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ՆԱԽԱԲԱՆ
Այս գիրքը ընթերցողիս ներկայացնելուց առաջ կցանկանաի
շարադրել այն գրելուս դրդապատճառները: ''Քրմապետը'' պյեսը
գրելու գաղափարը
առաջացավ
ինձ մոտ շարունակական
բանավեճերից հետո, բարեկամներիս և ընկերներիս հետ, որոնք
կուրորեն
հավատալով
և
վստահելով
եկեղեցական
բանահյուսությանը, հրաժարվում էին բաց աչքերով նայել
պատմական
իրական
փաստերին: Գրիքոր
Պարթևի
կամ
Լուսաորչի ( ինչպես նրան հորջորջում են մեր իրականության
մեջ) հակասական կերպարը և նրա գործունեությունը անջնջելի
հետք են թողել մեր պատմության վրա: Ինչում էր կայանում այդ
հակասությունը: Անհերքելի են հետևյալ փաստերը: 228 թվականին
Պարթևական թագավորությունում տեղի ունեցավ պալատական
հեղաշրջում:
Սասանի
որդիներից
մեկը,
ապըստամբություն
բարձրացրեց պարթև վերջին Արշակունի արքաի դեմ և զավթեց
գահը,
հիմնելով
Սասանյան
դինաստիան: Հայոց Խոսրով
Արշակունի արքան (Իսկ Հայ և Պարթև Արշակունի արքայատոհմերը
ազգակիցներ
էին) երդվեց Պարսկաստանում վերականգնել իր
ազգակից արքայատոհմի իշխանությունը: Քսանամյա համառ
պատերազմները Պարսկաստանը կանգնեցրին ջախջախման և
անխուսափելի պարտության եզրին: Մեր վաղ եկեղեցական
պատմագրությունը,
հանձինս
Ագաթանգեղոսի
և
Փավստոս
Բյուզանդի համարյեա թե լռության են
մատնել այս հզոր
արքային: Նրա մասին տեղեկությունները հիմնականում ստացել
ենք օտարազգի աղբյուրներից, որոնք մեր արքային հորջորջում են
ոչ այլ կերպ քան` Խոսրով Մեծ: Նա բազմիցս ասպատակելով և
գրավելով պարսկական բազմաթիվ բերդեր, ավերել էր դրանք՝
աստիճանաբար թուլացնելով պարսից ռազմական հզորությունը:
Նրան անգամ հաջողվեց գրավել և ավերել մայրաքաղաք Տիզբոնը
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(նման հաջողություն մինչ այդ ուղեկցել էր միայն Ալեքսանդր
Մակեդոնացուն): Եվ ինչ՞: Վերը նշված պատմիչների
համար
Խոսրով Մեծը ընդհամենը Տրդատ արքաի հայրն էր և վերջ:
Բացատրեմ թե ինչու: 250 թվականին Պարսից արքան հերթական
ջախջախիչ
պարտությունից
հետո
ստիպված
լքելով
մայրաքաղաք
Տիզբոնը ապաստան գտավ իր կործանվող
տերության հյուսիսարևելյան նահանգներում (այս դեպքերը շատ լավ
շարադրված են մեր վաստակաշատ պատմաբան Լեոի ''Հայոց
Պատմության'' առաջին հատորում):
Նա ժողովելով իր իշխանության տակ և իրեն դեռևս հավատարիմ
մնացած ազնվականներին` երդվեց: Նրան, ով ինչ որ հնարքով
կազատի Պարսկաստանը և իրեն, արդեն մղձավանջ դարձած հայոց
արքաից, ինքը կտա արքայական գանձերի կեսը: Երկու եղբայրներ՝
Արշակունի տան երկու ներկայացուցիչներ, հանձն առան
դավադրաբար սպանել Խոսրով Մեծին: Նրանցից մեկը Գրիքորի
հայրն էր, անարգ Անակը, մյուսը հորեղբայրը: Նրանց հաջողվեց
շահելով
արքաի վստահությունը այնքան մերձենալ նրան, որ
հաջողեցրին որսի ժամանակ դավադրաբար սրախողող անել Խոսրով
Մեծին: Անակին և նրա եղբորը մահապատժի ենթարկեցին, բայց
դայակներին հաջողվեց Գրիքորին և նրա հորեղբոր որդուն փախցնել
Կապադովկիա: Դա 252 թվականն էր: Խոսրով մեծի սպանությունը
հուսալքության մատնեց Մեծ Հայքը: Հավատարիմ Իշխանները
երկամյա Տրդատին և հնգամյա Խոսրովդուխտին ապահովության
համար ուղարկեցին Հռոմեական Կապադովկիա, որտեղ նրանք
մնացին 35 տարի, մինչև 287 թվականը:
Տարորինակ չէ արդյոք այն հանգամանքը, որ Անակի որդին
մեծանալով, ողջ Հռոմեական կայսրության մեջ «պատահաբար«
հանդիպեց և ընկերացավ հենց Տրդատի հետ՝ այն մարդու որդու
հետ, ում հորը դավադրաբար և նենգաբար սպանել էին իր հայրը և
հորեղբայրը, և որոնց այդ զանցանքի համար մահապատժի էին
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ենթարկել: Անձամբ ես նման պատահականություններին չեմ
հավատում, իսկ դու՞ք: Գրիքորի հետագա քայլերը միայն վկայում են,
որ նրանց հանդիպումը շա՜տ հեռու էր պատահական կոչվելուց:
Թաքցնելով իր չակերտաոր քրիստոնյա լինելը, ընկերանում է
Տրդատի հետ, և նրա հետ էլ գալիս Հայք ( հարցնող լինի թե
ինչու): Հայ եկեղեցական պատմագրությունը պնդում է՝ իբր հոր և
հորեղբոր մեղքը քավելու համար: Սակայն նրա հետագա ողջ
գործունեությունը միայն վկայում են լրիվ հակառակը: Տրդատը
վերադարձավ
Մեծ Հայք 287 թվականին (Դոմիցիանոս կայսեր
թագադրման երրորդ տարում), երբ Հայքում տեր ու տնորեն էին
Պարսիկները: Սակայն նա կարողացավ հաստատվել Հայքի միայն
արևմտյան նահանգներում: Պատերազմը տևեց շատ երկար, կրելով
միայն տեղային բնույթ (Ուժերը շատ անհավասար եին) և միայն
ակտիվացան 296 թվականին, երբ հռոմեական զորավար Գալիոսը նախ
296 թվականին ( 1-ինն անհաջող), ապա 297 թվականին, երկու
արշավանք ձեռնարկեց Պարսկական միջագետքի վրա, իր վրա
գրավելով Պարսկական ռազմուժի հիմնական մասը: Այսպիսով
Տրդատը կարող էր թագադրվել միայն Արտաշատ մայրաքաղաքում 297
թվականից ոչ շուտ, և հետևաբար, Նա չէր կարող Գրիքորին 287
թվականին գցել Խոր Վիրապ, քանզի այդ ժամանակ
թե՛
Արտաշատը թե՛ Խոր վիրապը գըտնվում էին Պարսկական
տիրապետության տակ և Տրդատն էլ ոչ մի կերպ չէր կարող այնտեղ
թագադրվել: Հետևաբար՝ Գրիքորի 12 ամյա բանտարկությունը Խոր
Վիրապում միայն հնարովի հեքիա՛թ է, միամիտ փորձ, սրբացնելու
նրան՝ ով հիմք դրեց Հայոց թագավորության անկմանը: Իսկ նրա
հաջորդ քայլերը ոչ մի կասկած չեն թողնում, թե ինչ
հանձնարարությամբ էր նա եկել Հայք և ում: Չխորանալով այն բանի
մեջ, թե ինչպես Գրիքորին հաջողվեց նվաճել Տրդատի վստահությունը
(դա
հսկա
աշխատության
նյութ
է)
անրադառնանք
նրա
գործունեությանը: Ունենալով արքայի վստսհությունը և ռազմական
7

աջակցությունը, նա հիմնահատակ ավերեց բոլոր հեթանոսական
մեհյանները (տարորինակ չէ, որ ոչ հույները, ոչ լատինները և ոչ էլ
որևե այլ ազգ` քրիստոնեություն ընդունելուց նման բարբարոսաբար
չվարվեցին իրենց պատմական հուշարձանների հետ, այլ մինչև
հիմա էլ խնամքով պահում, պահպանում են դրանք): Արտաշատի
մեծ հրապարակում հավաքեցին և այրեցին 3000 տարվա ընթացքում
կուտակված ողջ գրականությունը, ողջ պատմությունը: Հետո
հունական ծագմամբ պատմիչները (Ագաթանգեղոսը և Փավստոս
Բյուզանդացին) ամեն կերպ փորձեցին համոզել մեզ, որ հայերս
անկիրթ, առանց պատմության և մշակույթի վայրենի ազգ ենք եղել,
արյունարբու բարքերով, առանց գրի և միայն պարսիկ մարդասպանի
վրեժխնդրությամբ տոգորված որդին, մեզ՝ հայերիս, դուրս քաշեց
հեթանոսական խավարից: Գրողը տանի, ըստ երևույթին հին հույն
հեղինակները՝ Պյութագորասից և Հոմերոսից սկսված, Սոլոնով,
Պղատոնով, Էվրիպիդեսով վերջացրած, հայտնի քրիստոնեական
գործիչներ եին, և նրանց ստեղծագործությունները հարկ էր աչքի
լույսի պես պահել; Իսկ հռոմեացիք՞: Ոչ պակաս ջանադրությամբ
էլ նրանք չէ՞ին պահպանում սեփական մինչքրիստոնեական
հեղինակների
գործերը`
Ապուլեի
էռոտիկ
ստեղծագործություններից, Սենեկաի և Տացիտի ճառերից մինչ
քրիստոնեության ամենահայտնի
հալածողներից մեկի՝ Մարկոս
Ավրելիոսի գործերով: Հույները չավերեցին ոչ Ակրոպոլիսը, ոչ
Դելֆիոսի ոչ էլ Զևսի տաճարները՝ իսկ հռոմեացիք Յուպիտերի
տաճարը կամ էլ օրինակի համար Կոլիզեյը, որտեղ գազանաբարո
գլադիատորական մարտերում իրենց
մահկանացուն էին կնքել
տասնյակ հազարաոր ստրուկներ և քրիստոնեաներ: Դրա փոխարեն
կարելի է բերել օրինակներ թե ինչպես նույն հռոմեացիք մ.թ,ա 290
թվականին հիմնահատակ ավերեցին Կարթագենը և Սցիպիոն
Աֆրիկացու հրամանով հրի մատնեցին Կարթագենի մեծ սենատի
ողջ գրադարանը: Դա նրանց համար սովորական գործելակերպ էր:
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Դեռևս Բաբելական սեպագիր արձանագրություններում ասվում էր,
որ բաբելացիք իրենց քրմերին բարձրագույն կրթություն տալու համար
նրանց ուղարկում էին հյուսիսաին երկրի Արզվունի Կակի թագաորի
մոտ: Բաբելոնից հյուսիս հնագույն Հայասան էր իր հնագույն Արծրունի
արքայական տոհմով և նրանց մեջ տարածված Գագ և Գագիկ
անուններով: Մեծ Հայքը ողողվեց ազգությամբ հույն և ասորի
վանականներով, որոնք հաստատ հայերեն չգիտեին: Ինչ պիտի նրանք
տաին հայերիս, հազարամյակների մշակույթ ունեցող մեր ժողովրդին:
Հայերիս համար անհասկանալի լեզվով կարդացվող քարոզները չէին
հասնում նրա հոգուն: Չկարողանալով զենքի ուժով նվաճել Հայքը,
հռոմեացիք
դիմեցին փորձված պրակտիկաին: Իրենց դրածո
գործակալների միջոցով, ոչնչացնելով հակառակորդի կուլտուրան
(հակառակորդ, որին զենքի ուժով անկարող եին նվաճել և ոչնչացնել) և
լեզուն, ուծացնել և ձուլել
իրենց: Ինչը որ մեծ հաջողությամբ
իրականացրեց Գրիքորը: Եվ միայն մեր ժողովրդի ստեղծագործ
տաղանդի շնորհիվ
վերականգնվեց հայ գիրը և հարյուրամյա
ընդմիջումից հետո Մեծ Հայքում կրկին ծաղկում ապրեց գիրն ու
գրականությունը: Իսկ
ինչպես իրենց դրսևորեցին Գրիքորի
ժառանգները՝ Հուսիկը, Արիստակեսը և Ներսեսը: Նրանք բոլոր
հնարաոր միջոցներով փորձում եին սահմանափակել, թուլացնել
արքայական աշխարհիկ իշխանությունը: Իրենց ձեռքն եին կուտակում
հողային հսկա հողատարացքներ: Հիմնում և բազմացնում եին
վանական միաբանություններ, որոնց մեծագույն մասը նույնիսկ հայեր
էլ չէին:
Դա Բյուզանդական կայսրության համար հինգերորդ շարասյուն
էր Մեծ Հայքում, գումարած և այն փաստը, որ Կաթողիկոսը
պարզապես
Բյուզանդիոնի մետրոպոլիտին ենթակա անձ էր՝ և
նույնիսկ ձեռնադրվում էր նրա կողմից Կոստանդնապոլիսում:
Հուսիկը այնքան էր լկտիացել, որ փորձեց արգելել Խոսրով արքային
մտնել Վաղարշապատի մայր եկեղեցին, ինչի համար դաժան
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բրածեծի ենթարկվեց եկեղեցու բակում, որից և մահացավ: Վերջինիս
որդու՝ Արիստակեսի ջանքերով, հայոց Տիրան արքան գերության
մատնվեց պարսից Շապուհ արքաի ձեռքը և կուրացվեց: Ներսեսի
ժամանակ Հայքում վանականների թիվը արդեն հասել էր 100 ից 200
հազարի: Ոչ քիչ թիվ եին կազմում կանացի մենաստանները:
Անճշտությունները Ագաթանգեղոսի և Փավստոս Բյուզանդի մոտ և
աղաղակող են և ծիծաղելի: Օրինակ նրանց պնդումները և
մեղադրանքները հայոց Արշակ թագաորի դեմ: Նախ Գնել արքայորդու
սպանությունը: Այս մտածածին հերյուրանքը: Ինչի վրա է հիմնված
իմ այս համոզմունքը: Նախ Ներսեսը արքայազուններ Գնելի, Տիրիթի
և ապագա Օլիմպիա թագուհու հետ Հայք վերադարձավ 351
թվականին: Նույն թվականին տեղի ունեցավ Գնելի և Փառանձեմի
ամուսնությունը, ինչպես նաև Արշակի և Օլիմպիայի: Գնելի
եղերական մահը տեղի ունեցավ 359 թվականին (պատմիչների
վկայությամբ) և այն էլ իբր Արշակի մեղքով: Նրանք նաև Արշակին են
մեղադրում Օլիմպիա թագուհու մահվան մեջ: Եվ նույն տարում էլ
Արշակը ամուսնացել է Փառանձեմի հետ:
Այստեղ սուտն և կեղծիքներն այնքան շատ են, որ արժե դրանց վրա
կանգ առնել: Նախ Պապ թագաորը չէր կարող լինել Արշակի և
Փառանձեմի որդին: Եթե դա այդպես լիներ, ապա նա լավագույն
դեպքում կարող էր ծնվել 360 թվկանին՝ հետևաբար 374 թվականին
(14 տարեկանում) չէր կարող վերադառնալ Հայք թագադրվելու արդեն
որպեզ հասուն տղամարդ և 5, 6 տարեկան երեխաների հայր: Մնում
է, որ նա լիներ կամ Արշակի և Օլիմպիայի որդին, կամ Գնելի և
Փառանձեմի: Այս դեպքում նա իսկապես 374 թվականին կարող էր
լինել 23 կամ 24 տարեկան: Եվ Բյուզանդական աղբյուրներում ևս ոչ
մի բառ չենք գտնում բյուզանդուհի Օլիմպիայի սպանության կամ
մահվան մասին (իսկ նրանք առիթը բաց չէին թողնի վարկաբեկելու
հայոց արքունիքը): Միակ տրամաբանական բացատրությունը այն է,
որ Պապը Գնելի և Փառանձեմի որդին էր և հենց արքաի կողմից էլ
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նշանակվել էր թագաժառանգ, իսկ Գնելը կամ իր մահով էր մահացել,
կամ էլ նրա մահվան մեղաորը Տիրիթն էր: Իսկ Օլիմպիան իննամյա
անպտուղ ամուսնությունից հետո պարզապես կամ վերադարձել էր
Բյուզանդիա, կամ մահացել էր բնական մահով (իհարկե, կարելի է
նաև ենթադրել, որ Պապը Արշակի և Օլիմպիայի որդին էր, իսկ
Փառանձեմը ինչպես Գնելի հետ անպըտուղ ապրեց 9 տարի, այնպես
էլ Արշակի: Եվ հանդիսանում էր Պապի միայն խորթ մայրը; Դրանով
կարելի կլիներ բացատրել Պապի փորձերը հաշտություն կնքել
Պարսկաստանի
հետ՝
մոռանալով
Փառանձեմի
եղերական
սպանությունը և անպատվումը Շապուհի հրամանով):
Բայց ես հակված եմ առաջին վարկածին: Այս դեպքում լրիվ բնական
է դառնում Արշակի և Փառանձեմի ամուսնությունը (հակառակ
դեպքում Սյունաց հզոր իշխանի դուստրը չէր ամուսնանա իր
ամուսնուն սպանողի հետ) և Արշակի կողմից իր եղբոր թոռանը
գահաժառանգ հռչակելը: Իսկ մեղադրանքնե՞րը Պապի հասցեին
(դաստիրակվել է Մասիսի դևերի կողմից և այլն): Իսկ Պապ թագաորի
նպատակը թագավորության հզորացումն էր (նա վերացրեց հայ
եկեղեցու
կախվածությունը
բյուզանդականից,
ետ
վերցրեց
վանքապատկան հողերի մեծ մասը, քանզի եկեղեցին նույնիսկ
գերազանցել էր արքունիքին իր հարստությամբ և փորձում էր իր
կամքը թելադրել նրան): Պապը ձգտում էր բանակը հասցնել 200000 ի՝
և ի՞նչ: Ում մատնություններն էին գնում Բյուզանդիա և ում
սադրանքներով բյուզանդացի կոմսի դավադիր ձեռքով սպանվեց մեր
արքան: Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կնթանար Հայոց
պատմությունը եթե Պապը իրագործեր իր առջև դրված խնդիրները:
«Շշուկներ լռության մեջ պյեսը գրվեց մի շնչով: Առանց նախնական
պլանի: Ես անգամ չէի պատկերացնում, թե ինչպես այն պիտի
ավարտեմ: Միայն մեծ ցանկություն կար գեղարվեոտական լեզվով
շարադրել մարդու հոգեբանության և էներգետիկաի մասին իմ
կուտակած բազմամյա փորձն ու գիտելիքները:
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Համոզված եմ, որ շատ
դրույթների հետ ակադեմիակամ
գիտնականները չեն համաձայնվի:
Դե, դա ինձ ոչ կզարմացնի և անկեղծորեն ասած, համարեա թե
նշանակություն էլ չունի: Ալիքաին գենետիկաից իմ կուտակած մեծ
փորձը, ինչպես նաև յոգաի պրակտիկան ինձ բերել են որոշակի
համոզմունքների; Հնագույն ձեռագրերի ուսումնասիրությունները
միայն հաստատեցին իմ հավաքած գիտելիքների հավաստիությունը
և ցույց տվեցին, թե մեր ժամանակակից գիտությունը որքան է շեղվել
(կամ էլ մտածված, պլանաորված խեղաթյուրվել) իր բնական հունից:
Աշխարհի և նամանավանդ մարդու հոգևոր սկիզբը ամեն կերպ
փորձում են ի չիք դարձնել, համոզել, որ պատահական, չպլանաորված
և չկառավարվող մուտացիաների շնորհիվ, միաբջիջ ամեոբիայից նախ
կապկի, ապա մարդու վերածված արարածը առանց հոգեվոր սկզբի
կկարողանար արարել ''Աստվածային Կատակերգությունը'', կերտել
''Սուրբ ընտանիքի'' տաճարը կամ էլ գրել ''Լուսնի Սոնատը'': Իհարկե,
նայելով նրանց, ովքեր պրոպագանդում են արվամոլությունը,
անբարոյականությունը,
թմրամոլությունը
և
հրահրում
են
պատերազմներ ժողովուրդների միջև՝ սկսում ես հավատալ, որ նրանք
իսկապես առաջացել են կապիկներից:
“Պատահական վթար” պյեսում ես շարադրել եմ իմ տեսակետները և
աշխարհայացքը, թե ինչ բարոյականության վրա է հարկավոր
կառուցել փոխհարաբերությունները մարդկանց միջև: Այն, որ նույնիսկ
հոգեոր աշխարհում է գործում ֆիզիկայից հայտնի Նյուտոնի երեք
օրենքները: Էներգիայի պահպանման օրենքը` այն, որ ցանկացած
գործունեություն ծնում է այլ գործողություն, որը մեծությամբ հավասար
է կիրառած ուժին, բայց հակառակ է ուղղված նրան: Եւ որ երբեք ոչինչ
անպատասխան չի մնա:
“Ազնիվ առևտուր” պյեսը պարզապես թեթև, մանկական պյես է,
գիտական, ես կասեի սոցիալական ֆանտաստիկայի շարքից: Ասես
լիցքաթափման համար ոառաջին երեք պյեսներից հետո:
12

“Ձմեռային Երազ” պյեսում ես շապադրել եմ իմ պատկերացումները
արվեստի զանազան ճյուղերի մասին` ինչպես որ ես եմ նրանք
հասկանում և ընկալում:
“Թատերական կատակերգություն” պյեսը (մյուս անվանումը
“Թատերական կրքեր ըստ Շեքսպիրի”) հիմնված է իրական փաստերի
վրա: Նման մի տեսարանի ես վկա եմ եղել, երբ աշխատում էի
Երիտասարդական թատրոնում որպես ձայնային օպերատոր:
Իհարկե, պյեսը այլ էր, ոչ “Ռոմեոն և Ջուլիետը”, և շատ
անհետաքրքիր: Բայց իրավիճակը նույնն էր, որը ես փորձել եմ տալ
հնարավորինս ճիշտ: Սովետական թատրոններում հաճախ էին
հանդիպում կուլտուրայի մինիստրության կողմից “պարտադրված”
աշխատողներ, և մեր Հրաչյա Ռուբենովիչին ևս “գործուղել” էին մի
նման “ռեժիսյորի օգնականի”, որը ինձ համար նախատիպ
հանդիսացավ Կարենի կերպարը մշակելու ժամանակ: Մեր
դերասանները` Մուրադը Ջանիբեկյան, Կարինեն Սարգսյան, Արկադին
և մյուսները այնքան վարպետորեն էին իմպրովիզացիա անում բեմի
վրա, որ Կարենի նախատիպը հանդիսացող մեր “ռեժիսյորի
օգնականը” անկախ իրենից ներքաշվելով խաղի մեջ, նույնիսկ սկսեց
միջամտել և ուղղումներ կատարել, ինչը անզուսպ ուրախության
պատճառ էր մեր համար կուլիսների ետևում: Նույնիսկ Հրաչյա
Ռուբենովիչը, որը փորձի կեսից արդեն միացել էր մեզ, անսալով մեր
խնդրանքին, հետաքրքրությամբ և ժպիտը հազիվ զսպելով, զսպեց
միջամտելու և այդ խայտառակությունը դադարեցնելու իր մեծ
ցանկությունը, թույլ տալով դերասաններին
մի լավ դաս տալ իր
“օգնականին”:
05 / 09/ 2014 թ. Սերգեյ Ոսկանյան
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ՔՐՄԱՊԵՏԸ
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ԳՈՐԾՈՂ ԱՆՁԻՔ

ՔՐՄԱՊԵՏ --- Տիր աստծու տաճարի քրմապետը
ԱՌԱՔԵԼ --------------------- - Առաջին քննիչ
ԳՈՌ --------------------------- Երկրորդ քննիչ
ԱՐԳԱՄ ------------------------- Տարեց զինոր
ՀԱՅԿ -------------------- - Երիտասարդ զինոր
ՏԱՃԱՏ ՍՐԲԱԶԱՆ ------- - Արքեպիսկոպոս
ՀԱՅՐ ՀԱՊԵՏ ----------------------- - Դահիճ
ՔՈՒՐՄ ------------- - Քրմապետի օգնական
Մանե ------------------ - Առաքելի դուստրը
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Գործողություն առաջին
î»ë³ñ³Ý ³é³çÇÝ
(êÏëáõÙ ¿ ÑÝã»É ´³ËÇ îáÏ³ï³Ý ¨ üáõ·³Ý: ºñ³ÅßïáõÃÛ³ÝÁ
½áõ·³Ñ»é
¹³Ý¹³Õ
µ³óíáõÙ
»Ý
í³ñ³·áõÛñÝ»ñÁ: ´»ÙáõÙ
Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»ÝÛ³ÏÝ ¿: ¸ÇÙ³óÇ å³ïÇ ï³Ï ß³ñí³Í
»Ý տաÝç³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í
·áñÍÇùÝ»ñ՝ áõÝ»ÉÇÝ»ñ,
×½ÙÇãÝ»ñ, Ùïñ³ÏÝ»ñ, ÷áõùë»ñ ¨ Ó·ÇãÝ»ñ: Ò³Ë ÏáÕÙáõÙ ë»Õ³Ý ¿
¹ñí³Í, ¹ÇÙ³óÁ »ñÏáõ ³Ãáé: ê»Õ³ÝÇÝ Ù³·³Õ³ÃÇ Ïïáñ,
Ã³Ý³ù³Ù³Ý ¨ ë³·Ç ÷»ïáõñ: ê»Õ³ÝÇ »ï¨Ç Ù³ëáõÙ ¨ë »ñÏáõ ³Ãáé
Ï³: ²ç ÏáÕÙáõÙ ÙáõïùÇ ¹áõéÝ ¿: Ü»ñë »Ý ÙïÝáõÙ »ñÏáõ í»Õ³ñ³íáñ
í³Ý³Ï³Ý: ØÇÝã Ýñ³Ýù Ùáï»ÝáõÙ »Ý ë»Õ³ÝÇÝ, »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ
ó³Íñ³ÝáõÙ ¿՝ ÙÝ³Éáí áñå»ë ýáÝ: Üñ³Ýù Çñ»Ýó Ñ»ï µ»ñáõÙ »Ý
ÙÇ Ù»Í Ë³ã, áñÁ Ï³ËáõÙ »Ý ùÝÝÇãÝ»ñÇ ë»Õ³ÝÇ ·ÉË³í»ñ¨áõÙ ¨
ÝëïáõÙ »Ý ë»Õ³ÝÇ »ï¨áõÙ):
².ùÝÝÇã,Êáñáí³ÍÁ
Ñ³Ù»Õ
¿ñ,
»Ã»
ëñ³Ý
ùÝÝ»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïááõÃÛáõÝ ãÉÇÝ»ñ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ÙÇ É³í ùÝ»É:
´. ùÝÝÇã,- Ք»½ áí էñ ËÝ¹ñáõÙ ³Û¹ù³Ý ËÙ»ë áõ áõï»ë, áñ ÑÇÙ³
ùáõÝ¹ ï³ÝÇ: ¶áñÍÁ ÙÝáõÙ ¿ ·áñÍ: ÐÇÙ³ åÇïÇ ½µ³Õí»Ýù å³Ï³ë
Ñ³×»ÉÇ ·áñÍáí: ´»ñ»ù ³Û¹ Ïé³å³ßïÇÝ:
(Ý³ Ó³ÛÝ ¿ ï³ÉÇë ¹é³Ý ÏáÕÙÁ):
². ùÝÝÇã,- »Õµ³Ûñ ¶áé, ·áÝ» ÙÇ ùÇã ëå³ë»Çñ, ÙÇÝã¨ Ï»ñ³Íë
Ù³ñë»Ç:
(ºñÏáõ ½ÇÝíáñ Ý»ñë »Ý µ»ñáõÙ ßÕÃ³Û³Ï³å ï³ñ»ó ÙÇ Ù³ñ¹áõ:
¸»ÙùÇÝ áõ óÝóáïÇÝ»ñÇ ï³ÏÇó երևացáÕ ÏÇë³Ù»ñÏ Ù³ñÙÝÇ íñ³
Ñ³ñí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñ եÝ ¨ É»ñ¹³ó³Í ³ñÛáõÝ: Ø³½»ñÁ ·½·½í³Í
են, ÙáñáõùÁ Í³ÍÏáõÙ ¿ ÏáõñÍùÁ, ³ÛÝ ÝáõÛÝå»ë Ã³Ã³Ëí³Í ¿
³ñÛ³Ý Ù»ç: ԶÇÝíáñÝ»ñÁ Ýñ³Ý ÍÝÏÇ »Ý µ»ñáõÙ ë»Õ³ÝÇ ³é³ç ¨ Éáõé
Ùáï»ÝáõÙ ¹ÇÙ³óÇ å³ïÇÝ, Ù»çùáí ßñçíáõÙ ¹»åÇ å³ïÁ ¨
³Ýß³ñÅ³ÝáõÙ:
².ùÝÝÇãÁ ËáÅáé Ý³ÛáõÙ ¿ ÍÝÏÇ µ»ñí³ÍÇÝ: ԳոռÁ ½½í³Ýùáí ßñçíáõÙ
¿):
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². ùÝÝÇã,- î»ëùÇó¹ ³ËáñÅ³Ïë ¿É ¿ ÷³ÏíáõÙ: àõñ»ÙÝ Ñ³Ù³éáõÙ »՛ë,
ã»ë áõ½áõÙ Ëáëïáí³Ý»É: ¸»é Ñ³í³ï³ñÇÙ »ë ùá ÑÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ±Ý:
àãÇÝã, ùá ÝÙ³ÝÝ»ñÇ É»½áõÝ ¿É í³Õ Ã» áõß µ³óíáõÙ ¿: àñù³Ý ßáõï
Ëáëïáí³Ý»ë, Ã» áñï»Õ »Ý ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ, ³ÛÝù³Ý ßáõï
Ï³í³ñïí»Ý ùá ï³Ýç³ÝùÝ»ñÁ: ²ëïí³Í Ù»Í ¿ ¨ áÕáñÙ³Í: Ü³
Ý»ñáõÙ ¿ ÙáÉáñí³ÍÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³å³ßË³ñáõÙ »Ý:
ÌÝÏ³ãáù ùáõñÙÁ ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ áïùÇ ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ: Ü³ ³ñÑ³Ù³ñ³Ýùáí áïùÇó ·ÉáõË ã³÷áõÙ ¿ Ý³Ë ÙÇ ùÝÝÇãÇÝ, Ñ»ïá ÙÛáõëÇÝ,
³ÛÝáõÑ»ï¨ å³ïÇ ï³Ï Ï³Ý·Ý³Í ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ: øáõñÙÁ ·ÉáõËը
Ñå³ñïáñ»Ý µ³ñÓñ³óñ³Í ³ñï³µ»ñáõÙ ¿):
øáõñÙ,- ²ëáõÙ էù ³ëïí³Í ·Ã³é³±ï ¿, ¨ Ý»ñá±Õ: ¶áõó»: ´³Ûó Ýñ³
ùñÙ»ñÁ՝ áã: Ò»ñ ³ëïÍá ·áõÃÁ ß³ñÅ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ýñ³
ëå³ë³íáñÝ»ñÇÝ Ï³ß³é»É, ³Ûá±: ºí áñù³±Ý ³ñÅ» ³j¹ ·áõÃÁ: ø³ÝÇ±
ï³Õ³Ý¹ áëÏÇ Ï³Ù ³ñÍ³Ã: Ð»ï³ùñùÇñ ¿, áñù³Ýն էù å³ÑáõÙ Ó»½,¨
áñù³Ý ÷áË³ÝóáõÙ ³ëïÍáõÝ;
².Քննիչ,- ö³ÏÇ°ñ ½³½ñ»ÉÇ µ»ñ³Ý¹: ¸áõ ã»՛ë, áñ åÇïÇ ¹³ï»ë
ÐÇëáõëÇ áõ Ýñ³ áõëÙáõÝùÇ Ù³ëÇÝ: ÞÝáñÑ³Ï³É »ÕÇñ, ոñ ÏÛ³՛Ýù¹
÷ñÏ»Éáõ ÑÝ³ñíáñáõÃÛáõÝ »Ýù ï³ÉÇë:
øáõñÙ,- ÐÇëáõëÇ áõëÙáõÝùÇ Ù³ëÇ±Ý: ÆëÏ áñï»±Õ, Ýñ³ á±ñ ù³ñá½áõÙ
¿ ³ëíáõÙ, áñ áí ãÇ Ñ³í³ïáõÙ Ýñ³Ý, åÇïÇ Ù»éÝÇ, Ï³Ù ¿É,
Ï³ß³éùáí
÷ñÏíÇ:
Â՞»
¹³
³ñ¹»Ý
Ýñ³
ù³ñá½Ç
ù'á
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: Ü³ ã¿±ñ, áñ ù³ñá½áõÙ ¿ñ ëÇñ»É ÃßÝ³ÙáõÝ,
ãí³ñí»É ³ÛÉáó Ñ»ï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë áñ Ó»½ Ñ»ï ã»ù Ï³Ù»Ý³
í³ñí»Ý: ¸áõù Ññ³ß³ÉÇ էù ¹ñë¨áñáõÙ ³Û¹ ù³ñá½Ý»ñÇÝ Ñ»ï¨»Éáւ
Ó»ñ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ:
ԳՈՌ,- ¸áõ ¨ ùá Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝÝ »Ý ¹ñ³ å³ï×³éÁ: ØÇ³ÛÝ Ù»ñ
÷ñÏãÇ áõëÙáõÝùÇն Ñ»ï¨»Éáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷ñÏí»É ¹ÅáËùÇ µ³ÅÇÝ
¹³éÝ³Éáõó: ²ë³, áñï»Õ »Ý ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ ¨ Ï÷ñÏ»ë ùá Ñá·ÇÝ
Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ï³Ýç³ÝùÇó:
øáõñÙ,- ¸áõù ËáëáõÙ էù Ñá·áõ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇëÏ ÇÝùÝ»±ñ¹: Ò»ñ
Ëáëï³ó³Í ¹ÅáËùÁ Ó»½ ¿ ëå³ëáõÙ:ÀÝã³ù³Õó ·³½³ÝÝ»ñÇ ï»ÕÁ,
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áñáÝù »ñ»ë »Ý Ã»ù»É Çñ»Ýó Ý³ËÝÛ³ó ³ëïí³ÍÝ»ñÇó, ¹³ Ñ»Ýó Ó»ñ
ù³ñá½³Í ¹ÅáËùÝ է:
(². ùÝÝÇãÁ áïùÇ ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ, í»ñóÝáõÙ ë»Õ³ÝÇÝ ¹ñí³Í Ùïñ³ÏÁ ¨
Ùáï»ÝáõÙ ùñÙÇÝ: Üñ³ Ï³ï³Õ³Í ¹»ÙùÁ ³ÛÉ³ÛÉí»É ¿ ½³ÛñáõÛÃÇó:
Øïñ³ÏÁ ë»ÕÙ»Éáí ùáõñÙÇ Ï½³ÏÇÝ, áõÅáí Ýñ³ ¹»ÙùÁ í»ñ ¿
µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¨ ³ï³ÙÝ»ñÇ ï³ÏÇó ֆßß³óÝáõÙ):
².ùÝÝÇã,- Քá ¹ÅáËùÁ Ù»Ýù Ï³å³Ñáí»Ýù ³Ûëï»Õ, ³Ûë µ»ñ¹Ç
½Ý¹³ÝÝ»ñáõÙ: ÊáëÇ°ñ ùáõñÙ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿, ³Û¹ ·³ÝÓ»ñÝ ¿É ù»½ å»ïù
ã»Ý ·³: ÆëÏ ¹ñ³Ýó ï»ÕÝ ³ë»Éáí, ù»½ Ï³½³ï»ë Ñ»ï³·³
ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÇó ¨ ·áõó» ³åñ»ë:
( øñÙÇ Ù»ÕÙ ÍÇÍ³ÕÁ ³ñÓ³·³Ýù»ó ë»ÝÛ³ÏÇ Ï³Ù³ñÝ»ñÇ ï³Ï ¨
Ù³ñ»ó):
øáõñÙ,- ÆëÏ Ó»ñ ÇÝãÇÝ »Ý å»ïù դñ³Ýù: â¿± áñ, Áëï Ó»ñ áõëÙáõÝùÇª
ÇëÏ³Ï³Ý ·³ÝÓ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý »ñÏÝùáõÙ, ³ÛÝï»Õ;
( Ý³ ÍÇÍ³Õáí óáõÛó ¿ ï³ÉÇë »ñÏÇÝùÁ)- ¨ Ýր³Ýù Ó»½ »Ý ëå³ëáõÙ:
(ºñÏáõ ùÝÝÇãÝ»ñÝ Çñ³ñ »Ý Ý³ÛáõÙ Ùé³ÛÉ Ñ³Û³óùáí: ². ùÝÝÇãÁ ËáñÁ
Ñá·áó ¿ Ñ³ÝáõÙ, ³å³ áïùÇó ·ÉáõË ã³÷áõÙ ùñÙÇÝ, Ýñ³
³ñÛáõÝáïí³Í ¹»ÙùÁ ¨ óÝóáïÇÝ»ñÁ: ²å³ ëÏëáõÙ ¿ åïïí»É ùñÙÇ
ßáõñçÁª Ùïñ³ÏÁ ÃËÃËÏ³óÝ»Éáí Ó³Ë ձեռքի ³÷ÇÝ, ³ë»ë
áõëáõÙÝ³ëÇñելով, Ã» áñï»Õ Ë÷Ç; Աå³ ÃÇÏáõÝùÇó ³ù³óÇ ¿ ï³ÉÇë
ùñÙÇ ÍÝÏÝ»ñÇÝ: ì»ñçÇÝë µ»ñ»ÝùëÇí³ñ ÷éíáõÙ ¿ Ñ³ï³ÏÇÝ:
ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ÷áùñ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿: ².ùÝÝÇãÁ ëÏëáõÙ ¿ Ùïñ³ÏÇ
Ñ³ñí³ÍÝ»ñ Ñ³ëóÝ»É ùñÙÇ ÃÇÏáõÝùÇÝ, Ñ»ïá ¹»Ý Ý»ï»Éáí Ùïñ³ÏÁ,
³ÝóÝáõÙ µéáõÝóùÝ»ñÇÝ: Ü³ Ëéåáï³Í Ó³ÛÝáí ÙéնãáõÙ ¿)
². ùÝÝÇã,- ÊáëÇ°ñ, ßáõÝ, ËáëÇ°ñ: Ոñï»±Õ »Ý ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ: à±õñ
էù å³Ñ»É Ó»ñ áëÏÛ³ ·ñù»ñÁ: ËáëÇ°ñ, Ëáëïáí³ÝÇ°ñ: Î³Ù »ñ¹íáõÙ »Ù
Ù»ñ ÷ñÏãÇ ³ñÛáõÝáí, áñ ù»½ ï³Ýç³Ù³Ñ կանեմ;
(øáõñÙÁ ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ Ã»ùíáõÙ ¿ ÏáÕùÇ ¨ Ñ³½Çí ßÝãáõÙ):
øáõñÙ,- ÐÇÙ³ ³Û¹ áëÏÇÝ Ó»՞½ է å»ïù, Ã»± Ó»ñ ÷ñÏãÇÝ:
(². ùÝÝÇãÁ ¹³¹³ñáõÙ ¿ Ñ³ñí³Í»É: àñáß Å³Ù³Ý³Ï Ñ¨³Éáõó Ñ»ïá,
ëÏëáõÙ ¿ ýßß³óÝ»É ):
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². ùÝÝÇã,- Í³ÕñáõÙ »ë, Ñ³±: àÕáñÙ»ÉÇ Ãßí³é³Ï³Ý: ºë ùá Ï³ßÇÝ
ïÇÏ ÏÑ³Ý»Ù:ºë,»ë..
(ùÝÝÇãÁ Ï³ï³ÕáõÃÛáõÝÇó ÏáñóÝáõÙ ¿ ËáëեÉու áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ñ»ïá
ëÏëáõÙ ¿ Ñ¨³É ¨ ýßß³óÝ»É ³ï³ÙÝ»ñÇ ³ñ³ÝùÇó)
- ԿçÝç»Ù, ¹Ç³Ï¹ ¿É ã»Ý ·ïÝÇ: ԿçÝç»Ù »ñÏñÇ »ñ»ëÇó:
(ºñÏñáñ¹ ùÝÝÇãÁ Ñ³Ý·Çëï áïùÇ ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ, í»ñóÝáõÙ ë»Õ³ÝÇÝ
¹ñí³Í ÏáõÅÁ, Ùáï»ÝáõÙ Ñ³ï³ÏÇÝ ÷éí³ÍÇÝ ¨ çáõñ ß÷áõÙ Ýñ³
¹»ÙùÇÝ, ³å³ ¹ÇÙáõÙ ÁÝÏ»ñáçÁ):
Գոռ,- Ð³Ý·ëï³óÇ°ñ, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ: ÆëÏ ¹áõ Ï³ñ·ÇÝ
Í»Í»É ¿É ã·Çï»ë: ¶Ý³, Ýáñ çáõñ µ»ñ:
(² ùÝÝÇãÁ ¹Å·áÑ í»ñóÝáõÙ ¿ ÏáõÅÁ ¨ ¹áõñë ·ÝáõÙ)
- ÈëÇñ, »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ ß³ï ó³ÝÏ³Ý³Ù ¿É, ù»½ ã»Ù Ï³ñáÕ û·Ý»É:
ÀÝÏ»ñë ËÝ³Û»É ã·ÇïÇ, ÇëÏ »ë ³Ù»Ý¨ÇÝ ã»Ù Ó·ïáõÙ ·ñ³í»É ùá
ï»ÕÁ, »Ã» ÷áñÓ»Ù û·Ý»É: ÆëÏ ¶ñÇ·áñ ëñµ³½³ÝÁ Ù»½³ÝÇó ³ñ¹ÛáõÝù
¿ ëå³ëáõÙ: ²Ëñ ùá ÇÝãÇÝ »Ý å»ïù ³Û¹ ·³ÝÓ»ñÁ: ¸áõ ·ñÇ áõ
¹åñáõÃÛ³Ý ³ëïÍá ùáõñÙÝ »ë: øá û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ù»Ýù ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý
ÉáõÛëÁ Ïï³ñ³Í»Ýù Ë³í³ñÇ áõ ï·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ã³Õí³Í Ø»Í Ð³ÛùÇ
íñ³:
.
(øáõñÙÁ ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ³ñÛáõÝáï ¹»Ùùը ¹³ñÓñ»ó ¹»åÇ ùÝÝÇãÁ
¨ ßßÝç³ó):
øáõñÙ,- ºí áñå»ë½Ç ³Û¹ ÉáõÛëÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ³éÑ³í³ï³ãյ³, ¹áõù
³Ûñ»óÇù Ù»ñ Ý³ËÝÛ³ó »ñ»ù Ñ³½³ñ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ïáõï³Ï³Í
Ñá·¨áր
·³ÝÓ»±ñÁ:
ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ,
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ, Ë³½³·Çñ »ñ·»ñÝ áõ ï³Õ»±ñÁ: ºë ³ÛÉ
µ³Ý ãեÇ ëå³ëáõÙ Ù³ñ¹³ëå³Ý ²Ý³ÏÇ áñ¹áõó: Ð³ÛñÁ ¨ Ñáñ»Õµ³ÛñÁ
ëå³Ý»óÇÝ Êáëñáí Ø»ÍÇÝ, áñ¹ÇÝ Ø»Í Ð³ÛùÇ á·ÇÝ է áõ½áõÙ çÝç»É:
Հ³ÛñÁ Çñ å³ñëÇÏ ï»ñ»ñÇ Ññ³Ù³ÝÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó, ÇëÏ áñ¹ÇÝ հոռոմ
տերերի:
(øÝÝÇãÁ ¹ժ·áÑ Ë÷»ó ÁÝÏ³ÍÇ ÃÇÏáõÝùÇÝ, áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó ¨ ëÏë»ó
³ÝÑ³Ùµ»ñ »ï áõ ³é³ç քայլ»É ë»ÝÛ³ÏáõÙ: ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ Ï³Ë»É ¿ÇÝ
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·ÉáõËÝ»ñÝ áõ Ùé³Ûլí»É: Ներս են մտնում Ա քննիչը և մի նոր
վանական վեղարը գլխին քաշած) :
². ùÝÝÇã,- ÆÝã էù ·ÉáõËÝ»ñ¹ Ï³Ë»É: Տ³ñ»ù ëñ³Ý áõñ áñ Ð³Ûñ
Ð³å»ïÁ Ï³ëÇ: Ð»ïá ³Ûëï»Õ µ»ñ»ù ëñ³Ýó ùñÙ³å»ïÇÝ:
(¼ÇÝíáñÝ»ñÁ ßï³å Ùáï»ÝáõÙ »Ý ùñÙÇÝ, Ã¨երÇ ï³ÏÇó
µ³ñÓñ³óÝáõÙ Ýñ³Ý ¨ ÏÇë³ù³ñß ï³Éáíª áõÕÕíáõÙ ¹»åÇ ¹áõéÁ:
øÝÝÇãÝ»ñÁ ÝáñÇó ÝëïáõÙ »Ý Çñ»Ýó ï»ÕÁ ¨ Éáõé áõ Ùé³ÛÉ Ñ³Û³óùáí
Ý³ÛáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»ï¨Çó: ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý ï³ÝáõÙ
ùñÙÇÝ:
Ð³å»ïÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿ Ýñ³Ýó):
Գոռ,- ºÕµ³Ûñ ²é³ù»É, ãէ՛Ç Ï³ñÍáõÙ, Ã»՛ ëñ³Ýó Ñ»ï ³Û¹ù³Ý
¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ: ՄÇ µ³Ý å»ïù ¿ Ùï³Í»É: êñµ³½³ÝÁ ß³ï ¹ժ·áÑ ÏÙÝ³:
²ռաքել,- âÑáõë³Ñ³ïí»ë: Ð³ñÏ ¿ µáÉáñÇÝ Ñ³Ý»É µ³Ï ¨ ÙÇ ù³ÝÇëÇÝ
³Û¹ íÇÅí³ցùÝ»ñÇó Ù³Ñ³å³ïÅÇ »ÝÃ³ñÏ»É ÙÛáõëÝ»ñÇ ³ãùÇ ³é³ç;
Ðáõյëáí »Ù, ¹ñ³ÝÇó հետո Ñ³ëï³ï ÇÝã-áñ Ù»ÏÇ É»½áõÝ Ïµ³óíÇ: â»Ù
Ï³ñÍáõÙ, áñ ¹ñ³Ýù µáÉáñÝ ¿É ³Û¹ք³Ý ³Ùáõñ Ï³Ùù áõÝ»Ý,
ÇÝãåÇëÇÝ ë³ ¿ñ:
(¼ÇÝíáրÝ»ñÁ Ý»ñë »Ý µ»ñáõÙ å³ïÏ³é»ÉÇ ï³ñÇùÇ ÙÇ Í»ñáõÝáõ:
ÀÝ¹·Íí³Í Ñ³ñ·³ÝùÁ, áñ Ýñ³Ýù ï³ÍáõÙ »Ý Ó»ñµ³Ï³Éí³ÍÇ
Ñ³Ý¹»å, ½³Ûñ³óÝáõÙ ¿ ùÝÝÇãÝ»ñÇÝ: ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ ³Ãáé »Ý ¹ÝáõÙ
ë»Õ³ÝÇ Ùáï, µ³Ûó Í»ñáõÝÇÝ ßաñáõÝ³ÏáõÙ է Ï³Ý·Ý³Í ÙÝ³É: Üñ³
»ñÏ³ñ, ×»րÙ³Ï Ù³½»ñÁ Ã³÷í³Í »Ý áõë»ñÇÝ, ÙáñáõùÁ Í³ÍÏáõÙ ¿
Ï½³ÏÁ ¨ ÇçÝáõÙ ÙÇÝã¨ ·áïÏ³ï»Õ: ՔñÙ³å»ïÁ Ñå³ñï Ñ³Û³óùáí
½ÝÝáõÙ ¿ ùÝÝÇãÝ»ñÇÝ: Üñ³ Ñ³Û³óùÇó í»ñçÇÝÝ»ñë ëÏëáõÙ »Ý
³ÝÑ³ն·Çëï ß³ñÅí»É Çñ»Ýó ³ÃáéÝáñÇ íñ³):
²ռաքել,- ø»½ á±í ÃáõÛÉ ïí»ó ëñ³Ý ³Ãáé ï³É:
(¼ÇÝíáñÝ»ñÁ Ùé³ÛÉ Ý³ÛáõÙ »Ý ùÝÝÇãÝ»ñÇÝ, µ³Ûó ã»Ý å³ï³ëË³ÝáõÙ:
Üñ³Ýó Ñ³Û³óùÝ»ñÁ ÉÇ »Ý í×é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²í³· ½ÇÝíáñÁ
í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Çñ ï»ÕÁ, ßրçíáõÙ ¨ ³Ýß³ñÅ³ÝáõÙ):
Գոռ,- ¼·áõÛß »Õµ³Ûñ ²é³ù»É, ø»½ ÙÇ Ïáñóñáõ:
(³ÛÝáõÑ»ï¨ ¹ÇÙáõÙ ùñÙå»ïÇÝ)
-ÜëïÇ°ñ, ùñÙ³å»ï:
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(øñÙ³å»ïÁ Ñ³Ý·Çëï, µ³Ûó ·ÉËáí §áã¦ ¿ ³ÝáõÙ)
- È³í, ÇÝãå»ë Ïáõ½»ë: Ø»½ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ µ³Ý ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÙ, áñï»±Õ
»Ý Ó»ñ ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ:
øñÙ³å»ï,- î³×³ñÇ ·³ÝÓ»±ñÁ: ÀÝ¹³Ù»±ÝÁ: ÆëÏ ¹áõù Ç±Ýã ¿,
ã·Çï»՞ù: â¿ áñ Ñ»Ýó ¹áõù ¿Çù, áñ Ñ³í³ù»óÇù Ù»ñ ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ,
ÙÇ ÏáõÛï ³ñ»óÇù ¨ ³Ûñ»óÇù Ñ»Ýó Ó»ñ ÇëÏ ³í»ñ³Í ï³×³ñÇ
µ³ÏáõÙ: Ø»ñ ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ ¹»é¨ë ÍËáõÙ »Ý ³ÛÝï»Õ:
Առաքել,- ÆÝã »ë ÑÇÙ³ñ Ó¨³ÝáõÙ: àëÏÇÝ»ñÁ, á±õñ »Ý Ó»ñ ï³×³ñÇ
áëÏÇÝ»ñÁ, áëÏÛ³ áõ ³ñծ³ÃÛ³ ëÏ³Ñ³ÏÝ»ñÁ, Ï³Ñ-Ï³ñ³ëÇÝ, áëÏÛ³
·ñù»ñÁ:
øñÙ³å»ï,- Ø»Ýù ï³ñµ»ñ Ï»ñå »Ýù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¨ ÁÝÏ³ÉáõÙ ·³ÝÓ
µ³éÇ ÇÙ³ëïÁ: ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ ·³ÝÓÁ Ù»ñ Ý³ËÝÛ³ó å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ¿,
Í³ÕÏ³·Çñ ·ñù»ñÁ, Ù»ñ ³é³ëå»ÉÝ»ñÝ áõ ï³Õ»ñÁ, Ë³½³·Çñ »ñ·»ñÁ,
ÇëÏ Ó»ñÁ՝ áëÏÇ՞Ý:
²ռաքել,- ²Û¹ áÕç ³ÕµÁ Ï³ñáÕ »ս å³Ñ»É ù»½, »Ã» ÇÝã-áñ ï»Õ
դեռ կ·ïÝ»ë ¹ñ³ÝóÇó: Ø»½ Ù»ñ ëáõñµ ·ÇñùÝ ¿É Ñ»ñÇù ¿:
(²ñÑ³Ù³ñÑ³Ï³Ý ÅåÇïÁ ë³Ñ»ó ùñÙ³å»ïÇ ¹»ÙùÇÝ ¨ Ù³ñ»ó):
øññÙ³å»ï,- Ò»ñ ëáõñµ ·Ç±ñùÁ, ³ëáõÙ »ë: ¶ÇñùÁ, áñÇ ¿áõÃÛ³ÝÁ ¹áõù
ÝáõÛÝÇëկ Ñ³ëáõ ¿É ã¿±ù: Ðñ»³Ý»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, Ýր³Ýó ³Ýµ³ñá
³ñù³Ý»ñÇ, µ³ñù»ñÇ áõ ·áñÍ»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ էù
Ñ³Ù³ñáõÙ Ó»ñ Ñ³յñ»ÝÛ³ó å³ïÙáõÃÛáõÝÇ±ó: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ËáñÑáւñ¹
Ïï³Ù ÏñÏÇÝ áõß³¹Çñ Ï³ñ¹³É ³ÛÝ: Գáõó» ÇÝã-áñ µ³Ý ³ñÃÝ³Ý³ Ó»ñ
ÙáõÃ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ:
Առաքել,- ÈéÇ°ñ, Ïé³å³ßï: Ê³í³ñÇ å³ï·³Ù³µ»ñ: ¸áõ ã»՛ë, áñ
Ù»½ åÇïÇ µ³ó³ïñ»ë ÐÇëáõëÇ ËáëùÁ: Æ±Ýã ·Çï»ë ¹áõ Ù»ñ ëáõñµ
²ëïí³Í³ßÝãÇ Ù³ëÇÝ: ´աóÇ Ó»ñ ³ñÛáõÝ³ñµáõ Ïáõéù»ñÇó, Ç±Ýã »ë
ï»ë»É քո ÏÛ³ÝùáõÙ, áñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »ë ³ÝáõÙ Ù»ñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:
(øñÙ³å»ïÇ Ù»ÕÙ ÍÇÍ³ÕÁ ÑÝã»ó ë»ÝÛ³ÏÇ Ï³Ù³ñÝ»ñÇ ï³Ï,
³ñÓ³·³Ýù»ó áõ Ù³ñ»ó: ²ռաքելը Ó»éùÁ ï³ñ³í ¹»åÇ Ùïñ³ÏÁ:
¼ÇÝíáñÝ»ñÁ É³ñí»óÇÝ Çñ»Ýó ï»Õ»ñáõÙ ¨ Ùé³ÛÉí»óÇÝ: Üñ³ÝóÇó
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³í³·Á ÙÇ ù³ÛÉ ³é³ç »Ï³í ¨ É³ñí»ó ëå³ëáÕ³Ï³Ý ¹ÇñùáõÙ: Գոռը
³ÝÑ³Ý·Çëï Ññ»ó ÁÝÏ»ñáçÁ ¨ ·ÉËÇ ß³ñÅáõÙáí óáõÛó ïí»ó
½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÏáÕÙÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ßÇÝÍáõ անտարբեր Ñ³Û³óùáí Ý³Û»Éáí
ùñÙ³å»ïÇÝ վրաª ¹ÇÙ»ó ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ):
Գոռ,- î³ñ»ù ëñ³Ý ¨ ¹ñëáõÙ ëå³ë»ù Ññ³Ù³ÝÇ:
(¼ÇÝíáñÝ»ñÁ Ñ³ñ·³Ýùáí Ùáï»ó³Ý ùñÙ³å»ïÇÝ ¨ Éáõé Ï³Ý·Ý»óÇÝ
Ýñ³ ÏáÕùÇÝ: øñÙ³å»ïÝ ³Ý³ÕÙáõÏ áõÕÕí»ó ¹»åÇ »ÉùÁ: ¼ÇÝíáñÝ»ñÝ
³ÝËáë Ñ»ï¨»óÇÝ Ýñ³Ý):
Գոռ,- ºÕµ³՛Ûñ ²é³ù»É, ½·áõ՛Ûß »ÕÇñ: Îé³å³ßïáõÃÛ³Ý Ë³í³ñÁ
¹»é¨ë ³ñÙ³ï³ËÇÉ ãÇ՛ »Õ»É Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇçÇó: ²ñ¹»Ý ï³ëÁ
ï³ñÇ ¿, áñ ëáõñµ ¶ñÇ·áñÇ µ»ñ³Í ÉáõÛëÁ Ã¨³ÍáõÙ ¿ Ø»Í Ð³յùÇ íñ³,
µ³Ûó ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í Ù³ëÁ ¹»é¨ë ·³ÕïÝÇ å³ßïáõÙ ¿ ÑÇÝ Ïáõéù»ñÇÝ:
ºÃ» îñ¹³ï ³ñù³ÛÇ ³ÑÁ ¨ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÉÇÝ»ñ,
Ù»ñ µ³ÝÁ µáõր¹Ï ÉÇÝ»ñ: ²ÝÇÍí³Í Ïé³å³ßïÝ»ñ, »ñիóë
³ÝÇÍí³ÍÝ»ñ: ՊիïÇ Ïáïñ»É ³Ûë Í»ñáõÝáõ Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝÁ: êñ³Ý
Ñ³ÕÃ»É ¿ å»ïù: Ñ³ÕÃ»É Ùïùáí, Ù»ñ ï»ñ ÐÇëáõëի ï³ñ³Í³Í ÉáõÛëáí:
²ռաքել,- ºÕµ³Ûñ ¶áé, Ñá ã»ë ·Åí»É: ²é³ç³ñÏáõÙ »ë ëñ³ Ñ»ï
µ³Ý³í»× ëÏë»՞É: à±í է ë³, á՛ñ ëñ³ Ñ»ï Ý³½ áõ ïու½ ³Ý»Ýù:
ÞÇÏ³ó³Í Ïñ³ÏÁ É»½áõÝ ÇëÏáõÛÝ Ïµ³óÇ:
Գոռ,- ¸áõ ãï»ë³ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³é Ñ³Û³óùÝ»ñÁ: ì³Ë»Ýáõ՛Ù
»Ù, áñ Ñ»Ýó ³Û¹åÇëÇ Ññ³Ù³Ý ï³Ýù, Ï³Ù ¿É ÷áñÓ»Ýù Çñ³·áñÍ»Éª
ï»ÕÝ»ñáíë Ï÷áËí»Ýù: ²é³ÛÅÙ Ð³½³ñ³å»ïÇ Ññ³Ù³ÝÁ Ýñ³Ýó
ëïÇåáõÙ ¿ Ù»½ »ÝÃ³ñÏí»É, µ³Ûó å»ïù ãÇ Ùáé³Ý³լ, որ ¹»é ï³ëÁ
ï³ñÇ ³é³ç Ýñ³Ýù »ñÏñå³·áõÙ ¿ÇÝ ëñ³Ý: äÇïÇ Ñ³ÕÃ»É ëñ³Ý
Ùïùáí, Ù»ñ Ñ³í³ïքÇ áõÅáí, Ñ³ÕÃ»É ³ÛÝå»ë, áñ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ
ï»ëÝ»Ý Çñ»Ýó Ý³ËÏÇÝ ùñÙ³å»ïÇ å³ñïáõÃÛáõÝÁ: Üñ³Ýù դ»é
Ï³ëÏ³ÍáõÙ »Ý, »ñÏÙïáõÙ: êáõñµ ¶ñÇ·áñÇëÇ ï³ñ³ծ³ծ ÉáõÛëÁ ¹»é
Ñ³ëáõ ã¿ շ³ï ßաï»ñÇÝ: ԱÛ¹åÇëÇ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ ï³ï³ÝíáÕÝ»ñÇÝ
Ïµ»ñÇ Ù»ñ Ù³Ûñ »Ï»Õ»óáõ ·ÇñÏÁ:

Առաքել,- Ես թքաց ունեմ նման բաների վրա: Հաղթանակ –
մաղթանակ` նման բաների ժամանակ չկա:
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äÇïÇ å³ñ½»É, Ã» áñï»՞Õ »Ý ùñÙ»ñÁ å³Ñ»É îÇñ ²ëïÍáõ
ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ:
Գոռ,- ºÕµ³Ûñ ²é³ù»É, »ë ¿É »Ù ¹³ áõ½áõÙ: ØÇ³ÛÝ ³Û¹ ãáñë Ñ³ñÛáõñ
áëÏ» ¿ç»ñáí ·ñùñ»ÁÁ, áñï»Õ ·ñÇ ¿ ³éÝí»É Ñ³Ûáó µáÉáñ
³ñù³Û³ïոհմ»ñÇ ¨ Ý³ËÏÇÝ ³ñù³Ý»ñÇ ·áñÍ»ñÁª ëÏë³Í Ð³ÛÏÇó ¨
í»ñç³óñ³Í Êáëñáí Ø»Íáíª »ñÏáõ Ñ³½³ñ ÛáÃÑ³ñÛáõñ ï³ñí³
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ³ñ¹»Ý ÏßéáõÙ են Ñ³½³ñ áõÃ Ñ³ñÛáõñ ï³Õ³Ý¹: ²Û¹
áëÏÛ³ ·ñք»ñÁ »թ» Ñ³Éí»Ý ¨ í»ñ³Íí»Ý ¹ñ³ÙÇ՝ Ïո·Ý»Ý Ý³ËÏÇÝ
Ù»ÑÛ³ÝÝ»ñÇ ÑÇÙùերÇ íñ³ ï³ëÝÛ³Ï »Ï»Õ»óÇÝ»ñ Ï³éáõó»É:
²ռաքել,- ÐÁ՛Ù: ÆÑ³ñÏ»՛, ºÕµ³՛Ûñ ¶áé: Ðáõëáí »Ù, Ù»½ ¿É ÇÝã-áñ µ³Ý
ÏÙÝ³: ´³Ûó ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù ç³Ýù ãåիտի ËÝ³Û»Ýù ¨
ËÕ×³Ñ³ñáõÃÛáõÝ Ë³Õ³Ýù:
Գոռ,- Î³Ù³ó, ó³Íñ ËáëÇñ »Õµ³Ûñ Աé³ù»É: ²Ûëï»Õ å³ï»ñÝ ¿É
³Ï³Ýç áõÝ»Ý: àõñ»ÙÝ, Ý³Ë Ñ³ñÏ ¿ ëñ³ á·ÇÝ Ïáïñ»É,
Ñå³ñïáõÃÛáõÝÁ: Ì»Í»Éáí՝ ÙÇ³ÛÝ Ù³ñÙÇÝÁ ÏíÝաë»Ýù, ÇëÏ ³Û á·Ç՛Ý: ²Û,
¹³ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ÏÉÇÝ»ñ: ´³ցի ¹ñ³ÝÇó, ùñÙ»ñÁ Çñ»Ýó áõëÙ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ëáíáñ»É »Ý ¹ÇÙ³Ý³É ÏÛ³ÝùÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨
³ÝïñïáõÝç ï³Ý»É Ã»° ó³í Ã»° ½ñÏ³Ýù: ÜáõÛÝÇëÏ ëáíáñ»É »Ý
¹ÇÙ³Ý³É ï³Ýç³ÝùÝ»ñÇÝ, ëáíÇÝ áõ Í³ñ³íÇÝ: â»՞ë ï»ëÝáõÙ, Ã»
ÇÝãå»ë »Ý ³Ù»Ý ÇÝãÇն ¹ÇÙ³ÝáõÙ: ÜáõÛÝÇëÏ oý ã»Ý ù³ßáõÙ:
Ü³ËÏÇÝáõÙ »ë Ï³ëÏ³ÍáõÙ ¿Ç, µ³Ûó Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó
ïí»óÇÝ, áñ ¹ñ³Ýù ³ÝÑÇÙÝ Éáõñ»ñ ã»Ý: Üñ³ÝóÇó áã Ù»ÏÁ ÝáõÛÝÇëÏ
ÙÇ µ³é ã³ë³ó Ù»½ Ñ»ï³ùñùñáÕ Ñ³ñóÇ Ù³ëÇÝ: Èáõé ¹ÇÙ³ÝáõÙ »Ý
µáÉáñ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: êñ³Ýó á·»ßÝãáÕÁ ³Ûë ùñÙ³å»ïÝ ¿; Սñ³Ý
Ïáïñ»Ýù, ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝÝ ¿É ÏÏáïñ»Ýù:
²ռաքել,- ºÕµ³Ûñ ¶áé, µ³Ý³íÇ×»É Ïé³å³ßïÇ Ñ»±ï: ¸³ ÙÇ± Ã»
å³ïí³µ»ñ ¿ Ù»½՝ ÐÇëáõë ÉáõÛëÁ ï³ñ³ÍáÕÝ»ñÇս Ñ³Ù³ñ:
Գոռ,- ²Ûá; ´³Ý³íÇ×»É, å³ïé»É ëñ³Ýó Ï»ÕÍ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ
¹ÇÙ³ÏÝ»ñÁ, óáõÛó ï³É, áñ ²ëïí³Í Ù»ÏÝ ¿: âÏ³Ý áõñÇß ³ëïí³ÍÝ»ր,
¨ ÐÇëáւëն է Ýñ³ å³ï·³Ù³µ»ñÝ, áñը ÏóñÇ Ë³í³ñÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñá·ÇÝ»ñÇ: Դáõ ãï»՞ë³ñ Ù»ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ¹»Ùù»ñÁ: ÆÝÓ Ãí³ó, որ »Ã»
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¹áõ Ë÷»ë ³Û¹ Í»ñáõÝáõÝ, Ýñ³Ýù ÏÝ»ïí»Ý ù»½ íñ³: Ð³ÕÃ»É
Ñá·»å»'ë: ¸³ Ý³¨ Ñ³ÕÃ³Ý³Ï ÏÉÇÝÇ Ù»ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ¹»é
Ï³ëÏ³Í³ÙÇï Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Þ³ï»ñÝ »Ý ¹»é ·³ÕïÝÇ å³ßïáõÙ
Çñ»Ýó Ïáõéù»ñÇÝ: Ø»Ýù ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ýù ß³ï Ý»Õ ³ñ³Ñ»ïáí, ¨ Ñ³ñÏ
¿ ß³ï ½·áõÛß ÉÇÝ»É: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ßáß³÷»É ùñÙ³å»ïÇ Ñ³í³ïÇ
ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÁ՝ óáõÛó ï³É,áñ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝչÇն որ նա Ñ³í³ïáõÙ ¿
մինչ այժմ և քարոզել, ëáõï ¿;
²ռաքել,- ì³Ë»ÝáõÙ »Ù Ñ³Ùµ»ñáõÃÛáõÝë ãÑ»ñÇùÇ: ÆÙ Ù»ç ³ÝÑ³·
Í³ñ³í ¿ ³é³ç³ÝáõÙ Ùïñ³ÏÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñáí Éé»óÝ»É Ýñ³Ý, Ïïñ»É
É»½áõÝ, áñ Ý³ ³ÛÉ¨ë ãËáëÇ:
Գոռ,- Ð³Ý·Çëï, »Õµ³Ûñ ²é³ù»É: Ð³Ùµ»ñáõÃÛáõÝÁ մեզ ¹»é ß³ï
å»ïù Ï·³:
(¶áéÁ áïùÇ ¿ »ÉÝáõÙ ¨ Ùáï»ÝաÉáí ÙáõïùÇ ¹é³ÝÁ Ó³ÛÝ ¿ ï³ÉÇë
½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ)
-Ð»¯Û, á՞í Ï³ ³Û¹ï»Õ, ·Ý³ó»ù ùñÙ³å»ïÇ »ï¨Çó:
(Ü³ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ սեղանի Ùáï ¨ Éáõé ÝëïáõÙ Çñ ³ÃáéÇÝ:
ºñÏáõëÝ ¿É ³ÝÑ³Ùµ»ñ áõ É³ñí³Í ëå³ëáõÙ »Ý, ½ÝÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó
Ù³ïÝ»ñÁ, Ùé³ÛÉ Ñ³Û³óùÝ»ñ Ý»ïáõÙ ¹é³Ý ÏáÕÙÁ,ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ
ÃÙµÏ³Ñ³ñáõÙ ë»Õ³ÝÇÝ: ÜáñÇó ÑÝãáõÙ ¿ ´³ËÇ ýáõ·³Ý: ´³óíáõմ ¿
¹áõéÁ, ÙïÝáõÙ է øñÙ³å»ïÁ՝ »ñÏáõ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ)
Առաքել,- ¸áõù ³½³ï էù: Մ»Ýù Ù»Ý³Ï Ïß³ñáõÝ³Ï»Ýù
Ñ³ñó³ùÝÝáõթÛáõÝÁ:
(¼ÇÝíáñÝ»ñÁ Ùé³ÛÉíáõÙ »Ý, Ý³ÛáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ï³ñ»óÁ
Ñ³Ï³×³éáõÙ ¿)
î. ½ÇÝíáñ,- Ù»Ýù áõÝ»Ýù Ñ³½³ñ³å»ïÇ ËëïÇí Ññ³Ù³ÝÁ՝
Ùßï³å»ë
Ý»ñÏ³ ÉÇÝ»É ³Ûëï»Õ, ¨ օñí³ í»ñçáõÙ ³Ù»Ý ÇÝã
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ½»Ïáõó»É Çñ»Ý:
(²ռաքելը ½³ÛñáõÛÃÇó Ï³ñÙñ»Éáí ¨ ³ï³ÙÝ»ñÁ Ïñ×ï³óÝ»Éáí Ééáõ Ù
¿: ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ Éáõé ·ñ³íáõÙ »Ý Çñ»Ýó ï»Õ»ñÁ, Ñ»ÝíáõÙ ÝÇ½³ÏÝ»ñÇÝ
áõ ù³ñ³ÝáõÙ å³ïÇ ï³Ï):

Գոռ,- Հանգիստ եղբայր Առաքել: Մեր հազարապետը երևի
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í³Ë»ÝáõÙ ¿, áñ ÏÇÙ³Ý³Ýù ·³ÝÓ»ñÇ ï»ÕÁ ¨ áã Ù»ÏÇն ã»Ýù Ñ³ÛïÝÇ:
ºñ¨Ç Ýñ³Ý ¿É ³·³ÑáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·Çëï ãÇ ï³ÉÇë: ÂáÕ Ý»ñÏ³ ÉÇÝ»Ý:
ØÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿, նա ³Ý½áñ ¿ ¶ñÇքáñ ëñµ³½³Ýի ¹»Ù: Ü³ í³Û»ÉáõÙ ¿
îñ¹³ï ³ñù³ÛÇ µ³ó³ñÓ³Ï ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ Ñ³½արապետը
ընդհամենը հազարապետ է:
²ռաքել,- ÜëïÇñ, ùñÙ³å»ï: Մ»Ýù ËáñÑñ¹³Ïó»óÇÝù »Õµ³Ûñ ԳáéÇ
Ñ»ï ¨ áñáß»óÇÝù Ý³Ë ÙÇ ùÇã ½ñáõó»É ù»½ Ñ»ï: ¶áõó» ÐÇëáõëÇ
Éáõë³íáñ ËáëùÁ óñÇ ùá Ñá·áõ Ë³í³ñÁ ¨ ¹áõ ¹³ñÓÇ ·³ë ùá ëÇÝ
Ùïù»ñÇó:
(øñÙ³å»ïÁ Ù»ÕÙ ÍÇÍ³Õáí ÝëïáõÙ ¿: ºñÏáõ ½ÇÝíáñÝ»ñը
ï³ñ³Ïáõë³Í Ý³ÛáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, Ñ»ïá ÃáÃáíáõÙ áõë»ñÁ):
øñÙ³å»ï,- ÆëÏ ¹áõù ·Çï»ù Ù»ñ ½ñáõÛóÇ ÝÛáõÃÁ ³ÛÝù³Ý É³í, áñ
Ï³ñáÕ³Ý³ù ½ñáõÛó í³ñ»É:
(¼³ñÙ³Ý³Éáõ Ñ»ñÃÁ ùÝÝÇãÝ»ñÇÝն ¿ր: Üñ³Ýù Ý³Ë Çñ³ñ Ý³Û»óÇÝ,
Ñ»ïá Ùé³ÛÉ Ñ³Û³óùáí ëÏë»óÇÝ ½ÝÝ»É øñÙ³å»ïÇÝ):
²ռաքել,- ¸áõ Ï³ñÍáõÙ »ë, áñ Ù»Ýù í³ï ·Çï»Ýù Ù»ñ êáõñµ ·ÇñùÁ :
øñÙ³å»ï,- Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ ³Ûá: ¸áõù ³ÛÝ í³ï ·Çï»ù:
²ռաքել,- ÆÝãå»±ë »ë Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ: Եë å³ïñ³ëï »Ù ³Ý·Çñ
ÏñÏÝ»É ó³ÝÏ³ó³Í ¿çÇ áÕç å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ÛÝ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ùµ:
øñÙ³å»ï,- â»Ù Ï³ëÏ³ÍáõÙ: Բ³Ûó »ë ËáëáõÙ »Ù ·ñí³ÍÇ áã Ã»
ï³éÇ, ³ÛÉ á·áõ Ù³ëÇÝ: ²ë³, ËÝ¹ñ»Ù, ù³ÝÇ å³ïíÇñ³Ý »ë Ë³Ëï»É
³ÝÓ³Ùµ ¹áõ: ²ÛÝ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÇó,áñ ·ñ»É ¿ñ §¼ÙñáõËïÛ³
ï³Ëï³ÏÝ»ñÇ¦ íñ³ »é³Ù»Í³ñ Ð»ñÙ»ëÁ: Üñ³Ýù Ó»½ Ñ³ÛïÝÇ »Ý՝ Çµñ
Øáíë»ëÇ ·ñÇ ³é³Í §ï³ëÁ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñ¦:
Գոռ,-Դáõ ËáëáõÙ »ë ²ëïÍá ï³ëÁ å³ïíÇñ³ÝÝ»րի Ù³ëÇ±Ý: Æ±Ýã
Ð»ñÙ»ë, ÇÝã»ñ »ë µ³ñµ³çáõÙ: ²Û¹ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ Øáíë»սին êÇÝ³Û
É»é³Ý íñ³ ïí»ó ²ëïí³Í:
øñÙ³å»ï,- ²Ûá±: Ü³ ÇëÏ³å»ë áñ ³Û¹å»ë ¿ åÝ¹áõÙ: ÆëÏ ÇÙ
Ï³ñÍÇùáí, Ý³ ¹ñ³Ýù Ï³ñ¹³ó»É ¿ր, »ñµ îոտ ²ëïÍáõ ï³×³ñáõÙ
áñå»ë ùáõñÙ ¿ñ Í³é³ÛáõÙ; Ü³ ³Û¹ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ ïí»ó Çñ
Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÇÝ Ñ³½³ñ ÑÇÝ·Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ ³é³ç, ÇëÏ §¼ÙñáõËïÛ³
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ï³խտակÝ»ñÁ¦ ·ñí»É »Ý յերեսունÑÇÝ· Ñ³½³ñ ï³ñÇ ³é³õç
ºé³Ù»Í³ñ Ð»ñÙ»ëÇ ÏáÕÙÇó: ''¼ÙñáõËïÛ³ ï³Ëï³ÏÝ»ñÁ ³Ý·Çñ
·Çï»ÇÝ Ã»՛ մեր, թե՛ »·Çåï³Ï³Ý, Ã»՛ ù³Õդ»¹³Ï³Ý ùñÙ»ñÁ: ºí,
ÇÝãå»ë ³ë³óÇ, ¹Åµ³Ëï³µ³ñ, ÇÝùÁ՝ Øáíë»ëÁ, ³ÛÝù³Ý Ñ³×³Ë ¿ñ
Ë³ËïáõÙ ³Û¹ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ, áñ Ýñ³ ßáõñÃ»ñáõÙ ¹ñ³Ýù áñå»ë
ëñµաåÕÍáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ÑÝãáõÙ:
Առաքել,- ¸áõ, ÇÝã ¿, Í³ÕñáõÙ »ë Ù»½, ßáõÝ: ºë ÏÏïñ»Ù ùá É»½áõÝ, áñ
ãÑ³ã»ë Ù»ñ ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³:
(øñÙ³å»ïÁ ïËáõñ Ñá·áó Ñ³Ý»ó):
øñÙ³å»ï,- ÐÁÙ, ½ñáõÛóÁ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ, ³Ûá±: Ð³Ï³×³é»Éáõ áãÇÝã
ãáõÝ»±ù:
Գոռ,- Î³ñá±Õ »ë ³å³óáõó»É, Ã» ÙÇ³ÛÝ ÏåÝ¹»ë, áñ ×Çßï »ë:
øñÙ³å»ï,- ºÃ» ¹áõù ¨ Ó»ñ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ ã³í»ñ»Çù Ù»ñ ï³×³ñÝ»ñÁ,
³å³ ³ÛÝï»Õ՝ ³ß³Ï»ñï³ó ë»ÝÛ³ÏáõÙ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Çù Ï³ñ¹³É
å³ï»ñÇÝ ÷áñ³·ñí³Í և ³Û¹ ï³ëÁ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ և ևս
երեսուներկու այլ պատվիրաններ: ¸ñ³Ýք ÷áñ³·ñí³Í ¿ÇÝ Ý³¨
»·Çåï³Ï³Ý ¨ Ë³É¹ե³Ï³Ý ï³×³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ëñ³ÑÝ»ñáõÙ :
(øÝÝÇãÝ»ñÁ ½³ñÙ³ó³Í Çñ³ñ »Ý Ý³ÛáõÙ,Ï³ëÏ³Íáï Ñ³Û³óùÝ»ñ
·óում ½ÇÝáñÝ»ñÇ íñ³, Ñ»ïá ³é³í»É áõß³¹Çñ ½ÝÝáõÙ ùñÙ³å»ïÇÝ):
²ռաքել,- ²Û¹ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ Ù»ÍÝ Øáíë»ëÇÝ ²ëïí³Í ¿ ïí»É
լեռան վրա:
øñÙ³å»ï,- ºí Ó»ñ Ï³ñÍÇùáí, ²ëïí³Í, µ³óÇ ³åëï³Ùµ
ëïñáõÏÝ»ñÇ ¨ ÷³Ëëï³Ï³Ý Ñ³Ýó³·áñÍÝ»ñÇ ³éաçÝáñ¹ÇÝ, áñÇ
ÙÇ³Ï Ýå³ï³ÏÁ ³í³· »Õµáñ գահÁ ½³íÃ»ÉÝ ¿ñ, µ³ñáÛ³Ï³Ý
Ëñ³ïÝ»ñ ï³Éáõó µ³óÇ, áõñÇß ·áñÍ ãáõÝ»±ñ: ºí ÇÝãá±õ ÇÝùÁ՝
Øáíë»ëÁ ãէñ Ñ»ï¨áõÙ ³Û¹ Ëñ³ïÝ»ñÇÝ:
Գոռ,- Øáíս»ëÁ Ï»Ý³ó áõ Ù³Ñáõ ÏéÇí ¿ñ ÙÕáõÙ ÷³ñ³íáÝÇ ¹»Ù,
áñå»ë½Ç ³ëïÍá ÁÝïñÛ³É ³½·Á Ñ³ÝÇ »·Çåï³Ï³Ý ·»ñáõÃÛáõÝÇó;
(øñÙ³å»ïÁ ÝáñÇó ùÙÍÇÍ³Õ ¿ ï³ÉÇë):
øñÙ³å»ï,- Àëտ Ó»½, ²ëïí³Í Ë³éÝí»É ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ý»ñùÇÝ
·áñÍ»ñÇÝ ¨ ÏáÕÙÝ³å³ÑáõÃÛá±Ý ¿ñ ³ÝáõÙ: ²ç³ÏóáõÙ ¿ñ è³Ù½»ë
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»ñÏñáñ¹Ç ³åëï³Ùµ³Í ÷áùñ »ÕµáñÁ, áñå»ë½Ç օ·ÝÇ Ýñ³Ý Ýëï»Éáõ
º·Çåï³Ï³Ý ·³ÑÇ՞Ý: ÆÑ³ñÏ», áÕç »·ÇåïáëáõÙ áã ÙÇ օñÇÝ³å³Ñ
µÝ³ÏÇã, ÇÝã Ë³íÇ ¿É áñ å³ïÏ³Ý»ñ, ãէ՛ñ ³åëï³ÙµÇ իր ³ñù³ÛÇ ¹»Ù:
ØÇ³ÛÝ Ñ³Ýó³·áñÍÝ»ñÁ ¨ ëïñáõÏÝ»ñÁ: ºí ովùեր ¿ÇÝ ²ëïÍá
ÁÝïըñÛ³ÉÝ»ñÁ՝ Ë³÷ßÇÏÝ»ñ, ÉÇµÇ³óÇÝ»ñ, ³ñ³µÝ»ñ, ÷ÛáõÝÇÏ»óÇÝ»ñ ¨
ë»ÙÇÃ³Ï³Ý ³ÛÉ ó»Õ»ñÇó Ñ³í³ùí³Í Ë³éÝ³Ùµá±ËÁ: ¸ñ³±Ýù ¿ÇÝ
²ëïÍá ÁÝïñÛ³ÉÝ»ñÁ: ºí ÇÝãáõ Ç՛ÝùÁ՝ Øáíë»՛ëÁ, ãէñ Ñ»ï¨áõÙ
å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÇÝ: ԿñÏÝáõÙ »Ù Ñ³ñóë: ¶áõó» ³Û¹ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ
·ñí³Í ¿ÇÝ ³ÛÉáó, áã Ã» Çñ Ñ³Ù³ñ:
Գոռ,- ÆÝãá±õÙ »ë Ù»Õ³¹ñáõÙ Øáíë»ëÇÝ; Æ՞Ýã å³ïíÇñ³ÝÝ»ñ ¿ Ý³
Ë³Ëï»É:
øñÙ³å»ï,- Øáíë»ëÁ Ï³Ù Մեֆրեսը, ինչը Ýñ³ »·Çåï³Ï³Ý
³ÝáõÝն էր, ùñÙ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï³ó»É îáï ³ëïÍá ï³×³ñáõÙ:
Àëï
»·Çåï³Ï³Ý
օñ»ÝùÝ»ñÇ,
գ³Ñ³Ï³É³Ï³Ý
å³Ûù³ñÇó
Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ·³Ñ³Å³é³Ý·Çó µ³óÇ, ÙÛáõë ³ñù³Û³½Ý»ñÁ
ëï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ùñÙ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ; Üñ³ µ³ÕÓ³ÉÇ Ýå³ï³ÏÁ
»·Çåï³Ï³Ý ·³ÑÝ ¿ñ: ²ßË³ñÑÇÏ í³Û»ÉùÝ»ñÁ Ø»ýր»ëÇÝ ·ñ³íáõÙ ¿ÇÝ
³é³í»É, ù³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ÉáõÛëÇ ùñÙÇ Ñ³Ù»ëï ×³Ï³ï³·ÇñÁ: ºí
Ý³ Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ îáïÇ ï³×³ñáõÙ ëáíáñ»ó ¨ Ûáõñ³óñ»ó
»·Çåï³Ï³Ý Ùá·áõÃÛ³Ý áÕç ½ÇÝ³ÝáóÁ: ºí, »ñµ Çñ Ù»ç µ³í³Ï³Ý áõÅ
·ï³í՝ ³åëï³Ùµ»ó: ²՛ÛÝ, áñ ²ëïí³Í Ù»ÏÝ ¿ ¨ ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ,
¹³ë³í³Ý¹íáõÙ ¿ñ Ã» »·Çåï³Ï³Ý, Ã» Ë³É¹ե³Ï³Ý, ¨ Ã» Ù»ñ Ý»ñùÇÝ
ÏñáÝáõÙ: ´³Ûó ÝÙ³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ áõ ÁÝÏ³É»ÉÇ ãեÇÝ
Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ²Û¹ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ ïñáÑí³Í Ù³ë-Ù³ë,
Ù³ïáõó»ÉÁ µ³½Ù³ÃÇí ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ï»ëùáí, ³é³í»É ÁÝÏ³É»ÉÇ ¿:
Գոռ,- ²ÛëÇÝùÝ, ¹áõù ÇÙ³Ý³Éáí, áñ ²ëïí³Í Ù»ÏÝ ¿, ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ ¨
³Ù»Ý³ï»ë, Ùï³Íí³Í Ë³µáõÙ ¿Ç՞ù ÅáÕáíñ¹ÇÝ:
Առաքել,- ¸», ÇÑ³ñÏ»: Չ¿ áñ ³Û¹å»ë ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Çñ»Ýó
»ÝÃ³ñÏ»ÉÁ՝ Ë³í³ñ»óÝ»É, ÙáÉáñ»óÝ»É ¨ »ÝÃ³ñÏ»É:
øñÙ³å»ï,- Ø»Ýù áã Ù»ÏÇÝ ã»Ýù ÙáÉáñ»óÝáõÙ: ä³ñ½³å»ë, ³Û¹
Ù³ëÇÝ ¹»é ßáõï ¿ Ëáë»ÉÁ: Ð³ëաñ³Ï ÅáÕáíáõñ¹Á ¹³ ãÇ ÁÝÏ³ÉÇ: Üñ³Ý
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å»ïù ¿ Ý³Ë ÏñÃ»É, Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É; Ò»½ ÇÝã ¿ ÃíáõÙ, Ø»ýր»ëÁ
³é³çÇÝ՞Ý ¿ñ, áñ Ëáëù ¿ñ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ²ëïí³Í Ù»Ï
¿ª ³ñ³ñÇã ¨ ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ: ÆÑ³ñÏ», á'ã: Üñ³ÝÇó ¹»é ãáñëÑ³ñÛáõñ
ïաñÇ ³é³ç ԷËÝ³ÃáÝ ÷³ñ³íáÝÁ ÷áñÓ»ó ³Û¹ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ
µ³ó³Ñ³Ûï»É ³ßË³ñÑÇÝ: Ü³ º·ÇåïáëáõÙ Ñéã³Ï»ó ÙÇ³Ï ³ëïÍá
»½³ÏÇáõÃÛ³Ý
¨ ³Ù»Ý³Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ:
Ü³
ÙÝ³ó³Í
³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó í»ñçÇÝÇë օ·Ý³ÏաÝÝ»ñÁ »ñÏñ³ÛÇÝ
·áñÍ»ñáõÙ: ºí Ç±Ýã: Ð³ë³ñ³Ï ÅáÕáíáõñ¹Á ãÑ³ëÏ³ó³í ¨ ãÝ¹áõÝ»ó
³Û¹ å³ñ½ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ՝ ÁÝµáëï³Ý³Éáí Ýñ³ ¹»Ù:
²ռաքել,- Ø»Ýù ß»Õí»óÇÝù Ù»ñ µáõÝ ÝÛáõÃÇó: ¸áõ ³ë³óÇ՛ñ, áñ
Øáíë»ëÁ ã¿՞ñ Ñ»ï¨áõÙ ²ëïÍá å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÇÝ: àñá±Ýó, »Ã»
·³ÕïÝÇù ã¿:
øñÙ³å»ï,- Üñ³Ýó, ÇÝãÇÝ, áñ ¹áõù: ØÇ ëå³ÝÇñ, ëÇñÇñ ÃßÝ³Ùáõ¹,
ÇÝãå»ë ÇÝù¹ ù»½, ÙÇ í³ñíÇñ ³ÛÉáó Ñ»ï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë, áñ ã»ë
կամ»Ý³ որ ք»՛½ Ñ»ï í³ñí»Ý: Ü³ ³é³Ýó ³ãù Ã³ñÃ»Éáõ ëå³Ý»ó
»·Çåï³Ï³Ý ï³ëÝÛ³Ï Ñ³½³ñ³íáñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ: ²ë³ó»ù, ËÝ¹ñ»Ù,
ÇÝã ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ð»ñáí¹»ëÇ, áñ ëå³Ý»ó Ñ³½³ñíáñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ¨
Øáíë»ëÇ ÙÇç¨:
(øÝÝÇãÝ»ñÁ Ùé³ÛÉí³Í Çñ³ñ Ý³Û»óÇÝ):
²ռաքել,- ¸», Ý³, Ý³….
(ïÇñ»ó áñáß ¹³¹³ñ)
- Ն³ ã¿ñ áõ½áõÙ:
øñÙ³å»ï,- ÆÝã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ ãէ՛ñ áõ½áõÙ: Ø³ñ¹³ëå³ÝÝ»ñÇÝ,
·áÕ»ñÇÝ, ³åëï³Ùµ ëïñáõÏÝ»ñÇÝ ³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½áÑ³µ»ñ»ó
³ÝÙ»Õ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ ¨ ã¿՞ñ áõ½áõÙ: ºí Ñ»ïá, ³ëվáõÙ ¿, Ã» ÙÇ
í³ñíÇñ ³ÛÉáó Ñ»ï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë, áñ չես áõ½»Ý³, áñ í³ñí»ÇÝ ù»½
Ñ»ï:
²ռաքել,- ¸áõ ù»½ ¨ ùá օ·Ý³Ï³ÝÇÝ »ë ³ÏÝ³ñÏáõÙ: ÆëÏ »Ã» ¹áõù
ãէù ËáëáõÙ:
øñÙ³å»ï,§¼ÙñáõխïÛ³
ï³Ëï³ÏÝ»ñÇ¦
íñ³
ãÏ³Ý
Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñ, áñï»Õ µ³ó³ռáõÃÛáõÝ ³ñí»ñ, Ï³Ù ¿É Ýßí»՛ñ, áñ »Ã»
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ÇÝã áñ Ù»ÏÁ ãÇ՛ Ï³ï³ñáõÙ ùá ó³ÝÏáõÃÛáõÝը, ³å³ Ýñ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿
ï³Ýç»É, ³Ûñ»É áõ ëå³Ý»É; òáõÛó ïí»ù ÝÙ³Ý ï³ñµ»ñ³Ï Ó»ñ ëáõñµ
·ñùáõÙ՝ ¨ »ë Ñ³í»ñÅ ÏÉé»Ù:
(øÝÝÇãÝ»ñÁ
ï³ñ³Ïáõë³Í
Çñ³ñ
»Ý
Ý³ÛáõÙ:
²é³ù»ÉÁ
Ù»ù»Ý³Û³µ³ñ í»ñóÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇÝ ¹ñí³Í Ñ³ëï³ ÷áñ ·ÇñùÁ, ¨
ëÏëáõÙ ¿ Ã»ñÃ»É, ³ë»ë ÇÝã-áñ µ³Ý ¿ ÷ÝïñáõÙ ³ÛÝï»Õ: Ð»ïո
ß÷áÃí³Í ³Ûն դնում է սեղանի վրա)
ՔñÙ³å»ï,- âÏ³ ³é³í»É ½³½ñ»ÉÇ µ³Ý, ù³Ý ÏñáÝ³Ï³Ý
ÙáÉ»é³Ý¹áõÃÛáõÝÁ: ºñµ »ñÏáõ Ñ³ñÛáõñ áõÃëáõÝ ï³ñÇ ³é³ç Ìá÷ùÇ
³րù³ ²µ·³ñÇ Ññ³í»ñáí Â³¹¨áëÁ ¨ ´³ñ¹áõÕÇÙ»áëÁ »Ï³Ý Ø»Í
Ð³Ûù ³½³ïáñ»Ý ù³ñá½»Éáõ ÐÇëáõëÇ í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ՝ Ý³ ãէñ
Ï³ñáÕ Ï³ÝË³ï»ë»É, áñ Ýñ³Ýó Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÁ Ï³Ûñ»Ý Մ»Í Ð³ÛùÇ
Ùáï »ñ»ù Ñ³½³ñ ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ áõ Ùß³ÏáõÛÃÁ, կսպանեն
քրմերին, կավիրեն ï³×³ñÝ»ñÁ: Ø»ñ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó
¹áõù
³Û¹å»±ë
Ñ³ïáõó»óÇù: ÆÝã ¿,Ñ³րկաոր ¿ñ ²ëáñÇùÇ,
Ðñ»³ëï³ÝÇ ¨ ÐéáÙÇ
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»րի ÝÙ³Ý Ñ»ï³åÝ¹»É Ó»ñ
³Õ³Ý¹ÇÝ, áñå»ë½Ç ³յժմ
³½·áíÇÝ չÏ³Ý·Ý»ÇÝù Ù»ñ
å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ Ùß³ÏáõÛÃÁ, ³½·³ÛÇÝ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ
ÏáñóÝ»Éáõ íï³Ý·Ç ³é³ç:
(´³óíáõÙ ¿ ÙáõïùÇ ¹áõéÁ ¨ Ý»ñë ¿ ÙïÝáõÙ ë¨ ëù»Ùáվ î³×³ï
սրբազանÁ: ºñÏáõ ùÝÝÇãÝ»ñÝ ¿É áïùÇ »Ý ó³ïÏáõÙ, ÇëÏ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ
Ó·íáõÙ »Ý Çñ»Ýó ï»ÕեñáõÙ: Ð»ïá Ýñ³Ýù ÁÝ¹³é³ç »Ý ·ÝáõÙ
Ýáñ»ÏÇÝ, ËáÝ³ñÑíáõÙ ¨ ½·áõÛß Ñ³ÙµáõñáõÙ Ýñ³ ³çÁ: êñµ³½³ÝÁ
Ë³ã³ÏÝùáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, Ùáï»ÝáõÙ ¨ ÝëïáõÙ ¿ ³ÃáéÇÝ):
(øÝÝÇãÝ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ),- êñµ³½³Ý:
î.ëñµ³½³Ý,- ÆÝãá±í էù ³Ûëï»Õ ½µ³ÕíáõÙ: Êáëïáí³Ý»±ó ³Ûë
Ïé³å³ßïÁ, Ã»՛ áã: àñï»±Õ »Ý Ã³ùóñ»É ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ:
²ռաքել,- ¸»é áã, ëñµ³½³Ý:
î.ëñµ³½³Ý,- ÆÝãá±õ էù ³Û¹ù³Ý Ó·Ó·áõÙ, Ç՛ÝãÝ ¿ Ó»½ Ë³Ý·³ñáõÙ:
Գոռ(Ïé³Ý³Éáí ßßÝçáõÙ ¿ ëñµ³½³ÝÇ ³Ï³ÝçÇÝ),- ²Ûë ½ÇÝíáñÝ»ñÁ,
ëñµ³½³Ý: êñ³Ýù ³ÏÝ³Í³Ýùáí »Ý Ý³ÛáõÙ ³Ûë ծերունուն:
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Ø»Ýù í³Ë»ÝáõÙ »Ýù Ïáßï ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É: Հ³ÝÏ³ñÍ
ãÁÙµáëï³Ý³Ý:
(êñµ³½³ÝÁ ¨ë Ï³ëÏ³Í³Ýùáí ½ÝÝáõÙ ¿ ³Ýß³ñÅ Ï³Ý·Ý³Í
½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ ապա ßßÝçáõÙ):
Տ.êñµ³½³Ý,- ºë Ï·ïÝ»Ù ¨ Ó»½ áñå»ë օ·Ý³Ï³Ý ÏáõÕ³ñÏ»Ù
ÐÇëáõëÇ ËáëùÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ: ÆëÏ ëñ³ÝóÇó
Ï³½³ïí»Ýù:
.
(²ÛÝáõÑ»ï¨ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ)
-î³ñ»°ù ³Ûë ùñÙÇÝ Çñ ËáõóÁ:
(ì»ñçÇÝë áïùÇ ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ, Ñå³ñï Ñ³Û³óùáí ã³÷áõÙ ëñµ³½³ÝÇÝ
¨ áõÕÕ- íáõÙ ¹»åÇ ¹áõéÁ: ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ Ñ³ñ·³Ýùáí Ñ»ï¨áõÙ »Ý Ýñ³Ý
¨ »ñ»ùÝ ¿É ¹áõñë »Ý ·ÝáõÙ):
êñµ³½³Ý,- êñ³Ýù ÇëÏ³å»ë áñ ·ÉËաó³í³Ýù Ï¹³éÝ³Ý Ó»½
Ñ³Ù³ñ: Øï³Í»ù ¨ ³ñ³·³óñ»ù: ÆÝÓ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ å»ïù: ¶ñÇ·áñ
ëñµ³½³ÝÁ Ù»½³ÝÇó ³ñ¹ÛáõÝù ¿ ëå³ëáõÙ: ä»ïù ¿ áãÝã³óÝ»É ³Û¹
áëÏÛ³ ·ñù»ñÁ, çÝç»É ÅáÕáíñ¹Ç ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÇó Ýñ³ Ïé³å³ßï
³ÝóÛ³ÉÁ, Ý³ËÝÛ³ó սուտ և անիմաստ հավատի å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨
½³½ñ»ÉÇ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ²ÛÝÅ³Ù Ýñ³Ýù Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ÏÝÏ³É»Ý ¨
ÏÁÝ¹áõÝ»Ý Ù»ñ ÷ñÏãÇ ճշÙ³ñÇï ËáëùÁ: Ð³՛ñÏ ¿, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
ëáíáñÇ ³ÛÝ É»½áõÝ, áñáí ·ñí»É ¿ Ù»ñ ëáõñµ ·ÇñùÁ:
(øÝÝÇãÝ»ñÁ Çñ³ñ »Ý Ý³ÛáõÙ):
²é³ù»É(ËáÝ³ñÑí»Éáí),ÆÑ³ñÏ»,
ëñµ³½³Ý,
Ñ³í³ï³ñÇÙ
զÇÝíáñÝ»ñÁ Ù»զ ß³ï Ïօ·Ý»Ý:
(î³×³ï ëñµա½³ÝÁ áïùÇ ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ, Ñå³ñï Ý³ÛáõÙ
Çñ
ùÝÝÇãÝ»ñÇÝ ¨ ·ÉáõËÁ µ³ñÓñ, ·³í³½աÝÁ ÃËÃËÏ³óÝ»áí ¹áõñë
·ÝáõÙ)
²é³ù»É,- Æ±Ýã ¿ñ ë³: Ü³ Ï³ñÍ»ë Ï³Ë³ñ¹»É ¿ñ Ù»½: Եë áõ½áõÙ ¿Ç,
µ³Ûó ãէÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ñ³Ï³×³é»É:
(Ü³ áïùÇ ¿ »ÉÝáõÙ, Ùáï»ÝáõÙ å³ïÇ ï³Ï ¹ñí³Í ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ,
Ó»éùÁ í»ñóÝááõÙ Ù»Í áõÝ»ÉÇÝ ¨ ßñçíáõÙ ÁÝÏ»ñáç ÏáÕÙÁ)
-Պետք է պոկել դրա լեզուն, քանի նա մեզ չի շեղել մեր հավատից:
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Գոռ,- ԵÕµ³Ûñ Աé³ù»É, É»½áõÝ åáÏ»Éáõó Ñ»ßï µ³Ý ãÏ³: Պ»ïù է
Ý³Ë Ýñ³Ý Ñ³ÕÃ»É Ù»ñ Éáõë³íáñ Ùïùáí: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ
ÏÁÝ¹áõÝ»Ýù Ýñ³ Ñá·¨áñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÁ: È»½áõÝ åáÏ»Éáõó ³é³ç å»ïù ¿
ÙÇïùÁ çÝç»É: ÐÇÙ³ ÇÝÓ ³é³í»É³å»ë ³Û¹ ÙÇïùÝ ¿ ½µ³Õ»óÝáõÙ, ù³Ý
³Û¹ ã³ñ³µ³ëïÇÏ áëÏÛ³ ·ñù»ñÁ:
²é³ù»É.- ÆëÏ ÇÝÓ »ñÏáõëÝ ¿É: ²Ûëօñ ³ñ¹»Ý áõß ¿, í³ÕÁ
Ïß³ñáõÝ³Ï»Ýù:
(Üñ³Ýù áõÕÕíáõÙ »Ý ¹»åÇ »ÉùÁ: ԼáõÛë»ñÁ ¹³Ý¹³Õ Ù³ñáõÙ »Ý:
ì³ñ³·áõÛñÁ ÷³ÏíáõÙ ¿):
î»ë³ñ³Ý »ñÏñáñ¹
(ì³ñ³·áõÛրÁ µ³óí»Éáõ ½áõ·³Ñ»é ÑÝãոõÙ ¿ ´³ËÇ ïáÏ³ï³Ý ¨
ýáõ·³Ý: ÜáõÛÝ ë»ÝÛ³ÏÝ ¿: Ü»ñë »Ý ÙïÝáõÙ »ñÏáõ ùÝÝÇãÝ»ñÁ,
Ñáñ³Ýç»Éáí ¨ Çñ»Ýó ÷áñÁ ßáÛ»Éáí: Üñ³Ýù ·³ÉÇë, ÝëïáõÙ »Ý ë»Õ³ÝÇ
³éç¨, ÷éíáõÙ ³ÃáéÝ»ñÇÝ: ê»Õ³ÝÇÝ ÏáõÅ ¿ ¹ñí³Í ¨ µ³Å³ÏÝ»ñ:
ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ó³Íñ³ÝáõÙ ¿):
²é³ù»É,- ºÕµ³Ûñ ¶áé, Éóñáõ ËÙ»Ýù, Í³ñ³íÇó É»½áõë ãáñ³ó»É ¿:
(¶áéÁ ÉóÝáõÙ ¿ µ³Å³ÏÝ»ñÁ: Üñ³Ýù µ³Å³ÏÝ»ñÁ իրար Ë÷»Éáí
ËÙáõÙ »Ý: ²é³ù»ÉÁ Ï³ï³Õ³Í ÏáõÙ ³ñ³ÍÁ ÙÇ ÏáÕÙ ¿ ÷ãáõÙ µ»ñ³ÝÇó)
- æáõñ ¿, Ñ»՜Û, á՞í Ï³ ³Û¹ï»Õ:
(Ó³ÛÝ ¿ ï³ÉÇë ¹»åÇ ¹áõéÁ, Ý»ñë ¿ ÙïÝáõÙ »ñÇïÇë³ñ¹ ½ÇÝíáñը):
Ա. ½ÇÝíáñ,- ÈëáõÙ »Ù, Ñ³Ûñ ëáõñµ:
¶áé,- î³ñ ³Ûë çáõñÁ ¨ ·ÇÝÇ µ»ñ: Ü³Ûիր, áñ Ýé³Ý ·ÇÝÇ ÉÇÝÇ:
²é³ù»É,- à°ã, çáõñÁ ÃáÕ ÙÝ³, å³ñ½³å»ë ÙÇ ÏáõÅ ¿É ·ÇÝÇ µ»ñ:
(¼ÇÝíáñÁ ·ÉáõË ï³Éáí ¹áõñë ¿ ·ÝáõÙ: ²é³ù»ÉÁ Ñ³ñó³Ï³Ý
հայացքով ËáÅáé Ý³ÛáõÙ ¿ ¶áéÇÝ):
¶áé,- êñµ³½³ÝÁ áõ½áõÙ ¿ñ ëñ³Ýó ÷áË»É, ë³Ï³ÛÝ
Ñ³½³ñ³å»ïÁ

մերժեց,
զինվորներ չունի:

ասելով,

31

որ

ուրիշ

ազատ

ºñ¨Ç ¹ÇïÙ³մµ ¿ ëñ³Ýó Ù»½ Ïó»É: Øï³ÍáõÙ »Ù, áñ Ý³ ¹»é Ñá·áõÙ
Ïé³å³ßï ¿ ¨ áõ½áõÙ ¿ ùñÙ³å»ïÇÝ ÇÝã-áñ Ï»ñå å³ßïå³Ý»É: â»Ù
½³ñÙ³Ý³, áñ ëñ³Ýù Ññ³Ù³Ý ëï³ó³Í ÉÇÝ»Ý ËáãÝ¹áï»É Ù»½:
²é³ù»É,- Î³՛Ù ¿É, Ñ»Ýó ÇÙ³Ý³Ýù ³Û¹ ·ñù»ñÇ ï»ÕÁ, Ù»½ ¿É,
ùñÙ³å»ïÇÝ ¿É ëñ³ËáÕáÕ ³Ý»Ý áõ ·³ÕïÝÇùÁ Çñ»Ý Ñ³ÛïÝ»Ý: â»՛Ù
½³ñÙ³Ý³, áñ Ý³ ¿É ³ãù ¹ñ³Í ÉÇÝÇ ³Û¹ áëÏáõ íñ³: ²Ëñ Ñ³½³ñ
áõÃÑ³ñÛáõñ ï³Õ³Ý¹ áëÏÇ ¿ª ÙÇ ÉÇùÁ ë³ÛÉ:
(Ü»ñë ¿ ÙïÝáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝíáñÁ ÏáõÅÁ Ó»éÇÝ: Øáï»ÝáõÙ ¿,
³ÝËáë ÏáõÅÁ ¹ÝáõÙ ë»Õ³ÝÇÝ ¨ ßñçíáõÙ áñ Ñ»é³Ý³: ԳáéÁ
Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý)
¶áé,- êå³ëÇ°ñ, Ð³Ûñ Հ³å»ïÁ áãÇÝã ãÇ ÷áË³Ýó»՞É, ùáõñÙÁ ¹»é
Ééá±õÙ ¿:
º.½ÇÝíáñ,- àã, ï»ñ Ñ³Ûñ, áãÇÝã ãÇ ÷áË³Ýó»É: ÇëÏ ùáõñÙÁ ¹»é¨ë
ÉéáõÙ ¿:
²é³ù»É,- È³՛í: Ð³å»ïÇÝ Ñ³ÛïÝÇñ, áñ Ù»Ýù áõ½áõÙ »Ýù Ëáë»É քրմի
Ñ»ï:
(¼ÇÝíáñÁ ·ÉáõË ï³Éáí ¹áõñë ¿ ·ÝáõÙ):
¶áé,- ºÕµ³Ûñ ²é³ù»É, ÇÝãÇ¹ ¿ å»ïù ³Û¹ ùáõñÙÁ: Ü³ Ñ³Ûñ
Ð³å»ïÇó Ñ»ïá Ñ³½Çí Ã» Ï³ñáÕ³Ý³ ËáëեÉ áõ ß³ñÅí»É:
²é³ù»É,- ºë ÙÇ Ë³Õ »Ù Ùï³Í»É: ²Ûëï»Õ Ïµ»ñ»Ýù ¹ñ³Ý, ÙÇ ÷áùñ
Ï½ñáõó»Ýù, ·áõó» ³ñ¹»Ý Ïáïñí³Í ÉÇÝÇ: ÎÑñ³Ù³Û»Ýù µ»ñ»É
ùñÙ³å»ïÇÝ, Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ ùáõñÙÇÝ Ïï³Ý»Ý: ԹáÕ Çñ ³ãùáí ï»ëÝÇ,
Ã» Ç՛Ýã ¿ Çñ»Ý ëå³ëáõÙ: ²ÑÁ Ù»ծ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùáõÙ:
êå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ ã»՛Ý օ·ÝáõÙ, Ãáղ Çñ ³ãùáí ï»սÝÇ, Ã» Çñ»Ý Ç՛Ýã
էëå³ëíáõÙ, »Ã» ß³ñáõÝ³ÏÇ Éé»É: Ð³մá½í³Í »Ù, áñ ³Û¹ ï»ë³ñ³ÝÇó
Ñ»ïá ß³ï³Ëáë Ï¹³éÝ³:
¶áé,- ºÕµ³Ûñ ²é³ù»É, í³ï µ³Ý ã»ë Ùï³Í»É: ²ëïÍáí »Ù »ñ¹íáõÙ,
áñ ÝáõÛÝÇëÏ ß³ï É³í µ³Ý »ë Ùï³Í»É: ºñµ»ÙÝ ³í»ÉÇ É³í ¿ ·»Ã
Ù»Ï ³Ý·³Ù ï»ëÝ»É, ù³Ý Ã» Ñ³ñÛáõñ ³Ý·³Ù Éë»É:
(Ý»ñë »Ý ÙïÝáõÙ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ, áñáÝù Ã¨³ï³Ï»ñÇó µéÝ³Í, ù³ñß
ï³Éáí µ»ñáõÙ »Ý ³ñÛáõÝ³ß³Õ³Õ քñÙÇÝ: øÝÝÇãÝ»ñÁ ËáÅáéíáõÙ »Ý:
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îÑ³× ï»ë³ñ³Ý ¿: ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ µ»ñáõÙ »Ý ùñÙÇÝ ¨ ÍÝÏ³ãáù ³ÝáõÙ
ë»Õ³ÝÇ ³é³ç: ºñµ µ³ó »Ý ÃáÕÝáõÙ Ýñ³Ý, í»ñçÇÝë µ»ñեÝùëÇí³ñ
ÁÝÏÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇ ³é³ç: ¼ÇÝáրÝ»ñÁ Ýñ³Ý ÏñÏÇÝ µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý
ÍÝÏÝ»ñÇ íñ³ ¨ Ñ³ñó³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñáí Ý³ÛáõÙ ùÝÝÇãÝ»ñÇÝ):
²é³ù»É,- àãÇÝã, áãÇÝã, ÃáÕ å³éÏÇ, ÙÇ³ÛÝ Ã» ËáëÇ: ´³ó ÃáÕ»ù
¹ñ³Ý:
(½ÇÝíáñÝ»ñÁ µ³ó »Ý ÃáÕÝáõÙ ùñÙÇÝ: Վ»ñçÇÝë ÏñÏÇÝ í³Ûñ ¿
ÁÝÏÝáõÙ, µ³Ûó Ñ»ïá, ³ë»ë áõÅ ëï³Ý³Éáí, Ù»Í ×Ç·»ñáí µ³ñÓñ³ÝáõÙ
¿ ÍÝÏÝ»ñÇ վրա);
Առաքել,- Æ՞Ýã Ï³ë»ë, ³ñÅ», áñ ÙÇ Ïïáր ¹»ÕÇÝ Ù»ï³ÕÇ Ñ³Ù³ñ ù»½
³Û¹ íÇճակին հասցնես:
(øáõñÙÁ ¹³Ý¹³Õ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ·ÉáõËÁ: Üñ³ í×é³Ï³Ý Ñ³ÛաóùÇó
ùÝÝÇãÝ»ñÁ »ï »Ý ÁÝÏñÏáõÙ, ÇëÏ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ Ý³Ë Ï³ËáõÙ »Ý
·ÉáõËÝ»ñÁ, Ñ»ïá ßñçíáõÙ):
øáõñÙ(Êéåáï, ³ë»ë ·»ñ»½Ù³ÝÇó »ÏáÕ Ó³ÛÝáí),- »ë Ó»½ ³ë»Éáõ
áãÇÝã ãáõÝ»Ù:
(ÙÇ å³Ñ ¹³¹³ñ ¿ ï³ÉÇë, Ñ»ïá ß³ñáõÝ³ÏáõÙ)
- ²ÛÝ, ÇÝã ¹áõù էù ³ÝáõÙ ÇÝÓ Ñ»ï áãÇÝã ¿, համեմատած նրա Ñ»ï,
ÇÝãը Ó»½ է սպասվում ¹ÅáËùáõÙ:
¶áé,- â»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ: Չ»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ Ñ³Ù³éáõÃÛ³Ý¹ å³ï×³éÁ:
ԵÃ» ³Ûëï»Õ Ñ³Û»ÉÇ ÉÇÝ»ñ, Ïï»ëÝ»Çñ ÇÝã íÇ×³ÏÇ »ë Ñ³ëóñ»É ù»½՝ քո
Ñ³Ù³éáõÃÛ³Ùµ áõ ÉéáõÃÛ³Ùµ:
(øáõñÙÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ÍÇÍ³Õ»É, ³ñÛáõÝ ¿ ÃùáõÙ, Ñ»ïá Ýáñ ËáëáõÙ):
øáõñÙ,- Ð³ñÏ³í, áñ »ë: Դáõù ¨ Ó»ñ ¹³ÑÇ×Á ³Ûëï»Õ áã ÙÇ Ï³å
ãáõÝ»ù: ºñ¨Ç »ë ÇÙ Ó»éùáí էլ ·ÉáõËë ÏÏïñ»Ù:
²é³ù»É.- ÐÇÙ³ ëÇñïë ÏË³éÝÇ ùá ï»ëùÇó: ¸áõ ÇÝã ¿՝ ÇÝù¹ ù»½
ã»՞ë ËÕ×áõÙ:
øáõñÙ,- »ë ձ»½ »Ù ËÕ×áõÙ:
(Üñ³ Ó»éù»ñÁ Í³ÉíáõÙ »Ý áõ Ý³ ÏñÏÇÝ ÷éíáõÙ ¿ Ñ³ï³ÏÇÝ)
- ¸áõù ³ÛÝù³Ý áÕáñÙ»ÉÇ՛ էù, áñ ¹³ ãէ՛ù ¿É գիտակցում:
²é³ù»É,- Գնացեք և ³Ûëï»Õ µ»ñ»ù ëñ³Ýó ùñÙ³å»ïÇÝ:
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( ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ Ùé³ÛÉ Ñ³Û³óùáí Ý³ÛáõÙ »Ý ùñÙÇÝ, Ñ»ïá ³ñ³·
¹áõñë ·³ÉÇë)
-î»ëÝ»Ýù ÇÝã ïå³íáñáõÃÛáõÝ ÏÃáÕÝÇÇ ³Ûë Ãßí³é³Ï³ÝÁ
ùñÙ³å»ïÇ íñ³:
Գáé,- »Õµ³Ûñ ²é³ù»É, ÇÝÓ ³Ûë ³Ù»ÝÁ ¹áõñ ãÇ ·³ÉÇë: â·Çï»Ù Ã»
ÇÝã
ÏÉÇÝÇ, µ³Ûó ëÇñïë É³í µ³Ý ãÇ ·áõß³ÏáõÙ Ù»ñ ³Ûë
Ùï³ÑÕ³óáõÙÇó: Ð³ÝÏ³ñÍ Ñ³Ï³é³Ï µ³Ý ãëï³óíÇ:
(´³óíáõÙ ¿ ¹áõéÁ ¨ Ý»ñë ¿ ÙïÝáõÙ ùñÙ³å»ïÁ: ¼ÇÝíáñÝ»ñÝ ¿É Ýñ³
»ïեվÇó: øñÙ³å»ïÁ Ï³Ý· ¿ ³éÝáõÙ, ïËáõñ Ñ³Ûաóùáí ½ÝÝáõÙ
Ñաï³ÏÇÝ ÷éվ³Í ùñÙÇÝ, ³å³ Ùáï»Ý³Éáí ÍուÝÏÇ ¿ ÇçÝáõÙ ùñÙÇ
ÏáÕùÇÝ: Ü³ ¹³Ý¹³Õ Ù»ÏÝáõÙ ¿ ³ç Ó»éùÁ ¨ ³ÛÝ å³ÑáõÙ ùñÙÇ ·ÉËÇ
íñ³: Ò»éùÇ ³÷Çó ÃáõÛÉ ÉáõÛë ¿ ëÏëáõÙ ×³é³·»É, áñը Éáõë³íáñáõÙ ¿
ÁÝÏ³ÍÇ ·ÉáõËÁ: Կ³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó, »ñÏ³ñ³óÝáõÙ ¿ ¨ Ó³Ë Ó»éùÁ,
áñÁ ëÏëáõÙ ¿ ¹³Ý¹³Õ ï³Ý»É Ù³ñÙÝÇ íñ³Ûáí ³ë»ë ßáÛáõÙ ¿ Ýñ³Ý:
Ò»éùÁ »ñÏ³ñ å³ÑáõÙ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ íñ³՝
Ï»ÝïñáÝ³Ý³Éáí ëñïÇ íñ³):
²é³ù»É,- Æ՞Ýã »ë ³ÝáõÙ, ù»½ á՞í ÃáõÛÉ ïí»ó:
(øñÙ³å»ïÇ Ñ³Û³óùÇó ²é³ù»ÉÝ ³ë»ë å³å³ÝÓíáõÙ ¿: ºñµ
í»ñçÇÝë í»ñóÝáõÙ ¿ Ó»éùÁ ùñÙÇ íñ³ÛÇó, íÇñ³íáñÁ Ý³Ë
¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ÝëïáõÙ ¿, ³å³ ÍÝÏÇ ·ալով Ñ³ÙµáõñáõÙ Çñ
ùñÙ³å»ïÇ ³çÁ)
øáõñÙ,- ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, Ñ³Ûñ³å»ï:
øñÙ³å»ï,- îáÏ³°, áñ¹Çë: ÐÇßÇ°ñ, áñ ùá á·ÇÝ ³í»ÉÇ áõÅ»Õ ¿
ó³ÝÏ³ó³Í ÷áñÓáõÃÛáõÝÇó, ¨ áã ÙÇ ï³Ýç³Ýù ãÇ ÏáïñÇ ³ÛÝ: ¶Ý³
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ùµ: Þáõïáí ³Ù»Ý ÇÝã Ï³í³ñïíÇ: Մ»Ýù ÏñÏÇÝ
ÏÑ³Ý¹Çå»Ýù ³Ûնï»Õ՝ »ñÏÝùáõÙ: î³ñ»ù Ýñ³Ý:
(¹ÇÙáõÙ ¿ Ý³ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ: øáõñÙÁ áïùÇ ¿ Ï³Ý·ÝáõÙª ·ÉáõËÁ
Ñå³ñï ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¹áõñë ¿ ·ÝáõÙ: ¼ÇÝíáñÝ»ñÇó Ïñïë»ñÁ ¹áõñë ¿
·ÝáõÙ Ýñ³ »ï¨Çó, ÇëÏ ï³ñ»óÁ ³Ãáé ¿ Ùáï»óÝáõÙ ë»Õ³ÝÇÝ և
Ñ³Û³óùáí Ññ³íÇñում ùñÙ³å»ïÇÝ Ýëï»É, ÇëÏ ÇÝùÁ ·ñ³íáõÙ ¿ Çñ
ï»ÕÁ å³ïÇ Ùáï; í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Ïñïë»ñÁ ¨ ³ÝËáë Ï³Ý·ÝáõÙ
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ÁÝÏ»ñáç ÏáÕùÇÝ):
¶áé(¸Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ³ñï³µ»ñ»Éáí),- Æ՞Ýã ¿ñ ë³: ¸áõ ³Û¹ ÇÝãå»՞ë:
Դáõ µÅßÏ»óÇ՞ñ Ýñ³Ý: ´³Ûó ³Û¹ ßÝáñÑÁ ÙÇ³ÛÝ Ù»Í ³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ
¿ ïñí³Í: â»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ:
(áñáß Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ¨ ²é³ù»ÉÝ Çñ³ñ »Ý Ý³ÛáõÙ)
- ´³Ûó ÇÝãå»՞ë:
øñÙ³å»ï,- ²Û¹ ßÝáñÑáí, ÇÝãå»ë ¹áõ »ë ³ëáõÙ, օÅïí³Í »Ý µáÉáñ
Ù³ñ¹ÇÏ: Ð³ñÏ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ³ñÃÝ³óÝ»É ¨ ½³ñ·³óÝ»É:
²é³ù»É,- ºÃ» ¹áõ µÅßÏ»Éáõ ßÝáñÑ áõÝ»Çñ, ÇÝãá՞õ ãÏ³ñáÕ³ó³ñ
µÅßÏ»É Ù»ñ îñ¹³ï աñù³ÛÇÝ, »ñµ Ý³ Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹ ¿ñ: ØÇ³ÛÝ Ù»ñ
Ù»Í í³ñ¹³å»ïÁ ¶ñÇքáñÁ Ï³ñáÕ³ó³í, áõñ»ÙÝ Ý³ ³é³í»É ¿՞
ù»½³ÝÇó;
øñÙ³å»ï,- ä³ñ½³å»ë Ëáëñáí¹áõËïÇ՝ ¶ñÇքáñÇ ëÇñáõÑáõ ¨
Ù»Õë³ÏóÇ հրաÙ³Ýáí Տñ¹³ïÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ·³ÕïÝի ¿ñ
å³ÑíáõÙ åաÉ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇó ¿É, Ù»½³ÝÇó ¿É: Üñ³նց Ýå³ï³ÏÁ
îñ¹³ïÇÝ Ñ³Ùá½»ÉÝ ¿ñ, Ã» Çµñ Ù»Ýùª ùñÙ»ñë ³Ý½áր »Ýù, ¨ ÙÇ³ÛÝ
¶ñÇքáñÝ ¿ Çñ Ñ³í³ïÇ áõÅáí ի վիճակի Ýñ³Ý µáõÅ»É:
¸Åµ³Ëï³µ³ñ, Ýñ³Ýù Çñ»Ýó Íñ³·ñ³Í ¹³íÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ
Çñ³·áñÍ»óÇÝ: ºí ¹³ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿լ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ãէñ, ÇÝãå»ë ÑÇÙ³
¹áõù էù Ññ³ÙóÝáõÙ:
¶áé,- ÆÝãå»ë Ã» ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ãէñ: Ð³å³ Ç՞Ýã ¿ñ: ØÇ՞ Ã» Ññ³ßù
ãէ՛ñ, áñ ï³ëÝ»ñÏáõ ï³ñÇ Êáñ ìÇñ³åáõÙ Ï»Ý¹³ÝÇ Ã³Õí»Éáõó
Ñ»ïá, ¶ñÇքáñ ëñµ³½³ÝÁ ÝÙ³Ý Ññ³ßù ·áñÍ»ó:
øñÙ³å»ï,- î³ëÝ»ñÏáõ ï³ñÇ՞ ³ëáõÙ »ë: Դáõù ³ÛÝù³Ý էù
Ñ³í³ïáõÙ Ó»ñ ÇëÏ ÑÝ³ñ³Í ³é³ëå»ÉÝ»ñÇÝ, áñ Ç՛ÝÓª ³Û¹ ¹»åù»ñÇ
íÏ³ÛÇ՛ë, ÷áñÓáõÙ էù ³Û¹ ëáõ՞ïÁ Ñ³Ùá½»É:
²é³ù»É,- Æ՞ÝãÝ ¿ ëáõï: ²՛ÛÝ, áñ ¶ñÇքáñÁ ï³ëÝ»ñÏáõ ï³ñÇ
Ã³Õí»É ¿ñ Êáñ ìÇñ³åá՞õÙ, Ã» ³՛ÛÝ, áñ Ý³ µßÅÏ»ó îñ¹³ï
³ñù³ÛÇ՞Ý:
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øñÙ³å»ï,- Â» Ù»՛ÏÁ, Ã» ÙÛá՛õëÁ: îñ¹³ïÝ áõ ¶ñÇքáñÁ
í»ñ³¹³ñÓ³Ý Ø»Í Ð³Ûù ùë³Ý»ñ»ù ï³ñÇ ³é³ç, »ñµ ²ñù³Ý
»ñ»ëáõÝÛáÃ³ÙÛ³ Ñ³ëáõÝ ïÕ³Ù³ñ¹ ¿ñ: Ø»Í Ð³ÛùÁ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï
·ïÝíáõÙ ¿ñ å³ñëÇó ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³Ï ¨ Ýñ³Ý ëå³ëáõÙ ¿ñ
Ñ³Ù³é å³Ûù³ñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ·³ÑÇÝ ïÇñ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸³ Ñ³Ûáó
Ãí³·ñáõÃÛ³Ý »ñÏáõÑ³½³ñ áõÃÑ³ñÛáõñáõÃëáõÝ Ãí³Ï³ÝÝ ¿ñ: ÐÇÙ³,
¹áõù åÝ¹áõÙ էù, áñ ¶ñÇ·áñÇ ùñÇëïոÝÛ³ ÉÇÝ»ÉÁ µ³ó³Ñ³Ûïí»ó ³Û¹
ÝáõÛÝ å³ÑÇÝ, »ñµ Ý³ ²շïÇß³ïÇ ï³×³ñáõÙ Ññ³Åաñí»ó
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É ²Ý³ÑÇï ²ëïí³ÍáõÑáõÝ ¨ Çµñ Ñ»Ýó ³Û¹
Å³Ù³Ý³Ï ¿É ½³Ûñ³ó³Í îñ¹³ïÁ Ññ³Ù³Û»ó Ýñ³Ý ·ó»É Êáñ ìÇñ³պª
Ç Ñ³ïáõóáõÙÝ Çñ Ñáñ ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÝ Ë³µ»áõÃÛ³Ý, áñáí ¶ñÇ·áñÝ
¿ñ Ý»ñÏ³Û³ó»É ¨ ÁÝÏ»ñ³ó»É ²ñù³ÛÇÝ Î³å³¹áíÏÇ³ÛáõÙ:
²é³ù»É,- à½áõÙ »ë ³ë»՛É, որ դա ³Û¹å»ë ã¿±ñ:
øñÙ³å»ï,- à՛ã:

Առանց իր գահը վերադարձնելու Տրդատը
չէ՛ր կարող շնորհակալության զոհեր մատուցել
Անահիտին, և այդ հեքիաթն էլ ո՛չ մի հիմք չունի՛: ¶³ÑÇ
Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñÁ ¨ ÏéÇíÝ»ñÁ ï¨»óÇÝ Ùáï ï³ëÁ ï³ñÇ; ºí
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ³í³ñïí»óÇÝ ÙÇ³ÛÝ ³՛ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ðáéոմ
½áñ³í³ñ ¶³ÉÇáëÁ »ñÏáõ ³ñß³í³Ýù ÇñÏ³Ý³óñ»ó ØÇç³·»ïùáí
¹»åÇ ä³րսկաëï³Ý: ²é³çÇ՛Ýը ï³ëãáñë ï³ñÇ ³é³ç ¿՛ñ, ¨ ³՛ÛÝ
³ÝÑ³çáÕ ¿ñ: ԻëÏ »ñÏñáñ¹Á՝ ï³ëÝ»ñ»ù ï³ñÇ ³é³ç: Üñ³ »ñÏñոր¹
³ñß³í³ÝùÁ ß³ï Ñ³çáÕ ¿՛ñ ¨ Çñ íñ³ ·ñ³í»ó å³ñëÇó é³½Ù³Ï³Ý
áõÅÇ մեծ Ù³ëÁ; ¸³ ¿É ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó îñ¹³ïÇÝ Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý
³ÝóÝ»É ¨ Ù³ùñ»լ Ø»Í Ð³ÛùÁ å³ñëÏ³Ï³Ý ½áñù»ñÇó: ¸³ Ð³ÛùÇ
ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó ãáñë ï³ñÇ ³é³ç ¿ñ: Ð»Ýó ³Û¹
Å³Ù³Ý³Ï ¿É îñ¹³ïÁ Ñ³Ý¹Çë³íáñ Ã³·³¹ñí»ó ¨ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý
½ոÑ»ñ Ù³ïáõó»ó ²Ý³ÑÇï ³ëïí³ÍáõÑáõÝ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿É
å³ñ½í»ó, áñ ¶ñÇ·áñÁ ùñÇëïáÝÛ³ ¿: ´³Ûó ¹³ ãէñ Ï³ñáÕ å³ï×³é
¹³éÝ³É, áñ ²ñù³Ý Ýñ³Ý µ³Ýï Ýëï»óÝ»ñ: Ø»Í Ð³ÛùáõÙ »ñµ»ù ¿É
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ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ãÇ Ñ»ï³åÝ¹í»É ¨ ãÇ ¹³ï³å³ñïí»É: ²ÛÝå»ë

ա½³ïí»Éáõ միջև ãէր կարող

áñ, Üñ³ Ëáñ íÇñ³å ÁÝÏÝ»Éáõ áõ

տասներկու տարի անցնել:
¶áé,- ²Û¹ ¹»åùáõÙ Ç±Ýã: ÆÝãá±õ ³ñù³Ý Ýñ³Ý µաÝï³ñÏ»ó:
øñÙ³å»ï,- Աù³Ý Ýñ³Ý ¹³ï³å³ñï»ó ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ
ÇÙ³ó³í, áñ Ý³ Çñ Ñáñ՝ Êáëñáí ²ñù³ÛÇ ëå³ÝáÕÇ՝ ²Ý³ÏÇ áñ¹ÇÝ ¿
¨ »ñµ ¶ñÇ·áñÁ ÷áñÓ»ó ÷ñÏ»É Ðéի÷ëÇÙ»ÇÝ, ¶³Û³Ý»ÇÝ ¨ Ýñ³Ýó
ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇÝ îñ¹³ï ³ñù³ÛÇ ó³ëáõÙÇó:
²é³ù»լ,- øá Ï³ñÍÇùáí, ¶ñÇ·áñÁ ³Ýո·Ý³Ï³Ý åÇտի ÃáÕÝ»ñ
Çñ»Ýó Ñ³í³ïÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ñ³ï³Ïí»Éáõ å³ïñ³ëï ÏáõÛë»ñÇÝ:
øñÙ³å»ï,ìÇñ³åÇó

Ü³
¹áõñë

Ýñ³Ýó
·³Éáõó

Ù³ñÙÇÝներÁ
Ñ»ïá

ÑáÕÇÝ

ÙÇ³ÛÝ,

»ñµ

Ñ³ÝÓÝ»ó

Ëáñ

Ñ³ջáÕáõÃÛ³Ùµ

Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ñ Çñ ¹Çí³ÛÇÝ Ùï³ÑաÕ³óáõÙÁ: ²ÕçÇÏÝ»ñÇ
Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÛáõÝÇó ï³ëÝ»ñÏáõ օñ ³Ýó՝ ï³ëÝ»ñ»ù»ñáñ¹ օñÁ: ê³
ÝáõÛÝÇëÏ ¹áõ՛ք ãէù Ï³ñáÕ Ï»ÕÍ»É: ²ÝÑÝ³ñ ¿ åÝ¹»É, Ã» ï³ëÝ»ñ»ù
ï³ñÇ ³ÝÃ³Õ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ¹»é¨ë ã÷ã³Ý³É, ¨ »ñµ
¶ñÇքáñÁ ÑáÕÇÝ ¿ñ Ñ³ÝÓÝáõÙ Ýñ³Ýó, Ýñ³Ýù ³ÛնåÇëÇ ï»ëù áõÝ»ÇÝ,
³ë»ë Ýáñ ¿ÇÝ Ù³Ñ³ó»É:
²é³ù»լ,- ²ëáõÙ »ë, áñ ¶ñÇքáñÇÝ µ³Ýï³ñÏ»ÉÝ áõ ÐéÇ÷ëÇÙ»Ç áõ
ÏáõÛë»ñÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ùի³Å³Ù³Ý³Ï ¿՞ »Õ»É:
øñÙ³å»ï,- ÆëÏ Ó»ñ Ï³ñÍÇùáí, ¶ñÇքáñÇÝ Ñ³ïոõÏ ÃáõÛÉ ¿ÇÝ ïí»É,
áñ Ý³ ¹áõñë ·³ Êáñ ìÇñ³åÇó, Ã³ÕÇ Ýñ³Ýó ¨ ÏñÏÇÝ Çñ Ëá՛õóÁ
í»ñ³¹³éÝ³: ²ÛëåÇëáí, Ï³Ù ¶ñÇ·áñÁ ï³ëÝ»ñÏáõ -ï³ëÝ»ñ»ù օñ
¿ñ ³ÝóÏ³óñ»É Çñ ËóáõÙ, Ï³Ù ¿É ³Û¹ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ
ï³ëÝ»ñ»ù ïաñÇ ³ÝÃ³Õ ÙÝ³ó»É áõ ã¿ÇÝ ÷ã³ó»É:
(²é³ù»ÉÝ áõ ¶áéÁ Çñ³ñ Ý³Û»óÇÝ: ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ ¨ë Ñ³Ù³Ï
áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÉëáõÙ ¿ÇÝ ùñÙ³å»ïÇÝ՝ Ó·ï»Éáí áã ÙÇ µ³é µ³ó
ãÃáÕÝ»É):
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²é³ù»,- êï³óíáõÙ ¿, áñ…(¹³¹³ñ),- ¸áõ Ý³¨ åÝ¹á՛õÙ »ë, áñ
¶ñÇքáñÁ ãÇ՛ µÅßÏ»É îñ¹ëï ³ñù³ÛÇÝ Çñ ·³½³Ý³µ³ñá ï»ëùÇó:
øñÙ³å»ï,- ¸», »Ã» ÃáõÝ³íáñ»ÉÝ áõ Ñ³Ï³ÃáõÛÝ ï³ÉÁ µÅßÏ»É ¿…
¶áé,- êå³ëÇñ, ëå³ëÇñ: Æ±Ýã »ë áõ½áõÙ ¹ñ³Ýáí ³ë»É:
øñÙ³å»ï,- ²ÛÝ,áñ ¶ñÇքáñÁ Çñ ëÇñáõÑáõ ¨ Ñ³Ýó³ÏóÇ՝
³ñù³Û³¹áõëïñ Êáëñáí¹áõËïÇ Ó»éùáí ¿ ÃáõÛÝ ïí»É îñ¹³ïÇÝ, »ñµ
Ñ³ëÏ³ó³í որ Çñ ոí ÉÇÝ»ÉÁ µ³ó³Ñ³Ûïí»լ ¿ ¨ Çñ»Ý Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
¿ ëå³սíáõÙ: ²Û¹ ÃáõÛÝը É³í Ñ³ÛïÝÇ ¿ ÐéáÙáõÙ ¨ áñÁ Ý³ ëï³ó»É ¿ñ
Çñ ÐáéáÙ ï»ñ»ñÇó: Ð»ïá ï³ëÝ օñ աñù³ÛÇ í³ï³éáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
áã áùÇ áãÇÝã ãէñ ³ëí»É: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ îñ¹³ïÇ Ùáտ ½³Ý³½³Ý
Ë³µ»µ³Ý»ñ ¿ÇÝ µ»ñáõÙ µÅÇßÏ ùñÙ»ñÇ ³Ýí³Ý ï³Ï: ²ÛÝáõÑ»ï¨,

արքաÇÝ

Ñ³Ùá½ում էին, áñ ÙÇ³ÛÝ ¶ñÇքáñÁ Çñ ²ëïÍá ¨ Ñ³í³ïÇ

ßÝáñÑÇí ÏÏ³ñáÕ³Ý³ µáõÅ»É Ýñ³Ý: Վ»ñç³å»ë ï³ëÝ»ñ»ù»ñáñ¹

օñÁ

Ñ³Ùá½»Éáí, ¶ñÇքáñÇÝ Ñ³Ý»óÇն Êáñ ìÇñ³åÇó ¨ µ»ñ»óÇÝ îñ¹³ïÇ
Ùáï: ¶ñÇքáñÇÝ ÙÝáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ï³ÃáõÛÝ ï³É îñ¹³ïÇÝ, ³Û¹
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ÏáÍÏ»Éáí µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ³ÕáÃùÝ»ñáí áõ Í»ë»ñáí:
Բուժí»Éáí, îñ¹³ïÁ Ùáé³ó³í ³ÛÝ, áñ Çñ ¹ÇÙ³óÁ Çñ ÑáñÁ ëå³ÝáÕÇ
áñ¹ÇÝ ¿, ն³¨ »ÝÃ³ñÏí»Éáí Ë³µ»áõÃÛ³ÝÁ, Ñ³í³ïáí Éóí»ó ¶ñÇքáñÇ
ù³ñá½Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å: Ü³ ½áñù ïñ³Ù³¹ñ»ó ¶ñÇքáñÇÝ ¨
ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ÑéãաÏ»ó áñå»ë å»ï³Ï³Ý ÎñáÝ: ²ñù³Ý
Ññ³Ù³Û»ó ³Ù»Ýáõր ï³ñ³Í»É ³ÛÝ: Üñ³ Ùïùáí ³Ý·³Ù ãէñ ³ÝóÝáõÙ,
Ã» ÇÝã ½³ñÑáõñ»ÉÇ Íñ³·ñ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÑéáÙ»³Ï³Ý ³Û¹
·áñÍ³Ï³ÉÁ: Îïñ»É å³ïÙ³Ï³Ý այն ³ñÙ³ïÝ»ñÁ, áñáÝù Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ï³åáõÙ »Ý Çñ Ý³ËÝÛ³ó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ: àãÝã³óÝ»É
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, Ù»ր ·ÇñÝ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, »ñ·»ñÁ, É»½áõÝ:
î³ñ³Í»É Ø»Í Ð³ÛùáõÙ ÑáõÝ³Ï³Ý ·ÇñÁ Çñ Ýí³½ ï³é»ñáí ¨
ÑáõÝ³ñ»Ý É»½áõÝ՝ Ñ³Ûáó É»½íÇ ÷áË³ñ»Ý: ÈáõÍ»É, áõÍ³óÝ»É Ð³ÛùÁ ¨
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Ù³ïáõó»լ իր ÐáéáÙ ï»ñ»ñÇÝ: ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ¹³ Ýñ³Ýó
Ù³ëë³Ùµ Ñ³çáÕí»ó: Ð³ÛÁ »ñµ»ù ãÇ Ùáé³Ý³ Çñ É»½áõÝ, Çñ
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ: ÆëÏ հéáÙ»³óÇÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
Ñ»ÃÇÃÝ»ñÁ, ³ëáñ³óÇù, Ù³ññ»ñÁ, å³ñÃ¨Ý»ñÁ ¨ ÙÛáõë Ýí³×áÕÝ»ñÁ`
ÇÝãå»ë »Ï»É »Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ýե³ó»É »Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý
Ã³ï»ñ³µ»ÙÇó, ÇÝãå»ë ÙÇ Ñáõßª µ³Ëí»Éáí Ñ³Ûñ»ÝÛ³ó É»éÝ»ñÇÝ:
(îÇñáõÙ ¿ É³ñí³Í ÉéáõÃÛáõÝ, ùÝÝÇãÝ»ñÁ Çñ³ñ »Ý Ý³ÛáõÙ ¨ Ï³ËáõÙ
»Ý ·ÉáõËÝ»ñÁ: ²é³ù»ÉÁ Ùé³ÛÉ Ñ³Ûաóùáí Ý³Ë Ý³ÛáõÙ ¿ ùñÙ³å»ïÇÝ,
Ñ»ïá Çñ ³éç¨ ¹ñí³Í Ñ³ëï³÷áñ ·ñùÇÝ: Ø»ù»Ý³Ûáñ»Ý Ó»éùÝ ¿
í»ñóÝáõÙ ³ÛÝ ¨ ëÏëáõÙ Ã»ñÃ»É: ¶ïÝ»Éáí Çñ áñáÝ³Í ¿çÁ, ëÏëáõÙ ¿
µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ï³ñ¹³É Ñ³Û³óùÁ ·³Ù»Éáí ùñÙ³å»ïÇÝ, ³ÛÝå»ë,
³ë»ë ¹³ï³í×Çé ¿ñ Ï³ñ¹áõÙ):
²é³ù»É,- ¼·áõß³ó»ù ÇÙ ³ÝáõÝÇó ËáëáÕ ÙáÉáñ»óÝáÕÝ»ñÇó: Üñ³Ýó
É»½áõÝ ÏÉÇÝÇ ù³Õóñ, Ñ³Ùá½áÕ, µ³Ûó ¨ ëáõï: ¸áõ ÑÇÙ³ ÷áñÓáõÙ »ս
Ë³Ã³ñ»É իմ Ñ³í³ïÁ ÇÙ ³ëïÍáõ áõ ÷ñÏãÇ Ñ³Ý¹»å; âÇ Ñ³çáÕíÇ:
øá ÙáÉáñ»óÝող É»½áõÝ ß³ï ×³ñï³ñ ¿, µ³Ûó ³ÛÝ ãÇ ß»ÕÇ ինձ
ÇÙ ÁÝïñ³Í áõÕղáõó:
ՔñÙ³å»ï,- ºë áãÇÝã ã³ë³óÇ, ինչÁ ù»½ Ïß»Õ»ñ ùá Ñ³í³ïքÇó: ԵÃ»
Ù»Ýù ¹»é¨ë »ñ»ùÑ³ñÛáõñ ï³ñÇ ³é³ç ãÁÝÏ³É»ÇÝù ÐÇëáõëÇÝ ¨ Ýñ³
ù³ñá½³Í ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, ãÇÙ³Ý³ÛÇÝù, Ã» áñï»ÕÇó ¿ Ñáñ¹áõÙ ³Û¹
ÉáõÛëÁ,áñÝ է Ýñ³ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÁª ãեÇÝù Ññ³íÇñÇ Ýñ³Ý ¨
Ýñ³ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ Ø»Í Հ³Ûùª ³½³ï ù³ñá½»Éáõ Çñ»Ýó
í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ: Î³ñáÕ »ë ³ñ¹Ûáù ÑÇß»լ Ã»Ïáõ½ Ù»Ï ¹»åù
³ÝóաÍ Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÇó, »ñµ Ø»Í Հ³ÛùáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ
ù³ñá½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ý·³Ù Ù»Ï ù³ñá½ãÇ å³ïժ»իÝ:
¶áé,- Ð³å³ ùáõÛñ ¶³Û³Ý»Ý, ùáõÛñ ÐéÇ÷ëÇÙ»Ý և Ýñ³Ýó
ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÁ:
øñÙ³å»ï,- ØÇ ß÷áÃ»ù ³ÝÓÝ³Ï³ÝÁ ·³Õ³÷³ñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï:
ՀéÇ÷ëÇÙ»Ý å³ñ½³å»ë Ë³µ»ó îñ¹³ïÇÝª Ëáëï³Ý³Éáվ ïñí»É
Ýñ³Ý, »Ã» ³ñù³Ý Ø»Í Հ³ÛùáõÙ Çñ»Ý ¨ Çñ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇÝ
39

³å³ëï³Ý ï³: ՆñáÝù ÷³Ë»É ¿ÇÝ ÐéáÙÇó՝ ¸áÙÇóÇ³ÝáëÇ
Ñ»ï³åÝ¹áõÙներÇó, ՔñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝ ù³ñá½»Éáõ Ñ³Ù³ñ; ÐéáÙÇ
Ï³ÛëñÁ Ý³Ù³Ï ¿ñ ÑÕ»É îñ¹³ïÇÝ, ÑÇß»óñ»É, áñ Ý³ Ù³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏÇó
Ã³ùÝí»É ¿ñ Çñ »ñÏñáõÙ, »ñµ Ð³ÛùÁ Ï»Ý³ó áõ Ù³Ñáõ å³Ûù³ñ ¿ñ ÙÕáõÙ
ê³ë³ÝÛ³Ý Պ³ñëÏ³ëï³նի ¹»Ù,¨ áñ îñ¹³ïÁ ÙÇ³ÛÝ Çñ

օ·ÝáõÃÛ³Ùµ

¿ñ Ï³ñáÕ³ó»É í»ñ³·ñ³í»É Çñ Ñ³Ûñ»ÝÛաց ·³ÑÁ: Î³ÛëñÁ å³Ñ³Ýç»É
¿ñ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÇÝùÝ ¿É ³Ýï³ñµ»ñ
ãեñ ÐéÇ÷ëÇÙ»Ç Ñ³Ý¹»å: ²Û¹ ÑéáÙ»³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ ¿ÇÝ
Ñ³É³ÍáõÙ ¨ Ý³Ñ³ï³Ï»óÝáõÙ ùñÇëïáÝÛ³Ý»ñÇÝª Ü»ñáÝÇó ÙÇÝã¨
¸áÙÇóÇ³Ýáë: ԻëÏ Հ³ÛùÁ ÙÇßï ¿É ³å³ëï³Ý ¿ »Õ»É Ñ³É³ÍíáÕ
ù³ñá½ÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Տñ¹³ïÇ Ññ³Ù³Ýáí ·ï»É ¨ Ýñ³ Ùáï ¿ÇÝ
ï³ñ»É ÐéÇ÷ëÇÙ»ÇÝ ¨ Ýñ³ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇÝ: ´³Ûó îñ¹³ïÁ, ÑÙ³Ûí³Í
ÑéáÙ»áõÑÇ ÐéÇ÷ëÇÙ»Ç ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ, ³é³ç³ñÏ»É ¿ Ýñ³Ý Çñ ÏÇÝÁ
¹³éÝ³É՝
Ëáëï³Ý³Éáí
Ù»ñÅ»É
Ï³ÛëñÇÝ
¨
å³ßïå³Ý»É
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ÐéÇ÷ëÇÙ»Ý ³é»ñ»ë Ëáëï³ó»É ¿ñ, µ³Ûó, »ñµ
îñ¹³ïÁ Ù»ñÅáÕ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý էñ áõÕ³ñÏ»É ÐéáÙÇ Ï³ÛëñÇÝ՝
³ղçÇÏÁ Ññ³Å³ñí»É ¿ñ Ï³ï³ñ»É Çñ ËáëïáõÙÁ: ¸³ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
Ë³µí³Í ïÕ³Ù³ñ¹áõ ó³ëÙ³Ý ¹ñë¨áñáõÙն ¿ñ ¨ áã ÙÇ Ï³å ãáõÝ»ñ
Ñ³í³տի Ñ»ï:
²é³ù»É,- ºí ×Çßï ¿ñ í³ñí»É ùáõÛñ ÐéÇ÷ëÇÙ»Ý: øñÇëïáÝÛ³
ÙÇ³ÝÓÝáõÑÇÝ »ñµ»ù ãÇ Ï³ñáÕ Ïé³å³ßïÇ ÏÇÝÁ Ï³Ù ëÇñáõÑÇÝ
¹³éÝ³լ:
øñÙ³å»ï,- ÆëÏ Ï³ñáÕ ¿ ùñÇëïáÝÛ³ ÙÇ³ÝÓÝáõÑÇÝ ëï»É:
Êáëï³Ý³É áõ ¹ñÅ»É ËáëïáõÙÁ: Ü³ Ï³ñáÕ ¿ñ ½áÑ³µ»ñ»É Çñ»Ý ¨
³Û¹åÇëáí ÷ñÏ»É Çñ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇÝ ã³ñ³ã³ñ Ù³ÑÇó: ÜÙ³Ý
½áÑ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ÏÁÝÏ³Éí»ñ ¨ Ý»ñáõÙáí ÏÁÝ¹áõÝí»ñ երկընùáõÙ: ÆëÏ
Çñ ëïáí Ý³ ¹³ñÓ³í Ã» Çñ, Ã» ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÇ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý
å³ï×³éÁ: ¸³ ³í»ÉÇ ßáõï ³ÝÓÝ³å³ßïáõÃÛ³Ý ¨ ·áéá½áõÃÛ³Ý
¹ñë¨áñáõÙ ¿ñ: ԷÉ áõñ ÙÝ³ó §ØÇ° ëïÇñ¦ å³ïíÇñ³ÝÁ:
²é³ù»É,- Ðá·ÇÝ ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷áùñÇÏ ëáõïÁ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿:
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øñÙ³å»ï,- Դáõù ³Û¹å»±ë էù Ï³ñÍáõÙ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ կÏñÏÝ»Ù ÇÙ
»ñ»Ïí³ ³Ýå³ï³ëË³Ý Ùն³ó³Í Ñ³ñóë: àñï»՞Õ ¿ ·ñí³Í Ó»ñ ëáõñµ
·ñùáõÙ, Ï³Ù ¿É Ïóí³Í ¿ ÇÝãáñ Ñ³í»Éí³Í, áñï»Õ ³ëíáõÙ ¿, Ãե áñ
¹»åù»ñáõÙ ¿ Ï³ñ»ÉÇ ãÏ³ï³ñ»É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ å³ïíÇñ³ÝÁ, ß»Õí»É
Ýñ³ÝóÇó: ºí Ñ»ïá, á՞ñ ëáõïÝ ¿ ÷áùñ, áñ՞Áª Ù»Í: ØÇ±Ã» ù³é³ëáõն
Ù³ñ¹áõ ÏÛ³ÝùÁ ËÉ³Í ëáõïÁ ÷՞áùñ ¿: ԻëÏ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ
ù³ñá½áÕ í³ñ¹³å»ïÁ, ÉÇÝ»Éáí ³ÙáõëÝ³ó³Í ¨ ½³í³ÏÇ ï»ñ,
Çñ³íáõÝù áõÝÇ ·³ÛÃ³ÏÕ»É áã ùñÇëïáÝÛ³ ÏÝáçÁ, Ýñ³Ý ·áñÍÇù
ë³ñù»É, Çñ ÙáõÃ ·áñÍ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð³å³ §ØÇ±
ßÝ³ն³ñ¦ å³ïíÇñ³ÝÁ:
²é³ù»É,- ¸áõ áõ՞Ù Ù³ëÇÝ »ë ËáëáõÙ:
øñÙ³å»ï,- ¶ñիքáñÇ ¨ Êáëñáí¹áõËïÇ: Ü³ ·³ÛÃ³ÏÕ»ó ³ñ¹»Ý áã
»ñÇï³ë³ñ¹ ÏÝáçÁ, Ýñ³Ý ·áñÍÇù ¹³ñÓնելով Çñ Ó»éùáõÙ: ԳñÇքáñÁ
ÃáõÛÝÁ ïí»ó Çñ ëÇñáõÑáõÝª Ñ³Ùá½»Éáí ÃáõÝ³íáñ»É »ÕµáñÁ: Ð»ïá
Ñ³Ùá½»լ ²ñù³ÛÇÝ, áñ ÙÇ³ÛÝ ÇÝùÝ ¿ Ç íÇ×³ÏÇ օ·Ý»É Ýñ³Ý: Դ³ ¿É ¿՞
ÙïÝáõÙ
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ
ëï»ñÇ
ß³ñùÁ:
ÆëÏ
»Ã»
îñ¹³ïÁ,
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ãÑ³í³ï³ñ ùñáçÁ ¨ ã³½³ï»±ñ ¶ñÇքáñÇÝ; àõ՞Ù
Ñá·áõ íñ³ ÏÍ³Ýñ³Ý³ñ ³ñù³Û³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ÕùÁª ¶ñÇքáñÇ, Ã»
Êáëñáí¹áõËïÇ: Â՞» Ï³ë»Çù, áñ ³Û¹å»ë ¿ ²ëïÍá Ï³ÙùÁ: ºí, ³Û¹
¹»åùáõÙ áõ՞ñ ÙÝ³ó §ØÇ° ëå³ÝÇñ¦ å³ïíÇñ³ÝÁ: êï³óíáõÙ ¿, áñ
ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ë³Ëï»É
³Ýå³ïÇ՞Å ÙÝ³É:

