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მიხშეული წედეგების ანგარიწი №1 
3 მრტი 
ექიმმა სტრაუსმა ესე მითხრა დღეიდან ყველაფერი დაშერე რასაც ფიქროფ და გახსოვს და 

რაც გემართებაო. აზზე არ ვარ რატო მარა იმან თქვა ეგ ძაან მნიწნელოვანიაო რო გავიგოთ 
გამოდგები თუ არაო. იმედია გამოვდგები იმიტორო მის კინიანმა თქვა რო შეილება 
ჭკვიანი გავხდე. მინდა რო ჭკვიანი ვიყო. მე ჩარლი გორდონი მქვია დონერის საცხობში 
ვმუწაობ იქ მისტერ დონერი 11 დოლერს მაძლევს კვირაში და კიდე პურს და ნამცხვარს 
თუ მინდა. 32 შლის ვარ და იმ თვეში ჩემი დაბადებისდღეა. ექიმ სტრაუს და პერფესორ 
ნიმურს უთხარი კარგათ ვერ ვშერმეთქი მარა იმან თქვა არაუწავსო ისე დაშერე როგორც 
ლაპარაკობ და კომპუზიციებს როგორც შერ მის კინიანის გაკვეთილებზეო ბეკმენის 
ჩამორჩენილ მოზდილთა სასშავლო ცენტრში. იქ კვირაში სამჯერ დავდივარ რო ვისშავლო 
როცა მცალია. ექიმა სტრაუსმა ბევრი დაშერე ყველაფერი რასაც ფიქროფ და ხდებაო მარა 
მეტი ვეღარ ვფიქროფ იმიტორო აღარ ვიცი რა დავშერო ასერო დღეს მოვჩი... გულითადათ 
თქვენი ჩარლი გორდონი. 

 
 

მიხშეული წედეგების ანგარიწი №2 
4 მრტი 
დღეს გამოცდა მქონდა. მემგონი ჩავიჭერი და ეხლა წეილება აღარ გამომიყენონ. რა მოხდა 

და პერფესორ ნიმურის კაბინეტში მივედი სადილის დროს როგორც იმათ მითხრეს და 
იმისმა დივანმა სადღაც მიმიყვანა კარზე ფსიქ გაყოფილება ეწერა დიდი დერეფანი და 
ბევრი პატარა ოთახი და მარტო მაგიდა და სკამები იყო. ერთ ოთახში კარგი კაცი იყო და 
თეთრი ფურცლები ქონდა და მელანი ქონდა გადასხმული. იმან მითხრა დაჯექი ჩარლიო 
და მოდუნდი და კონფორტულათ მოეწყეო. თეთრი რაღაცა ეცვა ექიმივით მარა მემგონი 
ექიმი არ იყო იმიტორო არ მითხრა პირი გააღე და ა თქვიო. მარტო ის თეთრი ფურცლები 
ქონდა და ეგ იყო. ბერტი ერქვა. გვარი დამავიწყდა ცუდათ მახსოვს ხოლმე რაღაცეები და 
იმიტო. არ ვიცოდი რა უნა ექნა და სკამს მაგრა ჩავაფრინდი სტუმატოლოგთან რო ვარ 
ხოლმე ხანდახან ეგრე ბერტი არც სტუმატოლოგი არარი მარა მეუბნებოდა მოდუნდი 
მოდუნდიო და მაგრა შემეშინდა იმიტორო ეგრე რო მეუბნებიან მერე მტკენენ ხოლმე. 
ბერტმა მითხრა ჩარლი აბა რას ხედავ ამ ქაღალდზეო. ზედ მელანი იყო დაღვრილი და 
ჩემი კურდღლის ფეხი კი ჯიბეში მქონდა მარა მაინც მაგრა წემეწინდა იმიტორო პატარა 
რო ვიყავი სკოლაში გამოცდებში სუ ვიჭრებოდი და მელანსაც ვღვრიდი ხოლმე. ბერტს 
უთხარი თეთრ ქაღალდზე მელანი ასხია მეთქი. ბერტმა თქვა ჰო და გაიღიმა და კარგათ 
გავხდი. დანარჩენი ქაღალდების ამოტრიალება გააგრძელა და მე უთხარი რო ვიღაცამ 
შითელი და წავი მელანი გადაასხა ფურცლებზე მეთქი. მე ვიფიქრე რა ადვილი გამოცდა 
იყო მეთქი და ავდექი წასასვლელათ მარა ბერტმა გამაჩერა მითხრა დაჯექი ეხლავე ჩარლი 
ჯერ არ დაგვიმთავრებიაო. კიდე რაღაცეები უნა გავაკეთოთ ამ ქაღალდებითო. ეგ ვერ 
გავიგე მარა მახსოვდა რო ექიმმა სტრაუსმა მითხრა ყველაფერი გააკეთე რასაც 
გამომცდელი გეტყვის უაზროც რო იყოს იმიტორო გამოცდააო. 



კარგათ არ მახსოვს ბერტმა რა თქვა მარა მახსოვს რო უნდოდა რო მეთქვა მელანწი რა 
იყო. მელანში ვერაფერს ვერ ვხედავდი მარა ბერტმა თქვა მანდ ნახატიაო. ნახატს ვერ 
ვხედავდი. ძაან ვცადე დანახვა. ჯერ ახლოს დავიჭირე ქაღალდი მერე შორს. მერე ვთქვი 
სათვალე რო მქონდეს დავინახავ მეთქი სათვალე კინოწი მიკეთია და ტელევიზორს რო 
უყურეფ ხოლმე მაშინ მარა მე ვთქვი იქნებ ნახატი ესე უფრო დავინახო მეთქი. გავიკეთე 
და აბა კიდე მანახეთ ფურცელი ეხლა კი ნაღდათ დავინახავ მეთქი. 
მაგრა ვეცადე მარა ნახატებს ისევ ვერ ვხედავდი მარტო მელანს. ბერტს უთხარი იქნებ 

ახალი სათვალე მჭირდება მეთქი. ქაღალდზე რაღაცა დაშერა და წემეწინდა გამოცდაწი 
ჩავიჭერი მეთქი. ჰოდა უთხარი ძაან ლამაზი მელნის ნახატია და გარშემო მაგარი 
შინშკლები აქვ მეთქი მარა თავი გაიქნია და ესეიგი არც ეგ არ იყო სშორი. მე ვკითხე სხვები 
ხედავენ რამეს მელანწიმეთქი იმან კიო მელნის ლაქაში ნახატებს შარმოიდგენენო. 
ქაღალდზე რო მელანია მაგას მელნის ლაქა ქვიაო. 
ბერტი ძაან კეთილია და ნელა ლაპარაკოფს როგორც მის კინიანი თავის კითხვის 

გაკვეთილებზე წენელებული განვითარების ზდასრულებისთვის სადაც კითხვის 
სასწავლად დავდივარ. ამიხსნა, ეს რორ შაჰის ტესტიაო. ხალხი მელანში რაღაცეებს 
ხედავსო. მე უთხარი აბა სადამეთქი. არ მანახა მეუბნებოდა იფიქრე წარმოიდგინე რო 
რაღაცაა ფურცელზეო. მე უთხარი მელნის ლაქა შარმოვიდგინე მეთქი. იმან თავი გაიქნია 
ესეიგი არც ეგ არ იყო სშორი. მითხრა რას გაგონებსო შარმოიდგინე ვითომ რაღაცააო. 
თვალები დავხუჭე დიდიხანი რო შარმომედგინა და მერე უთხარი რო შარმოვიდგინე 
მელნიანი ბოთლი თეთრქაღალდზე მოაპირქვავეს მეთქი. ეს რო უთხარი იმას ფანქრის 
წვერი მოუტყდა და ავდექით და გამოვედით. 
მემგონი იმ ვიღაც შაჰის ტესტი ვერ ჩავაბარე. 
 
 

მე-3-ე მიხწეული წედეგების ანგარიში 
5 მრატი   
ექიმა სტრაუსმა და პეროფესორმა ნიმურმა თქვეს არაუშავს მელნიან ქახალდებზე რო 

ეგრე გამოვიდა. მე უთხარი მე არ დამიღვრია ზეთ მელანი და ვერაფერს ვერ ვხედავ 
მელანწი. იმათ თქვეს რო ჩარლი წეილება მაინც გამოგვადგე. ექიმსტრაუს უთხარი მის 
კინიანი ეგეთ ტესტებს არ მაძლევს ეგ მარტო შერაკითხვას მასშავლის. იმან თქვა მის 
კინიანმა თქვა რო მაგისი ყველაზე საუკეთესო მოსშავლე ვიყავი ბიკმანის ჩამორჩენილ 
მოზდილთა სკოლაწი და ყველაზე ბეჯითათ ვმუწაობდი იმიტორო ძალიან მინდოდა 
სშავლა ჩემზე უფრო ჭკვიან ხალხზეც კი უფრო ძალიან. 
ექიმა სტრაუსმა მითხრა შენით როგორ მიხვედი ბიკმინის სკოლაში ჩარლი როგორ 

მიაგენი. მე უთხარი არ მახსოვს. 
პეროფესორმა ნიმურმა თქვა საერთოთ რათ გინდოდა შერაკითხვა რო გესშავლა. მე 

უთხარი იმიტორო მთელი ცხოვრება სუ მინდოდა რო ჭკვიანი ვიყო სულელი არ ვიყო და 
დედა სუ მეუბნებოდა რო ეცადე სშავლასო როგორც მის კინიანი მეუბნება მარა ძაან 



ძნელია რო ჭკვიანი იყო და მის კინიანის გაკვეთილებზეც რო ვსწავლობ რაღაცეებს 
სკოლაში მერე სუ მავიშყდება. 
ექიმა სტრაუსმა რაღაცეები დაშერა ფურცელზე და პეროფესორი ნიმური ძაან სერიოზუ-

ლათ დამელაპარაკა. იმან თქვა იცირა ჩარლი ჩვენ არვიცით ეს ექსპედიმენტი ადამიანებზე 
როგორ იმოქმედებს იმიტორო აქამდე მარტო ცხოველებზე გვაქ ჩატარებული. მე უთხარი 
მის კინიანმაც ეგრე თქვა მარა არაუშავს თუ მეტკინება ან რაღაცა იმიტორო ძლიერი ვარ და 
მაგრათ ვიმუწავებ. 
მინდა რო ჭკვიანი გავხდე თუ ნებას დამთავენ. იმათ თქვეს ოჯახის ნებადართვა გვჭირ-

დება მარა ძია ჰერმანი ვინც მე მივლიდა მოკვტა და ჩემი ოჯახის ამბავი არვიცი. 
დედაჩემი და მამაჩემი და ჩემი პატარა და ნორმა დიდი დიდი ხანია არ მინახია. შეიძლება 

ეგენიც მოკვტენ. ექიმა სტრაუსმა თქვა არ იცი სად ცხოვრობენო. მემგონი ბრუკლინში. იმან 
მითხრა ვნახოთ ვცედებით და იქნებ ვიპოვოთ. 
ნეტა ბევრი არიყოს ხოლმე დასაშერი ეს მიხწეული წედეგების ანგარიწები იმიტორო 

ბევრი დრო უნდა და ძაან გვიან ვწვები და დილით სამსახურწი სუ დაღლილი ვარ. გიმპიმ 
დამიყვირა იმიტორო ღუმელში შესაცხობათ რო ფუნთუწებიანი ლანგარი მიმქონდა 
ხელიდან გამივარდა და ფუნთუშები დაისვარა და გიმპის გასაშმენდი გაუხდა რო მერე 
ღუმელში შეედო. გიმპი სუ მიყვირის ხოლმე რამეს რო ვაშავებ მარა ძაან მოვშონვარ 
იმიტორო ჩემი მეგობარია. აუ როგორ გაუკვირდება მე თუ ჭკვიანი გავხდები. 

 
 

მიხწეული წედეგების ანგარიწი №4 
6 მრტი   
დღეს კიდე ჩამიტარეს უცნაური ტესტები რო გაიგონ გამოვადგები თუარა. ისევ იმ 

ადგილას ოღონთ სხვა გამოსაცდელი ოთახი იყო. კეთილმა ქალმა ჩამიტარა და იმან 
მითხრა რა ქვია. მე უთხარი როგორ იწერება რო მიხწეული წედეგების ანგარიწწი ჩავშერო. 
თემატური აპერცეპციის ტესტი. პირველი ორი სიტყვა არ ვიცი რას ნიშნავს მარა ტესტი 
ვიცი რა არი. ტესტი უნა ჩააბარო თორე ცუდი ნიშნები გექნება. ტესტი ადვილი ჩანდა 
იმიტორო სურათებს ვხედავდი. ოღონთ ეხლა არ უნდოდა რო მეთქვა რა ჩანდა. მე უთხარი 
გუშინ ბერტს უნდოდა რო მეთქვა მელანწი რა არი. იმან მითხრა ეგ არაფერი ეს ტესტი სხვა 
რამეზეა. ეხა ამბები უნა მოიგონო სურათებზე რო ხალხია იმათზე. 
მე უთხარი იმათი ამბები როგორ უნა მოვყვე ვისაც არ ვიცნობ. იმან თქვა შარმოიდგინე 

მარა მე უთხარი ეგ ხო ტყუილის თქმა გამოვა. ტყუილებს აღარასოდეს აღარ ვიტყვი 
იმიტორო პატარა რო ვიყავი ვიტყუებოდი ხოლმე და მერე სუ მცემდენ. საფულეში ჩემი და 
ნორმას და ძია ჰერმანის სურათი მაქ იმან სამსახური მიშოვა დონერის საცხობში 
დამლაგებლათ სანამ მოკვტებოდა. 
მე უთხარი თუგინდა მაგათზე მოგიყვები ამბებს იმიტორო ძია ჰერმანთან ერთად 

დითხან ვცხოვრობდი მარა იმ ქალს მაგათი ამბები არ უნდოდა. იმან თქვა რო ეს ტესტი და 
ის მეორე შაჰის ტესტი პიროვნების გასაგებათ არი. მე გავიცინე. უთხარი ეგ როგორ უნა 



გაიგო ქაღალდებზე დაღვრილი მელანით და იმ ხალხის ფოტოებით ვისაც არ იცნობ. ის 
კიდე გაბრაზდა და სურათები წაიღო. არ მენაღვლება. 
მემგონი ეგ ტესტიც ვერ ჩავაბარე. 
მერე ნახატები დაუხატე მარა ხატვა დიდათ არ მეხერხება. მერე მეორე გამომცდელი 

ბერტი მოვიდა. თეთრები ეცვა. მაგას ბერტ სელდენი ქვია და ბიკმანის უნივერსტეტის 
მეოთხე სართულზე სხვა ოთახში წამიყვანა კარზე რო ფსიქოლოგიის ლაბორატორია 
აშერია. ბერტმა თქვა ფსიქოლოგია გონებას ნიწნავს და ლაბორატორია ის ადგილია სადაც 
ექსპეარმინტებს აკეთებენ. მემეგონა იქ საღეჭ რეზინებს აკეთებდენ მარა მემგონი 
თავსატეხებს და თამაწებს აკეთებენ იმიტორო ეგენი გავაკეთეთ. თავსატეხი კარქათ არ 
გამომივიდა იმიტორო სუ დამტვრეული იყო და ნატეხები ერთმანეთწი ვერ ჯდებოდა. 
ერთი თამაში იყო ქაღალდი ზედ იყო ბევრი ხაზი და უჯრები და ერთ მხარეს 
„წესასვლელი“ ეწერა მეორე მხარეს „გასასვლელი“. იმან თქვა ეს ლაბრინთია და ფანქარი 
უნდა აიღო და წესასვლელი რო შერია გასასვლელი რო შერია იქამდე ისე უნდა იარო რო 
ხაზები არ გადაკვეთო. ლაბრინთი ვერ გავიგე და ბევრი ქაღალდი გავაფუჭეთ. მერე ბერტმა 
თქვა მოიცა ახლა რაღაცას გაჩვენებ წამო ექსპეარმინტულ ლაბორატორიაში იქნებ გაიგო. 
მე-5-ე სართულზე ავედით სხვა ოთახი იყო შიგნით იყო ბევრი გალიები და ბევრი 
ცხოველები მაიმუნები და თაგვები. ძველი ნაგვის სუნი ქონდა. სხვა ხალხიც იყო თეთრები 
ეცვათ ცხოველებს ეთამაშებოდენ და ვიფიქრე ცხოველების მაღაზიაათქო მარა 
მყიდველები არ ყავდათ. ბერტმა თეთრითაგვი გალიიდან ამოიყვანა და მაჩვენა. იმან თქვა 
ეს არი ელჯერნონი და ამას ლაბრინთი ძაან კარქათ გამოსდის. მე უთხარი აბა მანახე 
როგორ შვება. იმან ელჯერნონი დიდი მაგიდასავით ყუთში ჩასვა სუ წესახვევები და 
გამოსახვევები და კედლები ქონდა და იმ ქაღალდივით „შესასვლელი“ და „გასასვლელი“ 
ეშერა. მარა მაგიდას წუწა ეხურა და ბერტმა საათი ამოიღო და გასაშევი კარი გაშია და თქვა 
ელჯერნონ წავიდა და თაგვმა ორსამჯერ მიყნოსმოყნოსა და გაიქცა. ჯერ პირ და პირ 
მირბოდა მერე წინ რო ვეღარ მიდიოდა იქ დაბრუნდა საიდანაც დაიშყო და ერთიწუთი 
ეგრე იდგა და ულვაშებს აცმაცუნებდა მერე სხვაგან გაუხვია და გაიქცა. 
იმას გავდა რაც ბერტს უნდოდა მე რო გამეკეთებინა ოღონდ ქაღალდზე დამეხაზა. მე 

ვიცინოდი იმიტორო მეგონა რო თაგვისთვის ეგ ძნელი რაღაცა იყო. მარა ელჯერნონმა 
გააგრძელა სირბილი და სუ სწორ ადგილებში უხვევდა მერე იქ გამოვიდა სადაც 
გასასვლელი ეშერა და დაიშრიპინა. ბერტმა თქვა რო ესეიგი უხაროდა რო სწორათ 
გააკეთა. 
მე ვთქვი ბიჭოს ეს რა ჭკვიანი თაგვია. ბერტმა მითხრა შეეჯიბრები ელჯერნონს. მე 

უთხარი კი და იმან თქვა სხვანაირი ლაბრინთიც მაქ დაფაზე დახაზული და ელეკტრო 
ჯოხი ფანქრის მაგივრათ. იმან თქვა ელჯერნონის ლაბრინთს გადავაკეთებ ისე რო 
ერთნაერი იყოს ერთიდაიგივე რო აკეთოთ. 
ფიცრები სუ გაწიგამოწია ელჯერნონის მაგიდაწი იმიტორო მოძრაობენ და სუ 

სხვანაირად შეგიძლია გადააკეთო. მერე შუშა დაახურა რო ელჯერნონი ვერ 
გადაახტებოდა კედლებს რო გამოსასვლელთან მისულიყო. მერე მე მომცა ელეკტრო ჯოხი 
და მანახა როგორ უნა დამედოდა გამეყოლებინა ხაზებისთვის და არშეილებოდა რო 



ხაზისთვის მომეწორებინა უნა მივყოლოდი ხაზებს თორე დენი დამარტყავდა. საათი 
ამოიღო და დამალვას ცთილობდა ამიტო ვეცადე რო არ შემეხედა იმისთვის და 
ვნერვიულობდი. 
რო თქვა შავიდა ვეცადე წავსულიყავი მარა არ ვიცოდი საით უნა წავსულიყავი. გზა 

არვიცოდი. მერე მაგიდის ყუთიდან ელჯერნონის შრიპინი და ფხაკუნი გავიგე ალბად 
უკვე დარბოდა. დავიწყე მოძრაობა მარა არასშორად მივდიოდი გავიჭედე და ცოტა დენმა 
დამარტყა თითებზე და წესასვლელთან დავბრუნდი მარა სხვა მხარეს რო მივდიოდი სუ 
ვიჭედებოდი და დენი მარტყავდა. არ მტკენია და არაფერი უბრალოთ ცოტა შევხტი და 
ბერტმა თქვა ეს იმისთვის რო ნახო რო არასწორეთ მიდიხარ. დაფის შუაში ვიყავი რო 
გავიგე რო ელჯერნონმა ისევ ბედნიერათ დაიწრიპინა და ესეიგი იმან მოიგო შეჯიბრი. 
მერე კიდე ათ ჯერ რო შევეჯიბრეთ სუ ელჯერნონი იგებდა იმიტორო მე არ ვიცოდი 
სწორი ხაზები რო სადაც გასასვლელი ეწერა მივსულიყავი. არ მწყენია იმიტორო 
ელჯერნონს უყურე და ვისწავლე როგორ უნა გამოვიდე ლაბრინთიდან დიდი ხანიც რო 
დამჭირდეს. 
მერავიცოდი თაგვები რო ეგეთი ჭკვიანები არიან. 
 
 

მიღშეული შედეგების ანგარიწი №5 
6 მარტი 
ჩემიდა ნორმა იპოვეს დედაჩემთან ერთად ცხოვრობს ბრუკლინში და იმან მიცა ოპერაცის 

ნებადართვა. ასერო გამომიყენებენ. ისეთი გახარებული ვარ რო ძლივს ვშერ. მარა 
პეროფესორმა ნიმურმა და ექიმა სტრაუსმა ჯერ იჩხუბეს. პეროფესორ ნიმურის კაბინეტში 
ვიჯექი ექიმი სტრაუსი და ბერტ სელდენი წემოვიდენ. პეროფესორი ნიმური 
ნერვიულობდა ჩემ გამოყენებაზე მარა ექიმა სტრაუსმა უთხრა რო აქამდე ვინც 
გამოუცდიათ ჯერ ჯერობით საუკეთესო ვარ. ბერტმა უთხრა რო მის კინიანმა ყველაზე 
მეტი რეკუმენდაცია გამიშია მათშორის ვისაც ჩამორჩენილი მოზდილების ცენტში 
ასშავლიდა. მე რო დავდივარ იქ. 
ექიმა სტრაუსმა თქვა რო ჩემწი არი რაღაც ძალიან კარგი. ძალიან მოდი ვირებულიაო. არც 

ვიცოდი რო ეგეთი რამე მჭირს. კარგათ გავხდი რო თქვა სამოზდარვიანი აიქუს მქონე 
ყველა პაციენტს კი არააქ ეგო. არვიცი ეგ რაარი და საიდან მაქ მარა ელჯერნონსაც ქონია. 
ელჯერნონი ყველის ნაჭრით არი მოდი ვირებული ყუთწი რო უდებენ ხოლმე. მარა მარტო 
ეგ არუნა იყოს იმიტორო ამკვირაში ყველი საერთოთ არ მიჭამია. 
პეროფესორი ნიმური ღელავდა რო ჩემი აიქუ ძაან მაღლა აიშევდა იმ ძაან დაბლიდან ეხა 

რო მაქ და ცუდათ გავხდებოდი. მერე ექიმა სტრაუსმა პეროფესორ ნიმურს რაღაცა ისეთი 
უთხრა რო ვერ გავიგე ამიტო ავდექი და სანამ ლაპარაკობდენ რვეულში რაღაცეები 
ჩავიშერე ჩემი მიხწეული შედეგების ანგარიწისთვის. იმან თქვა ჰაროლდ პეროფესორ 
ნიმურს ჰაროლდი ქვია ვიცი რომ შენი პირველი ახალი ყაიდის ინტელექ***სიტყვა 
ვერგავიგე*** სუპერმენის როლში ჩარლი არწამოგედგინა მაგრამ ასეთი დაბალი მენტ*** 
მქონე პაციენტები უმეტესად კონფლ*** და არაკოლაბორ*** არიან როგორცწესი 



უხალისოები და აპათიუ*** და მათთან კავშირის დამყარება ძნელია. ჩარლის კარგი 
ხასიათი აქ ინტერესიანი და ხათრიანია. 
მერე პეროფესორმა ნიმურმა თქვა გახსოვდეთ ესიქნება პირველი ადამიანი რომლის 

ინტელ*** მაჩვენებელი ქირურგირული ჩარევის შედეგათ გაუმჯობესდება. ექიმა სტრაუსმა 
თქვა მეც მაგას ვამბოფ. სად ვიპოვით მეორე ესეთ ჩამორჩენილ მოზდილს ასეთი მოდი 
ვირებული რო იქნება რო ისწავლოს. ხანეთ რა კარგათ ისწავლა წერაკითხვა თავისი 
დაბალი გონებრივი ასაკის კვალობაზე. ეს გრანდიოზ*** მიხწევაა. 
ყველა სიტყვა ვეგავიგე თან ძაან ჩქარა ლაპარაკობდენ მარა მემგონი ექიმი სტრაუსი და 

ბერტი ჩემ მხარეზე იყვნენ და პეროფესორი ნიმური არა. 
ბერტი იმეორებდა ალის კინიანი თვლის რომ მას სწავლის უკიდეგ*** წყურვილი აქვს. 

პირდაპირ იხვეშებოდა გამომიყენეთო. მართლა ეგრე იყო იმიტორო მინდოდა რო ჭკვიანი 
გამვხთარიყავი. ექიმი სტრაუსი ადგა გაიარგამოიარა დათქვა ჩემიაზრით ჩარლი უნა 
გამოვიყენოთ. ბერტმა თავიდაუქნია. პეროფესორმა ნიმურმა თავი მოიფხანა და ცერათითი 
ცხვირზე მოისვა და თქვა ალბათ მართალიხარ. კარგი გამოვიყენოთ ჩარლი. მაგრამ უნა 
აუხსნათ რომ ექსპეარმინტს შეილება უამრავი გაუთვალისშინებელი რამე მოყვეს. 
ესრო თქვა ისე გამიხარდადა ისეთი ბედნიერი ვიყავი რო წამოვხტი და ხელი ჩამოვართვი 

იმიტორო ესე კარგათ მექცეოდა. მემგონი შეეშინდა. იმან თქვა ჩარლი ამას დიდიხანია 
ვცდით მაგრამ მხოლოთ ელჯერნონის ნაირ ცხოველებზე. დარწმუნებული ვართ 
არავითარი ფისიკური საფთხე არ გემურქება მაგრამ სხვა საკიხთებია რომლებზეც 
ექსპეარმინტამდე ვერაფერს გეტყვით. მინდა რო გესმოდეს ექსპეარმინტი შეილება 
ჩავარდეს და არცარაფერი წეიცვალოს. ან შეილება დროებით გამართლოს და მერე უფრო 
უარეს მდგომარეობაში აღმოჩდე ვიდრე ახლახარ. გესმის ეს რასნიწნავს. ასერო მოხდეს 
შენი უკან გაგზავნა მოგვიშევს უორენის სახემწიფო თავშესაფარში. 
მე უთხარი ეგ არ მანაღვლებს იმიტორო არაფრისაც არმეშინია. ღონიერი ვარ და სუ 

კარქათ ვიქცევი კიდე კურდღლის ფეხი თილისმა მაქ და სარკე არასოდეს არ გამიტეხია. 
ერთხელ თეფშები დამივარდა მარა ეგ არითვლება. ეგ ცუდის ნიწანი არარი. მერე ექიმა 
სტრაუსმა თქვა ჩარლი ეს ექსპეარმინტი რო ჩაფლავდეს მეცენიერებაში მაინც უდიდეს 
შვლილს წეიტან. ამ ექსპეარმინტმა ცხოველებზე გამართლა მაგრამ ადამიანებზე 
ჯერარავის გამოუცდია. პირველი შენიქნები. 
მე უთხარი მადლობა ექიმო როგორც მის კინიანი ამბოფს არ ინანებთ რო მეორე ჩანსი 

მომეცით. მართლა ეგრე ვფიქროფ. ოპერაცის მერე ვეცდები რო ჭკვიანი გავხდე. ძაან 
მაგრათ ვეცდები. 
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მეწინია. ბევრი ადამიანები უნივერსტეტში რო მუშაობენ და სამედიცინო ფუკულტეტის 

ბევრი სტუდენტი მოვიდა და შარმატება მისურვა. გამომცდელმა ბერტმა ყვავილები 
მომიტანა მითხრა პსიქოლოგიური დეპარტმენტის ხალხმა გამოგიგზავნაო. იღბალი 



მისურვა. იმედია იღბლიანი ვარ. კურდღლისფეხი, იღბლიანი ერთ პენიანი და ნალი თან 
მაქ. ექიმა სტრაუსმა მითხრა ნუხარ ეგეთი ცრუ მორშმუნე ჩარლი. ჩვენხო მეცენიერებასთან 
გვაქ საქმე. არ ვიცი რა არი მეცენიერება მარა ყველა ამას იმეორებს. იქნებ რაღაც ისეთია 
იღბალი რო მოაქ. მოკლეთ ერთ ხელში ჩემი კურდღლის ფეხი მაქ და მეორეში იღბლიანი 
ერთპენიანი. გახვრეტილი როა. პენიანზე ვამბოფ. ნეტა ნალის შაღებაც წემეძლოს მარა 
მძიმეა და ვერ მიმაქ და ქურთუკის ჯიბეში ვტოვეფ. 
ჯო კარპმა საცხობში რო მუწაობს მისტერ დონერის და საცხობის სხვა თანამწრომლების 

გამოგზავნილი წოკოლადის ტორტი მომიტანა მალე გამოჯამთელებას მისურვებენ. 
საცხობში გონიათ რო ავათავარ პეროფესორმა ნიმურმა მითხრა ეგრე უთხარიო ოპერაციზე 
და დაჭკვიანებაზე არაფერი არ შამოგცდესო. სანამარ ჩატარდება ჯერ საიდუმლოა ვაიდა 
არგამოვიდეს ან რამე მოხდეს. 
მერე მის კინიანი მოვიდა ჩემ სანახავთ ჟურნალები მომიტანა რო წავიკითხო ხოლმე 

რაღაც აღელვებული და წეწინებული ჩანდა. ჩემ მაგიდაზე ყვავილები გაასშორა და 
ნივთები ლამაზათ და კოხტათ დააწყო ისე არეულდარეული არა მე რო ვშვები. და თავის 
ქვეწ ბალიწი გამისშორა. ძაან მოვშონვარ იმიტორო მოზდილთა ცენტრის ზოგი 
მოსშავლისგან განსხვავებიდ ბეჯითათ ვცდილოფ ყველაფერი ვისწავლო. ვიცი რო უნა რო 
ჭკვიანი გავხთე. 
მერე პეროფესორმა ნიმურმა თქვა მეტი მნახველები აღარშეილება უნა დაისვენო. 

პეროფესორ ნიმურს ვკითხე ოპერაცის მერე ელჯერნონს მოუგეფ და იმან მითხრა შეილება. 
ოპერაცი თუ კარგათ ჩაივლის თაგვს უჩვენეფ რო მაგასავით ჭკვიანი შემილია ვიყო მაგაზე 
უფრო ჭკვიანიც. მერე უკეთესათ კითხვა და სიტყვების სწორეთ შერა წემეძლება ბევრი 
რაღაცა მეცოდინება და სხვებივით ვიქნები. როგორ გაოცდება ყველა. თუ ოპერაცი კარგათ 
ჩაივლის და ჭკვიანი გავხთები იქნებ დედა და მამა და ჩემიდა ვიპოვო და იმათაც ვაჩვენო. 
როგორ გაუკვირდებათ მაგათსავით და ჩემი დასავით ჭკვიანი თუ გავხდები. 
პეროფესორმა ნიმურმა თქვა თუ კარგათ ჩაივლის და შედეგები პერმანტული იქნება 

შეილება სხვა ჩემნაირი ხალხიც ჭკვიანი გახადონ. შეილება მთელ მსოფლიოში. და თქვა 
რო ეს იმას ნიშნავს რო მეცენიერებისთვის რაღაც დიდს ვაკეთეფ და ცნობილი გავხდები 
და ჩემი სახელი შიგნებწი ეშერება. მარა ჩემთვის სულერთია ცნობილი ვიქნები თუარა. 
მარტო ის მინდა რო სხვებივით ჭკვიანი ვიყო რო ბევრი მეგობარი მყავდეს ვისაც 
მოვეშონები. 
დღეს საჭმელი არაფერი მოუციათ. არ ვიცი ჭამა ჭკვიანად გახდომასთან რაშუაშია. მშია. 

პეროფესორმა ნიმურმა ჩემი წოკოლადის ტორტი წაიღო. ეს პეროფესორი ნიმური სუფთა 
ჯაჯღანაა. ექიმა სტრაუსმა მითხრა ოპერაცის მერე დაგიბრუნეფთო. ოპერაციმდე არაფრის 
ჭამა არშეილება. ყველიც კი არშეილებაო. 
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ოპერაცი მტკივნეული არიყო. ექიმა სტრაუსმა გამიკეთა სანამ მეძინა. არვიცი როგორ 

იმიტორო არ მიყურებია მაგრამ 3 დღე თვალებზედა თავზე სახვევები მქონდა 
წემოხვეული და აქამდე მიღწეული შედეგების ანგარიშს ვერ ვშერდი. გამხდარი ექთანი 
მიყურებდა როგორ ვშერდი და მითხრა მიღწეულს არასშორად შერო და მაჩვენა როგორ 
დამეშერა შედეგების ანგარიშიც და მარტიც. უნა დავიმახსოვრო. ძალიან ცუდათ მახსოვს 
ხოლმე სწორათ როგორ უნდა დავშერო. ჰოდა ეხლა სახვევები მომსხნეს თვალებიდან და 
მიღწეული შედეგების ანგარიშის დაშერა წემილია. მარა თავზე კიდე მაქ სახვევები. რო 
შემოვიდენ და მითხრეს ოპერაცის დროაო წემეშინდა. საშოლიდან ამაყენეს და მეორე 
საშოლზე დამაშვინეს ბორბლები რო ქონდა და ოთახიდან გამაგორეს დერეფანში მეორე 
ოთახისკენ. ქირურგული გაყოფილება ეშერა. ძაან გამიკვირდა დიდი მშვანე კედლებიანი 
ოთახი იყოდა ბევრი ექიმი იჯდა იქ მაღლა და ოპერაცის უყურებდნენ. მერავიცოდი 
ოპერაცი კონცერტისავით რო იყო. 
მაგიდასთან სუ თეთრებწი ჩაცმული კაცი მოვიდა სახეზეც თეთრი რაღაცა ეკეთა 

კინოებში როა ისე და რეზინის ხელთათმანები და მითხრა ნუგეშინია ჩარლი ექიმი 
სტრაუსი ვარ. მე უთხარი გაუმარჯოს ექიმო მეშინია. იმან თქვა საშიში არაფერი არარი 
ჩარლი დაიძინებ და ეგარი. მე უთხარი მეც მაგის მეშინია. იმან თავზეხელი მომითათუნა 
და მერე ორი კაცი იმათაც თეთრი ნიღაბი ეკეთად მოვიდენ და ხელფეხი ისე დამიბეს რო 
ვერ ვმოძრაობდი და მუცელში თითქოს მომიჭირეს და მემეგონა ჩავიკუკავთქო და 
ყველაფერს კუკებით მოვსვრითქო მარა არ ჩამიკუკავს მარტო დავსველდი ცოტა. და უნდა 
მეტირა მაგრამ სახეზე რეზინის რაღაცა დამადეს ჩასასუნთქათ. უცნაური სუნი ქონდა. სუ 
ექიმი სტრაუსის ხმა მესმოდა ყველას ეუნებოდა ოპერაცის დროს რას შვებოდა. მარა მე 
ვერაფერი ვერ გავიგე და ვიფიქრე იქნებ ოპერაცის მერე ჭკვიანი გავხდე და ყველაფერი 
გავიგო რასაც ამბოფს. ღრმათ ვსუნთქავდი და მერე ჩამეძინა ალბად ძაან დაღლილი ვიყავი 
და იმიტო. 
რო გამეღვიძა ისევ ჩემ საწოლში ვიყავი და ძაან ბნელოდა. ვერაფერს ვერვხედავდი მარა 

ლაპარაკი მესმოდა. ექთანი და ბერტი იყვნენ და მე ვთქვი რახდება შუქს რატო არ ანთებთ. 
როდის დაიწყება ოპერაცი. იმათ გაიცინეს და ბერტმა თქვა ჩარლი ოპერაცი მორჩა და 
სიბნელე იმიტოა რო თვალები შეხვეული გაქ. 
რა უცნაურია. რო მეძინა მაშინ გააკეთეს ოპერაცი. 
ბერტი ყოველ დღე მოდის სანახავათ სიცხე და წნევა და ეგეთი რამეები რო გამიზომოს და 

ჩაიწეროს. იმან თქვა ეგ სამეცენიერო მეთოდია. ჩანაშერები უნდა აწარმონ რო გამეორება 
რო დაჭირდეთ ისევისე გაიმეორონ. ჩემზე კიარა სხვა ჩემნაირ ხალხზე ვინც ჭკვიანი არარი. 
ამიტო უნდა ვაკეთო მიხშეული მიღწეული შედეგების ანგარიშები. ბერტმა თქვა ეს 

ექსპეარმინტის ნაწილია და მიხ მიღწეული შედეგების ანგარიშების ფოტოასლებს 
გადაიღებენ რო შეისწავლონ და იცოდენ ჩემ თავწი რა ხდება. ვერ ვხვდები როგორ უნდა 
მიხვდენ ჩემ თავწი რა ხდება მაგ ანგარიწებით. მე თითონ სუ ვკითხულოფ და 



ვკითხულოფ ხოლმე თავიდან რო ვნახო რა დავშერე და ვერ ვხვდები ჩემ თავწი რა ხდება 
და აბა იმათ როგორ უნა გაიგონ. 
მაგრამ ეს მეცენიერებაა და უნა შევეცადო რო სხვებივით ჭკვიანი გავხდე. ჭკვიანი რო 

გავხდები დამელაპარაკებიან ხოლმე და იმათთან დავჯდები და მოუსმენ როგორც ჯო 
კარპი და ფრენკი და გიმპი როცა ლაპარაკობენ და კამათობენ მნიშნელოვან საკითხებზე. 
რო მუშაობენ ლაპარაკს იწყებენ ხოლმე სხვადასხვა რაღაცეებზე ღმერთზე ან პრეზდენტი 
ფულს რეებზე ხარჯავს ან კიდე რესეპუბლიკელებზე და დემოკრატეებზე. და მერე ყველა 
აყაყანდება ხოლმე გეგონება ჩხუბს იწყებენ და მაშინ მისტერ დონერი მოდის და ეუნება რო 
ცხობა გააგძელონ თორე პეროფკავშირი კი არა ყველას კინშისკვრით გაყრის. 
მეც მინდა ასეთ რაღაცეებზე ლაპარაკი. 
ჭკვიანი თუ ხარ შეგილია ბევრი მეგობარი გყავდეს რო დაელაპარაკო და სუ მარტო არ 

იყო ხოლმე. 
პეროფესორი ნიმური ამბობს კარგია ანგარიწებში ყველაფერს რო წერ რაც ხდება მარა 

უფრო მეტი უნდა დავშერო რას ვგძნობ და ვფიქროფ და რეები მაგონდება. მე უთხარი 
არვიცი როგორ უნდა ვიფიქრო და გავიხსენო და იმან მითხრა აიღე და ცადე. თვალებზე 
რო სახვევები მქონდა სუ ვცდილობდი რო მეფიქრა და გამეხსენებინა მარა არაფერიც 
არგამოვიდა. არვიცი რაზე უნდა ვიფიქრო და გავიხსენო. შეილება თუ ვკითხავ მეტყვის 
როგორ უნდა ვიფიქრო ხოლმე ეხლა როცა წესით ჭკვიანი უნდა გავხდე. რაზე ფიქრობენ ან 
რეებს იხსენებენ ხოლმე ჭკვიანი ადამიანები. ალბათ ჭკვიანურ რაღაცეებს. 
ნეტა უკვე ვიცოდე ეგეთები. 
 
 
12 მარტი   
ყოველი ანგარიშის დასაწყისწი არ უნდა დავშერო ხოლმემიღწეული შედეგების ანგარიში 

მარტო მაწინ როცა ახალ ნაშილს ვიწყებ როცა პეროფესორ ნიმურს ძველი მიაქ. ზევიდან 
მრტო თარიღი უნდა დავშერო ხოლმე. ეს დროს დაზოგავს. კარგი იდეაა. წემილია 
ლოგინში ვიჯდე და ფანჯრიდან ბალახს და ხეებს უყურო. გამხდარ ექთანს ჰილდა ქვია და 
ძალიან კარგათ მექცევა. საჭმელი მოაქ ხოლმე და ლოგინს მისშორებს და მეუბნება ძაან 
მამაცურად მოიქეცი შენ თავში რაღაცეების გაკეთების ნება რო მიეციო. მე ჩემ ტვინში 
ქექვის ნებას არაფრისდიდებით არ მივცემდიო. მეუთხარი ოპერაცი იმიტო გამიკეთეს 
ჭკვიანი უნა გამხადონ მეთქი. იმან თქვა იქნებ არააქვთ უფლება რო ჭკვიანი გაგხადონ 
ღმერთს რო დომებოდა რო ჭკვიანი ყოფილიყავი ჭკვიანი გაჩდებოდი. როგორც ადამის და 
ევას ამბავშია ვაშლი რო ჭამეს და რო დაეცენ. იქნებ პეროფესორი ნიმური და ექიმი 
სტრაუსი ისეთ რაღაცეებში ერევიან ჩარევა რო არშეილებაო. ძაან გამხდარია და რო 
ლაპარაკობს სახე სუ უშითლდება. იმან თქვა ჯობია ღმერთს წევედრო რო მიუტეოს იმათ 
რაც მე გამიკეთეს. მე ვაშლები არ მიჭამია და ცუდი არაფერი ჩამიდენია. ეხლა მეშინია. 
იქნებ მართალია და არუნა გამეკეთებინებია ოპერაცი თუ ღმერთს ეგრე არ უნდა. არ მინდა 
ღმერთი გავაჯავრო. 

 



13 მარტი   
დღეს სხვა ექთანი მოიყვანეს. ეს ლამაზია. ლუსილი ქვია და მაჩვენა როგორ უნდა 

დავშერო მაგის სახელი ანგარიწში ყვითელი თმა აქ და ცისფერი თვალები. მე ვკითხე 
ჰილდა სადარი მეთქი და იმან მითხრა ჰილდა სავანტყოფოს ამ ნაშილწი აღარ მუწაობსო. 
მარტო სამწობიარო პალატაში ბავშვებთან სადაც არააქ მნიშევნელობა ბევრს ილაპარაკეფს 
თუ ცოტასო. 
მერე მე ვკითხე სამშობიარო რაარი მეთქი იმან მითხრა ბავშვები სადაც ჩდებიანო მარა რო 

ვკითხე როგორ ჩდებიან მეთქი ჰილდასავით გაშითლდა და მითხრა წავედი ვიღაცას სიცხე 
უნდა გაუზომოო. ბავშვების ამბავს არავინ არ მეუნება. თუ ოპერაცი გამართლებს და 
ჭკვიანი გავხდები იქნებ გავიგო. 
მის კინიანი მოვიდა დღეს ჩემ სანახავათ და მითხრა ჩარლი არა ჩვეულებრივათ 

გამოიყურები. მე უთხარი თავს კარგათ ვგძნობ მარა ჭკვიანათ ჯერარა. მემეგონა ოპერაცია 
რო მორჩებოდა და თვალებიდან სახვევებს რო მომხსნიდენ ჭკვიანი ვიქნებოდი და ბევრი 
რაღაცა მეცოდინებოდა და მნიშევნელოვანი რაღაცეების კითხვა და მაგაზე ლაპარაკი 
შემეძლებოდა სხვებისავით. 
იმან თქვა ეგრე არგამოვა ჩარლი. ეგ ნელნელა ხდება და ბევრი უნდა იმუწაო რო ჭკვიანი 

გახდე. 
მერავიცოდი რო ეგრე იყო. თუ მაინც ბევრი უნა ვიმუშაო ოპერაცის გაკეთება რათ 

მინდოდა. იმან მითხრა კარგად არ ვიცი მარა ოპერაცი მგონი იმისთვის გაგიკეთეს რო 
ბევრს რო იმუშავებ რო ჭკვიანი გახდე ყველაფერი კარგათ დაგამახსოვრდება და ისე აღარ 
იქნება ადრე რო გიჭირდა ხოლმე დამახსოვრება. 
მე უთხარი ეგ რაღაც ცუდათ მხდის იმიტორო მემეგონა ეგრევე ჭკვიანი გავხდებოდი და 

საცხობში მივიდოდი და ბიჭებს ვაჩვენებდი როგორი ჭკვიანი ვარ და ვილაპარაკებდი 
იმათან რაღაცეებზე და იქნებ სულაც მცხობელის თანაწემშე გამვხდარიყავი. მერე მამა და 
დედას მოვძებნიდი. ძაან გაუკვირდებოდათ და გაუხარდებოდათ ჭკვიანი რო გავხდი 
იმიტორო დედაჩემს სუ უნდოდა რო ჭკვიანი ვყოფილიყავი. და თუ ნახავენ რო ჭკვიანი 
ვარ ალბათ აღარ გამგზავნიან სხვაგან. მეუთხარი მის კინიანს რო ძაან ვეცდები რო ჭკვიანი 
გავხდე რაც ძალიდაღონემაქ. იმან ხელზე ხელი მომითათუნა და მითხრა ეჭვიც 
არმეპარება. მე შენი მჯერა ჩარლი. 

 
 

მიღწეული შედეგების ანგარიში №8 
15 მარტი   
სავანტყოფოდან გამომწერეს მარა სამსახურში ჯერარ გავსულვარ. 
არაფერი არ ხდება. ბევრი ტესტი ჩამიტარეს და სხვა და სხვანაირი ბევრი შეჯიბრი 

მქონდა ელჯერნონთან. ვერვიტან მაგ თაგვს. სუ მიგეფს. პეროფესორმა ნიმურმა თქვა რო 
სუ უნდა გავაგძელო თამაში და ტესტების კეთება. 
ეს ლაბრინთები სისულელეა. და ის რაღაც სურათებიც. კაცების და ქალების ხატვა 

მომწონს მარა ხალხზე ტყუილებს არ მოვიგონეფ. 



თავ სატეხებიც არგამომდის. 
ამდენი ფიქრისგან და სუ რაღაცის გახსენებას რო ვცდილოფ თავი მტკივა. ექიმი სტრაუსი 

დამპირდა დაგეხმარებიო მარა არ მეხმარება. არ მეუბნება რა უნდა ვიფიქრო და როდის 
გავხდები ჭკვიანი. მარტო ტახტზე მაშვენს და მალაპარაკეფს. 
მის კინიანი უნივერსტეტწიც მაკითხავს ხოლმე. მე უთხარი არაფერიც არხდება. როდის 

გავხდები ჭკვიანი. იმან მითხრა ცოტაც მოითმინე ჩარლი ამ რაღაცეებს დრო ჭირდება. ისე 
ნელა გახდები ჭკვიანი რო ვერც იგძნოფ. მითხრა რო ბერტმა უთხრა რო კარგათ ვართმევ 
თავს ყველაფერს. 
ისევ მგონიარო ეს შეჯიბრებები და ტესტები სისულელეა და მიღწეული შედეგების 

აგარიშების შერაც. 
 
 
16 მარტი   
ბერტთან ერთათ ვივახშმე უნივერსტეტის რესეტორანში. უამრავი გემრიელი საჭმელი 

აქვთ და თანაცმე არუნა გადავიხადო. მომშონს რო ვზივარ და სტუდენტ ბიჭებს და 
გოგოებს რო უყურეფ. ზოგჯერ მაიმუნობენ მარა ძირითადათ ათას რაღაცაზე ლაპარაკობენ 
როგორც მცხობელები დონერის საცხობწი. ბერტმა თქვა ხელოვენებაზე და პოლიტიკაზე 
და რელიგიაზეო. აზზე არ ვარ ეგენი რაარი რელიგია ვიცირო ღმერთია. დედა მიყვეებოდა 
ხოლმე რეები გააკეთა სამყაროს რო ქმნიდა. იმან თქვა სუ უნდა გიყვარდეს ღმერთი და 
ილოცო ხოლმეო. არ მახსოვს როგორ უნდა ლოცვა მემგონი დედა მალოცებდა ხოლმე 
ხშირად პატარა რო ვიყავი რო კარგათ გავმხდარიყავი ავათ არ ვყოფილიყავი. არ მახსოვს 
ავათ როდის ვიყავი. მემგონი ეგ იმიტორო ჭკვიანი არვიყავი. 
ბერტმა თქვა რო თუ ექსპეარმინტი გაამართლებს ყველაფერს გავიგეფ ის სტუდენტები 

რაზეც ლაპარაკობდენ და მეუთხარი როგორ ფიქროფ მაგათსავით ჭკვიანი ვიქნები და იმან 
გაიცინა და თქვა ეს ბავშვები არცისე ჭკვიანები არიან ამათ ისე გაასწრეფ გეგონება 
ერთადგილას იდგენ. 
ბევრი სტუდენტი გამაცნო ზოგი უცნაურათ მიყურებდა თითქოს უნივერსტეტში ჩემი 

ადგილი არარი. დამავიწყდა და კინაღამ უთხარი რო მალე მაგათსავით ჭკვიანი ვიქნები 
მარა ბერტმა წემაშყვეტინა და უთხრა რო ფსიქოლოგიის დეპარტმენტის ლაბორატორიას 
ვალაგეფ ხოლმე. მერე ამიხსნა რო საჯარობა არ შეილება. ეს ნიშნავს რო ეს საიდუმლოა. 
ვერ ვხვდები რატო უნა შევინახო საიდუმლოთ. ბერტმა თქვა ეგ იმ წემთხვევისთვის თუ 
ექსპეარმინტი ჩაფლავდა პეროფესორ ნიმურს არუნდა რო ამაზე იქილიკონ 
განსაკუთრებიდ უელბერგის ფონდის ხალხმა ვინც პროექტისთვის ფული მიცაო. 
მეუთხარი არ მაღელვებს ხალხი ჩემზე თუ იცინებს მეთქი. ბევრი ხალხი იცინის ჩემზე 
ეგენი ყველანი ჩემი მეგობრები არიან და ვმხიარულობთ მეთქი. ბერტმა ხელი მხარზე 
დამადო და თქვა ჩარლი ნიმური შენგამო კი არ ღელავს. მასზე არუნდა რო იცინონ. 
არამგონია ხალხმა პეროფესორ ნიმურზე იცინოს იმიტორო მეცენიერია უნვერსტეტში მარა 
ბერტმა თქვა მეცენიერები თავის კოლეგებს და კურს დამთავრებულებს გულზე არ 
ეხატებათ ხოლმეო. ბერტი კურს დამთავრებულია ლაბორატორის კარზე რო აწერია 



ფსიქოლოგია მაგის განყოფილებაზე სწავლობდა. არ ვიცოდი უნივერსტეტში რო 
განყოფილება ქონდათ. მემეგონა განყოფილება მარტო თიატრში იყო. ასეა თუისე იმედია 
მალე გავხდები ჭკვიანი იმიტორო მინდა რო მსოფლიოწი ყველაფერი ვისშავლო იმ 
სტუდენტი ბიჭებივით. ყველაფერი ხელოვენებაზე და პოლიტიკაზე და ღმერთზე. 

 
 
17 მარტი   
დღესდილით რო გამეღვიძა მემეგონა ეგრევე ჭკვიანი ვიქნებოდი მარა არავარ. 

ყოველდილას მგონია რო ჭკვიანი ვიქნები მარა არაფერიცარ ხდება. იქნებ ექსპეარმინტი 
არგამოვიდა. იქნებ არ გავხდე ჭკვიანი და მაშინ უორენის თავშესაფარწი მომიშევს წასვლა 
საცხოვრებლათ. ვერვიტან ტესტებს და ლაბრინთებს და ელჯერნონს. ადრე არვიცოდი რო 
თაგვზე სულელი ვიყავი. აღარმინდა მეტი ანგარიშების შერა. ყველაფერი მავიწყდება და 
რვეულში რო ვიშერ ხოლმე რაღაცეებს ზოგჯერ ჩემ საკუთარ ნაშერს ვერ ვარჩევ და ძაან 
მიჭირს. მის კინიანი მეუნება მოითმინეო მარა ცუდათ ვარ და დავიღალე. და სუ თავი 
მტკივა. საცხობში მინდა დაბრუნება აღარ მინდა მიხწე მიღწეული შედეგების ანგარიშების 
შერა. 

 
 
20 მარტი   
საცხობში ვბრუნდები სამუშაოთ. ექიმა სტრაუსმა პეროფესორ ნიმურს უთხრა რო ჯობია 

სამსახურში დავბრუნდე მარა ჯერ კიდე არ შეილება ვინმეს რო უთხრა რისი ოპერაცი 
გავიკეთე. სამსახურის მერე ყოველ ღამე 2 სათით ლაბორატორიაში უნდა მოვიდე ტესტები 
რო გავაკეთო და ამ სულელური ანგარიშების შერაც უნდა გავაგრძელო. ყოელ კვირა უნდა 
გადამიხადონ ისე ვითომ შეთავსებით სამუწაოს ვასრულეფ იმიტორო უელბერგის 
ფონდისგან ფული რო მიიღეს ეგრე შეუთანხმდენ. ისევ არ ვიცი ეს უელბერგი რა არი. მის 
კინიანმა ამისხნა მარა მაინც ვერგავიგე. თუ ჭკვიანი ვერ გავხდი რატო მაშერინებენ ამ 
სულელურ რაღაცეფს. თუ გადამიხდიან დავშერ. მარა ძაან ძნელია შერა. მიხარია 
სამსახურში რო ვბრუნდები იმიტორო ჩემი იქაური საქმე მენატრება და ყველა ჩემი იქაური 
მეგობარი და ერთათ გართობა. 
ექიმა სტრაუსმა თქვა რო რვეული თან უნდა მქონდეს ჯიბეში რო რამე თუ გამასხენდება 

ჩავიშერო. და მიღწეული შედეგების ანგარიში ყოველ დღეს არ უნა ვშერო მარტო მაწინ 
როცა რაღაც მომაგონდება ან რაღაცა განსაკუთერებული მოხდება. მეუთხარი არაფერიც არ 
მემართება განსაკუთერებული და ეტყობა ეს ექსპეარმინტიც არგამოვიდა. იმან მითხრა 
ხელს ნუჩაიქნევ ჩარლი დიდი დრო ჭირდება ნელა ხდება და მაწინვე ვერ შეამჩნევ. ამიხნა 
როგორი ბევრი დრო დაჭირდა სანამ ელჯერნონი სამჯერ უფრო ჭკვიანი გახთებოდა 
ვიდრე ადრე იყო. 
ამიტოა სუ რო მიგებს ელჯერნონი ლაბრინთის შეჯიბრებებში იმიტორო იმასაც გაუკეთეს 

ეს ოპერაცი. განსაკუთერებული თაგვია პირველი ცხოველი რომელიც ამდენხანს დარჩა 
ჭკვიანი ოპერაცის მერე. მერა ვიცოდი რო განსაკუთერებული თაგვი იყო. ეგ სუსხვა 



ამბავია. ჩვეულებრივთაგვს ალბათ გაუსწრებდი ლაბრინთიდან გამოსვლაში. იქნება 
ელჯერნონს როდესმე მოუგო. ბიჭოს რამაგარი იქნება. ექიმა სტრაუსმა თქვა ჯერჯერობით 
ისე ჩანს რო ელჯერნონი მუდმივათ ჭკვიანი იქნება და ეგ კარგი ნიშანია იმიტორო ორივეს 
ერთ ნაირი ოპერაცი ჩაგვიტარეს. 

 
 
21 მარტი   
დღეს საცხობში მაგრათ ვიმხიარულედ. ჯო კარპმა თქვა ე ნახეთ სად გაუკეთებიად 

ჩარლისთვის ოპერაცი რა გიქნეს ჩარლი ტვინი ხოარ ჩაგიდეს მაგ გოგრაში. დავაპირე რო 
ჩემ დაჭკვიანებაზე მეთქვა მარა გამახსენდა რო პეროფესორმა ნიმურმათქვა არაო. ფრენკ 
რეილიმ მითხრა რაიყო ჩარლი თავით კარი გაიტანე. მაგაზე გამეცინა. ეგენი ჩემი 
მეგობრები არიან ყველას ძაან მოვწონვარ. 
სამსახურში საქმეებს უნდა დავეწიო. დალაგებით არავის დაულაგებია ჩემ მაგივრათ ეგ 

ჩემი სამუშაოა მარა დამტარებლათ რასაც ადრე მე ვშვებოდი ახალი ბიჭი ყავთ ერნი. 
მისტერ დონერმათქვა ცოტა ხანი არ დავითხოვთ რო დასვენების საშუალება მოქცეთ და 
ბევრი არ იმუშაო. მეუთხარი რო კარგათ ვარ და შემილია შეკვეთებიც ვატარო და 
დალაგებაც გავაგძელო როგორც ადრე ვშვებოდი მარა მსტერ დონერმა თქვა იმ ბიჭს 
დავიტოვეფთო. 
მეუთხარი აბა მე სად უნდა წავიდე. მისტერ დონერმა მხარზეხელი მომიტყაპუნა და თქვა 

ჩარლი რამდენი შლის ხარ. მეუთხარი ოზდათორმეტი შემდეგ დაბადებისდღეზე 
ოზდაცამეტის გავხდები. აქ რამდენი ხანია რაც ხარ იცი. მეუთხარი არვიცი. იმან თქვა აქ 
ჩვიდმეტი წლისწინ მოხვედი. წენი ცხონებული ბიძა ჰერმანი ჩემი უახლოესი მეგობარი 
იყო. იმან მოგიყვანა აქდა მთხოვა დამესაქმებინე და მომეხედა შენთვის როგორც წემეძლო. 
2 შლის მერე რო გარდაიცვალა და დედაშენმა უორენის თავწესაფარში რო მიგაბარა შენი 
თავი სამუწაო ადგილზე საცხოვრებლის გამოყოფის პირობით გამოვაწვებინე. ჩვიდმეტი 
შელი გავიდა მასმერე ჩარლი. საცხობის ბიზნესი კი დიდი ვერაფერი სახარბიელო რამეა 
მარა მითქვამს და ისევ ვიტყვი აქ სამსახური ცხოვრების ბოლომდე გექნება. ასერო 
ნუღელავ შენ ადგილზე არავის მოვიყვან. უორენის თავშესაფარწი დაბრუნება აღარასოდეს 
აღარ მოგიწევს. 
არ ვღელავ უბრალოთ ვერ გავიგე ერნიმ რატო უნდა იმუშაოს დამტარებლათ როცა მე სუ 

კარგათ დამქონდა შეკვეთები. იმან თქვა ბიჭს ფული ჭირდება ჩარლი და შეგირდათ 
დავტოვეფ რო მცხობელობა შევასწავლო. შეგილია მაგის თანა შემწე იყო და შეკვეთების 
დატარებაში დაეხმარო თუ დაჭირდება. 
ადრე არასოდეს არ ვყოფილვარ თანა წემშე. ერნი ძაან ჭკვიანია მარა საცხობში სხვებს 

დიდათ არ მოწონთ. ეგენი ყველა ჩემი მეგობრებია და ბევრს ვხუმროფთ და ვიცინით 
ერთათ. 
ზოგჯერ ვინმე იტყვის ხოლმე ნახე ფრენკმა ან ჯომ ან გიმპიმ რა ჩარლი გორდონი 

ჩაატარა. არვიცი ეგრე რატო ამბობენ ხოლმე მარა როცა მაგას ამბობენ სუ იცინიან და მეც 
ვიცინი. დღესდილით გიმპიმ უფროსი მცხობელი როა და ფეხი ტკივა და კოჭლობს ჩემი 



სახელი ახსენა ერნის რო უყვირა იმიტორო ერნიმ დაბადებისდღის ტორტი დაკარგა. იმან 
თქვა ერნი რა ოხრობა გჭირს რა ჩარლი გორდონი დაგემართა. არვიცი ეგრე რატო თქვა. 
მეხო შეკვეთა არსოდეს არ დამიკარგავს. 
მისტერ დონერს ვკითხე მეც შეილება თუარა რო მცხობელის წეგირდობა ვისწავლო 

ერნივით. მეუთხარი ვისშავლი შანს თუ მომცემთ მეთქი. 
მისტერ დონერმა დითხანს უცნაურათ მიყურა ალბათ იმიტორო საერთოთ ამდენს არ 

ვლაპარაკოფ ხოლმე. ფრენკმა გაიგო რაც ვთქვი და სუ იცინოდა და იცინოდა სანამ მისტერ 
დონერმა არ უთხრა მოკეტე და შენ ღუმელს მიხედეო. მერე მისტერ დონერმა მითხრა 
მაგისთვის ბევრიდროა საჭირო ჩარლი. მცხობელის სამუშაო ძაან მნიწევნელოვანი და 
რთულია. ეგ შენი საფიქრალი არარი. 
ნეტა შემეძლოს მაგასაც და სხვებსაც რო უთხრა ჩემ ნამდვილ ოპერაციზე. ნეტა ოპერაციმ 

უკვე იმოქმედოს რო ისეთი ჭკვიანი გავხდე როგორებიც სხვები არიან. 
 
 
24 მარტი   
პეროფესორმა ნიმურმა და ექიმა სტრაუსმა დღეს ღამით ჩემ ოთახში მომაკითხეს რო 

გაეგოთ ლაბორატორიაში რატო არდავდივარ. მეუთხარი რო აღარ მინდა ელჯერნონთან 
შეჯიბრება. პეროფესორმა ნიმურმა მითხრა შეგილია ცოტახანი აღარ შეეჯიბრო მარა 
ლაბორატორიაში მაინც უნდა მოხვიდეო. საჩუქარი მომიტანა მარა სულ საჩუქარი არ იყო 
უფრო მათხოვა. იმან თქვა სასშავლო მანქანაა ტელევიზერივით მუწაობსო. ლაპარაკოფს 
და სურათებს გიჩვენეფს და ძილის წინ უნდა ჩართო ხოლმეო. მეუთხარი ეგ რა ხუმრობაა. 
რატო უნდა ჩავრთო ტელევიზერი ძილისშინ. მარა პეროფრსორმა ნიმურმა მითხრა რო თუ 
მინდა ჭკვიანი გავხდე უნდა დაუჯერო რასაც ამბოფს. მეუთხარი რა მნიშვნელობააქ მაინც 
არამგონია ჭკვიანი გავხდე მეთქი. 
მერე ექიმი სტრაუსი მოვიდა და მხარზე ხელი დამადო და მითხრა ჩარლი შენ ჯერ არიცი 

მარა სულ უფროდაუფრო ჭკვიანი ხდები. ცოტახანი ვერ შეამჩნევ როგორც საათზე 
საათების მაჩვენებელი ისრის მოძრაობას ვერამჩნევ. შენშიც ასეხდებაცვლილებები. ისე 
ნელა ხდება რო ვერ გძნოფ. მაგრამ ჩვენ შეგვილია დავაკვირდეთ განვითარებას ტესტების 
შენი ქცევის და საუბრის და მიღწეული შედეგების ანგარიშის წესშავლის საშვალებით. 
იმანთქვა ჩარლი უნდა ირწმუნო ჩვენი და წენი თავის. ჯერარ ვართ დარწმუნებულები რომ 
შედეგი პერმინენტული იქნება მარა მალე უეჭველათ ძალიან ჭკვიანი ახალგაზდა კაცი 
იქნები. 
მეუთხარი კარგი და პეროფესორმა ნიმურმა მიჩვენა როგორ უნდა ჩამერთო ტელევიზერი 

რომელიც ტელევიზერი არიყო. ვკითხე რას შვებამეთქი. ჯერ გაბრაზდა იმიტორო 
მინდოდა აეხსნა იმან კიდე მითხრა უბრალოთ აიღედა გააკეთე რასაც გეუნებიან. მაგრამ 
ექიმა სტრაუსმა უთხრა რო უნდა აეხსნა ჩემთვის იმიტორო უკვე აუტორიტეტის კითხვის 
ნიწნის ქვეშ დაყენება დავიშყე. ეგ რას ნიშნავს არვიცი მარა პეროფესორმა ნიმურმა ტუჩი 
კინაღამ მოიჭამა. მერე ძაან ნელა ამისხნა რო ეს მანქანა ჩემ გონებას ძაან ბევრ რაღაცას 
გაუკეთებდა. ძილისწინ რაღაცეებს მასწავლიდა. ძაან ძილ მორეული რო ვიქნებოდი და 



ცოტა მერეც რო დავიძინებდი. სურათებს კი ვეღარ დავინახავდი მარა ლაპარაკს ხო 
ძილშიც გავიგებდი. კიდე ღამით რაღაცეებს დამასიზმრებდა და ისეთ რაღაცეებს 
გამახსენებდა რაც ძაან ადრე მოხდა როცა პატარა ვიყავი. 
მეშინია. 
ა ხო სუ დამავიწყდა. პეროფესორ ნიმურს ვკითხე როდის შემილია მოზდილ 

ჩამორჩენილთა ცენტრში მის კინიანის გაკვეთილებზე სიარული გავაგრძელო მეთქი. იმან 
მითხრა მის კინიანი მალე უნვერსტეტის კვლევის ცენტში ივლის შენთვის სპეცილური 
გაკვეთილების ჩასატარებლათო. მიხარია. ოპერაცის მერე ბევრჯელ არ მინახია მარა კარგი 
ქალია. 

 
 
25 მარტი   
ამ უცნაურმა ტელევიზერმა მთელიღამე არ დამაძინა. როგორ უნდა დავიძინო როცა 

მთელიღამე გიჟურ რაღაცეებს ჩამყვირის ყურში. და კიდე რაღაც უცნაურ სურათებს 
მაჩვენებს. რო მღვიძავს მაშინაც ვერვხვდები რას ნიწნავს და ძილის დროს როგორ უნდა 
გავიგო. ბერტს ვკითხე მაგაზე და მითხრა ეგარაფერიო. იმან მითხრა შენი ტვინი ძილის 
წინ სშავლობს რაღაცეებს და ეგ დაგეხმარება მის კინიანი რო დაიშყებს სიარულს კვლევით 
ცენტში შენთვის გაკვეთილების ჩასატარებლათო. კვლევითი ცენტრი ცხოველების 
სავანტყოფო კიარა სამეცენიერო ლაბორატორია ყოფილა. არვიცი რა არის მეცენიერება 
მარტო ის ვიცი რო ამ ექსპეარმინტით მეცენიერბას ვეხმარები. ამ ტელევიზერის ამბავზე 
არვიცი რა ვქნა. რაღაც სიგიჟეა. თუ ძილში შეილება დაჭკვიანდე ხალხი სკოლაში რატო 
დადის. არამგონია მაგით რამე გამოვიდეს. ადრე ძილის წინ ღამის შოუს და შუა ღამის 
შოუს უყურებდი ხოლმე სუ ძილის შინ მარა მაგისგან ჭკვიანი არ გამვხდარვარ. იქნებ 
მარტო ფილმები ხდის კაცს ჭკვიანათ. ან ვიქტორინები. 

 
 
26 მარტი   
დღისით როგორ ვიმუწაო თუ ეს რაღაცა მთელი ღამე წარამარა მაღვიძეფს. შუა ღამით 

გამეღვიძა და ვეღარ ვიძინებდი იმიტორო გაიხსენე გაიხსენე გაიხსენეო იმეორებდა. და 
მემგონი რაღაც გამასხენდა. კარგათ არ მახსოვს მარა მის კინიანზე იყო და სკოლაზე სადაც 
კითხვა ვისშავლე. და იმაზე იქ როგორ მოვხვდი. 
დიდი ხნის წინ ჯო კარპს ვკითხე კითხვა როგორ ისშავლა და მეც შემეძლო თუარა რო 

კითხვა მესშავლა. იმან გაიცინა რაღაც სასაცილოს რო ვამბოფ ეგრე იცინის ხოლმე და თქვა 
მაგაზე დრო რატო უნდა დაკარგო ჩარლი ტვინი არაგაქ და ახალს ხო არ ჩაგიდებენ მაგ 
თავში. მაგრამ ფანი ბერდენმა გაიგო რაც ვთქვი და თავის ბიძა შვილს კითხა რომელიც 
ბიკმანის უნივერსტეტის სტუდენტია და მერე ბიკმანის უნივერსტეტის ჩამორჩენილ 
მოზდილთა ცენტზე მითხრა. 
ცენტრის სახელი ფურცელზე დაშერა. ფრენკმა გაიცინა და თქვა იმდენსაც ნუიზამ მერე 

აქაოდა ძალიან გავნათლდიო და ძველ მეგობრებს თავი აღარ გაგვიყადრო. მეუთხარი 



ნუგეშინია ძველი მეგობრები სუ მეყვარება შერა კითხვას თუ ვისწავლი მაინც. გაიცინა და 
ჯო კარპიც იცინოდა მარა გიმპი შემოვიდა და ორივეს უთხრა ფუნთუშების ცხობა 
გააგძელეთო. ყველანი ჩემი კარგი მეგობრები არიან. 
სამსახურის მერე ექვსი კვარტალი ვიარე და სკოლასთან მივედი. ცოტა მეწინოდა. ისე 

მიხაროდა კითხვას რო ვისშავლიდი რო გზაზე გაზეთი ვიყიდე რო მერე სახში წამეღო და 
შამეკითხა. 
რო მივედი დიდი გძელი დერეფანი იყო და ბევრი ხალხი. წემეწინდა ვინმესთვის რამე 

არასშორი არ მეთქვა და სახში წასვლა დავაპირე. მარა არ ვიცი რატო მოვბრუნდი და ისევ 
შიგნით წევედი. 
ვიცადე სანამ თითქმის ყველა არ წავიდა ზოგიერთის გარდა დიდ საათთან რო იდგენ 

საცხობში რო გვაქ ისეთთან. ერთ ქალს ვკითხე თუ შემელო შერა კითხვა მესშავლა რო 
ყველაფერი წამეკითხა რაც გაზეთში შერია და გაზეთი ვაჩვენე. ის ქალი მის კინიანი იყო 
მარა მაშინ ეგ არ ვიცოდი. იმან თქვა თუ ხვალ ისევ მოხვალთ და ჩაეწერებით დავიწყებ 
თქვენთვის წერა კითხვის სშავლებას. მარა უნდა გესმოდეთრომ კითხვის სშავლას ბევრი 
დრო შეილება წლები დაჭირდეს. მეუთხარი რო არვიცოდი მაგდენი ხანი თუ ჭირდებოდა 
მარა მაინც მინდა სშავლათქო. უთხარი რო ხანდახან ხალხს თავს ისე ვაჩვენეფ თითქოს 
კითხვა ვიცი მაგრამ არ ვიცი და მინდა რო ვისშავლო. 
იმან ხელი ჩამომარვა და მითხრა მოხარული ვარ რომ გაგიცანით მისტერ გორდონ. მე 

თქვენი მასშავლებელი ვიქნები. მის კინიანი მქვია. აი სად მივედი და როგორ გავიცანი მის 
კინიანი. 
ფიქრი და გახსენება ძნელია ბოლო დროს სუ ცუდათ მძინავს. ეს ტელევიზერი ძაან 

ხმაუროფს. 
 
 
27 მარტი   
პეროფესორმა ნიმურმა თქვა რო რახან გახსენება დავიწყე და ის სიზმრები მესიზმრება 

ექიმი სტრაუსის თერაპის სიანსებზე უნდა დავიშყო სიარული. იმან თქვა თერაპის სიანსი 
ნიშნავს ცუდათ რო ხარ და რო შეხვალ მერე უკედ გახდები. მეუთხარი ცუდათ არ ვარ და 
სუ ბევრს ვლაპარაკოფ და არ მინდა სიანსებზე მარა გამიჯავრდა და მითხრა რო მაინც 
უნდა ვიარო. 
თერაპის დროს ტახტზე უნდა დავშვე. ექიმი სტრაუსი გვერძე სკამზე ზის და მე 

ვლაპარაკოფ ყველაფერს რაც თავში მომდის. დიდიხანი არაფერს არვამბობდი იმიტორო 
თავში არაფერიც არ მომდიოდა. მერე საცხობზე უთხარი რაღაცეები და იქ რეებიც ხდება 
იმაზე. დიდი სისულელეა მაგის კაბინეტში რო დავდივარ და ტახტზე რო ვშვები რო 
რაღაცეები მოუყვე იმიტორო მიღწეული შედეგების ანგარიშებწი მაინც ყველაფერს ვწერ 
და იქაც შეულია წაიკითხოს. დღეს ანგარიში მიუტანე და უთხარი თუგინდათ წაიკითხეთ 
და მე იქამდე ტახტზე წაუძინებთქო. ძაან დაღლილი ვიყავი იმიტორო იმ ტელევიზერმა 
მთელი ღამე არდამაძინა. მარა იმან მითხრა არა ეგრე არშეილება. უნდა ილაპარაკო. ამიტო 
ვილაპარაკე მარა მერე შუა სიანსში მაინც ტახტზე ჩამეძინა. 



28 მარტი   
თავი მტკივა. ოღონთ ეხლა ტელევიზერის ბრალი არ არი. ექიმა სტრაუსმა მასწავლა 

როგორ ჩაუწიო ტელევიზერს და ეხლა მძინავსხოლმე. არაფერი არ მესმის. და ისევ აზე 
არავარ რას ამბოფს. ზოგჯერ დილით უკან ვახვევ ხოლმე რო გავიგო ძილის შინ და ძილის 
დროს რა ვისშავლე მარა ზოგჯერ სიტყვებსაც ვერვარჩევ. შეილება სხვა ენაა ან რაღაცა. 
მემგონი ძირითადათ მაინც ამერიკულად ლაპარაკოფს. მარა ძაან ჩქარა. 
ექიმ სტრაუს ვკითხე ძილში დაჭკვიანებას რააზრიაქ თუ მე ღვიძილში მინდა ჭკვიანი 

ვიყო მეთქი. იმან თქვა ეგ ერთიდაიგივეა. შენ ორი გონება გაქვს. ერთი ცნობიერი და მეორე 
არაცნობიერი (ესე იშერება) და ერთ მანეთს არცერთი არეუნება რას შვებიან. ამიტო ვხედავ 
სიზმრეფს. თანაც როგორ გიჟურ სიზმრეფს. სუ ეგეთი გიჟური სიზმრები მაქ იმის მერე რაც 
იმ ტელევიზერში გვიანი გვიანი შუა ღამის კინო სიანსს უყურე. დამავიშყდა ექიმი 
სტრაუსისთვის რო მეკითხა ყველას ორი გონება აქ თუ მარტო მე ვარ ეგეთი. 

(ექიმა სტრაუსმა რო ლექესიკონი მომცა იქ მოვნახე სიტყვა. არაცნობიერი (ზედს.)  
მენტალური ოპერაციები რომლებიც ცნობიერებაში ჯერ არ არიან წარმოდგენილნი. მაგ. 
არაცნობიერ ლტოლვათა ობიექტი) რაღაცეები კიდეა მარა მაინც ვერგავიგე რას ნიშნავს. 
ეტყობა ეს ლექესიკონი ჩემნაირი სულელებისთვის არ გამოდგება. 
თავი კიდე წვეულების გამო მტკივა. ჯო კარპმა და ფრენკ რეილიმ დამპატიჟეს 

სამსახურის მერე ჰალ ლორანის ბარწი დასალევათ. არ მიყვარს ვისკი მარა იმათ მითხრეს 
მაგრა გავერთობითო. კარგი დრო გავატარე. ვითამაშეთ. ბარზე ამძვრალი ვცეკვავდი 
თავზე ჭაღი მეხურა და ყველა იცინოდა. 
მერე ჯო კარპმა მითხრა გოგოებს ანახე ტუალეტს როგორ ხეხავ ხოლმე საცხობშიო და 

იატაკის ჯოხიც მომცა. მე უჩვენე და ყველამ გაიცინა როცა უთხარი რო მისტერ დონერმა 
თქვა რო საუკეთესო დამლაგებელი და დამტარებელი ვარ ვინც ყოლია იმიტორო მიყვარს 
ჩემი საქმე და კარგათ ვაკეთებ და არასოდეს არ ვაგვიანებ და არ ვაცდენ. ოპერაცი რო 
გამიკეთეს მარტო მაშინ გავაცდინე. 
მე უთხარი რო მის კინიანი სუ მეუნება ჩარლი უნდა ამაყობდე შენი საქმით იმიტორო შენ 

საქმეს კარგათ აკეთებ. 
ყველამ გაიცინა და ფრენკმა თქვა რო მის კინიანი კაი დაცენტრილი ვიღაცა ჩანს რახან 

ჩარლი ევასება და ჯომ თქვა ჰა ჩარლი ეჩალიჩები ბიჭო. მეუთხარი ეგ არ ვიცი რას 
ნიწნავსთქო. ბევრი სასმელი დამალევინეს და ჯომ თქვა ვა გათხლეშილი ჩარლი რა 
მასტია. მემგონი ეგ ნიშნავს რო მოვშონვარ. კარგათ ვერთობით ერთათ. ერთი სული მაქ 
როდის გავხდები ჩემი საუკეთესო მეგობრებივით ჯო კარპივით და ფრენკ რეილივით 
ჭკვიანი. 
არმახსოვს წვეულება როგორ მორჩა მახსოვს რო მითხრეს გარეთ გაიხედე წვიმა ხოარ 

მოდისო და რო დავბრუნდი იქ აღარავინ იყო. ალბათ ჩემ მოსაძებნათ წამოვიდენ. 
გვიანობამდევეძებე და ვეძებე. მაგრამ დავიკარგე და ჩემ თავზე გავბრაზდი რო დავიკარგე 
იმიტორო დარშმუნებული ვარ ელჯერნონი ათასჯერ გაივლიდა იმ ქუჩებს ისე რო არ 
დაიკარგებოდა. მერე კარგათ აღარ მახსოვს მარა მისის ფლინმა თქვა რო კეთილმა 
პოლიციელმა მიმიყვანა სახში. 



იმღამეს დედაჩემი და მამაჩემი დამესიზმრენ ოღონთ დედაჩემის სახეს ვერ ვხედავდი სუ 
თეთრი და გადღაბნილი იყო. ვტიროდი იმიტორო დიდ მაღაზიაში ვიყავით დავიკარგე და 
იმათ ვერ ვპოულობდი და რიგებში წინდაუკან დავრბოდი დიდ სალაროებთან. მერე კაცი 
მოვიდა და დიდ მერხებიან ოთახში წამიყვანა კამფეტი მომცა და მითხრა რა გატირებს შენ 
ხო დიდი ბიჭი ხარ მამა და დედა მოვლენ და გიპოვიანო. 
მოკლეთ ესეთი სიზმარი იყო. თავი მტკივა. თავზე კოპი მაქ და გარშემო შავათ და 

ლურჯათ მაქ სულ დაჟეჟილი. ჯო კარპმა თქვა ალბათ სადმე გცემეს ან პოლიციელმა 
ჩაგაფარა. პოლიციელები მემგონი ეგეთ რამეებს არ შვებიან ხოლმე. ასეათუისე ვისკის 
აღარ დავლევ. 

 
 
29 მარტი   
ელჯერნონს მოუგე. არც ვიცოდი რო მოუგე სანამ ბერტ სელდენმა არმითხრა. მერე 

მეორეჯერზე წავაგე იმიტორო სიხარულისგან ავნერვიულდი. მაგრამ მაგის მერე კიდე რვა 
ჯერ მოუგე. ელჯერნონის ნაირ ჭკვიან თაგვს თუ უგეფ ესეიგი ჭკვიანი ვხდები. მაგრამ 
რაღაც არ ვგძნობ თავს ჭკვიანათ. 
კიდე მინდოდა შეჯიბრი მარა ბერტმა მითხრა რო დღეს გეყოფაო. ელჯერნონი 

დამაჭერინა ცოტახანი. ელჯერნონი კარგი თაგვია. ბამბასავით ფაფუკი. თვალებს 
ახამხამებს და რო ახელს შავათ უჩანს. თვალის კიდეები კი ვარდისფერი აქვს. ბერტს 
ვკითხე თუ შეილებოდა რო მეჭმია იმიტორო მცხვენოდა რო მოუგე და მინდოდა 
კეთილათ მოვქცეოდი და დავმეგობრებოდი. ბერტმა თქვა არა ელჯერნონი 
განსაკუთრებული თაგვია ზუსტათ ისეთი ოპერაცი გაუკეთეს როგორც შენ. პირველი იყო 
ცხოველებს შორის ვინც ამდენ ხანს დარჩა ჭკვიანი. იმან თქვა ელჯერნონი ისეთი ჭკვიანია 
რომ ტიხრები ლაბრინთში ყოველ ჯერზე იცვლება დასუ რაღაც ახალი უნდა ისშავლოს 
ხოლმე იმისთვის რომ საჭმელი მიიღოსო. ამან დამანაღვლიანა. სწავლა რო არ შეძლებოდა 
ხო ვერაფერსაც ვერ შეჭამდა და მწიერი დარჩებოდა. 
მე მგონი არ არი კარგი როცა ტესტის გაკეთებას გაიძულებენ რო ჭამო. ბერტს როგორ 

მოეშონებოდა ერთი მაგას რო უწევდეს ყოველ ჯერზე ტესტის ჩაბარება როცა წია. მემგონი 
ელჯერნონს დაუმეგობრდები. 
ამაზე გამახსენდა. ექიმი სტრაუსი ამბობს რო ყველა სიზმარი და ყველაფერი რასაც 

ვფიქრობ უნდა ჩავიწერო რომ როცა მის კაბინეტში მივალ მოუყვე. მეუთხარი ჯერ არ ვიცი 
როგორ უნდა ვიფიქრო მეთქი მაგრამ იმან მითხრა სხვა რაღაცეებს ვგულისხმოფო. 
დედაშენის და მამაშენის ან მის კინიანთან სწავლის დაწყების შესახებ რაც დაწერე და 

ყველაფერი რაც ოპერაციმდე ხდებოდა და ახლა გაგონდება ფიქრია და ეგ ფიქრები შენს 
ანგარიშებში გიწერია. 
არ ვიცოდი რო ვფიქრობდი და ვიხსენებდი. იქნებ ეგ იმას ნიწნავს რო რაღაცა მემართება. 

თავს სხვანაირათ არ ვგძნობ მაგრამ ისეთი აღელვებული ვარ ღამე არ მძინავს. 
ექიმა სტრაუსმა ვარდისფერი აბები მომცა კარგათ რო დავიძინო. მითხრა რო ბევრი უნდა 

ვიძინო იმიტორო ყველაზე მეტი ცვლილება ჩემ ტვინში მაგ დროს ხდება. ალბათ ეგრეა 



იმიტორო ძია ჰერმანი უმუშევრათ რო დარჩა სუ ეძინა ჩვენთან შემოსასვლელში ძველ 
ტახტზე. მსუქანი იყო და სამსახურს ვერ შოულობდა იმიტორო სახლებს ღებავდა და რო 
გასუქდა კიბეზე ასვლა ჩამოსვლა უჭირდა. 
ერთხელ დედაჩემს რო უთხარი ძია ჰერმანივით მინდა სახლებზე ვხატოთქო ჩემა დამ 

ნორმამ თქვა ოჯახში ხელოვანი გვეზდება ჩარლის სახით. მამაჩემა სახეში გაარტყა და 
უთხრა ნუ ექცევი შენ ძმას ეგრე საზიზღრათ. არ ვიცი რა არის ხელოვანი მაგრამ რახან 
მამამ ნორმას მაგ სიტყვის თქმის გამო გაარტყა ალბათ კარგი რაღაცა არ არი. 
სუ განვიცდიდი ნორმას ჩემი წყენინებისთვის რო ცემდენ. ჭკვიანი რო გავხდები უნდა 

ვნახო. 
 
 
30 მარტი   
დღეს საღამოს მის კინიანი მოვიდა ლაბორატორის გვერძე რო სასწავლო ოთახია იქ. 

გახარებული ჩანდა რო მნახა მაგრამ ნერვიულობდა. უფრო ახალგაზდა ჩანს ვიდრე 
მახსოვდა. მე უთხარი რო ძაან ვცდილობ ჭკვიანი გავხდე. იმან მითხრა ჩარლი შენში ეჭვიც 
არ მეპარება როგორ იბძოდი წერაკითხვა ყველაზე უკეთ რომ გესწავლა. მჯერა რომ 
გამოგივა. ყველაზე უარეს წემთხვევაში ცოტახანი მაინც. იცოდე სხვა ჩამორჩენილი 
ადამიანებისთვის ძალიან მნიშნელოვან რაღაცას აკეთეფ. 
ძაან ძნელი წიგნის კითხვა დავიშყეთ. ესეთი ძნელი წიგნი ჯერარ წამიკითხავს. 

რობინზონ კრუზო ქვია. კაცი უკაცრიელ კუნძულზე მოხვდება ძაან ჭკვიანია და ბევრ 
რაღაცეებს იგონებს რო სახლი და საჭმელი ქონდეს და კიდე კარგათცურავს. ოღონთ 
მეცოდება იმიტორო სუ მარტოა და მეგობრები არყავს. მაგრამ მემგონი კიდე ვიღაც არი 
კუნძულზე იმიტორო წიგნში რობინზონის სურათია ხელში თავისი უცნაური ქოლგა 
უჭირავს და ნაფეხურებს უყურეფს. იმედი მაქ მეგობრებს იპოვის და ესე მარტო აღარ 
იქნება. 

 
 
31 მარტი   
მის კინიანი უკეთ შერას მასწავლის. მეუნება წეხედე სიტყვას და მერე თვალები დახუჭე 

და იმეორე სანამ არ დაიმახსოვრებ. შეურაწყოფა ასე იწერება შ ე უ რ ა ც ხ ყ ო ფ ა. 
სავანტყოფო კიდევ ასე ს ა ა ვ ა დ მ ყ ო ფ ო. სანამ დაჭკვიანებას დავიწყებდი არასწორეთ 
ვშერდი. ცოტა ავირიე მაგრამ მის კინიანი ამბობს ნუ ღელავ მართლშერა შინაარსს არ 
ცვლისო. 

 
 

მიღწეული შედეგების ანგარიში №9 
1 აპრილი   
მთელი საცხობი მოვიდა რო ენახათ როგორ ვმუწაობ ახალ სამუწაოზე ცომისსაზელ 

მანქანასთან. ესე მოხდა. ცომის საზელზე რო ოლივერი მუშაობდა გუშინ სამსახურიდან 



წავიდა. ადრე ვეხმარებოდი ხოლმე რო ფქვილის ტომრები მიეტანა საზელთან. მარა არ 
ვიცოდი რო ვიცოდი როგორ უნდა მემუშავა საზელზე. ძაან ძნელია ოლივერი ერთი შელი 
მცხობელების კურსებზე დადიოდა მცხობელის დამხმარეობა რო ესშავლა. 
მარა ჯო კარპმა ჩემი მეგობარი როა თქვა რო ჩარლი არ გინდა ოლივერის ადგილზე 

იმუწაო. ყველა მოგროვდა გარშემო და იცნო იცინოდენ და ფრენკ რეილიმ თქვა ხო ჩარლი 
რამდენი ხანია აქ მუწა მუშაობ. მიდი ცადე. გიმპი აქ არ არი და ვერ გაიგებს რო ცადე. 
შემეშინდა იმიტორო გიმპი უფროსი მცხობელია და იმან მითხრა საზელს არ გაეკარო 
რამეს მოიწევო. ყველამ თქვა მიდიო ფანი ბერდენის გარდა. იმან თქვა გეყოფათ დაანებეთ 
საშყალ კაცს თავი. 
ფრენკ რეილიმ თქვა მოკეტე ფანი დღეს პირველი აპრილია და ჩარლიმ თუ მოკიდა ხელი 

საზელს შეიძლება ისემც გაახერხოს რო დღეს ვეღარც გვამუშაონ. მე უთხარი გახერხვა არ 
ვიცი როგორ უნდა მარა საზელით ვიცი როგორ უნდა ზელვა იმიტორო რაც დავბრუნდი 
სუ ოლივერს უყურეფ. 
საზელი ავამუშავე და ყველას გაუკვირდა განსაკუთრებიდ ფრენკ რეილის. ფანი ბერდენი 

გახარებული იყო იმან თქვა ოლივერი ორი შელი მოუნდა რო კარგათ ზელვა ესშავლა და 
თან ეგ მცხობელების კურებზეც დადიოდა. ბერნი ბეიტმა მანქანაზე რო მეხმარება ხოლმე 
თქვა ოლივერზე უფრო სწრაფათ და კარგათ გამოგივიდაო. არავინ არ იცინოდა. გიმპი რო 
დაბრუნდა და ფანიმ რო უთხრა გამიჯავრდა საზელს ხელი რატო მოკიდეო. 
მარა ფანიმ უთხრა წეხედე უყურე როგორ აკეთებს. პირველ აპრილს ამისი გამასხარავება 

უნდოდათ და ამან ეგენი აქეთ გაამასხარავა. გიმპიმ მიყურა და ვიცოდი რო გაჯავრებული 
იყო იმიტორო არ უყვარს იმას რო არ აკეთებენ რასაც ეგ ამბობს როგორც პერფესორ 
ნიმურს. მარა მიყურა და მერე თავი მოიფხანა და თქვა ვხედავ მარა არ მჯერა. მერე მისტერ 
დონერს დაუძახა და მითხრა რო კიდე მემუშავა რო მისტერ დონერსაც ენახა. შემეშინდა 
რო გაბრაზდებოდა და მიღრიალებდა და რო მოვჩი უთხარი შეიძლება ჩემ ადგილას 
დავბრუნდე. შემოსასვლელში უნდა გამოვხვეტო და სალაროს უკან მეთქი. მისტერ 
დონერმა უცნაურათ მიყურა დიდიხანი. მერე თქვა პირველი აპრილის ამბავში მაშაყირებთ 
ხო. რაშია რანაირი ფოკუსია. გიმპიმ თქვა თავიდან მეც ეგრე ვიფიქრე რო რაღაცას 
მაიმუნობდენ. კოჭლობით წემოუარა საზელს და მისტერ დონერს უთხრა მეც ვერ გამიგია 
როგორ მარა ჩარლიმ იცის ამაზე მუწაობა და უნდა ვაღიარო რო ოლივერზე უკეთ 
გამოზდის. 
ყველა გარშემო იყო მოგროვილი და ამაზე ლაპარაკობდენ და შემეშინდა იმიტორო 

უცნაურათ მიყურებდენ და ჩოჩქოლებდენ. ფრენკმა თქვა ხო გეუბნებოდით ბოლოდროს 
ჩარლის რაღაც უცნაურობა ჭირს. ჯო კარპმა თქვა ხო ვხვდები რაზეც ამბოფ. მისტერ 
დონერმა ყველა სამუშაოზე დააბრუნა და მე საცხობის წინ გამიყვანა. 
იმან მითხრა ჩარლი აზზე არავარ როგორ მარა მემგონი როგორც იქნა რაღაცა ისწავლე. 

ყურადღებით იყავი და საქმე რაც შეგილია კარგათ აკეთე. ახალი სამუშაო გაქ ხელფასზე 
ხუთი დოლერი მოგემატება. 
მეუთხარი არ მინდა ახალი სამუშაო მომწონს დალაგება და ხვეტა და მიტანმოტანა და 

მეგობრების დახმარება. მარა მისტერ დონერმა მითხრა მეგობრებზე ნუ ღელავ მე ამ 



საქმისთვის მჭირდები. დაწინაურებაზე რო არ ფიქროფს ისეთ კაცს ჩემ თვალში ჩალის 
ფასი არააქ. 
მე ვთქვი დაწინაურება რა არი. იმან თავი მოიფხანა და სათვალეების ზევიდან 

გადმომხედა. არაფერი ჩარლი. დღეიდან საზელზე იმუშავებ. აი ეგარი დაწინაურება. 
ასერო ეხლა წეკვრების მიტანმოტანის და უნიტაზების გაშმენდის და ნაგვის გადაყრის 

მაგივრათ ცომის მზილავი ვარ. ამას დაწინაურება ქვია. ხვალ მის კინიანს ვეტყვი. მემგონი 
გაუხარდება მარა არ ვიცი ჯო და ფრენკი რატო არიან ჩემზე გაბრაზებულები. ფანის 
ვკითხე და იმან მითხრა მაგ ტუტუცების ფიქრი ნუ გაქვს. დღეს პირველი აპრილია და 
მაგათი ხუმრობა მაგათვე წემოუბრუნდათ და შენ მაგივრათ ეგენი გამოვიდენ 
გასულელებულები. ჯოს ვკითხე რა ხუმრობა წემოგიბრუნდა მეთქი და იმან წადი ტბაში 
დაიხჩე თავიო. მემგონი გაბრაზებულები იმიტო არიან რო საზელი მანქანა ვამუშავე მარა 
სამსახურიდან ერთი დღე გაპარვა რო უნდოდათ არ გამოუვიდათ. ნუთუ ეგ იმას ნიწნავს 
რო ვჭკვიანდები. 

 
 
3 აპრილი   
რობინზონ კრუზო დავამთავრე. მინდა გავიგო მერე რა ხდება მაგრამ მის კინიანი ამბობს 

სულ ესარიო. ვერ გავიგე რატო. 
 
 
4 აპრილი   
ის კინიანი ამბობს რომსშრაფად ვსწავლობ. ჩემი შედეგების ანალიზები წაიკითხა და 

რაღაც უცნაურათ შემხედა. ამბობს რომ კარგი პიროვნება ვარ და მალე იმათ ყველას სეირს 
უჩვენებ. მე ვკითხე რატო მეთქი. იმან მითხრა რომ არაფერია უბრალოდ არ უნდა მეწყინოს 
თუ აღმოვაჩენ რომ ყველა ადამიანი ისეთი კარგი არ არი მე რო მეგონა. იმან თქვა ისეთი 
ადამიანის კვალობაზე ვისთვისაც ღმერთმა ასე ცოტა გაიმეტა უფრო მეტი გააკეთე ვიდრე 
იმ ხალხმა ვისაც გონება აქვს და არ იყენებსო. მე უთხარი ყველა ჩემი მეგობარი ჭკვიანია 
და კარგები არიან. იმათ მოვწონვარ და ჩემთვის არასოდეს არაფერი არ დაუშავებიათ. იმას 
კიდე თვალში რაღაც ჩაუვარდა და ტუალეტში გავარდა. 
როცა სასშავლო ოთახში ვიჯექი და ველოდებოდი იმაზე ვფიქრობდი როგორი კარგი 

ქალია მის კინიანი როგორც დედაჩემი იყო. მემგონი დედაჩემი მეუბნებოდა სულ კარგათ 
მოვქცეულიყავი და ხალხს სულ მეგობრულათ მოვქცეოდი. მეუბნებოდა მუდამ 
ფრთხილად იყავი ზოგმა შეიძლება ვერ გაგიგოს და იფიქროს რომ რამეს აშავებ. 
ამაზე მახსენდება ერთხელ დედა წასასვლელი რომ იყო და კარის მეზობელ მისის 

ლეროისთან რომ დამტოვეს. დედა საავადმყოფოში წავიდა. მამამ თქვა რომ არც ავათ იყო 
და არც არაფერი უბრალოთ საავადმყოფოში წავიდა რომ ჩემთვის პატარა და ან ძმა 
მოეყვანა. (ისევ არ ვიცი მაგას როგორ შვებიან) მე უთხარი პატარა ძმა მინდა რო ვეთამაშო 
ხოლმე და არ ვიცი ძმის მაგივრათ და რატო მომიყვანეს მაგრამ თოჯინასავით ლამაზი და 
კარგი იყო. ერთი ის იყო სუ ტიროდა და ტიროდა. 



იმისთვის არასოდეს არაფერი დამიშავებია. 
თავის ოთახში პატარა საწოლში ეწვინათ და ერთხელ გავიგე მამა რო ამბობდა ნუ ღელავ 

ჩარლი არაფერს დაუშავებს. 
ფუთასავით იყო სულ ვარდისფერი და ისე ყვიროდა ზოგჯერ ღამე ვერ ვიძინებდი 

ხოლმე. და როცა ვიძინებდი შუა ღამით მაღვიძებდა. ერთხელ ისინი სამზარეულოში 
იყვნენ მე საწოლში და ის კიდევ ტიროდა. ავდექი რო ხელში ამეყვანა და დამეწყნარებინა 
როგორც დედამ იცოდა ხოლმე. მაგრამ მერე დედა შემოვიდა ყვირილი დაიწყო და 
წამართვა. ისე გამარტყა ლოგინზე დავეცი. 
მერე კივილი დაიწყო. ხელი არ ახლო. რაღაცას მოსწევ. თოთო ბავშვია. არ გაბედო და 

ხელი აღარ ახლო. მაშინ არ ვიცოდი მაგრამ მგონი ახლა ვხვდები რომ იმას ეგონა ბავშვს 
რამეს ვატკენდი იმიტორო სულელი ვიყავი და არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი. ახლა ამან 
ძალიან დამაღონა მე ხო ბავშვს არასოდეს არაფერს არ დაუშავებდი. 
ექიმ სტრაუსის კაბინეტში რომ მივალ უნდა მოუყვე ეს ამბავი. 
 
 
6 აპრილი   
დღეს, მძიმის, დასმა, ვისწავლე, ეს, არის, მძიმე, კუდიანი, წერტილი, მის, კინიანი, 

ამბობფს, მნიშევნელოვანიაო, ნაწერს, აკეთილშობილებსო, თქვა, ვიღაცამ, შეიძლება, 
არასწორეთ, დასმული, მძიმის, გამო, ბევრი, ფული, დაკარგოსო, სამსახურიდან, და, 
ფონდის, მიერ, გამოყოფილი, თანხიდან, ცოტაოდენი, ფული, მაქვს, გადანახული, მაგრამ, 
ვერ, ვხვდები, მძიმემ, იმის, დაკარგვისგან, როგორ, უნდა, დამიცვას, მაგრამ, იმან, თქვა, 
მძიმეს, ყველა, იყენებს, და, მაშინ, მეც გამოვიყენებ ,,, 

 
 
7 აპრლი  
მძიმეებს არასწორად ვიყენებდი. ამას პუნქტუაცია ქვია. მის კინიანმა მითხრა რო 

ლექსიკონში გრძელი სიტყვები მოვნახო რომ ვისწავლო როგორ იწერება. მე უთხარი რა 
მნიშვნელობა აქ სწორეთ წერას თუ წაკითხვა ისედაც შეგიძლია. იმან მითხრა ეს შენი 
განათლების ნაწილია. ამიტომ ამის მერე ყველა სიტყვას მოვნახავ ხოლმე რომელიც 
ზუსტად არ ვიცი სწორად როგორ იწერება. ასე წერას დიდხანს ვუნდები მაგრამ მემგონი 
მეტს და მეტს ვიმახსოვრებ. 
ასე ვისწავლე როგორ იწერება სწორეთ სიტყვა პუნქტუაცია. ლექსიკონში ასე წერია. მის 

კინიანი ამბობს შერტილიც პუნქტუაციის მაგალითიაო და გარდა ამისა, კიდევ უამრავი 
სასვენი ნიშანი არსებობსო. მე ვუთხარი მემეგონა იმას ამბობდით რომ ყველა წერტილს 
კუდი უნდა ქონდეს და მძიმე უნდა ერქვას მეთქი. მაგრამ იმან თქვა არაო. 
იმან,თქვა/ყველგან“სხვადასხვა;სასვენი.ნიშანი(უნდაგამოიყენოო:და?ახლა’წერის[დროს„სუ
ლ,სხვადასხვა“სასვენ/ნიშანს?ვიყენებ!უამრავი)წესია,დასამახსოვრებელი!მაგრამ“ყველაფერ
ს,ვისხომებ:მის“კინიანში/ის.მომწონს: (საქმიანწერილებში; ასე“ იწერება, საქმოსანი, თუ! 



