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მთარგმნელისაგან 

 

 

ბერნარ-მარი კოლტესის პიესა - „ბამბის ველების სიმარტოვეში“, ეხება 

„ჩრდილოვან ეკონომიკას“ ფართო აზრით, და კერძოდ - ადამიანებს შორის 

ურთიერთობას ისეთ სივრცეში, სადაც კანონი არ მოქმედებს, სადაც ადამიანები 

ერთმანეთის წინაშე „შიშვლები“ არიან და ისეთი წესებითა და ენით 

ურთიერთობენ, რომელსაც არ იცნობს ყოველდღიური, ლეგალური წესრიგი. ეს 

არის „გაგების“ სივრცე, რომელიც უცნობი არაა არც ქართული რეალობისთვის, 

„ქუჩის ცხოვრებისთვის“. „ბამბის ველების სიმარტოვეში“ ეხება ადამიანს, 

რომელიც ხვდება „ქუჩაში“, რომელიც „მსხვერპლი“ ხდება „ქუჩის ადამიანისა“ - 

რომელმაც ბევრი არაფერი იცის გარდა იმისა, რაც დედამისს უსწავლებია, ხოლო 

დედამისმაც, თავის მხრივ, ბევრი არაფერი იცოდა; და იმ წესებით „ვაჭრობს“ 

(რომელსაც „ვაჭრობას“ ვერ დაარქმევ), როგორც ეს „ქუჩაშია“ მიღებული, 

რომელსაც ელექტრო-განათება არ ანათებს და კანონი არ აკონტროლებს; მოქმედება 

ხდება დროში, როცა „ადამიანები და მხეცები ერთმანეთს თავს ესხმიან“... 

ადამიანი, რომელიც „ქუჩის ბიჭს“ ხვდება, სინათლიდან მოდის, მაღლიდან, რათა 

ისევ მაღლა ავიდეს, ხოლო „ქუჩის ბიჭი“ სიბნელეში დგას და არსად მიდის... 

სინათლის ადამიანი ერიდება ქუჩაში ყოფნას, ერიდება მხეცებსა და ადამიანებს 

დედამიწაზე... მაგრამ, როგორც გამოჩნდება, ბევრი რამ იცის მათზე, ესმის 

ცხოველებისა და ადამიანების ფსიქოლოგია. „განუსაზღვრელ დროსა და 

ადგილას“, რომელშიც ეს ორი ადამიანი ხვდება ერთმანეთს, იმართება მათი 

კამათი, მთელი პიესა კამათია და წყდება იქ, სადაც ორივემ უნდა აიღოს იარაღი და 

ბრძოლაში ჩაერთონ; ეს კამათი ფსიქოლოგიური კამათია, ველური 

ფსიქოანალიზის მსგავსია, „საქმის გარჩევას“ ჰგავს, როგორც ხდებოდა ყველგან, 

ცოტა ხნის წინ, საქართველოში, და ახლაც ხდება იმ ადგილებში, რომლებსაც 

„ელექტრო-განათება არ ანათებს და კანონის ბეჭდით არ იბეჭდება“. მათი კამათი 

აშიშვლებს „ადამიანსა და ცხოველს“, აშიშვლებს დედამიწას, აშიშვლებს 
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ცხოვრებას; ის გვიჩვენებს ჯუნგლებს, რომელშიც გავლა უწევს ადამიანს, როგორც 

კი ნაბიჯს გადადგამს... გაუცხოებას, რომელსაც ვერ აიცილებს თავიდან ადამიანი, 

როგორც კი დაიბადება... და გარდაუვალ მარცხს, ტრავმას, დაცემას, რომელის 

დაემართება ადამიანს, როგორც კი რამეს მოისურვებს... ეს არის საუბარი „ბამბის 

ველების სიმარტოვეში“, არც ხმა მღაღადებელი უდაბნოში და არც მოწოდება 

ადამიანებს შორის, „არც რელიგია, არც პოლიტიკა, არც იდეოლოგია,“ როგორც 

არის ნათქვამი ბერნარ-მარი კოლტესის სხვა პიესაში - „ტყის განაპირა, ღამე“...  

ჟანრობრივად, პიესა პოსტ-დრამატული ნაწარმოებია, კლასიკური პიესის 

სტანდარტების ალალი დარღვევით, აგებული უჩვეულოდ გრძელი, მონოლოგ-

ნაკადებით, რომელიც ფსიქოანალიზსაც ჰგავს, ბოდვასაც, „კაიბიჭურ გაგებასაც“, 

„მანერულიცაა“ და ლექსურიც...  

ვფიქრობ, ქართულ სცენას „ბამბის ველების სიმარტოვეში“ ნამდვილად 

ჭირდება. ეს არის ის უკანა მხარე, „ზურგის დაგრეხის“ წერტილი, რომელშიც 

ევროპული და ქართული გამოცდილება ერთმანეთს ორგანულად გადაეჯაჭვება, 

ვინაიდან ეს მსოფლიოს გამოცდილებაა, დედამიწის ნებისმიერ წერტილში, და 

ამავე დროს - ყოველი ადამიანის სულში, შინაგან განცდაში. შეიძლება 

წარმოვიდგინოთ ადამიანი, რომელმაც ისე გალია თავისი ცხოვრება, რომ კოშკის 

ბოლო სართულზე ცხოვრობდა და იქიდან არასდროს ჩამოსულა, მაგრამ ამ 

ადამიანსაც, აუცილებლად, გამოცდილი ექნება ის, რაც „ბამბის ველების 

სიმარტოვეში“ ხდება, ვინაიდან ვინც იბადება, მასში გავლის გარეშე ვერ მოკვდება; 

აუცილებლად უნდა გავიაროთ „მოგონებების დამპალ ზვინში, როგორც 

რესტორანში, როდესაც ქედმაღლურად აპრეხილი ყურების გასაგონად ბიჭი 

ჩამოგვითვლის ყველა კერძს, რომელსაც ვინელებთ.“ 

 

 

ვალერი ოთხოზორია 
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ბერნარ-მარი კოლტესი 

ბამბის ველების სიმარტოვეში 

 

საქმე არის კომერციული გარიგება, აკრძალულ ან მკაცრად 

კონტროლირებულ ფასეულობებზე, მიმწოდებელსა და დამკვეთს შორის, 

ნეიტრალურ, განუსაზღვრელ, ამ მიზნისთვის არაგანკუთვნილ ადგილებში, 

შემდგარი მდუმარე შეთანხმებით, პირობითი ნიშნებითა თუ ორაზროვანი 

საუბრით - ღალატისა, ან ძალმომრეობის რისკის ასარიდებლად, რომელსაც ასეთ 

დროს შეიძლება ადგილი ჰქონდეს -, დღისა თუ ღამის საათებში, შესაბამისი 

კომერციული დაწესებულებების სამუშაო დროისგან დამოუკიდებლად, უფრო 

მეტად - მათთვის არასამუშაო დროს. 

 

 

 

დილერი 

თუ თქვენ ასეთ დროს გარეთ ხართ, ესე იგი რაღაც არა გაქვთ და გნებავთ, 

რომ გქონდეთ, რაც მე შემიძლია მოგცეთ; რადგან მე აქ ვარ თქვენამდე დიდი ხნით 

ადრე და თქვენ შემდეგ დიდი ხნით გვიან, და ახლაც, როცა ადამიანები და 

ცხოველები ერთმანეთს თავს ესხმიან; არ მეშინია, რადგან მაქვს ის, რაც ნებისმიერი 

გამვლელის სურვილს დააკმაყოფილებს; რომელსაც ტვირთივით დავატარებ, 

ვიდრე ვინმეს გადავცემ, მნიშვნელობა არა აქვს, ადამიანი იქნება თუ ცხოველი.  

ამიტომ მოვდივარ თქვენკენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს, 

ჩვეულებრივ, ადამიანები და ცხოველები ნადირობენ; გიახლოვდებით გაშლილი 

ხელებით, ამოტრიალებული ხელისგულებით, შემთავაზებლის თვინიერებით -
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მყიდველისადმი, მქონებლის სიმდაბლით - მოსურნესადმი; ფანჯრიდან 

ანთებული შუქივით ვხედავ თქვენს სურვილს, როგორც შენობის ბოლოს, 

წყვდიადში; გიახლოვდებით, როგორც წყვდიადი - ამ პირველ შუქს, ნელა, 

მოწიწებით, ლამის რუდუნებით, ქვევით კი, ქუჩაში, ცხოველები და ადამიანები 

თავიანთ ბაწრებს ღრღნიან და გარეულად კბილებს აჩენენ.    

თქვენი სურვილის გამოცნობა არც მიფიქრია, ვინაიდან მყიდველის 

სურვილი არსებულთაგან ყველაზე მელანქოლიურია; პატარა საიდუმლოს ჰგავს, 

რომელიც შენგან მხოლოდ გაშიფვრას მოითხოვს, მაგრამ ამისთვის ცოტა დრო 

გჭირდება; შეფუთული საჩუქარივითაა, რომლის გახსნამდე, ცოტა ხანს ყოყმანობ. 

მაგრამ მე უკვე, იმ დროის მანძილზე, რაც აქ დავყავი, თვითონ ვისურვე 

ყველაფერი, რასაც ყოველი, ადამიანი თუ ცხოველი, ასეთ ბნელ დროს 

მოისურვებდა, რის გამოც შინიდან გამოვიდოდა, მიუხედავად დაუკმაყოფილებელ 

არსებათა ღრენისა და კბილთა ღრჭიალისა; ამიტომ, მღელვარე მყიდველზე უკეთ 

ვიცი მისი სურვილი,  რომელიც თავის საიდუმლოს ჩემგან შორს იჭერს, როგორც 

მეძავობისთვის აღზრდილ პატარა გოგონას; თქვენ რასაც მოისურვებთ, მე უკვე 

მაქვს, და აჯობებს, ისე, რომ თავი უსამართლობის მსხვერპლად არ იგრძნოთ, 

როგორც მთხოვნელმა - შემთავაზებელს, მთხოვოთ.  

ვინაიდან დედამიწის ზურგზე არანაირი უსამართლობა არ არსებობს, გარდა 

თავად დედამიწისა, რომელიც ბერწია სიცივისგან და ბერწია სითბოსგან და 

იშვიათად ნაყოფიერი - სიცივისა და სითბოს ნაზი შერევით; ამ მიწაზე 

მოხეტიალესთვის, სიცივესა და სითბოში, და სიცივესა და სითბოს ნაზ ნარევში, 

უსამართლობა არ არსებობს, და ნებისმიერი, ადამიანი თუ ცხოველი, რომელიც 

შეძლებს ნებისმიერ სხვას, ადამიანსა თუ ცხოველს, თვალებში ჩახედოს, თავის 

თანასწორად მიიღებს, რადგან ყველანი ერთნაირად სწორი და ბრტყელი ზეგნის 

შვილები არიან, სიცივისა თუ სითბოს თანაბრად მორჩილნი, ღარიბნი და 

მდიდარნი თანაბრად; და ერთადერთი საზღვარი მყიდველ-გამყიდველს შორის 

მოიძებნება, მაგრამ ესეც არამყარია, ვინაიდან ორივე ფლობს, როგორც სურვილს, 

ასევე სურვილის საგანს, ორმოსა და ბორცვაკს, მაგრამ ეს არ აღემატება იმ 
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უსამართლობას, რომელიც ადამიანთა თუ ცხოველთა შორის მამრად ან მდედრად 

ყოფნას გულისხმობს. ამიტომ, დროებით თვინიერი ვხდები, თქვენ კი 

ქედმაღლობას გითმობთ, რათა ერთმანეთისგან განვირჩეოდეთ, ვინაიდან ერთი 

დროა, როგორც თქვენთვის, ასევე ჩემთვის. 

