
(ავტორის ილუსტრაციებით)



წიგნს ვუძღვნი უნიკალურ ქართულ ანბანს, რომლის 
ოცდაცამეტივე ჰაეროვანი, მჭახე, ჩუმი თუ მჟღერი 

ასო-ბგერა ამ პატარა ფრაზაშია თავმოყრილი.



ასევე ეძღვნება ყველა იმ პედანტს, ვინც  შენიშნა, რომ 
წინა მიძღვნაში ასო-ბგერა „ჯ“ გამოტოვებულია.
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პროლოგი

სიკვდილმა მაღვიძარა ოთხ საათსა და ოცდაცამეტ წუთ-
ზე დააყენა.

რაც ინსომნია დაუძინებელ მტრად ექცა, ყველა ფერს 
ითვლიდა. ჯერ – ცხვრებს (ათი ათას ას ათი!), მერე – თეთ-
რად გათენებულ ღამეებს (შვიდი ათას შვიდას შვიდი!), 
მერე ცხვრებისა და თეთრად გათენებული ღამეების 
თვლი სას დახარჯული წამების რაოდენობას (თვრამეტი 
ათას სამი!), მერე ცხვრებისა და თეთრად გათენებული 
ღამეების თვლისას დახარჯული წამების თვლისას დახარ-
ჯული წამების რაოდენობას... რა დროსაც მიხვდა, რომ 
რაღაცების უაზ როდ თვლის გარდა, ჩაძინების კიდევ ექვ-
სას ოცი (!) მეთოდი არსებობს და გადაწყვიტა, სხვა ხერხი 
ეღონა.

ჯერ იფიქრა, არაფერზე ვიფიქრებო, მაგრამ იქვე 
დაფიქრ და, ისიც ხომ ფიქრია, იმაზე რომ ფიქრობ, რომ 
არაფერზე უნდა იფიქროო და თავის ქალა ასტკივდა. მერე 
პრუსტის რომელიღაც ტომი გადმოიღო, იქნებ მოწყენი-
ლობისგან ჩამეძინოსო, მაგრამ პრუსტზე დროის დაკარგვა 
მალევე დაენანა. არც ყველა უსამართლობაზე თვალის და-
ხუჭვამ გაჭრა და არც – ტოკიოს სატელეფონო წიგნების 
ტომეულის საჯაროდ წარდგენის წარმოდგენამ. ბოლოს, 
მაჯის ძვლები და თითების ფალანგები ჩაიქნია, აბა ეშმაკმა 
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რაღა უნდა თქვასო და ძილის მოლოდინში, მოპირდაპირე 
კედელს მიაშტერდა...

...მოპირდაპირე კედელი სიკვდილის მყუდრო, მაგრამ 
უსიცოცხლო კაბინეტის ნაწილს წარმოადგენდა. კედლის 
მარცხენა მხარეს კარი იყო, კარზე – უზარმაზარი პოსტერი, 
პოსტერზე – ჯიმ მორისონი – მისი ფავორიტი სოლისტი და 
ჯერ კიდევ შესავსები კოლექციის ერთ-ერთი ღირსეული 
წევრი. კოლექციაში სულ ოცდაშვიდი უნიკალური ექსპო-
ნატი უნდა შესულიყო, რის შემდეგაც სიკვდილი ყველა 
დროის საუკეთესო მუსიკალური ჯგუფის შექმნას გეგმა -
ვ   და. მყვირალა სახელების მქონე არანაკლებ მყვირალა 
შემსრულებლებითა და სხვადასხვა ეპოქის ჰიტების სიქვე-
ლებით. მაგალითად, როგორიც იქნებოდა – „Also Like, Haha 
and Wow“ ან „Five more months, please“1. თუმცა, ძვირფასი 
ექსპონატების შესარჩევად იუველირული სიზუსტე იყო 
საჭირო, რადგან კოლექციაში მოხვედრის მსურველთა 
მზარდი რიცხვი  მომავალი ბენდის ხარისხს საფრთხეს 
უქმნიდა. 