გავხდი/გამომადგება)რომ’ყოველთვის.მიხსნის?იმის’შინაარსს;რასაც/ვეკითხები:გენიოსია:ნ
ეტავ!მეც’ასეთი?ჭკვიანი;ვიყო“ 
პუნქტუაცია;ძალიანსახალისოა“ 
 
 
8 აპრილი   
რა გამოშტერებული ვარ! თურმე წარმოდგენა არ მქონდა, რაზე მელაპარაკებოდა. გუშინ 

ღამით გრამატიკის წიგნი წავიკითხე და ყველაფერი გასაგები გახდა. მივხვდი, რომ მის 
კინიანი ზუსტად იმავეს ახსნას ცდილობდა, მაგრამ ვერ ვიგებდი. შუაღამისას გამეღვიძა 
და გონებაში ყველაფერი დალაგდა. 
მის კინიანმა თქვა, ძილის წინ და ძილში ტელევიზორს რომ უსმენდი, ძალიან 

დაგეხმარაო. მითხრა, პლატოს მიაღწიეო. პლატო მთის ბრტყელი მწვერვალია. 
პუნქტუაციის ამბავი რომ გავარკვიე, მიღწეული შედეგების ყველა ძველი ანგარიში 
თავიდან გადავიკითხე. რა არეულდარეული წერა და სასვენი ნიშნების ხმარება მცოდნია. 
მის კინიანს ვუთხარი, ნაწერებს უნდაგადავხედო და შეცდომები სულ ჩავასწორომეთქი, 
მაგრამ მითხრა:  არა, ჩარლი, პროფესორ ნიმურს უნდა, ანგარიშები ისე დარჩეს, როგორც 
არის. ამიტომ გიტოვებს ნაწერებს მას შემდეგ, რაც ფოტოასლს გადაუღებენ ხოლმე  შენს 
წინსვლას შენ თვითონვე რომ დააკვირდე. სწრაფად პროგრესირებ, ჩარლი. 
ამან კარგ ხასიათზე დამაყენა, გაკვეთილის შემდეგ ქვევით ჩავედი და ელჯერნონს 

ვეთამაშე. ერთმანეთს აღარ ვეჯიბრებით. 
 
 
10 აპრილი   
ცუდად ვარ. ავად კი არ ვარ, გულში სიცარიელეს ვგრძნობ, ისეთი შეგრძნება მაქვს, 

თითქოს მკერდში მუშტი ჩამარტყეს და თან შიგნით მტკივა. 
არ მინდოდა ამის დაწერა, მაგრამ მგონი, უნდა დავწერო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია. 
დღეს პირველად გავაცდინე სამსახური არასაპატიო მიზეზით. 
გუშინ ღამით ჯო კარპმა და ფრენკ რეილიმ წვეულებაზე დამპატიჟეს. ბევრი გოგო იყო. 

გიმპიც იქ იყო, ერნიც. მახსოვდა, რა ცუდად გავხდი ბოლოს, ზედმეტი რომ დავლიე და 
ჯოს ვუთხარი, დალევა არ მინდა-მეთქი. მარტო კოკა-კოლა დამისხა. უცნაური გემო 
ჰქონდა, მაგრამ ვიფიქრე, ალბათ პირში ცუდი გემო მაქვს-მეთქი. 
ბევრს ვმხიარულობდით. 
 ელენს ეცეკვე, ილეთებს გასწავლის,  მითხრა ჯომ, მერე ელენს შეხედა და ცალი თვალი 

დაახამხამა თითქოს თვალში რაღაც ჩაუვარდა. 
იმან უთხრა: – თავი გაანებე, რა. 
ჯომ ზურგზე ხელი მომიტყაპუნა: – ეს არი ჩარლი გორდონი, ჩემი ძმა და მეგობარი. 

ხელწამოსაკრავი ბიჭი კი არ არი, საზელ მანქანაზე მუშაობისთვის დააწინაურეს. რამე 
ცუდს ხო არ გთხოვ, ეცეკვე და ცოტა გაართე-მეთქი. – ხელი მკრა და იმასთან ახლოს 
მიმწია. ისიც მეცეკვა. სამჯერ წავიქეცი და ვერ ვხვდებიდი რა მჭირდა, ჩემი და ელენის 



გარდა იქ არავინ ცეკვავდა. მე კიდევ სულ ვბორძიკობდი, იმიტომ რომ წამდაუწუმ ვიღაცის 
გამოშვერილ ფეხს ვედებოდი. 
გარშემო ყველამ წრე შემოგვარტყა, გვიყურებდნენ და ჩვენს ილეთებზე იცინოდნენ. რომ 

ვეცემოდი, უფრო მაგრად იცინოდნენ და მეც ვიცინოდი, ძალიან სასაცილო იყო და 
იმიტომ. მაგრამ ბოლოჯერ რომ დავეცი, აღარ გამიცინია. ავდექი, მაგრამ ჯომ ისევ 
იატაკისკენ მიბიძგა. რომ შევხედე, ისეთი სახე ჰქონდა, მუცელში რაღაცამ დამიარა. 

– რა ღადაობა როჟაა, – თქვა ერთერთმა გოგომ. ყველა იცინოდა. 
– მართალს ამბობდი, ფრენკ, – სულს ძლივს ითქვამდა ელენი, – ერთკაციანი ცირკია. 

ჩარლი, მოდი, ხილი აიღე. – ვაშლი მომაწოდა, მაგრამ რომ ჩავკბიჩე, ხელოვნური გამოდგა. 
ფრენკმა სიცილი დაიწყო: – ხო გითხარი, შეჭამს-მეთქი. აზრზე ხარ, რა დებილი უნდა 

იყო ცვილის ვაშლი რო შეჭამო. 
– ამდენი იმის მერე აღარ მიცინია, ჰალორანის ბარში რო ვიყავით, წვიმდა თუ არა იმის 

შესამოწმებლად რო გავგზავნეთ და რო დავტყდით. – თქვა ჯომ. 
მერე გონებაში სურათი ამომიტივტივდა. პატარა რომ ვიყავი უბნის ბავშვებმა მათთან 

თამაშის ნება დამრთეს. დამალობანას ვთამაშობდით და მე ვიხუჭებოდი. თითებზე 
ვითვლიდი და ვითვლიდი ათამდე. მერე მოსაძებნად წავედი. მანამ ვეძებე, სანამ არ 
აცივდა და დაბნელდა და შინ წასვლის დრო არ მოვიდა. ვერავინ ვერ ვიპოვე და არ 
ვიცოდი, რატომ. 
ეს ფრენკის სიტყვებმა გამახსენა. ყველაფერი მაშინაც ისე მოხდა, როგორც ჰალორანის 

ბარში. ფრენკი, ჯო და სხვები ზუსტად ამას შვრებოდნენ. დამცინოდნენ. ის ბავშვებიც, 
დამალობანას რომ თამაშობდნენ, ისინიც მაპამპულავებდნენ და მასხრად მიგდებდნენ. 
წვეულებაზე მყოფი ხალხი ერთმანეთში აზელილ სახეებად იქცა. ზევიდან 

დამყურებდნენ და სიცილს მაყრიდნენ. 
– შეხედე, გაწითლდა. 
– ლოყები შეეფაკლა. ჩარლი აღაჟღაჟდა. 
– ეი, ელენ, რა უქენი ჩარლის? ასეთ დღეში ჯერ არ მინახავს. 
– ბიჭოს, ეტყობა მაგარი ჩაუტარა. 
არ ვიცოდი რა მექნა, ან საით მივტრიალებულიყავი. ელენი მეხახუნებოდა და თავს 

უცნაურად ვგრძნობდი. ყველა დამცინოდა და უცებ ისეთი განცდა დამეუფლა, თითქოს 
შიშველი ვიყავი. მინდოდა, დავმალულიყავი და ვეღარავის დავენახე. გამოვიქეცი. 
მრავალბინიან დიდ სახლს უამრავი დერეფანი ჰქონდა და კიბისკენ გზას ვერ ვაგნებდი. 
ლიფტი სულ დამავიწყდა. მერე კიბე ვიპოვე, გარეთ გამოვვარდი და ბევრი ვიარე, სანამ 
ჩემს ბინას მივაღწევდი. მე ხომ არ ვიცოდი, რომ ჯოს, ფრენკს და დანარჩენებს მარტო 
იმიტომ მოსწონდათ ჩემთან ერთად ყოფნა, რომ ჩემი გამასხარავებით ერთობოდნენ. 
ახლა მესმის რას ნიშნავს „ჩარლი გორდონი ჩაატარა“. 
მრცხვენია. 
და კიდევ რაღაც: ის გოგო, ელენი დამესიზმრა. მეცეკვებოდა და მეხახუნებოდა. რომ 

გამეღვიძა, ზეწარი სველი და დასვრილი იყო. 
 



13 აპრილი   
ისევ არ გავსულვარ სამუშაოდ საცხობში. მისის ფლინს, ჩემს დიასახლისს ვუთხარი, 

მისტერ დონერისთვის დაერეკა და ეთქვა, რომ ავად ვარ. მისის ფლინი ბოლო დროს ისე 
მიყურებს, გეგონება, ჩემი ეშინიაო. 
მე მგონი, კარგია რომ შევიტყვე, ყველა როგორდამცინის. ბევრი ვიფიქრე ამაზე. ეგ იმის 

ბრალია, რომ ბრიყვი ვარ და ვერც კი ვხვდები, რამე ბრიყვულს რომ ვაკეთებ. ხალხი 
ფიქრობს, რომ როცა ბრიყვი რაღაცას ისე მათსავით ვერ აკეთებს, ეს სასაცილოა. 
ასეა თუ ისე, ახლა ვიცი, რომ დღითიდღე უფრო ჭკვიანი ვხდები. პუნქტუაცია და 

მართლწერა ვისწავლე. მომწონს რთული სიტყვების ლექსიკონში ძიება. თან 
მამახსოვრდება ხოლმე. ვცდილობ, ეს ანგარიშები გულისყურით ვწერო, მაგრამ მიჭირს. 
ახლა უკვე ბევრს ვკითხულობ. მის კინიანი მეუბნება, ძალიან სწრაფად კითხულობო. 
რასაც ვკითხულობ, ვიგებ კიდეც და გონებაშიც მრჩება. ზოგჯერ თვალებს ვხუჭავ, 
რომელიმე გვერდზე ვფიქრობ და სურათივით თვალწინ დამიდგება ხოლმე. 
მაგრამ კიდევ სხვა რაღაცებიც მახსენდება. ხანდახან თვალებს ვხუჭავ და მკაფიო სურათს 

ვხედავ. როგორც ამ დილას, როცა მღვიძარი და თვალგახელილი ჯერ კიდევ ლოგინში 
ვიწექი, თითქოს გონების კედელში დიდი ხვრელი გაჩნდა და მასში გავძვერი. მე მგონი, 
ძალიან ძველი... დიდი ხნის წინ მომხდარი ამბავია, როცა დონერის საცხობში მუშაობა 
სულ ახალი დაწყებული მქონდა. იმ ქუჩას ვხედავ, სადაც საცხობია. ჯერ ბუნდოვნად ჩანს, 
მერე უცებ ზოგი რამ ისეთი მკვეთრი ხდება, მგონია, ხელს თუგავიშვერ, შევეხები. 
დანარჩენი საგნები ისევ ბუნდოვანია და... 
პატარა მოხუცი ურიკად გადაკეთებულ საბავშვო ეტლს მოაგორებს, ზედ ნახშირის 

სანათური უნთია. ჰაერში შემწვარი წაბლის სუნი ტრიალებს. მიწა დათოვლილია. 
ახალგაზრდა, გამხდარი ყმაწვილი თვალებგაფართოებული, დამფრთხალი სახით 
უყურებს საცხობის აბრას. რა აწერია? ასოები ისეა გადღაბნილი, შინაარსს ვერ გაიგებ. ახლა 
ვიცი, რომ აბრაზე „დონერის საცხობი“ წერია, მაგრამ ჩემს მეხსიერებაში წარწერას რომ 
ვუბრუნდები და მის წაკითხვას ვცდილობ, არ გამომდის. ვერც ერთ ასოს ვერ ვარჩევ. მე 
მგონი, ის შეშინებულსახიანი ყმაწვილი მე ვარ. 
ნეონის მჭახე შუქი. საშობაო ნაძვის ხეები და ტროტუარზე ჩამწკრივებული 

მეწვრილმანეები. ქურთუკებში ჩაფუთნულ ხალხს საყელოები წამოუწევია და ყელზე 
შარფები შემოუხვევია. ის კი უხელთათმანოდ არის და ხელები გათოშილი აქვს. ქაღალდის 
პაკეტების მძიმე შეკვრას ძირს დებს. პატარა მექანიკური სათამაშოების სანახავად ჩერდება, 
მეწვრილმანეს რომ უწყვია და უკვე ალაგებას უპირებს. მოკოტრიალე დათვი, მოხტუნავე 
ძაღლი, სელაპი, ცხვირით ბურთს რომ აბზრიალებს. კოტრიალები, ხტუნიები, ბზრიალები. 
ყველა სათამაშო მისი რომ იყოს, მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ადამიანი იქნებოდა. 
უნდა, სთხოვოს სახეაწითლებულ მეწვრილმანეს, ყავისფერი ბამბის ხელთათმანებიდან 
თითები რომ გამოსჩრია, იქნებ მოკოტრიალე დათვი დააჭერინოს ცოტა ხნით, მაგრამ 
ეშინია. ქაღალდის პაკეტების შეკვრას იღებს და მხარზე იკიდებს. გამხდარია, თუმცა 
მრავალი წლის მძიმე შრომის გამო ჯანღონე არ აკლია. 



„ჩარლი, ჩარლი, სულელი და მხდალი!“  ბავშვები გარშემო წრეს არტყამენ და 
ლეკვებივით ღავღავებენ მის ფეხებთან. ჩარლი უღიმის. უნდა, თავისი შეკვრა ძირს დადოს 
და მათთან ერთად ითამაშოს, მაგრამ ამის გაფიქრებაა და უცებ ზურგი ეწვის. გრძნობს, 
რომ მოზრდილი ბიჭები რაღაცას ესვრიან. 
საცხობისკენ მიმავალ გზაზე ბნელ გასასვლელში ბიჭებს ხედავს. 
– ვა, ნახე, ჩარლი მოვიდა. 
– ე, ჩარლი, მანდ რა გაქვს? მოდი, კაკა მოგცეთ 
– მოდი აქ, არაფერს არ გიზამთ. 
მაგრამ ეს კარი, ბნელი გასასვლელი, სიცილის ხმა ისევ კრუნჩხვას გვრის. ცდილობს, 

გაიგოს, რა დაემართა, მაგრამ მერე მარტო ის ახსოვს, რომ ტანსაცმელი იმათი განავლით 
და შარდით ჰქონდა გაჟღენთილი. კიდევ ძია ჰერმანის ღრიალი, სახლში სიბინძურეში 
მოთხვრილი რომმივიდა და როგორ გავარდა ძია ჰერმანი ნაჯახით იმ ბიჭების 
საპოვნელად, ეს რომ უქნეს. ჩარლი დერეფანში მოხორხოცე ბიჭებისგან უკან-უკან იხევს, 
შეკვრა ძირს უვარდება. მერე ისევ იღებს და საცხობამდე მთელი გზა მირბის. 

– სად ხარ ამდენ ხანს, ჩარლი? – უკანა კარიდან უყვირის გიმპი. 
ჩარლი მოძრავ უკანა კარში გაძვრება, შეკვრას ერთ-ერთ თაროზე დებს, კედელს ეყუდება 

და ხელებს ჯიბეში იწყობს. ნეტავ თავისი ბზრიალა თან ჰქონოდა. 
კარგად გრძნობს თავს საცხობში დაბრუნებული, სადაც იატაკი ფქვილისგან სულ თეთრი, 

გამჭვარტლულ ჭერსა და კედლებზე უფრო თეთრია. მაღალყელიანი ფეხსაცმლის სქელი 
ლანჩები სულ გადათეთრებული აქვს, ნაკერებში და თასმის გასაყრელებშიც სულ 
თეთრები აქვს, ფრჩხილებშიც და დაღარული ხელების ნახეთქებშიც. 
აქ კარგად არის მოყუჩებული. კედელთანაა ჩაცუცქული. ბეისბოლის კეპი, დიდი დ რომ 

ახატია, შუბლზე ეფხატება. მოსწონს ფქვილის, ტკბილი ცომის, ახლადგამომცხვარი პურის, 
ნამცხვრის, ფუნთუშების სუნი. ღუმლის ტკაცა-ტკუცი ძილს გვრის. 
ტკბილი... თბილი... ძილი... უცებ ძირს ეცემა, იატაკზე გადაგორდება და თავით კედელს 

ეხლება. ვიღაცამ ფეხი გამოჰკრა და საყრდენი გამოაცალა. 
მეტი აღარაფერი მახსოვს. ყველაფერს მკაფიოდ ვხედავ, მაგრამ ვერ ვხვდები, ასე რატომ 

მოხდა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, როგორც მაშინ, სულ პირველად რომ წავედი კინოში. 
თავიდანვერაფერს ვერ ვიგებდი, ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდებოდა. მერე, მესამედ და 
მეოთხედ რომ ვნახავდი, უკვე მესმოდა ხოლმე, რასაც ამბობდნენ. ექიმ სტრაუსს უნდა 
ვკითხო ამაზე. 

 
 
14 აპრილი   
ექიმი სტრაუსი ამბობს, რომ გუშინდელისნაირი მოგონებების აღდგენა უნდა 

გავაგრძელო და ჩავიწერო ხოლმე, რომ მერე მის კაბინეტში განვიხილოთ. 
ექიმი სტრაუსი ფსიქიატრი და ნეიროქირურგია. არ ვიცოდი. მე ჩვეულებრივი ექიმი 

მეგონა. ამ დილას მის კაბინეტში რომ მივედი, მითხრა, როგორი მნიშვნელოვანია ჩემი 



თავის შესწავლა ყველა პრობლემის უკეთ გაგებისათვის. მე ვუთხარი, პრობლემები არ 
მაქვს-მეთქი. 
გაეცინა, წამოდგა და ფანჯარასთან მივიდა: – რაც უფრო გონიერი გახდები, პრობლემები 

მით უფრო მოგემატება, ჩარლი. მალე შენი გონებრივი ზრდა ემოციურ განვითარებას 
გაუსწრებს წინ და ვფიქრობ, აღმოაჩენ, რომ რაც უფრო მეტ პროგრესს განიცდი, მით მეტ 
რამეზე გინდება ჩემთან საუბარი. მინდა გახსოვდეს, რომ როცა დახმარება დაგჭირდება, მე 
აქ ვარ. 
ჯერ კიდევ ვერ ვხვდები, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, მაგრამ მან მითხრა, რომ თუნდაც 

ახლა არ მესმოდეს ყველა მოგონების თუ სიზმრის აზრი და მიზანი, ოდესმე აუცილებლად 
შევძლებ მათ ურთიერთდაკავშირებას და ჩემი თავის შესახებ უფრო მეტის გაგებას. მისი 
თქმით, მნიშვნელოვანია იმის მოსმენა, თუ რას ამბობენ ადამიანები ჩემს მოგონებებში. ეს 
ჩემს ბავშვობას ეხება. უნდა გავიხსენო, რა ხდებოდა მაშინ. 
ადრე ეს ყველაფერი არ მესმოდა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ თუ საკმარისად ჭკვიანი 

გავხდები, ჩემს გონებაში არსებულ ყოველ სიტყვას გავიგებ. ბნელ გასასვლელში მდგარი 
ბიჭების ამბავსაც, ძია ჰერმანისა და ჩემი მშობლებისასაც. ოღონდ ექიმი სტრაუსი თვლის, 
რომ ამ ყველაფრის გამო შეიძლება თავი ცუდად ვიგრძნო და გონება ამერიოს. ამიტომ 
ახლა მის კაბინეტში კვირაში ორჯერ უნდა მივიდე იმაზე სასაუბროდ, რაც მაწუხებს. 
უბრალოდ ვზივართ, მე ვლაპარაკობ, ექიმი სტრაუსი კიდევ მისმენს. ამას თერაპია 
ეწოდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ საუბრის შემდეგ უკეთ გავხდები. ვუთხარი, რომ ერთ-ერთი 
საკითხი, რომელიც მაწუხებს, ქალებს ეხება. მაგალითად, იმას, იმ გოგოსთან, ელენთან 
ცეკვამ რომ აღმაგზნო. ამაზე ვისაუბრეთ და რომ ვლაპარაკობდი, უცნაური შეგრძნება 
მქონდა, მაჟრიალებდა და ოფლი მასხამდა, თავი მიზუზუნებდა და ვფიქრობდი, სადაცაა 
გული ამერევა-მეთქი. იქნებ იმიტომ, რომ ყოველთვის ვფიქრობდი, ამაზე საუბარი 
ბინძური და ცუდია-მეთქი. მაგრამ ექიმმა სტრაუსმა მითხრა, რომ რაც წვეულების შემდეგ 
დამემართა, იმას სველი სიზმარი ჰქვია, ბუნებრივი რამაა და ბიჭებს ხშირად ემართებათ 
ხოლმე. 
ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ გონიერი ვხდები და ბევრ ახალ რამეს ვსწავლობ, მისი 

აზრით, ქალებთან მიმართებაში ჯერ კიდევ პატარა ბიჭი ვარ. ეს მაბნევს, მაგრამ ჩემი 
ცხოვრების შესახებ ყველაფერი მინდა გავიგო. 

 
 
15 აპრილი   
ეს დღეები ბევრს ვკითხულობ და ყველაფერი მამახსოვრდება. მის კინიანი მეუბნება, რომ 

ისტორიის, გეოგრაფიის და არითმეტიკის გარდა უცხო ენების შესწავლაც უნდა დავიწყო. 
პროფესორმა ნიმურმა კიდევ რამდენიმე ჩანაწერი მომცა ძილის წინ მოსასმენად. ჯერ 
კიდევ არ ვიცი, ცნობიერი და არაცნობიერი როგორ მოქმედებენ, მაგრამ ექიმმა სტრაუსმა 
მითხრა, მაგაზე ჯერ ნუ ღელავო. პირობა ჩამომართვა, რომ რამდენიმე კვირაში 
საუნივერსიტეტო ლიტერატურის კითხვას რომ დავიწყებ, ფსიქოლოგიის შესახებ წიგნებს 
მანამდე არ წავიკითხავ, სანამ თვითონ არ დამრთავს ნებას. მითხრა, დაგაბნევს და 



საკუთარი განცდების და იდეების მაგივრად, ფსიქოლოგიურ თეორიებზე დაგაწყებინებს 
ფიქრსო. სამაგიეროდ, მხატვრული წიგნების კითხვა შეიძლება. ამ კვირაში „დიდი 
გეტსბი“, „ამერიკული ტრაგედია“ და „სახლს მოხედე, ანგელოზო“ წავიკითხე. წარმოდგენა 
არ მქონდა, კაცები და ქალები ასეთ რამეებს თუ აკეთებდნენ. 

 
 
16 აპრილი   
დღეს თავს გაცილებით უკეთ ვგრძნობ, თუმცა ჯერ კიდევ ვბრაზობ იმაზე, ხალხი რომ 

დამცინოდა და მასხრად მიგდებდა. 
უფრო ჭკვიანი რომ გავხდები, ორჯერ უფრო მაღალი IQ რომ მექნება, ვიდრე ახლა მაქვს, 

იქნებ ხალხს მოვეწონო და დამიმეგობრდნენ. 
IQQ რა არის, ჯერ კარგად არ ვიცი. პროფესორმა ნიმურმა თქვა, რომ ეს იმის საზომია, 

რამდენად გონიერია ადამიანი  ისე ზომავს გონიერებას, როგორც აფთიაქის სასწორი  
წონას. მაგრამ ექიმი სტრაუსი შეეკამათა და თქვა, რომ IQQ ინტელექტს სულაც არ „წონის“. 
მისი თქმით, IQQ იმას გიჩვენებს, თუ რამდენად გონიერი შეუძლია ადამიანს გახდეს  
ისევე, როგორც საწყაოზე მითითებული ციფრები, რომლებიც მიუთითებს, რომ საწყაო 
ჯერ კიდევ არ არის პირამდე სავსე და მისი შევსება კიდევ შესაძლებელია. 
ბერტ სელდენს რომ ვკითხე, რომელიც ინტელექტის ტესტებს მიტარებს და 

ელჯერნონთან მუშაობს, მითხრა  ზოგიერთი მოსაზრების თანახმად, შეგვიძლია ვთქვათ, 
რომ ორივე ცდებაო. იმას თუ დავუჯერებთ, რასაც ახლა ვკითხულობ, IQ უამრავ 
სხვადასხვა რამეს ზომავს, მათ შორის, ახლახან დასწავლილ რამეებსაც და საერთოდაც, IQ 
სულაც არ არის ინტელექტის კარგი საზომიო. 
ამიტომ ჯერ კიდევ ვერ გავიგე, რა არის ეს IQ. ყველა სხვადასხვანაირად მიხსნის. ჩემი 

IQQ ახლა 100-ს უტოლდება და მალე 150-ზე მაღალი იქნება, მაგრამ ჩემი რაღაცეებით 
„შევსება“ კიდევ დასჭირდებათ. არ მინდოდა მათთვის მეთქვა, მაგრამ ვერ ვხვდები  თუ არ 
იციან, რა არის და სად არის მოთავსებული ეს IQ, საიდან იციან, რამდენი მაქვს? 
პროფესორმა ნიმურმა თქვა, რომ ზეგ რორშახის ტესტი უნდა გავიარო. ნეტავ ეგ რაღაა. 
 
 
17 აპრილი   
გუშინ ღამით კოშმარი დამესიზმრა. დილით, როცა გავიღვიძე, თავისუფალ ასოციაციებს 

მივყევი. ექიმმა სტრაუსმა მითხრა, რომ სანამ სიზმარი ჯერ კიდევ მახსოვს, ასე უნდა 
მოვიქცე. სიზმარზე უნდა ვიფიქრო და გონებას აქეთ-იქით თავისუფლად ხეტიალის 
საშუალება უნდა მივცე, სანამ სხვა ფიქრები არ მომივა თავში. ეს მანამ უნდა გავაგრძელო, 
სანამ ტვინი არ გამეთიშება. ექიმი სტრაუსი ამბობს, რომ ამ დროს იმ წერტილს ვაღწევ, 
როცა ცნობიერი ცდილობს, არაცნობიერის მეხსიერებაში ამოტივტივების მცდელობა 
დაბლოკოს. ეს წარსულსა და აწმყოს შორის აღმართული კედელია. ზოგჯერ კედელი 
მყარად დგას, ზოგჯერ კი ჩამოინგრევა ხოლმე და ვხედავ, მის მიღმა რა არის. 
ამ დილასაც ასე მოხდა. 



მესიზმრა, რომ მის კინიანი ჩემს ანგარიშებს კითხულობდა. სიზმარში ვზივარ და 
რაღაცის დაწერა მინდა, მაგრამ აღარ გამომდის. ყველაფერი დავიწყებული მაქვს. 
შეშინებული ვარ, საცხობში მივდივარ და გიმპის ვთხოვ, ჩემ ნაცვლად დაწეროს. მაგრამ 
როცა მის კინიანი კითხულობს ანგარიშს, ბრაზდება და ფურცლებს სათითაოდ ხევს, 
იმიტომ რომ შიგნით ცუდი სიტყვები წერია. 
სახლში პროფესორი ნიმური და ექიმი სტრაუსი მელოდებიან და ანგარიშში უხამსი 

სიტყვების დაწერისთვის მცემენ. როცა მიდიან, დახეულ ფურცლებს ვიღებ, მაგრამ 
ანგარიში მაქმანებით მორთულ და გასისხლიანებულ ვალენტინობის მისალოც ღია 
ბარათად იქცევა. 
საშინელი სიზმარი იყო, მაგრამ ლოგინიდან მაინც ავდექი, ყველაფერი ჩავიწერე და მერე 

თავისუფალ ასოცირებას შევუდექი 
საცხობი... ცხობა... სანაგვე... ვიღაც მირტყამს... დაცემა... სისხლი... წერა... დიდი ფანქარი 

ვალენტინობის წითელ ღია ბარათზე... ოქროს პატარა გული... მედალიონი... ძეწკვი... 
სისხლი... და ის დამცინის... 
მედალიონის ძეწკვი... ტრიალებს... შუქს ირეკლავს და თვალს მჭრის. მომწონს ყურება, 

როგორ ტრიალებს... ძეწკვის ყურება... სულ ჩახლართულია და ტრიალებს და ბრუნავს... 
და პატარა გოგო მიყურებს. 
მის კინ ... უფრო სწორად, ჰარიეტი ჰქვია. 
ჰარიეტი... ჰარიეტი... ყველას გვიყვარს ჰარიეტი... 
და მერე არაფერი. ისევ სიცარიელეა. 
მის კინიანი ჩემს ზურგსუკან დგას და ანგარიშებს ისე კითხულობს. 
მერე ჩამორჩენილ მოზრდილთა ცენტრში ვართ, ისევ ჩემს ზურგსუკან დგას და თვალს 

ადევნებს, როგორ ვწერ საკლასო შერას წერას. 
სკოლა მე-13 დაწყებით სკოლად იქცევა. თერთმეტი წლისა ვარ და მის კინიანიც 

თერთმეტის არის, მაგრამ ახლა უკვე მის კინიანი როდია. პატარა გოგოა ნაჩვრეტებიანი 
ლოყები და გრძელი კულულები აქვს, ჰარიეტი ქვია. ჩვენ ყველას ჰარიეტი გვიყვარს. 
ვალენტინობაა. 
მახსოვს... 
მახსოვს რა მოხდა მე-13 დაწყებით სკოლაში და რატომ გადამიყვანეს 222-ე დაწყებით 

სკოლაში  ჰარიეტის გამო. 
ვხედავ ჩარლის, 11 წლის არის. პატარა ოქროსფერი მედალიონი აქვს, ადრე ქუჩაში იპოვა. 

ძეწკვი არ აქვს, ზონარზეა ჩამოკიდებული. მედალიონის ტრიალი უყვარს ისე, რომ ზონარი 
დაიგრიხოს. მერე უყურებს, როგორ იხსნება ხლართი ბზრიალით, მედალიონზე 
არეკლილი მზე კი თვალებში უჭყიტინებს. 
ზოგჯერ, როცა ბავშვები ბურთს თამაშობენ, შუაში ჩადგომის ნებას რთავენ და ცდილობს, 

ვინმეს ბურთის დაჭერა დაასწროს. მოსწონს შუაში დგომა  მერე რა, რომ ბურთს 
ვერასოდეს ვერ იჭერს. ერთხელ, როცა ჰაიმი როტს ბურთი შემთხვევით გაუვარდა და 
ჩარლიმ დაიჭირა, ბავშვებმა სროლის ნებაც კი არ დართეს და ისევ შუაში ჩააყენეს. 
ჰარიეტი რომ გაივლის ხოლმე, ბიჭები თამაშს წყვეტენ და უყურებენ. ყველას ჰარიეტი 



უყვარს. თავს როცა იქნევს, კულულები აქეთ-იქით უხტის და ლოყებზე ნაჩვრეტები აქვს. 
ჩარლის ვერ გაუგია, რატომ ფაციფუცობენ ბიჭები გოგოს გამო და სულ რატომ ცდილობენ, 
გამოელაპარაკონ (გოგოსთან ლაპარაკს ბურთის, ორდროშობანას, ან „ვისი სული გსურს“ 
თამაში ურჩევნია), მაგრამ თუ ყველა ბიჭს ჰარიეტი უყვარს, მაშინ ჩარლისაც ის ეყვარება. 
ჰარიეტი სხვა ბავშვებივით არასოდეს აჯავრებს ხოლმე. ის კი მისთვის ათასნაირ ოინს 
იგონებს. როცა მასწავლებელი გასულია, მერხებზე დადის. საშლელებს ფანჯრიდან 
ისვრის, დაფასა და კედლებზე ჯღაბნის. ჰარიეტი სულ კივის და კისკისებს: – უყურეთ, რას 
შვრება ჩარლი! რა სასაცილოა! რა სულელია! 
ვალენტინობაა და ბიჭები იმაზე ბჭობენ, ჰარიეტს ვინ რასაჩუქებს. 
– მეც მივცემ ჰარიეტს ვალენტიმობის საჩუქარს. 
ბიჭები იცინიან. ბარი ეკითხება: – სად აპირებ იშოვო? 
– ძალიან ლამაზ ვალენტიმობის საჩუქარს ვაჩუქებ, აი ნახავთ. 
მაგრამ საჩუქრის ფული არ აქვს, ამიტომ გადაწყვეტს, ჰარიეტს თავისი მედალიონი 

აჩუქოს. ისიც მაღაზიის ვიტრინებში გამოფენილი საჩუქრებივით გულის ფორმისაა. იმ 
ღამით დედამისის უჯრიდან გასახვევ ქაღალდს იღებს, საჩუქარს ძალიან დიდხანს ახვევს 
და წითელი ბაფთით კრავს. მეორე დღეს სკოლაში ჰაიმი როტთან მიაქვს საუზმის დროს 
და სთხოვს, ქაღალდზე წარწერა გაუკეთოს. 
ეუბნება, დაწეროს: „ძვირფასო ჰარიეტ, ჩემი აზრით შენ ყველაზე ულამაზესი გოგო ხარ 

მთელ მსოფლიოში. ძალიან მომწონხარ და მიყვარხარ. მინდა რო ჩემი შეყვარებული იყო. 
შენი მეგობარი ჩარლი გორდონი“. ჰაიმი დიდი ასოებით წერს ქაღალდზე და სულ იცინის 
და ჩარლის ეუბნება:  ამას რო ნახავს, თვალები გადმოუცვივდება. მოიცა ერთი ნახოს. 
ჩარლის ეშინია, მაგრამ უნდა, ჰარიეტს მედალიონი მისცეს, ამიტომ სკოლიდან სახლისკენ 
მიმავალს უკან მიჰყვება, უცდის, სანამ სახლში შევა. მერე დერეფანში შეიპარება, შეკვრას 
კარის სახელურზე შიგნიდან კიდებს, ზარს ორჯერ რეკავს, ქუჩას გადაირბენს და ხის უკან 
იმალება. ჰარიეტი ჩამოდის და აქეთ-იქით იყურება რომ ნახოს, ვინ დარეკა ზარი. მერე 
შეკვრას დაინახავს, სახელურიდან ხსნის, მიაქვს და მაღლა ადის. ჩარლი სკოლიდან შინ 
ბრუნდება. დედის უჯრიდან გასახვევი ქაღალდისა და ბაფთის აწაპნისთვის მიტყიპავენ, 
მაგრამ ეს არ ანაღვლებს. ხვალ ჰარიეტს მედალიონი ეკეთება და ყველა ბიჭს ეტყვის, რომ 
ჩარლიმ აჩუქა. აი, მერე კი ნახავენ სეირს. 
მეორე დღეს სკოლაში სირბილით მიდის, მაგრამ ჯერ ადრეა. ჰარიეტი ჯერ არ მოსულა 

და ჩარლი ღელავს. მაგრამ როცა ჰარიეტი შემოდის, ჩარლის ზედაც არ უყურებს. 
მედალიონი არ უკეთია და გაბრაზებული ჩანს. 
რას აღარ აკეთებს ჩარლი, როცა მის ჯენსონი ვერ ხედავს  იჯღანება, ხმამაღლა იცინის, 

სკამზე ძვრება და უკანალს იქნევს. ცარცსაც კი ესვრის ჰაროლდს. მაგრამ ჰარიეტი მისკენ 
ერთხელაც კი არ იხედება. იქნებ დაავიწყდა. იქნებ, ხვალ გაიკეთოს. მერე დერეფანში 
გვერდით ჩაუვლის და როცა ჩარლი დაეწევა, რომ ჰკითხოს, ის ხმის ამოუღებლად 
გატრიალდება და მიდის. 
სკოლის ეზოში ჰარიეტის ორი უფროსი ძმა ელოდება. გასი ხელს ჰკრავს: – შე პატარა 

ნაბიჭვარო, შენ მიწერე ჩემ დას უზრდელობა? 



ჩარლი ეუბნება, რომ უზრდელობა არ დაუწერია. „მე მარტო ვალენტიმობის საჩუქარი 
ვაჩუქე“. ოსკარი, რომელიც სკოლის დამთავრებამდე ფეხბურთის გუნდში იყო, ჩარლის 
პერანგს ბღუჯავს და ორ ღილს აწყვეტს: – ჩემ პატარა დას არ მიეკარო, შე დეგენერატო. 
შენი ადგილი ამ სკოლაში მაინც არ არი.  ჩარლის გასს მიუგდებს, რომელიც ყელში 
სწვდება. ჩარლის ეშინია და ტირილს იწყებს. მერე ცემას უწყებენ. ოსკარი ცხვირში 
ურტყამს, გასი წააქცევს და გვერდში აზელს წიხლს. მერე ორივე ურტყამს რიგრიგობით და 
ეზოში მდგარი სხვა ბავშვები  ჩარლის მეგობრები  ყვირილითა და ტაშისცემით მორბიან: 

„ჩხუბია, ჩხუბი! ჩარლის ცემენ!“ 
ტანსაცმელი შემოხევია, ცხვირიდან სისხლი მოსდის და ერთი კბილი ჩამტვრეული აქვს. 

გასი და ოსკარი რომ წავლენ, ტროტუარზე ჯდება და ტირის. სისხლს მჟავე გემო აქვს. სხვა 
ბავშვები იცინიან და ყვირიან: „ჩარლი მიიბეგვა! ჩარლი მიიბეგვა!“ მერე მისტერ ვაგნერი, 
სკოლის ერთ-ერთი მეურვე მოვა და ყველას გაყრის. ჩარლი ბიჭების ტუალეტში მიჰყავს, 
ეუბნება, რომ სახლში წასვლამდე ხელებიდან და სახიდან სისხლი და ჭუჭყი ჩამოიბანოს. 
სულელი ვიყავი რომ ვიჯერებდი, რასაც მეუბნებოდნენ. არც ჰაიმის არ უნდა 

მივნდობოდი და არც არავის. 
ეს ამბები დღემდე საერთოდ არ მახსოვდა, მაგრამ სიზმრის შესახებ რომ დავფიქრდი, 

მომაგონდა. ალბათ რაღაცით მის კინიანის მიერ ჩემი ანგარიშების კითხვას უკავშირდება. 
ასეა თუ ისე, კარგია რომ აღარავისთვის მიწევს თხოვნა, ჩემ მაგივრად დაწეროს. ახლა ეს 
თვითონაც შემიძლია. 
მაგრამ ამ წამს ერთი რამ გავიაზრე  ჰარიეტს ჩემი მედალიონი არ დაუბრუნებია. 
 
 
18 აპრილი   
გავარკვიე, რორშახი რა არის. მელნის ლაქების ტესტია, ოპერაციამდე რომ ჩამიტარეს. 

რომ დავინახე რაც იყო, შემეშინდა. ვიცოდი, ბერტი სურათების დანახვას მომთხოვდა და 
მე კიდევ ვერ დავინახავდი. ვფიქრობდი, იქნებ როგორმე მივხვდე, როგორი სურათებია 
ლაქებში დამალული-მეთქი. იქნებ სულაც არანაირი სურათი არ იყო. იქნებ რამე ფანდი 
იყო, რომ გაერკვიათ, ვიყავი თუ არა იმდენად სულელი, რომ არარსებული რამის ძებნა 
დამეწყო. ამის გაფიქრება იყო და ბერტზე გავბრაზდი. 

– ჩარლი, ეს ბარათები ადრეც გინახავს, გახსოვს? 
– რა თქმა უნდა, მახსოვს. 
ისე ვუპასუხე, რომ გაბრაზება შემატყო და გაკვირვებულმა ამომხედა. 
– რა იყო, ჩარლი? 
– არაფერი, ეს მელნის ლაქები ნერვებსმიშლის. 
გაიღიმა და თავი გაიქნია. 
– ნერვების მოსაშლელი არაფერია. ჩვეულებრივი, სტანდარტული პიროვნული 

მახასიათებლების ტესტია. მოდი, აბა, ამ ბარათს შეხედე. რა შეიძლება იყოს? რას ხედავ 
ბარათზე? ადამიანები მელნის ამ ლაქებში უამრავ რაღაცას ხედავენ. მითხარი, შენთვის რა 
შეიძლება იყოს? რას გაგონებს? 



შოკში ვიყავი. ჯერ ბარათს შევხედე, მერე ბერტს. სულ სხვა რამეს ველოდი რომ მეტყოდა. 
– ესე იგი, ამ ლაქებში სურათები არ არის დამალული? 
ბერტმა წარბები ასწია და სათვალე მოიხსნა: – რაო? 
– სურათები! ლაქებში დამალული სურათები! მაშინ მითხარი, ყველას შეუძლია მანდ 

სურათების დანახვაო და გინდოდა, მეც მეპოვა 
– არა ჩარლი, ასე არ გეტყოდი. 
– ამით რისი თქმა გინდა? – დავუყვირე. ვბრაზობდი, მელნის ლაქებმა ასე რომ დამაფეთა. 

ჩემს თავზეც და ბერტზეც.  ზუსტად ასე მითხარი. დიდი ამბავი, ისეთი ჭკვიანი თუ ხარ, 
რომ უნივერსიტეტში დადიხარ, ეგ ჩემი დაცინვის უფლებას არ გაძლევს. დავიღალე და 
ყელში ამომივიდა, ყველა მე რომ დამცინის. 
არ მახსოვს ადრე ოდესმე ასეთი გაბრაზებული ვყოფილიყავი. არა მგონია ბერტის ბრალი 

ყოფილიყო, უბრალოდ, უცებ ერთიანად ვიფეთქე. რორშახის ტესტის ბარათები მაგიდაზე 
დავახეთქე და გარეთ გავვარდი. პროფესორინიმური დერეფანში მოდიოდა და მისალმების 
გარეშე რომჩავუქროლე გვერდით, მიხვდა, რომ რაღაც მოხდა. ლიფტით ქვევით ჩასვლას 
რომ ვაპირებდი, ის და ბერტი დამეწივნენ. 

– ჩარლი, – მითხრა ნიმურმა და მკლავში ხელი ჩამავლო, – ერთი წუთით მოიცადე, რა 
ხდება? 
მკლავი გამოვგლიჯე და თავი ბერტისკენ გავიქნიე:  დავიღალე და მომბეზრდა ხალხი 

რომ დამცინის. მეტი არაფერი. იქნებ ადრე ამდენი არ მესმოდა, მაგრამ სამაგიეროდ ახლა 
მესმის და არ მომწონს. 

– აქ არავინ დაგცინის, ჩარლი, – მითხრა ნიმურმა. 
– მელნის ლაქებზე რაღას იტყვით? მაშინ ბერტმა მითხრა, რომ ლაქებში სურათები იყო, 

რომლებსაც ყველა ხედავდა, მე კიდევ... 
– ჩარლი, ყური მიგდე, გინდა მოისმინო, რა გითხრა ბერტმა იმ დღეს და რას პასუხობდი? 

იმ ტესტირების აუდიოჩანაწერი გვაქვს. შეგვიძლია, მოვუსმინოთ და სიტყვა სიტყვით 
გაიგებ, რა ითქვა. 
ფსიქოლოგიის კაბინეტში შევბრუნდით. სხვადასხვა გრძნობა მაწვალებდა. ეჭვი არ 

მეპარებოდა, რომ როცა უცოდინარი ბრიყვი ვიყავი და არაფერი მესმოდა, 
მამასხარავებდნენ და ოინებს მიწყობდნენ. ბრაზმა ამიტაცა დაასე ადვილად დათმობას არ 
ვაპირებდი. მზად ვიყავი, მეჩხუბა. 
ნიმური ფირის მოსაძებნად რომ წავიდა, ბერტმა ამიხსნა: – მაშინ და დღეს ზუსტად ერთი 

და იმავე სიტყვებით გესაუბრებოდი. ტესტირებისას პროცედურა ყოველ ჯერზე ზუსტად 
ერთნაირად უნდა ჩატარდეს. 

– მაგას მაშინ დავიჯერებ, ჩანაწერს რომ მოვუსმენ. 
ერთმანეთს გადახედეს. ისევ ვიგრძენი, სახეში სისხლი როგორ მომაწვა. დამცინოდნენ. 

მაგრამ მერე გავიაზრე, რა ვთქვი და მათი მზერის მიზეზს მივხვდი. არ დამცინოდნენ. 
უბრალოდ, ხვდებოდნენ, რა მემართებოდა. ახალ საფეხურს მივაღწიე და გარესამყაროს 
მიმართ ბრაზსა და ეჭვს პირველად გამოვხატავდი. 
აუდიოჩამწერიდან ბერტის ხმა აზუზუნდა: 



– ამ ბარათს შეხედე, ჩარლი. რა შეიძლება იყოს? რას ხედავ ბარათზე? ადამიანები მელნის 
ამ ლაქებში უამრავ რაღაცას ხედავენ. მითხარი, შენთვის რა შეიძლება იყოს? რას გაგონებს? 
რამდენიმე წუთის წინ ლაბორატორიაში ზუსტად იგივე სიტყვები მითხრა, თითქმის 

ასეთივე ტონით. მერე ჩემი პასუხები გავიგონე. ბავშვური, უაზრო. მოწყვეტით ჩავეშვი 
პროფესორი ნიმურის მაგიდის გვერდით მდგარ სავარძელში: „ეს რა, მართლა მე ვარ?“ 
ბერტთან ერთად ლაბორატორიაში დავბრუნდი და რორშახის ტესტი გავაგრძელეთ. 
ბარათები ნელა გავიარეთ. ამ ჯერზე სხვანაირად ვპასუხობდი. „დავინახე“ ლაქებში რა იყო: 
ორი ღამურა ერთმანეთს ეძიძგილავებოდა; ხმლებით გარშემორტყმული ორი კაცი. ათასი 
რამ წარმოვისახე. მაგრამ ვგრძნობდი, რომ ამის შემდეგაც კი ბერტს ბოლომდე აღარაფერში 
ვენდობოდი. ბარათებს წაღმაუკუღმა ვატრიალებდი, ვამოწმებდი, ზედ რამე ხომ არ იყო 
ისეთი, რაც შეიძლებოდა, გამომპარვოდა. 
ჩანაწერებს რომ აკეთებდა, მალულად ვუყურებდი, რას წერდა, მაგრამ ყველაფერი 

კოდირებული იყო, რაღაც ასეთი ჩანდა: ჭფ+ა დდფად ორიგ. ჭფა შფ+ობჯ ეს ტესტირება 
მაინც უაზრობა მგონია. ნებისმიერს შეუძლია, ისეთი რამეები შეთხზას, რაც 
სინამდვილეში არ დაუნახავს. რა იციან, რომ არ მოვიტყუე და ისეთ რაღაცაზე არ 
ვილაპარაკე, რაც არ დამინახავს? 
ამას ალბათ მაშინ გავიგებ, როცა ექიმი სტრაუსი ფსიქოლოგიური ლიტერატურის 

გაცნობის ნებას დამრთავს. სულ უფრო მეტად მიჭირს ჩემი განცდებისა და აზრების 
შესახებ წერა, რადგან ვიცი, რომ ამას მერე ხალხი კითხულობს. ექიმ სტრაუსს უნდა 
ვკითხო, იქნებ სჯობდეს, ანგარიშები გარკვეული დროით მაინც ჩემთვის შევინახო ხოლმე. 
რატომ შემაწუხა ახლა ამ საკითხმა? 

 
 

მიღწეული შედეგების ანგარიში №10 
21 აპრილი   
საცხობში წარმოების გაზრდის მიზნით საზელი მანქანების აღჭურვის ახალი მეთოდი 

მოვიფიქრე. მისტერ დონერმა თქვა, ეს შრომის ხარჯებს შეამცირებს და მოგებას 
გაზრდისო. ორმოცდაათი დოლარი პრემია მომცა, ყოველკვირეულად კი ხელფასზე 10 
დოლარი დამიმატა. 
მინდოდა, ჯო კარპი და ფრენკ რეილი სადილად დამეპატიჟებინა და ეს ამბავი 

აღგვენიშნა, მაგრამ ჯოს ცოლისთვის რაღაც ჰქონდა საყიდელი, ფრენკი კი სადილზე 
ბიძაშვილს ხვდებოდა. მგონი ჩემს ცვლილებასთან შესაგუებლად დრო დასჭირდებათ. 
ჩემი თითქოს ყველას ეშინია. გიმპისთვის რაღაცის კითხვა მინდოდა. რომ მივედი და 

მხარზე ხელი დავკარი, შეხტა და ყავა გადაისხა. როცა ჰგონია ვერ ვხედავ, მაშტერდება 
ხოლმე. იქაურებიდან ხმას აღარავინ მცემს, არც გზად შემხვედრი ბავშვები 
მელაპარაკებიან, როგორც ადრე იცოდნენ. ამიტომ სამსახურში თავს მარტოსულად 
ვგრძნობ. 
ამაზე რომ ვფიქრობ, ის დრო მახსენდება, ზეზეურად რომ ჩამეძინა, ფრენკმა რომ ფეხებში 

გამომკრა და წამაქცია. თბილი, ტკბილი სურნელი, თეთრი კედლები, ღუმლის გუგუნი, 



როცა ფრენკი ახალი ფუნთუშების შესაცხობად აღებს. უცებ ვვარდები... ვბრუნავ, ფეხქვეშ 
ყველაფერი მეცლება და თავით კედელს ვეხეთქები. 
ეს მე ვარ და მაინც, თითქოს იქ ვიღაც სხვა წევს, სხვა ჩარლი. დაბნეულია, თავს ისრესს, 

ფრენკს ასცქერის, მაღალსა და კაფანდარას, მერე იქვე მდგარ გიმპის  ზორბა, ბანჯგვლიან, 
მიწისფერსახიან გიმპის, გაბურძგნული წარბები ლურჯ თვალებს ლამის რომ უფარავს. 

– დაანებე ბიჭს თავი,  ამბობს გიმპი.  ღმერთო, ფრენკ, წარამარა ასე რატომ ამწარებ 
ხოლმე? 

– ეგ არაფერი, – იცინის ფრენკი, – არაფერიც არ მოსვლია. აზრზეც ვერ მოდის, რა მოხდა. 
ხო ეგრეა, ჩარლი? 
ჩარლი თავზე ხელს ისვამს და იკუნტება. არ იცის, რა დააშავა, რით დაიმსახურა 

სასჯელი, მაგრამ ის იცის, რომ მისი განმეორების შანსი ყოველთვის არის. 
– შენ რა, მეტი ჭკუა არა გაქვს? – ეუბნება გიმპი და ჩარლის სქელლანჩიან ფეხსაცმელს 

გადააბიჯებს, – რა ეშმაკად შეუჩნდები ხოლმე. 
გრძელ მაგიდას ორი კაცი უზის  მაღალი ფრენკი და ბრგე გიმპი და საღამოს 

შეკვეთისთვის საფუნთუშე ცომს აგორგოლავებენ. 
ცოტა ხანს ჩუმად მუშაობენ. მერე ფრენკი ჩერდება და თეთრ ქუდს კეფისკენ იწევს.   
– გიმპ, როგორ ფიქრობ, ჩარლი ფუნთუშის გამოცხობას ისწავლის? 
გიმპი იდაყვით მაგიდას ეყრდნობა: – თავი გავანებოთ საერთოდ, რა. 
– არა, მართლა, გიმპ, სერიოზულად გეუბნები. დაგენიძლავები, ეგეთ მარტივ რამეს 

ნაღდად ისწავლის. 
გიმპის ეტყობა, რომ იდეა ჭკუაში დაუჯდა, ჩარლის მიუბრუნდება და უყურებს: – იქნებ 

მართლა რაღაცა გიჭანჭყარებდეს მაგ თავში. მოდი აქ ერთი წუთით, ჩარლი. 
ჩარლის, როგორც ყოველთვის, როცა მასზე საუბრობენ ხოლმე, თავი ჩაქინდრული აქვს 

და საკუთარი ფეხსაცმლის თასმებს მიშტერებია. თასმების გაყრა და შეკვრა იცის. 
ფუნთუშების გამოცხობაც გამოუვა. ისწავლის, როგორ უნდა ცომის დაბეგვა, გაბრტყელება, 
მოზელა და პატარპატარა მრგვალ ფორმებად დაგუნდავება. 
ფრენკი ყოყმანით უყურებს.  იქნებ არ გვინდა, გიმპ. იქნებ არ ვარგა. თუ რეგვენს სწავლა 

არ შეუძლია, იქნებ არც უნდა ვეჩალიჩოთ. 
– ეგ მე მომანდე, – ამბობს ფრენკის იდეით შთაგონებული გიმპი, – მე მგონი, შეიძლება 

ისწავლოს. ჩარლი, მისმინე, გინდა რაღაც ისწავლო? გინდა გასწავლო ფუნთუშები როგორ 
გამოაცხო ჩემსავით და ფრენკივით? 
ჩარლი უყურებს და სახიდან ღიმილი უქრება. ხვდება, რა უნდა გიმპის და ნერვიულობს. 

უნდა გიმპის ასიამოვნოს, მაგრამ „სწავლა“ და „სწავლება“ რომ ესმის, მკაცრი სასჯელი 
აგონდება. კარგად არ ახსოვს რა და როგორ. მხოლოდ მაღლა აწეულ თეთრ, წვრილ ხელს 
ხედავს, რომელიც რაღაც გაუგებრის დასწავლას აიძულებს. 
ჩარლი უკან იხევს, მაგრამ გიმპი მკლავში ხელს ავლებს: – დაწყნარდი, ბიჭო, არაფერს 

გიზამთ. ნახე როგორ კანკალებს, გეგონება ნაწილ-ნაწილ დაიშლებაო. ჩარლი, მოიხედე, 
ახალი, პრიალა თილისმა უნდა მოგცე, რომ ითამაშო ხოლმე,  ხელს იშვერს და თითბრის 
ძეწკვზე დაკიდებულ თითბრისავე ბზინვარე ფირფიტას უჩვენებს, ზედ „სტეიბრაიტი, 



მეტალის საპრიალებლები“ აწერია. ძეწკვი ერთი ბოლოთი უჭირავს, ბზინვარე ოქროსფერი 
ფირფიტა ნელა ტრიალებს და მოციმციმე ნათურების შუქს ირეკლავს. საფირმო სუვენირის 
კაშკაში ჩარლის რაღაცას აგონებს, მაგრამ ვერ ხვდება, რას და რატომ. 
ხელს არ იწვდის. იცის, რომ სხვის ნივთებს ხელი არ უნდა ახლო, თორემ დაისჯები. ვინმე 

თვითონ თუ მოგცემს, მაშინ შეიძლება, მაგრამ ისე არა. როცა ხედავს, რომ გიმპი ფირფიტას 
უწვდის, თავს უქნევს და ისევ იღიმის. 

– ეს კი იცის, იცოცხლე, – იცინის ფრენკი. – რამე ბრჭყვიალა უნდა მისცე და ეგ არის. 
ფრენკი, რომელმაც ექსპერიმენტის განხორციელება გიმპის გადააბარა, ცქმუტავს და 
წინიხრება: – იქნებ ისე ძაან უნდა ეს ხარახურა, რომ თუ ეტყვი, ცომის მოზელა ისწავლე და 
მოგცემო, მართლა ისწავლოს. 
მცხობელები ჩარლისთვის ცხობის სწავლების მისიის განხორციელებას რომ იწყებენ, 

ირგვლივ სხვებიც გროვდებიან. ფრენკი მაგიდის შუიდან ზედმეტ ნივთებს გასწი-
გამოსწევს, ადგილს ათავისუფლებს, გიმპი ზედ ჩარლისთვის განკუთვნილ საშუალო 
ზომის ცომის ნაჭერს დებს. გარშემო ფსონებს ჩამოდიან, ისწავლის თუ ვერა ჩარლი 
ფუნთუშების ცხობას. 

– ყურადღებით გვიყურე, – ეუბნება გიმპი და თითბრის ფირფიტას ჩარლის დასანახად 
მაგიდის კიდეზე დებს,  გვიყურე და რასაც ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერი გაიმეორე. 
ფუნთუშების ცხობას თუ ისწავლი, ამ ბრჭყვიალა თილისმას მიიღებ. 
სკამს დაყრდნობილი, ზურგში მოხრილი ჩარლი გაფაციცებით უყურებს, როგორ იღებს 

გიმპი დანას და როგორ აჭრის ცომს გვერდს. თითოეულ მოძრაობას აკვირდება  როგორ 
აბრტყელებს ცომს მოგრძო ფენად, როგორ გლეჯს მერე ნაწილს, როგორ აძლევს წრიულ 
ფორმას, როგორ ჩერდება დროდადრო ფქვილის მოსაყრელად. 

– ახლა მე მიყურე, – ეუბნება ფრენკი და გიმპის მოქმედებას იმეორებს. ჩარლი 
დაბნეულია. რაღაც არ ემთხვევა. გიმპის ცომის გაბრტყელების დროს იდაყვები ჩიტის 
ფრთებივით განზე უჭირავს, ფრენკს კი ლამის ფერდებზე მიუბჯენია. გიმპის ზელისას 
ცერა თითი დანარჩენ თითებთან ერთად აქვს შეტყუპებული, ფრენკი კი ხელისგულებით 
მუშაობს. ცერები დანარჩენი თითებისგან განზე გაუწევია და მაღლა აქვს აშვერილი. 
ამის შემხედვარე ჩარლი ნერვიულობისგან დამბლადაცემული დგას და ვერც კი ინძრევა, 

როცა გიმპი ეუბნება: – მიდი, სინჯე. 
ჩარლი თავს აქეთ-იქით აქნევს. 
– ჩარლი, მისმინე, ნელა გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. ახლა ყველაფერს დაუკვირდი და 

ყველა მოძრაობა ჩემთან ერთად გაიმეორე, კარგი? მაგრამ ეცადე, ყველაფერი 
დაიმახსოვრო, რომ მერე მთლიანად მარტომ შეძლო გაკეთება. აბა დაიწყე, აი, ასე. 
ჩარლი შუბლშეჭმუხნილი უყურებს, როგორ გლეჯს გიმპი ცომის ნაწილს და როგორ 

აგორგოლავებს გუნდად. ჯერ ყოყმანობს, მაგრამ მერე დანას იღებს, ცომს გვერდს აჭრის და 
მაგიდის ცენტრში დებს. იდაყვები ზუსტად გიმპივით აქვს განზე გაშვერილი და ნელა 
აგუნდავებს. 
ჯერ თავის ხელებს უყურებს, მერე  გიმპისას და ცდილობს, თითები ზუსტად ისე ეჭიროს 

– ცერი და დანარჩენი თითები შეტყუპებული, ოდნავ მოხრილი აქვს. 



სწორად უნდა გააკეთოს  ისე, როგორც გიმპის უნდა. შიგნიდან რაღაც ხმა ეუბნება, 
სწორად გააკეთე და ყველას მოეწონებიო. ძალიან უნდა გიმპისა და ფრენკს მოეწონოთ. 
ცომის დაგუნდავებას რომ მორჩება, გიმპი ერთი ნაბიჯით უკან იხევს. ჩარლიც ასე იქცევა. 

– მშვენიერია! ნახე ფრენკ, გუნდა მოზილა. 
ფრენკი თავს უქნევს და იღიმის. ჩარლი ღრმად ამოისუნთქავს, დაძაბულობისგან მთელი 

სხეული უცახცახებს. წარმატების ამ ესოდენ იშვიათ წუთებში თავს უჩვეულოდ გრძნობს. 
– კარგი, ახლა ფუნთუშა გავაკეთოთ, – ამბობს გიმპი. ჩარლი ტლანქად, მაგრამ 

დაკვირვებით იმეორებს გიმპის თითოეულ მოძრაობას. დროდადრო ხელის ან მკლავის 
უნებლიე მოძრაობა უფუჭებს საქმეს, მაგრამ ცოტა ხანში ცომის მოზელას და მისთვის 
ფუნთუშის ფორმის მიცემას ახერხებს. გიმპთან ერთად ექვს ფუნთუშას აკეთებს, ზედ 
ფქვილს აყრის და გიმპის ფუნთუშების გვერდით აწყობს თუნუქის ფქვილმოყრილ 
ფურცელზე. 

– ჩარლი, – გიმპის სერიოზული სახე აქვს, – ახლა ვნახოთ, შენით თუ გამოგივა. გაიხსენე, 
როგორ დაიწყე თავიდან. მიდი. 
ჩარლი ცომის მოზრდილ ჩამონაჭერს და გიმპის მიცემულ დანას უყურებს და ისევ პანიკა 

იპყრობს. პირველად რა გააკეთა? ხელი როგორ ეჭირა? თითები? გუნდას რომელ მხარეს 
აგორავებდა?.. თავში ერთდროულად ათასი დამაბნეველი აზრი უტრიალებს და 
გაღიმებული, გახევებული დგას. უნდა, გამოუვიდეს, ფრენკსა და გიმპის თავი მოაწონოს 
და შეპირებული მბზინავი თილისმა მიიღოს. მაგიდაზე ატრიალებს და ატრიალებს ცომის 
მძიმე, მკვრივ ნაჭერს, მაგრამ თავს ვერაფრით აიძულებს, საქმეს შეუდგეს. არ შეუძლია 
დაჭრა, იცის რომ არ გამოუვა და ეშინია. 

– უკვე დაავიწყდა, ვერ იმახსოვრებს,  ამბობს ფრენკი. 
ჩარლის უნდა, რომ ახსოვდეს. იღუშება და გახსენებას ცდილობს: ჯერ ნაწილი უნდა 

ჩამოჭრა. მერე ბურთივით უნდა დააგუნდაო. მაგრამ ლანგარზე რომ დევს, ისეთი 
ფუნთუშა როგორ გამოდის? იქ კიდევ რაღაცაა. აცადეთ და გაიხსენებს. დაბნეულობა რომ 
გაუვლის, მაშინვე მოაგონდება. კიდევ რამდენიმე წამი და გაახსენდება. უნდა, ნასწავლს 
მაგრად ჩაებღაუჭოს და არ გაუშვას, სულ ცოტა ხნით მაინც. ძალიან, ძალიან უნდა. 

– კარგი ჩარლი, – ოხრავს გიმპი და ცომის საჭრელს ართმევს, – არა უშავს, მაგაზე არ 
ინერვიულო, ეგ შენი საქმე მაინც არ არის. 
ერთი წუთიც და გაიხსენებს, ოღონდ ნუ აჩქარებენ. ღმერთო, რატომ უნდა კეთდებოდეს 

ყველაფერი ასე სწრაფად? 
– წადი, ჩარლი, დაჯექი და შენი კომიქსების ჟურნალი ათვალიერე, ჩვენ მუშაობა უნდა 

გავაგრძელოთ. 
ჩარლი თავს უქნევს და იღიმება. შარვლის უკანა ჯიბიდან კომიქსების ჟურნალს იღებს, 

კეცავს და თავზე ჯადოქრის ქუდივით იხურავს. ფრენკი იცინის, გიმპის როგორც იქნა, 
ეღიმება. 

– წადი, წადი, შე დიდო ბავშვო,  ფრუტუნებს გიმპი,  წადი და დაჯექი შენთვის სანამ 
მისტერ დონერს დასჭირდები რამეში. 



ჩარლი უღიმის და საზელ მანქანებთან მიყუდებულ ფქვილის ტომრებთან ბრუნდება. 
უყვარს ტომრებზე მიყუდება, იატაკზე ფეხიფეხზე გადადებული ჯდომა და თავისი 
კომიქსების ჟურნალის თვალიერება. ფურცვლას იწყებს. ეტირება, მაგრამ არ იცის, რატომ. 
რატომ გრძნობს ნაღველს? გაურკვევლობის ღრუბელი ისევე უეცრად ქრება, როგორც 
გაჩნდა. ახლა წინასწარ შეჰხარის ჭრელი კომიქსების თვალიერების სიამოვნებას, უკვე 
ოცდაათჯერ, ან ორმოცჯერ რომ გადაუფურცლავს. კომიქსის ყველა პერსონაჟი იცის  
რამდენჯერ უკითხავს მათი სახელები (ვისაც ხვდება, ყველას ეკითხება ხოლმე). ისიც 
იცის, რომ პერსონაჟების თავსზემოთ თეთრ ღრუბლებზე მიწერილი უცნაური ფორმის 
ასოები და სიტყვები იმას ნიშნავს, რომ პერსონაჟები რაღაცას ამბობენ. ნეტავ ოდესმე თუ 
ისწავლის ღრუბლის წარწერების კითხვას? საკმარის დროს რომ აძლევდნენ, რომ არ 
აჩქარებდნენ, გაიგებდა კიდეც, მაგრამ არავინ აცდის. 
ჩარლი ფეხებს მაღლა სწევს და ჟურნალს პირველ გვერდზე შლის, სადაც ბეტმენი და 

რობინი შენობის კედელზე ჩამოკიდულ გრძელ თოკზე მიცოცავენ. გადაწყვეტილია, 
ოდესმე აუცილებლად ეცოდინება კითხვა და მერე მთელი ამბის წაკითხვასაც შეძლებს. 
მხარზე ვიღაცის ხელს გრძნობს და მაღლა იხედება. გიმპია. ხელში ძეწკვზე ჩამოკიდული 
თითბრის ფირფიტა უჭირავს, რომელიც ტრიალებს, იგრიხება და მოციმციმე შუქის 
ათინათს აფრქვევს. 

– დაიჭი, – ბურტყუნებს გიმპი, ფირფიტას კალთაში უგდებს, გაბრუნდება და კოჭლობ-
კოჭლობით მიდის ... 
ადრე აზრად არ მომსვლია, მაგრამ გიმპის მხრიდან ეს კეთილი საქციელი იყო. მაინც 

რატომ მოიქცა ასე? ნებისმიერ შემთხვევაში, ჯერჯერობით ეს ჩემი ყველაზე მკაფიო და 
სრული მოგონებაა. თითქოს სამზარეულოს ფანჯრიდან ვიყურები და დილის ჯერ კიდევ 
მტრედისფერ შუქს შევცქერი. მას შემდეგ უამრავი რამ გამოვიარე და ამისთვის პროფესორ 
ნიმურს, ექიმ სტრაუსსა და ბიკმანის უნივერსიტეტის სხვა თანამშრომლებს უნდა 
ვუმადლოდე. ნეტავ რას ფიქრობენ და გრძნობენ ფრენკი და გიმპი ახლა, როცა ხედავენ, 
როგორ შევიცვალე? 

 
 
22 აპრილი   
საცხობში ჩემ მიმართ ხალხის დამოკიდებულება იცვლება. აქამდე უბრალოდ 

ყურადღებას არ მაქცევდნენ, ახლა კი უკვე მტრულ განწყობას ვგრძნობ. დონერმა კიდევ 
ერთხელ დამაწინაურა და მცხობელთა კავშირში გაერთიანებაში მეხმარება. საზიზღრობა 
ის არის, რომ აღარც კი მიხარია, იმიტომ რომ სამაგიეროდ, დანარჩენებს ვძულვარ. რაღაც 
მხრივ, ვერც დავადანაშაულებ. მათ ხომ არ ესმით, ჩემს თავს რა ხდება, მე კიდევ ვერ 
ვეუბნები. ველოდი,რომ ხალხი ჩემით იამაყებდა. სულ ამაოდ. მსგავსი არაფერი ხდება. 
ვინმეს უნდა დაველაპარაკო. მის კინიანს უნდა ვთხოვო, ჩემი დაწინაურების 

აღსანიშნავად ხვალ საღამოს კინოში წამომყვეს. ჰო, თუ გამბედაობა მოვიკრიბე, ვეტყვი. 
 
 



24 აპრილი   
მე და ექიმმა სტრაუსმა, როგორც იქნა, დავითანხმეთ პროფესორი ნიმური, რომ 

შეუძლებელია ანგარიშებში ყველაფერი ვწერო, თუკი მეცოდინება, რომ ლაბორატორიის 
თანამშრომლები მათ დაუყოვნებლივ წაიკითხავენ. მიუხედავად იმისა, თუ ვის შესახებ 
ვწერდი, ვცდილობდი, ყველაფერზე სრულიად გულწრფელად მესაუბრა, მაგრამ არის 
რაღაც, რასაც ფურცელზე ვერ გადავიტან, თუკი არ მეცოდინება, რომ თუნდაც მცირე ხანს 
არავინ შეეხება. 
ახლა შემიძლია ზოგიერთი პირადული ხასიათის ნაწერი ჩემთვის დავიტოვო ხოლმე, 

თუმცა უელბერგის ფონდში შემაჯამებელი ანგარიშის გაგზავნამდე პროფესორი ნიმური 
ყველაფერს გადახედავს რომ გადაწყვიტოს, მთლიანი ტექსტის რა ნაწილი უნდა 
გამოქვეყნდეს. 
დღეს ლაბორატორიაში ძალზე საწყენი რამ მოხდა. 
საღამოს ექიმის კაბინეტში ცოტა ადრე შევიარე, მინდოდა ექიმ სტრაუსისა და პროფესორ 

ნიმურისთვის მეკითხა, შეიძლებოდა თუ არა, ალის კინიანი კინოში დამეპატიჟა, მაგრამ 
სანამ დავაკაკუნებდი, მათ კამათს მოვკარი ყური. უნდა წამოვსულიყავი, მაგრამ 
მიყურადების ჩვევა, როგორც ჩანს, ძნელად მოსაშლელია  ხალხი ხომ ჩემი თანდასწრებით 
ყოველთვის ისე საუბრობდა და იქცეოდა, ვითომც იქ არ ვყოფილიყავი, თითქოს სულ არ 
ადარდებდათ, რა შეიძლებოდა გამეგო. მესმოდა, როგორ დასცხო ვიღაცამ მაგიდას მუშტი.  
მერე პროფესორმა ნიმურმა იყვირა: უკვე შევატყობინე ყრილობის კომიტეტს, რომ 

ანგარიშს ჩიკაგოში წარვადგენთ!  
მერე ექიმი სტრაუსის ხმა გავიგონე: ძალიან შემცდარხარ, ჰაროლდ. ექვსი კვირა მოკლე 

დროა. ის ხომ ჯერ კიდევ იცვლება. 
მერე ნიმურის: ცვლილების წინასწარი სქემა ჯერჯერობით მართლდება. შუალედური 

ანგარიშის მომზადება ჩვენი მხრიდან სავსებით გამართლებულია. გეუბნები, ჯეი, საშიში 
აქ არაფერია. ყველაფერი გამოგვივიდა. შედეგი დადებითია. მარცხი უკვე გამორიცხულია. 
სტრაუსი: ეს ყველა ჩვენგანისათვის მეტისმეტად მნიშვნელოვანი რამაა საიმისოდ, რომ 

ასე ნაადრევად გაასაჯაროვო. შენ კიდევ მთელ უფლებამოსილებას საკუთარ თავზე იღებ. 
ნიმური: ხომ არ გავიწყდება, რომ პროექტში უფროსი მკვლევარი მე ვარ? 
სტრაუსი: შენ კიდევ გავიწყდება, რომ ერთადერთი არ ხარ, ვისი აზრიც ანგარიშში 

ჩასაგდებია. თუ ახლა ზედმეტად ხმამაღალ განცხადებას გავაკეთებთ, მთელი ჩვენი 
ჰიპოთეზა შესაძლოა კრიტიკის ქარცეცხლში აღმოჩნდეს. 
ნიმური: რეგრესის უკვე აღარ მეშინია. ყველაფერი ორ-ორჯერ გადავამოწმე. შუალედური 

ანგარიში არაფერს დაგვიშავებს. დარწმუნებული ვარ, საქმე ახლა უკვე ვეღარ გაფუჭდება. 
კამათი გაგრძელდა. სტრაუსმა ნიმურს უთხრა, რომ მას ჰალსტონის ფსიქოლოგიის 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის სკამზე უჭირავს თვალი. ნიმურმა კი უპასუხა, რომ 
სტრაუსი სწორედ მის კვლევას იყო მიტმასნილი და ხელსაც კარგად ითბობდა. სტრაუსმა 
განუცხადა, რომ პროექტისათვის მისი ფსიქო-ქირურგიული მეთოდიკა და ფერმენტის 
ინექცირების მოდელები ზუსტად იმდენადვე მნიშვნელოვანი იყო, რამდენადაც ნიმურის 
თეორიები და რომ ოდესმე მსოფლიოში ათასობით ნეიროქირურგი სწორედ მის მეთოდებს 



დაეყრდნობოდა. აქ კი ნიმურმა შეახსენა, რომ მისი ორიგინალური თეორია რომ არა, 
სტრაუსის მეთოდები პრაქტიკაში ალბათ ვერც ვერასოდეს განხორციელდებოდა. 
ერთმანეთს ათასი რამ უწოდეს: ოპორტუნისტი, ცინიკოსი, პესიმისტი. შემეშინდა. უცებ 

გავიაზრე, რომ უფლება არ მქონდა იქ მალულად ვმდგარიყავი და მესმინა. ისევ ისეთი 
გონებაჩლუნგი რომ ვყოფილიყავი, რომ ვერ მივმხვდარიყავი, რა ხდებოდა, შეიძლება 
ყურადღება არც კი მოექციათ, მაგრამ ახლა ნამდვილად აღარ ენდომებოდათ ეს ყველაფერი 
მომესმინა. ისე წავედი, აღარ დავლოდებივარ კამათი როგორ დასრულდებოდა. 
ბნელოდა. ფეხით დიდხანს ვიარე, თან ვცდილობდი, გამეაზრებინა, ასე რამ შემაშინა. 

პირველად დავინახე ნიმური და სტრაუსი ასე აშკარად  არც ღმერთები იყვნენ და არც 
გმირები. თავთავიანთი წილი შესრულებული სამუშაოსგან ხეირის მიღების საკითხით 
შეშფოთებული კაცუნები იყვნენ და მეტი არაფერი. თუმცა, თუ ნიმური მართალია და 
ექსპერიმენტმა გაამართლა, აბა ამას რა მნიშვნელობა აქვს? იმდენია, გასაკეთებელი, 
დასაგეგმი... 
ჩემი დაწინაურების აღსანიშნავად მის კინიანის კინოში დაპატიჟების ამბავზე ხვალ 

შევეკითხები. 
 
 
26 აპრილი   
ვიცი, რომ ლაბორატორიაში მუშაობის შემდეგ უნივერსიტეტში აქეთ-იქით არ უნდა 

დავყიალებდე, მაგრამ ახალგაზრდებს რომ ვუყურებ, როგორ დადიან წინ და უკან 
წიგნებით ხელში, როცა ვუსმენ, როგორ განიხილავენ ლექციებს, არაჩვეულებრივი განცდა 
მეუფლება. ნეტავ მათთან ერთად უნივერსიტეტის ბუფეტში ყავის დასალევად შემეძლოს 
დაჯდომა, როცა წიგნების, პოლიტიკისა და იდეების შესახებ საკამათოდ იკრიბებიან 
ხოლმე. ამაღელვებელია იმის მოსმენა, როგორ საუბრობენ პოეზიაზე, მეცნიერებასა და 
ფილოსოფიაზე; შექსპირსა და მილტონზე; ნიუტონზე, აინშტაინსა და ფროიდზე; 
პლატონზე, ჰეგელსა და კანტზე და სხვებზე, რომელთა სახელებიც ჩემს გონებაში დიდი 
საეკლესიო ზარებივით გუგუნებს. 
ზოგჯერ ყურს ვუგდებ საუბარს ირგვლივ მდგარი მაგიდებიდან და მიუხედავად იმისა, 

რომ მათზე გაცილებით უფროსი ვარ, თავს სტუდენტად წარმოვიდგენ ხოლმე. წიგნები 
დამაქვს თან და ჩიბუხის მოწევა დავიწყე. ვიცი, სისულელეა, მაგრამ რადგან 
ლაბორატორიის წევრი ვარ, თავს უნივერსიტეტის ნაწილად ვგრძნობ. ვერ ვიტან შინ, 
უკაცრიელ ბინაში დაბრუნებას. 

 
 
27 აპრილი   
უნივერსიტეტის ბუფეტში რამდენიმე ბიჭს დავუმეგობრდი. იმაზე კამათობდნენ, 

მართლა შექსპირმა დაწერა მისი სახელით ცნობილი პიესები თუ არა. ერთ-ერთი  მსუქანი, 
სახეგაოფლილი  ამბობდა, შექსპირის ყველა პიესა მარლოუს დაწერილიაო. მაგრამ ლენის, 
დაბალ, მუქსათვალიან ბიჭს მარლოუს ვერსიის არ სჯეროდა და ამბობდა, ყველამ იცის, 



რომ ეგ პიესები სერ ფრენსის ბეკონის დაწერილია, იმიტომ რომ შექსპირს უმაღლესი 
სასწავლებელი არ დაუმთავრებია და ისეთ განათლებას ვერ მიიღებდა, ამ პიესებში რომ 
გამოსჭვივისო. ამ დროს ის ბიჭი ჩაერთო, პირველკურსელის ქუდი რომ ეხურა და მოჰყვა, 
როგორ მოჰკრა ყური მამაკაცების ტუალეტში ტიპების საუბარს, რომლებიც ამტკიცებდნენ, 
შექსპირის პიესები სინამდვილეში ქალის დაწერილიაო. 
პოლიტიკაზე, ხელოვნებაზე და ღმერთზე საუბრობდნენ. აქამდე არასოდეს გამიგია 

ვინმეს ეთქვას, რომ ღმერთი შეიძლება არ არსებობდეს. ამან შიში მომგვარა  პირველად 
დავფიქრდი იმაზე, რას ნიშნავს „ღმერთი“. 
როგორც ვხვდები, უნივერსიტეტში სიარულისა და განათლების მიღების ერთ-ერთი 

მთავარი მიზანი იმის გაგებაა, რომ რისიც მთელი ცხოვრება გწამდა, ჭეშმარიტებას არ 
შეესაბამება და რომ სინამდვილეში არაფერია ისეთი, როგორადაც თავს გაჩვენებს. რომ 
ვუსმენდი, როგორ ლაპარაკობდნენ და კამათობდნენ, მღელვარებისგან სულ მუცელში 
მივლიდა. სწორედ ეს მინდოდა  უნივერსიტეტში სიარული და იმის მოსმენა, როგორ 
საუბრობს ხალხი მნიშვნელოვან საკითხებზე. 
თავისუფალი დროის უდიდეს ნაწილს ახლა ბიბლიოთეკაში ვატარებ, წიგნებიდან რაც 

შეიძლება მეტს ვისრუტავ. ერთმნიშვნელოვნად არაფერზე არ ვამახვილებ ყურადღებას. 
მხატვრულ ლიტერატურას ვკითხულობ ბევრს  დოსტოევსკის, ფლობერს, დიკენსს, 
ჰემინგუეის, ფოლკნერს  ყველაფერს, რაზეც ხელი მიმიწვდება, რომ აუტანელი წყურვილი 
ოდნავ მაინც დავიოკო. 

 
 
28 აპრილი   
გუშინ ღამით მესიზმრა, როგორ უკიოდა დედა მამასა და მასწავლებელს მე-13 დაწყებით 

სკოლაში (ეს ჩემი პირველი სკოლა იყო 22-ე სკოლაში გადასვლამდე). „ნორმალურია! 
ნორმალური! ისეთი გაიზრდება, როგორებიც სხვები არიან. სხვებზე უკეთესიც“. – 
ცდილობდა, მასწავლებელს მივარდნოდა და ფრჩხილებით დაეკაწრა, მაგრამ მამას მაგრად 
ეჭირა და არ უშვებდა. „ოდესმე უმაღლესში ივლის, ოდესმე მისგან ვიღაცა გამოვა!“ – 
კიოდა და ახლა მამას კაწრავდა, რომ მისგან თავი დაეხსნა: – „უმაღლესში წავა და კაცი 
დადგება!“ 
დირექტორის კაბინეტში ვიყავით. ჩვენ გარდა კიდევ ბევრი ხალხი იყო, უხერხულად 

იშმუშნებოდნენ. დირექტორის თანაშემწეს ღიმილი ერეოდა და ცდილობდა, მიტრიალე-
ბულიყო, რომ არავის დაენახა. 
სიზმარში დირექტორს გრძელი წვერი ჰქონდა, ოთახში აქეთ-იქით დარბოდა და ჩემზე 

თითით უჩვენებდა. „საგანგებო სკოლაში უნდა იაროს. უორენის სახელმწიფო 
თავშესაფარსა და აღსაზრდელ სკოლაში წაიყვანეთ. აქ ვერ გავაჩერებთ“. 
მამა დედას დირექტორის კაბინეტიდან გამოყვანას ცდილობდა. დედა ყვიროდა და 

ტიროდა. სახეს ვერ ვხედავდი, მაგრამ მისი დიდი, წითელი ცრემლები ზედ მეცემოდა... 
დღეს დილით სიზმარიც აღვიდგინე და კიდევ სხვა რამეც. ბუნდოვანების მიღმა ვიხსენებ, 
რა მოხდა ერთხელ, 6 წლის რომ ვიყავი. ეს ზუსტად ნორმას დაბადებამდე იყო. 



ვხედავ დედას  გამხდარ, შავთმიან ქალს, სხაპასხუპით რომ ლაპარაკობს და ხელებს 
გამალებით იქნევს. მისი სახის ნაკვთები, როგორც ყოველთვის, ბუნდოვანია. თმა მაღლა 
აქვს აწეული და დამაგრებული, ხელით ისწორებს, იტკეპნის, თითქოს უნდა დარწმუნდეს, 
რომ თავის ადგილზეა. მახსენდება, გამუდმებით როგორ ქოთქოთებდა და დაფრთხიალებ-
და მამაჩემის გარშემო დიდი, თეთრი ჩიტივით. ის კი, მუდამ მეტისმეტად დაღლილი და 
დამძიმებული, ვერასდროს ახერხებდა მისი ნისკარტის მოგერიებას. 
ჩარლის ვხედავ  შუა სამზარეულოში დგას და თავისი ბზრიალათი  ძუაზე ასხმული 

ფერად-ფერადი მძივებით და რგოლებით თამაშობს. ძუა ცალ ხელში უჭირავს და 
რგოლებს ისე ატრიალებს, რომ ხან ერთ, ხან მეორე მხარეს ბზრიალებენ და კაშკაშა, 
მოცეკვავე ნაპერწკლებს ემსგავსებიან. საათობით უყვარს ბზრიალას ცქერა. არ ვიცი, ვინ 
გაუკეთა, ან მერე რა ბედი ეწია, მაგრამ, ვხედავ, რომ დგას და მონუსხული უყურებს, 
როგორ ტრიალებს ძუა და ზედ ასხმულ რგოლებსაც როგორ აბზრიალებს. ჩარლის უკივის. 
არა, მამამისს უკივის: – არსადაც არ წავიყვან! არაფერიც არ სჭირს!  

– როუზ, თავის მოკატუნება, თითქოს ყველაფერი წესრიგში იყოს, ხეირს არ დაგვაყრის. 
შეხედე, უკვე, ექვსი წლის არის და... 

– არ არის ჩამორჩენილი, ჩვეულებრივია. ისეთივე გაიზრდება, როგორიც სხვები. 
მამა სევდიანად უყურებს ბზრიალათი მოთამაშე ვაჟს. ჩარლი იღიმება, ბზრიალას მაღლა 

სწევს რომ უჩვენოს, რა ლამაზია, როცა ტრიალებს და ტრიალებს. 
– მოაშორე ეგ რაღაც აქედან! – კივის დედა და ბზრიალას ხელიდან აგდებინებს. 
ბზრიალა ძირს ეცემა, იმსხვრევა და მძივები სამზარეულოს იატაკს ეფინება: წადი, ანბანის 

კუბებით ითამაშე! 
ამ უეცარი აფეთქებით შეშინებული ჩარლი გაუნძრევლად დგას. იბუზება, არ იცის, კიდევ 

რა შეიძლება გააკეთოს დედამ. სხეული ცახცახს იწყებს. ისევ ჩხუბობენ. აქეთი-ქიდან 
მოგუგუნე ხმები წნეხში აქცევენ, მის შიგნეულს აწვებიან, გასრესას უქადიან და ჩარლის 
პანიკა ეწყება. 

– ჩარლი, საპირფარეშოში წადი, შარვალში გაკეთება არ გაბედო. 
უნდა, დაუჯეროს, მაგრამ ფეხები არ ემორჩილება. ხელებს ავტომატურად მაღლა სწევს, 

რომ თავზე დაიფაროს და დარტყმა აირიდოს. 
– როუზ, თუ ღმერთი გწამს, თავი დაანებე. სულ მთლად დააშინე. სულ ასე იქცევი და 

საცოდავი ბავშვი... 
– მაშინ ადექი და დამეხმარე! სულ მარტოს მიწევს ყველაფრის კეთება. ყოველდღე 

ვცდილობ, რაღაც ვასწავლო, რომ სხვებს დაეწიოს. უბრალოდ, ნელა სწავლობს. ეს არის და 
ეს. მაგრამ სწავლა სხვებივით შეუძლია. 

– თავს იტყუებ, როუზ. ესეც ცოდოა და ჩვენც. რას ვთვალთმაქცობთ, ვითომ ნორმალუ-
რია. ისე წვრთნი, გეგონება, ცხოველი იყოს და ოინების დასწავლა შეეძლოს. რატომ არ 
შეეშვები? 

– იმიტომ, რომ მინდა, სხვებივით იყოს. 
სანამ ჩხუბობენ, შეგრძნება, რომელიც ჩარლის შიგნეულში უტრიალებდა, ძლიერდება. 

ნაწლავები ლამისაა გაუსკდეს. იცის, რომ საპირფარეშოში უნდა წავიდეს. უკვე რამდენჯერ 



უთხრა დედამ, მაგრამ სიარული არ შეუძლია. უნდა, აქვე, სამზარეულოში ჩაიკუზოს, 
მაგრამ არ შეიძლება, დედა სცემს. 
ბზრიალა უნდა. ბზრიალა რომ ეჭიროს და უყურებდეს, როგორ ტრიალებს, თავის 

შეკავებას შეძლებდა და შარვალში აღარ გააკეთებდა, მაგრამ ბზრიალა გაწყდა და დაიშალა. 
ზოგი რგოლი მაგიდის ქვეშ არის, ზოგი სამზარეულოს ნიჟარის ქვეშ, ძუა კი ღუმელთან 
აგდია. 
რა უცნაურია  მიუხედავად იმისა, რომ ხმები მკაფიოდ მესმის, მათი სახეები ისევ 

ბუნდოვანია, მხოლოდ კონტურებს ვარჩევ. მამა  ვეება და გათანგული. დედა  გამხდარი და 
მკვირცხლი. ახლა, წლების მიღმა რომ ვუსმენ, როგორ ჩხუბობენ, მინდა ვუყვირო: – იქით 
მიიხედეთ, იქით! ჩარლის მიხედეთ! ტუალეტში უნდა! 
ჩარლი დგას და სანამ მშობლები მის თავსზემოთ ჩხუბობენ, თავის წითელ, უჯრულა 

პერანგს ჭმუჭნის და წელავს. მისთვის გაუგებარი რისხვისა და ბრალდებების ნაკადი 
ირგვლივ გავარვარებულ ნაპერწკლებად იფრქვევა. 

– მომავალ სექტემბერს ისევ მეცამეტე დაწყებით სკოლაში მივაბრუნებ და სემესტრს 
თავიდან გაივლის. 

– რატომ არ გინდა სიმართლეს თვალებში ჩახედო? მასწავლებელი ამბობს, ჩვეულებრივი 
კლასის მასალას ვერ ძლევსო. 

– მაგ ძუკნას „მასწავლებელს“ ეძახი? მასწავლებელი კი არა, მე ვიცი ეგ რაც არის. მეტი არ 
მინდა, ერთი კიდევ ჩამივარდეს ხელში. მერე განათლების საბჭოსთანაც ვუჩივლებ და 
მეტსაც ვიზამ. თვალებს ამოვჩიჩქნი მაგ ბინძურ კახპას, მაგას. ჩარლი, ეგრე რატომ 
იგრიხები? წადი ტუალეტში! შენით წადი, იცოდე! ძალიანაც კარგად იცი, როგორ უნდა ქნა. 

– წაყოლა უნდა, ვერ ხედავ, შეშინებულია! 
– თავი დაანებე. ძალიან კარგად შეუძლია თავისით წასვლა. წიგნში წერია, ამით 

თავდაჯერებასა და წარმატების განცდას მოიპოვებსო. 
წინასწარ იპყრობს საზარელი შიშის განცდა, იმ ცივი ფილებით მოპირკეთებულ ოთახში 

რომ ელის. ეშინია იქ მარტო წასვლის. ხელს მისი ხელისკენ იშვერს და სლუკუნებს: – 
ტუა... ტუა...  დედა მის ხელს ხელის ერთი მოქნევით იშორებს. 

– არ შეიძლება! – ეუბნება მკაცრად, – დიდი ბიჭი ხარ, შენითაც შეგიძლია. გასწი ახლავე 
ტუალეტში და ჩაიხადე შარვალი, როგორც გასწავლე. გაფრთხილებ, შარვალში თუ 
გააკეთებ, მოგხვდება. 
ახლაც ლამის ვგრძნობ, როგორ ეკრუნჩხება შიგნეულობა, სანამ ის ორი თავზე ადგას და 

ელოდებიან, რას იზამს. უცებ გრძნობს, რომ თავს ვეღარ იკავებს და ზმუილი ქვითინში 
გადაეზრდება. სახეზე ხელებს იფარებს, ზლუქუნებს და შარვალში ისვრის. რბილი და 
თბილია. ერთდროულად შიშსაც გრძნობს და შვებასაც. დედა წაართმევს და სცემს. მისკენ 
მოდის, უკივის, რომ ცუდი ბიჭია და ჩარლი საშველად მამასთან მირბის. 
უეცრად მახსენდება, რომ ქალს როუზი ჰქვია, კაცს კი მეტი. უცნაურია, როგორ შეიძლება 

საკუთარი მშობლების სახელები დამვიწყებოდა. და ნორმა? აქამდე როგორ არ გამხსენებია. 
ნეტა მეტის სახის დანახვა შემეძლოს, რომ გავიგო, იმ დროს რას ფიქრობდა. მხოლოდ ის 
მახსოვს, რომ ქალმა ცემა რომ დამიწყო, მეტ გორდონი გატრიალდა და ბინიდან გავიდა. 



ნეტავ მათ სახეებს უფრო მკაფიოდ ვხედავდე. 
 
 

მიღწეული შედეგების ანგარიში №11 
1 მაისი   
ადრე როგორ არ შემიმჩნევია, როგორი ლამაზია ალის კინიანი. მტრედივით ნაზი ღია 

ყავისფერი თვალები და კისრამდე ჩამოშლილი, ფაფუკი წაბლისფერი თმა აქვს. ღიმილის 
დროს ტუჩები ისე ებურცება, თითქოს იბუტებაო. 
კინოში წავედით ერთად, მერე ვივახშმეთ. პირველ ფილმს ცალი თვალით ვუყურე, 

გვერდზე მეჯდა და ვერ ვისვენებდი. ორჯერ შემეხო მისი შიშველი მკლავი სავარძლის 
სახელურზე. მეშინოდა, არ გაბრაზდეს-მეთქი და ხელი ორჯერვე გავწიე. მთელი სეანსი 
მხოლოდ იმაზე მეფიქრებოდა, რომ მისი ნაზი კანი ჩემგან სულ რამდენიმე სანტიმეტრით 
იყო დაშორებული. მერე ორი რიგით წინ მჯდარი, თავის გოგოსთან ხელგადახვეული 
ყმაწვილი დავინახე და მომინდა, მეც გადამეხვია მის კინიანისთვის ხელი, მაგრამ ამის 
გაფიქრებაზეც კი გული შემიწუხდა. აი, ნელა რომ მეცადა... ჯერ სავარძლის საზურგეზე 
რომ დამედო მკლავი... ნელ-ნელა, შეუმჩნევლად, მაღლა ამეცოცებინა... სულ მტკაველ 
მტკაველ... და მერე მის მხრებსა და კისერზე ჩამომედო... ვითომც არაფერი... 
ვერ გავბედე. 
ისღა მოვახერხე, იდაყვი სავარძლის საზურგეზე ჩამომეყრდნო, მაგრამ ამ დროს სახიდან 

და კისრიდან ოფლის მოსაწმენდად პოზის შეცვლა მომიწია. რაღაც მომენტში კიდევ მისი 
წვივი შემთხვევით წვივზე გამეხახუნა. ისეთ ჯოჯოხეთურ ტანჯვაში ვიყავი, რომ თავი 
ძლივს ვაიძულე, მასზე ფიქრი შემეწყვიტა. პირველი ფილმი ომზე იყო. მარტო 
დასასრული მახსოვს  სამხედრო მოსამსახურე ევროპაში ბრუნდება, რომ იმ ქალზე 
დაქორწინდეს, რომელმაც სიკვდილისგან იხსნა. მეორე ფილმმა დამაინტერესა. 
ფსიქოლოგიური სურათი იყო ქალზე და მამაკაცზე, რომლებსაც ერთმანეთი აშკარად 
უყვართ, მაგრამ თან ანადგურებენ. თითქოს ყველაფერი იმას გვკარნახობდა, რომ ბოლოს 
მამაკაცს თავისი ცოლი უნდა მოეკლა, მაგრამ სულ უკანასკნელ მომენტში ქალი, რომელსაც 
სძინავს და კოშმარს ხედავს, ძილში რაღაცას წამოიკივლებს. ეს კაცს მისი ბავშვობის ერთ 
შემთხვევას ახსენებს. ეს უეცარი მოგონება მიახვედრებს, რომ მისი სიძულვილის ობიექტი 
სინამდვილეში მისი აღმზრდელია, რომელიც ბავშვობაში საზარელ ამბებს უყვებოდა და 
ფსიქიკა დაუმახინჯა. ამას რომ გაიაზრებს, სიხარულისგან ისე შეჰყვირებს, რომ ცოლს 
ეღვიძება. კაცი ცოლს გულში იკრავს და ვხვდებით, რომ ყველა სირთულე უკვე 
დაძლეულია. ბანალური და იაფფასიანი დასასრული იყო. როგორც ჩანს, გაღიზიანება 
მეტყობოდა და ალისმა მკითხა, რა მოგივიდაო. 

– ეს ხომ სიცრუეა, – ვუთხარი ვესტიბიულში რომ გამოვედით, – სინამდვილეში ასე არ 
ხდება. 

– რა თქმა უნდა, – გაეცინა ალისს, – ეს ხომ შეთხზული რეალობაა. 
– არა, ეგ პასუხად არ გამოდგება, – დავიჟინე მე, – შეთხზულ რეალობასაც აქვს თავისი 

წესები. ნაწარმოების ნაწილები თანმიმდევრული და ურთიერთშესატყვისი უნდა იყოს. 



ასეთი ფილმი ტყუილია და მეტი არაფერი. რაღაც დეტალები ხელოვნურად არის 
ჩატენილი, მხოლოდ იმიტომ, რომ სცენარისტს, ან რეჟისორს, ან ვინმეს, სცენარში 
უადგილო რაღაცის დამატება მოეპრიანა. ასე არ უნდა ხდებოდეს. 
თავი ტაიმსსკვერის კაშკაშა, თვალისმომჭრელ ღამის განათებაში რომ ამოვყავით, 

ფიქრიანად შემომხედა: – ძალიან სწრაფად ვითარდები. 
დავიბენი, უკვე აღარ ვიცი, რა ვიცი და რა არა. 
– ეგ არაფერი, – მითხრა მტკიცედ, – შენ ახლა გარემოს დანახვასა და გაგებას იწყებ, – და 

ხელის მოძრაობით ჩვენ გარშემო ნეონით გაბრდღვიალებული სივრცე მოხაზა. გზა 
მეშვიდე ავენიუსკენ გადავჭერით. – იმის დანახვას იწყებ, რა შეიძლება იყოს ზედაპირს 
მიღმა. შენი მოსაზრება ნაწილების ურთიერთმიმართების შესახებ ძალზე ღრმააზროვანი 
იყო. 

– კარგი რა. საერთოდ არ მაქვს იმის განცდა, რომ რაღაც განსაკუთრებულს მივაღწიე. ჩემი 
თავის, ჩემი წარსულის შესახებ ვერ გამიგია ვერაფერი. ისიც კი არ ვიცი, სად არიან, ან 
როგორ გამოიყურებიან ჩემი მშობლები. იცი, სიზმარში, ან მოგონებებში რომ ვხედავ, 
სახეები თითქოს წაშლილი აქვთ. მინდა მათ გამომეტყველებას ვხედავდე. სანამ მათ 
სახეებს არ დავინახავ, ვერაფერს ვერ გავიგებ. 

– ჩარლი, დამშვიდდი, – ხალხი უკვე ჩვენკენ იყურებოდა. მკლავი მკლავში გამიყარა და 
ახლოს მიმიზიდა, რომ გავეკავებინე: – უნდა მოითმინო. ხომ არ გავიწყდება, რომ 
რამდენიმე კვირაში ისე განვითარდი, როგორც სხვები  მთელი ცხოვრების განმავლობაში. 
უზარმაზარი ღრუბელივით ხარ, ცოდნას რომ ისრუტავს. მალე მოვლენების დაკავშირებას 
შეძლებ და ნახავ, ცოდნის სხვადასხვა სფერო ერთმანეთს როგორ ესადაგება. ყველა დონე 
უნდა გაიარო, ჩარლი, გიგანტური კიბის საფეხურებივით. სულ უფრო დიდ სიმაღლეებს 
მიაღწევ და სულ უფრო მეტს გაიგებ სამყაროს შესახებ. 

