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ნაწილი პირველი 

სურათი პირველი 

სასამართლო დარბაზი. 17 საათი და 30 წუთი, 13 ნოემბერი. 

ფარდა დაშვებულია. სინათლე თანდათანობით იმატებს. 

მამაკაცის ხმა, ფარდის უკან: ბრალდებულო, ადექით! 

ფარდა იწევა. ბრალდებული დგება. მოჩანს სასამართლო დარბაზის ერთი მხარე. 

რომელსაც სცენის მარცხენა ზედა მხარე უკავია, დანარჩენი სიბნელეში რჩება. 

დეკორაციები პროჟექტორებითაა განათებული. მაყურებელი სასამართლო დარბაზის 

მხოლოდ ამ ნაწილს ხედავს: ტიხარი, მოსამართლე, აღმასრულებელნი, 

დაპირისპირებულ მხარეთა ვექილები, ნაფიცი მსაჯულები. დაცვის ვექილი გევინ 

სტივენსი ორმოციოდე წლის მამაკაცია. ბრალდებული ოცდაათიოდე წლის ზანგი 

ქალი ფეხზე დგას. შეიძლება ისიც იფიქროთ, რომ მისი ასაკი ოციდან ორმოცამდე 

მერყეობს. სახე მშვიდი, აუღელვებელი, თითქმის მეოცნებე გამომეტყველებით. 

ტანმაღალია. დამსწრეთ ზემოდან დასცქერის. ყველანი მას მისჩერებიან, ის კი არავის 

უყურებს. დარბაზის მოპირდაპირე კედლის ერთ წერტილს მიჩერებული, სადღაც 

შორს იყურება, თითქოსდა დარბაზში სრულიად მარტოა. 

დარბაზში სამარისებური სიჩუმეა. ყველანი ზანგ ქალს შესცქერიან. 

მოსამართლე: ნენსი მანიგო, განაჩენის გამოტანამდე რამეს ხომ არ იტყვით თავის 

დასაცავად?  

ნენსი არც პასუხობს, არც ინძრევა. თითქოს არც უსმენს. 

მოსამართლე: შეგახსენებთ, რომ კანონი გართმევთ ლაპარაკის ნებას განაჩენის 

გამოტანის შემდეგ. კანონის დარღვევას ვერ მოვითმენ. თუ რამ გაქვთ სათქმელი, 

ახლავე თქვით. (ნენსი ისევ ისეა.) ბატონო სტივენს, კეთილი ინებეთ და გაუმეორეთ 

თქვენს კლიენტს, რაც ვთქვი. თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფმა პროცესის დაწყებისთნავაე 

აგვირია გზა-კვალი - თავი დამნაშავედ ცნო, თქვენ კი ამტკიცებთ, ბრალი არაფერში 

მიუძღვისო. ვფიქრობ, კარგად ვერ აუხსენით, რა უნდა ეთქვა. შეეცადეთ, უკეთ 

გააგებინოთ და ისიც ურჩიეთ, განაჩენის მოსმენისას თავი შეიკავოს. 



სტივენსი: ნენსი, სასამართლო გაფრთხილებთ, რომ განაჩენის გამოტანის შემდეგ 

სიტყვაც არ უნდა დაძრათ. თუკი განცხადების გაკეთება გსურთ, სათქმელი ახლავე 

თქვით. (ნენსი ისევ ისეა.) გახსოვდეთ, სასამართლოს თავისი წესი და რიგი აქვს. 

მესმის, რატომაც აღიარეთ დანაშაული, თუმც კი წამდაუწუმ გიმეორებდით: 

„მოსამართლის კითხვას ასე უპასუხეთ: დამნაშავედ თავს არ ვცნობ.“ ვიცი, რისი 

თქმაც გსურდათ. მაგრამ ახლა პროცესი დასრულდა. ამიერიდან, საპატიმროში 

შეგიძლიათ რაც გნებავთ, ის იფიქროთ, თქვათ ყველაფერი, რაც გულში 

დაგიგროვდათ და რაც მეც ვიცი. მაგრამ აქ განაჩენის გამოტანის შემდეგ ვერაფერს 

იტყვით. თუ სალაპარაკო გაქვთ, მანამდე უნდა მოითავოთ. გამიგეთ? 

