
ვირუსული დღიურები
„კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის“ სტუდენტური ინტერნეტგაზეთი

"კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი - 

კავკასიური სახლი" კულტურულ-საგან-

მანათლებლო, სამშვიდობო და გარემოს-

დაცვითი ორგანიზაციაა. ორგანიზაციის 

მისიაა საქართველოსა და მთლიანად კავ-

კასიის რეგიონის მშვიდობიანი განვითა-

რებისთვის იდეოლოგიური და ინტელექ-

ტუალური ბაზისის შექმნა.

"კავკასიური სახლი" ხელს უწყობს საქ-

ართველოსა და კავკასიის კულტურული 

მემკვიდრეობისა და ბუნების დაცვა-გადარ-

ჩენას; იმ სულიერ-ინტელექტუალური სა-

ფუძვლების შექმნას, რაც აუცილებელია 

საქართველოსა და კავკასიის დემოკრატი-

ული აღმშენებლობისა და ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის. "კავ-

კასიური სახლი" ზრუნავს ახალგაზრდების 

განათლებაზე, საზოგადოებრივი ცნობი-

ერების ჰუმანიზაციასა და დემოკრატი-

ზაციაზე, ხელს უწყობს სამოქალაქო საზო-

გადოებისა და სამართლებრივი სახელ-

მწიფოს შექმნას, საერთო პროგრესს.

"კავკასიური სახლის" განსაკუთრებული 

ზრუნვის საგანია ადამიანის უფლებების 

დაცვა, რელიგიურ-ეთნიკური შემწყნარებ-

ლობა, განსხვავებულ კულტურათა მშვი-

დობიანი თანაარსებობის ნორმების და-

ნერგვა. "კავკასიურ სახლის" მიზანია კონსტ-

რუქციული ალტერნატიული აზრის დაფიქ-

სირება და ის მოქალაქეობრივი სათქმელის 

მუდმივ ტრიბუნას წარმოადგენს.

"კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი - 

კავკასიური სახლი" დიდი ხანია მუშაობს 

კავკასიელი ხალხების ინტეგრაციისა და კავ-

კასიის რეგიონული განვითარების ხელშემ-

წყობ პროექტებზე. ორგანიზაციის მიდგო-

მით, საქართველოს კავკასიური პოლიტიკა, 

უპირველეს ყოვლისა, უნდა გულისხმობდეს 

ჰუმანიტარულ, კულტურულ-საგანმანათ-

ლებლო ასპექტებს. სწორედ ამ მიდგომებისა 

და ორგანიზაციის გამოცდილებიდან გამომ-

დინარე, "კავკასიური სახლი" 2008 წლიდან 

"ევროპული ფონდი "Horizon"-ის მხარდა-

ჭერით ახორციელებს საგანმანათლებლო 

პროგრამას "კავკასიური სახლის სახალხო 

უნივერსიტეტის" ფარგლებში, რომლის მი-

ზანია, მისცეს საფუძვლიანი ცოდნა როგორც 

ქართველ, ისე საქართველოში მცხოვრებ 

სხვადასხვა ეროვნების ახალგაზრდებს კავ-

კასიაში მიმდინარე სოციალურ და პოლიტი-

კურ მოვლენების, ასევე კავკასიელ ხალხთა 

ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობისა 

და ფასეულობების შესახებ.

"კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსი-

ტეტი" უპირველესად ითვალისწინებს თვეში 

3-4 ლექცია-სემინარის ჩატარებას. თითოეულ 

სემინარი გაგრძელდება სამ საათს, რომლის 

დროსაც 1 საათი აკადემიურ ლექციას, ხოლო 

დანარჩენი დრო ინტერაქტიულ მეცადინეო-

ბას დაეთმობა.

დღეისათვის ლექციების ციკლი დაყოფილია 

3 ძირითად მიმართულებად:

1. კავკასიის ბლოკი;

2. ჰუმანიტარული ბლოკი;

3. სოციალურ-პოლიტიკური ბლოკი.

სტუდენტებს ლექციებს უკითხავენ ცნობილი 

სპეციალისტები: კავკასიოლოგები , პო-

ლიტოლოგები, კონფლიქტოლოგები, კულ-

ტუროლოგები, ეკონომისტები, ეთნოფსი-

ქოლოგები, სხვადასხვა რელიგიური კონფე-

სიის წარმომადგენლები.

გარდა ლექცია-სემინარებისა, პროექტის მო-

ნაწილეთათვის გათვალისწინებულია აგ-

რეთვე ტრენინგების, დისკუსია-დებატების, 

"მრგვალი მაგიდების" ორგანიზება, სადაც 

პროექტის მონაწილეები თვითონ იქნებიან 

მომხსენებლებიცა და მოდერატორებიც.

სისტემატიურად ეწყობა კინოჩვენებები, 

სადაც წარმოდგენილი იქნება როგორც "კავ-

კასიური სახლის" ვიდეოსტუდიის, ასევე 

ცნობილი უცხოელი კინოდოკუმენტალის-

ტების მიერ გადაღებული დოკუმენტური 

ფილმები.

სასწავლო პროგრამა ითვალისწინებს მდი-

დარი კავკასიოლოგიური ლიტერატურის 

დამუშავებას , რომელსაც სტუდენტები 

ეცნობიან "კავკასიური სახლის" ბიბლიო-

თეკაში. სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება 

მათ შეეძლებათ აგრეთვე ინტერნეტის სა-

შუალებით, რისთვისაც მათთვის გამოყო-

ფილია ოთახი და კომპიუტერები. მათ 

აგრეთვე აქვთ საშუალება, აწარმოონ ინ-

ტერკულტურული და ინტერრელიგიური 

დიალოგი როგორც სამხრეთ და ჩრდი-

ლოეთ კავკასიაში მცხოვრებ ახალგაზრ-

დებთან, ისე უცხოეთის კავკასიური დი-

ასპორების წარმომადგენლებთან.

შემოდგომაზე "სახალხო უნივერსიტეტის" 

მსმენელთა მონაწილეობით იმართება 

ხოლმე სამეცნიერო კონფერენცია, სადაც 

ახალგაზრდები მათთვის სასურველ თე-

მებზე მოხსენებებს კითხულობენ.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ "სახალხო 

უნივერსიტეტის" მსმენელებს ცოდნის დამა-

დასტურებელი სერთიფიკატები გადაეცე-

მათ.

ერთჯერადი გამოცემა

„კავკასიური სახლის 
სახალხო 

უნივერსიტეტი“

კულტურულ ურთიერთობათა 
ცენტრი „კავკასიური სახლი“

2020 წელი

მისია



2 ვირუსული დღიურები

მსოფლიო პანდემიამ, რომელიც კოვიდ 19-ის 

სახელწოდებთ გახდა ცნობილი, მთელი სამ-

ყარო ახალი, უდიდესი გამოწვევის წინაშე 

დააყენა, რომელმაც კარდინალურად შეცვა-

ლა ადამიანების ცხოვრება დედამიწაზე. 

ამასთნ დაკავშირებულმა გლობალურმა 

პროცესებმა უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა 

და ახდენს მსოფლიოს თითოეული მო-

ქალაქის ცნობიერებაზე,, შეხედულებებზე, 

ეკონომიკურ პროცესებზე და აქედან გამომ-

დინარე, მის მორალურ-ეთიკურ ღირებუ-

ლებებზე და სხვა.

შეიცვალა ჩვენი ცხოვრების რიტმი, ჩვევები, 

დღის წესრიგი.

შეიცვალა "კავკასიური სახლისა და მისი 

"სახალხო უნივერსიტეტის გეგმებიც. "კავკა-

სიურ სახლში" რეგულარული შეხვედრების, 

ჩვენს პარტნიორებთან და მსმენელებთან 

პირდაპირი ჩართვების ნაცვლად, მოგვიწია 

ონლაინ რეჟიმში მუშაობა და ერთმანეთთან 

დისტანციურად თანამშრომლობა, რაც, 

ჩვენთვისაც მოულოდნელად, საკმაოდ 

წარმატებული აღმოჩნდა. გაჩნდა არაერთი 

იდეა, რომელთა განხორციელებაც ერთად 

შევძელით და დღესაც წამატებით ვთანამ-

შრომლობთ ამ მიმართულებით.

უპირველესად გვინდა მადლობა გადა-

გიხადოთ იმ აქტიურობისა და ინტერე-

სისთვის, რომელიც თქვენ გამოიჩინეთ ჩვენს 

მიერ შემოთავაზებული ერთერთი წინა-

დადების განხორციელებაში, რომელიც 

ითვალისწინებდა "კორონა ვირუსის" გამო 

შექმნილ მეტად რთულ ვითარებაში დღი-

ურების სახით შეგექმნათ და გამოგეგზავნათ 

ჩვენთვის, როგორც ვიდეო ჩანახატები, ისე 

ტექსტები, რომლებიც ასახავდა თქვენს ერთი 

დღის ცხოვრებას ჩვენთვის დღემდე სრული-

ად უცხო რეალობაში.

ჩვენდა გასახარად, მივიღეთ არაერთი სა-

ინტერესო ვიდეო ჩანაწერი, ესსე თუ ჩანა-

ხატი, რომელთაც ჩვენ გზადაგზა "სახალხო 

უნივერსიტეტის" რამდენიმე პლატფორმაზე 

სოციალურ ქსელ "ფეისბუქში" ვაქვეყნებ-

დით.

თავიდანვე და გადაუჭარბებლად შეიძლება 

ითქვას, რომ ბევრმა ასეთმა ჩანაწერმა გულ-

წრფელი და სამართლიანი მოწონება და-

იმსახურა, ზოგიერთი ჩანახატი კი, მართლაც, 

შესაშური ოსტატობით არის შესრულებუ-

ლი. ისიც საგულისხმოა, რომ ამ პუბლიკა-

ციების ავტორები, ზოგჯერ, სულ სხვადასხვა 

ასაკის ადამიანები არიან, მათ შორის, სკოლის 

მოსწავლეებიც კი.

არ ვიქნებით ორიგინალურები, თუ ვიტყ-

ვით, რომ დღეს მთელ სამყაროში და მათ 

შორის, საქართველოშიც სრულიად გა-

მოუცნობი პროცესები მიმდინარეობს . 

ცხადია, ეს ყველაფერი მძაფრად აირეკლება 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრე-

ბაზეც და თითოეული ჩვენგანის პირად 

ცხოვრებაზეც . ეს ამ ჩანაწერებშიც, რომელ-

თაც ჩვენ "ვირუსული დღიურები" ვუწო-

დეთ, თვალნათლივ გამოჩნდა.

გავა დრო, ადამიანი ამ უხილავ მტერთან 

ბრძოლიდან გამარჯვებული გამოვა, თუმცა 

გვგონია, რომ ამ ბრძოლის ანარეკლები 

კიდევ დიდხანს დარჩება საზოგადოების 

მეხსიერებაში.

აქედან გამოდინარე, ზემოთნახსენები პუბ-

ლიკაციების ავტორებთან შეთანხმებით, 

გადავწყვიტეთ, თავი მოგვეყარა ამ სტატი-

ებისთვის და ისინი ერთჯერადი, ელექ-

ტრონული გაზეთის გვერდებზე "ვირუ-

სული დღიურების" სახელწოდებით გა-

მოგვექვეყნებინა. ეს ჩვენთვის ახალი გა-

მოცდილებაა და მზად ვართ გავითვალის-

წინოთ ნებისმიერი წინადადება შენიშვნა 

დღეისთვისაც და სამომავლოდაც.

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის.

ვირუსული დღიურები

კავკასიური სახლი სახალხო 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია
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როდესაც ცხენებისა და ადამიანების 

უსასრულო ნაკადს შევცქერი, ჩემი ნების 

თანახმად რომ აღძრულა და ჩამავალი მზით 

გადაწითლებულ ტრამალზე არარასკენ 

მიედინება, ხშირად მეფიქრება: მე თვითონ 

სად ვარ ამ ნაკადში?

ჩინგიზ-ყაენი

ადამიანი მოულოდნელობების ეფექტით 

ცხოვრობს . მისთვის ყველაზე მნიშვნე-

ლოვანი იმედია, მაგრამ რა ხდება მაშინ, 

როცა ორივე ერთდროულად ქრება ჩვენი 

ცხოვრებიდან და იწყება ქაოსი, რომელიც 

ავისმომასწავლებელია?! თავს დამტყდარმა 

ვირუსულმა ინფექციამ და მასთან დაკავ-

შირებულმა შეზღუდვებმა , რომელმაც 

გვაიძულა, სახლში გამოვკეტილიყავით, 

ფიქრის საბაბი და სამყაროს სხვანაირად 

დანახვის საშუალება მოგვცა... მე სოფლი-

საკენ გავეშურე... სახლი, რომელშიც ბავ-

შვობა და ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წლები 

გავატარე, ახლა უფრო ლამაზი მეჩ-ვენება, 

თუმცა, გულწრფელად რომ ვთქვა, მასში 

უამრავი სევდა და ნაღველია ჩაბუდებული, 

ის უამრავი რამის მომსწრეა და ბევრიც 

უნახავს წლების განმავლობაში: სიკვდილი, 

სიცოცხლე, ცრემლი, ღიმილი, ომი, მიწის-

ძვრა... ყველა ბუნებრივი თუ ფიზიკური 

მოვლენა მან საკუთარ კედლებზე და, ვინ 

იცის, იქნებ სულზეც გამოსცადა. ჩემი სახლი 

სულიერია! ვგრძნობ, როგორ მესაუბრება ის 

ყოველ ღამე, როცა ძილს დავაპირებ, ძილს, 

რომელიც არა და არ მოდის, სულ იგვიანებს, 

შეიძლება, ეს სწორედ იმის ბრალია, რომ ჩემი 

სახლი მუდამ მელაპარაკება და თავს არ 

მანებებს, ამის შემხედვარე ძილი კი ყოველ-

თვის ცდილობს, ხელი არ შეგვიშალოს და 

სადღაც იპარება... უძილობა არასოდეს 

ყოფილა ისეთი სასიამოვნო, როგორიც ახლა, 

ასეთ დროს . დილა მომღერალი მატა-

რებლის ლიანდაგებზე გარბენით იწყება, 

რომელიც გაუწყებს, რომ გათენდა და დროა 

საქმეს შევუდგე. ძაღლს, კატას, ქათმებს, 

კურდღლებს და სხვა შინაურ ცხოველებს 

უნდა ვაჭამო, ყური დავუგდო ბუნების 

ძახილს და მხოლოდ ამის შემდეგ საკუთარი 

საქმე გავაკეთო - მოვკალათდე თბილად, 

პიტნის ჩაი ვწრუპო და წიგნის კითხვა 

განვგრძო. მთელი დღის სიმშვიდეში და 

დროის საკუთარ სახლთან დიალოგში 

გატარებას ვერ შეედრება ვერც ერთი დღე, 

რომელიც აქამდე სოფელში გაგიტარებია. 

ყველა ოთახიდან ჩურჩულის ხმა მესმის. 

ისინი ჩემს ბავშვობას იხსენებენ და თითქოს 

იცინიან ჩემს ჩადენილ ონავრობებზე... მეც 

ვუსმენ მათ და მეღიმება, თურმე როგორ 

სწრაფად გასულა წლები, როგორ გაქცეულა 

ძილსა და უსაქმოდ ყოფნაში, ახლა კი, როცა 

მთელ სამყაროს სძინავს, საკუთარი სახლი 

გიამბობს ამბებს გარდასულ წლებზე და ეს 

იმდენად სასიამოვნოა, რომ ძილი ნებაზე 

მიშვებს და ისევ სადღაც იპარება... მზის 

ამოსვლა აქ განსაკუთრებით ლამაზია, 

ვიდრე სხვაგან, სადაც აქამდე მიცხოვრია, 

დღის ყველა მონაკვეთი გამორჩეულად 

მშვენიერი და სინათლით სავსეა. ყველა 

მცენარე, რომელიც დილით იღვიძებს, ამ 

სილამაზის შემხედვარე, უცბად აივსება 

ხოლმე სიცოცხლის წყურვილით და ამას 

ამჩნევ მხოლოდ მაშინ, როცა უსმენ და 

გრძნობ საკუთარი გულის ძახილს, შინაგან 

ხმას, რომელიც არასდროს ისვენებდა აქამდე, 

თუმცა იმ სილამაზეს, რომელსაც ხედავენ 

თვალები, თითქოს ხედავს გულის სიღრმეში 

ჩამარხული მოუსვენრობაც და ის წყნარადაა. 

ყოველი დილა არ იწყება შფოთვით, დარ-

დითა და სევდით, თუმცა ყოველ ღამით 

ძილი სადღაც იპარება... საღამოს, როცა მზე 

ჩასვლას იწყებს და მინდვრებს მეწამული 

იისფერი შეერევა ხოლმე, ფიქრს წარსულზე 

და დაკარგულ დროზე ვიწყებ, ამ დროს 

სამყაროს გული თითქოს წამიერად ჩერდება 

და მზადაა მთელი ყურადღება ჩემი ფიქ-

რებისაკენ გადმოიტანოს, ზუსტად ისე, 

როგორც ადამიანები ვფიქრობთ დაცე-

მინებისას მხოლოდ იმაზე, რომ მეგობარს 

ჯანმრთელობა და დიდხანს სიცოცხლე 

ვუსურვოთ... საღამოს სწორედ ბუნებასთან 

და უხილავ სამოთხესთან საუბარს ვიწყებ, ამ 

დროს არაფერზე ვფიქრობ, გარდა იმ სი-

ამოვნებისა, რომელსაც ჩვენი დიალოგები 

მგვრის . მიწას ყურს თუ დაუგდებ , ის 

გთხოვს, რომ მიხედო მას, წყალი დაალე-

ვინო, მცენარეს საშუალება მისცე, გაიხაროს, 

რადგან მომავალში მიწამ ისე მიგიღოს, 

როგორც თავისიანი. როცა ცხოველს ყურს 

დაუგდებ და არ შეამჩნევინებ, ის მიხვდება, 

რომ მხეცი არ ხარ და როგორც თავისიანს, ისე 

გიპატრონებს... დაძინებისას, საკუთარ სახლს 

ყურს თუ დაუგდებ, ის მოგიყვება ამბებს, 

რომლებიც ფერადი ბავშვობიდან ახსოვს - 

ამბებს, რომლებიც გაუგონია, რომლებიც 

უნახავს და გულში ინახავს. სახლი თავისი 

კარ-მიდამოთი ყოველთვის გაგანდობს 

საიდუმლოს, რომელსაც ის აქამდე ოთახის 

კუთხე-კუნჭულებში დაატარებდა, მთავა-

რია, მოუსმინო, რათა მიგიღოს და თავი-

სიანად აღგიქვას. ამ დროს კი ისე თენდება, 

ვერც კი ამჩნევ და მომღერალი მატარებელი 

ლიანდაგებზე, შეყვითლებულ ტრამალებში 

მიემართება, რათა გამცნოს გათენება და 

ყველა აქამდე განცდილისა თუ გამოუც-

დელის თავიდან შეგრძნება. მან უნდა 

გითხრას, რომ საქმე გაქვს გასაკეთებელი და 

ძილამდე ბევრი გაქვს სავალი, თუმცა ძილი 

ყოველთვის სადღაც იპარება... ალბათ, 

ახლაც სადმე დაფრინავს და საღამოს 

შემოიხედავს ჩემ ოთახში, რათა დაინახოს, 

რომ ისევ აქვს გასაქცევი და შეუძლია 

გაიპაროს, ზუსტად ისე, როგორც ამას უკვე ეს 

დღეებია აკეთებს.

