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დამპატიჟე 

დედა შვილს ჰაერში აბურთავებს, თვითონაც ხტუნავს და შეჰხარის:  

 

- ითამაშე, ტიტიკო! იხტუნავე, ბიჭიკო!  

 

მამა დაირას აბრახუნებს, ორივეს შესცინის, სტოკავს და იძახის:  

 

- ითამაშეთ, ჭირი მე! გაიხარეთ, ჭირი მე!  

 

და მისი ცოლ-შვილიც ჰხარობს: ბიჭიკო ტიტველ ფეხებს პაწია მუთაქებისავით აქანავებს 

და მაღლიდან ხითხითებს, ცოლი კი ისევ უვლის და იმ ფეხებს უკარნახებს:  

 

- მარცხენა გენაცვალე! მარჯვენა, გენაცვალე!  

 

- ათამაშე, ტიტიკო! ახტუნავე, ბიჭიკო! დიპლიპიტო-დაფტიპიტო! დაპტიპიტო-

დიპლიპიტო!!  

 

ბებერი ძაღლი ბუზღუნებს, ბოჩოლა, გაოცებით შესცქერის. ბალღის დიდედა ორად 

მოხრილა და გოდრებში ბადრიჯანს აწყობს, პაპა თევდორე კი სადღაც ქვეით 

გააფთრებით სთოხნის და მეხუთეჯერ იძახის:  

 

- კაცო, ოქროპირ, მიშველე ცოტა, თორემ წავიდა მოსავალი.  

 

თუნდა წავიდეს, თუნდ მოვიდეს. რა მოსავალი, რის გასავალი! ოქროპირი ოქროპირობს:  

 

- ითამაშეთ, ჭირი მე! იხტუნავეთ, ჭირი მე!  

 

და უჭირო ზედსიძე, მისი "გენაცვალე" ცოლი და ბუთხუზა შვილიც კიდევ დიდხანს 

ხტუნაობენ, კისკისებენ და შეჰხარიან ყველასა და ყოველივეს: დათენთილ მზეს, 

მომავალ ურმებს, უცნობ მავალებს, ნაცნობ მეზობლებს, ბუზღუნა თოლიას, გაოცებულ 

ბოჩოლას, ერთმანეთს, თავიანთ თავსა და მადლიან ცხოვრებას, რომელიც მუქთი 



ნობათივით მიდის და მოდის - მხოლოდ მათთვის, მარტო მათთვის - უდარდელად, 

მაძღრად, ხელგაშლილად, გაუთავებელ ქორწილივით, სადაც ყველაფერი მოაქვთ და 

არაფერს თხოულობენ გარდა ჭამა-სმისა, ცეკვისა, სიმღერისა და თავაგლეჯილ 

მოლხენისა.  

 

**  

 

სადღაც რაღაც მოხდა. ეს ამბავი მებაღე თევდორემ მხოლოდ მაშინ გაიგო, როცა სამნი 

მოვიდნენ და უთხრეს:  

 

- ახლა ეს ბაღიც შენია და ეს სახლიც.  

 

სახლისა და ბაღის პატრონი კი სწორედ მაშინ დაიკარგა, როცა სადღაც რაღაც ხდებოდა.  

 

- აქ როგორ სცხოვრობ! - გაიკვირვეს მოსულებმა და თევდორე ნესტიან ოთახიდან 

ზემოთ აიყვანეს, თანაც უბრძანეს: იცხოვრე და იმუშავე. რადგან ყველაფერი შენის 

ოფლით არის შეძენილი, მოიხმარე, შეგერგება!  

 

ქონება დასთვალეს, ჩასწერეს, თევდორე დაარიგეს და წავიდნენ. მერე ისევ მოვიდნენ, 

ხელახლად დასთვალეს, ჩასწერეს და ისევ წავიდნენ. შემდეგ მათს მოსვლას, დათვლას, 

ანგარიშსა და ჩაწერას ბოლო აღარ მოეღო.  

 

- ქაა, ავშენდით, ააშენა ღმერთმა ამათი თავი! - ამბობდა ზოგჯერ თევდორეს დედაკაცი 

მაკრინე.  

 

- ვენაცვალე კოჭებში! - იძახოდა მათი ქალიშვილი, თუთხმეტი წლის პირწითელა 

ბაბალე, და გულმოდგინედ სცვეთავდა გაქცეულ ბატონის დიდ სარკეს, ხავერდის 

ავეჯსა და ფუნჩულა ლოგინს.  

 

უკვე მოხრილი თევდორე კი მხოლოდ ღამღამობით ამჩნევდა ცვლილებას, როცა 

ფეხგახდილი შევიდოდა მოლოკილ ოთახებში, ცოტას დაისვენებდა ჩალის სკამზე და 

ვახშმის შემდეგ ხმელ ტახტზე დაწვებოდა. რბილი ავეჯი ენანებოდა, კრიალა რკინის 

საწოლი ეხამუშებოდა. იხმარონ ბატონისეული დედაკაცებმა, თევდორე კი არც ადრე 



ყოფილა შეჩვეული და არც ახლა გაჰრყვნის დაკოჟრებულ ტანსა და ხელებს.  

 

და რიჟრაჟი რომ მოატანს, მისი ლანდი, როგორც მუდამ, ბაღ-ბოსტანში დასცოცავს და 

იქაურობას ჰხევს, ჰგლეჯავს, ჰფქვავს და ჰკორტნის. გაშმაგებული ბარი დევის 

კბილივით კრიალებს და ჭახუნით ახრამუნებს შავ მიწას, გააფთრებული თოხი მშიერ 

ძაღლივით სვრეპავს ბალახბულახს, წყალი კვლებში გველივით მიიპარება, დანა 

ტოტებში ნიბლიასავით დაჰხტის.  

 

მაკრინეც საღამომდე იქვე სადმე ირკალება: რგავს, ჰმარგლავს, პკრეფავს, ჰრწყავს, 

აფხვიერებს, ჰხრავს, ჰკვალავს და მუდამ მიწას ჩაჰკირკიტებს, თითქო რაღაცას არიგებს 

და ვერ შეუსმენიაო, ან დაკარგულს ეძებს და ვერ უპოვნიაო.  

 

ოცი წელიწადი გასტანა ცოლ-ქმარმა ამ მიწის დარიგებასა და დაკარგულის ძებნაში. 

ბოლოს იპოვნეს კიდევაც: ნაოფლარი დაუბრუნდათ და მზითევიც თან მოჰყვა. 

ამიერიდან მოსავალიც უკლებლივ მათი იქნება და აგერ ის ორსართულიანი სახლიც, 

გედივით რომ ჩამჯდარა ვეება მწვანე ბუდეში.  

 

- ავშენდით, ქაა, ააშენა ღმერთმა ამათი თავი! - იმ დღესაც გაიფიქრა მაკრინემ.  

 

არც თევდორე იწყევლება. გაზაფხული შემწიფდა. ნუშმა, ატამმა და ვაშლმა თეთრი 

გაიხადეს. ბალი შევარდისფერდა. საცაა ალუბალიც წითელს ჩაიცვამს. სათბურებში 

ნაადრევი ხენდრო ლალებივით ჰყრია, შუშაკიტრი ვეღარ ითმენს, ყვავილ-კომბოსტო 

თითქოს აქაფდა, სატაცურმა თითები ამოჰყარა. თევდორე შრომისაგან გაცოფდა. 

მაკრინე ხელახლად ეძებს დაკარგულს, ბაბალეც დარბის ოჯახში, თითქო ვიღაც უნახავს 

კეკემალულობას ეთამაშებაო. დრო წამობით ითვლება. საღამოზე პირველი პირი უნდა 

მოჰკრიფონ და ხვალ ალიონზე ბაზარში გაიტანონ.  

 

სწორედ ამ დროს მოვიდა "ის კაცი" და თან ვიღაც მოიყვანა - მაღალფეხა, შავულვაშა, 

მოღიმარი, თეთრკბილა, ცხვირკოდალა, თვალეშმაკა, თმაქოჩორა. შუატანი კრაზანას 

წელს მიუგავდა, და რადგან თეძოებიდან ჩამოვარდნას ჰლამობდა, ჭაბუკი განიერი 

დოინჯით იმაგრებდა, თანაც ფეხს ხშირად ინაცვლებდა, თითქო რიგ-რიგად ერთს 

ასვენებდა და მეორეს ჯაფით ჰღლიდაო.  

 



ოოჰ, ნეტავ ის დღე არ გასთენებოდათ თევდორეს და მაკრინესა!  

 

ააჰ, ნეტავ იმ დღეს, ასე რომ გაუცინა იმ ბიჭმა წითელპირა ბაბალესა!  

 

ისევ სადღაც რაღაც მოხდა და თევდორეს ბედუბედობის პირველი ნახევარიც ოციოდე 

წამში გათავდა: რადგან ბაღ-ბოსტანი სამი სულისათვის დიდი აღმოჩნდა, თევდორეს 

მონახევრე მოუყვანეს. სად, როგორ, ან ვინ იანგარიშა, ან რაღა ეს ბიჭი მოუყვანეს, ან 

რატომ თვითონ თევდორეს არ აარჩევინეს - არავინ იცოდა, ან იცოდა, მაგრამ თევდორეს 

არ უთხრეს. "სადღაც გადასჭრეს, მაშ ასე ყოფილა საჭირო" დააჯერა თავისი თავი და 

ახალმოსულს გადაჰხედა, როცა "იმ კაცს" რაღაც ქაღალღზე ხელი მოუწერა და მის 

მიმავალ ზურგს თვალი მოსწყვიტა.  

 

- რა გქვიან, ძმობილო? - ჰკითხა უცნობს.  

 

- დამპატიჟე. - არხეინად უპასუხა ახალმოსულმა.  

 

ბაბალეს კისკისმა ხის ფოთლები შეარხია.  

 

- დაიკარგე აქედან, შე ტუტრუცანავ, შენა!- შეუტია მამამ.  

 

ტუტრუცანა კაბის შრიალით ავარდა კიბეზე. ერთი წამის შემდეგ სარკმელიდან მისი 

თავი გადმოეყუდა და ახალმოსულს ზევიდან დაერჭო.  

 

ერთი საათის შემდეგ, როცა ოთახი დაულაგეს და ხელცარიელი მონახევრე შეიყვანეს, 

როცა თევდორე კისერ-გადაჭრილივით ბადრიჯანის მოსარწყავად წავიდა, ხოლო 

მაკრინე ბოსტნის მეორე კუთხეში ხელახლად მოირკალა, იმ ოთახში ერთხელ კიდევ 

შეიხედა ბულულა თავმა და ახალმოსულს ჰკითხა:  

 

- მართლა დამპატიჟე გქვიან?  

 

კოდალა-ცხვირმა სკამიდან წამოიწია, კბილების კრიალოსანმა თეთრად გაიელვა და 

ორი გრძელი ხელი კარებში გახლართულ თავისაკენ წამოვიდა. თავი კარს მოსწყდა და 

იმავე წამს კედლის უკან ბავშვური ჟივილი გაისმა:  



 

- დამპატიჟე, ხა -ხა-ხა!.. დამპატიჟე, ხი-ხი-ხი!  

 

კიბეზე ჩაირბინა, ბუჩქნარში შესხლტა, ერთხელ კიდევ მოიხედა და სარკმელში 

გადმოზნექილ აყლაყუდას ერთხელ კიდევ შესძახა:  

 

- დამპატიჟე, ხი-ხი-ხი! - და აპენტილი შავი თმა მწვანე ფოთოლში ჩაიძირა.  

 

ორი წამის შემდეგ აყლაყუდამაც იმ ბუჩქნარში შეალაჯა.  

 

**  

 

თევდორემ არ იცის, როგორ მოხდა, რომ ვიღაც ოქროპირი, მეტსახელად "დამპატიჟე", 

მზამზარეულს მოუჯდა და წლის სარჩო გაუნახევრა. ამან მთელ წელიწადს იმუშავა, 

წელი მოიწყვიტა, დედაკაცსაც სიქა გააცალა, ბაბალეც ხომ მუშად ჩაითვლებოდა, ადრე 

გაზაფხულზე მუშაც დაიქირავა, თესლი შეინახა, ზოგიც იყიდა, ერთი სიტყვით - კალოს 

ცხენებივით ჯაფა გასწიეს, დადნენ და დაილივნენ, ახლა კი ვიღაც უცნობმა - სწორედ 

იმან, ვინც ბაღ-ბოსტანი დაულოცა - მეორე უცნობი მოუყვანა და მონახევრედ ჩაუსახლა. 

არა, სამართალი სად არის! თევდორეს სამ სულსაც ნახევარი და ახალმოსულ მარტო-

ხელასაც ნახევარი?!  

 

ეს კიდევ არაფერი. უწინ აქ ხრიოკი მიწა იყო. თევდორე და მაკრინე ოც წელიწადს 

სჯიჯგნიდნენ და ეჭიდებოდნენ ქვიშნარს და თიხნარს, ოც წელიწადს! მართალია, 

დაკარგული ბატონი ჯამაგირსა და სარჩოს აძლევდა, მაგრამ ოცი წელიწადი მაინც ოცი 

წელიწადია, ახლა კი ვიღაც დამპატიჟე მოეთრია, სასწორზე აჰხტა და  

 

თევდორეს ოცი წლის ნაშრომი გადასწია.  

 

უკვე იყო "ზემდელაში", ხელებიც აიქნია, ოდნავ ხმაც აუწია, მაგამ არაფერი გამოვიდა. 

დიდი ბაღი გქონიაო, ეს იყო თურმე თევდორეს ბრალიცა და ყოველივეს დასაწყისიც.  

 

- გაჩუმდი, თორემ სულაც არ ჩამოგართვან - ურჩიეს აქეთ-იქიდან და თევდორეც 

გაჩუმდა. "ეს ერთი წლის მოსავალი ვითომ სულაც არ მომსვლია". - იფიქრა და ბედს 



შეურიგდა.  

 

დამპატიჟე მეორე დღიდანვე გვერდით ამოუდგა მებაღეს და სული შეუგუბა: რამდენად 

ფასობს მარწყვი? როგორ გაიყიდება სალადი, ტარხუნა, თვის-ბოლოკი, პრასა, ოხრახუში 

და ნიახური? ნაღდად იყიდება თუ ნისიად? ნეტა რა მაზანდა დაედება შუშა-კიტრს?  

 

- იმუშავე, ძმობილო. - ეტყვის ზოგჯერ თევდორე.  

 

დამპატიჟე იმუშავებს, რატომ არ იმუშავებს! მაგრამ ბაღ-ბოსტნის საქმისა იმდენივე 

იცის, რამდენიც თევდორემ ზღვაოსნობისა.  

 

- ჯერ თოხი არ მჭერია ხელში, არც დანა და არც ნიჩაბი. - იკვეხნის ოქროპირი და მისი 

ნაკეთები ხუთჯერ ნაკლებია განაფუჭებზე. ამიტომ გაფუჭებას ისევ იოლი საქმე ან 

უქმად დგომა და ხეტიალი სჯობია. თუ მოსარწყავია რამე, თოხზე დაებჯინება და 

იქამდე შესცქერის ღრუბელს ან წეროს, სანამ წყალი იქაც არ გადავა, რაც მოსარწყავი არ 

არის. თუ მოსათოხნია, ოციოდეჯერ გაჰკრავს, ამდენჯერვე გამოჰკრავს, მერე თავს 

ჩაჰქინდრავს და გახევდება. თუ გასამარგლია, ან მოსაკრეფი, ან დასარგავი, ძლივს-

ძლივობით დაიღუნება, ასწლოვან ბებერივით აკვნესდება, რამდენჯერმე ხელს 

მოაცაცუნებს, შემდეგ გაიშოტება, კოდალა ცხვირს ცას მიაბჯენს და აღიღინდება: "ორი 

ქოთანი ვიყიდე, ვააი! ყურიანი და უყურო, ვაააი!"  

 

სადმე ბუჩქიდან ბაბალეს თავი ამოიწევს და დაიძახებს:  

 

- დამპატიჟე, როგორა ხარ?  

 

- შენი თავიღა მაკლია, გოგოჯან! - ეტყვის და გრძელ ტანს ზლაზვნით მიათრევს იმ 

ბუჩქისაკენ.  

 

ზოგჯერ თევდორე ჰკითხავს მონახევრეს:  

 

- კაცო, ოქროპირ, რა დაგემართა? გაანძრიე რაღა ეგ ოხერი ხელი!  

 

- წელი მტკივა. - თავს იმართლებს და მორიელივით იკლაკნება, ან ისევ გაიშოტება და 



ღიღინებს: "ყურიანი და უყურო, ვააი!"  

 

დამპატიჟე გვიან დილით გამოჩნდება ბოსტანში, იქაურობას მოათვალიერებს, 

ორიოდეჯერ ხელს გააქნევს და სამხარის შემდეგ მონახევრეს ეტყვის:  

 

- მივდივარ.  

 

შეეჩვია თევდორე დამპატიჟეს "მივდივარს". ზეპირად იცის - საით წავა, როდის 

დაბრუნდება და რას იტყვის. სადილის დრო რომ მოატანს, მაშინღა გამოჩნდება, ჯოხზე 

დაებჯინება, ქუდს მოიხდის, ოფლს მოიწმენდავს, ღრმად ამოიოხრებს და მოჰყვება:  

 

- ფიცხელი კამათი გვქონდა. ახლაღა გათავდა კრება... ივანემ სთქვა... პეტრემ უპასუხა... 

მეც ჩავერიე და საქმე გამოვასწორე, თორემ...  

 

თორემ თევდორე დაიღუპებოდა. იმ ბაღს თურმე სხვებიც ეტანებიან. სამ-ოთხ ნაჭრად 

უნდათ გაჰყონ, ხოლო სახლში რაღაც კალაკტივი დააარსონ. მაგრამ ნუ შეშინდება 

თევდორე! სანამ დამპატიჟე ცოცხალია და "ის კაციც" - მისი ბიძაშვილი - "იქა ზის”, 

ხელსაც ვერავინ ახლებს, ამიტომ -  

 

- არხეინად იცხოვრე და პატიოსნად იმუშავე, ძმაო თევდორე.  

 

თევდორეც პატიოსნად მუშაობს, მაგრამ არხეინად ვერა სცხოვრობს. მუდამ რაღაც 

ხიფათი დასტრიალებს თავთ. ხან უნდა გაიყონ მისი ბოსტანი. ხან უნდა ჩამოართვან, 

ზოგჯერ კიდევ ვიღაც უნდა ჩაუსახლონ, ან ისეთი გადასახადი აჰკიდონ, რომ 

ცოლშვილის დაგირავებაც ვეღარ უშველის.  

 

მაგრამ არხეინად იყოს პატიოსანი მუშაკი: დამპატიჟე იქ არის, ყველას კარგად იცნობს 

და ყოველი ხვრელის გასავალ-გამოსავალიც იცის. და გამჭრიახი მონახევრე დილით 

საღამომდე იმ ხვრელებში დაძვრება, ეშმაკურად დაგებულ ქსელებს ჰხევს და 

შეშინებული მებაღე ყველგან "ჩისტად გამოჰყავს".  

 

თევდორეც ჩაწერილია სადღაც, მაგრამ არა სცალია სიარულისათვის. ზოგჯერ მაინც 

გაჰბედავს და კრებაზე ან "იმ კაცთან" წასვლას დააპირებს, მაგრამ დამპატიჟე როგორ 



აკადრებს!  

 

- ხელი აიღე, რა შენი საქმეა! აქ არა ვარ?! - ან კიდევ -  

 

შენ იმ კაცთან ვერ მიხვალ... არ მიგიღებს... შინ არ არი... არა სცალია.  

 

და მხოლოდ თვითონ დადის, ხიფათს ებრძვის, ლანდებს ჰფანტავს, ახალ ხიფათს 

იგონებს და ისევ თვითონვე იმარჯვებს. მაგრამ გამარჯვებას ხარჯი სჭირდება. ხარჯი კი 

ბოსტანმა უნდა გაიღოს. ნობათი ზედიზედ მიდის და რჩეული ხილი და ბოსტნეული 

კალათებით გააქვთ. ზოგი მუშის ხელით იგზავნება, ზოგიც თვითონ მიაქვს დამპატიჟეს.  

 

მაგრამ მარტო ხილი არა კმარა. "იმ კაცს" ქეიფიც ჰყვარებია, ამიტომ დამპატიჟე ხშირად 

მამლის ყივილისას ბრუნდება, კარს მუშტებით არახუნებს და ხაფი ხმით გაჰკივის:  

 

- ჰაი ჰუუი!.. ბიძაჩემო, კარი გამიღე!  

 

დამპატიჟემ მოუხშირა: რაღა საჭიროა შუა ქალაქში გასვლა და ხეტიალი! დუქანიც აქვეა, 

ბაღის გვერდით, გზის გადაღმა, და როცა თევდორეს ხვითქი ჩამოსდის, ხოლო მაკრინე 

ისევ დაკარგულს ეძებს, იმ დუქნიდან მათი მონახევრის ღრიალი მოისმის: "ყურიანი და 

უყურო, ვააი!"  

 

დამპატიჟე "იმ კაცისა მეგობარია, "იმ კაცს" სხვა მეგობრებიცა ჰყავს, ამიტომ ცხადია, 

ისინიც დამპატიჟეს მეგობრები იქნებიან. მეგობრობა კი ხშირი პატიჟით უნდა 

განმტკიცდეს, თორემ ადვილად მოიშლება და თევდორეს ბაღ-ბოსტანიც სხვის ხელში 

გადავა. ამიტომ მეგობრები ზოგჯერ დუქანს ასცდებიან და თევდორეს ბაღ-ბოსტანს 

გიდელ-კალათებით ესტუმრებიან. და მათი მოსვლა უფრო მონღოლთა შემოსევას ჰგავს, 

ვიდრე სტუმრობას, ხოლო თევდორე და მისი ჯალაბნი უფრო ფარეშებს ჰგვანან, ვიდრე 

მასპინძლებს. რა თქმა უნდა, დამპატიჟე მასპინძლობს: ბრძანებას ბრძანებაზე იძლევა, 

შეძახილს შეძახილი მოსდევს. სადმე ჩრდილში სუფრა გაიშლება, იქვე ცეცხლი აინთება, 

ზედ მწვადი შიშხინებს, იქით ქათმები იკვლება, აქეთ კი ზვავივით მოდის ხორაგი, 

მწვანილი, ხილი და ღვინო. შემდეგ, როცა შეხურდებიან, ტიკებივით იბერებიან და 

ხარებივით ჰღრიალებენ: "აბა ქალო ბაბალეო, ვაი, ვაი! ღვინო გვასვი მალ-მალეო, ვაი, 

ვაი!!"  



 

შავთვალა ბაბალე ახალ-ახალ ხელადებს მოათრევს, თევდორე და მაკრინე კი გაჭყეპილ 

სტუმრებს კალათებს უვსებენ და თანაც ერთმანეთს სწეწავენ:  

 

- კაცო, როდის გათავდება ეს ამბები?! - შეუტევს თევდორეს დედაკაცი.  

 

- ეშმაკმა იცის მაგათი თავი და შენიცა! - დააჯახებს გამწარებული ქმარი.  

 

- სულ შენი ბრალია, შენი! - ისევ მიახლის დედაკაცი.  

 

და მეოცეჯერ დაიწყება დამნაშავის ძებნა, ბრალის დადება, ურთიერთის გამტყუნება და 

საკუთარი თავის გამართლება.  

 

- აგაშენა ღმერთმა, კარგად გვაქეიფეთ, - ამბობენ კალათებით დატვირთული სტუმრები, 

- სამაგიეროდ საქმე გაგიჩარხეთ.  

 

"გაჩარხული საქმე" კი ხელიდან მიდის, ილევა და საცაა სულაც გაჰქრება.  

 

დამპატიჟე დღისით ერიდება მუშაობას, რადგან სიცხეს ვერ იტანს, თორემ ღამის საქმეს 

თვითონვე ეტანება. ჭირნახულს დარაჯობა სჭირდება. ცოდოა თევდორე. სიცხითა და 

შრომით დაქანცულს ღამით დასვენება სჭირდება.  

 

- მეც მესმის - ეუბნება დაპატიჟე - კაცი ვარ და ამხანაგი. არხეინად დაიძინე. დღესაც მე 

დავდგები ყარაულად.  

 

და რამდენჯერაც სადარაჯოდ დადგა დამპატიჟე, სწორედ იმდენჯერვე გაუთენდა 

თევდორეს ავი დღე: ბოსტანი აფორიაქებულია, ხეხილი დამტვრეულია და ეზოშიც 

უეჭველად აკლია რამე.  

 

- მაგრად დამძინებია, - თავს იმართლებს დამპატიჟე, - ვერ იქნა, ფრთხილი ძილი ვერ 

ვისწავლე!  

 

შემოდგომა მოვიდა. ბაღ-ბოსტანი დაცარიელდა. თევდორემ დრო იხელთა: დაჯდა და 



დასთვალა. ნაღდი, ნარჩენი და ვალი სასწორზე ააგდო. ვალმა გადასძლია.  

 

მაშ დაიღუპა თევდორე? მაშ ეს არის ოცი წლის შრომის დასასრული? რითაც დაიწყო 

ისევ იმით უნდა გაათავოს? ისევ მოჯამაგირედ უნდა დაუდგეს ვინმეს? გასათხოვარი 

ქალი მოესწრო, დედაკაცი ტყდება, თვითონაც მოიქანცა და ეხლა ხელახლად უნდა 

შეუდგეს ლუკმა პურის ძებნასა და თავშესაფარის აშენებას?!  

 

- წადი, კაცო, გაიარე. - ჩაჰკირკიტებს მაკრინე. - შენც კაცი ხარ, ხმა ამოიღე და ხელი 

გაანძრიე.  

 

რა თქმა უნდა, წავა. ხელსაც გაანძრევს და ხმასაც ამოიღებს. არის თუ არა სამართალი! 

აგრე ხომ არ არის მართლა ქვეყანა მომართული, რომ ერთმა იმუშავოს და სხვამ 

იქეიფოს!  

 

თევდორე ნამდვილი მებაღეა - თავისივე ლობიოთი გატენილი ტომარასავით მორცხვი, 

პირნათელი, ამტანი და პატიოსანი. მაგრამ ეხლა კი წამოსცდა:  

 

- ერთი ბაღლინჯო ძლივს მომაშორეთ და მეორე დამასვით კისერზე? - ეუბნება "იმ კაცს".  

 

- რაშია საქმე, ამხანაგო? - ცივად ეკითხება ის კაცი.  

 

- საქმე ის არის, რომ... - და ყველაფერი გადმოულაგა.  

 

ბოლოს გამოირკვა, რომ თურმე თვითონ მებაღეს ედებოდა ბრალი: თევდორემ 

დამპატიჟე დასჩაგრა: ამუშავა, წელი მოსწყვიტა და მოატყუა: ანგარიში სწორედ ვერ 

გაუსწორა.  

 

- რა ვქნა, ახლა რაღას მედავება ის კაცი! - გაოცდა თევდორე - ორ-სამ დღეში ერთხელ 

ვასწორებდით ანგარიშსა. მაშინ ხმაც არ ამოუღია და ახლაღა მოაგონდა?  

 

მაგრამ საქმე ეს არ არის. ფულის ანგარიშებს სხვაგან სადმე გაასწორებენ, აქ კი იჯარის 

საქმე უნდა გადასწყდეს. ვინ აიღებს ბაღ-ბოსტანს იჯარით, თევდორე თუ დამპატიჟე? 

ვისი ძალა-უფლება გადასძლევს? ვისკენ არის სამართალი?  



 

- ჩემსკენ. - გამოტყვრა საიდანღაც დამპატიჟე. - ჩემსკენ არის სამართალი, - და 

ჩაქუჩივით ჩაჰკრა, - შენ მდიდარი ხარ, მე კი ღარიბი.  

 

- მე ვარ მდიდარი? მენა? - დაიბნა თევდორე.  

 

- ჰო, შენა, შენა! - და საბუთებიც დაულაგა: აქ ამდენი აქვს გასესხებული, იქ იმდენი აქვს 

შენახული, სადღაც სახლიც უნდა ჰქონდეს ნაყიდი, მზითევისთვისაც ასი თუმანი მაინც 

ექნება შენახული და უცნობ ბიძაშვილთანაც ორასი უნდა ჰქონდეს მიბარებული.  

 

- რასა სჩმახავ, რას მიჰქარავ! - ახლა კი გაცხარდა თევდორე.  

 

და დაიწყო უთავბოლო სირბილი, მტკიცება, უარი, ბრალდება, თავის გამართლება. 

ზამთარი მოდის. ბოსტანი უნდა დაიბაროს, ხეხილი გაისხლას, სასუქი შემზადდეს და 

ათი სხვა საქმეც გაკეთდეს. თევდორე კი დარბის და დამპატიჟეს ჭორს დასდევს.  

 

- კაცო, დაიჯერეთ რაღა ჩემი სიტყვა! - ეხვეწება ნაცნობსა და უცნობსაც. - ღმერთი, 

რჯული, არაფერიც არ გამაჩნია...ვალის მეტი არაფერი მაქვს... მოდით, დასთვალეთ ეს 

ოხერი, და ვინც რამეს მიპოვნის, იმისთვის მიჩუქებია.  

 

მაგრამ არავინ არ არის მშველელი, არც დამთვლელი. დამპატიჟე კი გამალებული 

დარბის და სთესავს: თევდორე "კულაკია"... პროლეტარს დამპატიჟეს სჩაგრავს... 

ამუშავა, ტყავი გააძრო და ხელცარიელი გაისტუმრა.  

 

- ყური მიგდე, თევდორე, - ეუბნება ტიმოთე. - მე ვასწავლი, დამიჯერე. აიღე, შე კაცო, და 

განგებ გაეყარე მაკრინესა.  

 

გაფუჭდა ქვეყანა, გაფუჭდა! არა, ან თავის თავს როგორ აკადრა ტიმოთემ ასეთი 

დარიგება, ან თევდორეს როგორ გაუბედა!  

 

- განგებ, შე კაცო, განგებ.  

 

იცის თევდორემ, იცის. უნახავს და გაუგია: განგებ გაიყრებიან ხოლმე ორი ნორმის 



მისაღებად და მაინც ერთად სცხოვრობენ. დღისით ერთმანეთს ერიდებიან, ღამეს კი 

ერთ ჭერქვეშ ათენებენ. თანაც არავისაც არ ერიდებიან: ქმარი ცოლს მოჯამაგირედ 

დაუდგება, ან მონახევრედ შეუდგება და ყოველივე ძველებურად წავა: ორ ნორმასაც 

შეირჩენენ და შვილებსაც მოიმატებენ. მარტო ორი რამ შეიცვლება: ცოლი საკუთრებას 

გაიჩენს და ისევ ძველ გვარს დაირქმევს.  

 

მაგრამ თევდორე იმას როგორ იკადრებს! ოცი წელიწადი იცხოვროს თავის დედაკაცთან 

და ახლა გაეყაროს?!  

 

- განგებ, შე კაცო, განგებ მეთქი!  

 

- თუნდაც განგებ. რა საკადრისია! რა სათქმელია!  

 

ტიმოთემ ხელი ჩაიქნია და წავიდა.  

 

ზამთრის პირას შუაკაცი გამოჩნდა. იარა, იყბედა და მოარიგა: ერთ წელიწადსაც 

მონახევრედ დარჩებიან, მერე კი -  

 

- მერე რაც იქნება, იქნება! - გადასწყვიტა თევდორემ.  

 

ხელი-ხელს მისცეს, დალიეს, ძველი დაივიწყეს და ახლის იმედით ისევ ერთ უღელში 

შეებნენ.  

 

**  

 

ზამთარია. ხან წვიმა მოდის, ხან თოვლი, ზოგჯერ ცივა და ზოგჯერაც ქარი უბერავს, 

დამპატიჟეც ამიტომ აღარ მოდის ბაღში. ქალაქის ნაპირას ცხოვრებაც უკადრისია. 

თევდორე და მაკრინე კი შეჩვეულები არიან. მათთვის სიცხეცა და სიცივეც თანაბარია. 

და რადგან საზამთრო საქმე ისევ ზამთარში უნდა გაკეთდეს, ხოლო  

 

შრომას ორივენი ისე არიან შეჩვეულნი როგორც დამპატიჟე წელის ტკივილს, ამიტომ 

მათი ოცდაპირველი ზამთარიც ისე გავიდა, როგორც პირველი წელიწადი: ეძებენ და 

ვერ უპოვნიათ. სთხრიან და ვერ გადაუთხრიათ. ჰღობავენ და ვერ შემოუღობიათ. 



კენჭებს ჰკრეფავენ და ვერ აუკრეფიათ. ოფლს იწმენდავენ და ვეღარ მოუწმენდიათ.  

 

დამპატიჟე ათიოდე დღეში ერთხელ გამოჩნდება, როცა ქარი არა ჰქრის, არცა სწვიმს, 

არცა ცივა და გზაც გამშრალია.  

 

- დამპატიჟე მოხვედი? - უხარიან მარტო ბაბალეს.  

 

- მოვედი, გოგონაჯან, მოვედი. - ეტყვის მონახევრე და საჩუქარს მოუტანს. მერე 

ბოსტანში ჩავა და ჯოხის ნაცვლად ბარს ან ნიჩაბს ჩაითრევს, მოიკითხავს, მოიკითხავენ. 

შემდეგ თევდორეს ამოუდგება გვერდით და ხელს გაანძრევს.  

 

- დამპატიჟე, დაიღალე? - ჰკითხავს თევდორე ათიოდე წამის შემდეგ.  

 

- დავიღალე. - გამოტყდება მონახევრეც და კიდევ ათი წამის შემდეგ იმ ბარს ან ნიჩაბს 

უკანვე მოათრევს.  

 

ხე და ბუჩქი გაძარცულია. ამიტომ ბაბალე ბუჩქებში ვეღარ მირბის და დამპატიჟეც 

ვეღარ მისდევს. გაძნელდა მათი გამარტოებაც. მაგრამ არა უშავს რა: გაზაფხული მოვა, 

ბაღი დაიბურება და ბაბალეც შემწიფდება. ჯერ კი ესეც საკმარისია: საჩუქარით გულს 

მოუგებს, გაკვრით გადაჰკოცნის, ცოტასაც უღიტინებს, ერთ-ორსაც უჩქმეტავს და 

ღიღინით წავა: "ორი ქოთანი ვიყიდე, ვაი! ყურიანი და უყურო, ვაააი".  

 

დრო მიდის, გაზაფხული საცაა ზამთარს დაეწევა და დაჰლევს. ბოსტნის მაჯისცემაც 

მატულობს. სათბურები მინის საბურავებს იხურავენ. კვლები სწორდება და ღერო-

ჩინჩხვარისაგან იწმინდება. უქმისათვის დღე მატულობს, მშრომელს კი თითივით 

მოკლედ ეჩვენება.  

 

- იცი რას გეტყვი? - ეუბნება თევდორე მონახევრეს. - მოდი ეს ბაღი შუაზე გავიყოთ.  

 

- არა, არ მინდა. - ისე უცებ მიახალა დამპატიჟემ, თითქო პასუხი კბილებით ეჭირაო.  

 

- რატომ არ გინდა?  

 



იმიტომ არ უნდა, რომ დამპატიჟე კაცია, ადამიანი! მარტო იმისთვის ხომ არ 

შეუამხანაგდა თევდორეს, რომ სწორედ ნახევარი მიიღოს მოსავლისა ან ცოტა ნაკლები, 

თუნდაც ოდნავ მეტი, არა - ადამიანი მინდა მე, ადამიანი და ამხანაგი! - ხშირად ისვრის 

დეკლარაციას ოქროპირი.  

 

ცალცალკე ცხოვრების დრო წავიდა. ახლა კი ამხანაგობის დრო მოვიდა. ეს კიდევ 

არაფერი:  

 

- მეტსაც გეტყვი: ისეთი დროც მოვა, რომ ქალაქის ყველა მებაღეები ერთად მოვიყრით 

თავს, ერთად ვიმუშავებთ და მოსავალსაც თანაბრად გავიყოფთ.  

 

- ნეტა მართლა მოვიდეს ეგ დრო - გაიფიქრა თევდორემ და გაჩუმდა.  

 

მეორე დღეს კვირა იყო. დამპატიჟე ქალაქში ქეიფობდა. ორშაბათს დილითღა დაბრუნდა 

და შუა ბოსტანში ღობესა და მეზობლებს წააწყდა.  

 

- ეს რა ამბავია ? - გაიკვირვა ოქროპირმა.  

 

უბრალო ამბავია: აღარ უნდა თევდორეს ასეთი ამხანაგობა. მორჩა! გათავდა!  

 

- ჭირში სხვაგანა ხარ და ლხინში ჩემთანა? - მოუბრუნდა თევდორე და ბარის ტარზე 

დაეყრდნო. - აი ეს პატიოსანი ხალხიც აქ არის და ამათთან გეუბნები: შენ შენთვინა, მეც 

ჩემთვინა!  

 

- ამაზე მეტი რაღა გინდა, ძმობილო! - ჩაერია ნიკიფორე,- ბაღი გაგისხლა, ბოსტანი 

დაგიბარა. ყოლიფერი შეგიმზადა და ჩაგაბარა. შენც გაანძრიე ხელი და იცხოვრე.  

 

- ნერგსაც გაძლევს და თესლსაც. - დაუმატა სევასტიმაც.- სახლის ნახევარიც შენია, 

ბაღისაც და ბოსტნისაც. ეირჩიე, რომელიც გინდოდეს.  

 

დამპატიჟემ ღობეს თვალი გააყოლა და სთქვა:  

 

- ეს ნახევარი სჯობია, მეტიც არის.  



 

- მეც ვიცი, რომ სჯობია. - ჩაილაპარაკა თევდორემ.  

 

- განგებ გადაღობა ეგრე. - განუმარტა ნიკიფორემ. - ამაზე მეტ მოგებას სადღა ნახავ! 

დაჯექი და იმუშავე.  

 

დამპატიჟემ კოდალა ცხვირი მოიფხანა, მიხედ-მოიხედა და შეყოყმანდა. თევდორეს 

სამართალს ვეღარ გაუძლო და უცებ მოტყდა:  

 

- თუ თქვენც მიშველით... - წაუბუზღუნა მეზობლებს.  

 

- გიშველით, შე კაცო, რატომ არ გიშველით! - მიუგეს აქეთ-იქიდან. - ხალხნი ვართ, 

მეზობლობას გაგიწევთ და გაცხოვრებთ.  

 

დაიფანტნენ და საღამოზე ისევ მოვიდნენ. ისევ თევდორესას სვეს, სჭამეს, ორივეს 

გუშინდელის დავიწყება ურჩიეს, დღევანდელი გაყრა მიულოცეს და ხვალისათვის 

უკეთესი უსურვეს.  

 

**  

 

- დამპატიჟე, მოდი ერთი დამპატიჟე.  

 

- მიშველე და დაგპატიჟებ.  

 

რატომ არა, უშველიან! და იმის მიწაზე მეზობლების ოფლი იღვრება, თვითონ კი ან 

უნდილად იზლაზნება, ან მიწაზე გაიშოტება და ღიღინებს: "ორი ქოთანი ვიყიდე, ვააი! 

ყურიანი და უყურო, ვაააი!!"  

 

- ვაი შენ და შენს თავს! - ბუზღუნებენ მშველელნი და  

 

თვითონაც გაურბიან მკვდარ მიწას, სადაც არც პატრონის ოფლი იღვრება და არც მისი 

ძარღვი ჰფეთქავს.  

 

მაგრამ თევდორეს გაზრდილი და ნაჭმევი მიწა თავისთავადაც იწველება, ურმებიც 



თავისთავად იტვირთება ბოსტნეულით და ფულიც თვითონვე მოდის საიდგანღაც. 

დამპატიჟე კი უპატრონო ინდოურივით დაჰყიალებს და გასუქებულ ბურვაკივით 

ღრუტუნებს: "საიქიოს ერთად წავალთ, ვააი! ფულიანი და უფულო, ვაააი!"  

 

როცა მუშაობა გათავდება - მუშაობა კი მეტად ადრე თავდება დამპატიჟეს ნახევარში - 

უდარდელი ოქროპირი თოხს თუ ბარს იქვე მიწაზე დააგდებს, გზას გადასჭრის და 

გოჭოს დუქანში ჩასახლდება. მისი მეგობრებიც მიწიდან ამოძვრებიან და მათი ღრიალი 

შუაღამემდის არ აძინებს თევდორეს და მეზობლებსაც, შემდეგ კი ისევ აბრახუნებდა 

ალაყაფი და ისევ მოისმის დამპატიჟეს ხაფი შეძახილი:  

 

- ჰაი-ჰუუუი! კარი გამიღე, ბიძაშვილო!  

 

და ერთ ღამეს, კვირა ღამეს, "ბიძაშვილი" თევდორე დამპატიჟეს ნაჩუმარ სიმამრად 

გადაიქცა. იმ ღამეს თვითონ თევდორეც სხვაგან იყო წასული. და როცა შორს 

დამპატიჟეს "ჰაი-ჰუი" გაისმა, ალაყაფის კარი ჩუმად გაიღო და ქალმაც ჩუმად ჰკითხა:  

 

- დამპატიჟე, შენა ხარ?  

 

- გოგონი! გენაცვალოს დამპატიჟე!  

 

- ტსსს... დედას სძინავს... ხელი გამიშვი!  

 

ბაბალეს ნათქვამს ცხადი აზრი ჰქონდა: დედას სძინავს და არ გააღვიძოო. მაგრამ 

დამპატიჟემ თავისებურად გაიგო: დედას სძინავს და დრო იხელთეო.  

 

და იხელთა. გოგოს ხელი დაავლო და ოთახის ნაცვლად ბუჩქებში შეიყვანა. დედას კი 

ისე მაგრად ეძინა, რომ ბაბალეს კრუსუნმაც ვერ გააღვიძა.  

 

**  

 

დამპატიჟეს ღამითაც არხეინად სძინავს. მის ბოსტანში არავინ შედის. სამაგიეროდ 

თევდორეს ვეღარ მოუხუჭავს თვალები. დროგამოშვებით თვისი ნახელავი მოთელილ-

მოკრეფილი დაუხვდება. ამანაც ვერ უშველა ოქროპირს: შუა ზაფხულში მისი ნახევარი 



დიღმის მინდორს დაემზგავსა, თევდორეს ნახევარში კი ისევ მაისი იდგა. მოკრეფილის 

ნაცვლად ახალ-ახალი ირგვება, ითესება, დამპატიჟემ კი უკვე მოსცელ-მოჰკრიფა და 

გაათავა. დადის მას აქეთ ოქროპირი და სთელავს იქაურობას: სხვის ბოსტნებს, 

თევდორეს ბაღს, დიდ გზასა და დუქნის კარებს.  

 

ერთ დღეს ისევ გაახსენდა ხიფათიც და ნობათებიც.  

 

- უნღა გავუგზავნოთ. - ჩააცივდა თევდორეს.  

 

- არა, არ მოგცემ! - ახირდა თევდორე.  

 

- უნდა გავუგზავნოთ მეთქი, თორემ....  

 

- თორემ ყურებზე ხახვი არ დამაჭრან. - შეუტია თევდორემ.  

 

რაღაცას თუ ვიღაცას გაუმხნევებია ბებერი მებოსტნე. ბოძივით დაერჭო უარზე და 

ფეხიც აღარ მოინაცვლა.  

 

ვაშლების ქვეშ ბაბალეს ტიტველა ფეხები გასხლტენ და დამპატიჟეს გრძელი ცხვირიც 

გაიყოლეს. ოქროპირმა წეროსავით წამოიწია, დაბუჟებული ფეხი ნალოსავით აითრია და 

თვითონაც ხეხილს შეერია.  

 

მესამე დღეს ვიღაც სამნი მოვიდნენ და საიჯარო გადასახადის ნარჩენი მოითხოვეს.  

 

- მე ჩემი წილი შევიტანე. - უპასუხა თევდორემ.  

 

- ჩვენ წილი-მილი არ ვიცით, - სთქვა უფროსმა. - ორივენი პასუხს აგებთ. აბა, ჩქარა!  

 

თევდორემ დამპატიჟეს გადაჰხედა.  

 

- ჩემისთანა ღატაკს ფული ვინ მისცა! - წაიბურტყუნა დამპატიჟემ და გაბრუნდა. 

მოსულებმა თევდორეს ერთი დღე-ღამის ვადა მისცეს და თანაც გააფრთხილეს:  

 



- ეს მამული გაყოფილი არ არის. ასე სწერია ჩვენს დავთრებში. ხვალვე აშალეთ ეს ღობე, 

თორემ ორ მამულად ჩავსწერთ და ორჯერ მეტსაც შემოგაწერთ. თუ არ აგიშლიათ, დიდ 

ჯარიმას დაგადებთ. - დააშინეს თევდორე აგენტებმა და წავიდნენ.  

 

ორი საათის შემდეგ თევდორემ გოჭოს დუქანთან გაიარა. დამპატიჟე და მრისხანე 

აგენტები პატარა აივანზე ისხდნენ და მგელდარეულ ძროხებივით ბღაოდნენ: "ორი 

ქოთანი ვიყიდე, ვააი! ყურიანი და უყურო, ვაააი!"  

 

თევდორე საღამოჟამს დაბრუნდა. ღობე აღარსად იყო. დამპატიჟე მთვრალი ჯარით 

მიჰსეოდა და ერთ საათში აეშალნა.  

 

- ეს რა ამბავია? - ისევე გაოცდა თევდორეც, როგორც გაზაფხულზე დამპატიჟე, როცა 

გაყოფილი ბოსტანი დაუხვედრეს.  

 

- ის ამბავია, - გაბუვდა ოქროპირი, - რომ მამულის გაყოფა აკრძალულია. ისეთ ჯარიმას 

დაგვადებენ, რომ ეს ბაღიც ვერ გადაიხდის, თუნდაც გაჰყიდო.  

 

თევდორეს ხელი თავისთავად მისწვდა სქელ მარგილს, მაგრამ გაბუებული დამპატიჟე 

დროზე გადაიქცა სირაქლემად, ხუთიოდე ნახტომით მიაღწია ღობეს და ისე გადაევლო 

ზედ, თითქოს ორჩოფეხებზე იდგაო.  

 

- დედას გიტირებ, დედასა! - თოფივით მიაჭექა თევდორემ და ძველი მეზობლებიც კი 

გააოცა: მაშ, უხმო თევდორესაც სცოდნია გაჯავრება?! მაშ ჩუმს მებოსტნესაც შესძლებია 

მოთმინების გადასვლა?!  

 

- მაგრე, გენაცვალე, თევდორევ, მაგრე! - გადმოსძახა ტიმოთემ.  

 

თევდორემ მზის ჩასვლამდე აღადგინა ღობე.  

 

**  

 

მაგრე! მაგრე! მაგრამ ისევ ტიმოთე მოვიდა შუაკაცად: დამპატიჟეს ვერ აჯობებს 

თევდორე. ვინ იცის, რამდენი ჰყავს ნათესავიც და ძმაბიჭიც. "იმ კაცს" ხომ ყველაფერი 



შეუძლიან, ამიტომ "დაანებე თავი, ნუ ერჩი, თორემ შენვე წააგებ".  

 

აღარ ერჩის თევდორე, მოვიდეს და იცხოვროს ოღონდ გადასახადის ნახევარი 

დაუბრუნოს, იმის მაგივრად რომ შეიტანა, და ბაღის გაერთიანებაზედაც ხელი აიღოს.  

 

დამპატიჟე დუქნიდან ისევ ბაღში გადმოსახლდა, მაგრამ არც ვალი დაუბრუნა 

თევდორეს და არც საზღვრის მოშლაზე აიღო ხელი. პირდაპირ ვეღარაფერს უბედავს და 

ისევ იქიდან უვლის და უჩხიკინებს, სადაც თევდორეს არც ხმა მიუწვდება და არც ხელი. 

დღე იშვიათად გაივლის, რომ თევდორეს ან შუა კაცი არ ეწვიოს, ან აგენტი არ მოადგეს, 

ან "იმ კაცის" - მუქარა არ დაუხვდეს. მაგრამ მებოსტნე წერაქვივით უდრეკია: ძალით თუ 

მოსტეხავენ, თორემ ნებით ვეღარ დაიყოლებენ.  

 

- მორჩა! გათავდა!  

 

არა, არც მორჩა და არც გათავდა. მხოლოდ ეხლაღა იწყება.  

 

იმ დღეს დამპატიჟე არსად სჩანდა. მაკრინემ ბაბალეც სადღაც გაისტუმრა და თვითონ 

თევდორეს მოუჯდა. ჯერ დიდხანს უარა, ოხვრითა და წუწუნით შეამზადა.  

 

- სთქვი, დედაკაცო, რა გინდა ჩემგან! - შეუტია თევდორემ.  

 

რა უნდა და ის უნდა, რომ საქვეყნოდ თავი მოგეჭრა, შე საწყალო. მთელმა ქვეყანამ 

გაიგო და რაღა შენ ვერ გაიგე?  

 

- სთქვი მეთქი, დედაკაცო!  

 

გეტყვის, ეხლავე გეტყვის. აქამდე როგორ ვერ შეამჩნიე, რომ ის ოხერ-ტიელი, 

დამპატიჟეა თუ ვიღაც მუდრეგი, ბაბალეს გადაეკიდა!?  

 

- სთქვი და გაათავე, დედაკაცო!  

 

რაღა სთქვას, რაღა გითხრას! ბაბალეს და დამპატიჟეს ყველაფერი გაუთავებიათ.  

 



- რაო?. რა სთქვი?  

 

ისა სთქვა, რაცა სთქვა: ბაბალეს და დამპატიჟეს ყველაფერი გაუთავებიათ. ბაბალე 

დამძიმებულა.  

 

- ჰააა?. ბაბალე? ბაბალე? - და უცებ მოსხლტა. - სად არის?.. სად დამემალა? სად 

დამემალა მეთქი? - მთელ სახლს შემოურბინა, ყველგან შეიხედა, თანაც უძახოდა: - 

ბაბალე გოგო ბაბალე!.. სად იმალები, სად დამემალები?  

 

მაკრინეც ფამფალით დასდევდა და ბურტყუნებდა:  

 

- ქაა, გაიგონე, აქ არ არის მეთქი... სხვაგან წავიდა, სხვაგან დაიმალა.  

 

ეხლა დამპატიჟეს დაეძებს თევდორე, ხელში მსხვილ კეტს ატრიალებს, თანაც დორბლსა 

ჰყრის და გაჰკივის:  

 

- დედას გიტირებ, დედასა!  

 

როდის უტირებს დედას, არავინ იცის.  

 

ჯერჯერობით კი მთვრალივით დაბორიალებს და ვეღარც ბარს ეკარება, ვეღარც თოხს 

იღებს ხელში. ბაბალე აჩრდილივით შემოსხლტა და ქვემო სართულში დაიმალა. 

თევდორემ თვალი მოჰკრა, მაგრამ იმდენი ბრაზიც აღარ ეყო, რომ დაეტუქსნა, თუნდაც 

ერთხელ დაეყვირნა. მხოლოდ მაკრინეს მიუგდო, ისიც გაკვრით და შორიდან:  

 

- დედაკაცო, დაგიდგეს ეგ თვალები, რომ ვერაფერი დაინახე!  

 

ჯავრის ნაშრეტი ძაღლზე ამოიყარა, თოლია კუდის ქნევით გაეხახუნა, მაგრამ 

თევდორემ ისე მძლავრად წაჰკრა ფერდში ფეხი, რომ თოლია წკავილით გაიქცა, 

შორიახლოს ჩაცუცქდა, აკვნესდა და ცრემლიანი თვალებით პატრონს შეეკითხა და 

უსაყვედურა. თევდორეს თვითონაც აუჩუყდა გული და შორიდან დაუყვავა. თოლია 

წკმუტუნითა და ფოფხვით წამოვიდა, პატრონს ხელები მოულოკა და თითქო მიზეზი 

გამოჰკითხა.  



 

- ეჰ, თოლიავ, ნეტავი შენა! - წაიბურტყუნა თევდორემ. - რომ იცოდე რა ამბები ხდება ამ 

ქვეყანაზე...  

 

არც თვითონ იცის, თოლიას საიდანღა ეცოდინება! მაინც საჭიროა გაგება. დამპატიჟე 

გაიძვერა კაცია, "იმ კაცის" კუდია. ეხლაც ალბათ "ზემადელაში"-ში ტრიალებს და 

თევდორეს მახეს უგებს: ღობეს ააშლევინებს და შარშანდელივით გააკოტრებს. 

თევდორეც წავა და ხმას ამოიღებს, ხელს გაანძრევს. მიდის მებოსტნე და ბოღმით ივსება. 

სხვანაირ გუნებაზე დადგა დღეს. ტუჩები ეკუმება, მუშტები ეკუმშება, თოფის წამალით 

იტენება. ყუმბარასავით უნდა გასკდეს თევდორე, იქ უნდა დაიჭექოს, იქ, "იმ კაცთან", 

დამპატიჟეს ნათესავთან! აჰ, ნეტა დამპატიჟეც შეხვდებოდეს ახლომახლოს! დედას 

უტირებს, დედასა!  

 

გზა ძლივს გაიკვლია და "ის კაცი" მოითხოვა. რა საქმე აქვს? ეს თევდორემ იცის. 

პირისპირ უნდა დაუდგეს და ყოველივე უთხრას.  

 

- აქ აღარ არის, ამხანაგო, შენც საჩივლელად ხომ არ მოხვედი?  

 

საჩივლელად მოვიდა, თევდორეც საჩივლელად მოვიდა.  

 

- მაშ გამომძიებელთან წადი და ყველაფერი უამბე.  

 

მაშ "ის კაცი" დაჭერილია! ჰაი აშენდეს ქვეყნის სამართალი! ყაჩაღს ურმით დასდევს, 

მაგრამ ბოლოს მაინც მიეწევა. წავიდა დამპატიჟეს საქმეც! ეგდოს თავის ნახევარში. 

ოღონდ ღობეს ნუღარ აუშლის თევდორეს, თორემ... თუმცა... დამპატიჟე სულაც აღარ 

მოვა. დაფთხა, იმალება, თევდორე კიდევ მოიცდის ერთ კვირას და მერე იმ ნახევარსაც 

დაიბრუნებს. გამომძიებელი კი... ჯანდაბას "იმ კაცის" თავი! ხომ დაიღუპა, მეტი რაღა 

უნდა თევდორეს! მუშა კაცს სახლში საქმე ეღუპებოდეს და თვითონ კი გამძიებელთან 

დაეხეტებოდეს?! არ წავა თევდორე, როგორც გადასჭრა, სწორედ ისე მოიქცევა.  

 

და როცა ბოსტანს მიუახლოვდა, შორს ღობეს სირაქლემა გადაევლო.  

 

მეორე დღეს ალაყაფში სამი კაცი შემოვიდა. დამპატიჟეც ფრთხილად მოჰყვა, 



მოშორებით შესდგა, დოქის ყურებივით დოინჯი შემოიყარა და კოდალა ცხვირი 

თევდორეს დაუმიზნა.  

 

- აი, ძმაო თევდორევ, - დაიწყო ერთმა, მებოსტნეს მკლავი მკლავში გაუყარა და 

ხეხილისკენ წაიყვანა. ორნიც გაჰყვნენ. დამპატიჟემ კი სახლის უკან მაკრინეს მოჰკრა 

თვალი და მისკენ გატრიალდა. ესენი აქ ჩურჩულებდნენ, ქვეით კი თევდორე გაჰკიოდა.  

 

მერე, როცა ოთხივენი წავიდნენ, თევდორე მაკრინეს წინ გახევდა, ჯერ დიდხანს 

უმზერდა, თითქო ვერა სცნობსო, შემდეგ გაოცებით დაეკითხა.  

 

- გაიგე, დედაკაცო? გაიგე, რა მოხდა?  

 

გაიგო, როგორ არ გაიგო! ის პირშავიც აქ არ იყო! მაკრინეს მოუჯდა და ყველაფერი 

უამბო.  

 

- ეჰ, ვინ იცის, იქნება სჯობდეს კიდევაც. - თითქო თავისთვის ჩაილაპარაკა დედაკაცმა.  

 

როგორ თუ სჯობდეს! რასა ჰბოდავ, დედაკაცო! შენც ხომ მოსყიდული არა ხარ! შენ ესა 

სთქვი, როგორ მოხდა, რომ ეს ბაღი დამპატიჟეს მისცეს იჯარით და თევდორეს კი 

არაფერი შეატყობინეს? გესმის რამე ამ საქმისა? არც თევდორეს ესმის. ვერაფერი გაუგია. 

ან დაბერდა, ან დაბრმავდა. თევდორემ თავის სიცოცხლე აქ გასტეხა, აი ამ მიწაში 

ჩაჰღვარა მთელი ძალღონე, ამ ბაღ-ბოსტანს შეაბერდა, აქვე აპირებდა სიკვდილსაც და 

ახლა ხელახლად უნდა დაიწყოს ყველაფერი?  

 

- არა, შენ ეს მითხარი, სამართალი სად არის? დედაკაცო, სთქვი თუ იცი, სად არის მეთქი 

სამართალი?!  

 

არც მაკრინეს ესმის ამ ქვეყნისა. არც სამართალი უნახავს ოდესმე. მაგრამ ქალურ 

ალღოთი, მეშვიდე თუ მეცხრე გრძნობით ჰხედავს თუ ესმის, რომ სამართალი მუდამ 

სტყუის საქმესთან.  

 

- გაიგე, კაცო, გაიგე! - ცხვირ-პირში ჩაჰკირკიტებს კოჟრიანი ხელით, - გაიგე მეთქი, რომ 

საქმე სამართალი კი არ არის, საქმე საქმეა, საქმეა მეთქი!  



 

სიტყვებს ეძებს, მაგრამ ვეღარ პოულობს და მისი აზრი უძალოდ ფართხალებს სამ-

ოთხნაირად დატრიალებულ ერთ სიტყვაშია:  

 

- საქმე საქმეა მეთქი, საქმე! გაიგე, კაცო?  

 

გაიგო, რატომაც არ გაიგო! მაგრამ მაინც ვერ გაიგო: რად ჩაუსახლეს დამპატიჟე, 

რომელსაც ბაღის საქმისა ფრჩხილის ოდენაც არ ესმის? ვინ არის ეს კაცი? საიდან 

მოვიდა? ვინ მოიყვანა, ან რაღა თევდორეს მოუყვანეს? რითი სჭრის ეს ადამიანი - 

ცოდნით? შრომით? პატიოსნებით? თუ ნათესაობით, ღვინითა და ძმაბიჭობით? "ის 

კაცი" ხომ გაება.  

 

- მაშ როგორღა მოახერხა დამპატიჟემ ბაღის დაჩემება?  

 

ვერ იქნა და ვერ გაიგო. ვერც გაიგებს.  

 

"დედაკაცი კი გველია და ჭკუაც გველისა აქვს. შეუჩნდება, შეეპარება, სულსა და 

სისხლში ჩაეღვრება. ჯერ ბუზის ოდენას უკბენს, მერე მოჰყვება და იმ ნაკბენით მამაკაცს 

თავის აზრითა და ნებით გაავსებს". მაკრინეც ასეთია. ჯერ ერთი წვეთი შეაპარა:  

 

- კაცო, სად უნდა წახვიდე, სად?!  

 

მართლაც და, აბა სად უნდა წავიდეს თევდორე? ახალ ბაღს არავინ მისცემს. ყველა 

კრუხივით აზის და თოფით უვლის აჩემებულს.  

 

- მოჯამაგირედ წავალ. - ჰკვნესის მამაკაცი.  

 

- კაცო, თუ მოჯამაგირედ წახვალ, ისევ შეჩვეული ჭირი არა სჯობია შეუჩვეველ ლხინსა?  

 

"სიმართლე რომ ითქვას, მართალს ამბობს დედაკაცი: მადლიანი ბაღი, მშვენიერი 

სახლი, შეჩვეული მეზობლები და პატრონიც უდარდელი. იაროს და იქეიფოს 

დამპატიჟემ, თევდორე კი არხეინად იმუშავებს და ხეირიან ჯამაგირსაც აიღებს, არც 

ზარალი, არც დარდი, არც მაზანდა, არც იჯარა, არც ათასი გადასახადი".  



 

- ერთი "იმ კაცთან" მიმიყვანა როგორმე და დანარჩენი მე ვიცი. - იმუქრება თევდორე.  

 

- გეუბნები, ვერ მიხვალ მეთქი, და თუ მიხვედი, შენი სიტყვა ვერ გასჭრის. შენ იმ 

ახლისთვისაც უცხო ხარ, ისინი კი ნათესავები და ძმა-ბიჭები არიან.  

 

ნათესავები და ძმა-ბიჭები, - აი საქმეც ეს ყოფილა! "იმ  

 

კაცს" თევდორე ვერ აჰყვება, ნობათებით ვერ გაავსებს და თვეში ერთხელაც ვერ 

აქეიფებს. ესეც რომ მოახერხოს, ვერც გაუძმობილდება და ვერც დაუნათესავდება. მაშ 

ცხადია ყოველივე! მორჩენილია! გათავებულია!  

 

- ახლა ამ გოგოზედაც იფიქრე. ესეც გაუბედურდება და ჩვენც თავი მოგვეჭრება. 

ამიტომ...  

 

"ჰოი, გველო! მცურავო! ქვემძრომო! აღარაფერი დაგრჩენია: არც ნამუსი, არც თავის 

პატივი და აღარც პირის წყალი! მაშ ანგარიშის მეტი აღარაფერია ამ ქვეყნად, რაღა! ჯერ 

ბაღის ნახევარი წაართვა, მერე ქალი შეუცდინა, შემდეგ მთელი ბაღი ჩამოართვა და 

ეხლა ზედსიძედაც მიიღოს? არა! არასოდეს! არასგზით!"  

 

- ნამუსს შევინახავთ, კაცო, ნამუსსა!  

 

"ქალი გველია მეთქი, გველი! შემოგიჩნდება, შემოგეპარება... თუმცა... ეჰ, ვინ რას 

გაიგებს დედაკაცისას! ზოგჯერ უცაბედად სიმართლესაც იტყვის ხოლმე... აი, ახლაც 

რომ სთქვა მაკრინემ ბაბალესაც უბედურებას ავაცდენთ და ჩვენც ნამუსს შევინახავთო: 

კიდევ რა სთქვა? ჰო, მართლა: დამპატიჟე რომ დაოჯახდება, დადინჯდებაო. გარდა 

ამისა, ლუკმა გავარდეს, ჯამში ჩავარდესო. ეს ბაღი ხომ წაგვივიდა ხელიდან. ბარემ ისევ 

ჩვენი ქალისა და იმის შვილის კერძი გახდესო".  

 

- არა, მართალი სთქვი, არ ემჯობინება? - ისევ ეკითხება მაკრინე.  

 

რა ვქნა, რას ჩააცივდა ეს დედაკაცი მეშაბათესავით?! ახირებული ქალაქის აგენტივით: 

ახლავე მომეცი პასუხიო. ზოგი ხომ დღეს ილაპარაკა, ზოგიც ხვალისთვის გადასდოს.  



 

- სთქვი, არ ემჯობინება მეთქი?  

 

- გეყოფა, დედაკაცო, დამაძინე!  

 

"გველია მეთქი დედაკაცი, გველი! დაიჟინებს, შეუჩნდება და..."  

 

და უთუოდ თავისას გაიტანს.  

 

**  

 

ჯერ-ჯერობით ორი წელიწადიც გავიდა.  

 

აი ეხლაც, - ეხლა და თითქმის ყოველ დღესაც - ბაბალე შვილს ჰაერში აბურთავებს, 

თვითონაც ხტუნავს და შესძახის:  

 

- ითამაშე, ტიტიკო! იხტუნავე ბიჭიკო!  

 

დამპატიჟე დაირას აბრახუნებს, თვითონაც სტოკავს და გაიძახის:  

 

- ითამაშეთ, ჭირი მე! გაიხარეთ, ჭირი მე!  

 

ბიჭიკო ფუნჩულა ფეხებს მუთაქებსავით ისვრის და მადიანად ხითხითებს, ბაბალე კი ამ 

ფეხებს შეჰხარის და უკარნახებს:  

 

- მარცხენა, მარჯვენა! მარცხენა და მარჯვენა! მარჯვენა და მარცხენა!  

 

- ახტუნავე, ბიჭიკო! ათამაშე, ტიტიკო! დიპლიპიტო-დაფტიპიტო! დაფტიპიტო-

დიპლიპიტო!  

 

ბებერი თოლია ძილში იღრინება - ალბათ ავ სიზმრებს ეომება. ბოჩოლა გაოცებულია. 

კატა გულში იცინის. მაკრინე კი ისევ დაკარგულს ეძებს და ვერ უპოვნია. თევდორეც 

მიწას ებრძვის და ვერ მოჰრევია. დამპატიჟეს ბაღ-ბოსტანი თავქვე მიდის, ვერანდება, 

მოსავალიც ნახევრდება.  



 

- ოქროპირ, მიშველე, კაცო! - წამოიხრიალებს დროგამოშვებით უკვე მოდრეკილი 

მებაღე.  

 

მაგრამ დამპატიჟეს არა სცალია, არასოდეს არა სცალია: არც დილით, არც შუადღეს, არც 

საღამოზე, არც ზამთარში და არც გაზაფხულზე.  

 

- საქმე მაქვს, მელოდებიან.  

 

სირაქლემას ფეხებს ალაყაფში გაალაჯებს, და გოჭოს დუქნიდან მალე ბღავილის ტალღა 

წამოვა: "ორი ქოთანი ვიყიდე, ვააი! ყურიანი და უყურო, ვაააი!!"  

 

- ვაი შენ და ღვთის რისხვა! - წაიბურტყუნებს თევდორე და ელოდება: როდის 

მოაშორებენ კისრიდან ამ ბაღლინჯოს? როდის გააჩუმებენ დამპატიჟეს? როდის 

გაჰყრიან თევდორეს და ზედსიძეს?  

 

ელოდება და თანაც ფიქრობს: "ოთხფეხს ტკიპი შეუჩნდება, ფუტკარს წინწკალი 

ჩაუჯდება, ხეს ხავსი და ფითრი მოეკიდება, კლდესაც კი ფათალო ჩაექსოვება და ასე 

სცხოვრობენ სხვისი წვენით. ნეტა ადამიანიც ასე ხომ არ არის მოწყობილი?"  

ფიქრობს თევდორე და დღემდისაც ვერ გადაუჭრია.  

1928 წ. 

ფინჯანი 

I 

შუადღე მიღწეული იქნებოდა, როდესაც ორსართულიანი სახლიდან, 12, ლევერის 

ქუჩაზე, კიდევ ერთი კაცი გამოვიდა და საკონსულოს კარები ბრაზით გამოიჯახუნა. 

ერთხანს შესდგა და ხელში ნაჭერი დაჭმუჭნული რბილი ქუდი ვითომ შეასწორა, 

ნამდვილად კი უარესად მოსთელა. მერმე ისევ აავლო თვალი იმ შენობას, როგორც 

სასამართლოს აჰხედავს ხოლმე მომჩივანი, რომელმაც უეჭვო საქმე წააგო, და მცირე 

ყოყმანის შემდეგ ლიუქსენბურგის ბაღისკენ წავიდა. 



უცებ ისევ შესდგა, ჯიბეზე ხელი მოუსვენრად მოიფათურა და, რა დარწმუნდა, რომ 

ყოველივე თავის რიგზე იყო, ხშირი ნაბიჯით განაგრძო გზა. 

საკონსულოს პირდაპირ ფილაქანზე მუდმივ დარჭობილმა აგენტმა მიმავალს თვალი 

აადევნა და გაიფიქრა: 

“ვერ მორიგდნენ”. 

შემდეგ უბის წიგნაკი ამოიღო და რაღაც ჩაინიშნა იმ ფურცელზე, სადაც ადრევე ჰქონდა 

ჩაწერილი: ” 86. შავი ჯაგარი. 40 წლისა. მკვრივი. მოუხეშავი. 170 სანტიმეტრი. მარცხენა 

ხელი დამწვარი. მარტო მოდის”. მერმე ხელები ჯიბეებში ჩაიწყო და ქვის კაცივით 

დაიწყო ნელი ბიჯება, თანაც მჭრელ თვალებს სახიფათო სახლს არ აშორებდა. 

ნოდარ შუბიძე სენატს გამოსცდა, ოდეონის ქვეშ ვეება მაღაზიის წინ შესდგა და ახალ 

წიგნებს გადაავლო თვალი. მაგრამ გული ვერ დაუდო, რადგან იმ დღეს აღარ 

ეწიგნებოდა, და დამწვარი ხელით თავის წვერივით შავი საათი ამოიღო და დაჰხედა. 

საუზმის დრო იყო და ქუჩაში ხალხმა იმატა. სენ-მიშელის ბულვარზე ამოვიდა და 

ხელახლა შესდგა. რომელ კაფეში ისაუზმოს? იქვეა ნაცნობი “სუფლო”, “დარკური 

, “ვოლტერი”, “პასკალი” და სხვა მრავალი. მაგრამ… 

არა, არც ერთ ამ კაფეში არ შევა. იქ უეჭველად შეხვდება გადმოხიზნულ ქართველებს, 

რომელნიც… არა, საჭირო აღარ არის. ვისთვის? რაღასთვის? ზეპირადაც იცის ნოდარმა, 

ვინ რას იტყვის, რა გეგმას გადმოუშლის. მთქმელი სხვებსაც შეახურებს და თვითონაც 

გაღვივდება. ისიც იცის, თვითონ ნოდარიც როგორ მოიქცევა: სახეზე უნდობლობის 

ღიმილს აიკრავს და ერთ სიტყვასაც ვეღარ დასძრავს, გულზე კი მწვავე სევდა მოაწვება 

და მეათასეჯერ გაიფიქრებს: 

“ნეტარ არიან მორწმუნენი, მე კი”. 

თვითონ კი დიდი ხანია ჭიანაჭამთა სიაში მოექცა. უკან ეყარა რვა უგრძესი წელიწადი 

(უფრო გრძელი, ვიდრე მანძილი პარიზიდან ტფილისამდე), ეკლით დაფენილი და 

შხამით მორწყული გზები (უფრო საურვე და მწვავე, ვიდრე გზანი გოლგოთისანი), 

დამსხვრეულ იმედების გორები (ძველ ნაქალაქევზე მეტად დანგრეული) და კიდევ 

იდუმალი რაღაც, თუ ვიღაც, რომელიც მოკვეთილ სხეულივით დარჩა იქ, შორს, ძალიან 

შორს, ცხრა მთისა და ცხრა ზღვის გადაღმა, და რომელიც ერთხელ… ოდესღაც… 



და ერთხელ, – აბა ვინ იტყვის, როდის და როგორ დაიწყო ის დიდი ნგრევა, – ერთხელ 

ნოდარ შუბიძემ ცხადად იგრძნო და გაიგო, რომ გაღმა დარჩენილი კი არ იყო მისი 

მონაკვეთი, არამედ თვითონ ნოდარი იყო იმ ცოცხალისა და უზარმაზარის მონაჭერი, 

ჩანაბერი და ჩანათესლი – იმდენად მცირე და უმნიშვნელო, რომ აგერ იმ ტელესკოპშიც 

კი ვერ გამოჩნდება, აგერ იმაში, რომელიც იქ, ლიუქსენბურგის ბაღის ბოლოში, ვეება 

ცალთვალა დევივით ასვეტილა ცისკენ. 

და ყველაფერიც სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო. 

არა, აღარ შევა კაფე “პასკალ”-ში, არც “სუფლო”-ში, არც “დარკურ”-ში. 

ერთხელ კიდევ მოიფათურა ჯიბე და სწრაფი ნაბიჯით წავიდა პანთეონისკენ. ქუჩა რომ 

გადაჭრა, გაღმა მიმავალ ავტობუსს შეახტა და მთვარეულივით ჩამოჯდა. 

დღეს რომ სევრიდან პარიზში მოდიოდა, ჰფიქრობდა: კონსული ვიზას მომცემს. მერმე 

ტელეფონებსაც ავამუშავებ და პნევმატური ფოსტითაც დეპეშებს დავუგზავნი… ყველას, 

ყველას, უკლებლივ ყველას – ამხანაგსაც და… ნაამხანაგარსაც. დეე, ყველანი მოვიდნენ 

და უკანასკნელად მნახონ. ერთხელ მაინც გადაუხდი დიდ ნადიმს და… არა, 

მშვიდობით დარჩენას მაინც ვერ ვუსურვებ. საშინელი ალიაქოთი ასტყდება. ვინ იცის, 

იქნება მომდრიკონ და დამტოვონ კიდევაც. 

საღამოზე ლათინთა უბანს დაივლის, სორბონის მიდამოებში ოციოდე ქართველს 

წააწყდება და ყველას დაჰპატიჟებს. საღამოზე კი გაღმა წაიყვანს და სადმე, ოპერის 

მახლობლად, თუნდაც, “გრანდ ჰოტელ 

-ში, დიდებულ სადილს მიართმევს… იქიდან ელისეს მინდვრებზე გაივლიან და იქ კი 

კავკასიელთა “სელექტ”-ში შეიხედავენ. 

შემდეგ გამობრუნდებიან, დიდ ბულვარებზე ავლენ, მონმარტრის აღმართს შეუდგებიან 

და შუაღამეზე პიგალის უბანში ავლენ. 

“იქ ჩვენებურებს ღამის კაბარე აქვთ გამართული – “შატო კოკაზიენი”. წინ წითელ 

ჩოხიანი მეკარენი დაგვიხვდებიან, შიგნით კი ყველაფერი ჩვენებური იშოვება: საცივიც 

და ღომიც, ჩიხირთმაც და ხარჩოც, ჩახოხბილიც და ცოცხალიც, ტაბაკაც და… და 

წითელი ბორდოც, რომელიც კახურს ენათესავება”. 



წითელი ბორდოც, ტკბილი დუდუკიც და გიჟური ლეკურიც – ნამდვილზე 

უნამდვილესი, თითის წვერებზე შემდგარი, ორბივით მქროლავი, ცეცხლივით მწვავე და 

ჩაბარუხივით მჩქეფავი. გული გაიხსნან მეგობრებმა! სვან და სჭამონ დევებივით! 

იმღერონ, იცეკვონ და თუნდაც ყველაფერი ყირაზე დააყენონ! 

ნოდარს ეხლა ფული აქვს. დანახარჯს გადაიხდის, მერმე სევრში დაბრუნდება, ბარგს 

აიკიდებს და გზას გაუდგება, იმ ნაცნობ გზას დაადგება, რომელიც ოდესღაც… იქიდან… 

დაულეველი… დაფშვნილი მინით იყო მოფენილი, ეხლა კი, აქედან, მკლავზე 

უმოკლესად და ბამბაზე ურბილესად ეჩვენება. 

დიაღ, ასე ჰქარგავდა დილას, პასპორტის მიღების მოლოდინში, ახლა კი… 

ახლა შატლეს თეატრთან ჩამოხტება, იქვე სადმე შესჭამს რასმეს და დღესვე სევრში 

დაბრუნდება. მერმე კი – “მერმე ვნახავ, რაც მოხდება”. 

ავტობუსმა სენ-მიშელის ხიდზე გაისრიალა და შატლეს წინ შესდგა. არავინ არ ჩამოხტა 

და ისევ თავის გზით წავიდა. 

ჭკუაც ისე სჭამს რწმენას, როგორც მზე – ყინულს. 

– წრეულს, გაზაფხულზე დაიწყება, – მუდამ ესმოდა ნოდარს ყოველ მხრიდან. 

– უეჭველად! 

– აუცილებლივ!! – ადასტურებდნენ ათასები. 

ნოდარს კი ომის რწმენა უდნებოდა და მის მაგივრად მეორე უღვივდებოდა: რომ ამ 

ქვეყნად მშვიდობის წყურვილი ომის ჟინზე უფრო ძლიერიაო. 

ჭკუა რწმენას თოვლსავით სჭამს, მაგრამ – 

“მაგრამ – ლურსმანივით ჩაუჯდა ფიქრი შუბიძეს – ვინც ერთხელ იგემა ომის ზარი, 

მეორეჯელ ალაგიდან ვეღარ დასძრავ”. 

– ნოტა მზადდება, ნოტა! – თოფივით სადმე გავარდებოდა დროგამოშვებით და 

ირგვლივ ზოგიერთი იმავე თოფის წამალივით იფეთქებდა ხოლმე: 

– იწყება!. იქნება!.. 



– უეჭველად! 

– აუცილებლივ! 

ნოდარ შუბიძე კი ისევ უნდობლად იღიმებოდა და გულში თავისთვის ამბობდა: “ყველა 

ნოტები, და მუქარაც კი, ჯერჯერობით ზავის ღმერთს ემსახურება, შემდეგ კი – ვინ იცის, 

ვინ იტყვის, ვინ გამოიცნობს? აკი თვითონ “პაპაც” გამოტყდა: შეიძლება წითელმა 

ქვეყანამ ოცი და ოცდაათი წელიწადი გასძლოსო. 

მაშ შესაძლებელი ყოფილა ორმოცდაათსაც გასტანოს, ან ასსაც, ან რამოდენიმე საუკუნეც 

გადაიტანოს. უკვე გაცვეთილი ამბავია: ძველი ქვეყანა ახალს მუდამ ეშუღლება და მის 

დასანგრევად იჭურვება. ასჯერ და ათასჯერ აშლილან ერთმანერთის შესამუსრავად, 

მაგრამ მუდამ, თითქმის მუდამ ისევ მორიგებულან და ახალს ათასი წლობით უცხოვრია 

და თავისი გზით უვლია, ეხლაც იგივე განმეორდება, ან შეიძლება განმეორდეს, 

ამიტომ… და ნოდარს სწორედ ამიტომ დაელია იმედიც და მოთმინებაც – როდის და 

როგორ, ეს ხომ სულ ერთია! 

ჭკუა იმედს სჭამს მეთქი, როგორც სითბო თოვლს, და ეს თოვლი – ოდესღაც ღრმა და 

გაუვალი – ნელ-ნელა შეთხელდა, შემდეგ აქა-იქ ლილო გამოჩნდა, ქაჩალივით 

დაიკორტნა, მერმე კი სულაც აიკრიფა და სენას წყალს გაჰყვა. 

ახლაც ეცინება ნოდარს, წარსული რომ აგონდება. დილით-დილამდე ან წიგნებში იყო 

ჩაჭედილი, ან ფაიფურის ქარხანაში ორად მოკეცილი მუშაობდა, დროგამოშვებით უცებ 

საიდანმე ფაჩუნი მოესმოდა, თვითონაც სხვებივით აიშლებოდა და ბარგის ჩალაგებას 

შეუდგებოდა. 

ყველანი დარბოდნენ, მხნეობდნენ და ემზადებოდნენ. მერმე ის ფაჩუნი ისევ 

გაჰქრებოდა, ნოდარს კი ორიოდე კვირა ეკარგებოდა და თავისსავე თავს დასცინოდა. 

ხანი გავიდოდა. სადმე ცაზე ჩიტი გაიფართხალებდა, ან შორს სადმე მონადირე თოფს 

გაისროდა და ლევილშიც და “ბულმიშშიც” ყველას ხელახლად ააფორიაქებდა. 

სევრიც იქვეა, ჩოჩქოლი იქაც ჩაფრინდებოდა, ნოდარსაც მეასეჯერ შეაფართხალებდა და 

სწავლა-შრომას შეაწყვეტინებდა. 

– გაიგე?.. წაიკითხე? – მდუღარე ხმით ჰკითხავდნენ ხოლმე ნოდარს. 



გაგებულიც ჰქონდა და წაკითხულიც, მაგრამ მაინც გულგრილი კილოთი უპასუხებდა 

ხოლმე. 

– რა, რა მოხდა? – და მოსაუბრის ნაამბობში ჩაუქრობელი წყურვილით ეძებდა უკვე 

წაკითხულისა და გაგონილის ახალს, ზედმეტ სიტყვას, მეხუთე ვარიანტს, ახალ 

ანარეკლსა და აზრის ახალ მინახვევს. 

ასე ხდებოდა ოდესღაც, რამოდენიმე წლის წინათ, ახლა კი, ვინმე რომ ჰკითხავდა: 

“გაიგე? წაიკითხე?”, გულდინჯად უპასუხებდა: 

– გავიგე… წავიკითხე. – და ყურებს ნებისყოფით იცობდა, გონება კი მუდამ იქ ჰქონდა. 

სევრში, ფაიფურის ქარხნებში, ლაბორატორიაში, ღუმელებსა, ქურასა და ასნაირ თიხაში. 

– უკანვე მიბრძანდებით, ბატონო? – გამოაფხიზლა ნოდარი ავტობუსის კონდუქტორმა. 

– როგორ თუ უკან? – გაოცდა შუბიძე, – განა სადა ვართ? 

– სენ-ლაზარეს სადგურზე – ღიმილით მიუგო კონდუქტორმა და შოფერს საოხუნჯო 

რაღაც მიუგდო. 

ნოდარმა მიმოიხედა. ავტობუსი დაიცალა და ხელახლად ივსებოდა. შერცხვა, ფაცა-

ფუცით ჩამოვიდა, ფორი გადასჭრა, მაღაზიის წინ შესდგა, ჯიბე ისევ მოიფათურა და 

შვებით ამოიოხრა, რადგან იქ ნადები იქვე აღმოჩნდა. 

“დაბნეულობა დამჩემდა – გაიფიქრა – არსად არაფერი დამემართოს”. 

მართლაც უკანასკნელ დროს გულმავიწყობა მეტის-მეტად შეეპარა. დილით რომ 

შეუდგებოდა თიხების, კაოლინებისა და სხვადასხვა ნივთიერებათა შეზავებას, 

ანალიზსა და დაწვას, დროც ავიწყდებოდა, ჭამაც, წესრიგიც და ყოველივეც, რაც 

ირგვლივ ხდებოდა. 

– საუზმის დროა, ბატონო შუბიდზე. – ეტყოდნენ ხოლმე თანამშრომლები და 

მოსამსახურენი. 

– ეხლავე. – წაილუღლუღებდა და ეს “ეხლავე” ზოგჯერ შუაღამესაც ძლივს მოვიდოდა. 

დიასახლისი მუდამ გამწყრალი ჰყავდა, რადგან ნოდარის კერძი ცივდებოდა, და 

თვითონ ნოდარიც დიდი ხანია ცხელ საჭმელს თითქმის გადაეჩვია. 



ზოგჯერ კი მუშაობის ნაცვლად რამდენიმე საათს იჯდა გახევებული, ან მიდამოებში 

დაჰბორიალებდა და თავის-თავს გაოცებით ხან ვერსალში აღმოაჩენდა, ხან მედონის 

ტყეში იპოვნიდა, ხან სენ კლუს ბაღში და ზოგჯერ კი უფრო შორს, სადმე უცნობ სოფელ-

ქალაქში გამოფხიზლდებოდა ხოლმე. 

ქარხნის დირექტორი ბუზღუნებდა, მაგრამ ნელ-ნელა შეეჩვია და ბოლოს “ანარშისტ 

შუბიდზეს” ხელფეხი გაუხსნა: როცა ჰსურდა – ეძინა, როცა უნდოდა – ეღვიძა, სჭამდა, 

შიმშილობდა, დაეხეტებოდა, ან სადმე კუთხეში ბერივით იდგა დაყუდებული, ან კიდევ 

როდენის “აზრი”-ვით იჯდა და იმავე ძეგლივით სდუმდა. 

აი ეხლაც: ნოდარს შატლეს თეატრთან უნდოდა ჩამომხტარიყო, იქვე სადმე ესაუზმნა, 

იქვე ასულიყო გემზე და სევრში დაბრუნებულიყო, ნამდვილად კი სამი ზედმეტი 

კილომეტრი ბრმასავით გამოიარა და აღარ იცის, სად ისაუზმოს, ან იქნება სჯობდეს 

უჭმელი დაბრუნდეს და საღამოზე ისადილოს? 

ნოდარ შუბიძე უფრო ქიმიურ ლაბორატორიისთვის იყო გაჩენილი, ვიდრე აქტიურ 

პოლიტიკისთვის. ერთ დროს ბრწყინვალედ დაასრულა ეს დარგი და ქიმიკოსთა ოჯახში 

გაშლილი დროშით აპირებდა შესვლას, მაგრამ ფორისა და ქუჩის ყივილმა გამოაბრუნა, 

მოსტაცა და ნაფოტივით დააბორიალა. 

“ჯანსაღ მეცნიერებას წინ ჯანსაღი კონსტიტუცია უნდა უძღოდეს 

. – ჰფიქრობდა მას აქეთ და ამ წინამავალისათვის მუდამ წინა რიგებში იდგა. 

მაგრამ მეცხრე ტალღამ მათი ლაშქარი – წინანიც და უკანანიც – ქვეყანაზე განაბნია და 

ნოდარ შუბიძე პარიზის ბულვარებზე გადააგდო. მაშინღა მოაგონდა უნებურად, რომ 

ერთი ხელობაც ჰქონდა მარაგად შენახული და უცხოელ მფარველთა წყალობით მალე 

სევრის ქარხნების ლაბორატორიაში უბრალო მოსამსახურედ შევიდა. 

განცხრომილი კაბინეტის მაგიერ – მყრალი ბუღით და მოწამლული ოხშივარით სავსე 

უბადრუკი ოთახი, პორტფელის ნაცვლად – ვარვარი ღუმელი და ცხელი სარჩილავი, 

ხოლო ხელში – ადამიანის სულისა და ხასიათის გამოკვეთის მაგივრად – მიწის ყალიბი, 

სველი ალიზი, თიხა, კაოლინი, ფაიფური და მინანქარი. 

მაგრამ ნოდარი ქიმიკოსი იყო და კარგად იცოდა, რომ თიხა ოქროზე უფრო საინტერესო 

მასალაა და ხშირად მასზე მეტსაც იწონის, გარდა ამისა, საჯდომი რკინისა ჰქონდა, 

მოთმინება – კამეჩისა და შრომის უნარი – მომართული საათისა. 



მალე თვალი დაადგეს. შემდეგ ვერცხლად დააფასეს, მერმე კი ოქროსაც აღარ 

აკადრებდნენ. დღე-ღამეში თექვსმეტ საათს მუშაობდა და მუშაობის ნებართვის გარდა 

არასოდეს არაფერს არ თხოულობდა. 

სხვები რომ სამსახურის კიბეებზე მუჯლუგუნებით მიიწევდნენ, ნოდარს ზედამდეგები 

მიათრევდნენ და თანდათან რთულ საქმეს აბარებდნენ. შუბიძემაც ზედიზედ მისცა 

ქარხანას მინანქრის რამდენიმე ახალი შენადუღი, ფაიფურის თიხის შენაზავი და ძალიან 

დიდი მოგება, სამაგიეროდ პატარა ლაბორატორია მოითხოვა, რომელიც უმალვე 

მიუჩინეს და თავი მიანებეს. 

სამი წელიწადი გავიდა მას შემდეგ. შუბიძე თითქმის დაივიწყეს, რადგან იმანაც 

დაივიწყა ქარხანაც და მთელი ქვეყანაც. მხოლოდ ერთხელღა გაიხსენეს, რადგან ეგონათ 

“ჟეორჟიენი” გაგვიგიჟდაო. 

ერთ დილას ნოდარ შუბიძე ლაბორატორიიდან თავშიშველი გამოვარდა და მედონის 

ტყისკენ გაიქცა. ხუთ დღეს იყო დაკარგული. ტელეფონების, დეპეშებისა და პოლიციის 

დახმარებით ეძებდნენ. ბურლარეინში ენახათ – თავჩაღუნული მიჰქელავდა მაღალ 

ყანებს და გლეხებს ჯოხებით გამოეგდოთ ნათესებიდან. შარანტონში კინაღამ საგიჟეთში 

ჩაემწყვდიათ. ჟუანვილში დედაკაცები ცოცხებით დასდევნებოდნენ. შემდეგ 

ობერვილიეში ამოეყო თავი და რადგან სადილის ფული ვერ გადაეხადნა, ოქმი 

შეედგინათ და ოდნავ მოეთელნათ კიდევაც, ხოლო რომენვილში უპასპორტოდ 

ხეტიალის გამო დაეპატიმრებინათ და პოლიციელის თანხლებით სევრში გამოეგზავნათ. 

ძლივსღა იცნეს თავიანთი ქიმიკოსი, რადგან აპაშს ჰგავდა და ჭკუაზედაც 

შეთხელებულიყო. 

“ჟეორჟიენი“ ისევ ჩაიკეტა, ერთი კვირის შემდეგ გამოვიდა და საკონსულოს მიადგა, 

სადაც დღეს, სამი თვის შემდეგ, ცივი უარი მიიღო. 

ეხლა ნოდარი დინჯად არის, მაგრამ არ იცის, სად წავიდეს და რა იღონოს. ცოტა ხანს 

იფიქრა, შემდეგ უცბად ფილაქანს მოსხლტა, გავლილი გზა ხელახლად გადასჭრა და 

იმავე ავტობუსზე შეხტა, რომელმაც სამიოდე წუთის წინ სენ-მიშელის ბულვარიდან 

მოიყვანა. 



ოციოდე წუთის შემდეგ “ო შანჟ-ის ხიდთან ჩამოვიდა და პატარა გემით სენას წყალს 

დაჰყვა, ხოლო საათის სამზე სევრის ქარხნების დირექტორის კაბინეტში იჯდა და 

მელოტ კაცს ჩუმი ხმით ეუბნებოდა: 

– თითქმის რვა წელიწადია თქვენთან ვმუშაობ… 

– მართალია, ბატონო შუბიდძე. მერმე, რა გნებავთ? 

– და ერთხელაც არ დამისვენია. 

– ეგეც მართალია. გნებავთ, დაისვენოთ? 

– დიაღ, მინდა დავისვენო… მინდა ინგლისში წავიდე და კერამიკული ქარხნები 

დავათვალიერო. ჯამაგირის და გზის ფულს არ მოვითხოვ. 

– დიდებული აზრია, – მოეწონა დირექტორს, – უეჭველად ნახეთ მინტონის ქარხანა 

სტრაფორდშირში. არც კოპლანდისა დაივიწყოთ. 

– მინდა ვეჯუდისაც დავათვალიერო. 

– დიდებულია, მშვენიერია! – აღფრთოვანდა დირექტორი, რომელსაც მისი კონკურენტი 

ინგლისელები დამპალი კბილივით აწვალებდნენ. – ნამეტნავად დააკვირდით კედლისა 

და იატაკის ფერად აგურებს, ფაიანსსა და ქვის ჭურჭელს, რომელსაც ლამბეტში 

დოულტონის ქარხანა ამზადებს, და უფრო მეტად კი – ფაიფურის ქარხანა გაჩხრიკეთ 

ვორჩესტერში. 

– დიაღ, მეც ვფიქრობდი… ვორჩესტერში შევლას. 

– იქნება ზოგი რამ გაიგოთ და… იმედია მოხსენებას დაგვიწერთ. 

– უეჭველად. 

დირექტორი გახარბებულიც იყო: არაფერს ჰხარჯავდა, მოგებით კი… ვინ იცის, 

შეიძლება “ანარშისტ შუბიდზეს” საიდუმლოება რამ გაეგო და ჩამოეტანა. 

– როდის აპირებთ? – ჰკითხა დირექტორმა. 

– ხვალ დილით. 

– რამდენი ხნით? 



– ერთი ან ორი თვით. 

– მშვენიერია. იქნება… მფარველი გყავთ ვინმე და რომელიმე ქარხანაში მოახერხოთ 

სამსახური? 

– შეიძლება. ვეცდები. 

– რა თქმა უნდა, ჩვენს სიკეთეს არ დაივიწყებთ და ისევ დაგვიბრუნდებით. 

– უეჭველად დავბრუნდები და ყველაფერს მოგახსენებთ. 

– მაშ მშვიდობით მგზავრობას და გამარჯვებას გისურვებთ. ადგილს, რა თქმა უნდა, 

შეგინახავთ. 

– დიდად გმადლობთ, მშვიდობით ბრძანდებოდეთ, ბატონო დირექტორო – და 

გამოვიდა. 

– წუხელის მშვენივრად გეძინათ, ბატონო შუბიდზე, – უთხრა მეორე დილას 

დიასახლისმა, რომელიც დიდი ხანია მდგმურის ძილს გადაეჩვია. – რა მოხდა? რომელმა 

წამალმა გარგოთ? 

ნოდარს მართლა ქვასავით ეძინა. რა მოხდა? ეს ბებრუცანას საქმე არ არის. სულ ერთია, 

ვერ გაიგებს. 

– მაშ ერთი თვით მიბრძანდებით? – ჰკითხა დიასახლისმა. 

– დიაღ, ერთი თვით მივდივარ. 

ერთი თვის ქირა წინდაწინვე ჩაუთვალა და დაუმატა: 

– თუ დავიგვიანე… ვინ იცის, რა მოხდეს? თუ დავიგვიანე, ჩემი ბარგი აქ სადმე 

შეინახეთ, ან იმას გადაეცით, ვინც ჩემს წერილს მოგიტანთ, ოთახი შეგიძლიანთ ერთი 

თვის შემდეგ გააქირავოთ. 

– ტრე ბიენ, მესიე შუბიდზე, ტრე ბიენ. 

– იქ წიგნების მეტი არაფერია. 

– ვიცი. 



– ყუთებში ჩავალაგე. 

– ვნახე. 

– მაშ მშვიდობით იყავით. 

– მშვიდობით კი არა, ნახვამდის, ბატონო შუბიდზე. 

– ნახვამდის, ქალბატონო, ნახვამდის. 

და ერთი საათის შემდეგ ნოდარ შუბიძე ერთი პატარა ჩემოდანით სენ-ლაზარეს 

სადგურის ნაცვლად ლიონის სადგურს მიადგა, ხოლო ნაყიდ ბილეთზე მცირე ასოებით 

ეწერა: “პარიზი – მარსელი. 

კუპეში რომ ჩაჯდა, დამწვარი ხელი ჯიბეში ნერვიულად მოისვა და ოდნავ გაიღიმა. სამი 

მგზავრიდან ერთმა გაზეთის კითხვა შესწყვიტა და ნოდარს თვალი დაადგა. 

შუბიძე უცებ შეშფოთდა და გაიფიქრა: “ვინ იცის, იქნება ჯიბგირია, აქ არაფერი 

იფიქროს”… და ჯიბიდან აბრეშუმის ხელსახოცში შეხვეული რაღაც ნივთი ამოიღო, 

ფრთხილად გაშალა და ხელში ყავის პატარა ფინჯანი შერჩა – უსწორ-მასწორო, 

ფაიფურის მსგავსი და უცნაური ფერისა: არც ყვითელი, არც წითელი, არც ჩალისფერი, 

არამედ ერთიც, მეორეც და რაღაც მეხუთეც. და მას ისეთი სიყვარულით, სინაზით და 

სიფრთხილით დაუწყო სინჯვა, თითქო ქვეყნის თვალი ეჭირა და დამსხვრევისა 

ეშინოდაო. 

დიდხანს ატრიალა, სამივე მგზავრს დაანახვა, მერმე ისევ შეახვია და განძივით შეინახა, 

ნამდვილი განძი კი – შვიდი წლის მწარე შენაძენი, ათას-ფრანკიანების სქელი დასტა, 

რომელიც დღეს დილით გამოიტანა ბანკიდან, – დაუდევრად ედო უბის ჯიბეში და 

თითქმის არც კი ახსოვდა. 

მესამე მგზავრმა ერთხელ კიდევ აათვალიერა ნოდარი, მის ხელში გაზეთ “Humanite”-ს 

მოჰკრა თვალი და გაიფიქრა: “რა ამის საქმეა პირველ კლასში ჯდომა?.. 

– და ისევ თავის “ფიგარო-ს დაუბრუნდა. 

ნოდარი კი მსხვილი ასოებით დაბეჭდილ სათაურებს კითხულობდა: “კაპიტალისტური 

ევროპა საბჭოთა კავშირს თავდასხმას უპირობს. ომი ახლოა… ულტიმატუმი იწერება… 

მაგრამ ჩვენ ნებას არ მივცემთ”. 



გაზეთი გადასდო და ჩაფიქრდა. ომს უპირებენ, ნოდარი კი სწორედ იქ მიდის, სადაც 

შეიძლება მალე ჯოჯოხეთი დატრიალდეს. მაშ გაგიჟდა? იმ ერთ ქათამსავით დანა 

მოენატრა? და თუ მართლა დღეს თუ ხვალ, ან თუნდაც ერთი წლის შემდეგ ომი იქნება, 

ეგებ სჯობდეს… 

და უცებ მტკიცედ გადასჭრა: 

“არა, არა მჯერა. ისინი, პარიზში რომ დავტოვე, მუდამ ომს ნატრულობენ, რადგან 

მხოლოდ გამარჯვებული ომია მათი მხსნელი. მაგრამ ესენი?.. ესენი ომს ჭირსავით 

ერიდებიან, და არც ევროპას სცალიან ომისათვის. მუდამ ემზადებიან, მაგრამ არ ეძებენ. 

დიდი ხანია ყველაფერი თავის კალაპოტში ჩაიჭედა და ასე ადრე და ასე ადვილად ვერ 

ამოვარდება”. ნოდარ შუბიძეს კი აღარ შეუძლია უთავბოლო მოცდა, აღარ ძალუძს 

ლანდების დევნა, ღრუბლებში ფრენა და მოჩვენებასთან მუდმივი ბრძოლა. მას ვალი 

ადევს კისერზე – უმძიმესი, უმაღლესი, უნეტარესი – და ეხლა ამ მწვავე ტვირთის 

მოსახდელად მიდის და შვებით მხოლოდ მაშინღა ამოისუნთქავს, როცა მოსახსნელს 

მოიხსნის და მისართმევს მიართმევს – მიდის და სიხარულით მიართმევს იმ დიდსა და 

მარადიულს, რომელიც რვა წლის წინათ მოსწყდა და კინაღამ დაეკარგა. 

კარი დაკეტილია? ფანჯრიდან გადავა. 

ფანჯარაც მიხურულია? საკვამლეში ჩაეშვება. 

საკვამლეც დაცობილია? თაგვის ხვრელით შეძვრება და მაინც თავის ოჯახში შევა – დიდ 

ოჯახშიც და პატარაშიც, საერთოშიც და საკუთარშიც, სადაც რვა წლის უნახავი ცოლი – 

თითქმის დაქვრივებული სიდონია – მოლოდინით დასჭკნა, დაილია. სადაც სამარის 

პირზე მიმდგარს დედა მართას ნატვრად გადაექცა ერთხელ და უკანასკნელად ნახვა 

თავის ერთა ნოდარისა. სადაც ნოდარის სამი წლის ვაჟი გაიოზი ახლა თერთმეტისა 

სრულდება და მამა ჯერ არც უნახავს. რადგან აღარ ახსოვს. სადაც რვა წლის წინათ 

უამრავი მეგობარი და ნათესავი დასტოვა. ნათესავი და მშრომელი ხალხი, რომელსაც 

მან, ნოდარ შუბიძემ, თითქმის ყველაფერი შესწირა, და რომელიც ეხლაღა სწავლობს 

უმძიმეს მეცნიერებას – შრომას, და უძნელეს ხელოვნებას – საკუთარ ფეხზე სიარულს. 

და განა არსებობს სადმე მოვალეობა უტკბესი და უმაღლესი იმ ხარკისა და ძღვენისა, 

რომელიც ნოდარ შუბიძეს მიაქვს. 

არა, არ არსებობს. 



მაშ დროა, ნოდარ შუბიძევ, დრო! 

II 

ტრაპიზონი პატარა და ლამაზი ქალაქია – მთების ძირში ვეება თეთრი ნალივით 

მოკუნჭული. 

ნოდარ შუბიძე “მესაჟერი მარიტიმას” გემიდან კორაპა-ნაკში გადმოჯდა და იმ ნალის 

ერთ კუთხეში თითქმის უჩინრად შესხლტა. მერმე ერთ ყავახანას მიადგა, მოისვენა, 

მცირე რამ მოითხოვა და ერთი ლირას მაგიერ კაფეჯინს ათიანი მისცა, თანაც დააყოლა: 

– ხურდა საჭირო არ არის, ოსმან. 

მცირე ბაასის შემდეგ ოსმანი სადღაც გაიქცა, ნახევარი საათის შემდეგ დაბრუნდა, 

ნოდარის წინ ჩაცუცქდა და სათქმელი დაწვრილებით მოახსენა. 

კიდევ ერთი საათის შემდეგ, ლაზურად გადაცმული შუბიძე იალქნიან ხომალდზე 

ავიდა, რომელმაც რიჟრაჟზე აფრები აუშვა და ცხვირი ხოფასკენ იბრუნა. 

აქედან დღისით სიარული სახიფათოა. ვინმე აგედევნება, ხმა გავარდება, ეს ხმა წინ 

გაგისწრობს და… 

და აუტკივარი თავი აგტკივდება. 

ამ ტკივილის ასაცდენად ხელდამწვარი “ეფენდი” დღეს სადმე ფანჩატურში ამოკლებს, 

ბინდისას კი ცხენს მოაჯდება და რამდენიმე ჭანის თანხლებით ღამის ქურდივით 

მოიპარება. 

ზამთარია. ირგვლივ დათოვლილი მთებისა და გაცრეცილი ტყის მეტი არა მოსჩანს-რა. 

გზა ზოგჯერ ბილიკდება, ზოგჯერ კი აღარც ბილიკი მოსჩანს და ნატერფალსაც ვერავინ 

პოულობს, მაგრამ “კოტის” და “ვიქტორიას” აგენტებსაც სწორედ ეს უნდათ. 

მეძებრებივით დაგეშილან და გზას უფრო ცხვირით იკვლევენ, ვიდრე თვალით. თითოს 

ოცდაათი ოყა ჰკიდია. 

ხვნეშით და ოხვრით მოდიოდნენ, ალაგ-ალაგ მოსცოცავდნენ, მოსცურავდნენ, ხრამში 

ჩავარდნილ დათვებივით მოფოფხავდნენ და სამი საათის გზას რიჟრაჟამდე 

უნდებოდნენ, ასე გამოიარეს ძანძული, ბორჩხა და მარადიდს მოადგნენ. 



კონტრაბანდის პატრონი ჯემალი ყოველ სადგურზე ძველებს ისტუმრებდა და ახლები 

მოჰყავდა. და უკვე ნავალების გასტუმრების დროს ორ საათს მაინც იდგა ყაყანი, ღიჯინი 

და ჩარჩული ვაჭრობა. 

ბოლოს ღამის მუშები ბუზღუნით უკანვე ბრუნდებოდნენ და თან მიჰქონდათ კოტის 

ფირმის სუნი, თითქმის ძალით ანაგლეჯი სამიოდე ლირა და ამდენივე “გურჯი-

ეფენდის” მიერ ნაჩუქარი, რომელსაც თვითონვე მოჰქონდა თავის-თავიც და ერთი ხელი 

ევროპული ტანისამოსიც. 

მარადიდში დიდხანს ისხდნენ. ზემო სართულში ცალკე ოთახი ჰქონდათ მიჩენილი, 

სადაც დღისითაც კი ბინდი იდგა, რადგან ფანჯრებს მუქი ფარდები ჰქონდა 

ჩამოფარებული. 

ჯემალი თავის საქონელს ზედ აჯდა, ყალიონს აბოლებდა, ყავას სრუტავდა და გარედან 

“ხაბარს” ელოდებოდა. ერთი ჩუმი აჭარელი თხუნელასავით დაძვრებოდა, მოსატანი 

ჩურჩულით მოჰქონდა, უცოდველივით ვაჭრობდა, თითო შემოსვლაზე ხუთ ფინჯან 

ყავას სვამდა და უჩინარ ძაფების გადაბმას ლამობდა. 

მოვაჭრენი ეფენდის ერიდებოდნენ და თათრულად ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ზოგჯერ 

ქართულიც წამოსცდებოდათ ხოლმე. 

– რა მოხდა, ჯემალ? – ჰკითხა ნოდარმა კოტის აგენტების ბელადს, – რას ამბობს ეგ კაცი 

ჩემზე? 

– არაფერი, ეფენდი, ისთე… 

– მაინც? 

– იბრაჰიმ ამბობს, ჭოვ, ეფენდის… სხვები ამბობენ თურმე, ეფენდის ჯიბეში ძალიან 

ძვირფასი რამე აქვსო. 

– საიდან იციან? – ჰკითხა ნოდარმა და შეშფოთებით წამოიწია. 

კონტრაბანდისტებმა გაიცინეს. 

– იბრაჰიმ ამბობს… სხვები ამბობენ თურმე, ეფენდის ხელი სულ ჯიბაში აქვსო და სულ 

ეძებს, ხომ არ დაეკარქაო. 



ნოდარმა შვებით ამოისუნთქა, გაიღიმა და გაიფიქრა: “მართლა არაფერი ეგონოსთ და 

არაფერი დამიშავონ. 

შალვრის ორივე ჯიბე გადმოიბრუნა, წვრილმანი ამოალაგა და ხელსახოცში გახვეული 

ფინჯანიც ამოიღო. 

– ეს არის ძვირფასი? – ჰკითხა და ფინჯანი აჩვენა. 

ჯემალმა ფინჯანი ჩამოართვა, ხამუშით შეათვალიერა, დაუბრუნა და იბრაჰიმი 

გულნაკლულად გაისტუმრა. მერმე ისევ გააბოლა. დიდხანს იყუჩა და ნოდარს ჰკითხა: 

– რა ხაბარია ფრანცუზებში, ეფენდი? აღარ აპირებ ჩონთან მოსვლას? 

– არა, არ აპირებს. – მიუგო ნოდარმა და საუბარი აქეთ გადმოიტანა: რა კეთდება აგერ იმ 

ქედის გადაღმა? რას ამბობენ ხოჯები? როგორ სცხოვრობს ფუხარა ხალხი და მოიხსნეს 

თუ არა ქალებმა პირსაბურავი? 

ჯემალი ყურანის ავტორებზე უფრო მართლმორწმუნე გამოდგა. სულიერი სასწორი 

მოირღვია, კალაპოტიდან ამოვარდა და ამ პატარა ოთახში ჭოროხის ოდენა გესლი 

დააყენა. 

ნოდარი უქნევდა თავს, ალაპარაკებდა, გულში კი იცინოდა, რადგან იცოდა, რომ იქ, 

აგერ იმ ქედის გადაღმა, მართლა დაუვიწყარი და თვალუწვდენელი საქმე კეთდებოდა. 

იბრაჰიმი მალე შემობრუნდა და ჯემალი ფანჯრიდან გაახედა. ორივენი თოვლიან ქედსა 

და ცას ათვალიერებდნენ და იმედნეულად ანგარიშობდნენ. ლურჯად მოკამკამე ცაზე 

მუქი ღრუბლის ნაგლეჯი მოსცურავდა, ხოლო ქედის თხემზე თეთრი კორიანტელი 

მოჰქროდა. 

– კარგი დრო მოდის, ეფენდი, – ანუგეშა ნოდარი ჯემალმა და ხელები მოიფშვნიტა. 

ნოდარმაც გაიხედა და მიუხვდა, რადგან კარგი ქარბუქი ამათთვის კარგ დარს უდრიდა. 

ერთ საათსაც არ გაუვლია, რომ ღრუბელმა ის ქედი – სახიფათო, მიუსაფარი, წითელი 

“ურუსების იამან საზღვარი” – აფურთნული ღრუბლით შემოსა, ხოლო ნამქერის 

კორიანტელი მარადიდშიც სისინით და ზუილით ჩამოიჭრა. 

იბრაჰიმი გარეთ გაიჭრა, ჯემალი კი სიამით იღიმებოდა და ნოდარს ეუბნებოდა: 



– ალაჰმა კარგი დარი დაგვიყენა, ეფენდი, ძალიან კარგი, ძალიან, აპა, ნახევარი აქ 

გვიბოძე და ნახევარი იქა. – და ჯანყით ჩაცმულ მთებზე მიუთითა. 

ნოდარმა მონარიგის ნახევარი ჩაუთვალა და შეემზადა, თუმცა შესამზადებელი არაფერი 

ჰქონდა. 

მასპინძელმა შვიდი თეთრი ნაბადი შემოიტანა, მისაღები მიიღო და გავიდა. 

მერმე ხუთი აჭარელი შემოვიდა. საზიდავი მოიკიდეს, თეთრი ნაბდები მოიბურეს, 

გრძელი ჯოხები აიღეს, ფეხებზე თხილამურები მოიბეს, ნოდარსაც მიაბეს და თეთრ 

აღმართს თეთრი ბატებივით აჰყვნენ. 

ცივი ბუქი თავპირში ხან სისინით უსხაპუნებსთ, ხან ალერსით ელამუნებათ, ზოგჯერ კი 

გიჟივით ეტაკებათ, ხვრელებს ეძებს და შიშველ ალაგებით შიგნით მისცურავს, 

მიიჭრების და მისცოცავს. 

დატვირთული რაზმი მაინც წინ მიიწევს, იმ ნიავივით მისცურავს და მისახვევებში 

თეთრი გველივით მიიკლაკნება. დროგამოშვებით სადმე კლდის ძირში შესდგებიან, 

თხილამურების ნაცვლად წრიაპებს იკრავენ, ოდნავ შეისვენებენ, წინ მზვერავს 

გაიგდებენ და ხვნეშით და ბორძიკით მისდევენ. 

წითელ ასკერს ჭრელი და მჭრელი თვალი აქვს და თოვლსაც და ყინვასაც დათვზე 

ადვილად უძლებს. ახლა ყვავიც კი გაიყინება, ის კი ბოძივით სდგას მკერდამდე 

თოვლში ჩაფლული და მგელივით ჰყნოსავს სადავლოს. 

არც ჯემალის ლეკვები არიან შაქარლამაზე გაზრდილები: ქვებზე ჯეირნებივით ჰხტიან, 

თავქვეზე ბურთებივით მიჰგორავენ, აუვალ აღმართზე ჯაგებს ეჭიდებიან და 

ობობასავით მისცოცავენ. ისე გაუსხლტებიან წითელ ასკერებს თითების შუა, როგორც 

ხვლიკი – ღობეში. 

– ეფენდი, დეიღალე? – ეკითხება ჯემალი შუბიძეს. 

– არა, მაგრამ… 

მაგრამ ეს გზა მარტო აჭარლებისა და ეშმაკებისთვის არის გაჩენილი. 

– შБუქБურ ალლაჰა! – ხშირად სწირავს ჯემალი მადლობას ალლაჰს, რომელმაც ეს 

საზღვარი, ვიღაც კოტი და დიდი ბაჟები გააჩინა. თვითონ ჯემალი და ეს ბეჩავი ხალხი 



კი ამ საზღვრის გადაღმა დაასახლა. და არ იცის ბედისწერის მიერ აგდებულმა ბელადმა, 

რით და როგორ იცხოვრებდა, ან ვინ აუშენებდა ბორჩხაში ორსართულიან ოდას, უცბათ 

საზღვარი რომ წაეშალნათ, ან ბაჟები მოესპოთ, ან ვიღაც კოტის რომ ფეხები გაეფშიკნა? 

წვრილმანიანი გახშირდა და მავალებმაც სიფრთხილეს უმატეს. თვალებს მოუსვენრად 

აცეცებდნენ, ხშირ-ხშირად ისვენებდნენ, და თეთრ ვირთაგვასავით მაძვრენალ მზვერავს 

ხან ხეზე ააცოცებენ, ხან კლდის წვერზე ააგდებენ, ზოგჯერ ჯაგნარში შეაყოფინებენ 

თავს, ზოგჯერ კი წინ გაუშვებენ და დიდხანს ელოდებიან დაბრუნებას. 

ქარბუქმა გადაიარა, სამაგიეროდ ხშირი ნისლი ჩამოწვა და ის ქედი შეაბინდა. მავალები 

მოიბუზნენ, დაპატარავდნენ და თითქმის ოთხით მიდიან, უფრო კი მიჰბობღავენ. 

აჰა საზღვარიც. აგერ იქ იმ თხემზე გადადის და ორივე მხრის ასკერებიც – ჯემალის 

იოლდაშებიც და რუსებიც – სადღაც აქვე უნდა დაჰბორიალებდნენ. 

– ფრთხილად!.. იუსუფ, არ წაიქცე! 

მაგრამ გაფრთხილება ზედმეტია. ხმას არავინ იღებს და ყველა მოდრეკით მისცოცავს. 

კარგა ხანია თათარ გუშაგებს გამოსცდნენ და ღრმა ხევში ჩაიფლნენ. თოვლი გაღრმავდა 

და სიარული გაძნელდა. მაგრამ არა უშავს რა: აგერ იქ, მაღალი კლდის ძირში 

შეისვენებენ, ძალას მოიკრეფავენ, ერთხელ კიდევ მიაწვებიან და წითელი ასკერების 

მესერში გაძვრებიან. სამაგივროდ მერმე დაისვენებენ და გაიხარებენ: ლირებსა და 

ჩერვონცებს ჩაილაგებენ და თავიანთ ცოლშვილს ან დანიშნულებს საკაბეს, ფეხსაცმელს, 

სამკაულსა და მჭადს მიუტანენ. 

– აპა, ფრთხილად! ყოჩაღად! მაჰმუდ, ფეხი არ დაგიცდეს!.. აი და, კიდევაც მივედით… 

აგერ, აქვეა. 

უცებ წინამავალი შესდგა და ხელი გამოიქნია. რაზმიც გაშეშდა და ზღარბივით 

აიბურძნა. რამდენისამე ხელი უნებურად დასწვდა იარაღს, რომელიც ასეთ დროს 

ბუდიდან თავის-თავად ამოსხლტება და პატრონის დაუკითხავად აყეფდება ხოლმე. 

ნოდარიც გახევდა. ხელიც არ გაუნძრევია, რადგან ჯიბეში ფინჯნის მეტი არა ედო რა, 

მაგრამ გული მძლავრად აუტოკდა და გაიფიქრა: “ნუთუ ბედმა მიღალატა?”. 

და უცებ გულს მოეშვა: წინამავალმა მაღალი ჩურჩულით შეატყობინა: 



– ჩვენი არიან… წამოდით. – და ჯაგნარიდან გავიდა. 

სხვებიც მიჰყვნენ, კლდის ძირს მიადგნენ და იქ მსხდომებს ჩუმი ნიშნებით მიესალმნენ. 

პიტალო კლდეს ხუთი უცნობი მოჰფარებოდა. იარაღი მოემართნათ და საბრძოლველად 

შემზადებულიყვნენ, ახლა კი, თავისიანები რომ იცნეს, შვებით იღიმებოდნენ, 

ახალმოსულებს ტვირთის ჩამოხსნას ჰშველოდნენ და ჩუმი ხმით “ხაბარს” 

ეკითხებოდნენ. 

მხოლოდ ერთი იდგა მოშორებით. იმასაც ნაბადი ესხა, მაგრამ ჩაბალახის მაგივრად 

თავზე ურუმის ქუდი ეხურა. 

ახალმოსულებმა მას ყური არ ათხოვეს, რადგან ასეთი მგზავრი ხშირად ენახათ და ეხლა 

თვითონაც ერთი გБურჯი ეფენდი მოჰყავდათ. 

მაგრამ ნოდარმა… 

“არა, შეუძლებელია… ის არ არის. – გაიფიქრა, შესდგა და თვალი მოიფშვნიტა – ის არ 

არის… დაუჯერებელია! შეუძლებელია! 

მაგრამ ის არის, სწორედ ის არის. დასაჯერებელიც არის და შესაძლებელიც, რადგან “ის” 

ღიმილით მიდის ნოდარისაკენ და ორივე ხელთათმანიან ხელს უშვერს, შემდეგ კი 

განცვიფრებით აღებს პირს და ღელვით ბუტბუტებს: 

– ნოდარ?.. შენა ხარ? 

ეხლა კი ცხადია: მართლა სარდიონია, სარდიონ გლურჯიშვილია! 

– კაცო… სარდიონ… მართლა შენა ხარ? – და ორი სიყრმის მეგობარი ერთმანეთს 

ჩაეხვია. შემდეგ ურთერთს ღიმილით დააშტერდნენ, თითქოს უნდოდათ კარგად 

დარწმუნებულიყვნენ, ხომ არაფერი მოელანდათ, და ხელახლა გადაეხვივნენ. 

– მართლა შენა ხარ? მართლა? – აღარ აცლიდა ერთი მეორეს. საიდან?.. როგორ?.. სად?.. 

რისთვის? ქვებზე ჩამომსხდარი და ჩაკუნტული აჭარლები ოფლს იხოცავდნენ და ორს 

ეფენდი მეგობარს გაოცებით შესცქეროდნენ, რომელნიც აქ, ამ უდაბურ ტყეში, ორ 

ქვეყნის საზღვარზე, ყველაზე სახიფათო ალაგას შეჰხვდნენ ერთმანეთს, და მათთვისაც 

კი უფრო საკვირველი ის იყო, რომ ერთი მათგანი წითელ გБურჯისტანიდან “ურუმების 

ქოყანაში” მიიპარებოდა, მეორე კი “ფერენგის ქოყნიდან” სამშობლოში მორბოდა. 



– აქ მო, დავსხდეთ. – უთხრა ნოდარმა და მეგობარი ხელით განზე გაიყვანა. ორივენი 

ნამქერის ბექობზე ჩამოსხდნენ და ერთმანეთი ერთხელ კიდევ აათვარიელეს. 

– სად მიხვალ? – ჰკითხა ნოდარმა. 

– შენ სადღა მოხვალ? – მიუგო სარდიონმა. 

– ჯერ შენ მითხარი, სად მიხვალ მეთქი? 

– მივრბივარ. 

– სად, რად, რისთვის? 

– შენც გეცოდინება, რისთვის გარბის ადამიანი ჯოჯოხეთიდან? 

– დაიცა. ეხლავე გაფრთხილებ: ხელი აიღე მაგარ სიტყვებზე. ნუ ხარ მუდამ ელდა-

ნაცემი. დინჯად მითხარი. 

– დინჯად და მოკლედ გეუბნები: ჯოჯოხეთს გაურბივარ მეთქი, ჯოჯოხეთს. 

– ისევ! 

– კაცო, გაიგე და დამიჯერე: გიჟი ხომ არა ვარ, რომ სამუდამოდ ან თითქმის სამუდამოდ 

ხელი ავიღო ცოლზე, დედაზე, შვილებზე, ნათესავ-მეგობრებზე და უცხოეთში 

გადავიხიზნო?! 

– მუშაობდი, ებრძოდი? 

– არა. 

– დასაჭერად დაგდევდნენ? 

– არა მეთქი. 

– მაშ… არ მესმის, გამაგებინე. 

და მოკლედ გააგებინა. მდუღარე კილოთი და გალესილი სიტყვებით მოსთქვამდა 

ქვეყნისა და თავის დაღუპვას: რომ ყველა და ყოველივე ინგრევა, დნება, იწვის, რომ ეს 

ქვეყანა უზარმაზარ სასაფლაოდ გადაიქცა, სადაც ყველაფერი ჩაკვდა და ჩაიხრჩო: 



პიროვნებაც და ადამიანობაც, მორალიც და უფლებაც, შრომაც და სიხარულიც, რომ 

ხალხი გამხეცდა და ბატონყმობის აღდგენას ნატრულობს. 

– დაიცა, დაიცა! – მესამეჯერ გააწყვეტინა ნოდარმა. – დაიცა მეთქი! ეგ მჭრელი და 

ჭრელი სიტყვები ათასჯერ გამიგია. შენ თეთრების პროკლამაციას მიკითხავ. ან იქნება 

შენც გათეთრდი? 

სარდიონმა ხელი ხელში სტაცა და თითქმის მუდარით შესძახა: 

– ნოდარ, შენ რომ ჩემს ალაგას ყოფილიყავი, გათეთრდებოდი კი არა, დამიჯერე, 

კიდევაც გაშავდებოდი. 

– ვერ დაგიჯერებ, ჩემო სარდი. თითქმის რვა წელიწადია აქაურობას მოვწყდი, მაგრამ 

მაინც ვერ დაგიჯერებ. 

– რატომ, კაცო, რატომ არ მიჯერებ? – გულნაკლული ბავშვივით იწყინა გამოქცეულმა. 

– იმიტომ, რომ… ორი უკიდურესი აზრი არსებობს: “ჯოჯოხეთია!” ჰკივი შენ და 

შენისთანები. “სამოთხეა” – მარწმუნებენ სხვები. სიმართლე კი სადღაც შუაში უნდა 

იყოს. ჩავალ, ვნახავ და დავრწმუნდები. 

– აპა, ადექით, – სთქვა ჯემალმა და ორ მეგობარს მიუბრუნდა: – ეფენდი, ქეა დროი 

წევიდეთ. 

– მოიცა, ჯემალ, ცოტა ხანს მოიცა. – უთხრა ნოდარმა. 

– სად მიეჩქარებით! გვალაპარაკეთ. – დაუმატა სარდიონმა და ნოდარს მიუბრუნდა: 

– შენვე დარწმუნდები, რომ მე ცამდე მართალი ვარ. მაგრამ თუ აგეთია შენი რწმენა, რად 

მიდიხარ საბრძოლველად? 

– მე საბრძოლველად კი არ მივდივარ. – მიუგო ნოდარმა. – არამედ სამუშაოდ, აშკარა 

მუშაობისთვის მივდივარ. 

– მაშ ამ გზით რად მიდიხარ? – გაოცდა სარდიონი. 

– იმიტომ, რომ… პასპორტი არ მომცეს. 

– დაგიჭერენ! 



– არ დამიჭერენ! 

– დაგიჭერენ მეთქი! 

– დამიჯერე, არ დამიჭერენ. 

– ეფენდი, დროა. – გაახსენა ჯემალმა და წამოიწია. 

– დაიცა, ჯემალ, დაიცა მეთქი! – შეეხვეწა ორივე და ბაასი სხაპასხუპით განაგრძეს. 

ნოდარი არწმუნებდა: თუ ყველაფერი მართალია, თუ ხალხი, “ჩვენი მშრომელი ხალხი 

, მართლა ასეთ განსაცდელშია, სარდიონიც და სხვებიც მოვალენი არიან სწორედ ასეთ 

დროს გამოიჩინონ სულიერი სიმტკიცე, მხნეობა, სიყვარული, და მისთვის 

თავდადებით, ერთგულად და პირნათლად იმუშავონო. 

– ვინ გამუშავებს, კაცო, ვინ? შენ იმ ხალხს არ იცნობ, შენ არაფერი არ იცი. – ჰკიოდა 

სარდიონი და ისე ცხარედ აჯერებდა ძველ მეგობარს, უკან დაბრუნებულიყო, თითქოს 

იმ მართლა ჯოჯოხეთში მიდენილიყო, გლურჯიშვილი კი გულწრფელად ლამობდა მის 

გადარჩენას, თანაც მეხუთეჯერ ეკითხებოდა: 

– ვინ მიგიშვებს ხალხთან, ვინ? 

– ხალხს თავი დაანებე და შენთვის მაინც იცხოვრე. – მოუჭრა ნოდარმა და მის ხმაში 

მწვავე კილომ გამოჟონა. 

– დამიჯერე მეთქი, ნოდარ, – უკვე ეაჯებოდა სარდიონი, – დამიჯერე: ხალხს დიდი 

ხანია თავი დავანებეთ და მარტო იმისთვისღა ვზრუნავთ, რომ ფიზიკური სიცოცხლე 

შევინარჩუნოთ, მშობლები და ცოლი შევინახოთ და შვილები დავზარდოთ, მაგრამ – 

გეუბნები – არსებობის ყველა გზები მოგვიჭრეს მეთქი. 

– მაინც არა მჯერა. 

– დამიჯერებ, როცა ნახავ, ახლა კი გეტყვი: ყველანი განწირულები ვართ მხოლოდ 

იმიტომ, რომ ცოცხლები დავდივართ და ცოტა რაღაც გვესმის. 