ნენსი უყურებს და ხმას არ იღებს.  

მოსამართლე, მოუთმენლად: გაიგო?  

სტივენსი: ბატონო მოსამართლევ, გაიგო ისე, როგორც გატანჯულ და მიმნდობ სულს 

ძალუძს გაიაზროს ის, რაც თავს დაატყდა.  

მოსამართლე: თუ ასეა, განაჩენს წავიკითხავ. გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ, ნენსი 

მანიგო, სექტემბრის თვის მეცამეტე დღეს ქალაქ ჯეფერსონში წინასწარი განზრახვით 

საკუთარი ნებით მოკალით მისტერ და მის გოვენ სტივენსების ჩვილი, სასამართლოს 

განაჩენით გადაგიყვანენ საგრაფოს მთავარი ქალაქის საპატიმროში, სადაც მარტის 

თვის ცამეტ რიცხვში ჩამოგახრჩობენ და თქვენს სიკვდილს ოფიციალურად 

დაადასტურებენ. ღმერთმა შეგინდოთ!  

ნენსი, ძალიან მშვიდად, გაუნძრევლად, ისე რომ პირდაპირ არავის მიმართავს. ხმა 

დარბაზს ავსებს: იქნეს ნება შენი, უფალო. გმადლობთ, უფალო.  

უჩინარი დარბაზიდან გაოცებულ დამსწრეთა შეკავებული შეძახილები ისმის. 

დარბაზისთვის მიუღებელია ეს მოულოდნელი თავნებობა და წესისგან გადახვევა 

პროცესის მსვლელობაში. სადაცაა აღშფოთება იფეთქებს. ნენსი ისევ ისე უშფოთველი 

და უდრტვინველია. მოსამართლე ჩაქუჩს მაგიდაზე ურტყამს. სასამართლოს 

აღმასრულებელი მყისვე წამოხტება. ფარდა ნაჩქარევად იწყებს დაშვებას, ბიძგებით, 

თითქოს მოსამართლე, მცველები და მთელი დარბაზი ქვემოთ ექაჩება რათა 

მაყურებელს მოარიდონ სამარცხვინო სცენა. დარბაზის სიღრმიდან ქალის ხმა ისმის, 

ვერ გაარჩევთ ოხვრაა თუ მოთქმა, იქნებ ქვითინიც.  

მოსამართლე: სიჩუმე! სიჩუმე! დაცალეთ დარბაზი!  

ზარის გაბმული და მკვეთრი წკრიალი.  ფარდა იხურება და სცენას ფარავს. 

 

 

 



სურათი მეორე 

13 ნოემბერი. 18 საათი. ფარდა ნელა იწევა. ახალგაზრდა სტივენსების სახლის 

სასტუმრო ოთახი. ოთახის შუაში მაგიდა; მაგიდაზე ლამპა, გარშემო სკამები. უკან, 

მარცხნივ, ტახტი, ლამპიონი, კედელზე ნათურები. მარცხნივ დერეფანში გამავალი 

კარი. კიდევ ერთი ორფრთიანი კარი. კარს უკან მოჩანს სამზარეულო. მარჯვნივ 

ბუხარი ხელოვნური კუნძებით. ბუხარს გაზით ანთებენ. ელეგანტური, მოდერნული 

გარემო, თუმცა თვით ოთახს სხვა ეპოქის ფერი დაჰკრავს, მაღალი ჭერი და ავეჯის 

ნაწილი სახლის სიძველეს მიანიშნებს. 