ძილი ისევ სადღაც გაიპარა...

ანა უსუფაშვილი

ძილი, რომელიც ფანჯრიდან გაიპარა
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რა რთული ყოფილა ემოციებისა და სტრესის 

პირობებში წერა, არც ხელი და არც გონება არ 

გემორჩილება, შეგრჩა მხოლოდ გაწვრი-

ლებული გული და უსიამოვნო განცდა, 

რომელიც ხანდახან ისეთი სიმძაფრით 

გიტევს, რომ ადამიანად ყოფნის სურვილს 

გიკარგავს. გშურს სკამისა და მაგიდის, 

რომლებსაც დიდად არ ადარდებთ, ვინ რა 

თქვა და რატომ, არც ის, ვინ რას დაწერს. მათი 

შიშები ადამიანისათვის უცნობია და ამი-

ტომაც გვშურს ერთმანეთის. მაგიდისა და 

სკამის კი მშურს, მაგრამ ვმეგობრობ მათთან. 

დღის ყველაზე დიდ დროს სწორედ აქ 

ვატარებ - ვზივარ კომპიუტერთან და ვიყუ-

რები სამყაროში, რომელიც ღელავს, შფო-

თავს და მეც არ მაძლევს მოსვენებას. ამდენი 

გადაუმუშავებელი ტრამვა, უსუსურობის 

განცდა, სიმარტოვე და წარმოდგენები შე-

მოდის ამ პატარა სარკმელში და სუფთა 

ჰაერის მაგივრად შენს სხეულში ის იდებს 

ბინას. შენი ბინა კი პატარაა და შემოზ-

ღუდული. იწყებ თანაცხოვრებას ვირუსე-

ბთან, დაავადებულებთან, ექიმებთან, მომ-

ღერლებთან, ჩინელებთან, იტალიელებ-

თან, ღამურებთან და ტუალეტის ქაღალ-

დებთან ერთად. ამ პატარა სახლში მანამდეც 

იყვნენ ბინადრები, რომლებიც ახლა შენთან 

ერთად ეხეთქებიან ახალ რეალობას. არა და, 

რამდენჯერ გიფიქრია სახლში მეტი დროის 

გატარება, რა ვერაგია სურვილების მესა-

იდუმლე, საკუთარის სურვილების ამოც-

ნობაც გაგიჭირდება, ისე და იმ დროს გის-

რულებს, რომ მადლიერების განცდას ჩა-

გიქრობს , რომელიც სანთელზე უფრო 

ნათელია ამ სამყაროში. მადლიერების გან-

ცდა ადამიანად ყოფნის ყველაზე კარგი 

გრძნობაა. არ მინდა მას შეველიო... ჯერ ხომ 

კიდევ ბევრი მიზეზი მაქვს მადლიერების-

თვის, თუმცა ეს კრიტიკული მდგომარეობა 

საგრძნობლად ჩრდილავს ამ ყველაფერს... 24 

მარტს გვიან გავიღვიძე შედარებით - მე ხომ 

ბოლო დროს 3-ზე ან 5-ზე ვიღვიძებ, ვისი-

ამოვნე ბავშვებთან ფიზიკური სიახლოვით, 

ეს ერთადერთი რესურსია, რომელიც ძალ-

ღონით მავსებს, თუმცა არანაკლებს ენერგიას

მთხოვს უკან ისე ვინ რას მოგცემს?! თითქოს 

ვეჩვევი სახლში ყოფნის რუტინას, მაგრამ 

ჩვეულება რჯულზე ხომ უმტკიცესია, ძა-

ლიან, ძალიან მინდა გარეთ გასვლა და 

ყველაფერი, რაც გარეთ გასვლას უკავ-

შირდება. შეზღუდვას არქიმედეს კანონის 

ძალა აქვს - ქმედება უკუქმედების პრო-

პორციულია, თან ეს გაზაფხული და ჰაერში 

დატრიალებული მოლოდინი, რომელიც 

გარეთ გეძახის. ამის სანაცვლოდ კი გაქვს 

ეკრანი , რომელზე დამოკიდებულებაც 

კრიტიკულია, ტელეფონი, კომპიუტერი, 

ტელევიზორი ბავშვების მიერ არის ოკუპი-

რებული და საინფორმაციო გადაცემები 

აკრძალულია! საინფორმაციოში ძირითადი 

აქცენტი საკარანტინო ზონებზე კეთდება - 

მარნეული, ბოლნისი... სამწუხაროდ, ზოგად 

ეპიდემიურ ფონს ეთნიკური და კულ-

ტურული განსხვავებულობის თემაც ემა-

ტება . მარნეული საქართველოში ხომ 

ეთნიკურ უმცირესობასთან - აზერბაიჯანულ 

თემთან ასოცირდება. შესაბამისად, 62 წლის 

აზერბაიჯანელი ქალბატონის უპასუ -

ხისმგებლო ქცევა , რომელსაც კორონა 

ვირუსი დაუდგინდა, მარნეულში კარან-

ტინის გამოცხადების მიზეზი გახდა. ამან, 

ბუნებრივად, საზოგადოებაში დიდი უკმა-

ყოფილება და გაღიზიანება გამოიწვია. 

რთული აღმოჩნდა ცდუნება მისი დაუდევ-

რობა მავანთ მისივე "განსხვავებულობით" 

არ აეხსნათ, ამაზე ხაზგასმით მთელი თემი არ 

გაეკრიტიკებინათ, ბრაზი და გაღიზიანებაც 

ზედ არ გადმოენთხიათ. ჩვენი ეთნიკურად 

აზერბაიჯანელი სტუდენტები კი, რომლებიც 

უკვე ქართულად ცუდად არ კითხულობენ, 

ამაზე მწვავედ რეაგირებენ და ესეც შენი კერა 

დაძაბულობისა. მე კიდევ ეს მინდოდა! არა 

და ხვალიდან ვიწყებ დისტანციურ ლექციებს 

ტოლერანტობასა და ეთნიკურ მრავალ-

ფეროვნებაზე, შესანიშნავი ქეისებია განსა-

ხილველად, თუმცა ემოციურად მიჭირს 

დისტანცირება და მათი მხოლოდ ანალი-

ტიკურ კატეგორიებად განხილვა. სიმშვიდეს 

ვეძებ....
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დღეები თითქოს ტყუპი დებივით დაემ-

სგავსნენ ერთმანეთს - იგივე გარემო, იგივე 

ხალხი, თემა და საზრუნავი, მაგრამ, ემოცი-

ური თვალსაზრისით, სულ სხვადასხვა 

ამპლიტუდა, არამხოლოდ დღეებს შორის. 

ხანდახან მგონია, ერთი დღის მანძილზე 

მთელი ცხოვრებისას განვიცდი ერთად -

კმაყოფილება, აპათია, მოლოდინი, გაურკ-

ვევლობა და შიში. ეს უკანასკნელი ყველაზე 

მძაფრი, ყველაზე მოუხელთებელი და 

დაუნდობელია, რომელიც გაშიშვლებს, 

გარცხვენს, ყველა სისუსტეს საჩინოს ხდის 

თუნდაც საკუთარ თავთან. ამის ნაწილია 

აპათია, მოლოდინი და გაურკვევლობა. რაც 

შეეხება კმაყოფილებას, ეს ის პატარ-პატარა 

ნაბიჯებია, რომელიც გაიძულებს გამოწვევას 

უპასუხო, არ გაჩერდე და არ შეწყვიტო 

ფუნქციონირება. კმაყოფილება იმით, რომ 

სხვებს აგრძნობინო შენი მხარდაჭერა და 

თანადგომა და რომ შიში არ გახდა შენი შუა 

თეა ქამუშაძე

ვირუსული ჩანაწერები
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სახელი. დისტანციური სწავლება და მუ-

შაობა ჩვენგან ახალ უნარებს ითხოვს, 

გამოწვევაა ეს ჩემი თაობისთვისაც. სოცი-

ალურ ქსელში, ბევრი იწონებს თავს დის-

ტანციური სწავლების სწრაფი ორგანიზებით, 

თუმცა მგონია, რომ ამით შიშის დაძლევის, 

ლიდერობის შენარჩუნებისათვის გაკვე-

თილებს გვიტარებენ. მეღიმება და რა ვქნა...

ვაღიარებ: მიუხედავად იმისა, რომ მეტ-

ნაკლებად ტექნიკური ჩვევები მეც გამაჩნია, 

ყოველთვის მეშინია ამ ტექნოლოგიების, 

რომელიც განუსაზღვრელ შესაძლებლო-

ბებსა და ლაბირინთებს გვთავაზობს, მაბნევს 

და მთრგუნავს მისი მოცულობა. რა თქმა 

უნდა, იხტიბარს არ ვიტეხ და ვცდილობ 

ადეკვატური ვიყო და ნაწილობრივ გამომ-

დის კიდეც და ესეცაა ჩემი კმაყოფილების 

მიზეზი. დღეს პირველად ვცადე ლექციის 

დისტანციურად ჩატარება, ტექნიკის საშუ-

ალებით, სახლიდან გაუსვლელად. ვღე-

ლავდი - ვიცოდი დავძლევდი, მაგრამ არ 

მშორდებოდა მსუბუქი შფოთვა. ძალიან 

მინდა გავიხსენო ჩემი პირველი ლექცია, 

მაგრამ ზუსტად არ ვიცი, რომელს დავარქვა 

პირველი. მაგისტრატურაში, 2002 წელს, 

სოსო ჭანტურიშვილმა მე და ნინოს ლექ-

ციები ჩაგვატარებინა. მე ფსიქოანალიზი 

მოვამზადე ანთროპოლოგიაში. ვღელავდი 

მაშინაც, მაგრამ კარგი მომზადებული ვიყავი 

და თემაც ისეთი საინტერესო იყო... ბატონმა 

სოსომ ლექციის ბოლოს მითხრა - ერთმა 

ვეღარ გაუძლო და ჰაერზე გავიდაო, თან 

მიღიმოდა კმაყოფილი. ქვეცნობიერის თემა, 

არარეალიზებული ლტოლვები, შიშები და 

ნერვოზი კულტურის სხვა სარკეში გვახე-

დებს, გვაშიშვლებს და გვმოსავს თავისე-

ბურად. მიყვარს ლექციის ჩატარება, ყოველ 

ლექციაზე თითქოს თავიდან ვიბადები და ეს 

თავისუფლების განცდას მანიჭებს . დისტან-

ციური ლექციები , ამ თვალსაზრისით , 

ბევრად შეზღუდულია, მაგრამ ის, რომ 

ტექნიკის შიში დაიძლია , გარკვეული 

კმაყოფილების გრძნობით მავსებს. ახალი 

რეალობა - ვირტუალური აუდიტორია 

გარკვეულწილად შედგა.

დღის მთავარი ლაიტმოტივი, მაინც ჩემი 

აზერბაიჯანელი სტუდენტები და მათი 

პოსტები იყო, რომელიც "მიუღებლობის" 

წყენას გამოხატავდა და იმას, რომ მათ ესმით 

და კითხულობენ იმ ენაზე, რომელი ენითაც 

შეურაცყოფას აყენებენ. აქვე მინდა ვთქვა, 

რომ ჩემი მეგობრების არც ერთი პოსტი არ 

ყოფილა (მე არ წამიკითხავს) მათ წინააღმდეგ 

მიმართული, არ ვიცი, გულში ვინ რას 

ფიქრობდა ამის მიუხედავად ვკითხუ-

ლობდი გაზიარებულ პოსტებს, რომელიც 

ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. უნდა 

ითქვას ისიც, რომ გაცილებით მეტ ადამიანს 

მოუნდა სოლიდარობის გამოხატვა ჩვენი 

მარნეულელების მიმართ, ვიდრე მათი 

"ქართულის უცოდინარობით" გაღიზი-

ანებული მოქალაქეები იყვნენ. მოკლედ, 

დელიკატური და მგრძნობიარე საკითხია, 

რომლითაც მანიპულირება ყველაზე სულ-

მდაბალი ადამიანების საქმე შეიძლება იყოს. 

ეს პროცესი, სამწუხაროდ, მთლად თავის 

ნებაზე და დინებაზე მიშვებული არ მგონია, 

ვგრძნობ მის სიღრმეებს და იმასაც, რომ ამ 

ღელვაში ახლი ნაკადები გამოიყოფა. ამან 

ახალი იდენტობების გამოყოფას შეიძლება 

შეუწყოს ხელი, გარკვეული ჯგუფის ჩამოყა-

ლიბებას მოემსახუროს, რა და როგორ, ამ 

ეტაპზე ჯერ მხოლოდ ამის კონტურები 

იკვეთება.
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სოფელში წასვლის სამზადისში ვარ , 

ყოველთვის მეზარებოდა ნივთების ჩალა-

გება, სადაც არ უნდა მივდიოდე, როგორც არ 

უნდა მინდოდეს სადმე წასვლა, ნივთების 

ჩალაგება ყოველთვის მეზარებოდა და 

მეზარება. მოგზაურობა, იცოცხლე, ძალიან 

მიყვარს, ყოველთვის მიყვარდა. საითმე 

გამგზავრების შესაძლებლობა გონებას 

მიბნელებს, რაციონალური არგუმენტები 

უკან იხევს ხოლმე - რჩება მხოლოდ 

მოგზაურობის ვნება და მოლოდინი, ხშირად 

გაუმართლებელიც , მაგრამ არასდროს 

მინანია სადმე წასვლა. დროზე წასვლა ხომ 

მადლია შეუფასებელი, რომელსაც მხოლოდ 

დრო დაგიფასებს. მოკლედ, ამ ვირუსებისგან 

წასვლაზე მეტად ვირუსის წასვლა მინდა 

ახლა. ხომ შეიძლება ის წავიდეს... წავაო, 

მაგრამ არავინ იცის როდის. ეგეთ წასვლას კი 

აბა, რა ფასი აქვს? თუმცა, ალბათ მაინც აქვს... 

მოკლედ მე ვინ მეკითხება ან ვის ეკითხება, 

ვირუსია რა...! სადაც მოხვდება, იქ უხარია, 

მასზე არც წყევლა მოქმედებს და არც შე-

ლოცვა. ფაქტი კი რჩება ფაქტად: ერთმა 

წერტილმა, რომელსაც მიკროსკოპით თუ 

დაინახავ მხოლოდ, სამყარო შეცვალა. არ 

ვამეტებ, სამყარო აღარ იქნება ისეთი, როგო-

რიც მის გამოჩენამდე იყო. მართალია, 

ყველაფერი ისედაც იცვლება, მაგრამ მან 

მოსვენება დაგვიკარგა, დღეს ყურადღების 

ცენტრში ის აღმოჩნა, ის გვკარნახობს დღის 

წესრიგს, ღირებულებებსა და მათ იერარ-

ქიასაც. და კიდევ იმას, რომ არსად წავიდეთ 

და სახლში დავრჩეთ. ვერსად ვერ წახვალ-

თო, წასვლა თქვენი ნება არ არისო, თუ სადმე 

წახვალთ, ასე და ისე მოიქეცითო... მოკლედ, 

წასვლა თქვენი არჩევანი და თავისუფალი 

ნება არ არისო. არწასვლა გმირობააო, 

სახლში დარჩითო. ერთი სიტყვით, სამყაროს 

ახალი ღმერთი ჰყავს - დაუნდობელი და 

მრისხანე, მისგან სიყვარულსა და მხარდა-

ჭერას ნუ ელოდებით, მის გულს ვერაფრით 

მოიგებთ. ეს ღმერთი, ჩვენი ღმერთისგან 

განსხვავებით, დაუცველებს ერჩის. მოხუცები 

ძალიან დიდხანს ცხოვრობენო, ამდენი რად 

უნდათო, მაინც მალე წასვლა ჯობიაო. იქნებ 

ეს მისი მხრიდან სიყვარულის გამოხატვაც 

იყოს, ბავშვობიდან მესმის, ღმერთს თავის-

თან რჩეულები მიჰყავს, ვინც უყვარს ჯერ 

იმას წაიყვანსო. ნუთუ ესაა მოხუცებზე 

ზრუნვა, თუ ჩვენი სასჯელია იმისათვის, რომ 

სათანადოდ არ ვზრუნავდით და ვზრუნავთ 

მოხუცებზე. მე დავხატე ნეტა ეს სურათი და 

თუ ამ სურათმა მიკარნახა კონტურების 

მოხაზვა შექმნილი რეალობისა! ჩემში ისეთი 

დიდი დოზით შემოდის ეს რეალობა, რომ ის 

გულში და გონებაში აღარ ეტევა. ჰოდა, ხატვა 

მე არ შემიძლია, მუსიკის შექმნა ჩემგან არ 

გამოვა. და აი ვწერ.. ვინ წაიკითხავს, როდის, 

ამაზე არ ვფიქრობ, მხოლოდ წერის სურვი-

ლით ვარ შეპყრობილი. ვწერო და მინდა 

გარეთ გამოვუშვა ჩემიდან ეს ნიაღვარი, რომ 

არ წამლეკოს. ეტყობა, ეს ღმერთი ეგოისტურ 

ვნებებსაც ახალისებს, თვითგადარჩენის 

ინსტიქტი ძლიერდება, ისევე, როგორც 

წასვლის სურვილი.