– კმარა, გაჩუმდი! არასოდეს არ დავიჯერებ. 

– დაიჯერებ. 



– არა მეთქი! 

– ეფენდი, წასვლის დროია. – ერთხელ კიდევ გაახსენა ჯემალმა. 

– დაიცა, კაცო, გვალაპარაკე. – შეეხვეწა სარდიონი. 

– რა დროის ლაპარაკია, ეფენდი!? – გაცხარდა ჯემალი. – როიცხა რუსი ასკერი მოვა, 

მაშვინ ილაპარაკე. 

ნოდარი წამოდგა: 

– ადე, გეყოფა. 

– ნოდარ, გაფრთხილებ – და სარდიონიც წამოდგა. 

– მეც გაფრთხილებ. წამო, დაბრუნდი. 

– ნოდარ, გეხვეწები, თავს ნუ იღუპავ. 

აჭარლებიც წამოიშალნენ და ბარგის აკიდებას შეუდგნენ, მეგობრები კი ერთმანეთს 

ეჭიდებოდნენ, აჯერებდნენ და ეხვეწებოდნენ: 

– სარდი, წერას ნუ აუტანიხარ მეთქი! 

– ნოდარ, თავს ნუ იღუპავ მეთქი! 

– სარდი, გეუბნები: ხელობა არა გაქვს და მშიერი მოკვდები. 

– გაიგე, ნოდარ: ხელობაცა გაქვს და მაინც ჩაკვდები. 

– წამო, დაბრუნდი მეთქი, შე დეზერტირო! 

– დეზერტირიცა ხარ და მოღალატეც! 

– არ გაგიშვებ! 

– არც მე გაგიშვებ! 

და ერთმანეთი ჩაბღუჯეს. აჭარლები კი კბილებს თეთრად აელვებდნენ და აჩქარებდნენ: 

– ეფენდი, დროა, ვიგვიანებთ. 



– ეფენდი, გაათავეთ. 

– ეფენდი, ჩონ მივდივართ. 

ბოლოს ნოდარმა უთხრა: 

– სარდი, ყური მიგდე: წამო, დაბრუნდი, ყველაფერს ვნახავ, და თუ მართალი გამოდექი, 

ორივენი ერთად წამოვიდეთ. თანახმა ხარ? 

სარდიონი შეყოყმანდა. ხელჩახვეული იდგნენ და ერთმანეთს თვალებში ჩასცქეროდნენ. 

მცირე დუმილის შემდეგ სარდიონმა ჰკითხა: 

– პატიოსან სიტყვას მაძლევ? 

– პატიოსან სიტყვას გაძლევ. – მტკიცედ უპასუხა ნოდარმა და დაუმატა: – ესეც 

დამიჯერე: მშიერი არ დარჩები. 

– სად? – სწრაფად ჰკითხა სარდიონმა. 

– არც აქ და არც “იქ”. 

– მაშ.. 

– მაშ გათავებულია. მივდივართ. 

სარდიონმა ცივი ოფლი მოიხოცა და თავის მეგზურებს მოტეხილი ხმით მიჰმართა: 

– მე… მე უკანვე მივდივარ… თქვენ წადით. 

– ფული? ეფენდი, ფული? 

– ჰო, მართლა… კიდევ გერგებათ: აი, ინებეთ. – თეთრი თუმნიანები ჩააბარა და უცებ 

გაიხსენა: – მართლა, ჩემი წერილი… წერილი დამიბრუნეთ. 

– რა წერილი? – ჰკითხა ნოდარმა. 

– ჩემი წამოსვლა არავინ იცის. ქურდულად გამოვიპარე… ცოლსაც კი ვერ გავუბედე… 

რადგან… იმიტომ რომ… 

– მაშ ბედი გქონია. – უთხრა ნოდარმა. – ადვილად ბრუნდები. 



სარდიონმა აჭარელს წერილი გამოართვა, ოთხჯერ გადაჰხია, თოვლზე გააბნია და 

წაიბუტბუტა: 

– ამ აჭარელს ეს წერილი უკანვე უნდა წაეღო და ქედაში ან ხულოში ფოსტაში უნდა 

ჩაეგდო. 

– მაშ მივდივართ. – ნაზად სთქვა ნოდარმა და მეგობარს მკლავში გაუყარა ხელი. 

– წავიდეთ. – მორჩილი ხმით უპასუხა სარდიმ და დაუმატა: – ყველაფერი შენს კისერზე 

იყოს, ჩემი ცოდოც და მადლიც. 

– ვკისრულობ. – ღიმილით უპასუხა ნოდარმა და მეგობარი სნეულივით წამოიყვანა, თან 

ამხნევებდა, ართობდა და ძველისძველს საერთო თავგადასავალს იგონებდა. 

III 

დილის მატარებელი ტფილის სადგურს ჭექით, რახუნით და ოხვრით მოადგა. 

ერთი ვაგონიდან ორი მეგობარი გადმოვიდა. თავჩაღუნულები გაჰყვნენ ერთმანეთს, 

საბილეთო კამერაში გამოსხლტნენ, სადგურის ფორზე გავიდნენ და კუთხეში შესდგნენ. 

– მაშ პირდაპირ… შინ მიდიხარ? – რყევით ჰკითხა სარდიონმა. 

– ჯერ შინ წავალ, ცოლ-შვილს დავხედავ და… ხომ არ მატყუებ, სარდიონ. ხომ კარგათ 

არიან? 

– აკი გითხარი, ხუთიოდე თვე იქნება არ მინახავს მეთქი. მაშინ კარგად იყვნენ. 

– რა ვიცი, რამდენჯერმე გკითხე და… და შენს ხმაში რაღაც ყოყმანი, რაღაც რყევა 

მომელანდა. 

– რის ყოყმანი, რის რყევა! – მიუგო სარდიონმა. – წადი და გაახარე. მერმე ჩემთან 

შემოიარე, კიდევ ვისაუბროთ. 

– შენ თვითონ მოდი ჩემთან. 

– არა, გეთაყვა, დღეს და ხვალ გარეთ ვერ გამოვალ მიზეზს მერმე გაიგებ. მაშ შინიდან 

პირდაპირ “იქ” წახვალ? 

– “იქ” წავალ, თორემ მანამდე რომ მტაცონ ხელი, ძალიან უხერხული იქნება. 



და დამწვარი ხელი სამ დღეში მეასეჯერ მოისვა მარცხენა ჯიბეზე. 

– მანდ არის? – ჰკითხა სარდიონმა. 

– აქ არის. 

სარდიონი შეყოყმანდა მერე მკლავში ხელი სტაცა და თითქმის შეემუდარა: 

– ნოდარ, ერთხელ კიდევ მოიფიქრე. ნუ მისცემ, ნუ გაამჟღავნებ. 

– ისევ დაიწყე? 

– დამიჯერე, ნოდარ, მაგ ხალხს შენზე უკეთ ვიცნობ მეთქი. არ დაგიფასებენ, 

მოგატყუებენ და ხელცარიელს დაგტოვებენ. 

– გეყოფა, სარდი, გავიგე. ვერ დამაჯერებ. ხელცარიელი კი არასოდეს არ დავრჩები. 

კერამისტი ვარ და საქმეს მუდამ ვიშოვნი. 

– მაგას არ გეუბნები. შენ საშინელ იარაღს აძლევ ხელში, რომელიც სულ სხვაგან და 

სხვანაირად იქნება მოხმარებული. 

– ნუ გეშინიან, დაზღვეული ვარ. აბა, გავათავოთ. აქ დგომა სახიფათოა. 

– შენ იცი. – მორჩილად უთხრა სარდიონმა. – უკანასკნელად გაგაფრთხილე. დანარჩენი 

შენი საქმეა. მაშ ნახვამდის. 

– ნახვამდის. მოგელოდები. 

და ერთმანეთს დაშორდნენ. 

გლურჯიშვილმა მარცხნივ გაუხვია, შუბიძე კი პირდაპირ დაჰყვა და გუშინდელივით 

ყველაფერს ხარბად სჭამდა თვალებით: ხალხს, შენობებს, ქვაფენილსა და მაღაზიებს: რა 

სწერია მავალების თვალებში სევდა თუ მხნეობა? უწინდელზე უკეთ აცვიათ თუ 

უარესად? შენობები ახალი კაბა-ჯუბით შეიმოსა თუ მაშინდელზე მეტად დაიძონძა? 

ქვაფენილი დაინგრა თუ მოიკირწყლა? ჭუჭყმა იმატა თუ დაიკლო? 

და როცა აქა-იქ უწინდელზე უკეთესს რამეს მოჰკრავდა თვალს, გული სიამით 

ევსებოდა, ხოლო თუ სადმე გაუარესებას შეამჩნევდა, ზოგსავით ბოღმით კი არ 



ივსებოდა, არამედ გული ეკუმშებოდა და ისეთ ტკივილსა და სირცხვილს ჰგრძნობდა, 

თითქო მინაბარს ვერ მოუარა და თავის ბედოვლათობა საქვეყნოდ გამოჰფინაო… 

მარცხნივ, რკინისგზის სამმართველოს გვერდით, ახალს, თლილი ქვის დიდ შენობას 

მოჰკრა თვალი და გზიდან გადაუხვია. სიხარულით უმზერდა ხალვათს, განიერ-

ფანჯრიან შენობას, და გაიფიქრა: 

“დიდებულია. ხელახლად ვპოულობთ ჩვენს სახეს; ვისაც საკუთარი სტილი არა აქვს, 

მას საკუთარი კულტურაც არა აქვს”. 

წამოვიდა და ახლად-გაყვანილ ქუჩაზე გამოიარა. 

“მშვენიერია 

– გაიფიქრა, მაგრამ თითო და ორ-სართულიანი ქოხმახები რომ დაინახა, სთქვა: – “ეს კი 

არ მესმის. რად გადაუქცევიათ შუა-ქალაქი სოფლად?” 

გვერდით კრიალა და მძიმე ვაგონმა გაუარა. 

“საუცხოვოა, მაგრამ… – და გაახსენდა, რომ ოდესღაც აქაურ გაზეთში ამოიკითხა: თითო 

ვაგონი ოცდაათ-ათასამდე დაჯდაო, და სთქვა: “მაშ თითო ვაგონი სამიოდე სამ-

სართულიან სახლს ყიდულობს. 

დღე იყო და ვერ დაინახავდა, ქალაქი როგორ უნდა ყოფილიყო განათებული. მაგრამ 

ლამფების რიგს თვალი გაავლო და გაიფიქრა: 

“დიდებულია”. და მოაგონდა წეღანდელი საუბარი. მცხეთას რომ გამოსცდნენ, ნოდარი 

ხარბად დააშტერდა ზაჰესს და რამდენიმე აღტაცებული სიტყვა სთქვა: 

– ნუ ჩქარობ, – შეანელა სარდიონმა, – ჯერ დასთვალე რამდენი დაჯდა და მერმე სთქვი. 

– გესლი მოიშორე, სარდი, – უპასუხა ნოდარმა, – მართალიც რომ იყოს, დათვლა 

აღარაფერს არგებს. ახლა იმაზეღა უნდა ვიფიქროთ, როგორ გამოვიყენოთ ეს უამრავი 

ენერგია. 

– ვერ გამოიყენებ. ჯერ სახურავი ააშენეს და საძირკველზე ეხლაღა ჰფიქრობენ. 

– დამიჯერე, მალე ათი ამოდენა სადგური არ გვეყოფა. 

– ვითომ? რისთვის? 



– ფინჯანი დაგავიწყდა. 

– ჰო, მართლა, დამავიწყდა, – დაეთანხმა სარდიონი 

– ეს ფინჯანიც რომ არ იყოს, ისედაც დაგვჭირდება. ნუ სჩქარობ. ათიოდე წელიწადი 

მოითმინე და მერმე ჩემი ნათქვამი გაიხსენე. 

უცებ ვიღაცას მოჰკრა თვალი. ერთი უცნობი შესდგა და ნოდარს დააშტერდა. 

“რა ღმერთი მიწყრება! – გაიფიქრა შუბიძემ. – მერეც მოვასწრებ ყველაფრის ნახვას. – და 

იმ ვაგონს შეახტა, რომელიც სამს საშუალო შენობას უდრიდა. 

ვერაზე ნოდარს საკუთარი სახლი აქვს – არა, ნოდარს კი არა, იმის ცოლს, სიდონიას, 

მზითევში რომ მოჰყვა – ერთსართულიანი, ხუთოთახიანი, ფართე, სუფთა და ნათელი. 

სახლს უკან პატარა ბაღიც აქვს, სადაც შუბიძე თავისუფალ დროს დიდი ხალისით და 

სიყვარულით მუშაობდა ხოლმე. 

აგერ მისი წყნარი ქუჩაც, აი მისი თეთრი და მხიარული სახლიც. ფანჯრებს თხელი 

სუზანები აქვს ჩამოფარებული. ჯერ ადრეა, რვა საათიც ძლივს იქნება, მაგრამ ალბათ 

ყველანი ზეზე იქნებიან. 

ნოდარის დედა მართა რიჟრაჟზე დგებოდა და სანამ მისი შვილი და რძალი სიდონია 

ადგებოდნენ, მოახლეს მოიშველებდა, დატრიალდებოდა და ყველაფერს დამზადებულს 

დაუხვედრებდა ხოლმე. 

ეხლაც ყოველივე მზად იქნება. ოთახებიც მოკრიალებულია. მაგიდაზე სამოვარი 

ჩიფჩიფებს. სიდონიაც ან ფეხზეა, ან ეხლაღა დგება. გაიოზი – ნოდარის შვილი, მისი 

ერთა, ბუთხუზა, ფუნჩულა, ანცი და გრუზა ბიჭია, – საცაა თერთმეტისა შესრულდება. 

უკვე სკოლაში დარბის და ამ ჟამად, ამ დილას, აი ამ წუთში, ფაცაფუცით ემზადება 

გასაქცევად. 

ნეტა იცნობს თუ არა მამას? რა თქმა უნდა, ვერ იცნობს. მაგრამ ეს არაფერია. სიდონიაც 

და ნოდარის დედაც პატარა გაიოზს თავსა და გულში რვა წელიწადი ალბათ ყოველ დღე 

ცეცხლსავით უბერავდნენ და უღვივებდნენ მამის ხსოვნას. 

“შვილო გაიოზ, – ღიმილით ეტყვის ნოდარი, – იცანი მამა შენი?” 

გაიოზი ჯერ აირევა, მერმე გაიღიმებს და დაკარგულ მამას კისერზე შეასკდება. 



და საცაა, ორი წუთის შემდეგ, ამ პატარა სახლში, სიხარულის ალიაქოთი შადრევანივით 

იფეთქებს. დედა მართა – ალბათ თოვლივით გათეთრებული, შვილის მოლოდინით 

დანაოჭებული, დაბალი და მკვირცხლი ბებრუცუნა – მჭლე მკლავებით ეკალივით 

ჩამოეკიდება მკვდრეთით ამდგარ ერთას და მკერდს ცრემლით მოურწყავს. 

სიდონია – მისი ერთგული და დატანჯული მეგობარი, რვა წლის ნამარხულევი, 

თითქმის ობოლი და თითქმის ქვრივი – ჯერ დავარცხნილიც არ იქნება. თმა-გაშლილი, 

გაწეწილი გამოვარდება და ნოდარს ჩაეხვევა. 

დიდ სიხარულს ძლიერ დარდსავით ცრემლი სწყურია. ოთხივენი ატირდებიან. შვების 

ცრემლებით მოლბებიან და… 

და მოღიმარე, მხიარული, სიხარულით გაჟღენთილი ნოდარი ბალღივით არბის 

ხუთიოდე საფეხურს, ნერვიულად აწკარუნებს ნაცნობ ზარს და გულის ფანცქალით 

უცდის კარის გაღებას. 

წამი წუთად გადაიქცა, წუთი საათივით გაიჭიმა. რა ამბავია! რა მოხდა! ჩქარა გააღეთ, 

მალე შეუშვით, თორემ გული მიელია. 

და ზარის წკრიალს უმალვე ძლიერი კაკუნი მიაყოლა. 

შიგნით მეორე კარის ჭრაჭუნი და ფეხის ხმა გაისმა. მერმე გასაღებმა დაიჩხარუნა. ღია 

კარში ვიღაც დედაკაცი, ვიღაც ხნიერი მოსამსახურე გამოჩნდა და – 

– ვინა გნებავთ? – წაილუღლუღა. 

ვინცა ჰნებავს, ნოდარის საქმეა. რა საჭიროა მახარობლის შეგზავნა, გაფრთხილება და 

ტალანში მოცდა! თვითონვე შევა, შევარდება და ობოლ ოჯახში სასიხარულო ელდას 

მეხსავით შეიტანს. 

ტუჩებზე ხელი დაიდო, მსახურს დუმილი ანიშნა, მეორე კარი გამოაღო და ისე შევიდა 

სასადილოში, როგორც საკუთარ ოჯახში შედიან ხოლმე: თავისუფლად და გაბედულად, 

თან ხალვათი ღიმილი და მწვავე სიხარული შეიტანა. 

თავისიანებისთვის მოულოდნელი ელდა შეჰქონდა, მაგრამ კარებშივე ნამეხარივით 

შესდგა, რადგან სასიხარულო ელდა გაოცების ელვად გადაექცა, რომელმაც პირი 

იბრუნა, თვითონ ნოდარს დაჰკრა თავში და სადღაც ქუსლებში ჩაიკარგა. 



მაგიდის ირგვლივ სამნი ისხდნენ და ჩაის სვამდნენ: გაიოზი, სიდონია და… ნოდარის 

სიყრმის მეგობარი ლევან შაბრიშვილი. 

პატარა გაიოზს სავსე პირი ღია დარჩა. სიდონიას ტუჩები აუთრთოლდა, ხელები ქვევით 

ჩაუვარდა, ხოლო ფართედ დაჭყეტილ თვალებში სიხარულის ნაცვლად სასიკვდილო 

შიში და ძრწოლა ჩაუსახლდა. 

ერთ ხანს განწირულივით შეჰყურებდა ქმარს თუ ნაქმარევს, შემდეგ ჩუმი ხმით 

გადმოაგდო: “ვაი მე!” და ალაგიდან მოსწყდა. მოსწყდა და, თმა-გაშლილი, შველივით 

გაიქცა. მეორე ოთახში შევარდა, კარი მიიხურა და გასაღებით ჩაიკეტა. 

ნოდარი კედელს მიეყუდა. უძრავად იდგა და გაშტერებული, გაოცებული თვალები 

ცოლისა თუ ნაცოლარის ზურგიდან ლევანზე გადმოიტანა. 

სტუმარი თუ მასპინძელი, ნოდარის მეგობარი თუ ნამეგობრალი – ინჟინერი ლევან 

შაბრიშვილი – უკვე ზეზე იდგა, მორცხვად იღიმებოდა, ხელებს უაზროდ აფათურებდა, 

უცნაურად იშმუშნებოდა და არ იცოდა, რა ექნა და რა ეთქვა, ტანზე ხალათი ეცვა და 

ეტყობოდა, რომ ახლად შემოსული კი არ იყო არამედ აქაური შინაური, ამ ოჯახის წევრი, 

ან… ან პატრონი. 

ოცი წლის ნამეგობრალი იყვნენ და ერთმანერთს თავიანთ-თავზე უკეთ იცნობდნენ. 

თავდაპირველად ლევანს ერთი რამ ემცნაურა. ერთი რამ ეცა ტვინსა და ყურში: ნოდარის 

მარცხენა ხელის სალოკი თითი ისე აკაკუნებდა კედელზე, თითქო წამის მეათედს 

ითვლიდაო. ასე აფართხალდებოდა ხოლმე ეს თითი მუდამ, როცა ნოდარის სულში 

დიდი რამ შფოთი შეიჭრებოდა. თრთოლა, კანკალი, რაკუნი და ფართხალი უებარი 

მაჩვენებელი იყო ნოდარის გუნებისა, და ლევანსაც ასჯერ უთქვამს მისთვის: – მაჩვენე 

შენი ტერმომეტრი… მაგ თითზე გეტყობა ყველაფერი. 

და აი, ეს თითი-ტერმომეტრი ეხლა დაკლულ ქათამივით ფართხალებდა და მრისხანე 

დუმილს მწვავე კაკუნით არღვევდა. 

“იქნებ მდგმურად ჩასახლდა და… მეტი არაფერი?”. – გაუელვა ნოდარს, და 

იმედნეულად გაიღიმა, მაგრამ სიდონიას “ვაი მე” და გაქცევა რომ გაახსენდა, თვითონაც 

“ვაიმე” ამოიკვნესა გულში და თავში გრიგალი შეეჭრა. 



ბალღი მობრუნებული დარჩა; იჯდა და გაოცებული თვალებით ხან “ძია ლევანს” 

შესცქეროდა, ხან უცნობს სინჯავდა, თანაც პატარა გულით ჰგრძნობდა, რომ ვიღაც 

ახალმოსულმა, ასე უცნაურად რომ არახუნებდა კედელს, ამ მყუდრო ოჯახში რაღაც 

ქარიშხალი შემოიტანა და აქამდე სუფთა ჰაერი ელვით და ჩუმი ქუხილით გაჟღინთა. 

გაიოზი ამ ელვას ნათლად ხედავდა უცნობის სახეზე, რომელიც უცნაურად 

იკლაკნებოდა და საოცარი სისწრაფით იცვლებოდა. ნეტა ვინ არის ეს შავი კაცი? რად 

შემოიჭრა ყაჩაღივით? რად აკაკუნებს ამ კედელს? ან მუდამ დინჯი და უშიშარი “ძია 

ლევანი” რაღად დაიბნა და აირია? რატომ არაფერს არ ეტყვის? თუ მტერია, მტრულად 

დაუხვდეს და თუ სტუმარია, რატომ გამარჯვებას არ ეუბნება და დასაჯდომად სკამს არ 

სთავაზობს? 

ან დედას რაღა დაემართა? ასე შეშინებული გაიოზს არასოდეს არ უნახავს… მას შემდეგ 

აღარ უნახავს როცა… სამი თვის წინათ გაიოზს ბებია მართა უკვდებოდა. მანამდე ძია 

ლევანი მხოლოდ სტუმრად მოდიოდა ხოლმე, მართას სიკვდილის შემდეგ კი ამ სახლში 

გადმოვიდა და გაიოზს მამობა დაუწყო. 

მაგრამ ბებია მართა რომ კვდებოდა, გაიოზის დედა მხოლოდ დარდობდა, სტიროდა 

კიდევაც. ახლა კი, შვილმა დედის სახეზე ჯერ უნახავ შიშს მოჰკრა თვალი და მისი 

ელდანაცემი “ვაი მე” ახლაც ყურებში უწივის. გარდა ამისა, რად მოსხლტა, რად გაიქცა, 

რად ჩაიკეტა კარი? 

ამ დიდმა კითხვებმა სწრაფად გაურბინა პატარა თავში და პასუხს ლაპარაკიდან 

მოელოდა, რომელიც საცაა უნდა დაწყებულიყო. მაგრამ ორივენი ჩუმად იდგნენ და 

თავიანთ-თავს ებრძოდნენ. 

– გაიოზ, – ხმა ამოიღო ძია ლევანმა, – დაგიგვიანდა. 

გაიოზს ჯერ ერთი ჭიქა არ დაელია. საათს აჰხედა. ჯერ ადრე იყო, ჯერ ოცი წუთი კიდევ 

ჰქონდა. 

– წადი, – დაუმატა ლევანმა, – იქ სადმე დალიე, ან მაწონი შესჭამე. 

ხელი წაავლო, მიატრიალა და ტალანში გაიყვანა. ბავშვი უხმოდ დაემორჩილა და ერთი 

წუთის შემდეგ სწრაფი ნაბიჯით გავიდა. 



ლევანმა კარი ჩაუკეტა, მეორე კარიც გამოიხურა და ნოდარს აჰხედა. ახალმოსული ისევ 

წეღანდელივით იდგა, ოღონდ ორივე ხელი მძიმე სკამის ზურგისთვის ჩაეჭიდნა, ოდნავ 

მოხრილიყო, დამწვარ თითს ახლა სკამს ურახუნებდა და ამღვრეული თვალები 

კედლისათვის მიებჯინა. 

ლევანმა თავის-თავი უკვე იპოვა. ნელი ნაბიჯით შემოუარა მაგიდას და წეღანდელ 

ალაგზე შესდგა. გრძნობდა, რომ პირველი სიტყვა თვითონ უნდა ეთქვა, თოფივით 

გატენილი ოთახი როგორმე უნდა დაეცალნა და აყენებული ჩახმახი სულ ნელა, უხმოდ 

უნდა ჩამოეშვა. უნდოდა თბილად, ძველებურად, მეგობრულად ეთქვა: “გამარჯვება, 

ძმაო ნოდარ! საიდან გაჩნდი, როდის ჩამოხვედი?” და ორივე ხელი ჩამოერთმია. მაგრამ 

ლევანის მაგიერ ვიღაც სხვამ ერთადერთი სიტყვა მიუგდო – მშრალი, ცივი და უგულო: 

“დაჯექი”. 

და ორივეს – მთქმელსაც და გამგონსაც – უმალვე გაახსენდათ გამომძიებელი, რომელიც 

დასაკითხად შემოყვანილ მდაბიო ვინმე ბრალდებულს სწორედ ასე ცივად ეუბნება 

ხოლმე: “დაჯექი”. 

და ამ “დაჯექის” გაგონებაზე თითმა რაკუნს მოუხშირა. 

ლევანი სხვანაირ კილოს ეძებდა და სულ სხვანაირს წააწყდა. მაგრამ გვიანღა იყო 

გამოცვლა. აღარ შეეძლო თბილად ეთქვა: “გამარჯვება, ნოდარ! კაცო, საიდან გაჩნდი, 

როდის ჩამოხვედი?” 

მაგრამ გაყინული “დაჯექიც” უკუ აგდო და ნაძალადევი ღიმილით ჰკითხა: 

– ეგ ხელი სად დაიწვი? 

დამწვარმა თითმა კიდევ მოუხშირა რახა-რუხს. ლევანმა ისევ იგრძნო, რომ ის ხელი მის 

მიერ უხეშად მოთრეული საბაბი იყო ჰაერის გაწმენდისათვის, უქმი ცდა იყო კილოს 

პოვნისთვის, და ისევ აჯობებდა ეკითხნა: “როგორ იმგზავრე, ნოდარ? რა ამბავია 

ემიგრაციის ბანაკში?” 

ნოდარმა მასპინძელს გესლიანი ღიმილი შეასხა, თითქოს ეუბებოდა: “მაგაზე ნამდვილი 

სათქმელი ვეღარ იპოვნე?” და ხრინწიანი ხმით ჰკითხა: 

– ჯერ ეს მითხარი, ვინა ხარ აქ… ვინა ხარ ამ ოჯახში, სტუმარი თუ… თუ მასპინძელი? 



ამ კითხვამ იდუმალების ფარდა ქაღალდივით გაფხრიწა. დრო იყო ნამალევი 

თქმულიყო და ნაჩუმარი გამოჩენილიყო. ლევანი არც ლამობდა ამ წამის გადიდებას და 

თვითონაც ეძებდა შესაფერ სიტყვებს. ოღონდ ეგონა, წაიბორძიკებდა, და ეშინოდა 

სათქმელი ლუღლუღით არ ეთქვა. 

– მასპინძელი გახლავარ. 

და ეს ორი სიტყვა ისე მტკიცედ წარმოსთქვა, რომ თვითონაც გაოცდა. ნამეტნავად 

უკვირდა, რატომ არ უთხრა: “მასპინძელი ვარ”, და რად იხმარა ასეთ დროს მწვავე და 

კადნიერი “გახლავარ”. რაც უნდა იყოს ძმადნაფიცები არიან. სიდონიაც ნოდარის 

ნაცოლევია და ეს ავეჯიც, ბინის მთელი მორთულობაც ამ კაცს ეკუთვნის… ან მისი 

ნაკუთვნებია. 

მაგრამ არა უშავს-რა: ლევანი კმაყოფილიც იყო, რომ ეს სიტყვა იხმარა, რადგან მტკიცე 

ხასიათი ჰქონდა და დოსტაქარი რომ ყოფილიყო, სურდოს მკურნალობასაც კი 

ნეშტარით შეუდგებოდა. 

ნოდარის თითი ავტოს მოტორივით არაკუნდა. ლევანი უძრავად იდგა და ერთ თვალს 

იმ თითს ადევნებდა, მეორე კი ნოდარის სახეზე ჰქონდა მიბჯენილი, რომელიც 

ტკივილის ელვისგან თრთოდა და იგრიხებოდა. 

“ეს წუთი გადასჭრის ყველაფერს” – გაიფიქრა ლევანმა და მარჯვენა ხელი უნებურად 

ჯიბისკენ წაიღო. 

ნოდარმა სკამი იქით გადასდგა. თითი ჰაერში აუთამაშდა. კრიჭა შეეკრა და ხელები 

თავისთავად მოეკუმშა. უნდოდა რაღაც ექნა თუ ეთქვა – რაღაც უკმეხი, შხამიანი და 

სახიფათო. მაგრამ ამ დროს – სწორედ ამ დროს – ჩაკეტილ ოთახიდან უცნაური ხმაური 

მოისმა. ნოდარმაც და ლევანმაც ყური მიუგდეს და მიჰხვდნენ: იქ, ჩაკეტილში, სიდონია 

ქვითინებდა. 

იდგნენ და ხმა ვეღარ ამოეღოთ. ჩამხჩვალი, ჩუმი და ნაგლეჯად ამოვარდნილი 

ტირილი, თითქოს ორივეს ალხობდა, არბილებდა, დაჭიმულ სიმებს ადუნებდა, და 

ნოდარის თითმაც თითქო ფართხალს დაუკლო. 

დედა-შენი… დედა-შენმა აქ რაღაც დაგიტოვა. – უცებ ალაპარაკდა ლევანი. 



– დედამ? – გაოცდა ნოდარი იმის გამო, რომ მშობელი ეხლაღა გაახსენდა, სხვამ გაახსენა. 

და ოთახს თვალი მოავლო. თითქო ვინმეს ეძებდაო. “რა იქნა?.. სად არის დედა?” 

– დედა-შენი? – ისე ჰკითხა მასპინძელმა, თითქო კითხვა ვერ გაიგოო, და თავი ჩაჰღუნა. 

– ჰო, დედა. სად არის დედა? 

ლევანმა უფრო დაბლა ჩაღუნა თავი და სდუმდა. 

მეორე ოთახში სიდონიას სლუკუნმა იმატა. 

– დედა სად არის მეთქი, ლევან? 

ლევანმა თავი ასწია, თვალებში შეხედა და ჩუმი ხმით ჰკითხა: 

– ნოდარ… – და დუმილის შემდეგ დაუმატა: – უკვე სამი თვე გავიდა. ფილტვების 

ანთება ჰქონდა. 

ნოდარმა დამწვარი ხელი მკერდზე მიიდო, ღრმად ამოიხვნეშა და ბარბაცით იქვე სკამზე 

დაეშვა. 

წეღან ლევანი გუმანით მიხვდა, რომ სიდონიას ქვითინმა აყენებული ჩახმახი 

ნახევრამდე დაუშვა, ეხლა კი დედის სიკვდილმა თითქო კარ-ფანჯარაც გამოაღო და 

მოშხამულ ოთახში გრილი და სუფთა ჰაერი შემოუშვა. 

– დაიცა… აქ მოიცა, – უფრო დაბალი ხმით უთხრა ლევანმა, – წავალ, სიდონიას 

დავხედავ – და მეორე კარისკენ გაემართა. და სანამ გავიდოდა, დაინახა, რომ ნოდარმა 

ისე ჩაიქნია თავი, თითქო თავის ბედს სჩიოდა, ან ლევანს ეუბნებოდა: ჰო, წადი, 

სიდონიას მიჰხედეო. 

ჩაკეტილ ოთახში ჩურჩული გაისმა, მერმე გახშირდა, სამაგიეროდ ქვითინი ჯერ 

სლუკუნად გადაიქცა და შემდეგ სრული დუმილი ჩამოვარდა. 

როცა ათიოდე წუთის შემდეგ ლევანი სასადილოში შემობრუნდა, ახალ-მოსული ისევ 

გახევებული იდგა და ეტყობოდა, ნამეგობრალის დაბრუნებას ელოდებოდა. ეხლა 

მთელი ტანით თრთოდა და ფორხილით ამბობდა: 



– წეღან… წეღანვე მინდოდა შენი ნახვა, სანამ… მანამ გავიგებდი, რომ შენ ამ სახლში… 

მაგრამ გადავდოთ. 

– გადავდოთ, – უმალვე დაეთანხმა ლევანი. 

– ასე სჯობია. 

– სჯობია. 

– მაშ… – უნდოდა ეთქვა “მშვიდობით”, მაგრამ სთქვა – მაშ წავალ. 

– წადი. 

და ლევანის “წადი”, “სჯობია” და “გადავდოთ” წეღანდელ “დაჯექი”-ვით მშრალი და 

ცივი აღარ იყო, მაგრამ არც ოდინდელივით თბილი, არამედ მუდამივით დინჯი, წყნარი 

და იმ წითელ მაგიდასავით სწორი, სადაც ლევანი იჯდა ხოლმე და თანამშრომლებს 

მოკლედ და მკაფიოდ უჭრიდა: 

– კარგი… არა… წადით… მოიტათ. 

და ნოდარიც წამოვიდა. ისე წამოვიდა, როგორც სამი თვის ნაწოლარი გამოდის ხოლმე 

სამკურნალოდან. 

წეღანდელივით ქალაქს აღარ ათვალიერებდა. გულზე ლოდი აწვა, თავში ბინდი ედგა 

და წინ კაეშანი მიუძღოდა. 

ერთი საათის შემდეგ სარდიონთან შევიდა და უთხრა: 

– ოთახი მინდა. – და ჩამოჯდა. 

სარდიონმა შეჰხედა. ენა დაიდუმა და გავიდა. ათიოდე წუთის შემდეგ ისევ შემოვიდა 

და მოკლედ მოსჭრა: 

– მზად არის. – და ვეღარაფერი ვერ შეჰბედა. 

ნოდარი ლასლასით გავიდა და ისე ჩაიკეტა კარი, როგორც წეღან სიდონიამ. შემდეგ 

ნამეხარ გულზე ხელი მიიდო, თითქოს შისი შემაგრება ეწადოს. ოდნავ წაბარბაცდა და 

ჩაზნექილ საწოლზე მიეგდო. და ის საწოლიც ნოდარსავით აკრუსუნდა, აკვნესდა და 

დროგამოშვებით ისე მოსთქვამდა, და ოხრავდა, თითქო ზედმწოლარეზე მგლოვიარედ 

იყო და ზარს ეუბნებოდაო. 



მაშ ასე: დედა ჰყავდა და აღარა ჰყავს, შვილი ეზრდებოდა და ვეღარც კი იცნო, ერთი 

მეგობარი – საყვარელი, უმაგივრო, ერთგული ცოლი ჰყავდა და ისიც მოჰპარეს. 

“დიაღ, მომპარეს. არც კი შემატყობინეს”. 

სამი თვის წინათ, როცა დედა უკვდებოდა, ან უკვე მკვდარი ჰყავდა, სიდონიასაგან 

უკანასკნელი წერილი მიიღო, ათჯერ მაინც წაიკითხა, მაგრამ იქ გადაკვრითაც არაფერი 

ეწერა, ახლაც ჯიბეში აქვს ის წერილი. 

და მოთელილ ქაღალდს დაუწყო კითხვა: 

“ჩემო ნოდარ”. – და ეხლაღა აკვირდება: აღარც “ძვირფასო”, აღარც “იმედო”, აღარც 

“სიცოცხლევ”: მაშ რაღაც მომხდარა, სადღაც რაღაც გამწყდარა. რამ გააბრუა მაშინ მაგრე 

რიგად, რომ ეს მშრალი და ცივი დასაწყისი აქამდე ყურად არ იღო? ჰო, მართლა, მაშინ 

სხვა რამით იყო დაყრუებული, დაბრმავებული. 

“მოთმინება გამომელია. მეტის ატანა აღარ შემიძლიან”. 

ცხადია, აშკარად ამბობს ყველაფერს. მაგრამ ნოდარმა ამასაც არ დასდო ფასი, რადგან 

რვა წელიწადში ერთი წერილიც არ მიუღია, რომ იგივე “აღარ შემიძლიან” არ 

წერებულიყო. 

ფინჯნის ბრალია, ფინჯნისა! 

“რაკი შენი ლანდები (ჰმ, ლანდები! – გაიფიქრა ნოდარმა) ჩემს თავსა და ჩვენს შვილს 

ამჯობინე, პასუხიც სავსებით მარტო შენ უნდა იკისრო”. 

მარტო ნოდარმა უნდა იკისროს! ესეც ცხადია. აკი კისრულობს, აკი ჰგდია სხვის ოთახში 

და მოღვარებულ კაეშანს მარტო ებრძვის, – მარტოდ-მარტო, ისევ მარტო, ისევ ერთი, 

ერთად-ერთი! 

“…და ნუ გაგიკვირდება, თუ იმანაც დაგივიწყა, ვინც რვა წელიწადია თითქმის აღარ 

გაგონდება”. 

განა ამაზე პირდაპირ კიდევ შეიძლება აზრის გამოთქმა?! “ნუ გაგიკვირდება!” აკი არც 

უკვირს!. დიაღ, აღარ უკვირს, მაგრამ ეს ოხერი გული ლამის ამოფრინდეს და ამ 

სულელმა ცრემლმა ლამის სულ დაალბოს ეს წერილი. და ისე ამოიოხრა: “ვაი მე!”, 



თითქოს ის გულიც ამოეყოლებინოს. ამოიოხრა და სიდონიას წეღანდელი “ვაე მე”, 

გაახსენდა. 

მართლა ვუი შენ, ნოდარ შუბიძევ, რადგან ასე უცებ დაობლდი, დაქვრივდი და მთელ 

ქვეყანაზე ოხერ-ტიალად დარჩი. მაგრამ განაგრძე კითხვა, იქნებ იქ მაინც იპოვნო გულის 

მოსაოხი და ცრემლის მოსაშრობი. 

“შენ მიერ გამოგზავნილ ფულს მარტო გაიოზის აღზრდაზე ვხარჯავ, ჩემზე კი მანეთსაც 

აღარ ვიმეტებ. 

აჰა, ცხადზე-უცხადესია! “ჩემზე კი მანეთსაც აღარ ვიმეტებ (წინათ იმეტებდა), რადგან 

ეხლა უშენოდაც შემიძლიან ვიცხოვრო”. 

რა თქმა უნდა, შეუძლიან! ძალიან ადვილადაც შეუძლიან. ახალი ქმარი თუ საყვარელი 

იშოვნა (ეხლა ვიღა გაარჩევს) და იმის ხარჯით სცხოვრობს. მაგრამ რამ გამოატვინა 

ნოდარ შუბიძე, რომ ეს სტრიქონებიც ვერ გახსნა და ცხადი გასაგები ვერ გაიგო! 

“ფინჯანი, წყეული ფინჯანი!” – წამოიძახა და განაგრძო: 

“დროა გათავდეს და ჩვენს წარსულს მიჯნა დაედოს”. 

რაო, რა სწერია? დროა გათავდეს?.. აჰა, მორჩა და გათავდა!.. და მიჯნა დაედოს… 

დიდებულია, ჩაყრილია! წეღან, ორი საათის წინათ ისეთი მიჯნა დაედო, – არა, დაედო 

კი არა, ჩაითხარა, უფსკრულივით ჩაინგრა, – რომ იმ ზვარს, იმ უნაპირო და უძირო 

ხრამს არწივიც ვეღარ გადაუვლის. 

რა ფუქსავატია, რა ბეყეჩა ვინმეა ნოდარი! 

“წყეული, შეჩვენებული ფინჯანი!” – და ფაიფური მაგიდაზე გადააგდო. ფინჯანმა 

ზარის ხმით გაიცინა, ყირამალა შეტრიალდა, პირქვე დაემხო და გახევდა. 

ნოდარმა ძლივს ჩაიკითხა წერილი, რომელიც ვერხვის ფოთოლივით კანკალებდა, 

რადგან დამწვარი თითი ქვეიდან გრიგალივით ეხეთქებოდა და იალქანსავით 

ჰფურთნიდა. 

წერილიც გადააგდო. მოიბუზა და კედლისკენ გადაბრუნდა, თითქო ვინმესი სცხვენოდა 

და პირსახეს იმალავდა. 



სადილის დროს სარდიონმა კარი დაურახუნა. 

– არ მინდა. – უპასუხა და ფანჯარას მიუჯდა. 

ვახშამმა რომ მოაწია, ერთხელ კიდევ დაუკაკუნეს. 

ნოდარმა ბრაზით შესძახა: 

– არ მინდა მეთქი! 

და სამ დღეს იჯდა ტუსაღივით და დროგამოშვებით იძახდა: 

– აკი გითხარი, არ მინდა!.. თავი დამანებე!.. გეუბნები, არ მინდა მეთქი! 

ხოლო მეოთხე დილას ასე ჰფიქრობდა: 

“დედა მომიხუცდა, გაცივდა და ფილტვების ანთებას გადაჰყვა. მაშ ბრალი არავისაც არ 

ედება. აქ რომ ვყოფილიყავი, ვერც მე ვუშველიდი”. 

რასაკვირველია, ვერაფერს უშველიდა. რა თქმა უნდა, ბრალს ვერავის დასდებდა, რომ 

არ მისწერეს, ესეც გასაგებია. მაშ დედის საქმე გათავებულია. 

“გაიოზი ჩვენთვის არავის წაურთმევია. საბრალო სიდონია რვა წელიწადს უჩემოდ 

ზრდიდა, და რადგან უკვე გათხოვდა, და შეიძლება მეორე და მესამეც ეყოლოს, 

ამიტომ”… 

ამიტომ სიდონია გაიოზის თავს არ შეედავება. ესეც ცხადია და გათავებულია. 

“თვითონ სიდონია ხომ”… 

სიდონიას საქმეც ხომ მორჩომილია. ვერაფრით ვეღარ უშველის, და თუნდაც რომ 

მოახერხოს, არც იკადრებს: რა ოხრად უნდა ქალი სხვისი ნატუჩარი, ნახელარი და 

მონათელი? ჩანჩურაც აღარ მიიკარებს თავის და სხვის ნაცოლარს, მაშ რად უნდა 

შეირცხვინოს სახელი ნოდარ შუბიძემ. დიდებული სახელი, დიაღ, დიდებული, რადგან 

ასეთია მისი მომავალი: ხვალ თუ ზეგ მეხივით გავარდება და მთელ ქვეყანას მოედება. 

და ფინჯანს ორივე ხელით მაგრად ეჭიდებოდა, თითქოს ეშინოდა, ჩიტივით არ 

გამიფრინდესო. 



არა, რაღა ლევანს აეკიდა, რაღა ლევან შაბრიშვილს შეეფეთა, ნამეგობრალს და ერთად-

ერთ ინჟინერ-კერამისტს, რომელიც პარიზიდანვე აირჩია დამხმარედ და შუამავლად? 

ბედის სიცილია, უბრალო შემთხვევაა, ზევიდან ჩამოვარდნილი აგური რომ ვინმეს 

დაეცემა, ან ვაგონი გაიტანს, ყველა მისი ნაცნობ-ნათესავი იტყვის ხოლმე: “რაღა იმ 

უბედურს დაემართაო?” და ეს “უბედური” დღეს ნოდარ შუბიძე გამოდგა, ბედნიერად 

კი ნამეგობრალი ლევანი მოეჩვენა, რომელიც მრავალ ქარტეხილს გადარჩა, რადგან 

მუდამ შორს იდგა გრიგალების ბუდესგან და მხოლოდ თავის დარგში მუშაობდა – 

თავჩაღუნული, დაძაფული და კამეჩივით გამძლე. 

თუმცა რა ბედენაა! ლევანს გაჰყვა თუ სხვა ვინმეს, რა ფასი აქვს? პირველ დღეს გულის 

თქმას აჰყვა, პატივის შელახვა იუკადრისა და სერიოზულად ჰფიქრობდა უკანვე 

დაბრუნებას, ახლა კი ამაზე თითქმის ეცინებოდა და თავის-თავს არიგებდა: “შე 

ტუტუცო, ეს ფინჯანი, ქვეყნის საჭე, ხელში გეჭიროს და ცოლის დაკარგვის გამო 

გასწირო შენი თავიც, შენი სახელიც, შენი მშრომელი ხალხიც და მისი მომავალიც?! 

ალბათ გავგიჟდი, თორემ ეს სისულელე თუნდ ერთ წამითაც როგორ მოიკიდებდა ფეხს 

ჩემს თავში?” 

აგრეა, ცხადია, გაგიჟდა, დროებით შეირყა. ან რა ექნა? ნოდარიც ხელმოცარულია და 

ისიც ყალბი სიამაყით, ხავსმოკიდებული თავმოყვარეობით არის გაჟღენთილი. მაგრამ 

რა დროს ეს არის! 

“ჯანდაბას სიდონიაც და ჩემი თავიც!” – ღრმა რწმენით წამოიძახა და ერთხელ კიდევ 

გადალახა საზღვარი. 

ფითრის ფერი ედო, მაგრამ უკვე განკურნებული იყო: ფეხზედ მაგრად იდგა, თვალები 

ულივლივებდა, სახეზე ხალისიანი ღიმილი უთრთოდა და ხმაც მტკიცე ჰქონდა. როცა 

სარდიონი შემოუშვა, ფული მისცა და უთხრა: 

– ნურაფერს დამაკლებ, ნურც თქვენ დაიკლებთ. დღეს ერთი კარგი სადილი 

შეამზადებინე და… ჰო, ის უნდა მეთქვა: საათის სამზე სიდონიასთან გადი და გაიოზი… 

გაიოზი მოიყვანე… უთხარი, დღესვე უკან გამოვგზავნი თქო. 

– მეტი არაფერი ვუთხრა? – ყოყმანით ჰკითხა სარდიონმა. 



– მეტი არაფერი… ჰო, მართლა, შენს კნეინასთან ბოდიში მომხადე. ოთხი დღეა აქა ვარ 

და ვერც კი მოვიკითხე. ახლა მეჩქარება… სადილად დავბრუნდები და მეც მოვთხოვ 

შენდობას. მაშ ჯერჯერობით კარგად იყავით. 

და გულდინჯად გავიდა. 

ერთი საათის შემდეგ შუბიძე ფართე და ნათელ კაბინეტში შევიდა, ერთ წამს კარებში 

შესდგა. მაგიდასთან მჯდომს გადაჰხედა, გაუღიმა და ხელგაწვდენილი გაემართა 

მისკენ, თანაც მიაძახა: 

– გამარჯვება, ლევან! 

ლევან შაბრიშვილი წამოდგა, ღიმილითვე უპასუხა და ხელი მაგრად ჩამოართვა: 

– გაგიმარჯოს, ნოდარ, როგორ ხარ? 

– ძალიან კარგად. 

– მეგონა აღარ მოხვიდოდი. 

– მართალს გეტყვი: უკანვე გაქცევის სურვილმა ერთი წუთით გამკრა, მხოლოდ ერთით, 

მაგრამ დავძლიე და აი… აქა ვარ. 

– მაშ რატომ აქამდის არა მნახე? 

ნოდარმა მხრები შეიშმუშნა, გაიღიმა, შეყოყმანდა და – 

– ვინელებდი, – მორცხვად უპასუხა. 

ლევანმა თვალი აარიდა და მცირე დუმილის შემდეგ დაბალი ხმით ჰკითხა: 

– მერმე? 

– გათავდა… მოვინელე, – უფრო დაუწია ხმას ნოდარმა, – მოვინელე, რადგან… რადგან 

ეს საქმე… ჩემი პირადი საქმე მცირე წერტილად მომეჩვენა თვალუწვდენელ 

მინდორზე… მინდორზე, რომელიც უნდა მოვხნათ… ჩვენ უნდა მოვხნათ. 

პირისპირ იდგნენ. თვალი თვალში გაუყარეს. ლევანს თვალებში სიამისა და ნდობის 

ნაპერწკლებმა გაურბინა. 



– მაშ მე… მე აღარაფერს მაბრალებ? – ჩურჩულით ჰკითხა. 

– არაფერს… აღარაფერს – წრფელი კილოთი მიუგო ნოდარმა. 

ლევანმა ხელი გაუწოდა. ნოდარმა თავისი დაუხვედრა. დიდხანს ეჭირათ და უსიტყვოდ 

იღიმებოდნენ. მერმე ლევანმა ერთი სიტყვა მიუგო: 

– დაჯექი. 

ნოდარს ოთხი დღის წინათ ნათქვამი “დაჯექი” გაახსენდა, უნებურად შეადარა და 

დღევანდელში სითბო, ნდობა და სირბილე მოეჩვენა. 

ორივენი პირისპირ მიუსხდნენ მაგიდას და დადუმდნენ. ხანგრძლივი, უხერხული 

სიჩუმე ჩამოწვა წითელ ოთახში. ორივენი პირველ სიტყვას ერთმანეთისგან 

ელოდებოდნენ. 

ბოლოს ლევანმა ჰკითხა: 

– რას მეტყვი? 

– აჰა, დავბრუნდი. ჩუმად შემოვიპარე – და გაჩუმდა. 

– მართლა? მერმე? 

– ვიცოდი, რომ შეეძლოთ სასტიკად დავესაჯე… მაგრამ ვეღარ მოვითმინე და წამოვედი. 

– რა ვერ მოითმინე? – და თვალი თვალში გაუყარა. 

– უცხოეთში ხეტიალი… აღარა მჯერა იმათი… ჩვენს ხალხს დავუბრუნდი. 

– რომელ ხალხს? 

– ცხადია, მშრომელ ხალხს. სხვანაირი ხალხი აღარ არსებობს. ასში ხუთი სათვალავში 

ჩასაგდებიც არ არის. 

– მიზანი? 

შენთან და “იმათთან” ერთად მუშაობა ჩვენს მშრომელ ხალხისთვის და მასთან ყოფნა 

ლხინშიც და ჭირშიც, ნამეტნავად ჭირში, რადგან ლხინის დროს აფრიკელებიც კი აქ 

ამოვლენ, გაქცევით კი ბედნიერ ცხოვრებას მხოლოდ გიჟი გაექცევა. 



და ისევ დუმილი ჩამოწვა. ლევანი სწორად იჯდა და ნოდარს თვალს არ აშორებდა. 

ტუჩებზე ისევ წეღანდელი ოდნავი ღიმილი უთრთოდა, ხოლო შავი, ცივი, მჭრელი 

თვალები მოსაუბრის გულში ჰქონდა ჩაბჯენილი. 

უცებ ის თვალები ნოდარის დამწვარ ხელზე გადაიტანა და შეამჩნია, რომ თითი-

ტერმომეტრი ოდნავღა უკანკალებდა. 

“ორგული რომ ყოფილიყო, – გაიფიქრა – თითი ფართხალს და კაკუნს დაუწყებდა”. 

იმ თითიდან თვალი კვლავ ნოდარის გულში გადაიტანა, იქიდან ისევ თითზე 

გადმოვიდა და ბოლოს ჰკითხა: 

– მაშ… რა მოგიტანე? რა გიდევს თავში? 

ნოდარმა თავისებურად გაიგო და უპასუხა: 

– თითქმის რვა წელიწადს ვმუშაობდი განთქმულ სევრის ქარხნებში, ქიმიკოსი და 

კერამისტი ვარ. 

– ვიცი. პოლიტიკურად რას იტყვი? 

ნოდარი არც ჩაფიქრდა, არც აირია და მტკიცე ხმით მიუგო: 

– სრული ლოიალობა, სრული ერთგულება! 

ლევანი კვლავ ტუჩებით იღიმებოდა, ზედა ტანით ოდნავ შესამჩნევად ირხეოდა. 

მკვეთრი თვალები ნოდარის გულიდან თითზე და თითიდან ისევ გულში გადაჰქონდა. 

შემდეგ თითქო თავისთვის წაილაპარაკა: 

– ოდესღაც ეგეც საკმარისი იყო, ახლა კი… – და გაჩუმდა. 

– ახლა კი შეიძლება აღარ იკმარონ? – გაოცებით დაამთავრა ნოდარმა და თვალი თვალში 

გაუსწორა. მაგრამ იქ ვერაფერი ამოიკითხა, რადგან მეგობრის თუ ნამეგობრალის 

თვალებსა და ღიმილში ვერავინ ვერასოდეს ვერაფერს კითხულობდა. დუმილის დროს 

მისი აზრი, მისი “ჰო” და “არა”, წყრომაც, სიამეც, დასტურიც და უარიც მუდამ გულსა და 

ტვინში რჩებოდა ცხრაკლიტულით ჩაკეტილი და არასოდეს თვალებსა და ტუჩებზე არ 

გამოდიოდა. 



– ახლა კი შეიძლება აღარ იკმარონ? – ხელახლა ჰკითხა ნოდარმა და თითმა კანკალს 

ოდნავ უმატა. 

ლევანმა ტერმომეტრის აწევა შენიშნა და ისევ ღიმილით სდუმდა. 

მაშინ ნოდარმა უთხრა: 

– ლევან, ყური მიგდე. – და თითის კანკალის ანარეკლი ხმაში გადმოუსახლდა, – 

ერთგულება ხურმა კი არ არის, რომ მოგბეზრდეთ და დაიწუნოთ. ხვალ რომ რაიმე 

მოხდეს, თოფი უნდა ავიღო და მტრისა და ჩემი სისხლი უნდა დავღვარო. 

– საბუთს მოგთხოვენ. – ცივად მიუგო ლევანმა. 

– ამ საბუთს მაშინღა მივცემ, როცა დრო დადგება – და გაჩუმდა. 

– საბუთს მოგთხოვენ მეთქი. – განიმეორა ლევანმა. 

– აქაურ ფულზე რომ ვიანგარიშოთ, პარიზში ორი ათასი მანეთი მეძლეოდა, აქ კი… არ 

ვიცი რა მომელის. შეიძლება ციმბირშიც გადამასახლონ. 

– ადვილად შეიძლება. – დაუდასტურა ლევანმა. 

– მიუხედავად ამისა, მაინც ვეახელი. 

– საბუთი მეთქი? – ჩააცივდა ლევანი. 

ნოდარმა იყუჩა. თითმა კიდევ მოუმატა კანკალს. 

– საბუთი მეთქი? გაახსენა მეგობარმა თუ ნამეგობრალმა და ისე გაუშვირა ხელი, თითქო 

მონათხოვს ნივთსავით ხელში ჩადებას ელოდებოდა. 

– საბუთი? – ჰკითხა ნოდარმა და წამოდგა. 

დამწვარი ხელი აუჯანყდა. ჯიბისკენ წაიღო, ისევ ამოიღო და ლევანს გამოწვდენილ 

ხელში პატარა ფინჯანი ჩაუდო, თანაც დააყოლა: 

– აჰა, ინებე. 

და ისეთი იერი აისხა, თითქოს იმ ხელში ქვეყნის ბედი ჩაედოს. 



ლევანმა იმ ფინჯანს დაჰხედა, შემდეგ გაოცებული თვალები ნოდარს აავლო და 

გაიფიქრა: “გაგიჟდა?” მერე ის თვალები ისევ ფინჯანზე გადმოიტანა, კვლავ ამაყად 

მოღიმარე ნამეგობრალს შეანათა და განცვიფრებას ოდნავი შიში დაერთო: “ცხადია, 

გაგიჟდა”, და ორი სიტყვაც დაუმატა: “საწყალი ნოდარი!” 

და შეწუხებული ლევანი იმაზეღა ჰფიქრობდა, რომ “საწყალი ნოდარი” როგორმე 

მშვიდობიანად გაესტუმრებინა. უცებ მეგობრულად გაუღიმა და უთხრა: 

– დიდებულია!. მშვენიერია!.. 

– მშვენიერი კი არა, განძია, უდიდესი განძია. – ღრმა რწმენით შეუსწორა ნოდარმა. 

– რა თქმა უნდა, – უმალვე დაეთანხმა ლევანი, – ნამდვილი განძია. 

– ფასდაუდებელი რამ არის! – ფორიაქით შესძახა შუბიძემ. – ორ წელიწადში ქვეყანას 

შეატრიალებს და მილიარდებს მოგვცემს. 

“საწყალი!” – ერთხელ კიდევ გაიფიქრა, ხმამაღლა კი უმალვე დაეთანხმა: – უეჭველად, 

უეჭველად. – და ფინჯანი გაუწოდა. – წაიღე და მაგრად შეინახე. არავის აჩვენო, 

თორემ… 

ნოდარი ეხლაღა მიუხვდა: “გიჟი ვგონივარ”. ფინჯანი ჩამოართვა და უთხრა: 

– ლევან, ჭკუიანი, მცოდნე კაცი ხარ და მალე გაიგებ. აბა, მიყურე და მიმიხვდი. 

უცებ ხელი მოიქნია, ის ფინჯანი მთელი ძალღონით კედელს მიანარცხა. 

ფინჯანმა უცნაური ზრიალი მოიღო და ოთახი რაღაც ახალი, უჩვეულო და გაუგონარი 

ჟღარუნით გაივსო. კრიალით უკანვე გადმოხტა, მუხის იატაკზე გაგორდა და იდუმალი 

ჟღარუნი ერთხელ კიდევ გაიღო. 

ნოდარი გაგორებულ ფინჯანს მიჰყვა. შმაგიანივით ეცა და ისე ურტყამდა მძიმე ფეხებს, 

თითქო გველს სჭყლეტავდაო, თანაც სიხარულით გაიძახოდა: 

– აჰა, ლევან, აჰა! შეხედე!.. ნახე! დარწმუნდი! 

შემდეგ უვნებელი ფაიფური აჯანყებული ხელით აიღო, განცვიფრებულ ლევანს 

გადასცა და ჰკითხა: 



– გაიგე?.. გესმის?.. მოისაზრე? – 

ლევანს სწრაფი მოსაზრება და შესაფერი ცოდნა ჰქონდა, ამიტომ პირველივე სიტყვა 

საგნის შუაგულს მოახვედრა: 

– რისგან არის ეს ფინჯანი? 

– თიხისაგან. 

– რაო? – და თავის სიცოცხლეში თვალები პირველად გაახილა ასე ფართედ და 

განცვიფრებით. 

– თიხისგან მეთქი! – ამაყი სიხარულით მიუგო ნოდარმა. 

– თიხისგან? 

– თიხისგან, ნამდვილი თიხისგან. – განიმეორა ნოდარმა. 

– თიხისგან და… კიდევ რა? 

– შვიდი მეათედი თიხა, ესე იგი უფრო მასალა, და კიდევ რაღაც… რაღაც… ძალიან იაფი. 

ყური მიგდე, ლევან… – და ორივე ხელით მაგიდაზე დაებჯინა. თითი სარეკელასავით 

არახუნდა. – ყური მიგდე. ეს თიხა, ეს ფინჯანი ფოლადზე უფრო მაგარია. 

– დაუჯერებელია. 

– ეხლავე დაიჯერებ… აქ მომეცი. 

ფინჯანი ხელახლა გამოართვა, კედელთან მდგარს პატარა მაგიდაზე გვერდით დასდო, 

ზედ კედელს მიაყუდა და უთხრა: 

– ამოიღე რევოლვერი და ესროლე… 

ლევანი ყოყმანობდა. 

– ამოიღე მეთქი, ნუ გეშინიან. პირველი მცდელი და მიმრქმელიც შენ იქნები. 

– დაიცა, აქ არ შეიძლება. სარდაფში ჩავიდეთ. 

– ძალიან კარგი. ჩავიდეთ. 



სამი წუთის შემდეგ ელექტრონით განათებულ სარდაფში იყვნენ. ნოდარმა ფინჯანი 

ისევ კედელს მიაყუდა და განზე გადგა. 

ლევანის ხელში ნაგანის შავმა ლულამ იელვა. 

– ოღონდ ოდნავ ცერად დადექი. ტყვია არ ასხლტეს და არ მოგხვდეს… აი ასე… აბა, 

დაუმიზნე. 

ლულამ ჰაერში რკალი მოხაზა, ნელა დაეშვა და გაიყინა. 

უცებ სარდაფი ქუხილმა გაავსო. 

– აჰა, დაჰხედე. – და ნოდარმა უვნებელი ფინჯანი მიაწოდა. 

ლევანი ფინჯანს ათვალიერებდა და არა სჯეროდა: ძირის შუაგულში ოდნავ ეტყობოდა 

მონახვედრი. 

– აი ტყვია სად არის. 

ლევანმა უკან მიიხედა და იქ, კედელზე, სადაც ნოდარის თითი ფართხალებდა, მცირე 

ნაჩვრეტი დაინახა. ისევ ზევით ამოვიდნენ. ლევანმა ორივე კარი გასაღებით ჩაჰკეტა, 

ისევ თავის ალაგზე დაჯდა და უთხრა: 

– კარგად გამაგებინე. 

ნოდარმა ადვილად გააგებინა, რადგან ლევანს სწრაფი მოსაზრება ჰქონდა და ამ 

დარგშიც კარგა ხნის ნამუშევარიც იყო. დაბალი ხმით, მაგრამ აღფრთოვანებით და 

ფორიაქით უხსნიდა. 

მალე მთელ ქვეყანას ამის ჭურჭელი მოედება, რადგან ძალიან ლამაზიც არის და არც 

ოდესმე გატყდება. ხის მრავალ ნივთსაც გასდევნის და ერთი სახლიც არ დარჩება, რომ 

გარედან მაინც აგურისა და ქვის მაგივრობა არ გასწიოს. რკინა და ფოლადი დაძველდა, 

დაძვირდა და მალე მათი სახსენებელიც აღარ იქნება. 

– დაიცა, დაიცა! – შეაწყვეტინა ლევანმა. – ან შენ ყოფილხარ გიჟი, ან გსურს მე გამაგიჟო. 

– ყური მიგდე მეთქი. 

ყური უგდეთ და ნუ შეშინდებით: არც ნოდარია გიჟი, არც ლევანი გაგიჟდება, რადგან – 



– ვთქვათ რკინისა და ფოლადის გაუქმება ცოტა შორეული ამბავია, დანარჩენი ხომ შენვე 

გამოსცადე და უკვე ხელში გიჭირავს. 

– ეგეც კმარა, თუ მართლა აგური, ხე, ქვა, ფაიფური და ფაიანსი განდევნა. 

– დამიჯერე, კიდევ ბევრ რამეს განდევნის. მთელი ქვეყანა პურსავით მიესევა. 

უმთავრესი კი ის არის, რომ საიდუმლოებას ვერ გაიგებენ. 

– მართლა? 

– მართალს გეუბნები. ჩვენი ქვეყანა ბოლით გაჟღინთება. ყოველი მხრიდან მილიარდები 

წამოვა. ათიოდე წელიწადში ჩვენს თავს ჩვენც ვეღარ ვიცნობთ. ქვეყანას ბადესავით 

დავსერავთ ქარხნებით, გზებით, არხებით, სკოლებით, სამკურნალოებით, ხალხი ჭუჭყს 

მოიცლის, უმეცრებას ჩამოირეცხავს, გასუქდება და… და ამერიკას გაუსწრობს. 

– დაიცა, დაიცა! – ერთხელ კიდევ შეაჩერა ლევანმა, რადგან თვითონვე ეშინოდა 

ნოდარის ბოდვა დაეჯერებინა. 

მაგრამ აშლილი გამომგონი მაშინღა შესდგა, როცა სათქმელი ძირამდე დასცალა, 

დასცალა და დაუმატა: 

– ახლა ხომ გესმის ჩემი? 

– მესმის, მაგრამ… ჩემს გარდა კიდევ ვინ იცის ეს ამბავი? 

– ჯერ არავინ, არც ერთმა სულიერმა. 

– არც უცხოეთში? 

– არც უცხოეთში. მე ადვილად შემეძლო მილიონების შოვნა, მაგრამ… უკვე გითხარი… 

ხომ გესმის, ლევან? 

ლევანი უხმოდ უგდებდა ყურს და აღარ იცოდა, ნათქვამის მეათედი დაეჯერნა თუ 

მეასედი. მაგრამ სწრაფი, ნათელი, პრაქტიკული გონება ჰქონდა და უმთავრესი თავის 

თვალით ნახა და ტყვიითაც გამოსცადა. ესეც საკმარისი იყო, რომ ეს ურყევი, მტკიცე და 

შეუვალი კაციც შინაგანი ცეცხლით და იმედით ანთებულიყო. ბედნაკრავ მეგობარს 

ყველაფრით უსმენდა: ყურებით, გულით, თვალებით, შუბლით, ტვინით და 

კბილებითაც, უსმენდა და წეღანდელი “საბუთი” აღარც კი აგონდებოდა. 



კიდევ დიდხანს ისაუბრეს, ათასჯერ ასწონეს, გაზომეს და ნაუბარს თავი მოუყარეს. 

ბოლოს ლევანმა უთხრა: 

– წამო, ნოდარ, “იქ” წავიდეთ, და ეს საქმე გავაცნოთ და იმათაც მოვუსმინოთ. 

– წავიდეთ. 

და ორივენი წავიდნენ. 

კარს რომ მიადგნენ, ლევანი შესდგა და მეგობარს მიუბრუნდა: 

– ერთი რამ უნდა გკითხო, ნოდარ. 

– მკითხე, ლევან. 

– ეს… ეს ფინჯანი რომ არ გქონოდა, მაინც… მაინც დაბრუნდებოდი? – და მჭრელი 

თვალებით გულის ფსკერამდე ჩასწვდა. 

– რა თქმა უნდა, დავბრუნდებოდი! – უმალვე დაუხვედრა შუბიძემ. – უფრო ადრეც 

დავბრუნდებოდი. 

ლევანმა თავი ჩაიქნია და გაიფიქრა: “დაბრუნდებოდა”, და კარებში გასაღები 

გადაატრიალა. 

– მაშ მივდივართ? 

– მივდივართ. 

და სწრაფი ნაბიჯით გავიდნენ. 

1929 წ. 

 

 

  

 

 

 

 



კურდღელი     

                                                                                      პროფესორ მიხეილ ასათიანს,  

 

                                                                              რომლის ნაამბობმა დამაწერინა ეს მოთხრობა.  

 

                                                                                                    ავტორი.  

 

- სიდონი, შვილო სიდონი! - დასჩურჩულებს სიბნელეში მართა საწოლზე გაშოტილ 

თავის ერთას. - გესმის, შვილო?  

 

- რა გინდა, რა გაყვირებს?! - წყრომით ჰკივის პასუხი.  

 

- ადე, შვილო, სტუმარი მოგვივიდა.  

 

- სტუმარი? - შეალბილა სიდონიამ - ვინ არის?  

 

- პროფესორია, შვილო, პროფესორი ფრიდონ დორაშვილი.  

 

- მართლა?! ეხლავე გამოვალ.  

 

და ელექტრონის ჭაღმა უცბად გაანათა თეთრად მორთული საწოლი ოთახი: თეთრი 

კედლები, ორი თეთრი ლოგინი, თეთრივე მარმარილოს მაგიდა და ახალგაზრდა ქალი - 

ისიც თეთრ-კაბიანი და თვითონაც იმ სათამაშო კურდღელივით თეთრი, რომელიც 

მკერდზე აქვს მიხუტული.  

 

თეთრმა ძაღლმა - პატარა შპიცმა - თეთრი ზეწრიდან დედოფალას მსგავსი თავი ამოჰყო 

და, ტალანიდან უცხოს ხმა რომ გაიგო, ისკუპა და კაპასი წკავწკავით მეორე ოთახში 

გავარდა, თანაც გრძელი და აბურძვნილი ბალანი რხევით და პენტვით გაიტანა.  

 

ბალიშზე მოხვეულმა კატამ, ისევ თეთრმა და გრძელ-ბეწვიანმა, წელი მოირკალა, 

თათით ცხვირი მოიწმინდა. მერმე იმანაც ისკუპა და ვეფხური ნაბიჯით შპიცს გაჰყვა. 

მართაც გავიდა და კარი გაიხურა.  



 

სიდონია კი სატუალეტო მაგიდას მიუჯდა და ისე დააშტერდა სარკეს, თითქოს იქ, იმ 

სარკის უკან, უცნობი ქალი იჯდაო. ძლივსღა იცნო თავისი თავი. სიდონია ისედაც 

ფერმკრთალი იყო, ეხლა კი...  

 

დღეს კი მართლა იმ კურდღელს დაჰმსგავსებია, რომელიც ისევ მკერდზე აქვს 

მისვენებული. ლოყებიც ისე ჩაუცვივდა, როგორც ჯუანშერს ჰქონდა ჩაცვივნული - 

ჯუანს, ჯანს, ჯონს, ჯანშეს, თავის შვილს, ოთხი წლის ბიჭიკოს, ფუნთუშას და 

ფუნჩულას, რომელიც დღეს დამარხეს... ასე ამბობენ, დამარხეს... სხვები ამბობენ, 

თორემ... ნამდვილად...  

 

ჯუანშერი ხშირად ჩაუჯდებოდა დედას კალთაში, იღლიაში იმ თეთრ კურდღელს 

ამოიდებდა, ეხლა რომ სიდონიას ჩაუხუტებია, და ხან დედას შესცქეროდა, ხან 

კურდღელს ჩააშტერდებოდა და აიჩემებდა:  

 

- დედილო, შენ ჩემ ბაწიასა ჰგევხარ.  

 

- ჰო, შვილო, ვგევარ. - უპასუხებდა.  

 

- ბაწიაც შენა გგავს.  

 

- ჰო, გენაცვალოს დედა, მგავს.  

 

ეხლაც გაიღიმა და გუნებაში უპასუხა - იმას, ვინც... რომელიც (რომელიც თუ ვინც?)... იქ, 

შავ მიწაში წევს (წევს თუ დევს?)  

 

- სწორი თვალი გაქვს, (გაქვს, თუ გქონდა?) ჩემო ფუნთუშა, ჩემო ჯუან... ჯანშე... 

ჯუანშერ: მე და შენი ბაჭია ძალიან ვგევართ ერთმანერთს.  

 

და სარკეში უცებ თვალი მოჰკრა გაბზარულ ღიმილს.  

 

კურდღელი სარკის წინ დასდო. ჩაცუცქულან პირისპირ თეთრი ბაჭიები და გაოცებით 

უმზერენ ერთმანეთს.  



 

- ამ კურდღელმა მეორე გააჩინა, აგერ ის, სარკიდან რომ იჭყიტება, - ფიქრობს დედა, - 

როგორც მე გავაჩინე ის... ჩემი ბაჭია, ეხლა რომ სადღაც მიწაში (წევს თუ დევს?)... ერთი 

კურდღელი ჩემია, მეორე კი იმისია, ჯუანისა, რომელიც ეხლა იქ... (მაინც არ იცის, წევს 

თუ დევს?).  

 

ჩააშტერდა მეორე ქალსაც, სარკეში რომ იჯდა, და სახე რომ კირით ჰქონდა შელესილი. 

სიდონიასი აღარაფერი აქვს იმ დედაკაცს: დაბერებულა, შავი თვალები უფრო შავს 

ორმოში ჩასცვივნია, და იქიდან უცნაური ნაპერწკლები ელავენ - მოუსვენარნი, 

უაზრონი, არეულნი.  

 

მარტო თმა-ღა შერჩა სარკის ქალს სიდონიასი - ხშირი, აპენტილი, მუქი ჩალის-ფერი - 

ალბათ ისიც სიდონიასავით ოქსიჟენს ხმარობს, წყალბადის ჭარბჟანგით იღებავს.  

 

- ცხადია, - ფიქრობს სიდონია და თეთრი ხელებით მარდად ივარცხნის და ილაგებს იმ 

თმას, - ცხადია, მე სხვა ვარ, ეს ქალი კიდევ სხვა ვიღაც არის. მე ვარ სიდონია, სიდონია 

სტავრიშვილისა, ის კი უცხოა, უცნობია. რაკი ეს ქალი ხმას არ იღებს, რადგან მუნჯია, მე 

თვითონ დავარქმევ სახელს - თუნდაც სალომეს.  

 

ორივემ ერთმანეთს სალამი მისცეს, გაუღიმეს, თითქოს ურთიერთის გაცნობა 

გაუხარდათო. სიდონია მართლა გამხიარულდა.  

 

- მაშ ასე: - განაგრძო ფიქრი თავისთვის. - მე სიდონი მქვიან, ამას კი - სალომე. და ესეც 

სტავრიშვილის გვარისა იყოს, ედიშერის ცოლი, ხა-ხა! რა კარგია! ჩემს ქმარს ორი ცოლი 

ეყოლება - სიდონია და სალომე. ხი-ხი! გათათრდეს და ჰარამხანა გახსნას, ხი-ხი-ხი! 

რადგან მე არა ვყოფნი, მეორეც გაიჩინოს. მუდამ სჩივის - ცივი ქალი ხარო. ეხლა 

ცხელიც ეყოლება. ხა-ხა! ალბათ მე თავს დამანებებს, მომასვენებს. ან განა ღირსი არა ვარ! 

ხუთი წელიწადია მტანჯავს. დღესაც ვერ გამიგია, რა აგიჟებთ ხოლმე ცოლ-ქმარს. 

სიყვარული ადამიანს თავსაც კი მოაკვლევინებს, მაგრამ ის... ფუჰ! მადლობა უფალს, 

თითქმის ხელი აიღო ედიშერმა ჩემზე - გადავაჩვიე. ეხლა შენ ემსახურე, სალომე, - 

ეჩურჩულება სარკეში მჯდომ ორადს და ნიშნის მოგებით თავს უქნევს.  

 

სალომეც თავს უქნევს, თითქო სარკიდან თანხმობას უთვლისო. სიდონია კი ისევ 



აგრძელებს:  

 

- ეს კიდევ არაფერი: მე ბედნიერი ვარ, რადგან ორივე შვილი ცოცხალი მყავს, შენ კი - 

საწყალო, უბედურო! - შენ პირმშო ჯუანშერი მოგიკვდა... აგერ ის, დღეს რომ დამარხე. 

უმცროსი კი, პაწაწა კატო (ღმერთო ჩემო, რა უშნო სახელი დაგირქმევია!) ისე შეიჯავრე, 

რომ შენმა ქმარმა ედიშერ სტავრიშვილმა (ეს გვარიც უშნოა!), შვილი მოგაშორა და 

თავის ძმის ოჯახში გაჰგზავნა. საწყალო დედავ!.. უბედურო!.. საბრალოვ!  

 

და ერთმანეთის სიბრალულით ორივე დედა სტირის - ცოცხალიც და ორადიც. ორივეს 

გამხდარ ლოყებზე მსხვილი ცრემლი ჩამოსდის, თან უმარილი ჩამოაქვს და ღაპა-ღუპით 

მარმაროს ფიცარზე იღვრება.  

 

- მართლა, სტუმარი! - გაახსენდა სიდონიას.  

 

ორივე დედაკაცი - სიდონიაც და სალომეც - უმალ გამოცოცხლდნენ: პირსახეები 

გაიშალეს. ერთმანეთს გაუღიმეს და წამოდგნენ.  

 

- მაშ ასე: გათავებულია, ქალბატონო სალომე. - მცირე რწმენით ეუბნებოდა გუნებაში 

სიდონია ორადს. - გადაწყვეტილია: თქვენი სახელი ამიერიდან სალომე იქნება - ეს 

პირველი. დღეიდან მე დავისვენებ, თქვენ კი ედიშერს ცოლობას გაუწევთ. ნუ 

შესწუხდებით, თქვენს მაგივრად მე ვიმუშავებ, ყველაფერს მე თვითონ გავაკეთებ, 

ოღონდ ჩემს ქმარს ამიერიდგან თქვენ უნდა მოუკლათ ჟინი. ამის მეტი საქმე არ 

გექნებათ, - ესეც მეორე. უფროსი ვაჟი - ჯუანშერი - თქვენ მოგიკვდათ, და თქვენ 

სინიდისსაც თქვენვე უნდა მისცეთ პასუხი, რადგან... მიზეზი თქვენც კარგად 

გეცოდინებათ, მე ნუღარ მათქმევინებთ, - ესეც სამი. ვინაიდგან ჯუანშერის სიკვდილი 

თქვენ გედებათ, ამიტომ დარდიც თქვენვე უნდა აიკიდოთ. თუ გნებავთ და 

შეგიძლიანთ, ზიდეთ სიკვდილამდე, თუ არა და - ვერის ხიდი აქვეა, - ესეც ოთხი და 

უკანასკნელი... მე კი თავი დამანებეთ და მომასვენეთ. დღეიდან თქვენთვის აღარ 

მეცლება... ორი შვილი მყავს გასაზრდელი - ჯუანშერი და კატო... რად მიცქერით აგრე? 

გიკვირთ, განა! საკვირველი არაფერია: მეც თქვენსავით ორი შვილი მყავს, დიაღ, ორი: 

ერთი ოთხისაა, მეორე - სამისა. თქვენი შვილებიც სწორედ ამ ხნისანი არიან. ჩემსას და 

თქვენსასაც ერთნაირი სახელები აქვთ - ჯუანშერი და კატო, ანუ კიტი. ისევ გაოცდით? 



საოცარი აქაც არაფერია. მაგრამ ნუ დაივიწყებთ, რომ ჩემები ცოცხლები არიან... რამ 

გაგაოცათ, რა ვქნა?! ორივენი ცოცხლები არიან მეთქი - ჯუანშერიც და კატოც. თქვენი 

ჯუანშერი კი მოკვდა... დიაღ, მოკვდა. მონაწილე ვარ თქვენი მწუხარებისა... მესმის... 

ვგრძნობ. მეცა მყავს შვილები... მეც დედა ვარ, მაგრამ... ბოდიშს ვიხდი, უკაცრავად, 

სტუმარი მელის. ნახვამდის, საწყალო სალომე! მშვიდობით, უბედურო დედავ!  

 

სიდონიამ თეთრი კურდღელი ჩაიხუტა - სალომემაც. სიდონიამ ახალ დედას 

სიბრალულით შეჰხედა და დაბლა დაუკრა თეთრი თავი - სალომემაც. სიდონია 

კარებისკენ გამოტრიალდა - სალომემაც ზურგი შეაქცია.  

 

**  

 

- სიდონი, გაიცანი: პროფესორი ფრიდონ დორაშვილი...  

 

- ფრიად სასიამოვნოა. - უღიმის ექიმი.  

 

- ბატონო პროფესორო! - და სიდონია ღიმილით შესცქერის დორაშვილს, თან ხელის 

გამორთმევას აგვიანებს - ჩვენ ვიცნობთ ერთმანერთს.  

 

- მართლა?.. მაშ ბოდიშს ვიხდი.  

 

- ხუთი წლის წინათ თქვენი მოწაფე ვიყავი, სტუდენტი გახლდით.  

 

- მართლა, მაგონდება! - უხარიან ექიმს. - გამარჯვება, სიდონი! როგორა ხარ... როგორა 

ხარ, ქალო? რასა იქ, რასა შვრები?  

 

- მადლობელი, დიდი მადლობელი ვარ ჩემი გახსენებისთვის. საკვირველი არც არის, 

რომ დაგავიწყდით. ხუთი წელიწადი გავიდა, რაც თავი დაგანებეთ. რა თქმა უნდა, 

იერიც გამომეცვალა. თხელი და თეთრი ხელი სხარტულად აიქნია, ტალღებივით 

შევარცხნილი თმა აისწორა, სარო ტანი ოდნავ აირხია, შინაგანი ზმორვით აიგრიხა, 

მერმე თვალები მოჟუტა და იდუმალი ღიმილით გადაჰხედა ჯერ თავის ქმარს, შემდეგ 

დორაშვილს, თითქოს ორივეს ეკითხებოდა: რას იტყვით, მართლა გამოვიცვალე, 

მართლა დავბერდი, თუ მაშინდელივით ისევ ლამაზი ქალი ვარო?  



 

ედიშერმა იცნო ცოლის შეჩვეული მანერა: სიდონია მუდამ ასეთს ფანდს ხმარობდა 

ვინმეს მოსახიბლავად - და გული აუტირდა:  

 

\\\"დღესაც, ეხლაც! - გაიფიქრა. - ექვსი საათი ძლივს გავიდა, რაც ერთად-ერთი ვაჟი 

დავმარხეთ, ეს ქალი კი\\\"...  

 

- მაშ ძალიან შევიცვალე, არა? - ეკითხება სიდონია ექიმს.  

 

- არა, საიმისო არაფერი გეტყობა.  

 

- დაბრძანდით, - დაიპატიჟა სიდონიამ ექიმი. - გარდა ამისა, გვარიც გამოვიცვალე, მაშინ 

ჯარისმანიძე იყო ჩემი გვარი, ეხლა კი სტავრიშვილასა გახლავართ. ხა-ხა! რა 

სულელური წესია გვარის გამოცვლა, არა, ექიმო?  

 

გადიკასკასა, გულში კი გაიფიქრა: \\\"ჰა, ფრთხილად! თავი ნუ აიგლიჯე!\\\"  

 

სიცილი თითქო მახვილით ჩამოიჭრა და ექიმს შეხედა.  

 

ფრიდონ დორაშვილი გულხელდაკრეფილი იჯდა და ოდნავ იღიმებოდა, ხოლო შავი, 

მბურღავი თვალები სიდონიას სულში ჰქონდა ჩაბჯენილი.  

 

ქალმა უმალ მოსწყვიტა მოუსვენარი თვალები ექიმის უძრავ თვალებს. უცებ მოდუნდა, 

მოირღვა, ღიმილი ჩამოირეცხა, ტუჩები ჩაიკეცა, თვალებში ცეცხლი ჩაიქრო, თითქო 

ერთ წუთში ორი წლით დაბერდაო, და ხმაც თითქოს უცებ დაუჟანგდა:  

 

- ედიშერ, სამსახურში გიგვიანდება. - მოაგონა ქმარს.  

 

ედიშერ კლუბში მსახურობს. ლოტოს კონტროლიორად არის და სამსახური საღამოს 

ცხრა საათზე ეწყობა. წეღანაც უთხრა ექიმს და ბოდიშიც მოიხადა - ადრე უნდა წავიდეო.  

 

- არა უშავს-რა, - უპასუხა მაშინ პროფესორმა. - იქნება უშენობა სჯობდეს კიდევაც. 

მარტო რომ იქნება, უფრო ადვილად მივაგნებ სენის მიზეზს, შენთან კი შეიძლება გული 



ჩაიკეტოს.  

 

- ეხლავე წავალ. - უპასუხა ცოლს ედიშერმა და ჩაის სმას მოუჩქარა.  

 

პროფესორმა ძველი დრო გაიხსენა:  

 

- მაგონდები, კარგად მაგონდები, სიდონი. აუდიტორიაში მუდამ წინა სკამზე იჯექი.  

 

- დიაღ, ადრე მოვდიოდი. - უცებ გამოფხიზლდა სიდონია.  

 

- ბეჯითად სწავლობდი.  

 

- მიყვარდა თქვენი საგნები - ფსიქიატრია, ნევროლოგია,  

 

- მერმე, რად დაანებე თავი?  

 

- გავთხოვდი.  

 

- მარტო ეგ იყო მიზეზი?  

 

და ისევ სულში ჩაუძვრა.  

 

კინაღამ უპასუხა - ქმარმა ამაღებინა ხელიო, მაგრამ ენას დროზე ამოსდო აღვირი. 

გაახსენდა, რომ ქმარი გვერდით ჰყავდა, და წაიბორძიკა:  

 

- მარტო ეს იყო... შვილი, ოჯახი, სწავლა - ძნელია ათი საქმის გაძღოლა.  

 

ედიშერმა ბოდიში მოიხადა და წავიდა.  

 

სიდონიამ კარი გაუკეტა, დაბრუნდა, დაჯდა. ექიმმა ისევ თვალში თვალი გაუყარა.  

 

პროფესორის თვალის სხივებს, სიდონიას გულში რომ ფათურობენ, ნებისყოფა 

დაუხვედრა, თან თავის თავს ამხნევებდა: ”გამაგრდი, არ დაჰნებდე! მაგრად ჩაიკეტე, 

ვერ გაჯობებს!\\\"  



 

ექიმი თითქო მიუხვდა ნააზრევს. შეკეცილ ტუჩებსა და დაჭიმულ შუბლზე წაუკითხა 

გაკერპება.  

 

უცბად გაჯიუტებულ ქალს პირი ნაძალადევად უღიმოდა, თვალები კი ელვარე 

ლითონით ჰქონდა სავსე.  

 

ეხლა ექიმი მოლბა, გალხვა. მისი თვალები ფათურის და ძებნის მაგივრად ნაზად 

იჟუტებიან, ლამუნობენ და საამური სხივებით სთრთიან.  

 

- რად მიბღვერი მაგრე, სიდონი?  

 

- მე? მე გიბღვერით? ხა-ხა-ხა! არ მესმის, რად უნდა ვუბღვეროდე სტუმარს, ისიც 

თქვენისთანა ექიმს, დიდ მეცნიერს, სწავლულს?!  

 

- მე დიდი მეცნიერი არა ვარ, სიდონი. ეხლა ამ ოთახში ექიმიც არა ვარ. მე მხოლოდ 

სტუმარი ვარ - მეტი არავინ.  

 

- მეტი არავინ? მართლა? მაშ რატომ აქამდის არ მეწვიეთ? მართლა, მიირთვით მურაბა.  

 

- ჩემი ბრალია, დამნაშავე ვარ, შენც იცი, რომ ედიშერი შორეულ ნათესავად მერგება. 

რამდენჯერმე დამპატიჟა, მაგრამ... რას იზამ, დრო არ მქონდა.  

 

- მჯერა, თუმცა... მიირთვით მურაბა, ბატონო...  

 

- ფრიდონ. - გაახსენა ექიმმა.  

 

- ბატონო ფრიდონ. მომწონს ეგ სახელი. მიირთვით მეთქი. ჩაი გაგიცივდათ. აირჩიეთ: აი 

ალუბალი, აი შინდი. ეს კომშია, ეს კაკალი. სცადეთ, მშვენიერია.  

 

ექიმმა კომშის მურაბა გადაიღო და ჭიქაში ჩაილაპარაკა:  

 

- სტუმრად მოვედი, მაგრამ უნდა მოგახსენო: გამხდარხარ, ფერი წაგსვლია, ამიტომ...  



 

- ამიტომ. - ჩამოართვა სიდონიამ, - ამიტომ სტუმარიც ბრძანდებით და ექიმიც, ხომ? 

უნდა გამსინჯოთ, არა?  

 

- ნუ შეშინდი, არაფერს გავნებ.  

 

- შევშინდი? მე შევშინდი?  

 

არა, პატივცემულო პროფესორო, სიდონია და შიში ერთმანერთს არ იცნობენ. ყველამ 

იცის, რომ ეს ქალი - პატარა და გამხდარი ქალი - ვაჟივით მამაცია, გამბედავია.  

 

- ჩემი შიში ჯერ არავის გაუგონია. - უკადრისობს სიდონია. პროფესორმა თითქო რაღაც 

იპოვნა. ნაპოვარს დასწვდა, ჩაებღაუჭა:  

 

- მეც მაგრე მაქვს გაგებული: სიდონია მეტად უშიშარი ქალიაო. ამიტომ გამიკვირდა, 

რად ერიდება მეთქი გასინჯვას?  

 

- ვინ გითხრათ, ერიდებაო? - გაოცდა სიდონია. - მე არ მითქვამს უარი. თუ გნებავთ, 

ინებეთ, თუნდ ეხლავე გამსინჯეთ.  

 

- მოვასწრობ, ნუ გეჩქარება. ჯერ ერთი ჭიქა კიდევ დამისხი. - და უმალვე მიაყოლა: - მამა 

შენი მახსოვს.  

 

- ვექილი იყო.  

 

- როდის გარდაიცვალა?  

 

- რვა წლის წინათ.  

 

- მგონი ნერვიული ადამიანი იყო.  

 

სიდონიამ ჭიქა მიაწოდა, მოწყვეტილივით დაეშვა და ექიმს ისე შეჰხედა, თითქო 

შებრალებას სთხოვდაო. მერმე ჩუმი ხმით ჰკითხა:  



 

- თქვენ გსურთ ჩემი შთამომავლობა შეამოწმოთ, არა?  

 

- თუნდ აგრეც იყოს. ხომ დამპირდი, ყოველივეს გაგაგებინებ, თავს გაგასინჯვინებო?  

 

- მესმის. მეც მესმის. თქვენი მოწაფე ვიყავი, ბევრი ვისწავლე თქვენგან. თქვენ გსურთ 

ერთმანერთს გადააბათ ჩემი მემკვიდრეობა და ავადმყოფობა, აგრეა თუ არა, ბატონო 

ფრიდონ?  

 

- შენი ავადმყოფობა? მაშ შენ ავადა ხარ, სიდონი?  

 

სიდონია თითქო ქურდობაში დაიჭირესო: შეკრთა, აირია, მერმე უცბად გამოფხიზლდა 

და გაბზარული სიმტკიცით მიუგო:  

 

- არა, მე ავად არა ვარ. ედიშერსა და ზოგ სხვასაც ეგონათ, სიდონია შეირყაო. ამიტომ 

მოგიწვიეს თქვენ, ბატონო ფრიდონ, თორემ მე საექიმო არაფერი მჭირს მეთქი.  

 

- მჯერა. ალბათ არაფერი გჭირს. - ჩაილაპარაკა ექიმმა. მერმე უცებ მიახალა:  

 

- ეგ რა ჩაგიკრავს მკერდში, სიდონი?  

 

- ესა? კურდღელია, თეთრი კურდღელი... ჩვენი კურდღელი...  

 

- ვისი?  

 

- ჩემი და ჯუანშერისა, ჯუანის... ჩემი ბიჭიკოსი.  

 

ჩაიღიმა და სათამაშო უფრო მძლავრად ჩაიხუტა.  

 

- სად არის ეხლა შენი ბიჭიკო, შენი შვილი?  

 

სიდონიამ ექიმს ჯერ შეჰბღვირა, მერმე ჩაუღიმა, შემდეგ ხელი უკანა ოთახისაკენ 

გაიშვირა და  

 



- იქ არის... იმ ოთახშია.  

 

- წამო, მაჩვენე, მინდა ვნახო, როგორი შვილი გყავს.  

 

დედა ძუ ვეფხივით წამოიჭრა, კურდღელი სავარძელში ჩააგდო, მერმე მკლავები 

გაჰშალა და ისე აღიმართა, თითქო მოსისხლესაგან თავის ბოკვერს იცავდაო:  

 

- არა, არა!.. არ შეიძლება!.. არ შეიძლება!  

 

- რატომ არ შეიძლება, ქალო?  

 

- სძინავს... არ გააღვიძო, არ გააღვიძო!  

 

ექიმი და დედა ერთმანერთს თვალებით ჰბურღავენ. პატარა ძაღლი თეთრ კურდღელს 

სძიძგნის. თეთრი კატა სკამზე ჩაცუცქებულა და გაოცებით უმზერს პატრონსა და 

სტუმარს.  

 

- კეთილი. იყოს ნება შენი. - ამბობს ექიმი და ისევ ჯდება. - მერმე მაჩვენე.  

 

სიდონია კი ისევ ჯვარცმულივით სდგას და სადღაც წასულ თვალებს ჰბლიტავს, თითქო 

ტირილს აპირებსო. მერმე კურდღელს დასწვდა, ფეხაკრებით დაბრუნდა, ფრთხილად 

დაჯდა, ის ბაჭია შვილივით ჩაიხუტა და ისე ნაზად დაუწყო ალერსი და ღიღინი, თითქო 

მკერდზე მართლა მიძინებული შვილი ჰყავდა და მისი გამოღვიძებისა ეშინოდაო:  

 

- დაიძინე, გენაცვალე, ჩემო ბიჭიკო-ო-ო... ნანი ნანა იავ ნანა-ა-ა, ჩემო ჯუანშერო-ო-ო.  

 

თან კურდღელს ხელს უსვამს, არწევს და თვითონაც ირწევა.  

 

**  

 

წრევანდელი ზაფხული სიდონიამ წაღვერში გაატარა. ჯუანშერი და კატოც თანა ჰყავდა, 

დედა კი ქალაქში დასტოვა - ედიშერის მოსავლელად.  

 

მხიარულად ჩაჰქროლა ორმა თვემ. მრავლად იყვნენ ჭაბუკები. გასართობიც ბევრი 



ჰქონდათ. ხან ბაკურიანში ავიდოდნენ, ხან ცემის ტყეს შეერეოდნენ, ზოგჯერ ტიმოთეს 

უბანს ესტუმრებოდნენ, ზოგჯერ კიდევ ბორჯომში ჩავიდოდნენ და რიჟრაჟზე-ღა 

დაბრუნდებოდნენ.  

 

ერთხელ-ორჯერ ბავშვებიც წაიყვანა. სხვა დროს კი ყმაწვილებს გამდელი უვლიდა - 

ძალიან კარგადაც უვლიდა: ერთხელაც არაფერი დაუშავებია. ერთგული და 

თავდადებული დედაკაცია.  

 

ამიტომ იყო სიდონია მინდობილი და უზრუნველი. ან რა უნდა ექნა! შვილებს დილით-

დილამდე ქინძისთავივით ზედ ხომ არ მიიკერებდა! თვითონაც ახალგაზრდა ქალია, 

ჯერ ოც-და-ექვსისაც არ არის.  

 

წელიწადში ცხრა თვეს ქალაქში ობდებოდა, ორ-სამ დღეში ერთხელ ძლივს გაახელდა 

თვალებს. მხოლოდ ზაფხული ჰქონდა დასაკუთრებული.  

 

მართალია, ორი შვილის დედა იყო, მაგრამ გართობაში სიდონია არც სხვა დედებს 

გაუსწრებდა, არც ჩამორჩებოდა. დედობდა როგორც დანარჩენი დედები, და 

თავისთვისაც ზრუნავდა - ისევ დანარჩენ დედებივით.  

 

მაგრამ არა: შვილების სიყვარულში სიდონიას ერთიც ვერ დაედრებოდა, როცა შვილები 

გვერდით ჰყავდა, სიხარულისგან თვითონაც შვილებს ჰგავდა და იმ პაწაწა 

მაიმუნებივით გიჟდებოდა: დარბოდა, გორაობდა, ანცობდა, ცუღლუტობდა და მთელ 

აგარაკს თავისი კისკისით, კივილით და ჟრიამულით ავსებდა.  

 

მაგრამ - ღმერთია მოწმე - არც მაშინ იყო გულსავსე, როცა შვილებს გამდელს 

დაუტოვებდა და მარტო წავიდოდა სადმე. ზოგჯერ, სხვაგან სადმე - ან ბორჯომის 

კონცერტზე, ან ბაკურიანის ტყეში - თავის ქალ-ვაჟს რომ მოიგონებდა, მდედრული 

სევდით მოიბურებოდა, აიშლებოდა, თითქმის გაგიჟდებოდა: დაბმულივით 

გამოიწევდა, გაანჩხლდებოდა, სხვებსაც შეწყობილ მხიარულებას ჩაუშლიდა და 

თვითონაც გუნებას მოიწამლავდა.  

 

და დედის ატეხილ ციებ-ცხელებას მხოლოდ მაშინ ჩაიქრობდა, როდესაც თავის 

სააგარაკო ოთახში გახელებული შეიჭრებოდა, ყველას გააღვიძებდა, თუნდაც მძინარე 



ჯუანშერს გულში ჩაიკრავდა, ერთ საათს მაინც ეტიტინებოდა და შემდეგ, მასთან 

ერთად, დაღლილ ტანსა და გონებას ძილს გაატანდა.  

 

ნუ, ნურავინ დასძრახავს სიდონიას, ნურავინ შეედავება შვილის სიყვარულში. დედამ - 

მართამ - სიდონიას გიჟი დედაც კი დაარქვა:  

 

- ქაა, გამიგონია დედის სიყვარული, მაგრამ შენისთანა გიჟი დედა ჯერ არ მინახავს. 

როდესმე რამეს დაუშავებ მაგ ბიჭს: ან მოსტეხავ რამეს, ან ჩასწყვეტავ, ან დაახრჩობ.  

 

ისე არსად გავიდოდა სიდონია წაღვერიდან, რომ ჯუანისთვის ერთი კონა ზამბახი არ 

მოეტანა. პატარა ჯუანშერი ამ ყვავილს ზედ აკვდებოდა. მისი ყნოსვა უმაძღარი იყო. 

ჩაჰყოფდა თავს თაიგულში და გაინაბებოდა. მარწყვს, ჟოლოს, მაყვალს ან სხვა ხილს ისე 

არ ეტანებოდა, როგორც თეთრსა და მოზრდილ ყვავილს - მსუქანს, სუნიანს, 

მაღალყელას, პირღიას, ექვს-ტუჩიანს, მკრთალ-ძარღვიანსა და შვიდ-ენიანს.  

 

- აჰა, ჯუან, შენი ზამბახი.  

 

ჯუანშერმა ჯერ კიდევ შარშანწინ დაიჩემა ეს ყვავილი, როდესაც ორი წლისა ძლივს 

შესრულდა, და მას აქეთ აღარ ივიწყებდა.  

 

იმ დღეს - ნუ, ნუ გაახსენებთ ეხლა სიდონიას იმ პარასკევს - სიდონია ბაკურიანში 

მიდიოდა.  

 

დილით ჯუანშერს უქეიფობა დაეტყო: მოდუნდა; მოტყდა - თითქო დაიღალაო. 

სიდონიამ მთელი დღე ტყეში გაატარა. იმ დღეს შვილები თან არ წაიყვანა, რადგან... 

შვილებსაც ხელსახოცივით მუდამ თან ხომ არ ატარებს!  

 

როცა მიდიოდა, ჯუანი ბაღში თამაშობდა. ზამბახები მიწაში ჩაერგო და ჰრწყავდა. დედა 

კარგა ხანს უმზერდა სარკმელიდან და იღიმებოდა.  

 

ჯუანმა მორწყვა გაათავა. მერმე თავისი საყვარელი კურდღელი აიღო, რომელიც ერთი 

კვირის წინათ \\\"იმან\\\" მოუტანა ქალაქიდან, მომართა, ვალსი დააკვრევინა და 

რიგრიგად ჩამოუტარა ზამბახებს - რომ იმათაც გაეგოთ და ეცეკვნათ - თან თვითონაც 



აჰყვა წკრიალა ხმით და პაწაწინა ხელ-ფეხით.  

 

ხა-ხა-ხა, რა სასაცილო იყო მაშინ ჯუანშერი!  

 

რომ დაბრუნდა, ჯუანშერს აზმორებდა. თითქო სიცხეც ჰქონდა. გამდელმა შესჩივლა:  

 

- გენაცვათ, მთელი დღე ვეწვალე და ვერაფერი შევაჭამე.  

 

ვერც დედამ შეაჭამა. გაჰხადეს და დააწვინეს. ალერსსა და კურკურს არც იმ საღამოზე 

დაუკლო სიდონიამ. ორივე შვილი დააძინა და თვითონ ხელმეორედ წავიდა, რადგან...  

 

რადგან იშვიათი საღამო იყო, მაძღარი მთვარე ცის შუაგულში დასეირნობდა და 

სარკმლიდან, კარიდან და ფიცრულ კედლებიდანაც კი დასდევდა ისედაც შეფიცხებულ 

სიდონიას.  

 

სადგურის ხეობას ორივე მხრიდან ორი გარუჯული საარაკო ვეშაპი მოსწოლოდა, 

რომელთაც უღვიძებელის ძალით ეძინათ. ხევის ძირში შავი-წყალი შრიშინებდა. გაღმა, 

სადგურთან და ტყის ნაპირას მთვარისა და ელექტრონის შუქზე, ლანდები 

დაბორიალებდნენ, ალბათ ქალ-ვაჟები ერთმანერთს დასდევდნენ.  

 

სიდონია მთვრალივით მიდის ბნელი ქუჩით და ჯერაც არ იცის, გაჰყვება ბაკურიანში 

მეგობარს, თუ შვილის ავადმყოფობას მოიმიზეზებს და დაბრუნდება.  

 

მატარებლის მოსვლამდე ბევრი დროა დარჩენილი, ამიტომ ამის მოფიქრებასაც 

მოასწრებს. ჯერ-ჯერობით კი გაღმა გავა, გაივლის, ხოლო დანარჩენს იქ მოისაზრებს. 

რაც უნდა მოხდეს, თუ აჰყვა და წავიდა, ხვალ საათის ორზე შინ იქნება, უეჭველად 

იქნება!  

 

და გადიასაც ასეთი დარიგება მისცა:  

 

- შორს არსად გაუშვა... აჭამე... თუ სიცხემ მოუმატოს, ექიმს დაუძახე და...  

 

ერთი სიტყვით, თავისი ვალი მოიხადა.  



 

გავიდა ხანი. ნუ, ნუ ჰკითხავთ სიდონიას რამდენი ხანი გავიდა. აღარ ახსოვს. 

დაავიწყდა. რომ გაახსენდეს, მაინც არ გეტყვით.  

 

ერთი სიტყვით, სიდონია დილის ექვს საათზე შემოვარდა ოთახში. შემოიჭრა და 

ზამბახების ვეება თაიგული შემოიტანა, თან შორიდანვე ჰკიოდა:  

 

- ჯუანშერ!.. ჯუან!.. ბიჭიკო, ზეზე ხარ? გამოიქეცი!.. დამიხვდი!.. ნახე, რა მოგიტანე.  

 

მაგრამ არავინ გამოიქცა, არც გამოიხედა. ჯუანი ლოგინში დაუხვდა - ალმურიანი, 

პირდაღებული, ხმაჩაწყვეტილი და ღონემიხდილი.  

 

გამზრდელი გვერდით ეჯდა. ცალი ხელი ჯუანის შუბლზე ედო. კატოს ეძინა.  

 

შეჩვეული ჟივილ-ხივილის ნაცვლად დედას ორი წყვილი თვალი დაუხვდა შიშითა და 

საყვედურით სავსე.  

 

ჯუანშერმა გაღიმება სცადა, მაგრამ ბოხმა და ხრინწიანმა ხველამ ღიმილის მაგიერ 

ტკივილით აუგრიხა აწითლებული პირსახე.  

 

სიდონიას ხელიდან გაუვარდა ზამბახების კონა.  

 

- რა ამბავია?! რა დაემართა?!  

 

რაღა რა ამბავია! ჯუანს ყელი გაუსივდა. სასა ჯერ გაუწითლდა, მერმე გაუყვითლდა, 

სიცხემაც ძალიან უმატა.  

 

- პირი გააღე, ჯუან!.. გააღე, გენაცვალოს დედა!.. რაო, რა სთქვი?.. ღმერთო ჩემო, ვერც კი 

ლაპარაკობს!  

 

შვილის პირში ჩაიხედა და გახევდა.  

 

- ვაი მე! - დამწვარივით დაიგმინა.  



 

ტვინიდან ფეხებამდე ცივმა ქარმა ჩაურბინა. ჯუანშერს სასა და ყანყრატო თითქო 

მოხარშული და დაობებული კვერცხის გულით გაევსო. პირიდანაც ლაყე კვერცხის სუნი 

ამოსდიოდა.  

 

- ექიმი! ჩქარა. ექიმი!  

 

- ორჯერ იყო.  

 

- მერმე, მერმე? რაო, რა სთქვა?.. ჩქარა ამოიღე ხმა!  

 

- ეხლავე ქალაქში წაიყვანეთო.  

 

- სთქვი, რაღა, ყველაფერი! რა აქვს, რა დაემართაო?  

 

გადია სტირის. ძლივს-ღა ამოისლუკუნა.  

 

- ხუ... ხუნაგი.  

 

- ხუნაგი?! რას ამბობ, დედაკაცო!  

 

დედას თითქო ფეხები და ენა მოსჭრესო: ხის ტახტზე ჩაიჩეხა და იმავე ხესავით გახევდა. 

ერთხანს მხოლოდ ხელებს-ღა იფათურებდა დაბინდულ თვალებზე.  

 

მაგრამ - წესია ბუნებისა - ხიფათში ჩავარდნილი დედა დიდხანს არ ფიქრობს. დაჭრილი 

ძუ ნადირივით წამოიჭრა და აკივლდა:  

 

- სულელო! ბრიყვო! რეგვენო, რაღას მიცდიდი! რატომ ვინმე არ ამოჰგზავნე?!  

 

- ქალბატონო, მე... მე რა ვიცოდი.  

 

- გაუთლელო მორგვო! ხეპრევ! ან მე რაღად მიცდიდი!  

 

რატომ მაშინვე ქალაქში არ წაიყვანეთ? ან ეხლა მაინც რატომ არ გამოიყვანე ეს ბავშვი 



სადგურზე, რომ ამავე მატარებლით წავსულიყავი?!  

 

- რა ვიცოდი, რო...  

 

- რა ვიცოდი, რა ვიცოდი! ჩქარა, ექიმი და ეტლი! მიეცი რამდენიც მოგთხოვოს!  

 

ერთი საათის შემდეგ სადგურის ხევში დაოთხილი შავი ეტლი მიქრის, უკნიდან 

კორიანტელი მისდევს.  

 

მისახვევებში ეტლი დარწეულ აკვანივით ქანაობს, ლამის შავ წყალში გადავარდეს.  

 

შიგ სიდონია ზის. კალთაში ჯუანშერი ჰყავს.  

 

- გასწი! გარეკე!  

 

დედას ხევში გადავარდნის შიში აღარ ეკარება, რადგან მეორე შიშმა - უფრო მეტმა და 

საზარელმა, რომელიც შავი ლანდივით მიუძღვის - უკვე გაუვსო ცივი სისხლი და 

ისედაც შმაგი სულიც აუდუღა.  

 

- გასწი! გარეკე! - ჰკივის დედა.  

 

- ქალბატონო, გადაბრუნდება!  

 

სიდონიამ ქალაქის მატარებელს უნდა მიუსწროს, თორემ შეიძლება ჯუანშერი... ვინ 

იცის...  

 

- თუ მიუსწარი, ერთ თუმანს გაჩუქებ. - იძახის დედა.  

 

მეეტლე თავსა და შოლტს იქნევს. დაღმართზე ეტლი დაგორებულ ბურთივით 

მიჰსრიალებს.  

 

ჯუანშერი ისევ მუხლებზე უწევს. ერთ გვერდით ზამბახების ვეება თაიგული უდევს, 

დღეს დილით რომ ჩამოუტანა, მეორე გვერდით კი თეთრი კურდღელი ჩაცუცქებულა, 



რომელიც \\\"იმან\\\" მოუტანა ქალაქიდან.  

 

როგორ, ან რისთვის წამოიღო თაიგული და კურდღელიც - სიდონიას აღარ ახსოვს.  

 

აგერ, ქარხნის ბოლი გამოჩნდა. აი, პირველი შენობებიც. აჰა, სადგურიც.  

 

- მადლობა უფალსა! მოუსწარით! - უხარიან სიდონიას.  

 

უცებ მატარებლის კივილმა ღრმა ხეობა შეანძრია და დედის ყურებში გველის 

წივილივით შეიჭრა.  

 

- დავიგვიანე! დავიგვიანე! - ჰკივის სიდონიაც და ერთი ხელით მეეტლეს საჯდომს 

ებღაუჭება, თითქოს გაქანებული ეტლიდან გადახტომას ჰლამობსო.  

 

ჭრელი მატარებელი შავ ხიდზე გველეშაპივით მოსრიალებს და გორაკის კალთაში 

იმალება.  

 

მაგრამ - წესია ბუნებისა - ხიფათის დროს დედა აღარ ყოყმანობს.  

 

სადგურთან ავტო სდგას. პატრონი რესტორანში სადილობს. სიდონია თავთ უდგა, 

ხელში ჯუანი უჭირავს.  

 

- თუ დავიგვიანე, მომიკვდება. - სტირის დედა. - სამუდამოდ თქვენი მონა გავხდები, 

ოღონდ მათხოვეთ... დამეხმარეთ... მიშველეთ...  

 

- ინებეთ, ქალბატონო, ინებეთ. მეცა მყავს შვილი... მეც მამა ვარ.  

 

ავტოს ღრიალა ტაშის-კარს აყრუებს.  

 

- გასწით! გარეკეთ!  

 

მტკვრის გაღმა, სადღაც ქვევით, გორაკების გადაღმა მატარებელი ჰკივის.  

 

გამოღმა კი დაგრეხილ თიხნარ გზაზე თიხის ფერი ავტო გუგუნებს, ხრიალებს, 



ბორძიკობს, იგრიხება და მირბის. თან ბოლისა და მტვრის კუდი მისდევს.  

 

ავტო კუდმომწვარ მორიელივით გაცოფდა, გაშმაგდა. ბზრიალით და ხრინწით გაირბინა 

ზანარვილის ხევი, ისარივით გასჭრა კორტანეთი და შურდულის ქვასავით გადაევლო 

ქიმერეთის ხევს.  

 

- გასწი! გარეკე!  

 

გარეკე, შოფერ, თორემ ისეთ ცოდოს აიკიდებ მაგ მსუქან კისერზე, რომ სიკვდილამდეც 

ვეღარ მოიხსნი.  

 

- როგორა ხარ, ჯუან? ხმა გამე, გენაცვალოს დედა!  

 

ბავშვი თვალებს ჰბლიტავს, ტუჩებს აცმაცუნებს და რაღაცას ჰლუღლუღებს, უფრო კი 

ღრიალებს, მაგრამ ავტოს გუგუნი ჯუანშერის ბურტყუნს ჰყლაპავს და დედას შვილისას 

არაფერს ასმენს.  

 

სიდონიამ ზამბახების კონა მკერდზე დაადო და ორივე ჩაიხუტა. აგერ, ქვეით, გაღმა 

ტყეში, ბოლის გრძელი ნისლი მირბის.  

 

- დავეწიეთ! დავეწევით! - ჰკივის დედა.  

 

აი, ახალდაბაც. ხაშურის მატარებელი აქედან, ეს არის, ეხლა დაიძრა და მთის მწვანე 

კაბის ქობაში შეძვრა.  

 

- თქვენი სახელი, შოფერ?  

 

- დავითი, ქალბატონო!  

 

- დავით... დათიკო! მოუმატეთ, გენაცვა, გარეკეთ!  

 

- ვერეკები, ქალბატონო, მეტი აღარ შეუძლიან. მეშინიან, არ გამიფუჭდეს.  

 



- თუ მივუსწარით, დაპირებულ ორ თუმანს კიდევ ორს დავუმატებ. აბა, გარეკეთ!  

 

ავტო უარესად იჭიმება და თავისივე ქარბუქში ეხვევა.  

 

აჰა, გაიმინდვრა. გაღმა ჭრელი გველვეშაპი იკლაკნება. გამოღმა კი თიხის ფერი 

მორიელი იგრიხება. მკაფიოდ მოსჩანს ორივ მოჯიბრე. ვაგონებიდან ხელსახოცებს 

უქნევენ, თითქოს ავტოს ამხნევებენ.  

 

- დათიკო, გენაცეალე, რას მეტყვი?  

 

- მივუსწრობთ, ქალბატონო. ან ქვიშხეთის ბაქანთან დავეწევით, ან ხაშურში.  

 

ავტომ გაიპირდაპირა, მატარებელი კი ისევ გაღმა იკლაკნება. მერმე, როცა იმანაც 

მოუხვია და რკინის ხიდი გადმოსერა, ავტო უკვე წინ მიუქროდა.  

 

- აგრე. გენაცვალე, აგრე! - მიერეკება დათიკოს სიდონია.  

 

ეხლა მატარებელი უკნიდან მორბის - ხვნეშით, ქაქანით და რახრახით.  

 

აჰა, ქვიშხეთიც. აი, ბაქანიც, მკაფიოდ მოსჩანს - აგერ, აქვე, მარჯვნივ, ბაღის ნაპირზე.  

 

- მივედით! მივუსწარით!  

 

უცებ ავტომ სირბილს დაუკლო. ახვნეშდა. აბორძიკდა, შესდგა.  

 

- რა მოხდა, რა ამბავია? ღმერთო, შემიბრალე!  

 

- გაიქეცით, ქალბატონო, გაიქეცით! - უძახის შოფერი. - შეიძლება მიუსწროთ.  

 

მატარებელმა გვერდით გაუსრიალა. სიდონიამ შოფერს ქაღალდის ფული გადაუყარა. 

მერმე ჯუანი ჩაიხუტა და გაიქცა.  

 

მატარებელმა სირბილს დაუკლო და შესდგა.  

 



მირბის გაწეწილი დედა და ჰკივის:  

 

- დაიცადეთ!.. დამიცადეთ!  

 

ასიოდე ნაბიჯი თუ იქნება ბაქნამდე. უკანა ვაგონიდან ხელებს, ქუდებსა და 

ხელსახოცებს უქნევენ, ჟრიამულიც ისმის.  

 

თავჩაღუნული სიდონია ბარბაცით მირბის. მაგრამ ოთხი წლის ფუნთუშა ჯუანი მძიმეა. 

ღმერთო ჩემო, რატომ შოფერი არ მოეშველება! მიიხედა, დაინახა: დათიკო მანქანასთან 

სდგას და გამოსცქერის.  

 

- დაიცადეთ!.. დამიცადეთ!  

 

მაგრამ თავისი კივილი მხოლოდ თვითონ-ღა ესმის.  

 

მატარებელი ჰკივის, იძვრის და თან მიაქვს სასიკვდილოდ დაჭრილი დედის უიმედო 

ბღავილი.  

 

დათიკო ისევ აქეთ იხედება და ჰხედავს: დედაკაცი ჯერ ბორძიკობს, მერმე მწვანეზე 

ვარდება და უნძრევლად იშოტება.  

 

**  

 

ექიმი რომ შრატს უშხაპუნებდა ავადმყოფს, ჯუანშერის ნაცვლად ტკივილისაგან 

სიდონია იგრიხებოდა. ჯუანი კი უგონოდ ეგდო და ხრიალებდა.  

 

- ექიმო, მითხარით რამე. - ჩვილი ხმით ეხვეწება დედა და უცნობ მამაკაცის მკლავს 

წყალწაღებულივით ებღაუჭება. - მითხარით, ნუ დამიმალავთ, გადარჩება თუ არა?  

 

- ვერაფერს გეტყვით, ქალბატონო. თუ დაგვიანებული არ არის, გადარჩება.  

 

და სიტყვა \\\"დაგვიანებული\\\" ისევ ნაკვერჩხალივით ჰხვდება სიდონიას.  

 

- აკი წეღანაც მოგახსენეთ, მარტო ოთხი საათით დავიგვიანე მეთქი. - თავს იმართლებს 



დედა. - ქვიშხეთში რომ ვერ მივუსწარი, ხაშურში ისევ ავტომობილით ჩამოვედი და 

მეორე მატარებლით წამოვედი.  

 

- ვიცი, ქალბატონო. არა მგონია. რომ ოთხ საათს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს.  

 

სიდონიას გაუხარდა:  

 

- მეც მაგას ვამბობ, ექიმო. და თუ... თუ მოხდა რამე... ბრალი ხომ ჩემი არ იქნება, არა, 

ექიმო?  

 

- რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა! მეტსაც ვიტყვი: თქვენ გმირულად მოქცეულხართ.  

 

- მადლობელი, ექიმო. დიდი მადლობელი. - ჩურჩულებს დამშვიდებული სიდონია და 

ჰგრძნობს მეომარის ამაყ სიხარულს, რომელსაც ქება შეასხეს მძიმე ვალის 

შესრულებისათვის.  

 

ექიმმა დარიგება მისცა და წავიდა. სიდონია უგონო შვილს კვლავ გვერდით მიუწვა, 

მისი გახურებული თავი ისევ მკლავზე დაიდო, მეორე მხრით ზამბახები მოუწყო და 

წეღანდელივით აჩურჩულდა:  

 

- ეხლა კი მალე მორჩები, გენაცვალოს დედა... ტყუილად შევშინდით... ერთ კვირაში 

წამოდგები და ისევ ბაღში გახვალ სათამაშოდ, ჩემო ბიჭიკო... შენი კატუნი - ფხაჭია, და 

ცუგრა ძაღლიც გამოგყვებიან. ჯერ კი დაისვენე, ჩემო ფუნთუშავ. ორივენი დაღლილები 

ვართ... დაიძინე, გენაცვალოს დედიკო, დავიძინოთ... დავიძინოთ.  

 

მაგრამ ძილის მაგივრად ისევ ლაპარაკობს, რადგან მხოლოდ ლაპარაკით-ღა ჰლამობს 

შიშისა და ლანდების დაფრთხობას, რომლებიც ბუზებივით ეხვევიან და ფუტკრებივით 

ჰკბენენ.  

 

მართლა შეასრულა დედის ვალი სიდონიამ?  

 

რა თქმა უნდა, შეასრულა! თავიდან ბოლომდე შეასრულა! ან მეტი რა შეეძლო? არაფერი, 

მეტი აღარაფერი! ამიტომ...  



 

- დავიძინოთ, ბიჭუკი, დავიძინოთ. თუმცა... თუ გინდა, ზღაპარს გიამბობ. ყური მიგდე: 

იყო და არა იყო-რა, ღვთის უკეთესი რაღა იქნებოდა, იყო ერთი დედოფალი.  

 

- შვილო, - აწყვეტინებს გასართობს მართა, შენს საწოლზე გადადი და დაიძინე. ეხლა მე 

მოვუჯდები, ან ედიშერს დავუძახებ.  

 

- არა, დედი, არა, საჭირო არ არის. ედიშერი სამსახურს ვერ გამოექცევა. ან რა საჭიროა, 

რას მიშველის?  

 

- მაშ მე დავჯდები.  

 

არც შენა ხარ საჭირო, დედა მართა. თუ დაიღალე, დაიძინე, სიდონია კი ერთი წუთითაც 

ვერ მოჰშორდება ჯუანშერს.  

 

და შიშისგან და ხუნაგისგან მოწამლული დედა-შვილი გათენებამდის ჰბორგავენ და 

თავგანწირვით ებრძვიან უჩინარ მოსისხლეებს: სიდონია - სამართებელივით გალესილ 

შიშსა და ცეცხლივით მწვავე მქეჯნავს, ხოლო ჯუანი - ხუნაგის შხამსა და სიკვდილის 

ლანდს, რომელიც ამოწვდილ მახვილივით სდგას ოთახის შუაგულში.  

 

სიდონიამ ჩასთვლიმა, მხოლოდ ათი წამით ჩასთვლიმა, - რადგან სამი ღამის უძინარი 

იყო - და როცა ბურანს თავი დაახწია, ჯუანი აღარ ჰბორგავდა. ეგდო გულაღმა 

გაშოტილი და ყელგამოჭრილ ბატკანივით ხრიალებდა.  

 

და დედაც დასაკლავ პირუტყვივით აბღავლდა.  

 

ჯუანშერს ხელ-ფეხი გაუცივდა, თითქოს დამბლამ შეიპყროო, და მიმქრალი თვალები 

კაკლებივით გადმოეყარა.  

 

შემდეგ რა მოხდა - სიდონიას აღარ ახსოვს.  

 

საკუთარ საწოლში გაიღვიძა - თბილსა და თოვლივით თეთრ ლოგინში. მეორე ოთახს 

მინის კარები აქვს. იმ ოთახში პატარა კუბო სდგას - ისიც თოვლივით თეთრი და 



თეთრივე ყვავილებით დათოვლილი. შიგ ალბათ ჯუანშერი წევს. გარშემო სანთლები 

ბჟუტავენ. შავი დედაკაცები გახევებულ ლანდებივით სდგანან.  

 

- ჯუანი მოკვდა! - ელვასავით ჩაერჭო ტვინში სიდონიას. - მე მოვკალი... ჩემი ბრალია, 

მარტო ჩემი ბრალია. მაშასადამე...  

 

აგერ, იმ უჯრაში საწამლავი ინახება. ორი წელიწადი ჰგდია. ერთხელ დასჭირდა 

სიდონიას და იშოვნა. ერთი თვე ებრძოდა თავის თავს, მაგრამ ვერ დასძლია. ეხლა 

გამოადგება. მაშასადამე...  

 

- ჯუანშერი მოკვდა!  

 

როდის მოკვდა? დედამ არ იცის. რამდენი დღე გავიდა \\\"იმ დილას\\\" აქეთ, როცა 

ჯუანი სააღდგომო ბატკანივით ახრიალდა - არც ეს იცის, ან რა საჭიროა! სულ ერთია, 

ორი დღე ეძინა სიდონიას თუ სამი. ის კი იცის, რომ \\\"იმ დილამდე\\\" სამი ღამის 

უძილო იყო.  

 

- ჩემი ჯუანი მოკვდა! მოკვდა!!  

 

აგერ იმ უჯრაში შხამი ინახება. მაშინ ვერ გაჰბედა. ეხლა კი... ეხლა უნდა გაჰბედოს. 

მაგრამ... ტყუილად შერცხვება სიდონია - ვერც ეხლა გაჰბედავს. მაშასადამე, ერთი-ღა 

დაჰრჩენია დაუდევარსა და ბოროტ დედას: პასუხისგება რკინის მორივით აიკიდოს და 

სიკვდილამდე ჰზიდოს - ათი, ოცი, ორმოცი წელიწადი უნდა ატაროს, როგორც აქლემი 

ატარებს თავის უშნო და ვეებერთელა კუზს.  

 

არა, არა! არასოდეს, არასოდეს! ესეც შეუძლებელია, ყოვლად შეუძლებელი!  

 

- ჩემი ბიჭიკო მოკვდა! მოკვდა!  

 

მაშ რაღა ჰქნას დედამ? აბღავლდეს, თმა გაიწეწოს, პირსახე მოიხოკოს, ქვას ახალოს 

თავი, თუ ქვა ითხლიშოს თავში?!  

 

არც ერთი, არც მეორე, არც მეოთხე. ასე ადვილად ვერ გადაურჩება, ასე უბრალოდ ვერც 



ვალს მოიხდის, ვერც იმ კუზს მოიხსნის, რომელიც უკვე მთაწმინდასავით გაეზარდა და 

ლამის ეხლავე გასჭყლიტოს.  

 

- ჩემი ერთა მოკვდა! მოკვდა!! მოკვდა!!!  

 

მაშასადამე... თუ საწამლავის დალევა ვერ გაჰბედა, მტკვარი ხომ აქვეა... ან ბანიდან 

გადავარდება, ან კიდევ...  

 

ნუ, სიდონია, ნუ ისივებ უკვე გასიებულ გულს. შენც იცი, რომ ვერც თავს მოიწამლავ, 

ვერც ბანიდან გადავარდები. ნუ, დედი, ნუ იხეთქავ ისედაც გახეთქილ თავს. შენ 

თვითონაც დარწმუნებული ხარ - ვერც წყალში ჩავარდები და ვერც თოკის ყულფში 

გაჰყოფ თავს. ამიტომ...  

 

ამიტომ იზრდება და მძიმდება აქლემის კუზი. სიდონია უკვე იჭყლიტება, ჰბორგავს და 

იხრუკება. თავი უნდა დაახწიოს იმ ტვირთს, ეხლავე უნდა გაუსხლტეს იმ რკინის 

გორას, მაჯლაჯუნას, სულთამხუთავს, თორემ თვითონაც დაიხრჩობა, თავის ჯუანივით 

დაიხრჩობა!  

 

და უცებ მოულოდნელად, დედის ტვინსა და გულში რაღაც შეინძრა, გარდიქმნა, 

გადატრიალდა. სიდონია გაიჭიმა, აიგრიხა, გაინასკვა - თითქოს ორსულად იყო და 

შვილის შობისათვის დამწიფდაო.  

 

მეორე ოთახიდან მართა მორბის, ედიშერიც მოსდევს, სხვებიც შემოდიან.  

 

მართა ჰკივის, ედიშერი ქვითინებს, სიდონია კი მშობიარესავით ჰკვნესის და იჭიმება - 

როგორც მაშინ, ოთხი წლის წინათ, როცა ჯუანშერი მოდიოდა - და ეხლაც ისე 

იმუდარება, როგორც მაშინ იხვეწებოდა.  

