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პოეზია.   პროზა 

 

ვაჟა მიროტაძე  

მამულო ჩემო! 

მამულო ჩემო კვლავ შეფოთლილი 

ლაღად შრიალებს შენი ვენახი. 

შენ ისევ დგახარ ამაყი მუხა 

და სასოებით შვილებს ეძახი... 

 

დაჭიმულია სიმები სულის 

და მოთმინება საზღვარს სცილდება. 

არა და არა მტრობა და შური, 

არა და არა ყალბი დიდება! 

 

დროა მიეზღოს ყველას თავისი, 

დროა, აღსრულდეს საქმე კეთილი. 

არავინ დარჩეს, არავინ დარჩეს 

დღეს გულგრილობით გულდაწყვეტილი. 

 

შრომა, ძიება, მიზნისკენ სწრაფვა,— 
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აი, რა არის დღეს საქმე ჩვენი. 

ბოროტს სიხარბით გული გაუსკდეს, 

დაემხოს მტერი, ამაღლდეს ჭერი. 

 

ბრძოლის სურვილით ენთოს დღეები, 

გამარჯვებები კვლავ ათასობდეს. 

წინსვლამ მიზნისკენ შვება მოგვგვაროს 

თვითდამშვიდება კი — არასოდეს! 

 

იმღერე გულო, წინ, სულ წინ გულო, 

აღარ გაბედო დაღლის ხსენება. 

ეს გაუმარჯოს ჩვენს ნათელ დღეებს 

„ვაშა სიხარულს, ვაშა შენებას―. 

 

  არ გამაგონოთ! 

არ დამანახოთ ჩამქრალი ცეცხლი, 

გადათელილი ფეხით ყვავილი. 

არ გამაგონოთ, გემუდარებით, 

გულში დაჭრილი ირმის ბღავილი. 

 

არ დამანახოთ შავი მანტია, 
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თვალები მრუმე, თვალები ფარსი, 

მიტოვებული სახლის კიბეზე 

აცოცებული სურო და ხავსი. 

 

არ დამანახოთ დედის ცრემლები, 

დიდი სევდით და დიდი ტკივილით, 

მუხის დაჭრილი გრძელი ფესვები, 

თორემ გასკდება გული კივილით... 

 

არ დამანახოთ ჩამქრალი ცეცხლი 

გადათელილი ფეხით ყვავილი. 

არ გამაგონოთ, გემუდარებით 

გულში დაჭრილი ირმის ბღავილი... 

 

          *  *  * 

სოფელი, ქარი და თოვლი, 

ბუხრისპირს მიმჯდარი დედა, 

წინდები ნაქსოვი თრთოლვით 

და ზამთრისპირული სევდა. 

 

თბილისი. ქუჩები ცივი 
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ნისლად მოარული თალხი. 

მთაწმინდა, კინო და ცირკი 

ნაცნობი-უცნობი ხალხი. 

 

სოფელი. ქარი და თოვლი 

და ზამთრისპირული სევდა. 

ალბათ იქ მიმელის თრთოლვით 

ჩემი მოწყენილი დედა. 

 

          *  *  * 

თოვლმა დაფარა ყველა ბილიკი 

თოვლმა აავსო ყველა გზაწვრილი. 

ვიცი, მოგწყინდა ბედის ქილიკი 

და აღარ გწყალობს თეთრი აპრილი. 

 

შორი სოფელი ახლა ისვენებს 

და მყუდროება ბატონოს სრული. 

შენ სევდიანი უსმენ სიმღერებს, 

ტირი და ფიფქებს მიჰყვება სული... 

 

თოვლმა დაფარა ხევი და სურო 
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ტყვე თოვლის ფთილებს უჩუმრად იხვევს. 

ჰო, მაგრამ უნდა გაუზლო გულო, 

ხვალ ალბათ ბილიკს გაწალდავს ვინმე. 
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ომარ გვეტაძე 

               *  *  * 

რატომ არავინ ჩამოჰკრავს ზარებს, 

რატომ მიყუჩდა ცისკრის მოტივი, 

ნისლიდან მოაქვთ სიონი ქარებს, 

ირწევა სხივი ოქროს ტოტივით. 

 

ლაჟვარდი მხრებით მეწევა ზევით, 

სხვა თბილისს ვუმზერ ამ სიმაღლიდან; 

და გადმოკიდეს თითქოს სიზმრები 

ჭრელ საბნებივით ყველა სახლიდან. 

 

და ჩემს გულს, როგორც გაღებულ კარებს 

აწყდება ყველა ღამის მთევარი, 

რატომ არავინ ჩამოჰკრავს ზარებს 

და არ შეაკრთობს სიონს მთვლემარეს?! 

 

ბალადა მოხუც მსახიობზე 

მან ითამაშა უამრავი როლების წყება 

და მერე, როცა გახედა დღეებს 

ვით მივიწყებულ, მტვერწაყრილ ნიღბებს... 
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მიხვდა მოხუცი, ცხოვრება მისი 

ჰგავდა წვალებით შექმნილ პიესას. 

მოხუც მსახიობს, 

რომელიც უნდა მომკვდარიყო მეორე აქტში 

სიკვდილმა მართლა გამოჰკრა ცელი — 

ვარდისფერ შუქზე ძირს დაცემულს მაყურებელმა 

თავგამეტებით დაუკრა ტაში... 

და მხოლოდ სცენის მოკარნახე ვერ მიხვდა ერთი 

თუ რატომ უნდა შეხვედროდნენ ზეიმს სიკვდილს, 

რა უხაროდათ ადამიანებს!.. 

 

   ა ლ ა ვ ე დ რ ი 

ისე თეთრია დღეს ალავერდი 

და ისე მაღლა ცაში მცურავი, 

არ მომაგონოთ დღე არა ერთი 

სავსე სიკვდილით და სამდურავით. 

 

ისე შორია ახლა მიწამდე, 

რომ მხოლოდ წვდება უფლის ხელები, 

არ მომაგონოთ, რომ მას ვიცავდი 

და დავრჩი ხავსი და სახელები. 
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ეს ქართლის მიწა განა დაბერდა 

იქნება მუდამ მხნე და ახალი, 

ისე თეთრია დღეს ალავერდი, 

ისე ნაზი და ისე მაღალი... 

  

             *  *  * 

                                                                                     (სერგეი ესენინს) 

კედელზე ვკიდებ პოეტის სურათს 

და ვგრძნობ სამყარო ვიტვირთე თითქოს, 

კედელზე ვკიდებ პოეტის სურათს 

მზეს და სამუმებს რომელიც ითხოვს... 

 

მერე სენაკში შევდივარ რიდით 

და მთელი ღამე ეკლებზე ვწევარ, 

და მესიზმრება რუსეთი დიდი, 

პეტერბურგი და მდინარე ნევა. 

 

სადაც ცისფერი თვალებით ბიჭი 

დააბიჯებდა სოველ ქვაფენილს, 

ვინც სულ უეცრად აივსო იჭვით 
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და სულ უეცრად თქვა ყველაფერი. 

 

იცრება ნელა ფერადი ქვიშა, 

რა დროა ახლა არ ფიქრობ სულაც, 

ვით სილამაზეს ცხოვრების ნიშანს, 

კედელზე ვიკიდებ პოეტის სურათს! 

 

                  *  *  * 

უძილო ღამე... 

  კვლავ ფხიზელი იჭვი და თრთოლვა 

და შიში, ალბათ წარმართის შიში, 

გარეთ კი თეთრი და მსუბუქი შრიალებს თოვლი 

უკვე ჩავლილი ცხოვრების ნიში... 

შეუმჩნეველი, ზანგი ქალის ვნებიან როკვით, 

მავსებს სიბნელე 

  და მაბრუებს მზის და თრიაქით, 

ჩვეულებრივი გახსენება ალექსანდრ ბლოკის 

ღამე და ქუჩა და ფარანი და აფთიაქი... 
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         *  *  * 

ეს ყველაფერი — ცა და მინდორი, 

მზე და მდინარე, ქვა და ბალახი, 

ყველაფერია, რაც მოვინდომე 

სისხლით საგრძნობი და დასანახი. 

 

უფასურდება ყველა ზღაპარი, 

ბავშვს არ უამბე ლამაზად თუკი 

და ჩემს გარშემო ახლა რაც არი 

შემოდის ჩემში ზარით და ბუკით. 

 

შემოდის ჩემში დღემდე უცნობი 

განცდა ღმერთისთვის მიძღვნილ ტარიგის, 

(თუმც შემიძლია ვგავდე უცოდველს 

ქარი რომ ნიღბებს ჩამოარიგებს). 

 

და არც კი მინდა წუთით გავიქცე, 

ჩემს წილ საზრუნავს, დროსა და სივრცეს, 

ხომ უნდა იგრძნოს ავსება სულმა, 

მევალეს ვალი ხომ უნდა მივცე. 
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ეს ყველაფერი — ცა და მინდორი, 

მზე და მდინარე, ქვა და ბალახი. 

ყველაფერია რაც მოვინდომე 

სისხლით საგრძნობი და დასანახი! 

             *  *  * 

აქა ვარ ახლა... 

სევდამ მარადმა 

დარეკა სულში, როგორც სამრეკლომ, 

ძვირფასო, ისე მტკივა მარაბდა 

თითქოს და მომხვდურს გუშინ აეკლოს. 

 

დრომ ყველაფერი ლურჯად დანისლა 

და ციხეებზე ხავსი დატოვა, 

ნეტავ რა იგრძნო მაშინ კრწანისმა, 

წითლად ყაყაჩო 

როცა დათოვა?! 

 

              *  *  * 

ყველაზე მეტად მიყვარხარ მაშინ, 

როდესაც წყრები და იბუტები, 

ალბათ არა აქვს სიყვარულს ფასი 
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თუ არ აივსო ამგვარ წუთებით. 

 

ჩვენ ვიმეორებთ ყველაფერს ალბათ 

და ჩვენს სიყვარულს ვიწყებთ თავიდან 

და გვეჩვენება ჩვენ გვიმზერს ხარბად 

ხალხი ყოველგვარ სამალავიდან. 

 

საოცარია წკრიალა ხმაში 

მცირე სიყალბეც ჟღარუნად ერთვის, 

ყველაზე მეტად მიყვარხარ მაშინ, 

როდესაც წყრები ჩემზე და ჩემთვის. 

 

სიზმარი. ბოშები. 

    ნოსტალგია... 

მე დამესიზმრა თეთრი კოშკები 

და ჩამოშლილი თმები ტირიფის, 

ოქროსფერ მტვერში ლანდი ბოშების 

გზას მიჰყვებოდა სიმთა ტირილით 

 

გულში გამეხსნა ასი ჭრილობა, 

რამეთუ გული იყო მამული 
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და წუხდნენ სხვათა მიწის შვილობას 

ბოშები სტვენით და მხიარულად. 

 

ბოლოს მიყუჩდა ყველა ტკივილი, 

რომელიც სხვა ცას ვერ შეეთვისა, 

მე გამეღვიძა შიშით, ჟრიალით 

და დამამშვიდა ჯვარმა, ხერთვისმა... 
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მურად მთვარელიძე 

ერთი დღის მოგონება 

გახსოვს მცხეთა? როგორ გვსურდა, 

იქ ორივეს დარჩენა, 

სვეტიცხოვლის დანახვაზე 

რომ აგვტკივდა მარჯვენა... 

გახსოვს? რაღაც გვაწვალებდა, 

სიყვარული კი არა, 

ჯვარმა ერთად გაგვახსენა 

მაშინ ყველა იარა... 

ზედაზენზე მზეს ვკოცნიდით, 

არმაზს ვხოცეთ ირემი, 

გავიხსენეთ ჩვენი ქვეყნის  

დადაფნული გმირები. 

საგურამოს გზაწვრილებიც 

ფარტოდ გადაშლილია, 

იმ ხეებთან ძველებურად 

ისევ სუნთქავს ილია... 

გახსოვს მცხეთა? გვაწვალებდა, 

სიყვარული კი არა 

ჯვარმა მაინც გაგვახსენა 
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ფერწასული იარა. 

 

    მ ე გ ო ბ ა რ ს 

ფეხქვეშ იების კონებს გამიფენ, 

თუ მოვინდომებ შენი ხელებით, 

გულში იმედის ლამპარს ამინთებ, 

ჭირში უცილოდ შემეშველები, 

ვერ მოისვენებ, არ გაგახარებს, 

ვიდრე ამ გულის ხმაი მკვნესავი, 

რა შემაშინებს, რა შემაშინებს, 

გვერდით მიდგეხარ როცა კლდესავით. 

 

        *  *  * 

რაისთვის თიბე იანვრის ღამე, 

რად შეაკვეცე ფრთები განთიადს, 

რატომ შეჰფიცე იმ გრძნეულ წამებს, 

ან გამოუტყდი რატომ ხვაშიადს?! 

 

ახლა ის წუთი ბნელში მიცურავს 

და უგზო-უკვლოდ დაიარება, 

მე შენი დიდი გულახდილობა, 
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მკერდზე მაჩნია ნაიარევად... 

 

           *  *  * 

გული თრთის სულის ლაბირინთებში, 

რადგან ფიქრები უღვთოდ დადიან, 

ისეთი გული აბა ვინ მომცა, 

მკერდში რომ ენთო ცოტნე დადიანს. 

 

     რა მენატრება? 

რა მენატრება? — ახლა ვიყო 

ბიჭი ფხოველი, 

რომ ხელმეორედ ავაშენო, 

სვეტიცხოველი. 
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უშანგი ჯანგირაშვილი 

 

      ს ა მ შ ო ბ ლ ო 

მე დავიბადე ქართულ ფარდაგზე, 

და ჩემი სახლის გაღებულ კარში 

ნისლის ფთილები რძის ჭავლებად  

                        შემოდიოდა... 

მწვანედ დაფენილ ტყეების ფარჩას 

და გორაკების ქლიავისფერ მოხაზულობას, 

ჰქონდათ საოცრად ზღაპრის იერი... 

ჩემს ფერად წინდას — ცისარტყელას ქსოვდა სველი მზე, 

ლამაზდებოდა თვალსაწიერი... 

 

ცისკარი — დიდი ნატვრისთვალი სიხარულისა, 

შემოჯდებოდა ჩემს პირდაპირ, ქედის ქეჩოზე, 

და მიამბობდა იქითური ქვეყნების ამბავს... 

ხოლო თვალები ნახულობდნენ საოცარს რასმე : 

 

ირმის ნახტომი ლურჯ-მელინისფერ ციურ ჩოხაზე  

ენთო ცეცხლოვან მასრებად და ქართულ-მხედრულით 

იწერებოდა დასაფიცერი : 
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          „სამშობლო — დედის ძუძუი, 

           არ გაიცვლების სხვაზედა!― 

 

            ღ ა მ ე 

ქარი ესალბუნება კლდეებს ქანჩახიანებს, 

მთვარე ოღრო-ჩოღროზე ნალებს ააწკრიალებს; 

ჩამუქდება ცისპირი, გაყუჩდება ლაღი მთა, 

ვიღაც ზღაპარს დაიწყებს წყაროს მწვანე ნაპირთან. 

 

სოფელს ჩაეძინება, „იავ-ნანა― ინება, 

სძინავთ, ... აღარ თავდება ეს ჭრელ-ჭრელი სიზმარი, ... 

უცებ გარეთ რჩენილი ერთი თეთრი ბოჩოლა 

სოფლის თავზე დაჩნდება, როგორც დილის ცისკარი. 

 

კონსტანტინე გამსახურდია 

             (პორტრეტის მიხედვით) 

თვალის უპეები — ღამე ჯავახეთის, 

შუბლზე — ციხე-კოშკთა ბზარები, 

ლტოლვა — დაღალული მარადიულობა, 

ქარები... ქარები... ქარები... 
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სახე — ძველბებრული გალავანი, 

სვეტიცხოვლის გალავანი ძველი. 

ჰინდუსტანის ავაზა განაბული, — 

უცხო რამ, ისრიმისფერი. 

 

ქარიშხლისგან დაგრაგნილი მუხის ტოტი, 

ანთებული ბიბლიურ მზედა, 

აღმართული მარმარილოს მონუმენტი 

სრულიად საქართველოს ზედა... 
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ნუკრი ნიკოლაიშვილი 

 

                    მარმარილოს  სამყარო 

...მაგრამ მე არ შემიძლია ასე დაბრუნება, არ 

 ძალმიძს ასე დავუბრუნდე. 

ნუთუ შესაძლებელია ჩემი უცნაური ქცევის 

ახსნა იმით, რომ ამ დროის განმავლობაში სულ წვიმს?.. 

ი ა ს უ ო კ ა   ს ი ო ტ ა რ ო 

 

(მოქმედება ხდება აგვისტოში, _ სპარდონიქსის თვეში, რომელსაც ინდური რწმენის 

მიხედვით ოჯახური ბედნიერების მნიშვნელობას ანიჭებენ) 

                                                 

 

                                                           იდუმალი მასპინძელები

                                                       Ι 

    „ის სუვენირებად დაიტაცეს თევზებმა“ 

— თვალწინ მისი სახე მედგა, თითქოს 

ნისლი ბურავდა ჰორიზონტს... სახე, 

საოცრად რეალური — განვიცდიდი მისი 

თმების სურნელს, ღიმილს სითბოს, გრილ 

და მწველ სხეულს. სიზმარში კი არ 

სუნთქავენ... 

    ზღვა ძალზე ღელავდა. ერთმანეთს 

აჯავრებდნენ ტალღები. საოცრად მდორე 

და ფაფუკი იყო წყალი, შიგ ვეფლობოდი... 

    თვალის გახელისას პირველი გრძნობა 

უსიამოვნების განცდა გახლდათ. გვერდი 

ვიცვალე. ახლა მართლაც ჩავეფალი 

სადღაც... მსურდა ფიქრებში აღმედგინა 

უცნაური სიზმრის  განწყობილება, მაგრამ 

ნისლი უკვე გაფანტულიყო... თავი ავწიე. 

მკრთალი, მტრედისფერი შუქი ანათებდა 

უცნაური ავეჯით მორთულ უცხო ოთახს. 

დილის სიგრილემ უცებ გამომაფხიზლა. 

უზარმაზარ დივანზე ვიწექი, რომელშიც 
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ისე ჩავფლულიყავი, როგორც თოვლის 

გროვაში. სიზმრის შთაბეჭდილება არ 

მტოვებდა, თუმცა  ვერაფრით  

დამეკავშირებინა ამ ოთახთან და კიდევ 

უფრო მიძლიერებდა ცნობისმოყვარეობასა 

და გაოცებას.  

    მწყუროდა. თავიდანვე ალბათ ამ 

გრძნობამ გამაღვიძა. ცოტათი თავიც 

მტკიოდა... მთელი საათი დავყავი ასეთ 

მდგომარეობაში.  ამაოდ ვძაბავდი  

გონებას, როგორმე  ჩემს  მოგონებასთან  

დამეკავშირებინა ეს მდიდრული ავეჯით 

მორთული ოთახი (რომელსაც დარბაზი 

უფრო ეთქმოდა), და ის, თუ როგორ 

მოხვდა აქ „მე“.  

    პირველად გუშინდელი დღის მთლიანად 

აღდგენა ვცადე, მაგრამ ამაოდ... ნავში 

ვისხედით, მე ნიჩბებს ვუსვამდი — ეს იყო 

და ეს.  

    ოთახში მარტო ვიყავი. იქვე უცნაურ 

ჩუქურთმებიანი სკამი შევნიშნე, 

რომელზეც ლამაზად დაკეცილი ჩემი 

ტანსაცმელი ეწყო. სკამი მოვაჩოჩე. 

ხალათის ჯიბიდან სიგარეტი და ასანთი 

გადმოცურებულიყო. რატომღაც ორთავე 

სველი აღმოჩნდა... 

    „აკლდამაში არა ვარ, თორემ სიგარეტს, 

თუნდაც სველს, არ შემომიტანდნენ“, — 

ამის გაფიქრებამ გუნება გამიხსნა, თუმცა 

ახლა უფრო იდუმალი მეჩვენებოდა ჩემი 

მდგომარეობა. 

    ისევ წყურვილმა გამომაფხიზლა. 

შეიძლება კოშმარული სიზმარიც ვნახე, 

ვინაიდან ამჯერად მეტად შეშფოთებულს 

გამეღვიძა. უკვე გათენებულიყო. 

ძველებური ფოჩებიანი ფარდიდან მზის 

სხივები იჭრებოდა. 

    ...ჰო, მარტო ვიყავი, ნიჩბებს ვუსვამდი. 

ვცდილობდი გამესწრო დიდი ნავისთვის... 

დანარჩენი მოგონებათა ლაბირინთებში 

იკარგებოდა...  

    ოთახი ანტიკვარული ნივთებით და 

ავეჯით იყო სავსე — გირლიანდებით 

შემკული კარადა, როიალი, 

ორნამენტირებული დივანი და 

სავარძლები. ოდნავ გადაწეული ფარდის 

კუთხიდან აივნის უცნაურ ფორმიანი 

ბალიუსტრადა მოჩანდა.  

    პირველი, რამაც ჩემი ყურადღება 

მიიპყრო და საბოლოოდ გამომაფხიზლა, 

ის იყო, რომ სკამზე აღარ იდო ჩემი 

ხალათი. არც ჯინსები ჩანდა. სამაგიეროდ, 

რაღაც მანქანებით ბროლის სურა 

გაჩენილიყო...  

    რაში დაჭირდათ ჩემი ტანსაცმელი ამ 

უცნაური სახლის მასპინძლებს?.. 

გასაშრობად! — ყველაფერი 

მოულოდნელად ამოიხსნა — თუმცა 

თავიდან ძალზე შემაცბუნა — სიგარეტს 
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რომ ვეძებდი წეღან, ტანსაცმელიც სველი 

იყო, მაგრამ რატომღაც მაშინ ყურადღება 

არ მივაქციე. პირველად შევნიშნე 

კანონზომიერება ამ „იდუმალებაში“ და 

ზღაპრული შარავანდედიც გაიფანტა... 

სამაგიეროდ მეტად გამიძლიერდა 

ცნობისმოყვარეობა. ისევ იჩინა თავი 

წყურვილმა. ახლა უკვე ძალზე 

პროზაულად შევექცეოდი ბროლის 

გრაფინს... 

    სახლში ჩამიჩუმი არ ისმოდა, 

აბსოლუტური მდუმარება სუფევდა.             

ვცადე ისევ ფიქრებს დავბრუნებოდი. 

მომაგონდა ჭახანის ხმა, წყლის დგაფუნი. 

პირში კვლავ კონიაკის სურნელებას 

ვგრძნობდი... ახლა მაიკო და ჩვენები 

წარმომიდგნენ. ნეტავი სად არიან? თუმცა 

აშკარაა, რა ამბავიც ექნებათ!... 

    უცებ ჩამობნელდა. სადღაც დაიჭექა. 

მზის სხივები გაუჩინარდა, თითქოს 

გრუხუნმა დააფრთხოო... წვიმის წვეთები 

აშხაპუნდა სარკმლის მინებზე.        

წამოდგომა მსურდა, მაგრამ დამეზარდა. 

ისეთი გრძნობა დამეუფლა, თითქოს ვიღაც 

თვალს მადევნებსო... და ის იდუმალი 

ვიღაც არა მარტო ჩემს მოქმედებას 

აკვირდებოდა, არამედ ჩემს ფიქრებასაც 

წვდებოდა... ლოდინის გარდა არაფერი 

დამრჩენოდა... 

                                          ΙΙ 

 

    წვიმის შხაპუნისგან  გაბეზრებული  ვაჟი 

წამოდგა. ხმაურით დაკეტა ფანჯრები. 

შემდეგ ისევ აკვარიუმის გვერდით, პატარა 

სკამზე დაესვა. მომუშტულ ხელში პურის 

ნატეხი ეჭირა. 

—აღარ  მოგეწყინა?.. მდუმარებას  ესაუბრები? 

ვაჟმა არაფერი უპასუხა. 

—დღემდე ყურადღებასაც არ აქცევდი... 

ვაჟი დუმილით განაგრძობდა თევზების 

დაპურებას. 

ქალი მიუახლოვდა. 

—დღეს რა მეოცნებე იერი გაქვს? 

—ჰო, ვოცნებობ.  

—მაინც რაზე? — მხარზე დაეყრდნო — 

გინდა, ერთ საიდუმლოს გაგიმჟღავნებ. 

დუმილი თანხმობის ნიშანია... აი ის 

ოქროს თევზი, ბრილიანტებით მოოჭვილი 

 ფარფლებით, ქრისია, ზღაპრულ 

სილამაზესთან ერთად ჯადოსნურ  

ძალასაც ფლობს — მას ძალუძს 
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აგისრულოს ყველა სურვილი— ვაჟის 

მუხლებზე დაეშვა, კისერზე მოეჭიდა — 

ყველა სურვილი...  

—მაშ, ჩემო ციურო ქალბატონო, გადაეცი 

ქრისიას, რომ... 

—უფრო გაბედულად, ამაყო მზეჭაბუკო!  

—თუ ასეთი ჯადოსნური ძალა შესწევს, 

ყველა ქალი ზღვის არსებად აქციოს, რომ   

შეგვეძლოს აკვარიუმში ვიყოლიოთ ისინი. 

—საკმაოდ პოეტური და ლამაზი 

სურვილია, შესაფერი და ღირსეული... 

—ნუთუ?.. მე ცოდვილი კი რა პროზაულ 

მიზანს ვისახავდი, თქვენ რომ 

მდუმარება... 

—უსაძაგლესო და უბოროტესო დემონო

 

III 

წვიმას უკვე გადაეღო. ამოწვერილი მზის 

მიხედვით განვსაზღვრე, რომ შუადღე 

დგებოდა. ჩემთვის კი არავინ იწუხებდა 

თავს  —  ჩემი იდუმალი მასპინძლები 

არაფრით ამჟღავნებდნენ არსებობას, თუ 

არ ჩავთვლით გამქრალ ტანსაცმელს და 

ასევე საოცრებით გაჩენილ სურას... 

მარტოობისა და მიტოვებული სახლის  

განცდა დამეუფლა... 

    მიუხედავად იმისა, რომ ოთახს უამრავი 

ფანჯარა ჰქონდა, რატომღაც ბნელოდა. ეს 

აუხსნელი მოვლენა კიდევ უფრო 

აძლიერებდა ჩემში უცნაურ განცდებს. 

თუმცა მე არ შემეძლო ერთ საგანზე 

ხანგრძლივად დაფიქრება — ფიქრები 

ტალღებსავით მდორედ 

მოედინებოდბნენ... ისევ  ნავი, მოტორის 

გუგუნი. სახლში კვლავ მდუმარება 

სუფევდა. მხოლოდ ქუჩის ხმაური 

აღწევდა. მხოლოდ იმის დადგენა 

მოვახერხე, რომ სახლის მეორე სართულზე 

ვიყავი. წამოვიწიე. მსურდა გრაფინს 

მივწვდომოდი. ცალი ხელით საწოლის 

თავს დავეყრდენი. მოულოდნელად 

საშინელი ტკივილი შევიგრძენი, 

რომელმაც მთლიანად შებოჭა ჩემი არსება. 

კარგა ხანი დავყავი ასეთ უმწეო 

მდგომარეობაში...  მთელი სხეული 

დავძაბე და თავისუფალი ხელით იატაკს 

დავებჯინე. სურა წკრიალით გაგორდა 

ხალიჩაზე, თან ვერცხლისფერ, ლაპლაპა 

კვალს ტოვებდა. 

    შევეცადე სკამის სახელურს 

მოვჭიდებოდი, მაგრამ იგი ხმაურით 

გაცურდა და მანამ რაიმეს მოსაზრებას 

მოვასწრებდი, იატაკზე გავიშხლართე... 
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მარცხმა გამაგულისა, თუმცა ახლა 

განძრევაც ვეღარ მომეხერხებინა...   

    საფეხურების ჭრიალი გაისმა — ალბათ 

კიბეებზე ამოდიოდა ვინმე კიდევ ერთხელ 

ვცადე წამოდგომა. თითქოს უფსკრული 

ყოფილიყოს ჩემს ქვემოთ... ნახევრად 

გრძნობამიხდილმა ძლივს მოვახერხე 

საწოლზე აცოცება და ბალიშებს 

მივესვენე...  

    ჭრაჭუნი შეწყდა. სადღაც კარმა 

გაიჭრიალა, შემდეგ ასევე ხმაურით 

დაიკეტა. სახლში კვლავ სიწყნარემ 

დაისადგურა.  

                                                         

                                                         IV 

 

 

—ლარისა, ეს ხომ ხუმრობა იყო?.. 

ხუმრობა, არა ლარა? 

—ვაი, რომ არა, ძვირფასო — ერთხელაც 

სხვა კუთხით დამინახე. 

—ლარა!.. მე არ მესმის შენი! 

—აი ასე, მუდარა რა ვაჟკაცის საქმეა! 

—მაპატიე ლარისა... 

—არასდროს გესმოდა... გია გადი მეორე 

ოთახში,—დაიხარა, ბავშვს ხელი მოჰკიდა, 

ოდნავ წაუბიძგა კიდეც. კარები მიხურა. 

—ხელოვანი... შენი ბრალია, მე შენთვის 

მხოლოდ ცოლი ვიყავი. მომიტევე, არ 

მეხერხება მხატვრულად „გამოკვეთა―— 

ყველაფერი, ყველა გრძნობის გამოვლენა 

ვალდებულების მოხდა გგონია... 

—დღემდე თითქოს ყველაფერი რიგზე 

იყო... 

—ჰმ, დღემდე... იმიტომ, რომ ასე მიგაჩნდა. 

არასდროს დაინტერესებულხარ, ვეწევი  

თუ არა, —სიგარეტის კოლოფი გამოსტაცა, 

— ეს გამოჩენილი, ნიჭიერი მოქანდაკის 

ცოლია, — ღერი ამოიღო, მოუკიდა. ღრმად 

ჩაისუნთქა ბოლი, — ეს მას მიუძღვნა 

თავისი საუკეთესო... — ხველა აუვარდა — 

რატომ არ იცინი?.. არა ცოლი, არამედ... არ 

იცი, ვატარებ თუ არა „სამგზავროს―, 

როგორი ფილმები მომწონს. ძალიან 

ტრივიალური „ბრალდებებია―, არა?.. შენ 

მგონი ახლა რწმუნდები, რომ 

მარმარილოსი არა ვარ — „მარმარილოს 

ანგელოზი―, —თურმე ყველაფერი, ქალმა 

ცრემლები ჩაყლაპა,— „ჩემი ცოლია და 

უნდა მიყვარდეს―... მე მუდამ ვგრძნობდი 

ამას.„ზღვაზე ვიცხოვროთ, დიდ ქალაქში 

არაფერი გვესაქმება―... 

    ვაჟი სარკმელთან მივიდა. ფარდა გასწია. 

არ დაემორჩილა. 
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    —კატარღა „ალბატროსი―... თუნდაც 

გუშინდელი შემთხვევა, თუმცა გუშინ... —

მიუახლოვდა, ფარდას მიწვდა და 

ჩამოგლიჯა — წუხელ, ავტობუსში... აღარ 

შემიძლია ამ სახლში ცხოვრება, — ასე 

მგონია, აქ გრძნობებიც ანტიკვარულია!.. 

წკრიალით ცვიოდნენ მინები. ვაჟი კი იდგა 

და არც ცდილობდა სისხლი მოეწმინდა.

     

       V 

    რომ ვთქვა, დასკვნების გამოტანა 

მიჭირდა, ან ლოგიკური აზროვნების ძაფი 

გამიწყდა-მეთქი, არასწორი იქნება—

საერთოდ ვერ ვპოულობდი ვერავითარ 

კანონზომიერებას. მხოლოდ რამდენიმე, 

ერთმანეთთან დაუკავშირებელი დეტალი 

შემორჩენოდა მეხსიერებას... ცისფერი, 

თეთრზოლიანი კატარღა, ქალის სახე... 

ჭახანი, ტალღების დგაფუნი; მლაშე წყალი 

მეხლება სახეში, სუნთქვას მიშლის... 

შეშფოთებული სახეები. ხელები ჩამჭიდეს. 

„ფრთხილად!“—ამბობს ვიღაც. ტყავის 

ბალიშებიან სკამზე სვამენ. „ის... უშველეთ, 

თევზებმა არა ავნონ რა“ — სიცილი. 

„დაიტაცებენ...“— რატომღაც კვლავ იცინის 

უცნობი ვაჟი, რომელიც მოტორს ქოქავს. 

ქალი ნიჩბებთან ზის, ჩანს ნავში, რომელიც 

თანდათან გვშორდება... „რა მოტორია?“ — 

ვეკითხები ვაჟს — „ლ— 12“ (ჰმ, ეს კარგად 

დამამახსოვრდა) — „კარგია, მაგრამ მე 

ნიჩბები მირჩევნია“. არაფერი მიპასუხა. 

ქალს ხელი დაუქნია. მანაც შემოსცინა 

პასუხად ნავიდან. შემდეგ რაღაც ანიშნეს 

ერთმანეთს, მაგრამ მე უკვე აზრებს ვეღარ 

ვიკრებდი... შეიძლება ამიტომაც არაფერი 

მაგონდება, გარდა ჩამავალი მზის 

მეწამული სხივებისაგან აელვარებული 

ზღვისა. შემდეგ ბინდი ჩამოწვა... 

    საოცარია, რატომღაც არ განვიცდი 

შიმშილს, თუმცა მთელი დღე-ღამეა 

არაფერი მიჭამია. ჰო, ნაბახუსევზე ასე 

ვიცი... ამის მოგონებამ სულ სხვა 

ასოციაციები აღმიძრა და მოგონებები 

ამომიტივტივა. მაიკო გამებუტა გუშინ, მე 

და გივი მიგვატოვა კაფეში... შემდეგ ნავი 

გვათხოვა ავთომ... კონიაკის ბოთლები. 

ერთი კენჭებზე დამივარდა და დაიმსხვრა. 

ქოლგის ქვეშ შეყუჟულმა წყვილმა 

ალმაცერად შემოგვხედა...  

    ცალი ხელით ნიჩაბს ვუსვამდი. გივი 

ანეკდოტებს ყვებოდა. მე თან კონიაკს 

ვწრუპავდი.  

    „მოდი, ჩვენი მიზნები სასიამოვნო 

მოგონებად ქცეულიყოს, გივი“, — „ნუ სვამ 
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ამდენს“, — ავხედე, ოღონდ არაფერი 

მითქვამს. „ნუ განიცდი ასე ძალიან, — 

გაიღიმა, — მაიკო დაგიბრუნდება, მე 

თვითონ შეგარიგებთ“, — ბოთლი 

გავუწოდე. „არა, აღარ დავლევ, თუმცა 

დღეს რატომღაც არ მეკიდება, არ 

განგიცდია ასეთი რამ?... ნუ დალევ, იქაც 

საკმაოდ მეტი დალიე. იქნებ მეც გუნებაზე 

მოვიდე შემდეგ“, — გამეცინა. 

„ანეკდოტები აღარ იცი, გივი?“ სიგარეტის 

კოლოფი გავხსენი, ღერი ამოვაძვრინე. 

ძირს დავარდა. ფეხით დავასრისე. „მეც 

მქონია ასეთი სიტუაცია, ერთი გოგონა 

გამებუტა... დამსვი ნიჩბებთან, — ხედავ, 

ერთ ადგილას ვტრიალებთ, ნაპირს ვერ 

გავცილებივართ“. ახალი სიგარეტი 

ამოვიღე. „გივი, მარტო დამტოვე რა“, —

გაკვირვებით შემომხედა. „გთხოვ მარტო 

დამტოვო, — გავუმეორე, — ნახე რა ახლოა 

ნაპირი, ცურვითაც მიაღწევ, შენ ხომ 

მარჯვე, ყოჩაღი ბიჭუნა ხარ“, — ისევ 

ამომხედა, მხრები აიჩეჩა. წამოდგა. 

ხალათი ჯინსებში ჩაიკრა და 

ტანსაცმლიანად გადაეშვა წყალში.  

    ასანთს გავკარი ღრმად ჩავისუნთქე 

ბოლი. დიდხანს შევყურებდი. მერე 

კონიაკის ცარიელი ბოთლი მოვისროლე...        

აი თითქმის ყველაფერი „გუშინდელი 

დღიდან“ — მაშ, როგორ მოვხვდი ამ 

სახლში ან რა მოუვიდა ნავს?.. გივი სველი 

სამოსის გასაშრობად მაინც დაჯდებოდა 

ნაპირზე, სულაც მე დამელოდებოდა...      

ალბათ კიდევ დიდხანს გავაგრძელებდი 

ზღვიდან მოგონებათა გაწყვეტილი ჯაჭვის 

ამაო ქაჩვას, რომ მოულოდნელად ბიუსტი  

არ  შემენიშნა კარადის თავზე... სულ 

დამავიწყდა წეღანდელი სიფრთხილეცა 

და ტკივილიც.   

სკამი გამოვწიე, ზედ შევდექი და ქანდაკი 

მოვაჩოჩე...   

    საოცარია — სწორედ ის სახე, მე რომ  

შთაბეჭდილებით მახსოვდა... და უცებ 

აღსდგა ის კონტურები, გამომეტყველება, 

მისი ყველა ნიუანსი—თითქოს ჩემი   

მეხსიერებიდან ამოფრენილიყოს ეს 

ქანდაკება!.. 

—მამიკომ რომ გთხოვა, ის ესკიზები 

მომეცი რა, ძია! 

    სკამი გამიცურდა. მოულოდნელობისა 

და გაოცებისაგან თავი ძლივს შევიმაგრე. 

ცალი ხელით კარადის თავს დავებჯინე და 

მოვტრიალდი... პატარა ბიჭუნა 

ამომცქეროდა და ძალიან სერიოზული 

თვალებით. 

—რ-რა? 

—მანდ არის, ფურცლები. იქ ძიაა და 

მოგაწვდისო!     

    უნებურად დავემორჩილე. ხელები 

მოვაფათურე. საქაღალდე შევნიშნე, 

კედლისკენ გაჩოჩებულიყო. თითის 

წვერებით მივწვდი და ხელი გავკარი. 
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გაცურდა. ფურცლები იატაკზე გაიფანტა. 

სწრაფად ჩამოვხტი სკამიდან. 

—არა უშავს, ახლავე ავკრეფთ, —ერთი 

ფურცელი ავიღე. ბიუსტის ესკიზი 

აღმოჩნდა, პროფილში. მივაწოდე. ბიჭუნამ 

დინჯად ჩამომართვა და ასევე 

სერიოზული გამომეტყველებით ჩადო 

საქაღალდეში. 

—რა გქვია? — სხვა ვერაფერი მოვიფიქრე... 

—გია... იცი, მამამ მინები ჩალეწა,— და 

მანამ რაიმეს თქმას მოვასრებდი, კარები 

გაიხურა და სირბილით დაეშვა კიბეებზე. 

კარგა ხანს ისმოდა მისი ფეხების ბაკა-

ბუკი...   

    სკამზე ჩამოვჯექი. ესეც ახალი 

გამოცანა!.. თუმცა ზოგი რამ მაინც გაირკვა 

— ამ უცნაური ბიჭუნას მამა მოქანდაკეა, 

ბიუსტი კი ალბათ მეუღლისაა... ჩემი 

იდუმალი მასპინძლები.  

    რას ნიშნავდა „ის ესკიზები, მამიკომ რომ 

გთხოვა“? — აჰ, მაშასადამე ესკიზების 

წასაღებად გამოგზავნეს... ალბათ დაარიგეს 

— კარადის თავზეა და იმ ბიძიას თხოვე 

ჩამოიღოსო... ბიჭუნამ კი, მე რომ სკამზე 

ასული შემნიშნა, იფიქრა, ესეც 

გაუფრთხილდითო, და სრულიადაც არ 

გაკვირვებია!... 

ბავშვის ლოგიკური დასკვნების ამოცნობამ 

ისევ გამიხსნა გუნება და გამახიარულა 

კიდეც.მაშ ახსოვთ, რომ ვარსებობ და ამ 

ოთახში ვარ... მაგრამ ისევ გაწყვეტილი 

რგოლი — „მამამ მინები ჩალეწა“... ხომ არ 

აქვს რაიმე კავშირი ჩემს ტყვეობასთან?

                                           VI 

                                                     (წინა ღამით) 

—ლარისა, ტაქსს ავიყვან, ბევრი ხალხია. 

—ადგილს დამითმობენ, — თქვა ქალმა, — 

ბავშვივით ვარ. გია, მოდი, ქუდი 

გაგისწორო. 

სიგარეტი ამოიღო, ქალს ჩამოეფარა 

და ასანთი გაჰკრა. 

—ნუ მოუკიდებ, — ქალმა ბავშვს ჩაჭიდა 

ხელი, ქუდი გაუსწორა, — ავტობუსი 

მოდის. 

—უკვე მოვუკიდე. 

—თუ შეიძლება... ორი ბილეთი მოხიეთ. 

—მე არ მინდოდა, — უთხრა ქალმა, — 

სამგზავრო მაქვს. 

—ახალგაზრდა, ახლავე ჩააქრეთ, არ 

გრცხვენიათ? — შემოტრიალდა მოხუცი. 

—კარებთან ვდგავარ, აბა რას გიშლი 

ქალბატონო? 

—რა მომართვაა! — ჩაიბუზღუნა მოხუცმა. 

თქვენ აქეთ მობრძანდით, ადგილია... 

მობრძანდით, ბავშვით ხართ! 
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—ჩააქრეთ რა! 

ვინ ეწევა, აქ ქალები ვართ... 

—თუ ასე გსურთ, ჩავალ — აი, გაჩერდება 

და... 

—უუჰ, რა ხალხია, ისედაც ცხელა, 

ვიხუთებით! 

მიკროფონი აშიშინდა — „ჩადიან შემდეგ 

გაჩერებაზე?“ 

—ა-არა! 

—არა, არავინ ჩადის. 

—გააჩერეთ! 

შეაჩერეთ, ჩადიან, — მოხუცი სასიგნალო 

ღილაკს აჭერს თითს. 

—ჩააქრეთ... 

—აი ჩავდივარ, ხომ ხედავთ! 

ნიავმა შუბლი გაუგრილა, გამოაფხიზლა. 

    ...ამოვარდნილ ფილაქანს წამოკრა ფეხი. 

თავი ვერ შეიმაგრა და ფარნის ბოძს 

მიენარცხა. ნათურა დაიმსხვრა...  

    ქუჩა ძველი იყო და მხოლოდ ეს ერთი 

ფარანი ანათებდა. უცებ დაბნელდა. 

—წარსულში მოვხვდი, — ახალი სიგარეტი 

ამოიღო. ფარანს მიეყრდნო, — სიბნელისა 

და აჩრდილების ქვეყანაში... 

     შეხტა, ასანთი დაუვარდა. იგრძნო 

როგორ დაუარა ელექტროდენმა. 

მართლაც... 

—მე არ მომიწვევიხარ, — აჟღრიალდნენ 

ლითონის ფირფიტები, — თავად მოხვედი 

და ნათურა დამიმასხვრიე. მე არც 

წარსული და აჩრდილი ვარ — მე თვითონ 

ვფენდი შუქს ამ სამყაროს და მათ 

აჩრდილებსაც ვიწვევდი. წინათ უფრო 

საოცარი ვიყავი...  

     (ფარანი მართლაც ცისფერი 

ნამსხვრევებით იყო სავსე). 

—მე მარტო დამტოვეს... იქ კიდევ აუზია. 

ის გულუბრყვილოა — ჰგონია ყველაფერს 

ვშთანთქავო — განა აჩრდილები 

ყველაფერია?.. ჩემი შუქით ქარი ავსებდა 

ქუჩას, — ფარანი უფრო შესაბრალისად 

ათრთოლდა. ვაჟმა სწრაფად აიღო ხელი — 

აუზთან ცნობილი პოეტის ქანდაკებაა. 

ყველაფერს ჩემი შუქი აელვარებდა, — 

აუზიდან არეკლილი, შადრევნის მიერ 

ზემოთ ატყორცნილი და ცელქი ნიავივით 

მიმოფანტული. შენ ყველაფერი ჩააქრე, 

ბინდით შემოსე. შენ ნათურა დაამსხვრიე, 

ყველაფერი დააცარიელე...  

—იქ სარკეა, — ფარანი აღარ ძიგძიგებდა, 

თითქოს დამშვიდდაო კიდეც, — 

მარმარილოს ექვსკუთხედი სარკე... შენ 

არც აუზი გინახია, არც აუზის სიზმარი 

(ცისფერი გედი სარკეში), ქანდაკებაც არ 

იცი ვისია — შენ ნათურა დამიმსხვრიე...  

    ვაჟი აღარ დაელოდა ქარის ახლად 

წამოქროლებას, — მთვრალებს არ ძალუძთ 

ერთ ადგილზე დგომა, სიბნელის ცქერა და 

საყვედურების მოსმენა... პირდაპირ 

მიდიოდა, არც სიბნელეს ეპუებოდა, არც 

ამოვარდნილ ფილაქნებს აქცევდა 

ყურადღებას — მიჰყვებოდა ბნელ, 

უკაცრიელ, უკვე მძინარე ქუჩას. 
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                                     VΙΙ 

ისევ ჭრიალი მომესმა. ვიღაც მსუბუქი 

ნაბიჯებით ამოდიოდა კიბეებზე. „გია 

მოდის,  გამიელვა, — ალბათ ახლა მოეღება 

ბოლო ჩემს იდუმალ ტყვეობას“... 

მნიშვნელობა არა აქვს, ამჯერად რა მისიით 

გამოგზავნეს — რაღაცას მაინც გავარკვევ — 

თუნდაც კიდევ ერთი რგოლი... თუმცა 

მთავარია ტანისამოსი ამომიტანონ. 

    საწოლიდან წამოვწექი და იქვე სკამზე 

დავჯექი. კარის სახელური გადატრიალდა. 

ანჯამებმა დაიჭრიალეს. მძიმედ გაიხსნა 

კარები. ოთახში ქალი შემოვიდა. წამით 

შემავლო ცრემლიანი თვალები... 

ინსტიქტურად წამოვდექი. მგონი არც 

შეუნიშნავს ჩემი დაბნეულობა. სკამი 

კარადასთან მიაჩოჩა და სწრაფად ავიდა 

ზედ... ბიუსტის აწევას შეეცადა, ეტყობა 

გაუძნელდა... ალბათ მხოლოდ ახლა 

მოაგონდა ჩემი არსებობა, მომაპყრო 

მუდარით აღვსილი თვალები და მეც 

მექანიკურად დავემორჩილე... ორთავე 

ხელით ჩამოვართვი ქანდაკი,ცალი ხელით 

მხარზე დამეყრდნო და მსუბუქად დაეშვა 

იატაკზე... 

 — მაპატიეთ, ასეთ უხერხუ სიტუაციაში 

რომ აღმოჩნდით ჩვენს გამო, თუმცა ახლა 

ვერ აგიხსნით მიზეზს... მალე 

გამოგიგზავნით ტანსაცმელს. 

სიტყვის დაძვრა ვერ მომეხერხებინა... 

ბიუსტი ჩამომართვა და კარებისაკენ 

გაემართა. 

 

                                დამტვრებული აქვარიუმი  

                                     Ι 

    —ალო, შენ ხარ, ლარისა?.. გია? დედიკო 

არ დაბრუნებულა? ჰო, მე ვარ. რა გასწავლე 

— ყურმილს რომ აიღებ, უნდა თქვა — 

„ალო, გისმენთ“... უთხარი, რომ მე ვარ... 

კარგი, დაველოდები! 

    მილი დავკიდე. ჯიბეები მოვიჩხრიკე. 

აღმოჩნდა, რომ მეტი მონეტა აღარ 

მომეპოვებოდა. გარეთ ციოდა. 

ჯიხურიდან გამოსვლა და გასტრონომში, 

ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს გადასვლა  

მონეტისათვის დამეზარა. თანაც 

ავანტიურისტულ განწყობაზე დავდექი — 

მხოლოდ ეს ჯიხური გახლდათ 

შემინული.. 

    გამვლელებს დავუწყე თვალიერება. აი 

ჭაღარა მოხუცი. რატომ იხედებიან ისინი 
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ყოველწამს საათზე?.. აქეთ მოიწევს. ჩემს 

ჯიხურთან შეჩერდა, რაღაცას მანიშნებს. 

—მუშაობს ტელეფონი? 

—არა ბატონო, არ მუშაობს, ყლაპავს... 

ეჭვით შემომხედა. 

წვრილად ცრის წვიმა. ყველაზე ძალიან 

განწყობილებაზე ამინდი მოქმედებს. 

ძალზე ცოტა გამვლელია. ვცდილობ მათი 

გამომეტყველების მიხედვით განვსაზღვრო, 

რომელი არ გამომისტუმრებს უარით და 

დამითმობს მონეტას... ამაოდ — ყველანი 

მობუზულან, საყელოში თავჩარგულნი 

მიიჩქარიან. მე კი არ მსურს 

ტყუილუბრალოდ მომიხედეს ჯიხურის 

დატოვება — თანაც მგონი მხოლოდ ეს 

ტელეფონი უნდა მუშაობდეს  

— აი იმ მოხუცმა უკვე ყველა მათგანი 

მოიარა, მაგრამ ეტყობა უშედეგოდ, 

ვინაიდან ბუზღუნით გაცილდა 

ავტომატთა კოლონადას. 

 სიგარეტი ამოვიღე. კვლავ 

მოვიჩხრიკე ჯიბეები. ასანთი არ 

აღმომაჩნდა. სამაგიეროდ ორკაპიკიანი 

ვიპოვე... სიგარეტი ძირს დამივარდა. 

ფეხით დავასრისე და მონეტა ჩავუშვი. 

ნომერი ავკრიფე. სუსტი ზუმერი გაისმა. 

მსურდა თავიდან დამერეკა, მაგრამ უკვე 

აიღეს ყურმილი, მანამ ხელის ჩამოკვრას 

მოვასწრებდი. ახლა პირიქით მოხდა — მე 

კარგად მესმოდა, ხოლო აქედან ალბათ 

საერთოდ არ გადიოდა ხმა. 

—ალო, ლარისა... არ ისმის?.. ახლიდან 

დაგირეკავ, ერთი წუთით... 

სახელური ჩამოვწიე. მონეტამ 

დაიწკრიალა. ავიღე. ვერ გადამიწყვეტია 

ხელახლა დარეკვა. ისევ გამვლელებს 

დავუწყე თვალიერება. 

    ...გოგონა მოდიოდა — ამაყი, 

ოქროსფერთმიანი — არც წვიმას 

ერიდებოდა და არც დამდგარ გუბეებს. 

საყელოც ალბათ იმიტომ აეწია, რომ ძალზე 

უხდებოდა. მთელი ქალური ბუნება მასში 

გაცისკროვნებულიყო... ჩემს ჯიხურთან 

წამით შედგა, თავის გამოსახულებას 

დააკვირდა მინაში. ინსტინქტურად, 

ორთავე ხელით გაისწორა თმები; შემდეგ 

მე შემამცნია, გაიღიმა და რაღაც მანიშნა. 

კარები გავხსენი. 

—უკაცრავად, ორკაპიკიანი ხომ არ 

გექნებათ? 

მთვარეულივით გავუწოდე... „ამჯერად მე 

მეკუთვნოდა ეს ღიმილი“... 

—აი ეს ტელეფონი მუშაობს. 

—გმადლობთ. 

—სად რეკავთ? 

—?! 

—მაპატიეთ... 

კარები მოვხურე... 

გრძელთმიანმა ვაჟმა შემაჩერა. 
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—სიგარეტი არ გაქვს? 

—აიღე. 

—ასანთიც ხომ არ გექნება? 

—არა. 

    მექანიკურად მოვსინჯე ჯიბეები, და 

„ჰოუ, საოცრებავ“ — ვიპოვე. უხმოდ 

მივაწოდე. უცნაურად შემომხედა, 

მოუკიდა და ისევ უკან დამიბრუნა. კი 

მაგრამ, როდის ვიდებდი ასანთს პიჯაკის 

შიგნითა ჯიბეში... 

    ლარისასთვის უნდა დამერეკა... 

ნუთუ მართლაც ასე „სერიოზულად“ 

გამებუტა?.. მე სხვანაირად ვერ 

წარმომედგინა  — საოცარია... 

 „ახლავე დავურეკავ“. 

    გოგონამ კარები გამოაღო, გამოვიდა. მე 

რომ შემამჩნია, მწყრალი თვალები 

მომაპყრო. 

—ჰმ, რატომ მომატყუეთ?.. 

და როცა ჩემს გაოცებულ სახეს 

წააწყდა,დასძინა: 

—მონეტა ჩამიყლაპა... 

პლედის საყელო აიწია და სწრაფი 

ნაბიჯებით გამშორდა. 

 

                                    ΙΙ  

    

ონკანი მოატრიალა. თითქოს რაღაც 

რიტუალს ასრულებსო, ცალი ხელი დაადო 

თაროზე საპონს, შემდეგ ხელები წყალს 

შეუშვირა და სწრაფად დაკეტა ონკანი. 

    კარებში პატარა ბიჭუნას შეეჩეხა. 

პატარამ წაიბორძიკა, კარებს მოეჭიდა... 

—ოჰო, გია?.. 

—პირსახოცი აი აქ არის. 

ყმაწვილს გაეღიმა. 

—მამიკო, სად არის გია? 

—არ ვიცი — მილს რომ აიღებ, „ალო 

გისმენთ“ უნდა თქვაო... მერე აღარ 

დაურეკია. 

გამატარე, მეც დავიბანო ხელები. დედამ, 

უნდა ვისადილოთო. 

—მოგვიტევეთ ეს უხერხულობა, — 

ყველაფერი ძალზე უცნაურად 

წარიმართა... 

—პატიება ალბათ მე უნდა მეთხოვა — 

გაგაწამებდით გუშინ, როცა ნასვამი ვარ... 

—გია, დროზე მოდი. მამას აღარ 

დაურეკია?.. ხელები თუ დაიბანე? 

—არა! 

—ახლავე წადი! 

—უკვე და-ვი-ბა-ნე, ხომ გითხარი, მამიკოს 

არ დაურეკია. 
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ქალი ბართან მივიდა, სარკიანი კარი 

გამოხსნა, შამპანურის ბოთლი და ორი 

ბროლის ჭიქა გადმოღო. სკამი გამოსწია, 

დაჯდა. ყმაწვილმა ბოთლი ჩამოართვა, 

ფრთხილად, უხმაუროდ ამოაძრო საცობი 

და ჭიქები შეავსო. 

—დედა, ლიმონათი მინდა, აღარ არის? —  

სახელოზე დაქაჩა, თან ყმაწვილს 

შესცქეროდა. 

—სულ დამავიწყდა, — გამოიღე, 

მაცივარშია... სიგარეტი არა გაქვთ? 

—არა, აღარ... — შეშფოთდა ყმაწვილი. 

—„ის სუვენირებად“ — გაიცინა ქალმა — 

ჰო, ჩვენს მოგონებებს გაუმარჯოს... 

დალიეთ, მაპატიეთ, ჩვეული არა ვარ 

სადღეგრძელოების წარმოთქმას. 

—თქვენ გაგიმარჯოთ, — მოსვა. რაღაცის 

თქმა დააპირა, მაგრამ გადაიფიქრა. ქალმა 

შეხედა და კვლავ გაიცინა. 

—მაიკო ვინ არის?.. თუმცა რატომ 

გეკითხებით, ისედაც გასაგებია. 

—მაიკო არავინაც არ არის... 

და როცა ქალის მზერა დაიჭირა 

სასწრაფოდ დაუმატა: 

—ჩემი თანაკურსელია... 

კვლავ შეავსო ჭიქები. 

—ჩვენ გაგვიმარჯოს, — ქალმა მოსვა, ჭიქა 

დადგა. გაეცინა, — მგონი უკვე ვთვრები... 

—ოჰ, ნეტავ შემთხვევით არ წარმოგეთქვათ 

„ჩვენ“ — დამაიმედეთ, მითხარით, რომ... 

ნატამალი მაინც ... 

—დედა, მულტფილმები იწყება! 

—გია! სად გარბიხარ? დაჯექი წესიერად 

შეჭამე. 

ბიჭუნა უკმაყოფილოდ დაეშვა სკამზე. 

—თქვენც გადაიღეთ რამე. 

—იცით, ოდესღაც ლექსებს ვწერდი... არა, 

არ მინდა, გმადლობთ... და ახლა 

აუცილებლად დავუბრუნდები. მაშინ 

სწორედ ეს შთაგონება მჭირდებოდა... 

თქვენ... ოდესმე ამ ლექსისთვის,— 

გაიღიმა,— ალბათ ქანდაკებას დამიდგამენ. 

–აღარ შემიძლია, — ქალმა გაბზარული 

ხმით გაიცინა, თვალებზე აიფარა ხელები, 

—როგორ გავხართ, ყველანი ერთმანეთს 

გავხართ... მენატურე — ახლა თავი ჩარგო 

ხელებში — რატომ დამებედა... ნუთუ მეტს 

ვერაფერს პოულობენ... 

ΙΙΙ 

 

       ფანტელების ხატვისას ჩვენ ერთ შეცდომას ვუშვებთ — ყველა მათგანი ძალზე ჰგავს 

ერთმანეთს... ფიფქთა ძერწვა ჩემი აუხდენელი ოცნებაა. 

—გახსოვარ? 

საღამო იყო. აღარ წვიმდა...  
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—ეს ხომ მაშინ იყო, ლარისა რომ ავტობუსში დარჩა... 

სიგარეტი ამოიღო. 

—ყველაფერი შეუკეთებიათ, შეუცვლიათ. (მართლაც, — ახალი ტროტუარი დაეგოთ, დღის 

სინათლეები გაეყვანათ, ქანდაკება ხარაჩოებში ჩაესვათ). 

—შენთვისაც წაურთმევიათ ენა და სინათლე, აწი ვეღარ გამოიწვევ აჩრდილებს.. მაშინ 

ლურჯი ნამსხვრევებით სავსე დაგტოვე, ახლა კი უბრალო ნამტვრ...  

       უცებ შეხტა, — იგრძნო, როგორ დაუარა ელექტროდენმა. 

—არა, — სევდიანად აჟღრიალდნენ ლითონის ფირფიტები, — ენა არ წაურთმევიათ... ლურჯი 

ნათურა შენ დამიმსხვრიე, მათ მიერ ბოძებული თეთრი ნათურა კი... თუმცა უკვე აღარ 

მჭირდება — მეც აღარავის ვჭირდები. ლურჯი ნათურა სისუსტეა, ისინი კი, — იქ, ფართო 

ქუჩაზე, დღეს ბაძავენ... ჰო, აღარავის ვჭირდები, — ჩვენი სამყარო უბრალო შესახედავი 

ყოფილა. მხოლოდ უბერებელი ქარი დაჰქრის...  

    აი კიდევ რა — აღარც მე მჭირდება ეს მავთულები. ჩამომგლიჯე, ენერგია ტკივილად 

მექცა... თუმცა მადლობას ვერ გეტყვი... 

    ვიღაცამ სარკმელი გამოაღო. წვიმა შხეფების ღრუბლად შემოიჭრა და ოთახი წამსვე 

წვეთებითა და წკრიალით აივსო. მის თვალებში ცისარტყელა აირეკლა, ოღონდ საშინელი 

გრუხუნის ნაცვლად საოცარი, წკრიალა მსხვრევის ხმა გაისმა. ახლა უკვე წვიმის ტალღები 

შემოიჭრა ოთახში... 

    ვაჟმა თვალი გააყოლა მის შეშფოთებულ მზერას. იქ, სადაც აკვარიუმი უნდა მდგარიყო, 

მინის ნამსხვრევები მიმოფანტულიყო. „შენ ყველაფერს“... „—რატომ არ ესმის, რომ აკვარიუმი 

მე არ დამიმტვრევია“...  

    იატაკზე გაცურდა, მაგრამ რაღაც სასწაულით ისევ სავარძელში აღმოჩნდა. ფარდები 

იალქნებივით დაიბერა და ატკაცუნდა. აკვარიუმის ლურჯი ნამტვრევებით მოფენილი 

ხომალდი წვიმის ტალღებში ტორტმანებდა და ირწეოდა... ის, ვისაც უნდა  დალოდებოდნენ... 

აკვარიუმის ნამტვრევებს შორის კლეოდოსკოპის მოზაიკასავით მიმოფანტულიყვნენ 

თევზები... წკრიალებდა, ინსხვრეოდა, ზრიალებდა, — ვაჟი ვერ ხედავდა, მაგრამ გრძნობდა. 
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                                                    გამქრალი ესკიზები 

                                              

                                                  I 

 

— უკვე დაბრუნდი? როდის? — რატომ 

ვერ შეგნიშნე? ასე გვიან სად 

დასველდი? მგონი ნასვამიც უნდა 

იყვე... 

— მეტი არასდროს დავიგვიანებ, 

ლარისა... არც შენს შეუმჩნევლად შ-

შემოვ-ვა-ვ-ვალ. 

ქალმა გაიცინა. 

— როცა ნასვამი ხარ... 

— მე ყოველთვის სულელი ვარ... 

ვყოფილვარ... 

— როლანდ... 

— ბრმაც, ყრუც... ჩვენი სტუმარი ხომ არ 

წასულა? 

— წავიდა... თითქოს რაღაც მოხდა. 

— ჰო, შეიცვალა... გიამ დაიძინა? 

— გელოდა, ძლივს დავაწვინე. 

— ეს ბიუსტი რატომ ჩამოიტანე აქ?.. 

კარგი, არ დავამტვრევ, — 

მიუახლოვდა, მხრებზე მოეხვია, — 

სამაგიეროდ ესკიზები აღარ 

არსებობს... არც აკვარიუმი... 

— სულელო, აბა იქით გაიხედე! კიდევ 

კარგი, მართლა არ დაგიმტვრევია. ეს 

თევზები შენ მოიყვანე? როლანდ!.. 

— ჩემო ციურო ქალბატონო, — თოლია 

—  თუ ქრისიას გამოარჩევთ, გადაეცით, 

რომ სმენა და მხედველობა 

დამიბრუნოს!.. 

 

ΙΙ 

 

—საძაგელო, დაგერეკა მაინც! 

—მომიტევე, მაიკო, ყველაფერი... 

—შენი ხმის გაგონებაც არ მსურს! როგორ 

შეაშფოთე ყველა, ვაჟბატონო... მეც... 

გივისგანაც ვერაფერს გაიგებს ადამიანი. 

შენ გაგებუტაო, ჰმ... იქნებ მაინც შეეცადო 

და ამიხსნა, შეიძლება მოგიტევო კიდეც. 

რომ მითხრა, წარსულში ან სულაც სხვა 

სამყაროსი ვიყავიო, დაგიჯერებ. 

გაითვალისწინე, რომ ყოველთვის არ ვარ 

ასეთ გუნებაზე. მაშ ისარგებლე, შენ ხომ 

პოეტი ხარ და... შეგიძლია ილაპარაკო, 

რაც გსურს, მოყვე... რაღას უცდი... 

—მაიკო! 

—უკვე გვიანაა, მალე გათენდება კიდეც. 

მიამბე რა შეგემთხვა! 
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—არაფერიც არ მომხდარა, მაიკო. 

უბრალოდ, გამოგიტყდები, მასვამი ვიყავი 

და ... კატარღას დავეჯახე ნავით... 

—ეს გივიმაც მიამბო... სრულიად არაფერი 

შეგმთხვევია? 

—ნამდვილად არაფერი. 

—ახლაც ნასვამი ხარ... — ტუჩები 

გამობუსხა. 

—მერწმუნე, მაია, დილით გამომეღვიძა, 

ყველაფრისთვის პატიება ვითხოვე და... 

—რატომ მარწმუნებ ასე თავგამოდებით, 

არაფერი მომხდარაო... 

—სულ ეს იყო, — ჭაბუკს სიტყვა გაუწყდა, 

— შემდეგ ვისადილეთ, აი, ახლა აქა ვარ, 

ორკაპიკიანი ხომ არ გაქვს? — სასტუმროში 

დავრეკავდი, — აქედანვე „შევამზადებ― 

ჩვენებს. 

გოგონამ მინაზე დააკაკუნა. ყმაწვილი 

მოტრიალდა. 

—არ ჩააგდო, ყლაპავს, — თან თმებს 

ისწორებდა, — ამ დილით ჩამიყლაპა, 

თქვენთან ვერეკავდი... წავიდეთ, მე 

დაგიხსნი მათგან... მაგრამ ჩემს რისხვას 

მაინც ვერ გადაურჩები. ხვალ დილით 

ვტოვებთ ამ ქალაქს, ვბრუნდებით... 

რატომ მიყურებ ასე ნუთუ გული გწყდება 

ამ ქალაქზე? მე კი როგორ მენატრება 

სახლი, ყველანი... წავიდეთ, უკვე ძალიან 

გვიანაა... 
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ზურაბ ნარმანია 

 

                           დ ა მ ა გ ვ ი ა ნ დ ა 

დამაგვიანდა. 

ნეტავ რამდენი საუკუნით დამაგვიანდა? 

კაცის გაჩენას დავდგომოდი თავთან დარაჯად, 

ტყვიის ჩამოსხმა არ ესწავლათ ადამიანთა, 

არ შეეკრათ რუხი ფარაჯა. 

დამაგვიანდა. 

გასცილდა ნაპირს 

გემი, რომელსაც ატომური სიგიჟე მიაქვს, 

აღარ ჩანს როგორ ირეკლება ანძები აფრის, 

შიში ფერფლივით გავატანე წარსულის ნიავს. 

 

 

 

                          უ კ ვ დ ა ვ ე ბ ი ს თ ვ ი ს?! 

 

სულ ცოტა, 

რაღაც ასწლიანი უკვდავებისთვის, 

ხეებზე ცეცხლით სჭრიან სახელებს. 

სულ ცოტა, 

რაღაც ასწლიანი უკვდავებისთვის, 

ხეების ცოდვით ისვრიან ხელებს. 

მე კი ვერაფრით ვერ გამიგია — ჩემს მოკვდავ სულზე ამ გახელებით, 

რისთვის ამოჭრეს ეს სახელები: 

ლაშა, გიორგი, თამარი, კახი 

—უკვდავებისთვის?!
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თემურ ჩალაბაშვილი 

 

                                     ს ა ნ თ ე ლ ი 

 

შენ ციური ხარ, სუსტი ცთომილი, 

ო, პაწაწინა თაფლის სანთელო, 

გყოლია მრევლი ხელაპყრობილი, 

შენც შეგინახავს ეს საქართველო; 

ჩამოგიქროლებს სული ტაძართა 

და ეგ სიწმინდე გასაკვირია. 

ბევრჯერ მომხდურმა ცრემლი წაგართვა, 

ბევრჯერ დაღვრილხარ და გიტირია. 

შენ სანთელი ხარ, სუსტი, უბრალო, 

მაგრამ რამდენი კვნესა გიგრძვნია, 

შენ საქართველოს ჭირისუფალო, 

ბედნიერი ხარ, წვა შეგიძლია... 

                                

ბ ა ვ შ ვ ს 

შენ ატირდები და მით უფრო ბედნიერი ხარ... 

იტირებ დიდხანს, ბოლოს მაინც გაგაჩუმებენ, 

სათამაშოთი, ან ლამაზი ჩიტის ყურებით, 
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დაგატკბობენ და მიიძინებ მერე გულმშვიდად. 

ნურც მოგეშალოს მიამიტობა, 

ლამაზო ბავშვო. 

ო, რა კარგია, რა ლამაზი სიცოცხლე ესე... 

მაგრამ ო, მაგრამ ეგ სიმშვიდე როდემდე გასძლებს. 

დადგება დრო და აიხდება ნამდვილი ფარდა. 

და მერე შენი მოტყუება არ ძალუძს არვის, 

სათამაშოთი, არც ლამაზი ჩიტის ყურებით. 

იტყვი რამეს და კოცნით აღარ ჩაგაჩუმებენ. 

და ფიქრობ მერე: ნუთუ მართლა რაც ასე მწამდა, 

იყო ბავშვობის გულუბრყვილო დანაშაული. 

ო, არა, არა, მე არ გირჩევ ლამაზი სიზმრის 

მიტოვებას და უარყოფას ველური შიშით. 

გაგიჭირდება, რომ იცხოვრო ბავშვური რწმენით, 

თუ ატირდები, აღარავინ არ გადამშვიდებს. 

                                                                 

                                                                *    *    * 

ვეყრდნობი მიწას, დამიმძიმდა რადგანაც ფრთები, 

ვეღარ ვისვენებ, არ მასვენებს სასოწარკვეთა. 

და ღამეული ნათელხილვა მიკორტნის მზერას. 

სიჩუმე სულში ამიტირდა ვით თოთო ბავშვი. 
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და ვდგავარ ახლა პირველყოფილს დაღლილი მხრებით, 

იერშეცვლილი, დარცხვენილი ვედები ყორეს. 

იქნებ როგორმე დავემალო ხორცის ცდუნებას, 

და გამოვტაცო საკუთარ თავს დაღლილი სული. 

თითქოს ლანდებმა გადირბინეს სიზმრების მიღმა, 

ნაცარწაყრილი შენი ხსოვნა მეძახის ისევ 

და ვუბრუნდები შორეული ათასწლებიდან შენეულ ფერდობს. 

გულისთქმას ვებრძვი, ზოგჯერ ხილვა მექცევა ცრემლად, 

ცრემლების ღვარი ჩამორეცხავს წინანდელ სირცხვილს, 

და ამიმწვანებს გადაბუგულ რწმენის ტრამალებს. 

მდინარის მიღმა გადაირბენს ნაცნობი ლანდი, 

საკუთარ თავთან სიახლოვე მაშინებს თითქოს, 

ჩემი გრძნობები, თითქოს ახლა მეუცხოვება. 

და რწმენა ავსებს ურწმუნობის მშიერ საფლავებს. 

ვინ მითვალთვალებს შორეული ნაპირებიდან? 

ჩემი სიზმარი კეთილია და შორსმხედველი. 

 

                   ციკლიდან „ყინულის ქალაქი― 

ამიერიდან მე შენ გეკუთვნი 

გადამავიწყდა ძველი მითები, 

შენ ხარ მაღალი ჯვარი გეგუთის, 
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მე კი დაღლილი ბერის თითები. 

და როგორც მიწა ლტოლვით მიუტევთ 

ნუ გაგაოცებს ჩემი იერი. 

შენ ამაყი ხარ ვით სიჯიუტე, 

მე ვით სიმორცხვე ვარ თვინიერი. 

აჰა, მორჩილი მონის კისერი, 

აღზევებული ჩემი ქალაქი, 

ისევ და ისევ შენ თუ მიშველი 

ცოცხლობდეს ჩემი ძვალთშესალაგი. 

ამიერიდან მე შენ გეკუთვნი, 

გადამავიწყდა ძველი მითები 

შენ ხარ მაღალი ჯვარი გეგუთის. 

მე კი დაღლილი ბერის თითები. 
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იმირა მამედოვი 

 

                    სამი ერის შვილი ვარ 

სამი ერის შვილი ვარ 

სამი მჯერა ფიცი მე 

სამ ენაზე ვტირივარ 

სამ ენაზე ვიცინი. 

სამი ტაძრის ბერი ვარ 

მელის სამი სახატე 

დავდივარ და ვმღერივარ 

მე სამი მზე დავხატე. 

მომეც სამი თასი და 

სამივ საიათნოვასი 

მზეს გადმოვღვრი თასიდან, 

რომ გავათბო მოყვასი. 

მან ხომ ფრთები აზიდა 

ფრთა გახადა მთის ხელა 

მომეც სამი საზი და 

სამი ეშხის სიმღერა. 

სამი მიწის მარცვალი 
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მიწით ამონანავდეს 

და ძმობის მთა რაც არის 

სამი მარცვლით ამაღლდეს. 

სამი მუჭა მიწა მაქვს 

ჩემს სიმდიდრეს ვყვირივარ, 

სამმა მხარემ მიწამა 

სამი ერის შვილი ვარ. 

                      

                    ორი სამშობლო 

აზერბაიჯანის ზღვა და 

მისი „უჯა დაღლარი― 

საქართველოს ლურჯი ცა და  

საქართველოს ბაღნარი. 

ბაქოს ნავთი, ხმა ტვირთამწის _ 

მომავალი ტკბილი გზით, 

მეგობრობის თასებს გვაწვდის 

ქართლის დედა-თბილისი. 

სუმგაითის გრიალი და 

ქარი დარდის მხუთავი, 

ჰა, ხუთწლედში გვიხმობს ციდან 
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მეტალურგი რუსთავი. 

ცას და მიწას ორი მხარის 

ჰბურავს მზის და ზღვის ნისლი, 

სალამ ყარდაშ!  – ბაქო არის! 

გაგიმარჯოს!  –  თბილისი. 

... და იფრქვევა ძმობა როცა 

ვერ გვაცთუნებს შაითან! 

თბილისი თუ ღვინით ლოცავს 

ბაქო ტკბილი ჩაითა. 

აზერბაიჯანის ზღვა და 

მისი „უჯა დაღლარი―, 

საქართველოს ლურჯი ცა და 

საქართველოს ბაღნარი. 

 

                                  დ ე დ ა 

როცა წვიმს გარეთ, ცა იცრემლება 

კვლავ დასველებულ შენს ლეჩაქს ვხედავ, 

ფიქრი იღვრება ცისფერ ცრემლებად 

მე შენს ჭაღარა თმებს ვხატავ, დედა. 

მე ვიყავ შენი და მე ვარ ისევ, 

რაც შენ იგულე ნათელის სვეტად, 
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ო, ეგ თვალები გულს ისევ მივსებს 

მოგონებებით წარსულზე, დედა. 

დღეს შორს რაც მოჩანს დარდდათოვლილი, 

დედი, გავლილი შენი გზებია,  

მკლავები შენი, ძლიერ დაღლილი, 

არწივის ფრთებად მელოდებიან. 

ო, დიახ, გზები დარდდათოვლილი, 

ცისფერ ფიქრებით მთხრობელნი დღეთა 

და ჰე, ის წლები ძველი თოვლივით, 

ძველი თოვლივით დნებიან, დედა.  

 

საქართველო და მთები 

მთები რომ ერთად დათვალო 

მჯერა რომ ასჯერ-ასია 

ამ მთებზე გადაბიჯება 

ერთი სიცოცხლის ფასია. 

საქართველო კი მთლიანად 

მშვენიერების თასია. 

 

ეშხი ქართული აქ არის 

სალი კლდე დათოვლილია, 



 

47 
 

იქით ჭიდილი ჯიხვების 

აქეთ ირმები ყვირიან, 

ამ მთებს საზღვარი არა აქვს 

კლდეთათვის ცა ნაპირია. 

 

ყველა მთა არის, შეხედეთ 

აქ სილამაზის ზვინული, 

ცის დარბაზების ბურჯია, 

კლდეში ჩამდგარი ყინული, 

მთებში სიმღერა გუგუნებს, 

აქა ჰქუხს ჰანგი გმირული. 

 

მთა-მთას გასძახებს შორიდან, 

ირხევა სიმი ქართული 

ეს ქართლი არის მაღალი, 

ეს არის მთების სართული, 

წყარო ჩამოშქეფს შველის რძედ, 

კლდის გულში გამოხლართული. 

 

ეს მთები საქართველოა, 

საქართველოა მდელონი, 
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ამ ლაჟვარდს კიდევ მრავალჯერ 

გადაუფრენენ წერონი, 

არ გამოაკლდეს ქართველ კაცს 

ქართული სადღეგრძელონი. 
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მანანა აბრამიშვილი 

 

                                        *   *   * 

გამოქცევიათ ხეებს ღიმილი, 

გამოვექეცი მე შენს სიყვარულს, 

მაღიზიანებს სუნთქვა აპრილის 

და არ ვიხსენებ მაინც არაფერს... 

მე მინდა მხოლოდ შეგავლო თვალი 

და გამოხედვა შენი ირიბი 

სუსხავდეს ბაგეს და შეშლილივით 

ყვიროდეს გული — გადალეული 

„გესმის მიყვარხარ, მიყვარხარ გესმის?!― 

და მივდიოდე შენგან ამაყი, 

მშვიდი, ჯიუტი და არეული... 

მე მინდა წვიმდეს, წვიმდეს და წვიმდეს,  

დაიქცეს ზეცა წვიმით და წვიმით, 

მე მინდა, როგორც პატარა წვეთი 

დავეცე მიწას და მსხვრევის ხმაზე 

მძაფრმა ტკივილმა შეგიკრას სული. 