მე კი წავალ ჩემს საყვარელ სოფელში, ვითომ 

ჩემი არჩევანი იყოს და ხარბად ჩავისუნთქავ 

მოწყურებულ ჰაერს, სანამ კორონას შიში არ 

მომკეცავს ემბრიონივით და იქ დაბრუნებას 

არ მანატრებს, საიდანაც მოვევლინე ამ 

სამყაროს. მერე ისევ გათენდება და ახალი 

დღე შექმნის ცხოვრების ილუზიას, სადაც 

იგრძნობ, რომ ადამიანებს სჭირდები და რომ 

შენი არსებობა მათთვის თითქოსდა კორო-

ნას შიშზე აღმატებულია!

• 27 მარტი

გზა სოფლისაკენ... მიყვარს გზა, გზაში 

ფიქრის დრო გაქვს. რამდენი რამ მინატრია, 

მინანია და მითმენია გზებზე და გზებისთვის. 

გზა ატრაქციონს ჰგავს. ის ფიქრების კორიან-

ტელს აყენებს, თან გითრევს და გაბრუებს, 

თუმცა რეალობას არ გწყვეტს. რეალობა 

გეთამაშება და თავის სიმძიმეს ამ მოძრაობით 

გავიწყებს. ამ ატრაქციონზე სრბოლაში ხელს 

მხოლოდ ტელეფონი მიშლის. ტელეფონი 

მიერთებულია სამყა-როსთან, სადაც ახალი 

ამბები ვირუსებივით სწრაფად ვრცელდება - 

მიდი და არჩიე ახლა ჭორ-მართალი! უკვე 

ჩვევად მექცა "ფეის-ბუქზე სქროლვა". გზაზეც 

ასე ხდება, ინს-ტიქტის დონეზე. როგორც კი 

მეღვიძება, თვალები ტელეფონს ეძებენ, 

ხელები კი ეკრანს და იწყება რიტუალური 

ნიუსფი-დების "სქროლვა", საიდან აღარ. 

შემოდის და შემოდის ახალი ამბები. ასე 

იქმნება ტენ-დენციები და ტრენდები. ისინი 

შენს საფიქრალში იკავებენ ადგილს და იმაზე 
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ფიქრობ, რაც უმრავლესობას აღელვებს. 

თითქოს სამართლიანიც არის - რაც სხვას 

ადარდებს, იმაზე შენც უნდა შეიწუხო თავი, 

მაგრამ.... ბოლო პერიოდში მარნეულის თემა 

უკონკურენტო აღმოჩნდა, აშკარაა, რომ 

ფეისბუქის" მასშტაბით, ერთმნიშვნელოვნად 

უფრო მეტი მხარდამჭერი პოსტი გამოჩნდა, 

ვიდრე დისკრიმინაციული. მგონია, რომ 

ეგეთ რაღაცეებს ე. წ. ტროლები წერენ. ამის 

პასუხად კი ჩემი ერთი ყოფილი სტუდენტი 

ისეთ სულისშემძვრელ პოსტებს წერს, ისე 

შორს წასულს, რომ იბნევი, სათქმელს არ 

გიტოვებს - მისი წყენა, ბრაზი თუ გააფთრება, 

ემპათიის ადგილს აღარ ტოვებს. ამ პროცესში 

გულგრილი ვერ ვიქნები, ჩემს მიღმა ვერ 

გავატარებ, ამიტომ, ვფიქრობ, რომ სათქმე-

ლი მკაფიოდ და გასაგებად უნდა თქვას 

ყველამ, რას და რატომ ვაკეთებთ, რას რო-

გორ ვპასუხობთ, რა მიმართებაა გამოწ-

ვევასა და პასუხს შორის. ბავშვის ნაბანს ბავ-

შვს ხომ არ ვაყოლებთ? ეს საკითხი კორო-

ნაზე ნაკლებად არ მაღელვებს.

კორონას რაც შეეხება, დილით ტელეფო-

ნიდან შევიტყვე ვირუსის გავრცელების ახალ 

მასშტაბებზე. თურმე, ამერიკამ დაინფიცი-

რებულთა სტატისტიკით ჩინეთს გაუსწრო, 

ამერიკის პირველობა აბა, ვის უკვირს, მაგრამ 

ამაშიც? ამერიკა სულ გვაბნევს, ამის ნაწილია, 

ალბათ, ისიც, რომ მესინჯერით მივიღე 

ინფორმაცია, თითქოს ამერიკელმა სენა-

ტორებმა ლოცვა და მონანიება დაიწყეს 

ვირუსის შესაჩერებლად, რომელიც სას-

ჯელად მოევლინა სამყაროს... არ მგონია ეს 

ნამდვილი ამბავი იყოს, მაგრამ ხომ ითქვა, 

ხომ გავრცელდა, ხომ აიტაცეს და გადამდები 

აღმოჩნდა! ჰოდა, მას აქვს უკვე ჩვენის ტვინის 

რომელიღაც უჯრედში მიჩენილი ადგილი. 

ისევ "ფეისბუქს" , რომ დავუბრუნდეთ, 

რომელიც ახალ სიმულაციურ რეალობას 

ქმნის, დღეს იგი რეალობაზე უფრო მეტ 

რეალობად იქცა და კომუნიკაციის მთავარ 

საშუალებად რჩება. რა მნიშვნელობა აქვს, 

გულში რას ფიქრობ, მთავარია აქ რას წერ, რა 

მნიშვნელობა აქვს ამ ნაწერს, როგორ გამო-

იყურები... მთავარია, როგორ ფოტოს დებ, 

რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ როგორ მოგწონს, 

მთავარია, ვის და რას ალაიქებ. რა მნიშ-

ვნელობა აქვს რაზე ისაუბრე ლექციაზე. 

მნიშვნელოვანია ის, აქ რას მოყვები... ან რა 

ბედენაა, რა ხასიათზე ხარ, მთავარია, ვის 

როლს მოირგებ. რა მნიშვნელობა აქვს 

რამდენი წიგნი გაქვს წაკითხული, მთავარია 

რას აზიარებ,. რა მნიშვნელობა აქვს, რას 

ფიქრობ, აუცილებელია მიხვდე, სად გამოდ-

გება შენი კომენტარი. დღეს ხომ ჩვენი 

სოციალური ჰაბიტუსის ფორმირება 

მთლიანად ამ ქსელმა იკისრა? აქ გჭირდება 

შნო და მარიფათი, რომ რამე არ გამოგრჩეს 

და რეაგირება არ დაგაგვიანდეს. ინფორმა-

ციის ფლობა ძალაა, რომელიც გონიერი 

ფილტრის გარეშე საშიშია, კორონა ვირუსზე 

უფრო საშიში. ამ უზარმაზარი ინფორმაციის 

ნაკადში ცურვა და ლივლივი უპირატესობაა 

და საფრთხეც. ბევრი ვერ უძლებს ამ ზეწო-

ლას.. ამდენი ნიჭიერი, ლამაზი, წარმატე-

ბული და გამორჩეული ადამიანის ყურება 

ადვილი როდია! ამდენი აღიარება, ამდენი 

დაფასება და ამდენი პერსპექტივა - ამას რა 

გაუძლებს?! მიუხედავად იმისა, რომ არც მე 

ვარ გულგრილი და განსაკუთრებით რაცი-

ონალური ამ ქსელის მიმართ, გარკვეული 

იმუნიტეტი თუ ანტიდოტი გამომიმუშავდა 

და ხშირად ჩემი ინტერესის საგანს ადამი-

ანების მიერ შემუშავებული თვითპრე-

ზენტაციის ტექნიკა და სტრატეგია უფრო 

წარმოადგენს, ვიდრე მისი შინაარსი. მაგრამ 

უნდა ვაღიარო, რომ ამ სივრცის მავნებ-

ლური გავლენა ჩემზეც აშკარაა - ვგუ-

ლისხმობ დროს, ემოციას და სხვა ძვირფას 

ადგილებს ჩემს გონებაში. ძალიან მენანება 

სამივე "ფეისბუქნიუსებისთვის", მით უფრო, 

როცა ასეთი ტოტალური გახდა იგი და ასე 

აშკარად გვკარნახობს ჩვენს ყოველდღი-

ურობას. შედარება უმადური საქმეა, მაგრამ 

ეს სოციალური ქსელები უფრო საშიშია 

ვირუსების გასავრცელებლად, ვიდრე ფიზი-

კური სივრცე, რომელიც შეგვეზღუდა. და 

არანაკლებ საშიშია ის ინფორმაციული 

ნაკადი რომელიც ვირუსის პრევენციასა თუ 

მის შეჩერებას ემსახურება. ერთი, მთავარი 

დამავიწყდა - იუმორისა და ღლიცინ-

სიცილისთვისაც რჩება საგრძნობი ადგილი 

ამ ნიაღვარში, რომელზედაც ხან მეღიმება, ხან 

მეცინება, ხანაც მასევდიანებს კიდეც.

ასე და ამგვარად, გზისა და ფიქრების ბოლოს 

ჩემი სოფელია, ცოტა გაუცხოებული, მაგრამ 

ბევრად უფრო რეალური, ვიდრე ნების-

მიერი აზრი და მოლოდინი ფეისბუ-ქიდან! 

ახლა კი წავედი, უნდა ვნახო, ახალი რა 

დაწერეს "ფეისბუქში?'

• 28 მარტი

გაზაფხულის სურნელი, მიწის სინოტივე, 

უთბილესი მზე , ხეხილის ყვავილობა , 

ჩიტების წკარაწკური, სუსტი ნიავი და აჰა, 

ეკლესიის ზარის ხმაც გაისმა. ამაზე სასი-

ამოვნო რა შეიძლება ინატროს კაცმა, ალბათ 

ერთი ჯორკო ან მწვანე მოლი წამოსა-

გორებლად, საკუთარმა მოძრაობამაც რომ 

არ შეგიშალოს ხელი და ბოლომდე შეიგ-

რძნო და აღიქვა ბუნების ეს მადლი. ჰოდა, ეს 

ყველაფერი ერთად ნეტარებაა წარმოუდ-

გენელი . ამ ყველაფერს კიდევ უფრო 

ამძაფრებს ბავშვობის მოგონებები, რომელიც 

თავშესაფარივითაა და ყველაზე რთულ და 

უსიამოვნო მომენტებში უშურველად 

გიშლის კალთას, რათა გაყუჩდე, თავი დადო 

და სული მოითქვა. როცა ამ ვირუსის 

საფრთხეების ანალიზს შევუდექი, ერთა-

დერთი არჩევანი საამისოდ ჩემთვის სო-

ფელი აღმოჩნდა, რომელიც იზოლაციის 

გარდა , განტვირთვის შესაძლებლობას 

მოგვცემდა. ჩემი ბავშვობა ხომ ამ სოფელს 

უკავშირდება - ორი ბებია, ველოსიპედი, 

სასაფლაოები, საყდარი და მე. აი, რა მენატ-

რება. ერთი ბებიიდან მეორესთან გადარბენა 

და პირიქით , გზად სასაფლაოები და 

საყდარი , რომლის დანახვაც ყველაზე 

ზებუნებრივ გრძნობებს აღმიძრავდა და 

უსაზღვრო მოკრძალებას იწვევდა ჩემში. ისე 

არ გავივლი ამ ადგილას, ხელით არ შევხე-

ბოდი ტაძრის კედლებს და ფიზიკურადაც არ 

შემეგრძნო მისი ძალმოსილება. განცდის 

დონეზე ის ბუნების საოცრებებს ნამდვილად 

არ ჩამოუვარდებოდა. ბებიაჩემი ეკლესიას 

სასწაულს ეძახდა და ეს სიტყვა ზუსტად 

შეესაბამებოდა მისი ნახვით გამოწვეულ 

ემოციას . არასდროს შემშინებია სასაფ-
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დაახლოებით ერთი კვირაა , ვფიქრობ 

აზრებს თავი მოვუყარო და დავწერო. 

სამწუხაროდ, დიდი ხანია რაც კალამთან და 

ფურცელთან აღარ ვმეგობრობ.

განა რამე კონკრეტული სათქმელი მაქვს, 

უბრალოდ, არის ხოლმე პერიოდები, როცა 

სურვილი მიჩნდება ფიქრების და ემოციების 

ტალღებს თავისუფლება მივცე და გონები-

დან გარეთ გამოვუშვა.

ახლაც ეს დროა, ჩემში ადიდებული მდინა-

რის ჯებირების რღვევის დრო.

ადამიანებს, რაც მეტი დრო აქვთ, მით უფრო 

მეტი სჭირდებათ, ეს ხომ არავისთვის არ არის 

ახალი. მარტივად რომ ვთქვათ, ისინი უბრა-

ლოდ დროს ვერ ეწევიან და ხშირად მის უკან 

დაბრუნებაზეც ოცნებობენ.

ფაქტია, რომ დრო თავისი განსაზღვრული 

ტემპით მიდის და რამე ან ვინმე ხომ არ 

დამრჩაო, უკან არასდროს იხედება. ის 

ერთერთია მათ შორის, ვისაც ან რასაც ჩვენ

მოვერგოთ . როგორც ფიქსირებული 

ხელფასი უნდა იმყოფინო თვიდან თვემდე, 

ისე უნდა იმყოფინო ყველა წუთი და ყველა 

საათი. დროს ვერ მოარგებ შენს გეგმებს, 

გეგმები უნდა მოარგო დროს.

იმედია არ ფიქრობთ, რომ დროის უკმარი-

სობასთან დაკავშირებული დეპრესია მაქვს. 

ამ წუთას, დრო ყველაზე მეტია ჩემს ხელთ 

არსებულ რესურსებს შორის. მთელ დღეებს 

სახლში ვატარებ. ხო, სახლში ყოფნის დეპ-

რესია ნამდვილად მაქვს. მართალია ყველა 

მოწყენილობას დეპრესიას ეძახიან და მე 

ზუსტად არ ვიცი, ეს სტრესია თუ დეპრესია, 

მაგრამ ფაქტია რომ ოთხ კედელში ჯდომა 

ჩემს ფსიქოლოგიაზე დადებითად არ აისა-

ხება. ბოლო ათწლეულიდან ცხრა წლის 

განმავლობაში , ძალიან დატვირთული 

გრაფიკით ვმუშაობდი. 20 წლის ასაკში 

მუშაობა ერთერთ საჯარო სამსახურში 

დავიწყე და როცა შეიძლებოდა სხვა ჩემი 

თანატოლებივით ვარდისფერი თმით 

მევლო, მე კვირაში ხუთი დღე თეთრ 

პერანგს ვატარებდი. მუდმივად დროის უკმა-

დება . რამდენი წელია მასზე ზრუნვის 

სახელით მის გარშემო ყველაფერი შეცვალეს, 

გადათხარეს , გაასუფთავეს , მიალაგეს , 

მოალაგეს და მისგან ბევრი აღარაფერი 

დატოვეს . ეკლესიის გარშემო ძველი 

სასაფლაოები გადათხარეს , სამრეკლო 

ააშენეს , ყვავილები დარგეს , ეზო "გა-

ალამაზეს", ხეხილი გააშენეს და ახალი 

წესრიგი დაამყარეს. მერე საყდარი ჩაკეტეს და 

სახელიც შეუცვალეს . აი , ყველაფერის 

"გაგება" და გამართლება ალბათ კიდევ 

შეიძლება, მაგრამ სახელის შეცვლა რაღა 

იყო? მარტო, ჩემთვის ვეღარ შევალ და ვეღარ 

ვთხოვ იმ სანუკვარი სურვილების ასრუ-

ლებას, რომელსაც ხშირად თავსაც ვერ 

ვუტყდებოდი. ეს ცვლილებები სოფლი-

სათვის მისაღები და სასურველი აღმოჩნდა, 

მათთვის ეს წესრიგი ეკლესიასთან დაახ-

ლოებას უკავშირდება, ჩემთვის კი მისგან - 

დაშორებას. მათ ხომ არასდროს უჩურ-

ჩულიათ ცარიელ საყდარში ყოფილიყო ნება 

მისი და დიდება მისი. მათთვის ეკლესია ჩემს 

ბავშვობაში, როდესაც მე ის გავიცანი და 

დავუმეგობრდი, უცხო და გაუგებარი იყო. 

მათთვის ეკლესია სასაფლაო იყო. ახლა კი მე 

გავხდი უცხო , მე წამართვეს ეკლესია , 

რომელიც ამ სტრესულ ვითარებაში მანუ-

გეშებდა, განმარტოებისა და შეხების შესაძ-

ლებლობას მომცემდა. დღეს მხოლოდ 

ბავშვობა და მოგონებები დარჩა მისგან. 

გული კიდევ იმაზე მწყდება, რომ ჩემი 

შვილები იმას ისეთად ვეღარასდროს ნახავენ 

და შეიგრძნობენ . მათთვის აქაურობა 

მხოლოდ ეს მორთული და გაკეთილ-

შობილებული ადგილი იქნება, შესაბამისი 

ეკლესიური წესრიგითა და იერარ-ქიით. 

დრო გავა და მოვუყვებით შვილებს, რომ 

სიყვარულს დიდი ძალა აქვს ....

რისობის და ნაადრევი ზრდასრუ-ლობის 

სევდა დამყვებოდა. მინდოდა თავისუფალი 

დრო მქონოდა, მეტი წამე-კითხა, დამეწერა, 

ენები მესწავლა, ლაშქრო-ბებზე მევლო, 

მემოგზაურა და ალბათ კიდევ ბევრი რამე.

ლაოების, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე 

ახლობელი ადამიანების გარდაცვალების 

სიმძაფრე აქ მატერიალიზდებოდა. სიმწვანე, 

ბილიკები და საფლავების ქაოტური გან-

ლაგება სიკვდილის განცდას მავიწყებდა და 

მას ამქვყნიურ გარინდებად წარმოაჩენდა. ეს 

ხომ ყველაზე მშვიდი ადგილი იყო ამ 

სამყაროში, განტვირთვის ადგილი, სადაც 

ადამიანი მოისვენებს, სულ მოითქვამს და 

კვლავ სასიცოცხლო ძალებით აღივსება. აქ 

რწმუნდები, რომ ჯერ კიდევ ცოცხალი ხარ, 

მაშინ, როცა ყველაზე მოუსვენარი ადა-

მიანებიც კი აქ მშვიდად განისვენებენ. 