ցանկացած

å³ïíÇñ³Ý ¨

²é³ù»É,- ºë ã»Ù Ñ³í³ïáõÙ, áñ ԳñÇքáñ ëñµ³½³ÝÁ ÝÙ³Ý ù³ÛÉÇ ¿
¹ÇÙ»É: ¸áõ ëïáõÙ »ë: Դáõ ÷áñÓáõÙ »ë Ë³Ëï»É Ù»ñ Ñ³í³ïÁ,
Ï³ëÏ³Í ë»ñÙ³Ý»É Ù»ñ ³Ý³Õ³ñï Ñá·ÇÝ»ñáõÙ;
øñÙ³å»ï,- ºë ï»ë³, Ã» Ó»ñ ³Ý³Õ³ñï Ñá·ÇÝ ÇÝã íÇ×³ÏÇ ¿ñ
Ñ³ëóñ»É ÇÙ օ·Ý³Ï³ÝÇÝ: Ø³ñ¹Ï³Ýó
í³Ë»ÝáõÙ ¹ÅáÕù ÁÝÏÝ »Éáõó:
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ïաÝç»Éáõ

Ñ³Ù³ñ

ã»±ù

¶áé,- êå³ë»ù, ëå³ë»ù, ¹áõ ï³ñօñÇÝ³Ï µ³Ý»ñ »ë ³ëáõÙ; ԳñÇ·áñ
ëñµ³½³ÝÁ Çñ ³ÝÓÝáõñ³ó Í³é³ÛáõÃÛ³Ùµ ÷áñÓáõÙ ¿ñ ù³í»É Ñáñ
Ù»ÕùÁ:
øñÙ³å»ï,- ÇÝչá՞í: Üñ³Ýáí, áñ Ã³ùóÝáõÙ ¿ñ Çñ ³ÙáõëÝ³ó³Í
ÉÇÝ»ÉÁ և áñ¹áõ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë½Ç իրեն ·áñÍÇù ¹³ñÓÝÇ ³ñù³ÛÇ
ùñá±çÁ,
ËáëùÁ'
îñ¹³ï
¶áé,-

Ëáëï³Ý³Éáí ³ÙáõëÝ³Ý³É Ýñ³ Ñ»ï: Աå³ ãÏ³ï³ñ»Éով
ëï»É: ¸՞³ էù Ñ³Ù³ñáõÙ ³ÝÓÝáõñ³ó Í³é³ÛáõÃÛáõÝ,
Ã»
²ñù³ÛÇ ÃáõÝ³íáñáõÙÁ:
ºí ¹³ նրա Ñ³Ù³ñ, Áëï ù»½, որպիզի áãÝã³óÝÇ Ñ³Ûáó

å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Û»ñÇë áõÍ³óÝÇ ÑáéոÙÝ»ñÇ՞Ý: ¸³ ³Ýñ¨³Ï³Û»ÉÇ ¿:
øñÙ³å»ï,- Æ±ÝãÝ ¿ ³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇ: Դ³ ÑéáÙ»³óÇÝ»ñÇ ëáíáñ³Ï³Ý
·áրÍ»É³á×Ý ¿: àñï»Õ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý, ·áñÍáõÙ »Ý áõÅáí՝ áãÝã³óÝáõÙ,
ëñÇ ù³ßáõÙ, Ýí³×áõÙ: àñï»Õ áõÅ»ñÁ ãեն Ý»ñáõÙª ·áñÍáõÙ »Ý áëÏáí
Ï³Ù Ë³µ»áõÃÛ³Ùµ: ØÇ±Ã» Ýñ³Ýù ãէÇÝ, áñ ¹»é ÑÇÝ· Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ
³é³ç êóÇåÇáÝ ²ýñÇÏ³óáõ Ó»éùáí ³Ûñ»óÇÝ Կ³ñÃա·»ÝÇ

Ù»Í

ë»Ý³ïÇ հ³½³ñ ï³ñí³ ·ñ³¹³ñ³ÝÁ, áñï»Õ Ñ³í³ùí³Í էր
öÛáõÝÇÏÛ³Ý ³Û¹ ·³ÕáõÃÇ áÕç å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹
·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ
å³ÑíáõÙ ¿ÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ Î³ñÃ³·»ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ¨ ë»Ý³ïÇ
áñáßáõÙÝ»ñÇ ¨ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÷ÛáõÝÇÏÛ³Ý
³é¨ïñ³Ï³Ý ¨ é³½Ù³Ï³ն Ý³í»ñÇ նավապետÝ»ñÇ ½»ÏáõóáõÙÝ»ñը ¨
ù³ñï»½Ý»ñÁ: ÐáõÝ³ëï³ÝÇó ÙÇÝã¨
ëÛáõÝերÇó ³ñ¨Ùáõïù ÁÝÏ³Í ÑáÕ»ñÇ ¨ »ñÏñÝ»ñÇ

ծովաին

Ð»ñÏáõÉ»ëÛ³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ

նկարագրությունները:
²é³ù»É.- Բ³Ûó ÑáõÝ³ñ»Ý ï³é»ñáí ·ñ»ÉÁ, ï³é»ñ, áñáÝóáí ·ñí»É ¿
²ëïí³Í³ßáõÝãÁ, ÇÝãáí ÏíÝ³ëÇ Ð³ÛùÇÝ ¨ Ñ³Û»ñÇÝ: ÀÝդÑ³Ï³é³ÏÁ`
Ù»Ýù Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ÏÉÇÝ»Ýù ³ÛÝ É»½íÇÝ, áñáí ·ñí»É ¿ Ù»ñ ëáõñµ
·ÇñùÁ:
øñÙ³å»ï,- Ü³Ë, Ó»ñ ëáõñµ ·ñùÇ ³é³çÇÝ, ³é³í»É ÑÇÝ Ù³ëÁ
·ñí»É ¿ »µñ³Û»ñ»Ýª Ñáõ¹³ÛÇ É»½íáí: ԻëÏ »ñÏñáñ¹ Ù³ëÁ ÐÇëáõëÇ
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ÏÛ³ÝùÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ñ³·ñáÕ Ù³ëÁ՝ Ù³ë³Ùµ ·ñí»É ¿
Õåï»ñ»Ý, Ù³ë³Ùµª ³ñ³Ù»ñ»Ý: ÐáõÝ³ñ»Ý ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³Ýí»É ¿
Ñ³ñÛáõñհիսուն ï³ñÇ ³é³ç ¨ ¹»é Ñ³ÛïÝÇ ã¿, Ã» ÇÝã
³Õ³í³ÕáõÙÝ»ñáí áõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝã ¿ ³í»É³óí»É ¨ ÇÝã
å³³ë»óí»É Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:
¶áé,-Բ³Ûó ³ëí³Í ¿, áñ օվ Ã»Ïáõ½ մÇ ï³é ³í»É³óÝÇ Ï³Ù
å³Ï³ë»óÝÇ ·ñí³ÍÇÝ, ¹ÅáËùÇ µ³ÅÇÝ Ï¹³éÝ³:
øñÙ³å»ï,- ¸», ³Û¹ í»ñ³ó³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÁ »ñµեù ¿É
½»ÕÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ ãÇ Ï³Ý·Ý»óñ»É: ԵÃ» ³Ý·³Ù Ó»ñ íաñ¹³å»ï»ñÝ
»Ý Çñ»Ýó Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ խախտում Ó»ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ëÁ
å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÁ

¨

³½³ï

ïñíáõÙ

յոթ

Ù³Ñ³óáõ

մ»Õù»ñÇ

·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛ³ÝÁ: â·Çï»Ù ¿É, ó³í³ÉÇ ¿, Ã» ½³í»ßï³Ï³Ý նաև ³ÛÝ
÷³ëïÁ, áñ Ñ»Ýó ÑáõÝ³Ï³Ý ³Ûµáõµ»ÝÝ ¿É ÑÇÙÝí³Í ¿ ÷ÛáõÝÇÏÛ³Ý
³Ûµáõµ»ÝÇ íñ³: ²ÛÝ ¹»é¨ë Ñ³½³ñ ÑÇÝ·Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ ³é³ç
³é³ëå»É³Ï³Ý Î³¹ÙáõëÝ ¿ñ ÷áË³é»É ÷ÛáõÝիÏ»óÇÝ»ñÇó ¨
Ñ³ñÙ³ñ»óñ»É ÑáõÝ³ñ»Ý É»½íÇÝ Çñ Ýí³½ ù³Ý³ÏÇ ï³é»ñáí: ¸ñ³
Ñ³Ù³ñ ¿É ÑáõÛÝ»ñÁ Ýñ³ն ¹³ë»óÇÝ ÏÇë³ëïí³ÍÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ: ÆëÏ
÷ÛáõÝÇÏÛ³Ý ·ÇñÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÷áË³éí»É ¿ñ ÑÝ³·áõÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³Ûµáõµ»ÝÇó: ²ÛÝ ³Ûµáõµ»ÝÇó, áñáí ¹»é »ñÏáõÑ³½³ñ ÛáÃÑ³ñÛáõñ
ï³ñÇ ³é³ç ëÏëí»É ¿ñ ·ñí»É Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ºí ÑÇÙ³ Ù»½
÷áñÓáõÙ էք åաñï³¹ñ»É ùë³Ý»ñÏáõ ï³é»ñÇó µ³ÕÏ³ó³Í ÙÇ
³Ûµáõµ»Ý՝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûáó Ñ³ñáõëï µ³é³å³ß³ñÁ Çñ
»ñ»ëáõÝí»ó ï³é»ñáí: ԻëÏ å³Ï³ëáÕ ï³ëÝãáñë ï³é»ñÁ ÇÝãá±í
Ï³ñï³Ñ³Ûïí»Ý: ¸» ÇÑ³ñÏ», É»½áõÝ ÷áË»Éáí: Վ»ó ï³ñÇ ³é³ç
Îáëï³ÝդÇÝ Ï³ÛëñÁ ÑéոÙ»³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÁ µ³Å³Ý»ó »ñÏáõ Ù³ëÇ
¨ Ýñ³ ³ñ¨»ÉÛ³Ý Ù³ëáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñéã³Ï»ó áñå»ë
å»ï³Ï³Ý ÏñáÝ; ²ë³ó»ù, ËÝ¹ñ»Ù, ÇÝãá±õ ùñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ³Û¹
ç³ï³·áíÁ
ã³í»ñ»ó
ÑáõÝ³Ï³Ý
¹Çó³ñ³ÝÇ
³ëïí³ÍÝ»ñÇ
ï³×³ñÝ»ñÁ, ã³Ûñ»ó ÑáõÛÝ å³ïÙÇãÝ»ñÇ ·ñù»ñÁ: àã, øë»ÝáýáÝ»ëÇ, áã
¿É Ð»ñá¹áïáëÇ: â³Ûñ»ó ՀáÙ»ñáëÇ åá»ÙÝ»ñÁ, êáÉáÝÇ օñ»ÝùÝ»ñÇ
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ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÁ, ԷíñÇåÇ¹»ëÇ ¨ êáýáÏÉ»ëÇ ողբերգությնÝ»ñÁ,
äÛáõÃ³·áñ³ëÇ ïí³Í áõëÙáõÝùÁ, ÑáõÛÝ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ ·ñùñ»Áª
êáÏñ³ï»ëÇó áõ äÕ³ïáÝáëÇó ÙÇÝã¨ ²ñÇëïáï»Éáë áõ ¸Çá·»Ý»ë:
Æ±Ýã ¿, Ýñ³Ýù µáÉáñÁ ùñÇëïáÝÛ³ í³ñ¹³պ»ïÝ»ñ ¿Ç՞Ý, Ã»՞ Ýñ³Ýó
·ñù»ñÝ էլ ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ §¶áñÍù ³é³ù»Éáó¦-Ç ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç:
(ê»ÝÛ³ÏáõÙ ïÇñáõÙ ¿ É³ñí³Í ÉéáõÃÛáõÝ: øÝÝÇãÝ»ñÁ Ùé³ÛÉ Çñ³ñ »Ý
Ý³ÛáõÙ, Ñ»ïá Ñ³Û³óùÝ»ñÁ ·³ÙáõÙ »Ý ùñÙ³å»ïÇ íñ³):
²é³ù»É(Ù»ù»Ý³Ûáñ»Ý),- àñï»±Õ »Ý ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ ùñÙ³å»ï,
Ï³ë»ë, Ã» áã:
(¶áéÁ ³åß³Í Ý³ÛáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáçÁ):
¶áé,- ºÕµ³Ûñ ²é³ù»É, ¹áõ Ñá ã»ë…
(Ü³ ËáëùÁ ÏÇë³ï ¿ ÃáÕÝáõÙ, ÏաËáõÙ ¿ ·ÉáõËÁ, Ñ»ïá Ý³ÛáõÙ
ùñÙ³å»ïÇÝ)
- Աë³ÍÝ»ñ¹ Ùïáñ»Éáõ ï»ÕÇù »Ý ï³ÉÇë: ´³Ûó ÇÝãå»ë Ñ³í³ï³Ù,
áñ Ù»ñ Ù»Í ³é³çÝáñ¹Á…
(²Ûëï»Õ Ý³ ÏñÏÇÝ ÉéáõÙ ¿, ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ÁÝÏÝáõÙ, Ñ»ïá
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ, ³ë»ë µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ùïáñ»Éáí)
-ÆëÏ³å»ë áñ, îñ¹³ï ³ñù³Ý í»ñ³¹³ñÓ³í Ø»Í Ð³Ûù
¸ÇáÏÉ»ïÇ³Ýáë Ï³ÛëñÇ Ã³·³¹ñáõÃÛ³Ý »ññáñ¹ ï³ñáõÙ: ¸³
ùë³Ýãáñë ï³ñÇ ³é³ç ¿ñ: ä³Ûù³ñÁ ä³ñëÇó ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý դեմ
ï¨»ó Ùáï ï³ëÁ ï³ñÇ ¨ îñ¹³ïÁ Ã³·³¹ñí»ó Ùáï ï³ëÝãáñë
ï³ñÇ ³é³ç: ÆëÏ ¶ñÇ·áñÁ ÙÏñï»ó Ø»Í Ð³ÛùÁ ï³ëÁ ï³ñÇ ³é³ç,( Ü³ Ñ³ñó³ÏաÝ Ý³ÛáõÙ ¿ ²é³ù»ÉÇÝ)
-ºÕµ³ÛÇ Աé³ù»É, ï³ñ»Ãվ»ñÁ Çñ³ñ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ:
êï³óíáõÙ ¿, áñ îñ¹³ïÁ ¶ñÇ·áñ ëñµ³½³ÝÇÝ µ³Ýï³ñÏ»É ¿ Ýñ³Ýó
Ð³Ûù í»ñ³¹³éÝ³Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ÇëÏ³å»ë,
ÇÝãå»ë Ý³ Ï³ñáÕ ¿ր µ³նïÇó ½µ³Õí»É Ðéի÷ëÇÙ»Ç ¨ ÙÛáõë ÏáõÛë»ñÇ
ÑáõÕ³ñÏ³íáñáõÃÛ³Ùµ: â¿ áñ Ýñ³Ýù Ý³Ñ³ï³Ïí»É »Ý Ùáï
ï³ëÝ»ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç: ÆÝã ¿ ëï³óíáõÙ: àñï»Õ ¿ ëáõïÁ, áñï»Õ
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ:
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²é³ù»É,- ÈéÇñ, »Õµ³Ûñ ¶áé, ³í»ÉÇ É³í ¿ Éé»ë: ºë ã»Ù áõ½áõÙ, áñ
Ï³ëÏ³ÍÇ áõ ï³ï³ÝÙ³Ý ë»ñÙ»ñÁ ÍÇÉ ï³Ý ÇÙ Ñá·áõÙ:
(²ÛÝáõÑ»ï¨ Ý³ ¹ÇÙáõÙ ¿ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ)
-î³ñ»ù ùñÙ³å»ïÇÝ Çñ ËáõóÁ:
(¼ÇÝíáñÝ»ñÁ, ³ë»ë ùÝÇó ³ñÃÝ³Ý³Éáí, ¹³Ý¹³ղ Ùáï»ÝáõÙ »Ý
ùñÙ³å»ïÇÝ ¨ Éáõé Ï³Ý·ÝáõÙ Ýñ³ ÃÇÏáõÝùáõÙ: øñÙ³å»ïÁ ³ÝËáë
Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ áõÕÕíáõÙ ¹»åÇ ելքÁ: ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ å³ïÏ³é³Ýùáí
Ñ»ï¨áõÙ »Ý Ýñ³Ý: ԳáéÁ ß»Õ Ñ³Û³óù է ·óáõÙ ß÷áÃí³Í ÁÝÏ»ñáç íñ³):
¶áé,- ¸áõ ³Ûëօñ ÇÝã-áñ ³ÛÝ ã»ë, »Õµ³Ûñ ²é³ùեÉ, ÇÝ՞ã ¿ å³ï³Ñ»É:
²é³ù»É,- ԴëïñÇÏë, ÙÇ³Ï ¹ëïñÇÏë, Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹ ¿: Հ»ùÇÙÝ»ñÁ
áãÇÝã ã»Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ: àã ÙÇ µÅÇßÏ ùáõñÙ ¿É ãÇ ÙÝ³ó»É:
Ðáõë³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó ·ÉáõËë Ïáñóñ»É »Ù: ²ÕáÃáõÙ »Ù ³é³íáïÇó
»ñ»Ïá, µ³Ûó áãÇÝã ãÇ օ·ÝáõÙ: Ø³Ý»ë ·Ý³Éáí, ³í»ÉÇ ¿ Ñ³ÉíáõÙ áõ
Ù³ßíáõÙ: »Ã» Ý³ Ù³Ñ³Ý³, ã·Çï»Ù, Ã» ÇÝã ÏÏ³ï³ñíÇ ÇÝÓ Ñ»ï:
ԿÝáçë Ù³ÑÇó Ñ»ïá Ý³ ÇÙ áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ ¿ ³Ûë ÏÛ³ÝáõÙ: ÆÝã ³Ý»Ù,
»Õµ³Ûñ ¶áé: ÙÇ ËáñÑáõñ¹ ïáõñ:
¶áé,- ¸³ ÷áñÓáõÃÛáõÝ ¿ »Õµ³Ûñ ²é³ù»É, ÷áñÓáõÃÛáõÝª ëïáõ·»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ùá Ñ³í³ïÁ: ØÇ՞Ã» å³ñ½ ã¿: ºÃ» ùá Ñ³í³ïÁ ÷áùñ ¿ ¨ ù»½
ãÇ օ·ÝáõÙ, ËÝ¹ñÇñ Ù»Í ³é³çÝáñ¹ÇÝ: ºÃ» ¶ñÇքáñ ëñµ³½³ÝÁ
Ï³ñáÕ³ó³í աñք³յÇÝ µÅßÏ»É Çñ ë³ñë³÷»ÉÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó, ³å³
³ÝÙ»Õ »ñ»Ë³ÛÇÝ օ·Ý»ÉÁ ¨ ³ëïí³Í³Ñ³×á ¿ ¨ Ë³Õáõå³ñ: ¸ñ³Ýáí
Ý³ ³ÝÑ³í³ïÝ»ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ս óáõÛó Ïï³ Çñ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ¨
ÐÇëáõëÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý ·áõÃÁ Çñ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å:
²é³ù»É,- ´³Ûó Ý³ ³ÛÝù³Ý ½µ³Õí³Í ¿ ¨ ³ÛÝù³Ý Ñá·ë áõÝÇ,
ÏÏ³ñáÕ³Ý³± ³ñ¹Ûáù ÇÝÓ Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñ»É:
¶áé,- ÆÑ³ñÏ», »Õµ³Ûñ ²é³ù»É, ÇÑ³ñÏ»: Ü³ ëÇñáõÙ ¿ Ù»½ ¨ ÑÇÙ³
¿É ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ ¿, ÑÛáõñ ¿ »Ï»É ²ñù³ÇÝ: Ü³ ³Ýå³ÛÙ³Ý
Ïօ·ÝÇ, ãÇ Ù»ñÅÇ:
(²é³ù»ÉÁ »ñ³խï³·ÇïáõÃÛ³Ùµ Ý³ÛáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáçÁ, Ñ»ïá
÷ÕÓÏáõÙ ¨ ÁÝÏÝáõÙ ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç: Վ³ñ³·áõÛñÁ ÷³ÏíáõÙ ¿):
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î»ë³ñ³Ý »ñÏñáñ¹
(´³óíáõÙ »Ý í³ñ³·áõÛñÝ»ñÁ: Ð³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ ë»ÝÛ³ÏÝ
¿: Ü»ñë ¿ ÙïÝáõÙ ¶áéÁ: Ü³ áõß³¹Çñ ½ÝÝáõÙ ¿ ë»ÝÛ³ÏÁ, ÃáÃáíáõÙ
áõë»ñÁ ¨ Ñ»ï ¹³éÝ³Éáí ¹»åÇ ¹áõéÁ, ձ³ÛÝ ¿ ï³ÉÇë):
¶áé,- ¼ÇÝíáñ, »Õµ³Ûñ ²é³ù»ÉÁ Ç՞Ýã ¿, ¹»é չ՞Ç »Ï»É:
(¸é³Ý »ï¨Çó ÉëíáõÙ ¿ ½ÇÝíáñÇ å³ï³ëË³ÝÁ)
- Ոã, ¹»é ãÇ »Ï»É:
¶áé,- î³ñօñÇÝ³Ï ¿: Ն³ ÙÇßï ×ßï³å³Ñ ¿ñ ¨ ÇÝÓ³ÝÇó ¿É ßáõï
¿ñ
·³ÉÇë: Տ»ëÝ»ë ÇÝã ¿ å³ï³Ñ»É: Հáõëáí »Ù, áñ Ø³Ý»Ç Ñ»ï
áãÇÝã ՝
áã ÙÇ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ ãÇ պատահ»É:
(ò³Íñ ÉëíáõÙ ¿ ´³ËÇ Ëáñ³ÉÁ: Ü³ Ùï³Ñá· Ùáï»ÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇÝ,
ÝëïáõÙ ¿ Çñ ï»ÕÁ ¨ µ³ó»Éáí ³ëïí³Í³ßáõÝãÁ, ëÏëáõÙ ¿ ³ÝÓ³ÛÝ
ÁÝÃ»ñó»É: ´³óíáõÙ ¿ ÙáõïùÇ ¹áõéÁ, Ý»ñë ¿ ÙïÝáõÙ ²é³ù»ÉÁ: Üñ³
¹»ÙùÁ ³ÛÉ³ÛÉí³Í ¿, ë÷ñÃÝ³Í áõ ·áõÝ³ï, ÇëÏ ³ãù»ñÁ Ï³ñÙñ³Í »Ý:
Եñ¨áõÙ ¿, áñ ·Çß»ñÁ ãÇ ùÝ»É: Ü³ Ùï³½µ³Õ, É³ñí³Í Ùáï»ÝáõÙ ¿ Çñ
³ÃáéÇÝ, ³Ýí×é³Ï³Ý Ï³Ý·ÝáõÙ, Ñ»ïá ÝëïáõÙ: ¶áéÁ, áñ ³ãùÁ
Ýñ³ÝÇó ãէñ ÏïñáõÙ, Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ùµ ëå³ëáõÙ ¿):
¶áé,- ¸» Ç՞Ýã »Õ³í: Տ»ë³ñ ¶ñÇքáñ ëñµ³½³ÝÇÝ: Ü³ Ç±Ýã
å³ï³ëË³Ý»ó: ԻÝãå»±ë ¿ Ø³Ý»Ý ÑÇÙ³: ÊáëÇ՛ñ, Ù³՛ñ¹ ³ëïÍá:
êÇñïë ÑÇÙ³ Ïå³ÛÃÇ :
(´³ËÇ Խáñ³ÉÁ ÷áËíáõÙ ¿ ýáõ·³ÛÇ: ²é³ù»ÉÁ É³ó³ÏáõÙ³ó Ý³ÛáõÙ
¿ ¶áéÇÝ)
²é³ù»É,- àãÇÝã, Ü³ Ý³Ë áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ ÇÝÓ ÁÝ¹áõÝ»ó, ¨ ³é³çÇÝ
Ñ³ñóÝ ¿ñ, ³ñ¹Ûáù պ³ñ½»՞É »Ýù, Ã» áñï»Õ »Ý Ã³ùóñ»É Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃÛ³Ý ³Ûդ áëÏÛ³ ·ñù»ñÁ: ºñµ å³ï³ëË³Ý»óÇ, ¹»é áã,
ë³ëïÇÏ µ³ñÏ³ó³í áõ å³Ñ³Ýç»ó, áñ Ñ»é³Ý³Ù áõ ³é³Ýó
å³ï³ëË³ÝÇ ã»ñ¨³Ù ³ãùÇÝ:
¶áé,- àõñ»ÙÝ ãÉë»՞ó ù»½: Չե որ ËÝ¹ñ³Ýùáí ¿Çñ ÙáïÁ ·Ý³ó»É:
²é³ù»É,- â¿ñ áõ½áõÙ, µ³Ûó »ë Ñ³Ù³é»óÇ áõ ³ë³óÇ ËÝ¹ñ³Ýùë:
¶áé,- ºí Ç±Ýã, ã³Ýë³Ýó ËÝ¹ñ³ÝùÇ¹: ºí Ç±Ýã å³ï³ëË³Ý»ó:
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²é³ù»É,- ÆÝã å³ï³ëË³Ý»՞ó, ÇÝã å³ï³ëË³Ý»ó: ²ë³ó, áñ
ù³ÝÇ ¹»é ã»Ýù ÇÙ³ó»É, Ã» áñï»Õ »Ý ùñÙ»ñÁ Ã³ùóñ»É ³Û¹ áëÏ»ï³é
·ñù»ñÁ, ÇÝùÁ ÙÇ ù³ÛÉ ¿É ãÇ Ùáï»Ý³ ¹ëï»ñë: ÊÝ¹ñ»óÇ, ³Õ³ã»óÇ,
³ë³óÇ, áñ ¹áõëïñë Ù³Ñíան »½ñÇÝ ¿, áñ Å³Ù³Ý³Ï ãÏ³: ÆëÏ Ý³
ÙÇ³ÛÝ ËÇëï Ý³Û»ó ¨ ³ë³óª §¸», áõñ»ÙÝ, ßïաåÇñ¦: ºí í»ñç:
Ð³ëÏ³Ýáõ'Ù »ëª Ý³ ÇÝÓ ¹áõñë íéÝ¹»ó:
¶áé,- âÇ Ï³ñáÕ å³ï³Ñ»É, »Õµ³Ûñ ²é³ù»É: ¸³ å³ñ½³å»ë…
(¹³¹³ñ) - ²Û¹ áëÏÇÝ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ ³í»ÉÇ Ã³ÝÏ ¿, ù³Ý ³ÝÙ»Õ »ñ»Ë³ÛÇ
ÏÛ³±ÝùÁ: ՉÇ Ï³ñáÕ å³ï³Ñ»É: ԻÝãå»՞ë Ñ³í³ï³Ù, ÇÝãå»՞ë..
(¶áéÁ ÉéáõÙ ¿ áõ ÁÝÏÝáõÙ Ùï³ÍÙáõÝùÝ»ñÇ Ù»ç: Ð»ïá,³ë»ë ÙÇ ÙÇïù
¿ Éáõë³íáñáõմ Ýñ³Ý)
-ÈëÇñ »Õµ³Ûñ ²é³ù»É, ÇëÏ »Ã» Ù»ñ ùñÙ³å»ïÇÝ խնդրենք՞ Դ»
ï»ë³ñ ã՞¿, ÇÝãå»ë µÅßÏ»ó եÝ Ëáßï³Ý·í³ÍÇ í»ñù»ñÁ: ¶áõó» օ·ÝÇ±:
²é³ù»É,- Ø»ñ Ù»Í í³ñ¹³å»ïÁ Ù»ñÅ»ó, ÇëÏ »ë ¹ÇÙ»Ù Ïé³å³ßïÇ

օ·ÝáõÃÛ³±ÝÁ: Ð³ëÏ³ÝáõÙ »ë, Ã» ÇÝã »ë ³é³ç³ñÏáõÙ:
¶áé,- ´³Ûó, »Ã» ¹ëï»ñ¹ ãօ·Ý»Ýù, Ý³ ÏÙ»éÝÇ:
²é³ù»É,- ¶ñÇքáñ ëñµ³½³ÝÁ ³ë³ó, áñ »Ã» Ø³Ý»ë Ù ահանա,
áõñ»ÙÝ ³Û¹å»ë ¿ ³ëïÍá Ï³ÙùÁª Ç Ñ³ïáõóáõÙÝ ÇÙ Ù»Õù»ñÇ, Ç՛Ù
Ù»Õù»ñÇ:
¶áé,- ÆÝãå»՛ë Ã»: ø»±½, մ»½ å³ïÅ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ëïí³Í ÏÃáÕÝÇ,
áñ Ù»éÝÇ ³ÝÙ»Õ »ñ»Ë³՞ն, ï³ëÝ³ÙÛ³ ³ÕçÝ³±ÏÁ: ԷÉ áõñ ÙÝ³ó Ýñ³
³Ýë³ÑÙ³Ý ë»ñÁ áõ ·Ã³ëñïáõÃÛáõÝÁ Ù»ñª իñ ½³í³ÏÝ»ñÇ ÑաÝ¹»å:
ºí ³Û¹ ³Ù»ÝÁ ÇÝã-áñ ÙÇ ÏáõÛï áëÏáõ Ñ³Ù³±ñ: ÂáÕÝ»É, áñ ³ÝÙ»Õ
»ñ»Ë³Ý ï³ÝçíÇ áõ Ù»éÝÇ: ¸³ »ë ã»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, ã»Ù ÁÝÏ³ÉáõÙ:
ÎաÝã»նù ùñÙ³å»ïÇÝ: ºë ÇÝùÝë ÏËÝ¹ñ»Ù Ýñ³Ý:
²é³ù»É,- Î³ñÍáõÙ »ë ÏÏ³Ù»Ý³± օ·Ý»É: ²ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, ÇÝã Ù»Ýù
³ñ»լ եÝ՞ù:
¶áé,- ÆëÏ ¹áõ Ç՞Ýã áõÝ»ë ÏáñóÝ»Éáõ: ՈãÇ՛Ýã:
(¶áéÁ áïùÇ ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ, Ùáï»ÝáõÙ Ùáõïùի ¹é³ÝÁ ¨ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý
ïáÝáí ³ëáõÙ)
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- ²Ûëï»Õ µ»ñ»ù ùñÙ³å»ïÇÝ, ¨ ³ñ³·:
(üáõ·³Ý ÏñÏÇÝ փáËíáõÙ ¿ »ñ·»ÑáÝ³ÛÇÝ Ëáñ³ÉÇ: ԳáéÁ
í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Çñ ï»ÕÁ: ²é³ù»ÉÁ ³ÙáÃÇó Ï³Ë»É ¿ ·ÉáõËÁ ¨ ãÇ
Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ Ý³Û»É ÙáõïùÇ ¹é³Ý
ÏáÕÙÁ: Ն»ñë ¿ ÙïÝáõÙ
ùñÙ³å»ïÁ: Üñ³ Ñ»ï¨Çó ¿É ½ÇÝíáñÝ»ñÁ: Ü³
·³ÉÇë ¿, ÝëïáõÙ
ë»Õ³ÝÇ ³é³ç: ¼ÇÝíáñÝ»ñÁ Éáõé ·ñ³íáõÙ »Ý Çñ»Ýó ï»ÕÁ: ¶áéÁ
¹ÇÙáõÙ ¿ Ýñ³Ýó):
¶áé,- ¼ÇÝíáñÝ»ñ, Ù»½ Ù»Ý³Ï ÃáÕ»ù: ºë ÏÏ³Ýã»Ù, »ñµ Ù»½ å»ïù
·³ù:
(¼ÇÝíáñÝ»ñÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ »Ý ·ÉáõËÝ»ñÁ: øñÙ³å»ïÁ
Ñ³ñó³Ï³Ý Ý³ÛáõÙ ¿ ¶áéÇÝ, Ñ»ïá Ñ³Û³óùÁ ¹³ñÓÝáõÙ ²é³ù»ÉÇÝ, áñÁ
·ÉáõËÁ Ï³Ë»É ¿ñ ¨ ã¿ñ Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ Ý³Û»É Ýñ³Ý: Հ»ïá ÇÝùÝ ¿
¹ÇÙáõÙ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ):
øñÙ³å»ï,- Ø»½ Ù»Ý³Ï ÃáÕ»ù, ê³ »ë »Ù Ó»½ ËÝ¹ñáõÙ :
(¼ÇÝíáñÝ»ñÁ ³Ýß³ñÅ Ý³ÛáõÙ »Ý ùñÙ³å»ïÇÝ, Ñ»ïá Çñ³ñ ¨ ³ÝËáë
Ñ»é³ÝáõÙ)
- Æëկ ÑÇÙ³ å³ñ½ Ëáë»ù, Ç±Ýã ¿ å³ï³Ñ»É:
¶áé,- ºÕµ³Ûñ ²é³ù»ÉÇ ¹áõëïñը Í³Ýñ ÑÇí³Ý¹ ¿: â»՞ë Ù»ñÅÇ
³ñ¹Ûáù օ·Ý»É Ýñ³Ý: ´ÅßÏ»É, ÇÝãå»ë µÅßÏ»óÇñ ùá օ·Ý³Ï³ÝÇÝ:
øñÙ³å»ï,- ÆÑաñÏ» Ïօ·Ý»Ù, ÇÝã Ëáëù Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É:
(²é³ù»ÉÁ
³ñ³·
µ³ñÓñ³óñ»ó
·ÉáõËÁ,
Ýñ³
Ñ³Û³óùáõÙ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ ÷áËíáõÙ ¿ñ Ï³ëÏ³Í³ÝùÇ, Ñ»ïá ÑáõÛëÇ ßáÕÇ):
²é³ù»É,- ÆëÏ³å»՞ë, Ïո·Ý»±ù: ÖÇßï »±ù ³ëáõÙ, ³Ý·³Ù ³ÛÝ µ³ÝÇó
Ñ»ïá, ÇÝã Ù»Ýù...
(²Ûëï»Õ Ý³ ëÏëáõÙ ¿ ÏÙÏÙ³É áõ ÉéáõÙ ¿):
øñÙ³å»ï,- ºñ»Ë³Ý Ç՞Ýã Ï³å áõÝÇ Ó»ñ ·áñÍ»ñÇ Ñ»ï: ºí ÙÇ՞Ã»
Ó»ñ í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ ãÇ ù³ñá½áõÙ, ëÇñ»լ ÃßÝ³Ùáõ¹ ÇÝãå»ë
ÇÝùÝ»ñ¹ Ó»½; Հ»ï³ùñùñÇñ ¿, Ã» ÇÝãáõ էù ¹áõù ÝÙ³Ý ËÝ¹ñ³Ýùáí
ÇÝ'Ó ¹ÇÙáõÙ, ³ÛÉ áã Ã» ¶ñÇքáñ ëñµ³½³ÝÇÝ: â՞¿ áñ ³Û¹ Ý³ îñ¹³ï
³ñù³ÛÇÝ µÅßÏ»ó Çñ իբր ·³½³Ý³µ³ñá ï»ëùÇó;
(²é³ù»ÉÁ Ï³ñÙñ»ó ¨ Ï³Ë»ó ·ÉáõËÁ: ¶áéÁ ßï³å»ց
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ընկերոջը

Ñ³Ý»É ¹Åí³ñÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝÇó):
¶áé,- ¶ñիքáñ ëñµ³½³ÝÁ ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ ã¿, ³ÛÉ ²ßïÇß³ïáõÙ:
Ð³ñÏ³í, »Ã» ³Ûëï»Õ ÉÇÝ»ñ, ÇÑ³ñÏ», Ïօ·Ý»ñ, ÇÝã Ëáëù:
(øñÙ³å»ïÇ Ñ³Û³óùÇ ï³Ï ¶áéը ëÏë»ó ÏÙÏÙ³É áõ Éé»ó)
øñÙ³å»ï,- »ë ã·Çï»Ù, Ã» áñï»Õ ¿ ¶ñÇքáñÁ, µ³Ûó ¹áõ ÑÇÙ³ ×Çßï
ã»ë ËáëáõÙ: ÆÝã ¿, ¹³ñÓÛ³É ÷áùñ ëáõï Ñ³ÝáõÝ ÇÝã-áñ Ù»Í
Ýå³ï³ÏÇ՞:
²é³ù»É(Ï³ï³Õ³Í µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ·ÉáõËÁ),- ¸áõ ×Çßï »ë
ùñÙ³å»ï: Ü³ Ññ³Å³ñí»ó օ·Ý»Éáõó: ²ë³ó, áñ ÙÇÝã¨ ãÇÙ³Ý³ù, Ã»
áñï»Õ »Ý Ó»ñ ï³×³ñÇ ã³ñ³µ³ëïÇÏ ·³ÝÓ»ñÁ ¨ áëÏÛ³ ·ñù»ñÁ
å³ïÙáõÃÛ³Ý, ÇÝùÁ ãÇ Ùáï»Ý³ ¹ëï»ñë: ºí »Ã» Ø³Ý»ë ÙÇÝã¨ ³Û¹
Ù»éÝÇ, áõñ»ÙÝ ³Û¹å»ë ¿ ²ëïÍá Ï³ÙùÁ: ´³Ûó, ¹áõ ÇÝãå»՞ë
Ñ³ëÏ³ó³ñ, áñ »Õµ³Ûր ԳáéÁ ëïáõÙ ¿:
øñÙ³å»ï( Ùï³½µ³Õ),- ²Ñ³, Ã» Ç±Ýã: àëÏÛ³ ·ñù»՞ñÁ ³ëáõÙ »ë:
Üñ³Ýó Ñ³Ý·Çëï ã»Ý ï³ÉÇë Ù»ñ å³ïÙáõÃÛունն ³ñÓ³Ý³·ñáÕ ³Û¹
·ñù»±ñÁ: ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áր ¶ñիքáñÁ Ñ³Ý·Çëï ãÇ Ù»éÝÇ, ù³ÝÇ ¹»é ãÇ
áãÝã³óñ»É ³ÛÝ ³Ù»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÁ, ÇÝãÁ ¹»é å³Ñå³ÝíáõÙ ¿: ÆëÏ, Ã»
ÇÝãå»՞ë ÇÙ³ó³, áñ ¹áõù ×Çßï ãէù ËáëáõÙ՝ ¹Åí³ñ ã¿, »Ã» ïեëÝáõÙ
»ë Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÝ:
²é³ù»É,- îեëÝáõÙ »ë Ñá·Ç±Ý: ØÇ՞Ã» Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É Ù³ñ¹áõ Ñá·ÇÝ:
øñÙ³å»ï,- Î³ñ»ÉÇ ¿, »ñµ µ³ó »Ý ùá Ñá·áõ ³ãù»ñÁ: Ø³ñ¹áõ µáÉáñ
ÑáõÛ½»ñÁ և ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ýñ³ Ñá·áõÙ: ¸áõù
Ï³ñáÕ էù Ë³µ»É ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ãù»ñÁ, µ³Ûó Ñá·áõ ³ãù»ñÁª áã:
¶áé,- ÆëÏ ÇÝãå»՞ë ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ Ñá·áõ íñ³, »ñµ Ù³ñ¹Á ëïáõÙ ¿:
øñÙ³å»ï,- Ðá·áõ íñ³Ûáí ë¨ ·Í»ñ »Ý í³½áõÙ Ý»ñù¨Çó í»ñ¨:
ÐÇÙ³ ³Ýñ³¹³éÝ³Ýù Ó»ñ ËÝ¹ñÇÝ: Î³ñáÕ էù »ñ»Ë³ÛÇÝ ³Ûëï»Õ
µ»ñ»É, ù³Ý½Ç ÇÝÓ Ñ³ëï³ï ³Ûëï»ÕÇó ¹áõñë ã»Ý ÃáÕÝÇ:
(øÝÝÇãÝ»ñÁ Ý³Û»óÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó, Ñ»ïá ÙÇ³ëÇÝ շուռ »Ï³Ý ¹»åÇ Ùáõï
¹áõéÁ, áñÇ Ñ»ï¨áõÙ ½ÇÝíáñÝ»ñն ¿ÇÝ Ï³Ý·Ý³Í):
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²é³ù»É,- ºë Ïµ»ñ»Ù Մ³Ý»Çë, ÇëÏ ½ÇÝíáñÝ»±ñÁ…Üñ³Ý'ù ÇÝã
Ï³ë»Ý:
øñÙ³å»ï,- ºë ÏËÝ¹ñ»Ù Ýñ³Ýó, ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ËáãÁÝ¹áï ã»Ý ÉÇÝÇ:
Þï³åÇ°ñ;
¶áé,- ºÕµ³Ûñ Աé³ù»É, ßï³åÇ°ñ ïáõÝ ¨ ³Ûëï»Õ µ»ñ ¹ëïñÇÏÇ¹:
(²é³ù»ÉÁ ÙÇ å³Ñ ï³ï³Ýí»Éáõó Ñ»ïá ¹áõñë ¿ í³½áõÙ: ¶áéÁ
Ï³ëÏ³Íáï ëÏëáõÙ ¿ Ñ»ï áõ ³é³ç ù³ÛÉ»É ë»ÝÛ³ÏáõÙ, Ñ»ïá
í×é³Ï³Ýáñ»Ý ÝëïáõÙ ¿ ¨ ¹ÇÙáõÙ ùñÙ³å»ïÇÝ):
¶áé,- ÆÝãáõ »ë áõ½áõÙ Ù»½ օ·Ý»É, ã¿ áñ …
(øñÙ³å»ïÁ Ó»éùÁ ¹ÝáõÙ ¿ ¶áéÇ áõëÇÝ ¨ օñáñáõÙ ·ÉáõËÁ: ԳáéÁ
ß÷áÃí³Í ÉéáõÙ ¿):
øñÙ³å»ï,- ØÇ Ñ³ñóñáõ: ØÇ° ï³ÝçÇñ ùէ½ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñáí: O·ÝáõÙ
»Ù, ù³Ý½Ç ³ÛÉ Ï»ñå ã»Ù Ï³ñáÕ:
¶áé,- Ø»½՝ ù»'½ ï³ÝçáÕÝ»ñÇ±Ý:
øñÙ³å»ï,- Î·³ Å³Ù³Ý³ÏÁ, ¨ ¹áõ ÏÑ³ëÏ³Ý³ë: ÆëÏ ÑÇÙ³
Ñ³ñóñáõ, Ç՞ÝãÝ ¿ ù»½ Ñáõ½áõÙ: î»ëÝáõÙ »Ù, ù»½ ß³ï Ñ³ñó»ñ »Ý
ï³ÝçáõÙ:
¶áé,- ²ë³óÇñ, ï»ë³ñ, »ñµ »ë ×Çßï ãËáë»óÇ: ÆÝãå»ë ¹áõ
Ñ³ëÏ³ó³ñ:
øñÙ³å»ï,- ÆÝãå»ë ³ë³óÇ, Ù³ñ¹áõ Ñá·»íÇ×³ÏÁ ÙÇßï ¿É
³ñï³óáÉíáõÙ ¿ Ýñ³ հոգու վրա: Կարելի է խաբել

մարմնական աչքը, բայց հոգունը ոչ: Ինչպես ասացի,
երբ ëïáõÙ »ë, Ñá·áõ¹ íñ³Ûáí ë¨ µÍ»ñ »Ý í³½áõÙ: ºñµ í³Ë»ÝáõÙ »ë,
Ñá·Ç¹ Ï³Ý³ã »ñ³Ý· ¿ ëï³ÝáõÙ: ԻëÏ ½³ÛñáõÛÃիó áõ ó³ëáõÙÇó Ñá·áõ¹
·áõÛÝÁ ÷áËíáõÙ ¿ Ï³ñÙÇñÇ: Ðá·ÇÝ Ù³ñ¹áõ »Ã»ñ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ ¿;
â³ñáõÃÛáõÝÝ áõ Ý³Ë³ÝÓÁ ÷áËáõÙ »Ý
Ñá·áõ
·áõÛÝÁ
ë¨Çó
¹³ñãÝ³·áõÛÝÇ: Þ³ñáõÝ³Ï»±Ù:
¶áé(Øï³½µ³Õ),- ºí ¹áõ ï»ëÝá՞õÙ »ë ³Û¹ ³Ù»ÝÁ:
øñÙ³å»ï,- àã ÙÇ³ÛÝ: ¸³ »ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ ¿, áñÁ åÇïÇ
³ÝóÝ»É: î»ëÝ»É Ù³ñ¹áõ Ý»ñùÇÝ »ëÁ, Í³é»ñÇ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ:
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Հ³ëÏ³Ý³É, ÑÇí³Ý¹ »Ý Ýñ³Ýù, Ã» ³éáÕç, »ñÇï³ë³ñ¹ »Ý, Ã» Í»ñ,
¨ Ï³ñáÕ³Ý³լ ·Ý³Ñ³ï»É, Ã» ÇÝãáí »Ý Ýñ³Ýù ÑÇí³Ý¹; ºí
³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ` ÇÝãáí ¨ ÇÝãå»ë օ·Ý»É, µÅßÏ»É:
¶áé,- ´³Ûó ÇÝãå»±ë: ÆÝãå»±ë ×³Ý³ã»É ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÆÝãå»±ë օ·Ý»É íÇñ³íáñÝ»ñÇÝ ¨ ¹³ñÙ³Ý»É í»ñù»ñÁ: ÆÝãå»±ë, »ñµ
³ÕáÃùÝ»ñÝ ¿É ã»Ý օ·ÝáõÙ:
øñÙ³å»ï,- ¶áõó» Ñ³ñÏ ¿ñ ³Ûñ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý Ï³ñ¹³É,
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ù»ñ µÅßÏ³Ï³Ý ·ñù»ñÁ: ²ÛÝï»ÕÇó ¹áõù ß³ï µ³Ý
ÏÇÙ³Ý³Çù Ù³ñ¹áõ Ù³ñÙÝÇ ¨ Ñá·áõ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
¸ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÇ ¨ µáõÅÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
¶áé,- ÆëÏ Ç±Ýã ¿, ³ÕáÃ»Éáí ã՞Ç Ï³ñ»ÉÇ µÅßÏ»É: Մ»ñ Ù»Í ²é³ùÛ³ÉÝ»ñÁ
µáõÅáõÙ ¿Çն ÙÇ³ÛÝ ³ÕáÃùÝ»ñáí, Çñ»Ýó Ñ³í³ïÇ áõÅáí:
øñÙ³å»ï,- ԱÕáÃùÁ Ñ½á áõÅ ¿ ïÕ³ë: ´³յó ³ÕáÃողը åÇïի
Ï³ñáÕ³Ý³ ï³É ÑÇí³Ý¹ÇÝ Ï³Ù íÇñ³íáñÇÝ Çñ Ñá·áõ áÕç áõÅÝ áõ
ë»ñÁ: Ն³ åÇïÇ Ç íÇ×³ÏÇ ÉÇÝÇ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Çր áõÅ»ñÁ: ²ÕáÃáÕÁ
åÇïÇ ÙïáíÇ Í³ÍÏÇ Çñ ÑÇí³Ý¹ÇÝ Çñ ëÇñáí áõ ç»ñÙ»é³Ý¹áõÃÛ³Ùµ,
ÇÝãå»ë Ù³ÛñÝ ¿ Í³ÍÏáõÙ Çñ ½³í³ÏÇÝ óñïÇó áõ íï³Ý·Çó:
²ÝÙÝ³óáñ¹, ³é³Ýó ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ù³ëÇÝ Ùï³Í»Éáõ: ²Û¹Å³Ù Ù»½
ßñç³å³ïáÕ ÏÛ³ÝùÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó Ýñ³Ýó օ·ÝáõÃÛ³Ý Ï·³Ý;
¶áé,- O·ÝáõÃÛ³Ý Ï·³±Ý, µ³Ûó áíù»՞ñ, ÇÝã օ·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ »ë
ËáëáõÙ:
øñÙ³å»ï,- Ø»½ Ï»Ý³ñ³ñ ÏÛ³ÝùÇ ß³ï ³ÕµÛáõñÝ»ñ »Ý
ßñç³å³ïáõÙ: ¸ñ³Ýù Í³é»ñÝ áõ É»éÝ»ñÝ »Ý, ³ñ¨Á: ¸³ Ï»Ýë³ïáõ
ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÝ ³ÕµÛáõñÝ»րÝ »Ý, áñոնցÇó Ù»Ýù ÍÝáõÝ¹ ենù ³é»É, ¨ áñáí
³åñáõÙ áõ ëÝíáõÙ »Ýù:
¶áé,- ºí ¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿. . .
øñÙ³å»ï,- ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ »Ã» ùá ³ÕáÃùÁ ÙÇ³ÛÝ
³ñï³ë³Ý³Í µ³é»ñÝ »Ýª ³ÝÏÇñù áõ ³ÝÑá·Ç, ³å³ Ýñ³ÝóÇó áã ÙÇ
օ·áõï ãÏ³: ºÃ» ¹áõ ã»ë ³ÕáÃáõÙ ùá Ñá·áõ áÕç ç»րÙ»é³Ý¹áõÃÛ³Ùµ,
ã»ë Ó·ïáõÙ օ·Ý»É, ÷ñÏ»լ Ýñ³Ý, áí ùá օ·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ áõÝÇ, ÙïáíÇ
ã»ë ·áõñ·áõñáõÙ, ã»ë å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ Ýñ³Ý ³éáÕç, ùá ³ÕáÃùÁ áã ÙÇ
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áõÅ ãáõÝÇ: ø³Ý½Ç օ·Ý»É, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ï³É ë»÷³Ï³Ý Ñá·áõ Ù³ëÝÇÏÁ,
½áÑ»É ë»÷³Ï³Ý Ï»Ýë³ïáõ áõÅÁ Ýñ³Ý, áõÙ áõ½áõÙ »ë օ·Ý»É:
¶áé,- ´³Ûó ¹áõ µÅßÏ»óÇñ ùá ùñÙÇÝ, ¹» ùá օ·Ý³Ï³ÝÇÝ, ³é³'Ýó
³ÕáÃ»Éáõ:
øñÙ³å»ï,- ¸³ ¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ ù»½ բ³ó³ïñ»É ÙÇ ù³ÝÇ µ³éáí, µ³Ûó
Ï÷áñÓ»Ù:
(øñÙ³å»ïÁ ÉéáõÙ ¿, ÁÝÏÝáõÙ ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ç, Ñ»ïá Ý³ÛáõÙ
ÙáõïùÇ ÏáÕÙÁ )
-ÁÝÏ»ñ¹ ùá օ·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ áõÝÇ: Üñ³Ý ã»Ý ÃáÕÝáõÙ »ñ»Ë³ÛÇÝ
³Ûëï»Õ µ»ñել: ¶Ý³' Ñ³Ùá½Ç°ñ å³Ñ³ÏÝ»ñÇÝ: ÆëÏ »ë Ïօ·Ý»Ù Ó»½
³Ûëï»ÕÇóª ÙïáíÇ:
¶áé,- ÆÝãå»±ë, áñï»ÕÇ±ó ÇÙ³ó³ñ: ¸áõ ÇÝ՞ã ¿, å³ïÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ
¿É »ë ï»ëÝáõÙ:
øñÙ³å»ï,- ¶Ý³: Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ° Ïáñóñáõ: ºñ»Ë³Ý Í³Ýñ íÇ×³ÏáõÙ ¿:
Þï³åÇ°ñ:
(¶áéÁ ÙÇ å³Ñ í³ñ³Ý»Éáõó Ñ»ïá ¹áõñë ¿ í³½áõÙ ë»ÝÛ³ÏÇó;
Քրմապետը ÉéáõÙ ¿, Ñ»ïá Ëáñ Ñá·áó Ñ³Ý»Éáí ß³ñáõÝ³ÏáõÙ)
-ÖßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ
ãÇ
»ñ¨áõÙ
Ýñ³Ýó,
áíù»ñ
ã»Ý
Ý³ÛáõÙ
×ßÙ³ñïáõÃÛ³ÝÁ É³ÛÝ µ³óí³Í ³ãù»ñáí: Եë ½·áõÙ »Ù, áñ ¹»é »ñÏ³ñ,
ß³ï »ñÏ³ñ Ñ³ñÛáõñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ, ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³·Ã³é³ï ù³ñá½ãÇ
³ÝáõÝÇó áñù³Ý ³ñÛ³Ý ·»ï»ñ »Ý Ñáë»Éáõ: Ü³ Çñ íñ³ í»ñóñ»ó
Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ïáõï³Ï³Í Ù»Õù»ñÇ áÕç å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ,
½áÑ»ó ÇÝùÝ Çñ»Ý, Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïալով ³Ù»Ý ÇÝã,
³Ý·³Ù Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ, ëÏë»É ëÏ½µÇó: ԻëÏ ¹áõù ³ÛñáõÙ էù, ÏáïáñáõÙ,
ëå³ÝáõÙ: âէù Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ áãÇÝã ¨ áã áùÇ, áí Ó»½ å»ë ãÇ Ùï³ÍáõÙ:
´³é»ñÇ ïաÏ ãէù ï»ëÝáõÙ ³ëí³ÍÇ ÇÙ³ëïÁ ¨ Ñá·ÇÝ: Չէù
ÁÝÏ³ÉáõÙ ²ëïÍá ³Û¹ ³é³ùÛ³ÉÇ Ëáëù»ñÇ áõ ·áñÍ»ñÇ ÇÙ³ëïÁ:
(¸é³Ý Ñ»ï¨Çó ³ÕÙáõÏ ¿ ÉëíáõÙ, íÇ×³µ³ÝáõÃÛáõÝ: Ð»ïá µ³óíáõÙ ¿
ÙáõïùÇ ¹áõéÁ: Տ³ñ»ó ½ÇÝíáñÁ »ï-»ï ù³ÛÉ»Éáí ÷áñÓáõÙ է ËáãÝ¹áï»É
Ý»ñë ÙïÝáÕ ²é³ù»ÉÇÝ, áõÙ Ó»éù»ñÇÝ ³Ýո·Ý³Ï³Ý Ï³Ë ¿ñ ÁÝÏ»É
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ÃÇÏÝáóÇ Ù»ç ÷³Ã³թí³Í ÷áùñÇÏ Ù³ñÙÇÝÁ; ºñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝíáñÁ
¨ ¶áéÁ ÙïÝáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Ñ»ï¨Çó):
î. ½ÇÝíáñ,- âÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ûñ ëáõñµ, ³Ëñ µ³ÝïÁ »ñ»Ë³ÛÇ ï»ղÁ ã¿:
ºë Ç՞Ýã պիտի å³ï³ëË³Ý»Ù Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ, »Ã» Ý³ ÇÙ³Ý³;
²é³ù»É(Ñáõë³Ñ³ï),- ÊÝ¹ñáõÙ »Ù, ½ÇÝíáñ, ³Ëñ ¹áõ ¿É Ñ³Ûñ »ë,
Ñ³ëÏ³óÇր ÇÝÓ:
(øñÙ³å»ïÁ Ï³Ý·ÝáõÙ է և ³ñ³· Ùáï»Ýալով ï³ñ»ó ½ÇÝíáñÇÝ,
Ó»éùը հպ»Éáí Ýñ³ áõëÇÝª Ñ³ëï³ï³Ï³Ù ³ëáõÙ է),
øñÙ³å»ï,- ÂáÕ Ýñ³Ý, ²ñ·³Ù: ºë օ·Ý»óÇ ùá ïÕ³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñ
³éաç, »ñµ Ý³ ÑÇí³Ý¹ ¿ñ: ²ÛÅÙ ³Ûë Ù³ÝÏÇÏÁ ÇÙ օ·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÝ
áõÝÇ: ÂáÕ Ýñ³Ýó ¨ ëå³ë»ù ¹ñëáõÙ:
(î³ñ»ó ½ÇÝíáñÁ ³Ýß³ñÅ³ÝáõÙ ¿, ·ÉáõËÁ Ï³ËáõÙ, ÇëÏ Ñ»ïá
ßßÝçáõÙ):
²ñ·³Ù,- È³í, ùñÙ³å»ï: Եë ù»½ Ù»ñÅ»É ã»Ù Ï³ñáÕ: Î³Ý»Ýù
ÇÝãå»ë ³ë³óÇñ: ¸áõñë ³ñÇ Ð³ÛÏ
(¹ÇÙáõÙ ¿ »ñÇï³ë³ñ¹ ÁÝÏ»ñáçÁ)
- ÑëÏÇñ ¹áõéÁ: àã Ù»ÏÇ Ý»ñë ãÃáÕÝ»ë: ÆÝã å³ï×³é Ïáõ½»ë
ÑáñÇÝÇñ, µ³Ûó áչ áù Ý»ñë չåÇïÇ ÙïÝÇ: ¶Ý³;
(ºñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝíáñը ³ÝËáë ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë)
- ÐÇÙ³ ÇÝã åÇïÇ ÉÇÝÇ:
(øñÙ³å»ïÁ ³ñ³· Ùáï»ÝáõÙ ¿ ²é³ù»ÉÇÝ, ½·áõÛß Ýñ³ Ó»éùÇó
í»ñóÝáõÙ ¿

փոքրիկին ¨ Ùáï»Ý³Éáí ë»Õ³նին å³éÏ»óÝáõÙ է
նրան սեղանի íñ³; Բ³óáõÙ ¿ ÃÇÏÝáóÁ ¨ ëÏëáõÙ áõß³¹Çñ ½ÝÝ»É
÷áùñÇÏÇÝ: Ð»ïá ¹ÇÙáõÙ ¿ ²é³ù»ÉÇÝ):
øñÙ³å»ï,- ¸ëï»ñ¹ Ùáï çñÍ³ÕÇÏ ¿: ԻÝã ¿, Ó»ñ Ù»ç µÅÇßÏ ãÏ³՞:
ØÇ³ÛÝ í³é»É ¨ ³íիñ»՞É էù ëáíáñáõÙ; Æ՞Ýã ³ñÅ» Ó»ñ ï³ñ³Í³Í
ÉáõÛëÁ, »Ã» Ù³ñÙÇÝÁ ³éáÕç å³Ñ»É ã·Çï»ù: ì³ÕÁ ³ñ¹»Ý áõß
ÏÉÇÝ»ñ: È³í, Ñ»ï Ï³Ý·Ý»ù ¨ ãË³Ý·³ñ»ù:
(øÝնÇãÝ áõ ²ñ·³ÙÁ Ñ»ï
»Ý
ù³ßíáõÙ
¨
³Ýß³ñÅ³ÝáõÙ
ëå³ëáÕ³Ï³Ý Ï»óí³Íùáí: øñÙ³å»ïÁ Ý³Ë ³ç Ó»éùÇ ³÷Á
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Ñåáւմ է երեխաի ×³Ï³ïÇÝ, ապա Ó³Ë Ó»éùÁ ¹ÝáõÙ ¿ ëñïÇ
íñ³ áõ ³Ýß³ñÅ³ÝáõÙ: Üñ³ Ó»éù»ñÇó ÏñÏÇÝ ëÏëáõÙ ¿ ÉáõÛë
×³é³·»É: àñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ý³
Ñ»é³óÝáõÙ ¿ Ó»éù»ñÁ,
ÙÇ³óÝáõÙ
Çñ³ñ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ íñ³ ¹Ý»Éáí ¨ Ï»ÝïñáÝ³ÝáõÙ
»ñ»Ë³ÛÇ ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ íñ³: ²÷»ñÇ ÉáõÛëÁ áÕáÕ»É ¿ ³ÕçÝ³ÏÇ
áÕç Ù³ñÙÇÝÁ: Աé³ù»ÉÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ß³ñÅí»É ï»ÕÇó, Ùáï»Ý³É Ýñ³Ýó,
ë³Ï³ÛÝ ¶áéÝ áõ ²ñ·³ÙÁ å³ÑáõÙ »Ý Ýñ³Ýª Ýß³ÝÝ»ñáí Ñ³ëÏ³óÝáõÙ,
áñ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ë³Ý·³ñ»É: Վ»ñç³å»ë, »ñµ ùñÙ³å»ïÁ Ñ»é³óÝáõÙ ¿
Ó»éùñ»Á, »ñ»Ë³Ý ëÏëáõÙ ¿ ß³ñÅí»É: øñÙ³å»ïÁ ½·áõÛß օ·ÝáõÙ ¿
Ýñ³Ý Ýëï»É ë»Õ³ÝÇÝ: ²é³ù»ÉÇÝ ³ÛÉ¨ë áãÇÝã ãէñ Ï³ñáÕ å³Ñ»É;
Ü³ Ý»ïí»ó ¹»åÇ ¹áõëïñÁ, ·ñÏ»ó Ýñ³Ý, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÙÇ ÷áùñ
Çñ»ÝÇó Ñ»é³óÝ»Éáí ëÏë»ó áõß³¹Çñ ½ÝÝ»É Ýñ³Ý: ²å³ ¹³ñÓÛ³É
·ñÏáõÙ ¿ ¨ ë»ÕÙáõÙ ÏñÍùÇÝ: ²ñóáõÝùÝ»ñÝ ³ÝÓ³ÛÝ ·ÉáñíáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³
³Ûï»ñÇ íñ³Ûáí: ²å³ Ý³ ßßÝçáõÙ ¿)
- Ø³Ý», Ø³Ý», ÷áùñÇÏë, Ñ³ñ³½³տë: ö³éù ù»½, ï»ñ ²ëïí³Í
ßÝáñÑ³Ï³É »Ù:
( øñÙ³å»ïÁ, ¶áéÁ ¨ ²ñ·³ÙÁ Ååï³Éáí ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ûñ³Ï³Ý
ëÇñá ³Û¹ ½»ÕáõÙÝ»ñÁ: ì»ñç³å»ë ²é³ù»ÉÁ µ³ó ÃáÕ»ó ³ÕçÏ³Ý,
օ·Ý»ó áñ Ý³ áïùÇ ÏաÝ·ÝÇ, ÷³Ã³Ã»ó ÃÇÏÝáóÇ Ù»ç ¨ ßñջí»ó
¹»åÇ ùñÙ³å»ïÁ):
²é³ù»É,- øñÙ³å»ï: ²ÛëÇÝùÝ, áã, í³ñ¹³å»ï;
(Ü³ ÙÇ ÷áùñ ß÷áÃí³Í Éé»ó, ³å³ ß³ñáõÝ³Ï»ó)
-»ë ùá å³ñï³å³ÝÝ »Ù ÙÇÝã¨ ÏÛ³³ÝùÇë í»ñç: â·Çï»Ù ÇÝãå»՞ë
åÇïÇ Ñ³ïáõó»Ù:
øñÙ³å»ï,- ¸áõ ÇÝÓ áãÇÝã ¿É å³ñïù ã»ë: O·Ý»É Ýñ³Ýó, áíù»ñ ÇÙ
Ï³ñÇùÝ áõÝ»Ý, ÇÙ ëáõñµ å³րï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: ÐÇÙ³ ·áõó» ù»½
Ñ³ëáւ Ï¹³éÝ³ ³ÛÝ Ù»Í ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñ åÇïÇ Ï³ï³ñ»ñ ÐÇëáõë
øñÇëïáëÁ: Ø³ùñ»É, µ³ñÇ ¹³ñÓÝ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÁ: êáíáñ»óÝ»É
ëÇñ»Éáõ áõ Ý»ñ»Éáõ ³ÛÝ Ù»Í Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ, áñáí ÉÇáõÉÇ օÅïí³Í ¿ñ ÇÝùÁ:
²ÛÅÙ, ùá` Ñáñ ï»ë³Ï»ïÇó Ñ³ëÏ³Ýáõ՞Ù »ë, Ã» ÇÝã Ù»Í ó³í ¿ñ ³åñáõÙ
³ñ³ñÇãÁ,»ñµ Çñ ëÇñ³ëáõÝ ½³í³ÏÇÝ ½áÑ³µ»ñáõÙ ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýóª՞
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Ýñ³Ýó ã³ñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ù»Õù»ñÁ ù³í»Éáõ: ºí ÇÝãáí »Ý
Ýñ³ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÝ ³Ý³ñ·áõÙ ³Û¹ Ù»Í ³é³ùÛ³ÉÇ ·áñÍÁ: àëÏáõ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³·³ÑáõÃÛ³Ùµ, ÇßË³Ý³ï»ÝãáõÃÛ³Ùµ, ¹³Å³ÝáõÃÛ³Ùµ
áõ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Üñ³Ýù Ç ãÇù »Ý ¹³ñÓÝáõÙ ÐÇëáõëÇ
ÇÝùÝ³½áÑáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïÁ: ºÃ» ³ÛëáõÑ»ï ¹áõ ³åñ»ë ÇëÏ³Ï³Ý
ùñÇëïáÝե³ÛÇÝ í³Û»É ÏÛ³Ýùáí, ¹³ ¿É ÏÉÇÝÇ ùá ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ
³ÛÅÙ, »ë Ñá·Ý»É »Ù: ´ÅßÏáւÙÁ ÇÝÓ³ÝÇó Ù»Í »é³Ý¹ áõ áõÅ»ñÇ í³ïÝáõÙ
¿ å³Ñ³ÝçáõÙ; ºÃ» ¹»Ù ãէù, »ë Ïáõ½»Ý³ÛÇ í»ñ³¹³éÝ³É ÇÙ ËáõóÁ
¨ Ñ³Ý·ëï³Ý³É:
(²é³ù»ÉÝ áõ ¶áéÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³),- ÆÑ³ñÏ», ùñÙ³å»ï, ÇÑ³ñÏ»:
²ñ·³ÙÁ ù»½ ÏáõÕ»ÏóÇ:
(øñÙ³å»ïÁ ²ñ·³ÙÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë ë»ÝÛ³ÏÇó:
øÝÝÇãÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý Ù»Ý Ù»Ý³Ï »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï: ÈéáõÃÛáõÝÁ Ë³ËïáõÙ
¿ Ø³Ý»Ýª ¹ÇÙ»Éáí հորը):
ՄաÝ»(ÞßÝç³Éáí áõ ù³ß»Éáí Ñáñ Ó»éù»ñÁ, áñ Ý³ Ïé³Ý³)- Ð³ÛñÇÏ,
ÇëÏ á±õñ ï³ñ³Ý å³åÇÏÇÝ: ÆÝãá±õ Ý³ ·Ý³ó:
²é³ùել (ÏÙÏÙ³Éáí),- Բ³Ý..(Ý³ ÉéáõÙ ¿, ³å³),-Çñ ë»ÝÛ³ÏÁ, áñå»ë½Ç
Ñ³Ý·ëï³Ý³:
Ø³Ý»,- ä³åÇÏÇó ï³ùáõÃÛáõÝ ¿Ç ½·áõÙ, Ñ³ÛñÇÏ: ÆëÏ ÑÇÙ³ ÙñëáõÙ
»Ù:
¶áé,- ÆÝ՞ã ³Ý»Ýù: à±õñ »ë ï³Ý»Éáõ ¹ëï»ñ¹: ԵÃ» ³Ûë Ù³ëÇÝ
ÇÙ³Ý³Ý, ã·Çï»Ù, Ãե ÇÝã կկատարվի:

Հասկանում ես՞, թե ինչ

վտանգ է սպառնում մեզ:
(Ý³ ³ÝÑ³Ý·Çëï ëÏëáõÙ ¿ ½ÝÝ»É Ø³Ý»ÇÝ¤
- ºí ·ÉË³íáñÁ, áã ÙÇ³ÛÝ Ù»½:
(Ý³ ·ÉËáí óáõÛó ¿ ï³ÉÇë »ñ»Ë³ÛÇÝ:
²é³ù»ÉÁ ³ÝÑ³Ùµ»ñ ¨
½³Ûñ³ó³Í ÷Ýã³óÝáõÙ ¿¤:
²é³ù»É,- ÐÇÙ³ ÇÝÓ ³ÛÉ¨ë áãÇÝã ãÇ Ñ»ï³ùñùñáõÙ; Եë Ø³Ý»Çë
·ÛáõÕ Ïï³Ý»Ù, Ùáñ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ùáï: ²ÛÝï»Õ Ý³ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù»ç
ÏÉÇÝÇ: Üñ³Ýó ï»ÕÁ ÇÝÓ³ÝÇó µ³óÇ, áã áù ã·ÇïÇ:
(²Û¹ å³ÑÇÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ²ñ·³ÙÁ ¨ Éáõé Ï³Ý·ÝáõÙ ¹é³Ý Ùáï):
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Գáé,- ÆëÏ ÇÝãå»±ë »Ýù å³Ñ»Éáõ Ù»½ ³ÛëáõÑ»ï: ¸», ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù
ëñµ³½³ÝÇ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: ÆÝãå»±ë åÇïÇ
í³ñí»Ýù Ýñ³ Ñ»ï:
²é³ù»É,- ¸»é ã·Çï»Ù, »Õµ³Ûñ ¶áé: ¶Çï»Ù ÙÇ³ÛÝ ÙÇ µ³Ý: ºë ³Ù»Ý
·Ýáí åÇïÇ ÷ñÏ»Ù, ³½³ï»Ù Ýñ³Ý: Â»Ïáõ½ ÏÛ³ÝùÇë ·Ýáí: Ü³
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ µ³éáí Ñ³ëÏ³óñ»ó ÇÝÓ ³Ûë ·ñùÇ ÇÙ³ëïÁ, ÇÙ
Ñ»ï³·³ ÏÛ³ÝùÝ áõ Ýå³ï³ÏÁ;
¶áé,- ²Ûá, ÇëÏ³å»ë áñ: ºñµ ³ëáõÙ ¿ñ, áñ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É
·ñí³ÍÇ á·ÇÝ, áã Ã» ï³éÁª ãէÇ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ, Ãե ÇÝã ¿ áõ½áõÙ ³ë»É:
ºÕµ³Ûñ ²é³ù»É, »ë ù»½ Ñ»ï »Ù, ùá ÏáÕùÇÝ, ÙÇÝã¨ í»ñç, ÇÝã ¿É
áñáß»ë ³Ý»É:
²é³ù»É,- ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù, »Õµ³Ûñë, ßÝáñÑ³Ï³É »Ù:
(Ü³ ÉéáõÙ ¿, ·ñÏáõÙ ¹ëï»ñÁ, µ³ñÓñ³óÝáõÙ, Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇ
íñ³ áõ ëÏëáõÙ ïÝïÕ»É¤
- ÆÝãå»±ë »ë, áã ÙÇ ï»Õ¹ ãÇ՞ ó³íáõÙ:
Ø³Ý»,- àã, Ñ³ÛñÇÏ: ²ë»ë Ñ»Ýó Ýáñ »Ù ùÝÇó ³ñÃÝ³ó»É: ØÇ ùÇã
ëáí³Í »Ù: Îáõ½»Ç ÙÇ³Ûն…
(ºñ»Ë³Ý Éé»ó, ³ç áõ Ó³Ë Ý³Û»ó, Ñ³Û³óùÁ ·³Ù»ó å³ïÇ ï³Ï
ß³ñí³Í ·áñÍÇùÝ»ñÇÝ ¨ զ³ñÙ³ó³Í ¹ÇÙ»ó ÑáñÁ)
-²Ûë áñï»±Õ »Ýù Ñ³ÛñÇÏ: ÆÝãå»±ë »Ýù ³Ûëï»Õ ÁÝÏ»É: ºë ã»Ù ÑÇßáõÙ:
(²é³ù»ÉÝ ³ÙáÃÇó Ï³ñÙñ»ó: ÆÝãå»±ë »ñ»Ë³ÛÇÝ µ³ó³ïñ»É, Ã»
áñï»Õ »Ý):
²é³ù»É,- Տ»ñ ³ëïí³Í, Ý³ µÅßÏ»ó áã ÙÇ³ÛÝ ¹ëï»ñë, ³ÛÉ¨ ÇÙ Ñá·ÇÝ:
(Ü³ Éé»ó,Ñ»ïá ·ñÏ»ó ¹ëï»ñÁ, ³Û¹ ß³ñÅáõÙáí ÷áñÓ»Éáí Ã³ùóÝ»É
Ñá·áõ ËéáíùÁ¤:
²ñ·³Ù,- î»ñ Ñ³Ûñ, »ë Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ù Ó»½ ¨ Ó»ñ Ñá·áõ ËéáíùÁ:
Î³ñÍáõÙ էù, ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ñ»ßï ¿ñ Ý³Û»É, Ã» ÇÝãå»ë »Ý í³ñíáõÙ
³Ûëï»Õ ùñÙ»ñÇ Ñ»ï: Հ³í³ï³ó»°ù, »ë ÏÛ³Ýùë Ï½áÑ»Ç, µ³Ûó ÃáõÛÉ ãէÇ
ï³, áñ áñ¨ Ù»ÏÁ Ù³ïáí ÇëÏ ¹Çåã»ñ ùñÙ³å»ïÇÝ: Æ±Ýã »Ýù ³Ý»Éáõ:
ºë ëå³ëáõÙ »Ù Ó»ñ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ºí ÇÙ³ó»°ù, ÇÝÓ³ÝÇó
Ñ³í³ï³ñÇÙ օ·Ý³Ï³Ý ãէù ·ïÝÇ:
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Գոռ,- Ð³í³ïáõÙ »Ù ²ñ·³Ù ¨ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ù ù»½: Ü³¨ ßÝáñÑ³Ï³É
»Ýù, áñ »ñµ Ù»Ýù ¹»é¨ë å³ñ÷³Ïí³Í ¿ÇÝù Ù»ñ Ý»Õ ³ßË³ñÑáõÙ, ¹áõ
ÙÇßï ÑëÏáõÙ ¿Çñ,áñ Ýñ³Ý ã¹Çåã»Ýù: ²é³ù»É, åÇïÇ ßï³å»É: ¸áõ
ÑÇÙ³ ¹ëï»ñ¹ ï³ñ: î³ñ ·ÛáõÕ ¨ արագ í»ñ³¹³ñÓÇñ: äÇïÇ áñáß»Ýù
Ù»ñ Ñ»ï³·³ ³Ý»ÉÇùÁ:
(²é³ù»ÉÁ »ñ»Ë³ÛÇÝ Çç»óÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇ íñ³ÛÇó ¨ Ýñ³Ýù Ñ³÷ßï³å
Ñ»é³ÝáõÙ »Ý: Üñ³Ýց ¹áõñë ·³Éáõó Ñ»ïá Ý»ñë ¿ ÙïÝáõÙ Ð³ÛÏÁ ¨
ß÷áÃí³Í ¹ÇÙáõÙ Գոռին ¤:
Ð³ÛÏ,- Æ±Ýã ¿ Ï³ï³ñíáõÙ: ԱÛë »ñ»Ë³Ý ÏÇë³Ù»é ¿ñ, »ñµ Ýñ³Ý
³Ûëï»Õ µ»ñ»óÇÝ, ÇëÏ, ÑÇÙ³ Ý³ Çñ áïùáí ¹áõñë »Ï³í: øñÙ³å»ïÁ
µÅßÏ»ó, Ñ³՞ …
(Ü³ Ñ³ñó³Ï³Ý Ñ³Û³óùáí Ù»ñÃ ¶áéÇÝ ¿ñ Ý³ÛáõÙ, Ù»ñÃ ²ñ·³ÙÇÝ):
²ñ·աÙ,- ÈëÇñ, Ð³ÛÏ, ¸áõ åÇïÇ Éé»ë ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, ÇÝã ³Ûëï»Õ
Ï³ï³ñí»É ¿: Èëáõ՞Ù »ë: àã áù áãÇÝã ãåÇïÇ ÇÙ³Ý³: Պ³՞ñ½ ¿ ùá
Ñ³Ù³ñ:
(Ð³ÛÏÁ ùÝÝ³ËáõÛ½ Ñ³Û³óùáí Ý³ÛáõÙ ¿ ¶áéÇÝ: ì»ñçÇÝë ·ÉËáí ¿
³ÝáõÙ¤:
¶áé,- äÇïÇ Éé»ë, ½ÇÝíáñ: ²Û¹å»ë ³í»ÉÇ É³í ÏÉÇÝÇ µáÉáñÇë Ñ³Ù³ñ
¿É: Üաև ù»½ Ñ³Ù³ñ:
Ð³ÛÏ,- ÆÝãå»ë Ï³ë»ù, ï»ñ Ñ³Ûñ: ÆÝãå»ë Ï³ë»ù:
(Ü³ ³Ýß³ñÅ³ÝáõÙ ¿ª ëå³ëոÕ³Ï³Ý Ñ³Û³óùÁ ¹³ñÓÝ»Éáí ²ñ·³ÙÇó
¶áéÇÝ ¨ Ñ³Ï³é³ÏÁ):
¶áé,ÆÝãá±í ¿ ½µ³Õí³Í Ð³å»ïÁ: Ü³ ¹»é ß³ñáõÝ³Ïáõ՞Ù ¿
Ñ³ñó³ùÝÝ»É ùñÙÇÝ:
Ð³ÛÏ,- ²Ûá, ï»ñ Ñ³Ûñ: ´³Ûó, áñù³Ý ·Çï»Ù, ùáõñÙÁ ÉéáõÙ ¿:
(²ñ·³ÙÁ ¨ ¶áéÁ Ý³ÛáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó: Üñ³Ýó Ñ³Û³óùÝ»ñÁ Ùé³ÛÉíáõÙ
»Ý: Ð»ïá ԳáéÁ í×é³Ï³Ýáñ»Ý ³ëáõÙ ¿¤:
¶áé,- Ð³Õáñ¹Ç°ñ Ýñ³Ý ÇÙ Ññ³Ù³'ÝÁ: Ð³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ
¹³¹³ñ»óÝ»É: øñÙÇÝ ï³ñ»ù Çñ ë»ÝÛ³ÏÁ, Ï»ñ³Ïñ»ù, ¨՝ »Ã» Ï³ñÇù Ï³
í»ñù»ñÁ ¹³ñÙ³Ý»Éáõ, µÅÇßÏ Ï³Ýã»ù ¨ ëå³ë»ù Ñ»ï³·³
Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: ¶Ý³°

տղաս,
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ßï³åÇ°ñ:

(Ð³ÛÏÁ Ï³ëÏ³Í³Ýùáí Ý³Û»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ, ÃáÃí»ó áõë»ñÁ ¨ ¹áõñë
»Ï³í):
¶áé,-²ñ·³Ù, ¹áõ ¿É »ë ³½³ï: ÐëÏÇ°ñ, օñÝ Ç µáõÝ ÑëÏÇ'ñ
ùñÙ³å»ïÇÝ: Ø³½ ³Ý·³Ù չåÇïÇ ÁÝÏÝÇ Ýñա ·ÉËÇó, ÙÇÝã¨ ÙÇ µ³Ý
Ùï³ÍÝù, Ã» ÇÝãå»ë ³½³ï»Ýù Ýñ³Ý ¿É, ùñմÇÝ ¿É:
(Ü»ñë ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ð³ÛÏÁª ³ÛÉ³ÛÉí³Í ¨ Ñáõ½í³Í: Ն³ ÏÙÏÙ³Éáí
Ñ³ÛïÝáõÙ ¿)
Ð³ÛÏ,- Ð³Ûñ ëáõñµ, ã·Çï»Ù ¿É ÇÝãå»ë ³ë»Ù: Հ³å»ïÁ ã³÷Ý
³Ýó»É ¿: Ü³ ³ë³ó, áñ ùáõñÙÁ ãÇ ¹ÇÙ³ó»É ¨ Ù³Ñ³ó»É ¿: Ü³¨ ³ë³ó,
áñ ëå³ëáõÙ ¿ ùñÙ³å»ïÇÝ:
(²ñ·³ÙÁ ¨ ¶áéÁ Ï³ËáõÙ »Ý ·ÉáõËÝ»ñÁ: Նñ³Ýù ÏÍÏíáõÙ »Ý, ³ë»ë
áÕç Ù³ñÙÝáí ÷áքñ³ÝáõÙ: Հ»ïá ¶áéÁ Ù»ù»Ý³Ûáñ»Ý ÝëïáõÙ ¿
Ù»Õ³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÃáéÇÝ, ë»Õ³ÝÇ ³é³ç ¨ ·ÉáõËÝ ³éÝáõÙ ³÷»ñÇ Ù»ç:
¶áé,- ²Ñ³ ¨ Ù»ñ ÷ñÏãÇ ÙÇ ëÇñ»ÉÇ Ñ»ï¨áñ¹ ¨ë: î»'ñ ²ëïí³Í,
»ñµ¨ե ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ýù ù³í»É Ù»ñ Ù»Õù»ñÁ:
(ÐÝãáõÙ ¿ ´³ËÇ Ëáñ³ÉÁ: ԳáéÁ ÍáõÝÏÇ ¿ ÇçÝáõÙ áõ ëÏëáõÙ Éáõé
³ÕáÃ»É):
(ì³ñ³·áõÛñÝ»ñÁ ÷³ÏíáõÙ »Ý¤:
ì»ñç ³é³çÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛ³ÝÁ:
¶áñÍáÕáõÃÛáõÝ »ñÏñáñ¹
î»ë³ñ³Ý »ññáñ
(´³óíáõÙ »Ý í³ñ³·áõÛñÝ»ñÁ: Ð³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝ ë»ÝÛ³ÏÝ
¿: ԸսÏëվáõÙ ¿ ÑÝã»É ´³ËÇ Ëáñ³ÉÁ: ¶ÉËÇÏáñ Ý»ñë »Ý ÙïÝáõÙ ¶áéÝ áõ
²ñ·³ÙÁ: ¶áéÁ ¹³Ý¹³Õ, Ù»ñÃ ÁÝ¹ Ù»ñÃ »ï Ý³Û»Éáí ·³ÉÇë ÝëïáõÙ ¿
Ñ³ñó³ùÝíáÕÝ»ñÇ ³ÃáéÇÝ ¨ ·ÉáõËÝ ³éÝáõÙ ³÷»ñÇ Ù»ç: ²ñ·³ÙÁ
Ùáï»ÝáõÙ ¨ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ÃÇÏáõÝùáõÙ):
²ñ·³Ù,- Ð³Ûñ ëáõñµ, Ò»ñ ï»ÕÁ ë»Õ³ÝÇ ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ ¿:
(Ապա ß÷áÃí³Í ÉéáõÙ ¿¤:
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¶áé,- àã, ½ÇÝíáñ: Ð»Ýó ë³ ¿ ÇÙ ïեÕÁ: Եë ã·Çï»Ù, Ã» ÇÝã ¨ áÝó »Ù
å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ýñ³Ý: ÆÝãå»±ë »Ù Ý³Û»Éáõ Ýñ³ ³ãù»ñÇÝ: ÆÝãå»±ë »Ù
Ñ³ÛïÝ»Éáõ, áñ Ù»ñ Ù³ñ¹Á, ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ ÇÝùÁ µÅßÏ»ó Çñ
օ·Ý³Ï³ÝÇÝ, ï³Ýç³Ù³Ñ ¿ ³ñ»É ùáõñÙÇÝ: ԻÝãå»±ë, ²ñ·³Ù: È»½áõë ãÇ
åïïíÇ:
²ñ·³Ù,- Ð³Ý·ëï³ó»°ù, Ñ³Ûñ ëáõñµ: ¸áõù ëïÇåí³Í ãէù ÉÇÝÇ
ùñÙ³å»ïÇÝ Ñ³Õáñ¹»É ³Û¹ ïËáõñ ÉáõñÁ, ù³Ý½Ç Ý³ ³ñ¹»Ý ·ÇïÇ
³Û¹ Ù³ëÇÝ:
¶áé,- ÆÝãå»±ë Ã» ·ÇïÇ: àñï»ÕÇ±ó, ¸á±õ »ë Ñ³ÛïÝ»É:
²ñ·³Ù,- à°ã, Ñ³Ûñ ëáõñµ: ºë ã»Ù Ñ³ÛïÝ»É: àã áù ¿É ãÇ Ñ³ÛïÝ»É:
ä³ñ½³å»ë, Ý³ ÙÇßï ¿É ³Ù»Ý ÇÝã ÇÙ³ÝáõÙ ¿: â·Çï»Ù, Ã» áÝó, ÇÝã
×³Ý³å³ñÑáí, µ³Ûó…
¶áé,- ²ñ·³Ù, ÇÝÓ ³ÛÉ¨ë ÙÇ ¹ÇÙÇñ Ñ³Ûñ ëáõñµñáí: ºë ի՛նչ սուրբ...
(¹³éÁ ùÙÍÇÍ³ÕÁ Í³Ù³Íé»ó ¶áéÇ ¹»ÙùÁ¤
- ºí »ë Ñ»Ýó ÇÙ ï»ÕáõÙ »Ù Ýëï³Í:
²ñ·³Ù,- ÆëÏ ÇÝãå»ë ¹ÇÙ»Ù Ñ³Ûñ ë…
(Þ÷áÃí³ծ ÉéáõÙ ¿ )
- Ðá ³ÝáõÝáí ã»Ù ¹ÇÙ»Éáõ:
.
Գáé,- ÆëÏ ÇÝãá±õ áã: ÆÝãá±í »Ù ù»½³ÝÇó ³é³í»É:
(´³óíáõÙ է ÙáõïùÇ ¹áõéÁ ¨ Ý»ñë ¿ ÙïÝáõÙ ²é³ù»ÉÁ: Üñ³
ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ ¿: øÃÇ ï³Ï »ñ·»Éáí Ëáñ³ÉÇ ÙáïÇíÁ, ·³ÉÇë,
ÝëïáõÙ ¿ ¶áéÇ ÏáÕùÇÝ, ÙÛáõë ³ÃáéÇÝ, áñÁ Ýñ³Ý ³ñ³· Ññ³ÙóÝáõÙ ¿
²ñ·³ÙÁ¤:
²é³ù»É,- ºÕµ³Ûñ ¶áé, ÇÝãå»±ë »ë: øÇÃ¹ ÙÇ °Ï³ËÇñ: ØÇ µ³Ý
ÏÙï³Í»Ýù ùñÙ³å»ïÇÝ էլ, Ýñ³ օգնականÇÝ էլ ³½³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ø³Ý»ë ÉñÇí ³éáÕç ¿՝ ·ÛáõÕáõÙ: ÆÙ Ó»éù»ñÝ ³ñ¹»Ý ùáñ »Ý ·³ÉÇë:
(²Ûëï»Õ ÝÏ³ï»Éáí ¶áéÇ ¨ ²ñ·³ÙÇ Ùï³Ñá· ¹»Ùù»ñÁ, ÙÇ å³Ñ ÉéáõÙ
¿, Ñ»ïá Ñ³ñóÝáõÙ ¤
- Æ±Ýã ¿ å³ï³Ñ»É:
¶áé,- ºÕµ³Ûñ ²é³ù»É, ã·Çï»Ù էլ Ã» ÇÝãå»ë ³ë»Ù: Ð³å»ïÁ, ÇÝãå»ë
ÙÇßï, ï»ñ ²ëïí³Í, ÇÝã ¿É µ³é»ñ »Ý, ÇÝãå»ë ÙÇßï, ã³÷Ý ³Ýó»É ¿:
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»ñµ »ë Ññ³Ù³Ý ïí»óÇ, áñ ¹³¹³ñ»óÝÇ ùñÙÇ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, Ý³
³ñ¹»Ý Ë»Õ× Ù³ñ¹áõÝ ï³Ýç³Ù³Ñ ¿ñ ³ñ»É: â·Çï»Ù, ËÇÕ×Ý»ñÇóë
áÝó »Ýù Ù³ùñ»Éáõ ³Ûë Ù»ÕùÁ:
²é³ù»É(Øï³½µ³Õ¤,- ՆրաÝ Ñ³ÛïÝ»± É էù:
¶áé (Øé³ÛÉ Ý³Û»Éáí ²ñ·³ÙÇÝ),- Ø»Ýù áã, µ³Ûó ²ñ·³ÙÁ åÝ¹áõÙ ¿, áñ
Ý³ ³ñ¹»Ý ³Ù»Ý ÇÝã ·ÇïÇ:
²é³ù»É,- ºÃ» áã áù Ýñ³Ý áãÇÝã ãÇ ³ս»É,³å³ ÇÝãå»±ë: Ø»Ýù
Çñ³íáõÝù ãáõÝ»Ýù ³ÛÉ¨ë Ñ³å³Õ»Éáõ, ëï»Éáõ: Ü³ ×Çßï ¿ñ ³ëáõÙ, ãÏ³
÷áùñ áõ Ù»Í ëáõï: ²ñ·³Ù, ·Ý³ ùñÙ³å»ïÇ Ñ»ï¨Çó, ßï³åÇ°ñ:
(²ñ·³ÙÁ ·ÉáõË ï³Éáí Ñ³÷ßï³å Ñ»é³ÝáõÙ ¿¤:
Գáé,- ÆÝãå»±ë ¿ É»½áõ¹ åïïí»Éáõ: à±Ýó »ë ³ë»Éáõ:
²é³ù»É,- ä³ñ½ áõ ³é³Ýó Ëáñ³Ù³ÝÏ»Éáõ: Üա Ù»½ É³í ¹³ë ïí»ó:
øñÙ³å»ïÁ ÇÝÓ ùñÇëïáÝ»ակ³Ý ·Ã³ëñïáõÃÛ³Ý ¹³ë ïí»ó,
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »ë: ¶áé, »ë áõ½áõÙ »Ù Éë»É Ýñ³Ý, Ëáë»É, Ñ³ñóÝ»É: ÆÙ
ÏÛ³ÝùÝ ³ëեë Ýáñ ÇÙ³ëï ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ:
(Ü»ñë »Ý ÙïÝáõÙ ùñÙ³å»ïÁ ¨ ²ñ·³ÙÁ: »ñµ ùñÙ³å»ïÁ Ùáï»ÝáõÙ
¿, ùÝÝÇãÝ»ñÁ ÙÇառÅ³Ù³Ý³Ï áïùÇ »Ý Ï³Ý·ÝáõÙ, ³é³ç³ñÏáõÙ
Ýëï»É)
-ÜëïÇ°ñ ùñÙ³å»ï:
(øñÙ³å»ïÁ Éáõé ·ÉËáí ¿ ³ÝáõÙ ¨ ÝëïáõÙ Ùáï³Ï³ ³ÃáéÇÝ:
²é³ù»ÉÁ ÝëïáõÙ ¿ Ýñ³ ÏáÕùÇÝ, ÇëÏ ¶áéÁ ë»Õ³ÝÇ ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ,
¨ Ýß³ÝÝ»ñáí ²ñ·³ÙÇÝ ÝáõÛÝå»ë Ññ³íÇñáõÙ ¿ Çñ ÏáղùÇÝ Ýëï»Éáõ:
²ñ·³ÙÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿ ¨ ½·áõÛß, Ï³ëÏ³Í³Ýùáí Ý³Û»Éáí Ù»ñÃ
¶áéÇÝ, Ù»ñÃ ²é³ù»ÉÇÝ, Ýëïáõ ¿ ³ÃáéÇÝ¤:
²é³ù»É,- øñÙ³å»ï, Ñ³Ûñ…
(àñáß ¹³¹³ñÇó Ñ»ïá Ï³ñÙñ»Éáí Ñ³ñóÝáõÙ է)
-Ü»ñÇñ, ÇÝãå»±ë ¹ÇÙ»Ù ù»½ և ÆÝãå»±ë ¿ ùá ³ÝáõÝÁ:
øñÙ³å»ï,- ºñÏ³ñ, ß³ï »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ÇÝÓ áã áù ³ÝáõÝáí ãÇ
¹ÇÙ»É: Եë ·ñÇ áõ ¹åñáõÃÛ³ն ³ëïÍáª îÇñÇ ùñÙ³å»ïÝ »Ù: ²Û¹å»ë
¿É ¹ÇÙ»ù ÇÝÓ, »Ã» ¹Åí³ñ ã¿:
²é³ù»É,- ÆÝãå»ë Ïáõ½»ë, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï: Ü»ñÇñ, ³Û¹å»ë ÇÝÓ
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³í»É Ñ»ßï ÏÉÇÝÇ ¹ÇÙ»É ù»½:
(ùñÙ³å»ïÁ Ç Ýß³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·ÉËáí ¿ ³ÝáõÙ¤
-¸áõ ëáíáñ»óñÇñ, áñ ãÏ³ Ù»Í áõ ÷áùñ ëáõï: Դ³ ³Û¹å»ë ¿: Եë
ïËáõñ Éáõñ áõÝ»Ù ù»½ Ñ³ÛïÝ»Éáõ: ¸³ Ý³¨ Ù»ñ Ù»ÕùÝ ¿ª ÇÙ áõ ¶áéÇ:
øñÙ³å»ï,- ºë ·Çï»Ù, Ã» ÇÝã »ë áõ½áõÙ ÇÝÓ Ñ³ÛïÝ»É: ÆÙ ëÇñïÁ
ó³íáõÙ ¿ »Õ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó áãÇÝã, ó³íáù, ã»Ù Ï³ñáÕ ÷áË»É: ØÇ
µաÝ »Ù áõ½áõÙ ÙÇ³ÛÝ ËÝ¹ñ»É: ä»ïù ã¿ օ·Ý³Ï³ÝÇë Ã³Õ»É áñå»ë
³Ýï»ñ ÙÇ ßáõÝ: Եë áõ½áõÙ »Ù Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ ïñíÇ Ù³ùñ³½»ñÍáÕ
Ïñ³ÏÇ ï³ñ»ñùÇÝ:
²é³ù»É,- â»Ù Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ ù»½ Ñ³Ï³×³é»É, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï:
ØÇ³ÛÝ Ïáõ½»Ç Ñ³ñóÝ»É, Ã» ÇÝã՞áõÙ ¿ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÇÝ
ÑáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ¨ ¹Ç³ÏÇ½»Éáõ Ù»ç: ØÇ±Ã» Ù³ùñ³½»ñÍáÕ ³ÕáÃùáí
Ù³ñÙÇÝÁ ÑáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ»ÉÝ ³í»ÉÇ ·»ñ³¹աë»ÉÇ ã¿:
øñÙ³å»ï,- ÐÇÙ³ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»Ýù, Ïµ³ó³ïñ»Ù:
(Ü³ ÙÇ å³Ñ ¹³¹³ñ ¿ ï³ÉÇë, ³ë»ë ÙïùáõÙ Ïßé³¹³ï»Éáí ամեն
մի ËáëùÁ, ³å³ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ¤
- Ø³ñ¹Á µ³ÕÏ³ó³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûë ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇó, áñÁ ¹áõù
ï»ëÝáõÙ էù, ³ÛÉ¨ »Ã»ñ³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇó՝ Ñá·áõó ¨ ³ëïÕ³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇó՝
á·áõó:
²é³ù»É(à·¨áñí³Í ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ ¿ Ýñ³Ý¤,- ¶Çï»Ù, ·Çï»Ù: Ü³¨
Ñá·áõó, áñ Ù³ñÙÝÇ Ù»ç ¿ ¹ñ»É ²ëïí³Í:
øñÙ³å»ï,- Ոã ÙÇ³ÛÝ ²é³ù»É: Ø³ñ¹Á Ý³Ë ¨ ³é³ç
³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿: Ðá·áõó µ³óÇ, օÅïí³Í ¿ Ý³¨ á·áí: à·ÇÝ
Ù³ñ¹áõ ³ÝÑï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, Ýñ³ µ³ñÓñ³·áõÛÝ §»ëÁ¦: ¸³ ³ÛÝ ¿,
ÇÝãáí ÙÇ Ù³ñ¹Á ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ÙÛáõëÇó: ԻëÏ Ñá·ին µÝáñáßáõÙ ¿
Ù³ñ¹áõ Ñáõ½³Ï³Ý Ù³ëÁ, ÇÝãáí áñ Ý³ ³åñáõÙ ¿, ½·áõÙ, áõñ³Ë³ÝáõÙ,
ï³é³åáõÙ áõ ³ïáõÙ: ºí í»ñç³å»ë, ³Û¹ ³Ù»ÝÁ å³ñ÷³Ïí³Í ¿
ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ù»ç, ÇÝãի ßÝáñÑÇí Ù³ñ¹Á ß÷íáõÙ ¿ ÝÛáõթ³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ Ñ»ï: ÆÝãå»ë ³ë³óÇ, á·ու ÏñáÕÁ Ù³ñ¹áõ ³ëïÕ³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ է, ÇëÏ Ñá·ÇÝª ԵÃ»ñայÇÝ Ù³ñÙÇÝÁ: ÐÇÙ³ Ïå³ï³ëË³Ý»Ù
ùá Ñ³ñóÇÝ, Ã» ÇÝã ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³ ÑáõÕ³ñÏ³íáñáõÃÛ³Ý ¨
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Ù³ùñ³½»ñÍáÕ Ïñ³Ïáí ³Ûñ»Éáõ Ù»ç: Մ³Ñ³Ý³Éáõ å³ÑÇÝ Ù³ñ¹áõó
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³նջ³ïíáõÙ ¿ á·ÇÝª ³ëïÕ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÁ: ²ëïÕ³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÁ ÉñÇí ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ³Ýç³ïíáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³Ï³Ý
Ù³ñÙÝÇó »ñ»ù օñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ ëÏëáõÙ ï³ñ³ÉáõÍí»É
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³ëïÕ³ÛÇÝ »ñÏÝùáõÙ, áñÁ ßñç³å³ïáõÙ ¿ Ù»½:
´³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ áõ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇ áÕµÁ, É³óÝ
áõ ÏáÍÁ á·áõÝ
¹Åí³ñ³óÝáõÙ »Ý ³Ýç³ïí»É ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇó, å³ÑáõÙ են Ýñ³Ý
ԵñÏñÇ íñ³ª ËáãÝ¹áï»Éáí ÉÇ³Ï³ï³ñ ³½³ï³·ñÙանÁ »ñÏñ³ÛÇÝ
Ï³å³ÝùÝ»ñÇó: ÆëÏ Ù³ñÙÝÇ áÕç³ÏÇ½áõÙÁ á·áõÝ ÙÇ³Ý·³ÙÇó
³½³ïում է ³Û¹ Ï³å³ÝùÝ»ñÇó: ´³Ûó ³Ýç³ïí»Éáí ÝÛáõÃ³Ï³Ý
Ù³ñÙÝÇó í»ñçÝ³կ³Ý³å»ë, á·ÇÝ ¹»é¨ë 9 օñ ãÇ Ñ»é³ÝáõÙ Çñ
ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇó ¨ ³Û¹ օñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÝáñÇó í»ñ³åñáõÙ ¿
Çñ áÕç »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁª ÍÝáõÝ¹Çó ÙÇÝã¨ Ù³Ñ՝ ÙÝ³Éáí »ñÏñ³ÛÇÝ
³ëïÕ³ÛÇÝ ¹³ßïÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ý³ ëÏëáõÙ ¿ í»ñ³·Ý³Ñ³ï»É Çñ
³åñ³Í »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁª Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ ëË³ÉÝ»ñÁ, áõ Ý³¨
այն՝ Ã» ÇÝãÝ ¿ Çñ Ñ»ï³·³ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ³å³ÑáíáõÙ ինչպես
¹ñ³Ï³Ý ³Ûնպես էլ բացասական ×³Ï³ï³·Çñ: 9-ñ¹ օñÁ ï»ÕÇ ¿
áõÝ»ÝáõÙ Ë½áõÙÁ ³ÝÑ³ïի áõ Ýñ³ ×³Ï³ï³·ÇñÁ Ï³é³í³ñáÕ
áõÅ»ñÇ ÙÇç¨ ¨ Ý³ ÉñÇí Ñ»é³ÝáõÙ ¿ ԵñÏñÇ ³ëïÕ³ÛÇÝ ¹³ßïÇó:
¶áé,- êå³ëÇ°ñ, ëå³ëÇ°ñ, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ÇÝãá±õ
»Ýù Ù»Ýù ³ÕáÃáõÙ, áÕµáõÙ Ù»ñ Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÇ íñ³: ÐáÕÇÝ
Ñ³ÝÓÝáõÙ Ýñ³Ýó:
øñÙ³å»ï,- ÆÝãå»ë ³ë³óÇª áÕµÁ, É³óÝ áõ ÏáÍÁ ³ÝÑ³ïÇÝ ã»Ý
ÃáÕÝáõÙ ÉñÇí áõ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ³½³ïí»É Çñ »ñÏñ³ÛÇÝ
Ï³å³ÝùÝ»ñÇó: Ø³Ñí³Ý ³ÕáÃùÁ, Ñá·»Ñ³Ý·ëïÇ ³ÕáÃùÝ՝ ÇÑ³ñÏ»,
օ·ÝáõÙ է Ýñ³Ý ÃáÃ³÷»É ³Û¹ Ï³å³ÝùÝ»ñÁ: Բ³Ûó áñù³Ý ÇÝùÝ³ë»ñ áõ
·áéá½ ¿ »Õ»É Ù³ñ¹Á Çñ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ áñù³Ý Ñá·»å»ë ÃáõÛÉ ¿
³ÕáÃáÕÁ, ³ÛÝù³Ý ³Û¹ Ñá·»Ñ³Ý·ëïÇ ³ÕáÃùÇó ùÇã օ·áõï Ï³: Իñ
¹ñ³Ï³Ý, É³í áõ µ³ñÇ ·áñÍ»ñáí ³ãùÇ ÁÝÏ³Í Ù³ñ¹Ý ëï»ÕÍáõÙ ¿
¹ñ³Ï³Ý ×³Ï³ï³·Çñ Çñ Ñ³çáñ¹ ÏÛ³Ýù»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ í³ï
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³ñ³ñùÝ»ñáíÁª µ³ó³ë³Ï³Ý ×աÏ³ï³·Çñ: ²Ù»Ý³É³íÁ ¨
³Ù»Ý³í³ïÁ Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ, ¹³ Ù»ñ Ý³Ëáñ¹ ÏÛ³Ýù»ñÇó ÙÝ³ó³Í
³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÝ »Ý, áñÁ ëáíáñ³µ³ñ, ÏáãáõÙ »Ý µ³Ëï, ×³Ï³ï³·Çñ:
²é³ù»É,- Ü³Ëáñ¹ ÏÛ³Ýù»ñÇ±ó: Æ±Ýã Ý³Ëáñ¹ ÏÛ³Ýù»ñ: ØÇ±Ã» մենք
Ù»Ï ³Ý·³Ù ã»Ýù ÍÝíáõÙ áõ Ù³Ñ³ÝáõÙ:
øñÙ³å»ï,- àã, ²é³ù»É: Ø³ñ¹Á ÍÝíáõÙ ¿, ³åñáõÙ, Ù³Ñ³ÝáõÙ ¨
Ù³ÑÇó Ñ»ïá ÏñÏÇÝ í»ñ³åñáõÙ Çñ ÏÛ³ÝùÁ: ¸³ë»ñ ¿ ùաÕáõÙ Ï³Ù ãÇ
ù³ÕáõÙ ¨ ÝáñÇó ÍÝíáõÙ:
²é³ù»É,- ²Û¹ ÇÝãå»ë ¿ ¹³ë»ñ ù³ÕáõÙ: ºí ³Û¹å»ë áñù³Ý
Å³Ù³Ý³Ï: ÆÝãå»±ë ¿ å³ïÅíáõÙ Çñ ·áñÍ³Í Ù»Õù»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
øñÙ³å»ï,- Îµ»ñ»Ù ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï օñÇÝ³Ï,Ï³ñ× ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ´áÉáñ
µ³Ýë³ñÏáõÝ»ñ áõ Ù³ïÝÇãÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ñ³çáñ¹ ÏÛ³ÝùáõÙ ÍÝíáõÙ »Ý
ËáõÉ áõ Ñ³Ùñ: ²ÛëåÇëáí, áñù³Ý Ù³ñ¹Á ßáõï Ûáõñ³óÝÇ ×³Ï³ï³·ñÇ
¹³ë»ñÁ, áõÕÕÇ ëË³ÉÝ»ñÁ µ³ñÇ ·áñÍ»ñáí՝ ³ÛÝù³Ý ßáõï
Ï³½³ï³·ñíÇ ×³Ï³ï³·ñÇ Ï³å³ÝùÝ»ñÇó և ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇó;
²é³ù»É,- ²½³ï³·ñá±õÙ, Ð³Ûñ ùñÙ³å»ï: ÆëÏ ÇÝãÇ±ó: ²½³ï³·ñáõÙ
ÇÝãÇ՞ó:
øñÙ³å»ï,- ²Ûë ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇó: ÜÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÝÇ Ù»ç
å³ñ÷³Ïí»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó: ²ÛÝ å³ïÅÇó, áñ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ
Ïñáõմ ¿ Çñ Ù»Õù»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Մենք ոչ թե հոգով օժտված
մարմիններ ենք, այլ հակառակը՝ անմահ հոգիներ,
պարփակված անկատար նյութական մարմնում:
¶áé,- ¸áõ ÝÏ³ïÇ áõÝ»ë ²¹³ÙÇ áõ ºí³ÛÇ Ý³Ë³ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ù»Õù՞Á:

Եվ չէ որ գրված է՝ աստված նախ ստեղծեց մարմինն
հողեղեն, ապա նոր միայն օժտեց նրան հոգով:
øñÙ³å»ï,- ¸³ ÙÇ³ÛÝ ëÏÇ½µÝ ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»Õù»ñÇ: Ø³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý
Ñ»ï³·³
Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÁ՝
·áÕáõÃÛáõÝÁ,
ëáõïÁ,
ßÝ³Ý³ÉÁ,
ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
¹³í³×³ÝáõÃÛáõÝÁ
¨
ÙÛáõë
Ñ³Ýó³ÝùÝ»ñÁ
Ù³ñ¹Ï³Ýó ·³Ù»É »Ý ³Ûë ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ ¨ ã»Ý ÃáÕÝáõÙ Ýñ³Ý
í»ñ³¹³éÝ³É ¹»åÇ ³ëïÕ³ÛÇÝ ³ßË³ñÑ, Çñ Ïáñóñ³Í ¹ñ³ËïÁ, Çñ
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Ý³Ë³ÑաÛñ»ÝÇùÁ, Çñ օññ³ÝÁª º¹»Ù;
²é³ù»É,- ØÇ±Ã» ¹ñ³ËïÁ »ñÏñÇ íñ³ ãÇ »Õ»É:
øñÙ³å»ï,- àã, ²é³ù»É: ¸ñ³ËïÁ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ßË³ñÑáõÙ
³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿: äÇïÇ ½³ñ·³Ý³É, Ù³ùñí»É ³ÛÝù³Ý, áñå»ë½Ç
Ã»Ã¨աÝ³ë áõ Ñ³Ùµ³éÝ»ë: àã Ã» í»ñ¨՝ ¹»åÇ »ñÏÇÝù, ³ÛÉ ¹»åÇ
³é³í»É Ýáõñµ á·»Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ»ñ:
¶áé(Øï³½µ³Õ),- ²ëïí³Í³ßáõÝãÁ Ù»½ ¹³ ³Û¹å»ë ãÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ:
²é³ù»É,- Àëï ²ëïí³Í³ßÝãÇ, Ù»Ýù ÙÇ ³Ý·³Ù »Ýù ÍÝíáõÙ áõ
Ù³Ñ³ÝáõÙ: ºí Ù³ÑÇó հեïո սå³ëáõÙ ³Ñ»Õ ¹³ï³ëï³ÝÇ, áñÇó
Ñ»ïá å³ñ½ ÏÉÇÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇë ï»ÕÁ »ñÏÝùáõÙ:
øñÙ³å»ï,- ²ÛëÇÝùÝ, Áëï Ó»ñ áõëÙáõÝùÇ, Ù³ñ¹Á ½ñÏí³Í ¿ Çñ
ëË³ÉÝ»ñÁ áõÕÕ»Éáõ ¨ Ù»Õù»ñÁ ù³í»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇ±ó: ¸³
³Û¹å»ë ã¿: Ø³ùñí»É Ù»Õù»ñÇó, áõÕÕ»É ëË³ÉÝ»ñÁ, ×³Ý³å³ñÑ ¿
Ñ³ñÃáõÙ ³ÝÑ³ïÇ Ñ³Ù³ñ ¹»åÇ ³é³í»É µ³ñÓñ Ï»óáõÃÛáõÝ: ºñµ ¹áõ
áã Ã» ã»ë ·áÕ³ÝáõÙ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ, áñ Ó»éù»ñ¹ ÏÏïñ»Ý, ³ÛÉ Ùïùáí¹
ãÇ ³ÝóÝáõÙ ³Ý·³Ù ÙÇ áëÏ»¹ñ³Ù í»ñóÝ»É ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ³éç¨¹
¹ñí³Í ¿ ³ßË³ñÑÇ áÕç Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÁ: ºñµ ¹áõ áã Ã» ã»ë ßÝ³ÝáõÙ,
ù³Ý½Ç ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ù»½ ù³ñÏáծ»Éáí Ïëå³Ý»Ý, ³ÛÉ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ, áñ
ßÝ³Ý³ÉÁ ½½í»ÉÇ ¿ ùá ¿áõÃÛ³ÝÁ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ áñù³Ý Ù»Í³ÝáõÙ
¿ ·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý Ï³ñáÕ ¿ Ù»Í³Ý³É ³Û¹ ·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛաÝÁ
ã¹ÇÙ³Ý³Éáõ íï³Ý·Á: Ø³ùñí»É ¨ ³½³ï³·ñí»É ÝÛáõÃÏ³ÝÇóª ë³ ¿
Ù³ñ¹Ï³Ýó ³é³çÝ³Ñ»ñÃ Ýå³ï³ÏÁÝ ³Ûë »ñÏñ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùáõÙ:
¶áé,- ÜÏ³ïÇ áõÝ»ù Ù»ñ ԵñÏÇñÁ: Ø»ÍÝ äïÕáÙ»áëÁ ëáíáñ»óÝáõÙ
¿ñ, áñ ºñÏÇñÝ ¿ ïÇ»½»ñùÇ Ï»ÝïñáÝÁ ¨ ÇÝãå»ë ÙÛáõë ÙáÉáñ³ÏÝ»ñÁ,
³ÛÝå»ë ¿É ³ñ¨Ý áõ ³ëïÕ»ñÁ åïïíáõÙ »Ý ԵñÏñÇ ßáõñçÁ:
øñÙ³å»ï,- äïÕáÙ»áëÁ ëË³ÉíáõÙ ¿ñ: ÆëÏ Ýñ³ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÁ
Ñ³Ù³éáñ»Ý
ÏñÏÝáõÙ
»Ý
Ýñ³
ëË³ÉÁ:
Ø»ñ
Ø»Í³ÙáñÇ
³ëïÕ³¹Çï³ñ³ÝáõÙ Ù»Ýù µ³½Ù³ÃÇí Ñ³ÛïÝ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ýù
³ñ»É: ¸áõù ÇëÏ³å»ë Ñ³í³ïáõÙ էù, áñ ÙÇ ß³ñù³ÛÇÝ ÙáÉáñ³Ï, áñ
åïïíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù³ÛÇÝ ³ëïÕÇ ßáõñçը Ù»ñ Ù»Í Ð³ñ¹³·áÕÇ
×³Ý³å³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñ»éáõ Í³Ûñ³Ù³ëáõÙ՝ ïÇ»½»ñùÇ Ï»ÝïñáÝÝ ¿:
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²é³ù»É,- ÆëÏ ÇÝãá±õ áã:
øñÙ³å»ï,- ¸³ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ »ñÏáõ ÙñçÛáõÝÝ»ñÇ Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ
³Û·áõ ÙÇ Ñ»é³íáñ ³ÝÏÛáõÝáõÙ: Üñ³Ýù íÇ×áõÙ »Ý, Ã» ³ñ¹Ûá±ù Ýñ³Ýó
ÙñçÝ³ÝáóÁ ÙÇ³ÛÝ ³Û·áõ Ï»ÝïñáÝÝ ¿, Ã» Ý³¨ áÕç ïÇ»½»ñùի, ÇëÏ
Çñ»Ýù ¿É ïÇ»½»ñùÇ ÙÇ³Ï Ùï³ÍáÕÝ»ñÝ »Ý:
(ԳáéÁ ¨ ²é³ù»ÉÁ ï³ñ³Ïáõë³Í ÙÇÙÛ³Ýó »Ý Ý³ÛáõÙ)
- Ó»ñ ÍÇÍ³ÕÁ ã¿ñ ·³ նման ½ñáõÛó Éë»Éáõó:
²é³ù»É,- È³í, ¹³ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿: ²ë³, ËÝ¹ñ»Ù, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï
(áñáß ¹³¹³ñ ï³Éáõó Ñ»ïá í×é³Ï³Ýáñ»Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿)
- ԻëÏ ÇÝãá±õ էù ¹áõù å³ßïáõÙ ³ñ¨Á: ØÇ±Ã» ³ñ¨Á Ï»Ý¹³ÝÇ ¿, áñ
Ýñ³Ý ³ëïÍá ï»Õ å³ßï»Ý:
øñÙ³å»ï,- ²é³ù»É, Ñ³Ù³ÛÝ ïÇ»½»ñùáõÙ ãÏ³ áãÇÝã ³ÝÏ»Ý¹³Ý: ¸³
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¨՜ ³ëïÕ»ñÇÝ, ¨° ÙáÉáñ³ÏÝ»ñÇÝ: ÆëÏ Ù»ñ ³ñ»·³ÏÁ
ëáíոñ³Ï³Ý ³ëïÕ ¿: ²ñ»·³ÏÁ ÏÛ³ÝùÇ ëÏ½µÝ³ÕµÛáõñÝ ¿ Ù»ñ
³ñ»·³Ïն³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: Մ»ñ Ï»Ýë³ïáõ Ï»Ý³ñ³ñ »é³Ý¹Ç
³ÕµÛáõñÁ: ²é³çÇÝ Ùï³ÍáÕ ¿³ÏÝ»ñÁ ³ñ»·³Ïն³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
³é³ç³ó»É »Ý Ñ»Ýó ³ñ»·³ÏÇ íñ³: ²ñ»·³ÏÁ ßÝãáõÙ ¿, ùÝáõÙ ¨
³ñÃ³Ý³Ýáõմ, ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ ¨ ³éáÕç³ÝáõÙ:
¶áé,- ÆÝãå»ë Ã» ùÝáõÙ է ¨ ³ñÃÝ³ÝáõÙ, ßÝãáõÙ áõ ÑÇí³Ý¹³ÝáõÙ: ԻëÏ
ÇÝ՞ãáõ Ù»Ýù ¹³ ã»'Ýù ½·áõÙ:
øñÙ³å»ï,- Ø»Ýù ¹³ ½·áõÙ »Ýù, ³ÛÝ ¿É ÇÝãå»ë: ä»ïù ¿ ÙÇ³ÛÝ
Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã» Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ Ï³ï³ñíáÕ ¹»åù»ñÁ ÇÝãå»ë »Ý
Ï³åí³Í ³ñ¨Ç ÷áõÉ»ñÇ Ñ»ï: ²ñ¨Ç ßÝã»ÉÝ áõ աñï³ßÝã»ÉÁ ï¨áõÙ ¿
ï³ë - ï³ëÝÙ»Ï ï³ñÇ: ºñµ ³ñ»·³ÏÁ ßÝãáõÙ ¿, Ý³ Ï³ñÍ»ë ÙÇ ÷áùñ
ë»ÕÙíáõÙ ¿ ¨ Ýñ³ Ù³Ï»ñ»ëÁ Ë³Õ³Õ ¿; ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï, ºñÏñÇ íñ³
³Ù»Ý ÇÝã, Ã» µÝáõÃÛáõÝÁ, Ã» Ù³ñ¹ÇÏ ·ïÝíáõÙ »Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ
Ë³Õ³Õ íÇ×³ÏáõÙ; ԻëÏ »ñµ ³ñï³ßÝãáõÙ ¿, ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ
Ù³Ï»ñ¨áõÃ³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ: Արևը ÙÇ ÷áùñ áõéãáõÙ է, երբ
³ñï³ÝãáõÙ, և ¹áõñë ¿ ßåñïáõÙ Çñ ÙÇçÇó ³í»Éáñ¹ Ïñ³ÏÁª ÇÝãå»ë
Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó Ý»ñëÇ օ·ï³·áñÍ³Í Ï»Õïáï օ¹Á: ²í»É³ÝáõÙ ¿ ÉáõÛëÁ,
ºñÏñÇ íñ³ ³í»É³ÝáõÙ »Ý ÷áÃáñÇÏÝ»ñÁ ¨ »ñÏñ³ß³ñÅ»ñÁ,
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µáñբáùíáõÙ »Ý Ýáñ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ: ²Ù»Ý ï³ëÁ-ï³ëÝÙ»Ï ï³ñÇÝ
Ù»Ï Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ³ë»ë Ýáñ »é³Ý¹áí է ëÏëáõÙ å³ï»ñ³½Ù»É Çñ³ñ
¹»Ù: Æëկ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ñ¨Ç ³ñÃÙÝÇ ¨ ùÝÇ íÇ×³ÏÇÝ, ³å³
·Çïó»ù, áñ աñ¨Ç Ñ³Ù³ñ ³Û¹ å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ï¨áõÙ ¿ 400-450
ï³ñÇ: ²ñ¨Á Ùáï Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ ùÝáõÙ ¿ ¨ »ñ»ù Ñ³ñÛáõñ ï³ñÇ
³ñÃÙÝÇ íÇ×³ÏáõÙ ÙÝáõÙ: ºñµ ³ñ»·³ÏÁ ùáõÝ ¿ ÙïÝáõÙ, Ýñ³
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ëáíáñ³Ï³ÝÇó ó³Íñ ¿, ¨ ºñÏñÇ íñ³ ÓÙ»éÝ»ñÁ
¹³éÝáõÙ »Ý óáõñï ¨ »ñÏ³ñ, ÇëÏ ³Ù³éÝ»ñÁ ³é³í»É Ñáí ¨ Ï³ñ×: ÆëÏ
Ýñ³ ³ñÃÙÝÇ íÇ×³ÏáõÙ Ñ³Ï³é³ÏÁ: Ù»Ýù í³Õáõó »Ýù Ñ»ï¨áõÙ ³Û¹
å³ñµ»ñ³µ³ñ ÏñÏÝíáÕ íÇ×³ÏÝ»ñÇÝ:
²ñ·³Ù,- ºë, Ý»ñ»ó»ù իÝÓ, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï ÙÇç³Ùï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Եë
ÇëÏ³å»ë ëÏë»óÇ ÙïáíÇ í»ñÑÇß»É: Դáõù ·Çï»՞ù, áñ »ë ³ñ¹»Ý
ùë³ÝÛáÃ ï³ñÇ ¿, ÇÝã Í³é³ÛáõÙ »Ù µ³Ý³ÏáõÙ ¨ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ù
µ³½Ù³ÃÇí å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ:
(ØÇ ÷áùñ ¹³¹³ñÇó Ñ»ïá ²ñ·³ÙÁ ß³ñáõÝ³կáõÙ ¿)
-ºí ÇëÏ³å»ë, Êáëñáí ²ñù³ÛÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ï³ï³ÕÇ
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ Ù»ñ ¨ å³ñëÇó ÙÇç¨ ï¨»óÇÝ »ñÏáõ-»ñ»ù ï³ñÇ,
Ñ»ïá Ùáï ï³ëÁ ï³ñÇ ¹³¹³ñ ¿ñ: Ð»ïá å³ñëÇÏÝ»ñÁ ÝáñÇó
Ñ³ñÓ³Ïí»óÇÝ Ð³ÛùÇ íñ³: ºíë »ñÏáõ-»ñ»ք ï³ñÇ Ï³ï³ÕÇ Ù³ñï»ñ,
áñÇó Ñ»ïá å³ï»ñ³½ÙÁ í»ñ³Íí»ó ï»Õ³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ
ÁÝ¹Ñ³ñáõÙÝ»ñÇ: ²Û¹å»ë ÏñÏÝí»ó ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù, ÙÇÝã¨ îñ¹³ï
²ñù³ÛÇ í»ñ³¹³ñÓÁ Ð³Ûùª ÑéáÙ»³Ï³Ý օ·Ý³Ï³Ý áõÅ»ñáí: ÐéáÙÁ
Ï³ñÍáõÙ ¿ñ, áñ »Ã» օ·ÝÇ îñ¹³ïÇÝ ·³ÑÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»É, ¹³ ÏëïÇåÇ
Ýñ³Ý »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛáõÝÇó ¹ñ¹í³Í ÙÇßï ¨ ³Ù»Ý ÇÝãáõÙ
å³ßïå³Ý»É ÐéáÙÇ ß³Ñ»ñÁ: ´³Ûó, µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, îñ¹³ï
³ñù³Ý µ³í³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ñ, áñ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³ßïå³Ý»ñ
Ø»Í Ð³ÛùÇ ß³Ñ»ñÁª ÙÇÝã¨ ³Ûë, ³Ûë..
(²Ûëï»Õ Աñ·³ÙÁ ÏÙÏÙáõÙ ¿ ¨ ÉéáõÙ՝ ËáëùÁ ã³í³ñï»Éáí: ²é³ù»ÉÁ
¨ ¶áéÁ ¹Å·áÑáõÃÛ³Ùµ Ý³ÛáõÙ »Ý Ýñ³Ýª Ñ³ëÏ³Ý³Éáí, Ã» ÇÝã
Ý³ ÝÏ³ïÇ áõÝ»ր):
²é³ù»É,- ²ë³, ²ñ·³Ù, ¹áõ ³Ûëï»Õ Ñ³½³ñ³å»ïÇ Ññ³Ù³ÝÝ ¿Çñ
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Ï³ï³ñáõÙ:
²ñ·³Ù,²Ûá,
Ñ³Ûñ
²é³ù»É:
Ø»ñ
Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ
¨ë
³ÝÑ³ն·ëï³óÝáõÙ ¿ñ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, áñ Ð³ÛùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ
³ñÓ³Ý³·ñող ³Û¹ ·ñù»ñÁ՝ ÇÝãÇó ¿É áñ Ýñ³Ýù Ï³½Ùí³Í ÉÇÝ»ÇÝ՝
áëÏáõó Ã» Ù³·³Õ³ÃÇóª ãáãÝã³óí»Ý: ºë åÇïÇ Ýñ³Ý ³ÝÑ³å³Õ
ï»ղÛ³Ï ¹³ñÓÝ»Ç, Ñ»Ýó áñ ùñÙ»ñÇó Ù»ÏÁ Ëáë»ñ:
²é³ù»É,- È³í, ²ñ·³Ù: ÐÇÙ³ »ë ¿É »Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ Ýñ³Ýց áÕç
³ñÅ»ùÁ ¨ å³ïñ³ëï »Ù ¹ñ³Ýù ÷ñÏ»É ³Ù»Ý ·Ýáí: Ð³Ûñ
ùñÙ³å»ï, ³ë³, ËÝ¹ñáõÙ »Ù, ÇÝãáõ ¹áõù ãէù ÁÝ¹áõÝáõÙ Ù»ñ ëáõñµ
Ë³ãÁ ¨ Ññ³Å³ñíáõÙ էù ÙáÙ í³é»É Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ:
øñÙ³å»ï,- ²é³ù»É, Ó»½ Ñ³ëáõ ã¿ ³Ý·³Ù Ë³ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ,
Ýñ³ ÇÙ³ëïÁ: ÆëÏ ¹áõ ÇÝÓ ÝÙ³Ý Ñ³ñó »ë ï³ÉÇë:
²é³ù»É,- ÆÝãå»՞ë Ã» Ñ³ëáõ ã¿: Ê³ãÇ íñ³ Ý³Ñ³ï³Ïí»ó ÐÇëáõë
øñÇëïáëÁª ³ëïÍá áñ¹ÇÝ: Ê³ãÁ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿, Ã» ÇÝã
½áÑ³µ»ñáõÃÛáõÝ ³ñ»ó ²ëïí³Í Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÇ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

Ընդհամեն՞ը: Պետք չէ տանջանքն ու
տառապանքը պաշտամունքի վերածել: Մարդն ծնվում է
առաջին հերթին նրա համար, որ զարգանա և հաղթի, ոչ
թե տառապի և տանջվի:
øñÙ³å»ï,-

Ê³ãÁ,
ÇÝãå»ë ¨ Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ ¨ Ï»Ý³ó Í³éÁ Ù»ñ
³ñÇ³Ï³Ý ó»ÕÇ í³ÕÝç³Ï³Ý Ýß³ÝÝ»ñÝ »Ý: Ê³ãÁ µÝáñáßáõÙ ¿ áÕç
µÝáõÃÛáõÝÁ: Üñ³ Ý»ñù¨Ç ³Ù»Ý³Ù»Í Ã¨Á µÝáñáßáõÙ ¿ µáõë³Ï³Ý
³ßË³ñÑÁ՝ Í³é»ñÁ, Ã÷»ñÁ, áñáÝó ·ÉáõËÁ Ýñ³Ýó ³ñÙ³ïÝ»ñÝ »Ý ¨
áñáÝù Ó·íáõÙ »Ý
Ý»ñù¨: ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý Ã¨»ñÁ µÝáñáßáõÙ »Ý
Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ, áñáÝó ·ÉáõËÁ ¨ áÕÝ³ß³ñÁ Ó·íõÙ »Ý »ñÏñÇ
»ñÏ³ÛÝùáí, Ñ³ñÃáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é; ԻëÏ ¹»åÇ í»ñ Ó·íáÕ Ã¨Á
µÝáñáßáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ, áñÇ ·ÉáõËÁ áõÕÕí³Í ¿ ¹»åÇ í»ñ¨: ²ÛëåÇëáí,
ÙÇ Ýß³ÝÇ Ù»ç å³ñ÷³Ïí³Í ¿ áÕç µÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ:
¶áé,- ÆëÏ Ç±ÝãÝ ¿ µÝáñáßáõÙ Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ:
øñÙ³å»ï,- Ð³վ»ñÅáõÃÛ³Ý Ýß³ÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³Ù»Ý ÇÝã
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áñï»ÕÇó ëÏëíáõÙ ¿, ³ÛÝï»Õ ¿É í»ñç³ÝáõÙ ¿: ²Ù»Ý³ÛÝ ÇÝãÇ íեñçÁ
å³ñ÷³Ïí³Í ¿ իր ëÏ½µÇ Ù»ç:
¶áé,- êå³ëÇ°ñ, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï: àõ½áõÙ »ë ³ë»É, áñ Ù»ñ ëáõñµ Ë³ãÁ
Ù»½ ãÇ ÑÇß»óÝáõÙ ³ÛÝ, Ã» áñï»Õ ¿ ½áÑí»É Ù»ñ Ù»Í áõëáõóÇãÁª ²ëïÍá
áñ¹ÇÝ:
øñÙ³å»ï,Իհարկե
ոչ:
Վաղ
քրիստոնեության

նախասկզբնական նշանը, որով նրանք ամբոխի մեջ
ճանաչում էին միմյանց դա ձուկն էր:
Այն բնորոբշում էր լռություն և գաղտնիություն: ²ë³ ÇÝÓ
¶áé; ºÃ» ùá Ó»éùÝ ÁÝÏÝ»ñ աÛÝ Ï³óÇÝÁ, Ï³Ù ëáõñÁ, áñáí ëå³Ý»É »Ý
ùá ÑáñÁ, Ï³Ù ³ÛÉ Ñ³ñ³½³ï Ù³ñ¹Ï³Ýó, ¹áõ Ç՞Ýã Ï³Ý»Çñ: ²ñ¹Ûáù
Ïå³Ñ»Çñ, Ï÷³Û÷³Û»Ç՞ñ ³Û¹ Ï³óÇÝÁ áñå»ë ëáõñµ Ù³ëáõ՞Ýù:
¶áé,- ÆÑ³ñÏ», áã: ÆÝã ï³ñոñÇÝ³Ï Ñ³ñó էù ï³ÉÇë:
øñÙաå»ï,- ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³ë³, ÇÝã ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³óÝÇ, ëñÇ Ï³Ù
Ë³ãÇ միջև: öáË³Ý³Ï ÁÝÏ³É»ù Ë³ãÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ÇÙ³ëïÁª
å³ßïáõÙ էù ï³Ýç³ÝùÇ ·áñÍÇùÁ: ¶áñÍÇù, áñÇ íñ³ Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ
ÐéáÙÇ Ñ³Ýó³·áñÍÝ»ñÁ:
(²é³ù»ÉÝ áõ ¶áéÁ ï³ñ³Ïáõë³Í Ý³Û»óÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó)
-²վելի ուշ ùñÇëïáÝե³Ý»ñÁ:
(ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ùñÙ³å»ïÁ)
-Խ³ãÇ Ýß³ÝÁ ÁÝïñ»É ¿ÇÝ áñå»ë Ï³åÇ ÙÇçáó՝ ³ÙµáËÇ Ù»ç ÙÇÙÛ³Ýó
×³Ý³ã»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹³Ù»ÝÁ: ¸áõù ³Ý·³Ù Ùáé³ÝáõÙ էù Ó»ñ Ù»Í
áõëáõóãÇ å³ï·³ÙÝ»ñÁ:
²é³ù»É,- àñáÝù, ÇÝã å³ï·³ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »ë ËáëáõÙ:
øñÙ³å»ï,- Ü³ å³ï·³Ù»ó Çñ Ñ»ï¨áñ¹Ý»ñÇÝ ãëï»Í»É Çñ»Ýó
Ñ³Ù³ñ Ýáñ Ïáõéù»ñ ¨ ã»ñÏñå³·»É Ýñ³Ýó: ÆëÏ ¹á±õù: ÄËï»Éáí Ù»ñ
ÑÇÝ ³ëïíÍÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÙÇ³ÛÝ µÝáñáßáõÙ ¿ÇÝ µÝáõÃÛ³Ý ï³ñ»ñùÁ,
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝներÁ ¨ ³ñ³ïÝ»ñÁ՝ ëÏë»óÇù Ó»ñ Ñ³Ù³ñ
»ñÏñå³·áõÃÛ³Ý Ýáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñ ÷Ýïñ»É: ºñÏñå³·áõÙ էù ï³ñµ»ñ
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Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ½áÑí³Í ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇª ÇÑ³ñÏ», Ý³Ë³å»ë Ýñ³Ýó
ëáõñµ Ñéã³Ï»Éáí: ºñÏñå³·áõÙ էù Ýñ³Ýó ßáñ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ, ï³Ý
Çñ»ñÁ: ºí ¹³ µ³í³Ï³Ý ã¿, ·»ñ»½Ù³ÝÇó Ñ³ÝáõÙ էù Ýñ³Ýó
áëÏáñÝ»ñÁ, µ³Å³ÝáõÙ Çñ³ñ Ù»ç ¨ ¹ñ³Ýù »ñÏñå³·áõÙ, Ñ³ÙµáõññáõÙ
¨ ÷áñÓáõÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ µÅßÏ»É: ºí ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ñéã³ÏáõÙ áñå»ë
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÉáõÛëÇ ï³ñ³ÍáõÙ:
(²é³ù»ÉÝ áõ ¶áéÁ Ï³ËáõÙ »Ý Çñ»Ýó ·ÉáõËÝ»ñÁ ¨ Ï³ñÙñáõÙ):²ë³ó»°ù ËÝ¹ñ»Ù: ÆÝãáí ¿ ³é³í»É ÑéáÙ»Ù³óÇ ½áñ³í³ñ Ս³ñ·ÇëÁ,
áõÙ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ëå³Ý»ÉÝ ¿ñ, Ù»ñ ²ëïÕÇÏ ³ëïí³ÍáõÑáõó, áñ
հայ »ñÇï³ë³ñ¹ ½áõÛ·»ñÇ, ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÁ
íëï³Ñ»óÇÝù Ýñ³Ý:
Աé³ù»É,- ¸», ÇÝãå»ë ³ë»Ù: Ն³ Ù»ñÅ»ó ä³ñëÇó ³ñù³ÛÇ Ññ³Ù³ÝÁª
»ñÏñå³·»É ³ïրáõß³ÝÇ Ïñ³ÏÁ ¨ Ý³Ñ³ï³Ïí»ó ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ:°
øñÙ³å»ï,- ºí Ç±Ýã: ö³éù áõ å³ïÇí ê³ñ·ëÇÝ Çñ Ñ³í³ïÇÝ
Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ´³Ûó Ý³ ÇÝã Ï³å áõÝÇ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹
ëÇñ³Ñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï, áñ ¹»é Ñáí³Ý³íáñÇ Ýñ³Ýó: Չ¿ áñ ê³ñ·ÇëÁ
ÝáõÛÝÇëÏ Çñ ½³í³ÏÝ»ñÝ ¿É ãÇ áõÝ»ó»É ¨ ã·Çï»ñ էլ թե Ñ³ÛñáõÃÛ³Ý
ù³ÕóñáõÃÛáõÝÝ ÇÝã ¿:
¶áé(î³ñ³Ïáõë³Í Ý³Û»Éáí ²é³ù»ÉÇÝ),- â·Çï»Ù, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï,
ã·Çï»Ù: ºë ³Û¹ Ù³ëÇÝ ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³ ãէÇ Ùï³Í»É: »í ÇëÏ³å»ë, »Õµ³Ûñ
²é³ù»É: ÆÝãáõ՞: ԻÝãá±õ åÇïÇ Ý³ Ñáí³Ý³íáñÇ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹
½áõÛ·»ñÇÝ:
(ØÇÝã ²é³ù»ÉÁ Ïå³ï³ëË³Ý»ñ, ùñÙ³å»ïÁ ·ÉáõËÁ Ã»ù»ó ¹»åÇ
Ùáւտքի ¹áõéÁ):
øñÙ³å»ï,- ²ñ·³Ù, ùá »ñÇï³ë³ñ¹ օ·Ý³Ï³ÝÁ ÑëÏ»Éáõ ÷áË³ñ»Ý,
Ñ³Ù³Ï áõß³¹ñáõÃÛաÙµ ³կ³Ýç ¿ ¹ÝáõÙ Ù»½ ¹é³Ý Ñ»ï¨Çó: Ü»ñë
Ï³ÝãÇñ Ýñ³Ý:
(²ñ·³ÙÁ áïùÇ ¿ ó³ïÏáõÙ և áõÕÕíáõÙ ¹»åÇ ¹áõéÁ, µ³óáõÙ ³ÛÝ ¨
Ññ³Ù³ÛáõÙ):
²ñ·³Ù,- Ü»ñë ³ñÇ:
(½ÇÝíáñÁ Ý»ñë ¿ ÙïÝáõÙ, ³Ýí×é³Ï³Ýáñ»Ý Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ ÙáõïùÇ Ùáï ¨
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ëÏëáõÙ ÙÇ áïùÇó Ñ»Ýí»É ÙÛáõëÇ íñ³ª í³Ë»Ý³Éáí առաջ գալ):
²é³ù»É,- ²é³ç ³ñÇ, ½ÇÝíáñ:
(¼ÇÝíáñÁ ³Ýí×é³Ï³Ýáñ»Ý Ùáï»ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó, Ï³Ý·ÝáõÙ ÙÇ
ù³ÝÇ ù³ÛÉÇ íñ³)
- ²ë³, áõÙ Ññ³Ù³Ýáí »ë Ù»½ Éñï»ëáõÙ:
øñÙ³å»ï,- Ð³Ý·Çëï, ²é³ù»É: Ü³ Ù»½ ãÇ Éñï»ëáõÙ: ä³ñ½³å»ë
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÇó ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Çñ»Ý ½ëå»É: îÕ³ë, »Ã» áõ½áõÙ
»ë Éë»É Ù»ñ ½ñáõÛóÁ` ÉëÇñ, µ³Ûó ½·áÝáõÃÛáõÝ¹ ÙÇ Ïáñóñáõ: ø»½ ³ëí»É
¿ñ ÑëÏ»É ¨ ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»É Ù»½, »ñµ áñ¨ե Ù»ÏÁ Ùáï»Ý³, ÇëÏ ¹á±õ:
Ð³ÛÏ,- Ü»ñÇñ ÇÝÓ, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï, ËÝ¹ñáõÙ »Ù, Ý»ñ»ù ÇÝÓ:
¹ÇÙáõÙ ¿ Ý³¨ ùÝÝÇãÝ»ñÇÝ)
-ºë ÇëÏ³å»ë, áñ ß³ï ¿Ç áõ½áõÙ Éë»É, Ã» ÇÝã ¿ ³ëáõÙ Ñ³Ûñ
ùñÙ³å»ïÁ: ºí ù³Ý½Ç ÷³Ï ¹é³Ý Ñ»ï¨Çó í³ï ¿ ÉëíáõÙ, »ë, »ë…
øñÙ³å»ï,- àãÇÝã, ïÕ³ë: ԴáõéÁ ÙÇ ÷áùñ µ³ó å³ÑÇñ, áñå»ë½Ç
ëïÇåí³Í ãÉÇÝ»ë ³Ï³Ýç ¹Ý»É ¨ ÑëÏÇñ: ØÇ° Ïáñóñáõ ½·áÝáõÃÛáõÝը:
(ºñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝíáñÁ »ñ³Ëï³·ÇïáõÛ³Ùµ ·ÉËáí ¿ ³ÝáõÙ ¨
³ñ³· ¹áõñë ·ÝáõÙ):
øñÙ³å»ï(Ò³ÛÝÁ ó³Íñ³óÝ»Éáí),- ²é³ÛÅÙ »ë íëï³ÑáõÙ »Ù
Ýñ³Ý, µ³Ûó, »Ã» Ó»ñ ëñµ³½³ÝÁ ÷áñÓÇ օ·ï³·áñÍ»É Ýñ³
Ñ»ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ:
²ñ·³Ù,- ºë íëï³ÑáõÙ »Ù Ýñ³Ý, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï: Եë Ýñ³Ý
Ù³ÝÏáõó »Ù ×³Ý³ãáõÙ ¨ ³é³ÛÅÙ Ý³ áã ÙÇ í³ï µ³Ý ãÇ ³ñ»É:
ÆëÏ Ñ»ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÃáõÉáõÃÛáõÝ ¿:
øñÙ³å»ï,- È³í, ²ñ·³Ù: ºë ¿É »Ù ·»ñ³¹³ëáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó
íëï³Ñ»É: ԻëÏ ÑÇÙ³ ¹áõù ÏÏ³ï³ñ»ù ÇÙ ËÝ¹ñ³ÝùÁ ¨ Ã³Õ»Éáõ
÷áË³ñ»Ý Ïñ³ÏÇÝ Ïï³ù օգնականիս մարմինը՞ :
²é³ù»É,- È³í, ùñÙ³å»ï: Î³Ý»Ýù, ÇÝãå»ë ¹áõ ³ë³óÇñ: ¸» ÇÝã
²ñ·³Ù, áõÕ»ÏóÇñ Ñ³Ûñ ùñÙ³»ïÇÝ Çñ ËáõóÁ:
(²Ûëï»Õ Ý³ Ï³ñÙñáõÙ ¿)
- Իñ ë»ÝÛ³ÏÁ: ÂáÕ ³ÛÝ Ï³ñ·Ç µ»ñ»Ý, ÙÇÝã¨ Ù»Ýù կ½µ³Õí»Ýù
³Û¹

գործով:
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(øñÙ³å»ïÁ áïùÇ »ÉÝելով áõÕÕíáõÙ ¹»պի »ÉùÁ: ²ñ·³ÙÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿
Ýñ³Ý: Üñ³Ýó ¹áõñë ·³Éáõó Ñ»ïá ùÝÝÇãÝ»ñÁ Ý³ÛáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó:
²é³ù»ÉÁ օրáñáõÙ ¿ ·ÉáõËÁ):
²é³ù»É,- ºÕµ³Ûñ, ¶áé, ï³ñ³Ïáõë³ÝùÝ»ñÇ Ù»ç »Ù: ÙÇÝã¨ ³ÛÅÙ
Ñ³í³ïáõÙ ¿Ç, áñ ÙÇ³ÛÝ Ù³ùñ³·áñÍáÕ Ñá·»Ñ³Ý·ëïÇ ³ÕáÃùÝ ¿, áñ
³½³ïáõÙ ¿ Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÝ»ñÇÝ »ñÏñ³ÛÇÝ Ù»Õù»ñÇó: ÆëÏ ³՞ÛÅÙ: Ð³ñÏ ¿
Ï³ï³ñ»É ÙÇ Ïé³å³ßï³Ï³Ý Í»ë, ÙÇ-ÙÇ...
(Ý³ ÙÇ å³Ñ ÉéáõÙ ¿ª ãÇÙ³Ý³Éáí ÇÝãå»ë ß³ñáõÝ³Ï»É):
¶áé,- Ð³ëÏ³ÝáõÙ »Ù ù»½, »Õµ³Ûñ ²é³ù»É: ºÃ» Ù»Ï ³ÙÇë ³é³ç ÇÝÓ
³ë»ÇÝ, áñ ÏÙ³ëÝ³Ïó»Ù áñ¨ե ùñÙÇ ¹Ç³ÏÇ½Ù³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ,
ÏÏ³ñÍ»Ç, Ã» Í³ÕñáõÙ ¿: ÆëÏ ÑÇÙ³ »ë ¿É »Ù Ï³ëÏ³ÍáõÙ: Èë»óÇñ, Ã» ÇÝã
³ë³ó ùñÙ³å»ïÁ: ºÃ» ÇëÏ³å»ë Ïñ³ÏÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝã-áñ
Ñá·»Ñ³Ý·ëïÇ ³ÕáÃùÁ, ³ÛÝ ¿É ³í»ÉÇ ³ñ³·, ³å³ ÇÝãáõ ã³Ûñ»É: ºÃ»
³ñ¹ÛáõÝùÁ ÝáõÛÝÝ ¿ª օ·Ý»É Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÇÝ ÃáÃ³÷»Éáõ »ñÏñ³ÛÇÝ
Ï³å³ÝùÝ»ñÁ ¨ Ï³Ý·Ý»Éáõ »ñÏÝ³ÛÇÝ ¹³ïÇ ³é³ç: ¶Ý³Ýù: ¶Ý³Ýù:
äÇïÇ Ñ³çáÕ»Ýù ³Û¹ ·áñÍÁ ³ÛÝå»ë, áñ áã áù ãÇÙ³Ý³: ²Û¹Å³Ù áã áùÇ
Ùáï ¿լ Ñ³ñó»ñ ã»Ý ³é³ç³: Ն³¨ ëñµ³½³ÝÝ ¿É ãÇ ÇÙ³Ý³:
(øÝÝÇãÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó Ù»ç ÇÝã-áñ Ñ³ñó ùÝÝ³ñÏ»Éáí ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë
ë»ÝÛ³ÏÇó: ÈáõÛë»ñÁ Ù³ñ»Éáõ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ëáñ³ÉÁ ÷áËíáõÙ ¿ ýáõ·³ÛÇ:
î»ë³ñ³ն ãáññáñ¹

.

