա, կի սա ձայն:) Ես էլ 
քեզ եմ սի րում, կյա՜նքս, բայց… 
բայց նախ ծնող նե րիդ հետ խո
սիր… Կ փախց նե՞ս: ( Ծի ծա ղում 
է:) Չ մո ռա նաս սպի տակ ձիով 
գալ… Լավ, սպա սիր զան գիս: 
( Հե ռա խո սը գրպա նը դնե լով, 
շա րու նա կում է ալ բո մը թեր թել:)       

Դ ռան զանգ:

ՍՈՆԱ  ( Գո հա րին): Նե րե ցեք, ես 
հի մա… (Գ նում է դու ռը բա ցե
լու:)

Գո հա րը, աչ քե րը կի սա խուփ, ձգվե

լով, ե րա նա վետ հո տո տում է օ դը:

ԱՐՏԱԿ  (ձայ նը): Գոգ, չհասց րե ցի 
իմ անձ նա կան ի րե րից քեզ նվի
րել: 

ԳՈՀԱՐ  Կ նո ջիցդ կխնդրեմ, նա 
կնվի րի: Գո նե մի գրիչ կտա:

ԱՐՏԱԿ  Նա ամ բողջ գույքն էլ 
կտա, միայն վերց նող լի նի:

ԳՈՀԱՐ  (հու սա վառ): Ճի՞շտ…
ԱՐՏԱԿ  Գու ցե չա փա զանց րի… 

Բայց դու զգույշ, Գոգ, կա նայք 
կռա հե լու մեծ ու նա կութ յուն ու
նեն, մա նա վանդ՝ ա մուս նա ցած 
կի նը, երբ հար ցը ա մուս նուն է 
վե րա բե րում:

ԳՈՀԱՐ  Մի ան հանգս տա նա, հո
գիս… (Փղձ կո ցը մի կերպ զսպե

լով:) Նե րիր, բայց ինձ թվում 
է, որ քո մա հով միայն ես եմ 
վշտա ցած… Ոչ մե կի պետ
քը չի… Ոչ կնոջդ, ոչ աղջ կադ, 
ոչ Վա րու ժի, ոչ էլ խել քը քեզ 
հա մար գնա ցող երկր պա գու
ըն թեր ցող նե րիդ… Դու միայն 
ինձ նից պա կա սե ցիր, ինձ նի՛ց… 
( Պա յու սա կից թաշ կի նակ հա նե
լով՝ հպում է աչ քե րին:)

ԱՐՏԱԿ  Ես մնա ցի միայն քո նը:
ԳՈՀԱՐ  Ուր էր, թե… Դու չցան

կա ցար: Մեր ա ռա ջին գի շե րից 
հե տո երկ րոր դը չցան կա ցար: 
Չօ տա րա ցար ինձ նից, չսա ռե
ցիր, չհա գե ցար, բայց չցան կա
ցար:

ԱՐՏԱԿ  Հեշտ չի ե ղել ինձ զսպե լը: 
Եվ ոչ միայն՝ ֆի զի կա պես:

ԳՈՀԱՐ  Ու րեմն էլ ի՞նչն էր պատ
ճա ռը, ի՞նչն էր խան գա րում: Մեր 
ա մուս նութ յա նը խան գա րող 
հան գա մանք կար՝ ըն տա նիքդ, 
բայց ամ բող ջո վին, լիո վին մեկս 
մյու սինս լի նե լուն ի՞նչն էր խան
գա րում:

ԱՐՏԱԿ  Գոգ, հա րա զատս, ախր 
դու Սո նա յից ըն դա մե նը ե րեք 
տա րով ես մեծ:

ԳՈՀԱՐ  Հե տո ինչ… Ես քեզ սի
րում եմ:

ԱՐՏԱԿ  Ես էլ քեզ եմ սի րում: Ան
սահ ման եմ սի րում, բայց պատ
կե րաց նո՞ւմ ես, որ քսան տա րի 
հե տո ես կլի նեի վաթ սու ներ կու 
տա րե կան, ֆի զի կա պես թույլ 
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տղա մարդ, իսկ դու՝ ավ յու նով 
լի: Քեզ թվում է, մեկ կյան քում 
հնա րա վո՞ր է եր կու դա վա ճա
նութ յուն վե րապ րել:

ԳՈՀԱՐ  Ես քեզ եր բեք չեմ դա վա
ճա նի:

ԱՐՏԱԿ  Կ դա վա ճա նես: Ինձ սի րե
լով՝ կդա վա ճա նես:

ԳՈՀԱՐ  Ախր ին չո՞ւ ես այդ պես 
մտա ծում…

ԱՐՏԱԿ  Գոգ, իմ լա՜վ Գոգ, սե րը 
մեծ ե սա սի րութ յուն է: Կ յան քում 
մեկ ան գամ են սի րում: Մ յուս 
սե րե րը դրա կրկնութ յունն են: 
Հի շո՞ւմ ես Ս ևա կին. « Նո րից չեն 
սի րում, սի րում են կրկին»: Իսկ 
Սա յաթ Նո վան ա սում էր. « Սե
րը՝ սեր կու բե րե»: Սի րում ես 
նրան, ով քեզ է սի րում: Ով ու
նակ է քո ԵՍի ու ժով քեզ սի րել 
ու զբա ղեց նել նա խոր դի՝ նա
հան ջա ծի տե ղը, ով կա րո ղա
նում է լիո վին, ան խառն սի րել 
ու տրվել: 

ԳՈՀԱՐ  Ես քեզ լիո վին տրվե ցի:
ԱՐՏԱԿ  Ո րով հետև ես քո ա ռա

ջինն էի:
ԳՈՀԱՐ  Երկ րոր դը չի լի նի:
ԱՐՏԱԿ  Կապ րես, կտես նենք:

Մտ նում են Սո նան, Վա րու ժա նը:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Գո հա՞ր… այս տեղ 
ի՞նչ ես ա նում:

ԳՈՀԱՐ  Ինչ որ դու:
ՍՈՆԱ  Ծա նո՞թ եք:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Աա յո…

ԳՈՀԱՐ  Մենք միշտ հան դի պել 
ենք Ար տակ Զոհ րաբ յա նի գրքե
րի քննար կումն ե րին:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ա յո… ա յո՛:
ԳՈՀԱՐ  Ոչ մի քննար կում բաց 

չէինք թող նում:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ա յո:
ԳՈՀԱՐ  ( Վա րու ժա նին): Ափ սոս 

միայն, որ Գ յում րիի շնոր հան
դե սին չե կաք:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ան հե տաձ գե լի գոր
ծեր ու նեի:

ԳՈՀԱՐ  (երկ մաստ): Գի տեմ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (խոս քը փո խե լու 

շտա պութ յամբ՝ Սո նա յին): Ան
նան տա նը չէ՞:

ՍՈՆԱ  Նն ջա րա նում է: Երկ րորդ 
օրն է՝ վատ է զգում:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (կեղծ տրտմութ
յամբ): Նա շատ ծանր է տա նում 
Ար տա կի մա հը:

ԳՈՀԱՐ  (կոտր ված ժպի տով): Ես 
գնամ:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (ծած կա միտ կաս
կա ծով): Դու… Դուք… ա ռի թո՞վ 
էիք ե կել:

ԳՈՀԱՐ  (տխրա մած, հո գո ցով): 
Ու րիշ էլ ինչ ա ռիթ կա րող էր 
լի նել… Բայց ա ռիթ… Ա ռիթ, 
ի հար կե, կա: ( Սո նա յին.) Կա
րո՞ղ եմ ձեզ խնդրել, նրա անձ
նա կան ի րե րից մեկն ինձ տաք… 
հի շա տա կի հա մար:

ՍՈՆԱ  Վերց րեք, ինչ կու զեք:
ԳՈՀԱՐ  (շփոթ ված): Ա սենք… 

( Հա յաց քը հա ծում է սեն յա կում, 
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գրա սե ղա նի վրա:) Ա սենք, նրա 
հրա հա նը:

ՍՈՆԱ  Վերց րեք:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (խայ թիչ): Բայց դա 

միան գամ յա է, նրա մշտա կան 
ի րե րից չի: 

ՍՈՆԱ  Թող որ… (Հ րա հա նը պա
յու սա կում տե ղա վո րե լով՝ դուրս 
է գնում:)

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  ( Սո նա յի ետ ևից): 
Տա րօ րի նակ աղ ջիկ է: Նոր 
սերն դի մեջ այդ պի սիք շատ 
կան:

ՍՈՆԱ  Չէի ա սի: Օ րի նակ՝ ես 
նման տա րօ րի նա կութ յուն ներ 
չու նեմ՝ ի րե րի պաշ տա մունք, 
ար վես տա գետ նե րին խփնվել:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Դու ու րիշ ես, 
քա՜ղցրս… ( Փոր ձում է գրկել:)

ՍՈՆԱ  (կոպ տո րեն նրա ձեռ
քին խփե լով՝ խու սա նա վում է): 
Է լի՞… Քա նի՞ ան գամ եմ ա սել, 
ձեռ քերդ քեզ պա հես, ա նա
սո՛ւն… (Կտրուկ շրջվում, դուրս 
է գնում:)

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (ծուռ ժպի տով Սո
նա յին ճա նա պար հե լով, նստում 
է, դի մում Ար տա կի լու սան կա
րին):  Աղ ջիկդ իս կը քո կտորն է:

ԱՐՏԱԿ  (ձայ նը): Մենք բո լորս 
նույն կտո րից ենք:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Գո հարն էր ե կել:                                                                       
ԱՐՏԱԿ  Գի տեմ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Դու կա րող ես հան

գիստ լի նել, Գո հա րի մա սին 
Ան նա յին չեմ ա սել ու չեմ ա սի: 

( Հեգ նան քով:) Մա նա վանդ որ 
դա պլա տո նա կա՜ն սեր էր, իսկ 
Ան նա յին դա չի հե տաքրք րի:

ԱՐՏԱԿ  Ինչ պի սի՜ ազն վութ յուն:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ծաղ րում ես: Քեզ 

թվում է, միակ ազ նի վը դո՞ւ ես… 
Ե րե խա յիդ տա րի քի ան մեղ 
աղջ կան կու սութ յու նից զրկե՞լն 
էր ազն վութ յունդ: 

ԱՐՏԱԿ  Այդ քայ լին գնա ցի, երբ 
ար դեն պղծել էիր իմ տու նը, 
խե լաց նոր ապ րումն ե րի մեջ էի 
ու Գո հարն իմ փրկօ ղա կը դար
ձավ:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Լա՜վ փրկօ ղակ է, 
մա նա վանդ, երբ ան կո ղինն է 
փո թորկ վում:

ԱՐՏԱԿ  Ան կո ղի նը… Ան կո ղի
նը շատ հե տո ե ղավ, երբ ձեզ 
ար դեն ոչ թե խան դում էի, այլ 
ա տում: Բայց ար ժա նի չես, որ 
քեզ հետ այդ հար ցը քննար կեմ: 
Դու դա չես հաս կա նա:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Մի քննար կիր, բայց 
հետ մա հու մի խառն վիր մեր 
երկ րա յին գոր ծե րին: Ինձ ես 
նա մակ գրում, կնոջս, կնոջդ… 
Ս տոր վրի ժա ռութ յուն է: Ինձ էլ 
սրվա կով թույն ես ու ղար կում… 
Մ տա ծում էիր, թե կխմե՞մ: Ինձ 
լավ չես ճա նա չել: Հե տաքր քիր 
է, որ մեր խո սակ ցութ յու նից հե
տո, երբ ա մեն ինչ աս վեց, երբ 
ա մեն ինչ պար զե ցինք, դու ո րո
շե ցիր ինք նաս պան լի նել մե քե
նադ գա հա վեժ ա նե լով, իսկ ինձ 
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թույն ես ա ռա ջար կում: ( Կարճ 
դա դար:) Դա եր ևի հե տո ես 
մտա ծել, այ լա պես կխո րա ման
կեիր, կհա մո զեիր՝ քեզ հետ 
միա սին մեկ նեմ Դի լի ջան, ու 
եր կու սիս ձո րը կնե տեիր: Այդ
պես չէ՞: 

ԱՐՏԱԿ  Ոչ, դու ար ժա նի չես ինձ 
հետ մեռ նե լու, այն էլ՝ դժբախտ 
պա տա հա րով:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ին չո՞ւ:
ԱՐՏԱԿ  Դժ բախտ պա տա հարն 

ա պա հո վում է ար ժա նա պատ
վութ յու նը, իսկ ինք նա թու նա վո
րու մը ա նար գութ յուն է: Բա ցի 
այդ, ինձ նից հե տո քո մեռ նե լը 
ճիշտ հա մա րե ցի:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Որ համ բառ նա լիս 
չու ղեկ ցե՞մ քեզ:

ԱՐՏԱԿ  Ոչ՝ դրա հա մար:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Հա պա ին չո՞ւ:
ԱՐՏԱԿ  Ան բա ցատ րե լի օ րենք է՝ 

սրի կա ներն ա վե լի եր կար են 
ապ րում:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Քո նը սրի կա յութ
յուն չի՞, որ կնոջս պատ մել ես 
ա մեն ինչ:

ԱՐՏԱԿ  Կ նոջդ Գո հարն է զան գել:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Գո հա՞ րը… Գո հա՜

րը… Բայց ին չո՞ւ…
ԱՐՏԱԿ  Նա ա տում է քեզ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Քեզ սի րում է, ինձ 

ա տո՞ւմ:
ԱՐՏԱԿ  Ա յո:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ո՞ր ա ռա քի նութ

յուն նե րիդ հա մար է քեզ սի րում, 

երբ եր կուսս էլ…
ԱՐՏԱԿ  Ես սի րել գի տեմ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Զար մաց րի՜ք ձեր 

սի րով… Սո՛ւտ է, չկա այդ պի
սի բան… սի րե՜լ… Դա շղարշ է 
ցան կա սի րութ յունն ու դա վա ճա
նութ յու նը բա րո յա կան ներ կա
յաց նե լու հա մար:

ԱՐՏԱԿ  Դու ստոր ես:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Գի տեմ: Դա բո լոր 

մարդ կանց սուբս տան ցիան է: 
ԱՐՏԱԿ  Բայց կա, չէ՞, ինք նա տի

րա պետ ման բա նա կա նութ յուն:    
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Հակ ված չեմ դրանց: 

Կ յան քը չի տրվել, որ կա պան
քեմ ինձ:

ԱՐՏԱԿ  Ա նա մոթ:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Հա մա ձայն եմ, ե թե 

բարձ րա ձայն չի աս վում:

Մթ նե ցում:

Դր վագ 9

Ան նան, հակ ված գրա սե ղա նին, Ար

տա կի հեր թա կան նա մակն է կար

դում: Ն րա առջև դե ղի սրվակ կա: 

2րդ պա հա րա նի կի դու ռը բաց է:

ԱՐՏԱԿ  (ձայ նը): «Բ նութ յան մեջ 
այս պի սի մի հազ վա դեպ, բնա
կան եր ևույթ կա. մի քա նի  առ
նետ նե րի պո չերն այն քան ա մուր 
են միահ յուս վում, որ կեն դա նի
նե րը չեն կա րո ղա նում դրանք 
ար ձա կել: Ընկ նե լով այդ պի սի 
փոր ձան քի մեջ՝ գա զան նե րը չեն 
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կա րող տե ղա շարժ վել և  որ պես 
հետ ևանք, չկա րո ղա նա լով կեր 
հայ թայ թել` սատ կում են սո վից: 
Գիտ նա կան նե րը դա ան վա նում 
են «Առ նե տա յին թա գա վո րութ
յուն»: ( Կարճ դա դար:) Ե կավ 
պահ, հաս կա ցա ու հա մոզ վե
ցի, որ մենք՝ բո լորս, Առ նե տա
յին թա գա վո րութ յան մեջ ենք 
ու սատ կում ենք բա րո յա կա
նութ յան սո վից: Միշտ լար ված, 
միշտ զգոն, ա նընդ հատ ստում 
ենք ի րար, խա ղեր խա ղում, 
թա կարդ ներ լա րում, այ լա սեր
վում… Ան նա, այլևս ան կա րող 
եմ այդ թա գա վո րութ յու նում 
ապ րել: Ես հե ռա նում եմ: Ես 
ա ռա ջինն եմ ըն դու նում մա հը: 
Դա ա վե լի բա րո յա կան է, քան 
սատ կել առ նետ նե րի պես: Մա
նա վանդ, բա ռի բուն ի մաս տով, 
դու, Վա րու ժա նը և ն րա կի նը: 
Լա րիր կամքդ, Ան նա, Վա րու
ժա նի կինն այս մա սին չգի տի, 
բայց դու ի մա ցիր, որ Վա րու
ժանն ար դեն հինգ տա րի է, ինչ 
տա ռա պում է ՍՊԻԴով»:

ԱՆՆԱ  Ի՜նչ… Տե՜ր Աստ ված… Չի 
կա րող պա տա հել… չի կա րող 
պա տա հել… (Բջ ջա յի նով հա
մար է հա վա քում:) Վա րու ժա՛ն, 
որ տե՞ղ ես… Խորհր դակ ցութ յո՞ւն 
է… Թող ու շտապ ա րի, լսո՞ւմ 
ես, շտա՛պ ա րի… Ոչ մի հրդեհ 
չկա, ա վե լի վա տը… Ի՞նչ…  Հա՛, 
կար, թույ նի սրվակ կար, պա հա

րա նում էր՝ նա մա կի հետ… Չէ, 
չեմ խմել… Չէ, մի՛ շա րու նա կիր, 
ա րի՛, շտապ ա րի՛, շտա՜պ… ( Հե
ռա խո սը կողմ է դնում, վերց նում 
է սրվա կը, զննում, դնում տե ղը, 
վերց նում է Ար տա կի լու սան կա
րը:) Դու ճի՞շտ ես ա սում: Ա սա, 
ա ղա չո՜ւմ եմ, մա՜րդ ե ղիր, ա սա, 
դու ճի՞շտ ես ա սում… ( Վերց նում 
է նա մա կը:) 

ԱՐՏԱԿ  … Լա րիր կամքդ, Ան նա, 
Վա րու ժա նի կինն այս մա սին 
չգի տի, բայց դու ի մա ցիր, որ 
Վա րու ժանն ար դեն հինգ տա րի 
է, ինչ տա ռա պում է ՍՊԻԴով…

ԱՆՆԱ  (նա մա կը ցա սու մով 
շպրտում է լու սան կա րի վրա:) 
Ս տո՜ւմ ես: Դու ա տում ես ի՜նձ, 
դու իմ մահն ես ու զում… Ե թե 
դու ճիշտ ես… ե թե դա ճիշտ 
է, ին չո՞ւ ես ինձ թույ նի սրվակ 
թո ղել, մար դա սի րութ յուն ես 
խա ղում, որ վա րա կից տան ջա
լից մա հով չմեռ նե՞մ… Ս րի կա՛, 
խո րա մա՛նկ սրի կա… մար դաս
պա՜ն… սա դի՜ստ… Լավ, Ան նա, 
հանգս տա ցիր, մի մո ռա ցիր, որ 
նա գրող է, հո գե բա նա կան վե
պե րի հե ղի նակ: Խար դա խութ
յուն ներ, դա վա ճա նութ յուն ներ, 
դա վեր, սպա նութ յուն ներ ու տա
ռա պանք ներ հո րի նող, ո րը, չգի
տես ին չու, ար վե՜ստ է կոչ վում, 
գնա հատ վո՜ւմ է, հո նո րա՜ր են 
տա լիս… ( Լու սան կա րին.) Ո՞րն 
է հո նո րարդ, հը՞, ինձ սպա նե
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լու հո նո րարդ ո՞րն է, ա նա մո՛թ… 
Ս րան տես… ՍՊԻԴ է… Ինձ ու 
Վա րու ժա նին ու զում ես մե ռած 
տես նել, բայց Վա րու ժի կի նը 
քեզ ի՞նչ վատ բան է ա րել, ին
չո՞ւ ես սև կաս կած խրում մարդ
կանց հո գու մեջ… (Դ ռան զանգ: 
« Սո նա՛, Սո՜ն, բաց դու ռը»: Լու
սան կա րին.) Վա րու ժանն է: Այ, 
հի մա կգա ու դի մակդ կպատռ
վի… Հի մա, հի մա… քիչ էլ սպա
սիր… Էս թույ նը բե րե լու եմ ու 
գե րեզ մա նիդ լցնեմ… Չէ՜, հո
ղում կներծծ վի, տեղ չի հաս նի… 
ար տա շիր մում կա նեմ ու կլցնեմ 
բե րանդ…

Մտ նում է Վա րու ժա նը:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (շե մից): Ան նա՞… 
(Շ տա պում է գրկել:) Ան նա, ի՞նչ 
է պա տա հել… (Ան նան փլվում է 
Վա րու ժա նի կրծքին, ար տաս
վում:) Հանգս տա ցիր… Նս տիր 
ու ա սա, ի՞նչ է պա տա հել:

ԱՆՆԱ  Վա րուժ, ինձ չխա բես, 
միայն թե չխա բես, ճիշտն 
ա սա… Ինչ նա գրում է, ճի՞շտ է… 
Նա ճի՞շտ է գրում, Վա րո՛ւժ…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (տագ նա պում է): 
Նա ինչ է գրել, որ…

ԱՆՆԱ  (ճի գով): Գ րել է, որ դու… 
որ դու ար դեն հինգ տա րի է, ինչ 
տա ռա պում ես ՍՊԻԴով…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ին չո՞վ…
ԱՆՆԱ  ՍՊԻԴով:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (բոր բոք վում է): Ու 

դու հա վա տո՞ւմ ես էդ ցնոր վա
ծին…

ԱՆՆԱ  Վա րու ժան… ինչ ե ղել է՝ 
ետ չենք բե րի, բայց ինձ ճիշտն 
ա սա… ( Լա ցը չի կա րո ղա նում 
զսպել:) Մի խա բիր ի՜նձ…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ան նա, սի րե լիս, 
հանգս տա ցիր… չկա այդ պի սի 
բան, չկա՜… Նա վեր ջին օ րե
րին ցնոր վել էր… Մի՞ թե նոր
մալ մար դը ա ռա վոտ յան կխմի 
իր սուր ճը, տո նա կան կհագն վի, 
օ ծա նե լի քով կցող վի, կվերց նի 
դիպ լո մատն ու կգնա գլոր վե լու 
Դի լի ջա նի ո լո րան նե րից… Խել
քի մո՞տ բան է… Դեռ լավ է, որ 
ոչ ոք տեղ յակ չի մեր պատ մութ
յու նից, այ լա պես դժբախտ պա
տա հա րը ինք նաս պա նութ յուն 
կո րակ վի, իսկ ինձ ու քեզ կդա
տեն մար դուն ինք նաս պա նութ
յան հասց նե լու հոդ վա ծով:

ԱՆՆԱ  Կ դա տե՞ն…
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ի հար կե, կդա տեն, 

մի կաս կա ծիր ա սած նե րիս վրա: 
Իսկ ե թե մա զա չափ ան գամ 
կաս կած ու նես, կա րող ենք գնալ 
կլի նի կա ու հե տա զոտ վել: Նա 
դուրս է տվել իր ողջ չա րութ յու
նը, մաղ ձը, վրե ժը, որ թու նա վո
րի մեր կյան քը, որ ի րե նից հե տո 
էլ հան գիստ չու նե նանք…

ԱՆՆԱ  (հույս տա ծող ժպի տով): 
Ճի՞շտ…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (կեղծ ան հո գութ
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յամբ): Ի հար կե: Ու րիշ էլ ի՞նչ է 
գրել էդ ցնդա ծը: 

Ան նան հա յաց քով ցույց է տա լիս սե

ղա նին դրված նա մա կը: Վերց նում, 

աչ քի է անց կաց նում, թեր թում է և 

հառ վե լով վեր ջին է ջի վրա, փոր

ձում է ծա ծուկ խցկել գրպա նը:

ԱՆՆԱ  (նկա տե լով՝ լար վում է): 
Ին չո՞ւ ես վերց նում…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Հի մա րութ յուն է, 
քեզ չի վե րա բե րում…

ԱՆՆԱ  Տուր տես նեմ…
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (թուղ թը վեր է պար

զում, որ Ան նա յի ձեռ քը չհաս նի): 
Հայ հո յանք ներ են… զզվե լի բա
ռե րով հայ հո յանք ներ…

ԱՆՆԱ  (փոր ձում է հաս նել թղթին): 
Տո՜ւր, Վա րուժ…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Սա քո կար դա լու 
բա նը չի:

ԱՆՆԱ  Չեմ կար դա, միայն մի 
տող… մի տող նա յեմ ու տամ 
քեզ… Նա ինձ եր բեք չի հայ հո
յել… ինձ հե տաքր քիր է… միայն 
մի տող…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (թևքից կախ ըն կած 
Ան նա յին կոպ տո րեն հրե լով): 
Ա սա ցի՝ հայ հո յանք ներ են, մի 
կողմ քաշ վի՛ր:

ԱՆՆԱ  (մի կերպ պահ պա նում է 
հա վա սա րակշ ռութ յունն ու մո
լեգ նած հար ձակ վում): Տո՜ւր, 
ա սում եմ, տո՛ւր…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Հե ռու գնա, քա՛ծ… 
(Ի րար քաշք շում են, Ան նան 

նրա ձեռ քից պո կում է թուղթն 
ու կա տա ղած հա յաց քը նրա նից 
չկտրե լով՝ ետետ քայ լում:) Ետ 
տուր, դա քեզ չի վե րա բե րում… 

ԱՆՆԱ  Չ մո տե նաս… (Ա զատ ձեռ
քով ճան կում է չի նա կան սկա
հա կը, սպառ նա լից վեր  բարձ
րաց նում:) Կս պա նեմ… Սո նա յին 
կկան չեմ… նա ոս տի կա նութ յուն 
կզան գի…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (զգու շա վոր հա յացք 
նե տե լով դռան կող մը): Լավ, 
մի աղմ իր… բայց մի կար դա, 
քաղ ցը րը՜ս… այդ բա ռե րը քեզ 
հա մար չեն, հո գի՜ս, ջա՜նս… 
( Քայլ է ա նում:) 

ԱՆՆԱ  Չ շարժ վե՛ս, կգո ռամ… 
(Ս կա հա կը գլխա վեր ևում պա
հած, ա րագ կար դում է:) « Հի
վանդ՝ Աբ րա համ յան Վա րու
ժան… ծնված… Կ լի նի կա է ըն
դուն վել… գան գատ նե րը… թես
թե րի արդ յունք նե րը…. ՄԻԱՎ 
վի րու սի… ի մուն հա մա կար գի 
ախ տա հար ման… ՁԻԱՀ ախ
տա նի շի…»: Ս րի կա՜… (Ս կա հա
կը նե տում է, Վա րու ժա նը խույս 
է տա լիս, ա պա նստում է՝ սպա
սո ղա կան, հի մա րա վուն ժպի
տով:) Սա ինչ է, հը՞… Քեզ եմ 
հարց նում…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (շին ծու ան հո գութ
յամբ, հեգ նա կան): Իմ է պիկ
րիզն է, որ ա մու սինդ ստո րա
բար պատ ճե նել է:

ԱՆՆԱ  Ու դեռ փոր ձում ես նա
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յել աչ քե րիս ու ստո րա բար 
ժպտա՞լ… Ախր, դու մեռ նում ե՜ս, 
սատ կո՜ւմ ես՝ ինձ էլ հետդ տա
նե լով…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Մի շտա պիր ող բալ: 
Այդ հի վան դութ յամբ ապ րում 
են տասն մեկ տա րի, իսկ ե թե 
կա նո նա վոր բուժ ման կուրս են 
ըն դու նում, հնա րա վոր է, մինչև 
յո թա նա սուն… Կ բուժ վենք, ի՞նչ է 
ե ղել, խմբով կբուժ վենք:

ԱՆՆԱ  (ա թո ռին փլվե լով): Մենք 
խմբով սատ կում ենք առ նետ նե
րի պես…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ու րիշ հա մե մա
տութ յուն փնտրիր:

Ան նան հառ վում է մի կե տի: Լ ռութ

յու նը եր կա րում է: Վա րու ժա նը 

ծխա խոտ է վա ռում:

Ան նան ա զա տութ յուն է տա լիս ար

ցունք նե րին:

ԱՆՆԱ  Ա՛ս… ջը՛ն… նը՛ր… փը՛… 
Ա՛ս… ա՛ս… (Աս տի ճա նա բար 
հաս կա նա լի է դառ նում:) Աս… 
Աստված… Աստ ված ջան… նե
րիր… փըր… փրկիր, Աստ ված 
ջան… Աստ ված ջան… (Ար տա կի 
ար ձա գանք վող ձայ նը՝ « Խե՜ղճ, 
խե՜ղճ Ան նա»:) Հա՞… հա՞… ( Հի
մա րա վուն ժպտում է:) Հա՛, ճիշտ 
որ… (Ճ չում է:) Է լի ա սա… է լի 
ա սա՜… ( Վերց նում է Ար տա կի 
լու սան կա րը: Ա ղեր սան քով:) Է լի 
ա սա՜, խնդրո՜ւմ ե՜մ… (Ն կա տում 

է, որ սուր ճի բա ժա կը շրջած է, 
տագ նա պով:) Սուր ճը… նրա 
սուրճն ո՞վ է խմել… ( Վա րու ժա
նին՝ ա տե լութ յամբ:) Դո՞ւ խմե
ցիր:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (ան հոգ տես քը 
պահ պա նե լով, բայց ան կեղծ:) 
Չէ, բա ժա կին ձեռք չեմ տվել:

ԱՆՆԱ  (վերց նե լով բա ժա կը՝ նա
յում է հա տա կին) Խա՜ չը… խա
չը՝ շրջա նի մե՜ջ… Ար տակ… Ար
տակ, որ տե՞ղ ես… Ես գի տեմ, 
որ այս տեղ ես… Ար տակ, ձայն 
հա նիր… Չե՞ս ու զում ինձ հետ 
խո սել, չե՞ս ու զում ինձ տես
նել… Դու ինձ լքո՞ւմ ես… դու 
ինձ լքում ես այն պա հին, երբ 
մեռ նո՞ւմ եմ… Ես դան դաղ մեռ
նում եմ, Ար տակ, դա ի մա ցել ես, 
ա մեն օր, ա մեն օր նա յել ես, թե 
ինչ պես եմ մեռ նում… Իմ մա՞հն 
էիր ու զում… Դու ու զում էիր 
ինձ տես նել մե ռա՞ծ, ան շո՞ւնչ, դա՞ 
է ե ղել քո ե րա զան քը… Լ ռում 
ես… Դա ես ու զում, ու րեմն տես, 
հիա ցիր… Հի մա կտես նես… 
( Ճան կում է սրվակն ու խցա նը 
հա նե լով՝ պա րու նա կութ յու նը 
մինչև վերջ խմում:) Հի մա կտես
նես… հի մա… ( Հար բա ծի պես 
օ րոր վում, ցնոր ված ժպտում է:) 
Ա՛յ, հի մա մի՛ խո սիր, ո չինչ մի 
ա սա… Ինձ պետք չէ խղճալ… 
Ե՛ս կա սեմ: Ա սե լու հերթն իմն 
է… Այդ ե՛ս եմ ձեզ խղճում: ( Մո
տե նում  է Վա րու ժա նին:) Մա
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նա վանդ քեզ՝ թշվառ, խղճուկ, 
ստոր, ո ղոր մե լի… 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (քմծի ծաղ է տա լիս): 
Քեզ թվում է, որ թույ նը խմե ցիր, 
ա մեն ինչ կա րո՞ղ ես ա սել:

ԱՆՆԱ  Ինձ չի թվում… Ինձ ո չինչ 
չի թվում… Ես հա մոզ ված եմ:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ի զուր: Ինձ էլ էր 
այդ թույ նից ու ղար կել: Տա րա 
դե ղա տուն, պարզ վեց՝ ծի ծաղ 
ա ռա ջաց նող դե ղա մի ջոց է:

ԱՆՆԱ  Ի՞նչ ծի ծաղ… (Ապ շած:) 
Մա հա ցո ղը ծի ծա ղո՞ւմ է… ին չո՞ւ, 
ո՞ւմ վրա…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ինքն իր վրա: Ապ
րող նե րի վրա:

 ԱՆՆԱ  Բայց ին չո՞ւ…
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (ա սես փոր ձում է 

մտա բե րել): Ո րով հետև ծի ծա ղը 
ինք նաժխ տում է… Ո րով հետև 
ծի ծա ղը դևի հայտ նա գոր
ծութ յունն է: Վշ տի պա հին ծի
ծա ղում են միայն դի վա հար
նե րը:

ԱՆՆԱ  (ա տե լութ յամբ): Քո 
մտքե րը չեն: 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ա մուս նուդ մտքերն 
են, այդ պես էր գրել նա մա կում 

ու խոր հուրդ էր տվել մեռ նե լուց 
ա ռաջ ծի ծա ղել:

ԱՆՆԱ  (սրվա կին նա յե լով): Ծի
ծա ղեց նող դե ղա մի ջո՞ց: Գու ցե 
շփո թել է, թույն պի տի լցներ:

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ոչ: Նա չի ու զում, 
որ իր հետ մեռ նենք: 

ԱՆՆԱ  (մտո րում է՝ աս վա ծի 
ի մաստն ըմբռ նե լու հա մար): 
Նա չի ու զում, որ իր հետ մեռ
նենք… 

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ո րով հետև ան բա
ցատ րե լի օ րենք կա՝ սրի կա ներն 
ա վե լի եր կար են ապ րում:

ԱՆՆԱ  Դա է՞լ է նրա միտ քը:
ՎԱՐՈՒԺԱՆ  Ա յո: 
ԱՆՆԱ  Ծիծաղ առաջացնո՞ղ… 

( Շուր թե րը ժպտա լու պես 
ձգե լով:) Հը՛մ… հը՛մ… հը՛մ… 
(Ժ պիտն ա վե լի բնա կան է դառ
նում:) Հը՛մ… ծի՜ծա՜ղ… (Ան զուսպ 
քրքջում է:) Ա՜հահահահա՜.…