ისმის ნაბიჯების ხმა. მერე ლამპები ერთბაშად ინთება, თითქოს ოთახში შემოსულმა 

ჩასართავს გამოკრა ხელი. მარცხენა კარი იღება, გამოჩნდება ტემპლი, ფეხდაფეხ 

გოვენი, და ვექილი გევინ სტივენსი მოჰყვებიან. ტემპლი ოცდახუთი წლის 

ახალგაზრდა ქალია, ერთობ სანდომიანი და ელეგანტური, კარგად მოვლილი. ქალს 

ბეწვის ქურქი აცვია, ღილები შეხსნილი აქვს. ქუდი ახურავს, ხელში ჩანთა უკავია. 

აღელვებული და დაძაბული ჩანს, მაგრამ თავს იკავებს. მაგიდისკენ მიდის, გოვენი 

ცოლზე სამი თუ ოთხი წლით უფროსია. მისი მსგავსი ახალგაზრდა კაცი ამერიკის 

შეერთებული შტატების სამხრეთში ბევრია. მდიდარი მშობლების ერთადერთი 

ვაჟიშვილები, დიდი ქალაქების კერძო სახლების მობინადრენი, საუკეთესო 

უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულნი - გამორჩეული სპორტული კლუბების 

წევრები, ახლა უკვე ოჯახის პატრონები, წარმატებით უძღვებიან საკუთარ საქმეს, 

განსაკუთრებით ფინანსებთან დაკავშირებულს: ბამბის საბაზრო ფასი, ფულადი 

ღირებულებანი და ობლიგაციები. გოვენს მათგან ცოტაოდენ განსხვავებული იერი 

აქვს. თუ დააკვირდებით, მიხვდებით, რომ რაღაც შეემთხვა, თანაც ტრაგიკული, ის, 

რასაც არ ელოდებოდა და რომელსაც ვერ უძალიანდება. ამიტომაც ეგუება და 

ცდილობს, შექმნილ მდგომარეობას როგორმე თავი დააღწიოს. და მცდელობაში, 

შეიძლება პირველად ცხოვრებაში, გულწრფელია და კაცთმოყვარე. გოვენს და 

სტივენსს პალტო აცვიათ, ქუდი ხელში უკავიათ. სტივენსი შემოსვლისთანავე 

ადგილზე ჩერდება. გოვენი ქუდს ტახტზე მოისვრის და ტემპლისკენ მიდის, 

რომელიც მაგიდასთან დგას და ხელთათმანს იძრობს. 

ტემპლი, მაგიდაზე დადებული ყუთიდან სიგარეტს იღებს, ხმით ბრალდებულს 

ბაძავს, ძალიან აღგზნებულია, ცდილობს თავი მოთოკოს: „დიახ, ბატონო“. „დამნაშავე 

ვარ, ბატონო.“ „გმადლობთ, ბატონო.“ თუკი მეტი სათქმელი არაფერი გაქვს როდესაც 

ჩამოხრჩობას გისჯიან, რომელი თავაზიანი ნაფიცი მსაჯული გეტყვის უარს და 

სურვილს არ აგისრულებს ? 

გოვენი: კმარა, ტემპლ. გაჩუმდი! ცეცხლს დავანთებ და სასმელს მოვიტან. (სტივენს :) 

ან იქნებ გევინმა იკდროს ხელის განძრევა და ბუხარს მიხედოს, სანამ მე მეტრ-

დოტელის როლს გავითამაშებ.  



ტემპლი, სანთებელას იღებს: სასმელი მოიტანე. ბუხარს მე მოვუვლი. ასე რომ ბიძია 

გევინს აქ დარჩენას აღარაფერი აიძულებს. მგონი, გამოსამშვიდობებელი სიტყვის 

სათქმელად ემზადება. „ახლა, როცა თქვენი ქალიშვილის მკვლელის გადასარჩენად 

ძალა არ დავიშურე, თუმც კი ვერაფერი ვუშველე ქალს, რომელმაც ჩემი ძმის 

შვილიშვილი დაახრჩო, ნება მომეცით, დაგტოვოთ“. ჰოდა, გოვენ, ჩათვალე, რომ 

ყველაფერი გვითხრა. შეუძლია სახლში დაბრუნდეს. 