 

- დედი, მიშველე!.. დედილო, მიშველე!  

 

მართა აღარ ჰკივის - როგორც მაშინ არ ჰკიოდა. დედის თვალი მჭრელია - გაახსენდა 

მაშინდელი. დედის გუმანიც გალესილია. - უმალ მიჰხვდა ყოველივეს.  

 



და ეხლაც ეშველება თავის შვილს - როგორც მაშინ ჰშველოდა, თან ყველას ეუბნება:  

 

- ნუ სწუხდებით, ეხლავე მოსულიერდება... მიბრძანდით... იმ ოთახში გაბრძანდით.  

 

ყველანი გადიან. ქმარი კი ქვის ძეგლივით სდგას და აღარ იცის, თვითონაც გავიდეს თუ 

ცოლს მიეშველოს.  

 

სიდონია ცივი ღვარით იწურება, კბილებს აკრაჭუნებს - როგორც მაშინ. კვნესა კივილში 

გადადის, კივილი - გმინვაში. ერთხელ კიდევ აიგრიხა, ღრმა ოხვრა ამოუშვა და უცბად 

მოეშვა, მოდუნდა, გალხვა, გაიღიმა - როგორც ოთხი წლის წინათ - თითქოს იმშობიარა 

და დამშვიდდაო.  

 

- ბიჭია? - მაშინდელივით ჰკითხა დედას და თვითონვე უპასუხა თავის თავს: - რა თქმა 

უნდა, ბიჭია, ჯუანშერია. - და გაიცინა.  

 

დავა გაათავა. არც იხრჩობა, აღარც იჭყლიტება. სულთამხუთავს გაექცა, მაჯლაჯუნას 

გაუსხლტა. წეღან გული ავი სულის კლანჭებით ჰქონდა ჩაბოჭვილი, ეხლა კი იმ ადგილს 

- შიშველ მკერდს - საამურად იზელავს და შვებით იღიმება.  

 

ბოროტ სულთან ბღლარძუნი და ჭიდილი დასრულდა.  

 

- ჯუანშერი არ მომკვდარა! ჯუანშერი ცოცხალია!  

 

რა თქმა უნდა, არ მომკვდარა! მაშ რაღა საჭიროა საწამლავი, ან თოკი, ან ვერის ხიდი?! 

იყო სიზმარი - ავი, ბოროტი ლანდი. იყო უჟმური - საზარელი ქაჯი თუ ალქაჯი. მათ 

უნდოდათ სიდონიას დახრჩობა, წამება, ჯვარცმა. ეხლა კი აღარაფერი არ არის, 

ყოველივე გათავდა, დასრულდა. ყველანი გაჰქრნენ, წავიდნენ - სამუდამოდ, 

უბრუნებლივ!  

 

- ჩემი ბიჭიკო არ მომკვდარა!!! არ მომკვდარა!!!  

 

და ამ სიტყვას გულში ასჯერ, ათასჯერ, ხაზგასმით, ქვის ჟინით და რკინასავით მტკიცე 

რწმენით იმეორებს: \\\"არ მომკვდარა!! არ მომკვდარა მეთქი!!!\\\"  



 

რა თქმა უნდა! რა თქმა უნდა, არ მომკვდარა! მაგრამ... აგერ იმ ოთახში მაინც თეთრი 

კუბო სდგას. იმ კუბოში ვიღაც ბავშვი წევს. ეხლავე უნდა დამარხონ, და იმ კუბოს 

სიდონიაც გაჰყვება... მოვალეა გაჰყვეს!  

 

მერე რაო! გაჰყვება, დამარხავს და დაბრუნდება.  

 

- დედი, კაბა მომაწოდე.  

 

შავი კაბა? სიდონიას არა ჰქონია შავი კაბა. ალბათ ითხოვეს, ან დღეს შეაკერინეს, 

ენაცვალოს სიდონია მართას! ასეთი დედა რომ არა ჰყოლოდა, ოჯახი დაენგრეოდა და 

შვილებიც... ორივე შვილი - ჯუანიც და კატოც... მართლა, სად არის კატო?  

 

და ქალიშვილის გახსენებაზე ნემსის ჩხვლეტა იგრძნო, თითქო პერანგის ქვეშ სველი და 

ცივი ბაყაყი ჩაუვარდაო.  

 

დინჯად და არხეინად იცვამს სამგლოვიაროს - თითქო სეირნობისთვის ემზადებაო. 

სადა კაბა ზედგამოჭრილია სიდონიას თხელ ტანზე. ძალიანაც უხდება. რომ სცოდნოდა, 

ადრევეც შეიკერავდა, ქერა თმა, თეთრი სახე და შავი კაბა მშვენივრად ეწყობიან 

ერთმანეთს.  

 

ადგა, კარებთან მივიდა და შესდგა - მხოლოდ ათიოდე წუთით შესდგა.  

 

კარებში დედაკაცები სდგანან - ედიშერის დეიდა პელო და მამიდაშვილი ქეთევანი.  

 

- დაუგვიანა, - ჩასჩურჩულებს ქეთევანი პელოს, - დაუგვიანა შრატის შეშხაპუნება, 

თორემ გადარჩებოდა.  

 

- უეჭველად, გენაცვა, უეჭველად გადარჩებოდა. -უდასტურებს თავის ქნევით პელაგო.  

 

ეს სიტყვები სიდონიას წითელ ლურსმანივით ჩაერჭო.  

 

- მაშ იციან, ყველაფერი იციან. - გაიფიქრა. - ესენიც მე მაბრალებენ.  



 

თვალებზე ბინდმა გადაჰკრა, წაბარბაცდა, მაგრამ უმალვე შესწორდა და იმ ოთახში 

შეიხედა. სადაც...  

 

იმ ოთახიდან მგლოვიარე დედას უცნაურად უმზერენ ოციოდე წყვილი თვალი, 

მოციმციმე სანთლები, თეთრი კუბო და შიგ ჩაწოლილი ჯუანი... ჯუანშერი... მისი ბიჭი, 

მისი ბიჭიკო!  

 

თვალები დახუჭული აქვს. - თითქოს ორმოებში ჩაუყრიათო. გუშინ კი - გუშინ, 

გუშინწინ თუ დღეს დილით - თითქო შუბლზე ჰქონდა აყრილი. ალბათ ძალით 

დაუხუჭეს. ფუნჩულა ლოყებიც ჩასცვივნია. წითელი და ფუნთუშა ტუჩებიც ჩაჰკეცია, 

ჩაჰყვითლებია. პირსახე კი თეთრი აქვს, თითქო კირით შეუგლისესო, თუმცა...  

 

არა, არა, კირი რა სახსენებელია! - პირსახე უფრო იმ ყვავილებს მიუგავს, აგერ იმ 

ზამბახებს, რომელნიც სიდონიას მაგიერ ალბათ მართას ან ედიშერს მოუტანია.  

 

კარი ფრთხილად შეაღო და ფეხაკრებით შევიდა, თითქო ცხედრის გამოღვიძებისა 

ეშინოდაო. თავთ დაადგა, მთრთოლვარე ხელი ცივ შუბლზე დაადო და დაჰხედა.  

 

დაჰხედა და თვითონაც ჯუანშერს დაემსგავსა: შვილივით გათეთრდა, თვალები 

მიჰლულა და ტუჩები შეიკეცა - კბილებით მოიკვნიტა, თითქო აღვირი ამოსდოო, 

რადგან ისინიც სიდონიასავით ცახცახებდნენ და თავაგლეჯას ჰლამობდნენ. მერმე 

ნებისყოფა მოიკრიბა და თრთოლვაც აილაგმა.  

 

- დაუგვიანა. - ისევ წაიჩურჩულა ვიღაცამ მარცხენა კუთხეში.  

 

სიდონია შეკრთა, მაგრამ არ მოიხედა.  

 

- დააგვიანეს. - წამოვიდა შხამიანი ისარი უკნიდანაც.  

 

სიდონიას ერთხელ კიდევ გადაჰკრა ბინდმა. მერმე ისევ შესწორდა. ეხლა სხვა 

მხრიდანაც უცდიდა ისრების სეტყვას, მაგრამ დუმილი აღარავინ დაარღვია.  

 



და ეს დუმილი იმ ისრებზე უფრო მწვავე გამოდგა.  

 

დიდხანს იდგა გაკაჟებული და უძრავი - შავი ხის ძეგლივით, რომელსაც თეთრი 

მარმაროს თავი და ოქროთი შეღებილი თმა ჰქონდა.  

 

- არა, ჯუანშერი არ მომკვდარა, მხოლოდ სძინავს!  

 

დედა სიდონიას მოეხვია და მკერდში ჩაჰქვითინა. მხოლოდ ეხლა შეკრთა და გამოერკვა 

შავი ძეგლი. თეთრ თავზე ხელი გადაუსვა, გაუღიმა, ანუგეშა:  

 

- ნუ სტირი, დედილო, ნუ... საიმისო არაფერი მოხდა.  

 

და ამ სიტყვებმა - საამისო არაფერი მოხდაო - და დაობლებული დედის ღიმილმა 

სამართებელივით დაჰსერეს ოციოდე წყვილი თვალი. ის თვალები ამოძრავდნენ, 

გაგანიერდნენ, ჯერ ურთერთს ჩაეხლართნენ, მერმე ყველანი სიდონიას უცნაურ 

თვალებს მიებჯინენ.  

 

მართამ თეთრი თავი გადაიხარა. ედიშერმაც მოიხედა, და ორივემ შიშითა და გაოცებით 

აჰხედეს ჯუანის დედას.  

 

სიდონია კი ისევ იღიმება და ნუგეშს აძლევს - თავის თავსა და დედასაც:  

 

- ნუ სტირი, თორემ... თორემ მეც ვიტირებ... ღმერთია მოწმე, რომ... ჩემი ბრალი არ 

არის... ჯუანი არ მომკვდარა, დედი, ბაღში თამაშობს... ზამბახებიც ბევრი აქვს, ძალიან 

ბევრი. ჯუანი აღარა სჩანს, შიგა წევს... თეთრი კურდღელი უჭირავს...  

 

თვალები აღელდნენ, ათამაშდნენ. მათი ელვა ოთახს ავსებს. და თვალების ელვას 

ჩურჩული და თვალების ფურთვნა მიემატა, თითქო ქარში ბუჩქნარი აიშალაო.  

 

- მე ეხლავე მოვალ. მომიცადეთ. - ამბობს სიდონია და სწრაფი ნაბიჯით გადის. 

ედიშერიც თან მისდევს.  

 

მხოლოდ ერთი საათის შემდეგ დაბრუნდა ქალაქიდან - დატვირთული ზამბახებით და 



ათნაირი სათამაშოთი.  

 

აი, - ავტომობილი ცხედარზე დასდო. - აჰა, თეთრი დათვიც, შეკაზმული ცხენიც, თოფიც 

და თეთრი კურდღელიც, რომელიც მეორე ოთახიდან გამოიტანა.  

 

ყველაფერი გვერდით მოუწყო ჯუანშერს. მერმე კურდღელი აიღო და მოჰმართა.  

 

და იმ პირუტყვის აცქვეტილ ყურებიდან უცებ ჟღარუნი მოისმა. და სულელმა, ცეტმა 

კურდღელმა ხრინწითა და ჩხაკუნით დაუკრა ვალსის ერთი მუხლი - \\\"დილის 

სიზმარი\\\".  

 

ოთახში თითქო ქარიშხალი შემოვარდაო - თვალების ელვა, ჩურჩული და თავების 

ღელვა გახშირდა.  

 

სიდონია კი ყურს უგდებს ნაცნობ ვალსს და იღიმება. თვითონაც ოდნავ ირხევა, თითქო 

ნაცნობ ტაქტს აჰყვაო. მერმე ის კურდღელიც დაადო ჯუანს და დინჯად გავიდა.  

 

რა თქმა უნდა, ჯუანი არ მომკვდარა - მხოლოდ სძინავს.  

 

ბავშვი დაასაფლავეს, როგორც ათასებს ასაფლავებენ. ეს სამგლოვიარო გზა სხვათა 

გზებს მაინც არა ჰგავს. მართა, ედიშერი და ნათესავები ტირილ-ქვითინით მისდევენ. 

დედა კი ისე მიდის, თითქოს უცხო ვინმეს მიაცილებსო.  

 

თქმა არ უნდა, ჯუანი ცოცხალია!  

 

ხელები დედისა და ქმრის მკლავებში აქვს გაყრილი. როცა ერთს ან ორივეს დარდის 

ბოღმა ნამეტნავად მოაწვებათ, სიდონია მოსამძიმრის საქმეს კისრულობს:  

 

- ნუ, დედილო, ნუ!.. ედიშერ, თავი შეიმაგრე! ნუ სტირით, სირცხვილია!.. დამიჯერეთ, 

საიმისო არაფერი მომხდარა მეთქი.  

 

კუბო რომ ჩაუშვეს, დედამ პირი მოიბრუნა და წეღანდელივით ძეგლად გადაიქცა, 

ხოლო როდესაც მიწამ კუბოს თავი აარახუნა, ძეგლმა ორი თითი ყურებში ჩაირჭო და 



გულშიც მარგილივით ჩაიჭედა:  

 

- არა, ეს ჯუანი არ არის!  

 

და იმ მარგილს უფრო-და-უფრო ღრმად ინერგავდა:  

 

- არა! არა!! ჯუანი არ მომკვდარა!! არ მომკვდარა!!!  

 

და იქიდანაც თითქო გულმშვიდად და უდარდოდ დაბრუნდა, თან უზრუნველი 

ღიმილი და რწმენის უღრმესი პალო წამოიღო:  

 

- არაფერიც არ მოხდა! ჯუანი ბაღში თამაშობს, წაღვერის ბაღში... ზამბახების კონა 

უჭირავს. ოღონდ ძალიან ცხელა... მზემ არ დაჰკრას ბიჭიკოს. აქ კი... აქ არაფერიც არ 

მომხდარა.  

 

რა თქმა უნდა, არ მომხდარა! ჯუანი რომ მომკვდარიყო, სიდონია სასაფლაოდან ვერის 

ხიდზე უნდა წასულიყო, ან ჭერში უნდა აპარულიყო და თან სამიოდე ადლი თოკიც 

უნდა აეტანა. ამ სურათს კი ისევ პირველი სჯობია:  

 

ჯუანშერი წაღვერშია. ბაღში თამაშობს და -  

 

- ზამბახები ბლომად აქვს. - ხმამაღლა ამბობს შინისკენ მომავალი დედა.  

 

- ბლომად აქვს. - უდასტურებს ედიშერი.  

 

- ოღონდ მეტის-მეტად ცხელა. - ოხრავს სიდონია. - უუუჰ, ძალიან ცხელა!  

 

ედიშერს უკვირს. გრილი ქარი ჰქრის. ტყვიის ღრუბლები მამადავითის უბანში 

ჩამოწვნენ. გამვლელნი იბუზებიან. ქალაქს ბინდი ეხვევა. სიდონიას კი ეშინიან:  

 

- მზემ არ დაჰკრას ჯუანს.  

 

ედიშერმა სიდონია მართას ჩააბარა და ახალი ექიმის - ნევროლოგის მოსაყვანად წავიდა.  



 

**  

 

ეხლა სიდო ისევ ფრიდონ დორაშვილის წინაშე ზის. ისევ კურდღელს არწევს და ექიმს 

უღიმის.  

 

ეს არის ეხლა შეიკრა ღილები. ექიმმა გასინჯა.  

 

- რას მეტყვით, ბატონო ექიმო? - ეკითხება.  

 

- ჯანმრთელი ხარ. არსად არაფერი გეტყობა.  

 

- ნემსების ჩხვლეტასაც ვგრძნობ, მაშასადამე, მართლა ჯანმრთელი ვყოფილვარ. - 

გულში კი გაიფიქრა: - მაშასადამე, ჯუანიც ცოცხალია.  

 

წეღან ყოველივე უამბო ექიმს: ჯუანის სენის დასაწყისი, სირბილი ეტლით, ქროლვა 

ავტომობილით და დაგვიანება მატარებელზე - პირველზე, მეორეზე და მესამეზედაც.  

 

- რა თქმა უნდა, ამის ბრალია, მარტო ამის ბრალია, რომ ჯუანს ჩამოყვანა დავუგვიანე... - 

და უცებ გასწყვიტა, თითქო შიშის ელდა ეცაო. კინაღამ წამოსცდა: \\\"შრატის 

შეშხაპუნება\\\".  

 

- რა დაუგვიანე? - ორივე ხელით წასწვდა ამ სიტყვას პროფესორი.  

 

- არაფერი... ისე ვთქვი.  

 

- მაინც, ქალო? სთქვი, რა დაუგვიანე?  

 

- არაფერი მეთქი.  

 

- მაშ... ჯუანი რომ ავად გახდა, ექიმი მაშინვე მოუყვანე?  

 

- რა თქმა უნდა! მაშინვე მოუყვანა გადიამ - გამზრდელმა, და მეც მაშინვე წამოვიყვანე. 

მხოლოდ ოთხი საათით დამაგვიანდა.  



 

- შენ ბრალი არ გედება, ქალო. შენ შენი ვალი პირნათლად შეგისრულებია. - გარკვევით 

ამბობს ექიმი და თავის შავ თვალებს სიდონიას თვალებს უყრის.  

 

- მართლა?! - წამოვარდა დედა ბავშვივით გახარებული. - ხომ მართალია, ხომ? - 

გვერდით მიუჯდა, მკლავზე მოეხვია და თავი მხარზე მიაყრდნო, თან ეაჯებოდა, 

ემუდარებოდა: - მართალი მითხარით, ფრიდონ... ბატონო ფრიდონ, ბრალი ხომ არ 

მიმიძღვის, დანაშაული ხომ არ ჩამიდენია?  

 

- არა, ქალო, არა. შენი რა ბრალია! ბავშვს ხუნაგი შეეყარა, ვერ მოერია და მოკვდა.  

 

დედა უცბად მოსწყდა დორაშვილის მკლავს, თითქო სიტყვამ \\\"მოკვდა\\\" გველივით 

უკბინაო. გაბუტულივით გამობრუნდა, დაჯდა და გახევდა, თან ექიმს ალმაცერად 

ესროდა ნაწყენ თვალებს.  

 

ფრიდონმა ხანგრძლივი დუმილი დააფრთხო:  

 

- კიდევ მიამბე რამე, ქალო, - ეუბნება ექიმი. - მიამბე შენი ადრინდელი თავგადასავალი.  

 

ნაწყენი დედა უცბად გამობრუნდა, გამხიარულდა:  

 

- სიყვარულის ამბავი გიამბოთ?  

 

- ძალიან კარგი, სიყვარულისა იყოს.  

 

- ექიმო, დილამდე ვერ გავათავებ. - იცინის სიდონია. - ოცდა-ექვსისა ვარ და ოც-და-

ექვსჯერ მაინც მიყვარდა. ხა-ხა-ხა!  

 

- ყოჩაღ, ქალო! ხო-ხო-ხო! ყველანი ერთად, არა?  

 

- არა, არა, ზოგნი ცალ-ცალკე, ზოგჯერ კი ორი და სამი ერთად.  

 

- ყოჩაღ, ქალო, ყოჩაღ! მომწონს აგეთი დამტევი გული.  



 

- ერთხელ, მახსოვს, ოთხი შემიყვარდა. ხა-ხა-ხა!  

 

- ოთხივე ერთად, ხო-ხო! აბა, უკანასკნელი სიყვარულის ამბავი მიამბე. როდის იყო, ვინ 

იყო, ან ვინ არის?  

 

სიდონიამ ეჭვით გადაჰხედა:  

 

- რათ გინდათ, ვინ იყო? ეხლა მაინც არავინა მყავს.  

 

- კარგი, მჯერა! ეს მაინც მითხარი, როდის მოხდა უკანასკნელი?  

 

- ვინ იცის, აღარც კი მახსოვს. თუმცა... მახსოვს, მახსოვს სანამ ედიშერს შევხვდებოდი, 

ხუთი წლის წინათ.  

 

- რა თქმა უნდა, ზოგმა გიპასუხა, ზოგმა კი...  

 

- რა თქმა უნდა, ყველგან ვერ გავიმარჯვე, ამიტომ...  

 

- ამიტომ რამდენჯერმე დააპირე თავის მოკვლა, არა?  

 

- ეგეც იცით ?  

 

- ვიცი, მე ყველაფერი ვიცი, არაფერი დამემალება.  

 

- მართალია, დავაპირე, მაგრამ ვეღარ გავბედე. ერთხელ მუხლამდე მტკვარში შევედი, 

მაგრამ გაციებისა შემეშინდა და გამოვბრუნდი - ხა-ხა-ხა!  

 

- ხო-ხო-ხო! მერმე? მერმე?  

 

- ბევრჯერ სხვანაირადაც დავაპირე. აი, დღესაც... და უცებ გაჩუმდა, თითქო გულის 

სარკმელი მიიხურაო. ექიმი კი მარწუხით ეცა ამ სიტყვას:  

 

- რა იყო დღეს?.. რას აპირებდი?.. რა მოხდა?  



 

- არაფერი.  

 

და ლოკოკინასავით ჩაძვრა დუმილის ნაჭუჭში.  

 

- მაინც, სიდონი, მაინც? - არ ეშვება ექიმი. მერმე თვითონაც ჰშველის: - მაშ მე გეტყვი.  

 

სიდონიამ თითქო სოროდან გამოიხედა.  

 

- აბა, მითხარით.  

 

- დღეს დილით, როცა გამოიღვიძე, ისევ გადასწყვიტე თავის მოკვლა, მაგრამ ვერ 

გაჰბედე.  

 

- მართალია. - მორჩილი ხმით ამბობს სიდონია.  

 

- საწამლავი რა უყავი?  

 

- ფანჯრიდან გადავაგდე.  

 

- ძალიან კარგი გიქნია. მომწონს.  

 

- ვერა ვბედავ. ძალა არა მაქვს. - თითქმის სტირის ქალი.  

 

- არც საჭიროა მეთქი. ეხლა მითხარი, რად აპირებდი დღეს დილით თავის მოკვლას?  

 

სიდონია ისევ ნაჭუჭში ჩაძვრა, თან აიშალა და აიმრიზა. ექიმი კი კვალ-და-კვალ 

მისდევს, თითქოს ენაში ხელი ჩაავლო და თავისკენ ეწევაო:  

 

- მაშ არ მეტყვი? რად მიმალავ, რა გაქვს დასამალი? - და ხმა რომ ვეღარ ამოიღო, ისევ 

თვითონ მიეშველა: - მაშ ისევ მე გეტყვი.  

 

სიდონია სდუმს, ტუჩებს იკვნეტავს და ჭერს შესცქერის, თითქოს ექიმის ჩანგალს 

გაურბისო.  



 

დორაშვილი კი აღარ ასვენებს - ულმობელია, კერპია.  

 

- მაშ მე გეტყვი. მიზეზი ის იყო, რომ... - და მკაფიოდ, ხაზგასმით, დაუნდობლად 

ეუბნება, თითქო შანთით სდაღავსო: - მიზეზი ის იყო, რომ შვილი მოგიკვდა! ჯუანშერი 

მოგიკვდა! გაიგე? გესმის? შვილი მოგიკვდა მეთქი!!  

 

სიდონიას ესმის, მაგრამ არც ესმის. რა თქმა უნდა - გაიგო, მაგრამ თითქო ვერც გაიგო. 

ჯერ ექიმის თითო სიტყვაზე თითოჯერ შეკრთა, დაიბნა, მაგრამ უმალ განმტკიცდა. 

გაიღიმა და დღეს დილით გამოკვეთილი ფარი ეხლაც მოიხმარა:  

 

- არა, ექიმო, არა. ჯუანშერი არ მომკვდარა!  

 

- მაშ დღეს ვინ დამარხე? - ულმობელობს დორაშვილი.  

 

- ბატონო ფრიდონ, არ მეგონა, რომ... ასეთი მკაცრი ადამიანი იქნებოდით.  

 

- ეხლა, ამ ოთახში, ადამიანი კი არა ვარ, არამედ ექიმი, მხოლოდ ექიმი.  

 

- მერმე, განა ექიმს აგეთი მძაფრი სული უნდა ჰქონდეს?  

 

- ქალო სიდონი, თავი დაანებე ჩემს სულს და საკუთარზე იზრუნე. - შეურბილა ექიმმა. - 

მითხარი დღეს ვინ დამარხე მეთქი?  

 

- ვიღაცა.  

 

- ვინ იყო ის ვიღაცა?  

 

- სალომეს შვილი. არ იცნობთ სალომეს? წამომყეთ, გაგაცნობთ.  

 

ხელი წაავლო, მეორე ოთახში გაიყვანა და სარკეში ჩაახედა.  

 

- აი, გაიცანით სალომე. ედიშერის მეორე ცოლია და შვილიც ამას მოუკვდა.  

 



- ხუმრობას თავი დაანებე, სიდონი. შვილი მოგიკვდა მეთქი.  

 

- არა. ბატონო ფრიდონ, არა მეთქი!  

 

- მაშ სად არის ეხლა შენი ვაჟი?  

 

- წეღანაც გითხარით, სძინავს მეთქი!  

 

- მაჩვენე. წამო, მაჩვენე.  

 

- აკი გითხარით, ღამეა, გაიღვიძებს მეთქი.  

 

- შორიდან მაინც დამანახე.  

 

- არ შეიძლება... არ შემიძლია მეთქი.  

 

- აგრე იყოს. მაშ ხვალ დღისით მოვალ.  

 

- მობრძანდით, მაგრამ...  

 

- მაგრამ?  

 

- მაგრამ ისა, რომ... რომ დღისით ჯუანშერი იქ არის... წაღვერშია.  

 

სიდონია უცბად გაჩუმდა, გაშტერდა, ერთ წერტილს ჩააცივდა და თვალები მიჰბლიტა - 

დილანდელივით, როცა ხელმეორედ გააჩინა ჯუანშერი.  

 

ექიმი წამოვარდა, ერთი ხელი მაჯაში წაავლო, მეორე კი თავზე დაადო და გახევდა.  

 

ქალი სომნამბულობამ შეიპყრო: თავი ჩაჰქინდრა, ჩაფიქრდა, მეორე ქვეყანაში გადავიდა. 

მერმე ნეტარი ღიმილით გაიღიმა და ნაგლეჯ-ნაგლეჯად აბუტბუტდა, თითქო ქადაგად 

დაეცაო:  

 

- ზამბახები... ყვავილები... ბაღი... ტყე...  



 

- სად? - ჩასჩურჩულებს ექიმი. - სად არის ეგ ბაღი?  

 

- წაღვერში. - ხანგრძლივი დუმილისა და ყოყმანის შემდეგ ჩურჩულებს გულყრილი, და 

უმატებს: - ბაკურიანშიც.  

 

- წაღვერში ვინ არის?  

 

- ჯუანი... ჯუანშერი.  

 

- მარტო ჯუანშერი? კიდევ ვინ? - ფრთხილად ეკითხება დორაშვილი.  

 

სიდონია პასუხს არ აძლევს და განაგრძობს მოგონებას:  

 

- ბაღში თამაშობს. ოდნავ სიცხე აქვს... ცხელა... მზემ არ დაჰკრას... კარგად მოუარე, 

გადიავ, თეთრ კურდღელსაც გაუფრთხილდი... იმის ნაჩუქარია...  

 

- ვისი ნაჩუქარია?  

 

- იმის... ძვირფასია ჩემთვისაც და... და ჯუანისთვისაც.  

 

- ვისი ნაჩუქარია მეთქი, ვისი!  

 

ცნობიერების გაღმა გასული სიდონია ვიღაცას თუ რაღაცას ებრძვის, ექიმი კი 

სცდილობს გაღმიდან ისევ გამოღმა დააბრუნოს:  

 

- სიდონი, ჯუანშერი მოკვდა! - აგონებს დედას.  

 

მაგრამ დედა კერპობს: სდუმს და დუმილით რჩება ოცნების ქვეყანაში. დორაშვილი 

მაინც თავისას ჩასძახის:  

 

- გაიგე, ქალო, შენი შვილი მოკვდა მეთქი... მოკვდა! მოკვდა! დაუბრუნდი 

სინამდვილეს!.. დაუბრუნდი!.. დაუბრუნდი!..  

 



მაგრამ სიდონია ისევ წაღვერშია - თავის შვილთან, ჯუანშერთან:  

 

- ჯუანი ოდნავ უქეიფოდ არის... გაუფრთხილდი, გადიავ... მე მივდივარ.  

 

- სად? - გულში უძვრება ექიმი. - სად მიდიხარ?  

 

- ბაკურიანში.  

 

- ჯუანი რომ ავად არის?  

 

- ექიმს დაუძახეთ... მეც მალე დავბრუნდები.  

 

- როდის?  

 

სიდონია ყოყმანობს, მაინც უპასუხებს:  

 

- ხვალ დილით.  

 

- დროზე დაბრუნდი? - სიდონია სდუმს და იღუშება. - სთქვი, როდის დაბრუნდი მეთქი?  

 

გულშემოყრილი იბრძვის, ჰბორგავს, რაღაცას თუ ვიღაცას ეომება. ბოლოს. მაინც 

ლუღლუღებს:  

 

- მესამე დღეს... არ გამომიშვა.  

 

- ვინ? ვინ?  

 

ისევ ბორგვა, ბრძოლა და ფართხალი.  

 

- სთქვი, ვინ არ გამოგიშვა მეთქი?.. ვინ იყო?.. რა ჰქვიან?.. - გაზით ეწევა ყურალესილი 

ექიმი, მაგრამ მისი გასაღები ვეღარ უდგება თითქმის გახსნილს გულის კლიტეს: 

გულყრილი სიდონია ისევ ჯიუტად იკეტება დუმილში.  

 

ექიმი ისევ თავის ალაგზე ზის - სიდონიას პირდაპირ. გონმოსული დედაკაცი კი 



გაოცებით უმზერს მას, უღიმის და აბლეტილ თვალებს იფშვნეტავს, თან თავისთვის 

ბუტბუტებს:  

 

- თავი მტკივა... მეძინება.  

 

- ღამე მშვიდობისა, ჩემო სადონი!  

 

- ძილი ნებისა, ბატონო ფრიდონ! ნუ დამივიწყებთ... რაკი გზა გამოიკვლიეთ, ხშირად 

მნახეთ.  

 

- კეთილი, დაგხედავ ხოლმე. ოღონდ მურაბები დამახვედრე და... - ღიმილით თითი 

დაუქნია - და გული გამიხსენი, ნუ მომატყუებ, თორემ... მე ვერაფერი და ვერავინ 

დამემალება.  

 

- მართლა? ვითომ? - უკვე კეკლუცობს სიდონია.  

 

- გარწმუნებ, აგრეა, არც შენთვის ვარგა. თუ გინდა დამშვიდდე და გაბედნიერდე, ამ 

ქვეყანას დაუბრუნდი და ყველაფერი დამიჯერე.  

 

- ყველაფერი დაგიჯეროთ?! - და შავი თვალები თავისებურად აათამაშა. - ყველაფერი?!  

 

- დიაღ, ყველაფერი, ყველაფერი.  

 

- სახიფათოა, ბატონო ექიმო, სახიფათოა, რადგან... რადგან მე ძალიან მომწონს 

ორმოციოდე წლის მამაკაცი, თქვენისთანა შავგვრემანი, ხა-ხა-ხა! აკი, აკი გაგიხსენით 

გული, დანარჩენი მერმე იყოს.  

 

- მაშ მოგწონვარ, სიდონი? მართლა? ხო-ხო-ხო! მაშ ავშენებულვარ, აბა, ბედნიერად და 

გამარჯვებით. მაგრამ კარგად დაიხსომე: ამ ქვეყანას დაუბრუნდი, ღრუბლებში 

ცხოვრება ძალიან სახიფათოა. ჩამოვარდები და დაიმსხვრევი. გარდა ამისა, თუ ერთხელ 

კიდევ დამიმალე სიმართლე, წავალ და აღარ მოვალ. მშვიდობით, თეთრო დედაკაცო!  

 

- ნახვამდის, შავო მამაკაცო!  



 

- მართლა, - მოტრიალდა კარებში დორაშვილი და სიდონიას თითქმის მკერდზე დაადო 

თითი: - ეს რა არის?  

 

- ესა? - დაიბნა სიდონია. - ესაა?.. ეს არის კურდღელი .. თეთრი კურდღელი.  

 

- ვისია? ვინ მოგცა?  

 

- ჩემია... ჩემი და ჯუანისა. უკრავს, ძალიან კარგად უკრავს. ხომ არ გინდათ 

დავაკვრეინო?  

 

და მოსამართად სამიოდეჯერ გადაატრიალა.  

 

- არა, არ მინდა. - ხელით შეაწყვეტინა მომართვა. - ვინ აჩუქა მეთქი ჯუანშერს?.. არ 

მეუბნები? მიმალავ? შენი საქმეა, შენ იცი. გირჩევ - ან გადააგდე, ან დასწვი, ან 

დაამსხვრიე და მტკვარში გადაჰყარე. მშვიდობით იყავი! - რკინის ზოდებივით მოაყარა 

და კიბე ჩაირბინა.  

 

კარი მიუკეტა, გამობრუნდა და, მართა რომ არ მიჰშველებოდა, ოთახის შუაგულში 

გაიშოტებოდა.  

 

თეთრი კურდღელი მაინც მიიხუტა და მთვრალივით გაჰყვა გულამომჯდარ დედას.  

 

**  

 

ედიშერი სტუდენტია. ღამით მსახურობს, შუადღემდის სძინავს, მერმე ლექციებს 

ამზადებს, ხოლო საღამოზე უნივერსიტეტში მიდის და იქიდან კლუბისკენ მიეჩქარება.  

 

ეხლაც თავჩაქინდრული ზის და გაკვეთილს იზეპირებს, უფრო კი თავის უბედობას 

დასტირის. მართაც იქვე ტრიალებს და ჭურჭელს აჩხაკუნებს.  

 

თეთრი სიდონია კი დაკარგულ ბატივით დაბორიალებს და უდარდელად ღიღინებს, 

თან კურდღელს დაათრევს.  



 

ზოგჯერ ვაჟის ფოტო-სურათებს მიადგება, კედელზე რომ ჩამოჰკიდა ამას წინათ, და 

დიალოგს გაუბამს, თან ჯუანის ნაცვლად თვითონვე იძლევა პასუხს.  

 

აი, ეხლაც კედელს მიებჯინა და მიესალმა:  

 

- ჯუან, გამარჯობა, გენაცვალოს სიდო!  

 

- გაგიმარჯოს, დედილო! - თვითონვე წრიპინებს შვილის ხმით.  

 

- როგორა ხარ, როგორ გეძინა, ჩემო ბაჭიავ? - მზრუნველობით ეკიდება დედა.  

 

- ძალიან კალგათ, შენა? - ეკითხება ჯუანიც.  

 

- მე? კარგად ვერა ვარ, ჩემო ბიჭიკო, აი, ყველანი მეუბნებიან - გავხდი და დაუშნოვდიო.  

 

- ლათა, დედილო, ლათ გახდი? - გრძნობით ჰკითხავს ჯუანშერი.  

 

- იმიტომ, გენაცვალოს მაგ თვალებში დედიკო, - სჩივის სიდონია. - იმიტომ გავხდი, რომ 

ძილიც დამეკარგა და მადაც, ვეღარაფერს ვჭამ.  

 

- ლათა, დედიკო, ლათა?  

 

- იმიტომ, გენაცვალე მაგ კიწნებში, - მთრთოლვარე ხმით შესჩივის თავის თავს დედა, - 

იმიტომ, რომ არ მასვენებენ... მტანჯავენ... მაწამებენ. - და დუმილის შემდეგ მისი 

საჩივარი სდუღს: - ვინა მტანჯავს? შენ, შენა... მეტი არავინ... მარტო შენ... მხოლოდ შენ.  

 

მინას ლოყით მიეკრო და გაინაბა. მერმე, მართას ჩუმი ქვითინი რომ მოესმა, მობრუნდა 

და დედას მოეხვია:  

 

- დედილო, რა გატირებს?.. რა ვქნა, რა დაგემართა?  

 

შემდეგ თავჩაღუნულ ედიშერს დაადგა და კისერზე გამხდარი მკლავები შემოარკალა:  

 



- შენ რაღა მოგივიდა, ედიშერ?.. რად ასველებ მაგ წიგნს?.. აიხედე, თავი ასწიე... ნუ 

დაალბე ეგ წიგნი, თორემ მეორეს აღარ გიყიდი... გესმის?.. გესმით?.. გაჩუმდით, 

გაჩუმდით მეთქი, თორემ აგერ, ვიღაც მოვიდა. კარებს აკაკუნებენ. გაუღე, დედილო.  

 

მართა ცრემლის წმენდით გავიდა.  

 

- შვილო კატუში! - მოისმა ტალანიდან, და სამი წლის ქალიშვილი შემოიყვანა.  

 

კატო ჯერ მამამ აიტაცა და ჩაიკრა. მერმე იატაკზე ჩამოსვა, სიდონიასკენ მიაბრუნა და 

უთხრა:  

 

- წადი, გენაცვალე, წადი დედასთან.  

 

დედა სავარძელში ზის და შვილს უბღვერის. კატო ყოყმანობს. თითს პირში იტრიალებს, 

დედას გაოცებით შესცქერის და ეჭვიანობს. აღარ იცის, როგორ დაუხვდება მშობელი - 

ისევ წინანდელივით დაუყვირებს და გამოაგდებს, თუ ადრინდელივით მოუალერსებს, 

როგორც ეალერსებოდა მაშინ, წაღვერიდან დაბრუნებამდე.  

 

მერმე გაჰბედა, გაუცინა და ხელგაშლილი გაიქცა, თან მიაძახა:  

 

- დედილო!  

 

დედილომ პირზე ზიზღი აიკრა, ბავშვი მანძილზე შეაყენა. წამოხტა და მიაძახა:  

 

- რად მოხვედი?! რად მოიყვანეთ?!. წადი, მომშორდი!.. წაიყვანეთ!. თვალით აღარ 

დამანახოთ! - და კარები გაიჯახუნა.  

 

აქეთ ოთახში პაწაწა კატო გულამოსკვნით სლუკუნებს, მოზრდილები კი უხმოდ 

იცრემლებიან, ხოლო კედლის იქით სიდონია ჰბორგავს.  

 

- ეს გადარჩა... ქალი გადამირჩა, ვაჟი კი... ჩემი ბიჭი კი... ბიჭიკო... ჯუანი... ჯანი... 

ჯუანშერი...  

 



და გულით, ან აზრითაც ვერა ჰბედავს სათქმელი დაამთავროს - \\\"ჯუანი კი 

მოკვდაო\\\".  

 

მაგრამ სიდონიას მაგივრად სხვა ვიღაც თუ რაღაც ბნელ ქვესკნელში ჰკაწრავს დედას:  

 

- მოკვდა!.. მოკვდა!.. მოკვდა!!!  

 

და ეს სიტყვა დამდნარ ლითონივით მწვავე და მძიმე, იმავე ლითონის წვეთებივით 

წკაპუნობს დედის ტვინსა და გულში, დნება ძარღვებში, უდუღებს სისხლს და ალივით 

ედება მთელ სხეულს - თავიდან ხელების თითებამდის და ყელიდან ფეხის 

ქუსლებამდე.  

 

- ჯუანშერი მოკვდა!.. მოკვდა!. მოკვდა!!  

 

ეს ქვეყანა მეტის-მეტად ცხადია, ნამდვილია, ხოლო სინამდვილე მეტად უხეშია, 

ფოლადივით მტკიცე, ქვასავით უდრეკი, დორაშვილივით მკაცრი და \\\"იმ დღესავით\\\" 

საზარელი. აქ, ამ ქვეყნად, ამ მიწაზე ჯუანშერი მკვდარია, - ჯუანი მოკვდა, ორი თვის 

წინად მოკვდა! - იქ კი, გაღმეულში, ჯუანშერი ისევ ცოცხალია, და იქ ყოფნაც საამურია.  

 

ამჟამად იქ, ნოემბრის დამლევს, ისევ ზაფხულია. ისევ აგვისტოს დამლევია. შუადღე 

მოდის. მზე დნება და წაღვერსაც დამდნარ ოქროში აბანავებს, ჯუანი ბაღში თამაშობს, 

ზამბახებს ჰრწყავს. მერმე თეთრ კურდღელს ჰმართავს, - აი, ამ კურდღელს, დედას რომ 

ეხლაც მკერდში აქვს ჩახუტული.  

 

რა საამურია იმ დროინდელი წაღვერი! თუმცა - აღარ არსებობს \\\"იმ დროინდელი\\\".  

 

დრო მოკვდა, გაიყინა.  

 

სიდონია ეხლაც წარსულშია, ან წარსულია სიდონიას სულში - ეს ხომ სულ ერთია! 

ეხლაც ოცი აგვისტოა და ამ დღეში - სიდონიას სულსა და გულშიც - სამივე დრო შეიკრა 

და შედუღდა: წარსული, აწმყო და მყობადიც.  

 

დრო მოკვდა, გაიყინა, შესდგა!  



 

და თვითონ სიდონიაც იმ გაყინულ დროში გაიყვანა. მხოლოდ იმ დროში - აგვისტოს 

მისალევში - წაღვერსა და ბაკურიანში ტრიალებს, რადგან ის დროც და ალაგებიც ამ 

დედაკაცს დასტრიალებენ.  

 

და თავის საწოლზე გაშოტილ სიდონიას კვლავ იმ ღამის ამბავი ელანდება:  

 

- რაკი აგრე დაიჟინე, - ჰბოდავს თეთრი დედაკაცი, - წამოგყვები... მაგრამ პირობა არ 

დაივიწყო: ხვალ დილით ისევ უნდა დავბრუნდეთ... არ მომატყუო, თორემ... ჯუანი ავად 

არის...  

 

ჩასხდნენ და წავიდნენ, გრილი ღამე იყო.  

 

- ცივა... გამათბე. - უთხრა მაშინ სიდონიამ და ეხლაც ბუტბუტებს: - ცივა... გამათბე...  

 

და როგორც მაშინ, ეხლაც იბუზება, თბება, ვიღაცას ეხვევა, ჰკოცნის და ჰბოდავს:  

 

- შე გიჟო... გაგიჟდი და მეც გამაგიჟე... არ დამახრჩო. - და თვითონაც მკლავებით 

ახრჩობს ვიღაცას. - არ დაგვინახონ... უუჰ, როგორ ქანაობს ეს მატარებელი!  

 

და სიდონიაც ქანაობს საწოლზე, როგორც ბავშვი აკვანში. მერმე იღიმება და ამბობს:  

 

- მადლობა ღმერთსა, ძლივს ამოვედით!.. გათენდა კიდევაც... მართლა გათენდა, როცა 

ბაკურიანში ავიდნენ.  

 

- უუჰ, რამდენი ნისლია! - უკვირს სიდონიას ეხლაც. - მზეს შეჰხედე, მზეს!.. როგორ 

ამოდის!.. როგორა ჰკრეფავს ნისლსა!.. ერთი გაიხედე, რა მაღალი მთებია!.. დაბურული 

ტყე... ხშირი ბალახი... არა, არა, ჯერ ნუ შევალთ. ტყეში ნამია... ფეხი დაგვისველდება... 

გავცივდებით...  

 

სანამ სიდონია და თანამგზავრი დილის ჩაის სვამდნენ, მზემ ის ნისლი აჰკრიფა, 

ღრუბლად აქცია და ცხრა წყაროს მთებს ბამბის დოლბანდივით მოახვია. ნამიც მალე 

ალოკა და ქალაქელი მოაგარაკენი ფიცრულებიდან გამორეკა - ზოგი წყალზე, ზოგი 



ტყეში, ზოგიც ბაზარზე.  

 

გამოვიდნენ, ჭალა გაიარეს და კოხტა გორას შეუდგნენ.  

 

- უუჰ, რამდენი ყვავილია! - უკვირს სიდონიას საწოლზედაც. - მერმე რამდენნაირი! 

ზამბახები... შროშანები... ამას რა ჰქვიან - შქერი? რა ლამაზია! ამას - დეკა? ყოჩაღ, 

ბარძიმ! - და ეს სახელი პირველად ახსენა.  

 

რა იცოდა სიდონიამ, რომ ყურაცქვეტილი ედიშერი ამ დროს თავთ ედგა და ცოლის 

ყოველ სიტყვაზე თოკივით იკვანძებოდა! და ეს სახელი რომ გაიგო, შეკრთა და გახევდა, 

სიდონია კი ისევ ბარძიმს მისდევს. ეხლა ალბათ ბოტანიკურ ბაღში არიან.  

 

- მაშ ეს მცენარე ჯუჯა ტირიფია? ლათინურად რა ჰქვიან? სალიქს რეტიულატა?.. ხა-ხა!.. 

გცოდნია ბოტანიკა. ტყუილად კი არ ბერდები უნივერსიტეტში... ეს რაღა არის, აი ეს, 

ლურჯი ყვავილი რომ აქვს? ასისთავა? ხა-ხა! მაშ ათისთავაც აქვე იქნება სადმე... ნელა, 

ბიძინა, ნუ ცუღლუტობ! მეტკინა... აბა, თუ მართლა იცი რამე, ამ ყვავილის სახელიც 

მითხარი. რაო, ქართული სახელი არ იცი? მაშ ლათინური სთქვი... სოლდანელლა 

ალპინა, - რა ხმოვანი სახელი ჰქონია!.. აი, ქრისტეს ბეჭედი. აი, მთის ია... ესეც მთის 

ფიჭვი. ამათი სახელი ხომ მეც ვიცი... მეც მისწავლია ბოტანიკა... უუჰ, რა დაბურულ 

ტყეში შევედით!  

 

დიდხანს იარეს.  

 

- დავიღალე... ხელი მომეცი... გენაცვალეთ, რამდენი მარწყვია... აგერ, ჟოლიც. აბა, 

მიშველე, დავუკრიფოთ ჯუანშერს...  

 

დიდხანს ჰკრიფეს. მერმე, როცა დაიღალნენ, მაღალ ბალახებში მიწვნენ.  

 

- ბიძინა, ჩემო ბიძი... მიყვარხარ... უუჰ, რა ცხელი და რბილი ტუჩები გაქვს! - და 

თვითონაც გაგიჟებით ეხვევა და ჰკოცნის ბიძინას, თან ლუღლუღებს: - ნუ გადაირიე... 

რას შვრები, ბიძი!.. ნუ, გენაცვა, ნუ!.. არ მინდა... მე არ მინდა... თავი დამანებე მეთქი! - 

ეხლაც ხელები განზე გადაყარა და უნძრევლად, უპასუხოდ მიიბნიდა, თან მორჩილი 

ხმით უსაყვედურებდა: - გეუბნები, არ მინდა მეთქი... მაგრამ, რაკი აგრე დაგიჟინია... 



ფუჰ, რა საძაგლობაა!.. მომშორდი, დამეკარგე!.. თვალით აღარ დამენახო, ნურც შენ 

შემომხედავ... ფუჰ, ფუჰ!  

 

პირსახეზე ზიზღი აისახა და თავი კედლისკენ მიიბრუნა.  

 

სულგანაბული, თავჩაღუნული და ბრაზისგან აკანკალებული ქმარი ლამის ყელში 

წასწვდეს ცოლს. აღარც თვითონ არის ამ ქვეყნისა. თვითონაც მოღალატე ცოლს გაჰყვა 

და გონებით ბაკურიანის ტყეში გადასახლდა.  

 

სიდონია ქმარს ვერა ჰხედავს, ედიშერი კი - ფრიდონ დორაშვილს, რომელიც კარგა ხანია 

მოღუშული სდგას იმის უკან და გონწასული ყოველ სიტყვას ედიშერივით იჭერს.  

 

ისედაც დაიგვიანა ექიმმა. აქამდისაც უნდა დაევლო ქმრისთვის ხელი და გაეყვანა. 

ექიმისა და სნეულის შორის მესამე არავინ უნდა ჩადგეს - თუნდაც ქმარი.  

 

მხარზე ხელი დაავლო, მოაბრუნა. თითით დუმილი უბრძანა და თვალით კარებისკენ 

ანიშნა.  

 

მოდრეკილი და შეჭარხლებული ქმარი ფეხაკრეფით გავიდა.  

 

ეხლა სიდონიას ედიშერის ნაცვლად ექიმი უზის თავთან. ცალი ხელით სიდოს მაჯა აქვს 

ჩაჭერილი, მეორე ხელი კი იმის თავზე აქვს დაბჯენილი.  

 

გულყრილი გაბუტულია. მერმე ნელნელა იშლის პირსახეს და შერიგების კილოთი 

სტუქსავს ბიძინას:  

 

- საძაგელო!.. დამეკარგე, ხმას ნუღარ გამცემ მეთქი... არც შენი ნახვა მინდა, არც ხელი... 

ტყუილად მკოცნი, არ შეგირიგდები.  

 

მაგრამ ურიგდება. რამდენჯერმე ცივად ჰკოცნის ჰაერს და იღიმება.  

 

- საძაგელო... დინჯი ვინმე მეგონე. შენ კი ქარაქუცა ჰყოფილხარ. ხა-ხა-ხა! ქარაქუცა! 

ქარაფშუტა! ჩიტირეკიავ! აბა, თუ ბიჭი ხარ, დამეწიე.  



 

სიდონია მირბის. ხელებსა და ფეხებს იქნევს. იღლება, ჰხვნეშის და ძლივს-ღა სუნთქავს. 

მერმე აჩქარდა და ბიძინაც ააჩქარა:  

 

- წავიდეთ... დავბრუნდეთ, თორემ ჩემი ბიჭიკო, ჯუანშერი ავად არის... ვინ იცის, რა 

დაემართოს.  

 

დიდხანს სდუმს. მერმე გრძნობს, რომ მოურიდებლად მისსა და ბიძინას ბაასში ვიღაც 

მესამე ერევა:  

 

- რატომ არ მოდიხარ? - ფრთხილად ეკითხება დორაშვილი. - დაიგვიანებ.  

 

- ბიძინა არ მიშვებს. - თავს იმართლებს სიდონია. - ამბობს, ჯერ თორმეტიც არ არისო... 

მატყუებს.  

 

- ეხლა სადა ხარ?  

 

- ბაკურიანში... კოხტა გორაზე ავდივართ... ბიძინა მიმტკიცებს, ვითომ ისტორიული 

ალაგი იყოს... აქ მოხდა შეთქმულთა კრება... აჯანყებისათვის ემზადებიან - მონღოლთა 

წინააღმდეგ... აქ მოიყარეს თავი შოთა რუსთაველმა... ამირ-სპასალარმა შანშემ... ავაგ 

ათაბაგმა... სამეფო კარის ვაზირმა ვარამ გაგელმა... მეც ვიცი ეგ ამბავი, ბიძანა... 

მისწავლია... მამამაც მიამბო... მერმე ყველანი დააპატიმრეს, ანისში წაიყვანეს... აწამეს... 

ტიტვლები მზეში დასხეს, ტანზე თაფლი წაუსვეს... უუჰ, რა საშინელი წამებაა!.. მაინც 

ვერ გამოტეხეს.  

 

- მერმე? მერმე?  

 

- მერმე მათი მეგობარი, თანაშეთქმული ცოტნე დადიანი მოვიდა... თვითონაც გაიხადა... 

თაფლი წაისვა... გვერდით მიუჯდა... ჰკითხეს... უთხრა: მეც ამათში ვერიე და ამათი 

ჭირიც უნდა გავიზიაროო... გაუკვირდათ მონღოლებს ქართველთა რაინდობა და 

ყველანი გაანთავისუფლეს.  

 

- მალე დაბრუნდები? - ჰსურს დორაშილს თავის გზაზე გადმოიყვანოს სიდონია.  



 

- ჯერ მივდივართ... საცაა ავალთ... ზოგნი თურმე ამბობენ, ეს ამბავი მეორე კოხტა 

გორაზე მოხდაო... სადღაც იქით ყოფილა - მესხეთისა და ჯავახეთის საზღვარზე.  

 

- იგვიანებ, სიდონი. აჩქარდი, მატარებელი მიდის.  

 

ექიმის ფანდი სჭრის. სიდონია ჩქარობს. ეტყობა, მორბის, ხშირად სუნთქავს, ხვნეშის, 

შუბლზე ოფლი მოსდის.  

 

- ჩქარა. ჩქარა!.. დავიგვიანეთ... უუჰ, როგორა ცხელა!  

 

- მაინც დაიგვიანე, არა? - აჩქარებს ექიმი.  

 

- დავიგვიანე!.. დავიგვიანე. - თითქო სტირის სიდონია. თან ბიძინას უსაყვედურებს: - 

შენი ბრალია, შენი!.. ვაი მე, ჩემო ბიჭიკო! ხვალ დილამდის ვეღარ ჩამოვალ.  

 

- ბიძინამ დროში ხომ არ მოგატყუა? განგებ ხომ არ დაგაგვიანა? - ეკითხება იდუმალი ხმა 

სიდონიას.  

 

- რა თქმა უნდა, მომატყუა... განგებ დამაგვიანა...  

 

- მაშ შენი დაგვიანება ბიძინას ბრალი ყოფილა.  

 

- შენი ბრალია, ბიძი, შენი...  

 

- მაშ ჯუანის სიკვდილიც ბიძინას უნდა დაეკისროს.  

 

შვილის გახსენებაზე სიდონია სიამით იღიმება და ჯუანშერს მკერდზე იხუტებს, თან 

არწევს და ბუტბუტებს:  

 

- ჩემი ჯუან... ჯან... ჯუანშერ. რა თბილი ხარ!.. რა თბილი ხარ, ჩემო ბიჭო... ჩემო 

ბიჭიკო...  

 

- შენი ბიჭი მოკვდა, სიდონი! - მტკიცე ხმით ჩასჩურჩულებს ექიმი.  



 

მაგრამ დედას არა სჯერა, ან ექიმისა აღარ ესმის.  

 

- ჩემი ბიჭი... ბიჭუნი... ბიჭიკო... - და უჩინარ შვილს ვნებით ჰკოცნის და ტანზე ხელებს 

უცაცუნებს.  

 

- შენი ბიჭი მოკვდა მეთქი, ქალო! - ჟინიანობს დორაშვილი. - გაიგე, სიდონი, შეიგნე: 

შენი ვაჟი, შენი ჯუანშერი მოკვდა! მოკვდა! მოკვდა!!  

 

ექიმის სიტყვები სიდონიას აღარ სწვდება. მისი ხერხი ვეღარა სჭრის. დედის ვნება 

სჭარბობს დორაშვილის ნებისყოფას. პროფესორმა უიმედოდ ჩაიქნია ხელი და სკამს 

მიეყუდა.  

 

ხანი გადის. მიბნედილი სიდონია უცებ ახელს თვალებს, გაოცებით ათვალიერებს ექიმს 

და ასადგომად იწვეს.  

 

- ჯუანი, ჩემი ჯუანი. - ბუტბუტებს და შვილს ლოგინზე და ლოგინში ეძებს. - აქ იყო, 

ეხლა აქა მყავდა.  

 

- სიდონი! - თითქმის მრისხანედ ესვრის დორაშვილი.  

 

- აი, აქ იყო... ეხლა ხელში მყავდა. - და თითები ააცმაცუნა, - აქა მყავდა... მისი სითბო 

თითებზე შემრჩა.  

 

- სიდონი, გონს მოდი!  

 

დედამ ექიმი თითქო ეხლა დაინახაო:  

 

- ბატონო ფრიდონ. რა ამბავია... რა მოხდა? რა დამემართა?  

 

- არაფერი, სიდო. ძილის დროს შემოგასწარი. ამ ოთახში მოგიცდი.  

 

მეორე ოთახში ედიშერი დადის - თითქო გალიაში გაუწვრთნელი ლომი შეაგდესო.  



 

- ედიშერ! - ეუბნება დორაშვილი და მხარზე ხელს ადებს. - ყური მიგდე, ედიშერ. ის, 

სიდონია, დედაკაცია, სუსტი, უღონოა, ამიტომ ვერ გაუძლო დარდს და ოცნების 

ქვეყანაში გადასახლდა. მე და შენ კი ვაჟკაცები ვართ. ამიტომ არ შეგვშვენის გულის 

აფორიაქება. სჯობდა ყური არ დაგეგდო და არაფერი გაგეგო. მაგრამ, რაკი გაიგე, 

განაგონი გულში უნდა ჩაიმარხო და დაივიწყო.  

 

- სწორედ იმიტომ, რომ ვაჟკაცი ვარ, განაგონის დავიწყება არ შემიძლიან.  

 

- რას აპირებ, მითხარი.  

 

- ეგ მე ვიცი.  

 

- აგრე იყოს. მაგრამ ერთი რამე მაინც გამიგონე: სიდონიას არაფერი გააგებინო, არც 

აგრძნობინო, თორემ...  

 

- მაგის პირობას გაძლევ.  

 

- მეტი არაფერი მინდა. ეხლა ქუდი დაიხურე და წადი.  

 

ედიშერი ქუდს იხურავს და გადის.  

 

**  

 

- ბატონო ფრიდონ! - გამოდის თავის ოთახიდან მოღიმარე თეთრი დედაკაცი და თეთრი 

კურდღელიც თან მოაქვს. - ძია ფრიდონ, გამარჯვება!  

 

- გაგიმარჯოს. - ცივად ბურტყუნებს დორაშვილი. უნდილად აძლევს ხელს და ისევ 

ბოლთას განაგრძობს.  

 

- რა დაგემართათ, ძია ფრიდონ, ვინ გაგაჯავრათ?  

 

- შენ.  

 



- მე? მართლა? ხა-ხა-ხა! რით, როგორ, ძია ფრიდონ?  

 

- შენც კარგად იცი.  

 

- ღმერთმანი, არ ვიცი. მითხარით, გამაგებინეთ.  

 

- ასჯერ გითხარი.  

 

- ასჯერ? არაფერიც არ მახსოვს. გამაგებინეთ, თუ ბრალი მიმიძღვის, ბოდიშს მოვიხდი.  

 

- ბოდიში არა კმარა.  

 

- მაშ რა გნებავთ?  

 

- ძალიან კარგად იცი. სამი თვეა მატარებ ტყუილ-უბრალოდ. - გაბუტულის კილოთი 

ბურტყუნებს ექიმი.  

 

- ტყუილ-უბრალოდ? - კეკლუცობს სიდონია და დიდრონ თვალებს თავისებურად 

ათამაშებს. - ხა-ხა-ხა! ვინ იცის, ტყუილ-უბრალოდ თუ... ვინცა ჩქარობს, აგებს, ჩემი 

გულის მოსაგებად სამი თვე არა კმარა.  

 

- შენი თავი აიგდე მასხარად. მე კი უკვე ორმოცისა შევსრულდი, საარშიყოდ ვეღარ 

ვიცლი.  

 

- ორმოცისა? მამაკაცისთვის საუცხოვო დროა. - აგდებინებს ხელიდან ამ მახვილსაც. - აკი 

გითხარით, ჩემს გულს მხოლოდ ორმოცი წლას მამაკაცი გაიტაცებს მეთქი, ხა-ხა-ხა!  

 

- არშიყობისთვის არ მოვსულვარ, სიდონი.  

 

- მე ვარშიყობ?! ღმერთმა დამიფაროს!  

 

- დააყენე ეგ თვალები, ნუ ათამაშებ!  

 

- თვალები დავაყენო? ინებეთ, აი, დავაყენე.  



 

და ისე დააყენა, რომ უარესად აამეტყველა. ელვით სავსე შავი თვალები თითქო 

დამშვიდდნენ, მიიბლიტნენ, სამაგიეროდ გრძელ წამწამებში დინჯი ღელვით 

იზმორებიან, თითქო ღამით შავ ლერწმიანში ორი ნელი ტალღა ირწევაო.  

 

- ხა-ხა-ხა! - გადიკისკისა მხიარულად. - რა ვქნა, ძია ფრიდონ, რა ჩემი ბრალია, თვალები 

არ მემორჩილება!  

 

- შენ მრავალი რამ არ გემორჩილება, სიდონი.  

 

- მაგალითად?  

 

- მაგალითად - აბა, ეგ კურდღელი დასდე მაგიდაზე.  

 

- აჰა, ინებე. - და დასდო.  

 

- ეხლა მითხარი. ხელახლად რად მიიდე ხელი მკერდზე?  

 

სიდონია დაიბნა. მარცხენა ხელი მართლა მკერდზე ედო.  

 

- ჩამოიღე.  

 

ჩამოიღო, მაგრამ უმალვე ისევ მკერდზე მიიდო.  

 

- ჩამოიღე მეთქი!  

 

- რა ვქნა, რა მემართება? - უკვირს თვითონ სიდონიასაც. ხელი ისევ ჩამოსწია, მაგრამ 

უნებურად ხელახლა მკერდზე აუვარდა.  

 

- ძია ფრიდონ, ეს რა ამბავია? - შეეშინდა. - ხელი არ მემორჩილება. გამაგებინეთ, რა 

მემართება?  

 

- ეხლავე გეტყვი, ჯერ დავაბათ. მომაწოდე ეგ პირსახოცი.  

 



სიდოს წელზე შემოაკრა და მისი ხელიც შიგ ჩააყოლა.  

 

- ეხლა ყური დამიგდე, სიდონი.  

 

- არ შემიძლიან, არ შემიძლიან! - ხელი ამოიღო და ისევ მკერდზე მიიხუტა. - ისევ ასე 

იყოს... ეხლა მითხარით.  

 

- გეტყვი, შენი ჯუანი რომ ავად იყო, შენ გვერდით უწექი. მისი თავი დილამდე მკლავზე 

გედო, მართალია თუ არა?  

 

- მართალია, ძია ფრიდონ.  

 

- იქიდან გამოგყვა, ამიტომ ან ეს კურდღელი უნდა გქონდეს ჩახუტებული, ან ხელი.  

 

- აგრეა... მართალია. - ბუტბუტებს სიდონია და კურდღელს ისევ მკერდზე იკრავს.  

 

- ხომ გახსოვს ჯუანის ავადმყოფობა, სიდონი? - და გვერდით მიუჯდა.  

 

- მახსოვს... წაღვერში ოდნავ ავად იყო - ოხრავს პირშეცვლილი დედა.  

 

- ჯერ წაღვერში, მერმე აქ, ქალაქში აგერ, იმ ოთახში იწვა. გახსოვს თუ არა ის ღამე. როცა 

შეწუხებული ვაჟი მკლავზე გესვენა?  

 

- არა, არ მახსოვს. - ჩურჩულებს და პირსახეს ექიმს არიდებს.  

 

- მართლა, სიდონი, დღეს რამდენია ამ თვისა?  

 

- დღეს? - კედლის კალენდარს შესცქერის და იმასაც თვალს არიდებს. - არ ვიცი. მგონი 

ცხრამეტი, ან ოც-და-ერთი.  

 

- კალენდარი რას ამბობს?  

 

- ღმერთმანი, არ ვიცი.  

 



- კალენდარი თვალწინ გიკიდია და არ იცი? მაშ მე გეტყვი: დღეს ოცი ნოემბერია. სამი 

თვის თავია... რას გაჩუმებულხარ, ქალო! დიდი ხანია შეგატყე, რომ ოცი რიცხვისა 

ცეცხლივით გეშინიან, რადგან ჯუანშერი ოც სექტემბერს მოკვდა. გაიხსენე, მოიგონე.  

 

სიდონიამ გაიღიმა და მხრები შეიშმუშნა.  

 

- აქეთ მოიხედე, სიდონი. - და ერთი ხელით თავი მოუბრუნა, მეორე კი მაჯაში წაავლო, - 

ერთხელ კიდევ გეკითხები, სად არის მეთქი შენი ჯუანი?  

 

- ჩემი ჯუანი? აქ არის, სადღაც აქ არის, - აცმუტდა და ხელის თითებიც ააცმაცუნა. - 

წეღან ხელში მყავდა... აი, ეხლაც ვგრძნობ იმის სითბოს... მესმის მისი სუნთქვაც... აქ 

არის სადმე... აქ უნდა იყოს.  

 

- სიდონი, გაათავე! - და მძლავრად შეანჯღრია. - გონს მოდი, ყური მიგდე. ჯუანი 

გელანდება, რადგან წეღან სიზმარში ნახე.  

 

- სიზმარში? მხოლოდ სიზმარში? ვაი მე!  

 

- დიაღ, სიზმარში, მხოლოდ სიზმარში. აქეთ მობრუნდი. ქალო, თვალს ნუ მარიდებ. - 

პირისპირ დაისვა და თვალი აღარ მოაშორა. - სიდონი, დროა გაათავო სახიფათო თამაში. 

შვილი მოგიკვდა! ჯუანი ხუნაგმა წაგართვა! - ლურსმებივით ურჭობს თავში. - გაიხსენე, 

მოიგონე! დაიცა, სიტყვას ნუ მაწყვეტინებ. აგერ, იმ ოთახში იდგა თეთრი კუბო. შიგ შენი 

ჯუანი იწვა. შენც იქ იყავი, სათამაშოები შეუტანე. აი, ეს კურდღელიც ზედ დაადე. მერმე 

გაასვენეთ და დამარხეთ. ცხადია, ჯუანი მოკვდა! გამოტყდი, სთქვი ჯუანშერი მოკვდა 

თქო!  

 

სიდონია წამებულის ღიმილით იღიმება და მხრებს იშმუშნის:  

 

- ვთქვათ, მოკვდა. მერმე რაო?  

 

- მაშ შეიგენი თუ არა შვილის სიკვდილი?  

 

- ძია ფრიდონ, ეგ ამბავი ჩემ შეგნებაში ვერ შედის, ეგ ცარიელა სიტყვებია. შიგ არაფერი 



ჰყრია.  

 

- თავს ნუ იტყუებ, სიდონი, ეს სიტყვები - \\\"შენი შვილი მოკვდა\\\" - ცარიელი არ არის. 

ტყვიასავით მძიმეა, ცეცხლივით მწვავეა, სამაგიეროდ რეალურია, ნამდვილია. 

დამიჯერე, ქალო სიდონი, ყოველივე რეალურიც, ამ ქვეყნიურიც მძიმეა და მწვავე, 

როგორც შენი შვილის სიკვდილი, ამიტომ გაურბიხარ მას, ამიტომ ემალები და გგონია, 

ვითომ მართლა გაექეცი და დაიმალე. მართალს ვამბობ თუ არა, სიდონი?  

 

- მართალია. - ყოყმანის შემდეგ სევდიანად უდასტურებს სიდონია. - სინამდვილე 

მწვავეა, მძიმეა... ოოჰ, რა მძიმეა, ძია ფრიდონ!  

 

- მართალია, მაგრამ ამ ქვეყნიდან გაქცევა და სიზმარეთში ცხოვრება ასჯერ უფრო 

უარესია. დღეს თუ ხვალ ეს ქვეყანა თვითონ დაგეწევა - ვერსად წახვალ! - და თვითონვე 

გაგაღვიძებს, მაგრამ ისე უხეშად, ისე მკაცრად შეგანჯღრევს, რომ სამუდამოდ 

დაგამტვრევს, დაგაგონჯებს, გაგაგიჟებს.  

 

თვალმილეული სიდონია ამ სიტყვამ შეაკრთო და შეაჟრჟოლა. დორაშვილი აღარ 

ინდობს, არ ერიდება და ყურებში ჩასძახის:  

 

- ამიტომ სჯობია, რომ შენვე დაუბრუნდე სინამდვილეს, რეალურს, დაყრუებულთა, 

ბრმათა და განდეგილთათვის იგი გარდუვალია, მოუტეხავი, მძლეთა-მძლე და 

შეუნდობარი, ხოლო მორჩილთა და თვალხილულთათვის იგი ლმობიერია, 

მისანდობარი და ერთგული. შენ გაექეცი მას, სიდონი.  

 

მიბნედილმა დედაკაცმა ღრმად ამოიოხრა.  

 

- განგებ დაიყრუე ყური, განზრახ დაიბრმავე თვალი და უცნაურ ქვეყანაში გადავარდი. 

მიზეზს ისევ მე გეტყვი: შენ შვილი მოგიკვდა - ერთად-ერთი ვაჟი, პირმშო ჯუანი. ნუ 

შეშინდები, პირდაპირ გეტყვი. მე შენსავით მხდალი არა ვარ: ჯუანის სიკვდილი შენი 

ბრალია.  

 

- ვაი მე! - ამოხეთქა შიშისა და თრთოლვის შადრევანივით სიდოს გულიდან. - ვაი მე! 

ძია ფრიდონ!.. ბატონო ფრიდონ! რა სასტიკი, რა ულმობელი ადამიანი ყოფილხართ!  



 

- არა, სიდონი, არა! პირიქით, პირიქით! მეტად გულკეთილი, თათქმის გულჩვილი 

ადამიანი ვარ. შენისთანა უბედურს რომ ვხედავ, თითქმის ცრემლი მომდის. მაგრამ ჩემი 

მოვალეობა მიკარნახებს ზოგჯერ გული გავიმკაცრო, გავიმძაფრო. აი, ეხლაც ასე 

ვიქცევი. გეუბნები: შენ რომ პირნათლად შეგესრულებინა დედის ვალი, შეიძლება 

ჯუანშერი ეხლაც ცოცხალი გყოლოდა.  

 

- ვაი მე, უბედურს, ვაი მე! - ჰკვნესის დედა.  

 

- ნუ შეშინდი, გამაგრდი! სიმართლეს მონელება უნდა, შენ კი მხდალივით გაექეცი მას. 

პირველად შენვე უმალ შეიგენი შენი ბრალი და ასე მოისაზრე: ან უნდა თავი მოვიკლა, 

ან კიდევ... ან ჯუანშერი არ მომკვდარაო. თავის მოკვლა ვერ გაჰბედე. ეს შენვე მითხარი. 

მართალს ვამბობ თუ არა?  

 

- ვერ გავბედე. - ოხრავს სიდონია.  

 

- მადლობა ღმერთს, რომ ვერ გაჰბედე. ეგ სულმდაბალთა ბედია. მაგრამ შენ უარეს გზას 

დაადექი. შენი თავი დააჯერე და სხვებსაც აჯერებ - შვილი არ მომკვდომიაო. ის კი აღარ 

იფიქრე, რომ შენი თავი მთელ ქვეყანას მასხარად ააგდებინე.  

 

- მასხარად?! - ჰგმინავს სიდონია.  

 

- დიაღ, დიაღ! ყველა დაგცინის, მასხარად გიგდებს.  

 

- ვაი ჩემი ბრალი! - სჩივის შელახულ თავმოყვარეობას ქალი.  

 

- გარდა ამისა, სიდონი, შენისთანა დანაშაული ას მილიონ დედას ჩაუდენია.  

 

- მართალია, მეც გამიგონია. - ეჭიდება სანუგეშოს ბრალდებული.  

 

- მაგრამ არც თავი მოუკლავს ვინმეს, არც შენსავით ახირებულა.  

 

- მაშ... - ეძებს ახალ სანუგეშოს დამნაშავე დედა.  



 

- ეხლავე გეტყვი, შენ დაგავიწყდა, სიდონი, რომ ორი გზის გარდა არსებობს მესამე გზაც.  

 

- რომელი? - თითქო ძილში ბუტბუტებს დედაკაცი.  

 

- ნამდვილში ეს მესამე გზა ერთად-ერთი გზა არის, და ამ გზით მიდიან დედები, 

უკლებლივ ყველანი. გაიგონე და დაიხსომე: დედას რომ შვილი მოუკვდება, დამარხავს, 

იტირებს, იგლოვებს და შემდეგ ისევ თავის გზით წავა. მეკითხები, რომელი გზითო? 

ამასაც გეტყვი: ამ ქვეყნად პირმშოს სიყვარულის გარდა არსებობს მოვალეობაც.  

 

- რის ვის წინაშე?- ძლივს-ღა ესმის ექიმს.  

 

- მოვალეობა წინაშე ქმრისა, მშობლებისა, დანარჩენ შვილებისა, სამშობლოსი და 

მომავალ თაობისა, გაიგე?.. გესმის?  

 

- მესმის... გავიგე.  

 

- ეხლა სთქვი, გწამს, თუ არა ეს მოვალეობა?  

 

სიდონია სდუმს.  

 

- ჰგრძნობ თუ არა, სიდონი, ამ მოვალეობას?  

 

სიდონიამ თავი დაჰხარა. ერთ წერტილს ჩააცივდა და წაილუღლუღა:  

 

- ვგრძნობ... წინაშე ჩემი ჯუანშერისა. - და ისევ ოცნების მდინარეს მისცა თავი: - ჩემი 

ჯუანი... ბიჭი... ბიჭიკო... ბაღი... ზამბახებს... თეთრი კურდღელი... ცხელა, ძალიან 

ცხელა.. მზემ არ დაჰკრას... თეთრი ყვავილები... თეთრი ზამბახები...  

 

**  

 

დორაშვილს ისევ სიდონიას მაჯა უჭირავს, ხოლო მეორე ხელი თავზე აქვს დადებული 

და ცდილობს გაღმა გასულს ხმა მისცეს:  

 



- ყური მიგდე, სიდონი!  

 

- თეთრი ზამბახები... თეთრი კურდღელი...  

 

- ყური მიგდე მეთქი, სიდონი! გაიგე, დაიჯერე, შენი ჯუანშერი მოკვდა! მოკვდა!!  

 

სიდონია ყურს იყრუებს, პროფესორი კი დაჟინებით აბავს ერთმანერთს შეცნობისა და 

ქვეშეცნობის ქვეყნებს და ჰლამობს გაღმელი ისევ გამოღმა გამოიყვანოს:  

 

- შენი შვილი მოკვდა მეთქი!! ეს შენც იცი, ძალიან კარგად იცი! - უტკეპნის გონებას 

ექიმი. - ბრალი რომ შენც გედება, ესეც იცი! კარგად იცი!! მაგრამ - ინუგეშე თავი - მარტო 

შენ არა ხარ დამნაშავე. შენ ბიძინამ წაგიყვანა ბაკურიანში.  

 

- ბიძინამ... ბიძამ... დავბრუნდეთ, ბიძი, თორემ ჯუანი ავად არის...  

 

- ბიძინამ მოგატყუა, განგებ დაგაგვიანა! გაიგე? ბიძინამ დაგაგვიანა მეთქი! მაშ, ბრალი 

ბიძინასაც ედება!  

 

- ბიძინას ბრალია, ბიძინასი, - უხარიან სიდონიას.  

 

- უფრო იმისია, იმისი!.. გაგაბრიყვა! წაგიყვანა! დაგაგვიანა!..  

 

ამიტომ სინიდისი გიმსუბუქდება... ამიტომ ნუღარ კერპობ! თვალები გაახილე და 

აღიარე, რომ შენი შვილი მოკვდა! მოკვდა! მოკვდა!!  

 

- მოკვდა. - თითქო თანახმაა სიდონიაც. - მოკვდა... იმანაც მითხრა, ბიძინამ.  

 

- როდის? სად? - უკვირს ექიმს.  

 

- რამდენჯერმე... თავის ოთახში. ძალით წამიყვანა... არ მინდოდა. არც ეხლა მინდა, 

ბიძი!.. გამანებე თავი, ფუჰ, რა საძაგელი ვინმე ხარ!.. ეს უკანასკნელი იყოს. ჩემი ფეხი აქ 

აღარ იქნება. შენი ბრალია ჯუანის სიკვდილი, შენი! საზიზღარო! სალახანავ!  

 



- მერმე, მერმე, რა გითხრა?  

 

- თავი ჩაჰქინდრა, დარდმა მოიცვა... მე კი წამოვედი.  

 

- გიყვარს ბიძინა, სიდონი?  

 

- მაინც მიყვარს... რადგან ვიღაც უნდა მიყვარდეს... არ მესმის, როგორა სძლებენ 

უსიყვარულოდ... მიყვარს ბიძინა და ჯუანი.  

 

- გაიგე, სიდონი, ჯუანი მოკვდა მეთქი! მოკვდა! მოკვდა! გაიგე. შეიგნე, თვალი გაახილე!  

 

სიდონია თვალებს ახელს, გაოცებით აცეცებს და თავის გვერდით მჯდომ ექიმს ეკვრის, 

თითქმის ეხუტება და ჩვილი ხმით იცრემლება:  

 

- ფრიდონ, ძია ფრიდონ! მიშველე, დამიფარე...  

 

- რისგან, ვისგან, სიდონი?  

 

- მტანჯავენ, მაწვალებენ...  

 

- სთქვი, ვინა გტანჯავს, რა გაწუხებს?  

 

- ბრალი... ჩემი და სხვისი ბრალი... და ისიც, ისიც.  

 

- რის ბრალი, ქალო? ან სხვისი ბრალი შენ რად გაწუხებს?.. ამოიღე ხმა. გამაგებინე!  

 

- ისა მტანჯავს... ბრალი იმისია, მე კი ვიტანჯები. არ მასვენებს, აქამდე დამდევს... 

ზოგჯერ აქაც მოდის, ზოგჯერ ქუჩაში მხვდება. მძულს, მეზიზღება, მაგრამ ვერც მე 

ვძლებ უიმისოდ. დამიფარეთ... მიშველეთ...  

 

და საფრად ექიმის მკერდს ხმარობს, ხელებს მკერდსა და მხარ-ბეჭზე უფათურებს, 

ელამუნება.  

 

- მითხარი, ქალო, სახელი მითხარი მეთქი!  



 

- სახელი? ჰო, მართლა... სახელი. - თითქო გონზე მოდის, ზეზე დგება და თმებს 

ისწორებს. მერმე სევდით აცხადებს: - ვერა, ძია ფრიდონ, თქვენ ვერ მიშველით.  

 

ექიმიც წამოდგა. გაიარა.  

 

მუდამ, როცა დორაშვილი სიდონიას გულს თითქმის გახსნიდა, მღვრიე ნაკადივით 

ვიღაც მესამე შემოიჭრებოდა, ხელს შეუშლიდა. მხოლოდ დღეს, მესამე თვის დამლევს, 

შემთხვევით გაიგო მისი ვინაობა. ვიღაც სტუდენტია - ბიძინა.  

 

მარტო სიდონია რომ ჰყოლოდა, მქეჯნავთან ბრძოლას გაუადვილებდა, შვილის 

სიკვდილს აღიარებინებდა, ეხლა კი ვიღაც მესამე უხლართავს გზებს და გავლენით 

ექიმს ეცილება.  

 

- სიდონი, რაკი არ მენდობი, ჩემი აქ მოსვლაც მეტი ყოფილა. მე წავალ, მშვიდობით 

იყავი.  

 

- მართლა მიდიხართ?! - უმალ მობრუნდა და გაცოცხლდა სიდონია. - ძია ფრიდონ, 

დაიცადეთ. იქნება გაწყენინეთ რამე? მაპატიეთ, ძია, მაპატიეთ.  

 

- არაფერი მწყენია, სიდონი... ოღონდ თავი უნდა დაანებო იმას.  

 

- ვის, ძია, ვის?  

 

- შენც იცი. იმას - წეღან რომ სთქვი, მტანჯავსო. თავი დაანებე მეთქი, სიდონი. ქმარიც 

გყავს, დედაც, შვილიც. მოუარე შენს თავს, პატარა კატოს და ოჯახს, თორემ... მერმე 

ნუღარავის დააბრალებ.  

 

სარკმელთან იდგა, თითით რაფას აკაკუნებდა და ქუჩას ათვალიერებდა. დარცხვენილი 

სიდონია თითებს იმტვრევდა, იატაკს ჩასცქეროდა.  

 

ქუჩის გაღმა, ტროტუარზე, ვიღაც ახალგაზრდა იდგა და პაპიროსს აბოლებდა.  

 



- სიდონია, აქ მოდი, რაღაც უნდა გკითხო.  

 

- მკითხეთ. - და ადგილიდან ვერ დაიძრა.  

 

დორაშვილმა ხელში ხელი წაავლო, სარკმელთან მიიყვანა.  

 

- აგერ იმ სახლში, ამ სახლის პირდაპირ, ვინა ცხოვრობს? - და თითით უჩვენა ერთ-

სართულიანი პატარა სახლი, და თითი, განგებ თუ უნებურად, იმ ახალგაზრდისკენ 

გაიშვირა, რომელიც ხეს მიჰბჯენოდა და ისევ პაპიროსს ეწეოდა.  

 

სიდონია შეკრთა. გაშეშებული იდგა მოხიბლულივით და გაღმა წერტილს 

აშტერდებოდა, თან მკერდით უცნაურად ღელავდა.  

 

- სიდონი, აქეთ მოდი. - თითქმის ძალით მოაშორა სარკმელს და დასვა. - დღეს მე შენი 

სტუმარი ვარ. რას იტყვი?  

 

- სტუმარი? მართლა, სადილის დრო მოვიდა. ღმერთო ჩემო, მაგაზე მეტი რაღა მინდა! 

მაგრამ... თქვენი საკადრისი რომ არაფერი მაქვს.  

 

- დამშვიდდი. არც არის საჭირო. მე ჩემი გემო მაქვს. შენ აქ დატრიალდი, მე კი წავალ და 

ნახევარ საათში დავბრუნდები, ხომ კარგი?  

 

- სიამოვნებით. დიდი სიამოვნებით! - და დატრიალდა: - დედი! დედილო! აბა, 

დატრიალდი... დაამზადე... გაშალე..  

 

სტუდენტი ტროტუარზე დასეირნობს. დორაშვილმა გვერდით გაუარა და თვალებში 

ღიმილი ჩაისხა.  

 

სტუდენტმა ქუდი მოუხადა, რადგან პროფესორმა შორიდანვე თვალი დაადგა.  

 

- გამარჯობა, ბიძინა! - და შესდგა - მგონი ბიძინა გქვიან, არა?  

 

- დიაღ, დიაღ, ბიძინა მქვიან.  



 

- გიცნობ, კარგა ხანია გიცნობ. გვარი კი დამავიწყდა.  

 

- მარგიშვილი გახლავართ.  

 

- ბიძინა მარგიშვილი, ბოტანიკოსი ხარ, არა?  

 

- დიაღ, დიაღ. - უფრო ესიამოვნა ბიძინას.  

 

- წამო, ბიძინა, გავიაროთ.  

 

მკლავში მკლავი გაუყარა და წაიყვანა, თან ეუბნებოდა:  

 

- ასეთ შემოდგომას ვერსად ნახავ. სხვაგან ზამთარია. აქ კი, - გაიხედე - სუფთა ცა, 

აპრილის სითბო და გაზაფხულის მზე.  

 

- დიაღ, სითბო... მზე... გაზაფხული, - უდასტურებს ბიძინა.  

 

ათი წამის შემდაგ კი პროფესორი ეკითხებოდა:  

 

- ჰა, შენ რას იტყვი, ბიძი? ქალი ისტერიული ფსიხოზით არის დაავადებული, ის კი - 

ვიღაც ახალგაზრდა - აღარ ასვენებს. რას იტყვი მეთქი, ბიძინა, ასეთ ვაჟზე?  

 

ბიძინა იშმუშნება და ბორძიკობს:  

 

- მე მგონია... ყოველ შემთხვევაში... ის ვაჟი რაინდი არ უნდა იყოს.  

 

- მეც აგრე მგონია. - და თვალში თვალს უყრის. მერმე ხაზგასმით ურჩევს: - იმედია, ის 

ვაჟი ამიერიდან რაინდივით მოიქცევა. მშვიდობით, ბიძინა, მშვიდობით!  

 

**  

 

პროფესორი მხოლოდ სადილის წინ ათვალიერებს გაზეთს. სხვა დროს არა სცალიან. 

თავდაპირველად შავ ჩარჩოებს გადაავლებს თვალს - წასულების გვარებს წაიკითხავს.  



 

ეხლაც მეოთხე გვერდს დაჰხედა და შეკრთა.  

 

\\\"...აუწყებენ, რომ სტუდენტი ბიძინა მარგიშვილი ტრაღიკულად დაიღუპა...\\\"  

 

ქრონიკას ჩაადევნა თვალი და იპოვნა: \\\"გუშინ, დილის სამ საათზე, \\\"არტოს\\\" 

კლუბის მახლობლად უცნობმა ორი ტყვიით მოჰკლა სტუდენტი ბიძინა მარგიშვილი, 

როგორც სჩანს, მოკლულსაც უსვრია ორჯერ. მკვლელი მიიმალა. გამოძიება 

სწარმოებს\\\".  

 

დორაშვილი წამოდგა, დაფაცურდა, ისევ ჩამოჯდა, ისევ ჩაიკითხა და ისევ წამოდგა.  

 

ნახევარი საათის შემდეგ ედიშერმა გაუღო კარები.  

 

- გამარჯვება, ედიშერ!  

 

- გაგიმარჯოს, ძია ფრიდონ, მობრძანდი.  

 

ტალანში ბინდია. და ამ ბინდში ორი წყვილი თვალი ერთმანერთს მიებჯინა. დიდხანს 

აწვებიან, თითქო დავობენ - რომელი რომელს მოსტეხავსო.  

 

ექიმს ხელში გაზეთი უჭირავს. ედიშერს თვალები ერთი წუთით ამ გაზეთზე გადააქვს. 

მერმე ისევ დორაშვილის თვალებს ახლის. თითქო გაიგო, ან მებრძოლს ვეღარ უძლებს: 

ტუჩების კუთხეში ღიმილის მსგავსი ელვა აიგრიხა, თვალები ჩაიკეცა, მოარიდა.  

 

- სტუმარი არ გინდა? - ცივად ეკითხება ექიმი და პალტოს იხდის.  

 

- ძია ფრიდონ! - თითქმის ჰკივის სიდონია კარებში, - ძლივს, ძლივს არ მოგვიგონეთ! რა 

არის, ღმერთმანი, რად დამივიწყეთ?! - და მკლავზე ეკვრის, თითქმის ეხვევა. - ცოტა 

ადრე მოხვიდოდით, სადილს გაჭმევდით.  

 

- მადლობელი, გიახელი... სიდონი, ეგ კურდღელი ვეღარ მოიშორე?  

 



ვერა, ვერ მოიშორა სიდონიამ. ან ვის რას უშლის ეს კურდღელი, საკვირველია. 

სიდონიასთვის კი ერთად-ერთი გასართობია.  

 

ექიმი დაღვრემილია. ყველას და ყოველივეს ათვალიერებს, თითქო პირველად 

ჰხედავსო. ზოგჯერ თვალი ედიშერზე გადააქვს. მაგრამ ედიშერიც აშლილია. 

მოუსვენრად ზის. აღარ იცის, სად წაიღოს თვალები და ხელები.  

 

სიდონია ჯერ კიდევ ჰფეთქავს და ცდილობს სხვებიც გააცინოს. მაგრამ თვისი გუნება 

რომ ვერ გადასდო ქმარსა და სტუმარს, უმალ მათივე შეისრუტა და თვითონაც მოიღუშა.  

 

ოთახში დუმილი ჩამოწვა - უხეში, მძიმე და შემხუთავი.  

 

ედიშერმა დრო იხელთა:  

 

- ძია ფრიდონ, ბოდიშს ვიხდი.  

 

ექიმი შეკრთა, თითქო გაუხარდა კიდევაც.  

 

- მიდიხარ? გეჩქარება?  

 

- ძალიან მეჩქარება.  

 

- კარგი, წადი, სიდონია გამართობს.  

 

- ახალს რას მეტყვით, ძია ფრიდონ? - ეკითხება სიდონია, როცა ედიშერი გადის.  

 

- ახალს? ახალი შენ უნდა მიამბო. გაზეთს ხომ კითხულობ?  

 

- როგორ არა, ვკითხულობ, მაგრამ დღევანდელი არ წამიკითხავს.  

 

- რატომ?  

 

- არ მოუტანია. ედიშერმა მითხრა, დღეს გაზეთი არ გამოსულაო.  

 



- მართლა?.. შეიძლება... და რაღაცას ჰფიქრობს, თითქო ბრძოლის გეგმას აწყობსო. მერმე 

მიიხედ-მოიხედა და წამოდგა: - ეს რა ამბავია, სიდონი! ოთახი რად დაგიბნელებია?! 

ფანჯრების დარაბები რად მიგიხურავს? - და გამოსაღებად წავიდა.  

 

- ნუ, ძია ფრიდონ, ნუ გააღებთ! - წამოდგა სიდონია.  

 

- რატომ, ქალო? - შესდგა ექიმი.  

 

- იმიტომ... რადგან... - აირია სიდონია. - არ მესიამოვნება, მეხამუშება.  

 

- რად გეხამუშება, სიდონი?  

 

სიდონიამ სავარძელი მოატრიალა, დაჯდა, ზურგი სარკმელს მიუბრუნა და უპასუხა:  

 

- არაფერი. თუ გნებავთ, გამოაღეთ.  

 

ექიმმა დარაბები გამოაღო. ოთახში თეთრი შუქი შემოიჭრა. გარეთ ნაადრევი ზამთარია. 

თოვს. ქალაქი გათეთრებულა.  

 

- სიდონი, პასუხს ველი: რა გეხამუშება მეთქი?  

 

- არაფერი, ძია ფრიდონ.  

 

- არაფერი? მაშ მე თვითონ გეტყვი.  

 

- ბრძანეთ.  

 

- გარეთ ზამთარია, სიდონი.  

 

- ზამთარი? ხა-ხა! - და მხრები შეიშმუშნა.  

 

- დიაღ, ზამთარია, თოვლია. შენ რას იტყვი, ქალო?  

 

- არ ვიცი.  



 

- როგორ თუ არ იცი! გარეთ გაიხედე და სთქვი, ზამთარია თუ ზაფხული?  

 

- ზაფხულია... ცხელა.  

 

- ზაფხული? მაშ თეთრ კაბასაც ალბათ მაგიტომ არ იშორებ.  

 

- რა თქმა უნდა! ზაფხულში თეთრი სჯობია. სხვა კაბაში მცხელა.  

 

- ეხლაც გცხელა, სიდონი?  

 

- რა თქმა უნდა! ძალიან ცხელა, ტყეში ფიჭვი დნება... ბაღი ყვავილებით არის სავსე... 

ზამბახები, ვარდები, შროშანები...  

 

- სიდონი! - მკაცრი ხმით უძახის ექიმი.  

 

- ბაღში ჯუანშერი დარბის. - თითქოს არ ესმის ექიმის ხმა. - ზამბახებს ჰრწყავს. მერმე 

კურდღელს მომართავს და დაუკრავს. აი, მესმის... უკრავს.  

 

და თვითონაც კურდღელს აჩხაკუნებს, რომელიც ვალსის ერთ მუხლს აჟღარუნებს, 

მერმე უმალ თვითონვე აჩუმებს, თითქო კურდღელის ხრიალისა შეეშინდაო:  

 

ნუ, ბაჭიავ, ნუ... გაჩუმდი, გაჩუმდი.. ისევ დუმილი სჯობია, დუმილი და გარინდება.  

 

- სიდონი, გარეთ გაიხედე და სთქვი, რასა ჰხედავ? - და ხელში ხელი წაავლო 

სარკმელთან მისაყვანად.  

 

- ნუ, ძია ფრიდონ, ნუ მიმახედებთ. არ მესმის, ღმერთმანი, ვისთვის რა საჭიროა ჩემი 

გამოფხიზლება!  

 

- შენთვის არის საჭირო, სიდონი, შენთვის, ისევ შენთვის და შენი ნათესავებისთვის: 

შვილისთვის, ქმრისთვის, დედისთვის.  

 

- მჯერა. ჩემთვის კი საჭირო არ არის.  



 

- სიდონი, თვალიც გიჭრის და გონებაც. კარგად ჰხედავ ამ თოვლს. გაიგე და შეიგნე - 

ზამთარი მოვიდა.  

 

- ზამთა-ა-ა-რია-ა-ა ჰე-ე-ეი... - დაიწყო ღიღინით სიდონიამ და დაუმატა: - პირველი 

მითხარით, ძია ფრიდონ!  

 

- სიდონი, არც შენა ხარ სიმღერის გუნებაზე, არც მე მემღერება. თუ ხუმრობას თავი არ 

დაანებე, მე წავალ.  

 

და წამოიწია. სიდონია ორივე ხელით მისწვდა მკლავში:  

 

- რა გინდათ ჩემგან, ძია ფრიდონ, რა გინდათ? - შეემუდარა.  

 

- მითხარი, რასა ჰხედავ გარეთ?  

 

- მეტი არაფერი? მაშ გეტყვით: თოვლს - მეც ვხედავ თოვლს - ამ კურდღელივით თეთრ 

თოვლს.  

 

- მაშ რა დროა ეხლა, სიდო, ზაფხული თუ ზამთარი?  

 

- ვთქვათ ზამთარია. მერმე?  

 

- მაშ რად ამბობ, ვითომ ეხლა ზაფხული იყოს, ვითომ წაღვერში იჯდე და შენი 

ჯუანშერიც ბაღში თამაშობდეს?  

 

- იმიტომ რომ... - და მიყუჩდა.  

 

- იმიტომ რომ, - ამთავრებს სიდონიას ნაცვლად დორაშვილი, - იმიტომ რომ დრო ვერ 

გადაგილახავს, სიდონი. თუ სთქვი - ეხლა ზამთარიაო, ისიც უნდა აღიარო, რომ 

ზაფხულის დასასრულს შენი ჯუანი მოკვდა!  

 

- ისევ მოკვდა! მხოლოდ მოკვდა! ღმერთო ჩემო, მუდამ მოკვდა და მოკვდა. - ჰკვნესის 



კერპი დედა.  

 

- ხომ გჯერა სიდონი, რომ ეხლა ზამთარია, ბოლო ზაფხულში - მგონი ოც აგვისტოს 

ჯუანი მოკვდა?  

 

- მე თვალით ვხედავ ზამთარს. ყურით და გონებითაც მესმის - ჯუანი მოკვდაო. 

ვადასტურებ ამას. ეხლა ხომ დამშვიდდით, ძია ფრიდონ? მაგრამ...  

 

- მაგრამ რაო?  

 

- მაგრამ... მე ამას არა ვგრძნობ, ძია ფრიდონ. ჯუანი მოკვდა, სალომეს მოუკვდა. მე კი 

ჩემი შვილის სიკვდილს არა ვგრძნობ.  

 

- მაშ რასა გრძნობ, ქალო?  

 

- ზაფხულია... ცხელა... ფიჭვი დნება...  

 

- ისევ?!  

 

- ბაღში ჯუანი თამაშობს... თეთრი ზამბახები... თეთრი ყვავილები... თეთრი 

კურდღელი... აი, წეღანაც ვგრძნობდი, და ეხლაცა ვგრძნობ ჩემს მკერდსა და მკლავებზე 

ჩემს ბიჭიკოს - პატარას... პაწაწინა... პაწაწკინტელას. თქვენ კი გსურთ ჩამაგონოთ ვითომ 

ჯუანი მომკვდარიყოს... თქვენ გსურთ ბედნიერ ზეციდან უბედურ მიწაზე 

ჩამომიყვანოთ, არ ვიცი კი - რისთვის, რისთვის?  

 

- ვიმეორებ, სიდონი, შენთვის, ისევ შენთვის მეთქი. შენ მიწა უბედურ ქვეყნად მიგაჩნია, 

ზეცა კი - სამოთხედ. აი, აქა სცდები, სიდონი. აქ არის შენი სენის სათავე. მე კი გეუბნები: 

მარტო მიწაზეა ჭირიც და ლხინიც, ჭმუნვაც და სიხარულიც, სიცოცხლეც და 

სიკვდილიც. იქ კი - შენგან მოგონილ ცაში - არც ერთია, არც მეორე, არც მესამე. იქ 

არაფერია, სრულებით არაფერი - გარდა ისევ შენგნითვე შეთითხნილ სიცრუისა.  

 

- იქ ჯუანია, ჩემი შვილია... ილია. - უკვე იცრემლება დედა.  

 



- ჯუანშერი მიწაშია, სადონი, იქ კი მხოლოდ მისი ლანდია - ისიც ცივი, მშრალი, უსულო 

და უსისხლო.  

 

- თბილია... ილია, ძია ფრიდონ, თბილია ჩემი ბი... ბიჭიკო... ჭიკო.  

 

- თითქო თბილია ხუთი წუთით, როცა გულყრა მოგდის. და ამ ხუთიოდე წუთისთვის 

შენ სწირავ შენს პირად სიცოცხლეს, მოვალეობას, ბედნიერებას, დედას, ქმარსაც და 

მეორე შვილსაც - კატოს, პაწაწინა კატუშას.  

 

- კატუშას, ჩემს კა-კატუშას.  

 

- და შენც იტანჯები, მუდამ იტანჯები.  

 

- ვი.. ვიტანჯები... ანჯები...  

 

- მეც ვიცი, სიდონი, რაც ხდება შენს გულში: ცეცხლი გეკიდება. მართალია თუ არა?  

 

- მეკი... მეკიდება... მართა... მართალია... თალია... ალია...  

 

- მაშ ნუღარ აწამებ სხვებსაც და შენს თავსაც. გამოტყდი, რომ ეხლა დეკემბერია.  

 

- დე... დეკემბერია... ბერია.  

 

- ზამთარია-თქო!  

 

- ზა... ზამთარია... არია.  

 

- შენი ბიჭიკო, შენი ჯუანი მოკვდა!!  

 

- ჩემი ბიჭიკო... ჭიკო! ჩემი... ჯუ... ჯუანი... ანი! და კვლავ მიილულა, მიიბნიდა, 

გადასახლდა:  

 

- ჯუ... ჯუანი. ზაფხულია... ულია.. ცხელა. ზამბახები... ბიჭიკო... ჭიკო. თეთრი 

კურდღელი... ელი.  



 

ექიმი აიმრიზა, მოიღუშა. მოჰბეზრდა სუსტი დედაკაცის უდრეკი სიკერპე და ჟინიანი 

აჩემება. ოთხი თვე გავიდა, რაც თავთ დასტრიალებს. მრავალჯერ მიიყვანა 

გამოფხიზლებამდე, მაგრამ სიდონია სწორედ მიჯნაზე დახუჭავდა თვალებს და 

გადაფრინდებოდა გაღმა.  

 

დორაშვილს კიდევ მოეპოვება მარაგად შენახული ხერხი. დღემდის არ იხმარა - 

სათუთია, საფრთხილოა. დღეს კი...  

 

დღეს მეტი გზა აღარ აქვს. რაც გამოვა - გამოვიდეს. მოსახდენი მოხდეს!  

 

- სიდონი, ყური მიგდე! - უნერგავს ყოველ სიტყვას. - გაიხსენე ბიძინა მარგიშვილი!  

 

- ბიძინა... ბიძი...  

 

- შენი ბიძინა ქალაქში დადის, - ჩქარობს ექიმი საბაასო ძაფის გაბმას, - დადის და მთელ 

ქვეყანას უამბობს: სადონია ჩემი საყვარელიაო.  

 

ქალი გახევდა, გაინაბა. დორაშეილი კი მკაცრად მიაბიჯებს თავის გზით:  

 

- სიდონი, შენი ბიძინა სალახანა ყოფილა!  

 

- ვაი მე! - აბორგდა სიდონია.  

 

- ყველგან თავი მოგჭრა!.. შეგარცხვინა!.. სახელი გაგიტეხა!  

 

- გამიტეხა!.. შემარცხვინა!  

 

- სალახანა! ჰარამზადა!! - უტკეპნის დორაშვილი.  

 

- სალახანა!.. ჰარამზადა! - ბრაზით იმეორებს სიდონიაც.  

 

- საზიზღარი! საძაგელი!  

 



- უუჰ, საზიზღარო!. საძაგელო!!  

 

- ჯუანიც ბიძინამ მოჰკლა!  

 

- ბიძინამ მოჰკლა, ბიძინამ!  

 

- ამიტომ თვითონ ბიძინაც სიკვდილის ღირსია! - გამოაქვს განაჩენი დორაშვილს.  

 

- ღირსია, ღირსი! - აღარ ინდობს სადონიაც.  

 

- მაშ მოკვდეს!! - ჩასძახის ექიმი.  

 

- მოკვდეს! მოკვდეს!! - ამოსძახის სიდონია.  

 

- აჰა, მოვკალი!! გაიხარე!!  

 

- უუჰ! - სიხარულით ჰგმინავს შურ-გებული ქალი, - აგრე!.. აგრე!.. დაჰკა! დაჰკარი!!  

 

- ბიძინა მოკვდა, სიდონი! შენი და ჯუანშერის შური ვიძიე. სიდონი, ჯუანიც მოკვდა!  

 

- მოკვდა... - ძლივს ესმის ექიმს.  

 

- კარგად დაიხსომე: ჯუანშერიც მოკვდა!!  

 

- მოკვდა... მოკვდა. - თითქმის სტირის სიდონია.  

 

- ჯუანი ოთხი თვის წინად მოკვდა. სიდონი! ბიძინას კი დღეს მარხავენ, დღეს! დღეს!!  

 

- დღეს მარხავენ... საწყალი. - უკვე იბრალებს შურგებული.  

 

- გაზეთშიც განცხადებულია. მსხვილი შავი ასოებით სწერია. წაიკითხე! წაიკითხე!! 

წაიკითხე!!! - ლურსმანივით ჩაურჭო, ხელები მოაშორა და დაჯდა.  

 

სიდონიამ თვალები გაახილა და წამოიჭრა - თითქო სულში გრიგალი აუვარდაო: 



შეძრწუნებული, აფორიაქებული, იმ გრიგალისაგან ბუმბულივით მოტაცებული. 

დიდრონი თვალები დაუფრთხა და თვითონაც დაფრთხა. ირგვლივ იხედება. გიჟურ 

თვალებს აცეცებს - რაღაცას ეძებს, ჰსურს რაღაც იპოვნოს.  

 

და იპოვნა: გაშლილი ვაზეთი უკვე წინ უდევს, და იმ გაზეთის კუთხეში, სამგლოვიარო 

ჩარჩოში სწერია - მსხვილი, შავი ასოებით სწერია: ... ტრაღიკულად დაიღუპა ბიძინა 

მარგიშვილი.  

 

თვალები მოიფშვნიტა, თითქო გამოფხიზლდა და ისევ გაზეთს დააშტერდა.  

 

- მოკვდა, სიდონი. - ჩუმი ხმით შველის ექიმი.  

 

- მოკვდა. - თითქო ჰბოდავს სიდონია.  

 

- ბიძინა მოკვდა, სიდონი! - აჩვილებული ხმით იმეორებს დორაშვილი.  

 

- ბიძინა მოკვდა... მოკვდა. - ამოძახილივით ამბობს სიდონიაც და შუბლს ისრესავს.  

 

დორაშვილმა წელზე ხელი მოჰხვია, მიიხუტა და დამდნარი ხმით ჩაუსხა ყურში:  

 

- ჯუანშერიც მოკვდა, სიდონი!  

 

- ჯუანშერიც... ჯუანიც... ჩემი ბიჭიც. - უკვე თრთის დედაკაცი.  

 

- ჰო, სიდონი, ჰო! შენი ბიჭიკოც მოკვდა! მოკვდა! მოკვდა! რატომ არ სტირი, უბედურო 

დედავ?! შენი შვილი მოკვდა მეთქი!!  

 

- ჩემი შვილი მოკვდა! ძია ფრიდონ, მიშველე! - და ორივე ხელით ექიმს ებღაუჭება 

გონმოსული დედა, თან ჰკანკალებს და ჰკივის: - ჯუანი მოკვდა... მოკვდა!.. მოკვდა!!  

 

და თითქო მიწის გულიდან შადრევანივით ამოხეთქა ოთხი თვის დაგუბებულმა 

ნაღველმა და ვაებამ, გმინვამ და ცრემლმა, ურვამ და ხარხარმა.  

 



დიდხანს ჰბორგავს და ჰკივის სიდონია:  

 

- დედი - ებღაუჭება შემოვარდნილ მართასაც, - დედი, მიშველე... ჯუანი მოკვდა!.. ძია 

ფრიდონ, ჩემი შვილი მოკვდა!.. ბიჭიკო მომიკვდა!!  

 

ერთი საათის ბორგვითა და ურვით ნაცემ-ნაბეგვი დედა ეხლა მიბნედილი ჰგდია და 

ნაწყენი ბავშვის სლუკუნით კვალდაკვალ მისდევს გამარჯვებულ ექიმს:  

 

- მართა... მართალია... ალია.  

 

- ეხლა დიდი ვალი გაწევს, ჩემო სიდო.  

 

- დიდი ვა-ვალი.  

 

- კატო უნდა აღზარდო.  

 

- ჩემი კა...კატო.  

 

- ედიშერიც ცოდოა.  

 

- მართა... მართალია... ცო...დოა.  

 

- ერთი ვაჟი მაინც კიდევ უნდა გააჩინო. არ გინდა, სიდო?  

 

- მი... მინდა, ერთი ვა...ვაჟი მინდა.  

 

- დროა ეს კურდღელი გადავაგდოთ, სიდონი.  

 

- ჩემი ბა... ბაჭია... ჭია.  

 

- არა, სიდონი, ეს კურდღელი შენი არ არის.  

 

- იმის ნა... ნაჩუქარია... ქარია. წა... წაიღეთ... აიღეთ.  

 



- გარდა ამისა, ძალიან დაგვტანჯა. ამიტომ ამ საძაგელს ამ სახლში ბინა აღარ ექნება.  

 

კისერი მოუგრიხა, თავი მოსწყვიტა, გაჰგლიჯა, კარი გამოაღო და მართას გადაუგდო, 

თანაც მიაყოლა:  

 

- დედი მართა, ეხლავე დასწვი.  

 

ათიოდე წამის შემდეგ სიდონია ხელახლად ასლუკუნდა.  

 

- კა... კატო! ედ... ედიშერ!  

 

კატო და ედიშერი კარებში სდგანან. პაწაწა ქალი თითით ტუჩებს იცოდვილებს, თან 

განიერი თვალებით დედას ეკითხება: \\\"ისევ გეჯავრები თუ... მოვიდეო?\\\"  

 

მერმე, დედის გამოშვერილი მკლავები რომ დაინახა და თავისი ახალი სახელი - 

\\\"კაკატო\\\" რომ გაიგონა, გაიქცა და ხელმეორედ ნაპოვნ დედას ჩაეხუტა.  

 

ნაპოვნი კი თითოს თითო მკლავით ეხვევა. - ქმარსაც და გოგონასაც - და რიგ-რიგად 

ჰკოცნის და ფორთხილობს:  

 

- ჩე... ჩემი კა... კატო! ჩემო ედ... ედიშერ! ჩემო კა... კატუში... ტუში! - და ექიმის 

გამოწვდილ ხელს დასწვდა: - ძია ფრი... ფრიდონ, მშვიდობით... ობით!  

 

შემდეგ როცა სული მოითქვა, წამოდგა და სარკეს მიუჯდა.  

 

ეხლა სალომეს ნაცვლად იმ სარკიდან ისევ წინანდელი სიდონია იხედება - ოღონდ 

უფრო თეთრი, მოთელილი, ნამტირალი და სულდამჯდარი. თვალებიც აღარ 

უფრთხიან, აღარც უელავენ, მიბნედილან პატრონივით და დინჯად იბლიტებიან.  

 

აღარც ხელი უხტის მკერდისკენ. აღარც თეთრი კურდღელი აქვს მიკრული. იმის 

ნაცვლად პატარა კატო უზის მუხლებზე და მისი თავი გულზე აქვს მიხუტული. ამ 

შვილის პაწაწა თათიც ლოყაზე უცაცუნებს, ჯუანშერის ხელივით, და ამ თითებსაც 

ჯუანის სითბო აქვთ ჩაღვრილი.  



 

სარკმელიდან თეთრ ოთახში თეთრი ზამთარი იხედება. სიდონიასაც თეთრი კაბა აცვია. 

წეღანვე გაუკვირდა. ეხლავე ადგება და შავ კაბას გადაიცვამს, ჯერ კი შვილის ალერსით 

ძღება:  

 

- ჩე... ჩემო კა... კატო! ჩე... ჩემო კა... კატუში! ჩემო კი... კიტი... იტი! დღეიდან ჩემთან და... 

დარჩები საა... მუდამოდ... ამოდ...  

 

1927 წ. 

 

 

ლამბალო და ყაშა 

ღმერთსაც და კაცსაც დაუწყევლიათ ურმიის უცნაური ტბა. სქელი და მლაშე წყალი არც 

თევზსს აცხოვრებს, არც ადამიანს იძირავს. მისი ნოყიერი, ნაპირები ალაგ-ალაგ 

გაპარსული, ხრიოკი და უდაბური, სამხრეთის ფერთა თამაშის გამო მუდამ თვალს 

სჭრიან ადამიანს: ზაგროსის და სახენდის მთების შიშველი სარტყელი, შუაში ასვეტილი 

კუნძულები-შაჰხ დაგი, გუნდაგი და უამრავი მცირე კუნძულაკები-დილით-დილამდე 

ათჯერ იცვლიან ჭრელ სამოსელს: მუქი და თალხი ფერები, ლილა და ლურჯი, 

ლაჟვარდი და ფირუზი, ჩალა და ფორთოხალი, შინდი და ბროწეული, რუხი და მიხაკი, 

ვარდი და სპილენძი-ყველა ფერი ასნაირად ეზავება ერთმანეთს და დღეში ათჯერ მაინც 

იცვლის იერს და ხაზებს. თოთხმეტ მდინარეს ისრუტავს მეწამული ზღვის ღვიძლი ძმა-

მკვდარი ურმია, მაგრამ შენავალს ვერ ინელებს. დროგამოშვებით ზღაპრული ბაყაყებით 

გაიბერება, მოწამლულ წყალს უკანვე გადმოანთხევს, სოფლებს წალეკავს და ბაღ-

ვენახებს მყრალ ჭაობად გადააქცევს. ზოგჯერ მისი შხამიანი დორბლი ისე შორს წამოვა, 

რომ ნაპირებიდან მოყოლებული მეათე სოფელსაც კი შეაფურთხებს ხოლმე. იცნობს 

ხალხი ამ ჭრელს ლამაზსა და გესლიან გომბეშოს, იცნობს და მის მეზობლობას ერიდება. 

ამ ტბის სეხნია ქალაქი ურმიაც შეშინდა ტბის ორგულობით და ნახევარი დღის სავალით 

მოსწყდა დახაშმულ მოძმეს. ამ მზაკვრულ ტბას პტოლომეი „მატხანუს ლაკუსს“ 

უწოდებდა. სტრაბონი-„სპაუტას“, სომხები-„ძოვ კაპუატს“-(ლაჟვარდ ტბას), სპარსნი 

„შახუშს“ ეძახიან, ხოლო დანარჩენნი-ურმიას ან ქებუდს. ვერც ურმიის მიდამოებმა 
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შეინარჩუნეს ერთი მარადიული სახელი. ვისის, რამინისა და ზარატუშტრას სამშობლო 

ათჯერ მაინც იყო მონათლული: მიდია, ასურეთი, პართია, ადარბადაგანი, აზერბაიჯანი, 

ადერბაიჯანი და კიდევ რამდენიმე სახელი ჰქონდა-დღეს უკვე დაკარგული და 

მივიწყებული. ოდესღაც, ოთხიოდე ათასი წლის წინათ, ამ ტბის სანაპიროზე „ბებერმა 

აქლემმა“ ზარატუშტრამ ბეხმარის საღმრთო ცეცხლები დაანთო. მერმე მისი წმინდა 

სჯული “ზენდავესტა“ ბომბეის და ქირმანის მიდამოებში გადავიდა და ერთი მუჭა 

სპარსების სულში დადნა, აქ კი, ბებერი აქლემების სამშობლოში, ავესტას მორწმუნე 

სანთლით საძებნელი გახდა. ოღონდაც რომ აქაც არა არს წინასწარმეტყველი ქვეყანასა 

თვისსა შინა! იყო დრო, ოდეს ურმიის მიდამოებს მიდიელების განთქმული რაშები, 

აშურბანიპალის ლომკაცები, პერსიდელები, პართიელები და გირკანელები 

სთელავდნენ. ახემენიდები რომ მოდიოდნენ, მიდიელების ისარს კვლავ ძველი 

შემაძრწუნებელი სახელი ჰქონდა შერჩენილი, ხოლო ავესტას ქუხილი კიდით-კიდემდე 

ისმოდა! მაგრამ რაც არიელთა რაშებს და მშვილდ-ისარს ვერ დააკლეს ასურელებმა, იგი 

პერსიდელებმა და გირკანელებმა ადვილად შეუსრულეს. ბარის განათლებამ და 

ფუფუნების ბანგმა ნებივრობის მეოხებით მოდუნებული მიდია შუაზე გახლიჩა: 

სამხრეთით ეკბატანა დაარსდა, ხოლო ჩრდილოეთით ანტროპატენა და მისი 

დედაქალაქი ფრაასპი, ანუ ვერა (ნეტა საიდან მოდის ჩვენი უბანი ვერა..მიდიიდან 

ესპანეთიდან თუ ვერეს ხევიდან!) ბედი-მდევარი უკვე სთვლიდა მიდიელთა დღეებს. 

ასურელმა სალმანასარმა სასიკვდილო მახვილი დასცა მას. მომაკვდავმა ერთხელ კიდევ 

წამოიწია: ბაბილონს ხელი მისცა და ორივემ ჯვარზე ასწიეს მძლეთა-მძლე ასურეთი. იმ 

დღიდან ვერც ერთი ვეღარ წამოდგა მიდია ბრძოლაში გატეხილ ოქროს თასივით 

გადადიოდა ხელით-ხელში: ალექსანდრე მაკედონელი, მისი მემკვიდრე პარმენიონი და 

პიფონი, სელევკიდები სირიელნი, ანტიოხი და მიტრიდატი-ყველამ გასთელა და 

გასწიწკნა წაქცეული რაინდი და მის უზარმაზარ საფლავს თითო მუჭა მიწა მიაყარა. 

მერმე იმ საფლავს ირანი და ოსმალეთი დაასხდნენ და მისი სამარის წარწერაც კი 

წაშალეს. მისი სახელი და მიმქრალი დიდება ქურთებმა დაიჩემეს, მაგრამ დღევანდელი 

მწიგნობრები ამ მემკვიდრეს უბრალო სახელსაც კი არ უმტკიცებენ. კათოლიკე 

მისიონერმა დეკრომ მიამბო: როდესაც ურიათა მეფის იესოს დაბადების ამბავმა ურმიის 

ტბას მიაღწია, აქედან სამი პართიელი მოგვი წავიდა იესოს თაყვანისცემისათვის. 

მეოთხე-მიდიელი ართაბანი-უკვე ჩამორჩა. ამბობენ, ის მოგვი იერუსალემს სწორედ იმ 

დღეს ჩავიდა, როცა ქრისტე უკვე ჯვარზე ასწიესო. სხვები კი იტყვიან: ართაბანი 

სრულაც ვერ ჩავიდა და გზაში დაიკარგაო, და ამ ლეგენდას ასე ამთავრებენ ხოლმე: 



„დაკარგული მოგვი უკანასკნელი მიდიელი იყოო“. ასე იყო ოდესღაც, ხოლო ათიოდე 

წლის წინათ, როცა დიდი ომის ტალღამ ურმიის ქალაქში გამიტანა,არც ტბის 

მიდამოებსა და აღარც ქალაქში შორეულის ნატერფალიც კი აღარ დარჩენილიყო,არც 

ბებერი აქლემი ზენდავესტა და აღარც მიდიელთა თესლი,არც გირკანელნი და აღარც 

მაკედონელნი. ჯმუხა სამხრელთა მაგივრად მიდიელთა სასაფლაოზე გოგი და მაგოგი 

მოსულიყვნენ,ზოლო ბებერი აქლემის ავესტას გვამზე მაჰმადის ყურანი და „ისსას“ 

სახარება გადაეშალნათ. საარაკო რაშებზე მიდიელთა აჩრდილები შესხდნენ და 

უკუნეთს გადაიკარგნენ, ხოლო მათ ნაცვლად ურმიის ტბას დონის ცხენები და 

ტამბოველი ჩექმები დასტრიალებდნენ. და იმ ჩექმებს ნებსით და უნებლიეთ, ჩანჩალით 

მისდევდნენ აშურბანიპალის, ტიგრან დიდისა და ვახტანგ გორგასლანის მემკვიდრენი. 

და გოგსა და მაგოგს, ჰაიკანელებს და ქარდუელებს, დონის ცხენებსა და ტამბოვურ 

ჩექმებს,ქეთევან წამებულის სოფელს და თამარ მეფის მწვერვალს ხანტახტის კლდიდან 

გაკვირვებით დასცქერიან ქვის ფიცარზე გამოჭრილი მაკედონელის ლეგიონერები, მათი 

ფრაკიელები,ბუცეფალები და სამი გადარჩენილი ბერძნული ასო „ა... ოს“ - 

ალექსანდროს. დანარჩენი ასოები კი ან ჟამმა შესჭამა, ან სპარსელებმა ჩამოთალეს. 

ასიოდე წლის წინათ იმ კლდეზე ჯერ კიდევ იწოდა თურმე შვიდიოდე სიტყვა. „მე 

ალექსანდროს... ყოველივე აქაური ემორჩილების ნებასა ჩემსა“ ახლა კი იმ კლდის 

მკერდიდან ის სამი ასო ისე მოისმის, როგორც წყალწაღებულის უიომედო ძახილი: - 

ააა... ო-ო-ო-ო-ოს!  

მატარებელი ტბის ნაპირს მიადგა. მე ერთი ვაგონიდან გადმოვედი, ხოლო მეორედან 

დიდი ამალით და ფახით ურმიის ახლად დანიშნული გენერალ-გუბერნატორი – ვალი 

ითიმად უდ დოულე გადმოვიდა. თურმა თავრიზიდან მოდიოდა და ღამით სოფიანში 

ჩვენს მატარებელში გადმოსულიყო. მას ამალის გარდა საკუთარ ჰარამხანაც მოსდევდა 

და შავ ჩადრებშI გახვეულიყო ათიოდე დედაკაცი და ერთი დაღრეჯილი საჭურისი. 

რუსების მიერ გაყვანილი რკინის გზა ურმიის ტბას ებჯინებოდა. შერიფხანე ახალი 

ქალაქი და ახალი ნავთსადგური იყო, ისიც რუსებისსაგან ორიოდე წელიწადში 

გაშენებული. ირგვლივ ერთმანეთს აწვებოდნენ ხისა და თიხის ახალი სახლები, 

ტილოსი და ნაბდის კარვები, სანოვაგისა დ ახე-ტყის გორები, გაუთავებელი საწყობები, 

უკვე წყალში ჩაშვებული და დაუმთავრებელი ნავხომალდდები, კომენდატურა, წიტელი 

ჯვარი, ქალაქთა და ერობათა კავშირები, სალდათები, მეზღვაურები, მუშები და 

რიცხვით ყველაზე მეტი მოხელენი. ერთი საათის შემდეგ ზღვის საყვირმა იქაურობა 

შეარყია. მე პატარა გემზე ავედი. ცოტა ხნის შემდეგ უკანვე მიმავალმა მატარებელმა 



დგრიალით გაგვიარა გვერდით. გემმაც სამჯერ დაიბღავლა, მერმე გმინვით, ოხვრით და 

ჭრაჭუნით მოსწყდა ფიცრულ ნაპირს და მუქი ლაჟვარდი წყალი თეთრად ააქაფა. 

გადამწვარ მინდორზე გრძელი მატარებელი წითელი გველივით მიიკლაკნება. 

ნაპირისაკენ მეორე გველი მოხოხავს, ისიც გრძელი და ყვითელი – ასიოდე აქლემის 

ქარავანი, - უდაბნოს გემი, დინჯი, ნელი ბებერი. მერმე ვნახე და გავიგე, რომ რუსებს 

გამოუცდელობით ათი ათასობით დეაცონატე უდაბნოს მადლიანი პირუტყვი: 

აქლემების ქარავანს თურმე სიცხეში ატარებდნენ და სიგრილეში ასვენებდნენ, ხოლო 

სამხრელნი სიცხეში აქლემს დღისით ასვენებდნენ და ღამით ამუშავებენ. სუფთა ჰაერი 

დონის ნახშირსა და ბაქოს ნავთის ბოლით მოიქარგა. ერთმანეთში არეული რუსულ-

სპარსული სოფელი და სამხედრო ბანაკი შეირიფხანე ნელ-ნელა გვშორდებოდა. გემს 

თეთრი ფრინველი დაესია. უცებ უზარმაზარ ფრინველს გავაყოლე თვალი. დაბლა 

მიფრინავდა. ჰაერში ლარივით გაჭიმულიყო. ორი ადლის სიგრძე იქნებოდა. მკერდი 

თეთრი, ხოლო ფრთები წითელი და შავი, ფეხები და ყელი – მეტად წვრილი და გრძელი. 

უცხო ფრინველი ისარივით ცავიდა შაჰდაგის კუნძულისაკენ. ფლამინგო, - მომესმა 

უკნიდან. მივიხედე. ჩემს წინაში მოღიმარე ითიმად უდ დოულე იდგა. ბოდიშს ვიხდი, 

მისსიე. პარლე ვუ ფრანსე? – მკითხა. დიაღ, მისსიე ვალი, ფრანგული ვიცი. – ვუპასუხე. 

ბედნიერი ვარ, დიდად ბედნიერი. გთხოვთ გამიცნოთ. მე ურმიის ვალი ითიმად უდ 

დოულე გახლავართ, თქვენ კი მგონი ექიმი უნდა ბრძანდებოდეთ, არა? დიაღ, ექსელანს, 

ექიმი გახლავართ. ხელი ჩამოვართვი და ჩემი გვარიც მოვახსენე. ექიმი, ისიც ქართველი! 

ჟეორჟიენ? ითიმად უდ დოულეს სიხარულმა არ გამაკვირვა. Aადრევაც ვიცოდი, რომ იმ 

დროს სპარსელები ქართველებს ,,ყარდაშ-იოლდაშებად’’ სთვლიდნენ. მაგრამ თურმე 

წეღანდელი მისის გაბღენძილი იერი და რუსის გენერლის საბეჭურებით 

გაამპარტავნებული გამომეტყველება ჩემმა საექიმო ნიშანმა ჩამორეცხა, ვალიმ 

ფლამინგოს თითი გააყოლა და მითხრა. საუცხოვო ფრინველია, ნეს პა? დიაღ, ექსელანს, 

იშვიათი ფრინველია. მხოლოდ წინა აზიაში გადარჩა. ასობით და ათასობით 

ცხოვრობდნენ ერთად. ღოგორც ეტყობა, ეს ფრინველი დანარჩენებს ჩამორჩენილა და 

ეხლა… მაგრამ ჯერ ერთი რამ უნდა გთხოვოთ. ვუ სავე, მესსიე დოქტორ, ძალიან 

ცუდად გავხდი. იქნება მიშველოთ რამე, ზღვაზე პირველად ვარ და გული მერევა. 