(¸³Ý¹³Õ í³éíáõÙ »Ý ÉáõÛë»ñÁ: üáõ·³Ý ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿: ´³óíáõÙ ¿
ÙáõïùÇ ¹áõéÁ: Ü»ñë »Ý ÙïÝáõÙ î³×³ï ëñµ³½³ÝÁ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹
½ÇÝíáñÁ: ØÇÝã ëñµ³½³ÝÁ Ó»éùÇ ·³í³½³ÝÁ ÃËÃËÏ³óÝ»Éáí
Ùáï»ÝáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇÝ, »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ó³Íñ³ÝáõÙ ¿: êñµ³½³ÝÁ
ÝëïáõÙ ¿ ùÝÝÇãÇ ³ÃáéÇÝ: Ð³ÛÏÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿ ¨ ³Ýß³ñÅ³ÝáõÙ Ýñ³
¹ÇÙ³óª ëå³ս»Éáí Ññ³Ù³ÝÇ):
êñµ³½³Ý,- Æ՞Ýã ¿ ³Ûëï»Õ Ï³ï³ñíáõÙ: ËáëÇ°ñ, ½ÇÝíáñ: ÆÝãá±õ
Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³ ³ñ¹ÛáõÝù ãÇ ï³ÉÇë:
Ð³ÛÏ,- â·Çï»Ù, ëñµ³½³Ý:
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êñµ³½³Ý,- Æ՞Ýã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙª ã·Çï»Ù: ¸áõ, Ç՞Ýã ¿, Ý»ñÏ³ ã»՞ë
³Ûëï»Õ:
Ð³ÛÏ,- àã ÙÇßï, ëñµ³½³Ý: øñÙ³å»ïÇ օ·Ý³Ï³ÝÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá
êñµ³½³Ý,- (ÀÝ¹Ñ³ïáõÙ ¿ Ýñ³Ýª Ó»éùÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí),- ÆÝãå»՞ë
Ã» ùñÙ³å»ïÇ օ·Ý³Ï³ÝÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá: ²Û¹ Ïé³å³ßïÁ »±ñµ ¿
Ù³Ñ³ó»É: »í ÇÝãá±õ ³Û¹ Ù³ëÇÝ »ë Ýá՛ñ »Ù ÇÙ³ÝáõÙ: º±ñµ ¨ ÇÝãÇ±ó ¿
Ù³Ñ³ó»É:
Ð³ÛÏ,- àñù³Ý ·Çï»Ù, ëñµ³½³Ý, Ý³: ՉÇ ¹ÇÙ³ó»É Ñ³Ûñ Ð³å»ïÇ
Ñ³ñó»ñÇÝ ¨…
êñµ³½³Ý,- Իսկ ինչ են արել կռապաշտի դին՞; Ուր են

թաղել:
Հայկ(²Ýí×é³Ï³Ý Ý³ÛáõÙ ¿ ÙáõïùÇ ÏáÕÙÁ, ³å³ Ï³ËáõÙ ¿ ·ÉáõËÁ)
- â·Çï»Ù ëñµ³½³Ý: ºë Ý»ñÏ³ ã»Ù »Õ»É: ¶áõó» Ñ³Ûñ Հ³å»ïÁ ·ÇïÇ:
êñµ³½³Ý,- ºÃ» Ñ³Ûñ Ð³å»ïÁ ÇÙ³Ý³ñ, »ë ¿É ÏÇÙաÝ³ÛÇ: Ü³ÛÇñ
³ãù»ñÇս Ù»ç, ½ÇÝíáñ: Æ±Ýã »Ý ³ñ»É ³Ûդ Ïé³å³ßïÇ Ù³ñÙÇÝÁ;
(Ð³ÛÏը Ï³ËáõÙ ¿ ·ÉáõËÁ: êñµ³½³ÝÇ Ñ³Ý¹»å áõÝ»ó³Í í³ËÝ áõ
³í³· ÁÝÏ»ñáçÁ ã¹³í³×³Ý»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý ·óáõÙ »Ý
³Ýí×é³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: Հ³ëÏ³Ý³Éáí ½ÇÝíáñÇ Ñոգ»íÇ×³ÏÁ,
ëñµ³½³ÝÁ ÷áËáõÙ ¿ Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý Ã»Ù³Ý)
-²ë³ ÇÝÓ ½ÇÝíáñ, ù³ÝÇ՞ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ »ë Ù³ëÝ³Ïó»É:
(Ñ³ñóÇ ³Ýëå³ë»ÉÇáõÃÛáõÝÇó Ð³ÛÏÁ Ï³ñÏ³ÙáõÙ ¿, ³å³
³Ýí×é³Ï³Ýáñ»Ý Ý³ÛáõÙ ëñµ³½³ÝÇÝ):
Ð³ÛÏ,- ÐÇÝ·, ëñµ³½³Ý, ãÑ³ßí³Í Ù³Ýñ ÁÝ¹Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ:
êñµ³½³Ý,- ÆëÏ ùáõÛñ»ñ, »Õµ³ÛñÝ»ñ՝ áõÝ»±ë:
Ð³ÛÏ,- àã ëñµ³½³Ý, Ùáñë ÙÇ³Ï ½³í³ÏÝ »Ù:
êñµ³½³Ý,- Æë՞Ï Ñ³Ûñ¹ áõñ ¿, ÇÝãá±í ¿ ½µ³Õíում: ÞÇÝ³Ï³՞Ý ¿,
Ã»± ³ñÑ»ëï³íáñ:
Ð³ÛÏ,- Ð³Ûñë ½ÇÝíáñ էր ëñµ³½³Ý: ¼áÑí»É ¿ ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñÇ
³é³ç:
êñµ³½³Ý,- Oñ»ÝùÝ ³ñ·»ÉáõÙ ¿ Ùáñ ÙÇÝáõ×³ñ ½³í³ÏÇÝ ½áñ³Ïáã»É
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µ³Ý³Ï: իÝãá±õ »Ý ù»½ ½áñ³Ïáã»É: ԻëÏ »Ã» ¹'áõ ¿É ½áÑí»±ë: Æ±Ýã
ÏÉÇÝÇ Ùáñ¹ Ñ»ï:
Ð³ÛÏ,- â·Çï»Ù, ëñµ³½³Ý: ºë í³Ë»ÝáõÙ »Ù ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ùï³Í»É:
¸»é ³ÙáõëÝ³ó³Í ¿É ã»Ù: ì³Ë»ÝáõÙ »Ù Ù³Ûñë íßïÇÝ ã¹ÇÙ³Ý³
êñµ³½³Ý,ºë
Ï³ñáÕ
»Ù
³½³ï»É
ù»½
½ÇÝíáñ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó:
Ð³ÛÏ, - ºë áãÇÝã ³Ý»É ã·Çï»Ù, ëñµ³½³Ý, ÙÇ³ÛÝ Ïéí»É:
êñµ³½³Ý,- ºë ù»½ Ï³ñáÕ »Ù ÁÝ¹áõÝ»É ¶ñÇ·áñ ëñµ³½³ÝÇ
ÃÇÏÝ³å³Ñ çáÏ³ïÁ: Îëï³Ý³ë µ³ñÓñ ³ßË³ï³í³ñձ ¨ ßáõï-ßáõï
Ï·Ý³ë Ùáñ¹ ï»ëáõÃÛ³Ý: Î³ñáÕ »ë ¨ ³ÙáõëÝ³Ý³É, áñå»ë½Ç Ù³Ûñ¹
Çñ»Ý Ù»Ý³Ï ã½·³: Ø»ñ Ù³Ûñ »Ï»Õ»óÇÝ ù³Õóñ ³ãùáí ¿ Ý³ÛáõÙ Çñ
ëå³ëաíáñÝ»ñÇÝ ¨ å³ßïå³ÝÝ»ñÇÝ: ÆëÏ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï
ÏÉÇÝ»ë ¶ñÇքáñ ëñµ³½³ÝÇ ÏáÕùÇÝ, ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý
Ù»ç: Æ±Ýã Ï³ë»ë:
Ð³ÛÏ,- ÆëÏ ÇÝã Ï³ëÇ Ñ³½³ñ³å»՞ïÁ: Ü³ ÃáõÛÉ Ïï³±:
êñµ³½³Ý,- Ð³½³ñ³å»ïÁ ÁÝ¹հ³Ù»ÝÁ Ñ³½³ñ³å»ï ¿, »ÝÃ³Ï³ Ã»
³ñù³ÛÇÝ, Ã» ¶ñÇքáñ ëñµ³½³ÝÇÝ: Î³ë»Ù, áñ ï»ë»É »Ù ù»½ ÏéíÇ
Ù»ç ¨ Ù»զ ù»½ ÝÙ³Ý ÑÙáõï ½ÇÝíáñÝ»ñ »Ý å»ïù: ÆëÏ áñï»՞Õ ¿
µÝ³ÏíáõÙ Ù³Ûñ¹՛;
(ËáëùÁ ³Ýëå³ë»ÉÇáñ»Ý ÷áËáõÙ ¿ Ý³¤:
Ð³ÛÏ(²Ýëå³ë»ÉÇáõÃÛáõÝÇó Ï³ñÏ³Ù»Éáí),- ì³Õ³ñß³å³ïáõÙ:
êñµ³½³Ý,- ÆëÏ Ç±Ýã ÙÇçáóÝ»ñáí ¿ ³åñáõÙ: øá éá×ÇÏá±í, ³Ûá՞
Ð³ÛÏ(Øé³ÛÉí»Éáí¤,- ²Ûá, ëñµ³½³Ý: ºí ³ñ¹»Ý »ñÏáõ ³ÙÇë ¿, áñ
éá×ÇÏ ãÏ³:
êñµ³½³Ý(Î»ÕÍ ó³í³ÏóáõÃÛ³Ùµ ïÙïÙµ³óÝáõÙ ¿ ·ÉáõËÁ),- ²Ë, ³Ë,
³Ë, ³ëáõÙ »ë »ñÏáõ ³ÙÇë ¿ éá×ÇÏ ã»ë ëï³ó»É: ԻëÏ Ù³Ûñ¹ ÇÝãá±í ¿
³åñáõÙ: ÈëÇ°ñ, ïÕ³ë, ¹áõ ÇÝÓ ¹áõñ »ë ·³ÉÇë: ºë ù»½ Ïո·Ý»Ù: Ü³Ë,
í»ñóñáõ ³Ûë ùë³ÏÁ:
(Ý³ ·áïáõó ³ñÓ³ÏáõÙ ¨ ë»Õ³ÝÇÝ ¿ ¹ÝáõÙ ÙÇ Ï³ßí» ½Ý·áõÝ ùë³Ï¤
-ê³ ù»½ ãí×³ñ³Í éá×ÇÏÇ ¹ÇÙ³ó: ÎáõÕ³ñÏ»ë Ùáñ¹, áñ Ù³ñ¹³í³Û»É
³åñÇ: Ð»ïá՝ ÇÝù¹ ¿É Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »ë, áñ ù»½ ï»Õ³÷áË»ÉÁ Ù»Ï օñí³
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·áñÍ ã¿, µ³Ûó ÉñÇí Çñ³·áñÍ»ÉÇ ¿: ºë Ëáëï³ÝáõÙ »Ù:
(¼ÇÝíáñÁ ³Ýí×é³Ï³Ýáñ»Ý í»ñóÝáõÙ է ùë³ÏÁ, Í³Ýñ áõ Ã»Ã¨ ³ÝáõÙ
¨ µ³ó»Éáí Ý³ÛáõÙ):
Հ³ÛÏ,- àëÏÇ± ¿: ²Ûëï»Õ ß³ï-ß³ï ¿ ëñµ³½³Ý: ºñ¨Ç ÇÙ ÙÇ ù³ÝÇ
ï³ñí³ í³ñÓÁ ÏÉÇÝÇ, ³ÛÉ áã Ã» »ñÏáõ ³Ùëí³:
êñµ³½³Ý,- àãÇÝã, áãÇÝã, í»ñóñáõ, ¹áõ աñÅ³ÝÇ »ë: ԻëÏ ÙÇÝã¨ »ë
ÏÑ³çáÕ³óÝ»Ù ù»½ ï»Õ³÷áË»É, ÏËÝ¹ñ»Ç, áñ ¹áõ ³Ù»Ý օñ ÇÝÓ
ï»ÕÛ³Ï å³Ñ»ë, Ã» ÇÝã ¿ ³Ûëï»Õ Ï³ï³ñíáõÙ ¨ Ç±Ýã »Ý ËáëáõÙ:
Ð³ëÏ³ÝáõÙ »՞ë:
(Ð³ÛÏÁ Ùé³ÛÉíáõÙ ¿՝ Ñ³ëÏ³Ý³Éáí ëñµ³½³ÙÇ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Ü³
ùë³ÏÁ ï»ÕÝ ¿ դնում)
Հայկ,- Դուք ինձ Հուդաի տեղն էք դրել սրբազան:
êñµ³½³Ý,- ØÇ° ã³÷³³Ýóñáõ, ïÕ³ë: àã ùá ÁÝÏ»ñÝ ¿ ÐÇëáõëÁ, áã
¿É Ïé³å³ßï ùñÙ³å»ïÁ: ¸áõ áã Ã» Ù³ïÝáõÙ »ë, ³ÛÉ օ·ÝáõÙ Ù³Ûñ
»Ï»Õ»óáõÝ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ýñ³ ¹»Ù Íñ³·ñíáÕ ¹³í»ñÁ: ºí îñ¹³ï
²ñù³ÛÇ ¹»Ù ÝáõÛÝå»ë: ÐÇßÇ°ñ, áñ ¹áõ Ý³Ë ÙÏñïí³Í ùñÇëïáÝ»³ »ë,
Ñ»ïá ³ñù³ÛÇ ½ÇÝíáñÁ, ³å³ Ýáñ ÙÇ³ÛÝ Ùáñ¹ áñ¹ÇÝ áõ ÁÝÏ»ñ: ºí »Ã»
¹³í ãÇ ÝÛáõÃíáõÙ, ¹áõ ÇÝãÇó »ë í³Ë»ÝáõÙ: Âº ¹áõ ¿É »ë ³Û¹
¹³í³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó: î»ë Ñ³, ù»½ ¿É, Ùáñ¹ ¿É áñå»ë Ñ³Ýó³ÏÇó
ÏáõÕ³ñÏ»Ýù Ñ³Ûñ Ð³å»ïÇ Ùáï ÑÛáõñ: ²ÛÝï»Õ ¹áõù ³Ù»Ý ÇÝã
ÏËáëïáí³Ý»ù: ÆëÏ ÑÇÙ³ í»ñóñá°õ ùë³ÏÁ ¨ ÙÇ Ñ³Ù³éÇ°ñ: ºí ÑÇßÇ°ñ,
»ñµ ï»Õ»Ï³óí³Í կÉÇÝ»Ù ³Ù»Ý ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ
³Ûëï»Õª Ïëï³Ý³ë ¨ë ÝÙ³Ý ÙÇ ùë³Ï: ØÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿, ùá օ·ÝáõÃÛ³Ùµ,
Ã» ³é³Ýó ù»½, »ë ÏÇÙ³Ý³Ù ÇÝã ¿ ³Ûëï»Õ Ï³ï³ñíáõÙ:
(¼³ÛñáõÛÃÇ ³ÉÇùÁ Ï³ñÙÇñáí ¿ áÕáÕáõÙ Ð³ÛÏÇ ¹»ÙùÁ: Ü³ Çñ
Ñ³Û³óùÁ ·³Ù»ó ëñµ³½³ÝÇÝ, ÇëÏ ÙïùáõÙ ÙÇ³յÝ ÏñÏÝáõÙ ¿ñ¤:
Ð³ÛÏ(ØïùáõÙ¤,- ØÇ³ÛÝ áã ¹³, ÙÇ³ÛÝ áã ¹³: ²ñ·³ÙÁ Ñáñ å»ë ¿ ÇÝÓ
í»ñ³µ»ñí»É, ÙÇßï ½áñ³íÇ· ¿ »Õ»É ÏéÇíÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: Æ±Ýã ³Ý»Ù:
Ø»Å»±Ù: ÆëÏ Ù³՞Ûñë: ²Ûë ëï³Ñ³ÏÁ Ùáñë ãÇ ËÝ³ÛÇ: ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ
ëñ³Ýù Ùáñë ã·ïÝ»Ý, ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿, »Ã» ÇÝÓ ·ó»Ý ³Ûն ùñÙÇ
íßïÇÝ ãÇ ¹ÇÙ³Ý³: Æ±Ýã ³Ý»Ù:
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օñÁ,

Ù³Ûñë

½ÇÝíáñÇ
³Ýí×³é³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
ëñµ³½³Ýը
ßÇÝÍáõ
³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó, ë»Õ³ÝÇ íր³ÛÇó í»ñóñ»ó
ùë³ÏÁ ¨ ß³ñáõÝ³Ï»ó¤:
êñµ³½³Ý,- ²÷ëáë, ß³ï ³÷ëáë: â·Çï»Ù, Ã» ÇÝã ÏÉÇÝÇ Ùáñ¹ Ñ»ï,
»Ã» ¹áõ ¿É ½áÑí»ë Ñáñ¹ å»ë: ØÇ³ÛÝ³Ï, ³Ýո·Ý³Ï³Ý Í»ñáõÃÛáõÝÁ
³Ýï³Ý»ÉÇ ¿: ²é³Ýó ³åñáõëïÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ, ³é³Ýó ëÇñáÕ
½³í³ÏÝ»ñÇ áõ ÃáéÝ»ñÇ: Գáõó» Ã» ëáíÇó ¿É Ù³Ñ³Ý³, Ï³Ù óñïÇó,»ñµ
»ñÏ³ñ³ï¨ ÓÙé³ÝÁ ÝáõÛÝÇëÏ ÷³Ûï ÏáïñáÕ ¿É ãáõÝ»Ý³ ÏáÕùÇÝ: ºí
³Û¹ ³Ù»ÝÇ Ù»Õ³íáñÁ ÏÉÇÝÇ ùá Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝÁ, ³÷ëáë:
(Ü³ Ó¨³Ï³Ý ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ, ß³ï ¹աÝ¹³Õ áõÕÕíáõÙ ¿ ¹»åÇ
»ÉùÁ: Ð³ÛÏÁ ë÷ñթÝ»É ¿ ½³ÛñáõÛÃÇó ¨ ï³·Ý³åÇó: â¹ÇÙ³Ý³Éáí
³ñí³ÍáõÃÛ³ÝÁ, Ý³ Ó³ÛÝ ¿ ï³ÉÇë):
Ð³ÛÏ,- êå³ëÇ°ñ, ëñµ³½³Ý: ºë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ù: ØÇ³ÛÝ Ã», ã»Ù
áõ½áõÙ, áñ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ í³ñÓ³ïñ»Ý: ¸³, ¹³…
(Ü³
ãÇ
³í³ñïáõÙ
ËáëùÁ:
êñµ³½³ÝÁ
ÝáõÛÝ
ßÇÝÍáõ
³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï ¿ ·³ÉÇë, ÝëïáõÙ Çñ ï»ÕÁ, ÏñÏÇÝ ë»Õ³ÝÇÝ
¿ ¹ÝáõÙ ùë³ÏÁ):
êñµ³½³Ý,- Ð³Ý·ëï³óÇ°ñ, ½ÇÝíáñ: Ü³Ëª í×³ñáõÙ »Ù áã Ã» Ýñ³
Ñ³Ù³ñ, áñ Ù³ïÝ»ë ըÝÏ»րոç¹, ³ÛÉ, áñ ÇÙ³Ý³Ù, Ã» ÇÝã »Ý ËáëáõÙ
ùÝÝÇãÝ»ñÁ ¨ ùñÙ³å»ïÁ: øá ÁÝÏ»ñÝ ¿É »ñ¨Ç ùá Ñ³½³ñ³å»ïÇ
Ññ³Ù³ÝÝ ¿ Ï³ï³ñáõÙ ¨ Ï³å ãáõÝÇ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇ Ñ»ï, ÇÝã-áñ
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³Ûëï»Õ: Üñ³Ý Ï³ñáÕ »ë Ñ³Ý·Çëï ÃáÕÝ»É, Ý³ ÇÝÓ ãÇ
Ñ»ï³ùñùñáõÙ: ÆëÏ ùë³ÏÁ ùá éá×ÇÏÝ ¿; ²Ûë áëÏáí Ù³Ûñ¹ ÙÇ
ù³ÝÇ ï³ñÇ Ï³åñÇ: ì»ñóñá°õ ¨ ÙÇ° Ñ³Ù³éÇñ:
(Ð³ÛÏÁ Ï³ñÙñ»Éáí ¨ ³Ýí×é³Ï³Ýáñ»Ý í»ñóÝáõÙ ¿ ùë³ÏÁ ¨
ëå³սáÕ³Ï³Ý Ï»óí³Íù ÁÝ¹áõÝáõÙ¤
- ÆëÏ ÑÇÙ³ ³ë³, Ã» ÇÝã »ë ï»ë»É և Ç±Ýã »ë Éë»É:
Ð³ÛÏ,- Ü³Ë ùñÙÇ Ù³ñÙÇÝÁ ³Ûñ»É »Ý, áã Ã» Ã³Õ»É:
êñµ³½³Ý,- Æ±Ýã, ÆÝãå»±ë Ãե: à±í, ÆÝãá±õ: Ðá ãէù ·Åí»É:
Ð³ÛÏ,- øñÙ³å»ïÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí: ²Ûñ»É »Ý, ÇÝãå»ë Ù»ñ Ý³ËÝÇù ¿ÇÝ
³ÛñáÙ: ¸» ï»ñ ²é³ù»ÉÇ áõ ï»ñ ¶áéÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ùµ, ÇÑ³ñÏ»:
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êñµ³½³Ý,- âÇ Ï³ñáÕ å³ï³Ñ»É: ¸³ å³ñ½³å»ë ãÇ Ï³ñáÕ
å³ï³Ñ»É: ÈëáõÙ »ë ½ÇÝíáñ, áñ ²é³ù»ÉÝ áõ ¶áéÁ Ù³ëÝ³ÏÇó
¹³éÝ³ÛÇÝ ÝÙ³Ý, ÝÙ³Ý Í»ëÇÝ:
Ð³ÛÏ,- Ð³Ûñ ùñÙ³å»ïÁ ³Û¹å»ë ËÝ¹ñ»ó:
êñµ³½³Ý,- à±í, ²Ë, ³Û¹ Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ïÁ: ²Û¹ »ñµí³ÝÇó »Ý ÇÙ
ùÝÝÇãÝ»ñÁ, Ùáé³Ý³Éáí Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ï³ñáõÙ
Ïé³å³ßïÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: ²Ûë ÇÝã ¿ Ï³ï³ñíáõÙ ³Ûëï»Õ: ºñµ,
ÇÝãå»ë ¨ ÇÝãáí ¿ նա Ï³ß³é»É Ýñ³Ýó:
Ð³ÛÏ(²Ýí×é³Ï³Ýáñ»Ý¤,- ºë Ñ³ëï³ï ã·Çï»Ù: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ երբ
Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ïÁ µáõÅ»ց ²é³ù»ÉÇ ÑÇí³Ý¹ ³ÕçÏ³Ý:
(îÇñáõÙ ¿ É³ñí³Í ¹³¹³ñ: êñµ³½³ÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É ¨
·Ý³Ñ³ï»É Éë³ÍÁ: Հ»ïá ³ï³ÙÝ»ñÇ ï³ÏÇó ýßß³óÝáõÙ ¿¤:
êñµ³½³Ý,- ÆÝã ³ñ»±ó: ´áõÅ»±ó: ÆÝãÇ±ó:
Ð³ÛÏ,- ºë ã·Çï»Ù: ØÇ³ÛÝ, »ñµ Ñ³Ûñ ²é³ù»ÉÁ µ»ñ»ó ¹ëï»ñÁ, Ë»Õ×
³ÕçÝ³ÏÁ ÏÇë³Ù»é íÇ×³ÏáõÙ ¿ñ, ÃÇÏÝáóÇ Ù»ç ÷³Ã³Ãí³Í, Ñáñ
Ó»éù»ñÇ
íñ³: ÆëÏ, »ñµ ¹áõñë »Ï³Ý ³Ûëï»ÕÇóª Ý³ ³ñ¹»Ý
ÉñÇí ³éáÕç ¿ñ ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ñ ù³ÛÉáõÙ:
êñµ³½³Ý,- âÇ Ï³ñáÕ å³ï³Ñ»É, ãÇ Ï³ñáÕ å³ï³Ñ»É: ¸³
å³ñ½³å»ë ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿: ¸³ Ñ³ïáõÏ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ ëáõñµ
³é³ùÛ³ÉÝ»ñÇÝ: ´áõÅ»É Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ ëáõñµ Ñá·áõ օ·ÝáõÃÛ³Ùµ…Î³Ù
(ëñµ³½³ÝÁ ËáëùÁ ã³í³ñï³Í ÁÝÏÝáõÙ ¿ ÙïáñáõÙÝ»ñի Ù»ç¤
-²Û¹ ùñÙ³å»ïÁ ß³ï ³í»ÉÇ íï³Ý·³íáñ ¿, ù³Ý »ë ¿Ç Ï³ñÍáõÙ:ºí
áñï»ÕÇ±ó, ÇÝãÇ±ó ²é³ù»ÉÁ »ÝÃ³¹ñ»ó, áñ ùñÙ³å»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ µáõÅ»É:
Ð³ÛÏ,- ¸», Ý³ Ý³Ë µáõÅ»ó Çñ օ·Ý³Ï³Ý ùուñÙÇ í»ñù»ñÁ: ²Û¹ ùáõñÙÁ
ÏÇë³Ù»é ¿ñ, »ñµ Ù»Ýù Ýñ³Ý µ»ñ»óÇÝù Ð³Ûñ Ð³å»ïÇ ÙáïÇó, ÇëÏ
ùñÙ³å»ïÁ ÙÇ³ÛÝ Çñ Ó»éù»ñÁ å³Ñ»ó Ýñ³ íñ³, ¨ ùáõñÙÁ áïùÇ
Ï³Ý·Ý»ó, ³ë»ë, áãÇÝã ¿É ã¿ñ »Õ»É: ì»ñù»ñÁ ÉñÇí µáõÅí»É ¿ÇÝ:
Սñµ³½³Ý,- Üñ³Ý ã³ñ áõÅ»ñÝ »Ý օ·ÝáõÙ: ºí, ÇÑ³ñÏ», ë³ï³Ý³ÛÇ
օ·ÝáõÃÛ³Ùµ ¿É µáõÅ»É ¿ ³Û¹ ³ÕçÏ³Ý: Ð»ï'á, ËáëÇñ, ½ÇÝíáñ: Է'É Ç՞Ýã ¿
³Ûëï»Õ Ï³ï³ñíáõÙ: Æ՞Ýã »Ý ÝñաÝù ËáëáõÙ: ²ë³°, ÇÝã ·Çï»ë:
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Ð³ÛÏ,- ÆÝã ³ë»Ù, ëñµ³½³Ý: Üñ³Ýù ËáëáõÙ »Ý, ³í»ÉÇ ×Çßï, Ñ³Ûñ
²é³ù»ÉÝ áõ ¶áéÁ Ñ³ñóÝáõÙ »Ý, ÇëÏ Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ïÁ:
(³Ûëï»Õ Ý³ ß÷áÃí³Í ÉéáõÙ ¿, Ð»ïá¤
-¸», Ý³ ¿É å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ñ³ñó»ñÇÝ:
êñµ³½³Ý,- Æ՞Ýã Ñ³ñó»ñ, ÇÝãåÇëÇ՞ Ñ³ñó»ñ: øñÙ³å»ïÁ
Ëáëïáí³Ý»՞ó, Ã» áñï»Õ »Ý ï³×³ñÇ ·³ÝÓ»ñÁ:
Ð³ÛÏ,- àչ, ëñµ³½³Ý, ãÇ ³ë»É:
êñµ³½³Ý,- ²Û¹ ¹»åùáõÙ, Ç՞Ýã »Ý Ýñ³Ýù ³Û¹ù³Ý »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï
ùÝÝ³ñÏáõÙ;
Ð³ÛÏ,- êñµ³½³Ý Ýñ³Ýó ½ñáõÛóÇó »ë ùÇã µ³Ý »Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ: ÊáëáõÙ
»Ý Ñ³Ý¹»ñÓÛ³É ÏÛ³ÝùÇó, ³ëïÕ»ñÇó ¨ ß³ï ³ÛÝåÇëÇ µ³Ý»ñÇó
áñáÝó ÇÙ³ëïÝ ÇÝÓ Ñ³ëáõ ã¿:
êñµ³½³Ý,- â»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, ã»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, Ã» ÇÝã ¿ ³Ûëï»Õ
Ï³ï³ñíáõÙ:
(Ü³ áïùÇ ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ ëÏëáõÙ »ï áõ ³é³ç ù³ÛÉ»É ë»ÝÛ³ÏáõÙ)
,- ÐÇßÇ°ñ, ÑÇßÇ°ñ, ½ÇÝíáñ: Պ³ïÙÇñ ³ÛÝ ³Ù»ÝÝ ÇÝã Ñ³ëáõ ¿ ù»½: ÆÝã
Ñ³ëÏ³ó»É ¨ ÑÇßáõÙ »ë:
Ð³ÛÏ,- ÆÝã ³ë»Ù ëñµ³½³Ý: øñÙ³å»ïÁ åÝ¹áõÙ ¿, áñ ¶ñÇ·áñ
ëñµ³½³ÝÁ ãÇ µáõÅ»É îñ¹³տ ²ñù³ÛÇÝ: Ü³ Ý³Ë ÃáõÝ³íáñ»É ¿ Ýñ³Ý,
ÇëÏ Ñ»ïá Ñ³Ï³ÃáõÛÝ ïí»É: Ü³¨ ³ëáõÙ ¿ñ, áñ ¶ñÇ·áñÇ ÙÇ³Ï
Ýå³ï³ÏÁ Ø»Í Հայքի կործանումն է, որ դուք ß»Õí»É էù Ù»ñ ï»ñ
ÐÇëáõëÇ ·Í³Í áõÕáõó ¨ Ùï³ÍáõÙ էù ÙÇ³ÛÝ Ó»ñ ùë³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
(ØÇÝã¨ Ð³ÛÏÁ ËáëáõÙ ¿ñ, ½³ÛñáõÛÃÇ Ï³ñÙÇñÁ å³ïáõÙ ¿ñ ëñµ³½³ÝÇ
¹»ÙùÁ: ì»ñçáõÙ Ý³ áïùÇ ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ ½³Ûñ³ó³Í Ññ³Ù³ÛáõÙ¤:
êñµ³½³Ý,- ÈéÇ°ñ, ÉéÇ°ñ:ºë ÃáõÛÉ ã»Ù ï³, áր ÇÙ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ
½³½ñ³Ëáë»Ý Ù»ñ Ù»Í ¶ñÇ·áñ ëñµ³½³ÝÇ Ñ³ëó»ÇÝ: ¶áéÝ áõ ²ռաքելը
ïñí»É »Ý ë³ï³Ý³ÛÇ å»ñ×³Ëáë ù³ñá½Ý»ñÇÝ, ß»Õí»É »Ý Çñ»Ýó
Ñ³í³ïÇó, ÑÇÙ³ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »մ:
Ð³ÛÏ,- ¸áõù íëï³Ñ էù, ëñµ³½³Ý:
êñµ³½³Ý,- ¸¨Á: ¹¨Ý ¿ ïÇñ»É ²é³ù»ÉÇ ¹ëï»ñ Ù³ñÙÝÇÝ ¨ Ñá·áõÝ:
Ü³ ¿É Çñ ëå³ë³íáñÇ ÙÇçáóáí áõ ËÝ¹ñ³Ýùáí Éù»É ¿ Ýñ³Ý: ²é³ù»ÉÁ
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Ñ³í³ï³ó»É ¿, áñ Ïé³å³ßïÁ Ï³ñáÕ ¿ µáõÅ»É Ù»ñ ëñµ»ñÇ å»ë ¨
Ñá·áí Í³Ëí»É ¿ Ýñ³Ý, »ÝÃ³ñÏí»É ¹¨Ç å»ñ×³ËáëáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹
³ÕçÝ³ÏÁ ¹Çí³Ñաñ ¿, ¹¨Ç ·áñÍÇù, íÑáõÏ: Պ»ïù ¿ Ýñ³Ý ³Ûñ»É
Ë³րáõÛÏÇ íñ³՝ Ï»Ý¹³ÝÇ - Ï»Ý¹³ÝÇ: ¸áõ ·Çï»ë, Ã» ³Û¹ ÷áùñÇÏ
íÑáõÏÁ áõñ ¿ ÑÇÙ³:
Ð³ÛÏ,- àã, ëñµ³½³Ý, ã·Çï»Ù: Ð³Ûñ Աé³ù»ÉÁ Ýñ³ Ñ»ï Ñ»é³ó³í ¨
í»ñ³¹³ñÓ³í ÙÇ³ÛÝ »ñÏáõ օñ ³Ýó:
Սñµ³½³Ý,- ºñÏáõ օñ: àñï»Õ ¿É Ã³ùóñ³Í ÉÇÝÇ ¹ëï»ñÁª Ý³ Ù»Ï
օñí³ ×³Ý³å³ñÑ ¿ ³Ýó»É: Ø»Ï օñ ·Ý³É, Ù»Ï օñ í»ñ³¹³éÝ³É:
Ð³ÛÏ,- ºÃ», ÇÑ³ñÏ» ÓÇáí ãÇ ·Ý³ó»É ¨ »Ï»É: Î³Ù ¿Éª ÓÇáí ·Ý³ó»É
¿, ÇëÏ áïùáí í»ñ³¹³ñÓ»É:
Սñµ³½³Ý,- ¸áõ ÇÝÓ ÙÇ ß÷áÃ»óÝÇ; Եë Ï·ïÝ»Ù ³Û¹ íÑáõÏÇÝ: ÈëÇ°ñ
½ÇÝíáñ, »ë ù»½ ß³ï, ß³ï ùë³ÏÝ»ñ Ïï³Ù: ¸áõ åÇïÇ µ³é ³é µ³é
ÑÇß»ë, Ã» ³Ûëï»Õ ÇÝã »Ý ËáëáõÙ ¨ Ñ³ÛïÝ»ë ÇÝÓ: Èëáõ՞Ù »ë: ÐÇßÇ'ñ, áñ
ùá ÏÛ³ÝùÝ ¿É, Ùáñ¹ ÏÛ³ÝùÝ ¿É ù»½³ÝÇó »Ý Ï³Ëí³Í: ¶Ý³: ²Ûëï»Õ
áõÕ³ñÏÇñ Ñ³Ûñ Ð³å»ïÇÝ:
(Ð³ÛÏÁ ·ÉáõË ï³Éáí ¹áõñë է í³½áõÙ; êñµ³½³ÝÁ, Çñ ï»ÕÁ չ·ïÝ»Éáí,
Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ ¨ ëÏëáõÙ Ñ»ï áõ ³é³ç ù³ÛÉ»É ë»ÝÛ³ÏáõÙ: ºñµ Ý»ñë ¿
ÙïÝáõÙ ³ÙµáÕçáíÇÝ սև Ñ³Ý·Ýí³Í, í»Õ³ñÁ ³ãù»ñÇÝ ù³ß³Í
Ð³å»ïÁ; Ý³ ÝáñÇó ÝëïáõÙ ¿ Çñ ï»ÕÁ ¨ ÝáõÛÝÁ Ññ³íÇñáõÝ
Ð³å»ïÇÝ):
Ð.Ð³å»ï,- Î³Ýã»É ¿Çù ëñµ³½³Ý:
êµ³½³Ý,- ÆÝãá±õ ãես ½»Ïáõó»É ùñÙÇ Ù³Ñí³Ý Ù³ëÇÝ:
Ð,Ð³å»ï,- ÆÝãå»՞ë Ãե: º՛ë…µ³՞Ûó; Հ³Ûñ ²é³ù»ÉÝ ³ë³ó, áñ ÇÝùÁ
Ï½»ÏáõóÇ ¨ ÏÑá·³, áñ ùñÙÇÝ Ã³Õ»Ý:
êñµ³½³Ý,- ²é³ù»ÉÁ Ñ՞³°: Ð³Ûñ ²é³ù»ÉÁ ïñí»É ¿ Ïé³å³ßï
ùñÙ³å»ïÇ
Ï³Ëաñ¹³ÝùÝ»ñÇÝ
áõ
Ùáé³ó»É
Çñ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ áõ ëáõñµ Ñ³í³ïÁ:
Ð.Ð³å»ï,- ´³Ûó ÇÝãå»±ë: Եë íÏ³ »Ù, áñ ²é³ù»ÉÁ Ñ³×³Ë
ÇÝÓ³ÝÇó å³Ï³ë ÙÕáõÙáí ã¿ñ…
(Ð³å»ïÁ ÙÇ å³Ñ ÉéáõÙ ¿¤
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-Հ³ñó³ùÝÝáõÙ: Ü³ ËÝ³Û»É ã·Çï»ñ: â»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ
¿ñ Ýñ³Ý ß»Õ»É ÐÇëáõëÇ…
(ëñµ³½³ÝÁ ÁÝ¹Ñ³ïáõÙ ¿ Ýñ³Ý):
êñբ³½³Ý,- ´³í ¿: ÆÝÓ ãÇ Ñ»ï³ùñùñáõÙ, Ã» ÇÝãÁ: ÆÝÓ ³ÛÅÙ ÙÇ µ³Ý
¿ Ñ»ï³ùըñùñáõÙ: Թ» Ç±Ýã »Ý ÝñաÝù Ùï³ÍáõÙ ³Ý»É, Ç±Ýã »Ý ¹³íáõÙ,
ÇÝãÇ± Ù³ëÇÝ »Ý ËáëáõÙ ¨, í»ñç³å»ë, áñï»Õ ¿ ²é³ù»ÉÇ íÑáõÏ
¹áõëïñÁ:
Ð. Ð³å»ï,- öáùñÇÏ Ø³Ý»±Ý: ÆÝãå»±ë: î³ëÁ ï³ñ»Ï³Ý ³ÕçÝ³ÏÁ
íÑáõÏ ¿±: àñù³Ý ·Çï»Ù í»ñçÇÝ ß³µ³ÃÁ ²é³ù»ÉÁ ß³ï Ùï³Ñá·
¿ñ ¹ëï»ñ í³ï³éáÕçáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: ÜáõÛÝÇëÏ ³ÕáÃùÝ»ñÝ ¿É
ã¿ÇÝ օ·ÝáõÙ: ì³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝù՝ Ù»éÝÇ:
êñµ³½³Ý,- Ü³ í³ï³éáÕç ¿ñ, ù³Ý½Ç ¹Çí³Ñ³ñ ¿ñ: ¸¨»ñÝ ¿ÇÝ
ïÇñ»É Ýñ³ Ù³ñÙÝÇÝ: ÆëÏ ÑÇÙա, Ý³և Ñá·áõÝ: ºí ²é³ù»ÉÁ ¹³
ÇÙ³Ý³Éáí, Ã³ùóñ»É ¿ ¹ëï»ñÁ:
Ð. Ð³å»ï,- ÐÁÙ: ¶áõó» Çñ Ù³Ñ³ó³Í ÏÝáç ÍÝáÕÝ»ñÇ Ùáï ¿ ï³ñ»É:
êñµ³½³Ý,- ä³ñ½Ç°ñ, µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçáóÝ»ñáí å³ñ½Çñ: Եë
Ý³¨ áõ½áõÙ »Ù ÇÙ³Ý³É, Ã» ÇÝã ¿ Ï³ï³ñíáõÙ ³Ûëï»Õ, ÇÝã »Ý ËáëáõÙ,
ÇÝã »Ý Íñ³·ñáõÙ ³Ý»É: ºë Ï³ß³é»É »Ù ³Û¹ »ñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝíáñÇÝ,
µ³Ûó í³Ë»ÝáõÙ »Ù, áñ Ý³ ÇÝÓ áÕç ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ã³ëÇ: Ø³ñ¹Ï³Ýó
í³ñÓÇñ, թող օñÝÇµáõÝ ÑëÏ»Ý Ýñ³Ýó: Èë»Ý, Ñáïáï»Ý: ì»ñóñáõ:
(Ý³ ·ñå³ÝÇó ÙÇ áõñÇß ùë³Ï ¿ Ñ³ÝáõÙ և ¹ÝáõÙ ë»Õ³ÝÇÝ¤
-Ïí×³ñ»ս µáÉáñÇÝ, áõÙ ÇÝãù³Ý Ñ³ñÏ ¿, µ³Ûó »ë åÇïÇ ÇÙ³Ý³Ù
³Ù»Ý ÇÝã:
Ð.Ð³å»ï,- Ð³ëÏ³ó³, ëñµ³½³Ý: ÎÏ³ï³ñíÇ Ó»ñ Ï³ÙùÁ:
(Ý³ ë»Õ³ÝÇó í»ñóÝáõÙ ¿ ùë³ÏÁ, Ï³åáõÙ ·áïáõÝ ¨ ·ÉáõË ï³Éáí
¹áõñë ·ÝáõÙ):
êñµ³½³Ý,- ²Ý³ã³é »ë, ÇÝãå»ë ã¿: ²Û¹ ¹»åùáõÙ ÇÝãá±õ í»ñóñÇñ
ùë³ÏÁ: àã Ù»ÏÇÝ ãÇ Ï³ñ»լÇ íëï³Ñ»É, ÙÇ³ÛÝ Ï³ß³é»É: àã Ù»ÏÇ Ù»ç
ãÏ³ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³í³ï: ´áÉáñÝ ¿É ÙÇ³ÛÝ Ó¨³óÝáõÙ »Ý: î»ñ ²ëïí³Í,
օ·ÝÇ°ñ ¨ ÷ñÏÇ°ñ ÇÝÓ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñÇó:
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(ùÃÇ ï³Ï ÙñÙÝç³Éáí Ý³ ¹áõñë ¿ ·ÝáõÙ: ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ¹³Ý¹³Õ
³×áõÙ ¿ ¨ í³ñ³·áõÛñÝ»ñÁ ÷³ÏíáõÙ »Ý):
(ì»ñç ï»ë³ñ³Ý ãáññáñ¹Ç¤
î»ë³ñ³Ý

ÑÇÝ·»ñáñ¹

(êÏëվáõÙ ¿ ´³ËÇ Ëáñ³ÉÁ: Դ³Ý¹³Õ µ³óíáõÙ »Ý í³ñ³·áõÛñÝ»ñÁ:
´³óíáõÙ ¿ ÙáõïùÇ ¹áõéÁ ¨ Ý»ñë »Ý ÙïÝáõÙ ¶áéÝ áõ ²é³ù»ÉÁ: ØÇÝã
Ýñ³Ýù ÏÙáï»Ý³ÛÇÝ ë»Õ³ÝÇÝ, »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ó³Íñ³ÝáõÙ ¿,

ÙÝ³Éáí որպես ֆոն)
¶áé,- ÜëïÇ°ñ, Ñ³Ûñ ²é³ù»É:
(ÇÝùÝ ¿É ¿ ÝëáïõÙ ë»Õ³ÝÇ ³ç ÏáÕÙáõÙ, ÇëÏ

Առաքելը Ձախ)
-Ինչ որ բան մտածեցի՞ր, ոնց ենք նրան դուրս հանելու
այստեղից:
Աé³ù»É,- î³ñոñÇÝ³Ï ¿: ºñ»Ï î³×³ï ëñµ³½³ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ
³Ý·³Ù
Ñ³ñóñ»ó ¹ëï»ñë áñåÇëáõÃÛáõÝÁ: ²é³ç³ñÏ»ó ÙÇ³ëÇÝ
³ÕáÃ»É Ýñ³ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
.
.
Գáé,- ÆëÏ ¹á±õ:
²é³ù»É,- ºë Ç±Ýã: ²ë³óÇ, áñ Ý³ ³ñ¹»Ý É³í ¿, áñ ³éáÕç³ó»É ¿ ¨
ßÝոñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇ Ñá·³ï³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ Ý³ Ñ³
åÝ¹áõÙ ¿ñ, áñ å»ïù ¿ ï»ëÝÇ Ø³Ý»Çë ¨ Ñ³Ùá½íÇ, áñ íï³Ý·Ý
³Ýó»É ¿: êÇñïë í³ï µ³Ý ¿ íÏ³ÛáõÙ, ¶áé: ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿, áñ Ý³
ÇÝã-áñ µ³Ý ¿ Ï³ëÏ³ÍáõÙ, Ï³Ù ¿É ÇÙ³ó»É ¿:
¶áé,- ÆÝã åÇïÇ ÇÙ³Ý³ñ, ¨ áñï»ÕÇó: ÇÝãáõ »ë ³Û¹å»ë Ï³ñÍáõÙ:
²é³ù»É,- ºë ã·Çï»Ç, áñ î³×³ï ëñµ³½³ÝÁ ·ÇïÇ ¹ëï»ñë Ù³ëÇÝ:
²é³í»É
¨ë,
áñ
Ø³Ý»ë
ÑÇí³Ý¹
¿:
àñï»ÕÇ±ó
³Û¹
Ñ»ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿, áñ Ý³ ³Ù»Ý µ³ÝÇ ÑáïÝ
³é»É ¿: Î³Ù ¿É՝ Ù»½ Ù³ïÝ»É »Ý:
¶áé,- àñï»ÕÇ±ó: ²ñ·³ÙÁ Ù»½ Ñ³ëï³ï ã¿ñ Ù³ïÝÇ: Üñ³
»ñÇï³ë³ñ¹ օ·Ý³Ï³ÝÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, ÝáõÛÝå»ë: ¶áõó» ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ
³Ï³Ýç ¿ ¹ñ»É ¹é³Ý Ñ»ï¨Çó: ²Ù»Ý¨ÇÝ ã»Ù ½³ñÙ³Ý³: î³×³ï
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ëñµ³½³ÝÁ ß³ï Ï³ëÏ³Í³ÙÇï ¿: Ð³ñÏ³íáñ ¿ ß³ï ½·áõÛß ÉÇÝ»É: ºë
·ÝáõÙ »Ù ²ñ·³ÙÇ ¨ ùñÙ³å»ïÇ Ñ»ï¨Çó: ¶áõó» Ýñ³Ýù ÇÝã-áñ »Éù
ÏÑáõß»Ý ³Ûë íÇ×³ÏÇó: ºñÏ³ñ Ó·Ó·»É ã»Ýù Ï³ñáÕ: ԵÃ» Ý³ ÇÙ³ó»É
¿, Ñ³ëï³ï í»ñçÁ í³ï ÏÉÇÝÇ:
²é³ù»É,- ÖÇßï »ë ³ëáõÙ: ¶Ý³: ¶áõó» Ýñ³Ýù ÇÝã-áñ µ³Ý
աñ¹»Ý Ùï³Í»É »Ý:
(¶áéÁ áïùÇ ¿ »ÉÝáõÙ ¨ ¹áõñë ·ÝáõÙ: Կ³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ý³
í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ²ñ·³ÙÇ, ùñÙ³å»ïÇ áõ Ð³ÛÏÇ Ñ»ï: ²é³ù»ÉÁ áïùÇ ¿
Ï³Ý·ÝáõÙ: øñÙ³å»ïÁ Ùáï»ÝáõÙ ¨ ÝëïáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇ ³é³ç: ²é³ù»ÉÝ
áõ ¶áéÁ ÝëïáõÙ »Ý Ýñ³ ¹ÇÙ³ó, ÇëÏ ²ñ·³ÙÝ áõ Ð³ÛÏÁ Ï³Ý·ÝáõÙ
»Ý Ýñ³Ýó Ñ»ï¨áõÙ: ²ñ·³ÙÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ Ð³ÛÏÇÝ¤
²ñ·³Ù,- îÕ³ë, ¹áõ ¹áõéÁ ÑëÏÇñ ¨ ÇÙ³ó ïáõñ, »Ã» áñ¨¿ Ù»ÏÁ
Ùáï»Ý³:
(Ð³ÛÏÁ ³Ýí×é³Ï³Ýáñ»Ý ëÏëáõÙ ¿ ¹á÷»É ï»ÕáõÙ, Ï³ËáõÙ ¿ ·ÉáõËÁ
¨ ãÇ ß³ñÅíáõÙ¤:
øñÙ³å»ï,- ¸áõ Ù»½ ÇÝã-áñ µ³Ý áõÝ»ë ³ë»Éáõ, ïÕ³ë:
Ð³ÛÏ(í×é³Ï³Ý),- ²Ûá, ùñÙ³å»ï, áõ½áõÙ »Ù: Տ³×³ï ëñµ³½³ÝÁ
ÇÝÓ ëïÇå»ó, áñ å³ïÙ»Ù, Ã» ³Ûëï»Õ ÇÝã ¿ Ï³ï³ñíáõÙ: ºë ã¿Ç
ëå³ëáõÙ, ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ »Ï³ ¨ áñáß µ³Ý»ñ å³ïÙ»óÇ: ÆÑաñÏ», áã
³Ù»Ý ÇÝã, µ³Ûó ¨ Éé»É էլ ã¿Ç Ï³ñáÕ: ä»ïù էր ³ñ³· ÏáÕÙÝáñáßí»É:
Ü³ ëå³éÝ³ó, áñ ÇÝÓ ¿É, ÇÙ Í»ñ ÙáñÝ էլ ÏոñëïÛ³Ý ÏÙ³ïÝÇ: ÆÝã
³Ý»Ç±: ºë å³ïñ³ëï ã¿Ç: ºí, ¨…
²é³ù»É,- ¸áõ »ë Ù³ïÝ»É Ù»½ Ñ³: ²ë³, Ëáëïáí³ÝÇ°ñ:
Քրմապետ,- Ð³Ý·Çëï ²é³ù»É, Ñ³Ý·Çëï: ºÃ» ïÕ³Ý Ù³ïÝÇã
ÉÇÝ»ñ,

ÑÇÙ³

Ù»զ ամեն

ÇÝã ã¿ñ å³ïÙÇ ¨ Ëáëïáí³ÝÇ »Õ³ÍÁ:

ØÇ°
³ÝÑ³·ëï³óÇñ: ²ë³, տղաս ³ñ¹»Ý Ñá·³ó»É »ë Ùáñ¹
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ:
Ð³ÛÏ,- ÆÝãå»՞ë ÇÙ³ó³ù, Ñ³Ûñ ùñÙ³å»ï: ÆÑ³ñÏ»: ÆÙ ³é³çÇÝ
Ñá·ëÁ ¹³ »Õ³í: »ë áÕç ·áõÙ³ñÁ, áñÁ ÇÝÓ ïí»É ¿ñ ëñµ½³ÝÁª ïí»óÇ
Ùáñë ¨ Ý³ ³ÝÑ³å³Õ Ñ»é³ó³í ì³Õ³ñß³å³ïÇó: Ü³ Ù»ÏÝ»ó Çñ
ùñáç Ùáï Տարոն: Հիմա ես նրա համար հանգիստ եմ և ազատ իմ
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գործողություններում:
.
(Արգամը ձեռքը դրեց իր երիտասարդ ընկերոջ ուսին)
Արգամ,- Շնորհակալ եմ Հայկ, որ ինձ հուսախաբ չարեցիր: Դու ճիշտ
ես վարվել, որ առերես համաձայնվել ես, թե չէ կկործանեիր քեզ էլ,
մորդ էլ: Իսկ այժմ՝ թող Տաճատ սրբազանը հավատա' թե վստահելի
աչքեր ու ականջներ ունի այստեղ:
Հայկ,- Ես այնքան էլ վստահ չեմ: Ինձանից հետո սրբազանը
երկար զրուցեց հայր Հապետի հետ: Կարծում եմ, որ նա էլ նույն
հանձնարարությունն է ստացել ;
Քրմապետ,- Դու խելացի տղա ես և հոգատար որդի: Առաջին հերթին
մորդ մասին ես մտածել՛ հետո քո և մեր: Լավ տղաս, իսկ հիմա հսկիր
դուռը:
(Հայկը վճռական, ասես թեթեվացած ծանր բեռից, ուղղվեց դեպի
ելքը և դուրս եկավ)
Առաքել,- Գլուխս ոչ մի միտք չի գալիս: Չեմ պատկերացնում' թե ոնց
պիտի խաբենք Հապետին և քեզ անվտանգ դուրս բերենք այստեղից:
Քրմապետ,- Դրա կարիքը չի լինի Առաքել: Ես շատ երկար եմ ապրել
արդեն այս աշխարհում: Երեքհարյուր քսան տարի: Հասել է իմ
երկրային ճանապարհըն ավարտելու ժամանակը: Երբ ես էլ
կկանգնեմ բարձյալի դատաստանի առջև:
Գոռն և Առաքելը( միառժամանակ),- Ոչ Հայր Քրմապետ, պետք չէ:
Գոռ,- Միայն թե ոչ դա: Ինքնասպանությունը մահացու մեղք է: Մենք
չենք ուզում այդ գնով Փրկվել
Առաքել,- Դու ասացիր երեքհարյուր քսան տարի՞: Կատակ չե՞ս
անում: Մարդը չի կարող այդքան երկար ապրել: Անհնար է:
Քրմապետ,-Ուրեմն դու ուշադիր չես կարդացել հին կտակարանի
համապատասխան գլուխները, որտեղ ասվում է՛, որ մեծ ջրհեղեղից
առաջ մարդիկ ապրում էին հարյուրավոր տարիներ:
Առաքել,- Ես հիշում եմ: Ինձ միշտ էլ հետաքրքրել է, թե ինչ է փոխվել:
Քրմապետ,- Եթե չխախտեք կյանքի ներդաշնակության կանոնները
82

և սեփական կյանքի հաճախականությունը՝ ապա մարդու կյանքի
տևողությունը կարող է հասնել երեքհարյուր տարվա: Իսկ եթե անհատը
կարողանա օգտագործել իրեն տրված բոլոր հնարավորությունները՝
այդ սահմանը կարելի է հասցնել և յոթից ութ հարյուր տարվա: Բայց
անբարո մտքերով և դաժան վարքով, նետվելով մի ծայրահեղությունից
մյուսի մեջ, անհանդուրժողականությամբ և դաժանությամբ մենք մեր
մարմինը դատապարտում ենք վաղաժամ կործանման: Վաստակելով
բացասական ճակատագիր մարդն կտրուկ կրճատում է իր կյանքի
տևողությունը:
Առաքել ,- Բայց այդ դեպքում ինչ ես պատրաստվում անել:
Քրմապետ,- Ես պարզապես կլքեմ իմ այս հողեղեն մարմինը,
կանցնեմ այլ հոգևոր աստիճանի վրա և համբերությամբ կսպասեմ
իմ հաջորդ վերամարմնաորմանը:
Գոռ,-Երեքհարյուր քսան տարի: Անհավանական է: Դու կարող էիր
հանդիպել մեր մեծ ուսուցչի հետ:
Քրմապետ,- Իսկ ինչու ես կարծում թե ես չեմ հանդիպել նրա հետ:
(Տիրեց լարված լռություն: Երեքն էլ ապշած նայում էին քրմապետին՝
ապա միմյանց: Առաջինը ուշքի եկավ Առաքելը):
Առաքել,- Ինչպ՞ես, հայր քրմապետ, դու հանդիպել և խոսել ես
մեր մեծ ուսուցչի հետ՞: Բայց որ՞տեղ, եր՞բ: Չե որ նա երբեք Մեծ Հայք
չի այցելել:
Քրմապետ,- Իհարկե, նա երբեք Հայք չի այցելել: Ես նրա հետ
հանդիպել եմ Հնդկաստանում, երբ դեռ տակավին ուսումնառու էի
մեր տաճարում: Երկու անգամ: Առաջին անգամ՝ երբ նա, դեռևս
տասներեքամյա մի
պատանի, իրեն ուղեկցող մոգերի հետ
բարձրանում էին դեպի Հիմալայան ուսուցիչների կացարանները:
Երկրորդ անգամ՝ տասնյոթ տարի անց երբ նա վերադառնում էր
այնտեղից արդեն որպես հասուն տղամարդ և իմաստուն ուսուցիչ՝
իր մեծ առաքելությունը իրականացնելու համար:
Առաքել,- Հիսուսը այցելել է Հնդկաստան՞: Այդ երբ՞: Ինչու
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ավետարաններում այդ մասին ոչինչ չկա գրված:
Քրմապետ,- Ավետարաններում շատ բան է բաց թողնված: Իսկ շատ
փաստեր էլ միտումնաոր աղավաղված են: Զորորինակ, ինչու այնտեղ
ոչինչ ասված չէ նրա կյանքի մասին տասներեք տարեկանից ըսկսած
մինչև Հովհաննես Մկրտչի հետ նրա հանդիպումը: Երբեք չէ՞ք մտածել,
թե ուր էր նա այդ երկար ու ձիգ տասնյոթ տարիների ընթացքում:
Ինչո՞վ էր զբաղվում: Ինչ է՞, այդ փաստերը այնքան անկարևոր էին,
որ հարկ չեն համարվել լուսաբանվել՞:
(Առաքելը և Գոռը նայեցին միմյանց, ապա հարցական հայացքները
սևեռեցին քրմապետի վրա):
Առաքել,- Իսկ ինչպես և ինչու էր Հիսուսը հայտնվել Հնդկաստանում:
Քրմապետ,- Այն բանից հետո, երբ նրա ծնողները երկար փնտրտուքից
հետո իրենց որդուն գտան տաճարում՝ արդեն հասուն ուսուցիչներին
խրատներ կարդալուց, որոշեցին հեռանալ Երուսաղեմից: Նրանք
հիշեցին Հիսուսի ծնվելու ժամանակ իրենց այցելած մոգերի պատվերը՝
մոգերը, որոնք այցելել և նվերներ էին բերել նորածնին: Մոգերը
պատվիրել եին՝ պատանու մեջ նման փոփոխություններ նկատելուց
հետո առանձնանալ և սպասել իրենց վերադարձին; ինչը և փութացին
նրանք կատարել:
Գոռ,- Իսկ ինչու՞, ինչում էր դրա իմաստը:
Քրմապետ,- Հրեաստանում վաղուց դադարել էր բաբախել
իմաստության լույսը: Եբրաեցիք վեր էին ածվել առևտրական մի
խառնամբոխի և մտածում էին միայն շահի և զվարճությունների
մասին: Հիսուսը այնտեղ չէր ստսնա այն գիտելիքները որոնք
անհրաժեշտ էին նրան իր առաքելությունը իրականացնելու համար:
Դրա համար էլ մոգերը տղաին տարասն իրենց հետ Հնդկաստան,
ավելի ճիշտ Տիբեթ:
Գոռ,- Իսկ ինչու Հնդկաստան՞, ինչու՞ Տիբեթ:
Քրմապետ,- Այնտեղ, Հիմալայան լեռներում են գտնվում Երկրի
մեծ ուսուցիչների կացարանները: Նրանք են հսկում և կառավարում
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մարդկության զարգացումը:
(Բացվում է մուտք դուռը և Հայկը գլուխը ներս մտցնելով
զգուշացնում է )
Հայկ,- Հայր քրմապետ Հապետն է գալիս ինչ որ վանականի
ուղեկցությամբ, զգույշ եղեք:
Առաքել,- Շնորհակալություն տղաս: Դե ինչ: Արգամ, ուղեկցիր
հայր քրմապետին իր խուցը և զգույշ եղեք: Իսկ երբ նրանք
կհեռանան, վերադարձեք: Շտապեք:
.
(Արգամը և քրմապետը ուղղվեցին դեպի ելքը և դուս եկան: Քիչ
անց ներս մտավ հայր Հապետը: Նա մտահոգ էր և հաճախ ետ էր
նայում):
Հ,Հապետ,- Դուք ինչ է, արդեն վերջացրի՞ք: Այդ կռապաշտը
այստեղից
այնպիսի տեսքով դուրս եկավ ասես քեֆի սեղանի
առջևից էր հեռանում` կուշտ ու գոհ:
Գոռ (կտրուկ),- Քեզ ինչ է պետք հայր Հապետ:
Հ.Հապետ,- Ինձ՝ ոչինչ: Բայց այ Տաճատ սրբազանին՛: Նա խոստացել
է Գրիքոր սրբազանին ամեն գնով պարզել թե որտեղ են քրմերը
թաքցրել Տիր աստծո տաճարի գանձերը և հատկապես այդ ոսկյա
գրքերը: Եթե ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվում, գուցե ժամանակն է
նրան ի'նձ հանձնեք:
(Առաքելն ու Գոռը անհանգիստ իրար նայեցին)
Առաքել,- Հայր Հապետ, բանն այն է որ քեզանից հետո պարզապես
նրանցից այլևս ոչ ոք ոչինչ չի խոսում: Կարծես թե քո նպատակը
ոչ թե նրանց խոսեցնելն է այլ լռեցնելը: Գուցե ժամանակն է, որ
սովորես զսպել քո սեփական կրքերը: Եթե ուզում ենք պարզել
այն, ինչն որ մեզ պետք է՝ ուրեմն նա մեզ պետք է ողջ և անվնաս:
Դե իսկ երբ կկորցնենք մեր հւյսը և համբերությունը, նա քոնն է:
Հ. Հապետ,- Դե ինչ, դուք գիտեք: Ես առաջաեկեցի իմ օգնությունը:
Այնպես որ որոշեք:
(Նա ոտքի ելավ, կասկածանքով զննեց ներկաներին և դուրս եկավ):
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Գոռ,- Եվ սա՛ էլ է իրե՞ն քրիստոնեա համարում: Կարելի է
խելագարվել: Դու պատկերացնու՞մ ես: Նա հանդիպել և զրուցել է
Հիսուսի հետ: Չգիտեմ, հավատամ թե ոչ: Միայն այդ մտքից սիրտս
ըսկսում է սաստիկ բաբախել:
Առաքել,-Եթե նա իսկապես երեքհարյուր քսան տարեկան է, ապա դա
միանգամայն հնարաոր է: Ինձ ուրիշ բան է այժմ առավել հետաքրքրում:
Իսկապես, ինչու նոր կտակարանում ոչինչ չի գրված Հիսուսի կյանքի
մասին տասներեք տարեկանից մինչև երեսուն: Ինչու են նրա
կյանքի այդ հսկա հատվածը լռության մատնել: Ինչ են փորձել
թաքցնել մեզանից:
Գոռ,- Դե՝ ասում են, որ նա զբաղվել է հյուսնությամբ, ճամփորդել է:
Առաքել,- Եվ
վերջ՞: Տասներեքամյա
տղան
զբաղվել
է
հյուսնությամբ՞ և ճամփորդությամբ՞; Անհեթեթություն է: Պատանին,
որը այդ տարիքում
արդեն ավելի ուսյալ էր քան հասուն
ուսուցիչները՞, հանկարծ թողնում է ամեն ինչ և մեկնում աննպատակ
դեգերումների անհայտ է թե ուր՞:
Տասներեքամյա տղան զբաղվում էր հյուսնությամբ ապրուստ
հայթայթելու համար՞, երբ Հովհաննես Մկրտիչը կոկորդ էր պատռում
մոլորված հոգիներին ճիշտ ճանապարհի վրա դնելու համա՞ր: Եվ
հանկարծ, քսան տարի աննպատակ դեգերելուց հետո, նա կրկին
վերադառնում է իր կիսատ թողնված առաքելությունը ավարտելու
համար՞: Քսան տարի աննպատակ ժամանակ կորցնելու իմաստը որն
է՞ր: Եթե նա ընդհամենը մեկ-երկու տարում, մկրտվելուց հետո մինչև
խաչվելը կարողացավ շրջել աշխարհը, ապա պատկերացնում ես ինչեր
կաներ քսան տարում: Ոչ, դրա մեջ ինչ որ իմաստ պիտի լիներ:
Այդ քսան տարին անչափ կարեոր դեր պիտի կատարած լիներ
նրա կյանքում:
Գոռ,- Ուրեմն մեր քրմապետը գիտե այն, ինչը չգիտեին մեր
ավետարանիչները՞: Կամ էլ գիտեին, բայց միտումնավոր թաքցրել
են այն: Բայց ինչու՞:
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Առաքել,- Ամենայն հավանականությամբ: Եվ ես փափագում
եմ
լսել, լսել նրան;
(Բացվում է մուտքի դուռը և ներս են մտնում Արգամը, քրմապետը
և Հայկը; Քրմապետը մոտենում է սեղանին իսկ Արգամը գլխով
Հայկին ցույց է տալիս դեպի մուտքի դուռը: Վերջինս լուռ ետ է
դառնում և իր ետևից ծածկում այն):
Առաքել,- Հայր քրմապետ, աղաչում եմ, պատմիր ինչ որ գիտես մեր
փրկչի մասին: մենք պիտի իմանանք՝ մենք ուզում ենք իմանալ, թե
ինչու են նրա կյանքի այդ քսան տարիները թաքցրել մեզանից:
Քրմապետ,- Նստեք հանգիստ և լցվեք համբերությամբ Առաքել: Ես
կպատմեմ այն ամենը ինչ որ գիտեմ:
(Բախի խորալի մեղմ հնչյունների տակ, կիսախավար սենյակում
քրմապետը ըսկսում է իր պատմությունը);
Քրմապետ,- Դա այնքան վաղուց էր, որ ինձ հիմա երազ է թվում: Ես
ընդհամենը քսանյոթ տարեկան էի և մեր տաճարի առաջադեմ
ուսումնառուներից մեկն էի, երբ մի գեղեցիկ օր ինձ և ընկերներիցս
մեկին հանձնարարվեց՝ որպես առաջադեմ աշակերտներ, ուղեկցել
մեր ուսուցչին մի երկար ճանապարհորդության մեջ դեպի
Հնդկաստան: Կտրելով ողջ Վասպուրականի նահանգը մենք մտանք
պարսկական միջագետք: Մի քանի օր դադար առնելով Բաբելոնում,
նավով՝ Եփրատ գետի վրայով, իջանք մինչև Պարսից ծոցի Ուր
քաղաքը: Այնտեղից շարժվեցինք դեպի Ալեքսանդրիա՝ որտեղ և
նստեցինք ծովաին նավ: Նավը մեզ հասցրեց Հինդոս գետի
գետաբերան: Տեղ հասանք երկու
ամիս անց: Այստեղ ևս մի
Ալեքսանդրիա քաղաք կար: Ալեքսանդր Մեծը սիրում էր իր անունով
քաղաքներ կառուցել: Կարճ դադարից հետո գետի երկայնքով
սկսեցինք վեր բարձրանալ դեպի վեհաշուք Հիմալայան լեռները: Մեր
ճամփորդության վերջնական նպատակը Կուրու դաշտավայրն էր: Չեմ
նկարագրի ճամփորդության բոլոր դժվարությունները: Երբ հասանք
Կուրու դաշտավայր, արդեն խորը աշուն էր: Այստեղ մեր ուսուցիչը
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մեզ դադար տվեց և տեղեկացրեց, որ այնուհետ ինքը պիտի
շարունակի ճանապարհը առանց մեզ՝ ուղեկցելու մի շատ կարևոր
անձի: Մենք՝ ես և ընկերս, անհամբերությամբ սպասում եինք, թե ով է
այդ մարդը, որին մեր մեծ ուսուցիչը պիտի միանար միայն որպես
ուղեկցող: Սպասումը տևեց երկար, մի քանի շաբաթ: Այդ ընդացքում
ուսուցիչը մեզ տեղյակ դարձրեց, թե որն է լինելու և իր՝ և այդ կարևոր
անձի ուղևորության վերջնական նպատայը: Այն Հիմալայան մեծ
ուսուցիչների կացարանն էր: Մենք առաջին անգամ տեղեկացանք, որ
այդ հսկա լեռները, որոնց գագաթները վեր էին խոյանում ավելի քան
քսանհազար ոտնաչափ դեպի ամպերը՝ իրականում ձեռակերտ
էին: Հսկա, ահռելի բուրգեր, որոնք կառուցվել էին հարյուրավոր
հազարամյակներ առաջ:
Առաքել,- Ինչպես՞: Քսան հազար ոտնաչափ բարձրությամբ բուրգեր՞:
Դա ինչպես կարող էր պատահել: Մարդն ընդունակ չէ դրան:
Քրմապետ,- Մարդն ընդունակ է այնպիսի բաների, ինչն ձեր մտքով էլ
չի կարող անցնել: Բյուրաոր տարիների ընդացքում այդ բուրգերը
ծածկվել են քարի և փոշու հաստ նստվացքներով: Այդ նստվածքների
շերտը այնքան մեծ է, որ բուրգերի նախասկզբնական տեսքը լրիվ
փոխվել է: Գագաթները ծածկվել են մշտական սառույցներով, որոնք
հալչելով վեր են ածվում գետերի և առվակների: Բայց այն՝ ինչը
թաքնված է բուրգերի ներսում, մնացել է անփոփոխ: Հսկա
կամարակապ
դահլիճները
իրար
են
կապված
բազմաթիվ
անցուղիներով: Այնտեղ, այդ վաղնջենական կացարաններում ապրում
են նրանք՝ օվքեր օրն ի բուն փորձում են մաքրել Երկրի աստղային և
եթերային դաշտերը մարդկանց ճառագայթաց հուզական աղբից՝
սպանություններ, դավաճանություն, սուտ և դաժանություն:
Ճակատամարտերում մեռնող զինորների հոգևարքները, նրանց
մահը սգացող կանանց և մայրերի ողբը, միլիոնավոր ստրուկների
հառաչանքները,
մարդկանց
ճառագայթաց
նախանձը,
հարբեցողությունը և շնացումը հիվանդացնում են մեր մայր Երկրին:
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Ինչպես հիվանդությունների հարուցիչներն են աղտոտում մարդու
մարմինը՝ այդպես էլ մարդկային հոգու այս արատներն են վարակում
և աղճատում մեր մոլորակի եթերային դաշտը՝ նրա հոգի:
Գոռ,- Եթե նրանք այդքան հզոր են,ապա ինչու չեն կանխում այդքան..
(նա մի պահ դադար տվեց, ասես բառեր էր փնտրում միտքն
ավարտելու համար),
- Պատերազմները: Չէ որ սպանությունների հիմնական պատճառը
նրանք են: Ինչու նրանք չե՞ն կանխում պատերազմները:
Քրմապետ,- Ոչ միայն պատերազմները: Հապա սպանդանոցները՞,
գլադիատորների մենամարտերը՞: Ստրկատիրական այս հիվանդ
հասարակարգում
անազատ
մարդկանց
ձաղկումն
ու
խոշտանգումները, նրանց նզովքը ուղղված իրենց տերերին:
Հռոմեական կայսրությունում ստրուկների թիվը գերազանցում է
ազատ և կիսանկախ բնակչությանը մի քանի անգամ:
Գլադիատորական մենամարտերին, այդ արյունալի տեսարաններին
ներկա գտնողների արյունառուշտ ոգևորությունը առավել վտանգաոր
և ծանր է, քան մի քանի մարդկանց սպանությունն` անգամ այդ
արյունոտ բեմի վրա: Իհարկե, երբ պատերազմները շատ են ձգձգվում՞
նրանք միջամտում և դադարեցնում են արյունահեղությունը:
Առաքել,- Իսկ ինչու հենց ամենասկզբից չեն միջամտում և չեն
դադարեցնում:
Քրմապետ,- Քանզի մարդուն տրված է սեփական ճակատագիրը ըստ
հայեցողության տնորինելու ազատություն: Ընտրության ազատություն
բարու և չարի միջև: Մեծ ուսուցիչները միջամտում են միայն ծայրահեղ
անհրաժեշտության դեպքում: Երբ մարդիկ անցնում են դաժանության
բոլոր սահմանները: Նրանք օրն ի բուն փորձում են մաքրել, վերացնել
մարդկային գործունեության հետևանքները: Իսկ եթե դա չի օգնում,
գործի է անցնում մայր Երկիրը, բնությունը:
Արգամ – Այդ ինչպես: Մայր Երկիրը ինչպես է . . . .
(Նա չավաչտելով խոսքը լռեց)
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Քրմապետ,- Բնության տարերային աղետները` երկրաշարժերը,
փոթորիկները և ջրհեղեղները մեր մայր Երկրի արձագանքներն են իր
զավակների դաժանություններին: Նման աղետներով Երկիրը մաքրում
է իր այն շրջանները, որտեղ մարդկային ախտերը անցել են ամեն
չափ ու սահման:
Առաքել,- Մենք շեղվեցինք Հայր Քրմապետ:
Քրմապետ,- Այո իսկապոս: Երբ վերջապես ջամանեցին նրանք, ում
մենք սպասում էինք, և ում նա պիտի ուղեկցեր դեպի լեռնային
ուսուցիչների կացարանները,մենք զարմանքով նրանց շարքում տեսանք
մի պքտանու, համարեա թե երեխայի: Բայց այն ընդգծված հարգանքը
և հոգատարությունը, ինչով որ շրջապատված էր այդ տղան, մեզ
ուղղակի ապշեցրեց:
Առաքել,- Եւ դա մեր փրկիչն էր:
Քրմապետ,- Այո: Նա` այդ տղան այն անհատականությունն էր, ով
հետագայում իր ուսերի վրա պիտի վերցներ պատասխանատվությունը
մարդկության գործած մեղքերի: Վերցներ և քավեր դրանք իր
անձնազոհությամբ: Այդ ժամանակ մեզ չհաջողվեց նրա հետ երկար
զրուցել: Խումբը շատ էր շտապում, և նրանք արագ հեռացան դեպի
լեռները: Մեր ուսուցիչը միացավ նրանց խմբին, պատվիրելով մեզ
սպասել ու դիմավորել մի այլ ուսուցչի, որին մենք պիտի ուղեկցեինք
մինչև Բաբելոն: Այնուհետև վերադառնայինք Հայք:

Առաքել,- Մի այլ ուսոուցչի հայր քրմապետ, Ում մասին է
խոսքը:
Քրմապետ,-Ապոլոնիուսի Տիան քաղաքից: Մենք սպասեցինք
մոտ մեկ տարի: Երկար ու ձիգ մեկ տարի: Այդ ընթացքում
առաջին անգամ ծանոթացանք տիբեթյան բժշկության և
հնդկական յոգայի հետ: Ինձ համար բացահայտեցի այն պարզ
ճշմարտությունը, որ որքան շատ բան ես սովորում, այնքան
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պարզ ես գիտակցում թե որքան քիչ բան գիտես: Իսկ երբ ժամանեց
նա, ում մենք սպասում էինք՝ մեր առաջ մեզանից էլ էլ ավելի
երիտասարդ մարդ էր: Նա իր ընկերոջ հետ էր, Դամիսի:
Մենք միանգամից հասկացանք, որ նրան պիտի ուղեկցենք դեպի
Բաբելոն: Նա չնայած իր երիտասարդ տարիքին օժտված էր բացառիկ
ունակություններով և գիտելիքներով: Ճանապարհորդությունը դեպի
ետ տևեց շատ երկար: Նրանից մենք առաջին անգամ իմացանք՝ թե
ինչ վիթխարի և պատասխանատու գործի իրականացման համար
են մոգերը Հիսուսին տարել իրենց հետ՝ Տիբեթ: Նրա ուսուցումը
տևելու էր երկար ու ձիգ տարիներ: Եվ երբ նա լրիվ պատրաստ
կլիներ այն իրականացնելու՝ պիտի վերադառնար ետ, Պաղեստին:
Այնտեղ, որտեղ կենտրոնացել էին մարդկաին բոլոր արատները:
Գոռ,- Իսկ այդ Ապոլոնիուսի առաքելությունն ինչում էր կայանում:
Նա ինչ պիտի իրականացներ:
Քրմապետ,-Ապոլոնիուսի առաքելությունը առավել պարզ և դյուրին
իրականանալի էր: Այն է, խալխլել Հռոմեական ստրկատիրական
համակարգի հիմքերը: Ազդեցություն ձեռք բերելով կայսրերի վրա,
փորձել մեղմել նրանց դաժանությունը և թեթևացնել այն ծանր
լուծը, որ կրում էին Հռոմին ենթակա երկրները: Եվ դա նրան մեծ
մասամբ հաջողվեց: Նրա իմաստուն խորհուրդներին հետևելով
Ներվան, Տրայանոսը, Ադրիանը և Անտոնիոս Բարեպաշտը
կառավարում էին խաղաղ և իմաստուն: Միայն կայսր Ներոնը փորձեց
դատի տալով ազատվել նրանից, բայց ապարդյուն: Իսկ Ներոնից հետո
Վեսպասիանը և վերջինիս որդին Տիտոսը ևս լսում էին նրա իմաստուն
խորհուրդները: Երբ լրացավ Ապոլոնիուսի հարյուր տարին, Հռոմում
կայսր դարձավ դաժանաբարո Դոմիցիանոսը և Ապոլոնիոսը հեռացավ
Հռոմից: Սկզբում Հունաստան, ապա երբ լրացավ նրա հարյուր քսան
տարին՝ վերադարձավ Տիբեթ: Այնտեղ՝ Հիմալայան լեռներում էլ նա
ապրում է մինչև այժմ:
Առաքել,- Մինչև հիմա՞: Այդ քան՞ի տարի են ապրում այդ
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հիմալայան ուսուցիչները:
Գոռ,- Սպասիր եղբայր Առաքել, Իսկ Հիսու՞սը: Պատմիր նրա
մասին ինչ որ հիշում ես:
Քրմապետ,- Հնդկաստանից վերադառնալուց հետո անցել էր երկար
ու ձիգ տասնութ տարի: Ինքս այլևս աշակերտ չէի այլ հասուն
քուրմ, երբ մեզ՝ ինձ և ընկերոջս, ում հետ մեր ուսուցչին ուղեկցել եինք
դեպի Հնդկաստան, կանչեց մեր այն ժամանակվա քրմապետը և
պատվիրեց նույն ճանապարհով վերադառնալ Կուրու դաշտավայր և
դիմաորել մեր ուսուցչին և նրա ուղեկիցներին: Այնուհետև միասին
վերադառնալ: Ինչն էլ որ մենք փութացինք կատարել որքան կարելի է
արագ: Երբ մենք նորից հասանք Հիմալայներին, երկար սպասելու
կարիք չեղավ: Մեր ժամանման երրորդ օրը արդեն դիմաորեցինք մեր
հին բարեկամներին: Մեր ուսուցչին, այն պատանուն՝ որը արդեն
հասուն տղամարդ էր դարձել, և նրանց ուղեկցող երեք մոգերին:
Նրանք բոլորը ընդգծված հարգանքով էին վերաբերվում Հիսուսին:
Վերադարձը տևեց երեք ամիս: Մինչև Բաբելոն ճամփորդում եինք
միասին, իսկ Բաբելոնում բաժանվեցինք Հիսուսից և նրա ուղե
կիցներից: Ես, ընկերս և մեր ուսուցիչը վերադարձանք Մեծ Հայք,
մոգերը ուղեորվեցին Պարսկաստան, իսկ Հիսուսը շարունակեց իր
ճանապարհը դեպի Պաղեստին միայնակ:
Առաքել,- Երեք ամի՞ս: Երեք ամիս հայր քրմապետ դու ուղեկցել ես
մեր փրկչին՞, շփվել նրա հետ, զրուցել և այնուամենայնիվ չէք
ընդունել նրան՞:
Քրմապետ,- Առաքել, Առաքել ուշքի
արի: Ինչ է նշանակում
ընդունել նրան կամ չնդունել: Չե որ այն ամենը, ինչը որ նա պիտի
քարոզեր Պաղեստինում, վաղուց հայտնի էր մեզ: Տարբերությունը
այն էր, որ մենք գտնում եինք, որ դեռևս վաղ է հասարակ ժողովրդին
բացահայտել դրանք: Մեզ հարկ չկար ոչնչում համոզվել: Մենք
տեսնում և ընկալում եինք նրա հոգևոր մեծ ուժը, առավելությունը
մեր նկատմամբ՝ բայց և միառժամանակ կարեկցում եինք: Եվ մեր, և
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նրա համար էլ պարզ էր, թե ինչ ահռելի բեռ էր նա վերցնում իր
ուսերի վրա: Անառակության, անհավատության, անվստահության և
դաժանության ինչ վիթխարի ժայռ նա պիտի տեղից շարժեր: Մենք
բոլորս էլ պատրաստ էինք նրան օգնել, դառնալ նրա գործի
ռահվիրանները՝ բայց: Նա մերժեց մեր օգնությունը:
Հիսուսը հայտարարեց, որ ամեն ինչ պիտի սկսի սկզբից, որ
օգնականներ պիտի ընտրի հասարակ ժողովրդից: Իր քարոզները
պիտի սկսի ամենաանհավատներից: Նա շատ վստսհ էր իր ուժերի
վրա և գործեց իր միակ, բայց ճակատագրական սխալը:
Առաքելը և Գոռը(միառժամանակ),- Չի կարող պատահել:
(Հետո որոշ դադար):
Գոռ ,- Հիսուսը չէր կարող սխալվել: Դա անհնարին է :
Քրմապետ,- Եթե միայն դա այդպես լիներ: Միայն աստվածն է
անսխալական: Իսկ մնացյալս ոչ: Չափից դուրս ինքնավստահությունը
վատ խորհրդատու է :
Առաքել,- Եվ այդ ինչում էր Հիսուսը սխալվե՞լ:
Քրմապետ,- Նա իրեն օգնական և աշակերտներ ընտրեց հասարակ,
անգրագետ ձկնորսների: Հետագա դեպքերը ցույց տվեցին թե նրանք
որքանով էին վստահելի: Վախկոտ Պետրոսը, որը պատրաստ էր
ամեն պատեհ և անպատեհ առիթով հրաժարվել նրանից; Անհավատ
Ֆոման՝ ում պետք էր անընդհատ նորանոր հրաշքներով զարմացնել՝
ասես նրանք թափառական խեղկատակների խումբ էին; Եվ
վերջապես գինու առևտրական Հուդան, նրա սիրելի աշակերտը:
Մյուսներն էլ պակասը չէին:
Նրանք անընդհատ կասկածում էին և Հիսուսից նորանոր
հրաշքներ ակնկալում: Ասես այդ հրաշքները խաղալիք էին
երեխաների համար: Ամենավճռական պահին նրանք բոլորն էլ
բացի մորից և կնոջից երես թեքեցին նրանից և փախչելով
թաքնվեցին: Թաքնվեցին ամենախորը թաքստոցներում և թողեցին
նրան մենակ խաչի վրա:
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Առաքել,- Սպասիր, սպասիր հայր քրմապետ: Դու ասացիր
կնոջի՞ց: Միթե նա կին ուներ, ո՞վ, ու՞մ մասին ես խոսում:
Քրմապետ,- Իհարկե Մարիամի: Հիսուսից երեք անգամ
հրաժարված վախկոտ Պետրոսի դավադիր ջանքերով նրա
հավատարիմ կինը ներկայացվել է որպես անբարո կին: Հարություն
առնելուց հետո միթե բնական չէր, որ նա առաջինը երեվաց իրեն
ամենահարազատ մարդկանց` մորը և կնոջը: Սա նույնիսկ ձեր
ավետարանները խեղաթյուրողները չկարողացան ժխտել, միայն
այդ փաստը ձևափոխեցին իրենց հարմար ձևով: Նրա հարություն
առնելուց և համբարձվելուց հետո Հիսուսի բոլոր հարազատները՝
ծնողները, կինը, եղբայրները
և
զավակները
հեռացան
Հրեաստանից և հաստատվեցին Գալիայում:
Գոռ,- Զավակները հայր քրմապետ: Նա որդիներ ուներ՞:
Քրմապետ,- Ոչ Գոռ, միայն երկու դուստր: Բայց քինախնդիր
և վրիժառու
Պետրոսի
հետևորդները մինչև հիմա նույնիսկ
հեռաոր Գալիայում նրանց հանգիստ չեն թողնում: Ամենուրեք
հետապնդում են նրա հետնորդներին:
Առաքել( մտազբաղ),- Դու տարորինակ բաներ ես հայտնում:
Հռոմեական քույր եկեղեցին մինչև հիմա հետապնդում է մեր
Փրկչի հետնորդների՞ն: Բայց ինչու՞, ում են նրանք խանգարում:
Քրմապետ,- Բոլոր նրանց, ովքեր ջանադրաբար կեղծել ու
ձևափոխել են ավետարանները, փոխել նրա քարոզների իմաստը
և խոսքերը: Նրա մայրը և կինը իրենց հետ տարել և պահպանել
են իսկական, չաղավաղված գրքերը՝ որտեղ նկարագրված են
պատմության իսկական ընթացքը, նրա չաղավաղված խոսքերը:
Նա, ով կառավարում է անցյալը, տնորինում է ներկան: Իսկ
ով տնորինում է ներկան, ձևաորում է ապագան: Դա պայքար է
իշխանության համար; Հիմա Հասկանում էք, թե ինչի է ձգտում
Գրիքորը: Ոչնչացնելով Հայքի անցյալը, կփորձեն կառավարել մեր
ներկան և ձևավորել ապագան: Իհարկե, հռոմեական գեր
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Իշխանության տակ:
Հիսուսը Հայք ուղարկեց իր աշակերտներին՝ Թադևոսին և
Բարդողոմեոսին, մեզ մոտ քարոզելու իր ուսմունքը: Մենք հարգանքով
ընդունեցինք նրանց և աջակցում եինք ամեն ինչում, իսկ նրա
ինքնազոհությունից հետո մեզ մոտ ապաստան էինք տալիս
Հռոմեական
կայսրությունում
հալածական
դարձած
նրա
հետևորդներին, որոնք անցել էին խորը ընդհատակ: Իսկ այժմ
նրանց հետևորդները անխնա ավերեցին այն տաճարները՝ որտեղ
ապաստան էին գտել: Տանջամահ արեցին քրմերին, որոնք ապրուստ
էին տրամադրել և հյուրնկալել նրանց:
( Տիրեց լարված լռություն: Գոռը և Առաքելը կախել էին գլուխները:
Լռությունը ձգվեց երկար: Վերջապես Առաքելը խոսեց խռպոտաց
ձայնով):
Առաքել,- Իսկ դու՞ք հայր քրմապետ, դու'ք ինչու չէի՞ք օգնում
նրան: Դու, որ տեսել և զրուցել ես նրա հետ, դու որ կիսում էիր նրա
քարոզած ճշմարտությունները՝ ինչ՞ու չէիր օգնում նրան:
Քրմապետ,- Հռոմեական կայսրության տարածքում մենք անզոր էինք
որևե բան փոխել: Մի մոռացիր, որ Հայքը և Հռոմը անընդհատ
պատերազմում էին: Մեր օգնությունը արտահայտվում էր նրանում,
որ այստեղ՝ Մեծ Հայքում, մենք չէինք արգելում քրիստոնեություն
քարոզել և ապաստան էինք տալիս հռոմեական հետապնդումներից
փախչողներին: Ինչպես ասացի, ամեն մարդ ազատ է իր կամքով
տնորինելու սեփական ճակատագիրը և ընտրելու իր հավատը: Եվ ես
այժմ էլ եմ համոզված, որ դեռևս վաղ է հասարակ ժողովրդին
բացահայտել բարձրագույն ճշմարտությունները: Նախ հարկաոր է
ժողովրդին կրթել և զարգացնել հոգեպես: Հակառակ դեպքում
անգրագետ ժողովուրդը կվերածվի մոլեռանդ ամբոխի,որին իրենց
հայեցողությամբ կկարողանան օգտագործել զանազան իշխանատենչ
և ագահ մարդիկ: Միթե չէք տեսնում թե ինչ է կատարվում: Հիսուսը
բացի իր մի շապիկից ոչինչ չուներ: Իսկ նրա կեղծ հետևորդները՝
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զանազան
արքեպիսկոպոսներ
և
սրբազաններ
լողում
են
հարստության մեջ: Նա տաճարից վռնդեց այն շուկաի վեր ածած
առևտրականներին՝ իսկ հիմա ձեր սրբազանները ճորտերով լի
գյուղերի սեփականատերեր են: Տանջում և կեղեքում են հասարակ
ժողովրդին միառժամանակ նրանց քրիստոնեական խոնարհություն
են քարոզում: Միթե դրան էր ձգտում նա՝ ձեր փրկիչը:
(Ամոթի կարմիրը պատեց Առսքելին և Գոռին: Գլուխները առած
ափերի մեջ նրանք կախել էին գլուխները և ընկել մտորումների
գիրկը)
Առաքել (բարձրացնելով գլուխը ),- Դու ճիշտ ես հայր քրմապետ,
երիցս ճիշտ: Մենք շատ անվայել գործեր ենք արել : Մենք մեղաոր
ենք: Հիմա, այս պահին, ամենակաևորը քո անվտանգությունն է :
Քեզ ամեն գնով հարկաոր է դուրս բերել այստեղից:
Քրմապետ(Որոշ ժամանակ լուռ մտածում էր, ապա),-Առաքել,Գոռ՝
զավակներս, ես շատ երկար եմ ապրել այս մեղաոր աշխարհում:
Ժամանակն է, որ ես էլ հանգիստ առնեմ: Արգամ ներս կանչիր
Հայկին: Այս պահին դուք չորսդ միակն էք՝ ում ես կարող եմ վստահել:
(Արգամը մոտեցավ մուտքի դռանը և բացելով այն ներս կանչեց
ընկերոջը: Երբ Հայկը միացավ նրանց, քրմապետը շարունակեց)
- Ես ձեզ եմ վստահում մեր հայրենիքի ամենամեծ գանձը՝ մեր
պատմության ոսկեէջ գրքերը: Հարկաոր է նրանք աչքի լույսի նման
պահել՝ մինչև կգան առավել նպաստաոր ժամանակներ: Երբ
կգնահատվի նրանց պարունակությունը ոչ թե ոսկու արժեքը: Դուք
էլ ձեր հերթին կգտնեք մարդկանց, որոնց կկարողանաք վստահել
այնպես, ինչպես ես եմ հիմա ձեզ վստահում:
(Կրկին լռություն տիրեց: Ապա քրմապետը շարունակեց)
-Մեր տաճարի գանձերը պահվում են առանձին վայրում, կբաժանեք
դրանք ձեր մեջ որպիզի ոչ մի բանի կարիք չունենաք
(բոլորը միառժամանակ),- Ոչ հայր քրմապետ:
Արգամ,- Մենք դրանք էլ կպահենք մեր աչքի լույսի նման:
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Քրմապետ,- Իսկ ինչ՞ի համար: Մեր տաճարը այլևս չկա, և հազիվ թե
վերականգնվի: Օգնականներիցս ոչ ոք ողջ չի մնացել, և երբեք էլ՝ որքան
ես եմ տեսնում ապագան, հին կարգերը չեն վերականգնվի: Հետևաբար
նրանք երբեք էլ իրենց բուն նպատակին չեն ծառայի: Իսկ ձեզ կոգնեն
ստեղծել եղբայրություն, որի նպատակը կլինի մեր նախնյաց հոգևոր
գանձերի փրկությունը, ինչպես նաև մեր պատմության պահպանումը
սերունդների համար: Կոգնեք բոլոր նրանց, օվքեր ջանք չեն խնայի
վերականգնելու մեր պատմությունն ու մշակույթը: Մի մագաղաթ տուր
ինձ Առաքել:
( Առաքելը սեղանի տակից հանեց մի մեծ մագաղաթի կտոր և փռեց
այն սեղանի վրա: Քրմապետը ձեռքն առավ սագի փետուրը, թաթախեց
թանաքամանի մեջ և ըսկսեց քարտեզ նկարել: Վերջացնելով գծագրելը,
մի կողմ դրեց փետուրը և մագաղաթը մեկնեց Առաքելին)
-Այս գրքերը Առաքել, քեզ եմ վստահում՝ մեր հայրենիքի ամենամեծ
գանձը: Այս գրքերը պարունակում են Մեծ Հայքի երեք հազար
տարվա
պատմությունը, նրա մշակույթի պատմությունը: Սա իմ
վերջին խնդրանքն է ձեզ, իմ պադգամը:
(Առաքելը սեղանից վերցրեց մագաղաթը, ուշադիր զննեց այն, ապա
ոլորելով կապեց, մտածեց որոշ ժամանակ, հետո այն փոխանցեց
Արգամին)
Առաքել,-Արգամ, հիմա դո ես այս հարստության պահապանը և
պատասխանատուն: Դու ևս տղաս,
(դիմեց նա Հայկին),
-Ներիր ինձ քեզ կասկածելուս համար: Վերցրեք այս մագաղաթը և
հեռացեք: Ես, մենք հանգիստ կլինենք, երբ դուք՝ հետևաբար և այդ
գանձը ապահով տեղում կլինեք, անվտանգության մեջ: Կսպասեք
մեզ այնտեղ, ուր մենք տարանք Մանեիս՝ դու գիտես տեղը Արգամ:
Արգամ,- Իսկ դու՞ք հայր Առաքել: Դու'ք ինչպես՞: Թողնենք ձեզ մենա՞կ:
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Առաքել,- Այդպես է պետք Արգամ: Մենք պիտի հոգանք հայր
քրմապետի անվտանգությունը: Պիտի փորձենք դուրս բերել նրան
այստեղից: Եթե դա մեզ հաջողվի՝ Կհանդիպենք Մանեիս գյուղում:
Իսկ եթե ոչ՝ սա էլ իմ խնդրանքն է քեզ: Մանեիս խնամքը քեզ եմ
հանձնում: Հիմա գնացեք, շտապեք: Եվ հայր քրմապետին էլ տարեք
իր խուցը, մինչև ես և Գոռը որոշում կնդունենք:
Քրմապետ,- Առաքել, տղաս, ձեր ինքնազոհությունը անիմաստ է:
Հեռացեք միասին: Դու պետք ես դստերդ: Եվ թեպետ ես վստահ եմ,
որ Արգամը դստրիկիդ իր հարազատ դստեր նման կխնամի, բայց...
(Առաքելը բացասաբար օրորեց գլուխը),
-Խնդրում եմ Առաքել, հեռացեք միասին: Իսկ ես կարող եմ
հեռանալ այստեղից երբ որ կամենամ:
Գոռ,- Այդ ինչպես՞ , իսկ ինչու մինչև հիմա չե՞ք հեռացել:
Քրմապետ,-Ես մի անգամ չէ, որ ասել եմ՝ թե կարող եմ լքել իմ այս
հողեղեն մարմինը ցանկացած պահի: Դա ինքնասպանություն չէ
տղաս, այլ համբառնում՝ երբ հոգիտ ինքնակամ լքում է հողեղեն
մարմինը: Իսկ այդպես չեմ վարվել, քանզի դեռևս չէի գտել նրանց,
ում կկարողանաի վստահել մեր հայրենիքի ամենամեծ գանձը՝
ինչն ինձ էր վստահվել շատ տասնյակ տարիներ առաջ: Այժմ
ես հանգիստ եմ, քանզի այն ձեզ եմ վստահում:
Առաքել,-Թեկուզ և, թեկուզ և հայր քրմապետ: Լավ վստահության
արժանի կլինեինք մենք, որ անմիջապես լքեինք քեզ, հենց իմացանք
այդ ոսկու տեղը: Բացի այդ, Արգամին և Հայկին ժամանակ է պետք,
որպիզի ապահով հեռանան Վաղարշապատից: Երբ կհամոզվենք,
որ նրանք ապահովության մեջ են՝ կհետևենք նրանց:
Քրմապետ,-Ձեզ կձերբակալեն տղաս, գուցե և սկսեն տանջել: Ես
չեմ ուզում որ դուք տուժեք իմ պատճառով: Ես չեմ կարող հոգուս
վրա նման մեղք վերցնել:
Գոռ,- Մահը գալիս է մի անգամ հայր քրմապետ, և նրանից
խուսափել հնարաոր չէ: Իսկ որպիզի մենք չխոսենք՝ դրա համար էլ
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Առաքելը քարտեզը վստահեց Արգամին: Մեզ՝ եթե իհարկե մեզ
ձերբակալեն, կմնա այնքան ժամանակ շահել, որ Արգամը և
Հայկը կարողանան ապահով հեռանալ: Իսկ եթե ոչ, կնդունենք
անխուսափելին:
(Տիրեց լարված լռություն: Շատ ցածր սկսում է հնչել Բախի խորալը:
Քրմապետը դանդաղ ոտքի է ելնում, հերթով գրկում և անխոս կրցքին
է սեղմում Առաքելին և Գոռին: Զինորները նույնպես գրկախառնվում
և հրաժեշտ են տալիս նրանց: Հետո անխոս էլ ուղղվում են դեպի
ելքը: Դռան մոտ քրմապետը մի վերջին հայացք է ձգում նրանց վրա,
խաչակնքում է և շշնջում ),
-Մնացեք խաղաղությամբ:
(և դուս է գնում: Քննիչները իրար են նայում, հետո դանդաղ
նստում են սեղանի տարբեր կողմերում:
Առաքել,- Ասես ընդմիշտ էր հրաժեշտ տալիս:
Գոռ,-Իսկապես որ: Իսկ եթե նա ճիշտ էր և մենք կրկին պիտի
ծնվենք, կուզեի նորից հանդիպել նրա հետ և...
( Նա չավարտելով խոսքը լռեց):
Առաքել,- Գուցե և: Ես էլ չգիտեմ; Բայց շատ կուզենաի կրկին
տեսնել նրան:
Գոռ,- Լավ, արի հիմա մտածենք թե ինչպես ենք նրան դուրս
բերելու այստեղից:
Առաքել,- Գիտես թե ինչ մտքովս անցավ: Ախր նա ահռելի
գիտելիքներ ունի: Ես գիտեմ, լսել եմ, որ կան թուրմեր, որոնք
մարդուն գցում են ժամանակաոր թմբիրի մեջ: Տպաորություն է
ստեղծվում, ասես մարդը մահացել է: Այդ վիճակը տևում է մի
քանի օր: Սիրտը դադարում է բաբախել, նա չի շնչում, ոչնչի չի
արձագանքում: Գուցե նրան խնդրենք նման թուրմ պատրաստի
իրեն համար, ինչ որ պետք է մենք կճարենք:
Գոռ,- Հետո , հետո:
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Առաքել,-Հետո կհայտարարենք որ նա մահացել է, չի դիմացել
հարցաքննություններին, մարմինը կհանենք բերդից, կթաղենք, ապա
գիշերով նորից կհանենք և կտանենք մի ապահով վայր՝ որտեղ էլ
նա ուշքի կգա:
Գոռ (Մտազբաղ),- Վատ չես մտածել, միայն թե նա չի համաձայնվի:
Առաքել,- Այդ ինչու նա չպիտի համաձայնվի դրան:
Գոռ,- Քրմապետը սովորեցնում էր, որ չկա մեծ և փոքր սուտ, իսկ
մենք, ըստ էության ստելու ենք: Մնում է նաև որ այդ շուն Հապետը
հոտը չառնի, ոչինչ չկասկածի: Մեկ էլ տեսար համոզվելու համար
վնասի քրմապետի մարմինը և իսկապես սպանի: Այդ դեպքում
նրա մահը կծանրանա մեր հոգու վրա: Ախր իսկական դև է և
շատ կասկածամիտ:
Առաքել,- Շատ մի բարդացրու:
(Հանկարծ բացվում է դուռը և ներս է մտնում Հապետը),
-Անունը տուր՝ փայտը ձեռքտ վերցրու:
( Բարձրաձայն)
- Քեզ ինչ է պետք:
Հ.Հապետ,-Ինձ՝ ոչինչ: Տաճատ սրբազանն է այստեղ գալիս:
Պատրաստվեք նրա հարցերին պատասխանելու;
(Առաքելը և Գոռը անհանգիստ իրար նայեցին: Կրկին բացվում է
դուռը և ներս է մտնում Տաճատ սրբազանը մի քանի վանականների
ուղեկցությամբ:
Նա
գալիս
է
և
մեքենայորեն
նստում
մեղադրյալների աթոռի վրա:)
Սրբազան,- Զեկուցեք, լսում եմ:
Առաքել,- Ինչ զեկուցենք սրբազան:
Սրբազան,- Ի՛նչ
զեկուցե՞ք: Թեկուզ այն, թե ինչով էիք
զբաղվում
այստեղ այս մի քանի ամիսների ընդացքում: Ի՞նչ
հաջողություններ ունեք, ի՞նչ էք պարզել:
Առաքել (Վճռականորեն),- Առայժմ ոչ մի սրբազան: Այն բանից հետո,
երբ հայր Հապետը հարցաքննելու փոխարեն տանջամահ արեց
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ողջ մնացած վերջին քրմին, մենք շատ զգույշ ենք: Քրմապետը շատ
ծեր է և զառամյալ: Կտրուկ միջոցներին չի դիմանա՝ նամանավանդ
հայր Հապետի; Այնպես որ... Մենք որոշեցինք հրաժարվել նրա
օգնությունից: Եթե նա քրմապետին էլ տանջամահ անի՝ ումից ենք
իմանալու գանձերի տեղը: Այդ պատճառով էլ որոշեցինք առայժմ
մենք զբաղվենք հարցաքննությամբ:
Սրբազան,- Եվ ինչ, ոչի՞նչ:
Գոռ,- Նա միայն պնդում է, որ իրենց տաճարի միակ գանձը եղել
է իրենց գրադարանը՝ որը դուք Գրիգոր սրբազանի հրամանով
այրել էք Վաղարշապատի մեծ հրապարակում՝ մյուս տաճարների
գրքերի հետ միասին:
Ստբազան,- Այսինքն, մի քանի ամիս է դուք հարցնում էք՝ ու՞ր է,
ու՞ր է: Նա էլ անմեղ հայացքով պատասխանում է՝ չգիտե՛մ, չգիտե՞մ:
(Առաքելը և Գոռը հայացքներ են փախանակում)
Սրբազան,- Լ՛ավ, իսկ ուր են ձեր օգնական զինորները՞: Նրանք,
որոնց հազարապետը կցել էր ձեզ որպ ես օգնական:
Առաքել,- Դե նրանք քիչ առաջ քրմապետին ետ տարան իր
բանտախուցը:
Սրբազան,- Ինչ է, այսոր արդեն վե՞րջ: Էլ չե՞ք հարցաքննելու: Հայր
Հապետ, գտիր այդ զինորներին և նրանց էլ, քրմապետին էլ այստեղ
բեր: Դռան ետևում զինվորներ կան, նրանք քեզ կոգնեն:
(Հայր Հապետը թունաոր ժպիտով գլուխ է տալիս և դուրս
գնում: Առաքելը և Գոռը անհանգիստ իրար են նայում: Սրբազանը
ուշադիր հետևում է նրանց ):
Սրբազան,-Ինչու էք այդքան անհանգիստ: Ինչ որ բա՞ն
էք
թաքցնում ինձանից: Գուցե արդեն իմացել էք գանձերի տեղը և
որոշել էք դրանք ձե՞զ պահել:
Առաքել,- Ոչ սրբազան: Դ'ա ի՞նչ ասելու բան է: Մեզ չէ'ք
վստսհում ի՞նչ է:
Սրբազան,- Հայր Առաքել, դու ուղղակի փայլում ես քո
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խորաթափանցությամբ: Ինչ էլ արագ կռահեցիր: Իհարկե չեմ
վստսհում: Իսկ հիմա ասա ինձ՝ ուր է քո դու'ստրը: Դե նա, ում
համար որ դիմել էիր Գրիգոր սրբազանին: Տար ինձ նրա մոտ և մենք
միասին կաղոթենք նրա առողջության համար :
Առաքել(վճռական և հանգիստ),-Նա արդեն աղոթքի կարիք չունի
սրբազան:
Սրբազան,- Այդ ինչպես՞, մահացել է՞ ինչ է: Եվ դու դստերդ մահվան
բոթը այդքան հանգի՞ստ ես հայտնում: Դու ինչ է՛, սիրտ չունես՞:
Առաքել,- Գրիքոր սրբսզանը ասաց, որ եթե նա մահանա, ուրեմն
այդպես է աստծո կամքը: Իսկ ես, նվաստս, ինչպես կարող եմ
հակառակվել նրա կամքին:
(Նա շինծու խաչակնքում է և ծունկի գալով սկսում է աղոթել:
Սրբազանը կասկածոտ հայացքով հետևում է նրան: Ներս է
ընկնում սպրդնած հայր Հապետը);
Սրբազան,- Ինչո՞ւ ես մենակ: Ո՞ւր են զինորները, ո՞ւր է
կռապաշտ քրմապետը:
Հ.Հապետ,- Ոչինչ չեմ հասկանում սրբազան: Ոչ զինորները կան, ոչ էլ
քրմապետը: Շարունակում են նրանց փնտրել բերդի ողջ տարածքում:
Ոչ ոք չի տեսել, որ նրանք դուրս եկած լինեն բերդից, բայց...
Սրբազան,- Ի՞նչ բայց: Ի՞սկ ինչ է հայտնի հաստատապես: Ի՞նչ
ես պարզել:
Հ.Հապետ,- Բանտախուցը հսկող զինորները հայտնեցին, որ Արգամը
և Հայկը քրմապետին բերել են խուց և հեռացել, բայց երբ խուցը
բացեցինք՝ այն դատարկ էր: Խսիրի վրա միայն նրա պարեգոտն էր
և վերջ:
(Առաքելը դադարեց աղոթել, շրջվեց նրանց կողմը և զարմացած
հայացքը գամեց Հապետի վրա),
-Իսկ իրենք, զինորները ասես գետնի տակն են անցե:
(Սրբազանը զայրույթից կարմրեց: Ապա ատամների տակից
ֆշշացրեց):
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Սրբազան,- Ոչինչ, գետնի տակից էլ կհանենք: Իսկ դու'ք ի՞նչ էք
զարմացած ձևանում, իբր ոչինչ չգիտեք: Այստեղ կանչիր պահակներին:
(դիմեց նա Հապետին: Վերջինս մոտենալով մուտքի դռանը, բացեց
այն և կարճ հրամայեց)
Հ,Հապետ,- Ներս եկեք:
.
(Ներս մտան երկու զինոր և սպասողական դիրքով կանգ առան
դռան մոտ)
Սրբազան,-Ասում էք Արգամը և այդ Հայկը քրմապետին խուց են
մտցրել, դուռը վրան փակել ու գնացել: Իսկ հիմա խուցը դատարկ է՞:
Միայն կռապաշտի շորերն ե՞ն մնացել: Սա ի՞նչ է, դավադրությու՞ն,
խոսքներդ մե'կ էք արել ի՞նչ է: Նա ի՞նչ է՝ մերկ է փախել այստեղից:
Առաքել (դիմեց նա Առաքելին) ,- վերջին անգամ եմ հարցնում: Ու՞ր
է քրմապետը, և որտեղ ես թաքցրել քո վհուկ դստերդ: Ոչ նա, ոչ էլ
դուք՝ չէք խուսափելու խարույկից:
Առաքել(հպարտ ոտքի կանգնելով),- Եվ քեզ թվում է, որ ինձ
կվախեցն՞ի քո խարույկը: Մանես հեռու է, շատ հեռու, և քո կեղտոտ
ձեռքերը, որ մինչև արմունկները թաթախված են արյան մեջ, նրան
չեն հասնի: Իսկ ինչ վերաբերվում է հայր քրմապետին՝ ապա նա ևս
անհասանելի է թե' քո, թե' քո դահիճների համար; Դուք մոռացել էք
մեր փրկչի պատգամները, տրվել էք ցոփ ու շվայտ կյանքին, սպանում
ու տանջում էք մի հայատյաց պարսիկի քմահաճույքները ի կատար
ածելու համար: Դու'ք էլ ձեր արժանի պատիժը կստանաք՝ այնտեղ,
վերևում: Պատասխան էք տալու ձեր թափած ամեն մի արյան կաթիլի
համար, յուրաքանչյուր արցունքի կաթիլի համար: Եվ մենք էլ ենք
պատասխան տալու մեր գործած մեղքերի համար, ոչ ոք չի
խուսափելու պատասխանից և պատժից:
(Գոռը հպարտ, գլուխը բարձր կանգնեց ընկերոջ կողքին: Նրանց
հայացքները խաչվեցին Տաճատի հայացքի հետ: Սրբազանը հայացքը
փախցրեց ապա ուշքի գալով ֆշշացրեց ատամների արանքից)
Սրբազան,- Ուրեմն այդպես հա՞, փախցրել էք կռապաշտին: Ես
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կգտնեմ նրան, քո վհուկ դստերը ևս, և այդ ջահելի մորը ևս: Դուք
բոլորդ էլ պատասխան կտաք: Ոչ ոք չի փրկվի Գրիքոր սրբազանի
ահեղ դատաստանից: Իսկ այժմ՝ դուք կգրավեք քուրմի տեղը նրա
խցում, մինչև կորոշեմ, թե ինչպես վարվեմ ձեզ հետ: Տարե'ք սրանց
(հրամաեց նա զինորներին և իրեն ուղեկցող վանականներին),
-և լավ հսկեք: Փախել են՝ ձեզ տանջամահ կանեմ:
(Զինորները մոտեցան Առաքելին և Գոռին: Վերջիններս հանգիստ
ձեռքերը կրծքներին խաչած դուրս եկան սենյակից՝ զինորների և
վանականների ուղեկցությամբ: Մնացին միայն սրբազանը և
Հապետը),
-Հայր Հապետ, ես ուզում եմ, որ դրանք ընդմիշտ լռեն: Դուրս քաշիր
նրանցից այն ամենը ինչ կարող ես: Իսկ եթե լռեն, նաև իհարկե
եթե խոսեն էլ՝տանջամահ կանես դրանց: Կպոկես լեզուները,
հալած անագ կլցնես բերանների մեջ, թող խմեն որքան
կկարողանան՝ մինչև խեղդվեն: Բայց՝ նախ կձաղկես, մտրակահան
կանես, հետո աղ կանես վերքերին, հետո, հետո . . .
( Նա զայրույթից սկսեց փնչացնել և հևալ:)
Հ.Հապետ,- Մի անհանգստացիր սրբազան, ես իմ գործը
լավ
գիտեմ: Դուրս կքաշեմ ինչ հնարաոր է՝ իսկ հետո կհոգամ, որ
նրանք միայն երազեն մահվան մասին: Նրանց տանջանքները
կտևեն այնքան երկար, որքան ի վիճակի կլինեն դիմանալ:
Սրբազան,- Եվ գտիր, գտիր զինորներին, գտիր Առաքելի վհուկ
աղջկան, այդ Հայկի մորը: Այդ երկուսը հաստատ արդեն գիտեն
գանձերի տեղը՝ դրա համար էլ փախել են: Թող Առաքելը տեսնի,
թե ինչպես են իր վհուկին այրում խառույկի վրա՝ իսկ Հայկը իր
մորը: Ես ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան, որ երբեք և ոչ մեկին
չի հաջողվի խաբել մեր մայր եկեղեցուն և անպատիժ մնալ: Գտիր
նրանց հայր Հապետ և քո ջանքերը առատորեն կվարձատրվեն:
(Բախի ֆուգաի հնչյունները սկսում են բարձրանալ ավելի ու ավելի
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բարձր: Լույսերը դանդաղ մարում են որին զուգահեռ լսվում են
բերդից դուրս մոլեգնող ամպրոպի որոտը և քամու ձայնը: Լույսերի
մարելուն զուգահեռ երաժշտության ձայնը բարձրանում է և
վարագույրները փակվում են):

25/04/2014 Ս . Ա. ՈՍԿԱՆՅԱՆ
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ԳՈՐԾՈՂ

ԱՆՁԻՆՔ

Վահրամ -------------------------- փորձարկվողը
Ադրիա --- -----------------Սպիտակազգոստ կին
Վաղինակ Սամվելի Դավթյան - հոգեբուժարանի
գլխ. բժիշկ
Ստանիսավ Լավրենտեվ ------- Նեէրոխիրուրգ
Դավիթ Պալյան ------------------ նեէրոխիրուրգ
Մարի ------------ Դավթյանի

քարտուղարուհի

Գարիկ ---------------------------------- սանիտար
Ռոբ-------------------------------------- սանիտար
Հրայր ---------------------- Դավթանի օգնականը
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Գործողություն առաջին
Տեսարան առաջին
(Բացվում են վարագույրները: Հոգեբուժարանի գլխավոր բժշկի
աշխատասենյակն է: Կենտրոնւմ, պատից կախված է մեծ
բյուրեղային հեռուստացույցը: Աջ կողմում գրասեղանն է
պատուհաններն ու համակարգիչը, սեղանի և հեռուստացույցի
միջև՝ մուտքի դուռը, ձախ կողմում՝ բազմոցը բազկաթոռներով:
Ներս է մտնում գլխավոր բժիշկը կապույտ խալաթով և գլխակապով:
Նստում է սեղանի
առջև, երկարացնում ոտքերը, ձեռքերը
խաչում գլխի տակ և ձգվում իր աթոռի վրա, ասես ուզում է քնել:
Լսվում է ազդանշանը: Բժիշկ սեղմում է բարձրախոսի կոճակը
սեղանի վրա):
Ձայն բարձրախոսից,- Վաղինակ Սամվելովիչ ուզում են ձեզ
տեսնել: Երկու բժիշկներ են: Ասում են, որ նեէրոխիրուրգներ են:
Վ.Սամվելովիչ - Ի՞նչ արած Մարի ջան, թող ներս գան:
(բաց է թողնում կոճակը և դժգոհում)
-Քո առանձնասենյակում էլ մի րոպե չես կարող առանձնանալ:
(Ներս են մտնում երկու հոգի անթերի հագնված և մոտենում են
սեղանին: Բժիշկը ոտքի է կանգնում, երկարացնում է ձեռքը,
բարևում են: Անխոս ցույց է տալիս սեղանի դիմացի աթոռները և
անխոս էլ առաջարկում է նստել:
Վ.Սամվելովիչ,- Ինչո՞վ կարող եմ օգտակար լինել:
1-ին այցելու,-Պարո՛ն Դավթյան բարև ձեզ: Նախ ներեցե՛ք, հարկ է
ներկայանալ իհարկե: Ես և կոլեգաս նեէրոխիրուրգներ ենք: Իմ
անունը Դավիթ
է, Դավիթ Պալյան: Ընկերս Ստանիսլավ
Լավրենտևն է: Նա Մոսկվայից է և ինքն էլ է նեէրոխիրրուգ:
Վ.Սամվելովիչ,– Այդպես, լսում եմ: Ինչն է ձեզ բերել
հոգեբուժարա՞ն:
Դ.Պալյան ,– ծայրահեղ անհրաժեշտությունը: Հասկանում էք,
պարոն Դավթյան, մենք արդեն տասնհինգ տարի է զբաղվում ենք
ուղեղի ուսումնասիրություններով: Եվ որքան խորանում ենք,
այնքան ավելի ու ավելի խորն ենք խճճվում մեր
108

ուսումնասիրությունների մեջ:
Դավթյան, -Այդպես: Իսկ ես ինչո՞վ կարող եմ ձեզ օգնել: Ես գործ
ունեմ առավելապես ոչ նյութական առարկայի, մարդկային հոգու
հետ, փորձում եմ խորանալ այդ լաբիրինթոսում և անկեղծ
ասած.....
Դ.Պալյան - Մի շտապեք, պարոն Դավթյան նսեմացնել ձեր
աշխատանքի նշանակությունը: Որքան մենք խորանում ենք
ուղեղի կառուցվածքի մեջ, որքան շատ բան ենք պարզում,
այնքան նորանոր առեղծվածներ են ի հայտ գալիս: Դա կարծես
մանկական խաղալիք գիրք լինի, որի ամեն էջին հաջորդում է
երկու էջ և այդպես շարունակ: Էլ չեմ ասում տեխնիկական
միջոցների
մասին:
Որքան
կատարելագործվում
են
ուսումնասիրության միջոցները և գործիքները, այնքան նորանոր
ուսումնասիրության էջեր են բացվում մեր առջև:
Դավթյան, - Լսեք՝ ես սաստիկ հոգնած եմ: Հիմա ինձ միայն մի
բան է հուզում: Հորիզոնական դիրք ընդունել և քնել: Կարող էք
մի քանի բառով ասել ձեր այցելության բուն նպատակը և ես
կորոշեմ, կարող եմ ձեզ օգնել, թե ոչ:
Լավրենտև,- Դավիթ բժիշկը ճիշտ է ասում: Եկ առանց երկար ու
ձիգ նախաբանի: Մի խոսքով բժիշկ: Մեր ուսումնասիրությունները
մտել են փակուղի: Այն տեղից շարժելու համար հարկ է դրանք
շարունակել արդեն... դե մարդկանց հետ:
Դավթյան,- Այդպե՜ս: Ուրեմն, գժերի վրա՞: Ի՞նչ մեթոդներով:
Իսկ ունեք արդյոք առողջապահության նախարարության
թույլտվությունը: Ասենք, ինչ եմ ասում: Ձեզ ո՞վ նման
թույլտվություն կտա՝ փորձեր մարդկանց հետ, այն էլ ուղեղի:
Դավիթ,- Բժի՛շկ, մենք
հասկանում ենք իրավիճակի ողջ
նրբությունը: Դա մի կողմից: Իսկ մյուս կողմից, ասացեք խնդրեմ՝
մեր ուսումնասիրությւոնները ինչո՞վ կվնասեն ձեր հիվանդներին:
Նրանք արդեն, դե՝ նրանց ուղեղները արդեն չեն գործում: Չեն
գործում մեր հասկացողությամբ, դե նորմալ; Էլ ինչով մենք
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նրանց կվնասենք:
Բժիշկ, - իսկ գործի էթի՞կական կողմը: Իսկ քրեա՞կան կողմը:
Լավրենտև,- Պարոն Դավթյան: Պատկերացրեք, որ ձեր այս
հեռուստացույցը փչացել է, և էլեկտրոնիկայի վարպետների
ջանքերը անօգուտ են արդեն: Ավելի ճիշտ չի լինի, եթե այն տաք
որևե վարպետի որպես պահեստամաս և նորը գնեք:
Դավթյան,– Համեմատությունը անտեղի է: Հեռուստացույցը ոչ
հոգի ունի և ոչ էլ այն ուրիշին է պատկանում: Դուք գործ ունեք
կենդանի մարդկանց հետ, որոնք ազգականներ ու հարազատներ
ունեն, որոնց առաջ ես պատասխանատու եմ:
Դավիթ,- Համաձայն ենք: Իսկ կան և այնպիսիք, որոնք ոչ
ազգական ունեն, ոչ հարազատ և որոնց բուժումը լրիվ անհուսալի
է:
Դավթյան,- Դե դա դուք խոսակցությունը արդեն տանում
էք
ուրիշ հունով: Ես չեմ կարող խաղալ մարդկանց ո՛չ կյանքի,
ո՛չ
էլ առողջության հետ: Ցտեսություն:
Լավրենտև,-Համաձայն ենք, համաձայն ենք պարոն Դավթյան:
Մենք կգնանք: Միայն թե թույլ տվեք ևս հինգ րոպե զբաղեցնել
ձեր ժամանակից:
(Նա գրպանից մի բլոկնոտ հանեց և այն բացելով դրեց սեղանին)
-Մենք ունենք հազարավոր խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք
ունեն: Թույլ տվեք դրանցից միայն մեկը ներկայացնել: Եվ եթե
այն ձեր մեջ էլ հետաքրքրություն չառաջացնի, մենք այլևս ձեզ
չենք զբաղեցնի:
Դավթյան- Հինգ րոպե՞: Հինգ րոպե դուք ունեք:
Լավրենտև,- Փաստ մեկ: Մարդու ուղեղը պարունակում է 83-87
միլիարդ նեյրոն: Այդ քանակության մի մասը զբաղված է
ինֆորմացիայի մշակմամբ, մի մասը վեգետատիվ համակարգի
կառավարմամբ, դե տեսողության, լսողության շարժում և այլն: Մի
մասն էլ իր մեջ պարփակում է նրա հիշողությունը: Մի պահ
ընդունենք, որ հիշողության համար պատասխանատու են
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բոլոր 87 միլիարդ նեյրոններն էլ: 87 միլիարդ բջիջ: Կլորացնենք
այն, ասենք 100 միլիարդ բջիջ, հաշվարկների հեշտացման համար:
Ամեն մի բջիջ ի վիճակի է իր մեջ պահել մեկ բիտ ինֆորմացիա:
Այսպիսով, ինֆորմացիան, որը կարող է ուղեղը պահել իր մեջ
հավասար է 100 միլիարդ բիտի կամ 16.66 միլիարդ բայտի: Սա
լավագույն դեպքում:
Դավթյան,- Ուզում եմ հասկանալ, թե խոսակցությունը ու'ր էք
տանում:
Ս.Լավրենտև,Համբերություն,
կտեսնեք:
Վերջին
ուսումնասիրությունները պարզել են, որ մարդու աչքը իրենից
ներկայացնում է տեսախցիկ 430-480 մեգապիկսել խտությամբ:
Դավթյան,- Որքա՞ն: Դա ճի՞շտ է:
Ս.Լավրենտև,-Միանգամայն: Եվ այսպես: Հաշվենք, թե որքան
ինֆորմացիա է միայն աչքը հաղորդում ուղեղին:
Որպեսզի
տեսարանը
չստացվ
կտրտված,
տեսողական
ինֆորմացիան պիտի լինի ամենաքիչը քսանչորս կադր մեկ
վայրկյանում: Միայն մեկ աչքը ուղեղին մեկ վայրկյանում տալիս
է քսանչորս անգամ հիսուն մեգաբայտ: Այսինքն՝ միլիարդ երկու
հարյուր միլիոն բայտ ինֆորմացիա: Երկուսը միասին երկուսուկես
գիգաբայտ ինֆորմացիա: Հաշվի առնենք, որ վատ լուսաորությունը,
անուշադրությունը, արագ շարժումը քչացնում են ինչ-որ չափով
պատկերի որակը և հաշվարկները հեշտացնելու համար այդ
ինֆորմացիան քչացնենք մինչև մեկ գիգաբայտի: Ստացվում է
րոպեում վաթսուն գիգաբայտ, ժամում երեք ու վեց տերաբայտ
ինֆորմացիա: Ասենք օրվա քսանչորս ժամից տասնչորսը մարդն անց
է կացնում փակ աչքերով և միայն տաս ժամ է ինֆորմացիա
հաղորդում ուղեղին: Ստացվում է, որ մեկ օրում միայն աչքերը
ծանրաբեռնում են ուղեղի հիշողական ապաարտը երեսունվեց
տերաբայտ ինֆորմացիայով: Սա այն դեպքում, երբ ուղեղը ի
վիճակի է պահել միայն լավագույն դեպքւոմ 16.6
գիգաբայտ
ինֆորմացիա: Դա երկու հազար անգամ քիչ է, քան այն
ինֆորմացիան, որ ուղեղը ստանում և պահում է մեկ օրվա
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ընթացքում: Իսկ մե՞կ տարում, ի՞սկ հիսուն տարում: Ողջ կյանքի
ընթացքում: Ի՞նչ կասեք:
Դավթյան – Ճիշտն աասց ես այդ մասին ոչ մտածել եմ, ոչ էլ
հաշվել: Իսկ դա ճի՞շտ է, որ աչքը 450 մեգապիկսել խտություն ունի:
Դավիթ - միանգամայն:
Դավթյան – Իսկ գուցե ուղեղի հիշողական կենտրոնը ի վիճակի
է նույն բջջի վրա անընդհատ նորանոր ինֆորմացիա ավելացնել:
Լավրենտև,- Հնարավոր է: Ամեն ինչ էլ հնարավոր է: Այդ դեպքում
նա ստիպված միայն մեկ օրվա մեջ՝ ընդ որում հաշվի առեք, խիստ
պակասեցրած հաշվարկներով, ինֆորմացիան
տեղավորելու
համար ուղեղը նույն նեյրոնի վրա պիտի գրանցեր երկու հազար
բայտից ավելի ինֆորմացիա:
Դավթյան,– Իսկ դա հնարավո՞ր է: Արդյոք ինֆորմացիաները չեն
խառնվի, վերադրվի:
Դավիթ,– Չգիտենք բժիշկ: Դրա համար էլ հարկ է, որ
ուսումնասիրությունները թևակոխեն նոր փուլ: Անմիջապես
ուղեղի վրա:
Դավթյան,- Չգիտեմ, չգիտեմ: Դուք ինձ հետաքրքրեցիք: Բայց
միևնույնն է, օրենքը մնում է օրենք, թե՛ մարդկային, թե քրեական:
Դավիթ - Ի՞նչ կասեք, բժի՛շկ:
Դավթյան,–Մտածել է պետք: Գուցե իրավաբանական ինչ-որ
սողանցք գտնենք, որ ամեն ինչ լինի օրենքի սահմաններում:
Դավիթ – Այսինքն սկզբունքորեն դուք դեմ չէ՞ք:
Դավթյան,- Ոչինչ չեմ խոստանում: Ես կմտածեմ: Եկե՛ք մի քանի
օրից: Եվ լավ կլինի, որ ներկայացնեք, թե ինչ մեթոդներով էք ուզում
իրագործել ձեր հետազոտությունները: Դրանից շատ բան է
կախված:
Ս.Լավրենտև,-Ձեր խոսքերը հուսադրող են: Ուրախ ենք, որ
կարողացանք ձեզ հետաքրքրել:
(Բժիշկ Դավթյանը ոտքի է ելնում, մյուս բժիշկները ևս):
Դավթյան,- եկեք մի քանի օրից: Իսկ առայժմ ցտեսություն:
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Նրանք հրաժեշտ են տալիս միմյանց և երկու բժիշկները դուրս են
գնում: Բժիշկը նորից մեկնվում է իր բազկաթոռի վրա և փորձում
է հարմար դիրքով կիսապառկել: Որոշ ժամանակ անց ուղղվում
է և սկսում փնթփնթալ )
-Ինձ միայն այս գլխացավանքն էր պակասում: Հետաքրքիր է,
իսկապես մարդու աչքը չորս հարյուր հիսուն մեգապիկսել է:
Հիմա կպարզենք:
(Նա միացնում է համա- կարգիչ և մատերով արագ վազում
ստեղնաշարի վրայով),
-Այսպես, այսպես: Իսկապես որ, չորս հարյոր երեսունից ութսուն
մեգապիկսել: Քանի որ այս ինֆորմացիան ճիշտ է, ուրեմն նրանց
հաշվարկներն էլ ճիշտ են: Իսկապես, որտեղ և ինչպես է
պահպանվում այդ ողջ ինֆորմացիան:
(Նա սեղմում է սեղանի վրայի կաճակը):
Մարի - Լսում եմ, Վաղինակ Սամվելովիչ:
Դավթյան,-Մարի, փորձի՛ր իմ հյուրերի մասին ինչքան հնարավոր
է ինֆորմացիա հավաքել: Անունները գրե՞լ ես:
Մարի - Այո՛, իհարկե:
Դավթյան,- Շատ լավ է: Որտե՞ղ են աշխատում, որտե՞ղ են
աշխատել, ինչո՞վ են զբաղվել, ինչ՞ թեմաներով: Մի խոսքով, ինչ
հնարավոր է: Մի երկու-երեք օրից նրանք նորից են գալու, կուզեի
պատրաստ դիմավորել նրանց: Հա, մի բան էլ: Քրքրիր մեր
հիվանդների անկետաները և ինձ բեր մեր ամենա անհուսալի
հիվանդների գործերը, հատկապես նրանց, ովքեր ազգականներ և
իրենցով հետաքրքրվողներ չունեն:
Մարի,- Շատ բարի, բժիշկ: Վաղը, մյուս օրը պատրաստ կլինի:
Դավթյան(Բաց թողնելով կոճակը),-Լավ, տեսնենք, ինչ են
առաջարկելու: Գուցե նրանց հետազոտություններից ինչ-որ խելքը
գլխին բան ստացվի:
(Նա կրկին մեկնվում է աթոռի վրա և փորձում է աչքերը փակել:
Հետո ոտքի է կանգնում):
-Չէ, այստեղ չի ստացվի քնել: Գնամ տուն:
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(Հորանջելով անջատում է համակարգիչը և արագ դուրս է գնում:
Լույսերը հանգում են: Երբ լույսերը նորից են վառվում, նույն
սենյակն է: Լսվում է սեղանին դրված հեռախոսի զանգը: Բացվում
է դուռը և արագ ներս է մտնում բժիշկ Դավթյանը և վերցնում
լսափողը):
Դավթյան,– Լսում եմ: Ա, բարև, բարև: Ի՞նչ ասեմ, կարող էք գալ: Ես
իմ համաձայնությունը դեռ չեմ տվել: Դա նշանակում է, որ ես
պատրաստ եմ լսել ձեզ: Լավ, սպասում եմ:
(Նա ցած է դնում լսափողը, դարակից հանում է մի թղթապանակ,
բացում այն
և սկսում է թերթել: Քիչ անց լսվում է դռան
թակոց:Բժիշկը փակում է թղթապանակը)
.
Դավթյան,- Մտեք:
(Ներս են մտնում բժիշկներ Լավրենտևը և Պալյանը: Նրանք
մոտենում են, ձեռքով բարևում և բժշկի անխոս հրավերով նստում),
-Եվ այսպես:
Պալյան,- Թանկագին բժիշկ, մենք ուզում ենք ձեզ ներկայացնել
մեր հետազոտությունների մեթոդիկան և որոշ նախնական
արդյունքներ:
Դավթյան,–Անկեղծ ասած ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է (նա
մատով թխթխկացրեց սեղանին դրված թխթապանակի վրա)
-ձեր հետազոտությունների վերջնական նպատակը:
(Երկու բժիշկները անհանգիստ իրար նայեցին):
Լավրենտև,-Վերջնական նպատա՞կը: Դե՝ պարզել ուղեղի
աշխատանքի
սկզբունքները,
պարզել
նրա
աշխատանքի
խաթարման պատճառները և մեխանիզմները և ամենա կարևորը՝
այդ խաթարումները վերացնելու, բուժելու հնարավորություները:
Դավթյան,- Այլ խոսքո՞վ:
Պալյան,–Սովորել կառավարել ուղեղի աշխատանքը, վերացնել
խաթարումները, սովորել ինֆորմացիա գրանցել և քաղել
այնտեղից:
Դավթյան, - Մեթոդնե՞րը:
Պալյան,- Այսի՞նքն:
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Դավթյան,- Ի՞նչ մեթոդներ էք պատրաստվում կիրառել:
Շոկոթերապիա,
ուղեղի
պունկցիա,
վիրահատական
միջամտություն: Հասկանում էք, որ ես նման հետազոտությունների
թույլտվություն չեմ տա: Մենք գրողը տանի համակենտրոնացման
ճամբարում չենք և ես էլ, դուք էլ ամենևին
նացիստաակն
բժիշկներ չենք:
Պալյան,– Շնորհակալություն բժիշկ, մեզ Մենգելի հետ
համեմատելու համար: Ձեր նշած մեթոդներից ոչ մեկն էլ մենք չենք
պատրաստվում կիրառել: Հետազոտական տեխնիկան այժմ այնպես
է զարգացել, որ ուսումնասիրությունները դարձել են լրիվ անվտանգ:
Դուք, իհարկե, գիտեք Միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի
սկզբունքով աշխատող սարքերի մասին:
Դավթյան,- Դուք նկատի ունեք Էմերտե՞ն:
Պալյան,- Մինգամայն ճիշտ է: Գերբարձր հաճախականության
էլեկտրոմագնիսական դաշտում կարելի է անմիջապես տեսնել և
նկարել ոչ միայն կենդանի օրգանիզմների արտաքին այլև ներքին
օրգանների բիոդաշտը և գնահատել նրանց վիճակը, առողջությունը:
Դավթյան,– Հետո ի՞նչ:
Լավրենտև,- Հետո այն, պարոն Դավթյան, որ ուսումնասիրելով
առողջ և հիվանդ մարդկանց ուղեղները, կարելի է համեմատության
միջոցով պարզել, թե նրանց աշխատանքի միջև առկա
տարբերությունը, թե մեթոդիկա մշակել այդ թերությունները
վերացնելու համար: Եթե ուղեղի կենտրոնները աշխատում են
նորմալ, իսկ պրոբլեմը այդ կենտրոնների փոխհամագործակցության
մեջ է, ապա ....:
Դսվթյան,– Այսինքն փորձում էք գնահատել և ուղեղի կենտրոնների
և սինոպտիկ կապերի ակտվությո՞ւնը:
Պալյան – Միանգամայն ճիշտ է: Հենց այդպես է որ կա:
Դավթյան,– Իսկ ինչ, ավելի ճիշտ ում ուղեղի աշխատանքի հետ էք
պատրաստվում կատարել համեմատությունները:
(Պալյանը և Լավրենտևը իրար նայեցին):
Լավրենտև - Մեր: Մեր երկուսի:
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Դավթյան,–Այսինքն դուք էլ էք պատրաստվում ենթարկվել էմերտեի
երկարատև ազդեցություն՞ը: Հըմ, գովելի է: Իսկ
ի՞նչ
էք
պատրաստվում անել, այդ կապերը ակտիվացնելու համար:
Պալյան,–Մենք ունենք գերբարձր ձայնային ճառագայթիչներ:
Էլեկտրոդները կմիացնենք գլխուղեղին, գեներատորը համակարգչի
միջոցով էմերտեինին և համաձայնեցնելով
այդ
երկուսի
աշխատանքը կգրանցենք, թե որ հաճախականության դեպքում
ուղեղի որ կենտրոններն են գրգռվում: Հետո գտնելով վնասված
կենտրոնները
և
նրանց
համապատասխանող
հաճախականությունները, արդեն ընտրված հաճախականությունը
փոխելով ռադիոճառագայթման և մոդուլավորելով այն, փորձել
վերականգնել այդ կենտրոնների ու կապերի աշխատանքը:
Ստիպողական տատանումների եղանակով;
Լավրենտև,- Մենք համարյա թե հարյուր տոկոսով համոզված ենք,
որ ուղեղի կենտրոնները նորմալ են աշխատում,պրոբլեմը
սինպոտիկ կապերի խաթարման մեջ է: Ասենք, ինչպես համակարգչի
մեջ: Պրոցեսորը նորմալ է գործում, մոնիտորը նույնպես, իսկ այ եթե
այդ երկուսը իրար միացնող յոթ լարերից որևե մեկը կտրվի՜: Դա՝
եթե գույներից մեկն է, ապա էկրանը կընդունի որևէ գերակշռող
գունավորում, իսկ եթե սինխրո իմպուլսների լարն է ապա էկրանը
ոչինչ էլ չի ցույց տա, թեպետ երկուսն էլ առանձին վերցրած
գերազանց վիճակում են: Այդպիսի երևույթ դիտվում է
շիզոֆրենիկների և սևեռուն
գաղափարի ձեռքը տառապող
անհատների մոտ:
Դավթյան,-Այսինքն՝ ոչ մի ֆիզիկական և վիրահատական
միջամտություն ձեզ թույլ չե՞ք տալու:
Բժիշկները միասին,– Իհարկե ոչ, կարող էք հանգիստ լինել:
Դավթյան,-Լավ: Բայց ես Ձեր խնամակալությանը կարող եմ
հանձնել միայն մեկին:
Պալյան – Միայն մեկի՞ն: Իսկ ավել չե՞ք կարող ;
Դավթյան,- Ոչ: Այդ հիվանդը տառապում է թուլամտությամբ: Նա
ոչ ադեկվատ է վերաբերվում իր շրջապատին: Նրան ծաղրում են,
116

բոլորին հավասար ծիծաղում է, կոպտում են, չի նեղանում: Նա
շատ անվնաս է: Եվ ամենակարեվորը, այդ հիվանդը ազգականներ
չունի և նրան ոչ ոք չի այցելում: Հաջողությունների կհասնեք սրա
հետ, կմտածենք հետագայի մասին:
Պալյան,-Մեկը շատ քիչ է, բժիշկ: Համեմատության համար գոնե մի
այլ դիագնոզով հիվանդի էլ գտեք:
Դավթյան,- Առայժմ մեկն էլ Հերիք է: Ապացուցեք, որ ձեր
մեթոդները անվնաս են՝ կմտածենք նաև ուրիշների մասին:
Պալյան,- Ի՞նչ արած, մեկն ուրեմն մեկն: Խոստանում եմ, որ չեք
փոշմանի: Իսկ կարելի է հիմա նրան տեսնել:
ԴԱՎԹՅԱՆ,- Իհարկե ես արդեն հանձնարարել եմ, որ նրան գտնեն
և այստեղ բերեն: Ինքներդ կգնաահտեք, թե ինչ էկզեմպլյար է:
(Դուռը թակում են և անվստահ ներս է մտնում հիվանդանոցային
խալաթով մի մարդ: Նա ինքն իրեն երբեմն, երբեմն քթի տակ
ծիծաղում է ու փախցնում աչքերը, հետո գալիս և առանց հարցնելու
նստում է Լավրենտևի կողքին ու պլշում նրա վրա):
Հիվանդ,- Կանչե՞լ էք բժիշկ:
(ծիծաղի նոր ալիքը ծամածռում է նրա դեմքը)
-Չեք պատկերացնի որտեղից եմ գալիս:
Դավթյան,- Եվ որտեղից ես գալիս Վահրամ, ինչո՞վ էիր
զբաղված:
Վահրամ,- Զուգարանից բժիշկ: Պատկերացնում էք, ես զուգարանի
հատակն եմ լվանում, իսկ մեր սանիտարները՝ Գարիկն ու Ռոբը,
գնում գալիս էին ու հա ոտքը դույլին էին խփում:
(ապուշ ծիծաղը ծամածռեց նրա դեմքը)
-Ոնց-որ քոռ լինեին, երկուսն էլ հետո իրար էին բզում ու
աչքով անում:
Պալյան,- Հիմար, այդ նրանք քե'զ վրա էին ծիծաղում, դու ինչի ես
հիմա ուրախանում:
Վահրամ,- Չէ, նրանք իմ ընկերներն են: Մենք պարզապես
ուրախանում եինք:
Դավթյան,- էլ ինչո՞վ էիք զբաղվում:
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Պալյան,- Սպասե՛ք բժիշկ: Հիմա դա կարևոր չէ: Լսի՛ր Վահրամ:
Մեզ օգնություն է պետք: Դու ինչպես տեսնում եմ, լավ տղա ես:
Ասա, ի՞նչ ես բոլորից շատ սիրում կյանքում:
Վահրամ,- Չգիտեմ: Իսկ ի՞նչ կտաս, եթե օգնեմ քեզ: Ես շատերին
եմ օգնում: Կտա՞ս են ձեռքի խաղերից:
Պալյան – Այֆոն ի՞նչ է: Վատ ախորժակ չունես: Լավ, կտամ:
Վահրամ,- Իսկ ի՞նչ ա պետք անել: Ես շատ լավ հատակ եմ
լվանում:
Պալյան - Չէ, դրա կարիքը չի լինի: Հանգիստ կպառկես քո
համար մի մեծ խողովակի մեջ, գլխիդ փոքրիկ, կլոր էլեկտրոդներ
կկպցնեն ու դու որոշ ժամանակ այդպես կպառկես քո համար:
Բացի այդ, քեզ մի փոքր խաղալիք էլ կտանք:
(Պալյանը գրպանից մի դիկտոֆոն հանեց և դրեց սեղանին)
-և դու ամեն օր, օրվա վերջում կպատմես այդ խաղալիքին այն
ամենը, ինչ-որ քո հետ եղել է այդ օրը: Առավոտյան այն կտաս
մեզ և կստանաս նորը, իսկ երեկոյան նորից ետ կստանաս:
Վահրամ- Իսկ ինձ չե՞ք ցավացնի:
Պալյան,– Ցավեցնե՞լ, ոչ չենք ցավեցնի, բայց կարող է, որ գլուխդ
խուտուտ գա մի քիչ: Բայց դու պիտի քեզ զսպես,թե չէ մեր
գործերը չեն ստացվի: Ի՞նչ կասես, կարո՞ղ ես քեզ զսպել ու
չծիծաղել, երբ խուտուտ գա:
Վահրամ,- Կարող եմ:
(հիմար ժպիտով խորամանկ հայացք է գցում շրջապատողների
վրա)
-կզսպեմ: Իսկ ե՞րբ ինձ կտաք իմ խաղը:
Դավթյան,- Որոշ ժամանակ անց: Մի քիչ ուշ, որ դու չտսրվես
խաղով ու օգնես բժիշկներին: Այ իսկ շոկոլադ կստանաս
արդեն ամեն օր:
Վահրամ, - Երկու անգամ:
Դավթյան,-Լավ: Օրը երկու անգամ: Իսկ հիմա գնա քո սենյակը:
(Վահրամը շուռ է գալիս և առանց հրաժեշտ տալու դուրս է
գնում:
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Ներկաները հայացքով ուղեցում են նրան):
Պալյան,–Հետաքրքիր էկզեմպլար էր: Իսկ նա նոպաներ չի՞
ունենաում: Դե կատաղությա՞ն, ակտիվությա՞ն:
Դավթյան,- Շատ հազվագյուտ: Շատ հազվագյուտ: Բայց դրա համար
էլ մեր սանիտարներն են միշտ պատրաստ: Երկու հոգի Գարիկն ու
Ռոբը միշտ ձեր կողքին կլինեն: Նրանց ներկայությամբ կարող էք
միանգամայն հանգիստ լինել: Իսկ հիմա, խոսենք առավել առօրյա
գործերից: Ես ուզում եմ, որ ձեր հետազոտությունների արդյունքներն
ամեն օր առավոտյան տրամադրվեն ինձ, ձեր եզրահանգումների
հետ: Օվ իմանա, գուցե մեն՞ք էլ ինչ-որ օգուտ կստանանք ձեր
փորձերից մեր գժերին բուժելու մեթոդներ մշակելու համար:
(Պալյանը և Լավրենտևը դժգոհ իրար նայեցին, հետո Դավթյանին)
Դավթյան,– Սա իմ պայմաններից մեկն է: Պիտի պարզ ասեմ: Ես
պիտի կարողանամ ամեն օր գնահատել իրերի դրությունը, որպեսզի
հնարավորություն ունենամ կանգնեցնել ձեր
փորձերը, եթե
գտնեմ, որ նրանք անդառնալի վնաս են հասցնելու մեր հիվանդին,
կամ էլ շրջապատին:
Պալյան,–Քավ-լիցի,
պարոն
Դավթյան,
ինչ
վնաս:
Մենք
օգտագործելու ենք ընդհամենը ուլտրա և ինֆրա ձայնային
ճառագայթիչ, որը ոչ դուք, ոչ էլ նա լսել ի վիճակի չէք: Մեզ միայն
պետք է ստատիստիկ տվյալներ հավաքել այն մասին, թե ուղեղի և
ողնուղեղի որ հատվածները ինչ հաճախականությունների հետ են
ակտիվանում և որ հաճախականություններից պասիվանում: Իսկ երբ
գործը
հասնի այդ կենտրոնների վրա մոդուլացված ռադիո
հաճախականություններով ազդելուն, այն ժամ մենք՝ դուք և մե'նք,
միասին կմշակենք դրա մեթոդիկան:
Դավթյան,- Ուրեմն պայմանավորվեցինք: Իսկ ինչպե՞ս էք՝ դե
ինչպես պիտի իրականացվի հետազոտությունների նախնական
փուլը:
Լավրենտև,- Քանիոր ձեր ՄՌՏ-ն չունի համապատասխան
մասնագիտացում, մենք նախնական փուլում ամեն առավոտ այս
տղային կտանենք մեզ հետ, իհարկե ձեր սանիտարների հետ միասին:
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(Շտապեց նա հանգստացնել Դավթյանին)
-Կեսորին կվերադարձնենք: Մինչև մենք կհավաքենք նախնական
ստատիստիկ տվյալներ և ձեռնամուխ կլինենք երկրորդ՝ հիմնական
փուլին, մեր մասնագետները կմոդեռնիզացնեն ձեր սարքը, որպեսզի
հնարավոր լինի հսկել և կառավարել այն համակարգչից և
տվյալները կմուտքագրվեն և մեր և այստեղ՝ձեր համակարգչի
մեջ: Այսպիսով, դուք կարող էք և հսկել և ինչպես ասում են, ձեր
մատը միշտ պահել կոճակի վրա:
(Տիրեց լռություն, որի ընթացքում երեքն էլ լարված մտածում էին)
Դավթյան,- Իսկ երկրո՞րդ փուլը: Ինչպե՞ս էք այն իրականացնելու,
ի՞նչ միջոցներո՞վ:
Պալյան,–Անկեղծ ասած դեռ վաղ է այդ մասին խոսել: Բայց ձեզ
կասենք: Երկրորդ փուլում ուլտրաձայնային ճառագայթիչները
կփոխարինվեն ռադիոճառագայթիչներով: Մենք այդ սարքի միջոցով
կկարողանանք ազդել ուղեղի տարբեր կենտրոնների վրա՝
օգտագործելով արդեն մեր պարզած հաճախականությունները:
Կփորձենք ռեզոնանսի մեջ դնելով ակտիվացնել, վերականգնել
նրանց աշխատանքը:
Դե իսկ հեռանկարում, այդ ալիքները մոդելավորելով կփորձենք
իֆորմացիա գրանցել փորձարկվողի հիշողության մեջ, և եթե
հաջողվի, ծրագրավորել նրան որոշակի գործողություններ համա;
Դավթյան - Իսկ դ'ա ձեր ինչի՞ն է պետք:
Լավրենտև,-Պատկերացրեք, բժի՛շկ, որ եթե մեզ հաջողվի պարզել
տարբեր մասնագիտության տեր մարդկանց՝ մարդիկ, որոնք իրենց
մասնագիտական գործունեության մեջ հասել
են
մեծ
հաջողությունների, նրանց ուղեղների կառուցվածքի, տարբեր
կենտրոնների
աշխատանքաին
բիոռիթմերի
միջև
եղած
տարբերությունները և առանձնահատկությունները, ապա կարելի է
դեռ վաղ տարիքում բացահայտել տարբեր անհատների
մասնագիտական կանխորոշվածությունը: Այս մեկից լավ ֆիզիկոս
դուրս կգա, մյուսից բժիշկ, երրորդից՝ լեզվաբան և այլն: Ուսման
պրոցեսը կարելի է առավել էֆեկտիվ դարձնել: Պարզելով
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հիշողության աշխատանքի մեխանիզմները և սկզբունքները,
կարելի կլինի մասնագիտական գիտելիքներն անմիջապես գրանցել
հիշողության մեջ՝ անհամեմատ կրճատելով ուսուցողական
պրոցեսը և ժամանակ խնայել: Այդպես գրանցված գիտելիքները չեն
մոռացվի մինչև կյանքի վերջը:
Դավթյան,– Այդպես կարելի կլինի մարդուն նաև ծրագրավորել
ցանկացած աշխատանք իրագործելու' ճնշելով նրա կամքը,
փորձարկվողին դարձնել հլու կամակատար: Դա երկսայր սուր է:
Պալյան,- Ինչպես նաև երկար ու ձիգ հինգ տարվա ուսուցումը
կրճատելու միջոց, մինչև մի քանի ժամը: Բայց եկեք ժամանակից
շուտ առաջ չընկնենք: Համոզված եմ, որ նա, ով հայտնաբերեց
ասպիրինը, չէր մտածում այն մասին, որ կարելի է մարդուն մեկերկու հաբի փոխարեն խմեցնելով հարյուր, երկու հարյուր հաբ, և
նրան սպանել: Այս կյանքում ամեն ինչին էլ կարելի է երկակի
մոտենալ:
Դավթյան,– Առայժմ նա ձերն է: Իսկ կիրագործենք թե ոչ երկրորդ
փուլը կախված կլինի առաջին փուլի արդյունքներից: Շաբաթ մեկերկու անգամ կհավաքվենք այստեղ և կքննարկենք ու
կխորհրդակցենք:
(Երկու բժիշկները ոտքի են կանգնում, հրաժեշտ են տալիս
Դավթյանին և դուրս գնում: Դավթյանը նորից է նստում և լուռ
գլուխը ափերի մեջ առնելով սկսում է մտածել:
Վարագույրները փակվում են: Վերջ 1-ին տեսարանի)
(Տեսարան երկրորդ)
(Բացվում են վարագույրները: Դավթյանի առանձնասենյակն է:
Ներս են մտնում Դավթյանը և նրա օգնականը: Դավթյանը մոտենում
է իր գրասեղանին, միացնում է համակարգիչը: Դիմացի պատին
մեծ մոնիտորի էկրանն է: Օգնականը միացնում է
մոնիտորը և նստում ձախակողմյան բազկաթոռին: Դավթյանը մի
քանի վայրկյան ծրագիր է հավաքում ստեղնաշարի վրա: Մեծ
էկրանին հայտնվում է մարդու գլխուղեղի գունավոր պատկերը:
Հրայր,- Այս ֆայլերը Պալյանն ու այդ Լավրենտևն ե՞ն ձեզ
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փոխանցել: Իսկ վստա՞հ էք, որ սրանք մեր փորձարկվողի
տվյալներն են: Դուք նրանց վստահո՞ւմ էք;
Դավթյան,– Դե քանի մեր շահերը համընկնում են: Ապա
ուշադրություն դարձրու գլխուղեղի կենտրոնների միջև սինոպտիկ
կապերի ակտիվության տարբերություններին:
(Կոճակի սեղմումով պատկերը տեղափոխվում է ձախ, իսկ աջ
կողմում հայտնվում է մի այլ պատկեր, որտեղ սինոպտիկ կոպերը
նշող կարմիր գույնը առավել լայն է և բաբախող)
-Տեսնում ես: Ձախ կողմում մեր Վահրամի տվյալներն են, իսկ
աջում՝
Պալյանինը:
Ինչպես
տեսնում
ես,
կենտրոնների
գործունեության ակտիվության առանձնակի տարբերություն չկա,
բայց այ նրանց իրար կապող օղակները խիստ տարբեր են:
Հրայր,– Պարզ է, պարզ է:
(Նա կանգնում է և մոտենում էկրանին: Ուշադիր զննում երկու
պատկերներն էլ ու մատը հպելով գլխուղեղի մութ մասերին՝
հարցնում)
-Իսկ այս շրջանները՞: Երկուսի մոտ էլ սրանք կարծես թե քնած
են և չեն գործում: Այս կենտրոնների ֆունկցիաների մասին ինչ
որ ենթադրություններ կա՞ն:
Դավթյան,–Ենթադրություններ իհարկե կան: Հետաքրքիրն այն է,
որ ինչպես տեսնում ես երկուսի մոտ էլ ակտիվ են ուղեղի տասիցտասնհինգ տոկոսը միայն, բայց այ այդ կենտրոններն իրար կապող
նեյրոնային համակարը խիստ տարբերվում է:
Հրայր,Այնպիսի
տպավորություն
է,
որ
վերլուծական
կենտրոնները ոչ միայն անհրաժեշտ ինֆորմացիա չեն ստանում
ամբողջովին, այլև՝ կարծես թէ խաթարված են զգայարաններից դեպի
համապատասխան կենտրոնները ազդակներ ուղարկող կապը
(նա մատով ցույց է տալիս ուղեղի որոշ հատվածներ),-տեսնում էք,
բժի՛շկ: Որոշ տեղերում նրանք խաչվում են, իսկ որոշ կետերում
համադրվում :
(Դավթյանը ոտքի է կանգնում և մոտենում է էկրանին)
Դավթյան,-Այո, իսկապես: Ուշադրություն չէի դարձրել:
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Ստացվում է լսողական ներվերից իմպուլսները կարող են
խառնվել տեսողական ներվային իմպուլսների հետ և առաջացնել
տեսողական խաթարումներ և հակառակը:
Հրայր,-Այո՛, այո՛: Դա կարող է տեսողական և լսողական
պատրանքների հասցնել: Էլ ի՞նչ են պարզել նրանք: Եվ ինչպես են
պատրաստվում վերացնել կամ բուժել, չգիտեմ էլ ինչպես դա
կոչեմ, այդ խանգարումները:
Դավթյան,- Առայժմ նրանք գրանցում և ֆիքսում են միայն
կենտրոնները, որոնք անգամ մեզ մոտ են քնած:
(նա ձեռքով ցույց է տալիս էկրանի վրա ուղեղի մութ
տեղամասերը):
Հրայր,– Իսկ դա ինչի՞ համար է պետք: Եթե նրանք այժմ չեն
գործում և գտնվում են պասիվ, սպասողական վիճակում, գուցե
այդպես էլ պե՞տք է: Հարկ կա՞ արդյոք միջամտել մայր բնության
գործերին:
Դավթյան,- Ես ինչ-որ տեղ համաձայն եմ քո հետ: Դրա համար էլ
առայժմ փորձեր կարվեն միայն Վահրամի հետ: Հերթով
կակտիվացնենք այդ կենտրոնները, կստուգենք նրանց ֆունկցիոնալ
հնարավորությունները, հետո նորից կպասիվացնենք:
Հրայր,-Եվ ի՞նչ են նրանք պատրաստվում իրագործել: Ինչպե՞ս են
պատրաստվում ակտիվացնել հետո նորից քնեցնել դրանք:
Դավթյան(նայելով ժամացույցին),- Եթե մի քիչ համբերես, իրենք էլ
կպատասխանեն քո հարցերին: Ուր որ է կժամանեն:
(Դուռը թակում են):,- Մտեք;
(Ներս են մտնում Պալյանը և Լավրենտևը: Նրանք ձեռքով
բարևում են բժիշկներին, հետո Լավրենտևը ձեռքի պայուսակից
հանում է սկավառակը և այն մեկնում է Դավթյանին):
Պալյան,- Սա մեր այս մի քանի օրվա ստացած տվյալներն
են: Դրե՛ք սկավառակը համակարգչի մեջ:
Դավթյան,– Խիստ հուզված ես: Ինչ-որ վճռորոշ տվյալնե՞ր էք
պարզել:
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(Նա համակարգչից հանում է հին սկավառակը և տեղադրում նորը:
Էկրանին հայտնվում է ուղեղի առավել պարզ պատկերը):
-Պատկերը տարբերվում է նախորդներից: Սա ո՞ւմ ուղեղի
պատկերն է: Այն տարբերվում է թե քոնից, թե Վահրամից:
(Նա հարցական շուռ է գալիս Լավրենտևի կողմը):
Լավրենտև(Շփոթված),- Օհ, ոչ, ոչ: Սա իմը չէ, այլ Վահրամինն է:
(Դավթյանը մոտենում է էկրանին, իսկ Պալյանը մի քանի
մանիպուլյացիաներով էկրանը բաժանում է երկու մասի:
Ձախում Վահրամի հին նկարն է, աջում՝ նոր):
Դավթյան,- Տարբերություններ կան: Ի՞նչ է, սկսել էք երկրորդ
փուլը: Չէ՞ որ պայմանավորվել եինք, որ առանց ինձ դա տեղի
չպիտի ունենա:
Պալյան,-Հանգստացել
Վաղինակ
Սամվելովիչ:
Մենք
մեր
պայմանաորվածությունը չենք խախտել: Դուք տեսնում էք այսպես
ասած երկրորդական՝ չնախատեսված էֆեկտ: ;
Ուլտրաձայնային ճառագայթման հաճախականությունը, որը մենք
փոխում, կարգավորում ենք, հենց հասնում է այս կամ այն կենտրոն
բիոռիթմի աշխատանքային հաճախականությանը, վեջիններիս մոտ
դիտվում է ամպլիտուդայի կտրուկ աճ: Իսկ երբ մենք
այնուամենայնիվ փոխում ենք հաճախականությունը, և նույնիսկ
անջատում ենք գեներատորը, միևնույն է՝ բիոռիթմի ամպլիտուդան
լրիվ չի վերականգնում իր նախկին բարձրությունը: Այն մի փոքր
ավելի բարձր է մն ում, քան կար:
Դավթյան,- Այսինքն, նրանք ակտիվաո՞ւմ են:
Պալյան,- Եվ յուրաքանչյուր անջատելուց և միացնելուց հետո
ավելի ու ավելիշատ: Տարբեր կոնտրոններն ունեն տարբեր
ռեզոնանսային հաճախակնություն: Հարյուր քսան հազարից
մինչև հարյուր հիսուն հազար հերց:
Դավթյան,- Իսկ սինոպտիկ կապերը ապահովող նեյրոնային
համակարգի հաճախականությունները ի՞նչ միջակայքում են ընկած:
Լավրենտև,- Այ այստեղ է թաքնված շան գլուխը, բժի՛շկ:
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Նրանք համարեա թե երեք անգամ ցածր են: Քառասունից հիսուն
հազար հերց: Դրանք կարծես տարբեր համակարգեր լինեն: ԴԵ
ինչպես համակարգչի մեջ: Մայր պլատայի աշխատանքային
հաճախականությունը առավել ցածր է, քան նրան միացված
առանձին
պլատաներինը:
Դե
պրոցեսորը,
վիդեոքարտը,
օպերատիվ հիշողությունը և այլն:
Պալյան,– Պատճառն էլ ամենայն հավանականությամբ նույնն է:
Էլեկտրական իմպուլսներին որոշ ժամանակ է պետք անցնելու
համար միավոր տարածությունը սարքերի մեջ:
Պարզ է, որ համակարգչի առանձին մասերն առավել փոքր են և
նրանց
աշխատանքային հաճախականություններն էլ առավել
բարձր են, քան մայր պլատայինը,որի չափսերը երեք-չորս անգամ
մեծ են իր առանձին բաղկացուցիչ մասերի չափսերից:
Դավթյան,– Ստացվում է, որ առանձին կենտրոններում
ինֆորմացիան ավելի արագ է մշակվում, քան նեյրոնային
համակարգը հասցնում է այդ ինֆորմացիան տեղաբաշխել
համապատասխան կենտրոնների միջև:
Պալյան,– Միանգամայն ճիշտ է: Այսպիսով ստացվում է հետևյալ
պատկերը: Եթե դիմենք համեմատություններին: Պենտիում 4-ի
առանձին մասերը տեղադրված են Պենտիում մեկի կամ երկուսի
մայր պլատայի վրա, որի աշխատանքային հաճախականությունը
անհամեմատ ցածր է: Եվ ստացվում է, որ ուղեղի կենտրոնական
պրոցեսորը անընդհատ կախվում է:
Լավրենտև,- Բայց ի տարբերություն անշունչ համակարգչին, մեր
ուղեղի աշխատանքը կարելի է փոփոխել, ակտիվացնել և
պասիվացնել:
Դավթյան,– Շատ բարի: Իսկ այդ կենտրոնների ակտիվացումը
ինչպես է անրադարձել Վահրամի ինքնազգացողության վրա:
Պալյան,– Առայժմ վճռորոշ փոփոխություններ չեն գրանցվել:
Ես բերել եմ նրա թվային ձայնագրիչը: Ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի
լսել նրա օրագիրը:
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(Նա գրպանից հանեց թվային կրիչը և այն միացրեց համակարգչին:
Բարձրախոսներից լսվեց Վահրամի ձայնը):
Վահրամ - Բժիշկ, ստուգեք, ճիշտ եմ միացրել, թե ոչ:
Պալյան(ձայնը հեռվից)-Ճիշտ է, Վահրա՛մ, ճիշտ է: Ես կգնամ, իսկ
դու պատմի՛ր այս վերջին մի քանի օրվա մասին, ինչ հիշում ես:
(Լսվում է փակող դռան ձայնը, հետո Վահրամը մաքրում է
կոկորդը):
Վահրամ,- Բարև Ձեզ: Հիմի ես պիտի խոսեմ: Բժիշկ Դավիթն
ասաց, որ ես պատմեմ թե այսօր ուր եմ գնացել և ինչ եմ արել:
Դե լավ: Առավոտվանից ինձ մեր մոտից մեքենայով բերեցին
այստեղ: Հետո բժիշկ Դավիթը ինձ պառկեցրեց մի հատ մեծ (որոշ
դադար) ախ հա, մի մեծ բոքսի մեջ: Գլխիս ինչ-որ յուղոտ երկաթներ
կպցրին ու միացրին: Համ քոր էր գալիս համ ղդիկ, բայց ես ինձ
զսպում էի: Վերջում բժիշկը ինձ մի քանի հատ շոկոլադ տվեց:
(Այստեղ Դավթյանը հարցակն նայեց իր հյուրերին: Լավրենտևը
շտապեց պատասխանել նրա համր հարցին):
Լավրենտև,- Դե նրա գլխին ուլտրաձայնային ճառագայթիչներ են
ամրացրել և պառկեցրել Էմերտեի մեջ:
Իսկ նրա նշած յուղը դա հատուկ քսուկ է, հպումը առավել
ամբողջականացնելու համար:
(Այդ ընթացքում Վահրամը շարունակում է):
Վահրամ,– Չգիտեմ ինչքան պառկեցի՝ երևի քնել էի, հետո բժիշկ
Դավիթը ինձ հանեց այնտեղից, երկաթները պոկեց գլխիցս ու մի
քանի հատ շոկոլադ տվեց: Ես մեկը կերա ու տեսա, թե ոնց էր
ընկերներից մեկը անթարթ նայում ձեռքիս:
Դավթյան,- Ի՞նչ ընկերոջ մասին է խոսում:
Պալյան,- Դե ձեր այդ երկու սանիտարներին նկատի ունի՝
Գարիկին և Ռոբին
Վահրամը կարծում է, թե նրանք իր ընկերներն են և հա խաղում
են իր հետ: Դուք շարունակությունը լսեք:
Վահրամ,– Երբ դուրս եկանք, Ռոբը առաջարկեց, որ մի խաղ
խաղանք՝ «Օվ կգտնի»: Ռոբը առաջարկեց ինձ թաքցնել իմ
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շոկոլադները: Եվ եթե ես գտնեմ նրանք, Ռոբը և Գարիկը ինձ մի
այդքան էլ կտան: Իսկ եթե չգտնեմ, իրենք ման կգան ու կգտնեն:
Այդ դեպքում կանֆետները գտնողինն են: Ես փակեցի աչքերս, իսկ
Գարիկը ձեռքիցս վերցրեց շոկոլադները ու տարավ պահեց: Երբ
ես բացեցի աչքերս ու նայեցի, չգտա: Հետո Գարիկը մի քիչ ման
եկավ ու հանեց Ռոբի գրպանից: Իրենք ծիծաղում էին, ես էլ
ծիծաղեցի: Հետո Ռոբն ու Գարիկը շոկոլադները լրիվ կերան,
բայց ինձ էլ մի կտոր տվին, ախր իրանք Իմ ընկերներն են:
(Դավթյանը անջատեց ձայնագրիչը և հայացքներ փոխանակեցին
իր օգնականի հետ):
Դավթյան,- Այդ սանիտարներին իմ կողմից մի լավ կշշպռես: Դ'ա
ի՞նչ է, հիվանդի ձեռքից խաբեությամբ ուտելի՞ք են գողանում:
Պալյան,- Շարունակեք լսել, բժի՛շկ: Վահրամի մեջ մի շաբաթվա
ընդացքում փոփոխություններ են նկատվել:
Դավթյան - ի՞նչ փոփոխություններ;
(Նա նորի միացնում ձայնագրիչը: Լսվում է Վահրամի ձայնը):
Վահրամ,– Այսօր նորից բժիշկ Դավիթը ինձ շոկոլադներ տվեց,
իսկ Գարիկն ու Ռոբը էլի ուզեցին, որ մենք խաղանք: Ես չէի ուզում,
որովհետև երեկ իմ կոնֆետները կորցրեցի այդպես խաղալուց:
Թաքուն կոնֆետների կեսը պահեցի գրպանիս մեջ ու մյուս կեսը
տվեցի Ռոբին: Երբ աչքերս բացեցի, էլի չկարողացա Ռոբի պահած
կոնֆետները գտնել: Ռոբին ու Գարիկին էլ ստուգեցի: Բայց իրանց
մոտ էլ չկային: Հետո իրանք էլ ման եկան ու չգտան: Այսպիսով իմ
կոնֆետների կեսը մնացին ինձ: Ես մեկը հանեցի ու սկսեցի
ուտել: Ռոբը ասաց, որ դա ճիշտ չէ, որ ես պիտի լրիվ կոնֆետները
պահելու տայի և դրա համար ինձ պիտի պատժեն: Գարիկը բռնեց
ձեռքերս, իսկ Ռոբը գրպաններս ստուգեց ու մյուսներն էլ գտավ:
(Դավթյանը կրկին անջատեց ձայնագրիչը ու զայրացած դիմեց
Պալյանին և Լավրենտևին):
Դավթյան,- Սա արդեն լուրջ զանցանք է: Նրանք ոչ միայն
խաբեության են դիմում, այլև պարզվում է՝ կոպիտ ուժի: Եթե
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իմացել էք այդ մասին, ինչու էք թույլ տվել: Ես դրանց ոնց որ
հարկն է կպատժեմ:
Պալյան,- Սպասե՛ք, բժի՛շկ: Դուք շարունակությունը լսեք: Մեր
հիմարիկը աստիճանաբար սկսում է ինչ-որ բաներ հասկանալ:
(Դավթյանը կրկին միացնում է ձայնագրիչը):
Վահրամ,- Այսօր անձրևոտ օր է: Ես ինձ վատ էի զգում, բայց
բժիշկ Դավիթը նորից ինձ մտցրեց այդ մեքենայի մեջ: Ես զգում էի,
որ գլխիս մեջ ոնց որ որդեր էին շարժվում ու ղդիկ էր գալիս: Երբ
վերջացրինք ու բժիշկ Դավիթը ինձ էլի շոկոլադներ տվեց, ես
դրանք արագ-արագ կերա և նոր դուրս եկա սենյակից:
(Դավթյանը կրկին անջատեց ձայնագրիչը):
Դավթյան,– Ապրի տղան: Նախորդ երկու օրերի դասը պարզվում է
զուր չի անցել: Լավ, տեսնենք, ոնց է բացատրել իր ընկերներին
շոկոլադների բացակայությունը:
Վահրամ,- Երբ դուրս եկա, Ռոբն ու Գարիկը նախ նայեցին
ձեռքերիս, հետո ստուգեցին գրպաններս: Ես հասկացա, որ իրանք
դժգոհ էին: Առաջ ես չէի տեսել, որ իրանք դժգոհ լինեին: Հետո
հարցրին, թե ո՞ւր են շոկոլադները: Ես ասեցի, որ կերել եմ,որ էլ չեմ
ուզում խաղալ: Ռոբը ձեռքը բարձրացրեց, որ խփի: Հետո իջեցրեց:
Իսկ Գարիկը ասաց, որ այդպես ընկերները չեն վարվում իրար հետ,
որ ընկերներով պետք է խաղան: Ես բան չասացի, այլ սկսեցի
մտածել, որ առաջ մենք չեինք խաղում, այլ ինձ խաբում էին:
(Դավթյանը կրկին անջատեց ձայնագրիչը):
Դավթյան,- Ես ճի՞շտ հասկացա: Վահրամը սկսել է ոչ միայն
հասկանալ, այլև մտածել, հիշել և հետևություններ անե՞լ:
Լավրենտև,- Եվ դա ընդհամենը մի քանի օրվա ընդացքում:
(Դավթյանը կրկին միացնում է ձայնագրիչը):
Վահրամ,- Այսօր չորրորդ օրն է, ինչ մենք՝ բժիշկ Դավիթի հետ
զբաղվում ենք այս, այս:
(որոշ դադար, հետո Վահրամը շարունակեց)
-Չգիտեմ, թե ինչ են ինձ հետ անում, բայց զգում եմ, որ ինչ-որ բան
է կատարվում ինձ հետ: Դեռ չեմ հասկանում, բայց ինչ-որ (դադար)128