ՎԱՐՈՒԺԱՆ  (նրա վե րա փոխ
վե լուց զվար ճա ցած): Ծի ծաղն 
ա ռող ջա րա՜ր է…  (Ան զուսպ 
հռհռում է:) Ծի ծա ղի՜ր, ծի ծա
ղի՜ր… հա՛հա՛հահհահ…

ԱՆՆԱ  Հա՜հա՛հա՛հա՛հա՛հա՜…

Ան հանգս տա ցած ներս է վա զում Սո նան ու տես նե լով նրանց ան զուսպ ծի ծա

ղե լը՝ նախ շփոթ վում է, հե տո ու րա խա նում մոր զվար թութ յամբ ու միա նում 

է նրանց՝ ան զուսպ, եր ջա նիկ… Հան կարծ լսվում է նաև Ար տա կի ծի ծա ղը: 

Բո լո րը մի պահ լռում, կար կա մում են, ունկ դնում նրա հո մե րա կան քրքի ջին, 

ո րին միա նում է նաև Գո հա րի ծի ծա ղը: 

Պայ թում է խմբա յին ծի ծա ղը, որն առ ժա մա նակ լսվում է նաև վա րա գույ րը 

փակ վե լուց հե տո:



ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

Արշակ Սեմի րջյ ան
                               
Վեր ջին ժա մա նակ նե րու մ մե ր 

ի րա կա նու թ յու նն ու  ա ռօր յան գլխի
վայր շու ռ ե կան, կա րե լի է ա սել՝ դար
ձան ան ճա նա չե լի: Ինչ խոսք, այս ա մե 
նը ար տա ցոլ վեց տար բեր հե ղի նակ
նե րի ստեղ ծա գոր ծու թ յու ն նե րու մ… 
Չար տա ցոլ վել չէր կա րող, ո րով հետև 
ար վեստն ու  գրա կա նու թ յու  նը տվյալ 
ժա մա նա կի հա յե լին են, ո րոնք պատ

կեր վու մ են գե ղար վես տա կան սկզբու նք նե րով, բայց որ պես հիմք ներ կա յաց
նու մ տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի ի րա կա նու թ յու  նը: Մենք՝ հե ղի նակ ներս, ի հար
կե կցան կա նա յինք, որ պես զի ստեղ ծա գոր ծա կան այս ցա վոտ փու  լը չլի ներ մե ր  
գրա կա նու թ յան է ջե րու մ և  այդ ցա վից չծնվեին նոր մու  սա ներ, սա կայն ի րա կա
նու թ յու  նից փախ չելն անհ նար է, ինչն էլ ստեղ ծու մ է գրա կա նու թ յան ցա վոտ 
է ջե րի մի  փու նջ: Մար դը, որ քան ե րազ կոտ, այն քան էլ նպա տա կա յին ու  հա մառ 
պի տի լի նի, որ պես զի կա րո ղա նա չգայ թակղ վել օ տա րի լու յ սով, գի տակ ցե լով, 
որ այդ լու յ սը, թե կու զ  վառ ու  գու  նա վոր, չի կա րող թա փան ցել իր հո գու  խոր քը: 
Գու  ցե « Հա կաբ ջիջ»ը կա րո ղա նա հա կազ դել շատ ե րա զող նե րի և  օ տա րու թ
յա նը ձգտող մարդ կանց ցան կու թ յու ն նե րին, ո րոնք ժա մա նա կա վոր գեր վել են 
օ տար հրա վա ռու թ յամբ, մո ռա նա լով, որ հայ րե նի, թե կու զ կի սա խա վար լու  սար
ձակն ա վե լի է ջեր մաց նու մ յու  րա քանչ յու ր հա յին: Մեր օ րե րու մ պիե սի հե րոս 
Մ լե ներ են անհ րա ժեշտ, և հ նա րա վո րինս՝ շատ: Ժա մա նա կին գի տակ ցելն ու  
սխալ ճա նա պար հից ետ կանգ նելն ար դեն հա ջո ղու թ յան և  ազ գա պահ պան ման 
խորհր դա նիշն են:



65

ՀԱԿԱԲՋԻՋ
Մո նո պիես 1 գոր ծո ղութ յամբ

Մ լեի կո շի կի վե րա նո րոգ ման ար հես տա նո ցը: Կենտ րո նում, սե ղա
նի վրա տա րա տե սակ գոր ծիք ներ են և ռա դիո: Պա տից կախ ված 
է Տիգ րան Մե ծի նկա րը: Մ լեն, սե ղա նի մոտ նստած, կո շիկ նո րո

գե լով՝ քթի տակ հայ րե նա սի րա կան երգ է եր գում: Կո շի կը դնում է 
սե ղա նին, միաց նում ռա դիոն: Լս վում է մշա կու թա յին հա ղորդ ման 

վերջ նա մաս, ո րին հա ջոր դում է քա ղա քա կան թե մա յով հա ղոր
դում. « Բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րը սար սա փած են, քա նի որ Վար

չա պե տը…»: Ռա դիո յի ձայ նը խզվում է, լսվում է խշշոց:

ՄԼԵ  Ս րա՞ն ինչ ե ղավ… Ա մեն ան
գամ էս պի սի կար ևոր պա հե րին 
ան ջատ վում է: Մարդ չի հասց նում 
լսել՝ ինչ ա րեց, ին չու ա րեց, երբ 
ա րեց, որ տեղ ա րեց: ( Հար վա ծում 
է ռա դիո յին: Լս վում է թուր քա
կան մու ղամ:) Միայն է՜ս էր պա
կաս… (Ան ջա տում է ռա դիոն:) 
Բա մեր երկ րո՞ւմ էլ սա միա նա… 
Բա հար գանքն ու պա տիվն էլ ո՞ւր 
մնա ցին… ( Վերց նում է նոր կո
շիկ, վե րա նո րո գում:) Բա մենք էդ 
ա՞զգն ենք… Մե զա նով են հպար
տա ցել… Մե զա նից են օ րի նակ 
վերց րել… ( Նա յե լով Տիգ րան 
Մե ծի նկա րին):  Չէ՞, շեֆ ջան… 
Հա, բա ո՜նց… Ես գի տեմ՝ դու էլ 
ես ինձ հետ հա մա ձայն: Հեռ վից 
հե ռու լսում ես, տա ռա պում, բայց 
հա վա տում ես, որ օ րե րից մի օր 
նո րից ծո վիցծով Հա յաս տան 
ենք ու նե նա լու: ( Մուր ճով հար վա
ծում է մա տին:) Վա՜խ… Էդ քան 
էլ՝ ճիշտ: ( Միաց նում է ռա դիոն: 

Լս վում է խշշոց: Բար կա ցած  
հար վա ծում է ռա դիո յին:) Տո՛, քո 
հերն ա նի ծեմ… Չես միա նում՝ մի 
միա ցիր: (Ան ջա տում է ռա դիոն:) 
Ոնց որ պատ վե րով լի նի սրա աշ
խա տե լը… Երբ ու զում՝ միա նում 
է, երբ ու զում է՝ ան ջատ վում: Տո՛, 
էս երկ րում ի՞նչն է կար գին աշ
խա տում, որ սա աշ խա տի: Ա՛յ 
մարդ, լրիվ սուտ է… Աշ խարհն էլ 
է սուտ, մարդ կութ յունն էլ է սուտ, 
պա տիվն էլ է սուտ: Չէ՛, չէ՛… Պա
տի վը սուտ չէ… Պա տի վը մա հից 
հե տո էլ է ապ րում: Ինձ ո՞վ կբա
ցատ րի կյան քի ի մաս տը… Ո՞վ… 
Տո, ո՞վ գի տի, որ ով էլ բա ցատ րի: 
Էս կյան քում ինչոր մի բան իր 
տե ղում չէ: Այ թե ին չը՝ չգի տեմ: 
Տո, միայն ե՞ս եմ, որ չգի տեմ… Չէ, 
Մ լե ջան, դու շատշատ ես փոր ձել 
հաս կա նալ, թե որ տեղ է գաղտ նի
քը, բայց ոչ մի կերպ չի ստաց վել: 
Շատ գիտ նա կան ներ են գլուխ 
ջար դել, որ բա ցա հայ տեն էդ հա
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նե լու կը, բայց մինչ օրս ան հայտ 
է մնա ցել մարդ կութ յան հա մար: 
Միայն Աստ ված գի տի, թե ին չու 
է կյանքն էս պի սին ստեղ ծել: Ին
քը ստեղ ծել է, ինքն էլ էդ հար
ցի պա տաս խա նը ոչ մե կին չի 
ա սել: Հե՜յ գի տի, Աստ ված ջան, 
թե ին չեր ես մտա ծել: Բայց դե, 
որ էդ պես ես մտա ծել, ու րեմն մի 
բան գի տես: Քո գոր ծերն անքն
նե լի են: Ոչ ոք ի րա վունք չու նի 
քննա դա տե լու: ( Դա րա կից հա
նում է օ ղու շիշն ու բա ժա կը, 
լցնում:) Քո կե նա ցը, Աստ ված 
ջան: Ես ո՞վ եմ, որ քո փո խա
րեն ո րո շեմ կյան քի ճիշտն ու 
սխա լը: (Խ մում է:) Ու խա՜յ… Էս 
ի՜նչ լավ էր… Վա՜յ, օրհն վի էս 
օ ղի ստեղ ծո ղը, հա՜… Ի՜նչ դարդ 
ու ցավ ու նես՝ մո ռա ցութ յան է 
տա լիս: Տո չէ, է՜… Էս էլ մի բան 
չէ… Մի բան մո ռա նում ես, մի 
բան՝ հի շում: Տո, մարդ ո՞ րը մո
ռա նա, ո՞ րը հի շի… Էն քա՜ն բան 
կա… Շա տերն ա նի մաստ ու
րա խա նում են ու ծի ծա ղում: Տո, 
ինչ նե րի՞դ վրա եք ու րա խա նում: 
Մե կը լի նի, հարց նի՝ ինչ նե րի՞դ 
վրա եք էդ պես եր ջա նիկ: Միայն 
ան խելք մար դը կու րա խա նա ու 
ան հոգ կապ րի էս կյան քում: Ես 
էլ կու զեի ան հոգ ու եր ջա նիկ 
ապ րել: Կու զեի, ո՜նց չէի ու զի… 
Ու րիշ նե րից ին չո՞վ եմ պա կաս… 
Բայց ին չի՞ վրա ու րա խա նամ… 

Պի տի գիժ լի նեմ, հո գե կան հի
վանդ, որ էս քան դար դե րի ու 
ցա վե րի մեջ ծի ծա ղեմ ու պա
րեմ: ( Պա րում է:) Ա՛յ, էս պես 
ձեռ քերս բարձ րաց նեմ, բե րանս 
հա րավհյու սիս բա ցեմ և  ու րա
խա նամ:  (Նս տում է:) Բա չէի՞ 
ու զի էս պի սի մի գիժ էլ ես լի
նեի: Կու զեի, ո՜նց չէի ու զի… Պի
տի գիժ լի նեի, որ չու զեի: Ախր, 
պատ մութ յուն ենք կեր տել, հզոր 
ա նուն ներ ենք ներ կա յաց րել աշ
խար հին, իսկ հի մա ի՜նչ օ րի ենք 
հա սել: Մենք ենք շատ ազ գե րի 
հիաց մուն քի ա ռիթ դար ձել: Շա
տե րի հա մար մենք ենք օ րի նակ 
ե ղել:  Տո, ին չի միայն հիաց րե՞լ 
ենք… Բա վա՞ խը… Մեզ նից շա
տերն են վա խե ցել: Մեր ա ռաջ 
շա տերն են գլուխ խո նար հել: 
Իսկ հի մա՞… Ա հա՜… Որ հի շում 
եմ՝ ցավս ու տա ռա պանքս նո րից 
գլուխ են բարձ րաց նում: Ով ինչ 
ա նում է, միայն ի րեն է ա նում: 
Հա, բա ո՜նց… Մենք մեզ ներ
սից հո շո տե ցինք, կտորկտոր 
ա րե ցինք ու բա ժա նե ցինք ի րա
րից: Օ տար ներն էլ տե սան, որ 
չենք կա րո ղա նում գնա հա տել 
մեր ար ժեք նե րը՝ խո րա մանկ 
աղ վե սի նման, կա մացկա
մաց մո տե ցան, մեր ու նե ցա ծը 
հա վա քե ցին ու ի րեն ցով ա րե
ցին: Բա էս քա նից հե տո էլ ո՞նց 
ա մուր մնա յինք: Ա մուր լի նե լու 
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հա մար ա մուր հիմք էր պետք, 
իսկ էդ ա մուր հիմ քը մենք դա
րե րով էինք ժա ռան գել: ( Նա
յե լով Տիգ րան Մե ծի նկա րին:) 
Քո շնոր հիվ, շեֆ ջան: (Օ ղի է 
խմում): Է՜հ… Պատ կե րաց նում 
եմ, թե հի մա ո՜նց ես բար կա
ցած մեր ազ գի վրա: Ախր, էդ 
ա մուր հիմ քը դու էիր մեզ ժա
ռան գել, իսկ մենք չգնա հա տե
ցինք: (Օ ղի է խմում:) Կե նացդ, 
շեֆ ջան… Հի մա նա յում եմ աչ
քե րիդ և  ու զում եմ ա մո թից մեռ
նել: Բայց ի՞նչ ա նեմ… Ախր, ի՞նչ 
կա րող եմ ա նել, որ չեմ ա նում… 
Հը՞ն… Ա սա՝ ո՞նց ա նեմ, էդ պես 
էլ ա նեմ: Իմ մեղ քը ո՞րն է, որ 
էդ պես բար կա ցած նա յում ես 
ինձ: Ողջ կյանքս էն պես ապ րե
ցի, որ միշտ բարձր պա հեմ ազ
գիս պա տի վը… Քո պա տիվն էլ՝ 
հե տը… Գի տե՜մ… Գի տեմ, թե 
հի մա ինչ ես մտա ծում… Հաս
տատ մտա ծում ես, որ քո գոր ծի 
շա րու նա կո ղը ես պի տի լի նեի: 
Ախր, էս խեղճ ու կրակ վի ճա
կում ո՞ր մե կի դեմ պայ քա րեմ: 
Ես՝ մե նակ, նրանք՝ ան թիվան
հա մար: Հաշ վումհաշ վում եմ՝ 
ազ գի դա վա ճան նե րի վեր ջը չի 
էլ եր ևում: Հա, ես է լի քո հետ
նորդն եմ, հո չե՞մ հրա ժար վում: 
Ա մեն բան փոր ձում եմ ա նել, որ 
դա րե րով ե կած մեր սո վո րույթ
նե րը պա հեմ ու պահ պա նեմ, 

որ պես զի ազ գը չկոր ծան վի՝ 
ընկ նե լով էդ ար տա սահ ման յան 
մո դա նե րի ետ ևից: Էդ զռտի
պռտի բա նե րից հե ռու պի տի 
մնանք: Ինչ քան՝ հե ռու, էն քան՝ 
լավ: (Օ ղի է խմում: Մի փոքր 
գի նով ցած է:)  Շեֆ ջան, դու եր
բեք չմտա ծես… Քա նի ես կամ՝ 
քո ան վան հետ ոչ ոք չի կա րող 
խա ղալ: Մեկ առ մեկ ոտ քիս 
տակ կգցեմ ազ գի բո լոր դա վա
ճան նե րին: ( Նա յե լով Տիգ րան 
Մե ծի նկա րին:) Ո՜ւֆ… Էդ պես 
բար կա ցած մի՛ նա յիր… Ախր, 
հաս կա ցիր, որ ես էլ եմ մարդ: 
Ես էլ եմ վա խե նում քո ջղա յին 
հա յաց քից: Հաս կա ցա, որ ես քո 
հետ նորդն եմ, բայց մի մո ռա
ցիր՝ քա րից չեմ: (Ս պի տակ գույ
նի կո շի կը դնում է հա տա կին, 
վերց նում սև գույ նի կո շիկ:) Ա՛յ 
մարդ, չեմ հաս կա նում… Մենք 
էս ի՞նչ ազգ ենք: Բ նութ յու նը 
մեզ էդ քա՜ն գույ ներ է տվել, որ 
կյանք ներս գույ նե րի մեջ անց
նի, իսկ մենք ի՞նչ ենք ա նում… 
Էս աշ խար հում ու րիշ գույ նի կո
շիկ չկա՞: Ով մոտս կո շիկ է բե
րում, միայն սև  ու սպի տակ է: 
Մեր կյան քը միայն սև  ու սպի
տա կի մեջ ենք պատ կե րաց նո՞ւմ: 
Մենք էս ի՞նչ մարդ ենք… Մենք 
էս ի՞նչ ազգ ենք… Սևսպի տակ, 
սևսպի տակ… Տո զզվաց րի՛ք, 
է լի… Ինչ քա՞ն կա րե լի է:  ( Նա
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յե լով Տիգ րան Մե ծի նկա րին:)  
Շեֆ ջան, դու ի՞նչ գույ նի կո շիկ 
ես հա գել: (Լ ռութ յուն:) Այ, տես
նո՞ւմ ես, շեֆ, թե որ տե ղից է գա
լիս մեր դժբախ տութ յու նը: Էս
տե ղի՛ց… Հա՛, հա՛… Հե՛նց էս տե
ղից… Մենք սո վոր չենք ապ րել 
գույ նե րի մեջ, սի րել բնութ յունն 
ու բազ մա զա նութ յու նը: Մեզ հա
մար քա ռա կու սի ենք ստեղ ծել, 
մտել մեր ստեղ ծած քա ռա կու սու 
մեջ ու մեզ թվում է, թե եր ջա
նիկ ապ րում ենք: Ապ րո՞ւմ… Չէ, 
չենք ապ րում… Միայն օ րերն 
ենք գլո րում: Ա՛յ, հենց էդ ան
գի տակց ված քայ լե րից էլ գա լիս 
է մեր դժբախ տութ յու նը: Ա մեն 
բաց վող օր վա հետ պո կում ենք 
օ րա ցույ ցի թեր թե րը՝ չհաս կա
նա լով, որ ա մեն մի թերթ մեր 
կյան քի մի օրն է: Ապ րե ցինք՝ 
ապ րե ցինք… Չէ, ու րեմն՝ վերջ… 
Էլ հնա րա վո րութ յուն չենք ու նե
նա էդ օ րը նո րից ապ րե լու: Գու
նա վոր բնութ յան շռայ լութ յու նը 
թո ղած, մեզ թա ղել ենք սև  ու 
սպի տա կի մեջ: Մենք ինք ներս 
ենք մեզ բա ժա նել բնութ յու նից: 
Ա՛յ էս է իս կա կան դժբախ տութ
յու նը: Իսկ էդ դժբախ տութ յու
նը ինք ներս ենք մեզ բե րել: Չէ, 
չենք բե րել՝ նվի րել ենք: Չէ՛, չէ՛, 
որ դեգ րել ենք: Այն քա՜ն ա մուր 
ենք որ դեգ րել, որ ոչ թե՝ ու զում, 
այլ չենք կա րո ղա նում բա ժան
վել նրա նից: 

Կո շի կը շպրտում է մի կողմ: Միաց
նում է ռա դիոն: Քա ղա քա կան հա
ղոր դում է: « Վեր ջին տվյալ նե րով, 
կա ռա վա րութ յու նում ժո ղո վը դեռ 
շա րու նակ վում է: Պայ քարն ա վե լի 
է թե ժա նում, քա նի որ Վար չա պե
տը…»: Խշ շոց:  

ՄԼԵ  Թո՜ւ, քո ի՛նչն եմ ա սել, հա՜… 
(Ան ջա տում է ռա դիոն:) Գ նամ 
տուն, գո նե հե ռուս տա ցույ ցով 
լսեմ՝ ինչ ի րա վի ճակ է երկ րում: 
( Դա դար:) Գ նամ տո՞ւն… Ին չի՞ 
հա մար… Ո՞ւմ հա մար… Ո՞վ է 
ինձ սպա սում, որ վեր կե նամ ու 
գնամ: Էս ժան գո տած ար հես
տա նո ցում գո նե գոր ծիք նե րը, 
սև  ու սպի տակ կո շիկ ներն են 
իմ ըն կեր ներն ու հա րա զատ
նե րը: Բա մարդ էլ ըն տա նիք 
ու նե նա, վեր ջում էլ կա րո տո՞վ 
ապ րի: Աչ քը ջուր կտրի՝ սպա
սե լով հա րա զատ նե րին: (Օ ղի է 
խմում, բռունց քը խփում սե ղա
նին:) Ո՞նց թե չգի տեմ՝ ին չի հա
մար եմ ապ րում: Տո գի տեմ, ո՜նց 
չգի տեմ… ( Հե ռա խո սա զանգ:) 
Ո՜ւֆ… Էս բջջա յինն ին չի՞ հա մար 
ստեղ ծե ցին… Մարդ իր հա մար 
հան գիստ ապ րում էր, իսկ հի
մա ա մեն րո պե՝ ծը՜նգ, հա ծը՜նգ, 
ծը՜նգ, հա ծը՜նգ… ( Նա յե լով 
բջջա յի նի էկ րա նին:) Վա՜յ, աչ քե
րիս չեմ հա վա տում… Ա՛յ մարդ, 
էս ի՜նչ հրաշք է… (Բջ ջա յինն 
ուղ ղում է դե պի Տիգ րան Մե ծի 
նկա րը:)  Նա յի՛ր, շեֆ… Բա որ 
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ա սո՜ւմ էի՝ կզան գի, չէիր հա վա
տում: Հ լա չխան գա րես, տես
նեմ՝ ինչ է ա սում:  ( Միաց նում 
է բջջա յի նը:) Ա լո՜, ա լո՜… Լավ 
է՝ հի շե ցիր, որ դեռ չեմ մե ռել: 
Մի քա նի օր էլ որ չզան գեիր, 
ինձ լրիվ դիակ կզգա յի: Ի՞նչ… 
Մ տա փոխ վե՞մ… Եր բե՛ք… Լ սո՞ւմ 
ես՝ եր բե՛ք… Ա սում եմ՝ չէ՛… Ինձ 
իմ երկ րում շատ լավ եմ զգում:  
Ի՞նչ… Ե՞ս եմ ան տեր… ( Ծի ծա
ղում է:) Ա՛յ տղա, մարդ ո՞նց կա
րող է հայ րե նի  հո ղի վրա ի րեն 
ան տեր զգալ: Բա լա ջան, էդ դու 
ես ան տերան տի րա կան ապ
րում օ տա րի հո ղում: Քո կար
ծի քով, Շ վե դիա յում քեզ նով 
պի տի հիա նա՞ն: Էդ ինձ նով են 
հիա նում… Ե թե գրա կա նութ յան 
ու սու ցիչ եմ ե ղել, ու րեմն մարդ 
չեմ, հա՞… Բայց ես հո չեմ բո ղո
քում: Ո չինչ, որ իմ կյանքն էլ էս
պես դա սա վոր վեց: Մարդ ա մեն 
ին չի պի տի պատ րաստ լի նի: 
Պի տի կա րո ղա նա հաղ թա հա
րել ցան կա ցած դժվա րութ յուն: 
Բա կյան քը հո միայն շռայլ ու 
հա րուստ ապ րե լու հա մար չէ: 
Էդ վախ կոտ ներն են փախ չում 
դժվա րութ յուն նե րից: Հա՛, հա՛… 
Հե՛նց էդ պես… Մի վախ կոտ էլ 
դու էիր, որ վա խե ցար ու փա
խար: Փա՜ռք Աստ ծո, չեմ բո ղո
քում: Ապ րում եմ, է լի… Իմ հո
ղի վրա ինձ ա զատ ու ան կախ 

եմ զգում: Կար ևո րը՝ գո ղութ յուն 
չեմ ա նում, սրաննրան չեմ խա
բում: Հան գիստ խղճով ապ րում 
եմ: Ա սենք, թե է սօր մե կին խա
բեմ, վա ղը՝ մյու սին: Մի լիոն ներ 
դի զեմ ու լցնեմ գրպանս: Է՜, հե
տո՞… Բա խի՞ղ ճը… Էդ մի լիոն
նե րը հետս չեմ տա նե լու էն աշ
խարհ: Մի կյանք ենք ապ րում, 
նոր մալ, մար դա վա րի պի տի 
ապ րենք, որ մենք էլ մեր ապ րե
լուց մի բան հաս կա նանք: ( Դա
դար:) Ա՛յ տղա, էդ ո՞նց ես խո
սում… Ո՞նց թե՝ սո վածծա րավ 
զկռտում եմ: Բա դու չես ա մա
չո՞ւմ: Տո դու ի՞նչ գի տես՝ եր ջան
կութ յունն ինչն է: Ո՞վ… Ես չգի
տե՞մ… Վա՜յ, ես քո մարդ ա սո ղի՛, 
հա՜… Ա սա ցի՝ էլ չկրկնե՛ս, ե թե 
չես ու զում հետս գալ ու մաս
նակ ցել իմ թաղ մա նը: Դու ա վե
լի լավ կա նես՝ էդ քո Շ վե դիա
նե րը թող նես ու ետ գաս: Մենք 
էս տեղ միա սին հան գիստ ու 
մա քուր խղճով կապ րենք: ( Հա
յաց քը մռայլ վում է: Դա դար:) 
Ո՞նց թե… Շատ է կա րո տե՞լ… 
Վա՜յ, ես մեռ նեմ իմ թո ռան ջա
նին: Ախր, ի՞նչ մեղք էի գոր ծել, 
որ Աստ ված ինձ էս պա տի ժը 
տվեց: Ամ բողջ կյանքս ձեզ նով 
ապ րեմ, վեր ջում էլ կա րո տը 
սրտումս գնամ էն աշ խա՞րհ… 
Ո՞ր մեղ քիս հա մար… Ո՞ր… 
Բա դրա՞ն էի ար ժա նի… Հա՞… 
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Դուք որ կող քիս լի նեիք, թոռս 
իմ կա րած կո շիկ նե րը կհագ
ներ ու հպարտհպարտ կքայ լեր 
իր հայ րե նի հո ղի վրա: Էդ պես 
ես էլ ինձ գնա հատ ված ու սիր
ված կզգա յի: Մարդն ա ռանց իր 
երկ րի թա փա ռող շան նման է, 
ո րը չգի տի՝ ուր է գնում, ինչ է 
ա նում: Թո ռանս պինդ գրկիր 
ու ա սա, որ իր պա պի կը հա նուն 
ի րեն մի քա նի օ րով կգա ու շուտ 
ետ կգնա իր եր կիր: Հա՛, հա՛… 
Տոմ սը պատ վի րիր… ( Դա դար:) 
Ա լո՜… Ա լո՜… Էդ ի՞նչ ձայ ներ են… 
Ի՞նչ ե ղավ… Ա սում եմ՝ էդ ի՞նչ 
ձայ ներ են… Ա՜խ, հա՜… Գործ
նա կան հան դի պում ու նես ու էլ 
չե՞ս կա րող խո սել: Վա՜յ, ես քո 
էդ գործ նա կան հան դի պում
նե րի ի՜նչն եմ ա սել… Մար դիկ 
շատ են փոխ վել: Մի ժա մա
նակ հար գանք ու մարդ կա յին 
սրտա ցա վութ յուն կար, իսկ հի
մա բո լո րը ըն կել են գործ նա
կան հան դի պումն ե րի ետ ևից 
ու դրանք ա վե լի են գե րա դա
սում, քան ի րենց հա րա զատ նե
րի հետ շփու մը: Փո՜ ղը... Փո՜ ղը… 
Ինչ ա նում, չի ա նում, էդ չա
րա բաս տիկ փողն է ա նում: Էդ 
ա նիծ յալ փո ղը ա մեն ինչ փչաց
րեց… Մարդ կանց օ տար ու սա
ռը դարձ րեց, բա ժա նեց ի րա րից: 
( Դա դար:) Ա լո՜… Ա լո՜… Ան ջա
տել է: (Ան ջա տում է բջջա յի նը:) 

Չեմ հաս կա նում՝ էդ ար տա սահ
ման նե րում ի՞նչ կա, որ էս տեղ 
չկա: Էդ ի՞նչ նոր հի վան դութ յուն 
ըն կավ մեր ազ գի մեջ: Էդ ի՞նչ  
նոր մո դա դար ձավ: Ի՞նչ էր դրա 
ա նու նը, է՜… Հա՛, հա՛… Գ լա մուր:  
( Ծաղ րան քով:) Գործ նա կան 
հան դի պում: ( Քայ լում է բե մում, 
փոր ձում նմա նա կել:) Բարև 
ձեզ… Նե րե ցեք, որ մի փոքր 
ու շա ցա… Խ ցան ման մեջ էի  
ըն կել… Ի հար կե, ի հար կե, պա
րոն Չ գի տե մինչ յան… Ես հա
մոզ ված եմ, որ մեր հա մա գոր
ծակ ցութ յու նը դեռ եր կար պի տի 
շա րու նակ վի: Բո լոր տո կոս նե րը 
կստա նաք ճիշտ ժա մա նա կին: 
Հա մե ցեք, հա մե ցե՛ք… Նս տե՛ք, 
որ պես զի պայ մա նագ րի ժամ ե
տը եր կա րաց նենք… ( Պաշ տո
նա կան նստում է սե ղա նի մոտ: 
Դա րա կից հա նում է թուղթ ու 
գրիչ, ստո րագ րում: Հե տո վեր 
է կե նում, որ պես լու սան կա
րիչ լու սան կա րում է:) Չը՜խկ… 
Չը՜խկ… ( Դա դար:) Վա՜յ, ես 
ձեր գործ նա կան հան դի պում
նե րի հե՛րն եմ ա նի ծել… Փո ղեր 
է, որ լվա նում են… Իմ ան խելք 
տղան էլ մո դա յիկ դար ձավ… 
Գ նաց ու ըն կավ էդ ճա հի ճը: Տո 
դա մե՛ղք է, մե՛ղք… Հան ցա՛նք… 
Ին քը գնաց էդ մո դա յի ետ ևից, 
բա վա կան չէր, դեռ ըն տա նիքն 
էլ հե տը տա րավ… Թոռս էդ 
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կյան քը տես նե լով ի՞նչ պի տի 
սո վո րի… Ok… Hello… Thank 
you… Տո էլ չգի տեմ՝ ինչ… Ինչ
քան զռտիպռտի բա ռեր կան, 
օգ տա գոր ծում են: Ախր, հա յը 
ո՞նց չի հաս կա նում, որ էդ օ քեյ
մո քեյ նե րը մե րը չեն… Մենք էդ 
էութ յու նով չենք ծնվել ու մե ծա
ցել: Մեր բնութ յունն ու րիշ է: 
Մեր հա րուստ լե զուն թո ղած՝ 
ու րիշ նե րի զռտիկ ներն ենք օգ
տա գոր ծում: Օգ տա գոր ծում 
ենք՝ հե րիք չէ՝ պար ծե նում էլ 
ենք: Պար ծե նում էլ ենք, հե րիք 
չէ՝ չենք էլ հաս կա նում, որ էդ 
ա մեն ին չով սպա նում ենք մեր 
անց յալն ու ներ կան: Ա պա գա յի 
մա սին չեմ էլ խո սում: Ս պա նում 
ենք մեր լե զուն, դա րե րով ե կած 
մեր պատ մութ յու նը: ( Նա յե լով 
Տիգ րան Մե ծի նկա րին:) Լ սո՞ւմ 
էիր, շեֆ ջան… Լա՛վ, լա՛վ… Էլ 
չեմ բո ղո քում… Ես գի տեմ՝ ինչ
քան խո սում եմ, դու ա վե լի շատ 
ես բար կա նում… Նա յի՛ր… Խե
լոքխե լոք նստում եմ: (Նս տում 
է, լռում, նա յում նկա րին:) Գո՞հ 
ես, շեֆ… ( Դա դար:) Ի յա՜… Ոնց 
որ բար կութ յունդ ան ցել է, հա՞… 
Էդ ար դեն լավ է: Լավ, էլ չեմ 
խո սի, որ քեզ չբար կաց նեմ: Ոնց 
կա սես՝ էդ պես էլ կա նեմ: ( Ձեռ
քե րով փա կում է բե րա նը: Դա
դար:) Ախր, որ չխո սեմ՝ սիրտս 
կտրա քի: Շեֆ ջան, հա զար ան

գամ նե րիր, բայց պի տի ա սեմ… 
Ն կա րիդ չեմ նա յի, որ բար կութ
յունդ չտես նեմ: ( Մեջ քով նստում 
է դե պի նկա րը:) Ախր, լռել չեմ 
կա րող: Որ չխո սեմ՝ սիրտս 
հաս տա՛տ կպայ թի: Շեֆ ջան, 
չլի նի՞ ու զում ես՝ մեռ նեմ: Բա որ 
մեռ նեմ, քո սրտին դարդ չի լի
նի՞: ( Նա յե լով նկա րին:)  Դարդ 
կլի նի, չէ՞… Բա տես նո՞ւմ ես… 
( Փա կում է ե րե սը, դեմ քը թե քում 
նկա րից:) Շեֆ ջան, մի քա նի 
օ րով որ գնամ, թո ռանս տես
նեմ, ետ գամ, ինձ ազ գի դա վա
ճան չես հա մա րի, չէ՞… Չէ՛, չէ՛… 
Եր կար չեմ մնա, խոս տա նում 
եմ: (Ժպ տում է:) Շեֆ ու նեմ, աշ
խար հը չու նի: (Օ ղի է լցնում:)  
Քո կե նա ցը… 

Խ մում է: Միաց նում է ռա դիոն: Լս
վում է խշշոց, հե տո հնչում է հայ
րե նա սի րա կան երգ: Մ լեն պա րում 
է, հե տո պա տից կախ ված Տիգ րան 
Մե ծի նկա րը ի ջեց նում է, պար զում է 
օդ և շա րու նա կում նկա րի հետ պա
րել: 