იქვე, კუთხესთან, სადაც პირველი კედელი მეორეს 
ხვდებოდა, უამრავი (რვა ათას შვიდას ორმოცდახუთი!) 
არაჩვეულებრივი ფოტოს გამოფენა იწყებოდა. ფოტო-
ებზე თავად იყო გამოსახული. მისი რეზიუმე. სამუშაოზე 
გამოცხადებული სიკვდილის ერთგვარი ქრონიკა. კანტებზე 
კანტიკუნტად მიწერილი რემარკებით, რომელთა მეშვეო-
ბითაც იდეალურად იყო აღწერილი მთელი მისი ისტორია 
– ჟამი სიცოცხლისა და ჟამი სიკვდილისა: 

1 „Also Like, Haha and Wow“ / „Five more months, please“ – იგუ-
ლისხმება სიქველები ჰიტებისა – „All you need is love“ და „Wake me 
up when September ends“.
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მესამე კედელზე უზარმაზარი ცელი ეკიდა. დიაგონა-
ლურად. ორ ლურსმანზე. ახალი ტექნოლოგიების დანე-
რგვის შემდეგ სიკვდილი მას უკვე ნაკლებად იყენებდა. 
უმეტესად – სელფის ჯოხად და ისიც – იმის გამო, რომ 
ყველგან ცელით ხატავდნენ. ის კი კაცობრიობის ამგვარ 
შეხედულებას ხათრს ვერ უტეხდა. კაცმა რომ თქვას, პა-
ტარა აღარ ეთქმოდა და ყველაფერზე ცელით წანწალი 
უკვე თვითონაც ესიკვდილებოდა. სამაგიეროდ კურსორი 
ჰქონდა ცელის ფორმის. „ატროპოსის“2 ფირმის სპეციალურ 

2 ატროპოსი – ბედისწერის ქალღმერთი ბერძნულ მითოლოგია-
ში, რომელსაც მაკრატლის მეშვეობით ადამიანთა სიკვდილ- 
სიცოცხლის საკითხის გადაჭრა ევალებოდა.
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მოწყობილობაზე, სადაც „კაცობრიობის“ ერთ უზარმაზარ 
საერთო საქაღალდეში უთვალავი (შვიდი ათას ოთხას ოცი!) 
ქვესაქაღალდე („ომი“, „კატაკლიზმა“, „ავადმყოფობა“, 
„უბედური შემთხვევა“, „სიბერე“, „ტერორიზმი“, „ჯვარზე 
გაკვრა“, „დარვინის პრემია“3 თუ სხვა) და შვიდი მილიარდ 
რვაასი მილიონ ხუთასი ათას სამას ოცი (ურცხვი ურიცხვი 
რიცხვი!!!) ფაილი იყო გაერთიანებული. სიკვდილის საქმეს 
კი მუდმივად განახლებადი ფაილების ქვესაქაღალდეებში 
გადანაწილება და პერიოდულად მათი წმინდად წმენდა 
წარმოადგენდა. 

„ატროპოსის“ თავზე თაროები მოჩანდა, რომელთა ძი-
რითადი ნაწილი ტერი პრეჩეტის წიგნებით იყო შევსებული. 
სიკვდილის აზრით, პრეჩეტი დაუვიწყარ წიგნებს წერდა 
იქამდე, ვიდრე მისი „ალცჰაიმერის“ ქვესაქაღალდეში ჩაგ-
დება მოუწევდა. ნაკლები ოსტატობით არც სხვა რომანები 
იყო შესრულებული. თაროებზე ასევე ეწყო მანი, ზუზაკი, 
სარამაგუ, კრისტი... მოკლედ, ყველა, ვინც უკვდავების 
მოპოვებას სიკვდილზე წერით ცდილობდა და მისივე ნარ-
ცისული ბიბლიოთეკის გამოცოცხლებას უწყობდა ხელს.