და მე ვიცოდე, მხოლოდ ვიცოდე, 

რომ მოიდრეკდი მუხლს და მეტყოდი... 
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და ნუ გიხილავ შენ დამცირებულს, 

რადგან არ ძალუძს ჩემს დიდ სიყვარულს 

ხმელ ტოტს შერჩენილ ფოთოლს ემსგავსოს. 

ადრე არ იყო? _ მე ეს არ ვიცი, 

ახლაც რაც არის, ისიც მეყოფა 

ოღონდ ამიხდეს ჩემი სიზმარი... 

გამოგექეცი მხოლოდ იმიტომ, 

რომ უშენობა ვიცოდე რაა... 

 

 

                                        *   *   * 

გადაგავიწყებ ზამთრის სიავეს 

და გრძნეულ თითებს შუბლზე შეგახებ, 

მოდი ლამაზი მითი მიამბე 

მირანგულას და ბექნუს შესახებ. 

ნისლიან კოშკში ტირის ჭუნირი, 

ოდესღაც თქმულის მაწამებს ხიწვი, 

და სანთელივით საკუთარ ფიქრის 

სევდაგაუმხელ კოცონზე ვიწვი. 

შენს ნათელ ბილიკს ბალახი ფარავს, 

დაღლილს ვერავინ მოგეშველება, 

შენ მონადირე — იქეცი მსხვერპლად 
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და ალბათ მოგკლა დალის მშვენებამ. 

                                         

                                       *   *   * 

 

ჩვენს ბილიკებზე ახლაც ქარია, 

მე რომ მიყვარდა, შენც რომ გიყვარდა... 

ქარმა ფიქრები მალე არია 

თორემ შენს მეტი მხსნელი ვინ მყავდა. 

გვიყვარდა, მაგრამ ასე ყოფილა, 

„ქარის მოტანილს წაიღებს ქარი―, 

და დადის ქვეყნად ერთი ზღაპარი 

გოგოს და ბიჭის... კაცის და ქალის... 

უკვე დავკარგეთ, ვიპოვეთ კიდეც 

მიზეზიც, ვნებაც, სიმშვიდეც, დაღლაც, 

მაგრამ რაღაცა გვაწუხებს მაინც, 

მაგრამ რატომღაც გვაღონებს რაღაც. 

და ეს რაღაცა იმ ბილიკებზე 

ქარმა წაიღო, ქარმა არია, 

მე აღარ მიყვარს, შენ აღარ გიყვარს... 

ქარი კი... ქარი მაინც ქარია. 
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                                       *   *   * 

ეს ყვლაფერი, რაც დარჩენიათ 

ფერნაცვალ ფურცლებს, ვით რელიქვია, 

გეკუთვნის შენ. 

ჰო, შენ გეკუთვნის, მაგრამ ჩემს სულში 

ისე ფათურობს თავის ბრჭყალებით, 

მგონია სადღაც უნდა გაქცევა, 

სადღაც შორს ჩვენგან... 

გარდაცვალებულ სიტყვათა გროვა 

თავზე მეხვევა ურჩი თმებივით 

და ვიცი, ვიცი, ადრე თუ გვიან 

მკვდრეთით აღდგება შენთვის სუყველა, 

მაგრამ სხვა მიზნით... 

მაგრამ სხვა ფიქრით, 

რადგან მე შენში 

მარადიული დარდივით ვრჩები, 

და არასოდეს აჩრდილი ჩემი 

არ წაიშლება შენი ხსოვნიდან, 

ისე ვით ფურცლებს, ფერნაცვალ ფურცლებს 

დარჩათ რაღაცა ძალზე ძვირფასი 

და მეტყველებენ, როგორც თვალები... 
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როგორც თვალები, მე რომ ასე ბევრს 

ვარჩევდი მათში შუქსა და სითბოს, 

შენ არ ფიქრობდი დღე ხვალინდელი 

რას მოგვიტანდა... 

 

  



 

54 
 

თამაზ ბაძაღუა 

 

                            ლია სტურუას 

მაშინ ფოთლებში ჩნდება რაღაც 

თბილი, ქალური, 

და ისინი ჩუმად იგრძნობენ, 

რომ მათი ხორცი, 

უღიმღამო და უფერადო 

ველური სუნით იჟღინთება 

და მიწის ნაგლეჯს 

იხუტებენ თავბრუდახვევით... 

ეკლით მოზღუდულ სადედოფლოს 

 ზის თეთრი ქალი 

და ფერწასული ყვავილების 

სურნელს არიგებს... 

და მაშინ ხორცში 

ჩნდება რაღაც უფრო მაღალი, 

უფრო მართალი, 

უფრო კეთილი, 

მერმე მინდვრები შემოჰყავთ ქარებს 
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და ერთგული თავისი სისხლის 

ფურირემი ხარბად სძოვს 

ღიმილს, 

სიკერპეს და უმწეობას... 

მერმე მინდორზე ყვავილობენ 

ჩვილი აკვნები, 

გაოცებული თვალები და  

ხარის ტყავები... 

ქარებმა უწყის თავიანთი მორჩილი ბედი... 

იწვდიან ხელებს... 

და ეკლებით მორთული ტახტი 

ძვლებამდე ჩადის, 

და ძვლებს იქით, 

და სულის იქით... 

გასისხლულ თითებს ედება ხავსი, 

მერე მინდვრები შემოჰყავთ ქარებს, 

გულდამშვიდებით იძინებენ თეთრი ქარები... 

და ყველაფერი ხდება მარტივად: 

თვალებიდან ამოჰყავთ სინათლე,  

ძარღვიდან სისხლი, 

დახშული ბგერა 
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და გაგლუვებულ სხეულს 

მშვიდად სტოვებენ ქარში... 

ეკლით მოზღუდულ სადედოფლოს 

ზის თეთრი ქალი 

და ფერწასული ყვავილების  

სურნელს არიგებს... 

 

                              შ ე ნ დ ო ბ ა... 

დევებს, წიქარებს, ხუთკუნჭულებს, 

ნაცარქექიებს... 

ცრემლებს იწმენდდნენ და მატყუებდნენ 

და გაურბოდათ თვალი კედლებზე... 

სისხლაქოჩრილი მზე-კაპუეტი, 

როგორც ნესტიან აფრებს მეთევზე, 

შორეთს არწევდა ვეება ფრთებქვეშ 

სულშეგუბული მამრის ყივილი... 

მერმე ზმანება იყო ტკივილი, 

ყელი გაღადრეს ბასრი დანებით, 

მერმე ტკივილი იყო ზმანება. 

მოისვენებდნენ ჩრდილები ჭერზე 

გრძელი თითები ქსოვდნენ მირაჟებს... 
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ქსოვდნენ ღამეთა ჩაუმცხრალ თმენას, 

რომ შუბლნათელი ბავშვისთვის ღამით, 

მუდამ მართალთა და უსუსურთა, 

თბილი წინდებით, თბილი ლოგინით, 

ამოეკეცათ საბანი ფრთხილად. 

   

      მ ო ხ უ ც ე ბ ი  

ისინი დიდხანს ჰყვებიან ზღაპარს 

და მშვიდი თვალით ზვერავენ კარებს, 

თებერვლის სითბოს ცრემლები კაფავს 

და საჩიხეში ნახევარმთვარე... 

საცაა ღამე ჩამოხსნის ფარდას 

და ყვავილების წითელი არვე 

ამობრწყინდება გრძნეული დარდით, 

როგორც დახეთქილ ხელებში ქარვა. 

ამოქოლავენ ბიჭები ნაპრალს, 

ამოიხრჩობა ბღავილში კრავი, 

ისინი დიდხანს ჰყვებიან ზღაპარს 

და თეთრი ზეცა აჩუმებს ბღავილს. 
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ვენერა მილოსელს 

მე მოვაღწიე სუნთქვაშეკრულმა 

და უდაბური, ნედლი სურნელი, 

როგორც ჭაობის დაღლილი მკერდი, 

მღვრიე უბეში მშლიდა და მხვევდა. 

შენი დათვლილი ნაბიჯის ექო 

და მწარე გემო ველური თაფლის, 

შემთვრალი ფუტკრის ველური ჟინი, 

აღზევებისა თუ აღსრულების? 

ბეწვაბურძგვნილი ალღო და სისხლი 

შემავედრებდა ჯვარს და კართაგენს, 

რომელიც თურმე დავკარგეთ ჩვენთვის, 

ჩვენი სხეულის ჩრდილში დავკარგეთ. 
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ვიტალი დარსანია 

                            შეხვედრა წვიმაში 

     კვირა დღე იყო. მერაბი აუჩქარებლად 

მიუყვებოდა სანაპიროს. სასტუმრო 

„აფხაზეთთან“ შექუჩებული ხალხი 

შენიშნა. ახლოს რომ მივიდა, დაინახა: 

ვიღაც წვერმოშვებული კაცი სასტუმროს 

შენობის კედელზე ნახატებს ჰკიდებდა. 

ერთმა თქვა: მხატვარია, მეორემ — 

შერეკილიო. 

     პირველი შეხედვით, ხანდაზმული 

ეგონა. ახლოს მივიდა. ვიღაცამ 

წვერმოშვებულ მხატვარს ჰკითხა: 

     — ამ სურათებს რომ ჰკიდებ, ჰყიდი? 

     მხატვარმა თავი დაუქნია. ჩაიქირქილეს. 

ახლოს მივიდნენ, შეხედავდნენ ნახატებს 

და უკანვე ბრუნდებოდნენ _ 

აგრძელებდნენ თავიანთ გზას. 

     მერე მეორე მხატვარი მოვიდა, 

ახალგაზრდა, ოცდაოთხისა თუ იქნებოდა. 

გვერდით ქალიშვილი მოჰყვებოდა. 

ერთმანეთს უყურებდნენ და უხერხულად 

ეღიმებოდათ, ისე ჩამოჰკიდეს თავიანთი 

მოტანილი სურათები. მერე სხვა  

მხატვრებიც მოვიდნენ. ჩუმად 

მოძრაობდნენ, უხმოდ ანიშნებდნენ 

ერთმანეთს რაღაცას. 

     ნელ-ნელა  წვიმა   წამოვიდა. 

მაყურებელთაგან ზოგმა გვერდით, 

სასტუმროს ტერასას შეაფარა თავი. აქ 

წვიმა ვერ აღწევდა, _ მერაბი ნელა 

ათვალიერებდა ნახატებს. პირველად 

შეესწრო ასეთ თავისუფალ გამოფენა-

გაყიდვას. 

     წვიმა გადაღებას არ აპირებდა. ხალხს 

ერთ ადგლზე დგომა მობეზრდა; არც 

ნახატები აინტერესებდათ, გასწიეს 

სხვადასხვა მხარეს. მერაბი მარტო დარჩა. 

     დიდხანს ათვალიერა სურათები, თან 

მხატვრებსაც უყურებდა. წვერმოშვებული 

მხატვარი სდუმდა, სხვები ერთმანეთს 

ესიტყვებოდნენ. 

     ციოდა. წვიმდა. 

     მხატვარმა   შეხედა   მერაბს,  კარგად 

შეათვალიერა. მერაბი  სიცივისაგან  კანკალებდა. 

ქურთუკის საყელო აიწია, ქუდიც 

გაისწორა. მერე ერთ-ერთ სურათს 

მიაჩერდა. დიდხანს იდგა გარინდებული 

და ბოლოს თქვა: 

     —ძალიან კარგია!  

     მხატვარმა ისევ შეხედა მერაბს, 

გაეხარდა მისი ნათქვამი და ჰკითხა: 

     —ხატავ? 

     მერაბმა თავი გააქნია უარის ნიშნად. 

     —მაშ? _ ისევ იკითხა მხატვარმა. 

     —მომწონს... _ თქვა მერაბმა. ერთმანეთს 

გაუღიმეს, უბრალოდ. 

     წვიმამ უმატა, უკვე კოკისპირულად 

წვიმდა. მხატვრები იდგნენ, არსად 

მიდიოდნენ. მერე ერთმა თქვა: 

—წავიდოდი სახლში... 

მეორე გაეპასუხა: 
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—მეც, მაგრამ ხომ იცი, დღეს მხატვრის 

დღეა და აქ დგომა დაგვავალეს. 

    ისე კი, არც ერთს არ მიეჩქარებოდა, 

პირიქით, დიდხანს ელოდნენ ამ დღეს... 

     წვერმოშვებული მხატვარი 

ნერვიულობდა აიტანა. თვალებში რაღაც 

ეჭვი გაუჩნდა. ვერ უყურებდა თავის 

ნახატებს, სულ ზღვისკენ გაურბოდა 

თვალი. რუხისფერი ზღვა კი ბორგავდა, 

ზათქითა და გრუხუნით ახეთქებდა 

ტალღებს ბეტონის მაღალ ჯებირებს.    

მერაბი უკვე მეათედ მიდიოდა ნახატთან. 

     გოგონა ლოგინზე წამომჯდარიყო. 

მარცხენა ფეხი იატაკისაკენ გადმოედგა. 

ისეთი ნათელი თვალები ჰქონდა, მერაბს 

ეგონა ბავშვობიდან ელოდებოდა მასთან 

შეხვედრას. თხელი, მუქი ცისფერი ზეწარი 

ნიკაპთან ჩაებღუჯა. მაგრამ ცალი მხარი, 

თხელი და ნატიფი, მაინც მოუჩანდა. 

მარჯვენა ხელში კი ყავის პატარა ფინჯანი 

ეჭირა და მერაბს უყურებდა. თვალებში 

სითბო ჩაღვრილიყო, ნებისყოფა და 

მოლოდინი... 

     ფართოდ გახელილი თვალებიდან 

მთელი სამყარო მოჩანდა. კარგად 

იგრძნობოდა: (მოლურჯო ფონზე) _ იგი 

სულ მარტო იყო. არა, მთლად მარტოც არ 

ყოფილა. ვიღაცამ ეს-ეს არის ყავა აუდუღა, 

მიაწოდა. ქალიშვილი მაინც სხვაზე 

ფიქრობდა. მერაბი ლამის იყო შევიდა 

ქალიშვილის ოთახში, ფინჯანი გამოართვა 

და ყავა მოსვა... 

მხატვარმა იგრძნო, მივიდა ახლოს და 

მესამედ ჰკითხა: 

 —ხატავ? 

 მერაბმა ახლა კი ხმა ამოიღო: 

 —არა, არ ვხატავ. 

     მხატვარი თითქოს არ იჯერებდა. მერაბს 

კი წამოცდა:  

 —ვწერ...     

     მხატვარმა მრავალმნიშვნელოვნად 

შეხედა. მერაბმა სხვა ნახატებს ჩამოუარა 

კიდევ ერთხელ. მერე ისევ დაბრუნდა იმ 

ნახატთან _ „ქალიშვილი ყავას რომ სვამს“, 

მხატვარს მიუბრუნდა და ჰკითხა: 

—რა ღირს ეს ტილო? _ ეუხერხულა 

თავისი ნათქვამი. 

     მხატვარმა სურათს შეხედა. 

 —სამოცდაათი მანეთი, —თქვა მან ჩუმად. 

     მერაბს გაუკვირდა, ტილო დიდი იყო და 

თან  ნამდვილი  მხატვრის  მიერ  შესრულებული 

     მერე გაახსენდა, ათი მანეთის მეტი 

ჯიბეში რომ არ ედო. ვის სთხოვოს ამ 

ქალაქში სამოცი მანეთი? 

 ხომ არ ეძვირაო, თავის მხრივ ფიქრობდა 

მხატვარი. მერაბმა ხმა ვერ ამოიღო. 

     წვიმა კოკისპირულად. ისეთი 

მარტოობით აივსო ქალაქი, აუტანელი 

გახდა ერთ ადგილზე ყოფნა. 

     მერე მოვიდა ვიღაც კაცი, ორმოცდაათის 

იქნებოდა. მაკარტის სათვალეები ეკეთა, 

წვერები კოხტად შეეკრიჭა, ულვაში კი 

საერთოდ მოეპარსა. შემოვიდა ღია 

ვესტიბიულში, დაკეცა თავისი დიდი 

ქოლგა, თვალი მოავლო მთელ გამოფენას 

და მკაფიო ხმით, ხმამაღლა თქვა: 
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—Да, да! Очень хорошо! —მიადგა მარცხენა 

მხარეს და ნახატების თვალიერება დაიწყო. 

როგორც მერე გაირკვა, იგი პროფესორი 

ყოფილა, _ ლათინური ენის სპეციალისტი.   

წვიმდა. მერაბს სიცივისაგან  აკანკალებდა. 

გავიდა ქუჩაში და მორკალულ სანაპიროს 

გაუყვა ნელა. წვიმის შხაპუნა წვეთები 

ციდან ნიაღვრად ეშვებოდა. 

სასტუმრო „თბილისთან“ შეჩერდა. ისევ ის 

სურათი ედგა თვალწინ: ქალიშვილი, ყავას 

რომ სვამს... მაგრამ, თმების ფერი ვეღარ 

გაიხსენა და უკანვე დაბრუნდა.          

ნახატებთან რომ მივიდა, წვერმოშვებული 

მხატვარი წასასვლელად ემზადებოდა. ის 

ნახატი კი არ ჩანდა. ჩამოეხსნათ. მერაბმა 

მოიხედა. ჯერ მაკარტის მწვანე 

სათვალეები დაინახა, მერე ის ნახატი, 

ქალიშვილი ყავას რომ სვამს...  

კაცმა კარგად გაახვია ნაყიდი ნივთი სქელ 

ქაღალდში და წასაღებად განზადებულ სამ 

ნახატთან დადო. მერე მხატვრებს გაუცინა: 

 —Если б вы толкько знали, какая у меня 

коллекция… 

     კიდევ ერთ ქაღალდში გაახვია ნახატები. 

მერე თავის საქმეს რომ მორჩა, ისევ      

გააგრძელა: —мой дед, и не только мой 

дед, но также и мой прадед собирали ету 

коллекцию... так что... 

     წვერმოშვებული მხატვარი მერაბს 

უყურებდა. ალბათ ფიქრობდა: როგორ 

გაწუწულაო. მერაბმა ქუდი მოიხადა,—

წყლის დიდი წვეთები დაიფერთხა. 

მხატვარმა თითქოს რაღაც იგრძნო, თვალს 

ვერ  აცილებდა  მერაბს... 

    ახალგაზრდა მხატვარი, ქალიშვილი რომ 

ახლდა, ერთ ადგილზე იდგა და ფეხებს 

აბაკუნებდა. ქალიშვილს მის პალტოს 

ჯიბეში ჩაეყო ხელები და მთელი 

სხეულით მიკვროდა. 

    მერაბი მივიდა მათთან. სამი ნახატიდან 

ერთი აირჩია, ყველაზე პატარა, — გრაფიკა; 

— ლამაზი მელნისფერი ხაზებით 

ქალიშვილის პორტრეტი იყო დახატული. 

დახრილი თვალები; სულ ოდნავ 

შებრუნებული სახე; ლუშისფერი 

ქუთუთოები... 

—რა ღირს ნახატი? _ ჰკითხა მერაბმა. 

     მხატვარს გაეღიმა და თქვა: 

 —ათი მანეთი. 

     მერაბმაც გაუღიმა. ამოიღო ჯიბიდან 

ფული და გაუწოდა. ქალიშვილმა კოხტად 

შეუხვია თეთრ ჩარჩოში ჩასმული ნახატი. 

მერაბმა ქურთუკის უბეში ჩაიდო. 

ქალიშვილს გაუხარდა, ერთი ნახატი მაინც 

რომ გაყიდა, მაგრამ ორივეს ნაღვლიანი, 

უხერხული ღიმილი დასთამაშებდა 

სახეზე. 

—ერთი ხელის მოსმით დავხატე, —თქვა 

მხატვარმა, —მერე რამდენიც არ ვცადე, არ 

გამომივიდა...  

პროფესორმა მაკარტის სათვალეები 

გაისწორა, აიღო კარგად შეფუთული 

ნახატები, გაშალა თავისი დიდი, შავი 

ქოლგა და წავიდა. 

     ოდნავ გადაეღო, მაგრამ მაინც წვიმდა. 

     ცოტა ხნის შემდეგ წვერმოშვებულმა 

მხატვარმა ზურგზე მოიკიდა დარჩენილი 
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ორი ნახატი და ჩაფიქრებული გაუყვა 

ზღვის სანაპიროს. მერაბიც შორიახლო 

მიჰყვებოდა. მხატვარმა შეხედა და 

გაუღიმა. მერაბს კი ის გოგონა ედგა 

თვალწინ, ლოგინიდან ფეხი რომ 

გადმოეყო, ხელში ყავის ფინჯანი ეჭირა და 

მერაბის სულში იმზირებოდა. 
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ჯემალ ქოიავა 

 

                                                                 *   *   * 

ჯერ პატივი ვცეთ დანატოვართა, 

დადიანთა და ბაგრატოვანთა 

და გამოვკვებოთ სული აწმყოთი, — 

ბაგრატის ტაძრის ნანგრევებმა 

ამოიკვნესეს. 

მოჰკიდებია მზე ოქროს ვერძებს, 

აგერ დემეტრე, 

აგერ ცოტნე 

და აგერ ნერსე! 

ჰა, სასურველი სასჯელისთვის 

თაფლი მაცხია, 

აქ ვარ, მამულო; 

ერთი კაცის სიცოცხლეს შევძლებ! 
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                               მორფოლოგიური 

                             კონტრასტები 

ადამიანი — არსებითი, 

სულიერი, 

სახელი კონკრეტული, 

წარმოდგენილი ფუძეთანხმოვნით. 

ადამიანი — 

ზეთისხილის ტოტი მსხმოიარე, 

სიცოცხლის მარადმწვანე ნაყოფი. 

სიცოცხლე? — 

რა თქმა უნდა, არსებითი, 

უსულო,  

ხელშეუხები, 

მაშასადამე, აბსტრაქტული, 

კი მაგრამ... 

უნდა ითქვას მაინც არსებითი, 

სიცოცხლე მინახავს ქვაში ჩასახული, — 

რისი აბსტრაქტული! 
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               *   *   * 

ფე-ფეხაკრებით დადის ქალაქში 

ქარი და ჭორი. 

ასე ანაზდად 

რამ დაამშვიდა 

ავაზა ორი? 

 

                გ ა დ ა ვ ი წ ყ ე ბ ა 

„ზევახ, სიცოცხლევ ჩემო― — წარწერა 

 ალმანდინის ქვაზე ამოტვიფრულ კარპაკზე 

                                     (არმაზის სამარხი) 

 

თეთრად იხსნება ცის კაბადონი, 

ზღვა მოჰგავს ტოტებდამსხვრეულ მუხას, 

დამცხრალი ღელვა — 

იმედისგან დაცლილი თასი 

გდია სამარხში 

და მოლოდინი, როგორც ამება, 

ელის გაყოფას. 

მიედინება დღე და საათი, 
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წყლით იფარება პომპეის ხიდი — 

მესაიდუმლე ორი ნაპირის... 

თრთის სარკოფაგში სერაფიტას გაშლილი თმები 

და დიდებული დუმილია ისე ლამაზი... 

კვლავ დუმს არმაზი!.. 

ხოლო აქ, 

მზე — საუკუნის ჭეშმარიტება დამყურებს ციდან, 

ზღვა მოჰგავს ტოტებდამსხვრეულ მუხას. 

ხმა მომაწვდინე, — 

ნაპირს ცრემლები ისევ დასცვივდა, — 

ხმა მომაწვდინე, 

მდუმარე ნუ ხარ! 

 

უერთმანეთოდ 

უერთმანეთოდ 

ვერა, ვერ გაძლებს 

სიმარტოვის და მოწყენის წუთი... 

და მდინარეთა ძილგამკრთალ თვალებს 

აწვალებს სევდა მიმქრალი ზეცის, 

იმ დღეკეთილთან პარალელს ვავლებ, 

თორემ რაც მოხდა, ვერავინ შეცვლის! 
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მე თვალებს ვხუჭავ 

და უშენობას 

გაფითრებული ხელები უთრთის... 
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გია ხოშტარია 

         მ ი ნ ი ა ტ უ რ ე ბ ი 

                                  თითებს შუა გაჟონილი წვეთები 

 

   —სიცოცხლე პეშვში დაგუბებული 

წყალივითაა, ბაბუ, როგორც არ უნდა 

მოუჭირო, წყალი მაინც გაჟონავს თითებსა 

და თითებს შორის და დაეცემა მიწას 

წვეთი. ასე წვეთ-წვეთად იღვრება პეშვში 

დაგუბებული სიცოცხლეც, ბაბუ, და 

ვერაფრით ვერ უშველი მას. ყოველ წვეთს 

თან მიაქვს რაღაც ნაწილი შენი 

ცხოვრებისა. მიაქვს ისე, ძალიანაც რომ 

გინდოდეს, ვერ დაიბრუნებ, ვერ შეაჩერებ. 

და არც იფიქრო იმ თითებსა და თითებს 

შუა გაჟონილი წვეთის დაბრუნება, იცოდე, 

რომ ხელები დაკავებული გაქვს და თუ 

გაინთავისუფლებ, იმ ერთი წვეთის 

გულისთვის მთელ სიცოცხლეს დაღვრი 

ტყვილა. გესმის, ბაბუ? ეჰ, შენ ახლა არ 

უფიქრდები მაგ დაკარგული წვეთების 

ფასს. მაგრად მოუჭირე თითები, შვილო! 

მეც შენსავით ვიყავი, როცა ძალა მქონდა, 

არაფრად ვაგდებდი, თავს ძალას არ 

ვატანდი. პეშვში დაგუბებული წყალი კი 

ჟონავდა. ახლა, როცა ძალა გამომელია, 

აკანკალებული თითებით მაგრა ვუჭერ და 

მაინც იპარება ეს ტიალი თვალსა და ხელს 

შუა. ორიოდე წვეთიღა შემომრჩენია. 

სასოწარკვეთით ვუჭერ თითებს, მაგრამ 

მაინც გარბიან წლები, მიაქვს 

ჯანმრთელობა და ბოლოს მეც წვეთივით 

შემისრუტავს მიწა ხარბად, გაუმაძღრად. 

მხოლოდ რამდენიმე წუთს თუ შემორჩება 

ჩემი ხსოვნა, როგორც წვეთის დაცემის 

შემდეგ სისველე და მერე გაქრება, 

აორთქლდება, აბა! 

   ჭაღარა თმები და ბერიკაცი ბევრჯერ 

შემხვედრია, მაგრამ სიბერე პირველად 

ვნახე ამ მოხუცში. ვნახე და წარმომიდგა 

მთელი თავისი სისასტიკით, სიტკბოთი, 

სინანულით, სიკეთით... 

   „ბაბუ― — მოწიწება, სიყვარული, 

გულისტკივილი, სიბერე, ყველაფერს 

ერთად აერთიანებდა — „ბაბუ― — 

ყველაფერს. 

   „სიცოცხლეში პეშვში ბავშვობა 

დაგუბებული წყალივითაა, ბაბუ―... 

   რამდენი წვეთია ბავშვობა ნეტავ? 

ყველაზე ბევრი თუ ყველაზე ცოტა? 

   ყველაზე ბევრი ალბათ. ისე მხიარული 

ტაკატუკით იპარება, რომ ვერც კი შეამჩნევ 
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როდის გაგიფრინდება. ყველაზე 

მხიარული წვეთებია ეს, მოუფიქრებლად 

დაღვრილი და დახარჯული. 

   —დაგიჭირეთ! სო მეურქი ასე, აა? ხომ 

ჩამივარდით! სულ მე უნდა მპაროთ 

თხილი, ნანა? - გაჰკიოდა მეზობლის 

დედაკაცი და გვემუქრებოდა დიდი, 

ბროწეულის ახლად შლილი ტოტებისგან 

შეკრული ცოცხით. 

   გულს ბაგა-ბუგი გაჰქონდა, მუხლები 

კანკალებდა, შიშის ცივი ჟრუანტელი 

დასრიალებდა სხეულში... 

    ნაქურდალი თხილით გამოტენილი 

პერანგის უბეს ორივე ხელით 

ჩავებღაუჭებოდი და კმაყფილი გავრბოდი 

შორს, თან ამ დედაკაცის ხმა 

დამედევნებოდა _ „დამიბრუნეო ჩემი 

თხილი―... 

   დამიბრუნეთ ჩემი ბავშვობა... 

   ტაკ-ტუკ, ტაკ-ტუკ... ბავშვობას 

სიყმაწვილეც გაჰყვა თითებს შუა...  

   „არ იფიქრო თითებსა და თითებს შუა 

გაჟონილი წვეთის დაბრუნება!― 

   ფიქრი მდინარეს დადევნებოდა. გონება 

შეზავებოდა წყლის ტალღებს და 

ირეკლავდა ბავშვობის სურათებს. 

მოედინება, წყალუხვ მდინარედ 

მოედინება წარსული. ზვირთებზე 

ბავშვობის ღიმილი დათამაშობს 

მოუსვენრად. შორეულს ახლო ცვლის, 

ბავშვობას - სიყმაწვილე, ტალღა - ტალღას, 

სურათი - სურათს და ასე უსასრულოდ 

მოედინება უდარდელად, უშფოთველად 

განვლილი წლები. 

   გახსენება შეიძლება, მაგრამ დაბრუნება 

არა! 

   ვითომ მართლა არ შეიძლება დაბრუნება? 

თუნდაც ერთი წუთით მაინც რომ 

დამიბრუნდეს... 

   ... დაუბრუნდი ნაცნობ ადგილებს, 

მაგრამ ბევრი რამ შეცვლილა აქ. ხედავ, 

რამხელა გაზრდილა ეს ხეც. 

   „თქვენ არ გაახარებთ მაგას―... გაუხარია 

და ეს არი. 

   აგერ ზის ეზოშიც... 

    ჩუმად შევიპარები, როგორ უწინ. ის 

დედაკაციც იქვეა. 

   წელში მოუტეხია საცოდავი წლებს, 

მაგრამ ისევ ძველებურად უჭირავს ხელში 

ბროწეულის ტოტებისაგან შეკრული, 

გაძარცული ცოცხი. 

   ჩუმად შევიპარები, ჩუმად. ვიცი, როგორ 

დამემუქრება „სო მეურქი ასეო!― 

   უბეს თხილით გამოვიტენი და 

ძველებურად მოვკურცხლავ. უკან კი 

გამომყვება დედაბრის ხმა. მუხლებს 

მომიკვეთავს და დავუბრუნდები, ხუთი 

წუთით მაინც დავუბრუნდები ბავშვობას. 

   ...პერანგის კალთა თხილით ავივსე. 
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   დედაბერს შრიალი შემოესმა, გაიტრუნა, 

ყური დაუგდო, წელში გაიმართა, ცოცხს 

აცახცახებული თითები მაგრად მოუჭირა, 

შემოტრიალდა. 

   ახლა დაიწყება, დაბრუნდება... 

   დედაბრისს მრისხანე თვალებს შევხედე, 

ტანი ცივმა ჟრუანტელმა გააჟრჟოლა. 

ვუბრუნდები,   ვუბრუნდები,  ვუბრუნდები... 

ეს ხომ მისი სიმპტომია. 

   — სი რექო, ნანა?  - შენ ხარ შვილო  - და 

უცებ თბილმა ღიმილმა ამოუვსო სახის 

ნაოჭები. თვალები დაუსველდა თითებსა 

და თითებს შუა გაჟონილი წვეთების 

გახსენებამ. ბევრ წყალს ჩუვლია მას 

შემდეგ. 

   — გეჭოფი, ნანა, გეჭოფი!  - აიღე შვილო, 

აიღე. 

   „რატომ? რატომ არ მიყვირიხარ, რატომ 

არ მომსდევ? მომიღერე, ცოცხი მაინც 

მომიღერე, თუ სირბილის თავი არ გაქვს!― 

   — ბავშვობა გაიხსენე, არა, შვილო, 

როგორ მაწვალებდი როგორ... 

   „კი არ გავიხსენე, დავიბრუნე-მეთქი― - 

მინდოდა მეკივლა. 

   „გახსენება შეიძლება წარსულის, 

დაბრუნება კი არა? 

   როგორ დავიბრუნო, როგორ... მითხარი 

მაინც  - დამიბრუნეო ჩემი თხილი!― 

   მოხუცი მიმიხვდა თითქოს, რასაც 

ვფიქრობდი და მეგრულად 

ამოილუღლუღა —    „ჭკომი, ნანა, ჭკომი― -

— ჭამე, შვილო, ჭამე. 

   ...ტაკ-ტუკ... 

   ...ტაკ-ტუკ... 

   ...ტაკ-ტუკ... 

მხიარულად მირაკრაკებენ ბავშვობისთვის 

განკუთვნილი წვეთები... 

   ...ტააკ-ტუუკ... 

   ...ტააკ-ტუუკ... 

   ...ტააკ-ტუუკ... 

   სევდიანად დადევნებია სიმაწვილე 

ბავშვობას... 

   პეშვში დაგუბებული წყალი მაინც 

ახერხებს და იპარება თითებსა და თითებს 

შუა... 
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ა პ ა ტ ი ე 

 

ზის ამ ბეტონის უზარმაზარ 

კასრებს შორის და ბინდმორეულ სივრცეს 

შეჰყურებს _ ლამპიონების შუქით 

გაჟღენთილს. ღამისეულ სიჩუმეს 

მტვერდადევნებული ტრამვაი თუ 

შეაწუხებს. 

   მტვერი... 

   სვეტად აჭრილიყო მტვერი ცაში. 

   აღრენილი ბულდოზერი გაშმაგებით 

ეკვეთებოდა ბებერ კედლებს და მტვერი 

მიიწევდა ცისკენ. ძველი სახლის კედლები 

ომახიანი შეძახილებით ეცემოდა 

დადემიწას. ინგრეოდა კერა. როგორ 

უნდოდა კბილებით დაეღრღნა ეს 

სქელკანიანი ბულდოზერი. დაეხია, 

დაეფლითა რკინის ნაჭრებისგან 

შეკოწიწებული გულქვა მანქანა. უნდოდა, 

მაგრამ სურვილის მიუხედავად მორჩლად 

წკმუტუნებდა და ეხლაც მორჩლად 

შეგუებია განაჩენს. ...ზის ამ ბეტონის 

უზარმაზარ კოლოფებს შორის და 

ბინდმორეულ სივრცეს შეჰყურებს _ 

ლამპიონების შუქით გაჟღენთილს.  

   მტვერდადევნებული ტრამვაი აწუხებს 

ღამისეულ სიჩუმეს. 

   სოფლის ძაღლები კი უსაქმურობისგან 

მთვარეს შეუყეფენ და ამით პატრონს 

ერთგულებას უმტკიცებენ: „იძინეთ, 

იძინეთ მშვიდად, მე მღვიძავსო―. 

   — გაგვაწვალეს პირდაპირ... ღამეც არ 

გვასვენებენ ეს ქოფაკები. 

   — აბა, აბა, კაცო... — ბეტონის 

კოლოფებიდან ხმა მიაწვდინეს ერთმანეთს 

ადამიანებმა. 

   — ადამიანი კეთილია, ძაღლო! — 

სივრცეში გაიელვა მოხუცის სახემ. 

   — თვითონაც ცოცხლობს და შენც 

გაცოცხლებს. უჰ, შე ღორმუცელავ, ჭამის 

მეტი არაფერი იცი. აჰა ესეც, გამომართვი. 

ჭამე, ჭამე... ღმერთმა შეგარგოს, მადა შენ 

გქონია. 

   როგორ დაანგრია იმ ერთმა, გულქვა 

ბულდოზერმა მისი ბედნიერება. ვინ იცის, 

ის ბერიკაცი სად წაიყვანეს შვილებმა? 

იქნება არც არის ცოცხალი... სადმე მიწა 

თუ ღრღნის, როგორც იმ ძველი სახლის 

კედლებს _ რკინის მანქანა. 

   საფლავი რომ იცოდეს, მივიდოდა 

კიდეც, ჩამოუჯდებოდა გვერდით და 

შუყეფდა მთვარეს. სოფლის ძაღლივით 

დაუმტკიცებდა პატრონს ერთგულებას _ 
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„იძინე, იძინე მშვიდად, მეც შენთან ვარო_― 

ეტყოდა. 

   რაღა გააკეთოს ახლა, ამ ბეტონის 

კოლოფებს შორის? ტრამვაის შეუღრინოს? 

კი, მაგრამ ასეთი საქციელი ხომ ძვირად 

დაუჯდათ მასავით ბედით და ადამიანით 

განწირულებს... ისინი სად არიან ახლა? 

მანქანით წაიყვანეს სადღაც. რაც 

მართალია, მართალია, მანქანით ჯერ არ 

გაუსეირნებია არასდროს და კი უნდოდა 

გაყოლოდა იმათ, მაგრამ ნაცნობი 

ადგილების მიტოვება ენანებოდა. 

   ნაცნობი... 

   ახლა შეიძლება არ ეთქმის ასე... 

    მაშინ არ იყო ეს უზარმაზარი 

კოლოფები, მაგრამ მაინც ვერ შეელია 

აქაურობას. მისი ცხოვრების ყველაზე 

ბედნიერი წუთები აქ გაატარა, უმეტესობა 

მაინც ნაცნობია მისთვის, თუმცა რაც 

უფრო ზევით ადის ადამიანი, მით უფრო 

ნაკლად აწუხებს მიწა. 

    ნაბიჯების ხმა შემოესმა. 

    ვიღაც მოდის.  

    იქნებ მოეალერსოს კიდეც. 

      აწკმუტუნდა... კუდის ქიცინით 

მიუახლოვდა... მტვრიან ფეხსაცმელზე ენა 

გადაუსვა, მოეალერსა... 

   — უ, შე წუნკლიანო! — წიხლი თხლიშა 

გამვლელმა, — შენ რატომ დაგტოვეს 

ნეტავ, ვერ წაგათრიეს, შენი... 

   გინების კორიანტელი დააყენა, აშალა 

მტვერი... 

  უსიტყვოდ შეჰყვირა სივრცეში 

გაელვებულ მოხუცის სახეს „მაპატიეო― და 

წვივში ჩაასო კბილები გამვლელს. 

   „ეს იმ ბულდოზერს რომ მართავდი... ეს 

მეგობრებს რომ დამაცილე... ეს იმ მოხუცს 

რომ...― 

   მოხუცი... 

   „ადამიანი კეთილია, ძაღლო!― 

   აღრიალებული გამვლელი დატოვა და 

სივრცეს შეერია. 

   მირბოდა,  მირბოდა  თვალებში  სევდაჩამდგარი. 

   ეს რა ჩაიდინა... 

   სივრცეში გაელვებული მოხუცის სახეს 

დასდევნებოდა უკან და თან უსიტყვოდ 

ევედრებოდა — „მაპატიეო―. 

   — აპატიე! 
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ს ი თ ბ ო 

    პატარა გოგო ნაყინს შეექცეოდა. იჯდა 

თავისთვის ტიტლიკანა, ტრუსების ამარა 

და სულაც არ აწუხებდა ზაფხულის 

თაკარა მზე. 

     მას კი სიცხისაგან ოფლი ღვარივით 

ჩამოსდიოდა სახეზე და ისე შეებორკა 

მზის სხივებს, რომ ჯიბიდან 

ცხვირსახოცის ამოღება და ოფლის 

მოწმენდა ეზარებოდა. 

     პატარა გოგო მხიარული კისკისით 

შეექცეოდა ნაყინს. 

     მას არ უყვარდა ზაფხული. უფრო 

მეტიც _ ეჯავრებოდა. ალბათ იმიტომ, რომ 

სიცხეს ვერ იტანდა. მას საერთოდ არ 

უყვარდა ჩრდილშიც ყოფნა, ასეთ სიცხეში 

კი რა დააჯენდა მზეზე. ეს კიდევ არაფერი, 

საქმე ისაა, რომ ჩრდილში იჯდა და 

სიცხისგან მაინც ოფლი სდიოდა. 

   პატარა გოგოს ნაყინი გაუდნა ხელში, 

წვეთავდა. ბავშვის სახეზე სიხარულს 

სასოწარკვეთა ისე სწრაფად ცვლიდა, რომ 

ძნელი იყო გარჩევა _ უხაროდა თუ 

სწყინდა ეს. ერთი კი ცხადია _ ერთობოდა. 

     ...გაინავარდა გონებამ მარტოობის 

სუსხიან სამყაროში. ციოდა. მარტო იყო და 

ციოდა, მაგრამ იგი უფრო ადვილად 

იტანდა სიცივეს... შემდეგ სიცივე გაქრა და 

ნიკაპიდან ჩამოჟონილი ოფლის წვეთი 

დაეცა ხელზე. 

      პატარა გოგონას დაემთავრებინა 

ნაყინი. თითები გულმოდგინედ გაილოკა 

და მის წინ გაშენებულ ყვავილებს 

მიაშურა. მათი სილამაზით აღტაცებულმა 

ტაშიც კი შემოჰკრა. ჩაიმუხლა, ის-ის იყო 

ხელი უნდა წაევლო ყვავილისთვის, რომ 

მის ნაღვლიან თვალებს წააწყდა. შეკრთა. 

თავი მორცხვად დახარა, უცებ 

გაცისკროვნებული, მომღიმარი, კრიალა 

თვალები შეაგება და გულუბრყვილოდ 

ამოილუღლუღა: _ „თქვენი ხომ არ არის, 

ბიძია?― 

   — შენთვის მიჩუქნია. — უთხრა პატარას 

და უნებურად თვალებიდან ღიმილი 

წასხლტა. 

   ბავშვი თითქოს არ მოელოდა ასეთ 

პასუხს, შეეშინდა კიდეც, მოსწყდა 

ადგილიდან და „დედას― ძახილით თვალს 

მიეფარა. 

   ჯიბიდან ცხვირსახოცი ამოიღო და 

ოფლი მოიწმინდა. შემდეგ მადლიერების 

გრძნობით გახედა ნაძვებს, რომლებმაც 

ჩაინთქეს პატარა გოგონა. 

   — გმადლობთ, პატარავ! 

 

   როგორც იქნა ჩამოთოვა და ახლა მთელი 

სხეულით დანავარდობს მარტოობის 

სუსხიან სამყაროში. ცივა. მარტოა და ცივა, 
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მაგრამ იგი უფრო ადვილად ეგუება 

სიცივეს. 

   ბაღში ზამთარს თოვლთან ერთად 

სიჩუმე ჩამოეთოვა. 

   გაიხედ-გამოიხედა. აქა-იქ სიცივისაგან 

მობუზული გამვლელები კვალს 

ტოვებდნენ თოვლზე. 

   უცებ თბილად შეფუთულ პატარა 

გოგონას მოჰკრა თვალი. 

   იცნო, მაგრამ როგორ არ ჰგავდა იგი იმ 

გოგოს, სულ რამდენიმე თვის წინათ ამავე 

ბაღში რომ შეექცეოდა ნაყინს. თვალები... 

გაცისკროვნებული, კრიალა, მომღიმარის 

ნაცვლად ნაღვლიანს წააწყდა. გოგონა ისე 

იყო შეფუთული, რომ დახრაც კი 

ეზარებოდა, თოვლის ხელით შეხები 

არავითარი სურვილი არ გააჩნდა. 

   მიუახლოვდა. მოწყენილ თვალებში 

ჩახედა. შემდეგ დაიხარა და თოვლის 

მოზრდილი გუნდა მიაწოდა. 

   გოგონას ღიმილი წასკდა. 

  — მიცანი? 

  — არა. — ნიშნისმოგებით. 

  — მაშ დამიცადე ერთი წუთით. კარგი? 

  — კარგი, ბიძია. 

   ბავშვმა თოვლის გუნდა ხელში დაფშვნა, 

შემდეგ ნაფშხვენები ზევით აყარა, გაიცინა, 

თვალები დახუჭა და სახე შეუშვირა. 

   კისკისა სიცილი აირეკლა თოვლმა. 

   — აი, შენ! 

   ბავშვმა თვალები აახილა და არც კი 

დაუჯერა მათ. გაუკვირდა. 

   — გმადლობთ ბიძია. — თქვა და უცნობს 

ნაცნობივით შეხედა, სახეზე შესამჩნევად 

წამოენთო, ზედა ღილი შეიხსნა, გული 

გაიღეღა. დასცხა. არ გეგონოთ, თითქოს 

ზაფხულის თაკარა მზის ნაჭერი მოუტანა 

პატარას, არა, უბრალო ნაყინი გახლდათ. 
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შემოდგომის ჩვეულებრივი წვიმა 

 

    ოთახში წამლის სუნი ტრიალებდა. ის 

ვერ იტანდა ამ სუნს. უფრო სწორედ, 

ეშინოდა მისი. სადაც წამალია, ადამიანის 

სიცოცხლეა საფრთხეში. ახლა საგანგაშო 

არაფერი იყო, მაგრამ მაინც ეშინოდა. 

ეშინოდა, თუნდაც იმის გაფიქრება, რომ... 

    ... საწოლმა გაიჭრიალა. ავადმყოფმა 

პირი მისკენ იბრუნა. თვალები მძიმედ 

აახილა და შეხედა. 

    გაიტრუნა. იცოდა, ავადმყოფს უჭირდა 

ლაპარაკი და ცდილობდა თვითონვე 

ამოეკითხა დედის თვალებში ის, რაც მას 

სურდა, მაგრამ სევდისა და უძლურების 

მეტს ვერაფერს წააწყდა და დაელოდა, 

თავად როდის აუწყებდა სურვილს. 

   ო, როგორ გაიჭიმა ლოდინის ძაფი... რა 

ემართება? მას ხომ დედის თვალებიდან 

ყველაფრის ამოკითხვა შეეძლო ახლა? 

   — შვილო! 

   — აქ ვარ, დედა. 

   — თერმომეტრი გამომართვი. რამდენია? 

   — ოცდაჩვიდმეტი. საშიში არაფერია. 

   გაიღიმა. დაანუგეშა. 

   ავადმყოფსაც გადაუსერა სახე ღიმილმა. 

უფრო სწორად, სცადა გაღიმება, მაგრამ არ 

გამოუვიდა და შეწუხდა, რომ ვერ 

დაამშვიდა შვილი. თვალი აარიდა, 

თითქოსდა არ უნდოდა, რომ დაენახა მისი 

უძლურება. 

   ეხლა კი მიუხვდა დედას. საწოლთან 

მივიდა, გვერდით ჩამოჯდომა დააპირა, 

მაგრამ უცებ ფეხი დაუსხლტა იატაკზე და 

ძლივს შეიკავა თავი. 

   — ნელა, არ დავარდე, შვილო. 

 

    ... დავარდა ბავშვი. გადატყავებული 

მუხლი ხელმეორედ აიყვლიფა. ეტკინა. 

სიმწრის ცრემლი გაუსხლტა თვალებიდან, 

თუმცა თავი შეიკავა. 

    წამოდგა. თითქოს დაწყნარდა კიდეც. 

ნაბიჯი გადადგა. უფრო ძლიერად 

ასტკივდა მუხლი. დაიხედა. სისხლმა 

გამოჟონა. ვერ გაუძლო ტკივილს. 

აქვითნდა. შემდეგ უცებ რაღაც გაახსენდა. 

ნაბიჯიც უფრო თამამად გადადგა, მაგრამ 

მაინც გაუჭირდა და... 

   — დედააა! 

   არ იყო დედა მასთან, მაგრამ გრძნობდა 

მის სიახლოვეს. როგორმე მიაღწევს 

დედასთან და მერე დედა მოუშუშებს 

იარას, ხელშეუხებლად მოუშუშებს. 

დაანუგეშებს. „ვაჟკაცი არ ხარო―  -  ეტყვის 

და გააჩუმებს. დედის ნუგეში ყოველგვარ 

მალამოზე უფრო სწრაფად მოქმედებს 

მასზე... 
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   — ხომ არ იტკინე რამე? 

   — არა, დედა, ნუ გეშინია. 

   რას ჩააცივდა ამ სიტყვას? 

   ვითომ ანუგეშებს ავადმყოფს, 

სინამდვილეში კი აჩვენებს, თუ როგორ 

ესაჭიროება თავადაც ნუგეში. 

   განა ტყუის? ვის არ ესაჭიროება დედის 

ნუგეში? 

    ჰოდა, მას სწორედ ახლა ესაჭიროება ეს 

ნუგეში, სწორედ ახლა. 

    მართალია, საგანგაშო არაფერია. დედა 

უბრალოდ გაცივებულია. სიცხე აქვს, ისიც 

უმნიშვნელო, სულ რაღაც ოცდაჩვიდმეტი, 

მაგრამ როგორ უჭირს სუნთქვა, ოფლში 

იღვრება საცოდავი, რატომ? 

     ო, იცის, იცის რატომ, მაგრამ სწორედ ეს 

გახლავთ ის, რისი გაფიქრებაც ყველაზე 

ძალიან ეშინია... 

 

   — დედა, დედა, იცი რა კარგი სიმღერა 

ვისწავლე!? მომისმინე! 

 

წვიმა მოდის, წვიმა მოდის, 

მთა და ბარი სველდება, 

ჩემი კარგი დედიკო, ჩემი კარგი მამიკო, 

აღარ  დ ა მ ი ბ ე რ დ ე ბ ა... 

 

   ბავშვმა დედას შეხედა, მოეწონა თუ 

არაო? 

   დედამ გაუღიმა. გულში ჩაიკრა პატარა. 

   ბავშვი ატიკტიკდა: „თურმე, ამ სიმღერას 

ხშირად თუ იმღერებო, დედიკო 

არასდროს დაგიბერდებაო. შენ თუნდაც 

დიდი - დიდი, აი, თუნდაც ბაბუაზე დიდი 

გახდეო, დედა მაინც ისეთი გეყოლებაო, 

როგორიც ახლა―. 

    დედას გაეღიმა შვილის 

გულუბრყვილობაზე. მძიმედ ამოისუნთქა 

და ბავშვი უფრო მხურვალედ ჩაიკრა 

გულში. სევდიანი ღიმილით დაუკოცნა 

სახე. 

   — როდის მომესწრები, შვილო ?! 

   ალერსით დამტკბარი ბიჭი ხელებიდან 

გაუსხლტა დედას. ორიოდ ნაბიჯზე რომ 

გასცილდა, ჩაფიქრებული თვალებით 

მოიხედა უკან, თითქოს — „რა დროს 

ალერსიაო. ხომ იცი რამდენი საქმე 

მაქვსო―, და ისევ წამოიწყო: 

   წვიმა მოდის, წვიმა მოდის... 

 

   — გარეთ წვიმს? 

   — წვიმს, დედა. 

   — შენ წასასვლელი ხარ, არა, შვილო? 

   — არ წავალ. დავრჩები. მე რომ წავიდე, 

საჭმელს ვინ გაჭმევს? 

   — წადი, არ მშია, უხერხულია ამხანაგები 

გელოდებიან. 

   — კარგი. 

   წამოდგა. ავამყოფმა თვალი ააყოლა. 

კარადასთან მივიდა. გამოაღო. სუფთა 

პერანგი მოძებნა და ის-ის იყო უნდა 
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ჩაეცვა, რომ უცებ გულში ლახვარივით 

მოხვდა დედის სიტყვები: „მომესწრო 

შვილი―. 

გაშეშდა... 

 

   ...ბავშვი ოთახში დარბოდა და ხმამაღლა, 

დაჟინებით იმეორებდა  - არ დამიბერდება, 

არ დამიბერდება... 

   წლები კი გარბოდა. 

 

   — წვიმა მოდის, წვიმა მოდის, _ 

თითქოსდა წონასწორობის აღსადგენად, 

თავის დასამშვიდებლად, ძლივს 

გასაგონად გამოსცრა კბილებიდან. 

   „ოღონდ არ გეთქვა, ოღონდ ეს არ 

გეთქვა―... 

   — წვიმა მოდის, წვიმა მოდის... ოთახში 

ხტუნვა ხტუნვით, ვინ იცის უკვე 

მერამდენედ იმეორებდა ბავშვი... 

 

   „ ეს არ უნდა გეთქვა, ხომ იცი მე როგორ 

მაშინებს შენი სიბერე. ჯერ კიდევ პატარა 

ვარ. კიდევ მჭრდება შენი ნუგეში―. 

   შემოტრიალდა. ავადმყოფთან მივიდა. 

ხელი გადაუსვა შევერცხლილ თმებზე. 

დაიხარა და შუბლზე აკოცა დედას. 

   — კარგი, მე წავალ ოღონდ... 

   — რა? 

   — არაფერი. 

   ავადმყოფი მიუხვდა სათქმელს. 

   — რას იზამ, შვილო, ასეა.  

   „სწორედ რომ ვერაფერს ვიზამ ამიტომ 

ნუ იტყვი ამას, ნუ იტყვი, ნუ!― 

   — კარგი. 

 

   უცებ შეჩერდა ბავშვი. „ხომ არ 

მომატყვილესო? _ გაიფიქრა _ არა!― და 

ისევ განაგრძო      — „წვიმა მოდის, წვიმა 

მოდის―... 

 

   — გარეთ წვიმს, შვილო? 

   — შემოდგომის ჩვეულებრივი წვიმაა, 

დედა. 
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ზაზა კოლხიდელი 

 

          მკვდარი მამლუქის მონოლოგი 

ყველა, ვინც მაისმა მორთო, 

შეაკვდა იანვრის თვალებს, 

ფოთოლი იანვრის თვალებს, 

ქარები გლოვობენ ქარებს... 

გადმოდის გრიგალთა ლავა 

რომ ღერბთა დაფაროს მტვერი, 

მსოფლიო კვლავ იქით წავა, 

სადაც მტერს დაარბევს მტერი. 

და ისევ მიხმობენ ახლა: 

მოშორდი სოფელს თუ დაბას! 

დაე, შენ დაგამხოს დაღლამ, 

შენ იხსნი მეფეს და გლახას, 

იკივლე! იკივლე აზრო 

თუ გული აუგსა ბედავ... 

მე მახსოვს, მე მახსოვს, მახსოვს, 

რომ მხოლოდ მიტირა დედამ. 

 

       მ წ ვ ე რ ვ ა ლ ი  

და ეს იყო მწვერვალი... დაშუბული წყვდიადი, 

სადაც ერთდროს მზისხელა ვულკანები ღრეობდნენ, 

აქ მიადგა ცეცხლის კონცხს ჩვენი ძალა დიადი, 

ახლა ქვევით ღრუბელთა აფრები ირხეოდნენ. 
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როგორც თეთრი მოზვრები რწევით, ზმორებ-ზმორებით 

მოდიოდნენ ღრუბლები და მყინვართან დაობდნენ, 

იებიან ლაჟვარდში ნადირობდნენ ქორები 

და ჯიქისფერ კლდეებზე ჩანჩქერები ყვაოდნენ. 

 

არა, აღარ გვახსოვდა ქართოვლიან ველებზე 

რა წამებით მოსთქვამდნენ ჩვენი ნაფეხურები, 

ნაპრალების ჩურჩული რომ გვეწერა თვალებზე, 

რომ სკდებოდნენ კლდეები ზვავით გადახნულები. 

 

ო, აღარც თქვენ გვახსოვდით, ჩანამქრულო ბიჭებო, 

თქვენ, ვინც სადღეგრძელოებს გვინათებდით მარადის, 

ზეიმის სტიქიები გრგვინვით მიაბიჯებდნენ 

მთიდან მთამდის, ზეცამდი, ციდან — დარიალამდის. 

 

ჰაერს გადაერია ყიჟინა და გრიალი, 

თითქოს იყო ზღვაური გემების გამწირველი, 

ან იყო სადაური გაგიჟების გრიგალი? 

და ეს იყო მწვერვალი! და ეს იყო მწვერვალი! 

 

უცებ შორის ზვავები ხევებს გადაამეხდნენ 

და გაფრინდნენ ღრუბელთა ნამქერისკენ თვალები; 

ალბათ მხოლოდ წარღვნის დღე ამ სასწაულს ამიხდენს, — 

უთვლელნი, უამრავნი ბღაოდნენ მწვერვალები. 

 

 

მზის მინდვრებზე დაყრილი ფერადი მწვერვალები 

გვაქეზებდნენ მომავლის გზებით ფეხდაუდგმელით, 

გვაქეზებდნენ კლდეების ალესილი რვალები, 
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ამღვრეული ხრამები, ნამქერები უდელგმო. 

 

ცეცხლისკენ და მიწისკენ ვეშვებოდით ფრიალით, 

ვაგელვებდით დუელებს ხვალის დღეთა ავშრებით, 

ბევრს გვესმოდა მთებიდან კვლავ ზეიმთა გრიალი, 

ბევრსაც, — აუცდენელი მგლოვიარე მარშები. 
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მიხეილ ანთაძე 

                        ზღაპრის გახსენება  

იყო ზღაპარი. იყო აპრილის ზეცა. 

ჭიგოს კოცნიდა ვაზი. 

აშოლტილ ნუშებს თეთრი კაბები ეცვათ, 

თეთრი გვირგვინი თმაზე. 

 

იყო სიზმარი. იდგა აპრილის ექვსი 

— ჟამი ვარდისფერ ზღაპრის. 

ცელქმა ნიავმა ღვინო ბოლომდე შესვა 

— ეურჩებოდა აპრილს. 

 

იყო ნათება. მწვანე კოცონი ენთო 

ღრუბელთა შორის, ცაზე. 

იყო სიმღერა: ლურჯი აპრილი შენს თავს 

რატომ მაგონებს ასე. 

 

იყო სურვილი, პატარა, ერთი ციდა 

მთელი სამყაროს მოვლის, 

იყო მუსიკა და მოდიოდა ციდან 

ღიღილოების თოვლი. 

 

                             თხების სიმღერა 

                                                                        „მოდი ვნახოთ ვენახი...―  

                                                                                                      ხ ა ლ ხ უ რ ი  

მოდით, მივაწვეთ ცხოვრებას რქებით, 
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შემოვაჭამოთ ფოთლები ბარდებს. 

დაე, გვიწოდონ სულელი თხები, 

— ჩვენ დიდ სიბრძნეზე თავს სულაც არ ვდებთ. 

 

მოდით, შევეშვათ ცას და ვარსკვლავებს 

და გავიხაროთ მიწის სიმწვანით, 

თორემ ვინ იცის, როდის დაგვკლავენ 

და შამფურებზე როდის შეგვწვავენ. 

 

ვინც არ მოგვყვება, კარგად გვენახოს, 

(უკეთესს მაინც არაფერს ველით). 

მოდით, შევჭამოთ ერთად ვენახი, 

სანამ სუყველას შეგვჭამდეს მგელი. 

 

         ფ ი ლ მ ი 

ჩემი ცხოვრება იქნება ფილმი, 

რომელსაც, ალბათ, ვიღაც სხვები გადაიღებენ, 

მე კი დღემუდამ დაღლილი ვივლი 

და არაერთხელ მომბეზრდება გზა და ნიღბები. 

 

და დაღვინდება ქვევრში მაჭარი: 

(ხანდახან მინდა რაღაც ვუთხრა ფერად ცხოვრებას, 

„მძულხარ― რომ ვუთხრა, არ დაიჯერებს, 

„მიყვარხარ― — მეთქი, სხვებს მართალი არ 

ეგონებათ.) 

 

თანამიგრძნობენ სხვები შორიდან, 

მე კი დაღლილი დავაბიჯებ ქარიან გზებზე, 
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დავდივარ, როგორც რეჟისორი და 

მთავარი როლის შემსრულებელ ქალიშვილს ვეძებ. 
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რამაზ ბარკალაია 

 

                         გულს რაღა ვუყო... 

 

 

   ...მოულოდნელი იქნება შენთვის ჩემი 

წერილი ნინო! 

   ვიცი, ძალზე გაკვირვებული დარჩები, 

ამდენი მდუმარე წლის შემდეგ, უცებ ხმა 

რიღასათვის მომაწვდინა, რით ვერ 

დაგავიწყდიო? უმორჩილესად გთხოვ 

ბოლომდე მომისმინო! 

   მრავალი წერილი დავწერე ამ წლების 

განმავლობაში, მაგრამ ყველა დავხიე და 

ქარს გავატანე, ვერც ერთის გამოგზავნა 

ვერ გავბედე. 

   გახსოვს, ივნისის დამდეგს კულტ-

სახლის გამგეობის გადაწყვეტილებით 

ჩვენი ანსამბლი რომ ჩამოყალიბდა? 

ივლისის ბოლოს მზად უნდა გვქონოდა 

ორგანყოფილებიანი კონცერტი, მერე 

აგვისტოში  საგასტროლოდ  გავეგზავრებოდით 

და ფასიან კონცერტებს გავმართავით, 

შემოსული სახსრები კულტსახლის 

მესვეურებს მშვიდობის ფონდში 

უნდოდათ გადაერიცხათ. 

   პირველ რეპეტიციებთან ერთად ჩვენი 

ნაცნობობის პირველი დღეებიც დაიწყო!     

არმაზი დაფდაფზე უკრავდა, ჩვენი 

მუსიკალური ხელმძღვანელი, არჩილი _ 

პიანინოზე, კოტე _ საქსაფონზე, მე _ 

ელექტროგიტარაზე. ბონდო, შენ და მანანა 

სოლოს ასრულებდით, ხოლო 

კონფერანსიულ ნომრებს _ ჩვენი 

სამხატვრო ხელმძღვანელი, სილოვანი. 

ერთადერთი მეკონტრაბასეღა გვაკლდა 

იმხანად. 

   შენი და სილოვანის გარდა ყველანი 

სტუდენტები ვიყავით. სილოვანი 

კულტსახლში   მუშაობდა   ადმინისტრატორად.   

მან ჩვენი ანსამბლი, გამგის ალექსანდრე 

სვანიძის დავალებით, კლუბში მოქმედი 

წრეების ბაზაზე შეკრიბა. 

 გამგის დავალებითვე ჩაგვიდგა იგი 

სათავეში. კონტრაბასის ჯგუფი არ იყო 

ჯერ გახსნილი და ამიტომ მეკონტრაბასე 

სილოვანს უნდა მოეყვანა. 

   გახსოვს, წამით ჩამუხლულს რომ ვერ 

ვნახულობდით? ეს ახალი ინსტრუმენტების 

შესაძენად თანხის გადარიცხვაო, ეს 

აფიშებიო, ეს კოსტუმების შეკერვაო, 
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კონფერანსიეო და ვინ მოთვლის კიდევ 

რამდენი რამ იყო მოსაგვარებელი. სულ 

ჯარასავით ტრიალებდა და თავის 

ენთუზიაზმს ჩვენც გვდებდა ეს ხმელი, 

კაფანდარა კაცი. მისი ხელმძღვანელობით 

შევადგინეთ სამუშაო გეგმა, საკონცერტო 

პროგრამაში თითქმის ყველა ხალხის 

სიმღერები შევიტანეთ. 

   შენ უცხო ენათა ინსტიტუტის 

გერმანული ფაკულტეტი გქონდა 

დამთავრებული. წინა წელს კი სკოლაში 

უმცროს კლასს ასწავლიდი ამ ენას, თან 

კულტსახლში წრეს ამეცადინებდი. 

   რეპეტიციებზე ცისფერ ტანსაცმელში 

გამოწყობილი მოდიოდი. ახლაც თვალწინ 

მიდგას შენი ღია თაფლისფერი თვალების 

ეშხი და მუქი წაბლისფერი კულულების 

სურნელება მაბრუებს; პომადით ოდნავ 

შეღებილი თხელი ვნებიანი ტუჩები, 

მარცხენა ტუჩის ზემოთ პატარა შავი ხალი  

და შავი ხელჩანთა, მხარზე ჩამოკიდებულს 

რომ დაატარებდი განუყრელად... 

რეპეტიცია ყოველდღე გვქონდა. ხშირად 

ვხედავდით ერთმანეთს. შემდეგ, 

თანდათან გავშინაურდით; ერთად 

მივდიოდით კლუბიდან და 

რამდენიმეჯერ სახლამდე მიცილების 

ნებაც დამრთე. მე  უცხო  ენების  ფაკულტეტზე 

ვსწავლობდი  უნივერსიტეტში,  ინგლისურ  ენას 

ვეუფლებოდი და იმ ხანებში მესამე  კურსზე 

გადავდიოდი. 

   გახსოვს, ერთ კვირადღეს ქუჩაში 

შემთხვევით რომ შემომხვდი? ხელში 

მიხაკები მეჭირა. 

   — მე მომიტანე ხომ? _ მითხარი უეცრად 

სიცილით. 

   უარის  ნიშნად  თავი   გავაქნიე.   

გულუბრყვილობა კადნიერებად 

ჩამომართვი, მერე იწყინე. მაგრამ 

შემატყვე, რომ წამოვწითლდი და 

გასამხნევებლად მაინც მკითხე: 

   — მართლა, ვისთვის მიგაქვს? 

   ორ ცეცხლს შუა ჩავვარდი. მეცრუა, 

პაემანზე მივდივარ-მეთქი, ტყუილს ხომ 

მოკლე ფეხები აქვს? არადა ვინ იცის რა 

კუდს გამოაბამდნენ. ერთხანს ვიყოყმანე, 

ბოლოს გადავწყვიტე ისევ სიმართლე 

მეთქვა და ძლივსღა ამოვღერღე: 

   — გოგონა მიყვარდა ერთი... 

   და სათქმელი აღარ დავამთავრე. მაგრამ 

შენთვის გასაგები გახდა ყოველივე. 

უეცრად გული ამოგიჯდა. ისე 

გულწრფელი იყო ეს ცრემლები, თან ისე 

ლამაზი, ღვთაებრივი და სათნო მეჩვენე ამ 

წუთებში, რომ ანაზდად დავიბენი. 

   — ... მე არსად არ მეჩქარება და მოდი, თუ 

გინდა, ერთად წავიდეთ, კარგი? _ თქვი 

შენ. 
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   ისეთი ტკბილი, იდუმალი, ნაზი, 

მუდარით სავსე თვალები და ხავერდოვანი 

ხმა გქონდა, რომ მიხაკები, რომელიც 

ხელში მეჭირა, ინსტიქტურად 

გამოგიწოდე და გითხარი: 

   — გმადლობ, ნინო!.. 

   მოულოდნელად ლოყაზე მაკოცე. გული 

შემიქანდა, რაღაც თბილზე თბილი 

ჩამეღვარა სულში... მკლავი მკლავში 

გამიყარე და ერთად გავუყევით ქუჩას... 

   შემიყვარდი, შემიყვარდი, როგორც 

ოცნებას აოცებს და უყვარს მზე, 

უსაზღვრო ცა და ვარსკვლავები. ბევრი 

ვეცადე, მაგრამ ვერა და ვერ შევძელი ამ 

თემაზე ზოგადადაც კი სიტყის ჩამოგდება 

შენთან... შენ უფროსი იყავი ჩემზე და 

აიტომ თავი მკაცრად უნდა გჭეროდა, 

თანაც მე ერთი გამხდარი, 

გულჩათხრობილი ბიჭი ვიყავი. თურმე 

ხვდებოდა  ყოველივეს.  მე,  გულუბრყვილოს 

კი მეგონა, ვერაფერს მამჩნევს-მეთქი. 

   დრო გადიოდა... 

   გახსოვს, იმ დილით სილოვანმა 

მეკონტრაბასე რომ მოიყვანა, და იგი ჩემი 

მერხის ამხანაგი, თენგიზი აღმოჩნდა? 

მაღალი, ბრგე, ძალზე ვაჟკაცური 

შესახედაობისა.  ახალშეკერილი კოსტუმი 

მოხდენილად ადგა ტანს, პირწმინდად იყო 

გაპრსული და მისი შავი, მოდური 

ფეხსაცმელებიც სარკესავით ბზინავდა.  

   ... ჩემმა თანამერხელმა ხელად დაგახვია 

თავბრუ. გახსოვს, იმ დღეს თენგიზთან 

საუბრით გართულმა ახალთახალ 

კოსტუმში გამოწყობილს ყურადღება რომ 

ვერ მომაქციე და მეორე დღეს თენგიზის 

თანდასწრებით მომიბოდიშე ამის გამო? 

   მე ხუმრობით ვუთხარი ამხანაგს: 

   — ბედი, გქონიაო, შენ უნდა დაიკვეხო, 

ჩემო ძმაო! ბანქოც გწყალობს და ქალიც... 

   შენ მყისვე მიხვდი, რისი თქმაც 

მინდოდა. 

   — ბედი რა შუაშია, თავად უნდა 

ვარგოდე. მაშინ იქნებ ერთიც გწყალობდეს 

და მეორეც, _ მომიჭერი. 

   გავიდა ივნისი. ივლისიც მიიწურა. 

გასინჯვამ წარმატებით ჩაიარა და 

გადაწყდა, რომ ბორჯომის ხეობას 

ვეწვეოდით კონცერტებით. რამდენიმე 

დღით ადრე სილოვანი და კოტე ბორჯომ-

პარკში გაემგზავრნენ, რომ სასტუმროში 

ჩვენთვის ოთახები მზად ყოფილიყო. ექვს 

აგვისტოს ღამით ჩვენც მატარებელში 

ვისხედით უკვე და მივემგზავრებოდით. 

ერთხანს სცრიდა, შემდეგ კი 

კოკისპირულადაც დასცხო. სექციის წინა, 

იზოლირებულ ნაწილში შუაღამემდე 

გრძელდებოდა ჟრიამული, _ ანეკდოტი, 

ხუმრობა, სიცილ-ხარხარი და სიმღერა. 

   მე თქვენს ზურგსუკან, ბოლო სკამზე 

ვიჯექი. რაღა დაგიმალო და, ენით 
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გამოუთქმელ მარტოობას ვგრძნობდი. 

გახსოვს, რომ დამიძახე და შენს გვერდით 

დამსვი? როგორ დავივიწყო ეს. ან 

შეიძლება კი ამის დავიწყება? გვიან, მაგრამ 

მაინც გეუბნები, მადლობელი ვარ, დიდი 

მადლობელი... 

   იქვე ჩვენს წინ აფიშის სქელი გრაგნილი 

ეგდო. ორი თვის განმავლობაში ანსამბლის 

სახელწოდება ვერა და ვერ მოვიგონეთ და 

ამაში ალბათ ივლისის თბილისურ 

თაკარასაც მიუძღოდა წვლილი. აფიშების 

შუა ნაწილში კი სპეციალურად იყო 

ადგილი სახელწოდებისათვის 

დატოვებული. უცებ თვალები მე 

მომაპყარ, არილიანი თვალებ, მზე 

ბრწყინავდა შენს თვალებში, გონება 

გამინათდა და სახელწოდებაც მზად იყო. 

ამ დროს კი შენი ხმაც გაისმა: 

   — აბა, ახლა კი სერიოზულად, ხომ არ 

დაგავიწყდათ, ალექსანდრემ რომ 

დაგვაბარა, აუცილებლად უნდა 

მოიფიქროთ რამე, თორემ ეს აფიშები ასე 

თუ ნახეს, შევრცხვებით და ისააო, მოდით 

დავიწყოთ, აბა ბონდო, იქნებ ახლა მაინც 

მოიგონო რამე. 

   გახსოვს, ბონდომ უკმაყოფილოდ რომ 

ჩაიბუზღუნა, რაღა მე დამეტაკა 

პირველადო,    მცირე ყოყმანის შემდეგ კი 

თქვა: 

   — გაზაფხულის მერცხლები! 

   — შემოდგომის მწყრები! _ გამოაჯავრა 

არმაზმა. 

   მწყრის ხსენებაზე მანანამ ნერწყვი 

ჩაყლაპა და უეცრად წამოიძახა: 

   — ოი, როგორ მომშივდა, რომ იცოდეთ, 

შემწვარი მწყრები მართლაც არ იქნებოდა 

ახლა ურიგო. 

   მთელი დღე ლუკმა პირში არ 

ჩაგვსვლოდა. აბა, იმ სიჩქარესა და ფაცი-

ფუცში ჭამა ვის გაახსენდებოდა! ყველანი 

ბოღჩებს მიაწყდნენ და იქიდან ზოგმა 

ფუნთუშები და ხაჭაპურები ამოალაგა, 

ზოგმაც ხილი. შემდეგ მანანამ „პირველი 

ყვავილები― უწოდა ანსამბლს, არჩილმა 

„მთის ნაკადული―, შენ „უზრუნველი 

ახალგაზრდობა― და თენგიზმა 

„მოხეტიალე მუსიკოსები―. ბოლოს ჩემი 

ჯერი იყო მოსული და ვთქვი: 

   — დაე, მუდამ იყოს მზე... 

   გახსოვს, ასე ეწერა ჩვენს აფიშებს შემდეგ 

მთელი გასტროლის მანძილზე? 

ლოყებღაჟღაჟა თენგიზი და არმაზი კი 

იდგნენ და ხითხითებდნენ, თან ერთი 

ფუნთუშას სანსლავდა, მეორე ხაჭაპურს 

და ყველანი იცინოდით... 

   ხელსაყრელი წამით ვისარგებლე და 

კვლავ ჩემს ძველ ადგილს დავუბრუნდი. 

მატარებელი მთელი სიჩქარით მიჰქროდა. 

დროდადრო ელმავლის ხმა მოაღწევდა და 

მერე ისევ ბორბლების დაგადუგი ისმოდა 
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მხოლოდ. სარკმელში ვიხედებოდი. 

ხანგამოშვებით ნათურები ჩაიკაშკაშებდნენ 

ჩემს თვალწინ და მერე კვლავ სიბნელე 

აწყებოდა სარკმელს. რამდენიმე ხნის 

შემდეგ ვაგონში სიჩუმე ჩამოვარდა და 

წამით მზერა მიმოვავლე იქაურობას. 

ყველას მიგძინებოდათ. 

   თენგიზს შენს მხარზე თავი ჩამოედო და 

ორივეს მშვიდად გეძინათ. უცებ თითქოს 

გულში რაღაც ჩამწყდა, ისე ვიგრძენი ეს და 

გონებაარეულს დილამდე თვალი არ 

მომიხუჭავს. ჯერ ისევ ბნელოდა, როცა 

მატარებელი ბორჯომის ბაღის გვერდით 

ბაქანთან შეჩერდა. ყველანი ჩამოხვედით. 

გახსოვს, უძილო, ყველაზე ბოლოს, 

ბარბაცით რომ ჩამოვდიოდი კიბეზე, 

ბოლო საფეხურზე გავჩერდი და თენგიზს 

განგებ უდარდელი სიცილით ვუთხარი? 

   — ეჰ, რაც არის, არის... მაჯობე და... 

   თითი მოვკაკვე. 

   ხომ სწორედ ეს გინდოდა? სიხარული 

ვერ დაფარე და გულწრფელი სიცილით 

მითხარი: 

   — აი, მაგ სიტყვებისთვის კი გაკოცებ! 

   ძლივს ჩამოვფორხდი და როცა ანაზდად 

მოგხედე, სიცილითვე განაგრძე: 

   — ოღონდ ახლა არა, სხვა დროს იყოს, 

კარგი?.. 

   გავშრი, გავწითლდი, მაგრამ მიხვედრით 

კი ძალზე გვიან, მრავალი წლის შემდეგ 

მივხვდი რა გამოუსწორებელი შეცდომა 

მომივიდა თურმე. 

   დაგვხვდნენ სილოვანი და კოტე 

სადგურზე, როგორც იყო დათქმული. 

სასტუმროში ადგილი ვერ ეშოვათ და 

სკოლის შენობაში უნდა 

დავბინავებულიყავით. ამაზე არმაზმა 

იხუმრა, სანამ არ მიშოვნით „ლუქსს― 

აბაზანით, ტელეფონით და 

კონდენსირებული ჰავით, მე აქედან ფეხის 

მომცვლელი არა ვარო... 

   ჩემოდანზე ჩამოჯდა და ფეხი ფეხზე 

შემოიდო. 

   ჩავსხედით მანქანაში და გავსწიეთ. 

ნაძვნარში აგურის კოხტა შენობა 

მაღლობზე  იდგა. ეს იქნებოდა ჩვენი 

დროებით საცხოვრებელი სახლი. იმ 

დღით კონცერტი არ იყო დაგეგმილი და 

ცოტა წავიძინეთ. როცა გავიღვიძეთ, 

გადავწყვიტეთ ერთად წაგვესაუზმა. 