მაშ, ქალწულო მელანქოლიისა, ახლა, როცა კაცნი და მხეცნი უსიამოდ 

იღრინებიან, მითხარით, რა გსურთ, რა მოგართვათ, და დინჯად მოგართმევთ, 

ლამის პატივისცემით, იქნებ თაყვანცემითაც; მერე, როცა ჩვენში არსებულ ორმოებს 

ამოვავსებთ და ბორცვაკებს მოვასწორებთ, განვეშორებით, თანაბრად წავალთ 

ჩვენს ვიწრო, ბრტყელ ზეგნებზე, კმაყოფილნი, უკმაყოფილო ადამიანთა და 

ცხოველთა შორის; მხოლოდ, ერთსა გთხოვთ, თქვენი სურვილის გამოცნობას ნუ 

მომთხოვთ; ამისათვის, მომიწევს ჩამოვთვალო ყველაფერი, რასაც გამვლელთა 

დასაკმაყოფილებლად ჩემი აქ მოსვლის დროიდან ვფლობ, და დრო, რომელიც 

ჩამოთვლას დასჭირდება, გულს გამომიშრობს, თქვენს იმედს კი, უდავოდ, 

დაღლის.  

 

 

 

კლიენტი 

მე არ ვმოძრაობ განსაკუთრებულ დროს ან განსაკუთრებულ ადგილას; 

უბრალოდ, ერთი წერტილიდან მეორეში გადავადგილდები პირადი საკითხების 

მოსაგვარებლად, რომელიც ამ წერტილებში მისვლას მოითხოვს და გზად 

სიარულში ვერ გადაიჭრება; არანაირი წყვდიადი და სურვილები არ მაწუხებს და 

გზაზე ნებისმიერ შემთხვევას თავს ვარიდებ. მოვდიოდი იმ განათებული 

ფანჯრიდან - ჩემ უკან, მაღლა, იმ განათებული ფანჯრისკენ - ჩემ წინ, დაბლა; სწორ 

გზას მივყვებოდი, რომელმაც გადაგკვეთათ იმიტომ, რომ თქვენ მასზე წინასწარ-

გამიზნულად იდექით. არადა, ერთი სიმაღლიდან მეორეზე გადასვლისას, 

ვერანაირად აირიდებ ჯერ დაბლა ჩასვლასა და მერე ისევ მაღლა ასვლას, რომელთა 

აბსურდულობას მათი ჯამი ნულამდე დაჰყავს; და ვერც რისკს ირიდებ, ამ დროს 
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ფანჯრებიდან გადმოგდებულ მძღნერში ჩაჰყო ფეხი; რაც უფრო მაღლა ხარ, ჰაერი 

მით უფრო სუფთაა, მაგრამ მით უფრო მძიმეა გადმოვარდნა; როგორც კი ლიფტი 

დაბლა ჩაგიყვანთ, მისჯილი გაქვთ იმის შუაში გავლა, რისი სურვილიც ზევით არ 

გქონდათ, დამპალი მოგონებების ზვინში, როგორც რესტორანში, როცა 

ქედმაღლურად აპრეხილი ყურების გასაგონად ბიჭი ყველა კერძს ჩამოგითვლით, 

რომელსაც უკვე ინელებთ. 

გარდა ამისა, სიბნელე იმდენად სქელი რომ ყოფილიყო, თქვენი სახე ვერ 

შემენიშნა, შესაძლოა შევმცდარიყავი და ლეგიტიმურად ჩამეთვალა თქვენი აქ-

ყოფნა და თქვენი ჩემკენ გადმოდგმული ნაბიჯის წილ, მეც გადამედგა თქვენკენ 

ნაბიჯი; მაგრამ რომელი სიბნელე იბნელებდა თქვენზე მეტად? ნებისმიერი 

უმთვარო ღამე თქვენთან შედარებით თაკარა შუადღეა, და ეს შუადღე მაჩვენებს, 

რომ ლიფტებთან შემთხვევით როდი აღმოჩნდით; თქვენთვის საკუთრივი, 

მიზიდულობის დაუწერელი კანონი, რომელსაც ზურგჩანთასავით მხრებით 

დაატარებთ, გალურსმნავთ ამ დროს, ამ ადგილას, საიდანაც თქვენ, თქვენს 

სუნთქვაში სახლების სიმაღლეს ზომავთ.  

ვერ მექნება ისეთი სურვილი, რომლის გახსენებასაც აქ შევძლებდი, როცა 

ირგვლივ წყვდიადი მაკრავს და მხეცების სიახლოვეს ვგრძნობ, რომელთა 

კუდებსაც თვალს ვერ ვავლებ; მეტიც, ჩემი ერთადერთი სურვილია, მოიშოროთ ეს 

თვინიერება და თქვენთვის დაიტოვოთ ქედმაღლობა, რომელსაც მითმობთ; 

რადგან, თუკი გარკვეულ სისუსტეს ვგრძნობ ქედმაღლობის მიმართ, მძაგს 

თვინიერება ჩემსა თუ სხვებში, ცუდად მხდის ასეთი გაცვლა; მე რაც მსურს, ის 

თქვენ ნამდვილად ვერ გექნებათ. ჩემი სურვილი, ერთი რომ იყოს, და რომ 

თქვენთვის ახსნა შემეძლოს, სახეს დაგწვავდათ, ხელებს კივილით 

გამომტაცებდით, და ამ წყვდიადში ძაღლივით ისე სწრაფად დაიკარგებოდით, 

თქვენს კუდსაც ვერავინ მოკრავდა თვალს. მაგრამ ამღვრეულობა ამ ადგილისა და 

დროისა, ყველა სურვილს მავიწყებს, რაც მქონია, რაც შესაძლოა მომგონებოდა; 

მხოლოდ იმის შეთავაზება შემიძლია, კეთილი ინებოთ და გვერდზე გადგეთ, 

რადგან იგივეს გაკეთება აღარ მომიწევს; იქნებ მხარი იცვალოთ იმ ღერძიდან, 
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რომელზეც ვდგავარ, იქნებ შეძლოთ და განულდეთ, ვინაიდან ეს შუქი მაღლა, 

შენობის თავზე, რომელსაც წყვდიადი უახლოვდება, მშვიდ ბრწყინვას აგრძელებს; 

ის ხვრეტს სიბნელეს, როგორც ასანთის ალი - ჩვარს, რომელიც ჩასაქრობად 

გადაეფარა. 

 

 

დილერი 

ნამდვილად გაქვთ მიზეზი იფიქროთ, რომ არსაიდან ჩამოვსულვარ და არც 

სადმე ასვლას ვაპირებ, მაგრამ შეცდებით, თუ ჩათვლით, რომ ჩემი დარდის საგანი 

ეს გახლავთ. ლიფტს გავურბი, როგორც ძაღლი - წყალს. არა იმიტომ, რომ ვინმე 

კარს არ მიღებს და არც იმიტომ, რომ შიგნით ჩაკეტვას ვერ ვიტან; არამედ - ლიფტი 

მიღუტუნებს, რითაც ჩემს თავში ღირსება მერყევა; შეიძლება ღუტუნი მიყვარს, 

მაგრამ როგორც კი ღირსების გრძნობა ჩემში განგაშის ძახილს ატეხს, მაშინვე 

მძაგდება. არსებობენ ლიფტები ერთგვარი ნარკოტიკებივით, რომელთა ხანგრძლივ 

გამოყენებას ფარფატში გადაყავხართ, არც ზევით ადიხართ, არც ქვევით 

ჩადიხართ, მრუდე გზები სწორად გეჩვენებათ, და ცეცხლი თავის შუაგულში 

იყინება. მაგრამ მთელი ეს დრო, რაც აქა ვარ, ცეცხლის შორიდან ცნობა ვისწავლე, 

ვიტრინის უკან, ზამთრის პირზე ყინულს მოჰგავს, მაგრამ როგორც კი ახლოს 

მიხვალ, ნელა, ლამის ალერსით, მაშინვე გახსენდება, რომ ცეცხლი ყინული ვერ 

იქნება, და ჩემი მიზანი თქვენი ჩაქრობა როდია, არამედ ქარში მოგეფაროთ, და 

გაგიშროთ ამწუთიერი ყოფის სისველე ალის სიცხით. 

რადგან, რაც არ უნდა თქვათ, გზა, რომელზეც მოძრაობდით, ადრე თითქოს-

და სწორი იყო, მაგრამ იმ წამს გამრუდდა, როგორც კი შემამჩნიეთ, მე ეს დავინახე, 

მრუდ ხაზზე როგორ მოდიოდით არა ჩემგან დასაშორებლად, არამედ ჩემთან 

მოსაახლებლად, სხვანაირად ჩვენი შეხვედრა არ შედგებოდა, უფრო 

დამშორდებოდით, ვინაიდან ერთი წერტილიდან მეორისკენ მოჩქარის აჩქარებით 

მოძრაობდით; მე კი ვერასდროს დაგეწეოდით, რადგან სულ ნელა, დინჯად, 

თითქმის უძრავად დავდივარ, როგორც ის, ვინც ერთი წერტილიდან მეორისკენ არ 
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მიიჩქარის, არამედ ამოჩემებულ ადგილს არ სცილდება და გამვლელებს 

ათვალიერებს, მათგან გეზის მსუბუქ ცვლილებას უცდის. თუ ვიტყვი, რომ თქვენი 

გზა დაიკლაკნა, თქვენ აუცილებლად დაიჩემებთ - თქვენგან თავის 

ასარიდებლადო, მე ამაზე გიპასუხებთ - ამ მოძრაობით თქვენ სწორედაც 

მომიახლოვდით, რაც ასე, უდავოდ, იმიტომ მოხდა, რომ საბოლოოდ, გეზი იოტის 

ოდენადაც არ შეგიცვლიათ, რადგან ყოველი სწორი ხაზი მხოლოდ გეგმის 

თანაფარდია, ჩვენ კი სხვადასხვა გეგმას მივდევთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

საბოლოოდ, მხოლოდ ერთი ფაქტი არსებობს: თქვენ შემომხედეთ, მე თქვენი 

მზერა დავიჭირე, ანაც პირიქით; და გზა, რომელზეც მიდიოდით, აბსოლუტური, 

ფარდობითი და კომპლექსური გახდა, არც სწორი, არც მრუდი, არამედ - 

ფატალური. 

 

 

 

კლიენტი 

და მაინც, უნდა გაგაწბილოთ, მე არ მაწუხებს აკრძალული სურვილები. ჩემი 

კომერციული მიზნები დღის შესაბამის საათებსა და შესატყვის, ელექტროობით 

განათებულ დაწესებულებებში ხორციელდება. შესაძლოა მეძავიც ვარ, მაგრამ ჩემს 

ბორდელს თქვენს სამყაროში ვერ იპოვით; ის ღიაა მხოლოდ დღის კანონიერ 

შუქზე, ღამით იხურება, კარები კანონის ბეჭდით იბეჭდება, და ელექტროობით 

ნათდება, ვინაიდან მზის სინათლე ბაცია და ჩრდილებიანი. რას მოელით თქვენ 

კაცისგან, ვინც ერთ ნაბიჯსაც არ გადადგამს შეუსაბამოდ და კანონის ბეჭდის 

გარეშე, რომელიც თავის უღრმეს კუნჭულებსაც კი ელექტრო-შუქში ძირავს? და 

თუ მე აქ ვარ, გავრბივარ, ვუცდი, დაკიდული დროში, სივრცეში, გადაადგილების 

პროცესში მყოფი, თამაშ-გარეთ, ცხოვრების გარეთ, დროებით, პრაქტიკულად 

არმყოფი, შეიძლება ითქვას - არა აქ, ვინაიდან კაცი, რომელიც ატლანტიკის 

ოკეანეს თვითმფრინავით გადაუფრენს და გრელანდიის თავზე აღმოჩნდება, 

შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად გრელანდიის თავზეა? ან, რომ ბობოქარი 
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ოკეანის შუაგულშია? - ასე, რომ, თუ მე სწორ გზაზე, ერთი წერტილიდან 

მეორისკენ მიმავალმა, გადავუხვიე, ერთადერთი მიზეზი ის იყო, რომ თქვენ 

გადამეღობეთ, უკანონო ზრახვებით სავსე - ფიქრობდით, რომ ჩემს თავშიც მსგავსი 

ზრახვები იხარშებოდა. მაგრამ იცოდეთ, რასაც ყველაზე მეტად ვერ ვიტან, ავ 

ზრახვაზე მეტადაც კი, და თვით ავ მოქმედებაზე მეტადაც, იმის მზერაა, ვინც 

სხვაში ასეთ ზრახვებს ვარაუდობს და ამიტომ თავის ახლობლად თვლის; არა 

იმდენად თავისთავად მზერის გამო, თუმცა, ის იმდენად მღვრიეა, რომ მთის 

წყაროს აამღვრევდა, - თქვენი მზერა წყლიანი ჭიქის ფსკერზე ტალახს გააჩენდა - 

არამედ იმიტომ, რომ ამ მზერის სიმძიმე ჩემში არსებულ უბიწობას მხეცურად 

ხელყოფს, უბრალობას ბრალად აქცევს, და სწორი გზა, ერთი ნათელი 

წერტილიდან - მეორისაკენ, თქვენ გამო გამრუდებული, ბნელ ლაბირინთში 

შედის, გაურკვეველ ტერიტორიაზე, რომელშიც დავიკარგე. 