კეთილი ექსელანს. წამობრძანდით. ჩემმა მხლებელმა მოხევემ ბექაურმა უწვნო სადილი 

გაგვიშალა: ხიზილალა, დოში, ორაგული, ზურგიელი, მოხრაკული ინდაური, 

მოხარშული ქათამი, ხილი, კახური ღვინო და სარაჯიშვილის სამვარსკვლავიანი 

კონიაკი. კუჭის გავსება ერთადერთი წამალი იყო ითიმად უდ დოულესთვის, რომელსაც 



კონიაკი დავუსხი და მივაწოდე. ციებ-ცხელება მჭირს, ბატონო ექიმო. – თავი იმართლა 

ვალიმ, როცა კონიაკი დაინახა. წამალიც ეს არის. მიირთვით, ექსელანს. ვსვამ, როგორც 

წამალს, თორემ… ა ვოტრ სანტე, მისსიე ლე დოქტორ, ალაჰმა დღეგრძელობა და 

სილიერი მშვიდობა მოგცეს. ციების გახსენებამ და კონიაკის გემომ მართლმორწმუნე 

მუსულმანს მაშინვე დაუმშვიდეს სინდისი და ყურანიც დაავიწყებინეს. ნახევარი საათის 

შემდეგ ითიმად უდ დოულე პირნათლად ასრულებდა სპარსულ ზრდილოას: 

მადლობის და კმაყოფილების ნიშნად ორივე ხელს მუცელზე ისვამდა და 

გულმოდგინედ აბოყინებდა. ასე შეათავსა დღევანდელმა ირანელმა ფრანგული 

ზრდილობა და სპარსული ჩვეულება. კახურმა კონიაკმა ჩემს ,,კამარადს’’ პირი გაუხსნა 

და აალუღლუღა: თუ სავე, მონ ამი, - იცით, მეგობარო, რა დღე დააყარეს საწყალ 

სპარსეთს ურუსმა და ენგლიზმა? ბულდოგი და დათვი ჩვენს კისერზე მორიგდნენ. ჩვენ 

არ გვინდოდა ამ ომში ჩავრეულიყავით, მაგრამ ვინ გვეკითხება! ომი ჩვენს ქვეყანაში 

გადმოიტანეს, ჯარი შემოიყვანეს და აგვიკლეს. ღეკვიზიცია გამოაცხადეს, სამ აბაზიან 

იონჯას სამ შაურად გვართმევენ, ორმანეთიან ქერში ორ აბაზს გვითვლიან. შამაგიეროდ, 

სპარსეთი ფულით გაივსო. – ნუგეში ვეცი მე. ღმერთმა დაგვიფაროს ასეთი ფულისაგან! 

ურუსის ფული წინანდელის ნახევარიც აღარა ღირს და საცაა სულ დაფოლდება. 

ურუსებს ნავთი, ქსოვილები, შაქარი, და მრავალი სხვა საქონელი მოაქვთ და სპარსულ 

ყრანებზე ჰყიდიან, თავიანთ ფულს კი თვითონაც აღარ იღებენ. ხალხი ჰგმინავს. ახლა მე 

ძნელი საქმე დამაკისრეს, ლაშქრის სარდალი ჩერნოზუბოვი ლომია, რომელსაც ალჰმა 

მელიის ეშმაკობა მისცა. რუსები ჩვენს შინაურ საქმეში ერევიან და ანგარიშს აღარ 

გვიწევენ. ისე მიჰყავთ საქმე, თითქო მოსკოვში არიანო, თითქო შაჰინ-შაჰ ,,ცარის 

ჩინოვნიკი’’ უოფილიყოს. ვუღუპებით. მძიმე ყოფილა ურუსის ჩექმა, სამაგიეროდ, - 

ითიმად უდ დოულე გაიბადრა, - ურუსებს ლამაზი ქალები ჰყოლიათ და კონიაკიც 

საუცხოვო ჰქონიათ, ეხე-ხე! ჩემი ახალი ,,იოლდაში’’ კარგა ხანს ურევდა ერთმანეთში 

ბორძიკით და ლუღლუღით მელა ჩერნოზუბოვსა და იონჯას, ყრანებსა და ქერა ქალებს, 

მოსკოვურ ფარჩასა და შაჰინ-შაჰს, ოსმალებსა და ნავთს, საბზა-ქიშმიშსა და რუსულ 

შაქარს, და ზოგჯერ ამ დომხალს კონიაკსა და წუწუნსაც უმატებდა: ვიღუპებით… 

სპარსეთის ლომი დაბერდა… ურუსი და ენგლიზი საბოლოოდ გაიყოფენ ირანს … მე 

უძლეველი მიდია მომაგონდა, მომაგონდა იმ საარაკო ხალხის მომდუნებელი 

განათლება და ფუფუნება, გამახსენდა მიდიელთა საარაკო რაშები, რომლებსაც ასე 

უბრალოდ ზლეული რაინდებიზლივს მოასხდნენ და უკუნეთს შთაინთქნენ. ითიმად 

უდ დოულემ უმანკო ფშვინვა გააბა. მოშორებით მისი ამალა საუზმობდა. მაფრაშებისა 



და სკივრებისაგან აღმართულ ღობის უკან ჩადრებში გახვეულნი ვალის ცოლები 

გაბუტული ინდაურებივით ისხდნენ. უზარმაზრად ასვეტილი შაჰდაგის კუნძული ისე 

დაჰყურებდა ჩვენს ორთქლიან კიდობანს, როგორც ცხრათავიანი სპარსული დევი 

წყალში ჩავარდნილ კაკლის ნაჭუჭს. მერმე ითიმად უდ დოულემ ფშინვის ნაცვლად 

როყიო ხვრინვა ამოუშვა, მე კი გემის ქიმს გადავეყუდე და თვალი ტივებსა და უცხო 

სამხრელ ფრინველებს ავადევნე.  

მზე მიწურულს იყო. დასავლეთით სპარსეთ-ოსმალეთის მოსაზღვრე მთაგრეხილი 

ლილისა და იის ჩადრით შეიმოსა, ტბა მკრთალი ვარდივით შეწითლდა. 

აღმოსავლეთით ყოუნ-დაგი და ორმოციოდე სხვა კუნძული და კუნძულაკი ფირუზის 

საარაკო მთებს და გორაკებს ჰგავდნენ, მათიმწვერვალები თითქო სისხლით მოერწყოთ 

და ცეცხლის ღვარებით დაესერნათ. გულმან ხანეს ნავთსადგური უბეში ჩაეჩარნა თიხის 

უზარმაზარ კონცხს, რომელიც წყალში ჩაძირულ დევის მუზარადს ჰგავდა. 

ნავთსადგურის სანაპირო დამხდური ხალხით გავსებულიყო და ერთმანეთში 

არეულიყვნენ რუსი სპარსელი მოხელენი: ინტენდანტები, მოიჯარადრენი, ვაჭრები, 

სალდათები, სეიდები და მოლები, ახალი ვალის დასახვედრად მოსულ დელეგატებს 

სახელმწიფო და მუსლიმანური დროშები ეჭირათ. მოშორებით ასიოდე სპარსი ყაზახი 

ჩამწკრივებულიყო. ეტლების კუდი აქლემთა ქარავანში იკარგებოდა. შანამ ვალი და 

დამხდურნი ერთმანეთს სალამს აძლევდნენ, მე ჩემი ეტლი ვიპოვე. _ გამარჯობა, აღა! – 

მომაძახა ქართულად თათარმა მეეტლემ და მუსლიმანურ ადათს უღალატა: შუაზე 

გადაპარსული თავი მუხლამდე დაღუნა, მხიარულად გაჰკრიჭა კბილები და 

მოტვლეპილი თავი კიდევ რამდენჯერმე დამიკრა. _ გაგიმარჯოს. შენი სახელი? _ 

მაშადი ჰასან, აღა. _ ქართული სად ისწავლე? _ მე და მამა-ჩემი ქალაქში იყავი, 

ბორჩალოშიც იყავი. იქ ისცავლე ჰასანმა. _ რამდენი წლისა ხარ? – ვკითხე სუფთა 

თათრულით. _ მაშადი სიხარულისგან აილანძა: _ ოცი წლისა, აღა ექიმბაშო. კითხვა და 

პასუხი სეტყვასავით დამაყარა. Uკვირდა, რომ მე თათრული ვიცოდი, და მას აქეთ 

ქართული აღარ გაუხსენებია. მაშადი ჰასანმა ცხენებს სადავეები აუკრიფა და უცებ 

დასჭყივლა: _ ლამბალო! _ აბა, გასწი, თათარო! – უბრძანა ბექაურმა და დაუმატა: _ აქაც 

ურჯულოები ყოფილან. თათარმა მსუბუქი ეტლი მტვრის კორიანტელში გაჰხვია. 

დაოთხებულ ცხენებს შოლტს უტრიალებდა, უცნაურად უსტვენდა და გაჰკიოდა: _ ჰეი, 

ჰეეიი! ხაბარდა-ა-ა! ლამბალო. ვინმე საწყალ მგზავრს კოფოდან შოტლს გადაუქნევდა 

და მიაძახებდა: - იოლ ვერ, - გზა მომეცი ლამბალო! _ მაშადი ჰასან, ნუ ჩქარობ, არავინ 

გაჭყლიტო. მაშადი არ მეთანხმება: ახალ გუბერნატორს უნდა გავასწროთ, თორემ 



დაგვეწევიან და მტვრით დაგვახრჩობენ. მაშადის არ უნდა, რომ მის აღას ვინმემ 

გაუსწროს, თუნდ ითიმად უდ დოულემაც. მე ახალი კაცი ვარ ურმიაში და აქაური 

ჩვეულებისა არაფერი მესმის, მაშადი კი აქაურია და კარგად იცის აქაური წესრიგიც და 

ადათიც, ამიტომ მე ისღა დამრჩენია, რომ ჩემი ნებისყოფა მაშადი ჰასანს დავუმორჩილო 

და ბრმასავით მივყვე. მაგრამ ერთ რამეში მაინც ჩემი გავიტანე: ცხენებმა სირბილს 

დაუკლეს, საამგიეროდ, მაშადიმ კბილთა ღრეჭას და მხიარულ ლაყბობას უმატა, 

გაბადრული პირისახე უფრ ხშირად ჩემსკენ აქვს მობრუნებული, ვიდრე ცხენებისაკენ, 

და ნაკუწ-ნაკუწ მიამბობს თავის ვინაობას. მაშადი იმიტომ დაარქვეს, რომ ბავშვობაში 

მისმა მამამ წმინდა ქალაქ მეშხეთში წაიყვანა. თვითონ მაშადი ჰასანი მეეტლე კი არ 

არის, მებაღეა, ჩვენი მებაღე. წითელ ჯვარს ურმიის მახლობლად სოფელ ასკერაბადში 

იჯარით ბაღი და ბოსტანი აქვს აღებული. მაშადი ჰასანიც იმ სოფლელია, თვითონად 

იქვე აქვს სახლ-კარი და ბაღი. მაშადი ჰასანი და იმის მამა მაშადი იზათი ორივე 

მამულის უვლიან. გარდა ამისა, მაშადი იზათს კიდევ რამდენიმე ხელობა აქვს: მირაბია, 

არხები გაჰყავს, ჭებსა და ,,ილანებს’’ იჭერს. _ ილანებს, - გველებს? _ ბალი აღა, 

გველებსაც იჭერს. თუ ვინმეს ბაღში ან სახლში ბევრი მცურავი შეეჩვია, მამა-ჩემი 

შეულოცავს და გველებს იმ ალაგიდან განდევნის, და თუ იშვიათI მცურავი შეხვდა, 

დაიჭერს და გაჰყიდის. ჰასანის მამა მაშადი იზათი ერთ დროს შეძლებული კაცი იყო, 

მაგრამ გაღარიბდა. მას შემდეგ ჰასანსა და იზათს ყველაფერი გამოუდით ხელიდან. ერთ 

დროს ქალაქ ,,თიფლისშიც’’ იყვნენ. საუცხოვო ქალაქია. ,,ლამბალო’’ ქალაქია! ჩოხ 

იახში ქალაქია! მაშადი ჰასანი ტფილისში ხან მღებავი იყო, ხან ქიშმიშ-ლაბლაბოს 

ჰყიდდა, ხან ,,ბატი-ბუტი’’ დაჰქონდა და კალატოზობაც ისწავლა. ერთი ,,გურჯი 

იოლდაში’’ ჰყავდა – ნიკო ტოXლიშვილი. ნიკოს არ ვიცნობ? მაშ კუკიის საუკეთესო 

მოჭიდავეს და მოკრივეს ნიკო თოხლიშვილს არ ვიცნობ! კუკიელია, ხაზარია, ისეთი 

ბიჭისა რომ... ნამდვილი ,,ლამბალოა’’, ნამდვილი! ჰაი გიდი, რა ,,იგითი’’, - რა გმირი 

ხალხია გურჯი. _ ლამბალო ხალხია, ლამბალო! _ მაშადი ჰასან, რას ნიშნავს 

თქვენებურად ლამბალო? მაშადი ჰასანის ხარხარმა ზარივით დაიწკრიალა. ,,ლამბალო’’ 

ჰასანის მიერ მოგონილი სიტყვაა. სხვამ არავინ არ იცის ამ სიტყვის ნამდვილი 

მნიშვნელობა, თუმცა ურმიაში უკვე ბევრნი ხმარობენ მას. მაშ რას ნიშნავს ეს სიტყვა? 

ყოჩაღს, შახიანს, კოხტას. _ მერმე, საიდან მოიგონე ეს სიტყვა? ჰასანმა ბავშვივით 

გამიღიმა. _ ერთხელ მამაჩემს ბორჩალოში ბოსტანი ჰქონდა... მე სიტყვა გავაწყვეტინე: _ 

დაიცა, ბოსტანი სოფელ ლომბალოშI? სადახლოს გაღმა, სუმბათაშვილის მამულში არა? 

_ ბალი აღა, ბალი. – გაუხარდა ჰასანს, - ტკბილი სიტყვაა – შაქარ სიოზDდი, შაქარ! 



გულში ჩამრჩა, ენაზე მომეკიდა და აღარ მომეშვა. – აბა ყური მათხოვეთ: და მკვეთრად 

წამოიძახა: _ ლა-ამბა-ალო-ო-ო-ო... მერე წვრილი, მძლავრი და სუფთა ხმით ერთ 

კილოზე გააბა ოპერის მომღერალივით: _ ლა-ამბა-ალო-ო-ო-ო... ჰასანის სმენამ და 

იშვიათმა ხმამ გამაცოცხლა. _ მაშადი ჰასან, აბა ერთხელ კიდევ დასძახე ეგ სიტყვა. და 

მაშადი ჰასანის ვერცხლის ხმამ ერთხელ კიდევ შეაჟღრიალა ჰაერი: _ ლა-ამბა-ალო-ო-ო-

ო... და ისე დაუმდაბლა თანდათან, რომ ვერც კი გავიგე, როდის შესწყდა ზარი. ასეთი 

სუფთა ტენორი, ასეთი წრფელი კილო, ამგვარი მძლავრი ხმა და იშვიათი პიანო აქ, 

მავარდნილ უდაბნოში, ქურთისტანის სამზღვარზე, მიყრუებულ აზერბაიჯანში?! _ 

ერთხელ თიფლისში ყურძენს ვყიდდი, - მომიბრუნდა ჰასანი. _ დავდიოდი და ვიძახდი 

,,ვი-ონოგრა-ა-ად!’’ ერთს რომ დავიძახებდი მთელი ქუჩა ფანჯრებს  

გააღებდა ხოლმე. ყველანი ჩემგან ყიდულობდნენ. ჩემს უბანში ვეღარავინ ვაჭრობდა. 

მალე გავმდიდრდებოდი, მაგრამ კონტოები შურით დაიხოცნენ. ბნელ ქუჩაშI 

მომეპარნენ და ბებუთი დამცეს. კინაღამ მოვკვდი. თავი დავანებე და წამოვედი. უცებ 

უკნიდან ყიჟინი და თქარათქური მომესმა. მივიხედე. ჩაფრები ოფლში გავლებულ 

ცხენებს მოაჭენებდნენ და ჭყივილით ემუქრებოდნენ ჰასანს: _ იოლ ვერ, იოლ ვერ! – 

გზა! გზა, ქოფა-ოლღი, თორემ... და მათრახების ქნევით ჰასანზე მო-დიოდნენ. მე ბრაზი 

მომივიდა და უმალვე ნაგანი შევაპრიალე ჰაერში: _ ხელი არ ახლოთ, თორემ... ბექაურმა 

თოფი მოიმარჯვა და მოხევურ კილოზე შეუტია. _ ახლავე მოგკლავ, ურჯულოვ! 

გულგახეთქილმა ჩაფრებმა ნაზალადევად გამიღიმეს და ცხენები უკანა ფეხებში 

მოდრიკეს. მერმე რუსული სამხედრო სალამი მომცეს და წინ მიმავალ თათრებს 

დაედევნენ. დაფეთებული თათრები ვირებიდან გადმოცვივდნენ, სახედრებს თავი 

მიანებეს, ქუდები მოიშვლიპეს და გზიდან პანტაპუნტით გადაცვივდნენ შამბიან ჭაობში. 

იმავე წუთს გვერდით გრიგალმა გამირბინა. მე და ითიმად უდ დოულემ ერთმანეთს 

ძლივს მოვკარით თვალი, გაბღენძილი და მრისხანე სპარსელი ისე გაჭიმულიყო ეტლში, 

თითქო იმ ქვეყნის ბატონ-პატრონი გენერალი ჩერნოზუბოვი კი არ ყოფილიყომ არამედ 

შაჰინ-შაჰის მიერ წამოგზავნილი ვალი ითიმადი. ჩემს ხელში რევოლვერს მოჰკრა 

თვალი და ოდნავ შეკრთა. მის გაქანებულ ეტლს დგრიალით და კიჟინით ორმოციოდე 

ეტლი და ორიოდე ასეული იასაული, სარბაზი. ჩაფარი და სპარსელი ყაზახი მოსდევდა. 

ისეთი კორიანტელით დააყენეს, რომ კარგა ხანს მაშადი ჰასანისზურგსაც ძლივსღა 

ვარჩევდი. როდესაც თქარათქური მისწყდა და მტვერიც გაიბნა, ჰასანმა შეშინებული 

თვალები შემომანათა, გაპარსული თავი გააქნია და თქვა: _ აღა, ცუდად არის ჩემი საქმე. 

_ რა ამბავია, ჰასან? რამ შეგაშინა? _ ვალი არ მაპატიებს. გზა ვერ მივეცი. და ტყუილად 



ამოიღე ეგ რევოლვერი. ვალაჰ, ისევ ის სჯობდა, რომ ჩემთვის რამდენიმე მათრახი 

დაეკრათ. _ ნუ შეშIნდი, მაშადი ჰასან. – ვალი ხელსაც ვერ გახლებს. თუ დაგიპირა რამე, 

შემატყობინე. ვალი ჩემი ,,იოლდაშია’’. ვამშვიდე, მაგრამ ვერ დავამშვიდე. ვეღარც 

,,ვინაგრადი’’ ვათქმევინე და ვეღარც ,,ლამბალო’’ ვამღერე, დაღონდა და ცხენებს სადავე 

მოსწია. ეხლა მე ვჩქარობდი, ჰასანი კი თითქო განგებ იგვიანებდა. ერთ სოფელში 

შევედით. გზა დიდ მანძილზე სისხლით იყო მორწყული. ვალის პატივსეცემლად 

იქაური ხელისუფალნი ითიმადის ფეხთა წინაშე შუა გზაზე ცხვრებს ჰკლავდნენ და 

დახოცილ საქონელს გზის ერთ ნაპირზე ჰყრიდნენ, ხოლო თავებს – მეორეზე. გზა და 

მოედანი მორჩილი გლეხუდებსა და გლეხებს, მაშადი ჰასანმა ცხენები შეაყენა. _ ჰასან, 

მეჩქარება. გარეკე! ჰასანმა თვალებით მთხოვა შებრალება. _ გარეკე მეთქი! _ აღა, ვალის 

რისხვას ვერსად წაუხვალ. _ შენ გარეკე, დანარჩენი მე ვიცი. მაშადი ჰასანი ერთხელ 

კიდევ შეიშმუშნა, მერმე ზანტად მოსწია სადავეები და ცხენები ნაბიჯით დასძრა. _ 

ჰასან, გარეკე მეთქი! – შევუტიე შეშინებულ მეეტლეს. გზა ძლივს გავიკვლიეთ. ყველანი 

გვიბღვეროდნენ. მე კი შაჰინ-შაჰის მოხელეებს გულგრილად შევსცქეროდი. ვალის 

ეტლს რომ გავისწორდით, ითიმად უდ დოულემ მაშადი ჰასანი თვალებით განგმირა, მე 

კი ტუჩებით გამიღიმა და რუსული სამხედრო სალამი მომცა. მეც ღიმილით და ასეთივე 

სალამით ვუპასუხე. მაშადი ჰასანმა ისე გარეკა ცხენები, რომ ვეება კორიანტელი ააყენა 

და თანაც უკან იხედებოდა. ქალაქში შევდიოდით, უკვე დაღამებული იყო. ითიმად უდ 

დოულე ერთხელ კიდევ წამოგვეწია. უცხო სანახავს წავაწყდი: ვალის ასიოდე მაშხალა – 

ჟინჟღალი მოსდევდა ორ რიგად. სამიოდე ათასი ქალაქელიც ჟინჟღლებით და ფერადი 

ფარნებით გამოეგება. ათნაირი შუშხუნა ტკაცუნით და შხუილით სერავდა ცას. გზის 

ორივე ნაპირზე ცეცხლის ორი ლარი იყო გაჭიმული. თვალწარმტაცი ფარშევანგები ნელ-

ნელა იფურჩქნიან ცეცხლის კუდებს; ცეცხლისავე ველოსიპედისტები წინ და უკან 

დასრიალებენ; ასეთივე ყოჩები რქებით ჭიდაობენ. ზემოთ ორი წარწერა კამკამებს: 

,,იცოხლოს მარადის ირანის შაჰინ-შაჰმა’’ და ,,მშვიდობაში შენი მობრძანება, ვალი 

ითიმად უდ დოულე’’. მოედანზე სპარსელი სალდათები – სარბაზები 

ცეცხლმოკიდებული ლანდებივით დარბიან ანთებული რომაულ სანთლებით, უცებ ჯერ 

ერთ ცოცხლა მაშხალას მოეკიდა ცეცხლი, მერმე მეორეს, მესამესაც და სამივენი ისე 

ჩაცვივდნენ დიდ აუზში, როგორც გადასროლილი მუგუზლები. _ ვალ-ი-ი, ხოშ გელდი-

ი-ი! – გრიალებდა ხალხი. დამხდურთა შორის ერთ ახოვან გენერალს მოვკარი თვალი. 

ზიზილ- პიპილოებით იყო მორთული და ითიმად უდ დოულეზე უარესად 

იბღინძებოდა. ლაშქრის სარდალი ჩერნოზუბოვი არსად არა სჩანდა, ხოლო იმ გენერლის 



იქ ყოფნა ამბობდა: ,, მე რუსეთი, - გენერალი ჩერნოზუბოვი, - ამ ქვეყნის ნამდვილი 

ბატონი, არა ვარ და აქვე დავრჩები, შენ კი, ითიმად უდ დოულე, ჩემი პატარა სტუმარი 

ხარ და მეტი არაფერი. პირველად შენ უნდა მეწვიო. ჯერჯერობით მცირე პატივი და 

თავაზიანობა არაფერს გვაწყენს, მერმე კი, როცა ომი გათავდება... მერმე ვნახავთ 

დანარჩენს’’. ურმიელებმა ასე გაიგეს ჩერნოზუბოვის უსიტყვო სიტყვა და არც 

მოტყუებულან.  

მეორე დღეს გრძელმა და საამურმა შეძახილმა გამაღვიძა: _ ლა-ამბა-ლო-ო-ო. – და 

უმალვე დააყოლა. – ვი-ინაგრა-ა-ად... ხალათი გადავიცვი და ფანჯრიდან გავიხედე. _ 

საბახ ხეირ ოლსუნ, - დილა მშვიდობისა, აღა! _ გაგიმარჯოს, მაშადი ჰასან! _ ნეჯასიზ? 

ქეიფინ, ჰალინ? – როგორ ბრძანდებით? ქეიფზე როგორა ხართ? როგორ გეძინათ? _ 

მადლობელი ვარ, ჰასან. მაგ ყურძენს ჰყიდი? არა, არა ჰყიდის. მაშადი ჰასანმა ეს ნობათი 

თავის ახალ ,,ყონაღს’’ მოართვა. არ შეიზლება, უნდა მივიღო. სულ ოციოდე გირვანქა 

იქნება: მშვენიერი ფერადი ყურძენი, ბროწეული, ლეღვი, ვაშლი, მსხალი, ატამი, თხილი 

და ერთი კოჭობი ნაღები. მე ფული ამოვიღე. უარმა და ურთიერთის თავაზიანობამ 

ხუთიოდე წუთს გასტანა. ბოლოს მაინც მომტეხა, ძღვენი მივიღე. ეს ხილი ჰასანის 

ბაღისაა, ხოლო დანარჩენი ოთხი კალათი სამკურნალოს ბღიდან მოაქვს ავდმყოფთა და 

თანამშრომელთათვის. უცებ იასამნის ბუჩქებიდან უცნაური ვინმე გამოვარდა და ჯოხის 

ქნევით, დორბლით და უშვერი ლანძღვით დაეტაკა მაშადი ჰასანს. თათარმა კალათები 

დაჰყარა, გაიქცა და ბუჩქებს მოეფარა, უცხო ვინმე კი ჰასანს დასდევდა და ჰყვიროდა: _ 

შენ ისევ აე ხარ? მურდალო, ღორო, მაჰმადის ძაღლო! ქოფა-ოღლი! დონღუზ! ორივენი 

ბუჩქებს გარშემო ურბენდნენ. ჰასანი მოქნეულ ჯოხს გაუსხლტა და ჩემსკენ გამოიქცა. 

ოცნობიც დაედევნა. _ შესდქით! ხელი არ ახლოთ, თორემ... – რუსულად შევძახე მე. 

უცნობმა მოქნეული ჯოხი ჰაერშივე შეაყენა და მე მომაჩერდა: სტაფილოს ფერი სახე; 

ამავე ფერის წვერ-ულვაში და თმა არწივის მოშლილ ბუდესავით აბუნრძგნული და 

გაფანტული; ჩაყვითლებული და ჩამტვრეული კბილები; ხახვის მსგავსი მოლურჯო 

ცხვირი, ლობიოს ოდენა ბოროტი თვალები და ავაზაკური, დაბალი შუბლი. მოსრულსა 

და მოგრეხილ ტანზე გახუებულ-დაგლეჯილი ანაფორა ეცვა, რომელიც ქუსლებამდე 

სწვდებოდა. _ ვინ ბრძანდებით? ამ ბაღში რა გნებავთ? – შევუტიე უცნობს. სტაფილოს 

პირსახე ნელ-ნელა გაიბადრა. ყოველივე ასომ ტკბილად: თვალებმა, შუბლმა, ცხვირმა, 

ღია პირმა და წვერ-ულვაშმაც. მერმე ნელი ჩიფჩიფით და დაშაქრულად მიპასუხა: _ ჯერ 

არ მიცნობთ? სამწუხაროა, ძალიან სამწუხაროა. მე კი გიცნობთ. თქვენ ამ სამკურნალოს 

ახალი გამგე ბრძანდებით, არა? _ ჩემთვის სულ ერთია მიცნობთ თუ არა. გეკითხებით, 



თქვენ ვინ ბრძანდებით-მეთქი? პასუხის ნაცვლად სტაფილო დადნა. მოშლილი ბუდე 

გააქნივ-გამოაქნია და მისაყვედურა: ვაა, რა მკაცრი ექიმი ყოფილა! _ მასხარობა 

გაათავეთ! ერთხელ კიდევ შევუტიე სისხიანად, - ან პასუხი გამეცით, ან აქედან 

მიბრძანდით. უცნობის მაგივრად მაშადი ჰასანმა მიპასუხა: _ ყაშა ლაზარე გახლავთ, 

აღა. ყაშა ლაზარემ ისე შეუტია და შესძახა, რომ დაფეთებული ჰასანი სამ ადგილზე 

გადახტა, მერმე ქვას დასწვდა და შესძახა: _ ლამბალო, ქოფა-ოღლი! მაგ წითელ თავს 

გაგიჭეჭყავ! _ ჰასან, გაჩუმდი! – დავამშვიდე გულმოსული თათარი და ყაშას 

მივუბრუნდი: - მეტყვით თუ არა თქვენს ვინაობას? _ გეტყვით, რატომ არ გეტყვით! – 

იპრანჭებოდა ყაშა. – მე ყაშა ლაზარე გახლავართ, ესე იგი, ასურელი მღვდელი ლაზარე 

ვარ. _ მერმე აქ რა გნებავთ? _ მე რა მნებავს? – გულწრფელად გაიკვირვა უცნაურმა 

მღვდელმა და პასუხის მაგივრად ისე ამაყად მიმითითა თავის მკერდზე, სადაც წითელი 

ჯვრის ნიშანი ეკიდა, თითქო თეთრ გიორგის ჯვარს იკვეხნიდაო. ის ჯვარი ანაფორას 

ნაოჭებში წეღან ვერ შევამჩნიე, ახლა კი დავინახე და ვკითხე: _ რა საქმეს ასრულებთ 

სამკურნალოში? _ აგენტი გახლავართ. _ კეთილი. ახლა კი ამ თათარს თავი დაანებეთ და 

მიბრძანდით. – ყაშა ლაზარემ მაშადი ჰასანს მძულვარებით გახედა, ჯოხით დაემუქრა, 

მერმე ანაფორა აიკრიფა, ამოიხვნეშა და გესლიანი მუქარით წავიდა. _ დამაცადე, შე 

უწმინდურო, შენა! განანებ, ხვალვე განანებ, შე წუნკალო, შე წუწკო! _ ლამბალო! – 

ყუმბარასავით მიახალა ჰასანმა ასურელ ყაშას და მხიარულად გადაიკისკისა. ეხლაღა 

გამახსენდა წითელი ჯვრის მთავარი რწმუნებული გოლუბევის სიტყვები, რომელმაც 

წამოსვლის დღეს მითხრა: _ ურმიის სამკურნალოს გამგე იქაურ ხელისუფლებას ვერ 

მოურიგდა, ჩვენი ეპისკოპოსის პავლეს გული ვერ მოინადირა, იმ ექიმის მაგივრად 

თქვენ გგზავნით და გთხოვთ ისე წაიყვანოთ საქმე, რომ ჩვენი ხელისუფალნიც და 

სპარსელებიც მოიმადლიეროთ. ნურაფერს მოერიდებით, დაურიგეთ, რაც გექნებათ: 

შედედებული რძე ღვინო კონიაკი და... ერთი სიტყვით, თქვენი თავაზიანობის იმედი 

მექნება. უფრო ჩვენს მართლმადიდებელ მისიას მიეშველეთ. ისინი ათასობით ინახავენ 

ლტოლვილ სომხებს და სურელებს. ჰო, მართლა: სამკურნალოში ვიღაც მღვდელი 

მსახურობს. მათი უსამღვდელოესება პავლე მწერს: უპატიოსნესი ადამიანია, წმინდანია, 

თავმდაბალი, მშრომელი და ჩვენი ერთგულიო. სამკურნალოს გამგე იმ ღვთისნიერს 

თურმე ძალიან აწუხებს. გთხოვთ იმ მღვდელს მფარველობა გაუწიოთ... ძალიან 

მასიამოვნებთ. მაშ თქვენი იმედით ვიქნები. გზა მშვიდობისა! ღმერთმა ხელი 

მოგემართოთ. ღმერთმა თუ სხვა ვინმემ მართლა ხელი მომიმართა და ის ,,ღვთისნიერი 

ყაშა’’ პირველივე დღეს წინ დამახვედრა. ლაზარეს ზურგს თვალი გავაყოლე და 



გავიფიქრე: აი ვინ გადააყენა ჩემი წინამორბედი ამ სიშორეზე ამ ხუცესმა ჩამომიყვანა? 

ამასთან მექნება საქმე? მაშ ამას უნდა გავუწიო მფარველობა? კეთილი და პატიოსანი. 

ერთმანეთი გავიცნოთ, გავზომოთ და მერმე გამოჩნდება. ნახევარი საათის შემდეგ ჩემმა 

წინამორბედმა სამკურნალოს სასადილოში შემიყვანა. დიდი დარბაზი საექიმო და 

საადმინისტრაციო პერსონალით იყო სავსე – სათნოების დებით, ექიმებით, ლალებით, 

აგენტებით და მრავალი სხვა მოხელით. ერთმანეთი გავიცანით და ჩაიზე დავსხედით. 

ყაშა ლაზარე მოუსვენრად იჯდა, უშნოდ იღრიჭებოდა, საიდუმლოდ ჩურჩულებდა და 

უსაქმოდ ჰფუსფუსებდა. უცებ ერთ დას მიუბრუნდა და ხმამაღლა მიაძახა: _ დაო 

სოფიო, თქვენი ავადმყოფები ჩივიან, კარგათ ვერ გვივლისო. უკანასკნელად 

გაფრთხილებთ. მაშინვე მოსხლტა და დარბაზიდან გავარდა. სიჩუმე ჩამოვარდა. ჩემს 

ახალ თანამშრომლებს გაკვირვებით გადავავლე თვალი. აქა-იქ ჩუმი ფრუტუნი გაისმა. 

ჩემმა წინამორბედმა თავი ჩაღუნა. იმავე წუთს ეზოში ყაშას გრგვინვამ იფეთქა:  

_ ლამოვ, შე მამაძაღლო, სად მიათრევ მაგ შეშას?! კალიჩენკო, შე არამზადავ, ეგ ძაღლი 

გადააგდე მანდედან, თორემ კბილებს დაგამტვრევ! და სანამ დილი საუზმეს 

გავათავებდით, ყაშას რისხვა და ლანძღვა ხან ერთი მხრიდან ისმოდა, ხან მეორედან: _ 

გაეთრიე – მეთქი აქედან!... რას დაეხეტები ამ ეზოში! გადადგი ეგ ფეხები, წელი ნუ 

გწყდება!... აბა, კარგათ მოსუვი ეგ ცოცხი!... შენ, ჰეი, მუქთახორავ, წყალი მომართვი! თან 

ყოველ შეძახებას ისეთ უწმაწურ სიტყვას დააყოლებდა, რომ ხელზე მომსახურე რუსი 

სალდათიც კი ჭარხალივით გაწითლდებოდა. დარბაზი დაცარიელდა. მარტო მე და ჩემი 

წინამორბედი დავრჩით. იმ ექიმს ჩემთვის სამკურნალო უნდა ჩაებარებინა და 

ტფილისში დაბრუნებულიყო. მე ვკითხე: _ ერთი მიბრძანეთ, რა კაცია ეს ყაშა? ექიმმა 

გაიღიმა. _ ყაშა ლაზარე ამ სამკურნალოს გამგეა. _ მართლა? ნამდვილი გამგეა? _ 

ნამდვილზე უნამდვილესი. პასუხისმგებელი მე ვარ, პატრონი კი ეგ არის, ორ თვეში ამ 

სამკურნალოდან თხუთმეტი სათნოების და, შვიდი ექიმი და ოციოდე ლალა და 

თანამშრომელი გაიქცა. დანარჩენებიც სიხარულით წავლენ აქედან. წასვლე მეც 

მიხარიან, მაგრამ თქვენ მებრალებით. _ გმადლობთ თანაგრძნობისათვის, ძალიან 

დავაშავე, რომ წავმოვედი, მაგრამ ნაგვიანევ სინანულს შეჩვეული არ ვარ. რაკი 

გაბრიყვდი, უნდა ბოლომდისაც გავიტანო. კიდევ მიამბეთ რამე. კიდევ მიამბო: _ 

მოკლედ მოგახსენებთ, ყაშა აქაურია. ათიოდე წლის წინათ ქურდობდა, კონტრაბანდას 

იზიდებოდა და ჯაშუშობდა. მერმე მამა შემოაკვდა. _ მამა? ვისი მამა? _ თავის ღვიძლი 

მამა მოჰკლა. მძინარეს მიეპარა. ყელი გამოსჭრა და მერმე ჩვენს მისიონერებს შეაფარა 

თავი. მათ ჯერ შეინახეს, მერმე რუსეთში გააპარეს. სტავროპოლში ლუდის დუქანი 



გახსნა. დუქნის უკან ბნელი ოთახი ააშენა, ხოლო ეზოში სამი კახპა გაიჩინა. _ 

საროსკიპო? _ დიაღ, ნამდვილი საროსკიპო მოაწყო. ამავე დროს სასულიერო 

სემინარიაში შინაურ კაცად ითვლებოდა, ბერები, სემინარიელები და ყაშა ერთმანეთის 

მუშტრები იყვნენ. დიდხანს ჰბანეს ერთიმეორეს ხელები. ერთხელ ყაშას დუქანში 

ქალებმა მუშტარი დაახჩვეს. ყაშას სისხლის საქმე დაუმტკიცეს და დააპატიმრეს. ისევ 

ბერებმა უშველეს: საპატიმროდან გამოიყვანეს. ანაფორა ჩააცვეს და სამშობლოში 

დააბრუნეს. ხელი ვერავინ ვერ ახლო. რუსეთის ქვეშემდომია! მისიონერია! 

მართლმადოდებელი ეკლესიის ერთგული მუშაკია! _ ზოგი რამ გადაჭარბებული იქნება. 

– ჩავურთე მე. _ არც ერთი სიტყვა. ბევრიც დავაკელი. აქაურს სამხედრო გამომძიებელს 

სქელი საქმე აქვს შედგენილი. ყაშას ჯაშუშობასაც კი აბრალებენ. _ მერმე, როგორ 

გადარჩა? _ ძალიან ადვილად. ჩვენი ეფისკოპოსი პავლე უფრო ხელს მოიჭრის, ვინემ 

ლაზარეს დასთმობდეს. ეგზარხოსი, მეფის ნაცვალი, მიტროპოლიტი, სინოდი, 

ობერპროკურორი და... მეფე-დედოფალიც კი უფრო ეპისკოპოსს პავლეს ენდობიან, 

ვიდრე საკუთარ თავს. _ ეს ყაშა რაღად სჭირდება ეპისკოპოსს? _ ჩვენი მისიონერები 

მართლმადიდებელთა სულებს ნადირობენ. აქ სხვებიც არიან: კათოლიკები, 

ნესტორელელები, იაკობიტები, ამერიკელები ინგლისელები. აგერ, იმ მთების გადაღმა 

ნამდვიილი ომია გაჩაღებული, მაგრამ აქაური იმო სიმძაფრით და კაპასობით იქურსაც 

კი არ დაუვარდება. _ რით იბრძვიან? _ ყველაფრით: ფულით, ხორბლით, 

მკურნალობით, მფარველობით, დაშინებით, დაპირებით და ... ტყუილით. მაგრამ 

ჩვენებმა ყველას გადააჭარბეს. რუსი ვარ, მაგრამ არა ვმალავ: ეხლა ჩემი რუსობისა 

მრცხვენიან. _ ყაშა ალბად მძლავრი მებრძოლია. _ ძალიან. საოცარი შხამით, ათასი 

ხრიკით, კბილებით და ფრჩხილებით იბრძვის. იბრძვის გამოდებით, გულმოდგინედ, 

მძაფრად და დაუნდობლათ. არაფერს არ ერიდება. პავლემ რომ უთხრას, შენი 

დაწინაურებისთვის საჭიროა ყველა ასურელი ამოხოცოო, ერთსაც არ გადაარჩენდა: არც 

ასურელთა პატრიარქს – მარშიმუნს და არც საკუთარ ცოლ-შვილს. _ ცოლიცა ჰყავს? _ 

მონათლული ურია ჰყავს, ცოლის მონათვლით დაიწყო ნათლისმცემლობა და მოძმეთა 

სულის ცხონება. სარწმუნოება ცხრაჯერ გამოიცვალა. მართლმადიდებელ ეკლესიას 

ეხლა ჯაჭვითა ჰყავს დაბმული. მაინც ცუღლუტობს. ცოლი რუსეთში მუშაობს: ყაშაც 

შუამავლობით საკუთარ მრევლს ხან კათოლიკეთა ეკლესიას მიჰყიდის ხოლმე, ხან 

ანგლიკანურს, ხან კიდევ ეპისკოპოსს პავლეს. _ და ყველგან ფულს იგებს, ოხო-ოხ! _ და 

რა თქმა უნდა. აკი მოგახსენეთ: ასურელები ისე ჰყიდნენ თავიანთ სულს, ხოლო 

მისიონერებიც ისე ჰყიდულობენ, როგორც ქათმებს, ყველსა და ბრინჯს. ყაშა ლაზარეც 



ყოველთვის მაჭანკლობს და ფულებს აგროვებს. ტფილისში სახლიც კი იყიდა. _ 

რამდენჯერ შეიძლება რჯულისგამოცვლა? _ წელიწადში გინდ თორმეტჯერ. _ მაშ 

ასურელებს მოსაგები ხელობისათვის მიუგნიათ. _ არც ვამტყუნებ. გავაბრიყვეთ, 

ავაჯანყეთ და ოსმალებს და ქურთებს უამრავი გავაჟლეტინეთ. თუ ომი წავაგეთ, აქაური 

თათრებიც მრავალს მიუძღვნიან. _ ვინ მიიღო სამსახურში ყაშა? _ ტფილისიდან მოვიდა 

ბრძანება. ეპისკოპოსმა პავლემ მოახერხე. ეხლა ის სამკურნალო უფრო პავლეს ეკუთნის, 

ვინემ წითელ ჯვარს. სამკურნალოში ზოგჯერ დაჭრილი სალდათებისთვისაც კი არ არის 

ხოლმე ადგილი, ავადმყოფ ასურელს კი უარს ვერ ვეუბნებით. _ მერმე? ჩერნოზუბოვი 

რას ამბობს? _ იღრინება, მაგრამ კისერს იდრეკს, ვინაიდან ეპისკოპოსს დიდი გავლენა 

აქვს ზემოურებში, ეშინიან, არ გადამაყენონო. კიდევ დიდ ხანს ვაბაასეთ. ეზოში რომ 

გამოვედით, ყაშას ყვირილი და დედაკაცების წივილი მოგვესმა. ყაშა ლაზარეს ანაფორა 

აეკრიფნა, დამკლავებული დასდევდა დედაკაცს ჯოხით და გაჰკიოდა: _ მომპარა! 

საპონი მომპარა! ლაჯებში ვუოპოვნე. ჰაი, შე ქურდო, კახპავ, ჰარამზადავ! ყაშა ლაზარეც 

და მრეცხავი დედაკაციც სირბილით მიეფარნენ შენობას. ორივებ გულიანათ გავიცინეთ. 

_ ორივენი იპარავენ. – სთქვა ექიმმა. – ალბათ დღეს ვერ მორიგდნენ. გაძარცვა ყაშა 

ლაზარემ სამკურნალო, სულ გაძარცვა. საცვალს, ქერს, საბნებს და სანოვაგეს ურმობით 

ჰყიდის.  

_ ამ რამოდენიმე დღეში მოვიშორებ მაგ ავაზაკს, ან მეც ტფილისში გაგყვები. – ვუთხარი 

მე ჩემს წინამორბეგს და ცხენს მოვაჯექი. ურმიელ დიდებულებთან და 

წარჩინებულებთან სადარბაზოდ მივიდოდი. ჯერ კიდევ კორპუსის ექიმი ვინახულე, 

მერმე ორივენი გენერალ ჩერნოზუბოვს ვეწვიეთ. ჩემი გვარი რომ გაიგო, შუბლი შეიკრა 

და წაიბურტყუნა: _ თქვენც ქართველი ხართ? _ დიაღ, გენერალო, მეც ქართველი 

გახლავართ. – მტკიცე ხმით ვუპასუხე და ბრძოლისათვის მოვემზადე. მაგრამ ბებერმა, 

გამოქნილმა და ჭკვიანმა მელამ დროზე დაიხია და მიყუჩდა. მცირე ბაასის შემდეგ 

ვკითხე: _ თქვენო მაღალაღმატებულებავ, წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით, რომ ყაშა 

ლაზარე სამკურნალოს ჩამოვაშორო? _ თუნდ კისერიც მოსტეხეთ, რა ჩემი საქმეა! _ 

მაგაზე მეტი არ მინდა-რა. გმადლობთ, თქვენო მაღალაღმატებულებავ, მშვიდობით 

ბრძანდებოდეთ! _ მშვიდობით იყავით. ეცადეთ საქმე გამოასწოროთ, თორემ ეგ 

სამკურნალო კი არა, მეძავეების და ქუედების ბინაა. ეს სიტყვა გულში მოხვდა, მაგრამ 

თავი შევიმაგრე, რადგან გენერალი ამ საყვედურს მე ვერ დამიმიზნებდა. სამკურნალოში 

რომ დავბრუნდი, სამნეო ნაწილის გამგე დავიბარე და ვუბრძანე, რომ გენერალს 

ჩერნოზუბოვისთვის და ითიმად უდ დოულესთვისაც ეხლავე გაეგზავნათ ღვინო, 



კონიაკი, გალეტები, შედედებული რძე, მოცვის წვენი და სხვა გემრიელი სანოვაგე. ასე 

მქონდა დაბარებული ტფილისიდან: არავის აწყენინოთ, ყველანი მოიმადლიერეთ და 

არაფერს არ მოერიდოთ. მეც კარგათ ვიცოდი გემრიელი სასმელ-საჭმელის ძალა ამ 

ქვეყანაში და ეს თილისმა უმალვე მომვიხმარე. მერმე ისვე ცხენს მოვაჯექი და ოციოდე 

წუთის შემდეგ მართლმადიდებელ მისიის მეთაურის ესპისკოპოს პავლეს საკანში 

შევედი. წესი შევასრულე: მაღალს, პრანჭიასა და მეტად ლამაზ ეპისკოპოსს ფაფუკ 

ხელზე ვემთხვიე, კურთხევა ავიღე და მივიხედ-მოვიხედე. საკანი სახლის ჰგავდა. 

კუთხეში ყაშა ლაზარე უმაკო კრავივით მობუზებულიყო. უკვე გაფრთხილებული 

ვიყავი: პავლე მეტად ზრდილობიანი კაცია, მაგრამ თუ ოდნავ მაინც საკუთარი უფლება 

და აზრი გამოიჩინეთ, მაშინ ენა ტკბილი ბერი დაუნდობელი და მოურიდებელიაო. მისი 

თხოვნა ბრძანებაა, ხოლო აზრი – უდაო ჭეშმარიტებაო. _ დაბრძანდით, ბატონო ექიმო, 

როგორ იმგზარეთ? როგორ მოგეწონათ აქაურობა? – ალერისთ გამოკითხა ეშხიანმა 

ვაჟკაცმა და ბოლოს მკითხა: - თქვენ ქართველი ბრძანდებით, არა? _ დიაღ, ქართველი 

გახლავართ. - ხაზგასმით ვუპასუხე. მან თანაგრძნობით და ნუგეშით მიაპასუხა: _ 

ქართველობა დიდი უბედურება არ არის, რადგან ქართველიც ადამიანია და კეთილი 

ქრისტიანი ქართველებშიც მოიპოვება. მე თვალებში შევხედე, მაგრამ ამარიდა. _ 

მართალს ბრძანებთ თქვენი უსამღვდელოესებავ, - ეპისკოპოსის ლმობიერ კილოზევე 

დავუდასტურე მე. – კეთილი ადამიანი როგორც ქართველებში, ისე რუსებშიც 

მოიძებნება. ერთმანეთი თვალებით დავხრიტეთ. ჩემმა სიტყვამ გაკრავებული მგელი 

შიგ გულში დასჭრა. _ ისიც უდიდესი ჭეშმარიტებაა რომ ,,ქართველიც ადამიანია’’, - 

თავმდაბლად დავუმატე მე. _ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, - წაუბუტბუტა წაბლისფერ 

წვერში მართლმადიდებელ მისიის მთავარ – მოძღვარმა. – მე მოგახსენეთ ქართველობა... 

_ თქვენ ბრძანეთ, - ჩამოვართვი სითყვა, - თქვენ ბრძანეთ, ქართველობა დიდი 

უბედრურება არ არისო. _ მართალია, მაგრამ... _ მაგრამ, - ხელმეორედ ჩამოვართვი 

სიტყვა და ხმაში ფოლადი ჩავისხი, - გულრწფელად მოგახსენებთ, თქვენო 

უსამღვდელოესებავ რომ ქართველობა ჩემთვის უდიდეს ბედნიერება გახლავთ. _ ვოოტ 

კა-ა-ა-კ? – მაშ ეგრე, - წრფელის გულით გაიკვირვა ბერმა და ლამაზი წვერი მარმაროს 

ხელით მოიალერსა. _ დიიაღ! – ცულით გამოკვეთა ერთი სიტყვა, და მცირე დუმილის 

შემდეგ ერთხელ კიდევ მოვუჭერი: დი-ა-ა-აღ! პავლეს პირსახეს არეულობა დაეტყო: 

იისფერი ფარჩის ანაფორა გადაიკეცა, ჯიბიდან უმსხოსი ქარვის კრიალოსანი ამოღო და 

ნერვიულათ აათამაშა. მე წამოვდექი. _ თქვენო უსამღვდელოესებავ, ნება მიბოძეთ... 

გეახლებით. ეპისკოპოსმა ჩემს რისხვას უმალვე თავაზისა და ბოდიშის ფარი შეუშვირა. 



_ მოითმინეთ ბატონო ექიმო, მოითმინეთ. დაბრძანდით. თუ გაწყენინეთ რამე, 

მაპატიეთ. ქართველები მეტისმეტათ ამაყები ვართ. _ არა, ამაყი კი არა, თავმოყვარე 

გახლავართ. _ შესაძლოა ეგრეც იყოს. არ გედავებით. დაბრძანდით ცოტა კიდევ 

ვილაპარაკოთ. მისი ბოდიში ვიკმარე და ისევ დავჯექი. ცხადი იყო, რომ გაბერებული 

მგელი არაფერს მაპატიებდა, არც ,,ქართველობის ბედნიერებას’’ და არც თავის ბოდიშს 

დაივყებდა. ხელისუფალი იარაღი დავყარეთ და უხილავით უხილავით აღვიჭურვენით. 

ეპისკოპოსი მოთქმას და ჩივილს მოჰყვა: მართლადიდებლებს ყველანი სდევნიან: 

ნესტორიელი პატრიარქი ,, მარშიმუნი’’, ბენიამენი ცრუ ფლიდი და უსახლკარო 

ლტოლვილი, რომელსაც რუსეთი ინახავ; ამერიკელი მისიონერი – მზაკვარი დოქტორი 

შეედი, რომელიც დოლარებით ყიდულობს ასურელების საცხონებელ სულებს; რუსეთის 

მოკავშირე ფრანგი იეზუიტი მონსინიორი დეკრო, რომელსაც გაიძვერობაში 

მუსლიმანების კი ვარ დაეწევიან; ინგლისელი მისიონერი ბრაუნი – ორპირი და 

გამოქნილი ფარისაველი, რომელმაც სტერლინგებით გაავსო ურმია. ეს კიდევ არაფერი: 

სპარსელებიც – წუნკალი, ველური ,,პერსიუკებიც’’ კი ჩუმ-ჩუმად სდევნიან 

მართლმადიდებელ ასურელებს და ათასი ხრიკით იბრძვიან თავიანთი ,,უწმინდური’’ 

მუსლიმანების დასაცავად! არა, სად გაგონილა რომ ურმიაში, ,, წმინდა რუსეთის 

განუყრელ აზერბაიჯანში’’ აქვე თავზარში სპარსეთის ტახტის მემკვიდრე ,,ვალიაგდი’’ 

იჯდეს და ჰფიქრობდეს, ვითომ თავრიზი და ურმია სპარსეთს უკუთნოდეს! როგორ არა! 

ვერ მივართვით! რუსებმა აქ კი არ დაღვარეს ესოდენი სისხლი, რომ მერმე ბარგი 

აიკრიფონ და უკანვე დაბრუნდნენ. სანამ ეპისკოპოსი პავლე ცოცხალია ,,პესიუკები’’ 

ამას ვერ მოესწრებიან! მართლამდიდებელთა მისიის მეთაური უვარგისის დიპლომატი 

გამოდგა. ალბათ ეგონა ეს ექიმი თანამებრძოლად გამოდგებაო, ამიტომ მოურიდებლათ 

გაიღეღა გული და შიგ ჩამახედვინა. მინდოდა მშვიდობიანი მეზობლობა გაეწია, მაგრამ 

ჩვენი გზები თავიდანვე გაიყარა. აუცილებელი შეტაკების გადასადებლად მობაასეს 

სიტყვა გავაწყვეტინე: _ მამაო, - ვუთხარი, - მე, რა თქმა უნდა დაგეხმარებით, მაგრამ, 

სამწუხაროდ, ტფილისიდან შესაფერი დარიგება ვერ წამოვიღე მე კამერჰერ გოლუბევს 

ხვალვე მოვთხოვ დარიგებს, მაგრამ სანამ პასუხი მოვიდოდეს, გთხოვთ მობრძანოთ, 

როგორ შემიძლიან ვემსახურო ჩვენს,,საერთო საქმეს’’? _ როგორ უნდა ემსახუროთ? 

წითელ ჯვარს მრავლად აქვს ფული, საცვალი, სასმელ-საჭმელი და ათასნაირი ქონება. _ 

სახაზინო ფული და ქონება. – მოვაგონე მე. პავლე თითქო ვერ მიმიხვდა როგორ განა 

ერთი ჯიბიდან არ მოდის მისიის, წითელი ჯვრის და ლაშქრის ქონება? ვინა არის 

დამთვლელი, ვინ არის პასუხის მომთხოვი ბოლოს და ბოლოს ჩემს სამკურნალოში საქმე 



ისედაც კარგათ არის დაყენებული. ოღონდ დღევანდელს ნუ შევცვლი და ხალხს 

ნურაფერს ნუ დავადგენ. _ მეტი არაფერი საჭირო ყაშა ლაზარეს გაჰყევით და 

ყველაფერი რიგზე წავა. მეტი არაფერია საჭირო! ოღონდ ეს მცირე დარიგება უნდა 

შევუსრულო პავლეს. ყაშა ლაზარეს ხსენებაზე კუთხეში მიკუნჭული სტაფილოს თავი 

შეინძრა, ყურები სცქვიტა და თვალები ააცეცა. _ ყაშა ლაზარე წმინდა კაცია. – განაგრძო 

პავლემ. ,,წმინდა კაცმა’’ თავი მკერდზე ჩამოიგდო და ხელები მკერდზე დაიკრიფა. ბერს 

თვალი თვალში გავუყარე. ეპისკოპოსი მიმიხვდა: _ ნუ დაიჯერებთ თუ ავი რამ 

გითხრეს. _ ქვეყანა შურით არის სავსე, - ჩაიკნავლა ყაშა ლაზარემ.  

_ ავი არაფერი გამიგია, - ვიყალბე მე, - მაგრამ ყაშა ლაზარეს თავის საქმე აბარია. _ რა 

თქმა უნდა, მაგრამ... – გააგრძელა პავლემ და აღარ დაამთავრა. არც იყო საჭირო. 

ერთმანეთისა კარგათ გვესმოდა. ბერმა ბაასის საგანი განმარტა: _ აი, მაგალითად, 

დღევანდელი ამბავი. ვინა ჰგდია ,,ახლად მოთრეული წუწკი პერსიუკი’’ – ურმიის 

გენერალ-გუბერნატორი, რომ იმოდენა საჩუქარი გავიგზავნეთ? _ თქვენო 

უსამღვდელეოსებავ, ჩვენ სპარსეთში ვიმყოფებით, - გავახსენე მე. _ ტყუილია! – 

წამოიძახა ეპისკოპოსმა და მაგიდას ხელი დაჰკრა. – ტყუილი მეთქი! თქვენ ალბათ 

გენერალმა კულებიაკინმა დაგარიგათ. _ არც ვიცნობთ და არც გვინახავს. _ სულ ერთია 

ისიც მაგას ამბობს. გენერლებიც გაგიჟდნენ. რუსული საქმისა აღარაფერი არ ესმით ის 

კულებიანკინი მეფის ამალის გენერალი რომ არ იყოს, ორ დღეში გავაგდებდი აქედან. 

თუმცა, - ეპისკოპოსმა ლმობიერი ზიზღით გაიღიამა, - თუმცა პოეტ გენერალს ბევრი 

არაფერი მოეთხოვება. ეპისკოპოსი ისევ ისვე როსულ რაშს მოაჯდა. თუ ჩვენი საქმე ასე 

წავიდა, უნდა აქედან ავიყარონოთ ყველანი გვიბრიყვებენ და დაგვცინიან. ,, წუწკი 

თათრებიც’’ კი იმარჯვებენ მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. ,, წმინდა რუსეთის 

საქმეებმა ‘’ ნახევარ საათში გამაბრუა. იქიდან დაღლილი წამოვედი და ჭეშმარიტი 

რუსული საკმეველით გატენილი თავი ძლივს გავიგრილე. ცხენი ნელი ნაბიჯით მიმყავს 

დახურულ ბაზარში. უზარმაზარი ქარვასლა დაყრუებულია ასნაირი ხმებით, ისმის 

ცხენების ჭიხვინი, ვირების ყროყინი, აქლემების ბღავილი, მეჭურჭლეთა რახარუხი, 

გამყიდველთა კივილი და ჭრელი ხალხის კიჟინა, ფუსფუსი და ჩოჩქოლი. ჩადრებში 

გახვეული დედაკაცები დუქნებში ჩაცუცქულან და საქონლის არჩევანში არიან. ზოგჯერ 

პირსახვევს ოდნავ გაიხსნიან და მამაკაცს უჩინარ თვალის ელვას სტყორცნიან. იქვე ცის 

ქვეშ ხრაკავენ, სწვავენ, ხარშავენ და სჭამენ მწვადს, ხინკალს, ყაურმას, ფლავსა და 

მრავალნაირ მწვავე აღმოსავლურ შეჭამანდს. ცხენმა მცირე ფორზე გამიყვანა. ერთ 

ალვის ხეს ხალხი ეხვევა. ხეს თათრის გადაპარსული თავი მიჰკვრია. გვერდით გავუარე 



და ჩემი ლამბალო ვიცანი. მაშადი ჰასანი ერთი ყურით იმ ხეზე იყო მილურსმული და 

ცალი მკლავით ხეს შემოხვეოდა. მეორე ხელი მათრახივით ეკიდა. ყურიდან სისხლი 

თქრიალით ჩამოსდიოდა. ნაცრისფერი პირსახე ჯვარცმულს მიუგავდა. თვალები 

მილულული ჰქონდა. გაცრეცილი ტუჩები უთრთოდა. ტანში ბრაზისა და ძრწოლვის 

ჟრუანტელმა დამიარა. ცხენი შევაყენე და აკანკალებული ხმით დავუძახე ლამბალოს: _ 

მაშადი ჰასან! ლამბალომ თვალები ძლივს გაახილა, უაზროდ შემომანათა და ისევ 

მილულა. _ მაშადი ჰასან! – დავუძახე კიდევ ერთხელ. _ მაშადი ჰასან, მიცანი? 

ლამბალოს ტუჩებზე დაგრეხილმა ღიმილმა გადაჰკრა. მიცნო. უძირო ოხვრით 

ამოიოხრა და ჩურჩულით გადმოაგდო: _ აღა, აკი მოგახსენეთ, ვალი არ მაპატიებს 

მეთქი. _ მაშ კეთილი, _ ძლივს ამოვიხრიალე, _ ეხლავე ითიმად უდ დოულეს ვნახავ. 

ხალხში კმაყოფილების ჩურჩულმა გაირბინა. უცებ სტაფილოს თავს მოვკარი თვალი. 

ყაშა ლაზარე ვიღაცას ამოჰფარებოდა და მეფისტოფელის ღიმილით იკლაკნებოდა. _ 

ყაშა ლაზარე, _ დავუძახე, _ ამ საქმეში თვენი ხელიც ხომ არ ურევია? ლამბალო 

მიმიხვდა. ოდნავ თავი დამიქნია და ყაშა ლაზარეს თვალები დაუბრიალა. ცხენი 

მოვატრიალე. ჯერ გაქანებული ჩორთით მივუშვი და მერმე ნავარდზე გადავიყვანე. 

ხუთიოდე წუთის შემდეგ ვალის დარბაზში შევედი. ვიღაც მოხელე და ერთი წვერ 

შეღებილი, დაბალი, წელმოხრილი და მოხუცებული მდაბიო თათარი ერთმანეთს 

ჩურჩულით ევაჭრებოდნენ. არ მომერიდნენ და ვაჭრობა განაგრძეს. ალბათ იფიქრეს, ამ 

ურუსს თათრული არ ეცოდინებაო. მოხუცი ტიროდა: _ შემიბრალეთ... მაპატიეთ... ათი 

თუმანი ვინ მომცა! _ ამაზე ნაკლები არ შემიძლიან, _ მტკიცედ უპასუხა მოხელემ. _ 

ხუთიც ძლივს ვიშოვნე, შვილი მიპატივეთ. ბაზარში ყურით გაკვრა ჩემი სირცხვილია... 

უცებ მივხვდი. მოხუცებულს ზედ მივადექი და თათრულად ვკითხე: _ თქვენ მაშადი 

ჰასანის მამა ხომ არა ხართ? მოხუცი აცქმუტუნდა და მიპასუხა: _ დიაღ, აღა, დიაღ... 

მაშადი იზათი გახლავართ. _ ვაჭრობას თავი დაანებეთ. ერთი კრანიც არ მისცეთ. საქმეს 

ეხლავე გაგითავებთ. _ ალაჰმა ხეირი მოგცეს ღვთისნიერო! _ და მოულოდნელად 

ხელზე დამწვდა. მოხელემ ბრაზით გადმომხედა, მაგრამ ჩემს თვალებს რომ წააწყდა, 

მოიკაკვა და იმ ოთხიდან თაგვივით გაცუცუნდა. მალე მეორე მოხელემ მეორე 

დარბაზში შემიყვანა. ითიმად უდ დოულე ხალიჩებში და აბრეშუმის ბალიშებში იყო 

ჩაფლული. ფეხზე წამოდგა, ორივე ხელი გამომიშვირა და მხიარულად მომაძახა: _ აა, 

მონამი, მონ შერ ამი, _ ჩემო ძვირფასო მეგობარო! თქვენი საჩუქარი მივიღე. გმადლობთ, 

დიდად გმადლობთ, ჩემო ,,იოლდაშო”. ჩემი პირსახის სუსხმა სიტყვა გააწყვეტინა და 

ფერი აურია. _ ვალი, მადლობა მერე იყოს. _ მშრალად მოვუჭერი თავაზიანობა. _ მე სხვა 



საქმისათვის გეახელით. _ დაბრძანდით, მესიე დოქტორ, ჯერ დაბრძანდით. მისი პატიჟი 

არ მივიღე და გავაგრძელე: _ გმადლობთ, მესიე ვალი. გთხოვთ გამაგებინოთ, რისთვის 

დასაჯეთ ასე სასტიკად მაშადი ჰასანი? _ ვინ არის მაშადი ჰასანი? დღეში მე ორმოციოდე 

კაცს ვსჯი და ყველას სახელს ვერ ვიხსომებ. _ მაშადი ჰასანი ჩემი მებაღე და მეეტლეა. 

გუშინ გიულმანხანედან მომიყვანა. თქვენც დაინახეთ ის კაცი... გაიხსენეთ. ვალიმ თავი 

მოიკატუნა, მხრები შეიშმუშნა, თვალები ჭერს მიაპყრო და წაიბუტბუტა: _ არ ვიცი... არ 

მახსოვს. იმოდენა მეხსიერება სადა მაქვს, რომ ერთხელ ნახული ვიღაც მეეტლე 

დავიხსომო. _ თქვენს მდივანს მაინც ჰკითხეთ, იმას ეცოდინება. _ მდივანი უკვე წავიდა. 

წეღანდელი ვაჭრობა გამახსენდა, მაგრამ ჯერჯერობით ეს იარაღი შევინახე! ვალი 

გულგრილობის და ოფიციალობის ნიღაბში გაეხვია, მაგრამ მე ჩემი დავიჟინე. _ მესიე 

ვალი, ის კაცი დღეს არის დასჯილი. გაიხსენეთ ყაშა ლაზარე, ქერა მღვდელი. _ ააა, _ 

მოიგონა დოულემ, _ მახსოვს, მახსოვს! მე და თქვენმა მუშტეჰიდმა, ეპისკოპოსმა 

პავლემ, უკვე გავიცანით ერთმანეთი. ჯერ პირისპირ არ შევხვედრივართ, მაგრამ დღესვე 

მოციქული გამომიგზავნა და პირველი მსხვერპლი მომოთხოვა. _ თქვენც დაუთმეთ, 

არა? _ კე ვულე ვუ, _ მაშ რა ვქნა? რუსის ჯარი აქვეა. _ რა ბრალი დასდეს მაშადი ჰასანს? 

_ სამკურნალოდან დღეს დილით ცული მოიპარაო. _ ექსელანს, სამკურნალოს გამგე მე 

გახლავართ. ეს გუშინვე მოგახსენეთ, მე ცულის მოპარვა პირველად მესმის. _ ურმიაში 

რამდენიმე სამკურნალო ყოფილა. მე არ ვიცოდი, რომ მაშადიმ თქვენ მოგპარათ ცული. _ 

მაშადის ცული არ მოუპარავს. ყაშა ლაზარე ჩემს სამკურნალოში მუშაობს, მაშასადამე, ეს 

ამბავი მეც უნდა მცოდნოდა და საჩივლელადაც მე უნდა მოვსულიყავი, მაშასადამე... _ 

მაშასადამე, ურუსმა მუშტეჰიდმა მომატყუა? _ ყაშა ლაზარე მაშადი ჰასანის მოსისხლე 

მტერია. _ ეხლა კი მესმის. გამოვიძიებ და... _ მაშადი ჰასანი უბრალოა, გთხოვთ 

საჩქაროდ გაანთავისუფლოთ. ითიმად უდ დოულემ გაკვირვებით შემომხედა: _ რად 

ჩქარობთ, მესიე დოქტორ? ვიღაც ჰამბალისთვის აგრე რიგად თავი არ უნდა შეიწუხოთ. 

გუშინ პირველად დაინახეთ ის უნიფხო და დღეს უკვე მაგრე ცხარედ ესარჩლებით? _ 

ექსელანს, მე უცხოელი ვარ. სპარსეთს იმოდენა ჰმართებს გურჯებისა, რომ ასი ათასმა 

თქვენისთანამ რომ ჩამოიხრჩოს თავი და სპარსელის ხსენებაც მოისპოს, ჩვენი ვალიდან 

მაინც ვერ ამოხვალთ, მიუხედავად ამისა, მე თქვენი ისტორიული მტერი და რუსეთის 

ქვეშევრდომი, თქვენს ქვეშევრდომს ვესარჩლები, ხოლო თქვენ, სპარსეთის გენერალ-

გუბერნატორი, თქვენს უცოდველ ქვეშევრდომს ოდნავადაც არ იცავთ. _ ტრე ბიენ, მონ 

ამი. _ კეთილი, ჩემო მეგობარო. მერსი ბიენ. მაგრამ... არ შემიძლია... ძალა არა მაქვს. _ 

ბურტყუნებს შერცხვენილი ვალი. ტყუილად ვცდილობ მომაკვდავის წამოყენებას. მაინც 



ვეუბნები: _ მე უბრალოს ვესარჩლები, ვალი. _ თუნდ აგრეც იყოს. ყველა მართალს რომ 

გამოუდგეთ, სიცოცხლე ჩაგიმწარდებათ. მე და ვალის _ ფიცხსა და სიმართლის მდევარს 

ქართველს მოშლილი ირანის ლაყე შვილს ერთმანეთისა არ გვესმის, ამიტომ უმალვე 

შევიცვალე კილოც და გეზიც: _ ვალი, მე ვიღაც მაშადის კი არ ვესარჩლები, არამედ 

რუსეთის უფლებას და სახელს ვიცავ. ითიმად უდ დოულემ მაშინვე გაიგო ჩემი 

ნათქვამი: _ ჰოო, ეხლა კი მესმის. ეგ სულ სხვა საქმეა, თქვენ სამკურნალოს დირექტორი 

ბრძანდებით. ყაშა ლაზარე თქვენი ხელქვეითია. ცული თქვენ მოგპარეს, თუ რა თქმა 

უნდა, მართლა მოგპარეს, მაშასადამე... _ მაშასადამე, გთხოვთ დარღვეული სამართალი 

დაუყოვნებლივ აღადგინოთ. _ ეხლა კი მესმის. მაგრამ ყაშა ლაზარეს ჩემი 

მოტყუებისათვის რა ვუყოთ? _ თქვენს მაგივრად სამაგიეროს მე მივუზღავ. _ დიდი 

მადლობელი ვარ, მონ შერ ამი, დიდი მადლობელი გახლავარ. ვერცხლის ზარი 

დააწკარუნა და იმ მოხელეს, რომელიც წეღან მაშადი იზათს ევაჭრებოდა, მოკლე 

ბრძანება მისცა. მე და ის მოხელე ერთად გამოვედით. მაშადი იზათი კვლავ ატირდა და 

ისევ ხელზე დამწვდა. _ აბა, დააჩქარეთ! _ ვუთხარი მოხელეს და ცხენს მოვახტი. _ ვერ 

მოგყვებით. მე ნაბიჯით უნდა ვიარო. პასუხად ხელში სამ მანეთიანი ჩავუდე. მან მოლა 

ნასრედინის ნიშადურივით გასჭრა და სპარსელი ისეთი სირბილით დამედევნა, რომ 

კინაღამ ცხენიანს გამასწრო. დუქნის წინ ცხენი იყო მიბმული. იმ მოხელემ ვიღაცას 

რაღაცა მიაძახა, იმ ცხენს მოაჯდა და გვერდით ამომიდგა. უკან მივიხედე. მაშადი 

იზათი ქაქანით და ჩანჩალით მოგვდევდა. ხუთი წუთის შემდეგ იმ მოხელემ მიბნედილ 

მაშადი ჰასანს გაზით ლურსმანი ამოუღო ყურიდან და გაათავისუფლა. მოხუცი მამაც 

სწორედ ამ დროს მოლასლასდა და მოწყვეტილი შვილი მკერდზე მიისვენა. ვიღაცამ 

წყალი მოარბენინა. მეორემ მიბნედილ ლამბალოს პირში პაპიროსი ჩასჩარა. ხალხი 

აჩოჩქოლდა და სამართალს შეუჩვეველი თათრები სიხარულით აჩურჩულდნენ: _ 

გურჯი აქიმბაშია, გურჯი! _ ქართველი ექიმია, ქართველი! _ ალაჰმა მშვიდობა მისცეს... 

ალაჰ იყოს მაგის შემწე... ალაჰ ონა ხეირ ვერსინ. ზოგნი ხელს მართმევდნენ: _ ჩოხ 

საღოლ, აღა, ჩოხ! _ მადლობელი ვართ, ბატონო დიდი მადლობელი! მაშადი ჰასანს ჩემი 

ხელსახოცით შევუხვიე ყური და ვუთხარი: _ ლამბალო, წამომყე, მე უნდა მოგარჩინო. 

ლამბალომ ძლივს გაიღიმა. აქა იქ სიცილი ასტეხეს: _ ლამბალო... ლამბალო... რა კარგი 

სახელია! ზედ გამოჭრილია!... ლამბალო, როგორა ხარ?.. ლამბალო, გურჯი ექიმს გაჰყე. 

მაშადი იზათმა ვიღაც თათარი ჩამოსვა ვირიდან, ზედ ლამბალო შესვა, სადავე ხელში 

დაიჭირა და გზას გაუდგა. მივდიოდით და უკნიდან წამდაუწუმ გვესმოდა: _ გურჯიდი, 

გურჯი! _ ქართველია, ქართველი! დიდი სახელი ჰქონდათ მაშინ გურჯებს სპარსეთში. _ 



ლამბალო, ყოჩაღად იყავი! ლამბალო მადლობა არ დაგავიწყდეს!.. ლამბალო, ალაჰს 

მადლობა შესწირე! _ არიგებდნენ უკანიდან მაშადი ჰასანს მისი მოძმენი. და იმ დღიდან 

ყველამ იმ თათრის ნამდვილი სახელი დაივიწყა და ზედმეტი ,,ლამბალო” დაიხსომა. 

ცულის მოპარვა ტყუილი გამოდგა.  

მეორე დღიდან სამკურნალოს ჩაბარებას და მოწესრიგებას შევუდექი. ჯერ აუარებელი 

ქონება ავწერეთ და მერმე ყველას თავის საქმე მივუჩინე. რამდენიმე დღის შემდეგ 

ყველანი თავიანთ სკამებზე ისხდნენ. ყველგან სასტიკი სამართლიანობა დამყარდა. 

მოშლილი საათი გაიწმინდა, ხრიალის მაგივრად რიგიანად აკაკუნდა. ჩემმა 

წინამორბედმა მითხრა: _ ერთი დიდი სათხოვარი მაქვს და იქნება შემისრულოთ. _ 

ბრძანეთ. _ დიდი ხანია დავრწმუნდი, რომ მე საქმის გამგედ არ ვვარგივარ. 

ადმინისტრატორის ნიჭი მაკლია. პატივი არ მიყვარს და პასუხისგებასაც გაურბივარ. მე 

უფრო მშვიდობიანი მუშაობა და თავისუფლება მომწონს, ამიტომ გთხოვთ ამავე 

სამკურნალოში უმცროს ექიმად დამტოვოთ. _ დიდის სიამოვნებით. იმავე დღეს 

თბილისში დეპეშა გამოვგზავნე და სამი დღის შემდეგ თანხმობა მივიღე. ყაშა ლაზარეს 

საჯიბინე, საცვლები და სანოვაგის საწყობი ჰქონდა ჩაბარებული. აღწერის დროს ნაღდი 

დავთრებს შევადარეთ. დიდძალი ქერი, თივა, საცვალი და საკვები აკლდა. ოქმი შევაყენე 

და ყაშას განგებ ისევ წინანდელი საქმე ჩავაბარე, თან თვალყურის დევნას ვუმატე. ერთ 

კვირაში ცხენები მოსუქდნენ, საცვალიც უკეთესად ირეცხებოდა და საკვებიც 

გაუმჯობესდა. ყაშა ლაზარე მოიკუნტა, მოიბუზა, იშვიათად მოჩანდა. მერიდებოდა, 

აღარც მისი ჭყვირილი და ქუხილი ისმოდა. ასიოდე ცხენს დიდძალი საკვები 

სჭირდებოდა. რადგან ინტენდანტი საკმაო საკვებს არ გვაძლევდა, ამიტომ ყაშა ლაზარე 

ბაზარზედაც ყიდულობდა. ერთხელ მაშადი ჰასანმა მითხრა: _ აღა, შენი ჭირიმე, მე 

იაფად მოგიტან ქერს, იონჯას და თივას. ფასი ვკითხე. ლამბალომ ბევრად უფრო იაფად 

შემომაძლია, ვიდრე ყაშა ყიდულობდა. მოვურიგდი. იმ დღიდან ყაშა ლაზარე 

თვითონაც იხერხებოდა და არც მე მასვენებდა. წამდაუწუმ მორბოდა და წუწუნებდა: _ 

წამობრძანდით და ნახეთ, რა ქერი მოიტანა იმ წუნკალმა ,,პერსიუკმა”, ქერი კი არა 

ნაგავია, ნაგავი. მეც მივდიოდი და ვსინჯავდი. ,,ნაგავი” მშვენიერი ქერი იყო, ხოლო 

,,ჭაობის დამპალს თივას” ცხენები მადიანად ახრამუნებდნენ. საქმე რომ გაჭირდა, ყაშა 

ლაზარე საჯინიბოს ჩამოვაშორე და სამაგიეროდ ნავთი და შეშა ჩავაბარე. და იმ დღიდან 

სამკურნალოს მეზობლებმა ჩვენს ნავთს უფასოდ დაუწყეს წვა, ხოლო ყაშა ლაზარე 

იმათგან შეშას ერთიორად ყიდულობდა. ჯერჯერობით ვდუმდი და ვიცდიდი. 

სამკურნალოს წყალი აკლდა, ხოლო უწყლო სამკურნალო სამფეხა ცხენზე უარეს 



დღეშია. ლამბალო ყოველ დღე მოდიოდა ყურის შესახვევად და თან უამრავი 

ბოსტნეულობა და ხილი მოჰქონდა. _ ლამბალო, _ ვუთხარი ერთხელ, _ ჭის მთხრელი 

მიშოვნე. _ მამაჩემმა აგ ხელობაც იცის. _ მიპასუხა. _ მაშადი იზათმა? მაშ დამიძახე. 

მეორე დღესვე მოვიდა. მოვრიგდით. მაშადი იზათმა ჯერ სამკურნალოს ეზოები მოიარა 

და ყოველივე ნაბიჯი დაჰსუნა. მერმე ერთ ალაგას დაჰკრა ფეხი და სთქვა: _ ბურდა, _ აქ 

უნდა გავთხარო. _ დაიწყე. იმ ალაგზე დაჯდა და ,,ნამაზი” შეასრულა, მერმე ჭრელი 

ხელსახოცი გაშალა და ისაუზმა. ორი საათის შემდეგ იზათი წელამდე იჯდა მიწაში. 

საღამოზე კი აღარც მისი თავი მოსჩანდა. იგი მიწაში ჩამძვრალ თხუნელას ჰგავდა, 

რომელიც დროგამოშვებით თავის სოროდან მიწას ჰყრის ხოლმე. მეორე დღეს მაშადი 

იზათი და ლამბალო მოვიდნენ. მამა ისევ ორმოში ჩაძვრა სათხრელად, შვილს კი 

საბელზე მიბმულ რკინის ბადით ამოჰქონდა მიწა. ყაშა ლაზარე ჭას შორიახლო 

უვლიდა, ულვაშებს იკვნეტავდა და რაღაცას ფიქრობდა. მეც იქვე ბაღში ვიჯექი. ყაშა 

ლამბალოს მიუახლოვდა. ლამბალომ გახედა, ჯერ ეჭვიანად შესცქეროდა ყაშას, მერმე 

ქვას დაავლო ხელი და შეუტია: _ ლამბალო, ქიოფა – ოღლი! აქედან დამეკარგე, თორემ... 

_ ყაშა ლაზარ! _ დავუძახე მე. _ მაგ ჭას მოშორდით. თქვენ მაგ ხალხთან საქმე არა გაქვთ. 

თავჩაღუნულმა ყაშამ გვერდით გამიარა და წვერებში ჩაიბურტყუნა: _ უწმინდური 

,,პერსიუკის” წყალი ქრისტიანს არ დაელევა. ცოდვაა, დიდი ცოდვა. მე გულში გამეცინა. 

ლამბალომ მითხრა: _ აღა, ეს ყაშა სახეიროს არაფერს ფიქრობს. რაღაცას გვიპირებს. _ 

რას უნდა გვიპირებდეს, ლამბალო? _ არ ვიცი, მაგრამ... მაგის ხელიდან და თავიდან 

უწმინდურობის მეტი არაფერი არ გამოდის. აი ნახავთ, ბილწ რასმეს დაგვმართავს. 

მესამე დღეს ჭის თავზე ხარიხა გასდეს და მიწის ამოსაზიდი ორი ბადია მიაბეს. 

საღამოზე მაშადი ჰასანმა მომაძახა: _ ლამბალო, სულ გეთტი! _ წყალი წამოვიდა! მაშადი 

იზათმა დაუმატა: _ დილამდე ჭა გაივსება. ხვალ ისევ მოვალთ და მიწას ავალაგებთ. ისე 

მოხდება, როგორც თავიდან მოგახსენეთ: გაზაფხულამდე წყალი ცოტა გექნებათ. 

აპრილში გეახლებით, ამ წყალს დავაშრობ და ერთ ადლზე კიდევ გავთხრი. მაშინ ბევრი 

წყალი წამოვა. ჭას ზამთარში სთხრიან, მაგრამ დიდი ზამთარი მხოლოდ 

გაზაფხულიდან წამოვა ხოლმე. _ აღა, შენი ჭირიმე! მშვიდობით ბრძანდებოდეთ. _ 

გამარჯვებით იყავით, ლამბალო! შუაღამე რომ მოვიდა, მთელი სამკურნალო და მისი 

მიდამო აყროლდა. იმ დღეს ფეხსალაგი არ გაუწმენდიათ. ამიტომ იმ სამყრალემ 

გამაკვირვა, დილით ყოველივე გამოირკვა. _ ლამბალო! _ ყუმბარასავით იფეთქა ჩემი 

ფანჯრის ძირში მაშადი ჰასანმა. _ ლამბალო, ქიოფაოღლი! ით! დონღუზ! ძაღლო! 

ღორო! _ რა ამბავია, ლამბალო? _ გადავძახე ფანჯრიდან. იმავე წამს თვალი მოვკარი ყაშა 



ლაზარეს ანაფორას, რომელმაც ბუჩქებში გაიფრიალა. _ აბრძანდით, აღა! აბრძანდით და 

ნახეთ ,, დონღუზის” ნაქნარი. ავდექი და ვნახე: ჭიდან განავლის ძლიერი სუნი 

ამოდიოდა. _ აი, უყურეთ, აღა, უყურეთ _ მიმითითა ლამბალომ ნაკვალევზე. ჭიდან 

ეზოს კუთხისკენ ნაფეხარი მოდიოდა. ჭის ერთი ნაპირი მიწისგან იყო გაწმენდილი. 

მაშინვე მივხვდი: ფეხსალაგიდან თვლებზე დადგმული დიდი ყუთი გამოეგორებინათ, 

უწმინდურება ჭაში ჩაესხათ და ყუთი უკანვე შეეგორებინათ. ასეთი ბინძური საქმე 

მართლა მხოლოდ ყაშა ლაზარეს ბინძური ხელიდან თუ გამოვიდოდა. _ ყაშა ლაზარეს 

დამიძახეთ! _ ვუბრძანე სანიტარს. სამი წუტის შემდეგ სანიტარი დაბრუნდა: _ ყაშა 

ლაზარემ კარები ჩაიკეტა. ავად ვარო, ვერ მოვალო. მაშინ მე თვითონვე წავედი მხეცის 

ბუნაგისკენ. ლამბალოც გამომყვა. _ ყაშა ლაზარ, კარი გააღეთ. _ არ შემიძლიან, თავი 

მტკივა. _ დაიკნავლა ყაშამ. _ ექიმიც მე ვარ, მოგარჩენთ. _ ექიმისა მე არაფერი არა მწამს. 

მე ლოცვაზე ვდგევარ და გთხოვთ ხელს ნუ მიშლით. ყელში ბოღმა მიტრიალებდა, 

მაგრამ მოვერიდე. მხოლოდ ვუთხარი: _ თუ დღეს არ აპირებთ ლოცვის გათავებას, 

გასაღები მაინც მომეცით. მაგრამ გაფრთხილებთ, რომ დღესვე რევიზია უნდა 

მოვუხდინოთ თქვენს საწყობებეს. მცირე დუმილისნ შემდეგ კარი ოდნავ გამოაღო, 

გასაღები გადმომიგდო და ისევ ჩაიკეტა. _ დონღუზ!.. ით!.. ანასინი!.. _ ცხარობდა 

ლამბალო. _ მაშადი იზათი, _ ვუთხარი დაღვრემილ მოხუცს, _ ეგ ჭა გაავსე და ახალი 

ამოთხარე ნუ შეშინდები, შენ შენსას მიიღებ. მაშადი იზათი ეზოს მეორე კუთხეში 

ჩაჯდა. წრე შემოივლო, ალაჰს ლოცვა შესწირა, ისაუზმა, ყალიონი გააბოლა და მერმე 

ნელ-ნელა მიწა აჩიჩქნა. ყაშას საწყობს მაშინვე დარაჯი მივუჩინე და კომენდანტის 

წარმომადგენელი დავიბარე. მეორე კაცი სამხედრო გამომძიებელთან გავგზავნე, 

რომელიც სამიოდე დღის წინათ ვნახე. გამომძიებელი დამპირდა, თუ საჭირო იქნება, 

ყაშა ლაზარეს საქმეს გათხოვებთ ასლის გადასაღებადო. მე ყარგუზართან წავედი და 

ვუთხარი: _ მე დანამდვილებით ვიცი, რომ ამადაამ სახლში წითელი ჯვრის ქონება 

ინახება, ამიტომ გთხოვთ გაჩხრეკის ნება მომცეთ და თქვენი წარმომადგენელი 

გამოგზავნოთ. ყარგუზარი _ საგარეო საქმეთა მოხელე _ შეჩვეული იყო პირუკუღმას: 

თუ ქრისტიანის გაჩხრეკა ან დაპატიმრება დასჭირდებოდა, მას თვითონვე უნდა აეღო 

ნებართვა ჩერნოზუბოვისაგან ან რუსეთის კონსულისგან, ეხლა კი მასვე სთხოვდნენ 

ნებართვასაც და დასწრებასაც. ერთი საათის შემდეგ იზათი წელამდე იჯდა მიწაში. 

ლამბალო მუქარით და ლანძღვით წავიდა. ყაშა ლაზარემ დაინახა, რომ მისმა ხრიკმა ვერ 

გასჭრა და ამიტომ ბუნაგიდან გამოსვლა იკადრა. სტაფილოს თავი საბნისოდენა ჭრელი 

ძონძით ჰქონდა შეხვეული. _ აჰა, ლოცვა გავათავე და გეახელით. რა გნებავთ? მე ხმა არ 



გავეცი. კომენდანტის მოხელემ ჰკითხა: _ ამ ჭაში უწმინდურება თქვენ ჩაასხით? _ მე? მე 

ჩავასხი? _ გაიოცა ყაშამ და უკბილო პირი დააღო. _ მე? რა ბრძანებაა, რა საკადრისია! 

ღმერთმა შეგინდოთ და მოგიტევოთ შეცოდებანი თქვენნი, უგუნურნო! მაგრამ მელიის 

ფიცმა ვერ გასჭრა. ათIოდე სანიტარი დაადგა პირში. ყველანი ერთსა და იმავეს 

იმეორებდნენ: _ მთვარიანი ღამე იყო. ყაზარმიდან ოთხი ასული დავინახეთ. ჩეჩმიდან 

ყუთი გამოათრიეს და ჭისკე გააგორეს. ყაშა ლაზარეც მისდევდა. მათ წაჰბილწეს ჩვენი 

ჭა. _ მე? მე მივდევდი? ღმერთო დიდებულო! მოინანიე ეგ ცოდვა, 

მართალმადიდებელო, თორემ ძე ღვთისა იესო ქრისტე პასუხს მოგთხოვს, მოახლოებულ 

არს ჟამი განკითხვისა! ბოლოს მაინც გამოტყდა: _ ჩეჩმა გავაწმენდინე, ყუთი უნებლიეთ 

გადაუბრუნდათ და... _ ჯერ ერთი, ჩეჩნის გაწმენდა ვინ დაგავალათ? _ ვიკითხე მე. _ მაგ 

საქმეს ყოველთვის თათრები აკეთებდნენ. მეორე: თქვენ ძალიან კარგათ იცით, რომ 

ყუთი აგერ იმ კარებში გააქვთ, თქვენ კი ჭისკენ წამოაღებინეთ. მესამე: ჭის გარშემო მიწა 

ეყარა ეხლა ის მიწა აკრეფილია, მაშასადამე გამოტყდით. გამოტყდა. ერთი საქმე 

გავათავეთ. ჩხრეკავნი დაბრუნდნენ და ორი ურემი საქონელი მოიტანეს: საცვალი, 

საბნები, კარვები, სანოვაგე, იარაღი და ათასი მსხვილმანი და წვრილმანი. გაჩხრეკილი 

სახლის პატრონიც მოიყვანეს. მან ყაშა ლაზარეს დაადო ხელი და სთქვა: _ მე ყაშას 

მივაქირავე ის ოთახი, სადაც ეს საქონელი იპოვნეს. ის ოთახი მაგან გაავსო, მე კი 

არაფერიც არ ვიცი. _ მოინანიე შე უბედურო, მოინანიე!.. მოახლოებულ არს ჟამი 

განკითხვისა! _ გაჰკიოდა ყაშა და თან მკერდს იბაგუნებდა და მეორედ მოსვლით 

იმუქრებოდა, მაგრამ ამ საქმეშიც მალე გატყდა და ოქმს ხელი მოაწერა. საწყობის აღწერა 

საჭირო აღარ იყო. ყოველივე რომ გავათაოდ, მე და ყაშა ლაზარე მარტო დავრჩით. 

ვუთხარი: _ ყაშა ლაზარ! ორში ერთ - ერთი აირჩიეთ: ან ეხლავე მიბრძანდით სამხედრო 

სამსახურში, ან თქვენი ნებითვე გაბრზანდით სამსახურიდან. ყაშამ, რა ტქმა უნდა, 

მეორე გზა აირჩია. _ მაგრამ, _ დავუმატე, _ მე მაინც ხელს ვერ დავაფარებთ. ამ ოქმებს 

ტბილისში გავაგზავნი. თქვენ კი ეპისკოპოს პავლეს სთხოვეთ, რომ გადაგარჩინოსთ. 

ხელმარჯვე და გავლენიანი კაცია და ადვილად მოახერხებს. _ აგრე ვიზამ. _ ამოიკნავლა 

მობუზულმა ყაშამ. მაინც მშიერი მხეცივით იბღვირებოდა, რომელსაც პირიდან ხორცის 

ნაჭერი გამოსტაცეს. _ გაფრთხილებთ, მეორე ჭას თქვენი ჯამაგირით გათხრევინებ. _ 

როგორც გნებავდესთ. ანგარიში გავუსწორე და ვუთხარი: _ ყაშა ლაზარ, მშვიდობით 

იყავით. იმედია, მე და თქვენ ერთმანეთს არსად აღარ შევხვდებით. იმედი არ 

გამიმართლდა: ყაშა ლაზარე ბედმა კიდევ რამდენჯერმე შემახვედრა.  

ომის ჩარხი უნდილად ტრიალებდა. დასავლეთით და სამხრეთით _ გიავარის ზეგანზე 



და სოუჯბულაღის ხეობაში ოსმალების და რუსის ჯარები ერთმანეთს მოსწყდნენ. თოფი 

იშვიათად გავარდებოდა, ზარბაზანი აღარ ჰქუხდა და სისხლის მდინარეც თითქოს 

დაიწრიტა. სამაგიეროდ მისიონერები უწინდელზე უფრო ანჩხლად იბრძოდნენ. 

ეპისკოპოსი პავლე კვლავ ჰქუხდა და ხუთივე მხარეს ებრძოდა: ნესტორიელთა 

პატრიარქს ბენიამინეს, ,,წუნკალ პერსიუკებს”, დოლარებით გატენილ დოქტორ შეედს, 

ინგლისელ ბრაუნს და ფრანგ კათოლიკებს, რომელნიც ასურელთა საცხონებელ სულებს 

პავლეს ხშირად ჰპარავდნენ და მრევლს იმრავლებდნენ. მებრძოლი პავლე არც 

თავიანთებს ინდობდა: _ ღმერთი დაივიწყეს, _ ღაღადებდა კვირა-უქმე დღეობით 

ცარიელ ეკლესიაში, _ ქრისტე ფუფუნებაზე და სამსახურზე გასცვალეს. სირცხვილი და 

დამარცხება მოგველის. მოინანიეთ, მართმადიდებელნო! ინტენდანტები იძულებით 

ჩამორთმეულ სამაბაზიან იონჯას სამშაურად ყიდულობდნენ, ხოლო ორმანეთიან ქერში 

ორ აბაზს აძლევენ. თათრები და სპარსელები ჩუმად ჰგმინავდნენ, გარეთ რუსის ჯარს კი 

მაინც პირში უღიმოდნენ. რუსეთის კონსულის ნარატოვის ბინა ნოტარიუსის კანტორად 

გადაიქცა. ის დილით საღამომდე სავსე იყო ბუდაღიან-მინასიან-ჯამგარიანებით, 

თავრიზელ მუჟიკებით და აფიცრებით. თათრებისაგან და ქურთებისაგან სარწყავ 

მინდვრებს სამიოდე მანეთად ათი-ათას დღიურობით ყიდულობდნენ და მოუთმენლად 

ელოდნენ თავრიზის გუბერნიის დაარსებას, რათა თითო დღიური სამ თუმნად მაინც 

გაეყიდნათ. ითიმად უდ დოულე კვლავ ტავისა წუწუნებდა. _ ვუ სავე, მონ ამი, ურმიაში 

მე უძლური ვარ. ნამდვილი ვალი და სარდარი გენერალი ჩერნოზუბოვია, ხოლო 

თავრიზში ვალიაგდის-სპარსეთის მემკვიდრის-მაგივრობას ურუსის გენერალური 

კონსული ბელიაევი ასრულებს. ურუსევმა დაფოლებული ქაღალდის ფულით გაავსეს 

სპარსეთი. საბრალო სპარსელნი!.. საწყალი სპარსეთი!.. ვიღუპებით!.. ირანის ლომი 

დაბერდა... ირანის ლომი სულსა ღაფავს. მე გულგაშავებულ და გარინდულ ვალის 

ვამხნევებდი, ნამდვილად კი ისევ უკუნეთს წასული მიდიელნი მაგონდებოდნენ. 

ოდესღაც ამ ტბის გარშემო მათი რაშები დაჰქროდნენ. იყო დრო, როდესაც ურმიის 

მიდამოებში ქართული რაშები, ტაიჭები და ქურანებიც ჭიხვინებდნენ და ჩვენი ალმებიც 

ჰბიბინებდნენ. ეხლა კი ამავე გზებს დონის ცხენები სთელავენ და სამფეროვანი 

ბაირაღები აჭრელებენ. მარადიულობისათვის და მსოფლიოს ტრიალისათვის განა სულ 

ერთი არ იყო?! და ზოგჯერ უკვდავი რუსთაველიც მაგონდებოდა: ,,იგი წავა და სხვა 

მოვა ტურფასა საბაღნაროსა”. ფეხმარდი ქურთული რახსი ცხენი მყავდა. ალიონზე 

ავდგებოდი, ცხენს მოვაჯდებოდი და ორიოდე საათით ხან დილმანისკენ წავიდოდი, 

ხან გიულმანხანესკენ გავისეირნებდი, ხან კიდევ სოუჯბულაღის გზას დავადგებოდი. 



ერთხელ დიდ გზას გადავუხვიე და მოლა თოჯასარის მთის კალთებზე გავედი. ერთ 

ფერდობზე ვირი და ორი კაცი დავინახე. დავაკვირდი და მაშადი იზათი და ლამბალო 

ვიცანი. _ ხოშ-ხოშ! _წყნარად იძახის იზათი. ფერდობის გარდიგარდმო ვირი ნელი 

ნაბიჯით მოდის. ზედ ხურჯინი ჰკიდია. ლამბალო იმ ხურჯინიდან დროგამოშვებით 

თეთრ ქვებს ილაგებს კალთაში და ვირის ნაკვალევზე ჰყრის. მე ხის ძირში ვდგევარ და 

ვუთვალთვალებ. _ საბახ ხეირ ოლსულნ, მაშადი იზათ! _ დავუძახე ბოლოს შორიდან. 

მიცნეს, ვირი გააჩერეს და თავქვე დაეშვნენ. _ ლმბალო! _ დაიძახა მაშადი ჰასანმა. _ ჩემი 

ყარდაშია, ჩემი ძმა აქიმბაშია! _ საბახ ხეირ, აღა! _ დილა მშვიდობისა, ბატონო საიდან? 

აქ რამ მოგიყვანათ? როგორ ბრძანდებით? ერთმანეთი მომიკითხეთ. ისე დამიხვდნენ, 

როგორც დიდი ხნის უნახავ ძმას. მერმე ვეკითხები: _ თქვენ რაღას აკეთებთ აქ? _ რუ 

გაგვყავს. _ წყალი? ეგ ვირი და კენჭები რაღად გინდათ? _ აი, მობრძანდით და ნახეთ. 

ავედი და ვნახე. _ ეს ქვები არხის კვალია. _ მეუბნება მაშადი იზათი. _ არხი სწორედ ამ 

კვალზე უნდა გავჭრათ. _ სადაური კვალია? _ მიკვირს მე. _ ვირი თავის ნებით მიდის. ან 

აღმა აუხვევს, ან დაღმა ჩამოვა. მაშადი იზათი იღიმება. _ არა, აღა, ვირი ლარივთ 

სწორედ მიდის. მხოლოდ ქვების ტვირთს იგი ოდნავ თავდაღმა მიჰყავს. მეც ეს მინდა. 

არ დავუჯერე: _ შეუძლებელია, რომ ვირი არ შესცდეს. თუ ვირი ძლიერ დაქანდა, 

მანძილს წააგებ. თუ ამ პირუტყვმა ერთი ნაბიჯი მაინც გადასდგა თავაღმა, მაშინ წყალი 

ვერ ავა. მაშადი იზათი ისევ ტკბილდ იღიმება. _ არა, აღა, ვირი არ შესცდება. ასე 

მუშაობდნენ სპარსელები მაჰმადისა და შაჰ აბასის დროსაც, ასე მუშაობდა მამაჩემიც. ასე 

ვმუშაობ მეც. არასოდეს ერთი გოჯითაც არ შევმცდარვართ. ათიოდე გრძელი არხი მაქვს 

გაყვანილი. ყველგან ისე მიდის წყალი, რომ მოურწყავი ერთი ადლიც არ დაკარგულა. 

მინდორზე გავედით. ვირი შესდგა. ლამბალო ორმოციოდე ნაბიჯით გაიქცა წინ და ერთ 

ალაგზე სარი ჩაარჭო. მაშადი იზათმა ფეხთ გაიხადა, ვირი გვერდით მოაყენა და იმის 

ნაფეხარზე გულაღმა დაწვა, ფეხები და პირი ლამბალოსკენ გაიშვირა. ცხენზე ვზივარ და 

უცნაურ ჰიდრავლიკებს შევცქერი. იზათმა ფეხის ცერა თითები ერთმანეთს მიაბჯინა და 

დარჩენილ ჭუჭრუტანაში გაიხედა. იზათის თვალი პირველი წერტილია, ეს ჭუჭრუტანა 

_ მეორეა, ლამბალოს სარი _ მესამე. მე კი ჩემთვის ვფიქრობ: ,,გაკოტრდა ევროპული 

გეოდეზიაც და ჰიდროტექნიკაც”. იზათი ლამბალოს რაღაცას ანიშნებს ხელით. 

ლამბალოც ხან წინ წამოვა, ხან მარცხნივ მიუხვევს, ხან მარჯვნივ მიდგება. ბოლოს, 

როგორც იყო, იზათმა საძებნელი წერტილი იპოვნა, წამოდგა დ აიმ სარისაკენ წავიდა. _ 

ხოშ-ხოშ! _ უთხრა ვირს და თან გაიყოლა. მეც ავედევნე. გაგონილი მქონდა რომ 

უბრალო სპარსელები ევროპელებს ირიგაციის საქმეში პროფესორებად დაუდგებიანო. 



ურმიაში სპარსელი მირაბის საკვირველი საქმიანობა მქონდა ნახული. უსაათოდ 

მუშაობდა, მაგრამ ისე ანაწილებდა წყალს, რომ არავის ერთი წითითაც არ 

დაუგვიანებდა და არც ერთ წვეთს არ დააკლებდა, არც მოუმატებდა. მზე და ალღო მათი 

საათი იყო. წყლის კანონდებულება და განაწილების სისტემა ბაბილონის მეფის 

ჰამურაბისგან შეითვისეს. მაგრამ არ მეგონა, რომ უსწავლელი თათარი ასეთი მარტივი 

გეოდეზიური იარაღით _ ფეხის თითებით და ვირის ნაბიჯით _ ნიველირის მაგივრობას 

გასწევდა და ურჩ წყალს ასე ადვილად დაიპყრობდა. მაშადი იზათი სარის ალაგზე 

დაწვა, მაშადი ჰასანის გზას დააცქერდა და უცებ წამოიძახა: _ ლამბალო, ყაშა ლაზარს 

ვხედავ! ქვემოთ, უგზოუკვლოდ, ცხენზე შემჯდარი წითელი მაიმუნი მოჰქრის. 

გახუნებული ანაფორის კალთები ფრთებივით აქვს გაშლილი. მხედარი ისე 

მოკუნტულა, თითქო ორივე ხელით ცხენის ფაფარს ჩაებღუჯაო. ლამბალომ სარი 

მოიმარჯვა და სირბილით დაეშვა თავქვე. ფეხმარდი თათარი მიჰქრის და გაჰკივის: _ 

ლამბალო, ქიოფა-ოღლი!.. ით!.. დონღუზ! იავაშ! ტუურ! _ მოიცა! შესდექი! ყაშა 

ლაზარემ ლამბალოს მოჰკრა თვალი და ცხენს გეზი შეუცვალა. ლამბალომ დაატყო, რომ 

გზას ვერ მოუჭრიდა, და მქროლავ მაიმუნს ჯერ სარი ესროლა და მერმე ქვებიც 

მიაყოლა. ერთი ქვა ყაშა ლაზარეს ზურგში მოხვდა და კინაღამ გადმოაგდო. _ ლამბალო 

_ ო-ო! ურა-ა-ა! _ ძლევამოსილი კიჟინით იძახის თათარი და მადიანად ხარხარებს. 

ცხენიანი მაიმუნი კი ბაღს მიეფარა. ლამბალო სიცილით დაბრუნდა. _ ზურგი ხომ 

ავუქავე წითელ ღორს! მე ამაზე მეტიც არა მინდა-რა. არა, დაინახეთ, როგორ მოიფხანა?! 

ოხო-ხო! იხი-ხი! მეც მეცინება. მაშადი იზათი წითელ წვერში ხითხითებს. მერმე 

ჩაფიქრდა და სთქვა: _ მაინც... აქ რაღაც ამბავია. მიკვირს, რად მოაჭენებს წითელი ყაშა 

უგზოუკვლოდ? აქ რაღაც ამბავია მეთქი... ,,რაღაც ამბავი” ერთი საათის შემდეგ 

გამოირკვა, სამკურნალოში ტელეფონოგრამა დამიხვდა: ,,გიბრძანებთ დაუყოვნებლივ 

გამოჰყოთ წითელი ჯვრის მოწინავე რაზმი ოცი საკაცით”. ერთი საათის შემდეგ მზად 

ვიყავით: სამოცამდე ცხენი, ამდენივე სანიტარი, ოცი საკაცე, სანოვაგე და დოსტაქრის 

მასალები. რაზმის მეთაურობა მე თვითონვე ვიკისრე. წინ წითელი ჯვრის უზარმაზარი 

ბაირაღით გოლიათი ,,მახევე” ბექაური მიმიძღოდა. ქვეითი და ცხენოსანი ჯარი წინ 

წავიდა, ჩვენც ნაბიჯით მივყევით. ძველი ნაცნობი ასისთავი, გიორგი მინდიაშვილი, 

დამეწია. ვკითხე: _ გიორგი, ერთი მითხარი, შენი ჭირიმე, სად მივდივართ? _ სოფელ 

მავანაში. _ სად არის ეგ სოფელი? გიორგიმ დასავლეთის მთებისაკენ გაიშვირა ხელი. _ 

იქით არის. _ მალე ჩავალთ? _ შუადღეს იქ ვიქნებით. _ რა ამბავია, რა მოხდა? _ იქაური 

ქურთები აჯანყებულან, ამბობენ, ქრისტიანებს თავს დაესხნენ და მრავალი გაჟლიტესო. 



მშვიდობით, ჩემს ასეულს უნდა დავეწიო. _ მშვიდობით იყავი. ცხენს მათრახი გადაჰკრა 

და მიიმალა. იმავე დროს გვერდით ერთმა ჯგუფმა ჩამომიარა: ოთხ ცხენოსან ყაზახს 

ხელშეკრული ლამბალო მიჰყავდა. თავჩაღუნული მაშადი იზათი ჩანჩალით მოსდევდა. 

ლამბალომ გამიღიმა და თავი ისე ჩაიქნია, თითქო ამბობდა: ეჰ, არ მასვენებენ, ისევ შარი 

მომდესო. მე ცხენი შევაყენე: _ მაშათი იზათი, რა ამბავია? რა მოხდა? მოხუცებულმა 

თათარმა ჩემს უზანგს ორივე ხელი ჩასჭიდა და მუხლი ცრემლით დამისველა, თანაც 

ძლივს ამოიოხრა: _ ბილმერამ, ვალაჰ ბილმერამ, _ არ ვიცი, ღმერთმანი, არ ვიცი. მე 

წითელი მაიმუნი გამახსენდა: _ ყაშა ლაზარეს ოინი იქნება. _ ალბათ... მეც აგრე მგონია. _ 

წადი, ნუ ჩამორჩი. ეხლა ვერაფერს ვერ გიშველი. საღომოზე ან ხვალ დავბრუნდები. ნუ 

გეშინიან, ყაშას მოჭორილი იქნება. ვერ გასჭრის. მშვიდობით იყავი. _ სალამათ ოლ, აღა, 

სალამათ! აცრემლებული თვალები ერთხელ კიდევ შემომანათა და ჩანჩალით გამოუდგა 

ლამბალოს. ქედი გადავლახეთ და ნაზლუ-ჩაის ხეობაში ჩავედით. ქურთების სოფლები _ 

ბარაკენი, არზინი და ითხიოდე სხვაც _ ბოლსა და ცეცხლში იყო გახვეული. აქედ-

იქიდან თოფის ხმა ისმოდა. გზადაგზა ასურელები ჰფუსფუსებდნენ: აწიოკებულ 

ქურთების სოფლებიდან ნადავლი მოჰქონდათ: ვარცლები, ქვაბები, კასრები, ქოთნები 

და ასნაირი წვრილმანი. ზოგიც მოტაცებულ ოთხფეხს მოერეკებოდა, რომელიც იმ 

ხეობას გულსაკლავი ბღავილით ავსებდაბ. მე სოფელ მავანაში დავბანაკდი. ნახევარ 

საათში ჩემი ბარგი გავშალე და დაჭრილთა მისაღებად დავემზადე. შივე-შიშალის და 

ზოიტის მთებზე _ სპარსეთ-ოსმალეთის საზღვარზე _ ბრძოლა გახურდა. ათასი თოფი 

კაკანებდა, რამდენიმე ზარბაზანი ჰქუხდა. მალე დაჭრილებიც მოიყვანეს. ჩვენ ჩვენს 

საქმეს შევუდექით: დაჭრილებს ჭრილობებს ვბანდით, ვუხვევდით და ვუვლიდით. 

სანამ ჯარი იბრძოდა, ასურელებმა ქურთების უპატრონო სოფლები მოჰპარსეს. 

ნამდვილი ამბავიც მალე გავიგე. მავანელ ასურელებს და მეზობელ ქურთებს თურმე 

მიწის, საძოვრებისა და წყლის გამო უბრალო ჩხუბი მოსვლოდათ. ერთმანეთს 

მეათასეჯერ თითო-ოროლა ცხვარიც მოსტაცეს და შეახრამუნეს. ყაშა ლაზარემ არც 

აცივა, არც აცხელა: რუსული თოფი ათიოდეჯერ დასცალა, ირგვლივ ქოთი ასტეხა და 

საომარი ცეცხლი დაანთო. მერმე ცხენს მოაჯდა და ურმიისკენ მოჰკურცხლა. სანამ ჯარი 

მოვიდოდა, ასურელები და ქურთები თავთავიანთ სოფლებში ისხდნენ და ერთმანეთის 

დასაშინებლად ცასა და კლდეებს სცხრილავდნენ, მერმე კი, როცა რუსები გამოჩდნენ, 

ქურთები დედაბუდიანად აიყარნენ, წინ საქონელი გაირეკეს და მიუვალ კლდეებს 

შეეხიზნენ. რუსის რაზმის მეთაურმა იარაღის აყრა მოუნდომა. თავმოყვარე და ჭკუა-

ნასწავლი ქურთები არ დანებდნენ და ძალას ძალა დაუხვედრეს. ასე დაიწყო უსახელო 



,,ომი”. სანიტრებმა ერთი საკაცე კიდევ მომიდგეს. ზაფხულის წამოსასხამი ავხადე და 

შევკრთი: საკაცეზე გაფითრებული და გონდაკარგული გიორგი მინდიაშვილი იწვა. 

მკერდი სისხლით ჰქონდა მოსვრილი. უმალვე მის საგულეს დავაკვდი და გულის 

ფეთქვა ძლივსღა ვიგრძენი. მიმქრალ სიცოცხლეს კბილებით ჩავებღაუჭე და ძლივს 

მოვასულიერე. _ გიორგი, მიცანი? ოდნავ გაიღიმა და წაიჩურჩულა: _ მივდივარ... ყაშა 

ლაზარეს ბრალია... უბეში წერილი მაქვს... გაგზავნე. გაცრაცილი ტუჩები კიდევ კარგა 

ხანს აცმაცუნა, მაგრამ სათქმელი ვეღარ სთქვა. შემდეგ თვალები მიჰბლიტა, პირსახე 

გაიყინა და თვითონაც გახევდა. ისევ საგულეს და მაჯას დავაკვდი. დიდხანს ვეძებე 

სიცოცხლის ნიშანი, მაგრამ ვეღარ ვიპოვე. მეტი მუშაობა აღარ შემეძლო. გიორგის გვამი 

კუთხეში გადავიტანე და ზეწრით შევსუდრე. ჩემი ხელსაწყო უმცროს ექიმს დავუთმე 

და გარეთ გამოვედი. უცებ ეზოში ჩოჩქოლი და ყვირილი ატყდა. გადავიხედე და ისევ 

ყაშა ლაზარეს წავაწყდი. წითელი მაიმუნი და ბაიკალელი ყაზახი ერთ გრძელ ხალიჩას 

ჩასჭიდებოდნენ და თავთავიანთკენ ეწეოდნენ. _ пушааай, рыжий дьяволь, а тооо... 

ბურტყუნებდა ყაზახი.” _ пускай окаянный! кавер мая... я купила _ გაჰკიოდა ყაშა”. 

სანიტარები და დაჭრილები იცინოდნენ და ორივეს აქეზებდნენ. ყაზახმა იცუღლუტა: 

ხალიცა ჯერ მძლავრად დასჭიმა, მერმე ანაზდად ხელი გაუშვა და ყაშა ყირამალა 

გადაატრიალა. სანამ ის წამოდგებოდა, ყაზახმა ნოხს ხელი დასტაცა და ჭიშკარს ეცა. ყაშა 

ლაზარე ანაფორაში გაიხლართა. მაინც დროზე წამოხტა და კარს სწორედ იმ დროს 

მისწვდა, როცა ყაზახმა იგი მძლავრად მიიჯახუნა. სანიტარების ხარხარი ყაშას 

ბღავილმა შტანთქა. წითელმა მღვდელმა ოთხი თითი მოიწეწკა. სისხლი თქრიალით 

გადმოსდიოდა. ბღავოდა, წკმუტუნებდა და რეტიანივით დაჰბორიალლებდა. ბოლოს 

ტრიალ-ბორიალით მე მომაწყდა, შესდგა, მომაჩერდა და გაოცდა. ალბათ ნამეტანი 

რისხვა და ელვა ეწერა ჩემს პირსახესა და თვალებში. მხიარული ხარხარი თითქო 

მახვილით მოსხიპესო, ყველანი ჩვენ მოგვაჩერდნენ. იმ ეზოში მეხის სუნი დატრიალდა. 

_ თქვენ... ჩემს სახლში ხართ? _ გაოცდა ყაშა. მე გამიკვირდა და ძლივს ამოვიხრიალე: _ 

არ ვიცოდი, თორემ... სანამ თქვენ მარადიორობდით და ქურთების სახლებს 

სძარცვავდით, მე თქვენს მრავალ მსხვერპლს იარებს ვუხვევდი... აგერ იქ სხედან და 

წვანან. ზოგმა უფალს უკვე სულიც მიაბარა.... მინდიაშვილიც მოჰკლეს. _ მე არ ვიცი, ვინ 

არის მინდიაშვილი, _ გესლით გამკრა ყაშამ, თუმცა ძალიან კარგად იცნობდა 

ურმიელთა საყვარელ გიორგის.  

_ ძალიან კარგად იცნობთ. დღევანდელი სისხლი თქვენის ხელით დაიღვარა. 

წამობრძანდით, ასისთავს მინდიაშვილს გაჩვენებთ. ვთქვი, მაგრამ ნათქვამისა მე 



თვითნონვე შემეშინდა. ოთახში რომ შემოსულიყო, იმ ყაშას ალბათ გიორგის გვამზე 

მივახჩობდი, ან ზედ დავაკლავდი. _ მე თქვენი დაჭრილებისთვის და მკვდრებისთვის 

არა მცალიან. ეხლავე გაეთრიეთ ყველანი ჩემი სახლიდან, თორემ... ყაშამ სიტყვა ვეღარ 

დაამთავრა, მე ორივე მუშტი ავღმართე, მაგრამ მოქნევა აღარ დამცალდა: ბექაურმა 

გაგიჟებულ ბუღასავით გაიელვა ჩემს წინ და გესლიანი მაიმუნი ბურთივით ააგდო 

ჰაერში. დაჭრილებმა წამოიწიეს. ზოგი ზეზეც წამოვარდა და ყველას ჟინიანი სიხარული 

აღმოხდა: _ ბეი ევო!.. ლუპიი!.. _ დაჰკა!.. მიდი!.. აგრე!.. ერთი კიდევ, ერთიც! ხუთიოდე 

წუთს იმ ეზოში მხოლოდ ბაგუნი, კვნესა, ჩახუნი, ოხვრა და ხრიალიღა ისმოდა. ბექაური 

გაგიჟდა თუ გამხეცდა. ყაშა პირველივე დაკვრით გააბრუა და დაარეტიანა, მერმე 

სულიც აღარ მოათქმევინა: წაქცეული მღვდელი ძლივს წამოიწევდა ხოლმე, მაგრამ 

მუშტი და ქუსლი სეტყვასავით მიდიოდა. _ ბე-ე-ეი! ბე-ე-ეი! _ ისტერიულად გაჰკიოდა 

ერთი დაჭრილი რუსი და თვითონაც ყაშასკენ იწევდა. ბოლოს გაანჩხლებული მოხევე 

დარეტიანებულ ყაშას იღლიებში შეუძვრა და ისე მძლავრად მოსწურა რკინის 

მარწუხებით, რომ ნეკნებს ლაწალუწი დააწყებინა. ყაშა ახრიალდა. თვალები შუბლზე 

გადმოჰყარა და კბილები ააელვა. უცებ ავი მაიმუნის მკერდმა კნაწუნი მოიღო და ყაშას 

ტუჩებზე სისხლმა გადმოჰხეთქა. დაჭრილებს სისხლის დანახვაზე და კნაწუნის 

გაგონებაზე უცნაური საერთო ოხვრა აღმოხდათ და ის ოხვრა შიშსაც ჰგავდა და 

სიხარულსაც. _ ბექაურო, გეყო!.. _ მეც წამოვიძახე იმავე წუთს. ბექაურმა ორივე ხელი 

გაუშვა. ყაშა ლაზარე მოჭრილი ნამორივით გაიშალა. _ რაღაც ჩასწყდა შიგნეულობაში. _ 

მითხრა ოციოდე წუთის შემდეგ უმცროსმა ექიმმა, რომელმაც გულწასული ყაშა ჩაიბარა. 

მძიმედ დაჭრილები ოცი საკაცეთი გავგზავნე ურმიაში. ქურთები ბარადოსტის მთებში 

გაიხიზნენ. ჯარი მაღლობიდან დაბლობში ჩამოვიდა. სალდათები ჰბურტყუნებდნენ: _ 

აკი გვითხრეს, ოსმალები მოდიანო. ასკერის მაგიერ კი უიარაღო ქურთებზე მოგვისიესო. 

ბანაკი დაჰკრეს, ასიოდე ცეცხლი დაანთეს და აკლებულთა საქონელი დაჰკლეს. 

ასურელებმა არაყითა და ქალებით ივაჭრეს. ვახშამი ლხინად გადაიქცა. სალდათური 

სიმღერები გააბეს, გარმონი ააჭყვიტინეს და რუსული ,,კამარინსკი” ჩაჰბუქნეს. პატარა 

ეკლესიაში პაწაწა ზარი ჩამოჰკრეს და ძლევის პარაკლისი გადაიხადეს, მერმე ძილის 

საყვირი დაჰკრეს, ცეცხლი ჩააქრეს და ბანაკი წყვდიადსა და სიჩუმეში ჩააწვინეს. 

შუაღამემ მოატანა. მთების კალთებზე რამდენიმე ჭიაკოკონა კიდევ ენთო. ქურთების 

სოფელში ხანძარი თანდათან შენელდა და მერმე გადამწვარი სოფლების ხსენებაც კი 

გაჰქრა. უპატრონოდ დარჩენილი ძაღლები ხევხუვებში ჩავიდნენ. ჯერ ერთმა 

დიყმუვლა, მეორემ და მესამემ უპასუხეს. შემდეგ კი მთელი ხეობა ისეთი 



სასოწარკვეთილი და უიმედო კვნესით აღმუვდა, თითქო ათასი ჩაცუცქებული ძაღლი 

თავიანთ უბედურებას და დაობლებას ზეცას შესტიროდა. დღევანდელ დღიდან ის 

ძაღლები ასურელთა სოფლებს მიეტანებიან და ლუკმა პურისთვის ახალ პატრონებს 

დაუწყებენ ძებნას. მაგრამ ახალი ხალხი ქურთების ძაღლებს არ შეიკედლებს და საცაა იმ 

ძაღლებზე ნადირობასაც დაიწყებენ. აგერ, დაიწყეს კიდევაც; ჯერ ერთი თოფი გავარდა, 

მერმე მეორე და მეათეც მოჰყვა. დაჭრილი ძაღლების გმინვა და წკმუტუნი ზეცას 

მისწვდა. მაგრამ ზეცაში ურღვევი მყუდროებაა. სრული მთვარე კიდევაც იღიმება. 

ჩამუქებული ცის გუმბათზე გაფანტული უთვალავი ვერცხლის მანეთიანები ისევ ისე 

ჰკამკამებენ და თრთიან, როგორც ,,ბებერი აქლემის”, პართიელებისა და მიდიელების 

მოსვლისა და წასვლის დროს ციმციმებდნენ. ღმერთიც სდუმს, როგორც მაშინ სდუმდა. 

მეორე დღეს გამარჯვებულ ასურელთა და ქურთების ნასოფლართა ფერფლის 

დასაცავად მავანაში ერთი ასეული დარჩა, ხოლო დანარჩენები მოკლულთა გვამებით, 

დაჭრილებითა და სამარცხვინო ნადავლით ისევ ურმიაში დავბრუნდით. მე გიორგის 

გვამს მოვდევდი. გზაში აკლებულთა მეზობელი ქურთები და იქაური თათრები 

დაგვიხვდნენ. წინ ასკერაბადელი კაიდარ-მოლა მოუძღოდათ. მე და მოლამ ერთმანეთი 

ვიცანით. ჯერ საიზეიმო სალამი მოგვცეს და მორჩილების ფიცი დასდეს. მერმე 

დახოცილთა გვამები ჩამოგვაღებინეს, პირსახეებიდან ზეწრები მოხსნეს და 

თავიანთებური პანაშვიდი გადაუხადეს. _ ალაჰ, ილ ალაჰ... ბისმილაჰ... _ ჰბუტბუტებდა 

მოლა. მუსლიმანები რომ ხელებს ალაჰისკენ აღაპყრობდნენ ხოლმე, მათი ამკლები 

ქრისტიანი სალდათებიც განიერ პირჯვარს იწერდნენ, ხოლო გაფითრებული ყაშა 

საკაცედან გესლს აფურთხებდა და დათვურად ჰბურტყუნებდა: _ ჯერ ხალხი 

დაგვიხოცეს და ახლა კი ლოცულობენ? უწმინდურები! წუწკები! ფუ! ღმერთო შეიცოდე, 

ფუ! ისინი ალაჰს ლოცულობენ, ეს ბრიყვები კი პირჯვარს იწერენ და ქრისტეს სახელს 

ახსენებენ. ღმერთო, შეუნდე, ფუ, ფუ! ასკარაბადელი კაიდარ-მოლა და თათრები 

ურმიამდე მოგვყნენ და წამდაუწუმ გიორგი მინდიაშვილის სახელს ახსენებდნენ. 

გენერალი ჩერნოზუბოვი, შტაბი და გარნიზონი ზეიმით და ზათქით დაგვიხვდნენ. 

იმავე საღამოს ჩერნოზუბოვმა დამიბარა. ვეახელი და ჩემი რაზმის ანგარიში მივართვი. 

სასწრაფოდ გადაავლო თვალი, შუბლი შეიკრა და მკვახედ მკითხა: _თქვენ თქვენი ვალი 

პირნათლად შეგისრულებიათ, მაგრამ... ასეთი მშრალი კილო... რატომ არავის არ 

ასახელებთ? თქვენ ჯილდოს მოგცემთ, მაგრამ სხვები? _ მადლობელი ვარ, გენერალო, 

ნუ ირჯებით. ღირსი არა ვარ, რადგან მავანაში ბრძოლა არ ყოფილა. _ როგორ თუ 

არყოფილა? მე ჩემი ვუთხარი: იყო ყაშა ლაზარეს პროვოკაცია, იყო უბრალო ხალხის 



აკლება, იყო ცეცხლი, ძარცვა და საქმის გაბერვა, მაგრამ ბრძოლა არ ყოფილა-მეთქი. 

გენერალმა დამიბღვირა. უმალვე მივუხვდი: გუშინდელი ამბავი ომის ისტორიაში და 

გენერლის სამსახურის სიაში საგმირო საქმედ უნდა ჩაწერილიყო და ამ ,,სასტიკ 

ბრძოლაზე’’ ასიოდე თაბახი უნდა დაწერილიყო. ათიოდეს თუ ასიოდეს სამხედრო 

ჯილდო უნდა მიეღო, მე კი გამარჯვების სიმღერას ხმა ვერ შევუწყე. მის ბღვერას პასუხი 

მივაგებე: _ თუ გნებავთ, რამდენიმე სანიტარს დავასახელებ ჯილდოსთვის. _ 

დანარჩენი? ექიმები? სათნოების დები? ყაშა? _ ყაშა წითელი ჯვრის სამსახურში არ 

ითვლება, ხოლო დანარჩენები ვეცდებით, რომ პირველივე დიდ ბრძოლაში თქვენი 

ყურადღება და ჯილდო დავიმსახუროთ. _ კეთილი, აგრე იყოს. ეხლა მიბრძანეთ, ვინ 

იყვნენ ის ქურთები, გუშინ დილით რომ ელაპარაკებოდით? _ მე? ქურთებს? გუშინ 

დილით? _ დიაღ, თქვენ, ქურთებს, დილის შვიდ საათზე. _ სად, გენერალო? _ აგერ იმ 

მთის კალთაზე. _ არაფერი არ მესმის. _ მე კი მესმის. ერთი ქურთის სახელიც ვიცი. _ 

სახელიც? _ დიაღ, მოგახსენებთ: აბდულ რეზაკი, ბარადოსტიდან გადმოსული 

ქურთების ბელადის ისმაილ აღა სიმკოს კაცი იყო. არ გაგონდებათ? _ ჩემს სიცოცხლეში 

ჯერ ერთ ქურთსაც არ დავლაპარაკებივარ. _ სად იყავით გუშინ დილით? უცებ 

გამახსენდა: დილის სეირნობა, მაშადი იზათი, ლამბალო, ცხენზე შემჯდარი წითელი 

მაიმუნი და ლამბალოს ხუმრობა. _ ყაშა ლაზარ! _ წამოვიძახე ღიმილით. _ დიაღ, ყაშა 

ლაზარემ დაგინახათ. გენერალი არ ხუმრობდა. მეც ავღელდი და ავშფოთდი. ფიცხად 

და გულწრფელად ვუამბე ყოველივე: ყაშას იონები, ქურდობა, თვითნებობა, ჭის 

წამურტვლა, ბაასი ეპისკოპოსთან და გუშინდელი სეირნობაც. _ ვიცი... ვიცი. _ ხშირად 

მაწყვეტინებდა გენერალი. თანდათან მოლბა და გამოტყდა: _ საზარელი ადამიანია: 

მავნე, ფლიდი, მკვლელი, არ ვიცი, რა მოვუხერხო. ძლიერი მოსარჩლე ჰყავს. გუშინ 

განცხადება შემოიტანა. საქბე შედგა. უნდა გამოვიძიოთ... ეხლა კი გამომძიებელთან 

მიბრძანდით, ჩვენება მიეცით და ისევ თქვენს საქმეს დაუბრუნდით. ლამბალო 

გამახსენდა: _ ამ საქმეზე უდანაშაულო თათარია დაპატიმრებული. _ ვიცი, 

გამომძიებელს სთხოვეთ. შტაბიდან ორი საათის შემდეგ იმ იმედით გამოვედი, რომ 

იმავე საღამოს ლამბალოსაც გამოუშვებდნენ. მაგრამ იმავე დღეს ლამბალოს 

განთავისუფლების მაგიერ ბექაურიც დააპატიმრეს. დაჭრილები და სანიტარები 

აღელდნენ და დაკითხვის დროს ეერთხმად წაესერჩლნენ ამხანაგს, რომელმაც მათი და 

საკუთარი შეურაცხყოფა მუშტით ჩამორეცხა. საქმეს სახიფათო გეზი მისცეს: ბექაურმა 

ბრძოლის დროს სახელმწიფო მოხელეს სცემაო. ამ ბრალდებას დახვრეტის სუნი 

ასდიოდა. ყველას გვიკვირდა _ ბრალმდებელსაც და გამომძიებელსაც _ რომ ყაშა 



ლაზარე, ბერების ბაღლინჯო, მოხელედ ჩასთვალეს და ქურთების ხაბაკ-ხუბაკის 

მოტაცებაც უზენაეს ვალის მოხდად გაანაღდეს. ასე მოისურვა ეპისკოპოსმა პავლემ და 

ამიტომ ლაშქრის სარდალი ბერის ბრძანებას ვიღაც მოხევეს გულისთვის არ 

დაარღვევდა. ჩერნოზუბოვმა მითხრა: _ თქვენი საქმე მოვსპე. ის თათარი 

გავათავისუფლე, მაგრამ იმ სანიტარისთვის სხვა გზით იზრუნეთ. მე კი ამაზე მეტი 

აღარაფერი შემიძლიან. გენერალ კულებიაკინს შევჩივლე. მოიფიქრა და დარიგება 

მომცა. _ თუ ახირდით, იმ სანიტარს დაჰღუპავთ. ასე მოიქეცით: ჯერ ყაშა ლაზარეს 

უჩივლეთ ცილისწამებისათვის, მეორე მხრივ პავლეს მოელაქუცეთ. მერმე თქვენ ყაშა 

დაუთმეთ, ის კი სანიტარს დაგითმობთ. გაიგეთ? ამ დარიგებას გავყევი. ან რა უფლება 

მქონდა, რომ ბექაური დამეღუპნა და ჩემი თავმოყვარეობა კი შემენარჩუნებინა? შაბათი 

დღე იყო. თავი მოვიდრიკე, მისიის ეკლესიაში შევედი და საღამოს ლოცვა ბოლომდე 

მოვისმინე. მთავარმოძღვარი პავლე წირვის დროსაც ბალერინასავით იპრანჭებოდა და 

ხშირად იხედებოდა ჩემსკენ. ცისკრის ზარი რომ ჩამოჰკრეს, მე ისევ ეკლესიაში ვიყავი. 