გახსოვს, მე და შენ გვიან რომ გამოვედით 

შენობიდან და სხვებს კარგა მანძილზე 

ჩამოვრჩით? შენ ნაწყენი იყავი თენგიზზე, 

რომ არ დაგელოდა და წინ მიმავალს 

გაფაციცებით უთვალთვალებდი 

შორიდან. ის კი ბიჭებს ალბათ ისევ 

ანეკდოტებს უამბობდა, რადგან ისინი ისე 

ხარხარებდნენ. მივუყვებოდით მტკვრის 

ნაპირს. ქუჩას ხეთა ამწვანებული რიგი 

ჩასდევდა. ლურჯად დაგვნათოდა ზეცა. 



 

89 
 

გზისპირებზე ფოთლის ჩრდილები 

თრთოდნენ და მდინარის გრილი სუნთქვა 

გვესალბუნებოდა. ზვირთთა ჩქეფა და 

ტლაშუნი მოისმოდა ჯებირის მიღმა. 

ვიცოდი, ჩემი საიდუმლო რომ ცნობილი 

იყო შენთვის და მაინც ამ წუთებში ძალიან 

მომინდა თუნდაც რამდენიმე წამით შენც 

ჩემი თვალებით შეგეხედა ამ ჩემთვის 

ორმაგად მომხიბვლელი ცისა და 

მიწისათვის, რომ თუნდაც რამდენიმე 

წამით განგეცადა ის, რასაც მე 

განვიცდიდი. ამიტომაც იყო ალბათ 

უიმედო წყალწაღებულივით ხავსს რომ 

მოვეჭიდე? 

   — ნინო! 

   როდის-როდის მიპასუხე: 

   — რა იყო? 

   — რაღაც მინდა გკითხო! 

   — გისმენ! 

   — ფაკულტეტზე გერმანულის გარდა რა 

ენას სწავლობდით? 

   — ინგლისურს!.. 

   ძალზე გამიხარდა ეს. 

   — გახსოვს რაიმე? 

   — რატომ გაინტერესებს?.. 

   — ახლავე აგიხსნი, ოღონდ... 

   ჩავილუღლუღე ბავშვივით, რომელმაც 

იცის, რომ მკაცრი სასჯელი არ ასცდება, 

მაგრამ დანაშაულს ანაზდად მაინც სჩადის 

და ერთი სიცოცხლე გავათავე, სანამ 

გეტყოდი: 

  — აი ლავ იუ... 

   შენ წუთით დაგენისლა თვალები, 

შეკრთი. მერე სადღაც შორს გატყორცნე 

მზერა და მშრალად თქვი: 

   — ვხვდები!.. არ გინდა!.. 

   იმ ღამითვე ანსამბლის წევრებმა 

სადგურზე გავისეირნეთ და უკან, ბაზაში 

დაბრუნების წინ, შენ, თენგიზი და მე 

ერთად ვიდექით ცაცხვის ჩრდილში? შენ 

ჩვენთვის მკლავი გქონდა გაყრილი. 

ერთხანს ასე ვიდექით სამივენი. შენი 

სიახლოვის შეგრძნებით, სიხარულისა და 

მღელვარებს მეცხრე ცაზე ვიყავი. 

მინდოდა ასე ერთად დიდხანს, დიდხანს 

ვმდგარიყავით ამ ცაცხვის ჩრდილში და ეს 

ჩემთვის ტკბილი, წმინდა მღელვარე 

წუთი, რაც შეიძლება გაგრძელებულიყო... 

მაგრამ უცებ ვიგრძენი როგორ ნელ-ნელა 

დაიძვრინე მკლავი და ბოლოს კი სულაც 

გაინთავისუფლე.  მივხვდი, თენგიზთან 

მარტო დარჩენა გინდოდა. შევატყვე, რომ 

ძალიან გაფითრდი. მეტი რა გზა მქონდა 

და ის იყო უნდა მივბრუნებულიყავი, რომ 

თენგიზმა რაღაცნაირად შემოგხედა. შენ 

ხელი ისევ გამიკეთე და ჩვენ სკოლისკენ 

მიმავალ გზას გავუყევით. 

   მეორე დღიდან კონცერტები დაიწყო. 

გახსოვს, დიდი ცემის, ლიკანისა და   
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ბაკურიანის მოვლის შემდეგ, ერთ ღამეს 

ახალდაბაში ჩატარებული კონცერტიდან 

ბორჯომის ბაღში რომ ვბრუნდებოდით? 

მიქროდა ჩვენი ავტობუსი. თავსხმა წვიმა 

იყო. შოფერს ავტობუსში შუქი გამოერთო, 

რომ გზა კარგად დაენახა... იქ, სადაც მე 

ვიჯექი, უხვად იფრქვეოდა წვიმის 

წვეთები სარკმლის ღრიჭოებიდან. შენ და 

თენგიზი განმარტოებით უკან, სულ ბოლო 

სკამზე ისხედით ერთად! უსიამოდ 

მაჟრჟოლებდა, ვერ ვმშვიდდებოდი. 

ნუგეშის ერთი უბრალო სიტყვაც კი 

სანატრელ წამლად გამხდომოდა... 

ამასობაში კი ისე მაგრა გავლუმპულიყავ, 

ბაზაში მისულს სიცხე უკვე ორმოცზე 

მაღლა მქონდა ავარდნილი. საშინლად 

მაციებდა... და რაღა ბევრი გავაგრძელო, 

ჩავწექი. არც ერთი ჩემს საწოლს არ 

მოსცილებიხართ, სულ ერთთავად თავს 

დამფუსფუსებდით ყველანი. განსაკუთრებით 

კი შენ და თენგიზი. მეორე დღეს ბედად 

კონცერტი არ გვქონდა და თანაც 

დილიდანვე დაიწყო სიცხემ დაკლება. 

მახსოვს, როგორ გიხაროდათ, შენ და 

თენგიზმა გიტარაზე „სულიკოც― 

დაამღერეთ ტკბილად... 

   მაგრამ საღამოს ისევ ამივარდა სიცხე და 

ბოდვა დამაწყებინა... როცა გამოვჯობინდი, გავიგე, 

რომ შენ გიტირია მაშინ... ამას როგორ 

დაგივიწყებ, ან როგორ დაგიკარგავ... 

   მრავალმა წყალმა ჩაიარა მას შემდეგ. 

დღე დღეს მისდევდა, თვე თვეს, წელი 

წელს. ბევრი რამ იფარებოდა დავიწყების 

ფერფლქვეშ, თვით ჩემთვის 

ღირსახსოვარი შენი სახე კი... მუდამ თან 

მდევდა, სწორედ ისეთი, იმ ზაფხულს რომ 

ჩარჩა მეხსიერებას...    ბოლოს ცხოვრების 

გზაზე სხვას გადავეყარე და ჩემი ბედიც 

თითქოსდა მას დავუკავშირე... შენდამი 

ლტოლვა უფრო გამძაფრდა. ერთხანს შენს 

ფოტოსურათს დავეძებდი. მინდოდა 

მასზე მელოცა როგორც ხატებაზე. ამ 

ბოლოხანს რაღაცნაირად ამეკვიატა, 

ერთხელაც რომ დამანახა, თუნდაც 

შორიდან, უბედნიერესი კაცი ვიქნები-

მეთქი. წლევანდელი ზაფხული თბილისში 

გავატარე. ყოველ საღამოს შენს ქუჩაზე 

დავეხეტებოდი. ადრე რომ ცხოვრობდი იმ 

ქუჩაზე, იმ იმედით, რომ იქნებ ერთხელ 

მაინც მომეკრა შენთვის თვალი. 

   აი, მიილია ზაფხულიც. დაცარიელებული 

ქუჩები უკვე ხალხით ივსებოდა. ხვალ 

ჩვენებიც უნდა ჩამოსულიყვნენ და შემდეგ 

ოჯახურ ყოველდღიურობაში უნდა 

ჩავძირულიყავი. სუნთქვაშემკვრელი 

სიცხე იდგა მთელი დღე. საღამოს კი კიდევ 

უფრო ჩამოცხა და წვიმის თქეშიც დაუშვა. 

ქუჩას ავსებდა ღრიალით მომდინარე 

ღვართქაფი შენი აღმართიდან. 
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   ვინ იცის მერამდენეჯერ ვკეცავდი 

აღმართს და იშვიათად მომავალ მგზავრს 

ცნობისმოყვარედ ვაკვირდებოდი. მერე 

ერთბაშად აგრილდა და ცაც 

ვარსკვლავებით აივსო... უკანასკნელად 

ჩავათავე დაღმართი. უკანასკნელად 

შევჩერდი შენი ქუჩის ბოლოში მდგომი 

ჭადრის ქვეშ, პაპიროსს მოვუკიდე და... 

   ქუჩის კუთხეში შენი სილუეტი 

გამოჩნდა. ჭადარს მივეყრდენი, 

გაოცებული მოგაშტერდი. ამაყად 

მოდიოდი, თავაწეული და წარბაწეული, 

სწორედ ისე როგორც იმ ზაფხულს, 

მაგრამ... ღმეთო ჩემო!.. ნუთუ ეს შენ იყავი, 

უკანასკნელ მოდაზე მორთული, 

ხანძრისფერ პალტოში, მოკლედ 

შეკრეჭლი, ჩალისფერად გადაღბილი 

თმით და საერთოდ ათასნაირი 

ნელსაცხებლებითა და საღებავებით 

მოკაზმული?  წამით შეხვდა ჩვენი თვალები 

ერთმანეთს, წამით და მე ვიგრძენი უდიდესი 

სევდა, მის სიღრმეში ჩადებული. ვიგრძენი 

და კიდევ უფრო ავფორიაქდი. ავფორიაქდი და 

გადავწყვიტე ეს წერილი დამეწერა. 

   იცი რატომ არ გამოგეუცნაურე? 

   მე მომეჩვენა, რომ ის ნინო არ იყავ და, 

რაღა დაგიმალო, მეც სულ სხვა ვიყავი — 

ოჯახის მამა, საქმის კაცი. 
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თამაზ ბერუჩაშვილი 

                                 ა ნ ა ნ უ რ თ ა ნ  

როგორც ჩემია, ისე შენია 

საფერებელი მიწა — მამული, 

უღელი ბევრი გაგიწევია 

ხან სიჩუმით და ხან კი ხმაურით,  

მზეს ხელს უწვდიდი ცელქი ბიჭივით, 

იცოდი ბრძოლით დაღლა ნამდვილი, 

ო, ანანურო, წლებთან ჭიდილი 

არა ყოფილა თურმე ადვილი. 

მაშინ არ ვიყავ, ეხლა რაკი ვარ, 

რადგან დავდივარ ქვეყნად წვალებით, 

უნდა დავრეკო ყველას მაგივრად 

დადუმებული შენი ზარები, 

ჟინი, ეხლა რომ სისხლში მიღელავს, 

უნდა აღვანთო, როგორც გვჩვევია, 

მაგრამ რა გასწევს უღელს იმხელას, 

რაც შენ დუმილით გაგიწევია. 

 

        ა გ ო ნ ი ა  

                                      კ. გამსახურდიას 

შემოაქვთ ბიჭებს ოთახში დარდი, 

დგას გალურსული ზაფხულის სიცხე, 

სიცოცხლის ხათრით, წყურვილის ხათრით 

არავის, სული ხალხს უნდა მივსცე. 
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და დასაწყისი სევდის ყოველის 

თაველებს მესვრის ზღვისთვალა ქალი, 

ტირის ენგური, სვეტიცხოველი, 

წიწამურს ქრება ხოხბების კვალი, 

აგერ — პატარა ჭრელ ჩიტებს მისდევს, 

აგერ — ფიჭვების სურნელი მწვანე, 

სულ არ ყოფილა სიცოცხლე მცირე, 

სულ არ ყოფილა სიკვდილი მწარე, 

ყველაფრისათვის მადლობას გიხდით, 

მომეცი ხელი, რომ ავდგე უტა! 

მოკვდავის პერანგს გულგრილად ვიხდი 

და ვდგები ძვირფას აჩრდილებს უკან. 

იწყება სულ სხვა, სულ სხვა რაიმე, 

ლურჯი წრეები იწვის სულ ახლოს, 

გადახტი, მორჩა! აღარ ღირს მეტი! 

ნებით! 

სიკვდილო ხელი არ მახლო! 

ღმერთი! 

სად არის, მაჩვენეთ ღმერთი! 

მელოდე... უტა... ვკვდები... ვაიმე! 

და დიდოსტატი ხვდება დიდოსტატს... 

ხუნდება ღამე, გაცრეცილი თავშალი 

ქვრივის... 

 

                                                                 *   *   * 

გოგოს მიჰყვება ჩემხელა ბიჭი, 

უცებ ჩერდება, 

„გაქვს სიგარეტი?― — მეკითხება, 

ვიღებ ბოლო ღერს, უთქმელად ვაწვდი, 

ცარიელი კოლოფი კი ოდნავ კმაყოფილს 
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მიჭირავს ხელში, თითქოს გადაგდებისა 

მეშინოდეს 

და მეღიმება... 

(გოგონას შენი თვალები ჰქონდა...) 

 

 

    ღამით, კონცერტზე 

 

ოქროს ვერძივით უკიდიათ კარზე აფიშა, 

იხსნება ფარდა — თეთრი აფრა მრისხანე გემის, 

სკამზე მიკრული ყველა კაცი ერთად გაგიჟდა — 

— სირინოზივით ესტრადაზე ვიღაცა მღერის 

 

და ამორძალებს — ქალებს მკერდი შურით ევსებათ, 

ანადგურებენ მამაკაცთა გარინდულ ბანაკს, 

დგანან ქუჩები — გადაღლილი იაზონები 

და მიარწევენ ზღაპრულ „არგოს― — მთვარიან ქალაქს. 
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ლია ჯაყელი 

 

                      გ ი ო რ გ ო ბ ი ს თ ვ ე  

თეთრი გედები შემსხდარან მთებზე, 

სოფელსაც ელის უკვე სიფითრე, 

ქარი სალამურს კვლავ ააკვნესებს, 

მზე გაცინებას გადაიფიქრებს. 

გაუქვავდება ღრუბელს ცრემლები 

და წვიმა შეწყვეტს გედის სიმღერას... 

და მონადირის ჟინი დაარღვევს 

გიორგობისთვის ამ ჩაფიქრებას... 

თოვლისქალივით თეთრი ბებია 

ფთილას დაართავს ბებრულ ხელითა, 

მერე ზღაპრები აფრინდებიან 

მოშიებული ბუხრის ყელიდან... 

 

         ლ ე ქ ს ი 

ეს ღამე იყო 

რაღაც საოცარი — 

არც მთვარე იყო, 

არც ვარსკვლავები, 

ქარის ქროლვა, 

არც წვიმის წვეთი... 

სიჩუმე იყო 

ყველაზე მეტი, 

მეტი კი არა, — 

მხოლოდ სიჩუმე... 
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ძილში წასულიყო ყველაფერი, 

ძილი არა და არ მოდიოდა... 

ბოლოს, ძილში და სიჩუმეში 

მოვიდა ლექსი, 

დაწვა ქათქათა ზეწარზე და... 

არ დაიძინა. 

 

 

 

                                              ვ ე დ რ ე ბ ა 

 

   წამიყვანე შენს ზღაპრულ სამეფოში, თვალები სიყვარულით ამიხვიე, გზა რომ ვერ ვიპოვო 

სააქეთო... დალალში ჩამაბნიე გვირილა თეთრი (გვირილას ექნება მზისხელა გული!), 

თვალებში ამინთე ცისფერი შუქი, ყველაზე ცისფერი და ჩაუმქრალი... მერე მიამბე ზღაპრები 

შენი სამეფოსი და მეც მომისმინე ხანდახან... მომეცი გრძნობა და აზრი მისნის... 
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შალვა საბაშვილი 

 

                                      თ ა ნ დ ა თ ა ნ 

ჯერ ერთი წვეთი, შემდეგ მსხვილი წვეთების ჯარი, 

ჯერ სუსტი სიო, მერე მძაფრი მოსკდება ქარი, 

ჯერ მცირე ტალღა — შემდეგ ღელვა დამაოსები, 

ჯერ ერთი ფიქრი, შემდეგ ფიქრთა ყრუ ქაოსები; 

აქ ტყე გაჩნდება, — ჯერ კი მოჩანს ერთი ნარგავი, 

ჯერ ტბის კრიალი — მერე ზღვები, ღრმად ჩამკარგავი, 

ჯერ ერთი ფრთონა, შემდეგ დაჭრილ გრიგალის დრტვინვა, 

ჯერ მცირე სევდა, ხოლო შემდეგ საზარი გმინვა, 

ჯერ ფლოქვების ხმა, შემდეგ მოვლენ ლურჯა რაშები, 

ჯერ მხოლოდ ეჭვი — მერე თავსხმა და განგაშები, 

ჯერ ერთი წვეთი — შემდეგ მოვა წვეთების ჯარი, 

ჯერ სუსტი სიო — მერე მძაფრი მოსკდება ქარი! 

 

 

                                                                *   *   * 

ყველაზე უფრო წმინდა სიმები 

პოეტის სულში ირხება მარად, 

მაისის წვიმად დანაწვიმები, 

დანაქროლები აპრილის ქარად. 

 

მსგავსი გვირილის ფურცელთა რხევის, 

ფიქრის — ლაჟვარდში როცა ვინთქმები, 

მსგავსი ნიავზე ტბის მიმოქცევის —  

იმ სიმებიდან მომესმის ხმები. 
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როგორც დუმილში სამყაროს სუნთქვა, 

როგორც რიჟრაჟი ან შეღამება, 

ის წმინდა სიმი, მჟღერი თუ უტყვი, 

სიცოცხლის ფერებს ესაბამება; 

 

მასთან საერთოს პოულობს ქარი, 

ყვავილი, წვიმა, მინდვრები ვრცელი, 

ის სამყაროა და იგი არის 

ყოველგვარ ხმათა ერთად შემცველი; 

 

ამგვარმა ხმებმა ბევრჯერ იმეფეს, 

სული აქციეს ჩქარ ნიაღვარად... 

ყველაზე უფრო წმინდა სიმები 

პოეტის სულში ირხევა მარად. 

 

                                                                     *   *   * 

 

ნეტავ რომელი აერთებს ხიდი 

სიკვდილ-სიცოცხლის უსაზღვრო ველებს? 

ნეტავ რა სახის უფსკრული დიდი 

თიშავს არსსა და სიცარიელეს? 

რა ფერისაა გამყოფი ფარდა 

სინათლესა და უკუნეთს შუა? 

მწყობრი ხმების და ქაოსის გარდა 

ნეტავი ქვეყნად რაიმე თუა! 

რა ჰყოფს: სიჩუმეს და ხმების ზვავებს, 

სურვილთა კვდომას და მოწყურებას, 

რა აკავშირებს და რა ასხვავებს 

ახლოს ქმნასა და განადგურებას? 
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ვინ ებრძვის ბოროტს კეთილის მცველად. 

რაა დაცვა და რაა ბრალდება, 

ვინ არის იგი, ვისშიც პირველად 

ეს ყოველივე გაშუალდება? 

რაა სხაობა ერთის და მრავლის, 

რითი სხვავდება დგომა და კროსი, 

ვინ არის მცნობი მუდმივ-წარმავლის, 

შემოსაზღვრულის და უსაზღვროსი? 

თუა სხვადასხვა: „ახლა― და „მერე―, 

ის, რაც ჰქრება და ის, რაც იწყება, 

სიმახინჯე თუ სიმშვენიერე, 

მძაფრი ხსოვნა თუ ღრმა დავიწყება? 

რით ემსგავსება შუქი და ბნელი, 

უმოძრაობა და ქროლვა მარად, 

ხილვა ბოლო და ხილვა პირველი, 

გარინდება თუ მოვარდნა ღვარად? 

არსებობს რაიმე, გარდა მრავალი 

სიხარულის და წუხილთა ტბორის? 

არის რაიმე გარდამავალი 

არსებობას და არყოფნას შორის? 
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ლადო კოკაია 

 

                                  ს ი მ ღ ე რ ა 

 

 

   მეგობარს ვახლდი პატარძეულში. 

   სასაფლაოდან გვიან გამოვბრუნდით და 

ერთი კაკლის ძირში გაშლილ სუფრას  

მივუსხედით. სულ ოთხნი ვიყავით. 

   ჩემს წინ მჯდარი მამაკაცი შოთის პურს 

ხელში ატრიალებდა. 

   მეზობელი მაგიდის თავში მდგომმა 

მოხუცმა კაცმა მიცვალებულის ხსოვნის 

სასმისი აიღო. თითქოს ამას ელოდა 

უცნობი, რომელსაც ჭაღარა წვერი 

უფარავდა სახეს და წითელი ზოლივით 

აჩნდა ღრმა ნაიარები, შუბლიდან ყურის 

ბიბილომდე რომ აღწევდა. 

   — დალოცვილი შოთის პური, — 

წარმოსთქვა მან და მე შემომხედა. მივხვდი 

რაღაც ამბავთან იყო დაკავშირებული ეს 

თქმა და ყურები ვცქვიტე. 

   — აბა, ეგეთები არ იყოს, ახლა კიდე 

რაღაცას წამაიწყებ და მშიერს დამტოვებ. _ 

უთხრა მეორემ. 

   — არა, ჩემო ვანო, ჩემი ყმაწვილკაცობის 

საუკეთესო წლები სანგრებსა და 

სიკვდილ-სიცოცხლესთან ჭიდილში 

გავატარე და მისი დავიწყება, გულითაც 

რომ მინდოდეს, არ შემიძლია. 

   მე ჩემს მეგობარს მხარი გავკარი, იგი 

მიმიხვდა. 

   — ძია ნიკო, აი ეს ყმაწვილი ახალგაზრდა 

მწერალია და ყველაფერი აინტერესებს. 

   — თავიდანვე გეთქვა, შე დალოცვილო! _ 

შოთის პურს წვერი წაატეხა, ღვინოში 

ჩააწო და შემდეგ გადაჰკრა. 

   — ორმოცდაორის შემოდგომაზე, ვიდრე 

ქერჩში გადაგვსხამდნენ, გორში ვიდექით.  

დღე-ღამეში 18 საათი ვმეცადინეობდით 

და ერთი პირი ძილი ქვეყანას გვერჩია. 

გვეშინოდა, გვწყუროდა, გვციოდა. დარსა 

თუ ავდარში მინდორში ვეყარეთ. 

ნავახშმევს, როდესაც მოვეწყვეთ, სიის 

ამოკითხვის წინ ასეულის მეთაური 

გაბრიელ ბრიანცევი შემოვიდა. ბრიანცევი 

პატარა, მუშტივით შეკრული კაცი იყო. 

ომმა საზღვარზე მოუსწრო, როგორც 

დივიზიის მეთაურის ადიუტანტს, მძიმედ 

დაჭრილი მეთაურის სახელით იძლეოდა 

ბრძანებებს და მანამდე უცნობი უმცროსი 
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ლეიტენანტი სულ მალე ცნობილი გახდა, 

მტერი შეაჩერა მთავარ შოსეზე, ასეულებსა 

და ბატალიონებს სერჟანტები და 

ზემდეგები ჩაუყენა სათავეში და არმიის 

შტაბში აფრინა დეპეშა ბრიანცევის 

ხელმოწერით. მალე დივიზია 

ალყაშემორტყმული აღმოჩნდა. გაარღვია 

ალყა და სამშვიდობოს გამოვიდა. მედალი 

„მამაცობისთვის― ჩამოკიდეს და ასეულის 

მეთაურად დანიშნეს. 

   იგი ჩვენთან ჰოსპიტლიდან მოვიდა. 

   ახლა მისი გამოჩენა კარგს არაფერს 

გვიქადდა. 

   სერჟანტ ბაგინოვს გაცრეცილ და 

შელახულ ხალათზე ერთი ღილი არ 

აღმოაჩნდა.   შენიშვნა მისცა. 

   — უღილოდაც იოლად გავალ, ამხანაგო 

ლეიტენანტო, მაგრამ რო მშია? 

   — ენა დაიმოკლე, ბაგინოვ! 

   ბაგინოვი ჩემი ათეულის მეთაური იყო, 

მართლაც მის გოლიათურ აღნაგობას არ 

შეეფერებოდა მცირე ულუფა, რომელსაც 

მაშინ გვაძლევდნენ. 

   ბოლო ხანებში იგი ძალზე 

დანაღვლიანებული ჩანდა. მისი სოფელი 

გერმანელებმს აუღიათ და ახლადშერთულ 

ცოლზე და უნახავ შვილზე დარდობდა. 

   ბრიანცევი მალე წავიდა და ლოგინებს 

მივაშურეთ. 

   არ ვიცი რა დრო იყო, ყაზარმაში ჭრაქი 

ბჟუტავდა. გარეთ ნოემბრის ქარი 

ღრიალებდა და სიტყვა _ „განგაში― 

თავისას აკეთებდა. ხუთი წუთის შემდეგ 

ხის თოფებით, აირწინაღით და 

ქვიშაჩაყრილი ზურგჩანთებით მწყობრში 

ვიდექით. 

   — სოფელ ნართან გერმანელებმა 

დესანტი გადმოსხეს. ნაბრძანები გვაქვს 

გავანადგუროთ იგი. 

   „ ამ ხის თოფებით, ან ბაგინოვის 

სათამაშო ტყვიამფრქვევით―, _ გავიფიქრე. 

   ეს იყო სასწავლო განგაში. 

   სოფელი ნარი ჩვენი სამხედრო 

ნაწილიდან დიდად არ იყო დაშორებული,  

არაერთხელ ვყოფილვართ იქ, ახლა დრო 

განსაზღვრული იყო და შოსეზე 

თოხარიკივით გავრბოდით. თოვლ-ჭყაპმა 

და ქარმა, სახეში რომ გვცემდა, მალე 

გამოგვაფხიზლა. 

   არ ვიცი რამდენ ხანს ვირბინეთ. 

დაღლილ-დაქანცულებმა ნარის დაწყებითი 

სკოლის ეზოში ჩავიმუხლეთ. 

   გზის მიღმა, ეზოში კოცონი გიზგიზებდა. 

გულმა არ მომითმინა, ბაგინოვს ხელი 

წავავლე და მალე კოცონთნ აღმოვჩნდით. 

   ეს კოცონი თონიდან ამოდიოდა. იქვე 

დედაბერი ცომს აგუნდავებდა. თვალწინ 

წარმომიდგა ცხელი შოთი და ნერწყვმა 

კინაღამ დამახრჩო დედაბერს შავი 
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ხილაბანდით შეკრული სახიდან თვალები 

და ცხვირი მოუჩანდა. 

   მე ქართულად მივესალმე. 

   მან ერთ შემომხედა და ხმა არ გამცა. 

   მალე თონის ამოწმენდას შეუდგა. 

   ვხედავდი როგორ ასდიოდა ორთქლის 

ოხშივარი ბაგინოვის შელახულ ფარაჯას. 

   დედაბერმა პურის ჩაკვრა დაიწყო, 

მაგრამ ეს არ იყო კახური შოთი და არც 

ქართლური, მრგვალი. ეს იყო პატარა, 

უდღეური კვერები. 

   სადღაც, ცისა და მიწის შესაყარზე 

დაწყებულ ქარბორბალას გადმოელახა 

კავკასიის ქედები და ამ ოჯახშიც 

შემოეტანა თავისი სისხლიანი ტორი და 

გაუმაძღარი მუცელი. 

   მალე გამომცხვარი პურის სუნმა ცხვირში 

და კუჭში შეგვიღიტინა. ვგძნობდი, 

ბაგინოვი თავს ძლივს იკავებდა. 

   ერთი შემომხედა დედაბერმა. 

   — სადაური ხარ, შვილო? _ პასუხს არ 

დაელოდა. ორი გუნდა გააერთიანა და 

ორი მტკაველა სიგრძის შოთი თონეში 

ჩააკრა. 

   — მოეწყვეთ! — გაისმა ბრიანცევის ხმა. 

   მე ბაგინოვის მრცხვენოდა. არ მინდოდა 

ამ ქალს ხელცარიელი გავეშვით. 

   — კარგად იყავი, დეიდა! _ შემოვბრუნდი. 

   — მოიცა შვილო! _ და ხელში ის ცხელზე 

ცხელი შოთი მომაჩეჩა.  

   მადლობის თქმაც დამავიწყდა, პურს 

ფარაჯის შიდა ჯიბეში ვუკარი თავი. მისმა 

სითბომ მთელ ტანში დამიარა. რაღაც 

უხილავი ძალა შემმატა. სხვა რაღა უნდა 

ჯარისკაცს. ერთი პირი გამოძინება და 

პურის პატარა ნაჭერი. 

   ისევ სირბილი, ბილიკები, ჯაგნარი, 

„ვაშა― და იერიში. 

   შოსეზე ჩამოვედით. 

   ცისკარი ძალაში შედიოდა. თოვლ-ჭყაპი 

შეწყდა. ქარმაც ქედებისაკენ იცვალა მხარი. 

ჩქარი ნაბიჯით დავადექით გზას. 

   უკვე გათენებული იყო, როცა სამხედრო 

ნაწილის კონტურები გამოჩნდა. ჯერ შორს 

ვიყავით მისგნ, მაგრამ სამზარეულოს 

ამომავალი ბოლი მაცდურად გვიხმობდა 

მისკენ. 

   უსახელო მაღლობზე გაიჭიმა მზის 

დისკო და დღის მოსვლა გვახარა. 

   აჰა, მოვედით. 

   ბრიანცევმა ასეული შეაჩერა, წესრიგში 

მოყვანა გვიბრძანა. წინ წამოსული 

აირწინაღი ზურგზე მოვიგდე, ტოლაღები 

ხელახლა დავიხვიე. ბატინკებს ტალახი 

შემოვაცალე. 

   ზოგმა წეკოც გააბოლა. 

   — ნაბიჯით იარ! ბაგინოვ, სიმღერა! _ და 

ბრიანცევი ასეულს თავში მოექცა. 

   ბაგინოვს „დექტიარევი― თოხივით 

გაედო მხარზე და რაღაც წაიბურდღუნა. 
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   — ბაგინოვ, რა გიბრძანეს?! 

   ბაგინოვი პირველი „ზაპევალა― იყო 

პოლკში და კაცი ვერ ბედავდა მისთვის ამ 

ტიტულის ჩამორთმევას. 

   ბაგინოვს უკან მივაბიჯებ და 

ვეჩურჩულები:  

   — დაიწყე, მაქსიმ ანდრეიჩ. 

   — დავიწყო რა, განა გარმონი ვარ! 

   _ ასეულო სდექ! ზურგისაკენ! სირბილით 

იარ! 

   ეს ბრძანება კი მეხი იყო მოწმენდილი 

ციდან. 

   კარგა ხანი ვირბინეთ, შემდეგ შეგვაჩერა 

ბრიანცევმა. 

   — იმღერებთ თუ არა?! მე თქვენი... 

   — დაიწყე რა სერჟანტო! ხომ იცი 

ბრიანცევის ხასიათი. 

   — ეგ პური მომეცი და ვიმღერებ. 

   _ ნახევარს მოგცემ. 

   — ნახევარი კბილებში გამეჭედება. 

   შოთი ამოვიღე და ბაგინოვს მივაჩეჩე, 

ჯერ უყნოსა, მერე კბილებით თავი მოტეხა 

და      ფარაჯის შიდა ჯიბეში შეინახა. 

   — მარჯვნისაკენ! ნაბიჯით იარ! წამოიწყე 

ბაგინოვ! 

 

        იყო ერთი მზვერავი 

        ვაჟკაცი და ლომგული... 

 

  დაიწყო ბაგინოვმა. გამიკვირდა! ძალიან 

გამიკვირდა! 

 

      იყო ერთი მზვერავი 

       ვაჟკაცი და ლომგული... 

 

   აყვა ერთი, მეორე, მესამე და მეოთხე 

სტროფზე მთელი ასეულის მჭექარე ხმა 

შარაგზას აზანზარებდა. 

   დალოცვილო ჯარისკაცის სიმღერავ! 

   სამხედრო ქალაქის ჭიშკართან პოლკის 

სარდლობა იდგა. ჩვენ ეშხში შევედით და 

წელში გამართულნი მჭექარე ხმით 

გადავაბიჯეთ ალაყაფის კარებს. 

   — შეწყვიტეთ სიმღერა! ასეულო სმენა, 

ყურადღება მარცხნივ! _ და ბრიანცევი 

პოლკის მეთაურის წინ გაიჭიმა. 

   — ამხანაგო პოლკოვნიკო, მეორე 

სასწავლო ბატალიონის პირველი ასეული 

ბრუნდება ტაქტიკური მეცადინეობიდან. 

ასეულის მეთაური ლეიტენანტი 

ბრიანცევი. 

   — გამარჯობათ, ამხანაგებო! 

   — გამარჯვებას გისურვებთ, ამხანაგო 

პოლკოვნიკო! 

   როდესაც ყაზარმაში შევედით და ჩვენი 

აღკაზმულობა ადგილებზე დავალაგეთ, 

საშინელი დაღლილობა ვიგრძენი. 

   ძლივს წავლასლასდით სასადილოში, 

მორიგემ ჯერ პური მოიტანა, შემდეგ 
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ღერღილნარევი რაღაც სალაფავი, შემდეგ 

ქაშაყი... 

   ბაგინოვი მოგვიანებით მოვიდა, ძალზე 

დაღვრემილი ჩანდა, ხელი არ ახლო კერძს.    

უბიდან ის შოთი ამოიღო და სამკუთხა 

ბარათიც ამოაყოლა თან. 

   პირველი ლუკმა ყელში გამეჩხირა. 

   მთელი ათეული უყურებდა ბაგინოვს, 

სამკუთხა ბარათს და წატეხილ შოთის 

პურს.  ვიცოდით, მისი ერთადერთ ძმა 

ფრონტის წინა ხაზზე იბრძოდა. 

  — მერე? _ ვეღარ მოვითმინე. 

  — მერე ქერჩის ჯოჯოხეთს სასწაულით 

გადავურჩი და ახლა ჭირისსუფრაზე 

ვზივარ,               — და გაიღიმა ნიკომ. მისი 

ღიმილი არაადამიანური მეჩვენა.
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ბადრი ცირამუა 

 

                               ნ ა ძ ვ ე ბ ი  

 

ერთფეროვნება სულს იოკებს მათ შორის მუდამ 

იბადებიან ერთი ფერით, კვდევიან ერთით, 

როცა სულს ღაფავს ყვავილები, ბალახი ფერხთით, 

მაშინაც უფრო სიმწვანე და სინედლე ერწყმით, 

თითქოსდა მთელი წარმავალის შეწირვა უნდათ... 

 

დანთებულია ჩემი სულის ყველა კოცონი, 

უკვე დავწერე ნახევარზე მეტი ბარათი 

და შარაგზებზე ქრისტიანი და ხან წარმართი, 

მხოლოდღა იმით: რაც შემძინე და რაც წამართვი 

მივდივარ ნელა და მიქრება ზოგჯერ სანათი 

ქარის მოწოლით. 

 

და... მენატრება მარადმწვანე ნაძვის ხეებიის 

ერთფეროვნება _ ერთი სული, ერთი მიზანი, 

ცხოვრება ჩემი ძალზე ცხადი, კიდეც მიზანი 

და საუუნის ხანაც მგზავრი, ხანაც ხიზანი, 

გადარჩენილი იმედისკენ მივემართები. 
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    მ ე ტ ა მ ო რ ფ ო ზ ა  

 

   კვირტები როდესაც იშლებიან, მხიარულობს ყოველივე... ქარი რომ დააფრიალებს 

ტყემლისა და ნუშის ყვავილებს, ისიც ზეიმია... 

   ადიდებული, ამღვრეული მდინარის ხმაშიც იგრძნობა ჰიმნი უძლეველობის...  

კოკისპირული წვიმა გაზაფხულის თავისებური სიმღერაა რწმენისა და სიდიადის... 

 

 

   გაშლილი ფოთლების შრიალი სევდანარევი ჩურჩულია, მომძლავრებული ქარიშხლის 

წინაშე თრთოლვაა... 

   კალაპოტმონახული მდინარე შერიგებაა, სახეა მინიატურისა. შიშია _ რამდენადაც ზღვა 

ახლოსაა. 

   ზაფხულის მოულოდნელი წვიმები გაზაფხულის გახსენებაა... 

   — გაყვითლებული ფოთლები უსავანო და მიუსაფარნი... 

   — მოფაჩუნე ზეფირი ოქროცურვილ მინდვრებზე... 

   — ჟინჟღლი აბეზარი და გულისწამღები... 

   — ზღვას მიღწეული მდინარე — ნირწამხდარი და დაბეჩავებული — ბოლო წუთები 

სიცოცხლისა. 

 

 

                                                    *   *   * 

მე იქა ვარ, სად უფრორე უჭირს სოფელს, თუნდაც სოფლელს, 

დავემხრობი მხოლოდ ნათელს და არა მის უარმყოფელს; 

 

სად მნათობი მეწამული ნისკარტებით კენკავს ჩრდილებს, 

სად მაშვრალთა გასახარად სიხარული მოაქვთ შვილებს; 
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მე იქა ვარ, სად კეთილნი ათენებენ, აღამებენ, 

სად ძაღლები დღენიადაგ, შეუწყვეტლივ ღავღავებენ... 

 

სადაც კუბო დასავლეთით მიაქვთ ცისკრის ზარზე მგდომებს, 

სადაც მოაქვს დაფნა, ტანჯვა... მწვერვალებზე შემოდგომებს; 

 

სად მინდვრები თვლემენ ზამთრის სუსხით გადაბუგულები, 

მახარობლად მოფრინავენ, სად ცალთვალა გუგულები... 

 

მე იქა ვარ... და სიცოცხლეს საბოლოოდ გავეშვილე, 

სად მნათობი მეწამული ნისკარტებით კენკავს ჩრდილებს. 

 

                                                                    

                                                                  *   *   * 

გარდასულ დღეებს მადლობას ვწირავ, წმინდა მადლობას 

წრფელს და გულღიას 

შემიმსუბუქდა ტვირთის სიმძიმე კაცს მაშვრალსა და მძიმე უღლიანს; 

თითქმის ყოველი მოზღვავდა ერთად, წელიწადობით რასაც ვიძენდი, 

ზოგჯერ ხომ ბოლო ამოსუნთქვაა საგაზაფხულო ქარის მიზეზი. 

ოჰ, შემოქმედო ქმენ კეთილი და არ ჩამითვალო ხინჯად დუმილი, — 

ნათდება ჩემი გულის ზრახვანი, ლეგა ღრუბლებით გადაბურვილი. 

მაშორე მხლოდ შენი სიმუხთლე — ყოვლის დამცემი, 

ყოვლის მომცველი, 

ნუ დამამსგავსებ მტკაველა ბალახს — ბალახს 

მთვარისფერს — ადრე მოცელილს, 

სამაგიეროდ? 

სამაგიეროდ... მანამ ჩემს ცაზე ნათელი ჰყვავის, 

კრძალვით მოგართმევ უბრალოს, მაგრამ ნამეხარ 

ხეზე ამოსულ ყვავილს. 
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                                                                   *   *   * 

                                               ირაკლი აბაშიძეს 

ჩაიტივტივეს — გაფრინდნენ წლები —  

შენი ოცნების ყველა ბურჯები, 

უკანასკნელად აღარ წერ წერილს, 

ვიცი, რომ იღბალს კვლავ ეურჩები... 

 

წუთისოფელთან მწვავედ დაობდი, 

იცი, რომ ახლა სიმღერა გმართებს, 

ოქროს ფასი აქვს სევდით ჩამოქნილ 

ვერცხლის შანდალზე შერჩენილ სანთელს. 

 

 

                                                                   *   *   * 

ნუთუ ეს მტვერი 

ბილიკ-ბილიკ, მინდორ და მინდორ — 

თქვენი ძვლებია და თქვენი ხორცი?.. 

— აურაცხელნო მეფეებო და დედოფლებო! 

მამულიშვილნო! 

— უმანკონო! 

— უსათნოესნო! 

ხმაი გამეცით, 

ერთხელ მაინც გამეცით ხმაი და... 

მიპასუხეთ: ჰოს მაგიერ 

როგორმე — არა... 

თორემ ცრემლები წამომსკდარი 

თვალთაგან ღვარად, 

წალეკავს რწმენას... 

უსასოობის მცენარე ყველა 
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შეიფოთლება ერთბაშად ირგვლივ, 

და ჩამოწვება, 

ვით ასაკი ბებრის თვალებში: 

მოსისხლე ბინდი... 

.   .   .   .   .   .   . 

ნუთუ ეს მტვერი — 

 ბილიკ-ბილიკ, მინდორ და მინდორ — 

თქვენი ძვლებია და თქვენი ხორცი?.. 
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თ ა რ გ მ ა ნ ი 

 

ერსკინ კოლდუელი 

 

                            ქალი და მამაკაცი  

 

ჯერ კიდევ უთენია ისინი ღამის 

აჩრდილებივით გამოვიდნენ შარაგზაზე. 

სიარული ძალიან უჭირდათ, მაგრამ, ამის 

მიუხედავად, ჩქარი ნაბიჯებისაგან მტვრის 

ბუღს აყენებდნენ. ეს ბუღი 

წარმოქმნისთანავე იფანტებოდა მათ 

ზურგს უკან. თითქმის ფეხის ყოველ 

გადადგმაზე იყურებოდნენ ჰორიზონტის 

იმ მხარეს, საიდანაც მზე სხივებს 

აბრდღვიალებდა. 

   ქალი სიმწრისაგან ქვედა ტუჩს 

იკვნეტდა. ცხადია, ეს მტკივნეული იყო, 

მაგრამ სხვა რა გზა ჰქონდა. თავს სწორედ 

ტუჩის კვნეტით ატანდა ძალას 

თითუეული ნაბიჯის გადასადგმელად. 

საწყალობლად წუწუნებდა ხოლმე, მაგრამ 

ცრელი არ გადმოუგდია. 

— სჯობს ცოტა შევისვენოთ, — თქვა 

რინგმა.  

   ქალს ხმა არ ამოუღია. 

   გზა განაგრძეს. ბორცვს თავზე მოექცნენ 

და მზეც ამოვიდა. მათდა საუბედუროდ,   

გზის მხოლოდ მეოთხედი გაეარათ. ამ 

გზას უკიდეგანო ჰრიზონტი თითქოს 

დანით გაეპო. ქვევით, სადღაც 

თვალსაწიერში, ველი მოჩანდა. არემარე 

ჯერ კიდევ ბურუსში იყო გახვეული, 

ნისლი ზლაზვნით მიიკლაკნებოდა 

ზევითკენ, თითქოს დედამიწასთან 

გამოთხოვება უჭირსო. აქედან სახლი კი 

მოჩანდა, მაგრამ ისინი ისე მეჩხრად იყვნენ 

განლაგებულნი, რომ კაციშვილი თავს ვერ 

გაართმევდა რომელი სად იდგა. 

უახლოესი სახლის ბუხრიდან კვამლის 

ბოლი ამოდიოდა. 

   რუთმა ქურდულად შეათვალიერა 

გვერდით მყოფი. მზის მადლიან სხივებს 

კაცისთვის სიცოცხლის ნიშანი 

დაებრუნებინა, ცოტა ფერზე მოსულიყო 

და სახე წითლად შეფარკლოდა კიდეც. 
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თვალები კი ისე დაღლილი და 

არაფრისმთქმელი ჰქონდა. ფეხზე ძლივს 

იდგა და იფიქრებდით, სადაცაა დაეცემაო. 

   — აი, იმ პირველ სახლში შეგვიძლია 

საჭმელი ვითხოვოთ და ცოტა 

დავნაყრდეთ. — თქვა რუთმა. 

   კაცი დუმდა. 

   — არა, მართლა გეუბნები, იქ რაღაცას 

ვიშოვით, — ქმრის მაგივრად თვითონვე 

შეეპასუხა საკუთარ თავს, — ნამდვილად 

ვიშოვით. 

     მზე ამოვიდა, სწრაფად და წითლად 

მოედო ჰორიზონტს. ღრუბლის 

ნაცრისფერი ზოლები შეშის კვამლის 

ქულებივით სივრცეში დაფარფატებდნენ. 

თვალის დახამხამებაში ბუშტულასავით 

შეიკუმშა, დაპატარავდა და ძალიანაც რომ 

გდომებოდათ, ვერც შეამჩნევდით. 

   — წამო, ვცადოთ მაინც. ცდა ხომ ბედის 

მონახევრეა, — წამოიძახა რუთმა. რინგმა 

დღის სინათლეზე მხოლოდ ახლა შეხედა 

ცოლს. რუთის გაფითრებული სახე და 

ჩავარდნილ ლოყაზე ღრმა ფოსო უმალ 

თვალში ეცა, ტანში ჟრუანტელმა დაუარა, 

უსიტყვოდ ჩაუყვა გზას ბორცვისაკენ და 

არც ცდილა ენახა მოჰყვებოდა თუ არა 

ცოლი უკან. დაადო თავი გზას და მთელი 

ძალ-ღონით მიიწევდა წინ. ცდილობდა 

თანაბარი ნაბიჯით ევლო. იმ სახლთან 

შეჩერდა, კვამლი რომ ამოდიოდა. ბოლს 

თვალი გააყოლა და ქალიც დაეწია. 

   — აქ ჩამოჯექი და დაისვენე, მე შევალ, 

ვნახოთ რა გამოვა, — მიმართა ქმარს 

რუთმა. 

   რინგმა შეპასუხება დააპირა, პირი დააღო 

კიდეც, მაგრამ, ვაი უბედურებას, ყელი 

გაუშრა და ენა ვერ დაძრა. მზერა ისევ 

სახლზე გადაიტანა. 

   თვალი მოავლო სახლს მორყეული 

კიბით,ფარდაჩამოფარებული ფანჯრებითა 

და გაბოლილი საკვამურით. ჩანდა, რომ 

სახლში სიცოცხლე ჩქეფდა და მისი 

შემყურე სრულიადაც არ გრძნობდა თავს 

უცხოდ და ეულად. 

   რუთი ჭიშკრით შევიდა ეზოში, სახლს 

შემოუარა, სამზარეულოსთან შეჩერდა. 

უკან მოტრიალდა და ეზოსკენ მიმავალი 

რინგი დაინახა. 

   ფანჯრის ფარდიდან ვიღაც უთვალთვალებდა 

მათ. 

 — დააკაკუნე, ნუ გეშინია, — გაამხნევა 

რინგმა. რუთი თითქმის ტკივილის 

შეგრძნებამდე აკაკუნებდა მარჯვენა 

ხელით. 

   მალე სამზარეულოს კარი ოდნავ 

გამოიღო და ქალის თავიც გამოჩნდა. 

შავგვრემანი ქალი იყო, ასე შუახნის. თავზე 

თბილი, გრძელი კაშნე ისე სასაცილოდ 

ჰქონდა წაკრული, რომ გამომწვარ დოქს 

მოგაგონებდათ. 

   — დაიკარგეთ აქედან. 
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   — ქალბატონო, არ შეგაწუხებთ. 

მომისმინეთ, — რაც შეიძლება 

სხაპასხუპით მიაყარა რუთმა, — 

გევედრებით, გვაჭამეთ რამე. რაც გინდათ 

— კარტოფილი, პური ან თუნდ სხვა რამ, 

რითაც კი მშიერი კუჭის დაწყნარება 

შეიძლებოდეს. გაიღეთ მოწყალება. 

   — რა ვიცი, ვინა ხართ; აქ რას 

დაწაწალებთ. ღმერთო ჩემო, როგორ 

მეზარება, უცხო ადამიანები რომ დაძრწიან 

სახლის ირგვლივ. 

   ამ სიტყვებით ქალმა თითქმის მოიხურა 

კარები, მაგრამ მაშინვე, თითქოს რაღაც 

გაახსენდაო, ისევ გააღო. 

   — ქალისთვის რამეს გამოვნახავ, კაცს კი 

ვერ შემოვუშვებ. ორივეს სამყოფი არ მაქვს, 

— დაუმატა ქალმა. 

   რუთი ელდანაკრავივით შეტრიალდა და 

ფეხის წვერებით ქვიშას დაუწყო ჩიჩქნა.    

მერე რინგს შეხედა. ქმარმა თვალი ვერ 

გაუსწორა და თავი ჩაქინდრა. რინგი 

ცოლისკენ წავიდა, საზარელი იყო ამ ორი 

მდუმარე არსების ცქერა. 

   — არაფერია, სადმე სხვაგან ვცადოთ, — 

უღიმღამოდ თქვა რუთმა. 

   — არა, წადი, ჭამე, რასაც მოგცემენ, მე 

სხვაგან ვითხოვ რამეს. 

   რუთი ორწყალსშუა იდგა, დიდხანს 

ყოყმანობდა, არაფრისდიდებით არ 

უნდოდა ქმრის მარტო დატოვება მაგრამ... 

   ამასობაში კი დიასახლისმა კარი 

ფართოდ გააღო და ერთი სული ჰქონდა, 

რუთი როდის შემოვიდოდა, რინგი ხის 

ქვეშ მერხზე მოკალათდა და რუთს ანიშნა,  

აი, აქ დაგელოდებიო. 

   რუთი ფეხათრევით შევიდა ოთახში. 

დიასახლისის მითითებულ სკამზე 

ჩამოჯდა. მაგიდაზე შემწვარი კარტოფილი 

და ცივი ბისკვიტი იდო. ქალმა ცხელი 

ყავაც დაუსხა. 

   რუთი საშინელი სიხარბით დაეწაფა 

საჭმელს. ყავა ძალზე ცხელი იყო, მაგრამ 

ისე ჩქარა სვამდა, თითქოსდა მოსაკლავად 

მისდევენო, მასპინძელი კი მის ზურგს 

უკან იდგა და ეზოში მყოფ რინგს 

უთვალთვალებდა, ხან რუთს 

გადახედავდა. 

   რუთმა ორჯერ მოასწრო პურის ნაჭრის 

კოფთაში ჩაცურება. ქვედაკაბის ჯიბე 

კარტოფილით გამოიტენა. 

      — შორი გზა გაქვთ? — ჰკითხა 

დიასახლისმა. 

      — დიახ, — იყო პასუხი. 

      — შორიდან მოდიხართ? 

      — დიახ. 

      — ის კაცი ვინაა, თან რომ გახლავთ? 

      — ქმარია ჩემი. 

   ქალი ხან რინგს გადახედავდა, ხან რუთს 

შეავლებდა თვალს. ეტყობოდა, რუთის 

ნათქვამი ეეჭვებოდა. 
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   რუთმა ესაო და დრო ვიხელთეო, 

ერთხელ კიდევ სცადა კარტოფილის 

ჯიბეში ჩაყრა, მაგრამ ქალის უეცარმა 

შემოტრიალებამ ხელი შეუშალა. 

   — რაღაც არ მჯერა, რომ ის შენი ქმარია, 

— თქვა ცოტაოდენი დაფიქრების შემდეგ 

დიასახლისმა. 

      — თუ არ გჯერათ... 

      — არა, ქმრად ნამდვილად ვერ 

ჩავთვლი კაცს, რომელიც ცოლს ნებას 

რთავს ლუკმაპური ასე კარდაკარ 

იმათხოვროს. 

      — კი, მაგრამ ის ხომ ავადაა, 

ქალბატონო! _ მწყრალად შეეპასუხა 

რუთი, _ ხუთი კვირაა, რაც ლოგინად 

ჩავარდა, _ დაუმატა გაბრაზებულმა. 

      — თქვე დალოცვილებო, ავადმყოფი 

თუ იყო, ამხელა გზას რომ დადგომიხართ, 

რას ფიქრობთ? ხეტიალი გირჩევნიათ? ან 

კი რატომ არ მუშაობს ვაჟბატონი? რა თქმა 

უნდა, დასვენება ჯობია. 

   რუთი აპილპილებული წამოიჭრა ზეზე, 

თან პური ჩაბღუჯა ხელში. 

      — გმადლობთ, რომ დამაპურეთ, უნდა 

წავიდე. 

      — ჩემი რჩევა ყურად იღე, — დაიწყო 

ქალმა დამრიგებლური კილოთი, — 

უმჯობესია მიატოვო ეს კაცი, რას 

აგიკიდებია ზურგზე. არა, ჩემმა მზემ, 

მართლაც სულელი ყოფილხართ. 

       — სამუშაო დიახაც რომ ჰქონდა, 

მაგრამ ციება შეეყარა, _ ნიშნის მოგებით 

შეაწყვეტინა რუთმა ქალს ლაპარაკი. 

      — არ მჯერა, რატომღაც, რომ იცოდეთ, 

თავს როგორ იმცირებთ. 

   რუთი ზღურბლისკენ მტკიცე ნაბიჯებით 

წავიდა; თვითონვე გააღო კარი და გავიდა. 

კიდევ ერთხელ მოტრიალდა, თვალი 

თვალში გაუყარა დიასახლისს. ამ 

უკანასკნელმა, თითქოს ამას უცდიდაო, 

ისე წამოიწყო: 

      — კი მაგრამ, თუ თქვენი ნათქვამი 

მართალია და იგი მძიმე ავადმყოფი იყო, 

რას დაეხეტებით ასე ულუკმაპუროდ, 

სახლში ვერ დაეტიეთ? 

   რუთმა ვერანდიდან თვალი მოჰკრა 

ქმარს, ძალა მოემატა, ნამდვილად არ 

უნდოდა რაიმე საწყენი ეთქვა 

ქალისათვის, მაგრამ გული ყელში 

მოებჯინა, მოთმინების ფიალა აევსო და 

შეუყვირა: 

      — ძალიან თუ გაინტერესებთ, 

ქალბატონო, გეტყვით რამაც გვაიძულა. 

იმან რომ ჩვილი ბავშვი მოგვიკვდა. დამ 

წერილით შეგვატყობინა ეს ამბავი. როცა 

ქმარს ციება შეეყარა, ბავშვი დას 

გავატანეთ, ახლა კი ჩვენი პაწია ცოცხალი 

აღარაა. სწორედ შვილის საფლავის 

სანახავად მოვდივართ ამ შორ გზაზე. 

გაიგეთ, ქალბატონო? 



 

114 
 

   შემდეგ სულმოუთქმელად ჩაირბინა 

საფეხურები და ეზოს კუთხისაკენ გაიქცა. 

როგორც იქნა, მივიდა იქამდე; არც 

შეჩერებულა, გზა განაგრძო. რინგი 

უსიტყვოდ უკან მიჰყვა. თითქოს 

დამუნჯებულანო, არც ერთი ხმას არ 

იღებდა. რუთს სულმა წასძლია და ისევ იმ 

სახლისაკენ მოტრიალდა. ქალი 

გაშეშებული იდგა და მათ უყურებდა. 

სრულ სიჩუმეში რამდენიმე მილი გაიარეს. 

შემდეგ რუთმა კოფთა შეიხსნა და პური 

გადმოყარა. რინგმა უხმოდ გამოართვა. 

პური რომ შეჭამა, კარტოფილიც მისცა, 

ესეც ხმის ამოუღებლად გადასანსლა. 

მართალია, ჩუმად იყო, მაგრამ ჭამისას 

რუთს თვალებით ემუსაიფებოდა. 

    თითქმის კიდევ საათნახევარი ასე 

სულგანაბულებმა იარეს. 

      — რა წუნკალი დედაბერი იყო, — 

შენიშნა რუთმა, — რომ არ გვშიებოდა, 

ყველაფერს ცხვირ-პირში მივაყრიდი და 

წამოვიდოდი, მაგრამ საჭმლის 

გულისათვის თურმე რას არ მოითმენს 

კაცი. 

   რინგი დიდხანს იყო გაჩუმებული, 

როგორც იქნა, მიაღწიეს ველის ბოლომდე. 

აქ გზის გასაყარი იყო. გეზი უნდა 

შეეცვალათ. 

      — იმ ქალს რომ სცოდნოდა, სად 

მივდივართ, დარწმუნებული ვარ, ასე 

ცუდად არ მოგვექცეოდა,  — უთხრა 

რინგმა. 

   რუთს  ცრემლები მოაწვა, ღრიალი 

მოუნდა. ქმრისთვის ტკივილის მიყენება 

არ უნდოდა, მას ხომ თავისიც ყოფნიდა და 

რუთმა ქვითინი გულში ჩაიკლა. 

      — კიდევ რამდენი დაგვრჩა 

გასავლელი, რინგ? _ ბანზე აუგდო სიტყვა 

რუთმა. 

      — ასე, ოცდაათი-ორმოცი მილი. 

      — ხვალ მაინც თუ ჩავაღწევთ? 

   კაცმა უარის ნიშნად თავი გააქნია. 

      — ზეგაც არა? 

      — ზუსტად ვერ გეტყვი. 

      — ცხენი რომ გვყოლოდა, ალბათ, ამ 

საღამოსაც ჩავიდოდით, არა? — ჰკითხა 

ქალმა. 

   ახლა, უკვე ვერ მოერია მოზღვავებულ 

სევდას, რუთს მოთმინების ძაფი გაუწყდა 

და ცრემლები ღაპაღუპით ჩამოედინა. 

      — ეჰ, რაღა საკითხავია, ცხენი რომ 

გვყოლოდა, ადრე ჩავიდოდით, აბა რა 

   ამ სიტყვებზე რინგი მოტრიალდა და 

გამოვლილი გზას თვალი გააყოლა. 

არაფერი ჩანდა. შემდეგ მიწას ჩააშტერდა 

და საკუთარი ნაბიჯების თვლა დაიწყო. 

 

                  

 

 

   თარგმნა ლამარა ჩიქობავამ
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აღასი აივაზიანი 

 

      სომეხი მწერალი. დაიბადა ახალციხეში 1925 წ., სწავლობდა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში და 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე, აგრეთვე ერევნის მხატვრულ-თეატრალურ 

ინსტიტუტში. სალიტერატურო ასპარეზზე გამოვიდა 1954 წ. მოთხრობებით, რომლებიც სომხურ 

პრესაში გამოქვეყნდა. ცალკე წიგნებად გამოსცა სომხურ ენაზე მოთხრობების კრებული „წვიმა― 

(თბილისი, 1959), „ოჯახის მამა― (ერევანი, 1968) და სხვ. დაწერა ფილმ „სამკუთხედის― სცენარი. 

ამჟამად ერევანში მოღვაწეობს. 

 

                             

მ წ ვ ე რ ვ ა ლ ზ ე 

   

   დიდებულია მწვერვალზე ყოფნა!.. 

   არ ვიცი რატომ, მაგრამ მეჩვენება, 

თითქოს მთების მწვერვალებზე არ 

შეიძლება იგრძნო ცხოვრების 

წვრილმანები და უხამსობა... 

   ზევით  რომ მიიწევ — შხელდასა თუ 

არაგაწზე, შენი გრძნობები ზღვის 

ტალღებივით ქაფდებიან და ნაპირებიდან 

გადმოდიან... ამ დროს გული არ 

შეგაცდენს, ამის დადასტურება ძველ 

ალპინისტებსაც შეუძლიათ. ყოველთვის 

რაღაც ახალი გრძნობა იფეთქებს ხოლმე 

მწვერვალზე. ერთი სიტყვით, მთების 

სიმაღლე ადამიანთა გრძნობის საზომია. 

   ჩვენ ოთხნი ვიყავით — ოთხი 

სტუდენტი: არწვიკი, რუბენი, ვიქტორი და 

მე. ვიქტორი ხარკოვიდან იყო ჩამოსული 

ამ ასვლისათვის. ყველანი სხვადასხვა 

ინსტიტუტებიდან ვიყავით, მაგრამ 

ალპინისტთა ერთი საზოგადოებიდან. მე 

და ვიქტორი შხელდაზე პირველად 

ავდიოდით. 

   მართალი გითხრათ, არასოდეს მიფიქრია 

ალპინიზმზე და, ალბათ, არც კი 

დავინტერესდებოდი, ალვარდი რომ არ 

ყოფილიყო. თითქოს მიყვარდა. უცნაური 

კი იყო ჩვენი ურთიერთობა. ერთად 

ვსწავლობდით და ჩემში თანდათან 

იღვიძებდა მისი ხშირად ნახვისა და 

მუდამ მასთან ერთად ყოფნის სურვილი, 

თუმცა ამ სურვილს უბრალოდ მიჩვევას 

მივაწერდი. 
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   ალვარდი ხშირად მონაწილეობდა 

ალპინისტურ ჯგუფებში და მწვერვალებს 

იპყრობდა. ეს დღეები ყველაზე უფრო 

მძიმე იყო ჩემთვის. მთებიდან იგი 

ბრუნდებოდა სიცოცხლით აღსავსე, 

აღაჟღაჟებული ლოყებით, გაბრწყინებული 

თვალებით. ალვარდი მოწვევებს 

ღებულობდა მოსკოვიდან, კიევიდან, 

ციმბირიდან და ქვეყნის სხვა შორეული 

კუთხეებიდან. 

   მას წვეტიანი წერაქვის ტარზე 

ამოტვიფრული ჰქონდა ყველაზე 

მნიშვნელოვანი და მაღალი მწვერვალების 

სახელები. 

   დაწყება იყო ძნელი, შემდეგ კი ვიგრძენი 

და კიდეც განვიცადე ალპინისტური ვნება 

მთების თოვლით დაფარული 

მწვერვალებისა და ყინულოვან კლდეთა 

მიმართ. რაოდენი პოეზიაა ამ დიდებულ 

მთებში! 

   ... ჩვენი წრიაპები თოვლში ეფლობა და 

ნელა მივიწევთ ზევით... თითოეული 

ჩვენგანი მხოლოდ თავის ნაბიჯებს 

აკვირდება. ჩვენი ფიქრი ალვარდს 

დასტრიალებს. როცა შორსა ხარ — 

გრძნობები გიზღვავდება და მათ აწონ-

დაწონას იწყებ... 

   ვიხსენებ მას და მიკვირს, თუ რატომ 

არის ჩემი გრძნობები აქამდე ესოდენ 

გაურკვეველი და დაფარული, თითქოს 

გაუგებარიც. რატომ არ გავუმხილე 

დღემდე, იქნებ დარწმუნებული არა ვარ 

ჩემს სიყვარულში? მაგრამ მე ხომ მიჭირს 

უიმისოდ... უბრალოდ, ვერ გამომითქვამს 

ჩემი გრძნობები. საჭიროა კი გამოხატვა? 

განა შესაძლებელია გრძნობის გამოთქმა? ... 

იყო წუთები, როდესაც მინდოდა მეთქვა: 

ალვარდ, საყვარელო!.. და სხვადასხვა 

სიტყვები... მაგრამ ვდუმდი, ვდუმდი... 

იმდენი ახალგაზრდა ეხვია ალვარდს 

გარშემო, რომ ჩემი გამბედაობა სადღაც 

ქრებოდა. 

   ბევრჯერ ვკითხულობდი მის 

გამოხედვას... მაგრამ მეშინოდა მერწმუნა... 

   ...ცივმა ქარმა ყურები აგვიწითლა. 

ქვევით დარჩენილიყვნენ ფართოდ 

გაშლილი დაბლობები და რამდენიმე 

პატარა, შევერცხლილი მწვერვალი. 

ადგილ-ადგილ, საკერებლის მსგავსად 

მოჩანდნენ კლდეების თოვლით 

დაფარული სხეულები. სიცივე, 

მოვერცხლილი შორეთი, თავისი მკაცრი 

სერიოზულობით, დიდებისა და 

სიმძლავრის ჰარმონიით იყო აღსავსე. 

   მოსაღამოვებულს მივაღწიეთ ერთ 

მოხერხებულ ტაფობს და გადავწყვიტეთ 

ღამე აქ გაგვეთია. დავდგით  კარავი და 

დავიბანაკეთ.  

   კარვის ჭუჭრუტანიდან დიდხანს 

ვუცქერდი მოცურავე ღრუბლებს. რამდენი 
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ზღაპარი და ფიქრია ღრუბელთა ამ 

სახეებში დამალული... 

   — არწვიკ!.. 

   — ჰაუ? 

   — რა კარგია!.. 

   — რა? 

   — ყველაფერი... ცხოვრება, თოვლი, 

მთები, ღრუბლები... 

   არწვიკმა გაიღიმა. 

   — ისიც, რომ მე ადამიანი ვარ... ადამიანი, 

ადამიანი! — დავიყვირე მე და ჩემი ხმა 

გრგვინვით გაცურდა ღრუბლებზე. 

წარმოიდგინე, რა კარგია ადამიანის 

ცხოვრება ამ საუკუნოდ დაუსაბამო 

ბუნებაში... ადამიანი ყველაზე მაღლა 

დგას... და ეს ნეტარება ჩვენა გვაქვს 

მონიჭებული, თუმცა მოკლე ხნით. 

    და მე ფილტვების მთელი დაძაბვით 

დავიყვირე: 

   — გ მ ა დ ლ ო ბ თ!.. 

   და კვლავ გაცურდა ჩემი ხმა თოვლზე და 

შეერია ღრმა, შეურყვნელ უფსკრულებს. 

   ვიქტორს გაეცინა. 

   — რა დაგემართა, ჟირაირ!.. 

   მზის აღმოხდომისას ასვლის ყველაზე 

ძნელი ნაწილი გველოდა: უნდა 

გადაგველახა რამდენიმე ყინულოვანი 

კედელი, ჩვენს წინ ცისკენ რომ 

ატყორცნილიყვნენ. 

   დავიწყეთ ასვლა. 

   ყინულების მონგრეული ნამსხვრევები 

ქვევით ცვიოდნენ, პატარავდებოდნენ და 

უძირო უფსკრულში ინთქმებოდნენ, 

ვითარცა ამაოება სამყაროს 

უსაზღვროებაში. ასეთ დამრეც, ძნელ, 

გასიპულ აღმართზე, როდესაც ნებისყოფა 

უკიდურესად დაჭიმულია, უთუდ 

გაგონდება ცხოვრების ძნელი წუთები, 

უკანდახევები სიძნელეთა წინაშე და 

სირცხვილის გრძნობა გეუფლება. ახლა 

გიკვირს, როგორ შეუძლია კაცს უკან 

დაიხიოს, არ იბრძოლოს, არ სძლიოს და 

რაც ყველაზე მთავარია _ არ ამაღლდეს! 

   დიახ, სიმაღლეებზე ასვლის დროს 

გრძნობ, რომ ადამიანისთვის არაფერია 

დუძლეველი, ივსები გამბედაობით და 

ზეადამიანური ძალით. 

   ზევით — მუდამ ზევით! 

   აგერ მწვერვალიც. გულს თითქოს 

ამოხტომა სურს მკერდიდან, როცა ფეხსა 

დგამ მის თოვლით დაფარულ წვერზე. 

   ბრძნული დუმილით ჩვენს წინაშე 

იშლება დიადი მთები, მოცურავე 

ღრუბლები და მიწა... ჩვენი მშობლიური 

მიწა. 

   სიმაღლეზე გრძნობები წყნარდება და 

გამოიყოფა მხოლოდ უმწვერვალესი და 

უწმინდესი: ხედავ შენს სამშობლოს, 

დედას და... შენი გულის უახლოეს 

ადამიანს. დიახ... ალვარდს. აქ გული არ 
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შეგაცდენს. ალვარდი ჩემთან არის. 

მიყვარს... მოუთმენელი და გამოუთქმელი 

ძალით... და ასე მგონია, ვერ მოვითმენ, 

თუ რამენაირად ეს არ გამოვხატე. სახეში 

შევყურებ ვიქტორს. მისი თვალები 

ლამაზია, ღრმააზროვანი... მე მესმის მისი 

თვალების, ვგრძნობ, თუ რას ხედავს იგი 

ამ სიმაღლიდან. 

   რა დიდი ბედნიერებაა სიყვარული!.. 

   და მე ქაღალდზე დავწერე: „ ალვარდ... 

მიყვარხარ უსაზღვროდ...― ვერ გეტყვით, 

მეტის დაწერა რატომ ვერ შევძელი. 

გადავწყვიტე კოლოფში ჩამედო ეს 

წერილი და მწვერვალზე დამეტოვებინა. 

შესაძლებელია, პირველად ვარღვევდი 

ალპინიზმის ტრადიციებს... ალვარდი 

აუცილებლად ამოვა აქ, ეგების წაიკითხოს 

და გაიგოს ჩემი გრძნობები, დარწმუნდეს, 

როგორც მჯერა ჩემი თავის... 

   ჩვენ ამოვიღეთ ჩვენამდე აქ ნამყოფ 

ალპინისტთა წერილი, რომელიც 

მოსკოველ სტუდენტებს ეკუთვნოდა. 

ქაღალდის ბოლოს კი წვრილი ასოებით 

სომხურად ეწერა:   „ჟირაირ, მე შენ 

მიყვარხარ...― და სხვა არაფერი. 

   აჰ! ნეტავ შეიძლებოდეს ამ 

მწვერვალიდან უფრო ზევით აფრენა... 

დაწყნარდი, გულო! 

   რა თქმა უნდა, ეს ალარდის ნაწერი იყო. 

   კარგია მწვერვალზე ყოფნა, მეგობრებო!.. 

 

 

                   

                      თარგმნა მერაბ რობაქიძემ 
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ქეთრინ მენსფილდი 

 

                                       ქ ა რ ი    ქ რ ი ს 

 

 

   უეცრად უსიამოვნო გრძნობამ 

გამოაღვიძა. რა მოხდა? რაღაც ამბავია. არა, 

არაფერიც არ მომხდარა. ეს მხოლოდ ქარი 

აზანზარებს სახლს, აზრიალებს ფანჯრებს, 

სახურავზე რკინის ნაჭერს დაახრიგინებს 

და მის საწოლს ანჯღრევს. ფანჯარასთან 

ფოთლები დაფარფატებდნენ. ქვევით 

ქუჩაში ფიჭვის ხეს გამოდებული გაზეთი 

ფრიალებს თავგზააბნეული ფრანივით. 

ცივა. ზაფხული გავიდა, შემოდგომაა, 

ყველაფერი უშნოა. ორთვალები ხმაურით 

მიირწევიან   ქუჩაში.  მხრებზე  უღელდაგებული 

ბოსტნეულით სავსე კალათებით 

დატვირთული ფაიფურის ნაკეთობათა 

ორი გამყიდველი უხალისოდ მიიწევს წინ, 

ქარი მათ კულულებსა და ლურჯი 

ბლუზის კალთებს უფრიალებს. თეთრი 

ფეხმოტეხილი ძაღლი ჭიშკრის იქით 

წკავწკავებს. ყველაფერი დამთავრდა. 

მაინც რა? ო, ყველაფერი! და იგი 

აკანკალებული ხელებით თმის დაწნას 

იწყებს, თანაც სარკეში ჩახედვას ვერ 

ბედავს.   დედა დარბაზში ბებიას 

ესაუბრება: 

    „მართლაც, რომ სულელი ვარ! 

წარმოგიდგენია ასეთ ამინდში გარეთ 

რაიმეს დატოვება?.. ჩემი საუკეთესო 

ტენერიფის ჩაის გადასაფარებელი ახლა 

უბრალო ჩვარია. ეს რიღასი სუნია? ფაფა 

იწვის. ოჰ, ღმერთო ჩემო, ეს ქარი!― 

   ათ საათზე მუსიკის გაკვეთილი აქვს. 

ამის გახსენებაზე თავში ბეთჰოვენის 

მინორული რიტმი აჟღერდა დაფდაფის 

ხმასავით საზარელი და გრძელი 

ტრელებით... მერი სვეინსონი მეზობლად 

ბაღში გარბის ქრიზანთემების 

მოსაწყვეტად; უნდა მოასწროს, სანამ მათ 

ქარი გაანადგურებდეს. ქარი კაბას ზევით 

უწევს გოგოს. გოგო ცდილობს კაბა 

ჩამოიწიოს და ფეხებშუა მოაქციოს, მაგრამ 

ამაოდ, კაბა ზევით მიფრიალებს. მის 

გვერდით ბუჩქები და ტოტები ეხეთქება 

ერთმანეთს. რაც შეუძლია, სწრაფად 

წყვეტს, მაგრამ, ცოტა არ იყოს, 

დაბნეულად იქცევა; არც კი ფიქრობს, რას 
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აკეთებს _ მცენარეს ჰხრის, არხევს, 

ძირფესვიანად თხრის, ფეხებს აბაკუნებს 

და იწყევლება. 

    „ღვთის გულისათვის, დახურე წინა 

კარი! უკანიდან მოუარე― _ ყვირის ვიღაც. 

შემდეგ ბოჯის ხმა ისმის: „დედა, 

ტელეფონზე, დედა, ყასაბია― 

    რა საზიზღრობაა ცხოვრება, სისაძაგლე, 

მართლაც რომ სისაძაგლეა... ახლა ქუდის 

ზონარი გაუწყდა. რა თქმა უნდა, 

გაუწყდებოდა. ძველ შალის ბერეტს 

დაიხურავს. უკანა გზით გარბის. დედამ 

მაინც დაინახა. 

   „მატილდა, მატილდა! დაბრუნდი 

სასწრაფოდ! ეს რა ჯანდაბა გახურავს, ჩაის 

გადასაფარებელივით გადევს თავზე. ეს 

რაა, თმა რომ ჩამოგშლია შუბლზე―. 

   „არ შემიძლია, დედა, გაკვეთილზე 

დამაგვიანდება―. 

   „სასწრაფოდ დაბრუნდი!―. 

   არ დაბრუნდება, არა! მას სძულს დედა. 

„ჯანდაბაშიც წასულხარ!― _ ყვირის და 

ქუჩაში გარბის. 

   ქარს მტვერი ჩალისა და ნაკელის 

ნამცეცებთან ერთად მოაქვს და იწიწკნება. 

ბაღებიდან ხეების ხმამაღალი შრიალი 

გამოდის, ქუჩის ბოლოს, მისტერ ბულენის 

ჭიშკართან მგდომ მატილდას ზღვის 

ღრიალი ესმის: „აჰ! ააჰ!.. ააჰ-ააჰ!― მისტერ 

ბულენის სასტუმრო ოთახი კი 

გამოქვაბულივით მყუდროა. ფანჯრები 

დახურულია, ფარდები ნახევრად 

ჩამოფარებულია. მას არ დაუგვიანია, 

გოგომ, რომელიც მის წინ მოდის ხოლმე 

მისტერ ბულენთან, ეხლა დაიწყო მაკ 

დოუელის „აისბერგის― დაკვრა.   მისტერ 

ბულენი უყურებს მას და თითქოს უღიმის. 

   „ჩამოჯექი, _ ეუბნება იგი, _ აგერ, 

დივანის კუთხეში ჩამოჯექი, პატარა 

ქალბატონო―. 

    რა სასაცილო კაცია. არა, დაცინვით არ 

დაგცინის, მაგრამ არის რაღაც... ოჰ, რა 

სიმშვიდეა აქ. მას უყვარს ეს ოთახი, აქ 

ხელოვნების, თამბაქოს დამდგარი ბოლისა 

და ქრიზანთემების სუნია. ბუხრის თავზე 

ქრიზანთემებით სავსე ვაზა დგას    

რუბინშტეინის ფერგადასული სურათის 

უკან... შავად მოელვარე როიალის თავზე 

ჰკიდია სურათი „მარტოობა― _ კლდეზე 

თეთრად ჩაცმული შავგვრემანი 

დატანჯული ქალი ზის, ფეხი ფეხზე და 

ნიკაპი ხელებზე აქვს დაყრდნობილი. 

   „არა, არა!― _ ამბობს მისტერ ბულენი, იმ 

სხვა გოგოსკენ იხრება, ხელს მხარზე 

ჰხვევს და პასაჟს უკრავს. სულელი, 

წითლდება. რა სასაცილოა. 

   გოგო, რომელიც მის წინ დადის ხოლმე, 

წავიდა. კარი ხმაურით იხურება. მისტერ 

ბულენი მობრუნდა და აქეთ-იქით 

სიარულს მოჰყვა ნაზად. იგი მას ელოდება. 
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რა უჩვეულოა... თითები ისე უკანკალებს, 

რომ მუსიკის ჩანთა ვერაფრით ვერ გახსნა. 

ქარია... მისი გული ისე მაგრად ცემს, 

ეჩვენება თითქოს კაბას ზევით და ქვევით 

უწევდეს. მისტერ ბულენი სიტყვას არ 

ამბობს. როიალის დაფლეთილ წითელ 

სკამზე ორი კაცი თავისუფლად დაეტევა. 

მისტერ ბულენი მის გვერდით ჯდება. 

   „გამებით დავიწყო?_ ეკითხება და თან 

ხელებს ერთმანეთს უჭერს. _ არფეჯიოც 

მაქვს―. 

   მაგრამ იგი ხმას არ სცემს, მგონი 

საერთოდ არც კი გაუგია... და უცებ მისი 

ბეჭდიანი ხელი ბეთჰოვენს იღებს და 

შლის. 