Բե մը մթնում է, քիչ անց՝ լու սա վոր
վում: 

Օ դա նա վա կա յա նի տե սա րան: Մ լեն 
բե մի կետ րո նում է, սա կայն այն պես 
է կանգ նած, կար ծես հեր թի մեջ լի
նի: Ա նընդ հատ նա յում է ժա մա ցույ
ցին և հա յացքն ան հան գիստ թե քում 
աջ ու ձախ: 

ՁԱՅՆ. « Հար գե լի ուղ ևոր ներ, թռիչ
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քը մի փոքր հե տաձգ վում է, ուս տի 
հայ ցում ենք ձեր նե րո ղամ տութ յու
նը»:  

ՄԼԵ  Թո՜ւ, ես ձեր… Էս ինչ քան 
էլ մարդ կա: Թե ա սա՝ ո՞ւր եք 
գնում ձեր եր կի րը թո ղած: Հ լա 
նա յիր, է՜… Մե կը լա ցում է, մյու
սը՝ ժպտում, մե կը՝ վա րա կա
կիր, մյու սը՝ դեռ չվա րակ ված, 
բայց մյու սի փռշտո ցից, ուր որ 
է, կվա րակ վի: Ի՜նչ մարդ ա սես, 
որ չկա… Հո րի զո նա կան աչ
քե րով, ուղ ղանկ յուն բե րա նով: 
Ի՜նչ են խո սում՝ չես էլ հաս կա
նում: Ս պա սեմ՝ տես նեմ, թե 
երբ բախտ կու նե նամ էս ան
վերջ հեր թի մեջ թռիչ քիս տոմ
սը վերց նեմ: (Դժ գոհ աջ ու ձախ 
է նա յում:) Էն քան էլ մարդ է 
կանգ նած, որ ծայ րը չի եր ևում: 
Էս սևա մորթ աժ դա հա՞ն դի մացս 
ին չու է կանգ նել, չեմ հաս կա
նում: Ոչ մի բան չի եր ևում: ( Հեր
թից դուրս է գա լիս, մի քա նի քայլ 
ա նում դե պի աջ, որ պես զի տես
նի՝ ինչ է կա տար վում: Հիաս
թափ ված ետ է գա լիս, որ կանգ
նի իր տե ղը:) Ս ևա մորթ աժ դա
հա ջան, սա իմ տեղն է, ին չո՞ւ ես 
դու կանգ նել: Չեմ հաս կա նում, 
սա հա յե րեն չի հաս կա նո՞ւմ: Ա՛յ 
մարդ, ա սում եմ՝ էս իմ տեղն է: 
( Մի կերպ խցկվում է հեր թի մեջ, 
շնչա հեղձ մնում է կանգ նած: Ու
զում է փռշտալ, ի րեն է կսմթում, 

որ պես զի զսպի փռշտո ցը:) Աստ
ված ջան, խնդրում եմ, հան կարծ 
չփռշտամ, թե չէ խայ տա ռակ կլի
նեմ: Կմ տա ծեն՝ վա րա կա կիր եմ 
ու հա տուկ եմ ե կել, որ բո լո րին 
վա րա կեմ: ( Փա կում է քիթն ու 
բե րա նը, ան հան գիստ շար ժում
ներ ա նում:)  Տո ի՜նչ եք նա յում, 
է՜… Բո լո րի հետ էլ պա տա հում 
է: ( Դա դար:) Մե ղա՜… Մե ղա՜… 
Փ ռը՜շտ… Պա րոն սևա մորթ աժ
դա հա, չգի տեմ՝ ինչ ազգ ես, 
բայց վայ րե նու հա յաց քով էդ
պես մի նա յիր: Մարդ եմ, վա
խե նում եմ, չէ՞: Աֆ րի կա յում չեն 
փռշտո՞ւմ, ինչ է: Փռշ տում են, էն 
էլ ո՜նց են փռշտում: Ա՛յ էս պես… 
( Կեղծ փռշտում է:) Փ ռը՜շտ… 
Փ ռը՜շտ… Չէ՛, չէ՛, ես վա րակ ված 
չեմ: Ի զուր ես քիթ ու մռութդ 
փա կել: Ես ողջ ա ռողջ եմ՝ 
տնա կան օ ղի խմած: ( Վա խով:) 
Ս ևա մորթ  ջան, էդ բռունցքդ 
ին չո՞ւ ես սեղ մել: Եր ևում է, իս
կա կան աժ դա հա տղա մարդ ես, 
բան չու նեմ ա սե լու, բայց պետք 
չէ: Հի մա ոչ տեղն է, ոչ էլ ժա
մա նա կը, որ մարմն ա մար զութ
յուն ա նես: ( Վա խից մի քա նի 
քայլ ետ է գնում:) Էս մար դուն 
ի՞նչ լեզ վով ա սեմ, որ հաս կա նա: 
Չ փոր ձե՛ս… Ա սա ցի՝ չփոր ձե՛ս… 
Վա՜խ… ( Ձեռ քե րով փա կում է 
ե րե սը, գո ռա լով տա պալ վում 
հա տա կին: Դա դար: Բա ցում է 
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աչ քե րը, նա յում շուրջ բո լո րը:) 
Էս քան մա՞րդ ին չու է հա վաք
վել շուրջս: Չէ՛, չէ՛, թրջոց պետք 
չէ, աչ քիս ո չինչ չի ե ղել: Շ նոր
հա կալ, եմ բայց մա զերս ուղ
ղել պետք չէ: Ես՝ ինքս… Շատ 
շնոր հա կալ եմ, բայց շո րե րիս 
փո շին ինքս կմաք րեմ: (Նս տում 
է, մաք րում հա գուս տը:) Վա՜յ, 
ի՜նչ լավ է, որ օ դա նա վա կա յա
նի աշ խա տակ ցու հին գա լիս է 
ինձ հի վան դա տես: Շա՜տ շնոր
հա կալ եմ… Շա՜տ… ( Պառ կում 
է, փա կում աչ քե րը, հե տո նմա
նա կում է կնո ջը): « Հայ րիկ ջան, 
ո՞նց եք…»: Լավ եմ, ա զիզ ջան: 
Պառ կած հեր թիս եմ սպա սում: 
Հոգ նե ցի էդ քան կանգ նե լուց: 
(Ն մա նա կում է:) « Դուք այ սօր
վա մեր հեր թի խցկված ար տոն
յալն եք: Մեր տնօ րի նութ յու նը 
ձեզ թռիչ քի լյուքս տոմս է նվի
րում»:  ( Կի սա ձայն:) Վա՜յ, ես 
ձեր ի՜նչն եմ ա սել, հա՜… Տոմ սը 
նվեր են տա լիս, որ չբո ղո քեմ ու 
ի րենց հաս տա տութ յան ա նու նը 
խայ տա ռակ չա նեմ:  ( Բարձ րա
ձայն:) Ա զիզ ջան, հի մա՞ պի տի 
գնամ էդ լյուք սը: Լա՜վ, շա՜տ 
լավ… Գո նե էդ լյուք սում մի քիչ 
քնեմ, հանգս տա նամ: ( Հա տա
կից բարձ րա նում, կենտ րո նում 
դնում է եր կու ա թոռ, նստում է, 
մյուս ա թո ռը դա տարկ է:  Աչ քե
րը փա կում է, հե տո տե ղից վեր 

թռչում:) Ա՛յ մարդ, էս ի՞նչ ձայն 
էր: Չեն թող նում՝ մարդ հան
գիստ քնի: Հե տո էլ ա սում են՝ 
լյուքս, հա լյուքս: (Զն նում է դա
տարկ ա թո ռը:) Է՞ս ում են բե րել, 
նստեց րել կող քիս: Իբր լյուքս է, 
հա՞…  Էն պես է խռմփաց նում, որ 
չթո ղեց քնեմ: Ըն կեր, ա՛յ ըն կեր, 
զարթ նի՛ր: Սա քեզ հա մար հյու
րա նոց չէ: Էն պես էլ ար հա մար
հա կան մեջ քը թե քել է ինձ, իբր 
ինձ նից լավ լյուքս է: Տո, սրա
նից ի՞նչ լյուքս… Լ յուք սը ես եմ: 
Սա շար քա յին քա ղա քա ցի կլի
նի: (Անց նում է ա թո ռի մյուս կող
մը: Ապ շա հար նա յում է, փա կում 
է աչ քերն ու բղա վե լով ընկ նում 
հա տա կին: Հե տո չո րեք թաթ ետ 
է գնում:) Դու էլ ես լյո՞ւքս: Իսկ 
գի տե՞ս, որ ես էլ եմ լյուքս: Հա՛, 
հա՛, լյուքս Մ լեն եմ: Էն պես որ 
նո րից չփոր ձե՛ս, պա րոն սևա
մորթ աժ դա հա: Էն ժա մա նակ 
լյուքս չէի, քրեա կան գործ չհա
րուց վեց, իսկ հի մա՝ ա հա՜…  
( Վա խով:) Ին չո՞ւ ես ա տամն երդ 
կրճտաց նում ու նո րից վայ րե
նու նման ինձ նա յում: Նո րից 
էդ ա նիծ յա՛լ բռուն քը… ( Գո ռում 
է:) Վա՜յ, մա մա՛ ջան… Էս մար
դը նախ նա դար յան աֆ րի կա ցի 
հե տամն աց է: Ոչ մի լե զու չի 
հաս կա նում: ( Վա խով կանգ
նում է:) Աֆ րի կա ցի լյուքս ջան, 
գնամ լվաց վեմ ու ետ գամ: Դու 
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հան գիստ քնիր: Լ յուք սե րին որ 
խան գա րում են ու չեն թող նում 
քնեն՝ նրանք կա տա ղում են: Ես 
քեզ՝ վառ օ րի նակ: ( Դուրս է վա
զում: Բե մը դա տարկ է: Քիչ հե
տո ներս է մտնում՝ հպարտ կեց
ված քով, աջ ու ձախ նա յե լով): 
Էս ի՜նչ էլ եվ րո լվա ցա րան է… 
( Սայ թա քում է, բայց չի ընկ նում:) 
Վա՜յ, անշ նորք ներ… Բա լյուքս 
հա մա րի եվ րո լվա ցա րա նի սա
լիկ նե րի վրա՞ էլ ջուր թա փեն: 
Ո՞վ է նման բան տե սել: (Ա ռաջ 
գնա լով սայ թա քում է, գո ռա լով 
ընկ նում հա տա կին:) 

Բե մը մթնում է, քիչ անց` լու սա վոր
վում: Հի վան դա նո ցի տե սա րան: 
Կենտ րո նում՝ մահ ճա կալ: Մ լեն 
ան շարժ պառ կած է մահ ճա կա լին՝ 
սա վա նով փա թաթ ված: Քա րա
ցած պատ կեր: Լս վում է սրտի աշ
խա տան քի սար քի ձայն, ո րը մեկ 
հնչում է կա մաց, մեկ՝ ու ժեղ: Մ լեն 
փռշտում, կտրուկ նստում մահ ճա
կա լին: Ո չինչ չհաս կա նա լով՝ նա յում 
է շուր ջը:

ՄԼԵ  Ա՛յ մարդ, էս ո՞ւր եմ ըն կել… 
Ա՛յ մարդ, էս ո՞ւր են ինձ բե րել… 
Չ լի նի՞ մե ռել եմ:  ( Վեր է կե նում, 
քայ լում աջ ու ձախ, նստում է 
հա տա կին, ար տաս վում:) Բա 
որ ես մե ռել եմ, ո՞նց պի տի ժո
ղովրդիս օգ նեմ, կող քին լի
նեմ, չթող նեմ, որ տխրի: Ախր, 
ես շատ նպա տակ ներ ու նեի… 
Նոր  կու սակ ցութ յուն պի տի 

բա ցեի, որ բո լո րին փրկեի էս 
դժբախ տութ յու նից: Վա՜յ, էս ի՜նչ 
ա նար դար կյանք է: ( Շո շա փում 
է ի րեն:) Բա որ մե ռել եմ, հո գիս 
ո՞ւր է: ( Ձայ նե լով:) Հո գի՜… Ա՛յ հո
գի ջան, դո՞ւ ուր ես փա խել: Հո
գի՜… Հո գի՜… (Դր սից՝ աղ մուկ, 
բղա վոց ներ: Վա զում, պառ կում 
է, սա վա նով ծածկ վում: Մի պահ 
լռութ յուն, հե տո սա վա նի տա
կից գլու խը դուրս է հա նում:) 
Չ լի նի՞ դժոխք եմ ըն կել… Վա՜յ, 
մա մա՛ ջան… ( Նա յում է շուր
ջը:) Դ ժոխ քում էս պի սի հար
մա րա վետ պայ ման ներ է՞լ են 
լի նում: Չ լի նի՞ դժոխ քի մո դան 
էլ է փոխ վել: Տերդ մեռ նի, գի
տութ յուն… Էս ո՜նց էս քան շուտ 
զար գա ցար, որ հի մա էլ սա
տա նա ներն են ժա մա նա կա կից 
ո ճով տան ջում: Վա՜յ, էս ի՜նչ բա
րի ու սրտա ցավ սա տա նա ներ 
են մեր սա տա նա նե րը: Էս ո՜նց 
են մտա ծում մարդ կանց մա սին: 
Էն ժա մա նակ որ մեռ նեի՝ հե՜յ 
գի տի Աստ ված… Էն քա՜ն կտան
ջեին՝ կփոշ մա նեի, որ մե ռել 
եմ: Աստ ված էլ գի տի, թե ինչ է 
ա նում, է՜… Էն պես դա սա վո րեց, 
որ իր ար ժա նի և  ա նար ժան զա
վակ նե րը մեռ նե լուց հե տո շատ 
չտանջ վեն: (Մ տա հոգ:)  Ախր, 
ես ար ժա նի զա վակ նե րից էի, 
դժոխ քում ի՞նչ գործ ու նեմ: Բա 
հի մա ո՞նց ի մա նամ՝ մահ վան որ 
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փու լում եմ: ( Մո տե նում է դռա
նը, փոր ձում բա ցել: Դու ռը փակ 
է: Մի քա նի ան հա ջող փոր ձից 
հե տո հիաս թափ ված ետ է գա
լիս: Հե տո, համ բե րութ յու նը հա
տած, մո տե նում է դռա նը, հար
վա ծում:) Ախր, ես էլ եմ մե ռել: 
Ինձ ին չո՞ւ եք բե րել՝ ան տեր
ան տի րա կան էս տեղ շպրտել: 
Ինձ լրիվ աչ քա թող եք ա րել: 
Էդ պես ո՞նց կլի նի: ( Ձայ նե լով:) 
Է՜դ ձեր գլխա վոր սա տա նա յին 
ա սեք, որ ես էլ մարդ: Մր սում 
եմ, չէ՞… Ես որ հի վան դա նամ, 
գրիպ ընկ նեմ, ո՞վ պի տի պա
տաս խան տա: (Լ ռութ յուն:) Կա
րո՞ղ է՝ դժոխք չեմ ըն կել… (Ծն կի 
է գա լիս:)  Վա՜յ, շնոր հա կալ եմ, 
տե՜ր Աստ ված, որ գնա հա տե ցիր 
կյան քիս վաս տակն ու դրախ
տի ըն դու նա րան ինձ բե րե ցիր: 
( Նա յե լով սպի տակ սա վա նին:) 
Հա՜, է լի՜… Դ րա՜խտն է, դրա՜խ
տը… Ո՞վ է տե սել, որ դժոխ քում 
ա մեն ինչ սպի տակ լի նի: Էն
տեղ ա մեն բան սև  է, մեր կյան
քի նման: ( Մո տե նում է դռա նը:)  
Դու ռը բա ցե՛ք… Ես պի տի տես
նեմ Աստ ծուն: Պի տի հայտ նեմ 
իմ բո ղո քը: Խեղճ Աստ ված հաս
տատ տեղ յակ չէ, թե ինչ է կա
տար վում  աշ խար հում: Ով ինչ 
ու զում է՝ ա նում է: Ես թույլ չե՛մ 
տա, որ եր կի րը քան դեն: ( Մի 
քա նի ան գամ դռա նը հար վա ծե

լով՝ հիաս թափ ված ետ է գա լիս): 
Վա՜յ, ես ձեր հե՛րն եմ ա նի ծել… 
Թո՜ւ… Ձեր մարդ ա սո ղի՛… Դեռ 
չգի տեք, թե ո՜ւմ հետ գործ ու
նեք: Հե՜յ, լսո՞ւմ եք… Ես կբո
ղո քեմ Աստ ծուն: Նա դրախ տի 
աշ խա տող նե րին կփո խա րի նի 
նո րե րով: Դուք ի րա վունք չու
նեք դրախ տում աշ խա տե լու: Աշ
խար հում մի մա քուր տեղ է մնա
ցել, էդ է՞լ եք ու զում կեղ տո տել: 
Ս րի կա նե՛ր… (Ոս տի կա նութ յան 
մե քե նա յի ազ դան շա նի ձայն:) 
Ա՜յ քեզ բան… Դ րախ տում ոս
տի կան ներ է՞լ էն լի նում: Ա մեն 
ինչն են փչաց րել: Հե՜յ, լսո՞ւմ 
եք… Ես հա տուկ ար տո նա գիր 
ու նեմ՝ Աստ ծո կող մից ստո
րագր ված: Էդ նա է բա րե խո սել, 
որ գամ դրախտ, բայց նրան 
կխնդրեմ, որ թույլ տա մի քա նի 
օ րով գնամ էն աշ խարհ: Էն տեղ 
դեռ չկա տա րած գոր ծեր ու նեմ: 
Ես պետք է ա վար տին հասց
նեմ իմ կու սակ ցութ յան կազ մա
կերպ չա կան աշ խա տանք նե րը: 
(Դր սից՝ աղ մուկ:) Տես նես հի մա՞ 
ինչ է կա տար վում: ( Մո տե նում 
է դռա նը, փոր ձում ձայ նե րից 
հաս կա նալ՝ ինչ է կա տար վում: 
Զար մա ցած ետ է գա լիս:) Պա
րոն Փահլ ևան յա՞ն… Ի՞նչ պա րոն 
Փահլ ևան յան… Ա՜յ քեզ բան… 
Աստ ծո ազ գա նունն էլ է փոխ
վե՞լ… Ես միշտ կար դա ցել եմ 
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Աստ վա ծա շունչ, բայց վեր ջին 
տվյալ նե րով էն տեղ նման բան 
գրված չկար: Աստ վա ծա շունչն 
էլ փո խե ցին… Վա՜յ, ես ձեր… 
( Հար վա ծում է դռա նը:) Ա սում 
եմ՝ դու ռը բա ցե՛ք… Աստ ծուն՝ 
պա րոն Փահլ ևան յա նին ա սեք, 
որ Մ լե Հա մա ռիկ յանն ու զում է 
ի րեն տես նել: ( Հաս կա նա լով որ 
պայ քարն ա պարդ յուն է՝ նստում 
է դռան մոտ, ար տաս վում:) Հո
գի՜, ա՜յ հո գի… Էս նեղ պա հին 
դո՞ւ ին չու ես կո րել: Բո լո րը ե րես 
են թե քել ինձ նից: Գո նե դու ինձ 
մի լքիր: Որ տե՞ղ ես, իմ հա մառ 
հո գի: ( Շա րու նա կում է փնտրել 
շուր ջը, մահ ճա կա լի տակ: Տես
նում է մահ ճա կա լին փակց ված 
թուղթ: Վերց նում, կար դում է) 
« Հի վան դա սեն յակ հա մար 11… 
Ան հայտ տղա մարդ… Տա րի քը՝ 
5055… Կաս կա ծե լի վնաս վածք
նե րով… Ն ման է հան ցա գոր ծի, 
ո րը զբաղ վում է թմրան յու թե
րի թա քուն առք ու վա ճառ քով, 
սա կայն նրա հան ցան քը դեռ 
ա պա ցուց ված չէ: Երբ կո մա յից 
դուրս գա՝ ան պայ ման կպար
զենք: Նախ նա կան տվյալ նե րով 
փոր ձում էր փախ չել երկ րից, 
ո րով հետև նրան հայտ նա բե
րել էին ինք նա թի ռի բիզ նես 
տե ղին պատ կա նող սան հան
գույ ցի սա ռը սա լիկ նե րին ու շա
թափ ված: Աչ քի տակ կապ տուկ 

է ե ղել, որն ար դեն կաս կա ծե լի 
է նրա ան ձի բա րի համ բա վի 
հա մար: Կո մա յի մեջ ան շարժ, 
եր ջա նիկ ժպի տը դեմ քին՝ պառ
կած էր: Միայն թմրան յու թի ազ
դե ցութ յան դեպ քում կա րող է 
ա պա գա հան գուց յալն այդ պես 
ժպտալ՝ ո չինչ չգի տակ ցե լով»: 
( Թուղ թը շպրտում է, վա զում 
է դե պի մահ ճա կա լը, սա վա
նով  ծած կում դեմ քը:) Աստ վա՜ծ 
իմ… Փաս տո րեն չեմ մե ռել: Ո՛չ 
դժոխ քում եմ, ո՛չ էլ՝ դրախ տում: 
Օ դա նա վա կա յան, ինք նա թիռ, 
սևա մորթ աժ դա հա, կարճ հա
գած, հո րի զո նա կան ժպտա ցող 
աշ խա տակ ցու հի ներ, լյուքս հա
մար, սա ռը սա լիկ ներ… ( Տե ղից 
վեր է թռչում: Մո տե նա լով դռա
նը՝ ու ժեղ հար վա ծում է:) Օգ նե
ցե՜ք… Օգ նե ցե՜ք ինձ… Ես ա մեն 
ինչ հի շել եմ… Ես ձեզ կար ևոր 
տե ղե կութ յուն պի տի հայտ նեմ 
հան ցա գործ նե րի խմբի մա սին: 
Ն րանք միա սին են գոր ծում և 
փոր ձում են մարդ կանց սպա
նել: Ես ձեզ կպատ մեմ՝ ինչ տե
սել եմ: Ն րանք ու զում են եր կի
րը կոր ծա նել: Ն րանց գլխա վոր 
հո վա նա վորն այդ սևա մորթ աֆ
րի կա ցի աժ դա հան է: Հե՜յ, լսո՞ւմ 
եք… Դու ռը բա ցե՛ք, խնդրո՜ւմ 
եմ… (Շ տապ օգ նութ յան մե քե
նա յի ձայն: Ու րա խա ցած թռչկո
տում է:) Վա՜յ, շնոր հա կալ եմ, 
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որ վեր ջա պես լսե ցիք ձայնս: Ես 
հա վա տում էի, որ դուք կօգ նեք 
ինձ և թույլ չեք տա, որ մե ղա
վոր նե րը տա րած վեն երկ րով 
մեկ: ( Դու ռը բաց վում է, բե մը՝ 
մթնում: Մ թութ յան մեջ լսվում է 
Մ լեի բղա վո ցը:) Օգ նե ցե՜ք… Ինձ 
ու զում են սպա նել… Բա՜ց թո
ղեք ինձ… Դուք ի րա վունք չու
նեք, սրի կա նե՛ր… Ի՞նչ եք ու զում 
ին ձա նից… Ձեզ էդ աֆ րի կա ցի 
աժ դա հա՞ն է ու ղար կել… Վա՜յ, 
ես ձեր ի՜նչն եմ ա սել… Հան ցա
գործ նե՛ր… Օգ նե ցե՜ք… 

Մ լեի ձայ նը կտրվում է: Լ ռութ յուն: 
Բե մը լու սա վոր վում է: Հո գե բու
ժա րա նի տե սա րան: Կենտ րո նում՝ 
մահ ճա կալ: Մ լեն կանգ նած է մահ
ճա կա լին, հա գին՝ զսպա շա պիկ: 
Մահ ճա կա լի վրա թռչկո տում է ու 
պա րում: Եր գում է հայ րե նա սի րա
կան երգ: Եր գի ա վար տից հե տո 
գլու խը խո նար հում է: Ու զում է ծա
փա հա րել, չի կա րո ղա նում: Մո տե
նում է դռա նը, գլխով հար վա ծում:

ՄԼԵ  Ես խե լոք գիժ եմ: Հե՜յ, լսո՞ւմ 
եք… Ա սում եմ՝ ես խե լոք գիժ եմ: 
Դու ռը բա ցե՛ք ու ինձ ա զա տե՛ք 
էս կտո րե շղթա նե րից: Ես հե
ղա փո խութ յուն պի տի ա նեմ: Ար
դեն ծրագր ված են իմ կու սակ
ցութ յան ա ռա ջի կա նպա տակ նե
րը: Երբ եր կիրս ոտ քի կանգ նի, 
խոս տա նում, որ ձեր պաշ տոնն 
էլ կբարձ րաց նեմ, որ պես հե
ղա փո խութ յան մաս նա կից ներ: 

(Դր սից՝ ծա փա հա րութ յուն: 
Դու ռը բաց վում է: Մ լեն դուրս է 
գնում և վայրկ յան ներ անց վե
րա դառ նում ա ռանց զսպա շա
պի կի:) Ի՜նչ լավ է, որ մար դիկ 
դեռ հա վա տում են: ( Կանգ նում 
է մահ ճա կա լին: Սա վա նով փա
թաթ վում է, ինչ պես ար քա նե
րը: Մահ ճա կա լին կանգ նած 
փոր ձում է ձի հեծ նել: Մի քա նի 
ան հա ջող փորձ է ա նում:) Իմ 
հպարտ ձի, ա վե լի լավ է, սա րից 
իջ նենք քա ղաք: Մենք պետք է 
շփվենք ժո ղովրդի հետ, ո րով
հետև իմ կու սակ ցութ յու նը ժո
ղովր դա կան է: Դե՛, Մ լե Հա մա
ռիկ յան, հա մա ռի՛ր: Ա ռանց հա
մա ռութ յան ա մեն բան ա նօ գուտ 
է: Իմ հպարտ նժույգ Բալ տա
զար, զգույշ ի ջիր էս քար քա րոտ 
ճամ փան, որ պես զի պատ վով 
ու ա ռանց վնաս վածք նե րի տեղ 
հաս նենք: ( Ձիու նման խրխնջում 
է, մահ ճա կա լից իջ նում ներքև: 
Հա տա կին կանգ նած շա րու նա
կում է ձի հեծ նե լու փոր ձը: Վեր
ջա պես հեծ նում է ձին:) Բալ տա
զար, գլուխդ վերև, հա յացքդ 
դե պի պայ ծառ ա պա գա: Պատ
րա՞ստ ես, իմ ըն կեր: (Խրխնջում 
է:) Ես էլ եմ պատ րաստ: Դե 
ու րեմն՝ ա ռա՛ջ… ( Ձին հե ծած 
մի քա նի պտույտ է կա տա րում 
բե մում, կանգ նում կենտ րո
նում: Ձիուց իջ նում է:) Բալ տա
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զար ջան, դու գնա, քեզ հա մար 
հան գիստ խոտ ա րա ծիր, մինչև 
ես քա րո զար շավս վեր ջաց նեմ: 
(Խրխն ջում է:) Ս պա սի՛ր… Ա մեն 
տե սա կի խոտ չա րա ծես, որ փո
րա ցավ չընկ նես: Հի մա ինչ խո
տեր ա սես՝ ա ճեց նում են: Քեզ  
նման ընտր յալ նե րը միայն 
թարմ ու բնա կան խո տեր պի
տի ա րա ծեն: (Իբր մտրա կում է 
ձիուն: Խրխն ջում է:) Դե գնա… 
(Խրխն ջում է, սա վա նը օ դում 
ծա ծա նում:) Ու շադ րութ յո՜ւն, ու
շադ րութ յո՜ւն… Պայ ծառ ա պա
գան կեր տե լու հա մար ձեզ օգ
նութ յան է գա լիս « Հա կաբ ջիջ» 
կու սակ ցութ յան հիմն ա դիր տնօ
րեն, պայ ծա ռա տես ու հա մառ 
Մ լե Թադ ևո սի Հա մա ռիկ յա նը, 
նույն ին քը՝ « Հա մառ գայ լը»: Իմ 
կու սակ ցութ յունն ու նի մի նպա
տակ… Կոտ րել բո լոր կարծ
րա տի պե րը, ոչն չաց նել եր կի րը 
քայ քա յող ու ա վե րող բջիջ նե
րին: (Ոռ նում է: Ոռ նո ցին զու գա
հեռ՝ խրխնջում:) Զահ րու մա՛ր, 
Բալ տա զար… Երբ գա զան նե րը 
ժա նիք նե րը սրած մարտն չում 
են՝ խո տա կեր նե րը պի տի լռեն: 
Սու սու փուս խոտդ ա րա ծիր և 
մի՛ խան գա րիր: (Դր սից լսվում 
են ծա փեր ու բա ցա կան չութ
յուն ներ՝ «Ու ռա՜, ու ռա՜…) Կոչ եմ 
ա նում, որ հո գե բու ժա րա նի հի
վանդ ներն ու աշ խա տա կից նե

րը միա նան ինձ: Բալ տա զա՛ր… 
(Խրխն ջում է:) Ա՛յ տղա, Բալ
տա զա՞ր… Քեզ հետ չե՞մ… Ա սում 
եմ՝ ա րի… Ապ րես, իմ խե լոք 
Բալ տա զար… ( Շո յում է ձիուն: 
Խրխն ջում է:) Մի ափ սո սա, որ 
ա րա ծածդ խո տը կի սատ մնաց: 
Կար ևո րը գործն է: Այս պա հից 
դառ նում ես իմ կու սակ ցութ յան 
փոխ նա խա գա հը: Դի մա վո
րիր մեր նոր հա մա կիր նե րին: 
Հա մե ցե՛ք, հա մե ցե՛ք… Կանգ
նեք ա ռա ջին շար քում: ( Մեջ քով 
կանգ նում է դե պի դահ լի ճը:) 
Ի՜մ հա վա տա րիմ զորք… Հավ
սա՛ր… Զ գա՛ստ… Թող նե՛լ… 
Բո լո րիդ կոչ եմ ա նում զին վել 
և՛ հո գով, և՛ մտքով, որ պես զի 
ծնկի բե րենք մեր ո խե րիմ թշնա
մի նե րին: Մե՛կ… Եր կո՛ւ… Հե՜յ… 
Հե՜յ… ( Հեծ նում է ձին, սա վա նը 
ծա ծա նե լով շրջում բե մով մեկ:) 
Ու ռա՜… Ու ռա՜… (Դ ռան թա կոց:) 
Մի՛ խան գա րեք… Ես լուրջ պայ
քա րի մեջ եմ: Կո րե՛ք գրո ղի ծո
ցը, դա վա ճան նե՛ր: Դուք չեք 
կա րող խո չըն դո տել « Հա մառ 
գայ լին»: ( Թա կո ցը շա րու նակ
վում է: Մո տե նում է դռա նը:) 
Չե՞ք լսում… Ա սա ցի՝ կո րե՛ք գրո
ղի ծո ցը: ( Բաց վող դռան ձայն: 
Մ լեին ստի պո ղա բար տա նում 
են դուրս: Դր սից՝ աղ մուկ, Մ լեի 
բղա վո ցը:) Ես ձեզ կսպա նե՛մ… 
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Սրի կա նե՜ր… Դա վա ճան նե՜ր… 
Խա բե բա նե՜ր… Կա շա ռա կեր
նե՜ր… 

Կ նոջ ճիչ: Բե մը մթնում է, քիչ անց՝ 
լու սա վոր վում: Բան տա յին տե սա
րան: Պա տե րը խո նավ են, սեն յա կը՝ 
կի սա մութ: Կենտ րո նում՝ կի սա ջար
դած ա թոռ ու սե ղան: Մ լեն նստած 
է սե ղա նի մոտ, զո լա վոր հա գուս
տով ու գլխար կով: Ծ խում է, խա
ղաթղթե րը նե տում է սե ղա նին, ծի
ծա ղում: 

ՄԼԵ  Դե՛ գնա… Չորս տուզն էլ 
ինձ մոտ է: 10ով 0 դար ձավ հա
շի վը: Բա ի՞նչ է, կար ծում էիր, 
թե կկա րո ղա նաս Մ լեին հաղ
թե՞լ: Տո, ին չի մե նակ էս խա
ղում եմ ու ժե՞ղ: Նար դի, շաշ կի, 
շախ մատ… Հաղ թեմ, էն էլ ո՜նց 
հաղ թեմ: (Գր պա նից հա նում է 
թզբե հը:) Ա րա Կո լո՛տ, քեզ քա
նի՞ ան գամ եմ ա սել, որ քիթ ու 
մռութդ ի րար չխառ նես: Քա նի 
ես կամ՝ հաշ վիր, որ ախ պե
րութ յու նը մեջ քիդ կանգ նած է: 
Հ լա էդ ար ցունքմար ցունք ներդ 
մաք րիր ու ա սա, ի մա նամ՝ ինչ 
է ե ղել: Նս տի՛ր, նստի՛ր, կանգ
նած մի պատ միր: Դա տա վո րի 
ա ռաջ չես: Ո՞նց թե… Լո՞ւրջ ես 
ա սում… Ու րեմն տե սակ ցութ
յան թող նե լու հա մար փող է 
ու զո՞ւմ: Լա՜վ, լա՜վ… Ն րա հար
ցե րը հի մա կլու ծեմ: Դու տղեր
քին արթ նաց րու, ա սա, որ Մ լեն 
լուրջ հարց ու նի քննար կե լու: 