მხოლოდ წელიწადში ერთხელ, აღდგომა 

დღეს ირღვევა ყველაფერი და უკვე აღარ 

იცი, ვინ ცოცხალია და ვინ - მკვდარი. 

გარდაცვლილებს სრულად ერღვევათ 

მყუდროება. ამ მშვიდ ადგილას ყველაფერი 

სხვაგვარად ხდება- ხმაური, სიცილი, შეხ-

ვედრები და სმა-ჭამა, კვერცხების ჭახაჭუხ და 

საფლავზე დაქცეული ღვინო...

ძნელია ამ ვნებას შეელიო, როცა ზღვარი 

იშლება "წასულებსა" და დარჩენილებს 

შორის. როცა წარმოიდგენ, რომ შენს სუფრას 

აწ გარ-დაცვლილებიც უსხედან და შენს მომ-

ზადებულ პურ-ღვინოს ისინიც ხარბად 

შეექცევიან. სხვა გემო აქვს საჭმელს სასაფ-

ლაოზე და ეს შემთხვევითი არ უნდა იყოს. ამ 

ტრადიციაზე უარი ვერ ვთქვით, მათ შორის 

მეც. რა საჭიროა მისი რაციონა-ლიზაცია. 

აღდგომის სიყვარულისთვის ყოველთვის 

მზად ვარ დავთმო "ქალაქელობა" და ამ ორი 

სოფლის ზეიმში მეც ერთერთი მათგანი 

ვიყო .სოფელში ჩამოსვლისას ზუსტად 

არასოდეს ვიცოდი, რომელ "გადაღმა" 

ბებიასთან მივიდოდით პირველად. ერთი 

სული მქონდა ველოსიპედით მეორე მხარეს 

გადავსულიყავი და გზად ტაძარი მენახა, ასე 

მონატრებული და ახლობელი. ახლა კი 

ყველაზე გაუცხოებულად თავს სწორედ ამ 

ეკლესიასთან სიახლოვეს ვგრძნობ - თითქოს 

წამართვეს იგი, ჩამომართვეს და აღარ მელო-

რუსა სრესელი

დრო ბევრი მაქვს
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2020 ხომ განსაკუთრებული წელია თავისი 

რიცხობრივი თავისებურებით - 20 - 20, კიდევ 

იმითაც არის გამორჩეული, რომ წინ ასევე 

"გამორჩეული" არჩევნები გვაქვს - პარლა-

მენტი ახალი უფლებამოსილებით უნდა 

ავირჩიოთ - პრეზიდენტის არჩევის ლეგი-

ტიმაციით.

2020-მა თავი იმითაც განსაკუთრებულად 

წარმოაჩინა, რომ მსოფლიო ერთი პრობ-

ლემის ქვეშ გააერთიანა, პანდემიის შიშით, 

ეპიდემიის… და "დაპარპაშობს" COVID-19 

თამამად, ელეგანტურად, ბრჭყვილა "გვირ-

გვინით"… მოიარა ჩინეთი, რუსეთი, თურ-

ქეთი, ირანი, ამერიკა, იტალია, საფრანგეთი, 

გერმანია, ესპანეთი…. მთელი მსოფლიო 

მოიარა… არც საქართველო დავიწყებია, აქაც 

შემოიარა და…

ყველგან დატოვა თავისი კვალი! ჩვენთანაც…

მეტისმეტად შავი ყოფილა მისი ნაკვალევი, 

კუპრივით შავი… მარტოობა სცოდნია 

თურმე, მარტოობისას ბევრი ფიქრი და 

დარდი, ღირებულებების გადაფასება და 

გათავისება თუ რაოდენ დიდია თვითიზო-

ლაციის ფასი, მონატრების ფასი, შიშის ფასი, 

საფრთხის ფასი, უძრაობის ფასი…

მომავლის შიშით , მონატრების შიშით , 

უპურობის შიშით , დაკარგვის შიშით , 

უძრაობის შიშით…

თუმცა იმედით!

და 2020-ს გაზაფხული განსაკუთრებულად 

დადგა მთაში: წლობით დაკეტილი სახ-

ლების კარი გაიღო, ჟანგმოდებულ ღუ-

მელში ატკაცუნდა წიფლის შეშა, გათბა 

რამდენიმე ზამთარგამოვლილი - გამოყი-

ნული სახლები… მიტოვებულ ეზოებსაც 

დაეტყო პატრონის ხელი - დაალაგეს , 

აახმაურეს… მარტოდ დარჩენილ მოხუ-

ცებსაც გაუთბათ გული და სისხლი: საც-

ხოვრებლად ქალაქში გადასული შვილები 

და შვილიშვილები დაბრუნდნენ 2020-ის 

გაზაფხულზე აყვავებულ ტყემლებთან და 

ახალგაღვიძებულ ყოჩივარდებთან ერთად, 

იმედთან ერთად, მომავლის რწმენასთან 

ერთად…

მთაში ვერ დღესასწაულობს "კორონა", აქ 

ახლა იმედი და სიყვარული ზეიმობს, 

მონატრების ეშხით, მომავლის რწმენით, 

იმედის იმედით… აქ პირბადიანს იშვიათად 

შეხვდებით, კიდევ უფრო იშვიათად ერთ-

ჯერადი ხელთათმანით შემოსილ ხელებს 

დაინახავთ, ისიც ქალაქელის, რომელსაც 

გამოჰყოლია და ჯერ კიდევ შემორჩენია 

ვირუსის შიში, მომავლის შიში, უპურობის 

შიში, უძრაობის შიში… მეზობლის ქალი ისევ 

იპატიჟება ფინჯან ყავაზე კეთილი გულით, 

ისევ თამამად გიხუტებს გულში წლობით 

უნახავი ნათესავი და არ აქვს მას შიში შენი 

ჩახუტების, ვირუსის გავრცელების, ეპიდე-

მიის საფრთხის, პანდემიის შიში…

გასულ წელს უხვად მოიმკეს მოსავალი 

მთიელებმა და არ აქვთ შიში უპურობის, ამ 

წელს თავსაც გაიტანენ და არც ქალაქელ 

სტუმრებს დატოვებენ მშიერს. მომავალი 

წლისთვის ისევ იმედით ემზადებიან, ჯერ 

თოვლის მიერ დანჯღრეულ ღობეებს 

ასწორებენ, ცოტა ხანში ყანას დახნავენ და 

თესვასაც შეუდგებიან შემოდგომაზე ბარა-

ქიანი მოსავლის მომკის იმედით, მშვიდობის 

იმედით, იმედის იმედით…

სოფლის "ბირჟაზე" ყოველ საღამოს იკრი-

ბებიან ისევ ბიჭები, თავს ირთობენ "ჯოკე-

რით", "ნარდით", "ბურით", "დამკით"… 

ტრადიციულად იტარებენ დეზინფექციას 

ალკოჰოლის შემცველი ხსნარით - წითელი 

ღვინით, ორნახადი ხილის არყით და ისევ 

ისმის ხვალინდელი დღის სადღეგრძელო, 

იმედის არმოშლის, სიყვარულის, მონატ-

რების, მშობლიური კერის, გაზაფხულის…

"დარჩი სახლში" ყოველდღიური მოწოდე-

ბაა, ყოველწლიურიც… ეზოს და უბანს არ 

სცილდებიან, ეს მათი საზღვარია დანარჩენ 

საქართველოსთან, საზღვარი, რომელიც 

მუდამ ღიაა სტუმრისთვის - ღვთის კა-

ცისთვის, მიუხედავად პანდემიისა, მიუხე-

დავად ვირუსისა, მიუხედავად ხიფათისა, 

მიუხედავად…

და ბევრის მიუხედავად .…...

და დგება განსაკუთრებული ალიონი: ყველა 

სახლის საკვამურიდან ამოდის კვამლი 

სოფლის სიცოცხლის, ჩაუმქრალი კერის, 

იმედის სიმბოლო!

რამდენიც არ უნდა მეფიქრა, დღევანდელ 

რეალობას ვერასდროს წარმოვიდგენდი. 

რომ ეკითხათ , მესამე მსოფლიო ომის 

დაწყება უფრო რეალურ მომავლად მომე-

ჩვენებოდა, ვიდრე მსოფლიო პანდემია და 

ასობით ათასი ადამიანის ჰაერის უკმარი-

სობით ტანჯვა და სიკვდილი. ეს ბოლო 

წინადადება ნამდვილად შემაძრწუნებლად 

ჟღერს, მაგრამ ესაა ჩვენი რეალობა. ამ 

სიტუაციაში ალბათ ეგოიზმია, საკუთარ 

ბედნიერებაზე საუბარი, მაგრამ, საბედ-

ნიეროდ, ადამიანების იმ ნაწილს მივეკუთ-

ვნები, ვისი დისკომფორტიც, უბრალოდ, 

სახლში ჯდომით შემოიფარგლება. ჯერ-

ჯერობით მაქვს თბილი სახლი და საკმარისი 

საკვები, სწრაფი ინტერნეტი და უამრავი 

წიგნი წასაკითხად.

და რას ვაკეთებ მე? რა თქმა უნდა, ეფექტუ-

რად ისევ ვერ ვიყენებ დღე-ღამეში არსებულ 

ოცდაოთხ საათს. ისევ ბევრი მიუღწეველი 

მიზანია ჩემს ე.წ. to-do list-ში. კიდევ ბევრი 

მაქვს სასწავლი, ბევრი წასაკითხი და დასა-

წერი, უამრავი ფილმი კი - სანახავი. ჰო, 

მოგზაურობების და ლაშქრობების ნაკლე-

ბობაზე დარდი ჩემგან დამოუკიდებელმა 

მიზეზებმა გამიქარწყლა..

სათქმელი რომ შევამოკლო, მოკრძალე-

ბულად, მაგრამ მაინც გირჩევთ, გამოიყენეთ 

ეს დრო თვითგანვითარებისათვის. მარ-

თალია ეს ვირუსი ბევრ რამეს შეცვლის, 

მაგრამ დედამიწა ისევ აჩქარდება, ისევ არ 

გექნებათ საკმარისი დრო საკუთარი თავი-

სთვის, ისევ წავალთ სამსახურებში და 

გავაგრძელებთ ზაზუნებივით წრეზე სი-

არულს.

შიშის ფასი  ანუ  კარანტინი მთაში

თეონა კაკაციძე

რუსა სრესელი
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სახლი არასოდეს ყოფილა ჩემთვის ციხე. 

ყოველთვის ერთნაირად მახარებდა საზო-

გადოებრივი აქტივობაც და სახლში "შე-

მოქმედებითი ჩაკეტვაც". მაშინ მეგონა, 

ასკეტურ ცხოვრებასაც კი გავუძლებდი 

სადმე, მიყრუებულ მთებში, დღეს კი ვზივარ 

და საათობით ვათვალიერებ ჩემი და ჩემი 

მეგობრების , ნაცნობების ფოტოებს , ან 

ტელეფონით ვუკავშირდები მათ; დის-

ტანციური ლექციის დრო რომ მოდის, 

მიხარია; მე და ჩემი ოჯახის წევრები კი გვიან 

ღამემდე ვსაუბრობთ ათას თემაზე, აქამდე 

რომ უნდა გველაპარაკა , ისეთებზეც . . . 

დღევანდელმა მდგომარეობამ ბევრი რამ 

სხვანაირად დამანახა. არ მივეკუთვნები 

ადამიანთა იმ კატეგორიას, რომელსაც გარეთ 

გასვლა იმის გამო შეიძლება მოუნდეთ, რომ 

დღეს ეს აკრძალული ხილია . ძალიან 

მკაფიოდ მაქვს გათავისებული, რატომ 

ხდება ის, რაც ხდება და აუცილებლად 

გავაკეთებ იმას, რაც ადამიანებს ამ ინ-

ფექციისგან მოყენებულ ტანჯვას აარიდებს. 

რა თქმა უნდა, ეს მოვალეობა მაინც ვერ 

მიხსნის მონატრებისგან. მომენატრა მეგობ-

რები, ნათესავები, კურსელები, ლექტორები, 

არც ისე ახლო ნაცნობებიც... იმ კაცის ხმაც 

მომენატრა მეტროსთან რომ მხვდებოდა 

ყოველ დილას და მომაძახებდა - "აბა კახეთი 

გავიდა, კახეთიო!". უნივერსიტეტში ბიბლი-

ოთეკარი ქალის ჩხუბი მენატრება - მესამე 

კურსზე ხარ , რით ვერ დაიმახსოვრე , 

რომელი წიგნი სად დევსო; უკვე დატკეპ-

ნილი გზა მომენატრა რუსთაველის მეტრო-

დან პირველ კორპუსამდე , სასტუმრო 

"საქართველოსთან" რომ ბებო იჯდა და 

ლიმონებს ყიდიდა, ის მომენატრა (ახლა 

როგორ ცხოვრობს ან რითი არსებობს......). ის 

მომენტიც მენატრება ქუჩაში ორი საპი-

რისპირო მხარეს მიმავალი უცნობი ერთ-

მანეთს რომ ეჯახებით, ორივე ცდილობთ 

გზის გაგრძელებას, ხან აქეთ გადაქანდებით, 

ხან -იქით, მაგრამ უკვე მერამდენედ ერთ 

მხარეს მიდიხართ, მერე ორივეს გეცინებათ, 

ჩერდებით და თითქოს თვალებით თან-

ხმდებით - "შენ მარჯვნივ, მე მარცხნივო"- და 

ასე აგრძელებთ გზას; ქსეროქსის დაუს-

რულებელი რიგებიც და იქ ნათქვამი 

ხუმრობებიც მენატრება და კიდევ ვინ იცის, 

რამდენი რამ - ერთი შეხედვით ჩვეულებ-

რივი და თურმე არც იმდენად...

გაზაფხულის სემესტრის მოსვლას განსა-

კუთრებით ველოდი , რადგან მიყვარს 

სხვანაირი აფუსფუსება, ხალისიანი სახეები, 

თვალებში მზის სხივებით. არა, ის კი არ 

მიყვარს მზიან დღეს კურსელებთან ერთად 

რომ იტანჯები უნივერსიტეტიის ეზოში, 

იმაზე ფიქრით, ლექციაზე შეხვიდეთ უცებ 

თუ ეზოში მზეს კიდევ რამდენიმე წუთი 

მიეფიცხოთ . კიდევ ის, რომ ასეთ ამინდებში 

ყოველთვის გაქვს რაღაცის კეთების 

ხალისი...

ამ მოგონებამაც დიდი სიხარული გამოიწვია 

ჩემში და ახლა ყველა რომ გარეთ ვიყოთ... 

არა, ეს დღეც დადგება, რა თქმა უნდა, მაგრამ 

მე ყოველთვის ბაკალავრიატის მესამე 

კურსზე ვერ ვიქნები და ეს სამყაროც (ცოტა 

ხნით მაინც) ვეღარ იქნება ისეთი, როგორიც 

ახლაა...

• 15.IV.2020

კარანტინში გატარებულ დღეებს უკვე დიდი 

ხანია აღარ ვითვლი, არც კალენდარში 

ვნიშნავ დღეებს და, მით უმეტეს, ციხის 

პატიმარივით ან კუნძულზე გარიყული 

ცნობილი პერსონაჟივით არ ვაჭრელებ 

კედლებს ხაზებით. თავიდანვე ცხადი იყო, 

რომ ეს იზოლაცია არც ისე ცოტა ხნით 

გაგრძელდებოდა. მე, საზოგადოდ, არ 

მიყვარს დროის ფლანგვა, მაწუხებს ეს ფაქტი 

დაახლოებით იმ დონეზე, რომ "დაგუგ-

ლული" მაქვს შემდეგი წინადადება - 

"დროის გასვლის შიში" (არა , იმდენი 

ბერძნული მისწავლია, ტერმინი გამომეცნო, 

უბრალოდ, დავრწმუნდი, რომ ის ნამდ-

ვილად არსებობდა და მარტო არ ვიყავი). 

ასეთ ადამიანს, როგორიც მე აღმოვჩნდი, 

ყოველთვის აქვს ე. წ. B გეგმა. დღეს ეს გეგმა 

წარმატებით ისხამს ხორცს და მისი "მოგებაა" 

- 9 ნახატი, 5 ლექსი, ორი წიგნი, 50-მდე მორ-

წყული ყვავილი, ამდენივე ფოტო, ათე-

ულობით ფილმი , სწავლის ხარისხის 

გაუმჯობესება და სხვა... უხერხულია ამ 

მონაცემების აღრიცხვა, მაგრამ უდაოდ 

საინტერესო ჩემთვის . საინტერესოა ეს 

კონტრასტი, ამ მონაცემების დათვლაც , 

მაგრამ მირჩევნია ეს ყოველივე დიდი ხანი 

აღარ გაგრძელდეს. უკანასკნელ სიტყვებზე 

იმ "ასკეტ" ლალის ალბათ გაეცინებოდა, 

მაგრამ მე ახლა, საერთოდ, არ მეცინება. მით 

უმეტეს არ მეცინება, როცა დღეში 30-ს აღწევს 

დაინფიცირებულთა რიცხვი , სახლში 

დარჩენის სასიცოცხლო ვალდებულებას კი 

ზოგიერთი ადამიანი მაინც ვერ ხედავს.

• 16.IV.2020.

დღეს დიდი ხუთშაბათია. კიდევ უფრო 

გაიზარდა დაინფიცირებულთა რიცხვი.