 

 

 

 

დილერი 

ცდილობთ ჩემს ცხენს უნაგირქვეშ ეკალი შეუცუროთ, რათა გააგიჟოთ და 

ააწყვეტინოთ; მაგრამ, რამდენადაც ჩემი ცხენი ზოგჯერ გიჟი და გადარეულია, მე 

ის მოკლე აღვირით მიჭირავს, და ასე ადვილად ვერ აიწყვეტს; ეკალი სამართებელი 

არაა, ცხენის ტყავი კი არც ისე თხელია, ასე, რომ ქავილს ეგუება. მაგრამ, განა, 

ცხენის ზნე დაბეჯითებით ვინ იცის? ზოგჯერ, ცხენები თავიანთ კუჭში ნემსებს 

იტანენ, მაგრამ ხანდახან, უზანგზე შერჩენილი მტვრის გამო ყირაზე გადადიან და 

მხედარსაც აყირავებენ.  

ასე, რომ იცოდეთ, ახლა დინჯად, წყნარად რომ გესაუბრებით, თუნდაც ჯერ 

კიდევ პატივისცემით, თქვენსავით არ ვიქცევი, როდესაც მიზეზებით 

შეშფოთებული, იმ ენით საუბრობთ, ვის ენაშიც შიში გამოსჭვივის, პატარა, 

ნემსივით, გაუცნობიერებელი და მყვირალა, ბავშვის შიშის მსგავსი, რომელიც 
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მამისგან სილის გაწვნას მოელის; ჩემი ენა უცნაურია, აქაურობას ეკუთვნის, სადაც 

ადამიანები თავიანთ ბაწრებს ქაჩავენ, ღორები კი ღობეს თავით ეჯახებიან; მე ჩემი 

ენა საჯიშე ულაყივით აღვირით მიჭირავს, რომ ფაშატს არ ეძგეროს, რადგან თუ 

აღვირს ცოტას მოვუშვებ, თითებს გავშლი და მკლავებსაც ნაკლებად დავჭიმავ, 

ჩემი სიტყვები ჩემი თავიდან ამომაგდებენ და ჰორიზონტზე, არაბული ცხენის 

სიგიჟით გაიჭრებიან, რომელმაც  უდაბნოს გემო იცის და შემდეგ, ვერაფერი 

დააკავებს. 

ამიტომ იყო, რომ მიუხედავად იმისა, არ გიცნობდით, თავიდანვე, 

პირველივე სიტყვებიდან, მოწიწებით გესაუბრეთ, პირველივე ნაბიჯი თქვენკენ 

მოზომილად, თვინიერებითა და პატივისცემით გადმოვდგი, მიუხედავად იმისა, 

რომ არ მქონდა გარკვეული, იყო თუ არა რამე, რაც თქვენში პატივისცემას იწვევდა, 

არც ის ვიცოდი, ჩვენ ორის ურთიერთშედარება მაძლევდა თუ არა მიზეზს, მე 

თვინიერი ვყოფილიყავ, თქვენთვის კი ქედმაღლობა დამეთმო; სწორედ მიმწუხრმა 

განაპირობა ის, რომ თქვენ ქედმაღლობა მოგანებეთ, ვინაიდან მიმწუხრში 

მივეახლეთ ერთი-მეორეს, რადგან მიმწუხრში, როცა თქვენ მე მომიახლოვდით, 

მოწიწება სავალდებულო აღარაა და ამიტომაც საჭიროა; ამ დროს მხოლოდ 

ცხოველურად ურიგდებიან, და მე შემეძლო დაგცემოდით, როგორც სანთლის ალს 

- ჩვარი, თქვენთვის მოულოდნელად ხელი პერანგის საყელოში ჩამევლო. და ეს, 

თქვენდამი გამოჩენილი მოწიწება, ასე საჭირო, მაგრამ სრულიად უფასო, ჩემთან 

გაკავშირებთ იმიტომ, რომ მე თქვენთვის პატივმოყვრულად დაბიჯება შემეძლო, 

როგორც ჩექმას - გაქონილი ქაღალდისთვის, რადგან თქვენი სხეულის აღნაგობა 

ჩვენ შორის სხვაობას აჩვენებდა; ამ დროს, ამ ადგილას, განსხვავებას მხოლოდ 

სხეულის აღნაგობა აჩვენებს; ორივე ჩვენგანმა იცოდა, ვინ იყო ჩვენ შორის ჩექმა, 

ხოლო ვინ - გაქონილი ქაღალდი.  
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კლიენტი 

თუკი უცებ შემომეხედა, ნუ ჩათვლით, რომ განზრახ შემოგხედეთ. 

უბრალოდ, მზერა ნება-ნება დასეირნობს და ალაგ-ალაგ შესასვენებლად ჩერდება, 

და ჰგონია, ნეიტრალურ და თავისუფალ მიწაზე აღმოვჩნდიო, როგორც ფუტკარი 

ყვავილებიან ველზე, როგორც ძროხის დრუნჩი შემოკავებულ ბალახზე. რა 

მოვუხერხო ამ მზერას? ცაში ყურება ნოსტალგიას მგვრის, მიწაზე დაშტერება 

დარდით მავსებს; ერთნაირად დამთრგუნველია დანაკლისის განცდა და ამაზე 

დარდი. ამიტომაც წინხედვა გრჩება, სადაც არ უნდა გედგას ფეხი; ამიტომაც, როცა 

მივდიოდი იქ, სადაც მივდიოდი და სადაც ახლა გავჩერდი, ადრე თუ გვიან, ჩემი 

მზერა შეეჯახებოდა ჩემი სიმაღლის თანაფარდ უძრავსა და მოძრავს გარშემო; 

ხოლო, დისტანციისა და პერსპექტივის კანონებით, ყოველი კაცი ან ცხოველი 

დაახლოებით ჩემი თანაფარდი გამოდის. შესაძლოა, მართლაც, ჩვენ შორის 

ერთადერთი განსხვავება, გნებავთ უსამართლობა, ისაა, რომ ყოველ ჩვენგანს 

მეორისაგან სახეში სილის გაწვნის ეშინია; და ერთადერთი მსგავსება, გნებავთ 

სამართლიანობა, ისაა, რომ უცნობია ჩვენში ამ შიშის განაწილების ინდექსი, სილის 

გაწვნის მომავალში რეალიზებადობის ინდექსი, და ძალადობის მნიშვნელოვნების 

ინდექსი.  

ამდენად, ჩვენ სხვას არაფერს ვაკეთებთ, გარდა იმისა, რომ ადამიანთა და 

ცხოველთა შორის ჩვეულ ურთიერთ-დამოკიდებულებას წარმოვშობთ, რომელიც 

აკრძალულ დროსა და ადგილებში, კანონისა და ელექტროობისთვის მიუწვდომელ 

წყვდიადში ხდება; და რამდენადაც კარგად ვუწყი მძულვარება ცხოველთა და 

ადამიანთა, კანონსა და ელექტრო-განათებას ვამჯობინებ და  საფუძვლიანად 

მჯერა, რომ ბუნებრივმა განათებამ და გაუფილტრავმა ჰაერმა და სეზონების 

დაურეგულირებელმა ტემპერატურამ სამყარო სახიფათოდ აქცია; რადგან ბუნების 

მოვლენებში ვერ იპოვი მშვიდობის ან სამართლის მარცვლებს, უკანონო გაცვლა-

გამოცვლით ვერ მიაღწევ ლეგალურობას, მხოლოდ მუქარა, გაქცევა და დაჭრა 

მეფობს ყიდვა-გაყიდვის, ნამდვილი ფულისა და ფასთა სისტემის მიღმა, ღამეში 

დაყუდებულ კაცთა ბნელი და წყვდიადი; და თუკი თქვენ მე გზა მომიჭერით, 
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იმიტომ, რომ საბოლოოდ, გინდოდათ დაგერტყათ; და რომ მეკითხა, რატომ უნდა 

დაგერტყათ, ვიცი, მიპასუხებდით, რომ „საიდუმლო მიზეზი გაქვთ, რომლის 

გაგებაც“, რა თქმა უნდა, „არაფერს მომცემს“. შესაბამისად, არაფერს გკითხავთ. ვინ 

კითხულობს სახურავიდან დაცურებულ კრამიტზე, რომელიც თავზე ეცემა? ცუდ 

ყვავილებთან მიფრენილ ფუტკრებს ვგავართ და ძროხის დრუნჩს, ელექტრო-

ღობის გარეთ ბალახის მოგლეჯა რომ მოიწადინა; ან დუმხარ, ან გარბიხარ, წუხხარ, 

უცდი, მოქმედებ - როგორც შეგიძლია, უბირი ზრახვებით, უკანონობასა და 

წყვდიადში. 

ფეხი ბოსლის რუში ჩამივარდა, სადაც მისტერიები ცხოველთა განავალივით 

მიედინებოდნენ; ამ მისტერიებიდან და წყვდიადიდან, რომელიც თქვენია, 

გამომდინარეობს წესი, რომ ორი ურთიერთ-შემხვედრი ადამიანიდან მუდამ იმად 

ყოფნა უნდა არჩიო, ვინც პირველი დაარტყამს; და სწორედ, ამ დროს, ამ 

ადგილებში ადამიანსა თუ ცხოველს, რომელსაც თვალს დაადგამ, 

მიახლოებისთანავე უნდა დაარტყა და უთხრა: ვერ გეტყვით, გინდოდათ თუ არა 

ჩემთვის დაგერტყათ, რომელი უაზრო და საიდუმლო მიზეზით აპირებდით ამის 

ჩადენას, ამ მიზეზის ჩემთვის თქმას არავითარ შემთხვევაში საჭიროდ არ 

ჩათვლიდით, მაგრამ, ყოველ შემთხვევაში, მე ვარჩიე თავს პირველი დაგსხმოდით, 

ხოლო ჩემი მიზეზი, უაზრო თუა, საიდუმლო მაინც არაა: ჩვენმა აქ, ერთად 

აღმოჩენამ და ჩვენი თვალების უეცარმა ურთიერთშეჯახებამ აამჩატა 

შესაძლებლობა, თქვენ ჩემთვის პირველს დაგერტყათ, მე კი დაცურებულ 

კრამიტად ყოფნა ვარჩიე თავად ყოფნას, ელექტრო-ღობედ ყოფნა ვარჩიე ძროხის 

დრუნჩად ყოფნას.  