45-ე ქუჩაზე მდებარე კაფეტერიაში რომ შევედით და ლანგრები ავიღეთ, მგზნებარედ 
ალაპარაკდა: – ჩვეულებრივი ხალხი სამყაროს მხოლოდ ერთ პატარა ნაწილს ამჩნევს. მათ 
უკვე აღარ შეუძლიათ, შეიცვალონ, უფრო მაღალგანვითარებულნი გახდნენ. მაგრამ შენ, 
ჩარლი, გენიოსი ხარ. სულ უფრო მაღლა და მაღლა ახვალ და სულ უფრო მეტს რამეს 
დაინახავ. თითოეული ახალი ნაბიჯი სამყაროსისეთ მხარეს დაგანახებს, რომლის 
არსებობას ვერც კი წარმოიდგენდი. 
რიგში მდგარ ხალხს მისი საუბარი ესმოდა, ზოგი შემოტრიალდა და მომაშტერდა. ხმას 

მხოლოდ მაშინ დაუწია, მუჯლუგუნი რომ გავკარი. 
– ღმერთს მარტო იმას ვევედრები, რამე არ დაგიშავდეს, – წაიჩურჩულა მან. 
ცოტა ხანში უკვე აღარ ვიცოდი, რაზე მელაპარაკა. სალაროსთან საჭმელი ავიღეთ, 

მაგიდასთან მივიტანეთ და უხმოდ დავიწყეთ ჭამა. დუმილისგან თავს მოუსვენრად 
ვგრძნობდი. ვიცოდი, რაც აღელვებდა და შევეცადე, ხუმრობაში გამეტარებინა. 

– რა უნდა დამიშავდეს? იმაზე უარესად ვერ გავხდები, ადრე რომ ვიყავი. ელჯერნონი 
ხომ ისევ ყოჩაღად არის. სანამ ელჯერნონი ჯანზეა, მეც ფორმაში ვიქნები. 
ალისი დანას აწვალებდა, კარაქის ნაჭერზე წრეებს ხაზავდა და ეს მოძრაობა ლამის 

მაჰიპნოზებდა. 



– გარდა ამისა, – გავაგრძელე მე, – პროფესორ ნიმურისა და ექიმ სტრაუსის კამათს 
მოვკარი ყური. ნიმური ამბობდა, დარწმუნებული ვარ, უკვე შეუძლებელია საქმე ცუდად 
წავიდესო. 

– იმედი მაქვს, – თქვა ალისმა, – ვერ წარმოიდგენ, როგორ მეშინოდა, რამე ცუდი არ 
მომხდარიყო. ნაწილობრივ ხომ მეც ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. 
რომ დაინახა, დანას როგორ ვუყურებდი, თეფშთან ფრთხილად დადო. 
– უშენოდ ამას ვერასდროს ვერ შევძლებდი, – ვუთხარი მე. 
გაეცინა და შევკრთი. სწორედ მაშინ შევამჩნიე, მქრქალი ყავისფერი თვალები რომ 

ჰქონდა. მზერა სწრაფად გადაიტანა სუფრაზე და გაწითლდა. 
– გმადლობ, ჩარლი, – მითხრა და ხელი ხელზე მომიჭირა. 
ცხოვრებაში პირველად მომკიდეს ხელი ხელზე და ამან გამათამამა. წინ გადავიხარე, მისი 

ხელი ხელში მქონდა ჩაბღუჯული და სიტყვები თავისით მომადგა ენაზე: – ძალიან 
მომწონხარ. როგორც კი ვთქვი, შემეშინდა, არ გასცინებოდა, მაგრამ მან მხოლოდ თავი 
დამიქნია და გამიღიმა: – მეც მომწონხარ, ჩარლი. 

– მაგრამ ეს მოწონებაზე მეტია. იმის თქმა მინდა, რომ... ჯანდაბა! არ ვიცი, რისი თქმა 
მინდა...  ვგრძნობდი, ვწითლდებოდი და აღარ ვიცოდი, საით გამეხედა, ან ხელები სად 
წამეღო. ჩანგალი დამივარდა და ასაღებად რომ დავიხარე, შემთხვევით წყლიანი ჭიქა 
წავაქციე და წყალი კაბაზე გადაესხა. უცებ ისევ მოუქნელი და დაბნეული გავხდი და 
ბოდიშის მოხდა რომ დავაპირე, ვიგრძენი, რომ პირში ენას ვერ ვაბრუნებდი. 

– არა უშავს, ჩარლი, – დამამშვიდა მან, – წყალია და მეტი არაფერი. შენ ამაზე არ 
ინერვიულო. 
შინისკენ მიმავალ გზაზე ტაქსიში ხმა დიდხანს არ ამოგვიღია. მერე ალისმა ჩანთა ძირს 

დადო და ჰალსტუხი და ჯიბის ცხვირსახოცი შემისწორა: – როგორ ინერვიულე დღეს, 
ჩარლი. 

– მრცხვენია. 
– იმ საუბარმა აგაღელვა. თავი უხერხულად გაგრძნობინე. 
– არა, ამიტომ არა. რასაც ვგრძნობ, სიტყვებით რომ ვერ გადმოვცემ, ეს მაწუხებს. 
– ეს განცდები შენთვის ახალია. არ არის აუცილებელი, ყველაფერი... სიტყვებით გადმოს-

ცე. 
მივუახლოვდი და ვეცადე, მისი ხელი ისევ ხელში ამეღო, მაგრამ გამომტაცა: – არა, 

ჩარლი, არა მგონია, ეს შენთვის კარგი იყოს. გაწყენინე და ამან შეიძლება, ცუდი შედეგი 
გამოიღოს. 
რომ მომიშორა, თავს ერთდროულად უხერხულად და შერცხვენილად ვგრძნობდი. ჩემს 

თავზე გავბრაზდი, სავარძლის მეორე მხარეს მივიწიე და ფანჯარაში დავიწყე ყურება. ისე 
მძულდა თავისი მარტივი პასუხებიანად და დედობრივი მზუნველობიანად, როგორც 
იქამდე არავინ მძულებია. მინდოდა, სახეში სილა გამეწნა, მუხლებზე ეხოხა, მერე 
მკლავებში მომექცია და მეკოცნა. 

– ჩარლი, მაპატიე თუ გაწყენინე. 
– დაივიწყე. 



– უნდა შეეცადო, გაიგო, რა ხდება. 
– მესმის, და არ მინდა ამაზე საუბარი. 
– იმ დროისთვის, როცა ტაქსიმ 77-ე ქუჩაზე მდებარე მის ბინას მიაღწია, თავს სრულიად 

განადგურებული ვიყავი. 
– მისმინე, ჩემი ბრალია, არ უნდა წამოვსულიყავი დღეს შენთან ერთად,  მითხრა მან. 
– ჰო, ახლა ვხვდები, რომ ასეა. 
– ვგულისხმობ, რომ არ გვაქვს ახლა ამის... პირადულ... ემოციურ სფეროში გადატანის 

უფლება. იმდენი რამ გაქვს წინ. ახლა შენს ცხოვრებაში შემოჭრის უფლება არ მაქვს. 
– ეს ხომ ჩემი პრობლემაა. 
– ნუთუ? ეს მხოლოდ შენი პირადი საქმე აღარ არის, ჩარლი. ახლა უკვე მოვალეობები 

გაქვს  არა მხოლოდ პროფესორ ნიმურისა და ექიმ სტრაუსის, არამედ მილიონობით იმ 
ადამიანის მიმართ, ვინც შენს კვალს უნდა გაჰყვეს. 
რაც უფრო მეტს ლაპარაკობდა ასე, მით უარესად ვხდებოდი. ჩემს სიტლანქეს გაუსვა 

ხაზი, იმის უცოდინრობას, როდის რა უნდა ვთქვა და გავაკეთო. მის თვალში დოყლაპია 
მოზარდი ვიყავი და ცდილობდა, თავიდან მარტივად მოვეშორებინე. ბინის კართან 
მომიბრუნდა, გამიღიმა და წამით გავიფიქრე, შინ შემიპატიჟებს-მეთქი, მაგრამ მან 
მხოლოდ წაიჩურჩულა: – ღამე მშვიდობისა, ჩარლი, გმადლობ შესანიშნავი საღამოსათვის. 
მინდოდა, დამშვიდობებისას მეკოცნა. ამაზე წინასწარ ვნერვიულობდი. ქალი ასეთ დროს 

კოცნას არ ელის? წიგნებშიც წამიკითხავს და ფილმებშიც მინახავს, რომ პირველ ნაბიჯს 
კაცი დგამს.წინა ღამით გადავწყვიტე, მეკოცნა, მაგრამ ისევ მეფიქრებოდა, უარი რომ 
მითხრას, მერე რა უნდა ვქნა-მეთქი. 
მივუახლოვდი და ხელები მხრებზე მოვხვიე, მაგრამ დამასწრო, შემაჩერა და ხელები 

ხელზე ჩამჭიდა: – სჯობა, ასე დავემშვიდობოთ, ჩარლი. პირად ურთიერთობებზე ვერ 
გადავალთ. ჯერ ვერა. 
და სანამ უკმაყოფილებას გამოვთქვამდი, ან ვკითხავდი, „ჯერ არაში“ რას გულისხმობდა, 

ოთახში შევიდა: – ღამე მშვიდობისა, ჩარლი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა  დრო 
არაჩვეულებრივად... არაჩვეულებრივად გავატარე.  და კარი მოხურა. 
გამწარებული ვიყავი მასზეც, ჩემს თავზეც და სამყაროზეც, მაგრამ სახლში რომ მივედი, 

გავიაზრე, რომ მართალი იყო. ახლა უკვე იმას ვერ ვხვდები, მისთვის სულ ერთი არ ვიყავი 
თუ უბრალოდ, თავაზიანობის გამო მექცეოდა კარგად. მე რითი უნდა მოვწონებოდი? 
უხერხულობას ყველაზე მეტად ის იწვევს, რომ ადრე ასეთი არაფერი გამომიცდია. საიდან 

სწავლობენ ადამიანები, სხვა ადამიანთან როგორ უნდა მოიქცნენ? საიდან სწავლობს კაცი, 
ქალს როგორ უნდა მოექცეს? 
წიგნები ამაში ბევრი ვერაფრით დაგეხმარებიან. 
მაგრამ შემდეგი დამშვიდობების წინ აუცილებლად ვაკოცებ. 
 
 
 
 



3 მაისი   
ერთ-ერთი ყველაზე დამაბნეველი რამ ის არის, რომ როცა წარსულის შესახებ რაღაც 

მახსენდება, ვერ ვხვდები, მართლა ასე იყო, მე დამამახსოვრდა ასე თუ რაღაცას ვიგონებ. 
გეგონება, ცხოვრება ძილბურანში გამეტარებინოს და ახლა იმის გაგებას ვცდილობ, 
გამოღვიძებამდე როგორი ვიყავი. ყველაფერი შენელებული და უცნაურად ბუნდოვანია. 
გუშინ ცუდი სიზმარი ვნახე და რომ გამეღვიძა, რაღაც მომაგონდა. 
სიზმარი ასეთი იყო: გრძელ დერეფანში მივრბივარ, ირგვლივ მტვრის კორიანტელი დგას 

და თითქმის ვერაფერს ვხედავ. წინ გავრბივარ, დროდადრო ვტრიალდები და უკან 
მოვრბივარ, ჯიბეში რაღაცას ვმალავ და მეშინია. არ ვიცი რა არის, ან საიდან მაქვს, მაგრამ 
ვიცი, რომ წართმევას მიპირებენ და მეშინია. მერე კედელი ინგრევა და მის ადგილას 
უეცრად ჟღალთმიანი გოგონა ჩნდება, ხელებს ჩემკენ იწვდის, სახის ნაცვლად უფორმო 
ნიღაბი აქვს. მკლავებს მხვევს, მკოცნის და მეფერება. მინდა მაგრად ჩავიკრა გულში, 
მაგრამ მეშინია. რაც უფრო მეტად მეხება, მით უფრო მეშინია რადგან ვიცი, რომ გოგოს 
არასოდეს არ უნდა მივეკარო. მისი ტანი რომ მეხახუნება, შიგნით რაღაც უცნაურად 
მიდუღს და მიფეთქავს და სხეულში სითბო მეღვრება, მაგრამ უცებ თავს მაღლა ვწევ და 
ვხედავ, რომ ხელში გასისხლიანებული დანა უჭირავს. გავრბივარ, ვცდილობ ვიყვირო, 
მაგრამ ყელიდან ხმა არ ამომდის და ჯიბეც ცარიელი მაქვს. ვიქექები ჯიბეებში, მაგრამ არ 
ვიცი, რა დავკარგე, ან რატომ ვმალავდი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ დავკარგე და ხელებიც 
სისხლიანი მაქვს, 
რომ გამეღვიძა, ალისი გამახსენდა და ისეთივე ზაფრამ დამიარა, როგორც სიზმარში. 

რისი მეშინია? რაღაც დანასთან დაკავშირებული ამბავია. 
ყავა დავისხი და სიგარეტს მოვუკიდე. ასეთი სიზმარი ადრე არასოდეს მინახავს. ვიცოდი, 

ალისთან გატარებულ საღამოსთან უნდა ჰქონოდა კავშირი. მასზე სხვანაირად დავიწყე 
ფიქრი. 
თავისუფალი ასოციაციების მოხმობა ისევ ძალიან მიჭირს  რთულია, არ აკონტროლო, 

საით წავლენ ფიქრები... ღიად დატოვო გონება და ნებისმიერ რამეს მისცე შიგ შეფრენისა 
და გამოფრენის საშუალება... იდეები ისე ბუყბუყებენ გონების ფსკერზე, როგორც ბუშტები 
ქაფიან აბაზანაში... ქალი ბანაობს... გოგო... ნორმა ბანაობს... ჭუჭრუტანიდან ვუყურებ... 
აბაზანიდან რომ გადმოდის გასამშრალებლად, ვხედავ, რომ მისი სხეული ჩემი 
სხეულისაგან განსხვავდება. რაღაც აკლია. 
დერეფანში მივრბივარ... ვიღაც მომდევს... ადამიანი კი არა, სამზარეულოს დიდი, 

მოელვარე დანა... მეშინია და ვტირი, მაგრამ ხმა არ ამომდის, იმიტომ რომ ყელი 
გამოჭრილი მაქვს და სისხლისაგან ვიცლები... 
დედა, ჩარლი ჭუჭრუტანიდან მითვალთვალებს... 
რატომ არის ნორმა სხვანაირი? რა დაემართა?... სისხლი... სისხლი მოსდის... ღრმა სორო... 
ბრუციანი სამი თაგვი, 
რეგვენი და თათებმრუდი, 
გლეხის ცოლმა დაიჭირა 
დანით დასჭრა ყველას კუდი. 



ჰოდა ახლა სამი თაგვი, 
უჩინო და ჭკუაბლაგვი, 
დადის ასე უკუდოდ. 
დილაა, ჩარლი სამზარეულოში მარტოა. ყველას სძინავს, ის კი თავს ბზრიალათი იქცევს. 

ძირს დახრისას პერანგზე ღილი უწყდება და სამზარეულოს ლინოლეუმის ჩახლართული 
ზოლების გასწვრივ მიგორავს. აბაზანასთან მიგორდება, ჩარლიც კვალდაკვალ მიჰყვება და 
მერე მხედველობიდან ეკარგება. სად წავიდა ღილი? აბაზანაში შედის მოსაძებნად. 
აბაზანაში კარადაა, სადაც გასარეცხი ტანსაცმლის კალათა დევს. უყვარს ტანსაცმლის 
ამოღება და ყურება. მამამისის ტანსაცმელი... დედამისის... და ნორმას კაბები. უნდა, 
ჩაიცვას და წარმოიდგინოს, ვითომ ნორმაა, მაგრამ ერთხელ ეს რომ ქნა, დედამ სცემა. 
ტანსაცმლის კალათაში ნორმას საცვალს პოულობს. ზედ სისხლი აქვს შემხმარი. რა 
დააშავა? ძალიან შეშინებულია. ვინც ასე მოექცა, მალე მასაც მოძებნის და... 
რატომ ჩამრჩა ასე ღრმად ბავშვობის მოგონება და რატომ მგვრის შიშს ახლა? ნუთუ 

ალისისადმი ჩემი გრძნობების გამო? 
ახლა, როცა ამაზე ვფიქრობ, ვხვდები, ქალებისგან თავის შორს დაჭერას რატომ 

მასწავლიდნენ. არ უნდა გამომეხატა ალისისადმი ჩემი გრძნობები. ქალზე ასე ფიქრის 
უფლება არა მაქვს. ჯერ არა. 
მაგრამ ახლაც კი, როცა ამ სიტყვებს ვწერ, შინაგანი ხმა ჩამძახის, რომ აქ კიდევ ერთი რამ 

არის. მე პიროვნება ვარ. სანამ ქირურგის დანის ქვეშ დავწვებოდი, მანამდეც პიროვნება 
ვიყავი. და ვინმე უნდა მიყვარდეს. 

 
 
8 მაისი   
ახლაც კი, როცა უკვე ვიცი, მისტერ დონერის ზურგსუკან რა ხდებოდა, მიჭირს ამის 

დაჯერება. პირველად ორი დღის წინ, პიკის საათის დროს მივხვდი, რომ რაღაც ისე ვერ 
იყო. გიმპი დახლსიქით იდგა, ჩვენი ერთ-ერთი მუდმივი კლიენტისათვის დაბადების 
დღის ტორტს ფუთავდა. ტორტი 3 დოლარი და 95 ცენტი ღირს, მაგრამ გიმპიმ რომ 
უანგარიშა, მრიცხველმა 2 დოლარი და 95 ცენტი აჩვენა. დავაპირე მეთქვა, შეგეშალა 
მეთქი, მაგრამ ამ დროს დახლს მიღმა სარკეში დავინახე, როგორ ჩაუკრა შემკვეთმა გიმპის 
თვალი და როგორ გაუღიმა. პასუხად, გიმპიმაც გაუღიმა. კაცმა ხურდა აიღო. გიმპის კი, 
სანამ მომუჭავდა, ხელში დიდი ვერცხლისფერი მონეტა დავუნახე. მერე სწრაფი 
მოძრაობით ჩააცურა ხელი და ორმოცდაათცენტიანი ჯიბეში ჩაიდო. 

– ჩარლი, კრემიანი ეკლერები კიდევ დაგვრჩა? – მომესმა უკნიდან ქალის ხმა, 
– არ ვიცი, გავალ და ვნახავ. 
გამიხარდა გასვლა რომ მომიწია. ეს ნანახზე დასაფიქრებლად დროს მაძლევდა. რა თქმა 

უნდა, გიმპის შეცდომა არ დაუშვია. გამიზნულად გამოართვა კლიენტს ნაკლები თანხა და 
ეს ორივემ კარგად იცოდა. 
მუხლმოკვეთილი კედელს მივეყრდენი, არ ვიცოდი, რა მექნა. გიმპი აგერ უკვე 15 წელი 

იყო, მისტერ დონერთან მუშაობდა. დონერს, რომელიც თანამშრომლებს ყოველთვის ახლო 



მეგობრებივით, ნათესავებივით ეპყრობოდა, არაერთხელ მიუპატიჟებია გიმპის ოჯახი შინ 
ვახშმად. გასვლა რომ უწევდა ხოლმე, ხშირად თავის ნაცვლად გიმპის ტოვებდა. ისიც 
მსმენია, რომ ცოლის საავადმყოფოს ხარჯების დასაფარად ფული გიმპის დონერმა მისცა. 
წარმოუდგენელი იყო, რომ ასეთ კაცს ვინმე ფულს ჰპარავდა. არა, აქ რაღაც სხვა მიზეზი 

უნდა ყოფილიყო. გიმპის ალბათ მართლა შეეშალა დაანგარიშების დროს და 
ნახევარდოლარიანი, ეტყობა, გასამრჯელო იყო. ან შეიძლება, მისტერ დონერს ჰქონდა 
რაიმე საგანგებო შეთანხმება ამ კლიენტთან, სულ კრემიან ნამცხვრებს რომ გვიკვეთავდა. 
ყველაფერი შემეძლო დამეჯერებინა გარდა იმისა, რომ გიმპი იპარავდა. გიმპი ხომ 
ყოველთვის ძალიან კეთილად მექცეოდა. 
აღარაფერი მაინტერესებდა. ეკლერებიანი ლანგარი რომ გამოვიტანე, მრიცხველს თვალი 

ავარიდე და ორცხობილების, ფუნთუშებისა და ნამცხვრების დახარისხებას შევუდექი. 
მაგრამ როცა დაბალი, წითური ქალი შემოვიდა, სულ ლოყაზე რომ მჩქმეტდა და 

მეხუმრებოდა ხოლმე, გოგო უნდა გიშოვოო, გამახსენდა, რომ ყველაზე ხშირად მაშინ 
მოდიოდა, როცა დონერი სასადილოდ იყო გასული და დახლთან გიმპი იდგა. გიმპი 
მასთან ხშირად მაგზავნიდა ხოლმე შეკვეთების მისატანად. უნებურად გონებაში მისი 
ნავაჭრის თანხა გადავთვალე. 4 დოლარი და 53 ცენტი იყო. გავტრიალდი რომ არ დამენახა, 
როგორ უანგარიშებდა გიმპი. მინდოდა, სიმართლე მცოდნოდა, მაგრამ თან მეშინოდა. 

– ორი და ორმოცდახუთი, მისის უილერ, – თქვა მან. 
მრიცხველის წკრიალი. ხურდის თვლა. უჯრის დაკეტვის ხმა. „გმადლობთ, მისის 

უილერ“. ზუსტად იმ დროს მივბრუნდი, ხელს ჯიბეში რომ იცურებდა და მონეტების ყრუ 
ჩხრიალი გავიგე. 
ნეტავ რამდენჯერ გამოვუყენებივარ შუამავლად, ამ ქალისთვის შეკვეთები ნახევარ ფასად 

რომ მიმეტანა და მერე ნაშთი ერთმანეთში გაენაწილებინათ? ნუთუ მთელი ამ წლების 
განმავლობაში ქურდობაში დამხმარედ მიყენებდა? 
თვალს ვეღარ ვაცილებდი დახლს მიღმა მობორიალე გიმპის, ქაღალდის ქუდის ქვეშიდან 

ოფლი რომ ჩამოსდიოდა წურწურით. გამოცოცხლებული, კარგ გუნებაზე ჩანდა, მაგრამ 
რომ ამომხედა, ჩემს მზერას მოჰკრა თვალი და წარბშეკრული გატრიალდა. მინდოდა 
დამერტყა. მინდოდა დახლს იქით გადავმძვრალიყავი და მისთვის ცხვირ-პირი ამომენაყა. 
არ მახსოვს ადრე ვინმეს მიმართ სიძულვილი მეგრძნოს, მაგრამ იმ დილით გიმპი მთელი 
სულითა და გულით მძაგდა. 
ჩემს მყუდრო ოთახში განმარტოებამ და ყველაფრის ფურცელზე ამონთხევამ არ მიშველა. 

როცა მახსენდება, როგორ ქურდავს გიმპი მისტერ დონერს, რამის დალეწვა მინდება. 
საბედნიეროდ, მეეჭვება, ძალადობაზე წამსვლელი ვიყო. მე მგონი ცხოვრებაში არავისთვის 
დამირტყამს. 
იმის გადაწყვეტა კი მომიწევს, როგორ მოვიქცე. დონერს ვუთხრა, რომ მისი სანდო 

თანამშრომელი მთელი ამ წლების განმავლობაში ფულს ჰპარავდა? გიმპი უარზე დადგება 
და მე კიდევ სიმართლეს ვერასოდეს დავამტკიცებ. მისტერ დონერს ეს რას უშველის? არ 
ვიცი, რა ვიღონო. 

 



9 მაისი   
ღამე არ მძინავს. ეს ამბავი მოსვენებას არ მაძლევს. მეტისმეტად ბევრი მმართებს მისტერ 

დონერის, რომ ასე გულხელდაკრეფილი ვიდგე და ვუყურო, როგორ ძარცვავენ. ხმას თუარ 
ამოვიღებ, გიმპიზე ნაკლები დამნაშავე არც მე ვიქნები. მაგრამ ნამდვილად მაქვს იმის 
უფლება, რომ მე შევატყობინო? ყველაზე მეტად ის მაწუხებს, რომ შეკვეთებზე როცა 
მაგზავნიდა, დონერის გასაქურდად მე მიყენებდა. როცა არ ვიცოდი, მაშინ ამ ყველაფერში 
წილი არ მედო და დამნაშავეც ვერ ვიქნებოდი, მაგრამ ახლა, როცა ყველაფერი ვიცი, ჩემი 
გაჩუმება გიმპის ქურდობაზე არანაკლები დანაშაული იქნება. მეორე მხრივ, გიმპი ჩემი 
თანამშრომელია. სამი შვილი ჰყავს. დონერმა რომ დაითხოვოს, მერე რა უნდა ქნას? თავისი 
კოჭლი ფეხის გადამკიდე, სხვა სამსახურს ალბათ ვეღარც იშოვის. 
არის თუ არა ეს ჩემი სადარდებელი? 
როგორ მივიღო სწორი გადაწყვეტილება? ირონიულია, რომ ჩემი ესოდენ განვითარებუ-

ლი ინტელექტის მიუხედავად, ასეთი ამოცანა ვერ გადამიჭრია. 
 
 
10 მაისი   
პროფესორ ნიმურს ვკითხე, როგორ მოვიქცე-მეთქი. მიმტკიცებს, რომ მე მხოლოდ 

უდანაშაულო მოწმე ვარ და არა ვარ ვალდებული, უსიამოვნებაში გავეხვიო. ის ფაქტი, რომ 
შუამავლად მიყენებდნენ, სულ არ აღელვებს. მეუბნება, რომ თუკი იმ დროს არ მესმოდა, 
რა ხდებოდა, მაშინ არა უშავს. რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე დამნაშავე ვარ, როგორიც დანა 
იქნებოდა ვინმეს დაჭრაში, ან მანქანა  ავარიის დროს. 

– კი მაგრამ უსულო საგანი ხომ არა ვარ, პიროვნება ვარ, – შევეკამათე მე. 
წამით შეცბა და მერე სიცილით მომიგო: – რა თქმა უნდა, ჩარლი, მაგრამ ახლანდელ 

დროს ხომ არ ვგულისხმობდი, მე შენი ოპერაციამდელი მდგომარეობა მქონდა მხედველო-
ბაში. 
ჰოი, რა თვითკმაყოფილი და მაღალფარდოვანი იყო. მასაც სიამოვნებით ვლეწავდი 

ერთს. 
– თქვენ შეიძლება დაგავიწყდათ კიდეც, მაგრამ მე ოპერაციამდეც პიროვნება ვიყავი. 
– ჰო, რა თქმა უნდა, ჩარლი. არასწორად ნუ გამიგებ, ის სხვა ამბავი იყო... – მერე უცებ 

გაახსენდა, რომ ლაბორატორიაში ცხრილები ჰქონდა შესამოწმებელი და წავიდა. 
ექიმი სტრაუსი ჩვენი თერაპიის სეანსების დროს ბევრს არ ლაპარაკობს ხოლმე, მაგრამ 

დღეს ჩემი ამბავი რომ მოვუყევი, მითხრა, რომ მორალურად ვალდებული ვიყავი, მისტერ 
დონერისთვის სიმართლე შემეტყობინებინა. 
მაგრამ ამაზე რაც უფრო მეტს ვფიქრობდი, ყველაფერი სულ უფრო მეტად რთულდებო-

და. კვანძის გახსნაში ვინმე სხვა უნდა დამხმარებოდა, ასეთი კი მხოლოდ ალისი იყო. 
თერთმეტის ნახევარი რომ გახდა, მეტი ვეღარ მოვითმინე. სამჯერ ავკრიფე ნომერი და 
სამჯერვე გავთიშე, მაგრამ მეოთხე ცდაზე ძალა მოვიკრიბე და მანამდე დავიცადე, სანამ 
მის ხმას გავიგონებდი. 



თავიდან არ აპირებდა ჩემს ნახვას, მაგრამ შევევედრე, იმ კაფეტერიაში შემხვედროდა, იმ 
დღეს ერთად რომ ვივახშმეთ. – გაფასებ, ყოველთვის კარგ რჩევებს მაძლევ ხოლმე. – ისევ 
რომ შეყოყმანდა, დავიჟინე: – უნდა დამეხმარო. ნაწილობრივ შენც ხარ პასუხისმგებელი. 
შენ თვითონ არ მითხარი? შენ რომ არ ყოფილიყავი, ამაში თავს საერთოდ არ გავყოფდი. 
ჩემი ასე მარტივად დაკიდების უფლება არა გაქვს. 
ბოლოს, როგორც ჩანს, მიხვდა, რომ მართლა ცუდ დღეში ვიყავი და დამთანხმდა. 

გავთიშე და ტელეფონს მივაშტერდი. რატომ იყო ჩემთვის ასე მნიშვნელოვანი, რას 
ფიქრობდა, რას გრძნობდა? ჩამორჩენილ მოზრდილთა ცენტრში გატარებული წელიწადზე 
მეტი დროის განმავლობაში ჩემთვის ყველაზე სანუკვარი სურვილი მისი გახარება იყო. 
იქნებ სწორედ მის გამო დავთანხმდი ოპერაციაზე? 
კაფეტერიის წინ იმდენ ხანს ვცემდი ბოლთას, სანამ პოლიციელმა ეჭვის თვალით არ 

დამიწყო ყურება. შიგნით შევედი და ყავა შევუკვეთე. საბედნიეროდ, მაგიდა, რომელსაც 
ბოლოს ვუსხედით, თავისუფალი იყო. ძებნას ალბათ იქ დამიწყებდა. დამინახა და ხელი 
დამიქნია, მაგრამ სანამ მაგიდას მოუახლოვდებოდა, ყავის ასაღებად სალაროსთან 
შეჩერდა. გამიღიმა და მივხვდი, იგივე მაგიდა რომ ავირჩიე, იმიტომ მიღიმოდა. 
სულელური რომანტიკული ჟესტი. 

– ვიცი, უკვე გვიანია,  მოვუბოდიშე, – მაგრამ გეფიცები, უკვე ლამის ჭკუიდან გადავდიო-
დი. უნდა გელაპარაკო. 
ყავას წრუპავდა და ჩუმად უსმენდა ჩემს მონათხრობს  როგორ აღმოვაჩინე გიმპის 

თაღლითობის ამბავი, როგორ იმოქმედა ამან ჩემზე და რა ურთიერთსაწინააღმდეგო 
რჩევები მივიღე ლაბორატორიაში. რომ მოვრჩი, სკამის ზურგს მიეყრდნო და თავი გაიქნია. 

– ჩარლი, მაოცებ. ერთი მხრივ, ძალიან დიდ პროგრესს მიაღწიე. მეორე მხრივ, საქმე 
გადაწყვეტილების მიღებაზე რომ მიდგება, ისევ ბავშვივით ხარ. გადაწყვეტილებას შენ 
მაგივრად მე ვერ მივიღებ. პასუხს წიგნებში ვერ იპოვი, ვერც სხვა ადამიანები გიშველიან. 
თუ გინდა მთელი ცხოვრება ბავშვად არ დარჩე, პასუხი შენში უნდა იპოვო  უნდა იგრძნო, 
რა იქნება სწორი. საკუთარი თავის ნდობა უნდა ისწავლო. 
მისმა ქადაგებამ თავიდან გამაღიზიანა, მაგრამ მერე უეცრად მივხვდი, რისი თქმაც 

უნდოდა. 
– ანუ, მე უნდა გადავწყვიტო? 
თავი დამიქნია. 
– სხვათა შორის, ახლა რომ ვუფიქრდები, მგონი რაღაც უკვე გადავწყვიტე, ვფიქრობ, 

ნიმურიც ცდება და სტრაუსიც,  ვთქვი მე. 
ყურადღებით, აღელვებით მიყურებდა: – ჩარლი, მგონი შენს თავს რაღაც ხდება. ნეტავ 

ახლა შენი სახე დაგანახა. 
– ჰო, ეშმაკმა დასწყევლოს, ხდება და მერე როგორ! თითქოს კვამლში ვიყავი გახვეული და 

ვერაფერს ვხედავდი, შენ კი ერთი შებერვით გაფანტე. მარტივი, სრულიად მარტივი იდეა  
ჩემს თავს ვენდო  ადრე აზრადაც არ მომსვლია. 

– ჩარლი, საოცარი ხარ. 



მის ხელს ვწვდი და ჩავბღუჯე: – საოცარი შენ ხარ. შენი ერთი შეხება თვალხილულად 
მაქცევს. 
გაწითლდა და ხელი გასწია. 
– ბოლოს აქ რომ ვიყავით, გითხარი, მომწონხარ-მეთქი, უნდა გამებედა და მეთქვა, რომ 

მიყვარხარ, – ვუთხარი მე. 
– არ გინდა ჩარლი, ჯერ არა. 
– ჯერ არა? – ვიყვირე, – მაშინაც ეგრე მითხარი. რას ნიშნავს „ჯერ არა?“ 
– ჩუ ... ცოტა ხანს მოიცადე, ჩარლი. სწავლა დაამთავრე, დააკვირდი, საით წაგიყვანს ეს 

ყველაფერი. მეტისმეტად სწრაფად იცვლები. 
– ეს რა შუაშია? იმას, რასაც შენ მიმართ ვგრძნობ, ჩემი ინტელექტის გაუმჯობესება ვერ 

შეცვლის. მხოლოდ კიდევ უფრო მეტად შეიძლება შემიყვარდე. 
– ემოციური თვალსაზრისითაც იცვლები. რაღაცნაირად, ისე გამოვიდა, რომ პირველი 

ქალი ვარ, ვისაც... ისე შეხედე, როგორც ქალს. ამ დრომდე შენი მასწავლებელი ვიყავი  ის, 
ვისაც რჩევისა და დახმარებისთვის მიმართავდი. ის, რომ ფიქრობ, თითქოს გიყვარვარ, 
შენი არჩევანის შეზღუდულობით არის განპირობებული. სხვა ქალებს შეხვდი, შენს თავს 
მეტი დრო მიეცი. 

– იმის თქმა გინდა, რომ პატარა ბიჭებს ხშირად ყოველთვის თავიანთი მასწავლებლები 
უყვარდებათ და მე ემოციურად ჯერ კიდევ პატარა ბიჭი ვარ, ხომ? 

– ნუ ამახინჯებ ჩემს სიტყვებს, არა, ბიჭად არ აღგიქვამ. 
– მაშინ, ემოციურად ჩამორჩენილი გგონივარ. 
– არა. 
– მაშინ, რატომ? 
– ჩარლი, ნუ მაიძულებ პასუხის გაცემას. არ ვიცი. შენ უკვე გასცდი ჩემი ინტელექტუა-

ლური დიაპაზონის საზღვრებს. რამდენიმე თვეში, ან კვირაშიც კი, უკვე სხვა პიროვნება 
იქნები. ინტელექტუალური სიმწიფის პიკს რომ მიაღწევ, შეიძლება ურთიერთობაც კი 
ვეღარ შევძლოთ. ემოციურად რომ მომწიფდები, შეიძლება საერთოდ აღარც კი გინდოდე. 
ჩემს თავზეც უნდა ვიფიქრო ჩარლი. მოდი, მოვიცადოთ და ვნახოთ, რა მოხდება. ცოტა 
მოითმინე. 
მართალს ამბობდა, მაგრამ თავს მისი მოსმენის უფლებას არ ვაძლევდი. 
– იმ საღამოს, – ამოვიხრიალე: – ვერ წარმოიდგენ, შეხვედრას როგორ მოუთმენლად 

ველოდებოდი. კინაღამ ჭკუიდან გადავედი იმაზე ფიქრით, როგორ მოვქცეულიყავი, რა 
მეთქვა. მინდოდა, საუკეთესო შთაბეჭდილება მომეხდინა. მეშინოდა, რამე ისეთი არ 
მეთქვა, რომ შენთვის მეწყენინებინა. 

– სულაც არ მწყენია, ჩარლი, მესიამოვნა. 
– მაშინ, როდის გნახავ კიდევ? 
– არ მაქვს უფლება, რომ ამ ურთიერთობაში გაგხვიო. 
– უკვე გახვეული ვარ და ეგ არის! – ვიყვირე მე და რომ შევამჩნიე ხალხი მიყურებდა, ხმას 

დავუწიე. ბრაზისგან ვთრთოდი, – პიროვნება ვარ, მამაკაცი და მხოლოდ წიგნებით, 
ჩანაწერებით და ელექტრონული ლაბირინთებით ვერ ვიცხოვრებ. შენ მეუბნები, სხვა 



ქალებს შეხვდიო. როგორ, როცა სხვა ქალებს არ ვიცნობ? შიგნით რაღაც მიდუღს და 
მხოლოდ ის ვიცი, რომ ეს შენზე ფიქრს მაიძულებს. წიგნს რომ ვკითხულობ, გვერდებზე 
შენს სახეს ვხედავ. არა ისეთ გადღაბნილს, როგორც სხვა სახეებს ვიხსენებ ხოლმე 
წარსულიდან, არა  მკაფიოსა და ცოცხალს. მერე ფურცელს ვეხები, შენი სახე ქრება და 
მინდება, წიგნი დავხიო და გადავაგდო. 

– ჩარლი, გთხოვ. 
– ნება მომეცი, კიდევ გნახო. 
– ხვალ, ლაბორატორიაში. 
– ხომ იცი, რომ ამას არ ვგულისხმობ. ლაბორატორიისგან შორს. უნივერსიტეტისგან 

შორს. ცალკე. 
ვგრძნობდი, უნდოდა, დამთანხმებოდა. ჩემი ჟინიანობით გაოცებული იყო. ჩემი თავი მე 

თვითონაც მაკვირვებდა. იმასღა ვაცნობიერებდი, რომ მასზე იერიშის შეწყვეტა ჩემს ძალ-
ღონეს აღემატებოდა. და მაინც, როცა ვევედრებოდი, ხმაში შიშის ნოტები მეპარებოდა. 
ხელები გამიოფლიანდა. რისი უფრო მეტად მეშინოდა  რომ არ დამთანხმდებოდა თუ რომ 
დამთანხმდებოდა? მოლოდინით გამოწვეული ეს საშინელი დაძაბულობა უეცარი 
პასუხით რომ არ გაექარწყლებინა, მღელვარებისგან ალბათ გული წამივიდოდა. 

– კარგი, ჩარლი, ლაბორატორიისგან და უნივერსიტეტისგან შორს, მაგრამ ცალკე არა. არა 
მგონია, ჩვენი განმარტოება დასაშვები იყოს. 

– სადაც მეტყვი, – ამოვილუღლუღე, – ოღონდ შენთან ერთად ვიყო და ტესტებზე, 
სტატისტიკაზე, შეკითხვებსა და პასუხებზე არ ვფიქრობდე. 
წარბები შეიჭმუხნა, დაფიქრდა: – კარგი. ცენტრალურ პარკში უფასო საგაზაფხულო 

კონცერტები იმართება. იმ კვირაში შეგიძლია ერთ-ერთ საღამოზე წამიყვანო.  
მისი კარის ზღურბლს რომ მივუახლოვდით, სწრაფად შემობრუნდა და ლოყაზე მაკოცა.   
– ღამე მშვიდობისა, ჩარლი. გამიხარდა რომ დამირეკე. ხვალ ლაბორატორიაში 

შევხვდებით,  და კარი მოხურა. გარეთ, შენობის წინ ვიდექი და მისი ბინის შუქს 
ვუყურებდი, სანამ არ ჩაქრა. 
უკვე ეჭვგარეშეა. შეყვარებული ვარ. 
 
 
11 მაისი   
მთელი ამ ფიქრებისა და ნერვიულობის მერე მივხვდი, რომ ალისი მართალი იყო. ჩემს 

ალღოს უნდა მივნდობოდი. საცხობში გიმპის უფრო ყურადღებით დავაკვირდი. დღეს 
სამჯერ ვნახე, როგორ მისცა მყიდველს საქონელი ნაკლებ ფასად და როგორ ჩაიჯიბა 
ნაშთიდან თავისი წილი. ამას მხოლოდ რამდენიმე მუდმივ კლიენტთან აკეთებდა და 
გავიფიქრე, რომ ეს ხალხიც გიმპივით დამნაშავეა. მათთან მორიგების გარეშე ეს ვერც 
ვერასოდეს მოხდებოდა. გიმპი რატომ უნდა ყოფილიყო განტევების ვაცი? 
აი, ასე მოვიფიქრე კომპრომისული ვარიანტი. შეიძლება, საუკეთესო გადაწყეტილება არ 

იყო, მაგრამ სამაგიეროდ, ჩემი გადაწყვეტილება იყო და ამ ვითარებაში საუკეთესო 



გამოსავლად მეჩვენებოდა. ვეტყოდი, რომ ვიცი და გავაფრთხილებდი, რომ შეეწყვიტა ამის 
კეთება. 
აბაზანაში დავიმარტოხელე. შევედი თუ არა, მაშინვე გარიდება მოინდომა, მაგრამ 

შევაჩერე: – რაღაც მნიშვნელოვანზე უნდა დაგელაპარაკო, – ვუთხარი მე, – მეგობარს რაღაც 
პრობლემა აქვს და შენი რჩევა მჭირდება. აღმოაჩინა, რომ ერთ-ერთი თანამშრომელი მის 
უფროსს თვალს უხვევს და ახლა არ იცის, როგორ მოიქცეს. არ უნდა, დაასმინოს და 
ხათაბალაში გახვიოს, მაგრამ არც ის შეუძლია, განზე გადგეს და უფროსის გასულელების 
ნება მისცეს, რომელიც ორივეს ყოველთვის ძალიან კარგად ექცეოდა. 
გიმპიმ მძიმედ შემომხედა: – მერე, რის გაკეთებას აპირებს ეგ შენი მეგობარი? 
– საქმეც ესაა, არაფრის გაკეთება არ უნდა. ფიქრობს, რომ ქურდობა თუ შეწყდება, 

გასაკეთებელიც აღარაფერია. ადგება და ყველაფერს დაივიწყებს. 
– შენს მეგობარს გადაეცი, ცხვირს სხვის საქმეში ნუ ყოფს, – თქვა გიმპიმ და კოჭლი ფეხი 

მოინაცვლა, – ასეთ რამეებზე თვალს უნდა ხუჭავდეს და ესმოდეს, მისი მეგობრები ვინ 
არიან. უფროსი უფროსია, თანამშრომლები კიდევ ერთმანეთს გვერდში უნდა ედგნენ. 

– ჩემი მეგობარი ასე არ ფიქრობს. 
– ეს მისი საქმე არ არის. 
– ის კიდევ თვლის, რომ თუკი იცის, რა ხდება, პასუხისმგებლობა ნაწილობრივ მასაც 

ეკისრება. ჰგონია, რომ თუ ქურდობას ბოლო მოეღება, მაშინ სათქმელიც აღარაფერი ექნება, 
თუ არადა, ყველაფრის უფროსისთვის მოყოლა მოუწევს. შენი აზრი მაინტერესებდა. 
როგორ ფიქრობ, შეწყდება ქურდობა ასეთი პირობით? 
ბრაზის შენიღბვა ძალიან უჭირდა. ვატყობდი, უნდოდა, დაერტყა, მაგრამ მხოლოდ 

მუშტს კრავდა. 
– შენს მეგობარს უთხარი, რომ როგორც ჩანს, მის თანამშრომელს არჩევანი აღარ რჩება. 
– ძალიან კარგი, – ვუთხარი მე, – ჩემს მეგობარს ძალიან გაუხარდება. 
გიმპი გაბრუნდა და რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა, მერე შეჩერდა და მოტრიალდა: – იმ 

შენს მეგობარს წილში ხომ არ უნდა ყოფნა? ეგ ხომ არ არის მიზეზი? 
– არა, უბრალოდ, უნდა, ეს ყველაფერი შეწყდეს. 
შემომხედა: – გეუბნები, ინანებ, ამაში ცხვირი რომ ჩაყავი. სულ გესარჩლებოდი. ნეტა 

ტვინი სად მქონდა! – და წაჩლახუნდა. 
არ ვიცი, შეიძლება ყველაფერი დონერისთვის უნდა მომეყოლა და გიმპი სამსახურიდან 

დამეთხოვნინებინა. მაგრამ როგორც მოვიქეცი, ესეც რაღაცაზე მეტყველებს. მორჩა და 
გათავდა. მაგრამ კიდევ რამდენი ისეთი ადამიანია, სხვა ადამიანებს გიმპივით რომ 
იყენებს? 

 
 
15 მაისი   
სწავლის ამბავი კარგად მიდის. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ახლა ჩემთვის მეორე 

სახლია. რადგან ბეჭდური გვერდის წასაკითხად მხოლოდ ერთი წამი მყოფნის, 
ცნობისმოყვარე სტუდენტები გამუდმებით გარშემო მეხვევიან საკუთარი თვალით რომ 



ნახონ, წიგნებს როგორ ვყლაპავ. ამის გამო იძულებულები გახდნენ, ბიბლიოთეკაში 
ჩემთვის ცალკე ოთახი გამოეყოთ. 
ამ დროისათვის ძირითადად უძველესი ენების ეტიმოლოგიის საკითხებით, ვარიაციული 

აღრიცხვის დარგში უახლესი შრომებითა და ინდოეთის ისტორიით ვარ გატაცებული. 
საოცარია, როგორ უკავშირდება ერთმანეთს ერთი შეხედვით ერთმანეთისაგან სრულიად 
განცალკევებული მოცემულობები. უკვე მორიგ პლატოს მივაღწიე და ახლა სხვადასხვა 
დისციპლინათა მიმართულებები ერთმანეთთან ისე მჭიდროდ დაკავშირებული მეჩვენება, 
თითქოს ერთი და იმავე წყაროდან მომდინარეობდნენ. უცნაურია, რაოდენ ბავშვური 
მეჩვენება სტუდენტების კამათი პოლიტიკის, ისტორიის თუ რელიგიის შესახებ 
უნივერსიტეტის ბუფეტში მჯდარი ყურს რომ ვუგდებ ხოლმე. 
იდეების ასეთ ელემენტარულ დონეზე განხილვა სიამოვნებას აღარ მანიჭებს. ხალხი ვერ 

იტანს, როცა უთითებ, რომ პრობლემის სიღრმეს ვერ სწვდებიან. ვერ ხვდებიან, ზედაპირს 
მიღმა რა არის. უმაღლეს საფეხურზეც ზუსტად ამავე პრობლემას ვაწყდები, ამიტომ 
ბიკმანის უნივერსიტეტის პროფესორებთანაც კი ვიკავებ თავს ამ საკითხებზე 
შეკამათებისაგან. 
ბერტმა ფაკულტეტის სასადილოში ეკონომიკის პროფესორი გამაცნო, რომელიც 

საპროცენტო განაკვეთის მარეგულირებელი ეკონომიკური ფაქტორების შესახებ 
დაწერილი შრომით არის ცნობილი. კითხვის დროს დაბადებული ზოგიერთი იდეის 
ეკონომისტთან ერთად განხილვა დიდი ხანია მინდოდა. ამჯერად მშვიდობიან დროს 
სამხედრო ბლოკადის იარაღად გამოყენების მორალური ასპექტები მაღელვებდა. ვკითხე, 
რას ფიქრობდა ზოგიერთი სენატორის მოსაზრებაზე, რომ ამგვარი ტაქტიკა „შავი სიების“ 
შესაქმნელად და ნავიცერტის კონტროლის გაძლიერების საშუალებად უნდა გამოვიყენოთ, 
როგორც ეს I და II მსოფლიო ომების დროს ხდებოდა იმ ზოგიერთი მცირე ქვეყნის 
წინააღმდეგ, ახლა ჩვენ რომ გვიპირისპირდება. 
სივრცეს გასცქეროდა, ჩუმად მისმენდა და თითქოს პასუხის გასაცემად აზრის მოკრებას 

ცდილობდა. მაგრამ რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩაახველა და თავი გაიქნია. მომიბოდიშა, ეს 
საკითხი ჩემი სპეციალიზაციის ფარგლებს მიღმააო. მითხრა, რომ მისი ინტერესის სფერო 
საპროცენტო განაკვეთების რეგულირება იყო და სამხედრო ეკონომიკას მაინცდამაინც 
დიდ ყურადღებას ვერ უთმობდა. მირჩია, მისტერ უესისთვის მიმემართა, რომელიც II 
მსოფლიო ომისდროინდელი სავაჭრო შეთანხმებების შესახებ სტატიის ავტორია და 
შესაძლოა, რამეში დამხმარებოდა. სანამ კიდევ რამის თქმას მოვასწრებდი, ხელი ხელზე 
მტაცა და ჩამომართვა. მითხრა, რომ გაუხარდა ჩემი გაცნობა, მაგრამ ლექციისთვის რაღაც 
შენიშვნები ჰქონდა შესაჯამებელი და წავიდა. 
იგივე განმეორდა, როცა ამერიკული ლიტერატურის სპეციალისტთან ჩოსერის განხილვა 

ვცადე, ორიენტალისტს ტრობრიანის კუნძულების მოსახლეობაზე ვკითხე რაღაც, 
მოზარდთა ქცევის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის სპეციალისტ 
სოციალურ ფსიქოლოგთან კი შრომის ავტომატიზაციით გამოწვეული უმუშევრობის 
საკითხზე მოვინდომე გასაუბრება. ყოველთვის პოულობენ სადმე გაძურწვის საბაბს, რომ 
თავიანთი ცოდნის სივიწროვე არ გამოააშკარაონ. 



რა სხვანაირები მეჩვენებიან ახლა. რა სულელი ვიყავი რომ მეგონა, პროფესორები 
ინტელექტუალური გიგანტები არიან-მეთქი. სინამდვილეში, მხოლოდ ადამიანები არიან 
და მეტი არაფერი და ეშინიათ, დანარჩენმა სამყარომ არ შეიტყოს ამის შესახებ. ალისიც 
ადამიანია და არა ქალღმერთი. ხვალ საღამოს კონცერტზე მიმყავს. 

 
 
17 მაისი  
ლამისაა დამათენდეს და მე კიდევ ვერ ვიძინებ. უნდა გავიგო, გუშინ საღამოს კონცერტზე 

რა დამემართა. 
საღამო მშვენივრად დაიწყო. ხეივანი უკვე ხალხით იყო სავსე და მე და ალისს ბალახზე 

წამოწოლილ წყვილებს შორის მოგვიწია გზის გაკვლევა. ბოლოს, როგორც იქნა, 
ბილიკისგან მოშორებით თავისუფალი ხე ვიპოვეთ. იქ, სიბნელეში სხვა წყვილების 
არსებობას მხოლოდ ქალის ხმამაღალი სიცილი და მოკიდებული სიგარეტების ციმციმი 
მოწმობდა. 

– მშვენიერი ადგილია,  განაცხადა ალისმა, – რად გვინდა მაინცდამაინც ორკესტრის 
თავზე ჯდომა. 

– ეს რა არის, ახლა რომ უკრავენ? – ვკითხე მე. 
– დებიუსის „ლა მერ“. მოგწონს? 
მის გვერდით მოვკალათდი: – ამ ჟანრის მუსიკაზე ბევრი არაფერი ვიცი, უნდა 

დავფიქრდე. 
– არ იფიქრო,  წაიჩურჩულა მან, – იგრძენი. ნუ ეცდები გაიგო. უბრალოდ, მიენდე. მიეცი 

საშუალება, ტალღასავით გადაგიაროს.  ბალახზე წამოწვა და თავი ორკესტრისკენ 
მიაბრუნა. 
წარმოდგენა არ მქონდა ჩემგან რას ელოდა. ეს პრობლემის გადაჭრისა და ცოდნის 

სისტემური შეძენის მკაფიო სქემა როდი იყო. ჩემს თავს ვუმეორებდი, რომ გაოფლილი 
ხელები, გაძნელებული სუნთქვა და სურვილი, მისთვის მკლავები შემომეჭდო, 
ბიოქიმიური რეაქციები იყო და მეტი არაფერი. სტიმულირეაქციის მოდელზე 
დაყრდნობით ჩემი აგზნების წარმომავლობაც კი განვსაზღვრე. ყველაფერი ბუნდოვანი და 
გაურკვეველი იყო. უნდა მომეხვია ხელი თუ არა? ელოდა ამას ჩემგან, თუ არა? 
გაბრაზდებოდა? ვგრძნობდი, ისევ მოზარდივით ვიქცეოდი და ამ აზრს წყობიდან 
გამოვყავდი. 

– მისმინე,  ძლივს ამოვღერღე, – არ გინდა, უფრო მოხერხებულად მოთავსდე? მხარზე 
დამეყრდენი. 
ნება დამრთო ხელი მომეხვია, მაგრამ ჩემკენ არ მოუხედავს. მეტისმეტად ჩაძირული იყო 

მუსიკაში და თითქოს ვერ აცნობიერებდა, რას ვაკეთებდი. უნდოდა რომ მოვხვეოდი? თუ 
უბრალოდ, მითმენდა? მკლავი მისი წელისკენ რომ ჩავაცურე, ვიგრძენი, როგორ 
გააჟრჟოლა, მაგრამ ისევ ორკესტრის მიმართულებით იყურებოდა. თავს იკატუნებდა, 
თითქოს მუსიკაზე იყო კონცენტრირებული, რომ რეაგირება თავიდან აერიდებინა. არ 
უნდოდა სცოდნოდა, რა ხდებოდა. სანამ სხვა მხარეს იყურებოდა და უსმენდა, შეეძლო 



თავი ისე დაეჭირა, თითქოს ჩემი სიახლოვე, ჩემი მკლავების შეხება მისი გაცნობიერებისა 
და თანხმობის მიღმა იყო. უნდოდა, სანამ მისი გონება რაღაც უფრო ამაღლებულს 
უტრიალებდა, მის სხეულს მოვფერებოდი. უხეშად ვწვდი და ნიკაპით ჩემკენ მოვაბრუნე: 
– რატომ არ მიყურებ? ცდილობ, წარმოიდგინო, ვითომ არ ვარსებობ? 

– არა ჩარლი, – წაიჩურჩულა მან, – ვცდილობ წარმოვიდგინო, ვითომ მე არ ვარსებობ.  
მხარზე რომ შევეხე, დაიძაბა და ათრთოლდა, მაგრამ ჩემკენ მოვიზიდე. მერე კი დაიწყო... 

ყრუ ზუზუნი ყურებში... ელექტროხერხი... სადღაც... შორს. მერე სიცივე... კიდურებში 
რაღაც მჩხვლეტდა, თითები გამიშეშდა. უეცრად, ისეთი განცდა დამეუფლა, თითქოს 
ვიღაც მითვალთვალებდა. 
აღქმის კუთხის მკვეთრი ცვლილება. ხეების მიღმა, რომელიღაც ჩაბნელებული 

კუთხიდან ერთმანეთის მკლავებში მწოლიარე ჩვენი თავები დავინახე. ავიხედე და იქვე 
ჩაკუზულ 15-16 წლის ბიჭს მოვკარი თვალი. – ეი! – დავუყვირე. რომ ადგა, დავინახე, 
შარვალი ჩახდილი ჰქონდა. 

– რა მოხდა? – ამოიკვნესა ალისმა. 
წამოვხტი და ბიჭი მაშინვე სიბნელეში გაუჩინარდა: – დაინახე? 
– არა, არავინ დამინახავს, – თქვა მან. ქვედაკაბას ნერვიულად ისწორებდა. 
– აი, აქ იდგა, გვიყურებდა. ისე ახლოს იყო, შეეძლო შეგხებოდა. 
– ჩარლი, სად მიდიხარ? 
– შორს ვერ წავიდოდა. 
– თავი დაანებე ჩარლი, არა უშავს. 
მაგრამ ჩემთვის უშავდა. სიბნელეში გავრბოდი, აქა-იქ დაფეთებულ წყვილებს ვაწყდებო-

დი, ბიჭის კვალი კი ვერ ვიპოვე. 
რაც უფრო მეტს ვფიქრობდიმასზე, მით უფრო მძაფრად მიპყრობდა ის გულისამრევი 

განცდა, გონების დაკარგვამდე რომ იცის. უკიდეგანო უდაბნოში ვიყავი, მარტო და 
გზააბნეული. რის ვაივაგლახით ავიყვანე თავი ხელში და იმ ადგილს მივაგენი, სადაც 
ალისი იჯდა. 

– იპოვე? 
– არა, მაგრამ ნამდვილად აქ იყო. დავინახე. 
უცნაურად შემომხედა: – კარგად ხარ? 
– ახლავე... ერთი წუთი მინდა... ოღონდ ეს ზუზუნი შეწყდეს ყურებში... 
– იქნებ სჯობს, წავიდეთ? 
მისი ბინისკენ რომ მივდიოდით, მთელი გზა იმაზე ვფიქრობდი, რომ ის ბიჭი სიბნელეში 

იყო ჩაცუცქული და წამით თვალწინ მისგან დანახულმა სურათმა გამიელვა  როგორ 
ვიწექით ჩვენ ორნი ჩახუტებულები. 

– შემოხვალ? ყავას მოგიდუღებ. 
მინდოდა, მაგრამ რაღაც არ მიშვებდა: – მგონი სჯობს, წავიდე. ბევრი საქმე მაქვს ამაღამ 

დასამთავრებელი. 
– ჩარლი, რამე ისეთი ხომ არ გითხარი, ან ხომ არ გავაკეთე? 
– არა, რას ამბობ. უბრალოდ, იმ ბიჭზე მომეშალა ნერვები, რომ გვითვალთვალებდა.  



ახლოს იდგა. ელოდა, რომ ვაკოცებდი. ხელი მოვხვიე, მაგრამ იგივე განმეორდა. სწრაფად 
რომ არ გავწეულიყავი, გული წამივიდოდა. 

– ჩარლი, ავადმყოფურად გამოიყურები. 
– ალის, დაინახე ის ბიჭი? სიმართლე მითხარი... 
თავი გაიქნია: – არა, ბნელოდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ... 
– უნდა წავიდე. დაგირეკავ, – და სანამ ჩემს შეჩერებას მოასწრებდა, დავუსხლტი. 
შენობიდან უნდა გამეღწია სასწრაფოდ, სანამ ყველაფერი თავზე ჩამომექცეოდა. ახლა 

რომ ვფიქრობ ამაზე, დარწმუნებული ვარ, ჰალუცინაცია იყო. ექიმი სტრაუსს მიაჩნია, რომ 
ემოციურად ისევ იმ გარდამავალ ასაკში ვარ, როცა ქალთან სიახლოვე, ან სექსზე ფიქრი 
შფოთვას, პანიკას, ჰალუცინაციებსაც კი მგვრის. მიაჩნია, რომ ჩემს სწრაფ 
ინტელექტუალურ განვითარებას შეცდომაში შევყავარ და მაფიქრებინებს, რომ 
ნორმალური ემოციური ცხოვრებით შემიძლია ვიცხოვრო. მაგრამ უნდა შევეგუო, რომ 
როგორც სექსთან დაკავშირებულ სიტუაციებში აღმოცენებული შიშები და მუხრუჭები 
ავლენს, ემოციურად ჯერ კიდევ მოზარდი, სექსუალურად განუვითარებელი ვარ. მგონი, 
იმის თქმა უნდა, რომ ალის კინიანისნაირ ქალთან ურთიერთობისთვის მზად არ ვარ. ჯერ 
არა. 

 
 
20 მაისი   
სამსახურიდან დამითხოვეს. ვიცი, ჩემი მხრიდან წარსულზე ჩაბღაუჭება სისულელე იყო, 

მაგრამ იმ ადგილს, ღუმლის სიმხურვალისგან გაყავისფრებულ თეთრ აგურის კედლებს 
რაღაც ისეთი... მშობლიური ჰქონდა. 
რა დავუშავე ისეთი, ასე რომ ამითვალწუნეს? 
დონერის რა ბრალია, თავისი საზრუნავი აქვს, საქმეზე, სხვა თანამშრომლებზე უნდა 

იფიქროს. და მაინც, ის ხომ ჩემთვის მამაზე ახლობელი იყო. 
თავის კაბინეტში დამიძახა, მბრუნავი მაგიდის გვერდით მდგარი ერთადერთი სკამიდან 

განცხადებები და ჩეკები გადახვეტა და თავაუღებლად მითხრა: – შენთან დალაპარაკება 
მინდოდა. ბარემ ახლავე ვისაუბროთ. 
ახლა სისულელედ მეჩვენება, მაგრამ რომ ვიჯექი და მისტერ დონერს ვუყურებდი  

დაბალსა და პირმრგვალს, გაბარდღული ღია წაბლისფერი ულვაში ზედა ტუჩზე 
კომიკურად რომ წამოშვეროდა  თითქოს ერთ სკამზე ერთდროულად ორი ჩარლი იჯდა, 
ძველიცა და ახალიც და ორივე შიშით ელოდა, რას იტყოდა ძველი მისტერ დონერი. 

– ჩარლი, ბიძაშენი ჰერმანი ჩემი კარგი მეგობარი იყო. დავპირდი, რომ ჭირსა თუ ლხინში 
სამსახურს შეგინარჩუნებდი, რომ ჯიბეში ორიოდე დოლარი და თავზე ჭერი გქონოდა და 
უორენის თავშესაფარში არ გამხდარიყავი წასაყვანი. მე ჩემი სიტყვა არ გამიტეხავს. 

– საცხობი ჩემი სახლია. 
– მე კიდევ ჩემი ღვიძლი ვაჟივით გექცეოდი, თავი სამშობლოს რომ შესწირა. ჰერმანი რომ 

გარდაიცვალა... რამდენი წლის იყავი? ჩვიდმეტის? ექვსი წლის ბიჭს უფრო ჰგავდი... ჩემს 
თავს პირობა მივეცი. ვუთხარი: არტურ დონერ, სანამ საცხობი და შენი საქმე გაქვს, ჩარლის 



მიხედავ. სამუშაო ადგილი, საწოლი და ლუკმა-პური მუდამ ექნება-მეთქი. როცა უორენის 
თავშესაფარში დაგიპირეს გაგზავნა, ვუთხარი, რომ ჩემთან გამუშავებდი და შენი მეურვე 
ვიქნებოდი. თავშესაფარში ერთი ღამეც არ გაგიტარებია. ღამის გასათევი მე გიშოვე და მე 
მოგხედე. შევასრულე ჩემი წმინდათა წმინდა ფიცი, თუ არა? 
თავი დავუქნიე. რომ ვუყურებდი, როგორ ჭმუჭნიდა და შლიდა ჩეკებს, ვხვდებოდი, 

როგორ უმძიმდა და როგორ ძალიანაც არ უნდა მდომებოდა რომ არ მცოდნოდა, ვაი რომ 
უკვე ვიცოდი. 

– რაც შემეძლო, ვცდილობდი, ჩემი საქმე კარგად მეკეთებინა. ბევრს ვშრომობდი... 
– ვიცი, ჩარლი, შენს მუშაობაზე არაფერი მეთქმის. მაგრამ რაღაც დაგემართა და ვერ 

გამიგია, რა. მარტო მე კი არა, ყველა ამაზე ლაპარაკობს. ბოლო რამდენიმე კვირის 
განმავლობაში უკვე რამდენჯერ შემოვიდნენ ჩემთან საჩივლელად. ყველა განაწყენებულია. 
იძულებული ვარ, გაგიშვა, ჩარლი. 
მისი შეჩერება ვცადე, მაგრამ თავი გააქნია. 
– გუშინ საღამოს ჩემთან თანამშრომლების დელეგაცია იყო მოსული. ჩარლი, მე ჩემი 

ბიზნესის შენარჩუნებაზე უნდა ვიზრუნო. 
საკუთარ ხელებს დასცქეროდა, ფურცელს განუწყვეტლივ ატრიალებდა, გეგონება იქ 

რაღაც ახალი უნდა აღმოეჩინა: – ვწუხვარ, ჩარლი. 
– კი მაგრამ, სად უნდა წავიდე? 
მას შემდეგ, რაც მის მყუდრო კაბინეტში შევედით, პირველად ამომხედა: – შენც ისევე 

კარგად გესმის, როგორც მე, რომ აქ მუშაობა აღარ გჭირდება. 
– მისტერ დონერ, სხვაგან არსად მიმუშავია. 
– მოდი, სიმართლეს თვალი გავუსწოროთ. შენ ის ჩარლი როდი ხარ, აქ ჩვიდმეტი წლის 

წინ რომ მოვიდა. ის ჩარლიც კი აღარა ხარ, ოთხი თვის წინ რომ იყავი. ამაზე არაფერს 
ამბობ. ეგ შენი საქმეა. იქნებ რაღაც სასწაულია, ვინ იცის? მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან 
ჭკვიან ახალგაზრდა კაცად იქეცი. ცომის საზელზე მუშაობა და დამტარებლობა კი ჭკვიანი 
ყმაწვილკაცის საქმე აღარ არის. 
რა თქმა უნდა, მართალი იყო, მაგრამ ჩემში რაღაცას უნდოდა, რომ გადაეფიქრებინა. 

დარჩენის ნება უნდა მომცეთ, მისტერ დონერ. კიდევ ერთი შანსი მომეცით. თქვენ თვითონ 
არ თქვით, ძია ჰერმანს დავპირდი, სანამ დასჭირდება, ჩემთან სამუშაო ყოველთვის 
ექნებაო. ჰოდა, ჯერ კიდევ მჭირდება, მისტერ დონერ. 

– არ გჭირდება, ჩარლი. რომ გჭირდებოდეს, მე თვითონ ვეტყოდი იმათ, რომ მათი 
საჩივრები სულ ფეხებზე მკიდია და ყველას წინააღმდეგ შენ დაგიჭერდი მხარს. მაგრამ 
ახლა, როცა საქმე ასეა, შენი ყველას ჭირივით ეშინია. ჩემს ოჯახზეც ხომ უნდა ვიფიქრო. 

– იქნებ აზრი შეიცვალონ? ნება მომეცით, ვცადო რომ გადავარწმუნო,  საქმეს ბევრად 
უფრო ვურთულებდი, ვიდრე ეგონა. ვიცოდი, რომ უნდა გავჩერებულიყავი, მაგრამ თავს 
ვერ ვაკონტროლებდი,  ავუხსნი, ყველაფერს გავაგებინებ,  ვევედრებოდი. 

– კარგი,  ამოიოხრა ბოლოს,  მიდი, სცადე, მაგრამ არა მგონია, წყენის მეტი რამე შეგრჩეს. 



მისი კაბინეტიდან რომ გამოვედი, გვერდით ფრენკ რეილიმ და ჯო კარპმა ჩამიარეს. 
ვიცოდი, რომ დონერი არ ცდებოდა. ჩემი ყურება მათთვის აუტანელი იყო. ჩემი იქ ყოფნა 
ყველას ეხამუშებოდა. 
ფრენკს ის-ის იყო, ფუნთუშებიანი ლანგარი აეღო ხელში. რომ დავუძახე, ისიც და ჯოც 

მოტრიალდნენ: – ჩარლი, ახლა არ მცალია. მერე რა. 
– არა, – დავიჟინე მე, – ახლა, ახლავე. რა ხდება, რა თავს მარიდებთ ორივე? 
ფრენკმა  ენამახვილმა, მექალთანემ, გამოქექილმა  ცოტა ხანს მიყურა და მერე ლანგარი 

ისევ მაგიდაზე დადო: – რატომ? გეტყვი რატომაც. იმიტომ რომ უცებ თვალსა და ხელს შუა 
დიდი ვინმე გახდი, ტვინიკოსი, ჭკუის კოლოფი. ახლადგამომცხვარი ვუნდერკინდი, 
მოაზროვნე გამოგვიხვედი. სულ წიგნით დადიხარ, პასუხი ყველაფერზე გამზადებული 
გაქვს. იცი რას გეტყვი? თავი აქ ყველაზე უკეთესი ხო გგონია? ხოდა, ადექი და სადმე 
სხვაგან წადი. 

– კი მაგრამ, რა დაგიშავეთ? 
– გაიგე ჯო? „რა დაგვიშავა?“ გეტყვი, რაც დააშავე, მისტერ გორდონ. მოდიხარ, შენს 

იდეებსა და წინადადებებს გვატენი და ყველა დანარჩენი აქ დოყლაპიების ჯგროდ 
გამოგყავართ. იცი, რას გეტყვი? ჩემ თვალში ისევ ის რეგვენი ხარ, რაც იყავი. იქნებ 
ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვები და წიგნების სახელები არ მესმოდეს, მაგრამ შენზე უკეთესი 
თუ არა, შენზე უარესი ნაღდად არა ვარ. 

– ჰოო, – კვერი დაუკრა ჯომ და იმწუთას შემოსულ გიმპის გადახედა, რათა დარწმუნებუ-
ლიყო, რომ დამაჯერებელმა ნათქვამმა მასზეც იმოქმედა. 

– ჩემი მეგობრები იყავით-მეთქი, არ გეუბნებით,  ვუთხარი მე,  არც იმას გთხოვთ, ჩემთან 
საქმე დაიჭირეთ-მეთქი. სამსახურს ნუ დამაკარგვინებთ. მისტერ დონერმა მითხრა, რომ 
ამის გადაწყვეტა თქვენზეა. 
გიმპიმ შემომხედა და თავი ზიზღით გაიქნია: – თავხედობაც ამას ჰქვია! ჯანდაბამდე გზა 

გქონია! – დამიყვირა, მერე გატრიალდა და მძიმედ წაჩლახუნდა. 
აი, ასე იყო საქმე. თანამშრომლების უმეტესობა ჩემზე ჯოს, ფრენკისა და გიმპის მსგავსად 

ფიქრობდა. სანამ ჩემი დაცინვა და ჩემს ხარჯზე ჭკვიანად გამოჩენა გამოსდიოდათ, 
ყველაფერი კარგად იყო, ახლა კი თავს გაუცხოებულად გრძნობდნენ. მივხვდი, რომ ჩემმა 
წარმოუდგენელმა ზრდამ ისინი დააპატარავა და მათ არასრულფასოვნებას გაუსვა ხაზი. მე 
მათ ვუღალატე და ამიტომ ვძულდი. 
მხოლოდ ფანი ბერდენი არ ეთანხმებოდა, რომ გასაგდები ვიყავი და დანარჩენების 

წნეხისა და მუქარის მიუხედავად, ერთადერთი იყო, ვისაც საჩივრისთვის ხელი არ 
მოუწერია. 

– თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, – დასძინა მან, – რომ ვერ ვამჩნევ შენს თავს რაღაც უცნაური 
ამბები რომ ხდება, ჩარლი. როგორი სხვანაირი გახდი... არ ვიცი, არ ვიცი... ჩვეულებრივი, 
კარგი, სანდო კაცი იყავი. ჭკუა შეიძლება დიდად არ გიჭრიდა, მაგრამ პატიოსანი იყავი. 
ახლა კი, კაცმა არ იცის, რა გააკეთე, ასე უცბად რომ დაჭკვიანებულიყავი. ყველა იმას 
ამბობს, რომ მანდ რაღაც ვერ არის... 



– კი მაგრამ, რა არის ცუდი იმაში, რომ ადამიანს სურდეს, უფრო გონიერი იყოს, ცოდნა 
შეიძინოს, თავისი თავი და სამყარო შეიმეცნოს? 

– ბიბლია რომ წაგეკითხა, ჩარლი, გეცოდინებოდა, რომ კაცს იმაზე მეტის გაგება არ 
უწერია, რაც ღმერთმა ოდითგანვე დაუწესა. იმ ხის ნაყოფი კაცს ღმერთისგან აკრძალული 
ჰქონდა. ჩარლი, რამე ისეთი თუ ჩაიდინე, რა ვიცი, ეშმაკს თუ შეეკარი ან რამე ეგეთი,  
თავის დახსნა იქნებ ჯერ კიდევ არ იყოს გვიანი. იქნებ შეიძლება, ისევ იმ უბრალო, კარგ 
კაცად იქცე, ადრე რომ იყავი. 

– უკან ვეღარაფერს დააბრუნებ, ფანი. მე არაფერი დამიშავებია. იმ ბრმასავით ვარ, 
თვალის ახელის შანსი რომ მიეცა. ეს ცოდვა როდია. მალე მთელ მსოფლიოში მილიონო-
ბით ჩემნაირი იქნება. ეს მეცნიერების დამსახურებაა. 
საქორწინო ტორტს რთავდა. სასიძოსა და პატარძლის ფიგურებს მიაშტერდა და ისეთი 

ჩურჩულით თქვა, ტუჩების მოძრაობას ძლივს ვარჩევდი: – ადამმა და ევამ ცნობადის ხის 
ნაყოფი რომ შეჭამეს, შესცოდეს. თავიანთი სიშიშვლე რომ დაინახეს, ლტოლვა და 
სირცხვილი რომ შეიცნეს, ეს ცოდვა იყო. სამოთხიდან გამოყარეს და ბჭენი ზურგსუკან 
დაუხშეს. ეს რომ არ მომხდარიყო, ავადმყოფობა და სიბერეც აღარ იქნებოდა. სათქმელი 
აღარაფერი მქონდა, არც მისთვის, არც სხვებისთვის. თვალებში ვერავინ მიყურებდა. 
ახლაც ვგრძნობ იმ მტრულ განწყობას. ადრე დამცინოდნენ, უვიცობისა და 
სისულელისთვის აბუჩად მიგდებდნენ, ახლა კი ჩემი განათლებისა და გონიერების გამო 
ვეზიზღებოდი. რატომ? ღვთის გულისათვის, რას მემართლებოდნენ? 
ჭკუამ განხეთქილება ჩამოაგდო ჩემსა და იმ ხალხს შორის, ვისაც ვიცნობდი და მიყვარდა. 

საცხობიდანაც ჭკუამ გამომაძევა. ახლა უფრო მარტო ვარ, ვიდრე ოდესმე. ნეტავ რა 
მოხდებოდა, ელჯერნონი რომ სხვა თაგვებთან ერთად, დიდ გალიაში დაებრუნებინათ? 
ნეტავ ისინიც ასე აუმხედრდებოდნენ? 

 
 
25 მაისი   
უკვე ვიცი, რამ შეიძლება შეაზიზღოს ადამიანს საკუთარი თავი  იმის გაცნობიერებამ, 

რომ რაღაცას არასწორად აკეთებს, მაგრამ გაჩერება უკვე აღარ შეუძლია. გონს მაშინ 
მოვეგე, როცა ფეხებმა ჩემი სურვილის საწინააღმდეგოდ, თავად მიმიყვანეს ალისის 
ბინასთან. გაუკვირდა, მაგრამ შინ შემიპატიჟა. 

– გალუმპული ხარ, სახეზე წყალი სულ წურწურით ჩამოგდის. 
– წვიმს. კარგია, ყვავილები მოირწყვება. 
– შემოდი. ახლავე მოგიტან პირსახოცს. ფილტვების ანთება არ დაგემართოს. 
– ერთადერთი ადამიანი ხარ, ვისაც შემიძლია დაველაპარაკო, – ვუთხარი მე, – ნება მომე-

ცი, დავრჩე. 
– ღუმელზე ახლადმოდუღებული ყავა მიდგას. მიდი, გაიმშრალე და მერე ვილაპარაკოთ. 
სანამ ყავის მოსატანად იყო გასული, ოთახი მოვათვალიერე. მის ბინაში პირველად 

ვიყავი. მსიამოვნებდა, მაგრამ ვგრძნობდი, რომ ოთახში რაღაც გამაღიზიანებელი იყო. 
ყველაფერი ზედმიწევნით კოხტად ჰქონდა მილაგებული. ფაიფურის ფიგურები ფანჯრის 



რაფაზე სწორად ჩაემწკრივებინა, ყველა მათგანი ერთი მიმართულებით იყურებოდა. 
დეკორატიული ბალიშები მიმოფანტული როდი იყო  ზედაპირის დამცავ ცელოფნის 
გადასაფარებლებზე აკურატულად იყო დალაგებული. ჟურნალის ორ მაგიდაზე კოხტად 
დაკეცილი ჟურნალები ისე ეწყო, რომ ყველას სათაურის წაკითხვა შეგეძლო. ერთ მაგიდა-
ზე „რიპორტერი“, „სათედეი რივიუ“, „ნიუ იორკერი“, მეორეზე კი – „მადმუაზელი“, „ჰაუს 
ბიუთიფულ“ და „რიდერს დაიჯესტი“ ელაგა. ტახტის წინ, კედელზე პიკასოს „დედა-
შვილის“ გაპრანჭულ ჩარჩოში ჩასმული რეპროდუქცია ეკიდა. ზუსტად მის პირდაპირ, 
ტახტის თავზე კი აღორძინების ხანის კარისკაცის სურათი იყო. სახეზე ნიღაბი აეფარებინა, 
ხელში მახვილი ეჭირა და დამფრთხალ, ლოყებშეფაკლულ ქალწულს ესარჩლებოდა. 
ეს ყველაფერი მთლიანობაში ერთმანეთს სულ არ ეხამებოდა. თითქოს ალისს ვერ 

გადაეწყვიტა, ვინ იყო და რომელ სამყაროში უნდოდა ცხოვრება. 
– რამდენიმე დღეა, ლაბორატორიაში არ მისულხარ, – გამომძახა სამზარეულოდან, – 

პროფესორი ნიმური ღელავს შენზე. 
– არ შემიძლია მაგათი ნახვა. ვიცი, რომ სამსახურიდან დათხოვნაში სასირცხვილო 

არაფერია, მაგრამ მრცხვენია,  ვუთხარი მე,  საცხობში ყოველდღე რომ არ მივდივარ  
მაღაზიაში, ღუმლებთან, ხალხთან რომ არ ვტრიალებ  სიცარიელის განცდა მაქვს. ძალიან 
მიმძიმს. გუშინ და გუშინწინ ღამით კოშმარები მესიზმრებოდა, ვითომ ვიხრჩობოდი.  
ლანგარი მაგიდის ცენტრში დადო. ხელსახოცები სამკუთხედად იყო დაკეცილი, 

ნამცხვრები კი წრიულად ეწყო: – ასე ნუ განიცდი, ჩარლი. შენ რა შუაში ხარ. 
– მაგის თქმა არ მიშველის. ის ხალხი მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩემი ოჯახი იყო. 

ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს საკუთარი სახლიდან გამომაძევეს. 
– ასეც არის,  თქვა მან.  ეს შენი ბავშვობის გამოცდილების სიმბოლური გამეორებაა. 

მშობლების მიერ უარყოფა... შინიდან გაგდება... 
ღმერთო ჩემო, ამ კოხტა იარლიყების მიწებება რას ცვლის? მთავარი ის არის, რომ სანამ ამ 

ექსპერიმენტში ჩავერთვებოდი, მეგობრები მყავდა, ადამიანები, ვისთვისაც სულერთი არ 
ვიყავი, ახლა კი მეშინია... 

– მეგობრები ახლაც გყავს. 
– ეს ერთი და იგივე არ არის. 
– შიში ნორმალური რეაქციაა. 
– ეს შიშზე მეტია. შეშინებული ადრეც ვყოფილვარ. მეშინოდა, რომ ნორმას თუ არ 

დავუთმობდი, გამწკეპლავდნენ. ჰაუელსის ქუჩაზე გავლის მეშინოდა, სადაც ქუჩის ბიჭები 
მაწვალებდნენ და აბუჩად მიგდებდნენ. სკოლის მასწავლებლის, მისის ლიბის მეშინოდა, 
რომელიც ხელებს მიბამდა, მერხზე ნივთებით რომ არ მეთამაშა. მაგრამ ეს ყველაფერი 
რეალური იყო  მიზეზი მქონდა, მათი რომ მშინებოდა. საცხობიდან გამოგდებით 
გამოწვეული შიში კი ბუნდოვანი, გაუგებარია. 

– თავი ხელში აიყვანე. 
– შენ რა გენაღვლება, დაზაფრული მე ვარ, შენ კი არა. 
– კი მაგრამ, ჩარლი, ეს ასეც უნდა იყოს. იმ ადამიანს ჰგავხარ, ცურვის სწავლა ახლად რომ 

აქვს დაწყებული, ზღვაში გადებული ფიცრიდან წყალში რომ ჩააგდებენ და ფეხქვეშ 



სიმყარეგამოცლილს შიში რომ იპყრობს. მისტერ დონერი კარგად გექცეოდა და 
თავშესაფარი მუდამ გქონდა. საცხობიდან ასე რომ გამოგისტუმრეს, შენთვის უფრო დიდი 
შოკი აღმოჩნდა, ვიდრე წარმოგედგინა. 

– ამის ცოდნა არ მშველის. ოთახში მარტო ჯდომა აღარ შემიძლია. დღე და ღამე ქუჩებში 
დავეხეტები, არ ვიცი რას ვეძებ... იქამდე დავხეტიალობ, სანამ გზა არ ამებნევა და გონს 
რომ მოვდივარ, უკვე საცხობთან ვდგავარ. გუშინ ღამით ვაშინგტონის სკვერიდან 
ცენტრალურ პარკამდე სულ ფეხით ვიარე, პარკში მეძინა. რა ჯანდაბას დავეძებ? 
რაც უფრო მეტს ვლაპარაკობდი, მასზე მით უფრო მოქმედებდა. 
– რით დაგეხმარო, ჩარლი? 
– არ ვიცი. მყუდრო, უსაფრთხო გალიიდან გამოძევებული ცხოველივით ვარ. 
ტახტზე გვერდით მომიჯდა: – ძალიან სწრაფად გექაჩებიან წინ. დაბნეული ხარ. 

ზრდასრული გინდა იყო, მაგრამ გულის სიღრმეში ჯერ კიდევ პატარა ბიჭი ხარ, 
მარტოსული და შეშინებული, – თავი მხარზე დამადებინა, ჩემს დამშვიდებას ცდილობდა. 
თმაზე რომ მეფერებოდა, ვგრძნობდი, რომ მასაც ისევე ვჭირდებოდი, როგორც მე  ის. – 
ჩარლი, რაც არ უნდა დაგჭირდეს... იცოდე, ჩემი ნუ გეშინია...  წაიჩურჩულა ცოტა ხნის 
შემდეგ. 
როგორ მეთქვა, პანიკის შემოტევას ველოდები-მეთქი. 
ერთხელ საცხობიდან შეკვეთის მისატანად გაგზავნილ ჩარლის კინაღამ გული წაუვიდა, 

როცა სააბაზანოდან ახლადგამოსულმა შუახნის ქალმა, ისე, თავის შესაქცევად, ხალათი 
გადაიხსნა და შიშველი დაენახვა. უნახავს ოდესმე ქალი ტანსაცმლის გარეშე? იცოდა კი, 
როგორ უნდა მოსიყვარულებოდა? მისმა დაზაფრულმა ზმუილმა ქალი ალბათ შეაშინა, 
რადგან ხალათი მაშინვე შეიკრა და მომხდარის დასავიწყებლად მეოთხედი დოლარი 
აჩუქა. უთხრა, რომ მხოლოდ ცდიდა  შეამოწმა, კარგი ბიჭი იყო თუ არა. მან კი უთხრა, რომ 
ცდილობდა, კარგად მოქცეულიყო და ქალებისთვის არ ეყურებინა, იმიტომ რომ შარვალში 
ეს თუ ემართებოდა, დედა სულ სცემდა ხოლმე. 
ახლა ჩარლი დედას ხედავდა გარკვევით. უკიოდა, ხელში ტყავის ქამარი ეჭირა, მამა კი 

მის გაკავებას ცდილობდა: – როუზ, გეყოფა, მოკლავ! თავი დაანებე! – დედა მისკენ იწევს, 
რომ დაარტყას, მაგრამ ქამარი ვერ მისწვდება და იატაკზე მოკრუნჩხულსა და დაკლაკნილს 
მხართან ჩაუწივლებს. 

– ამას უყურე ერთი! – ყვირის როუზი, – წერა-კითხვა ვერ უსწავლია და ის კი იცის, 
გოგოებს იმნაირად როგორ შეხედოს. მაგ სიბინძურეს ტვინიდან ამოვურეცხავ. 

– რა ამის ბრალია, თუ ერექცია აქვს. ეს ნორმალურია. ბიჭს არაფერი დაუშავებია. 
– როგორ ბედავს, გოგოებზე ასეთებს რომ ფიქრობს? დის მეგობარი სახლში მოსდის 

სტუმრად და ეს კიდევ იმ თვალით უყურებს. ისე ვასწავლი ჭკუას, ცხოვრებაში არ 
დაავიწყდეს. გაიგე შენ? გოგოს ხელი არ დააკარო, თორემ გალიაში ჩაგსვამ ცხოველივით 
და მთელი ცხოვრება იქ იჯდები, გესმის? 
ჰო, მისი ხმა ახლაც მესმის. მაგრამ ვინ იცის, იქნებ გავთავისუფლდი კიდეც? იქნებ შიში 

და გულზიდვა ზღვა კი აღარ იყო, დახრჩობით რომ მემუქრებოდა, არამედ მხოლოდ და 
მხოლოდ წყლით სავსე აუზი, ჩემს წარსულს აწმყოს პარალელურად რომ ირეკლავდა. 



ალისს სწრაფად, დაუფიქრებლად რომ შევხებოდი  მანამ, სანამ პანიკა შემიპყრობდა, 
იქნებ ეს თავიდან ამეცილებინა? ნეტავ შემძლებოდა, გონება სუფთა ფურცლად მექცია. 

– მოდი, მომეხვიე, – ამოვიხრიალე ძლივს და სანამ გონს მოვეგებოდი, უკვე მკოცნიდა, 
ისე მაგრად მეხვეოდა, როგორც არასდროს არავინ მომხვევია. მაგრამ სწორედ იმ მომენტში, 
მიჯნას რომ მივუახლოვდი, დაიწყო  ზუზუნი, სუსხი, გულზიდვა. ზურგი შევაქციე. ჩემს 
დამშვიდებას ცდილობდა, მეუბნებოდა, რომ არა უშავს და რომ ჩემი ბრალი არაფერი არ 
არის, მაგრამ სირცხვილნაჭამს განცდების კონტროლის უნარი დაკარგული მქონდა და 
ავქვითინდი. მანამ ვტიროდი, სანამ ტირილით დაოსებულს მის მკლავებში არ ჩამეძინა. 
სასახლის კარისკაცი და ლოყებშეფაკლული ქალწული მესიზმრნენ. მაგრამ სიზმარში 
ხმალი ქალწულს ეჭირა. 

 
 

მიღწეული შედეგების ანგარიში №12 
5 ივნისი   
ნიმური ჩემზე განაწყენებულია, რადგან უკვე თითქმის ორი კვირაა, მიღწეული 

შედეგების ანგარიში არ ჩამიბარებია. ვერც გაამტყუნებ, მეკუთვნის  სამსახურის მოძებნა 
რომ არ დამჭირდეს, უელბერგის ფონდი გრანტისთვის გამოყოფილი თანხიდან ხელფასს 
მიხდის. ჩიკაგოს საერთაშორისო ფსიქოლოგიური კონფერენცია სულ რაღაც ერთ 
კვირაშია. მას კი სურს, წინასწარი ანგარიში რაც შეიძლება სრული იყოს. მე და ელჯერნონი 
ხომ მისი მოხსენების მთავარი გმირები ვართ. 
ჩვენი ურთიერთობა სულ უფრო და უფრო მეტად იძაბება. ნიმურის მხრიდან ჩემი 

მუდმივად ლაბორატორიული ეგზემპლარის რანგში მოხსენიება საშინლად მაღიზიანებს. 
თავს ისე მაგრძნობინებს, გეგონება ექსპერიმენტამდე ადამიანი არ ვყოფილიყავი. 
სტრაუსს ვუთხარი, რომ მეტისმეტად დაკავებული ვარ ფიქრით, კითხვით, საკუთარ 

თავში ქექვით. ვცდილობ, გავიგო, ვინ ვარ და რა ვარ, წერა კი იმდენად ნელი პროცესია, 
რომ მოთმინების ძაფი მიწყდება. შემომთავაზა, ბეჭდვა მესწავლა. მეც დავუჯერე და ახლა, 
როცა წუთში თითქმის სამოცდათხუთმეტ სიტყვას ვკრეფ, აზრების ფურცელზე გადატანის 
საქმე გაცილებით უფრო გამიადვილდა. 
სტრაუსი მარტივ, ხალხისათვის გასაგებ ენაზე საუბრისა და წერისკენ მომიწოდებს. 

მახსენებს, რომ ენა ზოგჯერ დამაკავშირებელი ბილიკის ნაცვლად, წინაღობად იქცევა 
ხოლმე. რა ირონიულია, თავი ინტელექტუალური მიჯნის საპირისპირო მხარეს რომ 
ამოვყავი. 
ალისს დროდადრო ვხვდები, თუმცა მომხდარზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენი ურთიერთობა 

პლატონურად რჩება. საცხობიდან წამოსვლის შემდეგ სამი ღამის განმავლობაში კოშმარები 
მესიზმრებოდა. ვერ დამიჯერებია, რომ ეს ორი კვირის წინ იყო. 
ღამის ცარიელ ქუჩებში აჩრდილისმაგვარი სილუეტები მომდევენ. ყოველ ჯერზე 

საცხობთან მივრბივარ, მაგრამ კარი ჩაკეტილია და შიგნით მყოფი ხალხი ყურადღებას არ 
მაქცევს. ფანჯრიდან ვხედავ, რომ საქორწინო ტორტში ჩარჭობილი სასიძოსა და 
პატარძლის ფიგურები ჩემკენ თითებს იშვერენ და იცინიან, ჰაერი სიცილით ისე 



იჟღინთება რომ ამის ატანა უკვე აღარ შემიძლია, ორი კუპიდონი კი ცეცხლოვან ისრებს 
ჰაერში იქნევს. ვყვირი, კარზე ვაბრახუნებ, მაგრამ არაფერი ისმის. ჩარლის ვხედავ, შიგნით 
არის და მომშტერებია. ანარეკლია? ფეხებზე რაღაც არსებები მეხვევიან, საცხობისგან შორს, 
ხეივნების ჩრდილში მიმათრევენ და ის-ის არის, ზლაზვნით გარს მეხვევიან, რომ 
მეღვიძება. 
ზოგჯერ სიზმარში საცხობის ფანჯარა წარსულში გაჭრილ სარკმლად იქცევა ხოლმე და 

მის მიღმა სხვა საგნებსა და ადამიანებს ვხედავ. გასაოცარია, როგორ მივითარდება 
მოგონებების აღდგენის უნარი. ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ ვაკონტროლებ, მაგრამ 
ზოგჯერ კითხვისას, ან ამოცანის გადაჭრაზე ფიქრისას მკაფიოობის მძაფრი განცდა 
მიპყრობს ხოლმე. ვიცი, რომ ეს ერთგვარი გამაფრთხილებელი სიგნალია არაცნობიერისგან 
და ახლა უკვე იმის ნაცვლად, რომ დაველოდო, როდის გაიღვიძებს მოგონება, თვალებს 
ვხუჭავ და თვითონ ვაღვიძებ. 
ვფიქრობ, საბოლოოდ ამ უნარს მთლიანად მოვიქცევ კონტროლქვეშ, რათა არამხოლოდ 

წარსული გამოცდილების, არამედ გონების ჯერ კიდევ აუთვისებელი უნარების აღმოჩენა 
შევძლო. 
ახლაც კი, როცა ამაზე ვფიქრობ, გახევების მკვეთრი შეგრძნება მეუფლება. საცხობის 

ფანჯარას ვხედავ... ხელს ვიწვდი და ვეხები... შუშა ჯერ ცივია და ვიბრირებს, მერე თბება... 
მერე ცხელდება... ისეთი ცხელია, რომ თითები მეწვის. ფანჯარა, ჩემს გამოსახულებას რომ 
ირეკლავს, უფრო ნათელი ხდება და შუშა სარკედ რომ იქცევა, იქ პატარა ჩარლი გორდონს 
ვხედავ  თოთხმეტი თუ თხუთმეტი წლისას  თავისი სახლის ფანჯრიდან მიყურებს... და 
ორმაგად უცნაურია იმის გაცნობიერება, როგორი სხვანაირი იყო. დის სკოლიდან 
დაბრუნებას ელოდებოდა და როცა ხედავს, მარკის ქუჩაზე როგორ შემოუხვევს, ხელს  
უქნევს, ეძახის და პარმაღზე მის შესახვედრად გამორბის. ნორმა ფურცელს იქნევს: – 
ისტორიის გამოცდაში ხუთიანი მივიღე. ყველა კითხვაზე ვიცოდი სწორი პასუხი. მისის 
ბაფინმა თქვა, მთელ კლასში ყველაზე კარგი ნაწერი იყოო. კოხტა გოგოა. ღია წაბლისფერი 
თმა აკურატულად აქვს დაწნული და თავის გარშემო გვირგვინივით შემოგრაგნილი. 
უფროს ძმას რომ ახედავს, მოღიმარი სახე ეღუშება. გასხლტება, კიბეს თავპირისმტვრევით 
აირბენს და ჩარლის უკან მოიტოვებს. ის კი ღიმილით მიჰყვება უკან. 
დედა და მამა სამზარეულოში არიან და სანამ ნორმა მოასწრებდეს, დის კარგი ამბებით 

აღტყინებული ჩარლი იქამდე წამოაყრანტალებს: – ხუთი მიიღო! ხუთი მიიღო! 
– არა! შენ არა, შენ არ თქვა ! ჩემი ნიშანია და მე უნდა ვუთხრა! – წივის ნორმა. 
– ერთი წუთით, ქალბატონო! – გაზეთს დებს და მკაცრად მიმართავს მეტი, – ძმასთან ასე 

ლაპარაკი არ შეიძლება! 
– არ ჰქონდა თქმის უფლება! 
– მერე რა, – უყურებს მეტი გამაფრთხილებლად აწეული თითის ზევიდან, – ცუდი 

არაფერი უნდოდა. ასე არ უნდა უყვირო. 
მხარდაჭერის მოპოვების იმედით ნორმა დედას მიუბრუნდება: – ხუთიანი მივიღე, 

კლასში ყველაზე კარგი ნიშანი. ახლა ხომ შეიძლება ძაღლი რომ მყავდეს? შენ ხომ 
დამპირდი. მითხარი, გამოცდაში თუ კარგი ქულას მიიღებ, გეყოლებაო. და ხუთიანი 



მივიღე. ყავისფერი, თეთრლაქიანი ძაღლი. ნაპოლეონს დავარქმევ, იმიტომ რომ ყველაზე 
კარგად რომ ვუპასუხე, ის კითხვა ნაპოლეონზე იყო. ნაპოლეონმა წააგო ვატერლოოს 
ბრძოლა. 
როუზი თავს უქნევს. 
– გადი პარმაღზე, ჩარლის ეთამაშე. ერთი საათია, გელოდება, როდის დაბრუნდები 

სკოლიდან. 
– არ მინდა მაგასთან თამაში. 
– გადი პარმაღზე, – ამბობს მეტი. 
ნორმა ჯერ მამას უყურებს, მერე ჩარლის: – არ ვარ ვალდებული. დედამ მითხრა, რომ 

თუარ მინდა ამასთან თამაში, შემიძლია არ ვეთამაშო. 
– მომხედე, პატარა ქალბატონო, – მეტი სავარძლიდან დგება და მასთან მიდის, – ახლავე 

მოუხადე ბოდიში შენს ძმას. 
– არ ვარ ვალდებული! – კივის ის და დედის სკამს ეფარება, – პატარა ბავშვივით არის, არც 

მონოპოლიის თამაში იცის, არც შაშის და არც არაფრის... ყველაფერს ურევს. აღარ მინდა 
მაგასთან თამაში. 

– მაშინ შენს ოთახში წადი! 
– დე, ძაღლი ხომ მეყოლება? 
მეტი მაგიდას მუშტს ურტყამს: – არავითარი ძაღლი არ იქნება ამ სახლში, სანამ ასე 

იქცევი, ქალბატონო! 
– ძაღლს დავპირდი, თუ სკოლაში კარგ ნიშნებს მიიღებდა, – ამბობს დედა. 
– ყავისფერს, თეთრი ლაქებით! – ჩაურთავს ნორმა. 
მეტი კედელთან ატუზულ ჩარლიზე უთითებს: – დაგავიწყდა, შენს ვაჟს რომ უარი 

უთხარი ძაღლის ყოლაზე, ადგილი არ გვაქვს და ვერავინ მოუვლისო? გახსოვს, ძაღლი რომ 
გთხოვა? უკან მიგაქვს შენი სიტყვები? 

– მე თვითონ მოუვლი ჩემს ძაღლს, – იჟინებს ნორმა,  ვაჭმევ, დავბან, გავასეირნებ! 
ჩარლი, რომელიც აქამდე მაგიდასთან იდგა და ძუის ბოლოზე გამობმული წითელი 

ღილით თამაშობდა, უცებ ხმას იღებს. 
– მე მივეხმარები ძაღლის მოვლაში. ვაჭმევ, დავვარცხნი და სხვა ძაღლებს არ ვაკბენინებ! 
მაგრამ სანამ მეტი და როუზი ხმის ამოღებას მოასწრებენ, ნორმა კივის: – არა! ჩემი ძაღლი 

უნდა იყოს, მარტო ჩემი! 
მეტი თავს იქნევს: – აი, ხედავ? 
როუზი ნორმას გვერდით მიუჯდება და ნაწნავებზე ეფერება, რომ დაამშვიდოს: – კი 

მაგრამ, ჩვენ ხომ ყველაფერი უნდა გავუზიაროთ ერთმანეთს, შვილო. ჩარლი მოვლაში 
დაგეხმარება. 

– არა, მარტო ჩემი!.. ისტორიაში მე მივიღე ხუთიანი, მაგან კი არა. ეგ ჩემსავით კარგ 
ნიშნებს არასოდეს არ იღებს. რატომ უნდა დამეხმაროს ძაღლის მოვლაში? მერე ძაღლს ეგ 
ჩემზე უფრო შეუყვარდება და ჩემი კი არა, მაგისი ძაღლი იქნება. არა! მარტო ჩემთვის თუ 
არ მეყოლება, ისე არ მინდა! 



– ესე იგი, ყველაფერი მოგვარებულია, – ამბობს მეტი, იღებს გაზეთს და ისევ ჯდება: –
არავითარი ძაღლი. 
უეცრად ნორმა ტახტიდან წამოვარდება, სტაცებს ხელს ისტორიის გამოცდის ფურცელს 

სულ რამდენიმე წუთის წინ ასეთი სიხარულით რომ მოარბენინებდა სახლისკენ, ნაკუწ-
ნაკუწ ხევს და ნაფლეთებს გაოგნებულ ჩარლის აყრის სახეში: – მეზიზღები, მეზიზღები! 