   „მოდი, ცოტა ბეთჰოვენი დავუკრათ―, _ 

ამბობს იგი. 

   ასე ტკბილად რატომ ესაუბრება, ასე 

საოცრად ტკბილად, თითქოს ერთმანეთს 

მრავალი, მრავალი წელია იცნობენ და 

ერთმანეთის შესახებ ყველაფერი იციან... 

   იგი ნელა შლის ფურცელს. გოგო მის 

ხელს აკვირდება. ძალიან სასიამოვნო 

ხელები აქვს, ყოველთვის 

ახალდაბანილივითაა. 

   „აი, ეს დავუკრათ―. _ ამბობს მისტერ 

ბულენი. 

   ოჰ, ეს კეთილი ხმა, ოჰ, ეს მინორული 

ტონი! დაუკარით, პატარა დაფდაფებო... 

   „ შეიძლება გავიმეორო?― 

   „ კი, საყვარელო ბავშვო―. 

   მისი ხმა ძალიან, ძალიან კეთილია. 

თითქოს პატარა შავი ბიჭები ხტუნავენ 

ღობეზეო, ისე ცეკვავენ მეოთხედები და 

მერვედები. რატომ არის ეს კაცი ასე... არა, 

იგი არ იტირებს. მას არა აქვს რა 

სატირალი. 

   „ რა არის, საყვარელო ბავშვო?― 

   მისტერ ბულენმა ხელები დაუჭირა. მისი 

მხარი გოგონას თავთანაა. იგი მას 

მიეყრდნო, პატარა და უმწეო, ლოყა 

ტვიდის რბილ ნაჭერს მიადო. 

   „ცხოვრება ისეთ შემზარავია―, _ 

ჩურჩულებს იგი, თუმცა სულაც არ 

ფიქრობს, რომ მართლაც შემზარავია. 

მისტერ ბულენი ამბობს რაღაცას, 

„მოიცადეო―, „დრო მოვაო― და „რაც 

იშვიათია, ქალი―, მაგრამ მას არ ესმის. რა 

ნუგეშის მომგვრელია,... მარადის... 

   უცებ კარი გაიღო და მერი სვეინსონი 

შემოკუნტრუშდა, თავის დროზე ბარე 

რამდენიმე საათით ადრე. 

   „ეს ალეგრო უფრო ჩქარა დაუკარით―, _ 

ეუბნება მისტერ ბულენი, დგება და ისევ 

ბოლთის ცემას იწყებს. 

   „ჩამოჯექი, პატარა ქალბატონო დივანის 

კუთხეზე― _ ეუბნება იგი მერის. 

   ქარია, ქარი. შიშს ჰგვრის ისეც აქ, თავის 

ოთახში ყოფნა. საწოლი, სარკე, თეთრი 

სურა და ცასავით გაკრიალებული ჯამი. 
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შიშის მომგვრელია საწოლი. აი, აგერ დევს, 

მაგრამ სძინავს... თუ იცი დედამ, რომ ის 

გადასაფარებელზე ამოქარგული წინდების 

მორკალული გველებივით ამოყვანას 

აპირებს? არა, არა, დედა. აბა, რისთვის 

უნდა ამოიყვანოს? ...ოჰ ეს ქარი! რა 

უცნაური სუნი აქვს ბუხარში გამოყრილ 

ჭვარტლს. არავის არ დაუწერია ლექსი 

ქარზე?.. „მომაქვს ყვავილები ფოთლებისა 

და წვიმებისათვის―1... რა სისულელეა. 

   „ბოჯი, შენა ხარ?― 

   „წამო, ესპლანადაზე გავიაროთ, 

მატილდა. მეტი აღარ შემიძლია ასე 

ყოფნა―. 

 

   „კარგი, პალტოს ჩავიცვამ. რა ცუდი 

დღეა, არა?― 

   ბოჯის პალტო მისას ჰგავს. საყელოს 

იკრავს და თან სარკეში იყურება. სახე 

თეთრი აქვს, ორივეს ერთნაირი 

აღელვებული თვალები და მხურვალე 

ტუჩები აქვთ. აჰა! იცნობენ იმ ორს 

სარკეში. ნახვამდის, საყვარლებო, ჩვენ 

მალე დავბრუნდებით. 

   „ასე სჯობს, არა?― 

   „შეიბნიე―, _ ეუბნება ბოჯი. 

                                                           
1
 ბ. შელის „ღრუბლის― პირველი სტროფის 

არასწორი ციტირება: „მომაქვს წვიმა 

მოწყურებული ყვავილებისთვის―. 

   ჩქარა სიარული არ შეუძლიათ. თავები 

დაუხრიათ. გავიდნენ თუ არა გარეთ, 

მტკიცე გადაწყვეტილების მქონე ერთი 

სულივით გაუყვნენ მიხვეულ-მოხვეულ 

ასფალტს, სადაც კამა თავისით იზრდება 

და ესპლანადასაკენ გასწიეს. ღამდება, 

უფრო სწორად, ახლა დგება დაისი.  ქარი 

ისე მძლავრად უბერავს, რომ ისინი დიდი 

ჯაფით მიიწევენ წინ, ლოთებივით ფეხი 

ეშლებათ. ესპლანადაზე საბრალო 

პაჰუტუკავები მიწისაკენ წახრილან. 

   „მოდი, ახლოს მივიდეთ―. 

   ტალღის გამჭრელთან ზღვა მაღალია. 

ისინი ქუდებს იძრობენ და მატილდას 

თმას პირზე აფარებს ქარი; მარილის გემო 

დაჰკრავს. ზღვა ისე მაღალია, რომ 

ტალღები ვერ წვდება, ქვის უხეშ კედლებს 

ეხეთქება და შთანთქავს სარეველა 

ბალახით დაფარულ მტირალა 

საფეხურებს. წყლის საამო ნაკადი ეშხეფება 

ესპლანადას. წვეთები ფარავენ მათ; პირი 

ცივი და სველი აქვს მატილდას. 

   ბოჯის ხმა უკანკალებს. როცა 

ლაპარაკობს, მისი ხმის კილო ხან მაღლა 

მიიწევს, ხან დაბლა ეცემა. რა სეირია, რა 

სასაცილოა, მოდი და ნუ გაიცინებ... მაინც 

ყველაფერი ასეთი დღის შესაფერისია. 

ქარს მიაქვს მათი ხმა, ვიწრო ლენტებივით 

მიფრინავენ სიტყვები. 

   „ უფრო სწრაფად! უფრო სწრაფად!―. 
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   უკვე ძალიან ჩამობნელდა. ნავსადგურში 

ნახშირის ძველი თბომავალის კორპუსზე 

ორი შუქურა ჩანს; ერთი მაღლა ანძაზე, 

მეორე კი ქიმზე. 

   „შეხედე, ბოჯი. იქით, იქით―. 

   დიდი შავი თბომავალი გამონაბოლის 

გრძელი რკალით, ილუმინატორის შუქით 

სავსე, ზღვაში გადის. ქარი ვერ აჩერებს 

მას, ტალღებს ჭრის და ორი გამოშვერილი 

კლდის შუა მოთავსებული ჭიშკრისაკენ 

მიიწევს; იქიდან კი... სინათლე ხდის მას 

ასე ლამაზსა და მიუწვდომელს... ისინი 

გემბანზე დგანან ხელი-ხელ გაყრილნი და 

მოაჯირს გადმჰყუდებიან. 

   „...ვინ არიან ისინი?― 

   „შეხედე, ბოჯი, ეგერ ქალაქი. რა პატარ 

ჩანს, არა? 

   ფოსტის საათმა უკანასკნელად დარეკა. 

ეგერ ესპლანადა სადაც იმ ქარიან დღეს 

ვსეირნობდით. გახსოვს? იმ დღეს მე 

ვიტირე მუსიკის გაკვეთილზე. რამდენი 

წლის წინათ იყო ეს! მშვიდობით, პატარა 

კუნძულო, მშვიდობით!― 

   ღამემ გაშალა ფრთები მღელვარე ზღვის 

თავზე. ისინი ვეღარასდროს ნახავენ მათ.    

ნახვამდის! ნახვამდის!.. ნუ დაივიწყებთ... 

— გემი კი წავიდა. 

               ქარია, ქარი! 

 

                    

 

 

 

      თარგმნა ბადრი ქუთელიამ 
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მარკ ტვენი 

                                     შ ე ც დ ა 

 

   რამდენიმე წლის წინ ნიუ-იორკში, 

სალამანკას რკინიგზის სადგურში ჩავედი. 

რადგან აღმოსავლეთისაკენ მივდიოდი, 

მატარებელი უნდა გამომეცვალა და 

საძინებელ ვაგონში უნდა ავსულიყავი. 

   ბაქანი ისე იყო ხალხით გატენილი, რომ 

ნემსის ჩასაგდები ადგილიც არ 

მოიძებნებოდა. ვაგონებში ყველა 

ერთბაშად ეტენებოდა. იყო ერთი გინება, 

კბილთა ღრჭენა. ბაქანზე მტვრის 

ღრუბელი ჩამოწოლილიყო და საშინელი 

აყალ-მაყალი იდგა. 

   სალაროსათან მგდომ ახალგაზრდა კაცს 

ვკითხე, შეიძლებოდა თუ არა ორი 

ბილეთის აღება. 

   „არა!― — დამიღრიალა ახალგაზრდამ. 

   ღირსებაშელახული გავეცალე და სხვა 

უმნიშვნელო თამანდებობის პირს ვკითხე, 

იყო თუ არა სადმე პატარა თავისუფალი 

კუთხე საძინებელ ვაგონებში. 

   „არა, ყველა კუთხე დაკავებულია. წადით 

ახლა და მეორედ აღარ შემაწუხოთ!― —  

გესლიანად მომიჭრა მან, ზურგი შემაქცია 

და გამშორდა. 

   ძალიან შემებღალა თავმოყვარეობა. ისე 

ვიყავი განაწყენებული, რმ ჩემს მეგობარს 

მივუბრუნდი და ვუთხარი: 

   „ამ ხალხმა რომ იცოდეს ვინა ვარ...― 

   „ნუ ლაპარაკობ სისულელეებს! — 

გამაწყვეტინა მეგობარმა, — იქნება 

ფიქრობ, რომ შენი ავტორიტეტი 

გიშველიდა ცარიალი ადგილის მოძებნაში, 

როცა ყველა კუნჭული დაკავებულია!― 

   ამ პასუხმა ვერ მანუგეშა. უცბად 

შევნიშნე, რომ ერთი ფერადკანიანი 

მებარგე დაჟინებით მიყურებდა. მებარგეს 

სახე თანდათან გაუნათდა, მერე იქვე 

მდგომ კონდუქტორს რაღაცა 

ჩაუჩურჩულა, თან თითით ჩემზე 

აჩვენებდა. მერე დავინახე, რომ 

კონდუქტორი აქეთ წამოვიდა. მისი სახის 

ყოველი ნაკვთიდან სიხარული და 

ზრდილობა იღვრებოდა. 

   „რით შემიძლია გემსახუროთ? — 

შემეკითხა იგი — გნებავთ ადგილი 

საძინებელ მატარებელში?― 

   „დიახ, — ვუპასუხე, — ძალიან 

დამავალებთ, თუ მომცემთ ადგილს―. 

   „ჩვენ არაფერი არა გვაქვს, გარდა დიდი 

საოჯახო კუპესი, თავისი ორი საწოლითა 
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და წყვილი სავარძლით, მაგრამ იგი ახლა 

თქვენს განკარგულებაშია―. 

   მერე კონდუქტორმა ტომს დაუძახა და 

ბარგი ჩვენს კუპეში შეზიდეს. ტომი თავის 

დაკვრითა და პრანჭვა-გრეხით 

მომიახლოვდა: 

   „კიდეც გნებავთ რამე? რასაც ისურვებთ, 

ყველაფერი გექნებათ―.  

   „ცხელი წყალი მინდა შოტლანდიური 

პუნშის გასაკეთებლად, თქვენ ხომ იცით   

რამდენ გრადუსიანი უნდა იყოს წყალი?― 

— ვკითხე მას. 

   „დიახ, სერ არხეინად ბრძანდებოდეთ, 

თვითონ მოვამზადებ―. 

   „კეთლი!.. აი, ეს ლამპა ძალიან მაღლა 

ჰკიდია. არ შეგიძლიათ ცოტა დაბლა 

ჩამოსწიოთ, რომ უფრო კარგად ვიკითხო?― 

   „სიამოვნებით სერ, ისე გავაკეთებ, რომ 

მთელი ღამე ანათებდეს. დიახ, სერ, თქვენ  

თუ კიდევ რამე დაგჭირდებათ, მითხარით 

და ყველაფერი გექნებათ―. — მითხრა 

ტომმა და გაუჩინარდა. 

   კმაყოფილმა თავი უკან გადავწიე, 

ხელები იღლიაში ამოვიდე, ჩემს მეგობარს 

ღიმილით შევხედე და წყნარად შევეკითხე: 

   „აბა, რას იტყვი ახლა?― 

   მეგობარმა — „ვერაფერი გამიგიაო― — 

თქვა და გაჩუმდა. 

   ცოტა ხნის შემდეგ კარებში მომღიმარე 

შავი სახე გამოჩნდა და მითხრა: 

   „ღმერთმა დაგლოცოთ, სერ, როგორც კი 

დაგინახეთ, მაშინვე გიცანით და იმ 

წუთსავე ვუთხარი კონდუქტორს―. 

   „მართლა, ჩემო ბიჭუნი? _ და 

„ჰონორარის― მეოთხედი გავუწოდე — აბა, 

მითხარი ვინა ვარ?― 

   „თქვენ ბრძანდებით მისტერ მაკკლენანი, 

ნიუ-ორკის მერი―. — თქვა ტომმა და კვლავ 

გაუჩინარდა. 

 

                    თარგმნა ზაზა მრელაშვილმა 
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გუნთერ გორლიჰი 

                                შავი პეტერი 

გერმანელ მწერალთა ლექსიკონში გ. გორლიჰი მოხსენებულია, როგორც 

ახალგაზრდობისათვის განკუთვნილი წიგნების ავტორი, გდრ-ის ერთ-ერთი გამოჩენილი 

მწერალი. 

   ის დაიბადა 1928 წელს ბრესლაუში (ვროცლავი). გუნთერის მშობლები გლეხები იყვნენ. 

ომის შემდგომი წლების განმავლობში გ. გორლიჰი პედაგოგად მუშაობდა მოზარდთა 

კოლონიაში. ამიტომ იცნობს ასე კარგად ახალგაზრდობის ცხოვრებას, მის შინაგან სამყაროს. 

გ. გორლიჰმა დაამთავრა ლაიფციგის ლიტერატურის ინსტიტუტი. ამჟამად ის ბერლინში 

ცხოვრობს, არის გერმანიის მწერალთა კავშირის ბერლინის განყოფილების თავმჯდომარე. 

   მისი პირველი წიგნი „შავი პეტერი― გამოვიდა 1958 წელს და მას მიენიჭა გდრ-ის 

კულტურის სამინისტროს პრემია. გ. გორლიჰს დაწერილი აქვს სხვა რომანებიც. რომანი 

„ღრუბლებთან ცოტა ახლოს― გადაღებულია სატელევიზიო ფილმად, იღებენ მეორე რომანსაც 

„დაბრუნება უცხო ქვეყანაში―. 

   გ. გორლიჰს მიღებული აქვს ბევრი ჯილდო თუ პრემია. 1961 წელს „შავი პეტერის― 

რუსული თარგმანი (ს. კომაროვი) გამოიცა მოსკოვში გამომცემლობა „მოლოდაია გვარდიას― 

მიერ. მისი სხვა ნაწარმოებებიცაა თარგმნილი ბულგარულად, უნგრულად, რუმინულად, 

უკრაინულად და სხვა ენებზე. 

   „შავი პეტერი― არის მოთხრობა ბერლინელი ბიჭის პეტერ ბეკერისა და ომის შემდგომი 

გერმანიის პირველი წლებს შესახებ. ესაა ამბავი, თუ როგორ ზრდიან გდრ-ის კომუნისტები 

უპატრონო და უსახლკარო ბავშვებისაგან ჯანსაღ თაობას. აქვეა მოთხრობილი, თუ რა დღეში 

ვარდებიან დასავლეთ ბერლინში მოხვედრილი ბავშვები, რადგან იქაურობა 

დანაშაულობათა და ფაშიზმის ნარჩენების ბუდედ ქცეულა. 

   რომანში აღწერილია პეტერის ცხოვრების მძიმე გზა. 

   ბავშვის მამა კომუნისტი იყო და საკონცენტრაციო ბანაკში დაიღუპა. ამ ამბის შემდეგ 

დედაც მალე გარდაიცვალა. ბავშვი იზრდებოდა ღვთისმორწმუნე ბებიასთან, რომელიც 

დაშინებული იყო ფაშისტური ტერორით და ცდილობდა პეტერიც ღვთისმოსავი, მორჩილი 

აღეზარდა. პეტერი და მისი მეგობარი კვატა ნახშირის მოსაპარავად მატარებელზე აძვრნენ. 

კვატას ფეხი მოჰყვა მატარებელში და გადაეჭრა. პეტერმა „შავ ბაზარზე― გაიცნო ბრუნო, 
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რომელმაც ხულიგნების ბანდაში ჩითრია 12 წლის ბავშვი. როცა მაღაზიის გატეხვას 

ლამობდნენ, პეტერი დაიჭირეს. „მოზარდების დახმარების ორგანიზაციამ― დაადგინა, რომ ის 

ბავშვთა სახლში გაეგზავნათ. ბებიაც დაიყოლიეს... 

   გთავაზობთ რამდენიმე თავს გ. გორლიჰის რომანის „შავი პეტერის― I ნაწილიდან. 

 

დაგმარი  სასაცილო    სახელია 

 

    სათვალიანი კაცი მოვიდა. ბებია 

ადრიანად ამდგარიყო და ჩემი ნივთები 

ძველ, გაცვეთილ ჩემოდანში ჩაელაგებინა, 

თან თავისთვის ჩუმად ლაპარაკობდა. მან 

საფულე მომცა _ ყვითლი, უხეში ტყავის, 

ბაბუს ნაქონი. შიგ პატარა ვერცხლის 

ჯვარი ჩამიდო, ვერცხლის ძეწკვიანი. ამან 

უნდა დამიფაროს. 

   არ მჯერა, ჯვარი რას დამიფარავს, მაგრამ 

ეს ხომ ბებიას საჩუქარია. სათვალიან კაცს 

უნდა ბავშვთა ბანაკში წამიყვანოს. ეგებ 

ხვდება, რომ სულაც არ მეხალისება. 

გამოხედვაში ეტყობა. ძველ სავარძელში 

ზის და არაფერს ამბობს. მალულად 

ვათვალიერებ, ასე სჯობია, თვალებში 

მაინც არ უნდა ჩახედო. ბებიამ მითხრა, 

სამინისტროდანააო. თურმე დიდი კაცია. 

რა ვიცი, ამის არაფერი ატყვია. დიდ კაცს 

ასეთი პალტო არ აცვია. თანამდებობიანს 

მანქანაც უნდა ჰყავდეს. მე რომ დიდი 

ვინმე ვიყო, მაშინ კი ვიცხოვრებდი 

გემოზე. ადრე ბრუნოს მამა სამინისტროში 

იყო მოკალათებული, ჰიტლერის დროს. 

მალე ბრუნოს მამა ისევ გახდება დიდი 

კაცი, მანქანით ისრიალებს. ესეც ბრუნომ 

მითხრა. მამაჩემს თანამდებობა არ ჰქონდა 

და ამიტომ გვიჭირდა ყოველთვის. ბებია 

ხშირად ამბობს, ჩვენი ხელმოკლეობა 

მამაშენის ბრალია, რადგან ის ყოველთვის 

ჯიუტი იყო. დედაც ცოცხალი იქნებოდა 

ისიც. მაგრამ იმ ვაჟბატონს ხომ 

პოლიციაში უნდა ჩაერგო ცხვირიო! ამ 

დროს ბებიას უმეტესად ბრაზი ერევა 

ხოლმე, მუშტს იქნევს და ამბობს: 

   — ნეტავი საერთოდ არ გაყოლოდა იმას! 

ბებიამ უკვე ყველაფერი ჩაალაგა, 

შეგვიძლია გზას გავუდგეთ. არ მინდა 

ავღრიალდე, რადგან სათვალიანი აქაა. 

ბებია კი ტირის, ვაი თუ მოკვდეს 

საავადმყოფოში. მე კი ამ დროს ბავშვთა 

სახლში მივდივარ. 

   სადგურადე გზა უსასრულოდ 

გრძელდება. ნეტა თუ იცის ბრუნომ, რომ 

არავინ გამითქვამს? ჩემი ჩემოდანი 

სათვალიანს მოაქვს. მითხრა, ერთმანეთს 

შეენაცვლებითო. ელექტრომატარებელში 
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შევედით, სათვალიანი მიხსნის, საით 

მივდივართ. 

   — შვეიცარიაში მივემგზავრებით. 

    ვშეშდები. 

   — ასე შორს არ გამოგყვებით! — 

ვეუბნები შეშინებული. ეცინება. 

   — შვეიცარია არც ისე შორსაა. მე 

ბრანდერბურგისას ვგულისხმობ, მაგრამ 

ისიც შესანიშნავია. 

   რა უნდა ვიფიქრო? ბრანდერბურგის 

შვეიცარია პირველად მესმის. მასთან 

ლაპარაკის ყოველგვარი სურვილი 

დამეკარგა. არ მინდა მასხრად ამიგდოს. ის 

პალტოს ჯიბიდან გაზეთს იღებს და 

კითხულობს. ჩემი ქურთუკიც კი სჯობს 

მის პალტოს. ესეც შენი დიდი კაცი 

„მოზარდთა დახმარების 

საზოგადოებიდან―! ეჰ, აჯობებს ფანჯარაში 

გავიჭვრიტო. 

— შტრაუსბერგი! — ისმის 

რეპროდუქტორში. ჩვენ უნდა 

გადავსხდეთ. სადგურზე დიდი 

არეულობაა. ხალხი ირევა, წინ ძლივს 

მიიწევს. ყველა ილანძღება და ყვირილსაც 

არ აცლიან ერთმანეთს. შუაში 

„ლურჯების― მტკიცე ჯაჭვი გაწკაპულა. 

   ზუსტად ისეა, როგორც პოსტდამზე 

ძველმანების ბაზარზე, მაგრამ სასეირო 

კია! „ლურჯები― მას ჩხრეკენ, ვინც ბევრ 

ტვირთს მიათრევს. ოფლში იწურებიან, 

თან რას არ უნდა უსმინონ! ჩემს 

მზრუნველს ცალი თვალით გავხედე: 

ფერდაკარგულია, სიტყვას არ ამბობს, 

სწორედ პოლიციელების მწკრივისაკენ 

მივიწევთ. „ლურჯები― გვატარებენ, 

რადგან სამინისტროდან ვართ. 

   უკან კი ჩოჩქოლი ატყდა. ვიღაც ბიჭი 

ზლუქუნებს და ყვირის: 

   _ ცოტა მაინც დამიტოვეთ, ბატონო 

უფროსო, სახლში რვა ბავშვი ვართ...   

შეგვიბრალეთ! ნუ ხართ ასეთები... 

ხალხი იხედება მისკენ, ჩერდება და 

უმატებს ლანძღვას. აჰა, გასაგებია! 

საშინელი არეულობაა და „ლურჯები― 

აზრზე ვერ მოდიან, როგორ მოიქცნენ. მე 

კი ყველაფერს საღად ვუყურებ და ვიცი, რა 

ხდება. მზრუნველს მივათრევ. 

გაბრაზებული ჩანს. ბაგეები მაგრად 

მოუკუმავს. 

   — ყოველთვის უდანაშაულო უნდა 

გალანძღონ. ბევრს შია და ჭამა ყველას 

უნდა.    პარაზიტები კი სუქდებიან, მაგრამ 

ვინ იტყვის სიმართლეს? 

მიკვირს, როგორ ლაპარაკობს ჩემი 

მზრუნველი. ხელი წავკარი, მეცინება. 

   — შეგიძლიათ გული დაიწყნაროთ, ის 

ყველაფერი წესრიგში იყო. 

   კაცი მიყურებს. 

   — ეს რაოდენ სამწუხაროა, შენ კი იცინი? 
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   — სულაც არაა სამწუხარო, სასაცილოც 

კია. 

   — მათ საქმე გაჩარხეს. ერთმა კონცერტი 

გამართა, დანარჩენი ხუთი გაძვრა, 

„ლურჯი― კი ლამაზად გააცურეს, — 

მზრუნველის დანახვაზე სიცილს ვერ 

ვიკავებ, ის კი არაფერს ამბობს და ეტყობა, 

არც ბრაზობს. 

   კუპეში ფანჯრის მინები არაა, მაგრამ 

უკვე მაისია და არაფერი უჭირს. 

   ორთქლმავალი ქშენით მიიწევს 

შვეიცარიისაკენ, რომელიც თურმე 

ნამდვილი შვეიცარია არაა. მატარებელი 

სვლას ანელებს. 

   — ახლა ჩავალთ, — მეუბნება 

მზრუნველი, მგზავრობის განმავლობაში 

არც კი გვისაუბრია. საქაღალდიდან წიგნი 

ამოიღო და რაღაცას მონდომებით 

იზუთხავდა. სამ წიგნს კითხულობდა 

ერთდროულად. კიდევ უკეთესი ჩემთვის. 

ვიჯექი ფანჯარასთან, საინტერესო 

სანახავს რა გამოლევდა? 

   ჯერ დაბლობები ჩანს და სივრცეს 

გავცქერი, მინდვრები და მდელოები 

მწვანედ  ისე ხასხასებს, რომ შემიძლია 

სულ ვუცქირო, ქალაქში მხოლოდ ქვები, 

ნანგრევები და შავი კლდეებია. 

მზრუნველმა ბუტერბროდი მომცა. 

   მატარებელი პატარა მთებს შორის 

გველივით მიიკლაკნება. მზრუნველი 

წიგნებს ჯიბეში იწყობს. ორთქმავალი 

ჩერდება. 

   სადგურის შენობა წითელი აგურებითაა 

ნაგები. ომის დროს აქ მაგარი ამბავი 

იქნებოდა. ნახევარი სადგური 

გადამწვარია. 

   კუპედან რამდენიმე კაცი ჩამოდის. 

   რკინიგზელი გაჰყვირის: 

   — უკან დაიხიეთ! — და უსტვენს. 

   თითქოს ჩემოდანი მძიმდება. 

ლოკომოტივი სისინით იძვრის ადგილიდან. 

ბებია ახლა, ალბათ, საავადმყოფოში წევს. 

   მზრუნველი იხსნის სათვალეს და ისევ 

იკეთებს. 

   — აბა,წამო! — მეუბნება. 

   სადგურიდან სოფელი მოშორებილია, 

გზას აღმა გავუყევით. ორივე მხარეს 

მსხვილი ხეებია ჩამწკრივებული, ასეთი 

სადღაც მინახავს. გეგონება, ტოტებზე 

თეთრი სანთლები დაუმაგრებიათო. 

მზრუნველს ვეკითხები, რა ხეებია_ მეთქი. 

   — წაბლი, ძველისძველი წაბლი. 

   როგორ არა, ვიცი, ეს ხეები შემდეგ 

ყავისფერ ბურთულებს ისხამს, რომლებიც     

ცეცხლში ტკაცუნით სკდება. აღმართი 

უფრო ციცაბოა და ვოფლიანდებით. 

   — საცაა მივალთ, — მეუბნება 

მზრუნველი. ხეების გადაღმა ბავშვთა 

სახლია. მალე იქ ვიქნები. ახლა აღარ ღირს 

გაპარვა. შტრაუსბერგში წეწვა-გლეჯის 
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დროს ეგებ კიდევ მომეხერხებინა. 

მზრუნველი ჩერდება, ხვნეშის და სახეს 

ცხვირსახოცით იწმენდს. 

   — აი, გაიხედე! აქ იცხოვრებ! 

   მაღალი მესრის უკან თეთრი სახლი 

დგას, ბარაკი კი არაა, სახლია, როგორც 

მდიდრებს აქვთ. 

   მზრუნველი ნამდვილად მასხრად 

მიგდებს, გამიელვა გულში. მაგრამ არა, 

ჩვენ უკვე იმ ხრეშიან გზაზე ვუხვევთ, 

რომელსაც სახლისაკენ მივყავართ. 

   მზრუნველი თვალს მიკრავს. 

   — გიკვირს თუ? 

   ბაღში სახლის წინ ვიღაც კაცი ბარავს. 

გოგონა გვერდით უდგას, ხელში პატარა, 

წვრილი ხე უკავია. მზრუნველი სწრაფად 

მიდის მათკენ, მეც უკან მივყვები. კაცი 

ჩემს თანამგზავრზე დაბალია, ერთიანად 

ჭაღარაა. ეტყობა, იცნობს მზრუნველს, 

რადგანაც მეგობრულად უცინის. 

   ხელი უნდა ჩამოვართვა, მზრუნველი 

მაცნობს: ეს კაცი შენი ბანაკის 

ხელმძღვანელია და ეძახიან ბატონ მერკსო. 

ჩემს სახელს ვეუბნები და გოგონასაც ხელს 

ვართმევ. მხოლოდ ახლა ვაკვირდები 

კარგად: ჩემზე დაბალია და კაფანდარა, 

გრძელი ნაწნავები აქვს, დიდრონი 

თვალები და, როგორც გოგონების 

უმრავლესობას, დამცინავი. საერთოდ 

სულაც არ მსიამოვნებს, როცა გოგონები 

ასე მაშტერდებიან ეშმაკი ვერ მიხვდება, 

გულში რა აქვთ. 

   ბატონი მერკი და მზრუნველი 

საუბრობენ ნახშირსა და ფიცრებზე, 

შემდეგ საწოლებზე და სასადილოს 

ჯამებზე. ბატონი მერკი მეუბნება, რომ 

ყველა ბიუროკრატს ჭკუა უნდა ასწავლონ. 

მზრუნველი თავს უქნევს და ფეხსაცმლის 

ჭვინტით რბილ, ფხვიერ მიწას ჩიჩქნის. 

   როგორ მაინტერესებს, ვინ არის 

ბიუროკრატი? 

   გოგონას გვერდით ვდგავარ, მას კი ნერგი 

ხელში უჭირავს. 

   ახლა მაინც უნდა მითხრა რამე. 

   — ეს ხეა? — ვეკითხები. 

   — ეს პატარა ხეა, ნერგი, — მპასუხობს. 

   — ისე, რა გქვია? 

   — დაგმარი! 

   — რაა? 

   — დაგმარი! — იმეორებს და წითლდება. 

   — სასაცილო სახელია. 

   — შენ თვითონ ხარ სასაცილო და 

არაფერი გაგეგება. ეს უცხოური სახელია. 

   — შენ რა, უცხოელი ხარ? 

   — ჰო, ცოტათი, მაგრამ შენ რაში 

გენაღვლება? _ გაბრაზებით მიყურებს. 

   — ხის დარგვა გინდა? _ ვეკითხები. 

   — როგორ მიხვდი? 

   — ვაშლის ხეა? 
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   — არ გამაცინო! ფოთლებზე უნდა 

შეგეხედა, ეს ხომ ალუბალია! 

    როგორ მიხარია, რომ ბატონ მერკსა და 

მზრუნველს სახლში უნდა წავყვე. 

 

ოტომ იცის საიდუმლო მიწური 

  ოტო კუნძზე ზის, მე კი ბალახებში 

ვწევარ, წინ ტბა ლივლივებს იხვები 

ლელიანში დაცურავენ. 

   — აცალე, გადადონ თავი მუშაობით. მე 

მაშინ ავყვები, როცა კუჭის ამოსაყორს 

მეტს მომცემენ, _ მეუბნება ოტო. 

   ბალახის ღერს ვღეჭავ და ნიავში 

ფიჭვების მოქანავე კენწეროებს 

ვაკვირდები. 

   ეგებ ოტო მართალია. 

   უკვე 8 დღეა, რაც ბავშვთა სახლში ვარ. 

პირდაპირ საზიზღრობაა. როცა მინდა, ვერ 

ვდგები, როგორც მინდა, ვერ ვჭამ. მაშინ 

უნდა დავიძინოთ, როცა ბატონი მერკი 

ბრძანებს. მზე ჩასულიც არაა და უკვე 

ვწევართ, რათა ჯანმრთელობა 

შევინარჩუნოთ. 

    სკოლაში ყოველდღე ხუთი გაკვეთილია 

და რას გვაჭმევენ? პირდაპირ სასაცილოა. 

თუკი შეეკითხები ბატონ მერკს, მიიღებს 

სერიოზულ სახეს და გვეუბნება: 

„ბავშვებო, მეტი არაფერი გაგვაჩნია, 

ყველაფერი გაუმჯობესდება და მალე 

ბევრი ბოსტნეული გვექნება―. ჰმ, 

ბოსტნეულით უნდა დაგვაშოშმინოს! 

გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ 

ბაღში უნდა ვბაროთ, ვმარგლოთ, ან 

მოვრწყათ. ბევრი ბედს შეურიგდა, 

ყველაზე თავგადადებული კი დაგმარია. 

   — მათ ეტმასნება, — ამბობს ოტო, — 

შეხეთქოს, ბატონო, სტაფილოებით სავსე 

გოდორი. 

   დანარჩენები ყველა მას ემორჩილება, 

რადგან პარლამენტის თავჯდომარეა. 

   აქ ოტო ჩემზე რამდენიმე კვირით ადრე 

მოვიდა. პირველი დღეებიდანვე 

გამოვნახეთ საერთო ენა. ბატონმა მერკმა 

ოთახი მიჩვენა: ლამაზი და ნათელია, 

მაგრამ საწოლები ძალიან მორყეული და 

ძველია. ერთ ლოგინში ბიჭი იწვა. 

   — ეს ოტოა, ძალიან ავადაა, — მითხრა 

ბატონმა მერკმა. 

   — გადამდები ხომ არაა? — ვიკითხე, 

რადგან ასეთი რამეები მაშინებს. 

   — იმედია, არა! — ჩაილაპარაკა ბატონმა 

მერკმა და თავი გადააქნია. 

   ოტომ მალე ამიხსნა ყველაფერი, 

პირდაპირ მისწრება იყო ეს ჩემთვის. 
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სხვებს ბატონი მერკისა და დაგმარის 

ეშინიათ, ოტოს და მე კი — არა. არც 

დავიდგამთ ფეხებს წელებზე ბატონი 

მერკის გულისათვის. ოტომ მუჯლუგუნი 

წამკრა: 

   — წამო, რაღაც უნდა განახო, თვალებს 

დააჭყეტ. 

   ტბის ნაპირს მივყვებით. სოფელი ტბის 

გადაღმაა. 

   ოტო წინ მიძუნძულებს, ფეხშიშველა, 

მოკლე შავ შარვალზე საჯდომთან 

ამოფხრეწილი აქვს. პერანგი ზევიდან 

გადმოუშვა. ოტო გამხდარია, მაგრამ 

სამაგიეროდ ზანგივით შავია. 

   ტყეში უფრო ღრმად შევდივართ. თბილა, 

ხეებს ფისის სუნი უდით. მათ შორის 

პეპლები დაფარფატებენ. საჭერ ბადეს 

გავაკეთებ და პეპლებს დავიჭერ. ჩემს 

კოლექციაში ყოველნაირი პეპელა უნდა 

იქნეს: ლურჯად მოციმციმე, ყვითელი, 

ყავისფერი, წითელწინწკლებიანი. 

   ტყეში, გზიდან საკმაოდ მოშორებით, 

ხეები დატეხილი და დაღრეცილია. 

კუნძები მუქი მწვანე ხავსითაა 

დაფარული. ერთ დროს ყუმბარები 

სკდებოდა აქ. ფრთხილად მივძვრებით ამ 

ქაოსში. ომის სუნი ტრიალებს, როგორც 

ჩვენთან, ნანგრევებში. ცოტა არ იყოს, 

გუნება წამიხდა. აქ ყველაფერი 

გაქვავებულია, მკვდარი: დაჟანგული 

ფოლადის მუზარადები, დამსხვრეული 

აირწინაღის კოლოფები, შაშხანები და 

ომის ათასგვარი ნარჩენი და მაინც 

ამწვანებულია მიდამო. კუნძებზე ყლორტს 

ამოუხეთქავს, გადარჩენილ ხეებს ქარი 

აშრიალებს. 

   ოტო ჩერდება. 

   — აქაა, — მეუბნება, — აი, აქ. 

   გასაკვირი არაფერია. გადაბრუნებული 

ორთვალა აგდია, უკან პატარა ბორცვია, 

ბნელად რომ დაუღია პირი შიგ მღვიმეს. 

მიმათრევს. 

   ხვრელი ნორცვში შედის. ეს მიწაყრილი 

ერთ დროს მიწური იქნებოდა. ოტო 

ხვრელში მიხოხავს, მეც მივყვები. 

თავშესაფარი ისე ნესტიანი და ბნელია, 

რომ თვალები უნდა შეაჩვიო! შიგ ყუთებია 

დახორილი. ფიცრულ კედელზე ორი 

თოფია მიყუდებული, ერთი უბრალო, 

მეორე — ავტომატი, ასეთი რამეების 

გამეგება. 

   — ესენი მთელია, ვაზნებიც აქაა, — 

მეუბნება ოტო. 

   ხელს ვკიდებ ავტომატს. საკმაოდ მძიმეა. 

ოტო მიყურებს. 

   — ამით ყველაფრის გაკეთება 

შეგვიძლია, ნადირობა ანდა ისე, — 

მეუბნება. 

    — მართლაც, ეგებ იხვზეც... — ვამატებ. 
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   — აზრზე არ ვარ, როგორ უნდა ჩაიდოს 

ვაზნები. შენ იცი? 

   — რაღაც გამიგონია, მაგრამ კარგად არც 

მე ვიცი. 

   თოფებით და ვაზნებიანი თუნუქის 

ყუთით ისევ გარეთ მოვხოხავთ. 

   ავტომატს ვერ ვუგებ თავს და ბოლოს, 

უამრავი სახელური და ხრახნი აქვს, 

მაგრამ ვაზნები სად უნდა ჩადო? 

   შაშხანა სულ სხვაა, რაღაც მაინც გამეგება. 

   ერთი სახელური აქვს, ზევით იწევა, 

შემდეგ კი უკან უნდა გამოქაჩო. მაგრამ ეს 

რაა?    წინ აღარ მიდის და ვაზნაც 

არაფრით არ ჩადის. 

   ტირილს არაფერი მიკლია. 

   — სროლის იმედი ტყუილა გვაქვს, ჩვენ 

ვინმე მცოდნეს უნდა ვკითხოთ. 

   — მიდი, ჰკითხე, მაშინვე დააჭერინებს 

შენს თავს. 

   — ქვევით კიდევაა რაღაც სასროლი 

ნივთები, — მეუბნება ოტო. ამოგვაქვს 

ყუთი. ეს ხელყუმბარებია, ყავისფერ 

კვერცხებს რომ ჰგვანან. ბრუნომ ერთხელ 

ამიხსნა მათ ხმარების წესი. 

   — გაგეგება ამისი რამე? — მეკითხება 

ოტო. 

   — ოჰ, ესენი აფეთქებისას აქაურობას 

გააყრუებენ. ასი ყური და თვალი უნდა 

გამოიბა, თორემ შეიძლება საკუთარ თავს 

აუტეხო რამე. 

    — თუკი იცი სროლა, შეიძლება 

თევზებიც დავიჭიროთ. 

    — თევზები დავიჭიროთ? 

ხელყუმბარებით? 

    — ჰო, ერთმა კაცმა მიამბო, ომში ასე 

აკეთებდნენ თურმე, ყუმბარები წყალში 

უნდა ისროლო, შემდეგ კი თევზები 

ამოტივტივდება. 

მიკვირს. ეს კი უნდა ვსინჯოთ. ტყეში 

ცეცხლსაც გავაჩაღებთ. მერე და თევზებს 

შევიწვავთ. ძლივს მივათრევთ მთელ ყუთ 

ხელყუმბარებსა და თოფებს. ოტოს აზრით, 

თოფები მაინც უნდა წამოვიღოთ, თუნდაც 

არ ისროდნენ. ზოგჯერ გამოვიყენებთ. 

შესაშინებლად მაინც. თურმე სოფელში 

ბობოლა გლეხებია, რომელთაც თავზე 

საყრელად აქვთ საჭმელი და არასოდეს 

უშიმშილიათ. ჩვენ რომ მეტი ვიყოთ, 

მთელი ბანდა, საღამოს ასეთ გლეხებს 

იარაღს ცხვირწინ დავუტრიალებდით და 

ვეტყოდით: 

— აბა, გამოგვიცუნცულე პური, ლორი და 

კვერცხები, თორემ... 

   ოტო ძლივს ითქვამს სულს, 

გამწარებულია ასეთ გლეხებზე, ეტყობა, 

მათთან უმუშავნია. 

   თუ ესენი კუნკელს ჰგვანან, მაშინ მეც 

დავეხმარებოდი ოტოს. უჰ, მაშინ კი    

გაძვრებათ სული შიშისაგან! 

   მთაზე ავდივართ. დაბნელებულა. 
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   სახლში შუქი აღარ ანთია. თოფები და 

ყუმბარები დავმალეთ, ვერავინ იპოვის. 

მშია, უვახშმოდ დავრჩით, წესით ახლა 

ჩვენ უნდა გვეძინოს. კარში ვიღაც დგას. ეს 

ბატონი მერკი ყოფილა. მის წინ 

ვჩერდებით და არ ვიცი, რა ვუთხრათ. 

   — რამდენი ხანია გელით, — გვეუბნება 

ბატონი მერკი, კარს აღებს და 

სამზარეულოში მიგვიძღვის, შუქს ანთებს. 

სიბნელეს მიჩვეულებს თვალები გვეჭრება 

და ვხუჭავთ. ბატონი მერკი შემოგვცქერის. 

ისეთი სიჩუმე დგება, რომ გვესმის როგორ 

წვეთავს წუალი ონკანიდან. 

    — ტყეში ვთამაშობდით და ჩაგვეძინა, — 

აუბნება ოტო. 

   — ჩვენ აქ ვჯავრობთ, თქვენ კი ამ დროს 

ტყეში თამაშობთ და ვითომც არაფერიაო, 

ჩაგეძინათ... 

   — ჩვენ არ გვიძინია, მხოლოდ 

ვთამაშობდით! — ვაცხადებ. 

   — ჰოო! აბა, ხელები დაიბანეთ, აქ პური 

და ყავაა. 

   — დღეს ხომ სუპი იყო? — ოტო ზუსტად 

ერკვევა ასეთ რამეებში. 

   ბატონი მერკი თავს გვიქნევს. 

   — ჰო, სუპი იყო, სხვებმა გაათავეს. ხომ 

არ ვიცოდით, როდის მოხვიდოდით? 

    მაგიდასთან ვზივართ და გამხმარ პურს 

ვილუკმებით. ყავას მწარე გემო დაჰკრავს.   

ბატონი მერკი ფანჯარასთან დგას და 

სიგარეტს აბოლებს. დუმს. 

   ოტოზე გაბრაზებული ვარ, ბატონ 

მერკზეც და საკუთარ თავზეც. საერთოდ 

ყველაფერზე. 

 

                                   ვერავინ მაიძულებს 

   გარეთ ჩიტები ჟღურტულებენ. ღია 

ფანჯრიდან იასამნის სურნელი იფრქვევა.    

სწორედ ფანჯარასთან ორი ბუჩქი ყვავის, 

ერთს ლილისფერი კვირტები აქვს, მეორეს 

— თეთრი. ადვილი არაა მასწავლებელს 

უგდო ყური. 

   ოტო ჩემ გვერდით ზის, ფიგურებს 

ხატავს: ერთი გაჩხინკულია, გრძელი 

ხელებითა და ფეხებით, ნაწნავებიანი 

მსუქანი მრგვალი გოგრა თავითა და 

უშველებელი დაჭყეტილი თვალებით. 

   ქვევით დიდი ასოებით ჯღაბნის: 

„დაკმარი პარლამენტში―. 

   სიცილით ვიგუდები. 

   მასწავლებელი ყვება რაღაცას, მიწის 

შესახებ, რომელიც ომის შემდეგ 
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განაწილდა და ახლა ნამდვილ პატრონებს 

ეკუთვნის. 

   არითმეტიკა მირჩევნია. 

   პირდაპირ გასაოცარია, რას არ გააკეთებ 

ციფრებით. ოტოს არითმეტიკაც არ 

უყვარს.  საერთოდ მას ჩემზე უფრო არ 

უნდა სკოლაში სიარული. 

   კაცმა რომ თქვას, პარლამენტში გუშინ 

არაფერი იყო სასაცილო. ნასადილევს 

კრება ტარდებოდა. დაგმარმა ეს ადრიანად 

დაწერა დაფაზე. ასეთ კრებებს პირველად 

ვესწრებოდი. ყველა წინდაწინ იბანდა და 

ივარცხნიდა, შარვლებსაც ჯაგრისით 

იწმენდნენ. 

   ოტომ ხელი მკრა: 

   — როგორ ირთვებიან ეს მანჭია 

მაიმუნები! 

   ჩვენ, როგორც ვიყავით, ისე წავედით. 

   სასადილოს კართან ბენო იდგა. მან 

აგვათვალიერ-ჩაგვათვალიერა და 

გვითხრა: — ასე ვერ შემოხვალთ; 

დაიბანეთ თათები და დასუფთავდით! 

ოტო საშინლად გაბრაზდა და უნდოდა 

გზიდან ჩამოეშორებინა, მაგრამ აქ სხვებიც 

იდგნენ და ერთი ამბავი ატეხეს. 

   — ხედავთ, რა მოინდომეს? ჭუჭყიანები 

არიან და თავხედობას არ იშლიან. 

   ჩვენ დავბრუნდით. 

   ოტო ილანძღებოდა. 

   — წყეული ბანდა, ციხესავითაა აქ, 

ეტყობა. 

   მთლად არ ვამართლებდი ოტოს, 

სააბაზანოში შევათრიე, თან ვაჩქარებდი. 

კრება დაიწყო, წინ მაგიდასთან იჯდა 

პარლამენტი: დაგმარი და კიდევ 

რამდენიმე. ბატონი მერკიც, როგორც ჩანს, 

მათ რიცხვში შედიოდა. დაგმარს 

მაგიდაზე ედო დიდი ლურჯი რვეული, 

ხელში ფანქარი ეჭირა, თავი 

მრავალმნიშვნელოვნად ეკავა. 

   დანარჩენები კი ხალხი ვიყავით. ეს 

ისტორია წიგნიდან ვიცი, პარლამენტში 

ხალხიც უნდა იყოს. საქმე ბოსტანს 

ეხებოდა. 

   ბოსტანს კარგად უნდა მოვუაროთ. ჩვენი 

სახლის უკან, ტბისაკენ კიდევაა მიწის 

დიდი ნაკვეთი, რომელიც სარეველა 

ბალახითაა სავსეო. კომიტეტმა ეს მიწა 

გვაჩუქა და შეგვიძლია იქ კარტოფილი 

გავაშენოთო. აი, ეს თქვა დაახლოებით 

დაგმარმა. უეჭველად წინასწარ დაიზუთხა 

ბატონ მერკთან ერთად. შემდეგ აზრი 

უნდა გამოგვეთქვა. დაძაბული ველოდი, 

რა მოხდებოდა. პირველად ჩურჩული 

ატყდა, მაგრამ ბენო წამოდგა. წინასწარ 

ვგრძნობდი, რომ ის ჩვენზე იტყოდა რამეს. 

   — რაც შეეხება მინდორს, ყველაფერი 

სწორია, მაგრამ ჩვენს შორის არიან 

ისეთები, რომლებიც არ აპირებენ 
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მუშაობას. აი, ისინი, — მან ჩვენზე 

მიუთითა და ყველა შემობრუნდა, — ესენი 

არ მუშაობენ ჩვენთან ერთად, ერთობ 

კეთილშობილნი არიან უფრო სიამოვნებთ 

ბალახში კოტრიალი და მუქთად ჭამა. 

   ოტო წამოხტა და დაუყვირა: 

   — შენთან არაფერი მესაქმება. შენსას 

არავინ გართმევს. რასაც მაძლევენ, ეს 

სახელმწიფოსია და შენ არაფერს 

გეკითხებიან. 

   აი, მაშინ კი დაიწყო! ყველა ერთხმად 

აყაყანდა, ჩვენზე გაბრაზებული იყვნენ. 

   დაგმარი ფანქარს იქნევდა და 

შეუსვენებლივ გაჰყვიროდა: 

   _ ჩუმად, ჩუმად! 

   მხოლოდ ბატონი მერკი იჯდა წყნარად 

თავის ადგილზე და წინ იყურებოდა. 

შემდეგ ისევ სიმშვიდე ჩამოვარდა. 

   დაგმარმა თქვა: 

   — ოტოს მხრივ ეს დიდი სისაძაგლეა. მის 

შესახებ ჩვენ ვიმსჯელებთ. 

   ისეთი სიწყნარე ჩამოვარდა, ბუზის 

გაფრენის ხმასაც გაიგონებდით. 

მაინტერესებდა მაინც, რას იმსჯელებდნენ, 

მაგრამ მათ, როგორც ჩანს, თვითონაც არ 

იცოდნენ, როგორ გაეკეთებინათ ეს. 

პარლამენტის წევრები დაშტერებოდნენ 

მაგიდის საფარს, დაგმარი კი ფანქრის 

ბოლოს ღრღნიდა. უცებ ბატონმა მერკმა 

მკითხა: 

   — შენ რას იტყვი, პეტერ? 

   შევკრთი, პარტლამენტი და საერთოდ 

ყველა მე მიცქერდა. ნელა წამოვდექი და 

ვიგრძენი: ასე კარგა ხანია არ 

გავწითლებულვარ. 

   — რა უნდათ ჩემგან, ვერავინ მაიძულებს 

რამეს, მარტოც გავიკვლევ გზას, _ ვთქვი. 

   წინანდელზე უფრო ღრმა სიჩუმე 

ჩამოვარდა. ვიდექი და ხელები შარვლის 

ჯიბეში მეწყო. ბატონ მერკს სახე 

მოექუფრა. მაშინვე ამოვიღე ხელები 

ჯიბიდან. 

   — თქვენ ამდენს ნუ ელოლიავებით ამ 

ყმაწვილებს, — თქვა ბატონმა მერკმა 

ხმამაღლა, — ყოველთვის მოიძევება 

რამდენიმე სულელი, რომელსაც სჯერა, 

რომ ყველაზე უფრო მოხერხებულია. 

   აქა-იქ გაეცინათ და ისევ ახმაურდნენ. 

იატაკს მივჩერებოდი და არ ვიცოდი, 

დავმჯდარიყავი, თუ ფეხზე 

დავრჩენილიყავი. ოტოს თავი დახრილი 

ჰქონდა და საჩვენებელი თითით  უჩინარ 

ასოებს ხატავდა. უეჭველად წერდა: 

„პარლამენტი სიბრიყვეა―. 

   ისევ დავჯექი, ისინი შეთანხმდნენ, რომ 

მინდორს სარეველებისაგან გაწმენდნენ.  

კენჭი ჰყარეს. ოტოს და მე ხელი არ 

აგვიწევია, მაგრამ ყურადღებას არავინ 

გვაქცევდა. 
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საღამოს კარგა ხანს არ ჩამეძინა, თვალწინ 

მეხატებოდა, როგორ მივტყეპავდი ბენოს, 

მაგრამ შემდეგ გამახსენდა ბატონი მერკის 

მოქუფრული სახე, მისი ბრაზიანი 

სიტყვები და ბენო ისევ გადამავიწყდა. 

 

*   *   * 

   გაკვეთილი დამთავრდა. ოტომ დაგმარის 

სასაცილო პორტრეტს მიაწერა: „ჩუმად, 

ჩუმად!― 

   ერთი ოტოს უნდა ვკითხო, წავყვებით 

თუ არა ნასადილევს ამხანაგებს სამუშაოდ.

 

                                                                         *   *   * 

   ტირიფის წნელი ქანაობს. ოტო 

დაძაბულად მისჩერებია საცობს, პატარა 

ტალღაზე რომ ცეკვავს. მხართეძოზე 

გაჭიმული ვწევარ ბონდზე, რომელიც 

ერთიანად მორყეულია, მაგრამ ჯერჯერობით 

ორივეს გვიძლებს. 

   ოტო ერთხელ ტრაბახობდა, ხშირად 

მითევზავია ანკესითო. ერთხელ უზარმაზარი 

ქარიყლაპიაც კი ამოუთრევია რის ვაი-

ვაგლახით ნაპირზე. დღეს უკვე ორი 

საათია ყურყუტებს და ანკესს ერთი 

თევზიც არ წამოგებია ჯერ. ოტო მეუბნება, 

ეს ანკესზეა დამოკიდებულიო. რა თქმა 

უნდა, ანკესის ბრალი იქნება. 

   დღეს ბაღში გვინდოდა წავხმარებოდით, 

მაგრამ არაფერი გამოვიდა. 

   ოტოს დაყოლიება არ იყო სახუმარო 

საქმე. გაკვეთილების შემდეგ ვუთხარი, 

აჯობებს ბაღში წავიმუშაოთ-მეთქი. 

ხელები შარვლის ჯიბეში ჩაიწყო და 

ზურგი შემომაქცია, მაგრამ შემდეგ მაინც 

გადაიფიქრა, ბატონი მერკი ნიჩბებსა და 

წერაქვებს არიგებდა, ბენო რვეულში 

იწერდა, ვისაც იარაღს აძლევდნენ. ჩვენ 

მდაბლად დაგვიკრა თავი და ხმამაღლა 

გვითხრა: 

   — როგორ, თქვენც მობრძანდით, 

მოწყალენო ხელმწიფენო? 

   უტო უცებ შედგა. 

   — ესეც შენ! — გამოსცრა მან 

კბილებიდან, — ახლა ავითესები, — და 

ამაყად წავიდა.    უკან ავედევნე. აი, ასეთია 

ეს ბენო. პარლამენტში ენას წაიგდებს, 

შემდეგ კი გვერეკება.   ოტო ძალიან 

ფიცხია, მაშინვე ფეთქდება. 
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    გულაღმა ვწვები. ცას შევცქერი, ღია 

ცისფერია და პატარა თეთრი ღრუბლები 

აფრებივით ეულად დაცურავენ მაღლა. 

უნდა ვაჩვენოთ იმათ, რომ მათზე მეტი 

შეგვიძლია.  მაგონდება,  რომ ხელყუმბარებიანი 

ყუთი ტყეში დავმალეთ. ლამაზი ფერებით 

მეხატება თვალწინ, რის გაკეთებას 

შევძლებთ ამით: 

   ორიოდ ხელყუმბარას ვისვრით ტბაში და 

სახლში თევზებით სავსე დიდი კალათით 

გამოვცხადდებით. კალათს 

სამზარეულოში შევიტანთ. დაგმარი, 

ბატონი მერკი და ბენო იქ იქნებიან. 

   — ეს თქვენ, — გეტყვით, — რამდენიმე 

დღეს მაინც გეყოფათ. 

   შემდეგ მშვიდად გამოვბრუნდებით. 

იმავე საღამოს შეიკრიბება პარლამენტი. 

შეგვეკითხებიან, როგორ მოვახერხეთ ეს. 

დაგმარი კი წაიკითხავს უშველებელ 

სიტყვას ჩვენი გმირობის შესახებ და 

ყველაფერს რვეულში ჩაიწერს. ბენო 

გასუსული იქნება მის გვერდით. 

   ხიდი რყევას იწყებს. ოტო გიჟივით 

წამოხტა. 

   — ეჰე, ერთი არის! _ ყვირის. 

   მუცელზე გადავბრუნდი. საცობი 

გამქრალა, ტირიფის წყალი მშვილიდივით 

ირკალება. ლარივით დაჭიმულ ძუას 

რაღაც ედება. წნელი სწორდება, ძუა 

გაწყვეტილია. ოტოს იმედი გაუცრუვდა. 

   — ფუჰ, გადაუშენდა ოჯახი! — 

ილანძღება, ხიდის კიდეზე ჯდება და 

ფეხებს აქეთ-იქით იქნევს. 

   — არც ღირს ასეთი სულელური ძუით!.. 

    ვუყვები, რაც ახლახან მოვიფიქრე. ოტო 

ჩემს იდეას აღტაცებაში მოჰყავს. 

   — იმათ მივუტანოთ? ჩვენ წელში 

გავწყდეთ და იმათ მუცელი ამოიყორონ? 

   შემდეგ მაინც დამეთანხმა, რადგან ამით 

ენატარტალებს გააბრაზებდა, 

განსაუთრებით ბენოს, ამ „კანცელარიის 

ჯღაბნიას―. 

   ანკესით არაფერი გამოვა. მაშინ ერთი 

თამაში წამოვიწყეთ. წულის ზედაპირზე 

ქვებს ვისვრით. თითოეულმა ცხრაჯერ 

უნდა ისროლოს. ვისი ქვაც უკეთ გახტება, 

ის მოგებულია. ოტო გამოცდილია. ჩემი 

ქვები ორ ნახტომს აკეთებენ, შემდეგ კი 

იძირებიან. 

   მზე გადაწვერილია. უნდა ავჩქარდეთ, 

თორემ ვახშამზე დაგვაგვიანდება.
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*   *   * 

   

როცა საწოლში წამოვჯდები, შემიძლია 

ფანჯრიდან ვიყურო. მზის პირველი 

სხივები ხეებზე ცოცავს. ტბა ელავს და 

ბრწყინავს. ასე წარმტაცი თუ იყო მზის 

ამოსვლა, არასოდეს შემინიშნავს. 

დღეს ჩემი დაბადების დღეა. ბებიამ ღია 

ბარათით მომილოცა. 

   „ჩემო ბიჭო! 

   იყავი გამგონე და ჭკვიანად მოიქეცი. 

ხშირად გიგონებ. მალე კარგად ვიქნები. 

შენი პატარა სურათი მაქვს. მასში ორი 

წლის ხარ. ჯვარი ხომ არ დაგკარგვია? 

თვალისჩინივით გაუფრთხილდი! იყავი 

კარგად და ბევრი ჭამე!― 

   ვუყურებ ბებიას სურათსაც და ჯვარსაც. 

მხოლოდ მან იცის, რომ ჩემი დაბადების 

დღეა. ნეტა მასთან ვიყო! 

   საუზმედ ჭვავის ფქვილის შეჭამანდია. 

თითისოდენა კოშტები პურში ისეც არის.   

დაგმარი წინ მაგიდასთან დგას და იცდის, 

სანამ ყველა დაწყნარდება. 

   დიდხანს ცდა არ უწევს, რადგან ყველას 

შია, მაგრამ დაგმარი ჩვეულებისამებრ არ 

გვისურვებს „გაამოთო―. ის აცხადებს: 

— დღეს პეტერის დაბადების დღეა. 

ვუსურვოთ მას ყოველივე კარგი. 

   ყველა ჩემსკენ იცქირება და გუნდი 

აგუგუნებს: „ დღეს პეტერის დღეობაა―2. 

დაგმარი იასამნების დიდ თაიგულს 

მაძლევს. საზეიმო სახე აქვს. მოსალოც 

ბარათსაც მიწვდის. 

ბატონი მერკი ჩენ წინ დგას და ხელს 

მართმევს. ის რაღაც გახვეულს მჩუქნის. 

მე მართლც დღეობა მაქვს! 

   — არ აღრიალდე, — მეუბნება ოტო. მე არ 

ვღრიალებ. ის მაინც მართმევს ხელს და 

მხიარულად მეკრიჭება. 

   ვკითხულობ მოსალოც ბარათს. მე ვარ 

დახატული. ძალიან ახირებულად  

გამოვიყურები. ზევით უშველებელი 

ასოებით აწერია: „ვერავინ მაიძულებს―. 

   ბარათზე ვიღაცას ასეთი ბრძნული 

ნათქვამი მიუწერია: 

არაკის მორალი ასეთია: 

                                        იყავ ჯიუტი, პეტრია! 

   მეცინება, მაგრამ მიხარია კიდეც. 

პარლამენტის ამბავი, ეტყობა, დაივიწყეს

                                                           
1  ―Hoch soll er leben, dreimal hoch‖ — ამ 

სიმღერას ჩვეულებრივ დაბადების დღეზე 

ასრულებენ. 
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არც ერთი არ ისვრის 

 

მინდორი, რომელიც კომიტეტმა გვაჩუქა, 

ნამდვილი სათესი ადგილი არცაა. ოტო 

ამბობს: „აქ, ალბათ, ასი წლის წინ სცადეს 

პამიდორის გაშენება და ახლა 

სარეველების სასინჯი ნაკვეთიაო―. 

მართლაც ასეა. 

   მაცვია შავი სპორტული შარვალი, 

რომელიც ბატონმა მერკმა მაჩუქა 

დაბადების დღეზე. ბატონი მერკი 

სოფელშია და ბურგომისტრს ეკამათება. 

უნდა ფურგონი და სახნისი გვიშოვოს, რომ 

მინდორზე მუშაობამ წაიწიოს. თუკი 

გვინდა ამ წელიწადში რამე მოვიყვანოთ 

ჩვენს მინდორზე, უნდა ავჩქარდეთ. 

   ბურგომისტრს არა აქვს ფურგონი, 

მხოლოდ ზოგიერთ გლეხს ჰყავს სოფელში 

ცხენი და ფურგონი. გლეხებს, რომლებმაც 

ომის შემდეგ მიიღეს მიწა, თვითონაც ჯერ 

არაფერი აქვთ. ისინი ეგებ 

დაგვეხმარებოდნენ. რაც შეეხება ბობოლა 

გლეხებს, მათ ფარდულები გამოტენილი 

აქვთ. ამას წყალი არ გაუვა, მაგრამ ისინი 

არაფერს იმეტებენ ჩვენთვის. 

ბურგომისტრს ეშინია მათი. 

   ერთხელ ბატონი მერკი გაბრაზებული 

იყო და თქვა, ბურგომისტრი მდიდარი 

გლეხების დაკრულზე ცეკვავს ორიოდე 

კვერცხისა და ლორის ნაჭრის 

გულისთვისო. 

   ჩვენ არაფერი გაგვაჩნია და იმიტომ 

გვიჭირვებს საქმეს, ალბათ. 

   ოტო და მე თოფებით კი 

წავეხმარებოდით ამაში. კაცმა რომ თქვას, 

ეს კარგი იდეაა. ერთხელაც იქნება, ოტოს 

უნდა მოველაპარაკო. ოტოს ჩემი 

დაბადების დღის მოსაკითხების ნახევარი 

მივეცი. ეს იყო ჭვავის ღვეზელები. 

ამიტომაა მუშაობის დღეს ოტო ჩემთან 

ერთად. 

   თუ ბატონი მერკი არაა ჩვენთან, მუშაობა 

წინ არ მიიწევს. დაგმარი განკარგულებებს 

იძლევა, მაგრამ ბევრი არაფერი გაეგება. 

არც ისე სასიამოვნოა, ჭინჭარამოდებულ 

ველზე იმუშაო და ყველაფერი ხელით 

ათრიო. სამუშაო იარაღი ცოტა გვაქვს, 

მინდორზე კი ბევრი ტყუილა დარბის. 

ერთი ფურგონი რომ გვქონოდა, მაშინ 

მძიმე სამუშაო გაიოლდებოდა. ვფიქრობ, 

რომ საქმის განაწილებაც უკეთ შეიძლება. 

ბატონი მერკიც, ზეინკლის ძველ 

სპეცტანსაცმელში გამოწყობილი, 

მიაბიჯებს მტვრიან მინდორზე და მაშინვე 

გვანაწილებს, როგორც საჭიროა. 
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   ჩანს, ბურგომისტრთან ჩხუბი ამაო 

გამოდგა. სახეზე ვატყობ. უცებ რაღაც 

აზრი მიელვებს თავში. 

   მე და ოტო ბატონ მერკთან მივდივართ 

და ვეუბნებით, რომ ორი დღე ვერ 

ვიმუშავებთ მინდორზე, რადგან სხვა რამ 

გვაქვს ჩაფიქრებული, მაგრამ რაღაც კარგი 

საქმეა! 

   ბატონი მერკი გვიყურებს და გვეუბნება: 

   — თუ რაიმე კარგია, გააკეთეთ, მაგრამ 

სხვებსაც გააგებინეთ. 

   იმედი გამიცრუვდა, რადგან გეგმები არ 

გამოგვკითხა. 

   სახლის წინ დაგმარს ვხვდებით. 

   — დღეს და ხვალ ვერ მოვალთ. მხოლოდ 

ეს გვინდოდა გვეთქვა, — ვეუბნები მას. 

   თვალებდაჭყეტილი გვიცქერის ჯერ მე, 

შემდეგ ოტოს, ბოლოს ისევ მე. არაფერს 

ამბობს, მაგრამ გულში სხვა რამ აქვს. 

იფიქროს, რამდენიც უნდა და 

გვათვალიეროს ეჭვით. მალე მოუწევს 

პარლამენტში ჩვენი ქება. 

  ოტოს კიდევ ერთხელ ავუხსენი გეგმა 

დაწვრილებით. ხელყუმბარებით, 

რომელიც ტყეში გვაქვს დამალული, 

თევზებს დავიჭერთ, მათ კი შემდეგ 

სოფელში ფურგონზე გადავცვლით. 

   ბატონ მერკს კი ეცოდინება, რომ ჩვენს 

დროში ხელი ხელს ბანს! 

   სადილის შემდეგ არ დაგვიყოვნებია. 

მალულად თან კალათიც წავიღეთ ტყეში. 

სამალავიდან ხელყუმბარები გამოვიტანეთ 

და კალათში ჩავაწყვეთ. ოტოს აზრით, 

ყუმბარები ბალახსა და ფოთლებში უნდა 

გავხვიოთ, თორემ შეიძლება აფეთქდეს. 

   ტყეზე მივდივართ. ჩვენს ტბაში არ 

გვინდა თევზაობა. ეს საშიშია. გაიგონებენ. 

ხელყუმბარები ხომ გრუხუნით ფეთქდება. 

ოტომ კიდევ იცის პატარა ტბა უღრან 

ტყეში. ძნელია გზის გაგნება, მაგრამ ოტო 

თითქმის ყნოსვით ხვდება, პირდაპირ 

მეძებარი ძაღლია. 

   პატარა ტბა გაცილებით დიდია, ვიდრე 

მეგონა. ხეები ნაპირამდე აღწევს. მზე უკვე 

გადახრილია. მაგრამ ჯერ კიდევ ვერ 

გაუსწორებ თვალებს. 

   ერთ საათზე მეტ ხანს მივდივართ. ახლა 

კი ვითევზავებთ, ოღონდ ჯერ სულს 

მოვითქვამთ. 

ოტო გაყუჩდა. ფრთხილად ვიღებ 

კალათიდან ხელყუმბარას და ყოველი 

მხრიდან ვსინჯავ. 

   — რა დროს მაგით თამაშია! — მეუბნება 

ოტო. სულაც არ ვთამაშობ, მაგრამ ხომ 

უნდა შევათვალიერო. 

    — აბა, დავიწყოთ, — ვაცხადებ. 

   — კარგი, — მეთანხმება ოტო, — შენ 

უკეთ იცი. 
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   ნაპირთან მივდივარ, წყალზე რაღაც 

ფრინველი დაცურავს. იხვს ჰგავს, ოღონდ 

უფრო პატარაა და კნაჭა. უცებ ჩიტი გაქრა. 

გავვოცდი. ცოტა მოშორებით კი ისევ 

ამოყო წყლიდან თავი. 

   — ჰე, ოტო, — ვეუბნები, — შეხე, ჩიტი 

წყალქვეშ დაცურავს. 

   ოტო დიდად განცვიფრებული არ ჩანს. 

   — დიდი ამბავია, მაგ ფრინველს 

ყურყუმელა ჰქვია, რადგან წყალში 

ყვინთავს. 

კინაღამ დამავიწყდა ხელყუმბარები. 

   ოტო მეუბნება: 

   — როცა ისვრი, მაშინვე ხის უკან უნდა 

ჩავხტეთ. რაც შეიძლება შორს უნდა 

გადაისროლო, თორემ არ ეღირება. 

   ოტო უკვე დაიმალა მსხვილი ფიჭვის 

უკან. 

   — ჯერ ისე ვისვრი, რგოლის 

გამოუქაჩავად. ერთი მოვსინჯავ, სადამდე 

მივუწევ, _ ვამბობ. 

   დიდი ძალით ვიქნევ. ხელყუმბარა 

ქვასავით მიქრის და ჩაძირვისას წყალს 

აბუყბუყებს. ლელიანში ფრინველების 

ჩოჩქოლი და ფართხუნი ატყდა. 

   — ვითომ საკმარისია? _ ეჭვობს ოტო 

სამალავიდან. კალათიდან ხელყუმბარას 

ვიღებ.    ახლა კი დაიგრგვინებს! კიდევ 

ერთხელ ვიხედები უკან. ერთი გამოკვრით 

ვქაჩავ რგოლს და ვისვრი. ყუმბარა 

იქამდეც ვერ აღწევს, პირველი რომ 

დავარდა. ალბათ, აღელვების ბრალია. 

   — მოშორდი! — მიყვირის ოტო. მეორე 

ფიჭვს ვეფარები. მის დახეთქილ ვარჯს 

ვეკვრი და თითებით ყურებს ვიცობ. 

ამაოდ ველოდები ყუმბარის გადავარდნას. 

არაფერი ისმის. ნაპირს ძველებურად 

ელამუნება ტალღები. 

   — არ აფეთქდა, — ჩაილაპარაკა ოტომ. 

   სამალავიდან ვძვრებით. 

   — დაუტენავი იქნებოდა. ასეთი რამ 

გამიგია. ომის დროს ჩვენს სახლთან 

ჩამოვარდა ბომბი, არც ის აფეთქებულა, _ 

ოტო უკვე ხის უკან არ ყურყუტებს. 

   — ჰეი, აქ რას აკეთებთ? — მოისმა 

საიდანღაც. 

   ყუმბარები კინაღამ გამიცვივდა 

ხელიდან. წინ ვიღაც კაცი აგვეტუზა. 

სველი ქურთუკი და უხეში ჩექმები აცვია. 

მხარზე ნაჯახი აქვს გადებული. 

   — აბა, რას მომშტერებიხართ? რას 

აკეთებთ აქ? 

   დაღარულ შავგვრემან სახეზე წვრილი 

ღია ფერის თვალები უელავს. 

   — არაფერს, ბიძია, ვისროდით, — 

ვეუბნები. 

   კაცი ხელიდან ყუმბარას მართმევს. 

სათამაშოსავით უდევს ფართო 

ხელისგულზე,   შიშაგან მთლად გავშეშდი. 

   კაცი გაოცებისგან უსტვენს. 
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   — ერიჰა, ცამეტ კაცს მაინც მოუღებთ 

ამით ბოლოს. თქვე არამზადებო, 

სიკვდილი მოგენატრათ? ესენი სად 

დაითრიეთ? 

   — ტყეში, — ვპასუხობთ. 

   კაცი თვალებს წკურავს. ჯერ მე 

მიყურებს, მერე ოტოს. 

   — ასეთი რამ გასართობადაც არ უნდა 

აიღოთ ხელში. ეს სათამაშო არაა. გაიგეთ? 

   — ჩვენც ვიცით. არც ვთამაშობდით, — 

ესენი ხომ ყველა ცარიელია, არ ფეთქდება. 

   კაცი ყურადღებით სინჯავს 

ხელყუმბარას. 

   — მომეცით! — გვეუბნება 

   ყველას ვაძლევ. ქურთუკის ჯიბეებში 

იწყობს, — ზურგი უნდა აგიჭრელოთ 

კაცმა, — ამატებს, — დასაჭერიც კი ხართ. 

    მალე შემიძლია მიმალვა, ოტოც 

მომართულია გასაპარავად. დუმილი 

ჩამოვარდა. თითოეული რაღაცას ელოდა. 

   — მისმინეთ, ბიჭებო, — გვეუბნება უცებ 

კაცი, — მოეშვით ტყეებში ძვრომას. ომმა 

ისეც ბევრი ადამიანი შეიწირა. გინდათ 

მათი რიცხვი შეავსოთ? აბა, მოუსვით და 

გაიხსენეთ ჩემი სიტყვები. 

   კალათი ავიღეთ და მოვცოცხეთ. 

რატომღაც მაგონდება კვატა, რომელიც 

საავადმყოფოში წევს. 

   ამ კაცს მართლა კარგი უნდა ჩვენთვის, 

მაგრამ ეს რაში გვარგია? 

   ჩვენი გეგმები, რომ თევზები ფურგონზე 

გადაგვეცვალა, ჩაიფუშა. 

   ოტო ბუზღუნებს. 

   — იმან თავისთვის შეინახა 

ხელყუმბარები და აწი თვითონ დაიჭერს 

თევზებს. 

დიდი უცნაური ვინმეა ოტო, რა არ მოუვა 

აზრად. 

   დაღლილები ვბრუნდებით სახლში. 

სხვებიც ეს-ესაა მოვიდნენ მინდვრიდან. 

უნდოდ გვიცქერიან. სინდისი მქენჯნის. 

   რა უნდა ვქნათ, რომ ფურგონი 

მოვიხელთოთ? ბატონი მერკი ჩვენგან კარგ 

საქმეებს ელის. კიდევ უნდა ვიფიქროთ! 

 

 

*   *   * 

 

   გაკვეთლები დამთვრდა. 

   მასწავლებელი მათესი რუსეთის შესახებ 

გვიყვებოდა. კაცმა რომ თქვას, ამ საათზე 

მინდოდა გეგმების დაწყობა, როგორ 

ჩაგვეგდო ხელში ფურგონი და სახნისი, 
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მაგრამ მასწავლებელი ძალიან 

საინტერესოდ მოგვითხრობდა. 

   სულ მეგონა, რომ ციმბირში მზე 

არასოდეს ამოდიოდა, როგორც ბრუნო 

მეუბნებოდა, თითქოს გაზეთში ამოეკითხოს. 

   ეს ასე არაა. მათესი იქ ყოფილა და კიდეც 

ეცოდინება, თორემ ასე მიმზიდველად ვერ 

გვიამბობდა. 

   რუკაზე მათესი დიდ ციმბირს 

გვიჩვენებს. 

   გერმანია თეფშისოდენაა, ციმბირი კი _ 

სუფრისხელა. აქ დიდი ტყეები, მაღალი 

მთები და მდინარეებია, ისეთი განიერი, 

რომ მეორე ნაპირი ძლივს ჩანს. ტყეებში 

მგლები, დათვები და ვეფხვებიც კი 

ბინადრობენ. 

   როგორ მინდა იქაურობა მოვიარო! 

   მე და ოტო მინდორზე მივდივართ. 

ბატონმა მერკმა დღეს ყველაფერი 

გაანაწილა. ძველი ფიცრებიდან რამდენიმე 

საზიდარი შეჭედა და ახლა ხელით აღარ 

ვათრევთ ქვებს. ბატონი მერკი ყოველთვის 

სხვაზე მეტს ზიდავს და ოფლად 

იხვითქება. მას, როგორც ჩანს, დაავიწყდა, 

რომ რაღაც კარგი საქმის გაკეთება 

გვსურდა და მიხარია, თუმცა მასთან 

ახლოს ყოფნას გავურბივარ. 

   მინდორზე უეცრად თავში რაღაც ახალი 

აზრი მიჩნდება. ოტოს ვუხსნი, ამჯერად 

იმწამსვე მთანხმდება. ჯერ კიდევ ამაზე 

ვჩურჩულებთ, რომ დაგმარმა ჩამოგვიარა. 

ის ჩვენ წინ გაჩერდა, დოინჯი შემოირტყა 

და ცხვირი აიბზუა. 

   — ყოველთვის რაღაც საიდუმლო 

გაქვთ... თქვენსას კაცი ვერ გაიგებს, 

მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობთ. 

   ილანძღოს რა, უფლება არა მაქვს, 

გავბრაზდე. 

   მარტო ოტო ცოფდება. 

   — ამას კიდევ ვნახავთ, ვინ ფიქრობს 

მხოლოდ საკუთარ თავზე. უკეთესია, ენა 

ნუ წაგიგდია... 