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ სიმართლეა, რომ ჩვენ ორიდან თქვენ 

გამყიდველი ხართ და გასაიდუმლოებულ საქონელს ფლობთ, რომელსაც ცოცხალი 

თავით არ აცხადებთ, მე კი ვერაფრით მივმხვდარვარ, რა შეიძლება ეს იყოს; და მე 

მყიდველი ვარ იმდენად საიდუმლო სურვილით, რომ თვითონაც ვერ გამიგია; და 

ამ სურვილის დასაჯერებლად, სისხლის მოდენამდე მომიწევდა მოგონების 

გადაფხეკა კანის ფუფხივით; თუ ეს ასეა, რას ელოდებით, რატომ არ აჩენთ თქვენს 
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საქონელს, როცა მე აქ ვარ, არ ვიძვრი და გიცდით? თქვენს მხრებზე დაკიდულ 

მსხვილ, დალუქულ ჩანთაში საქონელი ხელშეუხები მიზიდულობის კანონივით 

დევს, როგორც სურვილის ფორმა; შემპატიჟებლის მსგავსად, რომელიც 

სტრიპტიზ-კლუბის წინ ხელ-კავს გამოგდებთ, როცა ღამით, სახლში 

დასაძინებლად მიდიხართ, და ყურში ჩაგჩურჩულებთ: ამ ღამით, ის აქაა. არადა, 

თუ მაჩვენებთ, თუ შეთავაზებას სახელს დაარქმევთ, კანონიერი იქნება თუ 

უკანონო, სახელი მაინც ერქმევა და ყველაზე ცოტა, შეფასება მაინც შემეძლება; თუ 

თქვენ დასახელებას შეძლებდით, მე მოვახერხებდი მეთქვა „არა“, და თავს აღარ 

ვიგრძნობდი ხედ, რომელსაც არსაიდან მოვარდნილი ქარი ანჯღრევს და მიწიდან 

თხრის. ვინაიდან მე ვიცი „არა“ და მე მიყვარს „არა“, შემიძლია ჩემი „არებით“ 

დაგაბრმავოთ, აღმოგაჩენინოთ ყველა ხერხი, რომლითაც არას თქმა შეიძლება, 

რომელიც იწყება ყველა ხერხით, რომლითაც „კის“ თქმაა შესაძლებელი; იმ 

პრანჭიების მსგავსად, ყველა პერანგსა და ფეხსაცმელს რომ იზომავენ, რათა 

არცერთი არ იყიდონ, და სიამოვნება, რომელსაც ამ დროს განიცდიან, სხვა 

არაფერია, თუ არა - „არას“ თქმით მიღებული სიამოვნება. ჩამოყალიბდით, 

მაჩვენეთ: ბილიკების მჯეგავი ქაჯი ხართ, თუ - კომერსანტი? თუ კომერსანტი 

ხართ, გაშალეთ თქვენი საქონელი და შევხედოთ. 

 

 

დილერი 

სწორედ იმიტომ, რომ კომერსანტი ვარ და არა - ქაჯი, არ გიმხელთ, რა მაქვს 

და რას გთავაზობთ, რადგან არ მინდა წილად უარი მხვდეს, რასაც ნებისმიერი 

კომერსანტი ჭირივით გაურბის, ვინაიდან ეს ერთადერთი იარაღია, რომელსაც იგი 

არ ფლობს. მეც, როგორც კომერსანტმა, „არას“ თქმა ვერაფრით ვისწავლე, და არც 

მინდა ვისწავლო; სამაგიეროდ ყველა სახის „კი“ ვიცი: „დიახ ახლავე; კი ცოტა 

მოიცადეთ; თუ შეიძლება, დიდხანს დამელოდეთ; ნურსად ნუ წახვალთ 

ნურასოდეს, აქ ყველაფერია; მაქვს, მექნება, მქონდა და ისევ მექნება; არასდროს 

მქონია, მაგრამ თქვენთვის მოვიტან.“ მოდით, შემეკითხეთ: დავუშვათ, არსებობს 



14 
 

ისეთი სურვილი, რომლის დასაკმაყოფილებლად თქვენ არაფერი გაგაჩნიათ? 

გიპასუხებთ: მე გამაჩნია ის, რაც ამ სურვილს დააკმაყოფილებს; თუ მკითხავთ: 

წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი რაღაც არ გაქვთ? - ამ დროსაც, მე ის მექნება. და თუ 

თქვენ კვლავ ჩამაცივდებით: დავუშვათ, ბოლოს და ბოლოს, ეს არის ისეთი 

სურვილი, რომელსაც არათუ ვერ დააკმაყოფილებთ, არამედ ამის შესახებ იდეის 

გაგონებაც არ გენდომებათ? კარგით, არ მენდომება, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, 

მაინც მექნება. 

მაგრამ, გამყიდველი რაც უფრო მოწიწებას იჩენს, მყიდველი მით უფრო 

თავაშვებულია; ყოველი გამყიდველი ცდილობს დააკმაყოფილოს თუნდაც 

მისთვის უცნობი სურვილი მაშინ, როცა მყიდველი სურვილის პირველ 

დაკმაყოფილებას მუდამ უარით პასუხობს და ჩახშობილ სურვილს გამყიდველის 

დამცირებით მოგვრილ სიამოვნებაში ივიწყებს. მაგრამ მე კომერსანტთა იმ გვარს 

როდი ვეკუთვნი, რომელიც კლიენტის გემოვნების დასაკმაყოფილებლად წესებს 

უარყოფს და გაბრაზებასა და შეურაცხყოფასაც იტანს. მე აქ სიამოვნების 

მისანიჭებლად როდი ვარ, არამედ სურვილის უფსკრულის ამოსავსებად; მე 

გაგახსენებთ სურვილს, გაიძულებთ სახელი დაარქვათ, მიწაზე ჩამოიყვანოთ, 

ფორმა და წონა მიანიჭოთ, და აუცილებელ სისასტიკეს გამოვიჩენ, რომელიც 

ფორმისა და წონის მინიჭებას ჭირდება. თქვენი სურვილის გამოჩენას ტუჩებს 

შორის ნერწყვის გამოსვლასავით ვამჩნევ, რომელსაც თქვენი ტუჩები უკანვე 

შეიწოვენ, ველოდები, როდის ჩამოგეღვრებათ ნიკაპზე, ან როდის 

გადააფურთხებთ, რათა ცხვირსახოცი მოგაწოდოთ, რადგან მანამდე რომ 

მოგაწოდოთ, არ გამომართმევთ, რაც ტანჯვას მომგვრის, რაც მე არ მინდა.  

რადგან, რაც ყოველ ადამიანსა თუ ცხოველს, მათი ურთიერთ-თანაბრობის 

წუთებში აწუხებს - ტანჯვა არაა, ვინაიდან ტანჯვა სიდიდეა და გაზომვადია: 

როგორც ხელყოფა, ასევე დათმენა; რაც ამის მიღმა შემაძრწუნებელია, ტანჯვისა და 

გამოუცდელ ტანჯვაში ყოფნის გარეგანობაა. სწორედ ეს იწვევს დისტანციას ქაჯთა 

და ბანოვანთა შორის, დედამიწაზე კი ისინი სახლობენ; ვერ ვიტყვით, რომ 

დისტანციის მიზეზი ძალთა შეფასებით გამოწვეული პატივისცემაა, ამ დროს 
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სამყარო მარტივად დაიყოფოდა ქაჯებად და ბანოვანებად, სადაც ყოველი ქაჯი 

ყოველ ბანოვანს თავს დაესხმოდა და ყველაფერი ცხადი გახდებოდა; მაგრამ 

არსებობს საიდუმლოს უსასრულობა და საიდუმლო იარაღები, რაც ქაჯს 

ბანოვანისგან აკავებს და მუდამ დააკავებს; ამას ბანოვანთა ხელჩანთებში პაწაწინა 

ყუმბარების არსებობა ადასტურებს; როცა ბანოვანნი ქაჯებს ყუმბარებიდან 

თვალებში სითხეს შეასხურებენ, ქაჯები ტირიან და მთელი მათი ღირსება 

ცამტვერდება, ადამიანურიც და ცხოველურიც, და სირცხვილის ცრემლად სკდება 

ბრძოლის მიწაზე. ამიტომ ქაჯნი და ბანოვანნი ერთმანეთს უფრთხიან და არ 

ენდობიან, რადგან შენ შეგიძლია სხვა მხოლოდ შენთვის ნაცნობ ტანჯვაში ჩააგდო, 

თავად კი იმ ტანჯვის გეშინია, რომელსაც სხვაზე ვერ გამოცდი. 

ამიტომა, გთხოვთ, მაუწყეთ, რატომ არის ჩემდამი თქვენი მზერა ციებ-

ცხელებით ასე სავსე, რა მიზეზია; თუ ეს, თქვენს ღირსებას ბუმბულისოდენად 

მაინც შეეხება, არაფერია, მაუწყეთ, როგორც ეტყოდით ხეს, ან როგორც ციხის 

კედელს, ან როგორც ილაპარაკებდით ბამბის ველების სიმარტოვეში, სადაც ღამ-

ღამობით შიშველნი დადიან; არ მიყუროთ, ისე მითხარით. რადგან მიმწუხრის ამ 

საათის ნამდვილი საშინელება ის კი არაა, რომ ერთი მეორეს ჭრის, ან ასახიჩრებს, 

ან აწამებს, ან ხელ-ფეხსა და თავს აძრობს, ანაც ატირებს; ნამდვილ, საშინელ 

სისასტიკეს ადამიანი თუ ცხოველი იჩენს, რომელიც ადამიანსა თუ ცხოველს 

არათვითმკმარად აქცევს, რომელიც შეეჭრება, როგორც მრავალწერტილი - შუა-

ფრაზაში, რომელიც შეხედავს, მერე კი შებრუნდება, რომელიც ცხოველსა თუ 

ადამიანს აქცევს ხედვის ნაკლად, განსჯის ნაკლად, შეცდომად, როგორც წერილს, 

რომლის წერაც დაიწყეს, მაგრამ თარიღის დაწერისთანავე დაჭმუჭნეს. 
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კლიენტი 

რა უცნაური მძარცველი ხართ, არაფერს იპარავთ, ანდა ზედმეტად 

აგვიანებთ, ექსცენტრული სოფლელი ქურდბაცაცა, ღამით, ხეხილის ბაღში რომ 

შესულა, ხეებიდან ხილი ჩამოუბერტყავს, მაგრამ ხელი აღარ უხლია. არადა, ეს 

ადგილები თქვენთვის მშობლიურია, მე აქ უცხო ვარ; მე ის ვარ, ვისაც ეშინია და 

ამის მიზეზიც აქვს; მე ის ვარ, ვინც თქვენ არ გიცნობთ, და ვერც გიცნობთ, ვინც 

წყვდიადში თქვენს სილუეტს მხოლოდ ვარაუდით მისჩერებია. თქვენ უნდა 

მიმხვდარიყავით და შემოგეთავაზებინათ ისეთი რაღაც, რაზეც მე თავს 

დაგიკრავდით, ან თანხმობას სხვანაირად განიშნებდით; მაგრამ მე არ მინდა ჩემი 

სურვილი მიწაზე სისხლივით უაზროდ დაიღვაროს. თქვენ არ რისკავთ; იცით ჩემი 

მღელვარება, ყოყმანი, უნდობლობა; იცით, საიდან მოვდივარ და საით მივდივარ; 

იცნობთ აქაურ ქუჩებს, აქაურ ავან-ჩავანს, თქვენი გეგმებიც მშვენივრად 

მოგეხსენებათ; მე: არაფერს ვიცნობ და ყველაფერს ვრისკავ. თქვენ წინ თავს ისე 

ვგრძნობ, როგორც ქალად ქცეულ კაცებს შორის, რომლებიც ხელახლა კაცობენ, რის 

გამოც მათ სქესს ვეღარ ვხვდები. 