ինչ-որ լավ բան: Ես կարծում եմ, որ Դավիթն ու բժիշկ Լավրենտևը
ինձ օգնում են: Օգնում են հասկանալ, որ ինձ հետ ինչ-որ
կատարվում էր մինչև հիմա ճիշտ չէր: Երբ սկսում եմ հիշել, հիշել,
թե ինչպես էին ինձ հետ վարվում՝ Ռոբն ու Գարիկը; Ինձ թվում էր,
թե նրանք պատահաբար էին շուռ տալիս ջրի դույլը՝ Երբ ես
զուգարանն էի մաքրում; Իսկ հիմա՝ հասկանում եմ, որ նրանք դա
դիտմամբ էին անում և իմ վրա էին ծիծաղում, ոչ թե ուրախանում
էին ինձ հետ: Ինչ անեմ, ոնց հիմա վերաբերվեմ նրանց: Ցույց
տամ, թե ոչինչ չե՞մ հասկացել, չե՞մ հիշում:
(Դավթյանը կրկին անջատում է ձայնագրիչը):
Դավթյան,- Ես կցանկանայի տեսնել նրա ուղեղի չորրորդ
օրվա տոմոգրաֆիան;
(Պատի մեծ մոնիտորին հյատնվում է Վահրամի նախնական
տոմոգրաֆիկ նկարը և չորրորդ օրվա պատկերը: Արդեն նկատվում
են փոփոխությունները նախնական և հերթական պատկերների
միջև: Լավրենտևը մոտենում է էկրանին և սկսում է մատնանշել
փոփոխությունները):
Լավրենտև,- Նայե'ք այստեղ: Փոփոխությունների են ենթարկվել
հիմնականում
սինոպտիկ
կապերը
ապահովող
ներվային
համակարգը: Իսկ այ ուղեղի կենտրոնները ոչ մի փոփոխության
առայժմ չեն ենթարկվել: Սա ցույց է տալիս, որ մեր նախնական
վարկածը սինոպտիկ կապերի նշանակության մասին ճիշտ էր:
Դավթյան,–Իսկ ըստ ձեզ, ուղեղի կենտրոններն ինչո՞ւ չեն
ակտիվանում: Ինչու՞մն է նրանց առավել դանդաղ արձագանքման
պատճառը:
Պալյան,– Նախ մենք առայժմ օգտագործում ենք առավել ցածր
գերձայնային տիրույթը: Չէ՞ որ պայմանավորվել էինք, որ
ֆունկցիոնալ կենտրոնների վրա պիտի ազդենք համատեղ ուժերով
և այն էլ ձեր հիվանադնոցի սարքավորումների միջոցով: Մենք
մեր պայմանավորվածությունը չենք մոռացել:
Դավթյան,- Ախ, այո, իսկապես: Ստացվում է, որ դուք նույնիսկ չեք
էլ փորձում ակտիվացնել այդ կապերը ապահովող ներվային
129

համաակրգը, բայց միևնույն է, նրանք արձագանքում են ձեր
հետազոտություններին
նրանով,
որ
դանդաղ,
բայց
անդառնալիորեն փոփոխություն են կրում:
Պալյան,– Դրական փոփոխություն, բժի՛շկ, նկատի ունեցեք,
դրական փոփոխություն:
Հրայր,- Ինձ սկսում է անհանգստացնել այն, թե ինչի հետ
մենք կբախվենք, երբ դուք կանցնեք երկրորդ փուլին:
Դավթյան,- Այո, իսկապես որ: Հիմա ես էլ եմ սկսում
անհանգստանալ:
Պալյան,- Եկեք ժամանակից շուտ տագնապ չբարձրացնենք:
Եվ հետո ամեն ինչ մեր ձեռքում է: Կարելի է ցանկացած պահին
կանգնեցնել փորձերը: Մշակել ստացված տվյալները, որից հետո
առաջ շարժվել: Եթե իհարկե գտնենք փորձերը շարունակելու
անհրաժեշտությունը:
Դավթյան,- Դա առայժմ ինձ մի փոքր հանգստացնում է: Լավ լսենք
շարունակությունը:
(Նա կրկին միացրեց ձայնագրիչը)
Վահրամ,- Երեկ, երբ վերադարձանք մեր հիվանդանոց, ես
ուշադրություն դարձրեցի, թե որքան շատ հիվնադներ կան այնտեղ:
Չեմ հիշում, նրանք մի՞շտ էին այդքան շատ, թե՞ երեկ են շատացել:
Հիվանդների մի մասը փակի տակ էին: Տեսնում էի, թե ոնց էին Ռոբն
ու Գարիկը ծաղրում նրանց, բզելով հեռացնում իրենց
ճանապարհից, երբ կարելի էր պարզապես զգուշացնել, որ
ճանապարհ տան: Իսկ մի ուրիշ սանիտար հարցրեց Ռոբին, «Էդ
գժին որտեղի՞ց էք բերում»: Ռոբը ծիծաղեց ու պատասխանեց
«Ուղեղն ենք լվանում՝ լվացքատնից»: Ես ինձ վատ զգացի: Զգում էի,
որ բարկությունից հիմա մի հիմարություն կանեմ կամ կասեմ,
ու որ նրանք ինձ կծեծեն: Երևի պետք չէ ցույց տալ, որ ես
հասկանում եմ նրանց: Այսօր բժիշկ Դավիթը ինձ կրկին
պառկեցրեց իրենց սարքի մեջ: Զգում էի, որ գլխիս մեջ ինչ-որ
բան է կատարվում: Առաջ ես այսքան բան չէի նկատում ու
հասկանում:
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Ուզում եմ խնդրել Վաղինակ Սամվելովիչից, որ փոխեն Ռոբին
ու Գարիկին:
(Դավթյանը կրկին անջատեց ձայնագրիչը):
Դավթյան,- Օհ-հո: Վահրամը այս տասներկու տարվա ընդացքում
առաջին անգամ արտասանեց իմ անուն ազգանունը՝ հստակ,
առանց
աղավաղելու:
Գուցե
իսկապես
փոխենք
այդ
սանիտարներին: Առավել բանիմաց մարդկանց կցենք ձեզ:
Լավրենտև,- Առայժմ պետք չէ: Նամանավանդ, որ մեր
մասնագետները ավարտել են ձեր տոմոգրաֆի մոդերնիզացումը և
երկուշաբթի օրվանից փորձերը կշարունակենք արդեն ձեզ մոտ՝
այստեղ:
Դավթյան– Դա լավ լուր է: Լավ լսենք շարունակությունը:
(Պալյանը համակարգչի ստեղնաշարի միջոցով փոխեց մոնիտորի
պատկերը: Այժմ աջ և ձախ կողմերի նկարները համարյա թե չեն
տարբերվում: Դավթյանը նորից միացրեց ձայնագրիչը: Լսվում է
Վահրամի ձայնը) :
Վահրամ,- Երբ բժիշկ Դավիթն ինձ տվեց իմ շոկոլադները, ես
հարցրեցի այն խաղի մասին, որը նրանք խոստացել էին տալ:
Բժիշկը խոստացավ, որ կտա այն արդեն մեր հիվանդանոցում և
խորհուրդ տվեց, որ խաղի մասին չիմանան ո'չ Ռոբը, ո'չ էլ Գարիկը:
Ես հասկացա, թե նա ինչ նկատի ուներ: Որպեսզի խաղս ինձնից
չխլեին: Ես պատասխանեցի, որ ոչ կթաքցնեմ, ոչ էլ կթողնեմ, որ այն
ինձանից խլեն: Ես սկսում եմ ատել նրանց, իմ այդ հսկիչներին և
տանջողներին: Ես դիտմամբ իմ շոկոլադներն այսօր չկերա էլ
թաքուն, այլ բացահայտ ուտելով դուրս եկա միջանցք, որտեղ Ռոբն
ու Գարիկը ինձ էին սպասում: Նրանք սկզբում զարմացան, իրար
նայեցին, հետո Ռոբը հարցրեց «Համո՞վ ա»: Ինչին ես գլխով
արեցի ու առաջ անցա առանց սպասելու նրանց
վերաբերմունքին: Ո՛չ Ռոբը, ո՛չ էլ Գարիկը չփորձեցին ինձ
կանգնեցնել, այլ լուռ եկան իմ ետևից: Այդպես լուռ էլ մեքենա
նստեցինք ու վերադրձանք հիվանդանոց:
(Ձայնագրությունը ավարտվեց):
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Դավթյան,– Հետաքրքիր շրջադարձ էր: Նա արդեն ատամներ է
ցույց տալիս իր շրջապատին:
Լավրենտև,- Միայն նրանց, ովքեր իրենց բացասական են
դրսևորում: Վահրամը սկսում է արձագանքել իր շրջակա
միջավայրին այնպես, ինչպես ցանկացած նորմալ մարդ՝ դրական
ազդակներին
դրական,
իսկ
բացասական
ազդակներին՝
բացասական: Ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրը դա կաներ:
Հրայր,- Գուցե կանչենք նրան այստեղ և մի փոքր զրուցե՞նք:
Հետաքրքիր կլիներ տեսնել, թէ ո՞նց է փոխվել նրա դեմքը:
Դավթյան(սեղմելով սեղանի կոճակը) – Մարի:
(Մարիի ձայնը բարձրախոսից) – Լսում եմ բժիշկ:
Դավթյան,- Թո՛ղ այստեղ բերեն Վահրամին: Հա, իսկ Ռոբն ու
Գարիկը թող սպասեն ընդունարանում: Վահրամը թող մենակ
մտնի մեզ մոտ:
Մարի,- Լա՛վ, բժիշկ, հի'մա:
(Հրայրը ոտքի է կանգնում և սկսում անհամբեր ետ ու առաջ քայլել
սենյակում, մոտենում է պատի մեծ մոնիտորին, հետո կանգնում
Պալյանի դիմաց):
Հրայր,– Չեմ հասկանում: Եթե նույնիսկ առաջին փուլի փորձեր
այնքան դրական են ազդել, որ նա սկսել է ոչ միայն նորմալ մտածել,
այլև ադեկվատ արձագանքել իր շրջակա միջավայրին, ինչու
դրանք շարունակել:
Պալյան(Եվս ոտքի կանգնելով),– Քանզի դեռևս պարզ չեն այդ
փոփոխությունների պատճառները և հետևանքները: Իսկ եթե
փոփոխությունները դարձելի են և նա որոշ ժամանակ
անց
վերադառնա իր նախնական վիճակին:
Հրայր(Տարակուսած նայելով Դավթյանի կողմը և գլխով անելով
նրան, ասես օգնություն հայցելով), Իսկ ինչու պիտի նա
վերադառնա իր նախնական վիճակին: Ինչից էք ենթադրում, որ
փոփոխությունները դարձելի կլինեն:
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Լավրենտև(Եվս ոտքի ելնելով),- Ինչպես ասացինք, մենք չգիտենք:
Դրա համար էլ, հարկ է փորձերը շարունակել: Պարզել
փոփոխությունների
պատճառները,
նրանց
դարձելիության
հնարավորության հավանականությունը և վերջապես անցնել
հետազոտությունների հիմնական՝ երկրորդ փուլին:
Հրայր,- Ահա թե ինչ: Երկրորդ փուլի՞ն: Ուրեմն դա է ձեր
հիմնական նպատակը: Սովորել ծրագարվորել և կառավարել
մարդկանց: Հետաքրքիր է, թե ու՞մ պատվերն էք դուք կատարում:
Հատուկ ծառայությունների, թե՞:
Պալյան (ձայնը մի փոքր բարձրացնելով),– Իսկ ձեզ ի՞նչն է
առավել հուզում և անհանգստացնում՝; Հարցի էթիկական կողմը,
թե՞ մեր առջև բացվող նոր հնարավորությունները:
Դավթյան,- Հանգստացեք: Այստեղ վիճելու տեղն չէ: Հրայր
հանգստացիր ու նստիր: Դավիթը ճիշտ է ասում: Ցանկացած
հետազոտություն պիտի հասցնել իր տրամաբանական ավարտին և
գտնել բացատրություն բոլոր ստացված արդյունքների համար:
Հակառակ դեպքում պետք էլ չէր սկսել: Ճիշտ է, արդյունքներն
ավելի վաղ դրսևորվեցին, քան սպասվում էին: Առավել ևս
հարկավոր է դրանց տրամաբանական պատասխան տալ: Իսկ
կանցնենք երկրորդ փուլին թէ ոչ, կորոշենք միասին:
Պալյան(նստելով),– Շնորհակալություն բժիշկ: Չգիտես ինչու
Հրայրը ինձ անհոգի և անխիղճ հետազոտողի տեղ է դրել ,
(բացվում է դուռը և ներս է մտնում Վահրամը: Նա սաստիկ
փոխվել է: Նախկին թափթփված, հիմար ժպիտը դեմքին արարածի
փոխարեն բժիշկների դիմաց կոկիկ, սանրված և միանգամայն
լուրջ մի մարդ էր: Անսպասելիությունից թե' Դավթյանը, թե' Հրայրը
լռեցին, մինչդեռ Պալյանի և Լավրենտևի դեմքերին հաղթական
ժպիտներ էին: Վահրամը առաջ եկավ, նայեց մոնիտորի էկրանին
և հարգանքով բարևեց)
Վահրամ,– Բա՛րև Ձեզ: Ինձ ասացին, որ ուզում էք խոսել
ինձ հետ:
Դավթյան,– Այո, Վահրամ: Առա՛ջ արի: Նստիր:
133

(ձեռքով ցույց է տալիս սեղանի կողքի աթոռը: Վահրամը
նստեց և կիսաշրջված դեպի դահլիճը սկսեց ուշադիր զննել
ներկաներին):
Հրայր – Քեզ չի՞ հետաքրքրում, թէ ինչի մասին ենք խոսելու:
Վահրամ,– Կսպասեմ մինչև կասեք:
(Տիրեց լարված լռություն: Դավթյանը և Հրայրը լարված մտածում
էին, թե ինչ հարց տան կամ ինչից սկսեն: Փոփոխությունը այնքան
անսպասելի և ցայտուն էր, որ նրանք կարծես պապանձվել
էին: Օգնության եկավ Պալանը՝ խախտելով լռությունը):
Պալյան,– Վահրամ, բժիշկ Դավթյանին հետաքրքրում է, թե
քեզ ինչպես ես զգում մեզ մոտ: Հո քեզ չենք նեղացնում կամ ցավ
չենք պատճառում:
Վահրամ(Շեղորեն նայելով Հրայրի կողմը),–Այսինքն ինձ այստեղ
էին շատ լավ վերաբերվում: Չէին ծաղրում, ցավ չէին
պատճառում՝ մանավանդ...
(նա խոսքը չավարտած լռեց):
Դավթյան,– Տղաս, ես այսօր իմացա մեր սանիտարների անվայել
պահվածքի մասին և խոստանում եմ, որ թե՛ Ռոբը, թե՛ Գարիկը
կպատժվեն:
Վահրամ,– Կարիք
չկա
բժիշկ: Չէ՞
որ
այն, ինչը
չի
կարելի նորմալ մարդկանց հետ՝ կարելի է գժերի հետ: Այդպես
է չէ՞, բժի'շկ Հրայր:
(Հրայրը փախցրեց հայացքը և կարմրեց: Անհարմար դրությունից
ելք գտավ Լավրենտևը):
Լավրենտև,-Լավ, Վահրա՛մ: Այդ ամենը անցյալում է: Վաղինակ
Սամվելովիչը մենակ չէր կարող բոլորին և ամեն ինչին հետևել:
Բայց հիմա, երբ նա արդեն տեղյակ է, թե ինչ է կատարվել իր մեջքի
ետևում՝ նա միջոցներ ձեռք կառնի, որ նման բաներ այլևս չկրկնվեն:
(Վահրամը հարցական հայացքը ուղղեց բժիշկ Դավթյանի կռղմը:
Վերջինս նախ կարմրեց, ապա գլխով համաձայնության նշան
արեց):
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Վահրամ,– Շնորհակալություն բժիշկ: Ճիշտն ասած ես չեմ հիշում,
որ Վաղինակ Սամվելովիչը ինքը որևե մեկին վատ վերաբերվեր,
բայց այ…
(Նա խոսքը չավարտած լռեց):
Պալյան,– Վահրա'մ, տղա'ս, մենք այդ հարցն արդեն լուծված
համարենք: Նամանավանդ բժիշկ Հրայրը ևս շատ զայրացած, որ...
(Նա խոսքը չավարտեց, լռեց, ապա շարունակեց)
-Մի խոսքով: Այսօրվանից ամեն ինչ այլ կերպ կընթանա: Դու մեզ
ուրիշ բան ասա: Ինչպես ես քեզ այժմ զգում: Ուզու՞մ ես, որ մեր
փորձերը շարունակենք, թե՞ ոչ:
Վահրամ,– Իհարկե ուզում եմ: Ես ինձ հիմա շատ լավ եմ զգում:
Ամեն ինչ այնքան պարզ ու հեշտ է դարձել: Բայց ես չեմ ուզում, որ
Ռոբն ու Գարիկը առաջվա նման հա իմ կողքին գտնվեն:
Դավթյան,– Դրա համար մի անհանգստացիր: Դու նրանց այլևս
չես տեսնի: Հրայր, պատրաստեք երրորդ հարկի այն սենյակը, որը
էմերտեի լաբորատորիայի կողքին է գտնվում: Վահրամն
այսուհետև կապրի այնտեղ, մեր մշտական հսկողության տակ:
Այսինքն մեր ուշադրության կենտրոնում:
Հրայր,– Իհարկե, բժի՛շկ, իհարկե: Բայց մեզ գոնե մեկ օր է պետք
սենյակը մաքրելու և բնակության համար կարգի բերելու համար:
Խոստանում եմ, որ վաղը առավոտվանից Վահրամը արդեն նոր
սենյակում կապրի:
Վահրամ,– Իսկ ես երբվանից կկարողանամ դուրս գալ այստեղից:
(Անսպասելի
հարցից
ներկաները
պապանձվեցին:
Ինչ
պատասխանեին: Առաջինն ուշքի եկավ Լավրենտևը):
Լավրենտև,- Երբ բժիշկ Դավթյանը կհամոզվի, որ դու
վերջնականապես բուժվել ես, և ռեգրես չի լինի:
Դավթյան(ուշքի գալով),- իսկապես տղաս: Դու հո չես
ցանկանում, որ այնտեղ, դրսում քեզ նորից ինչ-որ մեկը:
(նա կմկմաց)- դե պակաս խելոքի տեղ դնի և սկսի ծաղրել ու
չգնահատել՝ ինչպես այդ Ռոբն էր անում:
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Վահրամ(վճռական),– Ոչ, իհարկե: Լավ: Ես կսպասեմ այնքան,
ինչքան կասեք, բժի՛շկ: Բայց խոստանում էք, որ ինձ դուրս
կթողնեք, երբ ես լրիվ կբուժվե՞մ:
Դավթյան,– խոստանում եմ,Վահրամ: Խոստանում եմ: Իսկ հիմա
վերադարձիր քո սենյակը: Իսկ մենք դեռ մի քիչ կզրուցենք
բժիշկ Դավիթի և բժիշկ Ստանիսլավի հետ: Լա՞վ: Գնա:
(Վահրամը ոտքի ելավ ու գլխով համաձայնության նշան
անելով, դուրս եկավ: Տիրեց լարված լռություն):
Պալյան,- Ի՞նչ կասեք պարոն Դավթյան:
Դավթյան(մտազբաղ),- Ինչ կասե՞մ: Ի՞նչ կարելի է այստեղ ասել:
Ինձ համար սա մեծ անակնկալ էր: Հարկ է այս ամենը դեռ
մարսել, գնահատել:
(նա հարցական նայեց սսկված Հրայրի կողմը)
-Իսկ դու ի՞նչ կասես, Հրայր:
Հրայր(կոկորդը մաքրելուց հետո),- Չգիտեմ բժիշկ: Չգիտեմ
էլ ինչ ասեմ: Այս ամենը այնքան անսպասելի էր: Իսկ ինչու՞
խոստացաք նրան դուրս թողնել:
(Դավթյանը ոտքի ելավ, սկսեց քայլել սենյակում, մոտեցավ պատի
մեծ մոնիտորին, մատը կպցրեց հստակ պատկերին և դիմեց
Պալյանին):
Դավթյան,- Բժիշկ, իսկ մեկ շաբաթ ու ամեն օր ժամերով
ենթարկվեր Մ.Ր.Տ-ի ճառագայթմանը վտանգավոր չէ՞ պացիենտի
համար:
Պալյան,- Առայժմ ոչ մի նկատելի փոփոխություն չկա: Եվ ՄՐՏ-ն
հո ռենտգեն չի, որ բացասական ազդի: Ճիշտ է, բարձր
հաճախականության էլեկտրոմագնիսական դաշտ է գործում,
բայց այն թույլ է և մենք միայն նկարահանում ենք բիոդաշտը:
Հրայր,- Եվ ի՞նչ: Կարելի է ասել, որ հետազոտությունների
առաջին փուլը ավարտտվա՞ծ է:
Լավրենտև,- Իհարկե ոչ: Մենք դեռևս չենք ավարտել ուղեղի
ֆունկցիոնալ
կենտրոնների
ուսումնասիրությունը:
Նրանց
պարամետրերի և ռեզոնանսային հաճախականությունների ճշգրիտ
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չափումը: Այ, երբ կավարտենք դրանք էլ, և կունենանք բոլոր
անհրաժեշտ տվյալները, նոր կարելի է մտածել երկրորդ փուլի
մասին;
(նա անհանգիստ հայացք գցեց Պալյանի կողմը, ապա շեղորեն
նայեց
մտազբաղ, անուշադիր Հրայրին: Դավթյանը մի պահ
հապաղեց, ապա դիմեց բժիշկ Հրայրին):
Դավթյան,- Հրայր, գուցե գնայիր և հետևեիր, որ Վահրամի
սենյակը շուտ ազատեն և կարգի բերեն: Ուզում եմ, որ նա
վաղվանից անհապաղ տեղափոխվի այնտեղ: Եվ հետևեիր, որ այդ
Ռոբը և Գարիկը մոտիկ չգնան նրան: Հետո կորոշեմ, թե ոնց
վարվեմ նրանց հետ:
(Հրայրը մեքենայորեն, նույն մտազբաղ տեսքով դուրս գնաց
առանց հրաժեշտ տալու ներկաներին):
Պալյան,– Մեր տղայի հավասարակշռությունը խախտվել էր:
Դավթյան,- Ես նրան դիտմամբ դուրս ուղարկեցի: Զգում եմ, որ
դուք էլի ինչ-որ բան ունեք ինձ ասելու, բայց տատանվում
էք: Ճի՞շտ է:
(Լավրենտևը և Պալյանը իրար նայեցին: Հետո Պալյանը գլխով
դրական նշան անելուց հետո Լավրենտևը դիպլոմատից
(պայուսակից) հանեց մեկ ուրիշ սկավառակ հանեց և մոտենալով
համակարգչին փոխեց նախորդ սկավառակը: Մոնիտորի էկրանին
հայտնվեց նոր պատկեր: Այն ևս երկու տոմոգրաֆիկ պատկերն էր
ներկայացնում, բայց առավել հստակ էր և երկու պատկերների
գլխավերևում էլ նկատելի էր սպիտակավուն ամպանման օղակ
բավականին լղոզված):
Դավթյան,- Իսկ սա ի՞նչ է: Այս ի՞նչ լուսավոր բիծ է
գլխավերևում նկարված: Եվ ինչո՞ւ է այսքան լղոզված:
Պալյան(ևս ոտքի կանգնելով մոտենում է մոնիտորին և
մատով ցույց է տալիս լուսավոր օղակները գլխավերևում)
-Սա ձեզ ոչինչ չի՞ հիշեցնում):
Դավթյան,– Առայժմ ոչինչ: Իսկ ի՞նչ պիտի հիշեցնի:
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Պալյան,- Հըմ: Դուք ինչ է, սրբապատկերներ երբեք չե՞ք տեսել:
Սրբերի գլուխները շրջափակված լուսային օղակներով հանդերձ:
Դավթյան(քմծիծաղով),Սրբերի
լուսապսա՞կը
նկատի
ունեք: Իսկ ի՞նչ է, մեր Վահրամն է՞լ է սուրբ: Եվ դա էլ նրա
սրբապսա՞կն է:
Պալյան(նեղացած ձայնով)– Դե, եթե սրբապսակի առկայությունը
սրբության նշան է, ապա և' Վահրամը, և' բժիշկ Լավրենտևը սրբեր
են: Քանզի նկարներից մեկը
Վահրամինըն
է,
մյուսը
Ստանիսլավինը:
Դավթյան(Արդեն լուրջ),- Այսի՞նքն: Սրանք ոչ թե խոտան
նկարներ են, այլ միանգամայն լու՞րջ: Իսկ ինչո՞ւ նախկին
նկարներում սրանք չկային:
Լավրենտև,- Նախկին նկարները կատարվել էին մեկուկեսից
երկու
գիգահերց
հաճախականությունների
տակ:
Այս
պատկերները սկսեցին երևալ երկու ամբողջ երեք տասնորդական
գիգահերց հաճախականությունից սկսված: Դժբախտաբար մեր
սարքավորման առավելագույն հաճախությունը երկուսուկես
գիգահերցն
է:
Եվ
որքան
մենք
բարձրացնում
էինք
հաճախականությունը, այնքան պատկերն ավելի հստակ և
ցայտուն էր դառնում: Մենք բարձրացրել ենք ձեր սարքավորման
առավելագույն հաճախականությունը մինչև երեք և կես
գիգահերցի: Հույսով ենք առավել հստակ պատկեր ստանալ և
(այստեղ Դավթյանը նրան ընդհատեց):
Դավթյան,- Սպասեք սպասեք: Բայց չէ՞ որ ջրի մոլեկուլների
ռեզոնանսային Հաճախությունը հավասար է երկու ամբողջ ութ
տասնորդական գիգահերցի: Չե՞ք վախենում, որ հասնելով այդ
սահմանին Վահրամի ուղեղը պարզապես կըեռա նրա գլխի մեջ:
Դա նույննն է, ինչ նրան միկրոալիքային վառարանի մեջ
տեղադրենք:
Պալյան,– Հարգելի բժիշկ: Մի՞թե դուք կարծում էք, թե մենք
տեղյակ չենք սահմանային այդ էֆեկտի մասին: Նախ՝
սարքավորման հզորությունը բավարար չէ ջուրը եռացնելու
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համար: ՄՐՏ-ում գործում է սովորական մագնիսական դաշտ և
ոչ թե մագնիտրոն կամ էլ կլիստրոն՝ մի քանի հարյուր վատ
հզորությամբ: Եվ հետո, մենք կշրջանցենք այդ ռեզոնանսային
հաճախականությունը: Համենայն դեպս: Ստանիսլավ ցույց տուր
մյուս նկարները ևս:
(Լավրենտևի մի քանի կոճակների սեղմումից հետո մոնիտորի
էկրանին հայտնվեցին նույն նկարները, բայց արդեն մի կողքից:
Երևում էր լուսային գծեր, որոնք սկսվելով լուսապսակից իջնում էին
ներքև, ողնաշարի երկայնքով և մի փոքր ողնաշարից հեռու):
Դավթյան(Զարմացած),– Իսկ սա ի՞նչ է: Այս ի՞նչ գիծ է: Սա էլ է
հստակ նկար, այլ ոչ թե սարքի դեֆեկտը:
Պալյան(մատով ցույց է տալիս ողնաշարի երկայնքով իջնող
սպիտակավուն գիծը),- Ո՛չ, Բժիշկ: Սա ևս ճշգրիտ նկար է: Սա
նման է ինչ-որ էներգետիկ առանցքի, ինչպես տեսնում էք՝ այն
սկսվում է լուսապսակից և իջնելով ողնաշարի
երկայնքով՝
կրկնելով նրա կոնֆիգուրացիան միանում է պոչուկի հետ: Այս
պատկերները մեզ համար էլ նույնքան անակնկալ են, ինչքան որ
ձեզ համար: Եվ ճիշտ կլիներ, քանի չենք պարզել նրանց
ֆունկցիոնալ նպատակները և հնարավորությունները, մեր
երեքից՝ բացի ոչ ոք այս մասին չիմանար:
Դավթյան,– Հրայրն է՞լ: Ես վստահում եմ իմ օգնականին:
Պալյան,– Թանկագին բժիշկ: Այստեղ հարցը վստահելու կամ
չվստահելու մեջ չէ: Ես չգիտեմ, թե մեզ ինչ է սպասվում: Մեծագույն
հայտնագործությու՞ն, թե՞ մեծագույն հիասթափություն: Գտնում եմ,
քանի ամեն ինչում
պարզություն չենք մտցրել, այս մասին
տարածվելը ժամանակից շուտ կլինի:
(Տիրեց անհարմար լռություն: Դավթյանը լարված մտածում էր:
Հետո մոտեցավ մոնիտորին և սկսեց ուսումնասիրել տոմոգրաֆիկ
պատկերները: Ապա դիմեց բժիշկներին):
Դավթյան,– Խոստանում էք, որ ոչինչ չէք թաքցնի: Ես պիտի
Տեղեկացված լինեմ ամեն ինչից:
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Պալյան,- Թանկագին բժիշկ: Սա կլինի մեր երեքի համատեղ
աշխատանքը: Սա մենք ոչ թե խոստանում ենք՝ այլ, այլ: Ինչպես
ավելի պարզ բացատրեմ: Կամ մենք աշխատում ենք միասին
և դափնիներն էլ ենք կիսում միասին կամ ոչ: Ախր ամեն ինչ
այնքան բնական է որ: Իհարկե խոստանում ենք: Երկրորդ փուլում
մենք կքննարկենք և աշխատանքը կտրոհենք այնպես, որ երեքիս
էլ անելու բան լինի: Առանց մեկս մյուսի ոչինչ չի անի:
Ամեն հերթական քայլն անելուց և նոր ստացված տվյալների
վերաբերյալ մինչև ընդհանուր հայտարարի չգանք՝ հաջորդ քայլը
չենք ձեռնարկի:
Դավթյան,-Լավ: Նման համագործակցությանը ես համաձայն եմ:
Եվ այդպես: Մեր հետագա անելիքները:
Պալյան,–Եվս մեկ շաբաթ՝ և առաջին փուլը կարելի կլինի
ավարտված համարել:
Դավթյան,- Էլ ի՞նչ էք ուզում պարզել առաջին փուլում:
Լավրենտև,- Նախ ուղեղի բոլոր ֆունկցիոնալ կենտրոնների
ռեզոնանսային հաճախությունները: Եվ նրանց, որոնք գործում են,
և նրանց, որոնք ինչ–որ պատճառով քնած են: Դա
մեր
հիմնական խնդիրն է:
Դավթյան,- Դե, որոնք գործում են պարզ: Իսկ ինչներիս է պետք
չգործողների մասին ինչ-որ բան պարզելը: Չե՞ք վախենում բացել
Պանդորայի տուփը: Գուցե դրանք իզուր չէ, որ չեն գործում:
Հանկարծ ու Վահրամի մեջ արթնանան գերհատկություններ:
Լավրենտև,- Գերհատկություննե՞ր: Օրինակ ինչպիսի՞ն:
Դավթյան,– Դե ասենք տելեկինեզ, տելեպատիա, հիպնոզ: Չէ՞
որ քիչ չեն մարդիկ, որոնք տիրապետում են նման
հնարավորությունների: Պատկերացրեք մեկին, որը կտիրապետի
այդ բոլոր երեքին էլ՝ գումարած ոչ կայուն պսիխիկան: Եվ
ի՞նչ կստանանք:
Լավրենտև,- Ինչ-որ չափով դուք իհարկե ճիշտ էք: Բայց պարզել
այդ կենտրոնների ռեզոնանսային հաճախությունները և
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նպատակները
և
ակտիվացնել
նրանց
ֆունկցիոնալ
կարողությունները տարբեր բաներ են: Ցանկացած պահին կարելի է
դադարեցնել փորձերը: Չէ՞ որ մենք պատրաստվում ենք քայլ առ
քայլ առաջ գնալ: Կշռադատելով ստացված յուրաքանչյուր նոր
տվյալ և գնահատելով դրանց հետևանքները:
Դավթյան,- Մենք ոտք ենք դնում շատ լպրծուն ու նեղ
արահետ: Սայթաքելը
հավասարազոր
կլինի
ողբերգության
և անկանխատեսելի հետևանքների կհանգեցնի:
Պալյան,- Դրա համար էլ մենք կգործենք միասին: Հսկելով
մեկս մյուսին և թույլ չտալով, որ մեկս մյուսից առաջ ընկնի և
անցնի թույլատրելիության սահմանը: Դուք ձեր զգուշությամբ
և կասկածամտությամբ կլինեք մեր դոմոկլյան սուրը այս
հետազոտություններում:
Դավթյան,- Ուրեմն մեկ շաբաթ և՞ս: Եվ կարելի կլինի ի մի
բերել առաջին փուլի արդյունքնե՞րը:
Լավրենտև,- Այո՛ բժիշկ: Դժվար կլինի համբերել, բայց ինչ արած:
Ոչ մի բան այս աշխարհում հեշտ ու արագ չի տրվում: Իսկ
շտապելը մե՞ր հարցում, իսկապես որ կարող է
անդարձելի
հետևանքների հասցնել:
(Երեքն էլ մոտենում են մոնիտորի էկրանին և սկսում են
ուշադրությամբ զննել թե՛ ուղեղի պատկերները, թե՛ լուսապսակը իր
հավելվածով ու բուռն քննարկել իրար մեջ: Այդ անդուլ դժժոցի
տակ էլ փակվում են վարագույրները):
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ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ
(Բացվում են վարագույրները: Հեազոտությունների սենյակն է:
Ձախ անկյունում ԷՄ.ԷՌ.ՏԷ–ի սարքն է, կենտրոնում համակարգչի
սեղանը և աթոռը, դիմացի պատին մոնիտորի մեծ էկրանն է: Աջ
կողմում բազմոցը, բազկաթոռներն ու փոքր սեղանն է: Ներս են
մտնում բժիշկ Դավթյանը, Պալյանը և Լավրենտևը:
Նրանք հուզված են: Լավրենտևը մոտենում է համակարգչին,
միացնում այն, իսկ Դավիթը և Վաղինակը նստում են բազմոցին:
Էկրանին հայտնվում է ուղեղի և մարդու
ողջ վերնամասի
տոմոգրաֆիկ նկարը: Նկարի վրա զգալիորեն աճել են ուղեղի
ակտիվությունը վկայող կարմիր հատվածները):
Դավիթ,- Ինչ որ անհասկանալի բան է կատարվում: Ինչպես
տեսնում ենք, Վահրամի ուղեղի ակտիվ մասը զգալիորենն աճել
է,բայց նա իր մտավոր զարգացման մեջ Կարծես թե կանգ է առել:
Լավրենտև(շրջվելով նրանց կողմը),- Ես նույնիսկ մի պահ սկսեցի
կասկածել, արդյոք նա չի՞ ձևացնում: Նախնական փուլի արագ
առաջխաղացումից հետո, թվում էր, թե նա իր զարգացման, կամ
բուժման տեմպերը պիտի պահեր, բայց`
Դավթյան,- Դուք հավանական էք համարում այն, որ Վահրամը
կարող է ձևացնել, թե դեռ գտնվում է նույն մակարդակի վր՞ա, երբ
ինքը շարունակում է պրոգրե՞ս ապրել: Դա ինձ անհավանական է
թվում: Կամ էլ մենք խորամանկ հրեշ ենք աճեցնում:
Դավիթ,- Ինչու միանգամից հրեշ: Իսկ եթե նա էլ է անչափ
շահագրգռված այս փորձերի հաջողությամբ և պարզապես
ժամանակ է ձգում, կամ էլ դեռ ինքն էլ պարզ չի գիատակցում
իր հնարավորությունները ու վախենում է դրանք դրսևորել:
Լավրենտև,- Քավ լիցի, ինչեր էք խոսում: Երեկվա թուլամիտ
արարածը այսոր քթից բռնած ման է ածում երեք հասուն
բժիշկների:
Դավիթ,- Իսկապես որ: Մենք ոգևորվում ենք և նրան վերագրում
աստված գիտե թԷ ինչեր: Ավելի լավ է մտածենք, թե ինչպես
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շարունակենք մեր փորձերը: Այսպիսով`սինոպտիկ կապերը ոչ
միայն ամբողջությամբ և լրիվ վերականգնվել են, այլև նույնիսկ
գերազանցել են մեր սեփական մակարդակը: Ինչպես համոզվենք,
որ ուղեղի բոլոր ֆունկցիոնալ կենտրոնների ռեզոնանսային
հաճախականությունները պարզելուց հետո՝ նրանց առավել
ակտիվացնել ամպլիտուդան մեծացնելով կհաջողվի մեզ թե ոչ:
Մտել ենք փակուղի:
(Դավթյանը ոտքի ելավ և մոտեցավ մեծ մոնիտորին, որոշ ժամանակ
լուռ զննեց նկարները, ապա շրջվեց Պալյանի կողմը):
Դավթյան,- Լսեք, իսկ եթե ոչ թե մեծացնենք հաճախության
ամպլիտուդան այլ այն մոդուլավորենք:
Լավրենտև,- Այսի՞նքն, ի՞նչ էք առաջարկում:
Դավթյան,- Վերկաց, հիմա ցույց կտամ:
(նա նստեց իրեն տեղը զիջած Լավրենտևի փոխարեն համակագչի
առաջ և սկսեց արագ սեղմել ստեղնաշարի կոճակները: Մոնիտորի
էկրանին ներքևից առանձնացավ մի լայն շերտ, որի վրայով սկսեց
վազել ուղղանկյունալիքների շարքը)
-Լսեք, մենք մինչև հիմա օգտագործում էինք ուղղանկյուն տեսքի
ալիքները, իսկ եթե դրանք փոխենք: Դե նրանց, ալիքների ձևը: Տանք
սինուսոիդալ ձև կամ էլ ասենք կանգուն ալիքի տեսք:
(ևս մի քանի կոճակի սեղմում, և ալիքների տեսքը փոխվեցին,
դարձան ասես սղոցի ատամներ):
-Ինչ կասեք: Բացի այդ կարելի է նաև նրանց լրացուցիչ
ձևափոխման ենթարկել: Նայեք:
(կոճակների նոր սեղմում և ալիքների անընդհատ շարքը
վերածվեց առանձին փնջերի):
-Կարելի է նրան լրացուցիչ հաճախականություն հաղորդել,
ինչպես լազերներում: Հիմնական հաճախությունը թողնելով
անփոփոխ, փորձենք այն հաղորդել կտրտված փնջերով:
Դավիթ,- Վատ միտք չէ: Իսկ այդ փնջերը ինչ հաճախությամբ
կկտրտենք:
Դավթյան,- Կարելի է սկսել մի հերցից, նույնիսկ մեկ
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տասնորդական հերցից և քայլ առ քայլ առաջ գնալ:
Լավերենտև,-Ութ հերցն մարդու մոտ վախի սևեռուն գաղափար
է ծնում: Տագնապի, սարսափի մատնում նրան:
Դավթյան,- Գիտեմ: Իսկ մեկ հերցը, իսկ հինգ կամ տասնհինգ
հերցը: Իսկ ռեզոնանսային հաճախության կեսի, քարորդ մասի կամ
մեկ ութերորդ մասի վերադրումը: Երբ ճառագայթումը ասես
կհաղորդվի փոնջ-փունջ և ամպլիտուդան կարելի կլինի
բավականին մեծացնել առանց ուղեղին վնաս հասցնելու:
Դավիթ,- Գերազանց միտք է, ըստ ինձ: Թանկագին բժիշկ: Դուք
պեսիմիստ օպոնենտից աստիճանաբար վեր էք ածվում ոգևորված
էնտուզիաստի: Ախր դուք պիտի հսկեիք մեզ և թույլ չտաիք
անշրջահայաց քայլեր անել: Իսկ այժմ հենց դուք էք առաջարկում
արագացնել փորձը:
Դավթյան,- Այո, իսկապես որ: Պարզապես ես համոզվեցի, որ մեր
փորձերից առայժմ Վահրամը միայն շահում է: Անցանկալի և
նույնիսկ վատ ոչ մի հետևանք: Մտածում եմ նույնիսկ հենց
հիմա, այսոր ևեթ փորձել այս միտքը իրագործել: Ինչ կասեք:
Լավրենտև,- Ես որ կողմ եմ: Ուղարկեք Վահրամի ետևից, իսկ ես
հիմա մուտքագրում եմ համակարգչի մեջ համապատասխան
հրահանգները:
(Դավթյանը իր տեղը զիջեց Լավրենտևին, իսկ ինքը մոտեցավ
մուտքի դռանը, բացեց այն և կարճ կարգադրեց)
- Վահրամին կանչեք:
Լավրենտև,- Կարծում եմ կարելի է սկսել մեկ հերցից և կամացկամաց այն ավելացնել մեկ հերցով:
(Պալյանը ոտքի կանգնեց, մոտեցավ սարքին և միացրեց այն:
Դուռը թակեցին, հետո ներս մտավ Վահրամը կարճ հարցնելով), Կարելի է:
Դավթյան,- Ներս արի Վահրամ:
(Վահրամը մտավ ներս, մոտեցավ պատի մեծ մոնիտորին և
սկսեց ուշադիր զննել այն, ապա շուռ եկավ դեպի բժիշկ Պալյանը,
կկոցեց աչքերը)
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Վահրամ(մտքում),-Կարծես իմ միտքն են գուշակել: Դեռ երեկ էի ես
ուզում առաջարկել, որ ճառագայթման ձևը փոխեն, իսկ այսօր
իրենք են դա անում: Ինչպես հարցնեմ, որ գլխի չնկնեն, թէ ես
հասկանում եմ այն ամենը, ինչ ինձ հետ են անում:
(բարձրաձայն),- Այսօր մի փոքր ուշ ենք սկսում, հա բժիշկ: (դարձյալ
մտքում),- Կոկորդս չորացել է, մի բաժակ ջուր չէր խանգարի:
(Ի զարմանս նրան, բժիշկ Պալյանը ոտքի ելավ, դուրս գնաց և
արագ վերադարձավ մի բաժակ ջուր ձեռքին և մոտենալով
Վահրամին բաժակը մեկնեց նրան: Վահրամը վերցրեց այն, խմեց և
բաժակը վերադարձրեց Պալյանին: Վերջինս մեքենայնորեն վերցրեց
բաժակը և շփոթված սկսեց դոփել տեղում):
Վահրամ,-Շնորհակալոություն բժիշկ: Բայց ո՞նց գլխի ընկաք, որ ես
ծարավ եմ:
(Եվ Լավրենտևը և Դավթյանը շրջվեցին նրանց կողմը: Պալյանը
ավելի շփոթվեց: Նա արագ մոտեցավ սեղա նին, բաժակը դրեց
սեղանի վրա և սկսեց կմկմալ),
Պալյանը,- Ճիշտն ասած չգիտեմ: Պարզապես ինձ թվաց, որ դու
ծարավ ես, բայց ամաչում ես ջուր խնդրել և մեքենայնորեն գնացի
ջրի ետևից: Իսկ ի՞նչ է դու ծարավ չէ՞իր:
Լավրենտև,- Տարօրինակ է: Ինձ էլ մի պահ այդպես թվաց: Ես
նույնիսկ մտածեցի, որ ծրագիրը վերջացնելուց հետո գնամ ջուր
բերեմ, և. . .
(նա շփոթված լռեց և նայեց Դավթյանի կողմը):
Դավթյան,-Լավ,լ ավ: Ընդունենք, որ դուք պարզապես գուշակեցիք,
որ Վահրամը ծարավ էր: Մի շեղվեք այդ խնդրի վրա: Ստանիսլավ
դու վերջացրի՞ր հրահագները:
Լավրենտև,- Այո: Արդյունքները կերևան միանգամից այստեղ,
մեծ էկրանին և կարելի կլինի մոդելավորումը կառավարել
նրանց զուգահեռ:
Դավթյան,- Լավ: Վահրամ, տղաս պառկիր քո տեղը:
(Վահրամը բարձրացավ և պառկեց ԷՄ.ԷՌ.ՏԷ.-ի շարժական
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հարթակի վրա: Դավթյանը էլեկտրոդներով գլխարկը հագցրեց նրա
գլխին, ապա հարթակը հրելով մոտեցրեց սարքի մեծ գլանաձև
էլեկտրոմագնիսի մեջ, և միացրեց այն: Էկրանին հայտնվեց
Վահրամի գլխուղեղի մեծ տոմոգրաֆիկ նկարը):
Լավրենտև,- Այսպես: Սկսում եմ մեկ հերցից:
(Նա մի կոճակ սողմեց ստեղնաշարին: Մոնիտորին պատկերը
սկսեց դանդաղ, մեկ հերց հաճախականությամբ թարթել: Ապա
որոշ կարմիր տեղամասեր
մի
փոքր
մգացան: Լսվեցին
Վահրամի նոր մտքերը):
Վահրամ,-Տարօրինակ զգացողություն է: Ասես ինչ-որ մեկը
դանդաղ շոյում է գլուխս: Կարծես թե ճառագայթումը մեկ
միացնում մեկ անջատում են: Հետաքրքիր կլինի: Իսկ եթե
խնդրեմ, որ միացնեն և անջատեն սրտիս զարկերին զուգահեռ,
նույն ռիթմով:
(Հանկարծ երեքն էլ միասին խոսեցին),Երեք
բժիշկները
միասին,Սրտի,
սրտի
ռիթմին
համապատասխան պիտի մոդելավորել:
(Նրանք շփոթված լռեցին, նայեցին իրար և մի պահ սսկվեցին):
Պալյան,- Կարծես թե նույն միտքն էլ երեքիս մոտ
միաժամանակ ծնվեց:
Լավրենտև,- Իսկապես որ: Դե մարդու սիրտը հիմնականում
վաթսունից ութսուն զարկ է կատարում մեկ րոպեում: Այսինքն այդ
ռիթմով էլ արյուն է մղվում գլխի մեջ: Եթե մենք սինխրոնիզացնենք
մեր մոդելավորումը այդ ռիթմի հետ:
Դավթյան,- կարելի է մաքսիմալ արդյունք ստանալ: Եվ ինչպես
էր, որ մինչև հիմա այդ միտքը մեր գլխով չէր անցել:
Լավրենտև,- Իսկ հիմա անցավ:Եվ այն էլ,երեքիս մոտ
միառժամանակ: Սա ինչ էր, Կռահու՞մ' թե գերբնական ներշնչանք:
Դավթյան,- Իսկ աշխատանքային հաճախությունը քանի
կիլոհերց է՞:
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Լավրենտև,- Հարյուրքառասուներկու հազար: Դա աբստրակտ
մտածողության կենտրոնի ռեզոնանսային հաճախությունն է: Հիմա
ես մի փոքր կավելացնեմ ամպլիտուդան, տեսնենք ինչ տեղի
կունենա:
(նա մի քանի կոճակ սեղմեց),
Վահրամ(մտքում),- Կարծես թե այդ ես հուշեցի նրանց սրտի ռիթմի
հետ ճառագայթումը համաձայնեցնելու գաղափարը:
Սա ինչ է նշանակու՞մ: Սկզբում ջուրը, հիմա այս միտքը: Ես ինչ է,
կարողանում եմ նրանց իմ ցանկությունները ներշնչել: Փորձենք:
(մի քիչ դադար, ապա Վահրամի նոր հրամայական ձայնը),
-Վաղինակ Սամվելովիչ անջատեք սարքը:
(Դավթյանը մի պահ անշարժացավ, ապա ձեռքը երկարելով
անջատեց ԷՄ.ԷՌ. ՏԷ.-ն: Պալյանը և Լավրենտևը ապշած շուռ եկան
նրա կողմը և հարցական սկսեց սպասել: Դավթյանը էլ ավելի
շփոթվեց, և գլուխը կախելով սկսեց զննել ոտքի կոշիկները: Հետո
վճռականորեն ասաց),
Դավթյան,- Այսօր այսքանն էլ հերիք է: Մինչև վաղը կարելի է
մեր կարդիոգրամայի տվիչներից մեկը հարմարեցնել այստեղ և
մոդելավորման հաճախականությունը սինխրոնիզացնել նրա
հաղորդած ռիթմի հետ:
(Նա հարթակը Վահրամի հետ միասին քաշեց հանեց սարքի
միջից, նրա գլխից պոկեց ճառագայթիչները և օգնեց Վահրամին
նախ նստել, հետո իջնել հարթակի վրայից):
-Գնա Վահրամ: Վերադարձիր քո սենյակը, հանգստացիր մինչև
վաղը: Վաղը կշարունակենք:
(Վահրամը ևս շփոթված գլխով հրաժեշտ տվեց ներկաներին և
դուրս գնաց: Երկու բժիշկները լուռ սպասում էին Դավթյանի
բացատրություններին: Վերջինս շփոթվել էր, կախել գլուխը և
չգիտեր ինչ
պատասխանեի: Դադարը անտանելի երկարեց:
Վերջապես նա կմկմալով սկսեց խոսել):
Դավթյան,- Չգիտեմ էլ նույնիսկ թե ինչ ասեմ: Ինձ մի պահ թվաց, որ
պիտի կանգնեցնել փորձարկումը: Ահա այդ միտքը շամփրեց
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ուղեղս: Հերիք է, ստոպ, և վերջ; Հետո դատարկություն էր: Ոչ մի
միտք:
Պալյան,-Իսկապես որ տարօրինակ է: Այսօր ինչ-որ շատ են
անակնկալները: Սկզբում ջրի պատմությունը, հետո այդ սրտի
ռիթմի գաղափարը, հիմա էլ սարքը անջատելը` ասես հրամանով:
Ինչ-որ շատ չեն պատահականությունները մեկ օրվա համար: Ինչ
էք կարծում:
Լավրենտև,- Ինչ էք ուզում ասել:
Պալյան,- Ասես ինչ որ մեկը, կողմնակի ինչ որ մեկը աննդհատ
մեզ ներշնչում էր Ինչ անել և մտածել: Սա ձեզ տարօրինակ չ՞ի
թվում:
Դավթյան,- Եվ ո՞վ էր մեզ մտքեր ներշնչում: Մեր երեքից բացի
այստեղ միայն Վահրամն էր: Հո չէ'ք ուզում ասել, որ այդ նա
էր մանիպուլյացիա անում մեր հետ: Երեկվա թուլամիտ
արարա՞ծը:
Պալյան,- Այդ նա երեկ էր թուլամիտ: Իսկ այսօր մեզ հետ
հավասար և դատում է և խոսում:
Դավթյան,- Ստանիսլավ, մի փոքր ետ տարտեսագրությունը և
իրար կողքի դիր նախորդ նկարը և սարքը անջատելու պահին
ստացված նկարները: Փորձենք համեմատել իրար հետ:
(Լավրենտևը նորից կենտրոնացավ համակարգչի վրա:
Մոնիտորի էկրանին հայտնվեցին երկու նկարներն էլ):
Դավթյան.- Նայեք: Ուղեղի դիմացի մասում, ճակատին զուգահեռ
հատվածը այս երկրորդ նկարում ասես առավել գրգռված լինի:
Կարող ես այդ մասը մեծացնել:
(դիմեց նա Լավրենտևին; ճակատային մասը գրավեց ողջ
էկրանը: Երկու կիսագնդերի արանքում նկատվում էին գծերի
ցանց, որոնք բաբախում էին),
-Տեսնում էք: Այստեղ նեյրոնային համակարգ չկա, բայց նկատելի
է էներգիայի ինչ-որ փոխազդեցություն երկու
կիսագնդերի
միջև: Ինչ կարող է սա նշանակել:
Լավրենտև(մտազբաղ),- Վահրամի ուղեղը գործում է, և
148

գործում է շատ ակտիվ: Եթե նրա մագնետիկ ունակությունները
մեծանում են և նա արդեն սկսում է մեզ մտքեր ներշնչել, ապա գուցե
իսկապես որոշ ժամանակով մեր փորձերը դադարեցնենք մինչև
կհասկանանք, թե ինչ է կատարվում: Վաղինակ Սամվելովիչ, եկեք
պայմանավորվենք: Եթե ուրիշ անգամ էլ ձեր և մեր մոտ
հանկարծակի ինչ-որ մտքեր ծնվեն՝ չարտահայտվենք այլ միայն
ֆիքսենք ժամանակը և հիշենք նոր և անսպասելի ծնված միտքը:
Հետո կփորձենք համեմատել դրանք իրար հետ, և պարզել, արդյոք
այդ մտքերը ինքնաբուխ են առաջանում, թե ներշնչանքով:
Պալյան,-Այսինքն` եթե նույն պահին մեր երեքի մոտ էլ նույն
միտքը ծնվի` ուրեմն, այն ներշնչվում է դրսից, ուրիշի կողմից:
Լավրենտև,- Միանգամայն ճիշտ է: Այդպես է որ կա:
Դավթյան,- Եվ այդ մտքերի սկզբնաղբյուրը ոչ այլ ոք է, եթե
ոչ Վահրա՞մը:
Պալյան,- Գուցե այո՝ Գուցե և ո՛չ: Կպարզենք: Միթե մենք՝ երեք
բժիշկ, երեք հասուն գիտնական այդ հասարակ հարցի
պատասխանը չենք գտնի:
Դավթյան,- Տեր աստված: Տեսնես մայր բնությունը էլ ինչ
անակնկալներ է պատրաստել մեզ համար:
Լավրենտև,- Մի հարց ևս մնաց անպատասխան: Նայեք:
(Նա մի փոքր աշխատեց ստեղնաշարի վրա և մոնիտորին
պատկերը փոխվեց: Այն մի փոքր ետ գնաց և էկրանին հայտնվեց
մարդու վերին հատվածի բիոդաշտի նկարը, հստակ գծագրված
լուսապսակով և նրա ներքին թևը, որը իջնելով ողնաշարի
երկայնքով միանում էր ողնաշարի պոչուկին)
-Երբ դաշտի հաճախությունը հասավ երեք ու չորս տասնորդական
գիգահերցի, ստացանք այս առավել հստակ պատկերը:
Դավթյան,- Այո, իսկապես: Այժմ մնում է հասկանանք այս
լուսապսակի
դերն
ու
նշանակությունը:
Նրա
ընձեռած
հնարավորությունները:
Լավրենտև,- Հիմա կմեծացնեմ պատկերը:
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(Մարդու դաշտի պատկերը շրջվեց և գլխավերևի լուսապսակը
հայտնվեց
մոնիտորի
կենտրոնում
գրավելով
նրա
ողջ
տեսադաշտը: Նկատվում էր պտտվող մանր
աստղիկներց
կազմված ամպանման մի օղակ)
-Ինչպես տեսնում ենք լուսապսակը, այսինքն օղակը, պտտվում է:
Պտտվում է ժամսլաքի ուղությամբ և հիշեցնում է միջուկի շուրջը
պտտվող էլեկտրոնային թաղանթը, միայն թե միլիարդավոր
մասնիկներից բաղկացած, և ինչպես
նկարահանումները
ցույց տվեցին այն բաբախում է: Բաբախում է վարկյանում
մոտ մեկ հերց հաճախականությամբ:
Դավթյան,- Գուցե ոչ թե մեկ հերց, այլ յուրաքանչյուրինը իր
սրտի ռիթմին համապատասխա՞ն: Րոպեում վաթսունից ութսուն
բաբախում:
Լավրենտև(Մի փոքր դադարից հետո),- Միանգամայն ճիշտ
է, յուրաքանչյուրինը իր սրտի ռիթմին համապատասխան: Մի
բան էլ: Ի՞նչ էք կարծում, ինչպի՞սի ուժեր են այստեղ գործում, և
ի՞նչ էլեմենտար մասնիկներից է բաղկացած լուսապսակը;
Պալյան,- Կարելի է այս օղակը փորձել ծածկել որևէ ծանր
մետաղական թիթեղով:
(նա ձեռքի ափով ցույց տվեց լուսապսակի հարթությանը
ուղղահայաց հարթություն)
-Այ այսպես, և տեսնել, արդյոք այս մասնիկները ունակ ե՞ն
թափանցելու կարծր նյութի միջով:
Լավրենտև,- Ամենայն հավանականությամբ այո: Հակառակ
դեպքում ցանկացած մետաղական գլխարկ կխաթարեր այդ
դաշտը:
Պալյան,-Լավ, լավ: Դուք բժիշկ' (դիմեց
նա Դավթյանին),պատրաստե
մինչև
վաղը
առավոտյան
փորձերը՝
ձեր
կարդիոգրամի գրանցող սարքը: Մենք այն կմիացնենք Վահրամի
ձեռքի զարկերակին և նրանից եկող ազդակներով կկառավարենք
մեր ճառագայթումը: Զգում եմ, որ վաղը անչափ վճռորոշ օր է
լինելու:
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(Նրանք անջատում են համակարգիչը և միասին դուրս գնում:
Լույսերը դանդաղ մարում են: Երբ նրանք նորից են վառվում, նույն
սենյակն է: Զրուցելով ներս են մտնում երեք բժիշկներ էլ:
Լավրենտևը մոտենում է համակրգչին և միացնում այն:
Դավթյանը Պալյանին է մեկնում երկար լարով ձեռքի գրանցող
բազպանը: Վերջինս այն միացնում է համակարգչին և կապում իր
ձեռքին, զարկերակի վրա: Մոնիտորի էկրանին հայտնըվում է
բաբախող սինուսոիդը):
Լավրենտև,- Յոթանասուն երկու զարկ մեկ րոպեում: Եթե այս
տվիչը չլիներ դժվար կլիներ պահպանել ճշգրիտ տվյալները: Ինչևե:
Վահրամին երբ են բերելո՞ւ:
(Նրա խոսքը չավարտած դուռը բացվեց և սենյակ մտավ
Վահրամը, մի փոքր շփոթված և անհանգիստ):
Դավթյան,- Մոտ արի Վահրամ:
(Վահրամը մոտեցավ: Իսկ Պալյանը ձեռքից անջատելով բազպանը
մեկնեց այն Դավթյանին: Վերջինս բազպանը կապեց Վահրամի
ձեռքին, հետո նրան պառկեցրեցին ԷՄ.ԷԹ.ՏԷ.- ի հարթակին,
գլխին հագցրեցին սաղավարտը և սարքը միացնելով, հարթակը
Վահրամի հետ մտցրեցին էլեկտրոմագնիսի մեջ)
-Այսօր մի փոքր երկար կաշխատենք, դեմ չես Վահրամ:
Վահրամ,- Իհարկե ոչ բժիշկ:
(նրա ձայնը խուլ հնչեց սարքի միջից)
-Ես միշտ էլ պատրաստ եմ ձեզ օգնել: Ամեն ինչում:
(մի փոքր մտածելուց հետո շարունակեց)
-Միևնույնն է, ես ոչինչ չեմ անում և չեմ էլ հոգնում:
Դավթյան,- Իսկապես որ: Դե ինչ, Ստանիսլավ: Գնացի՞նք:
(Լավրենտևը մի քանի կոճակ սեղմեց: Էկրանին հայտնվեց ուղեղ
տոմոգրաֆիկ նկարը: Դանդաղ, բայց համառորեն ուղեղի կարմիր
տեղամասերը աճում էին)
-Վատ չի: Իսկ լուսապսակը փոփոխվու՞մ է, թ՞ե ոչ:
(Լավրենտևը ևս մի քանի կոճակ սեղմեց: Հայտնվեց ուղեղը
վերևից արդեն հստակ երևացող լուսապսակով, որը անփոփոխ էր
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Լավրենտև,- Առայժմ ոչ: Դավիթ, ինչ ես կարծում, չարժի
ամպլիտուդան ավելացնել:
Դավիթ,- Փորձենք: Միայն թե սահուն և դանդաղ: Մի փոքր
ավելացրու,
ապա
դադար:
Տեսնենք
փոփոխություններ
կգրանցվեն: Հետո էլի մի քիչ:
Լավրենտև,- Պա'րզ է, պա'րզ: Ավելացնում եմ, ուշադի՛ր:
(Սարքի գվվոցը մի փոքր ուժեղացավ, բայց պատկերի ոչ մի
փոփոխություն:)
-Ինչպես իմանանք, մի՞նչև երբ կարելի է ճառագայթումը
ուժեղացնել:
Դավիթ,- Հինգ վատից ոչ ավել: Այժմ փորձիր հաճախությունը
փոխել: Ակտիվացրու լսողության և տեսողության կենտրոնները:
(Լավրենտևի մատերը վազեցին ստեղնաշարի վրայով: Սարքի
գվվոցի տոնայնությունը փոխվեց: Պատկերը պտտվեց և այժմ
նորից գլխուղեղի ետին մասի պատկերն էր: Կարմիր շրջանը
համառորեն լայնանում էր, ընդգրկելով նորանոր հատվածներ թե
ողնուղեղից, թե գլխուղեղից)
-Վահրամ, դու ինչ որ փոփոխություն զգում ե՞ս, եթե այո,
ապա ին՞չ:
Վահրամ,- Ես կարծես մութ թունելում լինեմ:
Պալյան,- Ուրիշ ոչի՞նչ: Իսկ աչքերդ բաց ե՞ն, թե՞ փակ:
Վահրամ,- Չգիտեմ: Կարծես թե բաց են: Հիմա փորձեմ փակել:
(որոշ դադարից հետո)
-Երբ փակում եմ, լույսի անընդհատ բռնկումներ եմ տեսնում,
ասես սիրտս է խփում:
(Բժիշկները իրար նայեցին: Պալյանը և Լավրենտևը հաղթական,
իսկ Դավթյանը մտահոգ):
Դավթյան,- Վահրամ, մի լռի: Անընդհատ մեզ տեղյակ պահիր ինչ
ես զգում և տեսնում ու լսում:
Վահրամ,- Լավ բժիշկ:
Պալյան,- Ստանիսլավ, անցիր
դեռ
չհետազոտած տեղերի
վրայով, օրինակ այս:
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(նա մատով ցույց տվեց վերացական մտածողությամ կենտրոնին
կից մի մութ հատված):
Լավրենտև,-Ես տեսա: Մի փոքր ժամանակ տուր: Հիմա
կիմանանք, թե դա ինչ նպատակի էր ծառայում: Տեսնենք, թե այդ
հատվածը, ինչ հաճախականության հետ էր ռեզոնանսի մեջ
մտնում:
(Էկրանի վերին հատվածում հայտնվեցին թվեր)
-Այսպես: Այս հատվածի հաճախությունը հայուր հիսուներկու
հազար հերց է: Գեներատորի հաճախությունը փոխում եմ դրան:
(Սարքի գվվոցի տոնայնությունը փոխվեց: Մոնիտորի էկրանին
մութ տեղամասը, սկսեց գույնը փոխել և
աստիճանաբա
կարմրավուն երանգ ստանալ: Հանկարծ լսվեց Վահրամի ճիչը):
Վահրամ,- հերիք է, հերիք է: Տեր աստվա~ծ:
(Դավթյանը անմիջապես անջատեց սարքը, արագ հարթակը
դուրս քաշեց Էլեկտրոմագնիսի միջից և Վահրամի գլխից հանեց
ճառագայթիչը: Լավրենտևը և Պալյանը մոտեցան նրան) :
Դավթյան,- Ի՞նչ, ի՞նչ եղավ: Ի՞նչ զգացիր: Ինչո՞ւ բղավեցիր
Վահրամ:
(Տիրեց որոշ դադար: Մինչ Վահրամը հավաքում էր մտքերը
բժիշկները անհամբերությամբ սպասում էին նրա պատասխանին):
Վահրամ,- Դա սկսվեց միառժամանակ: Ասես հայտնվեցի
մի
ահավոր աղմուկի մեջ: Հազարավոր մարդկանցով շրջապատված,
որոնք միառժամանակ խոսում էին ու խոսում: Ես միայն առանձինց
բառեր էի հասցնում հասկանալ, իսկ
հիմնականում դա մի
անտանելի աղմուկ էր, կարծես այդ ձայները ծնվում էին հենց
գլխիս մեջ:
Դավթյան,- Լա՛վ Վահրամ, հանգստացիր: Դավիթ ջան մի շիշ
հանքային ջուր չես բերի, իմ սենյակում սառնարանում կա:
(Պալյանը գլխով արեց և դուրս եկավ, իսկ Լավրենտևը նստեց
համակարգչի առջև և սկսեց աշխատել: Էկրանը բաժանվեց չորս
մասի: Ծոծրակի մասի նկարը բարձրացավ վերին ձախ անկյունը,
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վերին աջ անկյունում հայտվեց ճակատային մասի պատկերը,
իսկ ներքին ձախ անկյուննում լուսապսակի նկարն էր վերևից, իսկ
աջ կողմում նրա նկարը կողքից; Դավթյանը շարունակեց)
-Իսկ ուրիշ ի՞նչ էիր զգում, ցա՞վ, տագնա՞պ, էլ ի՞նչ զգացողություն
էր քեզ անհանգստացնում:
Վահրամ(մի փոքր դադարից հետո),- Ուրիշ` առանձնապես
ոչինչ: Միայն անտանելի այդ ժխորը, աղմու'կը գլխիս մեջ:
Դավթյան,- Իսկ հիմա՞ : Հիմա՞ ինչ ես զգում:
Վահրամ(Գլուխը առնելով ափերի մեջ),- Աղմուկը անցավ:
(որոշ դադար, հետո Վ ահրամի մտքերը)
-Աղմուկը անցավ, բայց ես հիմա պարզ լսում եմ ձեր մտքերը:
Կարծում եմ, որ ձեր':
(հետո բարձրաձայն)
- Բժիշկ, ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ էք կարծում այդ աղմուկը ինչ
է նշանակում:
Դավթյան,- Դեռ չեմ կարող ասել տղաս, բայց կպարզեմ:
(ներս մտավ Դավիթը, երեք բաժակ և մի շիշ հանքային ջուր
ձեռքին: Նա լուռ բաժակները մեկնեց իր ընկերներին, լցրեց նախ
Վահրամի սեղանին թողած բաժակը, մեկնեց նրան, ապա նաև
իրենց բաժակները և լուռ խմեցին):
Դավիթ,- Ի՞նչ էք կարծում, արժե այսօր շարունակել մեր փորձերը,
թե հետաձգենք վաղվան:
Վահրամ(մտքում),- Ինչպես չէ: Վաղվան: Ուզում էք ինձ
հեռացնել որ հանգիստ արդյունքները քննարկե՞ք: Սրանք չպիտի
հասկանան, որ ես սկսեցի կարդալ իրենց մըտքերը, և ինձ համար
նշանակություն չունի, թե որտեղեմ եմ` այստեղ, թե կողքի
սենյակում: Քննարկեք, քննարկք,իսկ ես իմ անկողնում պառկած
կլսեմ ու իմ անելիքն կորոշեմ:
Դավթյան,- Վահրամ, տղաս, վերադարձիր քո սենյակը: Հետո
կշարունակենք:
(Վահրամը լուռ գլխով արեց և բաժակը ձեռքին դուրս գնաց)
-Իսկ այժմ, Ստանիսլավ ինչ պարզվեց: Ի՞նչ է փոխվել Վահրամի
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մոտ:
Լավրենտև,- Տարօրինակ է, բայց գեներատորի այդ կարճատև
աշխատանքը զգալի փոփոխություններ է առաջացրել: Նայեք: Նախ
գլխուղեղի այդ առջևի մաս մնացել է ակտիվ: Երկրորդ՝ ճակատային
մասի երկու կիսագնդերի միջև սինոպտիկ կապերը ավելի են
ակտիվացել: Եվ վերջապես՝ գլխավերևի լուսապսակը
մի փոքր
լայնացել է:
Դավթյանը(նկարները ուշադիր զննելուց հետո),- Այսի՛նքն,
ստացվո՛ւմ է, որ մեր այս լուսապսակը կառավարվում է ուղեղի
առայժմ քնա՛ծ, դէ մեր մոտ դեռևս չգործող կենտրոնների՞ց: Իսկ ի՞նչ
էք կարծում`ի՞նչ աղմուկ էր Վահրամին հունից հանել և այդքան
վախեցրել:
Լավրենտև,- Մտքերը: Այլոց, այլ մարդկանց մտքերը:
Պալյան,- Կարծում ե՞ս, որ մենք արթնացրեցինք նրա
տելեպատիայի
համար
պատասխանատու
ուղեղի
համապատասխան կենտրոնը:
Լավրենտև,- Կարծում եմ, որ այո:
.
Դավթյան,- Վերջ: Ես դադարեցնում եմ փորձերը: Չգիտեմ, թե
հիմա, այսքանից հետո ի՞նչ վիճակում է Վահրամը, բայց ռիսկի
դիմել ես այլևս չե'մ ուզում:
Պալյան,- Իսկ նրա մոտ այդ կենտրոնի ակտիվության ինչ որ
մնացորդային երեվույթ նկատվում է:
Լավրենտև,-Ոչինչ չեմ կարող ասել: Դուք սարքը այնքան արագ
անջատեցիք: Եթե նախ անջատեիք գեներատորը հետո ԷՄ.ԷՌ.ՏԷ.- ն
կհասցնեինք ստանալ այդ կենտրոնի մնացորդային պատկերը: Իսկ
հիմա միայն անջատման պահի նկարն ունենք, և այն շատ
ակտիվ է:
Պալյան,- Կարելի է կարծել, որ եթե անջատելուց հետո այդ
աղմուկը Վահրամի մոտ վերացավ`ուրեմն այդ կենտրոնն ևս
վերադարձավ իր նախնական վիճակին:
Լավրենտև,- Չգիտեմ: Մինչև չնկարահանեմ, չենք կարող վստահ
լինել: Գուցե նրան նորից կանչենք և միայն նկարահանենք և վերջ:
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Դե պարզելու համար նրա գլխուղեղի ներկայիս վիճակը:
Դավթյան,- Լավ: Ես գնամ Վահրամի ետևից, իսկ դուք
նախապատրաստեք ամեն ինչ արագ նկարելու համար:
(Նա արագ դուրս եկավ):
Լավրենտև,- Արի չշտապենք: Կնկարենք, հետո մեր մոտ
կքննարկենք:
Դավիթ,- Իսկ եթե փորձերը մեր վրա շարունակե՞նք: Արդեն
բավականին ինֆորմացիա ենք հավաքել:
Լավրենտև,- Կարելի է, բայց ոչ հիմա: Դեռ հարկ է պարզել, ինչ
հետագա ազդեցություններ կունենան մեր փորձերը: Դավթյանը
ճիշտ է: Պիտի դադարեցնել և սպասել: Եթե ռեգրեսիվ երևույթներ
չնկատվեն` ապա փորձերը կտեղափոխենք մեր մոտ: Իսկ սարքի
հաճախությունը երեք և կես գիգահերցի բարձրացնել դժվար կլինի:
Ավելի էժան կլինի նոր` առավել բարձր հաճախությամբ ԷՄ.ԷՌ.ՏԷ.
գնել քան հինը ձևափոխել: Լավ: Կշարունակենք մեր մոտ:
(Դուռը բացվեց և ներս մտավ մտահոգ Դավթյանը`մենակ: Երկու
բժիշկները հարցական հայացքները գամեցին նրա վրա):
Դավթյան(Մի փոքր շփոթված),- Նա խնդրեց, որ իրեն այսօր
հանգիստ թողնենք: Ասաց, որ գլուխը անտանելի սկսել է ցավել:
(Պալյանը և Լավրենտևը համր հայացքներ փոխանակեցին:
Դավթյանը էլ ավելի շփոթվեց)
- Դե ինչ կլինի, եթե մենք վաղը նրան նկարահանենք: Իսկապես
որ, թող այսօր հանգստանա:
Լավրենտև,- Իհարկե ոչինչ էլ չի լինի: Վա՞ղը, ուրեմն Վա'ղը:
(Նրանք երեքն էլ մոտեցան մոնիտորի էկրանին և սկսեցին
ուշադիր այն զննել: Լույսերը դանդաղ մարում են):
(ՏԵՍԱՐԱՆ ԵՐՐՈՐԴ))
(Որոշ դադարից հետո լույսերը կրկին վառվում են, բայց շատ
թույլ: Կիսախավար է, գիշեր: Լսվում են քայլերի ձայներ և
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սենյակ է մտնում Վահրամը: Նա զգույշ զննում է սենյակը, հետո
մոտենում է համակարգչին ու միացնում այն: Մոնիտորի էկրանը
լուսաորվում է: Հայտնվում է ուղեղի բիոդաշտի նկարը: Վահրամը
սկսում է այն ուշադիր զննել
Վահրամ,- Ուրեմն ուզում էք փորձերը դադարեցնել: Միայն թե
ոչ հիմա, երբ ես նորնոր եմ սկսում բացահայտել իմ
կարողությունները: Կարդալ ձեր մտքերը և ձեզ ներշնչել իմը դեռ
իմ զարգացման սկիզբն են միայն: Երբ հիշում եմ, թե ոնց էիք ինձ
ծաղրում, ծեծում ու խաբում, ուզում եմ մեջիցս դուրս գալ: Ոչինչ,
այդ Ռոբն ու Գարիկը դեռ պատասխան կտան իրենց արածների
համար: Ինչից սկսեմ: Տեսնես ուր են նրանք հիմմա:
(նա գլուխը առավ ափերի մեջ ու սկսեց կենտրոնացած մտածել)
-Հա՝ հերթապահության չեն, երկուսն էլ քնած են իրենց տանը,
իրենց կանանց կողքին: Ինչ անեմ: Զուգարաններն էիք ստիպում
որ մաքրեմ: Դե հիմա ձեր զուգարանները դուք կտեսնեք:
Կստիպեմ, որ հիմա, քնած տեղում ձեր տակը լցնեք: Տեսնեմ
առավոտյան ինչ էք ասելու ձեր կանանց:
(Նա կենտրոնացած սկսեց մտածել ափերը քունքեից բաց
չթողնելով: Որոշ ժամանակ անց նա սկսեց ծիծաղել: Ծիծաղը
նախ թույլ էր, լի քինախնդրությամբ, հետո ավելի բարձր ու
հաղթական նոտաներով)
-Այսպես ավելի լավ է: Ոչինչ: Ձեզ դեռ շատ անակնկալներ են
սպասվում: Դուք դեռ իրար պիտի դնգստեք ինչպես ինձ էիք
ծեծում: Հիմի էլ իրար հետ կկռվեք` ամեն պատեհ և
անպատեհ առիթով:
(տիրեց որոշ դադար),
- Իսկ ինչպես վարվել: Հարկ է շարունակել այս փորձերը, բայց
այնպես, որ ոչ բժիշկ Պալյանը, ոչ Վաղինակ Սամվելովիչը
չհասկանան ոչինչ: Օգնական է պետքգտնել: Կամ էլ փորձերի
ժամանակ նրանց ներշնչել, թե ոչ մի փոփոխություն էլ տեղի չի
ունենում: Ապա գիշերը, երբ բոլորը քնած կլինեն, համակարգչի
միջից ջնջել յուրաքանչյուր օրվա ստացած արդյունքը: Թող
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այդպես էլ կարծեն,որ իմ զարգացումը կանգ է առել նույն
մակարդակի վրա: Իսկ եթե աշխատանքի ընթացքում կորցնեմ
ինքնատիրապետությունս ու իրավիճակը չկարողանամ հսկել:
Մի բան պիտի մտածել, օգնական է պետք: Առանց նրա, ոչինչ
չի ստացվի:
(Հանկարծ բացվում է սենյակի դուռը և ներս է մտնում կապույտ
խալաթով և գլխաշորով մի աղջիկ: Նա սևեռուն
նայում է
Վահրամին ու կարճ հազում, շփոթված մի ոտքից հենվելով
մյուսի վրա):
Վահրամ,- Դու ո՞վ ես: Ո՞վ ես դու: Ինչու' քեզ մինչև հիմա ես
չե՞մ տեսել:
Աղջիկը,- Իսկ դո՛ւ ով ե՞ս և ինչ ես անում կեսգիշերին այստեղ,
այս սենյակում, լրիվ մթության մեջ: Աշխատում ե՞ս ինչ է:
Վահրամ,- Դե հա: Կարելի է ասել, որ աշխատում եմ: Բայց
դու չասացիր թե ով ես դ'ու: Դ'ու է՞լ ես այստեղ ապրում, թ՞ե
(դադար), - հերթապահում ես:
Աղջիկ,- Չգիտեմ: Ես չեմ հիշում ով եմ ես: Իսկ ապրում եմ
այստեղ: Արդեն շատ երկար: Բժիշկը փորձում է հիշողությունս
վերականգնել, բայց դեռ ոչինչ չի ստացվում:
Վահրամ,- Դու էլ ես հիվանդներից հա, (մտքում) -Ասես աստված
ձայնս լսեց: Ահա և օգնական:
(հետո բարձաձայն ),- Իսկ անունդ էլ չես հիշում:
Աղջիկ,- Ոչ: Բժիշկն ասում է, որ ինձ վթարից հետո են այստեղ
բերել: Ոչ ոք չի փնտրել, ոչ ոք իմ մասին ոչինչ չգիտի: Երևի
ես ոչ մեկին էլ պետք չեմ, որ ինձ չեն փնտրում:
Վահրամ,- Ինչպես և ինձ:Կորած հոգիներ: Երկուսս էլ մենակ
ենք այս աշխարհում:
Աղջիկ,- Մենա՞կ: Բայց հիմա մենք երկուսով ենք:
Վահրամ,- Իսկապես (մտազբաղ և լարված դադար) - Ասում ես,
անունդ չե՞ս հիշում: Արի անուն ընտրենք: Ի դեպ, բժիշկը
քեզ ինչպե՞ս է դիմում: Ինչ որ անուն տվել է քեզ թե՞ ոչ:
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Աղջիկը,- Ոչ: Նա ինձ միշտ դիմելիս ասում է աղջիկս:
Վահրամ,-Հա`բայց ես էլ քեզ չեմ կարող այդ կերպ դիմել: Արի մի
անուն ընտրենք, որ կարողանանք հանգիստ շփվել: Ինչ կասես,
եթե քեզ կոչենք Ադրիա կամ Աննա:
Աղջիկը,- Իսկ ի՞նչու հատկապես Ադրիա կամ Աննա:
Վահրամ,- Իսկ ի՞նչ տարբերություն: Եթե քեզ դուր չեն գալիս՝
ինքդ ընտրիր, թե ինչ անունով քեզ դիմեմ:
Աղջիկը,- Ոչ ինչու: Դուր են գալիս: Երկուսն էլ: Դիմիր ոնց
կուզես:
Վահրամ,- Այդ դեպքում: Հիմա ասա ինձ Ադրիա: Դու ի՞նչ ես
անում այստեղ, կեսգիշերին: Ի՞նչ որ բան ես փնտրում, թ՞ե
պարզապես քունդ չի տանում: Եվ հետո քո դուռը ինչու չե՞ն
փակել:
Ադրիա,- Իմ դուռը երբեք էլ չեն փակում: Իսկ ի՞նչի համար:
Ես ուր կարող եմ փախչել այստեղից, երբ գնալու տեղ չունեմ:
Բայց դու չասացիր, թե դո'ւ ինչով ես զբաղվում այստեղ, կես
գիշերին:
Վահրամ,- Ինչպես ասեմ: Ես փորձեր եմ իրականացնում: Ուզում
եմ մեր բժշկի համար անակնկալ պատրաստել: Կոգնե՞ս ինձ:
Ադրիա,- Անակնկա՞լ: Իսկ ի՞նչպես կարող եմ քեզ օգնել:
Վահրամ,- Տեսնում ես այս սարքը:
(ձեռքով ցույց է տալիս ԷՄ.ԷՌ.ՏԷ.-ն)
-Սա գլխի հետազոտությունների համար է: Ես կպառկեմ սրա
մեջ և դու պիտի այս համակարգչից հրամաններ մտցնես: Մենք
կուսումնասիրենք իմ գլխուղեղը, կպարզենք թե այն ինչպես է
գործում, հետո երբ ամեն ինչ կիմանանք կփորձենք քո
հիշողությունն էլ վերականգնել:
Ադրիա,- Ես էլ պիտի պառկե՞մ սրա մեջ:
Վահրամ,- Միայն ամենավերջում:Երբ հետազոտությունները
կավարտենք և ամեն ինչ պարզ կլինի, նոր միայն դու:
Ադրիա,- Ես համաձայն եմ: Երբ ենք սկսելու: Առավոտյա՞ն:
Վահրամ,- Ոչ հի'մա: Գիշերներով կաշխատենք:
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Ադրիա,- Իսկ ինչու գիշերներո՞վ: Մեզ չի կարելի այստեղ
գտնվել:
Վահրամ,- Եթե կարելի չլիներ, դուռը բաց չէին թողնի: Իսկ
կգիշերով, որովհետև ես ուզում են Վաղինակ Սամվելովիչին
անակնկալ նվեր անել: Տեսեք, ձեզ չհաջողվեց Անդրիայի
հիշողությունը
վերականգնել, իսկ
ինձ, այսինքն
մեզ՝
հաջողվեց: Ինչ կասես:
Ադրիա,- Ես համաձայն եմ: Միևնույն է, գիշերները քունս չի
տանում: Բայց ասա ինձ, ինչպե՞ս եղավ, որ առանց ինձ
ճանաչելու, իմ մասին իմանալու, դու գիշերով եկար այստեղ,
հետազոտություններ անելու, որ ինձ բուժելու միջոց գտնես:
Վահրամ(շփոթված, մտքում),- Այս աղջկա հետ հարկ է զգույշ
խոսել:
Թեկոււզ
և
հիշողությունը
տեղը
չէ,
բայց
տրամաբանությունը ոնց որ թե շատ լավ է գործում:
(հետո բարձրաձայն)
-Դե չէ իհարկե: Ես այստեղ եկա միայն իմ խնդիրներով՝ իսկ երբ
տեսա քեզ և իմացա քո խնդիրների մասին, մտածեցի` իսկ ինչու
քեզ էլ չփորձեմ օգնել: Դու ուզում ես չէ ամեն ինչ հիշել:
Ադրիա,- Նույնիսկ չգիտեմ էլ`ուզում եմ, թե ոչ: Իսկ եթե իմ
անցյալում այնպիսի բաներ են եղել որոնք ես չեմ ուզում հիշել:
Կամ էլ լավ կլիներ, որ ես դրանք չհիշեի: Հետո չասացիր, թե
քո անունը ինչպես է:
Վահրամ,- Վահրամ: Իմ անունը Վահրամ է: Իսկապես: Երբեք
չգիտես, թե քո անցյալը ինչեր է թաքցնում իր մեջ: Լավ: Դու
պարզապես օգնիր ինձ իմ հետազոտություններում, իսկ կօգնենք
քեզ, թե ոչ, կորոշենք ամենավերջում: Երբ ամեն ինչ պարզ կլինի
Ադրիա,- Լավ Վահրամ: Ինչպես կասես: Իսկ հիմա՞:
(նա հարցական հայացքը նախ գամեց մագնիսական սարքին
հետո Վահրամին)
Վահրամ,- Հիմա ես անհրաժեշտ հրահանգները կտամ: Հետո:
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(Նա մոտենալով համակարգչի ստեղնաշարին արագ մի քանի
կոճակներ սեղմեց, հետո Ադրիային մոտիկ կանչեց)
- Մոտեցիր:
(Երբ աղջիկը մոտեցավ և նայեց ստեղնաշարին` Վահրամը
ցույց տվեց)
-Հենց որ ե ս կպառկեմ այստեղ:
(նա գլխով ցույց տվեց էմեռտեի սարքը)
-Կսեղմես այս կոճակը, հասկացար:
(Ադրիան գլխով արեց)
-Իսկ երբ լսես ստոպ, կսեղմես այս մեկը, Պարզ է՞:
Ադրիա,- Պարզ է: Կարծում էի ավելի բարդ ինչ-որ բան պիտի
անեի: Լավ:
(Նա գրավեց տեղը համակարգչի առաջ և հարցական հայացքը
հառեց Վահրամին)
Վահրամ(շփոթված),- Ախ հա, հիմա իմ հերթն է:
(նա միացրեց սարքը, հարթակի վրայից վերցրեց ճառագայթիչ
թասակը, հագցրեց գլխին, կապեց բազպանը և պառկեց հարթակի
վրա: Ադրիան անխոս կանգնեց, մոտեցավ, հարթակը հրեց էլ.
Մագնիսի մեջ ապա վերադառնալով սեղանի մոտ սեղմեց
համակարգչի համապատասխան կոճակը: Լսվեց գեներատորի
խուլ գ վվոցը: Նա լարված նայում էր մոնիտորի էկրանին,
որտեղ կարմիր գույնը սկսում էր աստիճանաբար աճել):
Ադրիա,- Ինչպե՞ս ես քեզ զգում Վահրամ:
(Պատասխան չստանալով նա ոտքի կանգնեց և մոտեցավ
սարքին, երկար զննեց այն, հետո վերադարձավ մոնիտորի մոտ
առավել ուշադիր սկսեց այն զննել: Ապա վճռականորեն սեղմեց
անջատման կոճակը: Գվվոցը վերացավ: Ադրիան մոտեցավ
սարքին, այն ևս անջատեց և Վահրամին հարթակի հետ միասին
դուրս քաշեց: Վահրամը չէր արձագանքում: Աղջիկը
սկսեց
ցնցել նրան` մեղմ կանչելով).
Ադրիա,- Վահրամ, Վահրամ ուշքի արի: Արդեն վերջ: Էլ դու
ներսում չես: Կարելի է վեր կանալ:
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(Նա Վահրամի գլխից հանց ճառագայթիչ թասակը և ավելի ուժեղ
սկըսեց ցնցել նրան: Հանկարծ պառկածը խորը հոգոց հանեց,
բացեց աչքերը և դժվարությամբ նստեց: Որոշ ժամանակ նրանք
չէին խոսում: Հետո Վահրամը հարցրեց):
Վահրամ,- Ինչպես հասկացար, որ պիտի անջատես սարքը: Ես
կարծես ծովի մեջ լողալիս լինեի: Զգում էի, որ պիտի դադարել,
բայց չէի կարողանում ձայն հանել:
(նա մի պահ լռեց, ապա դժվարությամբ իջավ հարթակից և
մոտեցավ մոնիտորի էկրանին: Ադրիան հետևեց նրան և կանգնեց
կողքին)
-Դե ինչ: Տեսնենք ինչ է փոխվել: Այսպես, այսպես:
(էկրանը բաժանվեց երկու մասի: Աջում հին նկարն էր, ձախում
նոր, առավել լայնացած կարմրավուն, հետևաբար և ավելի ակտիվ
գլխուղեղի նկարն էր)
-Համարյա վաթսուն տոկոս սովորական, տաս-տասներկու
տոկոսի փոխարեն: Տեսնես պսակը ինչ փոփոխություն է կրել:
(Նա արագ մոնիտորի էկրանին բերեց իր լուսապսակի նոր նկարը:
Այն լայնացել էր և ընդհուպ մոտեցել էր գլխին: Օղակը ասես վեր
էր ածվում թասակի` պատրաստ գրկել գլուխը ամբողջովին:
Վահրամը մտահոգ անջատեց համակարգիչը և նստեց:
Ադրիա,- Քեզ ի՞նչն է անհանգստացնում: Եվ ինչ է
սա
նշանակում: Դու հասկան՞ում ես ինչ է կատարվում՝ թ՞ե ոչ:
Վահրամ(Դանդաղ, ասես և մտածելով և խորհելով),- Սկսում եմ
հասկանալ:
Իմ
ընդունակությունները
աճում
են
հնարավորություններն էլ հետը: Չգիտեմ՝ դեռ չգտեմ թե այս
ամենը ինչի կհանգեցնի:
Ադրիա,- Դու վախենու՞մ ես:
Վահրամ,- Ո՛չ: Չեմ վախենում: Անհանգստանում եմ:
Ադրիա,- Ինչի՞ց:
Վահրամ,- Դու միշտ ես այդքան քչա՞խոս:
Ադրիա,- Իսկ ինչ կարիք կա մեկ բառի փոխարեն արտասանել
Մի քանիսը: Լավ կլիներ դու էլ դա սովորեիր:
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Վահրամ,- Վատ խորհուրդ չի: Ինձ անհանգստացնում է
անհայտությունը: Երբ իմ գործողությունները ինձ համար էլ
պարզ չեն: Էլ չասած հնարավորությունները:
Ադրիա,- Իսկ ա՞յժմ ինչ: Ի՞նչ ենք անելու:
Վահրամ,- Նախ ինձ պետք է այս ամենը մտովի վերլուծել,
հասկանալ: Հետո նոր որոշել, թե ինչ անել: Գնանք: Ես քեզ
կտանեմ քո սենյակը, ինքս կվերադառնամ ինձ մոտ ու …
(նա լռեց):
Ադրիան,- Իսկ ե՞րբ մենք նորից կհանդիպենք: Վա՞ղը երեկոյան:
Վահրամ,- Համենայն դեպս այո: Դեռ չգիտեմ, կշարունակենք
մեր փորձերը, թե ոչ, բայց վաղը ուղիղ այս ժամին` այստեղ:
(նրանք երկուսն էլ նայեցին պատի մեծ ժամացույցին, որը ցույց
էր տալիս գիշերվա ժամը մեկը և միասին դուրս եկան սենյակից:
Լույսերը լրիվ մարեցին: Երբ լույսերը նորից վառվեցին, արդեն
առավոտ էր: Ներս են մտնում երեք բժիշկներն էլ: Լավրենտևը
նստում է համակարգչի դիմաց և միացնում այն, իսկ Պալյանը և
Դավթյանը բազմոցին):
Դավթյան,- Եվ այսպես: Ինչ եզրակացության եկաք:
Պալյան,- Անկեղծ ասած, մենք անհանգստանում ենք: Մի բանն է
միայն պարզ: Փորձերը առայժմ կդադարեցնենք: Հարկ է ստացված
տվյալները ամենայն մանրամասնությամբ
մշակել: Լրիվ
հասկանալ, թե ինչ փոփոխություններ են եղել Վահրամի հետ,
գնահատել դրանց նշանակությունը, և նոր միայն
որոշել`
շարունակե՞նք դրանք՝ թե ո՛չ:
Լավրենտև,- Վաղինակ Սամվելովիչ դուք երեկ մեզանից հետո
աշխատե՞լ էք համակարգչի հետ:
Դավթյան,- Ոչ: Մենք միասին դուրս եկանք: Ի՞նչ է, մոռացել է՞ք: Եվ
ես միայն հիմա վերադարձա և այն էլ ձեզ հետ: Իսկ ինչ կա՞:
Ինչ որ բան է պատահել:
Լավրենտև,- Չէ, առանձնապես ոչինչ: Որոշ ֆայլեր խառնված
են, և ինձ թվում է, որ ինչ որ քանակի ինֆորմացիա ջնջվել է:
Դավթյան,- Երեկվա տվյալնե՞րը:
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Լավրենտև,- Ոչ: Երեկվանն էլ, նախորդ օրերինն էլ տեղում են:
Պալյան,- Այդ դեպքում քեզ ի՞նչն է անհանգստացնում:
Գուցե արդեն արժե կանչել Վահրամին: Նկարահանենք ինչ
մնացորդային փոփոխություններ են տեղի ունեցել:
Դավթյան,- Լավ: Ես գնացի նրա ետևից:
(Բժիշկը դուրս գնաց):
Պալյան,- Ստանիսլավ, ինչ է կատարվում;
Լավրենտև,- Որոշ տվյալներ, հատկապես երեկվա վերջին
տվյալները վնասված են անընթեռնելիության աստիճան: Կամ
Դավթյանի գիտությամբ այդ Հրայրն է այստեղ տնորինություն
անում, կամ էլ չգիտեմ: Պարզապես տեղյակ չեն, որ ես ամեն ինչ
կրկնորինակում եմ սկավառակի վրա էլ, ֆլեշ կուտակիչի վրա էլ:
Ես լրացուցիչ ֆլեշ կուտակիչ եմ բերել: Այն կմիացնեմ
համագարչին՝ ետևից, ու հրաման կտամ, որ երբ սարքը միացվի,
բոլոր ստացվող տվյալները և հրամանները գրանցվեն սրա մեջ:
Պալյան,- Կմնա ամեն օր դա փոխել, և մենք ամեն օր կիմանանք`
թե ինչ է այստեղ կատարվում մեր բացակայության ժամանակ:
Լավ կլինի, որ վիդեոկամերան էլ ավտոմատ միանա և
նկարահանի ամեն ինչ:
Լավրենտև,- Լավ միտք է: Վաղվա ֆլեշի մեջ այդ հրահանգն է լ
կգրեմ:
(ներս մտան Դավթյանը և Վահրամը: Վահրամը լուռ գլխի
շարժումով բարևեց ներկաներին և հանգիստ գնաց ու նստեց
ԷՄ.ԷՌ.ՏԷ.-ի հարթակին: Դավթյանը մոտեցավ ու փորձեց միացնել
սարքը: Ոչինչ տեղի չունեցավ: Նա կրկին փորձեց,
դարձյալ
ապարդյուն)
Պալյան,- Ի՞նչ է պատահել, չի՞ աշխատում:
Դավթյան,-Բան չեմ հասկանում: Երեկ երեկոյան նորմալ
աշխատում էր, իսկ հիմա:
Պալյան,- Գիշերը ի՞նչ կարող էր պատահե:
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Դավթյան,- Ոչինչ էլ չէր կարող պատահել: Գուցե ապահովիչներն
են վառվել: Ինչ անենք: Մենք սրա ինժիներներից չունենք
հիվանդանոցում:
Պալյան,Վնաս
չկա,
մեր
ինժեներներին
կկանչենք,
կվերանորոգեն: Իսկ այժմ ինչով զբաղվենք: Գուցե:
(նա զննող հայացք գցեց Վահրամի վրա)
- Վահրամ ի՞նչպես ես քեզ զգում այսոր;
Վահրամ,- Լավ բժիշկ: Ոչ մի տեղս չի ցավում:
Լավրենտև,Գլխացավ,
տեսողական
կամ
լսողական
պատրանքներ չունես:
Վահրամ,- Ինչ չունե՞մ:
Լավրենտև,- Պարզ է: Աչքիդ ոչ մի բան չ՞ի երևում, կամ
ձայներ չես լսում այլևս: Ոչինչ չի անհանգստացնում: Կարող ես
առայժ կանգնել:
Վահրամ(իջնելով հարթակից),- Ոչ բժիշկ: Ոչ ձայներ, ոչ էլ
տեսիլքներ ինձ չեն անհանգստացնում:
Դավթյան,- Շատ լավ է, շատ լավ:
(նա մի աթոռ է դնում սենյակի կենտրոնում)
- նստիր:
(հետո երբ Վահրամը նստում է սկսում է զգույշ շոշափել նրա
քունքերը, ծոծրակը և ուշադիր նայում է աչքերի մեջ)
- Ասում ես ոչ մի տեղդ չ՞ի ցավում: Լավ է, լ ավ է:
Վահրամ,- Բժիշկ, դուք ինձ խոստացել էիք էլեկտրոնային
խաղ տալ` պլանշետ: Միայն թե կարելի է խաղերի փոխարեն
գրքեր գրանցված լինեն նրա մեջ: Գիշերները քունս մեկ-մեկ չի
տանում: Ուզում եմ կարդալ: Հետո առավոտյան և երեկոյան ևս
զբաղմունք չունեմ:
Դավթյան(Զարմացած),- Գրքե՞ր: Իսկ ինչ կուզեիր կարդալ:
Գեղարվեստան, մասնագիտական, թե փաստա-պատմական:
Վահրամ,- Ճիշտն ասած մեկ է: Բայց եթե պիտի ընտրեմ, ուրեմն
մասնագիտական և այդ փաստա-պատմականը:
Լավրենտև,- Իսկ առաջ էլ ես ցանկացել կարդալ, թե հիմա
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ես դրա պահանջը զգում: Իսկ ինչ մասնագիտական գրքեր
կգեադասեիր:
Վահրամ,- Դե ես հիվանդանոցում եմ, ուրեմն կուզենաի
բժշկական: Կարելի է:
(Երեք բժիշկներն էլ իրար նայեցին: Դավթյանը մոտեցավ
գրասեղանին, դարակից հանեց մի փոքրաչափ պլանշետհամակարգիչ, իսկ պայուսակից մի լազերային սկավառակ և
երկուսն էլ մեկնեց Լավրենտևին):
Դավիթ,- Ստանիսլավ, այս սկավառակի վրա հազար հեղինակ է
և ավելի քան քսանհինգ հազար գիրք: Եվ գեղարվեստական և լայն
մասնագիտական և նեղ մասնագիտական գրականություն է:
Խնդրում եմ, սկավառակի պարունակությունը ձայնագրիր
պլանշետի մեջ: Թող ինչ ուզում է ընտրի ու կարդա:
(Լավրենտևը լուռ գլխով արեց, վերցրեց երկուսն էլ ու շուռ եկավ
համակարգչի կողմը: Մինչ նա զբաղված էր ձայնագրությամբ,
լսվեց սեղանի հեռախոսի ձայնը: Դավթյանը վերցրեց հեռախոսը):
Դավթյան,-Այո, լսում եմ: Բարև Գարիկ: Ի՞նչ, ի՞նչ է պատահել
(դադար),- լավ: Եթե պետք է, կարող ես այսօր չգալ: Բուժվիր:
(նա տարակուսած ցած դրեց հեռախոսը)
-Այ քեզ պատմություն:
Պալյան,- Ի՞նչ է պատահել: Ձեր սանիտար՞ն է հիվանդացել:
Դավթյան,- Քիչ է ասել հիվանդացել է: Աղիքային գրիպ:
Զուգարանից դուրս չի գալիս: Խեղճ տղա:
(նորից հեռախոսային զանգ: Դավթյանը նորից վերցրեց
հեռախոսը)
-Այո: Բարի լույս, Ռոբերտ: Ի՞նչ; Դու էլ ե՞ս հիվանդ: Քե'զ
ինչ է եղել:
(որոշ դադար)
-Տարորինակ է: Տարօրինակ է, որ թե դու, թե Գարիկը նույն
պատճառով էք խնդրում գործի չգալ: Երեկ ինչ է միասին ինչ
որ բան է՞ք կերել: Ո՞չ: Այդ դեպքում ինչ՞ու է երկուսիդ մոտ էլ
նույն սիմպտոմները: Լավ, ինչ արած: Դու էլ մնա, բուժվի:
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(նա տարակուսած ցած դրեց հեռախոսը: Վահրամը շրջվեց,
որպեսզի իր հաղթական ժպիտը թաքցնի նրանցից):
Պալյան,- Այսօր երևի մեր օրը չէ հ՞ա բժիշկ: ԷՄ.ԷՌ.ՏԷ.- ն
չմիացավ, ձեր սանիտարները հիվանդացել են: Միայն Վահրամն
է իրեն լավ զգում: Դու վերջացրի՞ր Ստանիսլավ:
(դիմեց նա ընկերոջը):
Լավրենտև(Անջատելով
համակարգիչը,
պլանշետը
և
սկավառակը մեկնում է Դավթյանին),- Այո: Կարծես թե այսօր
վերջ: Մենք գնանք Վաղինակ Սամվելովիչ: Իսկ մի ժամից կգան
մեր մասնագետները և կստուգեն ձեր սարքը:
Դավթյան(Պլանշետը տալով Վահրամին),-լավ: Այսօր կարելի է
հանգստանալ: Գնանք Վահրամ: Քեզ տանեմ քո սենյակը: Դու էլ
այսօր հանգստացիր: Մինչև վաղը:
(նա հրաժեշտ տվեց երկու բժիշկներին և Վահրամի հետ
դուրս եկավ: Լավրենտևը և Պալյանը իրար նայեցին):
Պալյան,- Ինչ որ բան է կատարվում: Չգիտեմ թե ի՞նչ, բայց
ինչ որ բան այնպես չէ: Նախ այս սարքը չմիացավ, հետո այդ
սանիտարների տարօրինակ հիվանդու- թյունը: Նկատեցի՛ր
Վահրամի ժպիտը: Նա արագ շուռ եկավ, որ թաքցնի այն
մեզանից, բայց ես հասցրեցի նկատել: Հետո համակարգչի խաղերը:
Չէ, վաղը անպայման հարկավոր է հրահանգել, որ համակարգիչը
միացնելուց միանա նաև տեսախցիկը: Ես պիտի իմանամ թէ ինչ
է այստեղ կատարվում:
Լավրենտև(մտազբաղ),- Կիմանանք: Ես Դավթյանից ոչ մի նման
բան չէի՛ սպասում: Ճիշտն ասած հիմա էլ եմ դժվարությամբ
հավատում: Գուց՞ե այդ Հրայրի մա՞տն է խառը: Զգաց, որ առանց
իր մասնակցության ենք փորձերը
իրականացնում՝ սկսել է
փորփրել ու խանգարել: Եթե այդպես է, Դավթյանը նրան կսաստի:
Իսկ եթե այս ամենը Դավթյանի գիտությամբ է տեղի ունենո՞ւմ:
Պալյան,- Եթե այդպես լինի, ուրեմն ինչ: Ի՞նչ ենք անելու:
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Լավրենտև,- Կմտածենք: Նախ հարկավոր է համոզվել` հետո
որոշում ընդունել:
(Նրանք լուռ դուրս եկան սենյակից: Լույերը դանդաղ մարեցի

(Տեսարան

չորրորդ)

(Փորձասենյակն է: Կիսախավար: Զգույշ բացվում է դուռը և ներս
են մտնում Վահրամը և Ադրիան: Նրանք անձայն մտնում են ներս:
Վահրամը մոտենում և միացնում է համակարգիչը:
Նրա ձեռքին իր պլանշետն է, որը նա միացնում է
համակարգչին: Ադրիան մի աթոռ է մոտեցնում սեղանին և
նստում նրա կողքին, մեջքով դեպի պատը և սկսում ուշադիր
զննել Վահրամի դեմքը ):
Ադրիա,- Կարող ե՞մ իմանալ, թե ի՛նչ ես փնտրում:
Վահրամ,- Կարող ես: Ես ուզում եմ ինտերնետից քաշել
անհրաժեշտ գրականությունը: Այս պլանշետի վրա թվում է
ամեն ինչ կա, բացի խիստ անհրաժեշտ գրականությունից:
Անդրիա,- Ի՛նչ գրականությո՞ւն:
Վահրամ,- Բժշկություն, յոգա, էզոտերիկա: Չես կարող
պատկերացնել, թե մի սկավառակի վրա ինչքան գիրք կարելի է
գրանցել: Բայց նաև միառժամանակ ինչքան քիչ անհրաժեշտ
գրքեր գտնել: Լավ է գոնե, ճիշտ է՛ քիչ քանակությամբ,
բայց այդ գրքերի մեջ գոնե գրականություն էլ է նշվում,
որոնցից օգտվել են այս գրքերի հեղինակները:
Ադրիա,- Իսկ ի՞նչ ես ման գալիս կոնկրետ:
Վահրամ(Գրպանից մի թուղթ հանելով մեկնեց այն աղջկան)
-Երկար կտևի եթե կարդամ: Դու նայիր, իսկ ես կփորձեմ դրանք
ինտերնետից քաշել:
Ադրիա(Սկսում է կարդալ),- Այսպես, այսպես: Պատանջալի
‘’Յոգա սուտրա'', Սելվարադժանի Էսուդիան ''Խաթխա Յոգա’’,
Գավաա Լովսան ’’Իգլոռեֆլեկսոտերապիա’’, Տաբենա
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’’Իգլոուկալիվանիե‘’:
Բավականին
երկար
ցուցակ
է:
Վիվեկանանդա ‘’Ռաջա Յոգա’’, ‘’Ժնանի Յոգա'', Էվանս-Վենս
‘’Տիբեթյան Յոգա’’: Այսպես, այսպես: Ռուդոլֆ Շտայներ,
Աուրոբինդո Գխոշ, Ռամանա Մախարաշի: Դու պատրաստվում
ես այս բոլոր գրքերը կարդա՞լ:
Վահրամ,- Ոչ թե կարդալ, այլ ուսումնասիրել և յուրացնել: Իմ
առաջ անսահմանափակ հնարավորություններ են բացվել:
Տելեպատիան և Հիպնոսը միայն ծաղիկներն են այն ամենի,
ինչին կարելի է հասնել բացահայտելով և կառավարելով
մեր ուղեղի հնարավորությունները:
Ադրիա,- Իսկ գուցե ամենևին էլ պետք չ՞է դրանք բացահայտե:
Վահրամ,- Ինչ՞ու ես հարցնում: Մի թ՞ե արդար է, որ ուղեղի
ութսունհինգ տոկոսը քնած է, անգործության է մատնված:
Ադրիա,կարծում
ես
բնությունը
իզո՞ւր
է
այդ
հնարավորությունները պահում, պահպանում: Գուցե նախ պետք
է հասունանալ այնքան, որ դրանք կարողանաս ճի՛շտ
օգտագործել, հետո նոր:
Վահրամ,- Ո՛չ: Նրանում, ո՛ր մենք բացահայտենք մեր մենտալ
հնարավորությունները ոչ մի վատ բան էլ չկա: Գոնե Ռոբի և
Գարիկի նման սադիստները չեն ծաղրի և ծեծի անպաշտպան
մարդկանց:
Ադրիա,- Վահրամ մտածիր, թէ ինչ ես ասում: Ա՛յ, դու հիմա
կարող ես մարդկանց քո կամքը ներշնչել և կարդալ նրանց մտքերը:
Եվ առաջին բանը, որ արեցիր դա նա էր, որ ներշնչեցիր այդ
երկուսին կեղտոտել իրենց տակը: Դա նույնն է, թե մի քանի
տարեկան երեխաին լուծողական տաս ու բացատրես նրա
նշանակությունը: Հիմա պատկերացրու, որ այդ երեխան այն զզույշ
մի կողմ դնելու փոխարեն սկսի թաքուն լուծողականը ավելացնել
մեծերի կերակրի մեջ և սկսի հրճվել դրա թողած հետևանքներից:
Վահրամ(Մի պահ դադարեցնելով աշխատել),- Ի՞նչ ես
խոսում: Համա թե Համեմատություն գտար: Այդ երկուսն
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արժանի են ամենախիստ պատժի: Թող միայն նորից գործի
գան: Ես նրանց կստիպեմ իրար ծեծեն: Նույնքան դաժանաբար,
որքան որ ուրիշներին էին ծեծում:
Ադրիան,- Այսինքն երեխայի ձեռքը ոչ միայն լուծողական է ընկել
այլև ատրճանա՞կ: Ու հիմա նա կսկսի աջ ու ձախ կրակել:
Վահրամ,- Լսիր, ի'նչ ես ուզում ինձանից: Ուզում ես, որ այդ
սրիկաները իրենց արածների համար պատասխան չտա՞ն: Դա՞
ես ուզում:
Ադրիա,- Ոչ Վահրամ: Խնդրում եմ, որ չիջնես նրանց
աստիճանին, չդառնաս այնպիսին` ինչպիսին որ նրանք էին: Քո
առջև բացվող հնարավորությունները օգտագործիր հոգեպես
զարգանալու համար միայն:
(Վահրամը մի պահ քարացավ համակարգչի առջև, ապա մի
քանի կոճակ սեղմելով պտտվեց տեղում):
Վահրամ,- Լավ: Քանի գրքերը ինտեռնետից ներմուծվում են
պլանշետի հիշողության մեջ, զրուցենք:
(Նա ոտքի ելավ և սկսեց դանդաղ քայլել սենյակում, հետո
նստեց բազմոցի վրա ու անթարթ նայեց Ադրիային):
Ադրիա,- Ոչ փորձիր ինձ ինչ-որ բան ներշնչել, ոչ էլ մտքերս
կարդալ: Ո՛չ մեկը, ո՛չ մյուսը քեզ չի հաջողվի:
Վահրամ,- Ես դա հասկացա: Այնպիսի տպավորություն է,
կարծես դու նույնիսկ չես էլ մտածում: Կասե՞ս թե ինչու:
Ադրիա,- Ինչի՞ համար: Չես կարող և վերջ: Պատճառը
նշանակություն չունի: Ես նայեցի այդ գրքերի ցանկը: Վատ գրքեր
չեն: Գուցե մի քանիսն էլ իմ կողմից խորհուրդ տամ: Կկարդաս:
Կցանկանաս` կզրուցենք նրանց մասին:
Վահրամ,- Ին՞չ գրքեր: Դու ի՞նչ գրքեր կարող ես ինձ խորհուրդ
տալ:
Ադրիա,- Օրինակ Դիոնիսիոս Աերոպագիտի ‘’Երկնային
Հերարխիաների մասին’’ գիրքը և Ֆոմա Կեմպիյսկու ‘’Ինչպես
նմանվել Հիսուսին’’:
Վահրամ,- Կրոնը ինձ քիչ է հետաքրքրում:
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Ադրիա,- Այս գրքերը քեզ շատ կոգնեն հնարավություններդ ճիշտ
գնահատելու և օգտագործելու հարցում: Կարդա նաև Էդգար
Կեյսիի ‘’Ատլանտիդաի պատմությունը’’ և Շտայների ‘’Ակաշաի
խրոնիկները’’: Կիմանաս, թե ինչի են հասցնում գոռոզությունը և
մենտալ հնարավորությունների ոչ ճիշտ օգտագործումն և
չարաշահումը:
Վահրամ,- Հիշողությունը կորցրած մարդու համար դու չափից
դուրս շատ բան ես հիշում:
(Տիրեց լարված լռություն, որը խախտեց Ադրիան):
Ադրիա,- Հիշողությունը հարաբերական բան է: Երբեմն այնքան
ես ուզում մոռանալ քո հետ կատարված ինչ որ դեպքեր, ինչ որ
մարդկանց, որ քո կամքով կարող ես դրանք ջնջել հիշողությանդ
միջից, թողնելով միայն հաճելին և առավել պետքականը
Վահրամ,- Ինչ է պատահել: Քեզ էլ ե՞ն նեղացրել: Չեմ
պատկերացնում, թե ո՛վ կկարողանար քեզ վատ բան կամենալ:
Քեզանից այնպիսի հանգստություն և խաղաղություն է ասես
բուրում, որ:
(Ադրիան ընդհատեց նրան)
Ադրիա,- Որ նույնիսկ դու ես պատրաստ միտքդ ու հոգիդ
բացել երկու օրվա ծանոթիդ առաջ:
Վահրամ,- Եվ դու կարողացել ես հիշողությունից ջնջել հանել
քեզ հետ կատարվա՞ծը: Ես էլ կուզենայի մոռանալ շատ բան: Եվ
մեր սանիտարներին, և թե ինչպես էին ինձ
վերաբերվում
առաջ, փողոցում, մինչև այստեղ ընկնելը:
Ադրիա,- Վահրամ, մտածիր այն մասին, թե ինչ վիթխարի
հնարավորություններ են քո առջև բացվել: Ա’յս պահին: Կամ
մոռացիր տհաճ անցյալը, կամ էլ մի թող, որ այն ճնշի քո
ներկայի վրա և ուղեցույց դառնա քո ապագայի համար:
Վահրամ,- Ո՞վ ես դու: Դու հասարակ հոգեկան հիվանդ չես,
որ բուժվում է այստեղ: Եթե կհարցնես, թե ինձ համար մեկ չ՞է,
կպատասխանեմ, որ ո՛չ: Մեկ չէ՛: Մինչ հիմա ես ոչ մեկից այսքան
կարճ և բովանդակալից մտքեր չեմ լսել: Ես քո նշած գրքերն էլ
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կքաշեմ ինտերնետից ու կուսումնասիրեմ: Եթե այլ գրքեր ևս
կարող ես խորհուրդ տալ, ասա կամ գրիր: Ցուցակը տուր:
Ադրաիա,- Լավ, կգրեմ: Հույսով եմ, դրանք քեզ կօգնեն: Հիմա ինձ
այլ բան ասա: Մինչև երբ ես պատրաստվում թաքցնել քո
հնարավորությունները: Այն երկու բժիշկները Պալյանը և
Լավրենտևը շատ վճռական են տրամադրված: Եթե նրանք
տեսնեն քո նոր Տոմոգրաֆիկ նկարները ամեն ինչ կհասկանան:
Եվ ինչպես նրանք կարձագանքե՞ն:
Վահրամ,- Որոշում կնդունենք դեպքերի ընդացքին զուգահեռ:
Միևնույն է, ես հանգիստ կարող եմ կարդալ նրանց մտքերը: Հիմա
ես ֆիլտրում եմ: Կարդում եմ միայն նրանց մտքերը, ումը որ
ուզում եմ: Հակառակ դեպքում գլխիս մեջ մի համատարած
աղմուկ կլիներ:
Ադրիա,- Իսկ տարածությունը նշանակություն ունի՞
Վահրամ,- Չգիտեմ: Չեմ փորձել երկար տարածությունների
վրա մտքեր կարդալ: Բայց լավ խորհուրդ է, կփորձեմ:
Ադրիա,- Փորձիր: Հիշիր միայն, որ միտքը ամենաարագնթաց
բանն է աշխարհում: Հիմա դու մտովի այստեղ ես, իսկ մի
ակնթարթ անց կարող ես մտովի հայտնվել միլիարդավոր
լուսատարի հեռավորության վրա գտնվող գալակտիկայում, մտովի
տեսնել նրանց: Գնալ անցյալ և ապագա: Միտքը միառժամանակ
և նյութական է և ոչ նյութական:
Վահրամ,- Դու ո՞վ ես մասնագիտությամբ, որ այդպես հեշտ
ու հանգիստ դատողություննր ես անում տիեզերքի և աշխարհի
կառուցվացքի մասին:
Ադրիան,- Հարցդ կոռեկտ չէ:
Վահրամ,- Հասկացա: Դու ով ես եղել մասնագիտությամբ մինչև
այստեղ ընկնելը:
Ադրիա,- Չեմ հիշում:
Վահրամ,- Այդ ինչպե՞ս: Ինչպե՞ս թե չես հիշում: Այդքան բան
գիտես, խորհուրդներ ես տալիս ու չե՞ս հիշում, թե ո՞վ ես դու
մասնագիտությամբ:
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Ադրիա(Նայելով համակարգչի կողմը),- Գրքերդ պատրաստ
են, կարող ես համակարգիչն անջատել:
Վահրամ,- Գուցե խորհուրդ տված գրքերդ էլ մուտքագրես,
որ դրանք էլ ունենամ:
(Ադրիան անխոս վերկացավ և նստեց համակարգչի դիմաց:
Նրա մատները շատ վարժ վազեցին ստեղնաշարի վրայով:
Վահրամը ևս ոտքի կանգնեց և մոտենալով նրան սկսեց ուսի
վրայից հետևել Ադրիայի աշխատանքին: Վերջինս վերջացնելով
նորից ոտքի ելավ և նստեց բազկաթոռին: Վահրամը գրավեց իր
նախկին տեղը:)
Վահրամ,- Դու ինձ գնալով ավելի ու ավելի շատ ես
հետաքրքրում:
Ադրիա,- Որպես մա՞րդ` թ՞ե որպես կին:
Վահրամ,- Որպես մարդ իհարկե:
(անհարմար դադար)
- Ներիր, ես այդ չէի ուզում ասել: Իհարկե, դու նաև շատ գեղեցիկ
կին ես: Պարզապես մեր այս ներկա իրավիճակում մտածել ինչ
որ ուրիշ բաների մասին:
(նա լռեց)
Ադրիա,- Հասկանում եմ:
Վահրամ,- Իսկ ես չե՛մ հասկանում: Ինչպես ես մինչև հիմա չէ՞ի
նկատել, որ դու շատ հմայիչ կին ես: Ես քեզ ընկալում էի որպես
մարդ, ընկեր, բայց ոչ.. (դադարից հետո շարունակեց)
-Ինչու հարցրեցի՛ր: Հիմա ես ուրիշ բանի մասին էլ չեմ
կարողանում մտածել:
Ադրիա,- Դա կանցնի:
Վահրամ,- Հազիվ թե անցնի: Դու ոչ կտգեղանա՛ս, ոչ էլ
կհի՛մմարանաս:
Ադրիա,-Ինձ այլ բան ասա: Երբ ե՞ս պատրաստվում փորձերդ
շարունակել:
Վահրամ,- Մի քանի օրից հետո: Փոփոխությունները լավ բան
են, բայց հարկ է պարզ գիտակցել ու հասկանալ դրանց իմաստը
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և նշանակությունը: Կփորձեմ նաև կենտրոնացած մտածել:
Ադրիա,- Դու գիտես, թե ինչ է մեդիտացի՞ան:
Վահրամ,- Առայժ միայն կարդալով: Կսովորեմ, կփորձեմ: Դրա
համար էլ այդքան գիրք եմ գրել:
Ադրիա,- Իսկ գեղարվեստական գրքերը պարզապես առիթ էին
այս պլանշետը ձեռք բերելու համա՞ր:
Վահրամ,- Նաև: Գիտե'ս, ես սկսում եմ երբեմն–երբեմն հիշել:
Հիշել հիմա: Կարծես թե երբ փոքր էի`այսինքն ոչ այնքան փոքր,
սովորում էի դպրոցի բարձր դասարանում` շատ էի սիրում
կարդալ: Սկսել եմ հիշել, որ մեր տանը մեծ հրդեհ բռնկվեց: Ես
ծնողներ էլ ունեի: Հիմա եմ հիշում, որ նրանք կաին: Իսկ այ
ինչպես եմ ես հայտնվել այստեղ, չե՛մ հիշում:
Ադրիա,- Գուցե կարելի է նայել քո անձնական գո՞րծը: Այն կամ
քարտարանում պիտի լինի, կամ էլ բժիշկ Դավթյանի
առանձնասենյակում: Եթե նրանք հիմա քեզանով են զբաղված,
ամենայն հավանաբար քո թղթերը նրանց մոտ են:
Վահրամ,- Հիշողություններս կտրտված են: Մերթ տեսնում եմ
կամ հիշում ինձ գիրք կարդալուց, մեկ կրակ եմ տեսնում, ու այդ
ժամանակ գլուխս սաստիկ սկսում է ցավել: Ես անբացատրելի
վախ եմ ապրում, երբ խարույկ եմ տեսնում: Գուցե սա ինչ որ
բան է նշանակում:
Ադրիա,- Իսկ հիմա՞ : Հիմա է՞լ ես վախենում, երբ խարույկ ես
տեսնում:
Վահրամ,- Չգիտեմ, չեմ փորձել: Հիվանդանոցի պատերի ետևում
խարույկ գտնելը շատ դժվար բան է:
Ադրիա,- Փորձիր քո գործը կարդալ` և պարզել: Ինչպես ասացի,
անցյալը փոխել չենք կարող, բայց և չպիտի թույլ տանք, որ
անցյալը ճնշի մեր ներկան և սխալ ձևավորի ապագան: Նոր գրքերն
էլ են գրանցվել: Անջատիր համակարգիչը և գնանք քնելու: Վաղը
կշարունակենք այս նույն ժամին:
(Վահրամը մոտեցավ համակարգչին, անջատեց այն: Անջատեց
պլանշետը և մոտենալով Ադրիային ձեռքը մեկնեց նրան:
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Աղջիկը լուռ գլխով արեց, բռնեց Վահրամի ձեռքը, կանգնեց և
նրանք այդպես էլ ձեռք-ձեռքի տված դուրս եկան սենյակից):
ՏԵՍԱՐԱՆ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ
(Վառվում են լույսերը, ներս
են
մտնում երեք բժիշկները:
Լավրենտևը առաջինն է նստում համակարգչի դիմաց, միացնում
այն և սկսում աշխատել: Դավթյանը մոտենում է ԷՄ.ԷՌ.ՏԷ.-ին,
միացնում այն: Սարքը խուլ գվվոցով սկսում է աշխատել: Պալյանը
մի հայացք գցելով մոնիտորի էկրանին մոտենում է նրան).
Պալյան,- Ինչպես տեսնում էք Վաղինակ Սամվելովիչ, ամեն
ինչ կարգին է: Սարքը աշխատում է և կարող ենք գոնե նկարել
Վահրամին: Ին՞չ կասեք:
Դավթյան,- Իսկ ձեր մասնագետները պարզեցի՞ն, թե ինչն էր
երեկվա խափանման պատճառը:
Պալյան,- Ամենայն հավանականությամբ: Ճիշտն ասած ես
չհարցրեցի, իսկ նրանք էլ չասացին: Բայց դե կարևորը այն է, որ
սարքը այժմ գործում է: Գուցե արժե սկսել:
(Դավթյանը մտազբաղ դուրս գնաց, իսկ Պալյանը մոտեցավ
ընկերոջը):
Պալյան,- Դե’ ի՞նչ: Ինչ որ բան գրանցվե՞լ է:
Լավրենտև,- Տարօրինակ է, բայց այո: Սարքը չեն օգտագործել,
ոչինչ չեն հետազոտել, բայց ինտեռնետից բավականին
ինֆորմացիա, այսինքն գրքեր են քաշել: Այն էլ ոչ թե համակարգչի
հիշողության, այլ արտաքին կրիչի մեջ: Գուցե լազերային
սկավառակի վր՞ա: Գուցե` չգիտեմ:
Պալյան,- Իսկ քո մոտ, քո մոտ գրանցվե՞լ են:
Լավրենտև,-Այո: Գրքերն էլ են գրվել: Հետաքրքիր ցուցակ է:
Ասեղնաբուժություն, յոգա, էզոտերիկա, փիլիսոփայություն:
Պալյան,- Լավ: Արագ փոխիր ֆլեշը, իսկ գրքերով մեզ մոտ
կզբաղվենք:
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(Լավրենտևը արագ կռացավ սեղանի տակ, փոխեց ֆլեշ քարտը
և հազիվ էր հասցրել մի քանի հրահանգներ հավաքել համագրգչի
վրա, երբ մտան Դավթյանը և Վահրամը):
Վահրամ,- Բարև ձեզ: բարի լույս:
Պալյան,- Բարի լույս Վահրամ: Այսօ’ր քեզ ինչպես ես զգում:
Կարող ենք մի փոքր զբաղվել:
Վահրամ,- Հատկապես ինչով բժիշկ: Եթե միայն պիտի
նկարահանեք ապա երևի, բայց ձեր այդ էլեկտրոդներից գլուխս
սկսել է սարսափելի ցավել: Չեմ ուզում դրանք նորից գլխիս
կպցնեք:
Դավթյան,- Lավ, լավ տղաս: Չես ուզում, չենք կպցնի: Մենք էլ
առայժմ չենք ուզում` ճիշտ է Դավիթ ջան:
(դիմեց նա Պալյանին)
-Հիմա դու պարզապես պառկիր ու մի շարժվիր: Դա կարճ կտևի,
մի տաս րոպե:
(Վահրամը չուզելով պառկեց հարթակին: Դավթյանը այն հրեց էլ.
Մագնիսի մեջ և միացրեց սարքը: Պատի մեծ
մոնիտորին
հայտնվեց Վահրամի գլխուղեղի մեծ տոմոգրաֆիկ նկարը:
Գլխուղեղի ակտիվությունը նշող կարմիր գույնը զբաղեցնում էր
ուղեղի կեսից ավելին: Երեք բժիշկներն էլ անսպասելիությունից
բացականչեցին)
Դավթյան,- Օհո:
Լավրենտև,- Իսկապես որ` Օհո': Սա:
(դադար),- Սա ի՞նչ է նշանակում:
Պալյան,- Սա նշանակում է Օհո': Քանի տոկոս է ակտիվ,
հապա նայիր:
Լավրենտև,- Վաթսուներկու տոկոս: Բայց սա անհնար է:
Դավթյան,- Լրիվ համամիտ եմ:
(Նա շուռ եկավ և մոտեցավ Վահրամին)
-Վահրամ, իսկ դու ինչ փոփոխություններ ես զգում:
Վահրամ(ձայնը խուլ, սարքի միջից),-Առանձնապես ոչ մի բժիշկ:
Միայն գլուխս է սարսափելի ցավում:
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(Դավթյանը տարակուսած շրջվեց մոնիտորի կողմը):
Պալյան,- մեծացրու նկարը և ստացիր եռաչափ պատկերը:
Տեսնենք լուսապսակի հետ ինչ փոփոխություններ են տեղի
ունեցել:
(նկարը բաժանվեց երեք մասի: Դիմացից, կողքից և վերևից: Այն
մի փոքր հեռա- ցավ և պարզ երևաց լուսապսակը: Այն արդեն
օղակի փոխարեն թասակի տեսք էր ստացել, որի ներքին եզրը
արդեն իջել և հասել էր գլխին: Նկատելիորեն աճել և
պայծառացել էին ոսկեգույն աստղիկները այդ սպիտակավուն
ամպի մեջ: Ամպն ևս կարծես ավելի էր խտացել: Իսկ ողնաշարի
երկայնքով իջնող էներգետիկ գիծը դարձել էր դեղնավուն և
հաստացել):
Դավթյան,- Առայժմ բավական է : Անջատում եմ:
(Նա մոտեցավ սարքին, անջատեց այն և հարթակը դուրս
քաշելով օգնեց Վահրամին նստել: Վերջինս մի արագ հայացքով
զննեց պատի մոնիտորը և ներկաներին):
Վահրամ,- Սա իմ գլխի նկարներն ե՞ն: Իսկ այդ սպիտակ ամպն
ի՞նչ է:
Պալյան,- Դեռ չգիտենք Վահրամ: Երբ կիմանանք, կասենք:
Խոստանում եմ, դու առաջինը կիմանաս:
Վահրամ(մտքում),- հազիվ թե պարզեք: Իսկ եթե պարզեք էլ,
հազիվ թե ասեք: Երբ ստում էք, ձեր դաշտն փոխվում է: Սա ինչ
է: Կարծես թե ես սկսում եմ տեսնել նրանց բիոդաշտերը:
Սա էլ նոր հատկություն էր ինչ է:
(Բարձրաձայն), - Բժիշկ, իսկ այդ սպիտակ ամպն ինչ է
գլխիս վերևում:
Դավթյան,- Դեռ չգիտենք Վահրամ: Ինչպես ասացի, երբ
կպարզենք կասենք: Իսկ հիմա արի քեզ քո սենյակը տանեմ:
Վահրամ,- Ցտեսություն ձեզ:
(հրաժեշտ տալով երկու բժիշկներին նա և Դավթյանը դուրս
եկան):
Լավրենտև,- Լուսապսակը գնալով մեծանում է, ուղեղի
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Ակտիվությունն էլ հետը:
Պալյան,- Այո: Մի քիչ էլ, և լուսապսակը օղակից կվերածվի
գնդաձև շրջանի և կնդգրկի նրա ողջ ուղեղը:
Լավրենտև,- Հին իկոնաների վրա լուսապսակը ոչ միայն օղակի
ձև ուներ գլխավերևում, այլև գնդի, որը ընգրկում էր ողջ գլուխը:
Պալյան,- Մենք չենք չափազանցացնու՞մ:Ին՞չ է, Վահրամը մի
հասարակ թուլամիտից աստիճանաբար վեր է ածվում սուրբ
Վահրամի: Ոնց որ ծաղր լինի:
Լավրենտև,- Իսկ ինչ կասես ուղեղի ակտիվության մասին:
(ներս մտավ Դավթյանը, լուռ մոտեցավ մեծ մոնիտորին և սկսեց
ուշադիր այն զննել):
Դավթյան,- Ինչ էք կարծում, ինչ է այս ամենը նշանակում:
Պալյան,- Կասեմ մի բան: Ուղեղի նման ակտիվության
պայմաններում
նրա
մոտ
պիտի
արդեն
դրսևորվեին
հատկություններ որոնք սովորոկան մարդկանց մոտ քնած են:
Բայց նա դրանք չի դրսևորում: Կամ ես ոչինչ չեմ հասկանում ոչ
բժշկությունից, ոչ հոգեբանությունից և ոչ էլ նեէրոխիրուրգիայից:
(դադար)- Կամ էլ նա խորամանկում է:
Լավրենտև,- Կարծում ե՞ս: Իսկ եթե ուղեղի այդ մասերը
ակտիվացել են սպոնտան և անկանո՛ն, և ուղեղին ժամանակ է
պետք այդ ամենը մարսելու և գիտակցելու համար, որից հետո
միայն կդրսևորի իր նոր հատկությունները:
Դավթյան,- Ես էլ եմ հակված այդ մտքին:
Պալյան,- Իսկ ես ավելի հակված եմ այն մտքին, որ Վահրամը
խորամանկում է: Թաքցնում է մեզանից իր նոր ձեռքբերված
ունակությունները:
Լավրենտև,- Ինչու ես այդպես կարծում:
Պալյան,- Հիշեք, թե ինչպես երեքիս մոտ էլ միառժամանակ միտք
ծագեց, որ նա ծարավ է, և պետք է ջուր բերել:
Միառժամանակ միտք ծագեց, որ պիտի անջատել սարքը: Չէ, որ
պայմանավորվեցինք հիշել և նշել ժամը, րոպեն և վայրկյանը, երբ
մեր երեքի գլխում էլ անսպասելի միտք կամ
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Ցանկություններ կարթնանան, և կհամեմատենք դրանք:
Լավրենտև,- Իսկ ընդհանրապես: Ինչպես է նա ձեր մոտ
ընկել: Եվ ինչու նրան ոչ ոք չի այցելում, ոչ ոք նրանով չի
հետաքրքրվում:
Դավթյան,- Դա հին և տխուր պատմություն է: Տասնհինգ
տարի առաջ նրանց ընտանիքում դժբախտություն է պատահել:
Դե դա այն մութ տարիներն էր, երբ շունը տիրոջը չէր ճանաչում:
Վահրամի հայրը կարծեմ գործարար էր, և վատ չեր վաստակում:
Վահրամը տաստասնհինգ տարեկան էր և շատ
լավ
ընդունակություններով, լավ ապագա խոստացող:
Պալյան,- Եվ ի՞նչ: Ին՞չ պատահեց:
Դավթյան,- Մի գիշեր նրանց բնակարան են ներխուժում մի
քանի դիմակավոր սրիկաներ: Վահրամի հորը և մորը
կապկպելուց հետո սկսում են տղաին տանջել` պահանջելով
նրա ծնողներից, որ ցույց տան տանը պահված թանկարժեք
իրերը և փողը: Ամենայն հավանականությամբ ծնողները ամեն
ինչի տեղն էլ ասում են, քանզի տանը ոչ մի արժեքավոր բան էլ
չեր մնացել: Հետո ծնողներին սպանում են և Վահրամին ևս մի
քանի տեղից դանակահարելուց և գլխին մի սարսափելի հարված
հասցնելուց հետո տունը հրդեհում են և անհետանում:
Հրդեհից
և
ծխից
արթնանում
են
հարևանները'
և
ոստիկանություն, հրշեջներին և շտապ օգնություն կանչում:
Մի խոսքով, ծնողներին փրկել չհաջողվեց, նրանք մահացել
էին դեռ մինչև հրդեհը, քանզի թոքերում ծխի հետքեր
չհայտնաբերվեցին, իսկ այ տղային: Մոտ երկու տարի միայն
այրվածքներն էին բուժում: Իսկ այ գլուխը և կարևորը,
հոգեբանությունը`(նա տխուր օրորեց գլուխը) - Մեր մոտ
Վահրամին բերեցին, երբ պարզ դարձավ, որ նրա մոտ սևեռուն
վախի զգացողությունը համակցվել է մտավոր թուլության հետ:
Գլխին հասցրած հարվածը այնքան դաժան է եղել, որ ջարդելով
գանգոսկրը վնասել էր գլխուղեղի կեղևի վերին մասը:
Վահրամը դարձել էր թուլամիտ, ամեն ինչից վախեցող`
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նամանավանդ կրակից: Սկզբում անընդհատ լաց էր լինում և
ծնողներին կանչում: Հետո կարծես թե հաշտվեց ու մոռացավ
նրանց մասին: Իսկ ազգականներ: Դե ինչպես ասեմ: Նա ծնողների
միակ զավակն էր: Հորեղբայն էլ օգտվելով նրա անօգնական
վիճակից ձևակերպել էր խնամակալություն նրա նկատմամբ,
իր ձեռքը վերցրել Վահրամի հոր գործերն, հետո վաճառեց
ամեն
ինչ ու սուսուփուս մեկնեց արտասահման'
խեղճ
տղային
թողնելով լրիվ մենակ:
Պալյան,- Տխուր պատմություն է: Հիմա ինչ որ տեղ հասկանալի
է, թե ինչու է նա մենակ: Ինչևէ: Ինչ ենք հիմա որոշում: Որոնք
են լինելու մեր հետագա անելիքները:
Դավթյան,-Այս տվյալները արդեն ձեր մասնագիտական գործն
է: Ես կփորձեմ զրուցել նրա
հետ, հանգստացնել: Պարզել
գլխացավերի պատճառը, իսկ դուք անալիզի ենթարկեք այս նոր
տվյալները: Եթե նրա մոտ ինչ որ փոփոխություններ նկատվեն, դե
նա սկսի բազմանիշ թվեր գումարել, բազմապատկել ու բաժանել,
կամ էլ մտքի ուժով առարկաներ շարժել ես ձեզ տեղյակ կպահեմ:
Բայց հիմնական գործը ինչպես տեսնում եմ՝ ընկնելու է ձեր
ուսերին: Բազմակողմանի քննարկեք, խելք խելքի տվեք թէ, (նա
գլխով ցույց տվեց պատի մոնիտորը)
-նման իրադրության մեջ և նման արդյունքներից Հետո ոնց
պիտի վարվենք: Անկեղծ ասած ես փակոււղու մեջ եմ:
(Լավրենտևը և Պալյանը մտահոգ իրար նայեցին, ապա
էկրանին):
Լավրենտև,- Մենք էլ ենք սաստիկ մտահոգված: Լավ թանկագին
բժիշկ: Կփորձենք պարզել, թե այս փոփոխությունները ինչի կարող
են հանգեցնել: Գուցե, եթե մեկ երկու օրից Վահրամի մոտ ռեգրես
չնկատվի, սկսենք փորձերը շարունակել մեզանից մեկի հետ: Երևի
գլխին ստացված վնասվածքի պատճառով է, որր նա չի
կարողանում դրսևորել սպասվելիք հատկությունները:
Ուրեմն վաղը, կամ մյուս օրը մենք նորից կգանք: Կփորձենք
մեր մտքերը համադրելով որոշում կայացնել:
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(Լավրենտևը անջատեց համակարգիչը, ոտքի կանգնեց և նրանք
երեքով միասին դուրս եկան սենյակից: Լույսերը կրկին դանդաղ
մարեցին, թողնելով գիշերային կիսախավարը:
Սկսվեց լսվել պատի ժամացույցի թույլ տկտկոցը: Բացվեց դուռը
և ներս մտան Վահրամը և Ադրիան: Նրանք մոտեցան
համակարգչին: Վահրամը կռացավ և սեղանի տակից անջատեց
Լավրենտևի թողած հետեվող սարքը, այն դրեց սեղանին և հետո
նոր միացրեց համակարգիչը: Մոնիտորի մեծ էկրանին կրկին
նրա գյխուղեղի եռաչափ նկարն էր լուսապսակի հետ միասին:
Ադրիան ևս սկսեց ուշադիր զննել նկարը ):
Վահրամ,- Դու նստիր: Ես մի քիչ կաշխատեմ, հետո կզրուցենք:
(Ադրիան լուռ շուռ եկավ և մոտենալով նստեց բազմոցին:
Վահրամը մկնիկի օգնությամբ շուռ ու մուռ էր տալիս իր
գլխուղեղիի նկարը: Վերջապես թողելով այն մոտեցավ Ադրիային)
- Կարծես թէ վերջ:
Ադրիա,- Դու արագ ես զարգանում: Դա մի կողմից լավ է, բայց
մյուս կողմից ոչ: Նման արագությամբ զարգացումը կարող է
այրել ուղեղը:
Վահրամ,- Այրել ուղե՞ղը: Ուզում ես ասել, որ ինձ մոտ կարող է
ռեգրես սկսվել: Բայց ի՞նչու: Եվ դու ինչպես դա հասկացար: Չ՞է
որ դ'ու էլ այստեղ ամենևին էլ լավ կյանքից չես գտնվում:
Ադրիա,- Քո վիճակը կարելի է համեմատել այն մարզիկի հետ,
որը մրցումներից առաջ ահավոր մեծ քանակությամբ դոպինգ է
ընդունել, հաղթել ու չի բռնվել: Բայց մրցումներից հետո երկու
ճանապարհ ունի: Կամ շարունակել նույն
քանակությամբ
դոպինգ ընդունել, որը կբերի օրգանիզմի վաղաժամ քայքայմանը,
կամ դոպինգի քանակությունը աստիճանաբար կրճատելով
վերադառնալ նախկին վիճակին:
Վահրամ,- Նախկին վիճակին ես չեմ վերադառնում: Դա
բացառվում է:
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Ադրիան,- Ուրեմն մի ճանապարհ կա: Շարունակել նույն տեմպով
զարգանալ և երբ ուղեղիտ ակտիվությունը
կհասցնես
իննսունհինգ տոկոսի, հանբարձվել:
Վահրամ,- Ասում ես համբարձվե՞լ: Անցնել ավելի բարձր,
էներգետիկ կեցության վիճակի՞:
Ադրիա,- հասցրել ես կարդալ ինտերնետից գրանցված
գրականությու՞նը:
Վահրամ,- Մեծ մասը: Ասա խնդրում եմ: Միայն անկեղծ: Ով ես
դու: Ինչու ես չեմ կարողանում կարդալ քո' մտքերը: Այն, որ դու
ոչ հոգեկան հիվանդ ես, ոչ էլ հիշողությունդ ես կորցրել ինձ
համար պարզ է: Այդ դեպքում ինչ ես դու կորցրել այստեղ:
Քո գիտելիքները, որքանով որ ես կարողանում եմ դատել, առավել
են՝ քան մեր բոլոր բժիշկներինը միասին:
Ադրիա,- Լավ: Ես այստեղ պարզապես թաքնվում եմ դրսի
աշխարհից:
Վահրամ,- Այսինքն:
Ադրիա,- Վահրամ, դու չես կարողանում կարդալ մտքերս քանզի
ես կարողանում եմ նրանք ծածկել, թաքցնել, փակել ինքս իմ մեջ:
Այսինքն չճառագայթել: Դա կարող է անել ցանկացած մարդ, ով
անցել է զարգացման այն ճանապարհը, որը անցել եմ ես: Որը
բաց է յուրաքանչյուրի առաջ: Միայն թե մարդիկ համառորեն
չեն տեսնում այն, չեն ուզում տեսնել այդ ուղին:
Դու ճիշտ ես: Ես ձևացնում եմ, որ կորցրել եմ հիշողությունս:
Ավելի ճիշտ` պարզապես չեմ ժխտում, երբ այդ բանը նշում են
բժիշկները: Չէ որ նրանք համոզված են, որ ճիշտ են:
Վահրամ,- Ասում ես, որ այստեղը քո համար պարզապես
ապաստան է արտաքին աշխարհից: Ասա: Իսկ դու կարողանու՞մ
ես կարդալ իմ, կամ ուրիշների մտքերը: Էլ ինչ ունակություններ
ունես, որ թաքցնում ես մյուսներից:
Ադրիա,- Դա կարևոր չէ: Ես այնքան երկար եմ լռել, որ հիմա
խոսելու, սիրտս բացելու պահանջ ունեմ: Գրել և կարդալ սովորել
եմ երեք տարեկանից: Հայրս մահացել էր, երբ ես մեկ
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տարեկան էի, իսկ խեղճ մայրս օրնիբուն աշխատում էր, որ
ապահովի ընտանիքի հաց
հանապազորյան: Պապիկս շատ
զարգացած մարդ էր, տիրապետում էր հինգ լեզուների,
ուսումնասիրում
էր
պատմությունը,
փիլիսոփայությունը,
արվեստների բոլոր ճյուղերը, բժշկությունը, և` մի խոսքով ամեն
ինչ: Տատիկս օժտված էր բուժելու արտակարգ ձիրքով: Մեր
տուն հաճախ էին գալիս տարբեր հիվանդություններով
տառապողներ`և քաղաքից և շրջաններից: Չգիտեմ, որտեղից
էին նրանք իմանում մեր տեղը: Գուցե բուժվողներն էին
պատմո՛ւմ, գուցե՞:
(Ադրիան մի պահ դադար տվեց)
-Մի խոսքով, գալիս էին և վերջ: Նա ոչ մեկին չէր մերժում:
Նույնիսկ մեր տանն էին ապրում մինչև լրիվ բուժվեին հետո:
(Այստեղ Վահրամը ընդհատեց նրան),
Վահրամ,- Սպասիր, սպասիր: Եթե տատիկտ նման
ունակություններ ուներ և հիվանդների պակաս էլ չեիք զգում:
Դուք պիտի որ շատ լավ ապրեիք: Էլ ի՞նչու էր մայրդ այդքան
աշխատում:
Ադրիա,- Գուցե թե ուրիշները այդպես վարվեին, բայց ոչ մերոնք:
Թե պապիկս, թե տատիկս համոզվա՛ծ էին, որ մարդկանց
օգնելու համար չի կարելի վարձատրություն պահանջել:
Վահրամ,- Բայց չէ որ նա իր ժամանակն ու եռանդն էր վատնում
մարդկանց վրա: Ընդ որում, լրիվ անծանոթ և օտար մարդկանց
վրա:
Ադրիա,- Ես էլ էի այդպես մտածում, մինչև այն պահը, երբ
ինքս առաջին անգամ օգնեցի մեկին, ով ոչ մի բանով չէր կարող
ինձ փոխհատուցել:
Վահրամ,- Այսինքն: Ինչի մասին ես խոսում: Ինչ օգնություն:
Ադրիա,- Մի օր, երբ ութ տարեկան էի, սարսափելի անձրևից
հետո մեր բակում մի ծիծեռնակ գտա: Նրա թևը կտրված էր, և
նա չէր կարողանում թռչել; Չգիտեմ, անձրևի պատճառով էր,
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թե բակի տղաներն էին պարսատիկից կրակել, բայց խեղճ թռչունը
անոգնական թպրտում էր բակի անձրևաջրի մեջ: Ես նրան զգույշ
վերցրի ու տուն բերեցի: Տատիկս կարեկցանքով վերցրեց
ծիծեռնակին, մի լավ լվաց նրա վերքը և ինչ որ քսուկով մշակեց
այն: Ապա խնամքով կապեց կոտրված թևը: Տարօրինակ էր: Իմ
ձեռքերում խեղճ թռչունը հա թպրտում էր, ուզում էր դուրս պրծնել,
բայց երբ տատիկս նրան իր ձեռքը վերցրեց, նա իսկույն
հանդարտվեց և այդ ողջ արարողության ընդացքում ոչ թպրտաց
ոչ էլ ձայն հանեց: Մոտ երկու շաբաթ ծիծեռնակը ապրեց մեր մոտ,
պատուհանի գոգին: Ես ստվարաթղթե արկղից փոքրիկ բույն էի
սարքել նրա համար: Շորի լաթերից բարձ, ու ինքս էի կերակրում
ու ջուր խմեցնում: Տատիկս ամեն օր, օրվա մեջ մի քանի անգամ
իր ձեռքն էր վերցնում նրան ու երկար աջ ձեռքի ափը պահում
խեղճ թռչունի կոտրված թևի վրա: Ծիծեռնակը կամաց-կամաց
սկսեց թևը շարժել: Երկրորդ շաբաթվա մեջ նույնիսկ սկսեց թռչելու
փորձեր անել: Վերջապես, երբ տատիկս քանդեց նրա վիրակապը և
բաց թողեց, ծիծեռնակը որոշ ժամանակ պատուհանի գոգին նստած
անթարթ մեզ էր նայում: Մենք իրար գրկած սպասում էինք, թե նա
երբ պիտի սկսի թռչել, իսկ ծիծեռնակը հա նայում էր ու նայում:
Իսկ երբ նա թռավ, ոչ թե դուրս թռավ, թեպետ պատուհանը բաց
էր, այլ ուղիղ թռավ իմ գիրկը և կտուցը զգույշ հպեց ձեռքիս ափին:
Ես լաց եղա, արցունքներս հոսում էին, թափվում ձեռքերիս ու
թրջում շորերս: Տատիկս էլ, և ժպտում էր, և ինքն էլ էր լաց լինում:
Հետո ծիծեռնակը գրկիցս փորձեց թռնել, բայց չկարողացավ; Ես
նրան ձեռքս վերցրեցի ու մոտենալով պատուհանին օդ թռցրի: Մինչ
թռչունը պտույտներ էր գործում բակում, տատիկս մոտեցավ ինձ,
գրկեց ուսերս ու ասաց “Հիմա հասկանում ես, թե ինչու չի
կարելի վարձ վերցնել մարդկանց օգնելու համար”: Ես
պատասխանելու փոխարեն շուռ եկա, գրկեցի նրան ու
շարունակեցի լաց լինել:
Վահրամ(Նույնպես անչափ հուզված),- Ներիր ինձ Ադրիա:
Ես չէի ուզում քո մեջ տխուր հիշողություններ արթնացնել:
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Ադրիա,- Տխո՞ւր: Ինչու տխո՞ւր: Դրանք իմ կյանքի
ամեներջանիկ հիշողություններն են: Տխուր հիշողությունները
դեռ չեին սկսվել այդ ժամանակ:
Վահրամ,- Հետո: Եթե ուզում ես սիրտդ թեթևացնել, ես քեզ
պատրաստ եմ լսել ողջ գիշեր: Գիտես, երբ պատմում էիր, սկսեցի
քո որոշ մտքերը որսալ; Դու շատ մաքուր մարդ ես Ադրիա և ես
զգում եմ, որ ոչ ամաչելու, ոչ էլ ինչ որ բան թաքցնելու կարիք
չունե՛ս: Այդ դեպքում ինչի համար է այդ պաշտպանական
կաղապարը: Ումից, կամ ինչից ես թաքնվում: Միայն ասա: Եթե
քեզ էլ են այստեղ նեղացրել, ես կպատժեմ բոլորին, ով
մեղավոր է քո առաջ:
Ադրիա,- Վահրամ, գուցե նեղացնելու և ցավ պաճառելու
փոխարեն փորձես օգնել մարդկանց: Սովորես ներել:
Վահրամ,- Ներիր: Այլևս չեմ ընդհատի: Պատմիր, եթե ուզում
ես:
Ադրիա,- Լավ: Հետո, երբ ես տաս տարեկան էի սկսեցին մեր
ընտանիքի դժվարությունները: Մեր սեփական տունը իր այգով
պարզապես խլեցին մեզանից: Չնչին կոպեկներ վճարելով մեզ
վտարեցին մեր սեփական տանից, որպեսզի նրա տեղում
բազմահարկ շենք կառուցեն, մեծահարուստների համար: Այդ
չնչին գումարը բավարար չէր, որ նույնիսկ մեկ սենյականոց
գնեինք և սկսվեց մեր դեգերումները մի վարձով բնակարանից
մյուսը: Առաջինը մահացավ տատիկս: Ինձ թվում է, որ նա
մահացավ թախծից: Այն բանից, որ այլևս չկար մեր տունը, չկաին
մարդիկ որոնց նա օգնում էր, և բուժում: Նա իրեն զգում էր լրիվ
անոգնական և ավելորդ մի բեռ այս աշխարհում: Եվ այդպես էլ
լուռ ու մունջ պարզապես մի առավոտ չարթնացավ քնից: Իմ
դաստիարակությամբ
զբաղվում էր պապիկս: Ես նրան եմ
պարտական թե իմ աշխարհայացքի, թե իմ գիտելիքների համար:
Վատն այն էր, որ թե դպրոցում և թե համալսարանում, ես
ինձ մենակ էի զգում: Իմ հասակակիցներին հիմնականում
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հետաքրքրում էր թէ որտեղ անցկացնեն երեկոն, ինչպես ուշ
գիշերը հարբած
տուն վերադառնալով խուսափեն ծնողների
հետ ընդհարումներից: Անընդհատ բողոքում էին իրենց
հարազատներից, որ ոչ ոք չի հասկանում իրենց, չեն թողնում
հանգիստ իրենց կյանքը վայելեն, ծխեն, խմեն ու պարեն: Ես ոչ
մի իմաստ չէի տեսնում այդ աֆրիկական միալար ռիթմերի տակ
ձեռքերը վեր բարձրացրած կապկային շարժումների մեջ: Շատ
արագ դուրս էի փաղչում, երբ սենյակում նիկոտինի հոտից ու
ծխից այլևս շնչել չէր լինում: Ես շատ էի ուզում ընկերներ ունենալ,
բայց մեր հոգևոր պահանջները այնքան տարբե էին, որ ո՛չ
դպրոցում ո՛չ էլ համալսարանում, ես ինձ հարազատ ընկերներ
չգտա: Իմ փրկությունը իմ ընտանիքն էր:
Վահրամ,- Բայց մի՞թե այդքան մեծ շրջապատ ունենալով ոչ
մեկին չէիր կարողանում համոզել, հետաքրքրել:
Ադրիա,- Դժբախտաբար ոչ: Շատ եմ փորձել: Մենք ես
և
պապիկս, չնայած նա վաթսունն անց էր, շատ հաճախ մի երկուերեք օրով վրանով դուրս էինք գալիս քաղաքից: Դեպի անտառները
և սարերը: Տեր աստված, դրանք իմ ամենաերջանիկ օրերն էին:
Արագածի լանջերն ու գագաթները, Լաստիվերի և Դիլիջանի
անտառները:
Արևածագն ու մայրամուտը քաղաքից դուրս
ուղղակի հրաշք էին: Մի քանի անգամ համակուրսեցիներիս
համոզեցի նման շրջագայության գնալ, դեպի Դիլիջան, Պարզ Լիճ,
մի անգամ էլ Արագած: Բայց այդ ուղևորությունները ավարտվում
էին
նույն
կերպ,
ինչպես
որ
քաղաքում:
Կերուխում,
հարբեցողություն, լպիրշություն և սանձարձակություն: Այս անգամ
էլ բնության մեջ: Առանց տուն շտապելու անհրաժեշտության:
Վահրամ,- Այո: Կարողացել ես քեզ ընկերներ ընտրել:
Ադրիա,- Հինգերորդ կուրսում իմ կյանքը կտրուկ փոխվեց:
Ավտովթարից զոհվեցին, թե մայրս, թե պապիկս: Ես մնացի լրիվ
մենակ, անտուն և անտեր: Ուսման վարձը չվճարելու համար դուրս
մնացի համալսարանից: Որտեղ որ աշխատանք էի
փնտրում, ամենուրեք բախվում էի նույն դժվարության հետ:
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Վահրամ,- Ի՞նչ դժվարություն:
Ադրիա,- Սեռական ոտնձգությունների հետ: Տնօրեններին
թվում էր, որ եթե ես աշխատում են իրենց մոտ, աշխատանքից
բացի պիտի պատիվ համարեմ նաև իրենց հետ քնելը:
Դրա պատճառով էլ մեկ երկու ամսից ավել ոչ մի տեղ չեի
կարողանում մնալ:
(Վահրամը ոտքի ելավ: Բռունցքները սեղմած սկսեց ետ ու
առաջ քայլել սենյակում: Դեմքը կարմրել էր զայրույթից:
Վերջապես մի փոքր հանգստանալուց հետո մոտեցավ ու
կանգնեց Ադրիայի առաջ):
Վահրամ,- Հետո էլ ասում ես մի զայրացիր ու մի պատժիր
մարդկանց: Ինչպես կարելի է ներել և կուլ տալ այդ ամենը:
Ադրիա,- Ինչպես որ ես եմ ներել: Պետք չէ նեղանալ գիշատիչ
գայլերից այն բանի համար, որ նրանք մսակեր են: Պետք է
պարզապես խուսափել նրանց հետ շփվելուց: Գիտես Վահրամ,
մարդկանց մեջ շատ է տարածված անգիտակից էներգետիկ
վանպիրիզմը: Շատ են պատահում մարդիկ, որոնք իրենց
շրջապատի հետ շատ կոպիտ են, պահում են իրենց անչափ
սանձարձակ: Մարդիկ, ովքեր շրջապատում են նրանց զայրանում
են, դուրս են գալիս հավասարա- կշռությունից: Այդ ընթացքում
մարդը անչափ, մեծ քանակությամբ էներգիա է կորցնում, այն
ճառագայթելով: Իսկ նման սանձարձակները պարզապես
կլանում, յուրացնում են քո ճառագայթած էներգիան: Սնվում են քո
կենսատու ուժերով: Դրա դեմ կամ հարկ է բացարձակ
հանգստություն պահպանել, կամ էլ մի հարվածով անզգայացնել
նրանց: Բայց նման մարդիկ բնազդաբար զգում են սահմանը, որը
չի կարելի անցնել, որպեզի շրջապտից նման պատասխան
չստանան: Նրանք պահում են այդ լարվածության և անոգնական
զայրույթի մթնոլորտը և անընդհատ սնվում են շրջապատողների
կենսատու ուժերով:
Վահրամ,- Հետո, հետո ինչ եղավ: Ինչպես հայտնվեցիր
այստեղ:
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Ադրիա,- Ես իմ տեղը չէի գտնում կյանքում: Ոչ քաղաքում, ոչ էլ
գյուղում, որտեղ փորձեցի որպես ուսուցչուհի տեղավորվել
աշխատաքի: Զգում էի, որ գնալով սպառվում եմ: Պահել բացարձակ
հանգստություն, չզայրանալ ու չպատասխանել գնալով դառնում էր
ավելի ու ավելի դժվար: Երբ հասա այն սահմանին, որը ես չէի
կարող անցնել, որոշեցի հեռանալ մարդկանցից: Ապրել բնության
մեջ, մենակ և անկախ: Իմ գիտելիքները, բնության բարիքներից
օգտվելու ունակությունները լրիվ բավարար էին բնության մեջ
ազատ և անկախ ապրելու համար, բայց…
(այստեղ Ադրիան լռեց):
Վահրամ,- Բա՞յց: Իսկ բնության մեջ՝ ի՞նչը կարող էր քեզ
խանգարե՞լ:
Ադրիա,- Մարդիկ: Վահրամ: Նորից Մարդիկ:
Վահրամ,- Չեմ հասկանում: Ինչո՞ւ, ինչո՞վ: Ու'մ էիր դու
խանգարում:
Ադրիա,- Երևի բոլորին: Եվ առանձին-առանձին և միասին
վերցրած: Մոտ երեք ամիս ապրում էի հանգիստ: Քարանձավի մեջ
խփել էի վրանս: Վայրի մրգեր ու հատապտուղներ էի հավաքում,
խոտաբույսեր: Մի մասը ուտում էի, մյուս մասը չորացնում
որպես ձմեռվա պաշար:
Վահրամ,- Հետ՞ո: հետո ի՞նչ եղավ:
Ադրիա,- Ինձ հետ էին իմ գրքերը: Ես ազատ ժամանակ կարդում
էի, մեդիտացիա էի անում: Այդ երեք ամսվա ընդացքում ես ավելի
շատ
բան հասկացա և բացահայտեցի քան թե իմ նախորդ
քսաներկու տարիների ընդացքում: Իսկ հետո: Իսկ հետո չգիտեմ,
թե ոնց, բայց մարդիկ իմացան թէ իմ մասին թէ իմ կացարանի:
Անգործ անբանների խմբեր սկսեցին վխտալ կացարանիս չորս
բոլորը: Սնունդ հայթայթելու համար ստիպված հեռանում էի
վրանից, բայց: Սկզբում սկսեցին կորել իմ հավաքաց և կուտակած
սննդի պաշարները, հետո գրքերս: Ես զայրանում էի, քանի անգամ
խնդրեցի թողնել ինձ հանգիստ: Հետո սկսեցին երեխաներ գալ:
188