დიდი ვერაფრით ვეხმარები ჩემს დას, 

რომელიც ამ წუთებში, პოლიციის ფორმით, 

ეკლესიასთან დგას და ხალხის უსაფრ-

თხოებას იცავს. "იცავს"- ხომ ცხადია, როგორი 

ნათქვამია! პოლიციელს და ჯარისკაცს შე-

უძლია დაგიცვას ადამიანისგან, ტყვიისგან და 

სხვა ამგავრი ხილული საშიშიროებისგან, 

მაგრამ უხილავი მტერთან ბრძოლა შე-

უძლებელი თუ არა, რთული მაინცაა (მით 

უმეტეს , მაშინ , როცა შენც არ გინდა 

მაინცდამაინც ებბრძოლო ამ მტერს). ვისაც 

მისი დამარცხება შეუძლია, ის ადამიანი 

გეხეწვება -სახლში დარჩიო, რადგან შენგან 

განსხავავებით, ყოველდღე ხედავს სასუნთქ 

აპარატზე მიჯაჭვულ ადამიანებს, იმ ად-

ამიანებსაც ხედავდა , რომლებმაც ვერ 

გადაიტანეს სენი და ისიც იცის, რა მოხდება, 

თუ ჩვენს ელემენტარულ მოვალეობას არ 

შევასრულებთ.

კიდევ რამდენია ჩემი დის მსგავსად ამგვარ 

და უფრო რთულ სიტუაციაშიც - ვგუ-

ლისხმობ ექიმებს. აღარაფერს ვამბობ მათზე, 

ვინც დაინფიცირდა და კიდევ უფრო მიჭირს 

რაიმეს თქმა უფროსი ასაკის დაინფი-

ცირებულ ადამიანებზე, რომელთაც ძალიან 

უჭირთ ამ სენთან გამკლავება, ყუში გუ-

გუნებენ ექიმის სიტყვები: "იხრჩობიან, ვერ 

სუნთქავენ..."

დღეს საზოგადოების ნაწილს ჰგონია, რომ აქ 

რწმენის გამოცდას ეხება საქმე, ან უარესი - 

შეთქმულებას მორწმუნე ადამიანის წი-

ნააღმდეგ. არა, აქ არავინ ებრძვის არც 

ეკლესიას და ეს ნამდვილად არ არის 

გამოცდა არავისთვის რწმენაში. ის ხალხი, 

რომელიც სახლში დარჩენას ითხოვს, არ 

არის ვინმეს მტერი. ეს არ არის ბრძოლა 

მორწუმუნეებსა და ურწმონოებს შორის, ეს 

არის ბრძოლა სიცოცხლესა და სიკვდილს 

შორის . ღმერთი ამ ბრძოლაში , დარწ-

მუნებული ვარ, სიცოცხლის მხარესაა და 

ჩვენც ერთ, სიცოცხლის მხარეს, ანუ ღმერთის 

მხარეს უნდა დავდგეთ და გადავრჩინოთ 

სიცოცხლე. ხომ შეიძლება ამ ერთხელ 

ავიტანოთ ეს სულიერი შიმშილი, დავრჩეთ 

სახლში და ვინ იცის, რამდენს გადავრჩენთ იმ 

საშინელი მდგომარეობისაგან, რაც ამ სენს 

მოაქვს.

ბევრი მიფიქრია ამაზე, ბევრი წამიკითხავს, 

ბევრიც მინახავს და დაახლოებით მაინც ვიცი, 

რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის ქრისტიანობა, 

რას ნიშნავს ეკლესია, მაგრამ ვერასდროს 

გავიგებ, რაზე ფიქრობს ახლა ადამიანი, 

ლალი ჭეშმარიტაშვილი

სახლი არასდროს ყოფილა ჩემთვის ციხე
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რომელიც სახლში არ რჩება... ამ სიტყვებს 

რომ ვწერ, ხელი მიკანკალებს, რადგან არ 

მინდა რაიმე ზედმეტი წამომცდეს. ეს ფაქიზი 

თემაა და თუ დავაკვირდებით, ხალხის 

"არამრევლ" ნაწილსაც უკვე ცოტა უკლია 

მოთმინება დაკარგოს და ხმა სხვანაირად 

ამოიღოს.

მე ვიყავი მრევლის ნაწილი საკმაო ხანი და 

ვიცი, ახლა რა ხდება მათ თავებში - იქ 

ფრონტია, რადგან, ერთი მხრივ, ხედავენ რა 

ხდება მათ გარშემო და, მეორე მხრივ, 

მათთვის ავტორიტეტული ადამიანების 

მოწოდებებს ვერ უგულვებელყოფენ.

დიახ, ეკლესიამ თავიდანვე მიიღო ზომები 

და სანიმუშო ქცევად შეიძლება ჩაითვალოს 

დისტანციების დაცვის მცდელობები, მაგრამ 

მორჩა, იმ მდგომარეობაში აღარ ვართ 

დისტანცირებამ (ისიც ზოგან , და ისიც 

დარღვევებით) გვიშველოს. არ ვიცი, რას 

ფიქრობს მრევლის წევრი , რომლის 

მეზობელიც გუშინ დაინფიცირებულთა 

რიცხვში მოხვდა, ან რას იფიქრებს, თუ 

თავისი პატარა ოჯახის წევრი აღმოჩნდება ამ 

მდგომარეობაში, ან რას იფიქრებს, თუ 

თვითონ დაავადდა - ანუ, მაინტერესებს 

რომელი ფაქტი იქნება მისთვის ბოლო 

წვეთი და დამაბრკოლებელი გარემოება, 

რომ აღარ წავიდეს საზოგადოებრივი 

თავშეყრის ადგილას. მე მჯერა, რომ მათ 

გულით სწამთ, მართლა მჯერა და ვიცი, 

მაგრამ თუ მათაც იციან რამხელა მნიშ-

ვნელობა აქვს სწორედ ამავე რწმენის 

მიხედვით, მოყვასის სიყვარულს, მოით-

მინონ სულ ცოტა, რომ არ დაგვიდგეს 

იტალია.

მე მყავს იტალიაში ახლობლელბი და ვიცი, 

რა საშინელებაა , როცა მხოლოდ შენს 

სანაცნობოში 50 ადამიანი იღუპება, როცა 

სასწრაფოში რეკავ და ასაკს გეკითხებიან, 

რომ თუ ასაკოვანი ხარ აღარ მოვიდნენ...

მე ვხედავ , რომ ეს არ არის ბრძოლა 

მორწმუნეებსა და ურწმუმოებს შორის, ეს არ 

არის ბრძოლა ჯარიმამოყვარულ სახელ-

მწიფოსა და მოსახლეობას შორის - ეს არის 

ბრძოლა სიცოცხლესა და სიკვდილს შორის! 

მე სიცოცხლეს ვირჩევ და მე ღმერთასაც 

ვირჩევ ამავდროულად!

ახლა საღამოს ცხრა საათია. ამ წუთიდან 

მთელ ქვეყანაში კომენდანტის საათი იწყება. 

მე ვზივარ კომპიუტერთან, კომფორტულად 

მოკალათებული. ყურსასმენში ისმის მუსიკის 

ხმა ჩემი საყვარელი ანიმედან (Merry Go Round 

of Life) და მზად ვარ ასტრალში გასასვ-

ლელადაც.

ჩემი ნებაყოფლობითი კარანტინი როდის 

დაიწყო, ეშმაკსაც არ ახსოვს. ქალაქი ჯერ 

კიდევ მაშინ დავტოვე, როცა ქვეყანაში 

ვირუსის ერთეული შემთხვევა იყო და-

ფიქსირებული. ჩემი იმუნური სისტემა 

სიძლიერით არ გამოირჩევა, ამიტომ თავი 

მშობლიურ სოფელს შევაფარე. მე გორის 

რაიონის სოფელ ახრისიდან ვარ. ეს პატარა 

სოფელია გორის ციხის სიმაღლეზე და თანაც 

მთის ძირში, ძალიან ახლოს საოკუპაციო 

ხაზთან. ერთ-ერთი დიდი ბაზა რუსი ოკ-

უპანტებისა, სწორედ ჩემი სოფლის თავზეა 

და ბნელ ღამეებს მათგან წამოსული ლამ-

პიონების შუქი გვინათებს.

ჩემი სოფელი ძალიან პატარა , მაგრამ 

მჭიდროდ დასახლებულია. სახლები ერთ-

მანეთისგან მხოლოდ გალავანით არის 

გამოყოფილი. სოფელი თითქმის დაცლი-

ლია, უმრავლესობა ქვეყნის საზღვრებს 

გარეთაა გასული. ის კი, ვინც აქ არის, 

კარანტინისა და შიშის გამო, სახლში დარ-

ჩენას ამჯობინებს. მათი სამოძრაო არეალი 

მხოლოდ ბაღი და სახლია. დედა ამბობს, 

რომ შიშის გამო ხალხი უფრო აქტიურად 

ამუშავებს მიწას, თუ ვირუსის შეჩერება ვერ 

მოხერხდა, შიმშილი გარდაუვალიაო.

დღის განმავლობაში ისმის მანქანების, 

ტრაქტორებისა და სასოფლო-სამეურნეო 

ინვენტარის ხმაური, 9 საათიდან კი სამა-

რისებური სიჩუმე დგება. რადგანაც სოფელი 

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ახლოს 

არის, აქ პოლიცია ყოველთვის დგას. ახლაც, 

აქტიურად აკონტროლებენ მოსახლეობას. 

ღამის განმავლობაში ასრულებენ რამდენიმე 

შემოვლას, კვირაში ერთხელ, შუაღამით 

სოფლის გზებს უტარდება დეზინფექცია. 

დილაობით გაიგონებთ რაციის ხმას, რომე-

ლიც გვაფრთხილებს კორონა ვირუსისგან 

მოსალოდნელ საფრთხეზე და გვირჩევს 

დავრჩეთ სახლში. სოფელში სულ სამი 

მაღაზიაა, აქედან ორი დაიკეტა, ეშინიათ. 

ერთი მაღაზია სოფელს სრული დატვირ-

თვითა და წესების დაცვით ემსახურება.

ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში, როდესაც მე 

დავბრუნდი სოფელში, ძალიან ციოდა და 

გაზაფხულის ნიშან-წყალიც არსად იყო. 

რადგანაც სოფელი ფატქობრივად მთის 

ძირშია, აქ გაზაფხული უფრო გვიან დგება, 

თოვლიც ისეთი იცის, მაღალმთიან რეგი-

ონებსაც რომ შეშურდებათ.

ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ჩემს სოფელში 

კანონმორჩილი ხალხია ცხოვრობს, 3000 

ლარით დაჯარიმება არავის სურს, ამიტომ 

თადარიგს იჭერენ და უკვე 7 საათზე 

ძაღლსაც ვეღარ ნახავთ გარეთ. მეზობლის 

სანახავად ერთმანეთში გადასვლა საჭირო 

აღარ არის, როგორც გითხარით, სახლები 

ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა, ამიტომ 

ეზოდან ან აივნიდან ყავის ერთობლივი სმის 

პრაქტიკაც გვაქვს უკვე. ვრჩებით სახლში და 

ველოდებით ცხოვ-რების ჩვეულ რიტმში 

დაბრუნებას.

კარანტინი ახრისულად

ლანა ვათიაშვილი

ლალი ჭეშმარიტაშვილი
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კოვიდ-19-მა უარყოფითი დაღი დაასვა 

კაცობრიობას, მან ძალიან იმოქმედა მთელ 

მსოფლიოზე, ასევე ჩემზეც. ძნელია იმ პირო-

ბების გათვალისწინება, რასაც პროფესი-

ონალები გვთხოვენ- დავრჩეთ სახლში. 

მართალია ეს კარგია ჩვენთვის, მაგრამ, 

ცუდად აისახება ადამიანის ფსიქიკაზე. 

ნაწილობრივ გავწყვიტეთ ადამიანებთან და 

სამყაროსთან კონტაქტი.მართალია, სოცი-

ალური ქსელებიდან გვაქვს ერთმანეთთან 

ურთიერთობა, მაგრამ,ეს ვერ შეედრება 

ადამიანთან პირისპირ კომუნიკაციას. მა-

გალითად, მე ძალიან მიყვარს მეგობრებთან 

ურთიერთობა , რისი საშუალება დღე-

ვანდელი მდგომარეობის გამო არ მაქვს, რაც 

ძალიან ცუდ გუნებაზე მაყენებს. უმოქ-

მედობა და შორიდან ყურება იმისა, რომ შენი 

ხალხი განსაცდელშია, თავისთავად ნეგა-

ტიურად მოქმედებს ჩემზე.

2003 წელს ენგურზე დაჭრეს მამაჩემი, რამაც 

ძალიან დიდი დაღი დაასვა ჩემს ოჯახს, მას 

შემდეგ შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება. დღეს-

დღეობით მამაჩემს გაუკეთდა მე-13 ოპე-

რაცია. ის დღემდე რთულ მდგომარეობაშია. 

მე ვარ შერეული ოჯახის წარმომადგენელი. 

ბებია მყავს აფხაზი. მიყვარს აფხაზეთი, ბებიამ 

შემაყვარა განსაკუთრებულად. ამიტომ ჩემი 

დიდი სურვილი იყო ოკუპირებულ აფხა-

ზეთს დავხმარებოდი, რადგან ეპიდემიასთან 

დაკავშირებით ორმხრივად იქნა ჩაკეტილი 

გზა, ფაქტიურად, კავშირი აფხაზეთთან 

გაწყდა. გადავწყვიტე დავხმარებოდი გალის 

მოსახლეობას - შემეკერა პირბადეები და 

მათთვის გამეგზავნა. ასევე მინდოდა ჩემი 

აფხაზი ნათესავისთვის მიმეწოდებინა საჭი-

რო მასალა და მასაც დაემზადებნა გალის 

მოსახლეობისათვის პირბადეები. შევკერე 

200-მდე პირბადე, დავურიგე მოსახლეობის 

ნაწილს, ნაწილი კიდევ მზად მაქვს გალში 

გასაგზავნად და მაქვს წითელი ჯვრის ფე-

დერაციის ზუგდიდის წარმომადგენლობის 

იმედი, რომ დამეხმარებიან გავაგზავნო 

გალში პირბადეები. დამიკავშირდა ოდიშის 

ტელევიზია და ინტერნეტპორტალი-Live-

press.ge. მათ გააშუქეს ინფორმაცია ჩემს მიერ 

უფასოდ დარიგებულ პირბადეებზე. ეს 

უფრო იმიტომ გამიხარდა, ვიფიქრე, რომ 

რომ ამ გამოწვევას სხვებიც შემოუერთ-

დებოდნენ და თუნდაც ნიღბების შესაკერად 

ნაჭრებს მომაწვდიდნენ.

დიდი ხანია ვარ წევრი არასამთავრობო 

ორგანიზაციისა "აფხაზეთი ჩემი" . სწორედ ამ 

ორგანიზაციაში აღმოვაჩინე ჩემი შესაძ-

ლებლობები ხელსაქმის კუთხით. დავე-

უფლე ქარგვას, თექის დამუშავებასა და 

სხვადასხვა ხელაქმეს. ვმონაწილეობდი 

ორგანიზაციის მიერ მოწყობილ საქველ-

მოქმედო გამოფენებზე. ხშირად მიმიღია 

მონაწილეობა სხვდასხვა საქველმოქმედო 

ღონისძიებაში სადაც გამაქვს ჩემი ნახატები 

თუ ხელნაკეთი ნივთები.

მომავალში ვგეგმავ მსგავს ღონისძიებას და 

მინდა მცირედი წვლილი შევიტანო და 

დავეხმარო შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირებს.

ოსეთის საზღვრის პირა სოფელ პერევში 

მივიღე მონაწილეობა ფესტივალზე, სადაც 

წარვადგინე აფხაზური კუთხე კულინარიის 

ნაწილში ჩემს აფხაზ ბებიასთან ერთად. ასევე 

8 მარტს ენგურის ხიდზე დავარიგე უფასოდ 

ყვავილები ქალბატონებისთვის აქ შემხვდნენ 

აფხაზი ეროვნების ქალები რომლებსაც 

გადავეცი ყვავილები მისალოც ბარათთან 

ერთად, რაც ძალიან ესიამოვნათ და თან 

წაიღეს აფხაზეთში. დღის ბოლოს კალათით 

სავსე ყვავილები დავტოვეთ ხიდზე და 

ჯატისკაცებს დავუბარეთ, რომ გამვლელ-

გამიმვლელ ქალბატონებისთვის მიერთ-

მიათ. გასულ წელს ზუგდიდში მივიღე 

მონაწილეობა ღვინის ფესტივალში და 

წარვადგინე ხელთნაკეთი ნივთები.

უკვე ორი წელია ჩართული ვარ ზუგდიდის 

ცენტრალური ბიბლიოთეკის ახალგაზ-

რდულ პროექტებში. მინდა ავღნიშნო,რომ 

განსაკუთრებული როლი ითამაშა ჩემზე 

ბიბლიოთეკამ, გავხდი უფრო მოტივი-

რებული და თავდაჯერებული. მივიღე 

მონაწილეობა ხატვის კონკურსში,რომელიც 

ჩატარდა ბიბლიოთეკაში, გადავედი ფი-

ნალში და გადმომცეს სერთიფიკატი . 

ახალგაზრდების ხელშეწყობისთვის მად-

ლობა მინდა გადავუხადო მათ, რადგან 

მუდმივად არიან ორიენტირებული ახალ-

გაზრდების საჭიროებაზე მორგებულ პრო-

ექტებზე.

წელს, როგორც მსმენელი, ჩავერთე კავკა-

სიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტის 

მუშაობაში. ამან ცოდნის მიღებასთან ერთად 

საშუალება მომცა მეტი დრო გამეტარებინა 

ბიბლიოთეკაში, სადაც სულ მიმიხარია. აქ 

ბევრი ახალი მეგობარი გავიცანი.

საგანგებო სიტუაციამ შეცვალა ჩემი ცხოვ-

რებაც, ისევე როგორც სხვა ჩემი თანატო-

ლებისა. სკოლა ონლაინგაკვეთილებმა 

ჩაანაცვლა, დღის უმეტეს ნაწილს პირბა-

დეების შეკერვაში ვხარჯავ. თავისუფალ 

დროს წიგნის კითხვით ვირთობ თავს. ამ 

ხნის მანძილზე წავიკითხე ჯეკ ლონდონის 

"დიდი სახლის პატარა დიასახლისი" და 

ელიფ შაფაქის "სიყვარულის 40 წესი". ამ ორმა 

წიგნმა ძალიან დამაინტერესა და ბევრ 

რამეზე დამაფიქრა. გატაცებული ვარ ხატ-

ვით, თავისუფალ დროს გავდივარ ეზოში 

და ვხატავ.მიყვარს სიმღერა და როცა რამეს 

ვაკეთებ, ვღიღინებ ხოლმე. ძალიან მიყვარს 

ცეკვა.