ვილოცე, დავბრუნდი და ეპისკოპოსს ერთი ურემი საჩუქარი გავუგზავნე: საცვალი, 

სურსათი, კონიაკი, წამლები და მრავალი მსხვილმანიც და წვრილმანიც. წირვა 

საზიარებლად გამზადებულ ბერივით მოვისმინე. ჯვარს და ფაფუკ ხელს რომ ვემთხვიე, 

პავლემ წამჩურჩულა: _ მოითმინეთ, თქვენი ნახვა მინდა. ანაფორა რომ გადაიცვა, ხელი 

მკლავში გამიყარა და მისაყვედურა: _ თქვენ თურმე მორწმუნე ყოფილხართ. რატომ 

აქამდე არ დადიოდით ეკლესიაში? _ ცოდვა შემინდეთ, მამაო, არ მეცალა. სამკურნალო 

დანგრეული იყო. ამიერიდან კი მოცლილი ვარ და გეახლებით ხოლმე. _ მოინანიეთ და 

ღმერთიც შეგინდობთ, შვილო. მეც შემინდვიხართ. სადილად დამპატიჟა, საუბარი 

შორიდან დავიწყეთ. ძველი შხამი დავივიწყეთ და ენები მოვითაფლეთ. ჩემმა კონიაკმა, 

კახურმა და პორტვეინმა გულში მამაშვილური სათნოება აღმგვიძრეს და ბექაურსაც 

უშველეს. სადილი ტკბილი ბაასით დამთავრდა, ვუთხარი: _ თქვენი ყაშა შხამიანი კაცია. 

_ მართალია, მაგრამ არ დაგითმობთ. _ არცა გთხოვთ. ღმერთმა დამიფაროს, რომ 

ეკლესიის შინაურ საქმეში ჩავერიო. _ არც თქვენი ბექაური ყოფილა ანგელოზი. 

ველურია, წარმართია. _ ბექაური ქართველია, ესე იგი ქრისტიანია. _ აგრე იყოს. მაინც 

ველურები ხართ. მუდამ მუშტსა და ხანჯალზე გიჭირავთ თვალი. ეხე-ხე! _ ეგეც 

მართალია. ჩხუბი ძალიან გვიყვარს, მაგრამ არც ყაშა ყოფილა ღვთის კაცი. თუ ვინმე 

თითს გაჰკრავს, ყაშა ორივე ყბას მოამტვრევს, ოხო-ხო! _ ოხო-ხო! აბეზარი კაცია ყაშა! 

იხი-ხი! _ აბეზარი, გესლიანი და ფლიდი. ცილი დამწამა. საპყრობილე არ ასცდება, 

საჩივარი შევიტანე. ჩვენი ბაასი მტკივე ზავით დასრულდა. შევთანხმდით: პავლე 



ქრისტეს გაიხსენებს, ჩერნოზუბოვსაც გაახსენებს, და ბექაურის თავს მაჩუქებს, მე კი 

საჩივარს დავიბრუნებ და სამუდამოდ დავუბრუნდები ეკლესიას. პირობა ორივემ 

შევასრულეთ: ბექაურს დახვრეტა ხუთი წლის პატიმრობით შეუცვალეს, მე კი საჩივარი 

მოვსპე და... ეკლესიაც და პავლეც დავივიწყე. მაგრამ ბედმა არც ღვთის მოსავი პავლე და 

არც მისი მსახური ყაშა დამავიწყა. დღე არ გავიდოდა, რომ დილით მაშადი ჰასანის 

წვრილს, ძლიერსა და მშვენიერ ძახილს არ გავეღვიძებინე: _ ლა-ამბალო-ო-ო... ვი-

ინოგრა-ა-ა—აად! _ გამარჯობა, ლამბალო! _ გადავსძახებდი ხოლმე ფანჯრიდან. _ საბახ 

ხეირ ოლსუნ, აღა! _ შემომხაროდა მხიარული თათარი. აი რა მოგიტანე. და საუცხოვო 

ხილს, გემრიელ ნაღებს, კარაქს, საბზას, ნუღას და რაჰათლუხუნმს გადმოალაგებდა 

ხოლმე. ერთხელ კბილები ჩვეულებრივზე მეტად გააღრიჭა და მითხრა: _ აღა, 

ლამბალოს ქორწილი აქვს. _ შენი ქორწილი? მართლა, ცოლს ირთავ? _ ვირთავ. ერთი 

,,ყიზი” ვიშოვნე, ისეთი ლამაზია, როგორც ,,ურუსის კუკლა”. და გაბრწყინებულმა 

თათარმა საკუთარ ტუჩებს სამის თითით მოსწყვიტა კოცნა და მადიანად დააყოლა. _ 

ლამბალო! ლა-ა-ზათ!.. მერმე პირისახეზე ხვეწნა და მორცხვობა აისახა: _ აღა, ლამბალო, 

,,ბალაჯა ადამიანია”, _ პატარა კაცია. ღარიბია, მაგრამ... ვალაჰ, ტკბილი გული აქვს. 

ლამბალოს ისე ვუყვარვარ, როგორც ღვიძლი ძმა. ვალაჰ., ძმაზედაც მეტად ვუყვარვარ 

და მამაზედაც. ჩემთვის თავს გასწირავს, თუნდ ურმიის ტბაში გადავარდება, თუნდ 

ურუსის ხიშტზე აეგება.. _ თუნდ ყაშა ლაზარეს გაჰყვება ყმად, არა? არა, არა! ყაშას 

მეგობრობას ურუსის ხიშტიც ურჩევნიან. ნუ ვეხუმრები ლამბალოს. ყაშას სახელსაც ნუ 

გავახსენებ. ყაშას ღიმილს გველის შხამიც კი სჯობიან, ხოლო ლაზარეს რისხვა უფრო 

სანდოა, ვიდრე მისი ძმობა. მაშ ასე: ლამბალოს ჩემსავით ჯერ არავინ შეჰყვარებია. 

ვკითხე: _ არც რუსული კუკლა? _ აღა, ნუ სტანჯავ ლამბალოს! რას ჩააცივდი ყაშა 

ლაზარეს და რუსულ კუკლას? _ თუ მართლი გინდა, ლამბალო შენი გულისთვის 

დღესვე თავს დაანებებს ,,ყიზის”. _ ლამბალო, მართლა არ დაანებო თავი, თორემ მე 

მოვიტაცებ. _ ინებე, აღა, ინებე, მოიტაცე. ოღონდ შენ ისიამოვნე, თორემ იმ ქალის 

მოტაცებაში ლამბალოც გიშველის და ნოქრადაც გაგყვება. ღმერთმანი, გაგყვება, ახა-ხა! 

იმ ქალს მოიტაცებს და მოგიყვანს, ოხო-ხო! _ იოლდაშ, ლამბალო, ის ,,ურუსული 

კუკლა” შენთვის დამითმია, მაგრამ ერთი პირობით: მე მეორე თათრული ,,კუკლა” უნდა 

მიშოვნო, შევირთავ, მაჰმადის სჯულსაც ვიწამებ და აქ დავრჩები. ლამბალო ჭყვირილ-

ხარხარით ამოცოცდა ფანჯარაზე და ხელი კეტივით ამოფშიკა: ახა-ხა! გურჯი 

იოლდაშო, ხელი მიეცი ლამბალოს, ხელი! ,,ალ ვერ ალ!” დღესვე მოგიყვანს ლამბალო 

პირველ მზათუნახავს, თუნდაც ორს, ხუთს, ათსაც და ასსაც, იხი-ხი! მოლაც აქვეა, ხუთ 



წუთში მოგნათლავთ. კაიდარ-მოლა გალესილ დანას აიღებს, ერთხელ დაიქნევს, ჩიკ! და 

გათათრდება ექიმბაში, იხი-ხი! ოხო-ხო! აღა, ხელი მიეცი ლამბალოს, ხელი! ლამბალომ 

ვერ მოისვენა, სანამ არ მათქმევინა: _ კარგი, ლამბალო, კარგი, პირობას გაძლევ, რომ 

ხვალ შენი სტუმარი ვიქნები. ხტუნვით გაიქცა, ვირს მოაჯდა, ერთხელ კიდევ მოიბრუნა 

გაბადრული-გრუზა პირსახე. თავი დამიქნია და ვირი იორღით დასძრა: _ ხოშ! ხოშ-ხოშ! 

და ზარის ხმით თავისებური გააბა: _ ლა-ამბალო-ო-ო-ო!.. ვი-ინოგრა-ა-ად!..  

სოფელი ასკერაბდი ურმია-დილმანის გზაზეა გაშენებული. მაშადი იზათი და ლამბალო 

იქაურები არიან. სუფთა სახლ-კარი და კოხტა ბაღი აქვთ. იმ ბაღს გვერდით ორი ბაღ-

ბოსტანი აკრავს. ერთი წითელ ჯვარს აქვს აღებული იჯარით, მეორე კი ეპისკოპოსს 

პავლეს. ჩვენს ბაღს მაშადი იზათი და ლამბალო უვლიან, მისიონერებისას კი _ ყაშა და 

ვიღაც ასურელი. იმ ბაღს და ასკერაბადს შევეჩვიე. ხშირად წავალ ცხენით, იქაურობას 

მოვივლი, მერმე მაღლა აივანზე ჩამოვჯდები და ახალ ხილს შევექცევი ხოლმე. 

ლამბალოს და იზათს მუდამ მოაქვთ იმ აივანზე მცირე ნობათი: ჩაი ფინჯნით, ნაღები 

და სპარსული ტკბილეული. არც მე ვიღებ ვალს: ურმიის ბაზრიდან მცირე საჩუქარი 

მიმაქცს და იზათის ჯალაბ-ჯულაბს ვუგზავნი მე ლამბალო ,,იოლდაშები” ვართ. ისე 

დამტრიალებს თავთ, რომ ბუზიც ვერ მოახლოვდება ხოლმე. ლამბალო მანებივრებს. 

მრავალჯერ დავუშალე, მაგრამ იწყინა. რა მექნა! ასე ესმოდა თათარს ჩვენი იოლდაშობა. 

ზოგჯერ იქვე ჩამოჯდება, ყურს ხელის გულზე დაიდებს და აღიღინდება: _ აი ბალამ, 

ბალამ... ნა ტურუვსან, ტაღ ბაშინა ნართაქი, მამალარინ ვერიფ ეივან ყართაქი, აი ბალამ, 

ბალამ... როცა ცხენს მოვაჯდები და წამოვალ, ჩემი იოლდაში უეჭველად მომაყოლებს 

უკნიდან: _ ლა-ამბალო-ო-ო!.. ვი-ინოგრა-ა-ად!.. მეორე დღეს ასკერაბადში ადრე წავედი. 

ლამბალოს ,,თოი” _ ქორწილი იმ დღისათვის იყო დანიშნული. სტუმრად მისვლა ჯერ 

ადრე იყო. ჩვენი სახლის მაღალ აივანზე გავედი და იქაურობას გადავხედე. დიდ გზაზე 

ქარავანი მოსჩანს. ოციოდე თათარი მოდის _ ზოგი ფეხით, ზოგი ვირით და ზოგიც 

ცხენით. საზეიმო ნაბიჯით მოაბიჯებენ და თან ჭრელი სკივრები, ბალიშები, საბნები, 

ჭურჭელი და მრავალი ახალი ნივთი მოაქვთ. მივხვდი: დედოფლის მზითევი 

ლამბალოს სახლში გადმოჰქონდათ. უცებ ქვემო ბაღიდან ვირზე შემჯდარი ყაშა ლაზარე 

გამოვიდა. ცალ ხელში უზარმაზარი გაშლილი ქოლგა ეჭირა, ხოლო მეორეში _ 

გადაფურცლული ლოცვანი. ქარავანი რომ დაინახა, ვირი შეაყენა და ლოცვანი დაჰკეცა. 

მომავალნი რომ გაუსწორდნენ, ყაშამ უცნაური პრანჭვა დაიწყო: წითელ თავს და გრძელ 

ხელებს იქნევდა, იღრიჭებოდა, გაუგებარ რამეს ჰბოდავდა და ხითხითებდა. ხან ქოლგას 

აიქნევდა საქონლის დასაფრთხობად, ხან დაუსტვენდა, ხან პრუწუნებდა და ხანაც იმ 



თათრებს ცოფიან მაიმუნივით აფურთხებდა. ალბათ თათრებიც კარგად იცნობენ ყაშა 

ლაზარეს. წინამავალმა თათარმა დანარჩენებს რაღაც გადასძახა. მისი ბრძანება 

ერთმანეთს გადასცეს და ისე გაუარეს გვერდით, რომ ზედაც არ შეხედეს, თითქო 

დორბლიანი ქრისტიანის ნაცვლად იმ ალაგზე ნეხვი ეგდო. ყაშა ამან უფრო გაახელა. 

პრანჭვას, დორბლსა და პრუწუნს უმატა. მგზავრები _ მუსლიმანები და ასურელები 

შესდგნენ. მუსლიმანები იცინოდნენ, ასურელები კი დაღონდნენ. სამი მათგანი ყაშასთან 

მივიდა, შეარცხვინეს და დამშვიდება სცადეს, მაგრამ ამაოდ. ქარავნის კუდს კიდევ 

რამდენჯერმე მიაფურთხა, მუქარა მიაყოლა და შესტვინა, მერმე ვირი მიაბრუნა, ქოლგა 

გაშალა, ლოცვანი ისევ გადაჰფურცლა და წავიდა. ქარავანი ლამბალოს ეზოში შევიდა. 

მას მაშადი იზათი და ჯალაბ-ჯულაბი მიეგება. მზე ჩასავალს იყო. მაშადი იზათი და 

ხუთიოდე მოხუცი ჩემს ბაღში გადმოვიდნენ, შუაში ჩამიყენეს, წამიყვანეს და დიდი 

პატივით შემიყვანეს მოზრდილ დარბაზში. კაიდარ-მოლა და პატივცემული თავ-კაცები 

ფეხზე ამიდგნენ და უღრმესი სალამი მომცეს. მეც ასეთივე სალამით ვუპასუხე. აგურით 

ნაგები იატაკი, ხალიჩებით და ფარდაგებით არის დაფენილი, შუა დარბაზში გრძელი 

ლურჯი სუფრაა გაშლილი. ზედ მრავლად ჰყრია ყვავილები, მწვანილი, ლავაშები, 

მრავალნაირი ყველი და ჩემთვის ჯერ უნახავ-უჭმელი მშრალი სანოვაგე. ჭამა-სმას ჯერ 

არ შედგომიან. ჯერ დედოფალი არ მოუყვანიათ. სტუმრები კედლების ჩაყოლებაზე 

დგანან და ჩემს დაჯდომას ელოდებიან. მაშადი იზათი საპატიო ალაგს მთავაზობს. მე 

სანამდის არ დავჯექი, მანამ ჩემს გვერდით მდგომი მოხუცი მოლა არ დავსვი. ჩემი 

ზრდილობა ესიამოვნათ. მერმე ყველანი მუხლის თავებზე ჩაცუცქდნენ და გახევდნენ. 

ლამბალო ,,კუკლას” მოლოდინით და ჩემი სტუმრობით არის აშლილი და აღარ იცის, 

როგორ მასიამოვნოს, ჰფუსფუსებს, თავს მევლება და იძახის: _ აღა, აქ დაბრძანდი. აღა, 

ხომ არაფერი გნებავს? აღა, როგორ ბრძანდები? აღა, შენ გენაცვალე, არ მოიწყინო. 

კაიდარ-მოლამ მავანას ,,ბრძოლა” და მინდიაშვილი გამახსენა. მალე გარედან ზურნის 

ჭყვიტინი და კიჟინი მოისმა და ეზო ხალხით გაივსო. ჩადრში გახვეული დედოფალი 

ცხენიდან ჩამოსვეს, დარბაზში შემოიყვანეს და მისი ფუნჩულა ხელი ლამბალოს თათში 

ჩაუდეს. დილითვე მცირე საჩუქარი გამოვგზავნე _ ტკბილი ღვინო და კონიაკი, ხოლო 

ლამბალოს მაჯის საათი და ლალის ბეჭედი გადავეცი. ეხლა ის საათი ლამბალოს ჰქონდა 

მაჯაზე, ხოლო ბეჭედი იმის ,,კუკლას” ფუნთუშა ხელს უმშვენებდა. სანამ კაიდარ-მოლა 

ყურანიდან შესაფერ სურას კითხულობს, მე შავ ფარჩაში გახვეულ ,,კუკლას” შევუყურებ 

და ვფიქრობ: აი აღმოსავლეთი, აი მაჰმადის მსხვერპლი. ვიღაც უცნობი და უხილავი 

შავს კუბოში ჩასვეს, ეს კუბო ,,კუკლა-ყიზიმ” სიკვდილამდე უნდა ატაროს. ვინ არის 



შიგ? მახინჯი თუ მშვენიერი? ქერა თუ შავგვრემანი? ავი ალქაჯი თუ კეთილი 

ანგელოზი? რა უწერია თვალებსა და გულში _ ღიმილი თუ ქუში, სიხარული თუ 

დარდი, სევდა თუ შვება? არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი. არც სხვებმა იციან. ჩემთვის ეს 

ქალი და ქალებიც, ,,კუკლას” რომ შემოეხვივნენ, ჩადრში გახვეული მოძრავი ჩონჩხებია 

და სხვა არავინ. თითქო ქალი მხოლოდ ერთისთვის ცოცოხლობს, ისიც მხოლოდ ოთხი 

კედლის შუა, ისიც მხოლოდ მაშინ, როცა იქ უცხოს თვალი არ მოსჩანს. კაიდარ-მოლამ 

ლოცვა გაათავა და ვერცხლის სურიდან ნეფე-დედოფალს ხელებზე ერთი მუჭა წყალი 

გადაასხა. მერმე ლამბალო და ,,ყიზი კუკლა” მეორე ოთახში შეაცილეს. მე კი ისევ 

ვფიქრობდი: იქ, იმ ოთახში, ის უცნობი პატარა ქალი იმ შავი კუბო-ჩადრიდან გამოვა და, 

ვინ იცის, რა ცეცხლით, რანაირი თვალებით, ტუჩებით, მკერდით და ტანით მიეგებება 

ფაფარაყრილ ლამბალოს. ვინ იცის... მაგრამ სულ ერთია: იყავ ბედნიერი, მაშადი ჰასან! 

მისაცემი მიუძღვენ პატარა ,,ყიზის” და შენი ხვედრიც მიიღე. მშვიდობაში და 

გახარებაში, ჩემო ,,იოლდაშო” ლამბალო! დედაკაცები თავიანთ ოთახში _ ,,ენდერუნში” 

_ გავიდნენ, მამაკაცები კი ,,ბაირუნში” სუფრას შეუდგნენ. ყველანი ჩოქით ისხდსნენ. მე 

ბალიშზე მოვიკეცე. კაიდარ-მოლამ და მაშადი იზითმა შუაში ჩამისვეს. ერთმა მოხუცმა 

მოლას რაღაც ჩასჩურჩულა. კაიდარ-მოლამ წვერულვაშში ჩაიცინა და განაცხადა: _ ვისაც 

აცივ-აცხელებს, იმას ნება აქვს შეითანის სასმელი დალიოს. კარგი წამალია. ,,კარგი 

წამალი” ჩემი ღვინო და კონიაკი გამოდგა, ხოლო იმოდენა ხალხში ერთიც არ აღმოჩნდა, 

რომ ციებ-ცხელება არ ჰქონებოდა. შერბეთი, კონიაკი და ტკბილი ღვინო ერთმანეთში 

აირია. თარს ჭიანური მოსდევდა, ჭიანურს ზურნა, სალამურს ბაიათი. ღვინომ ნელ-ნელა 

შუბლი გაგვიშალა, გული გაგვიხსნა და ეერთმანეთის ,,იოლდაშ-ყარდაშ”-ებად 

გადაგვაქცია. აქეთ-იქიდან წამ-და-უწუმ მესმოდა: _ გურჯი აღა... გურჯი აქიმ... გურჯი 

ყონაღ. მალე გამოირკვა, რომ მე, შორეული გურჯი, და ის მდაბიო თათრები, თურმე 

ღვიძლი ნათესავები ვიყავით: რომ მე და ინით შეღებილი ჯალილები, თავმოპარსული 

რაზახები და სუნიანი ჯებრაილები სადრაც და ოდესღაც ერთად შევიზარდენით და 

იდუმალი მეგობრული ჯაჭვებით შევიჯაჭვენით. ვინ, როდის, რად ან როგორ გააბა ეს 

უხილავი სიმები _ არც ეხლა მესმის. რას ელოდნენ დაშრეტილი სპარსები და თარაქამა 

თათრები ოდესღაც თავიანთივე ხელით დაწრეტილი ერთი მუჭა გურჯებისაგან? 

შველას? არ შეგვეძლო. დაჩაგრულთა იდუმალ კავშირს? აგრე მგონია. თანაგრძნობასაც? 

ვგრძნობდი, მესმოდა. დიდი დრო იყო. გულში დიდი იმედები გვქონდა და დიდ 

მომავალს მოველოდით. ნადიმი გაგვიგრძელდა. მზე ამოვიდა. კარებში ლამბალოს თავს 

მოვკარი თვალი. ღიმილით და თითით მანიშნა გავსულიყავი. მეც ავდექი და ეზოში 



გავედი. _ აღა იოლდაშ, _ მითხრა ლამბალომ ჩურჩულით, _ მუსლიმანს აკრძალული 

აქვს ქალის ჩვენება, მაგრამ შენ ჩემი იოლდაში ხარ და ძმასავით მიყვარხარ, ამიტომ. . . 

აქეთ წამოდი, არავინ დაგვინახოს. ეზო გამატარა და ბაღში შემიყვანა. დაბურულ 

შამბიანში შავს სუდარას მოვკარი თვალი. _ ზეკია ყიზი, _ უთხრა ჩადრში გახვეულს 

ლამბალომ, _ აი ჩემი ძმა და მამა. შენი პირით გადაუხადე მადლობა. ეგ ჩადრი მოიხსენი, 

ნუ გრცხვენიან. . . არავინ არა გვხედავს. შავი ფარჩიდან ნელ-ნელა ჯერ შავი თმა 

გამოჩნდა, მერმე თეთრი შუბლი გადაიშალა, შემდეგ ორმა თვალმა _ დიდრონმა, შავმა 

და ბავშურმა თვალებმა შემომანათეს. ლამბალო მიეშველა: თითი ჩადრს გამოსდო, 

ჩამოსწია და სუდარა-კუბოდან თოთხმეტიოდე წლის პირსახემ მორცხვად გამიღიმა. 

მართლა “კუკლას” ჰგავდა, მაგრამ უფრო თათრულს, ვინემ რუსულს. _ ზეკია ხანუმ, _ 

წრფელი გულით გავახანუმე ზეკია ყიზი, _ დაქორწინებას გილოცავ. ძალიან კარგი 

ქმარი გიშოვნია. მაშადი ჰასანი პატიოსანი, მხიარული და მშრომელი კაცია. ერთგულად 

ემსახურეთ ერთმანეთს და თქვენს ბედნიერებას დასასრული არ ექნება. _ მეც აგრე 

ვუთხარი, აღა _ ჩაერია გაბადრული ლამბალო და “კუკლას” მიუბრუნდა: _ ყიზი, 

მდლობა მოახსენე აღას. _ ჩოხ რაზიამ. . . ჩოხ საღოლ, აღა, ჩოხ! – მადლობელი ვარ აღა, 

დიდი მადლობელი, _ წაიჩურჩულა ზეკია ყიზიმ. მერმე უცებ ხელზე მაკოცა, შალში 

გაეხვია და ბუჩქებიდან გავარდა. მე თვალი დავადევნე პაწაწინა ფეხებს, რომელნიც 

პაწაწა ქალს მარდად მიარბენინებდნენ. უკვე ჩამოცხა, როცა “იოლდაშ” მასპინძლებს 

მხურვალე მადლობა გადავუხადე და ჩვენს ბაღში გადმოვედი. სანამ ცხენს 

მომიყვანდნენ, მაღალ აივანზე გადმოვდექი და ურმია-დილმანის დიდ გზას გადავხედე. 

გზა სავსეა მგზავრი თათრებით და ასურელებით. აქა-იქ რუსული სამხედრო ურმებიდა 

ყაზახ-სალდათებიც მოსჩანან. ქვეიდან გრძელი სამხედრო აღალი მოდის. ზევიდან 

აქლემის ქარავანი მოაბიჯებს. იმ გზაზე თვალი კაიდარ-მოლასაც მოვკარი, რომელსაც 

წეღან გამოვემშვიდობე. მისი თავჩაღუნული ვირი მარდად მიაბიჯებს. კაიდარ-მოლაც 

თავჩაღუნულია. ცალ ხელში გადაშლილი ყურანი უჭირავს და კითხულობს, მეორეში კი 

გაშლილი ქოლგა აღუმართავს. ქვეიდან მეორე ვირი გამოჩნდა. ზედ წითელი ყაშა ზის, 

იმასაც ქოლგა და ლოცვანი უჭირავს. ორივე ღვთის მსახური ისეა გართული ქრისტესი 

და მაჰმადის ნაქადაგარით, რომ ვერც ირგვლივ ამჩნევენ ვინმეს და ვერც ერთიმეორეს 

ხედავენ. აქლემების ქარავანი და რუსული “აბოზი” ერთმანეთს შეხვდნენ და გზა 

გასტენეს. ყაშასი და მოლას ვირები დარჩენილ ვიწრო ბილიკს გაჰყვნენ. ბოლოს 

ერთმანეთს თავებით დაეტაკნენ და შედგნენ. ყაშამ და მოლამ ერთსა და იმავე დროს 

მოსწყვიტეს თვალები წმინდა წიგნებს და ერთმანეთს შეაჩერდნენ. მერმე, როგორც 



მოწმენი ამბობდნენ, ასეთი ბაასი გააბეს: _ რატომ გზას არ მაძლევთ? – გაიკვირვა ყაშამ. _ 

რატომ თქვენ არ მაძლევთ? – გაოცდა მოლაც. _ მე წმინდა სახარებას ვკითხულობ, _ 

რიხით გაახსენა კაიდარ-მოლას მართლმადიდებელმა. _ მე კი წმინდა ყურანს 

ვკითხულობ, _ აისხლიტა ყაშას საბუთი მუსლიმანმა. _ რომ კიდევაც დამენახეთ, 

ქრისტიანი ყაშა წარმართ მუსლიმანს გზას არ დაუთმობდა, _ შეუტია წითელმა 

მღვდელმა. _ ყაშა ლაზარ! თქვენი პირიც ისეთივე უწმინდურია, როგორც თქვენი ფეხი, 

რომელსაც წელიწადში ერთხელაც ძლივს დაიბანთ ხოლმე, ხოლო თქვენი სიტყვაც 

ისეთივე უწმინდური, როგორც თქვენი ვირის ყროყინი, _ დინჯად მოუჭრა ჭაღარა 

მოლამ. _ ჩემი კი არა, თქვენი ვირია უწმინდური, _ გაკაპასდა ყაშა. _ ჩემი ვირი 

თავრიზის მუშთეჰიდის საჯდომი ვირის ჩამონავალია, _ გაახსენა თურმე ყშას კაიდარ-

მოლამ თეთრი ვირის ჯიშიანობა, _ ხოლო თქვენ და თქვენი ვირიც ერთი უწმინდური 

სულიერის ნაკეთები ბრძანებულხართ. აივნიდან დავინახე: ყაშა ლაზარემ ქოლგა 

დაჰკეცა და მისი წვერი მოლას ვირს დაატაკა. კაიდარ-მოლამაც დაჰკეცა თავისი ქოლგა 

და მისი წვერი ყაშას ვირს უჩხვლიტა. ეხლა კი მკაფიოდ მომესმა მათი მუქარა და 

კივილი: _ გზა მომეცი, შე უწმიონდურო! _ აფეთქდა ყაშა. _ давай дарогу, басурман 

паршивый – й – й! _ დოღუზ-ით! _ გაცხარდა კაიდარ-მოლაც. ყაშა ლაზარემ ქოლგა 

მოიქნია და კაიდარ მოლას დინჯად დაჰკრა შუბლში, თანაც დააყოლა: - Вот теве, чорт 

окаянный! კაიდარ-მოლამ ქოლგის წვერი ყაშას წაჰკრა და აფრიანი ქუდი მტვერში 

გადმოუგდო. ყაშა გაცხარდა და გაგიჟდა; ვირიდან გადმოხტა, მოხუცი მოლა ვირიდან 

გადმოიღო და მტვერში აგორავა. მუშტით და ფეხით სცემდა და იმეორებდა: _ Вот теве! 

Вот теве! _ ესეც შენ! ესეც შენ! რუსი სალდათები იცინოდნენ და იძახოდნენ: _ Аи да по-

оп ! Ай – да мулла –а! ქარავანს ხუთიოდე თათარი მოსწყდა. კაიდარ-მოლას გაგიჟებული 

ყაშა ააგლიჯეს და ააბურთავეს. ყაშას ათიოდე მგზავრი ასურელი მოეშველა. მოლასაც 

ათიოდე თათარი წაესარჩლა. ყოველი მხრიდან კივილით და მუქარით მორბოდნენ. 

ჰაერში ჯოხი ტრიალებდა. მოჩხუბარნი მტვრის კორიანტელში გორაობდნენ. უცებ 

მარჯვენა მხრიდან ნაცნობი კიჟინა მომესმა: _ ლამბალო, ქიოფა-ოღლი! მაშადი ჰასანი 

მტვერში შეერია. განზე ყაშა ლაზარე ერთ თათარს სჯიჯგნიდა, ლამბალო ყაშას წაადგა 

და შესძახა: _ ყაშა ლაზარ, ლამბალო! მობრუნდი! ყაშამ ანაფორა გაიძრო ერთმანეთს 

ეცნენ და წესიერი კრივი გაიმართა, არც ძიძგილი, არც ჭიდილი. ყაშას კრივი ალბათ 

რუსეთში ჰქონდა ნასწავლი, ლამბალოს კი ტფილისში, ავლაბარში ან ვერაზე. მათი 

მუშტების ბრაგაბრუგი მეც მესმოდა. რუსები და ზოგი მოჩხუბარი გარს შემოეხვივნენ 

და წესიერ კრივს ხალისით, კიჟინით და წაქეზებით უცქეროდნენ. ყაშა უფრო ღონიერი 



იყო, მაგრამ ლამბალო უფრო მარდი აღმოჩნდა. მუშტი და სილა სეტყვასავით დააყარა. 

როცა სავსე მუშტს ფერდში მისცემდა ან გაშლილ სილას ყბაში გაულაწუნებდა, ზედ 

მხიარულ ყიჟინასაც მიაყოლებდა: ლამბალო, ქიოფა-ოღლი! _ Так его, так его! _ 

ამხნევებდნენ სალდათები, _ ოხო-ხო! ყაშა რამდენჯერმე წატორტმანდა და წაიქცა. 

ლამბალო წაქცეულს ხელს არ ახლებდა, მაგრამ წამოწეულს სულსაც არ 

მოათქმევინებდა. ყაშა უკვე ლასლასებდა და ხელებს ჰაერშიღა ასავსავებდა. _ ლამბალო! 

_ მიაძახა ერთხელ კიდევ თათარმა და ისე მძლავრად დასცა ორივე მუშტი, რომ 

გულაღმა გადაქცეული ვეღარ ქამოდგა. _ ოხო-ხო! _ იფეთქეს რუსებმა. კრივი გათავდა. 

დანარჩენი მოჩხუბარნი სალდათებმა გააშველეს და მალე ლანძღვა-გინების ნაცვლად 

სიცილიღა ისმოდა, ხოლო საერთო სიცილს ჰასანის გულუბრყვილო ხარხარი ჰფარავდა. 

დოინჯშემოყრილიFფალავანი შუა გზაზე იდგა და იძახოდა: _ ლამბალო, ყაშა ლაზარ! . . 

ახა-ხა! თქვენ ჰეი, კურტანჩი, ქვას და ჯოხს თავი დაანებეთ და ვაჟკაცურ კრივში 

გამიდით. ისე გაკოტრიალოთ, როგორც ბურთი, ოხო-ხო! ნელ-ნელა დაიშალნენ. აღალი 

და ქარავანი თავიანთ გზას გაჰყვნენ. კაიდარ-მოლამ ისევ გაშალა ქოლგა, ყურანიც 

გადაჰფურცლა და თავრიზის მუშტეჰიდის ვირი თოხარიკით წაიყვანა. ლამბალომ 

ლიტრით მოარბენინა წყალი და ყაშა მოასულიერა. მერმე მისი ქოლგა, ანაფორა და 

სახარება იპოვნა და ჩააბარა. ბოლოს ვირიც მოუყვანა, ზედ შესვა და გაისტუმრა, თანაც 

ლმობიერი და ,,იოლდაშური” დარიგება მიაყოლა: _ ყაშა ლაზარ, გული არ გაიტეხო, 

ვალაჰ, კარგი კრივი გცოდნია. ალაჰმა სხვებთან მოგახმაროს, მე კი თავი დამანებე. მერმე 

ჩემსკენ მოიხედა, კბილებით გამიცინა, ორივე ხელი ყურებთან გაიშალა და ჩემი 

საყვარელი ჰანგი ზარის ლარივით გააბა: _ ლამბალო-ო-ო-ო! . . ვინოგრა-ა-ად! . .  

ერთი საათის შემდეგ ქალაქში დავბრუნდი. სამკურნალოს მახლობლად უცნაური 

ქარავანი შემხვდა. სისხლით შეთხუპნილი, ვირზე შემჯდარი ყაშა ასიოდე ჩამოფხრეწილ 

ასურელს მოუძღოდა. დაკეცილი ქოლგა იღლიაში ამოეჩარნა, ხოლო მეორე ხელში 

გაშლილი ლოცვანი ეჭირა. მრავალი ასურელიც დასისხლიანებული იყო. წუწუნით და 

ოხვრით მილასლასებდნენ. თათრები და სპარსელები უცნაურ ქარავანს ღიმილით 

შესცქეროდნენ და ჩუმ-ჩუმად ოხუნჯობდნენ. ჩემი თანაშემწე ექიმი შემხვდა და 

ღიმილით მითხრა: _ ყაშას ლაშქარს თურმე სისხლიანი ბრძოლა ჰქონია თათრებთან. 

სასტიკად დამარცხებულან. აი რამდენი დაჭრილი ჰყოლიათ. _ ეხლა სად მიდიან? 

_საჩივლელად, თავიანთ მთავარსარდალთან, ეპისკოპოს პავლესთან მიდიან. ჩემმა 

თანაშემწემ ბრძოლის აღწერილობა მოისმინა და ისევ გაიცინა: _ პატარა ბიჭებს ასეთი 

სურათი უნახავთ: ყაშამ ერთ ეზოში თანამებრძოლნი და ხუთი იმდენი მათხოვარი 



შეჰკრიბა, ხუთიოდე ქათამი დააკვლევინა და მათი სისხლით თვითონაც მოისვარა 

პირსახე და ოციოდე ასურელიც შეთხუპნა. შემდეგ ვირს მოაჯდა და ნაბრძოლ 

ასურელებს ქრისტესავით წარუძღვა. შედეგსაც მალე ვნახავთ. ,,დაჭრილები” 

დახმარებას მიიღებენ. ეს კიდევ არაფერია: აირევა მონასტერი. მონასტერი მართლა მალე 

აირია. მართლმადიდებელ რუსულ ნისიაში ,,დაჭრილებს” მოუალერსეს: გაცვეთილი 

საცვალი და თითო მუჭა თამბაქო დაურიგეს და შემდეგისათვისაც მრავალ დაჰპირდნენ, 

თუ ,,დაჭრილები” რათქმა უნდა, უკან არ დაიხევდნენ და საქმეს ბოლომდე 

მიიყვანდნენ. ეპისკოპოსი პავლე თურმე ლამაზ წვერს იგლეჯდა და ჰგრგვინავდა: _ მაშ 

ქრისტიანი არა ვყოფილვარ, თუ უწმინდურებს ასეთი თავხედობა შევარჩინე. 

ჩამოვახრჩობ! ციხეში დავალპობ! აქაურობას ავიკლებ და შევმუსრავ! მერმე თურმე ყაშა 

ლაზარე დაარიგა: _ ყველანი ითიმად უდ დოულესთან წადით და საჩივარი შეიტანეთ. 

თუ ის წუნკალები არ დასაჯა, ყველაზე მეტი მაგას მოხვდება. ,,დაჭრილები” ვალისთან 

წავიდნენ ხოლო ქრისტიანი ეპისკოპოსი იმავე დღეს, წირვის დასასრულს, ასე 

უქადაგებდა კორპუსის სარდალსა და აფიცრებს: _წმინდა რუსულ საქმეს ამ დაწყევლილ 

ქვეყანაში ლამის აღსასრულის დღე დაუდგეს: უწმინდური მუსლიმანები ისე 

გათამამდნენ, რომ მართლმადიდებელ ქრისტიანებს გზაზე გავლაც კი აღარ შეუძლიათ. 

უმანკო ასურელებს თავთ ესხმიან და ქვებით ქოლავენ. მერმე სად და როდის ხდება 

ასეთი თავხედური ამბები? იგი ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ურმიაში. დღეს ძლევამოსილი 

რუსის ჯარი წმინდა სისხლით რწყავს აქაურობას, ხოლო აქვე, ჩვენს თვალწინ, ამავე 

დროს, თავგასული ,,პერსიუკები” ჩვენი ერთმორწმუნე ხალხის სისხლს ღვრიან. ჩვენი 

ხელისუფალნი კი თითქოს ვერაფერს ხედავენ. მართლმადიდებელნო! ხელისუფალნო, 

მეფისა და რუსის ერთგულნო, როდემდის უნდა ვითმინოთ ასეთი სირცხვილი?! 

როდემდის უნდა ვზიდოთ ასეთი დამცირება დიდისა და წმინდა რუსეთისა? როცა 

წირვა გათავდა, სარდალი ჩერნოზუბოვი მრისხანე ეპისკოპოსს გაეპარა. სამაგიეროდ 

მეომარ ბერს ხელში კონსული ნერატოვი ჩაუვარდა. დიპლომატმა თურმე ასე იმართლა 

თავი: _ ომი ჯერ არ გათავებულა, ვითარება მეტად რთულია. ჩვენი მოკავშირენი აქვე 

სხედან და თვალყურს გვადევნებენ. ცოტაც უნდა მოვითმინოთ. ჯერ ჯერობით 

სპარსეთში ვართ. _სპარსეთში?! _ იფეთქა თურმე მოუთმენელმა ბერმა. _ სპარსეთში კი 

არა, რუსეთში ვართ, რუსეთში! სადაც რუსის სისხლი დაიღვრება და სადაც რუსის 

სამხედრო დროშა ჰფრიალებს, ის ქვეყანაც ჩვენია _ მეთქი! ჭკვიანი და მომთმენი 

კონსული თურმე ძლივს მოსწყდა სულწასულ ბერს. იმავე დღეს მითხრეს: თურმე 

პავლემ ექვსი მრისხანე დეპეშა გაუგზავნა სინოდს, სამხედრო და საგარო საქმეთა 



მინისტრებს, მეფის ნაცვალს ტფილისში, რუსეთის გენერალურ კონსულს თავრიზში და 

რუსეთისავე ელჩს თეირანში. აღვირაგლეჯილმა ბერმა თაგვების კინკლაობა 

მუსლიმანების აჯანყებად და ქრისტიანების ამოწყვეტად გადააქცია და ყველას 

აბეზღებდა: ჩერნოზუბოვს, ნერატოვს, ითიმად უდ დოულეს და ურმიის კომენდანტს 

ბერეზოვსკის. ყველამ თურმე პირი შეჰკრეს ქრისტიანობის ამოსაჟლეტად და მახმადის 

მწვანე დროშის ასამაღლებლად. საღამოზე ითიმად უდ დოულეს სანახავად წავედი და 

დიდ ქუჩაზე ისევ მოხეტიალე ქარავანს წავაწყდი. ვირით მიმავალი ყაშა დაღვრემილი 

იყო და არც იმის ჯარს ეტყობოდა მხნეობა და ძლევამოსილება. ითიმად უდ დოულემ 

მომჩივნები რუსეთის კონსულს გაუგზავნა. ნერატოვმა საჩივარი მოისმინა და იმოდენა 

ბრბო ისევ ვალის დაუბრუნა. ვალიმ ორი საათი აცდევინა და ისევ ეპისკოპოსთან 

გამოჰგზავნა, ხოლო მისიის მთავარმოძღვარმა ჩერნოზუბოვს მიუსია. _ ირანი იღუპება, 

_ ატირდა ჩემი მასპინძელი, თან სარაჯიშვილის კონიაკს ციებ-ცხელების წამლად 

მიირთმევდა და მეც მასმევდა. _ აი დღევანდელი მაგალითი. ერთმა ყაშამ ლამის მთელი 

სპარსეთი აიკლოს. მის წვრილმან გაიძვერობას თავი დავანებოთ. ჯერ ურუსის ჯარს 

ქურთების სოფლები დააწვეინა და რამდენიმე ათასი ჩვენი ქვეშევრდომი ოსმალეთში 

გადახიზნა. ეხლა კი ოციოდე მამლაყინწის კინკლაობა ლამის აჯანყებად გადააქციეს. _ 

ყოველივე პავლეს ბრალია. _ ჩავურთე მის წუწუნს სამი სიტყვა. ვიცი. ვუსავე. მონ შერ 

ამი, თქვენი მუშთეჰიდი პოლი ცხვარივით მშვიდს მუსლიმანებს ბოლოს მართლა 

ააჯანყებს. ვინ იცის, იქნება საბაბსაც ეძებდეს. მთელს ქვეყანას დეპეშები გაუგზავნა და 

ისე ასწერა საქმე, თითქო... _ ვიცი, როგორც ასწერა. _ ნამდვილად კი აი თურმე როგორ 

ყოფილა. _ ეგეც ვიცი, თავით-ბოლომდე ჩემივე თვალით ვნახე. _ მართლა? _ გაუხარდა 

ვალის. _ მიამბეთ, მონ შერ ამი, სრული სიმართლე მიამბეთ. თხოვნა შევუსრულე. ვალის 

იმედი მიეცა: _ მაშ მოწმედ გამოდგებით? _ დიდი ხალისით, მონ შერ ვალი. _ თქვენი 

მოწმობა დანარჩენ მოწმეებს ათჯერ მაინც სჯობიან, ვინაიდან თქვენ ურუსის ჯარის 

ექიმი და ქრისტიანი ბრძანდებით. _ მესმის. იქ რუსის სალდათებიც იყვნენ. იპოვნეთ და 

დაიმოწმეთ. ვალი დაიმედებული დავტოვე, მაგრამ მეორე დღეს ორივეს იმედი 

გაგვიცრუვდა. პავლე ბერმა რუსეთის სარდალსაც და კონსულსაც მტკივანი ალაგები 

უპოვნა და ზედ დააბოჯა. სარდალიც და კონსულიც ითიმად უდ დოულეს მიაწვნენ, 

იმასაც ასეთი ალაგი უპოვნეს და ორმოციოდე თათარი საპყრობილეში ჩააყრევინეს. 

მაშადი იზათი ისევ ჩემს კარებთან აიტუზა. _ მაშადი ჰასანს დიდი ბორკილები დაადეს. 

შენ მეტი მშველელი არავინა გყავს. ჰასანის ,,არვადიც” _ ცოლიც გეხვეწებათ. საწყალი 

ხეკია ყიზი! მხოლოდ ორი დღე-ღამე გაატარა თავის ქმართან. ადრე გაჰყარეს. ვინ იცის, 



როდისღა შეეყრება ხელმეორედ მხიარულ ლამბალოს? სპარსული საპყრობილე 

ადვილად გააღებს ხოლმე შავ პირს ტუსაღის ჩასაყლაპავად, უკანვე კი ძალიან ძვირად 

გადმოაგდებს. მაშადი იზათი დავამშვიდე და ვექილობას შევუდექი. თავდაპირველად 

გენერალ ჩერნოზუბოვს ვეწვიე და ვუთხარი: _ თქვენო აღმატებულებავ! მაშადი ჰასანი 

ჩვენი მებაღეა. გარდა ამისა, ის ჩხუბი თავით-ბოლომდე ჩემი თვალით ვნახე. 

დაწვრილებით ყოველივე ვუამბე. _ მესმის... მაგრამ... საკვირველია, რაღა ყველგან თქვენ 

შეეჩეხებით ხოლმე ყაშა ლაზარეს? _ ყაშა ჩემი მოსამსახურე იყო, გენერალო, ამოტომ... _ 

ვიცი, მაგრამ... რადგან... ვინაიდგან... ერთი სიტყვით, ეს ჩემი საქმე არ არის. რუსეთის 

მოხელე ,,პერსიუკებს” არ უნდა ესარჩლებოდეს, ისედაც მთელი ქალაქი ჩემზე 

ლაპარაკობს. ბაზარში ისე არ გავივლი, რომ თათრებმა ჩურჩული არ ასტეხონ: გურჯი 

მოდის, გურჯიმ სთქვა, გურჯი წავიდა. რა არის ამის მიზეზი? რა კავშირი მაქვს 

,,პერსიუკებთან”? რუსებს და სომხებს უბღვერენ, ქართველებს კი უღიმიან და შეხარიან. 

აქ რაღაც საეჭვო ამბავია. ჩერნოზუბოვმა კარგად იცის იდუმალი სარჩული იდუმალი 

მეგობრობისა, მაგრამ... ერთი სიტყვით სჯობია საეჭვო ვექილობას თავი დავანებო, 

ხოლო თუ ჩემივე ნებით წავალ სპარსეთიდან, უკეთესიც იქნება ჩემთვის. _ მოვიფიქრეთ, 

_ დაასრულა ჩერნოზუბოვმა ჩემი დატუქსვა. _ გმადლობთ დარიგებისათვის, გენერალო, 

მოვიფიქრებ. მშვიდობით ბრძანდებოდეთ. ნახევარი საათის შემდეგ კონსულს ვეწვიე. _ 

ა-ა-ა, ესკულააპ, _ მხიარულად გააბა კონსულმა. _ ჩემი ძვირი სტუმარი! _ მე იმისთვის 

გეახელით, რომ... _ ვიცი, ვიცი, _ გამაწყვეტინა კონსულმა. _ ყველაფერი ვიცი, მაგრამ 

მეგობრულად გთხოვთ ჩვეულებას ნუ შემაცვლევინებთ. ჯერ კონიაკი, სიგარები, 

ჭორები, ქალები და მერმე... მერმე ჭუჭყიანი ყაშა ლაზარე. ჭუჭყი ბოლოსთვის 

დავტოვოთ. სმა-ჭამაში მწარეს სჯობია დასაწყისში, ბაასში კი პირუკურმა მირჩევნიან. 

სპარსულ ოთახში მოვიკეცეთ. ჩემი კონიაკი ვსვით, ძველი სიგარები გავაბოლოთ, 

ქალებს სიტყვით ტანთ გავხადეთ და ბოლოს ჭუჭყიანი ყაშა გავიხსენეთ. ჯერ მე ვთქვი 

სათქმელი და მერე კონსულმა ჩამომართვა სიტყვა: _ თქვენი ქართული გული მშურს. 

სიმართლე გწამთ და დაეძებთ. მე კი ურწმუნო ვარ. ტან პი ურ მუა, _ ბრალი ჩემი! _ 

ჩაურთო ფრანგულიც. ეხლა მოკლედ მოვჭრი: პეტერბურგი გადასჭრის, თეირანს 

უკარნახებს, თეირანი ითიმა უდ დოულეს უბრძანებს და ითიმადის ათიოდე თათარს 

დასჯის. ასე დასრულდება ეს სამარცხვინო საქმე. ვერც მე და ვერც თქვენ ვერაფერსაც 

ვერ შეცვლით, ამიტომ გირჩევთ, თავი დაანებეთ თათარსაც, ყაშასაც და პავლესაც, ხვალ 

დილით ავტომობილში ჩავსხდეთ და დილმანში წავიდეთ. შუა დღეს ჩავალთ. იქვე 

ასურელთა სოფელ ხოსროვასი წიტელი ჯვრის სამკურნალოა. მისი გამგე ჩემი 



მეგობარია. რაც ქვეყანაზე ლამაზი ქალები იყვნენ, ყველამ იქ მოიყარა თავი. თურმე 

სათნოების დები კი არა, იმ ექიმის ოდალისკები არიან. _ ჰარამხანა გაუხსნია. 

_ოღონდაც! ის ექიმი თქვენ კი აღარ გგვანებიათ. სამკურნალო მონასტრად 

გადააქციეთ,ხოლო თქვენი სათნოების დები, რომელთაც ყოველ მწყურვალს სათნო 

უნდა ჰყონ, მონაზნებად შესულან. არც საკვირველია: რაც წითელ ჯვარში ჯოჯო 

მოიძებნებოდა, ყველანი თქვენ გამოგიგზავნეს. _ მიზეზიც ცხადია: ტფილისშიც 

იცოდნენ, რომ იმ ქალებს თქვენისთანა მეზობელი ეყოლებოდადა იმიტომ სეგირჩიეს. 

საღამო ოხუნჯობაში გავატარე, მაგრამ გულდათუთქული წამოვედი. კონსულმა 

დამაჯერა, რომ ლამბალოს სასჯეკი არ ასცდებოდა. წითელმა მაიმუნმა ჯერ ბექაური 

გამომგლიჯა და ახლა ლამბალოც ჩაიგდო ხელში. ისევ იმ გზას დავადექი, რომელმაც 

ბექაური გადაარჩინა სიკვდილს. თავმოყვარეობის სამოსელი გავიხადე, თავი დავღუნე 

და ისევ ეპისკოპოსის წინაშე მოვიდრიკე კისერი, მაგრამ ვერ მოვიგე-რა. ყაშას ხელით 

ანთებული ავი ცეცხლი ურმიაში ვეღარ ჩაჰქრებოდა. იგი თურმე შორეულ პეტერბურგსა 

და თეირანში გადაიტანეს. ლამბალოს ერთი მედუქნე ჩემის ხარჯით უგზავნიდა 

სადილის ნარჩენს. ერთხელ მოვიცალე და ვალის ნებართვით სპარსულ საპყრობილეში 

შევიხედე. მყრალსა და ბნელს სარდაფში სანთლით ძლივს გავიგენი გზა. დარაჯმა კარი 

გამიღო და ერთ გვირაბში შემიყვანა. ისეთი სუნი მეცა, რომ კინაღამ გავიგუდე. ძალ-

ღონე მოვიკრიფე და დირეს ძლივს გადავაბიჯე. ჭრაქის მკრთალ შუქზე ოდნავ გავარჩიე 

პატიმრები. ათიოდე ტუსაღი პირისპირ ისხდა ორ რიგად. შუაში ორი სქელი ფიცარი 

ჰქონდათ გადებული, რომელნიც ერთმანეთზე რკინით იყვნენ მიჭედილი. ფიცრებში 

ორი მრგვალი ნახვრეტი იყო ამოჭრილი. პატიმრებს ამ ნახვრეტებში კოჭებამდე ეწყოთ 

ფეხები. გარდა ამისა, ხელები ჯაჭვით ჰქონდათ იმ ფიცრებზე მიბმული, ქვემო ფიცარი 

უძრავი იყო. როცა დარაჯები ზემო ფიცარს ახსნიდნენ ხოლმე, პატიმრებიც მხოლოდ 

მაშინღა წამოდგებოდნენ ზეზე. _ აღა, სანსან? _ შენა ხარ? _ მომესმა ნელი ხმა. 

დავაცქერდი და მიბნედილ-მოლეული ლამბალო ძლივსღა ვიცანი. ლამბალო მეორე 

ჯგუფში იყო ჩაბმული. მათ ფეხები თავისუფალი ჰქონდათ, სამაგიეროდ ყველანი 

ერთმანეთზე ისე მოკლედ იევნენ გადაბმული ხელებით, რომ მხოლოდ ერთად 

შეეძლოთ ადგომაც, დაჯდომაც და მოძრაობაც. _მაშადი ჰასან, ავად ხომ არა ხარ? _არა, 

აღა, მაგრამ... მაჯა გავუსინჯე. მეტისმეტად დასუსტებულიყო. გული ყალბი სიტყვებით 

გავუმაგრე: _ მალე გაგიშვებენ... ნუ შეშინდებით... გამაგრდით... აი, ცოტაოდენი ფულიც 

მოგიტანეთ. ერთად დახარჯეთ. ტუსაღებმა მადლობის ნიშნად კნავილი და ბღავილი 

ასტეხეს. ქაღალდის ფული ლამბალოს ჩავუყარე კალთაში, ერთი ქაღალდიც დარაჯს 



მივაჩეჩე ხელში და ითიმად უდ დოულეს მივუვარდი: _სირცხვილია, ვალი!... ასეთი 

საპყრობილე... მეოცე საუკუნეში... თქვენ ევროპაში ბრძანდებოდით... _ დამშვიდდით, 

მონ შერ ამი, ჯერ ერთი, რაც სხვაგან სირცხვილად ითვლება, ის ჩვენში სამარცხვინო არ 

არის. მეორე: დღეს ევროპაში მეოცე საუკუნეა, სპარსეთში კი მეშვიდე ან მეთორმეტეა. 

მესამე: ევროპულ საპატიმროს შენახვა მდიდარ ევროპელებს შეუძლიათ, ჩვენ კი... _ 

ბოდიშს ვიხდი, მონ შერ ვალი, მე თქვენს შინაურ საქმეში არ ვერევი, მაგრამ ლამბალო... 

მაშადი ჰასანი მაინც შემინახეთ კარგად. _ კეთილი, ტრე ბიენ, მონ შერ, ბრძანებას გავცემ. 

ალბათ დანაპირევი არ შემისრულა, თორემ ორი კვირის შემდეგ ლამბალო ადვილად 

აიტანდა იმ განსაცდელს, რომელიც წითურმა მაიმუნმა შეუმზადა.  

ერთი კვირის შემდეგ რამდენიმე დღით წითელი ჯვრის მოწინავე რაზმის სანახავათ 

წავედით ქალაქ უშნუეში. ურმიაში რომ დავბრუნდი, მეორე დღეს ასეთი 

ტელეფონოგრამა ჩამაბარეს: ,,დღეს თორმეტ საათზე რუსულ მართლმადიდებელ მისიის 

ეზოში უნდა გაჯოხილი იქნეს თხუტმეტი მუსლიმანი ქრისტიანების დარბევისათვის. 

თითო დამნაშავეს უნდა დაჰკრან ორმოცდაათი ჯოხი. გიბრძანებთ აღნიშნულ 

ეგზეკუციას დაესწროთ და, თუ გარემოებამ მოითხოვა, დასასჯელებს საექიმო 

დახმარება აღმოუჩინოთ. კორპუსის სარდალი ჩერნოზუბოვი.” უკვე თერთმეტი საათი 

სრულდებოდა. წამლები და არტაშანები ფელდშერს გავატანე მისიაში, მე კი ათი წუთის 

შემდეგ ითიმად უდ დოულეს შეუვარდი. დაღვრემილმა სპარსელმა ძლივს წამოიწია: _ 

ვუ სავე, მონ შერ ამი. _ დაიწყო ირანის გლოვა ითიმადმა. _ ხედავთ, როგორ დაეცა 

ოდესღაც მრისხანე ლომი?... _ შველა შეუძლებელია? გადავაწყვეტინე მე. _ 

დაგვიანებულია. ყოველივე გათავებულია. გუშინ კონსულსაც და სერდასაც ბრძანება 

მოუვიდათ პეტერბურგიდა, ხოლო მე თეირანიდან: ყველა დამნაშავე გაჯოხეთო. _ 

მერმე? მერმე ვაჭრობა დავიწყეთ. თქვენს მუშთეიდ პოლს თვითონვე რომ თვითონვე 

მოენდომებინა ჯალათობა, არ გამიკვირდებოდა. ჯერ ორმოცი მსხვერპლი მოითხოვა, 

ძლივსძლივობით ჩამოვიყვანეთ თხუთმეტამდე. შემდეგ გაჰბედა და სთქვა, თხუთმეტში 

ის მოლაც უნდა გავრიოთო. _ კაიდარ-მოლა? _ გავიკვირვე მე. _ მოხუცი კაიდარ-მოლაც 

უნდა გაეჯოხნა? _ დიახ, მონ შერ ამი, დიაღ. მოხუცებული კადარ-მოლაც მოგვთხოვა. 

ძლივს გავაგებინეთ და დავაჯერეთ, რომ ამის გამო ხალხი აჯანყდებოდა, სისხლი 

დაიღვრებოდა. _ მხეცი, ანაფორაში გახვეული მხეცი! _ მერმე დაიჟინა: თითოს ასი უნდა 

დავარტყათო. თქვენი ლაშქრის უფროსმა ექიმმა ძლივს დაარწმუნა, რომ მეტად 

მისუსტებული ტუსაღებისათვის ორმოცდაათიც ბევრიაო. ესეც დაგვითმო და შემდეგ 

ადგილის გამო ახირდა. ან მისიის ეზოში უნდა დავჯოხოთ, ან დიდ მოედანზეო. მე 



დავუთმე. ჩვენს შერცხვენას მთელ ქალაქს ვერ ვაჩვენებდი. მუსლიმანები ძალიან 

შფოთავენ. პატრულები გამახსენდა. ქალაქი რუსის ჯარით იყო სავსე. გორაკებზე 

ზარბაზნები აეტანათ. _ რაღა მე დამავალა ჩერნოზუბოვმა იმ ჯოჯოხეთში წილის 

მიღება?! _ ამოვიკვნესე მე. _ რა ჩემი საქმეა! გამოცდილი არა ვარ... _ თქვენ დაგავალათ? 

_ მკითხა ითიმად უდ დოულემ და მწარედ გაიღიმა. _ მესმის. არშივეკ პოლის 

ნაკარნახევი იქნება. დაე მუსლიმანებმა გაიგონ, რომ მათი მოსარჩლე გურჯიც ურუსის 

სალდათიაო. _ მართალია, აგრე იქნება, მაგრამ მაინც... მაინც გალიაში დამწყვდეულ და 

შეუჩვეველ მხეცივით ვეძებდი გასაძვრენს, მაგრამ ვერ ვიპოვნე. თავი 

მომეავადმყოფებინა? უშნუედან მხიარული დავბრუნდი. ,,გარდა ამისა, _ ვეკითხებოდი 

ჩემს თავს, _ იქნება სჯობდეს კიდევაც, რომ მე დავესწრო? მე რომ უარი ვთქვა, იქნება 

ისეთი მხეცი დანიშნონ, რომ უბედურება რამ დაატრიალოს.”. _ ვალი, ბრძანების 

შესრულება მიმძიმს, მაგრამ მეტი გზა არ არის. ასე გავიმაგრე გული და ვალიც 

დავამშვიდე. _ ვალი, ქომაგ ელა-ა-ა, _ ვალი, გვიშველე! _ მოისმა ამ დროს ქუჩიდან 

რამდენიმე ხმა. ვალი გაფითრდა. _ ვალი, ქომაგ ვე-ე-ერ! _ იგრიალა რამდენიმე ასეულმა 

ხმამ. ითიმად უდ დოულე თრთოდა. გაფითრებული შემომცქეროდა, თითქო ჩემგან 

მოელოდა რჩევას და შველას. მე აივანზე გავედი. ქვეით თხუთმეტი ტუსაღი იდგა, 

სპარსულ სარბაზებისა და ყაზახრუსების რკალით შემორტყმული. ფორზე ათასამდე 

თათარი და სპარსელყ შეკრებილიყო. და აქეთ-იქიდან კიდევ მორბოდნენ ჯგუფ-

ჯგუფად. ტუსაღთა შორის ლამბალოს მოვკარი თვალი და ძლივსღა ვიცანი. ოცი წლის 

პირტიტველი ღაჟღაჟა თათარი ყვითელი სანთელივით დამდნარიყო. დიდრონ თვალებს 

ანათებდა და თეთრ კბილებს აელვებდა, უნდილად გაიღიმა. მერე ისე ჩაიქნია გრუზა 

თავი, თითქო მეუბნებოდა: ვაი დედასა, რა ბედი ერგო შენს ,,იოლდაშს” ლამბალოს! 

შემდეგ კელაპტრებივით ამომიშვირა ხელები და ამომძახა: _ გურჯი ყარდაში, ქომაგ ვერ, 

_ ძმაო ქართველო, მიშველე! და ასიოდე ხმამ მაშინვე გაიმეორა: _ გურჯი აქიმბაშ, ქომაგ 

ვე-ე-ერ! უძლურების ნიშნად მე ხელებიღა გავშალე. გვერდით ვალის თანაშემწე 

ყარგუზარი ამომიდგა. ისიც თრთოდა და თვალთაგან ცრემლს იწმენდავდა. შემდეგ 

ათასთა ბღავილი და გრგვინვა აღარ შეწყვეტილა: _ ვალი, ქომაგ ელა-ა-ა!.. ვალი, ქომაგ 

ვე-ე-ერ! _ დაიშალენით... გაჩუმდით... ასეთია შაჰინ-შაჰის ბრძანება... წადით... 

დამშვიდდით... _ სლუკუნით ჩიფჩიფებდა აცახცახებული ყარგუზარი. მე დარბაზში 

დავბრუნდი. _ აი, ხომ ხედავ, მონ შერ ამი, _ ბორძიკით წაიბუტბუტა ვალიმ, _ ამოდენა 

ხალხს ხომ ხედავთ... ხო გესმით მათი რისხვა და მუდარა... მაგრამ რა ვქნა?.. მირჩიეთ, 

რა ვქნა? ნონ, სე ტრო პურ მუა, სე ტრო, _ არა, ეს ჩემთვის მეტის მეტია, მეტის მეტი! 



ორივე ხელი პირსახეზე აიფარა და ლასლასივით მეორე ოთახში გავიდა. მეც 

თავჩაღუნული წამოვედი. უკნიდან კიდევ დიდხანს მომდევდა ხალხის ბღავილი და 

მუდარა: _ ვალი, ქომგ ელა-ა-ა... ვალი ქომაგ ვე-ე-ერ! ნაბიჯს მოვუმატე, თითქმის 

მოვრბოდი. მათლმადიდებელ მისიის დიდი ეზო სავსეა მორეკილ ქრისტიანებით, 

ყაზახებით, სარბაზებით და ჩაფრებით. შუაში დიდი მოედანია დატოვებული. იქვე ერთ 

ჯგუფად დგანან ითიმად უდ დოულესი, კონსულისა და ჩერნოზუბოვის 

წარმომადგენელნი. სისხლიან თამაშის მეთაურსა და მასპინძელს მართლმადიდებელ 

ეპისკოპოსს თავის მხრივ იმ გოლგოთის მთავარი ავტორი _ წითელი მაიმუნი, წითელ 

ჯალათად გადაქცეული ყაშა ლაზარე დაენიშნა. ყაშას ანაფორა გაეხადნა. ნიდაყვამდე 

დაემკლავებინა და მტავარ ჯალათს პირველობას ეცილებოდა: ბრძანებას ბრძანებაზე 

გაჰკიოდა, გრძელ ხელებს წარამარად იქნევდა, იორღით დარბოდა და იძახოდა: _ 

გახადეთ!.. აქ დააწვინეთ!.. ზედ დაასხედით! მაგრად დაიჭირეთ!.. _ არ დაიწყოთ, სანამ 

ყველას გულს არ გავუსინჯავ, _ განვუცხადე მე ეგზეკუციის გამგეს, ირმიის კომენდატს 

ბერეზოვსკის. პასუხი ჯერ ყაშამ მომახალა: _ ,,ბარიშნები” ხო მარ არიან, რომ არშიყობაც 

დავუწყოთ. _ საჭირო არ არის, _ დაუდასტურა ბერეზოვსკიმაც. _ თქვენ რას იტყვით? _ 

ვკითხე წარმომადგენლებს. _ სულ ერთია. საჭირო არ არის, დაგვიანდება, _ სთქვა 

კონსულის მსივანმა ბაბალიანსმა. _ ვაცხადებ, რომ მე პასუხს არ ვაგებ, თუ რამ 

უბედურება დატრიალდა, _ განვაცხადე მე. გაშიშვლებული თათრები შუა მოედანზე 

გამოიყვანეს და ერთ რიგზე პირქვე დააწვინეს. თითოს სამი ასურელი მიუჩინეს: ორნი 

კისერზე და ფეხებზე დაასხდნენ, მესამემ კი ჯოხი მოიმარჯვა. ლამბალო ისევ 

იღიმებოდა. სანამ პირქვე დაწვებოდა, მანამ რამდენჯერმე შემომხედა, მაგრამ თვალი 

ვერ გავუსწორე და ზურგი შევაქციე. _ ჯალათობა რაღა ასურელებს დაავალეს? _ ვკიტხე 

ვალის მოხელეს. _ ასე ინება ურუსების მუშთეჰიდმა. ურუსებმა არ იკადრეს, 

მუსლიმანებს კი არ ენდვნენ, მაგრად არ დაჰკრავენო. _ ჯალათები ყაშამ დაარჩია, _ 

ჩავიბუტბუტე მე, _ მათი დაკვრა ორ ჩვეულებრივს უდრის. რა თქმა უნდა, თითქოს 

ორმოცდაათი აპატიეს, მაგრამ ნაპატივები სხვანაირად აინაზღაურეს. კომანდანტმა 

ბერეზოვსკიმ დაიძახა: _ აბა დავიწყოთ! ერთი თათარი მოხელე მიწაზე გაწვენილ 

თათრებს თავთ დაადგა. ჯალათებმა ჯოხები აღმართეს. _ ბი-ი-ირ! _ გრძლად შესძახა იმ 

თათარმა და აშვერილი ხელი დაიქნია. იმავე წუთს მიწიდან თხუთმეტის გმინვამ და 

ყმუილმა ამოხეთქა. _ ბი-ი-ირ! _ ერთხმად გაიმეორა თხუთმეტმა ჯალათმა და 

თხუთმეტი ჯოხი კვლავ აღიმართა. _ იქი-ი! _ დაიძახა თათარმა და აწეული ხელი 

მეორეჯერ დააქნია. გმინვამ და ღრიალმა კვლავ გასტენეს მართლმადიდებელთა ეზო და 



შენობები. _ იქი-ი! _ გაიმეორეს ჯალათებმაც. მერმე ერთმანეთში აირია ჯოხების სისინი, 

ლაწუნი, კივილი, გმინვა, მთვლელის კარნახი და ჯალათების გამოძახილი: _ უ-უჩ!.. 

დო-ო-ორთ!.. ბე-ე-ეშ! ალთი-ი-ი! თათრები თევზებივით ფარტხალობენ. მათი ხორცი 

ჯერ წითლად იზოლება, მერმე ლურჯდება, იბურცება და სკდება. ზურგები, გავები და 

ბარკლები სისხლით ირწყვება და იკეპება. კომენდანტი ბერეზოვსკი პაპიროსს აბოლებს 

და ისე არხეინად სცემს ბოლთას, თითქოს საკუთარ ბაღში დასეირნობსო. ვალის მოხელე 

ულვაშებს იკვნეტავს და შენობების კედლებს ათვალიერებს. კონსულის მდივანი 

ბაბალიანცი ფრჩხილებს იპრიალებს. ჩერნო ზუბოვის მხლებელი გალაკებულ ჩექმების 

წვერებს იშინჯავს. თხუთმეტის გვინვა ყაშა ლაზარეს ძლევამოსილმა კიჟინმა შთანთქა. 

პირველივე დაკვრაზე თვითონაც ისე აიგრიხა, თითქო თხუთმეტივე ჯოხი იმ თათრების 

მაგივრად წითელ ყაშას მოხვედროდა. მერე აცქმუტუნდა და ახტუნავდა. გრძელ ხელებს 

და მოგრეხილ ფეხებს უცნაურად იქნევდა. წითელ წვერს აცანცარებდა და გიჟივით 

ხითხითებდა. ჯალათები რომ ჯოხებს აღმართავდნენ ხოლმე, ყაშა მარჟვენა ხელს 

ჯოხივით აჰფშეკავდა, თვითონაც აესვეტებოდა და უცნაურად გაიზრდებოდა. 

ჯალათები რომ ჯოხებს დაიქნევდნენ, ყაშა აშვერილ ხელს ჯოხივით წამოიღებდა და ისე 

მძლავრად დაუშვებდა მიწამდე, თითქო ერთი დაკვრით მთელ მუსლიმანობას თავს 

უჭეჭყავდაო, მერმე ისევ გასწორდებოდა და ჯალათებთან ერთად დაიქუხებდა ხოლმე: _ 

ბირ!.. იქი!.. უუუჩ!.. დოჰკუუზ!.. ოოონ!.. ყაშა უფრო ლამბალოს დასტრიალებს. მას 

ახოვანი ჯალათი მიუჩინა და მანვე ჩასჩარა ხელში იმ ჯალათს სქელი და მაგარი ჯოხი, 

რომელსაც ისე მძლავრად სცენდა, რომ ერთი მისი დანაკრავი სხვების ორსაც უდრიდა. 

მე კომენდანტს იმ ჯალათზე მივუთითე და განვუცხადე: _ ის კაცი მეტად მძლავრად 

ურტყამს. ჯოხიც მეტად სქელი აქვს. ის თათარი ვერ გაუძლებს. _ კისერიც მოუტეხნია, 

თუნდ ახლავე გაფშიკოს ფეხები, _ მომიგდო ბერეზოვსკიმ. _ ეს თქვენი საქმე არ არის. 

როცა მოკვდება, მერე მოუარეთ, _ მომიჭრა გესლით, გატრიალდა და არხეინად გააბოლა. 

უცებ მეორე სართულის სარკმელში იისფერ ანაფორას მოვკარი თვალი. 

მართლმადიდებელ კაიაფას მკლავები მკერდზე დაეწყო და ფაფუკ ხელს თავის ლამაზ 

წვერს უცაცუნებდა. ჩვენი თვალები ერთმანეთს შეხვდა. არ მახსოვს, რა ეწერა ჩემს 

პირსახეზე, ეპისკოპოსი ოავლე ელდანა კრავივით მოსწყდა სარკმელს. თათრები 

წეღანდელივით აღარ იგრიხებიან. მათი ფართხალი თანდათან კლებულობს. ყვირილისა 

და ბღავილის შემდეგ ჯერ აგმინდნენ, მერე აკვნესდნენ, ბოლოს ხრიალი ამოუშვეს. მათი 

ხორცის ნაფლეთები და სისხლის წვეთები აქეთ-იქით იფანტება. _ ონ საჰკიზ!.. ონ 

დოჰკუზ!.. იგირმი! _ სთვლიან თათარი ჯალათები და ყაშა. ლამბალო სხვებზე ადრე 



ახრიალდა. მერმე გაჩუმდა. ყვითელი კუნძივით ეგდო და ერთ კუნთსაც აღარ ანძრევდა. 

_ შესდექი! _ მივაძახე ლამბალოს ჯალათს და მაჯაში მივწვდი. იმავე წამს ორივეს ყაშა 

ლაზარე დაგვეჯახა. ჯალათს ჯოხი გამოჰგლიჯა, ორივე ხელით აღმართა და 

დაფლეთილ ლამბალოს სეტყვასავით დაუშინა. თავსა, კისერსა და ხერხემალში სცემდა 

და გააფთრებით ღმუოდა: _ ვოტ ტებე! ვოტ ტებე! _ ესეც შენ, ესეც შენ! _ ბატონო 

კომენდანტო, _ შევძახე ბერეზოვსკის, _ ეს გიჟი გააჩერეთ, თორემ ამ ადამიანს მოჰკლავს! 

კომენდანტმა გაიღიმა და ყაშას ურჩია: _ ყაშა ლაზარ, გეყოფად, აკმარეთ. ყაშამ 

ბერეზოვსკის დარიგება ვერც კი გაიგო. მის ჯოხს ლამბალოს თავზე კვლავ ჩახუნი 

გაჰქონდა. თვალთ დამიბნელდა და გონება დამებურა. ორივე მუშტი მძლავრად 

დავატაკე ყაშას მკერდს და გაჯალათებული მღვდელი მიწაზე გავშოტე.ის მაშინვე 

წამოდგა და ჯოხი მომიღერა. აღარ დავაცადე: ჯოხს ხელი შევაშველე, გამოვგლიჯე და 

შორს ვისროლე. გამგელებული ყაშა ისევ გამოქანდა მაგრამ ჩაფრებსა და სარბაზებს 

ჩაუვარდა მკლავებბში. ჩემსკენ იწევდა და გაჰკიოდა: _ გამიშვით!.. დაჰკარით!.. ესეც 

მუსლიმანია!.. უწმინდურია!.. პერსიუკია!.. _ იგირმი დორთ... იგირმი ბეშ. _ სთვლიდნენ 

ჯალათები. _ ტურ! იეთარ! _ შესდექით კმარა! _ დაიძახა მთვლელმა. ჯალათებმა 

გაათავეს. მე ლამბალოს დავსწვდი. ფერდშერი დანარჩენების მოსულიერებას შეუდგა. 

ასურელები რკინის სარწყულებით წყალს ეზიდებიან და გულწასულ თათრებს ასხამენ. 

ლამბალოს გულისცემა ძლივსღა მესმის. მისი მაჯა ოდნავ ჰფეთქავს. პულსი ოროცსაც 

ვეღარ აღწევს. გავიდა ხანი. ლამბალოს გარდა დანარცებები მოსულიერდნენ. _ ეს 

მუსლიმანი ოცდახუთ დაკვრას ვეღარ აიტანს, _ ვუთხარი კომენდანტს და ლამბალოზე 

მივუთითე.  

_ სტყუის, სტყუის! _ ჰკივის ყაშა, _ ეგ თათარი ამ ექიმის მეგობარია და ამიტომ 

ესარჩლება მე ნებას არ გაძლევთ, ბატონო ექიმო, ნებას არ გაძლევთ! _ ყაშა ლაზარ, მე 

თქვენ არც გეკითხებით. მე ხელისუფალთა წარმომადგენლებს ველაპარაკები. _ მე კი 

მათი მაღალღირსების წარმომადგენელი გახლავართ და რადგან ეს უწმინდურები ამ 

წმინდა სახლში ისჯებიან, ამიტომ აქ ბატონ-პატრონიც მე ვარ. ნებას არ მოგცემთ მეთქი! 

ვალისმოხელემ პირი ძლივს გააღო. სხვებმაც ხმა ამოიღეს და ლამბალოს სასჯელის 

შესრულება მის მოსულიერებამდე გადასდეს. _ ბირ!.. იქი!.. უჩ!.. _ დაიცყო ხელახლა 

თათარმა. _ბირ!.. ი!.._ მიჰყვნენ ჯალათებიც. კვლავ აბღავლდა თოთხმეტი თათარი. 

ბრავილს ისევ გმინვა მოჰყვა და გმინვა კვლავ კვნესათ გადაიქცა. _ ტაკ ევო! ტაკ ევო! _ 

ისევ გაჰკივის ყაშა და კვლავ უცნაურად იკლაკნება, დახჰხტის და ხითხითებს. ექიმი 

ვიყავი და ყაშას სენი მალე გავიგე: უეჭველია, წითელი ყაშა სადისტი იყო. _ ონ, ბენ!.. ონ 



ალთი!.. ონ იედდი!.. _ ითვლიდნენ ჯალათები. თათრებმა ხრიალი ამოუშვეს. 

საუბედუროდ, ლამბალომ თვალები გაახილა. ჯერ გონს ვერ მოსულიყო. მერმე მიცნო 

და გამიღიმა. _ ლამბალო, თვალები დახუჭე, _ ჩავჩურჩულე ჩემს იოლდაშს, _ თვალები 

დახუჭე-მეთქი... გონს ნუ მოდიხარ, თორემ... ლამბალომ ჩემი ნათქვამი ვერ გაიგო. _ 

უბედურო, არ გესმის? თვალები დახუჭე-მეთქი, არ გაინძრე, თორემ... _ მოსულიერდა! 

მოსულიერდა! _ ყურში ჩამძახა ყაშამ. _ ურაა, მოსულიერდა! აბა, ჯოხი! _ იგირმი 

დორთ... იგირმი ბეშ... ტურ, იეთარ! ყურთულდი, _ შესდექი, კმარა, გადავდა!.. _ შესძახა 

მთვლელმა. მეც მიშველე ფელდშერს. რამდენიმე თათარი ხიფათშია. დასჯილთა 

ნათესავები ეზოს კარებთან დგანან. მოსულიერებულნი თითო-თითოდ გააქვთ და 

ნათესავებს აბარებენ. ქუჩაში ტირილი და წყევლა-კრულვა ისმის. ყაშა გაკაპასებულ 

მუსლიმანურ ბრბოსკენ მიიწევს, მჯიღს უქნევს და ემუქრება: _ დონღუზლარ! ითლარ! _ 

ღორებო! ძაღლებო! ურუსების და ქრისთიანების ძალას არც ეხლა დაიჯერებთ?! ეს 

ერთი ხომ მიიღეთ, ათასი კიდევ იქნება. დაიკარგეთ აქედან, თქვე წუნკლებო, ძაღლებო, 

მურდლებო! სანამ ყაშა იგინება და იმუქრება, მე ლამბალოს გადარჩენას ვლამობ და 

კომენდანტს და სხვებსაც ვაჯერებ: ,, მართალია, მოსულიერდა, მაგრამ მეტისმეტად 

დასუსტდა. აი, შეხედეთ, რამდენი სისხლი დააკლდა. ოცდახუთ დაკვრას ვერ აიტანს. 

მოკვდება. _ მოკვდეს, _ არხეინად აცხადებს ბერეზოვკი და მერმე უმატებს: _ ნიძლავს 

დავდებ, რომ ადვილად აიტანს. სხვებზე ჯანმრთელი მოსჩანს. თუ ყაშას მოერია. _ 

მართალია, მართალია! _ მორბის ამ დროს ყაშა. _ ეს ძაღლი მაშინ იმიტომ მომერია, რომ 

დაღლილი და დასუსტებული ვიყავი. მაინც ღონიერი ღორია, ამიტომ მე ნებას არ 

მოგცემთ, რომ... -ბიიირ!.. იქი-ი-ი!.. უ-უჩ... – ითვლიდნენ მთვლელი, ყაშა და ჯალათი, 

რომელსაც ყაშამ ისევ წეღანდელი ჯოხი ჩასჩარა ხელში. იისფერი ანაფორა ერთხელ 

კიდევ გამოჩნდა სარკმელში. ვალის მოხელე ეხლა ერთ ფანჯარას მისჩერებია. 

კონსულის მდივანი ბაბალიანცი ფრჩხილების მაგიერ კბილებს იჩიჩქნის. კომენდანტი 

ისევ ბოლთას სცემს და აბოლებს. ყაშა დასაბმელია: სიხარულისგან ფეხზე ვეღარ დგება 

და წვრილი ხმით წკმუტუნებს: - Ничавоо, голувчик, ничавоо! Сладко, а? Потерпи, 

миленкай, потерпиии. - ონ ბირ... ონ იქი... ონ უჩ... – კვლავ ითვლიან მთვლელი და 

ჯალათი. უცებ შორეული და მივიწყებული სურათი გამახსენდა. ბავშვი ვიყავი, ოთხი 

თუ ხუთი წლისა ვიქნებოდი. ჩემს მეზობელ გლეხს ბოძზე საბელით ძაღლი მიება და 

სქელ ჯოხს უწყალოდ ურტყამდა. სისხლით მოსვრილი და ძვალდამტვრეული ძაღლი 

საზარლად ჰყმუოდა, წკმუტუნებდა და თან მილეული თვალებით შესცქეროდა ჯალათ 

გლეხს და უძირო მუდარით ევედრებოდა შენდობას. მაგრამ გლეხი ბრმა და 



გულდახშული იყო. არც ძაღლის თვალებს ხედავდა, არც მისი ხვეწნა-წკმუტუნი ესმოდა, 

კვლავ ბრაზით სცემდა და უცნაურ რამეს ჰბოდავდა. უცებ იდუმალმა ძალამ ძაღლზე 

მიმაგდო. ზედ დავეცი, ჩემი ტანით დავუფარე ჩამტვრეული ნეკნები, ორივე ხელი 

მოვხვიე კისერზე და მეც გლეხს შევღაღადე: - ეყოფა, ძია ეყოფა!.. ეყოფა!.. ეყოფა!.. 

გლეხი შედგა. ძაღლმა წკმუტუნი დაალბილა. სისხლიანი ენით მლოკავდა და ბავშვივით 

სლუკუნებდა. მეც ვტიროდი და ისევ ჩემსას გავიძახოდი: - ძია ცოდოა, ცოდო!.. ეყოფა-

მეთქი! გლეხმა ჯოხი დააგდო და მოგვშორდა. ჩვენ კი, მე და ძაღლმა, ერთმანეთის 

ალერსსა და ტირილში ჩავიძინეთ, და როცა გავიღვიძე, ძაღლი უკვე მომკვდარიყო. ჩვენს 

ბაღში გადმოვათრიე, მიწა გავათხრევინე და დავმარხე. ყოველდღე ლიტრით წყალი 

მიმქონდა და ძაღლის საფლავს ვრწყავდი. მოკლულს წყურვილს ვუქრობდი და 

ვიცრემლებოდი. - ონ ბეშ!.. ონ ალთი!.. ონ იედდი!.. ორმოცი წლის წინათ დამარხული 

ამბავი სამარხიდან წამოდგა და განმეორდა. ეხლაც ვიღაცამ თუ რაღაცამ წამკრა ხელი. 

უცებ ლამბალოს გადავეფარე და ჯალათის ჯოხს შევწვდი. - კმარა!.. გეყოფათ!.. 

ლამბალო კვდება!.. ჯალათი შედგა. მთვლელიც გაჩუმდა. მაგრამ ყაშამ ჯალათს ჯოხი 

გამოსტაცა და მიხრწნილ ლამბალოს წეღანდელივით დაუშინა, თან გაჰკიოდა: - 

იგირმი!.. იგირმი ბირ!.. იგირმა იქი... გამწარებული ისე დავეტაკე ყაშას, რომ ხუთ 

ნაბიჯზე წატორტმანდა და გაიშალა. ბერეზოვსკი და ჯალათები შემომეხვივნენ. - 

დამშვიდდით, გოლუბჩიკ, დამშვიდდით. – მაწყნარებდა კომენდანტი. მერმე ყაშას 

მიუბრუნდა: - ყაშა, გაათავე! ყაშამ ერთ წუღში გაათავა: - იგირმი უჩ!.. იგირმი დორთ!.. 

იგირმი ბე-ე-ეშ! გათავდა! ეხლა წაიყვანოს და უწამლოს! დოინჯი შემოიყარა და 

ძლევამოსილმა ჩაიხითხითა. ლამბალოს მაჯის ფეთქვას და გულისცემას დიდხანს 

ვეძებდი, მაგრამ ვეღარ ვიპოვე. ვიღაცამ სარკის ნაჭერი მომაწოდა. ლამბალოს პირზე 

დავადე და გავსინჯე. ნაორთჯლი აღარ მოსჩანდა. ლამბალო მოკვდა. წელი ძლივს 

ავითრიე და მკვლელებს თვალი გადავავლე. ჩემს განაჩენს მოელოდნენ. - ნუ-უ? – 

მკითხა ბერეზოვსკიმ. - მოკვდა, - ამოვიხრიალე. - კიდევ კარგი, რომ ჩემი ნიძლავი არ 

მიიღეთ, თორემ წავაგებდი, - წაიბუტბუტა კომენდანტმა, თან გატრიალდა და ეზო 

დინჯად გადასჭრა. - Ах, чорт! – ამბობს ბაბალიანცი და კომენდანტს მისდევს. ყაშა 

წითელ თავს იფხანს და თავისთვის ჰბუტბუტებს: - Вот свинъя? – ღორი! თავის სახლში 

მაინც მომკვდარიყო, - მერე გასწორდა და გული გაიმაგრა: - თუმცა, наплеватъ! ძაღლს 

ძაღლური სიკვდილიო. ტვინში თითქოს ნაკვერცხალი ჩამიგდეს. - ყაშა! ყაშა ლაზარ! – 

ვიფეთქე და ყაშას წავეტანე, მაგრამ არ დამიხვდა: უცებ ზურგი მაჩვენა და მახლობელი 

კარი შეანგრია. ასურელებს გადავხედე. ყაშას გაქცევის გამო ყველანი იღიმებიან. - 



მხეცია, - ჰბუტბუტებს ერთი. - ამ თათრების ჯავრს ჩვენზე ამოიყრიან. – ეშინიან მეორეს. 

- ძალიან დავაშავეთ, რომ გამოვყევით, - ნანობს მესამეც. აქეთ-იქით ვიხედები. არც 

კონსულის მდივანი სჩანს, არც კომენდანტი და აღარც ჩერნოზუბოვის მხლებელი. 

ვალის მოხელე კი ისევ ულვაშებს იკვნეტავს. გადავხედე მას და ერთხელ კიდევ 

გამახსენდა უკუნეთს მიმავალი რაში, მაგრამ ეხლა იმ რაშზე მიდიელის მაგიერ 

მილეული, მიხრწნილი სპარსელი იჯდა. მეორე დღესაც ყოველდღიური ჩვეულება 

გავიმეორე: რიჟრაჟზე მოვაჯექი ცხენს და დილმანის დიდ გზას დავადექი. მარძვანის, 

შიხანის და აღ-დაგის მთების ნაოჭებში მკრთალი ლილისფერი ნისლი წევს, ხოლო 

მწვერვალებს მოწითალო ლეჩაქები წამოუბურავთ. ურმიის ტბა ღვინონარევ რძესა ჰგავს. 

მაღლა ასვეტილ ყოიუნდაგის და შაჰ-დაგის კუნძულებს თავზე ცეცხლის გვირგვინები 

დაუდგამთ, ხოლო მცირესა და დაბალ კუნძულაკებს სქელ ბურუსში სძინავთ. სოფლები 

ჰფუჩუნებენ. ისმის წათმების კაკანი, ბატების ყიყინი, საქონლის ბღავილი, აქმელების და 

ვირების ყროყინი. გზაზე მოდიან თათრები და ასურელები, ბაზარზე გასასყიდი 

სანოვაგე მიაქვთ. მარტო მივდივარ, მხლებელი არ წამომიყვანია. დასვენებული ცხენი 

ლაგამს ღრღნის, მხიარულად ჰფრუტუნებს და ლამობს ჩორთზე გადავიდეს, მაგრამ მე 

თავს ვუჭერ და ნაბიჯით მიმყავს. ერთ ალაგას უკნიდან ჭიხვინი მომესმა. ჩემმა ცხენმა 

ხვიხვინით უპასუხა. მივიხედე და დავინახე: მოსახვევში თეთრი ცხენი მორბის 

თოხარიკით. წითელი ცხენი ხუთიოდე ნაბიჯზე მოსდევს. ცხენებს შუაში გრძელი და 

კუბოს მსგავსი საკაცე ჰკიდიათ, ტილოთი შეხვეული და კანაფით შეკრული. წინა ცხენს 

ჩანჩალით და ფარფატით მოსდევს წვერშეღებილი მოკუზული თათარი. მორბის ბებერი 

თათარი და ცრემლნარევი ხმით ხრიალებს. - ჰა, ჰა!.. ჰა, ჰა! მეორე ცხენი პატარა ბიჭს 

მოჰყავს. ცხენებს მოშორებით ორი დედაკაცი მოსდევს – ერთი მათგანი ლასლასით, 

მეორე კი – უფრო მარდად. ფარფატით მომავალ დედაბერს ჩადრი მხრებზე 

ჩამოვარდნია, მეორე კი შუბლამდე შავ მანდილშია გახვეული. მორბიან დედაკაცები, 

ქვითინებენ და გაჰკივიან: - ჰასააან!... ჰასან!..  

დედაბერი წატორტმანდა და დაეცა. ქალი მიეშველა და ძლივს წამოაყენა. - ჰაი ქიში, 

იავაშ! – კაცო, მოიცა! – ხრინწიანი ხმით იძახის ჩამორჩენილი მოხუცი დედაკაცი. - 

ჰასაან, დამიცადე! – ჰკივის ჰასანის “ყიზი კუკლა”. მაშადი იზათმა ცხენები შეაყენა და 

ორივე ხელით ოფლი მოიწურა. ლამბალოს “ანა და არვადი” – დედა და ცოლი, ძლივს 

მოაბიჯებენ და ჯვლავ ხრიალებენ: - ჰასაან!.. ჰასაააან!.. თეზ ელა, - დააჩქარე! – უყვირის 

მაშადი იზათი და ცხენებს კვლავ თოხაკირით მოარბენინებს, ვინაიდან იქაური წესით 

ცხედარი ერთი ალაგიდან მეორემდე სწრაფად უნდა გადაიტანონ... “ანა” და “კუკლა-



ყიზიც” ისევ სირბილით მოსდევენ შესუდრულ ლამბალოს, რომელიც ეხლაც ისევ 

იგრიხება, როგორც გუშინ მართლმადიდებელთა ეზოში იგრიხება. მე ცხენი შევაყენე და 

ქუდი მოვიხადე. მოხუცი დედაკაცი ერთხელ კიდევ წაიქცა: ჰაი ქიში, იავაშ! მაშადი 

იზათმა ცხენები და ლამბალოს ცხედარი ჩემი ცხენის წინ შეაჩერა. მაშადი იზათ, - 

დავიწყე ათრთოლებული ხმით და გავჩუმდი. ენა პირში ჩამივარდა, სიტყვა ვეღარ 

ვიპოვნე. ან რას ვეტყოდი? ღა უდა მეთქვა? თავჩაღუნული იზათი მიწას დასცქერის, 

მძიმედ ხვნეშის, მჯიღით ცრემლს იწმენდავს, მერმე იმავე მჯიღს გადაღეღილსა და 

ჩაშავებულ მკერდზე იბაგუნებს და გაუგებარ რამეს ჰბურტყუნებს. ვეღარ მოვითმინე და 

მაინც წავიბუტბუტე: მაშადი იზათ, ალაჰმა უწყის, რომ მე ბევრს ვეცადე, მაგრამ ვერ 

გადავარჩინე. ბილეამ, აღა, ბილეამ, - ვიცი, ბატონო, ვიცი, - სალამათ ოლ. ალაჰ სანა ხეირ 

ვერსინ. – მშვიდობით იყავი, ბატონო. ალაჰმა ხეირი მოგცეს. ცხენები დასძრა და 

თვითონაც ჩანჩალით გაჰყვა, ორი დედაკაცი კი იქვე დარჩა. ლამბალოს დედა 

დაღუნულია და წინდას ან ჩუსტს ისწორებს, ხოლო ზეკია-ყიზის ჩადრი ჩამოეხსნა და 

ისე შემომცქერის ცრემლით სავეს ბავშური თვალებით, თითქოს მეკითხებოდეს: ხომ 

არაფერი იცი? სათქმელი ხომ არაფერი გაქვსო? ბევრი ვიცოდი, სათქმელიც მრავალი 

მქონდა, მაგრამ... რა უნდა მეთქვა ბავშვი ქვრივისთვის შარა-გზაზე, ისიც ამ დროს? - 

გედახ, - წავიდეთ. - სთქვა დედაბერმა და ლასლასით გაიქცა. ზეკია-ყიზიმ ნამტირალევი 

შველის თვალები ერთხელ კიდევ შემომანათა, მერმე ჩადრი ჩამოიბურა და დედამთილს 

გაჰყვა. დიდხანს ვუცქირე ჩქარი ნაბიჯით მიმავალ ცხენებსა და ფრიალა ჩადრებს. 

დედაბერი ერთხელ კიდევ წაიქცა. ცხენები ერთხელ კიდევ შედგნენ და მერმე ყველანი 

რობეს მიეფარნენ. მეც დავსძარი ცხენი. მოვდიოდი და ყურებით და გულით კიდევ 

დიდხანს მომქონდა ლამბალოს დედისა და ქვრივი ზეკიას ქვითინი. “ჰასა-ა-ან!.. ჰასა-ა-

ან”... ასკერაბადში მივდიოდი. ჩვენი ბაღი უკვე ახლოს იყო, მაგრამ მე ცხენი 

მოვატრიალე და გაქანებული ჩორთით უკანვე წამოვიყვანე. 

ცხრა ქალწული 

ზურაბი ვაგონიდან გამოვიდა და მიიხედ-მოიხედა. ბაქანზე არავინ იყო. არც მისი 

საყვარელი დაიკო ელენე და არც უძვირფასესი დედა მართა. ის მრავალჯერ 

დაბრუნებულა შორი მგზავრობიდან, მაგრამ ერთხელაც არ ახსოვს, რომ სადგურზე 

არავინ დაჰხვედროდა.  

 

ზურაბს ოცი დღის წინათ მოსკოვში დეპეშა მოუვიდა: "ვთხოვდები. შენს დაბრუნებას 



ვერ მოვუცდი. მიზეზს რომ გაიგებ, უეჭველად მაპატიებ. ქორწილი ზეგ გვექნება. 

შემინდე. მომილოცე. გკოცნით. ელენე".  

 

ზურაბი გაოცდა, დაღონდა, გაბრაზდა: მისი ერთა ელენე ჯერ სტუდენტია. ერთი წლის 

შემდეგ ინჟინერის დიპლომს მიიღებს. ისიც ზურაბივით შრომის მოყვარეა, დარბაისელი, 

უჯიათი და... ასე უცბად რა მოხდა? რამ ააჩქარა, ვინ გააგიჟა? მას სიტყვა ჰქონდა 

მოცემული, რომ დედისა და ძმის ნებადაურთველად არ გათხოვდებოდა. საქმრო 

თანხმობით უნდა აერჩიათ. ახლა კი ვიღაცამ ააჩქარა, მოიტაცა, სიტყვა გაატეხინა. ნეტა 

ვინ არის ის ბედნიერი - ექიმი, ვექილი, აგრონომი თუ ინჟინერი?  

 

ზურაბი კარგა ხანს შფოთავდა და ძლივს მიხვდა, რომ იმ სიშორეზე ვერაფერს 

მიაგნებდა, ორ დღეში ვერაფერსაც ვერ გაიგებდა. ის დეპეშა ულტიმატუმს ჰგავდა, 

რომელიც მას ბრმად უნდა შეესრულებინა, ან ბრმადვე უკუეგდო. ამით გაბრაზებულმა 

ძმამ ჯერ მოკლე პასუხი დასწერა: "სიძეს არ ვიცნობ. ვერ მოგილოცავთ. ჩემს 

დაბრუნებამდე მოიცადეთ".  

 

მაგრამ მერე ასწონ-გაზომა და პასუხისგებისა შეეშინდა. იფიქრა: თვითონაც ძლიერ 

კარგად იციან, რომ უჩემოდ დაქორწინება სირცხვილია, მაგრამ ალბათ დაყოვნება უფრო 

სახიფათოა და ამიტომ ჩქარობენ. იფიქრა, იყოყმანა და უპასუხა: ”არა მესმის რა. 

გაოცებული ვარ. მაინც გილოცავ გაბედნიერებას და ვცდილობ ჩემი თავი დავაჯერო, 

რომ საპატიო მიზეზმა აგაჩქარათ. სიძის ვინაობა შემატყობინე. ჯერჯერობით მხოლოდ 

შენ გკოცნი მხურვალედ. შენი ზურაბი”.  

 

საპასუხო წერილს მოუთმენლად ელოდა. ათიოდე დღის შემდეგ დედისგან დეპეშა 

მოუვიდა: "საჩქაროდ დაბრუნდი. უბედურება მოხდა. მართა".  

 

დეპეშა ხელიდან გაუვარდა და დიდხანს იჯდა თავზარდაცემული, გაშტერებული. 

უბედურების ათნაირი ვარიანტი კორიანტელივით უტრიალებდა აზრად და თავის 

საყვარელ დედას პირველად უწოდა "ტუტუცი, გამოლაყებული ბებრუცუნა", რომელმაც 

ასეთი გაუგებარი და გამაგიჟებელი დეპეშა გაუგზავნა შვილს.  

 

"ცხადია, ელენე გარდაიცვალა" - გადასჭრა ბოლოს ზურაბმა და ისევე გამოიტირა ელენე, 



როგორც ოცი წლის წინათ მამის საფლავზე ტიროდა. გულში მაინც უფუჩუნებდა იმედი: 

იქნება არ მომკვდარა და სხვა რამ უბედურება დაემართათ. მერმე ოდნავ დამშვიდდა, 

კომისიონერი მოიწვია და ბილეთის ყიდვა და დეპეშის გაგზავნა დაავალა, სადაც 

ორადორი სიტყვა ეწერა: "მოვდივარ. ზურაბი".  

 

აი კიდევაც ჩამოვიდა - უჭმელობით, დარდით და უძილობით გალახული, დათენთილი, 

გაბრუებული. ჩამოვიდა და სადგურიდან დაჯერებული წამოვიდა, რომ ელენე მკვდარი 

დაჰხვდებოდა. მაგრამ იქნება ცხედარსაც ვერ მიუსწროს? ალბათ კიდეც დამარხავდნენ. 

ამ სიცხეში ცხედარს ექვს დღეს არ შეინახავდნენ.  

 

ქვითინი ყელში უთრთოდა, თვითონაც ცახცახებდა, და ქუჩა რომ სავსე არ ყოფილიყო 

ხალხით, ცრემლს აუშვებდა და ტირილს მორთავდა.  

 

ავტომობილი ქშენით გაჩერდა. ზურაბმა თავის ბინის კარი კინაღამ შეამტვრია, და როცა 

გაუღეს, მდუღარე ხმით შესძახა მართას:  

 

- დედი!  

 

- შვილო!  

 

- ცოცხალია?  

 

- ცოცხალია, შვილო, მაგრამ ვაი ამ სიცოცხლეს!  

 

გახარებულმა ზურაბმა ჩემოდანი დააგდო, კისრიდან დედის მკლავები მოიშორა: 

პირველი ოთახი გაირბინა და მეორე ოთახში შევარდა. ელენე ცოცხალია! ძმას ამაზე 

მეტი არა უნდოდა რა.  

 

თავით-ფეხებამდის საბანში გახვეული ელენე ლოგინში იწვა და კედლისკენ იყო 

მიბრუნებული. ზურაბმა მხარზე ხელი დაადო და ჩასჩურჩულა:  

 

- ელო... გძინავს თუ გღვიძავს, ელიკო?  

 



საბანი შეირხა, აიფურთნა და ყრუ ქვითინი გაისმა:  

 

- თავი დამანებე!.. ნუ მაწამებ!.. გადი აქედან!  

 

ზურაბმა დედას გადაჰხედა. მართა ცრემლს იხოცავდა და შვილს ოთახიდან გასვლას 

ანიშნებდა.  

 

- გადი მეთქი აქედან!.. თავს მოვიკლავ!  

 

- კარგი ჩემო დაიკო, კარგი. მივდივარ. დამშვიდდი. როცა დამიძახებ, მაშინღა შემოვალ, 

გვერდზე მოგიჯდები და, თუ შენი სურვილი არ იქნება, ხმასაც აღარ ამოვიღებ.  

 

**  

 

- დედი, ტირილს მერეც მოასწრებ. ახლა კი დაჯექი და დალაგებით მიამბე.  

 

მართა მაგიდას მიუჯდა და ცრემლიანი ხმით, ქუშით და წყევლა-ვაებით უამბო ზურაბს.  

 

მანამდის არც მართას გაეგო, ჰყავდა თუ არა ელენეს საბედო. არც ის იცოდა, როდის აქეთ 

გაებათ მათ საბედისწერო კავშირი. ზურაბი რომ მოსკოვს წავიდა, ერთი კვირის შემდეგ 

ელენემ "ის პირშავი" მოიყვანა, გაუმასპინძლდა და, როცა გაისტუმრა, დედას ჰკითხა:  

 

"დედილო, ის ვაჟი როგორ მოგეწონა?"  

 

"რა უშავს, შვილო, - უპასუხა მართამ, - ლამაზია, ტანადია, და არც სიტყვა-პასუხი აკლია. 

სხვაფრივ კი მე მისი არა ვიცი რა და ჯერ ვერაფერს გეტყვი”.  

 

"მე თვითონ ვიცი და მე თვითონ გეტყვი, - მიუგო ელენემ. - ექიმის შვილია, ძალიან 

განათლებული, ზრდილობიანი, ბეჯითი და დინჯი კაცია. ალაგიც მშვენიერი აქვს და 

მომავალიც. ქალები ბუზებივით ეხვევიან. ხუთიოდე მეტოქე გამიჩნდა. ყველა შურით 

იხოცებიან. ჩვენ ერთმანეთი შეგვიყვარდა და ხუთ დღეში უნდა მივთხოვდე, თორემ... ”  

 

"რას ამბობ, შვილო, გონს მოდი”.  



 

"თორემ სხვა წამართმევს".  

 

"მაშ ის ქალიც ჰყვარებია"...  

 

ტყუილია. - გაფიცხდა ელო. - როგორ შეიძლება სხვაც უყვარდეს! მაგრამ მაინც... ვინ 

იცის... ათასი რამე მოხდება ხოლმე. ზეგ ვიქორწინებთ. აქაურობა კარგად დაალაგე და 

ერთი ვახშამიც მოგვიმზადე”.  

 

მართამ ძლიერ დატუქსა, დიდხანს ეკამათა, ვახშმის დამზადებაზე უარი უთხრა და 

კიდეც დაემუქრა: "გვირგვინს არ დაგილოცავო”. მაგრამ არაფერმა არ გასჭრა. ელენე 

თავის ნათქვამზე შედგა და ფეხი აღარ მოიცვალა. ბოლოს კიდეც დაემუქრა: "ქორწინებას 

გავაფორმებ და იქიდან ქმრის ბინაზე წავალო, შენ კი ქორწილში გინდ სულაც ნუ 

მოხვალო”.  

 

- ელოსაც ეხლანდელი ხუშტური შეეყარა, შვილო, და მე ვეღარაფერი შევასმინე. არც 

ცრემლმა გასჭრა, არც მუქარამ და აღარც დედის პატივმა.  

 

- მერე?  

 

- მეტი რაღა შემეძლო, შვილო? ყბადასაღებ საქმეს ისევ ელოს ჟინის შესრულება 

ვამჯობინე და დავემორჩილე. ახალგაზრდობამ დილამდის ილხინა, მე კი ჩემი თავი 

ქელეხში მეგონა... ის პირშავი აქვე დასახლდა. ელომ მითხრა: ზურაბი რომ ჩამოვა, ერთს 

კიდევ მოვილხენთ და მეორე დღესვე გადავალთო. ცხრა დღეს იცხოვრეს. მეათეზე სიძე 

გაგვიქრა. გავიდა და აღარ დაბრუნებულა. ელენემ იმ დღეს ექვსჯერ აირბინა იმის 

ბინაზე, მაგრამ შინ არავინ დაუხვდა. მთელი ქალაქი მოირბინა, მაგრამ კვალსაც კი ვერ 

მიაგნო. იმ ღამეს თვალი აღარ დაუხუჭია... მოგიკვდეს დედაშენი, შვილო! უბედურ 

ვარსკვლავზე გაჩენილხარ... მეორე დღეს ქუჩის ბიჭმა წერილი მოუტანა. ის 

დასამიწებელი სწერდა: ჩვენ ერთმანეთს ვერ შევეგუებით, ამიტომ ჩვენი ცოლქმრობა 

გათავდა და ღმერთმა ჩემზე უკეთესი ქმარი გაპოვნინოსო. ეს იყო და ეს, მეტი არაფერი. 

ელო ლოგინად ჩავარდა... გვისნეულდება... ექიმი მაფრთხილებს...  

 



- დედი, ნუ სტირი. შენ ეს მითხარი: ის სალახანა ვინ არის, რა გვარისაა?  

 

- დასწყევლოს ღმერთმა იმისი სახელიც და გვარიც, ვიღაც ანტონ მახარაშვილია. 

ამბობდა, ინჟინერი ვარ და აბრეშუმის ქარხანას ვაშენებო.  

 

- კარგი, დედი. ახლა შენს საქმეს მიჰხედე.  

 

ზურაბმა პირი დაიბანა, ტანისამოსი გამოიცვალა და კარი გამოიხურა.  

 

**  

 

რამდენიმე დღის შემდეგ ანტონი და მისი ახალი მეგობარი კოტე რესტორანის პაწია 

კაბინეტში სადილობდნენ და სიყრმის მეგობრებივით საუბრობდნენ.  

 

- ძმაო კოტე! - ეუბნებოდა შეზარხოშებული ტექნიკოსი ანტონი კოტეს, - მე და შენ ორ 

დღეში ისე დავძმობილდით, რომა... შენც ინჟინერი და მეც, შენც გყვარებია ქალები და 

მეც.  

 

- წეღან რაღაცას ამბობდი. ბოლშევიკები გვეფიცებიანო, - გაახსენა კოტემ.  

 

- ჰო, ბოლშევიკები გვეფიცებიან მეთქი, ცოლქმარი მეგობრები უნდა იყვნენო. ვის 

ატყუებენ! ქალი მხოლოდ ლოგინშია მამაკაცის მეგობარი. მოილხინე, დასტკბი და მერე 

ფუტკარივით სხვა ყვავილზე გადაფრინდი. ასეთია ბუნების კანონი. ააშენოს ღმერთმა 

იმის დამწერი!  

 

- ააშენოს! - დაუდასტურა კოტემ. - მეც მუდამ მაგას ვიძახი. მაგის დამწერის 

დღეგრძელობისა დავლიოთ.  

 

თითოც რომ დალიეს, ანტონმა ჰკითხა:  

 

- კოტე, შენ რამდენჯერ შეირთე ცოლი?  

 

- შვიდ წელიწადში ხუთჯერ შევირთე, მაშა!  



 

- ოხო-ხო! - ჩაიცინა ანტონმა. - მე მიჯობნია. სამ წელიწადში ცხრა ცოლი გამოვიცვალე. 

დანარჩენ ლამაზებს, ნაყარ-ნუყარსა და სხვის ცოლებს აღარ ვანგარიშობ. მარტო ღმერთმა 

უწყის მათი ვინაობა და რაოდენობა.  

 

- გაამოს! - წამოიძახა კოტემ. - ღმერთმა ქვიშასავით გაგიმრავლოს და ვარდივით 

გვიფურჩქნოს. - მერმე მეგობრის ლამაზ სახეს დააკვირდა და უთხრა:  

 

- შენისთანა ლამაზს ქალები ძლიერ ეტანებიან, არა?  

 

- ამ შავ თვალებს, ამ მბზინავს ხუჭუჭა თმას, ამ ბერძნულ ცხვირს, ამ სუფთა სახეს, და ამ 

კოკორა ტუჩებს რომელი ქალი გაუძალიანდება?  

 

- ვერც ერთი, ღმერთმანი, ვერც ერთი. ნამეტან კი მაგ თვალებსა და ტუჩებს.  

 

- ჰო და, ვისაც ამ თვალებს დავაჯახებდი ხოლმე, ის ტუჩებსაც ნატრულობდა, ვისაც ამ 

ტუჩებს მივაკარებდი, ის იმ დღიდან ჩემი ყურმოჭრილი ყმა ხდებოდა. ჰო და იმას 

მოგახსენებდი. ერთი სომხის გოგო ჩამივარდა გულში, ყორანივით შავგვრემანი იყო. 

გემო იმაშია, რომ ყველა მილეთის ქალს ჭაშნიკი გაუშინჯო. მეც აგრე ვიქცეოდი.  

 

- მერამდენე ცოლი იყო ის ქალი?  

 

- მეხუთე. წუნდასადები არ იყო, მაგრამ ისეთი ღონიერი იყო და იჭვიანი გამოდგა, რომ 

ერთი თვე ძლივს გავუძელი. მერე დავკარ ფეხი და სოხუმში გადავვარდი.  

 

- ცოლს რაღა დაემართა?  

 

- რა უნდა დამართოდა? ხელახლა გათხოვდა და ახლა მეტად ბედნიერია. სოხუმში ეს 

შავი თვალები რუსის ქალს დავადგი - ქერას, თეთრსა და ფუნჩულას. დაილოცოს იმათი 

მადლი, თამამი, გულკეთილი, გულღია გამოდგა. ისიც ქალწული იყო.  

 

- შეგერგოს! მეშვიდე?  

 



- მეშვიდე ბათომში შემხვდა. ახლა კი ებრაელი ავირჩიე. ალისფერი თმა ჰქონდა. ამბობენ, 

წითური ქალი ძალიან ვნებიანიაო. მაგრამ მოვტყუვდი. ჯერ თექსვმეტისაც არ იყო და 

ალბათ იმიტომ გამოდგა ცივი და უნდილი. გაზაფხულზე ქალს ჭორფლი გამოაყარა და... 

თავი მივანებე.  

 

- რა თქმა უნდა, ისიც ქალწული იქნებოდა.  

 

- უეჭველად.  

 

- მერვე?  

 

- მერვე შარშან შევირთე. გერმანელებს სკოლას ვუშენებდი და იქ გადავეკიდე. ძალზე 

ახალგაზრდა იყო. მუხლებზე ამაცოცდებოდა ხოლმე, თვალწინ თითს მიტრიალებდა და 

ტიტინებდა, იცინოდა, ზღაპრებს მიამბობდა. იმის დედმამამ ქვეყანა შემიყარა. ერთ 

ღამეს ავტომობილში ჩავსვი და ქალაქში ჩამოვიყვანე. სულ ტიროდა. იმისთვის სად 

მეცალა! ორ კვირაზე მეტს ვერ გავუძელი. ისევ ავტომობილში ჩავსვი და დედას 

გავუგზავნე.  

 

კოტე ახალ მეგობარს ახლოს მიუჯდა, მხარზე ხელი დაადო და ჰკითხა:  

 

- რამდენი შვილი გყავს?  

 

- მე შვილი-მილი არ ვიცი. ვინც აჩენს, იმანვე იზრუნოს. ზოგი ჩემი ნაცოლარი ახლაც 

დამეძებს. მეძებონ.  

 

- გეძებონ... მეცხრე ვიღა იყო. - ამოიხრიალა კოტემ და ხელი ჩამოიღო.  

 

- მეცხრე? - სულ სხვა კილოზე უპასუხა ანტონმა და შუბლი ხელის გულზე დაიყრდნო. - 

მეცხრემ ძლიერ დამჭრა, მაგრამ არც მე დავაყარე ხეირი. სტუდენტია, ელენე ჰქვიან. ერთ 

წელიწადს მაწვალა. ქალებში ტოლი არა ჰყავს. ჭკვიანია, დინჯი, ნიჭიერი, პატიოსანი, 

შრომის მოყვარე და ლამაზი...  

 



- მართლა? - და კოტემ ფეხი ფეხზე გადაიდო.  

 

- მომეწონა და მოვეწონე. რა ხრიკი არ ვიხმარე. რას არ შევპირდი, მაგრამ ვერ იქნა, ვერ 

გავინაპირე. არსად არ გამომყვა. კინოს ვერ გადავაცილე. თვითონაც მეტანებოდა, მაგრამ 

ამავე დროს რკინის კედელი აღმართა და არ გადამიშვა, ერთხელიც არ მაკოცნინა.  

 

კოტემ ჩაახველა, ანტონმა კი ხანმოკლე დუმილის შემდეგ განაგრძო:  

 

- ასეთი უჯიათი ქალი პირველად შემხვდა. ვაჟკაცობა შემელახა, დამჩაგრა, დამამცირა. 

მეც გული გამიავდა. ახლაც არ ვიცი, რა სჭარბობდა ჩემს გულში, ბრაზი თუ 

სიყვარული?.. ერთხელ მუხლებში ჩავუვარდი და შევეხვეწე: ან მომკალ, ან მაცოცხლე 

მეთქი... ქალი მოლბა და მითხრა: თუ დიპლომს მიიღებ, თუ შენს თავს დედაჩემს და ჩემს 

ძმას ზურაბს მოაწონებ, თუ პატიოსანი კაცის სახელს მოიხვეჭავ და თუ... ერთი სიტყვით 

ათნაირი "თუ" მომაკერა და თითის ოდენა იმედით გამისტუმრა. ერთი წელიწადი ხომ 

ვდიე და ორიც უნდა მომეთმინა. მეც ავიღე და ძველი ნაცადი ხაფანგი დავუგე. მის 

მეგობარს ლამაზსა და სულელ სტუდენტ ქალს ავედევნე, ელენეს კი სხვისი პირით 

შევატყობინე: ანტონი შენს მეგობარს ირთავსო. ამ ხერხმა გასჭრა: მოვღუნე. საწყალი 

ელენე ორ კვირაში სანთელივით ჩამოდნა. ჩამოდნა და შეჩვეული ბატკანივით ამყვა. 

მაგრამ უქორწინოდ მაინც არ დამნებდა. და დაბალი ხმით დაუმატა: - ისიც ქალწული 

აღმოჩნდა.  

 

ანტონი გაჩუმდა და ჩაფიქრდა. კოტემ სკამი გაისწორა, ფეხი ფეხზე გადაიდო, პაპიროსს 

მოუკიდა, ჩაახველა და იკითხა:  

 

- მერე? მერე? სთქვი რაღა!  

 

- საოცარია: ქალებს საქორწინო საბუთი თილისმა ჰგონიათ. ელენემაც მომთხოვა და 

მითხრა: ორ კვირაში ჩემი ძმა ზურაბი მოსკოვს წავა და მაშინ ვიქორწინოთ, თორემ ნებას 

არ მოგვცემს და ბედნიერება ჩაგვეფუშებაო. ის ვიღაც ზურაბი მხეცი ვინმე ყოფილა და 

მეც მეშინოდა.  

 

კოტემ სკამი ააკვნესა და სავსე ჭიქა დასცალა.  



 

- მეც რა მენაღვლებოდა?? - განაგრძო ანტონმა. - ცალი ხელით ელენე მეჭირა, მეორე 

ხელით კი მისი მეგობარი ქალი. ერთ-ერთი მაინც უნდა მრგებოდა. ზურაბი რომ მოსკოვს 

გავისტუმრეთ, მესამე დღეს ის თილისმა ვიშოვე, ერთი კარგისა ვიქეიფეთ და...  

 

- დაიცა! - განგებ გააწყვეტინა კოტემ და ზეზე წამოვარდა. სკამი რახუნით გასწია, ისევ 

მიიდგა, ზედ დაეცა და კრიჭაშეკრულმა ძლივს ჩაილაპარაკა:  

 

- ის უნდა გკითხო... ჰო, ათი დღის შემდეგ თავი რაღად დაანებე?  

 

ანტონმა იჭვიანად გადმოჰხედა მეგობარს და გაკვირვებით ჰკითხა:  

 

- ვინ გითხრა, რომ ათი დღის შემდეგ დავანებე თავი?  

 

- შენ თვითონ მითხარი... წეღან მითხარი.  

 

- მე გითხარი? მართლა? აღარ მახსოვს.  

 

- მთვრალი ხარ და იმიტომ დაგავიწყდა. ახლა ესეც გამაგებინე: თუ ის ქალი მართლა 

მოგწონდა, თავი რაღად დაანებე?  

 

- რა სხეული აქვს, რა კოცნა სცოდნია! - თავისთვის ჩაიოცნება ანტონმა.  

 

- მე კოცნას კი არ გეკითხები. - ბრაზიანად დაუყვირა კოტემ.  

 

- ნუ ცხარობ, ძმაო კოტე, მოითმინე და ყველაფერს გიამბობ. თავი იმიტომ დავანებე, 

რომ... დროზე გაცლა სჯობს დაყოვნებასა. ადრე თუ გვიან მაინც უნდა გავცლოდი და 

სჯობდა იმ "შვილო ზურაბს" სულაც არ ვენახე.  

 

- გამაგებინე, რად უნდა გასცლოდი?  

 

- იმიტომ, რომ მე ავარა კაცი ვარ, დაუდეგარი, მფრინავი, დონჟუანი. მე არ შემიძლიან 

მუდამ ერთი და იგივე ლოყა ვკოცნო და სამარემდის ერთსა და იმავე თვალებს 



ველამუნო. მეც ვიცი, რა ჯოჯოხეთია ცოლშვილი და ოჯახი. ცოლი დილით-დილამდე 

ჩაგჩიჩინებს: "იშოვე! მოიტა!” შვილები ტვინს გიხვრეტენ: "გვშიან! ჩაგვაცვი! გვაჭამე!” 

არა, ძმაო, მეყოფა. ოჯახი ბედნიერება კი არ არის, კატორღაა, მონობაა. ამ უღელს 

ნებაყოფლობით მარტო გიჟი დაიდგამს. მე კი ნამდვილი ნეტარება ცხრაჯერ ვიგემე და 

ახლა მეათეს ვიმზადებ.  

 

- ალბათ ბავშვები ძალიან გეჯავრება, არა?  

 

- მეჯავრება კი არა, მძულს, მეზიზღება!  

 

- იმ ცხრა ცოლზე რაღას ფიქრობ? არ გენანება?  

 

- სასინანულო არა აქვთ რა. იმათაც და მეც საწადელი შევისრულეთ და გავათავეთ.  

 

- შენ გაათავე, ცოლისთვის კი სწორედ ამის შემდეგ იწყება გაუთავებელი ტანჯვა და 

ზრუნვა.  

 

- თუ წვალება არ უნდა, ნურც მოტყუვდება. ნუ გათხოვდება.  

 

- შენ რაღად ირთავდი? რად ატყუებდი?  

 

- აკი გითხარი, გემო მარტო პირველ ღამეშია მეთქი.  

 

- ფეოდალებიც მაგას ამბობდნენ: პირველი ღამის უფლება გაიხსენე. ისინი ძალით 

იმორჩილებდნენ ქალწულებს, შენ კი ეშმაკობით იძენ. განსხვავება ეს არის და სხვა 

არაფერი. - უთხრა კოტემ და მის ხმაში ალაგმული ბოღმა გაისმა.  

 

- სცდები ჩემო ბეგობარო. - მიუგო ანტონმა. - ფეოდალს გასათხოვარ ქალს კანონი 

აკუთვნებდა...  

 

- რომელიც თვითონ ფეოდალებმა დასწერეს. - დაურთო კოტემ.  

 

- ჩვენი კანონიც ჩვენვე დავწერეთ მე ნამდვილი საბჭოთა მოქალაქე გახლავარ და იმ 



კანონით ვსარგებლობ, რომელიც ნებას მაძლევს მაშინვე გავეყარო ცოლს, როცა კი 

მოვისურვებ.  

 

- მაშ ოქტომბრის კანონი აგრე გაიგე? - მუქარით წამოიძახა კოტემ.  

 

- მაშ როგორ უნდა გამეგო? რაკი კანონი უფლებას მანიჭებს, მისი გამოყენება 

დანაშაულად არ ჩაითვლება.  

 

უცებ კოტემ ისე ძლიერ დაჰკრა მუშტი მაგიდას, რომ ბოთლი წაიქცა და ღვინო 

დაიღვარა. დაჰკრა, წამოვარდა და მიაძახა:  

 

- სტყუი, კაზუისტო! არამზადავ! შენ საბჭოთა მოქალაქე კი არა, მგელი ყოფილხარ, 

მგელი! ოქტომბერი იმ კანონს მატყუარებისთვის და მგლებისთვის კი არა სწერდა, 

არამედ ჩვენთვის სწერდა და ჰგულისხმობდა, რომ დაწერილი კანონის გარდა ცოცხალი 

ადამიანი და მოვალეობის ადამიანური შეგნებაც არსებობდა. შენ და შენისთანა 

პირუტყვებმა კი იმ კანონს მგლის მყრალი კბილი ჩასჭიდეთ და გინდათ წაბილწოთ და 

ლაფში ამოსვაროთ იგი. შენ კანონის პირველი ნახევარი კარგად დაგიხსომებია, მეორე 

ნახევარი კი, სადაც ქალების მოტყუებაზე სწერია, სულ დაგივიწყია. საბჭოთა კანონი 

თქვენ ამისთვის მოგთხოვთ პასუხს... მაგრათაც დაგსჯით... თქვენ საძაგელი გაიძვერა 

ხართ...  

 

ანტონიც წამომდგარიყო. ნესვის ნაჭერივით გაფითრებულიყო, რომელიც იქვე სუფრაზე 

ეგდო, და შეშინებული ლუღლუღებდა:  

 

- რა დაგემართა... რა გაყვირებს...  

 

- ის დამემართა, რაც შენ დამმართე. დაჯექი! დაჯექი მეთქი! საყელოში ხელი წაავლო, 

დაიქნია და სკამზე დააგდო, თვითონ კი თავთ დაადგა და ისე ჩასჭიდა კისერში ხელი, 

რომ ძარღვები დაუდუნა და გაუბერა.  

 

- ძმაო კოტე... - ამოიკრუსუნა ზურაბის ნასიძარმა.  

 



- რის ძმაო! - ვინ კოტე, მე კოტე კი არა, ზურაბი მქვიან. ნუ ფართხალებ. სულ ერთია, 

ვეღარ წამიხვალ. ნურც გეშინიან... არ მოგკლავ, შენი გულისთვის თავს არ დავიღუპავ... 

