
გიორგი კეკელიძე



დიდი მოგზაურობა ერთი ნაბიჯით იწყება.

ლაო ძი

ეძღვნება ჩემს ბავშვობას, საქართველოს,  

მურმანს, აბესალომს და ეთერს.
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თავი პირველი

აჭარელი გოგო

თუ ამ წიგნს კითხულობთ, ესე იგი, ცოცხალი აღარ 
ვარ. აბა, როგორ წერდა ხოლმე ის ხალხი, თავიდა-
ნვე დიადი ინტრიგის თესვას რომ ლამობდა? მგონი, 
დაახლოებით ასე. ან მე რატომ აღარ უნდა ვიყო 
ცოცხალი? ჩემზე ხომ არ ვწერ? მე უბრალოდ ამბავს 
შევესწარი. კაცმა რომ თქვას, ადამიანი საკუთარ 
საქმეებსაც შეესწრება ხოლმე და მეტი არაფერი. 
აბა, სად სცალია მათზე საფიქრელად. ფიქრზე საშიში 
ჯერ არაფერი მოუგონია კაცობრიობას. შეგიტყუებს 
და დროს წაგართმევს. დრო კიდევ ისედაც ბევრია 
გასული და რაღა დარჩა. ცოტა, ძალიან ცოტა.

თუ ოდესმე ქალაქ ოზურგეთში, უცებ მოსული 
თავისუფლების ქუჩა №12 ა-ში, სადღაც 1992 წლის 
18 თებერვალს, 8 წლისას სიცხე გქონიათ, იოლად 
მიხვდებით ნიუანსების სიზუსტეს, მაგრამ რადგან 
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ასეთი მხოლოდ მე ვარ და ჩემი მეზობელი გრიგოლ 
შევარდნაძე, სიტყვაზე უნდა მენდოთ.

– ე, ბაღანას სიცხემ უუწია, – ამბობს ბებია შორი-
დან. 

– სიდან მუათრიე აი გრიპი, ა, სიდან?! შენ არ მე -
ისპე საცხა, რომ დეეთრევი ღელე-ღელე! – ეს დედაა, 
უფრო ახლოდან. 

– კაი, დეეთხუე ბაღანას, აკანკალებს ისედაც, – 
მამა. 

ბაბუა ცოტა გვიან შემოდის, არაფერს ამბობს, 
მაგრამ მთელი მისი იერით მიწურულის გვიანი 
გურული ზამთარი მეტყველებს – მყრალი სიგარე-
ტის და ჭაჭის სუნი საშინლად უხდება ტალახიან 
ვალინკებს და შეუკრეჭავ წვერზე შერჩენილ ხურმა 
კარალიოკის კვალს. აი, საშინლად. ხატავს. ჯოჯო-
ხეთში თუ მოვხვდები, მათ შორის ასეთ სცენასაც 
შემომთავაზებენ – იქნება თებერვლის ნელ-ცივი, 
წვიმანარევი დღე, მექნება სიცხე, დაახლოებით 37.4, 
ოღონდ ლოგინში ჩაწოლის დროს ვერ გამოვძებნი – 
მეზობელს მივეხმარები შეშის დახერხვაში, მერე ის 
გამოი ტანს არაყს, დავლევ, კიდევ დავლევ, ასტრას 
ნაფაზს დავარტყამ, გამოხრულ კბილში ჩარჩენილ 
თხილს გადმოვაფურთხებ, ხის გადანაჭერზე ჩამო-
ვჯდები და ფეხებში შესულ წყალზე დავფიქრდები 
– თავისით გაშრება თუ ფეჩი დასჭირდება? ეს არის 
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ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთამდე 1992 წელია. დაახლო-
ებით ისიც ჯოჯოხეთი, მაგრამ სამოთხის ანარეკ-
ლებით. მე ვწევარ და თვალებს ვხუჭავ და წითელი 
ვარსკვლავები მიტრიალებს, რომლებსაც ოჯახის 
წევრების ხმები კოსმოსში გაგზავნილი სიმღერა-
სავით უერთდება. ხმა და ფერი იგივეა. გიკვირს? 
მერა რა. სიცხის დროს უცნაური ამბები ჩვეულებ-
რივი ხდება. მერე მოდის ძმრიანი წინდები და თხის 
ქონი და გულისრევა და თხის ქონი და გულისრევა. 
ლამფის გაჭვარტლული შუშის ჭვრეტა და კედელ-
ზე ჩრდილებისგან ბრძოლის სცენების ხატვა. „ა, 
გაოფლიანდა ისევლე“, „მაიკის გამოცვლა“, „მაიკის 
გამოცვლა“, „მაიკის გამოცვლა“ – მორჩილი ხარ 
გამოცვლის დროს, რაღაც უცნაურად ნებდები და 
ხელებს მაღლა სწევ. ფხლის ფოთლით შეკრული 
თავი. „უი, სინათლე მევიდა? ქი წავა ოც წუთში. ან 
მოსვლა რა იყო, ან იგი – წასვლა“. მაგრამ სამოთხის 
ანარეკლიც ეგაა. თუმცა მთავარი სცენა მაინც სხვაა. 
ანუ ის, რაც ყველაზე მძაფრად ჩამრჩა და ახლა, 
ამ რომანის დაწყებისას ძალიან, ძალიან მომინდა, 
განმეორებულიყო. დედა თერმომეტრს იღებს და 
მამას ეუბნება: „დაფერთხე, მე აღარ მაქვს მკლავში 
ძალა“. და მამა „ფერთხავს“. მეტი არაფერი, აი, მხო-
ლოდ ეს. არაფერი განსაკუთრებული და ყველაფერი 
განსაკუთრებული – ოღონდ ჩემთვის. არის საერთო 
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ამბები და არის მხოლოდ შენი – ქალაქ ოზურგეთში, 
თავისუფლების ქუჩა №12 ა-ში, სადღაც 1992 წლის 
18 თებერვალს, 8 წლისას, სიცხე თუ გქონიათ.