ვარ ძალიან კომუნიკაბელური და ჩემთვის 

ძალიან ძნელია, ვიჯდე სახლში. ერთი სული 

მაქვს, როდის ჩაივლის ეს ყველაფერი და 

ცხოვრება ჩვეული რიტმით გაგრძელდება. 

ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენი ექიმების, 

რომელთა შრომა დაუფასებელია და ყველა 

იმ ადამიანისა, ვინც იბრძვის ამ ვერაგი 

ვირუსის წინააღმდეგ, მჯერა რომ ყველა 

ერთად გაბუმკლავდებით და დავამარცხებთ 

პანდემიას. დაცხოვრებაც მალე ჩვეულ 

კალაპოტში ჩადგება.

კოვიდ - 19

მარიამ ნარმანია
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რთულია პანდემიის შორიდან ყურება, მაშინ, 

როდესაც შენი კოლეგები მოვლენების 

ეპიცენტრში არიან და თავს არ ზოგავენ. 

ყველამ ვიცით 21-ე საუკუნეში ინფორმაციის 

დროული მიწოდება, რა მნიშვნელოვანია, 

ამიტომ ამაზე არ შევჩერდები. მხოლოდ იმას 

ვიტყვი, რომ ეპიდემიოლოგებთან, ექიმე-

ბთან, პოლიციასთან, სამხედროებთან და 

სხვებთან ერთად მედია და ჟურნალისტებიც 

იბრძვიან იმისთვის, რომ მე, როგორც რი-

გითი მოქალაქე, ასეთ მნიშვნელოვან დროს, 

ინფორმაციულ ვაკუუმში არ ვიყო. დამე-

თანხმებით, ობიექტურ ინფორმაციასაც 

შეუძლია ადამიანების გადარჩენა... მოხდა 

ისე, რომ ჯანმრთელობის მდგო-მარეობის 

გამო აღმოვჩნდი რის-კჯგუფში და ჩემი 

სამსახურის გამო, საფრთხეში არც ჩემი და 

არც სხვების ჯანმრთელობა არ ჩამიგდია. 

მინდა გითხრათ, რომ 9 მარტიდან სახლიდან, 

ალბათ, სულ 3-ჯერ გავედი - აფთიაქში ან 

სურსათის მაღაზიაში. გამომდინარე ამ 

ყველაფრიდან, ვფიქრობ, ჩემი, როგორც 

ჟურნალისტის "ვირუსული ამბები" ვერ 

შედგა , ხოლო საკუთარი პიროვნების 

თვითიზოლაცია პირადული და სხვისთვის 

არც თუ ისე საინტერესოა.

ამიტომ მინდა შემოგთავაზოთ, მოკლე 

ჩანაწერები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებთან. ესენი ის 

ადამიანები არიან, ვისაც მე პირადად ვიცნობ. 

მაგალითად, ქეთო, რომელზეც ქვემოთ 

მოგიყვებით, ჩემი სკოლელია. ის ჩემი 

კლასელი არ გეგონოთ, უბრალოდ ჩემი 

სკოლის შენობაში ცხოვრობდა . დიახ 

აფხაზეთის ომმა ქეთო და მისი სამი და 

უყველაფროდ დატოვა და ასე იქცა ჩვენი 

ქიმიის ციცქნა კაბინეტი ქეთოს, მისი დების, 

მისი დეიდაშვილების თუ მამიდაშვილების 

საძინებლად..

• თამუნა -29 წლის

აქაც, როგორც მთელ მსოფლიოში, ყველა-

ფერი შეიცვალა. ჩაკეტილები ვართ, მაგრამ 

უიმედოდ. ჩვენთან არც კლინიკებია შესა-

ბამისი აღჭურვილობით, რომ დაინფიცი-

რებული ადამიანები მიიღოს, არც პერსონა-

ლია კვალიფიციური. მოსკოვში არავის 

წაიყვანენ სამკურნალოდ, მადლობა ღმერთს 

საზღვარზე გადასვლის უფლებას გვაძლევენ 

ავადმყოფობის შემთხვევაში... მათაც ეში-

ნიათ, იციან, პანდემიას მარტო ვერ გაუმ-

კლავდება აფხაზეთი. ისინიც ჩვენი ჯანდაც-

ვის იმედად არიან. იმ დღეს, ექიმებს რომ 

ტაშს უკრავდა მთელი საქართველო, ჩვენც 

გავედით აივნებზე, ჩვენი აფხაზი მეზობ-

ლებიც იქ იდგნენ, ისინიც ომახიანად უკ-

რავდნენ ტაშს ჩვენს გმირ ექიმებს... პან-

დემიამდეც ასე იყო, რამდენი აფხაზი დადის 

თბილისში სამკურნალოდ, რამდენი მად-

ლიერი ოჯახია, არ იცით. რა დროს ჩაკე-

ტილი საზღვრებია, რა დროს დაყოფა და 

ცალ-ცალკე ბრძოლა, ყველას საერთო მტერი 

გვყავს, საშიში და უხილავი, რომელიც, 

რაღაცნაირად, გვაახლოებს კიდეც. ვფიქრობ, 

სამყარო ამ პანდემიის შემდეგ უფრო კეთი-

ლი იქნება, უფრო გავუფრთხილდებით 

ერთმანეთს...

• ლილიკო -72 წლის

ჩემი შვილები ფოთში ცხოვრობენ, მე ვერ 

წავედი. ახლა, ალბათ, ნერვიულობენ. უკვე 

72 წლის ვარ. კი საშიშია ეს ვირუსი მაგრამ, ასე 

ხომ ვერ დავტოვებდი ეზო-კარს. საქონელი 

მყავს, ბოსტანი. სულ მარტო ვარ, თუ რამე 

დამჭირდება, ბიძაშვილები მიაწვდიან. ისიც 

ჭიშკრის იქიდან, არ შემოდიან, ჩვენ ახალ-

გაზრდები ვართ, რამე ვირუსი არ მოგიტა-

ნითო. მერე არყით ვამუშავებ, როგორც 

დამარიგეს, გადავავლებ ხოლმე ყველაფერს, 

ხელებსაც დავიწმინდავ.. ღამე მივუჯდები 

ტელევიზორს და სანამ ჩამეძინება, ვუყუ-

რებ... ძალიან მეშინია ჩემების გამო, ნეტა აქ 

მყავდნენ. არ უნდა ჩაკეტილიყო ეს საზ-

ღვარი, საბუთი მაქვს გადავიდოდი და 

ვნახავდი ბავშვებს. სხვა რა გზა მაქვს, ვზივარ 

და ველოდები, როდის ჩაივლის.

• ქეთო - 32 წლის

სკოლები დაიკეტა, ბავშვებიც სახლში მყავს 

და მეც სახლში ვარ. აქ ონლაინსწავლებები 

ჯერ არ დაწყებულა. არავის მოუცია მსგავსი 

მითითება , თუმცა ვუყურებ ენგურს მიღმა 

რაც ხდება... რომ იცოდეთ, როგორ მეამაყება 

ჩემი საქართველო. მეც მოვაბი თავი და 

პირველმა დავიწყე ონლაინგაკვეთილები. 

დაწყებითებს ვასწავლი, ვფიქრობ, ბავშვები 

ნელ-ნელა აუღებენ ალღოს. იცით ალბათ, 

რომ ქართული არ ისწავლება ჩვენს სკო-

ლებში... იქნებ რაღაც მაინც შეიცვალოს, იქნებ 

ოდნავ მაინც დათბეს ურთიერთობა და 

იმედი გაჩნდეს დაბრუნების. მე ჩემს ბიჭებს 

ვასწავლი, ქართულსაც, საქართველოსაც, 

მაგრამ სხვისი შვილები მენანება ძალიან... 

ჩვენი ქართველი ბავშვები მენანებიან....

• ნიკიტა -9 წლის

არასდროს ვყოფილვარ საქართველოში, იმ 

დღეს დედიკოს ვკითხე - ეს ვირუსი რომ 

დამემართოს წამიყვანენ ზუგდიდში თქო? 

ზუსტად არ ვიციო,- ასე მიპასუხა. გამოდის, 

სანამ არ გავიზრდები და თავად არ წავალ, იქ 

ვერ მოვხვდები? ინტერნეტში მაქვს რუკა, 

საიდანაც ვათვალიერებ ხოლმე სხვადახვა 

ქალაქებს. შეგიძლია მიაახლოვო და ზემო-

დან დაინახო თბილისი, ბათუმი, სიღნაღი... 

ბაბუ ამბობს, სიღნაღში მეგობარი მყავდა, 

ნამყოფი ვარო, სასწაული რთველი იცისო 

კახეთში... არ ვიცი, ისე შორიდან იხსენებს ამ 

ყველაფერს დარწმუნებული არ ვარ, იგო-

ნებს თუ მართლაა ნამყოფი. ხომ შეიძლება 

ერთ დღესაც, ეს ვირუსი რომ ჩაივლის, 

ექსკურსიით სოჩაში კი არ ჩავიდეთ, არამედ 

კახეთში?

• მერაბი - 48 წლის

ყოველ დილით ვაკვირდებით მდგომარე-

ობას ენგურს მიღმა საქართველოში. ამ 

პანდემიამ თითქოს გარესამყაროსთან ერ-

თად, ჩემი შინაგანი განწყობაც შეცვალა, ასე 

მგონია თითოეული დაინფიცირებული ჩემი 

ახლობელია, ჩემი მეგობარი, ან მეზობელი. 

თითქოს საზღვრები კი არ ჩაკეტეს, წაშალეს.

ახლა უკეთ ვხვდებით იმას, თუ რას ნიშნავს 

დაკარგული ტერიტორია. განა მარტო საქარ-

თველომ დაკარგა აფხაზეთი, აფხაზეთმა 

დაკარგა საქართველო...

სალომე სორდია

ვირუსმა საზღვრები არ იცის
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ქალი ფანჯრის რაფას მიყრდნობილი შესც-

ქერის კუთხეში მიმაგრებულ ღვთის -

მშობლის ხატს და ჩუმად, ბუტბუტით 

ლოცულობს. ცრემლი უსველებს სახეს, 

გულმკერდს, მაგრამ ასველებს უხილავ 

ოცნებებს , ჩაფერფლილ მომავალს და 

ყველაზე მნიშვნელოვანს - წარსულს , 

რომელიც გაქრა. მისი არსებობა ცხოველურ 

ინსტინქტებადაა ქცეული. განა რა შეიძლება 

ერქვას ისეთ ცხოვრებას, როდესაც საკუთარ 

თავს არ ეკუთვნი და როცა შენ შინაგან 

სამყაროს სხვა სიცოცხლეს სწყურია?!

ქმარი, შვილები, ოჯახი - დევნილობაში 

აჩუქა საქართველომ, მაგრამ რას უყოს იმას, 

რაც საბჭოთა კავშირმა წაართვა უკრაინაში? 

საკუთარ სამშობლოში უცხოდ, დევნილად, 

დამნაშავედ, მათხოვრად, მონად რომ აქცია?

• კულაკი

პაშა (პოროსკო) კრავჩენკო იბადება იმ 

დროსა და სივრცეში, სადაც ჯერ ახლად 

დგამს საბჭოთა კავშირი მძიმე ნაბიჯებს და 

ქმნის რეპრესიულ რეჟიმს. მისი ოჯახი 

ხარკოვში კარგავს მთელ ქონებას. მამამისი 

ვერ ეგუება ამას და ცდილობს დაიცვას 

საკუთრება, მაგრამ მას და მის მეუღლეს 

ხვრეტენ. ამავე პერიოდში ნახევარი უკრაინა 

იწყებს შიმშილობას. რეჟიმმა ადამიანებს 

უბრძანა: ან უარს იტყოდნენ საკუთარ 

სულზე და იქცეოდნენ სისტემის ნაწილად, ან 

კიდევ დაკარგავდნენ სხეულს - იმ სხეულს, 

რომლის მეშვეობითაც უნდა აშენებულიყო 

რეპრესიული რეჟიმი, ხოლო მკვდარი 

ადამიანები დარჩებოდნენ მტრებად, გამ-

ყიდველებად, მოღალატეებად და, საბო-

ლოოდ, მივიწყებას მიეცემოდა ის, რომ 

სადღაც ადამიანებს გული თავისუფლე-

ბისთვის უძგერდათ.

დედ-მამა დაკარგა პატარა გოგომ და ის და-

ძმასთან ერთად დეიდამ იშვილა, გვარიც 

გამოუცვალეს და კრავჩენკო ჰებინად გახდა. 

რას წარმოიდგენდა პაშა, რომ მისი ცხოვ-

რებაში მხოლოდ ქონების დაკარგვა, დედ-

მამის სიკვდილი და გვარის შეცვლა საკ-

მარისი არ იქნებოდა, რადგან რეჟიმი სულ 

უფრო და უფრო მეტ მსხვერპლს მოით-

ხოვდა ადამიანებისგან.

• სიყვარული

სიყვარული 14 წლის ასაკში ეწვია. მას 17 წლის 

მეზობელი , სლავა შეუყვარდა - ბიჭი , 

რომელმაც მომავლის იმედი ჩაუსახა და მის 

ზღვისფერ თვალებში მთელი სამყარო 

დაინახა სიყვარული ქორწინებით დამ-

თავრდა. დიახ, დამთავრდა! ვინაიდან 

პირველი ეიფორია უიმედო და მახინჯმა 

რეალობამ ჩაანაცვლა, რომელსაც ვერც 

წმინდა და სათუთი სიყვარული გადაურჩა. 

ამბობენ - სიყვარული ყველაფერს უმკ-

ლავდებაო, მაგრამ პაშას შემთხვევაში ეს ასე 

არ მოხდა. მისი ერთადერთი სიყვარული 

სამამულო ომში გაიწვიეს.

- მე დავბრუნდები, შეწყვიტე ტირილი!

- ხომ იცი, მე შენ გარდა არავინ და არაფერი 

გამაჩნია. შენ ხარ ჩემი იმედი. ხომ იცი, რომ ამ 

ყველაფერს მარტო ვერ გავუძლებ?

- გპირდები, დავბრუნდები. მაგრამ თუ ეს 

ვერ შევძელი, აიღე ჩემი ოქრო და გაიქეცი 

აქედან.

1943 წელი. კურსკის ბრძოლა, როდესაც 

ფაშისტური გერმანიის არმია საბჭოთა 

კავშირმა უკუაგდო. ამ წარმატებამ უამრავი 

საბჭოთა მებრძოლი იმსხვერპლა. მათ შორის 

იყო სლავაც.

"მონატრება მდუმარე,

მონატრება მძვინვარე,

მენატრება ... სად არის?

ის დღეს მხოლოდ ჩემშია".

* * *

პაშას ძმა პავლე კრავჩენკოც ომში მონა-

წილეობდა. პავლე იოსებ სტალინის შვილის, 

ვასილ სტალინის (იგივე სოსოს) ახლო 

მეგობარი იყო და ისინი ომის პერიოდში 

საჰაერო ძალების დივიზიაში მსახურებდნენ. 

ომის მიწურულს, 1944 წელს პავლე იკარგება. 

ის საბჭოთა კავშირიდან გაიქცა. სავარაუდოა, 

რომ ამაში მას ვასილ სტალინი დაეხმარა. რა 

ბედი უნდა სწეოდა მის ოჯახს? პაშას აკავებენ 

ძმის გაქცევისა და მოღალატეობის გამო. 

სასჯელი კი, რაც შეიძლება 16 წლის გო-

გოსთვის ყველაზე საშინელი იყოს - ციმბირში 

გადასახლება და იქ ტყვიის მწარმოებელ 

ქარხანაში იძულებითი შრომაა. უდანა-

შაულო დამნაშავეობა - ეს იყო რეჟიმის სახე, 

რომელსაც საკუთარი თავის გადასარჩენად 

ადამიანი არ ებრალებოდა.

გოგონამ მოახერხა ოქროს შენახვა და 

გადასახლებაში წაღება. ის არ აპირებდა 

დანებებას . მძიმე სამუშაო , სიცივე , შე-

ურაცხყოფა და შიმშილი იყო ციმბირისა და 

საბჭოთა კავშირის სახე, რომელმაც ადა-

მიანებს სიცოცხლეშივე მოუწყო ჯოჯოხეთი. 

ღამემ იცოდა მისი დარდი. ენატრებოდა 

სიყვარული და უნდოდა თავისუფლება, 

რადგან კარგად ვერც იაზრებდა, რისთვის 

ისჯებოდა. ეძინა ჯვალოს ტომარაზე და 

ჩამოღვარული ცრემლი სახეზე ეყინებოდა.

• ხსნა

ერთ დღეს ქალების საუბარს მოუსმინა:

- Грузія - добра країна. є їжа та гарна погода.

- Де воно є?

- це недалеко від України.

- я хочу там!

ქარხნის მახლობლად რკინიგზა გადიოდა, 

სადაც სატვირთო მატარებელი მოძრაობდა. 

ეს მატარებელი საქართველოშიც მიდიოდა. 

მეორე დილით აიღო გადამალული ოქრო, 

ძმის სურათი, პატარა ხატი და ერთ-ერთ 

ქალთან ერთად მოახერხა ქარხნიდან გამოქ-

ცევა. მატარებლის მემანქანეს დახმარება 

სთხოვეს და ამის სანაცვლოდ 4 ოქროს 

ბეჭედი და ერთი სამაჯური მისცა. გზა 

საქართველომდე გრძელი და საშიში იქ-

ნებოდა, მას კი მფარველობა სჭირდებოდა.

პაშას აღვიძებს მზის სხივი და თბილი 

გაზაფხულის სურნელი, რომელიც გახ-

ცხოვრება წითლად
ნინო ქოთოლაშვილი
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ვრეტილი ვაგონიდან შემოდიოდა. მატა-

რებელი თბილისში შეჩერდა და ცოტახანში 

შემოწმება უნდა გაევლო. მემანქანე აფრთ-

ხილებს, რომ სწრაფად გაიქცნენ.