   დაგმარი ისე ცივად შებრუნდა, რომ 

ნაწნავები აიქნია და იქაურობას სწრაფად 

გაცილდა. ჩვენ სარეველის თხრას 

ვაგრძელებთ და მიწიდან ქვებს ვხეკთ. 

   ფანჯრიდან ვხედავთ, რომ ბნელა. 

მთვარე არ ანათებს. ფანჯარა 

მოფრიალებულია.    ოტოს ვაყურადებ. 

სხვებს მაგრად სძინავთ. საწოლიდან 

ვძვრები, ოტოც იშმუშნება. 

თეოსა და ვალტერის საწოლებს ხელის 

ფათურით ვაგნებ და ორივეს ვანჯღრევ. 

   მკვდარივით სძინავთ. 

   ფანჯრის ქვეშ ვერანდის სახურავია, 

აქედან შეიძლება ბაღში ჩახტომა. 

ფრთხილად ვძვრებით ფანჯარაში. 

კოღოები ზუზუნებს, ვერანდის სახურავზე 

ტოლი მზისგან ჯერ ისევ თბილია. 
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სიბნელეში ქვევით ვხტებით და რბილ, 

ხშირ ბალახებში ვეცემი. მალე ოტოც 

ბრაგვანს ადენს მიწაზე. ჯერჯერობით 

ვერავინ შეგვნიშნავდა. 

   ერთ ოთახში შუქი ანთია. აქ ბატონი 

მერკი ცხოვრობს. ბატონი მერკი 

მაგიდასთან ზის და წიგნს ფურცლავს. 

ახლოს რვეული უდევს და დრო და დრო 

შიგ რაღაცას იწერს. მაინც რატომ 

წვალობს? ის ხომ დიდი ხნისაა! 

   სწავლით ვერც ცხენს იშოვის კაცი, ვერც 

სახნისსა და ფურგონს! 

   ჩაბნელებულ ტყეში ბორძიკით 

მივდივართ. ოტო ხელზე მეჭიდება, 

ალბათ, ეშინია, რადგან სოფლის საათმა 

უკვე თორმეტი დაკრა. სიბნელის მე არ 

მეშინია. უკეთესი ცაა, ვერავინ 

დაგვინახავს. 

   ოტო აღელვებულია. სამალავს მალე ვერ 

ვპოულობთ, თოფები უნდა წამოვიღოთ, 

რამეში გამოგვადგება! სოფლიდან 

ფურგონისა და სახნისის წამოღებაც 

გვინდა. 

   სოფლის ბოლოს, სადაც ტყე იწყება, დიდ 

კარმიდამოში ერთი მდიდარი გლეხი 

ცხოვრობს. მას პატარა ფურგონი აქვს, 

რომელიც უკანა ეზოში დგას, სადაც გზა 

გადის. გლეხი დიდი წუწურაქია. 

ფარდულში კიდევ ორი ფურგონი უყენია, 

ერთი რეზინის ბორბლებიანიც კია. 

   ოტომ ყველაფერი წინასწარ მოყნოსა. 

   თოფები მძიმეა. მხოლოდ დიდი ხნის 

თრევის შემდეგ გრძნობ ამას. 

   ტყის პირას ვჩერდებით. წინ ბნელი 

მთასავით აღმართულა გლეხის კარ-

მიდამო. 

   — მათ ძაღლი ეყოლებათ, — 

მეჩურჩულება ოტო. 

   — ხოდა ყეფას ატეხს. რაღა ვქნათ მერე? 

   — მოდი, ნახევარი საათი ტყუილა 

ვაყეფოთ, შემდეგ კი დაიღლება. 

   ღობეზე მივცოცავთ. ბოსელში ცხენის 

ფლოქვების ხმა ისმის. ქვებსა და მიწის 

გოროხებს ვიღებთ და ღობის იქით ვყრით. 

   ძაღლი ხრინწიანად ყეფს. კიდევ ვყრით. 

   უცებ სახლში ფორიაქი იწყება. შუქს 

ანთებენ და ვიღაც კაცი გამოდის, დიდი და 

მსუქანია, ხელში ფარანი უჭირავს. 

   — ეი ჰარო, ჩუმად ჰარო! — უძახის 

ძაღლს ისე, რომ მთელ ეზოს ფარავს მისი 

ხმა. ბალახებში ვიმალებით. ძაღლი 

წკმუტუნებს და ყმუის. კაცი ეზოს 

ზვერავს. 

   — მაინც რა ეცა ამ სამგლეს? ცოფიანივით 

ქშინავს. 

   კარი ჭრიალებს და ჯახუნით იხურება. 

სინათლე ქრება. ოტომ ხელი მკრა. 

   — საქმე კარგადაა. აბა, კიდევ ჩავყაროთ 

ქვები. 

   ასეც ვშვებით. ძაღლი ისევ ხელდება. 
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   სახლში სიწყნარეა. 

   — წამო, დროა! 

   ვდგებით და ღობის გაყოლებით 

ფეხაკრეფით მივრბივართ. 

   ბოსლის ახლოს მივძვრებით, თბილი 

ნეხვის სუნი დგას. ყველგან ჭინჭარია 

მოდებული, ფეხებს მისუსხავს, მეწვის. 

    იარაღი მუცელზე მაქვს მიკრული და 

ვგრძნობ რომ ხელები მიბუჟდება. უცებ 

ვიღაც თოფს მართმევს. თვალებს ვხუჭავ, 

რადგან მკვეთრ სინათლეს ვერ ვუძლებ. 

— აჰა, გაებით, თქვე მაწანწალებო? — 

ბუხუნებს ბოხი ხმა. 

 

*   *   * 

   

მიწურში ბნელა. ოტო აჩქარებით 

სუნთქავს. რა სულელურად ჩავვარდით! 

მათ თოფები წაგვართვეს და ქეჩოში ხელი 

გვტაცეს... ჩვენ კი გვეგონა, გლეხები 

დაწვებოდნენ. მათ ერთი-ორჯერ ისე 

ჩაგვაფარეს ცხვირპირში, რომ გემოზე 

დაგვალილავეს. 

   — ღმერთო ჩემო! იარაღიც აქვთ, 

ნამდვილი ბანდიტები არიან! — მთელი 

ხმით აკაკანდა გლეხის ქალი. 

   ახლა ვზივართ ბნელ საკანში, რომელშიც 

მოშუშული კარტოფილის და მჟავე 

კომბოსტოს სუნი დგას. სახლში კარები 

რაჯგუნით იხურება და იღება. ბრაზიანი, 

მრისხანე ხმები ისმის, ნამდვილად 

პოლიცია მოჰყავს. 

   — რა უნდა ვუთხრათ? 

   კარი იღება. 

   — აბა, გამოდით! 

   სინათლე თვალს გვჭრის. გარეთ დგას 

შავულვაშა კაცი. ვიცნობ, ბურგომისტრია. 

ის ისე გვიყურებს, თითქოს სადაცაა 

გადაგვყლაპავს. უეჭველად ლოგინიდან 

წამოაგდეს. 

სიჩუმეა. 

   — საიდან ხართ? — გვეკითხება ულვაშა. 

   არ ვპასუხობთ. 

   — ეი, ამოღერღეთ! — ღრიალებს გლეხი. 

   სადღაც შორს ვიყურები. მაგიდაზე ჯამი 

დევს, პირამდე კვერცხებით სავსე, მის 

გვერდით ლორის ნაჭერია, მრგვალი 

პურისოდენა. 

   გლეხი ჯიქურ მოდის ჩემკენ და მზადაა 

დამატყას, მრისხანებისაგან სახე    

აპილპილებული აქვს. 

   — წყეულო ხულიგნებო, ამოიღეთ ხმა! 

    — სხვისი გალახვის უფლება არავის 

აქვს, — ვეუბნები სწრაფად. 
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   ეს ბატონმა მერკმა გვითხრა, ძალიან 

კარგად დამამახსოვრდა. დოკუმენტიც 

არსებობს, რომელსაც ხელს აწერს 

სამინისტროში მომუშავე დიდი ხალხი. 

    გლეხი ჩემ წინ დგება. 

   — ჯანდაბაში წასულხართ. ამათ 

უყურეთ, პატიოსანი ხალხის ოჯახში 

იჭრებიან და კიდეც გვედიდგულებიან. 

   ულვაშა ერევა: 

   — აბა, ცოცხლად, ამოიღეთ ხმა! მე 

ბურგომისტრი ვარ. 

   — ეს ისეც ვიცოდით, _ გამოთქვამს ოტო. 

   — ესენი ზევიდან, ბატონი ბარონის 

ველიდან იქნებიან, _ ბრძანა კაფანდარა 

გლეხის ქალმა. 

   ისე გვიცქერიან, თითქოს ვიღაც 

მოგვეკლას. 

   _ ერთ დროს ღირსეული სახლი იყო, 

როცა ბატონი ბარონი ცხოვრობდა, ახლა კი 

ყაჩაღების ბუნაგად აქციეს, — ბუზღუნებს 

გლეხი. 

ჩვენ სახანძრო დეპოში გვკეტავენ. 

   — ავაზაკების ადგილი აქაა სწორედ, 

ყოველთვის ასე იყო, _ ბრძანა ულვაშამ. 

   ამათ უნდათ ხვალ მოგვარჯულონ, 

როგორც წესი და რიგია. 

   — ამის გამო იმ ჭკუის კოლოფსაც 

მოხვდება ზევით, — უთხრა ულვაშამ 

გლეხს, — ეგებ ამით კიდეც მოვაშპოთ. 

   — ღვთსმშობელო მარიამ! —ოხრავს 

გალეული გლეხის ქალი. 

   კარგად გავიგე: „ბატონი მერკია ჭკუის 

კოლოფი―. ეგებ ისიც მოიგონონ, თითქოს 

მან გამოგვგზავნა რამეს მოსაპარავად. 

არავინ დაგვიჯერებს, რომ ფურგონისა და 

სახნისის თხოვება გვინდოდა დროებით 

მინდორზე სამუშაოდ. 

   სახანძრო დეპოში ცივა. ასი წელი მაინც 

იქნება, რაც აქ დგას. პატარა ფანჯრები 

აქვს. ვხედავ, რომ დილა ახლოვდება. 

   — ისინი ციხეში ჩაგვაგდებენ. არავინ 

დაგვიჯერებს, რომ რაიმეს მოპარვა არც 

გვინდოდა, — მეუბნება ოტო მოწყენით. 

   — ბატონი მერკი და სხვებიც არ 

დაიჯერებენ, — კვერს ვუკრავ. ხის გრძელ 

სკამზე ვზივართ და ვფიქრობთ. 

   — ოტო, — მივმართავ, — უნდა 

ავითესოთ. 

   — როგორ გინდა აქედან გააღწიო? 

შემდეგ რა ვქნათ? 

   — ბერლინში წავალთ! იქ კი საქმე 

გვიჩვენებს. უამრავი ნაცნობი მყავს, — 

ვამბობ და ბრუნო მაგონდება. 

   მაგრამ როგორ უნდა გავაღწიოთ 

სახანძრო დეპოდან? ფანჯრებში გისოსებია 

ჩასმული, კარი მაგრადაა ჩაგმანული. 

ოტოს მხრებზე ვადგები და რკინის 

გისოსებს ვეჯაჯგურები. მაგარია, არაფერი 

გამოვა. 
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   თენდება. სოფელში უკვე მამლები 

ყივიან. უცებ კიბეს ვხედავ, რომელიც 

ზევით პატარა კოშკურისაკენ ადის. იქ 

ზარი ჰკიდია, როცა სადმე ხანძარია, 

ჩამოჰკრავენ. 

კიბეზე მივძვრები, სხვენის დირეებს 

შორის მემინდვრეები დაწრიპინებენ. 

კოშკში მართლაც ჰკიდია ზარი, საძრომიც 

ღიაა, აქედან შეიძლება სახურავზე 

გადაძრომა და    ქუჩაში გაღწევა. 

       ოტოს ვეძახი. 

 

 *   *   * 

   მზე ცეცხლის ბურთივით დაგორავს ხის 

კენწეროებზე. ცვრის წვეთები ბალახში და 

ბუჩქებზე ალმასებივით ბრწყინავენ. კარგა 

ხანს შეუჩერებლივ გავრბივართ. გვინდა 

სწრაფად გავეცალოთ სოფელს, რომ ვეღარ 

დაგვიჭირონ. სახანძრო დეპოს კოშკიდან 

მშვიდობით ჩამოვაღწიეთ, სახურავი 

ერთობ მაღალზე იყო, აქედან ჩამოხტომა 

გაგვიჭირდებოდა, ზევით სახანძრო 

შლანგი ავითრიეთ და სახურავის დირეზე 

დავამაგრეთ, შლანგით კი ქვევით 

ჩამოვსრიალდით. 

   ახლა წაბლისხეებიან ქუჩაზე 

მივქრივართ. მაშინ მზრუნველთან ერთად 

ამ ქუჩით მოვედით. საგდურის წითელი 

შენობა ახლოსაა. 

   შორიდან ვუვლით და რელსებს მეორე 

მხარეს ვექცევით. 

ეგებ მალე გადის ბერლინისაკენ 

მატარებელი? 

 

                                                                         *   *   * 

   ოტოსა და მე ვიწრო სამუხრუჭე 

ჯიხურში გვაქვს ადგილი. მატარებელი 

ბერლინში მიდის. მას რამდენიმე ვაგონი 

ბილეთიანი მგზავრებისათვის აქვს, 

რამდენიმე საბარგო ვაგონი — ჩვენისთანა 

ხალხისათვის. ჯიხურში ასვლისას არავის 

დავუნახივართ. ულვაშა გლეხი და მისი 

კნაჭა ცოლი მახსენდება. აი, ახლა კი 

დააჭყეტენ თვალებს! 

    მაგრამ ბატონი მერკი, დაგმარი და 

სხვები რას იფიქრებენ ჩვენზე? ბატონი 

მერკი თავს გადაიქნევს, ძალიან ეწყინება. 

დაგმარი იტყვის: „იმათ სულ რაღაც 

საიდუმლო ჰქონდათ―. 

   ბენო ხმამაღლა გამოაცხადებს: „ჯერ 

აგვაფორიაქეს და ახლა თავი დაიძვრინეს. 

მშიშრები!― 

   მაგრამ რაც მოხდა, მათ არ იციან... 
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   არც არასოდეს ეცოდინებათ, რადგან 

მხოლოდ ოტოს და მე შეგვეძლო მოყოლა, 

ჩვენ კი აღარასოდეს დავბრუნდებით. 

   გადავიხვეწებით, შეიძლება აფრიკაშიც 

წავიდეთ. 

   მატარებელი ინჯღრევა და ჯიხურში 

ქარი უსტვენს... 

    ოტოსკენ   ვიხედები, თვალები  გაფართოებია 

და გარეთ იჭყიტება. 

   — რა დაემართება ახლა სარეველებიან 

მინდორს? — ოხრავს ის. 

   რა არ მოუვა აზრად ამ ოტოს! 

 

 

 

 

 

        

        თარგმნა  რუსუდან შამელაშვილმა 
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ჯალალ-ედ-დინ რუმი 

(1207-1273) 

 

                                          *  *  * 

მოდი, მე შენმა სიყვარულმა მაქცია ხელად, 

ქალაქი ვიყავ — გარდავიქეც უდაბურ ველად, 

შენის ეშხისგან უდაბნოთა გავხდი სტუმარი, 

თვით სახლი ჩემი გამხდომია მე სანატრელად. 

აწ უძლურ ვქმნილვარ, ვეღარ იტყვის ენა ჩემს ტანჯვას 

და მხოლოდ შენი ხატება მიჩნს მე სასურველად. 

მოვშორი მოყვასთ, უცხო გავხდი მათთვის, რამეთუ 

ვით სული ჩემი — სული შენი მიჩნს საჭვრეტელად 

შენის ტრფობისგან ლამის ვიქცე ლანდად და ზღაპრად 

— გამიჯნურებულთ ზღაპარს ვისმენ სულთ გადართველად. 
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რ უ დ ა ქ ი 

*   *   * 

მაყვლისთვალასთან ილაღე, იყავი მხიარული, 

რადგან საწუთო ყველასთვის ზღაპარი არის სრული. 

 

ხამს რომ იშვებდე აწმყოსგან, მხიარულობდე თანაც 

და გარდასული ვაება აღარ ატარო გულით. 

 

მე დ ის ხუჭუჭთმიანი _ სურნელოვანი ამბრის, 

მე და ის პირიმთვარისა _ ცის ანგელოზთა სულის; 

 

ბედნიერია იგი, ვინც ჭამა და გასცა ლაღად, 

უბედურია პატრონი ქონების დაფარულის. 

 

ქარი არის და ღრუბელი ქვეყანა ესე, აფსუს! _ 

დაასხით ღვინო! _ გინდ ვპოვო სამარადისო რული. 

 

                         

                                         თარგმნა  ნოშრევან ჯიშკარიანმა 
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თომას მანი 

                          ტანსაცმლის კარადა 

 

     ციოდა, მოღრუბლულიყო და უკვე 

მწუხრი წვებოდა, როდესაც ჩქარმა  

მატარებელმა ბერლინ-რომმა პატარა 

სადგურის ბაქანს მოაკივლა პირველი 

კლასის კუპეში მაქმანმოვლებული, პლუშე 

გადაკრული სავარძლიდან წამოდგა 

მარტოხელა მგზავრი — ალბრეჰტ ვან დერ 

ქვალენი და თვალები მოიფშვნიტა. მთელი 

მისი სხეული იმ არასასიამვნო შეგრძნებას 

მოეცვა, რასაც ჩვეულებრივ იწვევს 

ხანგრძლივად მგზავრობის შემდეგ 

გაჩერება, რიტმული დაგადუგის ჩახშობა 

და სიჩუმე, რომელშიც საოცრად 

შესამჩნევად გამოიკვეთება გარედან 

შემოჭრილი ხმაური, გადაძახილები და 

სიგნალები. მსგავსი ყოფა უზომოდ 

მთვრალის ან გულწასულის გამობრუნებას 

თუ ჰგავს. ამ დროს კაცის ნერვები 

ყოველგვარ საყრდენსა და რიტმს კარგავენ, 

უკიდურესად  შეძრწუნებული და 

გარიყულნი რჩებიან. ეს ყოველივე უფრო 

მეტი სიცხადით მაშინ გამოვლინდება, 

როცა შემხუთავი ძილისაგან ჯერაც 

გამოურკვეველი, ერთბაშად იგრძნობ რომ 

გზაში ხარ. ალბრეჰტ ვან დერ ქვალენმა 

გაიზმორა,  ფანჯარასთან მივიდა და ზედა 

სარკმელი ჩამოსწია. მატარებლის გასწვრივ 

გაატარა მზერა. ზემოთ, საფოსტო 

ვაგონთან კაცები ჯახირობდნენ, პაკეტები 

გადაჰქონდ-გადმოჰქონდათ. 

ორთქლმავალმა მთელი ხმით დაიკივლა 

და დუჟმორეული მინებდა სიჩუმეს. 

არაქათგამოცლილ, აცახცახებულ ცხენს 

ჰგავდა, ყურები რომ დაუცქვეტია და 

ადგილიდან დაძვრის ნიშანსღა ელოდება.  

     გრძელ საწვიმარში გამოხვეული 

ფაშფაშა დედაკაცი, მეტისმეტად 

შეურვებული სახით, ვაგონების წინ 

ფუთიან ჩანთასთან ცოდვილობდა. 

ეტყობოდა უჭირდა, თავისი 

დაძმარებული სახითა და შეშინებული 

თვალებით მნახველში სიბრალულს 

აღძრავდა. განსაკუთრებით მგრძნობიარე, 

წინ წამოწვდილი, ოფლით მონამული 

ზედა ტუჩი ჰქონდა. „ოჰ, შე საცოდავო! — 

გაიფიქრა ვან დერ ქვალენმა, — რომ 

შემეძლოს მოგეხმარო, დაგაბინავო, 

დაგამშვიდო, ამისათვის მარტო შენი ზედა 
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ტუჩი იკმარებდა. მაგრამ ჯერ თავო და 

თავო, ასე ყოფილა დაწესებული და მეც 

სწორედ ამიტომ, სრულიად უშიშრად 

ვდგავარ აქ და თვალყურს ვადევნებ, 

როგორც მტვერში მოკოტრიალე 

ჭიაფანდურას―. 

     ბაქანი ბინდბუნდმა შთანთქა. საღამო 

იყო თუ დილა? _ მან ეს არ უწყოდა. 

ალბრეჰტ ვან დერ ქვალენს ეძინა და ვინ 

იცის, იქნებ ორ, ხუთ ანდა თორმეტ 

საათსაც უგრძელდებოდა ძილი, მაგრამ 

მას არ შეეძლო ამისათვის ვარაუდი გაეწია. 

განა არ ეჩვენებოდა, რომ ოცდაოთხი 

საათი და იქნებ მეტიც, განუწყვეტელი, 

საგანგებოდ ღრმა ძილის ტყვეობაში 

გაატარა? მოგრძო, ხავერდის საყელოიანი 

პალტო ეცვა. სახის ნაკვთების მიხედვით 

ძალიან ძნელი იყო მისი წლოვანების 

განსაზღვრა. შესაძლოა კაცს ოცდახუთი 

წლისაც მოსჩვენებოდა, შესაძლოა 

ოცდაათზე მეტისაც. სახეზე ყვითელი 

ფერი ედო და მოჩრდილული, კუპრივით 

შავი თვალები ჰქონდა. რაღაც 

ავისმომასწავლებლად იმზირებოდნენ ეს 

თვალები. 

     ექიმებმა, სრულიად გულახდილად და 

სერიოზულად აუწყეს ვან დერ ქვალენს, 

რომ სულ რამდენიმე თვის სიცოცხლეღა 

დარჩენოდა. 

     ორად გაყოფილი და გვერდზე 

გადავარცხნილი თმა შავად უბზინავდა. 

ბერლინიდან არ დაუწყია თავისი 

მგზავრობა, სრულიად შემთხვევით 

შეახტა, ტყავის წითელი ხელჩანთით, უკვე 

დაძრულ ბერლინის ჩქარ მატარებელს. 

მშვენივრად გამოიძინა და ახლა, როცა 

ძილს თავი დააღწია, დროის გაგება 

მისთვის უკვე აღარ არსებობდა და ენით 

აუწერელი სიამოვნება დაეუფლებოდა. 

საათი არ ჰქონდა. სიამოვნებას ჰგვრიდა 

იმის შეგნებაც, რომ ოქროს წვრილ ძეწკვს, 

ყელზე რომ შეიბამდა ხოლმე და ახლა 

ჯიბეში ედო, მხოლოდ პატარა მედალიონი 

ჰქონდა გამობმული. არ სურდა სცოდნოდა 

რომელი საათი იყო, ანდა კვირის რომელი 

დღე, ამიტომ კალენდარიც არ გააჩნდა. 

დიდი ხანია ჩვეულებად ჰქონდა 

ემკითხავა, თვის რა დღეა, რა თვეა ანდა რა 

წელიწადია. 

    „ყველაფერი ჰაერში უნდა იყოს 

გამოკიდებული―, — ასე ფიქრობდა ხოლმე 

და ამ ბნელით მოცულ გამოთქმაში 

საკმარისად ბევრს გულისხმობდა. განა 

მისთვის საკმარისი არ იყო, დაახლოებით 

სცოდნოდა წელიწადის რა დრო იდგა? „ 

ახლა, შემოდგომა უნდა იყოს, — 

ფიქრობდა, როცა სარკმლიდან ნისლში 

ჩაძირულ მიდამოს გასცქეროდა. _ მეტი 
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არაფერი ვიცი! ანდა განა საერთოდ ვიცი, 

სადა ვარ?!―. 

    და უეცრად სასიამოვნო შეგრძნება, ამ 

აზრს რომ სდევდა თან, საშინელების 

განცდით შეეცვალა. არა, მან არ იცოდა სად 

იმყოფებოდა! ნუტუ კვლავ გერმანიაში — 

უეჭველია! ჩრდილო გერმანიაში? — ეს 

უკვე საკითხავია. კუპეს სარკმელთან 

მდგარმა, ძილისაგან ჩასიებული 

თვალებით, დაინახა, როგორ ჩაუქროლა 

თვალწინ განათებულმა აბრამ, 

რომელზედაც, შესაძლოა, აღნიშნული 

იყოს სადგურის სახელწოდება, მაგრამ 

მისმა გონებამ ვერც ერთი ასოს აღქმა ვერ 

შეძლო. ძილისაგან გაბრუებულმა, ისიც 

გაიგონა, გამცილებელმა როგორ 

წამოიყვირა რამდენჯერმე ეს სახელი, 

მაგრამ ვერც ერთი ბგერა ვერ გაარჩია. 

ხოლო იქ, შორს, იწვა მწუხრი და ვან დერ 

ქვალენმა არ იცოდა ბინდდებოდა თუ 

განთიადი იდგა. მის თვალწინ ნისლში 

ცურავდა უცნობი ქალაქი. მერე საკიდიდან 

თექის ქუდი ჩამოხსნა, ხელი სტაცა ტყავის 

წითელ ხელჩანთას, რომელზედაც 

თასმებით იყო მიმაგრებული შალის 

ზოლიანი მოსასხამი და ქოლგა, 

მოვერცხლილი სახელურით და თუმცაღა 

ბილეთი ფლორენციამდე ჰქონდა, კუპე 

დატოვა და წყნარ ბაქანზე გამოვიდა. 

ბარგი რომ განკუთვნილ ადგილას ჩააბარა, 

სიგარას მოუკიდა, ხოლო რადგანაც არც 

ქოლგა წამოიღო და აღარც ხელჯოხი, 

ხელები პალტოს ჯიბეებში ჩამალა და 

სადგურს გაშორდა. იქვე, ნესტიან 

ჩაბნელებულ და თითქმის უკაცურ 

მოედანზე ხუთიოდე მეეტლე მათრახს 

ატკაცუნებდა. ერთი კაცი, თავზე 

მოსირმული შლაპა რომ ეხურა და გრძელ 

პალტოში, მცივანასავით რომ გახვეულიყო 

შიგ, ვან დერ ქვალენს მიუახლოვდა. 

     — კეთილი ბატონი სასტომროს ხომ არ 

დაეძებს? — ჰკითხა მან. „კეთილმა 

ბატონმა― თავაზიანად გადაუხადა 

მადლობა და გვერდი აუქცია. შემხვედრ 

ხალხს პალტოს საყელოები ზევით აეწიათ, 

ამიტომ, თვითონაც ასევე მოიქცა, ნიკაპი 

ხავერდის საყელოში ჩამალა, გააბოლა და 

მძიმე ნაბიჯებით გაჰყვა ქუჩას. გვერდით 

ჩაუარა დაბალ ქვის კედელს, 

ორქონგურიან ძველ კარიბჭეს და 

მოქანდაკებულ მოაჯირიან ხიდზე შედგა, 

რომლის ქვეშაც მდორედ მოედინებოდა 

მღვრიე წყალი.  უხმოდ ჩაისრიალა 

მოზრდილმა, საკმაოდ დაძველებულმა 

ნავმა. მენავე კიჩოზე იჯდა და გრძელ 

ლატანს ნიჩაბივით უსვამდა. ვარ დერ 

ქვალენი ცოტა ხანს შედგა და მოაჯირს 

დაეყრდნო. „ერთი შეხეთ ამ მდინარეს, — 
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გაიფიქრა მან, — მდინარეც არის და 

მდინარეც. მადლობა ღმერთს, რომ მისი 

ჩვეულებრივი სახელწოდებანიც კი არ 

ვიცი―. და თავისი გზა გააგრძელა. ცოტა 

ხანს კიდეც მიუყვებოდა პირდაპირ 

მიმავალ, არც ძალიან ფართო და არც 

ძალიან ვიწრო ქუჩის ტროტუარს, მერე 

სადღაც მარცხნივ შეუხვია. მოსაღამოვდა, 

რკალნათურები აციმციმდნენ, გავარვარდნენ, 

აქშუტუნდნენ და ნისლში გაკაშკაშდნენ. 

დუქნები დაიკეტა. „არა, ნამდვილად 

შემოდგომაა― — ფიქრობდა ვან დერ 

ქვალენი და ატალახებულ ტროტუარზე 

მიაბიჯებდა. კალოშებს არ ატარებდა, 

სამაგიეროდ, საოცრად ფართო, მკვრივი 

და გამძლე წაღები ეცვა, რომლებიც არც 

ელეგანტობას იყვნენ მოკლებულნი. 

შეუჩერებლივ მიდიოდა მარცხენა მხარეს 

და აჩქარებით მიმავალ ადამიანებს 

ხვდებოდა.ზოგი საქმეზე მიიჩქაროდა, 

ზოგიც შინ ბრუნებოდა. „მე კი მათ შუა 

მივიკვლევ გზას — ფიქრობდა ვან დელ 

ქვალენი, — და ვარ ისეთივე მარტოხელა 

და მიუსაფარი, როგორც არც ერთი კაცი 

დედამიწის ზურგზე. არ გამაჩნია არც საქმე 

და არც მიზანი. დასაყრდენი ჯოხიც კი არა 

მაქვს. შეუძლებელია ვინმე იყოს ჩემსავით 

შეუკავებელი, თავისუფალი და 

გულგრილი. არავინაა ჩემს მიმართ 

ვალდებული და არც საკუთარ თავს ვრაცხ 

ვალდებულად ვინმეს წინაშე. ღმერთს 

არასოდეს არ დაუბერტყავს ჩემზე თავისი 

მადლიანი კალთა, მან არ უწყის ჩემი 

არსებობა. წყალობას მონატრებული, 

ერთგული ვარამიც კი სიამოვნებს სულს. 

ამიტომ შემიძლია არხეინად ვუთხრა 

საკუთარ თავს: „არა ვარ ღვთის ვალში―. 

     ქალაქი მალე ჩამოიტოვა უკან. 

შესაძლოა, ქალაქის ცენტრიდანვე 

გადმოუხვია აქეთ და ახლა რომელიღაც 

გარეუბნის ფართო, ვილებში ჩაფლული, 

ლამაზად გამწვანებულ გზაზე 

მიაბიჯებდა. 

     მარჯვნივ გაუხვია, ფარნებით 

განათებული, სოფლის მაგვარი სამი-ოთხი 

შუკა განვლო და ბოლოს შედგა 

შედარებით ფართო ქუჩაზე, ხის 

ჭიშკართან, ჩვეულებრივი, მუქყვითლად 

შეღებილი სახლის მარჯვენა მხარეს რომ 

შეებათ. სახლი გამოირჩეოდა გამოზნექილი და 

გაუმჭვირვალე, სარკისებრი ფანჯრის 

მინებით. ამასთან, ჭიშკარზე ფირნიში 

გამოეკრათ შემდეგი წარწერით: „ამ 

სახლში, მესამე სართულზე ქირავდება 

ოთახები―. „ნუთუ?― _ თქვა ვან დელ 

ქვალენმა, მერე სიგარის ნამწვი მოისროლა, 

ჭიშკარში შევიდა, გაჰყვა მესერს, 

რომლითაც თავისი კარ-მიდამო 

შემოეღობა პატრონს და სახლის კარი 
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შეაღო. ორიოდე ნაბიჯით გაიარა წინაკარი, 

სადაც ძველი ნაცრისფერი ვიწრო ხალიჩა 

დაეფინათ და უბრალო ხის კიბეს აჰყვა. 

ასევე კარები, რომელთა მქრქალ მინებზეც 

მავთულის ბადეები აეფარებინათ. აქა-იქ 

მობინადრეთა გვარის აღმნიშვნელი 

აბრები მოჩანდა. 

     კიბის მოედნებს ნავთის ლამპები 

ანათებდნენ. მესამე სართულზე (ეს იყო 

ბოლო სართული, შემდეგ უკვე სხვენი 

იწყებოდა) კიდევ ორი შესასვლელი 

აღმოჩნდა. ეს იყო  უბრალო, მოყავისფრო 

კარები. გვარს ვერსად შეამჩნევდით. ვან 

დერ ქვალენმა შუა კარის გვერდით 

სპილენძის ღილაკს დააჭირა თითი. გაისმა 

წკარუნი, მაგრამ შიგნიდან არავინ 

გამოხმაურებია. მარცხნივ დააკაკუნა. არც 

ამას მოჰყვა შედეგი. ხოლო როცა მარჯვენა 

კარზეც მიაკაკუნა, გაისმა ხანგრძლივი, 

მსუბუქი ნაბიჯების ხმა და კარი გაიღო. 

     ქალი, ვინც კარი გააღო, მაღალი, 

გამხდარი და ამასთან მოხუცებულიც 

გახლდათ; მას ცისფრად მობანტული 

თავსაბური ეხვია და ძველებური, ნახმარი, 

შავი კაბა ეცვა. ჩავარდნილი სახე ჩიტს 

მიუგავდა, შუბლზე კი რაღაც 

ხავსისმაგვარი გამონაზარდი აჩნდა. 

საკმაოდ შემაზიზღებელი რამ იყო. 

     — საღამო მშვიდობისა! — თქვა ვან დერ 

ქვალენმა, _ ოთახები... — მოხუცმა 

ქალბატონმა თავი დაუქნია. ის თავს 

აცანცარებდა  და ნელა, ჩუმად და 

მოკრძალებით იღიმებოდა. ლამაზი, 

თეთრი, გრძელი ხელის მოქანცული და 

არისტოკრატიული ჟესტით მოპირდაპირე, 

მარცხენა კარზე მიუთითა; მერე შინ 

შებრუნდა და ხელახლა გამოჩნდა 

გასაღებით ხელში. „ერთი შეხედვით — 

გაიფიქრა ვან დერ ქვალენმა, ქალის უკან 

რომ იდგა, როცა ეს უკანასკნელი კარს 

აღებდა _ მე თქვენ მაგონებთ მაჯლაჯუნას, 

ჰოფმანის პერსონაჟს, მოწყალეო 

ქალბატონო―. ქალმა კოჭაკიდან ლამპა 

ჩამოიღო და სტუმარს ოთახში შეუძღვა. 

     ოთახი პატარა და დაბალი აღმოჩნდა, 

ყავისფერი ჭერით. კედლების სიშიშვლეს 

თივისფერი ჭილობები ფარავდა. უკანა 

კედლის ფანჯარა თეთრი მუსლინის 

ფარდის გრძელ, ვიწრო ნაკეცებში 

შემალულიყო. მარჯვნივ მოჩანდა 

გვერდით ოთახში გამავალი თეთრი კარი. 

     მოხუცმა ქალბატონმა კარი გააღო და 

ლამპა ასწია. ეს ოთახი გაძარცვულს უფრო 

ჰგავდა. როგორც მარწყვი ბუჩქებში, ისე 

მოჩანდა სამი ღია წითელი, ლაქწასმული, 

მოწნული სკამი თეთრი, შიშველ 

კედლების ფონზე. იქვე იდგა ტანსაცმლის 
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კარადა და პირსაბანი სარკითურთ. 

წითელი ხის რაღაც საოცარი სიმაგრის 

საწოლი ოთახის შუაში დაედგათ. 

     — რაიმე საწინააღმდეგო ხომ არა გაქვთ? 

— ჰკითხა მოხუცმა ქალბატონმა და 

ლამაზი, გრძელი, თეთრი ხელი შუბლზე 

ამობურცულ ხავსისებრ გამონაზარდს 

შეახო. მან ეს სიტყვები სრულიად 

უმიზეზოდ წარმოთქვა, ალბათ, ამ 

სიტუაციის შესაფერი სხვა ვეღარაფერი 

მოიფიქრა. მერე იქვე დაუმატა, — ასე 

ვთქვათ... 

     — არა, მე არაფერი მაქვს 

საწინააღმდეგო, — მიუგო ვან დერ 

ქვალენმა, — ოთახები საკმაოდ 

გონივრულადაა მოწყობილი. ორიოდ 

სათხოვარი მექნება მხოლოდ. კარგი 

იქნებოდა, ვინმე სადგურიდან ჩემს ბარგს 

რომ გადმოიტანდეს, ქვითარიც აქაა. 

დიდად დამავალებთ, თუ საწოლს და 

ღამის მაგიდას მომიმზადებთ, სახლისა და 

სართულის გასაღებებს გადმომცემთ და 

ამას გარდა, რამდენიმე პირსახოცითაც 

მომამარაგებთ. ახლა კი დროა ცოტა ჩემს 

თავსაც მივხედო, მერე კი სიამოვნებით 

ვისადილებდი ქალაქში და შინ 

მოგვიანებით დავბრუნდებოდი. 

     მან ჯიბიდან მონიკელებული კოლოფი 

ამოიღო, იქიდან საპონი გამოაჩინა და 

პისაბანთან ხელ-პირის ბანას შეუდგა. 

დროდადრო, ქუჩისაკენ გაჭრილი 

ფანჯრიდან გარეუბნის ატალახებულ 

ქუჩას გასცქეროდა, გაზის ფარნები რომ 

დაჰნათოდნენ, რკალნათურების შუქით 

მონისლულ ვილებს უმზერდა. 

     ხელებს რომ იმშრალებდა, ტანსაცმელის 

კარადას მიუახლოვდა. ეს იყო 

გაურანდავი, ყავისფრად მოთრიმლული, 

ცოტა მოლაყლაყებული, გულუბრყვილოდ 

მოვარაყებული საგანი. ის მოთავსებული 

იყო მეორე, თეთრი კარის ნიშაში, 

რომელიც მეზობელ სათავსოში გადიოდა 

და სადაც მხოლოდ კიბისპირა, გარეთა 

კარიდან შეიძლებოდა შესვლა. „ამ ქვეყნად 

ზოგი რამ კარგად არის მოწყობილი, — 

გაიფიქრა ვან დერ ქვალენმა. — ეს კარადა 

ისე კარგად თავსდება კარის ნიშაში, 

თითქოს, მართლაცდა, მისთვის 

ყოფილიყოს გაკეთებული―. კარადა 

გამოაღო, ის სრულიად ცარიელი 

აღმოჩნდა, მხოლოდ ლაკარტები გასდევდა 

ჭერს რამდენიმე რიგად. გამოირკვა, რომ ამ 

სოლიდურ ავეჯს უკანა კედელიც არ 

გააჩნდა; ამის მაგივრობას ნაცრისფერი, 

უხეში ხამის ტილო სწევდა, პატარა 
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ლურსმებით თუ ჭიკარტებით რომ 

მიემაგრებინათ. 

     ვან დერ ქვალენმა კარადა დახურა, 

აიღო ქუდი, პალტოს საყელო კვლავ აიწია, 

სანთელი ჩააქრო და გარეთ გამოვიდა. 

პირველ კარს რომ ჩაუარა, მოეჩვენა, 

თითქოს მისი ნაბიჯების ხმას რაღაც 

მახლობელი ხმები შეერთო;  ეს იყო 

წყნარი, ნათელი, ლითონის წკრიალის 

მაგვარი ბგერები, რომლებიც მეზობელი 

ოთახიდან გამოდიოდა. ალბათ, მოეჩვენა, 

თორემ პირდაპირ დაუჯერებელი რამ იყო. 

„თითქოს ოქროს ბეჭედი ჩავარდაო 

ვერცხლის ფინჯანში―, — გაიფიქრა მან, 

როცა კარს კეტავდა. მერე კიბეზე დაეშვა, 

სახლიდან გამოვიდა და ქალაქის გზა 

მოძებნა.  ერთ-ერთ ხალხმრავალ ქუჩაზე, 

განათებულ რესტორანში შევიდა და 

პირველივე თავისუფალ მაგიდას მიუჯდა, 

ამასთან, საზოგადოებას ზურგი შეაქცია. 

კომბოსტოს წვნიანი იგემა ორცხობილათი, 

კვერცხიანი ბიფშტექსიც მიირთვა, 

კომპოტსა და ღვინოსაც გაუსინჯა გემო, 

ხოლო დესერტად მწვანე გორგონცოლას 3 

პატარა ნაჭერი და ნახევარი მსხალი 

იკმარა. 

                                                           
1 გორგონცოლა — ყველის ერთგვარი სახეობა 

(მთარგმნელი) 

     ანგარიში რომ გაასწორა და ჩაიცვა, 

ცოტა ხანს რუსული პაპიროსის ნამწვს 

სრესდა თითებით, მერე სიგარა გააბოლა 

და წავიდა. 

     მცირე ხნის ხეტიალის შემდეგ, სახლის 

გზას მიაგნო და აუჩქარებლად გამოეშურა 

შინისაკენ. 

     სარკისებურ ფანჯრებიანი სახლი 

სიბნელესა და სიჩუმეს მოეცვა. ვან დერ 

ქვალენმა წინკარი გააღო და პირქუშ კიბეს 

აუყვა. ანთებული ასანთის ღერით 

მიიკვლევდა გზას და მესამე სართულზე 

გააღო ყავისფერი კარი, მის ოთახში რომ 

შედიოდა. მერე მოსასხამი და ქუდი 

დივანზე დააწყო, აანთო ლამპა, დიდ 

საწერ მაგიდაზე რომ იდო, და აქვე 

აღმოაჩინა თავისი ხელჩანთა, პლედი და 

ქოლგა. მან პლედი გაშალა და იქიდან 

კონიაკის ბოთლი ამოაძვრინა. შემდეგ 

ტყავის ჩანთიდან პატარა ჭიქაც ამოიღო და 

სანამ სიგარას ბოლომდე ექაჩებოდა, 

სავარძელში მოკალათებულმა 

დროდადრო სასმელს დაუწყო წრუპვა. 

     „რა ბედნიერებაა, — ფიქრობდა იგი, — 

ამქვეყნად კონიაკი რომ მაინც არსებობს―. 

მერმე საწოლ ოთახში გავიდა, სადაც ღამის 

მაგიდაზე იღვენთებოდა სანთელი; წინა 

ოთახში ლამპა ჩააქრო და გახდას შეუდგა. 
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საწოლთან მდგარ წითელ სკამზე 

ფრთხილად გადადო ნაცრისფერი, სადა 

და საკმაოდ გახუნებული კოსტუმი. აჭიმს 

რომ იხსნიდა, გაახსენდა, რომ ქუდი და 

პალტო დივანზე დატოვა. მივიდა, 

ფრთხილად აკრიფა და ტანსაცმლის 

კარადა გამოაღო... მაგრამ უცებ უკან 

წაბარბაცდა და ხელით მოეჭიდა დიდ, 

მუქშინდისფერ, წითელი ხის ბურთულას, 

საწოლის კიდეებს რომ ამშვენებდა. 

     ოთახი, თავისი შიშველი, თეთრი 

კედლებით, რომელთა ფონზეც, ვითარცა 

მარწყვი ქლიავებში, აჩოჩილიყვნენ 

წითელი ლაქწასმული სკამები, ჭრაქის 

უტყვ შუქს დაენისლა. იქ კი ღიად 

დარჩენილი ტანსაცმლის კარადა აღარ 

ჰგავდა ცარიელს, შიგნით ვიღაც იდგა, 

რაღაც ფიგურა თუ არსება იმზირებოდა 

იქიდან და იგი იყო იმდენად ღვთაებრივი, 

რომ ვან დერ ქვალენს სუნთქვა შეეკრა. 

     ქალი მთლად შიშველი იყო, ერთი 

ხელი, ნაზი და კოხტა, ზევით აეწია და 

საჩვენებელი თითით კარადის ჭერზე 

მიმაგრებული ლაკარტს მოსჭიდებოდა. 

წაბლისფერი დალალები უხვად ეყარა 

ბავშვურ მხრებზე და ეს ყოველივე 

იმდენად მომაჯადოებელი იყო, ამაზე 

მხოლოდ ტირილით შეგეძლოთ 

გეპასუხათ. ვიწრო, შავი თვალიდან 

სინათლის ათინათი გამოუკრთოდა, 

ოდნავ მოგრძო ბაგეს საოცარი 

გამომეტყველება აჩნდა, სწორედ ისეთი, 

შრომისაგან ქანცგაწყვეტილ ადამიანებს 

რომ დაეუფლებათ ხოლმე ტკბილ ძილში. 

ფეხის ქუსლები მიჯრით მიეწყო და 

მოყვანილი ბარძაყები ერთმანეთს 

ეხახუნებოდნენ. ალბრეჰტ ვან დერ 

ქვალენმა თვალები მოისრისა და ხელახლა 

შეხედა ქალს. მან შენიშნა, რომ კარადის 

მარჯვენა კუთხეში ნაცრისფერი ხამის 

ტილო ჩამოხსნილი იყო. 

     — ეს როგორ? — თქვა მან, — შემოსვლა 

ხომ არ გნებავდათ?.. უფრო სწორედ, 

მინდოდა მეთქვა, გასვლა ხომ არ 

გწადიათ? კონიაკს ხომ არ მიირთმევდით. 

სულ ცოტა, ნახევარ ჭიქას? 

     მაგრამ კაცი არ ელოდა პასუხს და არც 

მიუღია. ქალის ვიწრო, მოელვარე და 

უძირო თვალები, რომელთა საოცრად შავ 

ფერს შთაენთქა მათივე გამომეტყველება, 

უაზროდ მიშტერებოდნენ კაცს. ეს იყო 

მიბნედილი, უსაგნო და უმიზნო მზერა, 

თითქოს ისინი ვერ ხედავდნენ მას. 

     — შემიძლია გიამბო? — წყნარი 

მოგუდული ხმით, უცებ თქვა ქალმა. 

     — მიამბე, — მიუგო კაცმა. ის საწოლის 

კიდეზე ჩამოჯდა, მოსასხამი მუხლებზე 
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დაიდო და გულხელი დაიკრიფა. პირი 

ოდნავ გააღო და თვალები ნახევრად 

მილულა. მაგრამ სხეულში რაღაც 

თბილად და სასიამოვნოდ დაუარა 

სისხლმა, ყურებმა შუილი დაუწყეს. 

     ქალმა კარადის ძირზე მოიკალათა, 

ერთი ფეხი გარეთ გამოშალა, მეორის 

მუხლისთავი კი მკერდთან მიიტანა და 

თავისი ნაზი ხელები შემოაჭდო. 

დაჭიმული მუხლის კანი უბზინავდა: 

ჰყვებოდა ქალი. ჰყვებოდა საოცრად ნაზი 

ხმით და სანთლის ალი როკავდა უხმოდ. 

ორნი მიდიოდნენ მდელოზე და ქალს 

თავი კაცის მხრებზე ედო. ბალახები მძაფრ 

სურნელს აფრქვევდნენ, ხოლო საღამოს 

მღვრიე ნისლები ცისკენ იწევდნენ. ასე 

დაიწყო. ამას ხშირად მოსდევდა ლექსები, 

საოცრად მსუბუქად და ჰარმონიულად 

გარითმულნი, ყოველივე ჰგავდა მუზას, 

ღამით, სიცხით გათანგული, ძილქუში 

რომ ეუფლება ადამიანებს. მაგრამ ვაგლახ, 

რომ ყოველივე არასასურველად წარმართა. 

დასასრული მეტად სამწუხარო აღმოჩნდა.  

როცა ორნი ერთურთს მაგრად ჩაეხვივნენ 

და ტუჩი ტუჩს შეაწებეს, ერთ-ერთმა 

მაგთანმა მეორეს დაშნა გაუყარა გულში 

და ეს კეთილი განზრახვით იყო 

ნაკარნახევი. ასე დასრულდა ეს ამბავი და 

მერე ადგა ქალი, საოცრად ჩუმად და 

უბრალოდ, ჩამოხსნა ნაცრისფერი 

ქსოვილი, კარადის უკანა კედელს რომ 

ქმნიდა და გაუჩინარდა. 

     ამ დღიდან მოყოლებული, კაცი ყოველ 

საღამო პოულობდა ქალს თავის 

ტანსაცმლის კარადაში და ისმენდა მის 

მონათხრობს. რამდენი საღამო? რამდენი 

დღე, კვირა ანდა თვე გაატარა მან ამ 

ბინაში, ამ ქალაქში? ვფიქრობ, არავისთვის 

იქნებოდა საჭირო ამის თქმა. აბა, ვის 

გაახარებდა საცოდავი ციფრი. ჩვენ ხომ 

ისედაც ვიცით, რომ ექიმებმა ალბრეჰტ ვან 

დერ ქვალენს სულ რამდენიმე თვის 

სიცოცხლეღა უწინასწარმეტყველეს.  

     ქალი უამბობდა კაცს. ეს იყო 

ნაღვლიანი, უსიხარულო ამბები, მაგრამ 

ისინი გულს ტკბილ ტვირთად აწვნენ და 

აიძულებდნენ ნელა და ბედნიერად 

ეფეთქა. ხშირად კაცს ვნება ერეოდა, 

სისხლი უდუღდებოდა და ქალს 

მიელტვოდა. ქალი არ უწევდა 

წინააღმდეგობას, მაგრამ ამის მერე კაცი 

მას დიდი ხნის განმავლობაში ვეღარ 

პოულობდა კარადაში,ხოლო როცა ქალი 

კვლავ გამოჩნდებოდა, რამდენიმე საღამო 

დუმდა, მერე კი ისევ თხრობად 

გადაიქცეოდა, ციდრე კაცი ხელახლა არ 

დაკარგავდა თავს. 
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რამდენს ხანს გრძელოდებოდა ასე? — ვინ 

იცის? 

     ანდა, ვინ იცის, საერთოდ, ალბრეჰტ ვან 

დერ ქვალენმა იმ საღამოს მართლაც 

გაიღვიძა და უცნობ ქალაქს მისცა თავი? 

ვინ იცის, ეგებ მშვიდა განაგრძობდა ძილს 

პირველი კლასის კუპეში და ამასობაში 

ბერლინ-რომის ჩქარმა მატარებელმა, 

ჯოჯოხეთური სიჩქარით, ცხრა მთა 

გადაატარა? რომელი ჩვენგანი იკისრებდა 

პასუხისმგებლობას და გაბედავდა ამ 

კითხვაზე გადამწყვეტი პასუხის გაცემას? 

ეს მთლად გაურკვეველია. „ყველაფერი 

ჰაერში უნდა იყოს გამოკიდებული―. 

 

                       თარგმნა  ვლადიმერ  ზარიძემ
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წ ე რ ი ლ ე ბ ი 

 

ოთარ გამსახურდია 

                         მორალის საკითხები  

  გურამ რჩეულიშვილის პროზაში 

 
 „არ უნდა მოკვდეს ლამაზი 

  არსი კაცობის ჩემისა― 

 

                          ვ ა ჟ ა  

 

     

ომისშემდგომი ქართული 

ლიტერატურა აგრძელებს იმ ტრადიციულ 

ხაზს, რომელსაც სათავე ქართულ 

კლასიკურ მწელობაში აქვს. ეს არის 

ჰუმანისტური ნაკადი, რომელიც ასე 

მძლავრად ჩქეფს თანამდროვე პროზასა და 

პოეზიაში. მწერლობაში მოვიდა 

ახალგაზრდობა, რომელმაც მოძებნა 

ადამიანის სამყაროს წვდომისა და გახსნის 

მრავალი საყურადღებო კუთხე, 

ახლებურად შეხედა ე.წ. „მარადიულ― 

თემებს და პროზის ერთ-ერთ სახეობად 

წარმოაჩინა ე.წ. ინტელექტუალური 

პროზა, მაქსიმალურ საშუალებას რომ 

იძლევა ამ თემის გახსნისათვის. გურამ 

რჩეულიშვილმა ქართული პროზა 

გაამდიდრა ახალი თემებითა და სახეებით, 

მოგვცა ფიქრები და განცდები 

ახალგაზრდა კაცისა, რომელსაც ღრმა 

ჰუმანურობის ბეჭედი აზის. ადამიანის 

სიყვარული, მისდამი თანაგრძნობა, 

გაჭირვებაში მყოფის შველა, ვაჟკაცობა, 

პატიოსნება, სიცოცხლის სიყვარული, 

პატრიოტიზმი, ადამიანური ღირსების 

შეგნება — აი, რაც მის გმირებს აცოცხლებს 

და ამოძრავებს. 

     გურამ რჩეულიშვილის როგორც 

მწერლის ინტუიცია, ინტელექტი ღრმად 

წვდება ადამინის ცხოვრების თითქმის 
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ყველა სფეროს. მისი გმირები მუდამ 

შემართული არიან ჭეშმარიტების, 

მშვენიერებისა და სიკეთის ძიების გზაზე 

და მიუხედავად ზოგჯერ დამარცხებისა, 

ყოველთვის ინარჩუნებენ მაღალ 

ადამიანურ ღირსებებს. მორალური 

პრობლემები სწორედ ამ ღირსების 

შეგნებით საზრდოობენ მწერლის 

პროზაში. „ მისი მოთხრობების 

მშვენიერება დიდი ადამიანური 

გულახდილობა იყო. მას ჭარბად ჰქონდა 

მომადლებული ადამიანური ღირსების 

შეგნება― (ოტია პაჭკორია, დრო და 

სახელები, 1973 წ., გვ 66). 

     სიყვარული, როგორც მორალური 

კატეგორია, გ. რჩეულიშვილის პროზაში 

მრავალპლანიანობით გამოირჩევა. ეს 

გრძნობა ადამიანის ბედნიერების უშრეტი 

წყაროა. ბედნიერება კი, მწერლის აზრით, 

მოიცავს დიდ პასუხისმგებლობას 

საკუთარი საქმიანობისადმი, წარსულის, 

აწმყოსა და მომავლის წინაშე, ოჯახის 

შექმნას, თაობათა შორის ჰარმონიულ 

დამოკიდებულებას: 

      „ჩვენს ოჯახში ისევ სამი თაობაა: მე 

ახლა ბედნიერი კაცი ვარ― („ახლა მე 

ოცდახუთი წლისა ვარ―, გვ. 25). 

     სიყვარული ადამიანს 

აკეთილშობილებს, ამაღლებს სულიერად, 

შემოქმედისათვის კი ის მძლავრი 

სტიმულია: „მართლაც, რა საინტერესოა, 

წერ სიყვარულზე, სიყვარული 

გაწერინებს... იმაზეც ხომ სიყვარულმა 

მომცა ბიძგი, ნოველები რომ დავწერე“ 

(„ასვლა“, გვ. 61). 

     რთულია ადამიანის ბუნება, იცვლება 

განწყობილება, საყვარელი არსებისადმი 

დამოკიდებულება კარგავს თავის 

პირვანდელ მომხიბვლელობას, მაგრამ ამ 

შემთხვევაშიც უნდა იყო პატიოსანი 

საკუთარი თავის მიმართ, სხვისი 

გრძნობის მიმართ და სიმართლეს 

თვალებში შეხედო. ასეთი 

სიმართლისეული, ჭეშმარიტი ხედვა 

ახასიათებს მის გმირებს, საოცარი 

უშუალობა, გრძნობის სიწმინდე. გურამ 

რჩეულიშვილი გვახედებს გმირის შინაგან 

სამყაროში, მისი განცდებისა და 

გრძნობების თანამოზიარედ გვხდის. 

ადამიანის გარეგნული სილამაზე, 

მშვენიერება, ისეთი ძალაა, რომელზედაც 

მოსისხლე მტერიც კი ვერ შემართავს 

ხელს, ვერ გაბედავს მის მოსპობას. 

მშვენიერებაა ადამიანის სულის სილამაზე, 

მისი დიდბუნებოვნება, უსიტყვო 

აღტაცება, რომელიც დიდი სიყვარულით 

არის გამოწვეული. ლიტერატურაში 
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ხშირად შეგვხვედრია სიყვარულის ერთი 

შეხვედრით გამოწვეული ვნებათა 

ჭიდილი. გ. რჩეულიშვილის გმირებს 

დიდი გრძნობის წინაშე ეკარგებათ იმის 

შეგრძნება, თუ რა დროიდან იცნობენ 

ისინი ერთმანეთს, საქმე აქ გრძნობის 

სიძლიეშია. 

     ქალი და მამაკაცი თანასწორია 

სიყვარულში, პრიორიტეტი არც ერთ 

მათგანს არ ეკუთვნის. ქალსაც შეუძლია 

გამოამჟღავნოს თავისი გრძნობა და 

ხშირად დაუწერელ კანონად 

გამოცხადებული ვაჟის მოქმედება 

საოცარი ბუნებრიობითა და უშუალობით 

აირეკლება ქალის განწყობილებაში და 

მშვენიერ სურათს გვაძლევს. 

     განურჩეველი სიყვარული, სიყვარული 

საერთოდ, ეს იქნება სიკეთის, 

მშვენიერების თუ ბოროტების, სიმახინჯის 

სიყვარული, ადამიანისათვის არ არის 

სულერთი და თუ ზოგჯერ მწერალს ეს 

განურჩევლობა მოიცავს, ეს არის 

სიცოცხლის სიყვარული, ბუნების 

მშვენიერებით გამოწვეული სიყვარული. 

     „ახლა გარშემო სიცოცხლეა, სიცილი. 

უცებ შეიცვალა ბუნება, კვირტები დასკდა 

და გაიშალა, მაგრამ ჯერ მაინც პატარები 

და საყვარლებია. მთელი ქვეყანა შენი 

ნაცნობია, ყველა გიყვარს, ყველას 

ესალმები გუნებაში― („ირინა―მ გვ.269). 

     რაოდენ ბუნებრივი და წრფელია გიოსა 

და ნათელას სიყვარული („ნათელა―). 

მწერალი არ იშურებს ფერებს იმ ბავშვური, 

წმინდა გრძნობის გამოსახატავად, 

რომელიც ამ პატარა გოგონას ახასიათებს. 

მის მიერ ქოხის კარებზე დაწერილი 

სიტყვები: „სკოლაში წავედი―, იმ დიდი 

სითბოს გამოხატვაა, რომელიც ამ მარად 

უჭკნობ და მარად ახალგაზრდა გრძნობას 

აცოცხლებს და ამშვენიერებს. 

     გურამ რჩეულიშვილი სიყვარულის, 

როგორც მორალური პრობლემის, ჩვენების 

დროს არასოდეს არ ღალატობს 

ცხოვრებისეულ სიმართლეს. სიყვარულის 

გზა არაა ია-ვარდებით მოფენილი გზა. ეს 

მან შესანიშნავად იცის და გვიჩვენებს იმ 

შემთხვევითობებსაც, რომლებიც 

ამსხვრევენ ახალგაზრდა ვაჟის ოცნებებს, 

მარტო ტოვებენ მოხუც ახმედს, მაგრამ 

მისი გმირების სიძლიერე სიცოცხლის, 

ადამიანის სიყვარულშია. 

     ავიღოთ, მაგალითად, მოხუცი ახმედი 

(„მუნჯი ახმედი და სიცოცხლე―). ძნელია 

წარმოიდგინო კაცმა ის ტრაგედია, 

რომელიც ამ სულით მაღალ კაცს დაატყდა: 

შვილის სიკვდილი, მამის სიკვდილი, 
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მეუღლის წასვლა სახლიდან, მეუღლისა, 

რომელიც ამ ქვეყნად ყველაზე დიდი განძი 

იყო მისთვის და რომელიც ასე 

ამაღლებულად უყვარდა; მაგრამ დარჩა 

ადამიანი, რომლის ცხოვრების აზრი 

იმაშია, რომ ადამიანებს დაეხმაროს, 

გაჭირვებულს მიეშველოს და სიცოცხლე 

დაუბრუნოს: „თავის სიცოცხლის 

საფრთხის ფასად გამოჰყავდა წყლით 

გაბერილი ადამიანი, წყალს წურავდა მისი 

სხეულიდან და სიცოცხლეს უბრუნებდა 

(გვ. 259). 

     რა დიდი ადამიანური გული, რა 

შეუდრეკელი ვაჟკაცობა ამშვენებს 

სიყვარულში დამარცხებულ ამ რაინდს, 

რომლისთვისაც, მწერლის სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, „სიცოცხლის გადასარჩენად არ 

არსებობდა წინააღმდეგობა― (გვ. 259). 

     გურამ რჩეულიშვილის პროზის ერთი 

ლამაზი ფურცელია სამშობლოს 

სიყვარული, პატრიოტიზმი, დიდი 

სიყვარული და მოწიწება წარსულის 

წინაშე, დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა 

აღსაწერი საგნის მიმართ. ასე მიდის 

მწერალი უფლისციხის ისტორიასთან: 

„ვწევარ და ქალაქის ისტორიაში 

დავბორიალობ: რადენიმე მთავრის თუ 

მეფის სახელი, და მორჩა! საინტერესოა, 

რატომ არ შემორჩა ვინმე გმირის სახელი, 

გლეხი გმირის — ვფიქრობ―. მეტად 

ნიშანდობლივია ეს ფიქრი, ფიქრი იმაზე, 

თუ რატომ არა ჩანს მშრომელი გლეხის 

სახელი, რა იქნა მათი ღვაწლი, სად 

დაიკარგა ისტორიის ძნელბედობის გზაზე 

ერის სიძლიერისა და გაუტეხელობის 

შემომნახავი მშრომელი ხალხი, რომ ამ 

ციხე-ქალაქის ისტორიის ფურცლებზე 

არსად არაა მათი სახელი შემონახული. და 

აი, იქმნება შესანიშნავი ნაწარმოები — 

„უსახელო უფლისციხელი―. თუ ისტორია 

უტყვია, მწერალი ქმნის უფსკრულთან 

შეჭიდებული უბრალო ადამიანის მეტად 

შთამბეჭდავ სახეს. რამდენი წვალება და 

მოწამებრივი ტანჯვა დასჭირდა 

სამშობლოსათვის თავდადებულ ადამიანს, 

რათა გაეფრთხილებინა უფლისციხის 

დამცველები მტრის მზაკვრული 

განზრახვის შესახებ. ხალხმა მისი 

ფასდაუდებელი სამსახურით მოახერხა, 

რომ უფლისციხე აოხრებას გადაერჩინა. 

ყველა თაყვანს სცემს თავის მხსნელს, 

უნდათ გაიგონ მისი ვინაობა, მაგრამ იგი 

უენოა, მას არც წერა შეუძლია და ასე 

დარჩა სამუდამოდ მისი ვინაობა უცნობი. 

მწერალს ეჩვენება, რომ იცის მისი სახელი. 

„ალბათ ვაჟა ერქვა, ან უბრალოდ წყალობა, 

ან მხარე, ან ქიტესა. ქართველებს 

უმეტესად ეს სახელები ქვიათ. იმასაც ეს 

ერქმეოდა― (გვ. 179). 
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     გუმარ რჩეულიშვილმა თავისი 

მწერლური ტალანტით მშვენიერი ძეგლი 

აუგო ამ უსახელო გმირს. 

     მარტო წარსულის სურათების 

გაცოცხლებით არ იფარგლება მწერალი. 

მას აინტერესებს იმ ტრადიციების ყოფა-

ჩვევების დღევანდელი სახე, რომელიც 

წარსულიდან მოდის. ამისათვის მიდის 

იგი ალავერდობაზე, რათა ნახოს, თუ რა 

დარჩა ამ ტრადიციისაგან. მან 

გაზეთებიდან უკვე წინასწარ იცის, რომ 

„რელიგიურმა დღესასწაულებმა დაკარგეს 

თავიანთი პირვანდელი მნიშვნელობა და 

ახლა იქცნენ ლოთების, უსაქმურების 

ხანმოკლე შფოთისა და დროსტარების 

ადგილებად― („ალავერდობა―, გვ. 305). 

მაშასადამე, გმირმა იცის, სად მიდის. 

ამიტომ მოულოდნელი არ უნდა იყოს 

მისთვის ის უაზრო, უინტერესო გარემო, 

რომელშიც იგი ხვდება. მწერალი არ 

იშურებს მხატვრულ ფერებს, რათა 

გვიჩვენოს შინაარსისაგან სრულიად 

დაცლილი ამ დღეობის არსი. „გრძნობ, 

ალავერდობა აღარ არის ალავერდობა, 

გრძნობ, ეს რელიგიური დღეობა მხოლოდ 

ინერციაა, სასაცილომდე მისული ინერცია. 

შემზარავ სანახაობას წარმოადგენს 

გუშინდელი ლხინის დასასრული― (გვ. 

308). ძნელია გმირისათვის, მოაზროვნე 

ინტელექტუალური პიროვნებისათვის, ამ 

უთავბოლო აურზაურის და ღრეობის 

ყურება. მისთვის სრულიად უცხოა ეს 

განწყობა, ეს პირუტყვული ორგია, ეს 

მოკეკლუცო „მეშჩანები―, ეს გაუთავებელი 

სმისაგან გამოთაყვანებული სახეები. მას 

სხვა რამ სურდა ეხილა აქ: „ქართული 

ცეკვის ლაზათი, ვაჟკაცური შერკინება 

მოჭიდავეებისა, გაფრენილი ცხენების 

ჯირითი― (გვ.309). არავითარი მიზანი არა 

აქვთ აქ შეკრებილებს, მხოლოდ უმიზნო, 

დაუოკებელი ვნება სუფევს გარშემო. 

საჭიროა რაიმე გამოსავლის პოვნა, 

საჭიროა მოქმედება, „რაიმეს გაკეთება, რაც 

წამით მაინც შეცვლის რაღაცას, 

არტისტულ არენად აქცევს ყველაფერს და 

მაყურებელს დააინტერესებს ერთი ამბით, 

ერთი მიზნით, ამ წუთში — ერთის ბედით. 

სწორედ ეს შინაგანი ინსტიქტი არტისტისა 

— მისცეს ყველას მის გარშემო ერთი 

ინტერესი, მიზანი _ მთლიანად იპყრობს 

მას― (გვ. 310). 

     მიზანი დასახულია, საშუალება — 

ცხენით ჯირითია, რომლის დიდად 

მოყვარულია იგი. გმირი შეუდგა 

მოქმედებას. მართლაც, მიაღწია თითქოს 

მიზანს, როდესაც ალავერდის გუმბათის 

ლავგარდანზე მდგომმა მიიქცია ხალხის 

ყურადღება, მაგრამ მხოლოდ ერთი 
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წუთით, ხოლო შემდეგ მისდამი ყველას 

დაეკარგა ინტერესი. გმირმა ვერ აისრულა 

თავისი სურვილი, ვინაიდან, როგორც 

თვითონ ამბობს: „ჩამოსულს მხოლოდ 

ცხენის მიგდებული, უაღვირო ლეში 

აგონებს თავის უნებურ უაზრო, 

გაუმიზნავ, უნაყოფო სურვილს― (გვ. 315). 

     მიზანს მიუღწეველი დარჩა, შედეგი _ 

ადამიანი და ცხენი შეიწირა, მაგრამ მის 

მოქმედებას მაინც აქვს გამართლება, 

იმიტომ, რომ იგი ადამიანებისადმი 

სიყვარულით, მათთვის სიკეთის 

სურვილით არის გამოწვეული. მის 

დამარცხებას ვერ დავაბრალებთ მხოლოდ 

მის ასაკს, ახალგაზრდა იქნებოდა ის, თუ 

წლებით დაბრძენებული, მარტო მაინც ვერ 

მოახერხებდა იქ შეკრული მასის ფსიქიკის 

გარდატეხას. ეს უნდა გააკეთოს 

საზოგადოებამ და კერძოდ მათ, ვინც ვერ 

ხვდება ამ უაზრობას და ნებსით თუ 

უნებლიედ ხელს უწყობს ამ მავნე და 

გაუმართლებელ გადმონაშთს. „შემდეგ 

ღამენათევნი, პატიოსანი შრომის 

პატივისმცემელი გლეხობა გათენებამდე 

აბამს საქონელს ჩარდახიან ურმებში და 

მზის ამოსვლამდე ტოვებს ტაძრის 

მიდამოებს― (გვ. 306). პატიოსანი, 

მშრომელი ხალხი დიდი ძალაა, მას ბევრი 

კეთილი საქმის ჩადენა შეუძლია, მას 

შეუძლია ზურგი აქციოს დრომოჭმულს და 

მისცეს გზა ახალ, ჯანსაღ ტრადიციებს. ეს 

ესეა და მწერალსაც სჯერა ხალხისა, მისი 

გასაოცარი შრომისმოყვარეობისა, აწმყოსა 

და წარსულის ნედნიერ შერწყმაში, მის 

ნათელ მომვალში ხედავს იგი ხალხის 

სიძლიერესა და სიკეთეს. მთელს ამ 

უზარმაზარ ველზე არ არის არც ერთი 

გოჯი, არ არის არც ერთი წერტილი, სადაც 

ადამიანს წარსულიდან დღემდე არ შეექნას 

თავისი შრომით მატერიალურად თუ 

სულიერად ძლიერი და ღირსეული რამ. 

ტყისპირას გაგონილ, დაუწერელ, ერთად 

მოვარდნილ სიმფონიასავით იღვრება 

თვალწინ ძველი ციხეები, ეკლესიები, 

ბურჯები და ამ ეპოქაში ნაშენი ხიდები, 

სწორი უგეგმიანესი აივნებით. ამ 

გეგმიანობიდან სინათლესავით მოდის 

შეუჩერებლივ რაღაც ახალი, 

სიცოცხლისუნარიანი― (გვ. 315). 

     გურამ რჩეულიშვილს, როგორც თავისი 

ეპოქის შვილს, ახარებს სამშობლოს 

წინსვლა, ხალხის ცხოვრების დონის 

განუხრელი ზრდა: 

     „აგერ კასპის ცემენტის ქარხანა, იმის 

გაღმა თეთრად დათხრილი საბადოები. 

კოლმეურნეთა შრომით აყვავებული ველ-

მინდვრები, დაბურული ბაღები, 

გორაკებზე გადმომდგარი ახალი 
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ფართოაივნიანი სახლები― („უსახელო 

უფლისციხელი―, გვ.174). 

     მწერალი კარგად გრძნობს თავისი 

დროის მაჯისცემას, მისთვის წარსულის 

სურათები იმდენადაა საინერესო 

რამდენადაც იგი აწმყოს საფუძველია, 

ხოლო მწერალი იმ დროს მიეკუთვნება, 

რომელშიაც უწევს ცხოვრება. „მე ვზივარ 

ერთი თვის წინათ გაკეთებულ რკინის 

ორთვალაზე და ვწერ. ეს ორთვალა უფრო 

მოხერხებულია ჩემთვის. ალბათ, ერთი 

დროის რომ ვართ ორივე, იმიტომ― 

(„უსახელო უფლისცოხელი―, გვ. 179). 

     სიკვდილ-სიცოცხლის პრობლემა ერთი 

იმათგანია, რომელიც ე.წ. მარადიულ 

პრობლემათა რიგს განეკუთვნება. გურამ 

რჩეულიშვილის პროზაში ეს საკითხი 

ახალი კუთხითაა დანახული. ღრმა 

ფსიქოლოგიზმი, მოვლენის 

ფილოსოფიური ჭვრეტა, სიკვდილის 

გარდუვალობის ცნობიერი აღქმა, 

ტრაგიკული შემთხვევისადმი გრძნობიერი 

და ცნობიერი მიდგომა, ეს ყველაფერი 

აღელვებს როგორც მწერალს, ისე მის 

გმირებსაც. 

     მეტად რთულია შეურიგდეს ადამიანი 

არყოფნის აზრს. მოვა დრო, როდესაც ის 

დატოვებს ამ ქვეყანას და ამის შეგნება კი 

მეტად მძიმეა. სულმოკლე ადამიანს ეს 

შეგნება უიმედობასა და 

სასოწარკვეთილებაში აგდებს, სულიერად 

ძლიერ ადამიანს კი აძლევს იმის 

საშუალებას, რომ გაამრთლოს ამ ქვეყანაზე 

თავისი არსებობის აზრი, რომელიც მის 

საქმიანობაში, სიკეთის კეთებაში, ქვეყნისა 

და ხალხის სამსახურში უნდა გამოვლინდეს. 

ჩვენი დიდი წინაპარი ნ. ბარათაშვილი 

წერდა: „არც კაცი ვარგა, იყოს სოფელში და 

სოფლისათვის არა იზრუნოს―. 

     სიკვდილ-სიცოცხლის მონაცვლეობა 

ცხოვრების კანონზომიერი პროცესია და 

მას ვერაფერი შეცვლის. მუდმივი 

არაფერია ამ ქვეყნად და ამიტომაც „კაცმა 

უნდა მთელი სულით იცოცხლო, ან რა 

არის მუდმივობა, _ სისულელე. ყველა 

ადამიანი მუდმივდ ცხოვრობს: ყოველ 

შემთხვევაში მისი მარადიულობა ის 

წლებია, რომელსაც გაატარებს ამ 

ქვეყანაზე. კაცმა რომ თქვას, არცა კვდება 

კაცი, იბადება სხვა, რომელიც ოდნავ 

განსხვავდება გარდაცვლილისაგან― (გვ.66). 

მეტად საყურადღებო და ცხოვრებისეულია 

გმირის ეს მსჯელობა; მას კარგად ესმის, 

რომ სიცოცხლე არ კვდება, სიცოცხლე 

გრძელდება მომავალ თაობებში, ეს კი 

დიდი რწმენა და იმედია. გურამ 

რჩეულიშვილის გმირი გრძნობს, რომ 
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უფროსი თაობის ადამიანის წასვლა 

სიკვდილთან ერთი საფეხურით მის 

მიახლოებას იწვევს. ამას ის მწვავედ 

განიცდის, ეუფლება შიში, რომელიც 

სავსებით ბუნებრივია. გამოსავალი ერთია, 

სხვაგან უნდა ეძებო სიმშვიდე და ეს 

გრძნობა ჩნდება მაშინ, როდესაც 

აღადგგენს დარღვეულ ჰარმონიას, 

გახდება მამა და სიცოცხლის 

განუწყვეტელობის იმედი დაეუფლება 

(„ახლა მე ოცდახუთი წლისა ვარ―). მოხდა 

ტრაგიკული შემთხვევა, დაიღუპა 

ადამიანი. როგორ შევხვდეთ ამ ფაქტს, 

მივეცეთ მწუხარებას, თუ ცივი გონებით 

განვჭვრიტოთ იგი? მწერალი ალფრედ 

კურელა, შინაგანად მომზადებული, 

გაწონასწორებული ხვდება მეუღლის 

ტრაგიკულად დაღუპვს ამბავს 

(„სიკვდილი მთებში―). ის ფაქტს ცივი 

გონებით აღიქვამს, ემოციებს ლაგმავს და 

გარეგნულად არ იმჩნევს ამ დიდ 

ტრაგედიას. მან იცის, რომ სიკდილი არის 

სიკვდილი და რაიმეს შეცვლა 

შეუძლებელია. ის ამ მოვლენას უყურებს, 

როგორც კანონზომიერებას, „ჩვენ ასე 

გავზარდეთ შვილები: მოკვდა, ესე იგი 

მოკვდა — ბოდიში მოხადა შვილს 

კურელამ, — ჰო, ისინი ასე გავზარდეთ. 

მეც და ელპირემაც―. ამ ამბის შემსწრე ორი 

ახალგაზრდა, გურამი და ვაჟა, კამათობენ, 

ეძებენ ამ თავშეკავების მიზეზებს. უკვირს 

გურამს ალფრედ კურელას ეს ქცევა 

საბოლოოდ კი ასკვნის: „ჰო, სჯობია 

ცოდნა, ნაკლებს დარდობ. დარდით, რა 

თქმა უნდა, ვერ უშველი― (გვ. 199). 

     ადამიანში გრძნობიერი და ცნობიერი 

აღქმები მონაცვლეობენ, ხშირად განცდა 

უსწრებს წინ, ვიდრე გონება გააანალიზებს 

მომხდარ ფაქტს და, საერთოდ, გონება 

ხელს არ უშლის გრძნობის უშუალობას. 

ასეთია მწერლისა და მოქმედი გმირის 

პოზიცია. კურელას ეს თავშეკავება 

დიდხანს არ გასტანს და სასტუმროში 

დაბრუნებული, ამ დაგუბებულ დიდ 

ტკივილს ამჟღავნებს, მაგრამ აქვე გონება 

მოუხმობს და დეპეშებს აგზავნის 

გერმანიაში. რაღაცაზე, თუნდაც წვრილმან 

ამბავზე უნდა გადაიტანოს ადამიანმა 

ყურადღება, გრძნობას აყოლა არაფერს 

უშველის დიდ სატკივარს. 

     ტრაგედია დატრიალდა ზღვის 

სანაპიროზე: მამამ თავი გასწირა 

ახლობელი ადამიანების, ოჯახის 

გადასარჩენად („ნელი ტანგო―) . როგორ 

შეხვდა საზოგადოება ამ ამბავს? თითქოს, 

ერთი შეხედვით, გულგრილობა სუფევს, 

ხალხმა დაივიწყა თავდადებული ვაჟკაცი, 

მაგრამ ეს მხოლოდ მოჩვენებითია. 