Ցույց էին տալիս ինձ ու հետևիցս ''գիժ-գիժ'' բղավում: Կյանքս
գնալով դառնում էր անտանելի:
Վահրամ,-Հասկանում եմ քեզ: Տարօինակ արարած է մարդը: Երբ
տեսնում է, որ մեկը լավ է ապրում կամ իրեն լավ է զգում,
փոխանակ մտածի թէ ինչ անի, որ ինքն էլ լավ ապրի և իրեն լավ
զգա, ձգտում է մյուսներին էլ ինջեցնել իր մակարդակին: Ամեն ինչ
անում է, որ նրանք էլ վատ ապրեն և տառապեն իրենց նման:
Ներիր: Իսկ հե՞տո:
Ադրիա,- իսկ հետ~ո: Իսկ հետո, մի գիշեր էլ երկու հոգի մտան
իմ քարանձավը: Ավելորդ է ասել, թե ինչ նպատակով: Միայն թե
չգիտեին, որ ես ոչ միայն պարզապես աղջիկ եմ, այլև գերազանց
տիրապետում եմ արևելյան մարզաձևին: Առաջինին ես դուրս
շպրտեցի քարանձավից, իսկ երկրորդի ձեռքը կոտրեցի: Հետո
նրան էլ դուրս շպրտեցի: Նրանք մի կերպ փախան: Որոշեցի, որ
հերիք է, որ առավոտյան հարկավոր է հեռանալ այդտեղից, և մի
ուրիշ ավելի մեկուսի ու ապահով կացարան գտնել: Բայց
չհասցրեցի:
Վահրամ,- Չհասցրեցի՞ր: Ի՞նչ, ի՞նչ պատահեց:
(Նա նորից ոտքի կանգնեց: Սեղմած բռունցքները վեր պարզած
ասես ուզում էր մարտահրավեր նետել համայն աշխարհին,
պաշտպանել նրան, ով դարձել էր իր միակ ընկերը, զրուցակիցը
և համախոհը այս աշխարհում):
Ադրիա,- Շատ վաղ առավոտյան կացարանս մի խումբ
ոստիկաններ շրջապատեցին: Նրանք շատ կոպիտ ինձ սկսեցին
քարշ տալ անտառից դուրս, դեպի իրեց ավտոմեքենան: Ես
իհարկե կարող էի նրանց բոլորին էլ ցաք ու ցրիվ անել, ինչպես
այն երկուսին, բայց մտածում էի, որ եթե իմանան,որ միայն
պաշտպանվել եմ, ինձ բաց կթողնեն: Բայց այն երկուսը բողոքն
այնպես էին ներկայացրել, իբր ես նրանց վրա հարձակվել եմ
առանց պատճառի, երբ իրենք հատապտուղ էին հավաքում, իբր
նոպայի պահին, որ իմ բերանից փրփուր է կաթել ու իրենք
հազիվ են փախել ու ազատվել իմ նման գժից:
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Վահրամ,- Եվ հավատացին նրա՞նց:
Ադրիա,- Այո, նրանց: Առանց այդ էլ իմ մասին շրջակա
գյուղերում լուրեր էին տարածվել, որպես միայնակ գժի, որը
գիշերներով եղնիկ ու նապաստակ է որսում ու խժռում, որին
մոտենալը վտանգավոր է: Այդ լուրերի հեղինակները իհարկե
որսագողերն էին, որոնք իրենց սպանությունները փորձում էին
կոծկել ինձանով: Ինչևէ: Այդ լուրերը ինչ որ չափով նաև օգնեցին
ինձ: Օգնեցին, որ դատելու և բանտարկելու փոխարեն ինձ
ուղարկեցին այստեղ: Մի քանի զրույցից հետո բժիշկ Դավթյանը
հասկացավ, թե ում հետ գործ ունի և առաջարկեց մնալ այստեղ:
Նա խոստացավ ինձ առանձին սենյակ հատկացնել, այնպիսի
եզրակացությու ուղարկել ոստիկանություն, որ ինձ ընդմիշտ
հանգիստ թողնեն և որ ես կարող եմ ազատ հեռանալ այստեղից,
երբ որ կամենամ: Դրանից առաջ վերցնելով բժշկական
եզրակացությունը, որ լրիվ բուժվել եմ:
Վահրամ,- Բայց:
Ադրիա,- Բայց ես ինձ այստեղ ավելի հանգիստ եմ զգում քան
թե դրսում, որտեղ մարդիկ իրենց լրիվ նորմալ են համարում և
դաժանորեն ճնշում են ամեն մի փորձ, շեղվելու իրենց գծած
կանոններից ու ապրելաձից:
Վահրամ,- Ադրիա, դա ելք չի: Արի միասին հեռանանք այստեղից:
Դու՝ ինչպես ասացիր, կարող ես հեռանալ ցանկացած պահի, իսկ
ես, այժմ, իմ այս նոր ունակություններով՝ երբ ուզեմ: Եվ ոչ ոք ինձ
խանգարել չի կարող: Ես կպաշտպանեմ քեզ: Ոչ ոք քո մազին
անգամ չի համարձակվի դիպչել: Դա ես խոստանում եմ քեզ:
Ադրիա,- Վահրամ, չստացվի այնպես, որ հետո ես սկսեմ
պաշտպանել քեզ: Նախ հարկավոր է համոզվել, որ քո զարգացումը
ետընթաց չի ապրի և դու կկարողանաս պաշտպանել, թե քեզ,
թե՛ ինձ:
(Վահրամը ընկավ մտածմունքի մեջ: Հետո նստեց Ադրիայի
կողքին և նրա ձեռքերը վերցրեց իր ափերի մեջ: Աղջիկը
համբերությամբ սպասում էր):
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Վահրամ,- Ադրիա, հիմա, երբ թվում է թե քո մասին քիչ թե
շատ գիտեմ, դու ինձ ավելի խորհրդավոր ես թվում: Կարծում եմ,
որ դու ճիշտ ես: Ես իրավունք չունեմ քեզ վտանգի ենթարկել:
Հարկավոր է նաև համոզվել, որ այստեղից հեռանալը, թե՛
անվտանգ է, թե՛ ճիշտ մեզ համար: Ասա՛, իսկ չես ուզենա քեզ
էլ հետազոտենք: Քո ուղեղի տոմոգրաֆիկ նկարն էլ ստանանք, և
եթե պետք լինի քո ուղեղն էլ ակտիվացնենք: Իհարկե, երբ
համոզվենք, որ ինձ մոտ ամեն ինչ կարգին է, և հետզարգացում
չի սպառնում;
(Ադրիան դանդաղ մի ուսով հպվեց Վահրամին, այտը հպեց
նրան, ասես առաջարկելով գրկել իրեն: Վահրամը անվստահ,
դողացող ձեռքերով գրկեց Ադրիայի ուսը: Վերջինս սեղմվեց
Վահրամին, կարծես փոքրացավ, դարձավ մի փոքր աղջիկ, որը
պաշտպանության համար փաթաթվում էր հոր վզով)
Ադրիա,- Վահրամ, դու ճի՞շտ ես ասում, կպաշտպանե՞ս ինձ:
Ամեն ի՞նչից:
Վահրամ(խզված ձայնով),- Եթե պետք լինի թեկուզ ամբողջ
աշխարհից: Ես իմ մեջ հիմա ուժ եմ զգում սարեր շուռ տալու:
Ադրիա,- Եթե այդպես շարունակես զարգանալ շուտով
կտիրապետես նաև տելեկինեզին և կկարողանաս մարդկանց
բժշկել: Ասա, դու ուզում ե՞ս դա:
Վահրամ,- Չգիտեմ: Նույնիսկ չգիտեմ էլ, ուզում եմ, թե ոչ: Թող
ամեն ինչ ընթանա իր հունով: Ինչ լինելու է` կլինի, իսկ
անխուսափելիից էլ չես խուսափի:
Ադրիա,- Համաձայն եմ: Մեզ մնում է միայն մի քիչ սպասել:
(Վահրամը զգույշ իրենից հեռացրեց աղջկան,կանգնեց, մոտեցավ
համակարգչին, իր տեղը միացրեց Լավրենտևի թողած հսկող
սարքը և լուռ էլ մոտենալով Ադրի- ային ձեռքը մեկնեց նրան:
Ադրիան բռնեց նրա ձեռքը, կանգնեց և նրանք իրար գրկած էլ
դուրս եկան; Լույսերը լրիվ մարեցին:
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ՄԱՍ ԵՐՐՈՐԴ
(Տեսարան վեցերորդ)
(Բացվում են վարագույրները: Հետազոտությունների սենյակն է:
Ներս են մտնում Դավթյանը, Պալյանը, Լավրենտևը և Հրայրը:
Նրանք տեղավորվում են բազմոցին և բազկաթոռներին՝ բացի
Լավրենտևից: Վերջինս նստում է համակարգչի առաջ, միացնում է
այն և սկսում աշխատել: Մոնիտորի մեծ էկրանին հայտնվում է
Վահրամի ուղեղի մեծ տոմոգրաֆիկ պատկերը:Արդեն կարմիր
գույնով ներկված է ուղեղի համարյա 90%-ը: Հետո պատկերը
շրջվում է: Այն արդեն մի փոքր փոքրացել է և երևում է գլուխը
շրջափակած լուսապսաը, որը դարձել է արդեն կիսաթափանցիկ,
միագույն և ընդգրկել է ողջ գլուխը: Լավրենտևը շուռ է գալիս
դեպի նստածները):
Լավրենտև,- Եվ այսպես: Ինչ մենք ունենք հիմա: Մեր փորձերը
մենք դադարերել ենք դեռևս մեկ ամիս առաջ, բայց ինչպես
տեսնում ենք, Վահրամի ուղեղի ակտիվությունը ոչ միայն ռեգրես
չի արել, այլ ընդհակառակը, հասել է մինչև 92%-ի: Ես վախենում
եմ նույնիսկ պատկերացնել սրա հետևանքները:
(Դավթյանը և Հրայրը միառժամանակ նայում են Պալյանին:
Վերջինս ևս շփոթվում է):
Պալյան,- Ինչու էք ինձ այդպես նայում: Սա հանելուկ է նաև
ինձ համար
Դավթյան,- Այսինքն, այստեղ ոչ ոք ոչ միայն չի կարող
բացատրել, թե ինչ է կատարվում Վահրամի հետ և նույնիսկ չի
էլ հասկանում, թե ինչ է պետք անել նման իրավիճակո՞ւմ:
Լավրենտև,- Դեռ կարելի էր հասկանալ ուղեղի նման
ակտիվությունը
և
սինոպտիկ
կապերի
նման
ճյուղաորվածությունը, եթե մենք ձեզանից, կամ էլ դուք մեզանից
գաղտնի շարունակած լինեիք փորձերը: Բայց:
Դավթյան,-Ձեզանից գաղտն՞ի: Բայց ինչ՞ու պիտի ձեզանից գաղտնի
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շարունակեինք մեր փորձերը: Եվ որտեղի՞ց` ինչու էք այդքան
վստահ, որ մենք առանձին ոչ մի փորձ էլ նրա հետ չենք
իրականացրել:
(Լավրենտևը կռացավ, սեղանի տակից ձեռքը երկարելով հանեց
իր միացրած հսկող սարքը, մոտեցավ և այն դրեց բժշկների առաջ,
սեղանի վրա: Դավթյանը և Հրայրը նախ զարմացած, ապա
հարցական նաեցին միմյամց),-Եվ սա ինչ է նշանակում; Ինչպես
սա հասկանանք:
Լավրենտև,- Ներեցեք մեզ պարոն Դավթյան կասկածների և մի
փոքր անվստա- հության համար: Բայց այն բանից հետո, երբ մենք
դադարեցրինք մեր փորձարկումները, սակայն այնուամենայնիվ
նրա
ուղեղը
շարունակում
էր
զարգանալ
և ակտիվանալ, մեր մեջ կասկած ծագեց, որ մեզանից թաքուն
դուք շարունակում էք փորձարկումները նրա ուղեղի հետ: Ես
միացրի
այս
ֆլեշ-կրիչը,
որպեսզի
հսկեմ
համակրգչի
գործունեությունը մեր
բացակայության ժամանակ: Ծրագիրը
ավտոմատ
գրանցում
էր
այն
ամենը,
ինչը
կատարվում էր, կամ կկատարվեր մեզանից հետո: Բայց ես...
մենք համոզվեցինք, որ դուք առանց մեզ համակարգիչը չէք
միացրել: Այսպես մեր խնդիրը ավելի է բարդանում:
Հրայր(Զայրացած ոտքի կանգնելով),- Այսինքն՝ դուք կասկածել
էք մեր ազնվության վրա: Եվ ուզում էք, որ սրանից հետո է՞լ մենք
շարունակենք համագործակցությունը ձեզ հետ:
Պալյան,- Մենք ներողություն ենք խնդրում դրա համար: Բայց
մեր փոխարեն ով էլ լիներ, կկասկածեր: Ինչպե՞ս, ին՛չ պատճառով
էր Վահրամը պրոգրես ապրո՞ւմ, եթե այլևս ոչ ոք չէր
աշխատում նրա հետ:
Դավթյան,- Ես ինչ որ տեղ համաձայն եմ Դավիթի հետ Հրայր:
Եթե հարցի` մեր համագործակցության էթիկական մասը մի
կողմ թողնենք, ապա իսկապե՛ս: Ինչո՞ւ: Ինչպես է Վահրամը
շարունակում զարգանալ, երբ նրա ուղեղը մենք հանգիստ
Ենք թողել դեռ քառասուն օր առաջ:
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Հրայր,- Ես դեռ առաջին օրն էի ասում, որ պետք չէ բացել
այդ Պանդորայի տուփը: Ով է՛ր հավատացնում, թե մատը կպահի
կոճակի վրա և ժամանակին կկանգնեցնի փորձերը, երբ
համոզվի դրանց վտանգավորության մեջ:
Դավթյան,- Եվ մենք կանգնեցրինք դրանք: Բայց նա ինչպես
սկսել էր զարգանալ, այնպես էլ շարունակեց, նույնիսկ առանց
մեր միջամտության:
Լավրենտև,- Ըստ էության մենք գործի ենք դրել` իհարկե
անզգուշաբար, մի մեխանիզմ, որը այլևս կանգնեցնել չեր կարելի:
Պալյան,- Եվ ի՞նչ: Ի՞նչ ունենք մենք հ՞իմա: Այդ ակտիվությունը
ինչ որ կերպ դրսևորվու՞մ է, թե ո՛չ: Դուք ի՞նչ փոփոխություններ
էք նկատել:
Դավթյան,- Նկատելի ոչ մի փոփոխություն:
Լավրենտև,- Դա անհնար է: Հասնել ուղեղի իննսուն տոկոսանոց
ակտիվության և ոչ մի նոր հնարավորությու չդրսևորել: Դա
անհնար է :
Հրայր,- Ես էլ եմ այդ մտքին:
Դավթյան,- Այդ դեպքում Հրայր ջան, այստեղ բեր նրան:
Կփորձենք զրուցել հետը: Իսկ դու Ստանիսլավ, կրկին միացրու
քո այդ սարքը, միացրու նաև տեսակամերան: կարծում եմ, որ
մեր խոսակցությունը կարելի է ձայնագրել, տեսագրել ու հետո
այն նորից քննարկել: Գուցե նա իսկապե՞ս ներշնչելու
կարողություններ է ձեռք բերել և տեսագրելը չէր խանգարի: Հո
համակարգչին էլ չի կարողանա որևէ բան ներշնչել: Հրայր` մինչև
նրան բերելը` խնդրում եմ, կլինես համակ ուշադրություն: Մենք
հարցեր կտանք, կզրուցենք` իսկ դու միայն լսիր, դիտիր ու
հետո մեզ քո կարծիքը կասես: Հիմա գնա:
(Հրայրը գլխով արեց և լուռ դուրս եկավ):
Դավթյան,- Դավիթ, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է ուղիղ
հարցեր տալ: Որքան հասկանում եմ, որքան ճանաչում եմ
Վահրամին` նա կեղծելու, խաբելու ընդունակ չէ: Եթե
շարունակենք խոսակցությունը տանել ոչ ճիշտ հունով` կեղծել,
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փորձել տեղեկություն քաշել առանց պարզ խոսակցության, ոչինչ
չի ստացվի:
(Լավրենտևը և Պալյանը իրար նայեցին' Հետո Պալյանը գլխով
համաձայնության նշան արեց):
Լավրենտև,- Երևի դուք ճիշտ էք պարոն Դավթյան:
Նամանավանդ, որ մենք կորցնելու բան չունենք: Կամ
անկեղծորեն կհարցնենք և կստանանք այն պատասխանը ինչին
նա մեզ կարժանացնի` հույսով եմ, որ նույնքան անկեղծ, կամ էլ
կխորամանկի և կխաբի` ինչը հույս ունեմ, որ չի անի: Ելնելով
նրա ներկա մակարդակից, դա մեր միակ ելքն է:
(Դուռը բացվեց և ներս մտան Վահրամը և Հրայրը: Վահրամը
ընդհանուր բարևեց բոլոր ներկաներին և Դավթյանի հրավերով
լուռ նստեց: Տիրեց լարված ծանր լռություն: Միայն Վահրամն
էր հանգիստ):
Դավթյան,- Վահրամ, տղաս, մենք ուզում ենք քեզ մի քանի
հարցեր տալ: Մի քիչ զրուցել: Հույսով եմ, որ ինձ հարգելով
անկեղծ կլինես:
(Վահրամը քննախույզ սկսեց զննել ներկաներին, ապա հայացքը
հառեց համակարգչին և հազիվ նկատելի ժպտաց):
Վահրամ,- Լավ բժիշկ: Ես իսկապես հարգում եմ ձեզ: Դուք
երբևք ինձ վատ չէք վերաբերվել: Եվ ոչ մեկին էլ վատ չէք
վերաբերվել այստեղ: Կասեմ ավելին: Դուք փրկել էք մի
անձնավորության, որը շատ թանկ է ինձ համար` արդեն շատ
երկար ժամանակ: Այնպես որ, հարցրեք: Դուք էլ, (Դիմեց նա Պալյանին և Լավրենտևին)
-խնդրում եմ, չկարծեք թե ես ձեզ չեմ հարգում: Ես պարտական
եմ ձեզ այնքան շատ, որ ինքներդ էլ չէք պատկերացնում: Եվ մի
բան էլ: Բժիշկ`
(դիմեց նա Լավրենտևին)
- Անջատեք ձեր հսկող սարքը: Դրա կարիքը այժմ չկա:
Խոստանում եմ, որ անկեղծորեն կպատասխանեմ ձեզ
հետաքրքրող բոլոր հարցերին:
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(Լավրենտևը և Պալյանը կախեցին գլուխները: Հետո Լավրենտևը
անխոս ոտքի ելավ, մոտեցավ համակարգչին, անջատեց այն և
անխոս էլ վերադարձավ իր տեղը: Բժիշկնեը տատանվում էին:
Չգիտեին ինչից սկսեին և հայացքներով իրար էին հրավիրում
առաջինը հարց տալ: Վահրամին դա բացահայտ զվարճացնում
էր: Վերջապես ինքն էլ սկսեց խոսել):
Վահրամ,- Լավ: Այդ դեպքում ես կպատասխանեմ այն
հարցերին, որոնք պտտվում են ձեր գլխում: Ես իսկապես կարող
եմ կարդալ ձեր մտքերը, ներշնչել ձեզ ինչ կամենամ: Միայն մտքի
ուժով շարժել առարկաները և բուժել: Կարող եմ նաև տեսնել
տարածության վրա ինչեր են կատարվում:
Պալյան,- Այսինքն տարածական պայծառատեսությո՞ւն: Իսկ
ինչու ոչ Ժամանակային պայծառատեսություն: Չէ որ այդքան
ունակությունների հետ միառժամանակ պիտի սովորեիր տեսնել
անցյալն ու ապագան:
Վահրամ,- Իսկ ինչի համա՞ր: Իմ անցյալը ես լավ գիտեմ: Իսկ
ոչ մի ուրիշ անցյալ էլ ինձ չի հետաքրքրում: Եվ անկեղծ ասած
պետք էլ չէ:
Պալյան,- Բա'յց: Եթե կամենա՛ս: կարող ե՞ս:
Վահրամ,- Իմանալ անցյալը, այն էլ ուրիշների, նշանակում է
մասնակիորեն ապրել նրանում: Իմանալ ապագան ևս նշանակում
է մասնակիորեն ապրել ապագայում: Հետևաբար և ոչ ադեկվատ
արձագանքել ներկա իրադրություններին: Թե անցյալի և թե
ապագայի բեռը ամեն անհատականություն չէ, որ ի վիճակի է
կրել: Դրա համար էլ մեր այդ հատկությունը արգելափակված է
բնության կողմից:
(Նա շրջվեց Հրայրի կողմը)
- Բժիշկ, զգույշ մտածեք: Ես զգուշացրի, որ կարող եմ կարդալ ձեր
մտքերը և այժմ մի քանի ամիս առաջվա տկարամիտ հիվանդը
չեմ:
(երեք բժիշկներն էլ զայրացած նայեցին Հրայրի կողմը:
Վերջինս ամոթից կարմրեց և կախեց գլուխը):
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Դավիթ,- Ինձ անչափ, հենց առաջին հայացքից, երբ տեսա,
հետաքրքրեց այս լուսապսակը, որ կար քո գլխավերևում: Կասես
դրա դերն ու նշանակությունը: Տեսնում եմ, որ մենք շատ բան
ունենք քեզանից սովորելու: Եվ որտեղից ես դու այդքան բան
սովորել: Ինչպե՞ս: Ինչ աղբյուրներից:
Վահրամ,- Շշուկներ լռության մեջ:
Պալյան,- Ի՞նչ: Ի'նչ շշուկներ: Ինչի մասի՞ն ես խոսում:
Վահրամ,- Շշուկներ լռության մեջ: Շշուկներ այնտեղ, որտեղ
մարդկության մեծամասնության համար բացարձակ լռություն է
տիրում:
Պալյան,- Չեմ հասկանում: Կարող ես պարզ խոսել:
Վահրամ,- Մենք շրջապատված ենք էներգո-ինֆորմացիոն
դաշտով և նրանից օգտվել տրված է բոլոր մարդկանց: Բայց ոչ
բոլորն են դրան ընդունակ:
Դավթյան,- Նկատի ունես գերբնական հատկությունները:
Վահրամ,Էներգիայի
արտահայտման
օրենքները
թե
մարդկանց կոպիտ նյութական զգայարանների և թե գիտության
համար` դեռևս հասու չեն: Ամենայն ինչը իրական աշխարհում
նախ էներգետիկ ծագում ունի, բայց նաև նյութական է: Ձեր հարցին
պատասխանելուց առաջ պիտի որոշ բաներ բացատրեմ:
(Վահրամը մի պահ լռեց)
-Այս երկրային պայմաններում միայն մարդու բիոլոգիական
մարմնի հետ է բանականությունը ի վիճակի կազմել
գիտակցություն, ստեղծել գիտակցական կյանք: Մարդու մարմնի
բիոդաշտն է միայն ի վիճակի որպես էներգետիկ կամուրջ
ծառայել կոպիտ նյութականից դեպի նուրբ էներգիաները: Իսկ
գիտակցությունը ըստ էության անհատի մարմնի կողմից
ստեղծված էներգետիկ մակարդակն է: Ուղեղը և ներվային
համակարգը գիտակցության հիմնական բաղկացուցիչ մասերն
են:
Պալյան,- Այսինքն` Ուզում ես ասել, որ մարդը' այսինքն
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մարդու էներգետիկ մարմինը առավել մեծ ծավալ է գրավում
քան նրա նյութկան մարմինը:
Վահրամ,- Միանգամայն ճիշտ է: Մարդու էներգետիկ առանցքը
գտնվում է նրա ողնաշարից 10-15սմ հեռավորության վրա: Այդ
առանցքը կազմված է էներգիայի մի տեսակից, ինչը առայժմ մեր
նյութական միջոցները ոչ կարող են ֆիքսել, ոչ չափել, ոչ էլ
ուսումնասիրել: Բայց այն կարելի
է
նկարահանել, քանզի
այն
փոխազդում
է
գերբարձըր
հաճախականության
էլեկտրոմագնիսակն դաշտի հետ և էներգետիկ հետք է թողնում,
թե’ լուսանկարչական թիթեղների վրա, թե՛
տեսախցիկների
լուսազգայուն բջիջների վրա:
Լավրենտև,- Այն սպիտակավուն գիծը, որը սկսվում էր
լուսապսակից և հասնում մինչև ողնաշարի պոչուկի ծա՞յրը:
Վահրամ,- Այո;
(Լավրենտևը ոտքի ելավ, մոտեցավ համակարգչի և կրկին
միացրեց այն: Պատի մեծ մոնիտորին նորից հայտնվեց գլխուղեղը,
լուսային գնդաձև հավելվածով և էներգետիկ առանցքով)
-Շնորհակալություն
բժիշկ:
Բանականությունը,
մարդու
անհատականությունը բնորոշող այդ բաբախող լուսային օղակը
կազմված է էներգիայի շատ նուրբ տեսակից: Այն օգնում է
մարդուն արագ և հեշտ մշակել ստացող ինֆորմացիան և այդ
ինֆորմացիան վերածել կոնկրետ մտքերի և պատկերների:
Անցյալում այն հայտնի էր որպես լուսապսակ մարդկանց
գլխավերևում և գերզարգացած անհատների մոտ այն տեսանելի է
եղել նույնիսկ անզեն աչքով: Եվ հենց բանականությամբ են
մարդիկ
տարբերվում
երկրային
բիոսֆերայի
մնացած
օրգանիզմներից:
Լավրենտև,- Այսինքն գիտակցությամբ օժտված են շատ շատերը:
Անգամ կենդանիները և բույսերը, իսկ բանականությամբ միայն
մարդիկ:
Վահրամ,- Միանգամյան ճիշտ է: Եվ այդ բանականության
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առկայության շնորհիվ է, որ մարդը կարող է մի կյանքի
ընթացքում այնքան փոխել, զարգացնել իր գիտակցությոնը, որ
հասնի լրիվ ազատագրան:
Դավթյան,- Ինչ ազատագրման մասին ես խոսում Վահրամ:
Վահրամ,- Ազատագրման նյութական կապանքներից: Այլ
խոսքով, անցման դեպի առավել բարձր էներգետիկ մակարդակի,
կամ համբարձման: Այդ բաբախող լուսապսակն է թույլ տալիս
մարդուն անկախ արտաքին միջավայրի պայմաններից, փոխել և
ուղղել
մտածողական
պրոցեսները`
մարդու,
անհատի
ցանկությամբ:
Այդ
ամբո՛ղջը,
ահնատականությո՛ւնը
և
վերամարմնաորվելու հատկությո՛ւնն է ըստ էության մարդուն
տարբերում երկրային բիոսֆերայի մյուս ներկայացուցիչներից:
(Տիրեց լարված ընդմիջում: Հետո Վահրամը դիմեց Հրայրին):
Վահրամ,- Բժիշկ, ես խնդրեցի զգույշ լինել ձեր մտքերի մեջ: Իմ
ասածների հետ եթե անգամ համաձայն չէք: Ես այս ամիսը զուր
չեմ անցկացրել: Ինչպես ասացի, մեզ շրջապատում է էներգոինֆորմացիոն դաշտը և ես ինքս ինձ էլ եմ ուսումնասիրել,
կարդացել: Մի մոռացեք մարդկության մեծագույն հանճար ներից
մեկի` Սոկրատեսի խոսքերը ''Ճանաչիր ինքդ քեզ, և կճանաչես
աշխարհը'':
Հրայր,- Ներեցեք ինձ: Ես անընդհատ մոռանում եմ: Դժվար է
հաշտվել այն մտքի հետ, որ մի քանի ամսում կարող է այդպիսի
փոփոխություններ տեղի ունենալ: Կփորձեմ ընդհանրապես
չմտածել:
Վահրամ,- Լուսապսակը իր մեջ պարփակում է այն ողջ
ինֆորմացիան, ինչը կուտակել է անհատը իր բոլոր երկրային
վերամարմնավորումների ժամանակ: Այդ լուսապըսակի միջուկը
ծնվում է տիեզերքում, էվոլյուցիայի տեսակետից, մեր համեմատ
առավել բարձր կանգնած էակների կողմից: Միջուկի շուրջը
պտտվում են ինֆորմացիան կրող
էներգիայի
էլեմենտար
մասնիկներ, որոնք պահում են մեր անցյալ կյանքի ընդացքում
կուտակած դրական փորձը: Այդ ամենը, միջուկը, ինֆորմացիոն
199

դաշտի հետ միասին, կազմում են մեր
լուսապսակը: Այդ
լուսապսակը անխաթար պահպանվում է մեր մահից հետո էլ:
Մարդու բիոլոգիական մասը ծառայում է որպես էներգիայի
աղբյուր նաև որպես միջոց, ինչի շնորհիվ անհատականությունը
կարողանում է իրեն դրսևորել այս նյութական աշխարհում:
(Տիրեց լարված դադար: Բոլորը փորձում էին ընկալել և
գիտակցել այն ինֆորմացիան, որ ստացել էին երկու ամիս առաջ
թուլամտությամբ տառապող մեկից: Վերջապես
Դավթյանը
դիմեց Հրայրին):
Դավթյան,- Հրայր, եթե խնդրեմ մեզ համար հյութ և ինչ որ
ուտելու բան կբերե՞ս: Դե միրգ, թխվածք: Տեսնում եմ, որ երկար
դեռ պիտի զրուցենք:
Հրայր,- Կգնամ Վաղինակ Սամվելովիչ: Միայն թե՝ խնդրում
եմ, սպասեք ինձ: Չեմ ուզում ոչինչ բաց թողնել:
Դավթյան(հարցական նայելով Վահրամին),- Իհարկե Հրայր ջան,
իհարկե: Առանց քեզ ոչ մի բառ:
(Վահրամը դրական գլխով արեց: Հրայրը արագ ոտքի կանգնեց
և համարյա թե վազելով դուրս եկավ):
Դավթյան,- Ես ամեն ինչի պատրաստ էի, բայց ոչ նման
լեկցիա լսելուն:
Լավրենտև,- Ոչ մեկս էլ պատրաստ չէր դրան: Ում մտքով
կանցներ:
Վահրամ,- Իսկ ինչու՞մ էր ձեր փորձերի իմաստը: Չէ որ հենց
դու'ք էիք ուզում պարզել մարդու ուղեղի քնած հատվածների
նշանակությունը և հնարավորությունները:
Պալյան,- Սա այն դեպքն է, երբ արդյունքները գերազանցում են
բոլոր սպասելիքները: Գուցե մեզ կասե՞ս, թե ինչու է մեր մոտ
ուղեղի ավելի քան ութսունհինգ տոկոսը քնած: Շատերի մոտ
անգամ իննսուն, նույնիսկ իննսունհինգ տոկոսը:
Վահրամ,- Հիմ՞ա, թ՞ե սպսենք մինչև Հրայրը գա:
Դավթյան,- Իսկապես որ, չէ որ խոստացանք սպասել:
Պալյան,- Գուցե մի քանի խոսքո՞վ:
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Վահրամ,- Բժիշկ, ինչ՞ու մի քանի խոսքով, եթե կարելի է
մանրամասն;
(ներս ընկավ հևասպառ Հրայրը մի տոպրակ ձեռքին, նա
սեղանին դատարկեց մի քանի տուփ հյութ, շոկոլադ և նստեց):
Հրայր,- Միրգը Մարին հիմա կլվա և կբերի:Ես ինչ որ բան
բաց թողեց՞ի թ՞է..
Դավթյան,- Ոչ Հրայր ջան:
(նա սեղմեց սեղանի կոճակը)
-Մարի ջան, մեզ բաժակներ էլ բեր հյութի համար:
( բաց է թողնում կոճակը):
Հրայր,- Շնորհակալություն: Որտեղ կանգ առանք:
Վահրամ,- Եթե պարզ բացատրեմ, ապա մարդու էներգոսխեման
հետևյալն է: Այն բաղկացած է բաբախող
լուսապսկից իր
միջուկով և ինֆորմացիայի կրիչ էլեմենտար էներգոմասնիկներից,
գիտակցությունից, ուղեղից իր
ներվային
համակարգով և
մարմնից` այսինքն բիոդաշտից և անհատի ընդհանուր դաշտից,
այսինքն էներգետիկ կաղապարից: Ի սկզբանե մարդը
նախատեսված էր որպես անցումային փուլ` բիոլոգիականից
դեպի էներգետիկ
կեցություն: Մարդու ողջ էներգետիկան
հիմնված է նրա երկու` աճող և նվազող էներգետիկ զսպանակաձև
հոսանքների վրա: Այն կետերում, որտեղ այդ հոսանքները
հատվում են, գտնվում են մեր էներգետիկ կենտրոնները, որոնք
ղեկավարում և կարգավորվում են մեր մարմնում ընթացող
էներգետիկ
պրոցեսները:
Այդ
կենտրոններից
ամենա
ակտիվնեը յոթն են:
Պալյան,- Յոթ՞ը: Դու մեր չակրանները նկատի ունես:
Վահրամ,- Այո: Զգալ իրեն տիեզերքի մի մասնիկը մարդուն
օգնում է նրա երկրորդ էներգոկենտրոնը, որը գտնվում է աչքերի
միջնամասում` մի փոքր վերև: Այն կոչվում է նաև երրորդ աչք: Այն
շատ նուրբ և միաժամանակ շատ հզոր էներգիայի կենտրոնն է
մեր աստղային մարմնում, որը դուրս է գալիս մեր նյութական
մարմնից: Հասկանալ սեփական զգացմունքները և կառավարել
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նրանց մեզ օգնում են մյուս էներգետիկ կենտրոնները: Եվ
ընդհանրապես, աշխարհում ամեն ինչ, այդ թվում և մարդու
յուրաքանչյուր մասնիկը ինֆորմացիայի կրիչ է և աղբյուր:
(Բացվեց դուռը և ներս մտավ Դավթյանի քարտուղարուհին մի
լիքը սկուտեղ ձեռքին, մրգերով, դատարկ բաժակներով և մի շիշ
գինով: Նա այդ բոլորը դասաորեց սեղանին, զարմացած հայացքով
չափեց
հավաքված ներկաներին, թոթովեց ուսերը և դուրս
եկավ):
Դավթյան,- Ինչ անենք, մի փոքր ընդմիջո՞ւմ:
(Բոլորն էլ ասես հիպնոսացված գլխով արեցին: Հրայրը նախ
հյութ լցրեց բաժակները և հերթով հրամցրեց ներկաներին ապա
նստեց: Նրանք սկսեցին դանդաղ հյութ խմել, փորձելով
հասկանալ և գնահատել լսածը, Չսպասելով հրավերի Վահրամը
ոտքի ելավ և սկսեց ետ ու առաջ քայլել: Ապա շարունակեց)
Վահրամ,- Որպեսզի, օրինակի համար, գեղձերից ուղեղ գնացող
ազդակները չխառնվեն մյուս օրգանների
ազդանշանների
հետ`նրանք
ուղղորդվում
են
մարմնի
հատուկ,
էներգոինֆորմացիոն
անցուղիներով, որտեղ
գործում
են
ինֆորմացիոն
արգելափակման
համակարգերը:
Այդ
անցուղիներից կազմված ցանցը հանդիսանում է այն էներգետիկ
կաղապարը, իր կենտրոններով, որոնք հենց ասեղնաբուժման
կետերն են մեր մաշկի վրա: Այդ կետերը կազմում են ուժային
խաչմերուկներ, անջատիչների համակարգ դառնալով նուրբ
աստղային էներգիայի համար մարմնի ներսում՝ ականջների
բլթակներից մինչև կրունկները: Այդ էներգետիկ անցոււղիները
հասնում են բոլոր ներքին օրգաններին: Այդ էներգետիկ
փականները պատասխանատու են այն բանի համար, որ դրական
էներգիայի հոսքը դեպի ականջի բլթակները կամ գերազանցի,
կամ,
ծայրահեղ
դեպքում,
հավասարակշռի
ընդհանուր
բացասական էներգիայի հոսքին: Մարդու օրգանիզմի ընդհանուր
դրական բևեռը գտնվում է նրա գլխի գագաթին` իսկ
բացասականը, նրա կրունկնեին:
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Դավթյան,- Սպասիր տղաս: ՄԻ փոքր դադար առ: Թույլ տուր
դեռ ասածներդ մարսենք: Գուցե մի-մի բաժակ էլ
գինի:
(նա հարցական նայեց ներկաներին: Բոլորն էլ գլխով արեցին
բացի Վահրամից: Նա միայն գլխով բացասական նշան արեց:
Դավթյանը բոլորին գինի լցրեց: Ներկաները մի-մի ճուտ էլ
խաղող վերցրեցին և շոկոլադ: Ապա ափսեները ձեռքներին
նստեցին իրենց տեղերը: Խմեցին լուռ, առանց կենաց ասելու:
Վահրամը հանգիստ սպասում էր: Վերջապես Պալյանը` կրկնեց
իր հարցը):
Պալյան,- Չասացիր, թե ինչու են մեր ուղեղի շատ կենտրոններ
քնած:
Վահրամ,- Դուք ծանոթ էք գյուղատնտեսական այն օրենքի
հետ, ըստ որի օգտագործվող հողամասը` բաժանվում է չորս
կամ հինգ մասի և այդ մասերից մեկը անպայման տարին մեկ
խոպան է թողնվում, այսինքն չի օգտագործվում: Եվ ամեն տարի
այդ խոպան թողնվող մասը փոխվում է: Ստացվում է, որ
յուրաքանչյուր չորս կամ հինգ տարին մեկ այդ մասերից մեկը
անպայման հանգստանում է, վերականգնում իր ուժերը: Մեր
մոտ հակառակն է: Քանզի մարդն իր զարգացման ընդացքում
անցնում է յոթ փուլ` ապա համաձայն այդ օրենքի նրա
ուղեղն էլ բաժանվում է յոթ մասի: Քանզի, ի տարբերություն
գյուղատնտեսական կանոններին, մարդու
մոտ խոպան են
թողնվում վեց-յոթերորդ մասը և օգտագործովում է ուղեղի մեկյոթերորդ մասը միայն: Դա էլ հենց մեր հնարավորությունների
տասից-տասնհինգ տոկոսն է կազմում, նայած ում մոտ որքան:
Մարդն այժմ գտնվում է իր զարգացման հինգերորդ փուլում,
երբ ակտիվ են մեր վերլուծական մտածողության համար
պատասխանատու կենտրոնները: Մեր զարգացման նախորդ
փուլում
զարգացում
էր ապրում հիշողության համար
պատասխանատու
կենտրոնները,
իսկ
հաջորդ
փուլում
կակտիվանան
կանխամտածողության, ինտուիցիայի համար
պատասխանատու կենտրոնները:
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Դավթյան,- Իսկ տելեպատիայի համար ո՞ր կենտրոններն
են պատասխանատու:
Վահրամ,- Հիշողության: Ինչպես ասացի, մեր նախորդ փուլում
զարգացած էին հիշողության համար պատասխանատու
կենտրոնները: Նախորդ' Ատլանտիդյան փուլում մարդ մտածում
էր մտապատկերններով: Նրանք չէին տիրապետում խոսքին:
Այսինքն
չէին
խոսում,
դրա
փոխարեն
ունակ
էին
մտապատկերներ փոխանակել իրար հետ: Խոսքը առաջացել է
մոտ վաթսուն հազար տարի առաջ, երբ մարդկանց մոտ
ցանկություն առաջացավ կոծկել իրենց մտքերը, այսինքն
մտապատկերները: Նրանք սովորեցին փակել, էկրանաորել
իրենց մտապատկերները և շփման համար ստեղծվեց խոսքը:
Մարդիկ սովորեցին փոխանցել միայն այն ինֆորմացիան,
ինչը որ ցանկանում էին: Ընդհամենը
Պալյան,- Իսկապես որ ընդհամենը: Իսկ ա՞յժմ:
Վահրամ,- Ա՞յժմ: Այժմ՝ Ինչպես և ցանկացած ունակություն,
որը չի օգտագործվում, ետ զարգացում է ապրում, այնպես էլ
մեր տելեպատիկ ունակությունը: Այն հազարամյակներով
չօգտագործվելով պարզապես քնել է:
Դավթյան,- Բայց կարելի է և այն ակտիվացնե՞լ:
Վահրամ,- Այո, բայց խորհուրդ չէի տա: Այնքան էլ հաճելի չէ
իմանալ, թե ինչ են մտածում մարդիկ: Նամանավանդ, մոտիկ
մարդիկ իրար մասին: Դրանից առաջ նախ մարդ պիտի սովորի
մաքրել իր մտքերը այն մտային աղբանոցից, որը կեղտոտում
է երկրային մտավոր աստղային դաշտը:
Լավրենտև,- Ինչ ես ուզում ասել:
Վահրամ,- Միտքը դա միառժամանակ և ինֆորմացիա է և ուժ:
Այն կարող է լինել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական:
Մարդն անգիտակցորեն իր մտքերը և մտապատկերները
ուղարկում է չորրորդ չափում և գաղափար էլ չունի, թե ինչ է
նրանց հետ այնտեղ կատարվում: Ինչպես են այդ մտքերը այնտեղ
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դրսևորվում: Դրա համար էլ հարկավոր է մտքերում լինել բարի և
վեհանձն: Երբ մարդու մոտ զարգանում է փոխադարձ կապը
չորորդ չափման հետ, նա ի վիճակի է դառնում տեսնել, թէ ինչ է
նրանց հետ կատարվում այնտեղ: Չորորդ չափումը ոչ միայն
ներառում է մեր մտքերը իր մեջ, այլև պահում է այն, ինչպես
համակարգչի հիշողության կոշտ սկավառակը:
Պալյան,- Հետո ինչ: Դա ինչով է մեզ խանգարելու:
Վահրամ,- Շատ բանով: Ձեզ շատ հաճելի կլիներ իմանալ,
օրինակ, որ ձեր մայրը ձեր եղբորը ավելի շատ է սիրում քան թե
ձե'զ, իսկ ձեր եղբայրը իր արտաքին ժպիտի տակ թաքցնում է
այն նախանձը և ատելությունը՝ որը տածում է ձեր նկատմամբ:
Դուք ակտիվացրիք իմ տելեպատիկ ունակությունները և ես
ստիպված մի քանի անգամ խնդրեցի բժիշկ Հրայրին զգույշ
լինել իր մտքերի մեջ:
Դավթյան,- Գուցե դա ճիշտ կլիներ: Մարդիկ կսովորեին անկեղծ
ու ազնիվ լինել իրար հետ:
Վահրամ,- Այսինքն անկեղծ և ազնիվ ձեր դեմքին ասեին այն ինչ
որ մտածում են ձեր մասի՞ն: Ավելի ճիշտ է նախ հասնել
անկեղծության և ազնվության' հետո նոր սովորել կարդալ իրար
մտքերը: Ձեզ շատ հաճելի կլիներ հանկարծ հասկանալ, որ ձեր
մոտիկ ընկերը աչք է դրել ձեր կնոջ վրա: Մտովի մերկացնում է
նրան և տիրանում: Ինչպե՞ս կվարվեք դուք: Ես ընդամենը մի
փոքր բարձրացրեցի այն վարագույրը` որը ծածկում է մարդկանց:
Կարծում էք դա մե՞ծ նվեր էր ինձ համար, կարդալ մարդկանց
մտքերը: Երբեմն-երբեմն ուզում եմ բղավել, հերիք է, լռեք,
խղճացեք ինձ: Այլևս ոչինչ մի մտածեք, չեմ ուզում լսել: Ես հիմա
սովորում եմ խլացնել, կոծկել իմ այդ հատկությունը:
(Բոլորը լռեցին: Տիրեց լարված լռություն)
Դավթյան,- Իսկ ինչ կասես հիպնոսի, ներշնչելու ունակության
մասին:
Վահրամ,- Աչքերը, մարդու աչքերը ըստ էության դա
ինֆորմացիոն ուղի է, մեր նյութական աշխարհում: Բայց աչքերը
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նաև ծառայում են որպես մուտք դեպի առավել նուրբ աստրալ
աշխարհ: Աչքի բբերը ծառայում են և որպես մուտք և որպես ելք
այդ նուրբ էներգիայի համար և հայացքի ուժը ըստ էության դա
աստրալ հասկացողություն է: Հայացքի ուժը հավասարազոր է
մտածողության հզորությանը և ունենալով հզոր և ակտիվ
մտածողություն, հայացքով կարելի է շատ բան անել: Կան
մարդիկ նաև հիմա, որոնք հայացքով կարող են և՛ բուժել և՛
սպանել:
Հրայր,- Այդ ինչպե՞ս: Այսինքն երբ ասում են, որ աչքով են տվել`
դա նշանակում է:
Վահրամ,- Ուղեղը կարելի է համեմատել համակարգչի հետ,
որտեղ մեր լուսապսակի, այսինքն բաբախող օղակի կողմից
մշակված ինֆորմացիան վերածվում է հասկանալի մտքի: Իսկ այն
ինֆորմացիան, ինչի իր արտաքին ազդակների շնոհիվ հավաքում
է ուղեղը, մոտքագրվում է մեր լուսապսակի մեջ և հետո կրկին
վերադառնում է մեր գիտակցության մեջ` այսինքն ուղեղ: Բայց
արդեն որպես ձևավորված միքտ:
Դավթյան,- Եթե ես ճիշտ հասկացա, մեր ուղեղը դա
համակարգիչ է, իսկ լուսապսակը օպերատորը, որը ղեկավարում
է այդ համակարգիչը: Եվ առանց մեկը մյուսի ոչինչ, ոչ մի
գործողություն էլ տեղի չի ոնենում: Ճի՞շտ է:
Վահրամ,- Շատ ճիշտ բնորոշում է: Այնպես որ, միշտ պիտի
հիշել, որ մտքերը անընդհատ շրջաննառության մեջ են' ուղեղից
դեպի լուսապսակ և հակառակը: Վեհանձըն, ազնիվ և ջերմեռանդ
մտքերը առավել ծավալուն են քան մարմնական ցանկությունները
արտահայտող մտքերը: Դրա համար էլ նրանց ձևավորմանը
մասնակցում են ավելի մեծ թվով էներգոկրիչներ լուսապսակում:
Իսկ ցածրորակ մտքերը՝ օրինակ նախանձը, զայրույթը, սուտը և
կեղծիքը հիմնականում առաջանում են ուղեղում և հետո միայն
ներմուծվում լուսապսակի մեջ, ինչի պատճառով լուսապսակի
պոտենցիալ կարողությունները թուլանում են: Եվ եթե անհատը
հիմնականում մտածում է նման ցածր պլանի մտքերով` նրա
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լուսապսակի բարձրակարգ էներգոկրիչները կարող են պոկվել և
հեռանալով թուլացնել մեր բաբախող օղակը`լուսապսակը:
Մարդու հիմնական նպատակըն է կուտակել բարձրորակ
էներգետիկ - ինֆորմացիոն պոտենցիալ, որպիզի կարողանա
անցնել կեցության առավել բարձր էներգետիկ վիճակի:
(Տիրեց անհարմար լռություն: Յուրաքանչյուրը փորձում էր
յուրովի հասկանալ և գնահատել լսածը: Նրանք Մեքենայնորեն
խաղող էին ուտում և հյութ խմում, թաղված իրենց մտքերի մեջ:
Վահրամը համբերությամբ սպասում էր, միառժամանակ մերթ
ընդ մերթ թափահարում գլուխը, ասես ցանկանալով իրենից
հեռու վանել ուրիշների սևեռուն Մտքերը: Հետո առանց
հրավերի շարունակեց)
Վահրամ,- Ինչպես ասացի մեր խոսակցության սկզբում`
շշուկներ լռության մեջ: Մեր կյանքը այս աշխարհում նման է
մի մեծ լսարանի, որտեղ մենք հավաքված դասախոսություն ենք
լսում: Միայն թե դասախոսը իր դասախոսությունը կարդում է
շատ ցածր, շշնջալով: Ով հետաքրքրվում է, ով հասկանում է և
ցանկանում է սովորել՝ նստում է ամենաառաջին նստարաններին
և բացարձակ լռություն է պահպանում, որպեսզի ոչ մի բառ բաց
չթողնի: Ում այդ դասախոսությունները հետաքրրքիր չեն, կամ
էլ կարծում են, որ իրենք արդեն ամեն ինչ գիտեն` նստած են
ետին շարքերում: Նրանք չեն լսում: Նրանք խաղում են, զրուցում
կամ էլ քնած են, և ուշքի են գալիս միայն այն ժամանակ` երբ
առաջին շարքերում նստածները յուրացնելով լսածները արդեն
լքել են լսարանը: Այդ ժամ նրանցից ոմանք մի փոքր առաջ են
շարժվում, տեսնելու և հասկանալու համար, թէ ի՞նչն է ստիպել
առջևում նստածներին լքել լսարանը: Միայն դասախոսը չի
հոգնում: Նա իր նույն շշնջացող ձայնով շարունակում է իր
գիտելիքները հաղորդել լսարանին, հույս ունենալով օգնել,
սովորեցնել բոլորին: Մեզանից է կախված ընտրությունը:
Տեղավորվել առջևի նստարանին բացարձակ լռության մեջ, թե
ետին նստարաններին և աղմուկի տակ փորձել ինչ որ ձայն
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որսալ դասախոսությունից:
Դավթյան,- Իսկ հիմա: Ինչ կլինի հիմա Վահրամ:
Վահրամ,- Իսկ հիմա Վաղինակ Սամվելոցիչ, երբ ես
պատասխանեցի ձեր հարցերին' ես կհեռանամ: Իմ ընկերուհին
ինձ է սպասում: Մենք այժմ այնքան ուժ և եռանդ ունենք, որ
կկարողանանք դիմագրավել կյանքի բոլոր փորձություններին:
Դավթյան,- Դու նկատի ունե՞ս;
(նա չավարտեց խոսքը: Վահրամը գլխով արեց հասկացնելով որ
Դավթյանը ճիշտ է կռահել թե խոսքը ում մասին է: Հետո
Դավթյանը ոտքի ելավ, մոտեցավ Վահրամին, ամուր գրկեց
նրան, ապա ամուր սեղմեց ձեռը ի նշան հրաժեշտի):
Դավթյան,- Բարին ընդ քեզ Վահրամ: Այսինքն, բարին ընդ
ձեզ: Պահպանիր նրան: Հոգ տար և պաշտպանիր: Ես չգիտեմ, թե
ձեր միությունից ինչ կստացվի, բայց ամբողջ սրտով ձեզ
երջանկություն եմ մաղթում:
(Մյուս բժիկներն էլ ոտքի ելան: Նրանք հերթով մոտեցան և
հրաժեշտ տվեցին իրենց նախկին հիվանդին: Վահրամը մոտեցավ
սենյակի դռանը, վերջին հայացքը ձգեց ներկաների վրա և դուրս
գնաց: Չորս բժիշկներն էլ շարունակեցին կանգնած մնալ, երբ
վարագույրները փակվեցին):

ՎԵՐՋ

05/05/ 2014 Սերգեյ Ա. Ոսկանյան

208

ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎԹԱՐ
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Գործող անձինք

Աբգար - ---------------------------------- գործարար
Հրեշտակ - ------ Աբգարի պահապան հրեշտակը
Նունե - -------------------------- ----- Աբգարի կինը
Կարեն - --------- Նունեի սիրեկանը և հանցակիցը
Դեղագործ
Բուժող բժիշկ
Բուժող բժշկուհի
Քննիչ
Ֆրակով մարդ
Ֆրակով մարդու չորս օգնականն
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ՏԵՍԱՐԱՆ ԱՌԱՋԻՆ
(Բացվում են վարագույրները: Աբգարի տան հյուրասենյակն է`
բազմոց, բազկաթոռներ, պահարաններ, սեղան, գրասեղան և այլն:
Նունեն աջ ու ձախ է քայլում սենյակում, անհամբեր ձեռքերն է
բռունցք անում և թուլացնում, մոտենում է հեռախոսին, հետո
հեռանում: Նստում է, նորից քայլում: Վերջապես լսվում է
հեռախոսի զանգը: Նա անհամբեր նետվում է դեպի հեռախոսը
և հափշտակում լսափողը):
Նունե - Այո՞: Ինչ եղա՞վ: Ինչպես թե’ չէ: Դու ի՞նչ է, ոչ մի
բան մինչև վերջ չե՞ս կարողանում լրիվ իրագործել: (պաուզա), Լսի՛ր, քեզանից ընդհամենը պահանջվում էր ինձ իմ ամուսնուց
ազատել, իսկ դու մի հասարակ բան չկարողացա՞ր իրականացնել:
Փոխարենը ինձ ընդմիշտ գցեցիր կրակի մեջ: Հիմա ի՞նչ, ես մինչև
կյանքիս վերջը ինվալիդ պիտի պահե՞մ: (պաուզա) , - լավ, լավ:
Աղոթի՛ր, որ առանց ուշքի գալու այն աշխարհ գնա: Վերջ:
(Ցած է դնում հեռախոսը: Ներվային, դողացող ձեռքերով վառում
է սիգարետը և սկսում է ետ ու առաջ քայլել սենյակում: Հետո
սիգարետը շպրտում է սենյակի հեռու անկյունը):
Նունե – Ապու՜շ, անկարող հայվան, ես քո…Աչքը շինելու
փոխարեն ունքնել ա հանել: Այսինքն հակառակը: Ես հիմա ի՞նչ
անեմ: Քանի Աբգարը ողջ է՛, չեմ կարող ուզածս անել: Էշ, հիմար:
Մի հասարակ բան էր պետք անել; Ընդհամենը կյանքիս կեսին
գցել մեքենայի տակ: Իսկ այս ապուշը ինձ միայն ինվալիդի տեր
դարձրեց :
(Նորից զնգում է հեռախոսը: Նունեն նայում է հեռախոսին,
կիտում է հոնքերը, կնճռոտվում, հետո մոտենում է , Վերցնում
լսափողը և ձայնը մեղմացնում):
Նունե – Ալ՜ո : Բարև ձեզ: Լսում եմ: Ի՞նչ, ի՞նչ է պատահել:
(Ձայնը ողբերգական նոտաներ է ձեռք բերում, հետո` հեծկլտոց):
Ի՞նչ էք ասում , բժի՛շկ: Որտե՞ղ է: Հո չի՞ մահացել: Փառք Աստծո,
որ չի մ ա հացել: Ի՞նչ էք ասում, բժի՜շկ, կապրի՞: Ո՞ր հիվանդանոցն
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է: Լավ, գալիս եմ:
(Ցած է շպրտում լսափողը: Սկսում է մատները կոտրել ու
ներվային ճկել: Այնուհետ իրեն տիրապետելով` վերցնում է
պայուսակը, դուրս գալիս: Լույսերը մարում են: Երբ կրկին
վառվում են, հիվանդանոցի ընդունարանն է:
Նունեն կեղծ հեծկլտում է: Ներկա են բուժող բժիշկը և քննիչը):
Քննիչ,– Հանգստացե'ք տիկին, փառք Աստծո, որ ձեր ամուսինը
չի մահացել: Նա միայն ծանր վիրավոր է: Հենց որ պարոն Աբգարը
ուշքի գա, մենք ավելի մանրամասն կպարզենք, թե ի՞նչ է
պատահել և կփորձենք գտնել մեղավորին:
Բուժ. բժիշկ – Նա ուշքի կգա, թե ո՛չ, ես չգիտեմ: Առայժմ ոչ
մի կոնկրետ բան չենք կարող խոստանալ: Մարդիկ հաճախ
մեկ - երկու օրում են ուշքի գալիս, բայց լինում են դեպքեր, երբ
ամիսներով և նույնիսկ տարիներով մնում են անզգա և
անգիտակից վիճակում:
Նունե – Իսկ ի՞նչ է հայտնի վթարի և մեղավոր մեքենայի
մասի՞ն, պար՜ոն քննիչ:
Քննիչ – Առայժմ միայն այն, որ վրաերթից հետո վերջինս
դեպքի վայրից փախուստի է դիմել: Հարվածը շատ ուժեղ է
եղել, և ես չեմ պատկերացնում, թե ձեր ամուսինը ինչպե՞ս է
ողջ մնացել նման հարվածից հետո: Իմ պրակտիկայում նման
վրաերթից հետո ոչ ոք ողջ չի մնացել: Դուք ի՞նչ կասեք, բժի'շկ:
Բժիշկ – Ճիշտն ասած` ես էլ եմ ապշած: Իմ պրակտիկայում
ևս նման վնասվածքներով, նամանավանդ գլխի այդօրինակ
վնասվածքներով` դեռ ոչ ոք նույնիսկ ողջ հիվանդանոց չի հասել:
Ձեր ամուսինը ուղղակի երկաթյա օրգանիզմ ունի և դեռ
պայքարում է մահվան դեմ: Հուսացե՜ք, տիկի՛ն, պետք չէ հույսը
կորցնել:
Նունե (Մտքում),- Ապո՛ւշ, ես հույսս չեմ կտրի, որ նա
վերջապես կսատկի: (Բարձրաձայն) – Ես էլ եմ հույսով, բժի՜շկ:
Պիտի մոմ վառեմ ամուսնուս փրկության համար, իսկ դուք,
բժի՛շկ արեք ձեր կողմից այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է,
խնդրում եմ:
Բժիշկ – Խնդրելու կարիք չկա, տիկ՜ին: Մենք մեր պարտքն ենք
212

կատարում, համոզված
եղեք` ամենայն բծախնդրությամբ և
բարեխղճորեն: Կանենք ամեն հնարավորը նրան այդ դրությունից
դուրս բերելու համար: (Դիմում է քննիչին) Մեզ կներեք, եթե դուք
ուրիշ հարցեր չունեք, ես կցանկանայի մի փոքր առանձին զրուցել
տուժողի կնոջ հետ:
(Քննիչը լուռ հեռանում է):
Բժիշկ – Լսե՜ք, տիկի՜ն, ես ուզում եմ ձեզ նախապատրաստել
վատթարագույնին: Եթե ձեր ամուսինը անգամ ողջ մնա, ոչ մի շանս
չկա, որ նա կվերականգնի իր աշխատունակությունը և կվերադառնա
լիարժեք կյանքի: Կրկնում եմ, եթե... Ավելի հավանական է, որ նա
կոմայից երբեք էլ դուրս չի գա: Դա շատ երկար, ներեցեք ինձ պարզ
խոսելու համար, բավականին թանկ գործնթաց է: Արհեստականորեն
նրա կյանքը պահելու և երկարացնելու համար մենք օգտագործում
ենք կենսաապահովման արհեստական սարքեր: Եթե դուք
հնարավորություն ունեք վճարելու այդ ամենի համար, ապա մեր
կողմից խնդիրներ չեն լինի:
Նունե,– Իսկ այդ ինչպե՞ս էք պահպանելու նրա կյանքը այդ
վիճակում:
Բժիշկ,– Դե դա արհեստական սնուցումն է` ներերակային
սրսկումը, գլյուկոզա, վիտամիններ և այլն: Դիալիզը կամ
արհեստական
երիկամի
օգտագործում,
եթե
դրա
անհրաժեշտությունը լինի: Մարմնի դիրքի հաճախակի փոփոխումը
և մկանների ու ողջ մարմնի մերսումը, որպեսզի մկանների ատրոֆիա
չառաջանա՝ մկանների փայտացումից խուսափելու համար: Մի
խոսքով` բավական խնամք պահանջող իրավիճակ ունենք:
Նունե,– Եվ ի՞նչ, անհա՞յտ է, թե որքա՞ն նա այդ վիճակում
պառկած կմնա, բժի՞շկ:
.
Բժիշկ,– Դե ի'նչ ասեմ, տիկի՜ն: Դուք կարող էք ապահարզան
պահանջել: Նրա վիճակում ոչ ոք ձեզ չի մեղադրի, եթե իհարկե դուք
չէք սիրում ձեր ամուսնուն: Դուք երեխանեք չունե՞ք, ո՞չ: Շատ բարի:
Որքան ինձ հայտնի է պարոն Աբգարը բավականին ունևոր մարդ է:
Նրան
խնամակալ կնշանակվի և վերջինս օգտվելով նրա
միջոցներից՝ կհոգա հիվանդի բոլոր կարիքները:
Նունե – Ո՜չ, ո՜չ, բժի՜շկ: Ես իհարկե սիրում եմ ամուսնուս:Եվ նրան
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մենակ չեմ թողնի: Արեք ինչ անհրաժեշտ է: Ես կհոգամ բոլոր
ծախսերը;
Բժիշկ – Շատ բարի տիկին: Ես ձեզ պիտի մենակ թողնեմ: Եթե
հարցեր կծագեն, ես իմ սենյակում եմ:
(Բժիշկը գլուխ տալով հեռանում է)
Նունե – Այդպես, այդպես: Ոչ սաղ, ոչ մեռած: Սա էլ է ելք: Գոնե
այլևս չեմ տեսնի նրա չափից ավելի դրական կերպարը, չեմ լսի
նրա նկատողությունները` «մի՛ ծխի, այդքան մի՛ խմի»: Գոնե
կանեմ այն ամենը, ինչը որ թաքուն էի անում, միայն թ ե արդեն
երբ կուզեմ ու որտեղ կուզեմ: Պիտի տեսնել Կարենին: Տեսնեմ
նա ինչ խորհուրդ կտա: Գործս վերջացնելուց հետո այդ ապուշից
էլ է պետք ազատվել:
(Նունեն անհամբեր կտկտացնելով հեռանում է ընդունարանից:
Լույսերը մարում են, երբ նորից են վառվում` Աբգարի և
Նունեի բնակարանն է: Ներս են մտնում Նունեն և Կարենը):
Կարեն – Ասում ես կոմայի մեջ է՞: Լավ, մտածել է պետք, թե
ինչ կարելի է անել:
Նունե – Ես նրան կթողնեմ հիվանդանոցում: Մնալով նրա
կինը`ես բժշկից տեղեկանք կվերցնեմ Աբգարի վիճակի մասին ու
կհասնեմ նրան, որ բանկը ինձ տրամադրի ամուսնուս բոլոր
ակտիվները` նրա կյանքը պահպանելու համար: Եվ իհարկե,
գործը շարունակելու համար: Այսպիսով՝ աստիճանաբար նրա
ողջ ունեցվածքը կփոխեմ իմ անունով: Դե
ձեռքի
հետ էլ
կօգտվեմ նրա դրամական միջոցներից:
Կարեն – Ո՜չ, ջանիկս: Ոչին չի ստացվի: Երևում է, որ բանկային
գործից այնքան ես հասկանում, որքան՝ դե ասենք.. լավ
չխորանանք: Բանկը լավագույն դեպքում քեզ կտրամադրի
տոկոսները, այն էլ միայն դատարանի կողմից քո ամուսնուն
անգործունակ ճանաչելուց և քեզ նրան խնամակալ նշանակելուց
հետո միայն: Քանի ամուսինդ իրավաբանորեն ողջ է, նա է իր
ունեցվածքի տերը: Իսկ այ, եթե նա մեռնի' նոր միայն դու` որպես
նրա օրինական կին և միակ ու առաջին կարգի ժառանգ, կստանաս
նրա ողջ ունեցվածքը: Եթե, իհարկե կտակ չկա, որտեղ դու չես
լինի: Չգիտե՞ս, նոր միայն մտքովս անցավ՝ գուցե նա կտա՞կ ունի
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գրած: Միայն կտակի բացակայության առկայությամբ և նրա
մահից վեց ամիս անց, եթե ուրիշ ժառանգորդներ չհայտնվեն, դու
կկարողանաս, նու մենք կկարողանանք տնորինել նրա ունեցվածքը:
Նունե – Եվ դու ի՞նչ ես առաջարկո'ւմ:
Կարեն – Տեղափոխենք նրան տուն: Համաձայնվիր, որ բոլոր
անհրաժեշտ պրոցեդուրանդերը տանը արվեն: Դե իսկ այստե'ղ`
ինչ
ասես չի կարող պատահել: Օրինակ՝ հորդառատ անձրևի
ժամանակ շենքը կարող է հոսանքազրկվել իր հետևանքներով` դե
կենսաապահովման սարքերի անջատում և այլն: Եվ հետո՝ մենք
ահագին ժամանակ կունենանք ինչ-որ բան մտածելու և
իրագործելու համար:
Նունե – Ասածդ խելքին մոտիկ է: Բայց եթե դու քո գործը լա'վ
անեիր, ինչպես պետք է, ես հիմա այրի կլինեի, ոչ թե հիվանդատեր:
Կարեն – Լսի՜ր, ես ի՞նչ իմանայի, որ դրա օրգանիզմը քարի պես
ամուր է: Մեկ ուրիշը հենց տեղում հոգին կավանդեր, իսկ սա՞: Ո'չ
միայն չմեռավ, այլև դեռ հույս ունի ուշքի գալու: Իմիջիալյոց՝
տուն բերելը մի լուրջ պատճառ էլ ունի: Հանկարծ հիվանդանոցում
բժիշկներին հաջողվեց Աբգարին ուշքի բերել: Սրանից ես ամեն
ինչ էլ սպասում եմ:
Նունե– Լա՛վ, լա՛վ: Ես կզբաղվե'մ դրանով:
(Վեր է կենում, մոտենում Կարենին ու նստում նրա ծնկներին)
-Իմիջիալյոց, ասում են, որ կոմայի մեջ մարդիկ ամեն ինչ լսում
են, թեպետ չեն կարողանում շարժվել ու խոսել: Մենք ինչպե՞ս
պիտի հանդիպենք ու ժամանակ անցկացնեն՞ք: Վերջապես քնենք
իրար հե՞տ, եթե նա լինի այստեղ` ննջարանում:
Կարեն – Իսկ մենք նրան այստեղ` հյուրասենյակում տեղ կտանք:
Հեչ պարտադիր չԷ, որ ամուսինդ ներկա լինի մեր ննջարանային
խաղերին: Հետո ես միշտ ցանկացել եմ քեզ տիրանալ նրա աչքի
առաջ:Այնպես, որ նա նայի, տեսնի, լսի, բայց ոչինչ չկարողանա
անել: Միայն կատաղի:
Նունե – Հազիվ թե դու նման բանի հույս ունենայիր, երբ նա ողջ
ու առողջ էր: Աբգարը քեզ երկու մատով կխեղդեր: Մյուս կողմից` դա
շատ զվարճալի կլիներ: Գուցե նրան հենց ննջարանում էլ
տեղավորե՞նք:
Կարեն – Ո՜չ, ո՜չ, ո՜չ: Հո չգժվեցի՞ր: Ինձ նման վկա պետք չի';
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Հաստատ նրա ներկայությամբ ինձ մոտ ոչինչ չի ստացվի:
Տուժողը դու ես լինելու:
(Նունեն սկսում է քրքջալ, խփել Կարենի քթին, խուտուտ տալ
և բզել:)
Նունե – Մենք դեռ կստուգենք, թե ով ում ներկայությունից
ավելի շատ հուշտ կլինի:
.
Կարեն (Մտքում),-Չեմ
հասկանում՝ սա սադիստ է, թե
մազոխիստ: Երևի երկուսից էլ միքիչ-միքիչ:
(Բարձրաձայն),- Լավ հերիք գժվես, արի գնանք քնենք հոգնել եմ:
Նունե,– Չէ այստեղ, ես էտենց եմ ուզում:
(Նրանք գրկախառնվում են: Լույսերը մարում են: Երբ նորից են
վառվում` նույն սենյակն է: Սենյակի ձախ անկյունում, շարժական
պատից ձախ Աբգարի մահճակալն է դրված: Աբգարը անշարժ
պառկած է մահճակալին: Գլխավերևում կենսաապահովման
սարքերն են միացված և կաթիլային տոպրակը, որ երկար
ճկախողովակով միացված է նրա երակին: Ձախ կողմում կիսամութ
է, իսկ աջ կողմը լուսավորված է: Բացվում է մուտքի դուռը և ներս
է մտնում Նունեն գնումների լի զամբյուղներով: Մոտենում է սեղանին ու սկսում է զամբյուղներից մթերքները դատարկել սեղանին`
միրգ, բանջարեղեն, խմիչք, քաղցրավենիք: Հետո գողտուկ
մոտենում է շարժական պատին ու ականջ դնում):
Նունե,– Ոչ մի ձայն: Այնուամենայնիվ, ես ինձ լավ չեմ զգում
նրա ներկայությամբ: Սկզբում այս ամենը ինձ զվարճալի էր թվում,
իսկ հիմա սկսում եմ վախենալ: Եթե վերևում իսկապես Աստված
կա, որին ես շատ չեմ հավատում, այս ամենը լավ վերջ չի ունենա:
(Ձախ անկյունում դրված մահճակալի վրա երբեմն, երբեմն լույսի
առկայծումներ են լինում: Լսվում է դռան զանգը: Այդ ձայնից մի
ակնթարթ լույսի ուժեղ փունջ է ընկնում առաստաղից ուղիղ
հիվանդի
դեմքին, լսվում են շրջապատի համար անլսելի
մտքերի պատառիկներ):
Աբգար – Տե՜ր Աստված: (դադար) – Ինչ մութ է ... (դադար)
– Այս որտե՞ղ եմ:
(Նունեն մոտենում է մուտքի դռանը ու բացում այն: Ներս է
մտնում Կարենը: Նրանք գրկախառնված մոտենում են սեղանին
ու նստում աթոռներին):
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Կարեն ,– Ինչպ՞ես է իրեն զգում մեր հիվանդը, չե՞ս հարցրել:
Նունե,– Ուրիշ հարց չունեի՞ր տալու: Աբգարի մասին
ընդհանրապես այլևս չխոսես: Ինձ կատաղեցնում է նրա
ներկայությունը, թեկուզ և անգիտակից: Իմ մոտ այնպիսի
զգացողություն է, ասես նա մեզ լսում է:
Կարեն ,– Ֆանտազիաներիդ զոռ մ՜ի տուր: Նա Կոմայի մեջ է: Ի՞նչ
պիտի լսի այդ անդամալուծ կիսամարդը:
(Լույսի նոր բռնկում հիվանդի մահճի վրա:Լսվում են Աբգարի
նոր մտքերը):
Աբգար – Տեր Աստված ձայներ եմ լսում... (դադար),–կարծես
Նունեի ձայն է: Նուն ջա՛ն, որտե՞ղ ես:
Նունե – Չգիտեմ, չգիտեմ: Ես մի անգամ հաղորդում էի լսում,
ինչ-որ ամերիկացի բժշկի հետազոտությունները, հա` դոկտոր
Մոուդի: Նա պնդում էր` որ կոմայի մեջ մարդիկ ոչ միայն լսում են,
այլև հաճախ դուրս են գալիս իրենց մարմնից ու դիտում շրջապատը:
Կարեն – Հետ՞ո: Ու ի՞նչ են նրանք անու՞մ: «Բո» ե՞ն գոռում, թ՞ե
հետևից բզզում են: Նորից եմ ասում, հիմար Ֆանտազիաներով գլուխդ
մի՜ ծանրաբեռնիր:
(Լույսի թույլ կոնուս է ընկնում հիվանդի վրա: Լսվում են նորմտքերը)
Աբգար,– Օգնեցե′ք: Տեր Աստված, սա ի՞նչ է: Ինչու՞ է այսքան մութ:
Ինձ չե՞ն լսում ինչ է: Հապա ես ինչ՞ու եմ լսում այս աղմուկը, որ շատ
է նման ձայների: Կարծես Նունիկի ձայնն է ու ինչ-որ ուրիշի: Մութ
է, մութ:
(Լույսը հանդարտ մարում է):
Նունե,– Լավ, լավ: Դու հետաքրքրվեցի՞ր: Ու՞մ
կարող ես
վարձել, որ մեզ ազատի սրա ներկայությունից:
Կարեն,– Հանգիստ, աղավնյա՜կս: Նման գործերը միանգամից
չեն արվում; Հարկավոր է շատ զգույշ լինել: Չես ուզում չ՞է, որ մեր
վրա կասկածներ ընկնեն ու հետքեր մնան: Ամեն ինչ պետք է շատ
մաքուր անել, որպեսզի դիահերձումը ոչինչ ցույց չտա: Այսինքն`
մահ, լրիվ բնական և ոչ մի կանխամտություն:
(Լցնում է կոնյակի բաժակները: Նրանք արդեն լավ հարբել են:
Նունեն վերցնում է Կոնյակի բաժակը ու մոտենում հիվանդի մահճին:
Կիսա խավարում երկար զննում է ամուսնու մարմինը, հետո
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հռհռալով գդալով բացում է նրա բերանը և կոնյակը լցնում այնտեղ:
Սկսում է հարբած հռհռալ: Լույսի ուժեղ բռնկում: Պայծառ
լուսավորվում
է
հիվանդի
մահճակալը
և
դանդաղ
հանդարտվում` թողնելով
արդեն
հաստատուն, բայց
թույլ
լույսի կոնուս, որը լուսավորում է Աբգարին ):
Աբգար – Այս ի՞նչ էր: Տեր Աստված: Կարծես ամբողջ ներսս
այրվեց: Ձայներ եմ լսում նորից՝ ու կարծես ավելի հստակ: Հա
էլի՛: Կարծես
Նունեի ձայնն է; Բայց ինչ՞ու է ծիծաղում և
ի՞նչ է ասում ինձ:
Նունե – Խմի՜ր, խմի՜ր անուշ լինի: Երբ ողջ ու առողջ էիր, ո՜չ ծխում
էիր, ո՜չ էլ խմում: Ինչքան եմ ստիպված եղել թաքո՛ւն, դրսում ծխել
ու խմել, որ դու չտեսնես ու նորից գլխիս լեկցիա չկարդաս դրանց
վնասակարության մասին: Հիմա ե’ս
քեզ կխմացնեմ ինչքան
սիրտս կուզի, կարող եմ և ծխացնել` կուզե՞ս
(Կպցնում է սիգարետը ու ծուխը փչում է ամուսնու դեմքին:
Կարենը ոտքի է կանգնում ու մոտենալով Նունեին, ժպտալով
հետևում նրա խաղերին: Հետո ուշքի գալով` ետևից գրկում և
Նունեին հեռացնում է անկողնուց: Նունեի փչած ծխից առաստաղից
իջնող լույսը սկսում է տատանվել ու խամրել):
Կարեն,– Գժվեցի՛ր, ի՞նչ է: Ուզում ես շնչահե՞ղձ լինի: Հետո ո՞նց
կբացատրես բժիշկներին սրա մահը:
Նունե – Թո՜ղ ինձ: Ես շատ երկար եմ զսպել իմ ցանկությունները:
Հիմի պիտի խաղամ սրա հոգու հետ, ինչքան կուզեմ: Հե՜յ, լսու՞մ ես:
Ա՛յ ապուշ: Ես քեզ ատում եմ: Եթե քո ունեցվածքը չլիներ,
ծոծորակտ կտեսնեիր, բայց ինձ չէիր տեսնի: Իսկ հիմա՝ դու իմ
իշխանության տակ ես: Կուզեմ կթողնեմ շնչես, կուզեմ կխեղդեմ:
(Ձեռքի սիգարետը հանգցնում է ուղիղ հիվանդի կրծքին: Նորից
բռնկվում է լույսի փունջը հիվանդի գլխավերևում: Լույսի շողերից
օդում սկսում են առկայծել փոշու հատկիներ):
Աբգար – Նունե՛ դու ե՞ս: Էս ի՞նչ եղավ: Կարծես կոկորդս շիկացած
երկաթ խրեցին: Իսկ սա ի՞նչ ձայն է: Կարծես տղամարդու լինի: Ինչ
խուլ եմ լսում: Հո ականջներս վիրակապված չե՞ն: Տեսնես ի՞նչ են
խոսում: Հաստատ Նունեն լաց է լինում, բժիշկն էլ հանգստացնում է:
(Լույսը կրկին թուլանում է, բայց չի հանգչում):
Կարեն – Նունե՛, ձե՛ռք քաշիր: Դու ուզում ես նրա վրա
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այնպիսի հետքեր թողնես, որ առանց էքսպերտի էլ քո վրա՞
կասկածե՛ն: Դու
արդեն
բավական
խմել ես: Արի գնանք
ննջարան` արդեն ուշ է:
Նունե – Ոչ, ոչ մի ննջարան: Հե'նց այստե՛ղ, սրա՛ գլխավերևում`
սրա՛ն հենված:
Կարեն – Չէ՜, դու իսկական գիժ ես: Գնացինք, գնացինք:
(Մեջքից գրկած դիմադրող Նունեին քարշ տալով տանում է դեպի
ննջարան: Նրանք ծածկվում են ննջարանի դռան ետևում: Աջ կողմի
լույսերը լրիվ մարում են և տիրում է կատարյալ լռություն):
Աբգար – Էլ ոչ մի ձայն չի լսվում: Բժի~շկ, բժի՛շկ, նորից խլանում եմ:
(Լույսերը լրիվ մարում են: Երբ նորից են դանդաղ վառվում
արդեն լուսաբաց է: Արևի շողերը սկսում են լուսավորել
պատուհանները: Արևի թույլ շողը նույնպես ընկնում է անկողնում
պառկած հիվանդի վրա: Հիվանդի վրա ընկնող լույսի փունջը ևս
լայնացել է, և այն գումարվում է արևի շողին):
Աբգար – Ի~նչ լռություն է: Բան չի լսվում: Տեսնես ու՞ր են բոլորը:
Նունեն երևի տուն է գնացել: Տեսնես ե՞րբ կգա: Շարժվել չեմ
կարողանում, բայց ուշքս տեղն է: Տարորինակ զգացողություն է:
Տեսնես ի՞նչ է պատահել ինձ հետ:
(Նունեն ու Կարենը դուրս են գալիս ննջարանից և նստում
սեղանի առջև ու անթարթ սկսում իրար նայել: Հետո ժպտում են:
Կարենը ուսի վրայից բութ մատով ցույց է տալիս հիվանդի կողմը
ու սկսում քրքջալ: Նունեն հետևում է նրան: Հետո դադարում է, մատը
մոտեցնում է շուրթերին ու ոտքի թաթերի վրա զգույշ մոտենում է
անկողնուն, ականջ է դնում, հետո նույն կերպ էլ վեր ադառնում է
սեղանի մոտ):
.
Աբգար,– Տեր Աստված, սրանք ի՞նչ ձայներ են, կարծես թե
ծիծաղում են: Երևի հարևան հիվանդներից ինչ-որ մեկը լավանում
է, ու նրա հարազատները բարձր տրամադրություն ունեն: Տեսնես
ինչ՞ու չեմ կարողանում շարժվել:
(Լսվում է դռան զանգը: Կարենը մի ակնթարթում թաքնվում
է ննջարանում: Նունեն ուղղում է իրեն ու գնում դուռը բացելու:
Ներս է մտնում բուժքույրը):
Նունե – Բարև ձեզ բժկուհի: Նե'րս եկեք:
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Բուժ քույր – Բարև ձեզ, տիկին, կարելի՞ է:
Նունե,– Իհարկե՛, իհար՛կե: Կուզեք ձեզ համար սուրճ
պատրաստեմ, թխվածք, միրգ:
Բժշկուհի – Ո'չ, շնորհակալ ե՛մ: Իմ այցի ժամերը հաշված են:
Ես
միայն անհրաժեշտ մերսումը կանեմ ձեր, ամուսնուն և …
(Այստեղ բուժքույրը նկատում է սեղանին անկանոն վիճակում
դասավորված ուտեստները, կոնյակի շիշը և երկու բաժակները):
Աբգար – Սա կարծես թե Նունեի ձայնն է: Բայց ինչ՞ու է դժժոցով
լսվում: Կարծես խոր անդունդից լսվի:
.
(Լույսի կոնուսի տատանումներ, հետո լույսի փունջը լայնանում է
ու դառնում հաստատուն):
Աբգար – Չի ստացվում հստակ մտածել: Երևի ես եմ անդունդում,
ու ձայները ինձ չեն հասնում: Կարծես թե զրուցում են: Պարզ
չի լսվում: Պետք է կենտրոնանալ:
Բժշկուհի – Դուք հյուրեր է՞ք ունեցել: Ես խանգարեցի՞, այ՞ո:
Նունե– Ի՞նչ էք ասում, ի՞նչ էք ասում, բժշկուհի՜: Ես միայն
երեկոյան մի փոքր խմեցի, որ մոռանամ վիշտս ու կարողանամ
քնել: Իսկ երկրորդ բաժակը` դե ես դրեցի` ենթադրելով, որ մենք
միասին ենք, դե ամուսնուս փոխարեն էլ՝ բաժակ էի բարձրացնում
ու իրար խփում:
Բժշկուհի,– Եվ խմու՞մ:
(Հիվանդի մարմնի վրա ընկած լույսի փունջը կրկին սկսում է
թարթել: Արևի շողը ուժեղանում է, և հիմա նրանց համախումբը
ընդգրկում է հիվանդի գլուխը և կրծքավանդակը` դառնալով
առավել վառ և պայծառ)
Աբգար – Այսպես ավելի լավ է: Ձայնը կարծես ավելի հստակ
է դառնում: Ձայներից մեկը հաստատ Նունեինն է, իսկ մյուսը՞…
տեսնես օ՞վ է, ոնց որ կնոջ ձայն լինի:
Նունե – Իսկ դուք այլ միջոց գիտե՞ք հոգու ցավը մեղմելու
կամ մոռանալու համար:
.
Բժշկուհի – Ինչ ասեմ, դա` դե՛ դա յուրաքանչյուրը յուրովի
է մեղմում: Տեսնենք, թե ի՞նչ վիճակում է ձեր ամուսինը:
(Բուժքույրը մոտենում է մահճակալն և սկսում ուշադիր զննել
ու շոշափել պառկածի մարմինն ու մկանները: Երկար և ուշադիր
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զննում է սիգարետի հետքը Աբգարի կրծքին: Հետո կասկածանքով
նայում է Նունեին):
Բուժքույր – Դե լավ տիկին, զբաղվեք ձեր գործերով, իսկ ես
սկսեմ ձեր ամուսնու մերսումը:
.
(Բուժքույրը սկսում է հիվանդի մարմնի մերսումը: Շուռումուռ է
տալիս մարմինը, մերսում մկանները ոտքերի, ձեռքերի ու մեջքի):
Աբգար – Տեր Աստված, այս ի՞նչ եմ զգում: Ցա~վ, ցա~վ: Տե՜ր
աստված, օգնի՜ր ինձ: Կարծես թե սկսեց մեղմել:
(Բժշկուհու մերսմանը զուգահեռ Աբգարը սկսում է ավելի հստակ
մտածել):
-Ցավը մեղմացավ: Ձայներն էլ կարծես թե սկսվում են պարզ լսվել:
Աստված իմ, այս ի՞նչ հանգստություն իջավ վրաս:
Բուժքույր – Տիկի'ն, ես վերջացրի:
.
Նունե – Շնորհակալություն, բժշկուհի՜: Ահա ձեր վարձը:
(Բուժքրոջն է մեկնում փակ ծրարը)
- ցտեսություն:
(Նունեն ճանապարհ է գցում բուժքրոջը: Երբ նրա ետևից փակվում է
դուռը, ննջարանից դուրս է գալիս Կարենը: Նա մոտենում է Նունեին
ու սկսում քաշքշել նրա մազերից)
Կարեն – Լսի՜ր, ես դեմ չէ՛ի լինի, եթե այդ բուժքույրը ինձ էլ մասաժ
աներ: Ես գոնե ինչ-որ բան կզգայի, ոչ թե սրա նման կիսադիակը:
Նունե – Քիչ խոսի՜ր: Ավելի լավ է գնա', լվացվի'ր, հաց ուտենք,
որ գնանք գործի:
Աբգար – Իսկ սա' ու՞մ ձայնն է: Ի՞նչ է ասում: Կիսադիա՞կ, ե՞ս:
Սա օ՞վ է: Օ՞վ է խոսում: Ինչ գործ ունի սա իմ հիվանդասենյակում:
Օ՞վ ես դու: Հե'յ, հ'եյ, մարդ չկ՞ա այստեղ: Այս մեկը Նունեն է, իսկ
մյու՞սը: Ու՞մ հետ է խոսում:
(Կարենը մտնում է լոգարան: Հետո դուրս է գալիս ու նստում
սեղանի առաջ: Լուռ նախաճաշում են ու դուրս գնում: Ձախ կողմում
լույսը լրիվ մարում է: Միայն Աբգարի անկողինը լուսավորող թույլ
լույսն է):
Աբգար – Լռություն է: Ոչինչ չի լսվում: Տեր աստված, ի՞նչ է
կատարվում: Տեսնես ի՞նչ է պատահել ինձ հետ: Երբ կկարողանամ
շարժվե՞լ: Աստված իմ, ու'ժ տուր ինձ նորից ոտքի կանգնելու:
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(Լույսերը նորից թուլանում է: Տիրում է կիսախավար: Լսվում է
Բախի Խորալը: Երաժշտության ավարտի հետ վառվում են սենյակի
լույսերը: Բացվում է մուտքի դուռը, և ներս են մտնում Նունեն
և Կարենը):
Նունե,– Լվացվիր, որ հաց ուտենք:
.
Կարեն,– Նայիր, ինվալիդդ հո ուշքի չի՞ եկել:
Նունե,– Դու քո գործն արա, իսկ ես կհոգամ, որ իմ կյանքի
այս տհաճ դրվագը երբեք ուշքի չգա:
Աբգար, – Նունեն է: Այս ու՞մ հետ է: Ս՜ա ո՞վ է: Տեր Աստված: Ի՞նչ,
ի՞նչ: Նունե, ի՞նչ ես խոսում: Ու՞մ մասին ես խոսում: Այդ ե'ս եմ
քո կյանքի տհաճ դրվագը:
Կարեն,– Լա՛վ, լա՛վ գնացի: Իսկ դու շուտ մի բան պատրաստիր,
ես շատ սոված եմ ու հոգնած: Ուտենք ու գնանք քնելու:
(Կարենը մտնում է լոգարան: Նունեն սեղանն է գցում: Լոգարանից
լսվում է, թե ինչպես է Կարենը քթի տակ երգում ջրի խշշոցի
ուղեկցությամբ: Հետո նա դուրս է գալիս լոգարանից: Լուռ ընթրում
են:
Նունե – Կշտացա՞ր: Գնանք ննջարան: Սարսափելի հոգնած
եմ, գնանք քնելու:
Կարեն – Գիտե՛ս, իսկ ինձ քո իդեան շատ է դուր եկել: Գնանք քո
դմբոյի մահճակալի մոտ ու սիրենք իրար:
Նունե – Ես քո հավեսը չունեմ, եթե ուզում ես ինձ, գնանք
ննջարան: Ես ինչ-որ ուզես կանեմ, արի՜:
(Բռնում է Կարենի ձեռքից ու քաշում դեպի ննջարան):
Կարեն – Հենց ինչ էլ որ ուզե՞մ: Տես հա', իմ ֆանտազիաներին
սահման չկա:
(Ծիծաղելով մտնում են ննջարան` լույսը իրենց ետևից հանգցնելով):
Աբգար,– Ես կամ խելագարվում եմ, կամ էլ սա հենց այն է,
ինչ-որ ես լսեցի: Պիտի վեր կանամ: Վեր կանամ ինչ էլ որ պատահի;
Թեկուզ դուրս գամ մարմնիս մեջից, բայց պիտի վեր կանամ:
(Հիվանդի վրա ընկնող լույսը սկսում է թարթել` մերթ
ուժեղանալով, մերթ թուլանալով):
Աբգար – Աստվա՜ծ ի'մ, ու'ժ տուր ի'նձ: Ուժ տու'ր ինձ, ու'ժ
տուր ի'նձ:
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(Լույսի տատանումները ուժեղանում են: Ննջարանից լսվում են
տնքոց և ծիծաղ, ուրախ կղկղոց: Լույսը դառնում է մերթ պայծառ,
մերթ խամրում է: Հետո լույսի մի վառ բռնկում, ու լրիվ խավար է
տիրում: Երբ լույսի կոնուսը շատ դանդաղ է, Աբգարն արդեն նստած է
անկողնու վրա: Հետո դանդաղ ոտքի է կանգնում ու նայում
անկողնում պառկած սեփական մարմնին):
Աբգար, – Սա ի՞նչ է: Սա ե՞ս եմ: Բայց ո՞նց կարող է պատահել, որ
ես և կանգնած ե՞մ, և պառկա՞ծ:
(Շարժում է ձեռքերը, կռանում է ու փորձում շարժել պառկած
մարմինը):
Աբգար, – Աստվ՜ած իմ, ուժ չունեմ, որ շարժվեմ: Իսկ այս ի՞նչ
ձայներ են:
(Ննջարանից լսվում է Նունեի ձայնը` խուլ ու գոհ)
Նունե, – Դե լավ հերիք է, արի արդեն քնենք:
Կարեն, – Դու քնիր, ես դեռ մի քիչ կծխեմ:
(Աբգարը զգույշ ու դանդաղ, ասես նոր է քայլել սովորում, սկսում
է
մոտենալ ննջարանի դռանը: Երկար ականջ է դնում, հետո
հեռանում է դռնից ու նստում սենյակի բազմոցի վրա)
Աբգար, – Հավատա՞մ, թե ո'չ: Ես ի՞նչ է, օ'ձ ե՞մ տաքացրել
կրծքիս վրա: Եվ այս ամենը իմ տա՞նը, Ի՛մ անկողնո՞ւմ:
(Վեր է կենում ու սկսում է ետ ու առաջ քայլել սենյակում:
Հետո մոտենում է իր մարմնին ու պառկում տեղը` լույսերի
մարմանը զուգահեռ; Երբ նորից են վառվում, սենյակում Աբգարի
անշարժ մարմինն է միայն`պառկած իր անկողնում:)

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՏԵՍԱՐԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ
(Աբգարի բնակարանն է: Առավոտյան արևածագի հետ բացվում
է ննջարանի դուռը և հորանջելով դուրս է գալիս Կարենը):
Կարեն – Նուն ջան, ես մտնում եմ լոգանք ընդունեմ, իսկ դու
նախաճաշ պատրաստիր:
(Մտնում է լոգարան: Ննջարանից դուրս է գալիս Նունեն,
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մոտենում է ամուսնու անկողնուն ու երկար զննում նրա մարմինը)
Նունե,– Տարորինակ է: Գրազ կգամ, որ գիշերը այնպիսի
զգացողություն ունեի, կարծես Աբգարը հետևում էր մեզ: Բայց
սա նույն դիակն է:
(Հեռանում է Աբգարից, մոտենում սեղանին ու սկսում այն
դասավորել)
- Կարե՜ն, արագացրու՜, ուշանում ենք:
Կարեն(լոգարանից),- Դե ջանիկս, ուշանում ես, շուտ զարթնեիր,
ինձ էլ շnւտ արթնացնեիր:
(Կարենը դուրս է գալիս լոգարանից և նստում սեղանի առջև)
Նունե – Լսի՛ր, գիշերը քո մոտ զգացողություն չկա՞ր, որ
նա: (գլխով ցույց է տալիս ամուսնու կողմը),
- Մեզ կարծես թե լսո՛ւմ էր: Կամ էլ՝ հետևո՛ւմ:
Կարեն – Ո՛չ, չկա՛ր: Եվ հետո՛, նա ի՞նչ կարող էր լսել իր
պառկած տեղից կամ էլ հետևել: Եվ հետո՝ ես շատ հաճախ եմ
ցանկացել մոտենալ նրան ու ուղիղ երեսին նայելով շպրտել «Ի՞նչ
ես այդքան հպարտ, քո կինն ի'մն է, ի'մը: Դժբախտ պոզավոր»:
Բայց միշտ ինչ-որ բան ինձ ետ էր պահում: Գուցե քե'զ չէ՞ի
ուզում անհարմար դրության մեջ դնել, գուց'ե, չգիտե'մ: Բայց
շատ էի ուզում:
Նունե (Մտքում),- Ո՞նց չէ', կասեի'ր: Դու նրա ճկույթն էլ
չարժես: Նա քեզ երկու մատով կճզմեր նման խոսքերի համար:
Երևի թե շա'տ ես ուզել , բայց տակըդ լցրել ես:
Աբգար – Սա ի՞նչ է, կարծես թե Նունեի մտքե՛րն են: Այդպե՛ս,
այդպե՛ս:
Նունե – Ոչինչ, ոչինչ: Հիմա կարող ես ասել: Գնա ու ասա
ինչքան որ սիրտդ կուզի:
(Կարենը ոտքի է ելնում
և մոտենալով
հիվանդի
մահճակալին կռանում է նրա վրա):
Կարեն,– Լսի՜ր դո'ւ, ողորմելի՜ անդամալույծ: Գիտե՞ս, որ քո
կինը հի 'մա, իսկ ինչ՞ու միայն հի'մա, միշտ էլ իմն է եղել ու
կլինի: Բա՛ց աչքերդ ու նայիր ի՛նձ:
Նունե (Մտքում),- Բա՛ց, բա՛ց: Հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե
Կարոն ո՞նց է տակը լցնելու Աբգարի հայացքից,
(հետո բարձրաձայն),- Հերիք է կապիկություն անես: Արի՛
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այստեղ, նախաճաշը վերջացնենք, որ գործի գնանք:
(Կարենը վերադառնում է սեղանի մոտ)
Աբգար – Դու սրա հետ է՞լ ես խաղ անում: Ո՛նց եմ սխալվել
քո հարցում: Ո՛նց եմ սխալվել: Ես իսկական վիժվածքի եմ սիրել
ու փայփայել: Տեր Աստված, ընդունի՛ր ինձ քո մոտ: Մի՜ թող, որ
այսպես կախված մնամ Երկրի ու Երկնքի միջև և ներկա գտնվեմ
այս ողջ աղբանոցին: Ին~չ հաճույքով մռութդ կջարդեի: Դու′,
վախկոտ նապաստակ, դո՛ւ իմ հայացքին չէիր դիմանա: Ա˜խ, եթե
միայն կարողանայի աչքերս բացել: Ես քեզ հայացքով էլ կոչնչացնեի:
Կարեն (Մտքում),- Ոչինչ, ոչինչ թող այդ հիվանդը միայն մեռնի;
Ես կհոգամ, որ դա շուտ լինի: Հետո այս անառակը կամուսնանա
ինձ հետ` ես սրան հինգ մատիս պես գիտեմ: Դե իսկ հետո, դո՛ւ էլ,
ջանի՜կս, կհետևես մարդուդ: Դե այն աշխարհում էլ կհանդիպեք
ու կքննարկեք, թե ինչ հեշտ ես ձեր երկուսի գլուխը կերա:
Աբգար – Թշվառ ողորմելի: Դո՛ւ քո նենգությամբ Նունեի ճկույթն
էլ չար- ժես: Նա քեզ էլ, քո նման շատ-շատերին էլ կտանի ծով ու
ծարավ ետ կբերի: Ավելի շուտ մենք կհանդիպենք իրար այն
աշխարհում: Ու այդ ժամանակ դու շատ կափսոսաս քո ոճիրների
համար:
(Հանկարծ լսվում է մի հանդարտ ու հանգիստ ձայն):
Ձայն – Զավա՜կս, այն աշխարհում իրար չեն դնգստում: Եվ հետո՝
դուք իրար այնտեղ երբեք չէք հանդիպի: Քո ետևից ե՛ս եմ եկել իսկ
նրանց հետևից` ուրիշները կգան, և կտանեն ոչ այնքան հրապուրիչ
մի տեղ: Հավատա՜ ինձ, սրանք շատ կերազեին դեռ, որ քեզ հետ
հանդիպեն, ոչ թե հայտնվեին այնտեղ, ուր նրանց կուղարկեն:
(Նունեն և Կարենը լուռ վերջացնում են իրենց նախաճաշը և
անխոս դուրս են գնում):
Աբգար – Ի՞նչ: Ո՞վ ես դու: Ես քեզ չեմ տեսնում, բայց շատ պարզ
լսում եմ:
Ձայն – Ես քո պահապան հրեշտակն եմ:
Աբգար – Դու՞: Ի՞մ: Դու վատ հրեշտակ ես, կամ էլ վատ
պահապան ես: Ինչու՞ ինձ հասցրեցիր այս վիճակին:
Ձայն – Ներկա վիճակին դու ինքդ ես քեզ հասցրել, ոչ թե ես: Եթե
չես տեսնում բացահայտը, եթե չես զգում խաբեյությունը, ես հո չէի
կարող գոռալ ականջիդ մեջ,- Հե~յ, ուշքի արի:
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Աբգար – Իսկ հիմա ինչպե՞ս ես խոսում ինձ հետ և կարծես
թե չես էլ փորձում գոռալ:
Ձայն – Հիմա դրությունը մի փոքր այլ է: Նախ դու կոմայի մեջ ես:
Դա նշանակում է, որ քո շրջապատը ընկալելու ունակությունները
փոխվել են: Դու ըստ էության ո՛չ ողջ ես ո՛չ էլ մահացած:
Աբգար,- Եվ այդ վիճակը երկա՞ր պիտի շարունակվի:
Ձայն – Քանի քո կյանքը պահպանող սարքերի այս ողջ զինանեցը
միացված են: Մարդիկ շատ հնարամիտ են դարձել սեփական
տանջանքները երկարացնելու միջոցների ստեղծման գործում: Այս
վիճակից դու երկու ճանապարհ ունես` կամ դեպի մեզ, կամ
դեպի ետ` քո երկրային կյանքը: Որոշի՜ր ինքդ:
Աբգար,- Ես ուզում եմ պատժել սրանց:
Ձայն,– Գիտես ինչ, քանի որ մեր զրույցը դառնում է
բովանդակալից, ինձ մնում է քեզ որոշ բաներ բացատրել: Եվ
հարմարության համար լավ կլինի, որ ես ցած իջնեմ, իսկ դու
նստես:
Աբգար – Ես անշարժ եմ, ես չեմ կարող մատս իսկ շարժել,
ուր մնաց նստեմ:
Ձայն – Իսկ գիշերը դու լավ էլ վեր կացար և քայլեցիր: Ի՞նչ է,
շա'տ է՞իր ուզում ոչ միայն լսել, այլև տեսնե՞լ:
Աբգար – Դու ա՞յդպես նկատի ունես: Նորի՞ց դուրս գամ
մարմնիցս: Դա այնքան էլ հեշտ չէ:
Ձայն – Ոչինչ: Մի անգամ անցած ճանապարհը երկրորդ
անգամ անցնելն ավելի հեշտ կլինի;
(Աբգարի մարմինը լուսաորող փունջը մերթ ուժեղանում է մերթ
թուլանում, հետո սկսում է թարթել: Առաստաղից նեղ ու հզոր
փունջ է ընկնում պառկածի մարմնին: Հետո մի պահ բոլոր լույսերը
մարում են, բացի այդ փնջից; Ապա վերջինս էլ է հանգչում: Երբ
աղոտ լույսի կոնուսը կրկին վառվում է մահճակալի վրա, Աբգարը
արդեն նստած է սեփական մարմնի կողքին, իսկ նրա առաջ
կանգնած է բարձրահասակ, երկար մազերով, սպիտակ
ազգեստով, ծալված թևերով հրեշտակը):
Աբգար – Ահա և դու: Ճիշտն ասած ես քեզ հենց այսպես էլ
պատկերացնում էի:
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Հրեշտակ ,– Ես գիտեմ: Այդ պատճառով էլ ընդունեցի այն
կերպարանքը որը հասու է քեզ և ընկալելի: Եթե ես երևայի քեզ
իմ իսկական տեսքով, դու ինձ չէիր ընկալի ու ճանաչի:
Աբգար ,– Ուրեմն, դուք այս տե՛սքը չունե՞ք:
Հրեշտակ,– Իհարկե ո՛չ: Եվ Աստվածն էլ նման չէ ձեր
պատկերացրած պապիկին:
Աբգար – Իսկ ինչ՞ի է նման: Ախ հա, կներես: Ես հասկանում եմ,
դու չես կարող ասել:
Հրեշտակ – Իհարկե չեմ կարող: Բայց ոչ այն պատճառով, ինչը
դ՛ու ես ենթադրում: Դու պարզապես չես հասկանա և ընկալի:
Աբգար,– Ինչու՞: Կարծում էս ես արժանի չե՞մ:
Հրեշտակ,– Հարցն արժան կամ անարժան լինելու մեջ չ՛է: Կարո՞ղ
ես կույր մարդուն բացատրել, թե ինչ է գույնը, կամ երկինքը կամ
նկարագրել թիթեռնիկի գեղեցկությունը: Կարո՞ղ ես խուլ մարդուն
նկարագրել ծովի ալիքների խշշոցն ու անտառային թռչունների
դայլայլը: Կամ էլ նկարագրել նրան երգեհոնի հնչյունները: Ո՛չ,
պարզապես դրա համար պիտի բացվեն քո հոգու աչքերը և
ականջները, և դու կկարողանաս և տեսնե՛լ նրան, և լսել աստղերի
երգե՛րը:
Աբգար – Աստղերը երգու՞մ են: Երբեք մտքովս չէր անցնի: Լավ, ի՞սկ
ինչ էիր ինձ ուզում հայտնել:
.
Հրեշտակ – Ես քեզ ոչինչ էլ չէի ուզում հայտնել: Մենք չունենք
մեր սեփական մտքերն ու ցանկությունները: Դա ձեզ` մարդկանց է
միայն տրված սեփական կամք ու ընտրելու իրավունք: Հետևաբար և
ձեր
գործերի
ու
մտքերի
հետևանքների
համար
պատասխանատվությունը կրելու պարտականությունը:
Աբգար – Բայց դու ինձ հայտնեցիր, որ ես նրանց այն աշխարհում
չեմ հանդիպի և մենք տարբեր միջավայրերում կհայտնվենք:
Հրեշտակ – Ես միայն պատասխանեցի քո հարցերին:
Աբգար – Ես ոչ մի հարց էլ չեմ տվել; Ես միայն մտածեցի, թե ինչ
պատիժ կտամ այն երկուսին, եթե նորից հանդիպեմ: Իսկ դու
պարզվում է կարող ես և խորամանկե՞լ: Էլ ուր մնաց ձեր
անաչառությունն,
անկողմնակալությունը
և
հանգստությունը:
Հրեշտակ – Իմ, և ոչ միայն իմ, պարտականությունների մեջ է մտնում
ոչ միայն պահպանել ձեզ դժբախտություններից, որը, ի դեպ, այնքան
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էլ լավ չի ստացվում առաջին հայացքից,այլև նպաստել ձեր հոգևոր
զարգացմանը: Շատ հաճախ եմ ես կանգնել կողքիդ ու գոռացել
ուղիղ ականջիդ մեջ, - “Կա՛նգ առ, մի՛ արա: Վարվիր ահա
այսպե՛ս'': Բայց դու չե՛ս լսել ինձ: Եվ ոչ ոք ձեզնից` մարդկանցի՛ցդ,
չէ՛ք լսում մեզ: Դու և քո նմանները վստա՛հ էք, որ դուք ամեն ինչ
գիտե՛ք, որ ինչ էլ որ անում է՛ք, այն միակ ճիշտն է, որ դուք անսխա՛լ
էք, որ ամեն ինչ գիտեք՝ Սխալվում են ուրիշները, միայն ոչ
դուք: Մեր առաջնահերթ նպատակն է բացել ձեր հոգևոր աչքերը,
կրթել
ու
նախապատրաստել ձեզ այն պահի համար, երբ
մարմնականը այլևս ձեզ պետք չի լինի: Երբ դո՛ւք`մարդի՛կդ,
կմիաորվեք` լրիվ մաքրված ձեր մեղքերից և վատ մտքերից:
Աբգար, – Եվ ի՞նչ: Ես պիտի դասե՞ր առնեմ քեզանից` երկնքի
կանոնների ու աշխարհի կառուցվածքի կանոնների մասի՞ն:
Հրեշտակ,–Ոչ միայն: Դու պիտի սովորես վերլուծել քո սեփական
արարքները, այնպե'ս, ասես դու դրանց նայում ես կողքից: Պիտի
սովորես ճիշտ գնահատել դրանք և ուղղես, նկատի ունեցիր, ոչ թե
փորձես ուղղել, այլ հենց ուղղես նրանք:Երբեմն-երբեմն,երբ մեզ
հաջողվում է ձեր ենթագիտակցության միջոցով,
որը դուք
անվանում էք ներքին ձայն, հասնել ձեր գիտակցությանը և
կանխել սպասվող սխալնե՛րը, դուք դրանք վերագրում էք միայն
ձե՛զ, ձե՛ր խորաթափանցությանը, իսկ երբ չէ՛ք լսում մեզ և
անհաջողության է՛ք մատնվում, սկսում էք մեղավորներ փնտրել
ձեր շրջապատում:
Աբգար – Դե , հպարտությունը մեզ թույլ չի տալիս ընդունել
սեփական սխալները:
Հրեշտակ – Ոչ թե հպարտությունը, այլ գոռոզությունը, տղա՜ս:
Դրանք տարբեր բաներ են: Սխալները ուղղելու անհաջող
փորձերը հաշիվ չեն:
Աբգար,– Եվ դրանք ի՞նչ կանոններ են: Շա՞տ են արդյոք: Ես
ծանոթ եմ Աստվածաշնչի տաս պատվիրաններին միայն: Ուրիշներն
է՞լ կան:
Հրեշտակ,– Անշուշտ, մարդկությունը զարգացում է ապրում, և
այդ կանոններն էլ են փոխվում: Դժբախտաբար, մարդկանց հոգևոր
զարգացումը շատ է ետ մնացել նրանց մտավոր զարգացումից:
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Առաջ են եկել նոր նպատակներ և մտավոր արժեքներ: Զորօրինակ՝
պատասխանատվությունը: Պատասխանատվության զգացողությունը
սեփական արարքների և մտքերի հանդեպ մղվել են ամենաետին
պլան, մինչդեռ այն պիտի լիներ աառաջնայինը
Աբգար – Էլ ի՞նչ կանոններ են առաջացել կամ ավելացել:
Հրեշտակ –Դու իսկապե՞ս ուզում ես սովորել, թե՞ դա միայն
պարապ հետաքրքրսիրություն է:
Աբգար – Չգիտեմ: Հետաքրքիր է: Արդյոք ես շա՞տ կանոններ եմ
խախտել;
Հրեշտակ –Լավ: Ես քեզ որոշ խորհուրդներ կտամ: Իսկ դու ինքդ
որոշիր, թե որքան շատ կանոններ ես խախտել: Երբ աշակերտը
պատրաստ է, ուսուցիչը իրեն սպասել չի տալիս: Այս խորհուրդները
բոլոր աշակերտների համար են: Առաջնորդվի՜ր դրանցով:
Աբգա,– Հիմա՞: Այս պահի՞ն:
Հրեշտակ,– Նախքան քո աչքերը կսովորեն տեսնել, նրանք պիտի
կորցնեն լաց լինելու հատկությունը: Նախքան ականջներդ կսովորեն
լսել, նրանք պիտի կորցնեն իրենց գայությունը: Նախքան քո ձայնդ
կհնչի ուսուցչիդ ներկայությամբ, այն պիտի կորցնի ծաղրելու իր
հատկությունը: Նախքան հոգիդ կհառնի ուսուցչիդ առաջ, նրա
հեծկլտոցները պիտի լվացվեն սրտիցդ հոսող արյունով:
Աբգար,– Սպասի՜ր, սպասի՛ր: Այդքան շատ ինֆորմացիա մի՛
տուր ինձ: Իմ կենտրոնական պրոցեսորը կարող է կախվել:
Հրեշտակ,– Իհարկե, կարող է կախվել: Մտածի՜ր ասածներիս
մասին: Երբ դու կհասկանաս նրանց իմաստը և կընդունես, ես
կշարունակեմ: Իսկ հիմա ես քեզ մենակ կթողնեմ: Եվ աշխատիր
չհետևել կնոջդ և նրա սիրեկանների արարքներին:
.
Աբգար,– Սիրեկանների՞: Նրանք, ի՞նչ է, շա՞տ են;
Հրեշտակ, – Քանակը ի՞նչ կապ ունի: Մեկն է, թե բազում: Մի՞ թե
մեկ դավաճանությունն է՛լ հերիք չէ՛: Ինչպես երևում է, դու ուշադիր
չլսեցիր` ինչ ես քեզ ասեցի: Նախքան աչքերդ կտեսնեն, նրանք պիտի
կորցնեն լաց լինելու ունակությունը: Հասկացիր այս խոսքերի
իմաստը՝ և այնժամ, չե՛ս հաշվի: Պարզապես գիտցի՜ր, որ կան
կանայք, որոնք չեն բավարարվում մեկով, երկուսով,
դե
տասներորդով և այլն: Եվ կան կանայք, որոնց ամբողջ կյանքն էլ
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չի բավականացնում մեկին սիրելու համար: Արմատահան արա
միջիցդ անձնապաշտպանությունը: Արմատահան արա միջիցդ
կյանքի ծարավը: Արմատահան արա միջիցդ առորյա հաճույքների
ծարավը:
Աբգար,–
Ինչպե՞ս:
Դառնամ
անտարբե՛ր
կնոջս
ոճրագործությունների նկատմամ՞բ:
Հրեշտակ,– Ինչպես տեսնում եմ՝ քեզ հետ երկար կչարչարվեմ:
Դու ուզում ես ամենայն մանրամասնությամբ տեսնել և լսել ա՛յն,
ինչը քեզ միայն տառապանք է ՞ պատճառում: Ես ճի՛շտ բնորոշեցի
քո այժմյան վիճա՞կը: Հանի՜ր ուղեղիցդ այդ ավելորդ բեռը: Լվա՛
հիշողությունդ: Սխալվողները և ոճրագործները կստանան իրենց
համապատասխան հատուցումը: Մի վերցրու քո վրա և դատավորի
և՛ դահիճի պարտականությունները միասին վերցրած: Կասեմ
ավելին, աշխատիր անդադա՛ր, ինքնամոռաց: Հարգիր կյանքը
նու՛յն չափով, որչափով նրա՛նք, ովքեր ծարավ են այդ կյանքին:
Բավարարվիր երջանկությամբ նու՛յնչափ, որչափ նրանք, ովքեր
ապրում են այս կյանքի երջանկությունների համար միայն:
Աբգար, – Սպասի՜ր: Ես դեռ նախորդ ասածներդ չեմ մարսել,
իսկ դու նոր մտքեր ես ինձ ներարկում:
(Հրեշտակը սկսում է ծիծաղել զնգուն և հաճելի ձայնով):
Աբգար – Դուք կարողանում էք ծիծաղե՞լ: Ես կարծում էի, թե
դա զուտ մարդկային հատկություն է:
Հրեշտակ, – Դուք` մարդիկդ, շատ ինքնավստահ և ինքնահավան
արարածներ էք: Ոչինչ: Երբ դու կավարտես ուսուցումդ, մեզ այլ
աչքերով կնայես:
Աբգար,– Կարծես թե մուտքի դուռն է:
(Լսվում է մուտքի դռան բացվելու ձայնը: Ներս է մտնում
Նունեն մի անծանոթի հետ: Երկուսն էլ լավ թրջված են):
Հրեշտակ, – Այո՛, մուտքի դուռն է: Եվ պատրաստ եղի՜ր նոր
անակնկալների: Հիշի՜ր խոսքերս: Իմանալուց առաջ դու պիտի
կորցնես լաց լինելու և տանջվելու հատկությունդ:
(Նունեն վառում է սենյակի լույսը: Ձախակողմյան լույսը
մարում է: Երբ այն կրկին վառվում է, հրեշտակն այլևս չկա, իսկ
Աբգարը, խորասուզված իր մտքերի մեջ նստել է անկողնու կողքի
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աթոռին:
Նունե, – Հանվի՜ր , ես շորերդ կչորացնեմ:
Անծանոթ,– Ես երկար չեմ մնա, ինձ անհրաժեշտ է տեսնել
հիվանդին, որպիզի որոշեմ, թե ի՛նչ եղանակ ընտրեմ:
Նունե, – Շիրիմապատի ետևում է պառկած` ահա, այնտեղ:
Կարող ես նայել:
(Անծանոթը մոտենում է պառկածի մահճին: Աբգարի հոգին
հետաքրքրությամբ զննում է անծանոթին և հետևում նրա
շարժումներին):
Անծանոթ, – Տարօրինակ է: Այնպիսի տպավորություն է, կարծես
հանգիստ քնած է: Դուք վստա՞հ էք, որ նա կոմայի մեջ է:
Նունե – Դուք դրանում կասկածու՞մ էք: Բժիշկնե՛րը, համենայն
դե՛պս, այդպես են պնդում: Ցնցե'ք նրան, եթե կասկածում է՛ք:
(Անծանոթը սկզբում անվճռականորեն սկսում է թույլ ցնցել
հիվանդի մարմինը: Հետո ավելի ուժեղ է ցնցում նրան` ուշադիր
նայելով կենսաապահովման սարքերին):
Անծանոթ,– Կասկած չկա: Կենսագործունեության ցուցմունքների
ո չ մ ի փոփոխություն չգրանցվեց: Դե ինչ, շնորհավորում եմ ձեզ,
իսկ ինձ այսքանն էլ բավարար էր: Այժմ խոսենք վարձի մասին:
Նունե, – Իսկ Կարենը ձեր հետ վարձի մասին չ՞ի պայմանավորվել:
Անծանոթ,– Ո՛չ, տիկին, չի՛ պայմանավորվել: Նա ասաց, որ
դո՛ւք կվճարեք՝ որքան որ ես ուզեմ:
Նունե(Մտքում)- Գծուծ, շահամոլ: Փողն էր ափսոսում: Ու այդ
ոչնչությունը կարծում է, թե ես կամուսնանամ իր հետ:
(Բարձրաձայն),- Եվ որքան էք դուք ուզում ձեր աշխատանքի
Անծանոթ,– Տիկի՜ն, պետք չի թերագնահատել իմ աշխատանքը:
Մարդուն այն աշխարհ ուղարկելը, որպեսզի ոչ մի հետք չմնա,
որպեսզի դիահերձումը ոչինչ ցույց չտ'ա, մե՛ծ արվեստ է:
Նունե(Մտքում)- Դե իհարկե: Արվեստ, չեմ մի չէ: Գուցե կասե՞ս,
թ'ե քո գործում դու Միքելանջե՞լոն ես Պիկասոյի հետ միասին:
(Բարձրաձայն),- Ես չեմ նսեմացնում ձեր աշխատանքը, միայն
հարցնում եմ` որքա՞ն:
Աբգար,– Իսկ դու ինչ է՞իր սպասում այդ ստահակ Կարենից:
Ասպետությու՞ն:
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Անծանոթ (Մի փոքր մտածելուց հետո),- Ոչ թե որք՞ան տիկի՜ն,
այլ ի՞նչ:
Նունե, – Այսի՞նքն: Եվ ի՞նչ էք դուք ուզու՞մ:
Անծանոթ, – Տիկի՜ն, պարզ խոսենք: Ես փողի կարիք չունեմ:
Ես
ազատ արվեստագետ եմ: Համաձայնվե՛ք, որ մարդուն այն
աշխարհ ուղարկելը` առանց հետք թողնելու, իսկական արվե՛ստ
է: Եվ ինչպես բոլոր արվեստագետները՝ ես միայն գեղեցիկի պակաս
եմ զգում: Դե դուք կի՛ն էք, կհասկանա՛ք, թե ի՛նչ նկատի ունեմ:
Նունե,– Եթե ես ձեզ ճի՛շտ հասկացա, ձեր ուզածը ե՞ս եմ: Եվ
ինչպե՞ս էք պատկերացնո՛ւմ մեր այդ համագործակցությունը:
Աբգար, – Դե ո՞նց կարող էիր դու ճիշտ չհասկանալ,երբ դա քո
ամենահզոր զենքն է::
Անծանոթ,– Ին՜չ նկատի ունեք, տիկի՜ն:
Նունե,– Ի՞նչ հերթականությամբ իրականացնենք մեր պլանները:
Սկզբում դուք նրա հետ, հետո ես ձե՞ր, թե՞ հակառակը:
Անծանոթ,– Հարցի հետաքրքիր դրվածք էք առաջարկում:
Տիկի՜ն, այդ դեպքում այսպես. Նախ ես և դուք` հետո ես և նա,
հետո կրկին դուք և ես: Սա արդա՞ր է:
Նունե,– Ես ա՛յլ առաջարկ ունեմ: Սկզբում ես և դո՛ւք, հետո դուք
և նա՛, հետո է՛լի ես և դո՛ւք, հետո դո՛ւք և Կարենը, հետո 50 000
դոլար :
(Անծանթոը սկզբում տարակուսած, հետո ավելի և ավելի
հետաքրքրությամբ լսում է Նունեին, վերջում ժպտում):
Աբգար, – Դու քո դերի մեջ ես: Ինչպես չէ: Տեսնես
այս
հիմարը կհամաձայնվի՞ թե չէ:
Անծանոթ, – Երեքին գումարած երկո՞ւ: Տիկի՜ն, պիտի մտածեմ:
Ես
անսպասելի
առաջարկություններին
միանգամից
չեմ
պատասխանում: Կմտածեմ և ձեզ իմաց կտամ: Իսկ առայժմ, մնաք
բարով:(Մտքում),- Տեսնես Կարենը ինչքա՞ն կվճարի այս նոր
տեղեկության համար: Թեպետ կարծում եմ, որ բոլոր ֆինանսական
լծակները այս անբարոյականի ձեռքին են, և Կարենը դժվար թե
վճարունակ լինի: Դատելով Կարենի վճարած ավանսից` նրա
գրպանները սա է լցնում: Դե ի՞նչ, պետք է մտածել:
Աբգար, – Այնուամենայնիվ այն ստահակը համաձայնվել է սրան
232

վճարել: Իսկ սա էլ ձեռքի հետ ուզում է նաև հաճույք ստանա՞լ:
Հրեշտակ, – Իսկ դո՛ւ ի՞նչու ես ուրախանում: Կարծես թե խոսքը
քո կյանքի ու մահվան մասին չէ:
(Անծանոթը հրաժեշտ տալով, հեռանում է):
Նունե,– Ոչինչ, ոչինչ: Դու միայն քո գործն արա, հետո դու
էլ Կարենի հետևից կգնաս: Ինչպես դու ասացիր` ոչ մի հետք
չպիտի մնա:
Աբգար, – Ես չեմ ուրախանում: Ես միայն զարմանում եմ:
Հրեշտակ, – Դու ի՞նչ է, ընդհանրապես չէ՞իր լսում` ի՞նչ էի ես
քեզ ասում: Հիշի՛ր խոսքերս` “մի՛ վախեցիր մահից, բայց և
մի՛ փնտրիր նրան: Մի վախեցիր ո՛չ մահից, ո՛չ էլ կյանքից”:
Աբգար,– Միտքդ պարզ բացատրիր
(Հրեշտակը կրկին ներս է մտնում լույսի ուժեղ բռնկումից հետո:
Նունեն ներվային քայլում է սենյակի մի ծայրից մյուսը: Չի
կարողանում իր տեղը գտնել: Վառում է սիգարետը, մի երկու անգամ
ծխելուց հետո հանգցնում ու մի կողմ շպրտում նորը կպցնում,
բայց սիգարետը նրան չի հանգստացնում):
Հրեշտակ,– Ուշադիր լսի՜ր ինձ և աշխատի'ր չմոռանալ: Լսի՛ր
և ընկալի՛ր: Փնտրի՜ր սրտումդ չարիքի արմատը և պոկի՜ր այն: Այն
ապրում և պտղաբերում է ինչպես հավատարիմ աշակերտի, այնպես
էլ սեփական ցանկություններին գերի մարդու սրտում: Ուժեղը այն
պոկում է միանգամից, իսկ թույլը պիտի սպասի, մինչև այն մեծանա,
պտղաբերի և ինքն իրեն մահանա: Չարիքի արմատը աճում է դարեր
շարունակ: Այն ծաղկում է, երբ մարդը արդեն անցել է բազում
կյանքերի շարքով: Ով ուզում է հասնել ազատագրման, նա պիտի
քաշի, պոկի այդ արմատը իր սրտից: Սիրտը այդժամ կարյունոտվի,
գուցե և կարյունազրկվի, և քեզ այնժամ կթվա, թե քո ողջ կյանքը
ոչնչացված է: Բայց դու պիտի հաղթահարես այդ փորձությունը:
Մարդիկ կարող են բախվել այդ փորձությանը իրենց վերելքի
առաջին իսկ աստիճանին: Վերելք, որը տանում է դեպի իսկական
կյանք: Բայց այդ բախումը կարող է տեղի ունենալ նաև
ամենավերջին աստիճանի վրա կանգնած: Հիշի՛ր, որ աստիճանին
էլ որ դու բախվես այդ փորձությանը, դու պիտի հաղթահարես այն`
կենտրոնացնելով հոգուդ ողջ եռանդը: Ապրիր ո՛չ թե ներկայում կամ
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ապագայում, այլ հավերժության մե՛ջ: Այդ հսկայական մոլախոտը
չի կարող ծաղկել հավերժության մեջ: Ձեր կյանքի այդ մեծ
բիծը ջնջվում է հավերժության մթնոլորտում:
(Նունեն ձեռքը խփում է սեղանին, հետո մտնում է լոգարան:
Լսվում է հոսող ջրի ձայնը):
Աբգար,– Ես ճի՞շտ եմ հասկացել քեզ: Նախանձը, բարկությունը,
ատելությունը, վրեժի ծարավը այդ չարիքի արմատները սնուցող
կենսատու նյութերն ե՞ն:
Հրեշտակ,– Իհա՛րկե: Այժմ դու մի ոտքով կանգնած ես
հավերժության մեջ, բայց քո մյուս կեսը դեռ կառչում է այն
նյութական խաբկանքին, որը դու ոչ մի կերպ չե՛ս ուզում մոռանալ:
Նայի՛ր, թե ինչի վրա ես ծախսում քո թանկագին ժամանակը և
եռանդը:
(Նունեն դուրս է գալիս լոգարանից` թաց դեմքով և մազերով)
Նունե,– Դու դրա ախորժակին նայիր, հոլովելուն նայիր` ես-դուես-դու-մենք- դուք- նրանք, հետո էլ թռանք: Դու դեռ շատ կֆռաս
իմ չորս կողմը սոված աղվեսի նման:
Աբգար, – Դու ճիշտ ես, երիցս ճիշտ: Ես պիտի մտածեմ քո
ասածների՛ մասին, հասկանամ նրանց ողջ իմաստը: Հետո
հաճույքով նորից կլսեմ քեզ:
(Լույսի նոր բռնկում: Հետո լույսը ձախ կողմում լրիվ մարում` է
թողնելով Աբգարի հոգին մթության մեջ: Նունեն պահարանից
հանում է կոնյակի շիշը ու մի բաժակ, մոտենում սեղանին,
լցնում է բաժակը և մի շնչով խմում է այն: Հետո նորից լցնում
նորից խմում: Ապա մի փոքր հանգստացած նստում բազմոցին և
սկսում ներվաին հեծկլտալ՝ ցածր և անշտապ: Լսվում է մուտքի
դռան զանգը: Նունեն գնում է դուռը բացելու: Ներս է մտնում
Կարենը օրորվելով: Ինչպես երեվում է նրա տրամադրությունը
բարձր է):
Նունե,- Շատ ուրախ ես՝ առիթ կա՞ :
Կարեն,- Կա՛, իհա՛րկե կա: Իմ ուղարկած մարդն զանգեց: Նրա
կարծիքով ամուսնուդ մահը լուծող խնդիր է: Հարկաոր է նրան
պարզապես մի փոքր օգնել:
Նունե,- Իսկ որքան փոքր՞: Որքան ես խոստացել նրան իր
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աշխատանքի դիմա՞ց:
Կարեն – Հինգ հազար կանաչ:
Նունե, – Հինգ հազա՞ր: Քեզ որտեղի՞ց հինգ հազար: Ո՞նց ես
պատրաստվում նրան վճարել, ի՞նչ միջոցներից:
Կարեն,– Բայց, թանկագի՛նս, մեր միջի հարուստը դո՛ւ ես: Եվ
եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ բոլորից շատ դու ես
շահագրգռված մեր այս ծրագրի իրականացման մեջ` ապա…
Նունե, – Նա ինձ հինգ հազարի անուն չի տվել: Նա ինձանից
ուրիշ բան էր ուզում:
Կարեն(Մտքում),- Է~, ուզում է՞ր, տաիր: Էժան կպրծնեինք:
(Բարձրաձայն),- Ի՞նչ, ի՞նչ էր ուզում: Ես դրա գլուխը կջարդեմ:
Հլա դրան նայիր: Լավ, ես գիտեմ, թե դրան ոնց կմշակեմ:
Նունե(Մտքում),- Մշակիր, մշակիր: Հետո էլ ես քեզ կմշակեմ:
(Հետո բարձրաձայն) - Եվ այդ ոն՞ց ես մշակելու: Քիթն ու մռութն
ես ջարդելու՞;
Կարեն(Շփոթված),- Իհարկե, գլուխն եմ ջարդելու: Բայց թող
սկզբում իր գործն անի վերջացնի, հետո ես դրա հետ կխոսեմ:
Նունե(Մտքում),-Եթե հասցնես: (Բարձրաձայն),- Դե լավ, հերիք է
խոսենք: Գնա լվացվիր, ընթրենք: Այսօր թատրոն պիտի գնանք:
Կարեն,– Ի՞նչ պիես է, ո՞ր թատրոնում:
Նունե,– “Լեդի Մակբեթը”: Դա իմ ամենասիրած պիեսն է:
Կարեն(Մտքում),- Հատկապես ո՞ր մասերը, վհուկներ՞ի, հա:
(Հետո բարձրաձայն)
- Լավ, ես գնացի, իսկ դու մի համով բան պատրաստիր:
(Մտնում է լոգարան, իսկ Նունեն սկսում է սեղանը դասավորել:
Աբգարը սկսում է քայլել սենյակի իր մասում: Հետո մտնում
սենյակի աջ մասը ու սկսում է ունկնդրել երկու դավադիրների
խոսակցությունը: Մոտենում է ընթրիքի սեղանին ու նստում
աթոռին):
Աբգար, – Բրա՜վո, ինչ էլ ճիշտ նկատեց այդ ստահակը: Եվ ոնց
էր, որ ե՛ս այդ բանը չէի հասկացել: Դեռ երեք անգամ էլ ինձ է տարել
այդ ներկայացմանը: Ես էլ կարծում էի, թե Նունեն Շեքսպիրով է
հիացած: Պարզվում է,սա ուղղակի ներշնչանք ու եռանդ էր քաղում
այդ պիեսից: Հրեշտակս ճիշտ էր ասում` որքան հեռու մնամ ես այս
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մարդկային կրքերից, այնքան լավ: Զգում եմ, ինչքան շատ եմ
ուշադրություն դարձնում սրանց վրա, այնքան ատելությունը ու
վրեժի ծարավը խեղդում են ինձ ու թունավորում միտքս: Չարիքի
հենց այս արմատների մասին էր նա ինձ զգուշացնում: Պետք է
մինչև վերջին կաթիլը ըմպեմ տառապանքի այս բաժակը, մինչև
սրտումս այլևս տեղ չմնա ատելության ու տառապանքի համար,
մինչև այն արյունաքամ լինի և կորցնի ցավի զգացողությունը:
Այնժամ
կկարողանամ
հանգիստ
նայել
կյանքի
այս
այլանդակություններին ու հանգիստ դատել:
(Տխուր ժպիտով սկսում է զննել սեղանը դասավորող Նունեին)
- Ըստ էության ինչի համար էր քո այս ողջ պայքարը,
սպանությունները:
Մի
կապ
ներկած
թղթերի
համա՞ր`
Վաշինգտոնից մինչև Ֆրանկլի՞ն: Քեզ լինի: Ես առավել կարևոր
արժեքների եմ ծարավ:
(Աբգարը հեռանում է դեպի իր մահճակալը: Նորից լույսի
բռնկում մահճակալի վրա: Հետո լույսը հանգչում է լրիվ):
Նունե(Դեպի լոգարանը),- Շտապի՜ր, ուշանում ենք:
(Կարենը դուրս է գալիս լոգարանից, նստում է սեղանի առաջ:
Նրանք լուռ ընթրում են, կոնյակ խմում: Կարենը հաճույքով
չփչփացնում է)
Նունե(Մտքում),- Կե՛ր, կե՛ր, լափի՛ր: Ինչ գեղացի եղել ես, այն
էլ մնացել ես: Ինչ հաճույքով թույն կլցնեի կերակրիդ մեջ: Ոչինչ,
ամեն ինչ իր ժամանակին կլինի:
(Հետո բարձրաձայն),- Դու չե՞ս կարող ուտելուց չը չմփչմփացնել:
Կարեն(Մեղավոր ժպտում է),- Դե ես չեմ ուզում, պարզապես
ստացվում է:
(Լուռ վերջացնում են ընթրիքըև միասին դուրս են գալիս`իրենց
ետևից լույսը հանգցնելով):
(Վարագույրները փակվում են)
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ՏԵՍԱՐԱՆ ԵՐՐՈՐԴ
(Գիշեր է: Սենյակում աղջամուղջ է: Աբգարը ետ ու առաջ է
քայլում սենյակում, հետո նստում է բազմոցին):
Աբգար,– Տեր Աստված, ի~նչ հաճույքով “Տրավիատան” կլսեի: Ոնց
եմ կարոտել իսկական երաժշտությանը: Արդեն երկու ամիս է, որ ես
այս վիճակում եմ` կախված երկու աշխարհների արանքում:
Ցանկացած պահին կարող եմ այն կողմ անցնել, բայց ես դեռ շատ
բան ունեմ սովորելու: Իմ պահապան հրեշտակն էլ վաղուց չի
երևացել:
Հրեշտակի ձայնը,– Ես միշտ էլ քեզ հետ եմ: Ամենևին էլ
պարտադիր չէ, որ դու ինձ տեսնես: Բավական է, որ ես եմ քեզ
տեսնում: Ես համբերությամբ սպասում եմ, մինչև դու կյուրացնես
իմ նախորդ դասերը:
(Ննջարանից դուրս է գալիս Նունեն ու մոտենում է ամուսնու
մահճակալին: Երկար զննում անշարժ մարմինը ու գլուխը
տմբտմբացնելով` հեռանում դեպի սենյակի կենտրոնը):
Նունե, – Ինչ ասես չփորձեցինք: Մի ուրիշ առողջ մարդ վաղուց
ոտքերը կտնկեր, իսկ սա չի ուզում մեռնել ու չի ուզում: Այս ինչ
պատիժ էր սա իմ գլխին: Դ՛ե, ջանիկս, չէի կարծում, որ քեզ այն
աշխարհ ուղարկելը այդքան դժվար կլինի: Ոնց ես կառչել կյանքից,
ոնց ես կառչել` ոնց որ խեղդվողը փրկարար օղակից: Ոչինչ`
անելանելի վիճակներ չկան: Մի ելք կգտնեմ:
Աբգար, – Լսեցի՞ր: Այս թշվառը կարծում է, թե ես կառչել եմ կյանքից:
Մինչդեռ ինձ այս վիճակում քո խոսքերն են պահում միայն:
(Նունեն նորից մտնում է ննջարան)
Հրեշտակ, – Իսկապե՞ս: Ուրեմն դու լավ ծանր ու թե՞թև ես անում
իմ դասերը: Եվ ի՞նչ հետևությունների ես եկել:
Աբգար – Շատ եմ ուզում “Տրավիատան” լսել:
Հրեշտակ,– Ինչու՞ հատկապես “Տրավիատան”:
Աբգար,–
Տարբերությունն
այնքան
ցայտուն
է:
Այնտեղ
կուրտիզանուհին, որ անառակությամբ էր զբաղվում ապրելու
համար, իր կյանքն էլ, երջանկությունն էլ զոհաբերում է իր սիրելու
ապագային և երջանկությանը: Իսկ այստեղ այս
հրեշը
անառակությամբ է զբաղվում ճիշտ հակառակ դրդապատճառներով:
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Հրեշտակ, – Այո՜: Տարբերությունն իսկապես ցայտուն է: Մեկը
անառակությամբ է զբաղվում ապրելու համար, իսկ մյուսը ապրում
է` անառակությամբ զբաղվելու համար: Մեկը պատրաստ է
ինքնազոհության, իսկ մյուը պատրաստ է ողջ աշխարհը զոհել
սեփական կրքերին ու ցանկություններին: Իսկ ինչն է քեզ
խանգարում լսելու այդ երաժշտությունը:
Աբգար, – Ինչպես թ՞ե: Ես նյութական չե՛մ: Ընդհամենը ոգի եմ, և
չեմ կարող սկավառակը ընտրել ու դնել նվագարկիչի մեջ:
Հրեշտակ,– Դու կարող ես շատ ավելին անել: Երաժշտությունը
հնչում է քո հոգո՛ւմ, ք՛ո մեջ: Պարզապես մտովին հնչեցրու
այն, լսիր: Ես էլ կլսեմ:
Աբգար,– Բայց
ինչպե՞ս անեմ: Ես չգիտեմ,
թե
ո՛նց
այն հնչեցնեմ:
Հրեշտակ,– Գիտե՛ս: Դու հաճախ էիր մտովի վերհիշում
ամբողջական երաժշտական կտորներ: Պարզապես նույնը արա
հիմա և երաժշտությունը կհնչի:
(Աբգարը կենտրոնացած սկսում է ճոճվել աթոռի վրա: Սկզբում
կտրտված, ասե վնասված սկավառակից, հետո ավելի ու ավելի
հստակ լսվում է Վերդիի աննման ստեղծագործությունը)
Հրեշտակ,– Դու միառժամանակ կարող ես և՛ լսել, և՛ զրուցել
ինձ հետ:
Աբգար, – Մեր դասերը վաղուց վերսկսելու ժամանակն է: Ես
հիմա ծարավ եմ դրանց:
Հրեշտակ,– Դե՛, եթե դու ծարավ ե՛ս դրանց, լսի՛ր: Հանի՛ր
միջիցդ
քո
երևակայական
անկրկնելիության
զգացումը:
Արմատախիլ արա զգացմունքային ցանկություններդ: Հանի՛ր
միջիցդ միայն անձնական աճի մորմոքը: Դատարկվի՛ր, ինչպես
դատարկ բամբուկ, և այնժամ աստվածայինը կհնչի քո մեջ և
կարձագանքի քո հոգում:
Աբգար,– Ասածներդ գեղեցիկ են հնչում: Իսկ կարո՞ղ ես
առավել պարզ ու հանգամանալից բացատրել:
Հրեշտակ,– Լա՜վ: Դարձի՛ր միայնակ և տարանջատվի՛ր
արտաքին աշխարհից, քանզի ոչինչ, որը պարփակված է
նյութականում, ոչի՛նչ, որը իրեն երևակայում է բացառիկ ու միակ,
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ոչի՛նչ, որը հավերժությունից դուրս է, չի՛ կարող օգնել քեզ: Քաղի՛ր
ուսմունքը զգացմունքների աշխարհից և հետևի՛ր նրանց: Միայն
ա՛յդ կերպ դու կարող ես սկսել ինքնաճանաչման արվեստի
ուսումնասիրությունը և կբարձրանաս ինքնաճանաչման առաջին
աստիճանին: Աճի՛ր, ինչպես աճում է ծաղիկը` անգիտակից, բայց
ամբողջ հոգով ձգտելով դեպի օդն ու արևը: Դու և՛ս ձգտիր առաջ, որ
բացես հոգիդ հավերժության առջև: Բայց անհրաժեշտ է, որ միայն
հավերժությունը բացահայտի քո հոգում գեղեցիկն ու ուժը:Այլ ոչ թե
միայն անձնական աճի էգոիստական ձգտումը: Քանզի առաջին
դեպքում դու զարգանում ես լիառատ մաքրության մեջ, իսկ երկրորդ
դեպքում դու կ կարծրանաս
միայն
անձնական աճի բռնի
զգացմունքի ճիրաններում:
Աբգար,– Այսօր այսքանը հերիք է:
Հրեշտակ,– Դու որոշակի արդյունքների ես սկսում հասնել: Քեզ
արդեն չի հուզում կնոջդ ներկայությունն ու մտքերը:
Աբգար, – Իսկապես որ: Ես նույնիսկ չնկատեցի էլ, որ նա
այստեղ է` ներկա մեր զրույցին: Գնանք իմ աշխարհը: Այն անսահման
փոքր է մեկի համար, բայց և անսահման մեծ երկուսի համար,
երբ այդ երկուսը տրվում են հավերժությանը:
(Նրանք անցնում են շիրիմապատից ձախ: Այս մասում
լուսավորությունը ուժեղացել է: Պատին կախովի ծաղիկներ են
հայտնվել` ասես պատն է ծաղկել):
Հրեշտակ,– Հանգստացի՛ր: Մոռացի՛ր անունը քո: Զգա քեզ
հավերժության մի մասնիկ և խորհրդածի՜ր ասածներիս մասին:
(Լույսի նոր ուժեղ բռնկում: Հետո լույսը մարում է: Երբ այն կրկին
ուժեղ բռնկվում է,Աբգարն արդեն մենակ է` իր ուրույն աշխարհի մեջ
խորասուզված: Բացվում է ննջարանի դուռը: Սենյակ է մտնում
ննջազգեստով Նունեն: Նա
ուշադիր
զննում
է կիսախավար
սենյակը, ականջ է դնում, հետո թոթովում ուսերը):
Նունե,– Գրազ կգամ, որ երազումս “Տրավիատան” էի լսում: Տեր
Աստված, մ՞ի թե կոմայի մեջ ընկածները շարունակում են լսել
շրջապատի ձայները և կարողանում են մտածե՞լ: Եթե այդպես է,
ապա հարկ է Աբգարի ներկայությամբ շատ կամաց խոսել: Իսկ
բոլոր կարևոր հարցերը դրսում քննարկել:
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(Նա մոտենում է պահարանին, հանում է կոնյակի շիշը ու մի
բաժակ: Լցնում ու խմում):
Նունե,– Եթե այսպես շարունակվի, կդառնամ հարբեցող: Առանց
կոնյակի քնել չեմ կարողանում: Այս տականքն էլ ազդում է
նյարդերիս վրա: Սրանից ազատվելու ժամանակն է: Հարկավոր է
նոր շախմատային քարեր մտցնել իմ խաղարկվելիք պարտիայի
մեջ: Մավրն արեց իր գործը, նրա անհետանալու ժամանակն է:
Պարզապես վռնդել չեմ կարող՝ շատ բան գիտի: Մնում է ուղարկեմ
ամուսնուս
հետևից: Բայց ինչպես: Դանդաղ գործող թույն,
բայց այնպես, որ նա մեռնի դրսում ինչ-որ տեղ: Լավ գնացի
քնելու: Վաղը մի բան կմտածեմ:
(Նա տեղն է դնում կոնյակի շիշն ու բաժակը և վերադառնում է
ննջասենյակ: Լույսերը լրիվ մարում են: Մթության մեջ լսվում է
միայն ժամացույցի տկտկոցը: Վարագույրները փակվում Են)