– ნორმა, ახლავე გაჩერდი! – როუზი იჭერს, მაგრამ ის იკლაკნება და უსხლტება. 
– ვერ ვიტან სკოლას! მძულს! აღარ ვისწავლი და ამასავით სულელი ვიქნები. 
ყველაფერს დავივიწყებ რაც ვისწავლე და ამისნაირი გავხდები!  ნორმა ოთახიდან გარბის 

და თან კივის: – უკვე დამეწყო! ყველაფერი მავიწყდება! მავიწყდება! აღარაფერი არ 
მახსოვს, რაც ვისწავლე! 
გულგახეთქილი როუზი უკან მისდევს. მეტი ზის და კალთაზე გადაშლილ გაზეთს 

ჩასცქერის. ისტერიკითა და კივილით შეშინებული ჩარლი სავარძელში იკუნტება და 
ჩუმად ზლუქუნებს. რა დააშავა? შარვალში სისველეს, ბარძაყზე კი სითხის ნაკადულს 
გრძნობს, ზის და ელოდება სილას, რომელიც იცის, რომ აუცილებლად ელის, როცა დედა 
დაბრუნდება. 
სცენა ქრება. ამის შემდეგ ნორმა მთელ თავისუფალ დროს მეგობრებთან ერთად ატარებს, 

ან მარტო თამაშობს თავის ოთახში. მისი ოთახის კარი სულ დაკეტილია და მისი 
ნებართვის გარეშე შესვლა აკრძალული მაქვს. 
მახსოვს, ერთხელ ოთახში მოთამაშე ნორმასა და მისი მეგობარი გოგონას საუბარს 

მოვკარი ყური. ნორმა ამბობდა: – ეგ ჩემი ნამდვილი ძმა არ არის! ბიჭია, რომელიც 
შეგვეცოდა და ავიყვანეთ. დედიკომ ასე მითხრა. თქვა, რომ ახლა შემიძლია, ყველას 
ვუთხრა რომ ჩემი ნამდვილი ძმა არ არის. 
ნეტავ ეს მოგონება ფოტო ყოფილიყო, რომ შემძლებოდა, გადამეხია და მისთვის სახეში 

შემეყარა. მინდა, ვუყვირო მთელი ამ წლების გადაღმა, გავაგებინო, რომ არ მინდოდა ხელი 
შემეშალა. შეეძლო, ძაღლი სულ თავისთვის ჰყოლოდა. არც ვაჭმევდი, არც დავვარცხნიდი, 
არც ვეთამაშებოდი და არასოდეს შევაყვარებდი თავს ნორმაზე უფრო მეტად. მარტო ის 
მინდოდა, ძველებურად ერთად გვეთამაშა ხოლმე. მისთვის საზიანო არასოდეს არაფერი 
მდომებია. 

 
 
6 ივნისი   
პირველი სერიოზული ჩხუბი ალისთან. ჩემი ბრალი იყო. მინდოდა მენახა. მშფოთვარე 

მოგონების ან ცუდისიზმრის შემდეგ მასთან საუბარი, ან უბრალოდ, მასთან ყოფნა უკეთ 
მხდის ხოლმე. შეცდომა ის იყო, რომ ცენტრში გავუარე წამოსაყვანად.  ჩამორჩენილ 
მოზრდილთა ცენტრში ოპერაციის შემდეგ აღარ დავბრუნებულვარ და იქაურობის 
სანახავად მისვლა მიხაროდა. 33-ე ქუჩაზეა, მე-5 ავენიუს აღმოსავლეთით, ძველი სკოლის 
შენობაში, რომელშიც ბოლო ხუთი წელია ბიკმანის საუნივერსიტეტო კლინიკის 
ექსპერიმენტული განათლების ცენტრია განთავსებული  იქ არასრულფასოვნებს საგანგებო 
გაკვეთილებს უტარებენ. ძველ, დაკბილულ ჭიშკარში დატანებულ კარზე მიმაგრებულია 



თითბრის მბზინავი ფირფიტა წარწერით: „ბიკმანის კლინიკის დამატებითი განყოფილე-
ბა“. 
გაკვეთილი რვაზე უმთავრდებოდა, მაგრამ მინდოდა ის ოთახი მენახა, სადაც სულ ცოტა 

ხნის წინ წერა-კითხვაში ვჯახირობდი და დოლარის დახურდავებას ვსწავლობდი. შიგნით 
შევედი, კართან მივიპარე და ისე, რომ არავის დავენახე, ფანჯრიდან შევიჭყიტე. ალისი 
თავის მერხთან იჯდა, გვერდით, სკამზე კი ჩემთვის უცნობი თხელსახიანი ქალი 
მისჯდომოდა. ჩაფიქრებულ სახეზე შეუნიღბავი დაბნეულობა ეწერა და ვიფიქრე, ნეტავ 
რას უხსნის ალისი-მეთქი. დაფასთან, თავის ბორბლებიან სავარძელში მაიკ დორნი იჯდა, 
იქვე, პირველი რიგის პირველ სკამზე ლესტერ ბრაუნი, რომელიც ალისის თქმით, ჯგუფში 
ყველაზე ჭკვიანი იყო. რასაც მე ვეწვალებოდი, ლესტერი სულ ადვილად ითვისებდა, 
მაგრამ როცა მოეპრიანებოდა, მაშინ მოდიოდა, ან იმისთვის აცდენდა ხოლმე, რომ 
იატაკების მოპრიალებით ფული ეშოვა. ცოტათი მაინც რომ სდომებოდა, მისთვის ეს 
ჩემსავით მნიშვნელოვანი რომ ყოფილიყო, ექსპერიმენტში მონაწილედ მას აიყვანდნენ. 
აქა-იქ ახალი, ჩემთვის უცხო სახეებიც ჩანდა. 
ბოლოს, როგორც იქნა, მოვიკრიბე გამბედაობა და შევედი. 
– ჩარლი მოვიდა! – წამოიძახა მაიკმა და ბორბლებიანი სავარძლით წრეზე დაბზრიალდა. 

ხელი დავუქნიე. ბერნისმა, ლამაზმა ქერა გოგომ ცარიელი მზერა რომ ჰქონდა, ამომხედა 
და უაზროდ გამიღიმა: – ჩარლი, სად დაიკარგე? რა ლამაზი კოსტიუმი გაცვია. 
დანარჩენებმა, ვისაც ვახსოვდი, ხელი დამიქნიეს და მეც დავუქნიე. უეცრად ალისს 

სახეზე გაღიზიანება შევატყვე. 
– უკვე თითქმის რვა საათია, – გამოაცხადა, – დროა, ნივთები თავთავის ადგილას 

დავალაგოთ. 
თითოეულს თავისი საქმე ჰქონდა საგანგებოდ ჩაბარებული  ცარცის, საშლელების, 

ქაღალდების, წიგნების, ფანქრების, ჩასანიშნი ქაღალდის, საღებავებისა და 
სადემონსტრაციო მასალის ალაგება. თითოეულმა იცოდა, რა ევალებოდა და საქმის 
კარგად შესრულება ეამაყებოდათ. ყველა ალაგებას შეუდგა ბერნისის გარდა. ის მე მომშტე-
რებოდა. 

– რატო არ დადის ჩარლი სკოლაში?  იკითხა ბერნისმა,  რა ხდება ჩარლი, არ ბრუნდები? 
დანარჩენებმა ამომხედეს. მე ალისს გადავხედე, ველოდი, რომ ჩემ ნაცვლად უპასუხებდა. 

ხანგრძლივი სიჩუმე ჩამოწვა. რა უნდა მეთქვა ისეთი, მათთვის რომ არ მეწყენინებინა? 
– ისე, მოსანახულებლად მოვედი, – ვთქვი მე. 
ერთ-ერთი გოგო ახითხითდა  ფრანსინი, რომელზეც ალისი სულ ღელავდა. თვრამეტი 

წლისას უკვე სამი ბავშვი ჰყავდა გაჩენილი, სანამ მშობლებმა ჰისტერექტომია არ 
ჩაუტარეს. ლამაზი არ იყო, ბერნისის მიმზიდველობასთან ახლოსაც ვერ მივიდოდა, 
მაგრამ უამრავი კაცისთვის მარტივი ულუფა იყო  ისეთებისთვის, ლამაზ ხარახურას რომ 
აჩუქებდნენ, ანდა კინოს ბილეთს რომ უყიდიდნენ ხოლმე. ახლა უორენის სახელმწიფო 
თავშესაფრის მიერ გამოყოფილ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდა, საღამოობით 
ცენტრში მოსვლის ნებას რთავდნენ ხოლმე. ორჯერ გააცდინა  სკოლისკენ მომავალი ვიღაც 
კაცებმა მოჩანგლეს. ამის შემდეგ სკოლაში თანმხლების გარეშე არ უშვებდნენ. 



– რა დიდი ვინმესავით ლაპარაკობს, – ხითხითებდა ფრანსინი. 
– მორჩა, – მკვახედ მოჭრა ალისმა, – გაკვეთილი დამთავრებულია. ხვალ საღამოს ექვს 

საათზე შევხვდებით. 
ყველა რომ წავიდა, ნივთები კარადაში ისეთი ბრახაბრუხით შეალაგა, მივხვდი, გაბრაზე-

ბული იყო. 
– ბოდიში, ქვევით ვაპირებდი მოცდას მაგრამ მერე ძველი საკლასო ოთახის ნახვა 

მომინდა. ჩემი ალმა მატერის. მხოლოდ ფანჯრიდან შემოხედვა მინდოდა. სანამ 
მივხვდებოდი, რას ვაკეთებდი, უკვე შემოვედი. რა გაწუხებს? 

– არაფერი. არაფერი არ მაწუხებს. 
– კარგი რა. ისეთი არაფერი მომხდარა, რომ ასე გაბრაზებულიყავი. რაღაც გაფორიაქებს. 
წიგნი, რომელიც ხელში ეჭირა, მაგიდაზე დაახეთქა: – კარგი, თუ ასე გინდა, გეტყვი! 

სხვანაირი ხარ. შეიცვალე. შენს ინტელექტის კოეფიციენტს არ ვგულისხმობ. ხალხის 
მიმართ შენი დამოკიდებულება შეიცვალა. ის ადამიანი აღარ ხარ, ვინც იყავი. 

– ო, კარგი რა! გეყოფა. 
– ნუ მაწყვეტინებ! – მის ხმაში ნამდვილი ბრაზი გაისმა, რამაც მაიძულა, უკან დამეხია, – 

მართლა ასე ვფიქრობ. ადრე რაღაც ისეთი გქონდა. რა ვიცი... სითბო, გულღიაობა, სიკეთე, 
რის გამოც ყველას მოსწონდი, შენთან ერთად ყოფნა უყვარდათ. ახლა კი, როცა ასეთი 
ჭკვიანი და განათლებული გახდი, რაღაც შეიცვალა... 
ამის მოსმენა აღარ შემეძლო. 
– და რას ელოდებოდი? გეგონა, ისევ ის დამჯერი ლეკვი ვიქნებოდი, კუდს რომ აქიცინებს 

და იმ ფეხს ლოკავს, რომელიც პანღურით უმასპინძლდება? ჰო, შევიცვალე ამ ყველაფრის 
შემდეგ და საკუთარ თავზე წარმოდგენაც შემეცვალა. აღარ ვაპირებ იმ საძაგლობის 
ყლაპვას, მთელი ცხოვრება რომ მთავაზობდნენ. 

– ცუდად არავინ არ გეპყრობოდა. 
– შენ რა იცი? საუკეთესო შემთხვევაში, ქედმაღლურად და მფარველურად დამყურებდნენ 

ზემოდან, მიყენებდნენ რომ თავიანთი შესაძლებლობების ფარგლებში, თავი 
აღმატებულად ეგრძნოთ. რეგვენის გვერდით ყველა ჭკვიანია. 
ვთქვი თუ არა, მივხვდი, არასწორად გამიგებდა. 
– როგორც ჩანს, მეც მაგ კატეგორიაში მათავსებ, არა? 
– რა აბსურდულ რამეს ამბობ. მშვენივრად იცი, რომ მე... 
– რა თქმა უნდა, რაღაც მხრივ მართალი ხარ. შენ გვერდით თავს გონებაჩლუნგად 

ვგრძნობ. მთელი ეს დღეები, ერთმანეთს რომ ვხვდებით, სახლში იმ განცდით ვბრუნდები, 
რომ ყველაფერში შენელებული და გონებაშეზღუდული ვარ. რაც მითქვამს, ყველაფერს 
ხელახლა გადავსინჯავ ხოლმე, თავში ყველა ის ჭკვიანური და გონებამახვილური ფრაზა 
მომდის, უკვე ნათქვამის ნაცვლად რომ უნდა მეთქვა და მინდება, ჩემს თავს სილა გავაწნა 
იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი მაშინ არ მომივიდა თავში, როცა ერთად ვიყავით. 

– ეგ ფართოდ გავრცელებული გამოცდილებაა. 



– შენზე შთაბეჭდილების მოხდენას ვცდილობ, ადრე ეს ვერც კი წარმომედგინა, მაგრამ 
შენთან ყოფნისას თავდაჯერება ფეხქვეშ მეცლება. გაუთავებლად ეჭვქვეშ ვაყენებ ჩემს 
მოტივებს ნებისმიერ რამესთან დაკავშირებით. 
ვეცადე, თემისთვის გადამეხვია, მაგრამ ალისი ისევ იმავეს უბრუნდებოდა: – მისმინე,  

ვუთხარი ბოლოს,  –აქ შენთან საჩხუბრად არ მოვსულვარ. ნებას მომცემ, სახლში 
გაგაცილო? ვინმეს მინდა დაველაპარაკო. 

– მეც. მაგრამ ბოლო დროს შენთან ვეღარ ვსაუბრობ. მხოლოდ ის შემიძლია, გისმინო, 
კვერი გიკრა და თავი მოვიკატუნო, ვითომ კულტურული ვარიაციების, ნეობულიანური 
მათემატიკისა და პოსტსიმბოლური ლოგიკისა რამე გამეგება. თავს სულ უფრო და უფრო 
სულელად ვგრძნობ. ჩემი ბინიდან როცა მიდიხარ, სარკეს მივაწყდები ხოლმე და ჩემს 
თავს ვუყვირი: „არა, არ ხდები დღითიდღე უფრო უტვინო! ჭკუას არ კარგავ! არა ხარ 
ბებერი და გამოშტერებული! ეს ჩარლი მიფრინავს წინ ისეთი სისწრაფით, რომ ისეთი 
განცდა გრჩება, თითქოს შენ მიდიხარ უკან-უკან.  ამას ვეუბნები ჩემს თავს, ჩარლი, მაგრამ 
როცა ვხვდებით და რაღაცას მეუბნები და მოუთმენელი სახით მიყურებ, ვიცი რომ გულის 
სიღრმეში დამცინი. როცა რაღაცას მიხსნი, მე კიდევ ვერ ვიგებ და მავიწყდება, შენ გგონია, 
რომ ეს ჩემი უყურადღებობის ან სიზარმაცის ბრალია. ვერ წარმოიდგენ, როგორ ვიტანჯავ 
თავს, როცა მიდიხარ. ვერ წარმოიდგენ, რა წიგნებს ვეჯახირები, რა ლექციებს ვესწრები 
ბიკმანის უნივერსიტეტში და შენ კი ამ ყველაფრის შესახებ ისე საუბრობ, თითქოს 
საბავშვო გასართობი იყოს. მინდოდა ჭკვიანი ყოფილიყავი, მინდოდა დაგხმარებოდი და 
შენთვის ცოდნა გამეზიარებინა, შენ კი შენი ცხოვრებიდან გამაძევე. 
ვუსმენდი და ვხვდებოდი, რომ მისი ნათქვამი შემზარავი სიმართლე იყო. ისე ვიყავი 

შთანთქმული საკუთარი თავით და ჩემში მიმდინარე პროცესებით, რომ არ მიფიქრია, მის 
თავს რა ხდებოდა. 
სკოლიდან რომ მოვდიოდით, ჩუმად ტიროდა. სიტყვებს ვერ ვპოულობდი რომ რამე 

მეთქვა. ავტობუსში მთელი გზა იმას ვფიქრობდი, როგორ თავდაყირა დადგა ყველაფერი. 
ჩემი ეშინოდა. ჩვენ შორის ყინული ჩატყდა, ნაპრალი კი მით უფრო იზრდებოდა, რაც 
უფრო შორს მიმაქანებდა ღია ზღვაში ჩემი გონების ნაკადი. 
მართალი იყო, ჩემთან ყოფნით თავის დატანჯვა რომ არ უნდოდა. საერთო უკვე 

აღარაფერი გვქონდა. მარტივი საუბარიც კი დაძაბული გამოგვდიოდა. ჩვენ შორის 
ამიერიდან მხოლოდ უხერხული სიჩუმე და ბნელ ოთახში განუხორციელებელი ლტოლვა 
იქნებოდა. 

– რა სერიოზული ხარ, – მითხრა, როცა განცდებს თავი დააღწია და ამომხედა. 
– ჩვენზე ვფიქრობ. 
– ასე სერიოზულად ნუ ფიქრობ. არ მინდოდა შენი წყენინება. დიდი გამოცდის წინაშე 

ხარ, – გაღიმებას ცდილობდა. 
– უკვე მაწყენინე და არ ვიცი როგორ მოვიქცე. 
ავტობუსის გაჩერებიდან მისი ბინისკენ რომ მივდიოდით, თქვა: – კონფერენციაზე არ 

მოვდივარ. პროფესორ ნიმურს დავურეკე დილით და ვუთხარი. დაკავებული იქნები. 



საინტერესო ხალხი... ყურადღების ცენტრში ყოფნის სიხარული. არ მინდა ხელი 
შეგიშალო. 

–  ალის... 
– ...და არ აქვს მნიშვნელობა ახლა რას იტყვი, ვიცი რომ თავს ზუსტად ასე ვიგრძნობ. ასე 

რომ, შენი ნებართვით, ჩემს გახლეჩილ ეგოს მივხედავ... გმადლობ. 
– აჭარბებ. დარწმუნებული ვარ, თუ უბრალოდ აიღებ და... 
– იცი? დარწმუნებული ხარ? – ბინის საფეხურებთან შემოტრიალდა და შემომხედა, – ო, რა 

აუტანელი გახდი. შენ რა იცი, მე რას ვგრძნობ? რა მარტივად წყვეტ სხვა ადამიანების 
გრძნობების საკითხს. წარმოდგენა არ გაქვს, რას ვგრძნობ, როგორ და რატომ. 
შესვლა დააპირა, მერე მობრუნდა, ხმა უკანკალებდა: – რომ ჩამოხვალ, აქ დაგხვდები. 

უბრალოდ, ნაწყენი ვარ, ეს არის და ეს. მინდა, ორივემ გამოვიყენოთ შესაძლებლობა რომ 
ვიფიქროთ ამაზე სანამ ერთმანეთისგან შორს ვიქნებით. 
ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში პირველად არ შემიპატიჟა შიგნით. დახურულ 

კარს ვუყურებდი და ვგრძნობდი, ცოფი როგორ მერეოდა. მინდოდა სკანდალი ამეტეხა, 
კარზე მებრახუნებინა და შემემტვრია. მინდოდა ჩემი ბრაზის ცეცხლში მთელი შენობა 
გამეხვია. 
მაგრამ უკან რომ წამოვედი, რისხვის ალი ნელ-ნელა დამიცხრა, მერე მინავლდა და 

ბოლოს შვება ვიგრძენი. ძალიან სწრაფად მივდიოდი, თითქმის მივფრინავდი და ლოყებზე 
ზაფხულის ღამის გრილ ნიავს ვგრძნობდი. მოულოდნელად, თავისუფალი ვიყავი. ახლა 
ვაცნობიერებ, რომ ალისისადმი ჩემი გრძნობა ჩემი გონებრივი განვითარების პირდაპირ-
პროპორციულად მცირდებოდა  გაღმერთებიდან სიყვარულამდე, მოწონებიდან 
მადლიერებისა და პასუხისმგებლობის გრძნობამდე. მისდამი ჩემს გაურკვეველ გრძნობებს 
უკან-უკან მივყავდი. იმის შიშით ვებღაუჭებოდი, დინებას არ წავეღე და საკუთარი თავი 
არ დამეკარგა. 
მაგრამ თავისუფლების განცდას სევდა მოჰყვა. მინდოდა, მყვარებოდა. მინდოდა, ჩემი 

ემოციური და სექსუალური შიშები გადამელახა, დავქორწინებულიყავი, ბავშვები 
მყოლოდა, ფეხზე დავმდგარიყავი. ახლა ეს უკვე შეუძლებელია. ჩემი 185 ქულიანი 
ინტელექტის კოეფიციენტით ისევე შორს ვარ ალისისგან, როგორც მაშინ, 70-იანი 
მაჩვენებელი რომ მქონდა. და ახლა ეს ორივეს გვესმის. 

 
 
8 ივნისი   
რა მაიძულებს ბინიდან გამოსვლასა და ქალაქში წანწალს? ქუჩებში მარტო დავეხეტები, 

ოღონდ ეს ზაფხულის საღამოს განტვირთვისთვის გასეირნებას კი არა, უფრო დაძაბულ 
რბოლას ჰგავს. საით?.. დავძრწი ხეივნებში, ღია ჭიშკრებსა და ნახევრად მიხურულ 
ფანჯრებში ვიყურები, მინდა ვინმეს გამოველაპარაკო და თან მეშინია, ვინმეს არ 
გადავეყარო. ქუჩების უსასრულო ლაბირინთში ერთ გზას აღმა მივუყვები, მეორეს  დაღმა, 
ქალაქის ნეონით მოხაზული გალიის კედლებს ვეხლები. რას დავეძებ?.. 



ცენტრალურ პარკში ქალს შევხვდი. ტბის ნაპირას, სკამზე იჯდა, სიცხის მიუხედავად, 
პალტოში იყო გახვეული. გამიღიმა და სკამზე ადგილი გამითავისუფლა, მის გვერდით 
რომ ჩამოვმჯდარიყავი. 
ცენტრალური პარკის სამხრეთით განათებულ ჰორიზონტს ვუყურებდით. სიბნელეში 

გამომკრთალ, მანათობელი უჯრედებისგან აგებულ ფიჭას ჰგავდა. მინდოდა, თითოეული 
უჯრედი შთამენთქა. 
ჰო, ნიუ-იორკელი ვარ. არა, ვირჯინიის შტატის ქალაქ ნიუ-პორტნიუსში არასოდეს 

ვყოფილვარ-მეთქი. იქაური იყო, იმ მეზღვაურსაც იქვე გაჰყვა ცოლად, ახლა რომ ზღვაშია 
გასული და უკვე ორნახევარი წელი რომ სრულდება, რაც არ უნახავს. გრეხდა და კვანძავდა 
ცხვირსახოცს, დროდადრო დაცვარული შუბლიდან ოფლის მოსაწმენდად რომ ხმარობდა. 
ტბიდან არეკლილ მკრთალ შუქზეც კი ვარჩევდი, რომ აუარებელი მაკიაჟი ესვა, მაგრამ 
მხრებზე დაყრილ გრძელ თმაში მაინც მიმზიდველად გამოიყურებოდა, იმას თუ არ 
ჩავთვლით, რომ სახე ისე დასიებოდა და შეშუპებოდა, გეგონებოდა, ეს-ეს არის, გაიღვიძაო. 
თავის თავზე უნდოდა ლაპარაკი, მე კიდევ მოსმენა მინდოდა. 
მამისგან კარგი სახლი, განათლება  ყველაფერი ერგო, რაც შეძლებულ გემთმშენებელს 

შეეძლო ქალიშვილისთვის მიეცა  გარდა პატიებისა. მეზღვაურთან ერთად გაქცევას 
არასოდეს აპატიებდა. 
რომ მესაუბრებოდა, ხელი ხელზე მომკიდა და თავი მხარზე ჩამომადო: – მე და გარი რომ 

დავქორწინდით, იმ ღამით, – ჩურჩულებდა ის, – შეშინებული ქალწული ვიყავი. ის კიდევ 
ჭკუიდან გადავიდა. ჯერ სახეში გამარტყა და ცემა დამიწყო, მერე ალერსის გარეშე, ძალით 
დამეუფლა. იმ ღამით უკანასკნელად ვიყავით ერთად, იმის მერე ახლოს აღარ მიმიკარებია. 
ალბათ ხელის კანკალზე შემატყო, რომ ელდანაცემი ვიყავი. ეს სისასტიკე და ინტიმურო-

ბა ჩემთვის მეტისმეტი იყო. იგრძნო, რომ ხელი მოუსვენრად ამითამაშდა და კიდევ უფრო 
მაგრად ჩაბღუჯა, თითქოს სანამ თავის ამბავს არ დაამთავრებდა, მანამდე არ უნდოდა 
გავეშვი. მისთვის ეს მნიშვნელოვანი იყო და ისე გაუნძრევლად ვიჯექი, თითქოს ჩიტს 
პეშვიდან საკვებს ვაკენკინებდი და ვცდილობდი, არ დამეფრთხო. 

– არ იფიქრო, თითქოს კაცები არ მომწონდნენ, – მითხრა მიამიტური გულწრფელობით,  – 
სხვა კაცებთან ვყოფილვარ. იმასთან არა, მაგრამ სხვები მყავდა, ბევრნი. კაცების 
უმეტესობა ქალთან ნაზი და სათუთია. ნელა გესიყვარულებიან, ჯერ გკოცნიან და 
გეფერებიან და ისე, – მრავალმნიშვნელოვნად შემომხედა და თავისი გაშლილი ხელის 
მტევანი ჩემსას აუსვდაუსვა.  
ეს ის იყო, რის შესახებაც მსმენოდა, წამეკითხა, რაზეც მიოცნებია. არ ვიცოდი რა ერქვა, 

არც ჩემი სახელი უკითხავს. მხოლოდ ის უნდოდა, რომ სადმე ისეთ ადგილას წამეყვანა, 
სადაც განმარტოებას შევძლებდით. გავიფიქრე, ნეტავ ალისი რას იტყოდა ამაზე-მეთქი. 
უხერხულად მოვეფერე და ისეთი ყოყმანით ვაკოცე, რომ ამომხედა და წაიჩურჩულა:  
– რა გჭირს? რაზე ფიქრობ? 
– შენზე. 
– გაქვს სადმე წასასვლელი? 



ყოველი წინგადადგმული ნაბიჯი სახიფათო იყო. რა მომენტში გამომეცლებოდა მიწა 
ფეხქვეშ, როდის ჩავინთქებოდი შიშის უფსკრულში? რაღაც მიბიძგებდა, სვლა 
გამეგრძელებინა და ფეხქვეშ ნიადაგის სიმყარე მომესინჯა.  

– წასასვლელი თუ არა გაქვს, ორმოცდამეცამეტე ქუჩაზე რომ მრავალოთახიანი 
სასტუმროა, ძალიან ძვირი არ არის. თუ წინასწარ გადაუხდი, ბარგზეც არ გაწუხებენ. 
ოთახი მაქვს... 
ისე შემომხედა, ეტყობოდა, მის თვალში ავმაღლდი: – ჰო, მაშინ ძალიან კარგი. კვლავაც 

არაფერი. ეს კი თავისთავად საინტერესო იყო. რამდენად შორს შევძლებდი წასვლას, სანამ 
პანიკის სიმპტომები შემიპყრობდა? მანამ, სანამ ოთახში მარტოები დავრჩებოდით? სანამ 
გაიხდიდა? სანამ მის სხეულს დავინახავდი? სანამ დავწვებოდით? უეცრად ვიგრძენი, 
როგორი მნიშვნელოვანი გახდა იმის ცოდნა, შევძლებდი თუ არა, სხვა მამაკაცებისნაირი 
ვყოფილიყავი, ოდესმე თუ შევძლებდი, ქალისთვის ერთად ცხოვრება შემეთავაზებინა. 
მარტო ინტელექტი და ცოდნა არ მეყოფოდა. ესეც მინდოდა. იმის შეგრძნება, რომ ეს 
შესაძლებელია, მამშვიდებდა. აგზნება, რომელიც დამეუფლა მეორედ რომ ვაკოცე, 
მეუბნებოდა, რომ მასთან ყველაფერი ნორმალურად ჩაივლიდა. ეს ქალი ალისს არ ჰგავდა. 
ისეთი იყო, ბევრი რომ უნახავთ და გამოუცდიათ. 
მერე ხმაში ყოყმანის ბზარი შეეპარა: – სანამ წავალთ, ერთი რაღაცაა... – ადგა, 

მომიახლოვდა, ლამპიონის შუქი კარგად ანათებდა. პალტო გაიხსნა და დავინახე, რომ მისი 
სხეულის მოხაზულობა ისეთი არ იყო, მის გვერდით ბნელში ჯდომისას რომ 
წარმომედგინა: – ჯერ მხოლოდ მეხუთე თვეში ვარ, – თქვა მან,  ხელს არ შეგვიშლის. შენ 
ხომ არაფერი გაქვს საწინააღმდეგო? 
ასე, პალტოშეხსნილი რომ იდგა, იმ შუახნის ქალის თითქმის ზუსტი ასლი იყო, 

აბაზანიდან ახლადგამოსულმა ხალათი რომ გადაიხსნა და ჩარლის დაენახა. მოსახდენის 
მოხდენას მეხის გავარდნასავით ველოდებოდი. თავი მივაბრუნე. ამის გარდა ყველაფერს 
მოველოდი, მაგრამ ასეთ პაპანაქებაში პალტოში რომ იყო გახვეული, უნდა 
მივმხვდარიყავი, რომ რაღაც ისე ვერ იყო. 

– ჩემი ქმრის არ არის, – სცადა ჩემი დარწმუნება, – რაც გითხარი, არ მომიტყუებიხარ. 
წლებია რაც თვალით არ მინახავს. ერთი ვაჭრის არის, ასე, რვა თვის წინ შევხვდი. მასთან 
ვცხოვრობდი. ნახვას აღარ ვაპირებ, მაგრამ ბავშვს დავიტოვებ. უბრალოდ, ფრთხილად 
უნდა ვიყოთ, უხეშად არ უნდა გავაკეთოთ არაფერი, თორემ ისე ფიქრი ნუ გაქვს. 
გაბრაზება რომ შემატყო, ხმა ჩაუწყდა. 

– ეს საზიზღრობაა! – ვუყვირე მე, – როგორ არ გრცხვენია! 
გაიწია და პალტო სწრაფად შემოიხვია მუცელზე, მისი შიგთავსი რომ დაეცვა. ეს 

მოძრაობა რომ გააკეთა, ერთხელ უკვე ნანახი სცენა მეორედ წარმომიდგა თვალწინ  ჩემს 
დაზე ფეხმძიმე დედაჩემი, იმ დღეებში უფრო იშვიათად რომ მიყვანდა ხელში, უფრო 
იშვიათად მათბობდა ხმითა და შეხებით, უფრო იშვიათად რომ მიცავდა იმათგან, ვინც 
გაბედავდა, ჩემთვის არანორმალური დაეძახა. 
ზუსტად არ მახსოვს, მგონი, მხარში ვწვდი. მერე აკივლდა და საფრთხის შეგრძნებამ 

რეალობაში ელვის სისწრაფით დამაბრუნა. მინდოდა მეთქვა, რომ არაფერს დავუშავებდი, 



არც მას ვავნებდი რამეს და არც ვინმე სხვას. „გთხოვ, ნუ კივი!“ მაგრამ ის მაინც კიოდა და 
ჩაბნელებული ბილიკებიდან უკვე ფეხის ხმა მესმოდა. რამდენიც არ უნდა ამეხსნა, ვერავის 
ვერაფერს გავაგებინებდი. სიბნელეში გავრბოდი, პარკის გასასვლელს ვეძებდი, ერთი 
ბილიკიდან მეორისკენ მიხვეულმოხვეული გზებით მივქროდი. პარკს ცუდად ვიცნობდი. 
მოულოდნელად რაღაცას შევეჯახე, რამაც უკან მიბიძგა. მავთულის ღობე იყო. ჩიხში 
ვიყავი. მერე საქანელები და სასრიალოები დავინახე და მივხვდი  საბავშვო მოედანი იყო, 
ღამით დაეკეტათ. ღობეს გავუყევი, ხან მივდიოდი, ხან ნახევრად მივრბოდი, დროდადრო 
გზაზე ამოშვერილ, დაგრეხილ ფესვებს ვედებოდი. 
ტბას რომ მივაღწიე, საბავშვო მოედანს რომ ერტყა გარს, მოვბრუნდი, სხვა ბილიკი ვიპოვე 

და პატარა საცალფეხო ხიდზე გადავედი. მერე გარშემო შემოვუარე. გასასვლელი არსად 
იყო. 

– რა მოხდა? რა მოგივიდათ, ქალბატონო? 
– მანიაკი იყო? 
– თავს როგორ გრძნობთ? 
– საით წავიდა? 
წრე დავარტყი და საიდანაც მოვედი, ისევ იქ დავბრუნდი. კლდის დიდ შვერილსა და 

მაყვლის ბუჩქს ამოვეფარე და პირქვე გავწექი. 
– პოლიციას დაუძახეთ! მაგათ ხომ როცა გჭირდება, ვერასოდეს ვერ იპოვი! 
– რა მოხდა? 
– ვიღაც არანორმალურმა გაუპატიურება დაუპირა. 
– აგე, ვიღაც მისდევს. აი, იქ არის! 
– მიდით, დაიჭირეთ ეგ ნაბიჭვარი სანამ პარკიდან გასულა! 
– ფრთხილად იყავით, დანა აქვს თან, იარაღიც... 
როგორც ჩანდა, ყვირილზე ირგვლივ მყოფი ყველა უსაქმური მოგროვდა. „აი, იქ არის!“  

მესმოდა ექოდ. კლდის საფარიდან თავი რომ გამოვყავი, დავინახე, რომ ლამპიონით 
განათებულ ბილიკზე სიბნელისკენ ვიღაც მირბოდა და მისდევდნენ. რამდენიმე წამის 
შემდეგ კლდეს მეორემ ჩაურბინა და სიბნელეში გაუჩინარდა. წარმოვიდგინე, როგორ 
დამიჭერდა ეს გახელებული ბრბო, როგორ მცემდნენ და გამგლეჯდნენ შუაზე. ახიც 
იქნებოდა. თითქმის ვნატრობდი, ასე მომხდარიყო. ავდექი, ფოთლები და ჭუჭყი 
ტანსაცმლიდან ჩამოვიბერტყე და ნელა გავუყევი ბილიკს იქით, საიდანაც მოვედი. ყოველ 
წამს ველოდი, რომ უკნიდან ვიღაც მწვდებოდა და მტვერსა და სიბნელეში პირქვე 
დამაგდებდა, მაგრამ მალე მკვეთრად განათებული ორმოცდამეცხრამეტე ქუჩა და მეხუთე 
ავენიუ დავინახე და პარკიდანაც გამოვედი. ახლა, ჩემს უსაფრთხო ოთახში 
განმარტოებული რომ ვფიქრობ ამაზე, მომხდარის პირველყოფილი სიმძაფრე მზარავს. 
შიშისმომგვრელი იყო იმის გახსენება, როგორ გამოიყურებოდა დედაჩემი ჩემი დის 
გაჩენამდე, მაგრამ კიდევ უფრო საზარელი ის არის, როგორ მინდოდა იმ ხალხს დავეჭირე 
და ვეცემე. რატომ ვილტვოდი სასჯელისკენ? წარსულის აჩრდილები თითქოს ფეხებზე 
შემომხვევიან და ქვესკნელისკენ მიმათრევენ. პირს ვაღებ რომ ვიყვირო, მაგრამ ხმა არა 
მაქვს. ხელები მიცახცახებს, სუსხი მივლის და ყურებში შორეული ზუზუნი ჩამესმის. 



მიღწეული შედეგების ანგარიში №13 
10 ივნისი   
რეაქტიულ თვითმფრინავში ვსხედვართ, წუთიწუთზე ჩიკაგოსკენ გავფრინდებით. ეს 

ანგარიში ბერტის დამსახურებაა, რომელსაც ჭკვიანური იდეა მოუვიდა  ტექსტი 
ტრანზისტორულ მაგნიტოფონზე ჩამეწერა და მერე ჩიკაგოში სტენოგრაფისტისთვის 
მიმეცა დასაბეჭდად. იდეა ნიმურსაც მოეწონა. საერთოდაც, უნდა, აუდიოჩანაწერები აქ 
ყოფნის ბოლო წუთამდე ვაკეთო. ფიქრობს, რომ სხდომის ბოლოს უახლესი ჩანაწერის 
წარდგენა მის მოხსენებას მეტ წონას შესძენს. 
ჰოდა, ვზივარ ახლა ჩემთვის თვითმფრინავში და ვცდილობ, ხმამაღლა ფიქრსა და 

საკუთარი ხმის ჟღერადობას მივეჩვიო. იმედია სტენოგრაფისტი ყველა „მმ“-ს, „ისა“-ს და 
„ჰოდა“-ს ამოიღებს და ტექსტს ფურცელზე ისე გადაიტანს, რომ გამართულად იკითხებო-
დეს (შიშისგან ვხევდები იმის გაფიქრებაზე, რომ რასაც ახლა ვამბობ, ასობით ადამიანმა 
უნდა მოისმინოს). 
ტვინი გათიშული მაქვს. ამ წუთას განცდები გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე 

ნებისმიერი სხვა რამ. 
ის აზრი, რომ მალე მაღლა, ცაში უნდა ავფრინდე, მზარავს. 
როგორც ვხვდები, ოპერაციამდე კარგად არასოდეს მესმოდა, რა არის თვითმფრინავი. 

ფილმებში და ტელევიზორში ახლო ხედით ნანახ თვითმფრინავის კადრებს ცაში 
მოგუგუნე სხეულებთან ვერასდროს ვერ ვაკავშირებდი. ახლა კი, როცა სადაც არის, 
ავფრინდებით, მხოლოდ იმაზე მეფიქრება, რა მოგვივა თუ ჩამოვვარდით. ამის 
წარმოდგენაზე ტანში მცრის. არ მინდა სიკვდილი. რატომღაც ღმერთის შესახებ 
გამართული დისკუსიები მაგონდება.  
ბოლო კვირების მანძილზე სიკვდილის შესახებ ხშირად ვფიქრობდი, აი ღმერთზე კი 

დიდად არა. დედაჩემს ხანდახან ეკლესიაში მივყავდი ხოლმე, მაგრამ არ მახსოვს ეს 
ოდესმე ღმერთთან დამეკავშირებინოს. დედა ღმერთს ხშირად ახსენებდა, ძილის წინ უნდა 
მელოცა ხოლმე, მაგრამ მასზე ბევრი არ მიფიქრია. მახსოვს, ტახტზე მჯდომ გრძელწვერიან 
შორეულ ბიძად წარმომედგინა. დაახლოებით, უნივერმაღის სანტა კლაუსივით, დიდ 
სკამზე რომ იჯდა, მუხლებზე რომ გისვამდა და გეკითხებოდა, ხომ კარგად იქცეოდი წელს 
და რა გინდოდა, რომ ეჩუქებინა. დედას ეშინოდა ღმერთის, მაგრამ მფარველობას მაინც 
სთხოვდა ხოლმე. მამა ღმერთს არასდროს არ ახსენებდა. გეგონებოდა, ღმერთი როუზის იმ 
ჯურის ნათესავი იყო, ვისთანაც საქმის დაჭერა დიდად არ ეპიტნავებოდა. 

 
* * * 
– სერ, ასაფრენად ვემზადებით. ღვედის შეკვრაში ხომ არ დაგეხმაროთ? 
– აუცილებელია? არ მიყვარს ღვედი. 
– დიახ, აუცილებელია, სანამ არ ავფრინდებით. 
– მირჩევნია, არ გავიკეთო. მიჯაჭვულობის შიში მაქვს, შეიძლება ცუდად გავხდე. 
– წესი ასეთია, სერ. მოდით, დაგეხმარებით. 
– არა! მე თვითონ გავიკეთებ. 



– არა... ეს აი, აქ უნდა გაუყაროთ. 
– მოიცადეთ... ა, ჰო“. 
 
* * * 
სასაცილოა. რა არის აქ საშიში. უსაფრთხოების ღვედი არც ისე მჭიდროა, არ მიჭერს. 

რატომ უნდა მეშინოდეს ასე ამ ოხერი ღვედის გაკეთების? ამის და კიდევ დაძრული 
თვითმფრინავის ვიბრაციის. სრულიად არაადეკვატურად ვშფოთავ... აქ რაღაცაა... ეს რა 
არის?... შავ ღრუბლებში შევდივართ, მივაპობთ... შეიკარით ღვედები... დაბმული ვარ... წინ 
ვიხრები... ოფლიანი ტყავის სუნია... ვიბრაციას ვგრძნობ და ყურებში გუგუნი ჩამესმის. 
ფანჯრიდან  იქ, ღრუბლებში  ჩარლის ვხედავ. ასაკის ზუსტად დადგენა მიჭირს, 
დაახლოებით ხუთი წლის იქნება. ნორმა ჯერ არ დაბადებულა... 

– მზად ხართ? – მამა შემოდის  მძიმე, ჩასხმული. მსხვილი კისერი და სახე მომჩვარული 
აქვს. დაღლილი ჩანს: – მზად ხართ-მეთქი? 

– ერთი წუთი, – პასუხობს როუზი, – ქუდი დავიხურო. ნახე რა, პერანგზე ღილები თუ 
აქვს შებნეული და თასმები შეუკარი. 

– მოდი რა, დროზე მოვრჩეთ ამ ამბავს. 
– სად? – კითხულობს ჩარლი, – სად... მიდის... ჩარლი? 
მამა წარბშეკრული უყურებს. მეტ გორდონმა არასოდეს არ იცის, როგორ უპასუხოს 

თავისი ვაჟის შეკითხვებს. 
საძინებლის კარში როუზი გამოჩნდება, ქუდზე პირბადეს ისწორებს. ჩიტისმაგვარი 

ქალია, მაღლა აწეული მკლავები კი, განზე გაშვერილი იდაყვებით, ფრთებს მიუგავს. 
– ექიმთან მივდივართ, უნდა გიმკურნალოს, რომ ჭკვიანი გახდე. 
პირბადე რომ უკეთია, გეგონება, ფოლადის ღობის იქიდან იყურებაო. ასე რომ 

გამოეწყობიან და გასასვლელად ემზადებიან ხოლმე, ჩარლის სულ შიში იპყრობს. იცის, 
სხვა ხალხთან მოუწევს შეხვედრა და მერე დედა ნაწყენი და გაბრაზებული იქნება. გაქცევა 
უნდა, მაგრამ წასასვლელი არსად აქვს. 

– ასე რატომ ეუბნები? – ამბობს მეტი. 
– ასეა და იმიტომ. ექიმი გუარინო უშველის. 
მეტი ბოლთას იმ კაცივით სცემს, იმედი რომ უკვე გადაწურული აქვს, მაგრამ საღი 

აზრისკენ მიმავალი უკანასკნელი განწირული ნაბიჯის გადადგმას მაინც აპირებს. 
– საიდან იცი? რა იცი ამ კაცის შესახებ? რამის გაკეთება რომ ყოფილიყო შესაძლებელი, 

ექიმები დიდი ხნის წინ გვეტყოდნენ. 
– ნუ ამბობ მაგას, – წივის როუზი, – არ მითხრა, რომ არაფერი ეშველება.  ის ჩარლის 

სტაცებს ხელს და მკერდზე მაგრად მიიკრავს. – ნორმალური გახდება, ამისთვის რაზეც არ 
უნდა დაგვჭირდეს წასვლა, რის ფასადაც არ უნდა დაგვიჯდეს. 

– ამას ფულით ვერ იყიდი. 
– ჩარლის ეხება საქმე, შენს ვაჟს... შენს ერთადერთ შვილს. – ისტერიკამდე მისული 

როუზი ჩარლის აქეთიქით არწევს: – არ მინდა მაგ ლაპარაკის მოსმენა. იმათ არ იციან და 
იმიტომ გეუბნებიან, ვერაფერს გავაკეთებთო. ექიმმა გუარინომ ყველაფერი ამიხნა. ასე 



მითხრა, რომ მის გამოგონებას იმიტომ არ ასპონსორებენ, რომ ის მათ შეცდომას გამოააშკა-
რავებს, როგორც ორი სხვა მეცნიერის, პასტორისა და ჯენინგსის შეცდომა აჩვენა. მითხრა, 
როგორ ეშინიათ პროგრესული იდეების იმ შენს მედიცინის დოქტორებს. 
მეტისთვის წინააღმდეგობის გაწევას რომ ახერხებს, როუზი მშვიდდება და თავდაჯერება 

ემატება. ხელს რომ უშვებენ, ჩარლი კუთხეს მიაშურებს და დამფრთხალი და 
აკანკალებული, კედელთან იტუზება. 

– ხედავ? – ეუბნება როუზი, – ისევ დააფეთე. 
– მე? 
– სულ ამის თანდასწრებით იწყებ ხოლმე მაგ ლაპარაკს. 
– ღმერთო, რა დაგიშავე. წამო, დროზე მოვათავოთ ეს ოხერი საქმე. 
ექიმი გუარინოს კაბინეტისკენ მიმავალ გზაზე ერთმანეთს ხმას არ სცემენ. ავტობუსში 

ჩუმად არიან, ავტობუსის გაჩერებიდან სამ კვარტალს ფეხით რომ გადიან ქალაქის 
ცენტრში მდგარ საოფისე შენობამდე, არც მაშინ იღებენ ხმას. დაახლოებით თხუთმეტ 
წუთში მოსაცდელში ექიმი გუარინო გამოდის და ესალმება. მსუქანი და შემელოტებულია, 
გეგონება, ლაბორატორიის თეთრი ხალათი სადაც არის ზედ შემოასკდებაო. ჩარლი თვალს 
ვერ სწყვეტს მის თეთრ, სქელ წარბებსა და თეთრ ულვაშებს, დროდადრო მოუსვენრად 
რომ ცქმუტავენ. ზოგჯერ პირველად ულვაში ათამაშდება ხოლმე, რასაც მერე ორივე 
წარბის მაღლა აზიდვა მოსდევს, ზოგჯერ კი ჯერ წარბები ადის ზევით და მერე ულვაში 
მიჰყვება. 
დიდ, თეთრ ოთახს, სადაც მათ გუარინო შეუძღვება, ჯერ შეუმშრალი საღებავის სუნი 

ასდის და თითქმის ცარიელია. ოთახის ერთ მხარეს ორი მაგიდა დგას, მეორე მხარეს კი  
დიდი მანქანა, ზედ ჩამწკრივებული ციფერბლატებით და კბილის ექიმის ბურღების 
მსგავსი ოთხი გრძელი „მკლავით“. იქვე შავი ტყავის გასასინჯი მაგიდა დგას სქელი, 
ერთმანეთში გადახლართული ღვედებით. 

– აჰა, – ამბობს გუარინო და წარბებს მაღლა სწევს, – ესე იგი, ჩარლი, არა? – და ბიჭის 
მხრებს მაგრად ბღუჯავს, – მე და შენ აუცილებლად დავმეგობრდებით. 

– მართლა შეგიძლიათ რამით უშველოთ, ექიმო გუარინო? – ეკითხება მეტი, – ადრე ასეთი 
პაციენტისთვის გიმკურნალიათ? ფული ბევრი არა გვაქვს. 
გუარინო იღუშება და წარბები დარაბებივით მოწყვეტით ეშვება ძირს: – მისტერ გორდონ, 

მე რა, უკვე გითხარით, რამისგაკეთება შემიძლია-მეთქი? ჯერ ხომ უნდა გავსინჯო, არა? 
შეიძლება ეშველოს რამე, შეიძლება  არა. პათოლოგიის გამომწვევი მიზეზების დასადგე-
ნად ჯერ ფიზიკური და მენტალური ტესტირება უნდა ჩაუტარდეს. პროგნოზზე 
სასაუბროდ მერეც მოვიცლით. ისე, ამ დღეებში ძალიან დაკავებული ვარ. ამ 
ავადმყოფობის ისტორიაში ჩახედვას მარტო იმიტომ დავთანხმდი, რომ ამ ტიპის 
გონებრივი ჩამორჩენის შესახებ სპეციალურ კვლევას ვატარებ. თუ რამეში ეჭვი გეპარებათ, 
მაშინ... 
ხმა სევდიანად უწყდება და ტრიალდება, მაგრამ როუზ გორდონი ქმარს იდაყვს წაკრავს.   
– ჩემს ქმარს ამის თქმა არ უნდოდა, ექიმო გუარინო, მეტისმეტი მოსდის, – თან მეტს 

უყურებს და თვალებით ანიშნებს, მოუბოდიშეო. 



მეტი ამოიხვნეშებს: – თუ ჩარლის დასახმარებლად რაიმე შეგიძლიათ, რასაც იტყვით, 
ყველაფერს გავაკეთებთ. სადალაქო ინვენტარით ვვაჭრობ და ბოლო დროს საქმეები სულ 
კარგად ვერ მიმდის. მაგრამ რაც გამაჩნია, ყველაფერს სიამოვნებით... 

– ერთ რამეს ვითხოვ დაჟინებით,  ამბობს გუარინო და ტუჩებს ისე კუმავს, თითქოს 
რთული გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიაო:  მკურნალობას რომ დავიწყებთ, კურსი 
აუცილებლად ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ. ასეთ შემთხვევებში შედეგი გაუმჯობესების 
ნიშნების გარეშე მიმდინარე რამდენიმე თვის შემდეგ მოულოდნელად იჩენს ხოლმე თავს. 
არ იფიქროთ, რომ წარმატებას გპირდებით. გარანტირებული არაფერია, მაგრამ შანსი უნდა 
მისცეთ, თუ არადა, სჯობს, საერთოდ არ მოკიდოთ ხელი. 
პაუზას აკეთებს და წარბშეკრული უყურებს, ნათქვამის კარგად გასიგრძეგანებისთვის 

დრო რომ მისცეს. წარბების თეთრი საჩრდილობლების ქვეშიდან ცისფერი თვალები 
იცქირება:  ახლა კი, თუ შეიძლება, გაბრძანდით, რომ ბიჭი გავსინჯო. 
მეტი ორჭოფობს, არ უნდა ჩარლი მასთან მარტო დატოვოს, მაგრამ გუარინო თავს აქნევს: 

–  ეს საუკეთესო გზაა,  ამბობს ის და ორივეს მოსაცდელისკენ აცილებს,  შედეგები 
ყოველთვის უფრო ნიშანდობლივია, თუკი ფსიქოსუბსტანციური ტესტირებისას პაციენტი 
და მე მარტონი ვრჩებით. გარეგანმა ზემოქმედებამ შესაძლოა მონაცემთა განაწილებაზე 
მავნე გავლენა იქონიოს. 
როუზი ქმარს გამარჯვებული ღიმილით შეჰყურებს და ისიც მორჩილად მიჰყვება უკან. 

ჩარლისთან პირისპირ დარჩენილი გუარინო ბიჭს თავზე ხელს უსვამს. კეთილი ღიმილი 
აქვს. 

– კარგი, ბიჭუნი. ახლა მაგიდაზე დაწექი. 
ჩარლი რომ არ რეაგირებს, ხელში აჰყავს, ფრთხილად აწვენს ტყავგადაკრულ მაგიდაზე 

და მძიმე, გადახლართული ღვედებით ზედ აკრავს. მაგიდას ოფლისა და ტყავის სუნი 
ასდის. 

– დეეეე! 
– დედა გარეთ არის. ნუ გეშინია, ჩარლი, სულ არ გეტკინება. 
– დედა მინდაა! – ჩარლი გულგახეთქილია ასე რომ მიაბეს. წარმოდგენა არა აქვს, რას 

უშვრებიან, მაგრამ სხვა ექიმებთანაც ყოფილა და მშობლებს რომ ოთახიდან უშვებდნენ, 
ისინი მერე ასე ნაზად არ ექცეოდნენ ხოლმე. 
გუარინო ცდილობს, დაამშვიდოს: – დაწყნარდი, ბიჭუნა. საშიში არაფერია. აი, იმ დიდ 

მანქანას ხედავ? იცი, რა უნდა გავაკეთო მაგით? 
ჩარლი იკუნტება და მერე დედის ნათქვამი ახსენდება: – ჭკვიანი უნდა გამხადო. 
– სწორია. ის მაინც გცოდნია, აქ რისთვის მოხვედი. ახლა თვალები დახუჭე და მოდუნდი, 

სანამ მე ამ ამომრთველებს ჩავრთავ. იხმაურებს, თვითმფრინავივით, მაგრამ არაფერს 
დაგიშავებს. მერე ვნახავთ, შეიძლება თუ არა ოდნავ უფრო ჭკვიანი გახდე, ვიდრე ახლა 
ხარ. 
გუარინო ამომრთველს აჭერს, დიდი მანქანა ირთვება, გუგუნებს, ლურჯი და წითელი 

ნათურები ქრება და ინთება. ჩარლი გულგახეთქილია. იკრუნჩხება და ცახცახებს, ღვედებს 
ექაჩება, მაგიდაზე მყარად რომ მიუჯაჭვავთ. 



ყვირილს იწყებს, მაგრამ გუარინო სწრაფად უტენის პირში ნაჭერს: – აბა, აბა, ჩარლი, 
ეგეთები არ იყოს. შენ ხომ კარგი ბიჭი ხარ. ხომ გითხარი, არ გატკენს-მეთქი. 
ისევ ცდილობს, იყვიროს, მაგრამ მხოლოდ მოგუდული ხრიალი ამოსდის და ლამისაა, 

გული აერიოს. ლაჯებში რაღაც სველსა და წებოვანს გრძნობს და ირგვლივ დატრიალებუ-
ლი სუნი ეუბნება, რომ დედა შარვალში გაკეთებისთვის სცემს და კუთხეში დააყენებს. 
თავი ვერ შეიკავა. ყოველთვის, როცა თავს ხაფანგში გრძნობს და პანიკა ეუფლება, 
კონტროლს კარგავს და შარვალში ისვრის. იხრჩობა... ცუდად არის... გული ერევა... და 
ყველაფერი სიბნელეში იძირება... 
არ იცის, რამდენი დრო გავიდა, მაგრამ როცა თვალებს ახელს, პირში ნაჭერი აღარ უდევს 

და ღვედებიც შეხსნილი აქვს. ექიმ გუარინოს თავი ისე უჭირავს, თითქოს სუნს ვერ 
გრძნობდეს: – ოდნავადაც არ უტკენია, არა? 

– აარა. 
– აბა რა გაკანკალებს? მანქანა ჩავრთე, რომ დამეჭკვიანებინე, ეს არის და ეს. როგორი 

შეგრძნებაა უფრო ჭკვიანი რომ ხარ, ვიდრე იყავი? 
ჩარლის შიში ავიწყდება და მანქანას თვალებგაფართოებული აშტერდება: – ჭკვიანი 

გავხდი? 
– რა თქმა უნდა. მოდი, აქ დადექი. რას გრძნობ? 
– სველია. ჩავიკუკე. 
 ჰო. ჰმ. სხვა დროს ხომ აღარ გააკეთებ ასე, არა? ახლა ხომ იცი, რომ არ გეტკინება და აღარ 

შეგეშინდება. დედაშენს უთხარი, როგორი ჭკვიანი გახდი, აქ კვირაში ორჯერ მოგიყვანს 
ხოლმე მიკროტალღურ ენცეფალოაღდგენით პროცედურაზე და სულ უფრო და უფრო და 
უფრო ჭკვიანი გახდები. 
ჩარლი იღიმება: – მე უკუღმა სიარული ვიცი. 
– მართლა? აბა მიჩვენე, – ამბობს გუარინო მოჩვენებითი აღტაცებით და საქაღალდეს 

ხურავს: – აბა მიჩვენე. 
ნელა, დიდი ძალისხმევით ჩარლი უკუსვლით რამდენიმე ნაბიჯს დგამს, გზად გასასინჯ 

მაგიდას წამოედება. გუარინო უღიმის და თავს უქნევს: – აი, რა ყოჩაღი ხარ. ჯერ სადა ხარ. 
მკურნალობას რომ მოვრჩებით, უბანში ყველაზე ჭკვიანი ბიჭი იქნები. 
ამდენი შექებით და ყურადღებით ნასიამოვნები ჩარლი წითლდება. ადამიანები ხშირად 

როდი უღიმიან და ეუბნებიან, რომ რაღაც კარგად გააკეთა. მანქანის და დაბმის შიშიც კი 
სადღაც უქრება. 

– მთელ უბანში? – ამის გაფიქრებაზე სუნთქვა ეკვრის და რაც არ უნდა ეცადოს, ღრმად 
ჩაისუნთქოს, ჰაერი მაინც არ ჰყოფნის: – ჰაიმიზე ჭკვიანიც? 
გუარინო ისევ უღიმის და თავს უქნევს: – ჰაიმიზე ჭკვიანიც. 
ჩარლი მანქანას ახლადგაჩენილი ინტერესითა და პატივისცემით უყურებს. ეს მანქანა 

უფრო ჭკვიანს გახდის, ვიდრე ჰაიმია, მისგან ორი სახლის იქით რომ ცხოვრობს, წერა-
კითხვა რომ იცის და ბოისკაუტების წევრი რომ არის. 

– ეს მანქანა შენია? 



– არა, ჯერ ბანკის საკუთრებაა, მაგრამ მალე ჩემი იქნება და მერე შემეძლება, უამრავი 
შენნაირი ბიჭი დავაჭკვიანო. – ის ჩარლის თავზე ხელს უთათუნებს და ამბობს: – ბევრად 
უფრო კარგი ბიჭი ხარ, ვიდრე ის ნორმალური ბავშვები, დედებს ჩემთან იმ იმედით რომ 
მოჰყავთ, რომ IQ-ებს ავუმაღლებ და გენიოსები გახდებიან. 

– იოსები გახდება თუ გაამაღლებ? – ჩარლი თავზე ხელს იდებს, რომ გაიგოს, მანქანამ 
გაამაღლა თუ არა:  მეც იოსები უნდა გამხადო? 
გუარინო მეგობრულად იცინის და ჩარლის მხარზე ხელს უჭერს: – არა ჩარლი, შენ 

სანერვიულო არაფერი გაქვს. იოსები არ გახდები. ისევ ის დარჩები, ვინც ხარ  საყვარელი 
ბავშვი.  მერე დაფიქრდება და ამატებს: – რა თქმა უნდა, ცოტათი უფრო ჭკვიანი, ვიდრე 
ახლა ხარ. 
კარს აღებს და ჩარლი მშობლებთან მიჰყავს: – აი, ხალხნო, ჩარლიც მოვიდა. ცუდი 

არაფერი მომხდარა. ძალიან კარგი ბიჭია. კარგი მეგობრები გავხდებით, არა, ჩარლი?  
ჩარლი თავს უქნევს. უნდა, ექიმ გუარინოს მოსწონდეს, მაგრამ დედამისის სახის 

გამომეტყველებას რომ ხედავს, შიშით გული უსკდება.  ჩარლი, ეს რა გიქნია? 
– შემთხვევით მოუვიდა, მისის გორდონ. პირველი ჯერი იყო და შეეშინდა. ნუ დატუქ-

სავთ და ნუ დასჯით. არ მინდა, აქ მოსვლას დასჯასთან აიგივებდეს. 
მაგრამ როუზ გორდონმა სირცხვილისგან არ იცის, სად წავიდეს: – ეს საძაგლობაა ექიმო 

გუარინო, აღარ ვიცი, რა გავაკეთო. სახლშიც ასე ემართება ხოლმე, როცა სტუმრები გვყავს. 
ისე მრცხვენია, ასე რომ იქცევა. 
დედის სახეზე აღბეჭდილ ზიზღს რომ ხედავს, ჩარლის კანკალი ეწყება. ცოტა ხნით 

გადაავიწყდა, როგორი ცუდია, როგორ ტანჯავს თავის მშობლებს. არ იცის, რატომ, მაგრამ 
როცა დედა ამბობს, მის გამო როგორ იტანჯება, შიში იტანს. და როცა ის ტირილსა და 
კივილს იწყებს, ჩარლი სახეს კედლისკენ იბრუნებს და თავისთვის ჩუმად ზმუის. 

– აბა, აბა, ნუ ეჩხუბებით, მისის გორდონ, და ნუ ღელავთ. ყოველი კვირის სამშაბათსა და 
ხუთშაბათს მომიყვანეთ, ერთსა და იმავე საათზე. 

– კი მაგრამ, ეს რამეს უშველის? – კითხულობს მეტი, – ათი დოლარი არც ისე ცოტა... 
– მეტ! – როუზი სახელოზე ებღაუჭება. – ასეთ დროს ეგ რა სალაპარაკოა? შენი სისხლი და 

ხორცია. ღვთის წყალობით, ექიმმა გუარინომ შეიძლება სხვა ბავშვებივით ნორმალურად 
აქციოს და შენ კიდევ ფულზე ლაპარაკობ? 
მეტ გორდონი თავის მართლებას აპირებს, მაგრამ მერე გადაიფიქრებს და საფულეს 

იღებს. 
– ღვთის გულისათვის, – ოხრავს გუარინო, თითქოს ფულის დანახვა უხერხულ 

მდგომარეობაში აგდებს,  ფინანსურ მხარეს მიმღებში ჩემი ასისტენტი მიხედავს. 
– გმადლობთ. – როუზს ნახევრად უკრავს თავს, მეტს ხელს ართმევს და ჩარლის ზურგზე 

უთათუნებს: – კარგი ბიჭი ხარ, ძალიან კარგი.  ისევ გაუღიმებს, შიდა ოფისში შედის და 
თვალს ეფარება. 
სახლისკენ რომ მიდიან, მთელი გზა ჩხუბობენ. მეტი წუწუნებს, რომ სადალაქო 

ინვენტარის ფასები ეცემა და რომ მათი დანაზოგი ილევა. როუზი კიდევ უკივის, რომ 
ყველაფერ დანარჩენზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჩარლი გახდეს ნორმალური. 



შეშინებული ჩარლი სლუკუნებს. ბრაზი, მათ ხმებში რომ გაისმის, ტკივილს აყენებს. 
როგორც კი ბინაში შედიან, მაშინვე სხლტება, კარს იქით, სამზარეულოს კუთხესთან 
მირბის, მერე დგას იქ კაფელზე შუბლმიჭყლეტილი, ცახცახებს და კვნესის. მშობლები 
ყურადღებას არ აქცევენ. დაავიწყდათ, რომ ტანსაცმელი გამოსაცვლელი აქვს და 
დასაბანია. 

– ისტერიკაში ნუ ვარ კი არა, ყელში ამომივიდა ყოველ ჯერზე წუწუნს რომ იწყებ, როცა 
ვცდილობ, შენს ვაჟს რამე გავუკეთო. შენ კიდევ ფეხებზე გკიდია. ფეხებზე გკიდია და ეგ 
არის. 

– არ არის ასე! უბრალოდ ვხვდები, რომ არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. ასეთი ბავშვის 
ყოლა ჯვარია, რომელიც უნდა ზიდო. უნდა ითმინო და უნდა გიყვარდეს. მისი ატანა 
შემიძლია, მაგრამ შენი სისულელეები უკვე აუტანელია. ლამის მთელი ჩვენი დანაზოგი 
ყალთაბანდებსა და შარლატანებს დაახარჯე. მაგ ფულს ჩემი საქმის წამოსაწყებად 
გამოვიყენებდი. ჰო, რას მიყურებ, მაგ წყალში გადაყრილი ფულით, იმის მაგივრად, რომ 
დღეში ათი საათი ვაჭრობით ვწყდებოდე წელში, ჩემს სადალაქოს გავხსნიდი. ჩემი საქმე 
მექნებოდა, ჩემი ხალხი მეყოლებოდა, რომელიც ჩემს საქმეს გააკეთებდა! 

– ნუ ყვირი, შეხედე რა შეშინებულია. 
– ჯანდაბამდე გზა გქონია. ამ სახლში თუ ვინმე გონებაჩლუნგია, ეგ მე ვარ! შენთან რომ 

დავიჭირე საქმე თავის დროზე, იმიტომ!  მეტი სახლიდან გარბის და ზურგსუკან კარს 
იჯახუნებს. 

 
* * * 
– სერ, ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ რამდენიმე წუთში თვითმფრინავი 

დაჯდება. ისევ მოგიწევთ ღვედის შეკვრა... უი, ჯერ კიდევ შეკრული გაქვთ. ნიუ-იორკი-
დან მთელი გზა შეკრული გქონიათ. თითქმის ორი საათი... 

– სულ დამავიწყდა. იყოს ასე შეკრული, სანამ დავსხდებით. მგონი, აღარ მაწუხებს. 
 
* * * 
ახლა უკვე ვიცი, საიდან მოდიოდა ჩემი უჩვეულო მონდომება, რომ „დავჭკვიანებული-

ყავი“, რაც ყველას აოცებდა – როუზ გორდონი ხომ დღედაღამ ამით ცხოვრობდა: შიში, 
დანაშაულის განცდა და სირცხვილი, ჩარლის ჭკუასუსტობის გამო რომ აწვალებდა; მის 
გამოსწორებაზე ოცნება; აკვიატებული შეკითხვა – ვისი ბრალი იყო, მისი თუ მეტის? 
მხოლოდ მას შემდეგ აიღო ჩემი გადაკეთების მცდელობაზე ხელი, რაც ნორმას დაბადებამ 
დაამტკიცა, რომ ნორმალური ბავშვების გაჩენა შეეძლო და მე გამონაკლისი ვიყავი. 
მიუხედავად ამისა, სურვილი, რომ მისი გული მომეგო და ისეთი ჭკვიანი ბიჭი 
ვყოფილიყავი, მას რომ სურდა, არასოდეს გამნელებია. 
გუარინოს მიმართ უცნაური დამოკიდებულება მაქვს. წესით, უნდა მძულდეს იმისათვის, 

რაც გამიკეთა. თუნდაც მეტისა და როუზის გაბრიყვებისათვის, მაგრამ რაღაცნაირად, არ 
შემიძლია. იმ პირველი დღიდან მოყოლებული, ყოველთვის კარგად მექცეოდა. მხარზე 



ხელის მოთათუნება, ღიმილი და გამამხნევებელი სიტყვები, სხვა დროს ასე იშვიათად რომ 
მღირსებია, მისი მხრიდანარ მაკლდა. მაშინაც კი ისე მეპყრობოდა, როგორც ადამიანს. 
შეიძლება უმადურად ჟღერდეს, მაგრამ აქ სწორედ ეს მეზიზღება  ჩემ მიმართ ისეთი 

დამოკიდებულება აქვთ, გეგონება, ზღვის გოჭი ვიყო. ნიმურის გაუთავებელი წამოძახება, 
როგორ მაქცია იმად, რაც ვარ, ან რომ ოდესმე ჩემს მსგავსად, სხვებიც იქცევიან ნამდვილ 
ადამიანებად. 
როგორ გავაგებინო, რომ მისი შექმნილი არა ვარ? 
ნიმური იმავე შეცდომას უშვებს, რომელსაც ის ხალხი, გონებასუსტს რომ უყურებს და 

დასცინის, რადგან არ ესმით, რომ ადამიანური გრძნობები მასაც გააჩნია. ვერ ხვდება, რომ 
სანამ აქ მოვიდოდი, მანამდეც პიროვნება ვიყავი. 
ბრაზის მართვას ვსწავლობ. ვცდილობ, მოთმინებას მოვუხმო, მოცდა ვისწავლო. მგონი, 

ვიზრდები. ყოველდღე სულ უფრო და უფრო მეტს ვიგებ საკუთარი თავის შესახებ. 
მოგონებები ადრე თუ წყაროსავით მოწანწკარებდა, ახლა უზარმაზარ ტალღებად მევლება 
თავზე... 

 
 
11 ივნისი   
იმედგაცრუება იმ წუთიდანვე დაიწყო, როცა ჩიკაგოში სასტუმრო „ჩალმერსს“ მივადექით 

და აღმოვაჩინეთ, რომ შეცდომის გამო ჩვენი ნომრები მომდევნო ღამემდე ვერ 
გათავისუფლდებოდა და მანამდე იქვე მდებარე სასტუმრო „ინდეპენდენსში“ მოგვიწევდა 
გაჩერება. ნიმური ცოფებს ყრიდა. ეს ამბავი პირად შეურაცხყოფად მიიღო დამსახური 
ბიჭით დაწყებული, მენეჯერით დამთავრებული, სასტუმროს მთელი პერსონალი 
გამოთათხა. სანამ თითოეული თანამშრომელი თავისი ზემდგომის მოსაძებნად დარბოდა, 
რომ გაერკვია, რისი გაკეთება შეიძლებოდა, ნიმური ვესტიბიულში იდგა და ელოდებოდა. 
ასე ვიდექით ამ ალიაქოთის შუაგულში, სადაც ვიღაც წამდაუწუმ ბარგს მოარბენინებდა და 
იქვე, ვესტიბიულში ახვავებდა, მეკორიდორე ბიჭები ბარგის საზიდ პატარა ურიკებს 
დააქროლებდნენ წინ და უკან, ასოციაციის წევრები მთელი წლის უნახავ კოლეგებს 
ცნობდნენ და ესალმებოდნენ. ჩვენ კი სულ უფრო და უფრო უხერხულად ვგრძნობდით 
თავს, რადგან ნიმური ახლა უკვე საერთაშორისო ფსიქოლოგიური ასოციაციის 
წარმომადგენლობას აყრიდა შავ დღეს. 
ბოლოს, როცა უკვე ნათელი გახდა, რომ ვეღარაფერს გავაწყობდით, როგორც იქნა, შეეგუა 

იმ ფაქტს, რომ ჩიკაგოში პირველი ღამის გათევა „ინდეპენდენსში“ მოგვიწევდა. გაირკვა, 
რომ შედარებით ახალგაზრდა ფსიქოლოგების უმეტესობა სწორედ „ინდეპენდენსში“ 
იყრიდა თავს და გახსნითი წვეულებაც სწორედ აქ იმართებოდა. ხალხს უკვე სმენოდა 
ექსპერიმენტის შესახებ, უმეტესობამ იცოდა, ვინ ვიყავი. საითაც არ უნდა წავსულიყავით, 
ვინმე აუცილებლად მომიახლოვდებოდა და ახალი საგადასახადო კანონმდებლობის 
შედეგებით დაწყებული, ფინეთში ჩატარებული უახლესი არქეოლოგიური გათხრებით 
დამთავრებული, ყველაფერზე მისვამდა კითხვებს. გამოწვევა ჩამთრევი იყო. ზოგადი 
ცოდნის მარაგი თითქმის ყველაფრის თავისუფლად განხილვის საშუალებას მაძლევდა. 



თუმცა მალე შევნიშნე, რომ ჩემკენ მომართული მთელი ეს ყურადღება ნიმურს უკვე 
აღიზიანებდა. 
როცა ახალგაზრდა, მომხიბვლელმა კლინიცისტმა ფელმათის უნივერსიტეტიდან ჩემი 

ჩამორჩენილობის მიზეზების შესახებ მკითხა, ვუთხარი, ამაზე სჯობს, პროფესორმა 
ნიმურმა გიპასუხოთ-მეთქი. 
სწორედ ამ შანსს ელოდებოდა, თავი რომ გამოეჩინა და ჩვენი ნაცნობობის მანძილზე 

პირველად, მხარზე ხელი დამადო: – დანამდვილებით არ ვიცით, რა იწვევს ფენილკეტო-
ნურიის იმ სახეობას, რომელიც ჩარლის ბავშვობიდან აღენიშნებოდა  სავარაუდოდ, რაიმე 
სახის უჩვეულო ბიოქიმიური ან გენეტიკური ჩვენება. შესაძლოა, იონიზირებული, ან 
ჩვეულებრივი რადიაცია, ან სულაც ნაყოფის ვირუსით დაინფიცირება. რომელი მათგანიც 
არ უნდა ყოფილიყო მიზეზი, შედეგად დეფექტური გენი მივიღეთ, რომელიც ასე ვთქვათ, 
„განკვეთილ“ ფერმენტს წარმოქმნის, რასაც ბიოქიმიური რეაქციების დარღვევა მოჰყვება. 
ახლადწარმოქმნილი ამინომჟავები კი, ცხადია, ნორმალურ ფერმენტებს ესხმის თავს, რაც 
ტვინის დაზიანებას იწვევს. გოგონამ შუბლი შეიჭმუხნა. ეტყობა, ასეთ ლექციას არ ელოდა, 
მაგრამ ნიმური რიხით აგრძელებდა: – მე ამას ფერმენტების კონკურენტულ შეფერხებას 
ვუწოდებდი. ნება მომეცით, მისი მუშაობის პრინციპები მაგალითის საფუძველზე აგიხ-
სნათ. წარმოიდგინეთ, რომ დეფექტური გენის მიერ წარმოქმნილი ფერმენტი გამოუსადე-
გარი გასაღებია, რომელიც ცენტრალური ნერვული სისტემის ქიმიურ „კლიტეს“ ერგება, 
მაგრამ არ აღებს. რადგან კლიტეში ის არის მოთავსებული, „ნამდვილი გასაღები“  ე.ი. 
ნამდვილი ფერმენტი იქ ვეღარ შევა, კლიტე დაბლოკილია. შედეგი? – თავის ტვინის 
ქსოვილში პროტეინების შეუქცევადი განადგურება. 

– კი მაგრამ, თუკი ეს პროცესი შეუქცევადია, – ჩაერია საუბარში მეორე ფსიქოლოგი, 
რომელიც ნიმურის მცირე აუდიტორიას შეუერთდა, – ის როგორღა აიხსნება, რომ მისტერ 
გორდონი გონებრივად ჩამორჩენილი აღარ არის? 

– აჰ! – შესძახა ნიმურმა, – მე ვთქვი, რომ ქსოვილის განადგურებაა შეუქცევადი და არა 
თავად პროცესი. ბევრმა მეცნიერმა შეძლო პროცესის შემობრუნება იმ ნივთიერებათა 
ინექციის მეშვეობით, რომლებიც ფერმენტებთან კომბინირების შედეგად „არასწორი 
გასაღების“ მოლეკულურ აგებულებას ცვლის. ეს ჩვენი მეთოდისთვისაც საკვანძო 
პროცედურაა. მაგრამ ჯერ ტვინის დაზიანებულ ნაწილს ვაშორებთ და ქიმიურად 
რევიტალიზირებულ გადანერგილ ქსოვილს პროტეინების ჭარბი ოდენობით გამოყოფის 
საშუალებას ვაძლევთ... 

– ერთი წუთით, პროფესორო ნიმურ,  ვთქვი მე და ნიმურს მისი მჭევრმეტყველების 
დასკვნითი ნაწილი პირზე შეაშრა,  ამ თემაზე რაჰაჯამატის ნაშრომის შესახებ რა აზრის 
ხართ? 
დაბნეულმაშემომხედა: – ვისი? 
– რაჰაჯამატის. მისი სტატია ფერმენტების შერწყმის თაობაზე ტანიდას თეორიას 

უპირისპირდება, რომელიც მეტაბოლიზმის ხელისშემშლელი ფერმენტის ქიმიური 
სტრუქტურის შეცვლის შესახებ საუბრობს. 
ნიმურმა წარბები შეკრა: – სად ითარგმნა ეგ სტატია? 



– ჯერ არ არის თარგმნილი. „ფსიქოპათოლოგიის ინდურ ჟურნალში“ წავიკითხე რამდე-
ნიმე დღის წინ. 
მან აუდიტორიას გადახედა და თავის დაძვრენა სცადა: – არა მგონია სანერვიულო 

გვქონდეს რამე. ყველაფერზე თავად ჩვენი შედეგები მეტყველებენ. 
– კი მაგრამ, ტანიდამ ხომ პირველმა თვითონ წარმოადგინა განკვეთილი ფერმენტის 

კომბინირების გზით ბლოკირების თეორია, ახლა კი ამტკიცებს, რომ... 
– ოჰ, კარგი ერთი, ჩარლი. ის, რომ ტანიდა პირველი იყო, ვინც თეორია წამოაყენა, სულაც 

არ ნიშნავს იმას, რომ საკითხის ექსპერიმენტულ განვითარებაზე მსჯელობისას სწორედ 
მისი სიტყვა უნდა იყოს საბოლოო. ვფიქრობ, ყველა აქ დამსწრეთაგანი დამეთანხმება, რომ 
შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთში ჩატარებულმა კვლევამ ინდოელებისა და 
იაპონელების ნაშრომი შორს მოიტოვა უკან. მსოფლიოში საუკეთესო ლაბორატორიები და 
აღჭურვილობა კი ჯერჯერობით კვლავ ჩვენს ხელთ არის. თუმცა ეს არ არის პასუხი 
რაჰაჯამატის შეკითხვაზე, თუ... 

– არა მგონია, ეს ამ საკითხში ჩაღრმავებისათვის შესაფერისი დრო და ადგილი იყოს. 
დარწმუნებული ვარ, ყველა ამ შეკითხვას ხვალინდელ სხდომაზე გაეცემა სათანადო 
პასუხი. – მერე იქვე მიბრუნდა, ვიღაცას კოლეჯისდროინდელ ძველ მეგობარზე გაუბა 
საუბარი და ზურგი შემაქცია. გაოცებისგან გაშეშებული ვიდექი. 
მერე რის ვაივაგლახით სტრაუსი დავიმარტოხელე და მის გამოკითხვას შევუდექი: – აბა, 

რას იტყვით? სულ მეუბნებოდით, ნიმურის მიმართ მეტისმეტად მგრძნობიარე ხარო. 
ისეთი რა ვთქვი, ასე რომ ეწყინა? 

– შენი უპირატესობა აგრძნობინე, ამას კი ვერ იტანს. 
– კარგი რა, თუ ღმერთი გწამთ! სერიოზულად გეკითხებით. სიმართლე მითხარით. 
– ჩარლი, უნდა შეწყვიტო იმაზე ფიქრი, რომ ყველა შენ დაგცინის. ნიმური იმ სტატიებზე 

ვერ ილაპარაკებდა, იმიტომ რომ არ წაუკითხავს. ინდურად და იაპონურად ვერ 
კითხულობს. 

– რაო, ინდურად და იაპონურად ვერ კითხულობს? კარგი ერთი! 
– ჩარლი, ენების შესწავლის ნიჭი ყველას შენსავით განვითარებული როდი აქვს. 
– თუ ასეა, მაშინ რას უპირისპირებს რაჰაჯამატის მხრიდან ამ მეთოდზე გალაშქრებას, ან 

ტანიდას მიერ კონტროლის ამ ტექნიკის ვალიდურობის ეჭვქვეშ დაყენებას? ალბათ იცნობს 
ამ... 

– არა, – დინჯად თქვა სტრაუსმა, – ეგ სტატიები სულ ახლახან დაიბეჭდა. თარგმნას ჯერ 
ვერ მოასწრებდნენ. 

– ნუთუ თქვენც არ წაგიკითხავთ? 
მხრები აიჩეჩა: – მე ნიმურზე გაცილებით უარესი ლინგვისტი ვარ. თუმცა, დარწმუნებუ-

ლი ვარ, შემაჯამებელი ანგარიშის ჩაბარებამდე დამატებითი მასალის მოსაპოვებლად 
ყველა სტატიას გადავქექავთ. 
არ ვიცოდი რა მეთქვა. საშინელი მოსასმენი იყო, საკუთარი პირით როგორ აღიარებდა, 

რომ მას და ნიმურს მათივე დარგის მთელ რიგ საკითხებზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ:   
– რა ენები იცით? – ვკითხე მე. 



– ფრანგული, გერმანული, ესპანური, იტალიური და ცოტა შვედური. 
– რუსული? ჩინური? პორტუგალიური? 
შემახსენა, რომ მას, როგორც პრაქტიკოს ფსიქიატრსა და ნეიროქირურგს, ენების 

შესწავლისათვის ძალზე ცოტა დრო რჩებოდა. ძველი ენებიდან კითხვა მხოლოდ 
ლათინურად და ბერძნულად შეეძლო. ძველი აღმოსავლური ენებიდან კი არც ერთი არ 
იცოდა. 
ვგრძნობდი, უნდოდა, კამათი აქ შეგვეწყვიტა, მაგრამ რატომღაც ვერ ვეშვებოდი. 

მინდოდა, გამერკვია, რამდენი იცოდა. გავარკვიე კიდეც. 
ფიზიკა: მისი ცოდნის ზღვარი აქ ველების კვანტური თეორიაა. გეოლოგია: გეომორფო-

ლოგიის, სტრატიგრაფიის, პეტროლოგიის შესახებაც კი არაფერი იცის. მიკრო და 
მაკროეკონომიკურ თეორიებზე წარმოდგენაც არ აქვს. მათემატიკაში მისი ცოდნა 
ვარიაციული აღრიცხვის დონეს ოდნავ აღემატება. ბანახის ალგებრის, ან რიმანის 
მრავალსახეობის შესახებ არაფერი იცის. ეს პირველი სიგნალი იყო გამოაშკარავებათა იმ 
სერიიდან, იმ შაბათ-კვირას წინ რომ მელოდა. 
წვეულებაზე დარჩენის თავი აღარ მქონდა. გავსხლტი, რომ ცოტა გამევლო და ეს ამბავი 

გადამეხარშა. ორივენი თაღლითები იყვნენ და თავები გენიოსებად მოჰქონდათ. 
იბრალებდნენ, რომ წყვდიადში შუქის შემოტანა შეეძლოთ. არადა სიბნელეში გზას 
თვითონაც ხელის ცეცებით იკვლევდნენ. რატომ ცრუობს ყველა? არც ერთი ჩემი ნაცნობი 
არ არის ისეთი, როგორადაც ერთი შეხედვით გაჩვენებს თავს. კუთხეში რომ შევუხვიე, 
ბერტს მოვკარი თვალი, უკან მომდევდა. 

– რა იყო? – ვკითხე როცა დამეწია, – მითვალთვალებ? 
მხრები აიჩეჩა და უხერხულად გაეცინა. „ექსპონატი აა, შოუს მთავარი ვარსკვლავი! აბა, 

ჩიკაგოელ მოტოციკლიან კოვბოებს ხომ ვერ გავასრესინებ შენს თავს. ან სტეიტ სტრიტზე 
რომ გაგძარცვოს და გაგაგოროს ვინმემ, მერე რას ვშვრები? 

– არ მომწონს, თვალყურს რომ მადევნებ. 
მზერა ამარიდა. გვერდით ამომიდგა და ისე მომყვებოდა, ხელები ჯიბეში ღრმად ჩაეწყო:  

– დამშვიდდი, ჩარლი. მოხუცი ნერვებზეა. ეს კონფერენცია მისთვის ყველაფერია. 
სასწორზე მისი რეპუტაცია დევს. 

– არ ვიცოდი, მასთან ასე ახლოს თუ იყავი, – წავკბინე მე. გამახსენდა, რამდენჯერ 
უწუწუნია ბერტს პროფესორის ვიწროშუბლიანობასა და სიუხეშეზე. 

– ახლოს არა ვარ, – გაიმართლა თავი, – მაგრამ მთელი ცხოვრება ამ საკითხზე მუშაობას 
შეალია. არც ფროიდია, არც იუნგი, არც პავლოვი და არც უოტსონი, მაგრამ მნიშვნელოვან 
რამეს აკეთებს და მის თავდადებას ძალიან ვაფასებ. შეიძლება სულაც იმიტომ, რომ დიდი 
მოაზროვნის საქმეს შეჭიდებული ჩვეულებრივი ადამიანია. და ეს მაშინ, როცა დიდი 
მოაზროვნეები ბომბების დამზადებით არიან დაკავებულები. 

– ერთი მანახა, პირში როგორ დაუძახებ „ჩვეულებრივს“. 
– რა მნიშვნელობა აქვს, თავის თავზე რას ფიქრობს. კი, ეგოისტია. მერე რა? ასეთი 

გამოკვეთილი ეგო თუ აიძულებს კაცს ასეთ საქმესთან შეჭიდებას. საკმარისად 



შევხვედრივარ მისნაირებს, რომ ვხვდებოდე, ამ პომპეზურობისა და თავდაჯერებულობის 
მიღმა როგორი მერყეობა და შიში იმალება. 

– სიყალბე და ზედაპირულობა არ გამოგრჩეს, – ჩავურთე მე, – მაგათი ჭეშმარიტი სახე 
დავინახე  ყალთაბანდები არიან. ნიმურისგან მოსალოდნელი იყო, ისე ჩანდა, თითქოს 
გამუდმებით რაღაცის ეშინოდა. სტრაუსისგან გამიკვირდა. 
ბერტი შეჩერდა და ღრმად ამოისუნთქა. ამ დროს სასადილოში შევუხვიეთ ყავის 

დასალევად და მის სახეს ვერ ვხედავდი, მაგრამ ხმაზე ვატყობდი, გაღიზიანებულიიყო: 
– გგონია, ვცდები? 
– მე მხოლოდ ის მგონია, რომ ძალიან გრძელი გზა ძალიან სწრაფად გაიარე,  მითხრა მან,  

ახლა ბრწყინვალე გონება გაქვს. იმდენად მაღალი ინტელექტი, რომ მისი კოეფიციენტის 
გამოთვლა უკვე, ფაქტობრივად, შეუძლებელია. უკვე იმაზე მეტი ცოდნა შთანთქე, რასაც 
ადამიანების უმეტესობა მთელი ცხოვრების მანძილზე იძენს. მაგრამ ამავე დროს, 
ცალმხრივი ხარ. იცი, ხედავ, მაგრამ გაგების, უფრო სწორად, შეწყნარების უნარი არ 
გაგაჩნია. შენ მათ სიყალბეში ადანაშაულებ, მაგრამ როდის დაუჩემებია რომელიმეს 
უნაკლო, ან ზეადამიანი ვარო? ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ეს შენ ხარ გენიოსი. 
უხერხულად შეწყვიტა საუბარი. მიხვდა, რომ ქადაგებაში ვარდებოდა. 

– განაგრძე. 
– ნიმურის ცოლი გინახავს? 
– არა. 
– თუ გინდა გაიგო, რატომ არის სულ ასე დაძაბული, მაშინაც კი, როცა ლაბორატორიასა 

თუ უნივერსიტეტში საქმე კარგად მისდის, ბერტა ნიმური უნდა გაიცნო. იცოდი, რომ 
თავისი ქმარი მან აქცია პროფესორად? იცოდი, მამამისის გავლენა რომ გამოიყენა 
ქმრისთვის უელბერგის ფონდის გრანტის მოსაპოვებლად? ახლა კი ამ კონფერენციაზე 
აიძულებს მოუმზადებელი პრეზენტაციით გამოსვლას. სანამ შენ თვითონ არ გამოცდი, 
როგორია ქალი თავზე ასე რომ გაზის, მის მდგომარეობას ვერ გაიგებ. 
ხმა აღარ ამომიღია. შევატყვე, სასტუმროში უნდოდა დაბრუნება. უკანა გზაზე ჩუმად 

ვიყავით. 
 
* * * 
გენიოსი ვარ? არა მგონია. ყოველ შემთხვევაში, ჯერ არა. ბერტის სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ირონიულად, საგანმანათლებლო ჟარგონისთვის დამახასიათებელ ევფემიზმს თუ 
დავესესხებით, „განსაკუთრებული“ ვარ. ეს დემოკრატიული ტერმინი ხომ „ნიჭიერის“ და 
„უნიჭოს“ მომაკვდინებელი იარლიყების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენება, რომლებიც 
თავის მხრივ, „ჭკვიანისა“ და „ჩამორჩენილის“ ევფემიზმებია. როგორც კი სიტყვა 
„განსაკუთრებული“ ვინმესთვის რაიმე დატვირთვას შეიძენს, მასაც მაშინვე სხვა რამით 
ჩაანაცვლებენ. დედააზრი ასეთია: გამოიყენე გამოთქმა, თუკი ის არავის არაფერს ეუბნება. 
„განსაკუთრებული“ სპექტრის ორივე მხარეს მოიცავს, ასე რომ, მთელი ცხოვრება 
„განსაკუთრებული“ ვიყავი. 



ცოდნის მიღების პროცესს ერთი უცნაური თვისება აქვს: რაც უფრო შორს მივდივარ, მით 
უფრო მეტ ისეთ რამეს ვიგებ, რის არსებობასაც ვერ წარმოვიდგენდი. სულ ცოტა ხნის წინ 
სულელურად მწამდა, რომ ყველაფრის სწავლა, სამყაროში არსებული მთელი ცოდნის 
ათვისება შემეძლო. ახლა იმასღა ვიმედოვნებ, იქნებ ამ ცოდნის არსებობის შესახებ მაინც 
მოვასწრო რამის გაგება და მისი ერთი ნამცეცი მაინც შევიმეცნო. 
ნეტავ, დრო თუ მაქვს? 
ბერტი ნაწყენია ჩემზე. სულმოკლედ მთვლის და მგონი დანარჩენებიც ამავე აზრზე 

არიან. ცდილობენ, ლაგამი ამომდონ და ჩემი ადგილი მიმიჩინონ. მაგრამ სად არის ჩემი 
ადგილი? ვინ, ან რა ვარ ახლა? მთელი განვლილი ცხოვრების ჯამი ვარ თუ მხოლოდ 
უკანასკნელი რამდენიმე თვის? ო, როგორი მოუთმენლობა იპყრობთ, როცა ამ საკითხზე 
მათთან დალაპარაკებას ვცდილობ. არ სიამოვნებთ იმის აღიარება, რომ რამე არ იციან. 
პარადოქსულია, ნიმურისნაირი ჩვეულებრივი ადამიანი როგორ უძღვნის თავს სხვა 
ადამიანების გენიოსებად ქცევას. უნდა, ერთგვარი ფსიქოლოგიის აინშტაინის  დასწავლის 
სრულიად ახლებური კანონების აღმომჩენის სახელით შევიდეს ისტორიაში. ისეთი 
დამფრთხალია, როგორც მასწავლებელი, რომელსაც ეშინია, მოსწავლემ არ აჯობოს, 
ოსტატი, რომელსაც შეგირდის მიერ დაჩრდილვა ემუქრება (თუმცა, ბერტისგან 
განსხვავებით, ნიმურს მოსწავლედ არ ვეკუთვნი). 
ვფიქრობ, ნიმურის შიში  ვაიდა გამოაშკარავდეს, რომ გოლიათი კი არა, მათთან 

გასათანაბრებლად ოჩოფეხებზე შემდგარი კაცუნაა, გასაგებიც არის. ახლა დამარცხება 
გაანადგურებს. ცხოვრების თავიდან დაწყებისათვის კი უკვე მეტისმეტად მოხუცია. რაც არ 
უნდა შოკისმომგვრელი იყოს ოდესღაც ჩემთვის პატივსაცემი და სათაყვანებელი 
ადამიანების შესახებ სიმართლის გაგება, მგონი, ბერტი მართალია: მათ მიმართ მეტი 
მოთმინება მმართებს. მათი იდეები და ბრწყინვალედ შესრულებული სამუშაო რომ არა, 
ექსპერიმენტი ვერ შედგებოდა. ახლა, როცა ისინი უკან ჩამოვიტოვე, უნდა ვეცადო და 
მათი ზევიდან ყურების ბუნებრივ მიდრეკილებას შევეწინააღმდეგო. 
უნდა მესმოდეს, რომ როცა ასე დაჟინებით მთხოვენ „ხალხისათვის გასაგებ ენაზე“ წერასა 

და საუბარს, „ხალხში“ საკუთარ თავსაც გულისხმობენ. მაგრამ მაინც შიშისმომგვრელია 
იმის გაცნობიერება, რომ ჩემი ბედი იმ ადამიანების ხელთ არის, რომლებიც სულაც არ 
არიან ისეთი გიგანტები, როგორებადაც წარმომედგინა, ადამიანებისა, რომლებსაც 
ყველაფერზე პასუხი როდი აქვთ. 