საღამოს, ცეკვების დროს, ქალსა და ვაჟს 
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შორის გამართულ დიალოგში მისი ხსოვნა 

არ ქრება, სიცოცხლე გრძელდება: 

„ბ ი ჭ ი: საცოდავი, კარგი ვაჟკაცი ყოფილა. 

გ ო გ ო: რა თქმა უნდა, ახლა ცოტანი არიან 

ასეთები. 

ბ ი ჭ ი: მაგრამ მენდეთ, მაინც არიან―. 

სხვა ადამიანები აგრძელებენ შეწყვეტილ 

სიცოცხლეს, სხვაში გადადის სიცოცხლე 

და მისი სიძლიერეც ამაშია. 

„შენ გენაცვალე, სიკვდილო, 

სიცოცხლე მშვენობს შენითა“. 

(ვაჟა) 

     რადგან ადამიანი მოაზროვნე არსებაა, 

მას აქვს უფლება დაუკვირდეს, ღრმად 

ჩასწვდეს ამ ურთულეს პრობლემას, 

შეძლოს  მისი  გაშინაგანება  და  გრძნობიერებისა  

და  ცნობიერების  გონივრული  შერწყმით  

უცქიროს  ცხოვრებას. 

     გურამ რჩეულიშვილის გმირები 

მოძრავნი, სიცოცხლის უნარიანნი არიან,  

ახასიათებთ სწრაფვა მიზნისაკენ, 

დაბრკოლებებთან ჭიდილი და ამ 

ჭიდილში ხდება პიროვნების შნაგანი 

სამყაროს დახვეწა და სრულყოფა. დიდი 

განსაცდელი გამოიარა მთიდან 

დაბრუნებულმა ვაჟამ, მაგრამ როცა 

მეგობარმა ახარა, რომ ტრავერსი 

დამტკიცდაო, დაავიწყდა გადატანილი 

ტანჯვა და სიხარულით გადაკოცნა იგი 

(„ასვლა―). ისევ მიზანი, მოძრაობა და 

მოძრაობა. ეს მიზანსწრაფული მოქმედება 

ნიშანდობლივია გ. რჩეულიშვილის 

გმირებისათვის. მათი მოქმედების 

ასპარეზია საზოგადოება, ადამიანები, 

რომლებშიც ისინი ცხოვრობენ. არაფერი 

ისე არ ამშვენებს ადამიანს, როგორც სხვის 

მიმართ თანაგრძნობის გამოჩენა, 

გაჭირვებაში მყოფის შველა, დიდი 

ადამიანური სიყვარული ბუნების, 

ცხოველებისა და საგნების მიმართ, სხვისი 

ადამიანური ღირსებისადმი მოწიწება და 

პატივისცემა. ყველა ეს თვისება ბუნებრივ 

მოთხოვნილებად აქვთ გადაქცეული, 

ჭარბად აქვთ მომადლებული გურამ 

რჩეულიშვილის   ნაწარმოებების პერსონაჟებს. 
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რევაზ სალია 

1905-07 წლების რევოლუციის წინადღე  

        „გვირგვილიანების ოჯახში― 

 

     „... დიდხანს ვიცოცხლე საცვიფრელ 

ეპოქაში და ჩემმა სათაყვანო საქართველომ 

ჩემ თვალთა წინ განვლო დიდი, 

ისტორიული გზა ბევრი რამ ვნახე და 

განვიცადე. 

     სირცხვილი იყო, სხვა რომ არა ვქთვა რა, 

ეს არ აღმენუსხა ჩემი „სუსტი ძალით―. — 

წერს შალვა დადიანი „გვირგვილიანების 

ოჯახში―. მართლაც, მის თვალწინ მთელმა 

ეპოქებმა ჩაიარეს. 

     შალვა დადიანი ხედავდა, თუ როგორ 

გამოდიოდა სამოქმედო ასპარეზზე ახალი 

ძალა, როგორ ძლიერდებოდა გლეხობა 

იდეურად, როგორ იწრთობოდა 

პროლეტარიატი და როგორ 

მკრთალდებოდა და ილეოდა თავისი 

წლების ერთ დროს მეტად ბარჩხალა მზე. 

1905 წლის ქარიშხლიანი დღეების 

რომანტიკა კი სამუდამოდ ჩაეკირა 

მწერლის სულს... ისე ძლიერი იყო 

ყრმობისა და სიჭაბუკის შთაბეჭდილებანი, 

რომ შ. დადიანი ყოველთვის ოცნებობდა  

 

შეექმნა ფართო მხატვრული ტილო, 

რომელზეც აისახებოდა თავისი 

თანადროული საქართველოს ყველა 

სოციალური წოდების ცხოვრება და 

სულისკვეთება. ეს ვრცელი მხატვრული 

ტილო უნდა ყოფილიყო ტრილოგია 

„მენჯი რობუ―, რომლის დროულ ლოკალს 

თვით ავტორი ასე შემოსაზღვრავს: 

     „მენჯი― იწყება 1904-ის იაპონიის ომით 

და 1905 წლის პირველი რევოლუციით 

უნდა გათავდეს 1 ნაწილი... მეორე ნაწილი 

უნდა დაიწყოს 1917 წლიდან და 

გაგრძელდეს გადატრიალებამდე. 

     მესამე ნაწილი კი უნდა იქნეს 

ნაწილობრივ ომამდელი მშენებლობა 

მენჯი-რობუსი... შემდეგ კი განვლილი 

მეორე მსოფლიო ომი და დაბრუნებული 

ხალხი კვლავ მუშაობაში ჩაბმული―. 

     მწერალს II და III ნაწილებისათვის 

ჩამოყალიბებული ჰქონია გარკვეული 

გეგმაც, მაგრამ სამწუხაროდ, რომანისტმა 
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მოასწრო დაწერა მხოლოდ პირველი 

ნაწილისა (თუმცა ესეც არაა სრული 

მწერლის მონახაზის მიხედვით), რომელიც 

დღეს „გვირგვილიანების ოჯახის― 

სახელითაა ცნობილი. 

     ამ ნაწარმოებში დამაჯერებლად არის 

აღწერილი 1905 წლის რევოლუციის 

წინადღე. 

     თუ უშუალოდ ამ რევოლუციას და 

შემდგომ ხანას ქართული მხატვრული 

სიტყვა არაერთხელ გამოხმაურებია, 900-

იანი წლების 1 ნახევარი — რევოლუციის 

მოსამზადებელი პერიოდი — ნაკლებად 

იყო მხატვრული ასახვის ობიექტი. ამ 

თვალსაზრისით „გვირგვილიანების 

ოჯახი― პირველი სიტყვა იყო ქართულ 

მწერლობაში. 

     როგორც ცნობილია, რეფორმების 

შემდგომი სოფელი სულ უფრო და უფრო 

დგებოდა განვითარების კაპიტალისტურ 

რელსებზე. ბურჟუაზიის შეჭრამ აქ 

გამოიწვია გლეხთა დიფერენციაცია, რასაც 

მოჰყვა კლასობრივი ბრძოლის გამწვავება, 

რევოლუციური მოძრაობის აღმავლობა. 

     ქართულ სოფლებში გლეხების 

პოლიტიკური გათვითცნობიერების 

საქმეში უდიდესი როლი შეასრულეს 

„ბრძოლამ―, „პროლეტარიატის ბრძოლამ―, 

„პროლეტარიატის ბრძოლის ფუნქციებმა― 

და სხვა. ამავე მიზანს ემსახურებოდა 

რევოლუციური სოციალ-დემოკრატიული 

ორგანიზაციების მიერ სოფლად 

გაგზავნილი ასეულობით პროპაგანდისტი 

და პოლიტიკურ გაფიცვებსა და 

დემონსტრაციებში მონაწილეობისათვის 

ქალაქების საწარმოებიდან დათხოვნილი 

და სოფლად დაბრუნებული ასეულობით 

მუშა, რომლებსაც მიღებული ჰქონდათ 

ქალაქად პირველი „რევოლუციური 

წრთობა―. 

     გლეხთა მასებში რევოლუციური 

სულისკვეთების გაღვიძებაზე დიდი 

გავლენა მოახდინა ბათუმის მუშათა 

დემონსტრაციის დახვრეტამ 1902 წლის 9 

მარტს, რამაც დიდი გამოხმაურება ჰპოვა 

არა მარტო საქართველოში, არამედ 

რუსეთშიც. 

     ამგვარად, ჩვენი საუკუნის დასაწყისში 

ყველა პირობა იყო შექმნილი გლეხთა 

მასობრივი რევოლუციური გამოსვლებისათვის. 

გამწვავდა ურთიერთობა გლეხობასა და 

მემამულეებს შორის. დაიწყო აგრარული 

მოძრაობა,  რაც 1902 წლიდან გლეხობის 

მძლავრ რევოლუციურ აზვირთებად იქცა 

და 1900-04 წლებში საქართველოს 

თითქმის ყველა რაიონი მოიცვა. 
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     „გვირგვილიანების ოჯახი― ამ ამბების 

მხატვრული მატიანეა. „ამჟამად ვიწყებ 

იმის თხრობას, რომ იმ ხანებში ქართველი 

მშრომელი ხალხი თვალებს იფშვნეტდა... 

— წერს შ. დადიანი, — ქედდადრეკილი 

გლეხობა სულიერად თითქმის წელში 

სწორდებოდა და ყელს იღერებდა. მას 

აღვიძებდა ყოველი საყვირები ქარხნის 

მუშებისა ბათუმიდან, ჭიათურიდან და 

საერთოდ იმ ადგილებიდან, სადაც უკვე 

ღვივდებოდა მომავლისათვის ჩაუმქრალი 

რევოლუციის ნაპერწკლები, რომელთა 

აააგიზგიზებელი მუშები და 

ინტელიგენცია იყო―. 

     მართალია, შ. დადიანი საუცხოოდ 

იცნობს ამ რევოლუციის წინადროინდელი 

საზოგადოების ყველა ფენას, იცნობს არა 

სხვისი გადმოცემით, არამედ უშუალო 

დაკვირვებით, საკუთარი განცდით, მაგრამ 

ყველაზე ძლიერად, შთამბეჭდავად, 

ხორცშესხმულად მაინც ორი კლასი — 

თავადაზნაურობა და გლეხობა — 

გვიჩვენა. მეტყველი ფერებით, უღრმესი 

სიყვარულით, საგნისა და მოვლენის ღრმა 

ცოდნით, ფაქიზი თანაგრძნობით ძერწავს 

ავტორი სოფელში ახალდაბადებული 

რევოლუციური ძალების 

წარმომადგენელთა, საბრძოლველად 

შემართულ ადამიანთა სახეებს, რაც ამ 

რომანის ერთ-ერთ ღირსებად ითვლება. 

     მწერალი იმთავითვე გვარწმუნებს, რომ 

გვეტყვის მხოლოდ სიმართლეს, 

გვიჩვენებს როგორც ნათელს, ისე ბნელს, 

რადგან მისი მწერლური გუმანი ერთნაირი 

სიცხადით ამჩნევს უარყოფითს და 

დადებითს, დიდი სიზუსტით ხედავს 

ცხოვრების სწორ სინამდვილეს: „მე ორივე 

მხარეს გარკვევით ვხედავ: ჩრდილოვანსაც 

და სინათლოვანსაც. და, მე მგონი, 

არასოდეს არა ვარ ისე გაუგნებელი ამ 

ბნელსა და ნათელს აღმართ-დაღმართში — 

ჩემი გზა ვერ მოვნახო“. ეს გზა კი არის 

სოციალისტური რეალიზმის გზა, 

რომელსაც შ. დადიანი უფრო ადრეც 

ერთგულად მიჰყვებოდა. სწორედ ამ 

უტყუარი ალღოს წყალობით შ. დადიანმა 

სოფელ ბერთემში რევოლუციის თესლის 

შემომტანად და გამღვივებლად გამოიყვანა 

ტაია გვირგვლიანი — ფეოდალური 

არისტოკრატის შვილი. 

     ტაია ქუთაისის გიმნაზიაში სწავლობდა. 

ნექტარინა, ბიცოლამისი სწორედ მასზე 

ამყარებდა იმედს, რადგან უშვილძიროდ 

გადაგების გზაზე დამდგარი 

გვირგვილიანების ერთადერთი მემკვირდე 

იყო. ბიცოლას მაიორატის შექმნა სურდა, 
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მაგრამ მის იმედებს ტაიამ ცივი წყალი 

გადაასხა. 

     ქუთაისი იმ დროისათვის, როცა იქ ტაია 

სწავლობდა, წარმოადგენდა რევოლუციონერთა 

ბუდეს. აქ მიმდინარეობდა არალეგალური 

კრებები მარქსისტებისა, რევოლუციურად 

განწყობილი მუშებისა, იმართებოდა 

დემონსტრაციები, ვრცელდებოდა 

პროკლამაციები და ა.შ. 

     „ ბარამ, ახლა იქით გაიხედე, 

ჩრდილოეთით, — ეუბნებოდა ვამეხი 

თავის ძმას, როცა ისინი ქუთაისში 

ჩამოვიდნენ, — იქ სკამებზე 

ჩამომწკრივებულია ახალგაზრდობა. 

ესენი, იცი, ვინ არიან? პირველი 

მარქსისტები, „პატარა ჯგუფის ხალხი 

დიდი საქმის გამკეთებელი...“ 

     სწორედ ეს ახალგაზრდები აწყობენ 

საიდუმლო კრებებს, სადაც კითხულობენ 

კლასიკოსთა ნაწარმოებებს, 

პროკლამაციებს. ვამეხის ყურს აქ 

გაუგონარი რამ ესმოდა. „იმისათვის, რომ 

მასა გაიმსჭვალოს კომუნისტური 

შეგნებით, აგრეთვე მთავარი მიზნის 

მისაღწევად საჭიროა, რომ ადამიანები 

მასობრივად შეიცვალონ. ეს კი 

შესაძლებელია მხოლოდ რევოლუციური 

პრაქტიკული მოძრაობით... დამამხობელი 

კლასი მხოლოდ რევოლუციით შესძლებს... 

შექმნას ახალი საზოგადოებრიობა“ _ 

ორატორობდა ერთი ახალგაზრდა „რუა 

რვაზე“. 

     ქუთაისში ფაბრიკა-ქარხნები არ იყო და 

საიდუმლო კრებებზე ძირითადად 

გიმნაზისტები, სემინარისტები და 

ინტელიგენცია იყრიდა თავს. თვით შ. 

დადიანი იგონებს, რომ „ქალაქის 

(ქუთაისის _ რ.ს.) ბაღის ბოლო გადაიქცა 

რევოლუცინერთა ერთ მთავარ 

თავმოსაყრელად, სადაც ჩემსობას 

ცნობილი მიხა ცხაკაია თავისებური 

დინამიტური საჭურვლით აიარაღებდა მის 

მომავალ ჯგუფებს“. 

     ქუთაისის რევოლუციური ახალგაზრდობა 

ხედავდა, თუ როგორ იზრდებოდა მუშათა 

მოძრაობის გავლენით გლეხთა სტიქიური 

გამოსვლები, მაგრამ ეს უკანასკნელი 

მიზანს ვერ მიაღწედა, თუ არ დაამყარებდა 

პროლეტარიატთან კავშირს. 

     „რუა რვაზე“ დიდი მოწიწებით 

ახსენებდნენ ლენინს, გაზეთ „ისკრას“. ამ 

გაზეთმა ხომ უდიდესი როლი შეასრული 

მუშათა მოძრაობაში მეცნიერული 

სოციალიზმის იდეების შეტანის საქმეში. 

     „... დაჩაგრულ და ექსპლოატაციაში 

მყოფ არარუსთა მუშების და გლეხების 

ფრთამ კარგა ხანია დაიწყო ბძოლა 

გათვითცონიერებებისათვის, მხოლოდ ეს 

ბრძოლა უფრო სტიქიური და 
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შეუგრძნებელი იყო აქამდე... ახლა კი მას 

სათავეში უდგას ისტორიულ ასპარეზზე 

გამოსული საზოგადოებრივი კლასი 

პროლეტარიატი და ეს კარგად უნდა 

შეიგნოს გლეხობამ“. ამ შეგნებით 

აღჭურვილი რევოლუციური ახალგაზრდობა 

უფრო და უფრო მეტ მოკავშირეს იძენდა. 

თითქმის ყველგან ვრცელდებოდა 

პროკლამაციები, თეატრში, სხვა ხასიათის 

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზე, 

თავადაზნაურთა ვახშმობებზეც კი. 

     სანიმუშოდ ერთ ადგილს მოვიტანთ 

რომანიდან: 

     „... წარმოდგენის დროს თეატრში ჩაქრა 

სინათლე და რომ განათდა, დარბაზი 

პროკლამაციებით იყო მოფენილი, ამავე 

დროს ვითომდა ხალხის დასამშვიდებლად 

სცენაზე გამოვიდა მესხიშვილი, 

წარმოსთქვა ცხარე სიტყვა მთავრობის 

წინააღმდეგ და ხალხს მოუწოდა 

აჯანყებისაკენ. ამაზე ხალხმა უპასუხა 

მარსელიოზის სიმღერით და ასეთი 

დემონსტრაციით  დასრულდა  წარმოდგენა.  

     შ. დადიანი მხატვრული ფერებით 

დიდებულად აღადგენს ამ ისტორიულ 

სიმართლეს. 

     ტაია გვირგვილიანი სწორედ ამ წრეში 

ტრიალებდა. აქ მას მეტსახელად „ვეფხვს― 

ეძახდნენ. გიზმნაზისტი მთელი არსებით 

გაიტაცა რევოლუციური მოძრაობის 

ბობოქარმა ტალღამ. ტაია მზადაა უარი 

თქვას პირად ბედნიერებაზე და თავისი 

ცხოვრება შესწიროს სოციალ-

დემოკრატიულ პარტიას, რომლის 

მემარცხენე ფრთას ეკუთვნის თვითონ. აი, 

რას ეუბნება იგი ბიძას: 

     „... ფულები... ჩემდა წილად ათი 

ათასამდე მერგება თურმე. რასაკვირველია, 

პირად საქმისათვის მოვიხმარ, მაგრამ შენ 

არ  დაგიმალავ,  ნახევარს  პარტიას  გადავცემ. 

     — რომელ პარტიას? 

   — რომელი  პარტიაა  ჩვენში  ჩამოყალიბებული  

— სოციალ-დემოკრატიული და მეც ამ პარტიას 

მემარცხენე ფრთას გადავცემ―. 

     ტაიამ იცოდა, რომ ის ნამდვილი 

რევოლუციონერი ვერ გახდებოდა, თუ არ 

გაწყვეტდა კავშირს თავის კლასთან, 

რომელმაც საუკუნეების განმავლობაში 

ჩაგრულთა ზიზღი და სიძულვილი 

დაიმსახურა, სწორედ ამიტომ მან 

საბოლოოდ უარი თქვა თოლისქვამზე, 

რომელსაც ნექტარი ზრდიდა და ტაიას 

საცოლედ ეგულებოდა, რათა მაიორატის 

შექმნა გაადვილებოდა. „მე ისეთ საქმეში 

ვარ ჩაბმული, რომ ჩემი სიცოცხლე ბეწვზე 
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ჰკიდია. _ სწერს ტაია თოლისქვამს, ჩემზე 

თუ ფიქრობდი ოდესმე, იცოდე, ეგ 

ბავშვური გატაცება იყო და ამიერიდან 

ნუღა იფიქრებ.  შენს ბედს ეწიე. ერთი კია: 

თუ მოახერხებ, ხალხს ემსახურე; შენც 

ხედავ, რა დრო დგება, და ეს იქნება შენი 

ადამიანური ვალის მოხდა ხალხის 

წინაშე―. 

      უანგარობით, ხალხის საქმისადმი 

თავდადებით ტაიამ დიდი სიყვარული 

დაიმსახურა თანასოფლელ გლეხებს 

შორის. 

     თვით მწერალსაც ძალიან უყვარს 

თავისი გმირი, მაგრამ ის თანამიმდევარი 

რეალისტია და არ კარგავს წონასწორობას. 

მან კარგად იცის, რომ თავადაზნაურობას 

სახელი აქვს გატეხილი. საუკუნეების 

განმავლობაში დაგროვდა ჩაგრულ ხალხში 

ბოღმა და აშკარა სიძულვილი ამ 

კლასისადმი. ამიტომ ყველა ჩაგრული 

ერთნაირად როდი ენდობა 

პრივილეგირებულ წოდებას. მაგ., 

ომიშხიას არ მოსწონს არც ტაია არც 

ბიძამისი ვამეხი, მიუხედავად იმისა, რომ 

იცის მათი დადებითი საქმიანობის 

შესახებ: „აქ, ჩვენში, ფარნა ბჟალავასთან 

თუ შეიძლება განდობა, თორემ სხვა არ 

ვიცი. ვამეხი და ტაია ჰო, მაგრამ რა ვქნა, ამ 

კნიაზების იმედი საერთოდ თავის დღეში 

არ მქონია―. აქ შორეულად ჩაგვესმის დიდი 

ილიას სიტყვები: „რას მიზამს კეთილსაო, 

ჩემო რაო ვო?.. ჩვენ ვინ და ისინი ვინ! ორი 

სხვადასხვა ქვეყანაა―. 

     მართალია, ხალხში დიდი ხნიდან იყო 

დაგუბებული ზიზღი უსამართლობის 

მიმართ, მაგრამ შალვა დადიანის აზრით, 

მასა როდი იყო გათვითცნობიერებული 

რევოლუციურად, არ ჰქონდა წარმოდგენა 

რევოლუციური ბრძოლის გზაზე. 

ცალკეული აჯანყებების მარცხით 

დამთავრების შედეგად გლეხებში 

თანდათანობით ჩაიფერფლა იმედი, მათ 

საერთოდ გული გაუტყდათ. 

     „ჩვენ, გლეხებმა, სამეგრელოში ვიცით, 

რომ ადამიანი ადამიანის ბატონი არ უნდა 

იყოს, ეს ჯერ კიდევ თავის დროზე უტუ 

მიქავამ გვასწავლა, მაგრამ რა გამოვიდა 

აქედან? წავაგეთ, და ისე წავაგეთ, რომ 

აქამდის სული ვერ მოგვითქვამს―. — 

ამბობს ფარნა ბჟალავა. 

     ასეთ ხალხში ადვილი არაა დანერგო 

რევოლუციური იდეები და ბრძოლაზე 

გულგატეხილს ისევ ბრძოლისაკენ 

მოუწოდო, მაგრამ ტაია იჩენს 

მოხერხებულობას და თანდათან იძენს 

მოკავშირეებს. ფარნას სახლში ის დიდი 

სიყვარულითა და გატაცებით უყვება 
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თავმოყრილთ ბათუმის 1902 წლის მუშათა 

დემონსტრაციის შესახებ. ტაიას საუბარს 

გლეხები გულისყურით უსმენდნენ და 

აღტაცებას ვერ ფარავდნენ. 

     აქ ერთი გარემოებაცაა ყურადღების 

ღირსი. ტაია აშკარა წინააღმდეგია 

ტერორის და მას ნამდვილ მარქსისტულ 

შეფასებას აძლევს. მან კარგად იცის, რომ 

ცალ-ცალკე, დაქსაქსულად კი არ უნდა 

ვმოქმედებდეთ, ერთად უნდა შევუტიოთ 

დამყაყებულ რეჟიმს, ხალხის სულთამხუთავ 

მაჯლაჯუნა  თვითმპყრობელობას―. 

     ტაიას მთავარი დასაყრდენი სოფელში 

ჯერ-ჯერობით იყვნენ მიქე და ჩელი. „მე 

თქვენი დიდი იმედი მაქვს ორივესი, — 

ეუბნება ის და-ძმას, — თქვენ პატარები არა 

ხართ და უნდა იცოდეთ, რა დრო დადგა. 

ძალიან მალე შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება... 

ადგილ-მამული ჩამოერთმევა ყველა 

მუქთახორას და შემოსავალს ის წაიღებს, 

ვინც დაამუშავა მიწა და მოიყვანა 

ჭირნახული―. ტაიას დარიგებით, 

ახალგაზრდებს უნდა შეედგინათ 

თავიანთი წრეები და ეტვირთათ 

პროკლამაციების გავრცელება. 

     აღტაცებით უსმენდნენ მომვალი 

მეთაურები თავიანთ „ბელადს―. დღეს მათ 

პირველად გაიგონეს უჩვეულო მიმართვა 

— „ამხანაგებო!― 

     ასე ჩაუყარა ტაია გვირგვილიანმა 

საფუძველი რევოლუციონერთა წრეს 

სოფელ ბერთემში. საამისო  გამოცდილება 

მას უკვე ჰქონდა ს. ჯუღაშვილისა და ს. 

წულუკიძისაგან, რომლებთანაც ნაცნობობა 

და ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. 

     „გვირგვილიანების ოჯახის― მრავალრიცხოვან 

პერსონაჟთა გალერეიდან პირველ რიგში 

საინტერესოა ის ადამიანები, რომელნიც 

რევოლუციის მოახლოებამ დარაზმა. ესენი 

არიან გლეხობის წარმომადგენლები: მანჩა 

ჯგერენაია, მიქე, დათა, ფარნა, ჩელა, 

ფანთა, ობიშხია, გუდუია და მრავალი 

სხვა. დიდი სიფაქიზით გვიჩვენა 

მწერალმა ამ ადამიანთა რევოლუციური 

აღტყინება. სხვანაირად არც შეეძლო, 

რადგან მათთან ერთ დროს თვითონაც 

მეგობრობდა და ამ მეგობრობის სითბო 

შორეულ სიბერემდე მოჰყვა. 

     ავტორმა მკითხველს ყველაზე ადრე 

მანჩა ჯგერენაია გააცნო. მისი გამოჩენა 

ნაწარმოებს რომანტიკულ ელფერს აძლევს. 

მანჩა ბათუმის ქარხანაში მუშაობდა. მან 

ვერ აიტანა ქარხნის უფროსის სისასტიკე 

და მოკლა იგი, თვითონ კი სოფელს 

შეაფარა თავი. ამრიგად, ის ყოფილი მუშაა. 
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მან იცის, რომ ბედნიერების 

მოსაპოვებლად საჭიროა ბრძოლა, 

მოძრაობა. მანჩასათვის მდინარე ტეხური 

ისეთივე სიმბოლოა, როგორიც 

ილიასათვის თერგი იყო თავის დროზე. 

მანჩა იბრძვის უსამართლობის 

წინააღმდეგ. ამ ბრძოლაში მას გვერდით 

უდგას მშრომელი გლეხობა, ხოლო 

სოფლად რევოლუციური იდეების 

პროპაგანდისტები მოქმედების სწორ გზას 

უჩვენებენ. ჯგერენაია პირველ ხანებში 

ტერორის მომხრე იყო, მაგრამ ტაიას 

რჩევის შედეგად მან დაგმო ნაროდნიკების 

გზა. 

     ტაია გვირგვილიანის მიერ წაყენებულ 

საქმეს მთელი შეგნებით მიჰყვნენ სოფლის 

ახალგაზრდები: მიქე, ჩელა, თადა და 

სხვები. სწორედ მიქესა და ჩელას 

საშუალებით ჩამოაყალიბა ფაქტიურად 

ტაიამ პირველი რევოლუციური წრეები 

სოფელ ბეთლემში. მიქე ძალ-ღონეს არ 

იშურებს, რათა გამართოს არალეგალური 

კრებები გლეხებში, გააღვიძოს მათში 

კლასობრივი შეგნება, დარაზმოს ისინი 

მომვალი ბრძოლებისათვის. მიქე „ახალი 

თაობის― აქტიური წარმომადგენელია. 

რომანის დასასრულს ვგებულობთ, რომ ის 

ბერთემის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია. 

ჩვენ, მართალია, არ გვინახავს ის გზა, 

რომელიც მიქემ გაიარა, მაგრამ მოვლენათა 

განვითარების ლოგიკა გვარწუმენს, რომ 

ის მუდამ ხალხს ედგა გვერდით და 

გაიმარჯვა კიდეც. 

     მიქესავით „ახალი თაობის― კაცია თადა. 

პირველი წვრთნა მან მიქესთან 

პროკლამაციისა და გაზეთ „ბრძოლის― 

მოწინავე სტატიების კითხვით გაიარა. 

თადა არის შეუდრეკელი, შემტევი. მან 

იცის, რომ პროლეტარიატი უნდა 

დაეყრდნოს სხვა ძალას, მთავრობის 

უკმაყოფილო ელემენტებს, პირველ რიგში, 

ღარიბ გლეხობას. 

     დათა დიდი მგზნებარებით ეწევა 

რევოლუციური იდეების პროპაგანდას, 

თავისუფლებისაკენ მოუწოდებს ჩაგრულებს: „... 

უნდა ღრმად შევიგნოთ ჩვენი უფლება და 

აღვდგეთ მის დასაცავად. თქვენ, 

უფროსებმა უნდა ითაოთ მეთაურობა და 

თუ ამას არ იზამთ, ჩვენ, ახალგაზრდები 

ვიკისრებთ ამ საქმეს―. ბოლოს კი მქუხარე 

ხმით გააგებინებს ყველას: „დეე, იცოდნენ, 

რომ მე აქ საქმისათვის მაქვს თავი 

გადადებული, რომ ვიბრძოლებ არსებული 

წყობილების წინააღმდეგ, რომ დაემხოს 

რუსეთის თვითმპყრობელობა და მისი 

იმპერატორი―. 
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     გაანსაკუთრებით აღსანიშნავია მოხუცი 

ობიშხიას სახე. ის გონიერ გლეხად 

ითვლებოდა სოფელში და ჭკუასაკითხავ 

კაცად ეგულებოდათ მეზობლებს. ერთ 

დღეს მან შემთხვევით დაინახა, თუ 

როგორი გატაცებით კითხულობდნენ 

თადა და მიქე პროკლამაციებს. ამ დღიდან 

მასშიც იღვიძებს მებრძოლი ბუნება და 

უფრო და უფრო რწმუნდება შეიარაღბული 

აჯანყების  აუცილებლობაში. დაკვირვებულ 

ობიშხიას კარგად ესმის, რომ 

აუცილებელია ერთპირობა, ერთმანეთის 

გატანა, მაგრამ ესეც არაა საკმარისი. ძალა 

უნდა მოგდევდეს, თორემ არაფერი გამოვა. 

ამიტომ ის აუცილებელ საჭიროებად 

თვლის რუსეთის ღარიბ ელემენტებთან 

კავშირის დამყარებას, რადგან მან იცის, 

რომ რუსეთი დიდი და მძლავრი ქვეყანაა. 

„... თუ რუსეთის მშრომელებთან ერთად 

იქნებით, მაშინ, მერწმუნეთ, თქვენი 

ბებერი ობიშხია, დროშით ხელში წინ 

წაგიძღვებათ―. 

     ობიშხია რომანის ბოლოს ბერთემის 

ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია 

და გლეხებს საჭირო დარიგებებს აძლევს. 

     როგორც პროფ. გ. ციციშვილი 

მიუთითებს, „ამ რეალისტური სახით 

ავტორმა გლეხთა მასების აჯანყებისაკენ 

გადახრა გვაჩვენა―. 

     ობიშხიას მსგავსად მკითხველს 

დიდხანს ამახსოვრდება ფარნა ბჟალავას 

ხორცშესხმული სახე. 

     თავდაპირველად ფარნაც ორჭოფობს. 

მას ვერ წარმოუდგენია, როგორ შეიძლება 

აჯობონ კბილებამდე შეიარაღებულ რუსთ 

ხელმწიფეს, რომელსაც ძალიან დიდი 

ჯარი ჰყავს. მაგრამ თანდათანობით მასაც 

აეხილა თვალი. ისიც დარწმუნებულია 

რუსეთის პროლეტარიატთან კავშირის 

აუცილებლობაში. 

     ყოველგვარი ბოროტების წინააღმდეგ 

მთელი შეგნებით ახმედრებულმა ფარნამ 

სიცოცხლეს გამოასალმა გლეხების 

სულთამხდელი, ნექტარინას მოურავი 

გუტატი მატახერია და ამით ყველას 

გააგებინა, რომ ის თავდადებული 

მებრძოლია  ხალხის  კეთილდღეობისათვის. 

     ასევე მშრომელთა სანუკვარი 

ოცნებებისათვის თავგამოდებით იბრძვის 

გუდუია, რომლის სახეც მწერალმა დიდი 

სიყვარულით დახატა. გუდუიაში 

უკუღმართ სინამდვილეს დიდი ბოღმა და 

სიძულვილი დაუგუბებია, რასაც ის 

ანთებულ შურისძიებად უქცევია. 

     რომანში ეპიზოდურად გაიელვებენ 

სხვა გლეხებიც, ასევე შეურიგებელნი 

არსებული სინამდვილისადმი. ესენი 
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არიან: ღარიბ-ღატაკი ქუხილია, ლევა 

კოტია, სტეფანე, ეგი სართანია, იოსე 

ხუბუნაია, მომავალი მებრძოლები: გური, 

სქვამაია და სხვები. ამით მწერალი 

გვეუბნება, რომ გლეხობა საერთოდ 

გაჟღენთილია ბრძოლის ჟინით და 

სოფელში დენთის სუნი ტრიალებს. 

     მაგრამ სოციალური უკუღმართობის 

წინააღმდეგ მარტო კაცები როდი იბრძვიან 

რომანში. მათ მხარს უმშვენებენ მათივე 

წრიდან გამოსული ქართველი ქალები 

მწერალმა  შექმნა  დაუვიწყარი 

განზოგადებული სახე მშრომელი ხალხის 

საუკეთესო მიზნებისა და ოცნებებისათვის 

მებრძოლი ქალისა. ეს არის ჩელა ჭითანავა, 

ტაიას მარჯვენა ხელი და მიქეს ღვიძლი 

და, რომელიც შორეულად მ. ჯავახიშვილს 

მართას („ქალის ტვირთი―) მოგვაგონებს. 

     ჩელას ცხოვრებაში სინათლეს შეიტანს 

და რევოლუციურ გზაზე დააყენებს ტაია 

გვირგილიანი. ჩელაც დიდი მონდომებით 

შეუდგა გლეხის გოგონების დაახლოებას.   

იწვევდა მათ სახლებში კრებებს, 

უკითხავდა სოციალური ხასიათის 

ნაწარმოებებს, კერძოდ, ე. ნინოშვილის 

მოთხრობებს, რომლებშიც აღწერილი იყო 

დაბალი წოდების ადამიანების წყევლა-

კრულვით აღსავსე ცხოვრება. ასე აჩვევდა 

თავის კბილა გოგონებს ჩელა სოციალურ 

საკითხებზე მსჯელობას. 

     ჩელამ იტვირთა სოფლის ქალებში 

ერთობის იდეის შეტანა და დანერგვა. მან 

მართლაც დარაზმა ისინი მომავალი 

ბრძოლებისათვის: 

     „ჩელა და მისი წრის გოგონები 

დარბოდნენ მეზობელ ქალებში. ჯერ 

თითო ოროლასთან, შემდეგ უფრო 

მრავალრიცხოვნად მართავდნენ საიდუმლო 

კრებებს   და თანდათან მეტ 

თანამგრძნობელებს იძენდნენ―. 

     „ჩელას ცხოვრების გზა ათასების გზაა. 

— წერს პროფ. გ. ციციშვილი, — იგი 

პირველი მერცხალია იმ გმირ ქალთაგან, 

ვინც მამაკაცებთან ერთად შუდრეკლად 

იბრძოდა რევოლუციის ბარიკადებზე. 

რომანში ეს განზოგადებული სახე 

რევოლუციური საქმისადმი პირველი 

ზიარების მომენტშია მხოლოდ ნაჩვენები, 

მაგრამ მკითხველი უკვე გრძნობს, საით 

განვითარდება იგი―. 

     რომანის შემდგომ ნაწილებში, როგორც 

მწერლისეული გეგმიდან ჩანს, იგი ჩვენს 

წინაშე წარმოსდგებოდა აქტიურ, საზრიან, 

მტკიცე და უყოყმანო პარტიულ მუშაკს. 
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     თადა და მიქე გადაწყვეტენ მეზობელ 

სოფლებშიც გაავრცელონ რევოლუციური 

იდეები. მართალია, მათ ყველაფერი ჯერ 

კიდევ არა აქვთ გათვალისწინებული, 

მაგრამ ტაიას იმედი აქვთ. ისიც უგზავნის 

მათ ლიტერატურას, ამხნევებს „ცენტრიდან― 

წერილით. აი რას იწერებოდა ის 

ქუთაისიდან: 

     „მხნედ იყავით. მტკიცეთ შექმენით 

საკუთარი ორგანიზაცია. ნურაფრის 

გერიდებათ, ადგილობრივ მამასახლისს 

და მთავრობის მოხელეებს აჰყარეთ იარაღი, 

ჩამოართვით უფლებები, არაფერში არ 

დაემორჩლოთ... ამ შეტაკებაში შეიძლება 

თქვენიანიც ვინმე დაიჭრას, მოკლან, 

მაგრამ უმსხვერპლოდ არაფერი არ 

კეთდება, მით უფრო ასეთ დიდ საქმეში―. 

     დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ტაიას 

წერილმა. გლეხობა დაირაზმა. ახლა ის 

წინანდებურად ისე ადვილად არ ეპუება 

მებატონეებს. ოდნავი წალაპარაკებაც მათ 

შორის ხელჩართული ბრძოლით 

მთავრდება. ამის ნათელსაყოფად 

საინტერესოა ერთი მომენტი რომანში: 

     „ეს პირველი შეტევა იყო, ამითი ჩვენ 

გამოვზომეთ ერთი-მეორის ძალები, 

ერთგვარად გავიგეთ, თუ ვინ რისი 

შემძლეა... მოვა დრო და ისე შევუტევთ, 

რომ სულ ვაი დედას ვაძახებთ―. 

     მომძლავრდა ბერთემის ორგანიზაცია. 

მან გვირგვილიანების ოჯახიდან ყველა 

მოსამსახურე გაიყვანა. მათ ახლა 

მეთაურობთ ობიშხია, გუდუია, ქალებში 

არეულობა შეაქვთ ფანთას, ჩელას. 

ყველაფერმა ამან კი თავზარი დასცა 

მებატონეებს. 

     „ახლა ისინი ორნი კი არ არიან, მთელი 

ამ სოფლის გლეხობა მათ უჭერს მხარს“, — 

გულდაწყვეტილი ეუბნება მოურავი 

ნექტარინას. 

     გლეხობაში სამზადისი არ ნელდება. 

     „მთელი რუსეთის მშრომელი ხალხი 

წამოქოჩრილა, ჩვენს ირგვლივაც რა 

ამბებია თურმე... ირგვლივ შემოგვრტყმიან 

მეგობრები. ნამდვილი დრო დამდგარა... 

მიქემ დაიწყო, სხვებიც აყვნენ და იმ 

არემარეზე აგუგუნდა მაშინდელი 

საბრძოლო მეგრული სიმღერა“. 

     მთელი რომანი ისეა აგებულია, რომ 

მასში ძლიერად იგრძნობა მოახლოებული 

რევოლუციის გუგუნი, მისი ცხოველმყოფელი 

ძალა. 

     როგორც ვნახეთ, შ. დადიანმა დიდი 

გულის სითბოთ და ფაქიზი 

თანაგრძნობით დახატა რევოლუციური 
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იდეები პირველ პროპაგანდისტთა 

სახეები. მართალია, მოქმედება ძრითადად 

სოფელ ბერთემსა და ქალაქ ქუთაისში 

მიმდინარეობს, მაგრამ მოვლენები იმდენად 

შთამბეჭდავად და დამაჯერებლად არის 

აღწერილი, იმდენად დიდია მისი 

მხატვრული განზოგადების ძალა, რომ 

მკითხველს ადვილად შეუძლია 

წარმოიდგინოს პირველი რევოლუციის 

მოსამზადებელი პერიოდის ხასიათი 

მთელი საქართველოს მასშტაბით. 
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გერონტი ლიპარტელიანი 

 

ნომადი ბართაიას პირველი წიგნი 

 

     ახალი პოეტის გამოჩენას მკითხველი 

ინტერესით ხვდება ხოლმე, რადგან მისგან 

მოელის რაიმე ახალს, ორიგინალურს, 

ისეთს, რომელიც ოდნავ მაინც 

განსხვავდება არსებულისაგან, 

„მანამდელისაგან―. თუკი ასეთ 

განსხვავებას ვერ ნახავს, ახალში 

ძველისაგან განსხვავებულ არსებით 

ნიშნებს ვერ შენიშნავს, პირუთვნელი 

მკითხველი, რა თქმა უნდა, 

უკმაყოფილოდ ჩაიქნევს ხელს და იმ წიგნს 

მეორედ აღარ დაუბრუნდება. 

     ნომადი ბართაიას წიგნის წაკითხვის 

შემდეგ გრჩებათ შთაბეჭდილება, თითქოს 

ასეთი ლექსების დაწერა ყველას შეუძლია, 

ყველა „მოახერხებს―. მაგრამ დაკვირვების 

შედეგად უეჭველად შენიშნავთ, რომ აქ 

არის სიახლის ნაპერწკალი, ამ წიგნის 

ავტორს რომ განასხვავებს სხვა 

პოეტებისაგან. ეს არის მისი უბრალოება 

და სისადავე. 

     თითქოს ავტორი სრულებით არ აქცევს 

ყურადღებას ლექსის გარეგნულ მხარეს და 

მთელი გულისყური გადააქვს 

შინაარსობრივ მომხიბვლელობაზე, რაც 

უდავოდ მიღწეულია. 

     „ნომადი ბართაიას წიგნი სეფესიტყვა არ 

გახლავთ პოეზიაში, — წერს წიგნს 

წინასიტყვაობაში პოეტი ჯანსუღ 

ჩარკვიანი, — ვერც დიდ ნოვატორობად 

ჩავთვლი მის პოეზიას, მაგრამ ჩემთვის 

მნიშვნელოვნად მთავარია ის, რომ პოეტი 

ცდილობს გამოერჩეს დადგენილსა და 

დაკანონებულს. მისი სტილური ხერხი 

უბრალოებაა, ხაზგასმული უბრალოება, 

რომლითაც შექმნილი განწყობილებანი 

მომხიბვლელია და გაცოცხლებული―. 

     ნომადი ბართაიამ პოეზიას კარები 

სამშობლოზე ფიქრით შემოაღო. მისი 

„ფაფუკი თეთრი“ ფიქრი მხოლოდ და 

მხოლოდ სამშობლოს ცაზე დაცურავს 

თეთრი გედივით: „სამშობლოს ცაზე, 
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კრიალა ცაზე, გედივით თეთრი დაცურავს 

ფიქრი“. 

ამ პატარა წიგნის კითხვისას ჩაგესმით 

მშვენიერი მუსიკა სამშობლოს სიყვარულისა: 

 

     ისეთი სინაზეა 

     მაგნოლიის რტოების... 

     აქ უთუოდ იქნება 

     ოქროს საბადოები. 

                                   („აცანა“) 

 

     ჩვენი პოეზიის ეს ტრადიციული თემა 

ახალგაზრდა პოეტისათვის ასე კონკრეტული 

და სახეობრივია: 

     ყველა კარგია, მაგრამ 

     სულ სხვა ეშხი აქვს კახეთს. 

     ვთქვათ შეგეძინათ გოგო, 

     რას დაარქმევდით სახელს? 

      სახელის მეტი რაა? 

      რა ვიცი?! ალბათ, თამარს... 

      დავივლი ნება-ნება 

      ჩემი სამშობლოს მთა-ბარს. 

     ნომადი ბართაიას ლირიკულ გმირს 

უყვარს ქართული მიწა, ყოველი მისხალი 

სამშობლოს მიწისა და თავისი ქვეყნის 

მიწიერი სურნელება. უყვარს სამშობლოს 

გაზაფხული: 

     ამ დროს, ყოველთვის, ყველაზე უფრო 

მომენატრება ბელტის სუნი. ამ დროს,  

ყოველთვის, ყველაზე უფრო საყანე მიწას 

მიელტვის სული. ამ დროს, ყოველთვის, 

ვეება ხარებს წინ მიუძღვება პატარა ბიჭი 

და პაწაწინა ფეხის გულიდან მამულის 

მიწა ჟრუნტელად უვლის. 

     დღეს საბჭოთა საქართველო მშვიდობიანი 

ცხოვრებით სუნთქავს და არაჩვეულებრივ 

აღმავლობას განიცდის. თქმა არ უნდა, 

ახალი სიმღერაც თავისებურია და მისი 

შესაფერი. საამაყოა დღევანდელი 

ქართველი ხალხის ცხოვრება, საქმე და 

შემართება, მაგრამ ქართველობისათვის 

ერთი დიდი პრობლემა მაინც დარჩა, 

რომელიც აწუხებს ყველა ჭეშმარიტ 

ქართველს. ეს არის გამრავლება. ნომადი 

ბართაიას ლექსში „მივიწყებული სიმღერა“ 

სწორედ ეს აზრია გატარებული. 

საილუსტრაციოდ მთლიანად მოვიყვანოთ 

ეს ლექსი: 

     დედისერთას არ შევირთავ, 

     არ შევირთავ დედისერთას. 

     თუ ცხრა და-ძმა არ ეყოლა, 

     არ მოვიყვან ისეთს სახლში! 

     ქალი მინდა იმისთანა, 

     ჯოგმრავალი ჰყავდეს მამა, 

     მისი ახლო ნათესავი 

     შორს ისროდეს ყველა ისარს. 

     მთელი ტომი, როგორც წესი, 

     შეჰნატროდეს უნდა მის გვარს. 

      ეს ლექსი არ გამოირჩევა დიდი 

ექსპრესიულობით, სამაგიეროდ თვალსაჩინოა 
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გამომსახველობითი ძალით, სისადავით 

და გადმოსაცემი აზრის სიღრმით. 

     სამშობლოსადმი სიყვარულის გრძნობით 

არის გამთბარი ნ. ბართაიას ერთი 

უსათაურო ლექსი, რომელშიც 

გამოსჭვივის ჩვენი თვალწარმტაცი ქვეყნის 

მშვენიერება და სილამაზე: 

    უახლოვდება ნაპირს — 

     ნელა ირწევა გემი. 

     თვალს რომ იტაცებს თქვენსას 

     სამშობლო არის ჩემი. 

 

      ლექსში „მამალი ქალაქში“ პატრიოტული 

გრძნობაა ჩაქსოვილი. 

      არის ერთი გამოთქმა: „იმას იქით 

მამალიც არ ყივის“-ო. პოეტის სურვილია 

მისი სამშობლოს ქალაქსა თუ სოფელში, 

ყოველ მხარესა თუ კუნჭულში ისმოდეს 

მამლის ყივილი, რათა ძილისაგან 

დილაადრიანად აღვიძებდეს საყვარელი 

სამშობლოს ბინადართ. მამლის ყივილი 

ქართველი პოეტისათვის მისი სამშობლოს 

სიცოცხლისა და არსებობის მუდმივობის 

მაუწყებელია. ეს ურითმო ლექსი, 

წასაკითხად თითქოს უმნიშვნელო, _ 

მნიშვნელოვანია და ლამაზი თავისი 

გამომსახველობითი ძალით. 

     ნომადი ბართაიას ლექსებში 

გადმოცემულია სოფლური ყოფის სურათები, 

დაბინდებისას ჩაის პლანტაციებიდან შინ 

მიმავალი ქალები, რომელთაც „არაფრის 

გამო შეუძლიათ გულის წასვლამდე 

იცინონ―. სოფლური იდილიური სურათი 

შესანიშნავად არის დახატული ლექსში 

„აგვისტო―: 

     მთვარემ თავის ოქროს მძივით 

     მოუქსოვა ღამეს თმები. 

     იქით ოჩოკოჩებივით 

     ჩანან აბედათის მთები. 

     სოფლური ყოფის უტყუარი სურათია 

დახატული ლექსში „პატარძლები―. ამ 

პატარძლებს „შემოდგომა ბღუჯა-ბღუჯა 

კალათებში ჩაუყრიათ―. აქვეა სოფლელი 

შეყვარებული ბიჭები „გრძელი და სუსტი 

მკლავებით, ქოჩრებით, როგორც 

გირჩებით. 

     კრებულში რამდენიმე ლექსი სატრფიალო 

ლირიკის კარგი ნიმუშია. აღნიშვნის 

ღირსია ნორმადი ბართაიას ლირიკული 

გმირის ნაზი, მგრძნობიარე დამოკიდებულება 

ქალისადმი:   

     ჩუმად ჩამოწვა ბინდი, 

     აქა-იქ დადის ლანდი. 

     აქ დღე არ გავა, 

     გოგოს 

     არ შეუყვარდეს ვაჟი. 

     აუთოვებენ კაბებს 

     გულმოდგინებით როგორ!.. 

     აქ დღე არ გავა, 

     ვაჟმა 

     არ შეიყვაროს გოგო. 
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      ცალკე აღნიშვნის ღირსია ლექსები: 

„მურმან ლებანიძეს―, უსათაურო 

(„გეახლება ხოლმე...―) და „მეზობლები―. ეს 

უბრალო ლექსებია, დაწერილი დიალოგის 

ფორმით, მაგრამ გადმოცემის ამ მანერით 

ახალგაზრდა პოეტი ახერხებს სათქმელი 

სადა და მარტივ ფორმებში საინტერესოდ 

გვითხრას. 

     საყურადღებოა წიგნში შემავალი ციკლი 

ლექსებისა, რომელთაც ავტორმა საერთო 

სათაური მისცა: „შენი სახელის ჭირიმე―. 

ლექსების ამ ციკლში დახატულია 

ჩვეულებრივი ყოფითი სურათები, რაც 

გვხვდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. აქ 

უმთავრესად სოფელია წარმოდგენილი. ამ 

ციკლში შემავალ ერთ-ერთ უსათაურო 

ლექსში („თექვსმეტი წლის იყავ, გიულ―) 

ავტორი გაურბის რითმას და ქმნის 

მშვენიერ ურითმო, თეთრ ლექსს. ქვემოთ 

მოყვანილ სტროფებში უეჭველად 

შევნიშნავთ, რომ სიტყვების უბრალო 

გადაადგილებითაც კი შეეძლო ნომადი 

ბართაიას თეთრი ლექსის ნაცვლად 

რითმიანი ლექსი დაეწერა, მაგრამ განგებ 

აარიდა თავი ამას: 

   თექვსმეტი წლისა იყავ, გიულ, 

    ჭყონში გოგო მოიტაცე  

    ადიდებულ აბაშაში 

  შეატოპე ლაფშა ცხენი. 

     ყინულივით ცივმა წყალმა 

     გონს მოაგო შენი სატრფო, 

     შეეშინდა საწყალ გოგოს, 

     წელზე ხელი შემოგხვია... 

 

     ამგვარი ხერხი გვხვდება ახალგაზრდა 

პოეტის სხვა უსათაურო ლექსებშიც. 

შესანიშნავია ლექსები: „ისეთი კოხტა 

გოგონაა―, „რა უცნაური რამ არის―, „საათი 

მუზეუმში―, „ბოშები―, „პოეტი―, „პატარა 

უფლისწული―, „ცხენები―, „გარსია 

ლორკას―, „ჯელალ ედ-დინ რუმის―, 

„მომენატრება როგორ―, „მინდვრის 

ბატონი―, „ცეცხლთაყვანისმცემლები და 

სხვა. კარგად ამბობს პოეტი: 

     სათქმელს ლექსში ვეღარ ვატევ, 

     აშიაზე ვხატავ იებს, 

     მაგრამ იის სურნელებას 

     ვინ დახატავს ხორციელი? 

 

     გალაკტიონისაგან დიდად არის 

დავალებული თანამედროვე ჩვენი 

პოეტური სამყარო. ეპოქის შვილმა 

საკუთარი პოეტური ეპოქა შექმნა. მისი 

სახელი სათაყვანოა ქართული პოეტური 

აზროვნების ისტორიაში. მეოცე საუკუნის 

ქართული პოეზიის კერპი იმქუხარებს 

საუკუნეთა მიღმაც. და, რა თქმა უნდა, 

ჩვენი თაობა გვერდს ვერ აუვლის 

ქართული პოეტური აზროვნების ტიტანს, 

რომელიც დაუძლეველ რაინდად მოჩანს 

ხელოვნების ცაზე. სწორედ ამ დიდებულ 
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მამულიშვილს ეძღვნება ნ. ბართაიას 

ლექსი „გალაკტიონი გაგრაში―. აქ 

პოეტური ჭვრეტით აღდგენილია დიდი 

პოეტის გაგრაში ყოფნის სურათები: ის 

ნაძვები, რომელთა ქვეშ სეირნობდა 

მგოსანი; ის ლურჯი მთები, ის თეთრი 

სანატორიუმი, სადაც პოეტი ისვენებდა; ის 

თეთრი ოთახი, სადაც პოეტი ისვენებდა; 

ის თეთრი ოთახი, სადაც ეძინა მთვარით 

გასხივოსნებულს. და ყველაფერი ეს: 

     თითქოს იყო სიზმარი, 

     ცხადი არიყოსავით. 

     აი, ამ ნაძვების ქვეშ 

     სეირნობდა მგოსანი. 

     ცალმხრივი ვიქნებოდით, თუკი ნ. 

ბართაიას ამ წიგნის ყველა ლექსს თანაბარ 

მნიშვნელობას მივანიჭებდით, მაგრამ 

თითო-ოროლა სუსტი ლექსი ხელს ვერ 

შეუშლის ნიჭიერი შემოქმედის წინსვლას, 

ვუსურვოთ ამ წიგნის ავტორს მდიდარი 

შემოქმედებით მომავალი. 
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ფრიდრიხ სომხიშვილი 

 

   ოთარ ჭელიძის პოეტური სამყარო 

 

    ოთარ ჭელიძე მიმდინარე საუკუნის 40-

იან წლებში შემოვიდა ქართულ პოეზიაში 

და თავისი სუნთქვა შემოიტანა. ხალასი 

ნიჭი და ცხოვრების დიდი გამოცდილება 

შემოქმედს საშუალებას აძლევს მტკიცედ 

და ძვირფასი ფერებით ქსოვოს ქსოვილი 

პოეზიისა. 

ოთარ ჭელიძის პოეტური შემოქმედების 

თავისებურება საინტერესო და გულთან 

მისატანია ყოველი ადამიანისთვის, ვისაც 

კი ლოექსის ძალა, მისი სიდიადე და 

ჰარმონიული ჟღერადობა შეუგრძვნია. 

პოეტი აღაფრთოვანებს მკითხველს 

თავისი შინაგანი ემოციების სიჭარბით, 

ღრმა ლირიზმითა და პოეტური ხედვის 

თავისებურებით. 

ჩემზე უმცროსს, მაგრამ სახით ჩემზე 

                              მოხუცს, ჩემზე ბებერს, 

 შევხედე ზაჰესს და მის სვეტებს—  

                  წყალთან შემდგარ მებადურებს, 

 მათი ელვა წყვილი გუგის ათინათის  

                                                       შეიერთებს  

რიბირაბოს შევანათებ თვალებს, 

                                  როგორც ელნათურებს 

 ცხენის ძალებს შუქად გატყორცნილს,  

როგორც ნიავი ხეხილს რტომრავალს,  

ჩემი ოცნება ჩუმად დაკოცნის 

 ფესვებდალოცვილ ქვეყნის მომავალს 

                                             („რიბირაბო―) 

     

    მოყვანილი ტექსტი კომენტარს არ 

საჭიროებს. ნათელი ფერებით 

გაუსხივოსნებია ავტორს ჩანაფიქრი და 

მკითხველის გულამდეც საღად მიუტანია. 

    შეუძლებელია დღეს მკითხველი 

საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა 

პოეზიით  ან  პროზით,თუ  იგი  

დღევანდელობას არ პასუხობს, თუ  

მკითხველის სულსა და გულს არ 

ააფორიაქებს მაღალმხატვრულობით, თუ 

მასში არ არის ჩაქსოვილი  

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის აზრი. 

    ოთარ  ჭელიძე  თავის პოეტურ 

სამყაროსი შეჭრილ  საგნებსა და 

მოვლენებს დაკვირვებული გონებით 

აცლის მტვერს და უბრუნებს სითბოსა და 

სინათლეს. 

ლეღის ფოთლებიდან წვიმის 

 წვეთებს ქარიშხალი აწნავს, 

 მშიერ თოლიების წივილს, 
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 ტალღის თავაწყვეტილ 

ლაწანს. 

                          („უცნობ 

ნავსადგურში―) 

 შეიძლება თამამად ითქვას, რომ პოეტს 

ერთის ამოსუნთქვით ამოაქვს სულის 

სიღრმიდან გაუხუხარი სიტყვის 

მარგალიტები და კალმის ერთი მოსმით 

ჩვენს წინაშე აღმოჩნდება პოეტი—

მოქალაქე, მეგობარი სულისა და ჩვენი 

ფიქრების უდიდესი მესაიდუმლე.  

    მოზღვავებული გრძნობებითა და 

ფანტაზიით აღსავსე ავტორი როდი 

მიექანება ზომიერების გარღვევამდე. 

თავის მხატვრულ ჩანაფირს საოცრად 

ზუსტად ასახავს შორსჭვრეტელობითა და 

ინტუიციით მიგნებულ პოეტურ რკალში. 

წარმოსახვის თავისებურებებით პოეტი 

სინამდვილეს ხორცს ასხამს და ფერთა 

სიუხვით კინძავს თავის მაგნიტურ არეში. 

    ისეთი რიტმი და ტონი, როგორიც ოთარ 

ჭელიძის პოეზიაში გვხვდება, მანამდე 

მიუკვლეველი იყო ქართულ 

ლიტერატურაში. სწორედ ეს 

თავისებურება განასხვავებს პოეტს 

თანამედროვეთაგან და საპატიო ადგილს 

უმკვიდრებს უახლეს ლიტერატურაში. 

 

ცისფერ ეკრანიდან გადმოიცემა 

 როცა გადარჩენილ ლომებზეა, 

 მაშინ მეცხადება საოცრებად 

 ჩემი სამშობლო და პოეზია,  

ლომებს საუკუნის მძვინვარება 

 ცეცხლის სისასტიკით აცოტავებს, 

 მაინც ბუხუნებენ ზვიადები, 

 მათ ვერ უწოდებენ საცოდავებს. 

 

ამბობს პოეტი ლექსში „ლომები, პოეზია 

და საქართველო―, სადაც აზრი უაღრესად 

კონდენსირებული, ზუსტი და 

მაღალმხატვრული ფორმით არის 

გადმოცემული. 

    მხატვრული სახეებით აზროვნება, 

ზუსტი მიგნება შედარება-შეპირისპირება 

ემოციის გამძაფრების საშუალებაა, რაც 

ოთარ ჭელიძის პოეტური ნიჭის 

დამახასიათებელი თვისებაა. 

    „სინანულის საგალობელში― პოეტი 

სრულიად ახლებური ინტონაციით 

მიმართავს ზღვას: 

 

ზღვაო, გარდაუვალი განჩენით, 

ჰო რა დაბოღმილი მეფოფრები, 

ხომ არ დამეძებენ გადარჩენილს 

ადრე დაღუპული მეგობრები?.. 

 

   ოთარ ჭელიძე სიტუაციის გამძაფრებით, 

ფილოსოფიური ხედვით და განცდათა 

წარმოჩენით სრულყოფს რითმასა და 

ინტონაციას: „ზღვაო, ძირიანა დაიძარი, 

ვიდრე არყოფნაში გადამისვრი, შენთვის 



 

190 
 

ტალღებია საფიცარი, ჩემთვის — 

სიღრმეები მარადისი―. სწორედ სამყაროს 

სიღრმეებიდან ამოტივტივებს პოეტი 

ძვირფას უწმინდეს ძეგლად გადააქვს. 

    პოემაში „ჩემი მაგნიტური არე― ოთარ 

ჭელიძე ისევ ახლებური სიღრმით აწვდის 

მკითხველს რიტმისა და რითმის 

საიდუმლოებათა გასაღებს: 

 

მწკრივად, ქრისტიანულ 

                                  წელთაღრიცხვით 

მიდის ასწლეულთა ოცეული, 

ჩვენი საუკუნე დედამიწის  

ბოლო ბილიკზეა მოქცეული. 

მიდის, ეჭიდება ქარბორბალას, 

მასზე უფროსია ცხრამეტივე; 

ძმები ანისნებენ ნაბოლარას: 

—ჩადექ, კალაპოტში ჩაეტიე! 

 

ამ სტრიქონებშიც ჭეშმარიტად იგრძნობა, 

რომ პოეტი სამყაროს ნაწილია და 

შედუღებულია მთელი სისხლ-ხორცით იმ 

გარდასულ იჩინარ საგნებთან, რომელთა 

აღმოჩენა მხოლოდ ღირსეულთა ხვედრია. 

უსხეულოთა და უსახოთა 

განმსხეულებელს მარადისობასი 

გადაჰყავს სიზმარეული და ცხადი. აი, ის 

თავისებური ნიშნები, რაც განასხვავებს 

ოთარ ჭელიძეს სხვათაგან. მან პოეზიას 

გრძნეული ხილვებით აუღო ალღო და 

საკუთარი ხმით მოგვევლინა პოეზიის 

რთულ და მიუსაფარ გზაზე: 

ეძებ გრძნეულის აკიდოებს, 

და სხვა პოეტთაგან განსხვავებით, 

ბწკარში გამომწყვდეულ  

                             ცხრაკლიტულებს 

აღებ ვიოლინოს გასაღებით. 

 

ამბობს პოეტი ბორის პასტერნაკისადმი 

მიძღვნილ ლექსში და ცხადად ვგრძნობთ, 

რომ თვით ავტორის ორეულია მასში 

გამოკვეთილი. საკუთარი სტილის შექმნას, 

ინდივიდუალური თავისებურებების 

გამოხატულებას, პოეტი პოემის („ჩემი 

მაგნიტური არე―) დასასრულშიც გახაზავს: 

„დროზე დავამტვრიე ახლებური რიტმით 

დაჟანგული ურდულები―. 

    ოთარ ჭელიძის შემოქმედებაში 

წარმოჩენილია უბრწყინვალესი 

შედარებების მთელი გალერეა: „ფეხქვეშ 

დათოვლილი ფილაქანი//ფილებს 

უკვნესებდა კლავიშებად―, „და ტბა 

შეგუბებულ ფიქრის//ახელს თვალებივით 

რკალებს//, როგორც ერთგულების 

გვირგვინს//ველი შემოხვეულ მკლავებს―, 

„შუქი დაეცა ქუჩას//და ხეს იდუმალი 

ჩრდილი//მისგან გაუჩნდება ჩუმად, 

როგორც უკანონო შვილი. მსგავსი 

მაგალითები უხვად გვხვდება ოთარ 

ჭელიძის ბალადებსა და პოემებში. 
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    ო. ჭელიძეს აქვს თითქმის მთელი 

ციკლი ბალადებისა, სადაც გრძნეული 

ხილვებისა და ხალხური თქმულებების 

გადადნობით, უდიდესი ფანტაზიის 

წარმოსახვითა და ერუდირებული 

განჭვრეტით პოეტი მაღალ 

მხატვრულობასა და მიმზიდველს ხდის 

ნაწარმოების შინაარსს: 

 

შედგა, თითქოს ქანდაკებად 

გააქვავა მეხმა, 

ხელმეორედ დაბადება 

თუ ინატრა ვეფხვმა. 

დიდხანს იდგა, სანამ დილით 

არ ახალეს ტყვია, 

ძირს დაეცა და სიკვდილი 

არც კი შეუტყვია. 

გაწვა ვეფხვი ტიალ გზაზე, 

მიწას იწყო ლოკვა; 

საქართველოს სილამაზემ  

ასე ბევრი მოკლა 

                    („ვეფხვის ბალადა―) 

 

ბალადების უმეტესობა პატრიოტული 

ხასიათის ნაწარმოებებია: „დროშების 

დაბადება―, „სისხლიანი სუფრა―, 

„სტალინგრადის გზაზე―, „ბარაკონი―, 

„ოდა-ლეგენდა―, „თამარ მეფის საფლავი―, 

„ხვამლის საიდუმლო― და სხვ. 

    პოემები: „ორი მარაბდელი― და „ზვავისა 

და მოყმის პემა― კარგ შთაბეჭდილებას 

უტოვებს მკითხველს. პირველი გასლილია 

ორი უიღბლო ადამიანის ცხოვრების 

ფონზე, ხოლო მეორე — საგმირო 

თავგადასავალს ასახავს. 

    ოთარ ჭელიძის შემოქმედებაში მთავარ 

ადგილს იკავებს პოემა „ჩემი მაგნიტური 

არე―, რომელიც სამამულო ომის თემაზეა 

დაწერილი. ამ ნაწარმოებში, ლირიკული 

და ეპიკური ჟანრის შერწყმის გზით, 

პოეტი აღწევს გარე სამყაროს 

მოვლენებთან დაპირისპირებას. ამის 

საშუალებას კი აძლევს ფარტო 

მასშტაბური ხასიათის წარმოსახვა, 

რომელსაც საკუთარი გრძნობის ღუმელში 

გადაადნობს და მკითხველთან 

ფოლადისმაგვარი ჟღერადობით მიიტანს. 

და მაინც შეიძლება ითქვას, პოემაში წინა 

პლანზე ლირიკული ჟანრია წამოწეული. 

ეს კი პოეტის მხატვრულ გრძნობათა 

სიდიადეზე მეტყველებს. 

    პოემა ნათელ ფერებში გადაგვიშლის 

ლირიკული გმირის ადამიანურ სამყაროს. 

ავტორი უსუალოდ განიცდის 

საზოგადოებრივ ტკივილსა და 

უბედურებას. პოემის ლირიკული გმირი 

თვით ავტორია, რომელსაც თავის სულიერ 

სამყაროში გადაუმუშავებია ნანახი და 

განცდილი, ყოველივე, რაც მტერმა 

სამშობლოს დაატეხა თავს. ის შემზარავი 

სურათი, რაც ომმა მოუტანა კაცობრიობას, 
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პოეტმა მხატვრულ ფერებსი გააცოცხლა 

და მკითხველის გულთან გარდასულ 

დღეთა გამონაშუქად მიიტანა. 

    პოეტის შთაგონების სფეროში დიდი 

ადგილი უკავია სიზმრისეულ წარმოსახვას 

და მის გაიდეალებას.  

    ხალასი პოეტური ნიჭი, აქტუალურ 

საკითხებზე ყურადღების გამახვილება, 

პირადის საზოგადოებრივში გადაზრდა, 

საკუთარი სულიერი სამყაროს შექმნა და 

ფართო ჰორიზონტზე გატანა — პოეტს 

სასუალებას აძლევს იდგეს ცვენი დროის 

მხატვრული სიტყვის ოსტატთა წინა 

რიგებში. 

    საკუთარი ხმით, ინტუიციით, მძაფრი 

ემოციით, გრძნობათა სიჭარბით, რითმისა 

და რიტმის ელასტიურობით, მკვეთრი 

მხატვრული საღებავების გამოფენით 

ოთარ ჭელიძემ დაიმსახურა ის დიდი 

სიყვარული, რომელიც მხოლოდ 

ღირსეულთა ხვედრია. 

    ნახევარი საუკუნის მიჯნას 

გადაცილებული პოეტი კვლავ 

შემოქმედებითი წვის პროცესშია და 

პოეზიის ძნელად გასაკვალავ ბილიკებს 

მისდევს. იგი მიღწეულით როდი 

კმაყოფილდება. წინ მიიწევს და ახალი 

ჰორიზონტიდან ხედავ სამყაროს. ეს 

ზესწრაფვა პოეტისა შეიძლება მისივე 

ლექსით დავასრულოთ: 

 

ფრცხილებიდან სისხლის დენით, 

ტანში გამცრელ ცივ დუმილით, 

თქვენ, თითებო, იწრიტებით 

მოსასხლეტი ყინულივით. 

ვინ გამკიცხოს, ვინ დამძრახოს, 

ჩემი ზრახვა წმინდა არის, 

უფრო ახლოს მინდა ვნახო 

სამოსახლო მზის და მთვარის. 

ქვების ფხოჭნით, ხოხვით, ცოცვით, 

მაგრამ მაინც წინ და მაღლა 

მთელი ჩემი სისხლით, ხორცით 

მთის დაპყრობა მინდა ახლა. 

          („მიუწვდომელი მწვერვალი―) 

 

ვუსურვებთ ავტორს, კვლავ ახალ-ახალი 

მწვერვალების გაპყრობასა და მკითხველი 

საზოგადოების წინაშე უშრეტი 

სიყვარულით წარდგომას. 
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გია იოსელიანი 

 

                    „ცისფერყანწელთა― პოეზია  

     მე-20  საუკუნის ოციანი წლების 

ქართულ პოეზიაში ფართოდ არის ცნობილი 

„ცისფერი ყანწების“ ლიტერატურული  ჯგუფის 

სახელი. ამ სკოლამ თავისი არსებობის 

მანძილზე გარკვეული კვალი დატოვა 

ქართულ მწერლობაში. 

     ქართულ სიმბოლისტიკურ სკოლას 

საფუძველი ქუთაისში ჩაეყარა. ამ 

საკითხთან დაკავშირებით თავის 

ავტობიოგრაფიაში პოეტი ტიციან ტაბიძე 

წერს: „მე და ჩემმა  მეგობრებმა 

საქართველოს ახალგაზრდა პოეტებმა 

ქუთაისში ჩამოვაყალიბეთ პოეტების 

სიმბოლისტიკური სკოლა უცნაური 

სახელწოდებით „ცისფერი ყანწები―1. 

     „ცისფერყანწელებმა― 1916 წელს 

გამოსცეს თავიანთი ჟურნალის „ცისფერი 

ყანწების“ პირველი ნომერი, იგი იხსნება 

პაოლო იაშვილის წერილით „პირველი 

თქმა“, რომელიც მოწოდებაა საქართველოს 

მგოსნების, ყველა მეოცნებისა და 

საერთოდ ქართველი ხალხის მისამართით. 

ქართველი სიმბოლისტები პირდაპირ 

                                                           
1 ტ. ტ ა ბ ი ძ ე, რჩეული, 1960, გვ. 24. 

აცხადებდნენ თავიანთ თავს ფრანგი 

სიმბოლისტების მემვიდრეებად 

.ჟურნალში გამოქვეყნებულ მანიფესტში 

ვკითხულობთ :“ისმინეთ ყველამ ჩვენი 

ქადაგება! მრავლის სასიკვდილოდ 

გავჩნდით ჩვენ ბინძურ გზით გამთბარ 

ქვეყანაში, სადაც ხალხმა დაკარგა შვენება 

სითამამისა. საქართველოს ლანდურ 

არსებას მოვევლინეთ ჩვენ ახალი 

სხივმოსილებით და ოცნებადაკარგულ 

ხალხს ვასწავლით გაწმენდილ გზას 

მომავლის ცისფერ ტაძრისკენ... პირველი 

თქმა ჩვენი არის შხამური, იგი ადუღებულ 

ფოლადივით დასწვავს თქვენს გულს, 

უწმინდესი ხელოვანის მტერნნო, თქვენ, 

ვისაც არ გწამთ ხელოვნების მეფობა და 

მისი მაღალი ტახტის წინაშე არ აღიარებთ 

სამუდამო ქვეშევრდომობას... სასიხარულო 

განახლება არის ჩვენში... გვწამს 

ყოველგვარი ორგია, ვადიდებთ 

დამსხვრევის მშვენიერებას, უარვყოფთ 

წარსულს , როგორც მზით განათებულს, 

ისე ღამეში შეწუხებულს. წარსულის 

ოქროს გვირგვინებს გამოვტაცეთ ძვირფასი 

მარგალიტები და გადავისროლეთ 
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დავიწყების ზღვაში. ჩვენ გვინდა, რომ 

საქართველო გადაიქცეს უსაზღვრო, 

მეოცნებე ქალაქად, სადაც ცოცხალი 

ქუჩების ხმაურობა შეცვლის ყვავილოვანი 

ველების ზურმუხტობას... საქართველოს 

შემდეგ უწმინდესი ქვეყანა არის პარიზი, 

ადიდე ხალხო, ეს ჩვენი მრისხანე ქალაქი, 

სადაც გიჟური გატაცებით ჯამბაზობდნენ 

ჩვენი ლოთი ძმები ვერლენი და ბოდლერი, 

მალარმე სიტყვების მესაიდუმლე და 

არტურ რემბო სიამაყით მთვრალი 

დაწყევლილი ჭაბუკი1. ამავე მანიფესტში 

მოცემულია  სიკვდილის, სიმახინჯის  აპოლოგია. 

―ჩვენ ვცხოვრობთ სიმთვრალეში―, სიამაყით 

აცხადებენ ისინი. 

     მიუხედავად ამისა,  „ცისფერი ყანწების― 

ლიტერატურულმა ჯგუფმა გარკვეული 

როლი შეასრულა მე-20 საუკუნის 

ქართული პოეზიის განვითარებაში,  

კერძოდ მათში იგრძნობოდა რეალისტური 

ნაკადი, რომელიც გაპირობებული იყო 

ერთი მხრივ, ქართული კლასიკური 

პოეზიის გავლენით, მეორე მხრივ 

სინამდვილისადმი რეალური 

დამოკიდებულით. 

    1916წელს  „ცისფერი ყანწების“  ჯგუფში 

გაერთიადნენ: პაოლო იაშვილი, ვალერიან 

გაფრინდაშვილი, ტიციან ტაბიძე, კოლაუ 

                                                           
1 „პირველი თქმა―, „ცისფერი ყანწები―, 1916, №1, 

გვ. 15. 

ნადირაძე, ივანე ყიფიანი, სანდრო 

ცირეკიძე და სხვ. 1918 წლიდან შეემატნენ 

გიორგი ლეონიძე, სერგო კლდიაშვილი, 

რაჟდენ გვეტაძე, შალვა აფხაიძე, ნიკოლოზ 

მიწიშვილი და ალი არსენიშვილი. 

     სხვადასხვა დროს “ცისფერი ყანწების “  

მხატვრული გავლენის ქვეშ იყვნენ და მათ 

პერიოდულ გამოცემებში ბეჭდავდნენ 

ლექსებს ლელი ჯაფარიძე, ლადო 

მაჭავარიანი, გრიგოლ ჯაფარიძე, გრიგოლ 

ცეცხლაძე, ვიქტორ გაბესკირია, ლილი 

მეუნარგია, ლევან ასათიანი და სხვ. 

     ჩვენ ძირითადად  მიმოვიხილავთ სამი 

ცისფერ ყანწელის ტიციან ტაბიძის 

ვალერიან გაფრინდაშვილის და პაოლო 

იაშვილის 20-იანი წლების პოეზიას. 

     „ცისფერი ყანწების“ ერთ-ერთი 

დაამარსებელი ტიციან ტაბიძე 1915 წელს 

წერდა: „მზე უნდა ამოვიდეს ყოველ დღე 

და პოეტის სიმღერაც მაღლდებოდეს, 

იზრდებოდეს სიახლეთა და 

სიძლიერით“.პოეტს თავისი სიჭაბუკის 

წლებშიც მზის ამოსვლად წარმოედგინა 

პოეტის ნიჭის აყვავება, მისი სიმღერის 

ამაღლება სიახლითა და სიძლიერით 

ზრდა. ისიც უნდა აეინიშნოს, რომ მან ეს 

სიტყვები თქვა თავისი დიდი 

თანამედროვის გალაკტიონ ტაბიძის 

პირველი წიგნის გამოსვლის გამო 

დაწერილ წერილში. 
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     ტიციან ტაბიძემ რთული შემოქმედებითი 

გზა განვლო. ჭაბუკი პოეტი ქუთაისის 

გიმნაზიის მერხზევე ეზიარა იმ დროს 

ევროპასა და რუსეთში მომძლავრებულ 

დეკადენტურ პოეზიას. იმ წლების 

ქართულ ლიტერატურაში ძლიერად იჩინა 

თავი სიმბოლიზმის გავლენამ. სიმბოლიზმის 

შესახებ პოეტი წერდა: “ არის ნიადაგი 

ჩვენში სიმბოლიზმისათვის?  ქართველ 

ხალხში ცხოვრობს უკვდავი აქტიორული ს 

ული.“ იმას უნდა სხვა იყოს, იმას უყვარს 

თეატრალიზაცია ცხოვრების, რატომ 

იღებება ქართველი ქალი?  ესეც ხომ მოდის 

ბრალი არ არის. ამას ჩვენში ხომ დიდი 

ისტორია აქვს.  მიზეზი აქაც იგივეა, ეს 

აქტიურობა და თეატრალიზაციაა. ცხოვრების ეს 

ბუნება შეუსწავლელია ჯერ სრულად. 

