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Նո րայր 
ԱԴԱԼՅԱՆ

 Հե ղի նակն այս խա ղը սկսեց գրել իր ցան կ� թ յա նը հա կա ռակ և կանգ 

ա ռավ յոթ գոր ծող ան ձանց վրա, ո րոնց նման նե րը հա զար �  մե կ են, պարզ 

է՝ հնա րա վոր չէր բո լո րին բեմ կան չել, մա նա վանդ աշ խար հ� մ  նրանց 

մարմն  ա վո րող այդ քան շատ դե րա սան ներ էլ չկան։ Թեև ե թե մե զ հարց-

նեն, կա սենք՝ ես էլ դե րա սան եմ, և՝ հան ճա րեղ։ Իս կա պես, մե  զա նից ով 

հան ճար չէ։

Բե մա կան վա րա գ� յ րը բաց է, որ նշա նա կ� մ է. ներ կա յա ց�  մը սկիզբ 

չ�  նի։ 
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ՊՐՈՖԵՍՈՐ - (հա ն� մ է թի թեռ 
փող կա պը և դ ն� մ բաճ կո նի ար-
տա քին գրպա նը)։ Մահ վան պա-
տի տակ կանգ նած գնդա պետ 
Աու րե լիա նո Բո ւեն դիան հի շեց, 
թե ինչ պես մի  օր հայրն ի րեն 
սա ռույց տես նե լու տա րավ։

ՌՈԲ - Ես գնդա պետ չեմ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Գի տեմ, գե նե րալ ես։

Օ դ� մ կախ վ� մ է որ սոր դա կան մե կ 
հրա ցան, ին չին ոչ ոք �  շադ ր� թ յ� ն 

չի դարձ ն� մ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Կին, կանգ նիր տղա-
մարդ կանց մե ջ տե ղը։

ԿԻՆ - Բայց ին չո՞ւ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Այդ պես ճիշտ կլի նի։
ԿԻՆ - Որ ա սում ես...
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Չեմ ա սում, հրա մա-

յում եմ իբրև պատ մա բան, որ 
պատ մութ յուն է գրում և  ոչ՝ սի-
րա յին բա նաս տեղ ծութ յուն։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ես էլ տեղս փո խե՞մ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու ճիշտ տե ղում ես։ 

Նա զար, դու գե նե րալ չես։
ՆԱԶԱՐ - Գն դա պետ էլ չեմ, Պրո ֆե-

սոր։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ոչն չութ յուն ես։ Եր կու 

քայլ ա րագ ետ քաշ վիր։

ՈՎ ՈՎ Է ՄԱՀՎԱՆ ՊԱՏԻ ԱՌՋԵՎ

(խոս քի դրա մա տ� ր գիա մե կ գոր ծո ղ� թ յամբ)

Գոր ծող ան ձինք
ՍԻՄՈՆ ԵՐԵՎ ԱՆՑԻ - պատ մութ յան պրո ֆե սոր
ՀՈՒԴԱ
ՆԱԶԱՐ
ԿԻՆ
ՌՈԲ
ԾԱՂՐԱԾՈՒ
ԴԱՀԻՃ

Բան տի ներ քին բակ հի շեց նող բե մ� մ շ� ր ջա նա կի դան դաղ քայ լ� մ են 

հինգ գոր ծող ան ձինք. առջ ևից՝ Կի նը, ետ և� մ՝ Ծաղ րա ծ� ն։ Տ ղա մար դիկ 

բան տա յին գորշ-գծա վոր հա մազ գես տով են, իսկ Կ նոջ հա գին՝ թա փան ցիկ 

գի շե րա նոց, որ գրե թե չի սքո ղ� մ նրա գայ թակ ղիչ մար մի  նը։ Տես նե լով 

ներս մտնող Սի մոն Եր ևան ց� ն, որն ամ բող ջո վին սպի տա կի մե ջ է, մի այն 

թի թեռ նիկ փող կապն է սև, բո լո րը շփոթ ված քաշ վ� մ են պա տի տակ։
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ՆԱԶԱՐ - Ե ղավ, Պրո ֆե սոր։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Հու դա, դու մե կ քայլ 

ա ռաջ ա րի։ Կես քայլ ա րե ցիր, 
ա սա ցի՝ մե կ լրիվ քայլ։ Այ, հի-
մա պատ րաստ ենք ճշմար-
տութ յու նը խո սե լու։

ՆԱԶԱՐ - Ո՞ւմ է պետք։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ինձ։ Ա մե ն մե  կիս։ 

Պատ մութ յա նը։ Երբ ես քա ռա-
սուն յոթ տա րի ա ռաջ ծնվե ցի, 
հայրս ինձ տա րավ բարձր լե-
ռան ձյու նե գա գա թը՝ սա ռույց 
տես նե լու։ Ես մի  կտոր սա ռույց 
կե րա և  ա սա ցի. հայր, սա ռույց 
է։ Նա շո յեց գլուխս ու ա սաց. 
ա յո, սա ռույց է, դու, ա սաց, 
մի այն ճշմար տութ յունն ես խո-
սե լու մարդ կանց, սու տը մահ 
է, ճշմար տութ յու նը՝ կյանք։ Այդ 
ժա մա նակ էլ երդ վե ցի հա վեր-
ժո րեն սի րել ճշմար տութ յու նը և  
եր բեք չդա վա ճա նել նրան։

ՀՈՒԴԱ - Պ րո ֆե սոր, դու մի  քիչ 
խե լա գար ես։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Շատ։
ԿԻՆ - Սի րե լիս։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Լա րա խա ղա ցը 

ե կավ մե ր թա ղը։
ՌՈԲ - Ճշ մար տութ յու նը ես եմ, 

թեև եր բեք սա ռույց չեմ կե րել։
ԿԻՆ - Ռոբ, սրի կա։
ՌՈԲ - Պոռ նիկ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ըստ իմ ու սումն  ա սի-

րութ յուն նե րի՝ բո լորդ էլ սրի կա 

եք, հան ցա գործ, կա շա ռա կեր, 
մար դաս պան և  այլն, և  այլն, 
ես, իբրև պատ մա բան, ձեզ պի-
տի դա տեմ ու խստա գույնս դա-
տա պար տեմ։

ՀՈՒԴԱ - Դու կար գին խե լա գար 
ես։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Մի քիչ։
ԿԻՆ - Քի չը ինչ քա՞ն է, սի րե լիս։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Շատ ու շատ։

Բե մի  երկն ք� մ հրա ցա նը տա ր� -

բեր վ� մ է քա մ� ց։

ՆԱԶԱՐ - Ա մե ն ա ռա վոտ և  ե րե կո-
յան, քնե լուց ա ռաջ, ես խո սում 
եմ Հի սու սի տա սը պատ վի-
րան նե րը։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Մեկն ա սա։
ՆԱԶԱՐ - Հայրս ինձ սա ռույց տես-

նե լու չտա րավ, ո րով հետև ես 
այդ ժա մա նակ ոչ գնդա պետ էի 
և  ոչ էլ գե նե րալ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ո՞վ էիր։
ՆԱԶԱՐ - Չ գի տեմ
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ես գի տեմ։
ՆԱԶԱՐ - Ո՞վ էի։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Կին, դու ա սա։ 
ԿԻՆ - Նա մի  ան տա ղանդ տղա-

մարդ է, Պրո ֆե սոր։
ՆԱԶԱՐ - Մո ռա ցա՞ր, ե րեք օր 

ա ռաջ, ամ բողջ գի շեր քեզ ոնց 
էի տան ջում, մի  րո պե քուն չու-
նե ցար։

ԿԻՆ - Դու չէր, փսլնքոտ, Ծաղ րա-
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ծուն էր, իմ վրա աճ պա րա րութ-
յուն էր ա նում, քիչ մն աց խե լա-
գար վեի։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ես էլ էի խե լա գար-
վում, Պրո ֆե սոր, այս կնոջ մե ջ 
ապ րում են աշ խար հի բո լոր 
կա նայք։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ան տա ղան դութ յու-
նը սո վո րա կան մե ղք չէ, Նա-
զար, հան ցա գոր ծութ յուն է, ես 
դեռ չգի տեմ՝ ինչ պես մարդ-
կութ յանն ա զա տեմ քեզ նից։

ՆԱԶԱՐ - Գ նամ ե կե ղե ցի, մոմ վա-
ռեմ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Մո մով չի, հա վատ-
քով ու սի րով է մար դը լու սա-
վոր վում։

ՀՈՒԴԱ - Ան հա վատ Նա զար։
ԿԻՆ - Ան սեր։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Դու էլ մի  բան ա սա, 

Ռոբ։
ՌՈԲ - Ինչ ա սեմ, չգի տեմ, ինչ չա-

սեմ, երբ դուք խա ղեր եք ա նում, 
ես իմ բան տախ ցում լուռ ու 
մի այ նակ մտա ծում եմ՝ ինչ պես 
այս եր կի րը հա նեմ փո սից։

ԿԻՆ - Ան սեր Նա զա րեթ։
ՆԱԶԱՐ - Ա նունս մի  խե ղաթ յու-

րիր։
ԿԻՆ - Էլ մտքովդ չանց նի ինձ 

մո տե նալ, մար մի նս քեզ նից 
զզվում է։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Այս գի շեր էլ կգամ 
ծոցդ։

ՌՈԲ - Ոչ տե սել եմ, ոչ լսել։
ԿԻՆ - Ռոբ...
ՌՈԲ - Հա ջան...
ԿԻՆ - Ինձ վա խեց նում ես։
ՀՈՒԴԱ - Մար դաս պան։
ԿԻՆ - Եր կուսդ էլ մար դաս պան 

եք։
ՌՈԲ - Ոչ լսել եմ, ոչ տե սել։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ճշ մա րիտ է աս ված՝ 

փոս փո րո ղը մի  օր այդ փոսն 
է ընկ նում։ Բո լորդ էլ փո սում 
եք։ Ես ձեզ կան չե ցի, որ հաս-
կա նաք՝ հան ցան քին հետ ևում 
է պա տի ժը, ե թե չի հետ ևում, 
մարդ կութ յունն ապ րում է ստի 
հետ։ Մի՞ թե մե նք դա տա պարտ-
ված ենք հա վեր ժո րեն ապ րե լու 
ստի մե ջ։

ԿԻՆ - Չէ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ին չո՞ւ մյուս ներդ լռե-

ցիք։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ի հար կե չէ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ռո՞բ...
ՌՈԲ - Քա նի՞ ան գամ ա սեմ՝ ոչ տե-

սել եմ, ոչ լսել։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Գ րիր, որ հա վա-

տամ։
ՌՈԲ - Ես անգ րա գետ եմ, ջազ եմ 

սի րում, կյան քումս ոչ մի  գիրք 
չեմ կար դա ցել։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Նույ նիսկ «Էմբ րիո՞-
նը»։

ՌՈԲ - « Շունն ու կա տուն» լսել եմ, 
տատս է պատ մե լ։
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ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Բա ինչ պե՞ս ես ղե-
կա վա րում եր կի րը։

ՌՈԲ - Տատս է ղե կա վա րում, ես 
վա յե լում եմ։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ազ նիվ Յա գո։
ՌՈԲ - Իմն  է այն ա մե  նը, ինչ պատ-

կա նում է ձեզ՝ տուն-տե ղը, հողն 
ու ջու րը, քա ղաք ներ, ան տառ-
ներ, գե տեր ու լճեր։ Տատս ինձ 
այն քան էր սի րում, որ ա սում 
էր՝ Ռո բիկ, բա լիկ ջան, քեզ մե ծ 
ա պա գա է սպաս վում, մի  օր 
թա գա վոր էլ կդառ նաս։

ՆԱԶԱՐ - Հի մա դու թա գա վո՞ր ես։
ՌՈԲ - Դեռ մի  բան էլ ա վե լի։
ՀՈՒԴԱ - Տեր իմ... ( Խո նարհ վ� մ 

է:)
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Թա գա վո րը մե րկ 

է... ( Խո նարհ վ� մ է և հռհ ռ� մ:)
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Կին, դու ին չո՞ւ գլուխ 

չես խո նար հում թա գա վո րին։
ԿԻՆ - Ո րով հետև պոռ նիկ չեմ։
ՆԱԶԱՐ - Ե րեք օր ա ռաջ քեզ այն-

քան տան ջե ցի, որ մե  ռար ու 
չմե  ռար։

ԿԻՆ - Պոռ նի կը նա է, ով մար մի նն 
է վա ճա ռում և  ոչ՝ հո գին ու սիր-
տը։

ՌՈԲ - Ձայ ներդ կտրեք, պոռ նիկ-
ներ, տատս է ա կան ջիս խո-
սում։

ՀՈՒԴԱ - Մե ռա՞ ծը։
ՌՈԲ - Նա ան մահ է։

Բո լո րը լռ� մ են։ Ռո բը լա ր� մ է մե կ 

այս, մե կ այն ա կան ջը։

ՌՈԲ - Շ նոր հա կա լութ յուն, տատ։
ՀՈՒԴԱ - Ի՞նչ ա սաց, հո չա սա՞ց, թե 

ես եմ խաչ հա նել Աստ ծո որ-
դուն։

ՌՈԲ - Չէ, այդ պի սի բան չա սաց։
ՆԱԶԱՐ - Հո չա սա՞ց՝ ես ան տա-

ղանդ եմ։
ՌՈԲ - Չէ, չէ։
ՆԱԶԱՐ - Ու րեմն  տա ղան դա վոր 

եմ։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - (պար գա լով)։ Ռոբ, 

Ռոբ, Ռոբ։
ԿԻՆ - Վեր ջա պես ի՞նչ խո սեց, 

ա սա ի մա նամ։
ՌՈԲ - Ոչ մի  բան էլ չա սաց, բայց 

հաս կա ցա՝ աշ խար հը դմակ է, 
ես՝ դա նակ, հա կտրիր, կեր ու 
մի  կշտա ցիր։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Պա պիդ կե նա ցը։
ՌՈԲ - Երբ տատս ինձ սա ռույց 

տես նե լու տա րավ, ես դեռ թա-
գա վոր չէի։ Սա ռույ ցը տաք էր 
ու քաղցր ու կար մի ր գույն ու-
ներ։ 

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Սա տա նա։
ՌՈԲ - Կս պա նեմ։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ես մե  ռա։ ( Տա պալ-

վ� մ է գետ նին՝ մե  ռած ձևա նա-
լով:)

ՀՈՒԴԱ - Հա նուն հոր և  որդ վո... 
Ա մե ն։ ( Խա չակն ք� մ է նրան:)
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Կի նը և Նա զա րը հե կե կ� մ են։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - (ծի ծա ղե լով ոտ քի է 
ել ն� մ)։ Բո լոր մե  ռած նե րը ողջ 
են, բո լոր ող ջե րը՝ մե  ռած։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Սա պատ մա բա-
նիս ա մե  նա կար ևոր ժամն  է, 
սահ մա նա յին վի ճակ կյան քի և 
մահ վան մի ջև։ Ու ես ինձ ու ձեզ 
հարց նում եմ՝ լի նե՞լ, թե՞ չլի նել։

ԿԻՆ - Լի նել, ի հար կե լի նել, իմ 
մար մի նն ու հո գին մե ղք չե՞ն, որ 
մե ռ նեն։

ՆԱԶԱՐ - Ես մե ՞ղք չեմ։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Դու մե ղք չես։
ՀՈՒԴԱ - Ո՞վ է մե ղք։
ՌՈԲ - Տատս։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Բո լորս էլ մե ղք ենք, 

ո րով հետև մե ղ քի տակ ենք։
ՀՈՒԴԱ - Դո՞ւ էլ, Պ րո ֆե սոր։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ե թե այժմ ինձ չհա-

ջող վի ա պա ցու ցել ձեր մե ղքն 
ու մե  ղա վո րութ յու նը, ու րեմն  ես 
էլ եմ հան ցա գործ իբրև պատ-
մա բան, որ տա րի ներ շա րու-
նակ, այն բա նից հե տո, երբ մի  
ա ռա վոտ հայրս ինձ սա ռույց 
տես նե լու տա րավ, ձեզ սի րել 
եմ՝ ա տե լու փո խա րեն։

ԿԻՆ - Ինձ ին չո՞ւ չես սի րում, Պ րո-
ֆե սոր, ա մե ն գի շեր սպա սում 
եմ, որ ծոցս գաս, բայց քո փո-
խա րեն Նա զա րեթն է գա լիս, 
ո րից զզվում եմ, ին չո՞ւ, Պ րո ֆե-
սոր, մի ՞ թե գե ղե ցիկ չեմ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Քեզ սի րում եմ, Կին, 
շատ եմ սի րում, այդ պատ ճա-
ռով էլ չեմ գա լիս, մի  սպա սիր։

ՀՈՒԴԱ - Դու մե ծ հան ցա գործ ես, 
Պ րո ֆե սոր, որ մե ր ժում ես այս 
գե ղեց կու հու սե րը։

ԿԻՆ - (լաց լի նե լով)։ Խնդ րում եմ, 
սի րե լիս, մի  օր ա րի, ա ռանց 
քեզ ես կմե ռ նեմ։

ՀՈՒԴԱ - Ես կգամ, չես մե ռ նի։
ԿԻՆ - Նա զար, դու չգաս։
ՌՈԲ - Այ սօր իմ հերթն է, ոչ ոք տե-

ղից չշարժ վի։
ԿԻՆ - Դու չգաս, քեզ նից վա խե-

նում եմ։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Մի վա խե ցի, ես եմ 

գա լու, քեզ կսի րեմ ամ բողջ գի-
շերն ու ա ռա վոտ, ամ բողջ օ րը, 
մի  քա նի օր ան դա դար, կգժվես 
ու չես մե ռ նի։

ԿԻՆ - Բո լորդ էլ ե կեք։ Բո լո րիդ էլ 
սպա սում եմ այս գի շեր, նույն 
տե ղում ու նույն ժա մի ն։ Պ րո-
ֆե սոր, խնդրում եմ, խիղճ չու-
նե՞ս։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Խիղ ճը մար դուն հա-
ճախ հե ռաց նում է ճշմար տութ-
յու նից։ Ես դա տում եմ ձեզ։ Իսկ 
դուք ին չո՞ւ ինձ չեք դա տում, ինձ 
խղճո՞ւմ եք, մի  խղճա ցեք, ես էլ 
տա րի ներ շա րու նակ հան ցանք-
ներ եմ գոր ծել, սև  եր ևույթ-
նե րը ներ կա յաց րել սպի տակ 
ու ոս կե զօծ գույ նե րով, բա րե-
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կա մութ յուն ու եղ բայ րութ յուն 
ա րել սա տա նա յի հետ, հպար-
տա ցել, որ մե ծ տան զա վակն 
եմ, մե ծ տան անձ նա գիր ու նեմ, 
դա վա ճա նել եմ հորս, որ մի  օր 
ինձ սա ռույց տես նե լու տա րավ՝ 
բա ցե լու աչ քերս չար աշ խար-
հի հան դեպ, լա րե լու լսո ղութ-
յունս նրա հա չոց նե րին, բայց 
ես, հար գե լի ներս, շատ տա-
րի ներ կույր ու խուլ մն ա ցի, և 
հայրս ինձ նից նե ղա ցած գնաց 
այն աշ խարհ, նե րիր, հայր, քո 
մե  ղա վոր որ դուն։ Ձե զա նից ո՞վ 
է ու զում դա տել ու դա տա պար-
տել ինձ, թող եր կու քայլ ա ռաջ 
ա նի։

Հ�  դան եր կ�  քայլ ա ռաջ է գա լիս։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու ետ գնա։

Նա զա րը եր կ�  քայլ ա ռաջ է գա լիս։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու ի րա վունք չու-
նես ինձ դա տե լու։

ՆԱԶԱՐ - Ին չո՞ւ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ան տա ղանդ ես։

Ծաղ րա ծ� ն եր կ�  քայլ ա ռաջ է գա-

լիս և  ան մի  ջա պես էլ ընկր կ� մ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ազ նիվ մարդ։

Ռո բը եր կ�  քայլ ա ռաջ է գա լիս։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ետ գնա, Բ րու տոս։

Կի նը ան հա մար ձակ եր կ�  քայլ 

ա ռաջ է ա ն� մ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Բարև, սի րե լիս։
ԿԻՆ - Բարև, Պ րո ֆե սոր։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ի՞նչ պա տիժ ես տա-

լիս ինձ, որ դա վա ճա նել եմ 
հորս և պատ մութ յա նը։

ԿԻՆ - Մե ռիր, Պ րո ֆե սոր, դու այս 
կյան քին ար ժա նի չես։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Լու սա վոր և ճշ մա-
րիտ կին։

ԿԻՆ - Այս գի շեր կա մուս նա նամ 
քեզ հետ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Մե ռա ծի՞։
ԿԻՆ - Մինչև աշ խար հի վեր ջը քեզ 

հա վա տա րիմ կլի նեմ։ Մենք 
շատ ե րե խա ներ կու նե նանք ու 
բո լո րին կկո չենք հորդ ա նու-
նով։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ի՞նչ է քո ա նու նը։
ԿԻՆ - Ջո կոն դա։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Երբ մե ռ նեմ ու մի  

օր հա րութ յուն առ նեմ, նկա րե-
լու եմ հա վեր ժո րեն ժպտա ցող 
քո աչ քերն ու շուր թե րը։ Ես քեզ 
սի րում եմ։ Դու ինձ ին չո՞ւ չես 
սի րում։

ԿԻՆ - Մե ռա ծին սի րում են ա վե լի, 
քան ող ջին։ Մե ռիր, որ սի րեմ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ար դեն մե  ռած եմ։
ԿԻՆ - Ս տա խոս։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ա յո, սուտ խո սել՝ 

նշա նա կում է ու րա նալ և՛ ծնո-
ղիդ, և՛ պատ մութ յու նը։

ԿԻՆ - Այս գի շեր չգաս ինձ մոտ։
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ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Կ գամ ու քեզ կա սեմ 
աշ խար հի լա վա գույն բա ռե րը, 
ո րոնք մի այն տղա մար դը կա-
րող է շշնջալ սի րե լի կնո ջը։

ԿԻՆ - Բո լորն էլ սուտ ու կեղծ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ինչ ճշմա րիտ ես 

դա տում ինձ։ Վեր ջա պես դա-
տավ ճիռդ ա սա։

ԿԻՆ - Ապ րիր եր կար, շատ եր կար, 
որ այդ քան ժա մա նակ էլ տանջ-
վես։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դա ժան Կին։ Քա նի 
դեռ այս ներ կա յա ցու մը շա րու-
նակ վում է, ես քեզ ու բո լո րիդ 
կա պա ցու ցեմ՝ ով է պրո ֆե սոր 
Սի մոն Եր ևան ցին, դու կզղջաս։ 
Գ նա տեղդ։

Կի նը շարք է վե րա դառ ն� մ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Մեկ քայլ ետ ու կես 
քայլ աջ։ Մի թաքն վիր այդ ան-
տա ղանդ Նա զա րի ետ ևում։ 
Կանգ նիր Հու դա յի կող քին։ Ո՛չ՝ 
Ծաղ րա ծո ւի։ Այ Ծաղ րա ծու, 
կես քայլ ձախ քաշ վիր, որ Ջո-
կոն դան հան գիստ տե ղա վոր-
վի։ Մի՛ շփվեք ի րար, գի շե րը 
հե ռու չէ։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Բա որ գի շե րը չգա՞...
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Համ բե րեք, մի  օր 

գա լու է։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Հա զար տա րի հե-

տո՞։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Երբ ծե րա նաք մե ռ-

նե լու չափ։ Հի սու սի երկ րորդ 
ա շա կե՞րտ...

ՀՈՒԴԱ - Այս տեղ եմ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Քաջ Նա զա՞ր...
ՆԱԶԱՐ - Ներ կա։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Կեն դա նի դիակ։
ՆԱԶԱՐ - Ամ բողջ աշ խար հը ինձ 

ճա նա չում է իբրև գրող։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ես քեզ որ պես մրող 

գի տեմ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Մի շփվիր Ջո կոն-

դա յին։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Նա է ինձ շփվում։
ԿԻՆ - Մի հա վա տա, Պ րո ֆե սոր, 

ես բա րո յա կան կին եմ։
ՌՈԲ - Բայց կույս չես։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ռոբ, ՌՈԲ ու է լի 

Ռոբ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ձե զա նից և  ոչ մե  կը 

կույս չէ։
ՀՈՒԴԱ - Դու էլ, Պ րո ֆե սոր։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Սկ սեմ քեզ նից։ Ա րի 

կանգ նիր բե մի  մե ջ տե ղում... 
Այս տեղ... Ե րեք քայլ ա ռաջ... 
Մեկ քայլ էլ... Լավ է... Հի մա բո-
լո րը քեզ տես նում են, թող ի մա-
նան՝ ով ես, որ տե ղից ես գա լիս 
և  ուր ես գնում։

Հ�  դան բե մի  մե ջ տե ղ� մ է։ Պ րո ֆե-

սո րը պտտվ� մ է նրա շ� ր ջը, �  շա-

դիր զնն� մ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Չորս ձեռք ու նես, 
մի  քա նի ոտք, ա կանջ ներդ՝ եր-
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կար, աչ քերդ՝ շլդիկ, բե րանդ՝ 
գայ լի, խոս տո վա նիր, Հու դան 
ես։ 

ՀՈՒԴԱ - Ես Հու դան չեմ, իմ 
ա նունն է Հու դա։ Ծաղ րա ծո ւի 
մե ջ Հու դա յին տես։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Չ հա մար ձակ վես 
քեզ նույ նաց նել ինձ։

ՀՈՒԴԱ - Բա ո՞ւմ նույ նա նամ։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Այս կնո ջը, ո րի 

ա նու նը Ջո կոն դա չէ։
ԿԻՆ - Նա եր բեք իմ կող քին չի 

պառ կել։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Նույ նա ցիր Քաջ 

Նա զա րին։
ՀՈՒԴԱ - Այդ էր պա կաս։
ՆԱԶԱՐ - Մի Հու դա՞ էլ չար ժեմ։
ՀՈՒԴԱ - Քեզ ձրի էլ տան՝ չեմ 

առնի։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Կար ծում եմ, դու և 

Ռո բը ի րար շատ եք սա զում։
ՀՈՒԴԱ - Ռոբ, ա րի ա նուն ներս 

փո խենք։ Ես՝ Ռոբ, դու՝ Հու դա։
ՌՈԲ - Ազ նիվ չես, ես քեզ նման մի  

սո վո րա կան գող չեմ, ես օ րեն-
քով գող եմ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Տես նո՞ւմ ես, ներ-
կա նե րից ու բա ցա կա նե րից ոչ 
ոք չի ցան կա նում Հու դա լի նել։ 
Դու ես Հու դա, մի այն դու։ Խոս-
տո վա նիր։

ՀՈՒԴԱ - Ես դեռ չէի ծնվել, երբ 
հայրս ինձ սա ռույց տես նե լու 
տա րավ, նա յեց լեռ նե րին, նա-

յեց ան տառ նե րին, նա յեց լճե-
րին, նա յեց վեր ու վար և, սա-
ռույց ծա մե  լով, ա նունս դրեց 
Հու դա, որն իմ սրտով չէր, շատ 
կու զեի ՌՈԲ կոչ վել։

ՌՈԲ - Ես չեմ խա չել Հի սու սին։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու, Հու դա, դու։
ԿԻՆ - Դու, Հու դա։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու աշ խար հի ա ռա-

ջին կա շա ռա կերն ես։ Ե րե սուն 
ար ծա թով մատ նե ցիր քո ու-
սուց չին՝ Հի սուս Նա զով րե-
ցուն, որն ու զում էր խա վա րի 
մե ջ ապ րող մարդ կութ յա նը լու-
սա վո րել, սեր ու հա վատ տալ 
նրան։

ՀՈՒԴԱ - Հա զար ու հա զար տա-
րի է ան ցել, Պ րո ֆե սոր, նե րիր, 
խնդրում եմ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Կա շա ռա կե րութ յու-
նը, մատ նութ յու նը, դա վա ճա-
նութ յու նը, կեղծ համ բույրն ու 
կեղծ եր դու մը վա ղե մութ յան 
ժա  ետ չու նեն, թե կուզ կա-
տար ված լի նեն մի  լիոն տա րի 
ա ռաջ, դրանք մշտա պես ժա-
մա նա կա կից են։ 

ԿԻՆ - Նա ինձ էլ էր կեղծ սի րում, 
ես դա ուշ հաս կա ցա, Պ րո ֆե-
սոր։

ՀՈՒԴԱ - Ես քո ան կո ղի նը եր բեք 
չեմ մտել։

ԿԻՆ - Շատ լավ էլ մտել ես ու 
դուրս ե կել, զզվե լի Հու դա։
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ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Կա շա ռա կեր։
ՆԱԶԱՐ - Ան տա ղանդ։
ՌՈԲ - Մանր կա շա ռա կեր... Մարդ 

էլ քսան մե  կե րորդ դա րում ե րե-
սուն ար ծա թով Հի սուս վա ճա-
ռի՞, մի  լիոն ու զեիր, մի  լիոն ու 
մի  լիարդ։

Ծաղ րա ծ� ն, Նա զարն �  Ռո բը Հ� -

դա յին տա պա լ� մ են գետ նին, ոտ-

քե րի տակ առ ն� մ։ Հ�  դան, ծեծ-

վե լով, չո րեք թաթ սո ղ� մ է դե պի 

Պ րո ֆե սո րը։

ԿԻՆ - Մեղք է, կմե ռ նի, ես նրան 
սի րում եմ։

ՀՈՒԴԱ - Նե րիր, Պ րո ֆե սոր։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Մի լի զիր ոտ քերս... 

(Ոտ քե րով վա ն� մ է նրան:) 
Վեր ջա պես տղա մարդ ե ղիր։

ՀՈՒԴԱ - Նե րիր, խնդրում եմ...
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - (կան չ� մ է)։ Դա հի՜ճ, 

որ տե՞ղ ես, Դա հի՜ճ...

Գա լիս է ոռ նա ցող գայ լի դի մա կով, 

սևազ գեստ Դա հի ճը։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ս րան տար։ Դու գի-
տես՝ ինչ պետք է ա նել։

Դա հի ճը Հ�  դա յին քարշ է տա լիս 

դե պի ա ջա կողմ յան սև վա րա գ� յ րի 

ետ ևը։ Թմբ կա հա ր� թ յ�  նը տև� մ 

է բա վա կա նին եր կար։ Լ ռ� թ յ� ն։ 

Կ րա կոց։

ԿԻՆ - (հե կե կա լով)։ Հու դա՜... Ես 
քեզ կա րո տե լու եմ...

ՌՈԲ - Սր բիր ար ցունք ներդ, ես եմ 
Հու դան։

ԿԻՆ - Այս գի շեր ա րի ծոցս, քեզ-
նից առ նեմ նրա հո տը։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ռոբ, Հու դա, Ռոբ, 
Ռոբ...

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Կանգ նիր բե մի  մե ջ-
տե ղում, Ռոբ, ե րեք քայլ ա ռաջ, 
մե կ քայլ էլ։

ՌՈԲ - Ես Հու դան չեմ։
ԿԻՆ - Նա Հու դան է։
ՌՈԲ - Պոռ նիկ։
ԿԻՆ - Ըն դա մե  նը մե կ քայլ։
ՆԱԶԱՐ - Չլ սե ցի՞ր... մե կ քայլ։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ռոբ, Քաջ Նա զար, 

Հու դա, Ռոբ...
ՆԱԶԱՐ - Ես Ռո բը չեմ։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Բա ո՞վ ես։
ՆԱԶԱՐ - Դու էլ ես Ռոբ։

Ռո բը գա լիս է բե մի  կենտ րոն։ Պ րո-

ֆե սորն �  շա դիր զնն� մ է նրան։

ՌՈԲ - Ին չո՞ւ ես ինձ կաս կա ծան-
քով նա յում։ Ես Նա զար չեմ, 
Հու դա չեմ, Ծաղ րա ծու չեմ, ես 
ՌՈԲ եմ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Մի օր գնդա պետ 
Աու րե լիա նոն քեզ սա ռույց 
տես նե լու տա րավ...

ՌՈԲ - Ես դեռ մորս փո րում էի...
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ի մա ցիր, մայրդ 

հղիա ցել էր գնդա պե տի հետ 
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գաղտ նի շփու մի ց։ Այդ ժա մա-
նակ ե րեքդ՝ գնդա պե տը, մայրդ 
ու դու, ապ րում էիք Մա կոն դո-
յում, ո րը փոք րիկ մի  գյուղ էր 
ջինջ ու մա քուր ջրե րով գե տա-
փին։

ՌՈԲ - Հի շե ցի։ 
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու բիճ ես։
ՆԱԶԱՐ - Ով բիճ չէ՝ մարդ չի։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ես մարդ եմ, բայց 

բիճ չեմ։
ԿԻՆ - Բո լո րիցդ վա խե նում եմ, 

զզվում։ Գի շե րը չգաք ծոցս, ու-
զում եմ ինձ հետ լի նել՝ ես ու ես։

ՌՈԲ - Քեզ այն քան եմ ցան կա-
նում, որ չեմ կա րող չգալ։

ԿԻՆ - Ա րի և սի րիր ինձ։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ես էլ կգամ։ Նա-

զար, դու էլ ա րի։ Ե րե քով սի-
րենք այս կնո ջը, նույն տե ղում 
և նույն ժա մի ն։

ՆԱԶԱՐ - Հա վես չու նեմ։
ԿԻՆ - Իմ պո տենտ։
ՌՈԲ - Ես իմ պո տենտ չեմ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Երբ ծնվե ցիր, մայրդ 

ու գնդա պե տը փոր ձե ցին քեզ 
գե տում խեղ դել, քեզ նե տե ցին 
գե տի խոր ջրե րի մե ջ, քեզ նից 
ա զատ վե լու, որ ի րենց սի րա վե-
պը ոչ ոք չի մա նա։

ՌՈԲ - Ես լո ղա լով դուրս ե կա ափ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դուք մն ա ցիք ի րար 

օ տար ու ան ծա նոթ։
ՌՈԲ - Ա յո, Պ րո ֆե սոր։ 

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Երբ հա սուն տղա-
մարդ դար ձար, մի  շոգ ա մառ 
օր բռնա բա րե ցիր մի  գե ղե ցիկ 
կնոջ, ո րը գե տա փին լվացք էր 
ա նում։ Նա քո մայրն էր։

ՌՈԲ - Եր ևի։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Շու տով էլ գե տում 

խեղ դե ցիր գնդա պետ Աու րե-
լիա նո Բո ւենդիա յին, ո րը քո 
հայրն էր։

ՌՈԲ - Եր ևի, Պ րո ֆե սոր։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ի՞նչ ազ գութ յան ես։
ՌՈԲ - Չ գի տեմ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ա յո, քեզ պես հան-

ցա գոր ծը ազ գութ յուն չու նի։ 
Հայ րե նիք էլ։ Դու ա մե ն տեղ 
ես, Աֆ րի կա յում, Հա յաս տա-
նում, Ա մե  րի կա յում, ա մե ն 
կողմ։ Նույ նիսկ թուրք չես։ Ես 
լավ եմ ու սումն  ա սի րել քո կյան-
քը։ Հա զա րամ յակ նե րի մե ջ կա 
մի  մարդ, ո րը նման է քեզ, դու՝ 
նրան։

ՌՈԲ - Ո՞վ է։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Նա յիր հա յե լուն։
ՌՈԲ - Ա պու պա պիս է նման։ Ոնց 

որ Բ րու տո սը լի նի։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու ես Բ րու տո-

սը։ Քո ե րակ նե րում ապ րում է 
Բ րու տո սի ար յու նը։ Ազ գա յին 
ժո ղո վում դու մա հա ցու վեր ջին 
հար վա ծը հասց րիր բա րե կա-
մի դ՝ Հ ռո մի  տի րա կալ Հու լիոս 
կե սա րին, հի շո՞ւմ ես։
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ՌՈԲ - Նա պետք է մե ռ ներ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Որ դու գա յիր իշ խա-

նութ յան։
ՌՈԲ - Հա նուն Հ ռո մի ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ոչ, Բ րու տոս, հա-

նուն քո անձ նա կան շա հի։ Քո 
սիր տը ե րա զում էր կե սար 
դառ նալ ա մե ն գնով։ Ար յու-
նոտ են քո ձեռ քե րը։ Հա զա րա-
վոր տա րի նե րը քեզ քիչ ե ղան 
մաքր վե լու մար դաս պան ար-
յու նից։ Ար յու նով ես ե կել այս 
աշ խարհ ու ար յու նով էլ կգնաս։ 
Դու պատ մութ յան է ջե րում 
հիշ վե լու ես որ պես ար յու նոտ 
Բ րու տոս։ ( Կան չ� մ է:) Դա հի՜ճ, 
ի՞նչ ես ա նում այդ տեղ, սո՞ւրճ ես 
խմում։ Սուր ճի ժա մա նա կը չէ։ 
Ես ժա մա նակ չու նեմ։ Սուրճդ 
ա րագ խմի ր և  ա րի Բ րու տո սին 
տար։ Դու քո գոր ծը լավ գի-
տես, ազ նիվ դա հիճ։

ՌՈԲ - Չէ, Պ րո ֆե սոր։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Վա խե նում ես մա-

հից։ Այն քան շատ փող ու-
նես, հյու րա նոց ներ, բան կեր, 
դղյակ ներ, ա մա ռա նոց ներ, 
կղզի ներ հա մաշ խար հա յին ծո-
վե րում, Ս ևա նը ո՞ւմն  է, խոս տո-
վա նիր, ժո ղովր դի նը չի, քոնն 
է, վա խե նում ես մե ռ նել և  այդ 
ա մե  նը մն ա պե տութ յա նը։

ՌՈԲ - Պե տութ յու նը ես եմ։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու կրկնում ես 

Ֆ րան սիա յի թա գա վոր Լ յու դո-
վի կոս տասն չոր սե րոր դին։

ՌՈԲ - Լ յուդ վիգն է ինձ կրկնում։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ես դա դա րեց նում 

եմ քո հա վեր ժութ յու նը։

Հայտն վ� մ է սևազ գեստ, գայ լի դի-

մա կով Դա հի ճը և Ռո բին քարշ տա-

լիս դե պի ձա խա կողմ յան սև վա րա-

գ� յ րի ետև։

ԿԻՆ - (նրանց ետ ևից մի  քա նի 
քայլ է հե կե կա լով վա զ� մ �  
ծնկի գա լիս)։ Բ րու տոս, սի րե-
լիս, քեզ չեմ սի րում... Այս գի շեր 
քեզ սպա սե լու եմ, ննջա րա նիս 
դու ռը զգու շո րեն թա կիր ե րեք 
ան գամ, ես կհաս կա նամ, որ 
դու Ռոբն ես...

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ռոբ, Ռոբ, Ռոբ...

Թմբ կա հա ր� թ յ� ն։ Լ ռ� թ յ� ն։ 

Կ րա կոց։

ԿԻՆ - Հու լիոս կե սար, սի րե լիս... 
Այս գի շեր ես կգամ քո ննջա-
րա նը, դու ռը բաց թող, որ ան-
ձայն ներս մտնեմ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Կանգ նիր, կնո ջը 
սա զա կան չէ սո ղալ տղա մար-
դու ոտ քե րի առջև։

ԿԻՆ - (ոտ քի ել նե լով)։ Ես Հու դա 
ու Բ րու տոս չեմ, նրանց եր բեք 
չեմ սի րել։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Մի դա տիր նրան։
ՆԱԶԱՐ - Դա տիր նրան։
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ԿԻՆ - Իմ մար մի  նը մա քուր է։
ՆԱԶԱՐ - Մի հա վա տա, Պ րո ֆե-

սոր, նա բո լո րիս հետ էլ պառ-
կել է։

ԿԻՆ - Իմ պո տենտ։
ՆԱԶԱՐ - Լ սե ցի՞ր, Պ րո ֆե սոր, նա 

իմ տակ էլ է պառ կել։ Խոս տո-
վա նիր, պոռ նիկ։

ԿԻՆ - Ես կույս եմ։
ՆԱԶԱՐ - Բո լոր պոռ նիկ նե րը կույս 

են ձևա նում։
ԿԻՆ - Դու էլ գի տես, Պ րո ֆե սոր, ոչ 

մի  տղա մարդ ինձ չի տի րա ցել, 
նույ նիսկ դու, ո րին մե կ ժամ է՝ 
սի րա հար ված եմ։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ն րան մի  դա տիր, 
Պ րո ֆե սոր, նա քեզ սի րա հար-
ված է։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ես ո րո շել եմ ճշմա-
րիտ ու ա նանձ նա կան վճիռ 
կա յաց նել, որ, վեր ջա պես, ար-
դա րա նամ իմ և պատ մութ յան 
առջև, հան գիստ խղճով հե ռա-
նամ այս տե ղից։

ՆԱԶԱՐ - Ինձ էլ տար, Պ րո ֆե սոր, 
ուր էլ գնաս՝ քեզ հետ կգամ, 
թե կուզ դժոխք։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ա պուշ։
ԿԻՆ - Ես ան մե ղ եմ, Պ րո ֆե սոր, 

ան մե ղ ու ան մե ղ, ին չո՞վ երդ-
վեմ, որ հա վա տաս։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Լուռ երդ վիր, ոչ ոք 
չլսի։

ԿԻՆ - Միայն մե կ, ըն դա մե  նը մե կ 

ան գամ եմ ե ղել տղա մար դու 
տակ, երբ աղջ նակ էի։ Դա հա-
զար տա րի ա ռաջ էր, գյու ղա-
քա ղաք Մա կոն դո նում։ Գն դա-
պետ Աու րե լիա նոն ինձ տա-
րավ ձյու նոտ լեռ նե րը՝ սա ռույց 
ու տե լու։ Սա ռույ ցը շատ սառն 
էր ու քաղցր, և  ես չի մա ցա՝ ինչ-
պես դա պա տա հեց։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Նա ան մե ղ է, Պ րո-
ֆե սոր, մի  դա տիր, ե թե նույ-
նիսկ քեզ սի րա հար ված չէ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ան կեղծ ա սած, 
ներ քին մարդս ու զում է՝ նրան 
չհանձ նեմ դահ ճին, ներ քին 
մարդս սի րում է նրան, բայց 
պատ մութ յու նը, ո րի վկա ներն 
ու մաս նա կից ներն եք նաև 
դուք, ան վերջ կրկնում է՝ ճշմա-
րիտ դա տիր ու դա տա պար-
տիր, ճշմար տութ յունն ա սա։ 
Ցան կա նում եմ կյան քումս գո-
նե մե կ ան գամ պատ մութ յան 
ազ նիվ ու հա րա զատ ծա ռան 
լի նել։ Կին, դու պոռն կաց րել 
ես բյու րա վոր մարդ կանց, դու 
Հու դա յից, Բ րու տո սից, Ռո բից 
պա կաս չես, գու ցե՝ ա վե լի մե ծ 
հան ցա գործ։ Պի տի մե ռ նես, 
որ աշ խար հը մաքր վի, որ աշ-
խար հը սի րի պատ մութ յուն, 
ար վեստ, փի լի սո փա յութ յուն, 
ճշմար տութ յու նը հաղ թի, և  ոչ՝ 
սուտն ու կեղ ծի քը։ Պի տի մե ռ-
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նես ու վե րա նաս։ Խղ ճա աշ-
խար հին։ Գ նա։ Մե ռիր։ Ես 
քեզ սի րում եմ, բայց դա տա-
պար տում եմ մահ վան։ Մե ռիր։ 
( Կան չ� մ է:) Դա հի՜ճ...

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Նա ան մե ղ է, Պ րո-
ֆե սոր, ես նրան նույ նիսկ մա-
տով չեմ կպել։ Ետ առ վճիռդ։ 
Նա ար ժա նի է ա վե լի եր կար 
ապ րե լու, քան ես։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Լ ռիր, Ծաղ րա ծու։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ինձ սպա նիր նրա 

փո խա րեն։ Կին, ես մե ռ նեմ՝ դու 
ապ րիր։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - (կան չ� մ է)։ Դա-
հի՜ճ... Հե րիք է սուրճ խմե ս...

Գա լիս է գայ լի դի մա կով, սևազ-

գեստ Դա հի ճը՝ ս� ր ճի գա վա թը 

ձեռ քին։ Մի կողմ է նե տ� մ գա վա-

թը։ Հա ն� մ է դի մա կը։ Ա ներ ևա կա-

յե լի գե ղեց կ� թ յան տեր աղ ջիկ է։ 

Հա ն� մ է սև թիկ նո ցը և մն  � մ կա-

պ� յտ-թա փան ցիկ շրջազ գես տով։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - (շփոթ ված)։ Ռոբ, 
Ռոբ, Ռոբ...

ՆԱԶԱՐ - Օ՜հ... Գժ վե ցի։ Ափ սոս, 
չեմ կա րող բռնա բա րել, հա զար 
ափ սոս։

ԿԻՆ - Իմ պո տենտ։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Լու սամ փո փի պես 

աղ ջիկ՝ աստ վա ծա մոր աչ քե-
րով, կա պույտ աղ ջիկ։

ԴԱՀԻՃ աղ ջիկ - Բա նաս տե՞ղծ ես։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Ոչ։
ԴԱՀԻՃ աղ ջիկ - Դու մե ծ բա նաս-

տեղծ ես, ե թե ինձ այդ պես տե-
սար։

Դա հիճ աղ ջիկն �  Կի նը մի մ յանց 

փար ված անց ն� մ են ա ջա կողմ յան 

սև վա րա գ� յ րի ետև։ Թմբ կա հա-

ր� թ յ� ն։ Շատ եր կար լռ� թ յ� ն է 

տի ր� մ։ Կ րա կոց։

ՆԱԶԱՐ - Տես նես նրան ցից ո՞վ մե -
ռավ։ Գ նամ եր կու սին էլ բռնա-
բա րեմ։ ( Քայլ է ա ն� մ դե պի 
վա րա գ� յ րը:)

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - (նրան կանգ նեց նե-
լով)։ Դու էլ շու տով կմե ռ նես։

ՆԱԶԱՐ - Ես ոչ մե  կին չեմ սպա նել։ 
Ըն դա մե  նը ան տա ղանդ իմ պո-
տենտ եմ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ող ջե րի թշնա մի  և 
մե  ռել նե րի սի րա հար։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Կինն ան մե ղ էր։ Դու 
սխալ վե ցիր, Պ րո ֆե սոր, նրան 
մահ վան դա տա պար տե լով։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - (խիստ շփոթ ված)։ 
Ոչ, ի՞նչ ես խո սում, ոչ... 

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Մի հան ցա գործ էլ 
դու ես։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ես կա յաց րի մի ակ 
ճշմա րիտ վճի ռը։ Հի մա հան-
գիստ կա րող եմ նա յել պատ-
մութ յան աչ քե րին։ Հե՜յ, Դա-
հիճ...
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Գա լիս է Դա հիճ աղ ջի կը։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Քաջ Նա զա րին 
տար կորց րու, աշ խար հը մաքր-
վի կեղծ թա գա վոր նե րից։ Ես 
ա ռողջ աշ խարհ եմ ու զում տես-
նել։

ԴԱՀԻՃ աղ ջիկ - Նա զար Ռո բի 
Նա զար յան, ես քեզ հետ գործ 
չու նեմ։ Գ նա վա րա գույ րի ետևն 
ու ինք նաս պան ե ղիր։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դե գնա։
ՆԱԶԱՐ - Ոնց կա սեք։ Շատ եմ 

հոգ նել իմ ան տա ղանդ ու իմ-
պո տենտ կյան քից։ ( Հե ռա ն� մ 
է:)

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Քա նի դեռ դու կաս 
քո սուտ պատ մութ յամբ՝ աշ-
խար հը չի ա ռող ջա նա։ Այժմ 
դու գոր ծե ցիր ևս մի  ան նե րե լի 
հան ցանք։ Աստ վա ծա մոր աչ-
քե րով այս կա պույտ աղջ կան 
կար գե ցիր դա հիճ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ո՞ւմ եմ սխալ դա-
տա պար տել, ա սա, Բ րու տո սի՞ն, 
Հու դա յի՞ն, Ռո բի՞ն... Մի լռիր, 
ա սա, ո՞ւմ...

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Կ նո ջը։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու սի րում ես նրան։
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Իսկ դո՞ւ...
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ա յո... Բայց...
ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Պատ մա բա նը ի րա-

վունք չու նի սխալ խո սել։
ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Դու էլ ես մե ռ նե լու։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Դու սպա նե ցիր կին 
եր ևույ թը, դու պա կաս հան-
ցա գործ չես, քան Բ րու տոսն 
ու Հու դան։ Հի մա ո՞ր մի  հան-
ցանքդ ա սեմ ու չա սեմ։ Դու 
թշնա մի  ժո ղո վուրդ նե րի սուտ 
ու կեղծ բա րե կա մութ յուն քա-
րո զե ցիր։ Մարդ կութ յան սա-
տա նա հոր ա նու նով դու չէի՞ր 
երդ վում։ Դու, պրո ֆե սոր, երբ 
դեռ ու սա նող էիր, մատ նութ-
յուն ներ էիր թխում քո ազ նիվ 
դա սա խոս նե րի դեմ։ Օ՜հ, քիչ էր 
մն ում մո ռա նա յի, դու հար ևա-
նիդ քշե ցիր սպի տակ ար ջե րի 
երկ րա մաս՝ ան կաշ կանդ շփվե-
լու նրա կնոջ հետ, ո րը քեզ նից 
զզվում էր։ « Սո ցիա լիս տա կան 
արդ յու նա բե րութ յան ու գյու-
ղատն տե սութ յան» օ րի նա կով՝ 
դու ստեղ ծե ցիր « Սո ցիա լիս-
տա կան գրա կա նութ յուն ու ար-
վեստ ներ» և դար ձար գի տութ-
յուն նե րի դոկ տոր։ Դու մարդ 
ես, ո րով հետև մի այն մար դը 
կա րող է քեզ նման լի նել, բայց 
մարդ չես, Պրո ֆե սոր, դժվա-
րա նում եմ քեզ նույ նաց նել որ-
ևէ կեն դա նու հետ, նույ նիսկ՝ 
բո րե նու։ Ս րա նից հե տո մի ՞ թե 
կա րող ես հան գիստ ապ րել։ 
Կանց նեն շատ տա րի ներ, դար 
ու դա րեր և, գնդա կա հա րութ-
յան պա տի տակ կանգ նած, դու 
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կհի շես այն օ րը, երբ հայրդ քեզ 
սա ռույց տես նե լու տա րավ։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Մի պղտո րիր հո-
գիս։ (Լ ռ� թ յ� ն:) Գու ցե սա-
ռույց չեմ տե սել։

ԴԱՀԻՃ աղ ջիկ - Ես դուրս եմ գա-
լիս այս ներ կա յա ցու մի ց։ Ու-
զում եմ մե  նակ լի նել, ինձ հետ։ 
Ա տում եմ բո լո րիդ։ Խա ղաղ օվ-
կիա նո սում կա մի  ան մար դաբ-
նակ կղզի։ Այն տեղ ապ րում են 
աշ խար հի ա մե  նա գե ղե ցիկ ու 
բու րա վետ ծա ղիկ նե րը։ ( Դան-
դաղ հե ռա ն� մ է:)

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - Ս պա սիր, ես էլ եմ 
գա լիս։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - Դու ոչ մի  տեղ չես 
գնա, Պ րո ֆե սոր։ Կանգ նիր 
մահ վան պա տի տակ։ ( Վերց-
ն� մ է որ սոր դա կան հրա ցա-
նը, փողն � ղ ղ� մ Պ րո ֆե սո րի 
վրա:) Վեր ջին խոսքդ ա սա։

ՊՐՈՖԵՍՈՐ - (բաճ կո նի ար տա-
քին գրպա նից հա ն� մ է սև 
թի թեռ փող կա պը, հագց ն� մ է 

պա րա նո ցին)։ Կ րա կիր, ո՞ւմ ես 
սպա սում... Կ րա կիր, Կին, կրա-
կիր, աղ ջիկ... Ես չգի տեմ սա-
ռույ ցի հա մը, ես ո չինչ չգի տեմ... 
Դե, կրա կեք։

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - (կրա կ� մ է, Պ րո ֆե-
սո րը տա պալ վ� մ է գետ նին)։ 
Բո լո րը ճիշտ ու սխալ մե  ռան։ 
Ես պա տա հա բար ապ րե ցի՝ 
ճշմա րիտ կյան քը պատ մե  լու 
ձեզ։ ( Խո նարհ վ� մ է:)

Հան դի սա տե սը ոտ քի է ել ն� մ �  

ան դա դար ծա փա հա ր� մ։ Ս�  լ� մ 

են։ Բ ռա վո՜... Բ ռա վո՜...