...სიკვდილმა კედელს მიშტერებული თვალის ფოსოები 
ცერა და საჩვენებელი თითების ფალანგებით ამოისრისა. 
მისი უძილობა მთლიანად ფსიქოლოგიური ფაქტორებით 
იყო განპირობებული. ეშინოდა, დაღლილობისაგან ისე არ 
ჩასძინებოდა, რომ მაღვიძარას ვერაფერი გაეწყო. „დღე-

3 დარვინის პრემია – გაიცემა ყველაზე ბრიყვული სიკვდილისათვის. 
მისი მოპოვების ჩინებული შანსი ექნებოდა აღნიშნული წიგნის 
ავტორსაც, თუკი დარვინის პრემიაზე სქოლიოს წერის მომენტში 
ლეპტოპის ბატარეა შვიდ პროცენტამდე დავიდოდა და კარგ მაგა-
ლითზე ფიქრში ჩაფლული, როზეტში დამტენის ჩანგლის ნაცვლად 
უნებლიეთ საქსოვ ჩხირებს შეარჭობდა.
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საც, და მერე აუცილებლად მივალ ფსიქოლოგთან“, – გა-
იფიქრა. ბოლო ფსიქოლოგი, რომელსაც კარზე მიადგა, 
ფროიდი იყო. ოცდაცხრამეტში. თუმცა, ეს უფრო სამუშაო 
ვიზიტი გახლდათ, რადგან ფაილი „Sigmund Freud – 1856“ 
დიდი ხანია „მძიმე ავადმყოფობის“ ქვესაქაღალდეში ეგდო 
და ფსიქოლოგიც ამჯერად უკვე თავად იწვა დივანზე. „არა 
უშავს. მაგას ძილზე საუბარი ბევრად უკეთ გამოსდიოდა, 
ვიდრე უძილობაზე“, – თავის ქალა დაიმშვიდა სიკვდილმა 
და იქვე გაახსენდა, რომ მისი ინსომნია ფროიდამდე ბევრად 
ადრე დაიწყო. კერძოდ, იმ რამდენიმე შემთხვევის შემდეგ, 
როცა განსაკუთრებით ფხიზლად უნდა ყოფილიყო. მას კი 
ჩაეძინა და ამის გამო, მსოფლიოს ისტორია რადიკალურად 
შეიცვალა:

ალოიზი ღამით, სექსის დროს უნდა მომკვდარიყო. აუ-
ცილებლად. უსიკვდილოდ. სხვა შემთხვევაში, ექსპერიმე-
ნტი არასწორი გზით წავიდოდა და სიკვდილს მოუწევდა, 
მკაცრად ეგო პასუხი საკუთარი შემქმნელების წინაშე. 

იმ საღამოს ალოიზიმ სულის გარდა ყველაფერი და-
ლია. იმდენად მთვრალი იყო, ერთი თითი ჯერ ორად ეჩ-
ვენებოდა, ის ორი – ოთხად, ოთხი – რვად, რასაც ისეთი 
ანატომიური ანომალია მოსდევდა, რომ იძულებული 
ხდებოდა, თვალები დაეხუჭა და თავის მსუბუქი გაქნევით 
რეალობაში დაბრუნებულიყო. ამავე მიზეზის გამო, შინ 
მისულმა ალოიზიმ, თექვსმეტიდან ერთი რეალური კარის 
პოვნის შემდეგ, ჯერ კლარა შენიშნა, შემდეგ – ორი კლარა, 
შემ დეგ – ოთხი, შემდეგ – რვა, რის შემდეგაც თვალები 
დახუ ჭა, თავი მსუბუქად გააქნია და სანამ ის ერთი კლარა 
ისევ გამრავლდებოდა, გასამრავლებლად საძინებლისკენ 
წაიყვანა. 
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სექსი არ გახლდათ ისეთი, რომანტიკულ ფილმებში რომ 
ხატავენ. იყო ისეთი, როგორსაც დოკუმენტურ ფილმებში 
აჩვენებენ. კერძოდ, Animal Planets-ზე. ალოიზი ქშენდა, 
როგორც ბაქანზე შემომავალი ლუმიერების მატარებელი 
და კლარა იყო უტყვი, როგორც ლუმიერებისავე კინო. 