რადგან ხელი ჩემს ხელზე გიდევთ, როგორც მძარცველის ხელი - 

მსხვერპლის ხელზე, ანდა კანონის ხელი - მძარცველის ხელზე, მე ამით 

ვიტანჯები, რადგან ვერ ვიგებ, რა მჭირს, მსჯავრდებული ვარ თუ 

თანამზრახველი, ვერ ვიგებ რატომ ვიტანჯები, ვიტანჯები იმით, რომ არ ვიცი, სად 

მჭრით და სისხლი საიდან მდის. შესაძლოა სინამდვილეში უცხოელი სულაც არა 

ხართ, არამედ მზაკვრობთ; შესაძლოა, გადაცმული კანონდამცველი ხართ, კანონი 

მძარცველის სახით, მძარცველს რომ უკეთ ჩაავლოს; საბოლოოდ, შეიძლება ჩემზე 

კანონიერი ბრძანდებით. და მაშინ უნებლიეთ, ისე, რომ არაფერი მითქვამს ან 

მისურვია, იმიტომ, რომ არ ვიცი ვინ ხართ, იმიტომ, რომ უცხოელი ვარ, რომელმაც 

არც ენა იცის და არც წესები, არც აქაური ცუდი და კარგი, არც აქაური „საით“ და 

„საიდან“, ბრმასავითა ვარ დაკარგული, ისე გამოვიდა, თითქოს მე თქვენ რაღაც 

გთხოვეთ, თანაც ყველაზე ცუდი რამ, რაც შეიძლებოდა მეთხოვა, და უცებ, 

დამნაშავე აღმოვჩნდი. როგორც სისხლი თქვენი ფეხიდან, სურვილი ჩემ წინ 
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გადმოდინდა, სურვილი, რომელზეც წარმოდგენა არ მქონდა და ვერც მექნებოდა, 

რადგან თქვენა ხართ ერთადერთი, ვინც ის იცის, და განსჯის. 

თუ ეს ასეა, თუ თქვენ ცდილობთ მოღალატის მოჩქარე შფოთვით 

მომიგვიანოთ, რათა თქვენს მხარეს ან თქვენ წინააღმდეგ ვიმოქმედო, რათა 

ნებისმიერ შემთხვევაში დამნაშავე აღმოვჩნდე, თუ ასეა, მაშინ, ყველაზე ცოტა ის 

მაინც აღიარეთ, რომ ჯერჯერობით, მე არც თქვენს მხარეს გადავსულვარ და არც 

თქვენ წინააღმდეგ გადამიდგამს ნაბიჯი, კეთილსინდისიერებას ამ წუთამდე 

ვინარჩუნებდი და ვერაფერზე მისაყვედურებთ. დამემოწმეთ, რომ წყვდიადმა არ 

გამახარა, და რომ, როცა ხელზე ხელი მომკიდეთ, მაშინ გავჩერდი; დამეწმომეთ, 

რომ სინათლეს ვუხმობდი, და ქურდივით სიბნელეში არ გავპარულვარ, 

დამნაშავის არც ხოში მქონია და არც ხვაშიადი, არამედ შევოცდი და ვიკივლე, 

როგორც ბავშვმა - საწოლში, როცა უცებ, ნათურა ჩაქრა.  

 

 

 

 

დილერი 

თუ ფიქრობთ, რომ ძალადობის სცენები მხიბლავს, შესაძლოა არც 

ცდებოდეთ, მაგრამ ძალიან სწრაფადაც ნუ განსაზღვრავთ ამ ძალადობის ჟანრს, ან 

სახელს. თქვენ იმ შეხედულებით დაიბადეთ, რომ ადამიანის სქესი თავს 

რომელიღაც კონკრეტულ წერტილში იმალავს, და ამ შეხედულებას 

უფრთხილდებით; მაგრამ მე ვიცი - მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად თქვენსავით 

დავიბადე -, ადამიანის სქესი, დროსთან ერთად, რომელიც მოლოდინსა და 

დავიწყებაში ილევა, მარტოდ მჯდარი, მიტოვებული, ერთი ადგილიდან მეორეზე 

უჩუმრად გადადის, არასდროს ერთ წერტილში არ იმალება, არამედ იქ ჩნდება, 

სადაც არავინ დაეძებს; როცა ადამიანი მარტოსული ზის და ისვენებს, არცერთი 

სქესი მეორეს არ ჰგავს, ყოველ შემთხვევაში არა იმაზე მეტად, რამდენადაც 

მამრობითი და მდედრობითი გვანან ერთმანეთს; და ეს შენიღბვის შედეგი როდია, 
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არამედ უფრო მეტად დინჯი რწევისა ნივთთა და სულთა, შუალედური 

სეზონებისა, რომლებიც არც ზაფხულს ჰგვანან დაზამთრებულს, და არც ზამთარს 

გაზაფხულებულს. 

თუმცა, შეხედულება გაგიჟებად არ ღირს; წარმოსახვა პატარა გოგოსავით 

უნდა გეჭიროს, რომელზეც ქორწინდები: კარგია, სანამ ნება-ნება მობორიალე, 

უხერხულობის ტყეში შევა და დაიკარგება. მზაკვარი არ ვარ, არამედ ვარ 

ცნობისმოყვარე; ხელი მკლავზე მხოლოდ ცნობისმოყვარეობით მოგკიდეთ, 

მსურდა შემეტყო, სხეული, რომელიც ბუმბულგაცლილ ქათამს ჰგავდა, ცოცხალი 

ქათმის სითბოს გამოსცემდა, თუ მკვდარი ქათმის სიცივეს, და შევატყვე. 

შეურაცხყოფად ნუ ჩამითვლით, თქვენ იტანჯებით სიცივისგან, როგორც ნახევრად 

ბუმბულგაცლილი ცოცხალი ქათამი, როგორც ქათამი ავადმყოფი, ამ სიტყვის 

პირდაპირი გაგებით, რომელსაც ბუმბულის ნახევარი აკლია; ბავშვობაში, უკანა 

ეზოში, ცნობისმოყვარე აღტაცებით დავდევდი ქათმებს, რათა თითებით 

შემემოწმებინა, ცოცხლებივით თბილები იქნებოდნენ, თუ - მკვდრებივით ცივები. 

დღეს, როცა შეგეხეთ, მკვდრის სიცივე ვიგრძენი, მაგრამ არც სიცივით ტანჯვა 

გამომპარვია, რომელიც მხოლოდ ცოცხლებს ჩვევიათ. ამიტომ იყო, რომ პიჯაკი 

მოგაწოდეთ, რათა მხრებზე მოგეფარებინათ, რადგან მე არ მციოდა. სიცივე არ 

მაწუხებს, უფრო იმით ვიტანჯები, რომ სიცივით ვერ ვიტანჯები, რამდენადაც 

ბავშვობიდან ერთადერთი ოცნება მქონდა - ასეთ ოცნებებს კონკრეტულ 

შედეგამდე როდი მივყავართ, მხოლოდ დამატებით ციხეებს ქმნიან, სადაც 

ბავშვები თავიანთ პირველ საკნებში ხვდებიან, პირველ გისოსებს ებღაუჭებიან, 

როგორც მონები, რომლებიც თავიანთი ბატონის ვაჟიშვილობას ნატრობენ -, 

შემეცნო თოვლი და ყინული, მეგრძნო სიცივე, რომლითაც იტანჯებით. 

რადგან მე მხოლოდ პიჯაკი მოგეცით, ნუ ჩათვლით, თითქოს არ მცოდნოდა, 

მხოლოდ წელზევით გციოდათ, თუ, შეურაცხყოფად ნუ ჩამითვლით, წელს 

ქვევითაც და შესაძლოა იმის მიღმაც; რაც შემეხება მე, ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ 

შეციებულს სწორედ ის ტანსაცმელი უნდა მისცე, რა ადგილზეც ცივა, მიუხედავად 

იმისა, რომ შენ თვითონ შეიძლება შიშველი აღმოჩნდე წელზევით, წელს ქვევით, ან 
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იმის მიღმაც; დედაჩემი, რომლისგანაც სიძუნწე შორს იყო და „მზურნველიც“ 

ეთქმოდა, ამ სიტყვის კარგი გაგებით; მეუბნებოდა: ნებისმიერი რამის თხოვება 

შეიძლება, რაც წელზევით გაცვია, მაგრამ ძალიან კარგად უნდა დაფიქრდე, ვიდრე 

ფეხსაცმელს გაიხდი და სხვას მისცემ, ხოლო შარვალი არასოდეს არავის ათხოვო. 

არადა, იგივენაირად ვიცი - რასაც ვერ ვხსნი, მაგრამ სავსებით 

დარწმუნებული ვარ - დედამიწა, რომელზეც ჩვენ დავბორიალობთ, ხარის რქაზე 

დგას და განგების ხელებს უპყრია; ამავე პრინციპით ვცდილობ, დაბეჯითებით, 

მაგრამ ვერ გამიგია რატომ, მისაღების ფარგლებში ვიმოქმედო, მიუღებელი 

ავირიდო, როგორც ბავშვმა სახურავიდან არ უნდა გადმოიხედოს, ვიდრე სხეულის 

ვარდნის კანონს გაიგებს. და იგივენაირად, როგორც ბავშვი ფიქრობს, თითქოს 

სახურავის კიდიდან გადმოყუდებას იმიტომ უშლიან, რომ შეიძლება გაფრინდეს, 

მეც დიდხანს მეგონა, ბიჭებს შარვლის თხოვებას იმიტომ უკრძალავდნენ, რათა 

შეგრძნებათა აღცისკროვნება ან დაღალულობა არ გამოეჩინათ. მაგრამ დღეს, როცა 

მეტად მესმის საგანთა ბუნება, და შემიძლია შევიცნო ისიც, რაც ჯერ არ მესმის, 

როცა ვარ ამ დროს, ამ ადგილას და ამდენ ხანს, როცა ამდენი გამვლელი მინახავს, 

ამდენისთვის შემიხედავს და ამათგან კიდევ რამდენისთვის მკლავზე ხელი 

შემიხია, იმდენისთვის და იმდენჯერ, რომ ამის გაგება და დაზუსტება 

შეუძლებელია და არც მინდა, მაგრამ ერთხელაც არ მომბეზრებია, მათთვის 

შემეხედა ან მკლავზე ხელი ჩამევლო - რადგან ადამიანის დაჭერა გაცილებით 

იოლია, ვიდრე ქათმისა საქათმეში -, მშვენივრად ვიცი, შეგრძნებათა არც 

აღცისკროვნებასა და არც დაღალულობაში ვერაფერს იპოვი მიუღებელს, რომლის 

გამოჩენაც არ შეიძლება, მაგრამ წესის დაცვა მიზეზის ცოდნის გარეშეც 

სავალდებულოა.  

და კიდევ, პიჯაკი რომ მხრებზე მოგაცვით, შეურაცხყოფად ნუ მიიღებთ, 

მაგრამ ვცდილობდი, ჩემი თვალებისათვის უფრო მისაღები შესახედაობა 

მიგეღოთ. ზედმეტი უცნაურობა მორიდებულს მხდის, და როცა, უცებ, ჩემკენ 

მომავალი შეგნიშნეთ, ჩემს თავს დავეკითხე, კაცს, რომელიც ავად არ არის, რატომ 

უნდა ეცვას გაბრდღვნილი ქათამივით, გზაში ბუმბულს კარგავდეს, მაგრამ 
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საქათმეში ისე დასეირნობდეს, ვითომც აქ არაფერიაო, ავადმყოფობისგან 

შეტოვებული რამდენიმე ღერი ბუმბულით; უეჭველად, თავს მორიდებულად 

მოვიფხანდი და გაგერიდებოდით, ჩემზე მოჩერებულ თქვენს მზერაში რომ არ 

შემენიშნა ბრწყინვა, ამ სიტყვის მკაცრი აზრით, რომელიც რაღაცას მთხოვდა; ამ 

ბრწყინვამ თქვენი ჩაცმულობა დამავიწყა. 