(Հ պարտ կեց ված քով նստում է:) 
Տ ղերք ջան, հա մե ցեք, զբա ղեց
րեք ձեր պատ վա վոր տե ղե րը, 
որ խորհրդակ ցութ յու նը սկսենք: 
Մեզ մի շատ կար ևոր հարց է հու
զում: Մեր երկ րում օրօ րի ա վե
լա նում են կա շա ռա կեր նե րը: 
Աշ խա տա վոր ժո ղովր դին ա մեն 
օր օգ տա գոր ծում են, քա մում 
են վեր ջին գրոշ նե րը: Մենք, որ 
հա մար վում ենք ոչ աշ խա տա
վոր ու ապ րում ենք պե տութ յան 
հաշ վին, կա րե լի է ա սել՝ ձրի 
հաց ու տող ներ ենք, նույն պես 
կանգ նած ենք էս լուրջ վտան գի 
ա ռաջ: Մեր ախ պոր՝ Ա րա րատ
ցի Կո լո տի դի մաց պայ ման են 
դրել… (Բ ռունց քը խփում է սե
ղա նին:) Տո քա չա՛լ Ծա ղիկ յան, 
հար ցը քեզ չի վե րա բե րո՞ւմ: Ին
չո՞ւ ես խան գա րում: Հան գիստ 
նստի՛ր տեղդ: Եվ ու րեմն… Քա
նի որ վտան գը դեռ շա րու նակ
վում է ու բո լորս կա րող ենք զոհ 
դառ նալ ա նօ րի նութ յուն նե րին, 
ա ռա ջար կում եմ, որ դուք՝ թա
գա վոր ախ պեր նե րով, միա նաք 
Կոն դե ցի հայտ նի քրեա կան 
հե ղի նա կութ յան, այ սինքն իմ՝ 
Մ լե Հա մա ռիկ յա նի ար դա րա
դա տութ յա նը: (Աղ մուկ:) Ս թափ
վե՜ք… Ս թափ վե՜ք… Ես Մ լեն 
եմ… Աստ ված չա նի, որ օգ տա
գոր ծեմ իմ բո լոր լիա զո րութ
յուն նե րը և պատ ժեմ բո լո րիդ: 
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(Լ ռութ յուն: Բ ռունց քը խփում է 
սե ղա նին:) Քա նի որ մենք ու
զում ենք մար դա վա րի ապ րել, 
պի տի դառ նանք մի բռուցք: Ու
րիշ ազ գե րից ին չո՞վ ենք վա տը: 
Ես՝ « Հա մառ գայլս», ար դեն 
սկսել էի հե ղա փո խութ յու նը, 
բայց սրի կա նե րը խան գա րե ցին: 
Ո չինչ… Ես չեմ հու սա հատ վում, 
ո րով հետև հա վա տում եմ… Իսկ 
ով հա վա տում է՝ ան պայ ման 
հաղ թում է: (Բ ռունց քը խփում է 
սե ղա նին:) Տո՛, այ եր կա րա կանջ 
քոչ վոր… Ե թե մի ան գամ էլ ծի
ծա ղես, ա կանջ ներդ կկտրեմ ու 
կու ղար կեմ էն տեղ, որ տե ղից 
ե կել ես ու պա տա հա բար ըն կել 
մեր շար քե րը: Սո վածծա րավ, 
չգի տեմ որ տե ղից հայտն վե
ցիր, քեզ մար դա տեղ դրե ցինք, 
ա թոռ տվե ցինք, հի մա էլ ծի ծա
ղո՞ւմ ես ազ գի դժբախ տութ յան 
վրա… (Բ ռունց քը խփում է սե
ղա նին:)  Ձա՛յնդ… Վեր ըն կի՛ր 
տեղդ: ( Դա դար:) Որ տե՞ղ էինք 
կանգ ա ռել: Ա՜խ, հա՜… Հի շե
ցի… Քա նի որ եր կի րը խո րը 
ճգնա ժա մա յին դրութ յան մեջ 
է, ա ռա ջար կում եմ, որ բո լորդ 
ժա նիք նե րը սրած՝ շար ժենք ան
շար ժը: Հենց որ ան շար ժը տե
ղից շարժ վեց, մենք կդառ նանք 
ա վե լի հզոր պե տութ յուն: Մարդ 
ենք, ոչ թե ռո բոտ… (Դր սից՝ աղ
մուկ: Ան հան գիստ քայ լում է աջ 

ու ձախ:) Էս ի՞նչ է կա տար վում: 
(Դր սից՝ բղա վոց ներ:) Ես չե՛մ 
վա խե նում ձեզ նից… Ես չե՜մ վա
խե նում ոչ ո քից… Ես « Հա մառ 
գայլն» եմ: (Ոռ նում է: Նա յում 
է շուր ջը, ա վե լի բարձր ոռ նում:) 
Տո, ո՞ւր եք փախ չում, ա՛յ վախ
կոտ ներ… Բա դուք տղա մա՞րդ 
եք… Վա՜յ, ես ձեր տղա մարդ 
ա սո ղի՛, հա՜… Ես էլ մտա ծում էի, 
որ ար ժե ձեզ վրա հույս դնել: 
Տո, ձեզ նից ի՞նչ տղա մարդ… 
Նա յե՛ք ինձ… Միայ նակ դուրս 
եմ ե կել ամ բո խի դեմ ու չեմ վա
խե նում: Վա խե նա՞մ… Ին չի՞ց 
վա խե նամ… Փա խե՜ք, փա խե՜ք… 
Փր կե՜ք ձեր կա շի նե րը, ա՛յ  վախ
կոտ ներ: Ձեզ մարդ դարձ րի, 
հե ղի նա կութ յուն տվե ցի, հի մա 
էլ փախ չո՞ւմ եք:  Շր ջա պա տում 
ձևա կան հար գանք ու պա տիվ 
եք խա ղում: Քա նի՞ կո պեկ ար ժե 
ձեր հար գան քը: Թե՞ դուք միայն 
տաք ու ա պա հով օ րե րի հարգ
ված տղերքն եք: Ձեզ նման ներն 
են, որ փոր ձում են ինք նա հաս
տատ վել կյան քում՝ թոզ փչե լով 
ժո ղովր դի աչ քե րին: Դուք ա ռա
վոտ յան ու րիշ մարդ եք, ցե րե
կը՝ ու րիշ, իսկ գի շեր վա մա սին 
չեմ էլ խո սում: (Դր սից՝  աղ
մուկ « Վա ռե՜լ… Վա ռե՜լ…»: Մ լեն 
կանգ նում է սե ղա նին, վերց նում 
եր ևա կա յա կան հրա ցա նը:) Ես 
չե՜մ վա խե նում… Ես հա նուն 



81

իմ ազ գի լավ ա պա գա յի պատ
րաստ եմ մեռ նել: (Կ րա կում է օդ 
և շուր ջը: Կ րա կո ցին հա ջոր դում 
է նրա ոռ նո ցը: Դր սից՝ ոս տի
կա նութ յան մե քե նա յի և  եր կա թե 
դռան փա կա նի բաց վե լու ձայ
ներ: Մ լեն հպարտ կեց ված քով, 
հրա ցա նը ձեռ քին շա րու նա կում 
է կրա կել ու ոռ նալ:) Չե՜մ վա խե
նում… Չե՜մ վա խե նում… 

Բե մը մթնում է: Ոս տի կա նութ յան 
մե քե նա յի ձայ նե րը շա րու նակ վում 
են: Մ թութ յան մեջ լսվում է Մ լեի 
ինք նա մո ռաց բղա վո ցը. «Ա զա
տութ յո՜ւն… Ա զա տութ յո՜ւն…»: 
Բե մը լու սա վոր վում է: Մ լեն, կո
շի կի ար հես տա նո ցում, գլու խը սե
ղա նին դրածքնած է: Գո ռա լով վեր 
է թռչում, խո րը շունչ քա շում: Ռա
դիո յի խշշո ցի ձայ նը: 

ՄԼԵ  Ս րա՞ն ինչ ե ղավ… ( Հար վա
ծում է ռա դիո յին: Քա ղա քա կան 
թե մա յով հա ղոր դում է. «Այ սօր 
ա ռա վոտ յան Վար չա պե տը…»: 
Խշ շոց:) Թո՜ւ… (Ան ջա տում է 
ռա դիոն: Սե ղա նից վերց նում 
է Տիգ րան Մե ծի նկա րը): Շեֆ 
ջան, դու է՞լ էիր քնել… (Ն կա րը 
կա խում է պա տին: Հե ռա խո
սա զանգ:) Թե ա սա՝ էս բջջա
յինն ին չի՞ հա մար ստեղ ծե ցին: 
Ա լո՜… Ա լո՜… Ի՜նչ լավ է, որ հորդ 
չես մո ռա ցել: Ի՞նչ… Ո՞նց թե… 
Տոմ սերն ար դեն պատ վի րե՞լ ես: 
Թ ռիչ քը վաղն ա ռա վոտ յա՞ն է… 
( Դա դար:)  Չէ՜… Չեմ գա լիս…  
( Դուրս է վա զում:)



 Կո կի ՄԻՏԱՆԻ

«ԾԻԾԱՂԻ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱ»

Գոր ծող ան ձինք
ԳՐԱՔՆՆԻՉ - Քա ռա սուն տա րե կան, Տո կիո յի ոս տի կա նութ յան 

գրաքն նութ յան բաժ նի անվ տան գութ յան ծա-
ռա յութ յան աշ խա տա կից, սպա

ՀԵՂԻՆԱԿ - Ե րե սուն տա րե կան, դրա մա տուրգ, գրում է 
« Ծի ծա ղի ա կա դե մի ա» թա տե րախմ բի հա մար

Գոր ծո ղու թ յու  նը տե ղի է ու  նե նու մ 1940 թ. աշ նա նը: 

Գոր ծո ղու թ յան վայ րը՝ Տո կիո յի ոս տի կա նու թ յան հա սա րա կա կան 
անվ տան գու թ յան վար չու թ յան գրաքն նու թ յան աշ խա տա սեն յակ:
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ՕՐ ԱՌԱՋԻՆ

Հե ղի նա կը նստած է ա թո ռին: Լար

ված է թվում: Մտ նում է Գ րաքն նի չը 

փաս տաթղ թե րով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նե րե ցեք, ստի պե ցի  
սպա սել: ( Հե ղի նա կը կանգ նում 
է:) Օ՜, նստեք, նստեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ: 
( Դարձ յալ նստում է:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց դուք շուտ եք 
ե կել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինձ նշա նակ ված էր 
տասն մե կին:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լ սել եմ, որ ձեր 
շրջա պա տի մար դիկ չեն փայ
լում ճշտա պա հութ յամբ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն ման մար դիկ, ի հար
կե, կան, բայց դա ինձ չի վե
րա բե րում: Ես բա վա կա նա չափ 
ճշտա պահ եմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հ րա շա լի է: Ձեր 
գոր ծը ես եմ վա րե լու, հենց նոր 
եմ գրաքն նիչ նշա նակ վել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինձ հա մար մեծ պա
տիվ է:

Գ րաքն նի չը նստում է գրա սե ղա նի 

մոտ: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մինչև այ սօր մայր
ցա մա քում զբաղ վում էի պե
տա կան ո րոշ հիմն ա հար ցե րով, 
բայց վեր ջին շրջա նում իշ խա

նութ յան բարձր ներ կա յա ցու
ցիչ նե րը սկսե ցին մեծ ու շադ
րութ յուն դարձ նել մշա կու թա
յին քա ղա քա կա նութ յա նը ինձ և 
ն շա նա կե ցին այս պաշ տո նում: 
( Թեր թում է թղթե րը:) Ինչ պե՞ս 
եք վե րա բեր վում ագ ռավ նե րին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ագ ռավ նե րի՞ն:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ագ ռավ՝ թռչու՞ն:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ինչ է, լի նում է 

ո՞չ թռչուն ագ ռավ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մենք տա նը ագ ռավ 

ենք պա հում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ագ ռա՞վ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, եր կու օր ա ռաջ 

պա տու հա նից ներս թռավ: Մոտ 
կես օր պտտվում էր տան մեջ, 
մինչև վեր ջա պես բռնե ցինք: 
Պարզ վեց, վնաս ված է նրա չան
չը,  ո րո շե ցինք պա հել  մեզ մոտ 
մինչև ա պա քին վե լը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց նա պետք է որ 
շատ մեծ լի նի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մո տա վո րա պես 
այս քան: ( Ձեռ քե րով ցույց է տա
լիս ագ ռա վի չափ սը:)

ՀԵՂԻՆԱԿ  Օ հո, մեծ է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ը հը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվ որ տե՞ղ եք նրան 

պա հում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նա ապ րում է հյու

րա սեն յա կում:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Փախ չել չի՞ փոր ձում: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կապ ված է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ թռչե՞լ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այն էլ ինչ պես: Ան

դա դար պտտվում է: Սար սա փե
լի տե սա րան է: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հե տաքր քիր է, ագ

ռավ նե րը են թա կա՞ են վար ժեց
ման:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Չ գի տեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ին չո՞վ են 

սնվում, դա է՞լ չգի տեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Գա ղա փար չու նեմ: 

Եր բեք ագ ռավ նե րի հետ գործ 
չեմ ու նե ցել: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար ծում եմ, այդ
տեղ տա րօ րի նակ ո չինչ չկա:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չո՞վ եք հի մա նրան 
կե րակ րում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաշ վի առ նե լով 
վնաս ված քը, բրնձի շի լա ենք 
տա լիս, բայց կար ծես նրան  
դուր չի գա լիս:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Մեր թա տե րախմ բում 
մի դե րա սան կա, ո րը շատ է հե
տաքրքր վում թռչուն նե րով: Ե թե 
ու զում եք, նրան կհարց նեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շատ շնոր հա կալ 
կլի նեմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Լավ: 

Գ րաքն նի չը ու սում ա սի րում է ինչ

որ փաս տա թուղթ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  « Ծի ծա ղի ա կա դե
միա» թա տե րա խո՞ւմբ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ծա նոթ է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի րո՞ք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե նույ նիսկ ինչոր 

տեղ ար դեն լսել եմ, պի տի որ 
շատ հայտ նի լի նեք, ո րով հետև 
եր բեք թատ րոն չեմ գնում... 
Մեկ վայրկ յան սպա սեք, սպա
սեք... Ի՞նչ էր ազ գա նու նը… ձեր 
աստ ղի...

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կին կան:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու դուք գրում եք 

միայն ա՞յս թա տե րախմ բի հա
մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես գրում եմ միայն 
այս թա տե րախմ բի հա մար:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինչոր բա նից հուզ
վա՞ծ եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի՞ թե նախ կի

նում ըն դու նե լութ յան չեք ե ղել 
գրաքն նի չի մոտ:

ՀԵՂԻՆԱԿ   Կար ծում եմ, եր բեք 
չեմ կա րո ղա նա վարժ վել այս 
մթնո լոր տին ու կար ևոր չէ, թե 
նախ կի նում քա նի ան գամ եմ 
ե ղել այս տեղ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պետք չէ այդ քան 
հուզ վել, ի վեր ջո սա խոշ տան
գում նե րի խուց չէ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մեր ժա մա նա կը քիչ 

է, սկսենք, ե թե դեմ չեք:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, ի հար կե: Օ, քիչ 
էր մնում մո ռա նա յի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ձեզ հա մար մի  բան 

եմ բե րել… 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  (Գ րաքն նի չին է մեկ

նում թղթե փա թեթ): Թարմ 
տնա կան բուլ կի ներ, հյու րա
սիր վեք, խնդրում եմ, քա նի դեռ 
տաք են:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այ դա պետք չէ 

ա նել:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Օօօօօ…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ճիշտն ա սած, ձեր 

փո խա րեն ինձ վատ եմ զգում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց սա ըն դա մե նը 

բուլ կի է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Գու ցե և  իմ նա խոր

դը հա ճույ քով էր ձեզ նից ըն դու
նում նման նվեր ներ, բայց ինձ 
հետ ո չինչ չի ստաց վի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինձ ճիշտ չհաս կա
ցաք, սրանք բե րե ցի, ո րով հետև 
ա խոր ժա լի թվա ցին:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Զուր եք փոր ձում  
հա ճո յա նալ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Մտ քովս էլ  չի ան ցել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ, ու

զում եմ նա խա պես զգու շաց նել: 
Վա խե նամ, ինձ բա ցար ձակ չի 
կա րող հե տաքրք րել ձեր գոր

ծու նեութ յու նը: Ինչ պես ար դեն 
ա սա ցի, ես թատ րոն չեմ հա ճա
խում, ա ռա վել ևս կա տա կեր գա
կան ներ կա յա ցում նե րին:  

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ան կեղծ ա սած, նույ

նիսկ շփոթ վե ցի այս պաշ տոնն 
ստա նա լիս: Ին չո՞ւ պետք է ինձ 
նման մար դը զբաղ վի ձեզ հետ: 
Բայց իմ վե րա դասն ա սաց, որ 
գրաքն նի չի հա մար ա մե նա
հար մար թեկ նա ծուն ինձ նման 
մարդն է: Եվ որ այն անձ նա վո
րութ յու նը, ում կա րե լի է սի րա
շա հել կամ խղճա հա րութ յուն 
ա ռա ջաց նել,  պի տա նի չէ այս 
աշ խա տան քի հա մար: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ե թե մինչև վերջ 

ան կեղծ լի նեմ, ա պա կար ծում 
եմ, որ գրաքն նութ յուն բա ցար
ձակ պետք չէ: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պետք է ուղ ղա կի 

փա կել բո լոր թատ րոն նե րը և  
ար գե լել բո լոր ներ կա յա ցում նե
րը: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ազ գի հա մար այն

պի սի ժա մա նակ ներ են, որ ժո
ղո վուր դը պետք է հա մախմբ վի 
բո լոր փոր ձութ յուն նե րը և դժվա
րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լու 
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հա մար:  Այ սօր թատ րոն ո՞ւմ է 
պետք: Հի մա ու րա խա նա լու և 
հա ճույք նե րին տրվե լու ժա մա
նա կը չէ: Սա է իմ կար ծի քը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ կա սեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դիր քո րո շում է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (ցույց  տա լով փա

թե թը): Էլ այս պի սի բան չա նեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իմ կող մից սա ան նե

րե լի սխալ էր:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ, կար

ծես թե ձեզ բա ժին է ըն կել ա մե
նա չա րա միտ գրաքն նի չը, ում 
հետ երբ ևէ գործ եք ու նե ցել: 
( Հե ղի նա կը կծկվում է  ու մե ղա
վոր ժպտա լով սե ղա նի վրա յից 
վերց նում է բուլ կի նե րով փա թե
թը:) Եր ևի լավ հրու շա կա րա նից 
եք գնել…

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կ տա նեմ տուն:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (շո շա փում է փա թե

թը): Դեռ տաք են:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Այս տեղ գա լու ճա նա

պար հին եմ գնել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մայրս շատ է սի րում 

փոք րիկ սրճա րան նե րից գնված 
այս բուլ կի նե րը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այդ դեպ քում գու ցե 
մայ րի կի հա մա՞ր տա նեք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ, թող  ա ռայժմ 
մնան, գու ցե և տա նեմ տուն, 
դեռ չգի տեմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հաս կա նում եմ: ( Փա
թե թը դնում է գրա սե ղա նի վրա:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Գի տեմ՝ հի մա ինչ 
մտա ծե ցիք. «Գ րո ղը տա նի 
սրան, ի վեր ջո դրանք վերց
րեց»:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ինչ եք ա սում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դա ձեր դեմ քին է 

գրված:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Չի կա րող պա տա հել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի ստեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե, գու ցե այդ պես 

մտա ծել եմ ա ռա ջին պա հին: 
(Գ րաքն նի չը քմծի ծա ղում է:) 
Ա մեն դեպ քում, ա վե լի լավ է 
դրանք վերց նեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Թող մնան:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե ի մա նա յի, որ այս

պես է լի նե լու, եր բեք չէի գնի:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Թող մնան:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ա վե լի լավ է վերց

նեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա սա ցի՝ թող նել: 

( Հե ղի նա կը փա թե թը դնում է 
գրա սե ղա նի վրա:) Իսկ հի մա 
մտա ծե ցիք. «Այ թե գար շանք է 
ինձ բա ժին հա սել»:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե ոչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Խո րա ման կում եք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Լավ, այդ պես մտա ծե

ցի: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հ րա շա լի է: Ես հենց 

այդ պի սին եմ: ( Դարձ յալ քմծի
ծաղ է հայտն վում  դեմ քին:) 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ այս պես, անց
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նենք մեր գոր ծին: Ես նա յել եմ 
ձեր ձե ռա գի րը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կ յան քումս նման 

բան չեմ կար դա ցել և կա րող եմ 
ա սել, որ դուք ինձ բա վա կա նին 
զար մաց րել եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չո՞վ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դո՞ւք եք գրել այս 

ա մե նը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, ի հար կե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ բո լոր բա ռե րը 

դո՞ւք եք հո րի նել:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ան պայ ման:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մեծ տա ղանդ ու

նեք: Ե թե սա բե մադր վի, որ քա՞ն 
կլի նի ներ կա յաց ման տևո ղութ
յու նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կար ծում եմ՝ մեկ ժա
մի չափ, դեռ պետք է ո րոշ բա
ներ կրճա տեմ, եր կա րա բա նութ
յուն նե րը հա նեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինձ՝ դի լե տան տիս, 
կա րո՞ղ եք ա սել, որ քա՞ն ժա մա
նակ է պա հանջ վել այս պիե սը 
գրե լու հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Գ րե լո՞ւ… Մի եր կու օր:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ըն դա մե նը եր կու օ՞ր:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց մինչ այդ բա վա

կան եր կար հնա րում էի, մտա
ծում բո լոր տե սանկ յուն նե րից:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այս պիե սը գրել եք 
եր կու օ րո՞ւմ: Ցն ցո՛ղ է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, բայց բա վա կան 
եր կար եմ մտա ծել մինչև գրի 
առ նե լը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ վստահ եք, որ 
այն տեղ ա մեն ինչ կար գի՞ն է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կար ծում եմ, այն բա
վա կան զվար ճա լի է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րեկ կար դա ցի 
ե րեք ան գամ և  ամ բողջ գի շեր 
մտա ծում էի՝ ի՞նչ ա նել: Տալ 
թույլտ վութ յուն բե մադ րութ յան 
հա մա՞ր, թե՞ ոչ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվ ի՞նչ ո րոշ ման հան
գե ցիք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նախ կու զե նա յի 
լսել ձեր կար ծի քը: Դուք ինչ պե՞ս 
եք զգում: Վա հա նո՞վ, թե՞ վա հա
նի վրա: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ ու րե՞մն…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես, ի հար կե, կգե րա

դա սեի մնալ վա հա նով:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նա յեք: ( Հա նում 

է ձե ռա գի րը:) Ինչ պես գի տեք, 
գրաքն նիչ նե րը ձե ռագ րեր կար
դա լիս տեքս տում կար մի րով 
է ջան շում են կաս կա ծե լի տո
ղե րը: Որ քան շատ են է ջան
շում նե րը, այն քան քիչ է հա վա
նա կա նութ յու նը, որ ձե ռա գի րը 
բե մադ րութ յան թույլտ վութ յուն 
կստա նա:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինչ պես տես նում եք, 
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ձեր ձե ռագ րում այդ է ջան շում
նե րը չկան:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի րոք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ մի հատ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի րոք որ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե՞վ…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու րեմն, ոչ մի ա ռար

կութ յո՞ւն:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ընդ հա կա ռա կը, 

դրանք չա փից ա վե լի շատ էին: 
Է ջան շում նե րը չհե րի քե ցի՛ն:

ՀԵՂԻՆԱԿ  … 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա սեմ ա վե լի պարզ, 

ա ռանց ակ նարկ նե րի:
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չեմ կա րող թույլտ

վութ յուն տալ այս պիե սի բե
մադր ման հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո՞րն է խնդի րը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մեկ վայրկ յան, ու

զում էի է լի հարց նել: Նախ կի
նում է՞լ եք  թույլտ վութ յուն ստա
ցել նման պիես նե րի բե մադ
րութ յան հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ իմ նա խորդ նե րը 

հա վա նութ յո՞ւն էին տա լիս նման 
բա նե րին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե ի հար կե, ես պետք 
է ինչոր բան փո խեի, ո րոշ ռեպ
լիկ ներ նո րո վի գրեի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ան հա վա նա կան է: 
Ես կա սեի, որ դա ծա ռա յո ղա

կան դիր քի ան տե սում է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ ո՞րն է հիմ նա կան 

պատ ճա ռը: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Լ սեք, ես պատ րաստ 

եմ հենց հի մա ո րոշ բա ներ փո
խել, թուղթ ու նեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք ինձ չե՞ք լսում: 
Ամ բողջ պիե սը բա նի պետք չէ: 
Ան գամ  քննարկ ման են թա կա 
չէ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ամ բողջ պիե՞ սը…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Փո փոխ ման են թա

կա չէ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց… (Ս ևեռ վում է 

պիե սի տիտ ղո սա թեր թի վրա:)
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  « Ռո մեո և Ջու

լիետ»: Կա տա կեր գութ յուն»: Իմ 
հե տաքն նութ յան արդ յուն քում 
հա ջող վեց պար զել, որ ե ղել է 
այդ պի սի արևմտ յան դրա մա
տուրգ Շեքս պիր ազ գա նու նով, 
իսկ ա նու նը՝ Վիլ յամ: Ա հա այս 
Վիլ յամ Շեքս պիրն ար դեն գրել 
է հա մա նուն պիես, գու ցե լսե՞լ 
եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե, լսել եմ, բայց 
նրա մոտ ող բեր գութ յուն է, իսկ 
սա կա տա կեր գութ յուն է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բա ցատ րեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես վե րա շա րադ րել եմ 

Շեքս պի րի բնօ րի նա կը կա տա
կեր գա կան ձևով, հետ ևա բար 
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ան վա նել եմ « Ռո մեո և Ջու
լիետ: Կա տա կեր գութ յուն»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ ու նե՞ք պա րոն 
Շեքս պի րի թույլտ վութ յու նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  (մտա հոգ): Չեմ պատ
կե րաց նում, թե որ գոր ծա կա
լութ յու նը կա րող է կապ հաս
տա տել նրա հետ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա մեն դեպ քում, հի
մա բա ցար ձակ անհ նար է բե
մադ րել Արևմտ յան հե ղի նա կի 
պիե սը, այդ իսկ պատ ճա ռով 
ես չեմ կա րող բե մադ րութ յան 
թույլտ վութ յուն տալ: Ես ա վար
տե ցի: Դուք ա զատ եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց այս տեղ Շեքս
պի րից գրե թե ո չինչ չի մնա ցել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դա ինձ չի հե
տաքրք րում, խնդրում եմ դուրս 
ե կեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ս պա սեք, խնդրում 
եմ, լսեք ինձ: Ես ի րոք Շեքս պի
րից եմ փո խա ռել վեր նա գիրն ու 
սյու ժեն, բայց մնա ցած ա մեն ին
չը իմն է: Սա իմ պիեսն է: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Գոր ծող ան ձինք 

նույնն են, բայց մնա ցա ծը լրիվ 
այլ է: Սա բա ցար ձակ ու րիշ 
պատ մութ յուն է, ռեպ լիկ նե րը 
նույն պես ու րիշ են: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Սա իմ Ռո մեոն է և  իմ 

Ջու լիե տը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձե՞ րը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, նրանք բա ցար

ձակ ու րիշ են: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Խնդ րում եմ, տվեք 

այդ թույլտ վութ յու նը, ամ բողջ  
թա տե րա խումբն է սպա սում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (մտա խոհ նա յում է 
ձե ռագ րին): Ոչ, չեմ կա րող:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ին չո՞ւ, խնդրում 
եմ, բա ցատ րեք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ո րով հետև ա մեն 
ին չից բա ցի հա մա րում եմ, որ 
սա պար զա պես խո տան է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բե մադ րութ յան ար

ժա նի չէ: ( Հե ղի նա կը գու նատ
վում է:) Լավ չե՞ք զգում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա սա ցեք, խնդրում եմ, 
ին չո՞ւ եք կար ծում, որ խո տան է: 
(Գ րաքնն նի չը ժպտում է:) Թեև, 
քա նի որ թույլտ վութ յուն չեք 
տա լու, ի մաստ չու նի հարց նե լը: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նույ նիսկ մի ան գամ 
չժպտա ցի, երբ կար դում էի: 
Բայց չէ՞ որ սա կա տա կեր գութ
յուն է: Երբ կա տա կեր գութ յուն 
ես կար դում, պի տի ծի ծա ղես, 
ճի՞շտ եմ հաս կա նում: Այս ա մե
նից եզ րա կաց նում եմ, որ ձեր 
պիե սը խո տան է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Չեմ ու զում ա մեն 
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վայրկ յան ար դա րա նալ, բայց…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շա րու նա կեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես գրում եմ պիես

ներ, են թադ րե լով, որ դրանք 
բեմ կբարձ րա նան: Նս տում եմ 
գրա սե ղա նի առջև և պատ կե
րաց նում, թե ինչ պես է հնչում 
այս կամ այն ռեպ լի կը դե րա սա
նի ար տա բեր մամբ: Սա պատմ
վածք կամ վեպ չէ, դուք չեք կա
րող ըն թեր ցե լով գնա հա տել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա հա՜ թե ինչ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մինչև դե րա սան նե

րը չխա ղան  բե մում, եր բեք չես 
ի մա նա, թե որ քան ծի ծա ղե լի է 
ստաց վել պիե սը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այդ դեպ քում խա
ղա ցեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե կար ծում եք, որ 

դա անհ րա ժեշտ է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե՞ս:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դե, ստի պեք ինձ 

ծի ծա ղել:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ես կա տա կեր

գակ չեմ: (Գ րաքն նի չը ու շադ
րութ յուն չի դարձ նում Հե ղի
նա կի շփոթ վա ծութ յա նը:) Ե թե 
ինձ հա ջող վի ձեզ ծի ծա ղեց նել, 
կտա՞ք ձեր թույլտ վութ յու նը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (սար կազ մով): Ե թե 
հա ջող վի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Լավ, կփոր ձեմ: (Ոտ

քի է կանգ նում և  ա րագ թեր թում 
է ձե ռա գի րը: Փոր ձում է խա
ղալ:) « Ռո մեո և Ջու լիետ»: Կա
տա կեր գութ յուն»… Բայց մինչև 
սկսե լը մի եր կու խոսք… Պիե
սը ըն թեր ցե լիս եր ևի նկա տել 
եք, որ ես ընտ րել եմ այս պես 
կոչ ված թատ րո նը թատ րո նում 
ձևա չա փը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ն կա տել եմ: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու զում եմ ա սել, որ 

այն տեղ կա մի թա տե րա խումբ, 
ո րը պատ րաստ վում է խա ղալ 
« Ռո մեո և Ջու լիետ» պիե սը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հե րիք է բա ցատ
րեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Լավ, գոր ծո ղութ յու նը 
կա տար վում է Ջու լիե տի տան 
այ գում: Ս րան հետ ևում են, այս
պես կոչ ված, հե ղի նա կա յին ռե
մարկ նե րը: Բե մի կենտ րո նում 
տես նում ենք պատշ գամբ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ան ցեք երկ խո սութ
յուն նե րին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ջու լիե տը պատշ գամ
բում է. «Օ՜, իմ Ռո մեո, մեկ ան
գամ հան դի պե լով, քեզ չեմ մո
ռա նա եր բեք»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Հմմմմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  (հապ ճեպ): Այս տեղ 

դեռ ծի ծա ղե լի չպի տի լի նի, սա 
նե րա ծութ յունն է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շա րու նա կեք:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Օ՜, Ռո մեո, ին չո՞ւ ես 
դու Ռո մեո:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հմմմմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ սրանք հայտ նի 

տո ղեր են, բնօ րի նա կից:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չա փից շատ եք բա

ցատ րում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  (հուզ մուն քը հաղ թա

հա րե լով): Եվ այս տեղ բեմ է 
ներ խու ժում հոգ ևո րա կա նի դե
րը խա ղա ցող դե րա սա նը. «Օ՜, 
Աստ ված իմ, Աստ ված իմ, Ջու
լիե տը մա հա ցավ», «Ի՞նչ եք 
ա սում, Հայր իմ, ես դեռ այս տեղ 
եմ», «Օհո՜»: Բեմ է վա զում բե
մադ րի չը. « Սուրբ հայր, գնդա
կից ա վե լի ա րա գըն թաց եք, չէ՞ 
որ սա ա ռա ջին գոր ծո ղութ յունն 
է, ձեր մուտ քը երկ րոր դում է», 
«Օօ, դարձ յալ շփո թե ցի, խո
նար հա բար խնդրում եմ ինձ նե
րեք»: Եվ ա հա այս տեղ հան դի
սա կա նը ծի ծա ղում է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այս տե՞ղ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, սա, այս պես 

ա սած, հնարք է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չեմ հաս կա նում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ջու լիե տը դեռ ողջ է, 

իսկ հոգ ևո րա կա նի դե րա կա
տա րը՝ մեր ա ռա ջա տար դե րա
սա նը, անս պա սե լի մտնում է 
բեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ին չո՞ւ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մի հարց րեք՝ ին չու: 

Հենց այն պես: Ծի ծա ղե լի է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ին չո՞ւ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պար զա պես մի՛ հարց

րեք: Նա պետք է հայտ նա բե րի 
Ջու լիե տի դիա կը միայն երկ
րորդ գոր ծո ղութ յու նում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այդ պես:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ ին քը հայտն վում 

է բե մում, երբ Ջու լիե տը դեռ 
ողջ է և  ա մեն բան տակ նուվ րա 
է ա նում:   

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց չէ՞ որ նա գի տի 
պիե սը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այդ դեպ քում ին չո՞ւ 

է հայտն վել ժա մա նա կից շուտ, 
ճշմար տան ման չէ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, ի հար կե, բայց 
լավ դե րա սան նե րը կկա րո ղա
նան դա ար դա րաց նել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար ծես թե այդ 
Շեքս պի րը մի ջակ գրող է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շեքս պի րը կապ չու նի, 
սա իմ մտահ ղա ցումն է: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Շա րու նա կում եմ: 