გრიგოლი მაშინ გავიცანი, მეზობლად რომ გადმო-
ვიდნენ. უკვე სიცხე ჰქონდა და ის ვირუსი, მისგან 
სრულიად დამოუკიდებლად, მეც შემეყარა. გრიპის 
შემოტევის დღისგან მერვე დღეს ნასიცხრები და 
თამაშმოშიებულები, სუსტი ბანცალით გამოვედით 
გარეთ. გრიგოლს პლასტმასის ავტომატი ჰქონდა, 
მე – ხისგან გამოთლილი. მზეც ზამთრის დაგვყურებ-
და, ანუ ჩვენსავით მობანცალე. ერთხანს შორიდან 
და უბრად ვუყურებდით ერთიმეორეს, ოდნავ შეცი-
ებულები, ცხვირებთან თანაბრად შემხმარი წვინ-
ტლებით და არათანაბარი ცხვირებით. და ალბათ 
ვერც მოვიფიქრებდით მისალმებას, რომ არა ვენერა 
ბებიას მოულოდნელი ძახილი: 

– გეიცანით ახლა ერთმანეთი, მეზობლები ხართ!
დიახ, გრიგოლ შევარდნაძის ბებიას ვენერა ერქვა. 

იყო სამოცდაშვიდი წლის ან სამოცდარვის, რადგან 
ადრეული საბჭოთა დაბადების მოწმობების დამოწ-
მება ზუსტ ცნობად არ ითვლება, ამ ასაკში კი ნაოჭე-
ბის თვლით ამქვეყნად მოვლენის თარიღებს ვეღარ 
გამოიცნობ. ვენერა დილაობით აივანზე ჯდებოდა, 
ზურგდაჟანგებულ სარკეს მზესთან მიქცევით დაი-
დგამდა და სწრაფი, დაჟინებული მოძრაობით ნიკაპ-
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ზე ამოსულ ბეწვებს პინცეტით იცლიდა. თან სახეს 
ოდნავ, სულ ოდნავ ჭმუხნიდა, მაგრამ თვალის უპე-
ებში მომდგარი ცრემლი ტკივილს ამხელდა. ვენერა 
პრანჭია ქალი გახლდათ. პრანჭვა კიდევ მსხვერპლს 
რომ მოითხოვს, ეს კარგად მოგეხსენებათ. ან კი ვინ 
არ არის პრანჭია? ჩვენ ხომ სულ ვიღაცას ვაწონებთ 
თავს და იმათგანაც ვითხოვთ სანაცვლოს. მაგრამ 
ვენერას კეკლუცობა ცოტა უცნაური რამე იყო. 
ის გარდაცვლილი ქმრის სურათს ეპრანჭებოდა. 
დიდ სასტუმრო ოთახში – აქ გურულები სტუმრებს, 
როგორც წესი, მხოლოდ ვინმეს გასვენებაში იღებენ 
და „ზალა“ ეწოდება, – არასდროს შედიოდა ძველი 
კაბით, რადგან სწორედ იქ ეკიდა შუქრი შევარდნაძის 
სურათი. არასდროს შედიოდა ფქვილიანი ხელებით 
ან თავზე ძველი ხალათის სახელოწაკრული. ცდი-
ლობდა, შეძლებისდაგვარად წელში გამართულიყო 