სწორედ ამ დროს უნდა ყოფილიყო საგულდაგულოდ 
დაგეგმილი გულის შეტევა. 

თუმცა, სიკვდილს ჩაეძინა. 
საბედისწეროდ.
რამდენიმე წუთის შემდეგ, ალოიზიმ თავისი საქმე გა-

ათავა და მცირე ხვნეშის აკომპანემენტით, კლარადან 
საწოლზე გადაწვა. ერთი შეხედვით, სხვა ათასი ღამის 
მსგავსად, ეს ღამეც არაზღაპრული უნდა ყოფილიყო, მაგ -
რამ ამჯერად ყველაფერი სხვაგვარად მოხდა – პატარა 
ადოლფმა კონკურენტები ადვილად დაამარცხა და დედის 
კვერცხუჯრედისაკენ ელვის სისწრაფით დაიძრა...

...უსიამოვნო მოგონებამ სიკვდილს არა მხოლოდ ძილის, 
ძილზე ფიქრის სურვილიც კი გაუქრო. წამოდგა, ლაბადა 
გაიხადა და თავი სარკეში შეათვალიერა. „ცოტა მომატება 
არ მაწყენდა. ცარიელი ძვლები ვარ დარჩენილი“, – გაი-
ფიქრა, მოსასხამი ელექტროსკამზე გადაკიდა და ნანატრ 
შვებულებაზე ჩაფიქრდა. უფრო ადრეც იმსახურებდა. 
ამდენი მილიონი წელი ისე გავიდა, ერთ დღესაც არ გაჩე-
რებულა. „იმას რა ენაღვლება! კვირას მაინც ისვენებს“, 
– ჩაიბუზღუნა და სიბნელეში ვიღაც შენიშნა. ჰალუცინა-
ციებიღა აკლდა! თითების ფალანგებით თვალის ფოსოები 
ამოიფშვნიტა და უკეთესად დააკვირდა. აღარავინ ჩანდა. 
დამშვიდდა, წამოწვა და ფიქრი განაგრძო. რა მალე გავი-
და დრო. საუკუნის წინანდელივით ახსოვდა აბელი. მაშინ 
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უბრალო სტაჟიორი იყო და სამსახურთან შეგუება უზომოდ 
უჭირდა. ჯერ მარტო მათუსალას რამდენი სდია... მერე ის 
საშინელი წვიმა. ორმოცი დღე შეუსვენებლად მუშაობდა, 
მაგრამ ერთმა ლოთმა დურგალმა მთელი შრომა წყალში 
ჩაუყარა. წყალზე „ტიტანიკი“ გაახსენდა. საშინლად ციო-
და იმ ღამეს – სულ ძვალში ატანდა... ბრრრ... გააჟრჟოლა. 
თუმცა, სიცხეც არანაკლები ახსოვდა. ერთხელ ლონდონში 
ისე ცხელოდა, მტრისას, იწვოდა ყველაფერი! ცეცხლზე 
რატომღაც არქიმედე ამოუტივტივდა გონებაში. ცხელი 
აბაზანა... მარატთან ერთად... თბილი წყალი სასიამოვნოდ 
ელამუნება სხეულზე. თხემის ძვლიდან ტერფის ძვლებამდე 
ჟრუანტელმა დაუარა. მოეშვა. 

„არ უნდა ჩამეძინოს!“ – ამის გაფიქრებაღა მოასწრო 
და ჩაეძინა.