( Կար դում է:) «Եվ այս տեղ 
հոգևո րա կա նը հա տա կից բարձ
րաց նում է իր դնո վի ծնո տը, ո րը 
դուրս էր պրծել բե րա նից և թռչ
կո տում էր բե մով մեկ»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա հա թե ին չը չեմ 
կա րո ղա նում հաս կա նալ: Այդ 
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հոգ ևո րա կա նը ան դա դար կորց
նում է իր դնո վի ծնո տը, դա ի՞նչ 
է նշա նա կում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա մեր ա ռա ջա տար 
դե րա սա նի լա վա գույն հնարքն 
է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լա վա գո՞ւյն:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Կա րե լի է ա սել, որ 

հան դի սա տե սը դրա հա մար է 
գա լիս թատ րոն:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Որ պես զի տես նի, 
թե ինչ պես է նա կորց նում իր 
դնո վի ծնո՞ տը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ճիշտ այդ պես:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դա վեր է իմ եր ևա

կա յութ յու նից:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Շա րու նա կեմ: «Օ՜, իմ 

Ռո մեո…»
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բա վա կան է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բա վա կա՞ն է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես պար զե ցի հիմ

նա կան ի մաս տը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Զ գա ցի՞ք  հու մո րը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես չեմ կա րող թույ

լատ րել այս պիե սը  ոչ մի պայ
մա նով:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Քա ղա քա ցու և մար

դու իմ խիղ ճը թույլ չի տա լիս դա 
ա նել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ս պա սեք մի վայրկ յան:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նե րե ցեք, բայց ես 

չեմ կա րո ղա նում հաս կա նալ, թե 

ինչ ու ղեղ պետք է  ու նե նալ դրա 
վրա ծի ծա ղե լու հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո րով հետև ես չեմ 
կա րող խա ղալ, ինչ պես դե րա
սա նը: Ե թե   հի մա այս տեղ իս
կա կան դե րա սան ներ լի նեին, 
կտես նեիք, թե դա ինչ քան լա վը 
կա րող է լի նել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Շատ եմ խնդրում, 

տվեք ձեր թույլտ վութ յու նը: 
Խոս տա նում եմ, որ այս պիե սը 
շատ ծի ծա ղե լի է լի նե լու:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես չեմ ու զում, որ 
սխալ տպա վութ յուն ստեղծ վի: 
Իմ սե փա կան հա ճույ քի հա մար 
չեմ վա րում այս խո սակ ցութ յու
նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա ղա չում եմ: ( Խո
նարհ վում է Գ րաքն նի չի առջև, 
ով հա յաց քը չի կտրում ձե ռագ
րից: Հանձն վում է:) Դե ինչ, նե
րե ցեք ան հանգս տաց նե լու հա
մար:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ եք պատ րաստ
վում ա նել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կգ նամ թատ րոն, 
կխորհր դակ ցեմ Կին կա նի հետ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ին չի՞ մա սին:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա ռաջ նա խա ղին մնա

ցել է եր կու շա բաթ, ե թե չենք 
կա րո ղա նա լու խա ղալ այս պիե
սը, պետք է ո րո շել, թե փո խա
րե նը ինչ ենք ցու ցադ րե լու:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու րիշ բան ու նե՞ք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պետք է մո գո նել հին 

բե մադ րութ յուն նե րից:  
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ դա ներ կա յա ցո՞ւմ 

կան վա նեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Չ գի տեմ, բայց ու րիշ 

ելք չկա: Մ նա ցեք բա րով: (Ուղղ
վում է դե պի դու ռը:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ս պա սեք, խնդրում 
եմ: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես չեմ ու զում ոչնչաց

նել ձեր պստիկ թատ րո նը: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Գի տեք, ես նույն

պես սիրտ ու նեմ: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  (թեթ ևա ցած շունչ է 

քա շում): …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե կեք մտա ծենք: 

(Իբր մտա ծում է:) Ա հա իմ պայ
մա նը: Ե թե դուք փո խեք ձեր 
պիե սը իմ ցան կութ յուն նե րին 
խիստ հա մա պա տաս խան, դեմ 
չեմ լի նի դրա բե մադ րութ յա նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շատ շնոր հա կալ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Տես նում եմ՝ ո գե

շնչվե ցիք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, ան շուշտ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (բա ցում է նո թա

տետ րը): Հա մա ձայն իմ ստա
ցած տե ղե կութ յուն նե րի, այդ 
Վիլ յամ Շեքս պի րը գրել է նաև 
« Համ լետ» վեր նագ րով պիես:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, գի տեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի րո՞ք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա վե լի լավ: Դա 

պատ մութ յուն է մի ար քա յազ
նի մա սին, ո րը ո րո շել է վրեժ
խնդի՞ր լի նել իր հոր սպա նութ
յան հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե, կա րե լի է և  այդ
պես ա սել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Քա նի որ դուք վե
րա շա րադ րում եք ու րի շի պիես
նե րը, օգտ վեք այդ պատ մութ
յու նից: Այն կծա ռա յի մեր հա
մա քա ղա քա ցի նե րի հո գում քա
ջութ յուն ու խի զա խութ յուն դաս
տիա րա կե լու գոր ծին: Այ, սա իմ 
սրտով պատ մութ յուն է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչ նկա տի ու նեք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մինչև ա ռա վոտ վե

րա փո խեք ձեր « Ռո մեո և Ջու
լիետ»ը « Համ լետ»ի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ս պա սեք, այդ ի՞նչ եք 
ա սում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե վե րա փո խեք 
ամ բողջ պիե սը այդ տե սանկ յու
նով, ես կտամ թույլտ վութ յունս: 
Հի մա սի րա յին պատ մութ յուն
ներ խա ղա լու ժա մա նա կը չէ: 
Հա տու ցում: Վ րեժխնդ րութ յուն: 
Սե փա կան կյան քը ու րի շի հա
մար զո հա բե րե լու պատ րաս
տա կա մութ յուն: Ա հա այ սօր վա 
հրա մա յա կա նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հաս կա նո՞ւմ եք, ինչ եք 
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ինձ նից պա հան ջում: Դուք ու
զում եք, որ մեկ գի շեր վում նոր 
պիե՞ս գրեմ: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե ա սածս այդ պես 
եք հաս կա նում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա անհ նար է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ: Ու րեմն մո ռա

ցեք բե մադ րութ յան մա սին:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Գո նե եր կու օր տվեք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար ծեմ պարզ ա սա

ցի՝ մինչև ա ռա վոտ: ( Հե ղի նա կը 
քթի տակ սա տա նա յի ա նու նով 
հայ հո յում է:) Ես չեմ կա րող 
ամ բողջ ժա մա նակս ծախ սել 
ձեզ վրա, միայն ձեր թա տե րա
խում բը չէ, այդ ա վե լորդ կո մե
դիանտ նե րի մի ամ բողջ բա նակ 
կախ ված է վզիցս: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ես չեմ կա րող 
պիես գրել մի գի շե րում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կա րող եք: Այս մե կը 
եր կու օ րում եք գրել: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այս պի սով, հրա

ժեշտ եմ տա լիս ձեզ մինչև 
ա ռա վոտ: Ա զատ եք: ( Հե ղի նա կը 
հա յաց քով շամփ րում է նրան:) 
Կա րող եք գնալ:     

Հե ղի նա կը նետ վում է դե պի դու ռը:

ՕՐ ԵՐԿՐՈՐԴ

Գ րաքն նի չը նստած է գրա սե ղա նի 

առջև, ձե ռա գիր է կար դում: Մտ նում 

է Հե ղի նա կը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կա րո՞ղ եմ ներս գալ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե կեք: ( Հե ղի նա

կը ա ռաջ է գա լիս, ձեռ քին մեծ 
պարկ է: Գ րաքն նի չը շա րու
նա կում է կար դալ:) Նս տեք, 
խնդրում եմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ: 
(Նստում է:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կե սին եմ հա սել: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եր ևում է՝ ամ բողջ 

գի շերն աշ խա տել եք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինչ պե՞ս եք ձեզ 

զգում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Օ, հիա նա լի:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հ րա շա լի է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Աշ խա տե լու հա մար 

միշտ գե րա դա սել եմ գի շե րը:

Գ րաքն նի չը ու շա դիր կար դում է: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  (նկա տե լի նյար դայ
նա նում է): 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (քմծի ծա ղում է):
ՀԵՂԻՆԱԿ   (ա վե լի վստահ է 

զգում): 

Գ րաքն նի չը կլան ված կար դում է ձե

ռա գի րը:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե րեկ այս տե ղից մտա 
թատ րոն և հա մե նայն դեպս 
հար ցու փորձ ա րե ցի դե րա սան
նե րին:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ … 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պարզ վում է, ագ ռավ

նե րը ա մե նա կեր են: Այ սինքն՝ 
ու տում են, ինչ պա տա հի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մեր դե րա սան նե րից 

մե կի հայ րը կեն դա նա բան է, 
ագ ռավ նե րի մա սին նա այդ պես 
ա սաց, կար ծում եմ, գի տի՝ ինչ է 
ա սում: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Վայ րի ագ ռավ նե

րը մներ են ու տում, բայց ե թե 
դրանց պա հես տա նը, հա վի 
ճուտն էլ հար մար է, ու նաև...

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (ընդ հա տում է): Լուռ, 
խնդրում եմ, դեռ չեմ ա վար տել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք:

Գ րաքն նի չը թեր թում է է ջը, Հե ղի

նա կը համ բե րա տար սպա սում է: 

Վեր ջա պես Գ րաքն նի չը բարձ րաց

նում է աչ քե րը ձե ռագ րից: Չա փա

զանց խիստ տեսք ու նի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ցն դա բա նութ յուն 
է... ( Ձե ռա գի րը ճմրթում, նե
տում է աղ բարկ ղը:)

ՀԵՂԻՆԱԿ  (ցնցված): Ս պա սեք, 
խնդրում եմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Թույլտ վութ յան մա
սին խոսք չի կա րող լի նել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ի՞նչն է պատ ճա
ռը: Ամ բողջ գի շեր աչք չեմ փա
կել: Գո նե կբա ցատ րե՞ք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա ձեր պիե սը չէր: 
ՀԵՂԻՆԱԿ …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ …Ին չո՞ւ եք այդ պես 

բոր բոք վում:
ՀԵՂԻՆԱԿ …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ար դեն ա սել եմ՝ 

միայն ձեր թա տե րա խում բը չէ, 
որ սպա սում է իմ թույլտ վութ
յա նը: (Գ րա սե ղա նի դա րա կից 
դուրս է բե րում մեկ այլ ձե ռա
գիր: Եր կի մաստ:) Ա հա ձե րը: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա ռա վոտ յան ա ռաջ

նա հերթ ձեր պիե սը կար դա ցի:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք ի՞նչ կար ծիք ու

նեք պիե սի մա սին, բա վա րար
վա՞ծ եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես փոր ձել եմ կա տա
րել ձեր բո լոր ցան կութ յուն նե րը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (թեր թե լով ձե ռա գի
րը): Ի՞նչ էիք ա սում ագ ռավ նե րի 
հաշ վով:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հաաա, ե րեկ հար
ցու փորձ ա րե ցի մեր դե րա սան
նե րին, և  ինձ ա սա ցին, որ ագ
ռավ նե րին կա րե լի է կե րակ րել 
հա վի ճու տե րով:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ճու տե րով:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, բայց ընդ հա նուր 

առ մամբ նրանք քմա հաճ չեն և  
ու տում են, ինչ պա տա հի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաս կա նա լի է: 
Շ նոր հա կալ եմ տե ղե կութ յան 
հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Չար ժե: Ախ, քիչ էր 
մնում մո ռա նա յի... ( Պար կից 
ինչոր բան է փոր ձում հա նել:) 
Խնդ րում եմ ըն դու նեք սա, գու
ցե պետք գա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Երբ թատ րո նում 

պատ մե ցի ձեր պատ մութ յու նը, 
մեր ա տաղ ձա գոր ծը  սա պատ
րաս տեց հա տուկ ձեզ հա մար: 
( Պար կից հա նե լով:) Գու ցե ձեր 
ագ ռա վի հա մար շատ փոքր լի
նի, բայց հա մե նայն դեպս ըն դու
նեք, խնդրում եմ, ե թե, ի հար
կե, կհա վա նեք: (Գ րաքն նի չին է 
մեկ նում սա րե կա բույ նը:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա ի՞նչ է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Սա րե կա բույն: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մեր դե րա սան նե րին 

պատ մե ցի ձեր ագ ռա վի մա սին, 
նրանք շատ հուզ վե ցին կեն դա
նի նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե
րած ձեր բա րի ու հո գա տար վե
րա բեր մուն քից: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ …

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն րանք ցան կա ցան 
ինչոր կերպ օգ նել և սր տանց 
ո րո շե ցին նվի րել ձեզ այս բույ
նը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Երդ վում եմ, սա չի 

ար վել ե սա սի րա կան մղում նե
րով ու ես հու սով եմ, որ ըմբռ
նու մով կմո տե նաք: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ն ման բա նե րում 
ձեզ չեմ էլ կաս կա ծում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե սա հի մա րութ յուն 
եք հա մա րում, պար զա պես դեն 
նե տեք  ա ռանց ափ սո սա լու:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց ին չո՞ւ նե տել: 
(Ու սում նա սի րում է սա րե կա
բույ նը:) Ե րեկ բո լորս շատ հա
վա նե ցինք ձեր բուլ կի նե րը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի րո՞ք: Շատ ու րախ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ ա տաղ ձա գոր

ծը սա պատ րաս տեց ըն դա մե նը 
մեկ գի շե րո՞ւմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա նրա մաս նա գի
տութ յունն է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հիաս քանչ աշ խա
տանք է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե, այդ քան էլ հիաս
քանչ չէ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք պատ րաստ
վում եք ինձ նվի րել մի բան, ո րը 
ձեզ դուր չի՞ գա լիս:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ոչ, ի՞նչ եք ա սում, 
դա չէի ու զում ա սել: (Գ րա քննի
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չը զննում է սա րե կա բույ նը:) 
Շատ հա ջող կա ռուց վածք ու նի: 
Դուք հեշ տութ յամբ կա րող եք 
բա ցել դռնակն ու ներ սը մաք
րել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք երբ ևէ լսո՞ւմ 

եք, ինչ են ձեզ ա սում ու րիշ նե րը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չո՞ւ որ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չէ՞ որ ձեզ ա սել 

եմ: Մեր ագ ռա վը այ, այս պի սի 
չափ սե րի է: ( Ցույց է տա լիս ագ
ռա վի մե ծութ յու նը:) Այս բնում 
միայն նրա գլու խը կա րող է տե
ղա վոր վել, դա էլ՝ հա զիվ թե:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Թռ չուն նե րը ի րա կա
նում փոքր են, մեծ են թվում 
միայն խիտ փետ րա ծած կույ թի 
շնոր հիվ: Դա ինձ թռչնա բանն 
ա սել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց ոչ այս աս տի
ճա նի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե սա շատ փոքր լի
նի, մենք ձեզ հա մար ա վե լի մեծ 
բույն կսար քենք: Ձեզ օգ տա կար 
լի նե լը մեզ հա մար մեծ պա տիվ 
է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո… փոքր կլի նի:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն րանք մեծ թվում 

են միայն, իսկ ե թե վերց նեք ու 
շո շա փեք թռչու նի մար մի նը, 
կտես նեք, որ թվաց յալ մե ծութ
յան մոտ կեսն են կազ մում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դե, չգի տեմ… Այդ
պես եք ա սում, ո րով հետև չեք 
տե սել մեր ագ ռա վին:    

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս 
են աճ պա րար նե րը ա ղավ նի նե
րին խցկում գլխար կի մեջ:   

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա ղավ նի նե րը՝ այլ 
բան են:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Իմ կար ծի քով բո լոր 
թռչուն նե րը նույնն են:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հա մա միտ չեմ: 
Փոր ձեք ագ ռա վին գլխար կի 
մեջ խցկել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Գու ցե տա նեք տուն և 
փոր ձե՞ք: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Թռչ նա բան նե րը նաև 

խոր հուրդ չեն տա լիս ագ ռա
վին կա պած պա հել: Թռ չու նը 
չի կա րող հան դարտ վել,  տան
տե րե րի հա մար էլ միայն ան
հանգստութ յուն է: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ, կտա նեմ տուն 
այս բույ նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (սա րե կա բույ նը 

դնում է հա տա կին): Դե, ինչ պես 
ա սում են, վե րա դառ նա՞նք մեր 
ոչ խար նե րին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (թեր թում է ձե ռա գի

րը): Պետք ա սեմ, որ հիմ նո վին 
փո խել եք ձեր ստեղ ծա գոր ծութ
յու նը: Այն էլ մեկ գի շե րում:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Ցա վոք, ժա մա նակս 
չհե րի քեց ի րա գոր ծե լու բո լոր 
մտքերս: (Գ րաքն նի չը նա յում է 
է ջին:) Հ րա շա լի կլի ներ, հենց 
այ սօր տա յիք ձեր թույլտ վութ յու
նը, ե թե դա հնա րա վոր է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաս կա նում եմ, 
պետք է փոր ձեր սկսեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե՞րբ է, ա սա ցիք, 

ա ռաջ նա խա ղը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հա ջորդ ամս վա 

սկզբին:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դեռ եր կու շա բաթ 

ու նեք: Կար ծում եք, կհասց նե՞ք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե ստա նանք թույլ

տվութ յու նը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաս կա նա լի է: ( Փա

կում է ձե ռա գի րը, շա րու նա կելվ 
զննել տիտ ղո սա թեր թը:) Իմ 
կար ծի քով, վեր նա գի րը սա զա
կան է, լավ է հնչում՝ « Համ լետ և 
Ջու լիետ»: Կա տա կեր գութ յուն»:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա մեն դեպ քում ո րո

շել եք Ջու լիե տին պա հե՞լ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, ինձ հա ջող վեց 

եր կու պատ մութ յուն միա վո րել 
մե կում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այ թե ինչ է պրո ֆե
սիո նա լիզ մը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բ նա կա նա բար, եր կու 
սյու ժե նե րը են թարկ վել են փո
փո խութ յան:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Համ լե տի և  ուր վա
կա նի հան դիպ ման տե սա րա նը 
շատ հզոր է: Տ պա վո րիչ է:    

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ: Եվ ու
րեմն, ի՞նչ կա սեք թույլտ վութ յան 
հաշ վով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Միայն ոչ այս պիե
սի հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  … Կա րո՞ղ եմ ի մա նալ՝ 
ին չու:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  « Ռո մեո  Ջու լիետ»ի 
և « Համ լետ»ի ան հա մա տե ղե
լիութ յան պատ ճա ռով: Մա տից 
ծծած հո րին վածք է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ս պա սեք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձեր այդ Համ լե

տը ան դա դար կրկնում է, որ 
վրեժխն դիր կ լի նի հոր մահ վան 
հա մար, բայց ո չինչ չի ա նում, 
ա վե լին, նա մո ռա նում է վրե ժի 
մա սին և սկ սում է սի րա հե տել 
Ջու լիե տին: 

ՀԵՂԻՆԱԿ …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ հե տո նրանք 

առ հա սա րակ մո ռա նում են հա
տուց ման մա սին: Ան հաս կա նա
լի է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հենց դրա մեջ է հմայ
քը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ին չո՞ւ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո րով հետև սա կա

տա կեր գութ յուն է: Դ րա նում է 
ծի ծա ղե լիի բնույ թը, երբ ա մեն 
ինչ գլխի վայր է ու հա կա ռակ: 
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Հենց դա է ծի ծաղ ա ռա ջաց նում: 
Մինչև վերջ ան կեղծ լի նե լու 
հա մար ա սեմ, որ ձեզ շատ եմ 
պար տա կան:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա հա թե ինչ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե չհու շեիք, մտքովս 

չէր անց նի այս պես գրել: Ներ
կա յաց ման ռե ժի սո րը ստի պում 
է հե ղի նա կին « Ռո մեո և Ջու
լիետ»ը վե րա փո խել « Համ
լետ»ի: Ա հա խնդրեմ, երկ րորդ 
է ջը: ( Բա ցում է ձե ռա գի րը:) 
Ա ռա ջին տե սա րա նում նա վի
ճում է հե ղի նա կի հետ, ա սե
լով հետև յա լը. « Հի մա սի րա յին 
պատ մութ յուն ներ խա ղա լու ժա
մա նա կը չէ: Մինչև ա ռա վոտ վե
րա փո խեք ձեր « Ռո մեո և Ջու
լիետ»ը « Համ լետ»ի: Հա տու
ցում: Վ րեժխնդ րութ յուն: Սե
փա կան կյան քը ու րի շի հա մար 
զո հա բե րե լու պատ րաս տա կա
մութ յուն: « Համ լետ»՝ ա հա այս 
օր վա հրա մա յա կա նը»: Դուք 
ինձ հաս կա նո՞ւմ եք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այդ ռե ժի սո րը ես 
եմ, ա յո՞:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե ոչ, ինչ եք ա սում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինչ պե՞ս թե՝ ոչ, ե րեկ 

ա սածս բառ առ բառ մտցրել եք 
պիե սի տեքստ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն կա տե ցի՞ք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի հար կե: Ո րո շել եք 

ինձ հի մար ներ կա յաց նել, հա՞:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ինչ պե՞ս կա րե լի է: 
Ուղ ղա կի ե րեկ այն քան տե ղին 
ար տա հայտ վե ցիք, որ չկա րո
ղա ցա զսպել ինձ, որ պես զի… 
դե լավ, այդ հատ վա ծը կփո խեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ, թո ղեք, ինչ պես 
կա, ե թե ար դեն գրել եք: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կա րե՞ լի է, ա յո՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի րոք որ, ա վե լի լավ 

չես ա սի: Ա մեն դեպ քում այդ պես 
ծի ծա ղե լի է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շատ շնոր հա կալ եմ: 
Ես այն պես եմ ա րել, որ այդ 
տաղտ կա լի ռե ժի սո րը ան դա
դար փոր ձում է « Ռո մեո Ջու
լիետ»ը վե րա փո խել « Համ
լետ»ի: Դ րա նից էլ  ա ռա ջա նում 
է լար վա ծութ յան զգա ցո ղութ
յուն, բայց պիե սը դրա նից միայն 
շա հում է, դառ նում ա վե լի ծի ծա
ղե լի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաս կա նում եմ, 
հաս կա նում եմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն ման սյու ժե տա յին 
հնար քը մեծ գյուտ եմ հա մա
րում: Ի րոք, շատ ծի ծա ղե լի է: 
Չ գի տեմ, ինչ պես շնոր հա կալ 
լի նեմ ձեզ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինձ չի հե տա
քրքրում՝ ա վե լի ծի ծա ղե լի է 
դար ձել, թե ոչ… Բայց ես հաս
կա նում եմ, ինչ նկա տի ու նեք: 
Այ դու հան դեձ, ես չեմ կա րող 
հաս տա տել:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ին չո՞ւ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չե՞ք կռա հում: Վեր

ջա բա նը չի փոխ վել, « Ռո մեո և 
Ջու լիետ»ինն է: Իսկ ես նա խա
պես զգու շաց րել եմ, որ թույլ չեմ 
տա սի րա յին պատ մութ յուն:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց « Համ լետ»ը իր 
տե սա կով նույն պես սի րա յին 
պատ մութ յուն է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դե ոչ, դա վրեժխնդ
րութ յան պատ մութ յուն է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, հիմն ա կան թե
ման վրեժն է, բայց կա նաև սի
րա յին գիծ, ճիշտ է, կողմն ա կի, 
բայց կա: Ա ռանց ա մուս նա կան 
ան հա վա տար մութ յան պիես չի 
լի նում: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այդ պես, հա՞:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ դուք չե՞ք փոր

ձում թոզ փչել աչ քե րիս, օգտ վե
լով իմ ոչ բա վա րար ի մա ցութ յու
նից:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի հար կե, ոչ: Վստա
հեց նում եմ ձեզ, սա մա քուր 
կա տա կեր գութ յուն է: Սի րա յին 
գի ծը ըն դա մե նը փոք րիկ զար
դա րանք է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա մեն դեպ քում 
թեթևամ տութ յու նը չա փից շատ է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Երբ տես նեք ներ
կա յա ցու մը, ա մեն բան կհաս
կա նաք: Ո՞վ է խա ղա լու Ջու
լիե տին, ի՞նչ եք կար ծում: Մեր 

ա ռա ջա տար դե րա սա նի կի նը: 
Նա ար դեն հի սունն անց է: Կա
րող եմ երդ վել, որ դահ լի ճում 
դժվար գտնեք գո նե մե կին, ով 
կհրա պուր վի նրա նով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ սա ար դեն շե
ղում է հա կա ռակ կող մը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Երդ վում եմ, ներ կա
յաց ման մեջ ոչ մի թեթ ևա միտ 
բան թույլ չեմ տա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաս կա նում եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Խնդ րում եմ, տվեք 

ձեր թույլտ վութ յու նը: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա ղա չում եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց դեռ ա մեն ինչ 

չէ, որ ինձ բա վա րա րում է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Էլ ի՞նչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի ցան կութ յուն էլ 

ու նեմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե րեկ ո չինչ չա սա ցիք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րեկ մտա ծե ցի, որ 

գեր ծան րա բեռն ված եք և չ հա
մար ձակ վե ցի ա սել ևս մեկ պայ
մա նի մա սին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա ար դեն չա փից 
դուրս է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ այս պես, ո րո
շումս հետև յալն է: Ե թե մինչև 
ա ռա վոտ կհասց նեք  փո խել ձեր 
պիե սը՝ հետ ևե լով իմ ցու ցումն ե
րին, ան պայ ման կթույ լատ րեմ 
բե մադ րել:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Է՞լ ինչ պի տի ա նեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Որ ևէ տեղ մտցրեք 

«Աստ ված, պա հիր Կայս րին» 
նա խա դա սութ յու նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  «Աստ ված, պա հիր 
Կայս րի՞ն»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ճիշտ այդ պես:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց դա անհ նար է, 

ես ոչ մի կերպ չեմ կա րող դա 
օգ տա գոր ծել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց դուք պար տա
վոր եք: Մեր այս դա ժան ժա մա
նակ նե րում դա չա փա զանց անհ
րա ժեշտ նա խա դա սութ յուն է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվ որ տե՞ղ դա խցկեմ: 
Ո՞վ կա րող է նման բան ա սել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չ գի տեմ, ես գրող 
չեմ: Դա ձեր մաս նա գի տութ
յունն է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա անհ նար է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շատ լավ, այդ դեպ

քում թող եր կու ան գամ հնչի. 
«Աստ ված, պա հիր Կայս րին, 
Աստ ված, պա հիր Կայս րին»: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Տեր իմ Աստ ված, այս 
կա տա կեր գութ յան մեջ դա որ
տե՞ղ կա րող է հնչել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե անհ նար է, փո
խեք սյու ժեն:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ան հա վա նա կան է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Թատ րո նը պետք 

է դաս տիա րա կի հան դի սա տե
սին, նրա մեջ արթ նաց նի ակ
տիվ կեն սա կան դիր քո րո շում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Սա կա տա կեր գութ յուն 
է, հաս կա նո՞ւմ եք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, տեղ յակ եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես կա տա կեր գութ

յուն ներ եմ գրում մարդ կանց ու
րա խաց նե լու հա մար:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար ծում եմ, այդ 
դուք դեռ ո չինչ չեք հաս կա ցել: 
Կա տա կեր գութ յուն նե րը, ո րոնք 
գրված են միայն մարդ կանց 
ծի ծա ղեց նե լու հա մար, բե մադ
րութ յան ար ժա նի չեն: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շատ լավ: Այդ դեպ

քում ի՞նչ կա սեք, ե թե այն հնչի 
ե րեք ան գամ. «Աստ ված, պա
հիր Կայս րին, Աստ ված, պա
հիր Կայս րին, Աստ ված, պա հիր 
Կայս րին»:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …Ես կփոր ձեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու րեմն, մինչ վա ղը: 

Ձեզ կսպա սեմ այս նույն ժա մին: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շ նոր հա կալ եմ սա

րե կաբ նի հա մար: Շ նոր հա կա
լութ յունս խնդրում եմ փո խան
ցեք ձեր ա տաղ ձա գոր ծին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք ան հան
գստութ յուն պատ ճա ռե լու հա
մար:

Հե ղի նա կը գնում է: Գ րաքն նի չը հա

յաց քով ու ղեկ ցում է նրան:
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ՕՐ ԵՐՐՈՐԴ

Գ րաքն նիչն ու Հե ղի նա կը նստած են 

սե ղա նի մոտ, դեմդի մաց: Գ րաքն

նի չը կար դում է ձե ռա գի րը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար դա ցի ձեր ձե
ռա գի րը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե րախ տա պարտ կլի
նեմ,  ե թե դուք… 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինչ վե րա բեր վում 
է «Աստ ված, պա հիր Կայս րին» 
նա խա դա սութ յա նը…

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա օգ տա գոր ծել եմ 
Համ լե տի ռեպ լիկ նե րում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, օգ տա գոր ծել 
եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե րեք ան գամ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, ա յո, բա րե

խղճո րեն օգ տա գոր ծել եք ե րեք 
ան գամ: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կ կար դա՞ք այդ տո

ղը ինձ հա մար բարձ րա ձայն: 
Էջ 33, վեր ևից երկ րորդ տո ղը, 
Համ լե տի խոս քից սկսած: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Խնդ րում եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  (կար դում է): Համ լետ. 