და ტუჩის კუთხეს ცოტა გამომწვევ ღიმილსაც აძა-
ლებდა. შუქრი შევარდნაძე იმ სურათში ახალგაზ-
რდა იყო და ოდნავ დაძაბული, მოკლე ულვაშით 
და გრძელი ქილვაშით. როგორც გურიაში იტყვიან, 
კაი შეხედული კაცი. არავინ იცის, ვის ეპრანჭებოდა 
ვენერა ღელეყვა, სულ ორი წლის წინ გარდაცვლილ 
შუქრის თუ იმ სურათიდან მზირალს, ასე ოცდახუთი 
წლისას. ვინ იცის, მარადიული სიყვარული ერქვა 
ამას თუ ახალგაზრდად საკუთარი თავის წარმო-
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დგენის სურვილი. ან კი როდის არ არის ადამიანი 
ახალგაზრდა? ან კი როდის არ არის სიყვარული 
მარადიული?

ბებიამისის დები ისე დაიხოცნენ, არ გათხოვი-
ლან. გრიგოლს საშინლად ეშინოდა მათი. ლურჯპეპ-
ლებიანი ხალათებით დადიოდნენ და რაღაცნაირი 
სუნი ჰქონდათ. აი, ისეთი, ცოტა დაუბანელ მოხუ-
ცებს რომ ასდით – ტკბილსა და კიდევ რაღაცას 
შორის – მწარე არ ეთქმის. მკაცრი სახით და რუსუ-
ლი ფრაზებით: „გრიგოლ, ნაიზუსტ!“ იმ ხალათების 
სუნი იდგა ოთახებში, კარადებში, საწოლებზე და 
მათი სიკვდილის შემდეგაც შემორჩა. და სანამ ის 
სახლი დგას, მანამდე იქნება და იქნება. შეიძლება 
მხოლოდ ჩემთვის. არ ვიცი. პირველი როცა მოკვდა, 
პირველი, ყველაზე უფროსი და გაასვენეს, სახეზე 
ვერ ვუყურებდი. მეშინოდა, არ დამესიზმროს და არ 
წამიყვანოს-მეთქი. მეორე და წელიწად-ნახევარში 
გარდაიცვალა. კიბიდან ჩამოვარდა, ფეხი მოსტყდა 
და ვეღარ შეუხორცდა. მეორეს შევხედე და პატი-
ოსნად მოიქცა – არ დამსიზმრებია, მაგრამ უარესი 
დაემართა – პირი ოდნავ ღია ჰქონდა და, მეგონა, 
თითქოს შიგნით დაუსრულებელი, შავი უფსკრული 
მოჩანდა, რომელშიც რაღაც ახალი სამყარო იწყე-
ბოდა სიკვდილის მერე. მაშინვე მინდოდა ამომეცნო, 
რა იყო ეს, მაგრამ ახლოს მისვლის შემეშინდა და 
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ცხოვრების ერთ-ერთ უმთავრეს კითხვად დამრჩა. 
და შიშადაც. მას მერე მკვდრებს ვეღარ ვუყურებ. 
ბებიაჩემისთვისაც კი არ შემიხედავს. ზუსტად კი 
ვიცი, როგორი იქნებოდა.