ბუხრისკენ მიდის, იჩოქებს და გაზის სარქველს ატრიალებს, ხელში სანთებელა 

უკავია.  

გოვენი, შეშფოთებული: ტემპლ! 

ტემპლი, ცეცხლს ანთებს: ბოლოს და ბოლოს, შემიძლია დავლიო თუ არა?  

გოვენი: რა თქმა უნდა. (სტივენსს:) პალტო გაიხადეთ და სადმე დადეთ.  

სასადილო ოთახისკენ მიდის. ტემპლს მიჩერებული სტივენსი გაუნძრევლად დგას.  

ტემპლი, მუხლებზე მდგარი, სტივენსს ზურგს აქცევს: თუ რჩებით, დაჯექით, თუ არა 

და წაბრძანდით. მე მაინც მეორეს გირჩევდით. დედის ტკივილისა და შურისძიებით 

გამოწვეული სიტკბოების განცდა სიმარტოვეში სჯობს, ხომ ასეა?  

სტივენსი უყურებს. შემდეგ მისკენ მიდის, ჯიბიდან ცხვირსახოცს იღებს, ტემპლის 

უკან ჩერდება და ცხვირსახოცს აწვდის. ქალი სრულიად მშვიდი სახით ჯერ 

ცხვირსახოცს უყურებს, შემდეგ სტივენსს.  

ტემპლი: რაში მჭირდება?  

სტივენსი: ლამაზი ცხვირსახოცია, დაგჭირდებათ.  

ტემპლი: რისთვის ? მატარებლის ვაგონში ჭვარტლის გადასაწმენდად ? ჩვენ 

თვითმფრინავით მივფრინავთ, განა გოვენმა არ გითხათ ? შუაღამისას მემფისის 

აეროპორტიდან ავფრინდებით, მეორე დილით კი კალიფორნიაში ვიქნებით. დიახ, 

კალფორნიაში!  

სტივენსი: თან იქონიეთ.  

ტემპლი, წინ დაუდგება სტივენსს: თუკი ჩემი ცრემლების სანახავად მოხვედით, 

ახლავე გეტყვით, რომ ამაოდ გაისარჯეთ, ვერ ეღირსებით! ვერც ამას, ვერც სხვას ამის 

მსგავსს! არ ვიცი, აქ რამ მოგიყვანათ. ერთს კი გეტყვით, ვერაფერს გამომრჩებით! 

გესმით?  

სტივენსი: მესმის.  

ტემპლი: ესე იგი, ჩემი არ გჯერათ. (მოახლოებული ხმაური.) ბრუნდება. ისიც 

შეგეკითხებათ და უნდა აუხსნათ, ჩემგან რა გსურთ ან სახლში რატომ გამოგვყევით. 



 სტივენსი: სიმართლე ვუთხრა?  

ტემპლი: მომისმინეთ, ბიძია გევინ. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. სინამდვილეში, რა 

იცით?  

გოვენის გამოჩენისთანავე წინადადებას წყვეტს და საუბრის თემას ცვლის, ისე 

მარჯვედ, რომ ახალშემოსული ვერაფერს ხვდება.  

სხვა თუ არაფერი, მისი ვექილი ბრძანდებით. თქვენთვის მაინც უნდა ეთქვა. 

ნარკოტიკებით გაბრუებულ ბავშვის მკვლელსაც კი აქვს თავის გასამართლებელი 

მიზეზი. 

გოვენი : ხომ გითხარი, ამაზე ნუღარ ვილაპარაკებთ-მეთქი.  

შემოაქვს სინი, რომელზეც წყლიანი სურა, ყინულის პატარა სათლი, სამი ცარიელი და 

სამი ვისკით შევსებული ჭიქა დევს. პალტოს ჯიბიდან ვისკის ბოთლს იღებს, ტემპლს 

უახლოვდება და სინს გაუწვდის.  