«Ս պա սիր ինձ, Ջու լիետ, գա
լիս եմ քո ետ ևից: Դու  ա րա
գըն թաց ձիա չա փով կես օր ես 
հե ռու այս տե ղից: Հեյ, մեկ նու
մե կին շտապ ու ղար կեք իմ ձիու 

ետ ևից: Աստ ված, պա հիր Կայս
րի՛ն, Աստ ված, պա հիր Կայս րի՛ն, 
Աստ ված…»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ընդ հա տեմ ձեզ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ին չո՞ւ հան կարծ 

Համ լե տը, ա ռանց հիմն ա վոր 
պատ ճա ռի, սկսեց գո ռալ Աստ
ված, պա հիր Կայս րին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո րով հետև դուք եք 
այդ պես պա հան ջել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց այս տեղ դա 
բա ցար ձակ ա նի մաստ է հնչում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ոչ շա րու նա կեք 
կար դալ: (Ինքն է շա րու նա կում 
կար դալ:) «Աստ ված, պա հիր 
Կայս րի՛ն»: Հայտն վում է ար քա
յազ նի ծա ռան՝ բե րե լով թամ բած 
ձիուն: Ծա ռա. «Իմ ար քա յազն, 
ձեր ձին այս տեղ է»: Համ լետ. 
«Իմ Աստ ված, պա հիր Կայս րին, 
ես ու դու եր կար ճա նա պարհ 
ենք գնա լու»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք, ի՛նչ է, Համ լե

տի ձիո՞ւն եք ան վա նել Աստ ված, 
պա հիր Կայս րին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ճիշտ այդ պես: 
Սկզբում բո լո րը վեր են թռնում 
Համ լե տի «Աստ ված, պա հիր 
Կայս րին, Աստ ված, պա հիր 
Կայս րին, Աստ ված, պա հիր 
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Կայս րին» գո ռո ցից: Եվ այդ 
պա հին հայտն վում է Համ լե տի 
ձին ու հան դի սա տե սը փլվում է 
ծի ծա ղից:  

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Փաս տո րեն ոչ մի 
կերպ չեք կա րո ղա նում հաս կա
նալ. ինձ պետք չէ, որ ձեր պիե
սը ա վե լի ծի ծա ղե լի դարձ նեք:  

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես մտա ծում էի, որ 
այ նու ա մե նա յիվ դա կա տա կեր
գութ յուն պետք է մնա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինձ չի հե տա
քրքրում: Փո խեք այդ մա սը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կ փո խեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Փո խեք ան մի ջա

պես:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես, ի հար կե, կփո խեմ 

հենց հի մա: (Իր թղթա պա նա
կից թուղթ է հա նում:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չեմ հաս կա նում, 
ի՞նչ մարդ եք դուք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  (գրի չը հա նե լով): Եր
բեմն ձեռքս չի գի տակ ցում, թե 
ինչ է ա նում: Սա ցա վա լի վրի
պակ էր:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ վրի պակ: Շատ 
լավ գի տեիք, որ սա եր բեք չեմ 
թող նի, բայց միև նույն է, ա րել 
եք ձեր գոր ծը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բ նույթս է եր ևի, 
չեմ կա րո ղա նում զվար ճա
լին չփնտրել ինձ շրջա պա տող 
ա մեն ին չի մեջ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ վեր ջա պես, Աստ

ված, պա հիր Կայս րին շատ ան
հար մար ա նուն է ձիու հա մար, 
չա փա զանց եր կար է: ( Հե ղի
նա կը սկսում փո խել:) Ես այ սօր 
դեռ չե՞մ պատ մել մեր ագ ռա վի 
մա սին:

ՀԵՂԻՆԱԿ   Ի դեպ, հա վա նե՞ց իր 
տնա կը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք ճիշտ էիք:
ՀԵՂԻՆԱԿ   Այ սինքն՝ նա մտա՞վ 

մե ջը: Տես նո՞ւմ եք, թռչուն ներն 
իս կա պես շատ ա վե լի փոքր են, 
քան թվում են ա ռա ջին հա յաց
քից:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մտ նե լը մտավ, բայց 
դուրս գալ ար դեն չկա րո ղա ցավ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչ պե՞ս:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պար զա պես լռվեց 

ներ սում և վերջ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Տեր իմ Աստ ված:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Սար սա փե լի էր 

ճչում ներ սում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ ի՞նչ ա րե ցիք դուք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ս տիպ ված քան դե ցի 

կտու րը, այլ ելք չկար:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Սար սա փե լի բան չէ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դ րա նից հե տո նա 

թռավգնաց:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Փո ղո՞ց թռավ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դա տե ղի ու նե ցավ 

այ սօր ա ռա վոտ յան:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ նրա վե՞ր քը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դա տե լով պահ ված
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քից, ար դեն ա պա քին վել է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Գու ցե այդ պես ա վե լի 

լավ է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե հաշ վի չառ

նենք, որ հրա ժեշ տի պա հին 
խփեց կնոջս ա կան ջին: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չո՞վ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կ տու ցով: Ճիշտ 

են ա սում, օ ձը տա քաց նո ղին է 
խայ թում: Մեզ հա մար դա ծանր 
հար ված էր:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, տխրե լու ա ռիթ 
կա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ հի մա դա տարկ 
բույ նը ան դա դար հի շեց նե լու է 
այդ մա սին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եր ևում է, կրկին ան
հար մար դրութ յան մեջ եմ 
հայտն վել, չէ՞ որ ես ձեր գլխին 
կա պե ցի այդ բույ նը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (ձեռ քը մեկ նե լով 
պիե սին): Ար դեն ա վար տե ցի՞ք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ս պա սեք, չէ՞ որ զրու
ցում էինք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ, կսպա սեմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Կաշ խա տեմ շուտ 

ա վար տել: (Զ բաղ ված է պիե
սով:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մինչև վեր ջերս 
Ման ջու րիա յում զբաղ ված էի 
բան վո րա կան շար ժու մով:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եր ևի դժվար աշ խա
տանք է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ին չով զբաղ ված եմ 

այ սօր, շատ ա վե լի դժվար է: 
Մտ քովս չէր անց նի, որ մի օր 
ստիպ ված եմ նստել գրաքն նի չի 
բազ կա թո ռին ու կար դալ ցած
րո րակ կա տա կեր գութ յուն ներ: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ դուք մի՞շտ եք 

ցան կա ցել գրող դառ նալ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ե րա զում էի բե

ման կա րիչ լի նել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի րո՞ք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Թատ րո նում ա ռա ջին 

աշ խա տանքս ետ նա վա րա գույ
րը ներ կելն էր:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ետ նա վա րա գո՞ւյր:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե կո րա ցիա յի մասն 

է ետ ևի պլա նում՝ եր կինք, ծով, 
աստ ղեր և ն ման բա ներ: Ետ
նա վա րա գույր ներ ներ կե լով հի
վան դա ցա թատ րո նով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Թա կարդն ըն կաք 
խայ ծը կուլ տված ձկան պես:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի՞ թե դա կա րող է 

այդ քան հե տաքր քիր լի նել:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինձ հա մար՝ ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ինչ վե րա բե րում 

է ինձ…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բա ցար ձակ զուրկ 

եմ հու մո րի զգա ցու մից:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչ եք ա սում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինձ ճա նա չող նե րը 
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հա մոզ ված են դրա նում: Եր բեք 
չեմ կա րո ղա ցել ծի ծա ղեց նել որ
ևէ մե կին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Անհ նար է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այ նու ա մե նայ նիվ, 

այդ պես է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հու մո րի զգա ցու մը 

տրված է բո լո րին:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Միայն ոչ ինձ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու դուք եր բեք չե՞ք կա

տա կում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եր բեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մարդ կանց զվար

ճաց նե լը ինձ չի հե տաքրք րում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե, եր ևի ձեզ պես 

մտա ծող ներ էլ կան:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար ծում եք՝ ան

հրա ժե՞շտ է ստի պել մարդ կանց, 
որ ծի ծա ղեն:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կար ծում եմ՝ ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ես կար ծում եմ՝ 

ոչ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եր ևում է, եր բեք 

ի րար չենք հաս կա նա: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու զո՞ւմ եք, պատ մեմ իմ 

ա մե նա սի րե լի պատ մութ յու նը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ար դեն ա վար տե՞լ եք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, ա մեն ինչ պատ

րաստ է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Թույլ կտա՞ք տես

նեմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  (մեկ նում է գրոտ ված 
թուղ թը:) Ի րա կան պատ մութ յուն 
է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լ սում եմ ձեզ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Լի նում է, չի լի նում, մի 

ձկնորս է լի նում Կո դա յու ա նու
նով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շա րու նա կեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվ ա հա մի օր նրա նա

վը վթար վում է և մեր ձկնոր սին, 
իր անձ նա կազ մի հետ միա սին, 
քշում է բաց ծով: Հա մար յա ութ 
ա միս նրանք ծո վում էին ա ռանց 
ղե կի ու ա ռա գաստ նե րի:  

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ութ ա մի՞ս:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո: Մինչև վեր ջա պես 

ինչոր հրաշ քով նրանց նա վը չի 
մո տե նում ռու սա կան մի կղզու: 
Նա վը բա ժան վել էր եր կու մա
սի, այն պես որ, նրանք հույս չու
նեին երբ ևէ կրկին տես նել հայ
րե նի ա փե րը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ նավ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցե՞ք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այդ ի՞նչ նավ է եր կու 

մա սի բա ժան վել:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա սա ցի, չէ՞, նրանց 

նա վը: Ձկ նոր սի և ն րա անձ նա
կազ մի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ, դուք ա սա ցիք, 
որ նրանց քշել էր բաց ծով:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն րանց նա վը, ի հար
կե, քշել էր բաց ծով: Փո թոր կի 
ժա մա նակ կոտր վել էր կայ մը:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այդ պես էլ ա սեիք: 
Ես մտա ծե ցի, որ ձկնոր սին իր 
անձ նա կազ մով տախ տա կա մա
ծից ա լի քը քշել, տա րել էր բաց 
ծով:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե ոչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դ րա հա մար էլ զար

մա ցա, որ նրանք կա րո ղա ցել 
էին ութ ա միս մնալ ջրի վրա:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք, խնդրում 
եմ: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, ա սեմ ձեզ. գրո
ղի հա մար դուք բա վա կան ան
հե տաքր քիր պատ մող եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվս մեկ ան գամ նե րո
ղութ յուն եմ խնդրում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե՞վ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե, մինչև վեր ջա պես 

ինչոր հրաշ քով նրանց նա վը չի 
մո տե նում ռու սա կան մի կղզու:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կղ զու ճշգրիտ ան
վա նո՞ւ մը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Չեմ հի շում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ար ժեր հի շել, չէ՞ որ 

սա ձեր ա մե նա սի րե լի պատ
մութ յունն է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եր ևի թե մեկ ու րիշ 
ան գամ շա րու նա կեմ պատ մութ
յու նը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ես հի մա եմ ու
զում լսել մինչև վերջ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն րանք մո տե նում են 
կղզուն, նա վը ա վեր վել է, շուր

ջը ռուս ներ են, ո րոնք ճա պո
նե րեն մի բառ չեն հաս կա նում, 
այն պես որ Կո դա յուն իր ըն կեր
նե րի հետ հու սա հա տութ յան 
եզ րին էին: Ու երբ նրանք հա
մար յա հաշտ վե ցին մտքի հետ, 
որ պետք է մեռ նեն օ տա րութ յան 
մեջ, ի՞նչ եք կար ծում, ի՞նչ պա
տա հեց: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Գա ղա փար չու նեմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մի գե ղե ցիկ օր այդ 

նույն ռուս նե րը բարձ րա ցան կի
սա քանդ նա վի վրա ու գո ղա
ցան մի մեծ տա կառ, մտա ծել 
էին՝ գի նի է: Իսկ երբ բա ցե
ցին տա կառն ու հար ձակ վե ցին  
խմե լի քի վրա, հեր թով սկսե ցին 
փսխել:  Տա կա ռում Կո դա յու ի 
ու անձ նա կազ մի՝ ութ ա միս նե
րի ըն թաց քում հա վաք ված մեզն 
էր: Պատ կե րաց նո՞ւմ եք, մե զը: 
Սա տես նե լով՝ նրանք սկսե ցին 
ծի ծա ղել: Ծի ծա ղում էին ու չէին 
կա րո ղա նում դա դար առ նել: 
Ութ հու սա հատ ա միս նե րից հե
տո, ա ռա ջին ան գամ լիա թոք ծի
ծաղ: Դ րա նից հե տո նրանց վե
րա դար ձան ապ րե լու կամքն ու 
ա րիութ յու նը: Հիա նա լի պատ
մութ յուն է, ա յո՞:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ծի ծա ղե լի չէ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Չեմ էլ ա սում, որ ծի

ծա ղե լի պատ մութ յուն է:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չեմ սի րում այս պի
սի գռե հիկ կա տակ ներ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ար դեն ա սել եմ, որ 
ձեզ հետ կա տա կե լու միտք չու
նեմ: Ու զում էի ա պա ցու ցել, թե 
մար դու կյան քում ինչ քան կար
ևոր դեր կա րող է ու նե նալ ծի
ծա ղը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հա կա դար ձե լով 
ձեզ կա սեմ, որ այն մար դը, ով 
ա ռանց ծի ծա ղի կամ նման մի 
բա նի չի կա րո ղա նում կենտ
րո նաց նել իր քա ջութ յու նը գո
յա տևե լու հա մար, պար զա պես 
թու լա մորթ է: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եր բեք ծի ծա ղից 

շունչս չի կտրվել, բայց ինչ պես 
տես նում եք, հա ջո ղել եմ ապ րել 
մինչ այ սօր: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (կար դում է փո փոխ

ված տեքս տը): Հե տո ի՞նչ ե ղավ 
նրանց հետ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եր կար տա րի նե րի 
թա փա ռումն ե րից հե տո, հաղ
թա հա րե լով բազ մա թիվ խո չըն
դոտ ներ, նրանք վե րա դար ձան 
Ճա պո նիա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու րախ եմ նրանց 
հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  (փոր ձում է հա յացք 
գցել ձե ռագ րին): Ի՞նչ եք կար

ծում… Եր ևի այն չէ, ին չը ձեզ 
դուր կգա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Եր ևի  տուն գնամ ու 

մի լավ մտա ծեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (կար դում է): Համ

լետ. «Ս պա սիր ինձ, Ջու լիետ, 
գա լիս եմ քո ետ ևից: Դու ա րա
գըն թաց ձիա չա փով կես օր  ես 
հե ռու այս տե ղից: Հեյ, մեկ նու մե
կը, կառքս մո տեց րեք շքա մուռ
քին: Աստ ված, պա հիր Կայս րին, 
Աստ ված, պա հիր Կայս րին»: 
Հայտն վում են կառ քին լծած 
ե րեք ձիե րը: Համ լետ. «Աստ
ված, Պա հիր, Կայսր, բա րե կամ
ներս, մենք եր կար ճա նա պարհ 
ենք գնա լու»: … Մեկ ձիու փո
խա րեն ար դեն ե րե՞քն են:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Չա սա ցի՞ք, որ մեկ ձիու 
հա մար շատ եր կար ա նուն է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հետ ևա բար հնա րե
ցիք եռ յա՞ կը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձի Աստ ված, ձի Պա

հիր և ձի Կայսր ա նու ններո՞վ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ճիշտ այդ պես:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պա րոն դրա մա

տուրգ, ձեզ չեմ խնդրել այս պի
սի բան ա նել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հաս կա նում եմ, հաս
կա նում եմ, բայց…

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց ե թե հաս կա
նում եք, ին չո՞ւ եք սա գրում:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Ափ սոս է հրա ժար վել 
այդ գա ղա փա րից:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց դուք գի տեք, 
որ չեմ կա րող թող նել դա:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինքն ի րեն է ստաց
վում: (Ճմր թում է փո փոխ ված 
թուղ թը:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Տա րօ րի նակ մարդ 
եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա վե լի լավ է հի մա 
գնամ տուն ու մի լավ մտա ծեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, խոր հուրդ եմ 
տա լիս այդ պես վար վել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Է լի ցան կութ յուն ներ 
ու նե՞ք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Երբ փո խեք սա, 
կշա րու նա կենք մեր աշ խա տան
քը, իսկ այ սօր վա հա մար բա վա
կան է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Խնդ րում եմ, մեզ չենք 
կա րող թույլ տալ այս քան ձգել 
ո րո շու մը: Փոր ձե րի ժա մա նակն 
ենք կորց նում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դա ձեր խնդիրն է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա ղա չում եմ: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (թեր թում է ձե ռա գի

րը): Լավ: Սա նույն պես  պետք 
է փո խել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կոնկ րետ ի՞ն չը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Քա ռա սու ներ կու ե

րորդ է ջը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Քա ռա սու ներ կու: ( Բա

ցում է հա մա պա տաս խան է ջը:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ել նե լով հան րա յին 
բա րո յա կա նութ յան պաշտ պա
նութ յան շա հե րից, դուք պետք է 
հե ռաց նեք այս տե սա րա նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց այս տե սա րա
նը…

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չենք կա րող բե մում 
համ բույր ներ թույլ տալ: Նույ
նիսկ ե թե Ջու լիե տը հի սունն 
անց է: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Գո նե մի փոք րիկ համ
բույր, խնդրում եմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե ու զում եք, որ 
ձեր պիեսն անց նի գրաքն նութ
յու նը բո լոր կե տե րով, հրա ժար
վեք համ բույ րի տե սա րա նից:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այդ տեղ ան պար կեշտ 
ո չինչ չկա: Հա վա տաց նում եմ 
ձեզ, ծի ծա ղից բա ցի ու րիշ ո չինչ 
չի ա ռա ջաց նի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա վե լի վատ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Գո նե թույլ տվեք մի 

պա չիկ այ տին:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ մի դեպ քում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Զուտ բա րե կա մա կան:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բա ցառ վում է: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ճա կա տին, միայն մեկ 

ան գամ: Հա մեստ համ բույր ճա
կա տի՞ն:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ, ե թե 
ինչոր մե կը հի մա լսեր մեզ, կա
րող էր սխալ են թադ րութ յուն 
ա նել: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա մեն դեպ քում, ոչ 
մի համ բույր: Այ սօր վա հա մար, 
կար ծում եմ, բա վա կան է: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես ա վար տե ցի, կա

րող եք գնալ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  …

Հե ղի նա կը գնում է: 

Գ րաքն նի չը բարձ րաց նում է 

ճմրթված թղթե րը, ու շա դիր աչ քի 

անց կաց նում: Կա մա ցուկ ծի ծա ղում 

է, հե տո սթափ վե լով, ըն դու նում է 

սո վո րա կան խիստ տես քը: 

ՕՐ ՉՈՐՐՈՐԴ

Հե ղի նա կը պիե սը ձեռ քին կանգ նած 

է Գ րաքն նի չի առջև:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սկ սե՞նք «Աստ ված, 
պա հիր Կայս րին» նախադա
սութ յու նից:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, խնդրեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կա րո՞ղ եք բարձ րա

ձայն կար դալ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ամ բո՞ղջ տե սա րա նը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ամ բող ջը պետք չէ: 

Սկ սեք Համ լե տի խոս քից: Էջ 55:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Լավ: Համ լետ. « Ջու

լիետ, քո հան դեպ ու նե ցած 
զգաց մունք նե րիս բնույ թը ար
տա հայտ ված է այն բա ռե րում, 
ո րոնք գրել եմ իմ ու ղեր ձում և 

կա պե լով  ա ղավն ու ոտ քին, ու
ղար կել եմ իմ ընտր յա լին: Աստ
ված, պա հի՛ր Կայս րին»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շա րու նա կեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  (պատ րաստ վե լով վա

տա գույ նին): Ես պետք է նե րո
ղութ յուն խնդրեմ ձեզ նից:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (հան գիստ): Ին չի՞ 
հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Գ րողն ինձ տա նի, 
բայց չեմ կա րո ղա նում զվար ճա
լին փնտրե լուն վերջ տալ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ, պար զա պես 
շա րու նա կեք կար դալ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բեմ է թռչում փոս
տա տար ա ղավն ին: Համ լետ. 
«Աստ ված, Պա հիր Կայս րին, 
թռիր  Ջու լիե տիս մոտ, իմ Աստ
ված, Պա հի՛ր Կայս րին»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բա վա կան է: Ինչ
պե՞ս կհրա մա յեք հաս կա նալ: 
Այժմ ա ղավն ու ա նունն է…

ՀԵՂԻՆԱԿ  Աստ ված, Պա հիր 
Կայս րին:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լ սեք, ե րի տա սարդ, 
սա գրա կա նութ յան ինս տի տու
տի կա տա կեր գագ րութ յան ֆա
կուլ տե տը չէ: Ան կեղծ ա սած, 
ար դեն կար գին հոգ նել եմ 
հետևե լուց, թե ինչ պես եք ջուր 
ծե ծում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Փո խե՞մ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ ընդ հան րա պես, 

ա սա ցեք ինձ, ո՞ւմ մտքով կանց
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նի ա ղավն ուն կո չել Աստ ված, 
Պա հիր Կայս րին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դուք ա վե լի քան ի րա
վա ցի եք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ան կեղծ խո սենք: 
Ձեր պիե սը ա վե լի ու ա վե լի է 
հի մա րա նում: Այս պես որ գնա, 
ես ա վե լի շուտ կհա մա ձայն վեմ 
ա ռա ջին տար բե րա կին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Աստ ված, Պա հիր 
Կայս րին ա նու նով ձիո՞ւն:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Ա յո, ա վե լի լավ է 
ձին, քան ա ղավն ին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու րեմն կվե րա կանգ
նեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ, ձեզ չեմ ստի
պում վե րա դարձ նել այդ ձիուն: 
Պար զա պես, ե թե հա մե մա տենք 
եր կու տար բե րակ նե րը, ա պա 
ձին ա վե լի հա ջող ված է: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես ան մի ջա պես կվե
րա կանգ նեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա ի՞նչ է: ( Նա յում է 
Հե ղի նա կի դեմ քին. նրա ճա կա
տին փոք րիկ վի րա կապ է:) Ի՞նչ է 
պա տա հել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞ն չը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այ, այս տեղ: ( Ցույց է 

տա լիս ճա կա տը:)
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա՜, սար սա փե լի ո չինչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ այ սօր այն քան էլ 

թարմ տեսք չու նեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե րեկ փոքրինչ չա

րա շա հել եմ խմիչ քը և բախ վել 
լապ տե րաս յա նը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հի մա հաս կա ցա, թե 
ին չու այդ քան վատ եք կա տա
րել ա ռա ջադր ված խնդի րը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Խնդ րում եմ, նե րեք 
ինձ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ հե տո: ( Թեր թում 
է ձե ռա գի րը:) Ե թե ինձ չի դա
վա ճա նում հի շո ղութ յունս, իսկ 
այն ինձ չի դա վա ճա նում, ե րեկ 
խնդրել էի հա նել համ բույր նե
րով տե սա րա նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ է սա: ( Ցույց է 

տա լիս ձե ռա գի րը:) Էջ 42: ( Հե
ղի նա կը ա րագ թեր թում է իր 
օ րի նա կը:) « Համ լետն ու Ջու
լիե տը սևե ռուն նա յում են ի րար: 
Համ լե տը դան դաղ հա նում է 
Ջու լիե տի հա գուս տը: Ն րանց 
շուր թե րը ուր որ է՝ կձուլ վեն 
կրքոտ համ բույ րում»: Ու րեմն, 
նրանց շուր թե րը միա ձուլ վե ցի՞ն:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ոչ, շա րու նա կեք 
կար դալ: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  (կար դում է): «Այդ 

պա հին հայտն վում է հար բած 
ան ցոր դը. «Օ հո՜, վերջ տվեք սի
լի բի լիին»: « Կո րի՛ր այս տե ղից, 
հար բե ցո ղի մե կը»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հաս կա նո՞ւմ եք, այն 

պա հին, երբ նրանց շուր թե րը 
ուր որ է՝ կձուլ վեն կրքոտ համ
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բույ րում, հայտն վում է մեկն ու 
խան գա րում նրանց:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ձե ռա գի րը կար դա

լիս եր ևի հասց րել եք նկա տել, 
որ այդ հնար քը կրկնվում է նո
րից ու նո րից: Դա այս պես կոչ
ված կրկնվող հնարք է: Սկզ բում 
գի նով ցած ան ցոր դը, հե տո թա
փա ռող շու նը… շան դե րը խա
ղում է դե րա սա նը շան հան դեր
ձան քով…   

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու րեմն, նրանց թույլ 
չե՞ն տա համ բուր վել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ մի դեպ քում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց այս տեղ գրված 

է, որ նրանց շուր թե րը կձուլ վեն:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա մեն ան գամ, երբ ուր 

որ է՝ ձուլ վե լու են, նրանց ինչոր 
բան խան գա րում է, և դահ լի ճը 
փլվում է ծի ծա ղից: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Այն պես որ, նրանք ոչ 

մի դեպ քում չպետք է համ բուր
վեն: Ե թե համ բուր վեն, ար դեն 
ծի ծա ղե լի չի լի նի: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Կա տա կեր գութ յուն 

է՝ երբ անհ նա րի նը դառ նում է 
հնա րա վոր:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաս կա նում եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Կար ծում եմ, այս տեղ 

ա ռար կութ յուն չի կա րող լի նել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Որ տե ղի՞ց եք վերց
նում այս ա մե նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կար ծում եմ, պիեսն 
ա վե լի հե տաքր քիր է դար ձել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ձեր խոր հուրդ նե րի 

շնոր հիվ պիե սը ա վե լի ծի ծա ղե
լի է դառ նում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (շուր թե րին հայտն
վում է հեգ նա կան ժպիտ): Ինձ 
հա մար մեծ պա տիվ է ձեզ օգ
տա կար լի նե լը: ( Փա կում է ձե
ռա գի րը:)

ՀԵՂԻՆԱԿ  Է լի ցան կութ յուն ներ 
կլի նե՞ն:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Իմ մա սով՝ ոչ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ան սահ ման շնոր հա

կալ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց ոս տի կա

նութ յան բաժ նի պե տը փոք րիկ 
խնդրանք ու նի:  

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց, մի րո պե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հի մա կներ կա յաց

նեմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չո՞ւ պետք է բա վա

րա րեմ ոս տի կա նութ յան բաժ նի 
պե տի խնդրան քը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նա կու զե նար, որ 
ոս տի կա նի դեր գրեիք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Խնդ րում եմ, կանգ 
ա ռեք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Գու նեղ, հե տա
քրքիր դեր, ո րը կգե ղեց կաց ներ 
ներ կա յա ցու մը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ես չեմ կա րող  
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պիե սի մեջ նոր դե րեր մտցնել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա ոս տի կա նութ յան 

բաժ նի պե տի խնդրանքն է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Անհ նար է: Այդ դեպ

քում սյու ժեն պետք փո խել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դա ձեր խնդիրն է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դեռ եր կա՞ր եք տան

ջե լու ձեր ցան կութ յուն նե րով: 
(Գ րաքն նի չը մե ղա վոր նա յում 
է իր ձեռ քե րին:) Ի դեպ, ոս
տի կան ներ այն ժա մա նակ չեն 
ե ղել, չէ՞ որ գոր ծո ղութ յու նը կա
տար վում է Միջ նա դա րում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դա կվե րագ րենք 
թա տե րա կան ար վես տի պայ
մա նա կա նութ յա նը: Ն րան ան
վա նեք Օօ գա վա րա:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Օօ գա վա րա:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մեր շե ֆի ա նունն է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Օօ գա վա րան Համ լե

տո՞ւմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դարձ րեք նրան ճա

պո նա կան ծա գու մով անգ լիա
ցի: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մեր պե տը, ամ բողջ 

ըն տա նի քով, պատ րաստ վում 
է ներ կա գտնվել ա ռաջ նա խա
ղին: Ա սաց, որ ան համ բեր սպա
սում է այդ ե րե կո յին: Աշ խա տեք 
ա վար տել մինչև ա ռա վոտ: Նոր 
տար բե րա կը կար դա լուց ան մի
ջա պես հե տո կի մա նաք ո րոշ
մանս մա սին: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շ նոր հա կալ եմ այ
ցե լութ յան հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք ան
հանգստաց նե լու հա մար:

Հե ղի նա կը հե ռա նում է, Գ րաքն նի չը 

նա յում է նրա ետ ևից:

ՕՐ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

Գ րաքն նի չը կար դում է ձե ռա գի րը: 

Ներս է մտնում Հե ղի նա կը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կա րե լի՞ է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հա մե ցեք, խնդրում 

եմ: ( Հե ղի նա կի ձեռ քին տու փի 
պես բան է:)  Նե րե ցեք, դեռ չեմ 
ա վար տել: Ս պա սեք, խնդրում 
եմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո չինչ, ո չինչ, ես կսպա
սեմ:

Հե ղի նա կը մի կող մի վրա կանգ նած 

սպա սում է: Գ րաքն նի չը կար դում է: 

Հե ղի նա կի բե րած տու փից ինչոր 

ձայն է լսվում: Գ րաքն նի չը կտրվում 

է ձե ռագ րից:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այդ ի՞նչ ձայն էր:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Սա՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …՞ ( Ցույց է տա լիս 

տու փը:) 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մեր դե րա սան նե րը 

խնդրել են փո խան ցել ձեզ: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  … 
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Գ րաքն նի չը կանգ նում է, Հե ղի նա կը 

բա ցում է տու փը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հի շո՞ւմ եք, պատ մել եմ 
մեր դե րա սան նե րից մե կի մա
սին, ո րը շատ է հե տաքրքր վում 
թռչուն նե րով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, հի շում եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն րա սի րի նոս նե րը 

ձա գուկ ներ են ու նե ցել ու նա 
ո րո շել է ձեզ նվի րել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սի րի նոս նե՞ր: ( Նա
յում է տու փի մեջ:)

ՀԵՂԻՆԱԿ   Սա րե կա բույ նը պա
հել եք, ճի՞շտ է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, ի հար կե:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե հա վա նում եք, ըն

դու նեք, խնդրում եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ, չեմ 

կա րող ա սել, որ թռչուն ներ եմ 
սի րում: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պար զա պես այն 

ժա մա նակ դժբախտ ագ ռա վը 
ներ խու ժեց մեր տուն:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե թռչուն նե րի սի
րա հար չլի նեիք, հոգ չէիք տա նի 
ագ ռա վի մա սին: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Թեև… ե թե ինչոր 

ան հար մա րութ յուն եք զգում, 
կա րող եմ ետ տա նել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա սում եք՝ սի րի նոս
նե՞ր:

ՀԵՂԻՆԱԿ  (գրպա նից թուղթ է հա

նում): Ինձ մոտ հրա հանգ կա՝ 
ինչ պես նրանց խնա մել: Ն րան 
խնդրել եմ, որ գրի, ինչ պետք է: 
Կար ծես շատ բարդ չէ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ին չո՞վ կե րակ րեմ 
նրանց:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Սո վո րա կան կո րե կով: 
(Գր պա նից հա նում է թղթե փա
թե թը:) Սա մեկ շա բաթ կհե րի քի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո… Կար ծես թե 
կնոջս հա մար ագ ռա վի փա
խուս տը իս կա կան ցնցում էր: 
Ան ցած գի շեր մի վարկ յան աչք 
չփա կեց:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե, հրա ժեշտն այն
քան էլ ջերմ չի ե ղել:  

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ճիշտն ա սած, ես էլ 
լավ չեմ քնել: Ա հա, ձե ռա գիրն 
էլ չեմ հասց րել կար դալ, ինչն 
ինձ հետ եր բեք չի պա տա հել: 
Խնդ րում եմ նե րեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ ինչ պե՞ս է ա կան
ջը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Վ տան գա վոր ո չինչ: 
Ինչ պես ա սել էի, բա րո յա կան 
հար վա ծը շատ ա վե լի ցա վոտ է: 
Գու ցե ի րոք այս սի րի նոս նե րը 
ինչոր կերպ կշե ղեն նրան:  

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե: Ն րանք ձերն 
են:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ, թող մնան:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչ պես կա սեք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (վե րա դառ նում է 

գրա սե ղա նի մոտ, վերց նում ձե
ռա գի րը): Ես ա վար տե ցի:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոս տի կա նի դե րը հա
վա նե ցի՞ք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, ա յո:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մ տա ծե ցի որ ոս տի

կա նի դե րը չա փից դուրս ժա մա
նա կա կից է դարձ նում պիե սը և 
ն րան վե րա ծե ցի պահ նոր դի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ղե կա վարս ար դեն 
ծա նո թա ցել է ձե ռագ րին: ( Նա
յում է տու փի մեջ:)

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ախ, այդ պե՜ս:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, ա ռա վոտ յան 

ե կավ այս տեղ մեկ այլ գոր ծով, 
ես ցույց տվե ցի ձեր պիե սը: Նա 
գոհ մնաց:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե լավ է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նա խնդրեց փո

խան ցեմ՝ ոս տի կա նի դե րա կա
տար ընտ րեք  թա տե րախմ բի 
ա մե նա գե ղե ցիկ դե րա սա նին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հոգ կտա նեմ այդ 
մա սին: Ու րեմն տա լի՞ս եք ձեր 
թույլտ վութ յու նը: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Թույլտ վութ յան վե րա

բեր յալ բան չա սա ցիք: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ   …(Գ րաքն նի չը նկա

տե լի մռայլ վում է:) 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչ, դարձ յալ խնդիր

նե՞ր կան:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այ նու ա մե նայ նիվ, 

ինձ դեռ չեն գո հաց նում ո րոշ 
բա ներ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա վե լի պարզ, խնդրում 
եմ: Ի՞նչ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պահ նոր դի հետ տե
սա րա նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այդ պե՜ս…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ղե կա վարս հա վա

նել է, իսկ ես բա վա րար ված չեմ 
բա ցար ձա կա պես:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞ն չը ձեզ դուր չի գա
լիս: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձեզ մոտ հի մա նա 
պար զա պես ան ցորդ է:  

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այս պե՜ս… նո րի՞ց ենք 
սկսում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ո՞ր էջն է: Ա հա, էջ 
36: ( Թեր թում է ձե ռա գի րը:)

ՀԵՂԻՆԱԿ  (բա ցում է իր ձե ռա գի
րը):

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու րեմն, նա հայտն
վում է այն պա հին, երբ Համ
լետն ու Ջու լիե տը գրկա խառն
վում են:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, որ պես կրկնվող 
հնար քի դրվագ նե րից մե կը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե դժվար չէ, կար
դա ցեք այդ հատ վա ծը բարձ րա
ձայն:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Համ լետն ու Ջու լիե տը 
գրկա խառն վե ցին: Հայտն վում է 
պահ նորդ Օօ գա վա րան. « Հե՜յ, 
այդ ի՞նչ եք ա նում»: Ն րանք հե
ռա նում են ի րա րից: Պահ նորդ 
Օօ գա վա րան լայն ժպի տով մո
տե նում է նրանց. «Ն շիկ նե րի՞ն 
էիր հա սել, ա յո՞»: Ինքն ի րե նից 
գոհ հե ռա նում է:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ը հը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվ ի՞ն չը այս տեղ ձեզ 

չի գո հաց նում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ն րա այս տեղ 

հայտն վե լը մի տե սակ ինք նան
պա տակ էր:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նձ եք դա ա սում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, և  ի՞նչ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո րով հետև այդ դե րը 

ի սկզբա նե ինք նան պա տակ էր:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե նույ նիսկ դուք 

եք ա վե լորդ հա մա րում այդ դե
րը, ա պա հան դի սա կա նը հաս
տատ կո րո շի, որ դա գրել եք  
գրաքն նութ յան ճնշման ներ քո: 
Ես դրա հետ հա մա ձայն լի նել 
չեմ կա րող:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո չինչ չես կա րող ա նել, 
ո րով հետև այդ պես էլ կա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի բոր բոք վեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ, չե՞ք կա րող 

նրա հայտն վե լը ա վե լի ի մաս
տա լից դարձ նել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հի մա էլ նրա հայտն
վե լու մեջ ի մաստ կա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ ո՞րն է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչ պե՛ս թե… Գրգռ ված 

սի րա հար զույ գը ձգտում է միմ
յանց, նրանց շուր թե րը ուր որ է՝ 
կձուլ վեն կրքոտ համ բույ րով, և  
այդ ա մե նա թեժ պա հին հայտն
վում է մեկն ու ա սում. « Հե՜յ, այդ 
ի՞նչ եք ա նում»: Եվ հան դի սա

տե սը մեռ նում է ծի ծա ղից:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հա մոզ վա՞ծ եք, որ 

կմեռ նի ծի ծա ղից:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ես կաս կա ծում 

եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հա վա տա ցեք, ես փոր

ձա ռու հե ղի նակ եմ, բնազդս 
ինձ հու շում է, որ բո լո րը կպայ
թեն ծի ծա ղից:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի րո պե: Դուք ու
զում եք ծի ծա ղի ա ռար կա՞ դարձ
նել ոս տի կա նութ յան բաժ նի պե
տին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե, ի հար կե ոչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք ա սա ցիք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հան դի սա տե սը ծի

ծա ղե լու է ոչ թե պահ նոր դի, այլ 
խու ճա պա հար զույ գի վրա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք կա րո ղա նում 
եք ար դա րաց նել ա մեն ինչ, ա յո՞:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ, 
պահ նոր դի դե րը մենք ան
վա նում ենք փչո վի դեր: Նա 
հայտն վում է, բո լո րը սպա սում 
են, որ հի մա կքշի զույ գին, իսկ 
նա ըն դա մե նը ա սում է. «Ն շիկ
նե րի՞ն էիր հա սել, ա յո՞»: Կոր
զում է բուռն ծա փա հա րութ յուն
ներ և հե ռա նում որ պես հե րոս:  

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա սում եք՝ փչո վի 
դե՞ր:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, սա դեր չէ, այլ 
ե րա զանք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Խնդ րում եմ: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դուք պար տա վոր եք 

այ սօր տալ թույլտ վութ յու նը: Ամ
բողջ թա տե րա խումբն է սպա
սում: Ե թե այ սօր չստա նամ, չեք 
պատ կե րաց նում, թե նրանք ինձ 
ինչ կա նեն:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ, լավ, մի բոր
բոք վեք: Կա րո՞ղ եք սպա սել ևս 
մեկ րո պե:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ինչ քա՞ն կա րե լի 
է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես ոչ մի կերպ 
չեմ կա րո ղա նում ա զատ վել մի 
մտքից:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո րի՞ց:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ան դա դար պատ կե