ოთხი ხდებოდა.
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კიდევ ერთი პროლოგი

ერთ დილას მემენტო მორიმ აღმოაჩინა, რომ პერსონა-
ჟია და საკუთარი თავის შესახებ მხოლოდ სამი რამ ახსოვს:   

1. ის, რომ უცნაური სახელი – „მემენტო მორი“ – ჰქვია;
2. ის, რომ პერსონაჟია; 
3. ის, რომ საკუთარი თავის შესახებ მხოლოდ სამი რამ 

ახსოვს.
ასეთ დროს კი პერსონაჟობა ცოტა რთულია. განსაკუთ-

რებით მაშინ, როდესაც პირდაპირ პროლოგში არსაიდან 
ჩნდები. არც საკუთარი წარსული იცი, არც – მომავალი და 
აწმყოზეც იმდენად ცოტა რამ გახსოვს, რომ სამი ფრაზა 
თავისუფლად გიტევს. გარშემო არაფერია. ფანჯარასთან 
თუ მიხვალ და გარეთ გაიხედავ, შეიძლება იქაც სრული 
სიცარიელე დაგხვდეს. ეგ კი არა, ვერც ფანჯარას შენიშ-
ნავ, სანამ ავტორი არ აღწერს, რომ ოთახს, რომელშიც 
შენ იმყოფები, ოთხი ფართო სარკმელი აქვს, საიდანაც 
შესანიშნავი ხედი იშლება ცისფერ მთებზე, ანუ ტიან-შანზე 
ან კლდის პირას მდებარე ჭვავის ყანებზე, რომ ეს სივრცე 
განსაკუთრებით ლამაზია შემოდგომის მიწურულს, როცა 
ხეთა ტოტები გიგანტურ ფუნჯებს ემსგავსება, ფოთლები 
კი – საღებავებს, რომ ერთ რამედ ღირს სამხრეთის ფა-
ნჯრიდან მიმინოტავრების4 ან დიკოპოტამების გადაფრე-

4 მიმინოტავრი – მცირე ზომის კავკასიური ულვაშებიანი ფრინველი. 
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ნის ცქერა და ასე დაუსრულებლად. 
ერთი ისაა, მემენტო მორი ფანჯა-
რასთან არ მივა, რადგან ბუნების 
აღწერა არაბუნებრივად ეჩვენება. 
საერთოდაც, იგი ფიქრობს, რომ 
ერთი ცოცხალი ხე ბევრად მნიშვნე-
ლოვანია, ვიდ რე ტყეების აღმწერი 
ის მრავალი გვერდი, რომლისთვი-
საც ეს ხე მოიჭრა. თუმცა, მემენტო 
მორიმ ჯერ ისიც კი არ იცის, რა 
იცის, გარდა იმისა, რაც აქამდე მასზე ითქვა ან ამის შე-
მდეგ მასზე დაიწერება. 

ერთი კია, მისგან განსხვავებით, პერსონაჟთა უმე-
ტესობა ვერასოდეს იაზრებს, რომ პერსონაჟია და რომ 
მათი ნებისმიერი გადაწყვეტილება – თუნდაც ის, ვახშმად 
ჩიხირ თმა მიირთვან თუ ბოზბაში – სულ სხვა ადამიანის 
თავში იხარშება. ამგვარი გულუბრყვილობა გასაკვირი 
სულაც არ არის. წარმოიდგინეთ, ერთხელ თქვენთანაც 
რომ მოვიდეს უცხო ადამიანი და მტკიცე ტონით გითხრათ 
– დედამიწა სინამდვილეში კოკოშანზე5 მცხოვრები ავტო-
რის ერთ წიგნში არსებული გამოგონილი პლანეტაა და 
რეალურად არც თქვენ არსებობთო, – დაიჯერებთ? ცხა-
დია, არა. 