მიირთვი. მეც დავლევ. პირველი ჭიქა რვა წლის შემდეგ. თუმცა, რატომაც არა?  

ტემპლი: რატომაც არა? 

ტემპლი ჭიქას იღებს. გოვენი სინს სტივენსს უწვდის. ისიც იღებს ჭიქას. გოვენი სინს 

მაგიდაზე დებს და მესამე ჭიქას წაეტანება. 

გოვენი: რვა წელია, წვეთი არ ჩამსვლია ყელში. რვა წელი, ხომ არ ვცდები? თუ 

დაწყებას ვაპირებ, ან ახლა, ან არასდროს. ყოველ შემთხვევაში, დიდხანს ვიმარხულე. 

(სტივენსს :) ჭიქა ბოლომდე დაცალეთ! ცოტა წყალს ხომ არ ინებებთ?  

ჭიქას, რომლისთვისაც პირი არ დაუკარებია, სინზე დებს, მეორე ჭიქაში წყალს ასხამს 

და სტივენსს უწვდის, რომელმაც ის-ის არის ჭიქა დაცალა. სტივენსი ჭიქას 

ჩამოართმევს. ტემპლის ჭიქა ისევ სავსეა.  

ახლა კი, მეტრ  სტივენს, იქნებ აგვიხსნათ, აქ რამ მოგიყვანათ?  

სტივენსი: თქვენმა ცოლმა ხომ გითხრათ, გამოსამშვიდობებელი სიტყვის სათქმელად 

მოვიდაო.  

გოვენი: თუ ასეა, კარგად ბრძანდებოდეთ! ეს ბოლო ჭიქაც დალიეთ, 

სტუმართმოყვარეობა არც ჩვენთვისაა უცხო ხილი. მერე კი წადით!  

იღებს სტივენსის ჭიქას და მაგიდასთან ბრუნდება.  

ტემპლი, სავსე ჭიქას სინზე დებს: ასეც მოიქცევა. დარჩენას არც აპირებდა. ხომ ხედავ, 

ისე სვამს, პალტოც არ გაუხდია.  



გოვენი, ჯიბიდან ბოთლს იღებს და სტივენსისთვის სოდიან ვისკის ამზადებს: თავს 

რატომ შეიწუხებდა? თუკი სასამართლოში ძმის შვილიშვილის მკვლელი ზანგი 

ქალის დასაცავად ხმა აიმაღლა, იმასაც შეძლებს, რომ შალის პალტოში გამოწყობილმა 

ხელი გამოიშვიროს და ბავშვის დედას ჭიქა მიუჭახუნოს! (ტემპლი შეირხევა.) ვიცი, 

ტემპლ, თავის შეკავება მმართებს. მაგრამ იქნებ უმჯობესია ვილაპარაკო და 

ყველაფერი ამოვთქვა, ყოველივესგან გავთავისუფლდე, ცოტა ხნით მაინც, თუნდაც 

წამით.  

ტემპლი, ყურადღებით აცქერდება სტივენსს. ისიც ქალს უყურებს. სერიოზული, 

მკაცრი გამოხედვა აქვს: სწორედ რომ ასეა! დავსხდეთ. იმედი მქავს, ბიძია სტივენსი 

ჭიქას შენც მოგიჭახუნებს, ძვირფასო.  