րաց նում եմ ինձ այդ պահ նոր
դի փո խա րեն, այն քան հու շեր 
են արթ նա նում, ին չե րի մի ջով 
ա սես որ չեմ ան ցել, երբ շար քա
յին գոր ծա կալ էի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մեկ րո պե, սպա սեք 

մեկ րո պե... ( Խոր մտած մուն քի 
մեջ է:) 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Մ տեք իմ դրութ յան 
մեջ: Մինչ մենք այս տեղ ժա մա
նակ ենք մսխում, ա ռաջ նա խա
ղի օ րը մո տե նում է: Ե թե այս
պես շա րու նակ վի, ստիպ ված 
ենք չե ղար կել ներ կա յա ցու մը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սի րա հար զույ գը 

գրկա խառն վում է հենց փո ղո
ցում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հայտն վում է պահ

նորդն ու տես նում նրանց...
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ ի՞նչ է ա սում: ( Հա

յացք է գցում ձե ռագ րին:) « Հե՜յ, 
այդ ի՞նչ եք ա նում»: Ն րանք ետ 
են քաշ վում ի րա րից: Պահ նոր
դը մո տե նում է նրանց. «Ն շիկ
նե րի՞ն էիր հա սել, ա յո՞»: Ու շա
րու նա կում է ճամ փան: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվ ի՞նչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հմմմմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչն է այս տեղ ձեզ 

ան հանգս տաց նում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ին չո՞ւ պատ շաճ ու

շադ րութ յուն չդարձ րեց նրանց 
վրա: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ն րա վարքն ան

տրա մա բա նա կան է: Են թադ
րենք, նա իր տա րածքն է ստու
գում և  անս պա սե լի դեմ է առ
նում գրկա խառն ված զույ գին: 
Նոր մալ պահ նոր դը, վա խեց նե
լով սի րա հար նե րին, վերջ կդներ 
այդ այ լան դա կութ յա նը կամ 
կձևաց ներ, թե ո չինչ չի նկա տել: 
Բայց ին քը՝ ոչ: Սկզբում բղա
վում է նրանց վրա, հե տո հե ռա
նում, կար ծես ո չինչ չի պա տա
հել: Ինչ պե՞ս կա րող է նման բան 
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լի նել: Սա ինձ բա ցար ձա կա պես 
չի գո հաց նում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չո՞ւ եք ա մեն ինչ 
այդ քան ուղ ղա շերտ տես նում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դե բա վա կա՛ն է: 
Քա նի որ պահ նոր դի հայտն վե
լը թե լադր ված է հան դի սա տե
սից ծի ծաղ կոր զե լու և «Ն շիկ
նե րի՞ն էիր հա սել, ա յո՞» ռեպ լի կը 
ա վե լաց նե լու ձեր ցան կութ յամբ, 
ես չեմ կա րող սրան հա վա նու
թուն տալ: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, ես այդ պես եմ 
գրել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կա տար յալ ա պու
շի նման է ի րեն պա հում այդ 
Օօ գա վա րան: Ե թե այդ զույ գը 
նրան չի հե տաքրք րել հա սա րա
կա կան կար գու կա նո նի պահ
պան ման տե սանկ յու նից, ին
չո՞ւ պար զա պես չանց նի նրանց 
կող քով: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա հա իմ դիր քո րո շու

մը: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա ոչ մի բա նի 

պետք չի:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Գի տեք, եր բեք չեմ 

հան դի պել ա մեն ին չը այդ
քան ման րակր կիտ դի տար կող 
գրաքն նի չի: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ես, պատ կե
րաց րեք, նման ան հե թե թութ յան 

պատ ճա ռով գի շե րը չեմ քնել:  
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մեր թա տե րախմ բում 

ձեզ նման դե րա սան ներ կան: 
Ո մանք չեն կա րո ղա նում ինչ
որ ռեպ լիկ ներ ա սել, ո րով հետև 
դրանք անտ րա մա բա նա կան են 
թվում նրանց: Մ յուս նե րը չեն 
կա րո ղա նում բար կա նալ, ո րով
հետև պատ ճառ չեն տես նում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես չեմ կա րող 
թույլտ վութ յուն տալ այս  պիե սի 
բե մադ րութ յան հա մար:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Օ՜հ, Աստ ված իմ: 
(Բռնում է գլու խը:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Սա անմ տութ յուն է, 
ոչ թե պիես: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ցա վում եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մղ ձա վան ջա յին ե րա

զում ան գամ սա չես տես նի: Չէ, 
սա ոչ թե գրաքն նութ յուն է, այլ 
գրա կան բա նա վեճ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սա՞րդ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձեզ այդ քան ան

հրա ժե՞շտ է պահ նոր դի « Հե՜յ, 
այդ ի՞նչ եք ա նում» ռեպ լի կը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հմմմմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո րով հետև այդ ռեպ

լի կից հե տո նրանք ետ են քաշ
վում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Օ՜, հաս կա նում եմ, 
հաս կա նում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  « Հե՜յ, այդ ի՞նչ եք 
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ա նում», ու  նրանք հաս կա նում 
են, որ ար դեն մե նակ չեն և տես
նում են պահ նոր դին:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պարզ է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Այս տեղ ա մեն ինչ 

ստուգ ված է, ոչ կա վե լաց նես, ոչ 
կպա կա սեց նես:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաս կա նում եմ, 
հաս կա նում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Վերջ տվեք, պա րո՛ն 
Գ րաքն նիչ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց ես չեմ կա րող 
թույ լատ րել պիե սի բե մադ րութ
յու նը այս տես քով:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ոս տի կա նութ յան 
բաժ նի պե տը հա վա նել էր, չէ՞:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այս տեղ ես եմ ո րո
շում: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի րոք շատ եմ ցա

վում, բայց ինչ պես եր ևում է, 
դուք մի գի շեր էլ պետք է ծախ
սեք ու մեկ ան գամ ևս  ա մեն ինչ 
լավ մտա ծեք: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես վստահ եմ, որ 

ձեզ կհա ջող վի կար գին բան 
մտա ծել:  

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես էլ, իմ հեր թին, 

նույն պես կմտա ծեմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչ ա րած: Մ տա ծե լը 

աշ խա տան քիս բնույթն է: Նե
րե ցեք ան հանգս տաց նե լու հա

մար: ( Պատ րաստ վում է գնալ:)
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ի՞նչ կլի նի, 

ե թե... 

Հե ղի նա կը կանգ է առ նում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ, ոչ, ոչ, ես որ

պես դի լե տանտ, ա վե լի լավ է 
չխառն վեմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչ կա:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պար զա պես մի բան 

մտքովս ան ցավ... 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի տե սակ նույ նիսկ 

ա մա չում եմ ձեզ ա սել:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա սեք, խնդրում եմ: 

Դա կա րող է ինձ հե տաքր քիր 
մի բան հու շել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Միայն թե, խնդրում 
եմ, չա փից ա վե լի լուրջ չըն դու
նեք... Ուղ ղա կի կողմն ա կի մե կի 
խոր հուրդ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Լ սում եմ ձեզ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ի՞նչ, ե թե պահ

նոր դը ինչոր մե կին է հե տա

պնդում: Ըն դա մե նը են թադ
րութ յուն է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հաս կա նում եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հե տապն դում է 

ա վա զա կի: Ու երբ ներս է ընկ
նում բեմ, զույ գը ետ է քաշ վում: 
Ի՞նչ կա սեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ ին չո՞ւ ոչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա որ պես տար բե

րակ:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ոչ, դա կա րող է 
նույ նիսկ ծի ծա ղե լի լի նել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա մեն դեպ քում սա 
ա վե լի ճշմար տան ման է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Սա շատ լավ է, պա
րոն Գ րաքն նիչ: ( Վե րա դառ նում 
է գրա սե ղա նի մոտ, թղթա պա
նա կից հա նում է մա քուր թղթե րի 
տրցա կը:) Թող նա հե տապն դի 
ա վա զա կին: Պահ նորդ Օօ գա
վա րան բղա վե լով ներ խու ժում է 
բեմ. « Կանգ նիր՛, հա նուն օ րեն
քի տե ղիցդ չարժ վե՛ս»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, ու նա Համ լե
տին հար ցում է « Նոր այս տե
ղով ոչ ոք  չան ցա՞վ»ի պես մի 
բան: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց Համ լե տը ո չինչ 
տես նել չէր կա րող, ո րով հետև 
զբաղ ված էր Ջու լիե տով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ճիշտ է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու ին քը շա րու նա կում 

է վազ քը: Համ լետն ու Ջու լիե
տը սի րա հար հա յացք նե րով 
կրկին նա յում են ի րար, հե տո 
կրքոտ գրկա խառն վում: Եվ այդ 
պա հին դարձ յալ ներս է վա
զում Օօ գա վա րան՝ « Նա պետք 
է այս տե ղով անց ներ, ո՞ր կող մը 
փա խավ»ի պես մի բան հարց
նե լով: Ու զույ գը վա խե ցած ետ է 
քաշ վում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա հաաա՜: Այ հի մա 
նա ի րեն պա հում է որ պես իս

կա կան կար գու կա նո նի պա հա
պան:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվ այս պես, զույ գը 
ու զում է հնա րա վո րինս շուտ 
ա զատ վել նրա ներ կա յութ յու
նից, բայց նա վե րա դառ նում է 
կրկին ու կրկին, քա նի որ չի կա
րո ղա նում բռնել հան ցա գոր ծին: 
Հ րա շա լի է: Պա րոն Գ րաքն նիչ, 
սա հիաս քանչ կա տա կեր գա կան 
ի րա վի ճակ է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (շոյ ված): Կար ծո՞ւմ 
եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  (նա յե լով գրոտ ված 
թղթե րը): Ա յո: Ե կեք հենց հի մա 
փոր ձենք խա ղալ այս ի րա վի
ճա կը: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այս տե՞ղ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, նման բա նե րը 

ա մե նա լա վը ստուգ վում են փոր
ձե րի ժա մա նակ: ( Կեց վածք է ըն
դու նում:) Խնդ րում եմ, վերց րեք 
պա հնորդի դե րը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե՞ս: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ ես կլի նեմ Համ

լետն ու Ջու լիե տը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ, սպա սեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Գ տեք պա հնորդի 

ռեպ լի կը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ս պա սեք, մի շտա

պեց րեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չի՞ն սպա սենք, սա 

ձեր մա սով է: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինձ հա մար սա այն

քան անս պա սե լի է:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Վերջ: Համ լետն ու 
Ջու լիե տը գրկա խառն վե ցին. 
« Թան կա գի՛ն իմ Համ լետ», «Օ՜, 
իմ Ջու լիետ»: Հայտն վում է 
պահ նոր դը: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ձեր մուտքն է: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  « Թան կա գի՛ն իմ Համ

լետ», «Օ՜, իմ Ջու լիետ»: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչ եք դան դա ղում: 

Ես ար դեն ա նե լու բան չու նեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ո՞վ է սկսում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դուք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (մուտ քի է պատ

րաստ վում): Ի՞նչ պետք է ա սեմ: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դուք հե տապն դում եք 

ա վա զա կին ու բղա վում. « Կանգ
նի՛ր, կանգ նի՛ր: Հա նուն օ րեն քի 
տե ղիցդ չշարժ վե՛ս»:       

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  « Կանգ նի՛ր, կանգ
նի՛ր: Հա նուն օ րեն քի տե ղիցդ 
չշարժ վե՛ս»:         

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու նկա տում եք նրանց:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու նկա տում եմ 

նրանց:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Զույ գը բա ժան վում է: 

Գու ցե սկզբում նա պար զա պես 
սլա նում է նրանց կող քով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ս լա նում եմ նրանց 
կող քով:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ս րըն թաց:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք գե րագ նա

հա տում եք իմ դե րա սա նա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Միայն վա զեք կող
քով ու վերջ: (Գ րաքն նի չը խա
ղում է:) Խնդ րում եմ, ևս մեկ 
ան գամ փոր ձենք. « Թան կա գի՛ն 
իմ Համ լետ», «Օ՜, իմ Ջու լիետ»: 
Պահ նոր դի մուտքն է:  

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կանգ նի՛ր, կանգ
նի՛ր: Հա նուն օ րեն քի տե ղիցդ 
չշարժ վե՛ս:  Ն կա տե ցի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բա ժան վե ցին: Պա
հա կը վազ քով հե ռա ցավ: (Ինչ
որ բան է գրի առ նում:) Լավ եք 
խա ղում, պա րոն Գ րաքն նիչ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պա րոն դրա մա
տուրգ, մի հարց ու նեմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Խնդ րեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ի՞նչ, ե թե պահ

նոր դը նրանց չնկա տի: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ո րով հետև ե թե 

նկա տում է, պետք է մո տե նա՞ 
նրանց:  

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ոչ, ա վե լի ծի ծա ղե
լի կլի նի, ե թե նրանց տես նի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ճշ մար տան ման չէ, 
դա ինձ դուր չի գա լիս:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Լավ, հա մա ձայն եմ: 
Թող վա զի՝ չնկա տե լով նրանց:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այս պես ա վե լի լավ 
է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Զույ գը գրկա խառն
վում է: « Թան կա գի՛ն իմ Համ
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լետ», «Օ՜, իմ Ջու լիետ»: Պահ
նոր դը վե րա դառ նում է: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ձեր տեքստն է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո՞, իսկ ի՞նչ պետք 

ա սեմ: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  « Հենց նոր այս տե ղով 

ոչ ոք  չան ցա՞վ»: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  « Հենց նոր այս տե

ղով ոչ ոք  չան ցա՞վ»: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  « Նա կար ծես թե այն 

կողմ վա զեց»:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այն տեղ՝ որ տե՞ղ: Ո՞ր 

կողմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Վատ չէ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա կա մա ստաց վեց:
ՀԵՂԻՆԱԿ  «Այն տե՛ղ, այն տե՛ղ, 

այն կողմ»:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  «...ա՞յն կողմ»:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու պահ նոր դը դուրս 

է վա զում: (Գ րաքն նի չը ցույց 
է տա լիս, թե շտա պում է ա վա
զա կի ետ ևից:) Ն րանք կրկին 
գրկա խառն վում են, պահ նոր դը 
վե րա դառ նում է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կր կին վե րա դառ
նո՞ւմ է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, խնդրում եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  «Գ րո՛ ղը տա նի, 

կար ծես գետ նի տակն ան ցավ»:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Փայ լուն եք խա ղում: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (շոյ ված է):
ՀԵՂԻՆԱԿ  «Ոչ, պահ նո՛րդ, նա 

կար ծես  այս կողմ փա խավ»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  «…ախ, ա՞յս կողմ: 
Ին չո՞ւ ան մի ջա պես չա սա ցիք»:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դուրս է վա զում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  « Կանգ նի՛ր, կանգ

նի՛ր: Հա նուն օ րեն քի տե ղիցդ 
չշարժ վե՛ս»: (Գ րաքն նի չը իբր 
հե տապն դում է:)

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու նույն պա հին վե րա
դառ նում է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  « Հա մոզ վա՞ծ եք, որ 
այս կողմ վա զեց»:

ՀԵՂԻՆԱԿ  «Իսկ գու ցե՝ այն 
կողմ»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  « Կանգ նի՛ր, կանգ
նի՛ր: Հա նուն օ րեն քի տե ղիցդ 
չշարժ վե՛ս»: ( Նո րից դուրս է վա
զում:)

ՀԵՂԻՆԱԿ  (ա րագ ինչոր բան է 
գրի առ նում): Այս պե՜ս… Ու նո
րից մեկ ան գամ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նո րի՞ց: Կար ծում 
եմ, բա վա կան է: Այս պահ նորդն 
ար դեն հոգ նեց նում է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հա մա ձայն եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի հարց էլ ու նեմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, լսում եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նոր մտքովս ան

ցավ. կար գու կա նո նի իս կա կան 
պա հա պա նը ա վա զա կին հե
տապն դե լիս եր բեք չէր գո ռա 
« Կանգ նի՛ր, կանգ նի՛ր: Հա նուն 
օ րեն քի տե ղիցդ չշարժ վե՛ս»:   

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հաս կա նում եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դեռ ոչ մի հան ցա
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գոր ծի չի կանգ նեց րել այդ պի սի 
գո ռո ցը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ ի՞նչ ա նել… Գու ցե 
նա գո ռա՝ «Բռ նի՛ր գո ղին»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց տա րօ րի նակ 
չէ՞ գո ռալ «Բռ նի՛ր գո ղին»՝ չի մա
նա լով, թե ում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այս պե՜ս…. Բա ի՞նչ 
ա նենք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ե թե են թադ
րենք, որ մո տա կայ քում կանգ
նած է Օօ գա վա րա յի ջո կա տի 
պա հնորդների մի խումբ և նա 
դի մում է նրանց. «Ե րե քը՝ ա ջից, 
եր կու սը՝ ձա խից, ես՝ կենտ րո
նով»:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Փայ լուն է: (Սկ սում է 
խա ղալ:)  « Թան կա գի՛ն իմ Համ
լետ», «Օ՜, իմ Ջու լիետ»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (ներս է վա զում): 
«Ե րե քը՝ ա ջից, եր կու սը՝ ձա
խից, ես՝ կենտ րո նով»:

Հե ղի նա կը ցու ցադ րում է, իբր սի

րա հար զույ գը ետ է քաշ վում ի րա

րից: Գ րաք նի չը դուրս է վա զում: 

Հե ղի նա կը ցու ցադ րում է Համ լե տի 

և Ջու լիե տի կրքոտ գրկա խառ նութ

յու նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  « Թան կա գի՛ն իմ Համ
լետ», «Օ՜, իմ Ջու լիետ»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (վե րա դառ նում է, 
սի րա հար զույ գը ետ է քաշ վում): 
« Նոր այս տե ղով ոչ ոք չվա զե՞ց»: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  « Նա կար ծես թե վա
զեց այն կողմ»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այն կողմ՝ ո՞ր կողմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  «Այն տեղ, այն տեղ, 

այն կողմ»: ( Ցու ցադ րում է 
կրքոտ զույ գի գրկա խառ նութ
յուն:) « Թան կա գի՛ն իմ Համ
լետ», «Օ՜, իմ Ջու լիետ»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  (վե րա դառ նում է): 
«Գ րո ղի՛ տա րած, կար ծես գետ
նի տակն ան ցավ»:

ՀԵՂԻՆԱԿ  «Ոչ, պահ նորդ, նա 
կար ծես այս կողմ փա խավ»:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  «Ախ, ա՞յս կողմ: 
Ին չո՞ւ ան մի ջա պես չա սա ցիք»: 
( Դուրս է վա զում և  ան մի ջա պես 
վե րա դառ նում:)  «Վս տա՞հ եք, 
որ այս կողմ փա խավ»:

ՀԵՂԻՆԱԿ  « Գու ցե և  այն կողմ»:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  «Այս կո՞ղմ, թե՞ այն: 

Այս կո՞ղմ, թե՞ այն: Ամ բողջ օ րը 
վազ քի մեջ եմ»: (Այն է, նո րից 
դուրս է վա զե լու, Հե ղի նա կը դա
դա րեց նում է խա ղը:)

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  (մո տե նում, մեկ նում է 

ձեռ քը):
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Փայ լուն փորձ անց

կաց րիք:

Ի րար ձեռք են սեղ մում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Զար մա նա լի մարդ եք, 
պա րոն Գ րաքն նիչ:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, վեր ջին ռեպ լիկ
նե րը պետք է մի փոքր մաք րել, 
և գե րա զանց կլի նի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դուք հաս տատ հո րի
նո ղի տա ղանդ ու նեք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չա փա զանց նում եք:
ՀԵՂԻՆԱԿ   Հի մա տուն գնամ ու 

ա վար տեմ աշ խա տան քը: Շատ 
շնոր հա կալ եմ հա մա գոր ծակ
ցութ յան հա մար:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Տես նո՞ւմ եք, որ քան 
ճշմա րիտ՝ այն քան զվար ճա լի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ գի
տութ յան հա մար:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Օ հո՜, նույ նիսկ հոգ
նե ցի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կր կին շնոր հա կալ եմ 
օգ նութ յան հա մար:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Տա րօ րի նակ զգա ցո
ղութ յուն ու նեմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինձ թվում է, այս

տեղ ոչ թե գրաքն նութ յամբ եմ 
զբաղ վում, այլ օգ նում եմ ձեզ 
կա տա կեր գութ յուն հնա րել: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շատ շնոր հա կալ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դե, մինչ վա ղը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք ան հան

գստաց նե լու հա մար:

Հե ղի նա կը գնում է, Գ րաքն նի չը ու

ղեկ ցում է նրան հա յաց քով:

ՕՐ ՎԵՑԵՐՈՐԴ

Կի րա կի էր: Հանգս տի օր:

ՕՐ ՅՈԹԵՐՈՐԴ

Գ րաքն նի չը հոգ ևո րա կա նի զգես

տով է, ձեռ քին սրվակ է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ըմ պե լի քը այս 
հրաշք, որ ար յուն է մա կար դում, 
ե րեք ժա մով է մահ վան քնով 
քնեց նում, բա վա կան է լոկ մեկ 
կում, Համ լե տի և Ջու լիե տի մե
ծա գույն սի րո հա մար, ա վաղ, 
չկա այս աշ խար հում ու րիշ մի 
ելք ա վե լի հար մար:

Հայտն վում է Հե ղի նա կը Ջու լիե տի 

կեղ ծա մով:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Սուրբ հայր:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դո՞ւ ես, Ջու լիետ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Որ տե՞ղ է ձեր դե ղը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա հա այն: ( Սրվակը 

տա լիս է Հե ղի նա կին:)
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե սա խմեմ, իբր 

կմեռ նեմ, դամ բա րա նում արթ
նա նա լով, Համ լե տին կսպա սեմ, 
և կ փախ չենք  հե ռու, միայն եր
կու սով, այդ պե՞ս է, թե՞ ոչ, ա սա 
ինձ շու տով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Միան գա մայն այդ
պես է, այդ պես:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Քո դեղն ի րո՞ք լավն է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Օ՜, մի ան հանգստա
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նա: Խ մե լով կմեռ նես,ա սես 
կքնես:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Սուրբ հայր, ինչ պե՞ս 
թե՝ կմեռ նես:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ախ, ախ, դարձ յալ 
ա մեն բան խառ նե ցի: Կք նես, 
ա սես կմեռ նես: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Օ, հա նուն բո լոր սրբե
րի, ա սա, որ ա մեն բան լավ կլի
նի: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Զա վակս, մի ան
հանգս տա ցիր:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ կողմն ա կի ազ դե
ցութ յուն ներ ու նի՞:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Փոր ձել եմ վայ րի 
կեն դա նի նե րի վրա:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվ ինչ պե՞ս են նրանք 
ան ցել փոր ձար կու մը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Օ՜, գոր տի ու շան 
հետ ա մեն բան կար գին է: 
Ն րանք ճիշտ ժա մա նա կին 
կյանք վե րա դար ձան:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչ ու րախ եմ ես,  ինչ
պի սի՜ թեթ ևութ յուն:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես էլ եմ ու րախ 
նրանց հա մար, ու րախ չեմ կա
պի կի հա մար...

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կա պի կին ի՞նչ է ե ղել: 
Պա տաս խա նեք, սուրբ հայր:  

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կա պի կը սատ կեց:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչ պի սի՜ ցավ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Միայն կա պի կը:
ՀԵՂԻՆԱԿ    Բայց նա ա վե լի շատ 

է ինձ նման, քան գորտն ու շու
նը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Խո նար հա բար 
խնդրում եմ ինձ նե րել:

ՀԵՂԻՆԱԿ   Իսկ մար դու վրա 
փոր ձար կե՞լ ես:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Մի ան հանգս տա
նա, նա խորդ գի շեր ինքս եմ 
խմել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եվ ի՞նչ…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կողմն ա կի ազ դե

ցութ յուն ներ չկան:
ՀԵՂԻՆԱԿ    Ինձ հանգս տաց րիք, 

սուրբ հայր:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Ողջ գի շեր աչք չեմ 

փա կել, բայց ան սո վոր ո չինչ 
ինձ հետ չի ե ղել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ինչ պե՞ս, չէ՞ որ 
ա սա ցիք, թե այդ դե ղը քուն պի
տի բե րեր: (Ար մուն կով խե թում է 
Գ րաքն նի չին:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Օպպա՜...

Հե ղի նա կը դուրս է գա լիս կեր պա

րից:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այս տեղ կորց նում եք 
դնո վի ծնո տը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հմմմմմ... (Մ տա ծում 
է:)

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչոր բան այն չէ՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դե...
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա սեք ա ռանց նեղ 

զգա լու:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այս հնար քը... մի՞ թե 

այդ քան անհ րա ժեշտ է այս տեղ:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Սա նրա ա մե նա սի րե
լի հնարքն է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար ծում եք, ծի ծա
ղե լի՞ է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հան դի սա տե սը ան
համ բեր սպա սում է, թե երբ այն 
կցու ցադ րի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ցա վակ ցում եմ հան
դի սա տե սին, բայց այս տեղ դա 
բա ցար ձակ ան տե ղի է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, դուք եր ևի ճիշտ 
եք: Գու ցե մի կողմ նե տենք, հը՞:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Գո նե այս տե սա րա
նից, կար ծում եմ, ա յո:

Հե ղի նա կը ձե ռագ րում ջնջում է ինչ

որ տո ղեր: Գ րաքն նի չը ծխում է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար ծես թե ստաց
վում է, ա յո՞:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, կար ծես թե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իս կա պես ա վե լի 

զվար ճա լի է ստաց վում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա պարտ եմ 

ձեզ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ան կեղծ ա սած, ինձ 

այն քան էլ չի մտա հո գում՝ ծի ծա
ղե լի է սա, թե ոչ: (Ծ խա խոտ է 
հյու րա սի րում Հե ղի նա կին:) Հա
մե ցեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, ոչ, շնոր հա կալ 
եմ: (Գ րաքն նի չը ծխում է:) Գի
տե՞ք, ձեր պար տա պանն  եմ ինձ 
զգում: Դուք ի րոք օժտ ված եք 
հո րի նո ղի տա ղան դով:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Վերջ տվեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Լուրջ եմ ա սում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պար զա պես կա րո

ղա նում եմ ի րե րին կող քից նա
յել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Չէի ա սի: Ծի ծա ղե
լին տես նե լու ու նա կութ յու նը ևս 
զ գա յա կան օր գա նի պես բան է: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Աշ խա տել բե մադ րի չի 

հետ, ով քեզ չի զգում, կա տար
յալ տան ջանք է: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ձեզ հետ, այդ ա ռու

մով, բախտս բե րել է: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Սո վո րա բար պիես նե

րը ա վար տին եմ հասց նում մեր 
ա ռա ջա տար դե րա սա նի հետ և 
միշտ տա ռա պում եմ ան հաս կա
նա լի լի նե լուց: Դե րա սան նե րի 
մեծ մա սը  ձգտում է հնա րա վո
րինս շատ ռեպ լիկ ներ ի րեն ցով 
ա նել: Ն րանք մտա ծում են, թե 
ում դե րը մեծ է, նա էլ շա հում է: 
Չեք պատ կե րաց նի, թե որ քան 
դժվար է նրանց հետ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձեր այդ ա ռա ջա
տար դե րա սա նը իս կա պես այդ
քան ճա նաչ վա՞ծ է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե, ինչ պես ա սեմ, նա 
իս կա պես մեր ա ռա ջա տարն է...

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու ղիղ ա սեք, նա 
լա՞վ դե րա սան է:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Բե մում է եր կար տա
րի ներ, խա ղա ցել է բազ մա թիվ 
դե րեր:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ դուք, դուք ի՞նչ 
կար ծիք ու նեք նրա մա սին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա տին եք դեմ տվել, 
ա յո՞:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պար զա պես ա սա
ցեք ճշմար տութ յու նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ   Դե, նա ու նի իր ա ռա
վե լութ յուն նե րը: Բե մում խա ղա
լու ահ ռե լի փոր ձը, կա պը դահ
լի ճի հետ:    

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ դնո վի ծնո տի 
ընկ նե լը զվար ճա լի հնա՞րք եք 
հա մա րում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե ձեզ հե տա
քրքրում է իմ կար ծի քը…

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ո րով հետև հան դի
սա տե սին դա դուր չի գա լիս, 
այդ մե կը՝ հաս տատ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե ինչ, դա ձեր կար
ծիքն է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այս հնար քը այդ տե
ղում տե ղին չէ: Մի՞ թե ոչ մե կը ոչ 
մի ան գամ նրան չի ա սել այս 
մա սին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այդ հնար քը նրա այ
ցե քարտն է և  ա ռանց դրան չի 
լի նի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չեմ հաս կա նում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նի՞չ…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո՞:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչ պե՞ս ի մա ցաք...

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  …որ հնար քը չի աշ

խա տում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Դա այն քան ակն

հայտ է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ներ կա յա ցո՞ւմն եք դի

տել: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե կել եք թատ րո՞ն:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րեկ: Կի րա կի էր, 

իմ ա զատ օ րը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պարզ է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ թե հե տա քրքրութ

յու նից դրդված…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Այլ սե փա կան կար ծիք 

կազ մե լու հա մար:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո: Ես գտնում եմ, 

որ պրո ֆե սիո նալ գրաքն նի չը 
գո նե մեկ ան գամ պետք է ա մեն 
ինչ  տես նի սե փա կան աչ քե րով: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հե տո կա րող էիք գալ 
կու լիս նե րը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք այն տե՞ղ էիք:
ՀԵՂԻՆԱԿ   Իմ բե մադ րութ յունն 

էր:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաս կա նա լի է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա մա չե ցի՞ք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րեկ խա ղում էին 

ձեր պիե՞ սը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո: Ձեր դու րը չի՞ 

ե կել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դե ոչ… Ե թե հաշ վի 

չառ նենք դուրս ընկ նող ծնո տը, 
որն ինձ կար գին ձանձ րաց րեց:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու րեմն, նա յել եք ներ
կա յա ցու մը: Հա մոզ վել եք, որ 
կա տա կեր գութ յու նը այն քան էլ 
վատ  բան չէ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ ընդ հա նուր առ

մամբ, հա վա նե ցի՞ք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Ե թե ինձ հարց նում 

եք՝ հա վա նե ցի, թե չհա վա նե ցի, 
նախ և  ա ռաջ կա սեի, որ ինձ 
զգում էի որ պես օ րիորդ, ո րին 
գայ թակ ղե ցին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չո՞ւ ուղ ղա կի չեք կա
րող պա տաս խա նել՝ ա յո կամ ոչ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինձ հե տաքր քիր էր 
տես նել, թե ինչ պես են պիե սը 
խա ղում իս կա կան դե րա սան նե
րը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո: Երբ խա ղում են 
կեն դա նի մար դիկ, այն քան բան 
է բա ցա հայտ վում, ինչ մտքովդ 
չէր ան ցել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինձ նյար դայ նաց
նող միակ բա նը  ձեր գե րաստղն 
էր: Բա վա կան է բեմ մտնի՝ գոր
ծո ղութ յու նը կանգ է առ նում: 
Շա տա խո սի պես ա նի մաստ 
դուրս է տա լիս:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հա մա ձայն եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա նընդ հատ ա նի

մաստ բա ներ է մո գո նում: 
Ա մե նա կար ևոր տե սա րա նում 
հան կարծ, ա ռանց պատ ճա ռի, 
սկսեց սուր կուլ տալ: Պիե սում 
այդ պե՞ս պի տի լի ներ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձե՞ր գա ղա փարն էր:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ: Ն րա սի րե լի ֆո

կուսն է, ի րեն չի կա րո ղա նում 
զսպել ու ներ կա յաց ման ըն թաց
քում գո նե մեկ ան գամ դա պի տի 
ցույց տա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձեր ներ կա յաց ման 
մեջ է՞լ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պիե սում չգտա տե

սա րան, որ տեղ հոգ ևո րա կա նը 
սուր է կուլ տա լիս:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այդ տե սա րա նը կա, 
ի հար կե:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իս կա պե՞ս:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հաս կա նում եք, ե թե 

նրան նա խա պես չա սենք, թե 
որ տեղ պի տի ցույց տա այդ ֆո
կու սը, դա կա նի իր հա յե ցո ղութ
յամբ, ու ներ կա յա ցու մը եր բեք 
չի ա վարտ վի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ցույց տվեք այդ 
հատ վա ծը: ( Հե ղի նա կը թեր
թում է ձե ռա գի րը:) Եր ևի քսան 
ան գամ կար դա ցել եմ պիե սը, 
նման բան չեմ նկա տել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  (բա ցում է հա մա պա
տաս խան է ջը): Էջ ե րե սուն վեց:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Այս տեղ կա հե ղի նա

կա յին ռե մարկ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  ( kար դում է:) « Հոգևո



128

րա կա նը անն պա տակ քայ լում է 
բե մում, հե տո կանգ նում է կենտ
րո նում և լայն բա ցե լով բե րա նը, 
բարձր հո րան ջում է»: Ա հա սա 
է, որ կա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լայն բաց ված բե
րա նով բարձր հո րան ջը սուր 
կուլ տա՞լն է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, պարզ չէ՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ, պարզ չէ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես մտա ծե ցի՝ ե թե ու

ղիղ գրեմ. « Սուրբ հայ րը կուլ է 
տա լիս սու րը», դուք կեն թադ
րեք, որ ֆո կուսն ար դա րաց ված 
չէ, դրա հա մար էլ քո ղար կել եմ 
ռե մար կով: Հայ ցում եմ ձեր նե
րո ղամ տութ յու նը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե կեք հա նենք այդ 
ռե մար կը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նախ քան քննար կե

լը՝ ար դա րաց ված է թե ոչ, պետք 
է խոս տո վա նել, որ  ձանձ րա լի 
հնարք է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, բայց ե թե հա
նենք…