მემენტო მორიმ კი ჯერ აღმოაჩინა და შემდეგ დაიჯერა, 
რომ პერსონაჟია. სამყაროში, სადაც ადამიანი ძილში დიდ 
მწერად შეიძლება გადაიქცეს და ორ ფეხზე მოსიარულე 
შავ კატას, რაღაც ეშმაკობით, ტრამვაიზე ჩამოკიდებულს 

5 კოკოშანი – დედამიწაზე მცხოვრები ავტორის ერთ წიგნში არსე-
ბული გამოგონილი პლანეტა.
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შეუძლია იმგზავროს, არაფერია შეუძლებელი. „თუმცა, – 
ფიქრობს მემენტო მორი, – თუ პერსონაჟთა ფიქრებს ყო-
ველთვის ავტორი წარმართავს, მაშინ იქნებ ისიც ავტორის 
გადაწყვეტილებაა, რომ მე დამოუკიდებლად მოქმედების 
ილუზია შემექმნას და, შესაბამისად, ეს აზრიც ამგვარი პერ-
სონაჟის უაზრობაზე, სწორედ ავტორის შთაგონებული გა-
მოდის…“ არადა, რა დროს ასეთ წვრილ მანებზე დარდია, 
როცა პერსონაჟობის გათავისებით უდიდეს ლიტერატუ-
რულ ძალაუფლებას იძენ: შეგიძლია, მწერალს მისივე გმი-
რები აუმხედრო, ავტორისეული სიტ ყვები გააბიაბრუო 
(„იურული პერიოდის შემდეგ ამ ზმნას კიდევ თუ ვინმე 
იყენებდა, არ მეგონა“) ან სულაც წიგნებში იმოგზაურო. 
ჰოდა, ვინ ფიქრობს ასეთ დროს იმაზე, ავტორის ხელდას-
ხმით ხდება ეს ყველაფერი თუ ხელაღებით? არავინ! არც 
მემენტო მორი იფიქრებს. ავტორი მოკვდა. ვინც ეგ თქვა, 
ისიც მოკვდა. გაუმარჯოს ახალ პერსონაჟს!

* * *
სამი ფიფქი ერთგვარი შემცვლელია ფრაზისა „გამოხდა 

ხანი“. ანუ, იმ ერთ არასრულ სტრიქონში, ამ აბზაცის და-
საწყისს წინა აბზაცის დასასრულისგან რომ გამოყოფს, მე-
მენტო მორის ცხოვრებაში უჩვეულო არაფერი მომხდარა. 
ძირითადად, ჭამდა ან ეძინა. და ვინაიდან აღარავინ კით-
ხულობს ამბებს მაძღარ მძინარა პერსონაჟებზე, მემენტო 
მორიმ გადაწყვიტა, „წონა“ და „წოლა“ რამე უფრო წონიანი 
მიზნით ჩაენაცვლებინა. სხვა თუ არაფერი, ის უჩვეულო 
სუპერძალას ფლობდა. სუპერძალა კი მის გამოუყენებ-
ლად, იგივეა, საკუთარი Wi-Fi-ს პაროლი რომ დაგავიწყდეს. 
მით უფრო იმ სამყაროში, სადაც ბოროტი ავტორები ბო-



16

გინებენ და საკუთარ პერსონაჟებს კალმის ერთი მოსმით 
ხოცავენ. ასეთ უსამართლო სივრცეს უდავოდ სჭირდება 
ერთი სუპერგმირი – სუპერმენტო! მემენტომორიმენი!! 
ტერმიმენტომორი!!!...