ჰოდა, ერთხელაც, გრიგოლი ამ დების სურათის 
ქვეშ იჯდა და წიგნს კითხულობდა. ასეც ხომ ხდება 
ხანდახან – ზიხარ ტელევიზორთან, უყურებ ფილმს 
და სულ სხვა რამეზე ფიქრობ. ის ფილმი თვალების 
კედლებზე რჩება, შიგნით ვეღარ აღწევს და არათუ 
აღარ გახსოვს, ისიც კი არ იცი, რას შესცქეროდი. 
ჰოდა, გრიგოლი ასე კითხულობდა. ასოებს კი არ 
ყლაპავდა, კენკავდა – გრიგოლი მარიამზე ფიქრობ-
და. მარიამზე ფიქრი კი არ იყო იოლი რამე – მარი-
ამი ლამაზია. მაგრამ მარიამის მამა აჭარელია. ანუ 
მარიამიც აჭარელია. გრიგოლის მამა ფიქრობს, რომ 
აჭარელი აუცილებლად „მედრუჟბეა“, ანუ შეშის 
დამხერხავი კაცი ზამთრის პირას „დრუჟბა“ ხერხით 
და თან სხვა რწმენისაცაა. გრიგოლის მამა დარწმუ-
ნებულია, რომ თუნდაც ამ ორი რამის გამო მარიამის 
მამაზე ორი საფეხურით მაღლა მაინც დგას. გრი-
გოლის ბარე ხუთი ძმაკაციც ასე ფიქრობს. ამიტომ 
გრიგოლი სკოლაში ალბათ ვერასოდეს იტყვის, მარი-
ამი მიყვარსო, მარიამი ლამაზიაო. ერთხელ რაღაც 
თქვა, ზუსტად არც ახსოვს, რა, მაგრამ რაღაც კარგი 
და შაკოიამ დაიძახა: – მაგას, ბიჯო, გაათხუებენ 
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მეცხრე კლასში, ეყოლება უკვე საქმარო და კიდევ 
სხვა ეგეთები. გრიგოლს მამისაც ეშინია და ძმაკა-
ცებისაც. ძმაკაცების მამასნაირად თუ არ ეშინია, 
მათი დაკარგვა მაინც აშფოთებს. იმ დღესაც მოუ-
ნდა, რაღაც ეკითხა შაკოიასთვის, მაგრამ თვითონვე 
მიხვდა პასუხს და ეს პასუხი ყველგან ხვდებოდა – იმ 
ღობემორღვეულ ეზოსთან ჩაივლიდა და პატარა, 
ერთსართულიანი სახლის ღიად დარჩენილი კარი-
დან ზამბარებიან საწოლზე მიგდებული დაღლილი 
ზურიე მამალაძის ქუსლებგამოხეულ წინდებს მოჰ-
კრავდა თვალს. ზურიეს ცოლის ჭრელ თავსაფარ-
საც დაინახავდა, რომელიც არ ჰგავდა ბებიამისის 
თავსაფარს. ის სუნიც აშინებდა, სხვანაირი საჭმლის 
სუნი, მარიამის სამზარეულოს რომ წამოსცდებო-
და ხოლმე და გზაზეც იდგა. და მაშინ თავს ირწმუ-
ნებდა, მარიამი უშნოა, მარიამი მალე გათხოვდება 
და არ უნდა მომეწონოსო. თვითონ გრიგოლი იყო 
გრიგოლის პასუხი. ის გრიგოლი, რომელსაც მამამ 
ასწავლა – ვინც ცოტა მაინც უცხოა ან სხვანაირი, ის 
სასირცხვილო და საშიშიაო, სასირცხვილო, საშიში 
და ნაკლები. მარტივი და საჭირო რამეები, როგორც 
მაშინ უთხრა, „აჭარელო, კიკინაო“ თუ რაღაც – ეს 
ლექსიც. ამიტომაც გრიგოლი გრიგოლსაც კი აღარ 
ელაპარაკებოდა მარიამზე. მარტო ხანდახან, წიგნს 
თუ კითხულობდა, აი, როგორც ახლა, ფიქრი თვალს 
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მოატყუებდა და იმ აბზაცებს შეატოვებდა, თვითონ 
კი მარიამს ჩაჰკიდებდა ხელს. იქ გრიგოლი უკვე 
ერთი იყო. გრიგოლი და მარიამი.