ԾԱՂՐԱԾՈՒ - (բե մի ց ցատ կ� մ է 
հան դի սաս րահ)։ Գ նամ թատ-
րո նի սրճա րա նում սի գա րետ 
ծխեմ ու մի  շիշ սա ռը գա րե ջուր 
խմե մ, այն քան ա վել-պա կաս 
խո սե ցի, որ մե ջ քիս շոգ քրտինք 
պա տեց ու կո կորդս չո րա ցավ։ 
Չցր վեք, քիչ հե տո կվե րա դառ-
նամ։ ( Վա զե լով դ� րս է գա լիս 
դահ լի ճից:)

Ա վե լի բ� ռն ծա փա հա ր� թ յ� ն ներ։ 
Բե մա կան վա րա գ� յ րը չի փակ վ� մ. նշա նա կ� մ է՝ 

ներ կա յա ց�  մը վերջ չ�  նի։

2021 թ.
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Գու րգեն 
ԽԱՆՋՅԱՆ

 Հայկ նա հա պե տի ար ձա կած նե տը պատ ռեց Բե լի կ� րծ քը, սա կայն 

Բե լին սպա նե լով` Բե լի մա սին չէր նրա ըն թաց քը, Բելն ըն դա մե  նը ա ռիթ 

էր, նե տը թա փան ցավ նրան` ետ թո ղեց և շա ր�  նա կե լով սլա նալ` իր սլաց-

քի շվվո ցով ազ դա րա րեց ի լ� ր աշ խար հի` մե նք ենք, հա յերս, ե կել ենք` 

մե ր ոտքն այս երկ րագն դի հո ղին ա մ� ր զար կե լ� -դա ջե լ� , մե ր տեղն �  

ճա նա պար հը նշե լ� ։

Ու զե ցի մաս նա կից լի նել չորս հա զա րամ յա այս նշա նա վոր, հմա յող-

հրա պ�  րող ի րա դար ձ� թ յա նը, գտա ձևը` գնա ցի և  էն տե ղից բե րե ցի այս 

պիե սը... Ես հա վա տ� մ եմ, որ էն տե ղից է, մն � մ է` դ� ք էլ հա վա տաք։
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(պատ մաա ռաս պե լա կան դրա մա եր կ�  ա րար վա ծով)

Գոր ծող ան ձինք
ՀԱՅԿ - դյու ցա զուն, գան գուր, խարտ յաշ, վառվ ռուն 

աչ քե րով, հաղ թան դամ, վա յել չա կազմ 
ԲԵԼ - թխա մաշկ աժ դա հա
ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Հայ կի ա վագ որ դին
ԽՈՌ - Հայ կի որ դին
ՄԱՆԱՎԱԶ - Հայ կի որ դին
ԿԱԴՄՈՍ - Հայ կի որ դին
ՓԱՌՈՒԽ - տա րեց, Թոր գո մա տան ա վագ
ՍՈՍԻ - Փա ռու խի թոռ նի կը, ջա հել գե ղեց կու հի
ԴԱՏ - ա վա գա նի, տա րեց
ՍԼԱՔ - ա վա գա նի, տա րեց
ՀՌՈՒԴԵ - օ ձահ մա, փոք րո գի, նենգ, 

Թոր գո մա տան զար մի ց
ՀՈՒԼՈՒՆ - Հ ռու դեի կի նը
ՍԻՐԱԹ - Հ ռու դեի օգ նա կա նը
ԾԱՌԱ - Բե լի ծա ռան 
ՏԻՓՈՆ - Բե լի պատ գա մա խո սը
ՇԻՄԱՐ - պա րու հի, որ Տի փո նի հետ է ու ղարկ ված
ԿԱՅՊԱԿ - պա տա նի ըմբ շա մար տիկ
ԲԱԶ - պա տա նի ըմբ շա մար տիկ
Հայ կի տան եր կու կա նայք
Բե լի չորս որ դի նե րը
Թոր գո մա Տան բնա կիչ ներ` տղա մար դիկ, կա նայք
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Հայկն իր ե րեք որ դի նե րի` Ա րա-

ման յա կի, Խո ռի, Մա նա վա զի հետ 

վե րա դառ ն� մ է որ սից, մոր թե �  

կաշ վե հա գ� ստ նե րով են, նետ-ա-

ղեղ նե րով, տե գե րով զին ված: Որ-

դի նե րից եր կ�  սը �  սե րին հե նած 

ձո ղից կախ` գո մե  շի մար մի ն են բե-

ր� մ: Ն րանց ըն դա ռաջ է գա լիս Բե-

լը` իր չորս որ դի նե րի հետ, հա գ� ս-

տը պա ճ�  ճա վոր է, սա ղա վար տով 

է, զին ված են նի զակ նե րով: 

ԲԵԼ - Բա րի տե սանք ա ղեղ նա վոր 
Հայ կին: 

ՀԱՅԿ - Ող ջույն Բե լին: 
ԲԵԼ - Այդ քա՞ նը: 
ՀԱՅԿ - Տի տան յան Բե լին: ( Տես նե-

լով Բե լի հար ցա կան սպա ս� -
մը:) Իմ եղ բայր Բե լին: 

ԲԵԼ - Ու վե՞րջ: 
ՀԱՅԿ - Վերջ: Հե րիք չի՞: 
ԲԵԼ - Տես նում եմ` հա ջող է ե ղել 

որսդ, ար ևը դեռ վե րին կե տից 
չան ցած` գո մե շ ես որ սա ցել: 

ՀԱՅԿ - Ջա հել, ան փորձ գո մե շ էր, 
ըն կել էր մե ր փո րած փո սի մե ջ, 
պո զե րով հո ղերն էր քան դում, 
որ դի ներս հանգս տաց րին: 

ԲԵԼ - Փո սեր ես փո րում աջ ու 
ձախ, որ տեղ ու զես: 

ՀԱՅԿ - Իմ կալ վածքն է, ու զեմ` 
կփո րեմ, չեմ ու զի` չեմ փո րի: 

ԲԵԼ - Սա կայն մի ՞ թե չգի տես, որ 
Բա բե լո նում ոչ ոք կալ ված-
քի լիի րավ տեր չէ այլևս, ես 
եմ տե րը ամ բող ջի, ա ռանց իմ 
թույ լատ վութ յան ոչ մի  տեղ 
ո չինչ փո րել չի կա րե լի, ու ոչ էլ 
որս ա նել: 

ՀԱՅԿ - Կա տա կո՞ւմ ես: 
ԲԵԼ - Ա րի ա ռանձ նա նանք: (Ա ռաջ 

են գա լիս Հայ կի հետ:) Լ սի՛ր, 
Հայկ, ամ բողջ Բա բե լոնն է 
ինձ են թարկ վում: Բո լոր մե ծ ու 
փոքր ցե ղե րը, գեր դաս տան նե-
րը երկր պա գում են ինձ որ պես 
թա գա վո րի և Աստ ծու, բա ցի 
մե  կից, և  այդ մե  կը դո՛ւ ես, իմ 
եղ բայ րը, իմ կրտսեր եղ բայ րը: 

ՀԱՅԿ - Ես հար գում եմ ա վա գութ-
յունդ, Բել, բա վա րար վիր այդ-
քա նով: 

ԲԵԼ - Չէ, Հայկ, ես թույլ չեմ տա, 
որ իմ երկ րում լի նի մե  կը, ով 
չեն թարկ վի ինձ, այդ պես չի լի-
նի, մյուս նե րը դա կտես նեն ու 
ի րենց մե ջ կաս կած կընկ նի, 
կա սեն` ու րեմն  այն քան էլ մե ծ 
չէ Բե լը, ե թե Հայ կը հա կա ռակ-
վում է նրան: Վեր ջա պես աստ-
ված նե րը պի տի ըն դու նեն, որ 
ես էլ աստ ված եմ ի րենց պես, 
ի րենց հա վա սար, ո՞նց ըն դու-
նեն, ե թե մի  ինչ-որ Հայկ չի են-
թարկ վում, չի երկր պա գում. ու-

 ԱՐԱՐՎԱԾ ԱՌԱՋԻՆ
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զում ես ծաղ րե՞ն ինձ՝ Բե լիս: 
ՀԱՅԿ - Իմ են թարկ վելն ու երկր-

պա գե լը պար տա դիր չեմ հա-
մա րում, Բել, ա ռանց ինձ լե զու 
գտիր աստ ված նե րի հետ, ինձ 
մի  խառ նիր ձեր գոր ծե րին: 

ԲԵԼ - Ես աշ խար հա կալ տե րութ-
յուն եմ հա վա քում, ես նո րից 
շի նե լու եմ մե ծ աշ տա րա կը` 
ի հե ճուկս աստ ված նե րի, որ 
քան դե ցին, ա վե րե ցին այն, ես 
մի ա վո րե լու եմ աստ ված նե րի 
խառ նած լե զու նե րը, իմ երկ-
րում բո լորն իմ լեզ վով են խո-
սե լու: 

ՀԱՅԿ - Մի՞ թե ես նույն քո լեզ վով 
չեմ խո սում: 

ԲԵԼ - Քիչ է, քիչ է, Հայկ: Ինձ մի աս-
նութ յուն է հար կա վոր, մի աս-
նութ յան մե ջ է ու ժը, սա կայն 
մի աս նութ յան հա մար են թա-
կա յութ յուն է անհ րա ժեշտ, մե ՛-
կը պի տի իշ խի, և  այդ մե  կը ես 
եմ: Իսկ դու քո որ սած գո մե  շի 
պես պո զերդ դեմ ես տվել, հա-
կա ռակ վում ես: Մեղ մի ր հպար-
տութ յունդ ու խանդդ, ծնկի եկ 
մե ծն Բե լի ա ռաջ, ճա նա չիր 
նրա գե րա գույ նութ յու նը... Եվ 
այն ժա մա նակ ինչ քան կու զես 
հո րեր փո րի քո կալ ված քում, 
որս ա րա: 

ՀԱՅԿ - Ես խանդ չու նեմ, Բել, ես 
կռիվ չու նեմ քո դեմ, ես մի այն 

ու զում եմ իմ գեր դաս տա նի, իմ 
հո ղե րի տերն ու պաշտ պա նը 
լի նել, ես ու զում եմ հաշտ ապ-
րել քեզ հետ, հա վա սար-հա-
վա սա րի, դու` քեզ հա մար, քո 
մե ծ տա նը, ես` ինձ հա մար, իմ 
փոքր տա նը, ինձ հան գիստ 
թող ու գնա խա ղա ղութ յամբ: 

ԲԵԼ - Չե ղավ, չե ղավ, Հայկ, հա-
վա սար-հա վա սա րի չի լի նի, 
դու հա վա սար չես ինձ ու պի տի 
հրա պա րա կավ ըն դու նես դա: 
Բա բե լո նում ինձ չեն թարկ վող 
չի լի նե լու, չեմ հան դուր ժի: 

ՀԱՅԿ - Ես իմն  ա սա ցի, Բել, դու 
քոնն ա րա` ոնց ճիշտ ես հա մա-
րում: 

ԲԵԼ - Եվ կա նեմ, չկաս կա ծես, Թ ևա-
վոր Ցու լը վկա: (Որ դի նե րին.) 
Գ նա ցինք: 

Բե լը հե ռա ն� մ է իր որ դի նե րի հետ: 

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Հայր, կու զե՞ս եղ-
բայր նե րով հաս նենք, էս գո մե -
շի օ րը գցենք դրանց: 

ՄԱՆԱՎԱԶ - Ճիշտ ա...
ՀԱՅԿ - Ս պա սեք, այ տաքգ լուխ-

ներ... ( Խո ռին.) Ո՞ւր, այ տղա, 
ետ ա րի: Ա մե ն բան` իր ժա մի ն, 
դեպ քե րից ա ռաջ չընկ նենք: 

Հե ռա ն� մ են:
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Թոր գո մա տ� ն: Փա ռ� խ, Դատ, 

Ս լաք, Հ ռ�  դե, Սո սի: 

ՓԱՌՈՒԽ - Հար գար ժան հայ րեր, 
եր ևի կռա հում եք, թե ին չու եմ 
կան չել ձեզ: 

ԴԱՏ - Կ ռա հում ենք, ա յո: 
ՍԼԱՔ - Ես չեմ կռա հում, իմ տու-

նը հե ռու է, ծայ րա մա սում, շատ 
տեղ յակ չեմ ձեր կենտ րո նի ան-
ցու դար ձե րին: 

ՓԱՌՈՒԽ - Հու սով եմ, գո նե տեղ-
յակ ես, որ Թոր գո մա տու նը վա-
ղուց ար դեն տա նու տեր չու նի: 

ՍԼԱՔ - Մի՞ թե: 
ԴԱՏ - Կա տա կում է Ս լա քը: 
ՓԱՌՈՒԽ - Հաս կա նում եմ, որ 

կա տա կում է, ինքս էլ կա տակ-
նե րի կտրվեի հա ճույ քով, բայց 
մե ր տան վի ճա կը լրջութ յուն է 
պա հան ջում, դա նա կը ոս կո րին 
է հա սել, տղերք: 

ՍԼԱՔ - Լավ ա սաց` տղերք: 
ԴԱՏ - Դե, տղա ենք, է լի, հո աղ-

ջիկ չենք: 
ՓԱՌՈՒԽ - Ես, Փա ռուխս, որ պես 

ձեր կող մի ց ընտր ված ա վագ, 
կա ռա վա րում եմ, ա յո, բայց 
տա րիքս ժամ առ ժամ ա ռա-
ջա նում է, ա մե ն բան չէ, որ տե-
սա նե լի է ինձ, և խս տութ յունս է 
կակ ղել, և վճ ռա կա նութ յունս է 
հա պա ղող դար ձել: 

ԴԱՏ - Ա ռաջ նորդ է անհ րա ժեշտ, 
պարզ է, հա սու նա ցել է: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ա յո, անհ րա ժեշտ է: 
Սա կայն, գի տեք, տկա րա ցած է 
Թոր գո մա տան կո րո վը, թշնա-
մի  նե րի հա ճա խա ցած աս պա-
տա կումն  ե րը մա շել են մե ր դյու-
ցազ նա կան զար մը, հար ևան 
ցե ղերն առ ևան գում են մե ր լա-
վա գույն ման չե րին ու աղ ջիկ-
նե րին, տա նում` ի րենց ար յունն 
են թար մաց նում-ու ժե ղաց նում: 

ՍԼԱՔ - Մեզ հզոր ա ռաջ նորդ է 
պետք, Թոր գո մի , Գա մե  րի, 
Թի րա սի նման, որ վե րածն վի 
տու նը, որ նո րից լցվի հաղ թա-
կան ո գով ու խան դա վա ռութ-
յամբ: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ա յո, սա կայն ցա վոք` 
ու նենք այն, ինչ ու նենք: 

ԴԱՏ - Իսկ ի՞նչ ու նենք: 
ՓԱՌՈՒԽ - Կա րե լի է ա սել` ո չինչ: 

Ե ղա ծը նվազ է, ընտ րութ յան 
հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս: 
Հո Հ ռու դեին չե՞նք ա պա վի նե-
լու: 

ՍԼԱՔ - Հ ռու դե՞ն, օ ձահ մա՞ն: 
ԴԱՏ - Այն խար դախ սու տա սա՞ նը: 
ՍԼԱՔ - Ն րա ո գին նվաստ է, 

ձեռքն ու ոտ քը` նվազ, նա իս կի 
մի  ե րինջ չի կա րող տա պա լել, 
մե ր մե ծ տա նը ո՞նց է պաշտ-
պան կանգ նե լու: 

ԴԱՏ - Պատ կե րաց նում եմ` հզո-
րա բա զուկ Հո յից հե տո` Հ ռու-
դե... Մենք մե ր ձեռ քով մե ր 
տու նը հո չե՞նք քան դե լու: 



25

Թ Ո Ր Գ Ո Մ Ա  Տ Ո ՒՆ .  Հ Ա Յ Կ

ՓԱՌՈՒԽ - Մո ռա նանք Հ ռու դեին, 
հայ րեր, ան լուրջ բա նի վրա 
չծախ սենք մե զ:

Ներ խ�  ժ� մ է Հ ռ�  դեն:

ՀՌՈՒԴԵ - Մո ռա նա՞նք... Էդ ո՞նց 
եք մո ռա նում... չկա՞ Հ ռու դեն, 
մե  ռե՞լ է... Ա հա, Հ ռու դեն, ձեր 
առջև կանգ նած է, լավ նա յեք, 
տե սա՞ք... Թու լա մի տ զա ռամ-
յալ նե րով հա վաք վել` տան ճա-
կա տա գիր են ո րո շում: Ես եմ 
Թոր գո մա տան շա վի ղի շա րու-
նա կո ղը, իմ հերթն է ա ռաջ նոր-
դութ յան. մտեք մարդ կանց մե ջ, 
հար ցու փորձ ա րեք, կա սեն` 
Հ ռու դեն է մե ր ա ռաջ նոր դը, 
նրան ենք ու զում: 

ԴԱՏ - Սուտ է խո սում: 
ՍԼԱՔ - Մի եր կու հի մա րի շա-

հագրգ ռել, խելք նե րը կե րել է 
եր ևի...

ՓԱՌՈՒԽ - Քեզ` ա ռաջ նո՞րդ... ( Ծի-
ծա ղ� մ է:) Այդ ո՞վ է խել քը գցել, 
որ ցան կա նա քեզ ա ռաջ նորդ 
տես նել, եր ևի մի այն Սի րաթն 
ու Հու լու նը, չէ՞: 

ՀՌՈՒԴԵ - Ի՞նչ ես փտած ա տամ-
ներդ բա ցել` ծի ծա ղում, մի  ոտդ 
ար դեն այն կող մում է, փո խա-
նակ լաց լի նես...

ՍԼԱՔ - Փա ռուխ, թող ես սրա 
ա կանջ նե րը պո կեմ, որ էլ 
ա կանջ չդնի դռան ետ ևից:

ՀՌՈՒԴԵ - Լավ եմ ա նում` ա կանջ 
եմ դնում, բա չէ, թող նեմ ձե-

զուգ լուխ ո րո շումն  եր կա յաց-
նեք, տու նը կոր ծան ման տա-
նեք: 

ՓԱՌՈՒԽ - Դ ռան ետ ևում ա կանջ 
դնող ա ռաջ նորդ տե սած կա՞ք, 
հայ րե՛ր: 

ԴԱՏ - Վայ մե զ, ե թե սրա հույ սին 
մն աց տու նը: 

ՍԼԱՔ - Փա ռուխ, ա սում եմ` թող, 
մի  լավ քո թա կեմ սրան, ուժս 
լիու լի կբա վի: 

ՀՌՈՒԴԵ - Մոտ չգաս... օ ձե րիս 
կթող նեմ տանդ վրա: 

ՓԱՌՈՒԽ - Դուրս ա րի՛, տղա՛, թե 
չէ իս կա պես կքո թա կենք: 

ՀՌՈՒԴԵ - Գ նում եմ, իմ կամ քով և  
ո՛չ ձեր սպառ նան քից ա հա բեկ-
ված, ձեզ հետ եր կար մն ա լը մի  
շատ հա ճե լի բան չէ: Բայց լավ 
մտա ծեք, էն մն ա ցորդ խելք-
ներդ ժո ղո վեք ու մտա ծեք: Ու 
չմո ռա նաք, որ Թոր գո մի  ո գին 
ի ջել է երկն քից ու մա տը դրել իմ 
վրա, տես նող է ե ղել. կպատ ժի 
ձեզ Թոր գո մը, դա ժան կպատ-
ժի: ( Դ� րս է գա լիս:)

ՍԼԱՔ - Ս պառ նում էր մե զ, տե սա՞ք, 
մե զ` ա վա գա նուն: 

ՓԱՌՈՒԽ - Մո ռա նանք խեղ կա-
տա կին, դառ նանք մե ր խնդրին: 

ԴԱՏ - Ի՞նչ ենք ա նե լու, Փա ռուխ, 
ե թե կան չել ես` փայ փա յած 
մի տք ու նե՛ս եր ևի: 

ՍԼԱՔ - Ու նի, աչ քե րի մե ջ եմ տես-
նում: 
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ՓԱՌՈՒԽ - Կա մի տք, ա յո, չեք 
սխալ վում: Սա կայն կո կորդ-
ներս չո րա ցավ, գա րու ջուր 
խմե նք, այ նու հետև կհայտ նեմ: 
( Կան չ� մ է:) Սո սի՛, թոռ նիկս, 
մե զ գա րու ջուր բեր: 

ՍԼԱՔ - Այդ խեղ կա տա կի պապն 
էլ խև  էր, Գ լա կը, կհի շեք: 

ԴԱՏ - Օ ձի կծա ծից մե  ռավ, իր 
տան պա հա պան օձն էր կծել: 

ՓԱՌՈՒԽ - Օձն էլ էր զզվել նրա-
նից: 

ԴԱՏ - Տա նու տեր Հո յը ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ փայ տով ծե ծում 
էր այդ Գ լա կին, հիմն  ա կա նում` 
ա նա ռիթ, ա սում էր` ժա մով է, 
ժա մը ե կել է` պի տի ծեծ վի, որ 
իր չա փե րը ճա նա չի, խար դա-
վանք ներ չսփռի շուր ջը:

Գա լիս է Սո սին, կժով գա րե ջ� ր է 

բե ր� մ �  ե րեք գա վաթ:

ՍՈՍԻ - (գա վաթ նե րը լցնե լով): 
Ա նուշ ա րեք: 

ՓԱՌՈՒԽ - ( Սո սիին): Տ ղա նե րին 
ա սա, որ դռան մոտ լի նեն, ոչ 
ո քի մոտ չթող նեն: 

ՍՈՍԻ - Կա սեմ, ինքս էլ կհսկեմ: 
( Դ� րս է գա լիս:) 

Խ մ� մ են:

ՍԼԱՔ - ( Փա ռ�  խին): Դե ա սա վեր-
ջա պես: 

ՓԱՌՈՒԽ - Կ հի շեք գու ցե, եղ բորս` 
Թակ լա դի ընտա նի քում մի  

ժիր, առ յու ծի ձա գի պես ու ժեղ 
ու հա մար ձակ մանչ կար Հայկ 
ա նու նով: 

ԴԱՏ - Ա ղոտ եմ հի շում: 
ՍԼԱՔ - Ես հի շում եմ, նոր ոտ քի 

կանգ նած` նետ-ա ղե ղը ձեռ քին 
էր մշտա պես: 

ԴԱՏ - Հի շե ցի, բութ մատս կծել էր 
չա րաճ ճին, ու զե ցի գայ լի ճու-
տը ձեռ քից առ նեմ` կծեց, ա հա, 
սպին, մն ում է: 

ՓԱՌՈՒԽ - Բա բե լա ցի ա վա զակ-
նե րը առ ևան գե ցին նրան, 
շատ էին հա վա նել, մե ծ փո ղեր 
ա ռա ջար կե ցին, մե  րոնք, բնա-
կա նա բար, մե ր ժե ցին, նրանք 
էլ պա տե հութ յուն որ սա ցին ու 
առ ևան գե ցին: 

ՍԼԱՔ - Հի շում եմ այդ պատ մութ-
յու նը, Գ լա կի մա տը խառն էր 
ոնց որ, բայց ա պա ցույց չկար: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ես գտել եմ Հայ կին, 
Բա բե լո նում է, եր ևե լի դյու-
ցազն է, Բե լի կրտսեր եղ բայ-
րը, այդ պես են կար գել պատ-
մութ յու նը, ման կուց ի րար հետ 
են մե  ծա ցել, բայց ի մա ցել եմ` 
հի մա հա կա ռակ վում է, չի են-
թարկ վում Բե լին, որ թա գա-
վորն է Բա բե լո նի: 

ԴԱՏ - Ա նունն ի՞նչ է հի մա: 
ՓԱՌՈՒԽ - Ոնց կար` մն ա ցել է, 

Հայկ: Պատ մում են, որ ու զել են 
փո խել, սա կայն ոչ մի  ու րիշ ան-
վան հա մա ռո րեն չի ար ձա գան-
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քել, թո ղել են: Պետք է բե րել 
Հայ կին, տղերք, նա Թոր գո մա 
տա նը ար ժա նի ա ռաջ նորդ կլի-
նի, իս կա կան տա նու տեր. որ-
դիք ու նի մե  կը մյու սից հզոր ու 
վա յել չա տես, մե ծ գեր դաս տան 
ու նի` ե րեք հար յու րի չա փով: 
Հայ կը նոր շունչ կտա Թոր գո-
մա տա նը: 

ԴԱՏ - Ա յո, սա կայն կգա՞, կթող նի՞ 
հա րուստ Բա բե լո նը հա նուն 
հե ռա վոր ու ան հայտ ինչ-որ 
տան: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ան հայտ չի, իր տունն 
է, իր հայ րե րի տու նը: 

ՍԼԱՔ - Կար ծում եմ` իր տու նը Բա-
բե լոնն է այլևս, ման կութ յան 
տու նը իս կի չի էլ հի շի, որ տե-
ղի՞ց, ե րեք տա րին նոր էր բո լո-
րել: 

ՓԱՌՈՒԽ - Հա վաս տի աղբ յուր-
նե րից գի տեմ` լուրջ հա կա-
ռա կութ յուն ու նի Բե լի հետ, չի 
են թարկ վում, ա ռանձ նա ցած 
է ապ րում իր գեր դաս տա նով: 
Սա լավ կռվան է մե զ հա մար: 

ԴԱՏ - Սա կայն հմուտ խոսք վա-
րող է պետք, ո՞վ է ու նակ: 

ՓԱՌՈՒԽ - Մենք, ե րե քով, հայ-
րեր, ու րի շը չկա: 

ՍԼԱՔ - Բա բե լո նը մո տիկ չէ, Փա-
ռուխ, եր կար, դժվա րին ճա-
նա պարհ է, իմ ե ռան դը չի պա-
տի, ա հա, ձախ ոտքս կա ղին է 
տա լիս, փայ տի օգ նութ յամբ եմ 

քայ լում...
ԴԱՏ - Իմ տնից քո տուն դժվար 

հա սա, շունչս հա տում էր, հին 
վեր քերս վե րածն վել` տնքում 
են ան դա դար...

ՓԱՌՈՒԽ - Խն դիրն ա վե լի կար-
ևոր է, քան մե ր մար մի  նը, եղ-
բայրք, Թոր գո մա տան գո յատ-
ևութ յան խնդիրն է, մե ր տան 
խնդի րը: Ե՛ս կգնամ: Տ վեք ձեր 
հա մա ձայ նութ յունն ու բա րե-
մաղ թան քը. մի այն իմ ո րո շու մը 
քիչ է, տան ա վա գա նին պի տի 
կար գադ րի: 

ԴԱՏ - Չ գի տեմ... Հան կարծ նրան 
հա մո զել չստաց վի ու դու էլ 
պա կա սես մե զ նից, մն անք եր-
կու սով` ես ու Ս լա քը, եր կու սով 
չենք զո րի մե ծ տան հոգ սը, 
Փա ռուխ: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ե րե քով էլ չենք զո-
րի այլևս` ե թե հզոր ա ռաջ-
նորդ չկար գենք, թարմ ար յուն 
չնե րար կենք մե ր տան սմքող 
ա նոթ նե րին: 

ՍԼԱՔ - Բա րի, գնա, մե ր տան 
նախն յաց ո գի նե րը քեզ պա հա-
պան: 

ԴԱՏ - Գ նա: Եվ թող հա ջող լի նի 
ձեռ նարկդ: 

Գա վաթ նե րը մի մ յանց են զար կ� մ:
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ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ 3

Հ ռ�  դեի տ�  նը, կո ղովն  եր �  կճ� ճ-

ներ, ո րոնց մե ջ` օ ձեր: 

Հ ռ�  դե, այ ն�  հետև` Հ�  լ� ն և Սի-

րաթ: 

ՀՌՈՒԴԵ - (կո ղո վից օձ հա նե-
լով): Ա րի, ա րի, սի րունս... Մի 
ֆշշաց րու, ես եմ... Ճա նա չե-
ցի՞ր... Ապ րես, ապ րես: Ինձ 
ա սում են` խև  օ ձահ մա, օ ձե րին 
հմա յում, բնից հա նում է, խա-
ղում` մարդ զար մաց նում, հե-
տո էլ մոր թում` կաշ վից գո տի, 
քի սիկ պատ րաս տում: Ճիշտ 
են ա սում, ես կա րո ղա նում եմ 
օ ձե րին հմա յել, խա բել` բնե-
րից հա նել, գո տի էլ եմ սար-
քում ծե րա ցած, ան պետ քա ցած 
օ ձե րի կաշ վից, եր բեմն  մի սն էլ 
եմ ու տում, հա, պատ րաս տե լու 
ձևն  ի մա նաս` ան մա հա կան կե-
րա կուր է: Բայց ի րենք չգի տեն, 
որ իմ հիմն  ա կան նպա տա կը 
օ ձե րին կթելն է... Այ, այս պես… 
( Գա վաթ մո տեց նե լով օ ձին:) 
Օ ձի կիս ա տա մի  կը դեմ եմ 
ա նում գա վա թին, գլու խը եր կու 
կող մի ց կա մաց սեղ մում եմ... ու 
նա տա լիս է իր թույ նը, հա ճույ-
քով է տա լիս... կա թիլ-կա թիլ... 
պարզ, զու լալ թույն... (Օ ձին 
կո ղով վե րա դարձ նե լով:) Մի 
խնդիր կա մի այն, կա յուն չի օ ձի 

թույ նը, շուտ է քայ քայ վում` ու-
ժը կորց նում: Ե թե եր կար պահ-
պա նե լու ձևը գտնեմ` աշ խար հի 
ա մե  նա հա րուստ մար դը կդառ-
նամ, աշ խար հի տե րը: Լավ 
թույն ո՞ւմ պետք չի, բո լո րին էլ 
պետք է` բզե զի ու բլո ճի դեմ, 
 ան ու առ նե տի դեմ, գա զա-
նի դեմ, թշնա մու դեմ, մե ր ձա-
վո րի դեմ, հա-հա, շատ մարդ 
կա, որ կու զի մե ր ձա վո րին թու-
նա վո րի կամ էլ` հենց մի  ամ-
բողջ գեր դաս տա նի, ին չո՞ւ ոչ: 
Մ նում է թույ նը կա յու նաց նե լու 
ձևը գտնեմ: Փոր ձել եմ մե ղ րի 
մե ջ պա հել, բայց մե ղրն ու ժեղ 
է, ինքն է քայ քա յում, յու ղի մե ջ 
եմ փոր ձել, լավ է, բայց է լի իմ 
ու զա ծը չի: Պապս ա սում էր` 
թույ նը կա րե լի է չո րաց նել, բա-
նի տեղ չդրի, մտա ծե ցի` տա րի-
քի հետ խել քը գցել ա, մտքին 
ե կա ծը դուրս ա տա լի, թույ նը 
ո՞նց կչո րաց վի... Հի մա մտա-
ծում եմ` ի մաս տուն մարդ էր, 
հենց էն պես բան չէր ա սի... 
Ափ սոս, մե  ռավ գնաց... Բայց 
ես կգտնեմ մի  ջո ցը, կգտնեմ...

Գա լիս են Սի րաթն �  Հ�  լ�  նը:

ՀՌՈՒԴԵ - Հը՞, ի՞նչ կա: 
ՍԻՐԱԹ - Ա հա գին բազ մութ յուն էր 

հա վաք վել, ճա նա պար հում էին 
Փա ռու խին` բա րե մաղ թանք նե-
րով, նվեր նե րով: 
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ՀՌՈՒԴԵ - Բա մե  րո՞նք, սու սու-
փուս նա յում էի՞ն, ի զուր էդ քան 
պղնձադ րամ բա ժա նե ցի՞: 

ՍԻՐԱԹ - Չէ, ին չի՞, մե  րոնք էլ էին 
հա վաք վել, Փա ռու խին ա սին` 
ի զուր ես գնում, Փա ռուխ, Հ ռու-
դեն էս տեղ, տա նը, մե ր կող-
քին, դու գնում ես ե սիմ ում 
բե րես: Հա, ա սե ցին, գոռ գո-
ռա ցին, նույ նիսկ քաշք շե ցին 
սրան-նրան...

ՀՈՒԼՈՒՆ - Մի քա նի սը սու լե ցին 
սե լի ետ ևից, ես էլ էի սու լում: 
( Ս�  լ� մ է:) 

ՍԻՐԱԹ - Քար գցե ցի ետև նե րից... 
թա քուն: 

ՀՌՈՒԴԵ - Թա քուն: 
ՍԻՐԱԹ - Հա դե, կծե ծեին... 
ՀՈՒԼՈՒՆ - Այ մարդ, թող գնա, 

իբր գտնե լու ա էդ Հայկ կոչ վա-
ծին, գցել են գլուխ նե րը` Հայկ, 
Հայկ... Կա՞ էդ Հայ կը, ո՞վ ա տե-
սել... Կամ ե թե կա էլ` կու զի՞ էն 
հա րուստ, տաք, լե նու բոլ եր կի-
րը թող նի, գա էս քա րուք ռա յի 
մե ջ ապ րի. ձմե  ռը ցուրտ, սառ-
նա մա նիք ու ձյուն, ա մա ռը շոգ-
կրակ...

ՍԻՐԱԹ - Թող գնա, գնա` փոշ մա-
նած ետ գա, փոշ մա նած գա` 
կխեղ ճա նա, կկակ ղի, ու էդ ժա-
մա նակ մե նք մե  րը կա նենք: 

ՀՈՒԼՈՒՆ - Կամ էլ կսատ կի` ճամ-
փե քին կմն ա, կպրծնենք: 

ՀՌՈՒԴԵ - Սատ կո ղը չի, ճեր մակ 

մա զե րին մի  նա յեք, պո պո քի 
պես պինդ ա: Հետն ո՞ւմ վերց-
րեց: 

ՍԻՐԱԹ - Եր կու ջա հե լի` իր տնե-
ցի նե րից: Դ րանց սե լի սռնին 
պի տի սղո ցեի գի շե րով: 

ՀՌՈՒԴԵ - Է սղո ցեիր... Գ նա ցին` 
նոր ես աք լո րա նո՞ւմ: Ե րեք տա-
րի ա մոտս աշ խա տում ես, բայց 
իս կի օձ կթել չսո վո րե ցիր: 

ՍԻՐԱԹ - Ին չի՞, լավ էլ կթում եմ: 
ՀՌՈՒԴԵ - Ի՞նչն ա լավ, բռնել չես 

կա րում, սխալ բռնում` ցա վաց-
նում ես, հե տո ու զում ես օ ձը 
քեզ թույն տա: Տես հա, Սի րաթ, 
քեն են պա հում, վաղ թե ուշ 
կծե լու են: 

ՍԻՐԱԹ - Շատ էլ քնքուշ բռնում 
եմ...

ՀՌՈՒԴԵ - Ձեռքդ դո ղում ա, վախ 
կա մե ջդ, ի րենք դա զգում են: 

ՀՈՒԼՈՒՆ - Էն մե ր պու ճուր տղեն 
ա ռա վո տից խա ղում էր նոր բե-
րած օ ձի հետ, չգի տեմ ինչ ա րեց` 
էն էլ կծեց, բայց հեչ պետ քը չի, 
հի մա ըն կե րա ցել են, տես նես 
ոնց ա վզով գցում` քնաց նում: 

ՀՌՈՒԴԵ - Իմ տղեն ա, է: Չէ, Սի-
րաթ, քեզ վայ թե էլ ու սուց չութ-
յուն չա նեմ, բան դուրս չի գա լիս: 

ՍԻՐԱԹ - Դուրս կգա, վար պետ, 
ես կա պա ցու ցեմ... Ու զում ե՞ս 
պա չեմ... (Օ ձին վերց նե լով` 
համ բ�  ր� մ է:) Ը հը, ը հը, ը հը... 
Վախ, խփեց: 
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ՀՌՈՒԴԵ - Չ հա վա տաց սի րուդ: 
ՍԻՐԱԹ - Ախր ին չի՞, շատ հա վե-

սով էլ պա չում էի...
ՀՌՈՒԴԵ - Լավ, քեզ մի  ճղի, կա-

տա կե ցի, մն ա` աշ խա տի: 
ՍԻՐԱԹ - Հա է լի, վար պետս, դու 

գի տես, թե քեզ ինչ քան եմ սի-
րում: 

ՀՌՈՒԴԵ - (շո յե լով Սի րա թի գլ� -
խը): Գի տեմ, գի տեմ: (Ինքն 
ի րեն.) Գ նաց, ու րեմն , Փա ռուխ 
պա պի կը, գնաց` դյու ցա զուն 
բե րի, փրկիչ: Թե իմ ի՞ն չը չեն 
հա վա նում, ի՞նչս ա ծուռ... 

ՀՈՒԼՈՒՆ - Ծուռ բան չկա, լրիվ ու-
ղիղ ա: 

ՀՌՈՒԴԵ - Ան պայ ման պի տի բոյս 
բար դի լի ներ, բա զուկ ներս` 
կաղ նու բուն, մե ջքս` ա պա-
ռա՞ժ... Ու ժը մե  նակ բո յու բու սա-
թի մե ջ ա՞... Բա իմ խել քը, իմ 
հմայ քը, իմ ճար տար լե զո՞ւն...

ՍԻՐԱԹ - Ա սում են` ու ժեղ, հզոր 
ա ռաջ նորդ լի նի, որ մե ր եր-
կիրն ա նա ռիկ պա հի, մե ր սահ-
ման նե րը` ան խախտ: 

ՀՌՈՒԴԵ - Զար մաց րին ի րանց 
երկ րով, եր կիր ա, է լի, մի  եր-
կու սար էս կողմ, մի  եր կու 
սար էն կողմ` ի՞նչ ա փոխ վում... 
Ա մե ն մի  ձնոտ սա րի հա մար հո 
մշտա պես կե նաց-մա հու կռիվ 
չե՞նք տա լու... Թող գան, գնան, 
տանք, առ նենք, առև տուր 
ա նենք... 

ՀՈՒԼՈՒՆ - Փոր ներս կուշտ լի նի...
ՍԻՐԱԹ - Ճիշտ ա, կուշտ փորն 

ա մե  նա կար ևոր բանն ա մար-
դուս հա մար: Մինչև վար պե-
տիս հան դի պե լը ո՞վ էի, սո ված 
զկռտում էի, մար դա հա շիվ չէի, 
հի մա մարդ եմ զգում ինձ: 

ՀՌՈՒԴԵ - Չէ, Փա ռուխ, ձեր ու զա-
ծով չի լի նե լու. ինչ էլ ա սեք, ինչ 
էլ ա նեք` էս տան նա խա րա րը 
ես եմ լի նե լու, ե՛ս: 

ՍԻՐԱԹ - (կի սա ձայն, որ Հ�  լ�  նը 
չլսի): Որ ա մե ն ինչ քո ու զա ծով 
լի նի, Ս յու նիին կտա՞ս ինձ: 

ՀՌՈՒԴԵ - Ի՞նչ Ս յու նի: 
ՍԻՐԱԹ - Փա ռու խի թո ռը: 
ՀՌՈՒԴԵ - Էն մա րա՞ լը...
ՍԻՐԱԹ - Հա, կտա՞ս: 
ՀՌՈՒԴԵ - Չէ: Հու լու նին կտամ 

քեզ: 
ՍԻՐԱԹ - Հու լու նի՞ն: 
ՀՌՈՒԴԵ - Ինչ, վատն ա՞: 
ՍԻՐԱԹ - Դե... չէ... բայց... օգ տա-

գոր ծած ա, է...
ՀՌՈՒԴԵ - Սի րա՞թ... Մի հատ հի-

շի, թե ում օգ տա գոր ծածն ա... 
Հի շե ցի՞ր... Այ էդ պես: Ս յու նին 
իմն  է լի նե լու, ի մը: Երբ պատ-
կե րաց նում եմ նրան իր պա րը 
պա րե լիս` իմ նախ շուն օ ձե րը 
հո լա նի թևե րին, պա րա նո ցին... 
խելքս մա ղում ա, հրաշք ա, 
հրաշք... Մի խոս քով` մո ռա ցիր: 

ՍԻՐԱԹ - Մո ռա նամ, դու ա սես` ես 
չմո ռա նա՞մ: 
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ՀՈՒԼՈՒՆ - Ի՞նչ եք էդ տեղ 
փսփսում: 

ՀՌՈՒԴԵ - Մեր գոր ծե րից: 
ՀՈՒԼՈՒՆ - Ու ինչ ո րո շե ցի՞ք: 
ՀՌՈՒԴԵ - Ա ռայժմ սպա սենք, 

սպա սենք, թող Փա ռու խը գնա-
գա, կամ էլ գնա` չգա: 

ՀՈՒԼՈՒՆ - Բա որ ե կավ ու բե րե՞ց: 
ՀՌՈՒԴԵ - Չի բե րի: Բայց ե թե բե-

րեց` ես գի տեմ ինչ կա նեմ: 
ՍԻՐԱԹ - Ի՞նչ կա նես, ու սու ցիչ, չես 

ա սի՞: 
ՀՌՈՒԴԵ - Չէ: Հե տո: Հի մա դեռ 

սպա սենք, գու ցե ա մե ն բան 
մե ր ու զա ծով է լի նում: 

ՍԻՐԱԹ - Ս պա սենք: 
ՀՈՒԼՈՒՆ - (կա խար դանք). 
 Ա նեծք ու ղար կեմ` բռնի, շու լա լի, 

կա պի, կապկ պի: 
 Ճամ փեն քանդ վի սե լիդ ա ռաջ, 

Փա ռուխ, փոշ ման-փոշ ման 
դառ  նաս ետ: 

 Քա մի ն փչի, դառ նա մրրիկ, 
ա վազ բե րի` աչքդ լցնի,

 Քիթդ,  բե րանդ ու ա կանջդ, որ ոչ 
տես նես, որ ոչ լսես, ոչ էլ շնչես: 

 Սիրտդ պայ թի, ընկ նես հո ղին, 
մն աս ան թաղ` ճամ փի կե սին: 

 Մար դա գայ լը բուկդ կրծի` ար-
յունդ լա կի, չո րա նաս իս պառ: 

 Օ ձը խայ թի` ու ռես, կապ տես, 
քրքրվես, սատ կես: 

 Սատ կես, Փա ռուխ, սատ կե՛ս, 
սատ կե՛ս, սատ կե՛ս...

 

ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ 4

Հայ կի տ�  նը: Հայկ, Ա րա ման յակ, 

Մա նա վազ, հե տո Խոռ, եր կ�  կին` 

Հայ կի տան կա նայք են, ճա շի սե-

ղանն են սպա սար կ� մ: Հայ կը որ-

դի նե րի հետ ճա շ� մ է: 

ՀԱՅԿ - Տի տան յան Բե լը գոմ շի 
մի ս չի ու տում, էլ ոնց կլներ: 

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - (ծաղ րով): Ձիգ է, 
ա տա մը չի բռնում: 

ՀԱՅԿ - Փոք րուց էր էդ պես, ես ու-
տում էի` ինչ տա յին, ջո կո ղութ-
յուն չէի դնում, ին քը ո տե րը 
գետ նին էր խփում, խռո վում, 
լա ցում, տնե ցի ներն էլ զի ջում 
էին` ա ղավն  ի էին խո րո վում, 
մատ ղաշ գա ռան կամ խոճ կո րի 
մի ս, կրիա էին խա շում... 

ՄԱՆԱՎԱԶ - (ո տե րը գետ նին 
խփե լով` Բե լի տնազն է ա ն� մ): 
Չեմ ու զում ես ձեր գո մե  շի մի -
սը, տա վա րի մի ս էլ չեմ ու տի, 
ինձ գա ռան մի ս տվեք, ա ղավ-
նի, կրիա... Ես Բելն եմ, մե  ծա-
նամ` թա գա վոր եմ դառ նա լու, 
աստ ված...

Ծի ծա ղ� մ են:

ՀԱՅԿ - Մատ ղաշ կեն դա նու մի  սը 
հա մե ղ է, հա, դյու րին է ա տա-
մի  հա մար, բայց ոս կոր, ջիլ ու 
 ան ամ րաց նող հյու թե րը քիչ 
են: Հա սուն կեն դա նու մի սն 
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է բա վա րար ուժ տա լիս: Սա է 
պատ ճա ռը, որ Բելն ու իր զար-
մը թեև խո շոր են, մսեղ, բայց 
նրանց  ա նը կա կուղ է, ջլե րը 
շուտ են հոգ նում-հանձն վում: 

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Մեր ա ղեղ նե րը 
ձգե լուն նրանց ու ժը չի պա-
տում: 

ՄԱՆԱՎԱԶ - Ե թե ձգում էլ են` 
ձեռք ներն այն պես են լար վում-
դո ղում, որ թո ղած նե տը վի րա-
վոր թռչնի նման ծու ռու մուռ է 
թռչում, թի րա խից վրի պում: 

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Բայց ծանր նի զակ 
լավ են գցում: 

ՄԱՆԱՎԱԶ - Մարմն  ե ղութ յու նից է: 
Բայց տե գե րով` ա ռա վե լութ յու-
նը մե րն է: 

ՀԱՅԿ - Տ ղերք, ոնց որ կռվի եք 
պատ րաստ վում, հա՞: 

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Ի՞նչ ի մա նանք` ինչ 
կլի նի, հայր, ի րա վի ճա կը շատ 
է լար ված: 

ՄԱՆԱՎԱԶ - Բե լենք ֆշֆշա լով են 
անց նում մե ր կող քով, պա տա-
հում է` չեն բար ևում: 

ՀԱՅԿ - Հան գիստ մն ա ցեք: Կ ռիվ 
սար քեն` կռիվ կտանք, մե նք 
կռվին թի կուն քով դար ձող 
չենք: 

Գա լիս է Խո ռը:

ՀԱՅԿ - Ու շա նում ես, Խոռ տղա: 
ԽՈՌ - Դ ռա նը սայլ է կանգ նել, 

խոս քի բռնվե ցի: 

ՀԱՅԿ - Ո՞վ են: 
ԽՈՌ - Մի ա լե զարդ այր է իր եր-

կու օգ նա կա նի հետ, ա սում է` 
հեռ վից եմ, Հայ կին տես նել եմ 
ու զում, խո սե լու բան ու նեմ հե-
տը: 

ՀԱՅԿ - Կար գադ րիր` օգ նա կան-
նե րին կե րակ րեն, եզ նե րին 
խոտ ու ջուր տան, իսկ ծե րու-
նուն տուն հրա վի րի, տես նենք 
ով է, ինչ է ու զում: 

Խո ռը դ� րս է գա լիս:

ՀԱՅԿ - Գի նի չկա սե ղա նին: 

Կա նայք գի նի են բե ր� մ սա փո րով, 

գա վաթ ներ, դն� մ են սե ղա նին: 

Խո ռը գա լիս է Փա ռ�  խի հետ:

ԽՈՌ - Ա հա: 
ՀԱՅԿ - Բա րի լի նի մուտքդ իմ 

տուն, ան ծա նոթ: 
ՓԱՌՈՒԽ - Ող ջութ յուն քեզ ու քո 

տա նը, դյու ցա զուն: ( Մո տե ն� մ 
է, գրկ� մ Հայ կին, եր կար �  
կա րո տով հո տո տ� մ:) 

ՀԱՅԿ - Ի՞նչ ես այդ պես փար վել-
հո տո տում, ոչ հայրս ես, ոչ 
պապս: 

ՓԱՌՈՒԽ - Հո րեղ բայրդ եմ, Հայկ: 
ՀԱՅԿ - Հա՞... ( Ծաղ րով:) Որ տե ղի՞ց 

հայտն վե ցիր, հո րեղ բայր: 
ՓԱՌՈՒԽ - Թոր գո մա տնից, լսած 

կա՞ս: 
ՀԱՅԿ - Ոնց չէ... Թոր գո մա տուն... 

Ո՞ր կող մում է: 
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ՓԱՌՈՒԽ - Էն, հյու սի սի, բարձր ու 
սի րուն լեռ նե րի կող մը: 

ՀԱՅԿ - Նս տիր: ( Կա նանց.) Ճաշ 
տվեք հյու րին, գի նի լցրեք: 
( Փա ռ�  խին.) Դե նստիր վեր-
ջա պես: ( Փա ռ�  խը նստ� մ է:) 
Ի՞նչն է բե րել քեզ մե ր կող մե  րը: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ե կել եմ իմ եղ բո րոր-
դուն տե սութ յան: 

ՀԱՅԿ - Այդ կա տակն ա րինք, ան-
ցավ, լրջա նանք ար դեն, հար-
գար ժան...

ՓԱՌՈՒԽ - Փա ռուխ, Փա ռուխ է 
ա նունս: 

ՀԱՅԿ - Հար գար ժան Փա ռուխ: 
ՓԱՌՈՒԽ - Ա սա ցի ար դեն` ե կել 

եմ իմ եղ բո րոր դուն տես նե լու: 
ՀԱՅԿ - Բա ին չո՞ւ իր մոտ չես գնա-

ցել, ինձ մոտ ես ե կել: 
ՓԱՌՈՒԽ - Ո րով հետև դո՛ւ ես իմ 

եղ բո րոր դին: 
ՀԱՅԿ - Կա տա կա սեր ես, ծեր այր, 

հաս կա ցա, բայց բա վա կան է: 
ՓԱՌՈՒԽ - Չեմ կա տա կում, Հայկ, 

ես Փա ռուխն եմ Թոր գո մա 
տնից, քո հո րեղ բայ րը: 

ՀԱՅԿ - Շ փո թում ես, Փա ռուխ, ես 
Բա բե լա ցի եմ, Տի տան յան Բե լի 
եղ բայ րը: 

ՓԱՌՈՒԽ - Բե լը Քա մի  ճյուղն է, 
դու` Հա բե թի: Չե՞ս տես նում` 
նա թխա մաշկ է, սևա հեր, դու` 
խարտ յաշ, ճեր մա կա մաշկ: 

ՀԱՅԿ - Մեր մայ րե րը տար բեր են: 
ՓԱՌՈՒԽ - Ձեր հայ րերն էլ տար-

բեր են, Հայկ, դու Թոր գո մի  
զար մի ց ես, Բե լը` Նեբ րով թի: 
Քեզ առ ևան գել են Թոր գո մա 
տնից: 

ՀԱՅԿ - Ո՞վ: 
ՓԱՌՈՒԽ - Բա բե լա ցի ա վա զակ-

նե րը: Տե սել են աշ խույժ, ու ժեղ, 
խո շոր մանչ ես, գայ թակղ վել 
են, առ ևան գել` վա ճա ռել Բե-
լենց: 

ՀԱՅԿ - Կեր, ճամ փից ես, քաղ ցած 
ես, գի նի խմի ր: 

ՓԱՌՈՒԽ - (գի ն� ց մի  քա նի կ� մ 
խմե  լով): Ին չի՞ց եք սար քում ձեր 
այս գի նին: 

ՀԱՅԿ - Ար մա վից: Չ հա վա նե ցի՞ր: 
ՓԱՌՈՒԽ - Վա տը չի... Բայց շատ 

քաղցր է ու սարթ, կմո լո րեց-
նի, իսկ ես դեռ խո սե լիք ու նեմ: 
Սայ լի մե ջ մե ր տան գի նուց եմ 
բե րել մի  տիկ, խա ղո ղի թեթև 
գի նի է, ա սա բե րեն. կզվար-
թաց նի, բայց չի մո լո րեց նի: 

ՀԱՅԿ - Բե րեք: ( Մա նա վա զը դ� րս 
է գա լիս գի նին բե րե լ� :) Են-
թադ րենք ա սա ծիդ պես է...