 
 
13 ივნისი   
ამ ჩანაწერს უკიდურესად მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში ვაკეთებ. 
ყველაფერი მივატოვე და გამოვიქეცი. თვითმფრინავში ვზივარ და ნიუ-იორკში მარტო 

ვბრუნდები. იქ რომ ჩავალ, წარმოდგენა არ მაქვს, რა გზას უნდა დავადგე. უნდა ვაღიარო, 
რომ იდეების ურთიერთგასაზიარებლად შეკრებილ მეცნიერთა და მკვლევართა 
საერთაშორისო კონფერენციის იდეას თავიდან აღტაცებაში მოვყავდი. ჩემი წარმოდგენით, 
ეს იდეათა რეალური განხორციელების ადგილი უნდა ყოფილიყო. მეგონა, იქაური 



ვითარება უნივერსიტეტში გამართული სტერილური დისკუსიებისგან განსხვავებული 
იქნებოდა  იქ ხომ ფსიქოლოგიისა და განათლების სფეროს უმაღლესი კლასის 
სპეციალისტებს უნდა მოეყარათ თავი. იმ ხალხს, ვინც წიგნებს წერს და ლექციებს 
კითხულობს, ავტორიტეტებს, რომელთა ნაშრომებიდანაც ციტატები მოჰყავთ. თუკი 
ნიმური და სტრაუსი თავიანთ შესაძლებლობებზე აღმატებულ საქმეს შეჭიდებული 
ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ, ვფიქრობდი, დანარჩენები სხვანაირები იქნებიან-მეთქი. 
კონფერენციის გახსნის დრო რომ დადგა, ნიმური ბაროკოს სტილის მძიმე ავეჯით 

გაწყობილ, მარმარილოს ხვეულკიბეებიან უზარმაზარ ვესტიბიულში გაგვიძღვა. გზად 
შემხვედრი ხალხი გარს გუნდგუნდად გვეხვეოდა  ხელს გვართმევდნენ, თავს 
გვიკრავდნენ, გვიღიმოდნენ. ბიკმანის უნივერსიტეტიდან კიდევ ორი პროფესორი 
შემოგვიერთდა, რომლებიც ჩიკაგოში მხოლოდ ამ დილით ჩამოსულიყვნენ. პროფესორები  
უაითი და კლინგერი ნიმურსა და სტრაუსს ოდნავ მარჯვნივ, ორიოდე ნაბიჯით უკან 
მოჰყვებოდნენ. საზეიმო პროცესიას მე და ბერტი ვაგვირგვინებდით. ხალხის ორად გაიყო 
და საკონფერენციო დარბაზისაკენ მიმავალი გზა დაგვითმეს. ნიმურმა ხელი დაუქნია 
რეპორტიორებსა და ფოტოგრაფებს, რომლებიც მოსულიყვნენ, რათა პირველწყაროსაგან 
მოესმინათ გასაოცარი ამბები, გონებაჩამორჩენილი ზრდასრულის თავს სულ რაღაც 
სამიოდე თვის განმავლობაში რომ დატრიალდა. აშკარა იყო, ნიმურს წინასწარ ეზრუნა 
პრესრელიზების დაგზავნაზე. კონფერენციაზე წარდგენილი ზოგიერთი ნაშრომი 
მართლაც შთამბეჭდავი იყო. ალასკელი მეცნიერების ჯგუფმა აჩვენა, როგორ იწვევდა 
თავის ტვინის სხვადასხვა უბნის სტიმულირება დასწავლის უნარის გაუმჯობესებას. 
ახალზელანდიელთა ჯგუფს კი ტვინის ის უბნები განესაზღვრა, აღქმასა და ხანმოკლე 
მეხსიერებაში სტიმულის შეჩერებას რომ აკონტროლებს. 
იქვე სხვა ნაშრომებიც იყო  პ.ტ. ცელერმანის კვლევა თეთრი თაგვების მიერ ლაბირინთის 

დასწავლისას დახარჯული დროის სხვაობაზე კუთხოვანი და კიდეებმომრგვალებული 
ლაბირინთების შემთხვევაში. ან უორფელის სტატია იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს 
რეზუსის ჯიშის მაიმუნებში ინტელექტი რეაქციის დროზე. ასეთ ნაშრომებზე ძალიან 
გავბრაზდი. რამდენი დრო, ფული და ენერგია იფლანგებოდა იმის დეტალურ ანალიზზე, 
რაც ისედაც გასაგები იყო. ბერტი როდი ცდებოდა, როცა ნიმურსა და სტრაუსს აქებდა, 
რომლებმაც იმის ნაცვლად, რომ სხვებივით უღიმღამო, მაგრამ კომფორტული თემა 
აერჩიათ, მთელი ცხოვრება ჯერ კიდევ შეუსწავლელი და მნიშვნელოვანი საკითხის 
კვლევას შესწირეს. 
ეჰ, ნეტავ ნიმურს ჩემი ადამიანად აღქმა შესძლებოდა. 
თავმჯდომარემ ბიკმანის უნივერსიტეტის პრეზენტაციის შესახებ რომ გამოაცხადა, 

ადგილები გრძელი მაგიდის უკან, შემაღლებულ ადგილას დავიკავეთ. გალიაში 
გამოკეტილი ელჯერნონი ჩემსა და ბერტს შორის მოვათავსეთ. ჩვენ ორნი საღამოს მთავარ 
ღირსშესანიშნაობას წარმოვადგენდით და რომ დავსხედით, თავმჯდომარემ ჩვენ შესახებ 
ვრცელი შესავალი გააკეთა. ლამის ველოდი, როდის დაიღრიალებდა: „ქალბატონებო და 
ბატონებო! მობრძანდით აქეთ და იხილეთ გასაოცარი სანახაობა! სცენა, რომლის მსგავსიც 



სამეცნიერო სამყაროში ჯერ არავის უნახაავს! თაგვი და გონებაჩლუნგი პირდაპირ თქვენ 
თვალწინ გენიოსებად გადაიქცევიან!“ 
უნდა ვაღიარო, რომ კონფერენციაზე უკვე გვარიანად დაბოღმილი მივედი. თავმჯდომა-

რემ სულ რამდენიმე სიტყვით წარგვადგინა: „მომდევნო პრეზენტაციას წარდგენაც არ 
სჭირდება. ყველას გვსმენია ბიკმანის უნივერსიტეტის საოცარ კვლევაზე, უელბერგის 
ფონდმა რომ დააფინანსა. პროექტი ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის თავმჯდომარის, 
პროფესორ ნიმურის თაოსნობითა და ბიკმანის ნეიროფსიქიატრიული ცენტრის წევრის, 
ექიმ სტრაუსის თანამონაწილეობით განხორციელდა. ზედმეტია იმის აღნიშვნა, რომ ამ 
მოხსენებას ყველანი უდიდესი ინტერესით ველოდით. ახლა კი სიტყვას პროფესორ 
ნიმურსა და ექიმ სტრაუსს გადავცემ“. 
წარდგენას ნიმურმა მოხდენილი თავის დაკვრით უპასუხა და ტრიუმფით თავბრუდახვე-

ულმა, სტრაუსს თვალიც კი ჩაუპაჭუნა. 
ბიკმანის უნივერსიტეტიდან პირველი მომხსენებელი პროფესორი კლინგერი იყო. ნელ-

ნელა ვღიზიანდებოდი. ვხედავდი, როგორ აწყდებოდა ნერვიულად გალიას კვამლით, 
ზუზუნითა და უჩვეულო გარემოთი შეწუხებული ელჯერნონი. უეცრად აუხსნელმა, 
დაუძლეველმა სურვილმა შემიპყრო  გამეღო გალიის კარი და გამეთავისუფლებინა. ეს 
სრულიად აბსურდული აზრი უცნაურად ამეკვიატა. აზრიც არ ეთქმოდა, უფრო იმპულსი 
იყო. ვეცადე, ყურადღება არ მიმექცია, მაგრამ კლინგერის გაცვეთილ მოხსენებას რომ 
ვუსმენდი სათაურით „მარცხნივ განთავსებული მოსახვევების მქონელაბირინთის 
უპირატესობები მარჯვნივ განთავსებული მოსახვევების მქონე ლაბირინთთან 
შედარებით“, 
თავი გამოვიჭირე: ხელით გალიის ჩამკეტს ვათამაშებდი. 
ცოტა ხანში (მანამ, სანამ სტრაუსი და ნიმური დამაგვირგვინებელ მიღწევას ახდიდნენ 

ფარდას), ბერტმა წაიკითხა შრომა, რომელიც ინტელექტისა და დასწავლის შემფასებელი 
ტესტირების პროცედურებსა და შედეგებს აღწერდა. ამას ელჯერნონის დემონსტრირება 
უნდა მოჰყოლოდა  უნდა ეჩვენებინათ, როგორ ასრულებდა ამოცანებს, რათა საჭმელი 
მიეღო (ეს კი ყოველთვის მძაგდა). 
ბერტს არაფერს ვერჩოდი  ჩემთან ყოველთვის უფრო გულწრფელი იყო, ვიდრე 

დანარჩენები, მაგრამ როცა თეთრ თაგვს აღწერდა, ინტელექტით რომ აღჭურვეს, 
სხვებივით მაღალფარდოვნად და ხელოვნურად გამოსდიოდა. თითქოს თავისი 
მასწავლებლების მანტიის მორგებას ცდილობდა. თავს პირველ რიგში, ბერტთან ჩემი 
მეგობრული დამოკიდებულების ხათრით ვიკავებდი. ელჯერნონი გალიიდან რომ 
გამომეშვა, სხდომაზე ალიაქოთი ატყდებოდა. ეს კი, ბოლოს და ბოლოს, აკადემიურ 
ვირთხების რბოლაში ბერტის დებიუტი იყო. თითი გალიის კარის საგდულზე მედო. 
ელჯერნონი ჩემი ხელის მოძრაობას თავისი ვარდისფერი თვალებით აკვირდებოდა და 
დარწმუნებული ვარ, ხვდებოდა, რასაც ვაპირებდი. ამ დროს გალია ბერტმა აიღო 
სადემონსტრაციოდ. განმარტა, რა რთული იყო საკეტის მექანიზმი და რა ამოცანის 
გადაჭრა იყო საჭირო ყოველ ჯერზე მის გასაღებად. პლასტმასის თხელი ჭანჭიკები 
ერთმანეთში რამდენიმე განსხვავებული მოდელის მიხედვით ჯდებოდა. მათ თაგვი 



აკონტროლებდა, რომელიც ბერკეტების წყებას შესაბამისი თანმიმდევრობით აწვებოდა. 
რაც უფრო უმჯობესდებოდა ელჯერნონის ინტელექტი, მით უფრო სწრაფად ჭრიდა ის 
პრობლემას. ეს ყველაფერი ჩემთვის ისედაც ნათელი იყო, მერე კი ბერტმა ისეთი რამ 
გამოააშკარავა, რაზეც წარმოდგენა არ მქონდა: ინტელექტუალური განვითარების 
მწვერვალს რომ მიაღწია, ელჯერნონის წარმატება მერყევი გახდა. ბერტის ანგარიშის 
თანახმად, მაშინაც კი, როცა ძალიან მშიერი იყო, ელჯერნონი ზოგჯერ საერთოდ უარს 
ამბობდა მოქმედებაზე, ზოგჯერ კი ამოცანას ასრულებდა, თუმცა ჯილდო-საკვების 
მიღების ნაცვლად, გალიის კედლებს აწყდებოდა. 
როცა აუდიტორიიდან ჰკითხეს, ვარაუდობდა თუ არა, რომ ამ უცნაურ ქცევას 

ინტელექტის ამაღლება იწვევდა, ბერტმა პირდაპირ პასუხს თავი აარიდა. „ვფიქრობ, 
ამგვარი დასკვნის გასაკეთებლად ჯეროვანი დასაბუთება არ გაგვაჩნია. შესაძლოა, საქმე 
სულ სხვაგვარად იყოს. განვითარების ამ ეტაპზე ეს უცნაური ქცევაცა და ინტელექტის 
ამაღლებაც  ორივე მათგანი შეიძლება ოპერაციის პირველადი შედეგი იყოს და არა 
ფუნქციური ცვლადები. გამორიცხული არ არის, რომ ამგვარი ქცევა ელჯერნონის 
ექსკლუზიური თვისება იყოს. სხვა თაგვების შემთხვევაში ამგვარი რამ არ გამოვლენილა, 
თუმცა მეორე მხრივ, ინტელექტის ასეთი მაღალი ნიშნულისათვის არც ერთ სხვა თაგვს არ 
მიუღწევია და არც მიღწეული შედეგი შეუნარჩუნებია ასე დიდხანს“. 
მივხვდი, რომ კონფერენციამდე ამ ინფორმაციას გულმოდგინედ მიმალავდნენ. მესმოდა, 

რატომაც, და ვბრაზდებოდი, მაგრამ ეს არაფერი იყო იმ რისხვასთან შედარებით, 
ვიდეოჩანაწერების ჩვენებისას რომ დამეუფლა. იმ წუთამდე წარმოდგენა არ მქონდა, თუ 
ლაბორატორიაში ჩემს ადრეულ მეცადინეობებსა და ტესტირებას ვიდეოფირზე იღებდნენ. 
ბერტის გვერდით, მაგიდასთან ვიჯექი დაბნეული და პირდაღებული და ელექტროსტი-
ლოსით ლაბირინთის გავლას ვცდილობდი. ელექტროშოკის მიღებისას თვალებს 
ვაჭყეტდი და უაზრო, გაშტერებულ სახეს ვიღებდი, მერე კი ისევ ის სულელური ღიმილი 
მეფინებოდა. ყოველ ჯერზე, როცა ეს სცენა მეორდებოდა, აუდიტორია მთელი ხმით 
ხორხოცებდა. სცენა ამოცანიდან ამოცანამდე უცვლელი რჩებოდა, აუდიტორიას კი ის 
ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო სასაცილო ეჩვენებოდა. 
თავს ვუმეორებდი, ესენი ცნობისმოყვარე რეგვენები როდი არიან, ჭეშმარიტების 

მაძიებელი მეცნიერები არიან-მეთქი. ეცინებოდათ და რა ექნათ. მაგრამ როცა ბერტმა 
საერთო განწყობა აიტაცა და ვიდეოჩვენებისას სასაცილო კომენტარების ჩართვა დაიწყო, 
ანცობის სურვილმა ამიტაცა. ამაზე უფრო სასაცილო ის იქნებოდა, ელჯერნონი გალიიდან 
რომ გაქცეულიყო. წარმოვიდგინე, როგორ დადგებოდა მთელი ეს ხალხი ოთხზე და 
როგორ მიმოიფანტებოდა ოთახში ბობღვაბობღვით პატარა, თეთრი, ცუნცულა გენიოსის 
საძებნელად. 
მაგრამ თავს მოვერიე და იმ დროისათვის, როცა კათედრა სტრაუსმა დაიკავა, სურვილი 

უკვე განელებული მქონდა. 
სტრაუსმა უმეტესად ნეიროქირურგიის თეორიასა და ტექნიკაზე ისაუბრა. დეტალურად 

აღწერა, როგორ შეძლო ჰორმონების გამოყოფის მაკონტროლებელი ცენტრების ლოკაციის 
შედეგად მათი იზოლირება, სტიმულირება და პარალელურად, თავის ტვინის ქერქიდან 



ჰორმონინჰიბიტორების წარმომქმნელი უბნების მოშორება, ახსნა ფერმენტების 
ბლოკირების თეორია და შემდეგ ოპერაციამდე და მის შემდეგ ჩემი ფიზიკური 
მდგომარეობის აღწერას შეუდგა. ფოტოები (რომელთა არსებობის შესახებაც არაფერი 
ვიცოდი) ხელიდან ხელში გადადიოდა. დამთვალიერებლები კომენტარებს აკეთებდნენ, 
თავს უქნევდნენ და იღიმებოდნენ  როგორც ჩანდა, ეთანხმებოდნენ მის მოსაზრებას, რომ 
„სახის სულელური, უშინაარსო გამომეტყველება“ „ცოცხალ, გონიერ გამომეტყველებად“ 
გარდაიქმნა. სტრაუსმა დეტალებში აღწერა ჩვენი თერაპიის სეანსების ძირითადი 
ასპექტებიც  განსაკუთრებით ის, თუ როგორ იცვლებოდა ჩემი დამოკიდებულება ტახტზე 
მწოლიარე მდგომარეობაში თავისუფალი ასოციაციების მეთოდით მუშაობის მიმართ. 
ვიცოდი, რომ დელეგაციით ჩასული სამეცნიერო პრეზენტაციის შემადგენელი ნაწილი 
ვიყავი და იმასაც ველოდი, რომ გამოფენაზე გამიტანდნენ საჩვენებლად, მაგრამ ჩემზე 
ყველა ისე ლაპარაკობდა, გეგონებოდა, რაიმე ახლადგამოგონილი ხელსაწყო ვიყავი, 
სამეცნიერო სამყაროს პირველად რომ წარუდგენდნენ. იმ დარბაზში პიროვნებად, 
ადამიანად არავინ მთვლიდა. „ჩარლისა და ელჯერნონის“, „ელჯერნონისა და ჩარლის“ 
გამუდმებული დაპირისპირება ნათელს ხდიდა, რომ ორივეს ექსპერიმენტულ 
ცხოველებად აღგვიქვამდნენ, რომელთა ცხოვრებაც ლაბორატორიის კედლებით 
შემოიფარგლებოდა. მაგრამ ბრაზის გარდა, კიდევ რაღაც არ მაძლევდა მოსვენებას. რაღაც 
ისე ვერ იყო. ბოლოს ნიმურის გამოსვლის ჯერიც დადგა  მას, როგორც პროექტის 
ხელმძღვანელს, ყოველივე ზემოთქმული უნდა შეეჯამებინა. ბრწყინვალე ექსპერიმენტის 
ავტორი რამპის შუქზე უნდა გამოსულიყო. სწორედ ამ დღეს ელოდა ამდენ ხანს. 
კათედრასთან მდგარი ძალზე შთამბეჭდავად საუბრობდა და თავი დავიჭირე, რომ როცა 
სიმართლეს ამბობდა, თანხმობის ნიშნად თავს ვუკანტურებდი. ტესტირება, ექსპერიმენტი, 
ოპერაცია და შედეგად, ჩემი გონებრივი აღმასვლა დაწვრილებით აღწერა. საუბარში უხვად 
ურთავდა ჩემი ანგარიშებიდან ამოღებულ ციტატებს. არაერთხელ მოვისმინე, როგორ 
წაუკითხა აუდიტორიას რაღაც მეტისმეტად პირადული, ან სულელური. ღმერთს 
მადლობას ვწირავდი, რომ თავი დავიზღვიე და ელისთან ურთიერთობის შესახებ 
გაკეთებული ჩანაწერების უმეტესობა პირად საქაღალდეში შევინახე. 
შეჯამებისას კი ეს თქვა: – ყველას, ვინც ბიკმანის უნივერსიტეტის ამ პროექტზე 

ვმუშაობდით, გვეამაყება იმის გაცნობიერება, რომ ბუნების ერთ-ერთი შეცდომა 
გამოვასწორეთ და ახალი ტექნიკის დახმარებით ზეაღმატებული ადამიანი შევქმენით. 
ჩვენთან რომ მოვიდა, საზოგადოებისაგან გარიყული ჩარლი დიდ ქალაქში სრულიად 
მარტო იყო. არც მეგობრები ჰყავდა, არც ნათესავები, მასზე რომ ეზრუნათ და არც 
ნორმალური ცხოვრებისათვის აუცილებელი გონებრივი შესაძლებლობები გააჩნდა. 
წარსული არ ჰქონდა, აწმყოსთან არაფერი აკავშირებდა და მომავალი არ ეიმედებოდა. 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩარლი გორდონი ექსპერიმენტამდე რეალურად არც კი 
არსებობდა... 
არ ვიცი, ასე რატომ მაცოფებდა მათ ექსკლუზიურ ზარაფხანაში საგანგებოდ გამოჭედილ 

საგანძურად რომ მასაღებდნენ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეს იმ ფიქრის გამოძახილი 
იყო, გონებაში ჩიკაგოში ჩამოსვლის დღიდან რომ მიტრიალებდა. მინდოდა, წამოვმხტარი-



ყავი და ყველასთვის მეჩვენებინა, რა სულელი იყო ნიმური. მინდოდა, მეყვირა  ადამიანი 
ვარ, პიროვნება! მშობლებიც მყავს, მოგონებებიც მაქვს და წარსულიც და საერთოდაც, 
მანამდეც პიროვნება ვიყავი, სანამ საოპერაციოში შემაგორებდით-მეთქი. 
და აი ამ დროს, ბრაზის ცეცხლის მიღმა, გონებაში უცებ რაღაცა გამიკრთა, რაღაცა, რაც 

სტრაუსის გამოსვლისას და ნიმურის შეჯამებისას ბუნდოვნად მიტივტივებდა. რა თქმა 
უნდა! შეცდომა დაუშვეს. ცვლილების შეუქცევადობის დამტკიცებისათვის აუცილებელი 
მოსაცდელი პერიოდის სტატისტიკური შეფასება გონებრივი განვითარებისა და დასწავ-
ლის სფეროში ჩატარებულ წინა ექსპერიმენტებს, ე.ი. მუდმივად ჩამორჩენილი, ან 
მუდმივად გონიერი ცხოველების შემთხვევისათვის განსაზღვრულ მოსაცდელ პერიოდს 
ეყრდნობოდა. მაგრამ როცა ცხოველის ინტელექტს ორსამჯერ აუმჯობესებდნენ, მოსაცდე-
ლი პერიოდიც ხომ აუცილებლად უნდა გაეზარდათ. 
ნიმურის დასკვნა ნაადრევი იყო. ჩემი და ელჯერნონის შემთხვევაში ორჯერ მეტი დრო 

იყო საჭირო იმაში დასარწმუნებლად, რომ ცვლილება მუდმივი იქნებოდა. პროფესორებმა 
შეცდომა დაუშვეს და ეს ვერავინ შეამჩნია. მინდოდა, წამოვმხტარიყავი და ეს ნიმურის-
თვის მეყვირა, მაგრამ ვერ ვინძრეოდი. ელჯერნონივით იმ გალიის ცხაურს მიღმა ვიყავი 
დამწყვდეული, ირგვლივ მათ რომ შემომიშენეს. 
მალე შეკითხვების დრო დადგებოდა და მერე ამ ნარჩევი საზოგადოების წინაშე გამოს-

ვლას მომთხოვდნენ. არა, იქაურობისთვის როგორმე თავი უნდა დამეღწია. 
„ ...გარკვეული თვალსაზრისით, ის უახლესი ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის ნაყოფია. 

ჭკუასუსტი, ტვინგამოცლილი ტიკინას ნაცვლად, ტვირთად რომ დასწოლია საზოგადოე-
ბას, რომელსაც მისი ანგარიშმიუცემელი ქცევისაგან გამუდმებით თავის დაცვა უწევს, 
ჩვენს წინაშე ღირსეული და გონიერი ადამიანია, რომელიც მზადაა, საზოგადოების ერთ-
ერთი სასარგებლო წევრის ადგილი დაიკავოს. მინდა, ორიოდე სიტყვა თავად ჩარლი 
გორდონისაგან მოისმინოთ...“ 
ეშმაკსაც წაუღია მისი თავი. წარმოდგენა არ ჰქონდა, რას ამბობდა. უეცარმა გზნებამ 

შემიპყრო და წერას ატანილი, ყოვლისმომცველ სურვილს უკვე ვეღარ ვეწინააღმდეგებო-
დი. გაოგნებული ვუყურებდი, როგორ ამოძრავდა ხელი ჩემდაუნებურად და როგორ 
ჩამოსწია ელჯერნონის გალიის ურდული. კარი რომ გავუღე, ელჯერნონი წამით შეჩერდა 
და ამომხედა. მერე შებრუნდა, გალიიდან ელვის სისწრაფით გამოვარდა და 
საკონფერენციო მაგიდას გადაურბინა. 
სუფრის დაჩითულ ზედაპირზე ჯერ საერთოდ არ ჩანდა, როგორც თეთრი ლაქა თეთრ 

ფონზე. მერე მაგიდასთან მჯდარმა ერთ-ერთმა ქალმა შეჰკივლა, ფეხზე წამოხტა და სკამი 
და წყლის გრაფინები გადააყირავა. „ელჯერნონი გაიქცა!“ – იყვირა ბერტმა. ელჯერნონმა 
მაგიდიდან ჯერ კათედრაზე ისკუპა, იქიდან კი იატაკზე.  

– დაიჭირეთ! დაიჭირეთ! – გაჰკიოდა ნიმური, თავგზააბნეული აუდიტორია კი 
ერთმანეთში აზელილი ხელ-ფეხის გროვად იყო ქცეული. რამდენიმე ქალი (სავარაუდოდ, 
ექსპერიმენტი მათთვის უცხო ხილი უნდა ყოფილიყო) მოყანყალე დასაკეც სკამებზე იყო 
ამძვრალი და თავის შემაგრებას ცდილობდნენ. დანარჩენები ელჯერნონის ძიებით იყვნენ 



გართულები და გაშმაგებულ ძებნაძებნაში სკამზე აცოცებულებს პანტაპუნტით ყრიდნენ 
ძირს. 

– უკანა გასასვლელი დახურეთ! – იყვირა ბერტმა. იცოდა, ელჯერნონი საკმარისად 
ჭკვიანი იყო რომ მიმხვდარიყო, გეზი საით უნდა აეღო. 

– გაიქეცი! – ეს უკვე ჩემი საკუთარი ხმა იყო. – გვერდითა გასასვლელიდან გაიქეცი! 
– გვერდითა კარიდან გაძვრა! – გაიმეორა ვიღაცამ. 
– დაიჭირეთ! დაიჭირეთ! – იხვეწებოდა ნიმური. 
ხალხის ტალღამ იხუვლა და კორიდორს მიაწყდა. ელჯერნონი წითელი ხალიჩით 

მოფენილ დერეფანში მიქროდა და მხიარულ რბოლას წინ მიუძღოდა. ჯერ ლუი XIV-ის 
ეპოქის სტილის მაგიდების ქვეშ გაძვრა, პალმების ქოთნებს შემოურბინა, მერე კიბეზე 
ავარდა, კუთხე-კუთხე მოირბინა და იმავე კიბით ისევ დაბლა, მთავარ ვესტიბიულში 
ჩაირბინა. მდევრებს გზადაგზა მოხალისეები უერთდებოდნენ. 
მთელი ეს ჯგრო ვესტიბიულში წინ და უკან დასდევდა პატარა თეთრ თაგვს, რომელიც 

ბევრ მათგანზე უფრო ჭკვიანი იყო. დიდი ხანი იყო, ასეთი სასაცილო არაფერი მენახა. 
– იცინე, იცინე! – ამოიხავლა ნიმურმა, რომელიც ამ დავიდარაბაში კინაღამ ზედ შემასკდა, 

 – თუ ვერ ვიპოვეთ, მთელი ექსპერიმენტი ჩაიშლება. 
თავი მოვიკატუნე, ვითომ ელჯერნონს ცარიელი კალათის ქვეშ ვეძებდი. 
 – იცით რა? – ვუთხარი ნიმურს, – ისეთი შეცდომა დაუშვით, რომ დღეის შემდეგ ამას 

შეიძლება მნიშვნელობაც აღარ ჰქონდეს. 
რამდენიმე წამი არ იყო გასული, რომ ქალების საპირფარეშოდან ათიოდე სასაცილოდ 

კალთებწამოწეული ქალი გამოვარდა კივილით. 
– იქ არის! – იღრიალა ვიღაცამ. ეგზალტირებულ მდევართა ბრბო წამით კედლის აბრამ 

შეაკავა, „ქალებისათვის“ რომ ეწერა. უხილავი ბარიერი პირველმა მე გავარღვიე და 
წმინდათაწმინდა ბჭეებში შევიჭერი. ელჯერნონი ერთ-ერთ პირსაბანზე იყო დასკუპებუ-
ლი და სარკეში საკუთარ გამოსახულებას უცქერდა. 

– მოდი, ერთად გავაღწიოთ აქედან, – ვუთხარი მე 
ნება მომცა, ამეყვანა და პიჯაკის ჯიბეში ჩამესვა: „წყნარად იჯექი მანდ, სანამ მე არ 

გეტყვი“. 
დანარჩენები მოძრავ კარში შემოცვივდნენ. ისეთი დამნაშავე სახეები ჰქონდათ, გეგონება, 

აკივლებული შიშველი ქალების დანახვას ელოდებოდნენო. სანამ იქაურობას ჩხრეკდნენ, 
გამოვედი და ზურგსუკან ბერტის ხმა მომესმა: – ვენტილატორში ხვრელია. იქნებ აქედან 
გაძვრა. 

– გაარკვიე, საით მიდის, – თქვა სტრაუსმა. 
– შენ მეორე სართულზე ადი, – აუქნია ნიმურმა ხელი სტრაუსს, – მე სარდაფში ჩავალ. 
ამ სიტყვებით ბატალიონი ქალების საპირფარეშოდან გამოვარდა და რაზმებად დაიყო. მე 

სტრაუსის დანაყოფს გავყევი მეორე სართულზე, სადაც იმის გარკვევას ცდილობდნენ, 
საით მიდიოდა სავენტილაციო ხვრელი. როცა სტრაუსმა, უაითმა და მათმა 
ნახევარდუჟინიანმა ამალამ მარჯვნივ, BB კორიდორისკენ გაუხვია, მე მარცხნივ, C 
კორიდორისკენ წავედი და ლიფტით ჩემს ნომერთან ავედი. ზურგსუკან კარი მაგრად 



მივიხურე და ჯიბეს ხელი მოვუთათუნე. ჯერ მხოლოდ ვარდისფერი ცხვირის წვერი 
გამოჩნდა, მერე თეთრი ბეწვის გორგალმა თავი ამოყო და აქეთ-იქით მიმოიხედა. 

– მოიცა, ბარგს ჩავალაგებ, – ვუთხარი მე, – და მერე მე და შენ აქედან მოვუსვათ. 
გაქცეული ხელოვნური გენიოსების ტანდემი ვიქნებით. 
ჩემოდნები და ხმის ჩამწერი მსახურ ბიჭს გავატანე ქვევით მომლოდინე ტაქსიში 

ჩასაბარგებლად, სასტუმროს ხარჯი გადავიხადე და მბრუნავი კარით გარეთ გავედი. 
ძიების ობიექტი ჩემს ჯიბეში მოყუჩებულიყო. ნიუ-იორკისაკენ უკანა გზისთვის წინასწარ 
ნაყიდი ბილეთით გამოვფრინდი. 
ჩემს ბინაში დაბრუნების ნაცვლად ქალაქის რომელიმე სასტუმროში ვგეგმავ ერთი ორი 

დღით დარჩენას. იქ იქნება ჩვენი შტაბბინა, სანამ სადმე ქალაქის ცენტრში ავეჯიან ბინას 
არ ვიშოვი. ტაიმსსკვერთან ახლოს მინდა ვიყო. 
ამ ყველაფერს ხმამაღლა რომ ვყვები, თავს გაცილებით უკეთ ვგრძნობ. იმასაც კი 

ვფიქრობ, რა სულელურად მოვიქეცი-მეთქი. არ ვიცი, ასე რამ გამომიყვანა წყობიდან. არც 
ის ვიცი, რას ვაკეთებ ახლა ნიუ-იორკისკენ მიმავალ თვითმფრინავში სავარძლის ქვეშ 
შედგმულ ფეხსაცმლის ყუთში მოკალათებულ ელჯერნონთან ერთად. პანიკას არ უნდა 
ავყვე. შეცდომა აუცილებლად რამე სერიოზულ საფრთხეზე ხომ არ მიუთითებს. ეს 
მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ ყველაფერი არც ისე ნათელია, როგორც ნიმურს ეგონა. 
მაგრამ რომ ჩავალ, მერე სად წავიდე? 
პირველ რიგში, ჩემი მშობლები უნდა ვნახო. რაც შეიძლება, მალე. 
შეიძლება იმდენი დროც არ მქონდეს, რამდენიც მეგონა... 
 
 

მიღწეული შედეგების ანგარიში №14 
15 ივნისი   
ჩვენი გაქცევის ამბავმა პრესის ყურამდე მიაღწია, ბულვარული პრესის თანამშრომლებს 

გვარიანი ჯაფა დაადგათ. „დეილი პრესის“ მეორე გვერდზე ჩემი ძველი ფოტოსურათი და 
იქვე მიხატული თეთრი თაგვი გამოექვეყნებინათ. „გონებაჩლუნგმა გენიოსმა და თაგვმა 
გააფრინეს“,  იუწყებოდა სათაური. სტატიის თანახმად, ნიმური და სტრაუსი ამბობენ, რომ 
ბოლოხანს ემოციურად მეტისმეტად დაძაბული პერიოდი მქონდა და რომ მალე 
აუცილებლად დავბრუნდებოდი. ელჯერნონის მპოვნელს 500 დოლარით დასაჩუქრებას 
ჰპირდებოდნენ. ვერ ხვდებოდნენ, რომ ერთად ვიყავით. 
მეხუთე გვერდზე რომ გადავშალე, გაოგნებულს დედაჩემისა და ჩემი დის სურათი 

შემეფეთა. ჩანდა, რეპორტიორს აქეთ-იქით ბლომად ეწანწალა. 
„გონებაჩლუნგი გენიოსის ადგილსამყოფელის შესახებ მისმა დამ არაფერი იცის.“ 
(საგანგებო რეპორტაჟი „დეილი პრესისათვის“) 
„ბრუკლინი, ნიუ-იორკი, 14 ივნისი – მის ნორმა გორდონი, რომელიც დედასთან, როუზ 

გორდონთან ერთად ნიუ-იორკში, ბრუკლინში, მარკსის ქუჩის 4136-ე ნომერში ცხოვრობს, 
ამბობს, რომ ძმის ადგილსამყოფლის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. „ჩვიდმეტ 



წელიწადზე მეტია, არც გვინახავს და არც არაფერი გვსმენია მისგან,“ – გვითხრა მის 
გორდონმა. 
მის გორდონის თქმით, სანამ ამა წლის მარტში ბიკმანის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არ მიადგა ექსპერიმენტში ჩარლის მონაწილეობაზე 
თანხმობის მისაღებად, ძმა გარდაცვლილი ეგონა. 

„დედამ მითხრა, რომ ის უორენში გაგზავნეს“ (იგულისხმება უორენის სახელმწიფო 
თავშესაფარი და აღსაზრდელი სკოლა  უორენი, ლონგ აილენდი), – თქვა მის გორდონმა, – 
„და რომ იქ რამდენიმე წელიწადში გარდაიცვალა. წარმოდგენა არ მქონდა, რომ ცოცხალი 
იყო“. 
მის გორდონის თხოვნაა, თუკი ვინმემ რაიმე იცის მისი ძმის ადგილსამყოფელის შესახებ, 

ოჯახს მითითებულ მისამართზე დაუკავშირდეს. 
მამა, მეთიუ გორდონი, რომელიც ამჟამად ქალიშვილსა და მეუღლესთან ერთად არ 

ცხოვრობს, ბრონქსში მდებარე სადალაქოს მფლობელია“. 
ერთხანს სტატიას მივშტერებოდი, მერე კი გადავშალე და ისევ სურათს შევხედე.  
როგორ აღვწერო? 
ვერ ვიტყვი, როუზის სახე მახსოვს-მეთქი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სურათი მკაფიო 

იყო, მას მაინც ბავშვობის მოგონებათა საბურველს მიღმა ვხედავდი. თან ვიცნობდი, თან 
არ ვიცნობდი. ქუჩაში რომ შემხვედროდა, ვერ ვიცნობდი, მაგრამ ახლა, როცა ვიცი, რომ ეს 
დედაჩემია, ბუნდოვანი წვრილმანები მახსენდება. 
თხელი, მკვეთრად მოხაზული ნაკვთები. წაწვეტებული ცხვირი და ნიკაპი. თითქოს მისი 

გაუთავებელი რატრატი და ჩიტივით ჭყიპინა, მჭახე ხმაც ჩამესმის. თმა მაღლა აწეული და 
მაგრად შეკრული აქვს. მუქი თვალებით მომშტერებია და მზერით მბურღავს. მინდა, 
გულში ჩამიკრას და მითხრას, რომ კარგი ბიჭი ვარ და თან მზად ვარ, ზურგი ვაქციო, რომ 
მოსალოდნელი სილა თავიდან ავიცილო. ვუყურებ მის სურათს და მაცახცახებს. ნორმაც 
თხელსახიანია. ლამაზი ნაკვთები აქვს, არა ისეთი წამახული, როგორიც როუზს, მაგრამ 
დედაჩემს ძალიან ჰგავს. მხრებამდე დაშვებული თმა უფრო სასიამოვნო გამომეტყველებას 
ჰმატებს. სასტუმრო ოთახის ტახტზე სხედან. 
როუზის სახე იყო, შემზარავ მოგონებებს რომ მიღვიძებდა. ჩემთვის ის მუდამ ორი 

ადამიანი იყო და ვერასდროს ვერ ვხვდებოდი, როდის რომელთან მქონდა საქმე. 
შესაძლოა, სხვებს ხელის მოძრაობით, წარბის აწევით ან შუბლის შეკვრით აძლევდა 
სიგნალს. ჩემი და ყოველთვის გრძნობდა ავდრის მოახლოებას და სანამ დედაჩემი 
აფეთქდებოდა, იქაურობას გაეცლებოდა ხოლმე. მე კი ქარიშხალს მუდამ მოუმზადებელი 
ვხვდებოდი. მივიდოდი ნუგეშისათვის და თავს მისი რისხვა მატყდებოდა. სხვა დროს 
ნაზად მეპყრობოდა ხოლმე. ისე მეხუტებოდა, თითქოს თბილ აბაზანაში ვიძირებოდი. 
მისი ხელები თმასა და წარბებზე მეალერსებოდა და ჩემი ბავშვობის ტაძრის შესასვლელზე 
ამოტვიფრული მისი სიტყვები ჩამესმოდა: 
ისეთივეა, როგორიც სხვა ბავშვები. 
კარგი ბიჭია. 



ფოტოსურათი ჩემს თვალწინ ქრება და მის მიღმა პატარა საბავშვო საწოლზე დახრილ 
ჩემს თავსა და მამაჩემს ვხედავ. მამას ჩემთვის ხელი ჩაუვლია და მეუბნება: – შეხება ჯერ 
არ შეიძლება, სულ პაწაწინაა. რომ გაიზრდება, ერთად ითამაშებთ ხოლმე. – იქვე მდგარ 
უზარმაზარ საწოლში მწოლიარე დედაჩემს ვხედავ, ფერმკრთალია და ავადმყოფურად 
გამოიყურება, ხელები ორქიდეებით გაწყობილ საწოლის გადასაფარებელზე აქვს 
მისვენებული. აღელვებული თავს მაღლა სწევს: – მეტ, ყურადღება მიაქციე. 
ეს მანამდე იყო, სანამ ჩემ მიმართ დამოკიდებულებას შეიცვლიდა. ახლა ვხვდები  მაშინ 

ხომ ჯერ კიდევ არ იცოდა, ნორმა ჩემნაირი იქნებოდა თუ არა. ხმა მერე შეეცვალა, როცა 
დარწმუნდა, რომ მისი ვედრება ზეცამ ისმინა და ნორმამ ნორმალური ინტელექტის 
ნიშნები გამოამჟღავნა. მარტო ხმა კი არა, მისი შეხება, მზერა, გარეგნობაც კი სხვანაირი 
გახდა. თითქოს მაგნიტური პოლუსები შეეცვალა და სადაც ადრე მიზიდულობა იყო, ახლა 
განზიდულობა გაჩნდა. ახლა მესმის, რომ როცა ჩვენს ბაღში ნორმა გაიფურჩქნა, მე 
სარეველა გავხდი. მხოლოდ ბნელ კუთხე-კუნჭულებში შემეძლო მეარსება, სადაც ვერავინ 
დამინახავდა. 
გაზეთში მის სურათს რომ ვუყურებდი, უცებ ვიგრძენი, რომ მძულდა. ხომ შეეძლო, 

ყურადღება არ მიექცია მთელი იმ ექიმების, მასწავლებლებისა და სხვებისათვის, 
გამალებით რომ უმტკიცებდნენ, რომ გონებაჩლუნგი ვარ და აიძულებდნენ, ჩემთვის 
ზურგი ექცია, ნაკლები სიყვარული გამოემჟღავნებინა მაშინ, როცა მე მეტი მჭირდებოდა. 
რა ხეირს მომიტანს ახლა მასთან შეხვედრა? ისეთს რას მეტყვის ჩემი თავის შესახებ, რაც არ 
ვიცი? თუმცა მისი რეაქცია კი ნამდვილად მაინტერესებს. შევხვდე, რათა უფრო ღრმად 
ჩავეძიო ჩემი პიროვნებად ჩამოყალიბების კანონზომიერებათა ფესვებს? თუ ავდგე და 
დავივიწყო? აქვს კი საერთოდ აზრი წარსულის ცოდნას? რატომ არის ჩემთვის ასეთი 
მნიშვნელოვანი, რომ ვუთხრა: – დე, შემომხედე. აღარა ვარ ჩამორჩენილი. ნორმალური, 
მეტიც  გენიოსი ვარ. 
მაშინაც კი, როცა ვცდილობ, თავიდან ამოვიგდო, წარსულის საცავიდან მოგონებები 

ჟონავს და აწმყოს მიწამლავს. კიდევ ერთი მოგონება მაქვს. აქ უკვე გაცილებით დიდ ივარ.  
კამათი. 
ჩარლი ლოგინში წევს, თავითფეხებამდე საბანშია გახვეული. ოთახი ჩაბნელებულია, 

მხოლოდ ოდნავ ღიად დატოვებული კარის ჭრილიდან ეფინება იატაკს შუქის თხელი, 
ყვითელი ზოლი, როგორც ერთადერთი ხიდი ორ სამყაროს შორის. ჩარლი უსმენს. 
სიტყვებს ვერ არჩევს, მაგრამ ხმების მრისხანე ჟღერადობაზე ხვდება, რომ მის გამო 
ჩხუბობენ. ამ ხმას სულ უფრო და უფრო ხშირად აკავშირებს იმ გამომეტყველებასთან, მის 
შესახებ საუბრისას რომ იღებენ ხოლმე. 
უკვე ნახევრად სძინავს, როცა შუქის ზოლის მეორე მხარეს წყნარი საუბარი უეცრად 

ჩხუბში გადადის. დედამისის გამკივანი ხმა ესმის. მასში ისეთი მუქარაა გარეული, 
ისტერიკის გზით თავისის გატანას ჩვეულ ხალხს რომ ახასიათებს. 

– უნდა წავიყვანოთ. აღარ მინდა ნორმასთან ერთად მაგისი სახლში გაჩერება. ექიმ 
პორტმანს დაურეკე და უთხარი, რომ ჩარლი უორენის სახელმწიფო თავშესაფარში გვინდა 
გავგზავნოთ. 



მამაჩემის ხმა მტკიცეა, ურყევი: – კი მაგრამ, ხომ იცი, რომ ჩარლი არაფერს დაუშავებს. ამ 
ასაკში ნორმასთვის ეს არაფერს ცვლის. 

– რა ვიცით, რომ ასეა? იქნებ მავნე გავლენას ახდენს ბავშვზე... როცა სახლში მისნაირი 
ვიღაც ჰყავს? 

– ექიმმა პორტმანმა თქვა... 
– პორტმანმა თქვა... პორტმანმა თქვა... არ მაინტერესებს, რა თქვა პორტმანმა! იმაზე 

იფიქრე, ნორმასთვის როგორი იქნება ასეთი ძმის ყოლა. მთელი ეს წლები ვცდებოდი, რომ 
მეგონა, სხვა ბავშვებისნაირი გაიზრდება-მეთქი. ახლა კი ვაღიარებ. მისთვისვე სჯობს, 
სხვაგან გავგზავნოთ. 

– ახლა, როცა ნორმა გყავს, გადაწყვიტე, რომ აღარ გჭირდება, არა? 
– გგონია, მეადვილება? კიდევ უფრო რატომ ართულებ? მთელი ეს წლები სულ 

მიჩიჩინებდნენ, მოაშორეთ, სადმე გაგზავნეთო. მართლებიც იყვნენ. გავგზავნოთ. იქნებ 
მისნაირებისთვის განკუთვნილ ადგილას ამისთვის უკეთესიც იყოს. უკვე ვეღარ გამიგია, 
რა სჯობს და რა არა. მარტო ის ვიცი, რომ ჩემს ქალიშვილს მაგას ვერ შევწირავ მსხვერ-
პლად. 
ჩარლიმ ვერ გაიგო რა მოხდა, მაგრამ მაინც ეშინია და საბნის ქვეშ ძვრება, თვალები 

დაჭყეტილი აქვს, ცდილობს, გარემომცველ წყვდიადში რამე დაინახოს.  
ახლა რომ ვუყურებ, ვხედავ, რომ სინამდვილეში მაინცდამაინც არ ეშინია. უნებურად, 

ინსტინქტურად კრთის, როგორც ჩიტი ან ციყვი ფრთხება ხოლმე მის გამოსაკვებად 
გამოწვდილი ხელის მკვეთრ მოძრაობაზე. 
კვლავ კარის ვიწრო ღიობიდან შემოსულ მოციმციმე შუქს ვხედავ. საბანში დამალულ 

ჩარლის ვუყურებ. მინდა ვანუგეშო, ავუხსნა, რომ არაფერი დაუშავებია, რომ დედის იმ 
დამოკიდებულების დაბრუნება, დის გაჩენამდე რომ ჰქონდა, მის ძალებს აღემატება. მაშინ, 
საწოლში რომ იწვა, ჩარლი ვერ ხვდებოდა, რას ამბობდნენ მშობლები, ახლა კი ვხვდები და 
მტკივა. წარსულში, ჩემს მოგონებებში დაბრუნება რომ შემეძლოს, ხომ დავანახებდი 
დედაჩემს, როგორ ტკივილს მაყენებდა. 
არა, როუზის ნახვა ჯერ ადრეა. ჯერ მე თვითონ უნდა გავერკვე ყველაფერში.  
საბედნიეროდ, როგორც კი ნიუ-იორკში ჩავედი, თავის დაზღვევის მიზნით ბანკიდან 

მთელი ჩემი დანაზოგი გამოვიტანე. რვაას ოთხმოცდაექვსი დოლარი დიდხანს არ 
გამწვდება, მაგრამ ჩემი საქმეების მოსაწესრიგებლად საკმარის დროს მომცემს. ტაიმს-
სკვერიდან ერთი კვარტალის დაშორებით, 41-ე ქუჩაზე, სასტუმრო კამდენში დავბინავდი. 
ნიუ-იორკი! რამდენი წამიკითხავს მის შესახებ. გოთემი... ვეებერთელა სადუღაბე ქვაბი, 
სადაც ყველაფერი ერთგვაროვანი ხდება... მდინარე ჰუდსონზე გაშენებული ბაღდადი. 
ნათელი და ჭრელი ქალაქი. დაუჯერებელია, რომ მთელი ცხოვრება აქედან მეტროს სულ 
რამდენიმე გაჩერებაში ვცხოვრობდი და ვმუშაობდი, ტაიმსსკვერზე კი მხოლოდ ერთხელ  
ელისთან ერთად ვიყავი. 
თავს ძლივს ვიკავებ, რომ მასთან არ დავრეკო. რამდენჯერმე დავაპირე და გადავიფიქრე. 

უნდა ვეცადო, მასთან შეხვედრას მოვერიდო. უამრავი არეულ-დარეული ფიქრი მაქვს 
ჩასაწერი. ჩემს თავს ვეუბნები  სანამ ანგარიშების წერას აგრძელებ, ჩანაწერი სრული 



იქნება, არაფერი დაიკარგება-მეთქი. იყვნენ ცოტა ხანს გაურკვევლობაში, არაფერი მოუვათ. 
მე ოცდაათ წელიწადზე მეტხანს ვიცხოვრე უმეცრებაში. 
უკვე დავიღალე. გუშინ თვითმფრინავში ვერ დავიძინე და უკვე თვალები მეხუჭება. ამ 

აზრს ხვალ განვავითარებ. 
 
 
16 ივნისი   
ელისს დავურეკე და სანამ აღებას მოასწრებდა, დავკიდე. დღეს ავეჯიანი ბინა ვიპოვე. 

თვეში ოთხმოცდათხუთმეტი დოლარი იმაზე მეტია, ვიდრე ბინაზე დახარჯვას ვგეგმავდი. 
სამაგიეროდ, ბიბლიოთეკიდან ათი წუთის სავალზე, ორმოცდამესამე და მეათე 
ავენიუების გადაკვეთაზეა და შემიძლია კითხვა და მეცადინეობა განვაგრძო. ბინა მეოთხე 
სართულზეა, ოთხოთახიანია და ნაქირავები პიანინოც უდგათ. დიასახლისმა მითხრა, დღე 
დღეზე ალბათ დაქირავების სერვისიდან მოვლენ და წაიღებენო, მაგრამ იქნებ მანამდე 
დაკვრის სწავლა მოვასწრო. 
ელჯერნონი საამური კომპანიონი გამოდგა. ჭამის დროს პატარა დასაკეც მაგიდაზე 

დამისკუპდება ხოლმე. მარილიანი ჩხირები უყვარს და დღეს ტელევიზორში ფეხბურთს 
რომ ვუყურებდით, ლუდიც მოწრუპა. მგონი, „იანკიებს“ გულშემატკივრობს. მეორე 
საძინებლიდან ავეჯის დიდი ნაწილი უნდა გამოვზიდო და იქ ელჯერნონის ოთახი 
მოვაწყო. პლასტმასისაგან სამგანზომილებიან ლაბირინთს ავუშენებ, მასალას ქალაქში 
ვიშოვი იაფად. რთული ლაბირინთის რამდენიმე ვარიანტი მინდა აითვისოს, რომ ფორმა 
არ დაკარგოს. უნდა ვცადო და საჭმლის მაგივრად რამე სხვა მოტივატორი მოვუფიქრო. 
წახალისების სხვა ფორმაც უნდა არსებობდეს, ამოცანის გადაჭრისაკენ რომ უბიძგებს. 
მარტოობა კითხვისა და ფიქრის საშუალებას მაძლევს და ახლა, როცა მოგონებები ისევ 

მიბრუნდება  ჩემი ნამდვილი ვინაობისა და რაობის გამორკვევის საშუალებასაც. თუ ჩემს 
თავს რამე მოხდა, ეს ხომ მაინც დამრჩება. 

 
 
19 ივნისი   
დერეფნის მოპირდაპირე მხარეს მცხოვრები მეზობელი, ფეი ლილმანი გავიცანი. 

სანოვაგით დატვირთული შინ რომ ვბრუნდებოდი, აღმოვაჩინე, რომ კარი ჩამკეტვოდა. 
მახსოვდა, რომ სახლის ფასადზე გამავალი სახანძრო კიბე ჩემი სასტუმრო ოთახის 
ფანჯრიდან დერეფნის მეორე ბოლოში განლაგებულ ბინამდე გადიოდა. რადიოს ხმა 
აწეული ჰქონდა, ღრიალებდა, ამიტომ ჯერ ჩუმად, შემდეგ კი უფრო ხმამაღლა დავაკაკუნე. 

– შემოდით! კარი ღიაა! 
კარი შევაღე და იქვე გავშრი – მოლბერტის წინ ტანადი, ქერათმიანი, ვარდისფერ 

ტრუსებსა და ბიუსტჰალტერში გამოწყობილი გოგონა იდგა და ხატავდა. 
– უკაცრავად, – ჩავიბურტყუნე და კარი მივიხურე. მერე გარედან დავუყვირე: „თქვენი 

მეზობელი ვარ, დერეფნის ბოლოში ვცხოვრობ. კარი ჩამეკეტა და სახანძრო კიბით მინდა 
ვისარგებლო, რომ ჩემს ფანჯარაში გადავძვრე. 



კარი გაიღო. ჩემს პირისპირ იდგა. ისევ საცვლებში იყო, დოინჯშემოყრილი და ორივე 
ხელში თითოთითო ფუნჯი ეკავა. 

– ხომ გითხარი, შემოდი-მეთქი. შენ რა, ვერ გაიგე? 
ხელის მოძრაობით შიგნით შემიპატიჟა და იქვე დაგდებული ნაგვით სავსე მუყაოს ყუთი 

გვერდზე გასწია. 
– მანდ რომ ხარახურა ყრია, ზედ გადააბიჯე. 
ვიფიქრე, ალბათ დაავიწყდა, ან ვერ ხვდება, რომ ჩაცმული არ არის-მეთქი. აღარ ვიცოდი 

საით გამეხედა. თვალს ვარიდებდი  კედლებს, ჭერს, ყველაფერს ვუყურებდი, ოღონდ 
მისთვის არ მეცქირა. 
ოთახში სრული ქაოსი სუფევდა. ირგვლივ უამრავი პატარა დასაკეცი მაგიდა იყო, ყველა 

მათგანზე საღებავის დაგრეხილი ტუბები ეყარა. უმეტესობა  გამოცლილ-დაწრეტილი, 
გამხმარი, მკვდარი გველივით ეგდო, ზოგი კი სავსე იყო  მათი დაღებული პირებიდან 
საღებავი ჟონავდა. ტუბები, ფუნჯები, ქილები, ჩვრები, ჩარჩოს ნაწილები და ტილოების 
ნაგლეჯები ყველგან იყო მიმოფანტული. იქაურობა ერთმანეთში არეული სელის ზეთის, 
საღებავების, სკიპიდარის სუნით იყო გაჟღენთილი, ცოტა ხანში კი დაძველებული ლუდის 
შემპარავი არომატიც ვიგრძენი. სამ სკამსა და გაცვეთილ ტახტზე ტანსაცმლით იყო 
აკოკოლავებული. იატაკზე ფეხსაცმელები, წინდები და საცვლები ეყარა გროვად. კაცი 
იფიქრებდა, სირბილ-სირბილით გახდა და ტანსაცმლის აქეთ-იქით სროლა აქვს ჩვევადო. 
ყველაფერს მტვრის გვარიანი ფენა ედო. 

– ესე იგი, თქვენ ხართ მისტერ გორდონი, – თქვა მან და ამათვალიერ-ჩამათვალიერა, – 
რაც გადმოხვედით, ვკვდები ისე მინდა, თვალი მაინც მოგკრათ. დაბრძანდით. 
ერთ-ერთ სკამზე დაყრილი ხარახურა აიღო და ისედაც გადავსებულ ტახტზე დაახვავა.  
– ბოლოს და ბოლოს, გადაწყვიტეთ, მეზობლებს ესტუმროთ, არა? დალევთ? 
– მხატვარი ყოფილხართ, – ჩავიბურტყუნე, რომ რამე მაინც მეთქვა. ვნერვიულობდი  

ნებისმიერ მომენტში შეიძლებოდა მიმხვდარიყო, რომ ტანზე არ ეცვა და კივილით 
საძინებლისკენ გაქცეულიყო. თვალებს ისევ აქეთ-იქით ვაცეცებდი და მის გარდა 
ყველაფერს ვუყურებდი. 

– ლუდი თუ ელი? ახლა სახლში მეტი არაფერი მაქვს. ნამცხვრის დასანამ ხერესს თუ არ 
ჩავთვლით. ნამცხვრის დასანამი ხერესი ალბათ არ გენდომება. 

– ვერ დავრჩები, – ვუთხარი მე, როგორც იქნა თავი ხელში ავიყვანე და მზერა მისი 
ნიკაპის მარცხენა მხარეს, პატარა ხალზე შევაჩერე,  ბინის კარი ჩამეკეტა. სახანძრო კიბით 
მინდა გადავძვრე, ჩვენს ფანჯრებს რომ აერთიანებს. 

– გამოიყენე ეგ კიბე, როცა გაგიხარდება, ეგ ოხერი საკეტები ტრაკში ხიჭვივით არის. აქ 
რომ გადმოვედი, ერთ კვირაში კარი სამჯერ ჩამეკეტა შემთხვევით. ერთხელ ნახევარი 
საათი ვიდექი გარეთ დერეფანში, სულ მთლად შიშველი. რძის მოსატანად გავედი და 
დაწყევლილი კარი ზურგსუკან მიჯახუნდა. ის ოხერი საკეტი სულ გამოვიღე და იმის მერე 
აღარც ჩამისვამს. 
ალბათ გაოგნებული სახე მქონდა, იმიტომ რომ გაეცინა და მითხრა: – ხო ხედავ, რას 

შვებიან ეს წყეული საკეტები. რამე რომ იყოს, შეიძლება სულ ადვილად ჩაგეკეტოს, 



დაცვით კი დიდი ვერაფერიშვილი დამცავია. გასულ წელს ამ შენობაში თხუთმეტი ბინა 
გაძარცვეს, ყველა მაგ შემთხვევის დროს ჩაკეტილ კარში შევიდნენ. მე კარი სულ ღია მაქვს, 
მაგრამ არასოდეს არავინ შემოსულა. მაგრად კი გაუჭირდებათ აქ რამე ძვირფასის პოვნა. 
მერე ისევ დაიჟინა, ლუდი დავლიოთო და მეც დავთანხმდი. სანამ სამზარეულოდან 

ლუდი მოჰქონდა, ოთახი ისევ მიმოვათვალიერე. იქამდე არ შემიმჩნევია, რომ უკანა 
კედლის ირგვლივ სივრცე თავისუფალი იყო  ავეჯი ან ერთი კედლის გასწვრივ 
ჩაემწკრივებინათ, ან ცენტრში მოექუჩებინათ და ამგვარად, შორეული კედელი (რომლის 
ბათქაშიც ჩამონგრეულიყო და პირდაღებული ადგილებიდან აგურები ჩანდა) საგამოფენო 
სივრცედ ექციათ. კედელი ჭერამდე ნახატებს დაეფარა. დანარჩენები იატაკზე დასტად 
ეწყო. რამდენიმე ავტოპორტრეტი იყო, ორი მათგანი  შიშველი. მოლბერტზე 
მოთავსებული სურათი, რომელზეც ჩემი შემოსვლისას მუშაობდა, წელამდე შიშველი 
ავტოპორტრეტი იყო. აქ თმა გრძელი ჰქონდა, მხრებზე ჩამოყრილი (ისე კი არა, ახლა რომ 
ჰქონდა  მაღლა აწეული, თავზე გვირგვინივით შემოგრაგნილი ქერა ნაწნავები), რამდენიმე 
მოგრძო კულული კი წინ ეფინა და ძუძუებს შორის ეცემოდა. მკერდი აბურცული და 
მკვრივი დაეხატა, არაბუნებრივად წითელი კერტებით. როცა ლუდით ხელში აქეთ 
გამოემართა და მისი ფეხის ხმა გავიგე, სწრაფად გავტრიალდი და იატაკზე დაყრილ 
წიგნებზე წავიბორძიკე. მერე თავი ისე დავიჭირე, ვითომ იქვე ჩამოკიდებულ შემოდგომის 
პეიზაჟს ვათვალიერებდი. 
როცა დავინახე, რომ თხელი, დაძონძილი საშინაო ხალათი მოეცვა  მიუხედავად იმისა, 

რომ სულ დახვრეტილი იყო, მათ შორის, რამდენიმე უხერხულ ადგილასაც, მაინც შვება 
ვიგრძენი. პირველად შევხედე ისე, რომ თვალი არ ამირიდებია. ლამაზი არ ეთქმოდა, 
მაგრამ ცისფერი თვალები და სწორი, აბზეკილი ცხვირი კატას ამსგავსებდა, რაც მის 
ათლეტურ მიხვრა-მოხვრასთან მკვეთრ კონტრასტს ქმნიდა. ოცდათხუთმეტიოდე წლის 
იქნებოდა, თხელი იყო, კარგი აღნაგობისა. ლუდის ქილები ხის იატაკზე დააწყო, 
თვითონაც იქვე, ტახტის გვერდით, იატაკზევე მოიკეცა და მანიშნა, მიმებაძა. 

– იატაკზე უფრო მოხერხებულად ვზივარ, ვიდრე სკამზე, – თქვა და ქილიდან ლუდი 
მოწრუპა, – შენ? 
მე ვუთხარი, ამაზე არ მიფიქრია-მეთქი. გაიცინა და მითხრა, პატიოსანი სახე გაქვსო. 

საკუთარ თავზე საუბრის ხასიათზე იყო. გრინვიჩ ვილიჯიდან წამოსულა. მისი თქმით, იქ 
რომ დარჩენილიყო, ხატვის ნაცვლად მთელ დროს ბარებსა და კაფეებში ჯდომაში 
გაფლანგავდა: – აქ სჯობს, ყალთაბანდებისგან და დილეტანტებისგან შორს. აქ რასაც 
მინდა, იმას ვაკეთებ და საქირქილოდაც ვერავინ დამადგება თავზე. შენ იცი ხოლმე 
დაცინვა? 
მხრები ავიჩეჩე, ვცდილობდი, შარვალსა და ხელებზე დაფენილი მტვრისთვის 

ყურადღება არ მიმექცია: – მე მგონი, ყოველი ჩვენგანი რაღაცას დასცინის. მაგალითად, შენ 
იმ შენს ყალთაბანდებსა და დილეტანტებს დასცინი, ასე არ არის? 
ცოტა ხანში ვუთხარი, დროა, შინისკენ გავწიო-მეთქი. ფანჯრის რაფიდან წიგნების გროვა 

გასწია და ლუდის ცარიელი ბოთლებითა და გაზეთებით სავსე ქაღალდის პარკებზე 
ავძვერი. 



– ოდესმე უნდა ჩავაბარო ესენი, – ამოიოხრა მან. 
ფანჯრის რაფიდან სახანძრო კიბეზე გადავძვერი. ჩემი ფანჯარა რომ გავაღე, სანოვაგის 

წამოსაღებად უკან გავბრუნდი. სანამ მადლობის გადახდას და დამშვიდობებას 
მოვასწრებდი, სახანძრო კიბით უკან გამომყვა: – მოდი, შენს ბინას ვნახავ. შიგნით 
არასოდეს ვყოფილვარ. სანამ შენ გადმოხვიდოდი, მანდ ორი მოხუცი და ცხოვრობდა, 
გვარად ვაგნერები იყვნენ და გამარჯობასაც კი არ მეუბნებოდნენ. – ფანჯარაში გადმოძვრა 
და რაფაზე ჩამოჯდა. 

– შემოდი, – ვუთხარი მე და სანოვაგის შეკვრა მაგიდაზე დავდე. – ლუდი არ მაქვს, მაგრამ 
შემიძლია ყავა მოგიდუღო, – მაგრამ ის უკვე აღარ მისმენდა. 
გაოცებისგან გაფართოებული თვალებით ჩემს მიღმა იყურებოდა: – ღმერთო, ასეთი 

დალაგებული ოთახი ცხოვრებაში არ მინახავს. დაუჯერებელია, რომ მარტოხელა კაცი 
ბინის ასე უვლი. 

 – სულ ასე კი არ ვყოფილვარ, – თავი ვიმართლე მე, – მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აქ 
გადმოვედი. რომ შემოვსახლდი, აქაურობა დალაგებული იყო, მე კი ამ წესრიგის 
შენარჩუნება მევალება. ახლა თუ რამე თავის ადგილას არ დევს ხოლმე, ვღიზიანდები. 
ფანჯრის რაფიდან ჩამოხტა და ბინის უკეთ დათვალიერებას შეუდგა. 
– ეი, – მომიბრუნდა უცებ, – ცეკვა გიყვარს? ცეკვა, რა... – მკლავები წინ გამოიშვირა, 

ლათინური ჰანგი წაიღიღინა და ჩახლართული მოძრაობა გააკეთა: – მითხარი, რომ ცეკვავ 
და სიხარულისგან გავაფრენ. 

– მხოლოდ ფოქსტროტს, თანაც, არცთუ ისე კარგად, – ვუთხარი მე. 
მან მხრები აიჩეჩა: – მე ვაფრენ ცეკვაზე, მაგრამ ვისაც ვხვდები და მომწონს, მათ შორის 

როგორც წესი, არავინ არ ცეკვავს. დროდადრო გამოვიპრანჭები ხოლმე და „სტარდასტში“ 
მივდივარ საცეკვაოდ. საზიზღარი ტიპები კი დადიან, მაგრამ ცეკვით  იცოცხლე, მაგრად 
ცეკვავენ. 
ამოიოხრა და გარშემო მიმოიხედა: – იცი რა არ მომწონს ამ შენს გაწკრიალებულ ბინაში? 

როგორც მხატვარს... ხაზები  აი, რა მიშლის ნერვებს! ყველაფერი სწორხაზოვანია  
კედლები, იატაკები, კუთხეები, რომლებიც დიდ, კუბოსავით ოთხკუთხა ყუთს ქმნიან. 
მათგან მხოლოდ ცოტაოდენი სასმელით თუ დაიხსნი თავს. მერე ყველა ეს სწორი ხაზი 
ცოტა გაღუნული და მიხვეულ-მოხვეული ხდება და სამყაროზე გული მომიბრუნდება 
ხოლმე. როცა ყველაფერი ასეთი სწორი და ჩაწიკწიკებულია, ცუდად ვხდები. ფუჰ! აქ რომ 
მეცხოვრა, გავლოთდებოდი. 
უეცრად შემობრუნდა და პირდაპირ სახეში შემომხედა: – ოც რიცხვამდე ხუთ დოლარს 

ვერ მასესხებ? ალიმენტები მაგ დროისთვის მერიცხება. როგორც წესი, ფული არ მიჭირს 
ხოლმე, მაგრამ წინა კვირაში პრობლემები მქონდა. 
პასუხის გაცემაც ვერ მოვასწარი, რომ შეჰკივლა და კუთხეში მდგარ პიანინოს მივარდა: 
– ადრე დაკვრას ვსწავლობდი. ერთი-ორჯერ ყური მოვკარი, ამას როგორ აწვალებდი და 

ჩემთვის ვიფიქრე, ეს ბიჭი გლიჯავს-მეთქი. აი რატომ მინდოდა შენი გაცნობა ისე, რომ 
ნანახიც კი არ მყავდი. ასი წელია არ დამიკრავს. 



სამზარეულოში გავედი ყავის მოსადუღებლად, ის კიდევ ამასობაში პიანინოზე რაღაცას 
აწყობდა. 

– როცა მოგინდება, მაშინ შეგიძლია დაუკრა ხოლმე, – ვუთხარი მე. არ ვიცი რატომ 
მივიღე უცებ ასეთი თავქარიანი გადაწყვეტილება, როცა საქმე ჩემს ბინას ეხებოდა, მაგრამ 
ამ გოგოს რაღაც ისეთი ჰქონდა, შენგან სრულ უანგარობას რომ მოითხოვდა. – კარს 
ჯერჯერობით ღიას ვერ დავტოვებ, მაგრამ ფანჯარა ჩაკეტილი არ არის. აქ თუ არ ვიქენი, 
სახანძრო კიბით გადმოძვრები და ეგ არის. ყავაში ნაღები და შაქარი გინდა? 
პასუხი რომ არ გამცა, სასტუმრო ოთახში შევიხედე. იქ არ იყო. ფანჯრისკენ გავემართე, 

მაგრამ ამ დროს მისი ხმა ელჯერნონის ოთახიდან მომესმა. 
– ეი, ეს რა არის? – ჩემს გაკეთებულ სამგანზომილებიან პლასტმასის ლაბირინთს 

ათვალიერებდა. კარგად რომ შეათვალიერა, მორიგი შეკივლება აღმოხდა: – თანამედროვე 
სკულპტურა! ისევ ეს ყუთები და სწორი ხაზები!. 

– ეს სპეციალური ლაბირინთია, ელჯერნონისთვის განკუთვნილი რთული სავარჯიშო 
მოწყობილობა, – ავუხსენი მე. 
ის აღტაცებული უვლიდა გარშემო ლაბირინთს: – თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 

ამაზე დაიცენტრებიან! 
– სკულპტურა არ არის! – დავიჟინე მე. ელჯერნონის გალიის კარი გავაღე, რომელიც 

ლაბირინთს უერთდებოდა და შიგნით შევუშვი. 
– ღმერთო!  წაიჩურჩულა მან,  სკულპტურა ცოცხალი ელემენტით! ჩარლი, ეს დაჭეჭყილი 

მანქანებისა და თუნუქის ქილების კონსტრუქციების მერე ყველაზე მაგარი რამეა, რაც 
მინახავს! 
შევეცადე ამეხსნა, მაგრამ დაიჟინა, ცოცხალი ელემენტი ამ სკულპტურას ისტორიულ 

ხელოვნების ნიმუშად აქცევსო. მხოლოდ მაშინ მივხვდი, რომ მაიმუნობდა, როცა 
შევამჩნიე, თვალები რა ეშმაკურად უციმციმებდა. 

– ეს თვითგანახლებადი ხელოვნების ნიმუში იქნება, – აგრძელებდა ის, – შემოქმედებითი 
გამოცდილება ხელოვნების მოყვარულთათვის. მეორე თაგვს უშოვი და პატარები რომ 
გაუჩნდებათ, თითო-თითო თაგვს დაიტოვებ ხოლმე ცოცხალი ელემენტის მუდმივად 
გასამრავლებლად. შენი ნამუშევარი უკვდავი გახდება და ყველა თავმოყვარე მოდას 
აყოლილი ტიპი ასლების ყიდვას დაიწყებს. სახელწოდება რა არის? 

– კარგი, ჰო, გნებდები,  ამოვიხვნეშე მე. 
– არაა, – ჩაიფრუტუნა მან და ხელი პლასტმასის გუმბათს დაჰკრა, რომლის ქვეშაც 

ელჯერნონს ამასობაში უკვე გასასვლელი ეპოვა, – გნებდები ძალიან კლიშეა. „ცხოვრება 
ლაბირინთია“ რომ დავარქვათ? 

– შენ აფრენ! – ვუთხარი მე. 
– ვაფრენ, აბა რა! – შემობზრიალდა და რევერანსი გამიკეთა. – მაინტერესებდა, როდის 

შეამჩნევდი. 
ამ დროს ყავაც ადუღდა. 
შუა ყავის სმის დროს მოულოდნელად შეჰკივლა და მითხრა, სასწრაფოდ უნდა გავიქცე, 

ნახევარი საათის წინ გამოფენაზე გაცნობილ ტიპთან პაემანი ჰქონდა დანიშნულიო. 



– ფული გინდოდა,   ვუთხარი მე 
ჩემს ნახევრად გახსნილ საფულეს სწვდა და ხუთდოლარიანი ამოაძვრინა: – იმ კვირამდე, 

სანამ ჩეკი მომივა. ოქრო ხარ! – ფული მოჭმუჭნა, ელჯერნონს ჰაეროვანი კოცნა გაუგზავნა 
და სანამ რამის თქმას მოვასწრებდი, ფანჯრიდან სახანძრო კიბეზე ჩახტა და გაუჩინარდა. 
ყეყეჩივით ვიდექი და მის კვალს გავცქეროდი. 
როგორი მიმზიდველი იყო, რა სიცოცხლითა და გზნებით სავსე. ხმა, თვალები  

ყველაფერი გამომწვევი ჰქონდა. და ჩემგან სახანძრო კიბის სულ რაღაც ერთი მონაკვეთის 
დაშორებით ცხოვრობდა. 

 
 
20 ივნისი   
ალბათ არ უნდა მეჩქარა მეტის სანახავად წასვლა. ან იქნებ სჯობდა, საერთოდ არ 

შევხვედროდი. ყველაფერი სულ სხვანაირად შემობრუნდა, ვიდრე მეგონა. უკვე ვიცოდი, 
რომ მეტს სადალაქო სადღაც ბრონქსში გაეხსნა და მისი პოვნა დიდ სირთულეს აღარ 
წარმოადგენდა. მახსოვდა, რომ ადრე რომელიღაც ნიუ-იორკულ კომპანიაში სადალაქო 
ინვენტარის გამყიდველად მუშაობდა. კვალმა „მეტრო ბარბერ შოპ საპლაისთან“ მიმიყვანა. 
მათჩანაწერებში ბრონქსში, ვენტვორტის ქუჩაზე მდებარე „გორდონის სადალაქოს“ 
მივაგენი. 
მეტი ხშირად ამბობდა, როგორ უნდოდა საკუთარი სადალაქო. ო, როგორ სძულდა 

გამყიდველობა! რამდენს ჩხუბობდნენ ამაზე ის და როუზი! მახსოვს, როგორ უკიოდა 
როუზი, რომ გამყიდველობა ღირსეული პროფესია მაინც არის, დალაქ ქმარს კი სახლში 
ვერ აიტანდა. წარმოგიდგენიათ, როგორ იქირქილებდა მარგარეტ ფინი „პარიკმახერის 
ცოლზე“?! და ლოის მაინერი, რომლის ქმარიც სიგნალიზაციის სისტემების კომპანიაში 
მუშაობდა საჩივრების ოპერატორად? ის როგორი ცხვირაბზეკილი შეხვდებოდა?! 
წლობით მუშაობდა გამყიდველად და სამსახურის ყოველი დღე ჭირივით სძულა 

(განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც „კომივოიაჟერის სიკვდილის“ კინოეკრანიზაცია ნახა). 
ოცნებობდა, ოდესმე საკუთარი თავის ბატონ-პატრონი გამხდარიყო. ალბათ ეს 
უტრიალებდა თავში, ფულის დაზოგვაზე რომ საუბრობდა და სარდაფში ჩუმჩუმად თმას 
რომ მჭრიდა ხოლმე. თან ტრაბახობდა, მაგრად შეგჭერი, ასეთ ვარცხნილობას სკეილს 
ავენიუზე მდებარე იაფფასიან საპარიკმახეროში ვინ გაგიკეთებსო. როუზს რომ 
უმხედრდებოდა, ამით თავის გამყიდველობასაც უჯანყდებოდა და ამისათვის მის წინაშე 
ქედს ვიხრი. 
მეტის ნახვა წინასწარ მიხაროდა. მასთან თბილი მოგონებები მაკავშირებდა. ის თანახმა 

იყო, ისეთი მივეღე, როგორიც ვიყავი. ნორმას დაბადებამდე მშობლების ყველა კამათი, 
რომელიც ფულს ან მეზობლებზე შთაბეჭდილების მოხდენას არ უკავშირდებოდა, მე 
მეხებოდა. მეტი როუზს არწმუნებდა, ჩემთვის თავი დაენებებინა, ნაცვლად იმის, რომ 
ეცადა, სხვა ბავშვებისნაირი გავეხადე. ნორმას დაბადების შემდეგაც კი  მიუხედავად 
იმისა, რომ სხვა ბავშვებს არ ვგავდი, მეტი თვლიდა, რომ უფლება მქონდა, საკუთარი 



ცხოვრებით მეცხოვრა. ყოველთვის მიცავდა. ერთი სული მქონდა მისი სახე მენახა, ახლა 
რომ დამინახავდა. აი, ვის გავუზიარებდი ჩემს წარმატებას. 
ვენტვორტსტრიტს ბრონქსში კარგი დღე არ ედგა. დაწესებულებათა უმრავლესობას აბრა 

ჰქონდა გამოდებული წარწერით „ქირავდება“. დანარჩენები, უბრალოდ, დაეკეტათ. მაგრამ 
ავტობუსის გაჩერებიდან ნახევარი კვარტლის დაშორებით მდგარი სადალაქო ჯიხური 
ფანჯრიდან თეთრ-წითელ შუქს აფრქვევდა. სადალაქოში დალაქის გარდა არავინ იყო. 
ფანჯარასთან მდგარ სკამზე იჯდა და გაზეთს კითხულობდა. ამომხედა თუ არა, მაშინვე 
ვიცანი მეტი  ჯმუხი, ლოყაწითელი, ასაკშეპარული და თითქმის სულ გამელოტებული  
ჭაღარა თმის ბღუჯები მხოლოდ თავის ირგვლივღა შემორჩენოდა, მაგრამ სხვა მხრივ ისევ 
ის მეტი იყო. კარში რომ დამინახა, გაზეთი გვერდით გადადო. 

– რიგი არ არის, მობრძანდით. 
შევყოყმანდი. მეტმა ჩემი მერყეობა სხვანაირად გაიგო: – როგორც წესი, ამ დროს 

დაკეტილები ვართ ხოლმე, მისტერ. ერთი მუდმივი კლიენტი მყავდა ჩაწერილი, მაგრამ არ 
მოვიდა. უკვე დაკეტვას ვაპირებდი. ბედი თქვენი, რომ ცოტა ხნით დასასვენებლად 
ჩამოვჯექი. ბრონქსში ამაზე უკეთ ვერსად გაგკრეჭენ და გაგპარსავენ. 
რომ დავემორჩილე და შიგნით შევედი, აფუსფუსდა, კარადიდან მაკრატლები, 

სავარცხლები და სუფთა წინსაფარი გამოიღო. 
– როგორც ხედავთ, ყველაფერი სტერილიზებულია, რასაც აქაური სადალაქოების 

უმეტესობა ვერ დაიკვეხნის. თმის შეჭრა და გაპარსვა გნებავთ? 
მოხერხებულად დაჯდომას შევეცადე. მიკვირდა, როგორ ვერ ხვდებოდა, ვინ ვიყავი. მე 

ხომ იმწუთასვე ვიცანი. თავს შევახსენე, რომ თხუთმეტ წელიწადზე მეტია, არ ვუნახივარ 
და ბოლო თვეების განმავლობაში მომხდარმა ხომ გარეგნულად სულმთლად შემცვალა. 
ზოლიანი წინსაფარი რომ შემომახვია, მერე კი დამაკვირდა სარკეში და მომეჩვენა, რომ 
სახეზე ბუნდოვანი მოძრაობა გაუკრთა, თითქოს მიცნო. 

– სრული მომსახურება მინდა, – ვუთხარი მე და თავი ფასების სტანდარტული 
ჩამონათვალისაკენ გავიქნიე, – შეჭრა, გაპარსვა, დაბანა, რუჯი. 
მეტმა წარბები ასწია. 
– დიდი ხნის უნახავ ნაცნობს ვხვდები, იდეალურად მინდა გამოვიყურებოდე, – ავუხსენი 

მე. 
უცნაური და შიშისმომგვრელი განცდა იყო, ისევ რომ მჭრიდა თმას. მერე სამართებელი 

ქამარს დაუსვა და ამ უხეში ხმის გაგონებაზე შიშისგან მოვიკუნტე. მისი ხელი ოდნავ 
დამაწვა, თავი უკან გადავწიე და ყელზე სამართებლის ფრთხილი სრიალი ვიგრძენი. 
თვალები დავხუჭე და მოლოდინში გავინაბე. თითქოს ისევ საოპერაციო მაგიდაზე ვიწექი. 
მოულოდნელად ყელის კუნთმა დაჭიმულობას ვეღარ გაუძლო და უნებურად შეხტა. 

სამართებელმა კანი ზედ ადამის ვაშლის თავზე გადამისერა. 
– ვაიმე! –იყვირა მან, – ღმერთო!.. დამშვიდდით! გამოძრავდით და... ძალიან დიდ ბოდიშს 

გიხდით! 



პირსახოცის დასასველებლად პირსაბანს მივარდა. სარკეში ვუყურებდი, როგორ 
მოდიოდა ღია წითელი ჭრილობიდან სისხლის წვრილი ნაკადი. მეტი აღელვებული 
მებოდიშებოდა. სისხლის მოწმენდა მანამ მოასწრო, სანამ ნაკადი წინსაფრამდე მიაღწევდა. 
ვუყურებდი, რა მოხერხებულად მოძრაობდა ჯმუხი, მძიმე აგებულების მიუხედავად და 

სინდისის ქენჯნამ შემიპყრო, რომ ვატყუებდი. მინდოდა მეთქვა, ვინ ვიყავი, მხარზე ხელი 
მოეხვია და ძველი დრო ერთად გაგვეხსენებინა, მაგრამ სანამ ჭრილობას სისხლდენის 
შემაჩერებელი ფხვნილით მიმუშავებდა, დაცდა ვამჯობინე. 
პარსვას უხმოდ მორჩა. მერე სკამის საზურგეს გასარუჯი ნათურა დაამაგრა და თვალებზე 

ჰამამელისის გრილი ნაყენით გაჟღენთილი ბამბის ნაგლეჯები დამაფინა. იქ, ქუთუთოებს 
მიღმა, ღია წითლად განათებულწყვდიადში ჩაძირულმა ვნახე რა მოხდა, როცა სახლიდან 
უკანასკნელად წამიყვანა. 
ჩარლის სხვა ოთახში სძინავს, მაგრამ დედამისის კივილი აღვიძებს. ჩხუბის ფონზე ძილს 

მიჩვეულია  ეს მისი ყოველდღიურობის ნაწილია. მაგრამ ახლა ამ ისტერიულ კივილს 
მიღმა რაღაც საშინელება იმალება. ისევ იძირება ბალიშში და უსმენს. 

– სხვანაირად არ შეიძლება! უნდა წავიდეს! ნორმაზე უნდა ვიფიქროთ. ვერ ვუყურებ, 
როგორ მოდის სკოლიდან ყოველდღე ტირილით იმის გამო, რომ ბავშვები დასცინიან. ამის 
გამო ბავშვს ნორმალური ცხოვრების შანსს ხომ ვერ წავართმევ! 

– რას უზამ? ქუჩაში გააგდებ? 
– აქედან მოვაშოროთ. უორენის თავშესაფარში გავგზავნოთ! 
– მოდი, ამაზე დილით ვილაპარაკოთ. 
– არა. შენ სულ ლაპარაკობ, ლაპარაკობ და არაფერს აკეთებ. აქ ერთ დღესაც ვეღარ 

გავაჩერებ. ახლავე, ამაღამვე! 
– სისულელეს ნუ ამბობ, როუზ. ამაღამ უკვე ძალიან გვიანია, ვერსად ვერ წავიყვანთ. ისე 

ყვირი, გარშემო ყველა გაიგებს. 
– არ მაინტერესებს! ამაღამვე წავა აქედან ! მაგისი ყურება აღარ შემიძლია! 
– როუზ, ნორმალური ხარ? რას აკეთებ? 
– გაფრთხილებ, აქედან მომაშორე. 
– მაგ დანას ხელი გაუშვი. 
– ნორმას ცხოვრებას მაგას არ დავანგრევინებ. 
– გიჟი ხარ! მოაშორე ეგ დანა! 
– ჯობია მოკვდეს. ნორმალური ცხოვრებით მაინც ვერ იცხოვრებს. მისთვისვე აჯობებს... 
– ჭკუიდან ხარ გადასული, ღვთის გულისთვის, თავი ხელში აიყვანე! 
– მაშინ წაიყვანე აქედან! ახლავე! ამაღამვე! 
– კარგი, ახლა ჰერმანთან წავიყვან და ხვალ დილით გავარკვევთ, უორენის თავშესაფარში 

როგორ უნდა მოვათავსოთ. 
სიჩუმეა. სიბნელეში ვგრძნობ, როგორ უვლის სახლს შიშის ტალღა. მერე მეტის ხმა 

მესმის. მასში უფრო ნაკლები პანიკა ჟღერს, ვიდრე როუზის ხმაში: – ვიცი მის გამო რაც 
გადაიტანე და ვერ გისაყვედურებ, მაგრამ თავი ხელში აიყვანე. ჰერმანთან წავიყვან. 
გაწყობს თუ არა? 



– მე არაფერს ვითხოვ. შენს ქალიშვილსაც აქვს ცხოვრების უფლება. 
მეტი ჩარლის ოთახში შედის და ვაჟს აცმევს. ჩარლიმ არ იცის რა ხდება, მაგრამ ეშინია. 

ოთახიდან რომ გამოდიან, როუზი ზურგს აქცევს. ალბათ ცდილობს თავი დაირწმუნოს, 
რომ ჩარლი უკვე წავიდა მისი ცხოვრებიდან, რომ ის უკვე აღარ არსებობს. 
გასვლისას ჩარლი გრძელ მაგიდაზე ხორცის საკეპ დანას ხედავს და ბუნდოვნად 

გრძნობს, რომ დედას უნდოდა, მისთვის ეტკინა. უნდოდა, მისთვის რაღაც წაერთმია და 
ნორმასთვის მიეცა. 
უკან იყურება, რომ დედას შეხედოს. მას ჩვარი უჭირავს და პირსაბანს რეცხავს. 
 
* * * 
როცა თმის შეჭრას, პარსვას, გარუჯვას და ყველა სხვა პროცედურას მოვრჩით, 

სავარძელში გადავესვენე. თავს მსუბუქად, გაპრიალებულად და სუფთად ვგრძნობდი. 
მეტმა წინსაფარი მომაძრო და კეფაზე შეჭრილი თმის შესათვალიერებლად მეორე სარკე 
შემომთავაზა. უკანა სარკეში ყურებისას, რომელიც მეტს ეჭირა, ჩემი თავი წინა სარკეში 
რომ დავინახე, წამით ისეთი კუთხე დავიჭირე, სიღრმის ილუზიას რომ ქმნიდა  უსასრუ-
ლო კორიდორი  ჩემი თავი, რომელიც უმზერდა საკუთარ თავს, რომელიც უმზერდა 
საკუთარ თავს, რომელიც უმზერდა საკუთარ თავს, რომელიც... 
რომელი მათგანი ვიყავი? ვინ ვიყავი?.. 
ვიფიქრე, იქნებ არაფერი ვუთხრა-მეთქი. ცოდნა რას არგებდა? სჯობდა, ავმდგარიყავი და 

ისე წავსულიყავი, რომ ჩემი ვინაობა არ გამემჟღავნებინა. მერე გამახსენდა, რომ მინდოდა 
სცოდნოდა. მეტს უნდა ეღიარებინა, რომ ცოცხალი ვიყავი, რომ პიროვნება ვიყავი. 
მინდოდა, ხვალ პარსვისას და კრეჭისას კლიენტებთან ჩემით ეტრაბახა. ეს ყველაფერს 
დამაჯერებლობას შესძენდა. თუ მეტი გაიგებდა, რომ მისი შვილი ვიყავი, მაშინ მართლა 
პიროვნება ვიქნებოდი. 

– იქნებ ახლა მაინც მიცნო, როცა სახიდან თმის საფარი მომაცილე, – ვუთხარი მე და 
ფეხზე წამოვდექი. ველოდი, როდის მიცნობდა. 
წარბები შეკრა: – ეს რა, ხუმრობაა? 
შევეცადე დამერწმუნებინა, რომ ეს ხუმრობა არ იყო და თუ შემომხედავდა და კარგად 

დაფიქრდებოდა, მიცნობდა. მხრები აიჩეჩა და მაკრატლებისა და სავარცხლების შესანახად 
გატრიალდა: – გამოცანების დრო არა მაქვს. სადალაქო უნდა დავკეტო. სულ სამი და 
ორმოცდაათის არის. 
იქნებ არ ვახსოვდი? იქნებ ეს აბსურდული ფანტაზია იყო და მეტი არაფერი? ფულის 

გამოსართმევად ხელი გამომიწოდა, მაგრამ საფულე არ ამომიღია. უნდა გავეხსენებინე 
უნდა გაეგო, ვინ ვიყავი. 
მაგრამ არა... რა თქმა უნდა, ვერ მცნობდა... და როგორც კი უეცრად პირში მჟავე გემო 

ვიგრძენი და ხელისგულები ოფლით დამეცვარა, ვიცოდი, რომ მალე ცუდად გავხდებოდი. 
არ მინდოდა ეს მის თვალწინ დამმართოდა. 

– ეი, კარგად ხართ? 



– კი... ოღონდ... ერთი წუთით... – იქვე მდგარ ტყავგადაკრულ სკამზე მოწყვეტით დავეშვი 
და წინ გადავიხარე. სულს ძლივს ვითქვამდი. ველოდებოდი, როდის დაიწყებდა სისხლი 
თავისკენ მოძრაობას. მუცელი მგვრემდა. ღმერთო, ოღონდ ახლა არ წამსვლოდა გული. 
ოღონდ მის წინაშე ნუ გავსაცოდავდებოდი. 

– წყალი... წყალი თუ შეიძლება, – წყალი მაინცდამაინც არ მწყუროდა. უბრალოდ, 
მინდოდა შებრუნებულიყო. ამდენი წლის შემდეგ ასეთი არ უნდა ვენახე. ჭიქით ხელში 
რომ დაბრუნდა, შედარებით უკეთ ვიყავი. 

– აი, დალიეთ. ცოტა სული მოითქვით და უკეთ გახდებით, – ცივ წყალს რომ ვწრუპავდი, 
მიყურებდა და ვხედავდი, როგორ ებრძოდა ნახევრად მივიწყებულ მოგონებებს: – მართლა 
გიცნობთ საიდანმე? 

– არა... უკვე უკეთ ვარ... ახლავე წავალ. 
როგორ უნდა მეთქვა? რა მეთქვა? „შემომხედე, მე ჩარლი ვარ, შენი შინიდან გაპანღურე-

ბული ვაჟი. სასაყვედუროდ არ მოვსულვარ. უბრალოდ, მოვედი, რომ გიჩვენო, როგორ 
გამოვსწორდი, რომ უფრო კარგი ვარ, ვიდრე ოდესმე. თუ გინდა, გამომცადე, მკითხე. ოც 
ენაზე ვსაუბრობ, მათ შორის, მკვდარ ენებზეც. მათემატიკის ოსტატი ვარ და 
საფორტეპიანო კონცერტს ვწერ, რომელიც ჩემი სიკვდილის შემდეგ კიდევ დიდხანს 
ემახსოვრებათ“. 
როგორ მეთქვა? 
რა აბსურდული იყო, მის სადალაქოში რომ ვიჯექი და ველოდი, როდის მომითათუნებდა 

თავზე ხელს და მეტყოდა, რომ კარგი ბიჭი ვარ. მისი შექება მწყუროდა. ის კმაყოფილი 
გამომეტყველება მინდოდა მიეღო, მაშინ რომ ჰქონდა, თასმების შეკვრა და ღილების 
შებნევა რომ ვისწავლე. აქ ამისთვის ვიყავი მოსული, მაგრამ უკვე ვიცოდი, რომ ვერ 
ვეღირსებოდი. 

– ექიმს ხომ არ დავუძახო? 
მე მისი შვილი არ ვიყავი. მის სავარძელში მჯდარი კაცი უკვე სხვა ჩარლი იყო. 

ინტელექტმა და განათლებამ შემცვალა და მეტსაც ისევე შევძულდებოდი, როგორც 
საცხობში შემიძულეს, რადგან ჩემი ზრდა მის სიპატარავეს გამოააშკარავებდა. არ მინდოდა 
ასე მომხდარიყო. 

– კარგად ვარ, – ვთქვი მე, – შეწუხებისთვის ბოდიშს გიხდით,  წამოვდექი და ფეხები 
გავამოძრავე,  ეტყობა, რაღაცამ მაწყინა. წავალ, სადალაქო დასაკეტი გაქვთ. 
კარისკენ რომ გავემართე, მკვეთრი ხმით მომაძახა: – ერთი წუთით!  მივბრუნდი. 
თვალებში ეჭვით მიყურებდა: – ეს რა მასხარაობაა? 
– არ მესმის... 
ხელი გამოწვდილი ჰქონდა და ცერსა და საჩვენებელ თითს ერთმანეთს უხახუნებდა:  – 

ჩემი სამი და ორმოცდაათი გმართებთ. 
ფულს რომ ვუხდიდი, მოვუბოდიშე, მაგრამ ვატყობდი, არ სჯეროდა, რომ 

გადაუხდელად წასვლას არ ვაპირებდი. ხუთდოლარიანი მივეცი, ვუთხარი, ხურდა 
თავისთვის დაეტოვებინა და სადალაქოდან უკანმოუხედავად გამოვედი. 

 



21 ივნისი   
სამგანზომილებიან ლაბირინთს მზარდი სირთულის დროითი მონაკვეთები დავუმატე. 

ელჯერნონი სიახლეს სწრაფად ითვისებს. მისი წყლითა და საკვებით მოტივირება საჭირო 
აღარ არის. ახლა იმიტომ სწავლობს, რომ ამოცანის გადაჭრა სიამოვნებს. როგორც ჩანს, 
წარმატება თავისთავად გახდა სტიმული. 
მაგრამ როგორც კონფერენციაზე ბერტმა აღნიშნა, უცნაურად იქცევა. ზოგჯერ რბოლის 

დასრულების შემდეგ, ან მის განმავლობაშიც კი, რისხვა იპყრობს და ლაბირინთის 
კედლებს აქეთ-იქით აწყდება, ან მოკუნტული წევს და მუშაობაზე საერთოდ უარს 
აცხადებს. 
ფრუსტრაციის ბრალია? თუ უფრო სიღრმისეული მიზეზი აქვს? 
საღამოს ექვსის ნახევარი  ნაშუადღევს ის გადარეული ფეი გადმოძვრა სახანძრო კიბით 

და ელჯერნონზე ორჯერ პატარა მდედრი თეთრი თაგვი მომიყვანა, როგორც თვითონ 
განაცხადა, „ზაფხულის მარტოსულ დღეებში ელჯერონისთვის კამპანიის გასაწევად“. ჩემი 
ყველა კონტრარგუმენტი სასწრაფოდ გააქარწყლა და დამარწმუნა, ელჯერნონზე 
პარტნიორის ყოლა დადებითად იმოქმედებსო. როცა დავრწმუნდი, რომ პატარა „მინი“ 
ჯანმრთელი და კეთილი ზნის თაგვი იყო, დავთანხმდი. მაინტერესებდა, მდედრთან 
პირისპირ დარჩენილი რას იზამდა. მაგრამ როგორც კი მინი ელჯერნონის გალიაში 
ჩავსვით, ფეიმ ხელი მტაცა და მეორე ოთახისკენ წამათრია. 

– აცადე განმარტოება! – მითხრა მტკიცედ. მერე რადიო ჩართო და მუქარით მწვდა: – სულ 
ცხელ-ცხელი ილეთები უნდა გასწავლო. 
აბა, ფეისნაირ გოგოზე როგორ უნდა გაბრაზდე? 
ასეა თუ ისე, მიხარია, რომ ელჯერნონი მარტო აღარ არის. 
 
 
23 ივნისი   
გუშინ გვიან ღამით დერეფანში სიცილის ხმა გაისმა და მერე ვიღაცამ კარზე მომიკაკუნა. 

რომ გავაღე, კარში ფეი იდგა ვიღაც კაცთან ერთად. 
– გამარჯობა, ჩარლი, – გადაიკისკისა ჩემს დანახვაზე, – ლიროი, გაიცანი, ეს ჩარლია, ჩემი 

მეზობელი დერეფნის მეორე ბოლოდან. ბრწყინვალე არტისტია, ცოცხალელემენტიან 
სკულპტურაზე მუშაობს.  
ლიროი მოეხვია და ხელი შეაშველა, რომ კედელს არ დასჯახებოდა. აღელვებით 

შემომხედა და მისალმების ნიშნად რაღაც წაიბურტყუნა. 
– ლიროი „სტარდასტში“ გავიცანი, სასწაულად ცეკვავს, – ამიხსნა ფეიმ. თავისი ბინისკენ 

გაემართა, მაგრამ უცებ მობრუნდა და ლიროიც უკან გამოიყოლა: – ეი! – გადაიკისკისა მან,  
არ გინდა, ჩარლიც დავპატიჟოთ სასმელზე და წვეულება მოვაწყოთ?  
ლიროი იდეით დიდად აღტაცებული არ ჩანდა. 
თავი როგორღაც დავიძვრინე, მოვუბოდიშე და კარი მივხურე. მიხურულ კარს მიღმა 

მესმოდა, ბინისკენ მიმავლები დერეფანში როგორ იცინოდნენ. ვცდილობდი, ნებისყოფა 
მომეკრიბა და კითხვა გამეგრძელებინა, მაგრამ სურათები გონებაში თავისით 



მიტივტივდებოდა  დიდი, თეთრი ლოგინი... გრილი, თეთრი ზეწრები და ერთმანეთის 
მკლავებში გადახლართული ფეი და მისი კავალერი. 
მინდოდა ელისისთვის დამერეკა, მაგრამ არ დავურეკე. რისთვის უნდა მეტანჯა თავი? 

მისი სახის წარმოდგენაც კი არ შემეძლო. სამაგიეროდ ფეის ვხედავდი – ჩაცმულს ან 
გახდილს, მკვეთრი ცისფერი თვალებით, ნაწნავებად დაწნული და თავზე გვირგვინივით 
შემოგრაგნილი ქერა თმით. ფეი მკაფიოდ ჩანდა, ელისი კი ბურუსში იყო გახვეული. 
დაახლოებით ერთ საათში ფეის ბინიდან ყვირილი, მერე კი კივილი და მსხვრევის ხმა 
გაისმა. მაგრამ როგორც კი ადგომა და შემოწმება დავაპირე, შველა ხომ არ სჭირდებოდა, 
კარის მიჯახუნების ხმა და მიმავალი ლიროის წყევლა-კრულვა გავიგონე. მერე, რამდენიმე 
წუთის შემდეგ, სასტუმრო ოთახის ფანჯარაზე კაკუნი მომესმა. ღია იყო. ფეი ამოძვრა და 
ფანჯრის რაფაზე ჩამოჯდა. შავი აბრეშუმის კიმონოში კოხტა ფეხები უჩანდა. 

– გაუმარჯოს, – წაიჩურჩულა მან, – სიგარეტი გაქვს? 
ერთი ღერი მივაწოდე და ფანჯრის რაფიდან ტახტზე ჩამოსრიალდა. 
– ჰუჰ, – ამოისუნთქა შვებით, – როგორც წესი, თავის დაცვა არ მიჭირს ხოლმე, მაგრამ 

ზოგჯერ ისეთი დამშეული ტიპებიც გამოერევიან, ყველაფერი თავზე თუ არ დაალეწე, 
თავს რომ შორს ვერ დაუჭერ. 

– აქ იმისთვის ამოიყვანე რომ თავი შორს დაგეჭირა? 
ჩემი ტონი მაშინვე იგრძნო და ჯიქურ ამომხედა. 
– რამე საწინააღმდეგო გაქვს? 
– მე ვინ მეკითხება? მაგრამ ტიპი საცეკვაო დარბაზიდან რომ მოგყავს, შედეგებზეც უნდა 

ფიქრობდე. სრული უფლება ჰქონდა, დაგჩალიჩებოდა. 
თავი გაიქნია: – „სტარდასტში“ იმიტომ დავდივარ, რომ ცეკვა მიყვარს. თუ კაცს თავს 

სახლში ვაცილებინებ, ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ლოგინში უნდა ჩავუგორდე. 
ხომ არ გგონია, რომ მასთან ვიწექი? 
ერთმანეთის მკლავებში გადახლართული მათი სურათი ჩემს წარმოსახვაში საპნის 

ბუშტივით გასკდა. 
– მის ადგილას შენ რომ ყოფილიყავი, მაშინ სულ სხვა ამბავი იქნებოდა, – თქვა მან. 
– მაგით რისი თქმა გინდა? 
– რასაც ვამბობ, ზუსტად იმის თქმა მინდა. შენ რომ გეთქვა, შენთან დავწვებოდი. 
ვეცადე, სიმშვიდე შემენარჩუნებინა: – დიდი მადლობა, გავითვალისწინებ. ყავა დაგისხა? 
– ჩარლი, ვერაფერი გამიგია. კაცებს ან მოვწონვარ, ან  არა და მაშინვე ვხვდები ხოლმე, ვინ 

რას ფიქრობს. შენ კი თითქოს ჩემი გეშინია. ჰომოსექსუალი ხომ არ ხარ? 
– გაგიჟდი? არა! 
– თუ ხარ, არ დამიმალო და უბრალოდ, კარგ მეგობრებად შეგვიძლია დავრჩეთ. მაგრამ 

ხომ უნდა ვიცოდე? 
– არა, არ ვარ ჰომოსექსუალი. იმ ტიპთან ერთად შენს ბინაში რომ მიდიოდი, ვნატრობდი, 

მის ადგილას მე ვყოფილიყავი. 
გადმოიხარა და კიმონოდან მკერდი გამოუჩნდა. მკლავები შემომხვია და დაელოდა, რას 

ვიზამდი. ვიცოდი ჩემგან რასაც ელოდა და ჩემს თავს ვეუბნებოდი, რომ უარის თქმის 



მიზეზი არ მქონდა. ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ამ ჯერზე პანიკის შეტევა არ 
დამეწყებოდა. მასთან ეს არ მემუქრებოდა. ბოლოს და ბოლოს, ინიციატივა ხომ ჩემგან არ 
წამოსულა. ფეი არც ერთ სხვა ქალს არ ჰგავდა. შესაძლოა, ემოციური განვითარების ამ 
დონეზე ჩემთვის სრულიად შესაფერისი იყო. 
მკლავები შემოვაჭდე. 
– ეგრე, რა, ლამის ვიფიქრე, არ მოვწონვარმეთქი, – ჩაიღუღუნა მან. 
– მომწონხარ, – წავიჩურჩულე და კისერში ვაკოცე. მაგრამ ვაკოცე თუ არა, უცებ ჩვენი 

თავები გარედან დავინახე. ისე, თითქოს მესამე პირი ვიყავი და კარში ვიდექი. 
ერთმანეთის მკლავებში გახვეულ ქალსა და მამაკაცს ვხედავდი. მაგრამ ჩემი თავის ასე 
გარედან დანახვამ ყველაფრისადმი უგრძნობელი გამხადა. არავითარი პანიკა არ 
დამმართნია, მაგრამ ვერც აგზნებას ვგრძნობდი, სურვილი ჩამიქრა. 

– შენთან თუ ჩემთან? – მკითხა მან. 
– ერთი წუთით მოიცადე. 
– რა იყო? 
– იქნებ არ გვინდა? რაღაც ვერ ვგრძნობ დღეს თავს კარგად. 
გაოცებულმა შემომხედა: – რამე სხვა პრობლემა გაქვს?.. რა შემიძლია გავაკეთო?.. 

შემიძლია.. 
– არა, ამაში არ არის საქმე, – ვუთხარი უხეშად, – უბრალოდ, დღეს თავს კარგად არ 

ვგრძნობ. – მაინტერესებდა, მამაკაცის ასაგზნებად რა ხერხებს იყენებდა, მაგრამ ახლა 
ექსპერიმენტების დრო არ იყო. ჩემი პრობლემის გასაღები სადღაც სხვაგან უნდა მეძებნა. 
არ ვიცოდი მისთვის რა მეთქვა. მინდოდა წასულიყო, მაგრამ გაგდება არ მინდოდა. 
დიდხანს მაკვირდებოდა. მერე მითხრა: – მისმინე, შეიძლება ღამით აქ დავრჩე? 

– რატომ? 
მხრები აიჩეჩა. 
– რა ვიცი. იმიტომ რომ მომწონხარ. იმიტომ რომ შეიძლება ლიროი დაბრუნდეს. ბევრი 

მიზეზი მაქვს. თუ არ გინდა... 
ისევ დამაყრევინა ფარ-ხმალი. ათასი საბაბით შემეძლო თავიდან მომეშორებინა, მაგრამ 

დავნებდი. 
 – ჯინი გაქვს? – მკითხა. 
– არა, მაინცდამაინც არ ვსვამ. 
– მე მაქვს სახლში. მოვიტან. – სანამ გავაჩერებდი, ფანჯრიდან გადაძვრა და ორიოდე 

წუთში ნაკლული ბოთლით და ლიმონით ხელში დაბრუნდა. ჩემი სამზარეულოდან ორი 
ჭიქა წამოიღო და ჯინით გაავსო: – დაიჭი, – მითხრა მან, – უკეთ გაგხდის. ამ სწორ ხაზებს 
ცოტას მოარბილებს. ეგ გიჭირებს საქმეს. ყველაფერი სწორი და გაწკრიალებულია და ამ 
ყუთში ისე ხარ გაჭედილი, როგორც ელჯერნონი თავის სკულპტურაში. ჯერ არ 
ვაპირებდი, მაგრამ ისეთ საზიზღარ ხასიათზე ვიყავი, ვიფიქრე, რატომაც არა-მეთქი. ამაზე 
უარესად ვეღარ გავხდებოდი. სამაგიეროდ შეიძლებოდა იმის განცდა გამექრო, რომ ჩემს 
თავს უცხოს თვალებით ვუყურებდი და ამ უცხოს კი არ ესმოდა, რას ვაკეთებდი. 
დამათრო. 



მახსოვს, პირველი ჭიქა როგორ დავლიე, მერე როგორ ჩავწექი ლოგინში, როგორ 
შემომიცურდა საბნის ქვეშ ფეი ხელში ბოთლით. მერე აღარაფერი მახსოვს მეორე დღის 
შუადღემდე, როცა ნაბახუსევს თავის ტკივილმა გამაღვიძა. 
ფეის ჯერ კიდევ ეძინა, სახით კედლისკენ იყო შებრუნებული, ბალიში კისრის ქვეშ 

ამოედო. ტუმბოზე, სიგარეტის გასრესილი ნამწვებით სავსე საფერფლის გვერდით 
ცარიელი ბოთლი იდგა. გათიშვამდე მხოლოდ ის მახსოვს, როგორ ვუყურებდი ჩემს თავს, 
რომელიც მეორე ჭიქის დალევას იწყებდა. 
ფეი გაიზმორა და ჩემკენ გადმოტრიალდა. შიშველი იყო. უკან გავიწიე და საწოლიდან 

გადავვარდი. ხელი ზეწარს ვტაცე, რომ წელზე შემომეხვია. 
– გაუმარჯოს, – დაამთქნარა მან, – იცი ამ დღეებში რა მინდა გავაკეთო? 
– რა? 
– შენი შიშველი პორტრეტი მინდა დავხატო. მიქელანჯელოს „დავითისნაირი“. მშვენიერი 

გამოვიდოდა. კარგად ხარ? 
თავი დავუქნიე: – ოღონდ, თავი მტკივა. ძალიან... ისა... ბევრი დავლიე გუშინ? 
გაიცინა და იდაყვზე წამოიწია: – გვარიანად გათხლეშილი იყავი. რაღაცნაირად კი 

იქცეოდი. უცნაურად. 
– რაო? – ვთქვი მე და წამოვდექი თან ზეწარს რის ვაივაგლახით ვიმაგრებდი წელზე, რომ 

სიარული შემძლებოდა: – ეგ რას ნიშნავს? რას ვაკეთებდი? 
– მთვრალი ყველა სხვადასხვანაირად იქცევა ხოლმე  ზოგი უფრო ბედნიერი ხდება, ზოგი 

 სევდიანი, ზოგს ძილი ერევა, ზოგი  უფრო სექსუალური ხდება, მაგრამ არასოდეს მინახავს 
ვინმე შენსავით მოქცეულიყოს. კარგია, რომ იშვიათად სვამ. ღმერთო, ნეტა ვიდეოზე 
გადაღება შემძლებოდა. რა მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გამოვიდოდა! 