მალე „რეჟისორი“ ფიქრი უჩვენებდა კინო ფილმ ს 
„გრიგოლი და მარიამი“, ზუსტად ისე, როგორც სხვა 
დანარჩენ ფილმებს, რომლებიც ან შუიდან იწყებოდა 
ან მთავრდებოდა, ანდა ერთის ბოლოს მიუსწრებდი 
ან მეორის დასაწყისს – იმის მიხედვით, როდის მოვი-
დოდა დენი და წავიდოდა. საერთოდაც, გრიგოლმა 
ფილმებს თავიდან ბოლომდე ბონდო მენაბდის სახ-
ლში უყურა. ოთხმოცდაათიანებში საქართველოს 
დედაქალაქს გამოცდენილი ვან დამები და „დვაი-
ნოი უდრები“ იქ იყრიდა თავს. ერთხელ პორნოგრა-
ფიაც მოიტანეს, მაგრამ ის დღე გრიგოლმა „გამაზა“, 
ბათუმ ში იყო მამიდასთან.

საერთოდ, პირველად კინოში რომ წაგვიყვანეს, 
მგონი, 97 თუ 98 წელი იყო და ოზურგეთის კინო-
თეატრში „ტიტანიკი“ გადიოდა. კინოთეატრს საკ-
მაოდ დიდი ეთქმოდა, მაგრამ არაფერი არ მუშა-
ობდა იქიდან, რამაც კინო უნდა ამუშაოს – ზოგი 
რამ თავისით გაფუჭებულიყო, ზოგისთვისაც ხელი 
შეეშველებინათ. ჰოდა „ისე“ წაგვიყვანეს – ხომ უნდა 
„გვენახა“. ვისხედით, ასე, ორმოცდაათამდე მოსწა-
ვლე და დიდი ეკრანის ქვეშ მოთავსებულ პატარა 
ტელევიზორში ვუყურებდით აღელვებულები დი 
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კაპრიოს გაყინვის ამბავს. ვინმეს რომ გადაეღო, 
ეპოქალური სცენა იქნებოდა. ფილმი ეგ უფრო იყო, 
ვიდრე „ტიტანიკი“.

გრიგოლი და მარიამი მაშინ ერთად დაბრუნდნენ 
შინ. ასეთი გზები პატარა ქალაქში სკოლის მოსწავ-
ლეებისთვის გარდაუვალი განაჩენია. ამ გზების 
სიგრძე საშუალოდ ორ კილომეტრს უდრის ხოლმე, 
გულისხმობს მეჩხრად განლაგებულ სახლებს და ამ 
სახლებიდან გზადაგზა შემომატებულ მოსწავლეებს. 
ეს, რაც შეეხება გზას სკოლისკენ. აქეთობას ინდი-
ვიდუალურია. ხან გადაკარგულ უბანში ფეხბურთ-
ნათამაშევი, გაოფლილ-ტალახიანი ბრუნდები და 
ნიკოლას სახლთან უკვე საძებნელად გამოსული 
მშობლები გეგებებიან, ხან სიგარეტი მოწიე და სუნი 
რომ მოიშორო, თხმელის ფოთლებს ღეჭავ. ხან ასეც 
გიმართლებს, როგორც გრიგოლს.

მარიამი მოდიოდა ჩუმად, ოდნავ უკან და ზოგ-
ჯერ ჩერდებოდა თასმის შესაკრავად. გრიგოლიც 
ჩერდებოდა, მაგრამ არ იხედებოდა. როგორც კი 
მიხვდებოდა, რომ მარიამმა თასმა შეიკრა, გზას 
ზანტად აგრძელებდა. და სადღაც ნელის ბუტკასთან, 
სიგარეტებგამოდებულ ფანჯარაში გრიგოლმა მარი-
ამი შენიშნა. მანამდეც ხშირად დაენახა და კი იცით, 
რომ მოსწონდა, მაგრამ ამ დანახვაზე, ამ ბუნდოვანი, 
ჭრელი სიგარეტების ფონზე გამოსახული მარიამის 



15

დანახვაზე გრიგოლი მიხვდა – ვეღარ სუნთქავდა, 
სადღაც ნესტოების დასაწყისში ჩერდებოდა ჰაერი 
და სწრაფადვე ბრუნდებოდა უკან. მერე მიხვდა, რომ 
ვეღარც დადიოდა და ბოლოს იფიქრა, სიყვარული 
ისეთია, რომ არც ფილტვები გაქვს და არც ფეხები 
და მაინც ცოცხალი ხარო და ცოტა შეეშინდა. შეე-
შინდა და გაიქცა. 

სწორედ ამ გაქცევის მეორე დღეა ახლა. გრიგოლი 
ზის და ცდილობს, წიგნი წაიკითხოს. 