ՏԵՍԱՐԱՆ

ՉՈՐՐՈՐԴ

(Բացվում են վարագույրները: Սենյակում առավոտյան թույլ
լուսավորություն է: Նունեն սեղան է դասաորում, իսկ լոգարանից
լսվում է Կարենի երգը:Արևի շողը ընկել է Աբգարի մահճակալին:
Նա բարձրանալով պառկած տեղից մոտենում է պատուհանին:
Հնչում է հեռախոսի ձայնը: Նունեն որոշ ժամանակ անվճռական
նայում է մե՜րթ Հեռախոսին, մերթ լոգարանի դռանը, հետո
վերցնում է լսափողը )
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Նունե(Մեղմ ձայնով),- Լսում եմ:
Ձայնը հեռախոսից,– Բարև, ջա՛նս, ո՞նց ես:
Նունե,– Լավ եմ, լավ: Քո մո՛տ ի՞նչ կա:
Ձայն, – Ինձ մոտ ամեն ինչ պատրաստ է: Պատիճները շատ փոքր են,
չեն երևա ճաշի մեջ: Կգցես ու կկերակրես: Ուտելուց կուլ կտա:
Ստամոքսում պատիճների պատերը կհալվեն, և թույնը ազատվելով
կլցվի ստամոքսի մեջ: Աշխատի՜ր այդ ընթացքում նրան տանից
հեռացնել, որ ամեն ինչ տեղի ունենա դրսում: Իսկ եթե դա լինի
ղեկի վրա, շատ ավելի լավ` ավտովթար և վերջ:
Նունե,– Իսկ եթե ծամելուց կծի ու թույնը բերանի մեջ լցվի:
Ձայն,– Դա շատ քիչ է հավանական: Պատիճը շատ փոքր է: Ուրեմն
ապահովության համար հեղուկ ճաշի մեջ գցիր, սպաս, ռագու կամ
դրանց նման մի բան:
Նունե,– Հասկացա: Ուրեմն այսօր ևեթ կհարմարեցնեմ ու
կհանդիպեմ քեզ:
Ձայն, – Չմոռանաս, ջա՜նս, դու ինձ դեռ մի սեր էլ ես պարտական:
Նունե, – Գիտեմ, գիտեմ: Ես իմ խոսքը միշտ էլ պահում եմ: Կարող
ես հանգիստ լինել:
Աբգար, – Տե՜ր Աստված, հա՜յր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ եղիցի
անունը քո: Թող քո լույսը սփռվի մեր վրա և փառավորի մեր սրտերը:
Հրեշտակի ձայնը, – Դու քեզ մենա՞կ ես զգում: Ի՞նչ է, ուզում ես
նորի՞ց զրուցենք:
Աբգար,– Քանի սրանք տանն են, ես կսպասեմ: Կսպասեմ ու
կզմայլվեմ արևածագով: Ինչ հիմարն էի, որ տրվել էի առորյա
հոգսերին: Ունայնություն: Ունայնություն:
(Լսելով լոգարանի դռան ձայնը` Նունեն ցած է դնում
լսափողը:
Կարենը, գլուխը չորացնելով, լողախալաթով հայտնվում է սենյակում)
Նունե(Շինծու քնքշությամբ), - Բաղնիքդ անուշ:
Կարեն(Կասկածանքով նայում է հառախոսին),- Ո՞վ էր:
Նունե, – Օֆիսից էր: Ստորագրելու շատ բան կա: Ես այսօր շուտ
կգնամ գործի: Իսկ դու մնա՜, դիմավորի՜ր բժշկուհուն: Այսօր նրա այցի
օրն է: Ճամփու կգցես, հետո կգաս գործի:
Կարեն, – Լավ, լավ: Թեպետ, եթե ինձ հարցնես, ավելի լավ կլինի
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այդ բժշկուհին ինձ մասաժ անի, ոչ թե այդ կենդանի դիակին:
Նունե, – Քո մասաժը թող ինձ վրա, չես փոշմանի: Դե լավ ես
գնացի, պակա:
(Շինծու քնքշանքով համբուրում է գործակցին և դուրս է գալիս
տանից):
Կարեն, – Գնա՜, գնա՜: Քեզ շատ չի մնացել հիանաս այս
աշխարհով:
(Մոտենում է հեռախոսին և համար հավաքում),- Ալո, Արմինե՜,
ես ե՜մ: Ինչ կա օֆիսում: Տիկին Նունեն հարցնում է, շտապ
հարցեր կա՞ն, թե ինքը կարող է հանգիստ սրտով մտնել բանկ,
հետո գալ:
Ձայն հեռախոսից, – Ո՜չ պարոն Դավթյան: Շտապ ոչինչ:
Կարեն,– Շնորհակալություն Արմինե ջան:
(Ցած է դնում հեռախոսը: Մոտնեում է հայելուն ու սկում
Նունեի տնազն անել)
- Օֆիսից էր, ստորագրելու շատ բան կա, ես շտապում եմ: Ես
թքած ունեմ, թե դու ուր ես շտապում: Կարևորը, որ ճիշտ
ժամանակին հայտնվես այն աշխարհում:
(Նա կրկին մոտենում է հեռախոսին և համար հավաքում)
Կարեն,- Բարև ես եմ, ի՞նչ լավ լուր ունես հայտնելու:
Ձայն հեռախոսից,– Շատ պարզ միջոց: Դու պիտի մի լավ
հարբեցնես նրան: Հետո, երբ տիկինը լրիվ հարբած կլինի ու
անշարժ, վերցրու քսան գրամանոց ներարկիչը, օդ հավաքի՛ր
կապի՛ր թևը բազուկից վերև ու երակի մեջ օդ ներարկիր:
Կարեն,– Դա ինձ ի՞նչ կտա:
Ձայն հեռախքոսից– Քեզ ոչինչ: Իսկ այ տիկնոջը` մշտական
հանգիստ: Օդը, երակների միջով հասնելով սրտին, կխցանի սրտի
փականները, կառաջացնի սրտի կաթված: Դիահերձման ժամանակ
օդը դուրս կգա, և ոչ մի հետք չի մնա նրանից: Շատ բնական
մահ, և ուրիշ ոչինչ:
Կարեն,– Շատ բնական մա՞հ ասում ես: Իսկ ներարկչի հե՞տքը:
Ձայն հեռախոսից,– Մարդու մարմնի վրա երակներ շատ կան:
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Ոտնաթաթերից մինչև վզի քներակները: Մի որևե աննշան տեղ գտիր:
Կարեն,– Ընդունելի չէ: Ուրիշ բան մտածի՜ր: Ես բուժքույր չեմ:
(Ցած է դնում հեռախոսը ու մոտենում հայելուն` սանրվելու: Հայելու
մեջ երևում է Աբգարի արտացոլանքը: Աբգարը ետևից մոտեցել էր
Կարենին ու երկու մատերը ցցած` պոզեր է դնում նրա գլխավերևում,
որը արտացոլվում է հայելու մեջ: Կարենը սարսափած ետ է
ցատկում հայելուց):
Աբգար, – Որքան շատ եմ շփվում ձեր աշխարհի հետ, այնքան ապա
-կանված եմ ինձ զգում: Որքան շուտ հեռանամ ձեզանից, այնքան
շուտ կմոռանամ ձեր աշխարհի թոհն ու բոհը, կեղտն ու գարշանքը:
Կարեն, – Տե՜ր Աստված, այս ի՞նչ էր: Արդեն աչքիս բաներ են
երևում: Չէ, հարկավոր է այս կիսադիակից շուտ ազատվել, թե չէ
կարելի է գժվել:
(Առանց սանրվելու ու նախաճաշելու ՝Կարենը դուրս է փախչում
տանից: Նրա հետևից դուրս է գալիս նաև Աբգարը: Լույսերը մարում
են: Երբ նորից են վառվում լույսերը`նույն սենյակն է: Աբգարի
մարմինը` շիրիմապատից ձախ պառկած է իր տեղում: Թույլ լույսը
լուսավորում նրա մարմինը: Սնուցման խողովակը միացված է նրա
ձախ ձեռքի երակին: Ներս է մտնում Նունեն: Արագ հանում է
անձրևանոցը և մտնում է լոգարան: Լսվում է հեռախոսի ձայնը: Ֆենը
ձեռքին լոգարանից դուրս է գալիս ու մոտենում հեռախոսին):
Նունե, – Լսում եմ: Ինչու՞, կուշանա՞ս: Ի՞նչ գործ: Այդ գործը անուն
չունի՞: Ես քեզ չեմ հարցաքննում, պարզապես ուզում եմ իմանալ,
որտե՞ղ ես: Ուզում էի այսօր շուտ գայիր, որ թատրոն գնանք:
(դադար),- Սպասում եմ:
(Ցած է դնում լսափողը և մտնում լոգարան: Քիչ անց դուրս է գալիս
սանրված ու մոտենում է շիրիմապատին: Զզվանքով նայում է
ամուսնու մարմնին):
Նունե,– Սնվում ես հ՞ա, սնվի՜ր, սնվի՜ր: Շուտով վերջդ կտամ:
(Նորից մոտենում է պահարանին, հանում է կոնյակի շիշը ու մի
բաժակ, մոտենում է սեղանին, լցնում բաժակը և մի շնչով խմում
այն: Նորից է լցնում ու նորից խմում: Մոտենում է հայելուն ու
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երկար զննում ինքն իրեն):
Նունե,– Սկսել ես մենակ խմել հա: Ասա` ու՞մ հետ խմեմ:
(Սկսում է հիստերիկ ծիծաղել)
- Գուցե սր՞ա հետ:
(Շուռ է գալիս ամուսնու կողմը)
-Հե՜յ, լսու՞մ ես: Կխմե՞ս ինձ հետ: Չե՜ս խմի: Դու երբ առողջ
էիր, այն ժամանակ էլ չէիր խմում, ուր մնաց հիմա: Բայց ի
տարբերություն առաջվան, ես այլևս թաքուն չեմ խմի, իսկ քեզ
ես հիմա կարող եմ խմացնել որքան սիրտս ուզի:
(Նունեի տրամադրությունը բարձրացել է կոնյակից հետո: Քթի
տակ ուրախ երգելով` մոտենում է պահարանին, այնտեղից
հանում ներարկիչը, մոտենում սեղանին: Շշից կոնյակ լցնում
բաժակի մեջ, ներարկիչով մի փոքր կոնյակ է հավաքում: Հետո
կոնյակով լի ներակիչը ձեռքին մոտենում է Աբգարի մարմնին,
մի փոքր մտածելուց հետո ասեղը խրում սնուցման բարձիկի
մեջ ու ներարկիչի պարունակությունը դատարկում է այնտեղ)
Նունե, – Խմի՜ր, խմի՜ր, անու՛շ լինի: Առողջ ժամանակ ես
էի քո ձեռքերում, հիմա դու ես իմ ձեռքում: Այնքան խմացնեմ,
որ խեղդվես:
(Դուրս քաշելով ներարկիչը` մոտենում է պատուհանին, բացում
այն ու կատաղած դուրս է նետում ներարկիչը: Առանց պատուհանը
փակելու վերադառնում է սեղանի մոտ: Պայուսակից հանում է
թափանցիկ մի տոպրակ ու սկսում ուշադիր այն զննել:
Պատուհանից ներս է մտնում Աբգարը, տխուր զննում է խիստ
զբաղված կնոջը, մոտենում իր մարմնին, ուշադիր զննում
սնուցման բարձիկը, օրորում է գլուխը և վերադառնալով սենյակ`
նստում է բաց պատուհանի տակ դրված բազկաթոռին):
Աբգար,– Թշվառական: Ինչի՞ համար ես պայքարում: Ես խղճում
եմ
քեզ, լսում ես` խղճում եմ: Քեզ լինեն քո համար այդքան
ցանկալի այդ թղթի գույնզգույն կտորները, ինձ դրանք պետք չեն:
Ի՜նչ թշվառն ես դու, ինչ թշվառը: Եվ դուք բոլորդ: Ինչի՞ համար
էք պայքարում: Դուք նման էք այն բանտարկյալներին, որոնք դրսի
ազատությանը ձգտելու փոխարեն, ձեր բանտասենյակի
244

սահմաններում ձեր իսկ կյանքը դժոխք էք դարձնում: Դժոխքը
այնտեղ, ինչ-որ հեռու տեղում
չէ, այլ ձեր հոգում է, ձեր
գործողությունների մեջ: Ես կարող եմ միայն ցավել ու կարեկցել
ձեզ, բայց օգն՞ել, դժբախտաբար, ո՜չ:
Նունե(Թափանցիկ
տոպրակի
պարունակությունը
ուսումնասիրելուց հետո այն դնում է պայուսակի մեջ),- Ուզում ես
մեռնել հեռվու՞մ, ինչ-որ տեղում հա՞, որ ես չտեսնե՞մ թե ինչպես ես
տանջվում: Չի՜ ստացվի: Դու իմ աչքիս առաջ պիտի սատկես`
աչքերիս մեջ նայելով, օգնություն աղերսելով: Ինչքան երկար եմ
ստիպված եղել զսպել ինձ, զսպել զզվանքս քո հանդեպ, քո
վավաշոտ ձեռքերի հանդեպ:
(Նունեն ետ ու առաջ է սկսում քայլել սենյակում, անհամբեր
մատերն է կոտրատում: Ձախակողմյան մասից աննկատ սենյակ է
մտնում Աբգարի պահապան Հրեշտակը և գլուխը տխուր
տմբտմբացնելով մոտենում է կնոջը հետևող Աբգարին ու լուռ
կանգնում նրա կողքին: Նունե մոտենում է սեղանին: Երկու բաժակ
կոնյակ կոնծելուց հետո, վառում է սիգարետը ու մոտենալով
բազմոցին`պառկում նրա վրա ու ընկնում թմրած` կիսաքուն վիճակի
մեջ: Աբգարը և հրեշտակը իրար են նայում):
Աբգար,– Ասա՜ ինձ խնդրում եմ, որտեղի՞ց, ոն՞ց են ծնվում
նման արարածները:
Հրեշտակ,– Դե, ինչպես դուք` բոլորդ, իրենց մայրիկներից: Ի՞նչ է,
անհրաժեշտ էր անցնել նման փորձությունների միջո՞վ` հասկանալու
համար այդ պարզ ճշմարտությո՛ւնը, որ դուք ինքներդ էք ձեր կյանքի
կառուցողնե՛րը: Փնտրիր քո ուրույն ճանապարհը: Փնտրի՛ր այն`
խորասուզվելով ինքդ քո մեջ: Փնտրի՛ր այն` առանց արտաքին
աշխարհից կտրվելու: Երկնքի գանձերը պատկանում են միայն
մաքուր հոգիներին: Այդ պատճառով էլ նրանք պատկանում են բոլոր
նրանց՛ ում սրտերը պարզ է ու մաքուր: Հենց այդ պատճառով էլ այդ
հարստությունները պիտի պատկանեն ողջ մարդկությանը միայն
այն ժամանակ, երբ մարդկությունը կմիավորվի մի ընդհանուր
համապարփակ ներդաշնակության մեջ: Ձգտի՜ տիրանալ միայն այն
հարստությանը, որը կարող է իր մեջ պարփակել անաղարտ անբիծ
հոգին: Որպեսզի դու այն կարողանաս կտակել այն միակ հոգուն, որը
245

քո իսկական ''Ես''-ն է: Խաղաղությունը, որին դու կձգտես, կլինի
այն միակ սուրբ խաղաղությունը հավերժության մեջ, որի մեջ
հոգին միայն աճում է, ինչպես սրբազան ծաղիկը` հանդարտ ու
խաղաղ լճակում:Իսկ հզորությունը, որին ձգտում է աշակերտը, դա
այն հզորությունն է ոգու, որը անտեղյակ մարդկանց աչքում
ոչնչություն կթվա:
(Բացվում է մուտքի դուռը:Մտնում է Կարենը, մոտենում
է բազմոցին, ուշադիր զննում է քնած կնոջը: Հետո նստում է
նրա կողքին ու սկսում լուռ շոյել):
Կարեն(Մտքում),- Ափսոս, որ պիտի այն աշխարհ քեզ ուղարկեմ:
Մարմինդ շատ լավն է, իսկ անկողնում ուղղակի հրաշք ես: Բայց
ինչ արած: Նպատակին հասնելու բոլոր միջոցներն էլ
արդարացված են:Թող քո բոլոր փողերը իմ ձեռքում լինեն, ես քո
նմաններին տասնյակներով կճարեմ: Իսկ օդով քեզ կաթվածի
հասցնելը վատ միտք
չէ: Միայն թե ես կուզենայի տեսնել
քո տանջանքները, թե ո՛նց ես ցավից կծկվում ու աղերսում
շտապ օգնություն կանչել, փրկ՜ել:
Աբգար,– Անցնենք շիրիմապատից այն կողմ: Ինչքան նայում
եմ սրա՛նց, այնքան շո՛ւտ եմ ուզում մոռանալ սրանց գոյության
մասին:
Հրեշտակ,– Ինչպես կուզես: Քո միտքն ու հոգին հիմա առավել
բաց են ու ընդունելի ճշմարտության առաջ:
(Նրանք անցնում են շիրիմապատից ձախ, նստում են՝ Աբգարը
իր անկողնու վրա, իսկ հրեշտակը բազկաթոռին)
Հրեշտակ,– Փնտրիր ք՛ո ճանապարհը: Ոչ թե ինչ որ ճանապարհ,
այլ հենց քո՛նը: Քանզի յուրաքանչյուր եռանդուն հոգուն հասու է իր
ուրույն, միայն իրեն հասանելի ճանապարհը: Այն գտնել հնարավոր
չէ միայն աղոթելով կամ կրոնական մոլեռանդությամբ, կամ էլ
միայն ջերմեռանդ ձգտումով առաջ գնալու, կամ էլ ինքնամոռաց
աշխատանքով և կյանքը ուշադիր զննելով և քննելով: Սրանցից ոչ
մեկը միայնակ աշակերտին մի քայլից ավել տեղից չեն շարժի: Այդ
բոլորը միասին վերցրած միայն կարող են աշակերտին քայլ
առ քայլ առաջ տանել զարգացման ճանապարհով` դեպի
կատարելություն: Մարդկային արատները, որոնք հաղթահարվում
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են քայլ առ քայլ, դառնում են այդ աստիճանները: Եվ մարդկային
առաքինությունները ևս, անշուշտ անհրաժեշտ են: Առանց նրանց
անհնար է առաջ շարժվել: Եվ քանի որ նրանք ստեղծում են պարզ ու
մաքուր մթնոլորտ, նաև տալիս են հույս`երջանիկ ապագայի: Բայց
վերջիններս էլ առանձին-առանձին անոգուտ են: Նա, ով ոտք է դնում
այդ ճանապարհին, պիտի իմաստությամբ օգտագործի սեփական
բնաորության առանձնահատկությունները: Համբերությամբ սպասիր
ծաղկի բացվելուն, լռության մեջ, որը կգա փոթորիկից հետո, ոչ ավելի
շուտ: (Այդ ընդացքում Կարենը փորձում է արթնացնել հարբած և քնած
կնոջը)
Կարեն, – Նու՜ն, Նունե՜ ջան, վե՜ր կաց: Արդեն ուշ է: Մենք թատրոնից
կուշանանք:
(Նունեն դժվարությամբ արթնանում է ու ոտքի ելնում):
Նունե, – Տե՜ր Աստված, քնել էի՞: Իսկ սիգարե՞տս: Բարեբախտաբար
հանգել է, թե չէ հրդեհ կարող էր առաջանալ:
(Ոտքի ելնելով ձեռքի սիգարետը նետում մոխրամանի մեջ):
Կարեն(Մտքում),- Դա էլ վատ միտք չէ: Հարբեցնել, սիգարետը վառել
ու գցել բազմոցին: Մի հարվածով երկու նապաստակ` համ սրան,
համ էլ ենկոմատոզնիկին:
(Հետո բարձրաձայն)
- Հա բայց քանի քո ինվալիդի հարցերը չենք լուծել, ու դու
ժառանգություն չես ստացել, պիտի շատ զգույշ լինես: Եվ
ընդհանրապես, հերիք է այդքան խմես: Մի օր էլ մեքենադ
ջարդուփշուր կանես ու կգաս կպառկես մարդուտ կողքին:
Նունե, – Լա՛վ, լա՛վ:Ես հիմա ինձ կարգի կբերեմ ու մենք դուրս կգանք:
Աբգար,– Իսկ այդ ճանապարհին չե՞նք կարող արդյոք ուրիշներին էլ
օգնել` հաղթահարելու սեփական թուլություններն ու արատները:
Հրեշտակ– Կարող ենք միայն այն դեպքում, երբ նրանք իրենք դա
ցանկանան: Երբ նրանց հոգում էլ կառաջանա ձգտում` հասնելու
առավել կատարյալին, բարձրանալ զարգացման ավելի բարձր
աստիճանին: Եվ ընդհանրապես, ճշմարտությունը տեսնում են
միայն նրանք, ովքեր ակնապիշ նայում են ու ընկալում այդ
ճշմարտությունը: Հիշի՛ր, որ ձգտումն է զարգացման խթանիչ ուժը,
այլ ոչ թե միայն անկամք աշխատանքը: Ոչ մեկի ճշմարտությունը
ուրիշին
պետք չէ, երբ
նա ինքը չի ձգտում դեպի այդ
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ճշմարտությունը, չի զգում դրա պահանջն ու անհրաժեշտությունը:
(Այդ ընդացքում Նունեն մտնում է լողասենյակ և դուրս գալիս
սանրված և թարմացած: Ասես ոչինչ էլ չի եղել):
Աբգար,– Ես ուզում եմ փրկել կնոջս, օգնել նրան:
Հրեշտակ,– Դու դեռ սիրու՞մ ես նրան: Դե ինչ, դա ազնիվ
զգացմունք է: Խոսել նրա հետ դու չես կարող, շփվել նույնպես:
Ի՞նչ կերպ ես պատրաստվում նրան փրկել:
Աբգար,– Ես արտացոլվում եմ հայելու մեջ: Կարող եմ նրան որևե
բանաստեղծություն կամ հաղորդագրություն թողնել:
Հրեշտակ,– Ինձ զարմացնելը շատ դժվար է, բայց քեզ դա
հաջողվեց: Հետաքրքիր ձև ես ընտրել հաղորդակցվելու համար:
Փորձի՜ր: Ինձ էլ է հետաքրքիր, թե ինչ կստացվի դրանից:
(Նունեն և Կարենը թևանցուկ դուրս են գնում: Աբգարը մոտենում
է հայելուն և սկսում նրա մակերևույթին մասով ինչ որ բան գրել:
Հրեշտակը ետևից մոտենալով նրան սկսում է կարդալ;
Հրեշտակ,- Համեստ իմ լույս, որ փայլում ես խավարում,
Առաջ տար ինձ:
Թեպետ խավար է իմ չորս կողմում,
Թեկուզ հեռու է տունն իմ դրսում,
Առաջ տար ինձ:
Քայլերս ուղղիր, ես կաղոթեմ,
Որ հեռուները բացվեն իմ դեմ:
Գոնե մի քայլ էլ առաջ տար ինձ,
Լույս իմ անգի:
Դե ինչ; Գրածդ կհասկանամ ես, դու և շատ ուրիշներն էլ՝ բայց
դժվար թե սա հասու լինի կնոջդ և դարձի բերի նրան:
ԱԲԳԱՐ,- Չգիտեմ, գուցե: Պարզապես նա գիտի իմ ոճը, և
կհասկանա, որ այն ի՛մ կողմից է:
ՀՐԵՇՏԱԿ, – Լա՛վ, լա՛վ: Իսկ այժմ լսի՛ր և հիշի՛ր: Սպասիր ծաղկի
բացվելուն լռության մեջ,որը վրա կհասնի փոթորկից հետո: Քանի
դեռ քո ողջ անհատականությունը չի տարալուծվել աստվածային
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սիրո մեջ: Քանի դեռ քո ողջ էությունը չի ենթարկվել աստվածայինի
բարձրագույն ''Ես'' ին, այդ ծաղիկը չի ծաղկի և փթթի: Միայն
այդժամ դու կհասնես այն դադարին, ինչը տեղի է ունենում
հեղեղից հետո՝ երբ բնությունը իր խռովքից հետո հանդարտվում
է,որպեսզի վերականգնի ուժերը; Այդժամ խորը լռության մեջ
կկատարվի խորհրդաորը, ինչը կվկաի, որ ճանապարհը գտնված է:
Դա ձայն է, որը հնչում է այնտեղ, որտեղ մնացած բոլոր ձայները
լուռ են: Դա պատգամաբերի ձայնն է որը չունի ոչ ձև ոչ
նյութականություն:
Այդ
ձայնը
անհնար
է
նկարագրել
համեմատություններով: Այն կարելի է միայն զգալ: Այդ պահը
կարող է տևել մի ակնթարթ կամ էլ մի հազարամյակ: Միևնույն է,
այն վերջ ի վերջո կմարի, և այդ լռության ողջ հզորությունը և
եռանդը կմնա քեզ հետ; Թող այդ լուսաորության ողջ
ուրախությունը դառնա քո պարգևը: Նա քոնը կլինի՝ երբ կգս դրա
ժամանակը, իսկ եթե այն հանկարծ կլքի քեզ՞, չշփոթվես և
չվշտանաս նրա կորստից, քանզի այն նորից ու նորից կվերադառնա
քեզ մոտ; Եվ միշտ եղիր պատրաստ՝ լսելու լռության ձայնը և
զգալու անտեսանելիի աջի հպումը: Դեն նետիր բոլոր վախերդ,
քանզի քո իսկական ''Եսը'' որը աստվածաինի մի մասնիկն է՝
միշտ քո մեջ է, և այն միշտ կլուսավորի քո ճանապարհը:
Աբգար,– Ես ուզում եմ մի փոքր հանգստանալ ու խորհրդածել:
Ուզում եմ երաժշտություն լսել:
Հրեշտակ,– Իհարկե, իհարկե: Հանգստացիր և լսի՛ր: Փոթորկից
առաջ քեզ անհրաժեշտ է լցվել լռության մեղեդիներով և ձայներով:
(Նրանք մոտենում են Աբգարի անկողնուն, Լույսի ուժեղ բռնկումը
հաջորդվում է մթությամբ, և երբ թույլ լուսը սկսում է լուսավորել
անկողնում պառկած մարմինը և նրա գլխավերևում կանգնած
Աբգարին, այն ուղեկցվում է Բախի կլավեսինի կոնցերտի հանդարտ
աճող կատարմամբ: Հրեշտակը
արդեն
չկա: Բոլոր լույսերը
դանդաղ մարում են, երաժշտությունն էլ հետը: Երբ նորից վառվում
են լույսերը, բացվում է մուտքի դուռը, ներս են մտնում Նունեն
ու Կարենը: Նրանց տրամադրությունը բարձր է, ծիծաղում են ու
իրար հրմշտում: Այդպես էլ իրար հրմշտելով` մտնում են լոգարան:
Նախ դուրս է գալիս Կարենը,
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մոտենում հայելուն, հետո դուրս է գալիս Նունեն, մոտենում
պահարանին, ուտեստներ հանում ու սկսում սեղան դասավորել:
Կարենը նկատում է հայելուն գրվածը ու սկում է կարդալ)
Կարեն(Մտքում),- Սա՛ ի՞նչ է: Նունեն գժվե՞լ է, ի՞նչ է: Ուզում է
ինձ զարմացնե~լ: Այդ երբվանից է սկսել բանաստեղծություններ
գրել: Երևի ուզում է սիրաշահել: Գրիր, գրի՛ր, միևնույնն է քեզ
ոչինչ չի փրկի:
(Նա հեռանում է հայելուց ու նստում սեղանի առաջ: Նունեն, որ
դասավորել վերջացրել էր սեղանը, մոտենում է հայելուն` իրեն
կարգի բերելու համար և սանրը ձեռքին քարանում տեղում):
Նունե, – Սա ի՞նչ է: (Հետո մտքում),- Բանաստեղծությու՞ն: Ոճը
լրիվ Աբգարինն է: Եթե նա այնտեղ կիսամեռ պառկած չլիներ,
կկարծեի, թե նա է գրել: Հո Կարե՞նը չի գրել: Շատ կզարմանաի:
Գուցե ինձ է ուզում զարմացնել:
(Շուռ է գալիս սեղանի կողմը և սկսում ուշադիր տնտղել Կարենին)
-Բայց որտեղի՞ց: Այս տանը մեր երկուսից բացի ուրիշ ոչ ոք
չկա, հետևաբար ուրիշ ոչ ոք չէր կարող գրել Կարենից բացի:
Աբգար, – Նունե՛, Նունե՛, այդ ե՛ս եմ գրել, ե՛ս: Ես ուզում եմ
փրկել քո մեղավոր հոգին: Կես ճանապարհից ետ դառնալն էլ ելք
է: Միթե այդ խեղակատակը ընդունակ է բանաստեղծություն գրել:
Հրեշտակի ձայնը,– Աբգա՜ր, Աբգա՜ր մի՛ թերագնահատիր ոչ
մեկին և մի՛ գերագնահատիր ինքդ քեզ:
Նունե(Մտքում),- Կապիկ, կապիկ: Ամեն ինչում ուզում ես
նմանվել Աբգարին: Եվ այս խեղակատակին թվում է, թե այս
կերպ կարող է վրաս տպավորությո՞ւն թողնել;
(Բարձրաձայն),- Ու՞ր էիր առավոտյան, ես քեզ էի սպասում
օֆիսում, իսկ դու չկայիր:
(Մոտենում է սեղանին; Շարունակում են լուռ ընթրել)
Աբգար,– Ների՛ր ինձ: Ես մեկ-մեկ մոռանում եմ: Եղի՛ր իմ
դոմոկլյան սուրը`միշտ կախված ուսիս վրա, որ միշտ հիշեմ, թե
ինքնավստահությունը ու ինքնահավանությունը ուր կարող են
հասցնել:
Կարեն,– Այցելեցի մեր ընդհանուր
ծանոթին: Նա ինչ-որ
հին թույն է պատրաստում, որը կոչվում է Բորջիաների թույն:
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Պատրաստում է բույսեիրից: ԽմեցՆում է շան, նրա լյարդից քաշում
է արդեն թունավոր հեղուկ և այդ հեղուկով…՝ դե դա երկար բարակ
ճանապարհ է, ինչ-որ թուրմ է պատրաստում՝ որը ոչ մի հետք
չի թողնում: Կանխավճար թողեցի ու մի քանի օրից կստանամ
մեր անմահական հեղուկը:
Նունե – Ուզում եմ ինչ-որ տեղ գնանք, համերգ օրինակ:
Կարեն,– Լա՜վ, ուր կուզես, ջա՜նս, ուր կուզես:
(Լուռ շարունակում են ընթրել):
Աբգար,– Ի՞նչ անեմ, ինչպե՞ս արթնացնեմ նրա քնած խիղճը,
օգնի՜ր ինձ:
Հրեշտակ,– Աբգա՛ր, ամեն ինչ ք՛ո ձեռքին է: Խնդրի՜ր և կստանաս:
Հիշի՜ր, սովորական մարդը միշտ էլ խնդրում է, բայց նրա ձայնը չի
լսվում, քանզի նա խնդրում է միայն իր մտքով, իսկ միտքի ձայնը
լսվում է միայն այն հարթության մեջ, որտեղ միտքը դրսևորվում է իր
գործունեությունը: Դրա համար էլ քանի դեռ չես յուրացրել առաջին
դասերը, ես կասեմ: Խնդրի՜ և կստանաս: Երբ աշակերտը
նախապատրաստել է իրեն ճշմարտության ընկալմանը, այնժամ նա
ընդունվում է, գնահատվում է: Բայց մի՛ մոռացիր, որ անհնար է
սովորել, քանի չես շահել առաջին մեծ ճակատամարտը: Միտքը
կարող է ճանաչել իսկությունը, բայց ոգին այն չընդունել: Փորձելով
փոթորիկը և հասնելով խաղաղության` դու ընդմիշտ ձեռք կբերես
հոգևոր գիտելիքներ; Դրա համար եմ ասում “Խաղաղությունն ընդ
ձեզ”: Խորաթափանց լռությունից, որը հենց խաղաղությունն է` լսվում
է մի ձայն: Նա ասում է քեզ՝ ''Դա լավ չէ: Դու բերք ես հավաքել,
իսկ հիմա ժամանակն է նորից ցանկ անելու, իմացի՛ր ուրեմն, որ
այդ ձայնը հենց Ինքը լռությունն է:
Աբգար,– Ուրեմն ես ճի՞շտ եմ, որ ուզում եմ օգնել կնոջս:
Հրեշտակ, – Փորձի՛ր: Եթե դա քեզ կհաջողվի՝ ուրեմն դու լավ
հունձ ես արել և հաջող ցանել: Ուշադիր ունկդրի՜ր կյանքի ձայնին,
պահպանի՜ր հիշողությանդ մեջ այդ մեղեդին, որը դու լսում ես:
Սովորի՛ր ամենուր ճանաչել այդ հնչերանգները: Կյանքի այդ մեծ
երգի միայն հատվածները կհասնեն քո լսողությանը, քանի դու դեռ
միայն մարդ ես: Բայց ունկնդրելով այդ երգը` ձգտի՜ր այն հիշել ճիշտ
ու ամբողջովին: Այնպես, որ լսողությանդ հասած ոչ մի պատառիկ այդ
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մեծ երգից չջնջվի հիշողությունիցդ: Ժամանակի ընդացքում դու
այլևս ուսուցչի կարիք չես ունենա: Կյանքն ունի ի՛ր բառապաշարը,
և նա երբեք համր չի՛ լինում: Նրա բառերը հնչում են ո՛չ թե
բարձրաձայն, ինչպես կթվա քեզ, առայժմ խուլ այդ կյանքի ձայնին:
Իմացի՛ր, որ դու այդ ներդաշնակ երաժշտության մի մասն ես:
Սովորի՜ր ենթարկվել այդ ներդաշնակության օրենքներին:
Աբգար,– Ես չեմ դադարի Նունեին փրկելու փորձերս:
(Նա մոտենում է հայելուն, ջնջում նախորդ գրածը և նորը գրում)
Հրեշտակ,– Փորձիր, փորձի՜ր: Եթե դա քեզ հաջողվի՛, դա մի
աստիճան ևս կլինի քո վերելքի ճանապարհին:
(Նա հետաքրքրված մոտենում է հայելուն և սկսում կարդալ)
Հրեշտակ – Երբ մտածում եմ ես քո մասին
Դու չես հեռանում աչքիս առաջից:
Ես էլ չգիտեմ, էլ չեմ հասկանում`
Ու՞ր եմ և որտե՞ղ, և ի՞նչ եմ ուզում կյանքից
Խորացել եմ ես մոռացության մեջ,
Որը սիրում եմ կրկին ու կրկին:
Երբ որ դու կրկին հառնեցիր սրտիս մեջ,
Ուրախ լույսի տակ` հպարտ ու անգին:
Խորը քո՛ւն մտա ես ծովում երազի;
Դիտում էի շուրջս` ի՞նչ է կատարվում,
Քայլում էի դանդաղ, անփույթ ու անտես,
Աչքերով միայն ես քեզ էի փնտրում:
Ոչ ոք այլևս ինձ չէր գրավում,
Անգամ ապշեցրած ծաղիկներն այն:
Քո աչքերն էի միայն տեսնում երազում,
Փնտրում էի, փնտրում, աչքերդ միայն:
Արդյո՞ք ծաղիկներն են երազս զարդարում`
Թե քո աչքերի թերթերը լազուր:
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Բայց ո՛չ, հե՛նց տեսա, այս ծաղիկը` քե՛զ:
Է՛լ իմ աչքերից քեզ ես չե՛մ թարթում:
Դու չես դադարում ինձ զարմացնել: Ի՞նչ է, բանաստեղծների
մրցմանն ես պատրաստվում, թե ուզում ես անհավատարիմ կնոջդ
զարմացնել: Սա հազիվ թե իր դերը կատարի:
Աբգար,– Կարծում ես անօգուտ փորձե՞ր են:
Հրեշտակ,– Փորձի՜ր: Մինչև չփորձե՛ս, չե՛ս իմանա` իրավացի
ե՞ս, թե ո՛չ:
(Նունեն և Կարենը վերջացնում են նախաճաշը և, իրար թևանցուկ,
առանց հայելուն մոտենալու, դուրս են գնում: Աբգարը տխուր
նայում է նրանց ետևից):
Հրեշտակ,– Աբգա՛ր, առավել ուշադի՜ դիտիր քեզ շրջապատող
աշխարհը: Փնտրի՜ր կյանքի մեղեդին և ուշադիր ունկնդրի՜ր նրան`
նախևառաջ քո սրտում: Ամենասկզբում գուցե թե դու ոչինչ չլսե՛ս, և
կմտածես “Այնտեղ ոչինչ չկա: Երբ ես ունկնդրում եմ, միայն աղմուկ
եմ լսում: Այնժամ փնտրի՜ր ավելի խորը, առավել նուրբ հարթության
վրա: Եթե քո սպասումները նորից չարդարանան, այնժամ դադար
ա՜ռ և նորից փորձի՜ր ավելի ու ավելի խորանալով: Ցանկացած
մարդու հոգում առկա է նրա բնական` ուրույն մեղեդին: Սեփական
կենարար ջրի սրբազան աղբյուրը: Այն կարող է ծածկված լինել
աղբով` լրիվ թաքնված ու փակված: Բայց նա այնտեղ է` հոգու
խորքում, և քո էությա՛ն խորքում, հավատա՛ինձ, և դու կգտնես և հույս
և սեր, և հավատ: Նա՛, ով ընտրում է չարիքի ծաղիկները՛,
հրաժարվում է թափանցել սեփական հոգու խո՛րքը՝ այդպես է
վարվում, քանզի գտնում է, որ առավել հեշտ է ապրել սեփական,
միայն սեփական ցանկությունների աշխարհում: Բայց ցանկացած
կյանքի, ցանկացած հոգու խորքում հոսում է կենարար և հզոր մի գետ,
որը չի կարող կանգնեցնել ոչ մի պատնեշ: Այնտեղ՝ այդ ներքին
խորքերում թաքնված են կյանքի շատ հզոր կենսատու հոսանքներ:
Գտի՛ր դրանք և կտեսնես, որ նույնիսկ ամենաճղճիմ էակները այդ
հզոր կյանքի մասնիկներն են ու արգասիքը: Եվ որքան էլ նրանք
փորձեն փակել իրենց աչքերը այդ փաստի առաջ, փորձեն ստեղծել
իրենց համար երևակայական աշխարհներ, որոնք լի են
սարսափներով և դաժանությամբ, միևնույնն է, չեն կարող իրենց
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հոգուց ջնջել այդ կենսատու աղբյուրը: Դրա համար էլ ասում եմ
քեզ: Բոլոր արարածները, որոնք քեզ շրջապատում են, որոնց մեջ
դու ապրում ես ու պայքարում, աստվածայինի մասնիկներ են: Եվ
խաբկանքը, իլյուզիան, որի մեջ դուք բոլորդ ապրում էք, որքան էլ
որ համոզիչ լինի, չի կարող խոչնդոտել քեզ: Շատ դժվար կլինի
կռահել, թե քեզ ե՞րբ կհաջողվի այլոց հոգիներում առաջին անգամ
ունկնդրել կյանքի երաժշտությունը` լսել նրանց սրտերում ոգու
նուրբ ձայնը: Բայց գիտցի՜ր, որ այն, անկասկած, կա: Կարող ես և
քո մեջ փնտրել ու գտնել այդ ձայնը: Եվ եթե թեկուզ մեկ անգամ
էլ կլսես նրան` այդ մեղեդին, այնժամ հեշտությամբ կլսես այդ
ձայնը նաև քեզ շրջապատողների սրտերում:
(Մինչ Հրեշտակը Աբգարին մաղթում է իր վերջին դասերը, նրա
հոգում բարձրանում էր մեղեդի, որը հիշեցնում էր գարնան
զարթոնքը “Տարվա եղանակներից”: Իսկ երբ հրեշտակը լռեց`
երաժշտությունը հասավ իր գագաթնակետին, որին զուգահեռ
լսվում էր թափվող անձրևի ձայնը, քամու ու մրրիկի լացը: Կարծես
Աբգարի սիրտն էր լաց լինում: Դա իր համար սիրելի մարդկանց
հոգիների կորստյան ձայն էր: Վերջապես երաժշտությունը լռեց:
Աբգարը որոշ ժամանակ լուռ նստած էր, հետո ոտքի կանգնեց,
մոտեցավ հայելուն դանդաղ սրբեց իր գրած տողերը: Շատ կամաց,
ասես օվկիանոսի խորքից սկսվեց Բախի երգեհոնային խորալը,
որը գնալով հզորանում էր միաժամանակ թախիծով ու հզորությամբ
լցնելով շրջապատը: Աբգարը վերջացրեց իր գործը, դանդաղ
մոտեցավ մահճակալին և լուռ նստեց նրա վրա: Նրա մահճակալի
գլխավերևում ողջ պատը ծածկվել էր փթթող ծաղիկներով: Նրա
պահապան հրեշտակը ևս մոտեցավ անկողնուն և կանգնեց նրա
գլխավերևում` ասես սպասելով ինչ-որ բանի և քարացավ այդ
դիրքում: Բացվում է մուտքի դուռը: Ներս են մտնում Կարենը և
Նունեն: Երկուսն էլ լավ թրջված են: Կարենը թաց անձրևանոցը
տանում է լոգարան: Նունեն ևս հանում է թաց անձրևանոցը: Նա
մոտենում է հայելուն` նկատում, որ առավոտյան ընթերցած
բանաստեղծությունը չքվել է, կարգի է բերում իրեն, մոտենում է
պահարանին, այնտեղից հանում է կոնյակի շիշը և բաժակներ,
մրգերով լի սկուտեղը, թխվածքներ և այդ բոլորը շարում սեղանին:
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Հետո մինչ Կարենը դուրս կգար լոգարանից, լցնում է բաժակները,
արագ պայուսակից հանում է փոքրիկ թափանցիկ տոպրակը և
նրա պարունակությունը գցում Կարենի բաժակի մեջ:
Նունե(Մտքում),- Ես հաճույքով կնայեի քո տանջանքներին, ինչպես
ես ցավից գալարվում: Կուզեի, որ դա լինի ի՛մ աչքի առաջ, որ ես
ներկա լինեի, նայեի աչքերիդ, որ դու հասկանաիր, որ այդ ե՛ս քեզ
ուղարկեցի Աբգարի ետևից:
(Հետո բարձրաձայն)
-Կարե՜ն, դեռ շա՞տ ունես: Ես սարսափելի քաղցած եմ:
(Լոգարանից դուրս է գալիս Կարենը առանց անձրևանոցի, արդեն
չոր մազերով: Մոտենում է սեղանին, զննում այն: Ապա շինծու
ժպիտով խնդրում ):
Կարեն, – Նու՜ն ջան, մի հատ էլ թեյ դիր: Ինչ-որ մրսած եմ: Եթե
կոնյակը չոգնի, մի հատ էլ թեյ կխմեմ:
Նունե(Մտքում),- Կոգնի, կոգնի: Իմ կոնյակը քեզ շատ կոգնի:
(Հետո բարձրաձայն),- Ոնց կուզես, հիմա կդնեմ:
(Նա կանգնում է, մոտենում պահարանին դրված էլեկտրական
թեյնիկին ու միացնում այն: Կարենը կայծակի արագությամբ
գրպանից ինչ-որ բան է հանում ու գցում Նունեի բաժակի մեջ:
Նունեն վերադառնում է սեղանի մոտ):
Նունե,– Դե ինչ, խմենք մեր առողջության կենացը և որ նա՛
շուտ սատկի: Եվ որ մենք վերջապես ազատվենք այս բեռից:
Կարեն,– Ի դե՛պ, ես մոռացա՛, որ ինձ մոտ մի դեղ կա, որը ստացել
եմ մեր ընդհանուր ծանոթից: Չեմ հիշում, թե ո՞նց էր կոչվում`
ցիկուտա թե ցիկատա: Կանգնեցնում է սիրտը մի քանի րոպեսում և
շատ արագ լուծվում է օրգանիզմում՝ մի ժամվա ընդացքում և ոչ մի
հետք չի թողնում: Գուցե հիմա տանք իր կոնյակը, հետո խմենք մե՛րը:
Նունե,– Վատ միտք չի: Արա ինչ որ հարմար ես գտնում:
(Կարենը ծոցագրպանից մի փոքրիկ ներարկիչ է հանում և ոտքի
ելնելով մոտենում է հիվանդի մարմնին: Նա խրում է ներարկիչը
բարձիկի մեջ, որը միացված էր Աբգարի երակին: Ներարկիչի ողջ
պարունակությունը սրսկելով բարձիկի մեջ: Ներարկիչը նորից
գրպանը դնելով` վերադառնում է սեղանի մոտ: Աբգարի մարմինը
ուժեղ ցնցվում է: Նա ոտքի է կանգնում, խաչում է ձեռքերը կրծքին և
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դեմքը բարձրացնում դեպի վեր: Կոնվոլսիաները կրկնվում են մի
քանի անգամ, հետո լրիվ դադարում: Դանդաղ, շատ հանգիստ
լսվում է Մոցարտի Ռեքվիեմը, երկնքից լույսի ուժեղ փունջ է
ընկնում Աբգարի դեմքին: Հրեշտակը մեկնում է ձեռքը դեպի
Աբգարը, հետո ցույց տալիս դեպի լույսի աղբյուրը վերևում):
Հրեշտակ,– Ժամանակն է, Աբգա՛ր: Մինչ նոր հանդիպում
այնտեղ`վերևում:
(Աբգարի ոտքերի տակից լույսին ընդառաջ դեպի լույսի աղբյուրն
է բարձրանում սպիտակ ծխի նման հոսանքը, օդում փայլում են
աստղիկները: Երբ ծուխը, որ ընդգրկում էր Աբգարի ողջ մարմինը,
վերջանում է, դանդաղ հանգում է և լույսը: Շիրիմապատից ձախ
տիրում է կատարյալ մթություն: Մնում են միայն Ռքեվիեմի
հնչյունները):
Կարեն, – Լավ է, որ դու նրանից երեխաներ չունեցար, թե չէ
հետո ինչպես է՞իր նայելու նրանց աչքերին:
(Նունեն բարձրացնում է մինչ այդ գլխահակ հայացքը և քննախույզ
նայում նրան: Հետո ծուռ ժպիտով բարձրացնում է իր բաժակը ու
հայացքով ցույց տալիս Կարենին իրենը: Կարենը ևս բարձրացնում
է
իր
բաժակը: Առանց չխկացնելու նրանք լուռ խմում են
կոնյակը, հետո ցած դնում բաժակները):
Նունե,– Ես այսոր եղա բժշկի մոտ:
Կարեն,– Ե՞րբ հասցրեցիր: Հետո կարծեմ այդ նա պիտի ամեն
օր գար այստեղ` պացիենտի վիճակը հսկելու համար:
Նունե,– Գինեկոլոգի մոտ, ոչ թե բուժող բժշկի:
(Կարենը անշարժանում է` թխվածքը ձեռքին: Հետո առանց
կծելու այն ետ է դնում ափսեի վրա և ուշադիր ու կասկածանքով
զննում Նունեին):
Կարեն – Եվ ի՞նչ: Ինչու՞ էիր գնացել գինեկոլոգի մոտ:
Նունե – Մինչ այսօր ես միայն կասկածում էի: Հիմա գիտե՛մ, որ
հղի եմ; Նրանից:
Կարեն,– Հաստատ գիտե՞ս, որ հղի ես նրանից, ոչ թե
ինձանից:
Նունե,– Հաստատ: Քեզ հետ պաշտպանվում էի, իսկ նրա հետ ոչ:
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Աբգարը շատ էր ուզում, որ մենք երեխա ունենանք:
Կարեն(Մտքում),- Ստացվում է, որ մի հարվածով ոչ թե երկու, այլ
երեք որս: Ճիշտ ժամանակին է: Այդ երեխան իմ բոլոր պլանները
կխափաներ: Նա կդառնար Աբգարի միակ և իսկական ժառանգը: Դե
ինչ: Իսկ հիմա, երբ ինձ հաջողվեց ամեն ինչ փոխել իմ անունով այս
հիմարի մեջքի ետևից, այլևս ոչ մի խանգարող հանգամանք չի մնա:
(Բարձրաձայն), - Եվ ի՞նչ, ուզում ես պահե՞լ այդ երեխային:
Նունե,– Դեռ չգիտեմ: Արդեն տասներեք շաբաթ է, ինչ… Չգիտեմ:
Հիմա վտանգավոր է աբորտ անել: Վտանգավոր է ինձ համար
էլ: Իհարկե, հետո ողջ կյանքում նայել նրա աչքերին և թաքցնել
նրա հոր սպանությունը՞, շատ ծանր բեռ կլինի ինձ համար:
Կարեն(Մտքում),- Ոչինչ, ես ազատեցի քեզ այդ բեռից:
(Բարձրաձայն), - Ի՞նչ ես մտադիր անել:
Նունե,– Դեռ չգիտեմ: Երկուշաբթի կգնամ հիվանդանոց` ավելի
մանրամասն զննության, հետ կերևա:
Կարեն, – Իսկ տղա՞ է, թե՞ աղջիկ: (Մտքում) -Հարկավոր է
ժամանակ ձգել, որ քնած ժամանակ այն աշխարհ գնա: Հարկավոր
էր խոխմի համար սրան քնաբեր ու լուծողական էլ տալ իրար հետ:
Պատկերացնում եմ սրան մեռած, անկողնում ու տակը լցրած:
(Կարենը այս մտքից անկապ ժպտում է)
- Տեր Աստված հուզմունքից փորս կտրատվում է:
Նունե, – Չգիտեմ: Եվ ինչ կարևոր է դա: Ես միևնույնն է՝ երևի
կազատվեմ այդ երեխայից: Քեզ ի՞նչ է պատահել: Անհանգիստ
ես երևում:
Կարեն, – Ինչ-որ լավ չեմ զգում, փորս է ցավում ու կարծես
թե
ջերմությունս է բարձրանում: Ասես ալիք-ալիք դող է գալիս
ու գնում:
Նունե(Զարմացած), -Այդքան շու՞տ:
Կարեն,– Ի՞նչ է նշանակում այդքան շո՛ւտ: Ի՞նչ ես ուզում ասել:
(Հանկարծ կռահումը շանթում է Կարենին: Նա ոտքի է ցատկում):,Դու ինչ- որ բա՞ն ես խառնել կոնյակին: Ասա, խոսիր, թե չէ վիզդ
կոլորեմ:
Նունե, – Չես հասցնի:
(Նույնպես ոտքի է ելնում և ամուր բռնում է աթոռի թիկնակը)
- Ըստ երևույթին կապսուլան ավելի շուտ է հալվել ստամոքսիդ
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մեջ: Դե ի՛նչ: Ես ուզում էի նայել քո տանջանքներին: Թող այդպես
էլ լինի: Քեզ մի քանի րոպե է մնացել, մինչև կկանգնես
բարձրյալի առաջ:
(Նա ընդունում է եկեղեցականի կեցվածք ու ձեռը մեկնում է
դեպի հանցակիցը, իսկ մյուս ձեռքով խաչակնքում է նրան)
- Խոստովանի՛ր մեղքերդ, զավա՜կս: Ասա՛, որ աչք էիր դրել
շեֆիդ ունեցվածքին, կապվել էիր նրա կնոջ հետ շահադիտական
նպատակներով, սպանել ես նրան, հետո կեղծ կնիքը պատրաստել
տալով` փորձել ես նրա ողջ ունեցվածքը քո անունով փոխել:
Կարեն,– Ի՞նչ: Դու որտեղի՞ց գիտես:
Նունե,– Քո կարծիքով ես իսկական կնիքը պատահաբար
կմոռանայի սեղանի վրա՞, տա՞նը, որ դու էլ նրանից պատճ՞ե
հանես: Ես քեզ այդքան միամիտ ե՛մ թվացել՝ հա՞, որ հավատամ
սիրո քո խոսքերին:
Կարեն, – Շատ բարի տեր հայր, այսինքն` տեր մայր: Իմ առաջին
մեղքը այն է, որ կապվել եմ մի իսկական վհուկի հետ: Երկրորդ
մե՛ղքս ա՛յն է, որ սպանեցի նրա անմեղ ամուսնուն և դեռ չծնված
երեխային: Այս մեկը աններելի է: Դե՛, իսկ բարի գործերից, ես
աշխարհը ազատեցի մի չարիքից, որը թաքնված էր գեղեցիկ կնոջ
դիմակի տակ: Այո՜ ջա՜նս: Ես էլ եմ քեզ թույն տվել: Կոնյակիդ
բաժակի մեջ` այսինքն հակառակը: Թեպետ դա հիմա
նշանա
կություն չունի: Հույսով եմ, տեր մայր, որ այս մի բարի
գործը կծածկի նախորդ չարիքները:
(Նունեն, որի ժպիտը անհետացել էր, երբ Կարենը հայտնեց նրան,
որ ինքն էլ է թունավորված, լուռ նայում էր Կարենի դեմքին,
որտեղ ծաղրը հաջորդում էր ցավի ծամածռություններին):
Նունե, – Ես ոչինչ չեմ զգում: Դու փորձում ես ինձ վախեցնե՞լ,
ժամանակ շահե՞լ: Մեռնելուցդ առաջ ուզում ես պրիմիտիվ վա՞խ
ներշնչես ինձ: Չի՛ ստացվի, ջա՜նս:
-Մեկ ժամ հետո կգան երկու հոգի, որոնք քո մարմինը կտանեն
շատ հեռու մի տե՛ղ: Կթաղեն անհայտ մի գերեզմանոցում, ու դու
կանհետանաս, ասես չես էլ եղել: Իսկ քո դիմումը աշխատանքից
ազատվելու մասին ես ստորագրել եմ այսօր առավոտյան: Այնպես
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որ, քեզ ոչ ոք նույնիսկ չի՛ էլ փնտրի: Իմացա՞ր, ջա՜նս:
(Հանկարծ ցավի մի ուժեղ նոպա ծամածռում է Նունեի դեմքը: Ողջ
մարմինը կծկվում է ուժեղ ցավերից, և նա ծունկի է ընկնում
սեղանի առաջ):
Կարեն,– Ի՞նչ պատահեց, կոնյակից հարբեցի՞ր, թե թու՞յնս
տեղ հասավ:
(Ծաղրական երանգները փոխվում են ցավի տնքոցների)
-Դու այնքան չե՛ս ապրի, որ նման կարգադրություններ անես: Քե՛զ
էլ ստիպվա ինձ հետ կթաղեն: Ստացվում է, որ գերեզմանում էլ մենք
անբաժան կլինենք: Հետաքրքի՞ր է, թե՛ գերեզմանում ես կլինեմ
վրայից դու տակից, թե՛ հակառա՞կը: Դու երկու ձևն էլ սիրում էիր:
(Ցավի տնքոցները փոխվում են ծաղրական ծիծաղի, որը վերածվում
է դժոխային քրքջոցի: Նրանք գետնին են ընկնում ու շարունակում
կծկվել ու գալարվել: Սկսում է հնչել Մոցարտի Ռեքվիեմը:
Ցնցումները գնալով հանդրատվում են, և վերջապես նրանք լրիվ
անշարժանում են: Լույսերը լրիվ մարում են, մնում է միայն
երաժշտությունը: Երբ նորից վառվում են բեմի լույսերը, հատակին
երկու անշարժ մարմիններ են ընկած, իսկ սեղանի մոտ կանգնած
Կարենը և Նունեն ակնապիշ իրար են նայում: Հետո հայացքները
ուղղում են հատակին պառկած մարմիններին ):
Կարեն, – Սա ի՞նչ է նշանակում: Ես տեսնում եմ և՜ ինձ, և՜ քեզ
միառժամանա՛կ; Դու և կանգնած ես այստեղ և …
Նունե, – Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, թե հիմա ինչ է կատարվում,
շուտով կգան մեր ետևից:
Կարեն, – Ո՞վ, ո՞վ կգա: Ի՞նչ ես ուզում դրանով ասել: Մենք ի՞նչ է,
մեռա՞ծ ենք: Այդ դեպքում, ինչպե՞ս ենք իրար հետ խոսում:
Նունե,– Կարե՛ն, ես վախենում եմ:
Կարեն,– Ինչի՞ց ես վախենում: Ի՞նչ կարող է մեր հետ կատարվել
մահվանի՛ց էլ վատ:
Նունե, – Դու չես հասկանում: Երբեք էլ աչքի չես ընկել քո
խորաթափանցությամբ: Ես վախենում եմ նրանից, ինչը որ մեզ
սպասում է: Պատժից՝ մեր գործերի համար:
Կարեն,– Ի՞նչ ես հիմար հիմար դուրս տալիս: Դու ինձ էլ
սկսեցիր վախեցնել:
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(Նա սկսում է վախվորած շուրջը զննել)
Նունե,– Ես վախենում եմ նրանցից, ովքեր կգան մեր ետևից:
Կարեն,– Հրեշտակների՞ց ինչ է:
Նունե, – Ո՛չ; Ո՛չ թե հրեշտակներից, թեպետ նրանք էլ
նախկինում հրեշտակներ են եղել; Դժոխքի պատգամաբերներից:
(Նոր էր նա հիշատակել վերջիններիս, երբ բացվում է մուտքի դուռը
և ներս են մտնում հինգ հոգի: Առաջնորդը անթերի սև զգեստով:
Ֆրակի քողերը հասնում էին ծնկներին: Դեմքը ծածկվում էր
սպիտակ դիմակով, ձեռքերին սպիտակ ձեռնոցներ: Նրան հետևող
չորս անձնավորուոյթունները հագին ունեին սպիտակ բալախոններ:
Դեմքերը ծածկված էին սև դիմակներով, իսկ ձեռքերին` երկար
սև ձեռնոցներ: Սև ֆրակով անձնավորությունը մոտենում է
սեղանին, լուռ նայում է հատակին պառկած մարմիններին, հետո
Կարենի և Նունեի վախվորած և սսկված հոգիներին, հետո նստում
է աթոռին ու մատով մոտիկ կանչում նրանց)
Սև ֆրակով Մարդ, – Այսպե՛ս, այսպե՛ս: Առա՜ջ արի;
(Մատով մոտ է կանչում Կարենին ու ակնապիշ նայում նրան:
Կարենը ասես հմայված մի քանի քայլ մոտենում է նրան` սարսափի
արտահայտությունը դեմքին):
Ֆ. Մարդ,– Կարո՞ղ ես ի պաշտպանություն քեզ, ինչ- որ բան
ասել:
Կարեն(Կմկմալով),- Ի՞նչ: Ի՞նչ պաշտպանություն:
Ֆ. Մարդ,– Այսինքն ոչի՞նչ; Տարե՛ք սրան:
(սպիտակազգեստ արարածներից երկուսը մոտենում են, բռնում
թևատակերից և դուրս են տանում նրան: Վերջինս գլխահակ
հետևում է նրանց, առանց բողոքի նշանի: Նունեն կծկըվում է,
ծունկի է գալիս, ասես ծնկները նրան այլևս չեն պահում: Նա
դողդողացող ձեռքները
մեկնում է դեպի Ֆրակով մարդը ու
մատերը Կոտրատելով հարցնում):
Նունե,– Իսկ ե՞ս:
Ֆ. Մարդ, – Իսկ դու՞; Կարո՞ղ ես դո՛ւ քո արդարացման համար
ինչ որ բան ասել:
(Նունեն ծնկաչոք մոտենում է նրան ու հազիվ շշնջում):
Նունե,– Ո՜չ, ոչի՛նչ: Կարող եմ միայն ներում հայցել:
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Ֆ. Մարդ, –Ներու՞մ: Ումի՞ց: Ինձանի՞ց: Դու անձամբ ինձ ոչ մի վատ
բան չե՛ս արել: Կարող ե՞ս ուղղել այն ողջ չարիքը, որ պատճառել
ես քո շրջապատին, էլ չեմ ասում հարազատներիդ:
Նունե, – Ներիր ինձ, Տե՛ր Աստված, ների՛ր ինձ:
(Բառերը վեր են ածվում շշնջոցի, հետո հեծկլտոցի):
Ֆ. Մարդ, – Ներվում է միայն նա, ով իրապես զղջում է իր
արարքների համար, ով ուղղել է, կամ թեկուզ փորձել է ուղղել իր
պատճառած չարիքների հետևանքները, հատուցել է իր պատճառած
վնասները; Կատարե՞լ ես արդյոք այս երեք պայմաններից գոնե մեկը,
թեպետ պիտի կատարվեին բոլոր երեքը միասին: Արդյոք ներում
խնդրե՞լ ես նրանցից, ում դու չարիք ես պատճառել: Ստացե՞լ ես
նրանց ներումը, որ հիմա Աստծուց ես ներում խնդրում:
Նունե(Համարյա շշնջալով),- Ցավոք սրտի ո՛չ: Ես միայն շատ եմ
զղջում իմ արածների համար:
(Այնուհետ կախում է գլուխը, նրա երկար մազերը սփռվում են
հատակին)
-Ես ոչ մի արդարացում չունեմ: Ինձ ի՞նչ է սպասում: Դժո՞խք:
Ֆ. Մարդ, – Ցավո՛ք սրտի` ո՛չ: Դու քավարան կգնաս: Ընդհամենը
քավարան: Քո համար բարեխոսել են այն հոգիները, որոնց դու ցավ
ես պատճառել ու տառապանք: Նրանք, երկուսն էլ, ներել են քեզ և
խնդրել, որ թեթևացնեմ քո պատիժը: Գուցե թե հազարամյա
ապաշխարհանքը թեթևացնի քո ճակատագիրը:
Նունե(Զարմացած),- Երկու՞սը: Մի՞թե Կարենն էլ է ինձ ներել:
Ֆ. Մարդ, – Քո որդինն, որ չհասցրեց ծնվել, նույնպես խնդրել է
ներել քեզ՝ ի՛ր և իր հո՛ր մահվան համար: Նրանք իրենց հերթին
ներում են քեզ այն ողջ չարի՛քը, որ դու պատճառել ես նրանց:
Նունե(Խզված ձայնով),- Որդի՞ս: Իմ չծնված որդի՞ն: Տե՛ր Աստված,
ինչ ահավոր արարած եմ ես:
(Դժբախտ կնոջ խուլ հեծկլտոցը դանդաղ լուծվում է ռեքվիեմի
հետզհետե բարձրացող երաժշտության մեջ)
-Ես արժանի չեմ նրանց ներմանը:
Ֆ. Մարդ, – Առաջին պայմանը ևս բավարար է: Եթե նրանք, ում դու
չարիք ես պատճառել, ներո՛ւմ են քեզ ամբողջ հոգով: Գնա՜: Հույսով
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ե՛մ, որ մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ դու լրի՛վ փոխված
կլինես:
Նունե, – Իսկ կարո՞ղ եմ ես նորից տեսնել ամուսնուս և…
(նրա հուզմունքից սկսում է կմկմալ)
-Որդու՞ս: Կարո՞ղ եմ իմ արցունքներով նորից հայցեմ նրանց
ներումը:
Ֆ. Մարդ, – Ես կհաղորդեմ նրանց քո խնդրանքը: Իսկ հիմա՝
հետևի՜ր իմ օգնականներին:
(Երկու սպիտակազգեստ անձնավորությունները, որոնք մինչ այդ
լուռ Կանգնած էին իրենց առաջնորդի թիկունքում, մոտենում են
Նունեին, թևատակերից բարձրացնում են նրան և իրեն չենթարկվող
ոտերը քարշ տալով Նունեն հետևում է նրանց: Սենյակից դուրս
գալուց նա մի վերջին հայացք է գցում ետ, դեպի հատակին պառկած
մարմինները և լուռ դուրս գնում: Ֆրակով արարածը որոշ
ժամանակ
նստած գլխահակ նայում է Նունեի և Կարենի
անշունչ մարմիններին, հետո ոտքի է կանգնում):
Ֆ. Մարդ, – Ի՞նչի համար է, երբ մի վատ բա՛ն պիտի անեք, երբեք
չե՛ք տատանվում: Երբեք չէ՛ք մտածում`արժե՞, թե ո՛չ: Անե՞մ, թե
չանե՞մ: Որպես կանոն միանգամից իրականացնում էք ձեր չար
դիտավորությունները: Եվ երբեք չէք փոշմանում ձեր պատճառած
չարիքի համար: Իսկ երբ մի բարի գործ պիտի անեք, թեկուզ
աննշան, երկար մտածում, ծանր ու թեթև էք անում,
տատանվում`անե՞լ, թե չանե՛լ, արժ՞ե, թե ո՛չ: Եվ որպես կանոն
միշտ հրաժարվում էք այդ մտքից: Նույնի՛սկ, երբ անգամ չե՛ք
հրաժարվում,
այլ իրագործում էք այդ բարիքը, հետո էք
փոշմանում, զղջում րոպեական թուլության համար, ձեր գործած
բարի գործի համար: Ի՞նչ է, բարիք գործելը
այդքան
անպատվաբե՞ր է, իսկ չարիքը ընդհակառա՛կը` պատվաբե՞ր:
Հավերժությո՛ւն է, որ ես կա՛մ, և երևի հավերժ էլ կմնամ: Կգա
արդյո՞ք այն պահը, երբ իմ ծառայությունների կարիքը արդեն չի
պահանջվի: Տե՜ր Աստված, ներիր ի՛նձ էլ իմ զանցանքները և
հանցանքները: Ես միլիոնավոր տարիներ առաջ ընդվզեցի՛ քո դեմ,
և դու ինձ տվեցիր ամենածա՛նր, ամենադժվա՛ր պատիժը:
Իրագործել մարդկանց հոգիների քննությունը և պատիժը: Տե՜ր
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Աստված, ախր ե՛ս էլ հրեշտակ էի: Իմ արցունքները չորացել են,
իսկ թևերս այրվել դժոխքի վրա սավառնելուց: Ե՛ս այլևս չեմ
կարողանում նայել իրենց պատիժը կրող հոգիների տանջանքներին,
աչքերս կորցրել են լույսի նկատմամբ իրենց զգայնությունը: Ես
էլ եմ ուզում վերադառնալ քեզ մոտ, լուսավորվել քո լույսով,
իսկ ստիպված եմ կատարել թե՛ դատավորի և թե՜ դահիճի
պարտականությունը: Իսկ եթե ե՛ս էլ
սխալվե՞մ և անմեղին
դատապարտե՛մ կամ էլ մեղավորին արդարացնե՞մ: Ինձ էլ ազատիր
իմ պատժից, տե՜ր Աստված և թույլ տուր, որ ես էլ քավեմ իմ մեղքը:
Կգ՞ա արդյոք այն օրը, երբ իրերի դրությունը կփոխվի: Մարդկային
հոգիները կսկսեն իրար ներել և սիրել և միայն բարի կամենալ:
Երանի թե դա իրականանար: Չէ՞ որ ներելու համար հոգեկան
մեծ ուժ ու անսահման, անչափ բարի սիրտ է պետք ունենալ:
Իսկ պատժելու համա՛ր, մի քարի կտո՛րն էլ հերիք է:
(Ֆրակով արարածը լռեց: Դանդաղ ոտքերը քարշ տալով ուղղվում է
դեպի ելքը, Ռեքվիեմի հնչյունների տակ: Այդ հնչյունների տակ էլ
փակվում են վարագույրները):
(Վերջ)

Սերգեյ Ա Ոսկանյան 28 / 03 / 2013 թ.
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ԱԶՆԻՎ ԱՌԵվՏՈւՐ
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Գործող անձինք
Լևոն - - - - - - - - - - - - - Դավիթի ընկերը
Դավիթ - - - - - - - - - - - - -Խանութի տեր
Կարինե - - - - - - - - - - - - Դավիթի կինը
Ջին
Հարկաին տեսուչ
Հաշվապահ (Տեսուչի օգնական)
Ավագ քննիչ
Քննիչի երկու օգնականները
Անահիտ - - - - - - - - - Լևոնի կինը
Լուսինե - - - - - - - - Կարինեի ընկերուհին
Վահրամ - - - - - - - - - Լուսինեի ամուսինը
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Գործողություն առաջին
(Տեսարան առաջին)
(Բացվում են վարագույրները: Խանութի տեսարան է: Այն լի է
կենցաղային իրերով` կոնդիցիոներներ, սառնարաններ, լվացքի
մեքենաներ, հեռուստացույցներ և այլն: Վերին հարկից խալաթով
և հողաթափերով ցած է իջնում խանութի տերը: Վաղ առավոտ է:
Դավիթը, անուշադիր աջ ու ձախ նայելուց հետո ձայն է տալիս,
երկրորդ հարկում գտնվող, կնոջը:)
Դավիթ,- Կարինե, նախաճաշը ե՞րբ պատրաստ կլինի: Խանութը
բացելու ժամը մոտենում է, բացվելուց հետո ժամանակ չի լինի
հաց ուտելու:
Կարինե(վերևից),- Հիմա-հիմա: Համարյա պատրաստ է: Արդեն
բարձրացիր, մինչև լվացվես, սեղանը գցած կլինի:
(Տանտերը հորանջելով բարձրանում է վերև: Քիչ անց լսվում է
մուտքի զանգի ձայնը: Անձեռնոձիքը վզին, նախաճաշը չավարտած,
դժգոհ դեմքով, Դավիթը իջնում է ներքև ու գնում դուռը բացելու:
Ներս են մտնում երկու հոգի:)
Դավիթ,- Ի՞նչ էք այդքան շտապում, դեռ խանութը բացելու ժամը
չի: Չե՞իք կարող մի քսան րոպե էլ սպասել:
(Անծանոթները լուռ գլխով են անում և մտնում:)
1-ին անծանոթ,- Նախ բարև ձեզ: Ես ձեր շրջանի հարկային
տեսուչն եմ, իսկ այս ընկերը իմ օգնականը` հաշվապահական գծով:
Մենք կարող ենք և´ քսան, և´ երեսուն րոպեից էլ գալ, բայց այդ
դեպքում ստիպված խանութը պիտի փակեիք: Իսկ այսպես, մենք շուտ
կվերջացնենք, խանութի աշխատանքին էլ չենք խանգարի: Մենք
պիտի ստւգենք ձեր հաշվապահությունը` մուտքերը, ելքերը,
գրանցումները: Դե մի խոսքով` ողջ բալանսը:
Դավիթ,- իսկ ինչու՞ այսքան վաղ:
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Տեսուչ,- Ինչպես ասացի` կես ժամ հետո այստեղ լիքը մարդ կլինի
և մեզ պարզապես կխանգարեն: Ոչինչ, մենք մեր գոըծր լավ գիտենք:
Դուք գնացեք վերջացրեք ձեր նախաճաշը:
(ցույց է տալիս վզից կախված անձեռոձիքը)
-Իսկ մեզ մոտ մարդ թողեք, որ կողքներս լինի և մեզ տվեք ձեր բոլոր
մուտքային և ելքային մատյանները: Մենք մինչև ձեր խանութի
բացվելը ամեն ինչ կհասցնենք:
Դավիթ,- Թող այդպես լինի: Կարինե, ցած իջիր ու բեր մեր բոլոր
թղթաբանությունը;
(ձայն է տալիս կնոջ` վերև)
-Ու մնա ներքևում:
(Դառնում է դեպի տեսուչը)
- Ես հիմա կմիանամ ձեզ, միայն փոխվեմ ու լվացվեմ: Հիմա կգամ:
(Երկրորդ հարկից իջնում է տանտիրոջ կինը, իսկ Դավիթը
բարցրանում է վերև: Կարինեն մոտենում է անկյունի գրասեղանին,
դարակից հանում է երկու մատյան ու դնում գրասեղանի վրա:)
Կարինե,- Ահա՜, խնդրեմ: Կարող էք նստել այս գրասեղանի մոտ
և՝ բարև ձեզ
(ուշացած բարևում է ու կարմրում:)
Տեսուչ,- Ոչի՜նչ-ոչի՜նչ, տիկի՛ն, մենք ձեզ երկար չենք զբաղեցնի:
(Հաշվապահը նստում է գրասեղանի մոտ, իսկ տեսուչը սկսում է
հաշվել
խանութի ապրանքները ու տվյալները, ցածրաձայն
թելադրել
հաշվապահին: Վերջինս գրի է առնում դրանք ու
համեմատում ցուցակների հետ:)
Հաշվապահ,- Իսկ այստեղ` ներքևում, այլ պահեստային
հարկաբաժին կա՞:
Կարինե,- Ո՜չ: Ինչպես ասացի, ինչ-որ ունենք, բոլորը այստեղ է`
խանութում:
Տեսուչ,- Այդ դեպքում տիկի՜ն, կանչեք ձեր ամուսնուն: Ձեր
մուտքային մատյանում կան ապրանքներ, որոնք չկան ելքայինում
և որոնք բացակայում են նաև խանութում:
Կարինե,- Չի՛ կարող պատահել: Մենք ինչ որ վաճառում ենք, բոլորը
գրի ենք առնում ու գրանցում ելքային բալանսում: Դավի՛թ, Դավի՛թ
ներքև արի:
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(Կարինեն ձայն է տալիս ամուսնուն, որը, արդեն փոխված, առանց
այդ էլ ներքև էր իջնում:)
Դավիթ,- Ինչ՞ է պատահել, ի՞նչ-որ հարցեր են առաջացել:
Տեսուչ,- Առաջացել են, այն էլ շատ: Ձեր ելքային մատյանում չի
գրանցվել երկու հատ տաս կիլովատանոց հոսանքի գեներատոր`
դիզելային վառելիքով աշխատող: Յուրաքանչյուրը երկու հարյուր
քսան հազար դրամ արժողությամբ: Երկու հատ վաթսուն լիտրանոց
բենզոբակ` գումարած հինգ հարյուր մետր մեծ կտրվածքի մալուխ`
չորս հարյուր հազար դրամ արժեքով: Դեռ չհաշված մանր մունր
էլեկտրական սարքերը` վարդակներ, խրոցներ, պտուտակահաններ
ու տարբեր չափսերի բանալիներ: Ի՞նչ կասեք:
Դավիթ,- Ի՞նչ էք ասում: Չի՛ կարող պատահել: Իմ խանութից ճանճն
էլ դուրս չի գալիս` առանց ելքային մատյանում գրանցվելու:
Տեսուչ,- Շատ բարի: Հաճույքով հավատոըն եմ:
(ցույց է տալիս ձեռքի մատյանը)
-Սա ձեր մուտքի մատյան՞ն է: Իսկ սա ձեր ձեռագի՞րը: Ահա
գնման վճարի անդորրագիրը, օրդերի համարը: Ճի՞շտ է:
Դավիթ,- Ճիշտ է: Իմն է:
(Զննելով մատյանը և ստուգելով անդորրագրերը, հաստատում
է նա)
Տեսուչ,- Այդ դեպքում բարի եղեք ցույց տալ նրանց ելքային
գրանցումը, բալանսից հանումը կամ թէ նրանց առկայությունը
խանութում:
(Դավիթը սկզբում ուշադիր զննում է երկու մատյանները, հետո,
մատյանը ձեռքին, շրջում է խանութում:)
Դավիթ,- Չի կարող պատահել, չի կարող պատահել:
(զննումը վերջացնելուց հետո հուսահատ նստում է աթոռի վրա):
Կարինե` դու տեղյակ ես` ի՞նչ կարող էին լինել: Գրազ կգամ, որ
ես այդ գեներատորներից ոչ մեկը ոչ միայն չեմ վաճառել, նույնիսկ
փաթեթավորումը չեմ բացել: Գուցե դո՛ւ ես վաճառե՞լ և մոռացել
գրանցել:
Կարինե,- Ի՞նչ ես խոսում: Ես առանց քո գիտության ոչ մի չոփ
չեմ տա որևե մեկին, ուր մնաց թանկանոց ապրանքը:
Դավիթ,- Այդ դեպքում ես ոչինչ չեմ հասկանում, ու՞ր են դրանք: Հո
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լուցկի չէին, որ գրպանը գցեին ու գողանաին:
Տեսուչ,- Դե այս թատրոնը առանց մեզ կշարունակեք: Ես ակտ եմ
գրում ու տուգանք նշանակում` հարկային մարմիններից ինը
հարյուր վաթսուն հազար դրամի եկամուտ թաք ցնելու համար: Մեկ
շաբաթվա ընթացքում կմուծեք, կամ էլ դատական ծանուցագիր
կստանաք: Գնացինք:
(Երկուսն էլ վեր են կանում, ծանուցագիրը մեկնում Դավթին:
Վերջինս մեքենայորեն վերցնում է այն; Տեսուչները դուրս են գնում:
Դավիթն ու Կարինեն ապշած իրար են նայում: Հետո Դավիթը,
ծանուցագիրը կարդալով, հուսահատ նստում է գրասեղանի առաջ ու
հայացքը հառում կնոջը:)
Դավիթ,- Օրը լավ սկսվեց, ոչինչ չես կարող ասել: Բան չեմ
հասկանում: Կարծես թե գողություն չի կատարվել: Ու՞ր են կորել
այդ անիծված գեներատորներն ու մնացած ողջ ապրանքը: Խելքդ
ի՞նչ է կտրում:
Կարինե,- Ի՞նչ իմանամ: Ես վերևում եմ զբաղված: Գուցե վաճառել
ես ու չե՞ս հիշում:
Դավիթ,- Երկու՞սն էլ: Ես հո գիժ չեմ, որ համարյա մեկ միլիոնի
ապրանքը վաճառեմ ու ոչ միայն չգրանցեմ, այլ ընդհանրապես չհիշեմ,
որ նրանց վաճառել եմ: Ինչ-որ բան այն չէ: Դե լավ, գնա՛, դուռը
բաց: Աշխատենք, մինչև պարզե՛նք, թե՛ ինչ է եղել:
(Կարինեն գնում է դուռը բացելու: Վերադառնում է ու կասկածանքով
շուրջն է նայում, հետո բարձրանում է վերև: Դավիթը նստում է
գրասեղանի առաջ ու խորասուզվում գրառումների մեջ: Հետո
հանկարծ բարձրացնում է գլուխը և կանչում):
Դավիթ,- Կարինե՛, վերցրո՜ւ գնացուցակի տրցակը ու գրիչ և իջի՜ր
ներքև: Այսօր խանութը մի քիչ ուշ կբացենք: Հիմա նստի՛ր այստեղ,
համարակալի՛ր ու ինձ տու՛ր: Ես մեր խանութի բոլոր իրերը
կհամարակալեմ ու ամեն առավոտ կստուգեմ:
(Կարինեն իջնում է ներքև և ուսերը թոթովելով նստում է գրասեղանի
առաջ, ձեռքն է վերցնում գնացուցակների փաթեթը և սկսում գրել ու
կտրտել, իսկ Դավիթը դրանք վերցնելով, սկսում է համարակալել
խանութում եղած բոլոր իրերն ու արկղերը: Այս գործի վրա էլ
լույսերը դանդաղ մարում են:
.
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(Տեսարան երկրորդ)
(Բացվում են վարագույրները: Առավոտ է: Դավիթը նույնն խալաթով
և հողաթափերով իջնում է երկրորդ հարկից: Նախ մոտենում է
մուտքի դռանը, երկար զննում կողպեքը և դուռը, հետո թեթևացած
շունչ է քաշում ու սկսում է ստուգել խանութում եղած ապրանքը: Մի
պահ զարմացած կանգ է առնում, օրորում գլուխը, հետո նետվում
դեպի գրասեղանը, դարակից հանում է նախորդ օրվա մատյանները
ու սկսում թերթել դրանք: Հանկարծ նրա աղիողորմ ճիչը ցնծում
է ողջ խանութը:)
Դավիթ,- Կարինե, Կարինե, արի այստեղ: Շուտ ներք՛և իջիր:
(Կիսահագնված, պատառաքաղը ձեռքին` ներքև է վազում կինը):
Կարինե,- Ի՞նչ, ի՞նչ: Ի՞նչ է պատահել:
Դավիթ,- Երկու սառնարան չկա:
Կարինե,- Ո՞նց թե չկան: Հո ասեղ չեն, որ կորեն: Կամ էլ ծիտ, որ
թռնեն գնան:
Դավիթ,- Ես չգիտեմ, թե ի՞նչ են, բայց երկու սառնարան չկա: Չկան,
հասկանու՞մ ես;
Կարինե- Լա՞վ ես նայել:
Դավիթ,- Շատ լավ: Էս մատյանները, էս էլ խանութը: Ինքդ
ստուգիր ու համոզվիր:
(Կարինեն վերցնում է մատյանը, ուշադիր զննում գրածը, հետո
մոտենում է պատի տակ շարված կենցաղային սարքերի շարքին
ու սկսում զննել նրանց վրա փակցված համարները: Հետո լուռ
մոտենում է հեռախոսին ու համար հավաքում:)
Կարինե,Ալո,
ոստիկանությու՞նն
է:
Ես
ուզում
եմ
հայտարարություն տալ գողության մասին: Խնդրում եմ մարդիկ
ուղարկեք ծաղկի փողոց թիվ 27 տուն: Այսինքն խանութ: Լավ,
մենք կսպասենք:
( Ցած է դնում հեռախոսը ու դիմում ամուսնուն:)
Ոչինչ, ոչինչ, հիմա ամեն ինչ կպարզվի:
Դավիթ,- Ի՞նչ պիտի պարզվի: Ի՞նչու զանգեցիր ոստիկանություն:
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Նրանք պզուկն էլ իրենց քթի վրա չեն գտնի, ուր մնաց ուրիշի
ապրանքը;
Կարինե,- Կգան՝ կտեսնենք;
Դավիթ,- Դե լա՜վ, թող քո ասածը լինի; Միայն հիշի՛ր խոսքս,
որ այս ամենը իզուր է:
.
Կարինե,- Դու ինչ որ բա՛ն գիտես, որ ես չգիտե՞մ:
Դավիթ,- Ո՛չ, իհարկե ո՛չ: Ես էլ քո նման զարմացած եմ: Լավ,
թող գան, կերևա:
(Լսվում է դռան զանգի ձայնը):
Դավիթ,- Արդե՞ն, այսքան շու՞տ: Կեցցե՛ն:
(Կարինեն նետվում է դեպի դուռը ու այն բացելով, ներս է
թողնում երեք ոստիկանների:) .
Քննիչ,- Բարև ձեզ: Դուք գիտե՞ք թե ձեր մոտից ի՞նչ է կորել և ե՞րբ:
Դավիթ,- Իհարկե: Կորել է երկու սառնարան, երկու հոսանքի
գեներատոր, ահա կորած իրերի ցուցակը:
(Քննիչին է մեկնում սեղանին դրված ցուցակը:)
Երեկ երեկոյան ժամը տասի և այսօր առավոտյան ժամը ինի
արանքում:
Քննիչ,- Լավ: Ահա ձեզ բլանկ, լրացրեք այն ու գրավոր բողոք
գրեք: Իսկ դո՛ւք, տղաներ, գործի անցեք: Զննեք չորս կողմում ամեն
ինչ, ուսումնասիրեք յուրաքանչյուր ճեղք ու անկյուն, մինչև որևե
հետք կգտնեք:
(ինքը նստում է գրասեղանի արջև: Դավիթն էլ է նստում ու սկսում է
գրել: Վերջացնելով գրելը` դիմումն ու լրացրաց բլանկը մեկնում է
քննիչին: Մինչև քննիչը կարդում է և մատերով թխթխկացնում
է սեղանին, օգնականները վերջացնում են տեղազննումը
և
մոտենում ավագ քննիչին:
Քննիչ,- Ի՞նչ կասեք:
Ա.Օգնական,- Կողպեքը կոտրելու ոչ մի հետք չկա: Այն բացված
է սեփական բանալիով:
Բ.Օգնական,- Ոչ մի օտար մատնահետք և ոտնահետք չկա: Իրերը
քարշ տալու ոչ մի հետք ևս չկա: Մի խոսքով, գողության փորձի
ոչ մի հետք չհայտնաբերվեց:
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Դավիթ,- Ինչպե՞ս թե ոչ մի հեթք չկա, հո չե՞ն համբարձվել:
Քննիչ,- Չգիտեմ, չգիտեմ: Եթե գողության ոչ մի հետք չկա, ուրեմն
ոչ մի գողություն էլ չի՛ եղել այստեղ: Իսկ դուք գիտե՞ք, թե ձեզ ի՞նչ է
սպասվում կեղծ կանչի համար և մեզ մեր գործից կտրելու համար:
Դավիթ(հուսահատ),- Պարո՛ն քննիչ, երեկ մեզ մոտ ստուգում
անցկացրեցին հարկաին տեսուչները: Հայտնաբերեցին, որ երկու
մեծ և թանկարժեք հոսանքի գեներատոր պակաս է: Դրանք
մենք չէինք վաճառել, բայց վերջիններս չկային: Մեզ տուգանեցին
ու գնացին:
Մենք կարծելով, որ գողություն է տեղի ունեցել, մեր ողջ ապրանքը
համարակալեցինք: Երբ այսօր առավոտյան ես համեմատեցի եղած
ապրանքը երեկ երեկոյան առկա ողջ տեսականու հետ, տեսա, որ
երկու սառնարան պակասում էն: Հասկանու՞մ էք: Գիշերը մենք ոչ
մի ձայն, աղմուկ չենք լսել: Դուք էլ պնդում էք, որ ոչ մի գողության
հետք չկա: Այդ դեպքում ինչպե՛ս այս ամենը կարելի է բացատրե՞լ:
Մենք ի՞նչ պիտի մտածեինք: Դե կինս էլ զանգեց ձեզ:
Քննիչ,- Ահա~ թե ինչ: Ուրեմն երեկ ձեզ մոտ հարկային ստուգում է
անց կացվե՞լ: Այդպես, այդպե՛ս: Եվ ձեր մոտ հայտնաբերել են
ստացված եկամուտները թաքցնելու փո՞րձ, և տուգանք ե՞ն դուրս
գրել, և դուք որոշել էք տուգանքից խուսափելու համար գողություն
կեղծել: Տուգանք վճարելու փոխարեն, դեռ ապահովագրության
վարձն էլ ստանալ:
Դավիթ,- Մեր այս գույքը ապահովվագրված չէ:
Քննիչ,- Ավելի վատ ձեզ համար: Եվ դուք ցանկանու՞մ էիք մեզ
օգտագործել ձեր մեքենայությունները թաքցնելու համար:
Կարինե,- Պարո՛ն քննիչ, պարո՛ն քննիչ, ի՞նչ էք ասում: Մեր մտքով
անգամ նման բան չի անցել: Սա ինչ պատիժ է: Դավիթ մի ձայն
հանիր, ի՞նչ ա կատարվում: Սա ում չար կատակն է: Բավական չի
մեր խանութի իրերն են կորել` հսկայական վնաս պատճառելով
մեզ, դեռ դրա համար էլ տուգան՞ք պիտի վճարենք
Քննիչ,- Տիկի՛ն, հիստերիկան ձեզ չի օգնի: Հարկավոր էր մի
ուրիշ` խելքին մոտիկ բան մտածել: Կամ էլ իսկական գողության
պատրանք ստեղծել, թեկուզ կողպեքը կոտրեիք, կամ դրա նման
ուրիշ մի բան: Թե չէ ձեր իրերը հանգիստ հանել էք խանութից ու
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զանգել մեզ “Եկեք, փրկեք, գողացել են”: Ես ակտ եմ գրում կեղծ կանչի
համար: Ահա անդորրագիրը: Կվճարեք մեկ շաբաթվա ընդացքում:
Եթե ո՛չ` պատասխան կտաք դատարանում:
(Ավագ քննիչը սեղանին է դնում անդորրագիրը, հավաքում իր
թղթերն ու օգնականների հետ հեռանում: Ամուսինները սառած իրար
են նայում: Հետո Դավիթը վերցնում է անդորագիրը, գրասեղանի
դարակից հանում է մյուսը և մի առանձին ծրար: Երկու
անդորրագրերը դնում մեջը, թաքցնում այն դարակում և գլուխը
երկու ափերի մեջ առած, սկսում մտածել: Կինը անհամբեր
սպասում է:
Կարինե,- Ի՞նչ ենք անելու: Գոնե մի բան ասա: Տուններս
քանդվում է, ա՜յ մարդ: Հո չենք սնանկանալու:
(Դավիթը բարցրացնում է գլուխը, վերցնում գրիչը ու այն
պտտեցնել մատերի վրա; Ապա տխուր ժպտում);
Դավիթ,- Դե քանի որ մեզ ոչ-ոք չի օգնում, այլ միայն փորձում են
իրավիճակից օգուտ քաղել, ուրեմն ինքներս էլ կլուծենք մեր խնդիրը:
Կարինե,- Այդ ի՞նչպես:
Դավիթ,– Հին ասացվացքը գիտե՞ս` խեղդվողի փրկությունը հենց
իր` խեղդվողի ձեռքին է: Ճար չկա Ես այսօր կգնամ Լյովայենց մոտ,
կխնդրեմ նրա որսորդական հրացանը ու մի քանի հատ գայլի
թակարդ: Կշարեմ դրանք, ու թող հիմա էլ փորձեն խցկվել իմ
խանութ: Հույսով եմ, որ դրանց բռնելուց հետո
և՛ քննիչը
կբավարարվի, և՛ հարկայինը:
Կարինե,- Դավի՜թ, հարկավոր է շատ զգույշ լինել: Ծանր
գեներատորները և սառնարանները անաղմուկ հանելը մի հոգու
գործ չի՛: Դրանք երևի մի քանի հոգի են: Մենակ գլուխ կհանե՞ս: Մեր
հսկող տեսախցիկները պետք է վերափոխել ինֆրակարմիր ռեժիմով
աշխատելուն: Կթաքնվենք ներքևում՝ և երբ ձայն կլսենք, մի
ակնթարթում կմիացնեմ լույսը, իսկ դու պատրաստ կլինես, որ
միացնես սովորական տեսախցիկները ու տեսագրիչը:
Ապացույցները բավական կլինեն բոլորին էլ համոզելու համար:
Հիմա դու փոխվի՛ր, բա՛ց արա խանութը, Կարծես թե ոչինչ էլ չի
եղել, իսկ հետո գնա ու տես Լյովային: Գուցե համոզես, որ նա՞ էլ
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գիշերը
մեր
հետ անցկացնի: Երկուսով ավելի հեշտ կլինի
դրանց կբռնենք:
Դավիթ,- Լա՛վ: Վատ միտք չէ: Համենայն դեպս՝ այլ ելք չկա:
(Կարինեն բարձրանում է երկրորդ հարկ: Դավիթը, սեղանի առաջ
նըստած, ծանր ու թեթև է անում իրավիճակը ու երբ կինը ներքև է
իջնում, լուռ վեր է կանում տեղից ու դուրս գնում: Լույսերը դանդաղ
մարում են: Երբ լույսերը նորից են վառվում, նույն տեսարանն է:
Երեկո է: Դավիթը խանութի տարբեր տեղերում թակարդներ է
տեղադրում: Կարինեն լուռ հետևում է ամուսնուն):
Կարինե,- Եթե հրացանն էլ լիներ, շատ ավելի լավ կլիներ:
Դավիթ,- մոտը չէր, հասկանու՛մ ես` մոտը չէր: Խոստացավ, որ
վաղը կբերի ու կտա: Իսկ առայժմ, թող թակարդները գործ են: Իսկ
ինքը հրաժարվեց մասնակցել: Ասաց, որ նման դեպքերում
ոստիկանությունն է թակարդ լարում, ոչ թէ բնակիչը, ու խորհուրդ
տվեց ոստիկանություն դիմել:
Կարինե,- Արդեն մի անգամ դիմեցինք, ինչի՞ հասանք: Միայն
տուգանքի չափը աճեց: Ինչքա՞ն են մեր վնասները, հաշվե՞լ ես:
Դավիթ,- Եթե նախորդին գումարենք սառնարանները ու
ոստիկանության տուգանքն էլ, մոտ մեկ ու կես միլիոն դրամ:
Կարինե,- Լավ, լավ: Տեսախցիկները տեղադրված են ու միացված:
Եթե ինչ որ շարժում լինի` կնկարեն: Ոչինչ, մի օր էլ կհամբերենք:
Դավիթ,- Կարծես թե էլ անելու բան չունենք: Գնանք քնելու
(նրանք բարձրանում են վերև, լույսերը հանգչում են: Քիչ անց թույլ
աղմուկ է լսվում, հետո այն դադարում է: Լսվում է քայլերի ձայն:
Երկրորդ հարկից գրպանի լապտերի լույսն է ընկնում խանութի
ներսը: Դավիթը լույսի փունջը ուղղում է տարբեր կողմեր: Ոչ մեկին
չտեսնելով` իջնում է ներքև և վառում լույսը: Հայտնվում է նաև
կինը, վախվորած ներքև է նայում` ինքն էլ է ցած իջնում:
Դավիթ,- Կարելի է գժվել: Գրազ կգամ, որ ես աղմուկ լսեցի:
Կարինե,- Բա՛յց ոչ-ոք չկա՛: Գուցե մո՛ւկ է եղել: Վազվզել է,
աղմո՛ւկ հանել:
Դավիթ,- Հա, երևի: Դե ձեռքի հետ էլ մի երկու սառնարան ու
գեներատոր է տարել: Երևի շատ շտապ պետք էին: Հասկանու՞մ ես,
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նրանց բնում, մթերքը փչանում էր, իսկ գեներատորը և
սառնարանները դրությունը կփրկեն;
Կարինե,- Ձեռք առնելու փոխարեն ստուգի՛ր, հո բան չի պակասել:
(Երկուսով սկսում են աջ ու ձախ նայել, ստուգել խոշոր
սարքերի համարները):
Կարինե,- Համենայն դեպս խոշոր ոչ մի բան չի պակասել :
Դավիթ,- Տե՜ր Աստված (Ապշած նայում է առաստաղին):
Կարինե,- Ի՞նչ, ի՞նչ տեսար:
Դավիթ(Առաստաղին հառած աչքերով),- Ջահե՛րը, ջահե՛րը չկան:
(Կարինեն հետևում է ամուսնու հայացքին ու սառում):
Կարինե,- Ա~յ քեզ բան: Միացրու տեսագրությունը, տեսնենք`
ի՞նչ է տեսագրվել:
(Դավիթը մոտենում է տեսագրող սարքին, այնտեղից հանում է
սկավառակը և` դնելով DVD նվագարկիչի մեջ, միացնում այն):
Դավիթ,- Այսպես, հետ գնանք մինչև մեր քնելու գնալը: Ստո՜պ,
այստեղ: Այսպես, մի քիչ էլ արագ, ստոպ: Սա ի՞նչ է: Ինչ-որ մեծ
մարմին է, բայց տարորինակ գույն ունի: Պիտի որ կանաչ ֆոնի վրա
կարմիր երևար: Իսկ սա կապույտ գույն ունի ու շրջապատն էլ
կարծես`կապույտ մառախուղով է լցված: Ոչինչ չի հասկացվում: Վերջ:
Ընդհամենը երեք րոպ՞ե: Ի՞նչ է՝ երեք րոպեում, բացարձակ մթության
մեջ, սա կարողացել է երկու ջահ հանել իրենց տեղերից ու
անհետանա՞լ: Սա ի՞նչ է, կատվից էլ լա՞վ է տեսնում մթության
մեջ: Սպասիր, կողպեքները նորից ստուգեմ:
(Դավիթը մոտենում է մուտքի դռանը, ուշադիր զննում կողպեքը,
հետո մոտենում է ետնամուտքին ու վերադառնում է կնոջ մոտ)
-Ինչպես միշտ, ոչ-մի հետք: Ասես օդով է շարժվում ու օդում էլ
հալվում է: Ի՞նչ անենք, նորից ոստիկանություն կանչե՞նք:
Կարինե,- Անոգուտ է: Այս տեսագրումն էլ այնքան անորակ է, որ
ոչ մի բան չի տա: Մնում է ներքևում հսկել ու, երբ գողը նորից
հայտնվի, միացնել լույսը, բռնել նրան ու արդեն նորմալ
տեսագրությամբ դիմել ուր հարկն է:
Դավիթ,- Դու ճի՛շտ ես: Բայց հիմա՛ ի՞նչ անենք:
Կարինե,- Չգիտեմ: Դե օրն արդեն կորած է, այսինքն գիշերը: Արի
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ներկա բացակա անենք, տեսնենք` էլ ի՞նչ է պակասում:
Դավիթ,- Խանութն այսոր չեմ բացի: Ոչ՛ սիրտ կա, ոչ՛ էլ
տրամադրություն: Գնա, փոխվիր ու իջիր ներքև:
(Կարինեն բարձրանում է վերև, իսկ Դավիթը անտրամադիր
հանում է մուտքի և ելքի մատյանները, նախորդ օրվա ցուցակները
ու սկսում է դրանք զննել: Մի քանի րոպեից ներքև է իջնում նաև
կինը, Մոտենում է պատի տակ շարված սարքերին: Նա սկսում
է հերթով զննել փակցված պիտակները: Զննումը վերջացնելուց
հետո, ուրախ դիմում է ամուսնուն.):
Կարինե,- Սարքերից ոչինչ չի պակասել, փա~ռք Աստծո:
Դավիթ,- Ի՞նչ փառք Աստծո: Ամեն մի ջահը հարյուր քսանհինգ
հազար արժեր: Իսկ դու ասում ես` փառք Աստծո: Աստված իմ;
(Նոր նկատելով, որ պատի տակ դրված արկղերից մեկը չկա):
-Արկղը: Արկղը չկա: Նայիր` ի՞նչ համարի տակ էր: Տեսնես`
դրա մեջ ի՞նչ էր:
Կարինե,- Համար վաթսունչորս: Թեպետ կարող ես չնայել: Գրազ
կգամ, որ լամպեր են: Ինչների՞ն էին պետք ջահերն առանց
լամպերի:
Դավիթ,- Ուղիղ հարյուր հատ: Սա ի՞նչ պատիժ էր: Չեմ
հասկանում, ո՞նց կարելի է երեք րոպեում՝ բացարձակ մթության
մեջ առաստաղի տակից իջեցնել երկու ջահ՝ հետն էլ մի արկղ
լամպ վերցնել ու անհետանալ: Դեռ առանց կողպեքն էլ կոտրելու:
Կարինե,- Տեսագրության մեջ մի հոգի է, չէ՞:
Դավիթ,- Մի հոգի: Անիծվեմ ես, թե բան եմ հասկանում: Բայց եթե
գողը մենա՞կ է, դա խիստ հավասարեցնում է մեր շանսերը:
Խանութը կարգի բե՜ր, նորից ամեն ինչ համարակալի՜ր: Հենց
լույսը բացվի, ես կգնամ հրացանի հետևից:
(Դավիթը տեղն է դնում մատյանները ու բարձրանում վերև:
Կարինեն մնում է շփոթված կանգնած՝ աջ ու ձախ նայելով)
Վարագույրները փակվում ե
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Տեսարան Երրորդ
(Վարագույրները բացվում են: Բացարձակ մթության մեջ լսվում
է ժամացույցի տկտկոցը: Խփում է գիշերվա ժամը 3-ը: Հանկարծ
խշշոց է լսվում: Նույն ակնթարթին վառվում են լույսերը: Սենյակի
կենտրոնում կանգնած է մի հսկա, փոքր ականջներով, փոքր թևերով
և կանաչավուն դեմքով: Անկյունում անջատիչի մոտ կանգնած է
Դավիթը` հրացանը ձեռքին: Վերջինս ապշած նայում է հսկային, որի
ձեռքերում մի մեծ հեռուստացույց է: Դավիթը անսպասելիությունից
մեքենայաբար կրակում է: Ոչ մի արդյունք: Հսկան մեղավոր
ժպտում է:
Հսկա,- Իզուր մի փորձեք կրակել: Ձեր զենքը անզոր է ինձ վնասել:
(Կրակոցի վրա ներքև է իջնում Կարինեն` խոհանոցի դանակը
ձեռքին: Տեսնելով հսկաին ձեռքից գցում է դանակը ու նստում
աստիճանների վրա:)
Կարինե,- Սա ո՞վ է:
(Դավիթը անզոր տարուբերում է գլուխը:)
Դավիթ,- Չգիտեմ: Ո՞վ ես դու:
(Վախեցած նայում է հսկային: Վերջինս ցած է դնում
հեռուստացույցը:)
Հսկա,- Ես ջին եմ:
(Կարինեի մոտ հիստերիկ ծիծաղ է:)
Դավիթ,- Ի՞նչ ջին: Ջիները միայն հեքիաթներում են լինում:
Ջին,- Ոչ միայն: Պարզապես ձեր ժամանակներում մենք այլևս
չենք ապրում, տեղափոխվել ենք այլ մոլորակ:
Դավիթ,- ինչո՞վ, Մարդիկ հազիվ Լուսնի վրա են իջել: Իսկ որո՞նք
են ձե՛ր ժամանակները:
Ջին,- Տղա՛ս, տիեզերքում ճամփորդելու համար տիեզերանավերը
ամենա անհարմար փոխադրամիջոցներն են: Մենք պարզապես
տեղափոխվում ենք մի կետից մյուսը:
Դավիթ,- Այդ ինչպե՞ս:
(Կարինեն արդեն ուշքի է եկել ու իջել ներքև: Նա կանգնել է ջինի ու
մուտքի դռան միջև, ասես ուզում է խոչընդոտել նրան դուրս գալ:
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Ջինը տխուր ժպիտով նայում է նրան և շարունակում:)
Ջին,- Դե ինչպե՞ս ասեմ: Քառաչափ տարածության թենզորը
ես այդպես էլ չկարողացա յուրացնել: Մեր մոտ` Մոգության
պոլիտեխնիկականում, ինչքան էլ որ ձգտում էի յուրացնել
ժամանակի ու տարածության ընդլայնման մեխանիկան ու
մաթեմատիկան, չկարողացա այն ընկալել:
Դավիթ,- Ի՞նչ մոգություն, ի՞նչ պոլիտեխնիկական: Ձեր մոտ ի՞նչ
է, ամեն ինչ կախարդանքի միջոցով չի՞ արվում:
Կարինե,- Դու, ի՞նչ է, հավատու՞մ ես նրան: Ավելի բացահայտ
բրնձոց ես իմ կյանքում չե՛մ լսել:
Դավիթ,- Սպասի՜ր, սպասի՜ր: Ես կրակեցի սրա վրա և ոչինչ: Նրա
ասածը խելքին մոտիկ է: Համենայնդեպս, դա բացատրում է, թե ոնց
են անհետանում սարքերը` առանց կողպեքը կոտրելու ու հետք
թողնելու: Դու, ի՞նչ է, մատնահետքեր չունե՞ս:
(Ջինը տխուր զննում է իր ձեռքերը:)
Ջին,- Ունեմ: Իհարկե ունեմ, բայց երբ ես ձեռքս վերցնում եմ,
նրանք չքվում են: Դա մեր` ջիներիս առանձնահատկությունն է:
Կարինե,- Իսկ դանակն էլ քեզ չի վնասի ի՞նչ է: Ես չեմ թողնի, որ
մեր հեռուստացույցը գողանաս; Միայն իմ դիակի վրայով;
(Կարինեն վճռականորեն բարձրացնում է դանակը)
Ջին(Հատակից նորից բարձրացնում է հեռուստացույցը),- Դրա
կարիքը հիմա չի լինի: Մնաք բարով:
(Լույսի ուժեղ բռնկում: Հետո լույսերը մարում են: Մթության մեջ
լսվում են քաշքշուկ ու աղմուկ: Հետո, երբ լույսերը նորից վառվում
են, սենյակում միայն Դավիթն ու Կարինեն են: Աթոռը գետնին է
ընկած)
Դավիթ,- Հավատա՞մ, թե ո՛չ: Դու՞ էլ նույնը տեսար, ինչ որ ե՞ս:
Կարինե,- Ոչ միայն տեսա, այլև լսեցի, նույնիսկ տեսագրեցի:
(Դավիթը, ուշքի գալով, նետվում է տեսագրիչի կողմը, անջատում,
հանում է սկավառակը ու մոտենում DVD նվագարկչին:
Սկավառակը տեղադրելով` միացնում է այն: Նրանք լուռ
դիտում են տեսագրությունը, հետո իրար նայում:)
Դավիթ,- Ի՞նչ կասես, սա հերիք է, որ ոստիկանությունը, գողության
փաստը հաստատված համարի:
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Կարինե,- Եթե չասեն, որ այս ջինը մեր լավ ծանոթն է, և որ այս
ամենը լավ թատրոն է, կհավատան: Մենք, այստեղ կանգնած,
զրուցում էինք ջինի հետ ու չենք հավատում: Այսինքըն, եթե
պակաս հեռուստացույցը չլիներ, էլի՛ չեի հավատա:
Դավիթ,- Հետաքրքիր է: Ջինի ինչի՞ն է պետք հեռուստացույցը,
սառնարանն ու գեներատորը:
Կարինե,- Մյուս անգամ, որ տեսնես, կհարցնես:
Դավիթ,- Ի՞նչ մյուս անգամ: Էլի՞ է գալու:
Կարինե,- Բա քեզ ի՞նչ է թվում, սա որ գեներատորը, սառնարանը
ու հեռուստացույցը տարավ, ինչի՞ համար է: Երևի հաջորդը մեր
համակարգիչն է:
Դավիթ,- Դե՛, երևի, մեր ժամանակների դիզայնը նրան դո՛ւր է եկել:
Բայց դե՛, եթե այս ամե՛նը պիտի շարունակվի, հարկավոր է սրա
դեմը մի կերպ առնել: Հրացանը և դանակը նրա դեմ անզոր են: Հո
ատոմային ռումբ չե՞մ ճարելու:
Կարինե,- Ընդամենը հարկավոր է յուրացնել ու օգտագործել
բոլոր հնարավոր աղոթքներն ու կախարդական խոսքերը:
Դավիթ,Այդպես-այդպես:
Դիմենք
միստիկային
ու
կախարդությա՞նը ոստիկանության փոխարե՞ն: Դա՞ ես ուզում:
Կարինե,- Ո՛չ, առաջարկում եմ այստեղ կանչել քննիչին: Թող
գիշերը դարան մտնի, հետո ձեռնաշղթաներ հագցնի ջինին ու փորձի
նրան տեղից շարժել: Ես այդ բոլորը կնկարեմ ու ազատ ժամանակ
հաճույքով կդիտեմ: Հա, մի օրինեկ էլ հարկային վարչություն
կուղարկեմ: Իհարկե առաջարկում եմ դիմել կախարդանքին, դմբո՛:
Դու ուրիշ միջոց գիտե՞ս կորցրածներս հետ բերելու համար:
Դավիթ,- Եվ որտե՞ղ ես առաջարկում փնտրել այդ ամենը, այն
էլ մեկ ցերեկվա ընթացքում:
Կարինե,- Հո կան պատմաբաններ, արևելագետներ, որոնք գիտեն
այդ ողջ խոհանոցը: Վերցրո՜ւ միստիկայի հանրագիտարանը:
Հույսով եմ՝ հիմա նման բան տպվում է: Մի խոսքով՝ շարժվի՜ր
ու արագ: Իսկ ես խանութում մենակ գլուխ կհանեմ:
(Դավիթը բարձրանում է վերև: Իսկ Կարինեն սկսում է կարգի
բերել գրասեղանը և դասավորել մատյանները: Հետո ինքն էլ է
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բարձրանում վերև իսկ լույսերը մարում են և վարագույրները
փակվում)
(Վերջ առաջին գործողությանը:)

Գործողություն երկրորդ Տեսարան առաջին
(Վարագույրները բացվում են: Խանութի տեսարանն է: Դավիթը
նստած է գրասեղանի առաջ, մի կապ գրքերի հետ ու նրանցից
նշումներ է անում տետրում: Կարինեն, խանութի դուռը փակելով,
մոտենում է ամուսնուն:)
Կարինե,- Դե ի՞նչ, ինչ որ բաներ գտե՞լ ես, թե ո՞չ:
Դավիթ(կարկամելով),- Եթե ինչ որ մեկը մի քանի օր առաջ ինձ
ասեր, որ ես կզբաղվեմ նման գործով;
(սկսում է կմկմալ)
Ես կծիծաղեի: Հապա լսիր, թե ինչով եմ ես պատրաստվում
նրան կանգնեցնել:
(կանգնում է, ձեռքն է վերցնում տետրը ու հանդիսավոր տեսքով
արտասանում)
-Լսի՛ր ինձ, ով դու դժոխքի ծնունդ: Հանուն Սադայելի, հրամայում
եմ քեզ, չքվի՛ր: Ինչ կասես, հը՞: Կամ էլ սա` Հանուն Հոր և Որդու,
հանուն Սուրբ Հոգու, չքվի՛ր: Հանուն Քրիստոսի;
(առաջ է մեկնում գրպանից հանած մեծ խաչը)
-Չքվի՛ր այստեղից: Դե կան և այլ աղոթքներ: Հանուն Սողոմոն
իմաստունի, մի խոսքով, և այլն: Ի՞նչ կասես: Եվ այս ամենը դու
պատրաստվում ես նկարահանել, որ հետո ինձ ձե՛ռք առնես:
Կարինե(Լրիվ հանգիստ),- Դա՞ է բոլորը:
Դավիթ,- ՉԷ՛, իհարկե: Մնում է մուտքին, պատերին, դռներին ու
պատուհաններին, ետնամուտքին և երկրորդ հարկի աստիճաններին
ամուլետներ, խաչեր ու պայտեր կպցնել: Կախել փշեր, եղինջ ու
եկեղեցու օրհնած ջուր շաղ տալ: Մի երկու հատ էլ ջրի ատրճանակ է
պետք, որ կրակենք ջինի վրա: Գուցե կհալվի ու կանհետանա:
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Կարինե,- Նախ հետ կբերի իր տարածները, հետո թող հալվի ինչքան
որ սիրտը կուզի: Դե, էլ ի՞նչ ես կանգնել: Շտապիր, թե չէ շուտով
շուկան էլ, մյուս խանութներն էլ կփակվեն: Շուտ արա, գնա, իսկ ես
կսկսեմ տունը նախապատրաստել: Հա, մի հատ էլ կավիճ կբերես:
(Դավիթը կասկածանքով զննում է կնոջը, ժպտում ու, երբ
համոզվում է, որ նա միանգամայն լուրջ է խոսում, վերցնում է
բաճկոնը ու դուրս գնում: Կարինեն մնում է մենակ: Հոգնած նստում
է աթոռին, ձեռքերով բռնում է գլուխը ու ընկնում մտածմունքների
մեջ: Լույսերը դանդաղ մարում են: Երբ դրանք նորից են վառվում,
տեսարանը նույնն է: Դավիթը, լիքը կապոցներով մտնում է
ետնամուտքից, մոտենում է
անշարժ նստած կնոջը, լուռ
համբուրում նրան և կապոցները դնում հատակին):
Կարինե(Ասես քնից արթնանալով),- Արդեն եկա՞ր: Ինչ որ պետք
էր բերե՞լ ես:
Դավիթ,- Ամեն ինչ, պարո՜ն գնդապետ: Համեցեք, ընդունեք ողջ
ռազմամթերքը;
(նրանք երկուսով արագ դատարկում են պայուսակները: Հետո
սկսում են ողջ բնակարանով մեկ կախելդռներին ,պատուհաններին
,աստիճաններին, խաչեր, պայտեր, փշեր, եղինջ ու սրբապատկերներ)
Կարինե,- Սա ի՞նչ է, ռեհա՞ն: Ռեհանը ինչի՞ ես բերել:
Դավիթ,- Դե, ի՞նչ իմանամ: Թող լինի: Մեկ էլ տեսար այդ գրողի
տարածը ռեհանից է վախենում: Ինձ տուր այդ շիշը:
(Կարինեն նրան է մեկնում աղոթած ջրով շիշը: Դավիթը ջրի
ատրճանակները լիքը լցնում է ջրով ու նրանցից մեկը տալիս է կնոջը)
-Մի հատ չփորձարկեն՞ք, կնի՛կ;
(Ատրճանակը ուղղում է կնոջ վրա):
Կարինե,- Ի՞մ վրա: Հո չգժվեցի՞ր ա՜յ մարդ: Ավելի լավ է ջուրը
խնայիր, պետք կգա: Դու հատակը, պատուհանները և աստիճանները
ջրիր:
(Դավիթը սկսում է աջ ու ձախ ջուր ցայտեցնել: Կարինեն լուրջ
տեսքով հատակին կավճով շրջաններ է գծում: Դավիթը առիթից
օգտվելով, որ կինը մեջքով է կռացել դեպի ինքը, մի փոքր էլ նրան է
ջրում: Կարինեն խայթվածի նման վեր է թռնում ու շուռ գալիս, բայց
ձայն չի հանում: Դավիթը մեղավոր հայացքով գրկում է կնոջը)
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Դավիթ,- Կներես ինձ, կյա՜նքս: Դու այնքան լուրջ ես այս ամենին
վերաբերվում, որ ինձ չկարողացա զսպել:
Կարինե,- Ոչինչ, ոչինչ: Վերջը լավ լինի: Գիշերը կերևա, թե մեզնից
ով էր ճիշտ, ով սխալ:
(Նրանք կարծես վերջացրել են ամեն ինչ: Աջ ու ձախ են նայում`
զննելով, հո ինչ-որ բան կիսատ չեն թողել:)
Դավիթ,- Կարծես թե վե՛րջ: Հիմա թակարդը լրիվ լարված է, մեջն էլ
լիքը պանիր: Միացրու ձայնագրիչը ու թաքնվի՜ր վերևում: Ես էլ
դարան կմտնեմ անջատիչի մոտ: Արդեն գիշերվա կեսն է: Եթե ջինը
իր սովորություններին չի դավաճանի, ապա շուտով կհայտնվի:
Միայն տես հա, չքնես: Սա քո ատրճանակն է: Թաքնվի՛ր:
(Կարինեն մոտենում է գրասեղանին ու թաքնվում նրա տակ, իսկ
Դավիթը մոտենում է սառնարանի ու թաքնվում նրա հետևում`
նախորոք անջատելով լույսը: Որոշ ժամանակ լռություն է: Հետո
լսվում է Դավիթի ծիծաղը:)
Դավիթ,- Լսիր, հո չե՞ս քնել:
Կարինե,- Սուս մնա:
(Հանկարծ մթության մեջ լսվում է ինչ-որ խշշոց: Նույն վայրկյանին
վառվում է լույսը: Սենյակի կենտրոնում կանգնած է նույն հսկան: Նա
դեռ ոչինչ չի հասցրել վերցնել և անսպասելի լույսից` միայն աչքերն
է բացուխուփ անում: Դավիթն ու Կարինեն դուրս են թռնում իրենց
թաքստոցներից ու սկսում են անխնա ջրել խեղճ ջինին, որը
անսպասելիությունից քարացել է տեղում:)
Դավիթ,- Հանուն Սադայելի, չքվի՛ր: Քեզ եմ հրամայում: Հանուն Հոր
և Որդու, Հանուն Սուրբ Հոգու, չքվի՛ր:
(Յուրաքանչյուր “Հանունը” ուղեկցվում էր օրհնած ջրի մի շիթով);
Կարինեն էլ իր հերթին էր ջրում ու գոռում:
Կարինե,- Հանուն Սողոմոն իմաստունի, ջիների տիրակալի,
չքվի՛ր: Հանուն Յուպիտերի, չքվի՛ր:
(Վերջապես ուշքի գալով` լրիվ թրջված ջինը, խոսեց:)
Ջին,- Վերջացրեք այս հիմարությունը: Սողոմոնը հե՛չ էլ իմ
տիրակալը չի, և վերջապես այս ամենը, ինչ դուք գիտեք ու
յուրացրել էք, ինձ չի՛ կարող վնասել: Իմ վրա ազդում է միայն
իմ հայրենի երկրի կախարդանքը:
282

Կարինե,- Իսկ դու ո՞ր երկրից ես:
(Ջինը, որ պատրաստվում էր պատասխանել, նորից լռում է,
ժպտում ու նոր խոսում:)
Ջին,- Վատ չի: Բայց եթե ես քեզ ասեմ, թե որն է իմ հայրենիքը, դա
քեզ միևնույն է չի օգնի: Ձեր գրքերում իմ հայրենիքի մասին ոչինչ չկա:
(Դավիթը համոզվելով, որ իրենց փորձերը անօգուտ են, դեն է
նետում հրացանը ու հանկարծ ծնկի է գալիս ջինի առաջ:)
Դավիթ,- Լսի՜ր, սիրելի ջի՛ն: Ախր դու մեզ լրիվ կսնանկացնես:
Շատ եմ խնդրում, ոչինչ մի՛ վերցրու մեզանից: Այնքան մեր
խանութի նման խանութներ կան: Մի քիչ էլ այնտեղից տար: Ի՞նչ
կլինի: Մենք արդեն երկու միլիոնի վնաս ենք կրել: Եթե դու այդպես
շարունակես, մենք կորած ենք, լրիվ կսնանկանանք:
Կարինե(Իր հերթին ծնկի գալով),- Ջի՛ն ջան, թանկագի՛ն ջին,
սիրելի՛ ջին, ի՞նչ կլինի, մի քիչ էլ ուրիշ խանութներից տար, լա՞վ: Ախր
մենք աղքատ մարդիկ ենք: Մեզ ավելի մի՛ աղքատացրու: Եվ հետո,
դու իսկական կախարդ ես, հզոր ու ամենակարող: Ասա՛, խնդրում եմ,
կախարդի ինչի՞ն են պետք հոսանքի գեներատորները, սառնարանը,
հեռուստացույցը ու ջահերը: Այսոր ինչի՞ հետևից ես եկել:Հո մեր
կոմպյուտերը քեզ պետք չի՞:
Ջին,- Լավ: Հանգիստ նստեք, կզրուցենք:
(Կարինեն ու Դավիթը նստում են աթոռներին, իսկ ջինը, ավելի
հարմար տեղ չգտնելով, նստում է գրասեղանին)
-Այսպես ուրեմն: Ես եկել եմ շատ հեռվից, մի երկրից, որը… դե
մի խոսքով շատ հին անցյալից:
Դավիթ,- Այսին՞քն: Ինչպե՞ս թե անցյալից: Եվ որքա՞ն հին
անցյալից:
Ջին(Մի փոքր մտածելով),- Եթե ձեր տարիներով հաշվենք, մոտ
հարյուր Քառասուն հազար տարի առաջ: Ես սերում եմ ջիների շատ
հին տոհմից: Երբ ես չափահաս դարձա, ընդունվեցի Մոգության
պոլիտեխնիկական ինստիտուտ: Այնտեղ մենք սովորում էինք և՛
զանազան կախարդանքներ, և՛ բարձրագույն մաթեմատիկա, և՜
բնագիտություն:
Կարինե,- Սպասի՜ր-սպասի՜ր: Դուք ին՞չ է, կախարդ չե՞ք ծնվում:
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Ջին,- Մենք ծնվում ենք կախարդելու ընդունակությամբ: Բայց այդ
բոլորը հարկավոր է զարգացնել ու սովորել: Օրինակ` եթե ես փորձեմ
կախարդելով ստեղծել ձեր այս բջջային հեռախոսը, ոչինչ չի ստացվի:
Դավիթ(Զարմացած),- Ի՞նչու:
Ջին,- Դրա համար ես պիտի իմանամ նրա ողջ ներքին
կառուցվացքը, ամենայն մանրամասնությամբ: Ինչպե՞ս է աշխատում,
ի՞նչ սկզբունքով: Հակառակ դեպքում իմ ստեղծածը միայն
արտաքնապես կնմանվի, բայց կլինի միանգամայն անոգուտ:
Կարինե,- Հիմա կասես, որ դու՞ք էլ ունեք կախարդական
գիտություն, կախարդական գիտությունների թեկնածու, դոկտոր,
ակադեմիկոս, հա՞:
Ջին(Անվրդով),- Ունենք: Մի խոսքով, ես այնքան էլ լավ ուսանող
չէի մոգարանում: Ես իհարկե լավ մարզիկ եմ ու ընտիր տիրապետում
եմ Գարնիտի բոլոր հնարքներին, բայց որպես ուսանող… Դե մի
խոսքով, միակ բանը, որ կարողացա լավ յուրացնե՛լ, դա ժամանակի
մեջ հետ ու առաջ գնալն էր:
Դավիթ,- Այդ դեպքում քեզ ի՞նչն է խանգարում մի քիչ էլ ուրիշ
խանութներ թալանելը:
Ջին,- Էներգիայի պակասը: Ճանապարհ բացել ժամանակի միջով
շատ հեշտ է, բայց ահավոր շա էներգիա է պահանջում: Անհամեմատ
քիչ էներգիա է գնում, արդեն բացված պատուհանը բաց պահելու
համար: Եթե ես փակեմ ձեր պատուհանը և բացեմ նորը, իմ
էներգիան չի հերիքի: Բայց արդեն բաց պատուհանով ետ ու առաջ
գնալ գալը համարեա էներգիա չի պահանջում:
Դավիթ,- Լավ: Այդ դեպքում, ասա տեսնեմ, թե ձեր ժամանակներում
ինչի՞ են պետք սառնարաններն ու հեռուստացույցը: Իսկ ջահե՞րը,
քարանձավում պիտի կախես, ի՞նչ է:
Ջին,- Ի՞նչ քարանձավ: Իմ տիրակալի պալատում:
Կարինե,- Ի՞նչ հեքիաթներ ես պատմում: Հարյուր քառասուն
հազար տարի առաջ ոչ-մի պալատ էլ չկար: Այդ ժամանակներում
նեանդերթալցիներն են ապրել: Քո արքան ի՞նչ է, նեանդերթալց՞ի է:
Եվ ինչու՞ այդ թվերից ոչ-մի փլատակ, ոչ-մի շինություն մեզ չի հասել:
Ջին,- Ոչ իհարկե: Սահալ 135-ը նեանդերթալցի չէ, այլ սովորական
մարդ, ինչպես դուք: Ձեր գիտությունը սխալվում է, ենթադրելով, որ
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որ մարդիկ հաջորդել են նեանդերթալցիներին, նրանք էլ
ավստրալոպիտեկներին և այլն: Մարդն էլ նեանդերթալցիներն էլ և
այդ բոլոր մարդանմանները ապրել են մառժամանակ դեռ
միլիոնավոր տարիներ առաջ: Պարզապես ժամանակի ընթացքում
առավել պակաս զարգացածները իրենք իրենց ոչընչացել են
ու
վերացել: Մեր ժամանակներում հիմնականում մնացել էին
միայն մարդիկ ու նեանդերթալցիները: Դե մեզնից հետո
նեանդերթալցիներն էլ վերացան ու մնացին միայն մարդիկ:
Դավիթ,- Այս ամենը շատ հետաքրքիր է, բայց դու չասացիր,
թե այդքան հզորության մեջ քո ինչի՞ն են պետք մեր սարքերը:
Ջին,- Դե, ինչպես ասացի, ես պոլիտեխնիկականում վատ ուսանող
էի, բայց մեր ուսումնարանի գլխավոր Ջինը իմ հորեղբայրն էր: Դե
նա էլ, ավարտելուցս հետո, ինձ նշանակեց Սահալ արքայի, թող
Ջահուդը երկար կյանք նրան պարգևի, պալատական ջին: Եվ այ
այստեղ ես ընկա իսկական կրակը:
Դավիթ,- Ի՞նչ է, պալատական ջինի պաշտոնը պատվաբեր չէ՞:
Ջին,Պատվաբերը
շա՛տ
պատվաբեր
է,
բայց
նաև
պատասխանատու է: Ձեր կարծիքով իմ ինչի՞ն էր պետք ձեր
սառնարանը: Մեր ժամանակներում շատ շոգ է: Մթերքը շատ շուտ
է փչանում: Դե թագավորն էլ հրամայեց ինձ կախարդական մառան
պատրաստել, որտեղ մթերքը չի փչանա: Ես պարտավոր էի կատարել
հանձնարարությունը, բայց անզոր էի այն ի կատար ածել: Դրա
համար էլ սկսեցի ուսումնասիրել պատմությունը և հայտնաբերեցի
ձեր ժամանակները: Ձեր այս զարմանալի սարքերը իմ փրկությունն
էին: Ուսումնասիրելով նրանց աշխատանքի հատկությունները`
իմացա, թե նրանց աշխատանքի համար ինչ է պետք ու սկսեցի
հոսանքի գեներատորներից, հետո մալուխ և այլն և այլն:
Դավիթ,- Իսկ նավթն ու բենզինը: Ախր մենք մեր խանութում ոչ մի
նման բան չունենք:
Ջին,- Դե դրա գործը հեշտ էր: Մեր ժամանակներում նավթը լի ու լի
է: Եթե արդեն գիտես, թե ինչ փնտրես ու որտեղ: Դժվար չէր փոքր
նավթահոր բացել ու բենզին թորել: Երբ այդ ամենը վերջացրի, եկա
սառնարանների հետևից:
Կարինե,- Ի՞սկ ջահերը, ի՞սկ հեռուստացույցը: Ձեր ժամանակներում,
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ի՞նչ է, հեռուստատեսային հաղորդումներ կան:
Ջին,- Ո՛չ, իհարկե: Երբ ես հաջողությամբ կատարեցի սառցե
սենյակի հանձնարարությունը, իմ պատիվը շատ բարցրացավ
տիրակալիս աչքում: Նա հրավիրեց այլ արքաների ու սկսեց
հպարտանալ դրանով: Դե նրանցից մեկն էլ գլուխ գովաց, որ իր
պալատում ճրագի լուսատուները ծուխ ու մուխ չեն հանում:
Տիրակալս հրամայեց, որ ես էլ պալատի երկու գլխավոր դահլիճների
համար նման ջահեր պատրաստեմ: Դե ես հոսանքի աղբյուր ունեի,
մնում էր ջահերն ու լամպերը բերել ու կախել: Փոխարենը, դրա
նման ջահեր ողջ երկրում չկա, բացի իմ տիրակալի պալատից:
Դավիթ,- Կարինե՛, կոկորդս չորացել է, մի բան բեր վերևից:
Քաղցրավենիք, հյութեր, սառը որևէ խմիչք: Թռի՜ր:
Կարինե,- Գնում եմ, միայն` առանց ինձ թող ոչ մի բան չպատմի:
(Նա կայծակի արագությամբ վերև է վազում ու քիչ անց լիքը
սկուտեղով վերադառնում:)
Դավիթ,- Շատ բարի: Իսկ հեռուստացու՞յցը:
Ջին,- Դուք որևէ բան գիտե՞ք հախճապակե կախարդական գնդի
մասին: Նա ցույց է տալիս այն ամենը, ինչ-որ ուզես: Ո՞չ: Այդպես էլ
գիտեի: Իմ տիրակալը պահանջեց, որ ես նրա համար պատրաստեմ
նման մի գունդ: Ես տեսել էի ձեր այդ արկղերը: Ճիշտ է, նրանք
այդքան էլ գնդի նման չեն, բայց դե իրենց դերը պիտի կատարեին:
Կարծում էի, թե դրանք նույն կերպ են աշխատում ու մեկը տարա:
Բայց նա ոչինչ ցույց չէր տալիս: Տիրակալս շատ բարկացավ:
Դիտումներս պարզեցին, որ ձեր այդ արկղերը մենակ չեն
աշխատում, այլ միայն տեսահաղորդիչներով: Դե մնացածը հեշտ է
կարգավորել: Ես եկել եմ ձեր տեսահաղորդիչների հետևից: Մի
քառասունհիսուն հատ կտանեմ: Ես դրանք կտեղադրեմ պալատի
բոլոր սենյակներում և պալատի շրջակայքում: Դե Սահալ արքան
որքան որ սիրտը կուզի թող հետևի իր հպատակներին: Նա`
հեռակառավարման վահանակի օգնությամբ, կարող է հերթով
հետևել իր պալատին ու այգուն:
Դավիթ(Վճռական),- Ո՛չ, ո՛չ և ո՛չ: Դու մեզ արդեն սնանկացման
եզրին ես հասցրել: Եթե հիմա էլ 50 հատ տեսահաղորդիչ տանես, որը
ևս մեկ միլիոնի վնաս է, չհաշված տուգանքները, քո` մեզ հասցրած
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վնասը կհասնի երեք միլիոնի: Միայն իմ դիակի վրայով:
Ջին,- Դե եթե հարցը միայն վերավճարն է, ես կփոխհատուցեմ ձեր
բոլոր վնասները: Ասացեք, մի պարկ ադամանդները, ռուբիններն
ու զմրուխտները ձեր կորուստը կփոխհատուցե՞ն:
(Դավիթը, անսպասելիությունից ապշած, բացուխուփ է անում
բերանը: Բայց չէր հասցրել պատասխանել, երբ Կարինեն փակեց
նրա բերանը)
Կարինե,- Եթե դրանց ավելացնես նաև մի պարկ ոսկին, ապա լրիվ
կփոխհատուցես: Մեր ժամանակներում այդ քարերը շատ դժվար է
վաճառել:
Ջին,- Դա դժվար չէ: Ես իմ տիրակալի գանձարանից ուզածս
չափով միջոցներ կարող եմ վերցնել: Դե՛ եթե նա օգտվում է ձեր
ունեցվածքի՛ց, թող ի՛նքն էլ վճարի:
Դավիթ(Ուշքի գալով),- Գերազանց է: Դա արդեն ազնիվ առևտուր
է: Վերցրու ինչ-որ ուզում էիր: Եվ սրանից հետո, երբ քեզ ինչ-որ բան
պետք լինի, նույն կերպ կփոխհատուցես: Պարկը կթողնես այս
սեղանի վրա ու կտանես ինչ-որ սիրտդ կուզի: Եթե քո ուզածը
այստեղ չի՛ լինի, միայն գրություն թող, թե քեզ ի՞նչ է պետք: Հաջորդ
օրը քո ուզածը կստանաս: Դե ինչ, մենք գնացինք քնելու:
(Անսպասելիորեն վերջացրեց նա:)
Կարինե,- Ինչպե՞ս թե, ինչու՞, բա՞…
Դավիթ,- Ասացի վե՛րջ: Գնացի՛նք: Ես շատ հոգնած եմ:
(Նրանք միասին բարձրացան վերև` թողնելով ջինին, որ տեր ու
տնորինություն անի Խանութում;)
( Վարագույրները փակվում են )
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Տեսարան երկրորդ
(Բացվում են վարագույրները: Դավիթի և Կարինեի հյուրասսենյակն
է: Նրանք, շքեղ հագնված, ուրախ սեղան են նստել: Տանը հյուրեր
կան: Լևոնը իր կնոջ հետ և Կարինեի ընկերուհին իր ամուսնու
հետ: Բոլորի տրամադրությունն էլ բարձր է:)
Լևոն,- Դավի՛թ ջան, ես շատ ուրախ եմ, մենք բոլորս շատ ուրախ
ենք, որ ձեզ վերջապես հաջողվեց ոչ միայն լուծել ձեր բոլոր
ֆինանսական դժվարությունները, այլև այսքան լավացնել ձեր
գործերը:
Անահիտ,- Ես անհամբեր ուզում եմ իմանալ, թե ինչո՞վ վերջացավ,
ձեր տանը կատարվող այդ գողությունների շարանը:
Դավիթ(Արդեն լավ խմած),- Շատ անսպասելի ու լավ:
Լուսինե,- Այսի՞նքն:
Կարինե,- Դավի՛թ, դու արդեն լավ խմել ես, հիմարություններ
դուրս չտաս:
Վահրամ,- Իսկ ինչու՞ ոչ: Չգիտես, որ տան գաղտնիքները կա՛մ
տան փոքրից ես իմանում, կա՛մ խմածից: Խոսի՜ր, Դավիթ ջան:
Մենք բոլորս էլ ձեր ընկերներն ենք ու ձեզ շատ ենք սիրում: Մեր
համար շատ ցավալի էր, որ դուք ընկել էիք նման դժվարին
կացության մեջ:
Անահիտ,- Դավի՛թ, Եթե դու չասես, թե ո՞վ էր գողը ու ո՞նց այդ
ողջ պատմությունը ձեր համար այսպես լավ վերջացավ, իմ սիրտը
անհամբերությունից կպայթի: Դուք, ի՞նչ է, գողին բռնեցիք ու նա
ազատվելու համար փրկագի՞ն տվեց:
Կարինե,- Համարեա այդպես:
Լուսինե,- Ի՞նչ է նշանակում համարյա այդպես: Ես ուզում եմ ամեն
ինչ իմանալ, հանգամանալից: Որքա՞ն նա ձեզ վճարեց լռության
համար:
Կարինե,- Դե դա կարևոր չէ: Ավելի լավ է լցրեք բաժակները ու
եկեք խմենք ընկերության կենացը:
Լևոն,- Ո՞նց թե կարևոր չէ: Դու ինձանից հրացան վերցրիր ու ետ
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վերադարձրիր փամփուշտները կրակած: Հո մարդ չե՞ս սպանել:
Այն էլ իմ զենքով:
Դավիթ,- Չէ՛, չէ՛, մարդ չեմ սպանել, թեպետ կրակել եմ: Նա, ում
վրա որ կրակեցի, ոչ միայն ողջ ու անվնաս է, այլև մեզ լավ
վարձատրեց:
Լուսինե,- Դե՛, դե՛, շարունակի՜ր:
Կարինե,- Ի՞նչ էք կպել ամուսնուս: Ասա, հա ասա: Ոչինչ էլ չկա:
Դավիթ,- Դե լավ, մի խոսքով գողը պարզվեց ջին է:
Վահրամ,- Մեզ ձեռ ես առնու՞մ: Ի՞նչ ջին: Չեմիչե թզուկ, վհուկ:
Դավիթ(Հուսահատ),- Չէ՛, ճիշտ եմ ասում: Այդ արարածը իսկական
ջին էր: Նրա վրա ոչ-մի փամփուշտ չազդեց, ոչ էլ Կարինեի
հացի դանակը:
Անահիտ,- Մալադեց, Կար ջան: Դանակով ես վրա քշել հա՞:
Լևոն,-Սպասի՜ր, սպասի՜ր: Դու, ի՞նչ ա, ճիշտ ես ասու՞մ: Եվ ձեր
խանութի գողը ջի՞ն էր:
Դավիթ,- Պատկերացրու, այո: Իսկական ջին:
Վահրամ,- Եվ որտեղի՞ց էր նա հայտնվել, և ամենակարևորը` ու՞ր
չքվեց: Արաբական հեքիաթների՞ց էր, ի՞նչ է:
Դավիթ,- Ո՛չ, ընդհամենը Սահալ 135-րդ թագավորի պալատական
ջինն էր:
Անահիտ,- Իսկ այդ Սահալը, ի՞նչ է, այնքան աղքատ է իր թագավոր
տեղով, որ իր երկրում չ՞ի կարողանում գնումներ կատարել և ջինին
է ուղարկել գողության:
Դավիթ,- Ո՛չ, ընդհամենը Սահալ 135-րդ թագավորը ապրում է
մեզանից հարյուր քառասուն հազար տարի առաջ: Նա հեքիաթային
հարուստ է: Պարզապես նրա ժամանակներում ո՛չ սառնարաններ
կան, ո՛չ այլ սարքեր: Դեռ չեն ստեղծվել:
Վահրամ,- Այսի՞նքն:
Դավիթ,- Դե նա ապրում է, ինչպես ասացի, հարյուր քառասուն
հազար տարի առաջ:
Լուսինե,- Ու մենք պիտի հավատա՞նք դրան:
Կարինե,- Կարող ենք տեսագրություն ցույց տալ: Մեր ջինը այդ
թագավորի պալատական ջինն էր: Դե թագավորը զանազան
289