ან მოდი, ისევ მემენტო მორი იყოს.
რამდენიმე წელს (რომელიც, თითქოსდა ბევრი ჩანს, 

მაგრამ, როგორც ხედავთ, ცამეტ ასოში შეიძლება ჩაეტიოს) 
ყველანაირი ტიპის ლიტერატურას ეცნობოდა. „დასასრუ-
ლის განცდით“ დაწყებული, „მოკლე მოთხრობებით“ გა-
გრძელებული და „დაუსრულებელი ამბით“ დასრულებული. 
მერე უკვე ამ წიგნებში მოგზაურობასა და პროტაგონისტე-
ბის გადარჩენასაც შეუდგა. ხან რომეოსა და ჯულიეტას 
არწმუნებდა, რომ ყველაფრისგან ტრაგედიის შექმნა არ 
იყო საჭირო და მერე ამ ამბავს ტკბილად გაიხსენებდნენ, 
ხან ოსტაპ ბენდერს უწევდა პირველად დახმარებას, სანამ 
იპოლიტ მატვეევიჩი მდინარეში იხრჩობოდა (ბოლივარი 
ორს ვერ ზიდავს6), ხანაც – მოგვიანებით შექმნილი ჯადოს-
ნური პენიცილინით დატვირთული, ფარულად დავოსის 
ერთ სანატორიუმს ეწვეოდა ხოლმე. ზოგჯერ ახერხებდა, 
ავტორებზე გამარჯვება ეზეიმა, ზოგჯერ წიგნის სისქე აბ-
რკოლებდა და, სანამ ტრაგედიის გვერდამდე მიაღწევდა, 
მთავარი გმირის მატარებელი უკვე ჩავლილი იყო. ერთხანს 
„ომსა და მშვიდობაშიც“ სცადა ბედი, მაგრამ ფარ-ხმალი 
მალევე დაყარა. ვერც თვითმკვლელი ქალწულები გადა-

6 ბოლივარი ორს ვერ ზიდავს – ჩანართის მთავარი მიზანი ავტორის 
მიერ ო’ჰენრის ერთ-ერთი მოთხრობის ცოდნის ირიბი დემონსტ-
რირებაა. ამიტომ ამ სქოლიოს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ,  იმის 
მიუხედავად, რომ ყურადღების არმიქცევაზე მითითება, წინადა-
დების მეორე ნაწილშია მოცემული.
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არჩინა და ვერც – ***Spoiler Alert***7. რა ექნა, თვითონ 
ერთი იყო, დანარჩენი პერსონაჟები – მილიონი. ყველას 
ვერ იხსნიდა და არც იყო საჭირო. მორიარტის საერთოდაც 
თავადვე ჰკრა ხელი რაიხენბახის ჩანჩქერზე და ჯერაც ვერ 
ივიწყებდა ჰოლმსის გაოგნებულ სახეს, რომლის მანქანასა-
ვით გამართული გონება ამ Deus Ex Machina-ის გამოჩენას 
ვერაფრით ხსნიდა. 

თუმცა, მოდი, გულწრფელად ვთქვათ – დიდად საინ-
ტერესო არც წიგნებში მოგზაურობა აღმოჩნდა. ცხადია, 
ჭამა-ძილის უწყვეტ პროცესს ბევრად სჯობდა, მაგრამ 
რამდენიმე აბზაციც და ამდენი ლიტერატურული ალუზიით 
შეწუხებული მკითხველი ისეთი ხმაურითა და მძვინვარე-
ბით დახურავდა წიგნს, რომ მემენტო მორის გვერდებს 
შორის გასრესვა ნამდვილად არ ასცდებოდა. მკითხველის 
შესაჩერებლად ამბავი იყო საჭირო და სწორედ ამ დროს გა-
აკეთა მემენტო მორიმ ის აღმოჩენა, რომლის მეშვეობითაც 
დამოკლეს მახვილი მარტივად აირიდა თავიდან – სანამ 
თვითონ სხვა რომანებზე იყო გადართული, საკუთარ წიგნში 
ვიღაცის მკვლელობა დაიგეგმა. ზუსტად ოთხ საათსა და 
ოცდაცამეტ წუთზე. პროლოგში ყველაფერი დეტალურად 
ეწერა, გარდა ერთისა: 

ვინ უნდა მოეკლათ?

7 ***სპოილერი*** – იგულისხმება რენდალ მაკმერფი, რომლის გა-
დარჩენაც მემენტო მორიმ ვერ შეძლო. თუმცა, კიზისაგან განსხვა-
ვებით, მან სცადა მაინც.