ՓԱՌՈՒԽ - Ի՞ն չը, գի նի՞ն...
ՀԱՅԿ - Չէ, Թոր գո մա տուն-հո-

րեղ բայր-բան...
ՓԱՌՈՒԽ - Են թադ րենք չի, Հայկ, 

էդ պես է: Մեջ քիդ, աջ կող մում, 
շի կա վուն նշան կա, ա սես մաշ-
կի վրա ի ջած փոք րիկ արև լի-
նի. երբ մա նուկ էիր` ճկույ թիս 
ե ղուն գի չափ էր:



34

Գ ո ւ ր գ ե ն  Խ ա ն ջ յ ա ն

Հայ կը նա յ� մ է կա նանց, նրանք 

գլխով հաս տա տ� մ են:

ՓԱՌՈՒԽ - Ար ևոր դի նե րի նշանն 
է: Մեր զար մի ց բո լո րը չէ, որ 
ու նեն այդ նշա նը, ա ռանձ նա-
շնորհ յալ նե րի վրա է ի ջեց վում: 
Դու ի վե րուստ ընտր յալ ես, 
Հայկ, մե ծ ա ռա քե լութ յուն ու-
նես: ( Մա նա վա զը բե ր� մ է տի-
կը:) Բա ցեք բե րա նը, խմե նք 
Թոր գո մա տան գի նին, զվար-
թա նանք: 

Հայ կը նշան է ա ն� մ, կա նան ցից մե -

կը բա ց� մ է տի կի բե րա նը, լցն� մ 

գա վաթ նե րը:

ԿԻՆ - (գի ն�  թ�  նա վոր ված լի նե-
լ�  կաս կա ծով, Հայ կին): Թույլ 
տուր` նախ ես խմե մ: 

ՀԱՅԿ - ( Փա ռ�  խի աչ քե րին �  շա-
դիր նա յե լով, կնո ջը): Դ րա կա-
րի քը չկա: 

ՓԱՌՈՒԽ - (վերց ն� մ է գա վա թը): 
Ող ջութ յուն քեզ ու քո գեր դաս-
տա նին, դյու ցա զուն Հայկ: 

Խ մ� մ են:

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Հա մե ղ է: 
ՓԱՌՈՒԽ - Որ դի նե րիդ վրա Թոր-

գո մա տան շու քը կա, Հայկ... 
Սա կայն... Սա կայն ափ սոս, 
շատ ափ սոս...

ՀԱՅԿ - Ին չո՞ւ ես ափ սո սանք տա լիս: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ափ սոս են, որ Բե լին 
պի տի ծա ռա յեն: 

ՀԱՅԿ - Մի ան գամ ա սա ցիր` կնե-
րեմ դժվա րութ յամբ, բայց էլ չա-
սես: Ես ու իմ որ դիք եր բեք ծա-
ռա չենք ե ղել ու չենք լի նի: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ո՛ւխխխ... Կեց ցես: 
Մեր նախ նի Թոր գո մի  հպար-
տութ յունն ու զայ րույ թը ժայթ-
քեց աչ քե րիցդ: Մեռ նեմ աչ քե-
րիդ, Հայկ: 

(Եր գ� մ է, գա վա թը սե ղա նին 
խփե լով).

« Կա րոտ ցեր եմ սա րերդ, պաղ ու 
ա նուշ ջրերդ,

 Թոր գո մա, Թոր գո մա, իմ խո րոտ 
տուն, Թոր գո մա: 

 Կա րոտ ցեր եմ քա ջերդ, հե զիկ 
նա զիկ հարս ներդ,

 Թոր գո մա, Թոր գո մա, հայ րե րի 
տուն, Թոր գո մա: 

Հայ կը հան կարծ մի ա ն� մ է կրկներ-

գին:

 Թոր գո մա, Թոր գո մա, իմ խո րոտ 
տուն, Թոր գո մա,

 Թոր գո մա, Թոր գո մա, հայ րե րի 
տուն, Թոր գո մա: 

ՀԱՅԿ - (զար մա ցած): Ես էս երգ 
գի տեմ, հո րող բեր... 

ՓԱՌՈՒԽ - Գի տես, մանչ, գի տես, 
հո րող բեր մե ռ նի ջա նիդ, քո 
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երգն է, քո տան երգն է, ո՞նց չի-
մա նաս: 

ՀԱՅԿ - Զար մանք բան է...
ՓԱՌՈՒԽ - (կ� մ է ա ն� մ գի ն� ց, 

գա վա թը սե ղա նին դնե լով): 
Էհ... 

ՀԱՅԿ - Տխ րե ցիր: 
ՓԱՌՈՒԽ - Ոնց չտխրեմ, եղ բոր 

տղա, տկա րա ցել է մե ր տու-
նը, կռիվն  ե րը մա շել են մե զ, 
նա խան ձող հար ևան ցե ղե րը 
շա տա ցել են, մե ր ա մե  նաու ժեղ 
ման չե րին, ա մե  նա սի րուն աղ-
ջիկ նե րին առ ևան գել, տա րել 
են... 

ՀԱՅԿ - Տա րել են: Չ տա յի՛ք: 
ՓԱՌՈՒԽ - Է չտա յինք... Բայց տա-

րան: Ու մե ր զար մը հի մա թու-
լա ցել է, տկա րա ցել: Հայկ, դու 
պետք ես Թոր գո մա տա նը: 

ՀԱՅԿ - Դժ վար բան ես ա սում, 
հար գար ժան Փա ռուխ... Իմ ամ-
բողջն այս տեղ է, Բա բե լո նում: 

ՓԱՌՈՒԽ - Բայց ես լսել եմ, որ 
հաշտ չես Բե լի հետ...

ՀԱՅԿ - Գո ռո զա ցել է Բե լը, ինքն 
ի րեն թա գա վոր ու աստ ված է 
կար գել, բայց ես չեմ երկր պա-
գի նրան: 

ԽՈՌ - Մենք ծնկի իջ նող չենք: 
ՄԱՆԱՎԱԶ - Բելն աստ ված չի մե զ 

հա մար: 
ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Կե նաց-մա հու 

կռիվ կտանք: 
ՓԱՌՈՒԽ - Չեմ կաս կա ծում, բայց 

Բե լի զոր քը բյու րա վոր է: 
ՀԱՅԿ - Հոգ չէ, նրանք բա զում են, 

մե նք` ու ժեղ: 
ՓԱՌՈՒԽ - Ձեր ո տի տակ չկա 

կար ևո րը, Հայկ, ձեր հո ղը, ձեր 
թի կուն քում չկա կար ևո րը` ձեր 
տու նը: Դար ձեք ձեր տուն, ձեր 
ոտ քը դրեք ձեր հո ղին, ա ռեք 
նրա զո րութ յու նը: Դար ձիր քո 
տուն, Հայկ: Եվ ի մա ցիր` ինչ-
քան դու ես պետք տա նը, այն-
քան էլ տունն է քեզ պետք: 

ՀԱՅԿ - Փա խուս տի նման կլի նի: 
ՓԱՌՈՒԽ - Փա խուստ չի, տուն-

դարձ է, դու վե րա դառ նում ես 
քո հայ րա կան տուն, Հայկ... Այ-
նու հետև թե կու զեն` թող գան, 
թող գան ու էն ժա մա նակ մե նք 
ցույց կտանք մե ր զո րութ յու-
նը: ( Դա դար:) Խո սիր, ին չո՞ւ ես 
լռում: 

ՀԱՅԿ - Չեմ լռում, ներ սումս եմ 
խո սում: 

ՓԱՌՈՒԽ - Հա, մտա ծում ես... Մ տա-
ծիր, մանչս, մտա ծիր: (Լցն� մ է 
գա վաթ նե րը:) Էս տեղ դու ո՞վ ես... 
Է լի որ դյու ցազն ես, հա, է լի որ` 
հզոր ես... Բայց Բելն է Բա բե-
լո նի ա ռաջ նոր դը, նրան էլ թե 
սպա նես` հա ջորդն է լի իր զար-
մի ց է լի նե լու, էս կար գը դու չես 
կա րող փո խել, Հայկ, նրանք 
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ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ 5

Բե մը բազ մա մարդ է, Թոր գո մա 

Տան բնա կիչ նե րը դի մա վո ր� մ են 

Հայ կին իր գեր դաս տա նով, այս տեղ 

են Ս լա քը, Դա տը, Սո սին, �  րիշ ներ, 

մի  կող մ� մ` Հ ռ�  դեն է, Հ�  լ�  նը, 

Սի րա թը: 

ՀՌՈՒԴԵ - Վերջն իր ա րածն ա րեց 
ի ժի ծնուն դը, բե րեց իր Հայ կին: 
( Հ�  լ�  նին.) Ա նեծք ներդ ան-
պտուղ էին, կի՛ն: 

ՍԻՐԱԹ - Բա ի՞նչ ենք ա նե լու: 
ՀՈՒԼՈՒՆ - Օ ձի թույն տանք ճա շի 

կամ խմի չ քի հետ` պրծնի-գնա: 
ՍԻՐԱԹ - Հա, ճիշտ ա, Հու լու նը 

անն կատ կա նի դա, էն հո ղա-
գույն օ ձի թույ նը համ չու նի: 

ՀՌՈՒԴԵ - Դա վեր ջում, ե թե ու րիշ 
ճար չմն ա: 

ՁԱՅՆԵՐ - Ե կան, ե կան...

Բեմ են մտն� մ Հայ կը, Փա ռ�  խը, 

Հայ կի որ դի նե րը, մն աց յա լը:

ՀՈՒԼՈՒՆ - (զմայլ ված): Ի՜նչ տղերք 
են...

ՀՌՈՒԴԵ - Բե րանդ փա կի, թե չէ 
ես կփա կեմ: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ա հա Թոր գո մա տու-
նը, Հայկ, ա հա քո տու նը, քո 
տան սա րե րը, ջրե րը, դաշ տերն 
ու ան տառ նե րը, ա հա քո տնե-
ցի նե րը, որ հա վա տա ցել ու 
սպա սել են քեզ...

ՀՌՈՒԴԵ - (մե  կ�  սի): Ս պա սել 
ենք, բա չէ, շունչս կտրում էր 
սպա սե լով: 

ՀԱՅԿ - Բա րի հան դի պե ցինք, 
տնե ցի ներ, կա րո տել էի ձեզ: 

Բո լո րը գա լիս են Հայ կին ըն դա ռաջ, 

շա տե րը փար վ� մ են, գրկ� մ, ող-

ջ�  ն� մ, նաև` Հայ կի որ դի նե րին, 

ող ջ�  նող նե րի մե ջ են Հ ռ�  դեն, Սի-

րա թը, Հ�  լ�  նը:

ՓԱՌՈՒԽ - Բե րեք, բե րեք խո յը, 
զո հա բե րեք մե ր դյու ցա զուն 
Հայ կի ո տաց տակ: 

ի րենց տանն են: Դու էլ քո տա-
նը պի տի լի նես: 

ՀԱՅԿ - Շ տա պում ես, Փա ռուխ, 
հեշտ բան չի: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ոչ էլ շտա պում եմ: ( Գի-
նի խմե  լով:) Ես իմ եղ բո րոր դու 

հյուրն եմ, նրա տա նը կմն ամ 
այն քան, մի նչև ին քը մտա ծի ու 
վճիռ կա յաց նի: 

ՀԱՅԿ - (կա նանց): Սեն յակ պատ-
րաս տեք հո րեղ բոր հա մար: 

 ԱՐԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐՈՐԴ
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Թմ բ�  կի, զ� ռ նա յի հնչյ�  նե րի տակ 

կա տա ր� մ են զո հա բե ր� թ յ�  նը:

ՓԱՌՈՒԽ - Հն չեց րե՛ք Թոր գո մա 
տան պա րը: Հայկ, տղերք, ձեր 
ոտ զար կեք ձեր տան հո ղին, 
թող հո ղը զգա ձեր բար ևը ու 
ինքն էլ ձեզ ող ջու նի: Զար կեք: 

Պա րի հնչյ� ն ներն են թնդ� մ, պա-

րը սկս� մ են Թոր գո մա տնե ցի-

նե րը, պա րի մե ջ քա շե լով Հայ կին 

�  նրա մարդ կանց, շ� րջ պարն է 

ե ռ� մ, Սո սին Խո ռի կող քին է, պա-

րող նե րի մե ջ են նաև Հ ռ�  դեն, Սի-

րա թը, Հ�  լ�  նը: 

 
ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ 6

Բե լի ա պա րան քը: Բելն է և  իր ծա-

ռան, այ ն�  հետև` Հ ռ�  դեն և Սի րա-

թը: Բե լը նետ-ա ղե ղով փոր ձեր է 

ա ն� մ: 

ԲԵԼ - (ծա ռա յին): Հայ կի հին 
ա ղեղ նե րից է, տվեց, ա սեց` առ, 
փոր ձի, բայց մե կ է` չես կա րո-
ղա նա լու ձգես: Ը հը, ձգել եմ... 
Չեմ ձգե՞լ: 

ԾԱՌԱ - Ձ գել ես, տեր, դու Բա բե-
լո նի ա մե  նաու ժեղ մարդն ես: 
( Բե լի խեթ հա յաց քին ի պա-
տաս խան:) Աշ խար հի ա մե -
նաու ժե ղը: 

ԲԵԼ - Թի րա խը վերց րու... Բարձր 
պա հիր: 

Ծա ռան փայ տի վրա ձգած կաշ վով 

թի րա խը պա հ� մ է Բե լի ա ռաջ: Բե-

լը մե ծ ճի գով ձգ� մ է ա ղե ղը, ձեռ-

քե րը դո ղ� մ են նետն ար ձա կե լիս, 

նե տը դիպ չ� մ է ծա ռա յի ազդ րին �  

անց ն� մ:

ԲԵԼ - Դի պավ: 
ԾԱՌԱ - (ցա վից ծռված): Դի պավ, 

տեր: 
ԲԵԼ - Հենց ազդ րիդ էլ նշան էի 

բռնել: Գ նա, թող բու ժա կը բա-
լա սան քսի: 

ԾԱՌԱ - Կա րիք չկա, տեր, թեթև 
պատռ վածք է, ի րեն ի րեն 
կանց նի: 

ԲԵԼ - Հա, սպա նել ու զեի` կրծքիդ 
կխփեի: ( Մի կողմ է գց� մ ա ղե-
ղը, նի զակ է վերց ն� մ:) Նի զա-
կից լավ զենք չկա: ( Նի զակն 
� ժ գին խփ� մ է թի րա խին: 
Ծա ռան խոց ված թի րա խի հետ 
տա պալ վ� մ է գետ նին:) Չես 
մե  ռել, չէ՞... ( Ծի ծա ղ� մ է) 

ԾԱՌԱ - (ել նե լով): Ողջ եմ: 
ԲԵԼ - Սա ռը ջուր բեր, ծա րա վե ցի: 

Այն եր կու սին հո ջուր չե՞ք տվել: 
ԾԱՌԱ - Չէ, երկ րորդ օրն է` շո գի 

մե ջ չո րա նում են դար պաս նե րի 
ա ռաջ: 

ԲԵԼ - Թող չո րա նան, չո րա նան` 
քիչ կխո րա ման կեն: Ա սում են` 
որ տե ղի՞ց են: 

ԾԱՌԱ - Թոր գո մի ա, թե Թոր գո-
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մա, թե Թոր գո մոն... Ա սում են` 
հե ռու է, ա ղի լճից այն կողմ: 

ԲԵԼ - Ջու րը բեր: ( Ծա ռան գն� մ է:) 
Թոր գո մի ա... Ինչ-որ տեղ լսել 
եմ: (Խ մե  լով ծա ռա յի բե րած 
ջ�  րը:) Դ րանց բեր, տես նեմ 
ինչ են ու զում: Ճամ փին գլխնե-
րին մի  եր կու հատ բամ փի, 
թող վախն ա վե լի խո րը մտնի 
մե ջ նե րը: ( Ծա ռան դ� րս է գա-
լիս: Ա ղեղն է աչ քով ընկ ն� մ:) 
Ախ, Հայկ, Հայկ... Մի՞ թե վատ 
թա գա վոր էի քեզ ու քո աղ խի 
հա մար, ու զա ծիդ պես ապ րում 
էիր, բայց դու քեզ ինձ հա վա-
սար տե սար, չերկր պա գե ցիր... 

Ծա ռան ներս է բե ր� մ Հ ռ�  դեին և 

Սի րա թին:

ԾԱՌԱ - (հրե լով): Ա հա, սրանք 
են, ե րեկ վա նից ա ղա չում են, 
որ ըն դու նես, տեր: (Հ յ�  րե րին.) 
Ծնկի՛: 

Հ ռ�  դեն �  Սի րաթն ընկ ն� մ են Բե-

լի ոտ քե րի ա ռաջ, սո ղե սող ա ռաջ են 

գն� մ:

ԲԵԼ - Թա վալ վե ցիք` հե րիք է, հի-
մա կանգ նեք ու խո սեք, բայց 
ա րագ, ժա մա նակ չու նեմ: 

ՀՌՈՒԴԵ - Թոր գո մա տնից ենք, 
էն լեռ նե րի կող մի ց, ես ու իմ 
օգ նա կա նը, ե կել ենք ա սենք, 
որ Հայկն էն տեղ է, Թոր գո մա 
տա նը...

ԲԵԼ - Հա՞յ կը... Ի զուր չէ, որ այ սօր 
ա ռա վո տից հի շել եմ նրան: 
Շա րու նա կի՛ր: 

ՀՌՈՒԴԵ - Լավ տե ղա վոր վել է, 
դաս տա կերտ է կա ռու ցում իր 
հա մար, ձեռ քին ոս կի բազ կա-
կալ են դրել, մա տին` սու տա-
կով մա տա նի, ինքն էլ քնում-
զարթ նում` Բե լին է հայ հո յում, 
ա սում է` թշնա մի  է ինձ, զորք 
հա վա քեմ, գնա լու եմ` հաղ թեմ: 

ԲԵԼ - Ա սում ես` հայ հո յո՞ւմ է: 
ՀՌՈՒԴԵ - Հայ հո յում է, գե րաշ-

նորհ: 
ԲԵԼ - Ին չո՞ւ պի տի քեզ հա վա տամ: 
ՀՌՈՒԴԵ - Ախր, ախր... ես ո՞նց 

կհա մար ձակ վեմ ստել աշ խար-
հա կա լիդ, պայ ծա ռա փայ լիդ 
ա ռաջ...

ՍԻՐԱԹ - Իմ ու սու ցի չը ստե լու սո-
վոր չի...

ԲԵԼ - (ծա ռա յին): Ս րանց գցիր կո-
կոր դի լոս նե րի ա ռաջ: 

ՀՌՈՒԴԵ - Վայ, չէ, գթա, ա ղա չում 
եմ, մի  ա րա, մե ծ: 

ԲԵԼ - (Հ ռ�  դեի աչ քե րին նա յե լով): 
Բայց դու հե տաքր քիր տա կանք 
ես... Ա սում ես` խնա յե՞մ: 

ՀՌՈՒԴԵ - ( Սի րա թի հետ գետ նին 
ընկ նե լով): Խ նա յիր, տեր: 

ԲԵԼ - Գա լուդ իս կա կան նպա-
տակն ա սա, շո՛ւտ, քո շա հը ո՞րն 
է: 

ՀՌՈՒԴԵ - Ա սեմ: Ես էի Թոր գո մա 
տան տա նու տե րի թեկ նա ծուն, 
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բայց գնա ցին, այ սինքն` ե կան, 
Հայ կին բե րե ցին. հա մո զե ցին, 
որ ին քը Թոր գո մա տնից է, 
Թոր գո մա տան զարմ է: Խա-
բե ցին: 

ԲԵԼ - Չեն խա բել: Բայց դա նշա-
նա կութ յուն չու նի: Ու զի՛ր: 

ՀՌՈՒԴԵ - Ու զում եմ, որ այդ մե -
ծա բե րա նի բե րա նը փա կես, ես 
լի նեմ իմ հա սա նե լի քի տե րը, 
հա վերժ ծա ռա յեմ քեզ իմ ամ-
բող ջով... ինչ ու զես` կտամ: 

ԲԵԼ - Ի՞նչ ու նես` որ ինչ տաս: 
ՀՌՈՒԴԵ - Ու նենք... Մե տաղ, գի-

նի, յուղ, գա րու ջուր, հաց, թան-
կար ժեք քա րեր... ջա հել տղերք, 
աղ ջիկ ներ... երբ պետք լի նի` 
զին վոր կտամ...

ՍԻՐԱԹ - Թույն... (Հ ռ�  դեի սպառ-
նա լից հա յաց քը տես նե լով 
լռ� մ է:) 

ԲԵԼ - Ի՞նչ: 
ՍԻՐԱԹ - Թթթ...
ՀՌՈՒԴԵ - Թուրմ, հա տուկ բու-

ժիչ թուր մե ր ու նենք, թե յեր ենք 
պատ րաս տում, բա լա սան ներ: 

ԲԵԼ - Կո խեք քա մակ ներդ, ինձ 
ձեր թուր մը պետք չի, մե  րը ու-
նենք: Ա սում ես` հայ հո յո՞ւմ է: 

ՀՌՈՒԴԵ - Հայ հո յում է, տեր, նույ-
նիսկ լե զուս չի պտտվում... 
Ա սում է` Բե լը մի այն տես քից 
է ա հա վոր, ի րա կա նում... ի րա-
կա նում...

ԲԵԼ - Ա սա: 

ՀՌՈՒԴԵ - ( Սի րա թին): Ա սա: 
ՍԻՐԱԹ - Ին չի՞ ես...
ԲԵԼ - Հը՛...
ՍԻՐԱԹ - Նա պաս տակ է: 
ՀՌՈՒԴԵ - Ա սում է` ես ու իմ տղեր-

քը հզոր ենք, մե ր դեմ խաղ չկա, 
մե  նակ մի  քիչ ժա մա նակ լի նի` 
ուժ հա վա քենք... 

ԲԵԼ - Շո՛ւն, հո չե՞ս կար ծում, թե 
ա սած ներդ հա լած յու ղի տեղ 
եմ ըն դու նում: 

ՀՌՈՒԴԵ - Քո կամքն է, մե ծ: Բայց 
ես չեմ ստում. նա քո ի մա-
ցած Հայ կը չի այլևս, ինչ տե-
ղա վոր վել է Թոր գո մա տա նը` 
պար ծեն կոտ ու ինք նա հա վան 
է դար ձել, մե ր ծե րե րը նրան 
տար բեր պատ մութ յուն ներ են 
պատ մե լ տան պատ մութ յու-
նից, նախ նի նե րի հե րո սութ-
յուն նե րից, ոգ ևոր վել է, ու զում է 
աշ խար հա կալ դառ նալ, ա սում 
է` մն ա ցած բո լո րը շուն են, շան 
ցե ղից...

ԲԵԼ - Հե րիք է: Ու րեմն  այս պես, 
պատ գա մա խոս կու ղար կեմ 
նրա մոտ, թող հա մո զեն, ետ 
բե րեն...

ՀՌՈՒԴԵ - Չի գա: 
ՍԻՐԱԹ - Չի գա, չէ: 
ԲԵԼ - Ինձ պետք է, որ Հայ կը 

վե րա դառ նա ու ծնկի գա իմ 
ա ռաջ, հնա զանդ վի ու երկր-
պա գի: Ե թե մե ր ժի, չգա, այն 
ժա մա նակ կա նեմ իմ ա նե լի քը: 
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ՀՌՈՒԴԵ - Միան գա մի ց ա րա, 
տեր, ի զուր ջանք ու ժա մա նակ 
մի  ծախ սիր, նա վե րա դար ձո ղը 
չի: 

ԲԵԼ - Ձայնդ կտրի, էլ չխո սես, 
մի նչև թույլ չտամ: Ձիա կառ քե-
րի ճա նա պարհ կա՞ մի նչև ձեր 
այդ տուն կոչ վա ծը: 

ՍԻՐԱԹ - Կա, դեռ չեն սառ ցա-
կա լել ճա նա պարհ նե րը, բայց 
օր-օ րի է, չես ի մա նա` վաղն ինչ 
կլի նի: 

ՀՌՈՒԴԵ - Շատ քար քա րոտ են ու 
նեղ, վա խե նամ ձիե րը չքա շեն: 

ԲԵԼ - (Հ ռ�  դեին): Դու կմն աս էս-
տեղ: 

ՀՌՈՒԴԵ - Մ նամ, հրա մանքդ: 
ԲԵԼ - ( Սի րա թին): Իսկ դու կգնաս 

իմ պատ գա մա խոս նե րի հետ, 
ճա նա պար հը ցույց կտաս: 
(Հ ռ�  դեն փոր ձ� մ է մո տե-
նալ Սի րա թին, ինչ-որ բան 
փսփսալ:) Հե ռու մն ա՛: ( Ծա ռա-
յին.) Տար սրանց, չթո ղես խո-
սեն ի րար հետ, փա կեք ա ռան-
ձին-ա ռան ձին:

Ծա ռան տա ն� մ է Հ ռ�  դեին �  Սի-

րա թին:

ԲԵԼ - Հայկ, Հայկ... Ու զում ես թա-
գա վոր լի նել Բե լի պես, հա՞... 
Չէ, չի ստաց վի, եր կինք ներն 
ինձ են նշա նա կել, դու կա րող 
ես մի այն իմ են թա կան լի նել, 
ծա ռան, ստրու կը... ( Կա տա-

ղած` ջար դ� մ է Հայ կի ա ղե ղը 
ծնկին խփե լով:) 

ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ 7

Հայ կի տ�  նը: Հայկ, Ա րա ման յակ, 

Խոռ, Սո սի, Տի փոն, Շի մար: 

ՏԻՓՈՆ - (ներս գա լով): Ող ջութ-
յուն քեզ և  ուժ բա զուկ նե րիդ, 
դյու ցա զուն Հայկ: 

ՀԱՅԿ - Ող ջույն, Տի փոն: Նս տիր, 
տես նենք՝ որն է քո գալստ յան 
նպա տա կը: 

ՏԻՓՈՆ - Գե րաշ նորհ Տի տան յան 
Բե լը պատ գամ է ու ղար կել քեզ: 
Սա կայն նախ` ըն ծան: (Ու զ� մ է 
ծափ զար կել:) 

ՀԱՅԿ - (զսպե լով Տի փո նի ծա փը): 
Այս տա նը մի այն ես ու նեմ ծափ 
զար կե լու ի րա վունք: 

ՏԻՓՈՆ - Ու զում էի կար գադ րել, 
որ ներս գա, ծա փով ենք պայ-
մա նել: 

ՀԱՅԿ - Ինքս: 

Հայ կը ծափ է զար կ� մ: Հն չ� մ է պա-

րե ղա նա կը, ներս է գա լիս գե ղեց-

կ�  հի Շի մա րը, կի սա մե րկ, սկս� մ է 

պա րել, պոր տա պար հի շեց նող պար 

է: Շի մա րը պա րե լով մո տե ն� մ է 

Հայ կին, Ա րա ման յա կին և Խո ռին` 

հրա պ�  րիչ, գայ թակ ղող շար ժ� մ-

նե րով, ն� յ նիսկ դիպ չ� մ է Խո ռին: 

Անս պա սե լիո րեն ներ խ�  ժ� մ է Սո-

սին` պա րով, ա սես մար տահ րա վեր 
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է նե տ� մ Շի մա րին, պա ր� մ են դեմ 
առ դեմ, մի մ յանց հա մար յա հրե լով: 
Պա րը ձգձգվ� մ է, Տի փո նի նշա նով 
Շի մա րը ետ է քաշ վ� մ, դա դա րեց-
ն� մ է պա րը: Սո սին ն� յն պես դա-

դա ր� մ է:

ՏԻՓՈՆ - Ոչ մի այն պարն է քեզ 
հա մար, Հայկ, այլև պա րու հին, 
մե ծն Բե լի ըն ծան է: 

ՀԱՅԿ - Գի նի բե րեք հյու րին, 
խոր տիկ ներ: ( Տի փո նին.) Ո՞նց 
է Տի տան յան Բե լը, ամ բո՞ղջն 
է ա ռել իր ան հագ իշ խա նութ-
յան տակ, թե դեռ ինչ-որ բան 
ա զատ է թո ղել: 

Կա նայք սե ղան-մա տ�  ցա րա նով 

հյ�  րա սի ր� թ յ� ն են մա տ�  ց� մ:

ՏԻՓՈՆ - Ամ բող ջը, Հայկ, հի մա 
բո լոր ցե ղե րը նրան հնա զանդ 
են ու երկր պա գում են, և սա աշ-
խար հա կա լութ յուն է, Տի տան-
յան Բե լը հի մա թա գա վո րաց 
թա գա վոր է...

ՀԱՅԿ - (հեգ ն� մ է): Եվ աստ ված: 
ՏԻՓՈՆ - Ա յո, այդ պես է, աստ-

ված նե րը նրան նշա նել` ի րենց 
շարքն են ա ռել: 

ՀԱՅԿ - Ա ռել են` թող գնա, ին չո՞ւ է 
ոտ քը կախ գցել: 

ՏԻՓՈՆ - Այս տե ղի ա ռա քե լութ-
յունն ա վարտ ված չէ, մե ծ գոր-
ծեր ու նի դեռ ա նե լու: 

ՀԱՅԿ - Պա րու հուն էլ գի նի տվեք, 
ծա րա ված կլի նի: 

Սո սին կան խ� մ է կա նանց, ինքն է 

գի նի լցն� մ Շի մա րի հա մար:

ՍՈՍԻ - (գի նին տա լով Շի մա րին): 
Խ մի : 

Պա ր�  հին վերց ն� մ է գա վա թը:

ՏԻՓՈՆ - Որ դիքդ ամ րա ցել, իս կա-
կան դյու ցա զուն են դար ձել, 

ՀԱՅԿ - Թոր գո մա տան օդն ու ջու-
րը բա րե րար են ազ դում նրանց 
վրա: 

ՏԻՓՈՆ - Քեզ ջերմ ող ջույն ներ եմ 
բե րել քո տուն Բա բե լո նից: 

ՀԱՅԿ - Զ գաց ված եմ, բայց Բա բե-
լոնն իմ տու նը չէ այլևս: 

ՏԻՓՈՆ - Բայց Բա բե լո նը քեզ 
ի րենն է հա մա րում, հի շում է ու 
կա րո տում: 

ՀԱՅԿ - Գոր ծից խո սիր, Տի փոն: 
ՏԻՓՈՆ - Գե րաշ նորհ Բե լի խոսքն 

եմ քեզ բե րել, Հայկ, ճիշտ և 
ճիշտ նույ նը, ինչ նա հրա մա յեց 
փո խան ցել քեզ: 

ՀԱՅԿ - Սկ սիր, իբրև թե Բելն ես: 
ՏԻՓՈՆ - Ա ղեղ նա վոր Հայկ, դու 

հե ռա ցար ու ցուրտ սառ նա-
մա նիք նե րի մե ջ բնակ վե ցիր: 
Սա կայն տա քաց րու և մե ղ մաց-
րու քո հպարտ բնա վո րութ յան 
ցուրտ սառ նութ յու նը, վե րա-
դար ձիր և  ինձ հնա զան դե լով` 
խա ղաղ ապ րիր իմ երկ րում: Ես 
կա վե լաց նեմ քո կալ վածք ներն 
ու որ սա տե ղին, նաև` իմ որս-
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կան զին վոր նե րի ղե կա վա րը 
կդարձ նեմ: 

ՀԱՅԿ - Այդ քա՞ նը: 
ՏԻՓՈՆ - Ա յո, այս էր Տի տան յան 

Բե լի հոր դո րը քեզ: Քի՞չ է: 
ՀԱՅԿ - Տի փոն, իմ ա նու նից ա սա 

Բե լին, որ ես իմ տանն եմ և 
ն րա տա նը բնակ վե լու մի տք 
չու նեմ: Ա սա նրան նաև, որ ես 
ինքս կա րող եմ գործ ա ռա ջար-
կել նրան իմ տա նը, ե թե կա րիք 
ու նե նա: 

ՏԻՓՈՆ - Ան խո հեմ է պա տաս-
խանդ, դյու ցա զուն, մի ՛ շտա-
պիր, գու ցե մի  եր կու օր մտա-
ծես, կշռա դա տես...

ՀԱՅԿ - (ընդ հա տե լով): Դարձ յալ 
եմ ա սում, Տի փոն, ես իմ տանն 
եմ, ու րի շի տանն ապ րե լու 
մի տք չու նեմ: Նա յիր, ինչ հրա-
շա լի եր կիր է իմ հայ րե րի եր-
կի րը, կու զե՞ս` մն ա ո րոշ ժա մա-
նակ, հյուր ե ղիր, բայց ի մա ցիր, 
որ իմ վճի ռը չի փոխ վե լու: 

ՏԻՓՈՆ - Շ նոր հա կալ եմ հյու րըն-
կա լութ յան ա ռա ջար կի հա մար, 
սա կայն իմ տե րը սպա սում է քո 
պա տաս խա նին, և  ե թե այն իս-
կա պես վերջ նա կան է, չու շաց-
նեմ, հենց այ սօր էլ վե րա դառ-
նամ: 

ՀԱՅԿ - Վերջ նա կան է: 
ՏԻՓՈՆ - Բայց...
ՀԱՅԿ - Ի՞նչ: 
ՏԻՓՈՆ - Սա ար դեն ինձ նից` որ-

պես բա րի խոր հուրդ: Թույլ 
կտա՞ս: 

ՀԱՅԿ - Ա սա: 
ՏԻՓՈՆ - Փոր ձանք ես բե րե լու 

գլխիդ քո հա կա ռա կութ յամբ, 
Հայկ: 

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Ս պառ նո՞ւմ ես, 
շո՛ւն: ( Հայ կին.) Կ նե րես, հայր, 
ա ռաջ ըն կա: 

ՀԱՅԿ - ( Տի փո նին): Քեզ հարց 
տվին, պա տաս խա նիր: 

ՏԻՓՈՆ - Չեմ սպառ նում, պար զա-
պես կռա հում եմ այն, ին չը կա-
րող է հետ ևել մե ր ժու մի դ: 

ՀԱՅԿ - Խն դի րը փակ ված է, չշա-
րու նա կենք: Եվ այն պա րու հուն 
էլ տար հետդ, մե նք մե ր պա-
րերն ու նենք: Բա րով գնաս: 

Տի փո նը խո նարհ վե լով հե ռա ն� մ է: 

ԽՈՌ - Ս պառ նում էր ի ժը: 
ՀԱՅԿ - Բե լի գո ռո զութ յու նը սահ-

ման չու նի և շատ հա վա նա կան 
է, որ իս կա պես գա մե ր վրա: 
Բայց մե նք վա խե ցող չենք: 
Կռվով կգա` կռիվ կստա նա: Հո 
չե՞նք թող նե լու, որ ա մե ն շու նու-
գել մտնի` մե ր տունն ա վե րի: 

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Կու զե՞ս, հրա մա-
յիր, Տի փո նի վի զը կտրենք, 
գլուխն ու ղար կենք Բե լին որ-
պես պա տաս խան: 

ՀԱՅԿ - Տի փոնն ըն դա մե  նը պատ-
գա մա վոր է, պահ պա նենք 
պատ շա ճութ յու նը, թող ա նար-
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գել գնա: ( Կա նանց.) Ու տե լիք և 
խ մե  լիք դրեք պատ գա մա վո րի 
հետ: 

 
ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ 8

Բե լի ա պա րան քը: Բել, Տի փոն, 

Հ ռ�  դե: 

ԲԵԼ - (կա տա ղած ե տա ռաջ ա նե-
լով): Ու րեմն  հրա ժար վեց: 

ՏԻՓՈՆ - Հ րա ժար վեց, տեր: 
ԲԵԼ - Կտ րա կա նա պես: 
ՏԻՓՈՆ - Կտ րա կա նա պես: 
ԲԵԼ - Իմ նվերն էլ մե ր ժեց: 
ՏԻՓՈՆ - Մեր ժեց: Ա սում է` մե նք 

մե ր պա րերն ու նենք: 
ՀՌՈՒԴԵ - Ա սում էի, չէ՞, գե րա-

պայ ծառ, ա սում էի, չէ՞, որ վե-
րա դար ձո ղը չի: Նա հի մա դեռ 
փա փուկ է մե ր ժել, ժա մա նակ 
է շա հում, որ զորք բազ մաց-
նի, ամ րա նա, հենց ամ րա ցավ` 
ա վե լի է լկտիա նա լու: 

ԲԵԼ - ( Տի փո նին): Ս րա ըն կերն ի՞նչ 
ե ղավ: 

ՏԻՓՈՆ - Մե ռավ հետ դար ձի ճամ-
փին: Նս տել էինք քա րե րին 
հաց ու տե լու, մի  օձ տե սավ, 
ա սաց` էս ինչ ան ծա նոթ օձ ա, 
մե ր կող մե  րում էս տե սակ օձ 
չկա ու վա զեց ետ ևից, վա զեց ու 
կո րավ, գնա ցինք տե սանք` օ ձը 
խայ թել է, վեր ջին շնչում է, այն 

մե ջքն ուռց նող օ ձե րից էր, դրա 
խայ թա ծը հա վաս տի մահ է: 

ՀՌՈՒԴԵ - Սև է՞ր: 
ՏԻՓՈՆ - Ի՞ն չը: 
ՀՌՈՒԴԵ - Օ ձը: 
ԲԵԼ - Մեջ մի  ըն կիր: ( Տի փո նին.) 

Էլ ի՞նչ ա սաց Հայ կը: 
ՏԻՓՈՆ - Ա սաց` ես իմ տունն ու-

նեմ, ու րի շի տանն ապ րե լու 
ցան կութ յուն ու կա րիք չու նեմ: 

ԲԵԼ - Դա ա սել ես, ու րիշ...
ՏԻՓՈՆ - Լե զուս չի պտտվում, 

տեր: 
ԲԵԼ - Պտ տիր, թե չես ու զում պո-

կեմ: 
ՏԻՓՈՆ - Ա սում է` ե թե... ե թե Բե լը 

կա րիք ու նե նա, ինքս կա րող եմ 
նրան գործ տալ իմ տա նը: 

ԲԵԼ - (ձեռքն ըն կա ծը ջար դե լով): 
Շո՛ւն, շո՛ւն... 

ՀՌՈՒԴԵ - Ա սում էի, չէ՞: 

Բե լը Տի փո նին �  Հ ռ�  դեին ձեռ քի 

շար ժ�  մով ց� յց է տա լիս, որ հե ռա-

նան, նրանք խո նարհ վե լով դ� րս 

են գա լիս:

ԲԵԼ - (ռազ մի  սա ղա վար տը դնե-
լով գլխին):. Ես կա վե րեմ քո 
տու նը, Հայկ, քեզ ու քո որ դի նե-
րին շղթա յա կապ կա նեմ, կբե-
րեմ Բա բե լոն: Հ նա զանդ վե լու 
ես ինձ, ծնկի ի ջած` նե րում ես 
ա ղեր սե լու, Հայկ...
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Սա րա լանջ: Հայկ, Փա ռ� խ, Ա րա-

ման յակ, Խոռ, ա պա` Մա նա վազ: 

ՀԱՅԿ - Ի՜նչ զար մա նահ րաշ վայ-
րում են հաս տա տել ի րենց տու-
նը մե ր նախ նի նե րը: 

ՓԱՌՈՒԽ - Հա, էդ պես է, եղ բոր 
տղա, ար ձակ դաշ տեր, բարձր 
սա րեր, սառ նո րակ ջրեր... 

ՀԱՅԿ - Ներք ևում շոգ է, սարն ի 
վեր ել նես` զով, քիչ էլ վերև` 
ցուրտ, ու ե րեքն էլ նույն օր վա 
մե ջ կվա յե լես, թե ու զես, այս-
տեղ մար մի նդ մի շտ ա ռույգ է, 
աչքդ ու մի տքդ` սուր: 

ՓԱՌՈՒԽ - Էս լան ջե րին վազվ զել 
ես, երբ փոքր էիր, Հայկ, ընկ-
նում էիր, գլոր վում, կանգ նում` 
նո րից վա զում: 

ՀԱՅԿ - Դե, աս պա րե զը բա ցեք, 
ո՞ւր են մե ր ջա հել ըմ բիշ նե րը, 
թող սկսեն մե  նա մար տը: 

Աս պա րեզ են գա լիս պա տա նի ըմ-

բիշ նե րը` Կայ պակն �  Բա զը:

ՀԱՅԿ - Ձեր ա նուն ներն ա սեք, 
լսենք: 

ԿԱՅՊԱԿ - Կայ պակ: 
ՀԱՅԿ - Ո՞ւմ ճյուղն ես: 
ԿԱՅՊԱԿ - Հո յի: 
ՀԱՅԿ - ( Բա զին): Դու: 
ԲԱԶ - Բա՛զ, Հո րո յի զար մի ց: 

Հայ կը նշան է ա ն� մ, զար կ� մ է 

թմբ�  կը, ըմ բիշ նե րը սկս� մ են մե -

նա մար տը: Կայ պա կը հնարք է կա-

տա ր� մ �  տա պա լ� մ ա խո յա նին:

ԲԱԶ - Մեկ էլ կպնենք, ոտքս քա-
րին դի պավ, սայ թա քեց: 

ՓԱՌՈՒԽ - Էս տեղ քար չկա, տղա, 
մաք րել են: 

ԲԱԶ - Ու րեմն  դո դոշ էր, ոտ քիս 
տակ ըն կավ: 

ՀԱՅԿ - (ծի ծա ղե լով): Հար գենք 
տղա յի հա մա ռութ յու նը, թող 
մե կ էլ կպնեն: 

ՄԱՆԱՎԱԶ - (հևաս պառ գա լով): 
Հայր, հայր...

ՀԱՅԿ - Ի՞նչ է ե ղել: 
ՄԱՆԱՎԱԶ - Հենց նոր Կադ մո սից 

սուր հան դակ ե կավ, ա սում է` 
Բե լը ան հա մար զոր քով ե կել` 
նստել է Ա ղի լճի այն ա փին, լի-
ճը շրջան ցե լու է` գա մե ր վրա: 

ՀԱՅԿ - Ին քը` Կադ մոսն ո՞ւր է: 
ՄԱՆԱՎԱԶ - Իր ամ բողջ աղ խը 

հա վա քել` փա խած գա լիս է: 
ՀԱՅԿ - Ո խա կալ Բել... Ս պա սում 

էի, որ գա լու ես, բայց՝ ոչ այս-
քան շուտ, եր ևում է` ա տե լութ-
յու նը խիստ է սեղ մե լ կո կորդդ: 

ՓԱՌՈՒԽ - Ի՞նչ ենք ա նե լու, Հայկ, 
հրա մա յի՛ր: 

ՀԱՅԿ - Հա վա քե լու ենք մե ր բո-
լոր կա րող ու ժերն ու կանգ-
նենք ար հա վիր քի դեմ, կռիվ 
ենք տա լու Տի տան յան Բե լին 
ու իր զոր քին, Փա ռուխ, ու րիշ 
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ի՞նչ: Եվ ա րագ պի տի հա վաք-
վենք, չենք թող նե լու, որ հաս-
նեն մե ր դռանը, Բե լին Ա ղի լճի 
այս ա փին կդի մա վո րենք: Դե, 
ի զեն, Թոր գո մա Տան քա ջա-
զուն ներ: 

ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ 10

Բար ձ� ն քի դի տա կետ. Հայկ և 

Ա րա ման յակ: Են թադ րե լի է, որ դի-

մա ցը Բե լի դի տա կետն է, իսկ եր կ�  

դի տա կետ-բար ձ� նք նե րի մի ջև պա-

տե րազմ է, բնա կա նա բար, ն� յն-

պես են թադ րե լի: 

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Բե լը հաս տատ 
դի մա ցի բար ձուն քին է, դի տա-
կե տի իր զո րա պե տե րի մե ջ... 
Բայց չի ա ռանձ նա նում, բո լո րը 
հաղ թան դամ են, բո լո րը՝ սա-
ղա վարտ նե րով... 

ՀԱՅԿ - Բե լի սա ղա վարտն ու րիշ 
է, ծո պե րով է, թա գա վո րա կան 
նշան ներ ու նի վրան... բայց 
այս տե ղից տար բե րել չեմ կա-
րո ղա նում, հե ռու է: 

Գա լիս են Խո ռը, Մա նա վազն �  

Կադ մո սը:

ԽՈՌ - Հայր, կո տո րում ենք, բայց 
նո րերն են հայտն վում, գա լիս 
են ու գա լիս, ան վերջ ու ան դա-
դար: 

ԿԱԴՄՈՍ - Իմ թևի վի ճակն էլ 

նույնն է, զին վոր նե րը հոգ նում 
են ար դեն, հա զիվ ենք դի մա-
նում: 

ՄԱՆԱՎԱԶ - Կենտ րո նի վրա էլ 
ճնշումն  ուժ գին է, ա սես ան-
սպառ լի նեն շնե րը: 

ԱՐԱՄԱՆՅԱԿ - Ի՞նչ ենք ա նե լու, 
Հայր: 

ՀԱՅԿ - Բե լը պի տի ընկ նի, սա է ել-
քը: Ինձ պետք է, որ նա ա ռաջ 
գա, գո նե մի  քիչ: Խոռ, Մա-
նա վազ, Կադ մոս, ի ջեք ռազ-
մի  դաշտ, աս տի ճա նա բար ետ 
քա շեք զոր քը, իբր պարտ վում` 
նա հան ջում եք, թող թշնա մի ն 
ոգ ևոր վի, ա ռաջ գա: Դու էլ 
ի ջիր, Ա րա ման յակ, ղե կա վա-
րիր կեղծ նա հան ջը: Ես քա րե-
րի ետ ևը կանց նեմ, չեմ եր ևա, 
թող կար ծեն, թե դի տա կետն էլ 
ենք լքել: Գ նա ցեք: 

Եղ բայր նե րը իջ ն� մ են դի տա կե-

տից, Հայ կը մն � մ է:

ՀԱՅԿ - Քո անս պառ զոր քին հաղ-
թե լու մե կ տար բե րակ է մն ում, 
Բե՛լ, դա քեզ սպա նելն է: (Ա ղե-
ղը պատ րաստ պա հած:) Չ լի-
նի Բե լը, չի լի նի նրա զոր քը, 
նրանք կար ծում են, թե Բելն 
աստ ված է, ան մահ է, ե թե 
սպան ված տես նեն` կվե րած-
վեն հա վա տը կորց րած, սար-
սա փած խառ նամ բո խի, ա մե ն 
մե կն ի րեն փրկե լու մա սին է 
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մտա ծե լու: Ի ջիր բար ձուն քից, 
Բել, ա ռաջ ա րի, չե՞ս տես նում` 
նա հան ջում ենք, ա րի, քո հաղ-
թա կան ա ռաջ խա ղի ժամն  է... 
Ա հա, իջ նում են... Ե կեք, ե կեք, 
մի  վա րա նեք, պարտ վում ենք, 
չե՞ք հա վա տում... Հա վա տում 
են, գա լիս են... Մի քիչ էլ, է լի 
մի  քիչ... Ճա նա չե ցի ծո պա վոր 
սա ղա վարտդ, Բել, գո ռոզ շար-
ժուձևդ էլ ճա նա չե ցի... Դո՛ւ ես, 
կաս կած չկա: ( Կա պար ճից նետ 
հա նե լով:) Թոր գո մա տան պա-
հա պան ո գի ներ, զո րութ յուն 
ա վե լաց րեք բա զուկ նե րիս, ուժ 
տվեք աչ քիս լույ սին, օգ նեք, 
Թոր գո մա տունն ինձ է վստա-
հել իր ա պա հո վութ յու նը, եր-
դում եմ տվել, չթող նեք երդմ-
նա զանց լի նեմ: ( Քա շ� մ է նե-
տը, ճկ� մ ա ղե ղը, նշան բռն� մ` 
բաց թող ն� մ: Լս վ� մ է սլա ցող 
նե տի շվվո ցը:) Դի պավ, պատ-
ռեց կուրծ քը` թի կուն քից դուրս 
ե կավ... Վերջ, տա պալ վեց գո-
ռոզ Բե լը: Խառն վել են ի րար, 
շփո թի մե ջ են, չգի տեն ի րենց 
ա նե լի քը... Ձեր թա գա վորն ու 
աստ վա ծը սպան վեց, մե  ռած 
է, դուք էլ ո՞ւմ հա մար եք կռիվ 
տա լու, ետ դար ձեք ձեր եր կի-
րը, փա խեք... ( Կան չ� մ է բարձ-
րա ձայն:) Հո-հո-հո-հո՛, ի՛մ քա-
ջեր, չկա այլևս Բե լը, թշնա մի ն 
սար սա փած է, հար ձակ վեք ձեր 

ամ բողջ թա փով, հա լա ծենք 
փախ չող շնե րին, վռնդենք մե ր 
աշ խար հից: 

ՏԵ ՍԱ ՐԱՆ 11

Թոր գո մա տան բնա կիչ նե րը դի մա-

վո ր� մ են Հայ կին �  նրա որ դի նե-

րին: Փա ռ�  խը ըն դա ռաջ է գա լիս: 

ՀԱՅԿ - Հաղ թե ցինք, հո րող բեր:
ՓԱՌՈՒԽ - (ար ց� նքն աչ քե րին): 

Հո րող բեր մե ռ նի բա զուկ նե-
րիդ, Հայկ: (Եր գ� մ է, Հայ կը 
մի ա ն� մ է նրան.)

 « Թոր գո մա, Թոր գո մա, իմ խո-
րոտ տուն, Թոր գո մա,

 Թոր գո մա, Թոր գո մա, քա ջե րի 
տուն, Թոր գո մա»

ՀԱՅԿ - (դե պի ժո ղո վ� ր դը): Տ նե-
ցի՛ք, հաղ թա նակ եմ բե րել ձեզ: 

Բա ցա կան չ� թ յ� ն ներ` Հա՛յկ, Հա՛յկ, 

Հա՛յկ...

ԽՈՌ - ( Սո սիի հետ, քարշ տա լով 
բե ր� մ է Հ ռ�  դեին): Դա վա ճա-
նին ի՞նչ ա նենք, հայր: 

ՀԱՅԿ - Գ ցեք իր տու նը, տունն այ-
րեք, թող դա վա ճա նութ յու նը 
կրա կով մաքր վի մե ր հո ղից: 

ՀՌՈՒԴԵ - Մի ա րա, Հայկ, նե րիր, 
մե ծ, գե րա պայ ծառ, մի  ա րա, 
գթա... Ես մե  ղա վոր չեմ, էն կա-
խարդ կինն ինձ մո լո րեց րեց... 
(Ծղր տա ցող Հ ռ�  դեին տա ն� մ 
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են:) Ես քեզ պետք կգամ, Հայկ, 
մի  ա րա... ես մե ղք չու նեմ, Հու-
լու նը կա խար դեց...

ՀՈՒԼՈՒՆ - (գա լով �  ընկ նե լով 
Հայ կի ա ռաջ): Սուտ է ա սում 
օ ձի ծնուն դը, չհա վա տաս... 
Խ նա յիր, Հայկ, խնա յիր ինձ ու 
իմ ճժե րին...