მეკითხები, რა გაყვირებსო. მე შენი ავხორცობით დაღუპული ცხრა ქალწული 

მაყვირებს... ახლა მეათეს ჩასაფრებიხარ, მაგრამ იმის წამებას აღარ ეღირსები... მე ჩემი 

საბრალო დაიკო მალაპარაკებს. იმაზე მეტი ამ ქვეყნად არავინ მყავდა. მე და უბედურმა 

დედა-ჩემმა ხელზე ვზარდეთ ოც წელიწადს. ვინ იცის, რამდენი ღამე გაგვითენებია, ვინ 

დასთვლის იმ საბრალოს გაზრდაში რამდენი სიმწარე დაგვილევია. დედა-ჩემს კერვაში 

თვალები ჩაექცა. მე თან ვსწავლობდი და თანაც დღიურ მუშად ვმუშაობდი. ფეხები და 

ხელები ახლაც დამძრალი მაქვს. მუხლებში ქარი შემიდგა და მტანჯავს. ჩემს ელოს რომ 

არ შესცივნოდა, მე კარიკარ ნაფოტებს ვიპარავდი. ამისთვის ერთხელ ისე უღვთოდ 

მცემეს, რომ შინ ხელით წამიღეს. რომ არ მოშივებოდა, მე და დედა-ჩემი თვითონ 

ვრჩებოდით მშივრები. რომ შიშველი არ ყოფილიყო, ჩვენ თვითონ დავდიოდით შიშველ-

ტიტველნი. უსწავლელი რომ არ დარჩენილიყო, მოწყალების მიღებასაც კი 

ვკადრულობდით.  

 

- ღმერთო, მიშველე! ზურაბ, მაპატიე!  

 

- ღმერთმა გაპატიოს, რომელიც ახლა გაგახსენდა, მე კი... მე მხოლოდ ადამიანი ვარ და 

ამიტომ მხოლოდ სიცოცხლეს გაპატიებ... აი რა, ტანჯვა-წვალებით გაგვიზრდია ჩვენი 

ელო, ჩემი ერთა ელიკო... მე რომ მოსკოვს მივდიოდი, რას ვიფიქრებდი, რომ იმ დროს 

ავზნიანი აფთარი ჩემი საყვარელი დის გულს ჰბილწავდა და ჰგლეჯდა. ახლა ის 

უბედური შენი მეოხებით ლოგინად ჩავარდა, და ვინ იცის, გადარჩება თუ შენს 

ავხორცობას გადაჰყვება. და თუ გადარჩება, სულ ერთია, სიკვდილამდე სნეული სული 

შერჩება. დანარჩენი შენი რვა ნაცოლარიც ალბათ ასეთივე დღეში იქნება. ახლა შენ 

მეათეს იმზადებ. ტყუილი იმედი გაქვს მეთქი! მაგას ვეღარ ეღირსები. ხმა არ ამოიღო, არ 

დაიყვირო, თორემ ამ ბებუთს ხომ ხედავ.  

 

და ანტონის თვალებში ვიწრომ, გრძელმა და კამკამა ბებუთმა გაიელვა.  

 

- ღმერთო, მიშველე! მითხარი, ზურაბ, რას მიპირებ?  

 

- აკი გითხარი, არ მოგკლავ მეთქი. მაგრამ ამიერიდან ქალწულებს სამუდამოდ 



დაგავიწყებ... აღარავინ შეგიყვარებს და მაჯლაჯუნაც კი ზიზღით მოგარიდებს თვალს.  

 

უცებ მარცხენა ხელი ყელზე მოახვია, თავი უკან გადაუწია, იმავე წამს მარჯვენა ხელით 

ჩანგალი ჩაჰკრა ზემო ტუჩში და მარჯვნივ და მარცხნივ გადასწია.  

 

- მიშველეთ! მომკლა! - დაიბღავლა ანტონმა და გარეთ გავარდა.  

 

ზურაბი დინჯად გამოჰყვა. კარებში შესდგა და ჩანგალს დაჰხედა, რომელიც ხელში 

შერჩენოდა. ჩანგალზე ანტონის ტუჩი იყო ჩამოცმული.  

 

1935 წ. 

 

 

 

 

   

                                                                   ორი შვილი 

 

- მაიტა ხელი, გავათავოთ, ოცდახუთმეტი!  

 

- ორმოცი მეთქი.  

 

- ოცდაათიც არა ღირს, გაათავე.  

 

- არა ღირს და, შენ შენთვინა, მეც ჩემთვინა.  

 

და თევდორემ ცხენი მოაბრუნა. დალალი მეხუთეჯერ მისწვდა აღვირს და მედუქნეს 

შეუტია:  

 

- შენც რას ახირდი, ზაქრო! უწინ ამბობდი, მაგ ცხენში ორმოც თუმანსაც არ დავიშურებო, 



ეხლა კი რა ღმერთი გიწყრება! მიეცი და გაათავე!  

 

- ჯანდაბას შენი თავი, ჩამოდი!  

 

თევდორემ ჯერ შვილი ჩამოსვა, უკან რომ ეჯდა ცხენის გავაზე, მერმე თვითონაც 

ჩამოხტა და ხელი მისცა ზაქროს:  

 

- შაგარგოს! შვილივით გამიზრდია, ალალია შენზედაც, ცხენის ყადრი იცი, თორემ სხვას 

არ მივცემდი.  

 

კავშა ცხენი ბოძზე მიაბეს და სამივენი დუქანში შევიდნენ. თევდორეს შვილი კი, პატარა 

შიო, ცხენთან დარჩა.  

 

- მაშ ეხლა ეს ცხენი ჩვენია? - ეკითხებოდა მისი ტოლი ზურაბი, მედუქნის შვილი.  

 

- თქვენია. - სინანულით ოხრავს შიო.  

 

- რა ცხენია! გავიზრდები, ჩემი იქნება.  

 

შიოს ცრემლი მოსდის, ზურაბი კი გარს უვლის თაფლა კვიცს, რომელიც გრძელი კუდით 

ბუზებს იგერიებს, ნიშა თითქო ნანობს გაყიდვას და თეთრწინდიან ფეხებს ინაცვლის.  

 

დუქანში კი ნასყიდობის ბარათს სწერდნენ და ჩარექიანებს სცლიდნენ. მზე შუბის 

წვერზე დავიდა, როცა სამივენი გამოვიდნენ.  

 

თევდორე დიდზვარელმა ორმოცი თუმანი ჩაილაგა უბეში. დალალმა თუმნიანი 

დაჭმუჭნა და ბუზღუნით პირი ჰქნა სოფლისაკენ.  

 

- აბა, მშვიდობით იყავით, შაგარგოს. ვინძლო გაუფრთხილდე. - ეუბნებოდა ცხენის 

ნაპატროვენი მედუქნეს. - შვილივით გამიზრდია, თქვენც მოუარეთ.  

 

- გაგიმარჯოს. აგაშენოს. არხეინად იყავი, მეც შვილივით მოვუვლი.  



 

თევდორე კვიცს კისერზე ეხვევა, თავზე ხელს უსვამს, რაღაცას ბურტყუნებს - თითქო 

ბოდიშს იხდის გაყიდვისათვის, ემშვიდობებაო, - და ნამტირალები შვილი ხელით 

მიჰყავს.  

 

მედუქნე ზაქრო კი თვალებით ჰბურღავს მიმავალს, ცალის ხელით ულვაშებს იწიწკნის 

და აზრით რაღაცას თუ ვიღაცას ეჭიდება.  

 

უცებ მოტრიალდა, თავი ჩაიქნია, თითქოს ის აზრი მოერია ან თვითონ დასძლიაო მას:  

 

- დედაკაცო!  

 

ბნელ კარებში მისი ცოლი ნატო გამოჩნდა - თვითონაც გარუჯულ კარებივით შავი, უნჯი, 

ხმელი და ქმარივით მაღალი, პირუკმეხი, ძვლებისა და ძარღვებისაგან ნაქსოვი.  

 

- იქნება დავიგვიანო. - კედელს ეტყვის ზაქარია და იქიდან ხანჯალ-რევოლვერს 

ჩამოხსნის. - ცხენს უპატრონე. დუქანზედაც თვალი გეჭიროს.  

 

დედაკაცი ხმას არ გასცემს, გაბრუნდება. ზაქრო კი გზას გადასჭრის, ღობეს ჩასტეხავს და 

ვენახს დათვივით შეერევა...  

 

*  

 

ზაქარია მედუქნემ თევდორეს მეტი მისცა. თვლაში შესცდა, სამი თუმანი გადააყოლა. იმ 

თუმნიანებს გზაზედ ხომ არ პოულობს! ამ ხნის კაცი რიჟრაჟიდან შუაღამემდის ფეხზე 

სდგას: ყბედობს, გვის, ვაჭრობს, ხარშავს, რეცხავს და ალაგებს. როცა ეტირება - იცინის, 

თუ ეცინება - ტირის, როგორც მუშტარს შეეხამება.  

 

ზოგჯერ აბაზის მოსაგებად, მუშტარი რომ არ დააფრთხოს, ორ საათს მასხრობს, ან 

ბიჭივით ტრილებს.  

 

აბაზს აბაზი ედება, მანეთს მანეთი მოსდევს, თუმანი თუმნისაკენ მიილტვის, სიცოცხლე 



კი მიდის, თითქმის წავიდა, დაიშრიტა. ოცდაათი წელიწადი დალია ამ დუქანში, ჯერ 

ბიჭად ჰყავდათ, მერმე დახლიდარად, შემდეგ მოზიარედ.  

 

ერთ დღეს მისი ამხანაგი ქალაქის გზაზე იპოვნეს გაგუდული. მუღანლოელი თათრები 

საპატიმროში დაალპეს, ზაქარიას კი მოკლულის წილი, ქამარ-ხანჯალი და გაქონილი 

ჩოხა-ქურქიც არ ეყო ვალის ასანაზღაურებლად.  

 

ზურაბს შველა უნდოდა, თუ მამამ საძირკველი არ შეუმზადა, თუ ათასი თუმანი მაინც 

არ შეუგროვა, მისი შვილი კაცებში ვერ გაერევა, ადრევე დაიჩაგრება და ჩამორჩება. 

ამიტომ...  

 

ამიტომ თუ იმიტომ... ორმოცი თუმანი გზაზე არ ჰყრია. ამ ორმოც თუმანს, დღეს რომ 

წამოიღო თევდორემ, ზაქარიამ სამი თვე შესწირა, ამიტომ...  

 

აჰა, პაპას ბოგირიც. ბინდიც მოდის. აი აქ, ბუჩქთან წამოწვება, მოუცდის, თევდორე ჯერ 

არ გაივლიდა. გზა გრძელია, ბილიკი კი მოკლეა, შეისვენებს კიდევაც. სამაგივროდ, სამ 

თუმანს დაიბრუნებს.  

 

წევს და ისვენებს.  

 

აგერ თევდორეც მოაბიჯებს. გატეხილი კაცია - თხელი, მოხრილი, დათოვლილი.  

 

შვილიც მოსდევს. მიწას დასცქერის და ბუჩქებს წკეპლით ფოთოლს აყრევინებს. ეხლაღა 

შეამჩნია ზაქარამ: რუსული ქუდი ჰხურავს, ჭრელი ხალათი აცვია და მარჯვენა ლოყაზე 

გროშის ოდენა ხალი აზის.  

 

- გამარჯვება, თევდორე!  

 

ორივენი შესდგნენ - შვილიც და მამაც.  

 

- ზაქრო, შენა ხარ? აქ რა გინდა, კაცო?  

 



- გეტყვი. მოდი, დაჯექი.  

 

- ბილიკით წამოხვიდოდი.  

 

- ბილიკით წამოვედი, მოდი ნუ გეშინიან.  

 

თევდორეს თითქოს ეშინიან. გზაზე სდგას და პირღია შესცქერის. ან როგორ არ 

შეეშინდეს! ავი კაცია ზაქრო. ცუდი ხმები დადის ირგვლივ. ძალიან ცუდი!  

 

- მოდი მეთქი, ნუ გეშინიან. მართლაც და, მგელი ხომ არა ვარ!  

 

- მგელი არა ხარ, მაგრამ... მაინც, რამ წამოგიყვანა ამ დროს აქეთა მხარეს?  

 

- იმან, რომა... ფული გადაგაყოლე, სამი თუმანი მეტი მოგეცი.  

 

- რას ამბობ, კაცო! ე ოხერი სამჯერ არ დავთვალეთ?!  

 

- მაინც შევცდი. თუ ვტყუოდე, ის ფული მანდ არა გაქვს? დავთვალოთ.  

 

- აქა მაქვს, მაშა!.. დავთვალოთ... ამაზე ადვილი რაღა იქნება... აჰა, შე კაი კაცო.  

 

გზას გადაუხვია, ზაქროს გვერდით მიუჯდა და უბეში ხელი ჩაიყო.  

 

- აჰა, დავთვალოთ... მაგისთვის როგორ გაწყენინებ, შე კაი კაცო... აი, დავთვალოთ... 

არამი იყოს ჩემზე, თუ სამ თუმანზე ხელი გავისვარო, - ყლაპავს სიტყვებს თევდორე და 

ჭრელი ხელსახოცი ამოაქვს უბიდან. - დასთვალე.  

 

- ჯერ შენ დასთვალე, - მიმხრჩვალი ხმით უთხრა ზაქრომ და წამოდგა.  

 

თევდორე თავჩაღუნული ზის. მწვანე ჭრელ ხელსახოცს შლის, დასტა ფულიდან თითო-

თითოს იღებს, ხელსახოცზე სდებს და ხრინწიანი ხმით სთვლის:  

 



- ეს... ეს ერთი... ეს ორი... სამი... ოთხი...  

 

შვილი წინ უდგა და ფულს ჩასცქერის, მამა კი ქაღალდს ქაღალდზე სდებს და 

აგრძელებს:  

 

- ესეც ხუთი...ექვსი...  

 

- თავიდან დაიწყე... - ეუბნება ზაქრო და კიდევ ერთი ნაბიჯით იწევს უკან.  

 

- აჰა, შე კაცო, დავიწყოთ... ეს ერთი... ორი... სამი... ესეც ერთი! ორი! სამი!  

 

და განიერ ფოლადს თევდორეს გადაღუნულ კისერზე სამჯერ გააქვს კრიალი და ჩახუნი.  

 

ბიჭი უმალ ფერდობზე ჩაგორდა და ბუჩქებში შესხლტა, მისმა მამამ კი ჯერ თავი ჩაიქნია, 

თითქო დასტური მისცაო, მერმე გვერდზე გადავარდა, აფართხალდა.  

 

ერთი წუთის შემდეგ ზაქრო იმ კაცის ფეხებში ცხენივით შაება და მარხილივით 

დაითრია. ბუჩქებში შეაგდო და თვითონაც იმ ბიჭს გამოუდგა. მისდევს, როგორც მგელი 

კურდღელს, და გახურებულ აზრს მიაქანებს:  

 

- დამღუპავს... თუ გამექცა, დამღუპავს!  

 

**  

 

ნატო და ზურაბი ახლად ნაყიდ ცხენს უვლიან: წყალს ასმევენ, აურვებენ, თავლაში 

შეჰყავთ და ბზე-ქერს უყრიან. მერე დედა ეუბნება შვილს:  

 

- მეზობელთან გადავალ, შვილო, ყური უგდე გენაცვალე აქაურობას. დუქანს არ 

მოშორდე.  

 

მხნე ბიჭია ზურაბი: იქაურობას რწყავს, გვის, ალაგებს და მუშტარსაც ისტუმრებს. ერთს 

თამბაქო მიჰყიდა, მეორეს არაყი დაუსხა, მესამეს მარილი აუწონა. მერმე დირეზე 



ჩამოჯდა და სოფლის ნახირს ააყოლა თვალი.  

 

ვიღაც კაცი თითქოს მიწიდან ამოძვრა და თავთ წაადგა.  

 

- გამარჯვება, პატარავ!  

 

- ღმერთმა გაგიმარჯოს.  

 

- ვისი ხარ, ბიჭო?  

 

- ზაქროსი.  

 

- სად არის ზაქრო?  

 

- მგონი ვენახშია.  

 

- დედა-შენი?  

 

- მეზობელთან გადავიდა.  

 

- შენი სახელი? - და გვერდით მიუჯდა.  

 

- ზურაბი.  

 

- ზურაბი. ზურაბი... კარგი სახელია, მომწონს.  

 

- კიდევ რა მოგწონს? - ჩაიცინა პატარამ.  

 

- შენი ჭკუა, თუ გაქვს.  

 

- ჩემთვის მეყოფა, სხვისთვის კი რა გითხრა. - აჰხედა და დაუმატა:  

 



- შენ აქაური არ უნდა იყო.  

 

- რაზე მეტყობა?  

 

- ყველაფერზე. არსად მინახვიხარ. სადაველი ხარ?  

 

- მეც არ ვიცი. - და ხელი გადაუსვა ქოჩორა თავზე - არაფერს დამალევინებ?  

 

- რატომ არა.  

 

უცნობი ჭიქას ჭიქაზე სცლიდა. ერთ ჩარექას მეორე მოჰყვა. სვამდა, პურსა და ყველს 

ატანდა და ათას რამეს ეკითხებოდა: როგორ ცხოვრობენ? რას აკეთებენ? როგორი 

მოსავალი ან ვაჭრობა აქვთ?  

 

ბავშვი ჯერ ერიდება, პასუხს თითქმის არ აძლევს. უცხოა, აქაური ამბავი რას ეკითხება? 

ზურაბი ზაქროს შვილია, მედუქნის ნუგეშია. ფრთხილობს. ვინ იცის, სადაურია ეს კაცი, 

ან ხუთიჭალაში რა უნდა, ან ამდენს რად კითხულობს? მაინც, სხვა რა გზა აქვს, მუშტარი 

უნდა გაართოს. სიტყვა პასუხს უნებურად მისდევს და უამბობს. მერმე ეკითხება:  

 

- სირაჯი ხომ არა ხარ?  

 

- ჰო. სირაჯი ვარ. - იღიმება მუშტარი. - ღვინის სასყიდლად მოვედი.  

 

- რა დროს ღვინოა, ჯერ ყურძენიც არ შემოსულა.  

 

- ძველი ღვინო მინდა. გაქვთ თუ არა?  

 

- მგონი ერთი ქოცოღა დარჩა.  

 

როგორც ეტყობა, მუშტარი დაღლილია - თვალებს ჰბლიტავს, ფულის დასტა ამოიღო, 

სამთუმნიანი გაუწოდა და უთხრა:  

 



- აჰა, ზურაბ, რაც გერგება, აიღე. დანარჩენი შენთვის მიჩუქებია.  

 

- ჩემთვის? - და ბიჭმა პირი დააღო.  

 

- შენთვის, შენთვის. როგორც გინდა მოიხმარე. წიგნები და ტანისამოსი იყიდე - ტახტზე 

იჯდა. იქვე მიწვა და დათენთილი ხმით დააყოლა: - ძალიან დაღლილი ვარ. ცოტას 

მივიძინებ. მამა ან დედა თუ მოვიდეს, გამაღვიძე.  

 

გადაბრუნდა, პირქვე მიწვა და სამი წუთის შემდეგ აფშვინდა.  

 

ზურაბმა სამთუმნიანი გასინჯა, ჩაფიქრდა, მერმე მუშტრის ზურგს გადაჰხედა, ფული 

დაჰკეცა და ჯიბეში ჩაიდო.  

 

- აი, დედილო, რა მაჩუქა ამ კაცმა. - უთხრა ათიოდე წუთის შემდეგ დაბრუნებულ დედას 

და მფშვინავზე მიუთითა, მერმე ყოველივე უამბო.  

 

- რას ამბობს, ვინა ვარო? - ჩურჩულით ეკითხება დედა.  

 

- სირაჯია. ღვინის სასყიდლად მოვედიო. როცა დედა და მამა მოვიდეს, გამაღვიძეო.  

 

- დაანებე თავი. ჩემთან რა საქმე აქს ვიღაც სირაჯს? წადი, ცეცხლი დაანთე და წყალი 

დაადგი.  

 

ზურაბი მოშვებულია ბარბაცობს. ეხლაღა დააცქერდა დედა შვილს.  

 

- რა იყო, რა დაგემართა?.. აბა, მაჩვენე, ავად ხომ არა ხარ?  

 

შუბლზე ხელი დაადო. თონესავით ცხელია. ლოყებიც ანთებული აქვს, თვალები 

მიბნედილი.  

 

- ისევ ცხელება გაქვს, წადი, დაწექი. მეც ეხლავე შემოვალ. ზურაბი ბარბაცით გავიდა, 

ნატო კი ერთ ალაგზე გახევდა და ორივე თვალი უცნობის ზურგს მიაბჯინა, ვიღაც თუ 



რაღაც აწვალებდა, ან თვითონ სჯიჯგნიდა რაღაც ზრახვას, და ცოლიც ეხლა ისე იდგა, 

როგორც წეღან მისი .ქმარი, როცა თევდორეს ზურგს უბურღავდა, ოღონდ ულვაშის 

ნაცვლად დედაკაცი განიერ ნიკაპს ისრესავდა და მეორე ხელში სამთუმნიანს 

აშრიალებდა, რომელიც შვილს გამოართვა "ახალი ხალათისა და წიგნებისათვის".  

 

**  

 

დაიღუპა ზაქრო, ნამდვილად დაიღუპა: ბიჭი გაექცა, დაემალა. კურდღელივით მოჰქრის 

შიო, მწევარივით მოსდევს მედუქნე. აღარც გზა სჩანს, არც ბილიკი. ჯერ თხელი ტყე 

გაირბინეს, მერმე ბუჩქნარს შეერივნენ, შემდეგ ნახნავ ვენახებს მოედვნენ.  

 

მედუქნემ ორჯერ დალია მანძილი, მაგრამ ბიჭი ორჯერვე გაუსხლტა: ერთხელ გვერდზე 

გაუხტა და ჩირგვნარში შეერია, მეორედ კი ისკუპა და ხევში ჩაგორდა.  

 

ზაქრო რევოლვერს ვერ ხმარობს. ჯერ არ გაგიჟებულა: მისი ხმა ორ-სამ სოფელს 

მისწვდება. ისევ დაჰკლავს, ან დაახრჩობს.  

 

მის ხელში ხანჯალი კრიალებს, უკნიდან ჩოხის კალთები მისდევენ. წინ კი ბავშვის 

ქუსლები პრიალებენ და ჭრელი ხალათი შრიალებს.  

 

მირბის შიო და ზოგჯერ ერთის წუთით მოიხედავს, თუ ხანჯალი სადმე ახლოს 

გაიპრიალებს, ბალღი დაჭერილ მელასავით შესჩხავლებს და მეტის სისწრაფით 

გასხლტება. ზოგჯერ კი რაღაცას შესძახებს, მაგრამ ის ძახილი უფრო ხრიალს ჰგავს, 

ვიდრე კივილს, და იქვე სადმე იკარგება.  

 

ბინდი მუქდება. სიბნელეში ორი ლანდიღა მოსჩანს. ორი ჩრდილი მოჰქრის 

ხატიჭალისკენ. აჰა, სოფლის ნაპირიც. აგერ ზაქროს ვენახიც. აი მისი დუქანიც. გარეთ 

ფანარი აინთო და ბალღის აჩრდილიც ღამის ფარვანასავით მიდის იმ შუქისაკენ.  

 

ჩქარა, ზაქრო, ჩქარა, თორემ იღუპები! თუ ის ლანდი დუქანს გასცდა, თუ სოფელში 

შევარდა ან მეზობელთან შეუხვია, გირჩევნია ეგ ხანჯალი შენთვისვე მოიხმარო - ან ყელი 

გამოიჭრა ან თავი ჩამოიხრჩო.  



 

აბა, ნაბიჯს მოუმატე, მჩატე კუნთები დაიჭიმე! გასწი, თორემ ბეწვზეღა ჰკიდია შენი 

თავიც და შენი ოჯახიც.  

 

**  

 

- დედი, მიშველე!  

 

- რა იყო. შვილო? ვინა ხარ, რა დაგემართა?  

 

- დედი, მიშველე... მკლავენ... მომდევენ - და აქშენილი უცხო ბავშვი მთრთოლვარე 

ხელებით ეჭიდება უცხო დედაკაცს, თან ქოშინით იხრჩობა და კალთებს აგლეჯავს - 

მოსაკლავად მომ... მომდევენ. დამმალე... მალე! მალე!  

 

დედაკაცი თითქმის მირბის. ბავშვი კაბაზე ჰკიდია. დახლის უკან კარი გააღო, ბნელში 

შეაგდო და მიაყოლა:  

 

- დაიმალე... მარჯვნივ გადი. ნუ გეშინიან. გომურია. - კარები გამოიხურა და ისევ 

დუქანში გამოვიდა.  

 

შიო კედელს მიეყრდნო. დაღლილ ძაღლივით ქაქანებს და გულს იმაგრებს. თანაც 

სიბნელეს აშტერდება, არემარის გარჩევას სცდილობს.  

 

გაახსენდა დარიგება. მარჯვნივ კარი შეაღო და წყვდიადში შეცურდა.  

 

ბუხარში ნაღვერდალი ღვივის. იქვე ტახტი სდგას. ტახტის უკან დარაბებია. დარაბების 

იქით - გომური.  

 

იქ, გომურში, სიბნელეში ცხენი ფრუტუნებს. იქვე კამეჩიც იცოხნება. შორს კუთხეში 

სანათური მოსჩანს და იმ სანათურში ერთი ვარსკვლავი კამკამებს.  

 

**  



 

- დედაკაცო, დავიღუპე! - ლაქლაქით ჩურჩულებს მედუქნე.  

 

- რა იყო, რა დაგემართა? - დაბალივე ხმით ეკითხება ცოლი, თან პირზე ხელს ადებს და 

მძინარეზე აჩვენებს თვალით.  

 

ზაქრო ქოშინით იხრჩობა. ფეხზე ძლივსღა სდგას. ხელში ხანჯალი უჭირავს და 

თვითონაც ამ ფოლადის ფერი ადევს.  

 

- რა დაგემართა, კაცო? აქეთ წამო.  

 

ხელში ხელი წაავლო და დუქნიდან გაიყვანა.  

 

- ის ბიჭი... პატარა ბიჭი რა იქნა?  

 

- ბიჭი? - და უმალვე მიუხვდა. - უი, დამიდგა თვალები! მაინც, რა დაგემართა, კაცო?  

 

- ღვთის წყრომა და წმინდა გიორგის რისხვა. აი რა დამემართა!.. კაცი შემომაკვდა.  

 

- კაცი? ვინ კაცი? როგორ? სად?  

 

- დიდზვარელი თევდორეი... ცხენი რომ მომყიდა.  

 

- ვაიმე, ჩემო თავო! მაშ დავიღუპეთ!  

 

- დავიღუპეთ, თუ ის ბიჭი დამემალა აქეთ მორბოდა... აქ უნდა დამალულიყო სადმე... ის 

ამბავი მაგის მეტს არავის დაუნახავს.  

 

დუმილი ჩამოვარდა - ისევ იმ მახვილივით მჭრელი და მრისხანე. ნატოს თავის გულის 

ბაგუნი და ქმრის ქშენაღა ესმის. ყურებშიაც რაღაც თუ ვიღაც ჩასწივის.  

 

- თითქოს აქ სადღაც დამემალა. სახლს შემოვურბინე, მაგრამ ვერსად ვიპოვნე.  



 

და ზაქროს ხმაში სასოწარკვეთილი უიმედობა ისმის.  

 

- ვერსად ვიპოვნე... დავიღუპე... დავიღუპეთ!  

 

ისევ დადუმდა. უცებ მოეშვა, მოსწყდა, მოიდრიკა. ხელები მათრახებივით ჰკიდია და 

მოდუნებული ხელიდან საცაა ხანჯალი ჩაუვარდება.  

 

და უცებ ყურში ცოლის ჩურჩული ჩაეღვარა:  

 

- წადი, გაათავე... იქ არის... გომურში.  

 

- გომურში? მართლა?  

 

- და ეხლაღა დაინახა, რომ თვითონაც გომურის კარებთან იდგნენ.  

 

- ტსს... ფრთხილად! ეს ვიღაც კაცი არ გააღვიძო. - ძლივსღა გაიგო ცოლის ხმა.  

 

აგრეა. მართალია: ეს ვიღაც არ უნდა გააღვიძოს, თორემ... ის ბიჭი ალბათ დაიყვირებს, ამ 

კაცს გააღვიძებს და...  

 

- ვინ არის, ვინ ოხერია? - ეკითხება ნატოს.  

 

- აბა რა ვიცი. წეღან მოსულიყო, მე შინ არ ვიყავი... ორი ჩარექა დაულევია და 

ზურაბისთვის სამი თუმანი უჩუქებია...  

 

- სამი? სამი თუმანი?  

 

- ჰო, სამი. სირაჯი ვარო.  

 

- ჩემი სირაჯი ხომ არ არის, საქულაი?  

 



- არა. საქულა ერთი პატარა კაცია, ეს კი ძალიან მაღალია.  

 

- ნახე?  

 

- პირქვე წევს. ოდნავ თვალი მოვკარი. რაკი პატარა ბიჭს სამი თუმანი აჩუქა, მაშ ეტყობა...  

 

"მაშ ეტყობა დიდი ფული აქვს" - ერთსა და იმავე დროს გაიელვა ორივეს თავში. "რა თქმა 

უნდა, დადძალი ფული ექნება. სირაჯია... პირველად მოდის აქეთა მხარეს, თორემ 

ნათლისმამასთან ან ნაცნობთან მივიდოდა. ესეც რომ არ იყოს, ისეთ დროს შემოგვესწრო, 

რომ... ან ეგ დაგვღუპავს, ან... ან კიდევ ჩვენვე უნდა მოვიშოროთ გზიდან".  

 

- დრო მიდის, ადამიანო... გაათავე, - გაახსენა ნატომ. მაგრამ ზაქროს თითქოს აღარა ესმის 

რა.  

 

ღმერთო, აპატიე ზაქროს, ნატოსაც! შენცა ხედავ, რომ გულში ბოროტი არა უდევთ რა.  

 

"სტუმარი ღვთისაა, მაგრამ"...  

 

მაგრამ რა ჰქნან! ეს კაცი უდროოდ შეეჩეხათ შუა გზაზე. ისე მოეწყო თავისთავად, რომ 

ვიღაც უნდა გადავარდეს ხრამში - ან ეს კაცი, ან ზაქრო და მისი ოჯახი.  

 

არჩევანიც აღარ არის: ამ კაცს სძინავს, ზაქრო კი ფხიზელია და ხანჯალიც ხელში 

უჭირავს. გარდა ამისა, სულ ერთი არ არის, ექვსი იქნება თუ შვიდი?  

 

"თევდორე მეექვსეა... მგონი მეექვსეა. - გაუელვა მედუქნეს. - ეს მეშვიდე იქნება... ის 

ბიჭიც - მერვე, მერვე და უკანასკნელი".  

 

- დრო მიდის, კაცო!  

 

უეჭველად უკანასკნელი იქნება, უეჭველად! ღმერთი შეეწევა და ფიცს შეასრულებინებს. 

ცოდვილია ზაქრო, ცოდვილი! მაგრამ ამასაც მოინანიებს, მოირეცხავს: შუამთაში წავა, 

შანაბადას მოივლის, ალავერდსაც ეწვევა, მცხეთასაც - ყველას თითო საკლავს მიუტანს, 



სანთლებს დაუნთებს და შენდობას მიიღებს.  

 

"დაგეწევა ჩემი ცოდო, დაგეწევა!" - უცებ გაახსენდა მეცხვარის ბღავილი, როცა 

ერთხელ... ერთი სიტყვით, როცა ის მეცხვარე უცბად შემოაკვდა".  

 

- ზურაბი მომაშორე, დედაკაცო. წაიყვა სადმე.  

 

- არაფერია... ავად არის... სძინავს, ვერას გაიგებს.  

 

ბევრი მსგავსი აგონდება ზაქროს: ქვრივ-ობოლთა წყევლა-კრულვა, მუქარა და 

სიძულვილი, აღარ იცის, რომელი ერთი გაიხსენოს, ვისი რა მოიგონოს.  

 

- ადამიანო, გესმის?.. რა გემართება?.. იქნება ამ კაცმა გაიღვიძოს, ან ვინმე შემოგვესწროს!  

 

გაიხსენოს?! ან რა საჭიროა გახსენება! რაც ერთ წუთში მოაგონდა, თავისთავად 

მოაგონდა, ან ეშმაკმა გაახსენა, ისარგებლა მედუქნის მოდუნებით და ჩააწვეთა, თორემ...  

 

თორემ რა დროს წარსულის გახსენებაა! აქვე, კარების უკან, ის ბიჭი იმალება. ეხლავ 

უნდა მოაშოროს, თორემ დაიღუპა ზაქრო, აგერ იქაც, დუქანში, ვიღაც კაცი შემოესწრო, 

კიდევ კარგი, რომ სძინავს, თორემ საქმეს გაართულებს:  

 

- არ გესმის, კაცო!.. რა ვქნა, რა დაგემართა?  

 

ესმის, როგორ არ ესმის, მაგრამ... რაღაც უცნაური დაემართა. ადგილიდან ვეღარ იძვრის. 

ალბათ დაიღალა, სირბილმა თუ დაღალა. კუნძზე ჩამოჯდა, დაიკვნესა:  

 

- იქნებ შენ გაათავო... შენ თვითონვე გაათავო დუქანში... მერმე მე შევალ გომურში.  

 

ნატომ მხარზე ხელი დაადო და მძლავრად შეანჯღრია:  

 

- ადექი!  

 



- შენ გაათავე... წალდიც იქვეა.  

 

- ადექი მეთქი!  

 

- არ შემიძლიან, დედაკაცო!  

 

- რა ღმერთი გაგიწყრა! რამ დაგჯაბნა?  

 

- წადი მეთქი... გაათავე.  

 

- დაგწყევლოს ჩემმა გამჩენმა! - წაიბურტყუნა დედაკაცმა და დუქნისაკენ გაბრუნდა.  

 

რამდენი დრო გავიდა, სანამ ნატო გამოვიდოდა და ფარანს ჩააქრობდა, ზაქრომ ვერ 

შეამჩნია. ცოლი გვერდით მოუჯდა და გაყუჩდა. მედუქნე ჰგრძნობს, ეხლა მისი რიგი 

მოვიდა, მაგრამ უცდის - რას ან ვის, თვითონაც არ იცის. ცოლი ხმას აღარა სცემს, მაგრამ 

ხანგამოშვებით ფერდში მუჯლუგუნს ჰკრავს, თითქოს ეუბნება - ადექი, გაათავეო.  

 

ცხადია, დუქანში გასათავებელი გათავდა. ახლა გომურის ჯერი დადგა. მაშ... ღმერთო, 

უშველე ზაქროს და შეიწყალე ცოდვილი!  

 

გომურის კარი ჭრიალებს. ზაქრო შედის და კარებს ურდულს უყრის. გარედან ნატო 

სდარაჯობს.  

 

ცხენი ისევ ფრუტუნებს. კამეჩებიც ილოღნებიან. ბაგაში რაღაც ფაჩუნია. სანათურში ისევ 

ერთი ვარსკვლავი იხედება. სიბნელეში ოდნავ მოსჩანს შავი ბუხრისა და დარაბების 

ხაზები.  

 

სიღრმეში ისევ ისმის ფაჩუნი, და ზაქროც კედელ-კედელ იმ ხმაურისაკენ მიიპარება.  

 

ზაქრო ხბოს წააწყდა. გვერდი აუქცია და დარაბისაკენ გასხლტა. იქ რაღაც თუ ვიღაც 

მოეჩვენა. ეხლა უკეთ არჩევს ჩრდილებს. თვალი სიბნელეს შეაჩვია.  

 



აჰა ლომა კამეჩი... აგერ კავშა ცხენი... აი ბზის გოდორიც. გოდრის უკან აჩრდილი რამ 

მისცოცავს... მიიპარება.  

 

მაგრამ გვიანღაა, პატარა ბიჭო! დათვლილია შენი წუთები! ვეღარსად წაუხვალ ზაქროს 

თვალს, ვერც იმის ხელს!  

 

აჩრდილი კარებისაკენ მირბის და მეორე აჩრდილს -ზაქროს მკლავებს აწყდება.  

 

ერთი! ორი! სამი!  

 

კმარა, ეყოფა!  

 

მგონი რაღაც დაიგმინა, დაიკნავლა და დაიკივლა. დედა თუ მამა ახსენა.  

 

ძველი ამბავია; იცის ზაქრომ საკვდილის დროს ყველას დედა აგონდება.  

 

დიდხანს სხედან ცოლ-ქმარი გომურის კარებთან.  

 

- კაცო, მოისაზრე - ეუბნება ცოლი, - დრო მიდის.  

 

ზაქრომ უკვე მოისაზრა. იქვე თივის ბულული დგას. გვერდით მიწას ამოსთხრის, 

ჩაჰფლავს და იმ ბულულს ზედ დაადგამს. ამ თივას გაზაფხულზეღა დახარჯავს. მანამდე 

კი კვალიც წავა, დაილევა.  

 

და იმ ზვინთან უკვე ბარი წკრიალებს. ბელტი ბელტს მოსდევს. მიწის გროვა იზრდება. 

მედუქნე წელამდე ჩასულა გრძელ ორმოში.  

 

მედუქნეს ცოლი ეშველება. ნიჩბით, ზაქრო კი მძიმე ტვირთს ეზიდება: ერთი ნაბადში 

გაახვია და იღლიით მოიტანა. იქვე დასდებს და გაბრუნდება. მეორესაც ნაბადში 

გაახვევს და ზურგით მიათრევს.  

 

არა უშავს რა, ნაბადსაც თან ჩააყოლებს. ოღონდ სისხლის კვალი არსად დარჩეს. ჭრაქის 



შუქი ან სანთელი სახიფათოა. სოფელს ჯერ არა სძინავს, გზაზე მგზავრები არ შემწყდარა. 

დანარჩენი მერმე იყოს, შუაღამეს რომ გადასცდება.  

 

- გეყოფა, დედაკაცო, ამოდი...  

 

- მიშველე... ამომიყვანე - ისმის წყვდიადში მიმხრჩვალი ხმები.  

 

ხელი მისცა, ამოსწია. ოოჰ, რა მძიმეა დედაკაცი! ნეტა, ცოლი დაუმძიმდა თუ თვითონ 

დასუსტდა?  

 

ზაქრო ფიქრობს: აღარ იცის, ნაბადი საფლავის ძირზე გაუშალოს თუ ზევიდან 

დააფინოს.  

 

"სულ ერთია", - გადასჭრა და ჯერ ნაბადი ჩააგდო. მერმე უცნობს დასწვდა ფეხებში და...  

 

და გახევდა, მოკუზული გაქვავდა.  

 

გზაზედ ცხენის თქარა-თქური ისმის. აგერ ჟინჟღილებიც მოჰქრიან - ორი, სამი ხუთი.  

 

ღმერთო დიდებულო, შენ უშველე ზაქროსა! აქ რაღაც ამბავია! აქეთ საით მოდიან! 

ზაქროს დუქანი სოფლის ნაპირზეა, მაშ... ალბათ... ზაქროსთან თუ მოდიან.  

 

- დედაკაცო, მოეფარე!  

 

და თივის ზვინი ორივეს ჰფარავს.  

 

ცხენების ფეხები თითქოს ცოლ-ქმრის მკერდს ურახუნებს და მაშხალებიც მათს გულში 

ანთია.  

 

"გაივლიან... სხვაგან სადმე მიდიან", - ორივეს თავში რეკავს იმედის ზარი.  

 

- ალბათ გაივლიან.  



 

"რა თქმა უნდა, სხვაგან სადმე მიდიან".  

 

მაგრამ... ჯერჯერობით...  

 

ჯერჯერობით დუქნის წინ შესდგნენ.  

 

ჟინჟღილები გველის ენებივით სისინებენ და დუქანს ცეცხლით ემუქრებიან.  

 

ვიღაცა კარებს არახუნებს - გაშმაგებით და ყვირილით:  

 

- გააღეთ ეხლავე!  

 

ფიცრული კარი მხოლოდ მიხურულია, არავის დაუკეტია - არც შიგნიდან, არც გარედან. 

ვიღაცამ გამოაღო, ერთი ჟინჟღალი პრიალით შევარდა დუქანში და ორი თუ სამი კაცი 

შეითრია.  

 

- ზაქრო, სადა ხარ?.. გამოდი?.. ტყუილადღა გვემალები!  

 

ეხლა კი ცხადია. ტყუილადღა იმალება. გაიქცეს? ცოლი მარტოდ დასტოვოს? რა 

საკადრისია! ან სად წავა? ვისთან დაიმალება? ვინ შეინახავს?  

 

- და უცბად - თვითონაც არ იცის, ვინ ან რამ წაჰკრა ხელი, ან ვინ ააყვირა - უცბად გაიქცა 

დუქნისკენ და დაიძახა:  

 

- დაიცადეთ!.. მოიცადეთ! ბიჭი არ შამიშინოთ, ბიჭი!  

 

- აქ არის, აქა! - შესძახეს გარეთ დარჩენილებმა და შვილისათვის შეშინებული მედუქნე 

შუაში მოიმწყვდიეს.  

 

- აქა ვარ აქა! - დუქნის ღია კარებს შესძახოდა ზაქრო. - აქა ვარ მეთქი, ხალხნო! გამოდით, 

ჩქარა გამოდით, თორემ ავადმყოფ შვილს შამიშინებთ!  



 

- მკვდრები რა უყავი? დახოცილები სად არიან მეთქი? - და უფროსმა ისე დაჰკრა და 

ჩასჭიდა ხუთგირვანქიანი მუშტი სახელოში, რომ ზაქრომ კინაღამ ჩაიკეცა. სად არიან 

მეთქი?  

 

და ერთხელ კიდევ შეანჯღრია.  

 

- იქ არიან... აგერ იქა... სათივესთან. - ლუღლუღებს მომაკვდავივით.  

 

- გვაჩვენე!  

 

და მედუქნე ძაღლის მძორივით წაათრია სათივესაკენ.  

 

- ახლა თქვენს ხელში ვარ. რაც გენებოთ... მიყავით. ოღონდ ბიჭი არ შამიშინოთ. - 

თავისთვის ბუტბუტებს ზაქრო. - აი... აჰა!..  

 

აი, აჰა! დედაკაცი თივას მიჰყუდებია, თითქო ზედ მიუკრავთო, და ჟინჟღილების შუქზე 

თვითონაც თივის ფერი დასდებია. ორმოსთან ორი გვამი სდევს: ერთი ნაბადწახურული. 

მეორე კი - პაწაწინა, პირქვე ჰგდია.  

 

- სად არის შენი შვილი?! - და ის ხელი, უფროსი მილიციელის ხელი, ცარიელ 

ტომარასავით ჰბერტყავს მედუქნეს, - სად არის მეთქი შენი შვილი?!  

 

- რომელი შვილი?.. ანტონა?.. - ლუღლუღებს გაოცებული ზაქრო.  

 

მართლა საოცარია! თუ მედუქნის უფროს შვილს ანტონას კითხულობენ, თვითონაც 

კარგად იციან მისი ამბავი: დაიკარგა თორმეტი წლის წინათ, ომში წაიყვანეს და 

დაჰკარგეს.  

 

თორმეტი წელიწადი სდია ზაქრომ შვილის კვალს, მაგრამ ბოლო ვერსად უპოვა, 

ვეღარაფერი გაიგო.  

 



ვექილიც კი აიყვანა ქალაქში, ჯერ ოც თუმანს დაჰპირდა, მერმე ოცდახუთს, ბოლოს 

ორმოცდაათიც აძლია და ასიც გაიმეტა, მაგრამ...  

 

დაიკარგა ანტონი! ზაქარია მედუქნე და მისი ნატო დღისით ვაჭრობდნენ, ღამით კი, 

როცა დუქანს დაჰკეტავდნენ და გარეთ წყვდიადი ჩამოწვებოდა, მათს შავ გულშიც შავი 

ბინდი შევიდოდა, მოიკეცავდა და განთიადამდე აღარ გავიდოდა. დაქანცული ცოლი და 

ქმარი სტიროდნენ - ზოგჯერ ჩუმად, ხან ხმამაღლა, დაუღალავად დადიოდნენ - ხან ისევ 

ვექილთან, ზოგჯერ მღვდელთან, ზოგჯერ კიდევ მკითხავთან.  

 

სალოცავი აღარ გამორჩათ და მარჩიელი. ცხვარი და მოზვერი მრავალი დაიკლა. 

თუმნიანიც ბევრი დაიხარჯა. მაგრამ ანტონისაგან ერთი სიტყვაც აღარ მოვიდა.  

 

სამუდამოდ დაიკარგა ანტონი. ღმერთმა მისცა და ისევ ღმერთმა წაიყვანა. მადლობა 

უფალსა, თორმეტი წლის ზურაბი მაინც შერჩათ! პატარაა, ანტონის მაგივრობას ვერ 

გასწევს, მაგრამ ესეც ნუგეშია: ათიოდე წელიწადსაც მოითმენენ, მერმე დაისვენებენ. 

ყოჩაღი ბიჭია ზურაბი - აზრიანი, გამჭრიახი, მხნე და გამძლე!  

 

მთელმა ქვეყანამ იცის ეს ამბავი - ერმაც და მთავრობამაც. ეხლა კი ამ ხელისუფალს 

მედუქნისათვის კისერში ხელი წაუვლია და მრისხანედ ეკითხება - ისიც ვის? - მამას, 

მშობელ მამას:  

 

- სად არის მეთქი შენი შვილი?!  

 

- ანტონი? - ისევ ლუღლუღებს მედუქნე.  

 

- ჰო, თუნდაც ანტონი.  

 

- დაიკარგა. შენც იცი, დაიკარგა.  

 

- ვიცი, მაგრამ... - და თივის ზვინზე გაკრულ ნატოს მიუბრუნდა: - დედაკაცო, სად არის 

შენი შვილი?  

 



- დაიკარგა. - თითქოს ქვევრიდან ისმის დედის ხმა.  

 

- მაშ... კეთილი... სად არის შენი მეორე შვილი?!  

 

და დაჩუტული მედუქნე ერთხელ კიდევ შებერტყა.  

 

- ზურაბი?  

 

- ჰო, ზურაბი, ზურაბი.  

 

- ზურაბი... ჩემი ზურაბი...  

 

და უცებ თვალი მოჰკრა ვიღაც ბალღს. სდგას ორმოს ნაპირზე პატარა ბიჭი. რუსული 

ქუდი ჰხურავს. ჭრელი ხალათი აცვია. თეთრი წინდები... ლოყაზე გროშის ოდენა ხალი.  

 

-"ღმერთო დიდებულო!" - იძახის გულში, ხმამაღლა კი ძლივს ლუღლუღებს: - აკი 

გითხარი, ავად არის მეთქი... არ შეაშინოთ... ცოდოა.  

 

- მართლა? ავად არის? - და მძლავრი ხელი ისე ანჯღრევს, თითქო ზაქრო კედელზე 

ეკიდოს და ეს კაცი მის ჩამოგლეჯას ლამობდესო. - სთქვი, ეხლა სად არის მეთქი 

ზურაბი?  

 

- "ეს ბიჭი, აქ რომ დგას, - ფიქრობს მედუქნე და იმ ბიჭს თვალს ვეღარ აშორებს. - ეს ბიჭი... 

ის ბიჭი... რუსული ქუდი... ჭრელი ხალათი... თეთრი წინდები... ლოყაზე ხალი... 

ღმერთო მიშველე! ლანდია ალბათ... მელანდება, თორემ"... - და ენას ძლივსღა 

ამოძრავებს: - იქ არის... ოთახში წევს... არ შეაშინოთ... ცოდოა.  

 

- ეს ბიჭი ვიღა არის? არ იცნობ?  

 

ზაქრომ თვალები მიიფშვნიტა, ხუთიოდე წუთით დაჰხუჭა, მერმე ისევ გაახილა, 

მოჩვენება არ გაჰქრა. ბიჭი ისევ სდგას ლანდივით: რუსული ქუდი, დიდი ხალი, თეთრი 

წინდები და ჭრელი ხალათი - სწორედ ის ხალათი, რომელსაც დღეს ერთ საათს 



დასდევდა მწევარივით. ეს ხალათი იმას უნდა ეცვას, აგერ იმ ბიჭს, ორმოს ნაპირზე 

პირქვე რომ ჰგდია.  

 

-"მაშ ცხადია"...  

 

- "დაგეწევა ჩემი ცოდო, დაგეწევა!" - აგონდება მეცხვარის კრულვა.  

 

"მაშ ცხადია"...  

 

რასაკვირველია, ცხადია: ვიღაცამ მკვდარს გაჰხადა ის ხალათი და სხვა ბიჭს ჩააცვა... 

ქუდიც დაჰხურა. სწორედ ის ქუდი... წინდებიც ჩააცვა... და ის ხალიც ააგლიჯა და ამ 

ბიჭს მიაკრა.  

 

რა თქმა უნდა, აგრეა, აგრეა! უეჭველად აგრე იქნება!.. აი საბუთიც: ის ბიჭი. აგერ ის... 

პირქვე რომ ჰგდია. საცვლების ამარად დაუტოვებიათ...  

 

- ”დაგეწევა ჩემი ცოდო, დაგეწევა!” - ისევ ჩაპკივის მეცხვარე. ალბათ ავი სიზმარია ეს 

ლანდიც და მეცხვარის კივილიც. ან განგებ მოაწყეს ზაქროს გამოსაცდელად და 

შესაშინებლად.  

 

მაგრამ ვერა, ზაქროს ვერ მოატყუებთ, მასხარად ვერ აიგდებთ.  

 

და მედუქნე ჯერ ჭრელ ხალათას გაუღიმებს, მერმე სხვებსაც გადაჰხედავს და ისევ 

ღიმილით თავს გაიქნევს, თითქოს ეუბნებაო: ვერ მომატყუებთ. ვიცი თქვენი ეშმაკობა, 

ვიციო!  

 

- იცნობ თუ არა ამ ბიჭს?  

 

არა, არ იცნობს. გონება ეუბნება: "სთქვი, არ ვიცნობთქო, თორემ"... მაგრამ ვიღაც 

უხილავი უპასუხებს მედუქნის პირით:  

 

- ვიცნობ... ეს ის ბიჭია, რომელიც... წეღან რომ...  



 

- ვინ არის, სთქვი!.. გაათავე!  

 

- ის არის... დიდზვარელი თევდორეს შვილია... შიო, რომ მოვკალი...  

 

- მამა მომიკლა, - ჩაერია ჭრელხალათა. - მამა მომიკლა და მე დამედევნა. გავექეცი, აგერ 

იმ დედაკაცმა დამმალა გომურში... იქ მაგის შვილი იწვა... იმ ბიჭმა ბაგაში დამმალა... 

მერმე სანათურში ამაძვრინა და გადამარჩინა.  

 

- ”დაგეწია ჩემი ცოდო, დაგეწია!” - უკვე მტკიცედ ჩასძახის მეცხვარე.  

 

- ეს საწყალი გადააბრუნეთ. - იძლევა ბრძანებას დიდხელა. - ამ უბედურსაც აჰხადეთ 

ნაბადი.  

 

და როცა ბრძანება შეუსრულეს, დაუმატა:  

 

- ახლოს მოიტათ მაშხალები.  

 

და როცა ესეც შეუსრულეს, როცა სამმა ჟინჟღალმა ორი წითელი შვილი, ორი ძმა 

წითლადვე გაანათა, დიდხელამ მედუქნეს ხელი გაუშვა, პირი მიიბრუნა და სივრცეს 

უთხრა:  

 

- აჰა, უბედურებო, დაჰხედეთ და გაიგეთ... აი თქვენი შვილები.  

 

მოწმენდილი ცა გასკდა: დაიქუხა, დაიჭექა და ჩამოვარდა, დედამიწაც გაირღვა და 

მთელი ქვეყანა ჩაიტანა.  

 

თივის ზვინზე მიკრული დედაკაცი თითქოს ჯვრიდან ჩამოცურდაო: თვალები დაჰხუჭა, 

მოდუნდა, დაიკეცა და ზვინის ძირში გაიშოტა.  

 

ზაქროს კისერი აუტოკდა, თვალები აუხამხამდა.  

 



- ”დაგეწია! დაგეწია! დაგეწია!”- ურაკუნებს თავში მეცხვარე.  

 

ჯერ ხელახლა დაიხარა, მოირკალა და მუხლის თავებზე ჩაჯდა. მერმე უფროს 

ვაჟიშვილს ჩააცქერდა, შემდეგ უმცროსს გადაჰხედა, და როცა ზევით აიხედა და იქ 

მდგომებს თვალი მოავლო, მის აღრეცილ სახეზე უკვე შიშნაჭამი ღიმილი თამაშობდა.  

 

- ავად არის... ორივენი ავად არიან. - აჩურჩულდა. - არ შამიშინოთ... ცოდონი არიან, 

ცოდონი.  

 

ზოგმა პირი მიიბრუნა, ზოგმა თავი ჩაჰღუნა. წეღანდელი რისხვის ნაცვლად ეხლა მათს 

თვალებსა და ტუჩებზე ლმობიერი გულჩვილობა და სიბრალულიღა დასახლებულიყო.  

 

1927 წ. 

 

ქურდი 

ის ამბავი სულ უბრალოდ მოხდა, და თვითონ ამბავიც ისეთივე უბრალო იყო, როგორც 

მისი ჩამდენის დაობლებული ცხვირ-პირი, ჩაჟანგებული კბილები, მიბნედილი 

თვალები და დაკონკილი შალვარი, რომელიც პატრონს ისე ედგა ვიწრო თეძოებზე, 

თითქო შიგ ორი მრუდე კონკილა ეკიდაო.  

 

გვარიც ზედგამოჭრილი ჰქონდა: სტეფანე ჩირაძე. მისი სახე გადიდებულ ლეღვის ჩირს 

ჰგავდა - მორჩილს, გამხმარსა და გამოფიტულს.  

 

სტეფანე ჩირაძე იმ საღამოსაც ისეთივე გამოვიდა სახლიდან - უფრო კი გამოეთრია - 

როგორც მუდამ გამოდიოდა: დახაშმული, ამრეზილი და გესლიანი.  

 

ან რაღა ჰქონდა სახალისო! ჩირაძე ნაკაცარია. ერთ დროს ყველაფერი ჰქონდა: ატესტატი, 

მუნდირი, დიდი უფლება და ჯამაგირი.  

 

ოდესღაც სამსახური სასამართლოს კანდიდატობიდან დაიწყო. ერთგული, პირნათელი 

და მორჩილი მოხელე გამოდგა. ამიტომ და მხოლოდ ამიტომ დაწინაურდა. მართალია, 



მრისხანე მოსამართლე ჩეხოვსკი დიდ მფარველობას უწევდა, მაგრამ ეს ხომ საანგარიშო 

არ არის, ან ვინ წასწევდა სამსახურში, თუ წყალწაღებულივით დიდ ხამორს ან ტივს არ 

მოეჭიდებოდა და თვითონაც ოდნავ მაინც ხელს არ გააქნევდა.  

 

სტეფანე ჩირაძეც იქნევდა ხელს, ორივე ხელს იქნევდა - გულმოდგინედ, მარჯვედ და 

პირნათლად. იქნევდა და კუნძულებს ეტანებოდა. ეტანებოდა და მიატანა კიდევაც: 

ოცდაათი წლისა ძლივს იქნებოდა, რომ დუშეთში მოსამართლის თანაშემწედ დანიშნეს. 

მერმე უფრო მოზრდილ კუნძულზე გადაცურდა - ნამდვილ მოსამართლედ გადაიყვანეს 

თელავში. იჯდა და ასამართლებდა.  

 

თელავიდან ქალაქამდე პატარა მანძილია. სტეფანემ ეს მანძილიც ადვილად დასძლია, 

ვინაიდგან პირნათლად იქნევდა ხელებს, და ნელნელა დედაქალაქში ჩამოცურდა.  

 

ერთგული, პირნათელი და გულმოდგინე მოსამართლე იყო მეთქი ჩირაძე. ზეპირად 

იცოდა კანონები, სენატის განმარტებანი, სანიმუშო განაჩენები; საგულეს გულის 

ნაცვლად ქვის ლოდი ედო; იყო მკაცრი, ვითარცა რომაელი; მიუკარებელი ვითარცა 

ლორდი; მშრალი და პირქუში როგორც ათი წლის ჩირი და დინჯი, ვითარცა ბებერი 

კამეჩი.  

 

ხშირად ეტყოდა ხოლმე ვექილებს:  

 

- თქვენს თვალში ყოველი ბრალდებული ანგელოზია. ჩემს თვალში კი იგი მგელია. თუ 

შეუძლიან, დამიმტკიცოს, რომ მგელი კი არ არის, არამედ ანგელოზია, და მეც 

მშვიდობიანად გავისტუმრებ.  

 

ბრალდებული ჩირაძეს ათასობით ჰყავდა. ყველანი უმტკიცებდნენ, რომ ანგელოზები 

ვართო, მაგრამ განა ჩირაძის ბრალი იყო, რომ ყველა მგლისთვის მას მგლური განაჩენი 

გამოჰქონდა!  

 

- შესაძლებელია, - ამბობდა ჩირაძე, - შესაძლებელია, რომ ხუთას ბრალდებულში ერთი 

უდანაშაულო გაერიოს, მხოლოდ ერთი, მაგრამ ისიც უეჭველად მგლის ჯიშისა 

გამოდგება. შესაძლებელია, დიახ, მხოლოდ შესაძლებელია, რომ ის ერთი ხელიდან 



წამივიდეს, მაგრამ... - და მხოლოდ ეხლა აიწევდა და აბრგვინდებოდა ხოლმე მისი ხმა: - 

მაგრამ გაფრთხილდეს, მომერიდოს. ვაი იმის დედას თუ მეორეჯელ ჩამივარდა ხელში! - 

და ამ მუქარას ისეთი მრისხანებით იტყოდა, რომ იმ "ერთის" - მაგიერ ჩირაძის  

 

მოსაუბრეს უვლიდა ხოლმე ჟრუანტელი.  

 

- კაცო, - უთხრა ერთხელ ერთმა ვექილმა დანარჩენებს, - კაცო, მე რომ მკითხოთ, ყველა 

პატიმრები კრავები არიან, ეს ოხერი კი მგელია იმათთან შედარებით, მგელი!  

 

და იმ დღიდან სტეფანე ჩირაძეს თავისი ცხვირივით მიეკერა და შერჩა მგლის სახელი.  

 

მისი გვარი თითქო დაავიწყდათ.  

 

- სად არის მგელი? - იკითხავდნენ ხოლმე.  

 

- ზემო დარბაზშია. - უპასუხებდნენ.  

 

- ვინ ასამართლებს ამ ტუსაღს?  

 

- მგელი.  

 

- ვის ხელშია საქმე?  

 

- მგლისა.  

 

- ვინ დაუნიშნეს?  

 

- მგელი.  

 

- ვინ გამოუტანა განაჩენი?  

 

- მგელმა.  

 



- ვის ჩააბარეს შენი საქმე?  

 

- იმ ოხერ მგელსა.  

 

და ჩამოყალიბდა ვითარცა კანონი კანონთა სასახლეში: "მგელი მოდის... მგელმა სთქვა... 

მგელს უთხრეს... მგელი შევიდა... მგელი შეხვდა".  

 

გამჭრიახი და მოხერხებული პატიმარი მგლის კერძი უეჭველად ავად გახდებოდა 

საპატიმროში, რათა მგლის კლანჭებში არ ჩავარდნილიყო. ვექილები ტვინს ილესავდნენ 

და ათასნაირ ხრიკს იგონებდნენ, ოღონდ მათი პატიმრის საქმე გადაედებინებინათ, რათა 

იგი მგლის კერძი არ გამხდარიყო.  

 

მგელმა იცოდა, რა შიშის ზარსა სცემდა მისი სახელი ვექილებსაც და პატიმრებსაც, 

მაგრამ არა სწყინდა. გულში უხაროდა და ამაყობდა კიდევაც. ეს შიში სამსახურის 

ორთაყვირი იყო, რომელიც სანატრელ ნაპირებზე გასვლის დროს ეხმარებოდა.  

 

ბოლოს, ერთ დილას, წყეულიმც იყოს ის საზარელი დილა! მოსასვლელი მოვიდა.  

 

მგელი ისე არ ელოდა იმ ამბავს, როგორც მტკვრის აღმა წასვლას. კიდევ კარგი, რომ 

ჩირაძეს არც ერთი პოლიტიკური საქმე არ ჰქონდა გარჩეული და არც ერთი მომავალი 

ხელისუფალი არა ჰყავდა მომდურებული.  

 

- საწყალი მგელი! - დაირხა აქა-იქ ჩურჩული.  

 

- დაითხოვენ.  

 

- გააგდებენ.  

 

- მშიერი მოკვდება.  

 

მაგრამ ჩირაძე არც დაითხოვეს, არც მშიერი მოკვდა. მიზეზი მხოლოდ შემდეგ გამოჩნდა: 

თურმე მგელს მხოლოდ ტყავი, ყურები, კბილები და გული ჰქონდა მგლისა. ის კი არავინ 

იცოდა, რომ თავში მელიის ტვინი ედო და კუდიც მელიისა ჰქონდა მობმული.  



 

ამ კუდით რვა წელიწადს ათრია ჩირაძემ ცხოვრება და სამსახური. მაგრამ -  

 

- რა ცხოვრება, რა სამსახური! - შესძახებდა ხოლმე მოსამართლე. - მგლების ხროვაში 

ვცხოვრობ, მგლებისა! მაგრამ ეს კიდევ არაფერი, ამ ტიელებს მარტო ტყავი, ყურები, 

კბილები, გული და მადა აქვთ მგლისა, დანარჩენი კი, ტვინი და ხასიათი, მელიისა აქვთ 

მეთქი, მელიისა!  

 

მგელმა ახალმოსულთა მგლობა და მელიობა მაშინღა დაინახა, როცა ერთ დღეს - ეს 

დღეც დასწყევლოს უფალმა ღმერთმა! როცა ერთ დღეს ულუკმოდ და უპორტფელოდ 

დარჩა.  

 

- უცნაური ხალხია! - იტყოდა ხოლმე მგელი ან გულში, ან ჩურჩულით, სანამ სამსახურში 

იყო. - უცნაური ხალხია, ღმერთმანი. ამათი კანონისა ვერაფერი გამიგია.  

 

მგელი თავისთვის იღრინებოდა, მელია კი ჩინურ სათამაშოსავით იღიმებოდა, ბოლოს 

მისი წარსული გაიხსენეს (წინათაც იცოდნენ, მაგრამ ეხლაღა გაიხსენეს). მელიის კუდი 

დაუნახეს და გზა მშვიდობისა უსურვეს.  

 

**  

 

რა უნდა მომხდარიყო ამის შემდეგ, გარდა იმისა რაც მოხდა?  

 

ბევრი არაფერი: ჩირაძე იმ მგელივით ჩამოხმა და დაიმშა, რომელიც იმ ზამთარს შუა 

ქალაქში შემოვარდა. მარტო რომ ყოფილიყო, როგორმე სიცივესაც გაუძლებდა და 

შიმშილსაც. ცოლი ქმარზე უარესად ჩამოხმა და ლოგინად ჩავარდა. ერთადერთი 

შვილიც ორმოცი დღის ნამარხულევს დაემსგავსა. ეხლა ისიც ავად იყო.  

 

ეგონა, ძველი ავეჯი და ქონი ერთ წელიწადს მაინც გამაძლებინებსო, მაგრამ როცა საქმე 

საქმეზე მიდგა და ჩირაძე საკომისიო მაღაზიების მუდმივ მუშტრად გადაიქცა, ერთი 

წელიწადი ორ თვემდის დავიდა.  

 

მგელმა ეხლაღა მიიხედ-მოიხედა. აღარც გასაყიდი ნივთი შერჩა, არც მეგობარი, არც 



ნათესავი, აღარავინ და აღარაფერი, გარდა ორი მშიერი და ლოგინად ჩავარდნილი 

სულისა.  

 

იმ დღეს უკანასკნელი დახარჯა: ერთი იღლია შეშა მოიტანა და ცოლ-შვილს კარტოფილი 

მოუხარშა. ესეც რომ გათავდა, ჩირაძის ბინაში, ერთადერთ ოთახში - ერთად 

შემოცოცდნენ და დასახლდნენ შიმშილი და ყინვა, კაეშანი და უიმედობა, სიკვდილის 

ლანდი და სასოწარკვეთილება.  

 

იჯდა ჩირაძე კუთხეში მოდრეკილ-მოკუშული და სიცივისგან ჰკანკალებდა. ჰფიქრობდა 

ხელის განძრევას, გაბრძოლებას, მაგრამ აზრი დაღვრილი წყალივით ეფანტებოდა.  

 

წამოდგა და კედლებს ეცა. ექვსადლიან ოთახში დარბოდა და ცივ შუბლს ისრესავდა. 

შვილი და ცოლი ნაღვლიანად შესცქეროდნენ. ვეღარ გაუძლო სტეფანემ. ჩვრად ნაქცევი 

ქუდი დაიგდო თავზე და გამოვიდა, გამოეთრია.  

 

არც კი იცოდა - ვისთან, რისთვის, და რა იმედით მიდიოდა, გარეთ იმიტომ გამოვიდა, 

რომ შინ ჯდომა აღარ შეეძლო, რომ დარჩენილიყო, აყვირდებოდა, ატირდებოდა. 

რამდენჯერმე შხამიანმა აზრმა გაჰკრა: ორივეს დავხოცავ და მეც გავყვებიო. და რათა არ 

დაეხოცნა და თვითონ აზრიც კი ამოეგდო თავიდან, ისევ ქუჩაში ხეტიალი ამჯობინა.  

 

ხელები ჯიბეებში ჩაუწყვია და მოდის. ოდნავ ჟინჟღლავს და ცივი ქარი ჰქრის. 

მობუზული მგზავრები სწრაფი ნაბიჯით მიდიან. შური ღრღნის ჩირაძეს. "ყველას ელის 

თბილი ოთახი, - ჰფიქრობს თავისათვის, - ოთახი და მხიარული ოჯახი. ყველა მაძღარია, 

ან ეხლა გაძღება, მე კი..."  

 

აკვირდება და ხედავს: ბევრნი მიდიან ჩირაძესავით დაკონკილები და მობუზულები, 

მრავალნი დგანან აქა-იქ ატუზულები. ზოგი პაპიროსს ჰყიდის, ზოგი ნამცხვარს, ზოგიც 

ისეთ წვრილმანს, რომ მისი საქონელი ერთ მანეთადაც ძლივს დაფასდება.  

 

მაშ სად მიდის ჩირაძე? ვის დაეძებს? რა უნდა ავდარში გარეთ? არ იცის და არც 

ჰფიქრობს. მის თავში ერთი აზრიც აღარ ბუდობს, გულში იმედის ნატამალიც აღარ აქვს. 

თავისთვის მიდის იქით, საითაც მთრთოლვარე ფეხებს მოჰყავთ. ის ფეხები - 



ჩხირებივით დამდნარ-დაკრუნჩხული ფეხები - აღარაფერს ეკითხებიან პატრონს. ხან 

მარჯვნივ გაუხვევენ, ხან თავდაღმა დაქანდებიან, ზოგჯერ კი უკანვე გაბრუნდებიან და 

მერმე ისევ იმავე გზით გამობრუნდებიან.  

 

იმ კოოპერატივშიც ამ ფეხებმა შეიყვანეს ჩირაძე. რა უნდოდა ნაკაცარს იმ დიდ 

მაღაზიაში? არ იცის ჩირაძემ. არაფერიც არ იცის. ისევ იმის ფეხებს ჰკითხეთ. მათ 

განათებული დარბაზი დაინახეს და იფიქრეს: "იქ თბილა, ხალხი ირევა, შევალთ და 

გავთბებითო".  

 

შევიდნენ, პატრონიც შეიყვანეს და ყველანი გათბნენ - ჩირაძეც და მისი აჯანყებული 

ფეხებიც.  

 

რაც შემდეგ მოხდა, ესეც ჩირაძის ბრალი არ არის. აღარ არსებობდა სტეფანე იმ ღამეს 

როგორც მთლიანი ადამიანი. ის დაირღვა და დაიფანტა. ყველამ თავისკენ გაიწია და 

სრული დამოუკიდებლობა მოითხოვა, მოითხოვეს და მოიპოვეს კიდევაც: თვალებმა, 

ყურებმა, ხელებმა და გულმაც.  

 

სალაროსთან რიგი იდგა. წინანი თითო-თითოდ მიდიოდნენ და უკანანი ტაატით წინ 

მიიწევდნენ. უცებ ჩირაძეც მიეკედლა, უკანასკნელს მიუდგა ზურგში და გაინაბა.  

 

რა უნდოდა მას ჯერში რომ ჩადგა? არ იცის, ვერ იტყვის. ჯიბეში შაურიანიც არ ედო, 

მაგრამ თავის თავი მაინც რიგში იპოვნა.  

 

ჩირაძემ თუ არ იცის მიზეზი, სხვამ მაინც უნდა იცოდეს. ეგრეა. უეჭველად ეგრეა, 

ჰკითხეთ ჯერ იმის თვალებს და მერმე ფეხებს. იმათ იციან. ნამდვილად იციან, და რომ 

ჰკითხოთ, თვალები გეტყვიან.  

 

"აგერ იმ კაცმა, ჩასუქებულმა და სუფთად ჩაცმულმა კაცმა, უბიდან ორი თუმნიანი 

ამოიღო. ერთი ხელში დაინარჩუნა, მეორე კი პალტოს ჯიბეში ჩაიდო. ჩვენ, ჩირაძის 

თვალებმა, ამაზე მეტი არაფერი ვიცით, დანარჩენი სხვებს ჰკითხეთ".  

 

ჰკითხეთ სხვებს, თუნდაც ჩირაძის ფეხებსაც, ისინიც თავისუფალი არიან და თვითონვე 



მოგცემენ პასუხს და რომ ჰკითხოთ, ფეხები იტყვიან:  

 

"გარეთა ჯიბეში ჩაცურებული თუმნიანი რომ დაინახეს თვალებმა, ჩვენ ავჩქარდით და 

იმ კაცის ფეხებს მაშინვე ამოვუდექით უკან. ამაზე მეტი ჩვენ არაფერი გვეკითხება. 

დანარჩენი სხვას მოსთხოვეთ".  

 

დანარჩენი ჩირაძის მარჯვენა ხელს მოსთხოვეთ, მარცხენამ კი არაფერიც არ იცის, ის 

შარვლის ჯიბეში იჯდა და თბებოდა.  

 

მარჯვენა ხელი კი ბურტყუნებს:  

 

- მეც ჯიბეში ვიჯექი, უცებ ამოვცურდი, სხვის ჯიბეს მივეპარე და ჩავსრიალდი. ამ დროს 

სხვისი ხელი მეცა, ჩამბღუჯა - მჟეჟა, დამამტვრია და აღარ ამომიშვა.  

 

- ჰაი შე ქოფაკო, შენა! - ჩასძახის ჩირაძეს ვიღაც ჭაბუკი.  

 

- არა, ერთი იმას დახეთ და! - იბღვირება ვიღაც მედუქნე.  

 

- შე ოხერო! შე ტუტუცო! - და მიაყარეს:  

 

- დაიჭი, არ წავიდეს!  

 

- მისცხე!  

 

- დაჰკა!  

 

ფულის პატრონს ის თუმნიანი ისევ თვითონ უჭირავს, იქნევს და ღელავს:  

 

- მილიციონერ!.. დაუძახეთ!!.. მოიყვანეთ!  

 

- დაუძახეთ!.. დაიჭით, არ გაიქცეს!  

 

ჩირაძე მაგრად უჭირავთ. რა სულელია ეს ხალხი! ისე ჰყავთ ნაკაცარი შებოჭილი, თითქო 



ვინმე ავარასავით გაქცევას აპირებდეს. ის კი არ იციან, რომ ქურდი წაიქცევა, თუ ხელი 

გაუშვეს.  

 

როგორ მოხდა, რად მოხდა, რომ მსაჯულმა სხვის ჯიბეში ჩაჰყო ხელი?! ჩირაძემ არ იცის, 

არაფერიც არ იცის. ჰკითხეთ იმის ჩაობებულ თვალებს, მთრთოლვარე მარჯვენა ხელსა 

და დალეულ, დაგრეხილ ფეხებს.  

 

იმათ იციან, თვითონ ჩირაძეზე მეტი იციან.  

 

**  

 

ეხლა ნამსაჯულევი დიდ დარბაზში დგას, მოაჯირის უკან დგას და თვალების ბლეტით 

ათვალიერებს იმ დარბაზს, ისე ათვალიერებს, თითქო პირველად ხედავდეს.  

 

ათვალიერებს და ისე იღიმება, თითქო იმის პირზე გველის წიწილები იკლაკნებიან. 

მწარედ ეცინება ნამსაჯულევს. ან განა სასაცილო არ არის? ეს დარბაზი, გრძელი, 

განიერი, მაღალი და თეთრი დარბაზი, სწორედ ის დარბაზი, სადაც ჩირაძე ორასჯერ 

მაინც მსაჯულობდა უწინ, დღესაც ისე გამოიყურება, როგორც ოდესღაც იყურებოდა. 

დარბაზის ორი მესამედი მაშინაც ხალხით იყო ხოლმე გაჭედილი და ეხლაც სავსეა.  

 

ბრალდებულს რომ შემოიყვანდნენ ხოლმე, ასი წყვილი თვალი ისე ათვალიერებდა მას, 

თითქო ტანისამოსს ხდიდენო. ეხლაც აშიშვლებენ ტუსაღს.  

 

- ღმერთო დიდებულო! - ჰკივის გულში ბრალდებული და პირსახეს ხელის გულებით 

იმალავს. - ღმერთო ძლიერო! ყველანი ჩემ შესარცხვენად მოსულან.  

 

ჩირაძის ნაცნობ-მეგობრებს თითქო პირი შეუკრავთო: უხუვლიათ და იქ მოუყრიათ 

თავი. აგერ, პირველ რიგში სხედან პროკურორები: სპირიდონ შაველაძე და ვარლამ 

ჩოლუა. ჩირაძეს შესცქერიან, რაღაცას ჩურჩულებენ და გესლიანად იღიმებიან.  

 

ოოჰ, ნეტა შეეძლოს ჩირაძეს ყველაფერი სთქვას, ეხლა იცის და პირზე აკერია!  

 

აი მოსამართლენი და ვექილებიც, ეხლა რომ დამცველთა კოლეგიის წევრები დაარქვეს.  



 

- რაღა დამცველთა კოლეგიის წევრი? - ეხლაღა ეკითხება თავის თავს ბრალდებული. - 

ერთი სახელი მაინც დაერქვათ: დამცველი.  

 

აგერ ვიღაც უკრავს თავს და უღიმის. ის შარშან ჩირაძის თანაშემწე იყო, ეხლა კი იმის 

თანამდებობას ასრულებს. კეთილი კაცია, ებრალება პატიმარი.  

 

თავი ჩაუქნია, ჩაუღიმა და თვალები მარცხენა კუთხეს მოავლო. მოავლო, შეკრთა, 

გაიღიმა, წამოდგა და ისევ დაჯდა. დაჯდა და იმ კუთხეს თვალი ვეღარ მოსწყვიტა.  

 

იქ, უცხო ხალხში, პელაგო ზის, მისი ცოლი - დამდნარი, მიბნედილი, თავდახრილი; ზის 

და ჩუმად ტირის. ხელის გული შუბლზე მიუბჯენია. ცრემლს მალავს, დარცხვენილ 

თვალებს უცხოსაც და ქმარსაც არიდებს.  

 

სამაგიეროდ ბრალდებულის შვილი ბაგრატი, დედას რომ მოსჯდომია გვერდით, 

თამამად და მხიარულად შესცქერის მამას, თან ხელს უქნევს და უცინის. ისიც ავად იყო. 

ახლა ორივენი მუშაობენ. პელაგო ჰკერავს, ბაგრატი კი ნოქრად დამდგარა 

კოოპერატივში. ლუკმას ოფლით შოულობენ და მამას ელიან, გამოვა და მიეშველება. 

ისიც რაღაცას იჩხირკედელავებს და ორიოდე ლუკმას მიაშველებს.  

 

აგერ სასამართლოს "ბოქაულიც" - ვანო ჩარექიშვილი (ეხლა რა ჰქვიან ბოქაულს, ჩირაძემ 

არ იცის). ძველის-ძველი მსახურია. მგონი აქ დაიბადა და ისე შეაბერდა ამ დარბაზს, 

როგორც აგერ ის კარები.  

 

ის ჩირაძესაც ემსახურებოდა. ეხლანდელ ბრალდებულს აგონდება: როცა დარბაზი 

დალაგდებოდა და მოსამართლენი გამოსასვლელად მოემზადებოდნენ, ვანო 

ჩარექიშვილი ბოხი ხმით დაიძახებდა ხოლმე: - Суд идет! Прошу встать! - სამართალი 

მოდის, წამოდექით!  

 

ყველანი წამოდგებოდნენ. თავმჯდომარე გაიბღინძებოდა. დარბაზში გავიდოდა. 

ჩირაძეც გაიჭიმებოდა და გაჰყვებოდა. უკნიდან მესამე წევრი მისდევდა.  

 



წითელ მაგიდასთან მივიდოდნენ და განიერ სავარძლებში ჩასხდებოდნენ.  

 

ჩირაძე ჯერ ხელებს მოიფშვნეტავდა, ხალხს გადახედავდა, მერმე მოაჯირს 

მოუბრუნდებოდა, ბრალდებულს ათვალიერებდა და ისე დაუბრიალებდა თვალებს, 

თითქო ეუბნებოდა:  

 

"ჩემი დღევანდელი ლუკმა შენა ხარ? ვაი შენი ბრალი! მე შენ გიჩვენებ სეირს".  

 

დღეს კი ნამსაჯულევი თვითონვე ზის იმ მოაჯირის უკან, სადაც ათასმა და ათი ათასმა 

გოლგოთის გრძელი გზა განვლო. ეხლა ჩირაძის ჯერიც მოვიდა.  

 

"რა უკუღმა ტრიალებს ქვეყანა"! - თითქო ნააზრევი გაუგო ჩირაძეს დამცველმა და 

განაგრძო:  

 

- მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საქმე სრული გაუგებრობაა. ცხადია, რომ იმ კაცმა ფული 

კარგად ვერ ჩაიდო ჯიბეში. თუმნიანი გადმოუვარდა, ან უნდა გადმოვარდნოდა. თქვენ 

ხელი წაატანეთ იმ ფულს, გინდოდათ იმ ადამიანისთვის მადლი დაგედოთ, მაგრამ... აი 

სწორედ ამ დროს მოხდა გაუგებრობა: იმ კაცს თქვენ ქურდი ეგონეთ და ხელი გტაცათ. 

ასეა თუ არა, მეგობარო?  

 

ჩირაძემ გაიღიმა და სათქმელი გაუგო: ჩვენება ისე გადააკეთე, როგორც ეხლა გითხარიო.  

 

- არა, აგრე არ მომხდარა.  

 

- მაშ როგორ მოხდა?  

 

- სწორედ ისე, როგორც გამომძიებელმა ჩასწერა.  

 

- თქვენ უკეთ გეცოდინებათ. - ცივად მიუგო დამცველმა და გაბრუნდა.  

 

კარგად იცნობს ჩირაძე ამ ხრიკებს. ზოგი ბრალდებული ათჯერ გამოუტყდებოდა 

გამომძიებელს: "მე მოვკალი... მე ვიქურდე... მე დავაშავეო". ათჯერვე მოაწერდა ხელს 

ჩვენებას. მერე კი, საქმის გარჩევის დროს, ყველაფერს პირუკუღმა დაატრიალებდა: ”არ 



ვიცი... არ მინახავს... პირველად მესმის... იქ არც კი ვყოფილვარო".  

 

ასეთ ჯიუტებს ჩირაძე ოდნავადაც არ ინდობდა: თუ გამოტეხილს ექვსიოდე თვეს 

მიუსჯიდა, ახირებულ ცუღლუტს ორ წელიწადსაც მიაკერებდა ხოლმე.  

 

მიზეზიც უბრალო იყო: გამოტეხილის საქმეს მოსამართლე ერთ საათში დაასრულებდა. 

გაკერპებულისას კი ზოგჯერ რამდენიმე დღეს უნდებოდა, გარდა ამისა, რაღას უშველის 

ეხლა ჩირაძეს საქმის მობრუნება? რაც მოხდა, მოხდა! ქვეყანამ უკვე გაიგო და 

დარწმუნდა, აღარავინ დაუჯერებს, უფრო უარესად გაებმება და ერთ სირცხვილს 

მეორეც დაემატება. მოსამართლეებს კი უფრო გააღიზიანებს და სასჯელს მოამატებინებს.  

 

"მართლა, ნეტა ვინ გამასამართლებს? - ეკითხება თავის თავს ბრალდებული. - თუ 

თორაძე შემხვდა, არ დამინდობს. კუპრიძე გესლით მომჭრის თავს. ხვედელიანი რბილი 

კაცია".  

 

მოსამართლენი გამოვიდნენ. წინ ვიღაც უცნობი მოუძღვის.  

 

"ალბათ ეს იქნება თავმჯდომარე"  

 

ჩირაძეს რაღაც შორეულმა მოგონებამ გაჰკრა ელვასავით, მაგრამ იგი ისევ ელვასავით 

ჩაქრა.  

 

თავმჯდომარეს ორნი - ხვედელიანი და ერთი უცნობი მოსდევენ.  

 

მაშ ასე: ჩირაძე ორ წევრს არც კი იცნობს.  

 

"საოცარია - უკვირს ფეხზე მდგომ ბრალდებულს - საოცარი ხალხია, მოუსვენარი 

ხალხია: ერთ ალაგზე ერთ წელიწადზე მეტს იშვიათად გასძლებენ. მოვა უმეცარი, 

თითქოს სკოლაში მოებარაო. ცოტაოდენს ისწავლის და შემდეგ კოოპერატივში გადადის, 

იქიდან მასწავლებლობას დაეძგერება. შემდეგ რკინისგზას შეუდგება და სანამდის 

დადის ყველგან, მანამ ყველაფერისტი ან არაფერისტი არ გამოვა. საკვირველი ხალხია! 

ალბათ ეს ორი ახალი მოსამართლეც ასეთი ჯიშისა იქნება... საოცარი ხალხია!"  



 

- თქვენი სახელი და გვარი? - ეკითხება თავმჯდომარე.  

 

"საკვირველი ხალხია!” - ისევ თავისას დასდევს ჩირაძე.  

 

- მესამეჯერ გეკითხებით, თქვენი სახელი და გვარი მეთქი!  

 

მესამეჯერ? ესეც საკვირველია. რატომ ვერ გაიგო ჩირაძემ? ალბათ გამოყრუვდა. ადგა 

უპასუხა და ისევ დაჯდა.  

 

- წლოვანება?  

 

ორმოცდაათისა შესრულდა.  

 

უპასუხა და თავმჯდომარეს ეხლაღა გაუყარა თვალი თვალში. გაუყარა და ვეღარ 

მოაშორა.  

 

სადღაც და ოდესღაც უნახავს, თითქოს ეცნობება, ტვინში ნემსის ოდენა რაღაც 

უფართხალებს. მეხსიერებას იკრებს, თავს ძალას ატანს, იგონებს და ვერ მოუგონია.  

 

- თქვენი წინანდელი სოციალური მდგომარეობა?  

 

"ეს ცხვირი, კაუჭა ცხვირი, და ვიწროდ შეკეცილი ტუჩები..."  

 

- ბრალდებულო , მიპასუხეთ!  

 

"გრუზა თავი...მაღალი შუბლი...შუბლზე რაღაც ჭრილობა"...  

 

- სმენა ხომ არ გაკლიათ?  

 

- მე? - წამოხტა უცებ მოაჯირის კაცი. - მე? არა, არ მაკლია.  

 

- მაშ მიპასუხეთ.  



 

ჩირაძე უაზროდ ბლიტავს თვალებს და სდუმს.  

 

- თქვენი წინანდელი ვინაობა მეთქი?  

 

- სასამართლოს მუშაკი.  

 

უპასუხა და აზრი ისევ შორეულში ჩაიკლაკნა: "ჭაღარა წვერი... ალბათ შემდეგ 

გაუჭაღარავდა... მაშინ კი..."  

 

როდის "მაშინ?" სად უნახავს ეს კაცი, ეხლა რომ თვალებს უბურღავს და ცალი ტუჩით 

იღიმება?  

 

"იღიმება, თუ იმუქრება?"  

 

- მოსამართლედ ხომ არ ყოფილხართ ოდესმე?  

 

როგორ არა, იყო, მოსამართლედაც იყო. ეს ხომ მთელმა ქვეყანამაც იცის.  

 

- სად?  

 

- აქ ტფილისში.  

 

- კიდევ სად?  

 

ჯერ სდუმს, მერმე უმატებს:  

 

- თელავშიც ვიყავი.  

 

- აქედანაც დადიოდით თელავში სესიაზე?  

 

- დიახ... რამდენჯერმე ვაყავი.  

 



ნეტა ეს წვრილმანი რაღასთვის სჭირდება მოსამართლეს? თელავშიც იყო, რა თქმა უნდა, 

იქნებოდა.  

 

- რამდენჯერმე?  

 

- დიახ, რამდენჯერმე.  

 

თავმჯდომარე ბრალდებულს ისევ წეღანდელივით შესცქერის. თვალი ისევ იმის 

თვალებში აქვს ჩარჭობილი, უმზერს და სდუმს, თანაც ოდნავ იშმუშნება. მერე ისევ 

იმეორებს, თითქო თავის თავს ეუბნებაო:  

 

- მაშ რამდენჯერმე იყავით?  

 

- დიახ, რამდენჯერმე გახლდით.  

 

უცებ მოგონების ელვამ გაჰკრა. სკამზე დავარდა, წამოდგა. ისევ დაჯდა და გახევდა.  

 

**  

 

მოაგონდა ის საქმე - უბრალო და შორეული საქმე. მას შემდეგ ხუთმეტი წელიწადი 

გავიდა.  

 

მოსამართლენი თელავში ავიდნენ. ჩირაძეც წაიყვანეს. ხუთიოდე საქმე გაარჩიეს. ყველას 

მისი ხვედრი მიუსაჯეს: ზოგი გადაასახლეს, ზოგსაც კატორღა მიაკრეს.  

 

ბოლოს ეს კაციც შემოიყვანეს, აგერ ის გრუზა, ჭაღარაშერეული, მკვრივი ადამიანი, აგერ 

იქ თავმჯდომარის სკამზე რომ ზის და ოდნავ იღიმება.  

 

მაშინაც იღიმებოდა. ალბათ იმიტომ იღიმებოდა, რომ თავი უდანაშაულოდ მიაჩნდა.  

 

იმის საქმე უბრალოზე უბრლო იყო: თავისთვის ცხოვრობდა კურდღელაურში, ვაზს 

სხლავდა, ვენახს ბარავდა, შაბიამანს აყრიდა, ღვინოს აყენებდა, ჰყიდდა და 

საქორწილოდ ემზადებოდა.  



 

ერთ ღამეს ვიღაცამ კარი დაურახუნა.  

 

- რომელი ხარ? - ხმა მისცა გლეხმა.  

 

- გარეთ გამოდი, შინაური ვარ.  

 

კარი გააღო და გავიდა. ან რა ჰქონდა მოსარიდებელი?  

 

- ვინ ხარ, რა გინდა?  

 

აქეთ-იქიდან ორი ლანდი აეტუზა.  

 

- ჩქარა მოიტა ღვინო, პური, ბურვაკი - წასჩურჩულა ერთმა.  

 

- ფულს გადაგიხდით, ნუ გეშინიან. - დაუმატა მეორემ.  

 

გლეხი შეეკამათა, მაგრამ ბევრი აღარ ალაპარაკეს, კიდობანი დაუცალეს, ორი ტიკი 

გაავსეს, ორ ბურვაკს ყელი გამოსჭრეს, ცხენებზე აიკიდეს და გაჰქუსლეს. თედო კი 

ჭრაქის წინ ორ წითელ თუმნიანს ატრიალებდა და ანგარიშობდა.  

 

რამდენიმე კვირა გავიდა. სადღაც ვიღაც ყაჩაღები დახოცეს. ერთი დასჭრეს და თელავში 

ჩამოიყვანეს. მერმე ისიც მოკვდა. ერთ ღამეს ისევ ვიღაცამ დაარახუნა თედოს კარი.  

 

- რომელი ხარ?  

 

- გააღე!.. ჩქარა გააღე. თორემ...  

 

გააღო და ბოქაული იცნო. თედო შეჰკრეს და წინ გაიგდეს. დედა მისი ჰკიოდა, 

ფეხმოტეხილი ძაღლი წკმუტუნებდა.  

 

- ბრალი არა მაქვს. არხეინად იყავი! - გამოსძახა შვილმა დედას და სიბნელეში დაიმალა.  

 



სამუდამოდ დაიმალა. მას აქეთ დედა-შვილს ერთმანეთი აღარ უნახავს. დედაკაცი 

ლოგინად ჩავარდა და მაშინაც ვეღარ ადგა, როცა თედო ჩირაძის თვალწინ დააყენეს.  

 

მოკლე და უბრალო საქმე იყო.  

 

- შენ იმ ყაჩაღებს იცნობდი.  

 

- არა.  

 

- მუდამ კავშირი გქონდა.  

 

- არა, ღმერთმანი.  

 

- ეხმარებოდი.  

 

- არა მეთქი!  

 

- გირჩევთ, გამოტყდე.  

 

- არა, არა და არა!  

 

და ფიცულობდა, ყველას და ყოველივეს ფიცულობდა. მურაზს, ალავერდის ხატს, 

დედას, ზევით ღმერთსა და ქვეით სინდისს. მაგრამ არ დაუჯერეს, იმიტომ არ 

დაუჯერეს, რომ სადღაც რაღაც ეწერა, და რაც ეწერა, მისი ამოფხეკა და გამტყუნება 

შეუძლებელ საქმედ იყო მიჩნეული.  

 

არ დაუჯერეს და სამუდამო გადასახლება დაუდგინეს.  

 

ჩირაძეს ახლაც აგონდება: გლეხი პირდაღებული იდგა, თითქო ვერაფერი გაიგოო. 

გადაუთარგმნეს. მაინც უხმოდ იდგა და თვალებს ბლიტავდა. გაიღიმა კიდევაც, თითქო 

ამბობდა:  

 

"ვერა, ვერ მომატყუებთო".  



 

**  

 

აჰა, ის თედო, მაშინ რომ უნდობლად იღიმებოდა. ეხლა აგერ იქა ზის - წითელ 

მაგიდასთან, თავმჯდომარის სავარძელში ზის.  

 

ზის და ეხლაც იღიმება. მაგრამ ისეთნაირად იღიმება, თითქო ეკითხებოდეს: 

"გაგახსენდი? მომიგონე?"  

 

ჩირაძეს მართლა გაახსენდა, მოაგონდა, მაგრამ...  

 

მაგრამ ეს ღიმილი, უცნაური დაგრეხილი ღიმილი, ნეტა რა არის შიგ ჩაქსოვილი? რა 

სწერია იმ ღიმილში - რისხვა თუ ლმობიერება? მუქარა თუ წყალობა?  

 

ჩირაძეს არ ესმის. ვერ გაუხსნია, იმ ღიმილის გასაღები ვერ უპოვნია. უცებ აზრმა გაჰკრა:  

 

"რა ტუტუცი ვარ! სხვა რა უნდა ჰქონდეს ჩემთვის ამ ადამიანს, შურისძიებისა და შხამის 

მეტი! დავღუპე და დამღუპავს, დავსაჯე და მომიზღავს".  

 

ყველაფერი გათავდა. ჩირაძე დაიღუპა. სამართალი რომ იყოს სადმე, ბრალდებული 

წამოდგებოდა და იტყოდა: "გთხოვთ საქმე გადასდოთ და თავმჯდომარე შემიცვალოთ, 

ვინაიდგან... რადგან".  

 

ვინაიდგან თავმჯდომარეს პირადი საქმე აქვს ჩირაძესთან და ანგარიშს გაუსწორებს, 

სამაგიეროს გადაუხდის.  

 

"მაგრამ რადგან ამ დარბაზში - ახალ ქვეყანაში - სამართალი არ არსებობს, ამიტომ..."  

 

ამიტომ დუმს ჩირაძე და უგულოდ იძლევა პასუხს:  

 

- დიახ... ეგრე იყო... მოვიპარე... გვშიოდა და მოვიპარე. მდგომარეობამ მაიძულა...  

 

- ჩირაძემ უწინ არ იცოდა, - ჰქუხს ახალგაზრდა პროკურორი, - არ იცოდა, რომ 



მდგომარეობა ჰქმნის შეგნებას. ის ამას არავითარ ანგარიშს არ უწევდა და საწყალ ხალხს 

ასობით ჰგზავნიდა ციხეში... მაგრამ ახლა... როცა თვითონვე იწვნია... ამიტომ... რადგან... 

ამიტომსა და იმიტომს ჩირაძე ყურს აღარ უგდებს. ან რა  

 

საჭიროა! სულ ერთია, დაღუპულია. აღარც ვექილისა ესმის რამე. მხოლოდ წვიმის 

წვეთებივით ესხმის მისი რადგან... ამიტომ... ვინაიდან... იმიტომ...  

 

რა მოხდა შემდეგ, აღარც ეს ახსოვს. მხოლოდ ერთიღა აგონდება: შვილი და ცოლი 

მოეხვივნენ, ატირდნენ და აატირეს.  

 

ვექილმა მიულოცა და კინაღამ ხელი მოსწყვიტა. სხვებმაც ხელი ჩამოართვეს, გაუცინეს, 

გაამხნევეს.  

 

ჩირაძემ დარბაზიდან გამოსვლა დაიგვიანა, და როცა გამოვიდა, მოულოდნელად შეეჩეხა 

თავმჯდომარეს.  

 

- მადლობელი ვარ. მოქალაქე ჩირაძევ, - ეუბნება თავმჯდომარე, - დიდი მადლობელი 

ვარ.  

 

გამართლებული პირღია შესცქერის თედოს და ჰფიქრობს:  

 

"დამცინის თუ... ან სადაური დაცინვაა?"  

 

- დიდი მადლობელი ვარ მეთქი. სამაგიერო გადაგიხადე.  

 

- რისა?.. რისთვის? - ბორძიკით ეკითხება ჩირაძე.  

 

- იმისთვის, რომ კაცი გამხადეთ... რომ არ გადაგესახლებინეთ, ისევ ტყაპუჭა ტეტია 

დავრჩებოდი. ეხლა კი...  

 

- მაშ...  

 

- მაშ არაფერი. ზოგი ჭირი მარგებელი ყოფილა. მშვიდობით იყავით!  



 

1928 წ. 

 

 პატარა დედაკაცი      

1  

 

- სოფიო ქალო, ახალი ამბავი გაიგე? - ჰკითხა ექიმ ქალს სამკურნალოს გამგე ექიმმა 

სოლომონ ბარავიძემ.  

 

- არა, არაფერი არ გამიგია. ხომ არავინ მოგვიკვდა?  

 

- სიკვდილი ახალი ამბავი არ არის სამკურნალოში. მაგაზე უკეთესს გეტყვი: ახალი 

მთავარი დოსტაქარი მოდის. აბა გამოიცანი, ვინ დანიშნეს?  

 

- ღმერთმანი, არ ვიცი. ნეტა ვის დანიშნავდნენ?  

 

- ვითომ არ იცის!  

 

- არ ვიცი მეთქი.  

 

- მაშ გეტყვი: შენი ქმარი ამირან რიმანიძე დაგვინიშნეს.  

 

- ბატონო სოლომონ, - ოდნავ ხმა აიმაღლა და შუბლიც აიკრა სოფიომ, - ჩემს ქმარს სხვა 

სახელი და გვარი აქვს...  

 

- კარგი, შენი ჭირიმე. - გააწყვეტინა სოლომონმა. - უბრალოსთვის ნუ დამედევნები 

ხოლმე. მეც ვიცი, რომ შენს ქმარს სპირიდონი ჰქვიან, ხოლო გვარი თქვენი - რონველია. 

მხოლოდ ერთი სიტყვა შემცდა: ნაქმრევის მაგიერ ქმარი წამომცდა. ეხლა ამისთვის ხომ 

არ ამიკლებ, ქალო?  

 

რა თქმა უნდა, ექიმი ქალი არ აიკლებს "ჩაჩანაკ სოლოს" - თავის მფარველს, რომელიც 



მამად გამოადგება, მაგრამ პატარა დედაკაცს მაინც ეწყინა: სოლომონ ბარავიძეს სიტყვა 

"ქმარი" არ უნდა ეხმარა.  

 

- კარგი, ნუ აპილპილდი. მოდი, შევრიგდეთ.  

 

სოფიომ ფაფუკი მოვლილი ხელი გაუწოდა საკოცნელად, ხოლო მეორე ხელი 

შევერცხლილ თმაზე გადაუსვა და წაიბუტბუტა:  

 

- ნუ მაჯავრებ ხოლმე, თორემ...  

 

მერმე დაჯდა, თეთრი ხალათი შეისწორა და ამოიოხრა:  

 

- ღმერთმანი, არაფერი არ მესმის, სადაც კი მივედი, ყველგან ამირანზე ლაპარაკობენ. 

ვისაც შევხვდი, ყველას ისევ რიმანიძე აკერია პირზე. იმ კაცს ჩემზე კარგად არავინ არ 

იცნობს, ამიტომ...  

 

- რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა! - შეაწყვეტინა ბარავიძემ. - მჯერა, ოღონდაც, შენ ძალიან 

კარგად უნდა იცნობდე ამირანს. ორ წელიწადს უწექი გვერდით. მაგრამ, ჩემო 

ფუნჩულავ, მე ისიც ვიცი: თქვენ არ გაიყრებოდით, ამირანს რომ ქმრობა შესძლებოდა.  

 

- სამწუხაროდ, ეს ამბავი მთელმა ქვეყანამ გაიგო. რა ვუყო, ჩემი ბრალი არ არის.  

 

- არც არავინ გამტყუნებს, ფუნჩულა ქალო. ჩვენ, ექიმებმა, სხვებზე მეტი ვიცით, ამიტომ 

ზნეობის საზომიც სხვანაირი გვაქვს. რასაც სხვები ღალატს ეძახიან, ზოგჯერ ჩვენ 

ბუნებრივ მოვლენად მიგვაჩნია. ხალხი ამბობს: გარყვნილიაო! ჩვენ კი ვიტყვით: 

ბუნებამ თავისი გაიტანაო. ბრბო გაჰკივის: უზნეობაა! ჩვენ კი ვიცით, რომ აქ სისხლის 

კანონმა გაიმარჯვა. მორჩა და გათავდა!  

 

სოლომონ ბარავიძემ ერთხელ კიდევ იხელთა და "ჯერ კიდევ გამოუცდელ" ექიმ-ქალს 

გრძელი დარიგება მისცა. ეუბნებოდა: ადამიანს სიბრძნე ამშვენებს, ესე იგი დაკვირვება, 

გამოცდილება და ბუნებრივი ჭკუა. მშრალი ცოდნა მხოლოდ ჭკუის სამკაულია, ამიტომ 

ბარავიძეს ჭკუიანი, გამოცდილი და დაკვირვებული უმეცარი ტეტია ურჩევნია 

წიგნებით გატენილს დიპლომიან "დურაკს", რომელიც მხოლოდ ნარევია კერპი ჯორის, 



დაგეშილი თუთიყუშისა და გახედნილი მაიმუნისა. უნდა მივუმატოთ თავხედობა 

უმეცარისა, კადნიერება ტუტუცისა და სიბრიყვე ველურისა, სადაც ყოველივე ყირამალა 

დგას ხოლმე.  

 

მადლობა უფალსა, სოფიო ოცდაექვსი წლისა ძლივს იქნება! ამიტომ მას ამაზე მეტიც არ 

მოეთხოვება. სიბრძნე და გამოცდილება მოსდევს მხოლოდ სიბერეს, რომელიც 

ჯერჯერობით "შეწევნითა ღვთისათა", ძალიან შორს არის ექიმ ქალისაგან.  

 

- ისიც ცხადია, რომ ჭკუა და დაკვირვება შენისთანა ლამაზსაც მოუხდება.  

 

- მადლობელი, ჩემო ჩაჩანაკო. მაგრამ ვერ გავიგე, რისთვის მომაგონე ეხლა ჭკუა და 

დაკვირვება?  

 

- ვერ გაიგე? გაიხსენე რაზე ვლაპარაკობდით. რაც სხვამ ცოდვად ჩაგითვალა, ის ჩემთვის 

ისეთივე ბუნებრივი მოვლენა არის მეთქი, როგორც სეტყვა და თოვლი, წვიმა და მზის 

დაბნელება, გათენება და დაღამება. ამიტომ მე ქმრის გამოცვლა ცოდვად არ მიმაჩია...  

 

სოფიომ გაიცინა, პაწაწინა, სავსე და წითელი ტუჩებიდან მსხვილი კბილები გამოიჩინა 

და მერმე სთქვა:  

 

- თუ მაგისთანა ცინიკური აფორიზმით ჩემი გამართლება გინდა, დიდად გმადლობ, 

მაგრამ ქმრის გამოცვლა ჩვენს დროში არავის აღარ გააკვირვებს.  

 

- აკი გითხარი, პატარა დედაკაცო, არ გამტყუნებ მეთქი. ღმერთმა დამიფაროს, რომ შენი 

მსაჯული ვიყო. რამდენჯერ გითხარი და ეხლაც გიმეორებ: თავით-ბოლომდე მართალი 

ხარ მეთქი.  

 

- მაშ რად გაიხსენე ჩემი წარსული?  

 

- იმიტომ, რომ ერთი გარემოება მაკვირვებს: სამივემ აქ მოიყარეთ თავი: შენც, შენმა 

უწინდელმა და ეხლანდელმა ქმრებმაც. "მენაჟ ა ტრუა" - სამთა ოჯახი არ დაარსდეს.  

 

- სოლომონ! - წყრომით წამოიძახა სოფიომ და პაწაწა მუშტი მაგიდას დაჰკრა: - დღეს 



ხუმრობის გუნებაზე არა ვარ.  

 

სოლომონ ბარავიძემ იგრძნო, რომ პატარა დედაკაცი მართლა ხუმრობის გუნებაზე არ 

იყო, და უმალვე კილო გამოიცვალა:  

 

- კარგი, გენაცვა, კარგი. ნუ გაცხარდი. მაინც საკვირველია, რაღა ჩვენ დაგვინიშნეს 

რიმანიძე? შენი ქმარი სპირიდონი პირველი კანდიდატი იყო.  

 

- არც მე მესმის, რად აუარეს გვერდი სპირიდონს. თუმცა, მეორე მხრით, საკვირველი 

არაფერია. ერთი თვეა, რაც ამირანი დაბრუნდა და უკვე მთელი საქართველო 

აალაპარაკა. "რიმანიძე დიდი მეცნიერია. რიმანიძე ბედნიერი დოსტაქარია. რამანიძემ 

სთქვა, რიმანიძე მოვიდა, რიმანიძე წავიდა, ადგა, დაჯდა, დაამთქნარა". ახა-ხა! ამირანი 

და დიდება?! დავიჯერო?  

 

სოლომონი სოფიოს ნაძალადევ სიცილსა და კილოს არ აჰყვა.  

 

- უნდა დაიჯერო. მართლა ღირსეული კაცია.  

 

ბარავიძის კილომ ქალის სიცილი თითქო მახვილით მოჰკვეთა. სოფიომ ტუჩები შეიკეცა 

და მოხუცის დაფიქრებულ სახეს დააშტერდა. მერმე თვითონაც გამოიცვალა ხმა:  

 

- მაშ დაგიჯერო!  

 

- გეუბნები, ქალო, კაცური კაცია მეთქი: ჭკუიანი, მცოდნე, ნიჭიერი, დინჯი და ძლიერი.  

 

- დინჯი და ძლიერი? - გაიკვირვა სოფიომ. - ამირანი და დინჯი? ძლიერი? მაშ სასწაული 

მომხდარა. ასეთი გარდაქმნა?!  

 

- შენს ქმარს... შენს ნაქმრევს უწინ არ ვიცნობდი, ეხლა კი დავაკვირდი და გავიცანი. 

ძლიერი ადამიანია მეთქი.  

 

სოფიომ მხრები აიშმუშნა და წამოდგა:  

 



- ღმერთმა ხელი მოუმართოს.  

 

- ჯერ არსად არ შეგხვედრია?  

 

- არა, ჯერ არ მინახავს. დღეს ხომ არ მოვა?  

 

- ნახევარ საათში აქ იქნება. ხვალინდელი დღიდან კი მუშაობასაც შეუდგება.  

 

- როდის? ხვალ?  

 

- დიაღ, ხვალ რამდენიმე რთული საქმე აქვს. ბევრნი დავესწრებით. შენც მოდი. 

გამოგადგება.  

 

- მადლობელი ვარ. მე არ მცალიან. - სთქვა სოფიომ და უფრო სწრაფი ბაკუნით წავიდა 

კარებისაკენ, ვიდრე ჩვეულებრივ დადიოდა ხოლმე, კარის გამოსაღებად ხელი გაიშვირა, 

მაგრამ ჰაერშივე შერჩა: კარი მეორე მხრიდან გაიღო და ხუთი წლის უნახავი ნაქმრევი 

და ნაცოლარი ერთმანეთს პირისპირ შეეფეთნენ.  

 

სოფიო გუნებაში ადრევე შეემზადა ამირანის დასახვედრად, - ცივი და გულგრილი 

სალამი მიეცა, მაგრამ ნაქმრევის მოულოდნელმა შეფეთებამ უმალვე დაურღვია გეგმა: 

სოფიო ქურდობაში დაჭერილ ბავშვივით გახევდა და გაშრა. მერმე გზა მისცა და ძლივს 

წაილუღლუღა:  

 

- მობრძანდით...  

 

- თქვენ მობრძანდით, ქალბატონო სოფიო, - გზა მისცა ამირანმაც.  

 

სოფიოს ბარავიძე მიეშველა. წამოდგა და კარებისაკენ გაეშურა:  

 

- მობრძანდით, ბატონო ამირან, მობრძანდით.  

 

ოთახში მაღალი და სრული ადამიანი შემოვიდა: სუფთად ჩაცმული, 

წვერულვაშგაპარსული და ისეთივე შუქიანი, როგორც ის ოთახი იყო....  



 

სოფიომ გზა მისცა. სამი ნაბიჯი დაიწია უკან და კედელს მიეყუდა.  

 

- ბოდიშს ვიხდი, - სთქვა სუფთა მკვრივი ხმით ამირანმა და სოფიოს მიჰყვა. - სოფიოს 

ვახლავართ.  

 

თავი მოიდრიკა, ნაცოლარს ფუნთუშა ხელზე აკოცა და ბარავიძეს მიუბრუნდა:  

 

- დილა მშვიდობისა, ბატონო სოლომონ!  

 

- გამარჯვება, ბატონო ამირან, გამარჯვება! მობრძანდით... დაბრძანდით... ძალიან 

მესიამოვნა, რომ ასეთი დიდი დოსტაქარი დანიშნეს ჩვენს სამკურნალოში.  

 

დასხდნენ და ბაასი გააბეს. გონდაბნეული სოფიო კი ისევ კედელთან იდგა. ამირანს 

შესცქეროდა, ყურს უგდებდა და უკვირდა:  

 

"ეს კაცი ჩემი ნაქმრევია?! ის დამდნარი ჩონჩხი, ფიცხი, სნეული და თითქმის 

მომაკვდავი ამირანია, რომელმაც თავისი გვარი მომცა, ორი წელიწადი მაცხოვრა თავის 

ჭერ-ქვეშ და კინაღამ ჭკუაზე შემაცდინა?! ამ ქვეყნად თურმე სასწაული ხდება ხოლმე. არ 

მეგონა, ვერ დავიჯერებდი, რომ მომაკვდავი წამოდგებოდა".  

 

და ყურს უგდებდა რიმანიძის ლაპარაკს და ფართოდ გახელილი თვალებით, გულის 

ფანცქალით, აცქვეტილი ყურებით და ოდნავ გახსნილი პირით ათვალიერებდა 

ოდესღაც განწირულ ნაქმრევს.  

 

ამირანმა სოფიოს გადაჰხედა, მიიწია და მერმე ბარავიძეს ისე შეჰხედა, თითქოს 

ეუბნებოდაო: ეს ქალი... უხერხულია... ან დაბრძანდეს, ან გავიდეს.  

 

ორივენი მიუხვდნენ სათქმელს: სოფიოც და ბარავიძეც.  

 

- სოფიო, ქალო, დაბრძანდით, - მიაძახა უკვე მიმავალ სოფიოს გამგე ექიმმა.  

 

- მადლობელი ვარ. არა მცალიან... მეჩქარება, - უპასუხა სოფიომ და გავიდა.  



 

II  

 

ამირან რიმანიძემ სოფიო შვიდი წლის წინათ შეირთო. ამირანი მაშინ ოცდახუთი წლის 

ახალგაზრდა ექიმი იყო, ხოლო სოფიო ის იყო მაშინ შეუდგა ექიმობის შესწავლას. 

ორივენი ერთ სახლში იდგნენ და ერთმანეთს ხშირად ხვდებოდნენ. ახალგაზრდა 

სტუდენტი ქალი კვირაში ორჯერ მაინც შეირბენდა უსაქმო ექიმთან და ეტყოდა:  

 

- ბატონო ამირან, მიშველეთ.  

 

ამირანიც ხალისით ჰშველოდა და ზოგჯერ ორ-ორ საათს ანდომებდა ქალისთვის 

გაუგებარის ახსნა-განმარტებას.  

 

მაშინ სოფიო ცელქი, უდარდელი და მხიარული ქალი იყო და მაშინაც დიდი თვალები, 

გრძელი წამწამები, სავსე მკერდი, შავი დალალები და ხალვათი გული ჰქონდა, 

თვითონაც სავსე იყო სიცოცხლის ხალისით, წითელი სისხლით, ათასნაირი ლანდებით 

და წყურვილით. მთელი დღე ბეღურა ჩიტივით დაჰხტოდა და ქედანივით ღუღუნებდა.  

 

თითქო თავისთავად მოხდა მოსახდენი. ანცი სოფო ანცად ჩაუვარდა მკლავებში ამირანს 

და იმ დღიდან პატარა და სისხლით გატენილ ტუჩებს ვაჟის კოცნა უფრო შეუყვარდათ, 

ვიდრე ანატომიის დასაზეპირებელი ცმაცუნი, ხოლო სავსე და მოკლე თითებს ამირანის 

ხუჭუჭი თმის ალერსი უფრო ეხალისებოდა, ვიდრე სქელი და გაუგებარი წიგნების 

ფურცვლა.  

 

რამდენიმე თვის შემდეგ სოფიო ისე შევიდა ამირანის ოთახში, როგორც საკუთარ 

სახლში: თეთრი ატლასის კაბით, თეთრიყვავილებით და თეთრივე იმედებით, ხოლო 

მძიმე წიგნები, ძველი გვარი და უბიწო ვიწრო საწოლი ძველ ბინაზე დასტოვა.  

 

იმ ღამეს პატარძალი ჯერ მაყრიონმა არ დააძინა. მერე გალეშილი ამირანი შემოვიდა და 

თავისი ხვედრი მოითხოვა. დედოფალი გულუხვად და ხელგაშლით დაუხვდა, მაგრამ 

მეფემ ვერ იმეფა: გასატანი ვერ გაიტანა და მალე ახვრინდა.  

 

"რა ვქნა, რა ჩემი ბრალია, ამირანი მთვრალია", - გადასწყვიტა გულნაკლულმა 



პატარძალმა და ძლივს ჩასთვლიმა.  

 

მეორე დღეს ისევ მეფე-დედოფლის ღამე დადგა. მაყრიონი წავიდა. ამირანი 

გამოფხიზლდა, მაგრამ ისედაც ფიცხი და თვალმიმქრალი ექიმი იმ ერთ დღეში უარესად 

შეხმა და მოიღრუბლა. "შევრცხვები", - გადასწყვიტა მან გულში და მართლა ერთხელ 

კიდევ შერცხვა.  

 

მერე წამოდგა და მეორე ოთახში ჩუმად რაღაც წამალი დალია. ცოტა ხნის შემდეგ 

აიშალა, გამოცოცხლდა და იმძლავრა.  

 

მეორე დღეს სოფიომ იმ წამლის ძებნაში მთელი ბინა გადაჰქექა და აივანზე ტახტის 

მავთულში ორი შუშა და შპრიცი იპოვნა. წამლები გასინჯა, დაჰსუნა, მაგრამ ვერაფერიც 

ვერ გაიგო. ნაპოვნი ისევ შეინახა და ამირანს უთვალთვალა.  

 

ამირანი იმ დღეებში ნაცემი ძაღლივით დაბარბაცებდა. შიშნაჭამი, მოწყვეტილი და 

პირქუშიანი იყო. საღამო-ჟამზე ახალგაზრდა ქმარი მოუსვენრად იყო. მერე აივანზე 

გავიდა და იქიდან თავის ოთახში შეიპარა. სოფიომ დილანდელი ნაპოვნი გასინჯა. 

შპრიცი და შუშები იქ აღარ იყო. ამირანი ხელმეორედ გავიდა აივანზე და დაბრუნდა. 

ცოტახნის შემდეგ გუშინდელი ცვლილება დაეტყო: თანდათან შეხურდა და 

გამხიარულდა.  

 

ღამით კი, სანამ დაწვებოდნენ, სოფიომ ამირანის პირიდან ისევ გუშინდელი წამლის 

სუნი იგრძნო.  

 

"ალბათ ისევ ის წამალი დალია", - გეშით მიაგნო მან და მალე დარწმუნდა, რომ მისი 

ქმარი შუშხუნას ჰგავდა: წინდაწინვე წამლებით იტენებოდა, მერე უცაბედად 

იფეთქებდა და უმალვე ჩაქრებოდა.  

 

იმ ღამიდან ერთმანეთის ჯვარცმა დაიწყეს.  

 

"არ შემიძლიან", - ჩაიდო თავში ახალგაზრდა ქმარმა და მოულოდნელ გოლგოთას 

შეუდგა, თან ცოლიც გაიყოლია.  

 



ქმარმა თვითონაც კარგად იცოდა თვითშთაგონების ავი ძალა და "არ შემიძლიან"-ის 

შედეგი და ამიტომ ბოროტ სულს ჯერ ნებისყოფა დაუხვედრა.  

 

"შემიძლან! შემიძლან!" - გაჰკიოდა მისი გონება და ამირანსაც იმედი ეძლეოდა, მაგრამ, 

როცა დრო მოვიდოდა, ბოროტი ორეული მხოლოდ ერთხელ ჩააწვეთებდა:  

 

"არ შეგიძლიან... ისევ შერცხვები". და ღონემიხდილი, დაწურული და სირცხვილისაგან 

ალესილი ქმარი სიბნელეში იწვოდა. სტიროდა და ოფლიან თმებს იგლეჯდა.  

 

თავის ცოდვით და უბედო ქმრის სიბრალულით ნაწამები სოფიოც სტიროდა და 

ატირებულ მამაკაცს არიგებდა:  

 

- გენაცვალოს სოფიო! ალბათ ავადა ხარ. ექიმს ეჩვენე.  

 

ამირანი ჟინიანობდა და აფრიკული წამლებით, ბრაზით, ურჩობით და კაპასობით 

ებრძოდა უჩინარ ორეულს, რომელმაც იმედგადაწყვეტილი და დაოსებული ექიმი 

საბოლოოდ ჩაბღუჯა და მოსრისა.  

 

ერთხელ სოფიომ ის წამლები მოიტაცა და ამირანის მეგობარ ექიმთან გაიქცა. სპირიდონ 

რონველმა წამლებს დაჰსუნა და შუბლიც აიკეცა.  

 

- ეს მორფინია, ეს კი...  

 

და მეორე წამალიც დაასახელა. მერმე მოჰყვა და ისედაც შეშინებული ქალი ისე 

დააფეთა, რომ შემდეგ თვითონვე გაუხდა დასამშვიდებელი.  

 

- შეიძლება ჯერ დაგვიანებულიც არ იყოს. იქნება მოვარჩინოთ. ოღონდ არ უნდა 

დავიგვიანოთ. საქმეს დღესვე უნდა შევუდგეთ, შენც უნდა დამეხმარო, - უცებ "შენ"-ზე 

გადავიდა სპირიდონი, - თორემ მარტო მე ვერაფერს გავხდები, - უთხრა ექიმმა და იმ 

დღიდან სოფიომ და რონველმა პირი შეჰკრეს და ამირანის მოსარჩენად შეითქმნენ.  

 

უბედურ ამირანს ეშველება, თუ სოფიო სპირიდონს ყველაფერს დაუჯერებს და 

სავსებით დაემორჩილება. სოფიოს სხვა გზა არცა აქვს, ოღონდ სპირიდონმა უბრძანოს 



და ყველაფერს შეუსრულებს.  

 

იმ დღიდან მართლა ისე გაჰყვა თავის მხსნელს, როგორც ყურმოჭრილი და შებორკილი 

მონა.  

 

ამირანს ცოდვის გამჟღავნებისა რცხვენოდა. ურჩობდა, იხერხებოდა, ილეოდა. ბოლოს 

მაინც მოტყდა და ცოლს დაუთმო. იმავე საღამოს სპირიდონი მიიწვიეს.  

 

ამირანმა ლუღლუღით უამბო ყოველივე. სპირიდონმა სოფიო მოიშველია, წამლები 

გადაღვარეს, შპრიცი დაამტვრიეს და ამირანს ფიცი დაადებინეს, რომ აფრიკულს 

ახლოსაც აღარ მიუდგებოდა.  

 

ამირანმა იმ დღიდან გულმოდგინე მკურნალობა დაიწყო. მაგრამ განკურნება არ 

დაეტყო. გოლგოთის გზა უფრო გამძაფრდა. გაგრძელდა და ამ გზაზე ქანცგამოლეული 

ქმარი თავის ცოლს დავარდნილ ბავშვივით მიათრევდა.  

 

მოდრეკილი და მოღრუბლული ამირანი საღამოობით სადღაც მიდიოდა და ისევ მალე 

ბრუნდებოდა - პირმცინარე და გამარდებული. მაგრამ აფეთქებულ შუშხუნას ისევ 

უიმედო წვალება და სასოწარკვეთილთა ღამისთევა მოსდევდა.  

 

სოფიო ეჭვმა შეიპყრო. გასაღიზიანებელი წამლის სუნი აღარ მისდიოდა. არც იმ წამლის 

შედეგი მოსჩანდა. "მაგრამ, - ფიქრობდა, - მგონი ისევ მორფინს უნდა ხმარობდეს".  

 

ეს ეჭვი სპირიდონს გაუზიარა. ისევ მოიყარეს თავი და ამირანს ბრალდებულივით 

დაჰკითხეს. ამირანი ფიცულობდა: იმ დღიდან ის "დაწყევლილი" თვალითაც აღარ 

მინახავსო.  

 

ხანგრძლივი კვნესისა და ჩურჩულის შემდეგ გადაწყვიტეს: ამირანი და სოფიო 

დროებით გაიყრებიან. ქმარი აბასთუმანში წავა და ერთ თვეს დაისვენებს. დღეში ათ 

კვერცხს და ორ გირვანქა ხორცს შესჭამს, მუდამ ფიჭვის ოფლს ისუნთქავს, ივლის, 

იბანავებს, მოსუქდება და დაბრუნდება. სოფიოც ქალაქში დაისვენებს და მოკეთდება.  

 

- საიმისო არაფერი არა გჭირს. ნერვები უნდა დაიმშვიდო. ეს არის შენი ერთადერთი 



სენი. გაზეთსაც კი არ მიეკარო. შენც ექიმი ხარ და იცი, ჩემი დარიგება აღარ გინდა. მერე 

სოფიოც გაშინჯა და უთხრა:  

 

- ამირანი აბასთუმანში წავა, შენ კი აქ დარჩები. წამლობა შენც გჭირდება, მაგრამ ამაზე 

ამირანს არაფერი არ უთხრა, თორემ შენს დარდსაც თან წაიღებს და ისევ ისეთი 

დაბრუნდება, როგორიც მიდის.  

 

მეორე დღეს ამირანი აბასთუმანში წავიდა, ხოლო სოფიო საღამოზე სპირიდონს ეწვია.  

 

ექიმი რონველი მარტოხელა კაცი იყო. შუა ტანისა, ჩასხმული, სქელკისერა, 

მრგვალბეჭება და მგელკაცივით შავპირა. პატარა და მუდამ ზეთში ამოვლებული 

თვალები უსიამოვნოდ უბრწყინავდა, ხოლო ხშირი და შავი წვერ-ულვაშით შემოსილი 

თხელი ტუჩები ავი ღიმილით უღიმოდა. ლაპარაკის დროს ჩიფჩიფებდა, ხელებს 

ყოველთვის იფშვნეტავდა და ისე დადიოდა, თითქო ვიღაცას ეპარებაო.  

 

სოფიოს კარები თვითონვე გაუღო და პატარა ოთახში შეიყვანა. ჯერ ბედზე ჩამოუგდო 

სიტყვა და ისეთ მაჯლაჯუნად გამოიყვანა იგი, რომ პატარა დედაკაცი შიშით და 

ძრწოლვით აივსო.  

 

სოფიოს ავი ბედი ჰქონდა. ყოვლად უვარგისი ქმარი შეჰხვდა. ამირანი ფუღურო და 

უნაყოფო კაცია. სქესობრივ უძლურებას საშინელი შედეგი მოსდევს. სოფიო ერთ 

წელიწადში დაილევა და ისეთი მელანქოლია შეეყრება, რომ შესაძლებელია მან თავისი 

ჭაბუკი სიცოცხლე საგიჟეთში დაასრულოს. საწყალი ქალი უკვე შეყვითლდა, დადნა და 

მოიბუზა.  

 

- უბედურობა ის არის, რომ მე ამირანის სრული განკურნების იმედი არა მაქვს. - 

ეუბნებოდა სპირიდონი.  

 

სოფიო ცრემლს იწმენდავდა. მაშ დაიღუპა ახალგაზრდა ქალი! მაშ ეხლავე დაქვრივდა 

საწყალი!  

 

- არა, გენაცვალოს სპირიდონი. არც ეგრეა საქმე.  

 



გაყრა? ძალიანაც ძნელია. გაქცევა? სოფიოს სახელი გაუტყდება. ახლოსაც აღარავინ 

მიეკარება. მერე წადი და დაუმტკიცე მთელ ქალაქს, რომ ამირანი უძლურია, ცვედანია, 

არა, არც ერთია საჭირო და არც მეორე.  

 

- მაშ რას მირჩევთ? როგორ მოვიქცე?  

 

ნუ ჩქარობს სოფიო. მიიხედ-მოიხედოს, სხვა ქალებსაც დააკვირდეს და თვითონვე 

მიჰხვდება.  

 

სოფიოც მიუხვდა:  

 

- არასოდეს! არასოდეს!  

 

- ნუ ჩქარობ მეთქი, ქალო. ყოველივე თავისთავად მოხდება.  

 

მაგრამ თუ სოფიომ "არასოდეს" დაიჟინა, თუ გაკერპდა და დაიგვიანა, სპირიდონს 

ნუღარ დააბრალებს. თუმცა, აკი გითხრა ქმრის მეგობარმა: ნუ ავჩქარდებითო.  

 

მერმე სიტყვა ბანზე შეაგდო. სოფიოს ფაფუკ მკლავში რაღაც შეუშხაპუნა, ჩაი და 

ტკბილი ღვინო დაალევინა და ხვალისთვის დაიბარა.  

 

წვეთწვეთად სწამლავს ექიმი სოფიოს. დღე არ გავა, რომ ხუთიოდე მაგალითი არ 

დაუსახელოს.  

 

- ასე ცხოვრობენ ელენე ბარიშვილისა, მარო კულაძისა, თეკლე ბარიძე და ათასი სხვაც.  