քմահաճույքներ է ունենում, որոնք պալատական ջինը պարտավոր է
կատարել: Իսկ մեր ջինը միայն ժամանակի մեջ է կարողանում ետ
ու առաջ գնալ: Դե նա էլ որոշել է օգտվել մեր քսանմեկերորդ
դարի բարիքներից:
Լևոն,- Մեզ ձեռ էք առնու՞մ, ի՞նչ է:
Դավիթ,- Չ՛է, Լևո՜ն ջան: Ի՞նչ ես ասում: Ես միանգամայն լուրջ եմ
ասում: Դե նա էլ մեզ, որպես վճար իր տարածի դիմաց, պարկով
ոսկի բերեց: Մենք ոսկու մի մասը վաճառեցինք, փակեցինք մեր
բոլոր պարտքերը, փակեցինք խանութը ու հիմա ապրում ենք
ըստ պահանջի:
Անահիտ,- Հեքիաթներ ես պատմում: Իսկ եթե քեզ էլի ոսկի պետք
լինի՞, նա ի՞նչ է, նորից կտա՞: Ինչպե՞ս էք նրա հետ կապնվում:
Կարինե,- Մենք նրա հետ չենք կարող կապվել:
Վահրամ,- Հա՛, իհարկե: Այլ կերպ չեր էլ կարող լինել: Հակառակ
դեպքում, եթե մենք ձեզ խնդրեինք ապացուցել ձեր ասածը, դուք
ստիպված կլինեիք նրան մեզ հրամցնել:
Դավիթ,- Կարինեն ճիշտ է ասում: Մենք փակել ենք խանութը և երբ
նրան որևե բան է պետք գալիս, նա գալիս է գիշերով, վերցնում ինչոր իրեն պետք է, սեղանին թողնում մեր փողերը` դե ոսկին ու
ադամանդները, և հեռանում:
Լևոն,- Եվ դուք դրանք անմիջապես վաճառում է՞ք, այո՞:
Կարինե,- Այդքանը վաճառել կլինի՞: Մենք միայն վաճառում ենք
այնքանը, որքանը որ մեզ պետք է գալիս մեր կարիքների ու լավ
կյանքի համար:
Լևոն,- Ուրեմն՛, ձեզ ոչինչ չի խանգարի ձեր խոսքերը ապացուցելու
համար մեզ ցույց տաք այդ հարստություների գոնե մի փոքր մասը:
(Դավիթն ու Կարինեն, անսպասելիությունից սթափված ու
համրացած, իրար են նայում: Ներկաները հաղթական ժպտում են
ու ծաղրական հայացքներով չափչփում նրանց: Դավիթը չի
դիմանում այդ հայացքներին և դիմում է կնոջը:)
Դավիթ,- Գնա՜ ու վերջին տոպրակը բե՜ր:
Կարինե,- Գժվեցի՞ր, ի՞նչ է:
Դավիթ,- Գնա՜-գնա՜: Ես երբեք սուտ չեմ խոսել, իսկ հիմա ինձ
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կասկածում են ստախոսության մեջ:
(Կարինեն, գլուխը տմբտմբացնելով անցնում է կողքի սենյակ:
Բոլորը հետաքրքրությամբ սպասում են նրա վերադարձին: Հիմա
արդեն հաղթական ժպալու հերթը Դավիթինն է: Նրա ժպիտը
կասկածի սերմեր է գցում ներկաների սրտերը: Նրանք, մինչև
Կարինեի վերադարձը, արդեն էլ չեն ժպտում: Վերջապես
վերադառնում է Կարինեն` տոպրակը ձեռքին: Լուռ մոտենում է
սեղանին, մրգերից ազատում է մեծ սկուտեղը և պարկի
պարունակությունը դատարկում վերջինիս վրա: Բոլորը ետ են
ընկրկում ու “Ահ” անում)
Դավիթ(Հաղթական),- Ի՞նչ կասեք: Ես ստու՞մ էի, թե ոչ:
Լևոն,-Հազար ներողություն, բարեկա՛մս: Հիմա մի քիչ ավելի
հանգամանալից ու մանրամասն պատմիր ամեն ինչ:
Դավիթ,- Դե ի՞նչ պատմեմ: Մեր ջինը, իր տիրակալի
քմահաճույքները կատարելու համար դիմում է իր իմացած միակ
հնարքին` ժամանակի մեջ ճանապարհորդությանը: Նա մեզանից
արդեն տարել է ևս երկու հոսանքի գեներատոր, գազի բալոններ,
գազոջախ: Պատկերացնու՞մ էք, նրա տիրակալին զզվեցրել է
խոհանոցի ծուխը: Մենք չունեինք, բայց նրա խնդրանքով ուրիշ
խանութից գնել ու նրան ենք հասցրել հատակի ու պատի սալիկներ`
ամենալավերը: Հսկա լոգարաններ`օդ փչող հարմարանքներով: Եվ
ամենածիծաղելին այն է, որ նրա այդ թագավորը սիրահարվել է
մեր մուլտֆիլմերին: Արդեն մի ողջ տեսականի ուղարկվել է
անցյալ ՝ նրան զվարճացնելու համար:
Լուսինե,- Իսկ ֆիլմե՞ր, չե՛ք ուղարկե՞լ:
Դավիթ,-Ո՛չ, ջինը գտնում է, որ թագավորը, տեսնելով մեր
ապրելակերպը ու մեզ, հանկարծ մտքով կանցկացնի մեր զենքերից
էլ ուզել: Իսկ դա անթույլատրելի է:
Լևոն,- Իսկ ի՞նչու միայն զենքերը:
Դավիթ,- Ի՞նչ ես ուզում ասել:
Լևոն,- Այն, որ դուք` երեքովդ, խախտում էք ողջ պատմության
ընթացքը: Պատկերացնու՞մ ես, եթե ձեր սարքերից որևէ մեկը,
թեկուզ ամենաաննշանը, այն էլ հայտնի որևէ ֆիրմայի նշանով,
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հայտնաբերվի հնագիտական պեղումների ժամանակ:
Ի՞նչ
կկատարվի աշխարհում:
Վահրամ,- Իսկ գուցե արդե՛ն հայտնաբերվել են, որևե տեղում:
Եվ հիմա գիտնականները գլուխ են ջարդում, թե ոնց կարող էր
“Սոնի տրինիտրոն” հեռուստացույցը հայտնվել որևե քարանձավի
խորքում, ծածկված հարյուր քառասուն հազար տարվա ժանգով, երբ
նրա վրա գրված է “Արտադրվել է 2000 թվին”: Հեշտությամբ
սերիական համարով կպարզեն, թե վերջինս որտե՞ղ և ե՞րբ է
վաճառվել ու ի՞նչ վերջնական հասցեում է հայտնվել: Այսինքն
ձեր: Պատկերացնու՞մ ես, եթե հիմա` այս նույնն ժամին, ձեր
տունը հսկողության տակ է:
Դավիթ,- Ինչե՞ր ես խոսում: Ի՞նչ հսկողություն: Որտեղի՞ց
հնարեցիր: Ինչպե՞ս կարող էր հեռուստացույցը պալատից
հայտնվեր քարանձավում:
Վահրամ,- Ես չգիտեմ: Եվ դա կարևոր էլ չէ: Չի կարելի
բացառել պատահականության գործոնը:
Կարինե,- Դավի՛թ, նրանք ոնց որ թե ճիշտ են ասում:
Դավիթ,- Ի՞նչն են ճիշտ ասում: Պարզապես նախանձում են, որ
մեզ այդպիսի հաջողություն է բաժին ընկել ու հիմա…
Լևոն,- Դավի՛թ ջան, մենք մանկության ընկերներ ենք: Քո
հաջողությունը ինձ միայն կարող է ուրախացնել: Ես միայն
անհանգստանում եմ հետեվանքների համար: Պատմության
խախտելը այնքան էլ հեշտ չի ու անհետևանք չի մնում:
Պատկերացրու, որ դու կարողանաիք գնալ անցյալ ու, ասենք,
Հիտլերին իր օրորոցի մեջ սպանեիր: Քսաներորդ դարի ողջ
պատմությունը կփոխվեր: Հասկանու՞մ ես:
Վահրամ,- Կամ էլ, պատկերացրու, որ ձեր սարքերով սկսեն
հետաքրքըրվել մյուս ջիները: Եթե նրանց մեջ կան խելոքները, ո՛չ
ձերի նմանները, նրանք պարզապես կարող են դրանց
արտադրություն սկսել ու մեր անցյալը հեղեղել սառնարաններով,
էլեկտրական ջահերով և միկրոալիքային վառարաններով և այլն:
Կսկսվի տեխնիկական իսկական հեղաշրջում: Պատմության
ողջ ընթացքը կփոխվի, գուցե մե՛նք էլ անհետանանք` մեր ողջ
քաղաքակրթության հետ միասին:
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Կարինե,- Դավի՛թ, ես վախենում եմ: Կարծես` մենք անդառնալի
փոփոխություններ ենք կատարել:
Դավիթ,- Եթե մենք կանք, ու մեր պատմությունը չի փոխվել, ուրեմն
ոչ մի փոփոխություն էլ չի կատարվել մեր արածներից, իսկ եթե
կատարվել է, ուրեմն այս ամենը, այս կյանքը մեր գործողությունների
հետևանքն են:
Վահրամ,- Պարտադիր չէ: Յուրաքանչյուր շարժում ունի
ուղղություն ու իներցիա: Գուցե այդ փոփոխությունները դեռևս
չե՞ն հասել մեզ, ու երբ կհասնե՛ն, մենք բոլորս կանհետանա՛նք:
Կարինե,- Դավի՞թ, ես վախենում եմ:
Դավիթ,- Ի՞նչ ես դու էլ մի գլուխ վախենում եմ, հա վախենում եմ:
Ինչ եղել է, արդեն եղել է: Հիմա վախենալը ուշ է:
Լևոն,- Գուցե դեռ ո՞չ: Հարկավոր է դադարեցնել ձեր խանութից
այդ սարքերի անցյալ արտահոսքը: Գուցե դեռ ամեն ինչ կարելի
է ուղղե՞լ:
Դավիթ(Լացակումած),- Ես այլևս ոչինչ չեմ ուղարկի անցյալ:
Ես կխոսեմ նրա հետ, կբացատրեմ, կհամոզեմ:
Անահիտ,- Իմիջայլոց, դու չասացիր, թե ի՞նչ է նրա անունը: Նա
չի ներկայացե՞լ, ի՞նչ է:
Կարինե,- Ջինը չասաց: Նա պնդում էր, որ իր անունը իմանալով,
մենք իշխանություն ձեռք կբերենք նրա վրա: Դա յուրաքանչյուր ջինի
գաղտնիքն է, և իր անունը հայտնի է միայն իր տիրակալին:
Դավիթ,- Իմիջայլոց նա շատ զարմացած էր, որ մենք իրար
անուններով ենք դիմում:
.
Վահրամ,- Իսկ ինչպե՞ս պիտի դիմեինք, ո՞նց պիտի շփվեինք:
Դավիթ,- Դե նա ասում էր, այլ ածական անուններով: Օրինակ`
ջանիկս, քնքուշս, սիրունս և այլն:
Վահրամ,- Վատ միտք չի:
(Ուշադիր սկսում է զննել կնոջը)
Լուսինե,- Ի՞նչ ես ինձ զննում: Փորձի՜ր միայն որևե քնքուշ
բառ չգտնես ինձ համար, ես քեզ ընենց անուն կտամ, որ…:
Վահրամ,- Փարթամ մազերով աղջի՛կս, ես քեզ շատ եմ սիրում:
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Լուսինե(Իր հերթին ուշադիր զննելով ամուսնուն),- Դե՛, իմ
մարդկանց վիրահատող հսկա: Սրանից հետո ինձ միայն
փաղքշական անուններով կդիմես:
Վահրամ,- Եղավ, լուսին ջան, լուսնյա՜կ ջան, արևի լույսը
արտացոլող լուսնյա՜կ ջան:
Լևոն,- Լսեք, դրա մեջ ինչ-որ հետաքրքիր բան կա: Իրար նոր
փաղաքշական բառերով դիմելով, մեր դրական էմոցիաներն ենք
իրար փոխանցում:
Կարինե,- Հա էլի: Թե չէ` Կար ջան, Կար ջան: Սրանից հետո ինձ
էլ ինչ-որ սիրուն բառով կդիմես և միշտ որևե նոր բան կմտածես:
Դավիթ,- Եղավ, Կա՜ր ջան, այսինքն եղավ իմ սարի սմբու՜լ ջան:
Չէ՛, են չի: Իմ լեռնային զով քամի՛ ջան, ես քեզ խոստանում եմ,
որ սրանից հետո քեզ միայն ու միայն փաղաքշական անուններով
դիմել:
Անահիտ,- Իսկ, եթե ես զանգեմ ու կնոջդ ուզե՛մ, ի՞նչ, ասեմ
լեռնային զով քամին տա՞նն է, թե ո՞չ:
(Սկսում է հեգնանքով ծիծաղել:)
Դավիթ,- Ի՞նչ վատ կլինի որ: Դե լավ, անցնենք մեր գործերին:
(կարծես նոր ուշքի գալով…):
- Հիմա ի՛նչ ենք անելո՞ւ:
Վահրամ,- Պարզապես դադարեցրեք ձեր համագործակցությունը
և վերջ:
Կարինե,- Հեշտ է ասել: Մենք անզոր ենք նրա առաջ: Մե՛նք
չտանք, նա պարզապես կվերցնի ու էլ չի վճարի:
Լուսինե,- Ուրեմն պետք է համոզել, բացատրել, ապացուցել:
Դավիթ(Տխուր և հուսահատ),- Ես կփորձեմ: Բայց եթե
չկարողանամ համոզե՞լ, այնժամ ի՞նչ:
Վահրամ,- Այնժամ կհավաքվենք ու նորից կմտածենք, թե
ինչ անենք:
(Նրանք վաղուց դադարել էին ուտելն ու խմելը: Հյուրերը դանդաղ
ու լուռ կանգնում են, ձեռքսեղմումով հրաժեշտ տալիս միմյանց ու
տանտերերին և հեռանում: Կարինեն ու Դավիթը հուսահատ
հայացքով իրար են նայում և փլվում են աթոռների վրա:)
Դավիթ,- Մեր բարեկեցության աղբյուրը ցամաքում է:
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(Կարինեն փորձում է ինչ-որ բան պատասխանել, բայց աղմուկ է
լսվում, որից հետո սենյակ է մտնում ջինը` մի մեծ տոպրակ ձեռքին)
Ջին,- Ողջույն ձեզ, բարեկամնե՛րս: Ի՞նչ է պատահել, ինչու՞
էք այդքան մռայլ տեսքով:
Դավիթ,- Իմ բարձրահասակ և կապտավուն բարեկամ:
Ջին,- Սա արդեն նորությո՛ւն է: Շարունակի՜ր:
Դավիթ,- Լսիր ջի՛ն ջան, ես պիտի քեզ ասե՛մ, որ մեր
համագործակցությունն ավարտված է, վերջ: Ես այլևս չեմ կարող
քեզ թույլ տալ այստեղից բան տանես անցյալ:
Ջին,- Հիմա՛ ի՞նչ է պատահել: Ի՞նչ է, վա՞րձն է քիչ:
Դավիթ,- Վարձն այստեղ կապ չունի: Այն շատ-շատ է: Նույնիսկ
չափից ավելի շատ:
Ջին,- Այդ դեպքում, իմ համառ և անհաշտ բարեկամ, ես չեմ
հասկանում ձեր մերժման պատճառը: Ինչո՞վ եմ ես ձեզ նեղացրել:
Դավիթ,- Ոչնչով, ջի՛ն: Հասկանու՞մ ես, մեր ժամանակից իրեր
տեղափոխելով անցյալ`դու խախտում ես ժամանակի ողջ ընթացքը:
Պատկերացրու, որ քո տարած իրերը, կամ թեկուզ մեկը ընկնի այլ
ջիների ձեռքը: Դե նրանց, ովքեր գերազանց էին սովորում ձեր
Մոգության պոլիտեխնիկականում, ու նրանք սկսեն դրանց
արտադրությունը:
Կփոխվի պատմությունը, մենք կփոխվենք,
գուցե լրիվ անհետանանք, իսկ ես ուզում եմ իմ լեռնային մեղմ
զեփյուռի հետ ապրել մինչև խոր ծերություն:
Ջին,- Ու՞մ, ու՞մ հետ:
Դավիթ,- Դե կնոջս: Ի դեպ, հիմա՞ ինչ է պետք եկել:
Ջին(Ձեռքի տոպրակը դնելով սեղանին),- Օդը սառեցնող ու մաքրող
սարքեր: Մեզ մոտ շատ խոնավ է ու շոգ, և իմ տիրակալը ուզում է, որ
պալատում միշտ զով լինի և օդն Էլ մաքուր: Հիմա անրադառնանք
ձեր խնդրին: Այդ առիթով կարող էք չանհանգստանալ: Նախ և առաջ,
յուրաքանչյուր ջինի համար կրկնել մյուսի կախարդանքը,
անպատվաբեր է: Նա պիտի ավելի լավ կախարդի ու գերազանցի
մյուսին: Դա է մեր սկզբունքը: Երկրորդը` պատմության ոչ-մի
փոփոխություն չի լինի: Եվ ընդհանրապես, եթե մենք ինչ-որ բան
ենք անում պատմության հետ՝ ուրեմն, մենք քաղում ենք մեր
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գործողությունների պտուղները: Ավելի վտանգավոր է ոչ-մի բան
չանելը` վախենալով փոփոխություններից: Դե դա բարդ է
բացատրել: Դուք կարող էք չանհանգստանալ նաև այն պատճառով,
որ իմ հայրենիքին մնացել է գոյատևելու ևս չորս տարի, որից
հետո այն կընկղմվի օվկիանոսի հատակը:
Կարինե(Կարծես կենդանացած),- Դու ճի՞շտ ես ասում: Դա
իսկապես այդպե՞ս է:
Ջին,- Իհարկե ճիշտ է: Ես երբեք չեմ ստում: Դուք հանգիստ
կարող էք ևս չորս տարի ինձ հետ համագործակցել: Հետո մենք
բոլորս` ջիներս, կտեղափոխվենք այլ մոլորակ:
Դավիթ,- Իսկ ինչպե՞ս է կոչվում քո հայրենիքը: Ատլանտիդան
հո չէ՞, որ Ատլանտյան օվկիանոսում էր:
Ջին,- Ո՛չ, իմ հայրենիքը ավելի հին է: Այն գտնվում էր ձեր
այժմյան
Հնդկական օվկիանոսի մեջտեղում և կոչվում էր
Լեմուրիա` իր քառասուն թագավորներով հանդերձ:
Դավիթ,- Ուրեմն դու լեմուրիացի ջի՞ն ես:
Ջին,- Այո՛: Մնաք բարով: Այսինքն մինչ նոր հանդիպում,
բարեկամնե՛րս:
(Ջինը գլուխ տալով դուրս է գնում:
Դավիթն ու Կարինեն
թեթևացած շունչ են քաշում, վերցնում են նոր բերված պարկը,
և սկսում են ուրախ
հաշվել։ Հանդիսավոր երաժշտության
տակ վարագույրները փակվում են:)

Սերգեյ Ա, Ոսկանյան 05 / 06 / 2013 թ.
/
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ԳՈՐԾՈՂ
Առաջին

անցորդ

Երկրորդ

անցորդ

ԱՆՁԻՆՔ

Սպիտակ կերպար - - - - - - - - - - - - (Պարի վոգի)
Կապույտ կերպար --------- - - - -(Միմիկայի ոգի)
Ծիրանագույն կերպար - (Պլաստիկ արվեստի ոգի)
Կարմիր կերպար - (Ճարտարապետության ոգի)
Սպիտակ կերպար- - - (Գեղանկարչության ոգի)
Երկնագույն կերպար -----(Երաժշտության ոգի)
Ոսկեգույն հոգի ----------------(Պոեզիայի վոգի)
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Տեսարան

առաջին

(Բացվում են վարագույրները: Ձմեռային տեսարան է: Ետին
պլանում երևում է լիճը, որը ծածկվում է սառույցներով: Աջ և
ձախ կողմերում ձյունածածկ ծառեր և թփեր են: Փոքրիկ
բլրակների վրա ձյունը
փայլում է
մայրամուտի արևի
ճառագայթների տակ: Մայրամուտի արևը վերջին շողերով
լուսավորում է լիճը և հովիտը: Ոռնում է բուքը, ձյան փաթիլները
ցած են թափվում մեծ-մեծ փաթիլներով: Միաժամանակ լսվում է
երաժշտությունը, որը համընկնում է քամու պոռթկումների հետ:
Բեմ են մտնում երկու անցորդները: Նրանցից առաջինը ամբողջովին
կծկված է: Վերարկուի օձիքը բարձրացված է ամբողջովին, իսկ
գլխարկի ականջակալները իջեցված են: Նա ողջ մարմնով դողում
է և կծկվել է: Երկրորդ անցորդը բեմ է մտնում բաճկոնի օձիքը
արձակած, հանգիստ քայլվածքով, ասես ցուրտը նրան չի
վերաբերվում, և նա ոչ մի տեղ չի շտապում: Նրա հայացքը
բևեռված է լճին և մայրամուտի արևին):
1-ին անցորդ,– Գուցե քայլերդ արագացնես: Քեզ ի՞նչ է, այս
ցուրտն ու բուքը չեն անհանգստացնում: Քեզ նայելուց ես ավելի
եմ մրսում: Գոնե կոճկվիր:
2-րդ անցորդ,– Հերիք է բողոքես, մա՛րդ աստծո: Ինչ տանից դուրս
ենք եկել, քո նվնվոցն եմ միայն լսում;
1-ին անցորդ,– Դու ի՞նչ է, չե՞ս մրսում:
2-րդ անցորդ,– Մի փոքր: Բայց դու մի այս լճին նայիր, տես
ինչ հրաշք գույներ են: Քեզ ինչ է, այս ողջ գեղեցկությունը չի՞
ջերմացնում ու հմայում:
1-ին անցորդ,– Հմայում է, հմայում: Մենակ թե շատ է ցուրտ:
Շտապի՜ր, քիչ մնաց, որ տուն հասնենք: Չեմ հանգստանա,
մինչև վառարանը չգրկեմ:
2-րդ անցորդ, – Դե որ քիչ մնաց, դու քայլերդ արագացրու: Ես
մի քիչ էլ կհիանամ այս մայրամուտով ու բնությամբ, հետո կգամ:
Դու շտապիր, ես քեզ չեմ պահի:
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(1-ին անցորդը օրորում է գլուխը, ավելի է փաթաթվում
վերարկուի մեջ ու շտապում է հեռանալ: Բուքը և երաժշտությունը
ուժեղանում են: Քամու
հզոր
պոռթկումներին միանում է
ձմեռային երաժշտության հզոր ձայնը):
2-րդ անցորդ, – Տե՜ր Աստված, ի~նչ չքնաղ է այստեղ: Ո՞նց
կարելի է այս ամենը դիտելուց մրսել, մտածել ցրտի մասին
ու տուն շտապել:
(Նա ետ է գցում գլուխը, հիացած հայացքով սկսում է դիտել
շրջապատը: Բուքը հանկարծ դադարում է: Երաժշտությունը
փոխվում է ռեչետատիվի: Երգչախմբի հնչյունների մարելու հետ
լսվում է հանդարտ երգեհոնային խորալը: Ձյունը
դադարել
է, արևը
կարծես ավելի է պայծառացել: Միայնակ կերպարը
հանում է
գլխարկը, ասես դեմքը պարզելու
դեպի արևը:
Ինքնամոռացության մեջ նա բացականչում է )
-Տե՜ր Աստված, ի՞նչ չքնաղ է այստեղ: խոսի՜ր ինձ հետ,
մայր բնություն, բացի՜ր ինձ գաղտնիքները քո:
(Արեգակի լույսը ուժեղանում է: Օդում հայտնվում է մի
տարօրինակ պատկեր: Բնության տեսարանը ասես հալվում է,
և մնում է միայն արևը: Ետին պլանում բոցավառվում են
հյուսիսափայլի գույները: Այդ ֆոնի վրա հայտնված պատկերը
ավելի է մեծանում: Այն նման է իրար մեջ սերտաճած երեք
օղակների` բազմագույն և շողշողացող, որոնք լույս են ճառագում:
Ետին պլանից նրան է մոտենում մի հոգևոր կերպար` ամբողջովին
սպիտակ, երկար զգեստով և երկար սպիտակ մազերով: Կերպարը
մոտենում ու կանգ է առնում անցորդի առաջ)
Անցորդ, – Ո՞վ ես դու: Տեսնում եմ, որ տխուր ե՛ս: Աս՜ա, ի՞նչն
է պատճառը քո տխրության և ինչով կարող եմ ես քեզ օգնել:
Ս. Կերպար,– Դու իսկապես կարող ես ինձ օգնել: Ա՛յն, որ դու
մրսելու փոխարեն տրվեցիր բնության գեղեցկությանը և բացեցի
աչքերը, քեզ հնարավորություն տվեց տեսնել ինձ: Այլ կերպ դու
ինձ չէիր կարողանա ընկալել ու ունկդրել: Այժմ՝ դու պատրաստ
ես ընկալելու այն, ինչը ես կտամ քեզ, քանզի դու այժմ բաց ես
արվեստի առաջ: Այն տեsքով, ինչ տեսքով որ ես հայտնվեցի քո
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առաջ, կարող եմ ես շփվել քեզ հետ: Եթե, ուզում ես ինձ լրիվ
ճանաչել՝ հարկ կլինի քեզ առավել խորը կենտրոնանալ, որպեսզի
տեսնես ավելի բարձր հոգևոր աշխարհները: Այնտեղ` այդ եթերային
աշխարհում, ես դեռևս ամբողջական եմ: Իսկ ձեր նյութական
աշխարհում մարդիկ ինձ տրոհե՛լ են, բաժանել մասերիև դրանով
վնաս են հասցրել ոչ միայն ինձ, այլև իրենց, նախ և առաջ իրենց:
Անցորդ, – Բայց ո՞վ ես դու: Ասա՜ ինձ խնդրում եմ: Եվ ես
ինչպե՞ս և ինչո՞վ կարող եմ քեզ օգնել:
Ս. Կերպար – Ես այն հատկությունն եմ, որ կա բոլոր մարդկանց
մեջ: Ես առայժմ կարող եմ իրերը կոչել այն անուններով ու
բառերով, ինչը հայտնի է քեզ նյութական աշխարհից: Ինձ մարդիկ
անվանում
են “հավասարակշռության զգացում”: Նայի՜ր իմ
օղակներին: Այստեղ` այս ոգեկան աշխարհում, ես հավասարապես
ազատ եմ բոլոր ուղղություններով` և՛ վեր, և՛ վար, և՛ հորիզոնական
ուղղությամբ: Իսկ ձեր նյութական աշխարհում մարդիկ պահել են
միայն իմ մի օղակը` դեպ վար, և զըրկել են իրենց բոլոր
ուղղություններով շարժվելու հնարավորությունից:
Անցորդ, – Բայց դու չասացիր, թե ես ինչո՞վ կարող եմ քեզ օգնե՞լ:
Ս. Կերպար,– Միացրու՜ քո հոգին ինձ հետ: Դարձի՛ր իմ
պակասող մասնիկը, լրացրո՛ւ իմ պատռված օղակները, և ես կլցվեմ
քո մեջ, կտամ քեզ իմ “Հավասարակշռության” զգացողությունը
ամբողջովին, և այնժամ դու կդառնաս ա՛յն, ինչը որ ե՛ս եմ`
“Արվեստը պարի”, քանզի ես ոգին եմ պարի:
(Նրանք գրկախառնվում են: Սպիտակ
լույսի հզոր փունջը
ողողում, պարփակում է նրանց իր մեջ: Հնչում է Սեն-Սանսի
անմահ “Մահացող կարապի պարը”: Բեմում հայտնվում է պարուհու
կերպարը, որը ինքնամոռաց պարում է: Պարող կերպարը հալվում
է օդում, դանդաղ մարում է նաև երաժշտությունը: Կերպարները
հեռանում են իրարից):
Ս. Կերպար,– Դու լցրեցիր ինձ քո հոգով, լրացրիր իմ պատռված
օղակները, դարձրիր ինձ ամբողջական, իսկ ես քեզ վերադարձրեցի
քո հավասարակշռության զգացումը: Այժմ ես դաձա ա՛յն, ինչը կարող
էի դառնալ միայն քո՛ շնորհիվ: Այժմ ես մասն եմ դարձել քո, ա՛յն
301

մասը, ինչը քո մեջ միայն շատ աննշան էր երևում: Քո մեջ ես
փոխակերպվեցի պարարվեստի և իմ շնորհիվ դու ազատագրեցիր
քո հավասարակշռության բոլոր երեք ուղղությունները: Իսկ դու
ինձ վերադարձրեցիր իմ ամբողջականությունը, ինձ տվեցիր հոգուդ
ջերմությունը: Այդ ջերմության շնորհիվ ես վերադարձա իմ
նախնական վիճակին: Այժմ ես կարող եմ վերադառնալ իմ
նախահայրենիքը, քանզի ես այժմ վերափոխվել եմ “Շարժման
ոգու”: Ավարտելով քո զարգացումը, դու կմոտենաս “Ձևի ոգիներին”:
Դու հենց ինձ էլ վերափոխեցիր “Ձևի ոգու”: Իսկ հիմա՝ լսիր իմ
վերջին
խորհուրդները:Այժմ,
երբ
դու
ազատ
ես
քո
հավասարակշռության մեջ և վեր ես ածվել “Շարժման ոգու”, շատ
զգույշ պիտի լինես քո ցանկություններում և շարժումներում, քանզի
հրաշք պարը, երբ ենթարկվում է “Տառապանքի կրակին”,
փոխակերպվում է, վեր է ածվում անիմաստ ու անկապ
շարժումների: Այն, ինչով որ զբաղվում են ինձ կորցրած մարդիկ:
Նայի՜ր (Հնչում է Ռոքն-ռոլ, որին հաջորդում է ռեպը, հայտնվում
են մարդիկ, որոնց անկապ և անկանոն շարժումները միայն
շարժումների քաոս են
մատնանշում: Երաժշտությունը նույն
կերպ էլ վերջանում է, իսկ պարողները հալվում են):
Ս. Կերպար,– Հիշի՜ր, դու հիմա քո մեջ ես մարմնավորում
պարի արվե՛ստը վեհ: Հիշի՜ր, որ այդ արվեստին են ենթարկվում
անգամ աստղերը իրենց շարժման մեջ: Անգամ մոլորակները, երբ
իրենց ուղեծրերն են գծում: Հիշի՜ր, երբեք քո հոգևոր պարը
չվերածես վայրենի պարի, ինչին ականատես եղար:
(Կրկին հնչում է Սեն-Սեանսի անմահ երաժշտությունը:
Սպիտակազգեստ ոգին, ետ-ետ գնալով, անհետանում է սպիտակ
լույսի բռնկումների մեջ: Փոխվում է երաժշտությունը: Հնչում է
գարնան մեղեդին: Արևի սկավառակի ֆոնի վրա հայտնվում է մի
այլ հոգևոր կերպար: Այն իրենից մի փակ կերպար է ներկայացնում,
ինչպես Մեոբիուսի ժապավենը: Դա հարթություն էր, ինքն իր մեջ
պարփակված, որն ասես տարածվում էր բոլոր ուղղություններով:
Այն շարժվում էր օդում և մերթ նրա մի կո՛ղմն էր երևում,
մե՛րթ մյուս կողմը: Նորից ետին պլանից ծնվում և սկսում է
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առաջանալ մի այլ կերպարանք: Այն ամբողջովին կապույտ էր
հագնված: Երկար կապույտ քղանցքները սահում էին հատակի
վրայով` ընդգծելով նրա կապույտ մազերը, որոնք թափված էին
նրա ուսերին և հասնում էին գոտկատեղին: Կերպարը մոտեցավ և
կանգնեց մեր անցորդի առաջ և խոնհարությամբ կախեց գլուխը)
Անցորդ,– Ո՞վ ես դու: Եվ ասա ինձ, խնդրում եմ, ինչու՞ ես
դու այդքան տխուր և ի՞նչ կերպ ես քեզ կկարողանամ օգնել:
Կ. Կերպար,– Տղա՜ս, ես ծագում եմ մի այլ բարձր աշխարհից,
որտեղ ոգիներ են միայն ապրում: Ես իջա դեպի այն սահմանը, որ
ձեր երկրային հասկացողությամբ կոչվում է հրեշտակապետերի
աշխարհ: Ես ցած իջա, քանզի ձեր նյութականզգայական աշխարհի
հետ շփվելու համար ես պիտի ընդունեի իմ այժմյան տեսքը: Բայց
մարդիկ ինձ չնկատեցին ամբողջովին, իմ ամբողջական էությամբ:
Մարդկանց մեծագույն մասը
բավարարվեց իմ աննշան մասը
ճանաչելով և ընկալելով միայն: Իսկ երբ ամբողջականից մասնատում
են մի փոքր մասը, այն երբեք չի արտացոլի ամբողջականի ողջ
վեհությունը և իսկական բնույթը: Իմ այդ աննշան մասը դուք`
մարդիկդ, անվանում էք “սեփական շարժումների զգացում”, երբ
նրանք շարժվում են, կամ էլ շարժում են իրենց մարմնի առանձին
մասերը միայն:
Անցորդ, – Իսկ ես ի՞նչ կարող եմ անել քեզ համար:
Կ. Կերպար, – Միավորի՜ր քո էությունը իմի հետ, այնպե՛ս, որ
դու լուծվես իմ մեջ:
(Նրանք միաժամանակ բարձրացրին իրենց ձեռքերը, ափերը դեմ
առ դեմ, և նրանց ափերից լույս էր ճառագում, որը լուսավորում էր
նրանց փոխադարձաբար, և այդ լույսի միջից կարծես գոլորշի էր
բարձրանում, ուղղվում դեպի հանդիպակաց արարածը: Սկզբում
այդ լույսերը իրար էին ուղղված` ափը ափին: Հետո լույսերի
փնջերը ուղղվեցին դեպի սրտերը ու դանդաղ մարեցին):
Կ. Կերպար,– Քո այս վարմունքով դու ստացար ձեր նյութական,
զգայական աշխարհում մարդկանց հոգիներում ներարկելու մի
հրաշալի հատկություն: Այն ես կանվանեի “Միմիկայի արվեստ”:
Դա միմիկան, արտահայտության արվեստն է: Երբ առանց բառերի
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դու կարողանաս ասել ա՛յն ամենը, ինչը որ կա քո հոգում, ինչը
որ դու մտածում ես և ուզում ես ասել: Դա համր թատրոնի
արվեստն է:
(Բեմ են դուրս գալիս համր թատրոնի արտիստները: Նրանք
ցուցադրում են իրենց մարմինների պլաստիկան, դեմքի խաղը:
Լալիս են, երբ տխրում են, ծիծաղում են, երբ ուրախ են: Ցուցադրում
են դեմքի և մարմնի ողջ զինանոցը` բացահայտելու էմոցիաների և
հոգեվիճակների հարստությունը մարմնախաղի և դիմախաղի
միջոցով: Հետո նրանք էլ են հալվում օդում):
Կ. Կերպար,– Բայց դու իրավունք ունես առաջ գնալ այնքան,
որքան որ կտաս մարդկանց իբրև շարժում: Այն պահին, երբ դու
չափը կանցնես, կգերազանցես քո ցանկությունների կարողությունը
և կանցնես թույլատրելի սահմանը, քո միմիկայի արվեստը
կփոխարկվի կապկության և ծամածռության: Նայիր:
(Ետին պլանում հայտնվում է “Ամբոխը և հանճարը” կտավը: Նույն
պահին բեմ են դուրս գալիս նույն միմերը, որոնք սկսվում են
ծամածռվել, լեզու ցուցադրել և անկանոն շարժումներ անել: Քիչ
անց նրանք, ետ ետ գնալով, լքում են բեմը, իսկ նկարը դանդաղ
հալվում է օդում: Կրկին ձմեռային տեսարանն է):
Կ. Կերպար, – Ահա թե ինչ է
կատարվել
մարդկանց
մեծամասնության հետ: Նրանք իրենց միմիկայի մեջ են ներդրել
սեփական ցանկությունները և կրքերը` հիմնականում անառողջ,
որպեսզի արտահայտեն իրեն ց “ես”-ը այդ արվեստում: Այնինչ
հարկավոր էր արտահայտել միայն ինքնամոռացության զգացումը:
Այնժամ
դու կլինես, կփոխարկվես, կվերածվես միմիկայի
արվեստի նախնական պարզ և մաքուր ձևի:
(Կապույտ կերպարը բարձրացրեց աջ ձեռքը` հրաժեշտի մի
պլաստիկ շարժման մեջ: Հետո լուռ ետ ետ գնալով` անհետացավ
արևի սկավառակի ֆոնի վրա; Անցորդը դանդաղ նստեց քարին:
Նրա հայացքը ուղղված էր դեպի արևը, ասես հրաժեշտ էր տալիս
հեռացող կերպարին: Ետին պլանին` արևի սկավառակի ֆոնի վրա,
երևաց մի այլ պատկեր: Դա գիծ էր, որը անվերջ հոսում և շարժվում
էր` անընդհատ փոխելով իր գույնը և դիրքը` հորիզոնականից
ուղղահայաց և հակառակը: Լսվում է “Բոլերոի” մեղմ հնչյունները,
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ասես ֆոն` ողջ այդ կերպարի համար: Հետո ետին պլանից սկսեց
մոտենալ մի նոր հոգևոր կերպար: Նա ամբողջովին ծիրանագույն
երկար զգեստով էր, ծիրանագույն մազերով, ասես արևն էր
արտացոլվում այդ կերպարի մեջ: Նա մոտեցավ և կանգնեց անցորդի
առաջ: Վերջինս բարձրանում է տեղից և ուշադիր զննում այս
նոր կերպարին):
Անցորդ – Ասա՜, խնդրեմ, ո՞վ ես դու և ի՞նչն է քեզ ստիպել լքել
քո երկնային կացարանը և հայտնվել այստեղ` իմ առաջ:
Ծ. Կերպար – Օ~, ես ծագում եմ մի այլ հոգևոր աշխարհից,
այնքան բարձր, որ դուք հասու չէք այն ճանաչելու: Որպեսզի շփվեմ
քեզ հետ, ես ընդունեցի այն կերպարը, որը դու կարող ես ընկալել:
Ձեր առավել զարգացած հոգիները ինձ իրենց սրտերում անվանում
են “Անձի հոգի” և միայն իմ արտացոլանքն են մարդիկ հասու
ընկալելու: Իմ այդ արտացոլանքն էլ այնտեղ` նյութական
աշխարհում, մարդիկ կոչում են իրենց “Կյանքի զգացում”: Դա այն
է, ինչի շնորհիվ մարդիկ իրենց զգում են իբրև անհատականություն,
ինչը թափանցում է մարդկանց մ ե ջ
իբրև ակնթարթային
զգացողություն, իբրև ակնթարթային հաճույք,
իբրև իրենց
անհատականությունը ամրապնդող և հաստատող զգացում: Բայց
մարդիկ իրենց անգիտակից էությամբ պարփակվեցին այդ զգացումի
մեջ: Շատ քչերն են կարողանում լայնացնել այդ զգացմունքի
սահմանները:
Անցորդ, – Ասա՜ ինձ, կարո՞ղ եմ ես իմ անկատար ուժերով
օգնել
քեզ, փարատել քո թախիծը, որը ճառագում է քեզանից և
որը թափանցում է սրտիս մեջ:
Ծ. Կերպար, – Դու պիտի քո էությունը միավորես իմի հետ,
լուծվես իմ մեջ: Ամբողջովին բաց արա հոգիդ իմ առաջ: Դու պիտի
քեզնից վանես այն ամենը, ինչը մարդիկ կրում են իրենց մեջ, քո
ինքնուրյունությունը: Տրվի՜ր ինձ ամբողջովին: Այնժամ միայն ես
կկարողանամ քեզ հաղոդակից դարձնել իմ ողջ էությանը:
(Նորից նրանց ձեռքի ափերը սկսեցին լույս ճառագել` սպիտակ և
ծիրանագույն: Լույսի շիթերը հանդիպեցին իրար: Հետո նրանց
ափերը հպվեցին իրար ու միախառնվեցին: Լույսերը միախառնված
ցոլում էին նրանց մատերի արանքից ու գնալով սկսեցին մարել:
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Իրար ամուր գրկած մատերը անջատվեցին և “Անձի ոգին” սկսեց
խոսել):
Ծ. Կերպար,– Քո այս վարմունքով դու հասար նրան, որ կրկին
դարձար առանձին մասը այն միասնական ամբողջի, ինչի անունով
դուք ձեզ կոչում էք: Այժմ դու դարձար այն, ինչը, ըստ էության, բոլոր
մարդիկ կարող էին դառնալ: Դու դարձար “Պլաստիկ արվեստի”
նախակերպարը:
(Ետին պլանին հայտնվեց Միքելանջելոյի “Դավիթ”-ը` հոյակերտ
և սքանչելի: Բոլերոյի հնչյունները աճեցին ու բարձրացան:
“Դավիթ”-ին
փոխարինեցին
անտիկ
և
միջնադարյան
քանդակագործության հոյակերտ նմուշները: Հետո երաժշտությունը
կրկին ցածրացավ` թողնելով միայն հազիվ լսելի հնչյուններ, իսկ
ետին պլանի վրա մնաց ' 'Միլոսյան Վենե'' րայի'' հոյակերտ
արձանը)
- Այժմ դու “Պլաստիկ արվեստն” ես: Դու կարող ես մարդկանց
հոգիներում ներարկել մի այնպիսի հատկություն, ինչի շնորհիվ և
“Անձի ոգու” օգնությամբ և “Պլաստիկ արվետի” միջոցով նրանք
ստացան “Պլաստիկ երևակայության” զգացում: Մարդիկ այժմ
կարող են ստեղծագործել պլաստիկ նախակերպարի մեջ:
(Հայտնվում է Լաոկոնի արձանը)
-Բայց քեզ հարկավոր է շատ զգույշ լինել ձևի և չափի մեջ:
Յուրաքանչյուր քայլ, շեղում այդ չափից, կարող է աղավաղել,
աղճատել “Պլաստիկ արվեստը”: Բերել մարդկանց անձի այնպիսի
ձևափոխությունների և աղավաղման, որ նրանց ետևում չի երևա
արվեստի իսկական դեմքը, քանզի միայն “Չափի ոգին” է իր մեջ
պարփակում անձնավորման արվեստը: Եթե անցնես այդ սահմանը,
կտրվես անառողջ ցանկություններին, ինչը մարդկանց դեպի
այլասերում է տանում: Եթե կանգ չառնես հոյակերտի սահմանին,
այնժամ հենց քո արվեստում չի ծնվի արժեքավոր ոչինչ: Դա
ապագայի խնդիրն է, որ բոլոր մարդիկ կարողանան կատարելապես
տիրապետեն “պլաստիկ արվեստին”: Իսկ առայժմ, քանի դեռ
մարդիկ հեռո են այդ իդեալական վիճակից, միայն դու կարող ես
նրանց ցույց տալ այն ողջ հմայքը, հարստությունը Պլաստիկ
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արվեստի”, ինչը
նրանք
երբևէ կկարողանան ըմբոշխնել
ապագայում, երբ լրիվ մաքրված կլինեն: Այնժամ կկարողանաս
նրանց ներկայի անհրապույր ու տգեղ կերպարին հակադրել
ապագայի փայլը և հմայքը:
(Բոլերոյի հնչյունները դանդաղ բարձրանում են, հայտնվում է
Լաոկոնի արձանը, այն դանդաղ փոխակերպվում է ժամանակակից
տձև և կոպիտ արձանների շարքով: Նրանց արտաքինից հազիվ
էին ընկալվում նրանց իմաստը և նպատակը, չէր հասկացվում
էությունը: Արձանները անհետացան, երաժշտությունը ցածրացավ,
և ծիրանագույն կերպարը, ետ-ետ գնալով, ձուլվեց արևի
սկավառակին;Մայր մտնող արևի շողերի ներքո կրկին հայտնվում
է լիճը, և նրա ափը ծածկող բուսականության պատկերը: Այն նման
էր երկու իրար միացած բումերանգի` ընդհանուր առանցքով իրար
գամված: Այդ պատկերը պտտվում էր օդում, և արևի շողերը
փայլփլում էին նրա կարմրավուն կողերի վրա, և աջ ու ձախ էին
ցոլում արևի կարմիր շողերը: Նրա հայտնվելուն պես սկսեց հնչել
Բախի դաշնամուրային կոնցերտը, դանդաղ, երբեմն հզորանալով և
նորից մարելով` վերջում մնաց որպես ֆոն: Անհետացավ, ասես
օդում հալվեց ձմեռային տեսարանը, հետո երբ ետին պլանից
անցորդին սկսեց մոտենալ բարձրահասակ կարմիր ոգին` երկար
կարմիր շորերով, երկար կարմիր մազերով: Քանի նա մոտենում
էր, օդում պտտվող հոգևոր կերպարն էլ հալվեց արևի սկավառակի
ֆոնի վրա: Կարմիր կերպարը մոտեցավ և կանգնեց անցորդի
առաջ և խոսեց):
Կ. Կերպար,– Ես իջել եմ ոչ միայն շատ բարձր, այլև շատ հեռու
մի աշխարհից: Որպեսզի դու ինձ ընկալեիր իմ այս կերպարով: Ես
պիտի նախ ընդունեի իմ այս` առավել պարզունակ ձևը և գործեի
ահոգևոր հարթության վրա, որտեղ ձևի և չափի ոգիներն են գործում:
Դուք` մարդիկդ, երբեք չէիք կարողանա ինձ ընկալել իմ իրական
տեսքով և այն էլ ամբողջապես, քանզի ես գործում եմ ոչ միայն ձեր
եռաչափ տարածության մեջ: Որպեսզի դուք ինձ ընկալեք, ես
ստիպված եմ իմ ամբողջական էությունը տրոհել
առանձին
մասերի և ձեզ հայտնվել իմ այս առանձին մասերով:
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Դու այժմ այնքան ես պատրաստ ինձ ընկալել, որ եթե միավորես
քո հոգին ու «Ես»-ը իմի հետ, ես քեզ կկարողանամ տալ իմ
ուժն ու կարողությունները, և դու կկարողանաս մարդկանց հոգին
ներարկել այն հատկությունը, որը ձեր նյութական աշխարհում
բացակայում է, և այն կտա մարդկանց երևակայելու, անհայտը
և անըմբռնելին պատկերացնելու հատկություն: Բայց քանի որ
մարդիկ ինձ միայն մաս-մաս են ի վիճակի ընկալելու, ապա այդ
երևակայության դրսևորումներն էլ միայն մաս-մաս կհայտնվի և
կտրվի մարդկանց: Միայն առավել զարգացած հոգիներին է հասու
օգտագործել երևակայության այն թռիչքները, որը ես կարող եմ տալ
ձեզ: Այդ պատճառով էլ մարդիկ չեն կարող սանձել ո՛չ ինձ, ո՛չ
այն երևակայության սահմանները, որը կբացես դու նրանց առաջ:
(Անխոս: Բախի հզորացող երաժշտության հնչյունների տակ նրանք
մոտեցան իրար: Վերից վար կարմիր լույսի հզոր շիթը ողողեց
նրանց, այնքան հզոր, որ այդ լույսի տակ նրանց մարմինները
կորցին իրենց ուրվագծերը: Հետո, երբ լույսը թուլացավ, և մնաց
մի թույլ ֆոն, և երբ երաժշտությունը շատ ցածրացավ, նրանք
կրկին իրարից հեռացան: Կարմիր ոգին նորից խոսեց)
Կ. Ոգի, – Այժմ, երբ դու միավորվեցիր ինձ հետ և դարձար մասը
իմ, դու ստացար կերտելու և կառուցելու ընդունակություն, դու
դաձար
ճարտարապետության
նախակերպարը,
ճարտարապետական արվեստի կրողը: Այժմ կարող ես մարդկանց
տալ ճարտարապետական երևակայության և′ սաղմերը և′ թռիչքը:
Այն սկզբում կնկալվի վերից վար` ասես հոգևորից մարմնականին
ձգտող կերպարի տեսք:
(Այստեղ` արևի ֆոնի վրա, սկսում են իրար փոխարինել մե՛րթ
եգիպտական, մե՛րթ մայաների բուրգերը)
- Իսկ հետո, երբ մարդիկ կյուրացնեն վերից վար լայնացող,
հոգևորից սկիզբ առնող և նյութականի վրա հենվող այդ
շինությունների կառուցումը, ներշնչի՜ր նրանց իմ իրական
էությունը պատկերելու երևակայությունը, ոգու տաճարը կերտելու
երևակայության
թռիչքը:Սովորեցրու
մարդկանց
կերտելու
արվեստը` օգնիր բարձրացնել ոգու տաճարը:
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(Այդ պահին ասես օդից առաջանալով և կարծրանալով, նյութական
կերպարանք ընդունելով` սկսեցին հայտնվել մե՜րթ Աբու-Սիմբալի
տաճարը, մե՜րթ հնդկական տաճարները, և վերջում զմայլված
անցորդի առաջ հայտնվեց հունական տաճարը` Ակրոպոլիսը` իր
ողջ հմայքով)
- ' ' Ճարտարապետական երևակայությունը'', որը հիմնվում է
ոգեկանի, ոչ թե նյութականի վրա, սահմաններ չի ճանաչում:
Այստեղ երևակայության թռիչքը մարդուն, ճարտարապտեին
այնքան կարող է բարձրացնել և տանել հեռու, որ դժվար է
պատկերացնել:
Ինչպես
ճանապարհի
սկզբում,
երբ
երևակայությունը ներծծվում էր վերից վար` հոգևորից նյութական`
բուրգի ձևով, կփոխի իր հոսքը` ներքևից վերև, ավելի ու ավելի
նրբանալով վերևում, մինչև որ այն չպայթի և չանէանա բարձունքում:
(Բախի երաժշտության տակ ասես օդից հառնեց նյութական
տաճարը, ինչպես Փարիզի աստվածամոր տաճարն էր և
Վատիկանի սուրբ Պետրոսի տաճարը):
- Շարունակի՛ր գործել մարդկանց հոգիներում:
(Շարունակեց ճատարապետության ոգին)
-Եւ ոգին կմարմնավորվի քարի մեջ, ու կյանք կառնի:
(Գոթական տաճարին փոխարինեց անմահ Գաուդիի սուրբ
ընտանիքի տաճարը, հետո հմայված անցորդի առաջ հառնեց
Գոթեանիումի հոյակերտ տաճարը և վերջում Աուրովիլի հրաշագեղ
Լոտոսը` իր ողջ շքեղությամբ, դեպի երկինք հառնած իր
թերթիկներով: Եվ մինչ մեր անցորդը, տրանսի մեջ հմայված,
հետևում էր ճարտարապետական երևակայության թռիչքի այդ
գլուխգործոցներին, կարմիր էակը, դանդաղ ետ-ետ գնալով, հալվեց
արևի սկավառակի մեջ: Եվ նորից արևի սկավառակի ֆոնին
հայտնվեց մի նոր կերպար: Դա մի չքնաղ կանացի դեմք էր`
անմարմին ու անձեռ: Նրանից դուրս էին հորդում բազմաթիվ
լուսային ճառագայթներ, ինչպես ութոտանու շոշափուկները: Այդ
լուսային շոշափուկները տատանվում էին աջ ու ձախ, վեր ու վար,
ասես հենարան էին փնտրում օդում: Կրկին ետին պլանից
անցորդին մոտեցավ մի սպիտակազգեստ արարած: Դա երկար,
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սպիտակ շքեղ զգեստովև սպիտակ երկար մազերով կին էր:
Նա մոտեցավ և անխոս, համարեա հպվելով կանգնեց
կարկամած անցորդի առաջ)
Անցորդ,– Ո՞վ ես դու: Ինչպե՞ս ես քեզ կոչեմ: Ինչու՞ եմ ես քո
հպումից միաժամանակ և՜ այրվում ասես կրակից, և՜ սառչում,
ասես հյուսիսային սառցե քամուց: Ասա՝ ո՞վ ես դու, և ի՞նչ
կարող եմ անել ես քեզ համար:
Սպ.Կերպար,– Մի՜ փորձիր
բնորոշել
ինձ: Քանզի
ձեր
նյութական աշխարհում չկա ինձ հիշեցնող ոչինչ, ոչինչ, որ
բնորոշի իմ բարձր հոգևոր ծագումը և անունը: Ձեզանից առավել
առաջադեմներն են միայն հասու` ճանաչելու իմ շատ աննշան
մասը միայն: Այն դուք կոչում էք կռահում, երբ գիտելիքները և
գաղափարները ասես ծնվում են ձեր հոգում, նյութականանում և
պատասխան տալիս ձեր անհայտ ու անհասկանալի երևույթներին:
Ես ձեր աշխարհն եմ իջել Սերաֆիմների երկնքից:
Անցորդ,– Ասա՜ ինձ, խնդրում եմ, ինչո՞վ կարող
եմ քե՛զ
օգտակար ինել և ծառայել:
Սպ. Կերպար,– Եթե միավորես քո հոգին իմի հետ, եթե բացես
հոգուտ դռները իմ առաջ և թույլ տաս ինձ ներթափանցել սրտիդ
մեջ, կտամ ես քեզ այն ամենը ինչը որ կա իմ մեջ:
(Սպիտակ լույսի հզոր փունջը ողողեց նրանց: Այն այնքան հզոր
էր, որ նրանց մարմինները կորցրին իրենց ուրվագծերը: Հզորանում
էր երաժշտությունը, և արևի սկավառակը լրիվ մարեց` շրջապատը
թողնելով խավարի մեջ: Երբ երաժշտությունը հասավ իր
գագաթնակետին, նրանք հեռացան իրարից: Երաժշտության
ցածրանալուն զուգընթաց սկսեց ավելի ու ավելի վառ փայլել
արևի սկավառակը, որը լուսավորում էր շրջակայքը և ողողում
մայրամուտի կարմիր հրացոլքով: Երաժշտությունը ցածրանում է
այնքան, որ մնում է միայն ֆոն երկուսի համար):
-Այդժամ դու կարող ես մարդկանց տալ մի այլ երևակայական
թռիչքի հնարավորություն: Եվ դա նրանց էության մինչ այժմ քնած,
թաքնված մասն էր կազմում: Այժմ քո շնորհիվ նրանք կստանան
Գեղանկարչության երևակայության թռիչքի հնարավորություն: Իմ
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շնորհիվ
դու
վերածվեցիր
''Գեղանկարչության
արվեստի''
նախատիպին, գեղանկարչության նախակերպարին: Այժմ քո
շնորհիվ մարդիկ կարող են ոչ միայն պարզապես նայել, այլև
տեսնել: Տեսնելու կարողությունը իրենից ներկայացնում է մի
այնպիսի հատկություն, որը, անփոփոխ թողնելով մարդու
ինքնությունը և մտքի գործունեությունը, միավորում է նրա այդ
ընդու- նակությունները, տեսնելու կարողության հետ, արտաքին
աշխարհի մտածողության հետ: Եվ այն ամենը, ինչը հայտնվում է
մարդկանց իրերի արտաքինի տակ` ներկերի և ձևի մեջ, այդ ամենը
նրանք կյանքի կկոչեն քո ներշնչանքի շնորհիվ: Այդ ամենը նրանք
այնպես կմշակեն և կմատուցեն, որ արտաքին շուքի տակից կխոսի
հոգին: Ներկերի միջոցով և օգնությամբ կարտահայտվի ոչ միայն
արտաքին զգացողականը, այլև նրանց ներքին էությունը, այն հոգին,
որ դրվում է նրանց մեջ: Այն ամենը ինչն իմ միջից է դուրս գալիս,
ինչին ես եմ կյանք ներարկում, ձգտում է դուրս հորդել` մերկացնելու
և ի՛մ, և՛ ներկերի ներքին կյանքը: Դու ի վիճակի կլինես մարդկանց
տալ մի ընդունակություն, որի շնորհիվ նրանք կկարողանան
նույնիսկ անկենդան բնությանը կյանք ներշնչել: Եվ դա քո հոգեկան
լույսի շնորհիվ` հաղորդելու նրանց հոգևոր շարժում: Մարդիկ
կկարողանան անշարժի մեջ շարժում արտահայտել, ինչպես նաև
կկարողանան փոփոխականը ենթարկել` հավերժացնել ակնթարթի
մեջ: Օգնիր նրանց պահելու ակնթարթայինը, հպանցիկը, ինչի
վրայով թեկուզ մի ակնթարթ սահել է արևի ճառագայթը:
(Այստեղ, այդ պահին, ասես օդից ծնունդ առավ և օդում էլ` արևի
ֆոնի վրա պատկերվեց մի չքնաղ բնանկար)
- Այն ամենը, ինչը հոսում է մարդկային կյանքում, ինչը
ներապրվում է արագ կամ կարճատև մի պահ` մի րոպե, մի ժամ
կամ էլ մի դար, ինչը տեղավորվում է մի ակնթարթի մեջ, այդ
ամենը սովորեցրու մարդկանց ամրապնդելու այն հատկությամբ,
ինչը կտա նրանց: Նույնիսկ այն պահը, երբ հզոր շռինդով խաչվում
են անցյալն ու ապագան, սովորեցրու մարդկանց ամրապնդել
այդ հանդիպակաց հոսանքները հավասարաչափ հանգստի մեջ:
(Բնանկարը հալվեց և նրա փոխարեն հառնեց Լեոնարդոի
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“Գաղտնի ընթրիքը” նկարը)
Սպ. Կերպար, – Բայց դու կհանդիպես նաև դժվարությունների:
Այն ժամանակ, երբ մարդկանց կտաս պատկերելու այն, ինչի մեջ
արդեն կա և՛ շարժում, և՛ հոգի, ինչ մեջ նրանք արդեն ներդրել
են և՛ շարժում, և՛ հոգի նյութական աշխարհից վերցրած, ահա
այստեղ դուկարող ես սայթաքել: Այստեղ է սահմանը այն բանի,
երբ նախակերպարի պատկերումը դեռևս կարելի է արվեստ կոչել:
Հենց այս պահի մեջ է թաքնված վտանգը:
(“Գաղտնի
ընթրիքը”փոխարինվեց
Սալվադոր
Դալիի
ֆանտաստիկ կտավ-ներով, այնուհետ հառնեցին Գոյաի և ԷլԳրեկոյի, Ռաֆայելի և Ռեմբրանդի դիմանկարները: Սրանց
սկսեցին փոխարինել Մատիսի և Մոդիլյանիի
ծռմռված
դիմանկարները: Վերջում հայտնվեցին պրիվիտիզմի մի քանի
նկարներ, և այդ նկարների շարքը վերջացավ Մալևիչի “Սև
քառակուսով” և Մունկի ''Ճիչը'' կտավով: Սպիտակ կերպարը,
դանդաղ ետ-ետ գնալով, ձուլվում է արևի սկավառակին և
անհետանում: Դեռևս լսվում էր Բախի երաժշտությունը, բայց
արդեն շրջապատում տեսանելի էին ձմեռային տեսարանի
ուրվագծերը: ”Սև քառակուսու” կենտրոնում հայտվեց արևի փոքր
սկավառակը, որը գնալով մեծացավեծացավ, ընդգրկեց ողջ կտավը,
շրջանակն էլ ասես լուծվեց և դրսից և ներսից իրար միացող
արևների փայլի մեջ: Փոխվում է երաժշտությունը, հնչում է
Բեթհովենի “Լուսնի Սոնատը”: Այժմ արդեն արևի սկավառակի
ֆոնի վրա հայտնվում է մի նոր կերպար: Այն երկնագույն էր, նման
ճախրող երկնագույն թռչունի: Նրա թևերի շարժումից օդում
ծիածանի հետքեր էին մնում: Եվ կրկին մեր անցորդին սկսեց
մոտենալ մի երկնագույն արարած: Նա ուներ երկնագույն զգեստ,
որի քղանցքները ասես սահում, ծորում էին նրա ետևից: Արարածը
երկար, երկնագույն մազերով էր, ձեռքին ուներ երկնագույն լույս
ճառա- գող ջահ: Նա ընդհուպ մոտեցավ և ձեռքը հպեց ասես
տրանսի մեջ անշարժացած մեր անցորդին: Այդ հպումից մեր
անցորդը ուշքի է գալիս և դիմում նրան:
Անցորդ – Ո՞վ ես դու:
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Երկնագույն էակ,– Այստեղ, ձեր նյութակն աշխարհում ես ունեմ
իմ անունը: Բայց այն իմ մի աննշան մասն է միայն արտահայտում
և բնորոշում: Իմ անունը ճիշտ են արտահայտում միայն նրա՛նք,
ովքեր լուրեր են բերում ձեզ ոգեկան աշխարհից, ովքեր
հաղորդակցվում են բարձր աշխարհների հետ: Ես ծագում եմ շատ
բարձր երկնքից: Այստեղ` ձեր նյութական աշխարհում, այդ երկնային
աշխարհը կոչվում է Խերուվիմյան երկինք: Բայց իմ իսկական
հայրենիքը ''Դևախանյան երկինքն'' է, այնտեղ, որտեղ տիրում
է համատարած և անսպառ ներդաշնակությունը:
Անցորդ,– Ասա՜ ինձ խնդրում եմ, ինչո՞վ ես քեզ կկարողանամ
օգտակար լինել: Ես այսօր այնքան բան ստացա և այնքան
ապրումներ ունեցա, որ ինձ ոչինչ անհնարին չի թվում այլևս:
Երկնագույն էակ,– Դու պիտի միավորվես ինձ հետ, պիտի դառնս
իմ մասը, իսկ ես` քո մասը: Այնժամ դու կհասկանաս, թե ով եմ
ես իրականում:
(Եվ կրկին նրանց ափերը հպվեցին իրար: Երաժշտությունը
բարձրացավ այնքան, որ ամեն մի այլ կողմնակի հնչյուն լուծվեց
երաժշտության մեջ: Երկնագույն լույսի հզոր հոսքը ողողեց նրանց`
թողնելով միայն թույլ ուրվագծերը նրանց մարմինների: Երբ
լույսը թուլացավ և մարեց, երաժշտությունը ևս ցածրացավ`
վերածվելով հազիվ լսելի հնչյունների)
Երկնագույն էակ,– Այժմ, երբ դու լուծվեցիր իմ մեջ,
ներթափանցեցիր իմ էության մեջ, դարձար մեկ անձ ինձ հետ, դու
կարող ես մարդկանց հոգիներին ներշնչել ևս մի ընդունակություն:
Երբ այն կծագի երկրի վրա, կապրի և կյանք կստանա մարդկանց
հոգիներում, այն կապրի մարդկանց հոգում իբրև ''երժշտական
երևակայություն'': Չի լինի ոչինչ, ինչը նրանք չկարողանան վերցնել
արտաքին աշխարհից: Դու դարձել ես այնքան օտար ձեր
նյութական աշխարհի համար, որ ոչ մի բան ինչը կարելի է
ներընկալել արտաքին աշխարհից և ամրապնդել այն մարդկանց
հոգում, չի համեմատվի այն բանի հետ, ինչը նրանք կստանան քո
միջոցով: Մարդիկ իրենք պիտի իրենց հոգում վառեն, բացահայտեն
այդ նորը` նոր ձևով, նոր զգացմունքով, որը նրանք այլ կերպ են
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ընկալում: Մարդիկ կտան երաժշտական հնչյունին նոր կերպար,
նոր երանգ;Կգտնեն երաժշտական հնչերանգը սեփական հոգում:
Մարդիկ պիտի կարողանան ստեղծագործել, ձևափոխել այն,
ինչը կծնվի երկնքի բարձունքներից: Եվ երբ մարդիկ կսկսեն
ստեղծագործել այդ կերպ, այնժամ նրանց հոգիներից կհորդի այն
ամենի փայլը և շունչը, ինչը առանց քեզ ընդամենը անշուք և
անկիրք ապրում է միայն հիշեցնում: Մարդկանց հոգիներից
դուրս կհորդի այն ամենը, ինչը հիշեցնում է առվակի խոխոջյունը,
քամու սոսափյունը և ամպրոպի որոտը: Այն չի լինի բնության
ձայների սոսկ պարզ արտացոլանքը, այլ այդ ողջ հմայքի
ներդաշնակության արտացոլանքը` ձևափոխված և հարստացված
մարդկային հոգու ապրումներով, ինչը ծնվում է միայն նրա հոգու
խորքում: Այդ կերպ մարդիկ կկարողանան ստեղծագործել այն,
ինչը կհարստացնի երկիրը, ինչը նորույթ է Երկրի վրա, ինչը
գոյություն չէր ունենա առանց քո այդ հատկության, ինչը Երկրի
վրա ապագայի սերմերն է ցանում:Եվ դու կընձեռես մարդկանց մի
հատկությամբ` արտահայտելու այն, ինչը ապրում է նրանց
հոգիներում, ինչը երբեք չէր արտահայտվի, բացահայտվի, եթե
մարդիկ մնային նույնքան սահմանափակ իրենց հնա րավորությունների և ապրումների մեջ, ինչպես այժմ: Այն բոլոր
զգացմունքների համար,որոնք հրով են դրոշմված ձեր հոգիներում`
հասկացողությունները, որոնք կսառչեին առանց այդ կրակի, եթե
սահմանափակվեին իրենց կարծրության մեջ,որոնց համար այդ
հասկացողությունները անհաշտ թշնամիներ են, կտաս մարդկանց
հնարավորություն արտահայտել այդ ամենը երգի թևերով առանց
որի այդ ամենը գոյություն չէր ունենա ո՛չ ձեր շրջապատում, ո՛չ էլ
ողջ երկրի վրա: Բոլոր այն բարդ և հզոր զգացմունքները, որոնք
ապրում են մարդու հոգում, ինչպես ինքնուրյուն և հզոր աշխարհ,
և ինչը այլ կերպ, այլ ձևով արտահայտել չէր կարելի, չէր կարելի
ապրել և վերապրել արտաքին աշխարհում: Այդ ամենը կարելի
էր վերապրել միայն, եթե հոգեկան փնտրտուքի ճանապարհին
շրջեք ողջ համաշխարհային պատմության էջերով և երկնքի ողջ
տարածքով, բոլոր այն արքայություններով, որոնք վերապրել էք
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ձեր արտաքին աշխարհում, հնարավոր չէ, քանզի այժամ ձեր
հոգիներում կարձագանքեին այն բոլոր հակադիր հոսանքները
որոնք հոսում էին հարյուրամյակների և հազարամյակների միջով,
եթե ցանկանայիք իմանալ,թե ինչ են զգում մարդիկ ամենուր:Այդ
ամենը կմիավորվեն այն հատկության շնորհիվ, ինչը կկոչվի
''Սիմֆոնիկ երաժշտություն'':
(Ասես երկնքի խորքերից ծնունդ առավ և սկսվեց տարածվել`
ավելի ու ավելի հզորանալով Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան:
Տեսարանը ողովել էր երկնագույն լույսով, որի միջով մերթ այստեղ,
մե՜րթ
այնտեղ առկայծում
էին
ոսկեգույն ճառագայթներ և
աստղեր: Հետո երաժտշությունը նորից ցածրացավ)
-Հիշի՜ր, որ մարդկային նորմալ հոգում երաժշտությունը կհնչի
ա՛յն ժամանակ, երբ բոլոր հնչյունները կմիաձուլվեն մի ընդհանուր
ներդաշնակության մեջ: Ներդաշնակությունը կտրվի միայն
երաժշտական արվեստի մեջ, երբ այդ արվեստի միջոցով տրվում
է մեծագույն իրադարձությունները մարդկային կյանքում` սերը,
տառապանքը, երջանկությունը և թախիծը: Երաժշտության
արվեստը կարձագանքի ձեր հոգում այնքան անբիծ և հնչեղ, որքան
որ
մաքուր կլինի մարդկային հոգին այդ հնչյուններին
արձագանքելու համար:
(Երաժշտության ավելի ու ավելի հզորացող հնչյունների տակ
երկնագույն հոգին, դանդաղ ետ-ետ գնալով, ձուլվում է ետին պլանը
ողողող հզոր լույսի աղբյուրին: Երաժշտությունը գնալով սկսեց
մարել: Անցորդը, դեռևս հմայված նայում էր կրկին նրա առաջ
հառնող
ձմեռային
տեսարանին,
երբ սկսեց
հնչել
նոր
երաժշտություն, որը իր մեջ պարփակում էր և՛ բնության երանգները,
և՛ առվակի խոխոջյունը, և՛ արևածագը, և՛ մայրամուտը: Չէր հասցրել
անցորդը ուշքի գալ, երբ արևի ոսկեգույն ճառագայթները սկսեցին
վեր հառնել լճի մակերեսից և ողողեցին ողջ շրջապատը;
Միաժամանակ երկնքի կապույտը նույնպես, ասես, ցած իջավ և
տեղանքը լցրեց ծիրանագույն մշուշով, որը դանդաղ փոխակերպվեց
կապտագույն մշուշի: Փաթիլները ցած էին թափվում, և լճից դուրս
եկավ մի նոր կերպար: Նա էլ էր ոսկեգույն զգեստով, բայց ուներ
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կապույտ մազեր: Զգեստի եզրը գոտևորվում էին շեղակի ցած
թափվող կանաչ շերտերը: Կերպարը մոտեցավ անցորդին):
Անցորդ,– Ո՞վ ես դու, չքնա՜ղ արարած: Ի՞նչն է քեզ ստիպել
քո երկնային բարձունքներից ցած իջնել ու հառնել ի՛մ, նվաստիս
առաջ: Մի՞ թե քեզ էլ է իմ օգնությունը պետք, քեզ, որ ինձ
կատարելություն ես թվում:
Ոսկեգույն հոգի, – Իմ իսկական անունը արտաբերում են միայն
նրանք, օվքեր հոգևոր ճշմարտությունները քաղում են` հոգևոր
աշխարհների հետ շփվելով: Իմ երկինքը շատ բարձր է և հեռու
ձեր նյութական աշխարհից: Ձեզ հասնելու համար ես նախ իջա
մի աշխարհ, որը երկնային թագավորություններում կոչվում է
կամքի հոգիների երկինք: Ձուլվի՜ր ինձ հետ, վերցրու՛ ինձանից
էությունը իմ, ազատությու՛ն տուր երկնքում
ճախրելու
քո
կամքին, ազատությու՛ն տուր մտքիդ թռիչքին դեպի երկնային
բարձունքները, և դու կճանաչես իմ էությունը:(Նրանց ափերը
հպվեցին իրար, երաժշտությունը հզորացավ հետո նորից
ցածրանալով մարեց)
- Այն, ինչը հիմա դու արեցիր, քեզ ընձեռեց մի նոր
հատկությամբ: Այս նոր հատկության շնորհիվ, որը դու կշնորհես
մարդկանց, այնտեղ` երկրի վրա, զգայուն հոգինեը կընկալեն որպես
բանաստեղծական երևակայություն: Այժմ դու դարձել ես պոետիկ
երևակայության կրողը, և այդ քո շնորհքը լի ու լի կկարողանաս
բաշխել պոեզիային ծարավ ոգիներին: Այժմ քո միջոցով մարդիկ
կկարողանան իրենց բառապաշարով արտահայտել այն, ինչը
նրանք երբեք չէին կարողանա արտահայտել և պատկերել, եթե
առաջնորդվեին միայն երկրային պատկերներով և երկրային
արտահայտչամիջոցներով, ինչը կհայտնաբերեին միայն իրենց
շրջապատող նյութական աշխարհում: Քո շնորհած երևակայության
թռիչքի շնորհիվ մարդիկ կկարողանան արտահայտել, պատկերել
այն ամենը, ինչն բխում է նրանց հոգու խորքից և արտահայտում
է նրանց կամքը, ինչը այլ կերպ, այլ բառերով անհնար կլիներ
պատկերել, ինչը այլ կերպ չէր բխի մարդկային հոգուց երկրային
արտահայտչամիջոցներով: Քո ռիթմի և չափի թևերի վրա այն
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ամենի միջոցով, ինչը դու կարող ես տալ մարդկանց, նրանք
կարտահայտվեն այնպես, ինչպես չէին կարողանա արտահայտվել,
քանզի առանց քո պոետիկ երևակայության լեզուն և խոսքը շատ
աղքատ և կոպիտ կհնչեին: Քո առաքյալները կդառնան բոլոր
ժամանակների բանաստեղծները և երգասածները: Իրենց արվեստի
շրջանակներում լինի դա ավանդապատում, բանահյուսություն, թե
բանաստեղծություն կամ պոեմ, նրանք կընդգրկեն մարդկային
ամբողջական խմբեր և ազգություններ: Այն կերպարը, ինչը որ
ընդունում է մարդկային կամքը, երբ իրար են բախվում կրքերն ու
ցանկությունները: Այն, ինչը մարդիկ երբեք չէին կարողանա
հաղթահարել իրենց երկրային հատկությունների շնորհիվ միայն:
Դու կհառնես նրանց առաջ որպես բեմական արվեստ, որպես
հրաշագեղ միջոց` ցույց տալու, թե կրքերը ինչպես կարող են մեկին
տանել կործանման, իսկ մյուսին առաջնորդել դեպի հաղթանակ:
Իրենց երկրային կրքերը հաղթահարելու համար տու՜ր նրանց
դրամատիկ արվեստը:
(Ետին պլանին, երաժշտության հզորացող հնչյունների տակ
սկսում են իրար հաջորդել անցյալի հերոսները` Աքիլլեսից մինչև
հզոր Ռամը` իր երկնային կառքի վրա երկնքով սավառնելիս:
Հրաշագեղ կանայք, որոնք ոգեշնչել են բոլոր ժամանակների
պոետներին` իրեն արվեստը ծաղկելու համար՝ ԱԹԵՆԱՍԻՑ մինչև
Լաուրա: Իրար են հաջորդում դեպի անհայտությունն ընթացող
Արգոնաորդները, ապա Ագամեմնոնի տորմիղը, որը գնում էր
առևանգված Հեղինեին ետ բերելու: Իրար էին հաջորդում անցյալի
պոետները`
կույր
Հոմերոսից
մինչև
Պետրարկա:
Ապա
տեսարանները դանդաղ հալվեցին օդում: Ոսկեգույն էակը
հանդարտ հեռացավ և ձուլվեց ետին պլանի պայծառ լույսի հետ:
Կրկին հառնեց ձմեռաին տեսարանը, բայց արդեն սկսվել էր
արևածագը: Անցորդը ուշքի եկավ, թոթափեց աչքերի տեսիլները
և հայացքը ուղղեց դեպի ծագող արևը):
ԱՆՑՈՐԴ ,- Ա՛խ, տե՛ր Աստված, ի՛նչ էր սա՞,
Այս ի՞չ տեսա և ապրեցի ես այսոր:
Ի՞նչ հրաշք է՛ր, բացահայ՞տում,
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Թ՞ե բնությունն էր ինձ կանչում:
Ի՞նչ էի մտածում և ի՞նչ զգում,
Երբ բնությանն էի ես ձուլվում:
Մրսու՞մ էի ես, թ՞ե հմայվում,
Երբ ցուրտ հովիտն էի ես դիտում:
Ի՞նչ սրբազան զգացմունք էր
Հոգիս պայծառ ընդգրկել:
Ի՛նչ մտքեր է՞ին , ի՛նչ պատկեր՞ներ,
Ուղեղս գրկե՛լ, պարփակե՛լ:
Թափանցել էին պատկերներն այդ գեղեցիկ,
Լուսաորել անուրջներն իմ շատ գողտրիկ:
Պիտի բացվեին հոգուս աչքերը փակված,
Որ ես տեսնեի հոգուս խորքը թաքնված:
Մի նոր լույսի ճաճանչներում ես տեսա,
Դաշտ ու ծաղիկ, լիճն ու գետը ակամա:
Սա երա՞զ էր, թ՞ե երազ չէր, չգիտե՛մ,
Արդեն բաց են հոգուս աչքերը, գիտե՛մ:
Եվ ես հիմա` աչքերս երկինք բարձրացրած,
Ոգիներով, մուսաներով շրջապատված,
Զգում եմ , որ փոխարկվում ե՛մ ես ոգու`
Որ ճանաչեմ թաքնված թռի՛չքն իմ հգու:
(Նա դեռ շարունակում էր ակնապիշ նայել ծագող արևին, իսկ
շրջապատը շարունակում էր ողողվել լույսով ու արևով: Փաթիլները
թափվում էին ցած, շողում արևի ճառագայթների տակ: Օդում
սավառնում էր երաժշտությունը: Հեռվից հեռու լսվում է ձայնը,
որը կանչում էր անցորդին` թույլ արձագանքի նման`
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«Աբգա~ր, Աբգա~ր...»:
Ձայն ուժեղանում է, և բեմ է մտնում 1-ին անցորդը)
1-ին Անցորդ, – Աբգա՛ր, ի՞նչ եղար, մա՛րդ աստծո: Ես արդեն
կարծում էի, թե մոլորվել ես , հո չե՞ս սառել:
(Նա մոտենում է անշարժ կանգնած ընկերոջը, սկսում է շոշափել
նրա ձեռքերը, դեմքը ու գլուխը):
- Չէ, կարծես բոլորովին էլ չես սառել, դեռ կարծես շոգում էլ ես,
այո՞:
Աբգար, – Գնանք: Ես քեզ շատ բան ունեմ պատմելու: Դու
պիտի լսես ինձ: Կիմանաս, թե ինչ եմ տեսել ու լսել, ինչ եմ
զգացել ես այս գիշեր այս ողջ գեղեցկությունը վերապրելով:
(1-ին անցորդը տարակուսած շուրջն է նայում, զննում է լիճը,
ընկերոջը և թոթվում ուսերը):
1-ին Անցորդ,– Գնանք, գնանք: Մեզ տաք բուխարին է սպասում:
Հույսով եմ, երբ տուն կհասնենք, կրակը դեռ հանգած չի լինի:
Աբգար,– Գնանք, կրակի տարերքն էլ է գրավիչ: Քեզ ջերմությունը,
ինձ կրակի խորհուրդը, հմայքը ու ոգին: Միայն գեղեցիկին
հավատալու
և
ընկալելու
շնորհիվ
կներթափանցես
ճանաչողության ներաշխարհից ներս:
1-ին Անցորդ, – Լա՛վ, լա՛վ: Յուրաքանչյուրիս իրենը: Հույսով
եմ,
որ տան բուխարու առաջ ինձ ավելի հասկանալի մտքեր
կարտահայտես:
(Վերջին հայացքը նետելով ծագող արևի տակ փայլփլող լճի
վրա` ընկերները հեռացան: Մնաց միայն արևը, լիճը, բնությունը և
ցած թափվող ձյունը: Երաժշտությւոնը հնչում է ավելի ու ավելի
բարձր և երբ հասնում է իր կուլմինացիոն ավարտին, վարագույրները
փակվում են)
ՎԵՐՋ

10 / 05 / 2012 թ.
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Գործող Անձինք

Հրաչյա Դավիդովիչ – Թատրոնի գլխավոր ռեժիսյոր
Կարեն – - - - - - - - - - - - - - - - - - նրա օգնականը
Կարինե – - - - - - - -բեմադրական մասի վարիչը
Ռոմեո
Մերկոո
Բենվոլո
Ջուլեա
Ջուլետայի դայակը
Իշխան Կապուլետ
Իշխանուհի Կապուլետ
Իշխան Պարիս
Նրանց ծառաները
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Տեսարան առազին
(Բացվում են վարագույները: Ձախ անկյունում սեղան և
աթոռներ են: Բեմի աջ կողմը ծածկված է կենտրոնով ձգված
վարագույրով: Սեղանի առաջ նստած է թատրոնի գլխավոր
ռեժիսյորը` Հրաչյա Դավիդովիչը: Հնչում է հեռախոսի զանգը)
Հրաչյա Դավիդովիչ(վերցնում է լսափողը), - լսում եմ: Այ՜ո,
պարոն նախարա՞ր: Ինչպե՞ս, հիմա գա՞մ: Իսկ ավելի ուշ չի՛ լինի՞:
Պարզապես տաս րոպեից փորձ ենք սկսելու: Միքանի օրից
հանձնումն է: Հմ, դե կա իհարկե` աստված դրան օգնական
համարի: Ինչու՞ եմ պահում: Որովհետև մեր թատրոնի հիմնական
սպոնսորի բարեկամն է: Ո՞նց կարող էի մերժել: Լա՜վ, լա՛վ պարո՛ն
նախարար: Հույսով եմ, որ փորձը եթե չվարի` գոնե չի խանգարի:
(ցած է դնում լսափողը, մի փոքր մտածելուց հետո ձեռքը խփում
է սեղանին և ձայն է տալիս)
- Կարինե՜, այստեղ արի՜:
(Վարագույրների ետևից ներս է մտնում Բեմադրական մասի
վարիչը)
Կարինե,– Ի՞նչ կա, Հրաչյա Դավիդովիչ:
Հրաչյա Դավիդովիչ,- Ինձ կանչում են մինիստրություն:
Փորձը կանցկացնեք առանց ինձ: Կանչի՛ր Կարենին, թող փորձն
ինքը վարի:
Կարինե, – Խղճացեք մեզ, Հրաչյա՜ Դավիդովիչ: Ախր այդ
անգրագետը ոչ միայն “Ռոմեոն և Ջուլետան” չի կարդացել,
այլև ընդհանրապես ոչ մի գիրք չի կարդացել: Ո՞նց պիտի նա
փորձ վարի:
Հրաչյա Դավիդովիչ,– Նա՛ չի կարդացել, դու՛ք էք կարդացել:
Փորձն անցկացրեք:Իսկ Կարենին համարեք` նու ասենք
անհրաժեշտ դեկորացիա:
Կարինե,– Հիմա ես ի՞նչ անեմ:
Հրաչյա Դավիդովիչ,- Ի՞նչ պիտի անես, ֆոեյում մի հատ
ոչխար է արածում, գնա՜ , կթի՛ր: Ասում եմ կանչիր Կարենին:
(Կարինեն նեղացած դուրս է գնում)
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Տե՜ր Աստված, ո՞ր մեղքիս համար ես ինձ պատժում:
(Ներս է մտնում Կարենը: Հպարտ ու փքված, մոտենում է
գլխավոր ռեժիսյորին):
Հրաչյա Դավիդովիչ, – Կարեն՛, ինձ կանչել են, գնում եմ
մինիստրություն: Փորձը կվարես դու: Աշխատիր քի՛չ միջամտել:
Դերասանները իրենց դերը լավ գիտեն: Նստիր այստեղ ու ...
Կարեն – Չանհանգստանաք Հրաչյա Դավիդովիչ: Ամեն ինչ
կ ա ր վ ի ամենաբարձր մակարդակով:
Հրաչյա Դավիդովիչ(մտքում, - հենց դրանից էլ վախենում եմ:
Ապա Բարձրաձայն)
- լա՛վ, լա՛վ: Նստիր այստե՛ղ ու նայ՜իր այնտեղ
(ցույց է տալիս բեմը)
- և հիշի՛ր, որ քիչ միջամտես կամ ընդհանրապես չմիջամտես
և հետո ինձ կզեկուցես, ես կաշխատեմ շուտ վերադառնալ:
(Հուսահատ թափ է տալիս ձեռքը, կանգնում ու արագ հեռանում
է: Կարենը նստում է ռեժիսյորի տեղը, վերցնում է լսափողը, նորից
տեղն է դնում: Հետո ձախ կողմի աթոռը շրջելով հարմարեցնում է
ձախ ձեռքի տակ մի պահ հապաղելուց հետո ձայն է տալիս):
Կարեն, – Կարինե, բոլորդ պատրաստ: Սկսում ենք փորձը:
(Աջ կողմում մի փոքր բացվում են վարագույրները, երևում են
կուլիսներում խմբված դերասանները, որոնք շրջապատել են
Կարինեին և
ակտիվորեն բողոքում են: Լսվում են առանձին
ձայներ, - Ախր էս անգրագետից ի՞նչ փորձ անող, ես բեմ դուրս
չեմ գա>)
Կարինե, – Լա՜վ, լա՜վ: Ի՞նչ էք իրար խառնվել:Եկեք մի լավ ձեռ
առնենք, մեկա պյեսից մի տող էլ չգիտի: Մտքներովդ ինչ որ
անցնում է, ասեք, մեկա բան չի հասկանա: Գոնե մի փոքր
կուրախանանք և հետո հիշելու բան կունենանք:
(Դերասանները իրար են նայում: “Վատ միտք չի, ինչ կա որ”, “ես
դեմ
չեմ”, “ ձեռ առնելա, ձեռ կառնենք”: Բոլորը որպես
համաձայնության նշան ժպտալով գլխով են անում: Բացվում են
վարագույրները: Քաղաքի տեսարանն է` կենտրոնում շատրվան:
Առաջին պլան է դուրս գալիս Մունետիկը):
Մունետիկ – Շատ դարեր առաջ, հին Վերոնայում
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Կային երկու Իշխան, անհաշտ էին ապրում:
Մեկին կոչում էին իշխան Կոպուլետ,
Իսկ այն մյուսին Մոնտեգյու անպետք:
Կռվում էին նրանք ամեն առիթով,
Իրար քիթ ջարդում, անսպառ ավյունով:
Ինչի՞ց էր ծագել թշնամանքն այդ ծով.
Ոչ ոք չէ՛ր հիշում, բայց տանջվում էին բոլորով:
Քաղաքացիները հոգնե՛լ էին, կռվից այդ անվերջ,
Բողոքներ էին հղում , Դոժին անընդմեջ :
Զոհերի ու արյան այդ անտակ ծովում
Տղա և աղջիկ էին աճում` ամենին անտես:
Ամեն իշխանը ուներ մի զավակ,
Աղջիկ էր մեկը` դե մյուսն էլ տղա:
Հիմա կտեսնենք, թե այս քաղաքում
Ինչ հիմարություններ էին անընդհատ կատարվում:
Կոպուլետները սերում էին հի՛ն Վրաստանից,
Եկել էին նրանք Քոբուլեթի քաղաքից:
Իսկ Մոնտեգյուները, թե որտեղից էին,
Պատմությունն այդ մասին` չ ի հ ի շ ո ւ մ ոչինչ:
Կարեն, – (մտքում) - Ի՞նչ Քոբուլեթի, ես
ինչ են խաղու՞մ:
Շեքսպիրը ինչ գիտեր Վրաստանի մասին):
(Բեմ են մտնում Մերկուցոն, Բենվոլիոն, ծառաները)
Մերկուցո – Լսի՜ր, Բենվոլիո՜, գիտե՞ս դու արդյոք
Որտեղ է կորում Ռոմեոն անհոգ:
Բենվոլիո – Ինչպե՞ս չգիտեմ` անտառ է գնում
Եվ այնտեղ մենակ իր սերն է երգում:
Մերկուցո – Ա~յ քեզ նորություն, իսկ ու՞մ է սիրում,
Որ գեղուհին է նրան հալածում:
Բենվոլիո – Մարիամիկի՛ն է սիրո՛ւմ նա հիմար,
Օրն ի բուն նրան է՛ գովում անդադար:
Գիշերներ է անցկացնում պատուհանի տակ,
Սերենադնե՛ր է, երգում անհամար:
1 -ին ծառա – Դա ճիշտ է Իշխան, վկայում եմ ես,
Շատ գիշերներ է , ինչ չի տեսնում նա մեզ,
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Նա շատ հաճա՛խ է նա տանից հեռանում,
ՈՒ լուսաբացին է, միայն տուն դառնում:
(Ներս է մտնում Ռոմեոն, ձեռքին ծաղկեփունջ):
Ռոմեո –
Բարև՛, Մերկու՜ցո; բարեկամ իմ հին:
Ինչ լա՛վ է տեսա , բոլորիդ մեկ դին:
Եթե իմանայիք` ի~նչ բախտավոր եմ ես,
Որ Մարիամիկի՛ն եմ սիրում ես համե՛ստ:
Գիշեր ու ցերեկ չեմ գտնում ես ինձ,
Մարիամիկին ե՛մ ես ուզում հա մի՛շտ:
Բենվոլիո – Շու՛տ, ուշքի՛ արի, ինչե՞ր ես խոսում:
Դեռ տղա ես դու, ու շատ ես փխրուն:
Քո նման միամիտին դեռ շուտ է սիրել,
Մեծանալ է պետք, ու դեռ մ ե զ հասնել:
Ռոմեո –
Արդեն մեծ եմ ես, էլ ի՞նչ էք ուզում,
Սիրում եմ անչափ և լավ էլ սիրվում:
Իսկ իմ ընտրյալն էլ` դե մե՛ծ է արդեն,
Դուք շատ նախա՛նձ էք, ցավիս անտարբեր:
Մերկուցո – Հերի՛ք է վիճեք, ինչու՞ էք կռվում:
Մեր այս պատանին շուտ է մեծանում:
Իսկ բնությանն էլ դժվա՛ր է խաբել,
Երբ տղան ու աղջիկը ի՛րար են հավանել:
Բենվոլիո – Նա ընդամենը մեկին է տեսել,
Էլ ի՞նչ էր կարելի նրանից սպասել:
Ռոմեո
Ի՞նչ էք դուք ուզում հիմի ինձանից:
Հո չէք նախանձում բոլորդ մեկից:
Տեսել էք անշուշտ դուք շատ աղջիկներ ,
Բայց առաջինին է՛ք հիշում միայն ձեր :
Մերկուցո –Հա՜, Ռոմեո՜ ջան, էլ մենք գործ չունենք,
Որ քեզ նախանձենք ու վրատ խոսենք:
Մի առաջարկ ունեմ, կասեմ ես հիմի
Կուզես հիմա ինձ հետ գնանք ուրախ քեֆի:
ՌոմեոԱյդ ի՛նչ քեֆ է ո՞ր, և ի՞նչ առիթով
Եվ ու՞մ տանն են մեզ սպասում փութով:
Մերկուցո– Դա Կապուլետի իշխանն է ագահ.
325

Տոն է նա անում իր տանն հիմա:
Հավաքվել են շատ հայտնի իշխաններ
Եվ դստրերին նրանց` սիրուն ու համեստ:
Շուտ գնանք այնտեղ, որ դու էլ տեսնես,
Որ կան աշխարհում այլ գեղուհիներ:
Իսկ դստեր հետ նրա, շատ գեղեցկուհի
Ոչ ոք նրանցից չի հավասարվի:
Ռոմեո,–
Ուրիշ ոչ ոք ինձ, այլևս չի հուզում`
Եվ ոչ մեկին էլ ես, հիմա չեմ ուզում:
Մերկուցո – Էլ Մի համառիր, գնացինք այնտեղ,
Որ դու համոզվես խոսքերիս ի մ մեջ:
Ռոմեո –
Ես չեմ գալիս, գնացեք մենակ,
Իսկ ձեր խաղերն էլ, թող ձ եզ է լ մնան:
Բենվոլիո – Վախենում ես հա՞, որ դու այնտեղ,
Մայրամիկից գեղեցիկի՞ն կհանդիպես:
(Բոլորը ծիծաղում են: Ռոմոն զայրացած թափ է տալիս
գլուխը, բերանը բացուխուփ է անում, հետո գլխով անում):
Ռոմեո Լա՛վ, ես կգա՛մ, միայն նրա համար
Որ դուք տեսնեք, որ ինձ համար,
Չկա ուրիշ չքնաղ ծաղիկ՝
Ձեր Ջուլիետն էլ իմ պետքը չի;
(Բոլորն էլ ծիծաղելով դուրս են գալիս բեմից: Փակվում են
վարագույրները: Երբ նորից են բացվում՝ Կապուլետների տունն
է: Քեֆի են նստել իշխան Կապուլետը, իշխանուհին, Պարիսը,
Ջուլետան, դայակը և այլ շատ հյուրեր)
Ի.Կոպուլետ,- Ողջույն հյուրեր իմ թանկագին,
Տոն է տանն իմ այսոր կրկին:
Նոր է բոլորել տասնհինգ տարին,
Չքնաղ դստերս իմ թանկագին:
(Ներս են մտնում Ռոմեոն, Բենվոլիոն, Մերկուցոն դիմակներով
և Խառնվում են հյուրերին)
Ի,Պարիս,- Հրաշք աղջիկ, Ջուլիետա չքնաղ:
Քո սփռած լույսն է ողողում մեզ տաք:
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Եվ մենք հավաքված այս մեծ դահլիճում,
Ծնունդդ ենք տոնում և ուրախանում:
(Ռոմեոն ակնապիշ նայում է Ջուլետին և աչք չի կտրում նրանից:
Ջուլետան նկատում է իր վրա ուղղված այդ հայածքը և կարմրում է)
Ռոմեո (մտքում), - Այս ի~նչ հրաշ է, ի~նչ գեղեցկություն:
Ու՞ր էին աչքերս, որ քեզ չէի տեսնում:
Ի. Պարիս –
Մեր մե՛ծ իշխան, ասա՛ խդրեմ,
Դուք ինչո՞ւ էք մի դար անվերջ,
Մոնտենգյուների հե՛տ անվերջ վիճո՞ւմ:
Ի. Կոպուլետ –
Ես չեմ ուզում փաստն այդ հիշել.
Մեր ուրախությունը՛ ի՞նչու փչացնել:
Տիբուլդ –
Հենց որ լսում եմ, անունները այդ,
Դեպի ուսերս է ձգվում, ձեռքս իմ հպարտ:
Կուզեի բռնել նրանց ու հատ, հատ, տանջել,
Մաշկազերծ անել և վրան աղ անել:
Ի. Կոպուլետ – Հանգիստ զարմի՜կս, զայրույթդ զսպի՜ր:
Ժամանակը կգա` հավատա դու ինձ,
Նրանք բոլորն էլ պատասխան կտան:
Տիբալդ –
Ես հիմա կուզեի, որ նրանց պատժենք,
Եվ նրանց քոքը հիմնովին ջնջենք:
Իշխանուհի – Դե լա՛վ, պատմի՜ր, տե՛ր իմ պատվավոր,
Ինձ է՛լ է հետաքրքիր, օ՛վ է մեղա՞որ:
(Բոլոր կողմերից կանչում են. “Պատմի՛ր, պատմի՛ր Իշխան”,
“Խնդրում ենք”)
Ի. Կոպուլետ – Դե լա՛վ, կ պատմե՛մ, էլ մ՛ի գոռացեք:
Հին պատմություն է՛, դուք հո լա՛վ գիտեք:
Արդեն չեմ հիշում, ի՞նչ առիթով էր ,
Ո՞ր մեր մեծ նախնին հյուր էր գնացել :
Հարևան քաղաք` կարծեմ Ճենովան,
Գործեր նա ուներ այնտեղ անհամար:
Այնտեղ հյուրանոցում, նա սենյակ վարձեց,
Օրվա հոգսերից որպիզի հանգի՛ստ առներ:
Նույն հյուրանոցում հանդիպեց մեկին:
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Մեր քաղաքի՛ց էր նա` իշխան Մոնտեկին:
Մի երեկո էլ, լավ ուտել , խմելուց հետո`
Մեր մեծ նախնին իր սենյակ քաշվեց:
Հետո պանդոկապանին նա իր մոտ կանչեց:
Նրան ազատ բարքի մի կին պատվիրեց:
Ուրախանալ էր նա Ո ւ զ ո ւ մ ողջ այդ գիշեր.
Օրվա հոգսերից սաստիկ էր հոգնել:
Բայց անպետք Մոնտեկին այդ բանն իմացավ,
Թաքուն այդ կնոջը նա իր մո՛տ տարավ:
Դե մեր նախնին է՛լ, հա սպասեց , սպասեց,
Հետո իմացավ՝ ու շա՛տ կատաղեց:
Գնաց նա այնտեղ` Մոնտեգյուի մոտ,
Պատիվ պահանջեց, վրեժի էր կարոտ:
Անարգ Մոնտեգյուն է լ կռվի փոխարեն
Մեր հարբած նախնուն ծաղրեց , ծանակեց:
Հետո Մոնտեգյուի ծառաները չար,
Նրան սենյակից դուրս նետեցին անարգ:
Իսկ լուսաբացին առանց սպասելու
Նա փախուստ տվեց, պատասխանց չ տ ա լով:
Եվ այդ վայրկյանից մեր տոհմը նրանցից,
Վրեժ է լուծում՝ այդ անարգ տոհմից:
Ի. Պարիս Այ՞դ է բոլորը, մի կնո՞ջ համար:
Իշխանուհի –Լա՛վ, եկեք ուտե՛նք և ուրախանա՛նք:
Կանչե՜ք Մարիոյին, երգի մեզ համար:
(Ներս է մտնում Մարիոն, կանգնում բեմի կենտրոնում ու
սկսում երգել):
Մարիո –
Ծիծաղախիտ ծովի ափին,
Փոքրիկ գյուղում առափնյա:
Ապրում էր մի չքնաղ աղջիկ,
Մի իսկական գեղուհի՛ էր նա:
Նա ամեն օր ծովն էր իջնում,
Ավազին փռում սրբիչն իր ճերմակ:
Հետո համարձակ նա ծովն էր մտնում,
Ջրին էր հանձնում մարմինն իր ճերմակ:
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(Շրջապատողները խմբերգում են)
ԽմբերգԱ՜խ, մենք է՛լ երանի այնտեղ լինեինք,
Քարի ետևից նրան զննեինք:
Մարիո –
Նա ծովն էր մտնում մերկ ու սանձարձակ,
Առանց տրուսիկ, մազերն` հերարձակ:
Իր շեկ մազերը ալիքին հանձնում,
Չքնաղ իր կրծքով ալիքն էր ճեղքում:
Ոտքերը մկրատաձև աջ ու ձախ անում,
ՈՒժեղ ձեռքերով ալիքներ ճեղքում:
Դե աստվածներն էլ վերից զմայլված,
Նրա մարմնով էին հիանում թաքնված:
Խմբերգ – Ամո՜թ, ամո՜թ աստվածներին,
Ինչ՞ու էին տնտղում նրա՛նք այդ կույսին:
Մարիո – Այդպես հերարձակ լողանում էր նա;
ՈՒ հույս փայփայում, որ մի օր կգա:
Նա՛, ում ընտրյալն է ի՛նքը լինելու,
Եվ ում համար է՛ նա մերկանալու:
Խմբերգ - Ե՛ս եմ, ե՛ս եմ ընտրյալը քո,
Արի ինձ մո՛տ, ի՜մ մումուշո:
(Երգի ընթացքում Ռոմեոն ետևից մոտենում է Ջուլետին ու
փախցնում է նրա ձեռքը: Ջուլետան կարմրում է, բայց ձայն չի
հանում և մնում է մի կողմի վրա կռացած նստած: Հայրը շուռ
է գալիս աղջկա կողմը):
Ի. Կոպուլետ – Ի՞նչ ես կորցրել, աղջի՛կ ջան քնքուշ
Եվ ի՞նչ ես փնտրում դու այդտեղ զգույշ:
Ջուլետա –
Ա~խ, ոչին , հայրի՜կ, սա՛նրս եմ գցել,
Դու գործիդ մնա, ինձ մի դիտիր էլ:
(Ավագ Կոպուլետը շուռ է գալիս ու շարունակում լսել)
Ռոմեո –
Օ~հ, չքնա՛ղ կույս, արի՜ դու ինձ հետ:
Անունդ եմ ուզում իմանալ ` ես անհամբեր:
Ջուլետա– Ինչի՞ց ենթադրեց, թե կույս եմ ես դեռ:
(մտքում) Տեսնես ինչ է ուզում ինձանից, գիժն այս անհամբեր:
(Ռոմեոն բաց է թողնում աղջկա ձեռքը և ետ ետ գնում դեպի
Բեմի խորքը: Ջուլետը կանգնելով հետևում է նրան: Բեմի հետևում
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նրանք գրկախառնվում են ու սկսում են համբուրվել: Մերկուցոն
ժպիտով հետևում է նրանց):
Մերկուցո, – Ես էլ չփորձե՞մ այ էն չաղլիկին
(Նա ետևից զգույշ մոտենում է դայակին, մի ծաղիկ հանում ծոցից
ու ետևից մոտեցնում է դայակի քթին: Դայակը կարմրում է,
նայում նրան, հետո վեր է կենում, բռնում Մերկացուի ձեռքը և իր
ետևից քարշ տալով տանում բեմի խորքը և զոռով սկսում է
համբուրել դիմադրող տղային: Վերջինս ապարդյուն փորձում է
ազատվել չաղլիկ դայակի գրկից: Մարիոն շարունակում է):
Մարիո –
Այդպես լողալով կույսը հերարձակ,
Գնում էր դեպի կղզին լայնարձակ:
Ու այնտեղ կղզում նա ափ էր ելնում,
Փռվում ավազին, արևկող անում:
Սփռում մազերը ավազի վրա,
Արևկող անում, որ լավ չորանա:
Խմբերգ –
Երան~ի մենք է՛լ այնտեղ լինեինք
ՈՒ նրա կողքին
արևկող անեինք:
Մարիո –
Բայց օրից մի օր չար մարդիկ հոգնած
Գողացան նրա սրբիչը ու նա մնաց,
Լրիվ մերկ այնտեղ` ամայի ծովում,
Մինչև ուշ գիշեր նա լաց էր լինում:
Խմբերգ –
Կուզեինք մենք էլ այնտեղ լինեինք,
Նրա նուրբ մարմինը գրկեինք, տաքացնեինք:
(Այդ ընթացքում Ջուլետը վերադառնում է իր տեղը, Ռոմեոն
էլ նրա ետևից: Իսկ Մերկուցոն դեռ խորքում փորձում է
ապարդյուն ազատվել դայակի գրկից):
Մարիո –
Եվ այսպես ցրտից նա լրիվ սառած,
Թոքերի բորբոքում նա ընկավ հանկարծ:
Բժիշկները նրան չէին կարող օգնել,
Պենիցիլին էր պետք, որ չէին կարող ճարել:
Խմբերգ –
Ա~խ մեռավ կույսը, ա~խ մեռավ կույսը,
Եվ ոչ ոք չհամբուրեց նրա քնքույշ ուսը:
Կարեն – Ինչ պենիցիլին, ինչեր էք հնարում: Շեքսպիրի ժամանակ
ոչ մի պենիցիլին էլ չկար:
Կարինե – Երևի Շեքսպիրը այդ մասին չգիտեր հա: Դու գիտե՞ս,
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որ պենիցիլինը Կոլոմբոսն է Ամերիկայից բերել հետը` պոմիդորի
ու ծխախոտի հետ:
Կարեն, – Ո՞նց թե: Պոմիդորը հայկական միրգ չի՞: Հետո
պենիցիլինը ամերիկացիների ինչի՞ն էր պետք այդ դարերում:
Կարինե,– Նախ պոմիդորը միրգ չի, այլ
բանջարեղեն: Հետո
պոմիդոր իսպաներեն բառ է, պամադորե, ինչն նշանակում է
դրախտային խնձոր: Իսկ պենիցիլինով բնիկները սիֆիլիս էին
բուժում: Հույսով եմ, որ գոնե գիտես, որ այդ հիվանդությունը
պոմիդորի և ծխախոտի հետ նա է Ամերիկայից բերել Եվրոպա:
Կարեն (Մտքում) – Ինչքան քիչ միջամտեմ, այնքան լավ: Թե չ է
խայտառակ կլինեմ: (Բարձրաձայն) – ինչ որ է, շարունակում ենք,
որտեղից ընդհատեցինք:
Ռոմեո(շշնջում է Ջուլետի ականջին) –
Օ~հ, չքնաղ հրեշտակ, ելիր դու բալկոն,
Որտեղ կգրկեմ քեզ` ես սիրո կարոտ:
Ջուլիետ –
Միայն թե զգույշ, հայրս չիմանա,
Թե չէ ձերոնցից վրեժ կլուծի նա:
(Ռոմեոն նշան է անում Բենվոլիոյին իր հետ դուրս գալու`
ծիծաղելով նայում Մերկուցոյի և դայակի կողմը, որտեղ Մերկուցոն
դեռ ապարդյուն փորձում է դուրս պրծնել դայակի գրկից: Բոլորը
շնորհավորում են Մարիոյին, գոռում “Բռավո”: Դայակը, վերջապես
հագենալով, Մերկուցոյին բերում ու նստացնում է իր կողքին:
Կերուխումը շարունակվում է):
Կարինե – Այստեղ վարագույրները փակվում են: Հետո բացվում
են, և սկսվում է պատշգամբի տեսարանը: Բոլորդ դուրս եկե՜ք:
Մնան միայն Ռոմեոն և Ջուլետը:
(Բոլորը դուրս են գնում: Պատշգամբում հայտնվում է Ջուլետը`
հերարձակ, կիսամերկ, ծխախոտը բերանին):
Ջուլիետա –
Այս ի՞նչ եմ անում, ինչի՞ եմ սպասում:
Չե որ Պարիսն է՛, իմ ձեռքը խնդրում:
Պարի՞ս, թե Ռոմե՞ո, այ քեզ բարդ խնդիր:
Ո՞ր մեկին ընտրեմ , արի ու մի գժվիր:
Դառնալ Պարիսի կինը մշտական,
Իսկ Ռոմեոյին պահել սիրեկան:
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Թե՛ հակառակն շտապեմ անե՞լ, ,
Բա որ նրանց հանկարծ խառնեմ,
Էլ Ոնց տակից դուրս պրծնեմ::
Ի~նչ էլ դժվար է, ո՞ր մեկին ընտրեմ.
Կամ երկուսին է՛լ մերժե՛մ ու փրկվե՞մ:
Կարող եմ երկուսի՛ն էլ սիրեկան պահեմ:
Ժամանակն իր շավիղից դուրս է սայթաքել:
Օ~հ, բախտ իմ դժխեմ:
Ինչ՞ու ծնվեցի, որ հիմա ընտրեմ:
(Կպցնում է սիգարետը ու ագահաբար սկսում է ծխել: Բեմ է
մտնում Ռոմեոն, տեսնում է ծխող Ջուլիետայինև թաքնվում է
պատշգամբի տակ):
Ռոմեո(մտքում)–Ահա և նա, իրար գտանք:
Խորհրդավոր մութ գիշեր:
(Բարձրաձայն) –Օ~հ, չքնա՜ղ կույս, նայի՜ր ներքև,
Որ ինձ տեսնես դու այստեղ:
Չքնաղ դեմքդ ներքև ուղղի՜ր,
ՈՒ կարոտով դու ինձ նայի՜ր:
Թաքնվել եմ այստեղ` այգում,
Քո խոսքին եմ հույսով սպասում:
Ջուլիետա –
Ով է այդտեղ` ներքևում,
Սրտիս ձայնը թաքուն լսում:
Ի՞նչ ես մթության քողով ծածկված;
Ինձ հետևում դու թաքնված:
(Կուլիսների ետևից ներս է մտնում Կապուլետիների նախնու
ուրվականը, ձեռքին գանգ` վառվող աչքերով և գերմանացի
զինվորի համազգեստով ու սև թիկնոցով):
Կ. Ուրվական,– Եկել եմ այստեղ հանդերձյալ կյանքից,
Որ քեզ ավանդեմ պատմությունն այս հին:
Ջուլե՜տ, թոռնի՛կս, խելքդ հավաքի՜ր
Եվ Մոնտեգյուից դու հրաժարվի՛ր:
Ջուլիետա,–
Վա~յ, մամա՜ ջան:
(Ուշաթափ փռվում է):
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Ռոմեո,–

Քավթա՛ռ բիձա, հո չե՞ս գժվել.
Գերեզմանից խ՞ի ես ելել:
Խեղճ աղջկան դու վախեցրիր,
Երևի երեխաից էլ ընդմիշտ կտրեցիր:
Դե Ե՜տ գնա, չքվիր, նորից գերեզման:
Թե չէ կացինս սրած է , պատրաստ:
Կգնամ, կբերեմ, գլուխդ կկտրեմ:
Կ. Ուրվական –
Ձեռքերդ հեռու դու իմ թոռնիկից,
Թե չէ չես պրծնի դու իմ ցասումից:
(Ներս է մտնում հրշեջի համազգեստով, ջրի ատրճանակով
Մոնտեկիների ուրվականը):
Մ. Ուրվական –
Ա՜յ քինախնդիր ալիվոր դժբախտ,
Ինչ՞ու ես ելել գերեզմանիցդ տաք:
Դժոխքից գողացած կրակդ մարիր
ՈՒ մեր թոռներին դու մի՜ խանգարիր:
(Ջրի ատրճանակից սկսում է ջուր ցայտեցնել գանգի վրա:
Վերջինիս աչքերի կրակը մարում է: Կ. Ուրվականը սկսում է
այն թափահարել, բայց իզուր):
Կ. Ուրվական Տե՜ր աստված, տե՜ր աստված
Գանգիս կրակը հանգավ հանկարծ:
Ինչպես սրանից մի դար առաջ
Փախցրիր ընկերուհուս, ա՛յ դո՜ւ հոգնած:
Կպատժեմ ես քեզ, ցնդա՜ծ բիձուկ:
Իսկ դու ջահել, ա՜յ վավաշոտ,
Չքվի՜ր այստեղից քո հորդ մոտ:
Ու մոռացի՜ր դու Ջուլետին:
Մ. Ուրվական – Պա՜հ, պա՜հ, պա՜հ, պա՜հ, է՛տ էր պակաս,
Մի՛ վարանիր, առա՛ջ, տղա՜ս:
Արդ նա քոնն է, լա՛վ իմացիր:
Թե ում թոռն ես, պատշգամբ բարձրացի՜ր:
(Ռոմեոն բարձրանում է պատշգամբ և սկսում է ուշքի բերել
Ջուլետին: Երկու ուրվականները իրար քաշքշելով ու հրելով
դուրս են գնում):
Ռոմեո –
Ջուլե՜տ, Ջուլե՜տ ուշքի՛ արի:
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Աչքերդ բաց ու ինձ նայիր:
Ախ՜ տե՛ր Աստված, էս ի՞նչ անեմ:
Ո՞նց աղջկան ուշքի բերեմ:
(Ջուլետը դանդաղ բացում է աչքերը և գրկում է Ռոմեոյի վիզը:
Վերջինս օգնում է նրան նստել):
Ջուլիետա –
Ու՞ր են նրանք, արդեն չկա՞ն:
Ախ՜, տեր Աստված, ինչքան եմ թուլացած:
(Կպցնում է սիգարետը և ծուխը փչում է Ռոմեոյի երեսին:
Վերջինս կնճռոտվում է և դեմքը շեղում):
Ռոմեո –
Այդ ծխելը դու թո՛ղ, գիտե՜ս:
Ռակի բուն է սիգարետը, դու հո գիտե՛ս:
Տուփի վրա գանգ է նկարված
Եվ ոսկորներ ծխից հյուծված:
Ջուլիետա –
Իմ ծխելը դու թող հանգիստ,
Լավ է` շտապիր գրկե՛լ դու ինձ:
Համբույրներով դեմքս ծածկի՛ր,
Շոյի՜ր, գրկի՜ր ու փայփայի՜ր:
(Նրանք
գրկախառնվում
են,
համբուրվում:Ռոմեոն
դեմքը
կնճռոտում է սիգարետի համից ու հոտից):
Ռոմեո –
Քեզ ետևից լավ է գրկեմ.
Գրկեմ, շոյեմ ու փայփայեմ:
Այս գիշերը մերն է հիմա,
Արի՜ գնանք նե՜րս, ի՜մ աննման:
(Նրանք գրկախառնված դուրս են գնում: Պատշգամբ է դուրս
գալիս դայակը, իսկ այգում հայտնվում է Մերկուցոն):
Դայակ –
Ա~խ, ին~չ հրաշք պատանի է՛ր:
Վաղուց այսպես ես չէի հուզվել:
Երանի թէ նրան նորից գտնեի,
Տեսներ, գրկեր ինձ համբուրեր :
Մերկուցո(մեկուսի)-Այս չաղլիկը իսկը գիժ է
Էսքան կրքոտ, էսքան անզուսպ:
Սա ինձ կուտի առանց օֆի:
Ձայն տամ սրա՞ն, թե հեռանամ առանց զոհի:
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(Բարձրաձայն) –

Օ˜, աննման այգու ծաղիկ,
Քո անունը քո բաշխի՜ր դու ինձ,
Որ իմանամ աղոթելիս
Ու՞մ անունն եմ հիշելու միշտ:
Դայակ –
Ախ~, այդ դո՛ւ ես, քա՜ղցր տղա.
Վերև արի՜, թե չէ հիմա՛,
Ես ցա՛ծ կիջնեմ, կամ կթմփամ:
Ու թմփոցից իմ ահավոր ,
Աշխարհն արար շուտ կարթնանա:
Ու թե այստեղ քեզ բռնեցի՛ն,
Բանդ բուրդ է, լա՛վ իմացիր,
Չես պրծնի դատաստանից:
Մերկուցո –
Չէ՜, չէ՜ պետք չի, ես կգնամ,
Որ վտանգից հեռու մնամ:
Դայակ –
Ո՞նց կգնաս, ա՜յ անզգամ:
Կիրքս դարձրիր դու անսահման:
Հիմա թողնես փախչես հեռու՝
ՈՒ ինձ թողնես լուռ տանջվելու:
Արի՜ ինձ մո՛տ, որ քեզ սիրեմ,
Իմ ննջարանը թաքուն տանեմ:
(Մերկուցոն պատշգամբ է բարձրանում: Դայակը ագահաբար
գրկում է նրան, սկսում համբուրել: Հետո դիմադրող Մերկացուին
քաշելով տանում է ներս):
Կարեն – Վատ չէ՛, վատ չէ՛: Կարինե 5 րոպե ընդմիջում, հետո
սկսում ենք հաջորդ տեսարանը:
(Վարագույրները բացվում են: Պատշգամբի տեսարանն է:
Պատշգամբ են դուրս գալիս Ռոմեոն և Ջուլիետան):
Ռոմեո –
Ի՜նչ հրաշք էր, ու ի~նչ գիշեր:
Դու ի~նչ կյանք ե՞ս, ու ինչ պատկեր:
Ջուլիետա Սրանից հետո ամեն գիշեր
Ինձ մոտ կգաս, իմ անհամբեր:
Իսկ երբ որ ես ամուսնանամ,
Ա~խ չգիտեմ` ինչպե՞ս մնամ:
Ռոմեո –
Ես գնացի, մնաս բարով,
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Իմ թանկագին ու իմ կարոտ:
Վաղը նորից կգամ քեզ մոտ,
Սպասի՜ր ի՛նձ, ի՜մ անամոթ:
(Ռոմեոն իջնում է պատշգամբից, օդայ համբույրներ ուղարկում
Ջուլիետային ու հեռանում: Ջուլիետայի ներս գնալուց հետո
պատշգամբ են դուրս գալիս դայակն ու Մերկուցոն: Վերջինս
հազիվ է շարժվում: Երկուսն էլ գզգզված են):
Մերկուցո –
Ես գնացի, մնաս բարով:
(Փորձում է ներքև իջնել` դայակը պահում է):
Դայակ –
Կա՜ց, մի՜ շտապիր, դեռ մի՜ գնա,
Հազիվ ձեռքս ես ընկել, դու դեռ մնա՛:
Որպես ազնիվ ու կարգին մարդ,
Ինձ պիտի կին առնես դու արդ:
Մերկուցո(Մեկուսի) Քաշվանք, պրծանք
Պրծում չկա:
Ի~նչ փորձանք էր. մեջ ընկա:
(Բարձրաձայն) –
Հա՜, չաղլի՜կս, հա՜, իմ ահե՜ղ,
Բառ չեմ գտնում, որ քեզ ասեմ:
Դայակ –
Մի վանական գտի՜ր դու շուտ,
Որ պսակի նա մեզ իսկույն:
Եվ խոստացի՜ր, որ մենք արագ,
Կամուսնանանք` արագ - արագ:
Մերկուցո –
Ես գնացի , մնաս բարով:
(Փորձում է իջնել, դայակը կրկին պահում է նրան):
Դայակ –
Դեռ սպասի՜ր, չեմ հագենում,
Խոստացի՜ր ինձ, որ դու կանես:
Ինչ խոստացար, և մենք հաստատ,
Օրինական կամուսնանանք:
Մերկուցո –
Հա՜, իսկապես, կամուսնանանք,
Իսկ հիմա ես պիտի գնամ,
Պիտի քնեմ, հանգստանամ:
(Շտապ ցած է թռնում պատշգամբից և օրորվելով հեռանում
է: Պատշգամբ է դուրս գալիս Ջուլիետը):
Ջուլիետա –
Ի՞նչ եմ տեսնում, մենակ չե՞ս դու:
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Դայակ –

Ջուլիետա –

Հյուր են եկել քեզ վերջապես:
Հա Ջուլետ ջան, եկել էին հյուր :
Կասեմ ավելին, ոչ միայն հյուր:
Իմ կարծիքով մենք անպայման ,
Կամուսնանանք` Ի՞նչ կասես սրան:
Իսկ ինչ ասեմ, շնորհավոր:

Շատ ուրախ եմ ես քո համար:
Իսկ ահա ես մոլորված եմ,
ՈՒ չգիտեմ, թե ի՞նչ անեմ:
Ռոմեոյին ես սիրում եմ ,
Բայց Պարիսի էլ , հարսնացո՛ւն եմ:
Որի՞ն ընտրեմ, որի՞ն թողեմ:
Շատ դժվար է, ես ի՞նչ անեմ:
Դայակ –
Դու հո գի՞ժ չես, էլ ի՞նչ ընտրես:
Դու մեկի հետ ամուսնացի՜ր,
Ու գիշերը նրա՛ն ընտրի՜ր:
Իսկ մյուսին, պահի՜ր որպես,
Քեզ սիրեկան ու լավ ընկե՛ր:
Եվ ցերեկով, ծածուկ մի տեղ
Ընտրի՜ր նրան ինչքան կուզես:
Ջուլիետա –
Ճիշտ խորհուրդ է, ես Պարիսի՛ն,
Կնտրեմ ինձ համար լա՛վ ամուսին;
Իսկ Ռոմեոն սիրատոչոր,
Ինձ կսիրի ցերեկ ու զօր:
Դայակ –
Ապրե՜ս, ապրե՜ս, իմ հրեշտակ
Տեսնում եմ ես խորհուրդն այս,
Քեզ տեղ հասավ ամբողջապես:
(Երկուսն էլ ներս են գնում: Վարագույրներն էլ փակվում
են): Կարինե – Առաջին ակտն պրծավ:
Կարեն – Վատ չէ, վատ չէ: Կարինե 10-15 րոպե ընդմիջում,
հետո 2-րդ ակտը:
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2-րդ գործողություն
(Բացվում են վարագույրները: Հրապարակի տեսարանն է:
Շատրվանի մոտ հավաքվել են Ռոմեոն, Բենվոլիոն և
ծառաները):
Ռոմեո–
Մեր Մերկուցոն ու՞ր է չքվել:
Չեմ տեսել ես նրան այսօր:
Արդ կեսօր է, ուշ է արդեն,
Հո չի՞ քնել մինչև կեսօր:
Բենվոլիո –
Երբ որ երեկ մենք դուրս եկանք,
Մնաց այնտեղ մեր քաջ տղան:
Դու չտեսա՞ր այն չաղլիկին,
Որ գրկել էր նրան շատ պինդ:
Ռոմեո –
Հա, իսկապես, խեղճ Մերկուցո:
Չեմ նախանձում ես էլ նրան:
Ի՞նչ էր գտել այդ չաղլիկի մեջ,
Բայց կա՜ց, ահա և նա եկավ:
(Ներս է մտնում Մերկուցոն հորանջելով, օրորվելով, ոտքերը
մի կերպ քարշ տալով, գալիս, նստում է հատակին, հենվում
շատրվանին ու գլուխը կախելով կրծքին, սկսում է խռմփացնել)
Բենվոլիո –
Կա , չկա, տղան հեչ չի քնել
Ռոմեո –

Մերկուցո –
1-ին ծառա-

Ռոմեո –

ՈՒ գիշերն է նա լուսացրել:
Հե~յ, Մերկացո՜, զարթնի՜ր, տղա՜ս,
ՈՒ մեզ պատմի՜ր, ինչու ես հոգնած:
Ի՞նչ էիր անում ամբողջ գիշեր,
Որ չե՛ս քնել ու այդպես հոգնել:
Ո՞վ կա այստեղ, ու՞մ եմ լսում:
Թողեք քնեմ, ի՞նչ էք ուզում:
Մեր Մերկուցոն քնահարամ
Տեղ չի գտնում գլխին հարմար:
Չաղ դայակը այն անհամբեր
Տանջել է նրան ամբողջ գիշեր:
Ո՞վ էր նրան խնդրում այնտեղ,
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Այդ չաղլիկին գրկել, սիրել:
Մերկուցո –
Բա՜ց թող, բա՜ց թող, էլ չեմ ուզում:
(Մեկնվում է կողքի ու շարկունակում քնել):
Ռոմեո –
Վե՜ր կաց, վե՜ր կաց, հերիք քնես:
Պատմի՜ր տեսնեմ, ի՞նչ է եղել:
(Ցնցելով արթնացնում է Մերկուցոյին ու օգնում, որ նստի):
Մերկուցո –
Ա~խ, այդ դո՞ւ ես,Ես էլ գիտեմ`
Ինձ դայակն է նորից գրկել:
Օ~հ, տե՜ր Աստված, ի՞նչ գիշեր էր:
Ո՞նց չմեռա ես այս գիշեր:
Զուր չեն ասում, որ փորողը ՝
Ինքն է ընկնում իր փոսի մեջ:
Կաշվիս վրա պարզ զգացի,
Խորությունը ես այդ փոսի:
Ռոմեո –
Իսկ մե՞նք, տղա՜ս, ասա՛ խնդրեմ,
Ինչ կապ ունենք այդ փոսի հե՞տ:
Մերկուցո –
Հասկանում ես՝ նա ուզում է,
Ամուսնանամ ես նրա հետ:
Ու չգիտեմ, թե ես ինչպե՞ս
Առաջարկն այդ զգույշ մերժեմ:
Բենվոլիո –
Արի՜ բանան առաջարկենք:
Մերկուցո –
Բանա՞ն: բանանն` ինչի՞ համար:
Ռոմեո –
Ախ~ր Քինգ-Կոնգի քրոջը շատ է նման,
Այդ չաղլիկին ո՞նց կերակրես:
Սովամահ կլինես դու նրա հետ:
Լավ չի՞ լինի նրան թույնե՞ս:
Բենվոլիո –
Ճիշտ է, թույնել, ա՜յ քեզ հնարք
ՈՒ կազատվես դու նրանից անցավ, արագ:
2-րդ ծառա –
Նրան թույն տալ ու ազատվել:
Իսկ հետքերը ինչպե՞ս ծածկել:
(Մերկուցոն աշխուժանում է, գրկում է Բենվոլիոյն, հետո երկար
թափահարում է 2-րդ ծառայի ձեռքերը):
Մերկուցո –
Դա է ելքը, միջոց չունենք,
Իսկ մենք ինչպե՞ս նրան թույնենք:
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Հարկավոր է շատ զգույշ լինել,
ՈՒ մեր թույնից հետք չթողնել:
Բենվոլիո – Դա շատ հեշտ է, կան միջոցներ`
Շրջապատում ու անցյալում փորձված թույներ:
Դու թխվածք ես շատ պատվիրում
ՈՒ ցիան ես նրան խառնում:
Հենց որ ուտի թխվածքն այդ,
Այդ նույն պահին, անժամանակ,
Նրա հոգին շտապ , իսկույն՝
Չաղ մարմնից կելնի նա դուրս:
Մերկուցո
Նման բարի գործի համար
Հսկա մի տորթ կպատվիրեմ:
Ու կթույնեմ ես տորթն այդ,
Ծաղիկներով նրան կնծայեմ:
Հետո տեսնենք, թե տորթն այդ,
Ո՞նց կմարսի փորը նրա:
Ռոմեո –
Թույնը փորի՞ն, ծաղիկներն էլ գերեզմանի՞ն:
Մերկուցո
Լա՜վ է, լա՜վ է, ես վերջապես
Հավետ կպրծնեմ դայակից մեր:
Ինչ հիմար էի, որ գլուխս անցավ,
Մեծ ցավի տակ դրի անժամ:
Բենվոլիո – Որոշված է՛, դե դու գնա՛,
Քաղցրավենիք շու՜տ պատվիրիր:
Ես էլ գնամ , որ թույն գնեմ`
Եվ մեր գործն հաջողացնեմ:
2-րդ ծառա – Չեմ հասկանում , ինչ՞ու տանջվել:
Մի՞թե չի՛ կարելի նրան մերժել:
Գրողի ծոցը նրան ղրկեք,
Հետո հանգիստ պառկեք, քնեք:
Էլ կարիք չի լինի նրան թույնել,
Հետո էլ վախից քունը կորցնել:
Մերկուցո – Չի կարելի, դժվար է շատ:
Թե բողոքի տիրոջն անհաշտ,
Նոր կռիվներ կծագեն միշտ
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Կոպուլետների ու իմ միջև ընդմիշտ:
Բենվոլիո –
Հ՜ա, իսկապես, նոր կռիվներ…
Մեր քաղաքը շատ է տեսել:
Բավ է, որ մենք հա նրանց հետ
Դիակներ ենք սփռում քաղաքով մեկ:
Մերկուցո –
Որոշված է, հարցեր չկան,
Ժամանակ ենք ծախսում միայն:
Հիմա գնանք ամեն մեկս իրեն հերթին,
Իր գործերը կարգի բերի:
(Բոլորը դուրս են գնում: Ներս են մտնում բանվորները և դուրս
են տանում շատրվանը և տեղադրում Կոպուլետների տան
տեսարանը);
Կարեն(Ինքն իրեն այդ ընթացքում),-Ինչ թույնի մասին է խոսքը,
բան չեմ հասկանում: Ինձ ձեռ են առնում, ի՞նչ է: Հենց այսօր կբացեմ
Շեքսպիրի հատորը և կկարդամ: Զգում եմ, որ ինչ-որ բան այնպես
չէ: (Հետո բարձրաձայն) - Կարինե, հաջորդը ո՞ր տեսարանն է:
(Մինչև Կարինեն մտածում է, կուլիսներից հուշում են “Պարիսի
հարսնախոսությունը”):
Կարեն,– Բոլորդ տեղերում, սկսում ենք հարսնախոսության
տեսարանը:
(Ներս են մտնում իշխան Կոպուլետը, նրա կինը, Ի. Պարիսը,
Ջուլետը, դայակը և ծառաները):
Ի. ԿոպուլետԵկեք հյուրե՜ր իմ թանկագին
Հարցն լուծենք ամբողջովին:
Իշխա՜ն Պարիս, ի՛մ թանկանգին,
Առաջարկդ նորից կրկնիր:
Ի. ՊարիսԱզնի՜վ իմ տեր, և դո՛ւք տիկնայք,
Ձեռքն եմ խնդրում ես ձեր դստեր,
Թող որ սերը երկկողմանի,
Թևավորի մեզ ու պահպանի:
Տ. ԿոպուլետԻշխա՜ն, իշխա՜ն ի՛մ սիրելի,
Քո խնդրանքը մոտ է սրտիս:
Բայց իմ դուստրը շատ փո՛քր է դեռ,
Չի բոլորել տասնհինգը դեռ:
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Եկեք համբերենք մի փոքր էլ,
Որ բոլորի տասնվեցը մեր:
Այն ժամանակ նա մեծ սիրով,
Ձերը կլինի առքով-փառքով:
Ի. Պարիս Օ~հ, իմ տիկի՛ն, իշխանուհի՛,
Կարծում եմ ես, որ այսուհետ,
Էլ չե՛մ կարող ես համբերել:
Երբ տեսնո՛ւմ եմ, ե՛ս Ջուլետին,
Շատ եմ հուզվում, քրտնում անտեղին:
Եվ հազիվ եմ ես ինձ զսպում:
Ձեր աղջիկը է լ մեծ է արդեն
Եվ չքնաղ է՝ ինչպես արև:
Մեր քաղաքում կան մայրիկներ,
Որ Ջուլետից էլ շատ փոքր են դեռ:
Եվ դուք զուր էք արդ տագնապում,
Նա մայրանալ է արդեն ուզում:
Եկեք հարցնենք մենք Ջուլետին,
Համաձայն է դառնալ ինձ կին:
Ի. Կոպուլետ –
Ի՛նձ մոտեցիր, դստրի՜կս իմ,
Իմ թանկանգի՛ն ու իմ անգի՛ն:
Դու լսեցիր մեր Իշխանին:
Համաձա՞յն ես դառնալ դու կին:
Դայակ(Ծածուկ Ջուլետի ականջին), Համաձայնվիր այ իմ խելառ,
Սա քո շանսն է դառնալ ազատ:
Երկու թռչուն դու կունենաս,
Երկկողմանի կերջանկանաս:
Ջուլիետա(Նույնպես ցածրաձայն), Կա՛մաց, դայա՜կ, ցա՛ծր խոսի՜ր
Եվ քո տեղը դու իմացի՛ր:
Ես էլ արդեն կույս չեմ, գիտես:
Կխայտառակվեմ, ո՞նց դուրս պրծնեմ:
(Բարձրաձայն) –
Թանկանգի՜ն հայր, սիրելի՜ մայր,
Ձեր կարծիքը թա՛նկ է ի ն ձ հ ա մ ա ր :
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Եվ ձեր կամքին ես հնազանդ,
Ես Իշխանին կին կդառնամ:
Ի. ՊարիսՊատասխանդ, իմ հրեշտա՜կ,
Ինձ դարձնում է քեզ հպատակ,
Իսկ մարմինս արդ, այսուհետ,
Կարոտակեզ քեզ է տրվել,
Եղի՜ր դու իմ իշխանուհին
ՈՒ իմ սրտի դու թագուհին:
Ի. ԿոպուլետԴե որ այդպես անհամբեր էք,
Հարսանիքն էլ չհետաձգենք:
Դառնանք մոտիկ մենք բարեկամ,
Ես քեզ խիստ հայր, դու ինձ` զավակ:
(Գրկախառնվում ու համբուրվում են իրար հետ: Միայն
դայակն է մեկուսի փնթփնթում` “Բա ես, բա ես”):
Դայակ –
Այդ ամենը լավ է , Իշխա՜ն,
Ես էլ ունեմ մի մեծ խնդրանք:
Դե՛ քանի որ սանիկն իմ,
Մեծացել է, որ մայր դառնա,
Եվ ոչ նրան և, ոչ էլ ձեզ՝
Պետք չեմ էլ ես:
Կուզեի ես էլ ամուսնանալ`
Եվ իմ հերթին ես մայրանալ:
Իշխանուհի –
Դու ուզում ես ամուսնանա՞լ:
Եվ այդ ու՞մ հետ:
(Մեկուսի) –
Ա՞յ քեզ խելառ:
Ի. Կոպուլետ – Եվ այդ ու՞մ ես դու կապկպել,
Ո՞ր խելառն է ցանցդ ընկել:
Միթե այստեղ, այս քաղաքում
Կա գեթ մեկը, որ քեզ է ուզում:
Դայակ –
Իհարկե կա, էլ ի՞նչ կասկած:
Այդ ու՞մ տեղն էք դուք ինձ դրած:
Ձեզ չ՞ի թվում, որ անկասկած
Իմ կյանքն էլ է դառնում լուծված:
Իշ. Կոպուլետ – Հարկավ, հարկավ, դասավորի՜ր,
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Դայակ –
Իշ. Պարիս –
Դայակ –

Եվ քո կյանքը կարգավորի՜ր:
Բայց ա՛սա ինձ, թե ո՞վ է նա,
Որ սիրում է քեզ անխնա:
Մեծ Իշխանի զարմիկն է նա:
Ո՞նց, Մերկուցո՞ն:
Նա է, որ կա:

(Իշխանուհին, որ այդ պահին կժից ջուր էր խմում, փռթկում
է, սկսում է հազալ, հետո շունչ առնելով` սկսում է ծիծաղել):
Իշ. Կոպուլետ –
Օ~, աննման իմ սենյորա,

(Մեկուսի), Դայակ –
Իշ. Կոպուլետ –

Ի~նչ հրաշքով արևն այդ,
Բախտիդ վրա վառ շողշողաց:
Երևի նրա լույսն է պայծառ
Մերկուցոյի միտքը դարձրել տկար:
Դե ի՛նչ, Իշխա՛ն, թույլ տալի՞ս էք
Ամուսնանամ ես նրա հետ:
Դե իհարկե, հարկավ, հարկավ:

Այդպիսի բախտը ու՞մ էլ ժպտա
Ես պատրաստ եմ նրան օգնել,
Եվ մեծ օժիտ քեզ ընծայել:
Դայակ(Գոռոզաբար)- Շնորհակալ ե՛մ, պայծա՜ռ Իշխան:
Ջուլիետա –
Բայց ու՞ր է նա, մեր այդ տղան:
Ինչ՞ու մեզ մոտ նա չի գալիս,
Ինչ՞ու պատշաճ իր խոսքերով
Իր խնդրանքը մեզ չի տալիս:
(Դայակը շփոթվում է, չգիտի ` ինչ պատասխանի: Այդ պահին
ներս է մտնում մունետիկը և այդքան մարդ հավաքված
տեսնելով` շփոթվում ):
Մունետիկ –
Ո՜վ մեծ իշխան, դու Կոպուլետ,
Իմ պարոնը ազնիվ ու համեստ,
Ձեզ ընծա է ուղարկել, տե՜ս:
Այս մեծ տո՛րթը ձեր դայակին,
Ծաղիկներն էլ` հարսնացուի՛ն:
Եվ նա ձեռքն է խնդրում այսպես
Ձեր դայակի` շա՛տ լուսերես:
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(Ծառաները ներս են բերում մի մեծ տորթ և մեծփունջ ծաղիկներ)
Ի.Կոպուլետ(ժպտալով և ծիծաղը հազիվ զսպելով),- Չհասկացանք
նա ու՞մ ձեռքն է խնդրում այսպե՛ս:
Մունետիկ(Շփոթված)- Դե, սենյորա Բատիստայի:
Ջուլիետա –
Իմ դայակի՞:
Մունետիկ –
Այ՜ո, չքնա՜ղ իմ տիրուհի:
Ջուլիետա –
Ա~խ, ի~նչ կայֆ է:
Մենք հարսանիք կանենք այսպես:
Եվ երկու զույգ, չորս սրտեր,
Կմիավորվեն` կդառնան մեկ:
Իշ. Կոպուլետ – Գնա՛, տղա՜ս, հայտնիր նրա՛ն,
Ինձ բարհաճ է խնդրանքն այդ:
Նրան կտա՛մ ես դայակիս,
Եվ շատ արծաթ, որպես օժիտ:
(Մունետիկը խոնհարվում է ու դուրս գնում):
Ի. Կոպուլետ –
Դե ի՛նչ, տիկնա՜յք ու պարոնա՜յք
Դուր է գալիս ինձ տորթն ա՛յդ:
Եկեք կտրենք նրան, ուտենք
Եվ մեր փորը լավ կշտացնենք:
Իշխանուհի –
Կա՜ց, մ՛ի շտապիր, քի՛չ էլ սպասի՜ր
Թող վաղը գա, բարին իր հետ,
Հո չփախավ այս տորթը մե՛ր:
Իշ. Կոպուլետ – Լավ , տիկի՜նս, ինչպես կուզես:
Շուտ տար, պահի՜ր տորթն այս մեծ:
(Ծառաներից մեկը սփռոց է բերում ո ւ ծածկում է տորթը: Բոլորը
ոտքի են ելնում):
Հիմա գնանք ու պատրաստվենք,
Վաղը կգա բարին իր հետ:
(Բոլորը դուրս են գալիս, բացի Ջուլետից):
Ջուլիետա –
Մի տես համով ինչ տե՛սք ունի,
Թե մի կտոր ես որ ուտեմ,
Բան չի լինի այս տորթի հետ:
(Նա վերցնում է մի մեծ ափսե ու դանակ, հետո տորթից մի
կտոր է կտրում ու սկսում է ագահաբար ուտել: Երբ ուտում
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վերջացնում է, հանկարծ սկսում է ցնցվել, մի ճիչ է արձակում,
փռվում է գետնին ու սկում է ջղաձգվել: Վարագույրները
փակվում են):
Կարինե,–
Տեսարանը վերջացավ: Կարեն ի՞նչ ենք անում:
Կարեն(Կարծես քնից արթնանալով),- Հա, ի՞նչ: Ի՞նչ էք անում: Հմ:
Շարունակում ենք: Հաջորդ տեսարանն է (մտքում), - թե իմանայի
ո՞նց է շարունակվում` կասեի: Տեսնես այս կաշմառը ե՞րբ է
վերջանալու: (Բարձրաձայն) – Շարունակում ենք:
(Բացվում են վարագույրները: Հրապարակի տեսարանն է: Ներկա
են Ռոմեոն, Մերկուցոն, Բենվոլիոն և ծառաները: Մտնում է
Մունետիկը):
Մունետիկ –
Ա~խ, պարոննե՜ր, հարգանքներս:
Ձեր պատվերը կատարեցի
Եվ տո՛րթն այն մեծ` տեղ հասցրի:
Մերկուցո –
Ասա՜ շուտով, ինչպե՞ս եղավ,
Ո՛նց ընդունեց, նվերս կերա՞վ:
Արդյոք փորձե՞ց համը տորթի:
Թե թաքցրեց, որ հետո թաքո՛ւն ուտի:
Բենվոլիո Այդ չաղլիկը տո՞րթ թաքցնի:
Երևի հենց միանգամից, վրա տվեց,Որ խժռի:
Մունետիկ –
Ո՛չ պարոններ, մենակ չէ՛ր նա:
Հավաքվել էր գերդաստա՛նը ամբողջ նրա:
Պարիսն էլ էր այնտեղ` Իշխանը քաջ,
Նրանց հե՛տ էր սեղան նստած:
Ռոմեո –
Պարիսն էլ է՞ր սեղան նստած:
Ի՞նչ էր անում այդքան կանուխ:
Ի՞նչ հարցեր էին այնտեղ լուծվում:
Մունետիկ –
Դե, սկիզբը ես չեմ լսել:
Իմ կարծիքով նրանք այնտեղ
Հարսանիքի հարց էին լուծում:
Իմ կարծիքով Իշխանն այդ
Ջուլետայի ձեռքն էր խնդրում:
Ռոմեո –
Օ ~, Տե՜ր Աստված, ի՞նչ եմ լսում,
Ի՞նչ հարսանիք, ի՞նչ ես խոսում:
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(Շրջվում է դեպի Մերկուցոն), Ախր, երեկ ննջարանում
Ինձ մեծ սեր էր խոստովանում:
Մերկուցո Եվ դու էլ հեզ, ականջդ կախ
Խոստումներն էի՞ր լսում ուրա՜խ:
Կասի՛, կասի՛ բա չի՛ ասի, չէ որ այդժա՛մ,
Նույն անկողնում էիք միասին պառկած:
Ռոմեո –
Օ~, դաժան բախտ, դաժան բարքեր:
Երեկ ինձ հետ, այսօր` նրա:
Իմ խեղճ սիրտը ո՞նց դիմանա:
Բենվոլիո –
Դա քեզ պատիժ, որ այդքան հեշտ,
Մարիամիկին մոռացար հեզ:
Ու տարվեցիր դու ուրիշով,
Մի անարժան արարածով:
Մերկուցո –
Դե մի խոսքով, տորթը կերա՞վ:
Թե ապշտապ իր սենյակ տարավ:
Մունետիկ –
Ո՜չ, չկերավ, այլ պահեցին:
Բենվոլիո –
Ո՞նց պահեցին: Ինչի՞ համա՞ր:
Մունետիկ –
Ի՞նչ իմանամ` ինչի՞ համար:
Գուցե կարիք ունեին շատ մեծ տորթի՞:
Որ հարսանիքն իրենց այն քաղցրացնի՞
Մերկուցո –
Ո՞նց քաղցրացնի, ի՞նչ հարսանիք:
Դա աղետ է մի ահագին:
Նրանք կուտե՜ն ու կմեռնե՛ն,
Եվ ինձ հետո կձերբակալեն:
Բենվոլիո –
Ես այդ մասին չէի մտածել:
Բա ի՞նչ անենք, ի՞նչ ձեռնարկենք,
Այդ աղետը ինչպե՞ս կանխենք:
Ռոմեո –
Հարկավոր է տորթը ցրել,
Կամ էլ նրանց զգուշացնել:
Մերկուցո –
Եվ պատասխան պիտի ես տամ,
Եթե անգամ հղեմ պատգամ:
Առաջին ծառա– Իսկ թե ոչինչ չձեռնարկե՞նք,
Կոպուլետներից մենք կազատվեն՜ք:
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Ե՜վ Տիբալդից` չար ու տխմար,
Ե՜վ Իշխանից` գոռոզ ու չար:
Ռոմեո –
Բա Ջուլետա՞ն իմ թանկագին:
Մերկուցո –
Նա քոնը չէ, հաշտվի՜ր, տղա՜ս:
Հիմա Պարիսի կինն է հոգնած,
Իսկ թե մեռնի Ջուլետն անգամ,
Թող Պարիսն էլ վրան ողբա:
Ռոմեո –
Ճիշտ ես ասում, թող նա ողբա;
Եվ այդ ցավին նա դիմանա,
Իսկ ես շտապ ու մեծ սիրով
Մայրամիկիս մոտ փութամ շուտով:
Նրա ներումը ես կխնդրեմ
Եվ նորից սե՛ր ես կհայցեմ:
Բենվոլիո –
Մի՜ շտապիր Ջուլետին թաղել:
Միգուցե ոչինչ էլ նա չի կերե՞լ:
Ռոմեո –
Իսկ ինձ համար մեկ է արդեն:
Մերկուցո –
Հարկ է նրանց զգուշացնել,
Բայց թե ինչպե՞ս, ինչպե՞ս անել:
1 -րդ ծառա –
Քարին կապենք մի մեծ նամակ
Եվ ներս նետենք ինչպես գնդակ:
Բենվոլիո Դա վատ միտք չէ, այդպես կանենք:
Անմեղ մարդկանց մենք կփրկենք:
Ռոմեո Արեք ինչ-որ հարմար կգտնեք,
Իսկ ես գնամ նոր սեր փնտրեմ:
(Ռոմեոն դուրս է գնում, ներս է մտնում Կոպուլետների ծառան):
Կարեն(Մտքում),- Ո՞նց թե` նոր սեր փնտրեմ: Եթե չեմ
սխալվում Ռոմեոն և Ջուլետան վերջում միասին մեռնում են:
(Հետո բարձաձայն), - Կարինե, իմ մոտ տեքստը չկա, տանն եմ
թողել, մի օրինակ ինձ տվե՜ք:
(Կուլիսներում իրարանցում է սկսվում: ''Ի՞նչ անենք'', ''Սրան
ո՞նց ցրենք:
Կարինե(Մտքում),- Թոբա թե կյանքում մի հատ գիրք ես
կարդացել:
(Հետո բարձրաձայն),- Տեքստը իմ մոտ էլ չկա, ես անգիր եմ
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հիշում: Հուշարարն էլ չի եկել: Մարդ ուղարկե՞նք գրադարանից
բերեն:
Կարեն – Լավ, ուղարկիր: Շարունակում ենք: Ուշադիր;
(Կուլիսների ետևից ետին պլան են դուրս գալիս երկու
ուրվականները):
Կապուլ. ծառան – Բժի՜շկ, բժի՜շկ դժբախտություն:
Իմ տիրուհին այնքան ջահել ,
Իր հոգին է տալիս անտեր:
Մեռնում է նա հենց այս պահին:
Մերկուցո –
Ո՞վ է մեռնում: Դե շո՛ւտ ասա:
Տղամարդ եղի՜ր ու մի՛ տզզա:
Կ. ծառա –
Մեր իշխանի դուստրը ջահել,
Ջուլետան է մեռնում անտեր:
ԿՊ.ՈՒրվականԻնչ՞ , թոռնիկս՞; Անիծվե՛ք դուք,
Ես չեմ ների սրանց երբեք
(Սկսում է աջ ու ձախ թափահարել գանգը)
Կմորթե՛մ, կվառե՛մ , չեմ խնայի,
Մոնդեգյուներին էլ ես կթաղեմ հիմի:
Մ. ՈւրվականՄոնտեգյուները ինչ՞ կապ ունեն,
Քավթա՛ռ բիձա, կատաղելու տեղը հիմա՝
Լա՛վ մտածիր, ո՞վ էր թույնել,
Եվ թե ու՞մ եին ուզում սպանել:
Կ.Ուրվական Միևնույն է՝ ես բոլորին,
Ռոմեոյին, Մերկեուցոին, Բենվոլիոյին՝
Պիտի վառեմ, վրեժ լուծեմ,
Որ իմ սիրտը ես հովոցնեմ:
Մ. Ուրվական Ոնց տեսնում եմ, ա՛յ իմ վառիչ,
Դու իմ ջու՛րն ես կարոտում միշտ:
( Նրանք սկսում են իրար քաշքշել , հրմշտել և ջրել )
ՄԵՐԿՈՒՑՈ Ո՞նց, Ջուլետա՞ն, անմեղ աղջիկ,
Ոն՛ց պատահեց, ասա դու ինձ՛ :
Կ. ԾԱՌԱ Մենք չգիտենք ինչ պատահեց,
Երեկ լա՛վ էր նա, թարմ բողկի պես:
Քննարկում եինք հարսանի՛քը մենք Պարիսի՝
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Ու որոշում, ո՞նց Ջուլիետին նա հարս տանի:
Երբ դուրս եկանք մենք սենյակից,
Չեր բողոքում նա ոչինչից:
Իսկ երբ հետո, ետ եկանք ենք,
Նրան գտանք մենք մահամերձ,
Սառած հայացքով, ինչպես մի էծ:
(Ներս է մտնում կապուլետների 2-րդ ծառան):
Կ. 2-րդ ծառա - Ի՞նչ ես անում այստեղ, ա՜յ էշ:
Քեզ ղրկել էին բժիշկ կանչես:
Իսկ դու հիմա այստեղ կանգնած,
Զավզակում ես լեզվիդ հենված:
Կ. 1-ին ծառա – Արդեն գնում, վազում եմ ես:
Կ. 2-րդ ծառա – Արդ կարող ես էլ չշտապել,
Մեր տիրուհին մեռավ արդեն:
Մնացինք մենք մենակ, անտեր.
Հիմա գնա կանչիր տերտեր:
Մերկուցո –
Ո՞նց թե մեռավ Ջուլետան հեզ:
Ա~յ քեզ փորձանք ու մեծ աղետ:
Կ. 1-ին ծառա– Ես գնացի տերտեր կանչեմ:
(1-ին ծառան
դուրս է գնում:Բոլորը շրջապատում են
Կոպուլետների 2-րդ ծառային):
Մերկուցո –
Իսկ դայա՞կը, ի՞նչ է անում,
Էլ հարսանիքի նա չի՞ ձգտում:
2-րդ ծառա –
Մերկուցո՞ն
էք դուք` իմ մե՛ծ
իշխան:
Մերկուցո –
Այո՜, ես եմ, ինչ կա, ասա՜:
2-րդ ծառա –
Ես չգիտեմ, ահա նամակ,
Պիտի ձե՛զ տամ, ես շատ արագ:
(Ծոցից հանում է մի նամակ և հանձնում Մերկուցոին:
Այժմ գնամ, գործեր կան դեռ,
Դեռ դագաղն է՛լ, հարկ է գնել:
(Երկրորդ ծառան էլ է հապշտեպ հեռանում):
ԲԵՆՈԼԻՈ -

Դե Մերկուցո, դ՛ու ինչ կասե՞ս,
Մեր Ջուլիետան ինչից՞ զոհվեց:
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ՄԵՐԿՈՒՑՈ -

Բենվոլիո,Մերկուցո,-

Մ.Ծառա,-

Մունետիկ,Մերկուցո,Բենվոլիո,-

Մերկուցո,Մ.Ծառա,-

Բենվոլիո,Մ.Ծառա,-

Մերկուցո,-

Ես չգիտեմ ինչի՞ց է նա,
Այդպես մեռել անժամանակ:
Մի բան գիտեմ, նոր հասկացա,
Որ հույսերս չաղ դայակից ազատվելու՝
Չնչին են շատ դարձել հիմա:
Իսկ չէզ ուզում, որ մենք փութով
Քո այդ տորթը ցրենք փութով:
Շատ եմ ուզում, բայց ունց, ինչպես,
Այժմ այնտեղ սուգ է կարծես:
Եւ այդ տունը մտնել հիմի,
Անհնար է, ներս չեն թողնի:
Գնանք այնտեղ մենք քելեխի:
Եւ հարմար պահ եթե ընտրենք,
Մենք տորթն այդ հեշտ կցրենք:
Դա լավ միտք է, տեր իմ իշխան:
Իսկ Ռոմեոն, ինչ կասի նա,
Որ Ջուլիետան արդեն չկա:
Բայց նա ինքը միքիչ առաջ,
Թողեց գնաց, շատ նեղացած:
Ես չեմ կարծում, թե նա հիմի,
Շատ կցավի, կամ կտխրի:
Ամեն դեպքում նրան հայտնենք,
Եղանակն էլ ինքներտ ընտրեք:
Ես աղավնի ունեմ վարժված,
Նամակներ է տանում գրված:
Եթե նամակ մենք շուտ գրենք,
Ռոմեոյին այն կուղարկենք:
Քո փոստային այդ աղավնին,
Ռոմեոյին ոնց կգտնի:
Նրա հոտով` լավ շան նման:
Ունենք Ռոմեոյից գոնե մի բան:
Թաշկինակ, շոր, կամ էլ գուլպա:
Ոնց էլ գուլպա, խեղճ կենդանի:
Այդ աղավնին բա մեղքը չի:
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Մ. ծառա –

Բենվոլիո –

Մ. ծառա –

Իսկ ինչու ո՞չ` ազնի՜վ իշխան,
Գուլպաներն են պահում երկար,
Բնորոշ հոտը իրենց տիրոջ:
Խեղճ, խե՛ղճ թռչուն, խե՛ղճ կենդանի,
Գնա՜ մեր տուն, լվածքը գտի՜ր,
Մի բա՛ն հանիր դու այնտեղից:
Ես գնացի , մնաք բարով:
(Ծառան դուրս է գնում)

Մերկուցո –

Դե ինչ, գնանք մենք էլ այնտեղ,
Որ քելեխը բաց չթողնենք,
Թե հաջողվի նպատակն էլ
Հաջողացնենք:
(Բոլորը դուրս են գնում բացի Մոնտեգյուի ուրվականից):
Մ. Ուրվական – Այսպես, այսպես մեկը մեռավ…
Մյուսների հերթն է հարկավ:
Մերկուցոյին ես զենք դարձրի,
Որ իմ միտքը իրագործի,
Կոպուլետների ցեղն անիծված,
Ես կջնջեմ քոքը նրանց:
(Այդ պահին կուլիսների ետևից հայտնվում է Հրաչյա
Դավիդովիչը, զարմացած նայում է հրշեջի շորերով ուրվականին,
ուզում է միջամտել, հետո մտափոխվում է, թիկունքից մոտենում է
Կարենին, վերցնում է 2-րդ աթոռը ու նստում Կարենի կողքին ու
նշաններով հասկացնում նրան շարունակել):
Հր. Դավիդովիչ(Ցածր),- Կարեն ի՞նչ ենք փորձում: Ուր է՛ք հասել:
Կարեն – (Նույնպես ցածր) 2-րդ գործողությունը, Հրաչյա՜
Դավիդովիչ: Հիմա կսկսվի քելեխի տեսարանը:
Հր. Դավիդովիչ(ժպտալով), - Նու՜, նու՜: Շարունակի՜ր նույն
ոգով: Իսկ ես չեմ խառնվի, միայն կդիտեմ: Ուզում եմ տեսնել, թե
դու ինչի՞ ես ընդունակ ինքնուրյուն անել:
(1-ին պլան է դուրս գալիս Կոպուլետների
ուրվականը`
գերմանացի զինվորի համազգեստով):
Կ. Ուրվական – Լսի՛ր քավթառ, ա՛յ կենդանի,
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Մ. Ուրվական,-

Ի՞նչ ես այդտեղ դու մրմնջում
Ու ինքդ քեզ տալիս-առնում:
Քե՛զ ի՞նչ դժբախտ, ա՜յ միամիտ,
Դու Յուրիկիդ գանգը վերցրո՜ւ,
Ու ետ մտիր՜ գերեզման դու:
Հիմարների թագավորն ես եղել դու միշտ
Ու հիմար էլ մնա ընդմիշտ:
Հիմարների ցուցակի մեջ
Առաջինն է անունդ դեռ:
Ապացուցի՛ր, թե կարող ես.
Որ հիմա՛ր եմ ես էլ քո պես:
Թե չապացուցես ասածը քո,
Կոչնչացնեմ ես ցեղդ ողջ:
Շատ լավ, տղա՜ս, ասեմ հիմի,

Կ. Ուրվական,–

Հիշու՞մ ես դու այն չարչիին`
Գենուեզցի առևտրականին:
Հարյուր տարի սրանից առաջ
Նա քեզ հյու՛ր էր եկել հոգնած:
Գոնե անունը հիշու՞մ ես դո՛ւ:
Հա, հիշում եմ, ու հետո ի՞նչ:

Մ. Ուրվական,–

Ասեմ, լսի՜ր ինձ ակնապիշ:

Կ. Ուրվական –
Մ. Ուրվական –

Ճանաչու՞մ էիր դու այդ մարդուն,
Գիտեիր տունը, որտե՞ղ է ապրում,
Ի՞նչ է անում, ինչո՞վ զբաղվում:
Դե չէ՛, չգիտեի՛, և հետո ի՞նչ:
Դե հետո ի՞նչ, տխմար դու իմ:

Կ. Ուրվական –

Ի՞նչ ես երգդ անվերջ կրկնում:
Ասածս այն է, ա՜յ իմ խելոք,
Որ անծանոթ մի դերվիշի՝
Խելոք մարդը փող չի տալիս;
Եվ չի խնդրում, թե ետ գալուց
Իր հետ բերի համեմունքներ, կժով գինի:
Բա որ բերի՞:

Մ. Ուրվական –

Կ. Ուրվական,–
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Մ. Ուրվական –

Թե որ բե՛րեց ամենը այդ,
Այնժամ անունդ ե՛ս կջնջեմ,
Հիմարների սև ցուցակից այն կհանեմ;
Ու կգրեմ նրան այնտեղ:
Բայց, իմ խելո՜ք, այսքան տարի,
Անց նա քեզ էլ բան չի բերի:
Իսկ դու հույսով հա սպասիր:
Եվ լավ հիշի՜ր խոսքս, տխմա՜ր.
Որ նա հիմա այն աշխարհում ,
Քեզ է հիշում ու ծիծաղում:
Կ. Ուրվական,– Լա՜վ, հերիք է ինձ փնովես,
Լավ է գնանք մենք որս անենք:
Դու տեսնում ես այն աղավնուն.
Ուտել նրան դու չե՞ս ուզում:
(Գրպանից պարսատիկ է հանում և քար մեջ դնելով` կրակում
է աղավնու ուղղությամբ: Կուլիսների ետևից բեմ են գցում
առավնու մար- մինը` ոտքին նամակ կապած:Կ. Ուրվականը
նամակը պոկում,գցում է մի կողմ և սկսում է քթի տակ երգելով`
աղավնուն փիտել: Մ. Ուրվականը վերցնում է նամակը, կարդում
ու մտքերի մեջ է ընկնում):
Կ. Ուրվական,–
Միսը քիչ է, ինձ հազիվ հերիքի,
Մնաս բարով, ես գնացի:
(Դուրս է գնում ` շարունակելով երգել)
Մ. Ուրվական,–
Խեղճ իմ թոռնիկ, Ռոմեո ջան:
Տեսնես ու՞ր ես՝ Ես անպայման,
Այս նամակը քեզ կհանձնեմ;
Եվ այս լուրը քեզ կբերեմ:
Ես էլ գնամ, իսկ դու` ագա՜հ
Կե՛ր այդ միսը, բկիդ մնա:
Վաղեմի վրեժս դեռ չի՛ մարել:
Նոր լուծումներ պիտի գտնել:
Կոպուլետների տհաճ ցեղի
Վերջը կտամ ինչպես լեղի:
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(Մ.Ուրվականն էլ է դուրս գնում: Վարագույրները փակվում են)
Կարեն – (Ոգևորված), - Հաջորդ տեսարանն ենք փորձում:
Հր. Դավիդովիչ(Ծիծաղը հազիվ զսպելով),- Հաջորդ տեսարանը
ո՞րն է Կարե՞ն:
(Այստեղ Կարինեն կուլիսների ետևից նկատում է Հ. Դավիդովիչին
ու դերասաններին զգուշացնում է: Հր. Դավիդովիչը Կարենի
թիկունքից նշաններով հասկացնում է շարունակել նույն ոգով;
Բացվում են վարագույրները: Բեմի կենտրոնում Ջուլետի
դագաղն է` շրջապատված հարազատներով ու հյուրերով):
Ի. Կոպուլետ,– Հյուրե՜ր պատվարժան, ողբացե՜ք ինձ հետ,
Վաղաժամ թոշնեց ծաղիկը իմ հեգ:
Խմբերգ,–
Ողբա՛նք, ողբա՛նք, քեզ օվ՛ Ջուլե՜տ,
Մեր սրտերից կորար անհետ
Դայակ,Ամմ~ան, գնաց իմ ծաղիկը,
Իմ աննման` ա~հ, ա~հ, ա~հ, ա~հ
(հեկեկում է):
Ի. Պարիս,Չար ճակատագիրը քեզ ինձնից խլեց
Եվ մահվան դուռը վաղաժամ հասցրեց:
Ու ինչ արժե ողբն իմ հիմի
Անհույս փլվեց հեգ կյանքն իմ :
Եկե՜ք, հյուրե՜ր, խմենք հիմի,
Որ հո՛ղը Ջուլետի վրա թեթև՛ լինի:
Իշխանուհի, –
Ջուլե՜տ, Ջուլե՜տ, աղջի՜կ իմ չքնաղ,
Ինչ՞ու այդքան շուտ թողիր մեզ մենակ:
Ինչ՞ու այդքան շուտ մտար գերեզման:
Ցավին ու վշտին մենք ո՞նց դիմանանք:
Ի. Պարիս –
Էլ չե՛մ դիմանում, ե՜տ արի, կյա՜նքս,
Աչքերդ բացի՜ր, սեր՜ս, հրեշտա՜կս:
(Փարվում է դագաղի մեջ
պառկած
Ջուլետին և սկսում է
հեկեկալ ու շոյել նրան):
Դայակ(ինքնիրեն), - Ի՞նչ է անում այս խելառը:
Անկողնում է իրե՞ն զգում այս ցանցառը:
(Բռնում ու զոռով բարձրացնում է Պարիսին դագաղից ու մի
կողմ տանում):
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Դայակ –