ყველაზე მძიმე დღეები გავლილი იყო, მას 

საქართველოში შეეძლო მშვიდად ყოფი-

ლიყო. მალე ოქრო გამოელია, რადგანაც 

ოქროს პურზე ცვლიდა. მოუწია კახეთში 

წასვლა. იქ კი მოხუც კაცზე გათხოვდა, 

ვინაიდან ახალგაზრდები უმეტესობა ომში 

წასულიყო. ძმის ფოტოს ინახავდა, თუმცა 

ერთხელ მასთან მიდის კაცი, რომელიც თავს 

ფოტოგრაფს უწოდებს. მან ფოტო გამო-

ართვა და გადიდებას შეჰპირდა. პაშას იმ 

დღის მერე არც ფოტო უნახავს და არც 

ფოტოგრაფი. იგი ძმაზე ბოლო ცნობას იღებს 

უცნობი და ლაკონიური წერილით: "პავ-

ლეზე არ იდარდოთ, ის კარგადაა დაბინავე-

ბული". პაშა არ დაბრუნებულა სამშობლოში 

მაშინაც კი, როცა ეს თავისუფლად შეეძლო, 

რადგან ამბობდა: "მე რომ ჩემს ქალაქში, ჩემს 

სახლში მივიდე, გული იქვე გამეპობა".

* * *

ვარდების რევოლუცია, 2003 წელი. ქალმა 

მთლიანი ეპოქა მოიცვა და დაიტია გულში - 

თავისუფალია საქართველო და უკრაინა. 

თავშალმოკრული ქალი მიხუტებს, მიყუ-

რებს და მეუბნება: "შენ ხარ წარსული და ხარ 

მომავალიც" - დასაწყისი ნანატრი თავისუფ-

ლებისა.

* * *

დედა ტირის, განიცდის და სადღაც მივყავარ. 

არ ვიცი რა ხდება. გზა გრძელია და გაურკ-

ვევლობა მატულობს. არ ვიცი როგორ 

ვანუგეშო, მაგრამ ვიცი, რომ ხელი არ უნდა 

გავუშვა. დედა კივის და კუბოზე ემხობა.

- თქვენ მოკალით ის!

მე არ ვიცი, ვის მიმართავდა მაშინ დედა, 

მაგრამ ჩემთვის ეს იყო პირველი წამი 

სიცოცხლისა და სიკვდილის გზაგასაყარზე, 

სადაც ხვდები, რომ შენს არსებობას უნდა 

ჰქონდეს რაღაც აზრი.

მიყვარს აღმოსავლეთი, ყველაფერი, რაც 

მასთანაა დაკავშირებული. აღმოსავლეთი 

ხომ ყველაფრის საწყისია: პირველი ცივილი-

ზაციები, პირამიდები, ქაღალდი, ეტლი, 

სარკე, სანელებლები, სანელ-საცხებლები... 

მიყვარს თავად ისლამიც კი- თავის ჯადოს-

ნურ სამყაროში რომ შეგიტყუებს, თითქოს 

ექსტაზით გაგაბრუებს, შარბათის აზარფე-

შით რომ კარგად გამოგათრობს, სიყვარუ-

ლის ქარ-ცეცხლს გამოგატარებს ისე, რო-

გორც ლეგენდარულ ლეილასა და მეჯნუნს; 

მოხუცსაც რომ ჯეელივით გააყმაწვილებს... 

ყურანის მოსმენისას მგონია, თითქოს მთელი 

დედამიწა თავის ფაქიზ გულის ნადებს 

თვალწინ მიშლის და მაშინ, როცა მის 

ღრმადფილოსოფიურ ხელოვნებას თვალს 

შევავლებ, მისი ცქერა ისე გამიტაცებს და 

დამიპყრობს, გავიფიქრებ- ალბათ მთელს 

ცხოვრებას დავთმობდი დროის გასაჩე-

რებლად ან გასახანგრძლივებლად...

ან როგორ შეიძლება არ მიყვარდეს აღმო-

სავლეთი... უძველესი ფერადი ქალაქების 

დიდებული სასახლეები ; ვეებერთელა 

ბაზრები ; ჩადრში მომღიმარი ქალები ; 

სირმებით გაწყობილი პალმის ჩრდილქვეშ 

გაშხლართული აქლემები ; ხალიჩებზე 

წამომსხდარი ლაღი გამომეტყველების 

მეფუნდუკეები, რომლებიც ჩილიმს აბო-

ლებენ და კლიენტებს მომღიმარნი ელოდე-

ბიან; სასიამოვნო მედუქნეები და მხიარული 

ვაჭრები, რომლებიც სულ იმას ცდილობენ, 

როგორმე თავიანთი პროდუქტი გაგასინ-

ჯონ, შეგაფასებინონ და დიდი ხალისითაც 

მოგყიდონ.

ყველაზე მეტად ერთი დეტალი მხიბლავს 

აღმოსავლეთის ისტორიაში- აბა წარმოვიდ-

გინოთ, სულთნის სასახლე, რომელშიც 

ჰარამხანა განსაკუთრებული კოლორიტია 

და იქ ერთი კარიდან მონად შესულ ერთ 

უბრალო გლეხის ქალს, ხასას, შეუძლია 

მეორე კარიდან უკვე უდიდესი იმპერიის 

მმართველი ჰასეკი სულთნის ან ბეგუმის 

წოდებით ფიანდაზებით მორთული სპარ-

სული ხალიჩით საზეიმოდ გამობრძანდეს! 

იგი ამ დროს ეუფლება ენით აღუწერელ 

განცხრომას! ჰარემებში ხომ რძის აბაზანებით 

ბანაობენ, ხავერდის ხალათებით მიდი-

მოდიან და ხასხასა, გულგაღეღილი აბ-

რეშუმის საუცხოო კაბებით გულამაყნი 

დაიარებიან სასახლის მოოჭვილ-მოოქ-

როვილ ოთახებს შორის! მღერიან სევდიან 

აღმოსავლურ სიმღერებს, ჩამოკრავენ საზზე, 

თარზე, ბარბითზე და თითქოს გარდასულ 

ცხოვრებას დასტირიან და ცხრა მთით 

დაშორებულ მშობელ დედ-მამას ცრემ-

ლებით მოიგონებენ. (აღმოსავლური სიმღე-

რები ხომ საგანძურია მთელი კაცობრიობის! 

თავისი მუსიკა ისე კარგად ეზავება და ერწ-

ყმის ჩემს ხასიათს, თითქოს ჩემს გრძნობასა 

და გონებას შორის სულისმიერი ჰარმონიის 

უსასრულო ძაფს სჭიმავს)! ცეკვავენ მუცლის 

ცეკვას მიირთმევენ ქაბაბებს, ფლოვებს, 

შემწვარ აქლემებს, მოხრაკულ ცხვრებს და 

ბოლოს ამ ყველაფერს პირის ჩასატკ -

ბარუნებლად ლუქუმს ან ბაქლავას მიაყო-

ლებენ ხოლმე. აბა მიდი და ნერწყვი ნუ 

მოგადგება პირზე! აღმოსავლეთი ნამდვილი 

სამოთხეა გურმანებისთვის!

აღმოსავლეთი ხომ არაა სალაჰ-ად-დინი, 

არც- რუქნ-ად-დინი და არც აღა-მაჰმად ხანი... 

არც შარიათის კანონებია აღმოსავლეთი! 

ჯიჰადი და ტერორიზმი ხომ წმინდა პო-

ლიტიკაა! აღმოსავლეთი არაა მარტო ცის-

ფერი მეჩეთი, სულეიმანიე, არც თავად მექა 

და არც მედინა! აღმოსავლეთი თავადაა 

ავიცენა, იბნ-რუშდი, ფირდოუსი, ჰაფეზი, 

მევლანა რუმი, საადი შირაზელი, ნიზამი 

განჯელი...

აღმოსავლეთი- ეს ცნება უფრო ფართოა, 

ვიდრე თერთმეტ ასოში მოქცეული სიტყვა. 

აღმოსავლეთი თავად სიბრძნეა, ჭეშმარი-

ტებაა... აღმოსავლეთი ისლამზე ფართოა, 

თუმცა ჩვენს რეალობაში მაინც მასთან 

ასოცირდება. ძველ მეგრელებს საინტერესო 

წარმოდგენა ჰქონდათ ამაზე და ამის დასტუ-

რია, რომ აღმოსავლეთს "ალახს" ეძახდნენ.

და მაინც, აღმოსავლეთი ყველაფერშია! 

საქართველოც ნაწილობრივ აღმოსავ-

ლეთია! მზეც აღმოსავლეთიდან ამოდის!

ლუკა ჯღარკავა

ფიქრები აღმოსავლეთზე

ნინო ქოთოლაშვილი
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ჩვენი საბოლოოო დანიშნულება, მისა-

მართი , მარადიული სახლი ხომ , ,სა -

საფლაოა", ერთადერთი ადგილი, საიდანაც 

არავის აქვს უფლება, წაგიყვანოს. მიწისგან 

ვიშვით და მიწადვე ვიქცევით. წარმო-

ვიშვებით და მიწავე გვყლაპავს. მაშინ, 

როდესაც მოსწყდები სამყაროს და უსას-

რულო ცას ეზიარები, მაშინ, როდესაც 

საყვარელი ადამიანები თვეში ერთხელ 

გსტუმრობენ ცივ სამარესთან, შენ კი დუმ-

ხარ... შენს ირგვლივ ათასნაირი ყვავილი და 

მცენარე ხარობს - უმეტესად თეთრი გვი-

რილები. შენ ვერ შეეხები მათ. ვერც იმ 

ადამიანებს ჩაეხუტები, თვეში ერთხელ რომ 

გსტუმრობენ და ცივ ღვინოს ისევ და ისევ ცივ 

სამარეს ასხამენ, იხსენებენ შენთან გატა-

რებულ ყველა დღესა და წუთს, მაგრამ არც 

მათი მისვლა-მოსვლა არ იქნება მარა-

დიული . მარადიული ხომ არაფერია , 

სიკვდილის გარდა. არ მიყვარს ეს სიტყვა და 

არც ის, ადამიანებზე რომ იძახიან - მოკვდაო. 

სწორ ფორმას გარდაცვალებას დავარ-

ქმევდი, რადგან ცხოველები კი არა, ადა-

მიანები ვართ, გარდავიცვლებით და გავ-

ცურავთ უსასრულო ზღვაში... ხო, კიდევ რას 

ვამბობდი... სწორედ გარდაცვალების ნა-

წილია სასაფლაო, ადამიანის დასაფლავება 

და ასე შემდეგ. ესეც არასოდეს არ შეიცვლება, 

ეს მარადიულ პროცესია. დღეს იდეაში არ 

მქონია, რაიმე ჩამეწერა, მაგრამ როდესაც ჩემი 

სახლისკენ მიმავალ გზაზე უნდა გაიაროთ, 

ლაბირინთივით დიდი ზომის სასაფლაო. 

შეგხვდებათ და სწორედ მაშინ, როდესაც შინ 

ვბრუნდებოდი, ამ მარადიულ ლაბირინ-

თთან მომივიდა ეს აზრი, დავფიქრდი და 

მივხვდი, რომ ჩემი მომავალი, უკანასკნელი 

სახლის გზას გავდიოდი და ამ წუთას 

მივდიოდი სახლში, სადაც დროებით ვარ, 

დროებით, სანამ არ ჩამყლაპავს ის მიწა, 

რისგანაც ვიშვით ჩვენ, ადამიანები....

***

აპრილია და სახლიდან გასვლა არ შეიძლება. 

წარმოგიდგენიათ?! წარმოუდგენელი არაფე-

რია, - კიდევ ერთხელ დაარწმუნა ადამიანთა 

მოდგმა სულ მცირე ნაწილაკმა, ვირუსმა, 

სახელად covid-19-მა.

არა, მტკივნეული არაა. ისე, გაოცებული ხარ. 

ცოტა შეშინებულიც (ხან ძალიან), მაგრამ 

იმედიანიც. ეს მთავარია. უკვე ძალა ეკარგება 

შიშს. მოთმინებაზეღა ჰჯიდია ყველაფერი. 

მოთმინებაც გვაქვს. ლექციებს ვატარებთ, 

ფილმებს ვუყურებთ (ამიტომაც, ინტერნეტი 

სალანძღავი სიტყვა აღარაა), ვკითხულობთ 

და ვქსოვთ. ოპტიმიზმი დიდებული რამაა. 

თანაც კახეთი კვლავ "მწვანე ზონად" რჩება. 

კიდევ კარგი ცოტა აცივდა, თორემ აპრილში 

კახეთში და თანაც თელავში, სახლში?! ნეტავ 

გაგრძელდეს მოქუფრული ამინდები . 

გვეხმარება.

***

ოჰ, ოჰ, რა ჩახჩახა მზეა, აპრილური!

მოკრიალებული ცა, გამჭვირვალე ჰაერი და 

ხელის გაწვდენაზე კავკასიონი. სათითაო 

ჭიუხს დაითვლი... გარეთ ცოტა სუსხია (ეს 

გულის დასამშვიდებლად). რა სანატრელი 

გახდა სამსახურის დროინდელი ფიქ -

რები:_ნეტავ დღეს ადრე წავიდე სახლში; ან: 

ორი დასვენების დღე ცოტაა, აი, სამი დღე 

რომ ვისვენებდეთ... სამი რაღა მოსატანია... 

ყველამ გავუგეთ სახლში გამოკეტილ , 

მოძრაობაშეზღუდულ მოხუცებს . . . აი , 

რატომ ჰქონიათ ასეთი სევდა თვალებში...

***

რა ამბები ყოფილა საბჭოთა კავშირის ზედა 

ეშელონებში?! ბრეჟნევის ქალიშვილს 

უგროვებია საუკეთესო ბრილიანტები, 

შჩოლოკოვის მეუღლესთან ერთად (მე-

რამდენედ ვუყურე დოკუმენტურ კადრებს). 

რა საშინლად დაასრულეს ცხოვრება. რო-

გორი სასაცილო ხდება ზღვარგადასული 

მატერიალური კეთილდღეობისაკენ სწრა-

ფვა, მაგრამ ადამიანის სურვილებს და 

ახირებებს საზღვარი რომ არ აქვს?! ბევრი 

დროის ქონას ერთი კარგი თვისება აქვს_ 

"გაფილოსოფოსებს." მე მგონია, ყველა 

დაფიქრდა, მაგრამ ისიც მგონია, ყველაფერი 

რომ გადაივლის კეთილშობილური და 

მონანიების შემცველი ფიქრებიც გაქრება. 

ცუდია , მაგრამ ადამიანი არ იცვლება . 

სამწუხაროდ, მე ასე მგონია.'

***

"ვატერ(პო)ლოო ანუ აღდგენითი სამუ-

შაოები" - კიდევ ერთხელ გავეცანი ცხოვ-

რებისგან გაწამებული ადამიანის საოცარ 

ამბებს და მეთოდებს. ცუდია, მაგრამ ფაქტია - 

ფეხსაც გიდებენ , ხელსაც გკრავენ და 

გიღიმიან კიდეც... და მიუხედავად ამისა 

მაინც, სადილი უნდა გავაკეთოთ, სახლი 

დავალაგოთ, გადმოგზავნილი დავალებები 

შევასწოროთ და დღეც გავიდა.

ტელეფონიც ისეთი შემაწუხებელი აღარ 

არის. მშვიდად კითხულობ დიდი ხნის 

მოუკითხავ ახლობლებს და მეგობრებს. 

სასაუბრო თემა, იცოცხლე, საძებარი არ არის.. 

ძალიან შეგვაწუხა ახალმა კორონა ვირუსმა...

და უამრავი დროის მიუხედავად, მაინც ვერ 

ვასწრებ საქმეს. ვითომ განწყობის ბრალია? 

თუ დღემეხვალიე კაცის ანდაზამ გაამარ-

თლა? რა ვიცი... ორივე, ალბათ!

სასაფლაო
ნინო კახაშვილი ქეთა ჯგერენაია

Covid - 19
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თბილისიდან ზუგდიდის მიმართულებით 

მატარებლით მოვდივარ. კვირა დღეა, ხვალ 

უკვე სკოლაში უნდა წავიდე. წინ სამი სა-

კონტროლო მელის. საოცარი ბედი მაქვს - 

რამდენჯერაც უნდა ვიმგზავრო მატარებ-

ლით, გვერდითა ადგილი ყოველთვის 

ცარიელია, რაც კომფორტულად მოკალა-

თების საშუალებას მაძლევს. ის კი საკით-

ხავია, მართლა შემთხვევითობას მივაწერო 

ჩემი მყუდრო მგზავრობები თუ მშობლებს, 

რომლებსაც ერთადერთი შვილის უსაფრ-

თხოებისთვის მეორე ადგილის ყიდვაც არ 

დაენანებოდათ? წიგნის გარეშე არასდროს 

მივდივარ, არც ახლა ვღალატობ ტრადიციას 

და მუხლებზე ალბერ კამიუს "შავი ჭირი" 

მიდევს. იმდენად ვარ კითხვით გართული, 

რომ ჩემკენ მომავალი ადამიანის მოახ-

ლოებას ვერც კი ვამჩნევ. "ჰმ, თემატური 

წიგნია!" - მესმის ნაცნობი ხმა, თუმცა ახლა ის 

უფრო მაინტერესებს, ექიმი კასტელის შრატი 

გადაარჩენს მომაკვდავ ბავშვს თუ არა, 

ვიდრე ამ ხმის პატრონის ვინაობა. "ბავშვი 

მოკვდება, თუმცა ეპიდემია საბოლოოდ 

აღმოიფხვრება", - აგრძელებს ხმა. გაოცებით 

ვიხედები ხმის მიმართულებით და რომ არ 

წამოვიკივლო, ღრმად ვისობ ფრჩხილებს 

ხელისგულებში. არც მეტი, არც ნაკლები, წინ 

საკუთარი თავი გამომცხადებია. თავში 

ათასგვარი აზრი მომდის, სიზმარია? ჭკუ-

იდან შევიშალე? ტყუპისცალი მყავს? მხო-

ლოდ ორ განსხვავებას ვამჩნევ, სიმაღლეში 

ოდნავ უფრო დიდია და ჩემგან განსხ-

ვავებით სიგამხდრეს არ უჩივის.