ՀԱՅԿ - ( Փա ռ�  խին): Ս րան մի  
սայլ տվեք իր եզ նով, ու տե-
լիք ու ջուր, թող հե ռա նա մե ր 
տնից, մե ր հո ղի վրա դա վա-
ճա նութ յու նը թող ծի լեր չտա: 
( Հ�  լ�  նին հե ռաց ն� մ են: Հա-
վաք ված նե րին.) Տ նե ցի նե՛ր, 
քա նի ես ու իմ որ դիք կանք, ոչ 
մի  թշնա մի  Թոր գո մա տա նը 
մոտ չի գա, չենք թող նի. սա ես 
եմ ձեզ ա սում, Հա՛յ կը: ( Բա ցա-
կան չ� թ յ� ն ներ` Հա՛յկ, Հա՛յկ, 

Հա՛յկ...) Ե կել է մե ր տու նը շե-
նաց նե լու ու ըն դար ձա կե լու ժա-
մա նա կը: Կար գադ րութ յուն եմ 
ա նում որ դի նե րիս. Ա րա ման-
յա՛կ, դու կգնաս վեր, դե պի քա-
ռա գա գաթ լե ռը ու նրա նից էլ 
ան դին: Կադ մո՛ս, վե րա դար ձիր 
Ա ղի լճի եր կի րը: Մա նա վա՛զ, 
դու գնա Ա րա րադ լե ռան աշ-
խար հը: Խո ռին ու ղար կում եմ 
Ա նա պա կան լճի կող մը: Գ նա-
ցեք ու տեր ե ղեք: Ես մն ում եմ 
էս տեղ, Թոր գո մա տա նը, էս-
տե ղից կհետ ևեմ ձեր գոր ծե րին 
ու պա տաս խան կու զեմ ձեզ-
նից: ( Բա ցա կան չ� թ յ� ն ներ` 
Հա՛յկ, Հա՛յկ, Հա՛յկ...) Դե, զար-
կեք թմբու կը, թող թնդա Թոր-
գո մա Տան պա րը: 

Թմ բ� կն �  զ� ռ նան խրոխտ պա րե ղա նակ են հնչեց ն� մ, 
բո լո րը, կողք-կող քի, շ� րջ պար են բռն� մ:



ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

  Սամ վել 
ԽԱԼԱԹՅԱՆ

«Ա նա ն� նն» ա վար տե ցի: Դր ված 

է վեր ջին նա խա դա ս� թ յան վեր-

ջա կե տը, բայց, թատ րո նի լեզ վով 

ա սած, դե րից դեռ չեմ կա րո ղա-

ն� մ դ� րս գալ: Դա նրա նից չէ, 

որ ինքս իմ  նոր գրված քով հիա-

ցած եմ �  ստեղ ծա գոր ծո ղիս վա-

յելքն եմ �  զ� մ եր կա րաց նել: Ես 

տխր� մ եմ: 

Մո լո րա կի բազ մա թիվ ազ գեր 

�  ժո ղո վ� րդ ներ էլ են �  նե ցել 

ող բեր գա կան անց քեր, բայց ան-

հա մե  մատ տևա կան են ե ղել նրանց 

հպար տ� թ յան, հաղ թա նակ նե րի, բա րե կե ց� թ յան ժա մա նա կաշր ջան նե րը, 

ո րոնք ի րենց ար տա ցո լ� մն  են գտել ի րենց ստեղ ծած գե ղար վես տ� մ: Մենք 

ենք, որ մե ր �  րա խ� թ յ� ն նե րը, հպար տ� թ յ� ն նե րը, հե րո ս� թ յ� ն նե րը մե ծ 

մա սամբ պար փա կ� մ ենք ա պառ նի ըղ ձա կա ն� մ: 

Դար �  դա րե րով հայ գրո ղը դա տա պարտ ված է իր ժո ղովր դին պա-

տ�  հա սած ող բեր գ� թ յ� ն ներն ար տա հայ տե լ� ն: Եվ աշ խար հի ժո ղո վ� րդ-

նե րից հաս կաց ված լի նե լ�  հ� յ սը մն � մ է այն, որ նրանք էլ այս կամ այն 

չա փով �  նե ցել են այդ պի սի պա տ�  հաս ներ: 

Խոս քը հենց այս կամ այն չա փի մա սին է, ո րը մե  զա ն� մ գո յ� թ յ� ն չի 

�  նե ցել և խո րա պես նե րազ դել է ոչ մի այն մե ր հոգ ևոր մշա կ� յ թի, այլև մե ր 

իսկ ազ գա յին ժա ռան գա կան ո րա կի վրա:

Ֆ րան սիա ցի նշա նա վոր գե ղա գետ Հի պո լիտ Տե նը դեռևս նա խան ցած 

դա ր� մ է նկա տել, որ մարդ կա յին մտքի ար տադ ր� թ յ� ն նե րը բա ցատր վ� մ 

են մի այն ի րենց մի  ջա վայ րով, և  որ յ�  րա քանչ յ� ր ստեղ ծա գոր ծող իր ժա-

մա նա կի բար քե րի �  հա սա րա կա կան մտքի ար տա հայ տողն է:

Այդ պես ե ղել է, այդ պես կա և վ կա յագ րե րից մե կն էլ, ա հա, «Ա նա-

ն� նն» է:
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(դրա մա մե կ գոր ծո ղ� թ յամբ, չորս պատ կե րով)

 Գոր ծող ան ձինք
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ 
ԹԱԳՈՒՀԻ (ձայ նը)
ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ (ԱՆԱՆՈՒՆ)
ՄԻՈՏԱՆԻ
ԿԻՆ
ԳՆԴԱՊԵՏ
ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ (ձայ նը)
Ա ռա ջին ՍՏՎԵՐ (ձայ նը)
Երկ րորդ ՍՏՎԵՐ (ձայ նը)
Եր րորդ ՍՏՎԵՐ (ձայ նը)

ՊԱՏԿԵՐ ԱՌԱՋԻՆ

 Գե րեզ մա նոց:  Թաց, ց� րտ ե րե կո: 

Ստ վեր ներ են անց ն� մ:

ԱՌԱՋԻՆ ՍՏՎԵՐ - (ման կան ձայ-
նով):  Մեր հայ րերն այս տեղ են:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՍՏՎԵՐ - (ման կան ձայ-
նով): Ն րանք չհասց րե ցին հայ-
րա նալ:

ԵՐՐՈՐԴ ՍՏՎԵՐ - (ման կան ձայ-
նով):  Մենք չծնվե ցինք:

Կն գ�  ղով թիկ նոց հա գած Գե րեզ մա-

նա փո րը բոր բո ք� մ է օ ջա խի կրա կը, 

ո րի վրա թեյ նիկ է հար մա րեց րած: 

Ն րա դեմ քը չի եր և� մ:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ցր տերն սկսվե-
ցին:  Հողն ամ րա նա լու է, փո րե-
լը կդժվա րա նա: (Փ չ� մ է կրա-
կի վրա:)  Մե ռա ծին ի՞նչ կա, նա 
իր փո սի տերն է:  Պա տե րազմն  
ա վարտ վեց, բայց դեռ բե րում 
են ու բե րում...  Տես նենք, տես-
նենք... (Ա կանջ է դն� մ:  Հետզ-
հե տե բարձ րա ձայն շշնջոց ներ 
են լսվ� մ, բազ մ� թ յան ձայ ներ՝ 
պա ղա տա գին, բո ղո քող, պա-
հան ջող:)  Ձա խա կողմ յան լանջն 
սկսեց իր ե լույ թը: Ոչ ոք չի ու զում 
դա վա ճա նի խա րա նով մե ռ նել: 
 Թե՝ ի՞նչ տար բե րութ յուն, բո-
լորդ էլ ա նա նուն թաղ ված եք: 
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(Ու սա պար կից ալ յ�  մի  նե ջրա-
ման է հա ն� մ, պատ րաստ-
վ� մ թե յե լ� :) Ա ջա կող մում էլ 
հե րոս ներն են, մա հար ձան նե-
րո՜վ, ծաղ կեպ սակ նե րո՜վ... Ի՞նչ 
տար բե րութ յուն… (Ան հաս կա-
նա լի շշնջոց նե րից ա ռանձ նա-
ն� մ է մե  կը՝ աս տի ճա նա բար 
մո տե ն� մ. «Ես ինք նաս պան 
չեմ ե ղել... Ես դա վա ճան չեմ 
ե ղել...»:)

Ուր վագծ վ� մ է մո տե ցող Գ լա դիա-

տո րը:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ես ինք նաս պան 
չեմ ե ղել... Ես դա վա ճան չեմ 
ե ղել... ( Մո տե ն� մ, կքանս տ� մ, 
ա փե րը մե կ ն� մ է կրա կին:  Գե-
րեզ մա նա փո րին:) Ես ինք նաս-
պան չեմ ե ղել: (Սրս փ� մ է:) Ես 
դա վա ճան չեմ ե ղել...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նչ տար բե-
րութ յուն:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ինձ սպա նե ցին: 
 Դա վա ճա նա բար, դեմ առ դեմ: 
Իմ հրա մա նա տարն ինձ սպա-
նեց:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նչ տար բե-
րութ յուն:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ն րանք ինձ որ-
պես ինք նաս պա նի թա ղե ցին՝ 
ա ռանց պա տիվն  ե րի, որ պես 
մի  վախ կո տի...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - (ջրա մա ն� մ 
թեյ լցնե լով): Ե րեկ էլ մե կն էր 
ե կել՝ հաղ թան դամ, մո րու քով: 
Ա սաց՝ կա մա վոր է մե կ նել ու 
հենց ա ռա ջին մար տում սրտից 
խոց վել է... Ի՞նչ տար բե րութ յուն:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Սր տի՞ց:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Այդ պես էր 

ա սում:  Թեյ խմի ր՝ կտա քա նաս: 
( Մեկ ն� մ է ջրա մա նը:) 

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - (վերց ն� մ է):  Շա՞տ 
կան այդ պի սի նե րը:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Կա մա վոր-
նե՞ր:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Սր տից խոց ված-
ներ:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նձ ես հարց-
նում:  Ձա խա կողմ յան լան ջը 
պա տե րազ մի  ժա մա նակ նրան-
ցով լցվեց:  Բո լո րը սրտից են 
խոց ված, ինչ պես դու:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ն րանք բո լո րը դա-
վա ճա՞ն են հա մար վել:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Բո լո րը, քա նի 
որ վախ կո տութ յու նից ինք նաս-
պան են ե ղել:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ես ինք նաս պան 
չեմ ե ղել, ես չեմ դա վա ճա նել: 
Ես չեմ պարտ վել: Ինձ սպա նել 
են... դեմ առ դեմ, հրա մա նա-
տա րը՝ դեմ առ դեմ...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Իս կա կան 
հե րոս նե րը՝ խեղ ված են, ան-
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ճա նա չե լի խեղ ված... անգ լուխ, 
ան ձեռք, ա նոտք, պա տա հում 
է՝ ա ղի նե րը դուրս թափ ված... 
Այն քան խեղ ված, որ մայ րը 
որ դուն չի ճա նա չում: Ն րանք 
մարտն չել են մի նչև վեր ջին 
շուն չը:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ես էլ էի մարտն-
չում, խի զա խա բար էի մարտն-
չում: Ես չեմ պարտ վել:  Բայց 
հրա մա նա տա րը ձայն տվեց, 
ետ կան չեց ու հարց րեց՝ արդ-
յոք չե՞մ վի րա վոր վել, ար յուն 
չե՞մ կորց րել: Ես պար ծան քով 
ա սա ցի, որ քերծ վածք ան գամ 
չու նեմ և  նա...  Նա մե ր կաց րեց 
դա շույնն ու խրեց սրտիս մե ջ:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Չեմ ու զում 
քեզ վշտաց նել, բայց բո լո-
րը նույնն են ա սում:  Կա րե լի է 
կար ծել, թե մե ր քա ջա րի հրա-
մա նա տարն ա վե լի շատ է յու-
րա յին սպա նել, քան՝ թշնա մի ն:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Թ քա՛ծ բո լոր տե-
սա կի կար ծիք նե րի վրա: Այ սօր 
ես թաղ ված եմ դա վա ճան նե րի 
գե րեզ մա նո ցում, պարտ ված-
նե րի գե րեզ մա նո ցում՝ ա ռանց 
մի  հու շա քա րի, ան պատի վ, 
նզով ված...  Բայց ես չեմ պարտ-
վել: Ե թե հրա մա նա տա րը ինձ 
ձայն չտար, ետ չկան չեր, ես 
մխ րճված կլի նեի թշնա մու ջո-

կա տի մե ջ ու բո լո րին սրա-
խող խող կա նեի, ինչ պես ե րեք 
տա րի ա ռաջ ա րե նա յում սրա-
տե ցի հո վազ նե րի ոհ մա կի: 
 Դու ինձ չե՞ս ճա նա չում: Ես Ան-
պարտ Գ լա դիա տորն եմ: Ես 
չեմ ընկրկել և  ոչ մի  ա խո յա նի 
առջև...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ես ճա նա չում 
էի այդ պի սի մե  կին: Ն րա նով 
հիա ցած էր  Թա գու հին:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ես եմ:  Հա մոզ ված 
եմ, որ  Թա գու հին, լսե լով իմ 
սպան վե լու լու րը, շատ վշտա-
ցած կլի նի:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Չեմ կար ծում: 
Ն րան կզե կու ցեն, որ վախ կո-
տա բար ինք նաս պան ես ե ղել:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ե՞ս... Ե՞ս՝ վախ կո-
տա բար...  Թա գու հին ինձ ան-
ձամբ ճա նա պար հեց ռազ մա-
ճա կատ, ես նրա կամ քով գնա-
ցի, նրա հանձ նա րա րութ յամբ՝ 
հե րո սի դափ նի բե րե լու պատ-
վի րա նով: 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Խ մի ր թեյդ, 
տի րա կալ նե րը զին վոր նե րին 
մի շտ ռազ մա ճա կատ են ճա նա-
պար հում՝ նրանց հե րո սութ յան 
կո չե լով:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Մի՞ թե հե րո սութ-
յուն չէ հա նուն հայ րե նի քի 
թշնա մու դեմ կռվե լը, հա նուն 
հայ րե նի քի զոհ վե լը:
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ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Հե րո սութ յուն 
է... ապ րող նե րի հա մար:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Իսկ նա հա տակ-
ված նե րի՞, զոհ ված նե րի՞...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ն րանք ի րենց 
հու շար ձան նե րով ո գեշն չում են 
նոր սերն դին՝ զոհ վե լու հա մար:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Իսկ ես նույ նիսկ 
շիր մա քար չու նեմ...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Խ մի ր թեյդ, 
բա րե կամ:  Դուք բո լորդ, ի վեր-
ջո, հե րոս լի նեք, թե դա վա ճան, 
ա նա նուն եք, ան հայտ զին վոր: 
Ի՞նչ տար բե րութ յուն:  Փոխ վում է 
սե րուն դը՝ հի շո ղութ յու նը խամ-
րում է, մի նչև որ նոր հե րոս նե-
րի և  դա վա ճան նե րի շի րիմն  եր 
են ա վե լա նում:  Միայն այդ քա-
նը:  Գե րեզ մանն ան վան հա-
մար չէ:  Դամ բա րանն է ա նուն 
ու նե նում: 

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ինձ դամ բա րան 
պետք չէ, բայց ես չեմ էլ ու զում 
դա վա ճան նե րի հետ պառ կել՝ 
թե կուզ մե կ սերն դի հի շո ղութ-
յան հա մար... Ես չեմ պարտ վել: 
Ես դա վա ճան չեմ, ես ինք նաս-
պան չեմ: 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նչ տար բե-
րութ յուն:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Կա տար վել է ա հա-
վոր հան ցա գոր ծութ յուն:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Պա տե րազմն  

ինք նին հան ցա գոր ծութ յուն է 
ու հա զա րա վոր, մի  լիո նա վոր 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վայր: 

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ես հա նուն հայ րե-
նի քի էի գնա ցել:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Բո լորն են 
հա նուն հայ րե նի քի գնա ցել, 
բայց պարտ վե ցինք:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ես չեմ պարտ վել:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Մի պահ լռիր 

ու ա կանջ դիր:
ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ա սա, ես քեզ լսում 

եմ: 
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ինձ չէ, ա կանջ 

դիր ձա խա կողմ յան լան ջից 
լսվող ձայ նե րին:

Լ ռ� մ են:  Հեռ վից լսվ� մ է բո ղո քող, 

պա հան ջող բազ մա ձայն շշնջո ցը, 

որն ար դեն ըն կա լե լի է. «Ես ինք-

նաս պան չեմ ե ղել... Ես չեմ պարտ-

վել... Ես դա վա ճան չեմ...»:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Լ սե ցի՞ր:  Բո-
լորդ նույն բանն եք ա սում:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - (ջրա մա նը դնե լով 
գետ նին՝ ոտ քի է ել ն� մ):  Թա-
գա վո րը,  Թա գու հին պետք է 
ի մա նան, որ հրա մա նա տարն է 
մե զ սպա նել:  Նա դա վա ճան է: 
(Գ ն� մ է:)

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Հե՛յ, բա րե-
կամ, դու ճիշտ ճա նա պար հով 
չես գնում, քո գե րեզ մանն այս 
թևի վրա է:
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 Գե րեզ մա նա փո րը դա տար կ� մ է 

ջրա մա նը, ճյ�  ղեր է ա վե լաց ն� մ 

օ ջա խին:

 Ցածր, հետզ հե տե բարձ րա ձայն 

շշնջոց ներ են լսվ� մ, բազ մ� թ յան 

ձայ ներ՝ խրոխտ ե րանգ նե րով: 

Ուր վագծ վ� մ է մո տե ցող Միո տա-

նին՝ հե նա կով, դեմ քին՝ փակ սա-

ղա վարտ:

ՄԻՈՏԱՆԻ - Ես հե րո սա բար զոհ-
վե ցի... Ես հե րո սա բար զոհ վե-
ցի... ( Մո տե ն� մ, կքանս տ� մ, 
ա փե րը մե կ ն� մ է կրա կին:  Գե-
րեզ մա նա փո րին:) Ես հա նուն 
հայ րե նի քի զոհ վե ցի, հե րո սա-
բա՛ր: (Սրս փ� մ է:) Ինձ զին վո-
րա կան պա տիվն  ե րով թա ղե-
ցին...  Դու տե սար, չէ՞, թե ինչ-
քան ճոխ էր իմ թա ղու մը:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նչ տար բե-
րութ յուն:

ՄԻՈՏԱՆԻ -  Պատ վո պա հա կա-
խում բը յոթ հա մա զարկ տվեց...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նչ տար բե-
րութ յուն:

ՄԻՈՏԱՆԻ - Հ րա մա նա տար նե րը, 
գե նե րալ նե րը, բո լորն այս տեղ 
էին:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - (ջրա մա ն� մ 
թեյ լցնե լով): Ե րեկ էլ մե կն էր 
ե կել՝ ա ղի նե րը դուրս թափ-
ված: Ա սաց, որ ի րեն հետ մա հու 
հե րո սի կո չում է շնորհ վել... Ի՞նչ 
տար բե րութ յուն:

ՄԻՈՏԱՆԻ -  Հե րո սի՞...
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Այդ պես էր 

ա սում:  Թեյ խմի ր՝ կտա քա նաս: 
( Մեկ ն� մ է ջրա մա նը:) 

ՄԻՈՏԱՆԻ - (վերց ն� մ է):  Շա՞տ 
կան այդ պի սի նե րը:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Հե րոս նե՞ր:
ՄԻՈՏԱՆԻ -  Չէ, ա ղի նե րը դուրս 

թափ ված:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նձ ես հարց-

նում: Ա ջա կողմ յան լան ջը պա-
տե րազ մի  ժա մա նակ հե րոս նե-
րով լցվեց: 

ՄԻՈՏԱՆԻ - Ն րանք բո լո րը հե րո՞ս 
են հա մար վել:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Բո լո րը, քա նի 
որ հե րո սա բար են զոհ վել:

ՄԻՈՏԱՆԻ - Ես էլ հե րո սա բար 
զոհ վե ցի: Ոտքս կորց րի և 
գլխիս մի  մա սը: Այ լան դակ 
տեսք ու նեմ: Դ րա հա մար էլ 
սա ղա վարտ եմ դնում:  Կող քիս 
թաղ ված նե րը դժգո հում էին 
իմ այ լան դակ տես քից, ես էլ 
սա ղա վարտ դրե ցի:  Բայց ին-
չո՞ւ ինձ հե րո սի կո չում չշնոր հե-
ցին, հե տո՞ ինչ, որ իմ ա ղի նե րը 
դուրս թափ ված չեն:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Իս կա կան 
հե րոս նե րը խեղ ված են, ան-
ճա նա չե լի խեղ ված... Այն քան 
խեղ ված, որ մայ րը որ դուն չի 
ճա նա չում: Ն րանք մարտն չել 
են մի նչև վեր ջին շուն չը:
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ՄԻՈՏԱՆԻ - Ես էլ եմ մարտն չել, 
խի զա խա բար եմ մարտն չել՝ 
մի նչև վեր ջին շունչս: 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ես չեմ ու զում 
քեզ վշտաց նել, բայց բո լո րը 
նույնն են ա սում: 

ՄԻՈՏԱՆԻ -  Մի՞ թե հե րո սութ յուն 
չէ հա նուն հայ րե նի քի թշնա մու 
դեմ կռվե լը, հա նուն հայ րե նի քի 
զոհ վե լը:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Հե րո սութ յուն 
է... ապ րող նե րի հա մար:

ՄԻՈՏԱՆԻ - Իսկ նա հա տակ ված-
նե րի՞, զոհ ված նե րի՞...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ն րանք ի րենց 
հու շար ձան նե րով ո գեշն չում են 
նոր սերն դին՝ զոհ վե լու հա մար:

ՄԻՈՏԱՆԻ - Իմ շիր մի  վրա շքեղ 
հու շար ձան է դրված:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Խ մի ր թեյդ, 
բա րե կամ:  Դուք բո լորդ, ի վեր-
ջո, հե րոս լի նեք, թե դա վա ճան, 
ա նա նուն եք, ան հայտ զին վոր: 
Ի՞նչ տար բե րութ յուն:  Փոխ վում է 
սե րուն դը՝ հի շո ղութ յու նը խամ-
րում է, մի նչև որ նոր հե րոս նե-
րի ու դա վա ճան նե րի շի րիմն  եր 
են ա վե լա նում:  Միայն այդ քա-
նը:  Գե րեզ մա նո ցը ա նուն նե րի 
հա մար չէ:  Դամ բա րան ներն են 
ա նուն ներ ու նե նում: 

ՄԻՈՏԱՆԻ - Ին չու մե ր վրա դամ-
բա րան չկա ռուց վեց, ին չո՞ւ:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Դամ բա րա նը 
տի րա կալ նե րի հա մար է:

ՄԻՈՏԱՆԻ -  Դա ար դա րա ցի չէ, 
տի րա կալ նե րը ի րենց մա հով 
են մե ռ նում՝ ճոխ ու ե րա նա վետ 
կյանք ապ րե լուց հե տո:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նչ տար բե-
րութ յուն:

ՄԻՈՏԱՆԻ -  Մենք հե րո սա բար 
էինք մարտն չում, բայց դա վադ-
րա բար պարտ վե ցինք:  Կա-
տար վել է ա հա վոր հան ցա գոր-
ծութ յուն: 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Պա տե րազմն  
ին քը հան ցա գոր ծութ յուն է ու 
հա զա րա վոր, մի  լիո նա վոր 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վայր: 

ՄԻՈՏԱՆԻ - Ես հա նուն հայ րե նի-
քի էի գնա ցել:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Բո լորն են 
հա նուն հայ րե նի քի գնա ցել, 
բայց պարտ վե ցինք:

ՄԻՈՏԱՆԻ - Եր կի րը դա վադ րա-
բար պարտ վեց:  Բայց զին վո րը 
չի պարտ վել, նա խի զա խո րեն, 
մի նչև վեր ջին շուն չը մարտն չել 
է: Ես չեմ պարտ վել, չե՛մ պարտ-
վել:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Մի պահ լռիր 
և  ա կանջ դիր:

ՄԻՈՏԱՆԻ - Ա սա, ես քեզ լսում եմ: 
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ինձ չէ, 

ա կանջ դիր ա ջա կողմ յան լան-
ջից լսվող ձայ նե րին:
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Լ ռ� մ են:  Հեռ վից լսվ� մ է բազ մա-

ձայն շշնջո ցը, որն ար դեն ըն կա լե լի 

է. «Ես հե րո սա բար զոհ վե ցի, հա-

ն� ն հայ րե նի քի... Ես հե րո սա բար 

զոհ վե ցի...»: 

ՄԻՈՏԱՆԻ - (ջրա մա նը դնե լով 
գետ նին՝ ոտ քի է ել ն� մ): Ես 
մե ր տուն եմ ու զում գնալ:  Մորս 
կա րո տել եմ, գո նե ե րա զով 
կտեսն վենք: (Գ ն� մ է:)

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Հե՛յ, բա րե-
կամ, դու ճիշտ ճա նա պար հով 
չես գնում, քո տունն այլևս չկա, 
ա վեր ված է:

 Գե րեզ մա նա փո րը դա տար կ� մ է 

ջրա մա նը, ճյ�  ղեր է ա վե լաց ն� մ 

օ ջա խին:

Ստ վեր ներ են անց ն� մ:

ԱՌԱՋԻՆ ՍՏՎԵՐ - (ման կան ձայ-
նով):  Հի մա մե նք ո՞ւր գնանք:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՍՏՎԵՐ - (ման կան ձայ-
նով): Այն տեղ, ուր մե ր հայ րերն 
են:

ԵՐՐՈՐԴ ՍՏՎԵՐ - (ման կան ձայ-
նով):  Հե րոս նե՞ր, թե՞ դա վա ճան-
ներ…

Լս վ� մ է ան հաս կա նա լի շշնջոց, մո-

տե ցող սևազ գեստ կնոջ ա ռա ջա նա-

լ�  հետ ըն կա լե լի է դառ ն� մ նրա 

խոս քը:

ԿԻՆ - Որ տե՞ղ ես, որ դիս... զա-

վակս, որ տե՞ղ ես... ( Մո տե ն� մ, 
կքանս տ� մ, ա փե րը մե կ ն� մ է 
կրա կին:  Գե րեզ մա նա փո րին:) 
Ես իմ որ դուն եմ փնտրում:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Հի մա բո լորն 
են ի րենց որ դի նե րին փնտրում:

ԿԻՆ -  Նա գե ղե ցիկ էր, հաղ թան-
դամ...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Բո լորն էին 
գե ղե ցիկ ու հաղ թան դամ:

ԿԻՆ -  Նա խի զախ էր, հայ րե նա-
սեր...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նչ տար-
բե րութ յուն: (Ջ րա մա ն� մ թեյ 
լցնե լով:) Այս լան ջե րին բո լորն 
են խի զախ, հայ րե նա սեր...  Դու 
հաղ թան դա՞մ ա սա ցիր… ( Մեկ-
ն� մ է ջրա մա նը:)  Թեյ խմի ր՝ 
կտա քա նաս: 

ԿԻՆ - (վերց ն� մ է): Ա յո, նա հաղ-
թան դամ էր:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Դու քո որ-
դուն չես գտնի: Ե թե հաղ թան-
դամ էր՝ ձա խա կողմ յան լան ջին 
է թաղ ված, ա ռանց դա գա ղի, 
ա ռանց հու շա քա րի:

ԿԻՆ -  Բայց ին չո՞ւ ա ռանց դա գա-
ղի, փայտ չկա՞ր... Ին չո՞ւ ա ռանց 
հու շա քա րի, քար չկա՞ր...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Մինչև պա-
տե րազ մը ձախ սա րա լան ջին 
մայ րի նե րի պու րակն էր:  Ծա-
ռե րը հա տե ցին՝ խի զախ ու հե-
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րո սա բար զոհ ված նե րի հա մար 
դա գաղ ներ պատ րաս տե ցին, 
իսկ ինք նաս պան դա վա ճան նե-
րին թա ղե ցին ա ռանց դա գա ղի:

ԿԻՆ - Իմ որ դին խի զախ էր:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Բայց հաղ-

թան դամ էր, ա սում ես:
ԿԻՆ -  Հաղ թան դամ էր:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Զուր մի  

փնտրիր:  Բո լոր հաղ թան դամ-
նե րը ձա խա կող մում են՝ ա ռանց 
դա գա ղի, ա ռանց հու շա քա րի: 
Ն րանք պարտ ված ներն են, 
դա վա ճան նե րը:  Թեև ի՞նչ տար-
բե րութ յուն:

ԿԻՆ -  Պարտ ված նե՞ րը... դա-
վա ճան նե՞ րը...  Բայց այդ մե -
ղա դրանքն ապ րող նե րիս են 
ա սում, մե ՛զ, որ ռազ մա ճա կա-
տում մարտն չող զին վոր նե րի 
հա մար գի շեր-ցե րեկ գուլ պա-
ներ էինք գոր ծում, պա րեն ու 
մի  ջոց ներ էինք հա յթայ թում... 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նչ տար բե-
րութ յուն:

ԿԻՆ -  Մի՞ թե այս տեղ մի այն հե-
րոս նե րը չեն, նրանք, ով քեր 
զոհ վե ցին հա նուն հայ րե նի քի:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ի՞նչ տար բե-
րութ յուն:

ԿԻՆ -  Մի՞ թե հե րո սութ յուն չէ հա-
նուն հայ րե նի քի թշնա մու դեմ 

կռվե լը, հա նուն հայ րե նի քի 
զոհ վե լը:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Հե րո սութ յուն 
է... ապ րող նե րի հա մար:

ԿԻՆ - Իսկ նա հա տակ ված նե րի՞, 
զոհ ված նե րի՞...

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ն րանք ի րենց 
հու շար ձան նե րով ո գեշն չում են 
նոր սերն դին՝ զոհ վե լու հա մար:

ԿԻՆ - Ու րեմն … ու րեմն  զո հվե լու 
հա մա՞ր ենք որ դի ներ ծնում և  
իմ դուստրն է՞լ է որ դե կո րույս 
մայր լի նե լու:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Քո դուստրն 
էլ: Խ մի ր թեյդ, որ դի ներն ի 
վեր ջո ա նա նուն զին վոր ներ 
դառ նա լու հա մար են:  Հե րոս 
լի նեն, թե դա վա ճան, ի՞նչ տար-
բե րութ յուն:  Փոխ վում է սե րուն-
դը՝ հի շո ղութ յու նը խամ րում է, 
մի նչև որ նոր հե րոս նե րի և  դա-
վա ճան նե րի շի րիմն  եր են ա վե-
լա նում:

ԿԻՆ - Իմ որ դին հա նուն հայ րե նի-
քի է զոհ վել:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Բո լորն են 
հա նուն հայ րե նի քի զոհ վել, 
բայց պարտ վե ցինք:

ԿԻՆ -  Կա տար վել է ա հա վոր հան-
ցա գոր ծութ յուն:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Պա տե րազմն  
ին քը հան ցա գոր ծութ յուն է ու 
հա զա րա վոր, մի  լիո նա վոր 
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հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վայր: 
ԿԻՆ - Իմ որ դին դա վա ճան չէ, նա 

չի պարտ վել:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Մի պահ լռիր 

և  ա կանջ դիր:
ԿԻՆ - Ա սա, ես քեզ լսում եմ: 
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ինձ չէ, ա կանջ 

դիր լան ջե րից լսվող ձայ նե րին:

Լ ռ� մ են: Աջ �  ձախ կող մե  րից՝ 

մի ա ժա մա նակ, լսվ� մ են բազ մա-

ձայն շշնջոց ներ.

 -  Հա ն� ն հայ րե նի քի ես հե րո սա-

բար զոհ վե ցի... ես հե րո սա բար 

զոհ վե ցի...

 - Ես ինք նաս պան չեմ... ես դա վա-

ճան չեմ... Ես չեմ պարտ վել...

ԿԻՆ - (ջրա մա նը դնե լով գետ նին՝ 
ոտ քի է ել ն� մ): Ես գնամ... Որ-
դիս եր ևի տուն է գնա ցել:  Գո նե 
ե րա զում կտեսն վենք:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ո՞ւր պի տի 
գնաս, դու քո տունն այ րե ցիր, 
որ թշնա մուն չթող նես: 

ԿԻՆ - Իմ տան հիմ քե րը կան...
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Քո տան հիմ-

քե րի վրա թշնա մի ն է նստած:
ԿԻՆ - Ես այդ հիմ քե րի վրա զա-

վակ կծնեմ, ան մահ զա վակ: 
(Գ ն� մ է:)

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Հե՛յ, բա րե-
կամ, դու ճիշտ ճա նա պար հով 
չես գնում, քո եր կիրն ար դեն 

այդ տեղ չէ: ( Դա տար կ� մ է 
ջրա մա նը, ճյ�  ղեր է ա վե լաց-
ն� մ օ ջա խին:)

Ստ վեր ներ են անց ն� մ:

ԱՌԱՋԻՆ ՍՏՎԵՐ - (ման կան ձայ-
նով):  Վե րա դառ նա՞նք Եր կինք:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՍՏՎԵՐ - (ման կան ձայ-
նով):  Բայց նա մե զ ու ղար կեց 
ծնվե լու…

ԵՐՐՈՐԴ ՍՏՎԵՐ - (ման կան ձայ-
նով):  Մենք կես ճամ փին մն ա-
ցինք:

ՊԱՏԿԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ

 Մե ծա դիր էկ րան, ո րի վրա ե կե-

ղե ց�  խո րան է պատ կեր ված և 

Աստ վա ծա մայ րը՝ շրջա պատ ված 

բազ մա թիվ մա ն� կ նե րով, մա ն� կ 

 Հի ս�  սին գրկած:

 Բե մի  վրա՝ խո րա նի առջ և� մ, 

 րտ� թ յան ա վա զան կա, ո րի մե ջ 

լ� յս է մլմլ� մ:

 Կի նը, հառ ված սրբա պատ կե րին, 

ա ղո թ� մ է:

Խմ բա յին ա ղոթք է ար ձա գանք վ� մ, 

ո րի բա ռե րը պարզ չեն ըն կալ վ� մ:

 Մա ն� կ նե րի պատ կեր նե րը մե կ 

առ մե կ ճա ռա գայ թ� մ, էկ րա նից 

ա նէա նա լով՝ լ� յ սի շի թով ծո ր� մ են 

ա վա զա նի մե ջ: Երբ մն � մ է մի այն 

 Հի ս�  սին գրկած Աստ վա ծա ծի նը՝ 

ա ղոթ քը մա ր� մ է:
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ԿԻՆ - (խա չակնք վե լով՝ սրբա-
պատ կե րին):  Սուրբ  Մա րիամ 
Աստ վա ծա ծին, օգ նիր ինձ 
կրկին զա վակ ու նե նամ:

ՄԱՐԻԱՄ - (ձայ նը):  Դու ու նեիր 
զա վակ և  նա զոհ վեց:

ԿԻՆ - Ինձ ան մահ զա վակ տուր:

Գմ բե թից ա վա զա նի վրա լ� յ սի 

շեղբ է ծո ր� մ:

ՄԱՐԻԱՄ - (ձայ նը):  Քո ա ղոթքն 
ըն դու նե լի ե ղավ:  Վերց րու: 
( Ն� յն պա հին մա ն� կ  Հի ս� սն 
ա նէա ն� մ է նրա գրկից:)

 Կի նը շրջվ� մ, դ� րս գն� մ: Ն րա 

գրկ� մ նո րած նի բա ր� ր կա: 

ՊԱՏԿԵՐ ԵՐՐՈՐԴ

Էկ րա նի վրա՝ թա գա վո րա կան պա-

լա տի սրահ:

 Մե ծա դիր հա յե լ�  առջև կանգ նած 

Գն դա պե տը հիա ն� մ է կրծքի շքան-

շա նով:

Մտ ն� մ է Գ լա դիա տո րը:

ԳՆԴԱՊԵՏ - Օ՜, բա րե կամ, ա ռաջ 
ա րի:  Քեզ հրա վի րել են հետ-
մա հու պարգ ևատ րե լո՞ւ հա մար:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ոչ: Ինքս ե կա:
ԳՆԴԱՊԵՏ - Իսկ ինձ հրա վի րել 

էին: Ան ձամբ թա գա վորն էր 
հրա վի րել:  Քո շնոր հիվ բարձ-

րա գույն պարգ ևի ար ժա նա ցա:
ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ի՞մ շնոր հիվ...
ԳՆԴԱՊԵՏ - Ա յո: Ա հա՝ « Հայ րե-

նի քի փառք» 2-րդ  աս տի ճա նի 
շքան շանս:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ի՞մ շնոր հիվ...
ԳՆԴԱՊԵՏ -  Ճիշտ այդ պես:  Չէ՞ որ 

դու ա մե  նա հայտ նի, ա մե  նան-
շա նա վոր գլա դիա տորն էիր: 
Ես քո հրա մա նա տա րը լի նե լու 
պա տիվն  եմ ու նե ցել:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Իսկ ին չո՞ւ 1-ին աս-
տի ճա նի շքան շան չտվե ցին:

ԳՆԴԱՊԵՏ -  Դու վատ մի  զգա, 
մե ղ քը իմն  է:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Իսկ ի՞մ մե ղ քը որն 
էր, երբ դու, դեմ առ դեմ...

ԳՆԴԱՊԵՏ - Ս պա սիր, սպա սիր: 
 Դու կար ծես չես հաշտ վել այն 
մտքի հետ, որ զոհ վել ես հա-
նուն թա գու հու:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ես հա նուն հայ րե-
նի քի եմ ռազ մա ճա կատ գնա-
ցել:

ԳՆԴԱՊԵՏ -  Ճիշտ է, դու հա նուն 
հայ րե նի քի ես ռազ մա ճա կատ 
գնա ցել, բայց զոհ վել ես հա-
նուն թա գու հու:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Թա գու հուն վտա՞նգ 
էր սպառ նում:

ԳՆԴԱՊԵՏ -  Մեծ վտանգ:  Նա 
կորց նում էր իր գե ղեց կութ-
յու նը, թար մութ յու նը, կիր քը... 
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Ինքդ դա տիր, ո՞ւմ է պետք խոր-
շո մած, կնճիռ նե րի մե ջ թաղ-
ված, կու զը դուրս գցած թա գու-
հին, ո րը նույ նիսկ ար տաք նոց 
գնա լիս նա ժիշտ նե րի օգ նութ-
յան կա րիքն ու նի:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Բայց ի՞նչ կապ ու-
նեմ դրա հետ, մի ՞ թե իմ ապ րե-
լը ծե րաց նում էր նրան:

ԳՆԴԱՊԵՏ -  Քո ապ րե լը նրան 
չէր ծե րաց նում, բայց մե ռ նելդ 
նրան ե րի տա սարդ ու թարմ 
կյանք ա պա հո վեց: 

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ան հաս կա նա լի 
բա ներ ես խո սում, հրա մա նա-
տար, փոր ձում ես քո հան ցա-
գոր ծութ յու նը կոծ կել հնա րո վի 
պատ մութ յուն նե րով:

ԳՆԴԱՊԵՏ - Ա մե ն ևին:  Հի մա, երբ 
ար դեն դու մե  ռած ես, ես կա-
րող եմ քեզ ա սել գաղտ նի քը:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ա սա, լսում եմ:
ԳՆԴԱՊԵՏ -  Վա ղուց ի վեր հայտ-

նի է, որ ա ռողջ, հաղ թան դամ, 
խի զախ գլա դիա տոր նե րի ար-
յու նը ե րի տա սար դաց նում է 
մար դուն:  Տի րա կալ նե րը դա 
խիստ գաղտ նի են պա հում: 
 Թա գու հին ար դեն խոր շո մե  լու 
վտան գի մե ջ էր, իսկ թա գա վո-
րի գան ձա րա նում այն քան գու-
մար չկար, որ հար ևան երկր նե-
րից հաղ թան դամ ա ռողջ նե րի 

ար յուն գներ, այն էլ՝ մե ծ քա-
նա կով, մի շտ թարմ... Եվ մե ր 
տի րա կա լը հան ճա րեղ մի տք 
հղա ցավ՝ գան ձա րա նը լցնե-
լու հա մար պա տե րազ մի  հրա-
վի րել դա րա վոր թշնա մուն ու 
ռազ մա ճա կատ զո րա կո չել նաև 
երկ րի հաղ թան դամ գլա դիա-
տոր նե րին:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Բայց մե նք պարտ-
վե ցինք...

ԳՆԴԱՊԵՏ -  Հենց դա է թա գա-
վո րի մտքի հան ճա րե ղութ յու-
նը:  Պարտ վե ցինք թշնա մուց 
մե ծ գու մար կոր զե լու պայ մա-
նով:  Թա գա վո րը մի ան գա մի ց 
հարս տա ցավ, իսկ թա գու հին 
ա պա հով վեց գլա դիա տոր նե-
րից ար յան մե ծ պա շար վերց-
նե լով:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Բայց ին չո՞ւ մե զ՝ 
գլա դիա տոր նե րիս դա վա ճան 
ան վա նե ցին, վախ կոտ, ինք-
նաս պան:

ԳՆԴԱՊԵՏ - Ե թե այդ պես չլի ներ՝ 
գաղտ նի քը կբա ցա հայտ վեր, չէ՞ 
որ հա զա րա վոր գլա դիա տոր-
ներ պետք է խոց վեին մի  մի այն 
սրտից, քա նի որ սրտից հոր-
դող ար յունն ա մե  նա մա քուրն է:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Դու ու զում ես 
ա սել, որ իմ ար յու նը...

ԳՆԴԱՊԵՏ - Ա յո, ա յո, քո ար յու նը 



60

Ս ա մ  վ ե լ  Խ Ա Լ Ա Թ Յ Ա Ն

ես հասց րե ցի թա գու հուն՝ մի  
մե ծ ա նո թով:  Ցա վոք, մի  քա նի 
կա թիլ ծո րաց վեր նա շա պի կիդ 
վրա ու դրա հա մար էլ ինձ տվե-
ցին 2-րդ  աս տի ճա նի շքան շան 
և  ոչ թե ա ռա ջին աս տի ճա նի:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Հան ցա գոր ծութ-
յուն է կա տար վել...

ԳՆԴԱՊԵՏ - Ին չո՞ւ այդ քան խիստ, 
բա րե կամ, ին չո՞ւ այդ քան 
խիստ... Ըն դա մե  նը իմ ան-
փու թութ յան արդ յունքն էր, որ 
ամ բողջ ար յունդ չկա րո ղա ցա 
վերց նել:

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Հան ցա գո՜րծ... 
(Ս րար ձակ հար ձակ վ� մ է 
Գնդա պե տի վրա:)

ԳՆԴԱՊԵՏ - (ս�  րը մե ր կաց նե լով 
պաշտ պան վ� մ է): Ինքդ ես 
հան ցա գոր ծը...  Քո ա հեղ հա-
յաց քը գամ վեց աչ քե րիս մե ջ ու 
ա հից ձեռքս դո ղաց... 

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ - Ս րի կա՜… ( Մա հա-
ց�  հար ված է հասց ն� մ:)

ԳՆԴԱՊԵՏ - (օ րոր վ� մ է): Զ գու-
շա ցի՜ր զոհ ված նե րի վրե ժից... 
(Անշն չա ցած տա պալ վ� մ է:)

Մթ նե ց� մ:

ՊԱՏԿԵՐ ՉՈՐՐՈՐԴ

 Գե րեզ մա նոց: Օ ջա խի մոտ նստած 

 Գե րեզ մա նա փո րը շա ր�  նա կ� մ է 

բոր բո քել կրա կը:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Հեր թով գա-
լիս են ու գնում... Ապ րում են 
հա վեր ժա նա լու հույ սով, մե ռ-
նում են հա վեր ժա նա լու հա վա-
տով: Ու ոչ մե  կը չի գի տակ ցում, 
որ կյան քում հա վեր ժա կա նը, 
մի ակն ու վեր ջի նը գե րեզ մա-
նա փորն է: Այն մի ա՜կ վեր ջի նը, 
որն ին քը՝ գե րեզ մա նա փոր չի 
ու նե նա լու...

ԱՆԱՆՈՒՆ - (ձայ նը):  Վեր ջի նը 
դու չես, գե րեզ մա նա փոր, զուր 
հույ սեր մի  փայ փա յիր:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ո՞վ է խո սո-
ղը... հե՛յ, ո՞վ կա այդ տեղ:

ԱՆԱՆՈՒՆ - Ես եմ՝ Ա նա նու նը: 
( Թիկ նո ցով փա թաթ ված մո-
տե ն� մ է:)

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Այս գե րեզ մա-
նո ցում բո լորն են ա նա նուն:

ԱՆԱՆՈՒՆ - Ես նրանց չապ րած 
կյանքն եմ ու ապ րող նե րի ո գին:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - (ոտ քի ել նե-
լով, զգ�  շա վոր ետ է քաշ վ� մ): 
Ո գին ա ներ ևույթ է լի նում:

ԱՆԱՆՈՒՆ - Ու եր ևու թա նում է մե -
կի կեր պի մե ջ:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Եվ ո՞ւմ կեր պի 
մե ջ ես դու հի մա:
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ԱՆԱՆՈՒՆ - Գ լա դիա տո րի:  Նա 
քիչ ա ռաջ սրա խո ղխող ա րեց 
դա վա ճան հրա մա նա տա րին:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Մեծ կո րուստ 
չէ, մա նա վանդ պա տե րազմն  
ա վարտ վել է:

ԱՆԱՆՈՒՆ -  Պար տութ յամբ:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Այս պա տե-

րազ մում պարտ վող ներ չեն 
ե ղել:  Բա նակն ու ժո ղո վուրդն 
ան պարտ էին, իսկ տի րա կալ-
նե րը հաղ թա նակ տո նե ցին յու-
րո վի:

ԱՆԱՆՈՒՆ -  Բայց ժո ղո վուր դը 
սգա վոր է:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Կո րուստ նե րի 
ցավն  է նրանց պա տել, ժա մա-
նա կը կբու ժի:

ԱՆԱՆՈՒՆ - Կ բու ժի, բայց չի նե րի:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Ո՞ւմ...
ԱՆԱՆՈՒՆ -  Դա վա ճան նե րին:
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Դա վա ճան 

հրա մա նա տարն ար դեն սպան-
ված է:

ԱՆԱՆՈՒՆ - Օ ձի պոչն է կտրված, 
գլու խը կեն դա նի է:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - (անս պա սե լի՝ 
բոր բոք ված): Ան մի տ բա ներ ես 
ա սում:  Քեզ չի հա ջող վի ըմ բոս-
տութ յուն սեր մա նել:

ԱՆԱՆՈՒՆ -  Մար դիկ ար դա րութ-
յան ծա րավ ու նեն:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - (տի րա կան): 

 Վերջ տուր կեղծ բա րո յա կա-
նութ յուն քա րո զե լուն: Ար դա-
րութ յան ծա րա՜վ...  Մարդ կութ-
յան պատ մութ յու նը լի է այդ 
աղ բով ու ոչ մի  ան գամ և  ոչ մե -
կին չի հա ջող վել դրա նով հաղ-
թա նակ տո նել: 

ԱՆԱՆՈՒՆ -  Հա նուն ար դա րութ-
յան մարդ կութ յան պայ քա րը չի 
ա վարտ վել, գե րեզ մա նա փոր, 
դա սե րունդ նե րի պայ քար է:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Մո լոր ված-
նե՜ր: Ու նակ չե ղաք հաս կա նա-
լու, որ ար դա րութ յու նը, հա-
վա տար մութ յու նը, հայ րե նա-
սի րութ յու նը ամ բո խի հա մար 
ստեղծ ված ա ղանդ ներ են, 
թույ լե րի, ան ճար նե րի հա մար 
հո րին ված կտա կա րան ներ: 
Չ գի տակ ցե ցիք բնութ յան ի րա-
կան էութ յու նը:

ԱՆԱՆՈՒՆ - Եվ ո՞րն է այդ ի րա կան 
էութ յու նը, գե րեզ մա նա փոր:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Տիե զեր քին 
նա յիր:  Կոր ծա նումն  ե րի ան-
դա դար ու մո լա գար ըն թացք 
է, ա նո ղոք պայ քար: Եվ չկա 
մե  կը, որ ող բա կամ գո նե ափ-
սո սա մի  լիո նա վոր աստ ղախմ-
բե րի խա վա րու մը: Չ կա մե  կը, 
որ դա տա պար տի ա հե ղա կոր-
ծան այդ հա վեր ժա կան ըն թաց-
քը: Ու րեմն  ին չո՞ւ պի տի նույն 
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 Տիեզեր քի ստեղ ծած մար դուկ-
ներս հնա րո վի գա ղա փար նե-
րով սնվենք:

ԱՆԱՆՈՒՆ -  Դու շիր մա փո սից վեր 
ո չինչ չես գի տակ ցում, գե րեզ-
մա նա փոր, այն պես, ինչ պես 
գե րեզ մա նի որ դը, որ երկն քում 
սա վառ նող արծ վին նա յե լով 
զար մա նում է, թե ին չո՞ւ է վեր-
ևում սո ղա ցող այդ կեն դա նու 
գե տի նը կա պույտ:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Վե՛րջ տուր, 
ա սա ցի, խռո վա րա՛ր: Ան հե-
թեթ մտքեր, որ սոսկ հա մե -
մունք են դա ռը պա տա ռը կուլ 
տա լու հա մար: Արծ վին ճախ-
րե լու ուժ է տա լիս մո՜ւ կը, ո րին 
իր ճի րան նե րով որ սում և խժ-
ռում է գի շա տիչ թռչու նը: Կ յան-
քը պայ քար է, գո յա մարտ, և  
այդ գո յա պայ քա րում մար դու 
ճի րան նե րը նեն գութ յունն են, 
խա բեութ յու նը, նա խանձն ու 
ո խա կա լութ յու նը, փա ռա սի-
րութ յունն ու դա վադ րութ յու նը, 
դա վա ճա նութ յունն ու բռնութ-
յու նը, ա վա զա կութ յունն ու թա-
լա նը, մար դաս պա նութ յունն ու 
ա նար դա րութ յու նը: Չ կա պայ-
քար՝ չի լի նի ո չինչ:

ԱՆԱՆՈՒՆ -  Դու տի րա կա լի պես 
ես դա տում, գե րեզ մա նա փոր…

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Տի րա կալ-

ներն են ա ռաջ նոր դում փա-
ռա վոր այդ գո յա մար տը, Ա նա-
նուն, տի րա կալ նե՜ րը... Ն րանց 
և  մի այն նրանց է հա սու կյան-
քի ճիշտ ըն թաց քի գաղտ նի քը: 
Ա հա թե ին չու չի ե ղել մի  տի րա-
կալ, որ դե ղի հետ թույն չու նե-
նա, հրու շա կի հետ՝ լե ղի: 

ԱՆԱՆՈՒՆ - Ու րեմն , չկա՞ մի  տի-
րա կալ, որ գե րեզ մա նա փոր 
չլի նի:

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ - Կ յան քը մե ծ 
զո հա սե ղան է, Ա նա նուն, ո րի 
ճար տա րա պե տը տի րա կալ-
ներն են:

ԱՆԱՆՈՒՆ - Կ յան քի ըն թաց քը չի 
կա րող մահ տա րա ծե լով լի նել, 
գե րեզ մա նա փոր: 

ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՓՈՐ -  Մա հը վերջ-
նա կետն է: Ն րան հաս նե լու 
ճա նա պար հը սար սափ նե րով 
պետք է պա տել, որ ամ բո խը 
հնա զանդ լի նի: Այլ ելք չկա: 
 Ճար տա սա նի լե զուն կտրե լով, 
ճախ րո ղի թևե րը կոտ րե լով, 
սի րո փո խա րեն ա տե լութ յուն, 
վշտա ցո ղի վրա՝ ծի ծաղ, բա րո-
յա կա նին՝ հեգ նանք, գի տու նին՝ 
ծաղր, լույ սի դեմ խա վար, խա-
վա րի մե ջ ահ, ա հի մե ջ սար-
սափ տա րա ծե լով է պահ պան-
վում պատ մութ յան ըն թաց քը:

ԱՆԱՆՈՒՆ -  Հա նիր քա թա նե թիկ-
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նոցդ, ար քա, ա ռանց դրա էլ 
դու գե րեզ մա նա փոր ես:

Եր կ� սն էլ մի  կողմ են նե տ� մ թիկ-

նոց նե րը: Ս րա մարտ: 

Գ լա դիա տո րը կտր� կ հար վա ծով 

կտր� մ է ա խո յա նի գլ�  խը: 

Լս վ� մ է  Թա գ�  հ�  դի վա յին քրքի ջը: 

ԳԼԱԴԻԱՏՈՐ -  Թա գու հի՞… ( Չորս 
կողմն  է նա յ� մ:) Որ տե՞ղ ես, 
վհուկ, դուրս ա րի թաքս տո ցից:

Անգ լ� խ թա գա վո րի մար մի  նը, 
կտր� կ շրջվե լով, փախ չ� մ է:

ԹԱԳՈՒՀԻ - (հեռ վից): Ես ան մահ 
եմ, Գ լա դիա տո՜ր, քա նի դեռ քո 
ար յունն է իմ մե ջ... 