– ღვთის გულისათვის, ასეთი რა ვქენი? 
– არაფერი ისეთი, რასაც ველოდი. არც სექსი, არც არაფერი. მაგრამ ფენომენალური იყავი. 

რა წარმოდგენა იყო! უცნაურზე უცნაური. სცენაზე შეუდარებელი იქნებოდი. „პალასში“ 
ყველას ჭკუიდან გადადგამდი. დაბნეული, გამოშტერებული იყავი. აი ისე, მოზრდილმა 
უცებ ბავშვივით რომ დაიწყოს მოქცევა. ამბობდი, როგორ გინდა სკოლაში წახვიდე, წერა-
კითხვა ისწავლო და ისეთივე ჭკვიანი გახდე, როგორებიც სხვები არიან. სულ ასეთი 
სიგიჟეები. სხვა ადამიანი იყავი  აი ისე, მსახიობები სტანისლავსკის მეთოდით რომ 
გარდაისახებიან ხოლმე. სულ იმას იმეორებდი, რომ ჩემთან ერთად თამაში არ შეიძლება, 
იმიტომ რომ დედა მიწისთხილს წაგართმევს და გალიაში ჩაგკეტავს. 

– მიწისთხილს? 
– ჰო, გეფიცები! – გაიცინა და თავი მოიფხანა. – კიდევ იმას ამბობდი, მიწისთხილს ვერ 

გაჭმევო. სრული სიგიჟე. და როგორ ლაპარაკობდი?! – როგორც აი ის გონებაჩლუნგები, 
ქუჩაში რომ დგანან და გოგოს შეხედვაზე შარვალში რომ უდგებათ. სულ სხვა ვიღაც იყავი. 
ჯერ მეგონა, მაიმუნობდი, მაგრამ მგონი, მანიაკი ან რაღაც ამდაგვარი ხარ. ეს მოწესრიგე-
ბულობა და ყველაფერზე ნერვიულობაც ალბათ მაგის ნიშანია. 
არ მწყენია. მოსალოდნელიც იყო. სიმთვრალემ ცნობიერი კონტროლის მთელი ის 

სისტემა მოშალა, ძველი ჩარლი გორდონი გონების შორეულ კუნჭულში რომ ჰყავდა 



გამომწყვდეული. როგორც აქამდეც ვეჭვობდი, არსად არ გამქრალა. გონებიდან უკვალოდ 
არასდროს არაფერი ქრება. ოპერაციამ კულტურისა და განათლების საბურველი 
ჩამოაფარა, მაგრამ ემოციების დონეზე კვლავაც ჩემთან იყო  მიყურებდა და ელოდებოდა. 
რას ელოდებოდა? 

– უკეთ ხარ? 
ვუთხარი, არა მიშავს-მეთქი. 
წელზე შემოხვეულ ზეწარში მწვდა და ისევ ლოგინისკენ მიმიზიდა. სანამ მის შეჩერებას 

მოვასწრებდი, მკლავები შემომაჭდო და მაკოცა: – ჩარლი, გუშინ ძალიან შემაშინე. მე 
მეგონა, გარეკე. მსმენია ისეთ ტიპებზე, იმპოტენციისგან რომ აფრენენ და მანიაკები რომ 
ხდებიან. 

– აქ დარჩენის როგორ არ შეგეშინდა? 
მხრები აიჩეჩა: – რა ვიცი, შეშინებული პატარა ბავშვივით იყავი. დარწმუნებული ვიყავი, 

არაფერს დამიშავებდი, მაგრამ ვაიდა შენ თვითონ მოგეწია რამე? ამიტომ ვიფიქრე, 
დავრჩები-მეთქი. ძალიან შემეცოდე. მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის, ეს მაინც ახლოს 
მედო,  კედელსა და საწოლს შორის ხელი ჩააცურა და იქიდან უზარმაზარი წიგნის 
დამჭერი ამოაძვრინა. 

– როგორც ვხვდები, ამის გამოყენება არ დაგჭირვებია. 
თავი გაიქნია: – ძალიან კი გყვარებია ბავშვობაში მიწისთხილი. – ლოგინიდან ადგა და 

ჩაცმა დაიწყო. ცოტა ხანი ვიწექი და ვუყურებდი. ჩემ წინაშე ყველანაირი მორიდებისა და 
სირცხვილის გარეშე იდგა. მკერდი ისეთივე სავსე ჰქონდა, როგორც იმ ავტოპორტრეტზე. 
მისი შეხება მწყუროდა, მაგრამ ვიცოდი  ამაო იყო. 
ოპერაციის მიუხედავად, ჩარლი კვლავ ჩემთან რჩებოდა... 
და ჩარლის ძალიან ეშინოდა მიწისთხილის დაკარგვის. 
 
 
24 ივნისი   
დღეს თავს უჩვეულოდ ანტიინტელექტუალური განტვირთვის უფლება მივეცი. უფრო 

მამაცი რომ ვყოფილიყავი, დავთვრებოდი, მაგრამ ფეისთან მომხდარის შემდეგ ვიცოდი, 
სახიფათო იქნებოდა. ამიტომ ამის ნაცვლად ტაიმსსკვერზე გავედი, ერთი კინოთეატრიდან 
მეორეში გადავდიოდი და როგორც მჩვეოდა, ვესტერნებსა და საშინელებათა ფილმებში 
ვიძირებოდი. შუა სეანსის დროს სინდისის ქენჯნა მიპყრობდა, ვდგებოდი და ახლა სხვა 
კინოთეატრში მივდიოდი. ჩემს თავს ვეუბნებოდი, რომ კინოს გამოგონილ სამყაროში 
რაღაც ისეთს ვეძებდი, რაც ჩემს ახლანდელ ცხოვრებაში მაკლდა. 

„კენოს გასართობ ცენტრთან“ რომ ვიდექი, უეცრად მივხვდი, რომ სინამდვილეში 
ფილმები კი არა, აუდიტორია მაინტერესებდა. მინდოდა, სიბნელეში ადამიანებით 
ვყოფილიყავი გარშემორტყმული. 
ადამიანებს შორის კედლები აქ თხელია და თუ კარგად მიაყურადებ, ყველაფერს გაიგებ. 

გრინვიჩვილიჯიც ასეთია. არა მხოლოდ სიმჭიდროვის გამო  ხალხით სავსე ლიფტში, ან 
გაჭედილ მეტროში ასეთი რამ არასდროს მიგრძნია. არა  ზაფხულის ცხელ საღამოს, როცა 



ყველა გარეთ სეირნობს, ან თეატრში ზის, ასეთ დროს რაღაც თავისებური შრიალი გესმის, 
წამით ვიღაცას ეხახუნები და მკაფიოდ გრძნობ ტოტის, ხის ტანისა და მიწაში ღრმად 
წასული ფესვების ერთიანობას. ასეთ წუთებში სხეული მიმსუბუქდება და სამყაროს 
ნაწილად ყოფნის დაუცხრომელი სურვილი ღამის ბნელი კუნჭულებისა და ჩიხებისაკენ 
მიხმობს. 
სიარულისგან არაქათი რომ გამომეცლება ხოლმე, როგორც წესი, ბინაში ვბრუნდები და 

ღრმა ძილით ვიძინებ. მაგრამ ამ საღამოს შინ წასვლის ნაცვლად, სასადილოში შევედი. 
ახალი ჭურჭლის მრეცხავი ჰყავდათ, ასე, თექვსმეტიოდე წლის ბიჭი. მის მოძრაობაში, 
თვალების გამომეტყველებაში რაღაც ძალიან ნაცნობი იყო. ჩემ უკან მდგარ მაგიდას 
ალაგებდა. უეცრად თეფშები ხელიდან გაუვარდა, იატაკზე დაცვივდა, დაიმსხვრა და 
თეთრი ფაიფურის ნამტვრევები მაგიდების ქვეშ მიმოიფანტა. ბიჭი გაოგნებული და 
შეშინებული იდგა, ხელში ცარიელი ლანგარი ეჭირა. კლიენტების სტვენა და შეძახილები 
(„მიაფშვნა მთელი ხელფასი!“ „აი, ბარაქალა!“ „სულ ეგ იყო ამისი სამსახური?“ – ასეთი 
კომენტარები მგონი, ჭურჭლის მტვრევას ყველა სასადილოში მოჰყვება ხოლმე) კიდევ 
უფრო აბნევდა. 
როცა სასადილოს მფლობელი მოვიდა იმის გასაგებად, რა აურზაური იყო, ბიჭი შიშით 

მოიკუნტა. ხელები ისე აიფარა, გეგონება დარტყმისგან თავის დასაცავად ემზადებაო. 
– არა უშავს, არა უშავს შე დოყლაპია! რას დაყუდებულხარ, წადი, ცოცხი მოიტანე და 

მოხვეტე. ცოცხი... ცოცხი, შე იდიოტო! სამზარეულოშია. მოიტანე და ეს ნამსხვრევები სულ 
აკრიფე. 
ბიჭმა რომ ნახა, არ მსჯიანო, დამფრთხალი გამომეტყველება ღიმილით შეეცვალა. ცოცხი 

ღიღინით მოიტანა. ზოგიერთი ჩხუბისთავი კლიენტი ისევ აგრძელებდა ქილიკს. მისი 
მარცხით ერთობოდნენ. 

– აგე, შვილო, შენს უკან რამოდენა ნატეხია. 
– მიდი, ერთიც მოუსვი. 
– არც ისეთი ბედოვლათია. ეტყობა, გარეცხვა ეზარებოდა და მიალეწა. 
ბიჭი უაზრო თვალებით უყურებდა გამხიარულებულ დამსწრეთა ბრბოს და მათ ღიმილს 

ანგარიშმიუცემლად იმეორებდა. ბოლოს ყოყმანით გაიკრიჭა ხუმრობაზე, რომლის აზრიც 
არ ესმოდა. 
მის სულელურ, ცარიელ ღიმილს რომ ვუყურებდი, ცუდად გავხდი. ბავშვივით დიდი, 

გაფართოებული თვალები ჰქონდა. არაფერში არ იყო დარწმუნებული, მაგრამ ძალიან 
უნდოდა, ვინმესთვის ესიამოვნებინა. და უცებ მივხვდი, რა იყო მასში ნაცნობი  იმიტომ 
დასცინოდნენ, რომ გონებაჩამორჩენილი იყო. 
თავიდან მეც სხვებივით ვმხიარულობდი. 
უეცრად ჩემს თავზეც გავცოფდი და ყველა დანარჩენზეც, ვინც დასცინოდა. მინდოდა 

თეფშები ამეღო და გამექანებინა. მინდოდა, მათთვის მოცინარი ცხვირპირი ამომენაყა. 
წამოვხტი და დავიყვირე: – მოკეტეთ! თავი გაანებეთ! ვერაფერი გაუგია! მისი რა ბრალია, 
რომ ასეთია!.. ღვთის გულისათვის, ცოტაოდენი პატივი მაინც ეცით! ადამიანია! 



რესტორანში სიჩუმე ჩამოწვა. ჩემს თავს ვწყევლიდი, რომ კონტროლი დავკარგე და სცენა 
მოვაწყვე. ვცდილობდი, ბიჭისთვის არ შემეხედა. გადავიხადე და ისე გამოვედი, 
საჭმლისთვის პირი არ დამიკარებია. ორივე ჩვენგანის ნაცვლად მრცხვენოდა. რა 
უცნაურია, რომ პატიოსანი, მგრძნობიარე, გონიერი ადამიანები, ხელფეხის, ან თვალების 
დეფექტით დაბადებული ადამიანის დამცირებას აზრადაც რომ არ გაივლებენ, დაბალი 
ინტელექტის მქონე კაცის დაჩაგვრას არას დაგიდევენ. მაცოფებდა იმის გახსენება, რომ 
არცთუ დიდი ხნის წინ ამ ბიჭის მსგავსად, მეც ტაკიმასხარას როლში გამოვდიოდი. 
მე კი ეს ლამის დამვიწყებოდა. 
სულ ცოტა ხნის წინ შევიტყვე, რომ ადამიანები დამცინოდნენ. ახლა კი გაუცნობიერებ-

ლად მეც შევუერთდი და მათთან ერთად ჩემს თავს მეც დავცინოდი. ყველაზე მტკივნეუ-
ლიც სწორედ ეს იყო. 
ხშირად გადამიკითხავს ჩემი ძველი ანგარიშები და მინახავს, როგორ იცქირება ბნელი 

ოთახიდან უწიგნურობა, ბავშვური გულუბრყვილობა, განუვითარებელი გონება, როგორ 
უყურებს კარის ჭუჭრუტანიდან გარეთ მოკაშკაშე, თვალისმომჭრელ შუქს. სიზმრებსა და 
მოგონებებში ვხედავდი, როგორ უღიმოდა ჩარლი ბედნიერი და დამფრთხალი ღიმილით 
გარშემომყოფთა სიტყვებს. ბრიყვიც კი ვხვდებოდი, რომ უცხო ვიყავი. სხვებს ისეთი რამ 
ჰქონდათ, რაც მე არ გამაჩნდა. გონებით ბრმას, მეგონა, ეს რაღაცნაირად წერა-კითხვის 
უნარს უკავშირდებოდა. დარწმუნებული ვიყავი, ეს უნარი თუ მექნებოდა, ჭკუასაც 
შევიძენდი. 
გონებასუსტსაც კი სწყურია, სხვებს ჰგავდეს. 
ბავშვმა როდი იცის, თავი როგორ გამოიკვებოს, ან რა შეჭამოს. თუმცა ის კი იცის, რომ 

შია. 
ეს სასარგებლოდღე იყო. საკუთარ თავზე ეს უაზრო ნერვიულობა  ჩემს წარსულზე, ჩემს 

მომავალზე ფიქრი უნდა შევწყვიტო. დროა, რაღაც სხვებსაც ვუწილადო. ჩემი ცოდნა და 
უნარები ადამიანის ინტელექტის გაუმჯობესებაზე მუშაობას უნდა მოვახმარო. სხვა ვინ 
იქნება საამისოდ ჩემზე უკეთ მომზადებული? განა ვის უცხოვრია ორივე სამყაროში ჩემს 
გარდა? 
ხვალ უელბერგის ფონდის დირექტორთა საბჭოს უნდა დავუკავშირდე და პროექტზე 

დამოუკიდებლად მუშაობის ნებართვა უნდა ვთხოვო. თუ ნებას დამრთავენ, ვფიქრობ, 
შევძლებ, დავეხმარო. რაღაც იდეები მაქვს. 
თუკი ამ ტექნიკას დავხვეწთ, რამდენი რამის გაკეთებაა მისი მეშვეობით შესაძლებელი! მე 

თუ მაქციეს გენიოსად, აშშ-ში მცხოვრებმა დანარჩენმა ხუთმა მილიონმა გონებრივად 
ჩამორჩენილმა რაღა დააშავა? მსოფლიოში ხომ კიდევ მრავალი მილიონია ასეთი. ან 
იმათზე რაღა უნდა ვთქვათ, ჯერაც რომ არ დაბადებულან და უკვე გონებასუსტობისთვის 
რომ არიან განწირულები? რა ფანტასტიკური სიმაღლეების მიღწევა შეიძლება, თუკი ამ 
ტექნიკას ნორმალურ ადამიანებზე გამოვცდით! და გენიოსებზე? 
იმდენი დახშული კარია გასაღები, რომ ერთი სული მაქვს, როდის გამოვიყენებ ჩემს 

ცოდნასა და უნარებს ამ პრობლემის გადასაჭრელად. უნდა დავარწმუნო, როგორი 



მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს საქმე. დარწმუნებული ვარ, ფონდი ნებას დამრთავს. ოღონდ 
მარტო ყოფნა აღარ შემიძლია. ამის შესახებ ელისს უნდა მოვუყვე. 

 
 
25 ივნისი   
დღეს ელისს დავურეკე. ვღელავდი და ალბათ გაუგებრად ვლაპარაკობდი, მაგრამ მისი 

ხმის გაგონება მესიამოვნა. ეტყობოდა, მასაც გაუხარდა რომ შევეხმიანე. შეხვედრაზე 
დამთანხმდა. ტაქსი დავიჭირე. მეჩვენებოდა, რომ საშინლად მივზოზინებდით და ნერვები 
მეშლებოდა. 
სანამ დაკაკუნებას მოვასწრებდი, კარი გამიღო და ხელები კისერზე შემომხვია. 
„ჩარლი, როგორ ვღელავდით შენზე! სულ კოშმარებს ვხედავდი  ხან ვითომ ბნელ 

მოსახვევში ეგდე მკვდარი, ხან ვითომ ამნეზია გქონდა და მაწანწალებით სავსე ქუჩაში 
დადიოდი უგზოუკვლოდ. რატომ არ გაგვაგებინე, რომ კარგად ხარ? ხომ შეგეძლო, 
დაგვკავშირებოდი! 

– ნუ მტუქსავ. ცოტა ხანს მარტო უნდა ვყოფილიყავი, რომ რაღაცეებზე პასუხები მეპოვა. 
წამოდი სამზარეულოში, ყავას მოვადუღებ. რას აკეთებდი მთელი ამ დროის 
განმავლობაში? 
დღისით ვფიქრობდი, ვკითხულობდი და ვწერდი. ღამღამობით ვხეტიალობდი და 

საკუთარ თავს ვეძიებდი. აღმოვაჩინე, რომ ჩარლი მითვალთვალებს. 
– ასე ნუ ამბობ, ეს თვალთვალის ამბავი ხომ სინამდვილეში გამოგონილია. შენ ააგე 

წარმოსახვაში, – თქვა შემკრთალმა ელისმა. 
– ვგრძნობ, რომ მე მე არ ვარ და ამ გრძნობას ვერაფერს ვუხერხებ. მისი ადგილი 

მივისაკუთრე და ისე გავაძევე, როგორც მე გამაძევეს საცხობიდან. იმას ვგულისხმობ, რომ 
ჩარლი გორდონი წარსულში განაგრძობს არსებობას, წარსული კი რეალობაა. ახალ შენობას 
ძველის ადგილას ისე ვერ ააგებ, თუ ძველი არ დაანგრიე. ძველი ჩარლის განადგურება კი 
შეუძლებელია. ჯერ მის ძიებაში ვიყავი. მამამისი... მამაჩემი ვნახე. მხოლოდ იმის 
დამტკიცება მსურდა, რომ ჩარლი, როგორც პიროვნება, წარსულშიც არსებობდა, რომ ჩემი 
არსებობა გამემართლებინა. როცა ნიმურმა თქვა, რომ მან შემქმნა, შეურაცხყოფილი ვიყავი. 
მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ ჩარლი მხოლოდ წარსულში კი არ არსებობდა  მეტიც, ის ახლაც 
არსებობს. ის ჩემშია და ჩემ ირგვლივ. მთელი ამ დროის განმავლობაში ჩვენ შორის ის 
იდგა. მეგონა, ამ ბარიერს გონიერება ქმნიდა  ჩემი მაღალფარდოვანი, სულელური 
ამპარტავნება, განცდა, თითქოს საერთო აღარაფერი გვქონდა, რადგან უკან ჩამოგიტოვე. ეგ 
იდეა შენ შთამინერგე. მაგრამ სინამდვილეში, ამის კი არა, ჩარლის ბრალია  პატარა ბიჭის, 
ქალების რომ ეშინია, რადგან დედა ძალიან ცუდად ექცეოდა ბავშვობაში. გესმის? მთელი 
ამ თვეების განმავლობაში ინტელექტუალურად რომ ვიზრდებოდი, ემოციური სქემა 
კვლავაც ბავშვური ჩარლის მქონდა. და ყოველ ჯერზე, როცა გიახლოვდებოდი, ან შენთან 
დაწოლაზე ვფიქრობდი, მოკლე ჩართვა მემართებოდა. 
აგზნებული ვიყავი, საუბრით ვბურღავდი და ვბურღავდი, სანამ არ აცახცახდა. სახე 

აელეწა: – ჩარლი, შემიძლია რამით დაგეხმარო? რითი გიშველო?  წაიჩურჩულა მან. 



– მგონი, ლაბორატორიის გარეთ გატარებული ამ კვირების განმავლობაში გვარიანად 
შევიცვალე,  ვთქვი მე,  თავიდან ვერ ვხვდებოდი, ჩემი თავისთვის რა მომეხერხებინა. 
მაგრამ ამ საღამოს, ქალაქში ხეტიალისას გონება გამინათდა. სისულელე იყო 

პრობლემებთან გამკლავებას მარტო რომ ვაპირებდი. მაგრამ რაც უფრო მეტად 
ვიხლართები სიზმრებისა და მოგონებების ამ გროვაში, უფრო უკეთ ვხვდები, რომ 
ემოციურ პრობლემებს ინტელექტუალურის პრინციპით ვერ გადაჭრი. აი, რა აღმოვაჩინე 
ჩემი თავის შესახებ გუშინ ღამით. ვფიქრობდი, გზააბნეული სულივით დავეხეტები-
მეთქი. მერე კი გავიაზრე, რომ მართლაც გზააბნეული ვიყავი. რაღაცნაირად, ემოციურად 
ყველას და ყველაფერს მოვწყდი. და სინამდვილეში იმ ჩაბნელებულ ქუჩებში, სადაც 
ყველაზე ნაკლებად მქონდა შანსი, ერთ რამეს ვეძებდი  როგორ გავმხდარიყავი 
ემოციურად ხალხის ნაწილი ისე, რომ ინტელექტუალური დამოუკიდებლობა 
შემენარჩუნებინა. უნდა გავიზარდო, ჩემთვის ეს ყველაფერია... 
ვლაპარაკობდი და ვლაპარაკობდი. ზედაპირზე მოთუხთუხე ყველა ეჭვსა და შიშს 

ვანთხევდი. ელისი მონუსხულივით იჯდა. ეს ჩემი რეზონატორი იყო. ჯერ დამთბა, მერე 
ცხელებამ შემიპყრო, ბოლოს მეგონა, სხეულზე ცეცხლი მეკიდა. ძვირფასი ადამიანის 
წინაშე ვმსჯელობდი და სნეულების მიზეზს ვეძებდი, ეს კი ყველაფერს ცვლიდა. 
მაგრამ მისთვის ეს მეტისმეტი იყო. ცახცახი ცრემლებში გადაეზარდა. ჩემი მზერა ტახტის 

თავზე დაკიდებულმა სურათმა მიიპყრო  მოკუნტული, ლოყაწითელი ქალწული. 
ვფიქრობდი, ნეტავ რას გრძნობდა ელისი იმ წამს. ვიცოდი, სურდა დავუფლებოდი, მეც 
მსურდა იგი, მაგრამ ჩარლისთვის რა მომეხერხებინა? 
ფეისთან რომ დავწოლილიყავი, ალბათ ჩარლი არ ჩაერეოდა. სავარაუდოდ, კარში 

იდგებოდა და გვიყურებდა. მაგრამ როგორც კი ელისს მივუახლოვდი, პანიკამ შეიპყრო. 
რატომ ეშინოდა, რატომ მიშლიდა ელისთან დაწოლას? 
ელისი ტახტზე იჯდა და მიყურებდა. იცდიდა. აინტერესებდა, როგორ მოვიქცეოდი. რა 

შემეძლო? მინდოდა, გულში ჩამეკრა და... 
გავიფიქრე თუ არა, საგანგაშო სიგნალმაც არ დააყოვნა. 
– ჩარლი, როგორ ხარ? რაღაც გაფითრებული მეჩვენები. 
ტახტზე გვერდით მივუჯექი: – არაფერი, უბრალოდ ცოტა თავბრუ მეხვევა. გამივლის.  

მაგრამ ვიცოდი, რომ სანამ ჩარლი ჩემი ელისთან დაწოლის საფრთხეს გრძნობდა, საქმე 
უფრო და უფრო გართულდებოდა. 
და უცებ იდეა მომივიდა. თავიდან ამ აზრმა ზიზღი მომგვარა, მაგრამ მერე მივხვდი  ამ 

მდგომარეობის გადალახვა მხოლოდ მისი გასულელების გზით შემეძლო. თუ ჩარლის 
რაღაც მიზეზით ელისის ეშინოდა, ფეისა კი – არა, შუქს ჩავაქრობდი და თავს მოვიტყუებ-
დი, რომ ფეისთან ვიწექი. ჩარლი განსხვავებას ვერ მიხვდებოდა. 
ეს უღირსი, საძაგელი ფანდი იყო, მაგრამ თუ გაამართლებდა, ჩემს ემოციებს ჩარლის 

დამთრგუნველი კონტროლისგან დავიხსნიდი. მერე ხომ მეცოდინებოდა, რომ ელისს 
ვესიყვარულებოდი. ეს კი ამისათვის ერთადერთი გზაიყო. 

– ახლა უკეთ ვარ. მოდი, ცოტა ხანს სიბნელეში ვიყოთ, – ვუთხარი მე და შუქი ჩავაქრე. 



ფოკუსირებას ვცდილობდი. ეს ადვილი როდი იქნებოდა. თავი უნდა დამერწმუნებინა, 
ფეი წარმომესახა, უნდა შთამეგონებინა ჩემი თავისთვის, რომ ჩემ გვერდით მჯდარი ქალი 
ფეი იყო. მაშინაც კი, თუკი ჩარლი ჩემგან განცალკევებას და ჩვენს გარედან თვალთვალს 
შეეცდებოდა, არაფერიც არ გამოუვიდოდა, რადგან ირგვლივ სიბნელე იყო. 
მისი მხრიდან ჯერ კიდევ ველოდი ეჭვის სიგნალს  პანიკის მომასწავებელ სიმპტომებს. 

არაფერი არ მომხდარა. მშვიდად ვაყურადებდი. ხელი მოვხვიე. 
– ჩარლი, მე... 
– გაჩუმდი! – ვუთხარი უკმეხად. მოიკუნტა. – გთხოვ, ნურაფერს იტყვი, უბრალოდ ნება 

მომეცი, სიბნელეში ჩაგეხუტო,  მივიზიდე და დახუჭულ თვალებს მიღმა, სიბნელეში ფეი 
წარმოვიდგინე  გრძელი ქერა თმით და თეთრი კანით. ისეთი, როგორიც ბოლოს ჩემ 
გვერდით იყო. ვკოცნიდი ფეის თმას, ფეის ყელს, და ბოლოს  ტუჩებს. ვგრძნობდი, ფეის 
ხელები ზურგსა და მხრებზე როგორ მეფერებოდა. დაძაბულობა ჩემში ისე იზრდებოდა, 
როგორც არასდროს. ჯერ ნელა ვეალერსებოდი, მერე კი სულ უფრო მგზნებარედ და 
მოუთმენლად. 
კეფაში ჩხვლეტა ვიგრძენი. ოთახში ჩვენ გარდა კიდევ ვიღაც იყო, სიბნელეში თვალებს 

აჭყეტდა, ცდილობდა, რამე დაენახა. ელდანაცემი ვუმეორებდი ჩემს თავს: „ფეი! ფეი! ფეი!“ 
მისი სახე მკაფიოდ და ნათლად წარმოვიდგინე, რომ ხელი არაფერს შეეშალა. და მერე 
ახლოს რომ მიმიზიდა, შევყვირე და მოვიშორე. 

– ჩარლი!  ელისის სახეს ვერ ვხედავდი, თუმცა შოკი ხმაზე ეტყობოდა. 
– არა ელის! არ შემიძლია! შენ არ გესმის... 
ტახტიდან წამოვხტი და სინათლე ავანთე. ლამის ველოდი, რომ ჩარლი იქ იდგებოდა. 

თუმცა, რა თქმა უნდა, არ იყო. მარტონი ვიყავით. ის მხოლოდ ჩემს წარმოსახვაში 
არსებობდა. ელისი იწვა, ბლუზა შეხსნილი ჰქონდა, სახე  ალეწილი, თვალები 
გაოგნებისგან გაფართოებული. 

– მიყვარხარ... – აღმომხდა,  მაგრამ არ შემიძლია. ისეთი რაღაც მემართება, რასაც ვერ 
აგიხსნი. მაგრამ რომ არ გავჩერებულიყავი, ჩემი თავი სამუდამოდ შემზიზღდებოდა. ახსნა 
არ მთხოვო, თორემ შენც შეგზიზღდები. ეს ჩარლის ეხება. რაღაცის გამო არ მაძლევს 
შენთან დაწოლის უფლებას. 
თავი იბრუნა და ბლუზა შეიკრა: – ახლა სხვანაირად იყო ყველაფერი, არც გულისრევის 

შეგრძნება არ გქონია, არც პანიკა ან რამე მსგავსი. გინდოდი, – თქვა მან. 
– ჰო, მინდოდი, მაგრამ სინამდვილეში შენ როდი გეუფლებოდი. შენი გამოყენება 

მინდოდა რაღაც გაგებით. ვერ აგიხსნი. მე თვითონაც არ მესმის. მხოლოდ იმის თქმა 
შემიძლია, რომ ჯერ მზად არ ვარ. და არ შემიძლია, ვითამაშო, თავი მოვიტყუო, რომ 
ყველაფერი წესრიგშია, როცა ასე არ არის. ეს უბრალოდ, მორიგი ჩიხია. – წასასვლელად 
წამოვიმართე. 

– ჩარლი, ისევ გარბიხარ? 
– მომბეზრდა აქეთ-იქით სირბილი. საქმე მაქვს. გადაეცი, რომ ლაბორატორიაში 

რამდენიმე დღეში დავბრუნდები  როგორც კი საკუთარ თავზე კონტროლს დავიბრუნებ.  



ბინიდან გაცოფებული წამოვედი. ქვევით, შენობის წინ ვიდექი და არ ვიცოდი, საით 
წავსულიყავი. საითაც არ უნდა წავსულიყავი,ელექტროშოკს ვიღებდი, რაც მორიგ 
შეცდომას ნიშნავდა. ყველა გასასვლელი ჩაკეტილი იყო. ღმერთო!.. რაც არ უნდა 
გამეკეთებინა, სადაც არ უნდა მივსულიყავი, კარი ყველგან დაკეტილი მხვდებოდა. 
წასასვლელი არსად მქონდა. არც ერთ ქუჩაზე არ მიმესვლებოდა, არც ერთ ბინაში, არც ერთ 
ქალთან. 
ბოლოს მეტროში ჩავედი და ორმოცდამეცხრე ქუჩისკენ გავწიე. ცოტა ხალხი იყო. ერთმა 

გრძელთმიანმა ქერა ქალმა ფეი გამახსენა. ქალაქის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოსკენ 
მიმავალ ავტობუსში ვაპირებდი ასვლას. გზად ალკოჰოლური სასმელების მაღაზია 
შემხვდა. დაუფიქრებლად შევედი და ერთი ბოთლი ჯინი ვიყიდე. სანამ ავტობუსს 
ველოდებოდი, ბოთლი გავხსენი, როგორც ლოთებმა იციან ხოლმე და მოზრდილი ყლუპი 
მოვსვი. შიგნით ყველაფერი ჩამწვა, მაგრამ კარგი იყო. მერე ცოტა კიდევ მოვსვი და 
ავტობუსი რომ მოვიდა, სასიამოვნო დაბუჟების განცდა უკვე მთელ სხეულში ტალღებად 
მივლიდა. მეტი აღარ დამილევია, ჯერ არ მინდოდა დავმთვრალიყავი. 
სახლში რომ ავედი, ფეის მივუკაკუნე. არავინ მიპასუხა. კარგი გავაღე და შიგნით 

შევიხედე. ჯერ არ დაბრუნებულიყო, მაგრამ სინათლე ყველგან ანთებული დაეტოვებინა. 
ყველაფერი ფეხებზე ეკიდა. ნეტავ მეც შემძლებოდა ასე. 
გადავწყვიტე, ჩემს ბინაში დამეცადა. გავიხადე, წყალი გადავივლე და ხალათი ჩავიცვი. 

ვლოცულობდი, ამაღამ თან არავინ მოეყვანა. 
დილის სამის ნახევრისთვის კიბეზე მისი ფეხის ხმა გავიგე. ბოთლი ავიღე. სახანძრო 

კიბეზე გადავძვერი და ზუსტად იმ მომენტში, კარს რომ აღებდა, მის ფანჯარასთან 
ამოვყავი თავი. იქ დგომასა და თვალთვალს არ ვაპირებდი. მინდოდა, ფანჯარაზე 
მიმეკაკუნებინა, მაგრამ ხელი რომ ავწიე, რომ ჩემი იქ ყოფნის შესახებ შემეტყობინებინა, 
დავინახე  ფეხსაცმელები გაიძრო და მხიარულად დაბზრიალდა. სარკესთან მივიდა და 
სტრიპტიზიორივით ნელ-ნელა დაიწყო გახდა. მორიგი ყლუპი მოვსვი. არ მინდოდა 
გაეგო, რომ ვუყურებდი. 
ბინაში ისე შევედი, რომ შუქი არ ამინთია. ჯერ ვიფიქრე, ჩემთან შემოვიპატიჟებ-მეთქი, 

მაგრამ ყველაფერი მეტისმეტად მოწესრიგებული და დალაგებული იყო, მეტისმეტად 
ბევრი სწორი ხაზი გვექნებოდა წასაშლელი და ვიცოდი, აქ არ გამოვიდოდა. ამიტომ 
დერეფანში გავედი. დავუკაკუნე. ჯერ ჩუმად, მერე უფრო ხმამაღლა. 

– ღიაა! – დაიყვირა მან. 
საცვლებში იყო. იატაკზე იწვა, ხელები აქეთ-იქით ეწყო, ფეხები კი მაღლა, ტახტზე 

შემოელაგებინა. თავი უკან გადასწია და ამომხედა: – ჩარლი, ძვირფასო, თავზე რატომ 
დგახარ? 

– ყურადღებას ნუ მიაქცევ, – ვუთხარი მე და ჯინის ბოთლი ქაღალდის პარკიდან 
ამოვაძვრინე, – ხაზები დღეს რაღაც განსაკუთრებით სწორი ჩანს. წაშლაში ხომ არ 
დამეხმარებოდი? 

– ეგ სამაგისოდ ყველაზე კარგი რამეა, მუცელში ჩაღვრილ სითბოზე უნდა 
კონცენტრირდე და ყველა ხაზი თავისით დაიწყებს გაქრობას, – თქვა მან. 



– ზუსტად ეგ მემართება ახლა. 
– გადასარევია! – წამოხტა ფეი. – მეც! დღეს იმდენ სწორხაზოვან ტიპს ვეცეკვე. მოდი, 

ყველა გავაქროთ. 
ჭიქა აიღო და ჯინი დავუსხი. 
სანამ სვამდა, ხელი მოვხვიე და შიშველ ზურგზე წავეთამაშე. 
– ეი! რას შვრები? რაშია საქმე? 
– ჩემში. შენს დაბრუნებას ველოდებოდი. 
უკან-უკან წავიდა: – ჩარლი, ჯიგარო, ერთ წუთს მოიცადე  ეს ხომ უკვე გამოვიარეთ? ხომ 

იცი, რომ ასე არ ივარგებს. შენზე ბევრს ვფიქრობ და რომ ვიცოდე, რომ რამის შანსი გვაქვს, 
ერთ წამში შეგითრევდი ლოგინში. მაგრამ უშედეგოდ გარჯას არ ვაპირებ. ეს უსამართლო-
ბა იქნება, ჩარლი. 

– ამაღამ ასე აღარ იქნება, გეფიცები.  
სანამ შემეკამათებოდა, უკვე მკლავებში მყავდა მომწყვდეული. ვკოცნიდი, ვეალერსებო-

დი, მთელი ამ დროის განმავლობაში დაგროვილი ვნების ალმურში ვხვევდი, შიგნიდან 
უკვე ლამის რომ გავეგლიჯე. მისი ლიფის გახსნას ვეცადე, მაგრამ მეტისმეტი მომივიდა და 
სამაგრი ამოვგლიჯე. 

– ჩარლი, რას შვრები, ლიფი... 
– მაგაზე ნუ ღელავ, – ამოვიხრიალე და გახდაში მივეშველე, – ახალს გიყიდი. ყველა ძველ 

მარცხს ავანაზღაურებ. მთელი ღამე უნდა გჟიმო. 
ხელიდან გამისხლტა: – ჩარლი, შენგან ასეთი ლაპარაკი არასოდეს მომისმენია. ისე ნუ 

მიყურებ, თითქოს ჩემი შეჭმა გინდა,  იქვე მდგარი სკამიდან ბლუზა აიღო და წინ აიფარა: – 
ახლა თავს შიშვლად ვგრძნობ. 

– შენთან დაწოლა მინდა. ამაღამ შევძლებ. ვიცი... ვგრძნობ. ხელს ნუ მკრავ, ფეი. 
– აიღე, – წაიჩურჩულა მან, – კიდევ დალიე. 
კიდევ ერთი ჭიქა ავიღე, მასაც დავუსხი და სანამ სვამდა, მხარი და კისერი კოცნით 

დავუფარე. ჩემი აგზნება მასაც გადაედო და მძიმედ დაიწყო სუნთქვა. 
– ჩარლი, თუ დაიწყებ და ისევ გამიცრუებ იმედს, არ ვიცი რას ვიზამ. მეც ხომ ადამიანი 

ვარ. 
ტახტზე, პირდაპირ მისი ტანსაცმლისა და საცვლების გროვაზე მოვიწვინე გვერდით. 
– აქ არა, ჩარლი, ტახტზე არა, – თქვა მან და ფეხზე წამოდგა, – ლოგინში. 
– არა, აქ, – დავიჟინე მე და ბლუზა ძალით მოვგლიჯე. 
ზევიდან დამხედა, ჭიქა იატაკზე დადგა და საცვალი გაიხადა. ჩემ წინ იდგა, შიშველი: – 

შუქს ჩავაქრობ,  წაიჩურჩულა. 
– არა, – ვთქვი მე და ისევ ტახტზე დავაწვინე. – მინდა, გიყურო. 
მაკოცა და მაგრად მომეხვია: – ოღონდ იმედს ნუ გამიცრუებ, ჩარლი. იცოდე, არ გაბედო. 
მისი სხეული ნელა, ტალღისებურად მოძრაობდა და ვიცოდი, რომ ახლა ხელს 

ვეღარაფერი შეგვიშლიდა. ვიცოდი, რა და როგორ უნდა გამეკეთებინა. მძიმედ სუნთქავდა, 
კვნესოდა, ჩემს სახელს იმეორებდა. 



წამით ისეთი განცდა დამეუფლა, თითქოს მითვალთვალებდნენ. ზაფრამ დამიარა. 
ტახტის სახელურის გასწვრივ, ჩაბნელებული ფანჯრის მიღმა  იქ, სადაც რამდენიმე წუთის 
წინ მე ვიდექი, მის მზერას მოვკარი თვალი. წამიერად აღქმის კუთხე შემეცვალა და ისევ 
იქ, სახანძრო კიბეზე აღმოვჩნდი, ტახტზე მწოლიარე ქალსა და კაცს ვუყურებდი, 
სიყვარულს რომ ეძლეოდნენ. მერე, რაც ძალი და ღონე მქონდა, ნებისყოფა დავძაბე და 
უკან დავბრუნდი. ისევ ტახტზე ვიწექი მასთან ერთად, მის სხეულს, ჩემს სურვილსა და 
მისი განხორციელების ძალას ვგრძნობდი და ხარბად მოშტერებული სახე ისევ ფანჯრის 
მიღმა დავინახე. ჩემთვის გავიფიქრე, მიდი შე საწყალო ნაბიჭვარო, მიყურე. უკვე ფეხებზე 
მკიდია-მეთქი. 
გვიყურებდა და თვალები უფართოვდებოდა. 
 
 
29 ივნისი   
ლაბორატორიაში დაბრუნებამდე ის პროექტები მინდა დავასრულო, კონფერენციიდან 

წამოსვლის შემდეგ რომ დავიწყე. ლენსდოფს დავურეკე ნოვატორული კვლევის ახალი 
ინსტიტუტიდან და ბიოფიზიკაში წყვილთა წარმოქმნის ბირთვული ფოტო-ეფექტის 
შესახებ ვესაუბრე... თავიდან დარტყმული ვეგონე, მაგრამ სიტყვა „ნიუ-ინსტიტიუტ 
ჯორნელში“ გამოქვეყნებული მისი სტატიის ხარვეზებზე რომ ჩამოვუგდე, ტელეფონით 
თითქმის ერთ საათს მესაუბრა. უნდა, რომ ინსტიტუტში მიმიწვიოს თავის სამუშაო 
ჯგუფთან ჩემს იდეებზე სასაუბროდ. ლაბორატორიაში მუშაობას რომ მოვრჩები, თუ დრო 
მექნება შეიძლება ცოტა ხნით შევურბინო. პრობლემაც ის არის, რომ ზუსტად არ ვიცი, 
დრო რამდენი მექნება. ერთი თვე? ერთი წელი? მთელი დარჩენილი ცხოვრება? ეს იმაზეა 
დამოკიდებული, ექსპერიმენტის თანმდევი ფსიქოფიზიკური ეფექტების შესახებ რას 
დავადგენ. 

 
 
30 ივნისი   
რაც ფეი მყავს, ქუჩებში ხეტიალს შევეშვი. ჩემი ბინის გასაღები მივეცი. კარის ჩარაზვის 

ჩვევაზე სულ მეხუმრება, მე კი მისი ოთახის არეულობაზე ვკბენ. გამაფრთხილა, რომ მის 
შეცვლას არ უნდა ვეცადო. ქმარი ხუთი წლის წინ გაშორდა, იმიტომ რომ ნივთების მიყრა-
მოყრის ჩვევას ვერ შეელია და ვერც სახლის დალაგება ისწავლა. 
ყველაფერში ასეთია, რასაც უმნიშვნელოდ თვლის, უბრალოდ, იშორებს. ამასწინათ 

სავარძლის უკან ჩაყრილ საჯარიმო ქვითრების დასტას გადავაწყდი  ორმოცი თუ 
ორმოცდაათი ქვითარი იყო. ლუდი რომ მოიტანა, ვკითხე, რატომ აგროვებ-მეთქი. 

– ა. ესენი? – გაიცინა მან, – „როგორც კი ჩემი ყოფილი ქმარი ჩეკს გამომიგზავნის, 
რამდენიმეს მაინც გადავიხდი. ვერ წარმოიდგენ, ამ ქვითრების გამო როგორ ვდარდობ. 
სავარძლის უკან იმიტომ ვინახავ, რომ ყოველ ჯერზე, როცა თვალს მოვკრავ ხოლმე, 
დანაშაულის განცდა მიპყრობს. გოგო ვარ და რა ვქნა?! სადაც არ უნდა წავიდე, ყველგან 



აკრძალვის ნიშნებია  აქ არ გააჩერო, იქ არ გააჩერო... მანქანიდან რომ გადმოვდივარ, სულ 
ნიშნების კითხვაში ხომ ვერ ვიქნები. 
ამრიგად, დავპირდი, რომ მის შეცვლას არ შევეცდებოდი. მასთან ყოფნა მსიამოვნებს, 

ძალიან კარგი იუმორის გრძნობა აქვს. თავისუფალი და დამოუკიდებელია. ერთადერთი, 
რამაც ცოტა დამღალა, ცეკვისადმი მისი გიჟური სიყვარულია. ამ კვირაში ყოველღამე 
საცეკვაოდ დავდიოდით და დილის 23 საათამდე იქ ვრჩებოდით. ენერგია აღარ მყოფნის. 
შეყვარებული არ ვარ, თუმცა ის ჩემთვის მნიშვნელოვანია. ყოველთვის, როცა მიდის, 
დერეფანში მის ნაბიჯებს ვაყურადებ ხოლმე. ჩარლი აღარ გვითვალთვალებს. 

 
 
5 ივლისი   
ჩემი პირველი საფორტეპიანო კონცერტი ფეის მივუძღვენი. ძალიან ბედნიერი იყო, რომ 

რაღაც საგანგებოდ მისთვის შექმნეს, თუმცა არა მგონია თვითონ კონცერტი მაინცდამაინც 
მოსწონებოდა. ეს კი იმას გვიჩვენებს, რომ შეუძლებელია, ერთი ქალი ყველა მოთხოვნას 
აკმაყოფილებდეს. მორიგი არგუმენტი პოლიგამიის სასარგებლოდ. 
მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფეი გონებამახვილი და გულკეთილია. დღეს გავიგე, ამ 

თვეში ფული ასე სწრაფად რატომ გაუთავდა. ჩემს გაცნობამდე ერთი კვირით ადრე 
„სტარდასტში“ვიღაც გოგოს დაუმეგობრდა. როცა იმ გოგომ უთხრა, რომ ქალაქში 
ახლობელი არავინ ჰყავდა, გროში არ ებადა და წასასვლელი არსად ჰქონდა, ფეი ადგა და 
თავისთან მიიპატიჟა საცხოვრებლად. ორი დღის შემდეგ გოგომ გარდერობის უჯრაში 
გადანახული ორას ოცდაცამეტი დოლარი იპოვა და ფულიანად აორთქლდა. ფეის 
პოლიციაში არ დაურეკავს. აღმოჩნდა, რომ იმ გოგოს გვარიც კი არ იცოდა. პოლიციისთვის 
რომ შემეტყობინებინა, – რა ხეირი? რახან ასე მოიქცა, იმ საწყალ ძუკნას ალბათ მართლა 
მაგრად სჭირდებოდა ფული. რამდენიმე ასეული დოლარისთვის ცხოვრებას ხომ ვერ 
გავუმწარებ. არც მდიდარი ვარ და არც არაფერი, მაგრამ ტყავის გაძრობას არ ვუპირებ. 
ხომგესმის, რასაც ვამბობ? 
მესმოდა. 
ფეივით გულღია და მიმნდობი არავინ შემხვედრია. ეს კი ის არის, რაც ახლა ყველაზე 

მეტად მჭირდება. უბრალო ადამიანური ურთიერთობა ყოველთვის საშინლად მაკლდა. 
 
 
8 ივლისი   
ღამეულ ცეკვა-თამაშსა და დილის ნაბახუსევებს შორის შუალედში რის ვაი-ვაგლახით 

ვახერხებ მუშაობას. ასპირინისა და ფეის მოგონილი რაღაც ნარევის დახმარებით ურდუს 
ენაში ზმნის ფორმების ანალიზი ძლივს დავამთავრე და სტატია „ლინგვისტიკის 
საერთაშორისო მაცნეს“ გავუგზავნე. ეს სტატია რომ დაიბეჭდება, დიქტოფონმომარჯვებუ-
ლი ლინგვისტები ინდოეთში ხელმეორე ექსპედიციისთვის დაირაზმებიან, რადგან იგი 
მათი მეთოდოლოგიის მთავარ ზედნაშენს ეჭვქვეშ აყენებს. ქედს ვიხრი სტრუქტურული 
ლინგვისტების წინაშე, ახალ დისციპლინას წერილობითი კომუნიკაციის განადგურების 



საფუძველზე რომ აგებენ. მორიგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ უძღვნიან ადამიანები 
მთელ ცხოვრებას უმნიშვნელო საკითხებში უსასრულოდ ჩაღრმავებას. მზად არიან, ზმნა 
„ღრუტუნის“ სიღრმისეული ანალიზით მთელი ტომები და ბიბლიოთეკები გაავსონ. ამის 
საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მაგრამ ეს ენის სტაბილურობის საფუძვლის შერყევის 
საბაბი როდი უნდა გახდეს. 
დღეს ელისმა დამირეკა რომ გაეგო, ლაბორატორიაში სამუშაოდ დაბრუნებას როდის 

ვაპირებ. ვუთხარი, რომ ჯერ დაწყებული პროექტების დასრულება მინდა და რომ იმედი 
მაქვს, უელბერგის ფონდი დამოუკიდებელი კვლევის ჩატარების ნებას დამრთავს. თუმცა, 
ელისიც მართალია  დროის ფაქტორი უნდა გავითვალისწინო. 
ფეის ისევ გაუთავებლად ცეკვა უნდა. გუშინ ღამით „ვაით ჰორსში“ ცეკვასა და სმაში 

დაგვათენდა. მერე „ბენის ჰაიდეუეიში“ გადავინაცვლეთ, მერე კი „ფინქ სლიფერში“... ამის 
შემდეგ უკვე აღარ მახსოვს სად ამოვყავით თავი, მაგრამ იმდენი ვიცეკვეთ, რომ ბოლოს 
ფეხზე ვეღარ ვიდექი. ალკოჰოლისადმი ჩემი ორგანიზმის მიმღებლობა, როგორც ჩანს, 
გაიზარდა, იმიტომ რომ ამჯერად ჩარლის გამოჩენამდე გვარიანად მოვასწარი გამოთრობა. 
ერთადერთი ის მახსოვს, როგორ ცეკვავდა სტეპს „ალაკაზამის“ სცენაზე. სანამ კლუბის 
მენეჯერი მოვიდოდა და კინწისკვრით გაგვყრიდა, აპლოდისმენტებითაც კი დააჯილდო-
ვეს. ფეიმ მითხრა, რომ ყველას დიდი კომიკოსი ვეგონე და ძალიან მოეწონათ, როგორ 
ვითამაშე რეგვენი. 
ზურგი დაჭიმული მაქვს. ნეტავ რა ჯანდაბა მოხდა? მეგონა, ამდენი ცეკვის ბრალია-

მეთქი, მაგრამ ფეიმ მითხრა, ტახტიდან გადმოვარდიო. 
ელჯერნონი ისევ უცნაურად იქცევა. მგონი მინის მისი ეშინია. 
 
 
9 ივლისი   
დღეს საშინელი ამბავი მოხდა. ელჯერნონმა ფეის უკბინა. ადრე გავაფრთხილე, ნუ 

ეთამაშები-მეთქი, მაგრამ მისი ჭმევა ძალიან უყვარდა. ფეი მის ოთახში რომ შედიოდა, 
ელჯერნონი მისკენ მირბოდა ხოლმე. დღეს კი ყველაფერი სხვანაირად იყო. თეთრი 
გორგალივით მოკუნტული ელჯერნონი გალიის კიდეში იწვა. ფეიმ ლაბირინთის ზედა 
კარი რომ გააღო და ხელი ჩაყო, კუთხეს აეკრა. ფეის მისი გამოტყუება უნდოდა და 
ლაბირინთის კარი გაუღო. სანამ გაფრთხილებას მოვასწრებდი, შეცდომა დაუშვა და 
ელჯერნონის ხელში აყვანა მოინდომა, მან კი ცერზე უკბინა, მერე შემოგვხედა და ისევ 
ლაბირინთში შევარდა. 
მინი ლაბირინთის მეორე ბოლოში ვიპოვეთ  იქ, სადაც ელჯერნონს ადრე ჯილდო 

ელოდა ხოლმე. დაჭრილი მკერდიდან სისხლი მოსდიოდა, თუმცა ჯერ კიდევ ცოცხალი 
იყო. მისი ხელში აყვანა რომ მოვინდომე, ელჯერნონი მომვარდა და კბილები გააწკაპუნა. 
მერე კბილები სახელოში ჩამავლო და ზედ მანამ ეკიდა, სანამ ძალით არ გავაშვებინე. ამის 
შემდეგ დაწყნარდა. საათზე მეტხანს ვაგრძელებდი მასზე დაკვირვებას. აპათიური და 
დაბნეული ჩანს და მიუხედავად იმისა, რომ ჯილდოს გარეშე დასწავლას აგრძელებს, მისი 
ქცევა მაინც უცნაურია. ლაბირინთის გასასვლელებში მოზომილად და მიზანდასახულად 



კი არა, ნაჩქარევად და უკონტროლოდ მოძრაობს. დროდადრო მოსახვევში მეტისმეტად 
სწრაფად შედის და ბარიერს ეჯახება. ისე იქცევა, თითქოს სადღაც ეჩქარებაო. 
ნაჩქარევი დასკვნის გაკეთებისგან თავს ვიკავებ. ათასი რამის ბრალი შეიძლება იყოს. 

ლაბორატორიაში უნდა დავაბრუნო. ხვალამდე ფონდიდან დაფინანსებაზე პასუხი რომც 
ვერ მივიღო, ნიმურს ხვალ დილით მაინც დავურეკავ. 

 
 

მიღწეული შედეგების ანგარიში №15 
12 ივლისი   
ნიმური, სტრაუსი, ბერტი და პროექტის კიდევ რამდენიმე მონაწილე ფსიქოლოგიის 

ლაბორატორიაში მელოდებოდნენ. შეეცადნენ, კეთილგანწყობილად დამხვედროდნენ, 
მაგრამ ვამჩნევდი, როგორ ღელავდა ბერტი ელჯერნონის გამო. თაგვი გადავეცი. არავის 
არაფერი უთქვამს, მაგრამ ვიცოდი, რომ ნიმური უელბერგის ფონდთან მისი გვერდის 
ავლით დაკავშირებას ასე მარტივად ვერ მაპატიებდა. მე კი სხვანაირად ვერ მოვიქცეოდი. 
ბიკმანში დაბრუნებამდე უნდა დავრწმუნებულიყავი, რომ დამოუკიდებლად კვლევის 
ნებას დამრთავდნენ. ნიმურისთვის ახსნა-განმარტების ჩაბარებაში მეტისმეტად ბევრ 
დროს დავკარგავდი. 
ფონდის პასუხი უკვე იცოდა. ცივად და ოფიციალურად მომესალმა. ხელი გამომიწოდა, 

თუმცა არ გაუღიმია: – ჩარლი, – მითხრა მან, – ყველანი მოხარულები ვართ, რომ 
დაბრუნდი და ჩვენთან ითანამშრომლებ. ჯეისონმა დამირეკა და მითხრა, რომ ამ 
პროექტში შენს ჩასმაზე თანხმობა განაცხადეს. ეს სამუშაო გუნდი და ლაბორატორია შენს 
განკარგულებაშია. კომპიუტერულმა ცენტრმა მაცნობა, რომ შენი მუშაობა მათთვის 
პრიორიტეტული იქნება და, რათქმა უნდა, თუკი შემეძლება რამით დაგეხმარო... 
რაც ძალი და ღონე ჰქონდა, ცდილობდა, გულითადი ყოფილიყო, მაგრამ სკეპტიკური 

განწყობა სახეზე ეტყობოდა. ბოლოს და ბოლოს, ექსპერიმენტულ ფსიქოლოგიაში რა 
გამოცდილება მქონდა? რა გამეგებოდა იმ ტექნიკებისა, რომელთა განვითარებასაც მან 
წლები შესწირა? როგორც ვახსენე, ცდილობდა, გულითადი ყოფილიყო და კრიტიკა 
სამომავლოდ გადაედო. ახლა არჩევანი მაინც არ აქვს. ელჯერნონის ქცევის ახსნას ხელს 
თუ არ მოვკიდებ, მთელი მისი შრომა წყალში ჩაიყრება, მაგრამ პრობლემას თუ გადავჭრი, 
ჩემთან ერთად მთელ ეკიპაჟს გადავარჩენ. ლაბორატორიაში შევედი, სადაც ბერტი ერთ-
ერთ მრავალსირთულიან ყუთში მოთავსებულ ელჯერნონს აკვირდებოდა. ამოიოხრა და 
თავი გაიქნია: – ბევრი რამ დავიწყებია. რთული ამოცანის გადაჭრის სტრატეგიების 
უმეტესობა მეხსიერებიდან წაშლილი აქვს. პრობლემებს გაცილებით უფრო პრიმიტიულ 
დონეზე ჭრის, ვიდრე ველოდი. 

– რა თვალსაზრისით? – ვკითხე მე. 
– მაგალითად, უჩინარი კარის მქონე ლაბირინთში ადრე მარტივი შაბლონების ამოცნობა 

შეეძლო  ყოველი მეორე, ყოველი მესამე, მხოლოდ წითელი, ან მხოლოდ მწვანე კარის. 
ახლა კი ამ ლაბირინთს მესამედ გადის და გასასვლელს ისევ ცდისა და შეცდომის 
მეთოდით ეძებს. 



– შეიძლება იმის ბრალი იყოს, რომ ამდენ ხანს ლაბორატორიისგან შორს იმყოფებოდა? 
– შესაძლებელია. ვაცადოთ, რომ გარემოს თავიდან შეეჩვიოს და ვნახოთ, ხვალ რას იზამს. 
რამდენჯერ ვყოფილვარ აქამდე ლაბორატორიაში. ახლა კი იმისთვის ვიყავი, რომ 

ყველაფერი მესწავლა, რაც შემდეგ ჩემი უნარების გამოყენებაში დამეხმარებოდა. 
რამდენიმე დღეში ისეთი პროცედურები უნდა ამეთვისებინა, რომელთა დასწავლისთვი-

საც სხვებს წლები სჭირდებოდათ. მე და ბერტმა მთელი ლაბორატორია სექცია-სექცია 
შემოვიარეთ, რასაც ოთხი საათი მოვანდომეთ. ყველაფერი რომ გავიარეთ, ბოლოს კარი 
შევნიშნე, რომელშიც არ შეგვიხედავს. 

– იქ რა არის? 
– საყინულე და ღუმელი, – მძიმე კარი გამოაღო და შუქი აანთო, – საცდელი ცხოველების 

გვამებს სანამ დავწვავდეთ, ვყინავთ. ხრწნას თუ შევაჩერებთ, სუნიც აღარ გავრცელდება. 
ბერტი გამობრუნდა და გასასვლელად მოემზადა. მე კი ვიდექი და ვერ ვიძვროდი. 
– ელჯერნონს ნუ... – ვთქვი მე, – მისმინე, თუ... იცოდე... აქ არა... მე მომეცი, მე თვითონ 

მოვუვლი. 
არ გაუცინია. თავი დამიქნია. ნიმურმა უთხრა, რომ ამიერიდან რასაც მოვინდომებდი, 

ყველაფერი შეესრულებინათ. 
დრო წინ მეღობებოდა. საკითხის დამოუკიდებლად გადაჭრა თუ მინდოდა, საქმეს 

დაუყოვნებლივ უნდა შევდგომოდი. ბერტისაგან ლიტერატურის ჩამონათვალი მქონდა, 
ნიმურმა და სტრაუსმა კი შენიშვნები გადმომცეს. წამოსვლა რომ დავაპირე, უეცრად თავში 
უცნაურმა აზრმა გამიელვა. 

– ახლახან ღუმელი ვნახე, სადაც ექსპერიმენტულ ცხოველებს წვავთ, – მივმართე ნიმურს, 
– მითხარით, ჩემს შემთხვევაში რა იგეგმება? 
გაოცებისგან გაშეშდა: – რას გულისხმობ? 
– დარწმუნებული ვარ, თავიდანვე ყველა შესაძლებელი ვარიანტი გათვალეთ. ჰოდა, მე რა 

ბედი მელის? 
რომ არ მიპასუხა, დავიჟინე: – უფლება მაქვს, ექსპერიმენტთან დაკავშირებით ყველაფერი 

ვიცოდე და ეს ჩემს მომავალსაც გულისხმობს. 
– მიზეზს ვერ ვხედავ, რატომ არ უნდა იცოდე. – წუთით შეჩერდა და უკვე ანთებულ 

სიგარეტს მოუკიდა, – შენ, რა თქმა უნდა, გესმის, რომ ცვლილების მუდმივობასთან 
დაკავშირებით თავიდანვე დიდი იმედები გვქონდა და ახლაც გვაქვს... ახლაც ნამდვილად 
გვაქვს... 

– ეჭვიც არ მეპარება, – ვთქვი მე. 
– ექსპერიმენტისთვის რომ აგიყვანეთ, რა თქმა უნდა, დიდი პასუხისმგებლობა 

ვიტვირთეთ. არ ვიცი რამდენად გახსოვს, ან რამდენად შეძელი ყველაფრის გაგება 
პროექტის დასაწყისში, მაგრამ ვეცადეთ, შენთვის ნათლად აგვეხსნა, რომ დიდი შანსი იყო, 
ცვლილება მხოლოდ დროებითი ყოფილიყო. 

– იმდროინდელ ანგარიშებში სწორედ ასე მიწერია, – დავეთანხმე მე. – თუმცა მაშინ არ 
მესმოდა, ამაში რას გულისხმობდით. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ახლა ხომ მესმის. 



– გადავწყვიტეთ, შენს შემთხვევაში, გაგვერისკა, – განაგრძო ნიმურმა, – ვფიქრობდით, 
რომ შენთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მოყენების შანსი ძალზე მცირე იყო, სარგებლის 
მოტანის შესაძლებლობა კი  დიდი. 

– არ ხართ ვალდებული, ამის გამო თავი იმართლოთ. 
– თუმცა ალბათ გესმის, რომ შენი ოჯახის წევრის ნებართვა გვესაჭიროებოდა. შენ 

ამისთვის არაკომპეტენტური იყავი. 
– ეგ ყველაფერი ვიცი. ჩემს დას, ნორმას გულისხმობთ. ამის შესახებ გაზეთში წავიკითხე. 

თუ ისევ ისეთია, როგორიც მახსოვს, რამე რომ ყოფილიყო, ჩემს გასაღებაზეც თანახმა 
იქნებოდა. 
წარბები ასწია, მაგრამ არ შეიმჩნია. 
– მას ვუთხარით, ექსპერიმენტის მარცხის შემთხვევაში, საცხობში, ან შენს ძველ 

საცხოვრებელ ოთახში ვეღარ დაგაბრუნებდით. 
– რატომ? 
– ერთი მხრივ, ამას შეიძლებოდა შეეცვალე. ქირურგიულ ჩარევასა და ჰორმონების 

ინექციებს შესაძლოა, ისეთი შედეგი მოჰყოლოდა, მაშინვე რომ არ ვლინდება. ოპერაციის-
შემდგომ გამოცდილებას შენთვის შეიძლებოდა დაღი დაესვა. ემოციურ აშლილობას 
ვგულისხმობ, რომელიც ზოგჯერ გონებრივ ჩამორჩენილობას ამწვავებს. იგივე პიროვნება 
ვეღარ იქნებოდი. 

– იფ, რა კარგია. გეგონება, ერთი ჯვრის ზიდვა არ მეყოფოდა. 
– მეორე მხრივ კი, შეუძლებელი იყო წინასწარ გვცოდნოდა, დაუბრუნდებოდი თუ არა 

მენტალური განვითარების იმავე დონეს. ფუნქციონირების უფრო პრიმიტიულ საფეხურ-
ზე დაქვეითების საფრთხეც არსებობდა. 
როგორც იქნა, ყველაზე მძიმე რამ მითხრა. ტვირთი ჩამოიხსნა: – სანამ ჯერ კიდევ იმ 

მდგომარეობაში ვარ, რომ ჩემი მოსაზრებების გამოთქმა შემიძლია, ყველაფერი მინდა 
ვიცოდე, – ვთქვი მე, – ჩემთან დაკავშირებით რა გეგმა გქონდათ? 
მხრები აიჩეჩა: – ფონდს შენი უორენის სახელმწიფო სკოლაინტერნატში გაგზავნა ჰქონდა 

განსაზღვრული. 
– რაო? 
– შენს დასთან შეთანხმების მიხედვით, თავშესაფრის ხარჯებს ფონდი თავის თავზე 

იღებდა. პირადი საჭიროებისათვის ცხოვრების ბოლომდე ყოველთვიურად გარკვეული 
თანხა გადმოგერიცხებოდა. 

– კი მაგრამ, უორენში რატომ? მეთვალყურეობის გარეშე ცხოვრება ყოველთვის შემეძლო, 
მაშინაც კი, როცა ძია ჰერმანი გარდაიცვალა და თავშესაფარში გაგზავნას მიპირებდნენ. 
დონერმა მაშინვე წამიყვანა სამუშაოდ, რომ დამოუკიდებლად ცხოვრება შემძლებოდა. იქ 
რატომ უნდა დავბრუნდე? 

– თუ გარეთ დამოუკიდებლად შეგეძლება თავის რჩენა, უორენში ცხოვრება არ მოგიწევს. 
ნაკლებად მძიმე პაციენტებს თავშესაფრის გარეთ ცხოვრების ნებას რთავენ. მაგრამ ყოველი 
შემთხვევისთვის, თავი წინასწარ დავიზღვიეთ. 



მართალი იყო. საწუწუნო არაფერი მქონდა. ყველაფერზე წინასწარ იფიქრეს. უორენი 
შესაფერისი ადგილი იყო  ღრმა საყინულე, სადაც დარჩენილი ცხოვრების ბოლომდე 
მომაყუჩებდნენ. 

– ღუმელს მაინც სჯობს, სხვა თუ არაფერი, – ვთქვი მე. 
– რა? 
– არაფერი, ხუმრობაა, – მერე დავფიქრდი და დავამატე: – შეიძლება კაცმა უორენში 

შეიაროს? იქაურობა სტუმარივით რომ დავათვალიერო. 
– კი, დამთვალიერებლები მგონი სულ ჰყავთ. თავშესაფრის მუდმივ ტურებს აწყობენ, ეს 

მათი საზოგადოებასთან ურთიერთობის ნაწილია. რატომ მეკითხები? 
– უნდა ვნახო და იმიტომ. სანამ ჯერ კიდევ რაიმეს შეცვლის თავი მაქვს, იქამდე უნდა 

გავიგო, რა მომელის. გამიგეთ, მომიხერხებთ თუ ვერა. რაც შეიძლება, მალე. 
შევამჩნიე, რომ უორენის მონახულების იდეამ ისე გაანაწყენა, თითქოს საკუთარ კუბოს 

ვუკვეთავდი, რომ სიკვდილამდე შიგ ჩაწოლა და შემოწმება შემძლებოდა. თუმცა ვერ 
ვუსაყვედურებ. მას ხომ არ ესმის, რომ ჩემი ნამდვილი რაობის გაგება, მთელი ჩემი 
არსებობის მნიშვნელობის შეცნობა წარსულის გარდა სავარაუდო მომავლის ცოდნასაც 
მოითხოვს. მხოლოდ ის კი არ უნდა ვიცოდე, საიდან მოვედი, არამედ ისიც, თუ საით 
მივდივარ. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით  ლაბირინთის ბოლოს სიკვდილი გველის (ეს კი 
ყოველთვის როდი ვიცოდი  ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ჩემში მცხოვრებ მოზარდს ეგონა, 
რომ მხოლოდ სხვები იხოცებოდნენ), ახლა ვხვდები, რომ იმად, რაც ვარ, ის გზა მქმნის, 
რომელსაც ლაბირინთიდან გასასვლელად ვირჩევ. მხოლოდ საგანი კი არა, სიცოცხლის 
ერთ-ერთი მრავალფორმათაგანი ვარ. განვლილი და გასავლელი გზების ცოდნა იმის 
გაგებაში დამეხმარება, თუ რისკენ მივდივარ. 
იმ საღამოს და მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში ფსიქოლოგიურ ლიტერატურას 

ჩავუღრმავდი  კლინიკურ ფსიქოლოგიას, პიროვნების ფსიქოლოგიას, ფსიქომეტრიას, 
დასწავლის ფსიქოლოგიას, ექსპერიმენტულ ფსიქოლოგიას, ცხოველთა ფსიქოლოგიას, 
ფიზიოლოგიურ ფსიქოლოგიას, ბიჰევიორიზმს, გეშტალტფსიქოლოგიას, ანალიზურ 
ფსიქოლოგიას, ფუნქციურ ფსიქოლოგიას, დინამიკურ ფსიქოლოგიას, ორგანიზმულ 
ფსიქოლოგიას და ყველა დანარჩენ უძველეს თუ თანამედროვე მიმართულებას, სკოლასა 
და სააზროვნო სისტემას. დამთრგუნველი ის არის, რომ უამრავი იდეა, რომლებზეც ჩვენი 
ფსიქოლოგები ადამიანის ინტელექტის, მეხსიერების და დასწავლის შესახებ არსებულ 
რწმენას აგებენ, სასურველის არსებულად წარმოჩენაა და მეტი არაფერი. 
ფეის მოსვლა და ლაბორატორიის დათვალიერება უნდა, მაგრამ უარი ვუთხარი. სრული 

ბედნიერებისთვის ისღა მაკლია, ელისი და ფეი ერთმანეთს შეეფეთონ. ისედაც უამრავი 
სადარდებელი მაქვს. 

 
 
 
 
 



მიღწეული შედეგების ანგარიში №16 
14 ივლისი   
უორენში წასასვლელად მეტისმეტად ცუდი ამინდი იყო  ნაცრისფერი, ჟინჟღლიანი. 

შესაძლოა ამის ბრალიც არის იქაურობის გახსენება ასე რომ მთრგუნავს. ან იქნებ თავს 
ვიტყუებ და სინამდვილეში, იქ მოხვედრის პერსპექტივა მამძიმებს. მანქანა ბერტს 
გამოვართვი. ელისსაც უნდოდა წამოსვლა, მაგრამ იქაურობა მარტოს უნდა მენახა. 
ფეისთვის არ მითქვამს რომ მივდიოდი. ლონგაილენდზე მდებარე უორენის სამეურნეო 
ტიპის დასახლებას საათნახევარში მივადექი. მიგნება არ გამჭირვებია  ფართოდ 
გადაჭიმული, რუხი მამულები გარესამყაროს მხოლოდ შესასვლელით უკავშირდებოდა  
გზის განაპირას გამომავალი ბეტონის ორი სვეტითა და კარგად გაპრიალებული თითბრის 
ფირფიტით, რომელსაც „უორენის სახელმწიფო თავშესაფარი და აღსაზრდელი სკოლა“ 
ეწერა. 
გზისპირა ნიშანზე დასაშვები სიჩქარის ზღვარი  „24 კმ/სთ“ ეწერა, ამიტომ კორპუსებსა და 

ნაგებობებს ნელა ჩავუარე, თან ადმინისტრაციულ შენობას ვეძებდი. მდელო ჩემკენ 
მომავალმა ტრაქტორმა გადმოჭრა. მძღოლის გარდა უკან კიდევ ოთხნი ისხდნენ. 
ფანჯრიდან თავი გადავყავი და დავუყვირე: – ხომ ვერ მეტყვით, მისტერ უინსლოუს 
კაბინეტი საით არის? 
მძღოლმა ტრაქტორი გააჩერა და მარცხნივ, მოპირდაპირე მხარეს მიმითითა: – მთავარი 

საავადმყოფოს შენობაში. მარცხნივ რომ გაუხვევთ, მერე თქვენგან ხელმარჯვნივ. 
უნებურად ჩემი ყურადღება უკან მჯდარმა ყმაწვილმა მიიპყრო, სახელურს რომ 

ჩასჭიდებოდა და გაშტერებული იყურებოდა. გაუპარსავი იყო, სახეზე უშინაარსო ღიმილი 
დასთამაშებდა. მიუხედავად იმისა, რომ მზე არსად ჩანდა, თავზე მეზღვაურის ქუდი 
ეხურა და წინ ბავშვურად ჩამოფხატოდა. წუთით მისი ფართოდ გახელილი, გაოცებული 
მზერა დავიჭირე, მაგრამ თვალი სწრაფად ავირიდე. ტრაქტორმა გზა რომ განაგრძო, 
უკანხედის სარკეში ვხედავდი  ჩემკენ იყურებოდა ცნობისმოყვარედ. გამაღიზიანა, რადგან 
ჩარლი მომაგონა. 
გავოცდი, მთავარი ფსიქოლოგი ასეთი ახალგაზრდა, მაღალი, გამხდარი კაცი რომ 

აღმოჩნდა. სახეზე დაღლილობა ეწერა. თუმცა მშვიდი, ცისფერი თვალები, ახალგაზრდუ-
ლი გამომეტყველების მიუხედავად, ხასიათის სიმტკიცეს ამჟღავნებდნენ. 
მამული თავისი მანქანით შემომატარა. სავარჯიშო დარბაზი, საავადმყოფო, სკოლა, 

ადმინისტრაციისათვის განკუთვნილი კაბინეტები და ორსართულიანი აგურის სახლები 
მიჩვენა, „კოტეჯებს“ რომ უწოდებდა. იქ პაციენტები ცხოვრობდნენ. 

– უორენის ირგვლივ ღობე არ შემიმჩნევია, – ვუთხარი მე. 
– არა, მხოლოდ ჭიშკარი და ცოცხალი ღობე გვაქვს ცნობისმოყვარეებისგან თავის 

დასაცავად. 
– კი მაგრამ, იმას როგორღა ახერხებთ, რომ არ დაიკარგონ... ტერიტორია არ დატოვონ? 
მხრები აიჩეჩა და გაიღიმა: – ვერ ვახერხებთ. ზოგიერთი იკარგება ხოლმე, მაგრამ 

უმეტესობა უკან ბრუნდება. 
– თქვენ რა, მათ არ ეძებთ? 



ისე შემომხედა, თითქოს ცდილობდა, ამოეცნო, ჩემი შეკითხვის მიღმა რა იმალებოდა. 
– არა. თუ ხათაბალაში ეხვევიან, ქალაქის მაცხოვრებლებისგან ვიგებთ, ან პოლიციას 

მოჰყავს ხოლმე უკან. 
– თუ ასე არ მოხდა? 
– თუ მათგან, ან მათ შესახებ არაფერი ისმის, ვასკვნით, რომ გარეთ თავისი ადგილი 

იპოვეს. მისტერ გორდონ, უნდა გესმოდეთ, რომ ეს ციხე როდია. სახელმწიფო ჩვენგან 
მოითხოვს, პაციენტების დასაბრუნებლად ყველა ძალღონეს მივმართოთ, მაგრამ ოთხი 
ათასი ადამიანის მუდმივი მეთვალყურეობისათვის საჭირო აღჭურვილობა არ გაგვაჩნია. 
ვინც წასვლას ახერხებს, შედარებით მაღალგანვითარებულია. ბოლო დროს ასეთი ბევრი 
აღარ გვყავს. ახლა უფრო ხშირად თავის ტვინის ისეთი დეფექტის მქონე პაციენტები 
მოჰყავთ, მუდმივ მეურვეობას რომ საჭიროებენ. მაღალგანვითარებულებს კი უფრო 
თავისუფლად შეუძლიათ აქეთ-იქით სეირნობა. გარეთ ერთ კვირას რომ გაატარებენ, 
ხვდებიან, რომ იქაურობაში მათთვის ბევრი არაფერი ყრია და უკან ბრუნდებიან ხოლმე. 
სამყაროს ისინი არ სჭირდება და ამას მალე იგებენ. 
მანქანიდან გადმოვედით და ერთ-ერთ კოტეჯს მივადექით. შიგნიდან თეთრი კაფელით 

იყო მოპირკეთებული. ირგვლივ სადეზინფექციო საშუალების სუნი იდგა. პირველი 
სართულის დერეფანი სპორტულ დარბაზში გადიოდა, სადაც სადილის მაუწყებელი 
ზარის მოლოდინში სამოცდათხუთმეტიოდე ბიჭი იჯდა. თვალში პირველი კუთხეში 
სკამზე მჯდარი მოზრდილი ბიჭი მომხვდა. კალთაში მეორე ბიჭი ეჯდა, ასე 14-15 წლისა, 
გულში ჩაეკრა და არწევდა. რომ შევედით, ყველა ჩვენკენ მობრუნდა. რამდენიმე უფრო 
გაბედული მოგვიახლოვდა კიდეც და მომაშტერდნენ. 

– ნუ გეშინიათ, – მითხრა უინსლოუმ, ჩემი გამომეტყველება რომ შეამჩნია, – არაფერს 
დაგიშავებენ. 
სართულის გამგე  ძვალმსხვილი, სანდომიანი ქალი მოგვიახლოვდა. პერანგის 

სახელოები აეკაპიწებინა, გახამებულ თეთრ ქვედაკაბაზე ლურჯი ჯინსის წინსაფარი 
ეკეთა. ქამარზე გასაღებების აცმა ეკიდა და სიარულისას ჩხრიალი გაუდიოდა. რომ 
მობრუნდა, მხოლოდ მაშინ დავინახე, რომ სახის მარცხენა მხარე დიდი, ღვინისფერი 
ტყირპით ჰქონდა დაფარული. 

– დღეს თანმხლებთან ერთად არ გელოდი, რეი,  მნახველები ჩვეულებრივ, ხუთშაბათო-
ბით მოგყავს ხოლმე, – თქვა მან. 

– ეს მისტერ გორდონია, ტელმა, ბიკმანის უნივერსიტეტიდან. აქაურობის დათვალიერება 
და იმის გაგება უნდა, როგორ ვმუშაობთ. ვიცოდი, რომ შენთვის სულერთი იქნებოდა, 
შენთან ხომ კვირის ნებისმიერ დღეს წესრიგია. 

– ჰო, – გაიცინა მან ხმამაღლა, – თუმცა ოთხშაბათობით ლეიბებს ვცვლით ხოლმე, ამიტომ 
ხუთშაბათობით უკეთესი სუნი დგას. 
შევამჩნიე, ტყირპი რომ დაემალა, ცდილობდა, ჩემგან მარცხენა მხარეს მდგარიყო. 

საძინებლები, სამრეცხაო, საწყობი და სასადილო ოთახი დამათვალიერებინა. მაგიდები 
უკვე გაეწყოთ და ახლა იმასღა ელოდნენ, როდის მოიტანდნენ კერძებს ცენტრალური 
სასადილოდან. ღიმილით საუბრობდა. სახის გამომეტყველებით და მაღლა აწეული, 



შეკრული თმით ლოტრეკის მოცეკვავეს ჰგავდა, მაგრამ პირდაპირ სახეში არ მიყურებდა. 
ვეცადე წარმომედგინა, როგორი იქნებოდა აქ მისი მეთვალყურეობის ქვეშ ცხოვრება. 

– ამ შენობაში თავს საკმაოდ კარგად გრძნობენ, – მითხრა მან,  თუმცა ხომ წარმოგიდგენი-
ათ  სამასი ბიჭია, თითო სართულზე  სამოცდათხუთმეტი და მომვლელად სულ ხუთი კაცი 
ვართ. ამათი მეთვალყურეობა ადვილი საქმე როდია. თუმცა აქაურობა უსუფთაო 
კოტეჯებს კი სჯობს. მომსახურე პერსონალი იქ დიდხანს ვერ ძლებს. სანამ ჩვილები არიან, 
კიდევ არა უშავს, მაგრამ რომ იზრდებიან და ისევ არ შეუძლიათ საკუთარი თავის მოვლა, 
მძიმე სურათს ვიღებთ ხოლმე. 

– რა კარგი ადამიანი ჩანხართ, – ვთქვი მე, – ბიჭებს გაუმართლათ, რომ თქვენნაირი 
მეთვალყურე ჰყავთ. 
ისევ ჩემს მიღმა იყურებოდა. გულღიად გაეცინა და თეთრი კბილები გამოაჩინა: – არც 

სხვებზე უკეთესი ვარ, არც უარესი. მიყვარს ჩემი ბიჭები. ადვილი საქმე არ არის, მაგრამ 
რომ იცი, როგორ სჭირდები, ეს დიდი ჯილდოა, ღიმილი წამით გაუქრა სახიდან,  
ჩვეულებრივი ბავშვები მალე იზრდებიან, ცოტა ხანში უკვე აღარ სჭირდები, თავის გზაზე 
მიდიან... ავიწყდებათ, როგორ გიყვარდა და როგორ უვლიდი. ამ ბავშვებს კი მთელი 
ცხოვრება სჭირდებათ ყველაფერი, რისი მიცემაც შეგიძლია. – საკუთარი სერიოზულობა 
ეხამუშა და ისევ გაიცინა: – მძიმე შრომაა, მაგრამ მიღირს. 
ისევ დაბლა რომ ჩავედით, სადაც უინსლოუ გველოდა, სადილის ზარმა დარეკა და 

ბიჭები სასადილოსკენ დამწკრივდნენ. დავინახე, რომ იმ დიდ ბიჭს, კალთაში რომ 
უმცროსი ეჯდა, ახლა ხელიხელჩაკიდებული მიჰყავდა სასადილოსაკენ. 

– რა უჩვეულოა, – ვთქვი მე და თავით მათზე ვანიშნე. 
უინსლოუმ თავი დამიქნია: – დიდს ჯერი ჰქვია, პატარას  დასტი. ასეთ რამეს აქ ხშირად 

შეხვდებით. როცა მათთვის დრო სხვას არავის აქვს, იმდენს კი ხვდებიან ხოლმე, რომ 
ადამიანური სითბო და სიახლოვე ზოგჯერ ერთმანეთს შორის ეძებონ. 
სკოლისაკენ მიმავალ გზაზე მეორე კოტეჯს რომ ჩავუარეთ, შეკივლება გავიგე, მერე კი – 

ყმუილი, რომელსაც ორი თუ სამი სხვა ხმა აჰყვა. ფანჯრებზე გისოსები იყო აკრული. 
ვინსლოუ მთელი დილის მანძილზე პირველად შეიშმუშნა: – განსაკუთრებული დაცვის 
ქვეშ მყოფი კოტეჯია, – განმარტა მან, – ემოციური აშლილობის მქონე გონებაჩამორჩენი-
ლები. თუ საშუალება მიეცი, ან თავს ავნებენ, ან სხვებს. ამიტომ K კოტეჯში გვყავს 
მუდმივად გამოკეტილები. 

– ემოციური აშლილობის მქონე პაციენტები აქ გყავთ? მათი ადგილი ფსიქიატრიულ 
საავადმყოფოებში არ არის? 
რა თქმა უნდა,  თქვა მან,  მაგრამ ამის კონტროლი ძალზე რთულია. ზოგიერთი ზღვარზე 

მყოფი ემოციური აშლილობის მქონე პაციენტი სიმპტომებს აქ მოხვედრამდე არ 
ამჟღავნებს. სხვებს აქ სასამართლოს წესით აგზავნიან, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 
ადგილიც აღარა გვაქვს. პრობლემა ისაა, რომ არსად არავისთვის არ აქვთ ადგილი. იცით, 
რამდენი კაცი ელოდება აქ ადგილის გათავისუფლებას? ათას ოთხასი. წლის ბოლოს 
შეიძლება ადგილი 25-30 მათგანისთვის გვქონდეს. 

– ახლა სად არის ის ათას ოთხასი კაცი? 



– შინ. გარეთ არიან და ამ, ან რომელიმე სხვა დაწესებულებას ელოდებიან, კარს როდის 
გაუღებენ. ხომ გესმით, ჩვენი ადგილების პრობლემა სხვა საავადმყოფოების მსგავსი 
როდია. პაციენტების უმეტესობა აქ ცხოვრების ბოლომდე რჩება. 
სკოლის ახალ შენობასთან რომ მივედით, რომელიც ბეტონისა და შუშისგან აშენებულ 

დიდ, ნათელფანჯრებიან ნაგებობას წარმოადგენდა, ვეცადე, წარმომედგინა, როგორი 
იქნებოდა ამ კორიდორებში პაციენტის როლში გავლა. ჩემი თავი ბიჭებისა და 
მამაკაცებისგან შემდგარი რიგის შუაგულში წარმოვიდგინე, კლასში შესასვლელად რომ 
ემზადებოდნენ. შეიძლებოდა, აი, იმის ადგილას ვყოფილიყავი, ბორბლებიან სავარძელში 
მჯდარ მეორე ბიჭს რომ მიაგორებდა, ან იმის  ვიღაც ხელჩაკიდებული რომ მიჰყავდა, ან 
იმის, უმცროს ბიჭს გულში რომ იკრავდა. 
ერთ-ერთ სადურგლო ოთახში რომ შევედით, სადაც ბიჭები მასწავლებლის ხელმძღვანე-

ლობით სკამებს ჩარხავდნენ, გარს შემოგვეხვივნენ და ინტერესით დამიწყეს თვალიერება. 
მასწავლებელმა ხერხი დადო და ჩვენკენ წამოვიდა. 

– ეს მისტერ გორდონია ბიკმანის უნივერსიტეტიდან, – უთხრა უინსლოუმ, – ჩვენი 
პაციენტების სანახავად მოვიდა. აქაურობის შეძენას ფიქრობს. 
მასწავლებელმა გაიცინა და მოსწავლეებს ხელი დაუქნია: – ჰოო, თუ შე-შე-შეძენას ფ-

ფიქრობს, ჩ-ჩვენიანად მოუწევს აქაურობის ყიდვა. იქნებ ც-ც-ცოტა ხე-ხე-ხე-ტყეც 
გვიყიდოს სასასამუშაოდ. 
სახელოსნო დამათვალიერებინა. შევამჩნიე, რა უჩვეულოდ ჩუმად იყვნენ ბიჭები. ახლად-

დამზადებულ სკამებს უხმოდ ხეხავდნენ და აშალაშინებდნენ. 
– ეს ჩე-ჩე-ჩემი ჩუმი ბიჭები არიან, – მითხრა მან, თითქოს შეკითხვა გუმანით იგრძნო,  – 

ყრუ-მუ-მუ-მუნჯები. 
– აქ ას ექვსი ასეთი ბიჭი გვყავს, ეს მათთვის ფედერალური მთავრობის მიერ 

დაფინანსებული სპეციალური სასწავლებელია, – ამიხსნა უინსლოუმ. 
რა დაუჯერებელი რამ იყო! სხვა ადამიანებისგან განსხვავებით, რამდენი რამ აკლდათ – 

გონებრივად ჩამორჩენილები, ყრუები და მუნჯები იყვნენ და მაინც რა გატაცებით 
ხეხავდნენ სკამებს. 
ერთ-ერთმა ბიჭმა, ხის ნაჭერს ჭახრაკს რომ უჭერდა, საქმიანობა შეწყვიტა, უინსლოუს 

ხელი დაადო და კუთხისკენ მიუთითა, სადაც თაროებზე დაწყობილი მზა ნამუშევრები 
შრებოდა. ბიჭმა თითით ჯერ მეორე თაროზე ჩამოდებულ აბაჟურის ფეხზე აჩვენა, მერე კი  
თავის თავზე. უხეში ნაჩორკნი იყო, გვერდმოქცეული, ალაგ-ალაგ აქერცლილი ნაფოტები 
ეტყობოდა, ლაქი სქლად და უსწორმასწოროდ ესვა. უინსლოუმ და მასწავლებელმა 
აღტაცებით შეუქეს. ბიჭმა ამაყად გაიღიმა და მეც გადმომხედა. როგორც ჩანდა, ქებას 
ჩემგანაც ელოდა. 

– ჰო, – დავუქნიე თავი და შევეცადე სათქმელი ტუჩების ხაზგასმით მკაფიო მოძრაობით 
გამეგებინებინა: – ძალიან კარგია... მშვენიერი, – ასე იმიტომ ვუთხარი, რომ ვიცოდი, 
სჭირდებოდა, თუმცა ისიც ვიცოდი, ეს როყიო სიტყვები იყო. ბიჭმა გამიღიმა. 
წასასვლელად რომ მოვემზადეთ, მოვიდა და დამშვიდობების ნიშნად მკლავზე შემეხო. 



ყელში ბურთი გამეჩხირა და სანამ ისევ კორიდორში აღმოვჩნდებოდით, თავი ხელში 
ძლივს ავიყვანე. 
სკოლის დირექტორი დაბალი, მსუქანი, დედობრივი მზრუნველობით აღსავსე ქალი იყო. 

აკურატული ნახაზის პირდაპირ დამსვა, სადაც პაციენტების სხვადასხვა ტიპი, 
თითოეული კატეგორიისთვის განსაზღვრული ფაკულტეტი და სასწავლო საგნები იყო 
აღწერილი. 
რა თქმა უნდა, ბოლო დროს ინტელექტის შედარებით მაღალი კოეფიციენტის მქონე 

პაციენტებს იშვიათად ვიღებთ. 60-70იანი IQQ-ს მქონეები მზრუნველობის ქვეშ არიან  
უფრო და უფრო მეტი მათგანი დადის საჯარო სკოლებსა და სპეციალურ კლასებში. 
ცალკეულ შემთხვევებში კი მათზე სოციალური მზრუნველობის სერვისი იღებს 

პასუხისმგებლობას. მათ უმეტესობას, ვინც ჩვენთან მოდის, შეუძლია გარეთ დამოუკიდებ-
ლად იცხოვროს თავშესაფრებში, ინტერნატებში, შეასრულოს მარტივი მექანიკური 
სამუშაო მეურნეობებში, ქარხნებსა და სამრეცხაოებში... 

– ან საცხობებში, – ჩავურთე მე. 
მან წარბები შეკრა: – ჰო, ვფიქრობ, ამასაც შეძლებდნენ. ახლა ბავშვებს (ასაკის 

განურჩევლად, ყველას „ბავშვს“ ვეძახით, აქ ყველა ბავშვია) მოწესრიგებულებად და 
უწესრიგოებად ვყოფთ. თითოეულის შესაფერისი განვითარების საფეხურზე მყოფ 
ბავშვებთან მოთავსება კოტეჯების ადმინისტრირებას გვიადვილებს. ზოგიერთ უწესრიგოს 
ტვინის მწვავე დაზიანება აღენიშნება და ლოგინში წევს. სიცოცხლის ბოლომდე ასეთ 
მდგომარეობაში უვლიან. 

– ან მანამდე, სანამ მეცნიერება მათი დახმარების გზებს არ იპოვის. 
– ო, – გაიღიმა მან და ფრთხილად შეეცადა, ჩემთვის აეხსნა, – ვშიშობ, მათი დახმარება 

უკვე შეუძლებელია. 
– არავის დახმარება არ არის შეუძლებელი. 
ახლა უკვე ჭოჭმანით შემომაცქერდა: – დიახ, დიახ, მართალს ბრძანებთ. იმედი არ უნდა 

დავკარგოთ. 
ავანერვიულე. ჩემთვის ჩამეღიმა, როცა წარმოვიდგინე, როგორი იქნებოდა, აქ მისი 

მორიგი ბავშვის როლში რომ აღმოვჩენილიყავი. ნეტავ „მოწესრიგებული“ ვიქნებოდი თუ 
„უწესრიგო“? 
უინსლოუს ოფისში დავბრუნდით. ყავას ვსვამდით და თავის სამუშაოზე მესაუბრებოდა: 
– კარგი ადგილია,  თქვა მან.  აქაურ თანამშრომლებს შორის ფსიქიატრი არ გვყავს. 

მხოლოდ გარე კონსულტანტი, რომელიც ორ კვირაში ერთხელ მოდის ხოლმე. ეს არის და 
ეს. ფსიქოლოგების გუნდიდან თითოეული თავდადებით მუშაობს. შემეძლო, ფსიქიატ-
რები ამეყვანა, მაგრამ ერთი ფსიქიატრის ფასად შემიძლია ორი ფსიქოლოგი ვიქირაო  
ადამიანები, საკუთარი ნაწილის ამ ხალხისათვის გაზიარების რომ არ ეშინიათ. 

– საკუთარ ნაწილში რას გულისხმობთ? 
წუთით დამაკვირდა და უცებ დაღლილობის მიღმა ბრაზმა იფეთქა: – ფულისა და 

ნივთების გაზიარება ბევრს შეუძლია, დროისა და სიყვარულის კი  ძალიან ცოტას. აი, ამას 



ვგულისხმობ,  ხმა ჩაეხრინწა და ოთახის ბოლოში, წიგნის თაროზე მიმითითა, სადაც 
ცარიელი საწოვარიანი ბოთლი იდო. 

– ამ ბოთლს ხედავთ? 
ვუთხარი, რომ შემოვედით, ყურადღება მაშინ მივაქციე-მეთქი. 
– ჰოდა, რამდენ ადამიანს იცნობთ, რომელიც მზად იქნება, ზრდასრული ადამიანი 

მუხლებზე დაისვას და ბოთლიდან აჭამოს? გამოსცადოს, როგორია, როცა პაციენტი შენს 
კალთაზე შარდავს და ისაქმებს? გაოცებული ჩანხართ. არ გესმით, არა? იმ თქვენი 
კვლევითი ცენტრის სპილოს ძვლის კოშკში გამოკეტილები რას გაიგებთ. რა იცით, 
როგორია ცხოვრება, როცა ჩვენი პაციენტების მსგავსად ყველანაირ ადამიანურ 
გამოცდილებას მოკლებული ხარ? 
ღიმილი ვერ შევიკავე. როგორც ჩანდა, არასწორად გამიგო, იმიტომ რომ წამოდგა და 

საუბარი უეცრად გაწყვიტა. თუ დავბრუნდები და მთელ ჩემს ისტორიას შეიტყობს, 
დარწმუნებული ვარ, გაიგებს. ისეთი კაცია, რომ აუცილებლად გაიგებს. უორენიდან 
წამოსულმა აღარ ვიცოდი, რა მეფიქრა. რუხ სიცივეში ვიძირებოდი, თავს 
იზოლირებულად ვგრძნობდი. რეაბილიტაციაზე, განკურნებაზე, ამ ხალხის ოდესმე ისევ 
სამყაროში დაბრუნებაზე საუბარიც არ ყოფილა. იმედს არავინ ახსენებდა. თითქოს საქმე 
ცოცხალ მკვდრებს ეხებოდა, ან კიდევ უარესი  ადამიანებს, რომლებსაც თითქოს 
არასდროს უცხოვრიათ, არასდროს არაფერი გაუცნობიერებიათ. ჩანასახშივე დამჭკნარი, 
დროსა და სივრცეს სამუდამოდ მიშტერებისათვის განწირული სულები იყვნენ. 
დიასახლისზე ვფიქრობდი, ნახევარი სახე ტყირპით რომ ჰქონდა დაფარული, ენაბლუ 

დურგლობის მასწავლებელზე, დედობრივად მზრუნველ დირექტორზე და დაღლილ 
ახალგაზრდა ფსიქოლოგზე. როგორ მინდოდა, მცოდნოდა, როგორ აღმოჩნდნენ იქ, სადაც 
იყვნენ, როგორ მიუძღვნეს თავი ამ მდუმარე გონებებთან მუშაობას. 
თვითრეალიზაციას თითოეული საკუთარი თავის სხვისთვის, ბედისგან უფრო დაჩაგრუ-

ლისთვის გაზიარებაში ჰპოვებდა. როგორც ის ყმაწვილი, კალთაში უმცროსი ბიჭი რომ 
ეჯდა. 
ვინ იცის, კიდევ რამდენი რამ დამრჩა უნახავი. 
სულ მალე შეიძლება მეც უორენში დავსახლდე, რათა დარჩენილი ცხოვრება სხვებთან 

ერთად... მოლოდინში გავატარო. 
 
 
15 ივლისი   
დედაჩემის მონახულება რამდენჯერმე გადავდე, თან მინდა ვნახო, თან  არა. სანამ დანამ-

დვილებით არ მეცოდინება, რა მელის, არ ვნახავ. ჯერ ვნახოთ, საქმე წინ როგორ წავა და 
რას აღმოვაჩენ. 
ელჯერნონი ლაბირინთის გავლაზე უარს ამბობს. მოტივაცია დაბალი აქვს. დღეს ისევ 

შევიარე ლაბორატორიაში მის სანახავად. ამჯერად სტრაუსიც იქ დამხვდა. ისიცა და 
ნიმურიც შეწუხებულები უყურებდნენ, როგორ ცდილობდა ბერტი მისთვის ძალით ეჭმია. 



უცნაური სანახავი იყო სამუშაო მაგიდაზე გართხმული თეთრი ბეწვის გორგალი და 
ბერტი, რომელიც ხახაში პიპეტით ძალით ასხამდა საჭმელს. 
თუ ასე გააგრძელა, მისი წვეთოვანზე გადაყვანა მოუწევთ. ვუყურებდი, როგორ იკლაკნე-

ბოდა იმ პატარა ღვედებითდაბმული ელჯერნონი და თავს ისე ვგრძნობდი, გეგონება მე 
ვიყავი ხელფეხშეკრული. სული ისე შემეხუთა, ლამის დავიხრჩე და იძულებული გავხდი, 
სუფთა ჰაერზე გამოვვარდნილიყავი. ჩემი თავის მასთან იდენტიფიცირება უნდა შევწყვი-
ტო. 
მიურეის ბარში შევედი, ერთი-ორი ჭიქა დავლიე. მერე ფეის დავურეკე და გასართობი 

ადგილები ჩამოვიარეთ. ნაწყენია, საცეკვაოდ რომ აღარ დამყავს ხოლმე. გუშინ ღამით 
გაბრაზდა და ჩხუბი ამიტეხა. ჩემს საქმიანობაზე წარმოდგენა არა აქვს და ოდნავადაც არ 
აინტერესებს. ამაზე ლაპარაკს რომ ვიწყებ, არც კი ცდილობს მოწყენილობა დამალოს. 
თავის შეწუხება არაფრით არ უნდა და ვერც ვუსაყვედურებ. ჯერჯერობით, რამდენადაც 
ვხედავ, მხოლოდ სამი რამ აინტერესებს  ცეკვა, ხატვა და სექსი. აქედან ერთადერთი, რაც 
მართლა გვაერთიანებს, სექსია. სულელურად ვიქცევი ჩემი საქმიანობით მის 
დაინტერესებას რომ ვცდილობ. ასე რომ, ახლა საცეკვაოდ ჩემ გარეშე დადის. მითხრა, რომ 
ამას წინათ ოცნებობდა, ბინაში შესულს მთელი ჩემი წიგნები და ჩანაწერები ცეცხლისთვის 
მიეცა და ხანძრის ალზე გვეცეკვა. ფრთხილად უნდა ვიყო, მესაკუთრის ინსტინქტი 
გაუჩნდა. ამაღამღა გავიაზრე, რომ ამასობაში ჩემი ბინა მისას ემსგავსება, სულ აირდაირია. 
სმასაც უნდა ვუკლო. 

 
 
16 ივლისი   
გუშინ საღამოს ელისი და ფეი ერთმანეთს შეხვდნენ. მათი პირისპირ შეხვედრის 

პერსპექტივასა და შედეგებზე ძალიან ვღელავდი. ელისმა ბერტისგან ელჯერნონის ამბავი 
გაიგო და მომაკითხა. იცის, რას შეიძლება ეს მოასწავებდეს. ესმის, რომ ჩემი წაქეზებით 
თვითნაც დიდი პასუხისმგებლობა აიღო. 
ყავას ვსვამდით და გვიანობამდე ვსაუბრობდით. ვიცოდი, ფეი „სტარდასტში“ იყო 

საცეკვაოდ და არ მეგონა, ასე ადრე თუ დაბრუნდებოდა. დაახლოებით ორს რომ 
თხუთმეტი აკლდა, სახანძრო კიბეზე ფეის მოულოდნელმა გამოჩენამ სახტად დაგვტოვა. 
დააკაკუნა, ნახევრად ღია ფანჯარა ბოლომდე გამოაღო და ოთახში ბოთლით ხელში, 
ვალსის ცეკვა-ცეკვით შემოვიდა. 