 

 

 

 

 

კლიენტი 

გამაგებინეთ, ჩემგან რას ელით? ყოველი ჟესტი, რომლისგანაც დარტყმას 

მოველი, მოფერებად იქცევა; როცა გგონია, გცემენ, მაგრამ გეფერებიან, ცოტას 

გაშფოთებს. თუ თქვენ გნებავთ, რომ შევყოვნდე, ამისათვის, ყველაზე ცოტა, ნუ 

მომენდობით. თუკი რაიმე გსურთ მომყიდოთ, ჯერ დაეჭვდით, შემიძლია კი მე 

გადახდა? ხომ შეიძლება, ჯიბეებში მტვერიც არ მედოს; კეთილსინდისიერება 

მოითხოვს, თავდაპირველად, გეთხოვათ ფული ფულის მთვლელზე დამედო, 

როგორც ამას საეჭვო კლიენტებთან აკეთებენ. თქვენ მსგავსი არაფერი 

მოგითხოვიათ: რა სიამოვნებას პოულობთ იმაში, რომ შეიძლება გაცურებული 

აღმოჩნდეთ? მე აქ იმისთვის არ მოვსულვარ, სინაზე მეპოვა; სინაზე ისე 

დაგვანაწევრებს, როგორც გვამს - სამედიცინო ოთახში. ვალდებული ვარ, 

მთლიანობა შევინარჩუნო; მცირედი უსიამოვნებაც კმარა, რომ გავმთლიანდე. 

მაწყენინეთ: სხვანაირად, როგორ მოვიკრებ ძალას? მაწყნინეთ: ორივენი ჩვენს 

საქმეებს დავემყარებით და გვეგონება, რომ საერთო საქმე გვაყოვნებს. რადგან, თუ 

მე მესმის, რა მანიჭებს სიამოვნებას, ვერაფრით ვხვდები, თქვენი ტკბობის წყარო 

სად არის. 
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დილერი 

ერთი წამითაც გულში ეჭვი თუ გამივლიდა, რომ თქვენ არა გაქვთ ის, რაც 

კმარა გადასახდელად იმისთვის, რასაც აქ დაეძებთ, მაშინათვე გაგშორდებოდით. 

ვულგარული კომერსანტები თავიანთი კლიენტებისგან გადახდისუნარიანობის 

დადასტურებას მოითხოვენ, მაგრამ მდიდრული ბუტიკები, დარწმუნებულნი, 

მოთხოვნებით არ მდაბლდებიან, და არც ჩეკის ამორტყმას, ან ხელმოწერის 

შემოწმებას იკადრებენ. ნივთები, რომლებიც იყიდება, შესატყვისია ნივთებისა, 

რომლებსაც ყიდულობენ, და არავინ ინტერესდება, შეძლებს თუ არა მყიდველი 

ფასის გადახდას, ან რა დროში გადაწყვეტს ამას. ასე, რომ მე მომთმენი ვარ, 

ვინაიდან ვერ ვაწყენინებ იმას, ვინც ჩემგან წასვლას გადაწყვეტს, როცა ვიცი, რომ 

უკან მობრუნდება. თუ შეურაცხყოფ, შემდეგ ამას ვეღარ აღმოფხვრი, ხოლო 

ზრდილობას მოიხერხებ მრავალჯერადად, მიჯობს თუნდ ვიყო ბოროტულად 

ზრდილობიანი, ვიდრე გულწრფელად წყენინების ჩაგცეთ ლახვარი. ამიტომ არის, 

რომ არ ვბრაზობ, გაცეცხლების დრო კიდევ დამრჩა, და ვიდრე ჩემს თითებში 

იმედის ქვიშა ბოლომდე არ ჩამარცვლულა, ვერ ვიმრისხანებ. 

 

 

 

კლიენტი 

თუ მე ვაღიარებ - ჰიპოთეტურად -, რომ მხოლოდ თქვენი ხათრით 

ვიქედმაღლე - ამასთან, გემოს გაუსინჯავად - , რადგანაც დაჟინებით მთხოვეთ, 

როდესაც, გამვლელს უცნობ განზრახვით მომეახლეთ, რომელიც ჯერ ვერ შევიცანი 

- გამოცნობის ნიჭი არ დამყვა -, და რომელიც ფეხზე მებღაუჭება და აქედან არ 

მიშვებს? და თუ მე გეტყვით, ჰიპოთეტურად, რომ აქ, სწორედ თქვენი განზრახვა 

და მასში ჩემი როლი მაკავებს? ამ გაუცხოებულ დროს, უცხო ადგილას, ჩემკენ 

თქვენი უცნაური მოახლებისას, მეც სწორედ თქვენკენ წარვემართე ყოველ ნივთში 

არსებული იმ მოძრაობით, რომელიც ყოველივეს დინებას იქამდე იწვევს, ვიდრე 

საპირისპიროდ მოძრავი რამ არ შეაჩერებს. გამოდის, ინერციით მოგიახლოვდით? 
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მე ქვევით ნებით არ ჩავსულვარ, არამედ იმ მიზიდულობით, რომელსაც 

უფლისწულებიც კი გამოცდიან, როდესაც ხელს მიჰყოფენ ქოხმახებში უწმინდურ 

საქმეთ, ან როცა ბავშვი სარდაფის სამალავს მიაშურებს; ეული, მწირი საგნის 

ლტოლვით ბნელი მასისკენ, რომელიც ჩრდილში დინჯია და აღუშფოთველი; 

თქვენკენ წამოსული, გზად სისხლძარღვებში საკუთარი სისხლის რბილ ჩქეფას 

ყურს ვუგდებდი, შეკითხვა მაწუხებდა, რა მოხდებოდა, სისხლის ჩქეფა 

გაძლიერდებოდა, თუ, უცებ, შეწყდებოდა; მოვდიოდი დინჯად, მაგრამ იმედით 

სავსე, სახელდებული სურვილი არ მქონდა, მაგრამ პირველივე შეთავაზებას 

დავჯერდებოდი, რაც არ უნდა ყოფილიყო, რადგან ცარიელ ველს ვგავდი ეული 

ხნულით, რომლისთვისაც სულერთია, მასში რომელი თესლი ჩავარდება; 

ნებისმიერი რამით დავკმაყოფილდებოდი, თქვენკენ მიმავალს მეჩვენებოდა, რომ 

ჩემკენ მოდიოდით, შორიდან ისეთი შთაბეჭდილება მექმნებოდა, თითქოს 

მიყურებდით; მოვიდოდი, შეგხედავდით, და თქვენგან მივიღებდი ბევრს, ძალიან 

ბევრს, მაგრამ არა იმას, რაც თქვენ მოგინდებოდათ, არამედ რასაც მე 

მომანდომებდით, რადგან მე ჩემს თავში ვერაფერს ვინდომებ, მაგრამ ველი, 

თქვენგან ველი, რომ სურვილის გემოს მაგრძნობინებთ, და სურვილის იდეას 

მომგვრით, და სურვილის საგანს მიმაგნებინებთ, და ფასს მომახსენებთ, და 

დამაკმაყოფილებთ. 

 

 

 

 

დილერი 

სასირცხვილო არაფერია, თუკი ვინმეს დილით ნასურვები ღამით 

გადაავიწყდება; გულმავიწყობის დროა ღამე, დაბნეულობის; ღამის სურვილი 

ორთქლდება, იმდენად თბილია. დილა კი, საწოლის თავზე სურვილის ღრუბელს 

დაამძიმებს, და სისულელე იქნებოდა, არ განგვეჭვრიტა დილის წვიმა - ღამით. 

მაშასადამე, თუ მეტყოდით, ჰიპოთეტურად, რომ თქვენ ამ წუთას ვერ პოულობთ 
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ამოსათქმელად სურვილს, დაღლისგან, დავიწყებისგან, ან სურვილის 

სიჭარბისაგან, მაშინ პასუხად მე გეტყოდით, ჰიპოთეტურად, ნუ გამოფიტავთ თავს 

ამდენად და თქვენი გადაღლა ვინმეს ცოტა ხნით მიაბარეთ. სურვილს მოიპარავ, 

მაგრამ ვერ გამოიგონებ; ანუ, ერთი ადამიანის პიჯაკი მეორესაც კარგად გაათბობს, 

ხოლო სურვილი კიდევ უფრო იოლად ერგება. რამდენადაც მე ნებისმიერ ფასად 

უნდა გავყიდო, თქვენ კი ნებისმიერ ფასად ყიდვა მოგიწევთ, შეიძინეთ, ჩემო 

კარგო, სხვებისთვის მაინც - ნებისმიერ სურვილს დაავლეთ ხელი, რამდენი ყრია, 

შეაგროვეთ  -, დაატკბეთ და დააკმაყოფილეთ ის, ვინც დილით, თქვენ გვერდით, 

თქვენს ზეწარზე იღვიძებს, პატარა ცოლუკა, რომელიც გაღვიძებისთანავე ისეთ 

რამეს მოგთხოვთ, რაც ჯერ არ გქონიათ, თქვენ კი უკვე გექნებათ რაღაც მისთვის, 

და შესთავაზებთ, და ბედნიერებას იგრძნობთ, რომ ეს რაღაც მანამდე ჩემთან 

შეიძინეთ. სწორედ, რომ მისწრებაა კომერსანტისთვის ნაირნაირი პიროვნების 

არსებობა ამ სამყაროში, ნაირნაირი მიჯაჭვულობით ნაირნაირ ნივთზე, 

ნაირნაირად, რადგან რაც ერთნაირებს ახსოვთ, ის სხვანაირებზეც მშვენივრად 

ვრცელდება. და საქონელი, რომელსაც თქვენ ჩემთან შეიძენთ, თუკი შემთხვევით, 

თქვენ ვერ მოირგებთ, ვინც არ უნდა იყოს, ნებისმიერს გამოადგება.  

 

 

 

 

კლიენტი 

წესის მიხედვით, როდესაც ერთი მამაკაცი მეორეს ხვდება, მხარზე ხელის 

დაკვრითა და ქალზე სიტყვის გადაკვრით უსრულებს; წესის მიხედვით, 

ქანცგაწყვეტილ მებრძოლთა შველას ქალზე ლაყბობა წარმოადგენს; ასე თვლის 

წესი, თქვენი წესი; მე მას არ ვექვემდებარები. მე არ მსურს, რომ ჩვენ შორის ძმობა 

ქალის არყოფნას დაეფუძნოს, არც ამაზე სიტყვის გადაკვრას, არც რამეზე სიტყვის 

გადაკვრას, რაც არ უნდა იყოს ის. მე არ მიყვარს, როდესაც დანაკლისს იგონებენ; 
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კუჭში ჩასულ საჭმელს ხელუხლებელი კერძი მირჩევნია. არანაირ ძმობას არ ვეძებ; 

არც მშვიდობა მსურს. 

ძაღლის ხედვაში ყველაფერი ირგვლივ ძაღლია. თქვენც, გგონიათ, რომ 

სამყარო, რომელშიც მე და თქვენ ვიმყოფებით, ხარის რქაზე დგას და განგების 

ხელით იმართება; მაგრამ მე ვიცი, ჩემდათავად, სამყარო ირყევა, რადგან სამი 

ვეშაპის ზურგზე დევს; და განგება კი არ აწონასწორებს, არამედ - სამი იდიოტი 

მონსტრის კაპრიზი. შესაბამისად, ჩვენი სამყაროები სხვადასხვაა და ჩვენი 

გარეგანობა თავად ჩვენი ბუნების ნაჟურია, როგორც ღვინო - ყურძნისა. არა, თქვენ 

წინაშე მე თათს არ ავწევ; მე არ დავდგები თქვენს სასწორზე; სხვადასხვა ძუკნიდან 

გამოვსულვართ. და დილით სულ არ ვიღვიძებ, და არც ზეწარზე ვწევარ.  