გოვენი, ვისკის მზადებაში: ეჭვიც არ შეგეპაროს! ვერაფერი დაუშლის. თუმცა, მამა 

რატომ უნდა შეიბრალოს? კანონს თუ დავუჯერებთ, მამაკაცები უგრძნობნი არიან და 

არც არასოდეს იტანჯებიან. ის მხოლოდ ქალებისა და ბავშვებისთვისაა მოწყალე, 

განსაკუთრებით, ქალებს მიაგებს პატივს, უფრორე კი ნარკოტიკების მოყვარულ 

ფერადკანიან მეძავებს, რომლებიც თეთრკანიანების შვილებს კლავენ. (ჭიქას სტივენსს 

უწვდის. სტივენსი ართმევს.) ჰოდა, თუ ასეა, რატომ უნდა მოვთხოვოთ სტივენსს, 

ბრალდებულის დამცველს, შეიბრალოს კაცი და ქალი, რომლებიც მხოლოდ 

შემთხვევის წყალობით არიან მისი ძმისშვილები და მოკლული ბავშვის მშობლები?  

ტემპლი, უკმეხად: მეტისმეტი მოგდის, გოვენ!  

გოვენი: მაპატიეთ! (ქალისკენ მიბრუნდება, ხედავს რომ ტემპლს ხელში არაფერი 

უჭირავს.) შენ რა, არ სვამ?  

ტემპლი: არა, გმადლობთ, რძეს დავლევ.  

გოვენი: რძეს? ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, ცხელს?  

ტემპლი: ჰო, თუ არ შეწუხდები.  

გოვენი : სრულიადაც არა. სასმელის მოსატანად რომ წავედი, მადუღარა გაზქურაზე 

შევდგი. ერთი სიტყვით, ყველაფერზე ვფიქრობ. (სასადილო ოთახის კარისკენ მიდის.) 

ჰო, მართლა, ჩემს მოსვლამდე ბიძაჩვენი არ გაუშვა. თუ საჭირო გახდა, კარი ჩაკეტე. 

(გადის. სანამ კარი არ დაიხურება, ტემპლი და სტივენსი უძრავად დგანან.)  

ტემპლი, სხაპასხუპით და უკმეხად: აბა, რა იცით? (უფრო სწრაფად.) ოღონდ, არ 

იცრუოთ! თქვენც ხედავთ, დრო ხელში გვადნება.  

სტივენსი: დრო აღარ გვრჩება? რატომ? იმიტომ ხომ არა, რომ თქვენი თვითმფრინავი 

ამ საღამოს მიფრინას? აი, ნენსის კი დრო თავზე საყრელად აქვს. მარტამდე ოთხი 

თვეა. 13 მარტს ჩამოახრჩობენ. 



ტემპლი: კარგად ხვდებით, რასაც ვგულისხმობ… ვექილს შეუძლია ყოველდღე 

ინახულოს კლიენტი. ზანგი ქალი და თეთრკანიანი მამაკაცი. უნდა 

აგელაპარაკებინათ. შეგეძლოთ დაგეშინებინათ, ერთი ბეწო კოკაინით ან ერთი ჭიქა 

არყით მოგესყიდათ.  

ერთბაშად ჩუმდება. სტივენსს თვალს უსწორებს. გაოცებული ან იქნებ 

იმედგაცრუებული, ძლივს გასაგონად ლაპარაკობს. 

ღმერთო ჩემო! სულ არაფერი უთქვამს? ვერ დავიჯერებ. თქვენ არაფერი იცით. 

გამოდის მე უნდა აგიხსნათ. არა, ვერავინ დამაჯერებს. შეუძლებელია. 

სტივენსი: შეუძლებელი? ასე გგონიათ? მაშ, კარგი. ქალს ჩემთვის მეტი არაფერი 

უთქვამს.  

ტემპლი: თქვენი არ მჯერა, მაგრამ ეს არაფერი. ფიქრობთ, რაღაც იცით. არ 

გეკითხებით, ვისგან ან საიდან. მხოლოდ ეს მითხარით, როგორ გგონიათ, რა მოხდა?  

სტივენსი: იმ ღამით ვიღაც მამაკაცი გესტუმრათ.  