Ժ խոր: Ետ նա վա րա գ� յ րի վրա պատ կեր վ� մ են ոտ քի ել նող 
բազ մա թիվ նա հա տակ նե րի � ր վա պատ կեր նե րը: 

Ն րանք դան դաղ ա ռա ջա ն� մ են: 
Գ լա դիա տո րը, դի մա վո րե լով նրանց, 

տա րա ծ� մ է ձեռ քե րը՝ խաչ վա ծի տես քով: 
Օ ջա խի կրա կը բարձ րա ն� մ, ծա վալ վ� մ, 

բո լո րին ձ�  լ� մ է իր մե ջ:
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Սամ վել 
ԿՈՍՅԱՆ

Շա տե րին թվ� մ է՝ սե ղա նի, հա գ� ս տի կամ հե ռ� ս տա ց� յ ցի վրա-

յից մաք րե լով, փո շ�  խնդի րը լ�  ծ� մ են: Ի րա կա ն� մ այն մի  տե ղից այլ 

տեղ են տե ղա փո խ� մ, չկաս կա ծե լով, թե պո տեն ցիալ ինչ հի վան դ� թ-

յ� ն ներ են տե ղա շար ժ� մ: Երկ րագն դի ա նա պա տաց ման ֆո նին էլ ա վե լի 

ըն դար ձակ վե լ�  են փո շ�  տա րածք նե րը՝ վե րած վե լով բնա պահ պա նա-

կան ա ղե տի: Սա կայն մե ր գի տակ ց� թ յան մե ջ այն շա ր�  նա կ� մ է մն ալ 

անվ տանգ, ո րը կա րե լի է ա մե ն պա հի վե րաց նել: Ս� ր մա լ�  ի պայթ յ�  նից 

հե տո մաս նա գետ ներն ար ձա նագ րե ցին, որ Եր ևա նի օ դ� մ  նոր մա յից 

մի  քա նի ան գամ գեր ազանց ված է փո շ�  քա նա կը: Աշ խար հը լիքն է բա-

զ� մ պայթ յ� ն նե րով, ո րոնք ա ճե լ�  մի  տ� մ �  նեն: Հետևանք նե րը դժվար 

է թե րագ նա հա տել: Այ դ�  հան դերձ, կյան քը շա ր�  նակ վ� մ է, ինչ պես և՝ 

պիե ս� մ:
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(դրա մա մե կ գոր ծո ղ� թ յամբ)

Գոր ծող ան ձինք
ՎԱՐԴԱՆ 
ԱՐՈՒՍ 
ԲԵՄԱԴՐԻՉ
ԼՐԱԳՐՈՂ
ԲԺՇԿՈՒՀԻ
ՊԱՐՈՒՀԻ
ՓՈՇԵԿՈՒԼՈՎ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐՆԵՐ

   

ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՏԿԵՐ

Բե մը կա հա վոր ված է ըստ հա յե ցո ղ� թ յան, հաշ վի առ նե լով, որ ամ-

բող ջա կան ներ կա յաց ման մա սին չէ խոս քը, այլ ըն դա մե  նը նոր պիե սի 

ա ռա ջին փոր ձե րի: Սա կայն գա հի �  սե ղա նի առ կա յ� թ յ�  նը պար տա-

դիր է: Ա ր�  սը ձեռ քի լա թով չկա մո րեն սե ղա նի փո շին է մաք ր� մ: Քիչ 

հեռ վ� մ Վար դա նը զբաղ ված է գա հի նո րոգ մամբ:

ԱՐՈՒՍ - Էս փո շին չի վեր ջա նա, չես 
հասց նում մաք րել՝ է լի նստում է:

ՎԱՐԴԱՆ - Ես էլ էս ա թո ռը լրիվ 
կջար դեի: Դե րա սան նե րին նա-
յում ես, 70 կի լո չկան, հե րիք 
է թա գա վո րի կամ նա խա գա-
հի դեր ստա նան, մի ան գա մի ց 
ե րեք հար յուր կի լոգ րա մա նոց 
բե գե մոտ նե րի են վե րած վում: 
Չ գի տես՝ դրանց տակ ինչ ա թոռ 
դնես, որ դի մա նա:

ԱՐՈՒՍ - Չէի՞ր ու զի էդ պի սի մի  
ա թո ռի էլ դու նստեիր:

ՎԱՐԴԱՆ - Ի մը ռան դան, մուրճն 
ու սղոցն ա, էդ իմ բա նը չի: Թա-
գա վոր պի տի ծնվել, թե չէ քաջ 
նա զար նե րի ե րե սից են դժբախ-
տութ յուն նե րը:

ԱՐՈՒՍ - Կոտ րատ վո՞ւմ ես, թե՞... 
Լուրջ՝ չէի՞ր ե րա զի:

ՎԱՐԴԱՆ - Իմ ու զե լը նման կլի ներ, 
ոնց որ փոր ձեի ե րեք լիտ րա նոց 
բան կան եր կու սի մե ջ տե ղա վո րել: 
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ԱՐՈՒՍ - Ու մ պետք է՝ տե ղա վո-
րում է:

ՎԱՐԴԱՆ - Կոտ րե լով են տե ղա-
վո րում, արդ յունքն էն չի:

ԱՐՈՒՍ - (բար կա ցած՝ ձեռ քի լա թը 
մի  կողմ է գց� մ): Էս քան փո շին 
որ տե ղի՞ց... Ոնց որ բո լո րը փո շի 
ար տաշն չեն:

ՎԱՐԴԱՆ - Ա սում են՝ աշ խարհն էլ 
է փո շուց ա ռա ջա ցել:

ԱՐՈՒՍ - Չ տե սանք՝ մի  բան էլ էս 
փո շուց ա ռա ջա նա:

ՎԱՐԴԱՆ - Ա սում են՝ ոնց ա ռա ջա-
ցել է, հե տո է լի փո շու է վե րած-
վե լու:

ԱՐՈՒՍ - Հող էիր՝ հող դար ձիր... 
Փո շի էիր՝ փո շի դար ձիր: Ո՞վ է 
ա սել:

ՎԱՐԴԱՆ - Գիտ նա կան ներն են 
ա սում:

ԱՐՈՒՍ - Որ ա սում են՝ հե տո՞, լսող 
չկա՛: Ինչ ռումբ ու հրթիռ ա սես 
հո րի նում են, որ աշ խար հը փո-
շիաց նեն:

ՎԱՐԴԱՆ - Մ տա ծում եմ... ( Ց� յց է 
տա լիս գա հը:)  Աշ խար հի կռի-
վը սրա հա մար է: Ա մե ն մե կն 
ու զում է ու րի շի ա թո ռը կոտ րե-
լով ի րե նը փրկի...

ԱՐՈՒՍ - Դ րանց դարդն ինձ չեն 
տվել, թող զգույշ նստեն, որ 
չկոտ րեն: Իմ խնդի րը փո շին է, 
որ քիչ լի նի:

ՎԱՐԴԱՆ - Փո շու հետ կռվե լով 
ին չի՞ ես ու զում հաս նել:

ԱՐՈՒՍ - Ա ռաջ էր, որ ու զում էի 
դե րա սա նու հի դառ նալ:

ՎԱՐԴԱՆ - Փո շի մաք րե լո՞վ:
ԱՐՈՒՍ - Մ տա ծում էի՝ կար ևո րը 

թատ րո նում լի նեմ:
ՎԱՐԴԱՆ - Հա վա քա րարն ո՜ւր, 

դե րա սա նութ յունն ո՜ւր...
ԱՐՈՒՍ - Ջա հել էի, ռո ման տիկ ու 

ա մե  նա կար ևո րը՝ հա վա տում 
էի... Կա նա ցի դեր չկար, որ չի-
մա նա յի: Նա յում էի ներ կա յա-
ցումն  ե րը, լսում էի երկ խո սութ-
յուն ներն ու ան գիր էի ա նում:

ՎԱՐԴԱՆ - Որ ի՞նչ...
ԱՐՈՒՍ - Ինձ հա մար պատ մութ-

յուն էի հո րի նել, իբր՝ դե րա սա-
նու հի նե րից մե  կը հի վան դա-
նում է: Հան դի սա տեսն ար դեն 
դահ լի ճում է, ներ կա յա ցու մը 
պետք է սկսվի, իսկ դե րա սա-
նու հին չկա: Բո լո րը խառն վել 
են, չգի տեն ինչ ա նեն ու վեր ջին 
պա հին բե մադ րիչն ու տնօ րե նը 
հու սա հատ ված ինձ են դի մում:

ՎԱՐԴԱՆ - Քե՞զ...
ԱՐՈՒՍ - Խնդ րում են օգ նել:
ՎԱՐԴԱՆ - Ու րիշ դե րա սա նու հի 

չկա՞ր, որ քո հույ սին էին մն ա-
ցել:

ԱՐՈՒՍ - Ներ կա յաց ման տեքս տը 
չգի տեին:



67

Փ Ո Շ Ո Ւ Ց  Ք Շ Վ Ա ԾՆ Ե Ր Ը

ՎԱՐԴԱՆ - Ո՞նց էին ի մա ցել՝ դու 
գի տես, որ քեզ էին մո տե ցել:

ԱՐՈՒՍ - Մի ան գամ, երբ մե  նակ 
էի, իբր՝ քո ա թո ռը Ռո մե ոն 
էր, ես էլ Ջու լիե տի տեքստն 
էի ա սում: Ռե ժի սո րը պա տահ-
մամբ տե սել ու լսել էր, բայց չէր 
ընդ հա տել, սպա սել էր, մի նչև 
վեր ջաց նեմ: Երբ ա վար տե ցի, 
ծա փա հա րեց: Հար ցու փոր ձից 
ի մա ցավ, որ շատ դե րեր ան գիր 
գի տեմ:

ՎԱՐԴԱՆ - Վեր ջը՞...
ԱՐՈՒՍ - Ծի ծա ղեց ու հե ռա ցավ:
ՎԱՐԴԱՆ - Պատ մութ յանդ վերջն 

ա սա:
ԱՐՈՒՍ - Սկզ բում հրա ժար վե ցի, 

ու զում էի ինձ թանկ վա ճա ռել: 
Ա սա ցի՝ ո՞նց է, մն ա ցած օ րե րին 
ար հա մար հել եք, հա վա քա-
րարն ո՞վ է, որ մոտ թող նեք, հի-
մա հան կարծ հի շե ցիք: Վաղն 
է լի մո ռա նա լու եք, որ տա ղան-
դը կոր չում է փո շու մե ջ:

ՎԱՐԴԱՆ - Էդ պես էլ ա սա ցի՞ր...
ԱՐՈՒՍ - Էս պատ մութ յու նը օ րը 

մի  քա նի ան գամ պատ մում եմ 
ինքս ինձ: Ու րեմն նա զու տուզ 
եմ ա նում, եր ևա կա յում եմ, 
մի նչ դե րա սան ներն էլ են մի -
ջամ տում: Ա մե  նա հե տաքր քի րը 
ներ կա յա ցու մի ց հե տո է: Դահ-
լի ճը հո տըն կայս ծա փա հա րում 

է, մե  կը մյու սին հարց նում է ՝ ո՞վ 
է այս դե րա սա նու հին, որ տե՞ղ 
էր մի նչև հի մա...

ՎԱՐԴԱՆ - Էդ ե՞րբ է ե ղել, որ չեմ 
ի մա ցել: 

ԱՐՈՒՍ - Չի ե ղել ու չի էլ լի նի: Չա-
սա ցի՞՝ իմ հո րի նածն է: Սկզ բում 
հա վա տում էի, որ հո րի նածս 
ի րա կա նութ յուն կդառ նա, բայց 
օ րերն անց նում էին ու մի այն 
փո շին էր մաշ կիս ա վե լա նում: 
Ա ռաջ ե թե փո շին լուռ էր, հի մա 
ինչ էլ ա նեմ՝ խշշում է: Փո շու 
մե ջ էլ հո րի նածս խամ րեց:

ՎԱՐԴԱՆ - Ա մուս նուդ պատ մե ՞լ 
ես...

ԱՐՈՒՍ - Չ հասց րի:
ՎԱՐԴԱՆ - Ին չո՞վ էիր զբաղ ված, 

որ չես հասց րել:
ԱՐՈՒՍ - Մո տե նաս՝ կա սեմ:
ՎԱՐԴԱՆ - Ո՞ւմ մո տե նամ:
ԱՐՈՒՍ - Ինձ նից բա ցի ո՞վ կա... 

Ա րի, ա րի, մո տե ցիր...
ՎԱՐԴԱՆ - (տա րա կ�  սած մո տե-

ն� մ է): Մտ քովդ ի՞նչ ան ցավ: 
ԱՐՈՒՍ - Հի մա հետս կպա րես... 

( Դա դար:) Ին չո՞ւ գու նատ վե ցիր, 
ա ռա ջին ան գա՞մ ես պա րե լու:

ՎԱՐԴԱՆ - Մի տե սակ ան սո վոր է: 
ԱՐՈՒՍ - Զար մանքդ հե տո... (Գրկ� մ 

է Վար դա նին, ե րաժշտ� թ յ� ն: 
Պա ր� մ են:) Զ գո՞ւմ ես...

ՎԱՐԴԱՆ - Ի՞նչ եմ զգա լու:
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ԱՐՈՒՍ - Մար մն իս խշշո ցը չե՞ս 
զգում:

ՎԱՐԴԱՆ - Ոնց որ զգում եմ:
ԱՐՈՒՍ - Այդ խշշո ցի պատ ճա ռով 

ա մու սինս հե ռա ցավ: Ա սում էր՝ 
չի լի նում ինձ դիպ չել, ա սում էր՝ 
խշշո ցից մար մի  նը փշա քաղ-
վում է...

ՎԱՐԴԱՆ - Հե տո՞...
ԱՐՈՒՍ - Եր ևի հե ռա ցավ՝ չխշշա-

ցող մար մի ն գտնի:
ՎԱՐԴԱՆ - Հի մա րի մե կն է ե ղել:
ԱՐՈՒՍ - Մի շտա պիր մե  ղադ րել: 

Էդ խշշո ցից ես էլ չեմ կա րո ղա-
նում քնել: Մեռ նե լիս էլ եր ևի 
չկա րո ղա նամ դրա նից ա զատ-
վել: (Ե րաժշ տ� թ յ�  նը դա դա-
ր� մ է, պարն էլ` հե տը:)

ՎԱՐԴԱՆ - Շուտ-շուտ լո ղա ցիր:
ԱՐՈՒՍ - Լո ղա նա լուց հե տո էլ է 

խշշում:
ՎԱՐԴԱՆ - Ան հա վա տա լի է:
ԱՐՈՒՍ - Կար ծես ձեր տա նը փո-

շի չկա: Տիե զեր քը փո շու մե ջ է: 
Քո այդ գիտ նա կան նե րի ա սե-
լով, ա մե ն տա րի մոտ 40 կի լո-
տոն նա տիե զե րա կան փո շի է 
նստում մո լո րա կի վրա: Բո լո-
րը եր ևա կա յում են, որ փո շին 
մաք րում են, ի՞նչ մաք րել, ի րա-
կա նում այս տե ղից այն տեղ են 
տե ղա փո խում: Աչ քե րիդ ա ռաջ 
սե ղա նը մաք րե ցի... ( Մատ նե-

րը սա հեց ն� մ է սե ղա նի վրա-
յով:) Է լի փո շի է ու էս փո շին չի 
հանգս տա նա, մի նչև ա մե ն ինչ 
չծած կի:

ՎԱՐԴԱՆ - Միև նույն է, հի մա րի 
մե կն է ե ղել ա մու սինդ: Միայն 
հի մա րը փո շու պատ ճա ռով 
կնո ջից կբա ժան վի:

ԱՐՈՒՍ - Փո շու չէ, խշշո ցի...
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - (բեմ բարձ րա նա-

լով): Հե րիք է, դա դար... Ձանձ-
րույթ է, կեղծ ու ան հե տաքր-
քիր: Կամ պիե սը մի  բան չի, 
կամ դուք դեռ դե րի մե ջ չեք խո-
րա ցել: ( Վար դա նին.) Որ ու զում 
ես ա թո ռը ջար դել, էդ ո՞նց... Տե-
սե՞լ ես, որ որ ևէ մե  կը խա ղաղ ու 
հան գիստ ու զե նա ինչ-որ բան 
ջար դել: Բար կութ յունդ չկա, չի 
եր ևում... Դեմքդ դի մա կից չի 
տար բեր վում՝ չե զոք, ան տար-
բեր... մի  մի  կադ ի՞նչ է ե ղել: Ոնց 
որ ու րի շի տեղն ապ րես, ու րի շի 
տե ղը զար մա նաս, ու րի շի փո-
խա րեն հարց նես: 

ՎԱՐԴԱՆ - Դե րա սան նե րը մի շտ 
էլ ու րի շի են ներ կա յաց նում:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ու րի շի չէ, այլ ու րի շի 
մի  ջո ցով ի րենց: (Ա ր�  սին.) Քեզ 
ի՞նչ է ե ղել, ՄԱԿ-ի ամ բիո նի՞ց 
ես ճա ռում, որ դժգո հութ յուն 
չկա դեմ քիդ:

ԱՐՈՒՍ - Փո շու թե մա յին չեմ հա-
վա տում: 
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ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Կ հասց նես հա-
վա տալ, նույ նիսկ վա խե նալ, 
երբ ի մա նաս փո շու ի րա կան 
վտանգ նե րը: 

ԱՐՈՒՍ - Մե նա կութ յան փո շին 
ա վե լի վտան գա վոր է:

ՎԱՐԴԱՆ - Մ ռայլ պիես է, չտրա-
մադ րող, բե մադ րե լու բան չի:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Վ տան գը լու սա վոր 
չի լի նում:

ՎԱՐԴԱՆ - Հի սուն տա րի ա ռաջ 
փո շու մա սին չէին էլ մտա ծի: 
Փո շի է, է լի...

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Էդ պես չի... Մո-
լո րա կի վրա ա վե լա նա լու են 
ջրհե ղեղ ներն ու ցու նա մի  նե րը: 
Ջրհե ղեղ նե րի բե րած մի  լիո նա-
վոր տոն նա տիղ մը չո րա նա լու 
և վե րած վե լու է փո շու, երկ րի 
ըն դեր քը ե ռա լու է ու բազ մա-
թիվ հրա բուխ ներ ան սահ ման 
քա նա կի փո շի են տա րա ծե լու:

ԱՐՈՒՍ - Ո՞նց է՝ Նոստ րա դա մուսն 
ու Վան գան էդ մա սին չեն գու-
շա կել:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Իբր՝ ա մե ն ինչ գու-
շա կել են: Ան կան խա տե սե լին 
ա վե լի շատ է: Ո՞նց էին գու շա-
կե լու, որ երկր նե րը ե րեկ եղ-
բայր էին, հի մա ի րար են կո-
տո րում... Ոնց էլ մտա ծես, չես 
հաս կա նա՝ ին չու...

ՎԱՐԴԱՆ - Մի ըն կեր ու նեի, նեղն 

ընկ նե լիս ա սում էր. «Է՜, աշ-
խարհ, աշ խարհ, թե ին չո՞ւ ես 
կլոր»:

ԱՐՈՒՍ - Իբր ի՞նչ...
ՎԱՐԴԱՆ - Էն, որ ա նի մաս-

տութ յու նը մի  կե տից սկսվում, 
պտտվում ու նույն կե տին էլ վե-
րա դառ նում է:

ԱՐՈՒՍ - Փո շին քեզ օ րի նակ...

Անս պա սե լի հայտն վ� մ է պա ր� -

հին, մի  քա նի պա րա յին պտ� յտ ներ 

է կա տա ր� մ:

ՊԱՐՈՒՀԻ - Ես ե՞րբ եմ փոր ձե լու:
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Երբ ժա մա նա կը գա:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Կա րո՞ղ է՝ չգա:
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ոչ մե  կը աչք չու նի 

ու րի շի ժա մա նա կի վրա:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Ի՞նչ եմ պա րե լու:
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Փո շու պա րը:
ՊԱՐՈՒՀԻ - (դժգոհ): Ա մե ն ինչ 

պա րել էինք, մն ա ցել էր փո շու 
պա րը:

Փո շե կ� լ նե րը ձեռք նե րին հայտն-

վ� մ են ի րա կան հա վա քա րար նե րը:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ս րանք որ տե ղի՞ց 
հայտն վե ցին: Մաք րե լու փո-
խա րեն փո շին օդ են հա նե լու:

ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Բա ե՞րբ գանք:
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Կա սեմ... ( Վար դա-

նին �  Ա ր�  սին.) Էլ ա նե լիք 
չու նեք: Որ դե րը դե րա սա նին 
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չտրա մադ րի... Ներշն չանք չե-
ղավ, ինչ քան ու զում ես գո ռա, 
հա վա տա ցողն ո՞վ է... Այ սօր վա 
հան դի սա տե սը ինքն էլ չգի-
տի՝ ին չին հա վա տա, սպա սում 
է, ինչ-որ մե  կը հու շի... Մի մո-
ռա ցեք, այդ ինչ-որ մե  կը նաև 
թատ րոնն է...

Բե մադ րի չը հա վա քա րար նե րի �  

պա ր�  հ�  հետ հե ռա ն� մ է:

ԱՐՈՒՍ - Տուն չեմ ու զում գնալ:
ՎԱՐԴԱՆ - Մե նա կութ յու նի՞ց ես 

նեղ վում:
ԱՐՈՒՍ - Ի մա նաս՝ գի շե րը մե -

նա կութ յու նը ոնց է կա հույ-
քը ճռռաց նում, պա տու հա նի 
ա պա կի նե րը զրնգաց նում, հա-
տակն էլ ոտ նա ձայ նե րից ոնց որ 
ուռ չի... Մեկն էլ չկա՝ օգ նութ յան 
կան չես: Կ նոջ կող քին մի շտ մե -
կը պետք է լի նի: Մե նակ կնո ջը 
տան ի րերն էլ են դի մադ րում:

ՎԱՐԴԱՆ - Կա րող եմ ու ղեկ ցել:
ԱՐՈՒՍ - Պետք չէ:
ՎԱՐԴԱՆ - Միա սին սուրճ 

կխմե նք, մե  նա կութ յունն էլ կի-
մա նա՝ տա նը մե  նակ չես, հա մը 
չի հա նի:

ԱՐՈՒՍ - Պա տա հա կան մե  կը մե -
նա կութ յա նը չի կա րող վա խեց-
նել:

ՎԱՐԴԱՆ - Այս քան տա րի մի ա սին 
ենք աշ խա տում:

ԱՐՈՒՍ - Չ նե ղա նաս, բայց վա խե-
նամ՝ քեզ հետ մե  նա կութ յունն 
ա վե լի կա տա ղի:

ՎԱՐԴԱՆ - Ըն դա մե  նը ու զում էի 
օգ նել:

ԱՐՈՒՍ - Մի ու րիշ ան գամ եր ևի 
հա մա ձայ նվեմ, ե թե ա մու սինս 
չհայտն վի... ( Հե ռա ն� մ է:)

 ՎԱՐԴԱՆ - Աշ խա տիր քնել, որ 
գո նե ե րա զիդ գա... ( Հետ և� մ է 
նրան:)

ՊԱՏԿԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ

Ն� յն տե սա րա նը: Ե րաժշ տ� թ յ� ն: 

Հա վա քա րար նե րը պա րե լով �  եր-

գե լով փո շե կ� լ նե րով հա տակն են 

մաք ր� մ: (Ավ լեմ-թափեմ փո շին...)

1-ԻՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - (անս պա սե լի 
կանգ է առ ն� մ): Փո շե կու լի մա-
սին ա նեկ դո տը լսե՞լ ես:

2-ՐԴ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - (ինքն էլ է 
կանգ ն� մ: Ե րաժշ տ� թ յ�  նը 
դա դա ր� մ է): Նոր ա նեկ դո՞տ է:

1-ԻՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Մե կը փո շե-
կուլ է վա ճա ռում, ու շատ թանկ: 
Գ նոր դը հարց նում է. «Ին նե-
րորդ հար կում զու գա րանս 
խցան ված է, կա րո՞ղ է մաք րել»: 
« Մե կից՝ մե կ»,- գլուխ է գո վում 
վա ճա ռո ղը: Հինգ րո պե հե տո 
զու գա րա նը կար գի է ընկ նում: 
Գ նոր դը փո շե կու լը քան դում 
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է՝ ի մա նա լու դրա հզո րութ-
յան պատ ճա ռը: Փո շե կու լի մե ջ 
նստած մար դուն տես նե լով, 
զար մա ցած բղա վում է. «Էս 
լրիվ դո՞ւ էիր»: «Ես ի՞նչ,- բո-
ղո քում է մար դը,- ես ա ռա ջին 
հար կի զու գա րա նում էի»:

2-ՐԴ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Էդ փո շե կու լը 
ի մը լի ներ:

1-ԻՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Ծի ծա ղե լու 
չէ՞ր, որ չծի ծա ղե ցիր:

2-ՐԴ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Զու գա րա նի 
հո տը քիթս ըն կավ:

1-ԻՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Ուշքդ ու 
մի տքդ փո շին է:

2-ՐԴ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Տունդ էս փո-
շու հաշ վին ես պա հում: Փո շին 
չե ղավ, ի՞նչ ես մաք րե լու:

1-ԻՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Ոնց որ աշ-
խար հի կեղ տը պա կա սել է:

2-ՐԴ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Փո շին չպա-
կա սի, թե չէ... Գործ ա նե լիս դու 
էլ մի  ծի ծա ղիր, փո շու մե ջ ծի-
ծա ղե լը վտան գա վոր է, մե կ էլ 
տե սար, թո քերդ լցվեց:

1-ԻՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Բե րանդ փակ 
ծի ծա ղիր:

2-ՐԴ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Գոր ծը 
պրծնեմ՝ կծի ծա ղեմ: Շարժ վիր, 
քա նի դե րա սան նե րը չեն ե կել:

1-ԻՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Չ գի տե՞ս, 
դրանք ին չո՞ւ են մե  զա նից դի-
վո տում:

2-ՐԴ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Փո շե կուլ նե-
րից են վա խե նում, մե կ էլ տե-
սար՝ փո շե կուլ նե րը փո շու հետ 
ի րենց էլ քա շե ցին:

1-ԻՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Ծի ծա ղե՞մ, թե՞ 
թող նեմ գոր ծից հե տո:

2-ՐԴ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Ա սում են՝ 
նոր ներ կա յա ցու մը փո շու մա-
սին է:

1-ԻՆ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Դ րանք վեր ջը 
մե զ հա ցից կտրե լու են:

2-ՐԴ ՀԱՎԱՔԱՐԱՐ - Էդ հար ցով 
հան գիստ եմ... Փո շին ե ղել է, 
կա ու կլի նի...

Հայտն վ� մ է Վար դա նը:

ՎԱՐԴԱՆ - Վեր ջաց րի՞ք:
1-ԻՆ ՄԱՔՐՈՂ - Գ նում ենք, գնում 

ենք... 

Հա վա քա րար նե րը հե ռա ն� մ են:

ՎԱՐԴԱՆ - (մո տե նա լով գա հին): 
Չի մա ցանք՝ էս գա հին ով է 
նստե լու: Ոչ թա գա վո րի ա նուն 
կա, ոչ էլ որ ևէ երկ րի նա խա-
գա հի:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - (ներս մտնե լով և 
Վար դա նի խոս քե րը լսե լով): 
Կի մա նաս, երբ բնա պահ պա նը 
հայտն վի:

ՎԱՐԴԱՆ - Բ նա պահ պա նը թա-
գա վո՞ր է:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Չ գի տե՞ս, հի մա 
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ա մե  նա փոքր պաշ տոն յան էլ 
ի րեն թա գա վոր է զգում: Գու-
ցե մե ր դեպ քում գահն այն քան 
էլ պատ շաճ չէ, բայց ա ռայժմ 
ա վե լի հար մար ա թոռ չգտնվեց: 
Աստ ված գործ ներս հա ջո ղի, 
հե տա գա յում կա րող ենք փո-
խել: 

ՎԱՐԴԱՆ - (գն� մ, տե ղա վոր վ� մ 
է գա հի մե ջ): Թա գա վո րի նման 
չե՞մ:

ԱՐՈՒՍ - (որ եր կ�  սի հա մար ան-
տե սա նե լի է հայտն վել): Հ նա-
րա վոր է՝ հետ մա հու նման վես:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ին չո՞ւ հետ մա հու:
ԱՐՈՒՍ - Ա սում էիր՝ թա գա վոր 

պետք է ծնվել, հի մա նստել-եր-
ևա կա յում ես:

ՎԱՐԴԱՆ - Էլ ի՞նչ թա գա վոր, որ 
մի  բան չա սի ու դրա հա կա ռա-
կը ա նի:

ԱՐՈՒՍ - Մուրճ ու սղո ցո՞վ ես եր-
կիրդ պա հե լու:

ՎԱՐԴԱՆ - Ո՞ր թա գա վորն է եր-
կիր պա հել, որ ես պա հեմ:

ԱՐՈՒՍ - Բա ի՞նչ են ա րել:
ՎԱՐԴԱՆ - Հա մո զել են ժո ղովր-

դին, որ ժո ղո վուր դը թա գա-
վո րին լավ պա հի, ո րով հետև 
ա ռանց թա գա վո րի եր կի րը եր-
կիր չի:

ԱՐՈՒՍ - Հի մար թա գա վոր ներ չե՞ն 
ե ղել: Քա նի՜ եր կիր է հի մար նե-
րի ձեռ քով ան հե տա ցել:

ՎԱՐԴԱՆ - Իմ թա գա վո րութ յու նը 
չի կոր ծան վի:

ԱՐՈՒՍ - Ո րով հետև թա գա վոր 
չես... Թա գա վոր լի նեիր, ոնց որ 
մի շտ ես ա սում, տա կիդ ա թո ռը 
պի տի կոտր վեր: Ծան րութ յուն 
չկա մե ջդ, ծան րութ յուն...

ՎԱՐԴԱՆ - Հե՜յ, պա հա կա զոր: 
ԱՐՈՒՍ - Դ րանց ին չո՞ւ ես կան չում:
ՎԱՐԴԱՆ - Որ լե զուդ կտրեն: ( Ծի-

ծա ղե լով բարձ րա ն� մ է ա թո-
ռից:) Ի մա ցա՞ր՝ գա հն ում հա-
մար է... Մեծն ար քա ինչ-որ 
բնա պահ պա նի:

ԱՐՈՒՍ - Փո շու դեմ մի  տի՞նգ է 
ա նե լու:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Մո լո րա կի ա նա պա-
տաց ման մա սին է խո սե լու:

ԱՐՈՒՍ - Մեր հար ցե րը լու ծել ենք, 
հեր թը մո լո րա կին է հա սել:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Վ տան գը Հա յաս-
տա նին էլ է սպառ նում:

ՎԱՐԴԱՆ - Պարզ վում է՝ Հա յաս-
տանն էլ է մո լո րա կի վրա: ( Ծի-
ծա ղ� մ է:)

ԱՐՈՒՍ - Թե կուզ օր ու գի շեր մի -
տինգ ա րա, փո շին քչա նա լո՞ւ է:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ք չա նա լը չգի տեմ, 
լռե լու դեպ քում հաս տատ կա-
վե լա նա:

ԱՐՈՒՍ - Էդ բա նա խոս նե րի խոս-
քի քա մի ն ա վե լի վտան գա վոր 
է: Ի րա կա նում թոզ փչե լով են 
զբաղ ված: 
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Հ ևա լով �  շ� ր ջը նա յե լով, ա րա գա-

քայլ հայտն վ� մ է լրագ րո ղը: Դե-

րա սան նե րին տես նե լով մո տե ն� մ 

է, փոր ձե լով շ� ն չը տե ղը բե րել:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ո՞վ եք, ու մի ՞ց եք 
փախ չում:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Ին չո՞ւ փախ չել: Երբ-
վա նի՞ց է պաշտ պան վե լը փախ-
չել կոչ վում:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ին չի՞ց եք պաշտ-
պան վում, թատ րո նը խրա մատ 
չէ:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Լ րագ րող եմ: Ձեզ 
մոտ էի գա լիս: Լավ է, շեն քից 
հե ռու չէի: Միան գա մի ց այն-
պի սի փո թո րիկ սկսվեց: Փո ղո-
ցում փո շին ջրհե ղե ղի պես վրա 
տվեց: Մի կերպ ինձ դռնից 
ներս գցե ցի: Եր կար տա րի ներ 
բնա պահ պա նա կան հար ցեր 
եմ լու սա բա նում, նման բան չէի 
տե սել: Մի բա ժակ ջուր կա րե-
լի՞ է: Ոնց որ չհա ջո ղե ցի փո շուց 
պաշտ պան վել:

ԱՐՈՒՍ - Հի մա կբե րեմ: ( Դ� րս է 
գա լիս:)

ԼՐԱԳՐՈՂ - Ա սում են, ձեր նոր 
ներ կա յա ցումն  էլ է փո շու մա-
սին: (Գր պա նից հա ն� մ է ձայ-
նագ րի չը:)

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Մո տա վո րա պես:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Եր ևի փո խա բե րա-

կան ի մաս տով:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Այ սինքն:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Դե, ա սենք, պե տա-

կան մի  ջոց նե րը փո շիաց նե լու 
ա ռու մով:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Տար բե րակ է, բայց 
մե  րը չէ, մե ր պիեսն ա վե լի 
բնա պահ պա նա կան ու ա ռող-
ջա պա հա կան է:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Մի քա նի խոս քով 
կներ կա յաց նե՞ք։

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Դեռ վաղ է ինչ-
որ բան ներ կա յաց նել, մե նք էլ 
վեր ջը չենք պատ կե րաց նում:

Ա ր�  սը ներս է մտն� մ, ջրով բա ժա-

կը մե կ ն� մ լրագ րո ղին:

ԼՐԱԳՐՈՂ - (վերց նե լով բա ժակն 
�  մի  քա նի կ� մ ա նե լով): Այս-
պի սի կնոջ բե րած ջու րը ծանր 
հի վան դին էլ կօգ նի:

ՎԱՐԴԱՆ - Հի մա կի նը բնա պահ-
պա նա կան ա ղե՞տ է, թե՞ հա կա-
ռա կը:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Խնդ րում եմ ա սածս 
չգռեհ կաց նել:

ՎԱՐԴԱՆ - Պար զա պես հե տաքր-
քիր էր:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Ա վե լի հե տաքր քիր 
եր ևույթ ներ կան, ո րոնց մա սին 
լռում են: ( Բե մադ րի չին.) Պիե սի 
վեր նա գի րը կա սե՞ք:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Փո շուց քշված նե րը:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Հե ղի նակն ո՞վ է: 
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ՎԱՐԴԱՆ - Չենք ա սի:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Ին չո՞ւ:
ՎԱՐԴԱՆ - Ո րով հետև մե նք էլ 

չգի տենք:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Հե տաքր քիր է, հե-

տաքր քիր է... (Շրջ վ� մ է Ա ր� -
սի կող մը, լ� ռ �  եր կար նրան 
է նա յ� մ:)

ԱՐՈՒՍ - Փո շո՞տ եմ:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Չէ:
ԱՐՈՒՍ - Բա դեմ քիս ի՞նչ եք 

փնտրում:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Ձեր կար ծի քը պիե սի 

մա սին:
ԱՐՈՒՍ - Փո շու ձայ նը լսե՞լ եք: 

Լ սած չեք լի նի, ո րով հետև ձայն 
չու նի... Մինչև ձայ նը չլսեմ, 
կար ծիք չեմ ու նե նա:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Ես էլ շու տա փույթ եզ-
րա կա ցութ յուն նե րի կողմն  ա-
կից չեմ:

ՎԱՐԴԱՆ - Իմ կար ծի քը չե՞ք ու-
զում ի մա նալ: Կար ծիքս այն է, 
որ դեռ կար ծիք չու նեմ:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Ձեր գաղտ նա պա-
հութ յու նից կա րե լի է են թադ-
րել, որ ար տա ռոց բան եք նա-
խա ձեռ նել: Բո լոր դեպ քե րում 
հե տաքր քիր է: Չեմ հի շում, 
երբ ևի ցե որ ևէ թատ րոն փո շու 
մա սին բե մադ րութ յուն ա րած 
լի նի: Հա մե  նայն դեպս, թե ման 
ինք նա տիպ է: Դ ժվա րութ յուն-
նե րը հաղ թա հա րո՞ւմ եք:

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ա ռայժմ մի այն 

դժվա րութ յուն ներն ենք հաղ-
թա հա րում:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Այդ պես է, նոր խոս-
քի հա մար դժվա րութ յուն նե րի 
մի  ջով պի տի անց նես: Կար ևո-
րը խորքն է, մա կե րե սի վրա 
ա ռանց ու րի շի օգ նութ յան էլ 
ա մե ն ինչ եր ևում է: ( Նո րից է 
շրջվ� մ Ա ր�  սի կող մը:) Ա վե լի 
ուշ կա րո՞ղ եմ ձեզ հան դի պել:

ԱՐՈՒՍ - Դ րա հա մար վի զա պետք 
չէ:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Հե ղի նա կի ա նունն 
ի մա նա լու հա մար:

ՎԱՐԴԱՆ - Ըն դա մե ՞ նը...
ԼՐԱԳՐՈՂ - Այլ ման րա մաս ներ 

ճշտե լու կա րիք էլ կլի նի:
ՎԱՐԴԱՆ - Ն րա ա նու նը չե՞ք ու-

զում ի մա նալ:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Ա նո րոշ ակ նարկ ներ 

չեմ սի րում: Եր ևի փո թո րիկն 
ար դեն մե ղ մա ցած կլի նի:

ՎԱՐԴԱՆ - Հա վեր ժա կա նը մի այն 
փո շին է:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Եր ևի, եր ևի... Հի մա 
գնամ, որ նյու թը չու շաց նեմ: 
( Բա ժա կը տա լիս է Ա ր�  սին՝ 
չմո ռա նա լով շնոր հա կա լ� թ-
յ� ն հայտ նել:)

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Սա՞ պիե սի մա սին 
որ տե ղից է ի մա ցել:

ՎԱՐԴԱՆ - Բո լո րի բե րա նը չես 
փա կի, մե  կը տա րա ծած կլի նի:
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ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Հի մա լրագ րող նե-
րի հոս քը կտրել չի լի նի, փոր-
ձե րի փո խա րեն լրագ րող նե րով 
ենք զբաղ վե լու: Պի տի զգու շա-
նանք, որ էս ա մե  նը չքա ղա քա-
կա նաց նեն: Դ րանք սի րում են 
ճանճն ուղտ ներ կա յաց նել:

ԱՐՈՒՍ - Լավ կլի նի է սօր վա փոր-
ձը հե տաձ գենք: Ինձ թույլ եմ 
զգում, կո կոր դիս վի ճակն էլ 
այն չի: 

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ե թե տրա մադր վա-
ծութ յուն չու նես, ստի պելն ա նի-
մաստ է: Տ րա մադր վա ծութ յուն 
չե ղավ, օ դը մե  ռած բա ռե րով 
եք լցնե լու: ( Վար դա նին.) Դու 
էլ գնա: Հու սով եմ, մի նչև վա ղը 
տրա մադ րութ յուն ներդ կփոխ-
վի: Կ փոր ձեմ ինչ-որ բա ներ 
խմբագ րել: Բե մը բաց թո ղում-
նե րը ան մի  ջա պես է ջրի ե րես 
հա նում: Մինչ վա ղը: ( Հե ռա-
ն� մ է:)

ՎԱՐԴԱՆ - Էդ լրագ րո ղը հաս-
տատ է լի կեր ևա: Պիե սի հա-
մար չէ, քեզ տես նե լու: Նա յելն 
ու հրա պուր վե լը մե կ ե ղավ:

ԱՐՈՒՍ - Շուտ հրա պուր վո ղը շուտ 
էլ սա ռում է, գնա ցինք:

ՎԱՐԴԱՆ - Տես նենք, տես նենք... 

Հե ռա ն� մ են:

ՊԱՏԿԵՐ ԵՐՐՈՐԴ

Ն� յն տե սա րա նը: Բե մի  կենտ րո-

ն� մ բ� ժ սեն յակ հի շեց նող պաս-

տառ է հայտն վել: Ա թո ռին նստած 

Ա ր�  սը ան հան գիստ շ� րջն է նա-

յ� մ: Հայտն վ� մ է բժշկ�  հին՝ 

բժշկա կան լապ տե րի կը ճա կա տին: 

Մո տե ն� մ է Ա ր�  սին: 

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ի՞նչ բո ղոք ներ ու նեք:
ԱՐՈՒՍ - Կո կորդս, բժշկու հի... 

Շատ է ցա վում
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Բե րա նը լայն բա-

ցեք: (Զն ն� մ է կո կոր դը: Դեմ-
քից պի տի կռա հել, որ ինչ-որ 
բա նից դժգոհ է:) Ի՞նչ եք աշ խա-
տում:

ԱՐՈՒՍ - Կար ևո՞ր է:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ճիշտ ախ տո րոշ ման 

հա մար ա մե ն ինչն է կար ևոր:
ԱՐՈՒՍ - Դե րա սա նու հի եմ:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Տա րօ րի նակ է:
ԱՐՈՒՍ - Տա րօ րի նակ ի՞նչ կա, դե-

րա սա նը պո զով-պո չո՞վ է լի-
նում:

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ոնց որ թու նա վոր 
ար տադ րա մա սից ե կած լի նեք:

ԱՐՈՒՍ - Վի ճակս լավ չի՞:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Կա րո՞ղ է, թատ րո-

նում վե րա նո րո գում է:
ԱՐՈՒՍ - Չէ:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Որ տե՞ղ եք այդ քան 

փո շի շնչել ու կո կոր դի լոր ձա-
թա ղան թը բոր բո քել:



76

Ս ա մ  վ ե լ  Կ ո ս յ ա ն

ԱՐՈՒՍ - Ամ բողջ քա ղա քը փո շի 
է, ա ռա վո տից ու րիշ ի՞նչ ենք 
շնչում:

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ան հաս կա նա լին փո-
շու բա ղադ րութ յունն է: Թու նա-
վոր ար տադ րա մա սի մա սին 
հենց այն պես չհարց րե ցի: 

ԱՐՈՒՍ - Շատ լո՞ւրջ է... Եր ևի հաս-
կա նում եք, դե րա սա նի հա մար 
ինչ քան կար ևոր է ա ռողջ կո-
կոր դը:

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ա ռայժմ պատ ճառն 
եմ ու զում հաս կա նալ: Փոր ձեմ 
մի  ան գամ էլ ստու գել: Բե րանն 
ա վե լի լայն բա ցեք: ( Նո րից է 
հե տա զո տ� մ:)

ԱՐՈՒՍ - Հ նա րա վոր է, մրսած լի-
նեմ:

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ու րիշ ի՞նչ բո ղոք ներ 
ու նեք:

ԱՐՈՒՍ - Սկ սել եմ վատ քնել, գի-
շեր վա կե սից արթ նա նում ու էլ 
չեմ քնում:

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ալ կո հոլ շա՞տ եք օգ-
տա գոր ծում:

ԱՐՈՒՍ - Ա ռի թից ա ռիթ:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Թմ րան յո՞ւթ:
ԱՐՈՒՍ - Չեմ փոր ձել:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Մղ ձա վանջ նե րը 

շա՞տ են հե տապն դում: 
ԱՐՈՒՍ - Հա ճախ չէ:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ըն տա նի քում մար-

դա շա՞տ եք, կա րո՞ղ է, աղ մու կից 
եք նեղ վում:

ԱՐՈՒՍ - Ին ձա նից բա ցի ու րի շը 

չկա: 
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ու րեմն հնա րա-

վոր է, անք նութ յան պատ ճա ռը 
մի այ նութ յան զգա ցու մը լի նի: 
Հա ճա՞խ եք ընկճ ման ու վհատ-
ման ապ րումն  եր ու նե նում:

ԱՐՈՒՍ - Ա մուս նուս հե ռա նա լուց 
հե տո՝ ա վե լի հա ճա խա կի:

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Լի նո՞ւմ է, ինք նաս-
պա նութ յան մա սին մտա ծեք:

ԱՐՈՒՍ - Ին չո՞ւ եք հարց նում:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Մո ռա ցեք հարցս: Աշ-

խա տեք ա վե լի շատ լի նել մար-
դա շատ մի  ջա վայ րում, ա ռա վել 
շատ շփվել մարդ կանց հետ:

ԱՐՈՒՍ - Կո կոր դիս մա սին մո ռա-
ցաք: 

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Չեմ մո ռա ցել, կողմ-
նա կի հար ցումն  երն օգ նում են 
Ճիշտ գնա հա տել վի ճա կը: Լավ 
կլի ներ մի  քա նի օր աշ խա տան-
քի չգնա յիք: Փո խա րե նը այ-
գում, պու րա կում շատ ե ղեք...

ԱՐՈՒՍ - Բա թատ րո՞ նը:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Կար ծում եմ, հենց 

թատ րո նում ինչ-որ բան այն-
պես չէ:

ԱՐՈՒՍ - Բժշ կու հի, հնա րա վո՞ր 
է փո շին ակ տի վա նա, երբ, 
ա սենք, իր մա սին կամ իր դեմ 
են խո սում: Ոչ մի այն ակ տի վա-
նա, այլև գա զա զի:

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Տա րօ րի նակ հարց է:
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ԱՐՈՒՍ - Հարց նում եմ, ո րով հետև 
նոր պիե սը փո շու մա սին է: Այդ 
պիե սի փոր ձե րից հե տո է կո-
կոր դիս ցա վը սկսվել:

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Մեր օ րե րում ա մե ն 
ինչ հնա րա վոր է... Բո լորն էլ 
հաս կա նում են, որ լայ նա մասշ-
տաբ ծա ռա հա տումն  ե րը, երկ-
րի ըն դեր քի գա զա նա բա րո 
շա հա գոր ծու մը լավ հետ ևանք-
նե րի չեն բե րի: Փո շին չի բեղմ-
նա վոր վում ու չի վե րար տադր-
վում: Փո շի ստեղ ծո ղը մե նք 
ենք: Ն շա նա կածս դե ղե րը կօգ-
նեն, սա կայն հե տա գա յում էլ 
պի տի զգույշ լի նեք: Հա, չմո ռա-
նաք կո կոր դը տաք պա հել:

ԱՐՈՒՍ - Չեմ մո ռա նա, ինք նաս-
պա նութ յան մա սին ձեր հարցն 
էլ չեմ մո ռա ցել:

ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ի զուր էլ հի շեց րիք:
ԱՐՈՒՍ - Ինք նաս պա նութ յան մա-

սին մտա ծել եմ, բայց...
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ե՞վ...
ԱՐՈՒՍ - Հաս կա ցել եմ, որ ե թե ես 

չլի նեմ՝ սերս էլ չի ապ րի:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Եվ ոչ մի այն:
ԱՐՈՒՍ - Չէի ու զի, որ սերս մե ռ նի:
ԲԺՇԿՈՒՀԻ - Ինչն ա մե  նա կար-

ևորն է: 

Բե մը մթն� մ է:

ՊԱՏԿԵՐ ՉՈՐՐՈՐԴ

Ն� յն տե սա րա նը: Պա ր�  հին պա-

րա յին մի  քա նի շար ժ� մն  ե րից հե տո 

պտ� յտ ներ է կա տա ր� մ: Հայտն-

վ� մ է Ա ր�  սը՝ պա րա նո ցը թաշ կի-

նա կով կա պած: Տես նե լով պա ր�  հ�  

պա րը, ինքն էլ է մի  եր կ�  պտ� յտ 

կա տա ր� մ:

ՊԱՐՈՒՀԻ - Օ հո՜...
ԱՐՈՒՍ - Վատ պտտվե ցի՞:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Կար ևո րը՝ ոտ քի վրա 

մն ա ցիք:
ԱՐՈՒՍ - Հո գլխի վրա չէի շրջվե-

լու:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Սո վո րա բար փորձ 

չու նե ցողն ընկ նում է:
ԱՐՈՒՍ - Պա րի դա սըն թաց նե րում 

ինչ-որ բա ներ յու րաց րել եմ: 
Բե մադ րի չը չի եր ևա ցե՞լ:

ՊԱՐՈՒՀԻ - (պտտվե լով): Դեռ չէ: 
ԱՐՈՒՍ - Ինչ քա՞ն ես պտտվե լու:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Փո շու պարն եմ փոր-

ձում: Պի տի պատ կե րաց նեմ, 
թե պտտա հող մը ոնց է փո շին 
եր կինք հա նում:

ԱՐՈՒՍ - Հե տո՞...
ՊԱՐՈՒՀԻ - Պտտ վե լը պտտվում 

եմ, մի այն չգի տեմ, ոնց եմ օդ 
բարձ րա նա լու: Կա րո՞ղ է բե-
մադ րի չը չգա:

ԱՐՈՒՍ - Փորձ էր նշա նա կել:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Ե րա նի չգար...
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ԱՐՈՒՍ - Դեպ քե րից ա ռաջ մի  
ընկնի... Ա ռաջ ընկ նե լը ոնց որ 
ձեր սերն դի գաղտ նա բա ռը լի նի:

ՊԱՐՈՒՀԻ - Լա վը չե՞նք:
ԱՐՈՒՍ - Ձեր ժա մա նակն ինչ է, 

որ դուք ինչ լի նեք: Ու շա նա լը 
բե մադ րի չից չի: Ա ռանց լուրջ 
պատ ճա ռի չէր ու շա նա... Ի՞նչ 
ե ղած կլի նի: Եր ևի ըն կել, մի  տե-
ղը կոտ րել է: Շատ զգու շա վոր է, 
ըն կած չի լի նի: Տաք սուր ճը լցվել 
է ձեռ քե րին: Դ րա պատճառով 
տա նը չէր նստի... Մ նաց ճնշու-
մը... Ա սա՝ ին չո՞ւ չես զան գում, 
ի մա նաս, որ սար ու ձոր ես ըն-
կել: Կո կոր դիս ցա վը ոնց որ 
խելքս էլ է ախ տա հա րել: ( Պա յ� -
սա կից հա ն� մ է հե ռա խո սը) Ո՞վ 
է... կի՞ նը... Ա րուսն է՝ թատ րո նից: 
Բե մադ րի չին եմ խնդրում: Տա նը 
չի՞... Թատ րո նում էլ չի, բա որ տե՞ղ 
է: Պո լիկ լի նի կա՞... Պո լիկ լի նի կա-
յում ի՞նչ է կորց րել: Ա՞չ քը... Ե րեկ 
նոր մալ էր: Ար յան զե ղո՞ւմ... Ու ռե՞լ 
է... Ին չի՞ց է... Մուգ թե յով պի տի 
լվա նա յիք: Չի՞ օգ նել: Ցա վում եմ: 
Ե թե չեք նեղ վի, մի  քա նի ժա մի ց 
նո րից կզան գեմ: (Ան ջա տ� մ է 
հե ռա խո սը:)

ՊԱՐՈՒՀԻ - Գա լո՞ւ է, թե՞ չէ:
ԱՐՈՒՍ - Եր ևի չէ:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Ու ռա՜... Կա րո՞ղ եմ 

չքվել:

ԱՐՈՒՍ - Ժա մադր վա՞ծ ես:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Ի՞նչ ի մա ցաք:
ԱՐՈՒՍ - Աչ քերդ փայ լում են:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Նա էլ է ա սում, որ աչ-

քե րիցս ջեր մութ յուն է փչում:
ԱՐՈՒՍ - Վա ղո՞ւց եք հան դի պում:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Շու տով ա մուս նա-

նա լու ենք: Ժա մա նա կին եր ևի 
ձեր աչ քերն էլ են փայ լել: Քա նի՞ 
տա րի եք ա մուս նա ցած:

ԱՐՈՒՍ - Քիչ տևեց: 
ՊԱՐՈՒՀԻ - (վախ վո րած): Հո՛...
ԱՐՈՒՍ - Մի հուզ վիր, սար սա փե-

լի ո չինչ չի ե ղել, անս պա սե լի 
ան հե տա ցավ, հե տո զան գեց ու 
ա սաց, որ չի վե րա դառ նա լու...

