
Սիրուց խենթացածը (ծածկանունը՝ Սևահեր) 
 
Խենթերն ո±վքեր են: Գուցե խելոքներ, ովքեր հասկացել են իմաստը կյանքի կամ 

գուցե նրանք, ովքեր ժամանակից առաջ են վազել: Եվ ինչի±ց են կյանքում մարդիկ 
խենթանում` ցավի±ց, տանջանքի±ց…միգուցե սիրու±ց… 

«Խենթացած ծերուկ»…Այսպես էին բոլորն անվանում նրան: 
Ծերունին ութսունն անց մի ալեհեր էր, որն ամբողջ օրը լուռ կանգնում էր միևնույն 

տեղում, կանգնում էր անշարժ` հայացքն երկնքին հառած: Մարդիկ, ովքեր չէին 
ճանաչում նրան, կմտածեին, թե մի թափառական կամ էլ մուրացկան է, բայց... 
ծերունու հայացքն այնքան տարբեր էր. նրա աչքերում այնքան թախիծ կար, իսկ 
դեմքի խորշերը խոսում էին լուռ նրա տառապանքի մասին: Նրա աչքերում մանկան 
երազ կար, գուցե սպասում ... այդպես էլ չէի կարողանում ինքս հասկանալ... 
երազկոտ, մռայլ, տառապած, ժպտացող, անհասկանալի մի հայացք ուներ:  

Մի անգամ, երբ անցնում էի կրկին այդ փողոցով, անծանոթ մեկը ցանկացավ 
լավություն անել այդ խեղճ ծերունուն իր գրոշներով: Ծերունին այդ պահին մռայլվեց, 
կարծես երկնքում արևը խավարեց. 

- Ես մուրացկան չեմ, - նա այնպես գոռաց, ասես երկնքում հրաբուխ ժայթքեց: 
Բոլորը քարացել էին իրենց տեղերում, ոչ մեկ չէր տեսել նրան այդպիսին: Մի քանի 
վայրկյան կանգնեցին, նայեցին, հետո հեռացան` ասելով մեկմեկու «խենթացել է լրիվ, 
այ քեզ հիմար ծերունի»: 

Թախծոտ ու լռին, դանդաղ քայլերով մոտեցա նրան ու հարցրեցի կամացուկ 
ձայնով. 

- Ինչու± ես պապի դու կանգնում այստեղ այս նույն ժամերին և ու±ր ես նայում: 
Հարցրեցի ու սարսափեցի. սարսափեցի` նայելով նրա դեմքին: Նրա դեմքի 

խորշերը լայնացան, նրա աչքերը փայլեցին այնպես, ինչպես անձրևի ժամանակ 
կայծակն է փայլում: Ինձ թվաց հիմա կգոռա, բայց, նայելով ինձ, ասաց. 

- Տղա'ս, ես խենթ չեմ, իսկ այդ գրոշներն ոչինչ են, ոչի˜նչ... Այն, ինչ ինձ պետք է, 
ոչ մեկ ու ոչինչ ինձ չի կարող տալ... 

Մի պահ լռեց. նրա աչքերը լցվեցին արցունքով, կարծես հազիվ զսպելով իր 
արցունքները, նորից շարունակեց. 

- Տեսնում եմ տղաս, դու էլ ինձ նման միայնակ ես անցնում այս փողոցներով, 
ինչպես անցնում էի ես մի ժամանակ` մռայլ ու թախծոտ, բայց դու կարո'ղ ես, կարող 
ես տղա'ս, գնա' ու գտի'ր նրան այս լույս աշխարհում, իսկ ես ... ես չեմ կարող, ավելի 
շուտ կարող եմ, գիտե±ս, բայց դու ինձ չես հասկանա... ուղղակի կասեմ, որ սպասում 
եմ իմ ժամանակին, որ գնամ ու գտնեմ նրան այն հեռավոր, խավար աշխարհում... 

Երկար ժամանակ նա լուռ էր. Ինքս էլ կանգնել էի լուռ, ու համարձակությունս 
կարծես չէր ներում, որ նայեի նրա աչքերին և հեռանալ կարծես անզոր էի… 

-Իսկ դու հարցնում ես ` ինչու± եմ այստեղ, - խոսեց կրկին ծերունին,-այստեղ եմ 
տղաս, որովհետև ուզում եմ մեռնել հենց այն տեղում, որտեղ մահացել է իմ սիրած 
յարը:  

Արցունքները զսպել անզոր էր արդեն, նա արտասվում էր մանկան նման: 
-Ես սպանեցի նրան հենց այն ժամանակ, երբ հրաժեշտի խոսքեր ասելով չէր 

նայում անգամ իմ թախծոտ դեմքին… «թող երջանիկ լինի, թեկուզ ոչ իմ հետ», չէ', դա 
չէ սերը, այդպես չեն սիրում: Եվ վերջին անգամ նայեցի նրան` սառած աչքերն հառած 
երկնքին, նա պառկած էր լուռ խոնավ հողին… հետո ինձ տարան… Ինչ տեսել եմ ես 
իմ  կյանքում, իմ թշնամին թող չտեսնի: 



Ես նայեցի նրա դեմքին և հասկացա, որ իր կյանքում նա երբեք էլ սեր չի տեսել, 
միշտ տառապել, տառապանքով լուռ երազել, երազել է նրան… 

Կարծես փախչելով ծերունուց` արագ հեռացա: Սարսափած էի նրա ցավից, նրա 
կյանքի պատմությունից: 

Հաջորդ օրն անցնում էի կրկին ես այդ փողոցով ու կրկին ուզեցի նայել այդ 
ծերունուն, բայց նա չկար: 

Ես հարցրեցի մի ծանոթի, թե չի±տեսել արդյոք նրան` այն ծերունուն, «հա, այն 
խենթի±ն, երեկ այստեղ այս նույն ժամին մահացել է խենթ ծերունին…»: 

 