 

 

 

 

 

დილერი 

ნუ დარდობთ, სულიკო, ნუ დარდობთ. მე ერთი, ცოდო გამყიდველი ვარ, 

რომელიც მხოლოდ ორიოდე ადგილს იცნობს ამ მიდამოში, სადაც ვაჭრობს, სხვა 

არაფერი იცის, გარდა იმისა, რაც დედამისს უსწავლებია; და ვინაიდან დედამისმაც 

ბევრი არა იცოდა რა, მას ხომ, საერთოდ, არაფერი მოეკითხება, თითქმის არაფერი. 

მაგრამ კარგი გამყიდველი ყოველთვის ცდილობს, ისეთი რაღაც თქვას, რაც 

მყიდველს ეამება, და რომ მიხვდეს, რა უნდა თქვას, ამისთვის, მყიდველი ცოტა 

უნდა გალოკოს, მისი სუნი რომ გაიგოს. თქვენი სურნელი მე საერთოდ არ 

მეცნაურა, ერთი დედიდან ჩვენ ნამდვილად არ გამოვსულვართ. მაგრამ თქვენთან 

მოსაახლებლად, მე ჩემი თავი დავარწმუნე, რომ თქვენც დედის შვილი 

იქნებოდით, როგორც მე, დავიჯერე, რომ დედათქვენმა, როგორც მე - დედაჩემმა, 

გაჩუქათ ძმები უთვალავი რაოდენობით, როგორც სლოკინის შემოტევა - 

ხანგძლივი სადილის შემდეგ, და რაც ნებისმიერ შემთხვევაში ასე გვაახლოვებს, იმ 
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იშვიათობის არქონაა, რომელიც ჩვენ ორს გვახასიათებს. მე ამ თვისებას, რაც, 

ნებისმიერ შემთხვევაში, გვახასიათებს, ხელი მაგრად ჩავჭიდე, რადგან, როცა 

ხელმოსაჭიდი გაგაჩნია, შეგიძლია უდაბნოში დიდხანს იყურყუტო. მაგრამ თუ 

შევცდი, და დედიდან არასდროს გამოსულხართ, და ძმებიც არავის უჩუქნია, არც 

ცოლუკა გყავთ, რომელიც თქვენ გვერდით, დილით, ზეწარზე იღვიძებს, სულიკო, 

მომიტევეთ. 

როდესაც ორი მამაკაცი ერთმანეთს შეეჩეხება, ისღა დარჩენიათ, მტრებივით 

დაუნდობლად, ან ძმებივით ნაზად იჩხუბონ. და თუ მათ ასეთ უდაბურ დროს, ან 

წარსულიდან, ან ოცნებიდან, დანაკლისი მოაგონდებათ, ეს იმიტომ, რომ 

ზედმეტად უცხოს თავით არავინ ეჯახება. იდუმალებას ბოლომდე უნდა გაეხსნა 

და გაუშიშვლდე, რათა მასაც, თავის მხრივ, იგივე აიძულო. შიშველი კაცი თავის 

თავში უკანასკნელ იარაღს მალავს - მოგონებებს, გულახდილობის ბოლო ნაბიჯს, 

და სხვისგანაც იგივეს ითხოვს; სრულ სიშიშვლეს. მე ჩემს ყოფაში არც დიდება და 

არც სირცხვილი არ მაღელვებს, მაგრამ რადგან არ გიცნობთ, და ყოველ წამს კიდევ 

უფრო მიუცნობდებით, მე გავიხადე პიჯაკი და მხარზე მოგაცვით, მე გაჩვენეთ 

ამოტრიალებული ხელისგულები, უიარაღონი; თითქოს მე ძაღლი ვარ და თქვენ 

ადამიანი, ან მე ადამიანი ვარ და თქვენ - ვიღაც სხვა, რომელ გვარსაც არ უნდა 

ვეკუთვნოდეთ, მე ჩემი გვარი, ყოველი შემთხვევისთვის, თქვენთვის ალალად 

მისაწვდომი გავხადე, საშუალება მოგეცით დაგეთვალიერებინათ, შეხებოდით, 

ჩემთვის მოგეთათუნებინათ და შემჩვეოდით, როგორც შინაურს, კაცივით, ვინც 

გაჩხრეკის უფლებას გაძლევთ, ვინაიდან იარაღის გამოჩენის არ ეშინია. 

ამიტომაც გთავაზობთ სიფრთხილით, სიმშვიდითა და მოწიწებით, 

შინაურულად შემომხედოთ, რადგან საუკეთესო საქმეები შინაურულად კეთდება. 

არ ვცდილობ შეგაცდინოთ, არაფერს გთხოვთ, რაც თქვენ არ გენდომებათ. 

ერთადერთი სიახლოვე, რომელიც მასში ჩადებულ ტკივილად ღირს, გარკვეული 

სახის მოქმედების ნაცვლად, სრულ უმოქმედობას გულისხმობს; მე თქვენ 

გთავაზობთ უძრაობას, უსასრულო თმენასა და მეგობრის ბრმა უსამართლობას. 

რამდენადაც ვერ დამყარდება სამართლიანობა უცნობებს შორის, მეგობრობა კი ვერ 
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შედგება ნაცნობებისგან, როგორც უხევოდ ხიდი ვერ გაიდება. დედაჩემი 

ყოველთვის მასწავლიდა, სულელივით არ დამეტოვებინა ქოლგა, როცა ვიცოდი, 

იწვიმებდა.  

 

 

 

 

კლიენტი 

მეგობრობას მზაკვრობა მირჩევნია. მეგობრობა ღალატზე ძუნწია. 

გარკვეული გრძნობის საჭიროება რომ მეგრძნო - გეტყოდით, გათქმევინებდით 

ფასს, და გადავიხდიდი. მაგრამ გრძნობები მხოლოდ იგივე გრძნობებზე შეიძლება 

გადაიცვალოს; ეს ყალბი ვაჭრობაა ყალბი ფულით, სიღატაკე, რომელიც კომერციას 

მაიმუნივით ბაძავს. განა, ბრინჯის ტომრებს ბრინჯის ტომრებზე ცვლიან? თქვენ 

თქვენი გრძნობები ფულის მთვლელზე იმიტომ დადეთ, რომ სხვას ვერაფერს 

შემომთავაზებდით; ასე ცუდი გამყიდველები იქცევიან, როდესაც ჩამოფასებული 

საქონლის შეძენისას თანხის ნაწილს გიბრუნებენ, მაგრამ ხარისხზე ჩივილის 

უფლებას გართმევენ. მე არ მაქვს გრძნობა, რომელსაც თქვენი გრძნობის პასუხად 

მოგცემდით; ასეთი ფულის წამოღება არც მიფიქრია, შეგიძლიათ გამჩხრიკოთ. 

ამიტომ, გეწყოთ ხელები ჯიბეებში, გყავდეთ დედა ოჯახში, მოგონებები 

სიმარტოვის თაროზე გედოთ, ეს ყველაფერი უფასოა.  

ეს, თქვენგან უბით ნატარები შინაურულობა არასდროს მომდომებია; მე არ 

მინდოდა, ის ჩვენ შორის გამოგეჩინათ. არ მისურვია თქვენი ხელი ჩემს მკლავზე, 

არც თქვენი პიჯაკი ჩემს მხრებზე, არ მინდა ვინმეს თქვენში ავერიო. რადგან 

იცოდეთ, თუ ამას წინათ, ჩემი აგებულებისა და ჩაცმულობის გამო გაოცდით, როცა 

ჩემკენ მომავალს მოგკარით თვალი, მეც არანაკლებ გაგიოცეთ. მაგრამ, უცხო 

მიწაზე უცხოელი გაკვირვებისგან თავს იკავებს, ნებისმიერი უცნაურობა 

ადგილობრივი წეს-ჩვეულება ჰგონია, ფიქრობს, რომ უნდა შეეჩვიოს, როგორც 

კლიმატს, ან კერძებს. მე რომ ჩემებთან წამეყვანეთ, მაშინ რას იზამდით, თქვენ, 
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უცხოელი, რომელსაც გაკვირვების უფლება არ აქვს, ჩვენ კი, ადგილობრივები, 

მოურიდებლად გიკვრივებთ და წრეში მოქცეულს, თითების ქნევით გიყვირით, 

ცირკის ატრაქციონი გვგონიხარ, და მეკითხებიან, ბილეთები სად შეიძინონ. 

თქვენ აქ სავაჭროდ არ მოსულხართ. უფრო მეტად, მათხოვრობთ, და 

ქურდობასაც არ უარობთ, როგორც ჯერ ომი იწყება და შემდეგ ზავი მოსდევს. 

თქვენ სურვილების დაკმაყოფილებას არ ცდილობთ. რადგან მე მქონდა 

სურვილები, რომლებიც გარშემო მიმოიფანტა, როგორც ხიდან - ფოთლები; 

დიდები, პატარები, რთულები, მარტივები; ერთხელაც რომ დახრილიყავით, 

ბღუჯებად მოაგროვებდით; მაგრამ თქვენ ისინი ღარში ჩასაცვენად გაწირეთ, 

რადგან იმდენად არაფერი გაგაჩნდათ, თვით პატარებსა და მარტივებსაც ვერ 

დააკმაყოფილებდით. გაღლეტილი ხართ, და აქ თქვენმა გემოვნებამ როდი 

მოგიყვანათ, არამედ გაღლეტილობამ, გაჭირვებამ და უარყოფამ. ფარისევლობას არ 

დავიწყებ, თითქოს შესაბრალისი ნახატების, ან ქუჩის კუთხეში გიტარის საცოდავი 

აკორდებისთვის ფულის გადაყრას ვაპირებდე. ქველმოქმედებას მაშინ ვეწევი, 

როცა მე მინდა, სხვა დროს ვყიდულობ. მაგრამ დაე, იმათხოვრონ ბოგანოებმა, 

გაშალონ ხელი, ქურდებმა კი მოიპარონ, თუკი შეძლებენ.  

არც მინდა გაწყენინოთ, არც - გასიამოვნოთ; არც კეთილი მინდა ვიყო, არც 

ბოროტი, არც რომ დაგარტყათ, არც რომ თქვენგან მივიღო დარტყმა, არც 

შეგაცდინოთ, არც თქვენ ცადოთ ჩემი შეცდენა. მინდა ნული ვიყო. 

გულშემატკივრობას არ ვენდობი, ნათესაობას ვერ განვიცდი, და მუშტებზე უფრო 

მეგობრული ძალადობა მთრგუნავს. ვიყოთ ორი მრგვალი ნული, 

ერთმანეთისთვის შეუღწეველი, დროებით გვერდი-გვერდ მყოფი, მაგრამ თავ-

თავის მიმართულებით მგორავი. რადგან მარტო ვართ, აქ, ეულნი, ადგილისა და 

დროის განუსაზღვრელ, უსასრულო სიმარტოვეში, და არ არსებობს მიზეზი 

თქვენთან ჩემი შეხვედრისა, და თქვენი ჩემთან შეჯახებისა, მიზეზი 

გულშემატკივრობისა, და არც წინმსწრები, გონივრული ციფრები ჩანს, აზრის 

მიმცემი; ვიყოთ მარტივნი, მარტოსულნი, ამაყნი ნულნი.  

 



28 
 

დილერი 

მაგრამ ახლა უკვე გვიანია: ანგარიში გაიხსნა, ასე, რომ უნდა შეჯამდეს 

კიდეც. სამართლიანია მოპარო იმას, ვინც არ გთხოვნის და ზანდუკებში 

გადამალვით იღებს სიამოვნებას, მარტოდმარტო და ეჭვიანად, მაგრამ იქ, სადაც 

ყველაფრის ყიდვა-გაყიდვა შეიძლება, ქურდობა უკვე მეტისმეტია. შეიძლება, 

დროებით, ვინმესთან ვალში იყო, რაც თქვენ შორის შეთანხმებას და ვადას 

დაეფუძნება, მაგრამ უფასოდ გასცე, ან ვინმესგან უფასოდ მიიღო, უხამსობაა. ჩვენ 

აქ კომერციისთვის ვართ და არა ბრძოლისთვის, ამიტომ სამართლიანად ვერ 

ჩაითვლება წაგებული ან მოგებული. თქვენ აქედან ქურდივით სავსე ჯიბეებით 

ვერ გააღწევთ, გავიწყდებათ ძაღლი, რომელიც ქუჩას დარაჯობს და ტრაკზე 

მოგწვდებათ. 