Իշխա՜ն Պարիս, Ի՞նչ էիք անում;
Դուք կրծքերն էի՞ք նրա շոյում,
Ձեր կարո՞տն էիք ուզում առնել,
Թե կրծքե՞րն թ ա ք ո ւ ն շոյել:
Ախր չորս կողմից նայում են ձեզ:
Ամոթ ունեցեք ու զսպեք Ձեզ:
Ի. Պարիս – Բա ի՞նչ անեմ, դայա՜կ բարի,
Կյանքիս երազանքը մնաց թերի:
Ես Ջուլետին շատ էի սիրում,
Երազում էի ն ր ա ն անգամ գրկում:
Հիմա մտավ նա գերեզման,
Երազներս էլ իր հետ մեռա՛ն:
Ի. Կոպուլետ – Դաժան մահը ձեռքով անարդար
Հենց լավերին է տանում ա ն ժ ա մ :
Դե՜ տիկի՜նս, ես քեզ տեսնեմ
Նո՜ր բալիկներ պիտի ծնես:
(Ձեռքով ցույց է տալիս դեպի կուլիսները)
Իշխանուհի – (Դադարում է լաց լինել), Ծնեմ հիմա՞, հենց այս պահի՞ն;
Դու քեզ զսպիր, և սպասիր լավ օրերին:
Ես պատրաստ եմ, բայց ավելի ուշ,
Ի. ԿՈՊՈՒԼԵՏ,- Չէ, հիմա չէ, ես տենց չասի,
Դեռ մեր վիշտը թող հանդարտվի:
Երբ որ կգա պահը հարմար՝
Պատրաստ կլինե՞ս դրա համար;
Դե իսկ հիմա, եկ դեռ մնանք,
Որ հյուրերին չթողնենք մենակ:
(լացակումաց դիմում է հյուրերին)
Գնանք, հյուրե՜ր իմ պատվելի՝
Մեր Ջուլետին հանձնենք հողի:
(Վերցնում են Ջուլետի դագաղը և դուրս են գնում):
Հր. Դավիդովիչ – (Մտքում), -Սրանք վատ չեն խաղում: Իմ
կադրերն են: Կա-չկա Կարենի բենեֆիսն ենտոնում: Լավ տոն
տամ, թող խաղան: Տեսնեմ էլ ինչ կմոգոնեն: (Հետո բարձրաձայն),
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- Վատ չի, վատ չի: Տեսնում եմ մի շնչով էք խաղում, ասես
պրագոն լինի: Այդպես էլ շարունակեք մինչև վերջ:
Կարեն(Փքված ու ուրախացած գովեստից),- Ոնց էր Հրաչյա
Դավիդովիչ, գոհ է՞ք:
Հր. Դավիդովիչ,– Գոհ եմ, Կարե՜ն ջան: Ես չեմ միջամտի, նույն
ոգով շարունակի՜ր:
(Կուլիսների ետևում իրարանցում է: Դերասանները իրար են
դիմում; “Տղե՜րք, շե՛ֆը, ի՞նչ անենք”, “Բան չկա, ինքը հասկացելա`
ի՞նչ ենք անում, շարունակենք բրնձել”):
Կարեն,– Ուշադրություն, շարունակում ենք. Ի՞նչ տեսարան է,
Կարինե՞:
Կարինե,– Ռոմեոյի ու Մարիամիկի:
Կարեն, – Սկսեցինք:
(Բեմ են մտնում Ռոմեոն և Մարիամիկը: Երկնքից ցած է իջնում
լուսինը: Նրանք նստում են նստարանին` մեջքով դեպի
հանդիսատեսը ու գրկախառնվում են):
Մարիամիկ – Երդվում էիր դու` իմ Ռոմե՜ո,
Որ չե՛ս մոռանա երբեք ինձ:
Թե՜ երջանիկ, և թե՜ դժբախտ,
Չես թողնի ինձ երբեք մենակ:
Ռոմեո –
Ա՞խ, դու չկայիր, դու հեռու էիր:
Չէի տեսնում քեզ ես իմ կողքին:
Երազում էի միայն գրկում
Քեզ, իմ հրեշտա՜կ, իմ անգի՜ն:
Մարիամիկ – Քանի կապրեմ ու կշնչեմ,
Չեմ մոռանա երբեք քեզ,
Թեկուզ մահը ինձ քուն բերի,
Երազում եմ միայն քեզ:
Ռոմեո –
Դե ինչ, չքնա՜ղ իմ դիցուհի,
Ես այստեղ եմ, քո կողքին:
Էլ հարկ չկա լուռ թախծելու,
Միասին ենք մենք ընդմիշտ:
Իսկ Ջուլետը՛, երազ էր հե՛գ,
Եկա՛վ, տեսա՛, կորավ անհե՛տ:
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Մարիամիկ –

Երա՞զ տեսար և այդ լրբի՞ն:
Երազախա՛բ եղա՞ր կրկին:
Չհասկացար, որ իմ սերն է,
Քեզ հարազատ ու շատ անգին:
(Ներս է մտնում Մոնտեգյուների Ուրվականը և հեռվից գլխով է
անում Ռոմեոյին իրեն մոտենալու: Վերջինս զգույշ վեր է կենում
և մոտենում ուրվականին):
Ռոմեո –
Ի՞նչ կա, ասա՜, ի՞նչ ես ուզում:
Զբաղված եմ, դու չե՞ս տեսնում:
Մ. Ուրվական –
Քեզ նամակ եմ բերել ես շտապ:
Կարևոր է ու անհապաղ:
(Գրպանից հանում է նամակը ու տալիս նրան: Վերջինս
կարդում է նամակը ու մռայլվում):
Ռոմեո –
Օ~, տե՜ր Աստված, Ի՞նչ եմ կարդում:
Աչքերս իմ, ինձ չե՛ն խաբում՞:
Տե՛ս, չխաբե՛ս, ինչպե՞ս եղավ,
Իմ խեղճ յարը ինչից մեռավ:
Մ. Ուրվական –
Քո յարն այնտեղ անհավատա՛րիմ,
Դավեր էր նյութում անվերջ քո դեմ:
Պատրաստվում էր ամուսնանա՛լ,
Եվ Պարիսի կի՛նը դառնալ:
Բայց դե ճակատագիրը ձեռքով արդար,
Նրան թույնած մի տորթ տվեց:
Եվ հիմա նա կյանքից հոգնած,
Տոհմական դամբարանում քուն է մտել:
Ռոմեո –
Ո՞նց թույնած տորթ, դա՛ որտեղի՞ց:
Մերկուցո՞ն է խառն այդտեղ:
Չաղ դայակից էր նա այդ գնով,
Շատ շտապում, շուտ ազատվել:
Մ. Ուրվական –
Այդ է ո՛ր կա, հենց այդպես է`
Մեր Մերկուցոն անչափ բարի;
Ամբողջ մեղքը իր վրա վերցրեց,
Ու ազատեց քեզ փորձանքից:
Թե մի անգամ ես հետն քնել,
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Դա դեռ ոչինչ, քեզ չի ասել:
Ուրիշները դա արել են բազում անգամ,
Դու իզուր ես ողբում նրան;
Ռոմեո –
Նա սպանեց սերն իմ անմեղ:
Ես չեմ ների նրան երբեք:
Եվ ի՞նչ արժե ողբն իմ հիմա,
Երբ իմ սրտում հույս էլ չկա:
Ինչպե՞ս եղավ, որ նա մեռավ,
Ինչ չար ուժ էր՝ նրան կպավ:
Եվ ի՞նչու են քեզ ուղարկել,
Ինձ հասցնելու այս ցավը մեծ:
Ա~խ, Ջուլետա՜, քեզ ի՞նչ եղավ:
Դու իմ սերն էիր ինչու` ի՞նչու մեռար:
Մ. Ուրվական,–Դու գժվեցի՞ր, ի՞նչ սեր՞, և ի՞նչ բան:
Նա քեզ կին չէր ՝ ո չ է լ ա ր ժ ա ն :
Նա դեռ քեզ հետ չամուսնացած,
Հա դավաճանում էր թաքուն ու չար:
Իսկ թե քո հետ ամուսնանար,
Պարիսի ընկերուհին նա կդառնար:
Եվ փառք աստծո, ո ր հարսանիքի տեղակ՝
Նրան գերեզման իջեցրին մենակ:
(Մարիամիկը շուռ է գալիս նրանց կողմը և անհամբեր
նշաններով մոտ է կանչում Ռոմեոյին):
Ռոմեո,–
Ի՞նչ անեմ ես, և ու՞ր գնամ:
Որտե՞ղ ես իմ սերը ողբամ:
Հավետ փլվեց կյանքն իմ դժբախտ:
Չեմ տեսնում ես մխիթարանքը:
(Երկուսով արագ հեռանում են: Մարիամիկը երկար նայում է
նրանց ետևից, հետո փղձկում է ու սկսում հեծկլտալ: Այնուհետև
ձեռքերը բարձրացնում է դեպի երկինք ու բողոքում):
Մարիամիկ, – Ա~խ, իմ սերը դժոխք դարձավ
Եվ տանջում է իմ հոգին:
Ախր սիրտս է թունավորված,
Ելք չեմ տեսնում ամենևին:
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Դու իմ սիրտը սեպ խրեցիր
Եվ մոռացար սերը մեր:
Հավատացիր սուտ երդումին`
Խառնված անարգ ստերին:
Ես չգիտեմ, ո՞նց մոռանամ
Տանջանքները ու սերը իմ,
Գուցե այնժամ, երբ դու մեռնես
Կանհետանա իմ կյանքից:
(Հայացքը դարձնում է լուսնին ու լաց լինում: Հեծկլտոցը
աստիճանաբար վեր է ածվում գայլայի թույլ ոռնոցի: Հրաչյա
Դավիդովիչը ոտքի է կանգնում ու Կարենի թիկունքում սկսում
է անհամբեր ետ ու առաջ քայլել: Հետո նստում է ու դիմում
Կարենին):
Հր. Դավիդովիչ,– Անցե՜ք գերեզմանի տեսարանին:
(Վարագույրները բացվում են: Կոպուլետների տոհմական
դամբարանն է: Մտնում է Ռոմեոն: Վախվորած աջ ու ձախ է
նայում, հետո մոտենում Ջուլետին: Գրկում է նրան ու սկսում
լաց լինել):
Ռոմեո –
Դու կարող էիր հրաշք դառնալ
Եվ երազանք` անհաս, անմար:
Բայց դու մարդ էիր քո էությամբ,
Սիրեցի քեզ դրա համար:
Գեղեցիկ է հարկավոր ապրել,
Որ երջանիկ լինես հավետ:
Իսկ հիմա ես ինչպե՞ս ապրեմ,
Ես ու՞մ սիրեմ, ու՞մ փայփայեմ:
Ինչպե՞ս վարվեմ, ասա՜ դու ինձ,
Կողքդ պառկեմ, մեռնեմ հանգիստ:
Երբ կողքիս էիր, փախա հեռու,
Որ քեզ հեռվից դիտեմ հլու:
Վիրաորանքն ու ցավը հին,
Մթագնեցին ուղեղը իմ:
Գիտակցեցի միայն հիմի,
Կյանքն առանց քեզ արժեք չունի:
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(Լսվում են մոտեցող քայլեր: Ռոմեոն թաքնվում է սյան ետևում:
Ներս է մտնում Իշխան Պարիսը, ծունկի է իջնում և ծնկաչոք
մոտենում է Ջուլետայի մարմնին):
Ի. Պարիս –
Ա~խ, Ջուլետա՜, կյանքիս հատոր,
Ինչու՞ մեռար, ինձ թողիր կարոտ:
Շատ էի ուզում տեսնել քեզ մերկ՝
Մարմինդ շոյել, գրկել անմեկ:
Բայց դու չկաս, դու հեռու ես,
Չեմ տեսնում քեզ իմ կողքին:
Երազում եմ միայն գրկում,
Քեզ, իմ հրեշտա՜կ, իմ անգին:
Հիմա այստեղ շիրիմիդ մոտ,
Երդու՛մ կտամ քե՛զ, իմ կարո՜տ,
Իմ պապակած սրտի համար
Ոչ մի ուրիշ երազ չկա,
Պետրարկայի գրչի նման
Ոչ մի ուրիշ գրիչ չկա,
Աշխարհ անցի՜ր ու քո նման
Չնաշխարհիկ այլ կին չկա:
(Ջուլետան փռթկում է ու պառկած տեղից նստում):
Ջուլետա,–Էսքան տարվա մեջ մեկը ինձ այսքան սիրուն
խոսքեր` միասին վերցրած, չասեց, ինչքան հիմա եմ լսում: Ինչ
ա՞, անպայման պիտի մեռնեմ, որ ինձ էլ տենց սեր խոստովանեն:
Հր. Դավիդովիչ,– Տե՛ղդ պառկիր ու փորձը մի՛ խանգարիր:
Շարունակե՜ք:
Կարեն,(մտքում), - Ինձ էլ թվաց` սկսում եմ գժվել: Բայց երևի
ամեն ինչ ճիշտ է գնում, որ Դավիդովիչը չի կանգնացնում:
(Ջուլետան նորից պառկում է: Նոր քայլեր են լսվում: Պարիսը
անհանգիստ աջ ու ձախ է նայում և թաքնվում մյուս սյան հետևը:
Ներս է մտնում մի անծանոթ` ծաղիկներով և տխուր տեսքով):
Հր.Դավիդովիչ(Մտքում),- Սա ո՞վ
է: Տեսնես էլ ի՞նչ են
մոգոնել ճտերս էս էշի գլխին:
Անծանոթ,Քո հետ ապրած երջանիկ պահերից
Միայն ստվերն է ինձ մնացել:
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Հիշողություններն են ջերմացնում հոգիս,
Ինձ թև տալիս, որ չմեռնեմ:
Իսկական հրաշքը հոգում է մեր,
Ու թե կուզենք հասնել նրան,
Հարկավոր է խորասուզվել մեր հոգու մեջ`
Բացահայտել այնտեղ խութերն անտակ:
Մեր փոքրիկը մեծանում է,
Շուտով մամա պապա կասի:
Շատ նման է նա արդեն քեզ,
Նրան ինձանից էլ չեն խլի,
Հր. Դավիդովիչ(Մտքում),- Տեսնում ես այս անպետքներին: Երեք
սիրեկան, գումարած երեխա՞ն: Հետաքրքիր է էս էշը ինչ ա
մտածու՞մ: Սա ինչ ա, «Ռոմեո ու Ջուլետ» ֆիլմն է՛լ չ՞ի տեսել:
Կարեն(Նույնպես մտքում),- Երեք սիրեկա՞ն, երեխա՞: Շատ չի՞:
Բայց եթե Դավիդովիչը ձայն չի հանու՞մ, երևի տենց ա:
(Նորից քայլեր են լսվում: Երրորդ սիրեկանը թաքնվում է
տապանաքարի ետևը: Մտնում են երկու ուրվականները):
Մ. Ուրվական,–
Քեզ ի՞նչ էի ասում, փտա՜ծ բիձուկ .
Վաղուց անցած օրերի հ ո ւ շ :
Դեռ երեքն են միայն եկել,
Մյուսները ռիսկ չեն արել:
Կ. Ուրվական,–
Լավ Մոնտեգյու, դու լուռ մնա,
Չխայտառակես տոհմն իմ հիմա:
Իսկ Ջուլետը այն աշխարհում,
Դաժան պատիժների կարժանանա:
Մ. Ուրվական,–
Դ՛ե, դու՛րս եկեք, թաքնվա՜ծ տղերք,
Դու` Ռոմեո, և Դու` Պարիս:
Իսկ դու տղա՜ս, կանգնիր ոտքի,
Որ գաղտնիքն այս բացահայտվի:
(Երեքն էլ դուրս են գալիս իրենց թաքստոցներից: Սկսում են
տհաճու-թյամբ իրար նայել):
Ռոմեո,–
Ի՞նչ եմ տեսնում ու ի՞նչ եմ լսում,
.
Զուլետի հետ դու՞ք էլ է՛ք քնել:
Ողբամ ես քեզ, բա՜խտ իմ դժխեմ:
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Ինչի համար ես դու ինձ պատժել:
Ի. Պարիս,–
Ինչ հիմարն էի, որ անտեղյակ,
Կին էի տանելու քեզ, ա՜յ խայտառակ:
Երբ կարող էի որպես սիրեկան
Զօր ու գիշեր քո մոտ՝ գնալ ու գալ:
Անծանոթ,–
Չե′մ հավատում, չի′ կարող պատահել,
Որ Ջուլետը ինձ դավաճանե՞ր:
Նա իմ կինն էր Աստծո առաջ,
Թեպետ եկեղեցով մենք չէինք պսակված:
Ռոմեո,–
Թե Աստված կուզի պատժել,
Ինչ-որ մեկին խիստ անհավատ:
Նա նախ նրա խելքն է խլում,
Որ իսկությունը նա չիմանա:
Գնում եմ ես, մնա′ք բարով,
Վերադառնում եմ իմ սիրո մոտ:
Նրա ներումը ես կհայցեմ,
Էլ չեմ լքի Մարիամիկիս երբեք:
(Ռոմեոն դուրս է գնում):
Պարիս,–
Չարաչար խաբված եմ հույսերիս մեջ ես, .
Սրան կույսի տեղ էի դրել անտես:
Բայց պարզվում է, որ նա թաքուն,
Ման է եկել ինչպես մի շուն:
Ինչ իմանայի, որ հա ստում,
Միայն կրքերովդ ես առաջնորդվում:
Ես էլ գնամ ու մոմ վառեմ,
Որ նա մեռավ ու այնուհետ
Ինձ կին չեղավ, ո ւ փա~ռք քեզ, Տե՜ր:
(Պարիսն էլ է դուրս գնում)
Կ. Ուրվական,– Ինչի՞ հասար, ա՜յ քավթառ շուն:
Ի՞նչ շահեցիր քո օյինով:
Երեք սիրող սիրտ կոտրեցիր,
Թողիր նրանց ը ն դ մ ի շ տ տխուր:
(Կ. Ուրվականն էլ է դուրս գնում):
Մ. Ուրվական,– Մոտիկ արի՜, տղա՜ս, փութով,
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Լավ խաղացիր դու դերը քո,
Այժմ ստացի՜ր պարգևդ այս
Եվ հեռացի՜ր դու շա՛տ արագ:
(Գրպանից հանում է մի զնգուն քսակ ու տալիս անծանոթին:
Վերջինս վերցնում է փողը և հեռանում):
Մ. Ուրվական,–
Դե ինչ, վատ չէր: Վատ գործ չարի:
Հո թոռանս ես փրկեցի:
Այս անարժան պատկերն ընդմիշտ
Նրա սրտից ես հանեցի ու ջնջեցի:
Պիտի փորձեմ կտրել հիմի,
Կոպուլետների քոքն անդառնալի:
Հարյուր տարվա վրեժն իմ այսպես
Պիտի լուծեմ ես վերջապես:
(Մ. Ուրվականն էլ է դուրս գնում):
Հր. Դավիդովիչ,– Լավ: Իսկ հիմա ի՞նչ տեսարան է:
(Մինչ Կարենը մտածում է թե ինչ պատասխանի, Կարինեն
առաջ է ընկնում):
Կարինե, – Կոպուլետների տան տեսարանը վերջին տեսարանն
է: Մերկուցոյի ու դայակի ամուսնությունը: Պատրաստ սկսում
ենք:
Հր. Դավիդովիչ(Մտքում),- Ի՞նչ ամուսնություն: Սրանք հո չեն
գժվել լրիվ:
(Բեմ են մտնում բանվորները, հավաքում են դամբարան
տեսարանը և տեղադրում Կոպոլուտների տան տեսարանը:
Հարսանիքի սեղան է: Ներկա են բոլորը, բացի Ռոմեոյից ու
Բենվոլիոյից):
Ի. Կոպուլետ –
Եկե՜ք, հյուրե՜ր իմ թանկագին,
Տոն է տանս այսօր կրկին:
Հարսանիք ենք անում այստեղ,
Սիրող սրտեր ենք միացնում մեկտեղ:
Կերե՜ք, խմե՜ք ուրախացե՜ք,
Մեր կենացը մի լավ կոնծե՜ք:
Ի. Պարիս –
Ես ուրախ եմ, Իշխա՜ն, արի՜,
Թող ձեր աստղը հե՛չ չմարի:
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Մխիթարվե՜ք ձեր կորստից,
Եվ մոռացե՛ք ցավ ու կսկիծ:
Իսկ Մերկուցոն դայակի հետ
Ձեզ բալիկներ շատ պարգևեն:
Մերկուցո, –
Այդ էր պակաս, որ սրա հետ
Ես անկողին պիտի մ տ ն ե մ :
Պիտի խմեմ այսօր այնքան,
Որ քո տեսքից ես զարմանամ:
Այնքան խմեմ, որ դեմքը քո՝
Ինձ գեղեցիկ թվա ու գոհ:
Իշխանուհի, – Ցավալի է իհարկե ինձ
Որ Ջուլետս գնաց անբիծ,
Բայց ջահել եմ ես դեռ էլի
Եվ բալիկ եմ ուզում կրկին:
Ի. Կոպուլետ,– Ես է լ դեմ չեմ, իմ քա՛ջ տիկին
Նոր բալիկներ սարքենք կրկին:
Արի՜ գնանք մենք ննջարան,
Որ բալիկներդ է՛լ չուշանան:
Իշխանուհի, – Ի՞նչ ես ասում, ա՜յ անհամբեր,
Պահը այն չէ, համբերի՜ր դեռ:
Եկեք խմենք կենացը ձեր`
Մեր թանկագին նորապսակներ:
(Մերկուցոն աչքը չի կտրում սեղանին դրված տորթից):
Մերկուցո, –
Այս տորթն Ձեր լավ տեսք ունի,
Տվեք այստեղ կինն իմ ուտի:
Ի. Կոպուլետ,– Ո՜չ, թող չուտի՛, չի կարելի:
Լիքը փորը այն էլ այդքան,
Հարսանեկան ձեր գիշերվան,
Կխանգարի՝ այն էլ ինչքա՛ն:
Մերկուցո(Մտքում),- Ոնց չէ՛, ոնց չէ՛, կխանգարի:
Նա փրկություն ինձ կբերի:
(Բարձրաձայն),
Բա իմ կինը տորթից չուտի,
Իմ քաղցրիկը այն համփ չանի:
Բողոքում եմ, տվեք բաժին,
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Գոնե նրան, ես չեմ ուտի:
(Սկսում է հիստերիկ ու հուսահատ ծիծաղել):
Դայակ –
Հո չգժվեցիր, ա՜յ իմ խելառ,
Ինչ ծիծաղ է բռնել անկապ:
Ինչ ես խելքիտ զուր զոռ տալիս,
Մեզ են նայում ամեն կողմից:
Հիմա կուտենք մենք տորթը քո,
Ու կգնանք բույնը մեր գոհ:
Իշխանուհի, –
Չէ՜, թող չուտի, կխանգարի:
Լիքը փորը քուն կբերի:
Դուք ննջարան, վեր գնացեք,
Այնտեղ կուտեք դուք տորթն ձեր:
Մերկուցո, –
Ո'չ, չենք գնա, բողոքում եմ:
Եվ ես արդեն պահանջու՛մ եմ:
Դուք բոլորդ տորթը ուտե՞ք,
Իսկ գիշերը ե՞ս տանջվեմ:
Իմ կնոջն էլ տվեք բաժին:
Շատ եմ խնդրում. Խղճացե՜ք ինձ:
Դայակ –
Բա՜վ է, բա՜վ է, չափն անցնում ես:
Հիմա արդեն չե՛մ ուզում ե՛ս:
Ձեր այդ տորթը պահեք դուք ձե՛զ,
Մեր գիշերն էլ հերիք է մե՛զ:
Մերկուցո(Մտքում),- Ես ի՞նչ անեմ, ո՞նց ազատվեմ,
Որ գիշերը, ես սրա հետ չլուսացնեմ,
Իսկ թէ հիմա այնքան խմեմ,
Որ գիշերը հանգիստ քնեմ:
(Սեղանից վերցնում է գինին ու մի շնչով խմում):
Ի. Կոպուլետ,–
Դե ինչ , պահն է արդեն քնի.
Մեր ջահելն էլ թող մեզ ների:
Մենակ թողնենք նրան հիմի,
Գիշերը Ձեզ անուշ լինի:
Դայակ,–
Հարկավ, Իշխա՜ն, գիշեր բարի:
Մենք գնում ենք արդեն քնի:
Բարի գիշեր ենք մենք Ձեզ մաղթում,
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Եվ ախորժակ, բազում, բազում:
(Կանգնում է, թևերի տակից բարձրացնում է արդեն հարբած
Մերկուցոին և կիսագրկած դուրս տանում):
Ի. Կոպուլետ,–
Դե ինչ, հյուրե՜ր իմ թանկագին
Վրա՜ տվեք հիմա տորթին:
Եվ այս տորթի վերջը տվեք:
(Բոլոր ներկաները վերցնում են ափսեները ու դանակները և մի
մի կտոր կտրելով տորթից` սկսում են ագահաբար ուտել:Բեմ է
մտնում Մոնտեգյուների Ուրվականը):
Մ. Ուրվական – Կերե՜ք, կերե՜ք, անու՜շ լինի:
Իմ վրեժն էլ թող կատարվի:
Դուք այս կյանքում հյուր էիք ինձ պես,
Հիմա պիտի կորչեք անտես:
Ու հիմա դուք պիտի գնաք
Ձեր Ջուլետին դուք միանաք:
(Հարսանքավորները սկսում են մեկը մյուսի ետևից կնճռոտվել,
ախ ու օֆ բացականչել, կծկվել և տանջալից ձայներ հանել: Հետո
հերթով փռվում են հատակին ու անշարժանում):
Մ. Ուրվական – Այսպես ավարտվեց պատմությունն հին: .
Ես իմ վրեժը հագեցրի կրկին:
Կոպուլետների այս ցե՛ղն անիծված՝
Երկրի երեսից ջնջեցի անդարձ:
Միակ տուժողը թեպետ, անկասկած,
Խեղճ Մերկուցոն էր` այն անաստված:
Բայց դե կռիվը առանց զոհերի
Չի՛ լինում երբեք` Աստված ինձ ների:
(Ետին պլանում հայտնվում է Կոպուլետների ուրվականը`
վառվող աչքերով, գանգը ձեռքին):
Կ. Ուրվական - Շուտ ես, շուտ ես ուրախանում,
Դու դեռ ինձ լավ չես ճանաչում:
Պատմությունն այս չունի ավարտ,
Ձեր հերթն է հիմա մեռնելու մարմանդ:
(Վարագույրները փակվում են, որոշ ժամանակ լռություն է
տիրում: Կարենը մեղավոր ժպիտով շուռ է գալիս Հրաչյա
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Դավիդովիչի կողմը):
Կարեն,– Ինչպես էր, շե՛ֆ, գո՞հ էք:
(Հրաչյա Դավիդովիչը որոշ ժամանակ լուռ է: Կատակելու և
ծաղրելու ցանկությունը փոխվում է հուսահատության ու
անզորության զգացմունքի):
Հր. Դավիդովիչ,– Կարևորն այն է, որ, ինչպես տեսնում եմ, դու
ես շատ գոհ: Ես ահագին նոր բան իմացա Շեքսպիրի մասին:
Ես էլ եմ գոհ, բայց ոչ այն պատճառով, ինչ որ դու: Կարե՛ն,
կգնաս տու՛ն, կբացես Շեքսպիրի հատորները, անգիր կանես
ու մինչև լրիվ չսովորես, աչքիս չերևաս: Գնա:
(Կարենը սառած ժպիտով, գլխահակ ոտքի է կանգնում ու
հեռանում:
Բացվում
են
վարագույրները:
Դերասանները
սպասողական կեցվածքով հավաքվել են բեմում և սպասում
են Հր. Դավիդովիչի խոսքին):
Հր. Դավիդովիչ,– Ի՞նչ ասեմ: Իհարկե վատ չէր, որ
անգրագետին դաս տվեցիք, բայց մյուս անգամ դասականների
նկատմամբ նման ոտնձգություն էլ չտեսնեմ: Գնացե՛ք ու կրկնե՛ք
դերերը: Երկու օրից հանձնումն է: Տեսե՜ք հա~, դերերի մեջ
այնպես էիք մտել, որ պակասում էր հանձման ժամանակ
հանձնաժողովին Կարենի
հետ շփոթեք: Աստված չանի, որ
հանձնումին մեխանիկորեն ինչ-որ շեղումներ
թույլ տաք,
ձեռքիցս չէք պրծնի:
(Դերասանները լուռ դուրս են գնում: Բեմում մնում է միայն
Հրաչյա Դավիդովիչը: Նա լուռ նստած նայում է փակ
վարագույրներին,
հետո
սկսում է
ժպտալ` հիշելով
խաղացած պիեսը):
Հր. Դավիդովիչ,– Ափսո~ս, սկիզբը չե՛մ տեսել, պիտի խնդրեմ
մի անգամ էլ ինձ համար խաղան: Հետաքրքիր է, ո՞նց են
սկսել, որ համատարած կոտորածով վերջացրին:
(Սկսում է մեղմ ծիծաղել` հիշողություններին տրված):,
- Բայց վատ կադրեր չունեմ, ա՜յ օյինբազներ:
(Մեղմ ծիծաղը շարունակելով` վե՜ր է կենում ու հեռանում է
վարագույրից այն կողմ):

ՎԵՐՋ
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Ա չքիս առաջ հառել էր մեծ` ձյունաճերմակ մի հովիտ:
Սառույցներով պարփակված էին լիճն ու գետը այնտեղի:
Սառույցներով ծածկված էին ինչպես ափը լայն գետի,
Հովտի չքնաղ ծառերը սեգ, այնպես էլ` լիճը գողտրիկ:
Ափը լի էր սառույցներով, որ փայլում էին ջրերում,
Կայծկլտում էին թեժ արևի մայրամուտի շողերում:
Այստեղ, այնտեղ երևում էին՝ ծառեր, թփեր սպիտակ,
Ծածկված էին նրանք ձյունով` սառցե ասեղներով փայլակ:
Մթնշաղը մոտենում էր, բայց արևը դեռ կարմիր
Իր հրացայտ շողերով էր ողողում լիճն ու հովիտ:
Մայրամուտի հրացոլքից պատգամաբերն էր ծնվում:
Եվ ծնվում էր նա էլ կարծես՝ բարձր երկնքի խորքերում:
Եվ նա հառեց աչքիս առաջ ու ակնապիշ ի՛նձ նայեց.
Ունկնդրում էր կարծես նա լուռ հոգուս անձայն մտքերին
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Ինչ եմ մտածում և ինչ զգում` չքնաղ բնությանը ձուլվելուց,
Մրսում եմ ես, թե՞ հմայվում` ցուրտ հովիտը դիտելուց:
Ի՞նչ սրբազան զգացմունք էր հոգիս լրիվ ընդգրկել,
Ի՞նչ մտքեր էին ու ի՞նչ բառեր՝ ուղեղս գրկել, պարփակել:
Հոգիս թնդաց այս տեղանքի գեղեցկությունից խանդավառ`
«Ինչ չքնաղ է բնությունը», - ձայն տվեցի ես հանկարծ:
Իսկ արևը մայրամուտի գլորվում էր դեպի ներքև ու ներքև,
Մթնշաղի վերջին շողն էր լուսավորում շրջապատը աներեր:
Այս շողի հետ ես քնեցի`խորասուզված անուրջների օվկիանում,
Վերջին միտքս, - «Ինչ չքնաղ է բնությունը»,
Դեռ հնչում էր, արձագանքում իմ հոգում:

Թափանցում էին պատկերներն այդ, ձյունաճերմակ, գեղեցիկ,
Լուսավորում էին նրանք ասես, անուրջներն իմ շատ գողտրիկ:
Եվ բացվեցին հոգուս աչքերը փակված,
Եվ ես տեսա հոգուս խորքերը թաքնված:
Լսեցի ես, պատգամաբերի ձայնը հանգիստ՝
Դուարվեստ ես, արդ արթնացիր դու անից:
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Այժմ արդեն, հոգուդ աչքերով դու նայիր՝
Չքնաղ դաշտին, գետին, լճին դու կրկին'':
Այդժամ ավելի խորը թաղվեցի ես քնում:
Հովտի տեսարանն էի կրկին տեսնում երազում:
Բայց դա կարծես էլ երազ չէր, այլ արթուն
Պատկերներ էին նորից հառնում իմ աչքում:
Մի նոր լույսի ճաճանչներում ես տեսա
Դաշտ ու ծաղիկ, լիճն ու գետը ակամա:
Առժամանակ դա երազ էր և երազ չէր նա կարծես,
Ինչի մասին չէ՛ի կասկածում երբեք ես:
Ինչ որ տեսնում և զգում էի՝ ես այդ պահին երազում,
Շատ էին նման եթերային պատկերների շատ բազում:
Եթե փորձեմ նկարագրել՝ պատկերներն այդ հիմնովին:
Բառ չեմ գտնի, որ պատկերի՝ ապրումներս ամբողջովին:
Ես զգացի, որ արթնանում է հոգիս,
Որ ես զգում ու տեսնում եմ շրջապատս անմեկին.
Կարծես բացվեցին հոգուս աչքերը իմ փակ.
Ամեն ինչ տեսա, ասես մի նոր լույսի տակ:
Հանկարծ տեսա ես հոգևոր մի պատկեր,
Շատ տարբեր էր նա մարդկանցից անտարբեր:
Կազմված էր շրջաններից նա երեք`
Իրար գրկած թափանցում էին իրար մեջ:
Ինչ տեսնում էի և զգում էի ես այդժամ`
Դա նման չէր ոչ մի բանի մինչ այդժամ:
Եվ քնած է՛ի, և արթուն էի ես կարծե՛ս,
Իրականության մի տեսակ էր դա անտես:
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Այն ինչ տեսնում ու զգում էի ես իմ մեջ,
Ինչն իմ միտքը լուսավորում էր անշեջ,
Ինչն իմ հոգում արձագանք էր արդ գտնում,
Նսեմանում է, երբ բառերով եմ նկարագրում:
Եվ այդ պահին ես հասկացա՝ ու հանկարծ,
Այն բառերը, որ լսել էի ես քնած,
Ինչն շշնջացել էր պատգամաբերն իմ հոգում,
''Դու արվեստ ես»,- վերհիշեցի ես մտքում:
Այժմ աղքատիկ բառերով իմ կփորձեմ,
Նկարագրել՝ ապրումներն ի՛մ բարձրադեմ:
Ինչն իմ միտքը վսեմացնում է ու ծաղկում,
Բայց խամրում է, երբ բառերով եմ նկարագրում:
Այս պատկերը հոգևոր, որ հառնել էր իմ առաջ,
Պարզունակ էր, և նման չէր նա մարդկանց:
Հիշեցնում էր նա նյութական մի պատկեր
Աղքատիկ էր՝ իր էությա՛մբ անտարբեր:
Եվ ես տեսնում ու զգում էի, մի լուռ թախիծ նրանից,
Օղակներից հնչող կանչը, և ձայները հոգու խորքից:
Ինչն հասու դարձավ՝ իմ ականջին անկատար,
Նման չէր նա՝ ոչ մի ձայնի, նյութական էր ու տկար:
Ֆիզիկապես ես ունակ չէի՛ լսելու նրա՛ն,
Այլ հոգեպես էի միայն ունակ՝ ընկալելու ես նրան:
Դա մի ձայն էր , որ հնչում էր միայնակ`
Հոգուս խորքում արձագանքում շարունակ:

373

Իսկ
Այդ
Դա
Որը

նրանից լուռ թախի՛ծ էր ճառագում,
թախիծը՝ ես սրտո՛վ էի ընկալում:
թաքնված ինչ-որ վի՛շտ էր ակամա,
զգում ու ապրու՛մ էի ես հիմա:

Դա խոր վի՛շտ էր, որ բխու՛մ էր նրանից
Ի՛նչը նա զսպում` թաքցնում է՛ր ինձանից:
Երբ ես տեսա ու զգացի՝ վի՛շտն այդ խոր,
Հարցրեցի, - Պատճառն ի՞նչն է, քո վշտերի ահավո՛ր:
Եվ այդ պահին ինձ ողողեց մի զգացում,
Որն իմ հոգում իմաստներ էր ձեռք բերում:
''Ա~խ, ես ունեմ, լուռ տխրելու մե՛ծ պատճառ,
Շատ դժվար է այն բառերով՝ նկարագրե՛լ միայն:
Իմ այս տեսքո՛վ, որ տեսնում ես ինձ հիմա՛,
Ինձ չի տեսնում մարդկային ա՛չքն ակամա:
Թե կուզենաս, էությանս մե՛ջ թափանցել,
Պիտի փորձես հոգեպե՛ս ինձ ճանաչել:
Իջել եմ ես բա՛րձր կեցության աշխարհից,
Ուր մուտք չունեն ոչ կատարյալ հոգինե՛րը ձեր կյանքից:
Այդ պատճառով, կյանքի անկատար ձեր կողմում
Ինձանից պոկել, հեռացրել են, իմ զավակի՛ն սիրասուն'':
Ուշքի գալով հանդգնեցի հարցնել ու պարզել.
«Բայց ո՞վ ես դու, և ինչպե՞ս կարող եմ քեզ կոչել:
Էլ ինչպե՞ս ես կարող դու ինձ բացատրել`
Որ հասկանամ էությունը քո անդեմ:
Եվ զավակիդ էությունն էլ բացատրի՜ր,
Որ ընկալեմ՝ ես քեզ լրիվ ու հիմնովին'':
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Առայժմ ես միայն բառերով եմ պատմում
Ինչ հիշում եմ իմ երկրային երազում:
''Ֆիզիկական ձեր աշխարհում լայնարձա
Ուր մարդիկդ էք միայն բնակվում սանձարձակ:
Շատ աննշան մի բառով են ինձ բնորոշում.
«Հավասարակշռության զգացում» են այն կոչում:
Իսկ այդ բառը անկատար է, աննշան,
Չնչին մասն է արտացոլում իմ միայն:
Չի բնորոշում էությունն իմ բովանդակ,
Ամբողջական իմ պատկերը նա անտակ:
Բաղկացած եմ երեք շրջաններից ես հիմի ,
Շրջաններից, որ անավարտ են ու թերի:
Իսկ Նպատակս էր՝ էությամբ իմ անդադրում
Օգնել մարդկանց, որ նրանք ճախրեն երկնքում:
Առաջնային նպատակս էր իմ եղել
Մարդկանց լրիվ ազատություն պարգևել:
Թե վեր, թե վար, թե առաջ,
Ազատ ճախրել ազատությանն ընդառաջ:
Իսկ ձեր կողմում, նյութական դառն կյանքի,
Ինձ պատռեցին, բաժանեցին մասերի:
Օղակներն իմ ցաք ու ցրիվ արեցին,
Ներքև` հողին, նրանց ամուր գամեցին:
Իմ այս տեսքով, պատառոտված և ոչ վերջնական,
Որ տեսնում ես դու ինձ այստեղ ամբողջական,
Երևում եմ , քո նմաններին միայն ես:
Մեր աշխարհից՝ խիստ ոգեկան ու անտես:
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Մեր աշխարհում` լրիվ անտես, ոգեկան,
Ես ավարտված ձեզ կերևամ միայն ու միայն:
Միայն այստեղ` իմ աշխարհում կտեսնես,
Էությունն իմ` անկոտրում ու անտես'':
Եվ հասկացա, պիտի օգնեմ ես նրան,
Հարց տվեցի անչափ հուզված ես այնժամ;
''Ասա՛ խնդրեմ,դու կատարյալ իմ հոգի,
Կարո՞ղ եմ օգնել, ինչ-որ բանով քեզ հիմի'':
''Թե քո հոգով դու կձուլվես ինձ անտես,
Իմ անկատար էությանս դու փարվես,
Թույլ կտաս ինձ՝ ճանաչելու էությունդ հարազատ,
Եվ այն դարձնել անչափ վեհ ու կատարյալ:
Ուզում եմ ես, որ անհապաղ ինձ հանձնես,
Քո մարդկային ապրումները շատ անտես:
Ի՞նչ ես տեսնում, ի՞նչ ընկալում, ու ի՞նչ զգում,
Ձեր այս կյանքի մութ ու խրթին կողմերում:
Արդյոք «Հավասարակշռության զգացու՛մը» իմ համակ
Կընձեռի՞ ձեզ, հիմնովին փոփոխվելու եղանակ:
Մութ ու խրթին ձեր այս կյանքի կողմերում,
Ձե՛զ դարձնել՝ լուսավոր, ազատ ու խնդուն:
Այժմ ձուլվիր՝ ինձ քո հոգով, ա՛յ այսպես`
Էությանն իմ՝ շատ կատարյա՛լ ու անտես:
Եվ կդառնաս, դու՛ էլ այնպես, ինչպես ե՛ս`
«Հավասարակշռության մի զգացում» ամբողջապես:
Եվ այստեղ դու, ձեր նյութականից ազատվա՛ծ,
Քո երկրային կապանքներդ էլ թոթափած:
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«Հավասարակշռության զգացումը» քո կապված
Կազատագրես, ինչն հոգուդ մեջ էր փակված'':
Ես այդպես էլ վարվեցի՝ ու նրան ես փարվեցի:
Եվ ձուլվեցի ես նրան, ինչպես անշարժ մի արձան:
Ես ձեռքերս պարզեցի, շարժման մեջ քար կտրեցի:
Այդ շարժման մեջ ես գտա`հանգստություն ու մեծ գորով ակամ:
Եվ պտտական այդ շարժումը հպանցիկ
Նոր կերպարանք ինձ պարգևեց անցողիկ:
Եվ ձայն հնչեց` մի շատ քնքույշ, հանգիստ ձայն:
Կարծես ես էի և՛ մտածում, և՛ թե լսում այդ նույնժամ:
''Դու բացեցիր էությունս իմ ահա,
Եվ ձուլվելով` դարձանք մեկ անձ մենք հիմա:
Քո շնորհիվ ես ստացա զարգացում.
Հիմա դու էլ, քո մեջ կբացես նոր զգացում:
Երբ որ մարդիկ ինձ կձուլվեն այ այսպես,
Եվ կդառնան, ամբողջական անձ ինձ հետ՝ քո պես,
Կդառնամ ես մասնիկը ձեր անբաժան`
Ինչպես քոնն եմ դարձել հիմա ես այսժամ:
Իմ այս տեսքով` անծանոթ ու թաքուն,
Մարդիկ ինձ դեռևս չեն էլ նկատում:
Շատ քչերն են այժմ միայն գիտակցում,
Որ ես պարն եմ` շատ հանճարեղ ու շարժուն:
Ու դարձա ես ամբողջական, լրիվ ու համակ,
Պարարվեստը` կատարյալ ու ներդաշնակ:
Քո հոգին ինձ վերադարձրեց այն, ինչն ես
Կորցրել էի` ազատությունն իմ անտե:
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Իսկ գերադասելով հոգևորը՝ մոռանալով մարմնականի մասին,
Կապանքներն իմ քանդելով, որ ճախրենք մենք միասին:
Շարժումներով քո մարմնի` և վեհ թռիչքով քո հոգու`
Պարարվեստը հանճարեղ, դու բացեցիր աշխարհին:
Բայց դու ինձ էլ օգնեցիր, ճանապարհն իմ հարթեցիր:
Դեպի հոգևոր բարձունքներն իմ նախնական,
Առաջնորդելով ինձ դեպի, էությունն իմ իրական:
Միասին էլ մենք հասանք, կեցությունն իմ հիմնական:
Հիմա լսիր ուշադիր` դու զսպելով պարարվեստը քո հոգում,
Շարժումներդ պոռթկալից, ձգտումներդ շատ նկուն,
Դու դարձրիր ինձ կատարյալ, գեղեցիկ ու իրական,
«Ձևի ոգի» բաղձալի՝ հիանալի և նվիրական:
Իմ այս տեսքով հոգևոր և շատ ազատ,
Պարտական եմ՝ քո արարքի՛ն ես միայն:
Բայց դու այստեղ կա՛նգ կառնես, և էլ առաջ չշտապե՛ս,
Թե քայլ կանես անզգու՛յշ, արարքիցդ կմնա միայն հու՛շ:
Քանզի «Ձևի ոգիները»` աննկուն ու անդադարում,
Ձեր երկրային կյանքերն էլ են կառավարում:
Եթե փորձես թափանցել, նպատակների մեջ մեր անտես,
Դու նորից ինձ կսպանես, այս աշխարհից կջնջես:
Բիրտ շարժումներով հետագայում,
Կհայտնվես մի այլ ու նոր աշխարհում:
Որն էլ ոգեկան աշխարհում՝
''Խելագար ցանկությունների կրակ'' է կոչվում:
Քո հոգևոր պարն այնժամ Կձևափոխվի՝
«Վայրենի ցանկությունների և կրքերի պար» կկոչվի:
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Շարժումներն էլ ձեր բիրտ ու խելագար,
Պար կանվանեք՝ համառորեն, անվարան:
Իսկ դու կա՛նգ առ, քո այս վսեմ պարի մեջ,
Դուրս մի՛ արի, այլ պարփակվիր իմ շրջանների մեջ:
Եվ քո պարի վսեմ ձևի մեջ հանգիստ,
Տիեզերքը վառ կցոլա՝ անդադարում և անհանգիստ:
Տիեզերքի տարածքներում` անծայրածիր ու անվերջ,
Մոլորակներն էլ են պարում` երկնքում նրանք հավերժ:
Այդ պարերում` այնքան հզոր երկնային,
Շրջաններն են նրանք ընդգծում իրենց երկնածին'':
Եվ այդ պահին շրջապատն իմ հանդարտվեց,
Անդուլ լույսով ողողվեց ու մաքրվեց:
«Պարի ոգին» շատ մեղմորեն ու լռիկ անջատվեց:
Ինձնից պոկվեց, անէացավ ու հալվեց:
Ու ես տեսա նոր, անծանոթ ինչ-որ բան:
Տարբերվում էր նա նախորդից շատ այնքան:
Հարթություն էր այն հիշեցնում՝ շատ էր ճկուն, ձևական,
Երկկողմանի, նաև խրթին և շատ նյութական:
Մերթ մի կողմն էի նրա տեսնում
Մերթ այլ կողմը` տարօրինակ ու
Հիշեցնում էր նա ինձ ծանոթ մի
Երկկողմանի հարթություն էր նա

ես կարծես,
անտես:
պատկեր՝
անտես:

Եվ դարձյալ ես հարցրեցի, ու նրան ես դիմեցի:
''Իսկ դու' ո՞վ ես՝ հպա՜րտ հոգի, ինձ ասա,
Ինչու՞ հանկա՜րծ շրջապատը և տարածքը այսքան մեծ
Քո հարթությամբ կարցես լցվեց, պարփակվեց'':
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''Ես ծագում եմ մի այլ՝ բարձր աշխարհից,
Շատ երկնային ու հոգևոր բարձունքից:
Իսկ իջել եմ իմ բարձունքից ես քո մոտ,
Քանզի իմ հոգևոր զարգացմանն ես դու կարոտ:
Ցած եմ իջել ես բարձրաբերձ երկնքից,
Հրեշտակապետների բարձր աշխարհից:
Որ ձեր կյանքին` հողեղեն ու անցողիկ,
Ձուլվեմ, շփվեմ` ճանաչելու էությունն մարդկային:
Իսկ մարդիկ ինձ մասնատեցին, ու մասերս ցրեցին,
Ներդաշնակությունս երկնային՝ նրանք հողին գամեցին:
Ես ապրում էի մարդկանց մեջ, երբ նրանք գտնվում էին
շարժման մեջ.
«Սեփական շարժումների զգացում» նրանք ինձ սխալմամբ
են կոչում'':
Եվ կրկին ես հարցրեցի. «ինչո՞վ օգնեմ քեզ հիմի,
Իմ անկատար ուժերով ի՞նչ կյանք քեզ տամ ու գորով»:
Ոգին տխուր ինձ նայեց, հետո թախծոտ ժպիտով
Ինձ պատասխան նա տվեց:
''Դու կարող ես ինձ օգնես, թե հոգեպես ինձ ձուլվես:
Քո մարմնով եթերային՝ փորձի՜ր ձուլվել իմ մարմնին'':
Եվ այնժամ ես փարվեցի և նրան ես գրկեցի,
Էությունն իմ կորցրի ու նրան ես ձուլվեցի:
Ես զգացի թե ինչպես, հոգին իմ վեր համբարձվեց:
Եվ ողողված վեհ հոգիով այդ վսեմ`
Նրա լույսով եթերային՝ որն ինձ գրկեց , ողողեց:
Այդ պատճառով իմ հոգին էլ՝ եթերներում փայլփլեց:
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Այդժամ հոգին պատգամեց , - Քո արարքով այս վսեմաշուք,
Դու ձեռք բերիր նոր զգացում, ինչն միայն ինձ էր հատուկ:
Կտաս մարդկանց հիմա դու՝ սեփական շարժումները զգալու,
Շարժումներն այդ կառավարելու և հսկելու հատկություն:
Այն, ինչ դարձար դու հիմի, ձեր աշխարհում միմիկա կկոչվի:
Դա արվեստն է քո դեմքի` տալ ապրումները քո կյանքի'':
Ես լուծվեցի նրա մեջ, դե իսկ նա էլ ինձնով լցվեց,
Հիշողություններնս կյանքիս իմ մեջ, շատ պարզորոշ պատկերվեց:
Այդժամ զգացի թե ինչպես, դառնում եմ միմոսային ես արվեստ:
Դեմքիս խաղն եմ ես զգում, ինքս ինձ նայում, զարմանում:
''Բայց կարող ես դու այժմ էլ, որոշ բարձունքների միայն հասնել:
Դու կարող ես տալ ինձնով՝ մտքիդ շարժումները քո փութով:
Իսկ այն պահին երբ փորձես,
Հագուրդ տալ վայրենի ցանկություններդ, տես`
Դու կաղճատես ձևն իմ վսեմ:
Երբ թուլյատրելիի սահմանը դու կանցնես:
Դա կլինի քո արվեստի, վերջի սկիզբը միայն:
Երբ հագուրդ տաս քո կրքերին դու միայն:
Այդպես է միշտ պատահում մարդկանց հետ,
Երբ մոռանում են նրանք ամեն չափ ու ձև:
Ցանկություններով և «ես»-ով իրենց անչափ անարգ`
Աղճատեցին էությունն իմ հպարտ և համապարփակ:
Ինքնամոռացությունը քո միայն՝ արվեստ կդարձնի քեզ համակ:
Կվերածվես դու այնժամ «Կերպարանափոխության արվեստին»
միակ'':
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Ես զգացի թե ինչպես,
Լույսըն այդ կրկին ինձ գրկեց:
Էությունն իր ինձ թողնելով`
Կերպարանքն այդ ինձանից պոկվեց:
Նորից տեսա թե ինչպես,
ի'նձ մոտեցավ մի հոգևոր ա'յլ պատկեր,
Առանց սկիզբ, առանց վերջ՝
Համակ գիծ էր նա կարծես:
Նա շարժվում էր՝ տարածվում,
Ասես ուղղությունն էր իր փնտրում:
Իսկ ուղղությունն էլ այդ անվերջ՝
Տարբեր կողմեր էր տարածվում:
Նրա տխուր կերպարից
Լուռ թախիծ էր ճառագում,
Եվ այդ թախծի ցոլանքից՝
Հոգիս լալիս էր ու տխրում:
Չդիմացա և հարցրի ես նրան,
- «Ասա՜, հոգի՜ դու անտես:
Ի՞նչ կարող եմ ես անել`
Քո թախիծը փարատել:
Հոգին տխուր ինձ նայեց՝
Ասես մտքերին իր դադար տվեց:
Հետո տխուր հոգոցով՝
Տվածս հարցին պատասխան նա տվեց:
''Ես ծագում եմ այլ տեղից` բարձր հոգևոր աշխարհից:
Մեր հոգևոր բարձունքում «Անձի ոգի» են ինձ կոչում:
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Մարդիկ հասու են արտաքին՝ թույլ արտապատկերին միայն իմ
Եվ շփվելով մարդկանց հետ` «Եսս» եմ կորցնում ես հավետ:
Արտացոլանքն իմ ձեր այս աշխարհում,
«Կյանքի զգացում» են կոչում»:
Այդ զգացումի շնորհիվ՝
Դուք ձեր «ես»-ն էք ճանաչում:
Իսկ թափանցելով մարդկանց մեջ`
Նրանց եմ տալիս հուրն իմ անշեջ:
Այժմ կարեղ ես ինձ գրկել,
Հոգիդ իմ մեջ պարփակել`
Մոռացի՜ր «Ես»-ը քո անդեմ`
Ինքնությունդ բազմադեմ:
Դարձի՜ր մասըն իմ հոգու,
Լուծվի՜ր իմ մեջ դու մաքուր,
Եվ կտեսնես, թե ինչպես`
Դու էլ կդառնաս ինչպես ես'':
Ես այդպես էլ վարվեցի, ու նրան ես փարվեցի:
Հետո զգացի, թե ինչպես, հզորացա ես կարծես:
Գիծ էի դարձել ես համակ՝
Եւ ճախրում էի շարունակ:
Տարածվում էինք չորսդին մենք`
Թե՜ այդ գիծը, և թե՜ ես:
Հզորացել էր հոգիս, փայլ էր տալիս մարմնիս,
Դրսից կարող էի տեսնել՝ նոր մարմինս լույսի մեջ:
Մոռանալով «Ես»-ը իմ` նրան էի տրվել ամբողջովին:
«Անձին ոգին» էլ կարծես, գեղեցկացել էր ու ծաղկել:
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Նրա ձայնը հոգուս մեջ, ինձ շշնջաց ու դիմեց.
''Քո արարքով մեծահոգի, ինձ փայլ տվիր ու հոգի:
Այժմ կվերականգնես քո հոգուն, ինչն հաճախ էք կորցնում:
Ինչն հոգևոր աշխարհում «Պլաստիկ արվետս» է կոչվում'':
Եվ այն բանի շնորհիվ,
Որ ինձ տվեց «Անձի ոգին»,
Ես կարող էի այսուհետ,
Մարդկանց «Պլաստիկ արվեստ» մատուցել:
Այդ արվեստի շնորհի’վ,
Մարդիկ «Պլաստիկ երևակայություն» ձեռք բերին:
Եվ այդ կերպարի ձևի մեջ՝
Ստեղծագործելու ձիրք զարգացրին:
''Այժմ կա՜նգ առ դու էլի, քայլ մի՜ արա անտեղի:
Ինչին հասար այսուհետ, պահպանիր այն դու հավետ:
Քանզի մինչև «Ձևի ոգին» և աշխարհը նրա բազմագին՝
Դու կարող ես բարձրանալ, էությամբդ զարգանալ:
Եթե քայլ իսկ անես էլ, անցնես սահմանն աներեր,
Դու կարթնացնես մարդկանց մեջ,
«Ըմբոխշնելու ցանկություն» դու շատ մեծ:
Թե կանգ չառնես այնուհետ «Ազնիվ ձևի» մեջ դու հավետ,
Քո աշխարհում չի ծնվի՝ ոչ մի լավ բան արվեստի:
Եթե դադար դու առնես, հանգստանաս ու սպասես,
Վսեմ ձևի մեջ ազնիվ, էլ քայլ չանես դու խստիվ,
Այդ ձևի մեջ կլցնես ՝ ինչը հասու է ապագային միայն ձեր:
Ինչը հասու չէ մարդկանց էլ՝ իրենց կարծրության մեջ տգեղ:
Եվ քանի որ այժմ էլ, մարդիկ դեռ չեն էլ հասել,
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Այն կերպարին շատ ազնիվ, ինչը հասու չէ ձեզ լրիվ:
Ինչի շնորհիվ մարդիկ էլ՝ միայն կկարողանան արտահայտվել,
Ինչը հիմա անտարբեր` այլ ուժերի ծառայությանն է տրվել:
Այժմ ցույց տուր դու մարդկանց`
Այն, ինչ կապրեն նրանք մաքրազերծված:
Ապագա կյանքերում իրենց վսեմ,
Վիճակներն իրենց մաքուր ու անդեմ:
Այնժամ ցույց տուր, թե ինչպես՝
Ազնիվ, մաքուր ու շատ հեշտ,
Կկերպարանափոխվի դեմքը մարդու`
Արտացոլելու էությունը նրա հոգու'':
Այդժամ ապշած հոգուս մեջ,
Ծնվեց կերպար մի անշեջ:
Այդ կերպարն էր, որն անշուշտ,
Գեղեցկություն էր մարմնավորում:
''Բայց երբ կերտես ձև’ը չափսի,
Սահմաններդ լավ ճանաչի՜ր:
Քանզի սկսած այն պահից երբ կխախտես,
Ձևի սահմանն անգամ դու չնչին ,
Այդ պահից էլ կջնջվի,
Հզոր էությունը անձի:
Այն`՝ ինչը միայն կարող է հսկել,
մարդու ձևը ու չափը պահպանել:
Այնժամ կանգնի՜ր դու էլի,
Գեղեցիկի սահմանագծին,
Ինչը կարող է դեռ դիտվել`
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Զգացում ու արվեստ ճանաչվել'':
Կրկին, կրկին ու կրկին,
Այդ օվկիանից աստղային,
Ծնվեց կերպար մի անշուք`
Փոփոխական ու անձուկ:
Այդ կերպարից երևաց,
Որ այն մարդ է սահմանն անցած:
Ձևափոխվում էր, թուլանում ու ջնջվում՝
Ու իր «Ես»-ն էր փոփոխում:
Այդ ձևի մեջ նա կարծես՝
Պատրաստ էր ջնջելու իր «ես»-ն անտես:
Էությունն իր` թե՜ բացահայտ, թե՜ թաքուն,
Փոփոխում էր նա անդուլ:
Պարզ երևաց, որ եթե՝ անգամ թե քայլ նա աներ,
Ապա նա հեշտ կկորցներ, անմահ էությունը իր աներեր:
Իսկ երբ ձևը նրա պատրաստ էր կարծես,
Հա բացասվում, ու ջնջվում էր, էությո’ւնը նրա անտես:
Այստեղ մի պահ լույսն այդ խավարեց ու մարեց,
Կարծես մի պահ նա ինձ դադար նվիրեց:
Որ ապրեմ ես, իմ այդ կյանքը շատ լռիկ,
Գնահատեմ ապրումներն իմ անցողիկ:
Մի պահ նորից ուշքի եկա, զարթնեցի,
Հրացոլքն էր ինձ ողողել արևի:
Սառցե հովիտն ու փայլող լիճն անծայր
Կանչում էր ինձ իր գույներով կատարյալ:
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Մայրամուտի արեգակը ալ կարմիր
Ողողել էր իմ մարմինը լի ու լի:
Ինձ կանչում էր ու հմայում նա կարծես,
Ձգում իրեն, լուծում իր մեջ լույսի պես:
Եվ նորից ես խոր քուն մտա, լուծվեցի:
Հուգուս ձայնն էր միայն լսվում լի ու լի:
Եվ տեսա ես մի այնպիսի’ հրաշք բան`
Արեգակն էր կարծես՝ թե մի այլ բան հուրհրան:
Հենց որ տեսա ես այդ հոգուն՝ հասկացա,
Որ նա չկա մեր աշխարհում նյութական:
Ես տեսնում էի նրան այնտեղ՝ տարորինակ, ոգեկան:
Եվ անծանոթ ամբողջապես, բայց և անչափ իրական:
Ինձ ծանոթ էին նրա ձևերն առանձին:
Մեր աշխարհից հիշեցնում էր նա խրթին,
Անչափ տարբեր՝ բայց և ծանոթ պատկերներ,
Բայց չէի ընկալում ամբողջական մի պատկեր:
Նրա տեսքից անմիջապես հասկացա`
Անկրկնելի է իր էությամբ նա հպարտ:
Ու նման չէ ո՜չ երկրային, ո՜չ երկնային ոչինչի.
Շատ էր հստակ ձևերի մեջ իր խրթին:
Չհասցրի անգամ հարց տալ ես նրան,
Երբ հոգուս մեջ՝ նրա պատասխանը արձագանք գտավ:
Որ նա իջել է ոչ միայն բարձր երկնքից,
Այլև շատ հեռու, անչափ հեռու աշխարհից:
Մինչ անկատար նա իմ հոգուն կհասներ,
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Թափանցել էր «Ձևի ոգու» մեջ աներեր:
Պատասխանեց նա իմ տված լուռ հարցին,
Թե ինքն ով է, ինչ է փնտրում նա տեղին:
''Դու՜ք` մարդիկդ, ձեր անկատար հոգու մեջ
Ինձ չեք տեսնի իմ կատարյալ ձևի մեջ:
Ամբողջական իմ պատկերը անծանոթ,
Չի կրկնվում ձեր աշխարհում մեղավոր:
Ինձ ընկալել, դուք կարող էք միայն մաս-առ-մաս:
Այդ պատճառով ձեզ հասու չէ, էությունն իմ անմաս:
Եվ հիմա էլ, երբ դու քնած ես կարծես,
Կփորձեմ քեզ՝ ես ի'նձ ձուլել, որ այն ընկալես:
Երբ կանես այն, ինչ որ կասեմ քեզ հիմի,
Գուցե կհասկանաս, թե ով եմ ես, բայց հիմի`
Ի'նձ դու ձուլվիր, բա'ց քո հոգին իմ առաջ,
Եվ քեզ կտամ իմ ուժերը ես անդարձ:
Ես քո հոգուն կպարգևեմ ջերմություն,
Որ փոխանցես դու այն մարդկանց ձեր կյանքում:
Դա ճախրանքն է` շատ անկատար ձեր մտքի,
Եվ այն ձեր մոտ «Երևակայելու հատկություն» կկոչվի:
Եվ քանի որ այն մաս-մաս է ձեզ հասու,
Երևակայել ամբողջապես դուք չեք կարողանում:
Իմ մեջ չկա ձեր երկրայինից ոչ մի բան,
Այդ պատճառով ինձ դուք գամել չկարողացաք'':
Հիմա էլ նրան` շատ անվարան, աներեր,
Ես ձուլվեցի նրա փայլին շատ տարբեր:
Մեր հոգիները իրար ամուր ձուլվեցին՝
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Դարձանք մենք մեկ` անբաժան և միասին:
Եվ այդ պահին՝ հոգուս մեջ լսեցի ձայնս իմ,
Ասես խոսում էի ինքս ինձ հետ մտերիմ:
''Դե ՝ երբ հիմա, դու ձուլվեցիր իմ հոգուն,
Հասու է քեզ, մտքի թռիչքն ու կյանքը թաքուն»:
Էլ դժվար չէ՝ քեզ երևակայության թևերով վեր ճախրել,
Քանզի արդեն, դու մասնիկն ես իմ աներեր:
Եվ այսուհետ՝ կտաս մարդկանց այն, ինչն այնտեղ,
Ճարտարապետության արվեստ կկոչվեր:
Դարձի՜ր հպարտ երևակայության դու արվեստ,
«Ճարտարապետության արվե'տը» տու'ր մարդկանց, բայց և տես`
Զգույշ լցրու ա'յն, խորը մարդկային դու հոգում,
«Ճարտարապետության երևակայությունը» անդադարում:
Բայց և զգույշ`դու կարող ես, երևակայություն տալ այնքան,
Որը չի բացի իմ պատկերը ամբողջական:
Մարդկանց դու տու'ր կառուցելու, մտածելու դու թռիչք:
Այն՝ ինչը կբխի, իմ հայրենի աշխարհից:

Այն սկզբում բուրգի խիստ ձև կընդունի:
Հետո միայն, խիստ այդ բուրգից` հպարտ տաճար կհառնի:
Այն և նման է, և նման չէ ինձ կարծես,
Թե սովորեք քարը քանդակելու դուք արվեստ:
Ձգտեք պահպանել՝ հոգու թռիչքը քարի մեջ,
Նաև քանդակի վեհ արվեստը շենքի մեջ:
Միայն հոգին է, որ պարփակված այդ շենքում`
Կձևավորի, արտաքինը նրա ՝ ձեր այս կյանքում'':
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Աչքիս առաջ պայծառ աստղային աշխարհից,
Մեծ բուրգեր էին ներքև իջնում ու գալիս:
Ցած էին իջնում, նոր ձև ստանում ու փոխվում
Հետո կարծես հունական տաճարների էին ձևափոխվում:
Հետո տեսա, մի նոր պատկեր այնժամ ես:
Փայլփլում էր, ինչպես կրակ հրատես:
Այն ձգտում էր աճել և վեր տարածվել,
Մերթ նրբանում էր, մերթ աճում էր ներքևից վերև:
Այդ
Տեղ
Այն
Ինչ

պատկերը լրիվ լցրեց իմ հոգին,
չթողեց, որ երևակայեմ ես կարգին:
չլսված, չտեսնված մի պատկեր էր հիշեցնում:
չէի տեսել անգամ երևակայության աշխարհում:

Տարոինակ էր այդ պատկերը, և կարծես՝
Հուր էր բուրում նա վառվռուն արևի պես:
Բայց նա նաև սառնություն էր ճառագում:
Աչքիս առաջ էությունն էր իր փոփոխում:
Այդ կերպարից ինձ զարմանք էր հույժ պատել,
«Իսկ դու ո՞վ ես», - շտապեցի հարցնել:
''Իմ անունը ձեր նյութական աշխարհում,
Միայն զարգացած հոգիներն են ճիշտ արտասանում:
Միայն նրանք են, որ անունս անծանոթ
Հնչեցնում են հոգում իրենց, իմ արվեստին խիստ կարոտ:
Ինձ տալիս են շատ նյութական անուններ,
Իրականում ես «կանխատեսման զգացումն» եմ աներեր:
Ինձանով զգում և ապրում են նոր զգացում,
Կանխատեսում, որ ծնվում է շատ քչերի նա հոգում:
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Ես եկել եմ շատ հեռավոր աշխարհից,
Ցած եմ իջել Սերաֆիմների երկնքից'':
Սերաֆիմյան էությունն
Որն իջել էր երկնային
Ամաչելով, կարկամելով
«Ի՞նչ կարող եմ հիմա

էր, այդ հոգին,
մի պայծառ վայրից:
հարց տվեցի ես նրան.
անել քեզ համար»:

Լուռ թախիծով տխուր հոգին ինձ նայեց:
Եվ հոգումս նրա անխոս պատասխանը ծնվեց:
''Միավորի՜ր էությունդ քո ինձ հետ,
Որ ես լցնեմ էությունն իմ հոգուդ մեջ:
Որից հետո Ձեր նյութական աշխարհում,
Վառ կցոլա այն, ինչն արդեն պատրաստ հոգիներում,
Կազմում է մարդկանց երևակայության մի մասը միայն,
Թև է տալիս, որ ճախրելով վեր համբառնան'':
Եվ ինչպես միշտ հոգիս նորից բացեցի,
Ընդգրկվեցի, ընդգրկեցի, ձուլվեցի:
Դարձա ես այն, ինչն էի ես իրականում,
Ինչն զգում, բայց ինքս ինձ չէի խոստովանում:
Շատ բան փոխվեց իմ հողեղեն կերպարում:
Ասես նոր էի՝ ես ինձ տեսնում հայելում:
Կարծես ինքս էի, իմ հոգու մեջ թափանցում,
Նոր բան բացում, ինքս ինձ նորից ճանաչում:
Ասես մարմինս կորցրել էր քաշն իր:
Եթերային, թեթևություն էի զգում ես ընտիր:
''Նրա համար, որ միացար դու ինձ հետ,
Կտրվի քեզ, իմ մասնիկը և այնուհետ:
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Կկարողանաս, դու մարդկանց մեջ հատկություն ներարկել,
Նաև «երևակայության հատկությունը» իրենց ենթարկել:
Այն շնորհում է մտքի թռիչքը պատկերելու հատկություն,
Ինչը «Գեղարվեստի երևակայություն» է կոչվում:
Իմ միջոցով դու փոխվեցիր ու դարձար,
«Գեղարվեստի ոգեշնչող ոգին» շատ պայծառ:
Այժմ մարդկանց հոգիներում կարթնացնես,
Երկնայինը և երկրայինը պատկերելու մեծ արվեստ:
Կպարգևես մարդկանց տկար աչքերին,
Ամենայն ինչ լավ տեսնելու դու հատկություն երկնային:
Հոգևոր տեսողությունը, ինչը թաքնված է ձեր խորքում,
Կբացես դու նրանց սրտի խորքերում:
Հատկությունն այդ, ինչպես միտքը քնածի՝
Մարդկանց համար անհասկանալի էր՝ և քանզի,
Մարդկային «ես»-ը ձգտում է նոր բանի,
Դու բաց արա մտքի աչքերը քնածի:
Քո միջոցով , մինչև այժմ՝ անկենդան այն ներկերում
Կյանք կծնվի, երբ նրանք իրար են խառնվում:
Եվ անկենդան ու անհոգի կտավից,
Քեզ կնայի մի նոր հոգի` խիստ կենդանի, երկնային:
Եվ երբ մարդն է իր վրձինն ձեռքն առնում,
Նրա մտքում վառ պատկերն է կյանք առնում,
Պատկերվում են պայծառ երկինք, բնություն:
Մարդու հոգին ասես բաց գիրք է դառնում'':
Մթություն մեջ աչքիս առաջ հայտնվեց,
Տեսածս լիճը` սառույցներով լի, փայլփլեց:
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Ձյունով ծածկված շրջապատը` սար ու ձոր,
Ու սառցապատ հոսող գետը թավալ-գլոր:
Հետո հանկարծ բնությունն այդ խիստ փոխվեց,
Գարնան շունչն էր բուրում դեմքիս աներեր:
Ծաղիկներով ծածկվեցին դաշտ ու ձոր
Չքացել էին սառույցներն ու ձյունը խոր:
Կոհակները լճի ափին էին բախվում,
Իսկ արևն էլ նրանց մեջ, ծիածանով էր փայլում:
Բզեզներն էին ճախրում ներքև ու վերև,
Վառ գույներով ծաղիկներին ձուլվում դաշտն ի վեր:
Հետո նորից տեսարանն այդ խիստ փոխվեց,
Արդ աշուն էր արդեն տիրում շքեղ դաշտում՝ և այնտեղ,
Ուր ճոխ անտառի կանաչ սաղարթն էր փայլում,
Տերևներն էին ներկվում կարմիր, դեղին ու լազար:
Հետո կարծես, մի պահ հայտնվեցի երազում,
Վառ ձկներ էին կարծես լողում իմ չորս կողմում:
Մարջաններն էին իրենց գույով ու ձևերով շատ տարբեր
Լուռ հմայում ու գերում էին իրենց տեսքով անտարբեր:
Հետո նորից ասես ուշքի եկա ես:
Հոգումս հնչեց տագնապալի ձայնն անտես:
''Զգուշացի՜ր եղիր, որ երևակայությունդ երկնային
Քեզ չգցի վերևից վար ցավագին:
Երբ
Եթե
Եթե
Ինձ

որ մարդկանց հոգում չկա թռիչքը վառ,
նրանց հոգում փակ է «գեղարվեստի ոգին» պայծառ,
նրանք համառորեն, և շատ անվարժ, անկատար,
կփորձեն իրենց ենթարկել առանց պատճառ:
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Շատ անկատար իրենց ձեռքով`մտքով իրենց վայրենի
Ձեռքն կվերցնեն կտավ ու ներկ և վրձիններ անտեղի,
Պատկերածն էլ միշտ կլինի անհոգի,
Ճղճիմ, անկապ և չի պարունակի «Արվեստի ոգի»'':
Տեսա նորից ես նկարներ շատ տարբեր,
Եթե իհարկե կարելի էր դրանց նկար անվանել:
Դրանք անկապ խզբզոց էին հիշեցնում՝
Իրենց միջից նրանք կյանք չէին ճառագում:
Նորից լսվեց քնքույշ ձայնը իմ հոգում,
'Զգույշ եղի'ր, որ տարբերես դու արվեստը շատ մաքուր:
Այն ամենը, ինչը հոսում, զարգանում է ձեր կյանքում,
Ինչով ապրում, տառապում էք ձեր հոգում:
Այն ամենը ինչը՝ հոսում է անչափ արագ,
Ինչն ապրում է մի դար, մեկ ժամ կամ վայրկյան:
Ինչը ծնվում ու հանգչում է ակնթարթում նա ասես,
Սովորեցրու` ինչպես պահեն, ակնթարթն այդ հոգում ձեր:
Հոգում պահել անցնող ակնթարթն անցողիկ,
Կկարողանաք որսալ պահը հպանցիկ:
Թե այդ պահին կհանդիպեն ձեր անցյալն ու ապագան.
Կամրապնդվեն հիշողությունները ձեր անտակ'':
Աչքիս առաջ հառնեց չքնաղ մի պատկեր,
«Վերջին ընթրիքի» տեսարանն էր դա շքեղ:
Այն փոխարկվեց գեղատեսիլ պատկերի՝
Սիքստինյան մոր չքնաղ դեմքն էր պաշտելի:
''Կհանդիպես դժվարությունների դու այնտեղ,
Երբ որ մարդիկ քեզ կփորձեն օգտագործել:
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Պատկերելու անցնող պահը և շարժումը հպանցիկ,
Ինչն իր մեջ կպարփակի շատ մեծ հոգի, կրակ ու վիշտ:
Այ հենց այստեղ դու կարող ես սայթաքել:
Դա սահմանն է, երբ կերտածդ կերպսրները շատ տարբեր՝
Կարելի է, դեռ լավ արվեստ անվանել՝
Եվ այստեղ է, երբ դու հոգիդ կարող ես կորցնել'':
Ահա այստեղ նա անջատվեց ինձանից`
Ինձ թողնելով մտորումներն իր անգին:
Մինչ ես հիշում և ապրում էի տեսածներս այժմ իմ ,
Տեսա ես մեծ, մի նոր պատկեր ահագին:
Տարօրինակ, շատ տարբեր էր նախորդից,
Տարբերվում էր մինչ այդ տեսած ամենից:
Երբ որ տեսա ես կերպարն այդ եթերային,
Իմ մեջ հնչեց մի մեղեդի երկնային:
Երբ դիմեցի այդ հոգուն ես հարգանքով,
Ասես երգ էր հոսում, հնչում իմ շուրթերով:
Իսկ դու՞ ով ես, եթերային արարած,
Ի՞նչն է բերել քեզ երկնքից մեզ մոտ ցած:
Պատասխանն հնչեց ինչպես մի երգ իմ մտքում
Մեղեդի էր, որ լսում էի իմ հոգում:
''Երկրի վրա ունեմ ես շատ անուններ,
Իսկ էությունն իմ քչերին է հասու դեռ:
Ինձ կոչում են մե'կ ճանաչում, մե'կ հմայք:
Մասնատում են էությունն իմ կատարյալ:
Ամբողջապես ինձ քչերն են ընկալում,
Ծնվել եմ ես բարձր Դևախանյան աշխարհում:
395

Իմ անունը շատ թաքուն ու շատ անձուկ,
Երկնքում է միայն ամբողջապես ընկալվում:
Սկզբնաղբյուրը այդ հոգևոր աշխարհում՝
«Խերուվիմների թագավորություն» է նա կոչվում'':
Այնժամ հարցրի ու դիմեցի ես նրան.
''Ասա', հոգի', ես ի՞նչ անեմ քեզ համար,
Ասա' ինչո՞վ, կարող եմ քեզ ծառայել,
Ամբողջ հոգիս ու իմ կյանքն էլ քեզ հանձնել'':
Նորից խոսեց,ասես երգեց Խերուվիմյան այդ ոգին:
Պատասխանեց նա իմ տված այդ հարցին:
''Թե քո հոգով դու կձուլվես այժմ ինձ,
Կտամ ես քեզ էությունն իմ թանկագին'':
Եվ նորից ես՝ արդեն որերորդ անգամ,
Բացի գիրկս և տրվեցի ես նրան:
Հոգիները մեր, իրար ամուր ձուլվեցին:
Կարծես հալվելով` մենք իրար մեջ լուծվ
Դարձանք մեկ անձ` ձևափոխվինք մենք այնքան
Ասես քնար դարձանք եթերային մենք անդարձ:
Բայց և այնպես, շատ էինք տարբեր միմյանցից:
Եվ նման չէինք՝ մենք երկրային ոչնչի:
Ես էլ փոխվել, զարգացել էի ու աճել,
Վերացել էի այս աշխարհից վերջապես:
Բարձրացել էի ես հոգևոր այլ բարձունք,
Որտեղ չկային հոգեկան ցնցումներ ու տաղտուկ:
''Քանի որ դու, այդ ինձ համար արեցիր,
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Նոր հատկություն այժմ մարդկանց տվեցիր:
Կկարողանան նրանք էլ երկինք համբառնել,
Խերովիմյան անմահ հոգիս ճանաչել:
Դու կարող ես մի նոր շնորհք պարգևել,
Մարդկանց հոգում նոր հատկություն արթնացնել:
Եվ երբ որ նա, անչափ պայծառ՝ Երկրի վրա կծաղկի,
«Երաժտության երևակայությունը» նրանց հոգում կզարթնի:
Չի գտնվի էլ ոչ մի բան ձեր երկրում,
Ինչը կփնտրեք, բայց կգտնեք միայն երկնքում:
Շատ տարբեր ես հիմա դարձել դու այնքան,
Որ էլ չկա քեզ հետադարձի ճանապարհ:
Մարդիկ հիմա իրենք պիտի հասկանան`
Ինչը դու տվիր նրանց հոգուն անկատար:
Իրենք իրենց հոգում պիտի արթնացնեն,
Նոր զգացում ու նոր ապրումներ բարձրացնեն:
Այժմ պիտի մարդկանց հոգում նորից ծնվի՝
Ինչը կար վաղուց, բայց քնած էր մինչ հիմի:
Երաժշտության երանգները տարբերելու հատկություն,
Ձայնը զգալու, պատկերելու ունակություն:
Երանգներից ու ձայներից այդ տարբեր,
Հնչյուններ ե'ն ծնվում` հնչեղ, գունագեղ:
Հնչյունները իրար են ձուլվում, միավորվում;
Եվ ներդաշնակ երաժշտության են վերածվում:
Մարդիկ պիտի հնչյուններից այդ կերտեն,
Ներդաշնակությունը մեր երկնային բարձրադեմ:
Եվ երբ մարդիկ այդպես կաճեն, կփոխվեն;
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Հոգիները մարդկանց ներսում՝ կցոլան ու կծաղկեն:
Մի նոր փայլով դուրս կցոլա ձեր հոգին,
Ինչը դուք լսում, ընկալում էք արտաքուստ:
Ինչը հոսում, խոխոջում է ձեզնից դուրս,
Կարտահայտվի հնչյուններից անթաքույց:
Թե ինպես է դաշտում առվակը խոխոջում,
Եվ ինչպես է քամին երգում անտառում,
Եվ ինչպես են վառ արևին թռչունները ողջունում,
Քամին ոռնում, և ամպերն են որոտում:
Միաժամանակ դա նման չէ կրկնելուն,
Ասես միայն բնության հոգին ենք վայելում,
Ասես հոգու խորը քնած անդունդից`
Արթնանում է նոր էություն ու հոգի:
Այդ կերպ միայն, ձեռք կբերեք հատկություն
Որով կփոխեք շրջապատը ձեր անձուկ:
Կհարստեցնեք դուք երկրային կյանքը ձեր,
Ինչը չկար, քանի դու դեռ չէիր արթնացել:

Կկարողանաք արտահայտել երգի մեջ,
Ապրումները՝ ձեր նոր հոգու բարձրաբերձ:
Ինչն այժմ, շատ պարզունակ է հնչում,
Երբ դուք միայն բառերից էք օգտվում:
Եվ այդ բոլոր ապրումները ձեր հոգում,
Աշխարհները, որոնք ձեզ քնած էին թվում,
Հզոր կյանքը, որն այլ կերպ անհնար է պատկերել:
Երգն է միայն, որ ձեզ թև կտա, որ ծաղկեք:
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Պատմությունը հիշիր անցած դարերի,
Փորձիր ընդգրկել դու տարածքը երկնքի,
Այն ամենը, ինչ անհնար է վերապրել,
Երբ դեռ չկաին ոչ հնչյուններ, ոչ էլ երգեր հանճարեղ:
Քանզի այսժամ, ձեր հոգու մեջ են լցվում`
Հոսանքները, որոնք ակունքներն են կորչվում:
Հին դարերի խորքում քուն ենք մենք մտնում,
Երբ որ լուռ է հոգում քնած մեղեդին:
Հիշի՜ր այնժամ այդ բոլորը հիմնովին,
Արտահայտի'ր ձեր հոգու վեհ մեղեդին:
Ամփոփի'ր, այն ձեր Սիմֆոնիկ արվեստում,
Երբ հոգուց է շատ բարձրաձայն այն հնչում'':
Նոր հասկացա էությամբ իմ անկատար`
Ոնց կարելի է, արտահայտել մեր աշխարհը հիացած:
Երաժշտության մեծ արվեստով հոգևոր,
Նյութական մեր միջոցներով՝ անկատար ու ահավոր:
Երբ բաժանվեց ինձանից, խերովիմյան այդ հոգին,
Նա ինձ թողեց ապրումներն իր անգին:
Փոխվել էի ես, դարձել առավել կատարյալ:
Ապրումներս էի գնահատում իմ անցյալ:
Ուշքի չեկած այդ անծայրածիր օվկիանից`
Ինձ մոտեցավ մի նոր հոգի անհունից:
Նման չէր նա ոչ մի բանին մինչև այդ,
Ինձ էր զննում իր հայացքով հրացայտ:
Տարորինակ, շատ տարբեր էր նախորդից,
Եվ նման չէր ոչ մի բանի մեր երկրից:
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Հարցրի ես, նրա տեսքից զարմացած,
«Իսկ ո՞վ ես դու'» և մնացի կարկամած:
Պատասխանեց նա իմ հարցին շատ հանգիստ;
''Ես հենց այն եմ, ինչը հասու չէ ձեր մտքին:
Ես եկել եմ շատ հեռավոր աշխարհից;
«Կամքի ոգի» են ինձ հորջորջում այնտեղից'':
Եվ իմ հարցին, - «Թե հիմա ի՞նչ ես անեմ»:
Պատասխանեց « կամքի ոգին » բարձրադեմ:
''Ինձ միացիր քո էությամբ դու թերի,
Որ մենք ձուլվենք ու լրացնենք մեկ-մեկի'':
Ես թուլացած իմ լայն գիրկը բացեցի,
Եվ հիացած ոգուն իմ մեջ գրկեցի:
Բայց և նույնժամ ես էլ կարծես հալվեցի,
Տարալուծված անհունի մեջ լուծվեցի:
Վերածվեցի ես հոգեկան կերպարի;
Չէի ճանաչում ես իմ տեսքը հիրավի:
Ու լսեցի ես այն ոգուն ինքս իմ մեջ,
Ինձ էր դիմում ներքին ձայնով նա անտես:
''Այն պատճառով, որ ձուլվեցիր դու ինձ հետ;
Եվ բացեցիր դու քո գիրկը իմ առջև,
Կտաս մարդկանց այն, ինչ որ ես եմ ճառագում:
Չափածո խոսքի «Բանաստեղծական արվեստ» են ինձ կոչում:
Իմ միջոցով դուք կդառնաք պոետներ,
Իմ միջոցով «Պոետիկ երևակայություն» է ձեզ տրվել:
Այժմ մարդիկ ձեր նյութական աշխարհում՝
Մտքի թռիչք ու գեղեցիկ խոսք են ճանաչում:
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Կարտահայտեք ապրումները ձեր անծանոթ,
Հետո կզգաք պոետիկ խոսքի դուք կարոտ:
Իմ միջոցով ձեր նյութական աշխարհում,
Կարտահայտեք այն՝ ինչը հոգում է ծնվում:
Կտաս մարդկանց իրենց կամքով պոետի`
Արտահայտել երևակայության թռիչքը մտքի:
Իրենց կամքը արտահայտել բառերով,
Ինչը մինչ այդ՝ ձեզ հասու չէր այդ ձևով:
Քանզի լեզուն առանց պոետի թռիչքի,
Շատ աղքատ է ու շատ կոպիտ առանձին:
Հիմա կզգաս` ինչպես դարերի խորքից,
Քեզ է հասնում «Բանաստեղծական ոգին» անցյալից'':
Պոեզիայի մեծ օվկիանոսի խորքերից,
Երևացին պոետներն ինձ անցյալից:
Նրանք ծնվում ու հառանում էին իմ առաջ,
Հետո հալվում, տարրալուծվում էին անդարձ:
''Դու կարող ես, նաև ոգեշնչել մարդկանց;
Այն, ինչ չկա ու չի հառնի ձեր առաջ:
Ինչը ձեր մոտ` ձեր նյութական աշխարհում,
Էլ չի՜ ծնվի, չի՜ հայտնվի իր օրում:
Քո շնորհիվ ոգեշնչում են ապրել,
Պոետները քո պատգամաբերներն են դարձել:
Էպոսներում, հեքիաթներում, երգերում՝
Մարդիկ կապրեն միայն այն, ինչ նիանց մտքում է ծնվում:
Իսկ այն ձևը, ինչին կամքն է ձևափոխում,
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Երբ կրքերն ու ցանկություններն են իրար բախվում:
Կնձեռես դու, այդ ամենը նրանց տեսն
Մեկի ի մահ, մյուսին էլ դեպի հաղթանակ առաջնորդել:
Իսկ պոեզիան կձափոխվի ու կաճի,
Երևակայությունից «կամքի ոգին» կծաղկի:
Եվ գագաթը այդ պոետիկ արվեստի,
Անչափ շքեղ «Դրամատիկ արվեստ» կկոչվի:
Նորից տեսա, վերապրեցի իմ հոգում՝
Ապրումներն այն, ինչը կյանք է արարում:
Ինչն մարդկային խիստ աղքատիկ բառերով,
«Վերածնունդ» կամ «Արթնացում» է կոչվում:
Վերածնված ու արթնացած իմ հոգում,
Ես ապրեցի մի նոր գարուն իմ կյանքում:
Ես դարձել էի ապրումներիս հետ մի անձ:
Ինչն ապրում է երկրի վրա մարմնացած:
Այդ պատճառով ես իմ քնից արթնացա:
Ապրումներս գիտակցեցի, հասկացա:
Լքեցի ես երազին, անուրջները իմ քնի,
Վերադարձա իմ արթմնի վիճակին:
Երբ աչքերս ես շատ զգույշ բացեցի,
Արևածագ էր, որ տեսնում էի արթմնի:
Իմ չորս կողմը նույն այն դաշտն էր սպիտակ,
Նույն լեռները և նույն լիճը կապուտակ:
Եվ ծառերը սառցեպսակ ծածկույթով՝
Արևի տակ կայծկլտում էին ծիածանի գույներով:
Լճի մեջ էլ, ինչպես մայրամուտին գիշերվա,
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Լող էին տալիս սառույցները երեկվա:
Ես մրսած չէի` չնայած գիշերվա ցուրտ բքին;
Ջերմացնում էին ապրումները իմ հոգին:
Իսկ արևը բարձրանում էր երկնքում:
Իր շողերով բնությունն էր ողողում:
Եվ Հասկացա , որ իզուր չէի ես քնել,
Որ ինձ բացվեր էություններն իմ տարբեր;
Պարտավոր եմ զգացածս ու ապրածս փոխանցել,
Բոլոր մարդկանց, ում կարող էի արթնացնել:
Բոլոր նրանց, ում հոգին է հարազատ,
Ով որ զգում ու ապրում է արևածագը ազատ:
Ով ցուրտ դաշտում գեղեցկությունն է միայն ապրում,
Ոչ թե մրսում ու բնությանն է փնովում:
Պիտի փարվեմ, տամ ջերմությունն իմ հոգու,
Տամ արվեստը, որ ճառագում է իմ սրտում:
Մարդկանց հոգում, որ արդնացնեմ արվեստները գեղեցիկ,
Որ փոխանցեմ գիշերային ապրումներս շատ գողտրիկ:
Եվ նորից ես իմ հայացքը հառեցի՝
Վառ արևին, որ տաքացնում էր ինձ էլի:
Հասկացա ես; Արևածագի գեղեցկությամբ մենք միայն,
Կթափանցենք պոեզիայի ներաշխարհը լայնարձակ:

ՎԵՐՋ
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ՈՒՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԱՅՆՈՒԹՅԱՆ

Աշխարհի ունայնություններից երբեմն հոգնած,
Շրջապատի անհայտություններից անչափ ձանձրացած`
Մարդն իր հայացքը երկչոտ , կարկամած՝
Երկինք է ուղղում` ճշմարտությանը կարոտած:
Բնության ու կյանքի ճանաչման համար,
Սեփական բանականությունն է նա զենք դարձնում:
Մե՜րթ ոգեշնչում է գտնում կրոնում`
Մե՜րթ գիտության մեջ պատասխա՜ն փնտրում:
Բայց բնությունը մեզ համր է թվում,
Գիտուն այրերի պատասխանները չէ՜ն բավարարում:
Հոգևոր այրերը մեզ չեն համոզում,
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Սրտի տագնապներն ու հարցերը մտքի՝ անպատասխան մնում:
Խնդիրներն այդ առեղծվածային՝ լուծումներ ունեն;
Բացահայտումներն նրանց, սփոփանք կբերեն:
Իմաստասիրության վարդապետության վառ լույսի ներքո,
Շատ սփոփիչ կլիներ՝ լուծումներն գտնել:
Բացահայտումներն այդ սփոփանք են բերում՝
Երբ դրանց համար հիմքեր են լինում:
Զգացմունքների վկայությունն է մեզ հիմք ծառայում,
Երբ փորձն է գիտության համար, ճանապարհ հարթում:
Երբ նյութապաշտությունն է միայն զարգանում`
Հասնելով զարգացման գագաթնակետին:
Ինքնաոչնչացման բացիլն է միայն՝ չորս կողմ տարածվում
Թույնը ներարկում իր չար մտքերի:
Ի հայտ են գալիս նոր հավատ, նոր միտք;
Իրական փաստերի նոր հիմքի վրա:
Չարչրկված միտքը ճամփան է գտնում`
Ճանաչելու հավերժ առաջընթացի՝ միտումը միայն:
Ու նորից ծաղկում են, զարգացում ապրում,
Գաղափարները սին, որ կորած էին թվում:
Եվ արթնանալով անցյալի նիրհից`
Նոր վերածնման ծիլ են արձակում:
Հին քաղաքակիրթ աշխարհի ոգին,
Որ հիմք էր դարձել վարդապետության:
Հայտնվում է նոր` կատարյալ տեսքով`
Երկար ժամանակ բոլորից մերժված:
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Որքան մարդիկ են անհետ հեռացել,
Անհետացել են քաղաքներ չքնաղ,
Որոնց անունները անհայտ են դարձել,
Իսկ նրանց գործը մնացել անթաղ:
Մայրցամաքներ են անհետ չքացել,
Շատ խելոք, կրթված՝ մարդիկ մահացել,
Շատ ժողովուրդներ են անդարձ մոռացվել,
Հոյակապ քաղաքներ են փլատակ եղել:
Եթե պատմությունը իր մութ էջերում,
Նշում է նրանց գոյության հետքերը միայն:
Կարճատև փառքը նրանց գոյության,
Նրանց վերջնական անկումը անհայտ:
Քարակույտերը` թափոններն անհրապույր,
Աղքատիկ բուսականությամբ պատված գերեզման,
Որոնց ճյուղերի մեջ՝ քամին ծուլորեն
Ձգում էր իր թախծոտ, երգը' միալար:
Ակամա ես ինձ հարցեր եմ տալիս.
“Ինչի՞ համար են մարդիկ հար-հավետ,
Վազվզումների ու հուզումների թոհ ու բոհի մեջ,
Սերնդափոխվում ու ծնվում անվերջ”:
Երբ սերունդները հաջորդելով իրար՝
Ալիքից քշված ավազի նման,
Իրենց նախորդներին ծածկում են փայլով,
Մթագնում են նրանց համբավը անցած:
Ինչի համար են աշխատանք, տառապանք,
Պայքար, մաքառում ու տանջանք անխոս,
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Երբ միևնույնն է՝ ամենի վերջում,
Վերջի գերեզմանն է միայն առկայծում:
Անցած դարերը ակնթարթներ են հավերժ պատմության,
Ականատեսները` թագավորների գոյության, փառքի:
Որոնցից անգամ հետք չի մնացել,
Խժռել է նրանց ժամանակի սֆինքսն անհարկի:
Կյանքի ընթացքում դեպ ուր է ձգտում,
Մարդ արարածը` գոռոզ, կուրացած:
Դեպի ոչնչացումը իր դժբախտ կյանքի`
Թե դեպի անհայտ լույս ու ապագան:
Հավերժի պես անփոփոխ ու զարմանալի,
Կողողի բնությունը լույսով ու փառքով:
Ժողովուրդների և թագավորությունների մնացորդները,
Կպահի հիշատակը նրանց` անմար կրակով:
Շատ հազարամյակներ սերնդից-սերունդ
Ընտրյալներն էին միայն գիտելիք փնտրում:
Իրար փոխանցում խիստ գաղտնի պահված
Իմացությունները` թաքնված, հինավուրց:
Սրբավայրերում քրմերն իմաստուն,
Սերնդափոխվում էին, հաջորդում իրար:
Գերագույն քրմի հսկող աչքի տակ
Գիտելիքներն էին փոխանցում միմյանց:
Թափանցում էին նրանք վերնագրերի մեջ,
Անհայտ գրքեր ի էջերն էին թերթում:
Գաղտնիքների էությունն էին փնտրում գրքերում
Այդ անհայտ լեզվի բառերն էին կարդում:
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Իմաստուններն անդուլ նրանց էին հետևում,
Պոետներն էին փորձում այդ լույսն վառել`
Դառնալով գաղտնիքների պահապանները,
Հավատի մեջ էին փորձում սփոփանք գտնել:
Տանում էին խոնարհ՝ ջահերը վառված,
Ջահերը վառված գիտության լույսի:
Փորձում էին դուրս գալ լաբիրինթոսից,
Ապաստան փնտրում քարայրների մեջ:
Քրմերը գիտեին, որ եթե հանկարծ`
Գիտելիքներն այդ թեկուզ պատահմամբ
Ինչ-որ իշխանավորի ձեռքն անցնեն անարժան,
Անչափ կտուժեն շատ մարդիկ հարկավ:
Կսպանեն բնությունը, երկիրը կավերեն,
Կբերեն մարդկանց սաստիկ տառապանք:
Ամենի վերջում իրենք հենց իրենց
Կարիճի նման վերջ կտան միմյանց:
Դրա համար էլ ընտրյալներն այդ՝
Հազարամյակներով եղել են շատ զգույշ:
Իրենց վառ լույսի շողերն են միայն,
Մարդկանց շնորհել, այն էլ շատ զգույշ:
Անհնարինին պետք է միշտ պատրաստ լինել,
Եվ այդ ամենը լոկ նրա համար,
Իբր մեր մեջ էլ, կան թաքնված մտքեր`
Եվ շատ պլաններ ու հույսեր դաժան:
Նպատակներ հրաշալի, լավ ցանկություններ,
Անողոք մտքեր՝ կամ դաժան մտքեր անտես:
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Չէ՞ որ ես նրանց մասի չգիտեմ ոչինչ,
Չեմ է լ կասկածել այդ մասին երբեք:
Մենք բոլորս էլ անմեղ ենք, այնքան ժամանակ,
Քանի մեր մտքերը, որ խորն են թաքնված,
Օրը ցերեկով հայտնվում են մեզ,
Հանկարծ հառնում են հենց մեր իսկ առաջ:
«Ե ս անմեղ եմ շատ», արդեն քանի անգամ
Ասել ենք մենք մեզ ու անընդհատ պնդել:
Թե՜ ուրիշներին, թե՜ մեզ էլ շատ անգամ,
Շատ ենք մենք փորձել՝համոզել, ապացուցել:
Բայց դա' էլ չէ այնքան՝ այժմ կարևոր:
Այլ այն հարցը բարդ, որ կտամ ես ձեզ:
Թե Նորմալ մարդը, իսկ ի՞նչ է որ դա,
Ով է Կարգին մարդը բոլորի համար:
Եթե մարդն է դա, որ մինչև հիմա
Ոչ մի վատ բան էլ դեռ չի էլ արել:
Եվ չի էլ մտածել անգամ այդ մասին՝
Նույնիսկ մտքում էլ՝ չի պլանաորել:
Ինչ-որ մեկի, նա մահը բռնի
Բարեկամի կամ ընկերոջ՝ կնոջ, ամուսնու:
Անգամ եթե նա՝ չի էլ մտածել,
Իր հոգու խորքում՝ այն էլ շատ թաքուն:
Պարզապես այդ միտքը կայծակից արագ՝
Առկայծել է միայն նրա ուղեղում:
Մի Տասը , քսան կամ էլ քառասուն՝
Տարիներ առաջ, այն էլ շատ թաքուն:
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Մարդը մոռացել է վաղուց դրա մասին:
Քանզի լավ գիտեր, որ ինքը երբեք,
Նման ոչ մի բան, երբեք չի անի:
Հենց Այդ պատճառով էլ՝ վաղուց մոռացել էր:
Այժմ պատկերացրեք, որ օրը ցերեկով՝
Մի շատ մարդաշատ և լիքը վայրում,
Բախվում է հանկարծ նա ինքն իր դեմ՝
Միս ու արյուն առած մոռացված ոգուն:
Քեզ պինդ շղթայված՝ քեզնից անբաժան,
Անհաղթահարելի և ի՞նչ, ու հետ՞ո:
Իսկ ին՞չ է դա վերջապես, ին՞չ վերջ ի վերջո,
Պարգև՞ն է մեր դա, թե՞ պատիժն անողոք:
Հանցագործ չենք մենք, իհարկե ծնվում;
Միայն թե պարզապես, էլ ով մեզանից,
Թեկուզ հենց մի պահ՝ խորը երազում,
Չի էլ երազել կատարելու՝ ինչ-որ մի ոճի՞ր:
Չի հայտնվել նրան՝ երբեք խորը քնում,
Տեսիլքը դրա՝ շատ Մութ, հպանցիկ:
Իրավիճակներն են հաճախ լինում, որոնց մասին
Պատկերացնել անգամ չենք համարձակվում:
Նրանք արթմնի հայտնվում են միայն քեզ,
Երբ դու հենց մի պահ կմտածես այդ մասին:
Հարբած կլինես կամ խենթացած ասես:
Կամ այլ վիճակում, անվանումը արժեք չունի:
Եվ բառն հանկարծ, միս ու արյուն
Հայտնվում է քեզ՝ քո իսկ առաջ:
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առած,

Մի թե սա չ՞է, մեր իսկական էությունը՝
Էությունը մեր իսկ թաքնված:
Ե'ս չգիտեմ, անկե'ղծ կասեմ,
Ինչ անակնկալներ են մեզ դեռ սպասում:
Գիտեմ ես միայն, որ այս կյանքում՝
Ամեն ինչին էլ պետք է միշտ պատրաստ լինել:
Էլ ինչ ասեմ` հայացքն ենք մեր հառել երկինք`
Պատրաստ մահվան , տառապանքի:
Անգամ նրան, ինչն է մեզ սպասում,
Նույնիսկ մենակությանն ու պայքարին:
Համեստությունն է մեզ ստիպում,
Որ բարձրաձայն չարտահայտվենք:
Մեր մեծության փառքի մասին՝
Գոնե մտքում մեզ չգովենք:
Իրականում դա այդպես չէ,
Մենք պատրաստ չենք այդ ամենին:
Ինքնազոհման ու պայքարի միայն ձևն է
Մեզ փայլ տալիս զուտ արտաքին:
Ամենևին էլ մենք չենք ուզում տիեզերքը ողջ նվաճել,
Այլ պարզապես մեր ներաշխարհն ենք՝ուզում ընդարձակել:
Մենք համեստ ենք, բարի, ազնիվ և չենք ձգտում նվաճել,
Բնիկներին իրենց երկրում և նրանց մեզ ենթարկել:
Իբր ձգտում ենք նրանց մենք տալ,
Նվաճումները, գիտելիքները մեր լի ու լի:
Դրա դիմաց կուզեինք ստանալ՝
Ժառանգությունը միայն, իրենց երկրի:
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Զգում ենք մեզ սուրբ հպումի՝
Հեգ ասպետներ` խրոխտ ու քաջ:
Բայց դա սուտ է, մենք իրապես,
Միայն մարդ ենք փնտրում հոգնած:
Մարդուց բացի մեզ էլ պետք չեն՝
Այլ տարածքներ բազում ու շատ:
Մեր սեփական արտացոլանքն է՝
Մեզ գրավում, դարձնում ագահ:
Այլ տարածքներ ու աշխարհներ մեզ էլ պետք չեն,
Մերն էլ է մեզ հերիք այնքան:
Որ չգիտենք թե նրանց հետ,
Մենք ոնց վարվենք , ինչ անենք նրանց:
Առանց այդ էլ խեղդվում ենք ՝
Մեր սեփական լայն աշխարհում:
Մեր սեփական կատարելությունն ենք՝
Ձգտում գտնել` այդ ենք փնտրում:
Կամ էլ տեսնել անցյալը մեր`
Պրիմիտիվ ու շատ կոպիտ:
Որ ասենք մեզ, թե ինչ լավ ենք՝
Ինչ զարգացած ու ինչ կոկիկ:
Իսկ մ ինչև այդ այնտեղ , հեռվում,
Ինչը չենք էլ մենք ընդունում ու ընկալում,
Ինչից համառորեն պաշտպանվում ենք,
Խուսափում ենք , բայց և հմայվում:
Կան աշխարհներ տարբեր` մերինից,
Իրենց ուրույն մտքով, կյանքով:
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Մեզնից տարբեր, այնքան տարբեր,
Որ նայում ենք, չենք ընկալում:
Չ՞է որ երկրից տանում ենք մենք՝
Ոչ միայն մտքեր` մաքուր, ազնիվ;
Հերոսական իդեալն մեր, այլև հարկավ
էությունը բիրտ, անազնիվ :
Ինչ որ մենք կանք իրականում,
Ինչի առաջ աչք ենք փակում:
Հենց հայելու ենք մենք հանդիպում,
Վրդովվում ենք ու այն փշրում:
Երբ մեր առաջ հայելի են դնում անտես,
Ցույց են տալիս էությունը մեր իրական,
Ճշմարտության այն նույն մասը խիստ իրատես,
Ինչը որ մենք թաքցնում ենք՝ մեզնի'ց անգա՞մ:
Թաքցնում ենք մենք իրարից վախկոտ հոգին մեր իրական,
Եվ ոչ մի կերպ չենք հաշտվում՝ մենք դրա հետ ոչ մի անգամ:
Մի՞ թե անընդհատ հարկավոր է կեղծել, ձևանալ ու թաքցնել
Մտքերը մեր, և ինչի համար, որ չենք ուզում մեզ ճանաչեն:
Էլ ինչո՞ւ ենք համառորեն ու համարձակ
Մղվում դեպի այլ աշխարհներ, միջավայրեր`
Ճանաչելու բնությունը, ծովերն անտակ,
Ջունգլիներն ենք մտնում մենք աներեր:
Ձգտում ենք մենք և ճանաչել և հասկանալ
Այլ քաղաքակրթություններ անգամ մեռած:
Իսկ մեր սեփական «Ես»-ն ու հոգին
Դեռ մեզ համար գիրք է փակված:
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Մեզ անհայտ են մեր իսկ հոգում,
Նրբանցքներն ու դռները փակ,
Մայրուղիներն անգամ՝ ո՞ւր են տանում՝
Չէ որ վերջն է նրանց անհայտ:
Յոթ կողպեքի տակ են փակված,
«Ես»-ի դռները մեր իսկ հոգում:
Այդ կողպեքներից և ոչ մեկն էլ՝
Բացել անգամ չի հաջողվում:
Դրա համար էլ ամոթից դրդված`
ձգտում ենք մենք այլ աշխարհներ,
Տեսեք ինչքան քաջ ենք, հղկված,
Իմաստուն ենք, ամենագետ:
Ձեզ ենք բերում մեր հոգևոր՝
Գանձերը շատ` շռայլ այնքան,
Եվ չենք հասկանում, որ ձրի էլ՝
Թեկուզ որ տանք , պետք չեն նրանց:
Բա հպու՞մը` նա այդ դեպքում,
Ո'նց հասկանալ ու բացատրել;
Երբ անծանոթ աշխարհներն են՝
Բախվում իրար այնքան տարբեր:
Հպումն այդ ենթադրում է,
ինչ-որ արժեքների և մտքերի փոխանակում:
Հասկացողությունների առևտուր է,
Արդյունքներն են գնահատվում:
Իսկ թե ոչինչ չունենք տալու,
Փոխանակելու չկա ոչինչ:
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Մնում է լուռ իրար նայենք,
Կեղծ ժպիտով իրար քնքույշ:
Իսկ ինչով ենք մենք զբաղվում,
Մթության մեջ այնքան թաքուն,
Հո չենք ուզում մենք մեզ տեսնել,
Լուսնից հպարտ,Լուսնից փայլուն:
Թե հետքեր ենք փնտրում այնտեղ,
Լուսնի վրա` շատ վերևում:
Կամ փորձում ենք գտնել հետքեր`
Շատ լուսավոր մեր մտքերում:
Պարզ գիտակցում ենք, որ ոչ ոք չկա,
Ոչ ոք չի ձգտում մեզ լուռ հետևել:
Վախենում ենք մենք լինել միայնակ,
Ինչպես երեխան թանձր խավարի մեջ:
Այդ փնտրտուքն է մեզ շատ հուսադրող:
Եվ թույլ չի տալիս, որ թախիծ թոշնենք,
Որ մենք մեզ զգանք ոչ այնքան մենակ,
Որ տիեզերքում մենք էլ մենակ չենք :
Սիրում եմ նայել ես պարզ երկնքին
Հատկապես գիշերները՝ պարզ և աստղալից:
Սիրում եմ նայել պայծառ աստղերին`
Հատկապես գիշերները, երբ չկա Լուսին:
Երբեմն, երբեմն ես խաղ եմ անում`
Կոչվում է շատ պարզ` «Հե~յ, ի՞նչ կա այնտեղ»:
Երկնքից այն կողմ էլ ինչ կա հեռվում,
Անտակ մթության մեջ` խավար ու անտես:
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Խավա՞ր է այնտեղ, թե՞ լույս անսպառ,
Ուզում էի պարզել գաղտնիքն այդ համառ:
Կամ գուցե այլ բան, անհայտ ու անտես,
Ինչն անվանում անգամ, չունի ինձ համար :
Իհարկե, սա խաղ էր ինձ համար միայն,
Ամպերից այն կողմ ոչինչ էլ չկար:
Երկինքն իր համար ապրում է հանդարտ,
Մեզ չի էլ նկատում. Չնչին ենք այնքան:
Փնտրում են մարդիկ, տանջվում, զննում,
Գոյություն չունեցող իմաստներ փնտրում:
Փորձում են հասկանալ այնպիսի բաներ,
Որոնք իրենց հիմքում անիմաստ են և փուչ:
Եվ ես վստահ եմ, որ մարդիկ համառ,
Կշարունակեն անուններ, իմաստներ փնտրել:
Անուններ տարբեր իրերի համար.
Գոյություն չունեցող պատասխան գտնել:
Միայն մի բան է, որ հեչ չի փոփոխվում,
Դա մարդու գիտելիքների ծարավն է անհագ:
Հարցեր ու հարցեր, հարցերը անվերջ՝
Պատասխանների է փնտրում ինքն իր համար:
Միշտ ասել եմ ես մարդկանց այդ մասին,
Որ շատ էլ պետք չէ անհանգստանալ:
Շատ չմտածել լուրջ բանի մասին,
Չարժե այս կյանքում ամենը ինչ իմանալ:
Հաջողություն, հաղթանակ թե անհաջողություն:
Լինում են տարբեր պահեր մեր կյանքում:
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Կա'ն պահեր, երբ հարկ է՝ մարդկանց միանալ:
Կան և ա'յլ պահեր, երբ մենակության ես ձգտում:
Դրանում կա միտում, ավարտման համար,
Ոչ թե ինչ-որ վերջ, այլ հենց ավարտում:
Սա հենց այն փաստն է, ինչը հարկ է գիտենալ:
Պետք է հասկանալ տխուր այս կյանքում:
Գաղտնիքներից մեկը այս կյանքում անվերջ
Պիտի գիտենալ, որ պետք չի ցած ընկնել:
Անգամ, երբ գնում ես թեք քիվի եզրով,
Նույնիսկ, երբ բարձրանում ես այդ քիվով դու վեր:
Պարզապես պետք չի մեզ ներքև նայել
Նույնիսկ մտածել` անգամ այն մասին,
Որ մենք պարզապես ճախրել չգիտենք,
Անգամ չգիտենք էլ նույնիսկ այդ մասին:
Եվ չնկատել, որ կախված ենք մենք,
Թեք պատի քիվից` գլխիվայր ներքև;
Պետք չէ մտածել վտանգի մասին.
Վտանգը կանցնի, չենք ընկնի ներքև:
Չգիտեմ, ասում են, թե մեր կյանքն ամբողջ
Կանխորոշված է մեր ծննդից էլ շատ ու շատ առաջ:
Բայց այդ դեպքում ինչի համար, մեր գործերի համար մենք,
Դատվում էնք ու պատժվում, եթե հանցագործ ենք ծնվել:
Եթե դա այդպես է, չի՜ նսեմանում՝
Պատասխանատվությունը մեր, այս կյանքում դաժան:
Պատասխան չենք տալիս, արդյոք մենք մի ուրիշի,
Մտածված, պլանավորած գործերի համար:
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Այդ դեպքում հարկավ՝ պատիժն էլ մեր հեգ,
Կանխորոշված է ի վերուստ այնտեղ:
Այդ դեպքում ի՞նչու, ո՞ր մեղքի համար
Պիտի տանջվենք ու անտեղի պատժվենք:
Իսկ եթե պատիժն էլ է պլանավորած
Այնտեղ` վերևում, դե մեր փոխարեն
Իրենք էլ թող տան դաժան պատասխան`
Մեր հապշտապ գործած մեղքերի համար:
Հաճախ եմ մտածում, թե ինչու մարդիկ
Լինում են դաժան, վարվում են անխիղճ:
Ինչի համար են իրար բզկտում,
Անգամ մտերիմները իրար չեն ներում:
Փոքր հասակից ինչ-որ պատճառով
Հրհրում են իրար դպրոցի բակում:
Իհարկե, եթե դու՝ հրող խմբից ես,
Ուրեմն հաստատ քեզ չեն հրհրում:
Եթե դու ինքդ հրեշ ես կյանքում,
Ուրեմն երբեք քեզ չեն վախեցնի:
Մթության մեջ ոչ ոք քեզ չի սպասի,
Որ ցատկի վրադ ու քեզ կործանի:
Ամեն ինչ շատ պարզ է ու հասկանալի.
Մարդիկ դաժան են վարվում իրար հետ,
Քանզի մեծ վախ կա նրանց սրտերում,
Այդ վախն է նրանց դարձնում հրեշ:
Իսկ ինչն է մեզ մարդ դարձնում այս կյանքում:
Այն, որ մենք գիտենք մտածել, դիտել:
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Այն, որ մենք գիտենք տխրել ու ցավել,
Թե որ կարող ենք ժպտալ ու ներել:
Հույսով եմ նաև, որ կարող ենք մենք
Գնալ ինքնազոհության, երբ պետք է դա մեզ:
Հիշում ենք անցյալը՝ գիտենք մեր ներկան:
Անգամ մեջ ընդմեջ տեսնում ենք ապագան:
Գուցե մեզ մարդ է դարձնում թեկուզ այն,
Որ գիտենք այնքան, ինչքան որ պետք է մեզ:
Գիտելիքների ծարավն է տանում մեզ հարկավ,
Տանում է մեզ այնտեղ, ինչն անհայտ է դեռ մեզ:

ՎԵՐՋ
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԳՌԱՎԸ
Բախտի բերմամբ, թե պատահմամբ
Սև ագռավը իր բնի մեջ,
Հպարտ արծվից ձագեր ծնեց,
Գոռոզացավ ու փքվեց:
Հպարտ-հպարտ շրջում էր նա անտառում,
Շշնջում էր այստեղ-այնտեղ, թռչունների բներում:
Թե ձագերը հենց իրենն են և նման չեն արծվին:
Գոռգոռում էր ամենուրեք, ասես կյանքն էր իր տալիս:
Իմ քթից են նրանք թռել, իմ պատկերն են հար ու ձև,
Ու չէր տեսնում, որ ձագերը՝ իրենից մեծ են արդեն:
Կռկռում էր, ճչում անվերջ, հպարտանում ու փքվում:
Թե ձագերը իրենց հորից չեն ժառանգել ոչ մի շյուղ:
Ցույց էր տալիս սև կտուցը,
Սև թևերը անճոռնի,
Կարճ ճանկերը, ծուռ ոտքերը,
Ղառղառ ձայնը զզվելի:
Հապա նայեք, պնդում էր նա,
Ինչ նման են նրանք ինձ,
Թե կտուցը, թե ճանկերը,
Բա հասակը` անթերի:
Շրջապատում լուռ լսում էին, նայում նրա սև քթին:
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Բացատրելը անիմաստ էր, տեղ չէր հասնի անմիտին:
Իսկ ձագերը մեծանում էին, հար և նման հորն իրենց:
Արծի՞վ թե ագռա՞վ, տխուր հարցը,
Չէր անհանգստացնում էլ իրենց:
Ագռավն այնժամ խոսքը փոխեց՝ անցավ նրանց ներքինին,
Ու ձգտում էր նրանց դարձնել սև լեշակներ իրենց պես:
Եվ օրնիբուն շշնջում էր, թե դուք էլ էք ագռավներ,
Եվ թող կորչեն արծիվները, դուք ի’նձ պիտի նմանվեք:
Արծիվները տարակուսած ու լռիկ
Իրենց հայելու մեջ էին զննում:
Իսկ ագռավը խենթ չարությամբ
Տան հայելիներն էր կոտրատում:
«Իմ ձագերն էք, իմը, իմը, պնդում էր նա օրնիբուն:
«Արծիվները վատն են հիմար, ինչու ինձ չեք հավատում:
«Դուք իմ ցեղի պարծանքներն եք, դուք ագռավ եք պանծալի,
Ժառանգել էք էությունն իմ, ագռավներն են տերը աշխարհի»:
Արծիվները ամաչում էին, չէին ուզում էլ մնալ բնի մեջ,
Որ ագռավի ընկերուհինները՝ էլ չզննեն այդպես իրենց:
Ու անհամբեր սպասում էին, որ մեծանան այնքան իրենք,
Թողնեն բույնը ու ագռավին, վեր սլանան արծվի պես:
Որ չհիշեն նրանք երբեք սև աչքերի հայացքը չար,
Կռկռոցը, տհաճ հոտը` ագռավների երամին չար:
Որ չզսպեն իրենք իրենց` որպես արծիվ վեր սուրան`
Որ ագռավների սև երամը տհաճ հիշատակ մնա միայն:
Չգնահատեցիր, չհասկացար այ սև ագռավ`
Բախտի ընծայած պատիվը մեծ:
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Արծվի էգը լինելու տեղ
Ագռվաների երամը քեզ ետ ձգեց:

ԻՆՉ ՔԻՉ ԲԱՆ ԳԻՏԵՆՔ
Երբ մեծանում ենք, դառնում ենք շատ մեծ,
Սկսում ենք ատամ ցույց տալ բոլորին:
Դիմադրում ենք մեն համառորեն այն ամենին`
Ինչ ասում են ու փորձում են մեզ համոզել:
Ընդվզում ենք մենք, ողջ ուժով ոգու,
Համայն աշխարհին դեմ ենք դուրս գալիս:
Աշխարհ, ուր ընկել ենք՝ մեր կամքից անկախ,
Մեր ծնողների ջանքերով իզուր:
Ազատագրվել ենք ուզում մենք կյանքում,
Հենց այն ամենից, ինչը կապում է մեզ:
Թե ինչու ենք մենք գժվում այս կյանքում,
Եթե գլխավոր մեղավորը` ծնողներն են մեր:
Իմ խոր կարծիքով պատճառն հիմնական,
Որ ծնողները մեր՝ խաբում են մեզ շատ,
Այն է, որ շրջապատող աշխարհի մասին,
Գիտեին շատ քիչ բան, իսկը` մեր նման:
Հարցեր էինք տալիս մենք նրանց անվերջ
Ու չէինք ստանում սպառիչ պատասխան:
Երբ համոզվեցինք, որ խաբում են մեզ
Սկսում էինք ընդվզել, բողոքել անգամ:
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ՊԵՏՔ ՉԷ ՎԱԽԵՆԱԼ
Ուզում եմ ասել, որ այս կյանքում դաժան,
Երբ վախենում ես՝ դու ինչ-որ բանից,
Ամենից առաջ ուզում ես անդարձ,
Որ նրանք չքվեն, թողնեն քեզ հանգիստ:
Ուզում ես ապրել ինպես մինչև այդ,
Քանի չգիտեիր, որ կա վախի պատճառ:
Քանի չգիտեիր, թե պիտի փախչես,
Որ գլուխդ ազատես անհայտ վտանգից:
Կփորձես կառուցել, դու բարձր պարիսպ,
Թաքնվել այնտեղ,`նրա ետևում:
Եվ ապրել անհոգ, ինչպես մինչև այդ:
Ոչինչ չի ստացվի, չես փախչի հեռու:
Քո այս նոր կյանքը չի լինի երբեք,
Նախկինի նման անհոգ ու ազատ:
Այլ դա կլինի՝ մի նոր կյանք անտես,
Պարսպի ետևում թաքնված ու անազատ:
Հնարավոր չէ' վերադառնալ ետ`
Այնտեղ, ուր մեր կյանքը, հոսում էր անհոգ:
Որտեղ մեր կյանքը դեռ չէր փոփոխվել,
Որտեղ դեռ չկային՝ տագնապ ու խռովք:
Ունենք մենք միակ ընտրություն միայն`
Թաքնվել այնտեղ, ապրել նոր կյանքով:
Կամ գլխակորույս ընդառաջ նետվել,
Ընդդեմ ամենին, ինչը մեզ վախ է ներշնչում:
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ՃԱՆԱՊԱՐՀՆ~ԵՐ , ՃԱՆԱՊԱՐՀՆ~ԵՐ
Դեպի անծանոթ անհայտ ապագան
Երբեմն տանում է մեզ անհայտ ճամփան:
Այդ ճանապարհը` անծանոթ , անհայտ,
Տանում է տանում, անվերջ է ճամփան:
Զավեշտական է, երբ ճամփի վերջում,
Տեսնում ենք այնքան, մեզ ծանոթ հեռուն:
Միաժամանակ ամեն օր ու պահ՝
Հայտնվում է հեռվում անհայտ ապագան:
Բայց և առօրյա դեպքերը համառ՝
Տալիս են առիթ, որ մենք ձևանանք,
Իբր թե դեռ մենք, չենք հասել հեռվին
Եվ դեռ ոտք չենք դրել անծանոթ ուղին:
Մի խոսքով ընթանում ենք ծանոթ ճամփեքով,
Փորձում ենք լինել ազնիվ ու անհոգ,
Երբեմն, երբեմն նաև ետ ենք նայում.
Ինքներս մեր առաջ ազնիվ ենք թվում:
Փորձում ենք ընտելանալ արդեն այն մտքին,
Որ մեր կյանքն անդարձ փոխվե լ է անդին:
Ու նոր կյանքով ենք փորձում մենք ապրել,
Որ մեր անցյալը հեռու է արդեն:
Միառժամանակ հույս ենք փայփայում,
Մի շատ թափանցիկ, հպանցիկ մի հույս,
Որ մեր կյանքն անդարձ չի փոխվի երբեք
Ու դեռ ինչ-որ բան ետ կգա մեզ հյուր:
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Մեր կյանքն, ավա~ղ, շատ է հիշեցնում
Վեր ու վար անող շրջադարձերին:
Փոքր հաջողությունն է հետևում մեծ վախին.
Հավասարվում են նրանք երբեմն կրկին:
Միակ տարբերությունը, որ աչք է զառնում,
Դա այն է, որ ամեն, կանգառից հետո՝
Մենք մեզ տեսնում ենք լրիվ նոր վայրում
Եվ միշտ ոչ այնտեղ, ուր մենք էինք ձգտում:

ՄՏՔԵՐ ՓՐԿԱՐԱՐ
Երբեմն-երբեմն միտքը փրկարար,
Միտքը հուսադրող, որ մենակ չես դու,
Դառնում է կյանքում մի հույս փրկարար,
Միակ սփոփանքը դաժան այս կյանքում:
Երբ որ մենք կյանքում անում ենք մի բան,
Ինչն մենք ուղղել այլևս չենք կարող,
Կառչում ենք փրկարար մտքերից միայն,
Թե փոխել արդեն ոչինչ չենք կարող:
Իմաստ ենք փնտրում ամեն ինչի մեջ,
Որտեղ որ այն կա, կամ ենթադրելի է:
Քանզի եթե դու՝ հավատում ես դեռ,
Որ ճշմարտության ճանապարհին ես հասել:
Բայց անսպասելի պարզ է դառնում քեզ,
Որ դու քո բախտի այլևս տերը չես:
Եվ ինչ կլինի քո հետ այդ պահին
Էլ ինչ իմաստ կա այդժամ դրա մեջ:
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Ես միշտ եմ զգացել, որ պահն այդ դժխեմ,
Կգա երբեվե՝ բախտի տերը չենք:
Ես միշտ եմ զգացել, որ երբևէ ես,
Կկանգնեմ շատ բարդ ընտրության առջև:
Ընտրություն, որ ես՝ չեմ ուզում անել,
Քանզի զգում եմ, որ վատ գործերի ընդունակ ես չեմ:
Ուզում եմ միայն, որ ընտրությունից մեր,
Ոչ ոք չտուժի ու չմեղադրի մեզ երբեք:

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՎԱԽԵՐ
Մարդկային վախերի մեծ մասը հիմա,
Կապված են հասարակ առօրյայի հետ:
Չգիտեմ `որն է ճի'շտ ,ուզում ե՞նք վախենալ,
Թե պարզապես վախենում ենք՝ ունենալ այն մեզ հետ:
Մարդիկ կարծում են եթե շահեցին;
Դա արդեն վերջն է՝ փոխվեց կյանքը հին:
Որ հենց այս պահից մենք լավ կլինենք.
Պարզապես ամեն ինչ փոխվում է մեզ հետ:
Ու վաղը հենց այն, ինչի համար մենք՝
Երեկ վախենում էինք ու դեռ պայքարում;
Դառնում է լոկ հուշ ,անցյալ մեր կյանքից,
Քանզի այն արդեն, մեր անցյալում է մնում:
Երբ որ մեր կյանքում պարզ է ամեն բան,
Ինչին ձգտում ենք ,տրվում է մեզ հեշտ:
Հեշտ է հավատալ, որ մեր այս կյանքում
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Ամեն ինչն էլ մեզ հեշտ է բացատրվում:
Այնժամ շատ հեշտ է հավատալ նրան,
Որ դու ընտրյալ ես, ունես հեշտ ճամփան:
Բայց եթե քո մոտ ոչինչ չի ստացվում,
Անչափ դժվար ես բախտիդ հավատում:
Այնժամ սկսում ես մտածել, գուշակել;
Ինչու՞ և ինչպե՞ս, որ մեղքիդ համար,
Այդքան դժբախտություններ են քո գլխին թափվել:
Ինչու է կյանքը քո հետ այդքան դաժան:

ՄԵՐ ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱԶՆԵՐԸ
Երբ մենք շատ փոքր էինք՝ թվում էր այնժամ,
Որ չկան հարցեր, գիտենք ամեն բան:
Որ մեզ էլ պետք չեն խորհրդատուներ:
Մեզ ոչինչ պետք չե, գիտենք ամեն բան:
Մենք իրականում շատ կվախենայինք,
Եթե հասկանայինք ,ինչ քիչ բան գիտեինք:
Գուցե բնազդով էինք վախենում այնքան,
Շատ բան իմանալ ` լինել մեծ արդեն:
Իսկ թե ինչ էինք՝ ուզում այս կյանքից:
Կարծում էինք դա այն է, որ մեծերը մեր՝
Մեր փոքր աշխարհը դարձնեին ապահով,
Դարձնեին ուրախ, հանգիստ ու անհոգ:
Այնտեղ էինք ապրում, երազում անհոգ;
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Ու մարմնավորում երազները մեր:
Որտեղ խոստումները երբեք չէին դրժվում:
Եվ արգելքներով էլ՝ երբեք չէին ճնշում մեզ:
Ու երբ դու փոքր ես, հավատում ես դեռ,
Թե քո խնդրանքը չնչին է այնքան,
Որ իրականում ուզում ես լոկ այն,
Ինչն առանց այդ էլ ՝ հենց քեզ պիտի տան:

ՄԵՏԱՄՈՐՖՈԶՆԵՐԸ

ԿՅԱՆՔԻ

Մարդկանց մեծ մասը փոխվում է դանդաղ,
Նրանք հենց այն , են ինչ կան այս կյանքում:
Միայն երբ կանցնի որոշ ժամանակ,
Նրանք կփոխվեն , կդառնան լոկ հուշ:
Շատ քչերն են միայն՝ պահը գիտակցում,
Այն պահը , երբ որ՝ փոխվեցին իրենք,
Երբ փոխվեց իրենց ընթացքը կյանքի,
Քչերն են միայն պահն այդ գիտակցում:
Նայում են իրենց սիրեցյալներին,
Կամ զավակների թախծոտ աչքերին,
Երբ նրանք ժպտում են առաջին անգամ,
Կամ էլ թախիծով զննում են միմյանց:
Փոփոխություններն այդ մեծ մասի համար,
Ոչինչ դրական չեն մատնանշում:
Լուռումունջ նրանք նայում են իրար,
Այս է մերկ փաստը. Ոչինչ չի փոխվում:
Ինչոր տեսնում են, պարզ չեն գիտակցում,
428

Ինչն իրական է, պարզ չեն ընկալում:
Տեսնում են միայն այն, ինչ որ ուզում են,
Իսկ իրականությունն է հեգնանքով թաքնվում:

ԲԱՐԻ, ԹԵ ԴԱԺԱՆ
Մարդն իրեն մենակ է զգում այս կյանքում,
Եվ դա բազմաթիվ պատճառներ ունի:
Երբեմն կախված ապրելակերպից,
Ավելի հաճախ ծննդյան պահից:
Այս մեկը գուցե դաժան է ծնվել,
Իսկ այն մյուսն էլ բարի՞ անհարկի:
Գուցե պարզապես մարդիկ են փոխվել,
Դարձել են հենց այն, ինչ կան այդ պահին:
Կա միայն մի բան, ինչը ես լավ գիտեմ,
Դա այն է, որ հաստատ հեչ արժեք չունի:
Թե ինչ է ասում մարդն ինքն իր մասին,
Մարդն չի ուզում լքված ու մենակ լինել:
Ոչ ոք չի ուզում միայնակ լինել`
Առօրյա կյանքում` կին թե տղամարդ:
Ապրում են իրենց միօրինակ կյանքով,
Զբաղվում գործերով՝ անպետք ու անկապ:
Բայց դե մեր ժամանակներն են՝ ոչ սովորական,
Եվ մենք էլ կարծես սովորական չենք:
Մարդիկ չպիտի զգա՜ն իրենց միայնակ,
Ոչ թե վախենա'ն, այլ միմյա՜նց սիրեն:
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ՊԵՏՔ ՉԷ ՎԱԽԵՆԱԼ
Երբեմն, երբեմն թվում է ինձ պարզ,
Թե ողջ աշխարհն է վախից խենթանում:
Թվում է այդ վախն է դառնում մեր միակ,
Կյանքի ուղեկիցը դաժան այս կյանքում:
Երբ վախենում են մարդիկ այս կյանքում,
Պահում են իրենց խիստ տարօրինակ:
Շատ անհասկանալի բաներ են անում,
Վարվում են դաժան, լինում են անհաշտ:
Պայքարում են նրանք և մահ սփռում:
Սպանում այն ամենը, ինչը որ նրանց,
Անհասկանալի է, վախ է ներշնչում:
Վախը շատ դանդաղ փոխում է նրանց:
Ա~խր, այս կյանքում կան տարօրինակ,
Շատ անհասկանալի դեպքեր ու փաստեր:
Շատ տարբեր հարցեր չունեն պատասխան,
Անգամ իմաստն է նրանց խնամքով թաքնված:
Իսկ եթե ունես գոնե չնչին խելք,
Կհասկանաս այդ, բայց ամեն դեպքում
Հիմնական միտքը ու նպատակն է մեր,
Որ տեղի չտանք, չհանձնվենք իզուր:
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ԻՆՉՆ Է ՄԵԶ ՄԱՐԴ ԴԱՐՁՆՈՒՄ
Հաճախ եմ մտածել, թե ինչու մարդիկ՝
Լինում են դաժան, վարվում են անխիղճ:
Ինչի համար են իրար բզկտում,
Անգամ մտերիմները իրար չեն ներում:
Փոքր հասակից ինչ-որ պատճառով,
Հրհրում են իրար դպրոցի բակում,
Իհարկե, եթե դու՝ հրող խմբից ես,
Ուրեմն հաստատ, քեզ չեն հրհրում:
Եթե դու ինքդ հրեշ ես կյանքում,
Ուրեմն երբեք քեզ չեն վախեցնի:
Մթության մեջ ոչ ոք, քեզ չի սպասի,
Որ ցատկի վրադ ու քեզ կործանի:
Ամեն ինչ շատ պարզ է ու հասկանալի:
Մարդիկ դաժան են վարվում իրար հետ:
Քանզի մեծ վախ կա նրանց սրտերում.
Այդ վախն է նրանց դարձնում հրեշ:
Իսկ ի՞նչն է մեզ մարդ դարձնում այս կյանքում:
Այն, որ մենք գիտենք մտածե՞լ, դիտե՞լ:
Այն, որ մենք գիտենք տխրե՞լ և ցավե՞լ,
Թե որ կարող ենք ժպտալ ու ներել:
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆԻ ՉԱՓԱՆԻՇԸ
Ինչով գնահատենք էությունն մարդու.
Նրա ամենավատ , զզվելի վարքով;
Թե նրա լուսավոր երազանքներով,
Որոնք թաքցնում է նա իր մտքում իզուր :
Լինում է հաճախ, երբ կյանքդ ապրելով,
Հանկարծ հասկանում ես, որ ի ցավ սրտի
Քո լուսավոր երազին նույնիսկ մի կես քայլ
Դու չես մոտեցել` չնայած ջանքերիդ:
Այնժամ ընկնում ես գիրկը տագնապի,
Ցավով ես մտածում` էլ ու՞ր շտապես:
Ինչպես նրանից, ինչ որ կաս հիմի
Դառնաս այն մարդը, ինչը որ կերազես:
Շատ հաճախ մարդիկ ողջ կյանքն ապրելով,
Չեն էլ մտածում, թե ուր են գնում:
Անցնում են օրեր, ամիս ու տարի,
Դառնում են մարդիկ իրենց թախծին զոհ:
Զգում են իրենց մենակ աշխարհում:
Եվ չեն հասկանում` որտեղից եկավ,
Մենակությունն անդեմ, տխրությունն անտանելի`
Թեկուզ շուրջդ ինչ-որ բան է կատարվում անգամ:
Հանդիպում են մարդկանց ոչ նման իրենց,
Որոնք նման չեն ծանոթ ոչ մեկին:
Երբեմն-երբեմն ժպտում են անդեմ`
Դա անվանելով, որ սիրում են մեկին:
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Երազում ենք մենք, որ գտնենք մեկին,
Որը կկիսի մենակությունը մեր:
Որ մենք մեզ զգանք՝ ոչ այնքան լքված,
Այսւոհետ հանգիստ կապրենք իրար հետ:

ԻՆՉ ԵՆՔ ՓՆՏՐՈՒ
Շատ մարդիկ կյանքում սպասում են երկար,
Անգամ ողջ կյանքը հավերժ սպասում:
Ինչը որ նրանց կյանքն ամբողջովին,
Հիմքից կփոխի՝ կդարձնի հասուն:
Իշխանությանն են նրանք միշտ ձգտում,
Միաժամանակ մեծ սեր են փնտրում:
Կամ էլ միշտ իրենց տանջող հարցերի
Պատասխաններն են ամեն տեղ փնտրում:
Բայց իրականում փնտրում են միայն
Նոր հնարավորություններ այլ կյանքի համար:
Միայն թե սխալները այդ՝ իրենց նոր կյանքում՝
Պիտի մոռացվեն, անցյալում մնան:
Որ այդ նոր կյանքում մենք կարողանանք
Ամեն ինչ սկսել ասես զրոյից:
Ասենք, այն պահից, երբ որ մեր կյանքում,
Ոչ մի վատ բան էլ՝ դեռ չէր պատահել:
Պետք չէ երբևէ դադարել փնտրել,
Այլապես մեր կյանքը այնժամ կանգ կառնի,
Եվ պետք չէ երբեք էլ՝ դադարել երազել,
Այլապես երջանկությունը էլ մեզ չի գտնի:
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ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՍ ԹԵՎԵՐԻ
ՇԱՐՔԻՑ

ՎՐԱ

ՎԱԽԵՆՈՒՄ ԵՄ ԱՉՔԵՐՍ ԹԱՐԹԵԼ
Այժմ, երբ մտածում եմ ես քո մասին,
Դու չես հեռանում աչքիս առաջից:
Ես էլ չգիտեմ, էլ չեմ հասկանում`
Ու՞ր եմ և որտե՞ղ, ինչ եմ ուզում կյանքից:
Խորացել էի ես մոռացության մեջ,
Որը սիրում էի կրկին ու կրկին:
Երբ որ դու կրկին հառնեցիր սրտիս մեջ,
Ուրախ լույսի տակ հպարտ ու անգին:
Խոր քուն մտա ես ծովում երազի
Դիտում էի շուրջս` ինչ է կատարվում:
Քայլում էի դանդաղ, անփույթ ու անտես,
Աչքերով միայն ես քեզ էի փնտրում:
Ոչ ոք այլևս ինձ չէր գրավում,
Անգամ ապշեցրած ծաղիկներն այն:
Քո աչքերն էի միայն տեսնում երազում,
Փնտրում էի, փնտրում աչքերդ միայն:
Արդյոք ծաղիկներն էին երազս զարդարում`
Թե քո աչքերի թերթերը լազուր:
Բայց ոչ, հենց տեսա այս ծաղիկը` քեզ,
Էլ իմ աչքերից քեզ ես չեմ թարթում:
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ԼՈՒՅՍ ԻՄ ԱՆԳԻՆ
Օհ համեստ լույս, որ փայլում ես խավարում
Առաջ տար ինձ:
Թեկուզ խավար է իմ չորս կողմում,
Թեկուզ հեռու է տունն իմ դրսում,
Առաջ տար ինձ:
Քայլերս ուղղիր` ես կաղոթեմ,
Որ հեռուները բացվեն իմ դեմ:
Գոնե մի քայլ էլ առաջ տար ինձ,
Լույս իմ անգին:

ԿԳԱ ՄԻ ՊԱՀ
Կգա մի պահ, երբ դու կզգաս,
Որ չես տեսնում էլ դու ինձ:
Ինձ կփնտրես, բայց չես գտնի.
Էլ մարդ չկա քո կողքին:
Ինձ ձայն կտաս, բայց չես գտնի,
Կհարցնես ինքդ քեզ:
Ինչպե՞ս եղավ, ի՞նչ պատահեց`
Ինչու՞ ամեն ինչ այսպես ստացվեց:
Ու չես գտնի դու պատասխան
Քեզ տանջող այդ հարցերին,
Կամ կժպտաս, կուրախանաս,
Կամ կգժվես հիմնովին:
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ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐՍ ՏԱՐԱՎ ՔԱՄԻՆ
Վարդի կարմիր թերթիկներին երդումներս հանձնեցի,
Սպառնացի իմ սիրելուն, որ էլ նրան չեմ սիրի:
Էլ չեմ սիրի նրան հավետ, չեմ հավատա խոստումին,
Կհեռանամ, կմոռանամ ու կդառնամ անհոգի:
Բայց չէի հասցրել ես վերջացնել, երբ որ փչեց տաք քամին,
Պոկեց ձեռքիցս թերթիկները`սպառնալիքներիս հետ միասին:

ՄԱՐԴ ԱՐԱՐԱԾ
Մարդ արարած, մարդ արարած, երբ նայում եմ քեզ հեռվից,
Չեմ հասկանում` ինչ ես ուզում այս անիծված աշխաչհից:
Կյանքը լի է թե՜ դառնությամբ, թե՜ վշտերով ու ցավով,
Լի է նաև ուրախությամբ, երջանկությամբ ու լույսով:
Մեծ հաճույքով բազմացնում ես դառնություններդ կյանքի,
Եվ հաճույք ես դու ստանում չարիք գործելուց անհարկի:
Երբ ուզում ես մեկին դավել, ցավ պատճառել կամ կոպտել`
Չես տատանվում ոչ մի վայրկյան ցանկությանդ մեջ աներեր:
Իսկ թե հանկարծ դու որոշես` ինչ որ լավ բան թե անես,
Խիստ երկմտում, տատանվում ես` արժե՞ արդյոք, որ օգնես:
Այնինչ հարկավ ու անպատճառ՝ ճիշտ հակառակն է պետք անել:
Վատ արարքը երկար չափել, դե իսկ լավը` իրագործել:
Մի՜ տատանվիր ու երկմտիր, երբ օգնում ես դու մարդկանց,
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Անգամ եթե քեզ դավում են արածդ լավությունների դիմաց:
Իսկ վատության ու նենգության երբ ձգտում է քո հոգին,
Մի՜շտապիր իրագործել, և չարիքն էլ՝ չի' պղծի երբեք քո հոգին:

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ԽԱՌՆՎԵԼ Է
Օ~հ դուք կանայք, ի՞նչ իմաստուն՝ կհասկանա արդյոք ձեզ ,
Ձեր մեջ նստած է երկու հոգի` վիճաբանող և սիրող:
Գլուխն է ձեր սիրում հաճախ, մտածում է սիրտը ձեր:
Լավ կլիներ, որ փոխեիք օրգանների տեղը ձեր:

ՍԻՐՈ ԱՍՏԾՈՒ ՍԽԱԼՆԵՐԸ
Սիրո Աստծու մատը խայթեց անզգուշորեն մի մեղու:
Մատը ուռեց ու նվաղեց` ցավացնելով աստծուն:
Աստված սկսեց լուռ մտածել, «Թե այս մեղվի խայթոցից
Ձեռքս ուռել, նվաղել է, իսկ թե խայթեր սիրտս իմ»:
«Բա ես ինչպե՞ս անզգուշորեն ցավեցնում եմ սրտեր բազում.
Մեկի սիրտը նետ եմ խրում, իսկ մյուսին մոռանում:
Ինչ տառապանք ու ինչ ցավ եմ պատճառում ես խոցվածին,
Չէ՞ որ մատս հեշտ կբուժվի, իսկ վիրավոր սի՞րտը իմ:
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ԵՐԱԶՆԵՐԸ ՄԵՐ
Երբ քնա՛ծ ենք, կարևոր չէ՛ ,
Ի՛նչ ենք տեսնում երազում:
Կարևոր է այն՝ թե ի՛նչ ենք հիշում,
Երբ արթնանում , ու աչքերն ենք մեր բացում:
Արդեն ա՛յն պահին, երբ երազները մե՛ր,
Սկսում են դառնալ կյանքում իրակա՛ն:
Վախի ստվե՛րն է սողոսկում մեր մե՛ջ,
Եվ մենք սկսու՛մ ենք կյանքից վախենա՛լ:
Այնժամ սկսում ենք փնտրել մենք մարդկա՛նց,
Որոնք բախվում են նո՛՛ւյն երազի հետ:
Ովքեր բռնել են նո՛ւյն վախի ճամփան,
Որով երազներ ե՛ն, առաջնորդում մեզ:

ԴՈՒ ՆՄԱՆ ԵՍ ՍՏՎԵՐԻ
Ես չեմ ափսոսում մի բանի համար,
Ինչը որ երբեք ես չեմ ունեցել:
Եվ ինչպես ցավեմ կորստիս համար,
Ինչը ինձ երբեք՝ չի էլ պատկանել:
Դա նույնն է, եթե՝ հպանցիկ տեսնես
Ինչ որ մի բանի ստվերը միայն:
Կարծես ստվերի ստվերն է սահում,
Երբ շրջվում ես, արդեն ստվերն էլ չկա:
Դա հավասար է այն՝ բանին որ կարծես,
Ինչը ես երբեք չեմ էլ ունեցել:
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Նույնիսկ այդ ստվերն էլ՝ կասկածում եմ ես
Տեսե՞լ եմ արդյոք, թե՞ միայն լսել:
Ինչն եմ ափսոսում` հիշողությու՞նս կորցրած,
Երբ արդեն ոչինչ ես չեմ էլ հիշում:
Շատ ցավալի է, որ է լ չեմ կարող՝
Պահել այն, ինչը դեռ ակամա եմ հսկում:
Եվ հիշողությունս ավազի նման,
Սահում է, հոսում մատերիս միջով;
Որքան ուժեղ եմ բռուցքս սեղմում,
Այնքան արագ է ավազը ծորում:
Իմ անցյալ կյանքի մանրունքներն անտեր՝
Դեռ պահպանվում են հիշողությանս մեջ:
Բայց ես հույս ունեմ՝ որոշ ժամանակ անց,
Մոռանալ դրանք ու քեզ էլ նրանց հետ:
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ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՈՐՈԳԱՅԹՈՒՄ
Մթում տարածված են ուրախ շրջաններ
Իսկ նրանց արանքում ստվերներ շատ խիտ:
Ուրախ շրջան են՝ մթնից դուրս գալիս,
Ասես որոգոյթ են մտնում խիստ կամովին:
Այնտեղ դրված են աթոռներ, լամպեր,
Հնչում է երգը և ուրախ կանայք՝
Կանչող հայացքով խնդրում են գրկել՝
Նեղլիկ իրանը իրենց այնքան տաք:
Իրանն իրանին, ձեռքն ափի մեջ`
Շրջանն են լցնում իրենց ղողանջով:
Անհոգ փոթորիկ են հիշեցնում կարծես,
Սիրո կայծեր են ցրում չորսբոլոր:
Պարող զույգերի ոտքի տակ թնդում,
Հատակն է զնգում, դղրդում անվերջ:
Երդումներ լսվում շշուկով անհագ,
«Սիրում եմ, սիրում, իմ կյաʹնք ես հավերժ»:
«Իմ կինն ես ընդմիշտ, կյանքս ես անվերջ»:
«Սիրում եմ, սիրում, հրաշք իմ, անտես»:
«Իսկ ես հույս ունեմ, որ էլ իրարից`
Մինչև գերեզման՝ չենք բաժանվելու էլ»:
«Կյանքը հրաշք է, տրվենք միմյանց,
Մինչև գերեզման գնանք միասին»:
Եվ չեն նկատում, որ հեռու ստվերում,
Իրենց ուրվականներն են հեգնանքով դիտում:
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Անցավ տաս տարի, և ինչ ենք տեսնու՞մ:
Հորանջոց, կոպտություն, կռիվ և աղմուկ:
Առօրյա կյանքի գերեզմանաքարը բիրտ`
Թաքուն մտքերից գլուխն է պայթում:
Զավակները դիտում են համր բողոքով,
Ծանր բողոքով այդպիսի կյանքից,
Երբ որ տեսնում են, թե ինչ են դարձել
Մի ժամանակ պաշտող՝ իրար այդ զույգին:
Դիտում են նրանք թթու կասկածներ`
Նախկինում իրար սիրող ծնողների:
Մտածում է կինը արդեն, ուրիշի մասին,
Նա էլ ափսոսում է կորցրած ազատությունն իր:

ՉԵՄ ՈւԶՈւՄ ՀԻՇԵԼ
Վերադառնում է նա նորից ու նորից
Ասես քամին է անցյալս ցնցում:
Նրա ուրվականն է հառնում անցյալից`
Եվ իր հայացքն է նա մեջքիս գամում:
Ինչի եմ սպասում և ինչ եմ անում:
Քանզի հիշողությունս է երկար ու անվերջ:
Նոր եմ հասկանում, որ պետք է հիշել`
Ոչ միայն լավը, այլև վատն անշուշտ:
Ամենն եմ հիշում, թեʹ լավ, և թեʹ վատ:
Երբ և որտեղ եմ ես քեզ հանդիպել:
Ինչի համար եմ քեզ սերս տվել
Եվ ինչ ստացա իմ սիրուս ընդդեմ:
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Ես ուրիշ մարդ էի, դու էլ էիր ուրիշ,
Իսկ ով եմ հիմա, կարո՞ղ ես ասել:
Կուզեի իմանալ, թե ինչ համար`
Այս օրին հասանք, կարո՞ղ ես ասել:
Իմ էությունը երբեք չի փոխվի:
Աշխարհն է փոխվել կարծես ինձ համար:
Աշխարհն է փոխվել իմ շուրջը կարծես,
Շատ ուշ հասկացա, քեզ կորցնելուց հետո միայն:
Մենակ եմ հիմա համայն աշխարհում:
Մենակ եմ, ինչպես մենավոր կաղնի:
Կարծես մի խաղ էր, որի մեջ ակամա`
Մխրճվեցի ես հակառակ իմ կամքին:
Խաղալ այդ խաղը ես չէի ցանկանում.
Իմ ցանկության մեջ ես անկեղծ էի:
Ինչպես էլ վարվես և ինչ էլ անես,
Ես քեզ չեմ ների, էլ ետ չեմ նայի:
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Ինձ համար մեծ անակնկալ էր ծանոթանալ նման տիպի
ստեղծագործությունների հետ՝ գրված հայ ժամանակակից գրողի
կողմից: Հեղինակի կողմից գրված պիեսները թեմատիկ
տեսակետից նորություն են մեր թաթերական արվեստում:
''Պատահական
վթարը'',
իր
կրոնա
փիլիսոփայական
խորհրդածություններով
և
''Ձմեռային
Երազը'',
որտեղ
բացահայտվում է նրա, արվեստի տարբեր ճյուղերի խորը
իմացությունը և յուրoինակ ընկալումը, հաճելի անակնկալ էին
ինձ
համար:
''Ազնիվ
Առևտուրն''
ու
''Թաթերական
Կատակերգությունը'',
որոնց
կարելի
է
դասել
թեթև
կատակերգությունների շարքին, ևս համահունչ են մեր՝ քսան –
մեկերորդ դարին:
''Պատահական Վթարի'' լեյտմոտիվը մարդկանց մեջ, նույնիսկ
ամենացածր հոգիներում, որևէ դրական բան գտնելն ու տեսնելն է:
Եվ , որպես հետևանք, փորձել ներել նրաց, պատժելու փոխարեն:
''Ձմեռային Երազը'' բեմականացման տեսակետից չափազանց
բարդ է, և մեծ հմտություն, փորձ, և ոչ քիչ տեխնիկական միջոցներ
կպահանջի հանդիսատեսի առաջ արվեստի բոլոր ճյուղերի
էությունը բացահայտելու համար, սկսած մնջախաղից և
պարարվեստից՝ վերջացրած ճարտարապետությամբ, պոեզիայով
և երաժշտությամբ:
Հետաքրքրությամբ
կսպասեմ
նրա
երկրորդ
գրքի
հրատարակմանը:

Յուրի Կոստանյան
Հ.Հ. արվեստի վաստակաոր գործիչ,
Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի
Գեղարվեստական ղեկավար և տնորեն:
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Ս. Ոսկանյանի ստեղծագործությունները յուրահատուկ են՝
հոգևոր աշխարհը բացահայտելու իմաստով, պոետիկ են, լեցուն
փիլիսոփայական մտորումներով: Սերգեյ Ոսկանյանը փորձում է
իր ընթերցողին տանել հոգևոր մի տարածք, որը մարդկությանը
այնքան էլ ճանաչելի չէ, իսկ գիտությունն էլ դեռևս միայն
ենթադրությունների ոլորտում է: Բոլոր դեպքերում՝ ըստ իս,
այսորվա չափազանց նյութականացված աշխահհը այս հոգևոր
շերտերի մեջ ներթափանցելու խիստ կարիք ունի:
Մարդն այսոր շատ է հեռացել բնությունից, այլ խոսքով՝ ինքն
իրենից: Մարդն օտարացել է իր իսկ հոգևոր աշխարհից՝ և հենց
այս իմաստով է Ս. Ոսկանյանի ստեղծագործությունները
հետաքրքիր և կարևոր, որ նորից ու նորից հիշեցնում, մերձեցնում
է մարդւն իր իսկ հոգևոր աշխարհին:

Ռուբեն Կարապետյան
Ռեժիսյոր
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