ქართველ ხალხს უყვარს ნიღაბი, 

სიმბოლიზმი სწორედ ფილოსოფიაა ამ 

ნიღბის და ამიტომ სიმბოლიზმი ჩვენში 

აუცილებელია“1. 

     როგორც ვხედავთ ავტორი მეტად 

გონებამახვილურად და ორიგინალიურად 

ასაბუთებს თავის დებულებას,  განსაკუთრებით 

საინტერესოა თეატრალიზაციისა და ნიღბების 

ანალოგია. ერთი შეხედვით აქ მართლაც 

არის რაღაც ხელჩასაჭიდი და 

დამაფიქრებელი, მაგრამ საკითხს თუ 

                                                           
2  ტ. ტ ა ბ ი ძ ე, ცისფერი ყანწებით, „ცისფერი 

ყანწები―,  1916. 

ნამდვილი ისტორიული თვალსაზრისით 

შევხედავთ დავინახავთ,  რომ ქართული და 

დასავლეთ ევროპული თეატრალიზაცია თუ 

ნიღაბი სრულიად სხვადასხვა სოციალურ-

იდეოლოგიური ფაქტორებით იყო 

განპირობებული. ერთი გამოხატავდა 

ფეოდალური და შეიძლება ადრინდელი 

ეპოქების საზოგადოებრივ-ესთეტიკურ 

იდეალებს, სადაც მაღალი ფენების 

განწყობილებებთან ერთად საერთო 

სახალხო ინგრედიენტიც, რაც მთავარია, 

ჭარბად ერია, ხოლო  მეორე წარმოადგენდა 

დაქვეითების გზაზე დამდგარი 

ბურჟუაზიულ-კაპიტალისტური 

სოციალური წრეების მხატვრულ 

გემოვნებას. ეს გარემოებანი, რათქმაუნდა,  

საეჭვოს ხდის წერილის ავტორის 

მტკიცებას სიმბოლიზმისა და ძველი 

ქართული  კულტურის   მჭიდრო  ურთიერთბის 

შესახებ. 

     თუ ღრმად დავუკვირდებით წერილის 

შინაარს, აუცილებლად შევამჩნევთ პოეტს, 

რომ იგი განიცდის რემი დე ურმუნის 

ნიღაბთა თეორიის გავლენას. 

     რენი დე ურმონი გახლავთ ავტორი 

ნაშრომისა“ნიღაბთა წიგნი“. ამ სათაურით 

მან გამოხატა ის აზრი, რომ პოეზია 

ნიღბებით აზროვნებაა. ე.ი. ერთმანეთს 

უნდა ემთხვეოდეს სახის, სიმბოლოს და 

ნიღბის მცნებები. 
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     სიმბოლიზმის გამომხატველია შემდეგი 

შინაარსსის სიტყვები: 

         გაფიზის ვარდი მე პრუდონის 

         ჩავდე ვაზაში. 

         ბესიკის ბაღში ვრგავ ბოდლერის 

         ბოროტ ყვავილებს1. 

     ამ სიტყვებში გამოხატულია ავტორის 

მისწრაფება აღმოსავლური და დასავლური 

ლიტერატურული მოტივების შერწყმისა. 

ამ  ლექსის დაწერა დაემთხვა 1916 წელს, 

როდესაც სიმბოლიზმი ოფიციალურად 

გამოცხადდა. 

     ოციანი წლების ტიციან ტაბიძის ლექსებში ჯერ 

კიდევ მძლავრია აღნიშნული დეკადენტური 

გადახრების ხვედრითი წონა. ლექსები: 

„პაოლო იაშვილს“, „დროშა ქიმერიელთა“, 

„ნინა მაყაშვილს“, „მელიტას“, „სეზონის 

ფალავანი“, „23 აპრილი“, „უჟმური კვირა“ 

და სხვ. ამის თქმის საბაბს ნამდვილად 

იძლევიან. ამ ლექსებში ბუნებრივი 

ინერციით გადმოდიან ძველი მოტივები 

და სახეები, რომლებმაც მათ ავტორს 

სიმბოლისტის სახელი მოუპოვეს. 

     ამ პერიოდის ლექსებიდან განსაკუთრებულ 

ყურადღებას იქცევს ლექსი „ნინა 

მაყაშვილს“, რომელიც მისი ერთგული 

თანამეცხედრისადმია მიძღვნილი. აქ 

ვხვდებით თვითმკველელობის 

                                                           
1  ტ. ტ ა ბ ი ძ ე, წიგნიდან „ქალადეას ქალაქები―, 

რცეული, 1960, გვ. 185. 

აკვიატებულ აზრს. ჩვენს წინაშე დგას 

სავსებით ჩამოყალიბებული პოეტი ესთეტი, 

უსაზღვროდ შეყვარებული სამშობლოზე, 

პოეზიაზე , შთამომავლობაზე.  იგი თავისი 

ცხოვრების თანამგზავრთან ერთად  დგას  ვანქის 

ტაძარში, დამძიმებული ამქვეყნიური 

ავკარგით, და სიცოცხლის ამაოებას 

საბოლოოდ ურიგდება. მისი მიმართვა 

აღსავსეა შინაგანი დრამატიზმით და სულიერი 

მღელვარებით2. 

              

             შენს წითელ კაბას,ბალაგანის ჯვრის  

                                                          გარდამოხსნას, 

             შენს ტუბერკულოზს და სინაზით  

                                                ავადგამხდარ ხმას! 

             ძველი სონეტის მხოლოდ დარჩა,  

                                                       ერთი ტერცინა, 

             შაითან ბაზრის დაიხურა ყველა დუქანი. 

             ამოდის მთვარე, თავის მკვლელთა 

                                                        ლეშით მსუქანი. 

             ვანქის ტაძარში “sa bachtan”-ით  

                                                            შენ გაგეცინა3. 

     როგორც ვხედავთ აღნიშნული ფრაზები 

ტიპიური სიმბოლისტური ლექსია, 

რომელმაც სიმბოლიზმის ქრესტომატიაში 

შეიძლება დაიკავოს თავისი კუთვნილი 

ადგილი. 

                                                           
2 ი ქ ვ ე. 
1 ტ. ტ ა ბ ი ძ ე, ნინა მაყაშვილის, „მეოცნებე 

ნიამორები―, 1923, № 9. 
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     ოციანი წლების ტიციან ტაბიძის პოეზია 

სავსეა მწვავე შინაგანი წინააღმდეგობებით, 

მის ამდროინდელ ლექსში გარკვევით 

იგრძნობა პოეტის წრფელი განცდა, 

ნამდვილი, არამოჩვენებითი სასოწარკვეთა 

და სულიერი ტკივილი. ამ ლექსების 

კითხვისას ხშირად გვებადება ისეთი 

შეგრძნება, თითქოს უშუალოდ ვეხებით 

ადამიანის ჭრილობებს. 

      სწორედ პოეტური განცდის ეს შინაგანი 

უტყუაროობა დღემდე უნარჩუნებს მათ 

შეუნელებელი ზემოქმედების ძალას. 

     ალექსანდრე ბლოკი ამბობდა, 

“ქარიშხლების და განგაშის ეპოქებში 

პოეტის სულის უნაზესი და უინტერესო 

მისწრაფებებიც ქარიშხლითა და 

განგაშებით იმსჭვალებაო.“ 

     ტიციან ტაბიძის მთელი პოეტური 

მემკვიდრეობა ამ სიტყვების შესანიშნავი 

დადასტურებაა, სწორედ ამის გამო, მისი 

ლექსები დღემდე საოცარი ძალით 

ეხმიანება ჩვენს განწყობილებებს, 

მისწრაფებებსა და გემოვნებას, რადგან 

მათში პოეტის ინდივიდუალურ 

შემოქმედებითს ბუნებასთან ერთად 

ღრმად არის აღბეჭდილი თანამედროვე 

ადამიანის მსოფლშეგრძნებისთვის 

დამახასიათებელი საერთო თვისებებიც.  

     ვ ა ლ ე რ ი ა ნ   გ ა ფ რ ი ნ დ ა შ ვ ი ლ ს 

იმ პერიოდში მოუხდა სამწერლო 

ასპარეზზე გამოსვლა, როცა ყალიბდებოდა 

დიდი ქვეყანა, ყალიბდებოდა დიდი 

ხელოვნება, ადამიანის სული იძიებდა 

ახალ სივრცეებს და ამ დროს შექმნილი 

ყოველი სტრიქონი დღეს განსაკუთრებით 

საინტერესო და ფასეულია. 

     პოეტის პირველი ლექსები 1915-1916 

წლებით თარიღდება. ეს ის წლებია, როცა 

მსოფლიოს შეატორტმანებს მღვრიე ტალღა 

ადამიანური ვნებებისა. ბევრმა რაიმემ 

ცხოვრებისეულ სინამდვილეში დააეჭვა 

ადამიანი, შეაშინა, ხვალინდელი დროის 

რწმენა დაუკარგა და ცხოვრების ამაოებაზე 

ჩააფიქრა.  

     როდესაც ვსაუბრობთ რომელიმე 

პოეტის შემოქმედებაზე, ყოველთვის 

გვახსენდება მისის რჩეული ლექსები, 

ვალერიან გაფრინდაშვილზე ფიქრის 

დროს უნებლიედ გვახსენდება პოეტის 

დაუვიწყარი ფრაზები: 

               ისეთი ლექსი დავწერო მინდა,  

               რომ არ დამჭირდეს კიდევ ცხოვრება, 

               და მჯერა, ჩემი სიმღერა წმინდა, 

                სამშობლო მხარეს ემახსოვრება. 

     უნდა აღინიშნოს, რომ ვალერიან 

გაფრინდაშვილი ყველაზე უფრო ტიპიური 

სიმბოლისტია ცისფერყანწელთა შორის. 

სიმბოლიზმის ყველა ის ძირითადი 

დამახასიათებელი ნიშან-თვისება თუ 

მოტივი რაზედაც ტიციან ტაბიძესთან 
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გვქონდა საუბარი, ყველაზე უფრო 

მკვეთრად  და რელიეფურად სწორედ 

ვალერიან გაფრინდაშვილის ლირიკაში 

ვლინდება. სწორედ მას ჰქონდა შექმნილი 

სინამდვილის თავისებური მოდელი, 

საკუთრად თავისი, გამოგონებული 

სამყარო, რომლის ბინადრები, ავტორთან 

ერთად იყვნენ: ორეულები, მირაჟები, 

მოჩვენებები, სიზმრები, სარკეები, 

ოფელიები, დაისები, აშორდია, პრინცი 

მაჩაბლის მთვარე, თვითმკვლელები და 

სხვ. საკვირველია და საინტერესოც, რომ 

მთელ ამ უჩვეულო მხატვრულ ფაქტურას 

მონახული აქვს შესაფერისი 

გამომსახველობითი ყალიბი, რაც ქმნის 

სუფთა გაფრინდაშვილისეულ პოეტიკას.  

     20-იან წლებში ვალერიან გაფრინდაშვილი 

დიდადაა გატაცებული არტურ რემბოთი. 

ეს ნათლად  და  დამაჯერებლადაა  გამოხატული 

ლექსში“ კომუნარებს“.  

      პოეტი ამბობს: 

                  ის თქვენთან არის—კატასტროფის  

                                                           ხარბი მგოსანი, 

                   ვით არტურ რემბო, გაგიჟებულ  

                                                    ბრძოლის უნარით. 

                   მთვრალი ხომალდის კაპიტანი და 

                                                                  ჯვაროსანი,  

                   შორ სივრცეებზე მეოცნებე და 

                                                                 კომუნარი. 

     ამ ლექსში არტურ რემბო 

დახასიათებულია როგორც თანამებრძოლი 

ფრანგი რევოლუციონერებისა, როგორც 

მეოცნებე და კომუნარი.  

     ვალერიან გაფრინდაშვილი ქართველ 

პოეტთაგან ყველაზე მეტად იყო 

ფანტასტიკისა და მისტიკის პოეტი. თავის 

წერილებში, რომლებიც სისტემატურად 

იბეჭდებოდა „ცისფერყანწელთა“ თითქმის 

ყველა ბეჭვდით ორგანოში, იგი 

თანმიმდევრობით აყალიბებდა 

სიმბოლიზმის თეორიულ საფუძვლებს. 

     „ჩვენ არ გვიტაცებს ის, რაც პირდაპირი 

სახით გვევლინება, ჩვენ გვინდა ნიღაბი, 

ჩვენი ცხოვრება მახინჯი ანარეკლია მეორე 

იდეალური სამყაროსი, რომელსაც პლატონი 

ჩვენს პირველყოფილ სამშობლოს 

უწოდებს“1. 

     ვფიქრობთ, განსხვავება არ არის ამ 

წერილსა და ტიციან ტაბიძის წერილს 

შორის, რომელიც ანალოგიური 

შინაარსისაა. აქაც ყურადღება 

ნიღბებისკენაა გამახვილებული. 

     ვალერიან  გაფრინდაშვილი კატეგორიულად 

მოითხოვდა ნიღაბს პოეზიაში. იგი წერდა: 

„ ჩვენ არ გვიტაცებს ის, რაც პირდაპირი 

სახით გვევლინება, ჩვენ გვინდა ნიღაბი. 

ყველაზე უფრო საშინელი და ირონიული 

                                                           
1 ვ. გ ა ფ რ ი ნ დ ა შ ვ ი ლ ი, ჟურნალი 

„მეოცნებე ნაიმორები―, 1921, № 5, გვ. 14—15 
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ნიღაბი მშვენიერის არის სიმახინჯე. 

სინამდვილე თავისთავად მახინჯია, 

ლირიკა ამართლებს ამ სიმახინჯეს და 

მასში ნახულობს თავის იდეალს“. 

     ვალერიან გაფრინდაშვილი თითქოს 

მთელი რიგი წლების მანძილზე ატარებდა 

ამ პოეტურ ნიღაბს“. აქ უკვე მზადდება 

ნიადაგი იმ სამყაროში შესასვლელად, 

რომელიც „ მტრედისფერი“ „ცისფერი“ 

ფერებით ეხატებოდა პოეტს. 

     20-იან წლებში ვალერიან 

გაფრინდაშვილი ოფელიებისა და 

დაისების მომღერლად გვევლინება. პოეტი 

ამბობს:  

               მხოლოდ ერთი დღე წელიწადში 

                                                         ვიუქმო მინდა 

               ოფელიას დღეს საოცნებო  

                                                       როგორც მირაჟი 

                შემოდგომაზე გაფითრდება ჰაერი  

                                                                        წმინდა 

                მზეთუნახავი გამოჩნდება ცის დაირაში 

                 წვიმის ასული სევდიანი და უწყინარი 

                ავდარის წვეთებს ჩამოყვება 

                                                      ვით ანგელოსი, 

                 იმას მიიღებს აღტაცებით  

                                                   ლურჯი მდინარე. 

                 დაიცრემლება ჟანგიანი სახ მდელოსი. 

                 ეს დღე იუქმეთ ჩემთან ერთად, 

                                                       თქვენ პოეტებო! 

                  პრინცის საცოლის გაგიჟებულს  

                                                         ეცით თაყვანი. 

                 განმეორებულ იორდანებს ბრბო 

                                                                   მოედება 

               იქნება ქალი ტალღებიდან ამოსაყვანი21. 

     ამ ფრაზებიდან გამომდინარე შეიძლება 

ერთგვარი შედარება მოვიყვანოთ, კერძოდ 

ვალერიან გაფრინდაშვილისათვის 

ოფელია იგივეა, რაც გალაკტიონისათვის 

მერი და ბლოკისათვის კლეოპატრა. 

ვალერიან გაფრინდაშვილი სიმბოლიზმს 

სამუდამო არ შერჩენია, თუ შეიძლება 

ითქვას, პოეტმა თავისებური ხარკი 

გადაუხადა ამ ლიტერატურულ მიმდინარეობას. 

ვალერიან გაფრინდაშვილის პოეზია 

რეალისტურ გზას დაადგა მას შემდეგ, 

როდესაც მან პირველმა 1923 წელს 

ქართველ სიმბოლისტებს მოუწოდა 

„დაბრუნდით მიწასთან“. 

     „ნაღბიანი სიტყვის პოეტი, გაბედული 

მხატვარი, ვაჟკაცური ხმის პატრონი, 

პატრიოტი, დაუდგრომელი, ლაღი, 

გულითადი, მეგობრობაშიც გულუხვი, 

ოპტიმისტი, სიცოცხლის სტიქიით 

აღსავსე, ამხანაგებისათვის და 

სხვებისთვისაც გაჭირვების ტალკვესი, 

ახოვანი, ლამაზი, შავგვრემანი, 

ბრინჯაოსავით ჩამოსხმული, რიხიანი, 

                                                           
2 ვ. გ ა ფ რ ი ნ დ ა შ ვ ი ლ ი, „ოფელიას 

დღესასწაული―, „ბახტრიონი―, 1922, № 23. 
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ალერსიანი, სიხარული, სამშობლო, 

ბავშვები“ 1. 

     ასე ახასიათებდა გიორგი ლეონიძე 

პაოლო იაშვილს. პაოლო იაშვილი ძალიან 

უყვარდათ არამარტო საქართველოში, 

არამედ საჭართველოს ფარგლებს გარეთაც. 

საკმარისია მოვიტანოთ რამდენიმე 

მაგალითი, რომელიც გამოთქმულია 

პრესის ფურცლებზე. 

     ანდრეი ბელი წერდა, რომ პაოლო, 

<<дышет жизнью от взрыва Сердечности>> 

ილია ერენბურგი კი О "том, что они были 

прекрасными Поэтами, можно теперь 

прочитать в Любом справочнихе. мне 

хочетеся добавить, что они были живые, 

умные, Крепкие>> 

     (ამ ფრაზებში ჩვენ ვხედებით 

ნაცვალსახელს, ониб აქ  ლაპარაკია 

აგრეთვე ტიციან ტაბიძეზე, რადგან 

ტიხონოვს, პასტერნაკს, ზაბოლოცკის 

ანტოხოლსკის ყოველთვის დიდი 

გულითადობით უხსენებიათ ტიციან 

ტაბიძე პაოლო იაშვილთან ერთად). 

     პაოლო იაშვილი თანამედროვე 

ქართული პოეზიის ფუძემდებელთაგანია, 

მისი საუკეთესო შეშოქმედებითი 

ტრადიციების ერთ-ერთი (შემქმნელი და 

დამამკვიდრებელია. ქართველი ხალხის 

                                                           
1 გაზეთი „ლიტერატურული საქართველო―, 

1964, 12 ივნისი, გვ. 3. 

ისტორიული ცხოვრების დიადი 

განახლების პირველსავე დღეებში, 

როდესაც  მძაფრ კლასობრივ ბრძოლებში 

ძლევამოსილად იბადებოდა საბჭოთა 

საქართველო, პაოლო იაშვილი, 

პირეელთაგანი რევოლუციამდელი 

ქართველი ინტელიგენციის რიგებიდან,  

(შთაგონებული ლექსით მიესალმა ახალ 

საქართველოს. 

             აზიის კარო, ფერად ბაღებით, 

             ლურჯი ცის თაღით ხარ დაფარული! 

              ხარობს გმირული ბაირაღებით 

              შენი წარსული ლეგენდარული! 

     ეს იყო ერთ-ერთი პირველი მგზნებარე 

სიმღერა, რომელმაც ახალი ეპოქის 

სუნთქვა გამოხატა იმ ეპოქისა, რომელმაც 

ჩვენს სამშობლოში ააფრიალა ბრძოლებში 

გამოტარებული წითელი დროშა. 

     ახლა ორიოდე სიტყვით შევეხებით 

პოეტის იმ პერიოდის ლექსებს, 

     როცა იგი „,ცისფერყანწელთა“ პლეადას 

განეკუთვნებოდა. აქ ჩვენ შევიგრძნობთ 

ძლიერ კონტრასტს. ამ წლებში პოეტი 

სულით და გულით გამოხატავდა 

დეკადენტურ მრწამსს. იგი თვითონ იყო 

ქართველი სიმბოლისტების სკოლის 

„ცისფერი ყანწელის“ ერთ-ერთი 

დამაარსებელი და მეთაური, ,,ცისფერი 

ყანწების” რედაქტორი ევროპული და 

რუსული მოდერნისტული პოეზიის 
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მიმდევარი  და პროპაგანდისტი  

საქართველოში. ჯერ კიდევ პოეტმა 

ყრმობის წლებში მძლავრად განიცადა 

უცხოური ლიტერატურული დეკადანსის 

მაცდუნებელი გავლენა. ამ მხრიე დიდი 

მნიშვნელობა ჰქონდა იმ გარემოებასაც, 

რომ სრულიად ახალგაზრდა, იდეურად და 

შემოქმედებითად სავსებით მოუმწიფებელი, 

იგი პირველი მსოფლიო ომის დაწყების 

წინ მოხვდა პარიზში, რომელიც 

წარმოადგენდა  ევროპული ბურჟუაზიულ–

დეკადენტური პოეზიის სამშობლოს და 

მთავარ კერას. უნდა ვიფიქროთ, რომ 

საკუთარი პოეტური ბიოგრაფია ჰქონდა 

მხედველობაში პაოლო იაშვილს, როდესაც 

უკკე გვიან, 30-იანი წლების დამდეგს, 

გამოჩენილი ბოლშევიკის ალიოშა 

ჯაფარიძის ცხოვრებისადმი მიძღვნილი 

დაუმთავრებელი პოემის შესავალში 

მოგვითხრობდა დეკადანსის ჭაობში 

მოხვედრილი პოეტი ბავშვის ხვედრს: 

ყავახანაში, დუქანში, შხამში, 

კვამლში, რეტიან ქალების წრეში 

მოხვდა, ჩავარდა, პოეტი ბავშვი 

ნაზი, ვით დილის გალობა ბავშვის 

და ჩქარი როგორც ზაფხულის თქეში, 

დამყნილი იყო სარდაფის სკამზე 

და ლექსებს დუქნის ტალახში სვრიდა 

და აგინებდა საკუთარ გამზრდელს, 

ამოგდებული სიმშვიდის წრიდან. 

და გატყდა კაცი: არ ჰქონდა საღად 

არცერთი კუნთი საკუთარ ხორცის, 

ამ დროს კი გარეთ ისმოდა რაღაც, 

რაც ჰგავდა ახალ ცხოერების ქორწილს. 

     მართლაც, ,,ახალ ცხოერების 

ქორწილის“ დიდი ოქტომბრის თითქმის 

წინადღეს ქართული ლიტერატურის 

სარბიელზე გამოვიდა სიმბოლისტ 

პოეტთა ჯგუფი „ცისფერი ყანწები“, 

რომელმაც შეგნებულად უარყო ქართული 

კლასიკური ლიტერატურის დიდი 

რეალისტური და დემოკრატიული 

ტრადიციები და ეპიგონური 

გულმოდგინეობით გაჰყვა უცხოური 

დეკადენტური ხელოვნების მღვრიე 

მდინარებას. პაოლო იაშვილი ამ პოეტური 

სკოლის აღიარებული მეთაური იყო. მან 

დაწერა „ცისფერი ყანწების“ პირველი 

ალმანახისათვის წამძღვარებული 

წინათქმა–მანიფესტი, სადაც 

ვკითხულობთ: 

„საქართველოს მგოსნებს, 

ყველა მეოცნებეს 

ქართველ ხალხს! 

ისმინეთ ყველამ ჩვენი ქადაგება 

 

     საქართელოს ლანდურ არსებას 

მოვევლინეთ ჩვენ ახალი სხივმოსილებით 

და ოცნება დაკარგულ ხალხს ვასწავლით 

გაწმენდილ გზას მომავლის ცისფერ 

ტაძრისკენ... პირველთქმა ჩვენი არის 
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შხამური, იგი ადუღებულ ფოლადივით 

დასწვავს თქვენს გულს, უწმინდესი 

ხელოვნების მტერნო, თქვენ ვისაც არა 

გწამთ ხელოვნების მეფობა და მისი 

მაღალი ტახტის წინაშე არ აღიარებთ 

სამუდამო ქვეშევრდომობას“1. 

     ამ ფრაზებს აშკარად დაჰკრავს 

მოდერნიზმის ცნობილი ლოზუნგის 

„ხელოვნება ხელოვნებისათვის“ იერი. 

როგორც ვხედავთ, აქ არაფერია ნათქვამი 

ხელოვნების სოციალური არსისა და 

ფუნქციის შესახებ. 

     პოეტს ძლიან ახარებს გაზაფხულის 

მოსვლა, მას იმდენად უყვარს 

გაზაფხულის ხალიასიანი დღეები, რომ 

იგი წინასწარ ამბობს: 

             უნდა აყვავდეს მალე ქვიშნები, 

             უნდა ბალახი დილამ დათრთვილოს, 

             მე ამ ზაფხულზე დავინიშნები 

              და მივატოვებ ჩემს საქართველოს2. 

     20–იან წლებში პაოლო იაშვილის 

პოეზიაში დიდი ადგილი ეთმობა 

სოციალისტური სამშობლოს 

დამაარსებლის ვ.ი. ლენინის სახეს. ლექსში 

„თივის ურმეული“, სადაც პოეტურად 

მოთხრობილია ოქტომბრის ქარიშხლიანი 

დღეების ეპოპეა, იმ დღეებისა, როცა ჩვენმა 

                                                           
1
  პ. ი ა შ ვ ი ლ ი, პირველითქმა, „ცისფერი 

ყანწები―, ქუთაისი, 1916. 
2  პ. ი ა შ ვ ი ლ ი, ერთტომეული, 1965, გვ. 170. 

ხალხმა გადამწყვეტი ბრძოლისათვის 

შემართა ჩახმახი, პოეტი ამბობდა: 

ამ ჩახმახს სწევდა ლენინის ხელი, 

ლესავდა მკერდებს ცხრაასი წლიდან, 

და მისი სიტყვა ბასრი და ცხელი 

მეამბოხეებს შურისთვის ზრდიდა. 

და როცა თმენა საზღვარს მივიდა, 

როცა შეხუთეს სული ჩარხებმა, 

ის გამოვიდა ოქროს თივიდან 

და ჩააბარა ხალხს გამარჯვება. 

     თუ გავიხსენებთ ოციანი წლების ჩვენი 

ლიტერატურული ცხოვრების რთულ 

ვითარებას და ასეთ ფონზე შევაფასებთ 

ჰაოლო იაშვილის დასახელებულ ლექსებს, 

ჩვენთვის ნათელი გახდება, თუ რამდენად 

მნიშვნელოვან შეშოქმედებით წარმატებებს 

მიაღწია ჰოეტმა ამ წლების თავის 

საუკეთესო ლექსებში პოეზიის იდეურობასა 

და ხალხურობის თვალსაზრისით. 

1922 წელს პაოლო იაშვილი გაზეთ 

,,ბახტრიონის“ ფურცლებზე წერდა: 

„უდიდესი მიზანი და ოცნება ქართველი 

პოეტისა უნდა იყოს ის, რომ მან სავსემ და 

დამძიმებულმა ერის ყველა ხმები 

ისტორიის რაინდული ეპოპეებით 

გააგონოს მთელ ქეეყნიერებას 

,,ყურისმგლეჯელი გრიალი“3 . 

     20-იანი წლების „ცისფერყანწელთა“ 

ლექსებიდან ნათლად ჩანს, რომ ისინი 

                                                           
1 გაზეთი „ბახტრიონი―, 1922, № 19. 
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აშკარად ილაშქრებდნენ სიმბოლიზმის 

დამკვიდრებისათვის და ებრძოდნენ 

რეალიზმს. იყო პერიოდი, როდესაც 

ყოველივე რეაქციულსა  და 

კონტრრევოლუციურს მათ მიაწერდნენ. ამ 

საკითხის გამო თავისი მოსაზრება 

გამოთქვა კრიტიკოსმა სერგი ჭილაიამ. იგი 

წერს: „სიმბოლიზმმა გარკვეული 

დადებითი კვალიც დატოვა ქართულ 

მწერლობაში, ამის უარყოფა შეცდომა 

იქნებოდა. ხშირად ჩვენ ამის უარყოფას 

ეცდილობთ იმის გამო, რომ სიმბოლიზმს, 

წლების განმავლობაში მარტოოდენ 

პოლიტიკურ ახსნას ვაძლევდით ყველაფერს 

რეაქციულს, კონტრრევოლუციურს ამ 

სკოლას ვუკავშირებდით. ამის გამო 

ხშირად ამ სკოლის ლიტერატურული არსი 

და ახსნა მხედველობიდან გვრჩებოდა. 

სიმბოლიზმს, როგორც ლიტერატურულ 

მიმდიმარეობას, საფუძვლად მართლაც 

რეაქციული  ფილოსოფია უდევს. მაგრამ 

არ შეიძლება იმის დავიწყება, რომ 

სიმბოლისტური სკოლის ისეთმა 

წარმომადგენლებმა, როგორიც იყვნენ 

ბოდლერი, ბლოკი, ბრიუსოვი და სხვანი, 

ლიტერატურაში თან მოიტანეს ბევრი რამ 

ახალი, სიმბოლიზმში ისე როგორც 

რომანტიზმში, ორი  მხარე უნდა განვასხვაოთ.   

რეაქციული სკოლა გამოვყოთ მისი პროგრესული 

შენაკადისაგან, რომელიც ჰქონდათ 

სიმბოლისტური სკოლის წარმომადგენლებს“ 1. 

     ცისფერყანწელებმა ასევე დიდი 

ყურადღება მიაქციეს ლექსის გარეგან 

ფორმას, ისინი მე-19 საუკუნის პოეზიას იმ 

პრეტენზიით შეებრძოლენ, რომ 

შექმნიდნენ ახალ პოეზიას, მაგრამ ვიდრე 

ისინი სიმბოლიზმს იცავდნენ, ვიდრე 

ისინი ილიას და აკაკის პოეტურ 

ტრადიციებს ებრძოდნენ, მიზანს ვერ 

აღწევდნენ. ქართული ლექსის კულტურის 

განახლების საქმეში მათ გარკვეული 

როლი მხოლოდ მას შემდეგ შეასრულეს, 

როცა თავი დააღწიეს სიმბოლიზმის მავნე 

არტახებს. 

                                                           
2 ს ე რ გ ე ი   ჭ ი ლ ა ი ა, უახლესი ქართული 

მწერლობა, 1972, გვ. 42. 
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ლევან დესპოტაშვილი 

 

ისტორიული ფაქტები და მხატვრული გამონაგონი 

კ. გამსახურდიას „დავით აღმაშენებელში― 

                                            

     XII საუკუნის საქართველოს პოლიტიკური 

ცხოვრება იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, 

რომ მან იმთავითვე მიიქცია 

ისტორიკოსთა ყურადღება. ძველი 

ქართული ისტორიოგრაფიის მეტად 

მნიშვნელოვანი ძეგლი და 

პირველხარისხოვანი წყაროა „ცხოვრება 

მეფეთ-მეფის დავითისა―, რომელშიც 

მოთხრობილია ნაწილობრივ გიორგი 

მეორის, ხოლო ძირითადად დავით 

აღმაშენებლის ისტორია. ავტორმა ქართველ 

ისტორიკოსთა შორის თვალსაჩინო ადგილი 

დაიკავა, ხოლო თვით თხზულება ქართული 

ისტორიოგრაფიის ნიმუშად იქნა მიჩნეული. 

დავით აღმაშენებლის ისტორია ჩვენთვის 

უფრო ხელმისაწვდომი  გახდა მარიამ 

დედოფლისეული ,,ქართლის ცხოვრების― 

აღმოჩენის შემდეგ. სწორედ აქ არის 

თხზულება სათაურით ,,ცხოვრება მეფეთმეფისა 

დავითისი მარიამ დედოფლისეული 

„ქართლის ცხოვრების― აღმოჩენამდე, 

როგორც ივანე ჯავახიშვილი შენიშნავს, 

„ჩვენ თითქმის ვერც კი წარმოგვედგინა, 

რომ დავით აღმაშენებელს თავისი ცალკე 

მემატიანე ჰყავდა―1. დადგენილია, რომ 

დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსს 

საშუალება ჰქონდა საკუთარი თვალით 

ნანახი და ყურით გაგონილი შეეჯერებინა 

და იმ პერიოდის ობიექტური ისტორია 

მოეცა. დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი 

ფრიად განსწავლულ და განათლებულ 

პიროვნებად გვევლინება. თხზულებიდან 

ჩანს, რომ მან კარგად იცის დასავლეთისა 

და აღმოსავლეთის კულტურა, ისტორია 

და ლიტერატურა. ისტორიკოსი 

თანამიმდევრულად განიხილავს დავით 

                                                           
1
 ივ. ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი, „ქართველი ერის 

ისტორია―, ტ. П, 1948, გვ.  215  
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ადმაშენებლის ღონისძიებებს პოლიტიკურ, 

სამხედრო, საეკლესიო და კულტურის 

სფეროში. იგი მოხიბლულია დავითის 

ნიჭითა და გამჭრიახობით. დავითის 

ისტორიკოსი პირველ რიგში აღნიშნავს 

კლდეკარის ერისთავის ლიპარიტის 

განდევნას საქართველოდან. ის ამბობს 

,,კუალად იწყო ლიპარიტ მამა-პაპურთა 

კუალთ სვლა, შეიპყრა მეფემან და 

განუტევა―1. ისტორიკოსი აღნიშნავს მეფემ 

ვერც პატიებით მოიგო ლიპარიტის გული 

და ღალატისათვის საბოლოოდ გააძევა 

საქართველოდან. შემდგომ თავის 

თხზულებაში ისტორიკოსი აღნიშნავს 

ჯვაროსნების მიერ იერუსალიმის აღებას, 

აგრეთვე დავით აღმაშნებლის დიდ 

სამხედრო წარმატებას დიდგორის ომში. 

,,ქართლის ცხოვრების― ისტორიკოსი 

ალექსანდრე მაკედონელზე მაღლა აყენებს 

თავის თხზულების გმირს და ნანობს, რომ 

ელინელ რიტორებს ხოტბის საგნად არ 

ჰქონდათ დაეით აღმაშენებლის საგმირო 

საქმენი. 

     ივ. ჯავახიშვილი მიმოიხილავდა რა 

საქართველოს სახელმწიფოს საშინაო 

პოლიტიკას, ასკვნიდა: ,,დავით 

აღმაშენებლის პირველ დიდ ღვაწლად 

საქართველოს წარმატების ბაზაზე უნდა 

                                                           
2  „ქართლის ცხოვრება―, IV, 1973, გვ. 156. 

საეკლესიო წესწყობილების ის დიდი 

ცვლილება ჩაითვალოს, რომელიც მეფის 

თაოსნობით რუის-ურბნისის საეკლესიო 

კრებამ განახორციელა2. ივ. ჯავახიშვილი 

აგრეთვე აღნიშნავდა ყივჩაღთა 

ჩამოსახლების დიდ მნიშვნელობას XII 

საუკუნის საქართველოს პოლიტიკური 

მდგომარეობის და სამხედრო ძლიერების 

გასაუმჯობესებლად: მათი ჩამოსახლება 

არა მარტო გარეშე მტერთან საომრად იყო 

საჭირო, არამედ შინა მტრების 

დასათრგუნავადაც. 

     ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობები დავით 

აღმაშენებლის შესახებ ძირითადად 

ემყარება ,,ქართლის ცხოვრებას―. 

ვახუშტიმ  როგორც ჩანს, კარგად იცოდა 

საჭართველოს ისტორიის წყაროები და 

უხვადაც სარგებლობდა მით. იგი 

საინტერესოდ გვიამბობს დიდგვაროვან 

ფეოდალთა ცენტრიდანული პოლიტიკის 

გატარების, სახელმწიფოს 

დეცენტრალიზაციისაკენ მიდრეკილების 

შესახებ და აქვე მიგვანიშნებს ქართველი 

მეფის მტკიცე პოლიტიკის შესახებ 

დიდგვაროვანთა წინააღმდეგ. 

     დიდი ქართველი მწერალი კ. 

გამსახურდია იცნობს არა მარტო ზემოთ 

                                                           
1 ივ. ჯ ა ვ ა ხ ი შ ვ ი ლ ი, „ქართველი ერის 

ისტორია―, ტ. II, 1948, გვ. 215. 
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მითითებულ ქართველ ისტორიკოსთა 

ცნობებს დავით აღმაშენებელზე, არამედ 

უცხოურ წყაროებსაც. 

     ჯვაროსნების დამოკიდებულების 

შესახებ დავით მეფისადმი ცნობები 

შემოგვინახა ანტიოქიის ჯვაროსნული 

სამთავროს კანცლერმა გოტიემ, რომელმაც 

მის მიერ შედგენილ ქრონიკაში 

საგანგებოდ აღნიშნა დიდგორის ბრძოლის 

დიდი მნიშვნელობა. კონსტანტინე 

გამსახურდიას „დავით აღმაშენებელში― 

კარგად ჩანს ჯვაროსნების მიერ ახლო 

აღმოსავლეთის დალაშქვრის ყველა 

მნიშვნელოვანი ფაქტი. თვითონ მწერალი 

აღნიშნავს, რომ მას გამოუკვლევია 

ბიზანტიური, ლათინური და გერმანული 

ქრონიკები. გამსახურდიას უსარგებლია 

არაბი ისტორიკოსის იბნ-ალ-ასირის 

ცნობებით. აგრეთვე დიდი ანგარიში 

გაუწევია სომეხი ისტორიკოსის მათე 

ურჰაელისათვის, რომელიც გვაუწყებს, 

რომ 1120 წელს საქართველოს თავს დაესხა 

მუსლიმთა კოალიციის სამასათასიანი 

ლაშქარი. 

     დავით აღმამენებლის შესახებ მდიდარ 

ცნობებს გვაწვდის XIII  საუვუნის 

სომხური ისტორიოგრაფიის თვალსაჩინო 

წარმომადგენელი ვარდან აღმოსავლელი. 

ვარდანი  მოგვითხრობს დავით 

აღმაშენებლის მოღვაწეობაზე, მის 

ბრძოლებსა და დაპყრობებზე, მის 

რელიგიურ შეხედულობებზე, კერძოდ  

თუ რა შახედულების იყო სომეხთა 

ეკლესიაზე. აღწერს როგორ გადასცეს 

სომხებმა ანისი დავით ადმაშენებელს. 

     გამსახურდიას ტეტრალოგიის 

მესწავლის დროს ადვილი შესამჩნევია, 

რომ მწერალი დიდ ანგარიშს უწევს 

ისტორიულ წყაროებს. ნაწარმოებში 

კარგად ჩანს დავით აღმაშენებლის მიერ 

ჩატარებული ყველა მნიშვნელოვანი 

პოლიტიკური ღონისძიება. ნაწარმოების 

პირველ თავშივე იგრძნობა, თუ რა დიდ 

სიძნელეებთან ჰქონდა საქმე ახალგაზრდა 

მეფეს, რომელიც თავის მოღვაწეობის 

პირეელივე წლებში შეეჯახა ისეთ ძლიერ 

მოწინააღმდეგეებს, როგორიც იყვნენ 

ლიპარიტ ერისთავი და ძაგან ერისთავი. 

,,ქართლის ცხოვრებაში― მოხსენებულია 

ლიპარიტიც და ძაგანიც, როგორც მეფის 

შეურიგებელი მტრები. 

     დავით ადშაშენებელი მეთაურობდა და 

უშუალოდ ხელმძღვანელობდა იმ 

მართლაცდა ტიტანურ ბრძოლას, 

რომელსაც ქართველი ხალხი ეწეოდა XI--

XII საუკუნეთა მიჯნაზე დამპყრობლებთაგან 

თავისი  სამშობლოს  განთავისუფლებისათვის  მისი 

გაერთიანებისა და გაძლიერებისათვის, 
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ქვეყნის აღორძინებისა და ეკონომიურად 

განმტკიცებსათვის, ეროვნული 

კულტურის განვთარებისათვის. 

თექვსმეტი წლის ჭაბუკი ავიდა იგი 

ტახტზე, როდესაც საქართველოს სამეფო 

უაღრესად მძიმე პირობებში იმყოფებოდა. 

     ნაწარშოებში კარგად ჩანს ის ღრშა 

რეფორმები, რომელიც დავით 

აღმაშენებელმა განახორციელა საეკლესიო 

და საერო მმართველობაში.ცნობილ რუის-

ურბნისის საეკლესიო კრებას შან 

დააკანონებინა ეკლესიის მესვეურთა 

დაწინაურება მხოლოდ პირადი 

ღირსებების მიხედვით და ამით აღკვეთა 

თავიანთი დიდგვაროვნული შთამომავლობით 

გადიდგულებული უვარგისი, უმეცარი და 

უზნეო ,,სულიერი მამების‖ ძალაუფლება 

ასევე შეცვალა საერო ხელისუფლებაში 

მაღალ სახელმწიფო თუ სამხედრო 

თანამდებობაზე დაწინაურების წესიც და 

აქაც გზა გაუხსნა მოღვაწეთა პირად 

ღირსებებს, მათ გონებრივსა და ზნეობრივ 

თვისებებს, მათ პირად დამსახურე-ბას. 

მაგალითად, შეიძლება დავასახელოთ 

ნიანია ბაკურიანის დაწინაურება და მისი 

დანიშვნა სპასალარად, რამაც გამოიწვია 

დიდგვაროვანთა შური და უკმაყოფილება 

,,არავის მოსწონდა ამ ხარჭის ნაშობის ასე 

დაწინაურება‖. მწერალი აღნიშნავს მეფის 

დიდ ღვაწლს ერწუხისა და დიდგორის 

ბრძოლაში და გამარჯვებას დავით 

აღმაშენებლის დიდ ენერგიასა და 

უბადლო სამხედრო ტალანტს აკუთვნებს. 

დავით აღმაშენებელი იყო ერთ-ერთი 

უგანათლებულესი მონარქი მთელს 

შუასაუკუნეობრივ მსოფლიოში. თავის 

დიდ სახელმწიფოებრივსა და სამხედრო 

მოღვაწეობას იგი ათავსებდა 

განუწყვეტლივ გონებრივ შრომასთან. 

მემატიანეები მოგვითხრობენ, რომ 

ნადირობისა და ლაშქრობის დროსაც კი 

იგი თან ატარებდა მდიდარ ბიბლიოთეკას, 

ბევრს კითხულობდა, გულმოდგინედ 

ეწაფებოდა  თავისი დროის   სულიერ 

სიმდიდრეს და თავის სამეფოში ფართო 

გასაქანს აძლევდა შემოქმედებით აზრს  

ფილოსოფიის, მეცნიერების, მწერლობის, 

ხელოვნების განვითარებას. მისი 

შთაგონებითა და ხელმძღვანელობით 

აგებული გელათის მონასტერი, თავისი 

იშვიათი არქიტექტურითა და მხატვრობით, ამ  

მონასტერთან დაარსებული აკადემიაც 

საკმარისია იმის გასათვალისწინებლად, 

თუ როგორ სიმაღლეებს მიაღწია 

იმდროინდელმა საქართლომ. სულიერი 

შემოქმედების ყველა დარგში 

არაჩვეულებრივად ვრცელია რომანის 

მოქმედების გეოგრაფიული სარბიელი. 

მასში მოთხრობილი და ასახული 
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ისტორიული მოვლენები, მისი გმირების 

ცხოვრება და მათი ურთიერთობის 

ისტორია. ხან საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხეებში მიმდინარეობს, ხან 

ბიზანტიაში, ხან პალესტინაში, ხან 

სეჯუკიანთა ვეებერთელა იმპერიაში,ხან 

ყივჩაღთა სამფლობელოში. შეუძლებელიც 

იყო მწერალს დავით აღმაშენებლის 

ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ეპოპეა 

მხოლოდ საქართველოს ისტორიის 

ფარგლებში გაეშუქებინა. შეუძლებელია იმ 

დროინდელი საქართველოსა და ქართველი 

ხალხის ცხოვრება იზოლირებულად გაეაზრებინა 

და წარმოესახა გარესამყაროსგან გამოთიშულად, 

ეპოქის დიდი საერთაშორისო მოვლენებისაგან 

მოწყვეტილად. 

     თუ საქართველოს იმდროინდელ 

ცხოვრებაზე, მის ისტორიულ ბედზე 

უშუალო გავლენას ახდენდა 

საქართველოსადმი მეგობრულად თუ 

მტრულად განწყობილ მეზობელ ქვეყნებში 

შექმნილი ვითარება, თავის მხრივ 

დავითის მიერ შექმნილი დიდი და 

ძლიერი ფეოდალური მონარქია, 

ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე განფენილი, 

გარკვეულ როლს ასრულებდა მთელი 

ქრისტიანული აღმოსავლეთის, მთელი 

წინააზიისა და, მაშასადამე, იმდროინდელი 

მსოფლიოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. 

     სპეციალურ ლიტერატურაში გამორკვეულია და 

უდაოდ დადასტურებულია, რომ დავით 

აღმაშენებლის მეთაურობით ქართველი 

ხალხის გმირულმა ბრძოლებმა, დავითის 

ბრძნულმა შორსმჭვრეტელმა პოლიტიკამ 

გადაარჩინა კავკასიის ხალხები ნაძალადევ 

გამაჰმადიანებას, რომ იმდროინდელი 

დიდი საქართველოს სახემწიფო 

ქრისტიანობის უმძლავრეს ფორპოსტსა და 

ბარიერს წარმოადგენდა წინა აზიაში და, 

მაშასადამე, ობიექტურად უაღრესად 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა 

ქრისტიანულ და მაჰმადიანურ სამყაროთა 

იმ დიდ ბრძოლაში, რომელიც 

შუასაუკუნეობრივ მსოფლიო ისტორიის 

ერთ-ერთ განმსაზღვრელ მოვლენას შეადგენდა, 

ამიტომაც რომანში საქართველოს ცხოვრება 

წარმოსახულია უაღრესად გართულებულ 

იმდროინდელ საერთაშორისო ურთიერთობათა 

ასპექტში, იმ დიდ ისტოიულ კონფლიქტებთან 

დაკავშირებით,რომლებიც არყევდნენ და 

აზანზარებდნენ იმდროინდელ მსოფლიოს 

და გადამწყვეტ ზეგავლენას ახდენდნენ 

საქართველოს მდგომარეობაზეც. 

     „დავით აღმაშენებლიის― შედარება 

ისტორიულ წყაროებში მოცემულ 

ცნობებთან კარგად დაგვანახებს, რომ 

მოცემული მასალა მხოლოდ ზღვაში 

წვეთია. აქ ადვილად დაინახავს 



 

209 
 

მკვითხველი, თუ რა დიდ მხატვრებთან 

აქვს საქმე კ.გამსახურდიას სახით.დავით 

აღმაშენებლის სახის შექმნისას 

გამსახურდია ქმნიდა უამრავ მხატვრულ 

სიტუაციებს, რომლებიც ამდიდრებდნენ 

აღმაშენებლის პიროვნებას.იგი გვიხატავს 

მეფის არა მარტო სამხედრო და სახელმწიფო 

მოღვაწეობის ძირითად სურათებს, არამედ 

გვაძლევს ხორცშესხმულ ადამიანს მთელი თავისი 

განცდებითა და გრძნობებით.საინტერესოდ არის 

მოცემული დავითისა და დედისიმედის 

სიყვარულის ისტორია.აქ კარგად ჩანს , 

როგორც ადამიანური თვისებები, ასევე 

მეფის მოვალეობის მაღალი შეგნება.ვერც 

დედისიმედისადმი მგზნებარე 

სიყვარულმა,ვერც უზხომოდ საყვარელი 

ქალის ცრემლებმა და ხვეწნა-მუდარამ ვერ 

მოდრიკა მეფის გული.დავითმა ორჯერ 

შეიპყრო,დილეგში ჩაამწყვდია გაჯიუტებული 

ლიპარიტი,ხოლო რაკი ამ სასჯელმაც არ 

იკმარა, სამშობლოდან გააძევა იგი და 

ბაღუაშ ორბელიანთა ციხე-სასახლენი და 

მთელი მამული და ქონება სახელმწიფოს 

გადასცა. 

     ყოველივე ეს ართულებდა დავითის 

პირად ცხოვრებას, მის ურთიერთობას 

დედისიმედთან, ერისთავის ასულზე მისი 

დაქორწინების შესაძლებლობას, მაგრამ 

ყველაზე დიდი და გადაულახავი 

დაბრკოლება ამ გზაზე წარმოშვა დავითის 

გადაწყვეტილებამ მუდმივი მძლავრი 

სამეფო ლაშქრის შექმნისა და ამ მიზნით 

ყივჩაღთა მრავალრიცხოვანი მხედრობის 

საქართველოში გადმოყვანის შესახებ. 

ყივჩაღთა უფროსმა ათრაქა შარაღანისმემ 

თანხმობა განუცხადა მიეცა 

საქართველოსათვის 40000 მხედარი 

თავიანთი ოჯახებითურთ მხოლოდ იმ 

პირობით, თუ დავითი ცოლად შეირთავდა 

შარაღანიძის ასულს გურანდუხტს. ამ 

შემთხვევაშიც მწერალმა თავისუფლება 

მისცა ფანტაზიას და ერთგვარად 

დაარღვია ისტორიული ფაქტოლოგია. 

ისტორიული წყაროების მიხედვით 

ცნობილია, რომ ყივჩაღთა მხედრობის 

მოწვევის დროს დავითი უკვე 

დაქორწინებული იყო გურანდუხტზე, 

მაგრამ ამგვარ ,,დარდვევას― არამცთუ არ 

დაურღვევია ისტორიული სიმართლე. 

არამცთუ არაფრით შეუბღალავს მეფის 

ხასიათის ძალა და მისი პიროვნების 

სიდიადე, არამედ მეტი სიღრმე და 

ცხოველმყოფელობაც შესძინა ეპოქის 

მკაცრი ვითარების სურათს, უფრო 

ცხადად გვიჩვენა, თუ როგორ უყოყმანოდ 

აყენებდა ხოლმე დავით აღმამენებელი 

სამშობლოს ინტერესებს ყველაფერზე 

მაღლა, თავისი და ყველას პირად 

მისწრაფებებზე და სურვილებზე მაღლა. 
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ხოლო მწერლის შეთხზულმა, უფრო 

სწორად რომ ვთქვათ, მხატვრულად 

გარდაქმნილმა და სახეცვლილმა ამ 

სიტუაციამ დიდად გაადრმავა 

ნაწარმოების დრამატული ჟღერა და 

გააძლიერა მისი ემოციური ზემოქმედების 

ძალა. ყივჩაღთა ლაშქრის მოწვევა 

სასიცოცხლო აუცილებლობა იყო 

საქართველოსათვის. იმ დროის 

საქართველო მძლავრი მაჰმადიანური 

კოალიციის უდიდეს სამხედრო ძალებთან 

სამხედრო ძალებთან  სამკვდრო- 

სასიცოცხლო შეჯახების წინაშე იდგა და 

განა შეეძლო ასეთ ვითარებაში დავით 

აღმაშენებელს საკუთარ გრძნობებსა და 

სურვილებს აჰყოლოდა და საფრთხეში 

ჩაეგდო თავისი სათაყვანებელი 

საშშობლოს თავისუფლების საქმე. მეფემ 

თანხმობით უპასუხა ყივჩაღთა მეთაურის 

წინადადებას, მაგრამ ამით მან სამუდამოდ 

დაკარგა დედისიმედი, მოსპო თავისი 

სიყვარული, თავისი პირადი ბედნიერება, 

და როცა  ათეული  წლების შემდეგ უკვე 

სასიკვდილო სარეცელზე მწოლიარე მეფეს 

ორიოდე წუთით ეახლა დედათა მონასტერს 

საიდუმლოდ შეფარებული, მონაზვნობაში 

დაბერებული დედისიშედი, რათა ერთხელ 

და უკანასვნელად შეეხედა თავისი 

სათაყვანებელი დავითისათვის, მომაკვდავმა 

მეფემ უთხრა მას: ,,მაპატიე, დაო, შენი და 

ჩემი სიცოცხლე საქართველოს რომ 

შევწირე ტარიგად‖1. 

     ტეტრალოგიის მთავარ პერსონაჟთა 

შორის ცოცხალი, ხორცშესხმული 

მხატვრული განსახიერებით გამოირჩევა 

მარიამ დედოფლის მომხიბვლელი სახეც. 

ბაგრატ კურაპალატის ასული, გიორგი 

მეორის ღვიძლი და, რომელიც სხვადასხვა 

დროს ბიზანტიის ორი კეისრის ცოლი იყო. 

ორივესთან განქორწინებული, მთელ 

იმპერიაში განთქმული იშვიათი 

სილამაზით, ჭკუით და სათნოებით მას 

დიდი გავლენა ჰქონდა ბიზანტიის 

საბელმწიფოს ცბოვრებაში,კეისრებისა და 

ქვეყნების მმართველი წრეების 

საქშიანობაში. დავითს წრფელად უყვარდა 

თავისი მშვენიერი და კეთილი მამიდა, 

რომელიც თანაუგრძნობდა მეფისა და 

დედისიმედის სამიჯნურო ურთიერთობას 

და ცდილობდა, ბედნიერად 

დამთავრებულიყო ჭაბუკი მეფის ეს 

მისწრაფება.ხანდაზმულობის ასაკში 

მარიამმა ერთხელ კიდევ განიცადა და 

მწვავე ტრფიალების გრძნობა:მას 

შეუყვარდა დავითის ერთ-ერთი 

უახლოესი თანამებრძოლი ნინია 

ბაკურიანი, რომელიც ისეთივე მგძნებარე 

                                                           
1
  კ. გ ა მ ს ა ხ უ რ დ ი ა, „დავით 

აღმაშენებელი―, IV, გვ. 795. 
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გრძნობით პასუხობდა დედოფალს, მაგრამ 

ამ სატრფიალო ურთიერთობას არ ეწერა 

გამარჯვება. დავითის მსგავსად, მისმა 

საყვარელმა მეგობარმა ნიანიამაც 

საქართველოს კეთილდღეობას, დიდი 

დავითის თანამებრძოლობას ანაცვალა 

პირადი ბედნიერება. 

     გიორგი ჭყონდიდელი დავითის 

აღმზრდელია, საქართველოს ჯარების 

სპარსალარი, ვაზირთა უპირველესი და 

მწიგნობართუხუცესი.სამშობლოსადმი 

თავდადებულ სამსახურში, დაუღალავ 

მოღვაწეობაში და ბრძოლაში 

გაწაღარავებული ეს მოხუცი უანგარო 

პატრიოტიზმის, სიბრძნის,სიკეთის ცოცხალ 

განსახიერებად გვევლინება. ნაწარმოებში 

კარგად ჩანს ის დიდი მამობრივი 

სიყვარული, რომლითაც გიორგი 

ჭყონდიდელი განსმჭვალულია ყრმა 

უფლიწულისადმი.―ღელავდა ვაზირთა 

უპირველესი იდუმალ,როგორ ეწადა 

ტავათ შესწრებოდა ხმლის პირველ 

მოკიდებას უფლისწულისას, ნიადაგ 

თვალწინ ჰყოლოდა ახლად შესული 

ბრძოლაში. სხვაგვარად  ინება  განგებამ, 

მანგლისთან უნდა გაყრილიყვნენ―1. 

                                                           
1
 კ. გ ა მ ს ა ხ უ რ დ ი ა, „დავით აღმაშენებელი―, 

წიგნი I, გვ. 39. 

     მიუხედავად დავით მეფისადმი დიდი 

სიყვარულისა,როდესაც საქართველოს 

კეთილდღეობისათვის აუცილებელია 

ყივჩაღთა ლაშქრის შემოყვანა სამეფოში, 

ჭყონდიდელი მოითხოვს მეფისაგან 

დათმოს პირადი ბედნიერება და შეირთოს 

ყივჩაღთა უმთავრესის ასული 

გურანდუხტი.ეს მხატვრული სიტუაცია 

ნათლად მეტყველებს ჭყონდიდელის დიდ 

პატრიოტიზმზე და პოლიტიკურ 

გამჭრიახობაზე. 

     ნიანია ბაკურიანი შერგილ 

ლიპარტელიანთან და ჯონდი ერისთავთან 

ერთად რომანში განასახიერებს სამხედრო 

მოღვაწეთა იმ ახალგაზრდა თაობას, 

რომელსაც დავით აღმაშენებელი ემყარებოდა 

თავის დიდ სახელმწიფოებრივსა და საბრძოლო 

საქმეებში.რომანის დასაწყისშივე გამოყვანილია 

ეს პერსონაჟებიგვიჩვენებენ მწერლის 

იშვიათ უნარსა და ნიჭიერებას 

თავისებური ხასიათების, ცოცხალ 

ადამიანურ სახეთა ხატვის 

სფეროში.რომანის მთავარ მოქმედ  

პირთაგან არც ერთი არ წააგავს და არ 

იმეორებს ერთმანეთს, მაშინაც კი, როცა 

ორი ან რამოდენიმე პერსონაჟი 

ანალოგიური ტიპები არიან.რომანში 

მწერალი ყოველთვის ახერხებს ყოველ 

მათგანს გარეგნული და სულიერი 
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პორტრეტის თავისებური თვისებები 

გამოუნახოს და ა გზით დამოუკიდებელი 

ცხოვრება მიანიჭოს. 

     „დავით აღმაშენებლის― მთავარი 

გმირები თავის ადამიანურ ბუნებას, 

გარეგან გამომეტყველებას თუ სულიერი 

სამყაროს თავისებურებას უპირველესად 

მოქმედების გზით გამოავლენენ სიუჟეტის 

განვითარებაში თავიანთი მონაწილეობით―2. 

     რომანის სხვა საგულისხმო ხასიათთა 

შორის მოხდენილად არის გამოკვეთილი 

დედისიმედის სახე.ქვეყნის მმართველისა 

და წინამძღოლისათვის ასე საჭირო ცივი 

გონების,მიუკარებელი 

სიმტკიცის,უშიშროებისა და გაბედულ 

განზრახულობათა შესაზავებლად იყენებს მწერალი 

თითქოს სათნოების,სიყვარულისა და სინაზის 

ადამიანურ ნაკადებს3. 

     დედისიმედს ყოველგვარი ტყიურის 

ეშინია,ეშინია შავი პეპლების,მაგრამ 

ეშმაკისა და გველის მწვრთნელი კაცის, 

რკინის ჩაფხუტიანი დავითის სიყვარულს 

ელტვის უსაზღვროდ. ამ სუსტ არსებაში 

ჩაღვრილმა სიყვარულმა დიდი კაცისამ, 

მას მამის გარდუვალი ნება-სურვილიც 

                                                           
2
 ბ. ჟ ღ ე ნ ტ ი, „დავით აღმაშენებელი―, გაზ. 

„ლიტერატურული საქართველო―, 1942 წ. 
 
3
 ლ. კ ა ლ ა ნ დ ა ძ ე, „დავით აღმაშენებელი―, 

„მნათობი― № 6, 1942, გვ. 154. 

გაატეხინა, თითქოს გიჟი სკვითიაც 

მოათვინიერებინა. ამ გრძნობის გამო 

დედისიმედი ასე მტკიცეა გაშმაგებული 

რატის წინაშეც. თითქოს ადამიანური 

სითბოს წყაროდ შეყუჟულა ეს  გვრიტის 

მართვე  დიდი სახელმწიფოებრივი 

ვნებების ფრთათა ქვეშ. 

     საინტერესოდ ჰყავს დახატული 

ტრაგიეული ფიგურა ღვთისმოსავ 

რუსუდან დედოფლისა. სამეფო ტახტზე 

ასულმა დავითმა მტკიცედ გადაწყვიტა 

გაჰყროდა დედოფალ რუსუდანს და 

ცოლად შეერთო ერისთავის ასული. 

თავზარდაცემულმა  დედოფალმა მონასტერიმი 

წასვლა და მონაზვნად აღკვეცა გადაწვიტა. 

რუსუდანის მონაზვნად აღკვეცის სცენა, 

მისი წასვლა სასახლიდან, საერო 

ცხოვრებიდან, მისი დაშორება თავის 

ერთადერთ პირმშმოსთან, პატარა 

დემეტრესთან — რომანში დახატულია 

გულის სიღრმემდე შემძვრელი ძალით. ეს 

სცენა ისე, როგორც ტეტრალოგიის 

პირველსავე წიგნში აღწერილი ეპიზოდი 

დაბრ მავებული მამან ერისთავის 

სტუმრად წვევისა თავის სიყრმის 

მეგობართან მეფე გიორგისთან, ღრმა 

ემოციური დამაბულობით არის აღწერილი 

და საუცხოო ნიმუშია გმირის სულიერი 

ცხოვრების სიღრმეში წვდომისა, 
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ადამიანის უმწვავეს განცდათა წრფელად, 

უშუალოდ, ამაღელვებლად გამოხატვისა. 

     სულ სხვაგვარი მხატვრული სახეა 

მახარა. ის ბაგრატ კურაპალატის უკანონო 

შვილია. რომელიც იმისათვის, რომ 

გიორგი II-ს ტახტის მოცილე აღ 

ჰყოლოდა,ბავშობაშივე კონსტანტინეპოლს 

გაუგზავნიათ და ბიზანტიის კეისართა 

კარზე იზრდებოდა.მრავალ ომში მიუღია 

მას მონაწილეობა, სახელი და პატივიც 

მოუხვეწია, მაგრამ თავისი დაუდგრომელი 

ხასიათისა და მსუბუქი ყოფაქცევის გამო 

ბიზანტიის იმპერატორის წყრომა 

დაუმსახურებია და ბოლოს ზნეობრივ 

აღვირახსნილოსათვის დასაჭურისებული 

და დაავადმყოფებული დაბრუნდა 

საქართველოში. გიორგი მეორის 

სასახლეში მას,როგორც მეფის 

ნახევარძმას,მაინც გარკვეული უფლება და 

გავლენა ჰქონდა და თავისი 

გონებამახვილობით, პირდაპირობით, 

მახვილსიტყვობით ტახტის ერთგულ 

მსახურთა სიყვარულს,ხოლო მოღალატე 

და განდგომილ ფეოდალთა სიძულვილს 

იმსახურებდა.ეს დასახიჩრებული 

გარეგნობისა და ახირებული ხასიათის, 

მაგრამ სამეფოს ინტერესებისადმი 

უზომოდ ერთგული მოხუცი მოწიწებით 

და აღტაცებით შეჰყურებს საქართველოს 

ახალგაზრდა დიდებულ გმირს, ხოლო 

დავითიც ნდობითა და სიყვარულიტ 

ეპყრობა მას. 

     საქართველოს ღირსშესანიშნავი ეპოქის 

ამსახველი ფართო ტილო,რომელზეც 

კ.გამსახურდია მეცნიერი ისტორიკოსის 

ერუდიციით და მხატვრული 

ვირტუოზობით აცოცხლებს ეპოქის 

სულს,ახალი ძალით წარმოგვიდგენს 

მატიანეთა გაყვითლებული ფურცლებიდან 

ამდაგვარ გმირულ წარსულს,ხორცს ასხამს 

იმ გამოჩენილ მოღვაწეებს,ერის 

კეთილდღეობისათვის თავდადებულ 

გმირებს, რომელთა ხსოვნას ხალხი 

წმინდად ინახავს. 

     კ. გამსახურდიას რომანში მწერლის 

მხატვრული გამონაგონი შერწყმულია 

ისტორიულ სიმართლესთან და ისტორიულ 

რომანის ეს ორი არსებითი მხარე ერთი 

ჰარმონიულ სინთეზშია 

წარმოდგენილი.ყოველივე ეს კ. 

გამსახურდიიას ისტორიული რომანის 

დიდ ღირსებას შეადგენს.ხალხს უყვარს 

თავისი წარსული, მუდამ დიდ ინტერესს 

იჩენს მისდამი და ცხადია,რაოდენ დიდი 

როლი აკისრია ისტორიულ რომანს, 

რომელიც ერის წარსულის ცოდნის 

პოპულარიზაციის ერთ-ერთ საუკეთესო 

საშუალებას წარმოადგენს. 
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პ უ ბ ლ ი ც ი ს ტ ი კ ა 

 

ნოდარ სივსივაძე 

 

                           ფიქრები გზადაგზა 

„რა სოფელი გადაშენდეს, 

ერი დაეცეს...― 

                                 

     

რაჭა ჩვენი სამშობლოს ერთ-ერთი 

უმშვენიერესი კუთხეა. როგორც იტყვიან, 

ჩიტის რძეც არ აკლია ამ მხარეს ადამიანის 

ჯანმრთელი, ხალისიანი სიცოცხლისათვის. 

რაჭაში სოფლის მეურნეობის უამრავი 

დარგის წარმოებაა შესაძლებელი: მესაქონლეობა, 

მევენახეობა, მეფუტკრეობა. აქ ძველთაგანვე 

თესდნენ სიმინდსა და პურეულს; 

მოეპოვებოდათ სამამულო ჯიშის 

ხორბლეული, უხვად მოდის ხილ—

ბოსტნეული და სხვ. რაჭა მდიდარია ასევე 

ძვირფასი სამკურნალო მინერალური 

წყლებით. ამ წყლების სიკეთეს ბევრი 

უცხოელი მოგზაურიიც აღნიშნავდა თავის 

დროზე. მე-17 საუკუნის გერმანელი 

მოგზაური გიულდენშტედტი უწერის 

წყლებზე ამბობს: “წყაროები უმთავრესად 

არის ეკლესიის ბოლოს (ეს ეკლესია 

უწერის უწერის ისტორიულ ეზოში იყო. 

მასზე გამოხატული ყოფილა დავითისა და 

თამარის ხელის მტევნები. აქვე ინახებოდა 

მდიდარი განძეული. 40-ოდე წლის წინ 

ეკლესია გაძარცვეს. მერე იგი ვიღაცას 

აუფეთქებია. ნაშთებია ხლაცაა), შეიცავს 

ბევრ ეთერს. საკვირველია, რომ ეს 

სამკურნალო წყაროები ერთმანეთთან ასე 

ახლოსაა. ტუტიან წყალს მოსახლეობა 

ხმარობს სასმელად, ისინი ამით ამჟავებენ 

პურის ცომს, რომელიც მისგან ადვილად 

ფუვდება და უმარილოდაც მშვენიერი 

გემო აქვს“ 1 (აქვე უნდა შევნიშნოთ 

გულისტკივილით, შოვსა და უწერას 

                                                           
1
  გიულდენშტედტის ციტატები თარგმნილია 

გ. გელაშვილის მიერ. 
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დღემდე ვერ ეღირსა სათანადო 

კეთილმოწყობა).  

    ვისთვის არაა ცნობილი დღეს, რომ 

რაჭის ბუნებრივი შესაძლებლობანი 

მთლიანად როდია გამოყენებული. 

ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, განა 

შეიძლება გადაიკარგონ ადამიანები ისეთი 

მშვენიერი კუთხიდან, როგორიც რაჭაა? 

რამ უნდა აიძულოს კაცი მიატოვოს 

სიცოცხლისათვის განუმეორებელი ასეთი 

მამაპაპეული ადგილი? საამისო მიზეზები 

უფრო ღრმა გახლავთ, ვიდრე ზოგიერთს 

წარმოუდგენია.  

    ეს მდიდარი და ეგზოტიეური კუთხე 

ჩვენს თვალწინ ცარიელდება, რაჭის 

უმთარესი სატკივარი მოსახლეობის 

მასობრივად აყრა-გადასახლებაში მდგომარეობს.      

    ახლახანს ყაბარდო-მალყარეთი მოვიარეთ, 

შემდეგ ოსეთი, აქედან კი მამისონის 

უღელტეხილით რაჭაში ფეხით ჩამოვედით, 

გზადაგზა ვათვალიერებდით რაჭის 

თვალწარმტაც ხედებს. უღელტეხილიდან 

უჩვეულო სილამაზის ხედები გადაგეშლებათ 

თვალწინ მთელი რიონის სიგრძეზე.  

    ღები და ჭიორა მთის სოფლებია, სადაც 

ოთხას-ხუთასწლოვანი საოჯახო ქვითკირის 

ციხე-დარბაზებიცაა აგებული, მაგრამ 

კარდახშულნი, ბოქლომდადებულნი. ღებში, 

სოფლის სამჭედლოს წინ, მოხუცი 

რაჭველები მასლაათობდნენ. მივესალმეთ-

სადაურები ხართ, ჭი, თქვენა?-თავი ასწია 

თეთრწვერა მოხუცმა. მერე ჩამოვსხედით 

ლოყებღაჟღაჟა რაჭველებთან და შინაურელი 

საუბარი გავუბი გამოვკითხეთ ამ მთის, იმ 

მთის, ცისა და ბარის.ზ ოგმა ხელი ჩაიქნია:-

„ქვე ვიღა ჩერდება, შვილო სოფელში, 

ახალგაზრდობა იმიტომ არ ჩანს, რომა 

ყველანი ქალაქს გარბიან, ჭი, ქალაქს, ამ 

ოხერ მთაში ძნელია, ჭი, ყველაფრის 

მოზიდვა, ძნელი, აქაური შამოსავალი ქვე 

არა გვყოფნის -გაჭირდა ოჯახის რჩენა“. 

     სოფელ ჭიორაში ერთიმეორეზე მიჯრით 

აშენებული სახლები სრულიად 

დაცარიელებულია, ჩაგელიშვილები და 

რეხვიაშვილები მასობრივად 

გადაკარგულან სადღაც.  ლპება ძვირფასი 

ქართული დარბაზები,სადაც საუკუნეები 

უცხოვრია ჩვენსმამა-პაპას, ამაოდ 

შეჰყურებენ გაციებული ბუხრის ყელები 

ცას. ნეტავ სად გადაიკარგენ მათი 

პატრონები? რომელი ქალაქის მტვერში 

იხუთებიან, რომელი სტანდარტული 

შენობის ჭერს ახლიან თავებს? 

გულისტვივილით გვითხრა ჭიორელმა 125 

წლის რეხვიაშვილმა: ,,ახალგაზრდები 

აღარ იცდიან ჭი, არა.  ქვე რას იზამ, 

ჯაჭვით ხომ ვერ დააბამყე. მე 25 წელი 

ამერიკაში ვიცხოვრე, ერთ დროს ორმოცი 

მოწიფული ბიჭი სამოვარზე წავედით ჭი, 

მთელი კვირეები გემით ვიარეთ, ჩიტის 

რძეც არ გვაკლდა იმ ოხერში. მაგრამ ვერ 

გავძელი, შვილო, ჩემი ქვეყანა მომენატრა, 

ჩემი ხალხი, ჩემი სოფელი, ორმოცი 
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კაციდან  ხუთიოდეღა დავბრუნდით, ჭი. 

მე სირცხვილს ვერ გავუძელ. საძრახისია 

მამაპაპური სახლის მიტოვება. ვინც 

აიყრება და გადასახლდება, უარ და უარ 

წავა მისი ოჯახი. წელში ვეღარ სწორდება, 

თავს ვეღარ აღწევს ჭირსა და ვაივაგლახს. 

ამ ჩემს მიწაზე  ახლა ვიცოცხლებ- მიხარია. 

გადახვეწილ კაცზე საცოდავი ღმერთს არა 

გაუჩენია რა. სამარეში ერთი დარდი 

მიმყვება მხოლოდ ვინც მიდის ჩვენი 

სოფლიდან, უკან აღარავინ ბრუნდება, ჭი, 

აღარავინ“. 

     ხარითვალი, შუაშქმერი და უმოლთა 

ასევე ალპური ზონის სოფლებია რაჭაში. 

მათ წომბოხა და ხეცების მთები ფარავენ 

ირგვლივ. მხოლოდ ჩრდილოეთით სოფ. 

უშოლთისა და ,,ქვავახეთქალს” (ადგილის 

სახელია) ღია კარიდან კავკასიის 

მწვერვალები გადასცქერენ ამ სოფლებს. 

შორიდან სოფლები კოპწია ქალაქებივით 

მოჩანან, მაგრამ როცა მათ შარებში გაივლი, 

თვალს ვეღარ უჯერებთ:სინამდვილეა თუ 

ზგაპარი,კარდახშული, გავერანებული 

სახლები.თითქოს სახადის გრიგალს 

გადაევლოს და გაეწყვიტოს ადამიანები. ამ 

სოფელშიზოგი სახლი ხალხური 

ხუროთმოძღვრების შედევრია.მტერს არ 

უსურვებდა კაცი ასეთი სახლების 

მიტოვებას. რადარბაზები, ბუხრები, 

აივნები,სარდაფები,ბეღლები,ბოსლები..  

ხარითვალში, შუაშქმერში, უშოლთაში 

ყოველი მოსახლე ღონივრად 

ცხოვრობდა.აღნიშნულმა სოფლებმა სდა 

საერთოდ რაჭამ პურის ბეღლობა გაუწია 

საიმერეთოს და იგი შიმშილობისაგან 

იხსნა ომიანობის დროს.ზემო იმერეთი 

ჯრუჭულის ხეობით უკავშირდება 

რაჭას.ამ გზით  მოდიოდნენ ზამთარ-

ზაფხულ კარტოფილით, სიმინდითა და 

ყველ-კარაქით დატვირთული ცხენთა 

ქარავნები, გაივლიდნენ იმერეთის 

სოფლებს-ყვიჩორს,ცხომარეთს,უზუნთას, 

ქვემო ხევს და შედიოდნენ საჩხერისა და 

ჭიათურის ბაზრებში. 

     ნურავინ იფიქრებს რომ დღევანდელი 

რაჭის დაცარიელება ეკონომიკური 

მიზეზებით იყოს გამოწვეული.ცივილიზაციის 

„მსახვრალი ხელი“ აქაც 

ამოქმედდა,რასაკვირველია.სოციალური 

თუ სხვა მიზეზთა კომპლექსი ერთიმეორეზეა 

გადაჯაჭვული,ისინი ღრმად შესწავლას 

მოითხოვენ. 

     ეს მიზეზები დაუყონებლივ უნდა 

მოიხსნას შესაფერისი პირობების 

სრულყოფა-გაუმჯობესების გზით. 

     რაჭის რომელ სოფელშიც არ უნდა 

შეხვიდეთ, ყველგან გულსაკლავი 

მდგომარეობაა, არამარტო 

უშოლთაშიი,ხარითვალაში, შუაშქმერში. 
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     უშოლთიდან შორს აღარაა  

„ქვაგახეთქილა“. აქედან მთელი რაჭა 

ხელიგულზე დადებული მარგალიტივით 

მოჩანს.ჩრდილოეთიდან დასცქერენ 

საქართველოს მარადიული მცველები-

კავკასიონის მწვერვალებიმ და იცით რომ 

საიმედო რაჭაში-ჩუქურთმებითა და 

ყვავილებით მოხატულ რაჭაში-

რაჭველების ნახევარი აღარ სუნთქავს 

თავისი დედის კალთაში.სად გაქრნენ? 

ნუთუ სადმე იპოვეს დედამიწაზე რაჭაზე 

ულამაზესი ადგილი?ვისღა ელოდნენ 

ასწლოვანი ხეჭეჭურები თავიანთ 

ჩრდილებში.ასწლოვან ხეებს ფუღუროები 

გასჩენიათ, ხოლო ნერგის მყნობელი და 

გამშენებელი არსაიდან ჩანს.ვინღა 

მოუვლის „ძეგლად ქცეულ ვაზს“ 

ხვანჭკარას,ვინ მოეფეროს და მოეალერსოს 

ზღაპრულ ტაძარს ნიკორწმინდას? 

             აქ რომ თაღებია 

             სვეტთა შაეკონება 

             ისე ნაგებია 

             სიზმრის გეგონება 

             ნეტა ვინ ააგო? 

             რა ნიჭმა ააგო 

             რა მადლმა ააგო 

             სვეტი-ნიკორწმინდა. 

     ბევრი „ქალაქელი“ რაჭველისაგან 

გამიგონია „გულისტკივილით“ ნათქვამი-

დიდიხანია დავტოვეთ სოფელი,ალბათ 

სახლი დალპა კიდევაცო.რა უფლება აქვს 

სამუდამოდ რომ აციებს, აუკაცურებს იმ 

კერას,სადაც ჩვენს დედას, ჩვენს მამას 

მრავალტანჯული ცხოვრება გაუვლია 

ასეული წლების მანძილზე.რამდენი 

ცრემლი დადენილა იმავ კერასთან,რამდენი 

თეთრი ღამე დასთენებიათ იქ და ახლაც 

იქვე განისვენებენ.ხელაღებით მიატოვო 

დედის სამარე,ვარამით გაჭაღარავებული 

დედმამის საფლავი-შეურაცყოფაა საყვარელი 

მშობლებისა,საკუთარი სამშობლოსი,მისი 

ისტორიისა. 