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Միայն ար գե լա կում 
է գոր ծո ղութ յու նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պատ կե րաց նում եմ, 
ինչ պես դա կըն դու նի Կին կա նը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ դուք հա վա նո՞ւմ 
եք այդ ֆո կու սը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես ոչ, բայց…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու րեմն դեն նե տեք 

ա ռանց վա րա նե լու:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Կար ծում եք, դրա նով 
ա մեն ինչ կա վարտ վի՞:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չ հաս կա ցա:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես նրան լավ եմ ճա

նա չում: Նա ան պայ ման մի տեղ 
կխցկի դա:  

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Թող միայն փոր ձի, 
ան մի ջա պես կձեր բա կա լեմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ոչ, պետք չէ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե այս ներ կա յաց

ման մեջ Կին կա նը հա մար ձակ
վի սուր կուլ տալ, բե մի վրա 
կգնդա կա հա րեմ նրան:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ, 
ի րա կա նում սա ման րուք է, հա
մե մա տած… Ես հաս կա նում եմ, 
որ այդ ֆո կուսն այս տեղ ա վե
լորդ է, բայց դա չէ ա մե նա սար
սա փե լին:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե թույլ տանք, որ 

ցու ցադ րի այդ ֆո կու սը, նա իր 
դե րը կխա ղա  բարձր տրա մադ
րութ յամբ, իսկ դա, հա վա տաց
նում եմ, մեծ բան է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հե րիք է նրա ու զա
ծով շարժ վեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե ա ռա ջա տար դե
րա սա նը լավ տրա մադ րութ յուն 
ու նի, դա ազ դում է ընդ հա նուր 
մթնո լոր տի վրա, փորձ ա նող 
դե րա սան ներն սկսում են աշ
խա տել ոգ ևո րութ յամբ և  արդ
յուն քը ա վե լի քան ակն հայտ է:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բե մում՝ ինչ պես կյան

քում:  Ս տիպ ված ես մտա ծել 
թա տե րախմ բում տի րող մթնո
լոր տի մա սին: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հետ ևա բար, շատ եմ 

խնդրում, մի զրկեք նրան այդ 
փոք րիկ ու րա խութ յու նից:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …դե, ե թե շատ եք 
ու զում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք: ( Փո խան
ցում է Գ րաքն նի չին ձե ռա գի րը:) 
Ա մեն ինչ ուղ ղել եմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Տ վեք նա յեմ: (Աչ քի 
է անց կաց նում ձե ռա գի րը:) Ա յո, 
ա մեն ինչ կար գին է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ: Է լի՞ 
բան կա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոչ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Դե, այդ դեպ քում…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հա ջո ղութ յուն եմ 

մաղ թում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Շատ շնոր հա կալ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա ռաջ նա խա ղին ան

պայ ման կգամ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու րախ կլի նեմ:

Գ րաքն նի չը վե րա դարձ նում է ձե ռա

գի րը Հե ղի նա կին:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րեկ ներ կա յա ցու
մից հե տո մտա փոք րիկ գի նե
տուն, թատ րո նի կող քին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Եր կաթգ ծի կամր ջի 
տա՞կ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, ա յո:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ծե րու կի հետ զրու ցե

ցի՞ք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ը հը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Սար սա փե լի շա տա

խոսն է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ն կա տե ցի:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Նա պաշ տում է թատ

րոնն ու եր ևի դի տել է քա ղա քի 
բո լոր ներ կա յա ցումն ե րը: Ն րան 
նույ նիսկ ան վա նում են թա տե
րա կան քայ լող հան րա գի տա
րան: Չա չա նա կի մեկն է: Ինչ 
ա սես՝ դուրս է տվել, ա յո՞:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչոր բան ա սա՞ց մեր 

թատ րո նի մա սին:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես պրո ֆե սիո նալ 

եմ և  ինձ հե տաքրք րող հար ցի 
մա սին կա րող եմ խո սեց նել ում 
ա սես, բնա կա նա բար, չբա ցա
հայ տե լով իս կութ յունս: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի քա նի հարց 

տվե ցի ձեր մա սին, ձեր թատ րո
նի մա սին:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նա մեզ չի սի րում ու 
միշտ ցեխ է նե տում մեր վրա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այդ պես չէ: Նա գո
վեց ձեզ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի րո՞ք: Ան ձամբ ինձ եր
բեք չի հա ճո յա խո սել:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա սաց, որ դուք քա ղա
քի լա վա գույն դրա մա տուրգն եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ի՞նչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  … 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա սեք, խնդրում եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Որ շատ տա ղան դա

վոր եք, բայց ձեր ո րոշ ա րարք
ներ չի հա վա նում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ըն դա մե նը է ժա նա գին 
պան դո կի խղճուկ հար բե ցող է: 
Ն րա հա վա նութ յան կա րի քը չու
նեմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք վատ համ բավ 
ու նեք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Գի տեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Է լի մարդ կանց եմ 

հար ցու փորձ ա րել… մուտ քի 
մոտ տոմ սերն ստու գող տիկ նո
ջը: Նա էլ ա սաց, որ դուք դա
վա ճան եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա վա ճան, ծա խու 
շուն, գաղտ նի գոր ծա կալ, ոս տի
կա նութ յան քսու ար բան յակ, ինչ 
ա սես, որ ինձ չեն ա սում: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ   Թող ա սեն, ինձ հա

մար մեկ է: Հան դի սա տե սը 
հար գում է ինձ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Վի րա վո րա կան է: 
( Ցույց է տա լիս Հե ղի նա կի ճա
կա տը:) Իսկ սա հար բե լու պատ
ճա ռով լապ տե րաս յա նը բախ վե

լուց չէ: Ես ի մա ցա, որ ձեզ ծե ծել 
են ձեր իսկ դե րա սան նե րը: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինչ պե՞ս դա պա տա

հեց:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն րանց դուր չե կավ, 

որ փո խում եմ պիե սը, ինչ պես 
պա հան ջում է գրաքն նութ յու նը: 
Ն րանք չեն հաս կա նում, թե ին
չու չեմ դի մադ րում:    

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց դուք անձ նա
զո հա բար էիք դի մադ րում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն րանք ա սում են, որ 
ե թե գրածս ի րոք թանկ լի ներ 
ինձ հա մար, ոչ մի գնով չէի են
թարկ վի գրաքն նի չի հրա ման
նե րին: Գի նե տան ծե րուկն էլ է 
այդ կար ծի քին: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ն րանք հա մա րում են, 

որ իս կա կան գրողն ա վե լի շուտ 
կհրա ժար վի իր պիե սից, քան 
ի րեն թույլ կտա փո խել: Կամ 
կբե մադ րի ա ռանց թույլտ վութ
յան:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե թե այդ պես վար
վեիք, ձեր ներ կա յա ցու մը կփակ
վեր, և վերջ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ու ե թե ու նե նա յի մեծ 
ստեղ ծա գոր ծո ղի ար ժա նա
պատ վութ յուն, հենց այդ պես էլ 
կվար վեի: Ի վեր ջո կան թատ
րոն ներ, ո րոնք չեն են թարկ վել 
ու փակ վել են:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Չէ, ա մեն ինչ հրա շա

լի է: Կար ևորն այն է, որ պիե
սը վեր ջա պես ստաց վեց, իսկ թե 
նրանք ինչ են ա սում, նշա նա
կութ յուն չու նի: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ա ռա ջա տար 
դե րա սա նը ի՞նչ է կար ծում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Միակ բա նը, որ նրան 
ի րոք մտա հո գում է, ճիշտ ժա
մա նա կին դնո վի ծնո տը կորց
նելն է և սու րը բա րե հա ջող կուլ 
տա լը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես պետք է նե
րո ղութ յուն խնդրեմ ձեզ նից: 
Մտքովս էլ չէր անց նում, որ ձեզ 
մոտ այդ պի սի բա ներ են կա
տար վում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես բո ղոք չու նեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց ես եմ ձեզ այս 

օ րը գցել:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինձ հա մար միև նույն 

է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե կեք ան կեղծ խո

սենք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե կեք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես ա ռա ջին օր վա

նից մի տումն ա վոր էի հե տաձ
գում ձեր հար ցի  ո րո շու մը: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ո րո շել էի հնա րա

վո րինս բար դաց նել ձեր թա
տե րախմ բի կյան քը: Ան միտ, 
հա մար յա ա նի րա գոր ծե լի պայ

ման ներ դնել: Քա նի որ ձեր 
թատ րո նը ար տադ րում է ցած
րո րակ կա տա կեր գութ յուն ներ, 
իմ պարտ քը հա մա րե ցի այդ պես 
վար վել: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա հաս կա ցել եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դ րա հա մար էլ 

ծան րա բեռ նե ցի ձեզ իմ ան հե
թեթ ցան կութ յուն նե րով, ակն
կա լե լով, որ ի վեր ջո ինք նա կամ 
կհրա ժար վեք: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց դուք ցու ցա բե

րե ցիք հա մա ռութ յուն՝ ա մեն ան
գամ փո խե լով տեքս տը, և զար
մա նա լին այն է, որ այդ փո փո
խութ յուն նե րից պիե սը դառ նում 
էր ա վե լի զվար ճա լի: Որ պես 
կողմն ա կի մարդ, ինձ հա մար 
դա ա վե լի քան ակն հայտ էր:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դ րա հա մար պար տա
կան եմ նաև ձեզ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա մեն ևին: Միայն 
ձեր տա ղան դի շնոր հիվ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ հա ճո
յա խո սութ յան հա մար:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես շատ բարձր եմ 
գնա հա տում ձեզ: Դուք հաղ թե
ցիք: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք իս կա կան 

գրող եք: Շա րու նա կեք նույն 
ո գով, ինչ էլ ա սեն չար լե զու նե
րը: 
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ՀԵՂԻՆԱԿ  … 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ոս տի կա նութ յու նում 

այն կար ծի քին են, որ ար ժա նի 
եք պարգ ևի: Ես ձեզ հո վա նա վո
րել եմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դ րա անհ րա ժեշ տութ
յու նը չկա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դա ա մե նա քիչն է, 
որ կա րող եմ ա նել ձեզ հա մար: 
Այս պի սի գա ղա փար կա. ձեզ 
ա ռա ջար կել մեկ օ րով Պետ լի
նել մեր ոս տի կա նութ յու նում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պետք չէ, խնդրում եմ: 
Ինձ միայն կվնա սեք: Խնդ րում 
եմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո, ի հար կե, հաս
կա նում եմ ձեզ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո՞:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Միայն մեր մեջ մնա՝ 

ինչ ա սե լու եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Սա իմ պայ քա րի ձևն  

է: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պայ քա րի՞:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ է դա նշա նա

կում: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ես չեմ կա րո ղա նում 

հաս կա նալ՝ ինչ նպա տակ է հե
տապն դում մեր կա ռա վա րութ
յու նը: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չո՞ւ մարդ կանց ծի

ծա ղել ստի պե լը հա մար վում է 
դա տա պար տե լի բան: Ին չո՞ւ են 
իշ խա նութ յուն նե րը մարդ կանց 
զրկում ի րենց ու զա ծով զվար
ճա նա լու ի րա վուն քից: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ, հաս
կա նում եմ ձեր զգա ցումն ե րը, 
բայց դրանք այն հար ցե րը չեն, 
ո րոնք կա րող ենք քննար կել 
ձեզ հետ, գո նե այս տեղ, այս աշ
խա տա սեն յա կում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք, բայց ես 
ի րոք չեմ հաս կա նում: Մեր թա
գա վո րութ յու նում ինչոր բան 
այն պես չէ, ե թե չես կա րող 
ա զատ գրել այն պես, ինչ պես ու
զում ես:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պա րոն դրա մա
տուրգ…

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չո՞ւ դրա մա տուր գը, 
ո րի հո գին դուրս է գա լիս ինչ
որ հե տաքր քիր բան հո րի նե լու 
հա մար, ա մեն ռեպ լի կի հա
մար պետք է ոս տի կա նութ յան 
թույլտ վութ յու նը ստա նա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Խոս տո վա նեմ, ե ղել 

են պա հեր, երբ պատ րաստ էի 
ընդ հան րա պես թող նել գրե լը: 
Ո րով հետև երբ գրում ես կամ
քիդ հա կա ռակ, քեզ չկա յա ցած 
ան տա ղանդ գրա մոլ ես զգում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ա մեն դեպ քում 
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ես կա տա կեր գութ յուն գրող եմ: 
Իսկ կա տա կեր գութ յուն գրո ղը 
պետք է պաշտ պան վե լու ինչոր 
մի ջոց ու նե նա: Եր կար եմ մտա
ծել այդ մա սին: Հ րա ժար վել 
գրաքն նի չի կրուն կի տակ լի նե
լուց ու գրելդնել դա րա կը՝ դա 
մի ճա նա պարհ է: Չեն թարկ վել 
նրա հրա մա նին ու բե մադ րել 
ներ կա յա ցու մը՝ ա մեն վայրկ յան 
ձեր բա կալ վե լու վտան գին են
թա կա՝ մեկ այլ ճա նա պարհ է: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Չէի կա րո ղա նում 

ընտ րութ յուն կա տա րել: Ու հան
կարծ միտքս պայ ծա ռա ցավ: 
Ես, որ պես ծի ծա ղե լի կա տա
կեր գութ յուն նե րի հե ղի նակ, տե
սա իմ ճա նա պար հը, ինձ հա
մար հնա րա վոր միակ ռազ մա
վա րութ յու նը: Ո րո շե ցի, որ ինչ 
էլ ա սի գրաքն նի չը, կըն դու նեմ 
ա ռանց ա ռար կութ յան: Ու կփո
խեմ պիե սը նրա բո լոր ցան
կութ յուն նե րի հա մա ձայն, բայց՝ 
հասց նե լով դրանք աբ սուր դի, 
քրքի ջի, ստա մոք սի ջղակծ կում
նե րի, մինչև որ պիե սը դառ նա 
խել քիցմտքից դուրս զվար ճա
լի:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա հա այս պես եմ հի մա 

պայ քա րում իշ խա նութ յուն նե րի 
դեմ:     

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես ձեզ շատ լավ 
հաս կա ցա:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Միայն թույլ տվեք 

ևս մեկ հարց:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ին չո՞ւ ինձ պատ մե

ցիք այդ ա մե նը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ո րով հետև ինձ թվաց, 

որ դուք կա րող եք ինձ հաս կա
նալ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Վեր ջա պես, նրա հա

մար, որ հու մո րի զգա ցում կար
ծես թե ու նեք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք ինձ ակն հայ
տո րեն գե րագ նա հա տել եք, 
պա րոն դրա մա տուրգ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ցա վում եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձեզ նից նման բան 

լսել չէի սպա սում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ս պա սեք, խնդրում 

եմ…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի րոք, ցա վում եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եր ևում է, այն քան 

տար վե ցինք պիե սը փո փո խե
լով, որ մո ռա ցանք՝ ով ով է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ, ես 

այս իշ խա նութ յան գա գա թին եմ, 
ո րի դեմ դուք ապս տամ բել եք: 
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ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի՞ թե հույս ու նեք 

ձեր խոս տո վա նութ յու նից հե տո 
հենց այն պես գնալ այս տե ղից:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Օհ, պա րոն գրաքն նիչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի րոք որ ինձ թե

րագ նա հա տել եք որ պես հա կա
ռա կոր դի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես դա չպետք է 

լսեի:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հի մա ինչ պե՞ս եք վար

վե լու: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ար գե լե լո՞ւ եք բե մադ

րութ յու նը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ար գե լել բե մադ րութ

յու նը… Ո րո շել եք հեշտ պրծնել: 
Ձեզ պետք է ան հա պաղ ձեր
բա կա լեմ հենց այս տեղ, որ պես 
պե տա կան հան ցա գոր ծի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց մենք այլ կերպ 

կվար վենք, խղճի մտոք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք պայ քա րի ձեր 

ձևն  ու նեք, ես՝ ի մը: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մենք ա վար տին 

կհասց նենք սրամ տութ յան մեր 
մրցակ ցութ յու նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչ նկա տի ու նեք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չեմ կա րող թույ

լատ րել պիե սի բե մադ րութ յու նը 
այն տես քով, ինչ կա հի մա:

ՀԵՂԻՆԱԿ  … 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձեր պիե սի հետ 

կապ ված, մո ռա ցել եմ  ա սել 
կար ևո րա գույն ցան կութ յանս 
մա սին: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պատ րա՞ստ եք կա

տա րել այն:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պատ րաստ եմ այն 

լսել: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք պետք է հրա

ժար վեք այն դրվագ նե րից, 
ո րոնք ծի ծաղ են հա րու ցում:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այ սինքն…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այ սինքն՝ դուք գրել 

եք փայ լուն կա տա կեր գութ յուն: 
Բայց կա տա կեր գութ յու նը, ան
գամ ա մե նա փայ լու նը, այս պա
հին բա ցար ձա կա պես ան հա րիր 
է մեր երկ րի պատ մութ յա նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ս պա սեք, խնդրում եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես պա հան ջում եմ 

հա նել ծի ծաղ հա րու ցող բո լոր 
տե սա րան նե րը: Ե թե  ծի ծաղ 
ա ռա ջաց նող գո նե մեկ բառ 
տես նեմ, ձեր պիե սը կար գել վի:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այլ կերպ ա սած, ինձ 
կար գել վի գրե՞լ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կա րող եք մեկ նա
բա նել խոս քերս, ինչ պես ցան
կա նաք: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ կա սեք: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ըն դու նո՞ւմ եք մար
տահ րա վե րը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ըն դու նում եմ: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Տ վեք ևս մեկ գի շեր, ես 

ա մեն ինչ կա նեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք ան

հանգստաց նե լու հա մար: (Ուղղ
վում է դե պի դու ռը:)

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ: ( Հե
ղի նա կը կանգ է առ նում:) Դուք 
ինձ ճի՞շտ հաս կա ցաք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա վե լի քան:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ իս կա պես մտա

դիր եք դա ա նե՞լ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի հար կե:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Գ րել ծի ծաղ չհա րու

ցող կա տա կեր գութ յո՞ւն:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց դա անհ նար է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Գ րո ղը տա նի, ինչ պե՞ս 

ի մա նամ՝ հնա րա վոր է, թե ոչ, 
մինչև չփոր ձեմ:

Հե ղի նակն այլևս ի վի ճա կի չէ զսպել 

վրդով մուն քը: Գ րաքն նի չը ապ շա

հար նա յում է նրան:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Որ տե ղի՞ց ձեզ այդ 
ինք նավս տա հութ յու նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Սա ինք նավս տա հութ
յուն չէ, այլ հա վատ սե փա կան 
ե սի հան դեպ: Ե թե մի գի շեր 
էլ ու նե նամ, ան պայ ման ինչ

որ բան կհնա րեմ: Դեռ չի ե ղել 
դեպք, որ չհնա րեմ:  Չ ծի ծա ղե
լի կա տա կեր գութ յուն –  այս տեղ 
ինչ որ բան կա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հե տաքր քիր կլի նի 
տես նել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք ան
հանգստաց նե լու հա մար:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ս պա սում եմ ձեզ 
վաղն ա ռա վոտ յան:

Հե ղի նա կը հե ռա նում է, Գ րաքն նի չը 

նա յում է նրա ետ ևից:

ՕՐ ՎԵՐՋԻՆ

Գ րաքն նի չը նստած է գրա սե ղա նի 

մոտ, Հե ղի նա կը՝ նրա դի մաց:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա ռա ջին ան գամ ու
շա ցել եք մեր հան դի պու մից:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Նե րե ցեք, խնդրում 
եմ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եվ ձեր տեսքն էլ…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Գի շե րը չեմ քնել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չե՞ք քնել 
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բա ցար ձակ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հոգ նել եք եր ևի: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար դա ցի ձեր պիե

սը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե՞վ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց մինչ այդ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Եր կու նո րութ յուն ու
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նեմ ձեզ հա մար՝ լավ ու վատ: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սի րի նոս նե րը, որ 

նվի րել էիք…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչ է պա տա հել 

նրանց:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա ռա վոտ յան նրան

ցից մե կը դուրս է ըն կել բնից ու 
սատ կել է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ափ սոս:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Բայց մնա ցած վեցն 

ի րենց շատ լավ են զգում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հ րա շա լի է: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Իսկ ո՞րն է լավ լու րը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա էր լավ լու րը: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Վատն այն է, որ մեր 

ագ ռավն է վե րա դար ձել:  
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց դա լավ է, այդ

պես չէ՞:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նա վե րա դար ձել է 

կնոջ ու ձա գուկ նե րի հետ…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ինչ պե՞ս:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ն րանք ամ բողջ 

ե րա մով պա տու հա նից ներս 
խու ժե ցին: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ձեր շնոր հիվ տունս 

վե րած վել է մեծ թռչնաբ նի:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ցա վակ ցում եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ն րանք կեղ տո տում 

եմ ա մե նու րեք. գոր գին, բազ մո
ցին, բար ձե րին, ա մեն տեղ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Ան գամ այս տեղ: 

( Ցույց է տա լիս տիտ ղո սա թեր
թը:) Իսկ ընդ հան րա պես,  ար
տա ռոց ո չինչ չկա, մո ռա նանք: 
( Բա ցում է ձե ռա գի րը:)  Հիմն ո
վին փո խել եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, նման մի բան:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Զ գա լի փո փո խութ

յուն ներ են կա տար վել:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես կա սեի, որ սա 

լրիվ ու րիշ պիես է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հա մա ձայն եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հա վատս չի գա լիս, 

որ դա ա րել եք մեկ գի շե րում:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Այն պես էի աշ խա

տում, կար ծես ամ բողջ կյանքս 
սրա նից է կախ ված:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Գ րո ղը տա նի, այս 
ի՞նչ եք մո գո նել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ին չի՞ մա սին է խոս քը:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հի շո՞ւմ եք, ինչ եմ 

ա սել ձեզ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա սել եմ, որ ե թե 

գտնեմ ծի ծաղ հա րու ցող գո նե 
մեկ բառ, թույլտ վութ յուն չեք 
ստա նա:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո, այդ պես էլ ա սել 
եք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա ի՞նչ է: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա ռա ջին է ջից սկսած 

ծի ծա ղե լի է:
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ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի րո՞ք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Երկ րորդ էջ: Համ

լե տի և Ջու լիե տի վե րա միա
վոր ման տե սա րա նը: Ջու լիե
տի դե րա սա նու հին հան կարծ 
շփոթ վե լով Համ լե տին Ռո մեո 
է ան վա նում: Ար դեն ծի ծա ղե լի 
է: Համ լե տը նրան պա տաս խա
նում է. «Ա յո, թան կա գինս, լրիվ 
ա նունս է Ռո մեո Համ լետ Մեր
կու ցիո Մակ բեթ Եր րորդ»: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դուք իս կա պե՞ս ծի ծա
ղել եք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ է կա տար վում, 
գրո ղը տա նի: Ինձ բե րած տար
բե րակ նե րից այս մե կը ա մե նա
ծի ծա ղե լին է:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես պա հան ջում եմ 

հիմն ա վոր բա ցատ րութ յուն: 
( Թեր թում է ձե ռա գի րը:) Չէ՞ որ 
զգու շաց րել եմ, որ կար գե լեմ, 
ե թե գտնեմ ծի ծաղ հա րու ցող 
մեկ բառ: Գի տե՞ք, կար դա լիս 
քա նի ան գամ եմ ծի ծա ղել: Հաշ
վել եմ: Ծի ծա ղել եմ  ութ սու նե
րեք ան գամ: Ես, ում հա մար մեծ 
դժվա րութ յուն է քա ղա քա վա րի 
ժպտա լը, ծի ծա ղել եմ ութ սու նե
րեք ան գամ: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա ինձ հա մար մեծ 
պա տիվ է:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Նույ նիսկ հի մա, հի
շե լով ո րոշ պա հեր, ծի ծաղս գա
լիս է: Դուք խենթ եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա մար տահ րա վե՞ր 

է: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ: ( Փա կում է 

ձե ռա գի րը:) Պա րոն դրա մա
տուրգ, դուք հրա շա լի  պիես 
եք գրել, բայց պայ մա նը մնում 
է պայ ման: Ես բե մադ րութ յան 
թույլտ վութ յուն չեմ տա: Կա րող 
եք գնալ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այս դեպ քում նե րե ցեք 
ան հանգս տաց նե լու հա մար:

Հե ղի նա կը ուղղ վում է դե պի դու ռը:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ս պա սեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այ սօր ի՞նչ է կա տար

վում ձեզ հետ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հա կա ռա կի պես այ

սօր շատ լավ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Այ սի՞նքն…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հան գա մանք ներն են 

փոխ վել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի՞նչ հան գա մանք

ներ: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  (ծրար է տա լիս 

Գ րաքն նի չին:) Ե րեկ ե րե կո յան 
եմ ստա ցել: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե նույ նիսկ այ սօր 

տա յիք ձեր թույլտ վութ յու նը, ինձ 
հա մար  նշա նա կութ յուն չէր ու
նե նա, ո րով հետև ա ռաջ նա խա
ղի օ րը այս տեղ չեմ լի նի:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ե րի տա սարդ…
ՀԵՂԻՆԱԿ  Եր կու օ րից պետք 

է վե րա դառ նամ հայ րե նի քա
ղաք և  ըն դուն վեմ  հետ ևա կա յին 
գունդ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շ նոր հա վո րում եմ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չ գի տեի որ… ան

կեղծ ա սած… միայն մեր մեջ…
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես պա հան ջա գիր 

եմ ու ղար կել զո րա կո չա յին դե
պար տա մենտ, որ չզո րա կո չեն 
ձեզ: Եր ևում է, ու շա ցել եմ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դուք իս կա պե՞ս ա րել 
եք դա…

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Զ գաց ված եմ ձեր հո

գա տա րութ յու նից:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Բայց լսեք…
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք այս պի սի փայ

լուն կա տա կեր գութ յուն եք գրել 
բա նակ մեկ նե լու նա խորդ գի շե՞
րը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պիե սը գրե լուց բա ցի 

ինձ ո չինչ չէր հու զում:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Զար մա նա լի մարդ 

եք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո՞:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Այս պիե սում այն 

ա մենն է, ինչ ես գի տեմ ու կա
րող եմ, ինչ սո վո րել եմ թատ րո
նում աշ խա տե լիս:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Խնդ րում եմ… 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պիե սը ձերն է: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Չեմ կար ծում, որ այն 

երբ ևէ կբե մադր վի: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Կա րող եք նվի րել է լի 

մե կին, ով սի րում է ծի ծա ղել:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պա րոն դրա մա

տուրգ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մ նա ցեք բա րով:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ս պա սեք: ( Հե ղի

նա կը ուղղ վում է դե պի դու ռը:) 
Ս պա սե՛ք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հի մա ի՞նչ է լի նե լու 

« Ծի ծա ղի ա կա դե միա»ի հետ:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Չ գի տեմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Դուք էիք նրա միակ 

հե նա րա նը: 
ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ հա ջորդ ա ռաջ

նա խա՞ ղը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Հա վա նա բար կչե ղար

կեն:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ափ սոս: Երբ այս պի

սի հրա շա լի պիես կա:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ե թե ան գամ պիե սը 

հրա շա լի է, ա ռանց բե մադ րի չի 
ո չինչ չի ստաց վի:
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ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Մի՞ թե ո չինչ հնա րա
վոր չէ ա նել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Գե րա զանց պիես է:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Տա րօ րի նակ է դա լսել 

ձեզ նից: Ե թե չկա թույլտ վութ յու
նը, ար ժե՞ խո սել այդ մա սին: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ի հար կե, ի րա վա ցի 
եք:

ՀԵՂԻՆԱԿ   Բո լոր դեպ քե րում, 
շնոր հա կալ եմ մաս նակ ցութ յան 
հա մար:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ս պա սեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Եր ևի թե պետք է զոհ

վեմ մեր մեծ Հայ րե նի քի հա մար: 
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  …
ՀԵՂԻՆԱԿ  Մ նաք բա րով: (Ու զում 

է գնալ:)
ԳՐԱՔՆՆԻՉ   Կանգ նե՛լ: 
ՀԵՂԻՆԱԿ   …

Հե ղի նա կը կանգ է առ նում: Գ րա

քննի չը վա զում է դե պի դու ռը, բա

ցում, դուրս է նա յում, հա մոզ վե լով, 

որ ոչ ոք չի լսում, ա մուր փա կում է ու 

մո տե նում Հե ղի նա կին: 

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Վե րա դար ձեք ողջ
ա ռողջ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ի՞նչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ինչ գնով էլ լի նի, 

վե րա դար ձեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պա տաս խա նել 

պետք չէ: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պար զա պես վե րա

դար ձեք: Չ հա մար ձակ վեք զոհ
վել, ես թույլ չեմ տա լիս: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես կպահ պա նեմ 

ձեր պիե սը:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու մի գե ղե ցիկ օր 

դուք կբե մադ րեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց…
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հետ ևա բար, ողջ 

տուն վե րա դար ձեք ու չհա մար
ձակ վեք զոհ վել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ, 
մի՞ թե ձեզ կա րե լի է նման բա
ներ ա սել:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Սա կլի նի մեր 
գաղտ նի քը: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Շ նոր հա կալ եմ, դուք 

բա ցե ցիք իմ աչ քե րը, որ տես նեմ 
այն աշ խար հը, ո րի գո յութ յան 
մա սին մինչ մեր հան դի պու մը 
չեմ էլ կաս կա ծել: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ամ բողջ կյան քում 

այն քան չեմ ծի ծա ղել, ինչ քան 
այս մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Պիե սը տա նում էի 

տուն և  ա մեն ան գամ կար դա
լիս ծի ծա ղում էի ի րա վի ճակ
նե րի վրա, պատ կե րաց նում էի, 
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ինչ պես են դե րա սան նե րը խա
ղում ու հիա նում էի պիե սը գրող 
մար դու տա ղան դով ու ի մաս
տութ յամբ: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու զում եմ կար դալ 

ձեր հա ջորդ ձե ռա գի րը: Ու զում 
եմ տես նել ձեր բե մադ րութ յու
նը: Ու զում եմ, չթող նեք, որ ես 
ձանձ րա նամ: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց… նույ նիսկ ե թե 
վե րա դառ նամ, վստահ չեմ, որ 
մեր թա տե րա խում բը այդ ժա
մա նակ գո յութ յուն կու նե նա:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ու րեմն նո րը կստեղ
ծենք:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Այդ քան էլ հեշտ բան 
չէ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Լավ, ե թե չգտնեք 
որ ևէ մե կին, ե՛ս կխա ղամ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Պա րոն Գ րաքն նիչ, 
միայն դուք բա վա կան չեք:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես կխա ղամ և՛ Համ
լե տին, և՛ Ջու լիե տին, և՛ պահ
նորդ նե րին, և՛ բո լոր նրանց, 
ո րոնք է լի կան:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Դա անհ նար է:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ես կկա րո ղա նամ: 

Չմ տա ծեք ա պա գա յին մա սին:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Շ նոր հա կալ եմ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Կար ևո րը… ողջ վե

րա դար ձեք:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Լավ:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Չ հա մար ձակ վեք 

ան գամ մտա ծել «զոհ վել հա
նուն մեծ Հայ րե նի քի՛»: 

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հաս կա ցա՞ք ա սածս:
ՀԵՂԻՆԱԿ  Ճիշտ այդ պես:

Հե ղի նա կը զին վո րա կան պա տիվ է 

տա լիս, Գ րաքն նի չը զբա ղեց նում է 

իր տե ղը գրա սե ղա նի մոտ:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հի մա, ինչ վե րա
բե րում է պիե սի վեր ջին խմբա
գրմա նը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ա յո:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ընդ հա նուր առ մամբ 

գե րա զանց է, բայց ե թե մինչև 
վերջ ան կեղծ լի նեմ,  ինձ ան
հանգս տաց նում է մի հատ վա ծը:

ՀԵՂԻՆԱԿ  …
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ֆի նա լը: Նս տեք: 

( Հե ղի նա կը նստում է:) Այն տե
սա րա նը, որ տեղ Ջու լիե տը 
թույն է խմում ու մա հա նում: Ե թե 
թույն ես խմել, չես կա րող այդ
քան եր կար խո սել, դա ճշմար
տան ման չէ:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Բայց ինչ հա մառն եք:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Իսկ ի՞նչ կլի նի, ե թե 

նա թույ նը ըն դու նի ոչ թե օ րալ 
ե ղա նա կով, այլ հա կա ռակ կող
մից:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Հա կա ռակ կող մի՞ց:
ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Ա յո: Այդ դեպ քում 

թույ նի ազ դե ցութ յու նը դան դա
ղում է և միան գա մայն ար դա
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րաց վում է նրա եր կար խո սե լը: 
Պար զա պես մի դեպք հի շե ցի, 
երբ կի նը ինք նաս պա նութ յուն 
էր գոր ծել այդ ե ղա նա կով:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ըն դու նել թույ նը հոգ
նա յի մի ջո ցով՝ զվար ճա լի է 
հնչում:

ԳՐԱՔՆՆԻՉ  Հա վա նե ցի՞ք: Ես 
մտա ծե ցի՝ չէ՞ որ սա կա տա կեր

գութ յուն է: Եվ Համ լետն ու Ջու
լիե տը կա րող են ի րար թու նա
վոր հոգ նա դնել:

ՀԵՂԻՆԱԿ  Ան նե րե լի գռեհ կութ
յուն է: Տես նում եմ, ձեզ սկսել են 
դուր գալ ցած րո րակ կա տա կեր
գութ յուն նե րը:

Ոգ ևոր ված շա րու նա կում են խո սակ
ցութ յու նը:

Թարգ մա նութ յու նը՝ Ար մեն ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ

© Բո լոր ի րա վունք նե րը պահ պան ված են 

« Հայ Հե ղի նակ» Հ.Կ.–ի կող մից 
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