ՊԱՐՈՒՀԻ - Ու չվե րա դար ձա՞վ...
ԱՐՈՒՍ - Չէ, թեև եր բեմն  թվում է, 

չի հե ռա ցել, ըն դա մե  նը դուրս է 
ե կել աղ բը թա փե լու և  ուր որ է՝ 
ներս կմտնի ու նախ կի նի պես 
կմրթմռթա, որ սուր ճը սա ռել է: 
Տա րի նե րի հետ մի այն լավն  է 
հիշ վում:

ՊԱՐՈՒՀԻ - Իմ ա մուս նուն չեմ 
թող նի՝ աղ բը դուրս հա նի:

ԱՐՈՒՍ - Փոր ձիր, գու ցե ստաց վի:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Կ փոր ձեմ, բա ո՞նց... 

Մեր սե րուն դը վա ղուց ա ռանց 
փոր ձի քայլ չի ա նում: Կա րո՞ղ 
եմ գնալ... 

ԱՐՈՒՍ - Ինչ էլ ա նե լու լի նես, ձանձ-
րույ թի փո շուց զգու շա ցիր:
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ՊԱՐՈՒՀԻ - Էդ ի՞նչ փո շի է:
ԱՐՈՒՍ - Ա տե լութ յան փո շուց չի 

տար բեր վում:
ՊԱՐՈՒՀԻ - Էդ փո շի նե րից գլուխ 

չեմ հա նում:
ԱՐՈՒՍ - Մի քիչ էլ ապ րի, գլուխ 

կհա նես... Նա յիր՝ չու շա նաս...
ՊԱՐՈՒՀԻ - Ճիշտ որ ուշ է... ( Պա-

րա յին շար ժ� մն  ե րով հե ռա-
ն� մ է:)

ԱՐՈՒՍ - Բե մադ րի չի չգա լու պատ-
ճառն ի մա ցանք, Վար դա նի՞ն 
ինչ է ե ղել, նա ին չո՞ւ չկա: Պի-
տի զգու շաց նել, որ փորձ չի լի-
նե լու: ( Զան գ� մ է:) Ա լո... Վար-
դա նը չի՞... տղա՞ն է: Տ ղա ջան, 
կա րո՞ղ ես հե ռա խո սը Վար-
դա նին փո խան ցել: Ք նա՞ծ է... 
Այս ժա մի ն թատ րո նում պի տի 
լի ներ: Ամ բողջ գի շեր տանջ-
վե՞լ է... ա լեր գիա յի՞ց: Ա լեր գիան 
որ տե ղի՞ց: Ի՞նչ փո շի, ա սում ես՝ 
բժի՞շկն է ա սել: Էլ ի՞նչ է ա սել: 
Դե ղեր է նշա նա կե՞լ... Հա՜... հա՜... 
Լավ, տղա ջան, կնե րես, որ 
ան հանգս տաց րի, որ զարթ նի, 
հայտ նիր, որ փորձ չի լի նե լու: 
Կա սե՞ս... Տես, չմո ռա նաս... (Ան-
ջա տ� մ է հե ռա խո սը:) Տա րօ-
րի նակ է, շատ տա րօ րի նակ է: 
Պա տա հա կա նութ յուն չի կա րող 
լի նել... Փոր ձե րին ա ռայժմ ե րե-
քով ենք ե ղել ու ե րե քիս վրա էլ 

փո շին ազ դել է: Չ լի նի՞ բա ռերն 
էլ փո շի ու նեն... Ի՞նչ փո շի է, 
այս քան ա րագ ի րեն զգաց նել է 
տա լիս: Էլ ին չե՞ր կա րող են լի-
նել... Աճ յու նա փո շի՞... Աճ յու նա-
փո շին որ տե ղի՞ց գլուխս մտավ: 
Եր ևի մե ռ նե լիս էլ չզգամ, որ 
մե  ռել եմ: Պա րու հին ո՞նց էր 
պտտվում... Պտտ վեմ, եր ևի 
աճ յու նա փո շին գլխիցս թռնի:

Սկ ս� մ է պտտվել՝ ինչ-որ երգ 

դնդա լով: Հայտն վ� մ է լրագ րո ղը, 

հմայ ված հետ և� մ, քիչ անց ծա փա-

հա ր� մ է:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Բ րա վո, բրա վո:
ԱՐՈՒՍ - (կանգ է առ ն� մ): Երկն-

քից ըն կա՞ք:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Խոս տա ցել էի վե րա-

դառ նալ ու վե րա դար ձել եմ:
ԱՐՈՒՍ - Փո շի՞ն է հե տաքրք րել, թե՞ 

ես:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Փո շին մի ջ նորդ էր, որ 

հան դի պեինք: Մ նաց յա լը ճա-
կա տագ րի գործն է: Այս տե ղից 
գնա լիս ճա նա պար հին նույ-
նիսկ ձեզ նվիր ված քա ռա տող 
հո րի նե ցի.

 Ճա կա տա գիրն էլ աչ քեր �  նի,
 Այս ան գամ նա յեց իմ �  քո կող մը,
 Չեմ նա հան ջե լ� ՝ ինչ էլ որ լի նի,
 Ինչ քան էլ փչեն քա մի ն �  հող մը...

ԱՐՈՒՍ - Վատ չէր, բայց ձեր ոգ-
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ևո րութ յու նը մաշ կիցս ներս 
չմտավ: Ձեզ նա յե լով դժվար է 
հա վա տալ, որ այդ պես, ա ռանց 
երկմ տե լու կա րող եք այդ քան 
անբռ նազ բոս ու հա խուռն լի-
նել: Ձեր զգաց մունք նե րի կրա-
կա հեր թից գլուխս պտտվեց: 
Ոնց որ աշ խար հում մի այն ես 
եմ ու դուք՝ ոչ ա մու սին, ոչ ե րե-
խա ներ, չգի տեմ՝ էլ ին չեր...

ԼՐԱԳՐՈՂ - Հետ ևել եմ ձեզ, հե-
տաքրքր վել եմ:

ԱՐՈՒՍ - Հետ ևե՞լ, հե տաքրքր վե՞լ 
եք:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Այ լա պես չէի մո տե-
նա:

ԱՐՈՒՍ - Եվ ի՞նչ եք պար զել:
ԼՐԱԳՐՈՂ - Որ մի այ նակ եք, ինք-

նամ փոփ, խու սա փում եք մար-
դա շատ ու աղ  ոտ տե ղե րից:

ԱՐՈՒՍ - Եվ հա մոզ վել եք, որ հենց 
ես եմ ձեր ընտր յա լը:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Այդ պես է ստաց վում:
ԱՐՈՒՍ - Այ թե ինչ... Ե թե կի նը 

մի այ նակ է, ա պա կա րե լի է 
ա ռանց ծանր ու մե ծ ա նե լու սի-
րա հե տել, չգի տեմ՝ է լի ին չեր 
ծրագ րել... Աշ խարհն է փոխ-
վե՞լ, թե՞ էս աշ խար հից չեք: ( Հա-
յաց քը եր կինք բարձ րաց նե լով:) 
Քեզ դուր գա լի՞ս է, ա սա, դուրդ 
գա լի՞ս է, որ հե տա խույզ լրագ-
րողն է ու զում տեղդ գրա վել: 

Ձայն հա նիր... Մաշ կի խշշո-
ցից էիր բո ղո քում... Չ գի տեի՞ր, 
որ կնոջ մաշ կը չի կա րող լուռ 
լի նել, մա նա վանդ գգվան քի 
սպա սե լիս... 

ԼՐԱԳՐՈՂ - Ո՞ւմ եք ա սում:
ԱՐՈՒՍ - Ա մուս նուս... Ձեր տե ղե-

կութ յուն նե րին կա րող եք ա վե-
լաց նել, որ նաև ցնդած եմ... 

ԼՐԱԳՐՈՂ - Ինչ ցնդած, սե փա-
կան ցա վին հա վա տա րիմ լի նե-
լը հար գե լի է:

ԱՐՈՒՍ - Ու րիշ ար ժա նիք ներ չու-
նեմ:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Փնտ րո ղը կգտնի:
ԱՐՈՒՍ - Դ րա հա մար ար շա-

վա խումբ է պետք, մի այ նակ 
դժվար կլի նի:

ԼՐԱԳՐՈՂ - Ե թե ճիշտ հաս կա-
ցա...

ԱՐՈՒՍ - Միան գա մայն... Սե րը 
երկ կող մա նի երթ ևե կութ յուն 
է... Ձեր դեպ քում երթ ևե կութ-
յու նը մի ա կող մա նի է ստաց վել: 
Ցա վում եմ, բայց ցան կութ յան 
դեպ քում էլ չեմ կա րող ըն դա-
ռա ջել: Այն պես որ, դուք ձեր 
ճա նա պար հը շա րու նա կեք, ես 
էլ իմ ճա նա պար հով գնամ: 

ԼՐԱԳՐՈՂ - Այ լընտ րանք մի շտ էլ 
կգտնվի:

ԱՐՈՒՍ - Այ լընտ րանք՝ գու ցե, բայց 
ներսս զբաղ ված է, այն տեղ ձեզ 
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հա մար տեղ չկա ու հե տա գա-
յում էլ, չեմ կար ծում, որ լի նի: 
Այն պես որ...

Ա ր� սն ա րա գա քայլ հե ռա ն� մ է: 

Լ րագ րո ղը շփոթ ված հետ և� մ է 

նրան: Հայտն վ� մ են հա վա քա րար-

նե րը: Պա րա յին շար ժ� մն  ե րով փո-

շե կ� լ նե րով մաք ր� մ են հա տա կը: 

Ն րանց պա րին հա մըն թաց բեմն  

աս տի ճա նա բար մթն� մ է: 

ՊԱՏԿԵՐ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ

Ն� յն տե սա րա նը: Փռշ տա լով �  

հա զա լով հայտն վ� մ է Վար դա նը: 

Զար մա ցած շ� րջն է նա յ� մ, մո տե-

ն� մ, ոտ քով հար վա ծ� մ է գա հին:

ՎԱՐԴԱՆ - Ոնց որ թա գա վոր-
ներն ու նա խա գահ նե րը չեն 
կա րող սո վո րա կան ա թո ռին 
նստել: Ն րանց հե տույք ներն 
էլ են մե  ծա պա տիվ: (Սկ ս� մ է 
հա զալ �  փռշտալ:) Հի մա էլ 
բնա պահ պանն է ու զում նստել: 
Ա լեր գիան վե րաց րեք, ա լեր-
գիան, որ մար դիկ չտանջ վեն... 
Մենք ի՞նչ դե րա սան, դե րա սա-
նը դուք եք... Ձեր բեմն  ամ բողջ 
մո լո րակն է, մե  րը՝ էս փո շոտ ու 
կի սա խա վար տա րած քը: Իբր 
մե նք էլ ենք ապ րում՝ ա մե ն ապ-
րո ղի ե րա նի տա լով: Չենք ապ-

րում, պար զա պես օգ նում ենք, 
որ դուք ու ձեր հե տույք ներն 
ապ րեն: (Փռշ տ� մ է:) Էն քան 
եմ փռշտա լու, մի նչև ներ սիս 
ե ղած-չե ղա ծը քիթ ու բե րա-
նիցս թափ վի: Կար ծես ու րիշ 
պիես չկար, բե րել, փո շու պատ-
մութ յու նը կա պել է ջան նե րիս: 
Ու րիշ նե րը աշ խար հի հարս-
տութ յուն ներն են փո շիաց նում, 
մե նք՝ մե ր ա ռող ջութ յու նը: (Եր-
կա րատև հա զից, թվ� մ է, � ր 
որ է կխեղդ վի:) 

ԱՐՈՒՍ - (ներս է գա լիս, ա րագ 
մո տե ն� մ Վար դա նին): Վար-
դա՞ն, Վար դա՞ն...

ՎԱՐԴԱՆ - (հան դարտ վե լով): Նո-
պա էր, կանց նի...

ԱՐՈՒՍ - Էդ վի ճա կով ին չո՞ւ ես 
ե կել:

ՎԱՐԴԱՆ - Հայ տա րա րե լու, որ 
հրա ժար վում եմ դե րից:

ԱՐՈՒՍ - Հե ռա խո սով չէի՞ր կա րող 
հրա ժար վել:

ՎԱՐԴԱՆ - Հե ռա խո սը չի վերց-
նում:

ԱՐՈՒՍ - Ինձ զան գեիր: Քիթդ տե-
սե՞լ ես, ծաղ րա ծուն քեզ օ րի-
նակ:

ՎԱՐԴԱՆ - Որ մի այն քթով 
պրծնենք, գոհ պի տի լի նենք: 
Կար ծես աշ խար հում ու րիշ 
պիես չկար:
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ԱՐՈՒՍ - Ես էլ եմ հրա ժար վել:
ՎԱՐԴԱՆ - Բե մադ րի չը գի տի՞:
ԱՐՈՒՍ - Ա սել եմ... Կո կոր դիս 

պատ մութ յու նը ոնց որ վերջ 
չու նի:

ՎԱՐԴԱՆ - Փո շու հետ ևա՞նք է:
ԱՐՈՒՍ - Ինչ պես քո ա լեր գիան: 

Գի շերն էլ մղձա վանջ ներն էին 
մլակ նե րի պես վրա տվել: 

ՎԱՐԴԱՆ - Փո շու հետ էի՞ր կռվում:
ԱՐՈՒՍ - Փո շու և  ա մուս նուս:
ՎԱՐԴԱՆ - Ա մուս նուդ ին չի՞ էիր 

հի շել:
ԱՐՈՒՍ - Էն լրագ րո ղի այ ցը հու-

շերս դուրս թա փեց:
ՎԱՐԴԱՆ - Ե կե՞լ էր... Զ գում էի, որ 

կգա: Ա սա ցի, չէ՞, քեզ ու րիշ հա-
յաց քով էր նա յում:

ԱՐՈՒՍ - Նոր մալ մե  կը չհան դի-
պեց:

ՎԱՐԴԱՆ - Ա մուս նուդ մե ղ քը ո՞րն 
էր:

ԱՐՈՒՍ - Մե ղադ րում էի, որ հե-
ռա ցել է, ո րով հետև կող քիս որ 
լի ներ, պա տա հա կան մե  կը չէր 
հա մար ձակ վի մո տե նալ:

ՎԱՐԴԱՆ - Ի՞նչ գի տեր, որ կող քիդ 
չէ:

ԱՐՈՒՍ - Հետ ևել է, հե տաքրքր վել 
ին ձա նով:

ՎԱՐԴԱՆ - Ու րեմն  լուրջ է տրա-
մադր վել:

ԱՐՈՒՍ - Բա նաս տեղ ծութ յուն էր 

հո րի նել: Իբր՝ ճա կա տա գի րը 
եր կու սիս մի ա սին է տես նում: 
Իս կը ցնդած: Էդ շուտ ոգ ևոր-
վող նե րի սերն էլ, հրա պու-
րանքն էլ կայ ծա կի պես փայ լա-
տա կում, կայ ծա կի պես ա րագ 
էլ մա րում են:

ՎԱՐԴԱՆ - Սր տիդ մոտ չըն դու-
նես: Պիեսն էլ լուրջ ըն դու նե-
ցինք, տե սանք արդ յուն քը...

ԱՐՈՒՍ - Դ րա հա մար էլ հրա ժար-
վե ցի:

ՎԱՐԴԱՆ - Հե ղի նա կի անձն է հե-
տաքր քիր: Եվ գրել է, և վա խից 
թաքց րել է ա նու նը:

ԱՐՈՒՍ - Ա նունն ա սեղ չի, որ պար-
կում թաքց նես:

ՎԱՐԴԱՆ - Պարզ վում է, լավ էլ 
թաքն վում է: 

ԱՐՈՒՍ - Դեռ ոչ մե  կին չի հա ջող-
վել մի նչև վերջ թաքն ված մն ալ:

ՎԱՐԴԱՆ - Բան գի տես՝ ա սա: 
ԱՐՈՒՍ - Գի տեմ, ի մա ցել եմ:
ՎԱՐԴԱՆ - Գի տե՞ս... Ի մա ցել ու 

լռո՞ւմ ես:
ԱՐՈՒՍ - Ե րեկ գնա ցել էի բե մադ-

րի չին տես նե լու: Խեղ ճի վի-
ճակն էլ մի  բան չի: Աչքն է վն ա-
սել, ծո վա հե նի պես աչ քա կա-
պով է:

ՎԱՐԴԱՆ - Ա սեիր, ես էլ գա յի:
 ԱՐՈՒՍ - Մե կը լի ներ, քեզ այ ցե-

լեր... 
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ՎԱՐԴԱՆ - Կար ևո րը՝ չնե ղա նա:
ԱՐՈՒՍ - Մի աչ քով ինչ քան պի տի 

նե ղա նա... Ա սա ցի՞, որ գնա ցել 
էի բե մադ րի չին տես նե լու:

ՎԱՐԴԱՆ - Էդ ի մա ցանք...
ԱՐՈՒՍ - Սո վո րա կա նի պես 

սուրճն ին քը ե փեց: Երբ սուր ճը 
ե փե լու գնաց, աչքս աշ խա տա-
սեն յա կի բաց դռանն ըն կավ: 
Ներս մտա: Հա մա կար գի չը չէր 
ան ջա տել: Ու ի՞նչ... 

ՎԱՐԴԱՆ - Ի՞նչ...
ԱՐՈՒՍ - Էկ րա նին էս պիեսն էր: 

Ա րագ տեքս տը բարձ րաց րե ցի, 
որ հե ղի նա կի ա նու նը կար դամ, 
վեր ևում ա նու նը չկար: Տեքս տը 
մի նչ վերջ ի ջեց րի... Աչ քե րիս 
չէի հա վա տում:

ՎԱՐԴԱՆ - Ա րագ ա սա, քա նի նոր 
նո պա չի սկսվել:

ԱՐՈՒՍ - Ա սեմ՝ հին նո պա ներդ էլ 
կկրկնվեն:

ՎԱՐԴԱՆ - Ո՞վ էր:
ԱՐՈՒՍ - Գու շա կիր:
ՎԱՐԴԱՆ - Մեն դե լե ևը:
ԱՐՈՒՍ - Չէ:
ՎԱՐԴԱՆ - Ցի ցե րո նը:
ԱՐՈՒՍ - Կա րո՞ղ է պա պուդ ա նունն 

էլ տաս:
ՎԱՐԴԱՆ - Ինչ-որ մե  կը:
ԱՐՈՒՍ - Բե մադ րի չը:
ՎԱՐԴԱՆ - Ի՞նչ... (Սկ ս� մ է 

փռշտալ, հան դարտ վե լ� ց հե-

տո): Ի մա ցա՞վ, որ ի մա ցել ես:
ԱՐՈՒՍ - Եր ևի չէ:
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - (հայտն վ� մ է՝ մի  

աչ քը թան զի ֆով փա կած): 
Ի մա ցա, ի մա ցա, մի ան գա մի ց 
ի մա ցա:

ԱՐՈՒՍ - Խո հա նո ցում չէի՞ք:
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Էի:
ԱՐՈՒՍ - Էլ ո՞նց ի մա ցաք:
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Էկ րա նին է ջը փոխ-

ված էր:
ԱՐՈՒՍ - Ճիշտ որ. մա զը եր կար, 

խել քը կարճ:
ՎԱՐԴԱՆ - Ին չո՞ւ էիք թաքց նում: 
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Կա սեի, ե թե չկաս-

կա ծեի հա ջո ղութ յա նը: Ա նունս 
թաքց նում էի, մտա ծե լով, որ 
փո շու վրա գրված ա նու նը ի 
վեր ջո փո շին էլ կծած կի: Խնդ-
րանքս է, որ մո ռա նաք պիեսն 
էլ, հե ղի նա կին էլ:

ՎԱՐԴԱՆ - Ինչ էլ վեր նա գիր էր՝ 
փո շուց քշված նե րը... Ան հա մա-
տե ղե լի եզ րեր՝ փո շին ու դուք: 

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Սի րում եմ ինքս ինձ 
հա կա ռակ վել, թեև գրե լիս այլ 
խնդիր էր պտտվում գլխումս: 
Հա մա ցան ցում փո շու բա ղադ-
րութ յան մա սին գրա ռու մը 
կար դա լով՝ բոր բոս, ման րէ ներ, 
սնկեր, մե  տաղ ներ, վն ա սա կար 
այլ նյու թեր, ինչն էլ պատ ճառ է 
ա լեր գիա յի, ասթ մա յի, շնչու ղի-
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նե րի տար բեր հի վան դութ յուն-
նե րի՝ տագ նա պե ցի: Հի շե ցի 
Երկ րի ա նա պա տաց ման մա-
սին բնա պահ պան նե րի ա հա-
զան գը, ին չը նշա նա կում է, որ 
փո շու քա նա կը ա վե լա նա լու 
է: Մտ քովս ան ցավ կան խավ 
զգու շաց նել հա վա նա կան ա ղե-
տի մա սին: Հետ ևանքն ինձ հա-
մար էլ էր անս պա սե լի:

ՎԱՐԴԱՆ - Աշ խար հում ինչ քան 
ա սես կազ մա կեր պութ յուն ու 
մաս նա գետ կա, որ զբաղ վում 
են բնա պահ պա նա կան խնդիր-
նե րով: Պիեսն ի՞նչ էր փո խե լու: 

ԱՐՈՒՍ - Փո խա րե նը ե րե քիս հա-
խից ե կավ: Չ գի տենք էլ՝ ինչ 
օ յին ներ կբե րի գլխնե րիս:

ՎԱՐԴԱՆ - Ու րիշ պիես գրե՞լ էիք:
ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Ա ռա ջին փորձս էր:
ՎԱՐԴԱՆ - Վաղն էլ մի  ջու կա յին 

պա տե րազ մի  վտան գը կա րող 
է մե ջ տեղ գալ... 

ԲԵՄԱԴՐԻՉ - Զ գում եմ, որ գե րագ-
նա հա տել եմ ու ժերս... Միայն 
ի մա նաք, հո գիս ոնց խա ղաղ-
վեց, երբ ջնջե ցի գրածս: Նույ-
նիսկ աչ քիս ցա վը մո ռա ցա: 
Նո րից եմ խնդրում, որ մո ռա-
նաք պիեսն էլ, հե ղի նա կին էլ: 
Լ րագ րող ներ եր ևա ցին՝ ձևաց-
րեք, իբր ոչն չից տեղ յակ չեք: 
Ա պա քին վե լու հա մար մի  քա-

նի օր տա նը մն ա ցեք: Հի շա չար 
մի  ե ղեք ու նե րեք մե  ղա վո րիս: 
Ի մի  ջիայ լոց, մի  ջու կա յին պա-
տե րազ մի  վտան գը մի շտ էլ կա: 
Ու րիշ հար ցե՞ր կան... Ե թե չկան, 
հի մա լքեմ ձեզ: Պո լիկ լի նի կա 
պի տի գնամ, ոնց որ աջ աչ քիս 
վի ճակն էլ լավ չի: Կ հան դի-
պենք ա ռա վել լա վա տե սա կան 
ա ռի թով: Մինչ հան դի պում և 
հա մե  նայն դեպս զգու շա ցեք 
փո շուց: ( Դան դա ղա քայլ հե ռա-
ն� մ է:)

ՎԱՐԴԱՆ - Ս տաց վում է, փո շու 
դեմ խաղ չկա:

ԱՐՈՒՍ - Ոնց որ բնութ յան` խա ղա-
լու հա վեսն էլ է կո րել:

 ՎԱՐԴԱՆ - Մերն էլ... (Սկ ս� մ է 
փռշտալ:)

ԱՐՈՒՍ - (հե ռա խո սա զանգ): Ա լո... 
Լ սում եմ: Ես եմ... Ի՞նչ... Ավ-
տով թա րի՞ց... Ե՞րբ, որ տե՞ղ... Ար-
դեն հու ղար կա վո րե՞լ են... Ին չո՞ւ 
շուտ չէիք հայտ նում: Ի՞նչ խա ռը 
վի ճակ, հի մա խա ռը չե՞ք... Այդ-
քան ան սիրտ, ան տար բեր ու 
ան պա տաս խա նա տու չի կա րե-
լի լի նել, չի կա րե լի, չի կա րե լի... 
(Ար տաս վ� մ է:) Ին չո՞ւ հենց ին-
քը, ին չո՞ւ, ին չո՞ւ...

ՎԱՐԴԱՆ - Ո՞ւմ էին հու ղար կա վո-
րե լու կամ հու ղար կա վո րել: 

ԱՐՈՒՍ - Ա մուս նուս... ավ տով թա-
րից...
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ՎԱՐԴԱՆ - Հանգս տա ցիր, որ 
ա սած ներդ հաս կա նամ: 

ԱՐՈՒՍ - Գի տեի, զգում էի... 
Սիրտս վկա յում էր, որ ինձ նից 
հե ռու վտան գը հե տապն դե լու 
է... Ա ռանց ինձ չի կա րո ղա նա-
լու պաշտ պան վել...

 ՎԱՐԴԱՆ - Ա մուս նա լուծ ված չէի՞ք:
ԱՐՈՒՍ - Հե տո՛ ինչ:
ՎԱՐԴԱՆ - Հե տո այն, որ քեզ հա-

մար էդ ավ տով թարն ա վե լի 
շուտ է ե ղել: 

 ԱՐՈՒՍ - Մի՛ ա սա, այդ պես մի ՛ 
ա սա:

ՎԱՐԴԱՆ - Իմ ա սե լով հո չի՞... 
Ա սեմ-չա սեմ, փաստն այն է, որ 
քեզ հա մար նա վա ղուց չի ե ղել:

ԱՐՈՒՍ - Ո՞նց չի ե ղել, որ չի ե ղել, 
ո՞նց եմ սպա սել, ո՞ւմ եմ սպա սել, 
սպա սել եմ, չէ՞, մի շտ էլ սպա սել 
եմ, չլի ներ՝ ո՞ւմ էի սպա սե լու, 
ին չո՞ւ էի սպա սե լու: 

ՎԱՐԴԱՆ - Ի զուր էլ սպա սել ես, 
հի մա էլ ի զուր ար տաս վում ես: 

ԱՐՈՒՍ - Ո՞նց՝ ի զուր, ին չո՞ւ՝ ի զուր... 
Շա րու նա կե լու եմ սպա սել: 
Միշտ եմ սպա սե լու, ինչ պես 

չեմ հա վա տա ցել նրա հե ռա նա-
լուն, հի մա էլ չեմ հա վա տա լու, 
որ այլևս չկա: Չս պա սեմ՝ ներ-
սիս դա տար կութ յունն ին չո՞վ եմ 
լցնե լու...

ՎԱՐԴԱՆ - Էլ ին չո՞ւ ես ար տաս-
վում:

ԱՐՈՒՍ - Ո րով հետև երբ հե ռա-
ցավ, չար տաս վե ցի:

 ՊԱՐՈՒՀԻ - (թռվռա լով հայտն-
վ� մ է, նկա տե լով ար տաս վող 
Ա ր�  սին՝ մո տե ն� մ է): Լա լի՞ս 
եք...

ԱՐՈՒՍ - (թաշ կի նա կով մաք րե լով 
աչ քե րը): Չէ, աչքս փո շի ըն-
կավ:

ՊԱՐՈՒՀԻ - Ես էլ ան հանգս տա-
ցա... Չե՞ք ու զում փո շու պա րը 
տես նել: (Ե րաժշ տ� թ յ� ն: Պա-
ր�  հին պա ր� մ է, քիչ անց:) 
Հի մա պտտա հող մը փո շին 
պտտե լով կբարձ րաց նի եր-
կինք: (Պտտ վե լով՝ դան դաղ 
վեր է բարձ րա ն� մ:)

ՎԱՐԴԱՆ - Ամ բողջ պիե սից էս 
պա րը մն աց:

Ե րաժշ տ� թ յ�  նը շա ր�  նակ վ� մ է: Փո շե կ� լ նե րով հայտն վ� մ 
են հա վա քա րար նե րը և պա րա յին շար ժ� մն  ե րով սկս� մ են 

մաք րել հա տա կը: Դան դաղ մթն� մ է:



ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

Դա վի թ 
ԽԱՉԻՅԱՆ

... Բայց գ�  ցե պե՞տք չէ, որ մար դ�  բո լոր ե րա զանք ներն ի րա կա նա-

նան: Ինչ-որ բան էլ պի տի ան հա սա նե լի մն ա, որ մար դը ճախ րե լ�  տեղ 

�  նե նա, սի րե լ�  տեղ, ե րա զանք նե րի �  հ� յ սե րի տեղ... Ե րա զանք ներ 

չ�  նե ցող մար դը սպառ ված է... Ե կեք մի ա սին ե րա զենք «կյանք» կոչ վող 

այս ան վերջ երկ նա քե րի վեր ջին հար կի �  տա նի քի մա սին, � ր աստ ղերն 

են մե զ սպա ս� մ: 
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(տխ� ր կա տա կեր գ� թ յ� ն 1 ա րա րով, 3 դրվա գով)

 Գոր ծող ան ձինք

ՏՂԱՄԱՐԴ
ԿԻՆ

 

Բե մի  կենտ րո ն� մ սպի տակ վան դակ է գծված՝ մոտ 1,5x1,5 մե տր: 

 Վան դա կի չորս անկ յ� ն նե ր� մ թեթև, � ղ ղա հա յաց լ� յ սեր են: Որ ևէ 

դե կոր չկա:  Գոր ծո ղ� թ յան ըն թաց ք� մ լսվ� մ է վե րե լա կի ձայ նը: Տ ղա-

մար դը և  Կի նը մի  ջին տա րի քի են, թեև դա բնավ էա կան չէ: Ոչ մի  վ� լ-

գար տե սա րան կամ ան գամ դա են թադ րող ձայ նա յին կամ այլ է ֆեկտ 

չպետք է լի նի: Ե րաժշ տ� թ յ�  նը՝ ըստ բե մադ րի չի հա յե ցո ղ� թ յան: 

 Տեղ-տեղ կա րե լի է օգ տա գոր ծել Pink Floyd-ի “Dark Side of the Moon”  

ալ բո մի  վե րե լա կի հատ վա ծի ե րաժշ տ� թ յ�  նը:  

Կա րե լի է նաև բնավ ա ռանց ե րաժշ տ� թ յան:

ԴՐՎԱԳ 1

 Կի նը մտն� մ է վե րե լա կի լ�  սա վոր-

ված վան դա կի մե ջ, եր ևա կա յա կան 

կո ճակ սեղ մ� մ: Ու սից փոք րիկ պա-

յ�  սակ է կախ ված:  Կանգ ն� մ է ձախ 

կող մ� մ՝ դեմ քով դե պի հան դի սա տե-

սը, սպա ս� մ վե րե լա կի շարժ վե լ� ն:

ՏՂԱՄԱՐԴ - (հևիհև ի րեն վե րե լակ 
գցե լով և  հա կա ռակ անկ յ�  ն� մ 
կանգ նե լով):  Հասց րե ցի:  Բա րի օր:

 Կի նը զար մա ցած նա յ� մ է Տղա մար-

դ� ն, ոտ քից գլ� խ չա փ� մ, չի պա-

տաս խա ն� մ:  Հար դա ր� մ է մա զե րը: 

 Վե րե լա կը շարժ վ� մ է:

ՏՂԱՄԱՐԴ - (շատ սի րա լիր ժպի-
տով): Իմ բար ևին չե՞ք ցան կա-
նում պա տաս խա նել:

ԿԻՆ - (Տ ղա մար դ�  կող մը չնա յե լով): 
Ան ծա նոթ տղա մարդ կանց չեմ 
բար ևում և  ան պա տեհ խո սակ-
ցութ յուն նե րի մե ջ չեմ մտնում:

ՏՂԱՄԱՐԴ - (ու րա խա ցած): Ու րեմն  
ա ռա ջար կում եմ ծա նո թա նալ: 
 Ճա նա պար հը եր կար է...

ԿԻՆ - Ես ան ծա նոթ տղա մարդ-
կանց հետ չեմ ծա նո թա նում: 
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ՏՂԱՄԱՐԴ - Ու րեմն  ե կեք, այս-
պես ա սած, նախ նա կան ծա նո-
թա նանք, քա նի որ ճա նա պար-
հը եր կար է:

ԿԻՆ - (զար մա ցած հա յացք է նե-
տ� մ Տ ղա մար դ� ն): Եր կա՞ր:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Եր կար:
ԿԻՆ -  Նախ նա կա՞ն:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Նախ նա կան:
ԿԻՆ - Ինչ պե՞ս:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դե՜... կա րող եք ինձ 

պար զա պես Տ ղա մարդ ան վա-
նել:

ԿԻՆ - (շրջ� մ է գլ�  խը, թեթև ար-
հա մար հան քով): Ախր, դուք ի՞նչ 
Տղա մարդ:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Պայ մա նա կան ա նուն է: 
ԿԻՆ - (հպան ցիկ նա յ� մ է):  Լավ, 

պայ մա նա կան Տղա մարդ...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Թույլ կտա՞ք ի մա նալ 

ձեր նախ նա կան ա նու նը:
ԿԻՆ -  Կին... ձեզ հա մար՝ պար զա-

պես  Կին: 
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ան չափ ու րախ եմ:
ԿԻՆ -  Մի հարց նող լի նի՝ ին չո՞ւ եք 

այդ քան ու րախ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա մե ն օր ձեզ պես 

հմա յիչ կնոջ չես հան դի պի 
վե րե լա կում:  Չեք հա վա տա, 
բայց նա խորդ կյան քում վե րե-
լա կում մի ...  Մի կնոջ հետ էի: 
Ուֆֆ, ափ սո՜ս այդ տա րի ներս... 
Կ յանքս կե րավ...  Պատ կե րաց-
նո՞ւմ եք, վե րե լա կում անց-
կաց րած եր կար ու ձիգ տա րի-

ներ մե  կի հետ, ո րը շա րու նակ 
կրծում է մի տքդ ու սիրտդ:

ԿԻՆ - (հա ռա չե լով): Ես հաս կա ցա: 
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞նչ հաս կա ցաք:
ԿԻՆ - (հեգ նա կան ժպի տով): Ես 

ա մե ՜ն ինչ հաս կա ցա...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դե ա սե՛ք, ան համ բե-

րութ յու նից մե ռ նում եմ:
ԿԻՆ - (ինք նա գոհ ժպի տով): Ա մե ՜ն 

ինչ հաս կա ցա...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Խնդ րում եմ՝ ա սեք, 

թե ինչ հաս կա ցաք:
ԿԻՆ -  Դուք նրան ցից եք, ով մի շտ 

ու շա նում է հա մե ր գից ու մո ռա-
նում է ան ջա տել հե ռա խո սը: 

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հըմ...
ԿԻՆ - Ան գամ վե րե լա կից քիչ էր 

մն ում՝ ու շա նա յիք: Ե րա նի՜ թե 
ու շա նա յիք...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց հասց րե ցի:
ԿԻՆ -  Ձեր նման ներն են, որ ու-

շա ցու մով ներս են խու ժում 
հա մե ր գաս րահ՝ դու ռը ճռռաց-
նե լով:  Մի կերպ գտնում են 
ի րենց տեղն ու, հեր թով բո լո րի 
ոտ քե րը տրո րե լով, վեր ջա պես 
տե ղա վոր վում ինք նա գոհ ժպի-
տով...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց ես...
ԿԻՆ -  Մի թռու ցիկ հա յացքն էլ հե-

րիք էր, որ ճա նա չեի ձեզ...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ախր ես...
ԿԻՆ - (ժպտա լով):  Տե սա՞ք, ինչ պես 

մե ր կաց րի ձեզ:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Մեր կաց րի՞ք:
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ԿԻՆ -  Մի՛ ոգ ևոր վեք:  Փո խա բե րա-
կան ի մաս տով: Այ սինքն՝ ճա-
նա չե ցի:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց...
ԿԻՆ - Եվ մի ՛ փոր ձեք ար դա րա-

նալ: Այդ պես խցկվում եք ա մե ն 
տեղ, ան գամ հա մե ր գաս րահ ու 
վե րե լակ: Եվ այն պա հին, երբ 
թվում է, թե վեր ջա պես կա րե լի 
է վա յե լել ե րաժշ տութ յու նը... Ես 
գի տեմ, թե ինչ է լի նում... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞նչ է լի նում:
ԿԻՆ - Հն չում է ձեր հե ռա խո սի 

զան գը... Այդ պատ կերն աչ քիս 
առջև է: Ուֆֆ, հոգ նե՜լ եմ այս 
ա մե  նից... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես էլ եմ հոգ նել... 
 Պատ կե րաց նո՞ւմ եք, մի  վե րե-
լա կի մե ջ եր կար ու ձիգ տա րի-
ներ մի ... մի  կնոջ հետ...  Հա կա-
ռա կի պես հե ռա խո սի լիցքն էլ 
վեր ջա ցել էր: Ոչ խա ղալ էր լի-
նում, ոչ էլ մի  ու րիշ բան ա նել... 
Ս տիպ ված այդ քան տա րի 
նրան եմ լսել... 

ԿԻՆ -  Դուք չէիք խո սո՞ւմ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես նրան էի լսում: 

Այս պես ա սած՝ հա սա րա կա կան 
մե  նութ յան պայ ման նե րում...

ԿԻՆ - Ան հե տաքր քի՞ր էր...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա հա վոր...
ԿԻՆ - Եվ ի՞նչ էիք ա նում:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Իսկ ի՞նչ կա րող էի 

ա նել...  Վե րե լա կում շատ բան 
չկա ա նե լու:

ԿԻՆ - Չ կա...

 Կար ճատև դա դար:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Իսկ դուք ի՞նչ եք 
ա նում:

ԿԻՆ -  Չեք հա վա տա, ե թե ան գամ 
ա սեմ:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Խնդ րում եմ...
ԿԻՆ - Ե թե ու շա դիր լի նեիք՝ կնկա-

տեիք: 
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ու շա դիր եմ:  Չեմ 

նկա տում...
ԿԻՆ -  Բարձ րա նում եմ վե րե լա-

կով:
ՏՂԱՄԱՐԴ  - (ժպտ� մ է):  Դա նկա-

տե ցի: Իսկ ընդ հան րա պես՝ ի՞նչ 
եք ա նում: Կ յան քում:

ԿԻՆ -  Նույ նը:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Այ սի՞նքն:
ԿԻՆ -  Բարձ րա նում եմ վե րե լա-

կով:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Շուտ վա նի՞ց:
ԿԻՆ - Երբ ծնվե ցի, մի  քիչ հա սակ 

ա ռա, սկսե ցի խո սել ու ինձ 
ման կա պար տեզ տա րան:  Հենց 
այդ օր վա նից...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Այդ քա՞ նը:
ԿԻՆ -  Քի՞չ է:  Թե՞ ձեզ թվում է՝ դուք 

ու րիշ բան եք ա նում: 
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հըմ...  Չէի մտա ծել: 

 Ճիշտ եք՝ ես էլ նույնն եմ ա նում:
ԿԻՆ - Այ տես նո՜ւմ եք...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Տ խուր է...
ԿԻՆ - Տ խուր է, բայց սա է կյան քը... 

C’est la vie, mon chere amie...



90

Դ ա  վ ի թ  Խ ա չ ի յ ա ն

ՏՂԱՄԱՐԴ - Իսկ է՞լ ինչ եք ա նում... 
 Դե, վե րե լա կով բարձ րա նա լուց 
բա ցի:

ԿԻՆ - Ե՞ս...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ը հը...
ԿԻՆ -  Ձանձ րա նում եմ:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դարձ յալ չհաս կա-

ցաք: Ն կա տի ու նեմ՝ կյան քում... 
Ընդ հան րա պես...

ԿԻՆ - Ար դեն ա սա ցի՝ ձանձ րա-
նում եմ:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա մու սի՞ն...
ԿԻՆ -  Ձանձ րա նում եմ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ե րե խա նե՞ր...
ԿԻՆ - Ա սա ցի՝ ձանձ րա նում եմ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ինչ պե՜ս եմ ձեզ հաս-

կա նում...
ԿԻՆ - (թեթև հեգ նան քով):  Մի՞ թե 

տղա մար դը կա րող է հաս կա-
նալ կնո ջը...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (վստահ):  Կա րող է...
ԿԻՆ - (ա սես չլսե լով Տ ղա մար դ� ն): 

...և ց րել նրա ձանձ րույ թը:
ՏՂԱՄԱՐԴ - (ա վե լի անվս տահ): 

 Կա րող է:
ԿԻՆ - (թեթ ևա կի շրջվե լով դե պի 

Տ ղա մար դը): Ա սա ցիք՝ ի՞նչ է 
ձեր ա նու նը:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Տ ղա մարդ:
ԿԻՆ - (ետ շրջվե լով): Ի՜նչ ձանձ րա-

լի է:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց ես...
ԿԻՆ - «Ե՜ս, ե՜ս, ե՜ս...»:  Հենց դրա-

նից եմ ձանձ րա նում:  Ձեզ հա-
մար աշ խար հի կենտ րո նը դուք 
եք:  Մի աշ խարհ ու մի  վե րե-

լակ, ո րի տերն ու տնօ րե նը 
դուք եք ու զում լի նել: Եվ աշ-
խարհն էլ հա տու՜կ ձեզ հա մար 
է պտտվում:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց ես...
ԿԻՆ - Խնդ րում եմ՝ լռե՛ք:  Թո ղեք 

լսեմ վե րե լա կի ձայ նը... ( Կարճ 
դա դար, ա կանջ է դն� մ:)  Հե-
տաքր քիր է, ո՞ր հար կին հա-
սանք:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հին գե րորդ կամ վե-
ցե րորդ:

ԿԻՆ -  Բայց դա ի՞նչ էա կան է... Որ-
քա՜ն եք սի րում ճշգրտութ յուն 
ա մե ն ին չում...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (մե ղա վոր ձայ նով): 
 Դուք հարց րե ցիք...

ԿԻՆ -  Կա րող էիք ա վե լի ռո ման-
տիկ պա տաս խան գտնել:  Հենց 
դրա նից եմ ձանձ րա նում: Ի 
դեպ, ի՞նչ կա վեր ևում... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա մե  նա վեր ևո՞ւմ:
ԿԻՆ - Ը հը:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա սում են՝ եր կինքն 

է...
ԿԻՆ - Ի՜նչ հե տաքր քիր է... Ա՜խ, 

ինչ պես կու զեի գո նե մի  ան-
գամ այն տեղ հայտն վել... Իսկ 
ի՞նչ կա այն տեղ՝ երկն քում:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա սում են, թեև ես չեմ 
տե սել, այն տեղ աստ ղեր կան ու 
մի  լու սին... Ու թեթև մի  քա մի :

ԿԻՆ - (ե րա զան քով):  Թեթև քա մի , 
ո րը խա ղում է մա զե րիդ մե ջ 
ու ա լի քում շո րիկդ... ( Տե ղ� մ 
պտտվ� մ է, որ շո րի կը խա ղա, 
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իսկ ձեռ քով ա լի ք� մ է մա զե րը:) 
Ա սում եք, այն տեղ չե՞ք ե ղել:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա վա՜ղ...
ԿԻՆ - Ա վաղ ա յո՞, թե՞ ա վաղ ոչ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Չ գի տեմ:  Կու զեի լի-

նել, բայց ա սում են՝ այն տե ղից 
վե րա դառ նալ հնա րա վոր չէ:

ԿԻՆ - (ե րա զան քով): Իսկ ես չէի էլ 
վե րա դառ նա...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ինչ պե՞ս թե...  Բա 
ա մու սի՞ նը, բա ճա՞ շը, ար դու կը, 
լվաց քը...

ԿԻՆ - Ո՜նց եմ ձանձ րա ցել բո լո-
րիցդ:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ին ձա նի՞ց էլ:
ԿԻՆ - Ա յո՛: Այն պա հից, երբ ներ-

խու ժե ցիք վե րե լակ: Ան գամ 
դրա նից ա ռաջ:  Դուք այն քա՜ն 
կան խա տե սե լի եք...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (հա ռա չ� մ է):  Գու-
ցե... Այ սինքն՝ թերևս...

ԿԻՆ - Ես գի տեի... Ես զգում էի... 
Հ րաշք ներ չեն լի նում:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես չգի տեմ...
ԿԻՆ -  Բայց ան գիր գի տեք վե րե-

լա կի ա րա գութ յունն ու մե  քե-
նա յի կա ռուց ված քը, չէ՞: Ձ մե -
ռա յին ան վա դո ղեր, շար ժի չի 
յուղ, ան վա հե ծեր ու է լի ինչ-որ 
ձանձ րույթ ներ... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի րա վա ցի եք, ան վա-
դո ղե րը փո խե լու ժա մա նակն է:

ԿԻՆ -  Ձեզ մոտ գի նի չկա՞:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Գի նի՞...  Գի նի չկա:
ԿԻՆ -  Ձանձ րա լի մարդ եք դուք, 

պա րոն...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (հա մա կերպ ված): 
 Ձանձ րա լի եմ...  Խոս տո վա-
նում եմ...

ԿԻՆ - Ինք նա խոս տո վա նութ յու նը 
դեռևս գոր ծի կեսն է:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հաս տատ:
ԿԻՆ - Ե՞վ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞ն չը «Եվ»:
ԿԻՆ -  Հե տո՞:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞ն չը « Հե տո»...
ԿԻՆ -  Հետ ևութ յուն ներ, պա րոն 

 Ձանձ րա լի, հետ ևութ յուն ներ...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հըմ... Չ գի տեմ...  Մի 

ան գամ...  Չեմ հի շում...
ԿԻՆ -  Փաս տո րեն ես ճիշտ էի:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ան վա դո ղե րի հար-

ցո՞ւմ:  Միան շա նակ ճիշտ եք: 
 Փո խե լու ժա մա նակն է:

ԿԻՆ - Ս պա սե՛ք: Լ ռե՛ք, խնդրում եմ:

Լ ռ� մ են մի  քա նի վայրկ յան: 
 Վե րե լա կա յին ձայ ներ են լսվ� մ:

ԿԻՆ - Ի՞նչ ձայն էր:
ՏՂԱՄԱՐԴ - (ա կանջ դնե լով): 

 Կար ծես ինչ-որ հար կի հա-
սանք: 

ԿԻՆ - (հ� յ սով): Երկն քի՞ն:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Չեմ կար ծում:
ԿԻՆ - Ափ սո՜ս...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ու զում եք, որ հաս-

նենք երկն քի՞ն:
ԿԻՆ -  Շա՜տ...  Շատ եմ ու զում...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց ա սում են՝ այն-

տե ղից վե րա դարձ չկա:
ԿԻՆ - Իսկ ես չեմ էլ ու զում վե րա-

դառ նալ:
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ՏՂԱՄԱՐԴ - Ինչ պե՞ս:  Բա ա մու սի-
նը, ճա շը, լվաց քը...

ԿԻՆ - (սրտնե ղած): Լ ռե՛ք, խնդրում 
եմ...  Դուք եր բեք ինձ չեք հաս-
կա նա:

ՏՂԱՄԱՐԴ - (քիչ վրդով ված): Ին-
չո՞ւ չեմ հաս կա նա:

ԿԻՆ - Ո րով հետև գի տեմ՝ ով եք:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Գի տե՞ք:
ԿԻՆ -  Միան շա նակ: Ով մի շտ ու-

շա նում է հա մե ր գից, հե րիք չէ, 
մո ռա նում է ան ջա տել հե ռա խո-
սը: 

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց ես...
ԿԻՆ - (ընդ հա տե լով):  Բա ցի այդ, 

ավ տո մե  խա նիկ եք:
ՏՂԱՄԱՐԴ - (ընդվ զե լով):  Բայց ես 

ավ տո մե  խա նիկ չեմ:
ԿԻՆ -  Դուք հո գո՛վ եք ավ տո մե -

խա նիկ՝ շար ժիչ, յուղ, ձմե  ռա-
յին ան վա դո ղեր... Ան գամ ձեր 
իս կա կան՝ ոչ-պայ մա նա կան 
ա նու նը գի տեմ:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Գի տե՞ք: Որ տե ղի՞ց:
ԿԻՆ -  Գի տե՜մ:  Ձեր ա նու նը  Ձանձ-

րույթ է:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հըմ...  Բայց ես...
ԿԻՆ - Ի՜նչ էլ նեղ վածք է այս տեղ... 

Ան գամ պա րե լու տեղ չկա...
ՏՂԱՄԱՐԴ - (փոր ձե լով սեղմ վել 

վե րե լա կի անկ յ�  ն� մ): Ա հա-
վա սիկ...

 Կի նը ցած է դն� մ պա յ�  սա կը, փոր-

ձ� մ է պա րա յին պտ� յտ կա տա-

րել, ձեռ քը քսվ� մ է Տ ղա մար դ� ն: 

Այդ պա հին մե  խա նիզ մի  կռնչյ� ն է 

լսվ� մ, և  վե րե լա կը կանգ է առ ն� մ: 

 Միա ժա մա նակ լ� յ սե րը թ�  լա-

ն� մ են՝ գրե թե մա րե լ�  աս տի ճան: 

 Միայն թ� յլ «հեր թա պահ» լ� յ սի 

շող է ընկ ն� մ վան դա կի մե ջ և  աս-

տի ճա նա բար մա ր� մ: Այ ս�  հետև 

ամ բողջ շեշ տադ ր� թ յ�  նը ձայ նա-

յին կա տար ման վրա է՝ բա ցար ձակ 

մթ� թ յան մե ջ:

ԴՐՎԱԳ 2

ԿԻՆ - (վա խե ցած): Ի՞նչ ե ղավ:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Կար ծես լույ սե րը 

գնա ցին: 
ԿԻՆ - Ո՞ւր գնա ցին:
ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ - Չ գի տեմ... Լ սել 

եմ, որ ա մե  նա ներք ևում, ա ռա-
ջին հար կից վար, մի  հարկ էլ 
կա, ա նու նը՝ նկուղ:  Գու ցե այն-
տեղ...