     რაჭაში რომ საგანგაშო 

მდგომარეობაა,ვიღაცისთვის არაა 

ცნობილი, თუ ასე გაგრძელდა ამ საუკუნის 

ბოლომდე,რაჭას ის დღე დაემართება რა 

დღეც ფშავ-ხევსურეთსა და თუშეთს 

დაემართა.წარმოიდგინეტ წუთით თუშეთ-

ფშავ-ხევსურეთივით დაცარიელებული 

რაჭა..გამოდის,რომ საქართველოს 

სასიცოცხლო მთაგრეხილი,ჩრდილოეთის 

მხარე თუშეთიდან დაწყებული 

სვანეთამდე ერის მარად მაცოცხლებელი 

მთა,რომელმაც 30 საუკუნეზე მეტხანს 

დაგვიცვა,“ცივილიზაციას“ მსხვერპლად 

ეწირება.ის, რაც მტერმა ვერ შეძლო 

ცეცხლითა და მახვილით, ზოგი უკეთური 

კაცის მშვიდობიანი ხელით კეთდება.ასე 

და ამგვარად სამხრეთით დაგვრჩა 

დიდიხნის წინათ გადაშენებული 
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ნასოფლარები და სოფლები, რომლებიც 

ახლა კუს ნაბიჯით იღწვიან, რათა 

დაიბრუნონ უძველესი მამაპაპური 

სიცოცხლე. 

     რაჭაში, რიონის ხეობაში უძველესი 

დროიდანვე წარმატებით განავითარეს 

მევენახეობა,მეხილეობა,მებოსტნეობა და 

აგრეთვე მესაქონლეობა.რაჭის ზოგი 

აყვავებული სოფელი მტერს 

გადაუშენებია,გადაუბუგავს, მათი 

წარსული ტოპონიმურ სახელებსღა 

შემოუნახავთ.მაგ.,ცხომი,მის ეკლესიაში 

სალოცავად ხუთასი ჩიხტიკოპიანი 

თეთრად მოსილი ქალი 

მოდიოდაო(ლ.ფრუიძე,გვ.91).ეს სახელი 

შეიძლება იდენტური იყოს რაჭის 

მახლობლად არსებული სამხრეთით 

მდებარე სოფელ ცხომარეთისა,რომელიც 

მდ.ჯრუჭულის პირას მდებარეობს.ეს 

სოფელი ოდესღაც გადაშენებული 

ყოფილა,ხოლო მე-17 საუკუნიდან ისევ 

მოშენებულა.მისი არქეოლოგიური 

ნაშთები(შემთხვევით ნაპოვნი) მოწმობენ 

საშინელ სისხლიან წარსულს.ჯრუჭულის 

ხეობაში, რომელიც დიდ არქეოლოგიურ 

საიდუმლოს მალავს,შევხვდებით შემდეგ 

სახელებს:“ნავენახარი“, „ნაქალაქარი“, 

„ჭარის ლეღვები“, „ბროწეულები“, 

„კრიკინა ყურძნები“, „ნაურთევი“, 

„ნაქართვალარი“, „ბზარნარის წმ.გიორგი“ 

და სხვ.ტოპონიმური სახელები და 

აარქეოლოგიური ნაშთები დიდ წარსულს 

მოწმობენ.ასეა თითქმის ჯრუჭულის 

სათავებამდე,რაჭისა და იმერეთის 

შესაყარში წიმბოს მთის მიღმა და სხვა. 

     რაჭა-ლეჩხუმისა და იმერეთის მთებში 

ვაზი ხარობს 1000-1300მეტრის სიმაღლეზე 

ზღვის დონიდან.ამ გარემოებამ 

ოდითგანვე დიდი გასაქანი მისცა სოფლის 

მეურნეობის განვითარებას. 

     რიონის მთელ ხეობაში ორივე მხარეს 

შეფენილი სოფლები შემოჯარულია 

საუკეთესო ჯიშის ვენახებით და სხვა 

კულტურული მცენარეულობით.აქ ოცზე 

მეტი საუკუნის წინათაც ხარობდა ვაზი 

ქართველი კაცის შრომის, სინდისის, 

სიმამაცისა და იმედის მომცემი 

ვაზი.სოფელი ხვანჭკარა რიონის მარჯვენა 

ნაპირას მდებარეობს.ქართველი 

სპეციალისტები ამ ადგილს 

მიკროკლიმატის რაიონად აცხადებენ და 

სამართლიანადაც.მახსენდება რაჭაში 

მოგზაურობისას ჩემი მეგობრის,-უდროოდ 

დაღუპული  ახალგაზრდა მეცნიერის  იაკობ 

ჩაგელიშვილის  ნათქვამი:“მიკროკლიმატი 

და მერე რა მიკროკლიმატი, ამ სოფლის 

„კლიმატს “ იქით ერთი ნაბიჯითაც რომ 

გადარგა „ხვანჭკარის“ არაფრად 

ივარგებსო“.ასეთი ჯადოქრული ცის 

ნაწერი სიუხვითა საიდუმლოებით 
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მოცული ყველგან როდი ახურავს 

დედამიწას.საუკუნეთა მანძილზე 

ქართველი კაცი ქმნიდა და ზოგჯერ 

სტიქიურადაც ანაწილებდა სამეურნეო 

ზოლებს, სწორედ ხანგრძლივმა ძიებამ 

იპოვა „ხვანწკარის“ კლიმატი“,იგი 

ქართელი გლეხკაცის „მეცნიერული 

აღმოჩენაა“.ასე ვრცელდებოდა საქართველოს 

სამეუნეო ზონები, სადაც უკვდავი 

კულტურული მცენარეული ჯიშები 

მკვიდრდებოდა, სამარადისოდ მამა-პაპათა 

მარჯვენისაგან გამოწრთობილი. 

დაუოკებელმა ძიებამ ქართელ გლეხკაცს 

ბევრჯერ მოჰგვარა სიხარული.მადლიანმა 

ქართულმა მიწამ, საუკუნოვანმა 

რუდუნებამ რაჭაში საქართველოს მისცა 

ვენახის უნიკალური ჯიშები, დღეს 

ეროვნულ სიამაყეს რომ წარმოადგენს. 

     ნურავის ეგონება, რომ ჩვენ მთის 

რომანტიკა გვალაპარაკებდეს;თუმცა 

ყოველივე ამის განცდა მხოლოდ მას 

შეუძლია, ვისაც მთის სოფლების 

სილამაზე ჭირით და ლხინით 

შეუგრძნია.ამგვარი „რომანტიკა“ იმათი 

საქმეა, ვისაც თვით არ უნახავს შრომის 

რომანტიკა და თბილისის ასფალტიდან 

ფერადი სათვალეებით გაჰყურებს 

საქართელოს წარსულ, აწმყოსა და მომავალს. 

თვით კი ნეკიც არ დაუსველებიათ რიონის 

სათავეებში, ფეხიც არ დაუდგამთ 

ხვანჭკარას ხნულებში, თვალითაც არ 

უნახავთ მთიდან ზვავების დაქანება. 

უსიცოცხლო რომანტიკა იმათი საქმეა, 

ვინც ოფლის გარეშე იზრდება. 

     რაჭის მხარეში,გარდა მეღვინეობისა, 

განვითარებულია სხვა სამეურნეო 

დარგებიც-მესაქონლეობა, მეხილეობა, 

მემინდვრეობა და სხვა. 

     რაჭაში ასევე მისდევდნენ შერჩეული 

ჯიშების პურეულის თესვას. მე-17 

საუკუნის გერმანელი მოგზაური 

გიულდენშტედტი გადმოგვცემს: “ჩვენ 

უმთავრესად ქერის პურს ვშოულობდით. 

ამ მაღლობ სოფლებში მოჰყავთ აგრეთვე 

შვრია ფაფისათვის.ეს ქერის პურთან 

ერთად რძე, ყველი და რა თქმა უნდა, 

ლობიო არის მუდმივი საკვები აქაური 

ღარიბი ხალხისა“. და იქვე „სიმინდს, 

მუხუდოს და ლობიოს თესენ“ უწერაში 

გიულდენშტედტი დასძენს...“აქ ახლა 

პურს მკიდნენ,აქაც,ისევე როგორც მტელ 

საქართველოში, უმთავრესად მოჰყავთ 

კულაგო, ზანდური“ (ხორბლის 

ჯიშებია).სხვათაშორის იგივე მოგზაური 

რაჭის სოფლების რაოდენობითაც 

მოიხსენიებს“საერთოდ რაჭაში არის 112 

სოფელი და ციხე და შეუძლიათ 5600 

მეომრის გამოყვანაო“.ეს რიცხვი ცოტა 

როდია მე-17 საუკუნისათვის. მასაშადამე 

რაწის სოფლის მეურნეობას, მიუხედავად 
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თვისი პრიმიტიულობისა, შესძლებია 

წლის ყოველ დროს დიდძალი ხალხის 

გამოკვება.დღეს აქ არაერთი ვენახის 

საუკეთესო ჯიშია საფრთხის წინაშე, 

არაერთი გამქრალა თვალსა და ხელს შუა 

დაუდევრობის გამო.რაჭა-იმერეთში 

ნახავთ ნაოფლარებს, სადაც საუკეთესო, 

საუკუნოვანი ყურძნის ჯიშები 

„ნავენახარებში“ ეკალ-ჯაგნარში ღაფავენ 

სულს უკანასკნელად. აფსუს, რომ ვერ 

ხედავნ ყოვლივე ამას თბილისის 

ასფალტიდან უთალვი საცდელი 

სადგურები და კაბინეტ-ლაბორატორიები. 

მრავალი ათეული წელია, ზოგიერთი 

ბრმად უყურებს საქართველოს ყოველი 

სოფელ-კუთხის „მეცნიერულ მომავალს“. 

ამასობაში გაქრა ასპარეზიდან ძვირფასი 

ვენახის ჯიშები და სხვა კულტურული 

მცენარეული. 

     ჯრუჭის მონასტრის მიწებზე 

არაჩვეულებრივი ვაზის ჯიშები ყოფილა 

გაშენებული-ბევრი მათგანი უხსოვარი 

დროიდან მოდიოდაო,ამბობენ ღრმა 

მოხუცები. ეს ჯიშები ახლა მთლიანად 

გადაშენებულია, მარანი განადგურებულია, 

ასფუთიანი ჭურები ქვა-ღორღითაა 

ამოტენილი ხოლო ჯრუჭის მარნის ვეება 

ხუთსწლოვანი საწნახელი (ზოგი 700 

წელსაც ასახელებს) რამდენიმე ცალად 

დაჭრეს და ჭირნახულის ბეღლებად 

წაიღეს სხვადასხვა სოფლებში. ამ 

საუკუნის დამდეგს ჯრუჭის მონასტერ-

ქალაქი დააქციეს და მისი 9 ზარი, რომლის 

გუგუნი ჭიათურა- საჩხერის რაიონებს 

ატკბობდა, სამრეკლოდან გადმოყარეს და 

დახეთქეს.ქართული კულტურის ამ 

მოვლენილმა „მესვეურებმა“ სხვა მუხის 

დიდ- დიდი ნაგებობანიც დაანგრიეს და 

ყაჩაღურად წაიღ-წამოიღეს,ხოლო მიდი 

უდიდესი განძი გაიტაცეს.რაც შეეხება 

საწნახელს, ერთი ნაჭერი მიგნებული 

გვაქვს.მასში თავისუფლად იმალება 

საშუალო ტანის ადამიანი-ამ საწნახელში 

იდგა 40-მდე კაცი, ხელიხელგადახვეული 

აგუგუნებდნენ ძველ სიმღერებს და თან 

ყურძენს წურავდნენ. 

      სადა ჰყავს ბადალი რაჭის ვაზის ჯიშებს 

„ალექსანდროულს“, 

„მეჯურეთულს“,იმერეთის საფერავს, 

ძველშავს, ქვიშხურს? 

     საქართველო მთიანი ქვეყანაა,მარტო 

ბარს როდი შეეძლო საკვებით ქვეყნის 

უზრუნველყოფაამიტომაც მუშავდებოდა 

გასულ საუკუნეებშიც ალპური ზონები, 

ფერდიანი თუ ბორცვიანი ადგილებ. 

ყოველი მათგანი შესაბამისად, სოფლის 

მეურნეობაში უხვ მოსავალს იძლეოდა. 

ივანე ჯავახიშვილი სრულყოფილად 

გადმოგვცემს ქართული ბუნების 

მრავალფეროვნებას, იგი ღიშნავს: მთა და 
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ბარი, მაღლობი, ზეგანი და დაბლობი, 

ფერდობი და ვაკე ადგილი,მარად 

თოვლიანი, ალპური, ტყიანი და სხვ.ასევე 

განასხავებდა დიდი მეცნიერი სახნავ 

მიწებსაც:“მაგარს, ძნელს მოსახნავს, 

უაღრესად ფხვიერს,ხმელსა და 

მშრალს,ურწყულსა და ურწყავს, ნოტიოს, 

სარწყავს, შავს,ღონიერ მიწას, ჭლე-

მწირს“და ა.შ.ქართველი გლეხი ყოველ 

მათგანს საწიროებისამებრ ამუშავებდა და 

იყენებდა; ამისათვის დიდი ჭაპანწყვეტა 

იყო საჭირო. მსგავსი სამეურნეო 

ტერმინები არ მოეპოვებათ ისეთ ქვეყნებს, 

სადაც უკიდეგანო დაბლობებია, 

აღნიშნული სიტყვები ქართული ბუნებისა 

და სოფლის მეურნეობის წარმონაშობია და 

მისი დავიწყება არ შეიძლება. ამ 

ტერმინების გამოყენება კვლავ მოუხდება 

ჩვენს ხალხს. რაც შეეხება 

ტერმინებს:“სასეფო“ და „ხოდაბუნი“, 

ისინი საუკეთესო მოსავლიან ყანებად 

ითვლებოდნენ. ამგვარი სასეფო ყანებითა 

და ხოდაბუნებით მდიდარი იყო როგორც 

მთა, ისე ბარი.ეს ფართობები უმთვრესი 

მოსავლის სახნავ-სათეს მიწებად 

ითვლებოდნენ მთელ საქართველოში. 

დავით აღმაშენებელს 1123 წლის ანდერძში 

ნათქვამი აქვთ „მე“ ხოდაბუნი  

„შემიწირავს მუხრანს, წმინდისა სიმონ 

საკვირველთმოქმედისადა,რომელმაც 

სამისა დღისა მკუდარი 

აღმადგინაო“(ი.ჯ),რიონის პირა მცირე 

დაბლობებზე რაჭაში მევენახეობის 

ფართობები ჭარბობს.ზოგ ზონაში მოჰყავთ 

პურეული, სიმინდი, ლობიო და აქვთ 

საუკეთესო ბოსტნებიც.მაღალმთიან 

სოფლებში(მთის რაჭა) ითესება 

კარტოფილი,კომბოსტო,ქერი და 

სხვა.მაგალითად, სოფლები:ღები,ვონწევი, 

ზემო ბარი, ჭიორა, უშოლთა, შქმერი, 

ხარითვალი და სხვა კარტოფილის 

მოსავლის საუკეთესო ადილებად 

ითვლება.საერთოდ მტელს რაჭაში 

სოფლის მეურნეობის მეორეხარისხოვანი 

დარგი არ არსებობდა. 

     აქ შორეულ წარსულიდანვე იცნოდნენ 

ხოდაბუნისა და სასეფო მიწებს, რადგან 

ამგვარი  ყანები  გამოირჩეოდა  სინოყივრითა და 

დიდი მოსავლით. „სასეფო“ და 

„ხოდაბუნი“ მრავლად მოიპოვებოდა 

რაჭაში, რაც თავის მხრივ მოწმობს 

მიწადმოქმედების მაღალ დონეზე 

განვითრებას. ამგვარი მიწების შეძენით 

ყველა იყო დაინტერესებული, გლეხი თუ 

ბატონი. მატიანე გადმოგვცემს: “შქმერს 

ვიყიდე შქვილოსაგან გლეხი... და 

სასაეფონი ყანანი და ფასად მივეც ჯორი-

ცხენი...  რაჰკანი კოსტანტანატი ხარი,ფური“,—და 

ა.შ.(ი.ჯავახიშვილი.ეკ.ისტორია). 
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     ამ სახის მიქები რაჭაში, ბარაქიანი 

მოსავლისათვის სოფლის მეურნეობის 

ძირითდ დასაყრდენს წარმოადგენდა.ზოგ 

სოფელში გაქრა ძველ მეურნეობათა 

გამოცდილება, მიწების ნასვენიანობის, 

თესვის მონაცვლეობის, გაუყიანებისა და 

შემდეგ აოშვის თუ სხვათა შესახებ.აბა 

რაღა სათქმელია, რომ ამ სოფლებისა და 

სხვა სოფლების შუკებს ვეღარ აღვიძებენ 

ეჟვნებიანი, თარაქანა ძვირფასი ჯიშის, 

ალპურ ზონებს შეგუებული ძროხები,ომელთ 

რძე და კარაქი მთელს რაჭა-იმერეთში 

განთქმული იყო თვისი არაჩვეულებრივი 

სამკურნალო თვისებებით.რაწის ბუნებრივად 

უხვმინერალებიანი ნიადაგი საუკეთესო 

ხარისხის ხილ-ბოსტნეულსა და 

მარცვლეულს იძლევა. ნიადაგის სიკეთე 

მოსავალში გადადის. აქედან ადამიანებში. 

ამიტომაც იბადებიან იქ ჯანმრთელი 

თობები. საუკუნის ტოლა მოხუცებს 

მუხლი არ ეჭრებათ. იშვითდაა ჭიანი ხილი 

რაჭაში უწერის ეზოში ათსწლოვან ცაცხვის 

ხეებს ერთი ტოტიც არსად შეხმობიათ. ეს 

არის სწორედ სასწაულებრივი კლიმატისა 

და ნიადაგის სიკეთე რომელთა მიმართ 

უსულგულო მოპყრობას არასოდეს 

გვაპატიებენ. 

     საქართველოში, ისევე როგორც სხვა 

ქვეყნებში, ველური ბალახეულისა და 

კენკროვანაი ხილეულის გამოყენება 

დღემდეა შემორჩენილი ბევრი მათგანი 

ძვირფასი საკვები პროდუქტია და ბევრს 

კიდევ სამკრნალო თვისებებ გააჩნია. 

ქართველი კაცის ვების რაციონს თანდათან 

გამოაკლდა ძვირფასი ველური 

მცენარეული, სიცოცხლის ეს უცილობელი 

წყარო.ბარში, მთში, თუ ალპურ ზონებში 

ახლა ათსობით ჰექტარია გადაჭიმული 

ველუ მცენარეულისა ბალახეულისა თუ 

კენკროვანი ხილისა.როგორც მედიცინა 

ამტკიცებს ადამიანები, რომლებიც ხშირად 

იკვებებიან მინდვრის ხალითა და სხვა 

მრავალფეროვან კენკროვან ბალახეულით 

იშვიათად ავადდებიან მძიმე ინფექციით. 

     რაჭაში მოიპოვება მრავალგვარი 

ველური მცენარეულობა:ღვალო,ტყის 

ნიორი, მერიძვალა, მუღუდო, მელიკუდა, 

მაწარა, ყარდიბელა, მდიყი(ცერცვი?), 

დილხამი, თიორშა, ქალაკოდა და სხვა 

მრავალი ამ ბალახებიდან ძვირფას კერძებს 

ამზადებდნენ ყოველთვის და ნაწილობრივ 

ახლაც. მსგავსი მცენარეულით მდიდარია 

იმერეთის რაიონები ძირულის, ყვირილის, 

ჯრუჭულის, მოხურის ხეობები, 

საწალიკეს, კეცების, წომბოსა და ყვიჩორის 

მთები, კვერეთის მთები, ჩიხურის ხეობა, 

ყვირილის სათავეები, ოსეთის 

გადასასვლელებით ერწოს ტბამდე,შემდეგ, 

ლიახვის ხეობა.სხვადასხვა მცენარეულითა და 

კენკრით მდიდარია რიონის ხეობა ალპურ 
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ზონებამდე. ბევრ მცენარეულს რაჭა-იმერეთში 

ზამთრისათვის აჭკნობენ ჩრდილში, 

თოკზე აცმულს.შუა იანვარში ისეთ 

გემრიელ კერძებს ამზადენ, რომ ძვირფას 

სტუმარსაც მიერთმევა. 

      ველური მცენარეულის საუკეთესო 

თვისებებზე ლაპარაკობენ ბერძნები, 

რომაელები, გემანელები, ესპანელები, 

ფრანგები. ისინი უკვე მე-10 საუკუნეში 

არჩევდნენ მჟაუნას სახეებს და მას 

წარმატებით იყენებდნენ როგორც წამალს, 

როგორც კვების პროდუქტს. 

     მე-10-13 საუკუნიდან საქართველოში 

იცნობდნენ ისპანახს.ამავე ჯგუფს 

ეკუთვნის დღეს ტყის ბინადარი ღვალო, 

ქალაკოდა, მოლოქი,თიორმა თუ 

მსგავსნი.განა ყოველი ბოსტნეული და 

ხილეული ბუნებამ არ გვიბოძა? ივანე 

ჯავახიშვილმა ფშავ-ხევსურეთსი არაგვის 

ხეობებში აღმოაჩინა ველური კომბოსტოს 

ორი სახეობა:კომბოსტო თალგამა-brassica 

camnestis და კომბოსტო მახალ-თალგამა-

brassica narus; მსგავსი მცენარეები 

საქართელოს სხვა ხეობებშიც მოიპოვება. 

ასეა თუ ისე, მრავალი სახეობის 

ბალახეულს მიუვალ უღრანებიდან 

გადმოსახლება სჭირდება და კულტივირებულ 

ექსტრებში დაბინადრება. 

     რაჭველი კაცის მარჯვენა ჭური, მარანი, 

ბეღელი ოდითგანვე განთქმული იყო 

საქართველოში. ვინღა შეინარჩუნოს იგი? 

ჩვენი ვალია განვაწყოთ ადამიანი სოფლად 

ტრადიციული შრომის ქომაგად, 

ვიზრუნოთ ყოველი ქართული სოფლისა 

თუ ნასოფლარის აყვავება-

გაცოცხლებისათვის? ჩვენი მამა-პაპანი 

ებრძოდნენ მიწას, ბარის პირი 

აცვდებოდათ მუხლისთავებზე, ვიდრე 

მხრებამდე არ ჩაიმალებოდნენ, ვიდრე 

სავენახე მიწის ჭიპს არ ამოიტანდნენ მზის 

გულზე, მერე ააყვავებდნენ ვაზს—

გრძნობის, განცდების, სიხარულის და 

სიმამაცის ნერგს, ფურჩქნიდნენ,    

ეფერებოდნენ ხელისგულებით, 

დაღვლარჭნილი ძლიერი ვაზის ძარღვი და 

მასში მჩქეფარე ლალისფერი სიმაგრე ვერ 

გაგლიჯა მტერმა, ვაზის მოიმედე 

დაკოჟრილი მარჯვენა ვერ მოდრიკა ათსმა 

მომხდურმა ურჯულომ. დაძარღვული 

ვაზი და დაძრღვული ქართველის 

მარჯვენა ერთიანი უძლეველობის ხატად 

იქცა საუკუნეთა განმავლობაში. ვაზი 

შვილივით შებერებია ხელში ქართველ 

კაცს.ხშირად მომკვდარან ისინი ერთად 

სიბერისაგან ღია ცის ქვეშ,მაგრამ იქვე 

ხარობდა ახალი ნამყენი, ჩვენი წინაპრები 

კვდებოდნენ ბრძოლასა და შრომაში, მაგრამ 

არასოდეს გარბოდნენ სხვაგან, არასოდეს 

სტოვებდნენ მამა-პაპის კერას. აქ იყვნენ 

სიკვდილ-სიცოცხლით, რაც უნდა 
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გაჭირვება დასდგომოდათ. ქართველის 

კერა-ფუძე, მამა-პაპის საფლავი, საყვარელი 

დედის სამარე კარგ მამულიშვილს ჯერ 

არასოდეს მიუტოვებია. 
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ხსოვნის ნათელი ფურცლები 

 

           გვესაუბრება ტერენტი გრანელის  

                              და ზოზია 

მისი სახელი ლეგენდად დადიოდა. თითო-ოროლა გახმაურებული ხელნაწერი 

ლექსიც კი ხელიდან ხელში გადაიდოდა. შემდეგ თანდათან ჩამოეხსნა ბურუსის ფარდა მის 

სახელს. აქა-იქ დაიბეჭდა მეგობართა და ახლობელთა დაგვიანებული სინანულის და 

გახსენების სტრიქონიები. ამ ორიოდე წლის წინათ წიგნის მაღაზიებში გამოჩნდა ფაქიზად, 

სიყვარულით დასტამბული შავყდიანი წიგნი — „ტერენტი გრანელი―, გამოჩნდა და ორიოდე 

დღეში იშვიატობად იქცა, ტირაჟი კი 20 000 იყო. ხუთჯერ მეტი მსურველი ამაოდ დაეძებდა 

გრანელის ლირიკას. 

ახალგაზრდა კრიტიკოსი ლერი ალმინოკავი ალბათ მალე უფრო სრულსა და 

ხორცშესხმულ წიგნს მიაწვდის გრანელის ნიჭს, ჭეშმარიტი პოეზიის თაყვანისმცემელთ. 

ტერენტი გრანელი... 

განუმეორებელი, უცნაური და ლექსზე სიგიჟემდე შეყვარებული ჭაბუკი. რამდენი რამ 

შეიცვალა მას შემდეგ თბილისში, რაც იგი შემოდგომის ერთ ნაღვლიან დღეს სამარეს 

საუკუნოდ მიებარა. 

პოეტთა საკრებულო — რუსთაველის პროსპექტი, ოპერის ბაღი მწერალთაგან 

საგრძნობლად გაღარიბდა. წავიდნენ ვასილ ბარნოვი, დავით კლდიაშვილი, გერონტი 

ქიქოძე, გალაკტიონი, კონსტანტინე გამსახურდია, ტიციანი, პაოლო, ვალერიან 

გაფრინდასვილი... აღარსად არის ისიც, საკინძეჩახსნილი, ცისკენ თვალაპყრობილი ნერვული 

ჭაბუკი — ტერენტი გრანელი. 

თბილისში, კ, კეკელიძის ქუჩაზე ცხოვრობს პოეტის და, ზოზია, მისი არაერთი 

ლექსის შთაგონების საგანი. 

როგორი იქნება იგი, რა საიდუმლოს ინახავს იმ წლებსა და უცნაურ ვარსკვლავზე 

დაბადებულ ძმაზე მისი ხსოვნა? 

ასეთი ფიქრებით გავეშურე მის საძებნად. 
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ზარი დავრეკე. 

სამოცდაათს გადაცილებულმა სანდრომიანმა ქალმა გამიღო კარი. 

„ქალბატონი ზოზია მინდა―. 

„მე ვარ―, — მიპასუხა და შინ შემიპატიჟა. 

ვუთხარი, რეზეც ვაწუხებდი. ზოზიამ ჰოლიდან ოთახში გამიყვანა. როგორც მერე 

გაირკვა, ეს ოთახი მისი ექიმი შვილიშვილის — მამანტი როგავალს კაბინეტი იყო. 

კარადებში სამედიცინო ლიტერატურაა. ყველგან ტერენტი გრანელის სურათებია. 

თვალშისაცემ ადგილზეა მოთავსებული ტერენტის წიგნები. 

ვიდრე დიალოგს დავიწყებდით, ზოზიამ თქვა: ამას წინათ ტერენტი მესიზმრა, 

მეძახოდა: „ზოზია! ზოზიაო!― რაღაცნაირად ხდება — ტერენტი დამესიზმრება და თაობაზე 

ვინმე არ მოვიდეს არ იქნება. 

 

—გვიამბეთ რაიმე ტერენტის ბავშვობაზე, მის ხასიათზე. ადრეულ ბავშვობაში და 

შემდეგ რა გარდატეხა იგრძნობოდა მასში? 

—ბავშვობასი ტერენტის ადავითარი გასართობი არ უყვარდა. სათუთი იყო. არავის 

აწყენინებდა. პატარაზე გული არ მოსდიოდა, უმიზეზოდ არ გაიღიმებდა. სიტყვაძვირი იყო. 

ერთი სული ჰქონდა, ესწავლა. სკოლაში ახსნილ გაკვეთილებს იქვე იმახსოვრებდა. მე და 

მაშოს ტერენტი გვაიძულებდა მისთვის ახსნილი მასალა ჩვენც გვესწავლა, გამოგადგებათო. 

ყრმობაში შესული ტერენტი მეტად მოწყენილი იყო, ფიქრიანი. 

უყვარდა სასაფლაოზე ხეტიალი. 

არსად არ მუშაობდა. 

ხშირად გაურკვეველი იყო, სად იძინებდა. 

კრიტიკული იყო ლექსის მიმართ. 

ფსიქიკურად დაავადების წინა წლებიდან ნერვიული გამომეტყველება დაეტყო, 

სახეზე წაუვიდა ფერი. გაღიმებაც ნერვიული გაუხდა. როცა სულიერი ავადმყოფობა მოერია, 

როგორ იქცეოდა, ეს რა საინტერესოა. 

მოკლედ, დიდი და პატარა ტერენტი, ბუნებრივია, ერთმანეთისგან ბევრი რამით 

განსხვავდებოდა, მაგრამ სიკეთე სისათუთე, გულუბრყვილობა, პატარა ტერენტისა დაჰყვა. 

 

—იქნებ ტერენტის გახმაურებულ და უცნაურ სიყვარულზე გეთქვათ ორიოდე სიტყვა. 
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—ტერენტი გულახდილი იყო ცვენთან. მაგრამ არც ცვენ გვეუბნებოდა ალბათ 

ყველაფერს. მით უმეტეს თავისებურიც იყო მეტად. ტერენტის სიყვარულის საკითხი არ 

გამხდარა ცვენი მსჯელობის საგანი. ეგების ტერენტის სევდიანობის მიზეზი სიყვარულში 

ხელმოცარვაცაა. 

 

         —ქალბატონო ზოზია, ტერენტი წერდა: ,,წმინდაო ღმერთი.! რად გამაჩი- 

ნე მე  ხომ არ მითხოვიაო―,―გულს ენატრებაო ტყვია―,―სიკვდილი მიშველისო―,―ხმამაღლა 

ვამბობ: ჩემთვის სულერთია, ვარდით თუ ეკლით ვიქნე დაფარულიო― 

საინტერესოა, როგორ დაეუფლა ტერენტის ეს ენით უთქმელი დარდი? 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რამ  შეაძულა სიცოცხლე ამ უეჭველად მირონ- 

ცხებულსა და სანდომიანი სახის ახალგაზრდას? 

—ღარიბები ვიყავით. ბავშობაში დაგვეწვა სახლი, გარდაგვეცვალა მამა. ტერენტი მაშინ 

უფროს დასთან, მაშოსთან იყო თბილისში. მამის გარდაცვალება ვუდეპეშეთ. არ გაუგიათ, 

სხვა ბინაში გადასულან. მამის დასაფლავების დღეს ტერენტი შემთხვევით აღმოჩნდა 

ზუგდიდში, სადაც უთქვამთ ამ უბედურების შესახებ. დაუქირავებია ცხენი და ის-ის იყო 

სამარეში უნდა ჩაეშეათ კუბო, ფერწასული და ოფლში გახვითქული წალენჯიხაში, 

სასაფლაოზე მოვარდა..რა დღეში იყო..სამი კაცი ვერ აკავებდა, ერთი იმათგანი მწიგნობარი 

იაკობ შანავა, მას ძალიან უყვარდა.კურიერად და კონდუქტორად მუშაობა ვერ 

აკმაყოფილებდა მის ეკონომიურ მოთხოვნებს. სკოლა არ დაუმთავრებია ტერენტის,მე-6 

კლასიდან გამოვიდა.მე მეორე კლასიდან სკოლაში არ მივლია,მაგრამ ზუგდიდში, სადაც 30 

წლის ასაკში დავქვრივდი, წლების მანძილზე მოლარედ ვმუშაობდი, წალენჯიხაში კი 

სამკითხველოს გამგედ.რომ ვუკვირდები, კოლის დაუმთავრებლობის მიუხედავადაც 

შეეძლო ტერენტის უკეთეს ადგილზე ემუშავა. 

წალენჯიხაში ან ზუგდიდში რომ დარჩენილიყო, მოვლა უკეთესი ექნებოდა.მამას 

წალენჯიხაში უნდოდა ჰყოლოდა,ტერენტიმ თბილისი არჩია.სიკვდილის წინ მამა 

ამბობდა:“მე არა ვარ კარგად,ვკვდებიო.რა ბედნიერი ვიქნებოდი ჩემთან დარჩენილიყოო 

ტერენტი.ერთი მანახაო ახლა“. 
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თბილისში ორ-სამ ტვეში ერთხელ ჩამოვდიოდი ტერენტის სანახავად, ჩამომქონდა 10-15 

მანეთი, პერანგი, სურსათ-სანოვაგე. ამ რაღაცეებს ზოგჯერ სანდო კაცის ხელით ვუგზავნიდი.  

მჭირდება რამეო, ჩვენთან არ წამოცდენია ტერენტის, იცოდა ცვენი დუხჭირი ცხოვრება 

ადამიანური ცხოვრება რატომღაც ვერ შეიქმნა. სად არ ეძინა, ბაღში, სამრეკლოებში, 

სასაფლაოზე. ხან ვინ შეიკედლებდა და ხან ვინ. უბინაოდ იყო. 

ერთხელ ტერენტის სანახავად თბილისს ჩამოვედი და კოლმეურნეთა სასტუმროში 

გავჩერდი.შევატყობინე.მოვიდა, ვკითხე:“სადაა შენი ბინა?გაგისუფთავებ, დაგილაგებ, 

გაგირეცხავ-მეთქი“.“ახლა არა უშავს, იყოსო.შემდეგ ჩამოსვლამდე გადავდოთო“.როგორც 

გაირკვა,იმხანად ბინა საერთოდ არ ჰქონია.არ მიმხელდა დას,შეეშინდებაო.ტერენტი 

სხვებისაგან განსხვავებული,ახირებული იყო. ვფიქრობ, ყველაფერმა ამან განაპირობა 

ძირითადად მისი სევდიანობა. 

 

—მისტიციზმმაც მოახდინა ალბათ ტერენტის სულით ობლობაზე გავლენა? 

—ალბათ. 

—ცნობილია ტერენტი გულზე დაიკრეფდა ხელებს,ნაღველმორეული ჩაჰკიდებდა თავს და 

აედევნებოდა მგლოვიარეთა პროცესიას,გაჰყვებოდა სასაფლაომდე,დადგებოდა საფლავთან 

და ჭირისუფალივით განიცდიდა.ზოგის აზრით,ტერენტი განგებ აკეთებდა ამას, ვითომდა 

ნებისმიერი ადამიანის უბედობით იტანჯებოდა.ბევრი კი ფსიქიკურად ავადმყოფად 

თვლიდა.თვითონ გწერდათ:―თუ ვტოვებ გიჟის შთაბეჭდილებას, დაო, ეს მხოლოდ გრძნობის 

ბრალიაო―. 

—ამის შესახებ მაშოს უთქვამს, მეც მინახავს. ერთხანს გვიკვირდა, მერე ვფიქრობდით: 

ბევრს იცნობს და ალბათ ვინმე იმათგანი იქნებაო. ბოლოს დავრწმუნდით, ასე არ იყო — 

ტერენტი ამას თავის მოვალეობად თვლიდა, გრძნობდა კარნახობდა. „ ადამიანი გავაცალე, იქ 

ლექსი დავწერე და დავისვენეო― — იტყოდა ხოლმე. ვუშლიდით სასაფლაოზე ღამის გათევას. 

„სკამზე ან მშრალ მიწაზე ვწვები და ნუ გეშინიათ, არ გავცივდებიო―. ტერენტი მეტადრე 

მგრძნობიარეც, იყო, მკვიდრის კი არა, ავადმყოფის დანახვაზეც. 

მაგალითად, ერთხელ ცნობილ გულის ექიმ ივანე გომართელთან მიმიყვანა. ექიმმა 

მუხლისთავზე რაღაც იარაღი მკრა გასინჯვის მიზნით, მეტკინა და ცანცახი დამაწყებინა, 

ტერენტის ფერი წაუვიდა, შეეშინდა, და მომიკვდებაო.  
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—ყრმობაში შესული ტერენტი თბილისში ცსოვრების ჟამს დარდობდა: „ვგრძნობ საშინელ 

უმეგობრობასო“, „მე ვერ ვიპოვნიო ნამდვილ მეგობარს“, „ყველამ მიღალატაო“, „სადღაც 

ხარობენ ჩემი პატარა მტრებიო“.  

თქვენთვის კი, ქალბატონო ზოზია, ნათელია, ცნობილი მწერლები გალაკტიონ 

ტაბიძე, ვასილ ბარნოვი, დავით კობიძე, სერგი ჭილაია, გენო ქელბაქიანი და სხვები, რა 

მაღალ  შეფასებას აძლევდნენ ტერენტი გრანელის პოეტურ ტალანტს. კონსტანტინე 

გამსახურდია კი ტერენტის წიგნს, „სულიდან საფლავები“ საყურადღებოდ თვლიდა: „ეს 

წიგნი უახლეს პოეზიაში ძლიერი თამამი სიტყვაა. მას ჩვენ თავის დროზე ჯეროვან 

ყურადღებას მივაქცევთო“ (,,ილიონი“, 1922, №2  დასახელებული მეგობრებიდან ბევრი 

მატერიალურადაც ეხმარებოდა. ტერენტის სიტყვებიდან კი რატომ იგრძნობა 

საწინააღმდეგო? 

—ტერენტის  ნათქვამიდან ყურადსაღებს ყოველთვის ვინიშნავდი. ,,მტრების― შესახებ 

სერიოზული მსჯელობა ტერენტისაგან არ მომისმენია.თუმცა მახსოვს ასეთი შემთხვევა: 

წიგნად შეკრული ვეება ხელნაწერი ჩამომიტანა ზუგდიდში და მითხრა: ,,ეს ჩემი ლექსებია, 

რომ მომკლან ან მოვკვდე, იცოდე, ამას დაბეჭდავენ და უპატრონეო―. გული მეტკინა, არ 

მოვეშვი,,,რატომ ამბობ მეთქი ასე?.‖ ,,ათასნაირი რამშეიმლებაო შეემთხვეს ადამიანს―.მერე 

მიყურა, მიყურა და მითხრა: ,,შენ რატომ შეგეშინდა, ისე ვთქვიო―. ან კიდევ უფრთ გვიან: 

თბილისში ჩამოვედი. მაშოსთან ერთად სურამში ვაპირებდი გამგზავრებას. იქ 

ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იწვა ტერენტი. ის-ის იყო უნდა გავსულიყავით სახლიდან, 

რომ ტერენტი გამოჩნდა. გავვოცდით. ჯერ ერთი, არ ველოდით, მეორე და, ავადმყოფს 

არაფერი უგავდა. იმ საღამოს ეზოში შემოსულ მამაკაცს, რომელიც ვიღაცას ეძებდა, უპასუხა: 

,,ეს არააო  ჩვენი საქმე. ახლავე წადითო აქედან!― იმ ღამეს თითქმის არ ეძინა. ვინმეს ფესის 

ხმას რომ გაიგონებდა, იჩემებდა ,,ამაღამ მომკლავენო―. მაშინ ამისთვის საგანგებო 

მნიშვნელობა არ მიგვიცია, ტერენტის ავადმყოფობა გვტანჯავდა. 

გარდა ამისა ტერენტი ყველას მოსიყვარულე იყო, და რა გასავვირია, თუკი  

სამაგიეროსვე მოითხოვდა პასუხად და მცირედი განაწყენებაც გულს აჩნდებოდა. 

—„დაო, შენს სახელს მუდამ დავიცავ‖, ,,დაო, შენი ცრემლები ჩემთვის ავგაროზია―... „მალე 

მოდი და მიშველე რამე―, „მალე მოდი, ვიღუპები დაო―,მე გეძახი,. შენ სადა ხარ ახლა. 

ვიღუპები და მშვიდობით, დაო―.-თქვენი და მაშინ მისამართით დაწერილი ამ 

სიტყვებიდანაც ჩანს, თქვენი. სული ედგა ტერენტის და თუ ვინმეს რჩევას ყურად იღებდა-
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თქვენსას. ყველაფერი გაითვალისწინეთ? სანანებელი ხომ არ დაგრჩენიათ რამე? მით უმეტეს 

თავისი ნაბოჯების  სიმცდარეში ერთხანს დარწმუნებული ყოფილა კიდეც-,,ახლა უფრო 

დაფიქრების დროა, ჩადენილი შეცდომები ბევრია―, ,,კმარა ამდენი ცრემლი, კმარა. არ მინდა 

მეტი―,―წვიმდა და უცებ მზე გამოვიდა და გავიშვირე მზისკენ ხელები―, „უარვყოფ სიკვდილს, 

ხელახლა მინდა ისევ სიცოცხლის გზები ვეძიო―... 

—მართალია ჩვენს რჩევას იღებდა ტერენტი, მაგრამ მირითადად, რასაც გული უკარნახებდა, 

იმას აკეთებდა ალბათ. მე და მაშოს გვაწუხებდა ტერენტის უბინაობა, ჩაუცმელობა და 

სისუსტე. მაშო ტერენტის გამო გადმოვიდა საცხოვრებლად თბილისს და, როცა სული 

აღმოხდა ჩვენს ძმას, ზუგდიდში დაბრუნდა და რამდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა 

ცხაკაიაში, სადაც გათხოვილი იყო. ვიმეორებ, მე და მაშომ რაც შეგვემლო ვიღონეთ, თავს 

ზევით ძალა არ იყო. 

—ტერენტი თითქმის არსად არ მუშაობდა, ფულს ხშირად სესხულობდა, პატრონს ვერ 

უბრუნებდა და მეტად ამაყი იყო.. 

—ტერენტი ნიჭიერი იყო, თავაზიანი, ნამეტნავად გულუბრყვილო, მაგრამ უღარიბესი. 

ამიტომ ეცოდებოდათ მეგობრებს, პოეზიის მოყვარულებს და პირველად თავისით 

ეხმარებოდნენ. მერე კი თვითონ ტერენტიც არ ერიდებოდა მათთვის კაპიეების გამორთმევას. 

თუკი საჭიროზე მეტს მისცემდნენ, უკან უბრუნებდა. მაშოს უთქვამს და ტერენტის 

მეგობრები წერენ, ტერენტი, ყოველთვის ცდილობდაო პატივისცემის გადახდას. აიღებდა თუ 

არა ლექსის ჰონორარს, იქვე ხარჯვდა; მეტიც:ერთხელ, როცა წიგნის ჰონორარი აუღია, იქვე 

დაუტოეებია, გამოიყენეთო. სიცოცხლეში მისი რამდენიმე წიგნი გამოიცა. უეჭველია, ასე 

ექნება მათი ჰონორარიც დახარჯული, თუმცა, როგორც ტერენტის მეგობრები წერენ, 

დდევანდელთან შედარებით მაშინ ჰონორარი მცირე იყო. ასე შემოელეოდა ტერენტის ის 

ფულიც, რომელიც ჩვენი სახლის გაყიდვისას მივეცით. არსებობს აზრი, ტერენტი 

თვრებოდაო. მინდა იცოდეთ: მე და მაშო ადრე ტერენტის ვეხვეწებოდით, სადილობის დროს 

მაინც დალიეო იზაბელას ღვინო. ტერენტი უარზე იყო. სიცოცხლის ბოლო 4-6 წლის 

მანმილზე, როცა ფხსიქიკური სისუსტე შეეტყო და მერე მოერია, როგორ იქცეოდა, ეს რა 

ხელმოსაკიდია. სიამაყე კი თავისი გონების საკადრისი ჰქონდა. წაივითხავდით, ტერენტის 

მეგობარი, ამჟამად უნივერსიტეტის პროფესორი დავით კობიძე წერს: წტერენტის საუკეთესო 
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ლექსების თარგმანები რომ რომელიმე ევროპულ ენაზე არსებობდეს, მკითხველთა 

ყურადდებას მიიპყრობდაო―. ჯობდა, ბედს არ შერიგებოდა, მაგრამ ასე არ მოიქცა. 

—თქვენი ძმის სიტყვები ალბათ გეცნობათ „პოეზიამ იცoსო უეცარი სიხარული, რომელიც 

უღრისო გაფრენას―, „ლექსი გულია. ლექსი-სისხლიაო―, „პოეტის სისხლი ყველაფერიაო 

ჩემთვის― ერთი სიტევით, აფორიაქებდა,ამაღლებდა ლექსი. 

გაზეთში, რომელსაც ეწოდება ,,ტერენტი გრანელი―-თომაზ ბორელი წერდა: ,,პოეტი 

მოსწონდაო მხოლოდ ლირიკოსი―. პროზაული ნაწარმოები თითქმის არ აინტერესებდაო, 

წერენ ტერენტის მეგობრები უფრო გვიან. რით აიხსნება ეს უცნაურობა? 

—წალენჯიხაში ჩვენი სახლის წინ ცხოვრობდა იაკობ შანავა. მას მდიდარი ბიბლიოთეკა 

ჰქონდა. ტერენტი იაკობის წიგნებით სარგებლობდა. არ დავიტერესებულვარ, რომელს 

კითხულობდა, უფრო ლექსს თუ სხვას. ასეთი აზრი, ვფიქრობ, იმიტომაც დაებადათ, რომ 

ენით აუწერლად უყვარდა ლექსი. 

—თავდავიწყებით ჰყვარებია ტერენტის თბილისი. ამაზე ყველაზე სარწმუნოდ თვითონ 

წერს: ,,მოვდივარ! ერთი საათის შემდეგ მე ისევ ვნახავ საყვარელ თბილისს―,―რა ვქნა,დღეს 

მინდა ვნახო თბილის,ვნახო თბილისი და მეუცხოვოს―,―დაო,ასე მგონია ბედნიერი 

ვიქნები,სადმე,ახლო,თბილისში თუ სამარე ვიშოვე―. 

ვახსენეთ,ტერენტი წერდა,ამ ქალაქში საშინელ უმეგობრობას ვგრძნობო და როგორ უნდა 

შემონთებოდა თბილისისდამი ასეთი სიყვარული? 

—წალენჯიხაში და ზუგდიდში ტერენტი სამ-ოთხ თვეში ერთხელ 

ჩადიოდა.ჩერდებოდა მხოლოდ სამი-ოთხი დღე.სიტყვები, რომლებიც თქვენ 

მოიყვანეთ,სამი-ოთხი დღის წუნახავ თბილისზე იქნება დაწერილი. 

თბილისში გაატარა ტერენტიმ ახალგაზრდობა, თბილისში შეიყვარეს ტერენტის 

ლექსები და ვგონებ,ამითაც აიხსნება დედაქალაქისადმი ასეთი სიყვარული. 

—წერენ იმდროინდელ ახალგაზრდებს შორის ტერენტის ლექსები ხელიდან ხელში 

გადადიოდაო.გაზეთში „ტერენტი გრანელი“ ვასილ ბარნოვი,ვარლამ რუხაძე ,დარია 

ახვლედიანი,გენო ქელბაქიანი,დავით კობიძე და სხვები ქება-დიდებას ასხამდნენ ტერენტის 
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ლექსებს.ეს მაშინ,როცა გალაკტიონ ტაბიძე ,იოსებ გრიშაშვილი,ალექსანდრე აბაშელი,ტიციან 

ტაბიძე ცნობილ პოეტები იყვნენ. 

უთქვამს თუ არა თქვენთან ტერენტიდ თავისი სახელობის გაზეთზე რაიმე? 

—ზუგდიდში ჩამოსულმა მითხრა:ჩემი სახელობის გაზეთი გამოვიდაო.წამოებას 

ვაპირებდი,მაგრამ დამავიწყდაო.ჩემი შვილისთვის,უჩასთვის კი უფრო გვიან წაუკითხებია 

აქ, თბილისში.უჩა სულ იმას ამბობდა, მთელი გაზეთი ბიძაჩემს ეხებაო,აქებენო. 

—როგორ წერდა ტერენტი? მისი შთაგონების წყარო? 

—ერთხელ ტერენტიმ ჩემი ხუთი წლის გოგონა უჩა ზუგდიდის ბულვარზე გაიყვანა 

სასეირნოდ. კარგა ხანის შემდეგ დაბრუნდნენ. ტერენტიმ ლექსი წამიკითხა, ახლა დავწერეო. 

 სხვა შემთხვევაშიც: ზუგდიდში ოთახში ვხელსაქმობდი. ტერენტი იქვე იჯდა და 

ლექსს წერდა. სტრიქონებს იმეორებდა, სმენით სინჯავდა. 

 ტერენტი ლექსებს წერდა ქუჩაში, მატარებლით მგზავრობისას, ბაღში, სასფლაოზე, 

ეკლესიაში. ერთი სიტყვით, ყველგან; ეტყობოდა, შთაგონება ყველგან ახლდა მას. 

 

—ქალბატონო ზოზია,ტერენტისა და გალაკტიონის შეხვედრებიდან იქნებ გაიხსენოთ 

მკითხველთათვის უცნობი ეპიზოდები სა საერთოდ რომელიმე მწერალთან,პოეტთან ან 

ცნობილ ადამიანთან მისი ახლობლობის ფაქტები,შემთხვევები.ეს ყველაფერი საინტერესოა 

და საჭიროა შთამომავლობისათვის,პოეზიისა და ტერენეტი გრანელის უსაზღვროდ 

მოყვარულთათვის. 

—გულით ავადმყოფი ვიყავი.ეს რა თქმა უნდა იცოდა ტერენტიმ.შემომთავაზა, როგორც წეღან 

ვთქვი,ცნობილ ექიმ ივანე გომართელთან წაგიყვანო,კარგად ვიცნობ,კარგი 

ექიმიაო.დავთანხმდი.რუსთაველის გამზირს გავყევით.ტერენტი ერთ ახალგაზრდას 

გამოელაპარაკა:“გაიცანით ,ჩემი და ზოზიააო“.“სასიამოვნოა,კაი და გყოლია,კაი და“,-თქვა მან 

და თავისი თავი გალაკტიონად წარმომიდგინა. გალაკტიონმა ტერენტის ჰკითხა: „როდის 

იქნებიო სახლში?” „საღამოსო“ - უპასუხა ტერენტიმ, ბოდიში მოუხადა და ერთმანეთს 

დავშორდით. ექიმმა გომართელმა კარგად მიგვიღო. ჩემს ძმას შუბლზე აკოცა. ჩანდა, 

უყვარდა. გამსინჯა და წამლები დამინიშნა.  

თავის ახლო მეგობრების გარდა ტერენტის ძალიან უევარდა სანდრო შანშიაშვილი. 
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სხვა ცნობილ ადამიანებთან ტერენტის ახლობლობის შესახებ ვერაფერს ვიტყვი. 

ჩაუცმელობის გამო თავისი ინიციატივით ვინმესთან დაახლოებაზე ტერენტი ალბათ 

ზოგჯერ თავსაც იკავებდა. 

ჩაცმამ გამახსენა:ერთხელ ზუგდიდმი ჩამოვიდა ტერენტი. ცუდად ეცვა გვარიანად 

გამოვაწყვე. ბავშვივით გაიხარა. უევარდა, როგორ უყვარდა ჩაცმა. რა პატარა ყოფნიდა! 

 

—უკანასკნელ ხანს ბევრს იგონებენ ტერენტის შესახებ, მასთან ურთიერთობაზე. 

ჩვენთვის განსაკუთრებით ძვირფასი იქნება ისეთი მოგონება, რომელიც უცნობია 

მკითხველთათვის. არიან ტერენტის ახლობლები, რომლებსაც ჯერ-ჯერობით არაფერი 

უთქვამთ ამის შესახებ? 

—იქნებიან. დღეს თუ ხვალ იტყვიან ალბათ სათქმელს, რახან ტერენტის შესახებ უკვე 

იწერება. 

—თუ არსებობს რაიმე ტერენტის ბიბლიოთეკიდან, მისი ნაქონი პირადი ნივთები, 

რაიმე სამახსოვრო სუვენირი? 

 

—როგორც ეთქვი, წალენჯიხაში ტერენტი იაკობ შანავას ბიბლიოთეკით სარგებლობდა, 

თბილისში კი ხან ერთი მეგობრის, ხან მეორის. რა საკუთარი ბიბლიოთეკა ექნებოდა ჩემს 

ძმას! წიგნის ყიდვის საშუალება სად ჰქონდა. მის ოთახში, ოთახი თუ ეთქმის, კიბის ქვეშ 

საცხოვრებელ ადგილს, სადაც ტერენტი ზოგჯერ თავშეფარებული იყო, ხუთი-ექვსი წიგნი 

თუ მინახავს. ხელნაწერები, დღიურები, რომლებიც მაშოსთან ინახებოდა, გადაეცა 

საქართველოს ლიტერატურულ მუზეუმს. კიდევ სხვა რამე, თუკი ჰქონდა ჩემს ძმას, მისი 

არეული ცხოვრების დროს მიმოიფანტა. 

—ტერენტის უკანასკნელი სიტყვები. 

 

—იმ დროს ვავადმყოფობდი და ზუგდიდში ლოგინად ვიყავი ჩავარდნილი. 

მომენატრა ჩემი ძმა და მამოს თბილისში მივწერე. ,,როგორაა-მეთქი ტერენტი?― მიპასუხა: 

,,გარდაიცვალა და დავასაფლავეთო―. ეს გვიან იყო. როცა ტერენტი გარდაიცვალა, მაშოს 

შეშინებია ავადმყოფი დაც არ გადაყვესო და არ შეუტყობინებია. მაშომ თქვა: „ისე მიილიაო 
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ტერენტი, არაფერი არ უთქვამსო‖. მაშინ 36 წლის იყო ჩემი ძმა. უამრავი ლექსი დარჩა 

გამოუქვეყნებელი... 

ზოზიას შვილიშვილთან მამანტი როგავასთან ერთად ვინახულე ტერენტის საფლავი. 

საფლავის ქვაზე ნახევრადდამწვარი სანთლები მირჩენილიყო. მერე იქვე, პეტრე-პავლეს 

ეკლესიაში, შევიარეთ. ორი მოხუცი მგალობელი დაგვიხვდა. ვკითხეთ, იცნობდნენ თუ არა 

ტერენტის? ერთმა მათგანმა,ფაინა გერასიმოვამ თქვა: ჩვენ არ ვიცნობდით, მაგრამ ყოველდღე 

დადიან თაყვანისმცემლები, ვინაც არ იცის, გვეკითხება- ,,სადააო ტერენტი გრანელის 

საფლავი? ჩანს, კარგი პოეტია, ამდენი პატივისმცემელი რომ ყავს. ასეთი საფლავი 

შეუფერებელია მისთვის... 

არადა ტერენტის საფლავი დიდუბის პანთეონის ღირსია. 

ამასწინათ, ამ დიალოგისთვის ზოგიერთი ფაქტის გასახსენებლად და 

დასაზუსტებლად ბევრჯეში მომიხდა,ქალბატონო ზოზია, თქვენი შეწუხება―-მეთქი,—

ბოდიში  მოვუხადე. „რამ შეშაწუხა, ტერენტის თაობაზე თქვენი ყოველი მოსვლა ჩემი ძმის 

მვვდრეთით აღდგომაა‖,-ცრემლიანი ღიმილით მიპასუხა პოეტის დამ. 

 

                              საუბარი ჩაიწერა  ეკონომიურ შეცნიერებათა  

                            კანდიდატმა, დოცენტმა — მურმან ტურავამ. 
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ი უ მ ო რ ი 

„კაცი რომელიც იცინის― 

 

პაატა ნაცვლიშვილი 

               ლიტერატურული პარიოდები 

გივი გეგეჭკორი 

 

         „მცირე ანდერძის― დაკარგული ფრაგმენტი 

 

იარე-მეთქი რომ გეუბნები, 

         მიდი, იარე პოეზიის 

                             ეკლიან გზებზე! 

შენ უნდა იყო ქარავანი 

                         და ძაღლი უნდა თავისთვის ყეფდეს. 

მე რას მიყურებ, 

              მე დავიბადე 

                           ოთხი თუ ხუთი ათასი წლისა, 

შენ ფეხშიშველი მწყემსი გოგო ხარ 
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                      და ვიცი, ახლა 

                                 სასწაულს იზამ. 

მე მოვალ შენთან და შენს მუხლებთან 

                       მოვიკალათებ, ჩემო ძვირფასო, 

მერე კი წავალ 

           და ჰერალდიურ მხეცების გვერდით 

                         დავჯდები, წვერი რომ გავიპარსო! 

 

მურმან ლებანიძე 

 

                             „დ ა თ ვ ე ბ ი― 

 

ლებანიძედ, ჩარკვიანად, 

ჭილაძედ, ჭანტურიად 

ზოგ-ზოგს ჩვენი გაყოფა 

და გათიშვა სწყურია. 

ყურს ნუ უგდებთ, მარეებო, 

ვიღაც მოცლილი ენამწარობს, 

მურმან ლებანიმე მოგიკვდეთ, 

მურმან ლებანიმე გენაცვალოთ! 

 

დავითი გვყავდა, 

გვყავდა ილიაც, 

მაგრამ გულს უნდა მეტი და მეტი.. 

ჩვენ თვითონა ვართ, 
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ჩვენ თვითონა ვართ, 

ჩვენ თვითონა ვართ მესამე სვეტი! 

 

 

მუხრან მაჭავარიანი  

 

                                 ბ ი ჭ ე ბ ი 

 

მოცლიღი ხალხით სავსეა 

ქუჩა  

და ქუჩის ქუჩის ქუჩა ყოველი, 

ზარები მაინც რეკავენ 

ურჩად 

გრემით, ტბეთით და 

სვეტიცხოველით! 

ალბათ სუყველა 

ვიღაცას უცდის, 

ქუჩაში მოტრეტილი 

ბიჭები დგანან... 

ეს ხალხი ცალ-ცალკე  

არ არის ცუდი, 

ერთად კი... 

ერთობა 

ცუდია განა?! 

ყინვაა... 

თოვაა... 

წვიმაა.. 

ღამეა... 

ბიჭები ჭუჩაში 

დგანან და დგანან.  
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შოთა ნიშნიანიძე 

 

                             ძველი ნაცნობებისადმი 

 

ოჩოპინტრევ, ოჩოკოჩო, ეშმაკო და ქაჯო, 

მსურს, პრემია რუსთაველის თქვენთან ერთად ვხარჯო. 

 

უნდა თვალი დავუყენო ცხენისწყალს და რიონს 

და შავი ზღვა თეთრი ღვინით უნდა ავამღვრიო. 

 

სად გამიქრა, სად გამიშპა ის თავნება ბიჭი — 

გაოცების, აღტაცების, გაგიჟების ნიჭი. 

 

ახლა რაღა ეშველება ბაბილონის გოდოლს, 

ანდა რაღა მომაგონებს იმ პატარა გოგოს. 

 

კანდელაკის სამოცდახუთს ვეღარ აგნებს მუზა, 

ულექსობა, ურითმობა ზურგზე მადგას კუზად. 

 

ახლა მხოლოდ თქვენ მიშველით ეშმაკო და ქაჯო, 

მოდით, ჩემი ჰონორარი ,,იმერეთში“ ვხარჯოთ. 
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ლია სტურუა 

 

                              ჰიპის აღსარება 

 

სახეზე დავიხატე ყვავილი ნაზი, 

წინ გადავუდექი ტრადიციის ვაგონს, 

წითელი თმებით დავკიდე ხეზე 

ქალაქში ყველაზე ლამაზი გოგო. 

 

მე გამოვფინე ბაირაღები: 

წითელი, მწვანე, ლურჯი და შავი, 

მოჩანს ტაძარი საოცრად მაღალი, 

მე ამ ტაძარში ფანჯრიდან შევალ. 

 

ვერასდროს ვიქნები მონა და ტყვე, 

და სიმარტოვეს ვერავინ წამართმევს, 

მე ვიცი - ერთადერთი ნამდვილი სიტყვა 

არის რიცხვითი სახელი ერთი. 

 

ვერავინ დამაკრავს პროკრუსტეს საწოლს, 

ვერ შემაბამენ უღელში ხარივით, 

მე უნდა ველოდო რაღაც სასწაულს, 

ამას მიქადაგებს ჰიპების სახარება. 
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მორის ფოცხიშვილი 

 

                   კვირა დღე ზოოლოგიურ პარკში 

 

—ძროხა, ძრო. 

    ძრო, ძროხა. — 

ლამაზო და ზონზროხა, 

შენ სჯობიხარ ლომს და სპილოს... 

—ძროხა, ძრო. 

    ძრო, ძროხა. 

 

დღეს ასე ვხედავ  

      ცხოველებს მე და 

ხვალ იქნებ სულ სხვა მხეცებზეც ვწერო... 

ახლა ვით სანჩო, 

      ჩემს გვერდით დგება 

            კ 

            ა 

           ლ 

            ა 

            მ 

            ი — ჩემი ცალფეხა წერო. 

„ენკი, ბენკი, სიკლისა, 

ენკი, ბენკი, და...― 

ეს ლამაზი კვირადღეც 

გა...ვი...და...  
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ჯანსუღ ჩარკვიანი  

 

                            რწმენის გალავანი 

„ცისკარმა“ შექმნა 

დღეის ამინდი 

განა ეს ძნელი 

მისახვედრია?! 

კარგი ლეესები 

ყველას არ მისდის, 

კარგი ლეესები 

„ცისკრის“ ხვედრია. . 

მე ახლა მხოლოდ 

მისთვის ვირჯები, 

მისთვის ყველაფერს  

მშვიდად ავიტან, 

კი, ვირჯინია, 

კი, ვირჯინია, 

კი, ვირჯინია, 

კი, ჭეშმარიტად! 

 

გივი ძნელაძე 

 

                  ვაშლის ხე თოვლში 

 

ხუთასკაციან 

ქეიფში 

ვზივარ, 

არის 

მასპინძლის 

ქება.. 
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ამ ვაშლის ხეზე  

გუშინ საღამოს 

სამი 

მოზვერი 

ება. 

 

ტარიელ ჭანტურია 

 

 

„ცისკრის― რედაქცია. დაბრუნება.  

                    დილა. 

 

                           დაუმთავრებელი პოემის ფრაგმენტები 

 

სალამი ყველას: ჯანსუღს და გივის, 

ოტიას, რეზოს და ისევ ჯნსუღს! 

ალან ბომბარი ბავშვივით ტირის, 

რობინზონ კრუზო იგონებს წარსულს. 

 

დავტოვე: ჰორნი, ტაიტი, ფიჯი. 

სალამი ყველას კიდევ და კიდევ! 

მე ვიხდი პერმში შეკერილ პიჯაკს 

და შენი რწმენის ლურსმანზე ეკიდებ. 

 

ოთარ ჭილაძე 

 

                                  ც ი რ კ ი 

 

თაკო გოგოა, ზაზა ბიჭია, 
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ორივე ერთად შვილია ჩემი, 

ჩვენ ერთმანეთი თოკით გვიჭირავს 

და მე კბილებით მიჭირავს გრემი. 

 

შეხედეთ, თუმცა მე თვითონ ვნახავ, 

ვინ როგორ დადის კლოუნებს შორის 

და შურისგებით ანთებუღ ზაზას 

საით უსვრია მომხვდურის მძორი. 

ზურგზე მაწყვია ლომის ტორები, 

ვიღაც მაჩეჩებს ძალათი დანას 

და გადამწვარი პროჟექტორები 

პროჟექტორების ფიტულებს გვანან. 

 

მე კი ყველაფერს ვიწყებ თავიდან, 

რადგან წარსული არ მახსოვს უკვე, 

აფითეატრში დადის  ქალი და 

არიგებს ნაყინს, ზარებს და ბუკებს. 

 

ვახტანგ ჯავახაძე 

 

                                *    *    * 

ლიფტი იყო გასაოცრად მაღალი და ნათელი 

და ნათურა ბრდღვიალებდა — ზუსტად ასი სანთელი. 

 

ღილაკს თითი დავაჭირე და კედელს მივეყუდე, 

მეორე და მესამე და მეოთხე და მეხუთე. 

 

მატულობენ სართულები:მეექვსე და მეშვიდე, 

მერვე,მეცხრე,მეათე და მორჩა, — უკან ვეშვები. 
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კვლავ ღილაკი მოვძებნე და კვლავ კედელს მივეყუდე, 

მეცხრე,მერვე,მეშვიდე და მეექვსე და მეხუთე. 

 

კიდევ ცოტაც და დასრულდა რბოლა გასაკვირველი: 

მეოთხე და მესამე და მეორე და პირველი. 
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  სარჩევი 

 

                                            პოეზია, პროზა 

 

ვ ა ჟ ა  მ ი რ ო ტ ა ძ ე  

             მამულო ჩემო! .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  3 

             არ გამაგონოთ!    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  4 

            ...(―სოფელი, ქარი და თოვლი―) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  5 

            ...(„თოვლმა დაფარა ყველა ბილიკი―) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 6 

ო მ ა რ  გ ვ ე ტ ა ძ ე 

            ...(„რატომ არავინ ჩამოკრავს ზარებს―).    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 8 

            ბალადა მოხუც მსახიობზე .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .8 

            ალავერდი .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    9 

            ...(„კედელზე ვკიდებ პოეტის სურათს―)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    10 

            ...(„უძილო ღამე...―) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .    .    .    .    .        11 

            ...(„ეს ყველაფერი — ცა და მინდორი―)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   12 

            ...(„აქა ვარ ახლა―) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .    .    .    .    .    . 13 

            ...(„ყველაზე მეტად მიყვარხარ მაშინ―)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    13 

            სიზმარი. ბოშები. ნოსტალგია...  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 14  

მ უ რ ა დ   მ თ ვ ა რ ე ლ ი ძ ე  

            ერთი დღის მოგონება  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 16 

            მეგობარს     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 17 

           ...(„რაისთვის თიბე იანვრის ღამე)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 17 

           ...(„გული თრთის სრულის ლაბირინთებში―)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 18 

           რა მენატრება? .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .  18 

უ შ ა ნ გ ი  ჯ ა ნ გ ი რ ა შ ვ ი ლ ი  

          სამშობლო              .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  19 

          ღამე                         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  20 

         კონსტანტინე გამსახურდია .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   . 20 

ნ უ კ რ ი  ნ ი კ ო ლ ა ი შ ვ ი ლ ი  

         მარმარილოს სამყარო (მოთხრობა)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     22 

ზ უ რ ა ბ   ნ ა რ მ ა ნ ი ა 

         დამაგვიანდა            .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     38 



 

246 
 

         უკვდავებისთვის?!  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     38 

თ ე მ უ რ   ჩ ა ლ ა ბ ა შ ვ ი ლ ი  

         სანთელი     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .39 

         ბავშვს .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    39 

         ...(„ვეყრდნობი მიწას...―)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    40 

         ციკლიდან „ყინულის ქალაქი―  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    41 

ი მ ი რ ა   მ ა მ ე დ ო ვ ი 

         სამი ერის შვილი ვარ        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    43 

         ორი სამშობლო   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     44 

         დედა   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   45 

         საქართველო და მთები .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   46 

მ ა ნ ა ნ ა  ა ბ რ ა მ ი შ ვ ი ლ ი 

         ...(„გამოქცევიათ ხეებს ღიმილი―)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   49 

         ...(„გადაგავიწყებ ზამთრის სიავეს―)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .      50 

         ...(„ჩვენს ბილიკებზე ახლაც ქარია―)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    51 

         ...(„ეს ყველაფერი, რაც დარჩენიათ...―).    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    52 

თ ა მ ა ზ   ბ ა ძ ა ღ უ ა 

         ლია სტურუას    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 54 

         შენდობა   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     . 56 

         მოხუცები     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     . 57 

         ვენერა მილოსელს .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 58 

ვ ი ტ ა ლ ი   დ ა რ ს ა ნ ი ა 

         შეხვედრა წვიმაში  (მოთხრობა)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 59 

ჯ ე მ ა ლ   ქ ო ი ა ვ ა  

         ...(„ჯერ პატივი ვცეთ დანატოვართა―)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .63 

         მორფოლოგიური კონტრასტები             .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .64 

         ...(„ფე-ფეხაკრეფით დადის ქალაქში―)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .65 

         გადავიწყება .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .   65 

         უერთმანეთოდ .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  66 

გ ი ა   ხ ო შ ტ ა რ ი ა 

         მინიატურები    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 68 

ზ ა ზ ა   კ ო ლ ხ ი დ ე ლ ი  

         მკვდარი მამლუქის მონოლოგი .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   78 

         მწვერვალი .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .  .  78 



 

247 
 

მ ი ხ ე ი ლ   ა ნ თ ა ძ ე  

         ზღაპრის გახსენება .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     81 

          თხების სიმღერა     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     81 

          ფილმი        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .     .    .    .82 

რ ა მ ა ზ   ბ ა რ კ ა ლ ა ი ა  

          გულს რაღა ვუყო (მოთხრობა)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .     .    .    84 

თ ა მ ა ზ   ბ ე რ უ ჩ ა შ ვ ი ლ ი 

          ანანურთან  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    92 

          აგონია         .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    92 

          ...(„გოგოს მიჰყვება ჩემხელა ბიჭი―)    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .   .    .    .    .    .    .    .   93 

          ღამით, კონცერტზე .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    94 

ლ ი ა   ჯ ა ყ ე ლ ი 

          გიორგობისთვე        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    95 

          ლექსი        .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .   .    .    .    .    .    .    .   .  95 

          ვედრება    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .   .    .    .    .    .    .    .   .  96 

შ ა ლ ვ ა   ს ა ბ ა შ ვ ი ლ ი  

          თანდათან  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .   .    .    .    .    .    .    .   .97  

           ...(„ყველაზე უფრო წმინდა სიმები―)   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    97 

           ...(„ნეტავ რომელი აერთებს ხიდი―)     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    98   

ლ ა დ ო   კ ო კ ა ი ა 

           სიმღერა (მოთხრობა)  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 100 

ბ ა დ რ ი   ც ი რ ა მ უ ა 

           ნაძვები .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  105 

           მეტამორფოზა .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   . 106 

           ...(„მე იქა ვარ, სად უფრორე უჭირს სოფელს―) .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .106 

           ...(„გარდასულ დღეებს მადლობას ვწირავ―) .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .   .107 

           ...(„ჩაიტივტივეს — გაფრინდნენ წლები―)     .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .    108 

           ...(„ნუთუ ეს მტვერი―)   .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .   .    .    .    .    .    .    .   .   108 

 

   

                                              თ ა რ გ მ ა ნ ი 

 

ე რ ს კ ი ნ   კ ო ლ დ უ ე ლ ი  



 

248 
 

           ქალი და მამაკაცი (ინგლისურიდან თარგმნა ლამარა ჩიქობავამ) .    .    .    .    .    .    .   .    110 

ა ღ ა ს ი   ა ი ვ ა ზ ი ა ნ ი 

           მწვერვალზე (სომხურიდან თარგმნა მერაბ რობაქიძემ).    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .  115 

ქ ე თ რ ი ნ   მ ე ნ ს ფ ი ლ დ ი  

           ქარი ქრის (თარგმნა ბადრი ქუთელიამ) .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    119 

მ ა რ კ   ტ ვ ე ნ ი 

           შეცდა (ინგლისურიდან თარგმნა ზაზა მრელაშვილმა) .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    . 124 

გ უ ნ თ ე რ   გ ო რ ლ ი ჰ ი 

           შავი პეტერი (გერმანულიდან თარგმნა რუსულიდან შამელაშვილმა).    .    .    .    .    .     126 

ჯ ა ლ ა ლ - ე დ - დ ი ნ   რ უ მ ი 

           ...(„მოდი, მე შენმა სიყვარულმა მაქცია ხელად―) (სპარსულიდან თარგმნა 

 ნოშრევან ჯიშკარიანმა)   .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .   .  150 

რ უ დ ა ქ ი  

           ...(„მაყვლისთვალასთან ილაღე―) (სპარსულიდან თარგმნა ნოშრევან ჯიშკარიანმა)      151 

თ ო მ ა ს    მ ა ნ ი  

           ტანსაცმლის კარადა (გერმანულიდან თარგმნა ვლადიმერ ზარიძემ) .    .    .    .    .    .    152 

 

                                         წ ე რ ი ლ ე ბ ი 

ო თ ა რ   გ ა მ ს ა ხ უ რ დ ი ა 

           მორალის საკითხები გურამ რჩეულიშვილის პროზაში .    .    .    .    .    .    .   .    .    .         162 

რ ე ვ ა ზ   ს ა ლ ი ა   

           1905-07 წლების რევოლუციის წინადღე „გვირგვლიანების ოჯახში― .    .    .    .    .    .     171 

გ ე რ ო ნ ტ ი   ლ ი პ ა რ ტ ე ლ ი ა ნ ი  

           ნომადი ბართაიას პირველი წიგნი  .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .   .    .   .  183 

ფ რ ი დ რ ი ხ   ს ო მ ხ ი შ ვ ი ლ ი  

          ოთარ ჭელიძის პოეტური სამყარო  .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .   .  188 

გ ი ა   ი ო ს ე ლ ი ა ნ ი 

          „ცისფერყანწელთა― პოეზია .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .  . 193 

ლ ე ვ ა ნ   დ ე ს პ ო ტ ა შ ვ ი ლ ი  

ისტორიული ფაქტები და მხატვრული გამონაგონი კ. გამსახურდიას „დავით  

აღმაშენებელში― .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    204 

 

                                  პ უ ბ ლ ი ც ი ს ტ ი კ ა 



 

249 
 

ნ ო დ ა რ   ს ი ვ ს ი ვ ა ძ ე 

            ფიქრები გზადაგზა .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   . 214 

 

                              ხსოვნის ნათელი ფურცლები 

            გვესაუბრება ტერენტი გრანელის და ზოზია (ჩაიწერა მურმან ტურავამ)  .    .    .    .   225 

 

                                            ი უ მ ო რ ი 

პ ა ა ტ ა   ნ ა ც ვ ლ ი შ ვ ი ლ ი  

            ლიტერატურული პერიოდები  .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .    .    .    .    .   .    .    .    .   .235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

250 
 

გამომცემლობის რედაქტორი ჯ. ქ ი რ ი ა  

ტექრედაქტორი ი. ხ უ ც ი შ ვ ი ლ ი  

კორექტორი ც. კ ვ ა ნ ტ ა ლ ი ა ნ ი  

 

 

გადაეცა წარმოებას 14/IV-77 

ხელმოწერილია დასაბეჭდად 24/VIII-77 

ქაღალდის ფორმატი 70×108 1/16 

ნაბეჭდი თაბახი 15,4 

სააღრიცხვო-საგამომცემლო თაბახი 10,94 

 

სბ 126 

 

შეკვეთა 789              უე 04159              ტირაჟი 3 000 

 

ფასი   1 მან.  14 კაპ. 

 

თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 380028, ი. ჭავჭავაძის პროსპექტი, 14 

Издателство Тбилисского университета, 

Тбилиси 380028, пр. И.  Чавчавадзе, 14. 

 

თბილისის უნივერსიტეტის სტამბა, 

თბილისი, 380028, ი. ჭავჭავაძის პროსპექტი, 1. 

Типография Тбилисского университета, 

Тбилиси 380028, пр. И.  Чавчавадзе, 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

251 
 

 

                                                                  АЛМАНАХ  КРУЖКА 

 

                               молодих писателей Тбтлисского унивезситета  

 

                                                                      <<ПИРВЕЛИ СХИВИ>> 

                                                                         (<<ПЕРВЫЙ ЛУЧ>>) 

 

                                                                 (на грузинском язике) 

 

                                                  Издателство Тбилисского университета  

                                                                       Тбилиси 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

ელექტრონული ვერსია მოამზადეს გიორგი დვალიშვილმა, ნატო ლაფერაშვილმა, 

მარიამ ბოჟაძემ და ნინო კუბლაშვილმა.  

 

 

 

 

 