 

არა, არა და არა! სოფიო პატიოსანი ქალია. სოფიოს მაინც უყვარს უბედური ქმარი. 

ამირანი განიკურნება და მათი ცხოვრებაც თავის კალაპოტში ჩადგება.  

 

- გიყვარს თუ გებრალება? - ნართაული ღიმილით ეკითხება სპირიდონი.  

 

სოფიო აილეწა, მაგრამ პასუხი უმალვე მიახალა:  

 



- კიდევაც მებრალება და კიდევაც მიყვარს.  

 

სპირიდონს ქალის ხმაში გაბზარულის კილო მოესმა და ამაზე მეტიც არ უნდოდა.  

 

- ჰო... რა თქმა უნდა, მაგრამ...  

 

- ხომ გჯერათ ამირანის მორჩენა?  

 

- შეიძლება მორჩეს, მაგრამ...  

 

ეჭვისა და შიშის სამსალი დღითიდღე წვრილად ჰბურღავს "ავადმყოფ" დედაკაცს და 

დარეტიანებული სოფიოც ისე დაბორიალებს უჩინარ ხაფანგში, როგორც გალიაში 

პირველად ჩამწყვდეული ფრინველი.  

 

ამირანი მოულოდნელად დაბრუნდა, მთელი დღე გახარებული იყო. სოფიოს 

არწმუნებდა: სენი მოვიშორე და ასე კარგად ბავშობაშიაც არა ვყოფილვარო.  

 

მაგრამ იმავე ღამეს ორეული ისევ მოერია.  

 

და ცოლ-ქმარი კვლავ გოლგოთის გზას შეუდგნენ:  

 

ხანი მიდიოდა და ცოლის სიყვარულიც თან მიჰქონდა. და სიყვარულის ნაცვლად 

სოფიოს გულში თანდათან სიბრალული და ზიზღი გუბდებოდა.  

 

ერთ საღამოს სოფიო ჩვეულებრივ ეწვია სპირიდონს.  

 

ექიმმა ჩვეულებრივ წამალი შეუშხაპუნა, მერმე ჩაი დაალევინა და ტკბილეული 

შესთავაზა. სოფიომ ჯერ არაფერი არ იგრძნო, მერმე კი ისე უცნაურად შეფიცხდა და 

აიშალა, თითქოს ძარღვებში ადუღებული სითხე ჩაუსხესო. მხოლოდ ბინდ-ბუნდად 

დაამახსოვრდა იმ ღამის თავგადასავალი.  

 

- თავი დამანებე... გამიშვი... არ მინდა, - ლუღლუღებდა პატარა დედაკაცი, მაგრამ ვეღარ 

ინძრეოდა და თანდათან ცხელ ბურანში დნებოდა.  



 

ამირანის ნაცვლად სრულყოფით სპირიდონმა იმეფა, მაგრამ ერთხელ, მხოლოდ 

ერთხელ იმძლავრა, ისიც ჯადოსნობით და სოფიოს უნებურად გაიტანა.  

 

ხანი ისევ მიდიოდა. ამირანი თითქოს მომაგრდა, მაგრამ ვერ განიკურნა. სიყვარულშიც 

ისეთივე ფიცხი და თავშეუმაგრებელი გამოდგა, როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

იყო. მალე ისევ მოსწყინდა და თავთავქვე დაეშვა, თან ცოლსაც მიათრევდა და აწამებდა.  

 

სოფიომ სპირიდონის სახლიდან სამუდამოდ აიკვეთა ფეხი. ამირანის მეგობარი კვლავ 

ქალის შეტყუებას სცდილობდა, მაგრამ ვეღარ დააჯერა.  

 

- ქალო, შენც დაიღუპები, - ეუბნებოდა.  

 

- რა ვქნა, ასეთი ყოფილა ჩემი ბედი, - უპასუხებდა სოფიო და მართლა იღუპებოდა.  

 

მისი მაღალი სიცილი თანდათან უნდილმა ღიმილმა შესცვალა. შემდეგ ღიმილიც 

წაიშალა. უნაყოფო ღიზმა ძილი დაუკარგა. ჩატყვივებული თავი დილდილით 

ბალიშიდან ძლივსღა აჰქონდა. კანიც უარესად შეუხმა და შეუჭკნა. ბნელი შეიყვარა და 

დუმილი შეიჩვია. ზოგჯერ მთელ საღამოს წყვდიადში იჯდა და კედელს შესცქეროდა.  

 

სპირიდონი კვლავ მოდიოდა და თითქო თავის ჯერს ელოდებოდა.  

 

ერთხელ სოფიომ შიგნეულობაში შვილის ფაჩუნი იგრძნო.  

 

იმ დღიდან სიცოცხლის აზრი იპოვა და გამოცოცხლდა. ფეხაკრეფით დადიოდა და 

გულისფანცქალით ელოდებოდა, ზოგჯერ კი ავი აზრი უღრღნიდა მოდუნებულ თავს.  

 

"ნეტა ვისია, ამირანისა თუ სპირიდონისა?"  

 

იქნება ვერც კი გაიგოს. შესაძლებელია დედას დაემსგავსოს. მაგრამ ვაითუ სპირიდონს 

ჰგავდეს! მერე, რას იზამს სოფიო? რას იფიქრებს ამირანი? ესღა აკლია უბედურს!  

 

და შიშით გატენილი დედაკაცი მთრთოლვარე გულით ნატრულობდა, რომ განგებას 



მისთვის თავიდან აეცილებინა შხამიანი ხიფათი. ეხლანდელი დარდიც ეყოფა საბრალო 

დედაკაცს და უბედურ ამირანს.  

 

ჟამი მოვიდა და სოფიოს ახალი სამსალი მოუტანა. ბავშვი პირწავარდნილი სპირიდონი 

გამოდგა. დედამ უმალვე იპოვნა მსგავსება: იგივე თავის-ქალა, იგივე ცხვირი, იგივე 

დიდი ხალი მარცხენა ყურის ძირში. თვეები იანგარიშა და იმ უვიწყარ დღეს მოახვედრა.  

 

გახარებული ამირანი ჯერჯერობით ვერაფერს ამჩნევდა და დაჟინებით იმეორებდა:  

 

- მე ვარ! მე მგავს! ჩემია, ჩემი!  

 

და თავის ტანში რომ სასიცოცხლო ძალა აღმოაჩანა, თვითონაც გამოცოცხლდა და 

გაიშალა.  

 

- შენია... შენა გგავს. - აგონებდა ცოლიც და სიმხნევისა და ნუგეშის ბანგით ათრობდა. 

მაგრამ მაინც შიშით თრთოდა და შვილის ყოველდღიურ ცვლილებას კანკალით 

ადევნებდა თვალყურს:  

 

"ვაი თუ თვალი აეხილოს ამირანს! ვაი თუ მიჰხვდეს და დაინახოს!".  

 

სპირიდონმა პირველად რომ გაშინჯა ბავშვი, სოფიოს გადაჰხედა და ამირანის შვლი 

თვალებით დაიჩემა:  

 

"ჩემია, ჩემი!"  

 

მაგრამ ხმა არ ამოიღო და იმ დღიდან ისე იქცეოდა, თითქოს იმ ბავშვს ვერც კი 

ამჩნევდაო.  

 

ამირანის პირველი აღტაცება და მამობრივი სიყვარული თანდათან შენელდა და მიჰქრა. 

გული ჩაიკეტა და თავის ოთახს ისე მიეკრა, თითქო იმ ოთახის მოძრავ ავეჯად 

გადაიქცაო. სულში უცნაური შიში ჩაუძვრა და შავი ნაღველი ჩაესახლა. თვალებს 

დაჭერილი კურდღელივით აცეცებდა და ბებერივით ცახცახებდა. უწამლოდ ამირანი 

ვერ ისვენებდა: ჰბორგავდა, ჰკვნესოდა და ბურანში წასული, უცნაურს გაჰკიოდა. ტანი 



უმიზეზო ტკივილებით უბჟუოდა, სუნთქვა ეკვრებოდა და გული უფანცქალებდა.  

 

ერთხელ საწოლი ოთახიდან თავისი ლოგინის გადატანა მოინდომა, მაგრამ სოფიომ არ 

დაანება: ეშინოდა, ღამით არაფერი მოუვიდეს, ან თავისთავს რაიმე უბედურება არ 

დაჰმართოსო.  

 

ერთხანს სოფიოს აუხირდა: "ეგ ბავშვი შენ კი არ გააჩინე, ვიღაცა თათარმა მოგვიგდოო".  

 

მერმე გაჩუმდა და წინანდელზე უარესად მოიბუზა.  

 

ერთხელ სოფიომ დაინახა: ამირანს ბავშვი მუხლებზე დაესვა და გულმოდგინედ 

შინჯავდა. უცებ ყურის ძირს ჩააშტერდა და გახევდა. დიდხანს ათვალიერა დიდი ხალი, 

მერე ბავშვი ლოგინზე დააგდო, ააყვირა და თავის ოთახში გავარდა.  

 

და იმ დღიდან დაიჟინა:  

 

- ეს ბავშვი შავპირა აფთარმა შემოგვაპარა.  

 

სოფიოს სპირიდონი გაახსენდა: მართლა შავპირა იყო. ქუშიანი, საზარელი ღიმილი და 

მიმპარავი სიარული ჰქონდა და მართლა აფთარს - მგელკაცსა ჰგავდა.  

 

ამირანმა დიდხანს აწამა სოფიო აფთარით. მერმე სინანულს და გლოვას მოჰყვა. ცოლს 

დაყუდებული ბერივით შესჩიოდა. მე დაგღუპე, შენი ღირსი არა ვარ. გათხოვდი და 

თავს უშველე. მე კი ბერად შევდგები და ცოდვებს მოვინანიებო.  

 

ჯერ ტაატით დაჩოჩავდა, მერმე ტახტს მიეჭედა და იმ ხალიჩას დაემგვანა, რომელზედაც 

გაშოტილი იწვა ხოლმე.  

 

როდესაც მორფინს მიიღებდა ხოლმე, აღტკინებას მძიმე ძილი მოსდევდა.  

 

შემდეგ ბერად შედგომის აზრიც ამოიგდო თავიდან და გადასწყვიტა: ღმერთი ცოდვას 

არ შემინდობს და ჩემ ბერობას არ მიიღებს, ამიტომ თავი უნდა ჩამოვიხრჩოო.  

 



და ყელზე ყელსაბამს, ხელსახოცსა და პირსახოცს იბამდა.  

 

მიჩენილი მოსამსახურე და სოფიო ნიადაგ ფხიზლობდნენ. ძალით აცმევდნენ, 

აჭმევდნენ და თავიანთი შვილივით ატარებდნენ. ზოგჯერ გულის სევდა მოერეოდა 

ხოლმე: მოუსვენრად დარბოდა ოთახში, ხელებით აწვალებდა ტანისამოსს, კანს 

იფხაჭნიდა, თითებს იკვნეტდა და თმას იგლეჯდა.  

 

ერთხელ სპირიდონმა ჟურნალიდან ამოჭრილი სურათი მოუტანა: უდაბნოში შავ ქვაზე 

შავი და პირქუში დედაბერი ზის, წვეტიანი ნიკაპი გამხმარ ხელზე დაუბჯენია. მეორე 

ხელში მკვდარი თავი უჭირავს. ფეხებზე ჭირიანი ძაღლი ჰყავს მიბმული. იქვე 

გაცრეცილი და უფოთლო ხე დგას, ხოლო ხეზე საზარელი და უცნაური ღამის 

ფრინველი ზის, - ბაიყუში, მიკიოტი, ბუკნაჭო თუ ჭოტი. აქა-იქ დაცოცავენ გველი, 

მორიელი, ობობა, ნიანგი და გველეშაპი. შავი ქვის უკან პირშავი აფთარი, ანუ როგორც 

სპირიდონმა განმარტა, მგელკაცა, ანუ მიწის მგელი, ანუ უზარმაზარი, ატუზულა.  

 

"ანუ სპირიდონი" - დაუმატა გუნებაში პატარა დედაკაცმა.  

 

სურათის ქვეშ დაბეჭდილია წარწერა: "მელანქოლია" და სპირიდონის ხელით 

მიმატებული ჰქონდა: "ანუ გულს ნაღველი, ანუ გულის სევდა".  

 

ამირანი გაფაციცებით სინჯავდა სურათს. მერე განაცხადა:  

 

- გენიალურია!  

 

სპირიდონმა გაიღიმა: ნასროლი ისარი მიზანს მოჰხვდა და მეგობარმაც უმალვე 

დაუდასტურა:  

 

- გენიალურია!  

 

ეხლა ამ სურათზე აიშალა ამირანი. დღედაღამ დასცქეროდა და ბურტყუნებდა:  

 

- გენიალურია, გენიალური!  

 



და სოფიოს ეხვეწებოდა: ვინმე მხატვარს ეს სურათი საღებავით დაახატვინეო.  

 

ამირანს მამა ჰყავდა, სახელად დავითი, შეძლებული ორთაჭალელი მესახლკარე და 

მებოსტნე. ხშირად მოვიდოდა ამირანთან, იკვნესებდა, იტირებდა და წავიდოდა.  

 

ერთხელ დავითმა და სპირიდონმა ახალი ექიმი მოუყვანეს. იმ ექიმმა სიარულს 

მოუხშირა. კარს ჩაიკეტავდა და ამირანს ებაასებოდა.  

 

ორიოდე კვირა გავიდა.  

 

ერთ დილას ამირანის მამა დავითი მოვიდა და სოფიოს უთხრა:  

 

- შვილო, მე საღამომდე აქ ვიქნები. შენც ტუსაღივით ჩაკეტილი ხარ. წადი, გაიარე, შენი 

დედ-მამა ნახე.  

 

სოფიოს გაუხარდა, შვილი წაიყვანა და წავიდა.  

 

ნასადილევს ისევ დაბრუნდა. შინ არავინ არ დაუხვდა: არც დავითი, არც ამირანი. 

მოსამსახურემ დაბეჭდილი კონვერტი მიაწოდა. ცახცახით გახსნა და წაიკითხა:  

 

"ჩემო თვალის სინათლევ! ჩემო ერთავ! ჩემო ტურფა! ჩემო უდარებელო მარგალიტო! მე 

მივდივარ, ან მოვკვდები, ან მოვრჩები. შენ შენს თავს უშველე. სიცოცხლე ჯერ წინ 

გიდევს. გათხოვდი, გაბედნიერდი და სამუდამოდ დაივიწყე ის ადამიანი, ვინც ეგ 

ჭაბუკი სიცოცხლე მოგიწამლა და კინაღამ საფლავამდე მიგიყვანა. თუ გული დასძლიო, 

მაპატიე... ჩვენი გაყრის საქმე ვექილს ბოდრიშვილს აქვს მინდობილი. ფულსაც გიტოვებ, 

უჯრაში ჩავდე. შენ იცი, რომ სოსო ჩემი შვილი არ არის, ამიტომ გვარიც ნამდვილმა 

მამამ ან სხვა ვინმემ უნდა მისცეს. მისი მონათვლა არ მინდოდა. მიზეზიც ცხადია.  

 

მე იმიტომ მივიპარები, რომ შენს ტანჯვას ვერ ვუძლებ. ასე მიბრძანეს ექიმმა და მამამ. 

მამა თავზე მადგას და მაჩქარებს. ნუ მეძებ, მშვიდობით! სამუდამოდ! მაინც შენი, მუდამ 

შენი ამირანი“.  

 

სოფიო გასროლილ ქვასავით გავარდა სამზარეულოში:  



 

- რა იქნა?.. საით წავიდნენ?.. როდის წავიდნენ?  

 

მოსამსახურემ არაფერი არ იცის. სამნი გავიდნენ და ეტლით წავიდნენ.  

 

- მესამე ვინ იყო?  

 

- ვიღაცა ახალგაზრდა, არ ვიცნობ.  

 

სოფიო უჯრას ეცა. იქნება იქ იყოს რამე ნიშანი? უჯრაში ნიშრობის ბეჭედი და ფული - 

ბევრი ოქროს ფული და თვალ-მარგალიტი ჰყრია, მეტი არაფერი.  

 

"არამზადებო! საზიზღრებო! ქურდებო!"  

 

რა ოხრად უნდა სოფიოს თქვენი ფული! ამირანი დაუბრუნეთ. ამირანი! მართალია: 

სნეულია, გიჟია, ცვედიანია, მაგრამ მაინც სოფიოს ქმარია, სოფიოსი! თუ მომაკვდავია, 

დაე, ისევ სოფიოს მკლავზე მოკვდეს. ისევ ცოლი დამარხავს და მიწასაც მიაყრის.  

 

ჰოი, საძაგლებო, ავაზაკებო, ქურდებო!  

 

ფული და განძეულობა ხელის პარკში ჩაიყარა და კიბეზე დაეშვა.  

 

"დავითს ეცოდინება. ვათქმევინებ".  

 

და ეტლი ორთაჭალისკენ გააქანა.  

 

დავითი ბაღში ხეხილს სხლავს. გაპარვა უნდოდა, მაგრამ ვეღარ მოახერხა. სოფიო 

ნადირივით მივარდა, რომელსაც ბოკვერი წაართვეს:  

 

- ამირანი სად არის?  

 

- წავიდა. - მორცხვად ბურტყუნებს მოხუცი.  

 

- სად წავიდა?  



 

- იქ, უცხოეთში. მოსარჩენად წავიდა.  

 

- მერე მე? მე რას მიშვრებით?  

 

დავითმა სხვანაირად გაიგო სოფიოს ამონაკვნესი:  

 

- შენა? შენ რა გიშავს. აი შეჰხედე: გუშინ ამოდენა სახლ-კარისა და ბაღ-ბოსტანის 

პატრონი ვიყავი, დღეს კი ჩემივე მამულში სხვისი მოჯამაგირე ვარ. ფული ზოგი, 

ამირანს გავატანე, ზოგიც შენ დაგიტოვეთ. თუ არ გეყოს...  

 

- ფული, ფული! - შეაწყვეტინა ამირანის ნაცოლარმა. - რა ოხრად მინდა თქვენი ფული! 

აი შენი ფული! აი, აიღე... წაიღე... დაიჭი... დაიჭირე.  

 

და გაოცებულ მოხუცს ოქროსა და თვალ-მარგალიტს ხელებში სჩრიდა და უბეში 

უყრიდა.  

 

- ქაღალდის ფული არ ფასობს, ამატომ ოქრო გიყიდე. - მაინც თავისას გაიძახოდა 

მოხუცი.  

 

- ქმარი წამართვი და ფულით მამშვიდებ? არ მინდა შენი ფული, არა! ქმარი დამიბრუნე 

მეთქი, ქმარი.  

 

- ამირანი წავიდა. - იმეორებს მებაღე.  

 

- მითხარი, სად წავიდა, სად?  

 

- აკი გითხარი, უცხოეთში წავიდა მეთქი.  

 

- მერე, მარტომ როგორ გაუშვი ავადმყოფი?  

 

- კაცი გავაყოლე. მორჩება და დაბრუნდება.  

 

- რომ მორჩეს კიდევაც, სოფიოს რაო? რად მოიფიქრეთ გაყრა? რისთვის დააშორეთ ცოლ-



ქმარი? რად დააობლეთ ბავში?  

 

ბავშვის გახსენებაზე დავითი აიზღარბა:  

 

- ბავშვს მამაც აქა ჰყავს და დედაც. მოუარეთ და შეინახეთ.  

 

სოფიო უცებ მოტყდა და მოიღუნა. მაშ ამასაც სცოდნია სოსოს ვინაობა. ამასაც გაუგია 

სოფიოს სირცხვილი. ხმას ვეღარ იღებს ნაცოლარი. პირი შავი აქვს და სახელი 

უწმინდური, ამიტომ უნდა გაჩუმდეს, სამუდამოდ უნდა გაჩუმდეს, პირზე კლიტე 

დაიდოს, დარდი ჩაიხვიოს და გულის ნაღველიც გულშივე დაიგუბოს. სხვა აღარაფერი 

არ დარჩენია ამირანის ნაცოლარს. მაშ წავა და თავის ბედს გაჰყვება.  

 

ბარბაცით და ძაგძაგით მოდის დაქვრივებული სოფიო. ორივე ხელი სახეზე აქვს 

აფარებული. მხრები და ტუჩები არ ემორჩილება და უთრთის. ვეღარც ფეხები მოაქვს. 

იქვე ნამორი ჰგდია. ისე ჩამოჯდა ზედ, თითქო იმ ნამორს მოედოო. ჩამოჯდა და გულს 

შვება მისცა.  

 

შინ რომ დაბრუნდა, მზე უკვე ჩასული იყო. ბინდბუნდში სპირიდონი ძლივს იცნო. 

კუნჭულში მგელკაცასავით მოკუნჭულიყო. ალბათ თავის ხვედრისთვის მოსულიყო. ასე 

მოძუნძულებს შავპირა აფთარიც, როცა სადმე უპატრონო ლეშს მიაგნებს ხოლმე.  

 

ეხლა სოფიოც უპატრონოა. დაობლდა და დაქვრივდა. დედ-მამას ვეღარ დაენახვება. 

შვილის აუგი ალბათ იმათაც გაიგეს, ან ხვალ-ზეგ გაიგებენ. ორი დაჲ ჰყავს სოფიოს, 

ორივე სხვაგან გათხოვილი. ძმაცა ჰყავს. ვექილია და ოჯახის პატრონი. ესენიც გაიგებენ. 

ან იქნება კიდევაც გაიგეს. აღარც ფული აქვს თავმინებებულ დედაკაცს. რაც ამირანმა 

დაუტოვა, სოფიომ წეღან მამამთილს მიაყარა.  

 

უცებ პაწია სოსომ გაიღვიძა და ატირდა. დედა ძუძუს აძლევს, გულში იხუტებს და 

ღინღლიან თავს თბილი ცრემლით უსველებს, თან რაღაც გაუგებარს დაჰბუტბუტებს.  

 

სპირიდონი კი მეორე ოთახში უზანბარივით დაძუნძულებს და ისევ თავისას ელოდება. 

მერე შემოაპარა, სოფიოს გვერდით ჩაკუნტდა და, ხელების ფშვნეტით ისე აბუტბუტდა, 

თითქო შეგირდებს უგულოდ გაკვეთილს აძლევსო:  



 

- მოსამსახურემ ყველაფერი მიამბო... ავი დღე დაგიდგა, მაგრამ...  

 

მაგრამ სოფიომ, რა თქმა უნდა, გული არ უნდა გაიტეხოს.  

 

- ჭირსა შიგან გამაგრება ისე უნდა, ვით ქვითკირსა.  

 

ისიც უნდა იცოდეს სოფიომ, რომ ის უპატრონო არ არის, პატარა დედაკაცს მეგობარი 

ჰყავს, გულითადი და გამტანი მეგობარი, - სპირიდონ რონველი. თუ ქალს გაუჭირდა, 

სპარიდონი გაიხსენოს და მიენდოს. ისიც სოფიოს ჭირის ურემში შეებმება და კამეჩივით 

გასწევს. მაშ ნუ ინაღვლებ სოფიო-ქალო. დამშვიდდი და მოისაზრე. არც სოსოა ობოლი.  

 

- მამობას მე გავუწევ.  

 

"ოღონდაც, ოღონდაც!" - ფიქრობს სოფიო და ეშინია, რომ სპირიდონმა თავის მამობა 

ხმამაღლა არ დაიჩემოს.  

 

- სულ ერთია, სოსოს მამა "ის" არ იყო, - მაინც წამოაყრანტალა მიწის მგელმა.  

 

სოფიო შეკრთა და აილეწა:  

 

- ხმა, კრინტი! ეგ ამბავი აღარ გამახსენო, თორემ....  

 

- კარგი, ქალო, კარგი, დამშვიდდი, მე მხოლოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ მაგ ბავშვის 

გვერდით მეც მეკუთვნის პატარა ადგილი. მეტი არაფერი.  

 

მერმე შეუჩნდა და თავი მოაბეზრა, უნდა გავიაროთ, გაგრილდები და დამშვიდდებიო.  

 

- შენს დღეში ჩავარდნილ დედაკაცისათვის ძალიან სასარგებლოა სიმშვიდე.  

 

სოფიო დიდხანს იდგა უარზე. მერე კი დასთანხმდა და ტანთ ჩაიცვა.  

 

სანამ სოფიო ემზადებოდა, სპირიდონი ამირანის დაობებულ ოთახში შევიდა. მძიმე 

სუნი იდგა. ოთახი აქოთებული იყო. კედელზე "მელანქოლია" ეკიდა, რომელსაც 



სპირიდონის ხელით წაწერილი ჰქონდა: "ანუ გულის ნაღველი", ექიმმა ფრთხილად 

ჩამოხსნა ის სურათი, დაჭმუჭნა და ჯიბეში ჩაიდო.  

 

ერთი საათის შემდეგ ისევ შინ დაბრუნდნენ. სოფიომ მეტი ვერ გასძლო. კარებთან 

სპირიდონს ხელი გაუწოდა და....  

 

- მშვიდობით იყავი, სპირიდონ. - და თითქმის გამოიქცა, რადგან ეშინოდა, ამირანის 

ადგილი არ მოითხოვოსო.  

 

- ღამე მშვიდობისა, ჩემო კარგო. გული დაიმშვიდე და არხეინად დაიძინე. ხვალ კიდევ 

გნახავ.  

 

მომთმენი და თავდაჭერილი კაცია სპირიდონი.  

 

დღეს დღე მოსდევდა და კვირას კვირა. სპირიდონი ისე შეეჩვია სოფიოს ოთახს, 

როგორც საკუთარ სახლს.  

 

- ეს ბინა სჯობია ჩემს ბინას, - უთხრა ერთხელ სოფიოს, ესე იგი, მეც აქ დავსახლდებიო.  

 

მარტოხელა დედაკაციც ნელ-ნელა შეეჩვია და თვითონაც გაუშინაურდა. ფრთხილად 

მოითხოვდა სოფიოსაგან, მაგრამ სოფიო მიუკარებელი გამოდგა: მანძილი არ შეუმოკლა 

და თავის ოთახშიც მხოლოდ მაშინ შეუშვა, როცა რიმანიძის გვარი რონველით 

შესცვალა.  

 

მერე დაიჟინა, ექიმი უნდა გავხდეო.  

 

და კვლავ წინანდელ სქელ წიგნებს დაუბრუნდა.  

 

III  

 

ხანდახან სოფიოს ყურამდე ამბავი მოდიოდა:  

 

- ამირანი განიკურნა... ამირანი მორჩა... ამირანი შესანიშნავი დოსტაქარი დადგა.  



 

სოფიოს უკვირდა. ჯერ არ სჯეროდა. მერმე დაეჭვდა, დღეს კი ახლად დაბადებული 

ნაქმრევი საკუთარი თვალით დაინახა და გაოცებისგან - და კიდევ მიუგნებელი, 

იდუმალი და უცნაური მიზეზის გამო, - გაბრუვდა და გაშტერდა.  

 

სოლომონ ბარავიძის ოთახიდან რომ გამოვიდა, ტალანში თავის ეხლანდელ ქმარს, 

სპირიდონს წააწყდა. ისიც იქვე მუშაობდა.  

 

- ნახე. ამირანი? - ღიმილით ჰკითხა ქმარმა.  

 

- ვნახე.  

 

და ისევ უმიზეზოდ აილანძა.  

 

- მერმე რა გითხრა?  

 

- არაფერი. - მიუგდო ცოლმა შორიდან და წავიდა.  

 

თავის პალატაში შევიდა და ავადმყოფებს ჩაუარა. ისე იყო დაბნეული, რომ ზოგს ძალიან 

კარგად ნაცნობ ავადმყოფს ეხლა ვეღარც კი სცნობდა და ეკითხებოდა:  

 

- თქვენ როდის დაწექით? რა გტკივათ?  

 

და დიდხანს ფიქრობდა, მანამ ქინაქინას ან ზეთს გამოუწერდა.  

 

ზოგ საწოლთან გარინდული იჯდა და სადღაც შორს წასული იატაკს ან საბანს 

დასცქეროდა.  

 

მისი თანაშემწე და ავადმყოფებიც ვეღარ სცნობდნენ თავიანთ ექიმს. თანაშემწე 

გულმოდგინედ სინჯავდა რეცეპტებს, არაფერი გაეპაროსო, ხოლო ავადმყოფები ახალ 

წამალს შიშით მოელოდნენ და ფიქრობდნენ:  

 

"ხომ არ შესცდა? ხომ არაფერი აერია?"  



 

სოფიო პატარა მაგიდას მიუჯდა და ავადმყოფების ისტორიებს დაუწყო წერა. მერმე 

კალამი ხელში გაუშეშდა, თვალი გაუშტერდა და გულისყური შორს სადღაც 

გადაუვარდა.  

 

"რა მოხდა? როგორ მოხდა? ან რად მოხდა, რაც მოხდა?" - ეკითხებოდა თავის თავს. 

მაგრამ განვლილი გზა უსწორ-მასწოროდ იყო აგრეხილი და აპენტილი. ამბავი ამბავს 

ვეღარ გადააბა, თავს ბოლო ვერ უპოვნა და თვითონაც თავის წარსულივით აირია და 

აწმყოსავით აიხლართა. უცებ ქალმა თავის თავს ჰკითხა:  

 

"რა ვქნა, ეს რა მემართება? რამ ამრია? რად ჩავაცივდი წარსულს? იგი მოკვდა და აღარ 

დაბრუნდება. ან რად უნდა დაბრუნდეს? მე ამირანისთვის მაშინვე მოვკვდი, ისიც..."  

 

ოდნავ წაიბორძიკა, მაგრამ უმალვე გაისწორა ფორხილი და მტკიცედ გადასჭრა:  

 

"ისიც მკვდარია".  

 

და მტკიცედ კიდევ გაიმეორა:  

 

- დიახ, მკვდარია! მკვდარია-მეთქი!".  

 

პაწაწინა მუშტი მაგიდას დაჰკრა და წერა განაგრძო:  

 

"თამარა არნადიშვილი... ოცდაშვიდი წლისა... დაწვა ამა და ამ დღესა და თვესა... სჭირს 

ფილტვების ანთება".  

 

მერმე მოაგონდა, რომ თამარა არნადიშვილი, მისი შორეული ნათესავი, იმ 

სამკურნალოში არასოდეს არ ყოფილიყო. სოფიომ კი თამარა ანუკაშვილის მაგიერ 

არნადიშვილა ჩაწერა.  

 

გაიღიმა, დაწერილი წაშალა და ექიმებს წამოუდგა, რომელნიც სწორედ ამ დროს 

შემოვიდნენ.  

 



სოლომონ ბარავიძე ახალს, მთავარ დოსტაქარს სამკურნალოს ათვალიერებინებს.  

 

- რა თქმა უნდა, ტფილისი ბერლინი არ არის, არც საქართველო ჰგავს გერმანიას. მაგრამ 

ჩვენი სამკურნალო...  

 

მაგრამ აქაც მუშაობენ, ფული აკლიათ, თორემ გერმანულ კლინიკებს აქაც დახსნიდნენ 

და ჩვენებურ ექიმებს იქაურ პროფესორებს დაატოლებდნენ.  

 

ბარავიძეს ამირან რიმანიძე, სპირიდონ რონველი და იმ განყოფილების გამგე რევაზ 

სულარიძე მოსდევდნენ.  

 

ამირანი სხვებზე მაღალია. მისი შავი ქოჩორი ყოველი მხრიდან მოსჩანს. ყველას თეთრი 

ხალათები აცვიათ.  

 

სოფიო ექიმებს წინ მიუძღვის. თუ დასჭირდათ, ცნობა უნდა მისცეს, ამირანი ზოგ 

ავადმყოფს და ტემპერატურის ფურცელს აკვირდება, მერმე ერთ ავადმყოფთან შეჩერდა 

და ექიმ სულარიძეს ჰკითხა:  

 

- ამის დიაგნოზი?  

 

"რატომ მე არ მეკითხება?“ - გაიფიქრა სოფიომ და, რადგან სულარაძე შეყოყმანდა, 

თვითონვე უპასუხა:  

 

- Ileus.  

 

ამირანი დინჯად დადის, თავი მაღლა უჭირავს, არც ერთ ზედმეტ სიტყვას არ იმეტებს 

და არც ზედმეტს მოძრაობს. პირი-სახე თითქო მარმარილოსაგან აქვს გამოკვეთილი: 

მშვიდი, უძრავი და სავსე. მისი თვალები დინჯი და იმედიანია. გულდაჯერებული 

რწმენა, დარბაისლობა და იდუმალი ძალა გამოსჭვივის მისი სუფთა ხმიდან, დიდრონი 

თვალებიდან და სრული ტანის მიხვრა-მოხვრიდან.  

 

ნაცოლარი წინ მიუძღვის, ის კი ისე დასდევს თითქოს ვერც კი ამჩნევდეს პატარა 

დედაკაცს. მხოლოდ ერთხელ მოელანდა ამარანის ნაცოლარს: სოფიო ერთ ავადმყოფს 



ბალიშს უსწორებდა. დახრილი რომ იყო, ყურთან ამირანის თბილი სუნთქვა იგრძნო. 

აიხედა და მოეჩვენა, თითქოს ამირანის თვალები ავადმყოფის მაგიერ სოფიოს 

მისჩერებოდა. თვალების დატაკებამ ორიოდე წამს გასტანა. ეს იყო და ეს, მეტი არაფერი 

არ მომხდარა.  

 

პალატიდან რომ გადიოდნენ, ამირანი სოფიოს მიუბრუნდა, ოდნავ თავი მოიდრიკა და 

მხოლოდ ესღა გაიმეტა:  

 

- მადლობელი ვარ, ქალბატონო.  

 

ამირანმა მხოლოდ ზრდილობის ვალი მოიხადა.  

 

ტალანში რომ გავიდნენ, სოფიოც გაჰყვა.  

 

- მე მგონია, რომ იმ ავადმყოფს "ილეუს"-ი კი არა აქვს, არამედ პერიტონიტი, ხოლო 

მეორეს ეხინოკოკი უნდა სჭირდეს, - და ნათქვამს დაამატა: - ვნახოთ. გამოირკვევა.  

 

ამირანის სიმართლე მალე გამოირკვა აქაც და სხვაგანაც.  

 

იმ დღეს მართლა მეტი არაფერი მომხდარა. ამირანმა მთელი სამკურნალო დაიარა და 

წავიდა.  

 

სანამ წასვლის დრო მოვიდოდა, სოფიო ჩვეულებრივ მუშაობდა. მხოლოდ ოდნავღა 

ეტყობოდა უჩვეული დაბნეულობა და სულის უცხო რამ ფუსფუსი.  

 

სოფიოს აღარ მოუცდია და წავიდა. ისევ ამირანის ნაბინავზე იდგა.  

 

სპირიდონი ერთი საათის შემდეგ დაბრუნდა და სოფიო თავის კაბინეტში დაინახა. 

იჯდა და ცარიელ კედელს შესცქეროდა. ამ ოთახში აღამებდა თავის შავ დღეებს ამირანი: 

სოფიო იქ იშვიათად შევიდოდა. ეხლა კი პატარა ექიმი იმ ბნელ ოთახში თვითონ მისმა 

ფეხებმა შეიტანეს და ამირანის განიერ სავარძელზე დასვეს და მიაკრეს.  

 

რად დაღონებულა სოფიო? რაზე ჰფიქრობს? ვინ ან რამ გაიტაცა?  



 

- არაფერმა. ისე ვზივარ.  

 

- ამირანზე რას იტყვი.  

 

- არაფერს, რა უნდა ვთქვა?  

 

- მე ვერც კი ვიცანი. ასე ძლიერ გამოცვლილი ადამიანი ჯერ არ მინახავს.  

 

სოფიო სდუმს.  

 

- ბარავიძემ მიამბო, ამირანს კუჭი გაუჭრესო, "გასტრო ენტეროანოსტომოზისი" 

გაუკეთეს. თურმე მორფინსაც გადააჩვიეს. სულ განკურნებულა ის კაცი. მელანქოლიაც 

ამოუგდია გულიდან.  

 

- მელანქოლია ანუ გულის ნაღველი, არა? - უცხო კილოზე ჰკითხა სოფიომ.  

 

- ჰო, აგრეა. გულის ნაღველი, ანუ სევდა. რად გაგახსენდა ეგ სიტყვა?  

 

- არ ვიცი. შენი საჩუქარი მომაგონდა.  

 

- ჰო, მახსოვს... ის სურათი. ნეტა რად დაგამახსოვრდა ის პატარა ამბავი?  

 

- არ ვიცი. ადამიანს ზოგჯერ წვრილმანი რამ ლურსმანივით ჩაერჭობა ხოლმე თავში.  

 

- სწორედ საკვირველია: რაღა ჩვენთან დანიშნეს ეს კაცი?  

 

სპირიდონი თავისთვის მოელოდა მთავარი დოსტაქრის ადგილს და ნაწყენი იყო, რომ 

მას ამირანი ამჯობინეს. სოფიომ ვერ გაიგო, რა სჭარბობდა იმ წუთში სპირიდონის 

გულში: შელახული თავმოყვარეობა თუ იდუმალი რამ ხიფათის წინაგრძნობა.  

 

- "ხიფათი?" - ჩასჭიდა ხელი ამ სიტყვას პატარა ექიმმა და თვითონვე გაიცინა.  

 

- რად იცინი, ქალო? - ეკითხება ქმარი.  



 

- არაფერი... სოსოს ცელქობა მომაგონდა. ზოგჯერ ისეთ რასმეს იტყვის ხოლმე, რომ... 

წავიდეთ, სადილი მოიტანეს.  

 

ხუთი წლის სოსო ზის და ტიტინებს. დედ-მამა პასუხს არ აძლევს.  

 

თავი ჩაუღუნიათ და უხმოდ სჭამენ სადილს.  

 

სოფიომ სოსოს გადაჰხედა და დააკვირდა.  

 

"პატარა მგელკაცა, მიწის მგლის ლეკვი!" - გაიფიქრა და ავმა კლანჭმა გაჰკაწრა. - 

უზანბარის პირი აქვს. მამის თვალები, ნიკაპი და... მამისავე დიდი ხალი ყურის ძირში. 

ამ ხალმა დამღუპა".  

 

- და ამ სიტყვას ძურწა-ეკალივით მოედო:  

 

"დამღუპა" ვითომ რად დამღუპა? მაშინ დავიღუპე, თუ დღესა ვარ დაღუპული?"  

 

და უცებ უნებურად და ისე მძლავრად ჩაჰკრა სოსოს თავში, რომ ბალღმა ღრიალი 

ასტეხა. ჩაჰკრა და ბრაზით მიაძახა:  

 

- ცხვირი მოასვენე მეთქი, ცხვირი!  

 

სპირიდონმა ჭამა შესწყვიტა და ცოლს დააშტერდა.  

 

- ვერ იქნა, ვერ გადავაჩვიე ეს უბედური. - დაუმატა სოფიომ.  

 

- ჯერ ერთი უბედური არ არის. - სუსხიანად და დინჯად მიუგო სპირიდონმა. - გარდა 

ამისა, არ მესმის, რა გემართება, მაგისთანა უბრალოსთვის ეგეთი დარტყმა?!  

 

- მაშ რა ვქნა! გამიჭირა საქმე! - ნერვიულად შესძახა სოფიომ და მეორე ოთახში შევარდა.  

 

და იმ ღამეს, როცა ქმარი ცოლის საწოლს მიადგა, მოკუნტულმა პატარა დედაკაცმა არც 

კი მოიხედა და უჩვეულო ხმით შესძახა:  



 

- თავი დამანებე!.. მომშორდი!.. მომასვენე!  

 

IV  

 

სოფიომაც უნდა ნახოს უკვე განთქმული დოსტაქრის ხელი. თვითონაც ექიმია და 

გამოადგება. გულიც დოსტაქრობისკენ მიუწევს. ვინ იცის, იქნება პატარა ექიმიც ამ 

დარგზე გადავიდეს.  

 

სტერილიზატორი შიშინებს. ექიმის თანაშემწე ხელსაწყოს ამზადებს.  

 

ამირანიც ემზადება. თეთრი ხალათი, დიდი სათვალეები, თეთრი ქსოვილით ახვეული 

პირი, თეთრი სამკლაურები და თეთრი ხელთათმანები.  

 

სხვებიც ემზადებიან, ზოგი დამხმარედ და ზოგიც საყურებლად.  

 

მეორე ოთახში ავადმყოფებს ამზადებენ. ერთი მათგანი უკვე დაბანგულია.  

 

პატარა გორგოლებზე შემდგარი მაგიდა შემოაგორეს. ზედ დაძინებული წევს. დღეს 

ამირანი იმ ოპერაციას გააკეთებს, რომელიც თვითონ მასვე გაუკეთეს ბერლინში.  

 

- Gastro enteroanostomosis.  

 

ერთხელ კიდევ გაჰხედა რენტგენის ნეგატივს და სთქვა:  

 

- აბა, ვიწყებ. საათს დაჰხედეთ.  

 

და მჭრელი იარაღი ტიტველ მუცელს ისე ჩამოუსვა, თითქოს ახალ ყველს სჭრიდაო.  

 

მარჯვედ და მარდად მუშაობს ამირანი დინჯად ჩქარობს დოსტაქარი. თან მალმალ 

უგდებს დამხმარეს:  

 

- კოხერი მომეცით... პეანი მიბოძეთ... მაკრატელი მომაწოდეთ... მოსაჭერი დამიმზადეთ.  

 



მისი ნაცოლარი საათს დასცქერის. ამირანი რამდენიმე ნაჭრილობევს სამსართულიანი 

საკერით ჰკერავს და კითხულობს:  

 

- რამდენი გავიდა?  

 

- თხუთმეტი წუთი.  

 

ამირანმა გაათავა და სოფიოს შეჰხედა:  

 

- ჩვიდმეტი. - უთხრა მას ნაცოლარმა.  

 

დოსტაქარმა შუბლი აიკრა.  

 

- ვერ იქნა თხუთმეტამდე მაინც ვერ დავიყვანე. ეხლა მეორე მოიყვანეთ.  

 

კუთხეში ექიმები ბუტბუტებენ:  

 

- საოცარი ხელის ძალა ჰქონია.  

 

- იშვიათი გამბედაობა და ენერგია ჰქონია.  

 

- იმდენიც არაფერი, - ბურტყუნებს სპირიდონი.  

 

სოფიოს სპირიდონის ბურტყუნი ესმის და გული ეკაწრება.  

 

ზედიზედ მოაგორებენ მეორე და მესამე ავადმყოფს. ამირანი იარაღს და დამხმარეს 

იცვლის. დაბანგულები გმინავენ და უცნაურ რამეს ბოდავენ.  

 

სოფიო კედელს მიყუდებია და გულის ფანცქალით შესცქერის დოსტაქარს. თვალები 

უცნაურად უბიბინებს. სისხლი უთრთის. სავსე ტუჩებზე ნელი ღიმილი უთამაშებს.  

 

"რა მადლიანი ხელი აქვს! - ფიქრობს პატარა ექიმი. - თითებს პიანისტივით ათამაშებს". - 

მერე სპირიდონი აგონდება და უნებურად ადარებს.  

 



"ფინაჩია!" - და ამ სიტყვის გამო კინაღამ გადიხარხარა. ამირანმა მეორე და მესამე 

ავადმყოფი სულ ადვილად მოიშორა. ეხლა მეოთხეც შემოაგორეს.  

 

"ღმერთო, ხელი მოუმართე!" - ნატრობს სოფიო და ისე ღელავს, თითქოს იმ ავადმყოფს 

თავის ქალა თვითონვე უნდა გაუხვრიტოსო.  

 

ავადმყოფს ტვინის ანთება ჰქონდა. ეხლა ამირანს მიუგორეს: თავის ტრეპანაცია 

გაუკეთე და გადაარჩინეო.  

 

"შესაძლებელია ხელში შემოაკვდეს". - ეშინია სოფიოს. მაგრამ დოსტაქარს არავინ არ 

შემოაკვდა, როცა დოლბანდი მოიხსნა, სოფიოს გადახედა და ოდნავ გაუღიმა.  

 

სოფიო უნებურად გაიბადრა, მაგრამ უმალვე აილაგმა ღიმილი და სპირიდონს შეჰხედა. 

გვიანღა იყო. ქმარმა ამირანისა და მისი ნაცოლარის უსიტყვო სალამს თვალი მოჰკრა და 

წარბები შეიკრა.  

 

ყველანი ულოცავდნენ ამირანს. სპირიდონმაც ჩამოართვა ხელი და რაღაც 

წაილუღლუღა.  

 

სოფიოს რაღა დაუშავა ამირანმა? რატომ არ ულოცავს? უხერხულია, უზრდელობაში 

ჩამოართმევენ. რა ვუყოთ, რომ გაყრილები არიან! რაკი ერთმანეთს ელაპარაკებიან და 

სალამსაც აძლევენ, ამიტომ მილოცვასაც უბრალო თავაზიანობად ჩასთვლიან.  

 

მივიდა და ხელი გაუწოდა. თანაც დაუმატა:  

 

- თქვენისთანა ხელი მე ჯერ არ მინახავს. მშვენავრად მუშაობთ, მშვენივრად!  

 

სოფიომ თავის ხმას უფრო მეტი სითბო მისცა, ვიდრე თვითონ უნდოდა. პატარა და 

ლბილი ხელი ნამდვილ ვაჟკაცურ ხელში ჩაუდო და უფრო დიდხანს დასტოვა თბილსა 

და ღონიერ ხელში, ვიდრე აპირებდა.  

 

- ამას წინათ გირჩიე, ყოველთვის დააკვირდი მეთქი, - ჩასჩურჩულა სოფიოს ბარავიძემ 

და ჩაიღიმა.  



 

- არ მესმის, ვის უნდა დავაკვირდე?  

 

- თავდაპირველად შენს თავს, - მიუგო მან და მოშორდა.  

 

სოფიო იმ დღესაც ისევ ადრე წამოვიდა და ისევ უნებურად წამოიღო ჩუმი ღიმილი, 

შემთბარი სისხლი და იდუმალი თრთოლვა.  

 

გზაში ორი კაცის ლაპარაკს მოჰკრა ყური და აჰყვა, რადგან ამირანი ახსენეს. თავისი 

ნაქმრევის ქება რომ გაიგო, ისე გაუხარდა, თითქოს ის დიდება სოფიოზე იყო ნათქვამიო.  

 

ოთახში რომ შევიდა, სოსო კიჟინით მიეგება და კაბაზე წამოეკონწიალა.  

 

- დამანებე თავი! - მიაძახა დედამ და ბავშვი განზე გააყენა.  

 

სოსომ პირი დააღო და დედას გაოცებით შეჰხედა. სოფიო კი მეორე ოთახისკენ წავიდა. 

ამირანის ნაცოლარს ეს უხეშობაც უნებურად წამოსცდა.  

 

უცებ მას ამირანის ფოტოგრაფიული სურათი მოუნდა. უჯრები გადაჰქექა, მაგრამ ვერ 

იპოვნა. სპირიდონმა ყოველივე მოსპო, რაც ამირანს მოაგონებდა, გარდა ავეჯეულობისა. 

ამის გამო სოფიო ეხლაღა გამწარდა.  

 

- ბარბაროსი! ველური!"  

 

მერმე "ჩაჩანაკის" ნართაული ღიმილი მოაგონდა: შენს თავს დააკვირდიო.  

 

ვითომ რად უნდა დააკვირდეს? რა ჩაიდინა ამისთანა პატარა დედაკაცმა, რომ 

სოლომონმა ასეთი დარიგება მისცა? ვითომ სხვებმაც შეამჩნიეს? ან რა შეამჩნიეს? ხელი 

რომ ჩამოართვა ამირანს? რომ გაუღიმა? ვის რა ეთქმის ამაზე? პატარა ექიმმა 

ზრდილობის ვალი მოიხადა და მეტი არაფერი, მორჩა და გათავდა! დიახ, მეტი 

არაფერი.  

 

სოლომონი გულთმისანი ხომ არ არის, რომ სოფიოს გულში ამოეკითხა რაიმე? ან რა აქვს 



ამირანის ნაცოლარს გულზე დაწერილი? არაფერი, სულ არაფერი! იგი ცარიელია და 

სუფთა. "ვითომ ცარიელია? მართლა არაფერი სწერია? - ეკითხება საკუთარ თავს ისევ 

ამირანის ოთახში ჩაკეტილი სოფიო. - ამირანი გულიდან ამოვიგლიჯე. მაგრამ... თურმე 

ორიოდე ფესვი კიდევ დარჩენილა. ჰო, ორიოდე, მხოლოდ ორიოდე. იქ კი სპირიდონმაც 

გაიდგა ძირი. ნებაც ჰქონდა. ქმარი იყო, კანონიერი ქმარი! ჰო, ძირი გაიდგა. მაგრამ 

რამდენი? იმანაც ორიოდე... მხოლოდ ორიოდე! არც ღრმად ჩასწვდომიან: ოდნავ 

მოიკიდეს ფეხი. ეხლა? - უცებ წამოეჭრა თავში. - ეხლა რა ხდება იქ? ვინ ხმება და ვინ 

ხარობს? ვინ იზრდება და ვინ სჭკნება?"  

 

ჯერ თავისსავე თავს გაუღიმა. მერმე შეეშინდა და მოიჭრა.  

 

"რა ტუტუცი ვარ! საით გამიტაცა გულისთქმამ! ჩემს გულში არც არავინ ბუდობს, არც 

ხმება და არცა სჭკნება. იგი ცარიელია მეთქი და თავისუფალი. მორჩა და გათავდა!"  

 

- რამ გაგიტაცა, სოფიო? - ეკითხება სპირიდონი, რომელიც მოულოდნელად დასდგომია 

თავზე.  

 

სოფიო შეკრთა და წამოდგა.  

 

"აფთარია, ნამდვილი აფთარია! ასე შემოპარვა მხოლოდ მიწის მგელს შეუძლია".  

 

- რამ გამიტაცა?.. მე რამ გამიტაცა?.. არაფერმა... დედაჩემზე ვფიქრობდი... ისევ ავად 

არის. ვერ მოვარჩინეთ. წავიდეთ, სადილი მოიტანეს.  

 

და გააბრუნა იმ ღამესაც სპირიდონი ხახამშრალი.  

 

V  

 

იმ დღეს სოფიოს რიგი იყო. დილამდე მორიგედ უნდა დარჩენილიყო სამკურნალოში.  

 

ღამდება. პატარა დედაკაცი მოწყენილია. პატარა გულში უცხო რამ სევდა აწვება. ვიღაც 

თუ რაღაც ჰკორტნის და აწუხებს. თვითონაც არ იცის: ვინ, რა, რომელი და რისთვის?  

 



თეთრ ხალათში გამოხვეულა და დაბნეული დადის პალატით პალატამდე და აღარ 

იცის, სად დაჯდეს, რა გააკეთოს და რაზე იზრუნოს.  

 

ვიღაც ეუბნება:  

 

- ავადმყოფი მოიყვანეს.  

 

მადლობა უფალსა! გართობა მაინც ექნება.  

 

ვიღაც საიქიოს მიმავალი კაცი გმინავს და თვალებს ატრიალებს.  

 

გამოკითხა და გაშინჯა.  

 

"თუ ერთ საათში არ გავჭერით, ნამდვილად მოკვდება".  

 

თვითონ სოფიო ვერ გასჭრის, ასეთი დიდი ოპერაცია ჯერ არც გაუბედნია და ვერც ეხლა 

გაბედავს, დოსტაქარი კი აქ არ არის.  

 

ტელეფონით ეძახის სპირიდონს. მაგრამ მისი ქმარი შინ არ არის, ამირანისათვის კი ჯერ 

ტელეფონი არ დაუდგამთ.  

 

"რა ღვთის წყრომაა! ორ კვირაში ტელეფონის დადგმა ვერ მოახერხეს?"  

 

- მაშ გაიქცეს ვინმე და ეხლავე მოიყვანოს.  

 

- მარტო სევერიანს სცალიან. მაგრამ ისიც გავიდა.  

 

- ვინ იცის, როდის დაბრუნდება, ადამიანი კვდება.  

 

- სხვა გზა არ არის, უნდა მოვიცადოთ.  

 

- როგორ თუ არ არის!  

 

მაშ სევერიანს რომ პაპიროსის ყიდვა და ყბედობა მოუნდეს, ამის გამო ადამიანი უნდა 



მოკვდეს?  

 

- ქაფური შეუშხაპუნეთ. მე ეხლავე დავბრუნდები. მართლა, სტერილიზატორიც აანთეთ, 

- ეუბნება სოფიო სათნოების დას და პატარა ფეხებს მიაბაკუნებს.  

 

მადლობა ღმერთს, ამირანი სახლში ყოფილა! მაგრამ... რას იტყვის, სოფიოს რომ 

დაინახავს? ან სხვები რას იფიქრებენ, ნაცოლარის ნაქმრევთან მისვლას რომ გაიგებენ?  

 

"ავადმყოფი მოიმიზეზაო. სხვა ვერავინ გაგზავნა და ღამით მარტოხელა მამაკაცს 

ეწვიაო".  

 

დაიარე მერმე მთელი ქალაქი და დააჯერე, რომ სევერიანი სადღაც დაიკარგა, ხოლო 

ოპერაციის დაგვიანებას შესაძლებელია სიკვდილი მოჰყოლიყო, და სიტყვას 

"შესაძლებელია" ბურთად გაიხდიან".  

 

გვიანღაა, ამირანი კარებში დგას და ალანძულ ნაცოლარს უცნაური ღიმილით 

შესცქერის.  

 

- მობრძანდით, ქალბატონო სოფიო, მობრძანდით.  

 

ისევ მრავლობით რიცხვს და "ქალბატონოს" ხმარობს.  

 

პატარა დედაკაცი ოთახში არ შედის. არა სცალიან.  

 

- ჩქარა, ამირან, ჩქარა. ავადმყოფს უშველეთ... კვდება. - თვითონაც მრავლობითი რიცხვი 

იხმარა, მაგრამ "ქალბატონოს" სამაგიერო "ბატონო" გამოეპარა.  

 

კიბეზე დადგომა არ შეიძლება. სანამ ამირანი მოემზადება ათი წუთი მაინც გავა.  

 

და ორივენი დად ოთახში შევიდნენ.  

 

- აი აქ დაბრძანდით. სანამ მოვემზადებოდე.  

 



და ჩინურ ფარდას მიეფარა.  

 

ოთახი სისუფთავით და მორთულობით კოხტაობს. ყოველი ნივთი და ავეჯი მეორეს 

უხდება და მეზობელს ამთავრებს.  

 

"ავეჯი აქაური იქნება. - ფიქრობს სოფიო. - დანარჩენი კი ალბათ იქიდან ჩამოიტანა".  

 

- რა სჭირს იმ ავადმყოფს, ქალბატონო სოფიო? - ესმის ფარდის მეორე მხრიდან.  

 

- ბრმა ნაწლავის ქრონიკული ანთება ჰქონია, ეხლა კი ნაწლავის პერფორაციის ნიშნები 

აქვს.  

 

"ოჰ, რა მშვენიერი ნივთებია!" - ფიქრობს ნაცოლარი და ოთახში ფეხაკრეფით დადის.  

 

აი კარლსბადის ბროლი, მოოქროვილი და ფერადი, აგერ ანტიკური მარმარილო, 

საქსონური ფაიფური, ბრინჯაო, ტყავი და ქსოვილი.  

 

- როგორ მოგწონთ ჩემი კოლექცია, სოფიო? - ისმის ამირანის შერბილებული ხმა.  

 

"ოჰო! "ქალბატონო" აღარ ახსენა!"  

 

- მშვენიერია, მშვენიერი.  

 

- აირჩიე, რომელიც მოგეწონება.  

 

- არა, არა... მადლობელი ვარ. დიდად გმადლობთ.  

 

- რატომ არა? რატომ არ გინდათ ჩემი სახსოვარი გქონდეთ?  

 

- მინდა, მაგრამ...  

 

- მაგრამ რაო?  

 

- კოლექცია დაირღვევა... ცუდია.  



 

- უარს მარტო მაგიტომ მეუბნებით?  

 

"ოოჰ, სად მისძვრება ეს კაცი! მას უნდა ნამდვილი მიზეზი მათქმევინოს, მაგრამ..."  

 

და უნებურად წამოსცდა:  

 

- არა.  

 

- არა? მართლა? მაშ ნამდვილი მიზეზი მითხარი.  

 

ამირანი უკვე თავთ წაადგა სოფიოს და მობიბინე თვალებს ბურღივით უტრიალებს 

თვალებსა და გულში.  

 

პატარა დედაკაცი სდუმს და ყოყმანობს.  

 

- მაშ მე თვითონ გეტყვი.  

 

და ნაცოლარს რომ პირი და გული ვერ გაახსნევინა, თვითონაც მიეშველა:  

 

- მაშ მე გეტყვი: იმიტომ ვერა ბედავ მიიღო, რომ ჩემს ნაჩუქარს სპირიდონს ვერ აჩვენებ. 

ან ამირანი დახსომების ღირსიც არ ყოფილა. აგრეა თუ არა?  

 

- ჰო... აგრეა, აგრე.  

 

- ჰოო? მაშ...  

 

არა, არა! სოფიოს "ჰო" კი არ უნდა ეთქვა, არამედ "არა, არა!"  

 

- არ მესმის. ვერ გავიგე.  

 

არც პატარა დედაკაცს ესმის. თავისი აზრი თვითონაც ვერ გაიგო. აირია, აილეწა და ენა 

დაება:  

 



- წავიდეთ, თორემ დავიგვიანებთ.  

 

- ეხლავე. მოიცა. მე შენთვის სხვა საჩუქარი მაქვს.  

 

და უჯრიდან ფაიფურის ორი თეთრი დაფა ამოიღო, შავი აბრეშუმის საბელით ოდნავ 

ერთმანეთზე გადაბმული. წიგნის ყდასავით გადაშალა და აჩვენა.  

 

- ოჰ, რა მშვენიერია! - წამოსცდა სოფიოს.  

 

ორივე დაფაზე ცალ-ცალკე ორი სურათი იყო დახატული საღებავით: სოფიოსი და 

ამირანისა.  

 

- თან წავიღე და იქ გავაკეთებინე.  

 

მაშ სოფიოს სურათიც თან წაუღია! მაშ... აქ რაღაც ამბავია. ჯერ კარგად არ ესმის სოფიოს, 

მაგრამ გრძნობს, რომ იმის პატარა გულში რაღაც გადატრიალდა.  

 

რომელიც გინდა, ინებეთ, წაიღე, თუ ორივეს წაიღებ... - "შენ" -ზე გადასვლა მხოლოდ 

ეხლა მოხვდა პატარა ექიმს ყურშიც და გულშიც.  

 

- მაშ... ორივე წავიღო? - თავის თავს ეკითხება უნებური სტუმარი.  

 

და ყოყმანის შემდეგ ორივე სურათი წიგნივით დაკეცა და იღლიის ქვეშ ამოიდო.  

 

მერმე მოიგონა:  

 

- მართლა, რაღა შავი ძაფით გადააბი ეს სურათები? ან ცალ-ცალკე რად გააკეთებინე?  

 

ამირანი იღიმება და ყოყმანობს:  

 

- იმიტომ, რომ... მაშინ რაღაც სიმბოლიური მნიშვნელობა ჰქონდათ, შავსაც და 

სურათების დაშორებასაც.  

 

- ეხლა? - ეკითხება სოფიო ჩურჩულით და თითებს მაგიდაზე აცაცუნებს.  



 

- ეხლა? განკურნებული ვარ. გათავდა.  

 

გათავდა? მაშ სოფიომ შავი ძაფი უნდა შესცვალოს და ორივე სურათი უფრო მჭიდროდ 

გადააბას, არა?  

 

გაიღიმა და ეს აზრი უკვე ენაზე მომდგარი, ძლივსღა დაიმაგრა.  

 

- ერთი საჩუქარი კიდევა მაქვს... სპირიდონისათვის. - ამბობს ამირანი და უჯრიდან 

მეორე სურათი ამოაქვს. - ფერადებით ტილოზე დახატული და ვიწრო ჩარჩოში 

ჩასმული.  

 

სოფიომ დახედა და შედრკა.  

 

უდაბნოში შავ ქვაზე შავი დედაბერი, ჭირიანი ძაღლი და თავის ქალა... გაცრეცილი და 

უფოთლო ხე. ზედ - მიკიოტი, ბაიყუში და ჭოტი. იქვე - მცურავი, ღრიანკალი, ბაბაჭუა 

ხვითქი, ურჩხული და მიწის მგელი ანუ მგელ-კაცი, ანუ აფთარი, ანუ უზანბარი, ანუ 

სპირიდონი!  

 

"ჰო, ჰო, სპირიდონი, სპირიდონი!"  

 

- შენ ეგ სურათი აქ... მგონი აქ დასტოვე.  

 

- დამატოვებინეს. ისევ პატრონს სპირიდონს დავუტოვე. სამაგიეროდ, იქ მისი პირი 

ვიპოვნე და ვიყიდე. როგორ მოგწონს?  

 

- საშინელია, გადააგდე, ან დახიე.  

 

- შენ დაგავიწყდა: სპირიდონს ვალი უნდა დავუბრუნო, როცა დრო მოვა, ნობათივით 

გავუგზავნი. სხვა ვალიცა მაქვს სპირიდონისა, ბევრი მმართებს მეგობრისა, მაგრამ...  

 

და უცბად პირაქუშულმა ამირანმა უკანასკნელ სიტყვებში იმოდენა ყინული და 

ლითონი ჩაასხა, რომ სოფიოს ჟრუანტელმა დაუარა.  



 

"ბევრი მმართებს. - გაიფიქრა პატარა დედაკაცმა, - ცოლი, ბავშვი, ბინა და... კიდევ 

მრავალი".  

 

ამირანი ისე დაიხარა, რომ თავისი ტუჩები კინაღამ სოფიოს კისერს მიაკერა და 

შერბილებული ხმით დაუმატა:  

 

- მაგრამ თვითონაც უნდა დამიბრუნოს ვალი.  

 

ორივე მიყუჩდა. სოფიოს რაღაც სუნი ეცა, - მანამდე უგრძნობი, ახალი, დამბანგველი და 

თავბრუდამსხმელი. მამაკაცის ნაორთქლის იდუმალი ძალა, რომელმაც უმალ დასთენთა 

და დაარეტიანა.  

 

- წავიდეთ, - წაიბუტბუტა შეშინებულმა სოფიომ და ამირანს მოშორდა, თანაც გაიფიქრა 

"მის ახლოს დგომაც სახიფათოა".  

 

ნახევარი საათის შემდეგ ამირანი გამალებით მუშაობდა და დამხმარე სოფიოს 

უკარნახებდა:  

 

- პეანი მომაწოდე... კოხერი მომეცი... მოსაჭერიც... მაკრატელი მიბოძე.  

 

გაათავეს და გამოვიდნენ. ამირანმა სოფიოს უთხრა:  

 

- ცოტა დასაწერი მაქვს თუ მოგწყინდეს, იმ ოთახში ვიქნები, შემოიხედე.  

 

და გამგის ოთახში შევიდა.  

 

თეთრი ლანდივით დადის გრძელ ტალანში ექიმი ქალი. გულზე კვლავ რაღაც ან ვიღაც 

აწვება, წეღანდელზე ძლიერი, მძიმე და შეუცნობელი. უნებურად მალიმალ მიადგება 

ოდნავ გამოღებულ კარს, მაგრამ ოთახში შეხედვისაც კი ეშინიან. უმალვე 

მოტრიალდება. ისევ დაბორიალებს, ისევ იმ ოთახის კარს აწყდება და კვლავ 

უპატრონოდ დაყიალებს.  

 



რას აკეთებს ამ ოთახში ამირანი? ნეტა რა მოხდება სოფიოც რომ შევიდეს და ჩამოჯდეს? 

როგორ გაიგებს ნაქმრევი სოფიოს შესვლას? ნეტა როგორ დაუხვდება? იქნება 

წეღანდელი ბაასი გააგრძელოს. შესაძლებელია წეღანდელივით მიუახლოვდეს და... 

ოოჰ, ის სუნი, ის ბანგი, ის სუნთქვა, გამჭრელი და სახიფათო!  

 

"არა, არა! ღმერთმა დამიფაროს! რაც იყო, იყო! წავიდა და აღარ დაბრუნდება".  

 

და მთვარეულივით დაბარბაცებს თეთრი დედაკაცი პალატით პალატამდე. გამგის 

კაბინეტიდან მორიგე ოთახამდე და ტალანიდან დიდ კიბემდე.  

 

ერთხელ კიდევ გასცდა სახიფათო ოთახს და მობრუნდა. კარებიდან ამირანი გამოვიდა 

და წინ გადაეღობა.  

 

- ღამე მშვიდობისა, პატარა დედაკაცო!  

 

სოფიო იღიმება.  

 

- თქვენც გაიგეთ ჩემი ახალი სახელი?  

 

- გავიგე, ყველაფერი გავიგე, ისევ "თქვენობით" მელაპარაკებით? როგორც ჩანს, ჯერ-

ჯერობით მეტის ღირსი არა ვყოფილვარ.  

 

სოფიომ წაილუღლუღა:  

 

- ჯერჯერობით... არც საჭიროა, გაიგებენ და...  

 

- გაიგებენ და, ვინ იცის, რას იტყვიან, არა? მაგრამ ცალკე, როდესაც არავის არ ესმის?  

 

- თუ გინდა...  

 

- ძალიან, ძალიან მინდა....  

 

- თუ ძალიან გინდა, ეგრე იყოს.  



 

- წეღან რომ ჩემს ოთახში ვიყავით, რამდენჯერმე გაიმეტე ჩემთვის "შენ".  

 

- მართლა? ვერ შევნიშნე, მაშ კარგად იყავი.  

 

- ძილი ნებისა, სოფიო. - და უმალვე დაუმატა. - სოფიო... პატარა დედაკაცო.  

 

და ისე აკოცა მთრთოლვარე ხელზე, როგორც მაშინ... შვიდი წლის წინათ, როცა 

პირველად გაუბედა: თბილი, ძლიერი და ხანგრძლივი კოცნით.  

 

- შენც კარგად იყავი, ჩემო პატარავ. - მსუყე ხმით უთხრა და გრძელი კიბე ნელი ნაბიჯით 

ჩაიარა.  

 

მაგრამ ვერც იმ ღამეს იყო კარგად პატარა ექიმი. ჩვეულებრივ მორიგე ექიმი ორი 

საათით მაინც მოატყუებდა ხოლმე თვალს. სოფიომ კი ის ღამე თეთრად გაათენა. ისევ 

დაკარგული თეთრი ფრინველივით დაბორიალებდა პალატით პალატამდე. გამგის 

კაბინეტიდან მორიგის ოთახამდე და ერთი ტალანის თავიდან მეორის ბოლომდე.  

 

და როდესაც ქუჩამ გაიღვიძა, როდესაც სამკურნალო აჩუჩუნდა და აფუსფუსდა, პატარა 

დედაკაცი ხმელ საწოლზე მოიბუზა და თვლემის ნისლში შეცურდა.  

 

VI  

 

- პატარა დედაკაცო, გაიღვიძე! - ესმის სოფიოს მეორე ოთახიდან მამაკაცის ხმა.  

 

თვალები გაახილა და წამოიწია.  

 

"ოჰ, მართლა, ჩემს ლოგინში ვარ".  

 

- გესმის? გაიღვიძე მეთქი. მართალია, წუხელის მორიგე იყავი, მაგრამ არც მაგდენი 

ძილი ვარგა.  

 

"ჩაჩანაკი" უკვე კარებში იღიმება.  

 



- სოლომონ, შენა ხარ? ეხლავე ავდგები.  

 

- რა თქმა უნდა, ვერ გამოიძინებდი. წუხელის გულის დიდი შფოთვა გქონდა, არა?  

 

- რის შფოთვა? რის გამო?  

 

- სპირიდონის გუშინდელი ოპერაციების გამო.  

 

- ჰო, მართლა, როგორ არიან ავადმყოფები?  

 

- არა უშავთ-რა. ერთი ეხლა მოკვდა, მეორე კი საღამომდე მოკვდება. იმათ თავი 

დავანებოთ. ეს მითხარი, შენ როგორა ხარ?  

 

- კარგად, მადლობელი ვარ. აქეთ ნუ იხედები, უნდა ჩავიცვა.  

 

ბარავიძე მოულოდნელად მოვიდა სამკურნალოში.  

 

"ნეტა რამ მოიყვანა? ხომ არაფერი მოხდა?" - ფიქრობს სოფიო და იცვამს.  

 

არა, საამისო არაფერი არ მომხდარა. მხოლოდ ერთი რამ არის უსიამოვნო: სპირიდონის 

პაციენტები ზედიზედ იხოცებიან. ალბათ ოპერაციის დროს ძალიან ღელავს 

სპირიდონი.  

 

სოფიომ იცის სპირიდონის ამბავი. უკანასკნელ დროს გულში ამირანთან დატოლება 

ჩაიდო. დადის და ყველას აჯერებს: ამირანს დავეწიე და კიდევაც გადავაჭარბეო. და 

ახალ დოსტაქარს ხელსაც უწუნებს, ყურსაც და თვალსაც.  

 

ამირანმა ბრმანაწლავის მოჭრას რვა წუთი მოანდომა. მეორე დღეს სპირიდონმა იგივე 

ოპერაცია ათ წუთში გაათავა და ავადმყოფი საიქიოს გაისტუმრა.  

 

მეორეჯერაც ამირანს წაჰბაძა და ერთ ბავშვს "ამირანისებური" ტრეპანაცია გაუკეთა.  

 

და ბავშვი ხელში შემოაკვდა.  



 

მესამეს კუჭი მოსჭრა და პერიტონიტი გაუჩინა.  

 

მარცხი ზედიზედ მოჰყვა. ყველა ამჩნევდა შეფიცხებას და ხელის მოდუნებას. თვალებს 

მოუსვენრად აცეცებს და მიხვრა-მოხვრაშიც უჩვეულო აჩქარება ეტყობა.  

 

- ათიოდე დღეში ხუთი კაცი შემოაკვდა. დღეს ამირანმა სპირიდონის ორი ოპერაცია 

ხელმეორედ გააკეთა. - სთქვა სოლომონმა და დაღვრემილ სოფიოს მკლავში ხელი 

გაუყარა. მერმე ჰკითხა:  

 

- ხომ სრული მშვიდობა სუფევს თქვენსა ოჯახსა შინა, პატარა დედაკაცო?  

 

- მეც ვამჩნევ აღელვებას, მაგრამ მიზეზი ვერ გამიგია.  

 

- მშვიდობა გულსა შენსა და ოჯახსა შენსა შინა სათნოება. ამაზე უკეთესი აღარაფერი 

იქნება, მაგრამ ეს სხვათა შორის იყოს ნათქვამი, ნამდვილად კი აი რა უნდა მეთქვა: 

ამირანმა ჩვენი სამკურნალოს სახელი ორ თვეში ორი ადლით ასწია, სპირიდონმა კი ოცი 

ადლით დასწია. მირჩიე, რა ვქნა?  

 

- დაითხოვეთ, ან დოსტაქრობაზე ხელი ააღებინეთ.  

 

- ადვილი სათქმელია, დაითხოვეთ, ხელობის გამოცვლაზე ორჯერ-სამჯერ ჩამოვუგდე 

სიტყვა. ვურჩიე, თერაპიას დაუბრუნდი მეთქი. საოცრად აღელდა და აყვირდა. განა 

შენთვის არაფერი უთქვამს?  

 

- არაფერი უკანასკნელ დროს თითქმის აღარ მელაპარაკება.  

 

- მიზეზი?  

 

- ღმერთმანი, არ ვიცი. გულში თითქოს შიში შეეპარა, თითქოს რაღაც ეშმაკი ჩაუჯდა. 

მოუსვენრად ტოკავს და შეციებული ქათამივით დადის. მარტოობასაც შეეჩვია, დღე და 

ღამე წერს, წერს და წერს.  

 



- ლაპარაკში არაფერი შეატყეთ?  

 

- საიმისო არაფერი, მხოლოდ ერთი რამ აიჩემა: ამირანს დავეწიე და გავუსწარი კიდეცო.  

 

ამ დროს სპირიდონი შემოვიდა. გამგე ექიმი რომ დაინახა, ოდნავ შეკრთა და აირია.  

 

- ბატონო სპირიდონ, ნუ გიკვირთ, - ამშვიდებს სოლომონი, - დღეს ჩემმა კნეინამ 

უსადილოდ დამტოვა. გავლანძღე და თქვენთან გამოვიქეცი. იმედია მაჭმევთ რამეს.  

 

სუფრას მიუსხდნენ და ბაასი გააბეს. ჯერ თავიანთი ხელობა გაიხსენეს და თერაპია 

ქირურგიას შეადარეს.  

 

- თერაპევტები ხალხს ატყუებენ. - ბურტყუნებს სპირიდონი, - სურდოც კი ვერ 

მოურჩენიათ. რამდენიმე ათას წამალში ქინაქინა, ანტიპირინი, საფაღარათო ზეთი და 

კიდევ რამდენიმე წამალი უებარია.  

 

სოლომონი არ ედავება, რადგან თვითონაც უფრო ბუნებრივი მეთოდის მომხრეა, ვიდრე 

ქიმიურისა.  

 

სპირიდონმა თავის ახალ ჯორს მიაგნო. შეჯდა და აღარ ჩამოდის. შინაგანი სეკრეციის 

თეორიას გაჰყვა და დაასაბუთა:  

 

- აი, მშვენიერი მაგალითი. ამირანი ცვედანი იყო, ეხლა კი... - და უცებ სოფიოს 

გადაჰხედა და ხმა გაკმინდა.  

 

სოლომონმა სიტყვა მიაშველა:  

 

- მეც დოსტაქრობის მორწმუნე ვარ, მაგრამ უნდა გამოგიტყდე: ძალიან ძნელი და 

სახიფათო საქმეა.  

 

- ეგ მართალია, - გაუხარდა სპირიდონს, - კარგი დოსტაქარი იშვიათია. ტფილისში 

მხოლოდ სამნი ვართ.  

 



სოფიოს რაღაცამ გაჰკაწრა.  

 

- ამირანი? - იკითხა სოლომონმა.  

 

- ამირანი! ამირანი! - იფეთქა სპირიდონმა. - საკვირველია, როგორ ახერხებენ ხოლმე 

არარაობის ამაღლებას! ამირანი ფინაჩია. მე რომ მკითხოთ, ჯერ თითის მოჭრასაც არ 

მივანდობდი.  

 

"ამდენ ხანში ამირანს ჯერ ერთი ოპერაციაც არ გაურთულდა, არც ვინმე შემოაკვდა, შენ 

კი..." - გაიფიქრა სოფიომ, მაგრამ ხმა არ ამოიღო. მიუხვდა სოლომონს: გამგე ექიმი 

სპირიდონის სულიერსა და გონებრივ ძალას სცდიდა.  

 

- ხვალვე დაგიმტკიცებ ამირანის ფინაჩობას. ბრმა ნაწლავის ოპერაციას ამირანი რვა 

წუთს უნდება, მე კი ხუთ წუთში შევასრულებ.  

 

სოფიოს ელდა ეცა. სოლომონს გადაჰხედა და სათქმელად პირი დააღო, მაგრამ 

ბარავიძემ თვალით გააჩუმა და სპირიდონს მიუბრუნდა.  

 

- მე დარწმუნებული ვარ, მალე ორ წუთამდესაც დაიყვან.  

 

- ოღონდაც! - გაუხარდა სპირიდონს.  

 

"ღმერთო შეგვიბრალე, - წამოიძახა გულში სოფიომ, - მეც და ამ კაცის კლიენტებიც".  

 

დარბაისელი სოლომონი თავის თავს ღალატობს და ისე დახტის სალაპარაკო საგანზე 

როგორც აყბედებული ჯაფარა მარგილებზე: ნეტა რა დღეა დღეს? სპირიდონმა გუშინ რა 

მიირთვა? საღამო სად გაატარა? სოლომონი გულმავიწყი ადამიანია. მოაგონეთ ბატონო 

სპირიდონ, ვინ გამოიგონა "914"?  

 

- მგონი კოხმა, არა?  

 

- რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა! - უდასტურებს უკვე აშლილი მასპინძელი.  

 



- პატარა წერილსა ვწერ და იმისთვის დამჭირდა. ისიც დამავიწყდა: მგონი იაპონელმა 

ერლიხმა დაამტკიცა ბრმა ნაწლავის ზედმეტობა, არა?  

 

- დიაღ, ერლიხმა დაამტკიცა, მაგრამ ერლიხი იაპონელი კი არა ჩინელია, ჩინელი.  

 

- ჰო, მართლა, ჩინელი იყო... დიახ, ჩინელი.  

 

"ღმერთო დიდებულო! - დაფეთდა სპირიდონის ცოლი. - ერთი ჭერის ქვეშ ვცხოვრობთ 

და აქამდე ვერაფერი შევამჩნიე. იმის ნაწერებშიაც ვერ ჩავიხედე. ნუ თუ?.."  

 

სოლომონი არა სცხრება: რამდენი წლისა იქნება პატარა სოსო?  

 

- შვიდისა. - მიახალა სპირიდონმა.  

 

ეხლა სოსომაც გაიკვირვა:  

 

- ხუთისა ვარ, ხუთისა. - ეკამათება შვილი.  

 

ნეტა რამდენ ხანში ჩავა სოლომონი ბათომში?  

 

- სამ თვეში ადვილად ჩახვალ.  

 

- გმადლობ, გენაცვა, გმადლობ. ბათომში წასვლას ვაპირებ და ამიტომ გკითხე.  

 

მოსამსახურემ შეხვეული რაღაც შემოიტანა და სპირიდონს გადასცა, დოსტაქარმა 

მთრთოლვარე ხელებით გახსნა და გაოცდა. მერმე ის ნივთი გადააბრუნა და გაიბადრა. 

ბავშვივით უხარიან სპირიდონს. სურათს ატრიალებს და ბორძიკობს.  

 

- ყოჩაღ, ამირან! მადლობელი ვარ, მეგობარო, მადლობელი!.. გცოდნია ვალის გადახდა. 

აი, ნახეთ, სოფიო... სოლომონ, რა საუცხოვო სურათია!  

 

და ოდესღაც ამირანის ნათქვამი თვითონაც გაიმეორა:  

 

- გენიალურია, გენიალური!  



 

სოფიო გაფითრდა: ორი კვირა ძლივს იქნება, რაც ამირანი დაჰპირდა: - "თავის დროზე 

ნობათივით მივართმევო". რას გულისხმობდა, როცა ამბობდა: თავის დროზეო?.. ნუ თუ 

ამირანმა მაშინ უკვე შეამჩნია რამე სპირიდონს? მაშ სოფიო ბრმა და ყრუ ყოფილა. მაშ 

მისი გულისყურიც სხვაგან იყო, თორემ აქამდე როგორ ვერ გაიგო და დაინახა, რომ 

სპირიდონის თავზე რაღაც უბედურება ტრიალებდა.  

 

- გენიალურია, გენიალური! - ცქმუტავს სპირიდონი, - მადლობელი ვარ, ჩემო ძვირფასო 

მეგობარო, მადლობელი.  

 

მერმე ჩაციებით ჩააშტერდა იმ სურათს და უარესად აიშალა:  

 

- ერთი ამას დააკვირდი. აი, ამ კუთხეში, ღრუბლებში ქალის თავი მოსჩანს. შენა ხარ, 

სოფიო, შენა!  

 

გაშინჯეს და დარწმუნდნენ: ღრუბლებიდან დედაკაცის თეთრი პირისახე 

გამოიყურებოდა და მართლა სოფიოსა ჰგავდა.  

 

სპირიდონმა დიდხანს ვერ მოიშორა სურათი, მერმე კაბინეტში გაიტანა და სწორედ იმ 

ადგილას ჩამოჰკიდა, სადაც ოდესღაც მისი ნაჩუქარი ასეთივე ნახატი იყო გაკრული.  

 

- გესმის? გაიგე? - ჰკითხა სოლომონმა სოფიოს, სანამ სპირიდონი მეორე ოთახში ჩაქუჩს 

არაკუნებდა.  

 

- გავიგე, მაგრამ ვაი ამ გაგებას! - უპასუხა სოფიომ და მოწყვეტილი თავი ხელებში 

ჩაიგდო.  

 

VII  

 

მეორე დღეს სპირიდონ რონველი დასასვენებლად დაითხოვეს.  

 

სპირიდონს არ უნდა დასვენება, პირიქით, ანაზდად იმდენი ძალღონე გაუჩნდა, რომ 

დღეში თუნდ ორმოც ოპერაციასაც მოერევა. არც დამხმარე სჭირდება, არც ზედამდეგი. 



რონველს რომ ჰკითხოთ, სწორედ ამირან რიმანიძემ უნდა დაისვენოს, რომელიც 

ფინაჩივით მუშაობს და კლიენტებს ჰხოცავს.  

 

- მე დამითმე სპირიდონ, - შეეხვეწა სოფიო, - შინ უფრო დიდი საქმე გაქვს, ვიდრე 

სამკურნალოში. უთვალავი დაკვირვება და დიდი გამოცდილება დაგიგროვდა. დაჯექი 

და დაწერე.  

 

სპირიდონს ცოლის რჩევა მოეწონა. ჩაჯდა და სწერს. ჯერ დღეში ათ საათს მუშაობდა. 

შემდეგ თანდათან მოუმატა და ეხლა თვრამეტ საათამდე ავიდა. ისეთი ფაცა-ფუცით 

სწერს, თითქოს გაუნელებელი ციება სჭირსო. ტანი უცახცახებს, თვალები უღელავს და 

სისხლი უდუღს.  

 

სოლომონ ბარავიძე ყოველ დღე მოდის, სპირიდონს უთვალთვალებს და სწამლობს. 

მაგრამ ახალ მეცნიერს წამლობისათვის არა სცალიან.  

 

საცა რიმანიძეა, იქ მეცა ვარ, - დაჟინებით იმეორებს და ჭირის ოფლში იწურება.  

 

რიმანიძემ წიგნი დასწერა, შესახებ შინაგანი სეკრეციისა. დღეს თუ ხვალ უნვერსიტეტში 

კათედრასაც მისცემენ. თუ ამირანი დოცენტად გამოდგება, სპირიდონს პროფესორობა 

ეკუთვნის. ამირანის "ნაჯღაბნი" ას გვერდს ძლივს შეიცავს, სპირიდონის კაპიტალური 

ნაშრომი კი ექვსასზე მეტიც იქნება.  

 

და აფორიაქებული მეცნიერი ხვლიკივით დაძვრება წიგნების გორებში.  

 

ერთხელ ბარავიძემ და სოფიომ დრო იხელთეს და მომავალი შრომის კონსპექტი 

გადაათვალიერეს.  

 

სპირიდონმა არავის არ აწყენინა. ყველანი ჰყავს მოხსენებული: უძველესი ეგვიპტელები, 

ინდოელები, ბერძნები, რომაელები, ქართველებიც და არაბებიც. ჰიპოკრატი, აული, 

კორნელი, ცელსი, ჰალენ, ავიცენა და უთვალავნი სხვანიც. ის ქებით იხსენიებს არაბების 

სისტემას - ცხელ შანთს დანის ნაცვლად, და ამტკიცებს, რომ ყველა ქვეყნის განთქმული 

დოსტაქრები ქართველები იყვნენ: როჯერ პირმერი ნამდვილად რაჟდენი იყო. გიუ დე 

შოლიაკი გივი შილდელია, აბულკაზემ აბულაძის გვარიდან მოდის, აბროაზი იგივე 



ამბროსია, ხოლო ჯონ გენტერი გადაკეთებული გიორგი გენტერაშვილი უნდა იყოსო. 

დასკვნაც შესაფერი ჰქონდა: უცხოელები ჩვენ დოსტაქრობას ვერ გვასწავლიან, 

თვითონვე მოვიდნენ და ისწავლონ ბაჯიაშვილებისა და თურმანიძეებისაგან, რომელნიც 

უკვე სამოცი საუკუნე იქნება, რაც ამ ხელობას მისდევენო. შემდეგ სპირიდონი აცხადებს, 

რომ კანის გადაგვა მან გამოიგონა, რომ ეთერისა და ქლოროფორმის ხმარება ზედმეტია, 

რომ შინაგანი სეკრეციის თეორია კაცობრიობას დაჰღუპავს, ხოლო ამ მოძღვრების 

მოციქული ამირან რიმანიძე ხალხის მოსისხლე მტერია და ისიც საზღაპრო ამირანივით 

კლდეებზე მისაბმელი გიჟიაო. დასასრულ სპირიდონი იმუქრებოდა: ჩემი სახით 

პარაცელზი გაცოცხლდა. განგებამ ხელთ მომცა უკვდავების წამალი, რომელიც ყველას 

ერგება, გარდა "ჰარამზადა" ამირან რიმანიძისა. პარაცელზმა საქვეყნოდ დასწვა 

ჰალენისა და ავიცენას ნაბოდვარი. მეც მალე ასევე მოვექცევი რიმანიძის ნაჩხაპნსაო. თუ 

იმ დრომდე ამირანი კედელზე არ მიაკრეს, თვითონ ამირანს და იმის შხამიან წიგნსაც მე 

თვითონ დავწვავ უნივერსიტეტის მოედანზეო.  

 

- ცხადია, - სთქვა სოლომონმა, - "მანია გრანდიოზა" ჰქონია, განდიდების კვიატი 

სჭირვებია.  

 

სოფიომაც იცოდა სპირიდონის სენი, მაგრამ სოლომონის სიტყვები ქვასავით დაეცა. 

პატარა დედაკაცი დიდ სავარძელში მოიბუზა და ატირდა.  

 

VIII  

 

სოლომონ ბარავიძას დაბადების დღე იყო. დღისით თანამოსამსახურეებმა მიულოცეს, 

ხოლო საღამოზე ვახშმად ეწვივნენ.  

 

სოფიო ცივ უარზე იდგა, მაგრამ "ჩაჩანაკი" თავისი ფეხით მივიდა. სპირიდონს 

სათნოების დაჲ მიუჩინა და წაიყვანა.  

 

სტუმრები უკვე სუფრაზე ისხდნენ. მხოლოდ ორი ადგილიღა იყო დარჩენილი: სუფრის 

სათავეში - სოლომონისათვის და ამირანის გვერდით - სოფიოსათვის.  

 

პატარა დედაკაცი შეშფოთდა: რა ჩაუდვია გულში დიასახლისს? რაღა ამირანს მოუსვა 

გვერდით? ყველამ იცის მათი წარსული. რას იფიქრებენ? რას იტყვიან?  



 

მაგრამ არც ამირანის წყენა უნდა სოფიოს. გვერდით მიუჯდა და მოიბუზა.  

 

ამირანს მეორე მხრიდან ვიღაც დედაკაცი უზის: ტანადი, სრული და ბეჭ-შიშველი.  

 

უცხოელია ის დედაკაცი, ამიტომ -  

 

- მე კარტული არ ვიცი.  

 

და სხვებსაც უცხო ენაზე ალაპარაკებს.  

 

თამამი და ყბედი დედაკაცია. ამირანი უმალვე ხელთ იგდო და აიყოლია. ლამის 

მამაკაცს ზედ მიეკრას. ზოგჯერ ისე გადმოიხრება თითქოს დოსტაქარს კისერში ან 

ყურის ძირში ჰკოცნისო.  

 

სოფიო ისევ მობუზულია. თითქმის არაფერს არ სჭამს და უცნობი დედაკაცის ტიტინს 

უგდებს ყურს, და გულზე თანდთან უცნაური ავი რამ გრძნობა ეხვევა.  

 

"ჯოჯო! - წამოიძახა გუნებაში და ზურგი შეაქცია - მაჯლაჯუნა!"  

 

ვახშამი დუნედ მიდის... პატარა დედაკაცი გუნებაზე არ არის. ვერც სხვებმა აუწიეს და 

საერთო კილო ვერ იპოვნეს.  

 

კედელზე დიდი წარწერაა გაკრული: "ქართული ვიცით", მაგრამ ის განცხადება ვერა 

სჭრის, რადგან ერთი უცხოსი ერიდებათ.  

 

უცნობმა დედაკაცმა ქართველი ქალი დაიხვია ხელზე და სჯიჯგნის: ქართველი ქალი 

მეტისმეტად მოკრძალებულია, მორცხვია, "კეკელკაა".  

 

- ესე იგი ნამუსიანია, - უნებურად ჩაურთო სოფიომ.  

 

- არავინ არ იცის, რა არის ნამუსი, - აღრინდა უცნობი.  

 

- ყველამ ვიცით, ზოგის გარდა, - ისევ მოუჭრა პატარა დედაკაცმა.  



 

უცნობმა მოხვედრილი ისარი არ დაიმჩნია და განაგრძო:  

 

- რა თქმა უნდა ნამუსიც კარგი ხილია, მაგრამ ნაჭარბევ მორიდებას...  

 

- ესე იგი ნამუსიანობას, - შეუსწორა ალესილმა სოფიომ.  

 

- თუნდაც აგრე იყოს ნაჭარბევ ნამუსიანობას დიდი ზარალი მოაქვს თქვენთვის, როცა 

ქართველი ქალი ჩაკეტილში ზის, ამ დროს ასპარეზს სხვები იპყრობენ.  

 

- ესე იგი ქართველ ქმრებს შოულობენ. არა? - ისევ გაჰკაწრა სოფიომ.  

 

- ასპარეზს ყოველ მხრივ იპყრობენ და ქართველებზედაც თხოვდებიან.  

 

- ვაი იმ ქართველებისა და მათი ჩამომავლობის ბრალი!  

 

- ვითომ რატომაო? - ეხლა კი იწყინა უცნობმა. - მე ქართველი ქმარი მყავს, მაგრამ...  

 

- რამდენი შვილი გყავთ? - გააწყვეტინა სოფიომ.  

 

- სამი.  

 

- ქართული იციან?  

 

- არა, არ იციან და არც საჭიროა.  

 

- კმარა. გავათავოთ! ყოველივე ცხადია. ბრალი თქვენი ქმრისა და შვილებისა, თორემ...  

 

უცნობი დედაკაცი გაკაპასდა. დიასახლისი და ამირანი ორივეს ამშვიდებდნენ.  

 

- მე თქვენს სიტყვებს ჩემს ქმარს გადავცემ და პასუხი იმას მიეცით, - მუქარით სთქვა 

უცნობმა.  

 

- ინებეთ. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, თქვენს ქმარს არ ვიცნობ. - მიუგო სოფიომ.  



 

- მართლა? - გაიღიმა უცნობმა. - სწორედ მაგიტომ ბრძანდებით დიდ გულზე. გთხოვთ 

მიცნობდეთ. მე გახლავართ ცოლი...  

 

და ისეთი დიდი გვარი დაასახელა, რომ სოფიო გაჩუმდა. სუფრაზე უხერხული დუმილი 

ჩამოვარდა. მერმე ისევ სოფიომ წაილაპარაკა.  

 

- რა თქმა უნდა ჩემისთანა პატარა დედაკაცი უძლურია, მაგრამ მაინც არც ერთ ჩემ 

სიტყვაზე უარს არ ვიტყვი.  

 

საყვედურით გადაჰხედა მასპინძელს და თვალით მიუთითა კედელზე, სადაც წარწერა 

იყო გაკრული: "ქართული ვიცით".  

 

სოლომონმა ხელები გასაავსავა და ხმამაღლა განაცხადა:  

 

- ჩემი ბრალია.  

 

და იმ წუთიდან გაასპიტებული დედაკაცი დამუნჯდა, რადგან სტუმარ-მასპინძლების 

ლაპარაკასა ერთი სიტყვაც ვეღარ გაიგო. მერმე ყოველივე იგრძნო და წამოდგა. ექიმი 

ბარავიძე და მისი მეუღლე თხოვნით გაჰყვნენ, მაგრამ გულმოსულმა სტუმარმა 

მასპინძლები არ შეიწყნარა და კარი მიაჯახუნა.  

 

- ახია ჩვენს მასპინძელზე! - წამოიძახა სოფიომ.  

 

- ახია! - დაუდასტურეს ამირანმა და სხვებმაც.  

 

- ახია ჩემზე, ახი! - მიიღო საყვედური სოლომონმაც და სუფრა გააჩუმა. შემდეგ პატარად 

დედაკაცის სადღეგრძელო დალია და ამირანს ალავერდი მიაძახა.  

 

ამირანი უცებ გამოცოცხლდა და გაიშალა.  

 

- იახშიოლ! - დაუბრუნა სოლომონს და მძლავრი და სუფთა ხმით დაიწყო 

მრავალჟამიერი.  



 

ამირანი მღერის, სხვებსაც ამღერებს, თვითონაც იცინის და სტუმრებსაც აცინებს. პატარა 

დედაკაცი თანდათან აღიღინდა, ამღერდა და აკისკისდა. ამირანის გვერდით შესთბა და 

გაიშალა, ყველანი გაოცებით შესცქერიან მას. ჯერ არავის ენახა, რომ პატარა ექიმი ასე 

შეხურებულიყო ღვინით, სიმღერით და სიცილით.  

 

ამირანი მალიმალ გადაიხრება და ნაცოლარს ისეთი ხმით ეჩურჩულება უცხო სიტყვებს 

ყურის ძირში, თითქოს პატარა დედაკაცს პაწაწინა ფეხქვეშ ხალიჩად ეშლებაო. სოფიოს 

სცხელა. ყურის ძირი საამური ღიტინით ეწვის და თვითონაც ნელი ცეცხლით ინთება. ის 

სუნი, მამაკაცის ნაორთქლი, რომელიც ერთხელ შეიყნოსა ამირანის ოთახში, ეხლა 

ჰბანგავს, არეტიანებს და დროგამოშვებით თვალებს ალულვინებს. პატარა დედაკაცი 

მაშინდელივით აღარ გაურბის ვნებიან ნაორთქლს. მას ეხლაღა ერგო სარგები, - ისიც 

ოდნავ შორეული და უცოდველი, ამიტომ ნურვინ ნუ დასძრახავთ სოფიოს: ნურც შენ, 

ამირან, ნურც შენ, ჩაჩანაკო, ნურც თქვენ, მეგობრებო.  

 

- არ ვიცი, როდის ან როგორ უნდა მოვიხადო შენი ვალი. - ჩასჩურჩულებს მას ამირანი 

შეცვლილი სახით და ხმით.  

 

- რომელი ვალი? რა ვალი? - უკვირს სოფიოს.  

 

- დაუვიწყარი ვალი მადევს. არ ვიცი, შემინდობ ოდესმე თუ არა?  

 

- არ მესმის, არ მახსოვს.  

 

- არ გახსოვს, რადგან ანგელოზის გული გაქვს. მართლა დაივიწყე ჩემი გაპარვა?  

 

სოფიოს ეს სიტყვა გულში ეჩხვლიტა. სავსე ტუჩები შეიკეცა. შუბლი შეიკრა და მკვახედ 

ჰკითხა:  

 

- რად მოიგონე ეგ ამბავი?  

 

- არც არასოდეს დამვიწყებია.  

 



ამირანს უპატიებელ და წარუშლელ სირცხვილად მიაჩნია თავისი საქციელი. პატარა და 

უძალო დედაკაცი მარტოდ მარტო დასტოვა და ქურდივით გაიპარა. ცოლს მხოლოდ 

რამდენიმე სიტყვა მისწერა - ისიც მშრალი და უგულო.  

 

- არა... მშრალი არ იყო, - ლუღლუღებს თავჩაქინდრული სოფიო.  

 

- სულ ერთია, გავიპარე. მხოლოდ ერთი მაქვს შესანდობარი: ჩემ ჭკუაზე არ ვიყავი.  

 

- ალბათ საჭირო იყო და იმიტომ წახვედი, - ამართლებს ნაქმრევს ნაცოლარიც. - არც 

წააგე.  

 

- წავაგე, წავაგე! - ცეცხლსავით ისვრის ამირანი. - სენი მოვიშორე და სამაგიეროდ ისეთი 

ძვირფასი საუნჯე დავკარგე, რომ იმის ბადალს, ქვეყანაც რომ გადავაბრუნო, მაინც ვერ 

ვიპოვნი.  

 

სოფიო სდუმს და ალანძულ პირისახეს მღელვარე მკერდზე იმალავს.  

 

- ის ხომ მართალია, რომ დაკარგულ განძს ვეღარ დავიბრუნებ? - ეკითხება ამირანი.  

 

- არ ვიცი... არ მესმის. მაგაზე ნურაფერს ნუღარ მეტყვი.  

 

- კეთილი. აგრე იყოს. აღარაფერს არ გეტყვი. ეს მაინც მითხარი. მეპატიება თუ არა 

ოდესმე ჩემი სამარცხვინო გაქცევა?  

 

- დიდი ხანია გაპატიე, აღარც კი მახსოვს.  

 

- მადლობელი ვარ, ჩემო სოფიო, მადლობელი.  

 

და მაგიდის ქვეშ ისე მაგრად მოუჭირა პაწაწინა ხელს, რომ სოფიომ კინაღამ შეჰკივლა. 

მოუჭირა და იმ ხელს ხელი აღარ გაუშვა. სოფიომ ორჯერ-სამჯერ გამოსწია ხელი და 

რაკი ვერ გამოართვა, თვითონაც გაუტვრინდა და გაინაბა.  

 

რაღაც მძლავრი, იდუმალი და უხილავი ძალა გადადის ხელით-ხელში, თითქოს თბილი 



სისხლი მიჰჟონავს ერთი სხეულიდან მეორეში და ცეცხლით და ვნებით ავსებს ორივეს.  

 

პატარა დედაკაცი აილეწა და ყაყაჩოსავით აწითლდა.  

 

- სპირიდონი როგორ არის? - ჰკითხა უცებ ამირანმა.  

 

სოფიოს თითქოს ძილის დროს ჩაქუჩი დაჰკრესო. ხელი გამოჰგლიგა და ცივად მიუგო:  

 

- გმადლობ... კარგად არის.  

 

სუფრის თავზე ჩურჩული და ფუსფუსი ატყდა:  

 

- მართლა? როდის? - წამოვარდა ბარავიძე.  

 

იქაც სპირიდონი ახსენეს და იმ სახელმა სუფრაზე ტალღასავით ჩაირბინა.  

 

- სპირიდონი?.. რა ამბავია? რა დაემართა? - წამოხტა სოფიოც. - სოლომონ, მითხარი, რა 

მოხდა? რა დაემართა მეთქი?  

 

- არაფერი, ქალო, საიმისო არაფერი. შენ აქ იყავი... შენ აქ დარჩი. - და დარაჯს შეუტია: - 

ვინ შეუშვა? რად შეუშვით?  

 

- შეიპარა... გაგვეპარა. - თავს იმართლებს დარაჯი და გარბის.  

 

ბარავიძე ჩანჩალით მირბის. უკან გაფითრებული სოფიო და ამირანი მისდევენ. 

სამკურნალოს ეზო გადასჭრეს და საცხედრო სარდაფში შევიდნენ.  

 

საცხედრო გაშუქებულია. მაგიდებზე ოთხი უპატრონო და მოუკითხავი ცხედარი 

ასვენია. ოთხივეს სუდარები ახდილი აქვთ. თეთრ ხალათში გახვეული და შავი ნაჭრით 

პირახვეული სპირიდონი ცხედარს მისდგომია და მის მუცელს გაფაციცებით სჭრის და 

ჰღადრავს.  

 

შემოსულნი რომ დაინახა, უმალვე მიაძახა:  



 

- ხელი არ შემიშალოთ! არ შემიშალოთ მეთქი!  

 

და ცხედარს უფრო მეტის გააფთრებით დაეტაკა: ჰნაწლავდა, ჰშიგნავდა და გაიძახოდა:  

 

- აგერ ამას ათ წუთში გაუკეთე "გასტრო ინტეროსტომოზის"... მეორეს ხუთ წუთში 

ამოვჭერი ბრმა ნაწლავი... ამას რვა წუთში უნდა გავუთავო ღვიძლის ოპერაცია...  

 

- სპირიდონ, რას აკეთებ, შე კაი კაცო? - მთრთოლვარე ხმით ეკითხება სოლომონი და 

უახლოვდება.  

 

- არ მოხვიდე! ხელი არ შემიშალო მეთქი! ახლავე გავათავებ, ორი წუთიღა დამრჩა, 

მხოლოდ ორი!  

 

მაგიდის ქვეშ პრიმუსი შიშინებს. ზედ გავარვარებული რკინა ძევს. სპირიდონი უცებ იმ 

შანთს დასწვდა და ცხედარს გაღადრულ მუცელში დაატაკა. ნაწრთობი რკინის შიშინი 

მოისმა და საცხედრეს დამწვარი ხორცის სუნი მოედო.  

 

- დაე ჭრილობა ამირანმა შეჰკეროს და სისხლი მოსაჭერით შეაჩეროს. - გაჰკივის 

შეშლილი დოსტაქარი. - მე კი უფრო არაბული ხერხი მეხერხება: ცხელი შანთი! 

გახურებული რკინა! მობრძანდით, ბატონო ამირან! მობრძანდით და ისწავლეთ, აი 

როგორ უნდა... აი, აი, აი...  

 

ამირანმა გულწასული პატარა დედაკაცი მონათლული ბავშივით დაიდო მკლავზე და 

ბნელ კიბეზე მიიმალა.  

 

IX  

 

ზაფხული მოვიდა. პატარა დედაკაცი დიდი დარდით მოდუნდა და ერთგული შრომით 

დამჩატდა. დროა სოფიომაც დაისვენოს.  

 

ბინის ძებნით ნუ შეწუხდები პატარა დედაკაცო. სათნოების დაჲ მარიამი ბაკურიანში 

მიდის დასასვენებლად. ერთ ოთახს სოფიოსათვისაც დაიქირავებს, დეპეშით 



შეატყობინებს და ქვრივი ექიმიც მზამზარეულზე ამოვა.  

 

- დიდი მადლობელი ვარ, დაო მარიამ, დიდი! მაგრამ სოფიოს ბაკურიანი არ მოსწონს. 

იქაც ბევრი ხალხია, სოფიო კი ყრუ და უდაბურ სოფელს ეძებს.  

 

- მაშ ციხის ჯვარში დავიქირავებ. მყუდრო ადგილია. ბაკურიანიდან ერთი საათის გზა 

თუ იქნება.  

 

წავიდა და დაუქირავა.  

 

ბნელი ღამეა. გრილა. მოკლე და მჩატე მატარებელი რახუნით, ხვნეშით, კვნესით და 

ოხვრით მიიკლკნება წაღვერის ხეობაში, მერე მოტრიალდა და ისე მიუხვ-მოუხვია, 

თითქოს საკუთარ კუდს დასაჭერად დასდევდა.  

 

პატარა დედაკაცი კუთხეში მიკუნჭულა და სდუმს. ნაცემი ბავშვივით მობუზულა თბილ 

შალში და არავის არ ელაპარაკება. სხვის ბაასსაც არ უგდებს ყურს.  

 

როცა მატარებელი ლიბანში ავიდა, უკვე შუაღამე გადავიდა. მთვარიანი ღამე იყო. ძირს - 

უძირო ხევი, უფრო დაბლა - აქა-იქ გაფანტული ათიოდე ჭრაქი წაღვერის და ცემისა, 

გაღმა - ისევ მთები: ტყიანი და უტყეო.  

 

ყველანი ჩამოვიდნენ, ხევის პირს გადასახედს მიადგნენ და აღტაცებული ჟრიამული 

ასტეხეს.  

 

გარინდული სოფიო კვლავ კუნჭულშია მიკუნჭული.  

 

მატარებელი ისევ წავიდა. ისევ შუა ტეში მიდის. ტყიდან ნესტი, სიგრილე, ღამის 

ლანდები და უცნაური ჩრდილები შემოდის.  

 

მგზავრები სთვლემენ. მხოლოდ ზოგნი ბურტყუნებენ და მათი ბურტყუნი, ზოგის 

ხვრინვა, მატარებლის ოხვრა და თვლების რახრახი სოფიოს მიბნედილ ყურებში ველურ 

ნანად ეწვეთება.  

 



და სოფიოც სთვლემს და დამძიმებულ ბურანში შედის.  

 

- საკოჭავი! სადგური საკოჭავი! - წამოიძახა ვიღაცამ.  

 

პატარა დედაკაცმა ოდნავ აახილა თვალი და შედრკა. არა სჯერა, რომ მის პირდაპირ 

ბინდ-ბუნდში ამირანი ზის. ზის და სოფიოს უღიმის.  

 

ქვრივმა ორივე თვალო მოიფშვნიტა, დააჭყიტა და თვითონაც გაიღიმა.  

 

"ამირანია, რა თქმა უნდა, ამირანია".  

 

- ძილი ნებისა, პატარა დედაკაცო!  

 

- ღამე მშვიდობისა, ამირან!  

 

ამირანი დაიხარა, პატარა ხელი ჩაბღუჯა და დაბალი ხმით უთხრა:  

 

- შენ ერთი წუთით მოატყუე თვალი. მეც ვისარგებლე, ადგილი გადმოვინაცვლე.  

 

- საიდან, საით? - პკითხა სოფიომ.  

 

- წაღვერში ამოვედი.  

 

- ჰო, მართლა, იქ ისვენებ, არა?  

 

- დიახ, მაგრამ არ მომეწონა. თავი დავანებე.  

 

- ბაკურიანში გადადიხარ?  

 

- თითქმის. ციხის ჯვარში გადავსახლდი.  

 

- ციხის ჯვარში? - გაიოცა სოფიომ.  

 

- რა იყო, შენც ხომ იქ არ მოდიხარ?  



 

- ჰო... მეც იქ მივდივარ.  

 

საკირველია! მარიამს გუშინწინ წაღვერის სადგურზე შეხვდა ამირანი. ალბათ მისგან 

გაიგო, რომ სოფიო ციხის ჯვარში მიდიოდა, გაიგო და... ვითომ? მართლა? ვითომ 

გამოჰყვა?  

 

ამირანმა სიტყვა ბანზე ააგდო:  

 

- ამ ადგილებს ადრე თორი ერქვა. აქ ძლიერი ფეოდალი თორელები ისხდნენ. მერე 

გუჯარეთი დაარქვეს. ცოტა ქვეით სადგერის ხეობა იწყება.  

 

- ბაკურიანში მალე ავალთ? - ეკითხება სოფიო.  

 

- თორის ხეობას მივადგებით. აქვეა ბაკურიანიც, რომელსაც ნამდვილი ბაკურიანი 

ჰქვიან. ათიოდე წუთში ავალთ. მართლა, ბოდიში უნდა მოვიხადო: ექვსი თვის თავზე 

პანაშვიდი გქონია, მე კი ვერ დავესწარი.  

 

პატარა დედაკაცი პასუხს არ აძლევს.  

 

- ბავშვი რა უყავი, სოფიო?  

 

- სპირიდონის დამ წაიყვანა კახეთში.  

 

ამირანი პატარა ხელს თავის ხელებში იდებს, ალერსით უფშვნეტავს და ეუბნება:  

 

- ცივი ხელი გაქვს. არ შეგცივდეს, გენაცვალოს ამირანი.  

 

"გენაცვალოს ამირანი, - თითქოს ძილში იმეორებს პატარა დედაკაცი და თვალებს 

ჰბლეტავს - "გენაცვალოს ამირანი... გენაცვალოს ამირანი".  

 

და გულში თვითონაც უმატებს:  

 

"გენაცვალოს სოფიო... გენაცვალოს ამირანი... გენაცვალოს სოფიო".  



 

- მივედით. - სთქვეს აქეთ-იქიდან და წამოიშალნენ.  

 

"ასე ადრე?" - ნანობს სოფიო და თვითონაც წამოდგება.  

 

სადგური ხუთ წუთში დაცარიელდა. სოფიო და ამირანი სადგურის განიერ აივანზე 

სხედან, ცხელ ყავას სვამენ და გათენებას ელოდებიან.  

 

უკვე ორი საათია. სათიბები და ტყით დაფენილი გორაკები მთვარის შუქით 

დავერცხლილა. ისეთი მყუდროება ჩამოწოლილა, რომ პატარა დედაკაცს და ამირანს 

ერთმანეთის სუნთქვაც კი ესმით.  

 

- გავიაროთ. - სთქვა ამირანმა.  

 

დიდ გზას დაადგნენ და წავიდნენ. ამირანმა მარჯვნივ გაიწია. იქვე გორაკზე ტყე იწყება. 

სოფიო ყოყმანობს.  

 

- რა იყო, ხომ არ გეშინიან? - ეკითხება ამირანი.  

 

- ტყეში?.. ეხლა?..  

 

- მშვენიერია. ნამდვილი ზღაპარია.  

 

სოფიო უსიტყვოდ მისდეგს. ასი ნაბიჯი გაიარეს და პირდაღებულ ტყეს მიადგნენ. 

თხელი ტყეა, მაგრამ მაღალი, ხალვათი, დაბურული და ღონიერი. შიგ ბნელი ჩრდილები 

და მთვარის შუქის სვეტები უცნაურად გადახლართულან.  

 

სოფიო ისევ შესდგა და აყოყმანდა.  

 

- ხომ არ გეშინიან, გენაცვალე? - ესმის ნაქმრევის ჩურჩული.  

 

ეშინიან პატარა დედაკაცს?! ვისი, ტყისა თუ ამირანისა?! და უცებ გადასჭრის:  

 

- შენთან, გენაცვალოს სოფიო? შენთან შიში? არა, არ მეშინიან, წავიდეთ.  



 

ღონიერ მკლავზე ჩამოეკიდა და მტკიცე ხმით უთხრა:  

 

- წავიდეთ.  

 

და ნაქმრევი და ნაცოლარი ხალვათ ტყეს ღამის ლანდებივით შეერივნენ.  

 

მიდიოდნენ და იდუმალი აჩრდილებივით ხან ბნელში იმალებოდნენ, ხან 

შევერცხლილზე გადიოდნენ.  

 

მერმე ღრმად შევიდნენ და წყვდიადში შთაინთქნენ.  

 

როცა უკანვე გამოვიდნენ, კოხტა გორის უკან უკვე მზე ამოსულიყო. სათიბებიდან და 

ხევ-ხუვებიდან ღამის ორთქლი იკრიბებოდა. ძროხების ბღავალი, ძაღლების ყეფა და 

მენახირეთა შეძახილი ტყეს აყრუებდა.  

 

ორივე ხელით ამირანის მკლავზე ჩამოკიდებული პატარა დედაკაცი თავის თავს 

უცინის.  

 

- რა იყო, პატარა ქალო, რად იცინი? - ეკითხება ნაქმრევი ქმარი.  

 

- მაშ ხელმეორედ უნდა გადავიხადოთ ქორწილი? იხი-ხი! - სავსე გულით ხითხითებს 

ნაცოლარი ცოლი.  

 

- ოხო-ხო! - ბანს აძლევს ამირანი, - ოღონღაც, ოღონდაც, ნამდვილი ქორწილი ეხლა 

უნდა გადავიხადოთ, ის კი...  

 

და გაცოცხლებულმა ქმარმა სიტყვა ვეღარ დაასრულა.  

 

პატარა დედაკაცი აღარ იცინის და აღარ იღიმება.  

 

- ჰო, მართლა, ნამდვილი ქორწილი ეხლაღა გვექნება... მხოლოდ ეხლა იწყება ჩვენი 

სიყვარულიც და ბედნიერებაც... ის კი... რაც აქამდე მოხდა... ავი ლანდი იყო... ავი...  



 

- ავი და ანჩხლი უჟმური იყო. წავიდა და აღარ დაბრუნდება.  

 

- ჰო, აგრეა, აგრე... წავიდა და აღარ დაბრუნდება არასოდეს... არასოდეს აღარ 

დაბრუნდება.  

 

და პატარა დედაკაცმა ფუნჩულა ხელით დიდი თვალებიდან პაწაწინა ცრემლი 

მოიწმინდა. 

 

 

მიწის ყივილი 

ექიმმა გამსინჯა და მითხრა: 

– ძალიან დაღლილხართ. უნდა დაისვენოთ, გადით პარიზიდან – ან ზღვისკენ 

გაისეირნეთ, ან პალმებს შეეხიზნეთ. თითიც აღარ გაანძრიოთ: სჭამეთ, სვით, 

იხეტიალეთ, იბანავეთ და იგორავეთ. თქვენი წამალი მარტო ეს არის. ორევუარ! 

პარიზს ვერ მოვწყდებოდი. ვიღაცამ მირჩია ნოჟანი. 

საკვირველია: სადაც ზღვა სისხლი დაიღვრება, იმ ალაგს რაღაც იდუმალი ძალა მიეცემა: 

მისი სახელი მთელ ქვეყანას მოედება და ისტორიაშიც დარჩება. ყველას იზიდავს და 

იპყრობს იგი, თუნდაც უდაბური, მიუსაფარი და მიუვალი იყოს. 

ალბათ ამიტომ ავირჩიე მდინარე მარნა და მის ნაპირზე გაშლილი ნოჟანი. 

პატარა ქალაქია. პარიზის გარეუბნიდან ერთი საათის სავალი ძლივს იქნება. თუნდ 

შარანტონის ჭალებს აჰყევით, გინდ ვერსენის ტყე გადასჭერით – უმალ ამ ქალაქს 

წააწყდებით. 

აღარ დავაყოვნე: ერთი ოთახი – “პტი შამბრ” დავიქირავე და ექიმის დარიგებას გავყევი: 

დილით-საღამომდე თითსაც აღარ ვანძრევ. ვჭამ, ვბორიალებ, მწვანეზე ვგორაობ და 

ნახევარ დროს მარნასა და მის ნაპირებზე ვატარებ. 

არსად მინახავს ასეთი მდინარე – რონა თუ შეედრება. 



ღრმა და განიერ არხს მომაგონებს: დინჯი, მშვიდი, ზანტი და ანკარა. მუდამ სთვლემს, 

იზმორება, ილოღნება. ზედაპირზე ჩალის ერთ ღერსაც იშვიათად მოსძებნით, ხოლო 

ფსკერი – მუქი და დახავსილი – ნათლად და მკაფიოდ მოსჩანს, როგორც კენჭი ჭიქის 

ძირში. 

პატარა ქალაქს ბაღიც პატარა აქვს, სამაგიეროდ ჩრდილოვანი, სუფთა და მყუდრო. 

ერთხელ, ნასადილევს, სანამ საბანაოდ ჩავიდოდი, ამ ბაღში შევიხედე. ვეება წაბლის 

ქვეშ გრილი ბინდი ჩაწოლილა. ხის ჩრდილში გრძელი სკამი მოსჩანს. მივედი და 

დავჯექი. 

ქვიშნარ გზაზე ღრმა მოხუცი მოდის – ჩანჩალით და ცანცარით. 

უფრო მოეთრევა, ვიდრე მოდის და ერთ ფეხსაც კონკილასავით მოათრევს. 

ხელში კოჟრიანი ჯოხი უჭირავს. ძნელი სათქმელია: ჯოხი ჰშველის მომავალს, თუ 

მოხუცი ჯოხს. ორივენი ძლივს მოფარფატებენ. 

პირდაპირ ჩემსკენ წამოვიდა. ჩრდილში რომ შემოვიდა, უცბათ შესდგა – გამწყრალი თუ 

გაოცებული. მთრთოლვარე ხელით თვალები დაიჩრდილა და მომაშტერდა. მე ვზივარ 

და ვუმზერ. 

დიდხანს სდგას და ცახცახებს, თანაც მიბღვერს და ხრინწით ახველებს. 

მერე გაბრუნდა და წავიდა, თან განიერ და მოხრილ ბეჭებზე წყრომა მომაჩვენა. 

“ალბათ შეჩვეული ალაგი წავართვი. – გავიფიქრე და თავი ვიმართლე: – სკამი გრძელია. 

მოვიდეს და დაბრძანდეს”. 

მეორე დღეს იმავ დროს იმავ სკამზე ვზივარ და წიგნს ვკითხულობ. ქვიშის ხრაშუნი 

მომესმა. ისევ ის მოფარფატებს. ჩრდილში შემოდის და გუშინდელივით მაშტერდება. 

– ასსეიე ვუ, მესიე – დაბრძანდით, ბატონო. – მივიპატიჟე და ნაპირისკენ გავიწიე. 

მოლასლასდა, კრუსუნით დაეშვა და გაშეშდა. 

ჩვენი ყუჩილი ბინდსა და სიგრილეს ეზავება. ღრმა დუმილს იშვიათად არღვევს ჩემი 

წიგნის ფურცვლა და მოხუცის სუნთქვა. შემდეგ წიგნი გვერდით მოვიდე, პაპიროსი 



გავაბოლე და რინდში გავეხვიე. ცხელა. მოთენთილი ვარ. ძნელი გასარჩევია, ვზივარ თუ 

ვდევარ. 

სივრცეს გავცქერი და მოჟუტული თვალით ვხედავ: მოხუცის ცანცარა თავი გაშლილი 

წიგნისაკენ იღუნება. მერე უცბათ დააფრინდა, თითქო მშიერი მოხრაკულს დასწვდაო: 

წიგნი გაწყალებულ თვალებზე მიიდო და ჩააცივდა. გადაშალა, გადმოფურცლა, 

სათაურს დააშტერდა და მომიბრუნდა: 

– პარდონ, მესიე – ბოდიშს ვიხდი, რა ენაზეა დაბეჭდილი ეს წიგნი? 

– ჟორჟიენ, – ვუპასუხე, – ქართულია. გაგიგონიათ ქართული, საქართველო? 

შიშით შემომხედა, შეკრთა, თიოქოს ცეცხლს წააწყდაო. წიგნი სწრაფად დაჰკეცა, 

თითქმის მომიგდო, წამოდგა და ჯაგჯაგით წავიდა, თითქმის გაიქცა. უცბათ 

მოტრიალდა, თვალები ხელით დაიჩრდილა, შემომხედა და, თითქო უარესად 

დაშინდაო, ნაბიჯს მოუხშირა, თან ქვიშნარზე კოჟრიანი ჯოხით გრძელი და ტალღოვანი 

ლარი გაიყოლა. 

გამეცინა. 

“აზრი რამ თუ აქვს აკვიატებული” – გავიფიქრე და მარნასაკენ გავწიე. 

მეორე დღეს ერთ პატარა სახლთან, ხლართიან რკინის კარებთან, ისევ იმ მოხუცს 

მოვკარი თვალი. მოდრეკილ ბოძივით იდგა და საკუთარ ფეხს დასცქეროდა. დამინახა, 

მოსხლტა, ეზოში შევარდა, მაღალ ბუჩქებს მიეფარა. 

ისევ გამეცინა. ოციოდე წამის შემდეგ ანკარა მდინარეში ვჭყუმპალაობდი. ის მოხუცი და 

მისი ნაკვიატი კი, რა თქმა უნდა, თავიდან ამოვიგდე და გრილ მდინარეს გავატანე. 

* * * 

ერთი კვირა გავიდა. უცნაური მოხუცი ბაღში აღარ მოსჩანს. სამაგიეროდ ორჯერ 

წავაწყდი ქუჩაში. ერთხელ – თავის სახლის წინ იჯდა და სთვლემდა. რომ დამინახა, 

წამოდგა და ცალი ხელით რკინის კარებს მოეჭიდა, თითქო გასაქცევად მოემზადაო, თან 

მოხუჭულ თვალს მადევნებდა და თეთრი ნიჩბის წვერებში შიშნარევ ღიმილს მალავდა. 

შორიდანვე გავუღიმე და სალამი მივეცი – უღრმესი და თავაზიანი. 



აპენტილი წვერ-ულვაშიდან, თითქო მოთოვლილი ფანჯრიდან, ოქროს კბილებმა 

გამოიხედეს. დაშინებულმა ბებერმა პასუხი არ მომცა. სამაგიეროდ შეჭირხლული 

სარკმელი უფრო განივრად გააღო და ოქროს ბზინვა მზის სხივებივით გამომაყოლა. 

რომ დავშორდი, შევდექი და მოვიხედე. მოხუცის სხივთა კონა ისევ მე მქონდა 

მობჯენილი. ეხლა იმ სარკმლიდან და ორი მოხურული სანათურიდან, ფანჯრის 

ზემოდან რომ იჭყიტებოდნენ, თბილი ტალღებივით მელამუნებოდნენ უცნობის ნდობა, 

სიხარული, ალერსი და ბედნიერება – ბედნიერება იმის გამო, რომ… არა, ჯერ არ ვიცი – 

რის გამო, რატომ და ვისთვის. კუთხეს მივეფარე და გავიფიქრე: “კვიატი რამ აედევნა. 

ბალღობას თუ დაუბრუნდა. ალბათ აგრე იქნება… – და გადავწყვიტე: – რა თქმა უნდა, 

ასე იქნება: ბალღობა თუ დაუბრუნდა”. 

და მისი სახე, დამდნარი და სხივოსანი, ისევ მარნას ტალღებს გავაყოლე. 

ორი დღის შემდეგ ბაღის კუთხეში წავაწყდი. ჯერ შეკრთა, კედელს მიაწყდა. შემდეგ, 

ჩემი მშვიდი ღიმი და დაბალი სალამი რომ დაინახა, ორივე ხელით ქუდი მოიშვლიპა, 

კისერი მოიდრიკა და გუშინწინდელივით საამურ ტალღებში გამხვია. “კვიატი აქვს 

ადევნებული”, – ერთხელ კიდევ გავიფიქრე და უბრუნებლივ წავედი. 

სამშაბათს, ნასადილევს – ის დღე გულში მაქვს ჩარჩენილი – ისევ წაბლის ქვეშ ვიჯექი 

და წიგნს ვკითხულობდი. 

ქვიშის ხრაშუნმა და ძალნატანმა ხველამ თვალები ამაწევინეს. ჩემი მოხუცი ისევ ჩემსკენ 

მოჩანჩალებს – დაბინდული თვალებით, უნდობარი მოწიწებით და მერყევი 

სიხარულით. ქუდი შორიდანვე მოუხდია. შესდგა და ოქრო-ვარაყი ააბზინა, ღია 

სარკმელი ააფარფატა. 

– მობრძანდით, მესიე – დავასწარი: – პრენე ვოტრ პლას – აი თქვენი ალაგი. 

წამოვდექი, მკლავში მკლავი გავუყარე და დავსვი. 

– თუ ხელს გიშლით, წავალ, – და წასასვლელად გავიწიე. 

– რესტე – დარჩით, ბრძანდებოდეთ, ბატონო ჩემო. 

გვერდით მომისვა და აჭრაჭუნდა. 

– გეტყობათ, ჩემი აღარ გეშინიათ. – გავუღიმე. 



– არა, აღარ მეშინია. 

– პირველად რაღად გეშინოდათ? 

– იმიტომ, რომ თქვენ რუსეთიდან ბრძანდებით. 

– მერე რაო? 

– ხე-ხე! მერე ისა, რომ… ჯერ თავი დავანებოთ ამას. მერე იყოს. თქვენ სტუდენტი ხართ, 

არა? 

– დიაღ. 

– ქართველი – ჟორჟიენ? 

– ჟორჟიენ. 

– პარიზიდან ამოხვედით დასასვენებლად? 

– აგრეა – ვუ ზავე რეზონ. 

– მე უკვე გიცნობთ. ჩემმა შვილიშვილმა ცნობები მომიგროვა. – და ჩემი სახელი და 

გვარი დამისახელა, მერე თავისიც დაუმატა: – ანდრე კაშორ გახლავართ… დიაღ, 

კაშორია ჩემი გვარი. 

გაჩუმდა. შემომხედა. მუხლებზე წიგნი მედო. ისევ მაშინდელივით, მშიერივით 

დასწვდა. ნერვიულად ჰფურცლავს, თვალებს აცეცებს, თან ჩიფჩიფებს: 

– სეტ ეტონან, სელა – საკვირველია, საოცარია! 

– რა არის საკვირველი, ბატონო კაშორ? 

– ისე ვთქვი… არაფერი. 