-"ყოველთვის კარგი ინტუიცია გქონდა, არც 

ახლა შემცდარხარ წიგნის არჩევისას. მალე ეს 

წიგნი მთელ მსოფლიოში საოცარი სისწრა-

ფით გაიყიდება. ხალხი ლიტერატურაში 

შვებასა და იმედს ეძებს - მითუმეტეს მაშინ, 

როდესაც მასში მოთხრობილი ამბავი ისე 

შეესაბამება რეალობას, როგორც არასდროს." 

იგი წამით ჩერდება, თითოქოს აზრების 

მოკრებას ცდილობდეს, შემდეგ აგრძელებს: - 

"პირდაპირ გეტყვი: ხვალ საკონტროლოების 

წერა არ მოგიწევს და არც უახლოესი სამი 

თვის განმავლობაში და, საერთოდ, არც 

სკოლაში სიარული დაგჭირდება, რადგან 

პანდემია იფეთქებს." კვლავ ჩერდება, გა-

აზრებისა და ემოცების გამოხატვის საშუ-

ალებას მაძლევს. ენა მებმება, ვერაფერს 

ვამბობ. თითქოს ის არ მყოფნიდეს, ორეული 

რომ გამომეცხადა, ახლა კი ნოსტრადა-

მუსივით მიყვება მომავალს, რომელიც 

აშკარად სამყაროს დასასრულზე მიუთი-

თებს. "ხომ გახსოვს, კამიუ როგორ აღწერს 

მონაკვეთს, როდესაც სახლთან მკვდარ 

ვირთხას იპოვიან, თუმცა არავინ იაზრებს ამ 

ამბავს მთელი სერიოზულობით... შემდეგ 

უკვე ქუჩებში ასობით, ათი ათასობით 

მკვდარ ვირთხას პოულობენ და ეპიდემიას 

ადამიანებიც ეწირებიან?"

გონებაში საზარელი სურათი წარმომიდგა, 

ჩემი ქალაქის ქუჩები მკვდარი ვირთხებითა 

და ადამიანთა გვამებით მოფენილიყო, 

შიშისგან შემაჟრჟოლა, გავიფიქრე, ნუთუ 

სამყაროს აღსასრული უკვე დადგა-მეთქი? 

როგორც ჩანს, ჩემი აზრები გავახმოვანე 

კიდეც, რაზეც მტკიცე უარი მივიღე: " უფალმა 

დაგვსაჯა ჩვენი ცოდვებისთვის, მაგრამ 

იმდენად მოწყალეა , რომ არც სრული 

განადგურებისთვის გაგვიმეტა. გახსოვს, 

ალბათ, როგორც ჰომეროსი აღწერს "ილი-

ადაში", როდესაც ბერძნებმა აპოლონის 

ქურუმს , ქრისესს , აწყენინსეს , განრის-

ხებულმა ღმერთმა შვილდ-ისარი ამოიღო 

და ბერძნებს ესროლა, თუმცა ადამიანებზე 

ადრე ცხოველები დაიხოცნენ. კამიუს ამ 

ნაწარმოებშიც უბედურება ცხოველიდან 

მოდის, ჩვენს რეალობაშიც, არც მეტი, არც 

ნაკლები, განსაცდელის საწყისი ცხოველია, 

არა ჩვეულებრივი ვირთხა, არამედ ამპარ-

ტავანი, ან როგორც საყოველთაოდ ცნო-

ბილია , მფრინავი ვირთხაა. "ღამურა",- 

აღმოხდათ ჩემს ბაგეებს. "ჰო,ღამურა, "- 

გაიმეორა ჩემმა ორეულმა." ალბათ, ის კაციც 

გახსოვს , რომელიც ამტკიცებდა , რომ 

მკვდარი ვირთხა სხვისი შემოგდებული იყო, 

სხვა არაფრის დაჯერება არ სურდა, საბო-

ლოოდ ეპიდემიამ პირველი სწორედ იგი 

შეიწირა. ასე დაემართათ იმ ერებს, რომ-

ლებიც გულგრილად მოეკიდნენ უხილავ 

მტერს და ღვთის რისხვა არად ჩააგდეს, ერთი 

მეორეს მიყოლებით დაავადდნენ." აქეთ-

იქით მიმოვიხედე, მაინტერესებდა, ჩვენი 

საუბარი სხვა მგზავრებსაც თუ ესმოდათ, 

თუმცა ისინი თავიანთ საზრუნავში ისე 

ჩაძირულიყვნენ, ჩვენს არსებობას ვერც კი 

ამჩნევდნენ. მესმოდა, თუ როგორ წუწუ-

ნებდნენ გოგონები მოწონებების ნაკლე-

ბობაზე თავიანთ სოციალურ გვერდზე, 

თითქოს ამქვეყნად სხვა საზრუნავი არა 

ჰქონოდათ რა, ჩემგან მოშორებით დავინახე, 

როგორ გადმოუვარდა მოხუცს წყლის 

ბოთლი, არავინ დაძრულა მის ასაღებად, 

გაჭირვებით დაიხარა და თვითონ შეეცადა 

დაკოჟრილი თითებით მისწვდომოდა 

თავის ნივთს. " ძალიან გაცივდა ადამიანური 

ურთიერთობები, ადამიანებმა დავკარგეთ, 

შევბილწეთ ჩვენი ნამდვილი, ღვთისგან 

ბოძებული ბუნება, რომელიც სიყვარუ-

ლითა და სიმშვიდით არის სავსე",- ჩა-

ვილაპარაკე დანანებით. ჩემმა ორეულმა 

თანაგრძნობით სავსე გამომეტყველება 

შემომაგება: " ნუ გეშინია, ადამიანები მალე 

დააფასებენ იმას, რაც მათთვის ყველაზე 

ძვირფასია, ახლობელია. ჯერ დაკარგავენ და 

მხოლოდ ამის შემდეგ მიხვდებიან მის 

რეალურ ღირებულებას." ჩვეული ალეგო-

რიულობით მომმართა მან . რადგანაც 

თავდაპირველი შიშის გრძნობა ცოტათი 

მომეხსნა, გავბედე და ვკითხე: "შენ ახსენე, 

რომ წიგნში აღწერილი ამბები ძალიან 

შეესაბამება რეალობას, მასში კი ეპიდემია 

ბოლოს აღმოიფხვრება ანუ კაცობრიობა 

მაინც გადარჩა, ხომ ასეა?" ორეულმა ჩაიცინა: 

"ტიპიური მე, ცნობისმოყვარე და სულსწ-

რაფი. თუმცა მოთმინების უნარიც გამო-

გეწრთობა, ამაზე არ იდარდო. რაც შეეხება 

შენს შეკითხვას, იქიდან, საიდანაც მე მოვ-

დივარ, ვირუსი ჯერ კიდევ მძვინვარებს, 

გვყავს დაავადებულები, გარდაცვლილები 

და გამოჯანმრთელებულებიც. იმედი არ 

მომკვდარა, თუმცა შიში გაბატონებულია. 

ანა ქარჩავა

რას ეტყოდით საკუთარ თავს პანდემიის შესახებ, 
წარსულში დაბრუნება რომ შეგეძლოთ?



17ვირუსული დღიურები

ყველაზე საზარელი რამ ადამიანისთვის, 

რასაც კი შეიძლება უფრთხოდეს, სიკვ-

დილის შიშია - წუთისოფლის სიამოვნებების 

დასასრული, პასუხისგება ყველა ჩვენს 

ცოდვაზე. მხოლოდ სიკვდილის შიში თუ 

მოიყვანს ადამიანს გონს და დაანახებს, 

რამდენად აცდენილია გზას, რომელიც 

სამუდამო სიმშვიდისაკენ მიდის. სწორედ 

ისე, როგორც "შავ ჭირში" აღწერილი პერ-

სონაჟი კოტარი, რომელმაც სცადა თვითმკვ-

ლელობით დაესრულებინა სიცოცხლე, 

თუმცა ამ წარუმატებელი ინციდენტის 

შემდეგ მისი პიროვნება რადიკალურად 

შეიცვალა. იგი გარშემომყოფებს საოცარი 

სიყვარულითა და მოწიწებით ეპყრობოდა. 

კოტარმა შეიცნო რა სიკვდილის შიში, თავისი 

ცოდვებით დამძიმებული სული, დაადგა 

სწორ გზას. პანდემიას, რა თქმა უნდა, კა-

რანტინი, თვითიზოლაცია ახლავს და მისი 

ზემოქმედება ადამიანზე შემიძლია შევა-

დარო ისევ და ისევ კამიუს პერსონაჟს, გრანს, 

რომელმაც ლაპარაკი არ იცის, ამიტომაც 

მწერლობას ცდილობს. იგი დაკავებულია 

რომანის შექმნით, რომელიც უნდა აქციოს 

ხელოვნების დიად ნიმუშად, თუმცა მრა-

ვალი წლის განმავლობაში იგი პირველ 

ფრაზაზე არის გაჩერებული, რადგან მისი 

დახვეწა სურს. ეს წინადადება ასე ჟღერს: 

"მაისის მშვენიერ დილას ელეგანტურმა 

ამორძალმა შესანიშნავი წაბლა ცხენი ბუ-

ლონის ტყის აყვავებულ ხეივანში გააჭენა." ის 

შემდეგნაირად ანაცვლებს სიტყვებს: მაისის 

ნაცვლად ივნისს ჩაწერს, მშვენერი დილის 

მაგივრად ერთ მშვენიერ დილას და ასე 

შემდეგ. გრანმა ვერ მოახერხა და ვერ გაცდა 

ამ ფრაზას. იგი კარგი მაგალითია იმისა, თუ 

რა დღეში ჩაგვაგდო კარანტინმა , რუტინამ, 

ერთმა და იმავე საქმიანობამ. ერთი ფრაზის 

ამდენჯერ დახვეწა ნიშანია იმისა, თუ როგო-

რი უნაყოფო შეიძლება იყოს თვითიზო-

ლაცია. ისეთი პერიოდი დადგება, როდესაც 

საჭმელიც კი სანატრელი გახდება. შენ და შენს 

ახლობლებს არაფერი მოგაკლდებათ, მაგ-

რამ უცნობიც რომ იყოს, სხვებს აუცი-

ლებლად დაეხმარე, რადგან ზოგიერთმა 

შეიძლება კამიუს იმ მსახიობის ბედი 

გაიზიაროს, რომელიც სცენაზე შიმშილისგან 

გარდაიცვალა, მაყურებელმა კი ეს დადგ-

მული სცენარის ნაწილად მიიჩნია, თუმცაღა 

არავინ იცოდა ის, რომ ეს ყველაზე რეალური 

სცენა იყო, რომელიც მას ოდესმე ეთამაშა. აქ 

იმისთვის არ მოსვულვარ, რომ შეგაშინო, 

პირიქით, მინდა, ჩემი შეცდომები არ გა-

იმეორო, სულიერად უფრო ძლიერი და 

მტკიცე შეხვდე გარდაუვალ უბედურებას. 

როცა მეგობრები დაგირეკავენ, ბევრ სამე-

ცადინოს ნუ მოიმიზეზებ, აუცილებლად 

შეხვდი მათ. თვალებში მონატრების ტკი-

ვილი გაუკრთა ჩემს ორეულს. უფალს 

მიენდე, არ აჰყვე ხალხის პანიკას და აუცი-

ლებლად იარე ტაძარში, რომელიც ერ-

თადერთი ადგილია, საიდანაც არავის არა-

ფერი გადასდებია. ნუ იქნები ეგოისტი, 

ოჯახის წევრებს გვერდში დაუდექი, ანუგეშე 

ისინი, რადგან იმაზე მეტად განიცდიან 

უმუშევრობას, ვიდრე ამას შენ გაჩვენებენ. 

მზია ბებოს კარგად ჩაეხუტე და მადლობა 

გადაუხადე ყველაფრისთვის, რაც კი შენთვის 

გაუკეთებია, რადგან შეიძლება ვეღარას-

დროს ნახო."

ამ მონოლოგის მოსმენისას რაღაც ისეთმა 

გამკრა გულში, რომელიც ახლახან გამოფ-

ხიზლებულიყო საღათას ძილისგან. ბოლოს 

რაც დავინახე, ჩემი ორეულის სინანულით 

აღსავსე თვალები იყო, შემდეგ სიბნელემ 

მოიცვა იქაურობა. "ბილეთი, თუ შეიძ-

ლება!"- ჩამძახა ხმამ. პასუხი ვერ მიიღო და 

კვლავ გაიმეორა: "ბილეთი, თუ შეიძლება!" 

გამოვფხიზლდი და ჩემ წინ მდგარი გამ-

ცილებელი ქალბატონის გაღიზიანებულ 

გამომეტყველებას შევეფეთე, აშკარად გაბ-

რაზებული იყო, რომ ძვირფასი დრო და-

ვაკარგვინე. ბილეთი მობოდიშებით გავუ-

წოდე , რის შემდეგაც უემოციო გამო -

მეტყველებით გააგრძელა თავისი საქმი-

ანობა. დარჩენილი მგზავრობა ფიქრების 

ბურუსით მოცულმა გავატარე. იმდენაც 

რეალურად მახსოვდა ის შეგრძნებები, 

რომელიც ცოტა ხნის წინ განვიცადე, შეუძ-

ლებელია, ეს სიზმარი ყოფილიყო. მატარე-

ბელი გაჩერდა, გაჭირვებით ჩამოვიტანე ჩემი 

ჩემოდანი ზემოთ მოთავსებული სათავ-

სოდან და სკამებს შორის ჩამდგარ რიგში 

ჩავდექი. გადავწყვიტე, მეგობრებისთვის 

დამერეკა და შეხვედრა მეთხოვა. ჩემი 

უცნაური ხმით გაკვირვებულებმა შეკით-

ხვების კორიანტელი დამაყარეს, რომელიც 

ჩემს შეთავაზებაზე თანხმობის მიღების შემ-

დეგ უპასუხოდ დავტოვე. საკუთარი თავი 

გულში გავლანძღე, რომ მხოლოდ ორი 

დღისთვის ამხელა ჩემოდანი წამოვიღე, ახლა 

კი ძლივსძლივობით მივაჩოჩებდი მას. 

ბრაზი მალევე გადამავიწყდა, როცა ჩემი 

გამოჩენით გაცისკოვანებული მშობლების 

სახეები დავინახე, დედ-მამის მიმართუ-

ლებით გავქანდი, რათა მათ გულმკერდზე 

მიხუტებულს დაკარგული სიმშვიდე აღ-

მედგინა.

დედამიწაზე მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი 

სახლში ცხოვრობს, ხოლო უმცირესი და არც 

თუ ისე უმცირესი ნაწილი - ქუჩაში ( ამ თემას 

სხვა დროს უფრო სიღრმისეულად შევეხები). 

ფიქრობთ რატომ?

დავიწყე ჩემი ჩანახატი ასეთი სათაურით. ამას 

მალევე გააცნობიერებთ. მეც მოსახლეობის 

უმეტეს ნაწილში შევდივარ და იმედი მაქვს, 

თქვენც, ვინც ამას კითხულობთ და თუ ეს 

ასეა, დამეთანხმებით.

სახლი რომ იგივე საწყობია, დამეთანხმებით, 

ოთახები ერთმანეთისგან სიდიდით თუ 

განსხვავდება, ასევე იმით, რომ სახლში 

ნივთები შედარებით უფრო ლამაზადაა 

განლაგებული (დახვეწილის თქმაც შეიძ-

ლებოდა). ყველაზე საინტერესო ნივთად 

სარკეს მივიჩნევ , რომელიც ნებისმიერ 

სახლში მოიძებნება - თუნდაც პატარა ზომის. 

მას საიდუმლოებით მოცულ ჭკვიან ნივთს 

დავარქმევდი. ის ყველაფერს ხედავს, რასაც 

ჩვენ ვერ აღვიქვამთ. სწორედ ის გვახსენებს 

ჩვენს ნამდვილ სახეს, ყველა ნაკლოვანებას, 

მაგრამ ჩვენ ვერ ვამჩნევთ მათ, ან არ გვინდა, 

რომ დავინახოთ. ახლაც სარკის წინ ვზივარ 

და ჩემივე გადაღ-ლილ სახეს ჩავყურებ...

შევცქერი საკუთარ თავს და ვერაფერს 

ვამჩნევ ან არ მინდა, რომ შევამჩნიო. ფრანგი 

არისტოკრატები ძვირადღირებული მიღე-

ბების დროს თავიანთ სასახლეებში სტუმ-

რებთან თავიანთი სიმდიდრის დემონსტ-

რირებას ახდენდნენ, სიამაყით აჩვენებდნენ 

მდიდრულ, ძვირფასი ქვებით შემკულ 

სარკეებს. ამის გარდა, მათ ცოლებსა და 

საყვარლებს მოსწონდათ საკუთარი საზეიმო 

კოსტიუმების ცქერა თავიანთ პატარა სარ-

კეებში. სარკე ბევრ მოვალეობას ასრულებს. 

მგონია, საკმაოდ რთული იქნებოდა სარკის 

გარეშე ფეხსაცმლის ყიდვა და არჩევა , 

თუნდაც ტუჩ-საცხის სწორად წასმა. სარკესვე 

ვუზიარებთ თითოეულ ცრემლს, ღიმილს. 

უსასრულოდ შეგვიძლია ჩვენივე გამოსა-

ხულების ცქერა, როდესაც ლამაზები ვართ... 

და მაინც, ყველაზე მეტად მაინტერესებს, რას 

ფიქრობს სარკე ჩვენზე და არა მარტო ის, 

არამედ თითოეული ნივთი ჩვენს გარშემო. 

თუმცა ისინი ისინი ხომ, უბრალოდ, სუვე-

ნირებია, რომლებიც არც დაბადებულან და 

არც ზეციურ სამყაროს ეზიარებიან. ვერ 

გამირკვევია, რა სჯობია - დაიბადო და 

წახვიდე, თუ არც ერთ მათგანს არ ეზიარო, 

ადამიანი იყო თუ, უბრალოდ, ნივთი? რა 

სჯობს?

ანა ქარჩავა

ქეთა ჯგერენაია

სარკე



18 ვირუსული დღიურები

მიხეილ ბეროშვილი

თამარ უჯუხუ

რედაქტორი

გაზეთზე მუშაობდნენ

ლიკა ლოლაშვილი

ქეთევან საყევარაშვილი

ვირუსული დღიურები 2020 წელი

დიზაინი და დაკაბადონება

იდეის ავტორი ტექნიკური რედაქტორი
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