ვინაიდან თქვენ აქ ხართ, აღრენილ კაცთა და მხეცთა შორის, მტრულ 

გარემოში, და ხელშესახებს არაფერს ეძებთ, და ჩემთვის გაუგებარი მიზეზით 

ცდილობთ დაშავდეთ; ამისთვის, სანამ ზურგით შეტრიალდებით, უნდა 

გადაიხადოთ, ჯიბეები ამოიცარიელოთ, რათა არაფერი გემართოთ და არც ვინმეს 

ვალს ადებდეთ. გამყიდველს არ ენდოთ: ქურდებზე, ის მესაკუთრეზე მეტად 

ეჭვიანობს. გამყიდველს არ ენდოთ: თითქოს მშვიდად და პატივისცემით 

ლაპარაკობს, თითქოს შერიგება და სიყვარული სურს, მაგრამ მხოლოდ თითქოს.  

 

 

 

 

კლიენტი 

მითხარით, მაშ, თქვენ რა წააგეთ, მე კი - მოვიგე? გულდასმით გადავქექე 

ჩემი მეხსიერება, მაგრამ მოგებულს ვერაფერს წავაწყდი. ნივთების გამო მე ფასს 

ვიხდი; მაგრამ ბურუსში, ქარში, და ბუმბულში ჩვენ შორის, არ გადავიხდი. თუ 

თქვენ რაიმე დაკარგეთ, თუ თქვენ იღბალი აგიმჩატდათ ჩემთან შეხვედრით, სად 
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ვეძებოთ ჩვენ დანაკლისი? მაჩვენეთ. არა, არაფრით მისიამოვნია, არა, არ 

გადავიხდი. 

 

 

 

 

დილერი 

თუ გნებავთ, გაიგოთ, თავიდანვე რა ჩაიწერა თქვენს ფაქტურაში, რომლის 

გადახდა ჩემგან ზურგით შებრუნებამდე გმართებდათ, გეტყვით, ესენია: ლოდინი, 

მოთმინება, გასაყიდი საგანი, რომელსაც გამყიდველი მყიდველს თავაზობს, იმედი, 

რომ მყიდველი იყიდის; ყველაზე მეტად იმედია, რაც ძვირად ფასობს მუდარის 

თვალებიანი გამყიდველისგან; იგი მის თვალში ნებისმიერ მოახლოებულს 

მოვალედ აქცევს. ყოველი ფიცი გაყიდვისა [გამყიდველისგან], იქცევა ფიცად 

შესყიდვისა [მყიდველისაგან], ფიცის გამტეხს კი პირგასამტეხლო ეკუთვნის.  

 

 

 

 

 

კლიენტი 

ჩვენ, მე და თქვენ, ველებშუა მარტონი როდი დავკარგულვართ. საკმარისია, 

დავიძახო იმ კედლის მხარეს, მაღლა, ზეცისკენ, რომ თქვენ შუქების ანთებას 

დაინახავთ, და მოახლოებას, და შველას. თუკი ძნელია მარტოს გძულდეს, 

კოლექტიურად სახალისოა. თქვენ კაცებს უფრო ერჩით, ვიდრე ქალებს, იმიტომ, 

რომ ქალების კივილი გაშინებთ, კაცებზე ვარაუდობთ, ღირსების გამო არ 

დაიყვირებენ; ფსონს კაცების ღირსებაზე, თავმოყვარებასა და სიმუნჯეზე დებთ. მე 

ამ ღირსებას შეგიფუთავთ და საჩუქრად მოგართმევთ. თუ თქვენ მე ვნებას 
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დამიპირებთ, მაშინათვე ყვირილს დავიწყებ, ვიკივლებ, საშველად ხმობის 

ყველანაირ ხერხს დაგანახებთ, რადგან ყველა ვიცი.  

 

 

 

 

დილერი 

თუკი სირცხვილი გაქცევისგან არ გაკავებთ, რად არ გარბირხართ? გაქცევა 

ბრძოლის ფაქიზი ხერხია; თქვენ ფაქიზი ხართ; გაქცევა გმართებთ. იმ მსუქან 

ქალებს გავხართ, ჩაის სალონებში, მაგიდებს შორის რომ ვერ ეტევიან და ჩაიდნებს 

აპირქვავებენ: ტრაკს ცოდვასავით დაათრევთ და ამის გამო სინდისი გქენჯნით, და 

ამიტომაც ყველანაირად ათამაშებთ, რათა თვალი ვერ მოკრათ, თითქოსდა არ 

არსებობს. მაგრამ როგორც არ უნდა ეცადოთ, მაინც გიკბენენ.  

 

 

 

 

 

კლიენტი 

მე იმ გვარიდან არ ვარ, ვინც თავს პირველი ესხმის. ცოტა დროს ვითხოვ. 

იქნებ ჯობდა, საბოლოოდ, ერთმანეთის კბენას, ერთმანეთისთვის ტილები 

მოგვეცილებინა. დროა საჭირო. არ მინდა ელამი ძაღლივით დავიღუპო. 

წამომყევით; ხალხში გავიდეთ, რადგან ჩვენ მარტოობა გვღლის. 
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დილერი 

ეს პიჯაკი არ გამომართვით, როდესაც გამოგიწოდეთ, ახლა კი დაიხრებით 

და აიღებთ. 

 

 

 

 

კლიენტი 

თუკი უეცრად რამეზე დამეფურთხა, შემთხვევით მომივიდა, ზოგადად 

შევიფურთხე, თუ ეს რაღაც სამოსი აღმოჩნდა, არაფერია; თუ თქვენი 

მიმართულებით შევიფურთხე, თქვენთვის არ შემიფურთხებია, და რომც არ 

გაწეულიყავით, მაინც არ შეგეფურთხებოდათ; თუ თქვენ იმისთვის გაიწიეთ, რომ 

სახეში შეგფურთხებოდათ, ასე მოგინდათ, ან პერვერტი ხართ, ან ანგარიშით 

გააკეთეთ, ეს არაფერს წყვეტს, რადგან მე მხოლოდ ნაჭრის მიმართ ზიზღი 

გამოვხატე და მეტი არაფერი, ნაჭერი კი არაფრად ფასობს. არა, თქვენ წინაშე 

ზურგის გრეხა არ გამომივა, ეს შეუძლებელია, ბაზრებისთვის დამახასიათებელი 

მოქნილობა არ გამაჩნია. არსებობს მოძრაობები, რომელსაც ადამიანი ვერ აკეთებს, 

მაგალითად, ტრაკს ვერ აილოკავს. რაც არ ყოფილა, ვერც ყურადღებას მივაქცევ. 

 

 

 

 

დილერი 

ვერავის მისცემ საკუთარი სამოსის შელახვის უფლებას. თუკი ამ სამყაროს 

ნამდვილი უსამართლობა ადამიანის დაბადების შემთხვევითობაა, დროისა და 

ადგილის შემთხვევითობა, ერთადერთი სამართლიანობა სამოსია. კაცის სამოსი 

კაცზე მეტია, მასზე წმინდაა: ადამიანია, ტანჯვის გარეშე; სამოსი 

სამართლიანობასა და უსამართლობას ათანაბრებს, ამის უგულვებელყოფა 
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დაუშვებელია. აი, რატომ უნდა განსაჯო ადამიანი სამოსით, და არა სახით, არც 

მკლავებით, არც კანით. თუ ნორმალურია, მიაფურთხო ადამიანის დაბადებას, 

საშიშია იგივე ჩაიდინო მისი ამბოხის მიმართ.  

 

 

 

 

კლიენტი 

მე გთავაზობთ თანასწორობას. მტვრიან პიჯაკს გადაგიხდით მტვრიან 

პიჯაკით. ვიქცეთ სწორებად ქედმაღლური თანასწორობით, შეუძლებელ 

თანასწორობით, უიარაღო თანასწორობით, სიცივ-სითბოსგან თანაბარ ტანჯვით. 

თქვენს ნახევარ სიშიშვლეს და თქვენს სანახევროდ შერიგებას ჩემი ნახევრით 

გადავიხდი. მეორე ნახევარი, რომელიც გვრჩება, სავსებით საკმარისია იმისთვის, 

რომ ერთმანეთს შევხედოთ და დავივიწყოთ, რაც დავკარგეთ ორივემ ერთად, 

დაუდევრობით, რისკით, იმედით, გაფანტულობით, შემთხვევითობით. მე კი, 

ვალის გადახდის შემდეგ, მოვალის მოუცილებელი შფოთვა დამრჩება. 

 

 

 

 

დილერი 

რატომ, რაც მკითხეთ, აბსტრაქტულად, მიუწვდომელად, ამ დროს, ამ 

ღამით, რატომ, რაც შეგეძლოთ სხვისთვის გეკითხათ, რატომ აქამდე საკუთარ თავს 

არ დავეკითხე? 
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კლიენტი 

კლიენტს არ ედნოთ: თითქოს, იცის, რასაც ეძებს, მაგრამ სხვას ეძებს, და 

გამყიდველი არც კი ეჭვობს, როცა იპოვის. 

 

 

 

 

დილერი 

თუ გაიქცევით, გაგეკიდებით; თუ დაგარტყამთ და დაეცემით, გვერდით 

მოგიჯდებით და თქვენს გამოფხიზლებას დაველოდები; და თუ გადაწყვეტთ, არ 

გამოფხიზლდეთ, მაშინ თქვენს ძილთან ახლოს მივალ, თქვენს არაცნობიერთან, და 

იმის მიღმაც. თუმცა, თქვენ წინააღმდეგ ბრძოლა არ მსურს. 

 

 

 

 

კლიენტი 

მე ორთაბრძოლა არ მაშინებს, მხოლოდ ჩემთვის უცნობი წესები მაეჭვებს. 

 

 

 

 

დილერი 

წესი არ არსებობს; მხოლოდ საშუალებებია; იარაღები. 
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კლიენტი 

სცადეთ, შემიპყარით, არ გამოგივათ; ეცადეთ, დამჭრათ: თუ სისხლი წამოვა, 

ეს ორივე მხრიდან მოხდება, აუცილებლად, სისხლი შეგვაერთებს, როგორც ორ 

ინდიელს ცეცხლთან, გარეულ მხეცთა გარემოცვაში, ძმადნაფიცობის ფიცს რომ 

დებენ. არ არის სიყვარული, არ არის სიყვარული. ისეთს ვერაფერს მოიხელთებთ, 

რაც არ ყოფილა; რადგან ადამიანი ჯერ კვდება, შემდეგ თავის სიკვდილს დაეძებს 

და ბოლოს, ერთი შუქიდან მეორისკენ მიმავალ გზაზე შემთხვევით გადაეყრება, და 

იტყვის: აი, რა ყოფილა.  

 

 

 

 

დილერი 

გეთაყვა, ამ ღამის ხმაურში რამე ხომ არ გითქვამთ, რაც უნდა გამეგო და 

გამომეპარა? 

 

 

 

 

კლიენტი 

არაფერი მითქვამს; არაფერი. თქვენ კი, ღამეში, ამ წყვდიადში, როგორც 

უფსკრულში, რომელსაც უცებ ვერ ეჩვევი, არამედ ბევრმა წყალმა უნდა ჩაიაროს, 

ვიდრე დრო წამლად დაგედება, რამე ხომ არ შემოგითავაზებიათ, რასაც ვერ 

ჩავწვდი? 
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დილერი 

არაფერი. 

 

 

 

 

კლიენტი 

მაშინ, რომელი იარაღი? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