წიგნი დამიბრუნა და მიყუჩდა. სდუმს და გაცრეცილ ტუჩებს აცმაცუნებს, განიერ 

წვერებს აცანცარებს, თითქო სათქმელი აქვს და შიგ გაეხირაო. მერე ცახცახა ხელი 

ხელზე დამადო, წვერ-ულვაში უარესად ააფრიალა და ხრინწიანი ჩურჩულით ჩამინიავა: 

– ახლა თქვენი აღარ მეშინიან… ქართული რაინდობის იმედი მაქვს… იმედი მაქვს, არ 

გამცემთ. 



– რა თქმა უნდა, ეგ რა სათქმელია! – დავამშვიდე. 

– კარგა ხანია ამბობენ, რუსეთში მეფე აღარ არისო… თვალთ დამაკლდა, გაზეთს ვეღარ 

ვკითხულობ. ამიტომაც გეკითხებით, მართალია ეს ამბავი? 

– მართალია. – დავუდასტურე. – ძველისა აღარაფერი დარჩა: არც მეფე, არც ჟანდარმი, 

არც გენერალი. 

– უუჰ! – შვებით ამოიოხრა. – მრავალჯერ მითხრეს, მაგრამ… მაინც… ისე გკითხეთ. 

სიფრთხილეს თავი არა სტკივაო. 

– რისა გეშინოდათ, რომ მეუბნებოდით, არ გამცეთო? – მოვაგონე. 

– ჰო, მართლა. – გაიხსენა და კვლავ ჩემსკენ გადმოიხარა. – ახლა უფრო თამამად 

გეტყვით: მე, ანდრე კაშორ, რუსეთის “ცარის” მოსისხლე მტერი გახლავართ. – და წელში 

გასწორდა, თანაც რიხით დააყოლა: 

– ვუალა,- ჟე დი დეჟა! – აი, უკვე გითხარით. 

და ღიმილით, თავმომწონედ გადმომხედა. 

ალმაცერად გადავხედე, თან ღიმილიც დავუბრუნე: 

– ტიენ! მაგას როგორ ვიფიქრებდი! 

– მაშა! – გამხნევდა მოხუცი. – აგრეა! “ზემლია ი ვოლია” გაგიგონიათ? სე მუა – ეს მე ვარ 

– ვუალა! 

– როდის იყო ეგ ამბავი? – უკვე დინჯად ვკითხე. 

ანდრე კაშორს აღარ ახსოვს. 

– ძალიან დავბერდი, ძალიან. 

ის კი იცის, რომ პოლონეთის აჯანყება მაშინ მოხდა – სწორედ მაშინ მოხდა, როცა… 

თვალები გამიგანიერდა: 

– აჯანყება? მას შემდეგ სამოცი წელიწადი გავიდა! 

– შეიძლება… აღარ მახსოვს, არ ვიცი. 



ის კი იცის, რომ მაშინ ოცდახუთი წლისა იყო. ახლა კი, ამბობენ – სხვები ამბობენ, 

თორემ თვითონ კაშორმა აბა რა იცის – ოთხმოცდარვა წლისა იქნებიო, მაშასადამე – 

– თქვენვე დასთვალეთ, იანგარიშეთ. 

დავთვალე და დავუდასტურე: 

– სწორედ გამოდის. ახლა მიბრძანეთ, თქვენ რა საქმე გქონდათ იმ ორგანიზაციასთან? 

როგორ თუ რა საქმე ჰქონდა! მისი წევრი იყო, ნამდვილი წევრი! კაშორი მაშინ ერთ 

ქალაქში ცხოვრობდა. სტუდენტად უნდოდა შესვლა, მაგრამ… აღარ ახსოვს – 

– მგონი არ მიმიღეს. ის ქალაქი დიდ მდინარეზე იყო გაშენებული. – ჩაფიქრდა და – მისი 

სახელიც დამავიწყდა. 

– პეტერბურგი?.. მოსკოვი?.. ყაზანი?.. 

– ვუალა, ვუალა! ეგ არის, ეგ! კაზან… კაზან… ვუი, სესა! 

სადღაც ქარხანაში მუშაობდა – რა თქმა უნდა, განგებ. მუშებში შეიპარა. ერთი ამხანაგი 

ჰყავდა – ვინმე ჩერნიაკი. 

– ჩერნიაკი?!.. იცნობდით ჩერნიაკს? 

როგორ არა, ძალიან კარგად იცნობდა. სხვები დაავიწყდა, ის კი დაახსომდა. 

პროკლამაცია დაბეჭდეს – ესეც ახსოვს. – დოლგო დავილი ნას, ბრატცი – ასე იწყებოდა. 

და ოთხი რუსული სიტყვა ძლივს მოიგლიჯა ენიდან, ისიც ფრანგული კილოთი. პირღია 

შევცქეროდი. 

“ალბათ ეს ამბავი აეკვიატა” – გავიფიქრე და ხმამაღლა შევეკითხე: 

– მიამბეთ, იქნება გახსოვთ, როგორ მოხდა ის ამბავი, ჩერნიაკის ამბავი? 

ვეკითხები, თანაც არა მჯერა, რომ ეს ბებერი იმ საქმეში რეულიყოს. 

* * * 

ყლაპაყლუპით, ძაგძაგით და ფორხილით მიამბობს – თითქო წყალში იხრჩობაო. 

უმთავრესი ავიწყდება, უუმცირესი აგონდება. 



– ჩერნიაკს შავი ულვაშები ჰქონდა. – და დაჭიმული ჩაფიქრების შემდეგ: – ყალბი 

მანიფესტი დავბეჭდეთ მეფის სახელით, ხე-ხე! 

ყაზანში აჯანყება უნდა მოეხდინათ. პოლონელებთან იყვნენ შეთქმულნი. ვერ 

მოხერხდა. დაპატიმრება დაიწყო. ჩერნიაკი და კაშორი გაიქცნენ და აჯანყებულ 

პოლონელებს მიემხრნენ. 

– ჩერნიაკი დამეკარგა. მე კიევში ჩავედი, იქიდან გავიპარე და… – და აბორძიკდა: – და 

ჩავეწერე რუ… რაჟ… რუჟიცკის რაზმში… დიახ, რუჟიცკის ლეგიონში ჩავეწერე. დობრე 

პანე იყო პან რუჟიცკი. – და წამოიძახა: – რჟონდ ნაროდოვი! 

– ეგ რაღა არის? 

– მთავრობა, პოლონეთის მთავრობის სახელია – გუვერნემან პოლონე. რჟონდ 

ნაროდოვი! 

პოლონელები დამარცხდნენ, ძალიან დამარცხდნენ. კაშორი ისევ კიევში შემოიპარა. 

– ჩერნიაკი? ჩერნიაკს რაღა დაემართა? 

შუბლი მოისრისა, ხსოვნის ძაფი დაიჭიმა და ხელი ყელზე წაიჭირა. 

– ჩამოახრჩვეს? 

– სესა. დიაღ, ჩამოახრჩვეს. 

– პან რუჟიცკი? 

აღარ ახსოვს. იცოდა, მაგრამ დაავიწყდა. 

– მერე? მერე რა მოხდა? 

– მერე კატორღაში ჩამსვეს. 

– კიევში დაგაპატიმრეს? – ვეკითხები. 

არა, სხვაგან დააპატიმრეს. 



აღარ ახსოვს კაშორს, როგორ გაიქცა კიევიდან, ან სად იმალებოდა, ან საით მიდიოდა. 

ერთი რამე მაინც გაიხსენა: დიდი მდინარე იყო, ძალიან დიდი – გრანდ რივიერ, ბიენ 

გრანდ. 

– ვოლგა ხომ არ ერქვა? – გავახსენე. 

– სესა, სესა! – ეგ არის, ეგ! 

იმ მდინარით მიდიოდა იმ ქალაქისკენ… კაზანისკენ. ნაპირს მიადგა. საზამთროს 

სასყიდლად გადმოვიდა. რომ სინჯავდა, სწორედ ამ დროს დასწვდნენ და – 

– მარეტე – დამაპატიმრეს. 

ბევრი რამ დაუვარდა დაჩლუნგებულ მეხსიერებას: გასამართლება, შორი გზა და 

კატორღაც. ზოგი რამე მაინც ახსოვს: 

– ერთხელ ტუსაღები სოფელში გაგვატარეს. ვიღაც დედაკაცმა კომბოსტოს გათლილი 

ღერო მომაწოდა. 

– ოოჰ, რა გემრიელი იყო! – და ცანცარა წვერებში სიამით ხითხითებს. 

კიდევ აგონდება: ერთმა ტუსაღმა მეორეს კბილი ჩაუმტვრია: 

– სეტე ტერიბლ! – საშინელი იყო, საშინელი! 

შავი სახლი – ლა მეზონ ნუარ – ასე დაარქვა კაშორმა კატორღას – მუდამ დაკეტილი იყო. 

ტუსაღები მაღაროში მუშაობდნენ, ვერცხლის მადანს თხრიდნენ. 

– მეც ვმუშაობდი. აი ეს ხელები მუდამ დაქლეტილი მქონდა. დამავიწყდა იმ საზარელი 

სახლის სახელი. 

– ნერჩინსკი? – ვცდილობ გავახსენო. – აკატუი? 

– სესა, სესა! – უხარიან ნაკატორღალს. – აკატუი, დაწყევლილი აკატუი! 

– მერე? მერე? 

– მერე… მერე აღარ მახსოვს. 

– მაშ როგორ განთავისუფლდით? 



– ჰო, მართლა! – წასწვდა გაწყვეტილ ძაფს. 

მერე ვიღაცამ რაღაც მოახერხა. სამი ტუსაღი გაიქცა. კაშორიც თან გაიყოლეს, რადგან 

ღონიერი, მარდი და გაბედული ვაჟკაცი იყო. მხოლოდ სამი სახელი აგონდება – ქედის, 

ქალაქისა და მდინარის: 

– ბორზა… ადუნ ჩალონ და… ხაილარ. 

– ხაილარ ქალაქია ჩინეთში, – მოვაგონე. 

– მართალია, მართალი… – ვუ ზავე რეზონ, მონ შერ ამი. – და სიხარულით აცქმუტდა. 

მერე ხსოვნა დაიჭიმა და წამოიძახა: 

– მაკაკ! მაკაკები! გაგიგიათ? 

– იაპონია? – მივახვედრე. 

– დიაღ, დიაღ, ჟაპან – იაპონია. კუნძულები… მბოლავი 

მთა… ჩალის ტანსაცმელი… პატარა ქალები – გეიშები, და ცხენ-ადამიანი – რიკშები. ხე-

ხე, რა სასაცილოა! 

ის ქვეყანა კარგად ახსოვს კაშორს. 

– მგონი იქ დიდხანს ვიცხოვრე. მაგონდება ფორმოზა… სოლომონის კუნძულებიც… 

გვინეა და… 

და მეტი არაფერი. ახსოვს ბრინჯის, ყავისა და შაქრის პლანტაციები: 

– სე ტერიბლ! საშინელია! საზარელია! 

მერე ევროპაში გადმოვიდა. აღარ ახსოვს, როგორ ან რისთვის. 

– ჰო, მართლა, კინაღამ დამავიწყდა: ერთი მაიმუნი და ერთი თუთიყუში მყავდა. ახი-ხი! 

რა სასაცილონი იყვნენ! 

– სად? როდის? 

როდის? აბა, რა იცის! სად? არც ეს აგონდება. იქნება იაპონიაში, შეიძლება ლიონშიც. 

შემდეგ ცოლი შეირთო, რადგან – 



– მეც ადამიანი ვარ, ნე სე პა? ხომ აგრეა? 

– რა თქმა უნდა! გავამართლე. 

აიშენა ოჯახი. წამოვიდნენ შვილები. მოჰყვნენ შვილიშვილებიც. 

– რამდენნი ხართ? 

სთვალა და ვერ დასთვალა: 

– თორმეტი ან თვრამეტი. 

ერთი შვილიშვილიღა ჰყავს ამ ქალაქში. სხვები დაიფანტნენ, და დაასრულა: 

– აჰა, ყველაფერი გიამბეთ. – და ხმელი მკლავი მომხვია: – დღევანდელი დღიდან ჩვენ 

მეგობრები ვართ, არა – ნე სე პა? 

– რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა! მაგრამ… თქვენი ნამდვილი გვარი და სახელი? 

მოხუცი შეკრთა. თითქოს ნემსი უჩხვლიტესო. დაბნეული თვალები შიშით გააცეცა – 

ყურს ხომ არავინ მიგდებსო. მერე ყურში ჩამახველა: 

– ანტრ ნუ – ჩვენში დარჩება? 

– რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა! 

– მაშ იცოდეთ: ანდრო კაიშაური ვარ. 

შევკრთი. 

– დიაღ, ეს არის ჩემი ძველი სახელი და გვარი: ანდრო კაიშაური. 

– რაო? როგორ?! – და გავხევდი. ტანში ჭიანჭველებმა ჩამირბინეს. – კაიშაური? 

– დიაღ, ანდრო კაიშაური. – განიმეორა. – გაგიკვირდათ, მეგობარო? 

ენა ვეღარ ვიპოვნე. აქ, ამ პაწაწა ქალაქში, სადაც ალბათ ქართველის ფეხიც არ 

შემოდგმულა, ეს მოხუცი, ტერორისტი, ფრანგი! 

– მაშ თქვენც ქართველი ყოფილხართ? – შევეკითხე. 



კაიშაური უკვე სწორად იჯდა და თითქო ნამდვილი გვარის გამჟღავნებას ნანობდა. 

მხრები შეიშმუშნა და ცივად გადმომიგდო: 

– ონ დი – აგრე ამბობენ, თორემ მე… მე აღარ მახსოვს. 

– აღარაფერი არ გახსოვთ? სულ აღარაფერი? 

– რიენ, რიენ – არაფერი, აღარაფერი. 

– გაიხსენეთ… მოიგონეთ. – ვუნჯღრევ მკლავსა და გახევებულ ხსოვნას. მაგრამ 

ვეღარაფერი გავახსენე. კაშორ-კაიშაური თვითონაც გახევდა. კუნძივით იდო და 

ჯაფარასავით აჩხაკუნებდა: 

– რიენ… აბსოლიუმან რიენ… 

– არც სოფელი, არც დედა, არც სხვა ვინმე? 

ისევ “რიენ, აბსოლიუმან რიენ”, და მეტი აღარაფერი. 

– ალბათ საქართველოში დაიბადებოდით. – ვაცივდები ცოცხალ მორს და კითხვების 

მუჯლუგუნით ვლამობ მავიწყობის განგრევას. 

– ონ დი – ამბობენ – და წამოდგა: – ორევუარ, მონ შერ. თუ გამახსენდა რამე, გიამბობთ. 

– მართლა? პირობას მაძლევთ? 

– უეჭველად, უეჭველად, მონ შერ. ნახვამდის, მშვიდობით. 

და ისე წაფარფატდა, თითქო ფეხები მობმული ჰქონოდა და შიშობდა არ დამცვივდესო. 

კაშორ-კაიშაურს ნაწყენი თვალი და აშლილი ფიქრები გავაყოლე. მეორედ და მესამეჯერ 

რომ შევხვდი, საყვარელი შვილივით მიმზერდა. დღეს კი, როცა უცხოეთში, ორმოცი თუ 

სამოცი წლის შემდეგ, სისხლის ძმას შეხვდა და თავისი ქართველობაც გაამჟღავნა, დღეს 

უცნაურად გარდიქმნა, გაიყინა, თითქო ეწყინა კიდევაც. ვფიქრობდი და ვერ გამეგო. 

ან ვინ იცის? ვინ გაიგებს? ვინ გახსნის გაბალღებული მოხუცის იდუმალებას? 

* * * 

აღარ ვიცოდი, კაშორი დამერქმია თუ კაიშაური. ისევ კაშორი ვამჯობინე. 



– ბონ ჟურ, შერ მესიე კაშორ. – მივესალმე თავაზით და მოწიწებით. 

– გაგიმარჯოთ, მეგობარო. – გაუხარდა მოხუცსაც. – დაბრძანდით… ახლოს მოიწიეთ. 

ისევ ის წიგნი დაგაქვთ, არა? რა წიგნია, რა ჰქვიან? 

– ვეფხისტყაოსანი. 

და მოკლედ ვუამბობ პოემის შინაარსსა და რუსთაველის ვინაობას. 

– ტიენ… ტიენ! ძალიან საინტერესოა, ძალიან. – და დააყოლა: – აბა, წამიკითხეთ 

ორიოდე ალაგი. 

ხმამაღლა ვკითხულობ, თან ვუთარგმნი. განაბული მიგდებს ყურს. ზოგჯერ ჩამიქსოვს: 

– სე დი ტრე ბიენ – კარგად არის ნათქვამი… მშვენიერია!.. საუცხოვოა! ნამდვილი 

მუსიკაა, ნამდვილი. 

კაშორი ნაკითხია: უყვარს ლამარტინი, ჰიუგო – დანარჩენი დაავიწყდა. ის კი ახსოვს, 

რომ ბევრს კითხულობდა, ძალიან ბევრს, მაგრამ – 

– სულ დამავიწყდა, ბევრი რამ დამავიწყდა. რა ვქნა, ასე სცოდნია სიბერეს. აბა, კიდევ 

წამიკითხეთ რამე. 

წიგნი გადავშალე, წავაწყდი და წავუკითხე: 

ვაჰ სოფელო, რაშიგან ხარ, 

რას გვაბრუნებ, რა ზნე გჭირსა! 

ყოვლიმც შენი მონდობილი 

ნიადაგმცა ჩემებრ სტირსა, 

სადაურსა სად წაიყვან, 

სად აღუფხვრი სადით ძირსა, 

მაგრამ ღმერთი არ გასწირავს 

კაცსა, შენგან განაწირსა! 



და სიტყვა-სიტყვით გადავუთარგმნე. 

მოხვდა, შეკრთა, მომიბრუნდა. ჯერ პირი ააცმაცუნა, შემდეგ წვერებში ჩაიკვნესა: 

– ჰელა, ილ ა რეზონ – ვაი რომ მართალია! დიდი სიმართლე უთქვამს, დიდი… 

სადაურსა სად წაიყვანს… – და ათრთოლებული ხმით დაუმატა: – მაგრამ ღმერთი არ 

გასწირავს, ღმერთი! 

– შერ კაშორ – ვკითხე – დავიჯერო, ამდენ ხანს ერთი ქართველიც აღარ შეგხვედრიათ 

სადმე? 

შუბლი შეიკეცა. დიდხანს სდუმდა. მერე მოიგონა: 

– ამოდენა ვიქნებოდი, – და თავის მუცლის დონეზე გაფშიკა მკლავი, – ამოდენა 

ვიქნებოდი, რომ ჩემი დედ-მამა მთებიდან აიყარა და ველნარში გადასახლდა. ურმით 

მივდიოდით… შორს, ძალიან შორს წავედით. რუსებში ჩავსახლდით… მას აქეთ 

ჩვენებური აღარავინ მინახავს. თუმცა მაგონდება, კატორღაში შემხვდნენ, მაგრამ მე 

იმათი თითქმის აღარაფერი მესმოდა… მერე ისიც დამავიწყდა, რაც ვიცოდი. 

– ახლა? ახლა სადა სთვლით თქვენს თავს – ქართველებში, რუსებში თუ ფრანგებში? 

– ახლაა? – გააგრძელა. – ახლა თავდაპირველად ადამიანი ვარ, ინტერნაციონალი… რა 

თქმა უნდა, ასეა: მთელი კაცობრიობის თავისუფლებისა და ბედნიერებისათვის 

ვიბრძოდი. მაშ ასე: ჯერ ადამიანი ვარ, შემდეგ ფრანგი… დიაღ, ფრანგი გახლავართ. 

– მერე რუსი იქნებით. – შევაპარე ფრთხილად. 

– სესა – აგრეა. იქაც ვიბრძოდი, ამხანაგები მყავდა… იქ დავიტანჯე. იქ დავტოვე ჩემი 

ახალგაზრდობა… ცოლი, შვილები. 

– ცოლი და შვილებიც? 

– დიაღ, ცოლი და შვილებიც… ყაზანის მახლობლად ერთ სოფელში… სახელი 

დამავიწყდა. 

– იმ სოფლის სახელი აღარ გახსოვთ, სადაც დაიბადეთ? 

კაშორი ნიკაპით ჯოხის თავს დაებჯინა და ჩაფიქრდა. 



– ნონ! – სთქვა დუმილის შემდეგ და თეთრი თავი გააქნია. – არა, არ მახსოვს. აღარ 

მახსოვს. 

– თქვენი მამის სახელი? 

თეთრი თავი თითქო კისერს მოსწყდა, მკლავებში ჩაუვარდა და იქ წაიკრუსუნა: 

– დამავიწყდა… ეგეც კი დამავიწყდა… ალბათ იმიტომ დამავიწყდა, რომ ფრანგები მამის 

სახელს არ ატარებენ. 

– დავიჯერო, დედის სახელიც აღარ გახსოვთ? – უხეშად ვძიძგნი ბებრის წყლულს. 

ჯოხი ძაგძაგებს, შემდეგ იდრიკება. 

– ოოჰ, ღმერთო ჩემო! – ახრიალდა კაშორი. – ეს ერთი ხანია დედის სახელიც 

დამავიწყდა… ზოგჯერ შვილი გამახსენებს ხოლმე, ან შვილიშვილი… ოოჰ, მიზერაბლ – 

შე უბედურო ჩემო თავო!.. დაწყევლილო სიბერევ!.. მამან… შერ მამან – დედა ჩემი… 

ჩემი ძვირფასი დედა… 

– შერ კაშორ, – ვამშვიდებ – შინ დაბრუნდებით, იქ გაგახსენებენ, არა ღირს მაგის გამო 

შეწუხება. დაწყნარდით… დამშვიდდით… 

თეთრი თავი დიდხანს ცახცახებს. განიერი ბეჭები ხტუნაობენ. წვერი ცანცარებს, ხოლო 

ჯოხი ისევ თრთის და იღუნება. 

– მამან… შერ… მამან… – სლუკუნებს თეთრ წვერებში და უარესად იღუნება. 

ძლივს დამშვიდდა. თავი ცალ მკლავზე დაიდო, გვერდულად შემომხედა და ბავშვივით 

მომეაჯა: 

– მიამბეთ რამე, მონ შერ, გამახსენეთ. ჩემი ქვეყნისა არაფერი ვიცი… არც უწინ მცოდნია. 

ყინული გალხვა: “ჩემი ქვეყანა” ახსენა. და მეც გავახსენე, რაც მომაგონდა: ჩვენი მთები, 

ველ-მინდვრები, მდინარენი, ქალაქები, ზნე-ჩვეულება, ტანისამოსი, კაშორი ხან 

იღიმება, ზოგჯერ იჭმუხნება: იგონებს და ვერაფერი გაუხსენებია – არც ერთი მთა, არც 

მდინარე, არც კუთხე, არაფერი! აღარაფერი! 

– კახეთი… ქართლი, – რიგრიგად ვთვლი პროვინციებს, – იმერეთი, გურია, 

სამეგრელო… 



– არ მახსოვს… არ მაგონდება. 

და მწუხარებით იქნევს თოვლიან თავს. 

– იქნება ხევსური ხართ… ან რაჭველი… ან კიდევ თუში, ფშავი, აჭარელი? 

– ნონ, მონ შერ, ნონ, აღარ მაგონდება, არა… ვაი მე, უბედურს, ვაი მე, საბრალოს! 

ყოველივე ცხრაკლიტურია მისთვის, ყველანი და ყველაფერი დაეკეტა, დაემალა, 

დაეკარგა. რკინის ყუთი გაუტეხელია, გაუბზარავი. ტყუილად ვუვლი და ვუჩხიკინებ. 

კაშორი კი ისევ ციხის ტყვესავით იმუდარება: 

– რაკონტე ანკორ – კიდევ მიამბეთ რამე, კიდევ. 

და მეც უიმედოდ ვუვლი ირგვლივ მიუვალ ციხეს: ვუამბობ მოკლედ ჩვენს ისტორიას, 

ვინაობას. ახალსა და ძველს, ავსა და კარგს. 

ხოლო, მოხუცისა ყოველივე მისმენს: დაღებული პირი, ბანჯგვლიანი ყურები, 

გაღვივებული თვალები, ცანცარა წვერიც, მთრთოლვარე თავიც და უჩინარი გულიც, 

თან დროგამოშვებით ბუტბუტებს, ან იძახის: 

– ტიენ!.. საოცარია!.. საშინელია!.. დიდებულია!.. 

შემდეგ უცებ წამწვდა ხელში და მკითხა – თითქო ამის დავიწყებისაც ეშინოდაო: 

– დიტ მუა – მითხარით, როგორ ითქმის ქართულად პაპა ე მამან – მამა და დედა? 

და ისევ ყველაფრით ჩამაშტერდა: თვალებით, კბილებით, ყურებით და გულით. 

– ფრანგულად “პაპა” მამას ნიშნავს, ქართულად კი – პაპას, მამის ან დედის მამას. 

– ტიენ! – შეკრთა მოხუცი. 

– თქვენებური “მამან” – დედა – ჩვენებურად მამას უდრის. ქართულად კი ასე 

გამოითქმის: დედა… დე-და! 

– საოცარია, საკვირველია! დედა… დე-და! – და ამ სიტყვას ფრჩხილებით, სულით და 

კბილებით დაეჭიდა: – დე-და… – იმეორებდა. – დე-და. დედა… დე-და! – მერე მოტყდა 



და დაიკვნესა: – მაინც რა მაგონდება, ეს სიტყვაც აღარ მაგონდება, ოოჰ, უბედურო ჩემო 

თავო! საბრალო სიბერევ! ორევუარ, მონ შერ, ნახვამდის! დავიგვიანე… ალბათ მეძებენ. 

და ოხვრით, ბურტყუნით და ბარბაცით წაფორხილდა – თითქო ბრაზით, დარდით და 

ურვით დატვირთულ ტომარას მიათრევდაო. 

* * * 

მეორე თუ მესამე დღეს კაშორი თუ კაიშაური აღარ გამოსულა ბაღში. რამდენჯერმე 

ჩავუარე სახლის წინ, მაგრამ ვერავინ დავინახე, პატარა ბავშვის გარდა, რომელიც ბურთს 

დასდევდა. 

მეოთხე დღეს კარი დამიკაკუნეს. 

– მე კაშორი გახლავართ, – მითხრა შემოსულმა დედაკაცმა, ახალგაზრდამ და უბრალომ, 

– ანდრე კაშორის რძალი. 

– დაბრძანდით. როგორ ბრძანდება მესიე კაშორ? 

– კარგად ვერ არის. ჩაწვა. ძალიან გთხოვთ, მნახოსო. 

– სიამოვნებით. – და ქუდი დავიხურე. – რა დაემართა? 

საიმისო არაფერი. მოხუცდა, ძალიან მოხუცდა. მეხსიერება დაუჩლუნგდა. ხშირად 

უბრუნდება ბავშვობას. 

– ამ ცოტა ხანებში ისე გამოიცვალა, რომ ძლივსღა ვცნობთ. დღეში ოცჯერ გვეკითხება 

თავისი დედ-მამის სახელს და ამდენჯერვე ავიწყდება. გარდა ამისა… – და გაყუჩდა. 

– გარდა ამისა? – მოვაგონე. 

– გარდა ამისა, რაღაც უცნაური ემართება. 

– რა ემართება, მადამ? 

– სასაცილოა. თორმეტი წელიწადი ამ ოჯახში ვარ და ათჯერაც ძლივს გამიგონია 

მოხუცისაგან – მე კავკასიელი ვარო. აქამდე მეტი არაფერი უთქვამს. ახლა კი… 

– ახლა კი?.. 



– ეხლა კი აიჩემა: ჟორჟიენ და ჟორჟიენ – მე ქართველი ვარო. ვეღარ ისვენებს. 

დასაჯდომი ან დასაწოლი ვეღარ უპოვნია. დღედაღამ კრუსუნებს, ჰბორგავს. დადის და 

რაღაცას იგონებს. 

– მერე, მადამ, მოიგონა რამე? 

– ვერაფერი. ვერც ერთი სიტყვა, ვერც ბუჩქი, ვერც სოფლის ან ქალაქის სახელი. მუდამ 

თქვენზე ლაპარაკობს – ჩემი შვილიაო, ხა-ხა! სასაცილო არ არის, მესიე? 

– რა თქმა უნდა, მადამ, სასაცილოა. 

– დაგვტანჯა: გამახსენეთ, რა ჰქვიან ქართულად “მამან”-სო? 

– დედა. – ჩავურთე მე. 

– სესა, ეგ არის! გახარებული ბავშვივით დაბრუნდა და გვიამბო, ეგ სიტყვაც გვითხრა. 

მერე ყველას დაგვავიწყდა. სასაცილო არ არის, შერ მესიე? 

– რა თქმა უნდა, მადამ, სასაცილოა. 

– აი, მოვედით კიდევაც. ანტრე მესიე. აი მისი ოთახი. შებრძანდით. ორევუარ! 

კარები შევაღე და შევედი. კუთხეში თეთრი ნიჩაბი აცანცარდა. ორი მკლავი ცახცახით 

გამომიშვირა და ახრიალდა: 

– მონ შერ ფის!.. ჩემი შვილი. ოოჰ, ჩემო შვილო! 

და ჩამიხუტა, თანაც მისაყვედურა: 

– აგრე უნდა, განა! რატომ არ მომიგონე? რატომ არ მოხვედი? ავად გავხდი. ოთახიდან 

ვეღარ გამოვდივარ. 

– არ ვიცოდი, შერ კაშორ… 

– კაშორ, კაშორ! – წყენით წამოიძახა. – თქვენთვის კაშორი კი არა ვარ, არამედ კა… კაი… 

კა… 

– კაიშაური. – გავახსენე. 

– აი, იქამდე მივედი, რომ საკუთარი გვარიც კი დამავიწყდა. ოოჰ, შე უბედურო, შენა! 



– ნუ სწუხდებით მაგის გამო. მესიე კაიშაური. 

– არა უშავს-რა, – გამხნევდა. – ჯერ ეს მითხარი, გამახსენე, შვილო, რა ჰქვიან ქართულად 

“მამან”-ს? დამავიწყდა. 

– დედა. 

– დე-და! დე-და! – გაუხარდა. – აბა, ადექი და ეგ სიტყვა ფრანგულად დამიწერე აგერ იქ, 

იმ კედელზე… მარჯვნივ… ზემოთ… სწორედ მანდ. 

ფანქრით დავწერე თეთრ კედელზე. დავწერე და იქვე ამოვიკითხე – ისევ ფანქრით 

მინაწერი: “სოლომონ” და “ელენ”. 

– ეს ვისი სახელებია, მესიე კაშორ… კაიშაური? აქ სწერია: სოლომონ და ელენ. 

– ჩემი მამან ე პაპა! – წამოიძახა და სახე გაუბრწყინდა. მერე გარკვევით და 

აღფრთოვანებით მოაყოლა: – მონ დედა, დე-და! შერ დედა, მა შერ დედა! – და ერთი 

წამის შემდეგ, ასო ჩინს რომ ვერ დასძლია, ბავშვივით ატირდა: – შემი დედა… ტშემი დე-

და… დედა! 

შემდეგ ცოცხალ წიგნივით ამალაპარაკა: ვინა ვართ? რამდენნი? რა იყო? როგორ მოხდა? 

ბოლოს, დღევანდელიც რომ ვუამბე, ძლივს დაიჯერა. 

– მაშ მე რომ მოვინდომო დაბრუნება, შემიშვებენ საქართველოში? 

– უეჭველად. 

– სახიფათო არაფერია? 

– რა თქმა უნდა, არაფერია. პირიქით, ოკონტრერ, თქვენს წარსულს რომ გაიგებენ, 

დიდის პატივითაც დაგიხვდებიან. 

დიდხანს იფიქრა, დიდხანს აცმაცუნა წვერებში ჩაფლული მიკეტილი სარკმელი. მერე 

თავი მომიბრუნა და – 

– მაშ, შვილო, ახლო მოიწიე… არავინ გაგვიგოს, – და ყურში ჩამიხრიალა: – უნდა 

წავიდე… უნდა დავბრუნდე. 

– თქვენ? თქვენ უნდა დაბრუნდეთ? 



– ჰო, მე, ანდრო კაიშაური. რას იტყვი? 

ანდრო კაიშაური უნდა დაბრუნდეს. ოთხმოცდარვა წლის მოხუცმა, თითქმის დამბლად 

დაცემულმა, ასეთი შორი გზა უნდა გადაიტანოს. მერე რისთვის? ვისთვის? ვისთან მივა. 

ვინ დაუხვდება? არც ენა იცის, არც ნათესავს იცნობს. ან შერჩა კი ნათესავი? ან იქამდე 

ვინ ჩაიყვანს? 

– გაოცდი, განა, მონ შერ! 

– დიაღ… არ მესმის, რა გინდათ საქართველოში? 

– დედა! – წამოიძახა ქართულად. 

– თქვენი ოჯახი ხომ რუსეთში გადასახლდა. მაშ თქვენი დედაც იქ იქნება 

დასაფლავებული. 

– მართლა, რუსეთში მოკვდა. – და კისერი მოედრიკა. 

– კარგად ყოფილხართ მოწყობილი – ვცადე მისი საჭმუნავის წაშლა. – ყველაფერი 

გქონიათ: სახლი, ბაღი, ოჯახი… 

– კან მემ – შემაწყვეტინა – მაინც წავალ. უნდა ვნახო იქაურობა, ხალხი, ნათესავები. 

გარდა ამისა, ჩემი სამშობლო ხელახლად დაბადებულა… ხომ მართალია? 

– მართალია… 

– მაშ მარტო ამისთვისაც რომ წავიდე, ესეც საკმარისია, ახალი ქვეყანა… ახალი ხალხი. 

ჩემი ქვეყანა, ჩემი ხალხი. ყველანი ჩემი შვილები და ნათესავები არიან. 

– ნათესავები აქაც ბლომად გყოლიათ. 

– არა, შვილო, არა. ესენი აქაურები არიან – ფრანგები, ფრანგი ქალის შვილები. 

ანდრო კაიშაურს კი მხოლოდ იქა ჰყავს ნამდვილი ნათესავები – იქ, “ან ჟორჟი”. ისინი 

ალბათ სხვანაირები არიან – ბუნებაც, ხალხიც, ცხოვრებაც. კაშორ თუ კაიშაურს არაფერი 

ახსოვს, მაგრამ გრძნობს და იცის, რომ… 



– ნონ, ნონ! – ისე წამოიწია, თითქო მაშინვე აპირებდა ქუდის აღებას და საქართველოში 

წამოსვლას. – არა, არა! უნდა წავიდე… უეჭველად უნდა წავიდე. ედდე მუა, მიშველე, 

მონ შერ, მასწავლე და მიშველე. 

წამოიწია, მაგრამ ფეხი ვერ გაისწორა და ტანიც ვეღარ აიტანა. 

მერე მუდარით მომანათა გაცვეთილი თვალები და წყალწაღებულივით შემეხვეწა: 

– აგრე როგორ გაგიძნელდა, შვილო, გზის ჩვენება და დარიგება? მიშველე-მეთქი, 

მითხარი… 

– დამშვიდდი ა, მესიე. ახლავე გასწავლით ყოველივეს. 

და ვასწავლე: დავჯექი და მთელი თაბახი დავწერე: კაიშაურის ვინაობა, თავგადასავალი 

და თხოვნა, რომ სამშობლოში დაბრუნების ნებართვა მისცენ მას, “საწყალ მოხუცს, 

გზადაკარგულს, უპატრონოს”. 

“დიაღ, დიაღ. – მიკარნახებს კაიშაური ხელებში ჩაფლული პირით. – ასე დასწერე: 

საბრალო მოხუცს, რომელსაც ამ ქვეყნად გზა დაეკარგა. თავის მიწას მოსწყდა… 

უპატრონოდ დაბერდა. დიაღ, დიაღ. უპატრონოდ დალია თავისი დღენი-თქო. ესეც 

ჩასწერე: მე კიდევ შემიძლიან… ცოტაოდენი მაინც გავაკეთო. ვინმე მაინც გავამხნევო, 

ნუგეში მივცე… წავახალისო. ესეც ბევრია, ძალიან ბევრია. ვიცი რა ფასიც აქვს ზოგჯერ 

თუნდაც ერთ სიტყვას, ერთადერთს. დასწერე, მონ შერ ამი? 

– დავწერე, შერ პაპა. 

– ახლა ასე დაასრულე: მე ღარიბ-ღატაკი კაცი ვარ. ეს სახლ-კარი ჩემს რძალს ეკუთვნის. 

რაც რამ მქონდა – სიცოცხლე, ძალღონე, ახალგაზრდობა და ერთი მუჭა ნაშრომი – 

ყოველივე იმას შევწირე: ინტერნაციონალს, სოციალიზმს, პროლეტარიატს, ბრძოლას. 

დასწერე, შვილო? 

– დავწერე, შერ პაპა. 

– განაგრძე, შვილო: ნადირი სანადიროდ გავა, ფრინველი – საკვებისათვის, ადამიანი – 

საბრძოლველად და სამუშაოდ. მერე ყველანი დაბრუნდებიან: მხეცი ისევ ბუნაგში შევა, 

ფრინველი ბუდეს მიაშურებს, ადამიანი – თავის ქოხს. მე კი წამოვედი და ვეღარ 

დავბრუნდი. ხომ დასწერე. შვილო? 



– დავწერე, მამა. 

– მიუმატე: მე კი ვეღარ დავბრუნდი. ვიბრძოლე, ვიმუშავე, აღარაფერი შემრჩა, გარდა 

ოთხმოცდარვა წლის ტვირთისა. მძიმეა, მეტად მძიმე ტვირთია. დღეს თუ ხვალ უნდა 

გამსრისოს. მაშ ასე: ვეღარ დავბრუნდი თქო. იმდენი ვიხეტიალე, რომ დედ-მამის 

სახელიც კი დამავიწყდა… საკუთარი გვარიც… ისიც აღარ ვიცი, სად არის ჩემი ბუდე 

თუ ბუნაგი… ან რა ჰქვიან იმ კუთხეს. სწერ, შვილო, რასაც გეუბნები? 

– ვწერ, მამილო… 

– ისიც არ ვიცი, რა ჰქვიან ჩემს ნაქოხარს. რომ დავბრუნდე, ვერც კი ვიპოვნი. მაინც რაც 

უნდა მოხდეს, მსურს დავბრუნდე და ჩემი უკანასკნელი მუდარაც, ერთადერთი 

ჯილდოც და ანდერძიც ეს არის: დამაბრუნეთ… წამიყვანეთ… მაჩვენეთ… დასწერე, 

შვილო? 

– დავწერე – ჩავილაპარაკე ჩემთვის ხანგრძლივი დუმილის შემდეგ – დავწერე, მამილო. 

– და მოვბრუნდი: – გავათავე, შერ პაპა. 

* * * 

ანდრო კაიშაური საქანელა სკამზე გაშოტილა და ჭერს უღიმის – უცნაურის, წმინდანის, 

საიმქვეყნო ღიმილით, თანაც მთრთოლვარე ხელს აფათურებს სივრცეში. 

და უცებ მკაფიოდ აჩურჩულდა – სუფთა ქართულით, ჩვენებური გამოთქმით: 

– ჩემი დედა ელენე… მამა ჩემი სოლომონი… ვილაჟ ანანური. 

წამოვიჭერი – თითქო ცეცხლზე ვიჯექიო – თავთ დავადექი და სულგანაბულმა ყური 

მივუგდე. 

კაიშაური ბუტბუტებს, თითქოს უჩინარს ეუბნებაო – ზოგს ქართულად, ზოგსაც 

ფრანგულად. 

– ვილაჟ ანანური… მაგონდება, მაგონდება: ღრმა ხეობა… შიგ ვილაჟ… სოფელი ანანური 

– და გარკვეული ქართულით დააყოლა: – არაგვის წყალი. 

გარინდული ვდგევარ. გული მძლავრად მიფეთქავს. მეშინია – ვიღაც თუ რაღაც არ 

დავაფრთხო. 



– გრანდ ეგლიზ ე ფორტერეზ – და უმალვე ქართულად გადათარგმნა: – დიდი ეკლესია 

და ციხე… ძველი ციხე… ტყე… მთები… მწვანე მთები. ხე-ხე-ხე! 

სიხარულისაგან ჩაიხითხითა, ხელები მოიფშვნიტა, აცმუტუნდა. 

ადგილი მოვინაცვლე, წინ ავეტუზე და ქართულად ვკითხე: 

– ანდრო, მიცანით? 

ჯერ გაოცდა, შემდეგ გაუხარდა: 

– ჩემი შვილი… ჩემი ვაჟი. ხომ ხედავ, ხომ გესმის, რა დამემართა? 

– მესმის, ვხედავ… გაგახსენდათ, ქართული გაგახსენდათ. 

– ღმერთო, მიშველე! გამახსენდა… ყველაფერი მომაგონდა. ვხედავ… ვიცნობ… – და 

აკანკალებული თითები თვალების წინ ააცმაცუნა. – აი, აქვე სდგანან ყველანი… ვხედავ 

დედა ჩემს… მაღალი, ლამაზი, შავგვრემანი… შავი მანდილი აქვს წამოსხმული… აი, 

აქვე ზის ჩემს თვალწინ… მუხლებზე მე ვყევარ – ცხრა თუ ათი წლის ბალღი ვარ… ჩემს 

თავსაც ვხედავ. ვიცინი და ვეხვევი… დედას ვეხვევი… მკოცნის და მიღუტუნებს… ოოჰ, 

დედი… დედილო! 

ხელები თვალებზე აიფარა. მერე ისევ განაგრძო: 

– მამა ჩემი ბაღში მიდის. მეც მივდევ ცუნცულით… მიწაზე ხილი ჰყრია. ვკრეფავ… 

კალთა სავსე მაქვს. შაქროსაც ვაძლევ, სოფოსაც, ტიტესაც… მერე ჩილიკას ვთამაშობთ. 

– მერე?.. მერე?.. – ჩავჩურჩულებ. 

– კიდევ მაგონდება, ყველაფერი მაგონდება. რაღაც მოხდა… მამა ყველაფერს ჰყიდის… 

ურემზე ვსხედვართ და მივდივართ… დარიალა. ძაუგი. მოზდოკი. იქ ვიზრდები… 

ქართული თანდათან მავიწყდება. მერე რუსეთის ქალაქები… შეთქმულება… ბრძოლა… 

აკატუის კატორღა. ოოჰ, ღმერთო ჩემო, რა ლამაზი და დიდი ქვეყანა გამიცოცხლდა! 

დიდხანს სდუმს და იმ ქვეყანას უღიმის. შემდეგ შემომხედა, დამაშტერდა, გაიხსენა: 

– მართლა, შვილო: ჩემი თხოვნის პასუხი ჯერ არ მოსულა? 

ცხადია, დრო აერია. 



– არა, მამა, ჯერ არ მოსულა. 

ოთახს თვალი მოავლო და მკითხა: 

– ეხლა სადა ვართ, შვილო? 

ცხადია, სივრცის თვალიც შეეშალა. 

– თქვენს ბინაზე, ქალაქ ნოჟანში. 

შუბლი შეიკრა – თითქო გაოცდაო, თანაც ეწყინა. თვალებში მუქი ნაღველი ჩაესხა, 

ტუჩებზე ვარამი დააწვა, თავი ჩააქნია, თითქო ვიღაცას რაღაც უსაყვედურაო და 

გახევდა. 

მისმა რძალმა ერთი ჭიქა რძე შემოიტანა, პატარა მაგიდაზე დასდგა და ის მაგიდა წინ 

მიუდგა. 

კაიშაური თვალს ადევნებს, თითქოს იმ დედაკაცს პირველად ხედავსო. 

– აი, თქვენი რძე. პრენე, გრან პერ – მიირთვით, პაპა, – 

ეუბნება რძალი. 

მოხუცმა ამომხედა, გაოცებული თვალები ამომისროლა და ქართულად მკითხა: 

– რა სთქვა? გადამითარგმნე, შვილო, რა უნდა, რას მეუბნება? 

– გადაგითარგმნოთ? – და გავხევდი. 

– ტიენ! – ჩემზე მეტად გაუკვირდა დედაკაცს. – რა ენას ლაპარაკობთ? 

– რა უნდა მეთქი, შვილო? გადამითარგმნე. 

ახლა ტუჩები შეკეცილი ჰქონდა, შუბლი – ნაოჭებით დაღარული. ხმაშიც სიკერპე 

ჩაიღვარა. მთელ სახეზე რაღაც მტკიცე ჟინი გადაიკრა. 

– განა ვერ გაიგეთ? რძე მიირთვითო. 

პირისახეზე ღიმილი გველის წიწილასავით ჩაუცურდა და თეთრ ბუჩქნარში ჩაიმალა. 

– როგორ ვერ გავიგე! ქართული რომ გამახსენდა, განა ფრანგული დამავიწყდა! 



– მაშ… არ მესმის… 

გველის წიწილა ერთხელ კიდევ აიკლაკნა ტუჩებთან. 

– გასაგები ბევრი არაფერია. უთხარი ამ დედაკაცს: ანდრე კაშორი დღეიდან ანდრო 

კაიშაურია-თქო. უთხარი, უთხარი მეთქი! 

– მესიე კაშორ დი, კე… – და ნათქვამი გადავუთარგმნე. 

დედაკაცმა პირი დააღო. მერე მოხუცს ჰკითხა: 

– ეს რაღას ნიშნავს? თქვენ თვითონ ვეღარ მეტყოდით? 

– რა სთქვა, შვილო? გამაგებინე. – ისევ მე შემეკითხა კაიშაური. 

ისევ გადავუთარგმნე და პასუხად ასეთი განცხადება მივიღე – მტკიცედ და უდრეკად 

ნათქვამი: 

– გადაეცი ამ დედაკაცს, რომ მე ერთხელ და სამუდამოდ უარს ვამბობ ფრანგულზე. 

მეყო… დროა გავათავოთ… ესეც დაუმატე: ამ დღეებში სამშობლოში ვბრუნდები და 

კისრიდან სამუდამოდ მოგწყდებით თქო. 

ესეც სიტყვა-სიტყვით გადავუთარგმნე. დედაკაცმა გაიღიმა: 

– მაშ თქვენს წასვლამდე სათქმელი როგორღა გავაგებინოთ ერთმანეთს? – იკითხა. – 

სასაცილო არ არის, მესიე? 

– სასაცილოა, ქალბატონო. 

და პასუხი რომ ვერ მიიღო, ერთხელ კიდევ გაიღიმა, მხრები შეიშმუშნა და გავიდა. 

და იმ დღიდან თავის ოთახში ჩამისახლა კაიშაურმა – ლალად და თარჯიმანად. 

* * * 

– შვილო, პასუხი არ მოვიდა? – დღეში სამჯერ მეკითხება კაიშაური. 

– არა, მამა, ჯერ არ მოვიდა. 

დრო მიდის, მოხუცი ანჩხლობს. ნათქვამს ერთხელაც არ ღალატობს. 



– შვილო, – დღეში რამდენჯერმე მეუბნება, – შვილო, უთხარი ამ დედაკაცს… გადაეცი ამ 

ვაჟს… გამაგებინე, რა უნდათ?.. გადამითარგმნე, რას ამბობენ? 

“ეს დედაკაცი” – მისი რძალი, ოხუნჯობს და დღეში ხუთჯერ მეკითხება: 

– მესიე, სასაცილო არ არის? 

– სასაცილოა, მადამ, სასაცილო. 

ხოლო “ეს ვაჟი” – პიერ კაშორი, ანდროს შვილიშვილი, ბრაზობს და იმუქრება: 

– რაკი ჩემმა პაპამ ფრანგობაზე ხელი აიღო, მეც უარს ვიტყვი შვილობაზე. ახლავე 

წავიდეს თავის “ჟორჟია”-ში, რაკი აგრე უნდა ქართველობა. 

მაგრამ მუქარას ვერ ასრულებს და მომართულ მანქანას ერთგულად ემსახურება: 

მაღაზიის გამგეა პარიზში. დილით ადრე მიდის და საღამოს ცხრაზე ბრუნდება. 

ზოგჯერ მეც მივდივარ პარიზში და კაშორ-კაიშაურის თხოვნას დავდევ. საქმე დეპეშით 

კეთდება. 

რომ ვბრუნდები, კაიშაურს ქალაქის ნაპირას ვაწყდები. ზის სადმე მოლზე, ან სდგას 

ატუზული და პარიზის გზას გასცქერის, თანაც გაფშეკილი ხელი საჩრდილობლად 

უჭირავს კვინიხზე. 

რომ დამინახავს, აიშლება და ჩანჩალით მოდის ჩემსკენ. მერე შესდგება, პასუხს ჩემს 

სახეზე წაიკითხავს და მოიღუშება. 

– ჯერ არაფერია. – თვითონვე ამბობს ჩემს მაგიერ. 

– არაფერი. მაგრამ მალე იქნება. – ვამხნევებ და მკლავში მკლავს ვუყრი. 

მოვდივართ და ვბაასობთ. 

– ავი ხალხია. – სჩივის მამა თუ პაპა ჩემი – ძალიან ავი ბალღები არიან. აქამდე თვეში 

ერთიც ძლივს დამელაპარაკებოდა, ახლა კი, რაკი ფრანგულს აღარ ვლაპარაკობ, 

ლეკვებივით ამედევნენ. დამცინიან. 

მაგრამ არა უშავს-რა: ანდრო მომთმენია. ოღონდ მალე შეუსრულდეს გულის ნატვრა, 

თორემ ამაზე უარესს თუნდაც ასს მოითმენს. 



ახლაღა გაახსენდა. ანანურის დიაკვანმა ანდროს წერა-კითხვა ასწავლა. მოზდოკში ერთ 

ქართველს, ვინმე იაგორაშვილს, ქართული წიგნები ჰქონდა. ანდროც კითხულობდა. 

ეხლაც ცდილობს დაკარგული იპოვნოს: ჩემს წიგნებს ჩასცქერის, მაგრამ ასოებს ვეღარ 

არჩევს და ოხრავს: 

– წამიკითხე, შვილო – დღეში ორჯერ მომაგონებს. 

მეც ვუკითხავ, რაც რამ ხელში მომხვდება. 

ანდროს ცალი ყური თითქმის წიგნზე უდევს, თან ხშირად მაწყვეტინებს: 

– დიდებულია!.. მშვენიერია!.. საოცარია! 

ერთხელ გამახსენა: 

– ჩვენებური სიმღერა მითხარი. 

პირი დავაღე და ბალნიან ყურში ათიოდე ჰანგი ჩავმღერე. მეტი არც ვიცოდი. 

– დიდებულია!.. საოცარია!.. მაგრამ… 

მაგრამ არც ერთი არ ემცნაურა. ბოლოს ერთიც გამახსენდა: 

ბერი კაცი ვარ, ნუ მომკლავ, 

ნუ მომკლა-ა-ავ… 

და ათჯერ მაინც მამღერა, სანამ დაიხსომებდა. მერე იფიქრა და მოიფიქრა: 

ბერი კაცი ვარ, ნუ მომკლავ, 

ჯერ ანანური მაჩვენე-ე-ე-ე… 

და იმ დღიდან მისი ლექსი და ხრიალი ჩემი ყურიდან ვეღარ ამოდის, გამუდმებით 

მღერის, თითქო ქილაში კენჭებს ჰყრიანო. 

ბალღობა უბრუნდება. შვილიშვილს აჰყვება და თამაშობს – ჩილიკას, ბურთს, 

კეკემალულობას. უფრო ხშირად კი მე დამდევს, თანაც ხრინწით ჰკვნესის: 

– ვაი, ჩემო თავო!.. ვაი მე, უბედურო! 



შოთას ტაეპიც გაახსენდა, ბაღში რომ ვუთარგმნე: 

სადაურსა სად წაიყვან, 

სად აღუფხვრი სადით ძირსა, 

მაგრამ ღმერთი არ გასწირავს 

კაცსა, შენგან განაწირსა! 

და ამ ლექსს დღეში ათჯერ ბუტბუტებს. 

– შვილო, ცუდად გავხდი. ფეხზე ძლივსღა ვდგევარ. – შემომჩივლა ერთხელ. – 

დააჩქარეთ. 

და იმ დღიდან გარეთ ვეღარ გამოვიდა. 

თავი დავღუნე და ერთხელ კიდევ გავწიე პარიზისკენ. ნაშუადღევს თავაწეული 

ვბრუნდები, თითქმის მოვრბივარ. 

კარი შევაღე და ქაღალდი ავაფრიალე: 

– მოგილოცავთ, მამილო, მოგილოცავთ! – მივაძახე. – მივდივართ, მივდივართ! 

მამა თუ პაპა ჩემი საწოლზე იჯდა. სახე გაუნათლდა, თეფშივით დაურგვალდა. 

ხელებზე დაებჯინა, წამოიწია. 

– მართლა?.. ღმერთო დიდებულო, ეს რა ამბავია!.. ეს რა ამბავია! დავიჯერო? მართლა? 

დავიჯერო? 

წამოიწია, აბუტბუტდა. მაგრამ წელი ვეღარ აიტანა და მოჭრილივით უკანვე გადავარდა. 

* * * 

კაიშაური კვდება. 

განწირულია. 

ფეხები გუშინვე მოსწყდა. 

სიდამბლე ქვევიდან ეპარება. 



დღეს თუ ხვალ გულშიც წასწვდება. 

გაშოტილი წევს, თვალებს ჰბლიტავს, ტუჩებს აცმაცუნებს და სამკვდრო სევდით 

შემომცქერის. 

– ვაი, დედასა! – შემომკვნესის. – ვაი, დედასა! სადა ვკვდები… როგორ ვკვდები! 

– ნუ შეშინდით, – ვამხნევებ, – ისე არ მოკვდებით, რომ ანანური ვეღარ ნახოთ. 

მაგრამ ჩემი მე თვითონაც აღარ მჯერა. 

– მე ჩემი შევასრულე. – თითქო ვინმე სხვას ეჩურჩულება ანდრო. – ყველაფერი მივეცი ამ 

ქვეყანას… დანარჩენი თქვენ იცით… ვალი დამიბრუნეთ. 

– რა ვალი, მამილო? – ფრთხილად ვეკითხები. 

– მიწას დაუბრუნეთ ვალი… ჩემი ვალი – ან ცოცხალი, ან მკვდარი. 

ან ცოცხალი, ან მკვდარი – ესაა მისი ერთადერთი ნატვრაც და ანდერძიც. 

– დამშვიდდით, მამა. ჩემ ვალად მიმიღია. შეგისრულებთ. 

მისი შვილიშვილი პიერი შემოდის, გაზის ლამფას ანთებს. 

და მომაკვდავსაც იმ ლამფის ფერი ადევს. 

– ხომ არაფერი გინდა, გრან პერ? – ეკითხება პაპას. 

ანდრო სდუმს. პასუხს მე ვაძლევ: კუთხეში გავიყვანე და მოხუცის სურვილი გადავეცი. 

– ადვილია, – მიღიმის პიერი. – კრემატორიუმი აქვეა. დავწვათ და ფერფლს გაგატანთ, ნე 

სე პა? 

– კეთილი. აგრე ვქნათ, თუ… 

– ჯერ ადრეა. პაპა ჩემი კიდევ დიდხანს იცოცხლებს. – და გადის. 

ავადმყოფის თავთან ვზივარ და ყურს ვუგდებ. 

შუაღამე მოდის. 

ყველას სძინავს. გარეთ ნაწვიმარია. 



ღია სარკმელში სიგრილე და ნესტი შემოდის. 

ყავახანიდან შანსონეტის გაბზარული ხმა ისმის. 

კაიშაური კი ბორგავს და ლუღლუღებს: 

– დედას ვხედავ. აი, აქვე სდგას. – და მოხუცი ჩემს ხელს ეძებს. პოულობს და უნდილად 

უჭერს, თან ჩიფჩიფებს: – ნეტა რა გინდა, დედი? რად დამცქერი სევდიანის ღიმილით?.. 

თავსაც მიქნევ… თითქოს მეძახი. 

არ მინდა ლანდი დავუფრთხო. ან რა საჭიროა! მგონი არც ძალმიძს. ცნობის კარი უკვე 

დახშული აქვს – გაღმეულში გადასახლდა. 

ხელები ზევით უწყვია. მოკრუნჩხულ თითებს ბრმასავით აფათურებს, საბნის პირს 

პოულობს და ზევით ეწევა – თითქოს უნდა პირისახეზე აიფაროსო. 

დედის მოლანდება და საბნის წეწვა დასასრულის ნიშანია. ეს მეც ვიცი. და ამის ცოდნა 

მეც იმ თითებივით მიწეწავს გულს. 

“ვეღარ დავბრუნდი. – მაგონდება ამ დაკარგულის ნაკარნახევი, როცა თხოვნას 

მაწერინებდა. – იმდენი ვიხეტიალე, რომ დედ-მამის სახელიც დამავიწყდა”. 

– ვეღარ დავბრუნდი. – აბოდდა უცბათ გონწასულიც. – ვეღარ დავბრუნდები, ვერა. 

“ყველანი დაბრუნდებიან: – ისევ ვიგონებ ამავე ოთახში ნათქვამს. – მხეცი ისევ ბუნაგში 

შევა, ფრინველი ბუდეს მიაშურებს, ადამიანი ისევ თავის ქოხს მოსძებნის. მე კი…” 

– მე კი წამოვედი და ვეღარ დავბრუნდი. – იმეორებს თავისავე ნაჩივარს 

სულთმობრძავი, და უმატებს: – ვეღარც დავბრუნდები. 

“ვიბრძოლე, ვიმუშავე. აღარაფერი შემრჩა, – ვიღაც იმეორებს ჩემს გულში. – აღარაფერი 

შემრჩა, გარდა ოთხმოცდარვა წლის ტვირთისა”. 

– ვერა, ვეღარ დავბრუნდები. – ძლივსღა მესმის წამსვლელის ჩიფჩიფი. 

“მძიმეა, მეტად მძიმე ტვირთია. საცაა გავისრისები”. 

მოხუცი ჩიტის ბღარტივით აცმაცუნებს ზეწრისფერ ტუჩებს. 

“სად წაიყვან სადაურსა…” – ვფიქრობ ჩემთვის. 



და პასუხად მისი ბუტბუტი მესმის: 

– ვაჰ მე, სადა ვკვდები!.. 

“განწირულია, განწირული”. გამომაქვს განჩინება. 

და განწირულიც პირუკუღმა მიბრუნებს შოთას ნათქვამს: 

– ვხედავ, ღმერთიც კი გასწირავს კაცსა, შენგან განაწირსა. 

წამოვდექი, გავიარე, დავუბრუნდი, კვლავ დავჯექი, ხელით მაჯა ჩამიბღუჯა და 

თვალები გაახილა. 

– აქა ხარ, შვილო? 

– აქა ვარ, მამილო. ნუ შეშინდები. 

მრუდედ გაიღიმა. 

– დედა სხვაგან დავკარგე… მეც აქ ვიკარგები. 

– ნუ, მამილო, ნუ შეშინდები. არ დაგკარგავ. 

დიდხანს მიმზერს უკვე მინის თვალებით. შიგ აზრი აღარ სწერია. მაგივრად პირთამდე 

სავსეა პირუტყვული შიშით, უიმედო ძრწოლით, სასოწარკვეთილი “მშვიდობით”. 

– ვერა, ვეღარ დავბრუნდები. – მგონი ეს სამი სიტყვა წაიჩურჩულა უკანასკნელად. 

მინა ყინულად გადაიქცა. ჩემს მაჯაზე მისი ხელი მოდუნდა. მაინც ვიჯექი და 

დავცქეროდი. ვგრძნობდი, რომ ის ხელიც იმ თვალებივით იყინებოდა. 

ფრთხილად წამოვდექი. ორივ ხელი მკერდზე გადვუჯვარედინე. თვალის ქუთუთოებიც 

ჩამოვუწიე და გავბრუნდი. 

სარკმელთან ვდგევარ. 

გარეთ ნაწვიმარია. 

ოთახში ნესტი და სიგრილე შემოდის. 

ყველას სძინავს. 



ბაღშიც დუმილია, როგორც უკან, თეთრ საწოლზე, თეთრ წვერებში, სადაც თითქო 

სწერია: 

– ვერა, ვერ დავბრუნდები. 

გავაღვიძო კაშორები? 

რა საჭიროა? გათენდება, გაიგებენ. 

და ბაღის დუმილსა და სიგრილეში შევერიე. 

* * * 

მაინც დავაბრუნე. ანდერძი შევასრულე. 

პარიზში კარგი კრემატორიუმია. 

დიდი კაცის ფერფლი ჯიბის კოლოფში ეტევა. 

ანანური ღრმა ხევშია ჩაწოლილი… 

მწვანე მთები… სწრაფი არაგვი… ძველი საყდარი და შერუჯული გალავანი. 

ავტო შევაჩერე. 

ზევით ავედი. 

ანდრო გავიხსენე და ის ნავლი ხევის ნიავს გავატანე. 

1928 წ. 

 

 

 

 

 

 



ჩანჩურა 

I 

ბოლოს,ბევრი წვალების და ლაპარაკის შემდეგ,პოლიციის ბოქაულმა აღმოაჩინა,რომ 

ოცდასამი წელიწადია რაც პოლიციელი პეტროვი ბაზარში მსაახურობს,იქვე ცხოვრობს 

და არც კი სცოდნია ჩანჩურას ნამდვილი გვარი და სახელი. 

მუნჯი ჩანჩურა იქვე იდგა და ფიქრობდა: 

-რა ვქნა,ეს სად მომიყვანეს,ან რა უნდათ ჩემგან! 

ჩანჩურას წლოვანება,სარწმუნოეაბ,ტომი და ხელობა ბოქაულისა და პეტროვისათვის 

საუკუნო საიდუმლოებად დარჩა. 

როდის და რომელ ქალაქიდან ან სოფლიდან გადმოსახლდა?უცოლოა თუ 

ცოლიანი?იქნება შვილებიცა ჰყავს?იქნება სამხედრო ბეგარაც არ მოუხდია ერთადლიან 

ჩანჩურას?ან იქნება ჯერ შარშანდელი ხარჯიც არ გადაუხდია წონით ფუთ-ნახევრიან 

გლახას. 

აბა საიდან უნდა გაეგო ეს საიდუმლოება პეტროვს,როდესაც ამისთანა სიბრძნე მხოლოდ 

ყოვლად ძლიერსა და ყოვლის მცოდნე პასპორტს უნდა სცოდნოდა,რომელიც ჩანჩურას 

არ აღმოაჩნდა! 

ეს კიდევ არაფერია:ის როგორღა მოხდა,რომ ოცდასამი წელია რაც ჩანჩურა ქალაქში 

ცხოვრობს და პოლიციის დავთრებში ჯერ ჩაწერილიც არ ყოფილა?! 

და ასეთის უკანონობით გაბრაზებულმა ბოქაულმა დაადგინა:,,ცნობის ტომისა,გვარისა 

და სარწმუნოების კაცი-,,ჩანჩურა”-გადასახლებულ იქნას თავის სამშობლოში”. 

მაგრამ,ცოტა ხნის შემდეგ,როცა თვითონვე გაიგო თავისი დადგენილობის 

უაზრობა,წარწერა წაშალა და ისევ პეტროვს მიუბრუნდა: 

-გაანთავისუფლე,მაგრამ თვალ-ყური ადევნე,და თუ კიდე მოიტაცოს ხორცი,მაშინვე აქ 

მომიყვანე.შენ კი ფრთხილად იყავი,თორემ…ეგრე როგორ შეიძლება!ეს სამსახური კი 

არა,ეგ…ეგ…ოცდასამი წელიწადი!წადი,მაგრამ გაფრთხილდი! 

ჩანჩურამ ერთი საათის წვალებისა და ბოქაულის 

ლაპარაკიდან,რასაკვირველია,ვერაფერი გაიგო. 

მოღიმარე და გახარებული ჩანჩურა პაწაწინა და ჩქარის ნაბიჯით ისევ ბაზრისკენ 

მიცუნცულებდა.დიდისა და ნელის ნაბიჯით წინ მიუძღოდა და თან ჰ ფიქრობდა: 

-გამაგდებენ,უეჭველად გამაგდედენ,ან უარეს უბანში გადმიყვანენ.-და მაშინვე 



გადსწყვიტა :-რაც უნდა მიყონ,თუნდ მომკლან,სულ ერთია,ამაღამ ერთი ქურდი ან 

,,სიცილისტი”უნდა დავიჭირო.არ დავიძინებ,ორ დღე-ღამეს არ დავიძინებ და დავიჭერ. 

II 

როდის და საიდან გაჩნდა ბაზარში ჩანჩურა-არც ერთმა ბებერმა ყასაბმა არ იცის,მაგრამ 

მთელი ბაზარი იცნობს მუნჯ ლილიპუტს. 

ჩანჩურას ცემა-ტყეპა,მის დილიდან საღამომდე ბაზარში ხეტიალი,თორმეტი წლის 

არტუშასთან და იმის მეგობარ ძაღლ-მურასთან მუდმივი ჩხუბი ყასბებისთვის ისეთივე 

ყოველდღიური ამბავია,როგორც სალდათები,დედაკაცები,მზარეულები,მათი მოტყუება 

წონაში და პოლიციელ პეტროვის ყვირილი. 

ყველა ყოველდღე ჰხედავს მობუზულ ჩანჩურას. 

მას მუშტის ოდენა მელოტი თავი აქვს.უწვერ-ულვაშო,დაღმეჭილი,ნაოჭებიანი და მიწის 

ფერი პირსახე.პატარა,ლობიოს ოდენა,ღრმად ჩამძვრალი,ზოგჯერ ნატირალი,უფრო 

ხშირად კი მოღიმაღე თვალები.მაჯის სისქე,პირსახე უფრო შავი და გამხმარი 

კისერი.სამი გოჯის სიგრძე და ყავისფერი ტიტველა ფეხები და ათნაირი ფერის 

ძონძებისგან შეკერილი შალვარი,რომელიც იმდენად მოკლეა,ისედაც ჯუჯა ჩანჩურას 

მუხლებამდე ძლივსღა სწვდება. 

არტუშას მეგობარი მურა-ძაღლი ჩანჩურას შალვარს საშინლად ემტერება ამიტომ 

შალვრის პატრონს იმის დაკერებაზე ბევრი დრო ეკარგრება.ჩანჩურამ ძალიან კარგად 

იცის,რომ უშალვროდ გარეთ გასვლა არ შეიძლება, რადგან მის მეორე და მურაზე 

უარესი მტერი პოლიციელი პეტროვი მათრახით დაედევნება და ბაზრიდან გააგდებს.ეს 

კი ჩანჩურასთვის უდიიდესი სასჯელია,რადგან,ჯერ ერთი,ვინ იცის,ბაზრის იქით არის 

რამე თუ არა,და თუნდაც იყოს,უეჭვეკლია,ყასბები,მაინც არ იქნებიან,და რომ იყვნენ 

კიდევაც,ისინი ჩანჩურას არ იცნობენ და,მაშასადამე,არც გულ-ღვიძლის ნაჭრებს 

მისცემენ. 

ერთხელ ჩანჩურას ვიგაცამ ორი დაგლეჯილი დაა დამპალი ქალაამანი აჩუქა,მაგრამ 

იმავე საგამოს მურამ წაართვა.მას აქეთ ჩანჩურასავით არავის არაფერი უჩუქებია, თუმცა 

არა:ერთ დროს ჩანჩუდრას ქუდის მსგავსი ტყავის ნაგლეჯიც ჰქონდა, ისიც ნაჩუქარი, 

მაგრამ.. .არა, ის საძაგელი მურა, რაღა სულ ჩანჩურას ტყავეულობას, კანჭებსა და 

შალვარს ემტერება! 

არც მურა და არც პეტროვი ისე ძლიერ არ აწუწუნებენ ჩანჩურას, როგორც ერთი ბებერი 

ყასაბის -დარჩოს 12 წწლის ბიჭი-ეშმაკი არტუშა. 



ერთხელ – ჩანჩურამ, რათქმა უნდა, არ იცის, რამდენი წლის ან დღის წინათ მოხდა ეს 

ამბავი, – ერთხელ ჩანჩურამ ჩვეულებრივად ცხვრის ფილტვის მოტაცება განიზრახა. 

ბებერი ყასაბი დარჩო დახლთან იდგა და პურსა სჭამდა.ჩანჩურამ ფილტვი აიღო, უბეში 

ჩაიდო, მობრუნდა და გაქცევა დააპირა, მაგრამ ამ დროს . . . სწორედ ამ დროს საიდანღაც 

საძაგელი არტუშა ამოძვრა, ჩანჩურას გზა გადაუღობა, დიდი საყასბო დანა მოუქნია და . 

. . 

მას შემდეგ ჩანჩურას ათის მაგივრად რვა თითი ღა დარჩა. 

III 

ბაზარში ყველაზე ადრე ჩანჩურა გამოდის და ყოველ დღე მხოლოდ იმას ხედავს, რომ 

დუქნებში დილით აუარებელი ხორცი აწყვია. მერე ყასბები ამოდენა ხორცს ნაჭერ-

ნაჭრად სჭრიან და ვიღაც ვიღაცეებს ურიგებენ. საკვირველი ის არის, რომ ყასბები 

ჩანჩურასავით კი არ უტყაპუნებენ თავში, არამე თავაზიანად დუქანსი შეჰყავთ, ხორცის 

უშველებელ ნაჭრებსაც აძლევენ და ზრდილობიანადაც ისტუმრებენ. 

მართალია, ვიღაც-ვიღაცეები ყასბებს სამაგიეროდ შავსა და თეთრს “ჟესტის” ნაჭრებს 

აძლევენ, მაგრამ მაინც საკვირველია, რად უნდათ ყასბებს ეს “ჟესტის” ნაჭრები? 

ჩანჩურას კარგად ახსოვს, რომ ერთხელ იმანაც იპოვნა ქუჩაში ასეთი თეთრი, მრგვალი 

ნაჭერი, მაგრამ მეპურე სიმონამ წაართვა და სამაგიეროდ თეთრი პურის დიდი ნაჭერი 

მისცა. 

ოჰ, ის თეთრი პური! მას აქეთ ჩანჩრას მისი გემო არ უნახავს. 

საკვირველი არ არის, რომ არტუშაც სწორედ ისე იქცევა, როგორც სხვები, მაგრამ მურას 

რაღა ღმერთი გაუწყრა, რომ ჩანჩურას გარდა არავის ფეხებსა და შალვრებს არ ემტერება! 

ჩან 

ჩურას რამდენჯერმე უნახავს, რომ ვიღაც-ვიღაცეებს მურასთვის კარგებიც წაუთაქებიაც, 

მაგრამ ძაღლს იმათზე კბილები არ უხმარია.პირიქით, ისეთ ტირილსა და წკმუტუნს 

მოჰრთავდა, რომ მისი მეტოქე ჩანჩურასაც კი შეიბრალებდა ხოლმა და ღიმილით მასთან 

ნუგეშის მისაცემად მივიდოდა. მაგრამ სხვის ჯავრს უმადური მურა ყოველთვის ისევ 

ჩანჩურაზე ამოიყრიდა ხოლმე. 

სანამ ბაზარში ხალხი ირევა, ჩანჩურა ქუჩის თავში დადის. ბოლოში გასვლა საშიშოა, 

რადგან პეტროვი ყოველთვის იქა სდგას, და თუ ჩანჩურა დაინახა, უეჭველად 

გამოუდგება, მათრახის ქნევას დაუწყებს და ყვირილ-მუქარით ერთ ალიაქოთს ასტეხს: 

-ია ტე პაკაჟუ! ია -ა-ა ტე პაკაჟუ-უ-უ-უ!-და მათრახის ქნევით ნახევარ საათობით 

დასდევს მშიერ ჩანჩურას. მაგრამ არშინნახევრიან ჩანჩურას, მადლობა უფალსა, მარდი 



ფეხები აქვს! ჩანჩურას ტრორუარზე გავლა პეტროვისგან სასტიკად აკრძალული 

აქვს.ჩანჩურამ ისედაც იცის,რომ ხალხში გარევა არ შეიძლება,ამიტომ ყოველთვის შუა 

ქუჩაზე დადის.ამის გამო მეეტლეებისა და მედროგეებისაგან ყოველდღე მრავალი 

შოლტი ჰხვდება,მაგრამ ამას ჩანჩურა ყრადღებას არ აქცევს,რადგან,ალბათ,მას შოლტიც 

ისევე ესაჭიროება,როგორც ყასაბის მუშტები,პატარა ბიჭების სილები,პეტროვის 

მათრახი,მურას კბილები და არტუშას ათასნაირი ოინები. 

როცა შუადღე გადადის და ყასბები ხორცის ,,დარიგებას”ათავებენ,მაშინ ჩანჩურას დროც 

მოდის. 

ჩანჩურას ერთი მსხვილი და წვეტიანი მავთული აქვს.ყასბებმა ამ შამფურის წართმევა 

რამდენჯერმე სცადეს,მაგრამ ამაოდ:ჩანჩურა თავს მოიკლავს და ამ შამფურს არავის 

დაუთმობს.ეს შამფური ჩანჩურას შუადღემდეე სადღაც აქვს დამალული,შუადღის 

შემდეგ კი ბაზარში გამოაქვს,რომელიმე დუქნის წინ აიტუზება და დამნაშავის 

ღიმილით,მურასებური წკმუტუნით ყასაბს თავის მოსვლას ატყობინებს თუ ღიმილით 

და წკმუტუნით ვერას გაჰხდა,შამფურს ნელ-ნელა ფანჯარაში შეაპარებს,.ხორცის 

რომელსამე ნაჭერს ჩხვეტას დასუწყებს და თან-და -თან წკმუტუნსაც მოუმატებს. 

თუ ყასბი კარგ გუნებაზეა,ჩანჩურას კისერში ხელს წაავლებს,ციბრუტივით 

დაატრიალებს,ორიოდესაც წაუთაქებ და სამაგიეროდ ფილტვის პაწაწინა ნაჭერს 

მიუგდებს. 

ჩანჩურა ამ ნაჭერს დამპალ ჩვარში გაახვევს,უბეში ჩაიდებს და მეორე ყასაბს ეწვევა.თუ 

კარგი დარია და კარგი ვაჭრობაც იყო და,მაშასადამე,ყასბებიც კარგ გუნებაზე 

არიან,ყველანი მუშტით ან სილით მიესალმებიან,სამაგეროდ ფლტვის ნაჭრებსაც 

მისცემენ და გაისტუმრებენ.მაგრამ ,რადგან ერთსა და იმავე დროს კარგი ვაჭრობაც და 

კარგი დარიც იშვიათია,ამიტომ ჩანცურაც თავის პატარა მუცელს ძალიან იშვიათად 

აძღობს. 

როცა ჩანჩურა ათიოდე ფილტვის ნაჭერს შეაგროვებს,მაშინვე შინისკენ წასასვლელად 

დაემზადება,მაგრამ… 

არა,რაღა სწორედ ამ დროს გადუდგებიან ხოლმე წინ გახარებულ ჩანჩურას არტუშა და 

მურა!ჩანჩურამ,რასაკვირველია, კარგად იცის რა განსაცდელიც მოელის იმის 

დღევანდელ სადილს.ამიტომ არტუშას და მურას დანახვაზე მაშინვე ქვეით 

გაიქცევა.მაგრამ საშინელი სისწრაფით მოელვარე ფეხის გულებს კვალ-და -კვალ 

მისდევენ არტუშა,მურა,მისი მხიარული წკმუტუნი ,ყასბების ხარხარი და პეტროვის 

ჭექა: 



-ია ტე პაკაჟუ! ია-ა-ა ტე პაკაჟუ-უ-უ! 

ჩანჩურან იცის, რომ არტუშას და მურას ვერსად წაუვა,ამიტომ ცოტა ხნის შემდეგ 

მტვრიან ქუჩაზე პიქვე დაეცემა და ორივე ხელით ჩვარში გახვეულ ფილტვის ნაჭრებს 

ებღაუჭება,მაგრამ ამაოდ:არტუშა ზურგზე დააჯდება,მურა-კისერზე.ცოტა ხანს 

შეისვენებენ.შემდეგ არტუშა სულგანაბულ ჩანჩურას გულაღმა გადმოაბრუნებს,ხელებს 

დაუჭერს და თავის მეგობარს განკარგულებას მისცემს: 

-მურკა,იშჩი!იპოვე! 

მურაც ჩანჩურას პირდაპირ უბეში ეცემა,დაუწყებს კბენას,კაწვრას და,ცოტა ხნის 

შემდეგ,გამარჯვების ნიშნად ჩვარში გამოხვეულ ნადავლს ზევით მოარბეინებს. 

ყასბები გამარჯვებულსა და ამაყად მომავალ მურას სიცილ-ხარ-ხარით და ტაშით 

აჯილდოებენ,ხოლო დაღონებულსა და თვალცრემლიან ჩანჩურას აქეთ-იქიდან 

უყვირიან: 

-ჰაი შე მართლაც და ჩანჩურავ,შენა! 

-ი პატარა ძაღლმა როგორ გაჯობა,შე საწყალო,შენა? 

ჩანჩურა მტვერსა და ცრემლებს იწმენდავს და მეორე დღემდის ხორცის თხოვნას ვეღარ 

ჰბედავს. 

არტუშა ჩანჩურას დიდ ცხვირსაც ძალიან ემტერება,ხშირად მოღიმარე ჩანჩურას 

ცხვირში ხელს წაავლებს,დუქნიდან დუქნამდე დაჰყავს და წვრილი ხმით გაჰკივის: 

-მოწყალება მიიღეთ!..ღმერთმა დიდხანს გაცხოვროს,გაგზარდოთ…ღმერთმა 

გადღეგრძელოთ,ღმერთმა ჩანჩურას ხნისა მოგყაროთ…მოწყალება მიიღეთ!საწყალ 

ჩანჩურას სამი დღეა არაფერი უჭამია.მოწყალება მიიღეთ! 

-ღმერთი მოგცემს,ღმერთი!-უპასუხებენ ზოგიერთები.ზოგნი კი ისევ ფილტვის ნაჭრებს 

აძლევენ,მაგრამ რა ჰქნას საწყალმა ჩანჩურამ:საძაგელი მურა იქვე დარბის და არტუშაც 

ცოტა ხნითაც არ ჰშორდება. 

-ზოგჯერ კიდევ ჩანჩურას გრძელ კანაფს გამოაბავს ყელზე,ბაზარში დაჰყავს,ტაშს 

უკრავს და მღერის: 

-ჰაი მაიმუნ,მაიმუნ!ოინ მაიმუნ! 

ჩანჩურაც თამაშობს:ორივე ხელს მაგლა იშვერს და,და ერთ ადგილას ტრიალებს,პატარა 

ფეხებს აქეთ-იქით იქნევს და განუწყვეტლივ იღიმება. მურა კი ჩანცურას გარშემო 

უვლის,მხიარულად წკმუტუნებს,ყეფს,უკან ფეხებზე სდგება და ”სლუჟს აკეთებს. 

ყასბები ტროტუარზე დგანან, პატარა ბიჭები”ცირკს დასდევენ,ყველანი ხარხარებენ და 

ჰყვირიან: 



-მალადეც,ჩანჩურ!მალადეც,მალადეც! 

ჩანჩურას ესმის ქება და უფრო ცდილობს:ხტის,სწკმუტუნებს და თავი პაწაწა ხელ-ფეხს 

უფრო მეტის სიფიცხით იქნევს. 

“ცირკი”რომ გათავდება,გახარებული მურა წითელი ხორცის ნაჭრებს 

შეექცევა,დაღონებულ-დაგლილ ჩანჩურა კი იქვე სდგას,მურას შურით შესცქერის და 

ტუჩებს აცმაცუნებს. 

IV 

ჩანჩურას მტრების გარდა მეგობრებიცა ჰყავს.აი,მაგალითად,მეპურე სიმონა ჩანჩურას 

მეგობარი რომ არ ყოფილიყო,განა თავის თბილ სათონეში ყოველ ღამე დასაძინებელ 

ადგილს მისცემდა?განა დღეში რამდენჯერმე თბილ წყალს დაალევინებად და ქვასავით 

გამხამარ პურს აჭმევდა? 

ჩანჩურას კარგად ახსოვს ის დრო,როცა სიმონა ერთი დაგლეჯილი ტომარა აიღო,თავისა 

და ხელების ამოსაყოფად ორივე კუთხე და შუა გული ამოუჭრა,შიგ ჩანჩურა ჩასვა და 

ახალი ტანისამოსი ბაზარში გაისტუმრა. 

მართალია,ჩანჩურასაგან ნაშოვნი ხორცის უმეტეს წილს სიმონა სჭამს,მაგრამ სად 

ათიოდე ფილტვის ნაჭერი და სად ფიცრულსათონეში ღამის გათევება! 

ამ ცოტა ხანს ბაზარში დიდი სასწაული მოხადა.ერთი კვირა იქნება,რაც არტუშა და მურა 

ჩანჩურას დაუმეგობრდნენ.არტუშას ყოველ საარმოს მურა და ჩანჩურა სადღაც მიჰყავს 

და უკან მხოლოდ ერთი ან ორი საათისშემდეგ ბრუნდებიან.მურა ყოველთვის წინ 

მიდის და პირით ხელსახოცში გამოკრულიფილტვი მიაქვს .უკან არტუშა და მოღიმარე 

ჩანჩურა მისდევს. 

არტუშას არავინ ეკითხება,სად ან რად დაჰყავს თავისი მეგობრები.ყველამ კარგად 

იცის,რომ რამდენიმე დღის შემდეგ ახალ ,,შტუკას”ჰნახავს და ამიტომ მოთმინებით 

უცდის არტუშას ,,ცირკს”. 

სამი დღეა რაც ჩანჩურა აღარც ხორცსა თხოულობს და აღარც სიმონას გამხმარ პურსა 

სჭამს.მხოლოდ ჩვეულებრივად ქუჩაში დახეტიალობს და საღამომდე ახალ მეგობრებს 

უცდის. 

V 

ზაფხულის ცხელი დღე იყო. 

ყასბებმა ისადილეს,იქაურობა მოჰგავეს,ტროტუარები მორწყეს და მოსვენებას 



მიეცნენ.ზოგი დუქანში სთვლემს,ზოგი ისევ მუშტარს ელოდება,ზოგნი კი დუქნების წინ 

დამსხდარან და ცალი ყბით მოპირდაპირე ყასბებს ეკლაპარაკებიან.მთელ ბაზარში 

მოძრაობა შეწყდა.ყველა ისვენებს,იშხლართება და მაძღრად ამთქნარებს. 

უცებ ქუჩის ბოლოს რაღაც ხმაურობა და სიცილი გაისმა.დუქნების წინ რამდენიმე 

ყასბის ბიჭმა გაირბინა. 

-ცირკი!ცირკი!-დაიძახეს აქეთ-იქიდან და ეს ამბავი უმალვე მთელ ბაზარს 

მოედო.ხალხი ქუჩდება. 

ცოტა ხნის შემდეგ ბებერი ყასბებიც დაიძრნენ.ქუჩის ბოლოს ხმაურობამ და სიცილმა 

იმატა.ყველა იქით გარბის,საცა უკვე ასიოდე კაცი შეგროვილა,შუაში ჩანჩურა,მურა და 

არტუშა ჩაუყენებიათ და იცინიან,ხარხარებენ,ჰყვირიან. 

გაცხარებული არტუშა აქეთ-იქით დარბის,შამფურს იქნევს და გაჰკივის: 

-განი!განი!განი! 

როცა ხალხმა განი მისცა,არტუშამ ქუდი მოიხადა და ყველას ჩამოუარა. 

-თითო შაური!თითო შაური!აბა,ჰა,მოწყალება მოიღეთ.თორემ ოთხი დღეა ჩანჩურა 

მშიერია.თიტო შაური ჩამოდით,თითო შაური! 

აქეთ-იქიდან შაურიანები და ორ-კაპიკიანები ბლომად ცვიოდა არტუშას 

ქუდში.ჩასუქებული და სიცხისგან გაწითლებული ყასბები ტროტუარზე იდგნენ 

და,თუმცა ჯერ არავინ იცოდა ახალი,,შტუკა”,მაინც ყველანი წინდაწინვე იცინოდნენ და 

ყვიროდნენ: 

-არტუშ,იმედი არ გამიცრუო,თორემ,ღმერთმანი,შენ მაგივრად ჩანცურას ვცემ, აი! 

არტუშამ ჯიბიდან წითელი სისხლიანი ფილტვი ამოიღო,ორად გასჭრა,ქუდში ჩაიწყო 

და ტროტუარზე ჩამოჯდა. 

სანამ არტუშა ფილტვსა სჭრიდა,მურა იმის წინ იდგა,ტუჩებს ილოკავდა,კუდს 

იქნევდა,მოუთმენლად ტოკავდა და წკმუტუნებდა. 

ჩანჩურას ორივე ხელით პატარა და ღრმად ჩამძვრალი 

ეჭირა,ტოკავდა,ჰკანკალებად,იცინოდა და თავის წვრილსა და სრულიად მისუსტებულ 

ხმას 

ათასნაირად უქცევდა.მისი სიცილის მაყურებლებიც თავს ვერ იმაგრებდნენ და 

გულიანად ხითხითებდნენ. 

არტუშამ ფილტვის ერთი ნახევარი აიღო და დაიძახა : 

-აბა,მურა, ყოჩაღად იყავი,თორემ თავდაყირა დაგკიდავ! 

მურა ერთი ნახტომით ჩანჩურას ამოუდგა და უფრო უარესად დაიწყო ტოკვა,კუდის 



ქნევა,წკმუტუნი და კუდის ქნევა წკმუტუნი და ყეფა. 

ჩანჩურამ დაიმკლავა,სიცილი შეწყვიდა,ერთი ფეხი წინ წასდგა და არტუშას ისევ 

ჩააცქერდა,თითქოს ცსადაცაა გადახტება და მოპირდაპირეს ერთი დარტყმით ძირს 

დასცემსო. 

ხალხი მიხვდა ,,შტუკას”,დაიძრა და ყვირილ – ხმაურით წამოვიდა. 

-ჩანჩურ,მაგრა დადექ!მაგრა დადექ! 

-ყოჩაღად იყავ,ყოჩაღად,შე დალეულო,შენა! 

-ჩანჩურ არ შემარცხვინო თორმ ვაი შენი ბრალი! 

ჩანჩურამაც,თითქო წაქეზება გაიგო,თავის მომხრეებს კბილები დაუკრიჭა,თვის 

დაქნევით გამარჯვების იმედი მისცა და ფეხი შეიცვალა. 

-მურა,შე პატრონ ძაღლო,შენა! 

-პირდაპირ ცხვირში ეცი მაგ ჩანჩურას,მაგას! 

-ისე სთეთქვე ეგ ჩანჩურას,რომ სულ თავბედი იწყევლოს! 

მურამ გაიგო,რომ იმას ჩანჩურაზე მეტი მომხრე ჰყავდა და უფრო გაგულადდა. 

-მურა ჩემი ფალავანია! – დაიძახა არტუშამ. 

არტუშას ფალავანი ერთ ადგილზე შეხტა. 

-ჩანჩურა ჩემი ფალავანია! 

-მურა ჩემია!მურა ჩემია! 

-ჩანჩურა ჩემია,ჩანჩურა! -ჰყვიროდა ხალხი და ყვლა სიცილით და ხელების ქნევით 

ამხნევებდა და აქეზებდა თავის ფალავანს.ზოგიერთებმა ნიძლავიც დასდეს. 

-მურა!- დაიძახა არტუშამ და ის ხელი, რომელშიც ფილტვი ეჭირა,მაღლა ასწია. 

მურა უკანა ფეხებზე ჩაცუჩქდა,არტუშას დააცქერდა და გაშეშდა. 

ყვირილი და სიცილ-ხარხარი ერთი წამით შეწყდა. 

არტუშამ ხელი აიქნია,ფილტვის ნაჭერი ჰაერში ააგდო და დაიყვირა: 

-მურა,შეხტა! 

მურამ ისკუპა თვალის დახამხამებაზე ჩანჩურას მხარზე მოაჯდა,მერე იქიდანაც 

ნახევარი ადლის სიმაღლეზე შეხტა,მაგრამ უკანვე გადმოვარდა. 

ფილტვი,ჩანჩურა და მურა ერთად დაეცნენ მიწაზე,იმავე წამს ბრბომ ჰაერში შეანძრია. 

მურა და ჩანჩურა მტვერში გორაობენ,ფართხალებენ და გაცხარებით იბრძვიან.ფილტვის 

ნაჭერის ერთი ნახევარი მურას უჭირავს პირში,მეორე ნახევარი და თვითონ მუირა კი-

ჩანჩურას,რომელსაც ერთი ხელი მურასთვის ყელში წაუჭერია და მის დახრჩობას 

ცდილობს ,მეორე ხელით კი ფილტვს თავისკენ ეწევა. 



-არიქა,ჩანჩურ არიქა! 

-დაახჩე,ჩანჩურ,დაახჩე,დაახჩე! 

-ზეზე ადექი, შე ჩანჩურავ, შენა! 

-ა-აპა-პა-პა!ადგომა არ შეიძლება,არ შეიძლება! 

მურა,შე პატრონ ძაღლო,შენა! 

არ გაუშვა,არ გაუშვა! 

ყველანი ჰკივიან,წინ მიიწევენ,იგინებიან,ხელებს იქნევენ,ერთმანეთზე,იწევენ და 

ერთმანეთს იჭერენ.ერთ ბიჭს პირში ოთხი თითი ჩაუდია,`მტვერში ამოგორებულ 

ჩანჩურას და მურას გარშემო ურბენს,და რაც ძალი და ღონე აქვს,უსტვენს. 

განი,განი,განი!-სჭყივის არტუშა თან ციბრუტივით ტრიალებს ბურთივით დახტის და 

ჩანჩურას მომხრეებს შამფურივით ფეხებში სცემს. 

-ნუ იცემები თორემ სუ კბილებს ჩაგამტვრევ! 

-ნელა შე ვირთაგვა,შენა! 

-არტუშ,დაჰკა!არტუშ,დაჰკა!-აქეზებენ მურას მომხრენი და არტუშაც გაორკეცებული 

სისწრაფით დარბის,შამფურს ელვასავით იქნევს და ხრინწიანი ხმით ჰყვირის: 

-უკან,უკან,უკან!აბა,განი,განი,განი! 

მურა თანდათან სუსტდება.ყვირილმა იმატა.ყასბებს მეტის სიცილისაგან თვალები 

დაეხუჭათ, ჩვრებივით ჩამოვებული ლოყები აუწითლდათ,ძარღვები დაეჭიმათ და 

მთელი ტანი უფამფალებთ.მთელი ბაზარი ჰგრგვინავს და ზანზარებს.პატარა ბიჭი 

მებრძოლთ ისევ გარშემო ურბენს და უსტვენს.იქვე ჩანჩურას და მურას მომხრენი 

ჩხუბობენ.გამარჯვებამ თითქოს ჩანჩურასკენ გადაიწია. 

-არ გაუშვა!არ გაუშვა! 

-ჰა ა-აი შე სამგლევ,შენა! 

-ჰარიქა,ჩანჩურ,ჰარიქა,ჰარიქა! 

მურამ ფილტვის ნაჭერს პირი გაუშვა.ძაღლის მომხრეებმა კიჟინა დასცეს და წინ 

წაიწიეს.ჩანჩურამ მტვერში ამოსვრილ ხორცს ხელი დასტაცა და თავის პირისაკენ 

გააქანა. 

მურა გაკაპასდა,გაცეცხლდა,გაწიწმატდა.ერთი ნახტომით ჩანჩურას ზედ თავპირზე 

დააჯდა და ხორცის მეორე ნახევარს ეცა. 

-უ-უჰ ,შენი ჭირიმე,შენი! 

-ჩანჩურ,შეჭამე,შეჭამე,შე უბედურო,შენა! 

-ცხვირში ეცი ,ცხვირში,მაგ ჩანჩურას,მაგას! 



მურამ თავის მომხრეთა ბრძანება გაიგო,ფილტვს პირი გაუშვა და ჩანჩურას 

ეცა.ჩანჩურას ფილტვი ისევ პირში ეჭირა და გორაობდა,ხან პირქვე ხან გულაღმა 

წვებოდა,ორივე ხელით თავპირს იფარებდა და მხიარულად წკმუტუნებდა.მურა 

გარშემო ურბენდა.კბილებს აწკაპუნებდა,წინა ფეხებით თავპირს აკაწრავდა და ჰყეფდა. 

მალე მურა და ჩანჩურა თავიანთ გორაობით და ფართხალით აყენებულ მტვერში 

გაეხვივნენ.ყასბებმა სიცილს ვეღარ გაუძლეს. 

-ვაიმე დე -და! 

-მოვკვდი..მიშველეთ!.. 

-ო-ო-ო,შე ეშმაკო შენა,შენა! 

-ჩანჩურ,შენ გაგიწყრეს ჩემი გამჩენი,აჰა! 

-განი,განი,განი! 

-მურა,შენ გენაცვალე,შენა! 

-ჩანჩურ,შე უბედურო,შენა!დაახჩე რაღა ეგ წუწკი, ეგა! 

ყველანი აირივნენ,ატოკდნენ,შეჯგუფდნენ და მებრძოლთ ერთი ადლი ადგილიღა 

დაუტოვეს. 

მტვერი გაიფანტა და ფალავნები ისევ გამოჩდნენ.ჩანჩურა გულაღმა იწვა,ორივე ხელი 

მურასთვის წაეჭირა,ფეხებს იქნევდა,ფართხალებდა ჰღმუოდა.მურა ჩანჩურას გულზე 

აჯდა და მისი დიდი ცხვირი კბილებით ეჭირა.ფილტვი იქვე მტვერში ეგდო.ხალხმა 

ყიჟინა დასცა და წინ წაიწია. 

-აჯობა!აჯობა!გააშველეთ!-დაიყვირა უმეტესობამ და გასაშველებლად გაიწია. 

-ჯერ არა!ჯერ არა! 

-ვერ აჯობა,ვერა!-ყვიროდნენ ჩანჩურას მომხრენი,მაგრამ ვიღაცამ მურას ხელი 

დავლო,ჩანჩურას ცხვირს ძლივს ააგლიჯა,პირსისხლიანი ფალავანი ჰაერში აისროლა და 

მიაძახა: 

-მურას გაუმარჯოს!ურა -ა-ა-ა! 

-ურა-ა-ა-ა-ა!ურა-ა-ა-ა!-ჰგრგვინავდა ხალხი და შიშისაგან შეშლილ მურას ზევით 

ისროდა,ჰაერში იჭერდა და ისევ ისროდა. 

გამარჯვებულნი ზევით წამოვიდნენ.წინ პატარა ბიჭები მორბოდნენ,ზოგნი კიდევ 

ძალზედ მოკუზულიყვნენ,პირში თითები ჩაედოთ,ხალხში თაგვებივით დაძვრებოდნენ 

და უსტვენდნენ.იმათ ერთი პატარა ბიჭი მისდევდა,რომელსაც ტალახში ამოსვრილი 

ფილტვი ნადავლივით თავზე დაედო და ნელი და ამაყი ნაბიჯით 

მიდიოდა.გამარჯვებული არტუშა წინ მიუძღოდა,ლოტბარივით შამფურს იქნევდა და 



ხრიწიანი ხმით მღეროდა: 

-მოვდივართ,მოგვი-ი-ხარიან,მოგვყავს წითელი მურ-ააო-ო. 

VI 

ბოლოს დამარცხებული ჩანჩურაც წამოდგა,ყურიდან,შუბლიდან,ცხვირიდან და 

ხელებიდან სისხლი თქრიალით ჩამოსდიოდა.მტვრით და სისხლით შეთხუპნილი სახე 

უფრო დაღმიჭა.თვალებიდან ცრემლების მსგავსი რამ წამოედინა და ყელიდან 

ტირილის მსგავსი რამ ამოხდა. 

ჩანჩურას ერთმა ხელი ჰკრა,თავში ჩაარტყა და ზიზღით მიაძახა: 

-ჰაი,შე უბედურო,შენა! 

-ერთი კიდევ,ერთი კიდევ ჩაარტყი ჩემ მაგივრადაც მაგ ჩანჩურას,მაგას!-მიაძახა მეორემ. 

თავბრუდახვეული ჩანჩურა ხუთიოდე ნაბიჯზე გადავარდა. 

მერე ხელმეორედ წამოდგა,თვალებიდან და ტუჩებიდან სისხლისა და ცრემლის ტალახი 

მოიწმინდა და ყვირილ-ხარხარით და სიმღერით მიმავალი ხალხი რომ დაინახა,თავის 

სიცოცხლეში პირველად ამოიიხრა ადამიანურად. 

-ურა-ა! ურა-ა!-ისმოდა ქუჩის ბოლოში. 

ურას ძახილი, არტუშას სიმღერა, ბიჭების სტვენა და გამარჯვების კიჟინა ჩანჩურას 

მომხრეებს შურსა და ჯავრს ჰგვრიდა. ჩანჩურა კი ცრემლებს იწმენდდა და მურასავით 

წკმუტუნებდა. 

ქუჩის კუთხიდან უცებ პეტროვი გამოვარდა და იმოდენა ხალხი რრომ დაინახა, 

საჩქაროდ ისევ სახლს მიეფარა და ხანგრძლივი ძლიერი სტვენა ასტეხა. ცოტა ხნის 

შემდეგ ისეთივე სტვენა მეორე მხარეს განმეორდა. მერე მესამე და მეოთხე 

ადგილიდანაც პასუხი გასცეს. რამდენიმე წუთის შემდეგ პოლიციელნი პეტროვის 

წინამძღოლობით ხალხისკენ მირბოდნენ. ხალხი ჯერ გაჩუმდა , მერე ალაპარაკდა და 

ისევ სიცილ-ხარხარით ასტეხა. 

_Uჯცგჯლფ= ჰფც[ჯლბცმ= ჰფც[ჯლბცმ! -ჰყვიროდა შეშინებული პეტროვი,და როცა ერთ 

ადგილზე გაშეშებული ჩანჩურა დაინახა, მათრახის ქნევით და მუქარით პირდაპირ 

მისკენ წამოვიდა. 

_ძ ნტ გჯრფ;ე= ზ-ფ ნტ გჯრფ;-ე! ‘ნჯ ნბ ყფრეჰფკტცბკ= იენ ჯრფზნსქ! 

ჩანჩურა გასაქცევად მიბრუნდა,მაგრამ იმისკენ მომავალი პოლიციელი რომ დაინახა, 

ქუჩის მეორე მხარეს გადაირბინი,თავი დაჰღუნა და იქით გაიქცა, საცა ლაპარაკით და 

სიცილით ხალხი იშლებოდა. 



პეტროვი ჩანჩურას გამოუდგა. ხალხმა რომ გამოქცეული “ფალავანი” დაინახა, კიჟინი 

დასცა და ხარხარით წინ გადაეღობა. 

-ჰარიქა, მურა! ჰარიქა, მურა! -დაიძახა ვიღაცამ და ჩანჩურამ ერთხელ კიდევ იგრძნო 

მურას გამარჯვებული კბილები. 

ჩანჩურამ თავი უფრო დაბლა დაჰღუნა, თავპირზე ხელები აიფარა და შიგ შუა ხალხში 

შევარდა, მაგრამ ყაზბების მუშტებმა მაშინვე გამოატრიალეს. ჩანჩურამ უკან 

გამობრუნება სცადა, მაგრამ იქვე რომ პეტროვი და მისი მათრახი დაინახა, უკანასკნელი 

ძალღონე მოიკრიბა, მუშტების შსუაგულში შევარდა, წრე გაარღვია და, თავდახრილი, 

პატარა ქუჩაში შეგორდა, მაგრამ…… 

მაგრამ იმავე დროს მკერდში ისეთი ძლიერი ტკივილი იგრძნო რომ… 

შემდეგ რა მოხდა – ვეღარაფერი გაიგო. 

ხალხმა ერთხმად დაიგმინა. ერთი წამით სიჩუმე ჩამოვარდა. შემდეგ ყველანი იქით 

გაიქცნენ, საცა ორი დიდი ცხენის ქვეშ ჩანჩურა შავი კუნძივით გორაობდა. 

ცხენები ჯერ შესდგნენ , შშემდეგ ერთ ადგილზე ტოკვა დაიწყეს, მერე გაიწიეს და 

ფქვილით სავსე დროგი ჩანჩურაზე გადაატარეს. 

ხალხი ერთ ადგილას შეკუმშდა და სდუმდა.მათ შუა ჩანჩურა მტვერსა და სისხლში 

ფართხალებდა,იგრიხებოდა ჰყმუოდა. 

დამარცხებულ ჩანჩურას გვერდით გამარჯვებული მურა ჩაცუცქებულიყო და თავის 

მტერს გაოცებით დასცქეროდა. 

შემდეგ ხალხიც ალაპარაკდა და აყაყანდა. 

ცოტა ხნის შემდეგ პეტროვიც მოვიდა. 

Uჯცგჯლფ= ჰფც[ჯლბცმ= ჰფც[ჯლბცმ! Yე=ხნჯ ნენ ბყნტჰტცყჯუჯ~ Yე= 

ჰფც[ჯლბცმ=ჰფც[ჯლბცმ!-მშვიდობიანად ურჩევდა მშვიდობის მცველი და ხან ერთსა 

და ხან მეორეს სუსტად მათრახს ჰკრავდა. 

` ერთმა პოლიციელმა მედროგე და იმისი ცხენები პოლიციაში წაიყვანა.პეტროვმა და 

მეორე პოლიციელმა ჩანჩურა ასწიეს,ეტლში ჩასდეს და სადღაც გაისტუმრეს.მიმავალ 

ეტლიდან ცოტა ხანს კიდევ მოისმოდა ჩანჩურას მისუსტებული წკმუტუნი,შემდეგ 

ყველაფერი მისწყდა. 

ათი წუთის შემდეგ პეტროვი მშვიდობიანობის ნამდვილ დამრღვევს- მურას 

დასდევდა.ნამდვილი დამნაშავე პეტროვს გარშემო ურბენდა,ეთამაშებოდა, მხიარულად 

ჰხტოდა,ჰყეფდა და პეტროვის გასაბრაზებლად ზოგჯერ წინ უცუცქდებოდა,”სლუჟს,, 

უკეთებდა.პეტროვი დამნაშავეს ზანტად დასდევდა,მათრახს უქნევდა და ღიმილით 



ემუქრებოდა: 

_Yე=გჯქვფ. ;ტ ნტ,ზ= გჯქვფ. ;ტ ზ ნტ,ზ! Nფულფ ,ტჰტუბცმ! B ჯნლე. ;ტ ზ ნტდზ! დჯნ 

ჯნლე.! 

ხალხი ისევ გულიანად იცინოდა და თავის საყვარელ ფალავანს უფრო და უფრო 

აქეზებდა. 

-ყოჩაღ,მურა!მალადეც,მურა! 

-უკბინე,უკბინე,მურა!ცხვირში ეცი,ცხვირში! 

მურაც დახტოდა,ყეფდა და ისევ ,,სლუჟს” აკეთებდა. 

VI 

მეორე დღეს პეტროვი ბოქაულმა დაიბარა და უთხრა: 

-გუშინ საავადმყოფოში ვიღაც ჩანჩურა მოკვდა.ამბობენ ვითომ ის კაცი შენს უბანში 

ცხოვრობად,ამიტომ შენი მოვალეობაა დღესვე გაიგო ჩანჩურას ნამდვილი 

გვარი,სახელი,ხელობა,სარწმუნოება,ტომი და…ცოლიანი იყო თუ უცოლო,ან…დარა 

რამე თუ არა,ისიც გაიგე,საიდანაც და როდის ჩამოვიდა ის ჩანჩურა ჩვენს ქალაქში 

და…არც მისი წლოვანება დაგავიწყდეს.ყველაფერი დაწვრილებით დაწერე და დღესვე 

მომიტანე,წადი. 

დაღონებული პეტროვი ბაზრისკენ მიდიოდა და ჰფიქრობდა: 

-ახლა კი ნამდვილად გამაგდებენ,უეჭველად გამაგდებენ,თუ ამაღამვე ორი ქურდი ან 

ერთი ,,სიცილისტი”არ დავიჭირე,დილაზე ნამდვილად გამაგდებენ,უეჭველად 

გამაგდებენ. 

1903 წ. ტფილისი, 

ნოემბერი 

 

 

 

 

 

 



პაპა დიმო 

- შვილო რეჯან, როგორა ხარ, გენაცვალოს პაპილო? 

- ისევ ისე... მცხელა, სიცხე მაქვს. 

- იქნება გინდა რამე? 

- არაფერი. 

-მაინც? იქნება ნაღები გინდა... ან მსხალი, ან ხიზილალა, ან კიდევ ფორთოხალი? 

- ჰო, პაპილო, ხიზილალა და ფორთოხალი. 

- აგრე გენაცვალოს პაპილო!.. ეხლავე მოგიტან. ნუ მოიწყენ უჩემოდ. სანამ 

დავბრუნდები, აი ეს სურათები გასინჯე. სასაცილო რაღაც არის... კარგია განა! 

მწკრივად ჩაწყობილმა ოქროს კბილებმა გაუელვა, ფალას-ქუდი დაიდო თავზე და 

ლასლასით გავიდა. 

ათი წლის დარეჯანი, რომელსაც პაპა დიმიტრიმ რეჯანი დაარქვა, გაწითლებულ 

ქუთუთოებს ჰბლიტავს და ღიმილით ათვალიერებს „კურდღლების ცხოვრებას“. 

მართლაც სასაცილოა: კურდღლები გულმოდგინედ მღერიან, საჭმელს დანა-ჩანგლით 

მიირთმევენ, ცეკვავენ, შენობებს აშენებენ, ავტოთი დასეირნობენ და... ომობენ კიდევაც! 

აი კიდევ ერთი სურათიც: მონადირემ არწივს თოფი ესროლა, კურდღლები კი ყირამალა 

გადაცვივდნენ. ზოგი გარბის, ზოგი სოროში მიმალულა, ზოგს კი შიშისგან გული 

წასვლია. ჰა-ჰა-ჰა! 

... 

სამან რეჯანი იღიმება, მისი პაპა დიმიტრი, რომელსაც შვილის-შვილმა პაპა დიმო 

დაარქვა, საგზალს ჰყიდულობს და ისევ მობარბაცებს. მოაქვს შაქარი, კარაქი, პური, 

ხიზილალა, ფორთოხალი და ... ათიოდე ირისი! დიაღ ირისი! მართალია, რეჯანს არ 

უთხოვნია, მაგრამ უყვარს, ძალიან უყვარს, მაშასადამე... 

მაშ რა დასაშურია ზედმეტი ორიოდე შაური!.. სხვა დროს ესეც სათვალავში ჩადიოდა, 

დღეს კი საანგარიშოდაც არ ღირს, რადგან მდიდარია დღეს პაპა დიმიტრი, მდიდარი! 

თხუთმეტი მანეთი აქვს ჯიბეში, თხუთმეტი! სამაგიეროდ, აღარა აქვს არც პაპიროსის 



მარაგი, არც პატარა სკამი, არც დიდი წითელი ყუთი, რომელსაც რეჯანმა „პაპას 

დუქანი“ დაარქვა. 

დღეიდან დიმო აღარც დღე-ღამეს გასტეხავს ორიოდე აბაზის გულისთვის. სიცხე, 

წვიმა, თოვლჭყაპი, ყინვა, ქარი და მტვერი, ცის ყოველგვარი რისხვა პაპა დიმოს თავზე 

ტრიალებდა დღევანდლამდე. ამასაც აიტანდა მოხუცი - რატომ არა, ნაცადია, 

ნაწრთობია! - მაგრამ ვერ იქნა, ვერ შეათავსა მუდამ გარეთ დგომაც და რეჯანის მოვლაც. 

აგერ, ორი თვე გახდება, რაც შვილის-შვილი დარეჯანი, ერთადერთი რაჯანი ავად 

გაუხდა. ყოველ საღამოს სიცხეს აძლევს. იმ დღიდან დღეში ათჯერ მაინც ჰკეტავს პაპა 

დიმო თავის „დუქანს“ და რეჯანის სანახავად მორბის. 

მუშტარი შეჩვეულ ალაგზე რომ აღარ ხედავს პაპიროსის ყუთს, სხვასთან მიდის. ორ 

თვეში ვაჭრობა დაელია და სამ თუმნიდან სამ მანეთამდე დავიდა. 

საბრუნავი თანხა გამოეცალა ვაჭარს, აღარც „შოთა“ აქვს, არც „ოცნება“, აღარც 

„პროლეტარი“ - ექიმმა, აფთიაქარმა და სანოვაგის დუქანმა წაიღეს პაპას კაპიტალი. 

მოხუცმაც ასწია დუქნის ნაშთი და გაჰყიდა. 

არა უშავს-რა! ოღონდ რეჯანი მოჯობინდეს, თორემ პაპა დიმო კიდევ იშოვის ლუკმა 

პურს! ერთხელ და ორჯერ ხომ არ გასჭირვებია! ქვეყანა დიდია, საქმეც ბევრია! 

ოღონდ... 

ოღონდ ის არის, რომ პაპა დიმო დაბერდა, ძალიან დაბერდა! ხუთი წელიწადიც არ 

იქნება, რაც თავის თმასა და წვრში ეძებდა და თითო ოროლად ჰპოულობდა თეთრ 

თმას. ეხლა კი შავს ეძებს და ვეღარ ჰპოულობს. დაითოვლა, დაივერცხლა პაპა დიმო! 

ესეც არაფერი! თვალთ დააკლდა, სმენა დაუჩლუნგდა, მუხლი ედრიკება, ხელი 

უცახცახებს და თვითონაც ლასლასებს, თორემ სხვაფრივ... სხვაფრივ არა უშავს პაპა 

დიმოს! 

- ეეეჰ, დასწყევლოს ღმერთმა ბედის ჩარხი, თორემ რა გვიშავდა უწინ, შვილო რეჯან! 

და დარეჯანს მეოცე თუ მეორმოცეჯერ უამბობდა თავის ამბავს - უბრალოს, შორეულსა 

და სანატრელს. 



... 

პაპა დიმომ ორმოცი წელიწადი იცხოვრა და ივაჭრა არმავირსა და როსტოვში. ღვინო 

ვაგონობით მისდიოდა. დონურ წითელს კახურ-საფერავს შეურევდა, ცოტა შაქარსა და 

სპირტსაც მიუმატებდა და პურივით ჰყიდდა. 

ფული ბლომად მოიგო, მაგრამ ჭკუა ვერ მოიხმარა: ერთი დიდი სახლი აიკიდა და 

მონაგარი იმ შენობაში ჩაჰყარა. 

მერე, ქვეყანა რომ აირია და ის სახლიც ჩამოართვეს, ხელცარიელი ამბოკარი 

სამშობლოსკენ წამოვიდა. ცოლი როსტოვში დამარხა, შვილი კავკავში, ხოლო სძალი - 

ტფილისში. 

მოხუცი პაპა და ოთხი წლის შვილის-შვილი ობლებივით შერჩნენ ერთმანეთს - 

უნათესავონი, მიუსაფარნი და ბნელ სოროში მიყრილნი. 

ერთ ხანს პაპა ქალაქში დაბორიალობდა, რაღაცას ცოდვილობდა და დღიურ ლუკმას 

შოულობდა. ბოლოს, ქუჩის ერთი კუთხე დაიჩემა, მეპაპიროსედ გადაიქცა და 

დამშვიდდა. 

თვითონ დამშვიდდა, მაგრამ ბედმა არ მოასვენა. 

... 

ძალიან სუსტი ბავშვია, - უთხრა ექიმმა, - ჯერ-ჯერობით სკოლას თავი უნდა დაანებოს. 

ბინაც გამოუცვალეთ და ძალიან კარგად აჭამეთ. თუ სოფელში გაჰგზავნით, უკეთესი 

იქნება. 

რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება! მაგრამ პაპამ „ჯერჯერობით“ მხოლოდ სწავლაზე 

ააღებინა ხელი და კვებასაც მოუმატა. 

ექიმი ისევ დადის, პაპა ისევ დაბორიალებს, სენი კი ჟინიანობს: სიცხეს უმატებს და 

პატარა რეჯანს აყვითლებს, თოვლივით ადნობს და წყალივით ჰლევს. 

აი, ეხლაც: პაპამ მრავალი რამ მოუტანა, რეჯანი კი აღარაფერს იკარებს. გაწითლებულა, 

ალეწილა და თვალის ქუთუთოებს ძლივსღა ახამხამებს. 



მოკაკული პაპა გვერდით უზის, ნაღვლიანად ჩასცქერის და გამხმარ ხელს ცხელ 

შუბლზე უცაცუნებს. 

საცაა ექიმიც უნდა მოვიდეს და... 

- მართლა, - მხოლოდ ეხლა გაახსენდა მოხუცს, - ექიმს ხუთი მანეთი უნდა მივცე! - 

მთრთოლვარე ხელებით ითვლის ფულს და შეშდება. - ერთი მანეთი წყლისა, რვა აბაზი 

მერძევეს, თოთხმეტი შაური მენავთეს, ორი მანეთი ბინის ქირა. ერთი მანეთიც 

მეპურეს. დამრჩება... 

არაფერიც არ დარჩება. არც კი ჰყოფნის. წეღან კი თავისი თავი მდიდარი ეგონა. 

ექიმმა კარი დააკაკუნა. 

... 

იმ დღიდან პაპა დიმო თითო აგურს აცლის თავის ქოხს: ჯერ ‘ზედმეტი“ ჭურჭელი 

გაიტანა ბაზარში, მერე ორი სკამი გაათრია, შემდეგ რეჯანის პაწაწა მაგიდა აიკიდა, 

ბოლოს ხის ტახტიც მიაყოლა. 

- არა მიშავს-რა, - ინუგეშა, - ტახტიც და იატაკიც ერთი მასალისაა, ესეც და ისიც ხისგან 

არის ნაკეთები. 

და კედლის ძირში დაიგო გაცვეთილი ლოგინი. 

შემოდგომა თავდება, ღამღამობით სუსხი წვება პაპასთან ერთად. 

შემოდგომას ფეხდაფეხ ზამთარი მოსდევს. ზედაზენის ხერხემალი დიმოს თავივით 

აჭაღრავდა, მაგრამ... 

- ზამთარი ჯერ შორს არის. - თავს იტყუებს პაპა დიმო და ზამთრის საბანსაც ბაზარში 

მიათრევს. 

რაც ზღაპრები იცოდა ან ოდესმე რასმეს მოჰკრა ყური, ათჯერ მაინც უამბო მოწყენილ 

შვილიშვილს. ეხლა თვითონვე იგონებს და ჰქმნის - ბორძიკით და ნაძალადევად. 



- იყო და არა იყო-რა. იყო ერთი ქალი... 

  

- რა ერქვა? -აწყვეტინებს სნეული. 

- რეჯანი ერქვა, ნესტან დარეჯანი. 

- ვიცი, არ მინდა. 

რიგ-რიგობით გავიდნენ ოთახიდან პაპას ქურქი, ძველი ჩექმები, დახეული ლექსიკონი 

და დაკონკილი საცვალი. 

ტიოკოლი ძვირი წამალია. ბალიში თუ იყიდის - ბუმბულის ბალიში! არა უშავს-რა! პაპა 

დიმო რეჯანის წიგნებს ამოიდებს თავქვეშ. 

და გაცრეცილი მოხუცი ამერიკულ ბაზარზე ხრიალებს: 

- ბალიში!.. ბუმბულის ბალიში!.. 

იმ ღამეს თეთრი ზამთარი ზედაზენიდან ქალაქში ჩამოცოცდა და იმ პაწაწა ოთახშიაც 

ჩასახლდა. პაპა დიმო ციებიან ქათამივით მოიბუზა, რაც რამ იყო დასაფენი, რეჯანს 

დაახურა, მაინც ვერ უშველა. 

- პაპილო, ცივა. 

- ეხლავე, შვილო, ეხლავე... მოითმინე, შეშას ვიყიდი. 

და ბაზრისკენ ღელვით მიდის მატყლის ლეიბი. ხოლო მის ქვეშ ჩანჩალით მოაბიჯებს 

ორი გამხდარი ფეხი. 

ცივ იატაკზე ცივი ძვალი ვერ გათბება. პაპა დიმო ოხრავს. კვნესის სიბნელეში, ჩუმი 

ცრემლით სტირის. 

- პაპილო, მოდი ჩემთან, დავეტევით, - ეპატიჟება რეჯანი. 

პაპა დიმო კბილებს აწკარუნებს და ბავშვის ლოგინში მიცოცავს, თან გაუგებარს 

ბუტბუტებს და კიდევ დიდხანს ცახცახებს. 

- უ-უ-უჰ, რა ცივი ხარ! გამყინე, - ჩურჩულებს რეჯანი. 



... 

შეშა დაიწვა, ტიოკოლიც გამოილია. წყლის ფულს მეათეჯერ თხოულობენ. მენავთე 

იბღვირება. მედუქნე იღრინება. მერძევე წრიპინებს. ხაბაზი ცივ უარზეა. ექიმი 

ამრეზილია. თითქოს პირი შეჰკრესო, აღარავინ იძლევა ნისიად. 

ბავშვი ქათმის ფრთას თხოულობს - უყვარს ფრინველის ხრამუნი, ზოგჯერ ხიზილალას 

გაიხსენებს, ხან ფორთოხლის წვენით მოისურვებს სიცხის განელებას. მაგრამ პაპა 

დიმოს აღარაფერი აქვს. არც საბანი, აღარც ბალიში, არც ქურქი -არაფერი, აღარაფერი! 

მთვრალივით დაბორიალობს დაცარიელებულ ოთახში და თვალით ეძებს გასაყიდს. 

არაფერი! აღარაფერი! 

ამას წინათ ექიმმა თავის ფულით მოუტანა წამალი. ესეც გამოილია. დღესაც უნდა 

შემოიხედოს. ან ეგებ აღარც მოვიდეს! 

- ვაი მე!.. ვაი მე, შვილო! 

- რა იყო, პაპა დიმო? - ეკითხება მილეული ხმა. 

 მოხუცს თავისივე კვნესის შეეშინდა: 

- არაფერი, გენაცვალოს პაპილო... არაფერი, კბილები ამტკივდა, მეტი არაფერი. 

და ბოძივით დაერჭო ოთახის შუაგულში. ნისლი თუ ჩაუსახლდა თავში. გამხმარი 

ტვინი აღარ მუშაობს. საფეთქლებში ჩაქუჩებს უკაკუნებენ. გაქვავებული ძვლები 

უკვნესიან, დაღლილი ტანი უბჟუის, ემტვრევა და უცახცახებს. ალბათ გაცივდა პაპა 

დიმო. 

ჰსურს რაღაც მოიგონოს, რაღაც მოისაზროს, იწურება, მაგრამ ამაოდ, არ იცის, ვის 

მიადგეს, ვის შეეხვეწოს, ვის გაუშვიროს ხელი. არ იცის ქვას ახალოს თავი, თუ ქვა 

ითხლიშოს თავში. აქამდე ფართხალებდა მაინს, ეხლა კი იძირება, ლოდივით იძირება! 

- ვინა ხართ ქრისტიანი, - აგონდება შეჩვეული შეძახილი, - ვინა ხართ ქრისტიანი, 

უშველეთ დარეჯანს, პატარა რეჯანს! - ჰკვნესის გულში და გაცრეცილ კედლებს 

ათვალიერებს. 



მაგრამ ნესტიანი კედლებიდან და ბინდიანი სარკმელიდან ორივე თვალით სიკვდილი 

იჭყიტება. 

უცებ რაღაც მოაგონდა პაპა დიმოს: 

მორკალული წელი გაისწორა, გაიღიმა და დაფაცურდა. ჩქარა ქუდი! მალე, ქამარი! 

მაზარა, მაზარა რა იქნა? ჰო, მართლა: მაზარაც ბაზარში წაიღო. არა უშავს-რა! 

უმაზაროდაც აირბენს. აქვეა, მეხუთე სახლია აქედან. 

გარეთ ცივი ქარი ზმუის, ჰკვნესის, ღრიალებს. პაპა მგონი ავად არის, მაგრამ... რა დროს 

ეგ არის! აბა, ჩქარა, სირბილით! 

... 

ექიმი კბილებს უსინჯავს და ითვლის: 

- ოთხი კბილი გაკლიათ... ეს კბილიც ამოსაღებია. ესეც. დანაჩენი შეიძლება დროებით 

შევაკეთოთ. ერთი, ორი... სამი... ესეც, აი ესეც... 

- არა, ექიმო, არა, - ეუბნება პაპა დიმო, - თქვენ ოქროს კბილები გამისინჯეთ, ოქროსი. 

- რად სცახცახებთ, ავად ხომ არ ხართ? 

არა! არა! დიმო ავად არ არის. იმიტომ აწკაპუნებს კბილებს, რომ ცივა, საშინლად ცივა. 

თუმცა, რა დროს ეგ არის! გასათბობად ან ახალი კბილების ჩასასმელად კი არ მოვიდა 

მოხუცი პაპა, არამედ... 

- როგორ გგონიათ, ექიმო, რა ეღირება ჩემი ოქროს კბილები? 

ექიმი შესდგა. ხელი ჰაერში გაეყინა. 

- არ მესმის... რად მეკითხებით მაგას? 

- იმიტომ, რომ.. ეს კბილები უნდა დამაძროთ. 

რად უნდა ოქროს კბილები? ეეეჰ, აბა რა საკითხავია! რად უნდა პაპა დიმოს ოქრო? ჰა-

ჰა! თქვენ თვითონვე გამოიცანით, ექიმო, რისთვის დასჭირდა ოქრო პაპა დიმოს, 

უსაქმო და უპატრონო მოხუცს, რომელსაც სახლში ელოდება ავადმყოფი, მშიერი ბავშვი 



- ათი წლის რეჯანი, ექიმი, ცივი ოთახი - ცარიელი ოთახი! და სიკვდილი, მშიერი 

სიკვდილი! 

ექიმი მუშაობს. პაპა დიმო ჰკვნესის, ზოგჯერ შეკრთება და სისხლიან პირს თბილი 

წყლით ივლებს. 

- ეხლავე, ეხლავე გავათავებ, - ამშვიდებს ექიმი. - ხუთი ამოვიღე. ერთიღა დამრჩა... აჰა, 

გავათავე... გამოირეცხეთ პირი. 

პაპა დიმომ გარკინული თვალები ძლივს გაახილა და ექვსი კბილი დასთვალა - ექვსი 

წყვილი ოქროს კბილი! 

სანამ ექიმი კბილებს რეცხავს და სასწორზე სწონავს, თვალდახუჭული პაპა დიმო 

კედელს მიჰყუდებია და ენით ეძებს ამოძრობილ კბილებს, მაგრამ ყველგან - მარცხნივ 

და მარჯვნივაც, ზევით და ქვევითაც ენა გაშიშვლებულ ღრძილებს აწყდება. 

გადარჩენილმა კბილებმაც გამოიღვიძეს: აისალნენ, აფუსფუსდნენ და აკვნესდნენ. ელვა 

უვლის ყბებში. რამდენიმე კბილი აქვს ამოსაძრობი. მაგრამ პაპა დიმოს არც საამისო 

დრო აქვს, არც ფული. ძუნწია მოხუცი, ფული ჯიბეში უწყვია, მაგრამ... ეს ფული 

რეჯანისაა. კბილები მერე იყოს, როცა დიმო სამსახურს იშოვნის და რეჯანიც 

მოკეთდება. 

ბარბაცით მოდის პაპა დიმო, თითქმის მორბის... მორბის და მოაქვს რამდენიმე თუმანი, 

ხუთიოდე ფორთოხალი, მოხარშული ვარია, უებარი ტიოკოლი და...  დაცარიელებული 

პირი. 

მართლა, კინაღამ ბურღული და მანანა დაავიწყდა! 

ეს იქნება ამიერიდან პაპა დიმოს საკვები - მისი ერთადერთი საჭმელი. 

 