– მყუდროება უნდა დაგირღვიოთ, ჩემი სასმელით მოვედი, – თქვა მან. 
მისთვის ნათქვამი მქონდა, რომ ელისი უნივერსიტეტის პროექტზე ჩემთან ერთად 

მუშაობს, ფეი კი ელისთან ადრე ვახსენე, ასე რომ ერთმანეთის დანახვა არ გაკვირვებიათ. 
რამდენიმეწამიანი ურთიერთშეთვალიერების შემდეგ საუბარი ხელოვნებისა და ჩემ 
შესახებ ჩამოაგდეს. მე იქ გინდ ვყოფილიყავი, გინდ არა. ერთმანეთი მოეწონათ. 

– ყავას მოვიტან, – ვთქვი მე და სამზარეულოში გავედი რომ მარტოები დამეტოვებინა. 
რომ დავბრუნდი, ვნახე, რომ ფეის ფეხზე გაეხადა, იატაკზე იჯდა და ჯინს ბოთლიდან 

წრუპავდა. ელისს უხსნიდა, რომ როგორც ხვდებოდა, ადამიანის სხეულისთვის მზეზე 



გარუჯვაზე სასარგებლო არაფერი იყო და ნუდისტური კოლონიები მსოფლიო მორალურ 
პრობლემებზე ერთადერთ პასუხს წარმოადგენდა. 
ელისი ისტერიულად იცინოდა ფეის წინადადებაზე, რომ ყველანი ნუდისტურ კოლონია-

ში გავწევრიანებულიყავით. მერე წინ გადაიხარა და ფეის სასმელით სავსე ჭიქა გამოართვა. 
საუბარში დაგვათენდა. ელისის შინ გაცილება დავიჟინე. როცა შემეწინააღმდეგა, საჭირო 

არ არისო, ფეიმ უთხრა, რომ სულელი იქნებოდა ამ დროს ქუჩაში მარტო თუ გავიდოდა. 
ასე რომ, დაბლა ჩავედი და ტაქსი გავაჩერე. 

– არის მასში რაღაც ისეთი, – მითხრა ელისმა გზად, – არც კი ვიცი... პირდაპირი, გულღია, 
უანგარო. 
დავეთანხმე. 
– და თანაც, უყვარხარ. 
– არა, მაგას ყველა უყვარს, – დავიჟინე მე, – მე კარის მეზობელი ვარ და მეტი არაფერი. 
– შენც ხომ შეყვარებული ხარ მასზე, არა? 
თავი გავიქნიე: – შენ ხარ ერთადერთი ქალი, ვინც მყვარებია. 
– მოდი, ამაზე არ გვინდა. 
– საინტერესო თემაზე საუბარს რატომ მაწყვეტინებ? 
– ერთადერთი რამ მაღელვებს ჩარლი  ბევრს სვამ. გავიგე შენი ნაბახუსევების შესახებ... 
– ბერტს გადაეცი, თავისი დაკვირვებები თავის ჟურნალებში შეინახოს. ჩემ წინააღმდეგ 

ნუ განგაწყობს. სასმელს ჩემითაც შემიძლია მოვუარო. 
– ეს ადრეც მსმენია. 
– ჩემგან  არა. 
– მხოლოდ ეს მაქვს მისი საწინააღმდეგო. სმა დაგაწყებინა და მუშაობაში ხელს გიშლის. 
– მაგასაც გავუმკლავდები. 
– ეს შრომა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩარლი. არამხოლოდ მსოფლიოსთვის და მილიონო-

ბით უცნობი ადამიანისთვის, არამედ  შენთვის. ეს საკითხი შენი თავის გამოც უნდა 
გადაჭრა. არავის მისცე უფლება, ხელ-ფეხი შეგიკრას. 

– აჰა, როგორც იქნა, წამოგცდა, – გავეხუმრე მე, – ესე იგი, გინდა, აღარ ვხვდებოდე, ხომ? 
– მე ეგ არ მითქვამს. 
– სამაგიეროდ, იგულისხმე. თუ საქმეში ხელს მიშლის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ცხოვრე-

ბიდან უნდა მოვიკვეთო. 
– არ ვფიქრობ, რომ უნდა მოიკვეთო. შენთვის მისი სიახლოვე სასარგებლოა. გვერდით 

ქალი გჭირდება. 
– ჩემთვის შენთან ერთად ყოფნა იქნებოდა სასარგებლო. 
პირი იბრუნა: – არა ისე, როგორც მასთან ერთად: – ისევ შემობრუნდა: – დღეს შენთან რომ 

მოვდიოდი, მზად ვიყავი, შემეძულებინა. მინდოდა, მენახა ის ბოროტი, უტვინო ბოზი, შენ 
რომ გადაეყარე. დიდი ამბით ვგეგმავდი, თქვენ შორის ჩავმდგარიყავი და შენივე ნების 
საწინააღმდეგოდ მისი კლანჭებიდან დამეხსენი. ახლა კი, როცა გავიცანი, ვხვდები, რომ 
მისი საქციელის განსჯის უფლება არ მაქვს. მგონია, რომ შენზე კარგად მოქმედებს. ეს კი 
თავდაჯერებას სულ მთლად მიკარგავს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი წინააღმდეგი ვარ, 



მომწონს. თუმცა, თუ მთელი დროის სმასა და მასთან ერთად კლუბებსა და კაბარეებში 
ცეკვაში გაფლანგვას აპირებ, ესე იგი, ხელს გიშლის. ეს პრობლემა კი მხოლოდ შენ 
შეგიძლია გადაწყვიტო. 

– ეგ მერამდენე ისეთი პრობლემაა, მხოლოდ მე რომ შემიძლია გადავწყვიტო,  გამეცინა 
მე. 

– ამას როგორ მოუვლი? ვხედავ, რომ სერიოზულად გაქვს საქმე. 
– არც ისე სერიოზულად. 
– შენი ამბავი უთხარი? 
– არა. 
ვიგრძენი, როგორ მოეშვა. ჩემი ამბის საიდუმლოდ შენახვა იმას ნიშნავდა, რომ ფეისთვის 

თავი მთლიანად არ მიმიძღვნია. ორივემ ვიცოდით, რომ რაც არ უნდა კარგი ყოფილიყო 
ფეი, ამას მაინც ვერ გაიგებდა. 

– მჭირდებოდა, – ვთქვი მე, – და გარკვეულწილად, იმასაც ვჭირდებოდი. თანაც, ეს 
ერთმანეთის პირდაპირ ცხოვრება ... რაღაცნაირად, მოსახერხებელი იყო. ეს არის და ეს. 
თუმცა ამას სიყვარულს ვერ ვუწოდებდი. ეს ის არ არის, რაც ჩვენს შორის არსებობს. 
თავის ხელებს დახედა და მოიღუშა: – არ ვარ დარწმუნებული, რომ მესმის, რა არის ჩვენს 

შორის. 
– რაღაც იმდენად ღრმა და მნიშვნელოვანი, რომ ყოველ ჯერზე, როცა შენთან სიყვარუ-

ლით ტკბობის შანსი მეძლევა, ჩემში მძინარე ჩარლი იღვიძებს და შფოთავს. 
– მასთან როცა ხარ, ასე არ ხდება? 
მხრები ავიჩეჩე. 
– ეს მარწმუნებს, რომ ის უმნიშვნელოა. ჩარლის ასაღელვებლად ფეი საკმარისი არ არის. 
– გადასარევია! – გაეცინა მას, – და მეტი რომ არ შეიძლება, ისეთი ირონიული. ჩარლის 

შესახებ ასე რომ საუბრობ, ლამისაა შევიძულო იმისთვის, რომ ჩვენ შორის დგება. როგორ 
ფიქრობ, ოდესმე მოგცემს... მოგვცემს საშუალებას, რომ... 

– არ ვიცი, იმედი მაქვს. 
კარამდე მივაცილე. ერთმანეთს ხელი ჩამოვართვით. უცნაურია, მაგრამ ეს გეცილებით 

უფრო ახლო და ინტიმური განცდა იყო, ვიდრე ჩახუტება. 
შინ მივედი და ფეისთან სექსი გავაჩაღე, თუმცა ფიქრით ისევ ელისზე ვფიქრობდი. 
 
 
27 ივლისი   
განუწყვეტლივ ვმუშაობ. ფეის პროტესტის მიუხედავად, დასაძინებლად ლაბორატორია-

ში გადავბარგდი. მეტისმეტად ეჭვიანობს და სძულს ჩემი საქმე. მგონი, სხვა ქალს უფრო 
აიტანდა, ვიდრე ჩემს ამ სრულ მოცულობას ისეთი რამით, რომლისთვისაც ვერაფერი 
გაუგია. ადრეც ვშიშობდი, რომ ყველაფერი აქამდე მივიდოდა, მაგრამ ახლა მისი თავი არ 
მაქვს. ყოველი წუთი მენანება, როცა არ ვმუშაობ და ჩემი დროის მოპარვის უფლებას 
არავის მივცემ. 



მიუხედავად იმისა, რომ წერისათვის გამოყოფილი დროის უდიდეს ნაწილს შენიშვნებისა 
და ჩანაწერების გაკეთებას ვუთმობ, რომლებსაც ცალკე საქაღალდეში ვინახავ, წმინდა 
ჩვეულების ძალით ფურცელზე დროდადრო ჩემი განცდები და აზრებიც გადამაქვს. 
ინტელექტის კოეფიციენტის გამოთვლა გასაოცარი რამაა. გარკვეული თვალსაზრისით, 

ეს ის საკითხია, მთელი ცხოვრების მანძილზე რომ მაღელვებდა. სწორედ ამ სფეროში 
უნდა ვიმუშაო და მთელი დაგროვილი ცოდნა გამოვიყენო. დრო ახალ მნიშვნელობას 
იძენს. ცხოვრების მთავარი აზრი მუშაობა და პასუხის თავდავიწყებით ძიება გახდა. ამ 
გადმოსახედიდან გარესამყარო და წარსული საოცრად შორს და დამახინჯებულად ჩანს. 
დრო და სივრცე თითქოს ისეთი გაწელილი, დაგრეხილი და გადახლართულია, რომ 
ერთმანეთისგან მათი გარჩევა უკვე შეუძლებელია. ახლა ჩემი ერთადერთი რეალობა 
მთავარი შენობის მეოთხე სართული, გალიები, თაგვები და ლაბორატორიის აღჭურვილო-
ბაა. ჩემთვის არც დღეა, არც ღამე. კვლევა, რომელსაც მთელი ცხოვრება დასჭირდებოდა, 
ორ კვირაში უნდა ჩავატიო. ვიცი, რომ დასვენება მჭირდება, მაგრამ სანამ არ გავიგებ რა 
ხდება, ვერ მოვისვენებ. 
ელისი ძალიან მეხმარება. ჩემთვის სენდვიჩები და ყავა მოაქვს და სანაცვლოდ არაფერს 

ითხოვს. ჩემს აღქმას რაც შეეხება, ყველაფერი ნათელი და მკვეთრია, თითოეული 
შეგრძნება წარმოუდგენლად მძაფრი. ყვითელი, წითელი და ლურჯი ფერები პირდაპირ 
ყვირის. აქ ძილი ჩემზე უცნაურ გავლენას ახდენს. ლაბორატორიის ცხოველების  
ძაღლების, მაიმუნების, თაგვების სუნს მოგონებებში მივყავარ და ვერ გამიგია, ახალ 
რაიმეს განვიცდი თუ წარსულს ვიხსენებ. შეუძლებელია გარჩევა, რა ნაწილია მოგონება და 
რა  აქ და ახლა არსებული. ასე რომ, საბოლოოდ მეხსიერებისა და რეალობის, წარსულისა 
და აწმყოს, გონებაში დალექილ და ოთახში გაფანტულ სტიმულებზე რეაქციის უცნაური 
ნაზავი გამოდის. თითქოს ყველაფერი, რაც მისწავლია, ჩემ წინ მობზრიალე კრისტალურ 
სამყაროდ შეიკრა და მისი თითოეული წახნაგი მომნუსხველი სილამაზის ნათებას 
აფრქვევს ირგვლივ... 
მაიმუნი გალიის შუაგულში ზის, ნამძინარევი თვალებით მიყურებს. ლოყებს მოხუცი 

კაცივით დაჩამიჩებული, პატარა ხელებით იფშვნეტს... ჩი... ჩიი... ჩიიი... უცებ გალიის 
ერთი გისოსიდან მეორეზე, მაღლა, საქანელისკენ ხტება, სადაც მეორე მაიმუნი ზის და 
სივრცეს უაზროდ გაჰყურებს. შარდავს, ისაქმებს, ჰაერს აფუჭებს, მომშტერებია და 
იცინის... ჩიიი... ჩიიიი...ჩიიიიი... 
მალაყებს გადადის, დახტის, იგრიხება, ზევით-ქვევით ქანაობს, ცდილობს, მეორე 

მაიმუნს კუდში სწვდეს, მაგრამ ძელზე მჯდარი სულ ადვილად აცლის კუდს ცხვირწინ. 
კარგი მაიმუნი... ლამაზი მაიმუნი... დიდი თვალებით და მოქიცინე კუდით. შეიძლება 
მიწისთხილი ვაჭამო?.. არა... ის კაცი დამიყვირებს... ნიშანზე წერია, ცხოველებს არ 
აჭამოთო. ეს შიმპანზეა. შეიძლება მოვეფერო? არა. შიპაზეს უნდა მოვეფერო. დაივიწყე, 
მოდი, სპილოებს შეხედე. 
გარეთ ნათელი მზისფერი ხალხია, გაზაფხულით შემოსილან.  
ელჯერნონი საკუთარი განავლის გროვაზე წევს გაუნძრევლად, ირგვლივ ისეთი მძაფრი 

სუნი დგას, როგორც არასდროს. და მე? ჩემი საქმე როგორღაა? 
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ფეის ახალი ბოიფრენდი ჰყავს. გუშინ ღამით სახლში მივაკითხე. ჯერ ჩემს ოთახში 

შევედი ბოთლის ასაღებად და მერე სახანძრო კიბეზე გადავძვერი. საბედნიეროდ, სანამ 
ფეის ოთახში შევიდოდი, ჯერ შევიხედე. ტახტზე იწვნენ. უცნაურია, მაგრამ ეს ამბავი სულ 
არ მადარდებს. თითქმის შვება ვიგრძენი. ლაბორატორიაში დავბრუნდი ელჯერნონთან 
სამუშაოდ. დროდადრო საღათას ძილიდან იღვიძებს ხოლმე. პერიოდულად მოძრავ 
ლაბირინთში იწყებს ძრომიალს, მაგრამ როცა ხელი ეცარება და ჩიხს აწყდება, აგრესიულ 
რეაქციას ავლენს. ლაბორატორიაში რომ დავბრუნდი, გალიაში შევიხედე. ფხიზლად იყო 
და ჩემკენ ისე წამოვიდა, თითქოს მიცნო. მუშაობის ხალისი ეტყობოდა. გალიიდან 
ლაბირინთში რომ შევუშვი, გასასვლელები სწრაფად გაირბინა და ჯილდოს მიადგა. 
ორჯერ გაირბინა ლაბირინთი წარმატებით. მესამედ გზის ნახევარი გაიარა, გადაკვეთის 
ადგილას შეჩერდა და მერე ნერვიული მოძრაობით არასწორი მიმართულება აირჩია. 
ვხვდებოდი, რაც უნდა მომხდარიყო. სანამ ჩიხს მიაღწევდა, მინდოდა ხელი ჩამეყო და 
ამომეყვანა, მაგრამ ცდუნებას ვძლიე და დაველოდე. 
როცა მიხვდა, რომ უცნობ ადგილას მოხვდა, მოძრაობა შეანელა და უცნაური მოქმედება 

დაიწყო – გაირბინა, შეჩერდა, უკან დაიხია, შემობრუნდა და მერე ისევ წინ გავარდა, სანამ 
წინაღობას არ შეეჩეხა, რომელმაც მცირედი ელექტროშოკის მეშვეობით აცნობა, რომ 
შეცდომა დაუშვა. უკან დაბრუნებისა და ალტერნატიული გზის ძიების ნაცვლად, წრეზე 
სირბილი და ისეთი წრიპინი ატეხა, როგორც ფირსაკრავზე შერჩენილმა ფირფიტამ, ნემსი 
რომ კაწრავს. ლაბირინთის კედლებს აწყდებოდა და აწყდებოდა. ხტებოდა, ეჯახებოდა, 
უკან ვარდებოდა და ისევ ზედ ასკდებოდა. ორჯერ ჩაავლო კლანჭები თავსზემოთ გაბმულ 
მავთულის ბადეს, განწირული ხმით დაიწივლა, ჩამოვარდა და ისევ მთელი ძალით 
შეეცადა ჩამოკიდებას. მერე შეჩერდა, დაწვა, მოიკუნტა და პატარა, შეკუმშულ ბეწვის 
გუნდად იქცა. 
ხელში რომ ავიყვანე, გაშლა არ უცდია. იმავე მდგომარეობაში დარჩა, თითქოს კატატონი-

ური გახევების მდგომარეობაში იყო. თავი და კიდურები ისეთი გაშეშებული ჰქონდა, 
გეგონება ცვილის იყო. გალიაში დავაბრუნე და თვალყურს ვადევნებდი, სანამ გახევებამ არ 
გადაუარა და ისევ ნორმალურად არ დაიწყო მოძრაობა. 
მისი რეგრესის მიზეზი ვერ გამიგია  განსაკუთრებული შემთხვევაა? ცალკეული რეაქცია? 

თუ ძირეული შეცდომა? ზოგადი კანონზომიერება უნდა დავადგინო. 
თუკი ამის გარკვევას შევძლებ და ეს გონებრივი ჩამორჩენილობის კვლევისა და ჩემნაირი 

ადამიანების დახმარების საქმეს ერთ ნამცეცს მაინც შემატებს, კმაყოფილი ვიქნები. რაც არ 
უნდა დამემართოს, მთავარია მოვასწრო და ჯერარშობილთათვის ის გავაკეთო, რის 
მიღწევასაც ალბათ ათასი ჩვეულებრივი ადამიანის სიცოცხლე დასჭირდებოდა. 
საკმარისია. 
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ზღვარზე ვარ. ყველა ფიქრობს, რომ ასეთი სისწრაფითა და დატვირთვით მუშაობა 

თვითმკვლელობის ტოლფასია. მათ ხომ არ ესმით, რომ გონების მკაფიოობისა და 
სრულყოფილების ისეთ მწვერვალზე ვიმყოფები, რომლის არსებობა ვერც კი 
წარმომედგინა. მთელი ჩემი არსება სამუშაოდ არის მომართული. დღისით ყველაფერს 
კანის ფორებით ვიწოვ და ღამით, სანამ ძილს მივეცემოდე, იდეები გონებაში ფეიერვერკი-
ვით იფრქვევა. გონებაში უეცარი გაელვების შედეგად პრობლემის გადაჭრაზე უფრო 
დიდი სიამოვნება არ არსებობს. 
დაუჯერებელია, რომ შეიძლება რაღაც მოხდეს და ეს მოთუხთუხე ენერგია, მაცოცხლებე-

ლი წვენი, ყველაფერს რომ ავსებს, წამერთვას. თითქოს მთელი ცოდნა, უკანასკნელი 
თვეების მანძილზე რომ ვაგროვებდი, გაერთიანდა და სინათლისა და გონიერების 
მწვერვალზე ამიტაცა. მშვენიერება, სიყვარული და ჭეშმარიტება ერთ მთლიანობად 
შეიკრა. ეს აღმაფრენაა. როგორ უნდა ვთქვა უარი მასზე ახლა, როცა როგორც იქნა, 
მივაგენი? სიცოცხლე და შრომა ყველაზე საოცარი რამაა, რაც ადამიანმა შეიძლება 
ინატროს. მიყვარს ის, რასაც ვაკეთებ, რადგან ამოცანაზე პასუხი აქ, ჩემს გონებაშია და 
ძალიან მალე ცნობიერებაში ამოხეთქავს. ოღონდაც ეს პრობლემა გადამაჭრევინა. ღმერთს 
შევთხოვ, ეს ის პასუხი იყოს, რომლის მოსმენაც მინდა, მაგრამ თუკი ასე არ მოხდება, 
ნებისმიერ პასუხზე თანახმა ვიქნები და შევეცდები, ჩემი ხვედრი მადლიერებით მივიღო. 
ფეის ახალი ბოიფრენდი „სტარდასტის“ ცეკვის მასწავლებელია. ვერ გაამტყუნებ, მე ხომ 

მისთვის ბოლო ხანს ასე ცოტა დრო მრჩებოდა. 
 
 
11 აგვისტო   
ბოლო ორი დღეა, ჩიხში ვარ. ვერც წინ მივდივარ, ვერც უკან. როგორც ჩანს, არასწორ 

ადგილას გადავუხვიე, რადგან ყველა შეკითხვას ვცემ პასუხს, გარდა ყველაზე მნიშვნელო-
ვანისა  რა გავლენას ახდენს ელჯერნონის რეგრესი ექსპერიმენტის მთავარ ჰიპოთეზაზე? 
საბედნიეროდ, საკმარისად კარგად მესმის გონების მუშაობის პრინციპები საიმისოდ, რომ 

ამ შეფერხებაზე მეტისმეტად ვინერვიულო. პანიკასა და მუშაობაზე ხელის აღებას რა აზრი 
აქვს. პასუხის დაჟინებით ძიება კი, რომელიც ძალდატანებით მაინც ვერ გაჩნდება, კიდევ 
უარესია. ამის ნაცვლად, ტვინი ცოტა ხნით სხვა რამეზე უნდა გადავრთო და აზრს 
მომწიფება ვაცადო. ცნობიერ დონეზე ყველაფერი გავაკეთე, რაც შემეძლო. ახლა 
ყველაფერი ცნობიერების მიღმა მიმდინარე იდუმალ პროცესებზეა დამოკიდებული. 
როგორ მოიყარა პრობლემის გარშემო თავი მთელმა ჩემმა დაგროვილმა ცოდნამ და 

გამოცდილებამ? ალბათ ეს ერთ-ერთი ისეთი რამაა სამყაროში, რისი ახსნაც შეუძლებელია. 
მეტისმეტი ძალისხმევა მხოლოდ კიდევ უფრო მეტ შეფერხებას გამოიწვევს. 
ნეტავ რამდენი დიადი პრობლემა დარჩა გადაუჭრელი იმის გამო, რომ ადამიანებს 

საკმარისი ცოდნა არ გააჩნდათ, ან საკმარისად არ სწამდათ საკუთარი თავისა და 
შემოქმედებითი პროცესის, რომ მთელი გონება არჩეული ამოცანის ამოხსნისათვის 
მიეძღვნათ? 



ამგვარად, გუშინ საღამოს გადავწყვიტე, სამუშაო ცოტა ხნით გვერდით გადამედო და 
მისის ნიმურის კოქტეილის საღამოზე წავსულიყავი. საღამო უელბერგის ფონდის საბჭოს 
ორი წევრის საპატივცემულოდ იმართებოდა, მისი მეუღლისათვის გრანტის მინიჭებაში 
გადამწყვეტი როლი რომ ითამაშეს. ფეის წაყვანა მინდოდა, მაგრამ მითხრა, პაემანი მაქვს 
და საცეკვაოდ წასვლა მირჩევნიაო. 
საღამოზე რომ მივედი, ვცდილობდი, რაც შეიძლებოდა სასიამოვნო შთაბეჭდილება 

მომეხდინა და მეგობრებიშემეძინა. მაგრამ ბოლო დღეების განმავლობაში ადამიანებთან 
ურთიერთობა მიჭირს. არ ვიცი ჩემი ბრალია თუ მათი, მაგრამ საუბრის გაბმის ყოველი 
მცდელობა ორიოდე წუთში მარცხით მთავრდება და ჩემსა და მათ შორის მაშინვე 
ბარიერები ჩნდება. იქნებ იმის ბრალია, რომ ჩემი ეშინიათ? თუ სინამდვილეში, გულის 
სიღრმეში სულ არ ვადარდებ და მეც იმავეს განვიცდი მათ მიმართ? 
სასმელი ავიღე და დიდ დარბაზში აქეთ-იქით დავდიოდი. ირგვლივ ხალხი პატარ-

პატარა ჯგუფებად იყო მაგიდებთან მიმსხდარი და საუბრობდნენ. ასეთებთან მიკედლება 
ჩემს ძალებს აღემატება ხოლმე. ბოლოს მისის ნიმურმა მიმიმწყვდია კუთხეში და ჩემი 
თავი საბჭოს ერთერთ წევრს, ჰაირამ ჰარვის, წარუდგინა. მისის ნიმური მიმზიდველი 
ქალი იყო. 
ორმოციოდე წლისა იქნებოდა, ქერათმიანი. ბლომად მაკიაჟი ესვა და გრძელი, წითელი 

ფრჩხილები ამშვენებდა. მკლავი ჰარვის მკლავში ჰქონდა გაყრილი. 
– როგორ მიდის კვლევის საქმე? – მკითხა მან. 
– ისე, როგორც ველოდით. ახლა ერთი ძალზე რთული პრობლემის გადაჭრას ვცდილობ. 
მისის ნიმურმა სიგარეტს მოუკიდა და გამიღიმა: – ვიცი, პროექტის ყველა მონაწილეს 

უხარია, რომ გადაწყვიტეთ, საქმეში ჩაერთოთ და დახმარება გაუწიოთ. მაგრამ ვფიქრობ, 
თქვენთვის უფრო შესაფერისი იქნებოდა, რომელიმე თქვენივე იდეა განგეხორციელები-
ნათ. ცოტა სულელური არ არის, სხვის დაწყებულ საქმეს მოჰკიდო ხელი, როცა შეგიძლია, 
საკუთარი რამ წამოიწყო? 
უკმეხი იყო, ვერაფერს იტყოდი. არ უნდოდა ჰაირამ ჰარვის მისი ქმრის წვლილი 

დაევიწყებინა. ვერ მოვითმინე და შევეპასუხე: – ახალს არასდროს არავინ არაფერს იწყებს, 
მისის ნიმურ. ყველა სხვების შეცდომებს ეყრდნობა. მეცნიერებაში ჭეშმარიტად 
ორიგინალური არაფერია. მნიშვნელოვანი ის არის, რა წვლილი შეიტანა თითოეულმა 
საერთო ცოდნის გაფართოებაში. 

– რა თქმა უნდა, – თქვა მან. მე კი არა, უფრო თავის ასაკოვან სტუმარს მიმართავდა. – რა 
სამწუხაროა, რომ მისტერ გორდონი ადრე არ გვყავდა, რომ ამ პატარა საბოლოო 
პრობლემების გადაჭრაში დაგვხმარებოდა, – გაიცინა მან, – თუმცა ა, ჰო, მართლა, მაშინ 
ისეთ მდგომარეობაში არ ბრძანდებოდით, რომ ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტების 
ჩატარება შეგძლებოდათ, არა? 
ჰარვიმ გაიცინა და ვიფიქრე, სჯობდა, გავჩუმებულიყავი. ბერტა ნიმური ჩემთვის 

საბოლოო სიტყვის დათმობას არ აპირებდა და რომ ავყოლოდი, საქმე ცუდად დამთავრდე-
ბოდა. 



იქვე ექიმ სტრაუსს და ბერტს მოვკარი თვალი, უელბერგის ფონდის მეორე 
წარმომადგენელს, ჯორჯ რეინორს ესაუბრებოდნენ. სტრაუსი ამბობდა: – მისტერ რეინორ, 
პრობლემა ამგვარ პროექტებზე სამუშაოდ საკმარისი დაფინანსების მოძიებაა ისე, რომ 
ფული ხელ-ფეხს არ გიკრავდეს. როცა თანხა მკაცრად არის სპეციფიკური მიზნებისთვის 
განსაზღვრული, მისით ოპერირება ჭირს. 
რეინორმა თავი გაიქნია და გარშემო შემოკრებილ მცირე ჯგუფს უზარმაზარი სიგარა 

ცხვირწინ აუქნია: – ნამდვილი პრობლემა ისაა, რომ საბჭო ამგვარი პროექტების 
პრაქტიკულ სარგებლიანობაში უნდა დაარწმუნოთ. 
სტრაუსმა თავი გააქნია: – იმის თქმა მინდოდა, რომ ეს ფული კვლევისთვის არის 

განსაზღვრული. შეუძლებელია ვინმემ წინასწარ იცოდეს, პროექტი სარგებელს მოიტანს 
თუ არა. შედეგები ხშირად ნეგატიურია. ასეთ დროს ვიგებთ, რაში ვცდებოდით და 
მომდევნი კვლევისათვის ეს ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც პოზიტიური შედეგი. 
კვლევის გამგრძელებელს ის მაინც ეცოდინება, რა არ უნდა გააკეთოს. 
ჯგუფს რომ მივუახლოვდი, რეინორის ცოლი შევნიშნე, რომელიც ადრე გამაცნეს. 

ლამაზი, მუქთმიანი ქალი იყო, ოცდაათისა იქნებოდა. მე მიყურებდა, ან უფრო ზუსტად, 
ჩემს კინკრიხოს მიშტერებოდა, თითქოს ელოდა, რომ წუთიწუთზე იქიდან რაღაც 
ამოხტებოდა. მზერა დავუბრუნე. შეიშმუშნა და ისევ ექიმ სტრაუსს მიუბრუნდა:   

– მიმდინარე პროექტზე რას იტყვით? როგორ ფიქრობთ, შეძლებთ თქვენი ტექნიკის სხვა 
გონებაჩამორჩენილებზე გამოყენებას? შესაძლებელია ეს მსოფლიოსათვის გამოსადეგი 
მიგნება იყოს? 
სტრაუსმა მხრები აიჩეჩა და თავით ჩემზე ანიშნა: – ამაზე საუბარი ჯერჯერობით 

მეტისმეტად ნაადრევია. თქვენი მეუღლე დაგვეხმარა, რომ პროექტში ჩარლიც ჩაგვერთო. 
ბევრი რამ მისი მუშაობის შედეგებზეა დამოკიდებული. 

– რა თქმა უნდა, – ჩაურთო რეინორმა, – წმინდა კვლევის მნიშვნელობა თქვენს 
საქმიანობაში ეჭვგარეშეა. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რამხელა სიკეთეს მოუტანდა ჩვენს 
რეპუტაციას პერმანენტული შედეგების მიღწევის მეთოდი, რომელიც ნამდვილად 
იმუშავებდა. თანაც, არა მხოლოდ ამ ლაბორატორიის ფარგლებში, არამედ მის გარეთაც. 
როგორ გვარგებდა მსოფლიოსთვის იმის ჩვენება, რომ პროექტს რეალური, ხელშესახები 
შედეგები მოაქვს. 
რაღაცის თქმა დავაპირე, მაგრამ სტრაუსი, როგორც ჩანს, მიმიხვდა, წამოდგა და მხარზე 

ხელი მომხვია: – ბიკმანის ყველა თანამშრომელი დარწმუნებულია, რომ ის, რაზეც ახლა 
ჩარლი მუშაობს, უმნიშვნელოვანესია. მან ჭეშმარიტებას უნდა მიაგნოს, საითაც არ უნდა 
მივყავდეთ მას. პუბლიკასთან ურთიერთობის, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების 
საკითხებს კი თქვენ, ფონდის წარმომადგენლობას განდობთ. 
მერე რეინორებს გაუღიმა და მათგან მოშორებით გამიყვანა. 
– მე მაგის თქმას არ ვაპირებდი, – ვუთხარი მე. 
– ვიცი რომ არ აპირებდი, – წაიჩურჩულა მან. ჩემი იდაყვი ჩაბღუჯული ჰქონდა: – მაგრამ 

ისეთი თვალებით უყურებდი, მივხვდი, მზად იყავი, ნაკუწ-ნაკუწ გაგეგლიჯა. აბა, მაგის 
ნებას ხომ არ მოგცემდი? 



– ჰო, ალბათ ვერა, – დავეთანხმე მე და მორიგი მარტინი ავიღე. 
– მგონი არ გარგებს ამდენი სმა. 
– ვიცი, მაგრამ მინდა, ცოტა მოვდუნდე და გავერთო. მგონი ამისთვის არასწორი ადგილი 

შევარჩიე. 
– დამშვიდდი და ეცადე, ამაღამ შარს ერიდო. ეს ხალხი სულელი როდია. იციან, მათზე რა 

აზრისაც ხარ. შენ თუ არა, ჩვენ გვჭირდებიან.  მითხრა მან. 
სამხედრო სალამი მივეცი: – ვეცდები, ოღონდ მისის რეინორი მომაშორეთ, თორემ იმ 

ტაკუნებს ისევ თუ გამიქნევს ცხვირწინ, ავდგები და მივცხებ. 
– შშშ! – წაისისინა სტრაუსმა, – გაიგებს. 
– შშშ! – გამოვაჯავრე მე. – ბოდიში, წავალ, კუთხეში დავჯდები რომ ფეხებში არავის 

მოვებლანდო. 
ნელ-ნელა გარს ბურუსი მეკვროდა, თუმცა მის მიღმა ჯერ კიდევ ვხედავდი, ხალხი 

როგორ მომშტერებოდა. მგონი, ჩემთვის ვბურტყუნებდი. ალბათ ძალიან ხმამაღლა 
მომდიოდა. არ მახსოვს რას ვამბობდი. ცოტა ხნის შემდეგ ვიგრძენი, რომ ხალხი 
ნაადრევად იშლებოდა, მაგრამ სანამ ნიმური არ დამადგა თავზე, ყურადღება არ 
მიმიქცევია. 

– გამაგებინე ბოლოს და ბოლოს, ვინ ოხერი გგონია თავი, ასე რომ იქცევი? ასეთი 
აუტანელი უზრდელობა ჩემს ცხოვრებაში არ მინახავს! 
ფეხზე ტორტმანით წამოვდექი: – მაგას რატომ მეუბნებით? 
სტრაუსი მის გაკავებას ცდილობდა, მაგრამ ნიმურს უკვე სიბრაზისგან ენა ებმოდა და 

გაცოფებულმა მომაყარა: – იმიტომ გეუბნები, რომ არც მადლიერება გაგაჩნია, არც გაგების 
უნარი. ჩვენგან თუ არა, ამ ხალხისგან მაინც ხარ არაერთგზის დავალებული.  

– როდის იყო, საცდელ ზღვის გოჭებს მადლიერება მართებდათ! – ვიყვირე მე: – თქვენი 
მიზნისათვის გამომიყენეთ, ახლა კი თქვენი შეცდომების გამოსწორებას ვცდილობ. ჰოდა, 
აბა ახლა ერთი ამიხსენით, ვინ ჯანდაბისგან ვარ რამით დავალებული? 
სტრაუსმა დააპირა, ჩარეულიყო და შეეწყვეტინებინა, მაგრამ ნიმურმა შეაჩერა: – ერთი 

წუთით, მინდა მოვუსმინო, რას იტყვის. მე მგონი დროა, ყველაფერი გავარკვიოთ. 
– ძალიან მთვრალია, – თქვა მისმა ცოლმა. 
– არც ისე, – ჩაიფრუტუნა ნიმურმა, – საკმარისად აზრიანად საუბრობს. უკვე ძალიან 

ბევრი ვუთმინე. ჩვენი შრომა ჯერ თუ საბოლოოდ არ გაუნადგურებია, ძალიან დიდ 
საფრთხეში ჩააგდო. ახლა კი მინდა მოვისმინო, თავს რითი იმართლებს. 

– ოჰ, დაივიწყეთ ერთი, – ვთქვი მე. – არა მგონია სიმართლის მოსმენა გინდოდეთ. 
– ცდები, ჩარლი. სიმართლე თუ არა, სიმართლის შენეული ვერსია მაინც მინდა მოვისმი-

ნო. მაინტერესებს, ოდნავ მაინც თუ ხარ მადლიერი იმისთვის, რაც მიიღე  ახალი უნარების 
შეძენისთვის, ყველაფრისთვის, რაც ისწავლე, რაც გამოსცადე. ან იქნებ გგონია, იქამდე 
უკეთესი იყავი? 

– რაღაც გაგებით, კი. 
ამან ყველა შოკში ჩააგდო. 



– ბოლო თვეების მანძილზე ბევრი რამ ვისწავლე, – ვთქვი მე, – არა მხოლოდ ჩარლი 
გორდონის, არამედ ცხოვრებისა და ადამიანების შესახებაც და აღმოვაჩინე, რომ ჩარლი 
გორდონი, გონებაჩლუნგი თუ გენიოსი, არავის არ ადარდებს. ჰოდა, რა აზრი აქვს ამ 
ყველაფერს? 

– აჰა, – გაეცინა ნიმურს, – შენი თავი გეცოდება, არა? რას ელოდებოდი? ექსპერიმენტი 
შენი ინტელექტის გაუმჯობესებაზე იყო გათვლილი, შენს პოპულარობაზე კი არა. შენი 
პიროვნების ცვლილების კონტროლი არ შეგვეძლო და შედეგად, საყვარელი, გონებასუსტი 
ყმაწვილის ნაცვლად ამპარტავან, ეგოცენტრულ, ასოციალურ ნაბიჭვრად იქეცი. 

– პრობლემა ის არის, ძვირფასო პროფესორო, რომ ისეთი ვინმე გინდოდათ, ვისაც 
ჭკვიანად გადაქცევის შემდეგაც კი გალიაში აყურყუტებდით და თქვენი ნება-სურვილის 
მიხედვით, მხოლოდ მაშინ გამოაჩენდით, პატივისა და დიდების მომკის დრო რომ 
დადგებოდა. პატარა გართულება, რომელიც ვერ გაითვალისწინეთ კი იმაში მდგომარეობს, 
რომ პიროვნება ვარ. 
გაბრაზებული იყო და ვხედავდი, რომ ჩხუბის შეწყვეტის და ჩემთვის მორიგი დარტყმის 

მოყენების სურვილებს შორის იხლიჩებოდა: – როგორც ყოველთვის, უსამართლო ხარ. 
მშვენივრედ იცი, რომ ყოველთვის კარგად გექცეოდით, შენთვის ყველაფერს ვაკეთებდით, 
რაც შეგვეძლო. 

– ყველაფერს, ადამიანური მოპყრობის გარდა. წამდაუწუმ იმეორებდით, რომ ექსპერიმენ-
ტამდე არარაობა ვიყავი და ვიცი რატომაც. იმიტომ, რომ თუ იქამდე არაფერი ვიყავი, ესე 
იგი, ჩემს შექმნას თქვენ უნდა გიმადლოდეთ, რაც ჩემს ბატონ-პატრონად გაქცევთ. ვერ 
აგიტანიათ, რომ ოცდაოთხი საათი მადლიერების ფრქვევაში არ ვარ. გინდ დაიჯერეთ, 
გინდ არა, მადლიერი ვარ. მაგრამ რაც ჩემთვის გააკეთეთ  რა საოცრებაც არ უნდა იყოს, 
იმის უფლებას არ გაძლევთ, რომ საცდელი ცხოველივით მომექცეთ. პიროვნება ვარ და 
ჩარლიც პიროვნება იყო ჯერ კიდევ მანამდე, სანამ ამ ლაბორატორიაში ფეხს შემოდგამდა. 
გაოცებული ჩანხართ! აი, უცებ ისიც აღმოვაჩინეთ, რომ ყოველთვის პიროვნება ვიყავი, 
ექსპერიმენტამდეც კი. ეს კი ეწინააღმდეგება თქვენს რწმენას, რომ ასქულიანზე დაბალი 
IQ-ს მქონე ადამიანი სათვალავშიც კი არ არის ჩასაგდები. როცა მიყურებთ, სინდისის 
ქენჯნა გაწუხებთ არა, პროფესორო ნიმურ? 

– მეყოფა ამის მოსმენა, მთვრალი ხარ, – გამოსცრა ნიმურმა. 
– აჰ, არა, – დავარწმუნე მე, – მთვრალი რომ ვიყო, სულ სხვა ჩარლი გორდონს ნახავდით. 

ჰო, სიბნელეში მობორიალე ჩარლი გორდონი ისევ ჩვენ გვერდით არის. ის ჩემშია. 
– მგონი გაგიჟდა, – თქვა მისის ნიმურმა, – ისე ლაპარაკობს, გეგონება აქ ორი ჩარლი 

გორდონი იყოს. ექიმო, მგონი სჯობს, მიხედოთ. 
ექიმმა სტრაუსმა თავი გააქნია: – არა. ვიცი რასაც გულისხმობს. ეს ბოლოდროინდელ 

თერაპიის სეანსებზე ამოტივტივდა. ბოლო ერთი თვის მანძილზე პიროვნების უცნაური 
გახლეჩის მოწმე გავხდი. რამდენჯერმე ჰქონდა შემთხვევა, რომ საკუთარ თავს ისეთად 
განიცდიდა, როგორიც ექსპერიმენტამდე იყო. ეს განცალკევებული, კერძო ინდივიდი მის 
ცნობიერებაში დამოუკიდებლად აგრძელებდა ფუნქციონირებას. თითქოს ძველი ჩარლი 
თავის სხეულზე კონტროლის დასაბრუნებლად იბრძოდა... 



– არა, მე ეგ არ მითქვამს! კონტროლის დასაბრუნებლად არ იბრძვის. ჩარლი აქ არის, 
ჩემთან, მაგრამ ბრძოლით არ მებრძვის. მხოლოდ იცდის. ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, 
ან ჩემთვის რაიმეში ხელის შეშლა არასდროს უცდია. – მერე ელისის ამბავი გამახსენდა და 
შევასწორე: – თითქმის არასდროს. მოკრძალებული, მორიდებული ჩარლი, ცოტა ხნის წინ 
რომ ახსენებდით, მოთმინებით იცდის. ვაღიარებ, ბევრ რამეში ვგავარ, მაგრამ მოკრძალება 
და მორიდება, მისგან განსხვავებით, არ მახასიათებს. კარგად ვისწავლე, რომ კაცს 
ცხოვრებაში ხეირს არც ერთი მათგანი არ დააყრის. 

– ცინიკოსი გახდი, – თქვა ნიმურმა, – დიდმა შესაძლებლობებმა ამის მეტი ვერაფერი 
მოგიტანა. გენიოსად ქცევამ სამყაროსა და თანამოძმე ადამიანების რწმენა დაგიკარგა. 

– სულ ასე როდია, – ვთქვი წყნარად, – მაგრამ იმდენი კი შევიგნე, რომ მარტო ინტელექტი 
ჩირადაც არ ღირს. აქ, თქვენს უნივერსიტეტში ინტელექტს, განათლებას, ცოდნას 
ეთაყვანებით. მე კი ვიცი, რა გამოგრჩათ მხედველობიდან  ინტელექტსა და განათლებას 
ადამიანური სითბოს გარეშე გახვრეტილი გროშის ფასი აქვს. 
იქვე მდგარ მაგიდაზე მარტინის მორიგ ჭიქას ვწვდი და ქადაგება განვაგრძე: 
– არასწორად ნუ გამიგებთ, ინტელექტი ადამიანის ერთ-ერთი უდიდესი სიქველეთაგა-

ნია. მაგრამ ცოდნისმაძიებლობა სიყვარულის ძიებას მეტისმეტად ხშირად ავიწროებს 
ხოლმე. ეს კიდევ ერთი ისეთი რამაა, სულ ახლახან რომ აღმოვაჩინე. ჰიპოთეზის სახით 
შემოგთავაზებთ: ინტელექტი სიყვარულის გაცემისა და მიღების უნარის გარეშე 
მენტალურ და ემოციურ აშლილობებს, ნევროზს და სავარაუდოდ, ფსიქოზსაც კი იწვევს. 
ჩემი სიტყვებით რომ ვთქვა, საკუთარი თავით მოცულ, საკუთარ თავში ჩაძირულ, 
საკუთარი თავით შეზღუდულ, ადამიანურ ურთიერთობებს მოკლებულ გონებას 
ძალადობისა და ტკივილის მეტი არაფერი მოაქვს. გონებაჩამორჩენილი რომ ვიყავი, 
უამრავი მეგობარი მყავდა, ახლა კი არავინ გამაჩნია. ო, არა, უამრავ ადამიანს ვიცნობ. 
ძალიან, ძალიან ბევრს. მაგრამ ნამდვილი მეგობრები არ მყავს. საცხობში რომ ვმუშაობდი, 
მყავდნენ. ახლა კი დედამიწაზე არავინ მეგულება ისეთი, ჩემთვის რამეს რომ ნიშნავდეს, ან 
მე რომ ვნიშნავდე რამეს მისთვის, – ვატყობდი, რომ სიტყვებს ნელ-ნელა ვწელავდი და 
თავბრუსხვევა მეწყებოდა, – ეს ხომ არ უნდა იყოს ასე, ხომ? – დავიჟინე მე, – მითხარით, 
ხომ არ უნდა იყოს ასე? 
სტრაუსი მოვიდა და მკლავში ხელი ჩამავლო: – ჩარლი, იქნებ სჯობს ცოტა ხნით წამოწვე. 

ძალიან ბევრი დალიე. 
– რას მიყურებთ? რა იყო, რამე ისე არ ვთქვი? რამე ისე არ იყო? რამე ხომ არ შემეშალა? 
პირში ენას ძლივს ვაბრუნებდი, გეგონებოდა შიგ მთელი შპრიცი ნოვოკაინი გამიკეთესო. 

მთვრალი ვიყავი, კონტროლი სრულებით დაკარგული მქონდა. უცებ თითქოს ვიღაცამ 
ხელი ამომრთველს დააჭირაო  სცენას სასადილო ოთახის კარიდან ვუყურებდი. მეორე 
ჩარლის ვხედავდი  მაგიდასთან იდგა, ხელში სასმელი ეჭირა, გაფართოებული და 
შეშინებული თვალებით იყურებოდა. 

– ყოველთვის ვცდილობ, კარგად მოვიქცე. დედა სულ მეუბნებოდა, ადამიანებს კეთი-
ლად მოექეციო. ასე შარს თავიდან აიცილებ და ბევრი მეგობარი გეყოლებაო,  ვხედავდი, 



როგორ ცმუკავდა და იკრუნჩხებოდა და მივხვდი, ტუალეტში უნდოდა. ღმერთო, ოღონდ 
ამათ თვალწინ არა... 

– გთხოვთ მაპატიოთ, უნდა წავიდე... – ვთქვი მე, როგორღაც ვძლიე სიმთვრალით 
გამოწვეულ დამბლას, ჩარლი იქაურობას მოვაშორე და ტუალეტისკენ გავიყვანე. 
დროულად მიასწრო, მარცხს გადაურჩა და რამდენიმე წამში კონტროლი ისევ აღვიდგინე. 

ლოყა კედელს მივადე და სახე ცივი წყლით დავიბანე. ჯერ კიდევ ვბარბაცებდი, მაგრამ 
ვიცოდი, გამოვძვრებოდი. აი, ამ დროს დავინახე როგორ მიყურებდა ჩარლი პირსაბანის 
თავზე დაკიდული სარკიდან. არ ვიცი როგორ მივხვდი, რომ ეს მე კი არა, ჩარლი იყო. 
ალბათ მისი სახის ჩლუნგმა, შეკითხვის გამომხატველმა გამომეტყველებამ მიმახვედრა. 
თვალები შეშინებული და გაფართოებული ჰქონდა, გეგონებოდა, ერთი სიტყვაც რომ 
მეთქვა, მაშინვე გატრიალდებოდა და თავს სარკისმიღმიერ სამყაროში დურთავდა. მაგრამ 
არ გაქცეულა. იდგა და პირდაღებული, ყბაჩამოშვებული მიყურებდა. 

– გამარჯობა, – ვუთხარი, – ესე იგი, როგორც იქნა, პირისპირ შემხვდი, არა? 
წარბები ოდნავ შეკრა, თითქოს არ ესმოდა რას ვეუბნებოდი, თითქოს ახსნა სჭირდებოდა, 

მაგრამ ვერ ხვდებოდა, როგორ ეთხოვა. მერე შეეშვა მცდელობას და ცალყბად, მრუდედ 
გაიღიმა. 

– იდექი მანდ და მიყურე! – ვუყვირე, – ყელში ამომივიდა კარებში და ბნელ კუთხეებში 
რომ აიტუზები ხოლმე, სადაც ვერ მოგწვდები და მითვალთვალებ. 
ისევ მომშტერებოდა. 
– ვინ ხარ შენ, ჩარლი? 
მხოლოდ მიღიმოდა. 
თავი დავიქნიე და იმანაც დამიქნია. 
– რა გინდა? 
მხრები აიჩეჩა. 
– კარგი ერთი, რაღაც გენდომება. ამდენი ხანია, კუდში დამდევ... 
ქვევით დაიხედა და მერე ჩემს ხელებს შეხედა რომ მიმხვდარიყო, რას უყურებდა:  
– ამათი დაბრუნება გინდა, არა? გინდა, წავიდე, რომ დაბრუნდე და იქიდან გააგრძელო 

ცხოვრება, სადაც შეგაწყვეტინეს, ხომ? ვერც გაგამტყუნებ. მიუხედავად იმისა, რომ დიდად 
ვერაფერში იყენებდი, ეს ხომ შენი სხეული, შენი ტვინი და შენი ცხოვრებაა. აბა, რა 
უფლება მაქვს, წაგართვა? ამის უფლება ხომ არავის აქვს. ვინ თქვა, რომ ჩემი სინათლე შენს 
სიბნელეზე უკეთესია? ვინ თქვა, რომ შენს სიბნელეს სიკვდილი სჯობს? მე რა უფლება 
მაქვს, რომ ასე ვიფიქრო? მაგრამ კიდევ ერთ რამეს გეტყვი, ჩარლი, – ავდექი და სარკეს 
მოვშორდი, – „მე შენი მეგობარი როდი ვარ. მე მტერი ვარ შენი. ჩემს ინტელექტს უბრძოლ-
ველად არ დავთმობ. იმ გამოქვაბულში ვეღარ შევბრუნდები. წასასვლელი არსად მაქვს, ასე 
რომ, გირჩევნია, გვერდზე გადგე. ჩემს არაცნობიერში დარჩი, იქ არის შენი ადგილი. ჩემს 
დევნას კი მოეშვი. დანებებას არ ვაპირებ, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რას ფიქრობს. არ 
მაღელვებს, მარტოსული ვიქნები თუ არა. იმის შენარჩუნებას ვაპირებ, რაც მიბოძეს. მინდა 
მსოფლიოსთვის და სხვა შენნაირი ადამიანებისთვის კარგი საქმეები გავაკეთო. 



კარისკენ რომ წავედი, მომეჩვენა, თითქოს ხელს ჩემკენ იწვდიდა. მაგრამ ეს ყველაფერი 
ხომ სისულელე იყო. მთვრალი ვიყავი, ეს კი ჩემი ანარეკლი იყო და მეტი არაფერი. 
რომ გამოვედი, სტრაუსს ჩემი ტაქსიში ჩასმა უნდოდა, მაგრამ დავიჟინე, ჩემით წავალ-

მეთქი. ცოტაოდენი სუფთა ჰაერი მინდოდა, ეს იყო და ეს, გამყოლი კი არ მჭირდებოდა. 
მარტოს მინდოდა გამევლო. 
თავს ზუსტად ისეთად ვგრძნობდი, ნიმურმა რომ აღმწერა – ამპარტავანი, ეგოცენტრული 

ნაბიჭვარი ვიყავი. ჩარლისგან განსხვავებით, არც მეგობრების შეძენის უნარი მქონდა და 
არც სხვა ადამიანებზე და მათ პრობლემებზე ფიქრის ძალა შემწევდა. მხოლოდ და 
მხოლოდ საკუთარი თავი მაინტერესებდა. იმ სარკეში ჩემი თავი წუთით ჩარლის თვალით 
დავინახე. გარედან შევხედე და დავინახე, რადაც ვიქეცი. და მრცხვენოდა. 
რამდენიმე საათში ჩემს სახლთან ვიყავი. მაღლა, კიბეზე ავედი და მკრთალად განათე-

ბულ დერეფანი გავიარე. ფეის ოთახს რომ ჩავუარე, ვნახე, რომ შუქი ენთო და მისი 
კარისკენ წავედი. მაგრამ როგორც კი დაკაკუნება დავაპირე, შიგნიდან ფეის კისკისი და 
მამაკაცის საპასუხო ხარხარი მომესმა. 
უკვე მეტისმეტად გვიანი იყო. 
ჩუმად შევედი ბინაში და ერთხანს სიბნელეში ვიდექი, ვერც განძრევას ვბედავდი, ვერც 

შუქის ანთებას. ასე ვიდექი და თვალწინ მორევი მიტრიალებდა. 
რა დამემართა? რატომ ვიყავი ასე მარტოდმარტო მთელს სამყაროში? 
დილის 4:30  ამოცანის პასუხი ვიპოვე. მთვლემარეს მომივიდა თავში. ბრახ!  და გამიელვა. 

ყველაფერი ერთმანეთს ესადაგება. ახლა უკვე ვიცი, რა უნდა მცოდნოდა თავიდანვე. 
ძილის დრო აღარ არის. ლაბორატორიაში უნდა დავბრუნდე და ჩემი შედეგები კომპიუ-
ტერში არსებულ მონაცემებს უნდა შევადარო. აი, ეს არის ექსპერიმენტის შეცდომა.  
ვიპოვე. 
ახლა რა იქნება ჩემს თავს? 
 
 
26 აგვისტო   
წერილი პროფესორ ნიმურს (ასლი) 
ძვირფასო პროფესორო ნიმურ, 
ცალკე კონვერტით გიგზავნით ჩემი ანგარიშის ასლს სათაურით: „ელჯერნონ-გორდონის 

ეფექტი – გაუმჯობესებული ინტელექტის სტრუქტურისა და ფუნქციონირების კვლევა“. 
შეხედულებისამებრ, შეგიძლიათ, გამოაქვეყნოთ. როგორც იცით, ჩემი ექსპერიმენტები 
დასრულებულია. ანგარიშის დანართში ყველა ფორმულა და მონაცემთა მათემატიკური 
ანალიზი შეგიძლიათ იხილოთ. ისინი, ცხადია, გადასამოწმებელია. 
შედეგები ნათელია. ჩემი სწრაფი აღმასვლის სენსაციურ ასპექტებს არ ძალუძთ ფაქტების 

შენიღბვა. თქვენი და ექიმ სტრაუსის მიერ შემუშავებულ ქირურგიულ-ინექციურ მეთოდს 
ადამიანის ინტელექტის გაუმჯობესების სფეროში ამჟამად პრაქტიკული გამოყენების 
მხოლოდ მცირე ან ნულოვანი პერსპექტივა გააჩნია. 



გაგაცნობთ ელჯერნონზე დაკვირვების საფუძველზე მიღებულ მონაცემებს: მიუხედავად 
იმისა, რომ ფიზიკურად ჯერ კიდევ ახალგაზრდაა, უკვე გონებრივ რეგრესიას განიცდის. 
მოტორული აქტივობა დარღვეულია; აღენიშნება ჯირკვლების ფუნქციონირების საერთო 
შესუსტება, კოორდინაციის უნარის მზარდი გაუარესება და პროგრესირებადი ამნეზიის 
მკვეთრი ნიშნები. როგორც ანგარიშშია ნაჩვენები, ჩემი ახალი ფორმულის მეშვეობით 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი შედეგების საფუძველზე ფიზიკური და გონებრივი 
დაქვეითების ამ სინდრომების წინასწარმეტყველებაა შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, 
რომ ორივე ჩვენგანზე განხორციელებულ ქირურგიულ სტიმულირებას ყველა გონებრივი 
პროცესის ინტენსიფიკაცია და აქსელერაცია მოჰყვა, ხარვეზი, რომელსაც თავს უფლება 
მივეცი და „ელჯერნონ-გორდონის ეფექტი“ ვუწოდე, მთელი ამ დაჩქარებული ინტელექ-
ტუალური ზრდის ლოგიკური შედეგია. ამრიგად, ჩემ მიერ დამტკიცებული ჰიპოთეზის 
ფორმულირება ასეთია: 

„ხელოვნურად გაუმჯობესებული ინტელექტის დაქვეითების სისწრაფე გაუმჯობესების 
მასშტაბის პირდაპირპროპორციულია“. 
სანამ წერა შემიძლია, მიღწეული შედეგების ანგარიშების ფურცელზე გადმოტანას 

განვაგრძობ. ეს ჩემი ერთ-ერთი იშვიათი სიამოვნებათაგანია, რომლითაც განმარტოებისას 
ვტკბები. გარდა ამისა, ანგარიშების ბოლომდე წარმოება აუცილებელია, რათა კვლევას 
დასრულებული ფორმა ჰქონდეს. თუმცაღა, ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ ჩემი 
გონებრივი დეგრადაცია საკმაოდ სწრაფი იქნება. 
ათასჯერ გადავამოწმე მონაცემები შეცდომის აღმოჩენის იმედით, მაგრამ სამწუხაროდ, 

შედეგები უცვლელია. მადლიერი ვარ, რომ მეძლევა შესაძლებლობა, ადამიანის ტვინის 
ფუნქციონირებისა და ადამიანის ინტელექტის ხელოვნური ზრდის კანონზომიერების 
შესახებ არსებულ ცოდნას მცირეოდენი შევმატო. 
იმ საღამოს ექიმი სტრაუსი ამბობდა, რომ ხელმოცარული ექსპერიმენტი, თეორიის 

უარყოფა შემეცნების განვითარებისათვის ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორიც წარმატება. 
ახლა ვიცი, რომ ეს ასეა. თუმცაღა ვწუხვარ, რომ მეცნიერებაში შეტანილმა ჩემმა წვლილმა 
მკვლევართა იმ გუნდის შრომა უნდა მისცეს ცეცხლს, ჩემთვის ამდენი რომ გააკეთეს. 
გულითადად, 
თქვენი ჩარლი გორდონი 
დანართი: ანგარიში 
ასლი: ექ. სტრაუსს 
უელბერგის ფონდს 
 
 
1 სექტემბერი   
პანიკას არ უნდა ავყვე. მალე დეგრადაციის პირველი სიმპტომები  ემოციური არასტაბი-

ლურობისა და გულმავიწყობის ნიშნები გამომივლინდება. შევამჩნევ კი? ახლა ისღა 
დამრჩენია, რომ ჩემი გონებრივი მდგომარეობის შესახებ რაც შეიძლება ობიექტური 
ჩანაწერების წარმოება განვაგრძო. უნდა მახსოვდეს, რომ ეს ფსიქოლოგიური დღიური 



პირველი და ალბათ, უკანასკნელი ამგვარი წერილობითი დოკუმენტი იქნება. ამ დილით 
ნიმურმა ბერტს ჩემი ანგარიში და სტატისტიკური მონაცემები ჰალსტონის უნივერსიტეტ-
ში გაატანა, რომ დარგის საუკეთესო სპეციალისტებს ჩემ მიერ მიღებული შედეგები და 
ფორმულების სისწორე გადაემოწმებინათ. მთელი ბოლო ერთი კვირა ბერტმა ჩემი 
ექსპერიმენტისა და მეთოდოლოგიური ჩარჩოს შესწავლას მოანდომა. თავის დაზღვევის 
მათმა მცდელობებმა არ უნდა გამაღიზიანოს. ბოლოს და ბოლოს, ამ კვლევაში მე 
„შემოსწრებული ჩარლი“ ვიყავი და ნიმურს ძალიან უჭირს იმის აღიარება, რომ ჩემმა 
შრომამ მისას აჯობა. თავისი ავტორიტეტის შესახებ არსებული მითი ძვალრბილში აქვს 
გამჯდარი, მე კი გარედან მოსული, უცხო ვარ. 
უკვე აღარ მაღელვებს რას ფიქრობს ამ საკითხზე ნიმური, ან ვინმე სხვა. დრო აღარ 

იცდის. სამუშაო დასრულებულია, მონაცემები მზად არის და ახლა იმის დამტკიცებასღა 
უნდა დაველოდო, რამდენად სწორად ვიწინასწარმეტყველე ჩემი მომავალი ელჯერნონის 
მონაცემების საფუძველზე აგებული მრუდის მიხედვით. 
ელისს რომ ეს ამბავი ვუთხარი, ატირდა და გარეთ გავარდა. უნდა შევაგნებინო, რომ თავს 

დამნაშავედ არ უნდა გრძნობდეს. 
 
 
2 სექტემბერი   
ჯერჯერობით ყველაფერი განუსაზღვრელია. მკვეთრი თეთრი შუქით გამსჭვალულ 

მდუმარებაში ვარ ჩაძირული. ირგვლივ ყველაფერი მოლოდინში გაყურსულა. მესიზმრება, 
რომ მარტოდმარტო მთის წვერზე ვდგავარ და ფერხთით გადაშლილ მწვანე და ყვითელი 
ლაქების პეიზაჟს ვუცქერ. მზე თავზე დამნათის და ჩემი ჩრდილი ფეხების ირგვლივ 
პატარა, შეკუმშულ წრედ აფენია. მერე კი მზე ნელ-ნელა დაბლა ეშვება, ჩრდილი იზრდება 
და შორს, ჰორიზონტისმიმართულებით ვიწრო ბილიკად იწელება. 
აქ კიდევ ერთხელ მინდა ის გავიმეორო, რაც ექიმ სტრაუსს ერთხელ უკვე ვუთხარი. 

მომხდარში ბრალი არავის მიუძღვის. ექსპერიმენტი ყურადღებით იყო მომზადებული, 
ცხოველებზე წინასწარ ყოველმხრივ გამოსცადეს და სტატისტიკური ვალიდურობაც არ 
დარღვეულა. როცა პირველი საცდელი ადამიანის რანგში ჩემი გამოყენება გადაწყვიტეს, 
მათი რწმენა, რომ ფიზიკური ზიანის საფრთხე არ არსებობდა, საფუძვლიანი იყო. 
მოსალოდნელ ფსიქოლოგიურ მახეებს კი წინასწარ ვერავინ წარმოიდგენდა. არ მინდა 
ვინმე დაზარალდეს იმის გამო, რაც მე დამემართა. 
ერთადერთი შეკითხვა ახლა ის არის, კიდევ რამდენ ხანს გავძლებ. 
 
 
15 სექტემბერი  
ნიმურმა მითხრა, რომ ჩემ მიერ მიღებული შედეგები დადასტურებულია. ეს იმას 

ნიშნავს, რომ ხარვეზს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და მთელ პირველად ჰიპოთეზას 
ეჭვქვეშ აყენებს. შესაძლოა ოდესმე პრობლემის გადაჭრის მეთოდს მიაგნონ, თუმცა ამ 
ეტაპზე ეს შეუძლებელია. ჩემი რეკომენდაციაა, შეწყდეს ცდები ადამიანებზე, სანამ 



პრობლემურ საკითხებს ცხოველებზე ჩატარებული დამატებითი კვლევებით არ მოფენენ 
ნათელს. 
ვფიქრობ, ამ თვალსაზრისით ყველაზე იმედის მომცემი მიმართულება ადამიანის 

ორგანიზმში ფერმენტების ბალანსის კვლევა იქნება. როგორც სხვა შემთხვევებში, მთავარი 
ფაქტორი აქაც დრო  დეფიციტის აღმოჩენისა და საქმეში ჰორმონალური ჩამნაცვლებლების 
ჩართვის სისწრაფეა. ვისურვებდი, კვლევის ამ მიმართულების განვითარებაში, ასევე, 
ტვინის ქერქის ლოკალური კონტროლისათვის გამოსადეგი რადიოიზოტოპების ძიებაში 
მიმეღო მონაწილეობა, მაგრამ ახლა ვიცი, რომ ამის დრო აღარ მექნება. 

 
 
17 სექტემბერი   
დაბნეული ვხდები. ნივთებს მაგიდაზე, ან ლაბორატორიის საწერი მაგიდის უჯრაში 

ვტოვებ. რომ ვეღარ ვპოულობ, წონასწორობას ვკარგავ და ყველას ვუშარდები. პირველი 
ნიშნები გამოვლინდა? 
ორი დღის წინ ელჯერნონი მოკვდა. დილის ოთხის ნახევარზე, ნავმისადგომთან 

სეირნობის შემდეგ ლაბორატორიაში დავბრუნდი და ვიპოვე. გალიის კუთხეში იწვა 
გვერდულად გართხმული, თითქოს ძილში გარბოდა. 
გაკვეთამ აჩვენა, რომ ჩემი წინასწარი ვარაუდი გამართლდა. ელჯერნონის ტვინი 

ნორმალურთან შედარებით წონაში ორჯერ იყო შემცირებული, ტვინის ხვეულები გლუვი 
გამხდარიყო, ფისურები კი გაღრმავებული და გაფართოებული ჰქონდა. საზარელია იმის 
წარმოდგენა, რომ შესაძლოა, ამ წუთებში მეც იგივე მემართებოდეს. მას შემდეგ, რაც 
საკუთარი თვალით ვიხილე, რა მოუვიდა ელჯერნონს, ყველაფერი უფრო რეალური 
გახდა. ცხოვრებაში პირველად მეშინია მომავლის. 
ელჯერნონის გვამი მეტალის პატარა კონტეინერში ჩავდე და შინ წავიღე. უფლებას ვერ 

მივცემდი, ღუმელში გადაეძახებინათ. ვიცი, ჩემი მხრიდან სულელური და სენტიმენტა-
ლური საქციელი იყო, მაგრამ გუშინ ღამით უკანა ეზოში დავმარხე. საფლავზე მინდვრის 
ყვავილებს რომ ვდებდი, ტირილი ამივარდა. 

 
 
21 სექტემბერი   
ხვალ მარკსის ქუჩაზე მივდივარ დედაჩემის სანახავად. გუშინდელმა სიზმარმა 

მოგონებები აღმიძრა და მეხსიერებაში წარსულის მოზრდილი ნაგლეჯი ამომიტივტივა. 
მისი ქაღალდზე გადატანა უნდა მოვასწრო, სანამ დამვიწყებია, რადგან ბოლო დროს 
ყველაფერი სწრაფად მავიწყდება. მოგონება დედაჩემს ეხება და ახლა უფრო მეტად, ვიდრე 
ოდესმე, მინდა გავუგო; გავიგო როგორი იყო და რატომ მოიქცეა ისე, როგორც მოიქცა. არ 
უნდა შევიძულო. 
მასთან მანამდე უნდა მოვრიგდე, სანამ შევხვდები, რომ ცხელ გულზე სულელური, ან 

უხეში არაფერი ჩავიდინო. 
 



27 სექტემბერი   
რასაც ახლა ვწერ, სასწრაფოდ ჩასაწერია. ეს ანგარიში რაც შეიძლება სრული უნდა იყოს. 
სამი დღის წინ ვიყავი როუზის სანახავად. როგორც იქნა, თავს ვაიძულე, ბერტისთვის 

ისევ გამომერთმია მანქანა. მეშინოდა, მაგრამ თან ვიცოდი, რომ უნდა წავსულიყავი.  
მარკსის ქუჩაზე რომ მივედი, თავიდან ვიფიქრე, სხვა ადგილას მოვხვდი-მეთქი. 

იქაურობა ასეთი სრულებით არ მახსოვდა. ბინძური ქუჩა იყო. დანგრეული სახლების 
ადგილას სიცარიელე სუფევდა, დანარჩენები კი დაფხავებული ქოხმახები იყო. 
ტროტუარზე კარმოგლეჯილი ძველი მაცივარი ეგდო, იქვე, ბორდიურზე  დაგლეჯილი, 
გაფატრული ლეიბი, რომელსაც მავთულები ალაგ-ალაგ ნეკნებივით ამოსჩროდა. ზოგი 
სახლის ფანჯრები აეჭედათ, მანქანა სახლიდან ერთი კვარტალის დაშორებით გავაჩერე და 
ფეხით გავიარე. 
მარკსის ქუჩაზე ბავშვები არსად ჩანდნენ. ეს სულაც არ ჰგავდა მეხსიერებაში ჩარჩენილ 

ბავშვობის ხატს, ყოველთვის თან რომ დამყვებოდა  იქაურობა მოთამაშე ბავშვებით არის 
სავსე, ჩარლი კი ფანჯრიდან უცქერს (უცნაურია, რომ ქუჩის შესახებ ჩემი მოგონებების 
უმეტესობას ირგვლივ ფანჯრის ჩარჩო აქვს შემოვლებული, მე ყოველთვის მიღმა ვარ და 
გარეთ მოთამაშე ბავშვებს ვუყურებ). ახლა იქ რამდენიმე მოხუცის მეტი არავინ იყო, 
გაცრეცილი პარმაღების ჩრდილს რომ შეფარებოდნენ. 
სახლს რომ მივუახლოვდი, მეორედ დავიზაფრე  დედაჩემი შესასვლელი კიბის ბაქანზე 

იდგა, ძველი ყავისფერი სვიტერი ეცვა და ცივი და ქარიანი ამინდის მიუხედავად, 
პირველი სართულის ფანჯრებს რეცხავდა. ყოველთვის მეზობლების დასანახად 
მუშაობდა, რომ ეჩვენებინა, რა კარგი ცოლი და დედა იყო. 
სხვების აზრი ყოველთვის ყველაფერზე მნიშვნელოვანი იყო  გარეგნულ იერს ოჯახსა და 

საკუთარ თავზე წინ აყენებდა. ამ წესს მუდამ კეთილსინდისიერად იცავდა. მეტი სულ 
უმეორებდა, რომ ცხოვრებაში ბევრი რამ სხვა ადამიანების აზრზე მნიშვნელოვანი იყო, 
მაგრამ უშედეგოდ. ნორმა კარგად უნდა ყოფილიყო ჩაცმული, სახლში კარგი ავეჯი უნდა 
ჰქონოდა, ჩარლი სახლში უნდა ყოფილიყო გამოკეტილი, რათა მეზობლებს რამეზე ეჭვი 
არ აეღოთ. 
ჭიშკართან შევჩერდი და ვუყურებდი, სულის მოსათქმელად როგორ გაიმართა. მისი 

სახის დანახვაზე ავცახცახდი, მაგრამ ეს ის სახე როდი იყო, მოგონებებში გაცოცხლებას 
რომ ვცდილობდი. გათეთრებულ თმაში ალაგ-ალაგ ვერცხლისფერი ერია, თხელ ლოყებზე 
კანი დანაოჭებოდა. შუბლი ოფლისგან უბზინავდა. თვალი მომკრა და ჩემკენ გამოიხედა. 
მინდოდა, შევტრიალებულიყავი და უკან გავბრუნებულიყავი, მაგრამ არ შემეძლო, უკვე 
ძალიან შორს შევტოპე. ავდგებოდი და მისამართს ვკითხავდი, ვითომ ამ უცნაურ უბანში 
გზა ამებნა. მისი დანახვაც მეყოფოდა. მაგრამ ამის ნაცვლად ისღა შევძელი, გაუნძრევლად 
ვმდგარიყავი და მის მოქმედებას დავლოდებოდი. ის კი იდგა და მიყურებდა. 

– გნებავთ რამე? – მისი მკვეთრი ხმა მეხსიერების უსასრულო დერეფნებში შეუცდომელ 
ექოდ ისმოდა. 
პირი გავაღე, მაგრამ ხმა არ ამომდიოდა. ვიცოდი, რომ პირში არაფერი მჭირდა. თავს 

ძალას ვატანდი, რომ დავლაპარაკებოდი, რამე ამომეღერღა. თვალებზე ვატყობდი, რომ 



მიცნო. არ მინდოდა ასეთი ვენახე. არ მინდოდა მის წინაშე ასე მეტყველების 
უნარწართმეული ყეყეჩივით ვმდგარიყავი. მაგრამ პირი გამომშრალი მქონდა და ენა შიგ 
დოლაბივით მედო. 
ბოლოს რაღაც ამოვთქვი. თუმცა ეს ის არ იყო, რის თქმასაც ვაპირებდი (რამე დამამშვი-

დებლის და წამახალისებლის თქმა მქონდა განზრახული, სიტუაციაზე კონტროლის 
აღების, მთელი წარსულისა და ტკივილის ორიოდე სიტყვით გაქარვების საშუალებას რომ 
მომცემდა). ამის ნაცვლად, ჩახრინწული ყელიდან ერთადერთი სიტყვა აღმომხდა: – დეეე... 
რამდენი რამ ვიცოდი, რამდენ ენას ვფლობდი სრულყოფილად, მე კი ერთადერთი, რაც 

მისთვის შევძელი მეთქვა, ზღურბლზე რომ იდგა და მომშტერებოდა, „დეეე“ – იყო. ისე 
შევკიკინე, როგორც მწყურვალმა ბატკანმა  ძუძუს. 
შუბლი მკლავით მოიწმინდა და მოჭუტული თვალებით შემომხედა, თითქოს კარგად ვერ 

მხედავდა. ნაბიჯი წინ გადავდგი, ჭიშკარს გავცდი, ბილიკზე გადავედი და კიბეს 
მივუახლოვდი. უკან დაიხია. 
ბოლომდე არ ვიყავი დარწმუნებული, მიცნო თუ ვერა, მაგრამ უცებ აღმოხდა: – „ჩარლი!“ 

არც კივილით უთქვამს, არც ჩურჩულით  ისე წარმოთქვა, როგორც ძილბურანიდან 
ახლადგამოფხიზლებულმა. 

– დე... – ავუყევი კიბეს, – მე ვარ... 
ჩემს მოძრაობაზე დაფრთხა, უკან დაიხია, საპნიანი წყლით სავსე სათლი გადააყირავა და 

ჭუჭყიანი ქაფი საფეხურებს გადაევლო. 
– აქ რას აკეთებ? 
– შენი ნახვა მინდოდა... შენთან ლაპარაკი... 
ენას რომ პირში ვერ ვაბრუნებდი, სხვანაირი ხმა ამომდიოდა – მსუყე, ცრემლნარევი. 

შესაძლოა, დიდი ხნის წინ სწორედ ასე ვლაპარაკობდი. 
– არ წახვიდე, რა! არ გამექცე! – შევევედრე. 
მაგრამ უკვე შემოსასვლელში შევიდა და კარი ჩამიკეტა. ცოტა ხნის შემდეგ ვხედავდი, 

როგორ მიყურებდა დაფეთებული თვალებით კარზე ჩამოფარებული გამჭვირვალე თეთრი 
ფარდის იქიდან. ტუჩები უხმოდ ამოძრავდნენ: – წადი აქედან! თავი დამანებე! 
რატომ?! ვინ იყო ასე რომ უარმყოფდა? ზურგს რა უფლებით მაქცევდა? 
– შემომიშვი! შენთან ლაპარაკი მინდა! შემომიშვი! – კარზე ისე მაგრად მივაბრახუნე, რომ 

შუშა გაიბზარა. ბზარი აბლაბუდასავით გაიშალა, შიგ ჩემი კანი მოიყოლა და მაგრად 
ჩამიჭირა. ალბათ ეგონა, ჭკუიდან შევიშალე და იმისთვის დავბრუნდი, რომ მისთვის რამე 
დამეშავებინა. კარს ხელი უშვა და გაიქცა. 
კარს ისევ მივაწექი. საკეტი დამნებდა, მოულოდნელობისგან წონასწორობა დავკარგე და 

შემოსასვლელის იატაკზე დავეცი. გატეხილ შუშაზე გაჭრილი ხელიდან სისხლი მდიოდა. 
მისი ახლადმოპრიალებული ლინოლეუმი რომ არ დამესვარა, სხვა რომ ვერაფერი 
მოვიფიქრე, ხელი ჯიბეში ჩავიდე. შიგნით შევედი. იმ საფეხურებს ჩავუარე, კოშმარებში 
ასე ხშირად რომ მესიზმრებოდა. რამდენჯერ დამდევნებიან ამ ვიწრო, გრძელ კიბეზე 
დემონები, ფეხებში რომ მწვდებოდნენ და სარდაფში მიმათრევდნენ, მე კი საკუთარი ენა 



მახრჩობდა და ხმას მიხშობდა, პირს ვაღებდი და ხმა არ ამომდიოდა. როგორც უორენის 
თავშესაფრის „ჩუმ ბიჭებს“. 
ჩვენი ბინის პატრონები, მეორე სართულზე მცხოვრები ცოლ-ქმარი მეიერები ყოველთვის 

კეთილად მექცეოდნენ. ტკბილეულით მიმასპინძლდებოდნენ, თავიანთ სამზარეულოში 
ჯდომისა და ძაღლთან თამაშის ნებას მრთავდნენ ხოლმე. მათი ნახვა მინდოდა, მაგრამ 
თქმის გარეშეც ვხვდებოდი, რომ გარდაცვლილები იყვნენ და ზევით ახლა უცხოები 
ცხოვრობდნენ. ის ასასვლელი ჩემთვის ახლა სამუდამოდ დაკეტილი იყო. 
კარი დერეფნის ბოლოს, რომლის მიღმაც როუზი გაუჩინარდა, ჩაკეტილი იყო და წუთით 

ყოყმანით შევდექი. 
– კარი გამიღე. 
პასუხად პატარა ძაღლის გამკივანი ყეფა გაისმა. გამიკვირდა. 
– მომისმინე, – ვთქვი მე, – არაფერს დაგიშავებ. გრძელი გზა გამოვიარე და შენს უნახავად 

აქედან ვერ წავალ. კარს თუ არ გამიღებ, იცოდე, შემოვამტვრევ. 
მისი ხმა გავიგე: – ჩუ, ნეპი...წადი, საძინებელში გადი. – წუთიც და კარის საკეტის 

ჩხაკუნი გავიგე. კარი გააღო. იდგა და მიყურებდა. 
– დე, – დავიჩურჩულე მე, – არაფერს არ გიზამ. მხოლოდ ლაპარაკი მინდა. უნდა გაიგო, 

რომ ისეთი აღარ ვარ, ადრე რომ ვიყავი. შევიცვალე. ახლა ნორმალური ვარ. არ გესმის? 
აღარ ვარ გონებაჩამორჩენილი. გონებაჩლუნგი აღარ ვარ. ისეთი ვარ, როგორიც ყველა. 
ნორმალური ვარ, როგორც შენ, მეტი და ნორმა. 
ვცდილობდი, საუბარი, ლაქლაქი არ შემეწყვიტა, რომ კარი არ დაეხურა. ყველაფრის 

ერთბაშად თქმა ვცადე: – შემცვალეს, ოპერაცია გამიკეთეს და სხვანაირი გამხადეს, ისეთი, 
შენ რომ გინდოდა ვყოფილიყავი. გაზეთებში არ წაგიკითხავს? ახალი სამეცნიერო 
ექსპერიმენტი გონებრივ შესაძლებლობებს ცვლის. პირველი მე ვიყავი, ვისზეც ჩაატარეს. 
ვერ გაიგე? ასე რატომ მიყურებ? ახლა ჭკვიანი ვარ, ნორმაზე, ძია ჰერმანზე და მეტზე 
ჭკვიანი. ისეთი რაღაცები ვიცი, უნივერსიტეტის პროფესორებმაც რომ არ იციან. ხმა 
გამეცი! ახლა შეგიძლია, ჩემით იამაყო და ყველა მეზობელს უთხრა. სტუმრები რომ 
მოვლენ, ჩემი სარდაფში დამალვა აღარ მოგიწევს. დამელაპარაკე, რა. მომიყევი, როგორ 
იყო ყველაფერი პატარა რომ ვიყავი. მხოლოდ ეს მინდა, მეტი არაფერი. არაფერს 
დაგიშავებ. არაფერს გერჩი. მაგრამ ჩემს თავზე რაღაცები უნდა გავიგო, ჩემი თავი უნდა 
გავიგო, სანამ გვიანი იქნება. ნუთუ არ გესმის, რომ სანამ ჩემს თავს არ გავიცნობ, 
სრულფასოვანი ადამიანი ვერასოდეს ვერ გავხდები და ახლა ჩემი დახმარება დედამიწის 
ზურგზე მხოლოდ შენ შეგიძლია. ნება მომეცი, ცოტა ხნით შემოვიდე და დავჯდე. 
ნათქვამის შინაარსზე მეტად ფორმამ მონუსხა. კარში იდგა გაშეშებული და მიყურებდა. 

დაუფიქრებლად ამოვიღე ჯიბიდან დასისხლიანებული ხელი და ვედრებით გავუწოდე. ეს 
რომ დაინახა, სახე მოულბა. 

– გაჭრილი გაქვს... – მგონი მაინცდამაინც არ ვეცოდებოდი. ასე იმის გამო კი არ მექცეოდა, 
რომ მისი ჩარლი ვიყავი, თათნატკენ ძაღლს ან ჩხუბში დაკაწრულ კატასაც ალბათ 
დაახლოებით ასე შეხედავდა. 

– შემოდი, დაიბანე. იოდს და დოლბანდს მოგიტან. 



გატეხილ პირსაბანთან მივყევი დაღარული საშრობი რომ ჰქონდა, სადაც ასე ხშირად 
მბანდა პირსა და ხელებს ეზოდან დაბრუნებულს, ან მაშინ, როცა საჭმელად, ან დასაძინებ-
ლად ვემზადებოდი. მიყურებდა, სახელოებს როგორ ვიკაპიწებდი.  

– შუშა არ უნდა ჩაგემტვრია. სახლის პატრონი გაბრაზდება და ჩასასმელი ფული არ მაქვს.  
მერე თითქოს არ მოსწონდა როგორ ვაკეთებდი, ვეღარ მოითმინა ჩემი ყურება, საპონი 

გამომართვა და ხელის ბანა დამიწყო. ისეთი გაფაციცებით მბანდა, რომ მეშინოდა რამე არ 
გამეფუჭებინა და გამტკნარებული, ხმას ვერ ვიღებდი. დროდადრო ენას გააწკლაპუნებდა, 
ან ამოიოხრებდა ხოლმე:  

– ჩარლი, ჩარლი, სულ შარში როგორ უნდა ეხვეოდე. თავის მოვლას როდის ისწავლი? – 
ოცდახუთი წლის წინანდელ დროში იყო, როცა მე მისი პატარა ჩარლი ვიყავი და 
სამყაროში ჩემთვის ადგილის დასამკვიდრებლად იბრძოდა. 
სისხლი რომ მომბანა და ხელები ქაღალდის ხელსახოცით შემიმშრალა, სახეზე ამომხედა 

და თვალები შიშისგან გაუფართოვდა. –„ღმერთო ჩემო!“ – აღმოხდა და უკან დაიწია. 
ისევ საუბარი დავიწყე. მშვიდად, დამაჯერებლად ველაპარაკებოდი, ვცდილობდი 

დამერწმუნებინა, რომ ყველაფერი კარგად იყო და ცუდს არაფერს ვიზრახავდი. მაგრამ 
ველაპარაკებოდი და ვხვდებოდი, რომ მისი გონება სადღაც სხვაგან ქროდა. დაბნეულად 
მიმოიხედა, ხელი პირზე მიიფარა, ისევ შემომხედა და ამოიკვნესა: – რა არეულია სახლი, 
სტუმრებს არ ველოდი. შეხედე რა დღეშია კარ-ფანჯარა. 

– არა უშავს, დე, მაგაზე ნუ ღელავ. 
– იატაკი კიდევ უნდა მოვაპრიალო. სუფთა უნდა იყოს, – კარზე ნათითურები შენიშნა, 

ჩვარი აიღო და მოწმინდა. ამომხედა, შეამჩნია, რომ ვუყურებდი და მოიღუშა: – დენის 
გადასახადზე ხართ მოსული? 
სანამ „არას“ თქმას მოვასწრებდი, თითი მუქარით აიშვირა: – ჩეკის გამოგზავნას თვის 

პირველ რიცხვში ვაპირებ, მაგრამ ჩემი ქმარი ახლა ქალაქიდან გასულია საქმეზე. იმათ 
ყველას ვუთხარი, რომ ფულზე არ იდარდონ, იმიტომ რომ ამ კვირაში ჩემი ქალიშვილი 
აიღებს ფულს და ყველა გადასახადის დაფარვას შევძლებთ. ასე რომ, ფულისთვის ჩემი 
შეწუხება საჭირო არ არის. 

– ქალიშვილი თქვენი ერთადერთი შვილია? სხვა შვილები არ გყავთ? 
საუბარი დაიწყო და მერე თვალები შორს გაექცა: – ბიჭი მყავდა, ისეთი ჭკვიანი, რომ 

ყველა დედას შურდა და გათვალეს. „აიქიუს“ ეძახდნენ, მაგრამ ეს ბოროტი აიქიუ იყო. ეს 
რომ არა, მისგან დიდი კაცი დადგებოდა. მართლა ძალიან ჭკვიანი იყო, ამბობდნენ, 
გამორჩეულიაო. შეეძლო, გენიოსი ყოფილიყო. – სახეხი ჯაგრისი აიღო: – ახლა კი უნდა 
მაპატიოთ, საქმეს უნდა მივხედო. ჩემს ქალიშვილს სადილად ახალგაზრდა კაცი ჰყავს 
დაპატიჟებული და აქაურობა უნდა მოვაწესრიგო, – მუხლებზე ჩაიჩოქა და ისედაც 
მოლაპლაპე იატაკს დაუწყო ხეხვა. ზემოთ მეტად აღარ ამოუხედავს. 
ახლა თავისთვის ბუტბუტებდა. მაგიდას მივუჯექი. მანამ დავუცდიდი, სანამ მდგომარე-

ობიდან არ გამოვიდოდა, სანამ არ მიცნობდა და არ გაიგებდა, ვინ ვიყავი. ვერ წავიდოდი 
სანამ არ გაიგებდა, რომ მისი ჩარლი ვიყავი. ვიღაცას უნდა გაეგო.  



სევდიანი ღიღინი წამოიწყო, მაგრამ უცებ შეჩერდა. ჩვრიანი ხელი სათლსა და იატაკს 
შორის გაუშეშდა, თითქოს ზურგსუკან ჩემი იქ ყოფნა იგრძნო. შემობრუნდა, დაღლილი 
სახე ჰქონდა, თვალები უპრიალებდა. თავი ჩემკენ ამოაბრუნა: – ნუთუ ეს შესაძლებელია? 
ვერაფერი გამიგია. მითხრეს, რომ შენი შეცვლა შეუძლებელი იყო. 

– ოპერაცია ჩამიტარეს და ამან შემცვალა. ახლა სახელგანთქმული ვარ. ჩემი სახელი 
მთელს მსოფლიოშია ცნობილი. ახლა ჭკვიანი ვარ, დე. წერა-კითხვა ვიცი და... 

– მადლობა ღმერთს! მე მეგონა, მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩემს ლოცვა-ვედრებას 
არ ისმენდა. თურმე ყველაფერი ესმოდა, უბრალოდ, სწორ დროს ელოდებოდა, რომ 
თავისი ნება შეესრულებინა, – წაიჩურჩულა მან. 
სახე წინსაფრით მოიწმინდა და ხელი რომ მოვხვიე, ჩემს მხარზე აქვითინდა. ტკივილი 

სრულებით გაქრა. ბედნიერი ვიყავი, რომ მოვედი. 
– ყველას უნდა ვუთხრა, – მითხრა ღიმილით, – სკოლის ყველა მასწავლებელს. ერთი 

იმათი სახეები მანახა, რომ ვეტყვი. და კიდევ მეზობლების. და ძია ჰერმანს  ძია ჰერმანსაც 
უნდა ვუთხრა. გაუხარდება. დაიცა, მამაშენი მოვიდეს სახლში. და შენი და? ო, როგორ 
გაუხარდება შენი ნახვა. ვერ წარმოიდგენ, როგორ. 
ჩამეხუტა, აგზნებული ლაპარაკობდა, გეგმავდა, როგორ ვიცხოვრებდით ყველა ერთად 

ახალი ცხოვრებით. თავი ვერ ვაიძულე, მეთქვა, რომ ჩემი ძველი მასწავლებლების 
უმეტესობა სკოლაში აღარ ასწავლიდა, რომ მეზობლები დიდი ხანია გადავიდნენ, ძია 
ჰერმანი რა ხანია გარდაიცვალა, მამაჩემმა კი მიატოვა. მთელი იმ კოშმარული წლების 
ტკივილიც საკმარისი იყო. მინდოდა, მისი ღიმილი მენახა და მცოდნოდა, რომ მისი 
ბედნიერების მიზეზი მე ვიყავი. მისი ღიმილი ცხოვრებაში პირველად გამოვიწვიე. 
ცოტა ხნის შემდეგ შედგა და ჩაფიქრდა, თითქოს რაღაცას იხსენებსო. ვგრძნობდი, რომ 

სადაც იყო, გონება დაებინდებოდა.  
– არა! – დავუყვირე მე, ვცდილობდი, რეალობაში დამებრუნებინა: – მოიცა, დე! კიდევ 

რაღაც უნდა გითხრა. რაღაც უნდა დაგიტოვო, სანამ წავალ. 
– წახვალ? ახლა როგორ უნდა წახვიდე? 
– უნდა წავიდე, დე. საქმეები მაქვს დასამთავრებელი. მაგრამ მოგწერ და ფულს გამოგიგ-

ზავნი. 
– კი მაგრამ, როდის დაბრუნდები? 
– ჯერ არ ვიცი, მაგრამ სანამ წავალ, ეს უნდა მოგცე. 
– ჟურნალი? 
– არა. ჩემი დაწერილი სამეცნიერო ანგარიშია. ტექნიკური აღწერილობაა. ნახე, 

„ელჯერნონგორდონის ეფექტი“ ჰქვია. ჩემი აღმოჩენაა და ნაწილობრივ ჩემი სახელი ჰქვია. 
მინდა ამ ანგარიშის ასლი შეინახო და ხალხს უჩვენო, რომ შენი შვილი საბოლოოდ 
გონებასუსტზე მეტი გამოვიდა. 
გამომართვა და მოწიწებით შეხედა: – შენი სახელი აწერია, არა? ვიცოდი, რომ ასე 

იქნებოდა. სულ ვამბობდი, რომ ოდესმე ასე მოხდებოდა. ყველაფერი ვცადე, რაც შემეძლო. 
მაშინ ძალიან პატარა იყავი, არ გემახსოვრება, მაგრამ სულ ვცდილობდი. ყველას 



ვეუბნებოდი, რომ უნივერსიტეტში წახვიდოდი, პროფესია გექნებოდა და სამყაროს შენს 
კვალს დაამჩნევდი. დამცინოდნენ, მაგრამ მე სულ ვეუბნებოდი. 
ცრემლნარევი ღიმილით შემომღიმა. წამის შემდეგ კი უკვე საერთოდ აღარ მიყურებდა. 

ჩვარი აიღო და ღიღინით სამზარეულოს კარის პანელის წმენდა დაიწყო. მომეჩვენა, რომ 
ახლა უფრო ბედნიერად ღიღინებდა, თითქოს სიზმარში იყო. 
ძაღლი ისევ აყეფდა. შემოსასვლელი კარი გაიღო, მერე ისევ დაიხურა და ხმა გაისმა: – 

კარგი ნეპი, გეყოფა, მე ვარ,  ძაღლი აგზნებული აწყდებოდა საძინებლის კარს. 
გამწარებული ვიყავი, იქ რომ აღმოვჩნდი დამწყვდეული. ნორმას ნახვა არ მსურდა. 
ერთმანეთისთვის სათქმელი არაფერი გვქონდა და არ მინდოდა, სტუმრობა ჩამშხამებოდა. 
სახლს უკანა კარი არ ჰქონდა. ერთადერთი, ფანჯრიდან უკანა ეზოში გადაპარვა და 

იქიდან ღობეზე გადაძრომა შემეძლო, მაგრამ ვინმეს მძარცველი ვეგონებოდი. კარში 
გასაღების ჩხაკუნი რომ გავიგე, არ ვიცი რატომ, მაგრამ დედაჩემს გადავუჩურჩულე: – 
ნორმა მოვიდა, – და მკლავზე შევეხე, მაგრამ არაფერი ესმოდა, ჩარჩოს მოპრიალებითა და 
ღიღინით მეტისმეტად იყო გართული. 
კარი გაიღო. ნორმამ დამინახა და წარბები შეკრა. თავიდან ვერ მიცნო, ბინდბუნდი იყო 

და შუქი ჯერ არ ენთო. საყიდლების ჩანთა დადო და სინათლე აანთო: – ვინ ბრძანდებით?  
– მაგრამ სანამ ვუპასუხებდი, პირზე ხელი აიფარა, ნაბიჯი უკან გადადგა და დახურულ 
კარს ზურგით აეკრა 

– ჩარლი! – აღმოხდა ზუსტად დედაჩემივით. ახალგაზრდა დედაჩემს ჰგავდა  თხელი, 
მკაფიოდ მოხაზული, ჩიტისმაგვარი ნაკვთებით, ლამაზი. 

– ჩარლი! ღმერთო, რა მოულოდნელია... შეგეძლო დამკავშირებოდი და გაგეფრთხილები-
ნე. უნდა დაგერეკა. არც კი ვიცი რა გითხრა, – დედაჩემს შეხედა, პირსაბანი ნიჟარის 
გვერდით, იატაკზე რომ დამჯდარიყო: – კარგად არის? ხომ არ ინერვიულა? 

– ცოტახნით გონზე იყო, ვილაპარაკეთ. 
– მიხარია. ბოლოხანს ბევრი აღარაფერი ახსოვს. ასაკის ბრალია, მოხუცდა. ექიმი 

პორტმანი მეუბნება, მოხუცებულთა თავშესაფარში დააწვინეო, მაგრამ არ შემიძლია. იმის 
წარმოდგენაც კი არ მინდა, რომ შეიძლება ერთ-ერთ იმ დაწესებულებათაგანში მოხვდეს.  
საძინებლის კარი გამოაღო და ძაღლი გამოუშვა. გახარებულმა ხტუნვა და წკმუტუნი რომ 

ატეხა, ხელში აიყვანა და მიიხუტა: – ღვიძლ დედას ასე როგორ მოვექცე, – მერე 
დაბნეულად გამიღიმა: – რა მოულოდნელობაა. ფიქრადაც კი ვერ გავივლებდი. მოდი, 
შემოგხედო. ქუჩაში რომ შემხვედროდი, ვერც კი გიცნობდი. როგორი სხვანაირი ხარ. – 
ამოიოხრა: – მიხარია შენი ნახვა, ჩარლი. 

– ჰოო? არ მეგონა ჩემი ისევ ნახვა თუ გენდომებოდა. 
– ო, ჩარლი! – ხელები ჩემს ხელებს ჩასჭიდა, – ასე ნუ ამბობ. მართლა მიხარია შენი ნახვა. 

გელოდებოდი. არ ვიცოდი როდის, მაგრამ ვიცოდი, რომ ოდესმე დაბრუნდებოდი. ამას 
ჯერ კიდევ მაშინ მივხვდი, გაზეთში რომ წავიკითხე, ჩიკაგოდან როგორ გამოიქეცი, – უკან 
დაიწია, რომ ჩემთვის უკეთ შემოეხედა, – ვერ წარმოიდგენ, შენზე რამდენს ვფიქრობდი, 
მაინტერესებდა, სად იყავი, რას აკეთებდი. სანამ ისპროფესორი არ მოვიდა ჩემთან... 
როდის იყო? მარტში?.. შვიდი თვის წინ... წარმოდგენა არ მქონდა, რომ ცოცხალი იყავი. 



დედამ მითხრა, რომ უორენში გარდაიცვალე. მთელი ეს წლები ასე მეგონა. როცა მითხრეს, 
რომ ცოცხალი იყავი და ექსპერიმენტისთვის სჭირდებოდი, არ ვიცოდი რა მექნა. 
პროფესორი... ნიმური ჰქვია, არა? შენი ნახვის ნებას არ მაძლევდა. ეშინოდა, ოპერაციამდე 
ზედმეტად არ აეღელვებინე. მაგრამ გაზეთებში წავიკითხე, რომ ოპერაციამ იმოქმედა და 
გენიოსი გახდი. ო, ღმერთო! ვერ წარმოიდგენ, რას ვგრძნობდი, ამას რომ ვკითხულობდი. 
სამსახურში ყველას მოვუყევი, ბრიჯის კლუბის გოგოებსაც. გაზეთში დაბეჭდილი შენი 
სურათი ვუჩვენე და ვუთხარი, რომ ერთხელაც აუცილებლად დაბრუნდებოდი ჩვენს 
სანახავად. და დაბრუნდი, მართლა დაბრუნდი. არ დაგვიწყებივართ. – ისევ მომეხვია: – ო, 
ჩარლი, ჩარლი... ვერ წარმოიდგენ, რა საოცარია უცებ იმის აღმოჩენა, რომ უფროსი ძმა 
გყავს. დაჯექი, რამე საჭმელს მოგიმზადებ. ყველაფერი მომიყევი, შენი გეგმების შესახებ 
მითხარი. არც კი ვიცი, კითხვების დასმა საიდან დავიწყო. ალბათ სულელურად 
ვლაპარაკობ, იმ გოგოსავით, უეცრად რომ აღმოაჩენს, რომ მისი ძმა გმირი, ან 
კინოვარსკვლავი, ან რამე ამდაგვარი გამხდარა. 
დაბნეული ვიყავი. ნორმასგან ასეთ დახვედრას არ ველოდი. იმაზე არასოდეს მიფიქრია, 

რომ დედაჩემთან გატარებული წლების განმავლობაში ალბათ ძალიან შეიცვლებოდა. 
თუმცა, ეს ხომ გარდაუვალი იყო. ის გაზულუქებული ბავშვი აღარ იყო, ბავშვობიდან რომ 
მახსოვდა. გაზრდილიყო, თბილი, თანამგრძნობი და მოსიყვარულე გამხდარიყო. 
ვისაუბრეთ. რა ირონიული იყო, ჩემს დასთან ერთად რომ ვიჯექი და იქვე მჯდარ 

დედაჩვენზე ისე რომ ვლაპარაკობდით, გეგონება იქ არ ყოფილიყო. რამდენჯერაც ნორმა 
თავიანთ ერთობლივ ცხოვრებას ახსენებდა, იმდენჯერ როუზს შევხედავდი ხოლმე, რომ 
მენახა, ხომ არ გვისმენდა. მაგრამ ის მთელი არსებით თავის სამყაროში იყო ჩანთქმული, 
თითქოს ჩვენი ენა არ ესმოდა, თითქოს ამქვეყნიური აღარაფერი ადარდებდა. სამზარეუ-
ლოში აჩრდილივით დაფარფატებდა, ნივთებს იღებდა და ადგილს ისე უცვლიდა, რომ 
წინაც კი არ გვეღობებოდა. შიშისმომგვრელი სანახაობა იყო. 
ვუყურებდი, როგორ აჭმევდა ძაღლს ნორმა: – ბოლოს და ბოლოს, ძაღლი მოგიყვანია. 

„ნეპი“ ნაპოლეონის შემოკლებული ვარიანტია, ხომ? 
წამოიმართა და წარბები შეკრა: – შენ საიდან იცი? 
ჩემს მოგონებაზე მოვუყევი  იმ დღეზე, ძაღლის მიღების იმედით შინ გამოცდის ქულები 

რომ მოიტანა, მეტი რომ გაუჯავრდა და ძაღლის ჩუქებაზე უარი რომ უთხრა. ეს რომ 
ვუთხარი, წარბები უფრო მაგრად შეკრა. 