ԿԻՆ - Ն կո՞ւղ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ն կուղ...
ԿԻՆ - Ջր մու ղի հետ կապ ու նի՞:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Չեմ կար ծում, թեև 

վստահ չեմ:
ԿԻՆ - Իսկ ի՞նչ կա նկու ղում... 
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ինքս էլ լավ չգի տեմ: 

 Կու զե՞ս քեզ տա նեմ այն տեղ: 
Ա սում են՝ այն տեղ հրա շա լի 
հա սա րա կութ յուն է հա վաք-
վում:

ԿԻՆ -  Չէ՜, սպա սիր...  Թույլ կտա՞ս 
բռնել քո ձեռ քը: Ես վա խե նում 
եմ...
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ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա յո, ի հար կե:  Հի մա 
կպար զեմ ձեռքս... Ա հա...  Սա 
քո՞ ձեռքն է:

ԿԻՆ -  Դե, ե թե քո նը չէ, ու րեմն  իմն  
է:  Կար ծեմ վե րե լա կում մի այն 
մե նք ենք, չէ՞: ( Ծի ծաղ կոտ ձայ-
նով:) Աո՜ւ, ո՞վ կա այս տեղ:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես եմ:
ԿԻՆ -  Դու ո՞վ եք:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Պա րոն  Ձանձ րույ թը:
ԿԻՆ -  Հա՜, հի շե ցի...  Պա րոն  Ձանձ-

րույ թը, ո րի ուշքն ու մի տ քը 
ձմե  ռա յին ան վա դո ղերն են:

ՏՂԱՄԱՐԴ - (ու րա խա ցած): Ի՜նչ 
լավ է, որ մտա բե րե ցիր ինձ:

ԿԻՆ -  Բայց դա քեզ ի րա վունք չի 
տա լիս ձեռքս այդ պես բռնե լ:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Նե րիր, խնդրում եմ...
ԿԻՆ - Ո՞ւր կո րար:  Բաց մի ՛ թող 

ձեռքս: Ես վա խե նում եմ: Ի՜նչ 
տաք է քո ձեռ քը:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Իսկ քո նը՝ փա փուկ...
ԿԻՆ - Եվ ու ժեղ...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Եվ նուրբ...
ԿԻՆ - Ի՞նչ ես կար ծում՝ լույ սե րը 

շո՞ւտ կգան: 
ՏՂԱՄԱՐԴ - Չ գի տեմ:  Սո վո րա-

բար դա տևում է ա մի ս ներ և  
ան գամ տա րի ներ...

ԿԻՆ -  Տա րի նե՜ր...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Շ տա պո՞ւմ ես:
ԿԻՆ -  Մի քիչ...  Հաս կա նո՞ւմ ես՝ 

լվացքս, ար դուկս, ճաշս... Գ րո-
ղը տա նի... Ես չեմ ու զում շտա-
պել... Գ րո ղի ծո ցը թող գնան 
լվացքն ու ար դու կը... 

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հաս կա նում եմ:
ԿԻՆ - Եվ ան գամ ճա շը...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հաս կա նում եմ քեզ:
ԿԻՆ - Մր սում եմ: Մ յուս ձեռքս էլ 

բռնիր, խնդրում եմ... ( Կարճ 
դա դար:) Ա՜խ, ի՜նչ տաք և  ու ժեղ 
են քո մատ նե րը... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Իսկ քո նը՝ նուրբ ու 
գե ղա նի... Եվ բու րում են մի  լիո-
նա վոր վար դե րի պես:

ԿԻՆ - (ե րազ կոտ):  Վար դե՜ր... 
Ա սում ես՝ ի՞նչ կա նկու ղում:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Չ գի տեմ...  Պատ մում 
են, որ այն տեղ մութ է... 

ԿԻՆ - Ով քե՞ր են պատ մում: Ջր մու-
ղի մար դի՞կ:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Եր ևի: Ա սում են՝ այն-
տեղ շա՜տ մութ է:

ԿԻՆ - Այս վե րե լա կի պե՞ս:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա վե լի մութ... Այն տեղ 

բո լո րը մշտնջե նա կան տա ռա-
պան քի մե ջ են...

ԿԻՆ -  Չէ՛, ես չեմ ու զում տա ռա-
պել:  Հե րի՛ք է: Իմ ձանձ րույ թը 
հենց իմ տա ռա պանքն է:  Գի-
տե՞ս՝ մի ակ ա զա տութ յունս այս 
եր կար ու ձիգ տա րի նե րին իմ 
ե րազ ներն էին: Այն մի  քա նի 
ժա մը, երբ կա րե լի էր մո ռա-
նալ լվաց քի ու ա ման-չա մա նի 
մա սին ու ե րա զել... Իսկ դու գի-
տե՞ս՝ ին չի մա սին եմ մի շտ ե րա-
զել... Լ ռի՛ր, եր բեք չես կռա հի: 
 Քեզ կա սեմ:  Պատ կե րաց նո՞ւմ 
ես՝ քնած ձևա նալ ու ե րա զել 
այն հույ սով, որ ոչ ոք քեզ այդ 
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պա հին չի ա սի՝ սո ված եմ, ծա-
րավ եմ, ո՞ւր է սպի տակ վեր նա-
շա պիկս, ճա շը պատ րա՞ստ է, 
չի շիկ ու նեմ, ե րե կո յան չմո ռա-
նաս՝ հրա վիր ված ենք, ա ռա-
վոտ յան չմո ռա նաս՝ ծնո ղա կան 
ժո ղով է, չմո ռա նաս, որ կին ես, 
իմ կի նը... Իսկ ես չեմ ու զում որ-
ևէ մե  կի կի նը լի նել, հաս կա նո՞ւմ 
ես: Ես ու զում եմ պար զա պես 
կին լի նել ու ճախ րել, բարձ րա-
նալ ու խառն վել աստ ղե րին: Ու 
խառ նել աստ ղե րը... Ու սի րո 
բա ռեր լսել... Ու սիր ված լի նել... 
 Հաս կա նո՞ւմ ես... Ա սա՛, իմ սի-
րե լի ու ձանձ րա լի ավ տո մե  խա-
նիկ, ա սա՛...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դու հրեշ տա կի պես 
ես՝ թեթև, ե թե րա յին... Եվ վար-
դե րի բույ րով օծ ված... 

ԿԻՆ - (ան հանգս տա ցած): Ի՞նչ ես 
ա նում...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Համ բու րում եմ քո 
մատ նե րը...

ԿԻՆ -  Բայց դու դո ղում ես...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա յո, դո ղում եմ: Եվ 

իմ սիրտն է դո ղում... 
ԿԻՆ - Գր կիր ինձ... ու զում եմ ինձ 

կին զգալ... հոգ նել եմ... ճախ րել 
եմ ու զում... Պտ տիր ինձ ձեռ-
քե րիդ վրա... Ի՜նչ ըն դար ձակ է 
այս տեղ... Ին չո՞ւ լույ սե րը շուտ 
չէին գնում... Ա յո, պտտիր ինձ... 
Ես ու զում եմ թռչուն դառ նալ և 
 ճախ րել... Ես ու զում եմ հաս նել 
վեր ջին հար կին, ուր աստ ղերն 

ու լու սինն են... Ես ու զում եմ, որ 
քա մի ն տա նի ինձ... Ու զում եմ 
փա թաթ վել ծա ռե րի ճյու ղե րին 
ու շո յել պար տե զի վար դե րը... 
 Զով տա նել սի րո կա րո տից 
տո չոր վող սրտե րին ու սի րո 
չաս ված բա ռե րից չո րա ցած 
շուր թե րին... 

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հի մա դու կա րող ես 
ա նել դա...

ԿԻՆ - Ի՜նչ լավն  է վե րե լա կը, մե ր 
վե րե լա կը... Այս տեղ չկան ցա-
վեր, ու չկա ճնշու մը չա փող 
սարք: Չ կան բժիշկ ներ ու ավ-
տո տե սուչ ներ, չկան ջրմու ղի 
մար դիկ ու չկան հար ևան ներ... 
Չ կա մե  կը, ո րի հետ ստիպ ված 
ես ապ րել, քնել ու արթ նա նալ, 
հյուր գնալ ու սպա նել կի րա կի 
օ րերդ... Այդ ա մե  նա ձանձ րա լի 
օ րը, որն սկսվում է ու եր բեք չի 
ա վարտ վում... Եվ մի այն քու-
նը, երբ, ա մուս նա կան պար-
տա կա նութ յուն ներդ կա տա րե-
լուց հե տո, վեր ջա պես կա րող 
ես շրջվել մյուս կող քիդ, փա-
կել աչ քերդ ու ե րա զել... ( Կարճ 
դա դար:)  Դու հաս կա նո՞ւմ ես... 
այս տե՞ղ ես:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Այս տեղ եմ:
ԿԻՆ - Ինձ լսո՞ւմ ես:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Լ սում եմ:
ԿԻՆ -  Հաս տա՞տ ավ տո մե  խա նիկ 

չես:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ոչ, ես...
ԿԻՆ - (ընդ հա տե լով):  Չէ, չհաս կա-
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ցար ինձ:  Դու հո գուդ խոր քում 
ավ տո մե  խա նիկ չես, չէ՞: Ես չեմ 
զզվում քո մարմն  ի հո տից: Ես 
չեմ զզվում քո ձեռ քե րի հո տից, 
երբ մե  քե նա յիդ յուղն ես փո-
խում կամ էլ շար ժի չը մաք րում: 
Ես սի րում եմ մարմն  իդ ու ձեռ-
քե րիդ հո տը:  Բայց զզվում եմ, 
երբ տղա մար դու սրտից է վառ-
ված յու ղի ու մե  քե նա յի շար-
ժի չի հոտ գա լիս: Ի՜նչ հզոր են 
քո ձեռ քե րը... Ես սի րում եմ քո 
ձեռ քե րը, իմ մի  քիչ ձանձ րա լի 
պա րոն...  Սի րում եմ քո ձեռ քե-
րը...  Քո հզոր ձեռ քե րը... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես սի րում եմ քո մաշ-
կը...

ԿԻՆ - Ինձ մի  հե տաքր քիր բան 
պատ մի ր, խնդրում եմ: 

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հե տաքր քի՞ր...  Հե-
տաքր քիր...  Հա, հի շե ցի...  Ներ-
քին այր ման շար ժի չը նա խա-
տես ված է քի մի ա կան է ներ-
գիան մե  խա նի կա կա նի վե րա-
փո խե լու հա մար:  Շար ժիչ ները 
լի նում են քա ռա տակտ ու... 

ԿԻՆ - Օ՜ ոչ, մի այն թե ոչ դա... 
Խնդ րո՜ւմ եմ...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Լավ...  Հի շե ցի: Աշ-
խա տան քը ո րոշ վում է որ պես 
ու ժի և  ան ցած ճա նա պար հի 
ար տադր յալ...

ԿԻՆ - (մի քիչ զզված):  Չէ՜... 
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Մի ան գամ վայ րի 

ձիեր տե սա... 
ԿԻՆ - Ա վե լի լավ է, բայց ի՜նչ շատ 

ես խո սում... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես կլռեմ...
ԿԻՆ - Ո՜չ, մի ՛ լռիր: Ու զում եմ լսել 

քո ձայ նը: Ա սա, որ գե ղե ցիկ եմ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Չք նաղ ես:
ԿԻՆ - Ա սա, որ թեթև եմ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ե թե րա յին ես:
ԿԻՆ - Ա սա, որ քեզ հար բեց նում է 

իմ բույ րը... 
ՏՂԱՄԱՐԴ - Եվ ան գամ գի նի 

պետք չէ քեզ նով հար բե լու հա-
մար:

ԿԻՆ - Սկ սում ես տղա մարդ դառ-
նալ...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Տ ղա մարդ...
ԿԻՆ -  Բայց քեզ պետք էր մի  կնոջ 

հետ մե  նակ մն ալ վե րե լա կի մե ջ 
տղա մարդ դառ նա լու հա մար...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Եր ևի...  Թերևս... 
 Հաս տատ...

ԿԻՆ -  Հաս տա՞տ: Եվ մի ՞ թե քո 
մտքով եր բեք չի ան ցել հաս նել 
վեր ջին հար կին, որ «տա նիք» 
են ան վա նում, դուրս գալ վե-
րե լա կից, նա յել աստ ղե րին ու 
վա րակ վել նրան ցով: Ու լուս-
նից մի  փոքր ար ծա թա փո շի 
խնդրել ու դրա նով օ ծել ե րեսդ 
ու մար մի նդ... Որ վա րակ վես 
աստ ղե րի քնքշութ յամբ ու լուս-
նի խորհր դա վո րութ յամբ...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ինձ քեզ պես կին էր 
պետք, որ ինձ տղա մարդ զգա յի:

ԿԻՆ -  Կի՜ն... Իսկ դու գի տե՞ս, ինչ 
է կի նը: 

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Կի նը...
ԿԻՆ - Ա յո, կի նը...
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ՏՂԱՄԱՐԴ -  Կի նը...
ԿԻՆ - Ես եմ...  Գի տե՞ս, ինչ է պետք, 

որ ինձ կին զգամ: Այն քա՜ն 
պարզ ու մի ա ժա մա նակ, այն-
քա՜ն բարդ մի  բան՝ տղա մարդ: 
Տ ղա մարդ, որն ա ռանց վա խե-
նա լու ինձ վե րե լա կով կհասց նի 
ա մե  նա վե րին հար կը, ուր աստ-
ղերն ու լու սինն են՝ ար ծա թե 
փո շով:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դու այն քա՜ն կին ես... 
 Դու ար ժա նի ես դրան...

ԿԻՆ - (քիչ հ�  սա հատ, սրտնե-
ղած): Ե թե ար ժա նի եմ, ին չո՞ւ 
ես ա նընդ հատ փոր ձում ինձ 
նկուղ տա նել, ուր մութ է և  չի 
հաս նում աստ ղե րի լույ սը:  Մի՞-
թե դրան եմ ար ժա նի:  Մի՞ թե 
ինձ նվաս տաց նե լով ես ինք նա-
հաս տատ վում:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց ես... Ա սում են՝ 
նկու ղում շա՜տ հե տաքր քիր հա-
սա րա կութ յուն է հա վաք վում:

ԿԻՆ - Օ՜, պա րոն  Ձանձ րույթ...  Դու 
չես կա րող մի այ նա՞կ բա վա րա-
րել իմ ո րո նումն  ե րը:  Քեզ այլ 
ձանձ րա լի պա րոն նե րի ըն կե-
րակ ցութ յո՞ւնն է անհ րա ժեշտ:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Պար զա պես ցան կա-
ցա ա սել, որ... 

ԿԻՆ - Լ ռի՛ր, խնդրում եմ: Գր կի՜ր 
ինձ, ու զում եմ զգալ հզոր ձեռ-
քերդ: Ու զում եմ զգալ սերդ: Ես 
հոգ նել եմ վեր մա կի տակ բո-
լո րից գաղտ նի ե րա զե լուց: Ես 
ու զում եմ հարթմն  ի ե րա զել, 

հաս կա նո՞ւմ ես: Ես ու զում եմ 
կին լի նել...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հաս կա նում եմ...
ԿԻՆ -  Սո՛ւս, լսո՞ւմ ես: (Ա վե լի ցածր 

ձայ նով:)  Մե կը կար ծես քայ լում 
է աս տի ճան նե րով: Լ սի՛ր...

 Կարճ դա դար:  Քայ լե րի ձայն է 

լսվ� մ:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Ճիշտ ես:  Պետք է օգ-
նութ յուն կան չել...

ԿԻՆ - Չ հա մար ձակ վե՛ս: Ին չո՞ւ ես 
ու զում օգ նութ յուն կան չել:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դե՜... Որ...
ԿԻՆ - Այդ քան ա նօգ նա կա՞ն ես:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես... Եր ևի...  Թերևս...
ԿԻՆ - Ին չո՞ւ ես ու զում, որ ա վարտ-

վի այս հե քիա թը:  Դու վա խե-
նո՞ւմ ես:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ին չի՞ց: Մ թութ յու նի՞ց:
ԿԻՆ - Ին ձա նի՜ց:  Դու վա խե նո՞ւմ 

ես ին ձա նից:  Դու՝ հզոր, բայց 
մի  քիչ ձանձ րա լի տղա մարդդ, 
վա խե նում ես մի  թույլ և  ա նօգ-
նա կան կնո ջի՞ց:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ոչ... Ես չգի տեմ... 
 Պար զա պես...

ԿԻՆ - Ու րեմն  լռի՛ր, խնդրում եմ:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դու ճիշտ ես:
ԿԻՆ - Ե թե ճիշտ եմ, ու րեմն ՝ լուռ 

գրկիր ինձ:  Չեմ ու զում, որ 
գա վե րե լա կի մաս նա գետն ու 
փրկի մե զ:  Դա մահ է:  Հաս կա-
նո՞ւմ ես, դա մահ է: Այդ ջրմու-
ղի, գա զի ու վե րե լա կի մար դիկ 
մահ վան պես են գա լիս ու մահ 



97

Տ Ա Ր  ԻՆ Ձ  Դ Ե Պ Ի  Ա Ս Տ Ղ Ե Ր Ը

են բե րում: Եվ հենց այն պա հե-
րին, երբ ցան կա նում ես մե  նակ 
մն ալ ու ե րա զել... Ես չեմ ու զում, 
որ մե  կը, ո րի սրտից մե  քե նա յի 
ու վառ ված յու ղի հոտ է գա լիս, 
ան գամ փոր ձի փրկել ինձ:  Դա 
նույնն է, թե վար դը փոր ձես 
բա հով շո յել կամ էլ ցան ցով 
փոր ձես քա մի  որ սալ:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Իմ քնքուշ վարդ... 
ԿԻՆ - Իսկ դու գի տե՞ս, ես ինչ եմ 

սի րում: 
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞նչ ես սի րում:
ԿԻՆ - (ծի ծաղ կոտ): Մտ քովդ չի 

անց նի... Ես սի րում եմ հա մե ր-
գից ու շա նալ: Այդ պա հին բո լո-
րը մո ռա նում են խմբա վա րին 
ու ե րաժշ տութ յու նը և շրջվում 
են իմ կող մը: Այն քան եմ սի րում 
հա մե րգ նե րի գնալ:  Հագ նում 
եմ լա վա գույն զգեստս... Ու 
բո լո րը շրջվում ու ինձ են նա-
յում... Տ ղա մար դիկ ապ շում են 
ու սի րա հար վում, կա նայք՝ նա-
խան ձից ու խան դից պայ թում: 
Հս կա դռնով մտնում եմ ներս՝ 
իմ ա մե  նա գե ղե ցիկ շո րով... Ու 
հսկա դահ լիճ ներ խու ժած քա-
մի ն խա ղում է շո րի կիս ու մա-
զե րիս հետ:  Թե՞ կար ծում ես՝ 
ու շա նում եմ հա մե ր գից, քա նի 
որ չեմ հասց նում ա ման նե րը 
լվա նալ ու լվաց քը ա նել: Ո՛չ, ո՛չ, 
հա զար ան գամ ոչ: Ես կա րող 
եմ այն քան գործ նա կան լի նել, 
որ բո լոր տղա մար դիկդ մի ա-

սին մի այն իմ ա րա ծի կեսն էլ 
չեք կա րո ղա նա ա նել:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Վս տահ եմ:
ԿԻՆ -  Բայց ես չեմ ու զում:  Հաս-

կա նո՞ւմ ես:  Չե՜մ ու զում... Ես 
ու զում եմ կին մն ալ և  ու զում 
եմ մի  փոքր ու շա նալ հա մե ր-
գից...  Նաև հա տուկ հե ռա խոսս 
մի աց րած եմ թող նում: Ինքս 
ինձ զանգ եմ ու ղար կում: Եվ այդ 
պա հին բո լո րը կրկին շրջվում 
են իմ կող մը: Տ ղա մար դիկ, ար-
տա քուստ հան դի մա նութ յամբ, 
ու րա խա նում են, քա նի որ օ րի-
նա կան պա հանջ ու նեն կրկին 
ան գամ ինձ նով հիա նա լու:  Դե, 
իսկ կա նայք էլ...  Դե կա նայք 
են, է լի...  Գի տե՞ս՝ ի՜նչ հրաշք է, 
երբ քա մի ն խա ղում է մա զե րիս 
ու շո րի կիս հետ...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Պատ կե րաց րի: Ե րա-
նի ե՛ս քա մի  լի նեի ու խա ղա յի 
մա զե րիդ հետ...

ԿԻՆ - Իսկ դու ե ղի՛ր: Հ զոր ու տաք 
քա մի  ե ղիր...  Տար ինձ քո հոր-
ձա նու տը, բարձ րաց րու վեր՝ 
դե պի աստ ղերն ու պտտիր ինձ 
այս հոգ նած քա ղա քի տա նիք-
նե րից ան դին՝ աստ ղե րի մե ջ... 
Պտ տի՜ր ինձ, հար բեց րո՜ւ ինձ... 
Ես այն քա՜ն եմ ու զում կին լի նել՝ 
սի րող ու սիր ված... Ես այն քա՜ն 
եմ զզվել մե  քե նա յի յու ղի հո-
տով սրտե րից ու հո գի նե րից... 
Ես սի րում եմ քո ձեռ քե րը, քո 
հզոր ու սի րող ձեռ քե րը... Ա սա՛ 
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ինձ աստ ղե րի ու քա մու կա-
խար դա կան բա ռե րը: Ես ու-
զում եմ լսել դրանք:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես քեզ սի րում եմ, իմ 
 Կին...

ԿԻՆ - Ես քեզ սի րում եմ, իմ Տ ղա-
մարդ...  Տա՜ր ինձ տա նիք, տա՜ր 
ինձ դե պի աստ ղե րը...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դե պի հե քիաթ և  դե-
պի աստ ղե րը...

ԿԻՆ - (մտա հոգ):  Բայց գու ցե 
պետք չէ՞, որ մար դու բո լոր 
ե րա զանք ներն ի րա կա նա նան: 
Ինչ-որ բան էլ պի տի ան հա-
սա նե լի մն ա, որ մար դը ճախ-
րե լու տեղ ու նե նա, սի րե լու 
տեղ, ե րա զանք ներ ու հույ սեր: 
Ե րա զանք ներ չու նե ցող մար-
դը սպառ ված է... Ես ու զում եմ 
ե րա զել վեր ջին հար կի ու տա-
նի քի մա սին, ուր աստ ղերն ի՛նձ 
են սպա սում...

 Կար ճատև լռ� թ յ� ն և  դա դար: 
 Վառ վ� մ են նախ կին լ� յ սերն �  
լսվ� մ է վե րե լա կի շար ժի չի ձայ նը: 
 Կի նը, հան կար ծա կիի ե կած, դ� րս է 

պրծն� մ Տ ղա մար դ�  գրկից: 

ԴՐՎԱԳ 3

ԿԻՆ - Ի՞նչ ե ղավ:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Լույ սե րը ե կան:
ԿԻՆ - (հար դա րե լով մա զերն �  

շո րը): Ի՜նչ ա հա վոր է... Աչ քերս 
մղկտա ցին այս լույ սից...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (ի րեն կար գի բե րե-
լով): Իմն  էլ: Եր կար ճա նա պար-

հի հա մար խոր հուրդ է տրվում 
ար ևի ակ նոց ու նե նալ:  Քո պա-
յու սա կում ա վե լորդ ակ նոց չկա՞:

ԿԻՆ - (զար մա ցած հա յացք նե տե-
լով Տղա մար դ�  կող մը):  Նե րե-
ցեք, իսկ դուք ո՞վ եք: Եվ ին չո՞ւ 
եք ձեզ թույլ տա լիս ինձ հետ 
« Դու»-ով խո սել ու ակ նոց պա-
հան ջել...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (մե ղա վոր ձայ նով): 
 Պար զա պես հարց րի... (Ու րա-
խա ցած �  զգաստ:)  Պա տիվ ու-
նեմ ներ կա յա նա լու: Իմ ա նու նը...

ԿԻՆ - Ս պա սե՛ք...  Մի րո պե... 
 Պե՛տք չէ... Ես ան ծա նոթ տղա-
մարդ կանց հետ չեմ ծա նո թա-
նում: Ա ռանց այդ էլ ճա նա պար-
հը եր կար է...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ու րեմն  ե կեք, այս-
պես ա սած, նախ նա կան ծա նո-
թա նանք, քա նի որ ճա նա պար-
հը եր կար է:

ԿԻՆ - Եր կա՞ր:  Բայց ես այն քա՜ն 
գործ ու նեմ ա նե լու... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես էլ... Ի դեպ, ե թե 
իմ ա նու նը ձեզ չի հե տաքրք-
րում, կա րող եք ինձ պար զա-
պես Տ ղա մարդ կո չել:

ԿԻՆ - Տ ղա մա՜րդ... ( Հեգ նան քով:) 
Ախր, դուք ի՞նչ Տղա մարդ:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Պայ մա նա կան ա նուն 
է: 

ԿԻՆ -  Լավ, պայ մա նա կան Տղա-
մարդ...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Թույլ կտա՞ք ի մա նալ 
ձեր նախ նա կան ա նու նը:
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ԿԻՆ -  Կին...  Ձեզ հա մար՝ պար զա-
պես  Կին: 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ան չափ ու րախ եմ:
ԿԻՆ -  Մի հարց նող լի նի՝ ին չո՞ւ եք 

այդ քան ու րախ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա մե ն օր ձեզ պես 

հմա յիչ կնոջ չես հան դի պի վե-
րե լա կում:  Չեք հա վա տա, բայց 
նա խորդ կյան քում վե րե լա կում 
մի ...  Մի կնոջ հետ էի: Ուֆֆ... 
Կ յանքս կե րավ...  Հա կա ռա կի 
պես հե ռա խո սի լիցքն էլ վեր-
ջա ցել էր: Ոչ խա ղալ էր լի նում, 
ոչ էլ ան գամ ե ղա նա կի տե սութ-
յու նը նա յել... Ս տիպ ված այդ-
քան տա րի նրան եմ լսել... 

ԿԻՆ - Ես հաս կա ցա: 
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞նչ հաս կա ցաք:
ԿԻՆ - (հեգ նա կան ժպի տով): Ես 

ա մե ՜ն ինչ հաս կա ցա...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դե ա սե՛ք, ան համ բե-

րութ յու նից մե ռ նում եմ:
ԿԻՆ - (ինք նա գոհ ժպի տով): Ա մե ՜ն 

ինչ հաս կա ցա...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Խնդ րում եմ՝ ա սեք, 

թե ինչ հաս կա ցաք:
ԿԻՆ -  Ձեր նման ներն են, որ ու-

շա ցու մով ներս են խու ժում 
հա մե ր գաս րահ՝ դու ռը ճռռաց-
նե լով:  Մի կերպ գտնում են 
ի րենց տեղն ու, հեր թով բո լո րի 
ոտ քե րը տրո րե լով, վեր ջա պես 
տե ղա վոր վում են՝ ինք նա գոհ 
ժպի տով...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հըմ...
ԿԻՆ - Ան գամ վե րե լա կից քիչ էր 

մն ում ու շա նա յիք: Ե րա նի՜ թե 
ու շա նա յիք...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց հասց րե ցի:
ԿԻՆ -  Մի թռու ցիկ հա յացքն էլ հե-

րիք էր, որ ճա նա չեմ ձեզ... 
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ախր ես...
ԿԻՆ -  Մի՛ փոր ձեք ար դա րա նալ: 

Այդ պես խցկվում եք ա մե ն տեղ, 
ան գամ՝ հա մե ր գաս րահ ու վե-
րե լակ: ( Պա թո սով:) Եվ այն պա-
հին, երբ թվում է, թե վեր ջա պես 
կա րե լի է վա յե լել ե րաժշ տութ-
յու նը... ( Հիաս թա փ� թ յամբ:) Ես 
գի տեմ, թե ինչ է լի նում:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞նչ է լի նում:
ԿԻՆ - Ես գի տեմ...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դե ա սե՛ք, խնդրում 

եմ: Ի՞նչ է լի նում:
ԿԻՆ - Հն չում է ձեր հե ռա խո սի 

զան գը... Ուֆֆ, հոգ նել եմ այս 
ա մե  նից...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես էլ...

Տ ղա մարդն խո նար հ� մ է հա յաց քը: 

 Կար ճատև դա դար:

ԿԻՆ -  Գի տե՞ք, ինչն է հե տաքր քիր:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞ն չը:
ԿԻՆ - Ի րար մո տի կից ճա նա չե լով՝ 

մե նք ան ցանք « Դու ք»-ի...  Թեև 
դա գու ցե բնա կան է...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Բ նա կա՞ն է:
ԿԻՆ -  Թերևս...

 Կար ճատև դա դար:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Իսկ դուք ի՞նչ եք 
ա նում:
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ԿԻՆ -  Չեք հա վա տա, ե թե ան գամ 
ա սեմ:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Խնդ րում եմ...
ԿԻՆ -  Բարձ րա նում եմ վե րե լա-

կով:
ՏՂԱՄԱՐԴ - (ժպտ� մ է):  Դա նկա-

տե ցի: Իսկ ընդ հան րա պես՝ ի՞նչ 
եք ա նում: Կ յան քում:

ԿԻՆ -  Նույ նը:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Այ սի՞նքն:
ԿԻՆ -  Բարձ րա նում եմ վե րե լա կով:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դա շո՞ւտ սկսեց:
ԿԻՆ - Երբ ծնվե ցի, մի  քիչ հա սակ 

ա ռա, սկսե ցի խո սել ու ինձ 
ման կա պար տեզ տա րան:  Հենց 
այդ օր վա նից...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Այդ քա՞ նը:
ԿԻՆ -  Քի՞չ է:  Թե՞ ձեզ թվում է՝ դուք 

ու րիշ բան եք ա նում: 
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հըմ...  Չէի մտա ծել: 

 Ճիշտ եք՝ ես էլ նույնն եմ ա նում:
ԿԻՆ - Այ տես նո՞ւմ եք...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Տ խուր է...
ԿԻՆ - Տ խուր է, բայց սա է կյան քը... 

C’est la vie, mon chere amie...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Իսկ է՞լ ինչ եք ա նում... 

 Դե, վե րե լա կով բարձ րա նա լուց 
բա ցի:

ԿԻՆ - Ե՞ս...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դուք:
ԿԻՆ -  Ձանձ րա նում եմ:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դարձ յալ չհաս կա-

ցաք: Ն կա տի ու նեմ՝ կյան քում... 
Ընդ հան րա պես...

ԿԻՆ - Ա սա ցի՝ ձանձ րա նում եմ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ինչ պե՜ս եմ ձեզ հաս-

կա նում...

ԿԻՆ -  Մի՞ թե տղա մար դը կա րող է 
հաս կա նալ կնո ջը...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (վստահ):  Կա րող է...
ԿԻՆ - (ա սես չլսե լով Տ ղա մար-

դ� ն, կի սա ձայն): ...և ց րել նրա 
ձանձ րույ թը...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (ա վե լի անվս տահ): 
 Կա րող է...

ԿԻՆ - (թեթ ևա կի շրջվե լով դե պի 
Տ ղա մար դը): Ա սա ցիք՝ ի՞նչ է 
ձեր ա նու նը:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Տ ղա մարդ:
ԿԻՆ - Ի՜նչ ձանձ րա լի է:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց ես...
ԿԻՆ - Խնդ րում եմ՝ լռեք:  Թո ղեք 

լսեմ վե րե լա կի ձայ նը... (Ա կանջ 
դնե լով:)  Հե տաքր քիր է, ո՞ր 
հար կին հա սանք:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Յո թե րորդ կամ ու թե-
րորդ:

ԿԻՆ -  Թեև դա ի՞նչ էա կան է... Որ-
քա՜ն եք սի րում ճշգրտութ յուն 
ա մե ն ին չում...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (մե ղա վոր):  Դուք 
հարց րե ցիք...

ԿԻՆ -  Կա րող էինք և  ա վե լի ռո-
ման տիկ պա տաս խան գտնել... 
 Հենց դրա նից եմ ձանձ րա նում... 
Ի դեպ, իսկ ի՞նչ կա վեր ևում... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա մե  նա վեր ևո՞ւմ:
ԿԻՆ - Ը հը:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա սում են՝ եր կինքն 

է...
ԿԻՆ - Ի՜նչ հե տաքր քիր է... Ա՜խ, 

ինչ պես կու զեի գո նե մի  ան գամ 
այն տեղ հայտն վել... Ա սում են, 
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թեև ինքս չեմ հա վա տում, այն-
տեղ աստ ղեր կան ու մի  լու-
սին...  Թեթև քա մի  է, ո րը խա-
ղում է մա զե րիդ մե ջ ու ա լի քում 
շո րիկդ... ( Շար ժ� մ է շո րի կը, 
ձեռ քով ա լի ք� մ մա զե րը:) Այն-
տեղ ե ղե՞լ եք:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա վա՜ղ...
ԿԻՆ - Ա վաղ ա յո՞, թե՞ ա վաղ ոչ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Չ գի տեմ:  Կու զեի լի-

նել, բայց ա սում են՝ այն տե ղից 
վե րա դառ նալ հնա րա վոր չէ:

ԿԻՆ - Իսկ ես չէի էլ վե րա դառ նա...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ինչ պե՞ս թե չէիք վե-

րա դառ նա...  Բա ա մու սի՞ նը, բա 
ճա՞ շը, ար դու կը, լվաց քը...

ԿԻՆ - Ո՜նց եմ ես ձանձ րա ցել բո-
լո րիցդ...

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ին ձա նի՞ց էլ:
ԿԻՆ - Այն պա հից սկսած, երբ 

ներ խու ժե ցիք վե րե լակ: Ան գամ 
դրա նից ա ռաջ:  Դուք այն քա՜ն 
կան խա տե սե լի եք...  Դուք մի շտ 
այդ պես ներ խու ժում եք ու րի շի 
կյանք...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (հա ռա չ� մ է):  Գու-
ցե... Այ սինքն՝ թերևս...

ԿԻՆ - Ես գի տեի... Ես զգում էի... 
Հ րաշք ներ չեն լի նում, չէ՞:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ար դեն չգի տեմ... Ես 
ո չինչ չգի տեմ:

ԿԻՆ - Ի հար կե գի տեք:  Գի տեք վե-
րե լա կի ա րա գութ յունն ու ձեր 
մե  քե նա յի կա ռուց ված քը, չէ՞: 

Ձ մե  ռա յին ան վա դո ղեր, շար-
ժի չի յուղ, ան վա հե ծեր ու է լի 
ինչ-որ... 

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա յո, ի՜նչ ճիշտ եք, 
ան վա դո ղե րը փո խե լու ժա մա-
նակն է...

ԿԻՆ - Իսկ ձեզ մոտ գի նի չկա՞:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Գի նի...  Գի նի չկա... 

Ավ տո մե  քե նա յի յուղ կա՝ փոք-
րիկ սրվա կով... ( Ծո ցագր պա-
նից փոք րիկ սրվակ է հա ն� մ:)

ԿԻՆ - (Տ ղա մար դ� ն չնա յե լով): 
 Պարզ է...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (սրվա կը դն� մ է 
գրպա նը, հա մա կերպ ված): Ես 
ձանձ րա լի եմ...  Խոս տո վա նում 
եմ...

ԿԻՆ - Ինք նա խոս տո վա նութ յու նը 
դեռևս գոր ծի կեսն է:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ա յո:
ԿԻՆ - Ե՞վ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞ն չը «Եվ»:
ԿԻՆ -  Հե տո՞:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞ն չը « Հե տո»...
ԿԻՆ -  Հետ ևութ յուն ներ, պա րոն 

 Ձանձ րա լի, հետ ևութ յուն ներ...
ՏՂԱՄԱՐԴ - (մո լոր ված):  Հըմ...
ԿԻՆ -  Փաս տո րեն ես ճիշտ էի:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ան վա դո ղե րի հար-

ցո՞ւմ:  Միան շա նակ ճիշտ եք: 
 Փո խե լու ժա մա նակն է:

ԿԻՆ - Ս պա սե՛ք: Լ ռե՛ք, խնդրում եմ:

Լ ռ� մ են մի  քա նի վայրկ յան՝ ա կանջ 

դնե լով:  Վե րե լա կա յին ձայ ներ են 

լսվ� մ:
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ԿԻՆ - Ի՞նչ ձայն էր:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Կար ծես ինչ-որ հար-

կի հա սանք: 
ԿԻՆ - Երկն քի՞ն:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Չեմ կար ծում...
ԿԻՆ - Ափ սո՜ս...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ափ սոս...
ԿԻՆ -  Շա՜տ ափ սոս...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ու զում եք, որ հաս-

նենք երկն քի՞ն:
ԿԻՆ -  Շա՜տ...  Շա՛տ եմ ու զում... 

 Շա՜տ կու զեի...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Բայց ա սում են՝ այն-

տե ղից վե րա դարձ չկա:
ԿԻՆ - Իսկ ես չեմ էլ ու զում վե րա-

դառ նալ...
ՏՂԱՄԱՐԴ - Ինչ պե՞ս:  Բա ա մու սի՞-

նը, ճա շը, լվաց քը... 
ԿԻՆ - (սրտնե ղած, ծաղ րե լով): 

 Ճա՜ շը, լվա՜ց քը... Լ ռե՛ք, խնդրում 
եմ...  Դուք եր բեք չեք հաս կա նա 
ինձ:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ին չո՞ւ չեմ հաս կա նա:
ԿԻՆ - Ո րով հետև գի տեմ, դուք ով 

եք:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Գի տե՞ք:
ԿԻՆ - (ընդ հա տե լով):  Գի տեմ: 

 Դուք ավ տո մե  խա նիկ եք:
ՏՂԱՄԱՐԴ - (ընդվ զե լով): Ես ավ-

տո մե  խա նիկ չեմ:
ԿԻՆ -  Դուք հո գո՛վ եք ավ տո մե -

խա նիկ՝ շար ժիչ, յուղ, ձմե  ռա-
յին ան վա դո ղեր... Ան գամ ձեր 
ա նու նը գի տեմ:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Գի տե՞ք: Որ տե ղի՞ց:
ԿԻՆ -  Գի տեմ:  Ձեր ա նու նը  Ձանձ-

րույթ է:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Հըմ...  Բայց ես...
ԿԻՆ - Ի՜նչ էլ նեղ վածք է այս տեղ... 

Ան գամ պա րե լու տեղ չկա...
ՏՂԱՄԱՐԴ - (փոր ձե լով սեղմ վել 

վե րե լա կի անկ յ�  ն� մ): Ա հա-
վա սիկ...

ԿԻՆ - Ա նի մաստ է... Ես կպա րեմ, 
երբ հաս նեմ վեր ջին հար կին: 
Վս տա՞հ եք, որ դա ար դեն եր-
կինքն է:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Մի քա նի քայլ էլ 
աս տի ճան նե րով, ու կհաս նեք 
երկնք նին:

ԿԻՆ - (ինքն ի րեն):  Կամ էլ կիջ նեմ 
ա մե  նա վա րը... Ա սում եք՝ ի՞նչ է 
կոչ վում:

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ն կուղ:
ԿԻՆ -  Հա մար յա Ջր մուղ... Ի՞նչ կա 

այն տեղ:
ՏՂԱՄԱՐԴ - Հ րա շա լի հա սա րա-

կութ յուն...
ԿԻՆ - Իսկ այն տեղ մո՞ւթ է:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Կա րե լի է լապ տեր 

վա ռել:
ԿԻՆ - (տխ� ր քմծի ծա ղով): Ե թե 

լապ տեր ու նե նա յի՝ ին չո՞ւ պի տի 
վե րե լա կից օգտ վեի: Ի՜նչ մի ա-
մի տ եք...

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Լավ ի մաս տով ա սա-
ցի... 

ԿԻՆ - (հեգ նան քով):  Լա՜վ ի մաս-
տով...
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Տ Ա Ր  ԻՆ Ձ  Դ Ե Պ Ի  Ա Ս Տ Ղ Ե Ր Ը

ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի դեպ, կար ծես հաս-
նում ենք:

ԿԻՆ - Ի րո՞ք:
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Դա տե լով ձայ նե րից 

և  ա րա գութ յան նվա զու մի ց:
ԿԻՆ -  Լավ է, որ հաս նում ենք: ( Հա-

ռա չե լով:) Ա մու սինս, լվացքս, 
ճա շը, ար դու կը...

ՏՂԱՄԱՐԴ - (հոգ սա շատ ձայ նով): 
Ես էլ մե  քե նա յիս յու ղը պի տի 
փո խեմ...

ԿԻՆ -  Մե քե նա յի յո՞ւ ղը...
ՏՂԱՄԱՐԴ - (գրե թե հա ռա չե լով): 

 Մե քե նա յի յու ղը...
ԿԻՆ - Իսկ որ տե՞ղ եք փո խե լու: 

Ե թե գաղտ նիք չէ, ի հար կե...
ՏՂԱՄԱՐԴ -  Գաղտ նիք չէ...  Դեռ 

չգի տեմ...
ԿԻՆ - (պա յ�  սա կից այ ցե քարտ է 

հա ն� մ, մե կ ն� մ Տ ղա մար դ� ն): 
Ա հա, կա րող եք դի մե լ մե ր ըն-
կե րութ յա նը:  Մենք քա ղա քում 
լա վա գույն սպա սար կումն  ենք 
ա պա հո վում բո լոր մակ նիշ նե-
րի ավ տո մե  քե նա նե րի հա մար:

ՏՂԱՄԱՐԴ - (Կ նոջ ձեռ քից վերց-

նե լով այ ցե քար տը և  �  շա-
դիր զննե լով):  Հըմ... Ին չո՞ւ ոչ... 
 Թերևս, ա յո... Իսկ ձեր ըն կե-
րութ յու նը ձմե  ռա յին ան վա դո-
ղեր տրա մադ րո՞ւմ է:

ԿԻՆ -  Մե քե նա յի հետ կապ ված 
ցան կա ցած ծա ռա յութ յուն ու 
ցան կա ցած պա հես տա մաս: 
Այդ թվում՝ ար գե լակ ման կոճ-
ղակ ներ: Երբ դի մե ք՝ կնշեք իմ 
ա նու նը: ( Ձայնն ի ջեց նե լով և 
 ձեռ քով մա զե րը հար դա րե լով:) 
Այդ դեպ քում ես իմ տո կո սը 
կստա նամ:

ՏՂԱՄԱՐԴ - (�  ս� մն  ա սի րե լով 
այ ցե քար տը):  Բայց այս տեղ 
ձեր ա նու նը չկա:

 Վե րե լա կի կանգ առ նե լ�  և դռ նե րը 

բաց վե լ�  ձայն:

ԿԻՆ - (վե րե լա կից դ� րս գա լով և 
 դե պի Տ ղա մար դը շրջվե լով): Իմ 
ա նո՞ւ նը:

ՏՂԱՄԱՐԴ -  Ձեր ա նու նը:
ԿԻՆ -  Կին, պար զա պես  Կին:

 Կի նը շրջվ� մ, գործ նա կան քայ լե րով անց ն� մ է կ�  լիս ներ: Տ ղա-
մար դը դ� րս է գա լիս՝ նա յե լով Կ նոջ ետ ևից �  չի մա նա լով ա նե լի քը: 

 Զար մա ցած նա յ� մ է հան դի սա տե սին, ա պա շրջվ� մ �  քայ լ� մ է 
կ� լիս նե րի հա կա ռակ կող մը: 

 Նո յեմ բեր 2022 թ.



ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ ՄԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿԸ

Ռազմի կ 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Կարծ� մ եմ, մի  կողմի ց պատանեկ� թյան, երիտասարդ� թյան 

երազանքներով լեց� ն ոսկե «նավակով» մարդը բարձրան� մ-բախվ� մ է 

իրական� թյանը, ապա իրական� թյան «նավակով» մյ� ս կողմի ց սկս� մ 

է իջնել, և այս երկ�  պտ� յտների մի ջև ընկած տարած� թյ� նը կոչվ� մ է 

կյանք։ Այս պիես� մ փորձել եմ այդ պտ� յտների մի ջև եղած կյանքի ինչ-որ 

հատված ց� յց տալ։



105

ԱՐՄԵՆ - Սա քեզ։
ԱՆԻ - (վերց նե լով ծաղ կե փ� ն ջը): 

Շ նոր հա կա լութ յուն։ Այ սօր տո՞ն 
է։

ԱՐՄԵՆ - Ինձ հա մար ա մե ն օր էլ 
տոն է։ 

ԱՆԻ - Ին չո՞ւ։
ԱՐՄԵՆ - Ո րով հետև դու իմ կինն 

ես։ 
ԱՆԻ - Զ գաց ված եմ, չհաշ ված այն 

փաս տը, որ տղա մար դիկ սի րում 
են ստել ու դա հա ճո յա խո սութ-
յուն ան վա նել։ 

ԱՐՄԵՆ - Իսկ հնա րա վո՞ր չէ ա ռանց 
ստե լու հա ճո յա խո սել։ 

ԱՆԻ - Ե թե հնա րա վոր է, ին չո՞ւ այդ-
պես չեք վար վում։ 

ԱՐՄԵՆ - Ես բո լո րին նման չեմ։ 
ԱՆԻ - Հենց այդ նա խա դա սութ յամբ 

հի շեց նում ես բո լո րին։

Ցան ցա պատ սեն յա կ� մ: 
Տա րեց տղա մարդն �  կի նը նստած են 

ան կող ն� մ՝ ի րար մե ջք ա րած։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Այդ օ րը հաս կա ցա, 
որ ստում ես։ 

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Իսկ ին չո՞ւ չա-
սա ցիր այդ մա սին, գու ցե եր կու-
սիս էլ կա րո ղա նա յի՞ր փրկել։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ուշ էր փրկե լու հա մար։

  ՑԱՆՑ

(խաղ մե կ գոր ծո ղ� թ յամբ)

Գոր ծող ան ձինք
ԱՐՄԵՆ -  ե րի տա սարդ 
ԱՆԻ - Ար մե  նի ըն կե րու հին
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ 
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - տ ղա մար դու կի նը
ՄՈՒՐԱՑԻԿ

Բե մը բա ժան ված է եր կ�  մա սի։ Եր կ� սն էլ հի շեց ն� մ են ն� յն սեն յա-

կը: Մե կը գե ղե ցիկ կա հա վոր մամբ է, կար մի ր մահ ճա կա լով, կող քին՝ 

հա յե լի, ո րի սե ղա նի կին օ ծա նե լի քի սրվակ ներ են: Մ յ� ս սեն յա կը պատ-

ված է ցան ցով. ան կո ղի նը սև  է, հա յե լին՝ կոտր ված։ Գոր ծո ղ� թ յան 

ըն թաց ք� մ գե ղե ցիկ կա հա վոր ված սեն յա կը բարձ րա ն� մ է, 

իսկ ցան ցով պատ վածն իջ ն� մ է ներքև։ 

Ա նին նստած է կար մի ր մահ ճա կա լի վրա, ներս է մտն� մ Ար մե  նը՝ 

ձեռ քին ծաղ կե փ� նջ, մո տե ն� մ, գրկ� մ է Ա նիին։
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Ռ ա զ մ ի կ  Գ ր ի գ ո ր յ ա ն

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Ին չո՞ւ էր ուշ։ 
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Մինչ այդ ար դեն եր-

կու սիս էլ սպա նել էիր։ 
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Դե, տղա-

մար դիկ որ սորդ ներ են։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ո րոնք ա մե  նից հա-

ճախ ի րենց վրա են կրա կում։
 
ԱՐՄԵՆ - Չես հա վա տո՞ւմ։
ԱՆԻ - Հա վա տում եմ։ 
ԱՐՄԵՆ - Կա նա ցի բնա վո րութ յուն 

է՝ ան պայ ման հա կա ռակ վել 
տղա մար դուն։

ԱՆԻ - Գու ցե։ Ինչ պե՞ս այդ քան 
կար ևոր դար ձա քեզ հա մար։ 

ԱՐՄԵՆ - Որ բա նո ցում մի ակն էիր, 
ով լսում էր ինձ։ 

ԱՆԻ - Ու րեմն  դու ա վե լի շատ քեզ 
լսո ղի, քան սի րո կա րիք ու նեիր։

 

Ցան ցա պատ սեն յա կ� մ։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ես սի րո կա րիք չու-
նեի, ոչ էլ ու շադ րութ յան։ 

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Ե րա զանք էլ 
չու նեի՞ր։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ու նեի, ու զում էի մո-
դել դառ նալ։ 

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Ո րի հա մար 
ոչ մի  հատ կա նիշ չու նեիր։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Իմ ա մե  նա բա ցա սա-
կան հատ կա նի շը դու էիր։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Որ սի րե ցի՞։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Որ սպա նե ցիր։

Ար մե  նը դ� րս է գա լիս սեն յա կից։ 
Ա նին նստած է ան կող ն�  վրա։ Ներս 

է մտն� մ Ար մե  նը՝ եր կ�  բա ժակ գի-
նի ձեռ քին, մե  կը տա լիս է Ա նիին։ 

ԱՐՄԵՆ - Ես ո՛չ լսո ղի, ո՛չ էլ սի րո 
կա րիք ու նեի։ 

ԱՆԻ - Բա՞…
ԱՐՄԵՆ - Ես քո կա րիքն ու նեի 

պար զա պես, դու բո լորն ես։
ԱՆԻ - Չ գի տեմ՝ քեզ ուղ ղա կի կի՞ն 

էր պետք, թե՞ ես, բայց ինձ հա-
վա տալ ես սո վո րեց նում։

ԱՐՄԵՆ - Դա լա՞վ է, թե՞ վատ։
ԱՆԻ - Չ գի տեմ։
ԱՐՄԵՆ - Ինձ մի  հարց էր տան-

ջում՝ ին չի հա մար ողջ մն ա ցի: 
Քեզ հան դի պե լուց հե տո հաս-
կա ցա՝ այդ օ րը չմե  ռա, որ պես-
զի հան դի պեմ քեզ։ 

ԱՆԻ - Օ՜, ինչ պի սի կոմպ լի մե նտ։ 
Եվ քա նի՞ կնոջ ես այդ պես ա սել։

ԱՐՄԵՆ - Մեկ, ու ցա վա լիո րեն 
այդ կի նը դու ես։ 

ԱՆԻ - Ցա վո՞ւմ ես, որ ես եմ։
ԱՐՄԵՆ - Չ հա վա տա լուդ հա մար 

եմ ցա վում։ 

Ար մե նն �  Ա նին բա ժակ նե րը խփ� մ 
են ի րար, խմ� մ են։ Ա նին բա ժա կը 
դն� մ է ան կող ն�  կող քի փոք րիկ 
պա հա րա նին, վերց ն� մ է հե ռա կա-
ռա վար ման վա հա նա կը, մի աց ն� մ 
է, հնչ� մ է վալս։ Ա նին և Ար մե  նը 

պա ր� մ են։ 

Ցան ցա պատ սեն յակ։ 
Հն չ� մ է վալ սը։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Ան ջա տիր 
այդ ե րաժշ տութ յու նը։ 
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ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ո՛չ, լսում եմ։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - (գո ռ� մ է): 

Ան ջա տի՛ր, ա սում եմ։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - (ան ջա տ� մ է ե րաժշ-

տ� թ յ�  նը): Հե տո՞։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Պի տի ֆուտ-

բոլ նա յեմ։ 
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Երբ վա նի՞ց ես սկսել 

ֆուտ բոլ սի րել։ 
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Վեր ջերս, 

ինձ դուր է գա լիս այդ խա ղը։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ի րա կա նում դու 

ֆուտ բոլ նա յում ես, ո րով հետև 
ես զզվում եմ այդ խա ղից։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Հենց դա է 
պատ ճա ռը, որ այդ խա ղը ինձ 
հան ճա րեղ է թվում։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ե՞րբ սկսե ցինք մե ռ-
նել այս պես ան ձայն։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Եր ևի ա ռա-
ջին օ րը, երբ հան դի պե ցինք։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Որ տե՞ղ ենք հան դի-
պել… ճա շա րա նում, այդ օ րը 
նստել էի քո կող քին։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Ու դրա նից 
հե տո ա մե ն ինչ ա նում էիր, 
որ նստեիր իմ կող քին։ Չ գի-
տակց ված ե րի տա սար դա կան 
ա րարք։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Քեզ պետք է մե  կը, 
ում մի շտ կմե  ղադ րես։ 

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Ես ա մե ն օր 
աշ խա տում եմ ու որ ևէ մե  կին 
մե  ղադ րե լու ժա մա նակ չու նեմ։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ա նում ես չսի րածդ 
աշ խա տան քը, ապ րում ես չսի-
րածդ կնոջ հետ։ Ին չո՞ւ կտրուկ 
քայլ չես ա նում։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Ի՞նչ ա նեմ։ 
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Բա ժան վիր։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Գի տես, որ 

անհ նար է, դրա հա մար այդ-
պես ինք նավս տահ խո սում ես։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ին չո՞ւ է անհ նար։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Ե թե բա ժան-

վենք, պե տութ յու նը բնա կա րա-
նը կվերց նի ձեռք նե րիցս։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Տես նո՞ւմ ես, ինչ հե-
ռա տես է պե տութ յու նը։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Եվ ա վե լի խո-
րա մանկ, քան կի նը։ 

Ար մե  նը և Ա նին պա ր� մ են, վալսն 
ա վարտ վ� մ է։ 

ԱՆԻ - (վերց ն� մ է բա ժա կը): Դու 
քեզ եր ջա նիկ հա մա րո՞ւմ ես։

ԱՐՄԵՆ - Ը հը։ 
ԱՆԻ - Լավ է հնչում, բայց սուտ է։
ԱՐՄԵՆ - Ին չո՞ւ։
ԱՆԻ - Ի՞նչ եր ջան կութ յուն։ Ե թե 

պե տութ յու նը չլի ներ, եր կուսս 
էլ հի մա մե  ռած կլի նեինք, հաս-
կա նո՞ւմ ես։

ԱՐՄԵՆ - Բայց կա պե տութ յու նը։
ԱՆԻ - Լավ բան է, չէ՞, պե տութ յու-

նը։
ԱՐՄԵՆ - Քա ղա քա ցին ա վե լի լավ 

բան է, քան պե տութ յու նը։
ԱՆԻ - Այ սի՞նքն։
ԱՐՄԵՆ - Պե տութ յան անվ տան-

գութ յան ե րաշ խիքն է քա ղա-
քա ցին։ 

ԱՆԻ - Ու զում ես ա սել...
ԱՐՄԵՆ - Ե թե մե նք քա ղա քա-

ցի լի նեինք, պե տութ յուն չէինք 
կորց նի։
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ԱՆԻ - (գի նի է խմ� մ): Ին չո՞ւ չես 
խո սում ծնող նե րիդ մա սին։

ԱՐՄԵՆ - Չեմ հի շում նրանց… հա-
մար յա չեմ հի շում: 

ԱՆԻ - Ին չո՞ւ։
ԱՐՄԵՆ - Վեց տա րե կան եմ ե ղել, 

մի այն մորս ճիչն եմ հի շում այդ 
ավ տով թա րից։

ԱՆԻ - Հե տո՞։
ԱՐՄԵՆ - Ինձ հի վան դա նո ցից 

տա րել են որ բա նոց։ 
ԱՆԻ - Բա ձեր տո՞ւ նը։
ԱՐՄԵՆ - Մ նաց հո րեղ բորս։
ԱՆԻ - Մ նա՞ց, թե՞ խլեց։
ԱՐՄԵՆ - Փոքր եմ ե ղել, չգի տեմ, 

ա րի փա կենք թե ման։ 
ԱՆԻ - Տես նո՞ւմ ես, նոր ա սում էիր՝ 

եր ջա նիկ ես։
ԱՐՄԵՆ - Է լի եմ ա սում, եր ջա նիկ 

եմ։ 
ԱՆԻ - Եր ջա նիկ մար դը չի խու սա-

փում իր անց յա լի մա սին խո սե-
լուց։

ԱՐՄԵՆ - Ա րի խմե նք։
ԱՆԻ - (մի  կ� մ գի նի խմե  լ� ց հե-

տո, կտր� կ): Դու ի րոք եր ջա-
նիկ ես։

ԱՐՄԵՆ - Ին չո՞ւ։
ԱՆԻ - Որ ծնող ներդ մա հա ցել են։
ԱՐՄԵՆ - Հար բե ցի՞ր։
ԱՆԻ - Չէ՛։
ԱՐՄԵՆ - Խե լա գար վե ցի՞ր։ 
ԱՆԻ - Չէ՛:
ԱՐՄԵՆ - Զա ռան ցո՞ւմ ես։
ԱՆԻ - Ո՛չ։
ԱՐՄԵՆ - Հի մա րա ցա՞ր։
ԱՆԻ - Ո՛չ։ (Գ ն� մ, նստ� մ է ան-

կող ն�  վրա:) Ծ նող ներս ինձ 
տա րել են որ բա նոց։ 

ԱՐՄԵՆ - Այ սինքն՝ մի նչև հի մա 
ստո՞ւմ էիր, ծնող ներդ մա հա-
ցած չե՞ն։

ԱՆԻ - Ո՛չ։
ԱՐՄԵՆ - Ին չո՞ւ են որ բա նոց տա-

րել։
ԱՆԻ - Ո րով հետև աղ ջիկ եմ ծնվել, 

ի րենք տղա էին ու զում։
ԱՐՄԵՆ - Դ րա հա մար ես ա տում 

տղա մարդ կանց։ 
ԱՆԻ - Դ րա հա մար ու զում եմ 

նա խա գահ դառ նալ։ Ու մա-
հա պատ ժի են թար կել բո լոր 
նրանց, ով քեր սե ռով պայ մա-
նա վոր ված ա բորտ են ա նում։

ԱՐՄԵՆ - Ե րա զում ես նա խա գահ 
դառ նալ, որ մա՞րդ սպա նես։

ԱՆԻ - Որ մար դաս պան նե րին 
սպա նեմ։

ԱՐՄԵՆ - Ես ու րիշ բան եմ ու զում։
ԱՆԻ - Ի՞նչ։
ԱՐՄԵՆ - Որ ե րե խա ներ ու նե-

նանք, եր ջա նիկ ապ րենք, խա-
ղաղ ծե րա նանք...

ԱՆԻ - (այ լայլ ված): Ե րե խա նե՞ր։ 
( Վեր է կե ն� մ ան կող ն�  վրա-
յից, մո տե ն� մ է հա յե լ� ն:)

ԱՐՄԵՆ - Հա։ 
ԱՆԻ - Իսկ չի լի նի՞, որ ո՛չ ե րե խա-

ներ ու նե նանք, ո՛չ էլ ծե րա նանք։ 

Ցան ցա պատ սեն յակ։ 
Տա րեց տղա մար դը բա ց� մ է պա-

տ�  հա նը։ 
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ԱՄԲՈԽԻ ձայն - Պայ քա՛ր, պայ-
քա՛ր, մի նչև վերջ… Մա՛հ դա-
վա ճա նին… Գ նա լու ենք մի նչև 
վերջ…

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Լ սո՞ւմ ես։ 
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Գ նա մի ա ցիր։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - (փա կ� մ է 

պա տ�  հա նը): Միա նամ՝ ի՛նչ 
ա նեմ:

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Մի բան ա րա, փրկիր 
եր կի րը, գնա մի նչև վերջ։ 

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Միշտ խու-
սա փում ես։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ին չի՞ց։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Խո սե լուց։ Ին-

չո՞ւ չէիր ա սում, որ հի վանդ ես։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - (գրկ� մ է տիկ նի-

կին): Ես հի վանդ չեմ։ 
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Բժ շիկն 

ա սաց՝ քեզ նից է, չլսե ցի՞ր։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ա սաց նաև, որ վա-

րա կը քեզ նից է ան ցել։ 
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Քեզ հույս 

տա լու հա մար ա սաց։ 
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Չ թո ղե ցիր՝ ե րե խա 

որ դեգ րեի։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Հեշտ ես ա սում, 

որ տե ղի՞ց էիր որ դեգ րե լու։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Որ բա նո ցից։ 
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Որ բա նո ցում 

ապ րած ա մու սին նե րը որ բա նո-
ցից ե րե խա են որ դեգ րել. գե-
ղե ցիկ վեր նա գիր կլի ներ, ե թե 
ընկ ներ լրագ րող նե րի ա կան ջը։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Թող ընկ ներ։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Դա էիր ու-

զում, որ գրեին քո մա սին, 

ա սեին՝ ինչ բա րի է, տե սե՛ք, 
ե րե խա է որ դեգ րել, գա յին, 
նկա րեին, ցույց տա յին։ Ու զում 
էիր շոու ա նել։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ու զում էի ապ րել։

Ար մե  նը և Ա նին սեն յա կ� մ են, 

անձր ևի ձայն։ Պա տ�  հա նը թա կ� մ 

են։ 

ԱՆԻ - (վա խե ցած): Ո՞վ է այս ժա-
մի ն… ի՞նչ է ու զում։ 

Ար մե  նը մո տե ն� մ է, նա յ� մ, բա-
ց� մ է պա տ�  հա նը։ Պա տ�  հա նի 
մոտ կանգ նած է մ�  րա ցի կը՝ սպի-
տակ մա զե րով, պատռ ված հո վա նո-

ցը ձեռ քին։ 

ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Բա րի ե րե կո։ 
ԱՐՄԵՆ - Բա րի ե րե կո։ Ո՞վ ես… 

ի՞նչ ես ու զում։ 
ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Քո ա պա գան եմ։ 
ԱՆԻ - Ոս տի կա նութ յուն կզան գեմ, 

ե թե չհե ռա նաք։ 
ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Զան գիր, բայց լավ 

կա նես, գնաս խո հա նոց, հաց 
բե րես ու մի  բա ժակ էլ գի նի։ 

ԱՆԻ - (Ար մե  նին): Հ րա մա յում է։ 
Փա կիր պա տու հա նը։ 

Ար մե  նը փա կ� մ է պա տ�  հա նը։ Եր-
կ�  քայլ հե ռա ն� մ է, նո րից վե րա-
դառ ն� մ է պա տ�  հա նի մոտ։ 

ԱՐՄԵՆ - Սո ված է, հաց տանք։ 
( Բա ց� մ է պա տ�  հա նը:)

Մ�  րա ցի կը կանգ նած է՝ պատռ ված 
հո վա նո ցը ձեռ քին։ 
Ա նին դ� րս է գա լիս սեն յա կից, վե-
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րա դառ ն� մ է՝ ձեռ քի ափ սեի մե ջ 
մի ս �  եր կ�  կտոր հաց, տա լիս է 
մ�  րա ցի կին։ 
Մ�  րա ցի կը ափ սեն դն� մ է պա տ� -
հա նա գո գին։ 

ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Բա գի նի՞ն…

Ա նին բա ժա կի մե ջ գի նի է լցն� մ, 
տա լիս է մ�  րա ցի կին։ 

ՄՈՒՐԱՑԻԿ - (�  տ� մ է մի  սը): Լավ 
չես ե փել, հում է, ա ղը քիչ է, ու 
սխալ ես հա մե  մե լ։ 

ԱՆԻ - Ծաղ րո՞ւմ ես… 
ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Խոր հուրդ եմ տա-

լիս, որ մյուս ան գամ այս թե-
րութ յուն նե րը չլի նեն։ 

ԱՐՄԵՆ - Մենք թքած ու նենք քո 
խոր հուրդ նե րի վրա, մն ա ցել 
էր՝ հա սա րակ բոմ ժը մե զ խոր-
հուրդ տար։ 

ՄՈՒՐԱՑԻԿ - (վերց ն� մ է գի ն�  
գա վա թը): Խ մում եմ ձեզ հա-
մար, ե րի տա սարդ ըն տա նիք 
եք, մաղ թում եմ ձեզ եր ջան կութ-
յուն, յոթ որ դով սե ղան նստեք, 
շատ ե րե խա ներ ու նե ցեք, հատ-
կա պես տղա ե րե խա ներ։ 

Մ�  րա ցի կը խմ� մ է գի նին, բա ժա-
կը դն� մ է պա տ�  հա նա գո գին, հե-
ռա ն� մ է։ 
Ար մե  նը փա կ� մ է պա տ�  հա նը։ 
Լ ռ� թ յ� ն: Ա նին դան դաղ մո տե-
ն� մ, նստ� մ է հա տա կին՝ մե ջ քը 

հե նած ան կող ն� ն։ 

ԱՆԻ - Լ սե ցի՞ր, ինչ ա սաց, ե րե խա-
ներ, հատ կա պես տղա ե րե խա-
ներ։ Չէ, բո լորդ նույնն եք, դուք 

ա տում եք աղ ջիկ ե րե խա նե-
րին։ ( Վեր է կե ն� մ, նետ վ� մ է 
դե պի Ար մե  նը:) Դու էլ ես այդ-
պես մտա ծում, դե՛, մի ՛ կեղ ծիր, 
ա սա՛, ա սա՛, որ տղա ե րե խա 
կու զեիր, դե ա սա՛, վա խե նում 
ես, մի ՛ լռիր, ա սա՛։ 

ԱՐՄԵՆ - Հանգս տա ցիր, բան չա-
սա ցի։ 

ԱՆԻ - Չա սա ցիր, բայց մտա ծում 
ես։ Ո՞րն է տղա մար դու ա ռա-
վե լութ յու նը, որ նա կին չէ՞։ Դե 
ա սա՛, բա ցատ րի՛ր, մե ղք է կին 
ծնվե լը, հա՞։ ( Ձեռ քե րով բռն� մ 
է գլ�  խը, ծնկի է գա լիս:)

ԱՐՄԵՆ - Դե ղերդ որ տե՞ղ են, 
նևրոզդ կսկսվի… 

Ար մե  նը դա րա կի մե ջ փնտր� մ, 

ա պա փա կ� մ է դա րակն �  ա րագ 

դ� րս է գա լիս սեն յա կից։ 

Ցան ցա պատ սեն յակ։
Տա րեց տղա մար դը կանգ նած է 
պա տ�  հա նի մոտ՝ ձեռ քին տ�  փի 
նման վող խա ղա լիք, ո րի վրա բա-
րակ ձող կա: Պտ տեց ն� մ է ձո ղը, 
լսվ� մ է ե րաժշ տ� թ յ� ն։ 
Տա րեց կի նը նստած է հա տա կին՝ 
տիկ նի կը գրկին։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Դա ի՞նչ է։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Խա ղա լիք։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ման կութ յո՞ւնդ ես 

հի շել։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Անհ նար է հի-

շել, ին չը չի ե ղել։ ( Դան դաղ քայ-
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լ� մ է կնոջ կող քով՝ պտտեց նե-
լով բա րակ ձո ղը, ո րից ե րաժշ-
տ� թ յ� ն է լսվ� մ:) Հի շո՞ւմ ես 
մե ր դաս տիա րա կին՝ Ան նա յին։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ոչ։ 
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Երբ տա րան 

որ բա նոց, նա էր ինձ խնա-
մում… փոքր էի ու չէի ճա նա չում 
մորս, սկսե ցի նրան մայ րիկ 
ա սել։ Մի ան գամ, ծննդյանս 
օ րը, կար ծեմ յոթ տա րե կան էի, 
գնեց այս խա ղա լի քը: Սա իմ 
ա ռա ջին ու վեր ջին խա ղա լիքն 
է։ Իսկ դու ա սում ես՝ ման կութ-
յունդ ես հի շել, ա հա իմ ման-
կութ յու նը, ըն դա մե  նը։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Դեղս կտա՞ս։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - (բա ց� մ է ան-

կող ն�  կող քի փոք րիկ պա հա-
րա նի դա րա կը, դե ղը տա լիս է 
կնո ջը): Հետդ ոչն չից խո սել չի 
լի նում։ Նև րոզդ սկսվում է։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Քո ընտ րութ յունն է, 
ինչ ա նեմ։ Տա նել չեմ կա րո ղա-
նում, երբ ման կութ յու նից կամ 
ե րե խա նե րից են խո սում իմ 
ներ կա յութ յամբ։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Տ ղա ե րե խա-
նե րից։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Լ ռի՛ր, խնդրում եմ։ 

Տա րեց տղա մար դը գն� մ, կանգ-
ն� մ է պա տ�  հա նի մոտ՝ հա յաց քը 

դե պի դ� րս. լռ� մ է։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ին չի՞ մա սին ես 
մտա ծում։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Մե նակ մն ա լու։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Հոգ նե՞լ ես։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Հա։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ա սում են՝ սար սա-

փե լի բան է մե  նա կութ յու նը։ 
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Սար սա փե-

լին ինչ-որ մե  կի ներ կա յութ-
յամբ մե  նակ մն ալն է։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Տ ղա որ ու նե նա յինք, 
քեզ մե  նակ չէի՞ր զգա։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Բ նա կա նա-
բար, ոչ։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Իսկ ե թե աղ ջի՞կ… 
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Հի մա դրան 

էլ եմ հա մա ձայն։
ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Ո րով հետև տղա չու-

նե՞ս։
ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - Դե հա։ 

Տա րեց կի նը, օ րո րո ցա յին եր գե լով, 
դան դաղ մաս նա տ� մ է տիկ նիկն �  
մա սե րը փռ� մ է հա տա կին։ 
Տ ղա մարդն ան շարժ կանգ նած է 

պա տ�  հա նի մոտ։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - (ընդ հա տ� մ է եր գը, 
վեր կե նա լով): Լ սո՞ւմ ես, սի րե-
լիս, լսո՞ւմ ես, նա գա լիս է։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - (հա յաց քը 
չկտրե լով պա տ�  հա նից): Ո՞վ։

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - Բ ժիշ կը՝ սպի տակ 
խա լա թով, գա լիս է ա սե լու, որ 
ես հի վանդ չեմ։ Մենք, ինչ պես 
մի շտ, կժպտանք, ցույց կտանք, 
որ եր ջա նիկ ենք, նա կհիա նա 
մե զ նով, սի րա լիր կժպտա ու 
կա սի, որ պետք է հա վա տալ ու 
շա րու նա կել բու ժու մը, մե նք հա-
մա ձայ նութ յան նշան կա նենք 
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գլխով, հե տո ա մե ն ան գամ-
վա պես կա սես, որ ե րե խան 
ե րե խա է, ինչ տար բե րութ յուն։ 
Կա սես ու կմտա ծես տղա ե րե-
խա յի մա սին, ես կլռեմ, բժիշ կը 
կհա վա տա... Բայց այս ան գամ 
ու րիշ է կար ծես, տես նո՞ւմ ես, 
չի ժպտում, լուռ քայ լում է դե-
պի ինձ, ա սես կան չում է ձեռ քի 
շար ժու մով, ու զում է ա սել, որ 
ես հի վանդ չեմ, ա յո՛, հի վանդ 
չեմ... Բաց դու ռը. նա հա սավ...

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - (մո տե ն� մ է 
կնո ջը): Գժ վե՞լ ես։ Ո՞ւմ հետ ես 
խո սում, այս տեղ ոչ ոք չկա, գի-
շեր վա ե րեքն է։ 

ՏԱՐԵՑ ԿԻՆ - (�  զ� մ է գնալ դե-
պի դ�  ռը): Նա դռան ետ ևում է, 
սպա սիր։

ՏԱՐԵՑ ՏՂԱՄԱՐԴ - (բռնե լով կնո-
ջը): Հանգս տա ցիր, ոչ ոք չկա 
այն տեղ, գնա պառ կիր։ 

Տ ղա մար դը, կնո ջը բռնած, մո տե-
ն� մ է ան կող ն� ն։ 

Ա նին պառ կած է ան կող ն� մ, Ար մե -
նը նստած է նրա կող քին։

ԱՐՄԵՆ - Ո՞նց ես զգում հի մա։
ԱՆԻ - Ար դեն լավ եմ։ 
ԱՐՄԵՆ - Բ ժիշկ կան չե՞մ։
ԱՆԻ - Ոչ, պար զա պես ման կութ-

յու նից ու ե րե խա նե րից մի  խո-
սիր հետս, խնդրում եմ։ 

ԱՐՄԵՆ - Լավ, ինձ մն ում է ոչ մի  
բա նի մա սին չխո սել հետդ։ 

Պա տ�  հա նը թա կ� մ են։ Ար մե  նը վեր 
է կե ն� մ, մո տե ն� մ է պա տ�  հա նին, 
նա յ� մ է պա տ�  հա նից, բա ց� մ է։ 

ՄՈՒՐԱՑԻԿ -  Բա րի ե րե կո։ 
ԱՐՄԵՆ - Բա րի ե րե կո։ 
ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Ինչ պե՞ս ես։ 
ԱՐՄԵՆ - Լավ, շնոր հա կա լութ յուն։ 
ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Ինչ ան սիրտ տղա 

ես։ 
ԱՐՄԵՆ - Ին չո՞ւ։ 
ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Քա նի օր է՝ չենք տե-

սել ի րար, սա ի՞նչ դի մա վո րե լու 
ձև  է։ 

ԱՆԻ - (վեր է կե ն� մ ան կող ն� ց, 
մո տե ն� մ է մ�  րա ցի կին): Դու 
իս կա պես ու զում ես՝ զան գեմ 
ոս տի կա նութ յո՞ւն։

ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Ես իս կա պես ու զում 
եմ՝ գնաս խո հա նոց ու տե լիք ու 
գի նի բե րես, և հա մոզ վեմ, որ 
ան ցած ան գամ վա թե րութ յուն-
նե րը չկան։ 

ԱՆԻ - Բայց...
ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Ոչ մի  բայց, ես պա-

րապ չեմ, գնա՛, ա րա գաց րո՛ւ։

Ա նին դ� րս է գա լիս սեն յա կից։ 

ԱՐՄԵՆ - Ե թե մի  ան գամ էլ գաս, 
ինձ նից չնե ղա նաս, համ բե-
րութ յունս սահ ման ու նի, լսո՞ւմ 
ես։

ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Էլ չեմ գա, իսկ դու 
գու ցե սպա սես եր կար ու եր-
կար։ 

Ա նին ներս է մտն� մ, ձեռ քին՝ ափ-
սեի մե ջ՝ կար տո ֆիլ, եր կ�  կտոր 
հաց։ Ափ սեն տա լիս է մ�  րա ցի կին, 
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մ�  րա ցի կը ափ սեն դն� մ է պա տ� -
հա նա գո գին։ 

ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Բա գի նի՞ն։ 

Ար մե  նը բա ժա կով գի նի է տա լիս։ 
Մ�  րա ցի կը �  տ� մ է կար տո ֆիլն 
�  հա ցը, ափ սեն դն� մ է պա տ�  հա-
նա գո գին, թևով սրբ� մ է բե րա նը։ 

ՄՈՒՐԱՑԻԿ - (Ա նիին): Ապ րես, 
ա ղը տեղն է, բայց կար տո-
ֆի լը մյուս ան գամ շատ մանր 
կկտրա տես, որ չվառ վի, ու մի ՛ 
խնա յիր ձե թը, մի  քիչ շատ լցրու 
թա վա յի մե ջ։ (Խ մ� մ է, գա վա-
թը դն� մ է պա տ�  հա նա գո գին, 
հա ն� մ է տիկ նիկ, տա լիս է 
Ա նիին:) Քեզ նվեր եմ բե րել։ 

ԱՆԻ - Որ տե ղի՞ց ես բե րել։ 
ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Դի մա ցի փո ղո ցի աղ-

բա մա նից, տես, ինչ գե ղե ցիկ է։ 
ԱՆԻ - (վերց ն� մ է տիկ նի կը): 

Բայց...
ՄՈՒՐԱՑԻԿ - Ոչ մի  բայց, ցտե-

սութ յուն։ ( Հե ռա ն� մ է:)

Ար մե  նը փա կ� մ է պա տ�  հա նը։ 
Քայ լ� մ են ան կող ն�  կողմ, Ա նին 
նա յ� մ է տիկ նի կին։ 
Ա նին տիկ նի կը դն� մ է ան կող ն�  
վրա, սեն յա կը դան դաղ սկս� մ է 
բարձ րա նալ։ 
Լս վ� մ է կայ ծա կի ձայն, ամ պի գո-
ռոց, անձր ևի ձայն, նո րից կայ ծակ։ 
Բե մը մթն� մ է։ 

ԱՐՄԵՆ - Մո մը որ տե՞ղ է։ 
ԱՆԻ - Չու նենք։

ԱՐՄԵՆ - Ա սեիր՝ հետս բե րեի։ 
ԱՆԻ - Մո ռա ցել էի։ 
ԱՐՄԵՆ - Բա որ այ սօր չտա՞ն լույ-

սե րը։
ԱՆԻ - Կ տան, ա ռա ջին դեպ քը չէ, 

կայ ծա կից է։ 
ԱՐՄԵՆ - Սա նման է մար դու 

կյան քին, մի  պահ, և  ա մե ն ինչ 
մթնում է։ 

ԱՆԻ - Ու հե տո՝ է լի լույս։ 
ԱՐՄԵՆ - Ն րանց հա մար, ով քեր 

կտես նեն։ 
ԱՆԻ - Ե րա նի տես նող նե րին...

Ցան ցա պատ սեն յակ։ 
Սեն յակն իջ ն� մ է վեր ևից, ան կող-
ն�  վրա պառ կած սպի տա կա հեր ծե-
ր�  նին պտտ� մ է ձեռ քի խա ղա լի քի 
բա րակ ձո ղը, ո րից ե րաժշ տ� թ յ� ն 
է լսվ� մ։ Քիչ անց ծե ր�  նին ընդ հա-
տ� մ է նվա գը, սեն յա կը դան դաղ 

շա ր�  նա կ� մ է իջ նել... Ծե ր�  նին 

գրկ� մ է կող քի բար ձը, սեղ մ� մ է 

կրծքին:

ԾԵՐՈՒՆԻ - Հի մա, երբ գնա ցել ես, 
ա մե  նից շատ ինքս ինձ եմ կա-
րո տել. ինձ տես նե լու հա մար 
պետք է նա յեմ քեզ, ինքս ինձ 
վրա գո ռա լու հա մար պետք է 
վի ճեմ քեզ հետ։ Մե կին գու մա-
րած մե կ հա վա սար է մե  կի... Եվ 
ինչ պես ա սում են, մե  նա կութ-
յու նից սար սա փե լի բան չկա... 

Ծե ր�  նին նո րից նվա գ� մ է, սեն յակն իջ ն� մ է ներքև �  կոր-
չ� մ է խա վա րի մե ջ։ Բե մը մթն� մ է։
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Նի նա 
ՄԱԶՈՒ Ր

Ագ նե սը՝ Վիլ յամ Շեքս պի-

րի կի նը, ին քը ե կավ ինձ մոտ: 

Ա յո, ա յո, հենց այդ պես: Մի 

ան գամ, մթնշա ղին էր, «գայ-

լի �  շան» ժա մի ն, ֆլեյ տա յի  

ձայն լսե ցի՝ մի այ նակ �  զ�  լալ: 

Չ գի տեմ՝ ով էր այդ ե րա ժիշ-

տը, դրա նից հե տո այլևս չկրկնվեց, 

բայց ես պարզ տե սա, որ այդ մե ղեդի ինչ-որ կին է լս� մ: Ն րա դեմ քը 

լ�  սա վոր էր �  թախ ծոտ, սեն յա կ� մ խո տա բ� յ սե րի  բ� ր մ� նքն էր �  

ֆլեյ տա յի ձայ նը նրա հա մար էր նա խանշ ված:

Իսկ հե տո եր ևի թե աշ խա տեց «ֆլեյ տա- Համ լետ» զ�  գոր դ�  մը… Ու 

ես հան կարծ հաս կա ցա, որ փոք րիկ Համ լե տը՝ Շեքս պի րի որ դին է դի-

մ� մ մո րը այն աշ խար հից, որ տե ղից չկա վե րա դարձ:  Ու քա նի որ պա-

տա հա կան ո չինչ չի լի ն� մ, հաս կա ցա, որ Ագ նե սը թա կ� մ է իմ եր ևա կա-

յ� թ յան դ�  ռը: Ու ես նրան ներս թո ղե ցի:

Շատ բան  հայտ նի չէ այդ կնոջ մա սին, բայց ո րոշ նյ�  թեր կան �  ես 

օգտ վե ցի դրան ցից:

Այդ պես ծնվեց «Ագ նե սը՝ Ո ւիլ լի կի նը» մո նո պիե սը: Այն մա սին, որ 

ա մե ն մի  մե  ծա գ� յն տղա մար դ�  թի կ� ն քին հա վա տա րիմ �  ի մաս տ� ն 

կնոջ հան դարտ ստվերն է: Հան ճա րի �  ժը այդ կնոջ սի րո մե ջ է:
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Բե մ� մ հա մե ստ, կո կիկ հագն ված կին է, նա 16-րդ դա րին բնո րոշ 

քա ղա քա յին բնակ չ�  հ�  ար տա քին �  նի: Տա րի քը դժվար է ո րո շել՝ 

նի հա րա կազմ է, շար ժ� մն  ե րը՝ թեթ ևա սահ, ո տա բո բիկ է, կո շիկ նե րը 

անկ յ�  ն� մ են: Շ� ր ջը բ�  ժիչ խո տա բ� յ սե րի խրձիկ ներ են չո րա-

ն� մ, կի նը վստահ ընտ ր� մ է պետ քա կան բ� յ սերն �  սկս� մ է բ� -

ժիչ թ� րմ պատ րաս տել. անհ րա ժեշտ  ա մե ն ինչ նրա ձեռ քի տակ է: 

Հան կարծ, գոր ծը թող նե լով, ա կանջ է դն� մ:

ԱԳՆԵՍ - Դո՞ւ ես: Դե, վեր ջա պես...

Հի մա մե նք էլ ենք լս� մ ֆլեյ տա յի 

ձայ նը: Կի նը դի մ� մ է մե զ, գ�  ցե և՝ 

ինքն ի րեն.

ԱԳՆԵՍ - Տա րօ րի նակ է, ախր եր-
բեք ֆլեյ տա չի նվա գել, իսկ հի-
մա...

Ե րաժշ տ� թ յ�  նը լռ� մ է:

ԿԱՆԱՑԻ ոչ ե րի տա սարդ ձայն - 
Է՛նն: Է՛նն...

ԱԳՆԵՍ - Այս տե՛ղ եմ: Կե սուրս է: 
Բո լորն ինձ այդ պես են ան-
վա նում: Իսկ ընդ հան րա պես 
ես Ագ նես եմ, և՛ վկա յա կա նով, 
և՛ մայրս ու հայրս էին այդ պես 
ա սում: Ո ւիլ լը՝ նույն պես: Իսկ 
մն ա ցած բո լո րը՝ Էնն ու Էնն: 
Գու ցե այդ պես նրանց հար մար 
է... ( Բարձ րա ձայն:) Դեղ եմ 

պատ րաս տում մի ս սիս Գ րենս-
թոու նի հա մար: ( Մեզ.) Ին քը 
կար գու կա նո նի հա մար է կան-
չում... չի խան գա րի: Մե րին չար 
չէ: Չեմ ա սի, որ սի րում է ինձ, 
ա սենք, նրան կա րե լի է հաս կա-
նալ՝ նրա խե լա ցի տղան՝ Ո ւիլ լը 
տուն է բե րել գեղջ կու հու՝ հե-
րիք չէ, մի  բան էլ՝ հղի: Իսկ տու-
նը քա ղա քա յին է, ա մե ն մե կն 
էլ ճա նա չում է ձեռ նո ցա գործ 
Ջո նին, չնա յած նրա վատ համ-
բա վին՝ տաքգ լուխ կռվա զան, 
ձեռքն էլ՝ ծանր: Մե րիի կյան քը 
շա քար չէր՝ աչքդ վրան պա հիր, 
հան կարծ մարդդ ե րե խա նե րին 
չհաշ մի : Ու մե կ էլ ես՝ վրա դիր... 
բա զեն էլ ձեռ քիս: ( Ծի ծա ղ� մ 
է:) Ա յո, ա յո, մի  ձեռ քում ի րե րով 
կա պոցս էր, մյու սի վրա բա զեն 
էր թա ռել: Իսկ որ պես վեր ջա-
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բան՝ աչ քիս տա կի կապ տու կը, 
խորթ մորս հրա ժեշ տի պստիկ 
նվե րը... (Ա կանջ է դն� մ:) Ն վա-
գո՞ւմ է: Չէ, ինձ թվաց... 
Մեր ֆեր ման ան տա ռի եզ րին 
է: Հան գուց յալ մայրս ա մե ն ինչ 
գի տեր ան տա ռի մա սին, զգում 
էր նրա հո գին: Պա տա հում էր, 
եղ բորս կա պում էր մե ջ քին, ես 
ա վագն էի՝ բռնվում էի մորս փե-
շից ու ամ բողջ օրն ան տա ռում 
ենք: Խո տա բույ սեր է հա վա-
քում, ծա ռե րի հետ է զրու ցում... 
Ան տա ռի փե րու պես... Մայրս 
ու րիշ էր, ա ռանձ նա հա տուկ 
էր... Ա սում են՝ նրան եմ քա շել: 
Իսկ թե հա՜յրս ոնց էր նրան սի-
րում: Մա զին կպնել թույլ չէր 
տա լիս: Իսկ երբ մա հա ցավ եր-
րորդ ծննդա բե րութ յան ժա մա-
նակ, տե ղը չէր գտնում, կորց-
րել էր ի րեն: Դե, ա մուս նա ցավ 
հե տո, պարզ բան է... Բայց 
ֆեր ման կտա կեց ոչ թե խորթ 
մորս ու ի րենց ընդ հա նուր ե րե-
խա նե րին, այլ ինձ ու եղ բորս: 
Հա րուստ ֆեր մա է... Այն պես 
որ ա մուս նուս տու նը ա նօ ժիտ 
չմտա: Ու կես րարս՝ Ջո նը, մի  
ան գամ ձեռք չբարձ րաց րեց 
վրաս: Իսկ Ո ւիլ լը նե ղաց նում 
էր... (Մ տա խոհ:) Ախր Ո ւիլ լը 
հսկա չէ... ոչ... իսկ եղ բորս կող-

քին՝ հա մե  մա տե լու չէ: Բարձ-
րա հա սակ, նի հա րա կազմ, քա-
ղա քա յին հա գուս տով, աչ քե րը՝ 
մուգ, ու շա դիր զննող: Որ պես 
դա սու սույց ե կավ մե ր ֆեր ման, 
դպրո ցա կան եղ բայր նե րիս լա-
տի նե րեն սո վո րեց նե լու, հոր 
պարտ քը մա րե լու: Ն րա հայ-
րը մե զ պարտք էր, իսկ վե րա-
դարձ նել պարտ քը չէր ու զում, 
ա հա և Ո ւիլ լին ա ռա ջար կեց որ-
պես ձրի դա սու սույց: Չ գի տեմ 
էլ՝ ինչ գտավ իմ մե ջ Ո ւիլ լը... 
Եր ևե լի գրա գետ չեմ... (Ժպտ� մ 
է:)
Իսկ ես գի տեմ՝ ինչ գտա: Բռ նե-
ցի նրա ձեռ քը, այ, այս տեղ՝ մե ծ 
մա տի ու ցու ցա մա տի մի ջև, ինչ-
պես մայրս էր ցույց տվել՝ նրա 
էութ յու նը տես նե լու հա մար: Եվ 
այն պի սի՜ մի  խո րութ յուն բաց-
վեց: Ես գու ցե բո լո րի պես չեմ, 
բայց Ո ւիլ լին այն քա՛ն է տրված, 
ես՝ ո՜ւր, ին քը՝ ո՜ւր… Ն րա ճա-
նա պարհն ա ռանձ նա հա տուկ 
է: Այն պես որ, ես գի տեի՝ ինչ էի 
ա նում, երբ խնձո րի ամ բա րում 
հղիա ցա Ս յու զա նով:
Ու գի տեի, որ եր կու ե րե խա 
կու նե նանք: Այդ պես էլ ա սա ցի 
Ո ւիլ լին՝ երբ վրա կհաս նի իմ 
ժա մա նա կը, ան կող նուս մոտ 
կանգ նած կլի նեն եր կու դուստ-
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րերս: Նա ժպտաց ու գլուխն 
օ րո րեց՝ իբր, քեզ շուտ է մահ-
վան մա սին մտա ծել: Իսկ ես 
չեմ մտա ծում... պար զա պես 
տես նում եմ... 

ԱՂՋԿԱԿԱՆ ձայն - Մայ րիկ, մի ս-
սիս Գ րենս թոունն է ե կել: 
Ի րենք հարց նում են՝ պատ-
րա՞ստ է դե ղը:

ԱԳՆԵՍ - Ա սա նրանց, Ս յու զան նա, 
որ հենց ա վար տեմ՝ ինքս կբե-
րեմ: ( Մեզ:) Աղ ջիկս է՝ ա վա գը: 
Գի տե, որ չեմ սի րում, երբ սեն-
յակ են մտնում, գոր ծից շե ղում 
են: Խո տա բույ սե րը ու շադ րութ-
յուն են պա հան ջում: Մայրս էլ, 
պա տա հում էր, ինձ ու եղ բորս 
թույլ չէր տա լիս խան գա րել, 
երբ դար ման էր սար քում:
Ա սենք, ով կա րող է ինձ խան-
գա րել... Տու նը մե ր սե փա կանն 
է: Այ, երբ Ո ւիլ լի ծնող նե րի 
հետ էինք ապ րում, մշտա պես 
ի րա րան ցում էր՝ ջա հել նե-
րը, պստիկ նե րը, ծա ռա նե րը, 
պատ վի րա տու նե րը... Փա ռա-
հեղ տուն էր, ո չինչ չես ա սի: Դե, 
ինչ խոսք, սրա հետ չես հա մե -
մա տի, սա եր ևի ա մե  նա լավն  
է Ստ րատ ֆոր դում: Ո ւիլլն այն-
պես էր հպար տա նում, որ կա-
րող է ի րեն թույլ տալ այս պի սի 
տուն ու նե նալ: Ախր, նա Լոն դո-

նում ոտ քի կանգ նեց, լավ փո-
ղեր է վաս տա կում: Ջու դի թը՝ 
մե ր կրտսեր աղ ջի կը, մե կ էլ 
տե սար՝ հարց նում է. «Իսկ հայ-
րիկն ի՞նչ է ա նում Լոն դո նում»: 
Իսկ ես չգի տեմ էլ… Թատ րո-
նում է աշ խա տում, ինչ-որ բան 
է գրում: Ու որ այս տեղ է գա լիս, 
է լի գրում ու գրում է...

Ֆ լեյ տա յի կա մաց ձայ նը։

ԱԳՆԵՍ - Ա հա՛: Փառք Աստ ծո: 
Բայց ին քը ինձ չի եր ևում... Մի 
ան գամ հարց րի Ո ւիլ լին. «Ին չո՞ւ 
է նա թաքն վում, մե ր Համ լե տը: 
Մի՞ թե չգի տե, ինչ պես եմ ի րեն 
կա րո տում»: Իսկ Ո ւիլ լը սևե-
ռուն ինձ նա յեց, ու ղիղ աչ քե րիս 
մե ջ... ու տխրա մած խո նար հեց 
գլու խը: Ո չինչ չա սաց:
Ու ես մտա ծում եմ՝ իսկ Ո ւիլ-
լը լսո՞ւմ է այս ֆլեյ տա յի ձայ-
նը: Աղ ջիկ ներս հաս տատ չեն 
լսում: Ն րանց դա չի տրված: 
Իսկ նա... պար տա վոր է...
Չէ, Ջու դիթն էլ պի տի լսի: Ախր 
եղ բոր հետ այն պես էին ի րար 
կապ ված, ա սե լու չի: Պարզ 
բան է՝ երկ վոր յակ ներ էին:
Ես չգի տեի, որ զույգ եմ բե րե լու: 
Երկ րորդ աղջ կաս էի սպա սում: 
Ու հան կարծ տղա է ծնվում 
ա ռա ջի նը: Դե, մտա ծում եմ, 
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նա խազ գա ցումս եր բեք ինձ չի 
խա բել, իսկ հի մա, փաս տո րեն, 
խա բեց: Մեկ էլ տատ մե  րը գո-
ռում է. «Աստ ված իմ, է լի ե րե-
խա կա…»: Ու հայտն վեց Ջու-
դի թը: Ու րեմն , է լի որ եր կու աղ-
ջիկ: Իսկ ին չո՞ւ որ դուս մա սին 
ո չինչ չէի կան խազ գում: Չ հաս-
կա ցա այն ժա մա նակ, որ նա իմ 
հյուրն էր՝ ե կավ ու կգնա... 

Ընդ հա տ� մ է գոր ծը, փակ աչ քե րով 

ճոճ վ� մ է մե  ղե դ�  տակ տին հա-

մա հ� նչ: Ֆ լեյ տան լռ� մ է: Ագ նե սը 

բա ց� մ է աչ քե րը, ա սես քնից արթ-

նա ցավ:

ԱԳՆԵՍ - Գ նա՞ց: Ա սես մե  կը կան-
չեց նրան, իբր՝ հե րիք է նվա-
գես: Ի՞նչ եք կար ծում, ին չո՞ւ նա 
մի այն նվա գում է, իսկ ինձ հետ 
չի խո սում: Գու ցե պատ ժո՞ւմ է: 
Որ չփրկե ցի: Ջու դի թին փրկե-
ցի, իսկ ի րեն՝ ոչ: Ուշ հաս կա-
ցա, որ ա նիծ ված ժան տախ տը 
նրան էլ է բռնել: Իսկ ին քը չէր 
բո ղո քում, համ բե րում էր, քրոջ 
մա սին էր մի այն մտա ծում:
Իսկ ես... չնկա տե ցի... Դե չէ, 
նա բա րի հո գի է... քեն չի պա-
հի: Այդ ես ինձ չեմ նե րում... 
Ա ռա վո տից գի շեր խո տա բույ-
սե րի հետ եմ, ինձ հա մո զում 
եմ, որ երբ մարդ կանց ցա վերն 

եմ դար մա նում, այն տեղ հեշտ է 
նրա հա մար...
Իսկ Ո ւիլ լը Լոն դո նում էր, երբ 
մե ր տղան մա հա ցավ: Ան մի -
ջա պես ե կավ՝ ե րե սին գույն 
չկար: Հա սավ թաղ մա նը: Մար-
դիկ չէին ճա նա չում, ա սես ոչ 
թե Համ լե տի հայրն էր, այլ 
նրա ուր վա կանն էր հայտն-
վել: Ինձ գրկեց, իսկ ձեռ քե րը՝ 
սա ռույց, ու շուր թերն են շարժ-
վում, ա սես ա ղո թում է: Բայց 
դա ա ղոթք չէր, ոչ, ա ղոթք չէր... 
Ու րիշ բան էր... Բա ռե րը չէին 
հաս կաց վում... «Մ նաս բա րով, 
մն աս բա րով»-ի պես մի  բան: 
Ու է լի ինչ-որ բան... Կար ծես՝ 
« Հի շիր իմ մա սին», բայց այդ 
մե  կը՝ դժվար թե... Դա Ո ւիլ լը 
պետք է հի շեր, ոչ թե մե ր փոք-
րիկ տղան:

ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ձայն  - Մայ րիկ, կա-
րե լի՞ է քեզ մոտ գալ:

ԱԳՆԵՍ - Ջու դիթ, գի տես, որ չի 
կա րե լի: Ս պա սիր, կա վար տեմ 
ու դուրս կգամ:

Նd ՅՆ ձայ նը - Հայ րի կից նա մակ 
է ե կել:

ԱԳՆԵՍ - Նա մակն էլ կսպա սի: 
( Մեզ.) Նոր բան գրած չի լի-
նի: Կար ևոր բան՝ նույն պես: 
Ե ղա նա կի մա սին, տոմ սե րի 
վա ճառ քի ու այս տեղ՝ Ստ րատ-
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ֆոր դում հողատարածք գնե լու 
մա սին, թեև արդեն  բա վա կան 
չափով գնված է:
Թա ղու մի ց հե տո Ո ւիլլն ա սաց. 
«Ի րերդ հա վա քիր, Ագ նես: Աղ-
ջիկ նե րի նը՝ նույն պես: Գ նում 
ենք Լոն դոն»: Իսկ ի՞նչ ենք 
ա նե լու այն տեղ՝ Լոն դո նում: 
Այդ պես էլ ի րեն ա սա ցի. « Քեզ,- 
ա սում եմ,- այս տեղ ա նե լու բան 
չկա, իսկ մե զ՝ այն տեղ»: Իմ 
Ո ւիլ լը այն տեղ իր կյանքն ու նի, 
իս կա կան կյան քը:

ԿԱՆԱՑԻ ձայն - Էնն, հոգ յա՛կս: 
Անց նում էի այս տե ղով, մտա-
ծե ցի՝ ներս մտնեմ, ախր օ տար-
ներ չենք: Իսկ Ս յու զա նը ներս 
չի թող նում, մայ րի կը զբաղ ված 
է, ա սում է:

ԱԳՆԵՍ - Ճիշտ է ա սում, զբաղ ված 
եմ: Գու ցե մյուս ան գամ տեսն-
վենք: Դու էլ եր ևի լի քը գոր ծեր 
ու նես: ( Մեզ.) Խորթ մայրս է, 
Ջոա նը: Ժա մա նա կին ե րեսս 
տես նել չէր ու զում, իսկ հենց 
Ո ւիլլն սկսեց վաս տա կել, այս 
տու նը գնե ցինք, զայ րույ թը փո-
խա րի նեց սի րա լի րութ յամբ ու 
մե կ էլ տե սար՝ հայտն վում է: 
Հե տաքրք րութ յու նից դրդված: 
Աչ քե րով պա տերն է զննում-
քննում... Դե, նաև գի տե, որ 
ա ռանց ե րե խա նե րի հա մար 
նվեր նե րի չի գնա:

Մի ան գամ ե կավ ու ա սում է. 
«Ո՞նց ես դու, հի մա րիկդ, մար-
դուդ Լոն դոն թո ղել: Մար դիկ 
ա սում են, էն տեղ սի րու հի նե-
րին հա շիվ չկա»: Իսկ ին քը նա-
յում է ինձ չա րա խինդ, իբր, կա-
րո՞ղ է, սիրտդ ցա վում է:
Չեմ ա սի, որ չի ցա վում: Բայց 
ոչ՝ նրա խոս քե րից: Ա ռանց նրա 
ա սե լուն էլ ա մե ն ինչ հաս կա-
նում էի: Այն տեղ Ո ւիլ լը մե  նա-
կութ յա նը չի դի մա նա, ար յու նը 
ե ռում է: Բայց մի  բան էլ գի տեմ՝ 
մար մի  նը մար մի ն, իսկ հո գին 
այս տեղ է, ինձ հետ, մե ր աղ-
ջիկ նե րի հետ,  գե րեզ մա նի, որ-
տեղ մե ր տղան է քնած: Ես եմ 
նրան Լոն դոն թո ղել, այն տեղ է 
նրա ճա նա պար հը... Իսկ այս-
տեղ նա կվե րա դառ նա, հաս-
տատ գի տեմ: Ընդ մի շտ կվե-
րա դառ նա, երբ իր ժա մը գա: 
Եվ այդ ժա մը նա կդի մա վո րի 
ինձ հետ:
( Նա յ� մ է դահ լիճ:) Գ նաց Ջոա-
նը... ը հը, գնում է... զամբ յուղ-
նե րը դա տարկ են՝ վա ճա ռել 
է, ինչ շու կա էր բե րել: Ինձ նից 
չի նե ղա նա, գի տե, որ քեն չեմ 
պա հում: Պետք է ֆեր մա գնալ, 
փոք րիկ նե րին նվեր ներ տա նել, 
ծնող նե րիս գե րեզ ման նե րին 
այ ցե լել: Եղ բորս հետ տեսն վեմ:
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Մի ան գամ ե կավ՝ աչ քե րը փայ-
լում են, զամբ յու ղից ինչ-որ փա-
թեթ է հա նում: «Ա հա,- ա սում 
է,- Էնն, տես, ինչ է ինձ տվել 
մե ր հար ևա նը Լոն դո նից վե րա-
դառ նա լուց հե տո»: Նա յում եմ՝ 
թա տե րա կան ա ֆի շա է: Ո ւիլ լի 
ա նու նը կա գրված: Եվ,- Աստ-
վա՛ծ իմ,- ներք ևում, որ տեղ ներ-
կա յաց ման վեր նա գիրն է, մե ր 
տղա յի ա նունն է գրված: Այդ-
պես էլ մե ծ տա ռե րով գրված է. 
Համ լետ: Դե, մտա ծում եմ, սի-
րե լիս, ին չո՞ւ ես մե ր ցավն  աշ-
խար հով մե կ ա նում:     
Բայց զգա ցածս ցույց չեմ տա-
լիս ու ա սում եմ խորթ մորս. 
«Շ նոր հա կալ եմ, Ջոան: Կա-
րո՞ղ եմ ա ֆի շան ինձ վերց նել»: 
Իսկ նա՝ « Դե ի հար կե, թան-
կա գինս, ախր քեզ նվեր եմ բե-
րել»: Իսկ ին քը հո չի՜ ժպտում, 
հո չի՜ ժպտում...
Լոն դոն մե կ նե լու պատ րաս-
տութ յուն տե սա: Այդ պրե մի ե-
րա յին, ու րեմն ... Բայց եղ բայրս 
ինձ մե  նակ չթո ղեց, հետս 
ե կավ: Սկզ բում Ո ւիլ լի բնա կա-
րա նը գնա ցինք: Բարձ րա ցանք 
ձեղ նա հարկ, դու ռը թա կե ցինք, 
հար ևա նու հին դուրս ե կավ: 
« Տա նը չէ,- ա սում է,- օ րե րով 
թատ րո նում է, իսկ պա հուստ 

բա նա լին ինձ մոտ է, կա րող 
եմ դու ռը բա ցել, դուք սպա-
սեք նրան»: Եղ բորս հետ ներս 
մտանք: Աղ քա տիկ սեն յակ է՝ 
ա թոռ, սե ղան ու մահ ճա կալ: 
Ա թո ռին կամ զոլն է կախ ված: 
Մահ ճա կա լին ձե ռագ րերն են 
դարս ված: Իսկ սե ղա նին կի-
սատ թո ղած նա մակ. « Թան կա-
գին Ագ նես...»: Չս պա սե ցինք 
Ո ւիլ լին, ձիերն ար ձա կե ցինք ու 
ուղ ևոր վե ցինք թատ րոն: Գե տի 
այն ա փը:
Դժ վա րութ յամբ տեղ գտանք, 
նստե ցինք: Աղ մու կը լռեց: 
Սկզբում չհաս կա ցա՝ մար դիկ 
բե մում ին չի մա սին են խո սում, 
ին չի հա մար է այդ դղյա կը:
Հե տո հայտն վեց ուր վա կա-
նը՝ մի ան գա մի ց ճա նա չե ցի 
Ո ւիլ լին: Ու հան կարծ լսում եմ. 
« Հա՛մ լետ: Հա՛մ լետ»: Այդ մար-
դիկ տա լիս են իմ որ դու ա նու-
նը: Ին չո՞ւ, ինչ պե՞ս են հա մար-
ձակ վել:
Իսկ հե տո բեմ ե կավ պա տա-
նին: Ոս կե գան գուր, ինչ պես 
տղաս, բայց ա վե լի տա րի քով: 
Նույն շար ժուձ ևե րը, գլխի նույն 
թե քե լը, նույն քա ջութ յունն աչ-
քե րում...
Ու ես հաս կա ցա՝ Ո ւիլ լը մե ր 
տղա յի հետ փոխ վել է տե ղե-
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րով: Վե րած վել է ուր վա կա նի, 
որ պես զի հա րութ յուն տա զա-
վա կին: Ու կար ևոր չէ, որ այդ 
պատ մութ յու նը մե ր Համ լե տի 
կար ճատև տղա յա կան կյան-
քի մա սին չէ: Իմ Ո ւիլ լը նրան 
նոր կյանք է նվի րել: Որ պես զի 
մի շտ կող քին լի նի:

Հագ ն� մ է կո շիկ նե րը, վերց ն� մ դե-

ղե րով զամբ յ�  ղը: 

ԱԳՆԵՍ - (բարձր:) Ջու դիթ, ես 
դուրս եմ գա լիս: Որ տե՞ղ է նա-
մա կը: (Գ ն� մ է, շրջվ� մ, ետ է 
նա յ� մ:) Ես որ գի տեմ՝ ին չու 
Ո ւիլ լը գնաց Լոն դոն: Փառ քի 
ետ ևից: Դե ինչ, նրա փառ քը 
բո լո րիցս եր կար կապ րի... 

Լս վ� մ է ֆլեյ տա յի մե  ղե դին: 

ԱԳՆԵՍ - Ն վա գի՛ր, նվա գի՛ր, Հա՛մ-
լետ: Մենք քեզ լսում ենք...

Ռ�  սե րե նից թարգ մա նեց 
Կա րի նե ԽՈԴԻԿՅԱՆԸ
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