– საერთოდ არ მახსოვს. უდიერად გექცეოდი, ჩარლი? 
– ერთი საინტერესო მოგონება მაქვს. არც კი ვარ დარწმუნებული, მოგონებაა, ოცნება თუ 

ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი. იმ დღეს უკანასკნელად ვითამაშეთ ერთად მეგობრულად. 
სარდაფში ვთამაშობდით, თავზე აბაჟურები გვეხურა  ვითომ ჩინელი მუშები ვიყავით. 
ძველ ლეიბზე ვხტუნაობდით. მგონი შვიდის, თუ რვის იქნებოდი, მე  ალბათ ცამეტისა. 
მახსოვს, ლეიბიდან გადავარდი და თავი კედელს მიარტყი. მაგრად არ დაჯახებიხარ, 
მაგრამ ყვიროდი და დედა და მამა გულგახეთქილები მოცვივდნენ. უთხარი, რომ შენს 
მოკვლას ვცდილობდი. დედა მეტს ეჩხუბა, ყურადღება რომ არ მომაქცია და მარტოები 
რომ დაგვტოვა და ქამრით მანამდე მცემა, სანამ გონება თითქმის არ დავკარგე. გახსოვს? 



– მართლა ასე მოხდა? 
რომ ვყვებოდი, ნორმა მონუსხული მისმენდა, თითქოს მის გონებაში მიძინებული სურა-

თები ნელ-ნელა იღვიძებდა. 
– ძალიან ბუნდოვნად ვხედავ. ადრე სიზმარი მეგონა. თავზე რომ აბაჟურები გვეხურა და 

ლეიბზე ვხტუნავდით, მახსოვს. 
ფანჯარაში იყურებოდა. 
– ვერ გიტანდი, იმიტომ რომ სულ შენ დაგტრიალებდნენ თავს. შენ ხომ საშინაო 

დავალების შეუსრულებლობის, ან ცუდი ნიშნებისათვის არასოდეს გწკეპლავდნენ ხოლმე. 
გაკვეთილებს გამუდმებით აცდენდი და სულ თამაშობდი, მე კიდევ ამ დროს იძულებული 
ვიყავი, სკოლაში მევლო და რთულ გაკვეთილებზე ვმჯდარიყავი. ო, როგორ მძულდი. 
ბავშვები დაფაზე ცარცით მასხარას ჩაჩჩამოფხატულ კაცუნას ხატავდნენ და ქვეშ აწერ-
დნენ: „ნორმას ძმა“. სკოლის ეზოში ტროტუარზე წერდნენ „იდიოტის და“ და „დებილი 
გორდონები“. ერთხელ, ემილი რასკინის დაბადების დღეზე რომ არ დამპატიჟეს, ვიცოდი, 
რომ ასე შენ გამო მექცეოდნენ. იმ დღეს, სარდაფში რომ ვთამაშობდით და თავზე 
აბაჟურები რომ გვეხურა, ანგარიში გაგისწორე. – ატირდა. – მოვიტყუე და ვუთხარი, რომ 
შენ მატკინე. ო, ჩარლი, რა სულელი ვიყავი, როგორი განებივრებული და გაზულუქებული. 
როგორ მრცხვენია... 

– თავს ნუ იდანაშაულებ. ალბათ კარგი დღე არ გედგა, ჩემ გამო სხვა ბავშვებთან სულ 
დაპირისპირება გიწევდა. ჩემი სამყარო სამზარეულო და აი, ის ოთახი იყო. თუ აქ მშვიდად 
ვგრძნობდი თავს, სხვა არაფერი მადარდებდა. შენ კიდევ დანარჩენ სამყაროსთან გიწევდა 
შეჯახება. 

– სახლიდან რატომ გაგიშვეს, ჩარლი? არ შეიძლებოდა, აქ დარჩენილიყავი, ჩვენთან 
გეცხოვრა? სულ მაინტერესებდა. დედას რომ ვეკითხებოდი, სულ იმას მპასუხობდა, რომ 
ასე შენთვისვე ჯობდა 

– ნაწილობრივ მართალიც იყო. 
თავი გაიქნია: – იქ ჩემს გამო გაგგზავნა, ხომ ასეა? ო, ჩარლი, ასე რატომ მოხდა? ეს ჩვენს 

თავს რატომ უნდა დატრიალებულიყო? 
არ ვიცოდი, რა მეპასუხა. მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენი ოჯახი ატრევსისა თუ კადმოსის 

საგვარეულოების მსგავსად, წინაპართა ცოდვების გამო იხდიდა სასჯელს, ან რომ ამ გზით 
ძველი ბერძენი მისნის წინასწარმეტყველება ხდებოდა. მაგრამ ნამდვილი პასუხი არც 
მისთვის მქონდა და არც ჩემი თავისთვის. 

– ეგ ყველაფერი წარსულია, მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ შეგხვდი. ახლა ტვირთი 
ბევრად უფრო შემიმსუბუქდა. – ვთქვი მე. 
უეცრად, მკლავში ხელი მტაცა: – ჩარლი, ვერ წარმოგიდგენია, მთელი ამ წლების 

განმავლობაში, მასთან ერთად რომ ვცხოვრობდი, რა გამოვიარე. ეს ბინა, ქუჩა, სამსახური. 
ცხოვრება კოშმარად მექცა. სამსახურიდან შინისკენ იმ ფიქრით მოვდიოდი, დედაჩემი შინ 
საღსალამათი დამხვდებოდა თუ არა, მეშინოდა, თავისთვის რამე არ აეტეხა. სინდისი 
გამუდმებით მქენჯნიდა იმის გამო, როგორც გექცეოდი. 



წამოვდექი, მხარზე დამეყრდნო და ატირდა: – ჩარლი, როგორ მიხარია, რომ დაბრუნდი. 
ვინმე გვერდით ისე გვჭირდებოდა. ძალიან დავიღალე ...  
ასეთ მომენტებზე ხშირად მიოცნებია, მაგრამ ახლა ამ ყველაფერს უკვე რა აზრი ჰქონდა? 

ვერ ვეტყოდი რა მელოდა. განა მისი სიყვარული დამსახურებულივით უნდა მიმეღო? 
თავი რატომ უნდა მომეტყუებინა? ისევ ის ძველი, გონებასუსტი, უხერხემლო ჩარლი რომ 
ვყოფილიყავი, ასე როდი დამელაპარაკებოდა. რა უფლება მქონდა, ამით მესარგებლა? 
ნიღაბი ხომ სულ მალე ჩამომეხსნებოდა. 

– ნუ ტირი, ნორმა, ყველაფერი კარგად იქნება,  მესმოდა ჩემი ხმა, გაცვეთილ გამამხნევე-
ბელ სიტყვებს რომ ეუბნებოდა,  ვეცდები, ორივე თქვენგანზე ვიზრუნო. ცოტა დანაზოგი 
მაქვს, ფონდის მიერ დანიშნული ხელფასიდან კი რეგულარულად შემეძლება ფულის 
გამოგზავნა  გარკვეული დროით მაინც. 

– კი მაგრამ, შენ ხომ არსად არ მიდიხარ, არა? ახლა ჩვენთან უნდა დარჩე... 
– რამდენიმე ადგილას უნდა გავემგზავრო, კვლევა ჩავატარო, მოხსენებები წავიკითხო, 

მაგრამ თქვენს სანახავად ვეცდები, დავბრუნდე. დედას მოუარე. ბევრი რამ გადაიტანა. 
სანამ შევძლებ, დაგეხმარებით. 

– არა ჩარლი, არ წახვიდე! – ჩამებღაუჭა, – მეშინია! 
იმ როლს ვასრულებდი, ყოველთვის რომ მინდოდა მეთამაშა  უფროსი ძმა ვიყავი. ამ 

დროს შევამჩნიე, რომ როუზი, მანამდე კუთხეში რომ იყო ჩუმად მიმჯდარი, ჩვენ 
მოგვშტერებოდა. სახე შეცვლოდა. თვალები გაფართოებოდა, სკამის ზურგს მაგრად 
ჩასჭიდებოდა და წინ გადმოხრილიყო. იმ ქორს ჰგავდა, წამიწამზე მსხვერპლს რომ 
დაეცემოდა. 
ნორმა გვერდზე გავწიე, მაგრამ სანამ რამის თქმას მოვასწრებდი, როუზი უკვე ფეხზე იყო. 

მაგიდიდან სამზარეულოს დანა აეღო და მიღერებდა. 
– რას უშვრები? ხელი გაუშვი! ხომ გითხარი, შენს დას ხელი არ ახლო, თორემ მოგკლავ-

მეთქი! შე გარყვნილო! ნორმალურ ხალხში შენი ადგილი არ არის! 
ორივე უკან გავხტით. რატომღაც თავს დამნაშავედ ვგრძნობდი, თითქოს დანაშაულზე 

წამასწრეს. ვიცოდი, რომ ნორმაც ზუსტად ასე გრძნობდა თავს. გეგონებოდა, დედაჩემის 
ბრალდებას ყველაფერი სააშკარაოზე გამოჰქონდა, თითქოს მართლა უხამსად ვიქცეოდით. 

– დედა, დადე ეგ დანა! – დაუყვირა ნორმამ. 
ვუყურებდი, დანა რომ ეჭირა ხელში და ის ღამე მახსენდებოდა, მეტი რომ აიძულა, 

სახლიდან წავეყვანე. ახლა თითქოს ხელახა განიცდიდა იმავეს. ხმას ვეღარ ვიღებდი, ვერც 
ვინძრეოდი. გულისრევის შეგრძნებამ დამიარა, ვიხრჩობოდი, ყურებში ზუზუნი 
ჩამესმოდა, კუჭი ისე მგვრემდა და მჩხვლეტდა, თითქოს სხეულის გახლეჩვას და 
ამოხტომას ლამობდა. 
დანა ჰქონდა, ელისსაც დანა ჰქონდა, მამაჩემსაც და ექიმ სტრაუსსაც... 
საბედნიეროდ, ნორმა გონზე იყო და დანა წაართვა, მაგრამ შიში მაინც ვერ გაუქარვა. ისევ 

თვალებში შიშჩამდგარი ყვიროდა: – მოაშორე აქედან! რა უფლება აქვს, თავის დაზე 
ბინძურად რომ ფიქრობს! 
მერე კივილით დაჯდა ისევ თავის სკამზე და ატირდა. 



არ ვიცოდი რა მეთქვა, ნორმაც ასე იყო. ორივეს გვრცხვენოდა. ახლა უკვე იცოდა, 
რატომაც გამიშვეს სახლიდან. 
ვფიქრობდი, ნეტავ ოდესმე რამე ისეთი თუ გამიკეთებია, დედაჩემის შიში რომ გამემარ-

თლებინა. ასეთი არაფერი მაგონდებოდა, მაგრამ დარწმუნებული როგორ უნდა 
ვყოფილიყავი? იქნებ ოდესმე მართლა მქონდა ამგვარი აზრები და მერე ჩემი გატანჯული 
ცნობიერის მიღმა განვდევნე? იქნებ გონების საიდუმლო გასასვლელებში, ისეთ 
ჩაბნელებულ საკნებში იყო დაბუდებული, ვერასდროს რომ ვერ ვიხილავდი? 
სიმართლეს ალბათ ვერასდროს გავიგებ. როგორც არ უნდა იყოს, როუზი ამისათვის არ 

უნდა მძულდეს, ის ხომ ნორმას იცავდა. ყველაფერს მისი გადმოსახედიდან უნდა 
შევხედო. სანამ მის პატიებას არ შევძლებ, ჩემი ცხოვრება ცარიელი იქნება. 
ნორმა ცახცახებდა. 
– დამშვიდდი, – ვუთხარი მე, – არ იცის, რას აკეთებს. მე კი არა, ძველ ჩარლის უყვიროდა. 

ეშინოდა, იმას არ დაეშავებინა შენთვის რამე. ვერ დავადანაშაულებ, მას ხომ შენი დაცვა 
უნდოდა. მაგრამ გვეყოფა ამაზე ფიქრი, ის ხომ სამუდამოდ წავიდა ჩვენგან, არა? 
არ მისმენდა. სახეზე მეოცნებე გამომეტყველება აღბეჭდოდა. ის უცნაური რამ დამემართა  

ისეთი შეგრძნება რომ გაქვს, რომ უკვე იცი რაც მოხდება, თითქოს ეს ადრეც მომხდარა, 
ზუსტად ასე და ახლა ხედავ, ყველაფერი როგორ მეორდება... 

– ეგ ბევრს ემართება. 
თავი გაიქნია: – აი ახლა, დანით ხელში რომ დავინახე, თითქოს დიდი ხნის წინ ნანახ 

სიზმარში ვიყავი. 
რა აზრი ჰქონდა მეთქვა, რომ იმ ღამით უეჭველად ეღვიძა და თავისი ოთახიდან 

ყველაფერს ხედავდა, რომ ეს მოგონება ცნობიერიდან განდევნილი და ისეთი 
დამახინჯებული ჰქონდა, რომ ფანტაზია ეგონა. სიმართლე სადარდებლის მეტს არაფერს 
მოუტანდა. დედაჩემთან ერთად მცხოვრებს წინ კიდევ უამრავი ტანჯვა ელოდა. 
სიამოვნებით ავაცილებდი დარდსაც და ტვირთსაც, მაგრამ რა აზრი ჰქონდა იმის 
დაწყებას, რასაც ვერ დავამთავრებდი. მე ჩემი სატანჯველი მქონდა გასავლელი. 
გონებიდან ცოდნა მალე ისე ჩამომეფანტებოდა, როგორც ქვიშა  ქვიშის საათიდან და ამას 
ვეღარაფერი შეაჩერებდა. 

– ახლა უნდა წავიდე, თავს მოუარე. და მასაც, – ვთქვი მე და ხელზე ხელი მოვუჭირე. 
გარეთ რომ გავედი, ნაპოლეონმა ყეფა დამიწყო. 
თავს ვიკავებდი, მაგრამ ქუჩაში რომ გავედი, უკვე აღარ შემეძლო. მრცხვენია ამას რომ 

ვწერ, მაგრამ მანქანისკენ ბავშვივით ატირებული რომ მივდიოდი, გამვლელები 
მიყურებდნენ. თავს ვერაფერს ვუხერხებდი და ჩემზე რას იფიქრებდნენ, აღარ 
მადარდებდა. მივდიოდი და უაზროდ აკვიატებული სიტყვების კაკუნი ყურებში უკვე 
რიტმულ, ზუზუნად ჩამესმოდა: 

„ბრუციანი სამი თაგვი, 
რეგვენი და თათებმრუდი, 
გლეხის ცოლმა დაიჭირა 
დანით დასჭრა ყველას კუდი 



ჰოდა ახლა სამი თაგვი, 
უჩინო და ჭკუაბლაგვი 
დადის ასე უკუდოდ“. 
ვცდილობდი, ყურები დამეხშო და აღარ მესმინა, მაგრამ ვერაფერს ვუხერხებდი. და როცა 

მოვტრიალდი, სახლისა და პარმაღისათვის კიდევ ერთხელ რომ შემეხედა, პატარა ბიჭის 
სახე დავინახე, მიყურებდა და ლოყით ფანჯრის მინას ეკვროდა. 
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3 ოქტომბერი   
დაღმასვლა დამეწყო. თვითმკვლელობაზე ვფიქრობ, მინდა მანამდე შევწყვიტო ეს 

ყველაფერი, სანამ თავის კონტროლი ისევ შემიძლია და გარესამყაროს ადეკვატურად 
აღვიქვამ. მაგრამ მერე ფანჯარასთან მომლოდინე ჩარლი მახსენდება. მისი ცხოვრება ჩემი 
როდია, რომ ავიღო და გადავაგდო. მხოლოდ ცოტა ხნით ვითხოვე და ახლა დაბრუნებას 
მთხოვენ. 
უნდა მახსოვდეს, რომ ერთადერთი ვარ, ვისაც ასეთი რამ გადახდენია. სანამ შემიძლია, 

ჩემი აზრებისა და განცდების ფურცელზე გადატანა უნდა განვაგრძო. ეს ანგარიშები 
ჩარლი გორდონის მიერ კაცობრიობისათვის გაღებული წვლილია. 
ფიცხი გავხდი, ყველაფერზე ადვილად ვბრაზდები. მუსიკა გვიანობამდე ხმამაღლა მაქვს 

ჩართული, რაც ფორტეპიანოზე დაკვრა შევწყვიტე, ასე ხშირად ვიქცევი. ამის გამო 
მეზობლებთან შეხლაშემოხლაც მომივიდა. ვიცი, რომ არ შეიძლება გაუთავებლად 
ჩართული რომ მაქვს, მაგრამ იმიტომ არ ვრთავ, რომ არ ჩამეძინოს. ვიცი, უნდა დავიძინო, 
მაგრამ ყოველი წამი მენანება. მარტო კოშმარების გამო არა. აზროვნების უნარის 
დაკარგვის მეშინია და იმიტომ. 
ჩემს თავს ვეუბნები, რომ ძილი მერეც მეყოფა, წყვდიადში რომ აღმოვჩნდები. ჩემს ქვევით 

მცხოვრები მისტერ ვერნორი ადრე არაფერზე ჩიოდა, მაგრამ ახლა ხან მილებზე აკაკუნებს 
გამუდმებით, ხან თავისი ბინის ჭერზე, ისე რომ ჩემს ფეხქვეშ იატაკი ზანზარებს. თავიდან 
ყურადღებას არ ვაქცევდი, მაგრამ გუშინ ღამით ხალათით ამომადგა. ვიჩხუბეთ და კარი 
ცხვირწინ მივუჯახუნე. ერთი საათის შემდეგ პოლიციელთან ერთად დაბრუნდა, 
რომელმაც მითხრა, რომ დილის 4 საათზე მუსიკის ასე ხმამაღლა მოსმენა აკრძალულია. 
ვერნორის მომღიმარე პირისახემ ისე გამაცოფა, თავი ძლივს შევიკავე, სახეში რომ არ 
მეთხლიშა. რომ წავიდნენ, ფირფიტები და ფირსაკრავი დავლეწე. ეგეც თავის მოტყუება 
იყო. ასეთი მუსიკა უკვე აღარ მომწონს. 

 
 
4 ოქტომბერი   
დღეს თერაპიის ყველაზე უცნაური სეანსი მქონდა. სტრაუსი გადარეული იყო. რაც 

მოხდა, არ ელოდებოდა. მოგონებას ვერ ვუწოდებ  ეს უფრო რაღაცნაირი ფსიქიკური 



გამოცდილება, ჰალუცინაცია იყო. მის ახსნასა და ინტერპრეტირებას არ ვაპირებ, უბრა-
ლოდ, აღვწერ, რა მოხდა. 
სტრაუსის კაბინეტში გაღიზიანებული შევედი. თავი მოიკატუნა, ვითომ ვერ შეამჩნია. 

მაშინვე ტახტზე დავწექი, ის კი ჩვეულებისამებრ, ჩემგან ოდნავ გვერდით და უკან დაჯდა, 
ისე, რომ ვერ ვხედავდი და მელოდა, გონებაში დაგროვილი შხამის ამონთხევის რიტუალს 
როდის შევუდგებოდი. 
მალულად გავხედე. დაღლილი და მოშვებული ჩანდა, რაღაცით დალაქის სავარძელში 

ჩამჯდარი, მუშტრის მომლოდინე მეტი მომაგონა. სტრაუსს ამ ასოციაციის შესახებ რომ 
ვუთხარი, თავი დამიქნია და ცდა განაგრძო. 

– კლიენტებს ელოდებით? – ვკითხე მე, – ეს ტახტი დალაქის სავარძელივით უნდა იყოს 
მოწყობილი. თავისუფალი ასოციაციები რომ წამოვა, ადგებით და კლიენტს უკან 
გადააწვენთ, როგორც დალაქი, გასაპვნას რომ უპირებს. ორმოცდაათი წუთი რომ გავა, 
შეგიძლიათ, ისევ მაღლა წამოსწიოთ და ხელში სარკე დააჭერინოთ, რომ ნახოს, მისი ეგო 
როგორ გაპარსეთ. 
ხმა არ ამოუღია. თან მრცხვენოდა, ასე აბუჩად რომ ვიგდებდი და თან ვეღარ 

ვჩერდებოდი: – მერე პაციენტი მოვიდოდა სეანსზე და გეტყოდათ, „ერთი, შფოთვა 
შემითხელეთ უკანა მხარეს ცოტათი“, ან „თუ შეიძლება, იქნებ სუპერეგო ძალიან მოკლედ 
არ მომპარსოთ“. შეიძლება დროდადრო ეგონიის... კი არადა, ეგონიის შამპუნისთვისაც 
შემოგირბინოთ. აჰა!  ჩაავლეთ წამოცდენას, ექიმო? ჩაინიშნეთ. „ბეგონიის“ შამპუნის 
მაგივრად „ეგონიის“ შამპუნი ვთქვი. ეგონია... ბეგონია... ჰგავს, არა? ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, 
რომ ცოდვების ჩამორეცხვა მწყურია? ხელახლა დაბადება? ნათლისღების სიმბოლო ხომ არ 
არის? იქნებ ძალიან მოკლედ ავიღეთ? შეიძლება იდიოტს იდი ჰქონდეს? 
რეაქციას ველოდი, მაგრამ სავარძელში მხოლოდ გვერდი მოინაცვლა. 
– გღვიძავთ? – ვკითხე მე. 
– გისმენ, ჩარლი. 
– მისმენთ და მეტი არაფერი? თქვენ რა, არასოდეს ბრაზდებით? 
– რატომ გინდა, რომ შენზე გავბრაზდე? 
...ოდეს უძრავად იდგა სტრაუსაუმღვრეველი,  ამოვიოხრე მე,  იცით, რას გეტყვით? აქ 

სიარული ყელში ამომივიდა. თერაპიას რაღა აზრი აქვს? თქვენც ჩემსავით კარგად გესმით, 
რაც მომელის. 

– მაგრამ შენ ხომ არ გინდა შეწყვეტა? გაგრძელება გინდა, ასე არ არის?  თქვა მან. 
– სისულელეა. ჩემი და თქვენი დროის ფლანგვაა. 
ვიწექი მკრთალად განათებულ ოთახში და ჭერზე განლაგებულ კვადრატებს ვუყურებდი 

– ხმისჩამხშობ ფილებს, უამრავი პაწაწინა ნახვრეტით, თითოეულ წარმოთქმულ სიტყვას 
რომ ისრუტავდნენ. ხმა, ჭერის ნახვრეტებში ცოცხლად დამარხული... 
ვიგრძენი, თავბრუ როგორ მესხმოდა. გონება სუფთა ფურცელივით ცარიელი მქონდა. 

უჩვეულო იყო, რადგან თერაპიის სეანსების დროს, როგორც წესი, უამრავი მასალა მქონდა 
ხოლმე ზედაპირზე ამოსატანი და განსახილველი. სიზმრები... მოგონებები... 



ასოციაციები... პრობლემები... ახლა კი თავს იზოლირებულად და დაცლილად 
ვგრძნობდი. მხოლოდ სტრაუსაუმღვრეველის სუნთქვა მესმოდა ზურგსუკან. 

– უცნაური შეგრძნება მაქვს, – ვთქვი მე. 
– გინდა ამაზე საუბარი? 
რა ყოჩაღი იყო, როგორი გამოქექილი! მაინც რა ჯანდაბა მინდოდა იქ, რას ვიწექი და 

ვასრუტვინებდი ჩემს ასოციაციებს ჭერის პატარა და ჩემი თერაპევტის დიდ გამწოვ 
ხვრელებს? 

– არ ვიცი, მინდა თუ არა ამაზე საუბარი, დღეს თქვენ მიმართ უჩვეულოდ მტრულად ვარ 
განწყობილი, – ვთქვი მე და მერე ვუთხარი, რაზეც ვფიქრობდი. 
ვერ ვხედავდი, მაგრამ ვგრძნობდი, ჩემს ზურგსუკან თავს როგორ აკანტურებდა. 
– რთული ასახსნელია, ისეთი განცდა მაქვს, ადრე, ერთი-ორჯერ რომ მქონია გულის 

წასვლის წინ. თავბრუ მეხვევა... ყველაფერი მძაფრდება... სხეული კი ცივი და გახევებული 
მაქვს. 

– განაგრძე, – ხმაში აღტყინება უკრთოდა, – კიდევ? 
– სხეულს ვეღარ ვგრძნობ, გაშეშებული ვარ. ისეთი განცდა მაქვს, რომ ჩარლი სადღაც 

ახლოს არის. თვალები გახელილი მაქვს. ამაში დარწმუნებული ვარ. ხომ გახელილი მაქვს? 
– ჰო, ფართოდ გაქვს გახელილი. 
– მიუხედავად ამისა, ვხედავ, როგორ იკვრება კედლებისა და ჭერის მოლურჯო 

მოთეთრო შუქი მანათობელ ბურთად. ახლა ჰაერშია გამოკიდებული. შუქი... თვალებში და 
ტვინში მეჭრება... ოთახში ყველაფერი ბრწყინავს... ვგრძნობ, როგორ ვლივლივებ... უფრო 
სწორად, ვფართოვდები... ქვევით არ ვიხედები, მაგრამ ვიცი, რომ ჩემი სხეული ისევ 
ტახტზე წევს...  
ჰალუცინაციაა? 
– ჩარლი, კარგად ხარ? 
თუ რაღაც ისეთი, მისტიკოსები რომ ყვებიან ხოლმე? 
მისი ხმა მესმის, მაგრამ არ მინდა ვუპასუხო. მისი აქ ყოფნა მაღიზიანებს. ყურადღება არ 

უნდა მივაქციო. პასიური უნდა ვიყო და ამ რაღაცას ჩემი შუქით ავსების და შთანთქმის 
საშუალება უნდა მივცე. 

– ჩარლი, რას ხედავ? რა ხდება? 
 
* * * 
თბილი ჰაერის ტალღით ატაცებული ფოთოლივით მაღლა მივფარფატებ. ჩემი სხეულის 

აჩქარებული ატომები ერთმანეთისგან განიზიდება და იფანტება. უფრო მსუბუქი, სულ 
უფრო ნაკლებად მკვრივი ვხდები... ვიზრდები, ვიზრდები... ვფეთქდები და მზედ 
ვიქცევი... გარინდულ ზღვაში მცურავი სამყარო ვარ, რომელიც ნელ-ნელა ფართოვდება... 
ჯერ პატარა ვარ, ჩემი სხეულით ვარ შემოსაზღვრული... მერე ოთახით... შენობით... 
ქალაქით... ქვეყნით... სანამ არ ვხვდები, რომ ახლა დაბლა რომ დავიხედო, დავინახავ, 
როგორ ფარავს ჩემი ჩრდილი დედამიწას... 
მსუბუქი ვარ, აღარაფერს ვგრძნობ. ვტივტივებ და დროსა და სივრცეში ვიფანტები... 



და როცა უკვე ვიცი, რომ სადაცაა, არსებობის გარსს გავარღვევ, როგორც ოკეანიდან 
ამომხტარი ქარიყლაპია, უცებ რაღაც ქვევით მექაჩება. 
ვბრაზდები, მინდა მოვიშორო. სამყაროსთან შერწყმის მიჯნაზე მდგარს უცებ ცნობიერში 

მოჩურჩულე ხმები ჩამესმის. სასრულ, მოკვდავ სამყაროსთან უწვრილესი ძაფითღა ვარ 
მიბმული. ტალღები ნელნელა უკან იხევს, ჩემი უსასრულოდ გაფართოებული სული ნელ-
ნელა იკუმშება და მიწიერ ზომას უბრუნდება. ეს ჩემი ნებით როდი ხდება  მე გაფანტვას, 
დაკარგვას ვარჩევდი, მაგრამ რაღაც ქვევიდან მექაჩება. ჩემს თავთან ვბრუნდები, ჩემს თავს 
ვუბრუნდები. წამიც და ისევ ტახტზე ვწევარ, ცნობიერების თითებს კვლავ ჩემი სხეულის 
ხელთათმანში ვუყრი და ვიცი, რომ თუ მომინდება, თითის გამოძრავება ან თვალის 
დახამხამება შემიძლია. მაგრამ განძრევა არ მინდა. არ გავინძრევი! 
ვიცდი, ღია ვარ და ჩემს თავს რაც არ უნდა მოხდეს, მორჩილად მინებებული ველი. 

ჩარლის არ სურს, რომ გონის ზედა სარქველი გავხვრიტო. ჩარლის არ უნდა იცოდეს, რა 
ხდება მის მიღმა. 
ღმერთის დანახვის ეშინია? 
თუ არარაობის? 
სანამ ვწევარ და ვიცდი, დრო გადის. ამ დროის მანძილზე ჩემს თავში მყოფი მე ვარ და 

მიუხედავად ამისა, სხეულის შეგრძნება საერთოდ დაკარგული მაქვს. ჩარლი ისევ უკან, 
საკუთარ თავში მტენის. შიგნით, უხილავის ცენტრში ვიხედები, წითელ წერტილს 
ვუყურებ, რომელიც მრავალფურცლიან ყვავილად იქცევა  ჩემი არაცნობიერის მიღმა 
მობრდღვიალე, ბზრიალა ყვავილად. 
ვიკუმშები. სხეულის ატომების შეკუმშვისა და შემჭიდროების კი არა, ურთიერთშერწყმის 

ხარჯზე  თითქოს ჩემი მეს ატომები მიკროკოსმოსად ერთიანდება. და მოვედინ უზომო 
სიცხე და აუტანლად კაშკაშა შუქი  ჯოჯოხეთი ჯოჯოხეთში. მაგრამ მე შუქს როდი 
ვუმზერ. მხოლოდ ყვავილს ვუყურებ. მისი ნაწილაკები ისე ერთდება და სიმრავლიდან 
ერთამდე ისე დაიყვანება, თითქოს უხილავმა ხელმა კადრები უკუღმა დაატრიალა. წამით 
ბრდღვიალა ყვავილი ძეწკვზე მობზრიალე ოქროსფერ დისკოდ იქცევა, მერე ცისარტყელას 
ბზრიალა ბურთად და ბოლოს ისევ წყნარ, ბნელ გამოქვაბულში ვბრუნდები. სველ 
ლაბირინთში მივცურავ, ველი მას, ვინც მიმიღებს... გულში ჩამიკრავს... თავის არსებაში 
მშთანთქავს. 
მეც სწორედ ეს მინდა. 
სიღრმეში ისევ შუქს ვხედავ. ყველაზე ბნელი მღვიმის ნაპრალია, პატარა და ძალიან 

შორეული, თითქოს შებრუნებული მიკროსკოპით ვხედავდე. დამაბრმავებელი, თვალის-
მომჭრელი, კაშკაშა შუქია. მერე კი ისევ მრავალფურცლიან ყვავილს ვხედავ (ლოტოსია, 
არაცნობიერის შესასვლელის შორიახლოს ტრიალებს). პასუხს გამოქვაბულის 
გასასვლელთან ვიპოვი, თუკი იქ დაბრუნებასა და შუქით პირთამდე სავსე მღვიმეში 
ჩაყვინთვას გავბედავ. 
ჯერ არა! 
მეშინია. სიცოცხლის, სიკვდილის, არარაობისა კი არა, ისე წასვლის, თითქოს არც 

არასოდეს მეარსებოს. შესასვლელში რომ შევდივარ, ირგვლივ წნევის ზეწოლასვგრძნობ. 



მაწვება და ძლიერი, ტალღისებური მოძრაობით გამოქვაბულის გასასვლელისკენ 
მიბიძგებს. ძალიან პატარაა! ვერ გავეტევი! 
წნევა ახლა კედლებზე მახეთქებს, მერე კიდევ და კიდევ და ბოლოს გასასვლელში 

მაძვრენს, რომლის მიღმა მოკაშკაშე შუქი თვალების ამოწვით მემუქრება. ვიცი, რომ 
შემიძლია წმინდა შუქის გარსის გარღვევა. არა, ეს ჩემს ძალებს აღემატება. ისეთ ტკივილს 
ვგრძნობ, არასდროს რომ არ განმიცდია, მცივა, თავბრუ მესხმის და თავსზემოთ ისეთი 
ზუზუნი მესმის, თითქოს ჰაერს ათასობით ფრთის ქნევა კვეთდეს. თვალებს ვახელ, 
მკაფიო შუქისგან დაბრმავებული ვარ. ხელებს ჰაერში ვიქნევ, ვცახცახებ და ვყვირი. 

 
* * * 
გონს მოვედი. ვიღაცის ხელი ჩამჭიდებოდა და მაჯანჯღარებდა. ექიმი სტრაუსი იყო. 
– მადლობა ღმერთს, – თქვა მან თვალებში რომ შევხედე, – როგორ მანერვიულე.  
თავი გავიქნი: – კარგად ვარ. 
– მგონი დღეისათვის საკმარისია. 
ფეხზე წამოვდექი. ვტორტმანებდი. მასშტაბის შეგრძნების აღდგენას ვცდილობდი. 

ოთახი ძალიან პატარა მეჩვენებოდა.  
– მარტო დღეისთვის არა. არა მგონია, მეტი სეანსი მჭირდებოდეს. აღარ მინდა. – ვთქვი 

მე. 
ნაწყენი იყო, მაგრამ ჩემი გადარწმუნება არ უცდია. ქუდი და ქურთუკი ავიღე და 

წამოვედი. 
ახლა კი პლატონის დამცინავი სიტყვები ჩამესმის: 
– მასხრად აიგდებდნენ ამ სიტყვებით: რას მიეხეტებოდა იმ სიმაღლეზე, სულ ტყუილად 

დაკარგა თვალის ჩინიო. 
 
 
5 ოქტომბერი   
ამ ანგარიშების ბეჭდვას გულს ვერ ვუდებ, აუდიოჩანაწერს კი ვერ ვაკეთებ, რადგან როცა 

მაგნიტოფონი ჩართულია და იწერს, საუბარი მიჭირს. მთელი დღეა, დროს ვწელავ, რომ 
საბეჭდად არ დავჯდე, მაგრამ ხომ ვიცი, ჩანაწერის გაკეთება როგორი მნიშვნელოვანია და 
აუცილებლად უნდა გავაკეთო. ჩემს თავს შევპირდი, რომ სანამ რამეს მაინც არ დავწერ, არ 
ვისადილებ. 
დილას პროფესორი ნიმურის გამოგზავნილი კაცი მოვიდა. ლაბორატორიაში მისვლას 

მთხოვდა ტესტების გასაკეთებლად. ისეთებისა, ადრე რომ ვაკეთებდი. თავიდან ვიფიქრე, 
რომ ამის სრული უფლება ჰქონდა, რადგან ხელფასს ისევ მიხდიან და სრული ანგარიშის 
წარდგენა მნიშვნელოვანია. მაგრამ ბიკმანის უნივერსიტეტში რომ მივედი და ბერტთან 
ერთად ტესტები კიდევ ერთხელ გავიარე, მივხვდი, რომ ჩემთვის ეს მეტისმეტი იყო. 
თავიდან ქაღალდზე დახატული ლაბირინთი გამატარეს ფანქრით. ის შეგრძნება 
გამახსენდა, ადრე რომ მქონდა ხოლმე, სანამ ამოცანის სწრაფად შესრულებას ვისწავლიდი. 
მაშინ ელჯერნონს ვეჯიბრებოდი. ვხვდებოდი, რომ ლაბირინთის გავლას ახლა 



გაცილებით მეტ დროს ვანდომებდი. ბერტმა ფურცლის გამოსართმევად ხელი 
გამომიწოდა, მაგრამ იმის მაგივრად რომ მიმეცა, ნაკუწნაკუწ დავხიე და ნაგლეჯები ნაგვის 
კალათაში ჩავყარე. 

– კმარა. მეყოფა ლაბირინთები. ჩიხში შევედი და მორჩა. 
ეშინოდა, არ გავქცეულიყავი და ჩემი დამშვიდება სცადა: – არაფერია ჩარლი, დაწყნარდი. 
– რას ნიშნავს „დაწყნარდი“?! აბა ერთი შენ იყო ჩემს დღეში. 
– არ ვარ, მაგრამ შემიძლია წარმოვიდგინო. ყველანი ძალიან ცუდად ვართ ამის გამო, 

ჩარლი 
– შენი თანაგრძნობა შენთვის შეინახე. თავი დამანებე. 
რომ ვნახე, როგორ დაიბნა, მერეღა გავიაზრე, რომ მისი ბრალი არაფერი არ იყო და 

სასტიკად ვექცეოდი. 
– ბოდიში, ავფეთქდი. როგორ მიდის საქმეები? დაასრულე დისერტაცია? – ვთქვი მე. 
თავი დამიქნია: – ჰო, ახლა იბეჭდება. დოქტორის ხარისხს თებერვალში მივიღებ. 
– კარგი ბიჭი ხარ! – ვუთხარი მე და მხარზე ხელი დავკარი. მინდოდა გაეგო, რომ მასზე 

არ ვბრაზობდი, – მიდი, მიაწექი. განათლებას რა ჯობია. მისმინე, დაივიწყე რაც გითხარი. 
ოღონდ ლაბირინთები ნუ იქნება და რასაც გინდა, იმას გავაკეთებ. 

– ნიმურს უნდა, რორშახიც სცადო. 
– აინტერესებს სიღრმეში რა ხდება? რის აღმოჩენას ელოდება? 
ალბათ გაღიზიანებული ვჩანდი და უკანდახევა არჩია: – აუცილებელი არ არის. აქ 

ნებაყოფლობით ხარ. თუ არ გინდა... 
– არაფერია. მიდი, დააწყვე ბარათები. მაგრამ შედეგები არ მითხრა. 
თქმა არც სჭირდებოდა. 
საკმარისად კარგად მესმოდა რორშახის ტესტის არსი, რომ მცოდნოდა  მთავარი ის კი არ 

იყო, ბარათებზე რას ხედავდი, არამედ ის, თუ როგორ რეაგირებდი მათზე. 
მთლიანობებად აღიქვამდი თუ ნაწილებად, მოძრავად თუ უძრავად. პატარა ფერად 

ლაქებს ყურადღებას აქცევდი თუ აინუნში არ აგდებდი, ბევრი სხვადასხვანაირი 
ასოციაცია გქონდა თუ რამდენიმე შაბლონურ პასუხს იმეორებდი. 

– ეს ტესტირება ვალიდური ვერ იქნება, ვიცი, რასაც ეძებთ. ვიცი, რა სახის პასუხები უნდა 
გავცე, რომ ჩემი გონებრივი მდგომარეობის შესაბამისი სურათი შეიქმნას. ამისთვის 
მხოლოდ ისღა დამრჩენია, რომ... – ვთქვი მე. 
ამომხედა, მელოდებოდა. 
– ისღა დამრჩენია, რომ... 
და უცებ თითქოს საფეთქელში მუშტი მთხლიშესო, ისე დამარტყა აზრმა, რომ აღარ 

მახსოვდა, რა უნდა გამეკეთებინა. თითქოს გონების დაფაზე ყველაფერს მკაფიოდ 
ვხედავდი, მაგრამ საკმარისი იყო, წამით შევბრუნებულიყავი, რომ შემოტრიალებულს 
წარწერის ნაწილი წაშლილი დამხვდა, დარჩენილი ტექსტი კი ფრაგმენტული და უაზრო 
იყო. 
თავიდან ამის დაჯერება არ მინდოდა. გულგახეთქილმა ბარათები ისე სწრაფად გავიარე 

თავიდან, რომ სიტყვებს ძლივს ვაბამდი. მინდოდა, ბარათები დამეფლითა და 



მეიძულებინა, თავიანთი არსი გამოემჟღავნებინათ. სადღაც იქ, მელნის ლაქების სიღრმეში 
პასუხები იყო, რომლებიც სულ რაღაც რამდენიმე წუთის წინ ვიცოდი. პირდაპირ ლაქებში 
კი არა, ჩემი გონების კუნჭულში იყო რაღაც, რაც მათ ფორმითა და მნიშვნელობით 
ტვირთავდა და ჩემს წარმოსახვაში პროეცირდებოდა. არ გამომდიოდა. ვერ ვიხსენებდი 
რისი თქმა მინდოდა. ყველაფერი გამქრალიყო. 

– ეს ქალია, – ვთქვი მე, – მუხლებზე დგას და იატაკს რეცხავს. უფრო სწორად... არა, კაცია 
და ხელში დანა უჭირავს. 
ვთქვი თუ არა, გავიაზრე რასაც ვამბობდი. გეზი შევცვალე და სხვა მიმართულებით 

წავედი: – ორი ფიგურა რაღაცას აქეთ-იქიდან ექაჩება... თოჯინას ჰგავს... თითოეული 
თავისკენ ქაჩავს, გეგონება, შუაზე გახლეჩას ლამობენ და... არა!  ორი სახეა, ერთმანეთს 
ფანჯრის მინის აქეთ-იქიდან უმზერენ და... 
ბარათებს ხელი წამოვუსვი, მაგიდიდან გადავყარე და ავდექი. 
– მორჩა ტესტები. ტესტების კეთება აღარ მინდა. 
– კარგი ჩარლი, დღეს გვეყოფა. 
– არა, მარტო დღეს კი არა, აქ აღარასოდეს დავბრუნდები. რასაც ჩემში ეძებთ, რაც 

გასაგები დაგრჩათ, მიღწეული შედეგების ანგარიშებიდან შეგიძლიათ დაადგინოთ. 
ლაბირინთში სირბილს აღარ ვაპირებ. აღარ მინდა ზღვის გოჭი ვიყო. საკმარისი გავაკეთე. 
ახლა მინდა, თავი დამანებონ. 

– კარგი ჩარლი, მესმის. 
– არა, არ გესმის, იმიტომ რომ ეს შენ კი არა, მე მემართება და ჩემს მეტი ამას ვერავინ 

გაიგებს. არ გსაყვედურობ. შენი საქმე გაქვს გასაკეთებელი, დისერტაცია უნდა დაიცვა და... 
ჰო, არ მითხრა, ვიცი, ამას უმეტესწილად, კაცობრიობის სიყვარული გაკეთებინებს  მაგრამ 
შენ მაინც შენი ცხოვრებით უნდა იცხოვრო. ჩვენ კი ერთსა და იმავე დონეზე როდი 
ვდგავართ. შენი სართული ოდესღაც ზევით მიმავალმა ავიარე, ახლა კი ქვევით მიმავალს 
მიწევს მისი გავლა. არა მგონია ამ ლიფტით სეირნობის საშუალება მეორედ მომეცეს. ასე 
რომ, შეგვიძლია აქვე დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. 

– იქნებ ექიმ სტრ... 
– ყველას დაემშვიდობე ჩემს მაგივრად, კარგი? მათი ნახვის თავი არა მაქვს. 
სანამ რამის თქმას ან ჩემს შეჩერებას მოასწრებდა, ლაბორატორიიდან გამოვედი, 

ლიფტით დაბლა ჩავედი და ბიკმანის უნივერსიტეტის შენობიდან უკანასკნელად 
გამოვედი. 
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ამ დილას სტრაუსს ჩემი ნახვა უნდოდა, მაგრამ კარი არ გავუღე. ჩემს თავთან მარტო 

დარჩენა მინდა. 
უცნაური განცდაა, როცა იღებ წიგნს, რამდენიმე თვის წინ დიდი სიამოვნებით რომ 

კითხულობდი და აღმოაჩენ, რომ აღარაფერი გაგონდება. მახსოვს, როგორ მხიბლავდა 
მილტონი. ახლა კი, „დაკარგული სამოთხე“ რომ გადავშალე, ისღა მახსოვდა, რომ ადამის, 



ევასა და ცნობადის ხის შესახებ იყო. წავიკითხე და აზრი ვეღარ გამოვიტანე. წამოვდექი, 
თვალები დავხუჭე და ჩემი თავი  ჩარლი დავინახე, ექვსი თუ შვიდი წლისა. სასადილო 
მაგიდასთან ვიჯექი სახელმძღვანელოთი ხელში, კითხვას ვსწავლობდი და ვიმეორებდი 
და ვიმეორებდი სიტყვებს დედაჩემთან ერთად, გვერდით რომ მეჯდა... ეჯდა. 

–  კიდევ სცადე. 
– ხედავ ჯეკს? ხედავ როგორ დარბის ჯეკი? ხედავ როგორ ხედავს? 
– არა, „ხედავ როგორ ხედავს“ კი არა, „გაიქეცი ჯეკ, გაიქეცი!“ – და თავისი გაუხეშებული 

საჩვენებელი თითით მიჩვენებს. 
– ხედავ ჯეკს? ხედავ როგორ დარბის ჯეკი? ხედავ როგორ ხედავს? 
– არა! არ ცდილობ. კიდევ! 
კიდევ ... კიდევ ... კიდევ ... 
– დაანებე ბიჭს თავი! ვერ ხედავ, როგორი შეშინებულია? 
– უნდა ისწავლოს. ყურადღების მოკრება ეზარება. 
გაიქეცი ჯეკ, გაიქეცი! გაიქეცი ჯეკ, გაიქეცი! გაიქეცი ჯეკ, გაიქეცი! 
– სხვა ბავშვებზე უფრო ნელა სწავლობს. დრო მიეცი. 
– სრულიად ნორმალურია. არაფერი არ სჭირს, უბრალოდ, ზარმაცია. მანამდე ჩავუჭედავ 

ტვინში, სანამ არ ისწავლის. 
გაიქეცი ჯეკ, გაიქეცი! გაიქეცი ჯეკ, გაიქეცი! გაიქეცი ჯეკ, გაიქეცი! 
მაგიდიდან რომ ავწიე თავი, ჩარლის თვალებით თითქოს ჩემი თავი დავინახე, ხელში 

„დაკარგული სამოთხე“ მეჭირა და უცებ გავიაზრე, რომ ყუას ორივე ხელით ისე ვაწვებო-
დი, თითქოს წიგნის ორად გაგლეჯა მინდოდა. ყდა მოვახიე, ფურცლები ამოვგლიჯე და 
წიგნიცა და ფურცლებიც კუთხეში მოვისროლე, იქ, სადაც დამტვრეული ფირფიტები 
ეყარა. 
ახლა მილტონიც იქ ეგდო და თეთრი ენებით მეჯღანებოდა, იმიტომ რომ არ მესმოდა რას 

ამბობდა და დამცინოდა. უნდა ვცადო, იქნებ ნასწავლის ნაწილი მაინც შევინარჩუნო. 
ღმერთო, გევედრები, ყველაფერს ნუ წამართმევ. 
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საღამოობით ჩვეულებრივ, სასეირნოდ გავდივარ, ქალაქში დავხეტიალობ. არ ვიცი 

რატომ. ალბათ, სახეებს რომ ვუყურო. გუშინ ღამით ვერ ვიხსენებდი, სად ვცხოვრობ. შინ 
პოლიციელმა მომიყვანა. უცნაური განცდა მაქვს, თითქოს ადრე, დიდი ხნის წინ ეს უკვე 
მოხდა. ამის მოყოლა არ მინდოდა, მაგრამ ჩემს თავს სულ ვახსენებ, რომ ერთადერთი 
ადამიანივარ მსოფლიოში, ვისაც ამ პროცესის აღწერა შეუძლია. 
კი არ დავდიოდი, სივრცეში დავლივლივებდი. გარემო მკვეთრი და მკაფიო როდი იყო. 

ყველაფერს თითქოს ნაცრისფერი გარსი ჰქონდა გადაკრული. ვხვდები, რაც მემართება, 
მაგრამ ვერაფერს ვუხერხებ. დავდივარ, ან უბრალოდ, ტროტუარზე ვდგავარ და 
გამვლელებს ვუყურებ. ზოგი მიყურებს ხოლმე, ზოგი  არა, მაგრამ ლაპარაკით არავინ 
მელაპარაკება. მხოლოდ ერთხელ მომიახლოვდა ვიღაც კაცი და მკითხა, გოგო ხომ არ 



გინდაო. სადღაც წამიყვანა. ჯერ ათი დოლარი მომეციო. მივეცი. მერე წავიდა და აღარ 
დაბრუნებულა. 
და მერე მივხვდი, რა სულელი ვიყავი. 
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ამ დილით ჩემს ბინაში რომ შევედი, იქ ტახტზე მძინარე ელისი დამხვდა. ყველაფერი 

ისეთი დალაგებული იყო, ჯერ ვიფიქრე, სხვა ბინაში ვარ-მეთქი, მაგრამ მერე დავინახე, 
რომ ოთახის კუთხეში დაყრილი დამტვრეული ფირფიტების, დახეული წიგნების და 
ნოტებისათვის ხელი არ ეხლო. იატაკი გაჭრაჭუნდა. გაეღვიძა და შემომხედა. 

– გამარჯობა ბუ! – მითხრა სიცილით. 
– ბუ კი არა, დოდო ვარ. სულელი დოდო. აქ როგორ შემოხვედი? 
– სახანძრო კიბით. ფეის ბინიდან. შენი ამბის გასაგებად დავურეკე და მითხრა, რომ 

ღელავდა. მომიყვა, რომ ბოლო დროს უცნაურად იქცეოდი, ხმაურს ტეხდი. ჰოდა, 
გადავწყვიტე, რომ ჩემი გამოჩენის დროც მოვიდა. ცოტა მივალაგე. არ ვიცოდი, არ 
გესიამოვნებოდა. 

– ჰო, არ მსიამოვნებს, თანაც ძალიან. არანაირი სურვილი არ მაქვს, აქ ვინმე იმიტომ 
მოვიდეს, რომ ვეცოდები. 
სარკესთან მივიდა და თმის ვარცხნას მოჰყვა: – აქ იმიტომ არ მოვსულვარ, რომ მეცოდები. 

შენ კი არა, ჩემი თავი მეცოდება. 
– ეგ როგორ გავიგო? 
– გაგება არ უნდა, – აიჩეჩა მხრები, – პოეზიასავით არის. შენი ნახვა მინდოდა.  
– მერე ზოოპარკში წასულიყავი. 
– ოჰ, კარგი რა ჩარლი. სიტყვას ბანზე ნუ მიგდებ. ძალიან დიდხანს გელოდი და ბოლოს 

გადავწყვიტე, შენთან მე თვითონ მოვსულიყავი. 
– რატომ? 
– იმიტომ, რომ ცოტაოდენი დრო ჯერ კიდევ დაგვრჩენია და მინდა, შენთან ერთად 

გავატარო. 
– სიმღერის ტექსტს მიყვები? 
– ჩარლი, ნუ დამცინი. 
– არ დაგცინი, მაგრამ ჩემს დროს ახლა ვეღარავის გავუყოფ. მხოლოდ ჩემი სამყოფი მაქვს 

დარჩენილი. 
– არ მჯერა, რომ სრულიად მარტო გინდა იყო. 
– მინდა. 
– ერთად ძალიან ცოტა დრო გავატარეთ. რამდენი სალაპარაკო გვქონდა, რამდენი რამ 

შეგვეძლო ერთად გაგვეკეთებინა. ჩვენი ურთერთობა ძალიან ცოტა ხანს გაგრძელდა, 
მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ ნამდვილად იყო. მისმინე, ჩვენ ხომ თავიდანვე ვიცოდით, რომ 
შეიძლებოდა ასე მომხდარიყო. ეს საიდუმლო არასოდეს ყოფილა. შენგან არსადაც არ 



წავსულვარ, ჩარლი, უბრალოდ, გელოდებოდი. ახლა ხომ დაახლოებით ჩემს 
ინტელექტუალურ დონეზე ხარ, ასე არ არის? 
ბინაში გიჟივით დავქროდი წინ და უკან: – კი მაგრამ, ეს ხომ სიგიჟეა! წინ არაფერი არ 

გველის  უფსკრულია და მორჩა! მომავალზე ფიქრიც კი ვეღარ გამიბედავს, მხოლოდ 
წარსულზე ვფიქრობ. რამდენიმე თვეში, კვირაში, დღეში თუ რაღაც ჯანდაბაში  აბა ვინ 
იცის?  უორენში დავბრუნდები. იქ ხომ ვერ გამომყვები? 

– არა, – დამეთანხმა ის. – და ალბათ, არც არასდროს მოგინახულებ. როგორც კი უორენში 
წახვალ, ვეცდები, დაგივიწყო. მაგრამ სანამ იქ წახვიდოდე, მიზეზს ვერ ვხედავ, ან შენ 
რატომ უნდა იყო მარტო, ან  მე. 
სანამ რამეს ვუპასუხებდი, მაკოცა. ტახტზე გვერდით მომიჯდა და თავი მკერდზე 

მომაყრდნო. ვიცდიდი, მაგრამ პანიკა არსად ჩანდა. ელისი ქალი იყო, მაგრამ ალბათ ახლა 
ჩარლის უკვე ესმოდა, რომ ის არც დედამისი იყო და არც მისი და. იმ აზრით 
შვებამოგვრილმა, რომ კრიტიკული მომენტი უკან დარჩა, ღრმად ამოვისუნთქე. უკვე 
აღარაფერი მაფერხებდა. აღარც შიშის დრო იყო და არც თვალთმაქცობის  ასე სხვასთან 
ვეღარავისთან გამომივიდოდა. ყველა ბარიერი გაქრა. მისი მოცემული გორგალი გავხსენი 
და ლაბირინთიდან მისკენ მისასვლელი გზა გავიკვლიე. ელისი მხოლოდ სხეულით როდი 
მიყვარდა. სიყვარულის მისტერიის ამოხსნაზე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ამჯერად ეს 
სექსზე, ქალის სხეულის გამოყენებაზე გაცილებით მეტი იყო. მიწას მოვწყდი, შიშისა და 
ტანჯვის მიღმა გავაღწიე, სადაც თავს რაღაც უფრო დიდის ნაწილად ვგრძნობდი. 
საკუთარი გონების ბნელი მღვიმიდან ამოვყვინთე, რათა სხვა არსების ნაწილი 
გავმხდარიყავი, როგორც იმ დღეს, თერაპიის დროს, ტახტზე. ეს სამყაროს გარეთ, სამყაროს 
მიღმა გადადგმული პირველი ნაბიჯი იყო, რადგან მასში და მისი მეშვეობით ვერწყმოდით 
ერთმანეთს ადამიანის სულის ხელახლა საშობად და მისთვის მარადიულობის 
მისანიჭებლად. ვფართოვდებოდით და გარესამყაროში ვიფრქვეოდით, მერე ისევ 
ვიკუმშებოდით და შიგნით, ცენტრისკენ მივიქცეოდით. ეს ყოფიერების რიტმი იყო  
სუნთქვის, გულისცემის, დღისა და ღამის  და ჩვენი სხეულების რიტმს გონება ექოდ 
იმეორებდა. ყველაფერი ზუსტად ისევე მეორდებოდა, როგორც მაშინ, იმ უცნაური ხილვის 
დროს. რუხი ბინდი, გარს რომ მერტყა, სინათლემ გაფანტა და გონება მისით ერთიანად 
განიმსჭვალა(რა უცნაურია, რომ შუქი აბრმავებს!). ჩემი ტანი კვლავ სივრცის ვეებერთელა 
ოკეანეში შთაინთქა, ისე შთაიფლა, თითქოს რაღაც უცნაურ ნათლობას გავდიოდი. ჩემი 
სხეული გაცემის სიხარულით თრთოდა, მისი კი  მიღების აღტყინებით. ასე ვეძლეოდით 
სიყვარულს, ვიდრე ღამე წყნარ დღეში არ გადაიზარდა. ვიწექი ასე მის გვერდით და 
ვხვდებოდი, რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო ფიზიკური სიყვარული, როგორ სასიცოცხლოდ 
გვესაჭიროებოდა ერთმანეთის მკლავებში ყოფნა, მიღება და გაცემა. სამყარო ფეთქდებოდა, 
ნაწილაკები ერთმანეთს შორდებოდა და ბნელსა და მიუსაფარ კოსმოსში გვტყორცნიდა, 
ერთმანეთს სამუდამოდ გვაშორებდა  როგორც ბავშვი წყდება დედის წიაღს, როგორც ორი 
მეგობარი შორდება და უნაპირდება ერთმანეთს და საბოლოო დანიშნულების წერტილის  
ეული სიკვდილისაკენ მიმავალ ბილიკს მიუყვება. ეს სიკვდილის საპირწონე  ურთიერთ-
შეკავშირებისა და შეყოვნების აქტი იყო. არარაობაში დანთქმის შიშით შეპყრობილი ჩვენი 



სხეულები ისე იყვნენ ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, როგორც ზღვაზე ამოვარდნილი 
გრიგალის დროს სჭიდებენ ხოლმე ერთმანეთს ხელებს გემზე მყოფნი, გემბანიდან 
გადაცვენისა რომ ეშინიათ. სანამ ჩამეძინებოდა, წამით ფეისთან ურთიერთობა გამახსენდა 
და გამეღიმა. რა გასაკვირია, მასთან რომ ყველაფერი ასე მარტივი იყო. ეს ხომ მხოლოდ 
ფიზიკური კავშირი იყო. ელისთან განცდილი კი  მისტერია. 
დავიხარე და თვალები დავუკოცნე. 
ელისმა ახლა ჩემს შესახებ ყველაფერი იცის და ესმის, რომ მხოლოდ ცოტა ხნით 

შეგვიძლია ერთად ყოფნა. თანახმაა, რომ მაშინ წავიდეს, როცა ვეტყვი. ამაზე ფიქრი 
ტკივილს მგვრის, მაგრამ ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ, უფრო მეტია, ვიდრე ადამიანების 
უმეტესობას ალბათ მთელი სიცოცხლის მანძილზე გამოუცდია. 

 
 
14 ოქტომბერი   
დილაობით ვიღვიძებ და ვერ გამიგია, სად ვარ და რას ვაკეთებ. მერე ჩემს გვერდით მას 

ვხედავ და ყველაფერი მახსენდება. როცა რაღაც მემართება, ხვდება და ბინაში ჩუმად 
იწყებს სიარულს, საუზმეს ამზადებს, იქაურობას ალაგებს, ან შეკითხვების გარეშე მიდის 
და ჩემს თავთან მარტო მტოვებს. 
დღეს საღამოს კონცერტზე წავედით, მაგრამ მალე მომწყინდა და შუა საღამოდან 

წამოვედით. ყურადღების დაძაბვა უკვე მიჭირს. მახსოვდა, რომ სტრავინსკი მიყვარდა და 
იმიტომ წავედი, მაგრამ ახლა მის მოსასმენად, რაღაცნაირად, მოთმინება აღარ მყოფნის. 
ელისის აქ ყოფნას ერთადერთი ცუდი მხარე აქვს  მომინდა, ვიბრძოლო, დრო გავაჩერო, 
თავი ინტელექტუალური განვითარების ამ საფეხურზე გავყინო და არასოდეს აღარ 
გავუშვა. 

 
 
17 ოქტომბერი   
რატომ ვერ ვიხსენებ? უნდა ვეცადო, ამ უძლურებას როგორმე შევეწინააღმდეგო. ელისი 

მეუბნება, რომ მთელი დღეებია ლოგინში ვწევარ და ვერ ვხვდები, ვინ ვარ, ან სად ვარ. 
მერე ისევ გონს მოვდივარ, ვცნობ და მახსენდება ამნეზიის ფუგა. მეორე ბავშვობის... თუ რა 
ჰქვია?.. მხცოვანების სიმპტომები მიახლოვდება. ყველაფერი ისე ულმობლად ლოგიკურია  
გონებრივი პროცესების ხელოვნურად აჩქარების სავალალო შედეგი. მეტისმეტად ბევრი 
რამ ვისწავლე წარმოუდგენლად მოკლე დროში და ახლა ჩემი გონებაც დაუნდობელი 
სისწრაფით ჩანაგდება. რა მოხდება, ეს რომ არ დავუშვა? რა მოხდება, რომ შევეწინააღმდე-
გო? უორენის პაციენტები მაგონდება  უაზრო ღიმილი, ცარიელი გამომეტყველება. როგორ 
იგდებს მათ ყველა აბუჩად. პატარა ჩარლი გორდონი ფანჯრიდან მიყურებს და იცდის. 
ოღონდ ეს არა, ოღონდ ისევ ეს არა. 

 
 
 



18 ოქტომბერი   
ახლახან ნასწავლი რაღაცები მავიწყდება. პროცესი როგორც ჩანს, კლასიკური მოდელის 

შესაბამისად ვითარდება  პირველად ის გავიწყდება, რაც ბოლოს ისწავლე. ასეთი მოდელი 
არ არის? თუ რამე მეშლება? კიდევ ერთხელ უნდა ჩავხედო. 
გადავიკითხე ჩემი სტატია „ელჯერნონგორდონის ეფექტის“ შესახებ და იმისდა 

მიუხედავად, რომ ვიცი, ჩემი დაწერილია, მაინც ისეთი განცდა მაქვს, თითქოს ვიღაც 
სხვისია. უმეტესი ნაწილი საერთოდ ვერ გავიგე. 
მაგრამ ასეთი ფეთქებადი რატომ ვარ? განსაკუთრებით მაშინ, როცა ელისი ასე კეთილად 

მექცევა? ბინას სულ ალაგებს და ასუფთავებს, ჩემს ნივთებს სულ თავის ადგილს უჩენს, 
ჭურჭელს რეცხავს და იატაკს ხეხავს. დღეს დილით მისთვის ასე არ უნდა მეყვირა, იმიტომ 
რომ ატირდა და მე კიდევ ეს არ მინდოდა. მაგრამ დამტვრეული ფირფიტები, ნოტები და 
წიგნი არ უნდა აეღო და ყუთში არ უნდა ჩაეწყო. ამან გამაცოფა. არ მინდა იმათ ვინმე 
შეეხოს. გროვად მინდა იყოს დახვავებული. მინდა მახსენებდეს, უკან რა მრჩება. ყუთს 
წიხლი ვკარი, ნივთები მთელ იატაკზე მიმოვფანტე და ელისს ვუთხარი, ხელი არ ეხლო, 
ისე დაეტოვებინა, როგორც იყო. 
სულელურად მოვიქეცი. უმიზეზოდ ავფეთქდი. მე მგონი იმიტომ გავბრაზდი, რომ 

ვიცოდი, ფიქრობდა, იმ ნივთების შენახვა სისულელე იყო და არ მითხრა. თავიმოიკატუნა, 
თითქოს ეს სრულიად ნორმალური ყოფილიყო. ენა მომიჩლიქა. ყუთი რომ დავინახე, ის 
ბიჭი გამახსენდა უორენიდან, ულაზათო აბაჟურის ფეხი რომ გააკეთა. როგორ 
ვცდილობდით ყველანი, მისთვის გული გაგვეკეთებინა, როგორ ვეუბნებოდით, რომ 
არაჩვეულებრივი რაღაც გააკეთა, როცა ეს ასე არ იყო. 
ელისიც ზუსტად ამას აკეთებდა და ამას ვერ ავიტანდი. 
საძინებელში რომ გავიდა და ატირდა, ძალიან ცუდად გავხდი. ვუთხარი, ყველაფერი 

ჩემი ბრალია-მეთქი. მასავით კარგ ადამიანს არ ვიმსახურებ. რატომ ვერ ვახერხებ, თავი 
იმდენად მაინც ვაკონტროლო, რომ ელისის სიყვარული არ გამინელდეს? სულ ცოტათი 
მაინც... 

 
 
19 ოქტომბერი   
მოტორული აქტივობა დაქვეითებული მაქვს. სიარულისას გამუდმებით რაღაცას ვედები 

და ყველაფერი ხელიდან მიცვივა. თავიდან ვერ ვხვდებოდი, რომ საქმე ჩემში იყო. მეგონა, 
ის უცვლიდა ავეჯს და ნივთებს მდებარეობას. ჯერ ქაღალდების ჩასაყრელი კალათა 
მეღობებოდა წინ, მერე სკამები და ვიფიქრე, ალბათ ელისმა გადააადგილა-მეთქი. 
ახლა ვხვდები, რომ კოორდინაცია მაქვს დარღვეული. ნელა უნდა ვიმოძრაო, რომ 

არაფერი გავაფუჭო. ბეჭდვა სულ უფრო და უფრო მიჭირს. ელისს რატომ ვადანაშაულებ? 
და რატომ არ მეწინააღმდეგება? ეს კიდევ უფრო მაღიზიანებს, იმიტომ რომ სახეზე 
სიბრალული აწერია. 
ჩემი სიამოვნების ერთადერთი წყარო ახლა ტელევიზორია. დღის უმეტეს ნაწილს 

კონკურსების, ძველი ფილმების, საპნის ოპერების ყურებაში ვატარებ. საბავშვო 



გადაცემებსა და მულტფილმებსაც კი ვუყურებ. თავს ვერაფრით ვაიძულებ, რომ 
გამოვრთო. 
გვიან ღამით ძველი ფილმები, საშინელებათა სურათები, ღამის შოუ და გვიანი ღამის შოუ 

გადის. სანამ არხი გაითიშება, ქადაგებასაც კი გვიჩვენებენ, მერე კი ვარსკვლავებით 
მოჭედილი ცის ფონზე ვარსკვლავებიანი და ზოლებიანი დროშა ფრიალებს. ბოლოს არხის 
სატესტო გამოსახულებაღა რჩება და პატარა, ოთხკუთხედი ფანჯრიდან ისე მომჩერებია, 
რომ თვალს არ ახამხამებს... 
ცხოვრებას ყოველთვის ფანჯრის მიღმა რატომ ვუყურებ? 
ბოლოს ტელევიზორში სანახავი რომ აღარაფერი რჩება, ჩემს თავზე ვბრაზდები და გული 

მერევა, იმიტომ რომ წერის, კითხვისა და ფიქრისათვის ასე ცოტა დრო დამრჩენია, მე კი 
თავს ამ უხამსობით ვიბანგავ, ჩემში მცხოვრებ ბავშვზე რომ არის გათვლილი. მით უმეტეს 
ახლა, როცა შინაგანი ბავშვი ჩემს გონებაში კუთვნილი ადგილის დაბრუნებას ითხოვს. 
ეს ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ როცა ელისი მეუბნება, რომ დროს არ უნდა 

ვფლანგავდე, ვბრაზდები და ვუყვირი, რომ თავი დამანებოს. მგონი, ტელევიზორს იმიტომ 
ვუყურებ, რომ მნიშვნელოვანია, არ ვიფიქრო, არ მომაგონდეს საცხობი, დედაჩემი, მამაჩემი 
და ნორმა. წარსულის შესახებ არაფრის გახსენება არ მინდა. 
დღეს საშინელი შოკი მივიღე. ჩემს კვლევაში გამოყენებული ნაშრომი, კრიუგერის „Über 

Psychische Ganzheit“ ავიღე, ვფიქრობდი, ჩემი სტატიის გაგებაში დამეხმარება-მეთქი. 
თავიდან ვიფიქრე, თვალებზე მჭირდა რამე. მერე მივხვდი, რომ გერმანულად ვეღარ 
ვკითხულობ. სხვა ენების ცოდნა შევამოწმე. აღარაფერი მახსოვს. 

 
 
21 ოქტომბერი   
ელისი წავიდა. აბა ვნახოთ, შევძლებ თუ არა გახსენებას. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა 

თქვა, რომ იატაკზე მოფენილ ფირფიტებში, წიგნებსა და ფურცლებში ცხოვრება უკვე 
შეუძლებელი იყო. 

– ხელი არაფერს ახლო,  გავაფრთხილე მე. 
– რატომ გინდა ასე ცხოვრება? 
– ყველაფერი იქ მინდა იყოს, სადაც დავტოვე. მინდა, აი ასე ვუყურო. შენ არ იცი, რას 

ნიშნავს, როცა შენში ისეთი რაღაც ხდება, რასაც ვერც ხედავ და ვერც აკონტროლებ და 
ხვდები, რომ ყველაფერი თვალსა და ხელს შუა გისხლტება. 

– მართალი ხარ. მე ხომ არასოდეს მითქვამს, რომ შენში მიმდინარე პროცესების გაგება 
შემეძლო. არც მაშინ მესმოდა, როცა მეტისმეტად ჭკვიანი გახდი და არც ახლა მესმის. 
მაგრამ ერთ რამეს გეტყვი  ოპერაციამდე ასეთი არ იყავი  შენს ჭუჭყსა და საკუთარი თავის 
სიბრალულში არ გორავდი, დღე და ღამე ტელევიზორთან ჯდომით გონებას არ 
იბინძურებდი, ხალხს არ უღრენდი და უკმეხად არ ეპყრობოდი. შენში რაღაც ისეთი იყო, 
რაც ყველას შენს პატივისცემას გვაიძულებდა  ჰო, ისეთისაც კი, როგორიც მაშინ იყავი. 
ისეთი თვისება გქონდა, გონებრივად ჩამორჩენილი ადამიანისთვის ადრე არასოდეს რომ 
არ შემიმჩნევია. 



– ექსპერიმენტში მონაწილეობას არ ვნანობ. 
– არც მე, მაგრამ ისეთი რამ დაკარგე, რაც ადრე გქონდა  ღიმილი... 
– უშინაარსო, სულელური ღიმილი. 
– არა. თბილი, გულწრფელი ღიმილი, იმიტომ რომ გინდოდა, ადამიანებს ჰყვარებოდი. 
– ისინი კიდევ მაპამპულავებდნენ და აბუჩად მიგდებდნენ. 
– ჰო, მაგრამ მაშინაც კი, როცა არ გესმოდა, რატომ იცინოდნენ, ხვდებოდი, რომ თუ შენზე 

გაცინება შეეძლებოდათ, შენს შეყვარებასაც შეძლებდნენ. შენ კიდევ გინდოდა, რომ 
ყვარებოდი. ბავშვივით იყავი, მათთან ერთადაც კი იცინოდი შენს თავზე. 

– არ გეწყინოს, ახლა ჩემს თავზე ნამდვილად ვერ გავიცინებ. 
ცდილობდა, არ ატირებულიყო. მე კი მგონი, მინდოდა, რომ ამეტირებინა: – იქნებ 

ამიტომაც იყო ჩემთვის სწავლა ასე მნიშვნელოვანი. მეგონა, ამით ხალხს თავს 
შევაყვარებდი. მეგონა, მეგობრები მეყოლებოდა. სასაცილოა, არა? 

– მაღალ IQ-ზე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი რამეებიც არსებობს. 
ამაზე გავმწარდი. ალბათ იმიტომ, რომ ვერ ვხვდებოდი, საით უმიზნებდა. ბოლო დროს 

სულ უფრო და უფრო ხშირად უვლიდა სათქმელს შორიდან, პირდაპირ როდი ამბობდა, რა 
უნდოდა. სულ მინიშნებებით მელაპარაკებოდა. გაკვრით ახსენებდა რაღაცას და ელოდა, 
რომ უნდა მივმხვდარიყავი, რას გულისხმობდა. ვუსმენდი და თავს ვიკატუნებდი, ვითომ 
მესმოდა, მაგრამ გულის სიღრმეში მეშინოდა, არ შეემჩნია, რომ აზრი ვერ გამომქონდა. 

– მე მგონი დროა, წახვიდე. 
სახე აელეწა: – ჯერ არა, რა, ჩარლი, ჯერ არ არის ჩემი წასვლის დრო. არ გამაგდო. 
– შენი აქ ყოფნა ყველაფერს კიდევ უფრო აუტანელს ხდის. თავს იკატუნებ, თითქოს 

ისეთი რაღაცების კეთება შემეძლოს, ან ისეთი რაღაცები მესმოდეს, ჩემს შესაძლებლობებს 
რომ უკვე ძალიან აღემატება. ძალას მატან, დედაჩემივით. 

– ტყუილია! 
 ეს ყველაფერში ვლინდება. ჩემს დატოვებულ არეულობას შეუმჩნევლად ალაგებ და 

ასუფთავებ, წიგნებს ვითომ შემთხვევით ტოვებ გამოსაჩენ ადგილას იმ იმედით, რომ იქნებ 
დამაინტერესოს და წაკითხვა ვცადო. ახალ ამბებზე ისე მელაპარაკები, რომ ფიქრი 
მაიძულო. შენ ამბობ, ინტელექტს მნიშვნელობა არ აქვსო, არადა რასაც აკეთებ, 
ყველაფერში ჩანს, თურმე როგორი მნიშვნელოვანი ყოფილა. მასწავლებლის როლიდან ვერ 
გამოსულხარ. არც კონცერტებზესიარული მინდა, არც მუზეუმებში და არც უცხოური 
ფილმების სეანსებზე, საერთოდ არაფრის ნახვა არ მინდა, რაც ცხოვრებაზე ან ჩემს თავზე 
დამაფიქრებს. 

– ჩარლი... 
– თავი დამანებე, რა. ჩემს თავს აღარ ვგავარ. ნელნელა ვიშლები და არ მინდა, აქ იყო. 
ატირდა. დღეს ნაშუადღევს კი ბარგი ჩაალაგა და წავიდა. ბინაში ახლა სიჩუმე და 

სიცარიელე დგას. 
 
 
 



25 ოქტომბერი   
დაქვეითება პროგრესირებს. მანქანაზე ბეჭდვას თავი დავანებე. კოორდინაცია მეტისმე-

ტად მიჭირს. ამიერიდან ამ ანგარიშების წერა ხელით მომიწევს. ელისის ნათქვამზე ბევრი 
ვიფიქრე და უცებ იმ აზრმა გამიელვა, რომ თუ ახალი რაღაცების კითხვასა და დასწავლას 
გავაგრძელებდი, იქნებ ინტელექტის შენარჩუნება მომეხერხებინა მაშინაც კი, როცა ძველი 
რაღაცები მავიწყდება. ვიფიქრე, რომ ახლა ქვევით მიმავალ ესკალატორზე ვიდექი. თუ 
გაუნძრევლად ვიდგებოდი, ქვევით მალე აღმოვჩნდებოდი, მაგრამ თუ სირბილს 
დავიწყებდი, იქნებ ერთ ადგილას მაინც გავჩერებულიყავი. რაც არ უნდა მომხდარიყო, 
ზევით სვლა აუცილებლად უნდა გამეგრძელებინა. 
ამიტომ ბიბლიოთეკაში წავედი და უამრავი წიგნი გამოვიტანე. ახლა ბევრს ვკითხულობ. 

წიგნების უმეტესობა ჩემთვის მეტისმეტად რთულია, მაგრამ არ მადარდებს. სანამ კითხვას 
ვაგრძელებ, ახალ რაღაცებს ვისწავლი და კითხვა არ დამავიწყდება. ყველაზე 
მნიშვნელოვანი ეს არის. თუ კითხვას არ შევწყვეტ, იქნებ ამ საფეხურზე შევყოვნდე. 
ელისი რომ წავიდა, მეორე დღეს აქ ექიმი სტრაუსი მოვიდა, ალბათ ელისმა უთხრა ჩემი 

ამბავი. ვითომ ანგარიშების წასაღებად იყო მოსული. ვუთხარი, გამოგიგზავნით-მეთქი. არ 
მინდა აქ მოდიოდეს. ვუთხარი, რომ ჩემზე შეეძლო არ ენერვიულა  როგორც კი ვიგრძნობ, 
რომ თავს ვეღარ ვუვლი, მატარებელში ჩავჯდები და უორენში წავალმეთქი. ვუთხარი, რომ 
როცა დრო მოვა, მირჩევნია, ჩემით წავიდე. 
ფეისთან დალაპარაკება ვცადე, მაგრამ ვატყობ, ჩემი ეშინია. ალბათ ფიქრობს, რომ ჭკუაზე 

შევცდი. გუშინ ღამით თან ვიღაც ძალიან ახალგაზრდა ტიპი მოიყვანა. დღეს დილით 
დიასახლისი, მისის მუნი ამოვიდა, მოხარშული ქათამი და ცხელი ბულიონი მომიტანა. 
მითხრა, რომ იმის გასაგებად შემოიხედა, თავს როგორ ვგრძნობდი. ვუთხარი, რომ 
საჭმელი თავზე საყრელი მაქვს, მაგრამ ბულიონი მაინც დამიტოვა. გემრიელი იყო. თავი 
ისე ეჭირა, ვითომ თავისი ინიციატივით იყო მოსული, მაგრამ ჯერჯერობით ეგეთი 
სულელიც არ ვარ. ალბათ ელისმა, ან სტრაუსმა სთხოვეს შემოეხედა და შეემოწმებინა, ხომ 
კარგად ვარ. საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. სასიამოვნო მოხუცია, ირლანდიური აქცენტი 
აქვს და შენობის მაცხოვრებლებზე ჭორაობა უყვარს. ბინის იატაკზე მიმოფანტული 
ნივთები რომ დაინახა, ხმა არ ამოუღია. მე მგონი, კარგი ქალია. 

 
 
1 ნოემბერი   
ერთი კვირა წერას ვერ ვბედავდი. არ ვიცი როგორ გარბის დრო. ვიცი რომ დღეს კვირაა 

ფანჯრიდან ქუჩის გადაღმა ეკლესიისკენ მიმავალი ხალხი ჩანს. მემგონი მთელი კვირა 
ლოგინში ვიწექი მაგრამ მახსოვს მისის მუნიმ ერთიორჯერ საჭმელი როგორ მომიტანა და 
მკითხა ავად ხომ არ ვიყავი. რა მოუხერხო ჩემ თავს? სულ აქ ხომ არ ვიქნები მარტო და 
ფანჯარაში მომზირალი. თავი ხელში უნდა ავიყვანო. სულ ვიმეორებ და ვიმეორებ რომ 
რაღაც უნდა გავაკეთო მაგრამ მერე მავიწყდება რისი გაკეთება მინდოდა ანდა შეიძლება 
უბრალოდ ადვილია არ გააკეთო რაც გასაკეთებელი გაქვს. 



ბიბლიოთეკიდან წამოღებული წიგნები ჯერ კიდევ აქ მაქვს მაგრამ უმეტესობა ჩემთვის 
ძალიან ძნელია. ახლა ბევრ მისტიკურ მოთხრობას და ძველ მეფეებზე და დედოფლებზე 
დაწერილ წიგნებს ვკითხულობ. ახლა კაცზე ვკითხულობ წიგნს რომელსაც ეგონა რომ 
რაინდი იყო და ბებერ ცხენზე დაჯდა და მეგობართან ერთად გზას გაუდგა. მაგრამ რაც არ 
უნდა გაეკეთებინა ბოლოს სულ ნაცემი და დაშავებული რჩებოდა. ერთხელ ასე 
წისქვილები ურჩხულები ეგონა. თავიდან ვიფიქრე რა სულელური წიგნია მეთქი იმიტომ 
რომ გიჟი რომ არ ყოფილიყო მიხვდებოდა რომ წისქვილები ურჩხულები არ იყო და 
ეცოდინებოდა რომ ჯადოქრები და მოჯადოებული ციხესიმაგრეები არ არსებობს. მაგრამ 
მერე გამახსენდა რომ ეს ყველაფერი კიდევ რაღაცას ნიშნავდა. ისეთ რაღაცას რაც ამბავს 
პირდაპირ არ ამბობდა მაგრამ მიგანიშნებდა. თითქოს სხვა მნიშვნელობებიც იყო. მაგრამ 
რა არ ვიცი. ამაზე გავბრაზდი იმიტომ რომ მემგონი ადრე ვიცოდი. მაგრამ კითხვას და 
ახალი რაღაცეების სწავლას ყოველ დღე ვაგძელებ და ვიცი რომ ეს დამეხმარება. ვიცი რომ 
შედეგების ანგარიშები ადრეც უნდა დამეწერა რომ იცოდენ რა მემართება. მაგრამ წერა 
სულ უფრო ძალიან მიჭირს. ახლა მარტივი სიტყვებიც სულ ლექსიკონში უნდა ვეძებო და 
ამის გამო ჩემს თავზე ვბრაზდები. 

 
 
2 ნოემბერი   
გუშინ დამავიწყდა იმ ქალზე დამეწერა მოპირდაპირე სახში ერთი სართულით ქვევით 

რო ცხოვრობს. წინა კვირაში სამზარეულოს ფანჯრიდან დავინახე. არ ვიცი რა ქვია და არც 
ის მხრების ზევით როგორია მაგრამ ყოველ საღამოს თერთმეტისთვის აბაზანაში შედის და 
შხაპში ბანაოფს. ფარდას არასოდეს არ უშვებს და როცა შუქს ვაქროფ კისრის ქვევით 
ვხედავ დგას და პირსახოცით იმშრალებს. მაინტერესებს მაგრამ შუქს როცა აქრობს მერე 
თავს მარტო და სევდიანათ ვგძნოფ. მინდა სახეზე დავინახო ლამაზია თუ არა. ვიცი რომ 
ტიტველი ქალების თვალთვალი ცუდია მაგრამ თავს ვერაფერს ვერ უხერხებ. რა 
მნიშვნელობა აქვს იმან ხო არ იცის რომ ვუყურებ. 
უკვე თერთმეტი ხდება. იმის ბანაობის დროა. წავედი შევხედო... 
 
 
5 ნოემბ   
მისის მუნი ჩემზე ნერვიულოფს. თქვა რო ასე რო ვწევარ მთელი დღეები და არაფერს 

ვაკეთებ ეგ თავის შვილს აგონებს ისიც ეგრე იქცეოდა და მერე სახლიდან გააგდო. იმან 
თქვა ზარმაცები არ მიყვარსო. თუ ავათ ვარ სხვა საქმეა მაგრამ უსაქმურობა ცუდია და თუ 
ასეა აქ არაფერი მესაქმება. მე უთხარი მემგონი ავათ ვარ მეთქი. ვცდილოფ ყოველდღე 
ცოტცოტა ვიკითხო ძირითადათ მოთხრობები მაგრამ ხანდახან ერთიდაიგივე რაღაცეების 
კითხვა ბევრჯელ მიწევს იმიტორო არ ვიცი ხოლმე რას ნიწნავს. წერაც ძნელია. ვიცი რომ 
ყველა სიტყვა ლექსიკონში უნდა მოვძებნო მაგრამ სულ დაღლილი ვარ. 
მერე ვიფიქრე ძნელი და გრძელი სიტყვების მაგივრად მარტო მოკლეებს გამოვიყენებფ 

მეთქი. ასე დროს ვიგეფ. გარეთ აცივდა მაგრამ ელჯერნონის საფლავზე ყვავილები ისევ 



მიმაქ. მისის მუნის გონია რომ თაგვის საფლავზე ყვავილების დაწყობა სისულელეა მაგრამ 
მე უთხარი ელჯერნონი განსაკუთრებული თაგვი იყომეთქი. დერეფნის ბოლოში ფეისთან 
ვიყავი მისული მაგრამ მითხრა აქედან წადი და აღარ მოხვიდეო. კარზე ახალი საკეტი 
გააკეთა. 

 
 
9 ნოემბ   
ისევ კვირაა. საქმე აღარაფერი მაქ იმიტორო ტელევიზორი გაფუჭდა და სუ მავიწყდება 

რო გასაკეთებლათ მივიტანო. მემგონი უნვერსტეტის გამოგზავნილი ამ თვის ჩეკი 
დამეკარგა. აღარ მახსოვს. 
თავი ძალიან მტკივა ხოლმე და ასპირინი დიდათ არ მშველის. მისის მუნი ფიქროფს რო 

ახლა მართლა ავათ ვარ და ძალიან ძალიან ვეცოდები. როცა ვიღაც ავათ არი ძაან კარგათ 
ექცევა. გარეთ ახლა ისე ცივა რო ორი სვიტერი უნდა ჩავიცვა ხოლმე. პირდაპირ სახში რო 
ქალი ცხოვროფს ახლა ფარდას უშვეფს ხოლმე. მე ხო ბედი არა მაქ. 

 
 
10 ნოემბ   
მისის მუნიმ ვიღაცა უცნაური ექიმი მოიყვანა რო გავესინჯე. წეწინებული იყო ეგონა რო 

ვკვდებოდი. ექიმს უთხარი რო ავათ არა ვარ უბრალოთ ხანდახან ბევრი რაღაცა 
მავიშყდება. მკითხა მეგობრები ან ნათესავები თუგყავსო და მეუთხარი არა მეთქი. 
მეუთხარი ადრე ერთი მეგობარი მყავდა ელჯერნონი ერქვა მაგრამ თაგვი იყო და 
ლაბირინთებში ერთად დავდიოდით მეთქი. უცნაურათ შემომხედა გეგონება გიჟი ვიყავი. 
გაიღიმა რო უთხარი ადრე გენიოსი ვიყავი მეთქი. ისე მელაპარაკა თითქოს პატარა ბავწვი 
ვიყავი და მისის მუნის თვალი ჩაუკრა. გავბრაზდი იმიტორო დამცინოდა და გავაგდე და 
კარი ჩავკეტე. მემგონი ვიცი ბედი რატო აღარ მშყალობს. იმიტორო ჩემი კურდღლის ფეხი 
და ნალი დავკარქე. მალე უნდა ვიშოვო ახალი კურდღლისფეხი. 

 
 
11 ნოემბ   
დღეს ექიმი სტრაუსი და ელისი მოვიდნენ მაგრამ არ გაუღე. მეუთხარი რო არავის ნახვა 

არმინდა. მინდა რო თავი დამანებონ. მერემისის მუნი მოვიდა და საჭმელი მოიტანა და 
მითხრა რო იმათ ქირა გადაიხადეს და საჭმლისთვის და ყველაფრისთვის ფული 
დაუტოვეს. იმან თქვა ფული ფულია და ვინმემ თუ არ გადაიხადა შენი გაგდება 
მომიწევსო. მერე მითხრა ასე უსაქმურათ ჯდომას გირჩევნია სამსახური იშოვოო. არაფრის 
კეთება არვიცი მარტო იმის საცხობში რასაც ვაკეთებდი. არმინდა იქ მისვლა იმიტორო 
ყველა მიცნობდა ჭკვიანი რო ვიყავი და ეხლა ალბად დამცინებენ. მაგრამ სხვა არვიცი რა 
გავაკეთო ფული რო ვიშოვო. ყველაფრის ფული მეთითონ მინდა რო გადავიხადო. 
ღონიერი ვარ და მუწობა შემილია. ჩემ თავს თუ ვერ მოუარე უორენში წავალ. არავის 
მოშყალება არმინდა. 



15 ნოემბ  
 ჩემ ძველ მიღწეული შედეგების ანგარიშებს ვათვარიელებდი და ძალიან უცნაურია 

მაგრამ რაც დავშერე ვერ ვკითხულოფ. სიტყვეფს ზოგს ვარჩევ მაგრამ აზრი არ მესმის. 
მემგონი მე დავწერე მაგრამ კარგათ აღარ მახსოვს. აფთიაქში ნაყიდი წიგნების კითხვას 
რომ ვიწყეფ ძაან მალე ვიღლები. მარტო ის შიგნები არ მღლის შიგნით ლამაზი გოგოების 
სურათები როა. მომწონს რო ვუყურეფ მარა მერე უცნაური სიზმრები მესიზმრება მაგათზე 
და არ მომწონს. ერთ წიგნში ჯადოსნური ფხვნილი ვნახე რომელსაც შეულია ღონიერი და 
ჭკვიანი გაგხადოს და ეგეთი რაღაცეები. უნდა გამოვიწერო და მეც შევიძინო ცოტა. 

 
 
16 ნოემბ   
ელისი ისევ მოვიდა მაგრამ მეუთხარი წადი არმინდა შენი ნახვათქო. ტიროდა და მეც 

ვტიროდი მაგრამ შიგნიდ ვერ შემოუწვებდი იმიტორო არმინდოდა დაეცინა. უთხარი რო 
აღარ მომწონს და აღარც ის მინდა რო ჭკვიანი ვიყო. არ არი სიმართლე ეგ. ისევ მიყვარს და 
ისევ მინდა რო ჭკვიანი ვიყო მაგრამ იმას ეგრე უთხარი რო წასულიყო. მისის მუნიმ თქვა 
რო ელისმა ქირის ფული და ჩემი მოვლის ფული დაუტოვა. ესე არმინდა. სამსახური უნა 
ვიშოვო. 
გევედრები, გევედრები შერაკითხვას ნუ დამავიწყეფ... 
 
 
18 ნოემბ   
მისტერ დონერი ძაან კეთილათ მომექცა რო მივედი და საცხობში ჩემი ძველი სამსახურის 

დაბრუნება რო ვთხოვე. თავიდან ძაან ეჭვით მიყურებდა მარა მერე უთხარი რა დამემართა 
და მერე ძაან ნაღვლიანი სახე ქონდა და ხელი მხარზე დამადო და მითხრა ჩარლი გაძლება 
გქონია. ყველამ შემომხედა ქვევით რო ჩამოვედი და ტუალეტის იატაკის მოწმენდა რო 
დავიწყე როგორც ადრე. ჩემ თავს უთხარი ჩარლი თუ დაგცინებენ არგაბრაზდე იმიტორო 
გახსოვდეს ესენი ისეთი ჭკვიანები არარიან შენ რო ადრე იყავი და თან ადრე ხო შენი 
მეგობრები იყვნენ და თუ დაქცინოდენ არაუშავს იმიტორო უყვარდი კიდეც. ერთმა კაცმა 
იმის მერე რო მივიდა სამსახურში მე რო წამოვედი მეიერ კლაუსი ქვია ცუდი რაღაც 
გამიკეთა. ფქვილის ტომრებს რო ვაწყობდი მოვიდა და მითხრა ეი ჩარლი შენზე გავიგე 
მაგარი ჭკვიანი ყოფილხარ. ნაღდი ვუნდერკინდი. აბა რამე ჭკვიანური მითხარი. ცუდათ 
გავხდი იმიტორო ისე მეუბნებოდა მივხვდი დამცინოდა. ამიტო მუშაობა გავაგძელე. 
მაგრამ მერე მოვიდა და მკლავწი მაგრათ მომკიდა ხელი და დამიყვირა. ბიჭო რო 
გელაპარაკები უნდა მომისმინო თორე ხელს მოგატეხავ გაიგე. ხელი ისე დამიტრიალა რო 
მეტკინა და წემეწინდა რო მართლა მომტეხავდა. იცინოდა და მიგრეხდა და არვიცოდი რა 
მექნა. ისე შემეწინდა რო ლამის ვიტირე მაგრამ არ მიტირია და მერე ტუალეტში მომინდა 
საშინლათ. მუცელწი ყველაფერი ისე მიბრუნავდა რო სასშრაფოთ უნდა გავსულიყავი 
იმიტორო ვეღარ ვიკავებდი. მეუთხარი გთხოვ გამიშვი ტუალეტში მინდა მაგრამ ის 
დამცინოდა და არვიცოდი რა მექნა. მერე ტირილი დავიწყე. გამიწვი. გამიწვი. და მერე 



ჩავიკუკე. შარვალი დამესვარა და ცუდი სუნი დადგა და ვტიროდი. მერე გამიწვა და 
დაიჯღანა და წეწინებული სახე ქონდა. იმან თქვა ჩარლი ღმერთია მოწმე ცუდი არაფერი 
მინდოდა. მარა მერე ჯო კარპი შემოვარდა და კლაუსს პერანგში ჩაავლო ხელი და უთხრა 
გაუშვი შე დამპალო ნაბიჭვარო თორე კისერს მოგამტვრევ იცოდე. ჩარლი კარგი ბიჭია და 
ვინც გაბედავს და თითს დააკარებს ჩემთან ექნება საქმე. მცხვენოდა და ტუალეტწი 
გავიქეცი რო დამებანა და ტანსაცმელი გამომეცვალა. 
რო გამოვედი ფრენკიც იქიყო და ჯო უყვებოდა რამოხდა და მერე გიმპი წემოვიდა და 

ჯომ და ფრენკმა უთხრეს და იმან თქვა მაგ კლაუსს აქედან მოვაშორეფთო. მისტერ 
დონერისთვის უნდა ეთქვათ რო დაეთხოვა. მაგრამ მეუთხარი რო არ უნდა დაეთხოვათ და 
სხვა სამსახურის ძებნა არუნდა დაეშყო იმიტორო ცოლი და შვილი ყავდა. და თან მითხრა 
რომ წუხდა ასე რომ მომექცა. და რომ მახსოვდა მე როგორი ცუდათ ვიყავი საცხობიდან რო 
დამითხოვეს და გამიშვეს. მევთქვი კლაუსს მეორე წანსი უნდამიცეთ იმიტორო ამის მერე 
ცუდს აღარაფერს აღარ გააკეთებსმეთქი. მერე გიმპი მოვიდა თავისი დაშავებული ფეხით 
კოჭლობდა და მითხრა ჩარლი თუ ვინმემ გაშყენინა ან დაჩაგვრა დაგიპირა მე ჯოს ან 
ფრენკს დაგვიძახე და ჩვენ გაუსწორდებით. ყველას გვინდა რო გახსოვდეს რო აქ 
მეგობრები გყავს და იცოდე არდაგავიწყდეს. მეუთხარი მადლობა გიმპი.მიხარია. 
რა კარგია მეგობრები რო გყავს... 
 
 
21 ნოემბ  
დღეს სისულელე გავაკეთე დამავიშყდა რო ზდასრულ ჩამორჩენილთა ცენტწი მის 

კინიანის გაკვეთილებზე აღარ დავდივარ. შევედი და უკან ჩემ ძველ ადგილზე დავჯექი და 
იმან უცნაურათ წემომხედა და მითხრა ჩარლი სად ხარ ამდეხანს. მეუთხარი გამარჯობა 
მის კინიან დღეს გაკვეთილისთვის მზადვარ ოღონთ წიგნი დავკარქე. ტირილი დაიწყო და 
ოთახიდან გავარდა და ყველამ წემომხედა და დავინახე რო ბევრი სხვა ხალხი იყო ისინი 
არა ჩემთან ერთად რო სშავლობდენ. მერე უცეფ გამახსენდა ოპერაციზე რაღაცეები და მე 
რო ჭკვიანი გავხდი და მევთქვი ვახჩემი სუფთა ჩარლი გორდონი ჩავატარე. სანამ ოთახში 
დაბრუნდებოდა წამოვედი. აი ამიტო მივდივარ აქედან სამუდამოთ უორენის სკოლაინტე-
რენატში. აღარ მინდა კიდე რაღაც ეგეთი ვქნა. არმინდა მის კინიანს შევეცოდო. ვიცი რო 
საცხობწი ყველას ვეცოდები და არც ეგ არმინდა. ამიტო ისეთ ადგილას მივდივარ სადაც 
ბევრი ჩემნაირია და არავის ადარდებს რომ ჩარლი გორდონი ადრე გენიუსი იყო და ეხლა 
კიდევ წიგნის კითხვა და შესიერათ შერაც კი არ შეულია. 
რამდენიმე შიგნი თან მიმაქ და თუ წაკითხვა გამიჭირდება მაინც მაგრათ ვიმეცადინეფ 

და იქნებ ოპერაცის გარეშეც მოვახერხო და სუცოტათი უფრო ჭკვიანი გავხდე ვიდრე ადრე 
ვიყავი. ახალი კურდღლის ფეხი და იღბლიანი ერთ პენიანი მაქ და კიდე ცოტა 
ჯადოსნური ფხვნილიც და იქნებ მიშველოს. 
მის კინიან ამას თუ კითხულოფთ ნუ შეგეცოდებით. მიხარია რო ცხოვერებაში მეორე 

შანსი მომეცა ჭკვიანი გავხდი როგორც მითხარიდ იმიტორო ბევრი ისეთი რაღაცეები 
ვისწავლე საერთოთ რო არვიცოდი რო არსებოფს და მადლიერი ვარ რო ეს ყველაფერი 



ვნახე თუნდაც ცოტა ხნიდ. მიხარია
გამახსენდენ და არ ვნახე თითქოს
მყავდა და პიროვენება ვიყავი როგორც
არვიცი რატო ვარ ისევ სულელი. 

არ ვცდილობდი ან იმიტორო ცუდი
ვიმეცადინეფ იქნებ ცოტა უფრო 
მახსოვს რა კარქი იყო ცისფერ წინგს
რო ვხუჭავ იმ კაცზე ვფიქროფ წიგნი
სხვანაირათ ლაპარაკოფს მარა მემგონი
ამიტომ ვეცდები ჭკვიანი გავხდე და
და ჭკვიანი ხარ კარქია. ნეტა მსოფლიოში
ისევ ჭკვიანი გავხთე. რო შემეძლოს
წავიკითხავ. 
ასეთუისე თუგინდათ დავნიძლავდეთ

მეცენიერებისთვის მნიწევნელოვანი
მემგონი ჩემნაირი ხალხისთვის გავაკეთე
მშვიდობიდ მის კინიან და ექიმო სტრაუს
პ.შ. პეროფესორ ნიმურს გადაეცით

მეგობრები ეყოლება. მეგობრების ყოლა
მიცემ. იქ სადაც ეხლა მივდივარ ბევრი
პ.შ. თუშეძლეფთ ყვავილები დააშყეთ

 

 

 

 

 

მიხარია რო ჩემ ოჯახზე და ჩემზეც ყველაფერი
თითქოს ოჯახი საერთოთ არმყავდა და ეხლა

როგორც ყველა. 
. იქნებ რამე დავაშავე. შეილება იმის ბრალია

ცუდი თვალი მეცა. მაგრამ თუ ვეცდები
 ჭკვიანი გავხდე და ყველა სიტყვა 

წინგს რო ვკითხულობდი ყდა რო აქ მოხეული
წიგნი რო დახია მემგავს ოღონთ ცოტა

მემგონი მე არ ვარ იმიტორო თითქოს ფანჯრიდან
და ის კარქი გძნობა ისევ მქონდეს. როცა

მსოფლიოში ყველაფერი ვიცოდე. ნეტა ეხლავე
შემეძლოს და ისევ ჭკვიანი რო გავხთე დავჯდები

დავნიძლავდეთ რო ერთადერთი სულელი ადამიანი
მნიწევნელოვანი რაღაცა იპოვა. რაღაც გავაკეთე მარა

გავაკეთე უორენში და მთელ მსოფლიოში
სტრაუს და ყველა... 

გადაეცით ეგეთი ღძო ნუ იქნება როცა ხალხი 
ყოლა ადვილია თუ ხალხს შენზე გაცინები

ბევრი მეგობარი მეყოლება. 
დააშყეთ ელჯერნონის საფლავზე უკანაეზოწი

ყველაფერი გავიგე. სანამ არ 
ეხლა ვიცი რო ოჯახი 

ბრალია რო კარგათ 
ვეცდები და ბეჯითათ 

 გავიგო. ცოტათი 
მოხეული. თვალეფს 
ცოტა სხვანაირია და 
ფანჯრიდან უყურეფ. 
როცა რაღაცეები იცი 

ეხლავე შემეძლოს 
დავჯდები და სუ წიგნებს 

ადამიანი ვარ ვინც 
მარა არ მახსოვს რა. 

მსოფლიოში რო არიან. 

 დაცინის და მეტი 
გაცინების უფლებას 

უკანაეზოწი 

 