ტემპლი, სამზარეულოს ხმაურს აყურადებს. მერე სტივენსისკენ გადადგამს ნაბიჯს: 

კარგად მომოსმინეთ. იმ ღამით ჩემთან არავინ ყოფილა. ჩემს სიტყვას არ გადავალ, 

გესმით ? უკვე გითხარით, ვერაფერს გამომტყუებთ-მეთქი. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ 

სასამართლოში  გამომიძახოთ და ფიცი დამადებინოთ, თუმცა ნაფიც მსაჯულებს 

სულაც არ მოეწონებათ, ვიღაცის ხუშტურის გამო ისედაც გატანჯული დედის კიდევ 

მეტად გაწვალება. მაგრამ თქვენ ეს სრულიად არ გაღელვებთ. (ტონს იცვლის.) 

მაპატიეთ, ბიძია გევინ. ვწუხვარ, ზედმეტი მომივიდა. ერთი იცოდეთ, მე ვერაფერს 

ვიტყვი. ვერც კი წარმომიდგენია. არა, ვერასდროს ვიტყვი !.. (სამზარეულოს კარი 

გაჯახუნდება.) გოვენთან მარტო დაგტოვებთ. მაღლა ავალ და ჩემს ოთახში 

გამოვიკეტები. უეჭველია, ერთმანეთისთვის ბევრი გაქვთ სათქმელი. 

ჩუმდება. გოვენს პატარა სინით რძიანი ჭიქა შემოაქვს და მაგიდას უახლოვდება.  

გოვენი : რაზე საუბრობდით?  

ტემპლი : ისეთი არაფერი. ბიძია გევინს ვეუბნებოდი, რომ ძველი დროის ვირჯინიელ 

ჯენტლემენს ჩამოჰგავს, სხვათა შორის თქვენც. როგორც ჩანს, მემკვიდრეობით 

გადმოგეცათ… (მამაკაცებს უყურებს.) მართლაც რომ შესაშური მემკვიდრეობაა. ბეკის 

უნდა მივხედო. დავბან და ვასადილებ. (ჭიქას ხელს შეავლებს. რწმუნდება, რომ 

ცხელია და ჩამოართმევს.) გმადლობთ, ძვირფასო. 

გოვენი, სტივენსს: ხომ ხედავთ, ზომიერად ცხელია. ჩინებულად მოვემსახურე ! 

კარგად გამწვრთნეს ! 

  



ერთბაშად ჩერდება, ტემპლს აკვირდება, რომელიც, არც კი განძრეულა. ადგილზე 

დგას, ჭიქა ხელში უჭირავს. გოვენი უახლოვდება და ეხვევა. ქალი ლოყას უშვერს და 

ხევდება. მერე, ჭიქით ხელში, დერეფანში გამავალი კარისკენ მიდის.  

ტემპლი, სტივენსს: ნახვამდის, ბიძია გევინ. ივნისამდე ვეღარ გნახავთ.  

სტივენსი : ვინ იცის, იქნებ, 13 მარტს?  

ტემპლი : არა. მხოლოდ ივნისში. ბეკი ღია ბარათს გამოგიგზავნით თქვენ და მეჯის. 

თუ ვინიცობაა, რამე ახალს შეიტყობთ, რაც ნანსის წაადგება და სიმართლე იქნება, 

ისეთს, რასაც ჩემი დამოწმება დასჭირდება, თუმც კი ვერ წარმომიდგენია, რაში უნდა 

გამოგადგეთ, მომწერეთ. (დაახანებს.) თუმცა, მართალი თუ გნებავთ, არ ვიცი, კიდევ 

რა უნდა შეიტყოთ.  

სტივენსი : ის, რაც არ ვიცი, თქვენგან შეიძლება შევიტყო.  

ტემპლე, ცოტა ხნის დუმილის შემდეგ: ჩემი იმედი ნუ გექნებათ, ბიძია გევინ. რატომ 

უნდა ვილაპარაკო, როდესც სხვები დუმილს არჩევენ ? თუკი მავანს ერთი სული აქვს, 

ზეცად აღევლინოს, ხელი რატომ უნდა შევუშალო? ღამე ნებისა.  

გადის და კარს გაიხურავს. ჩაფიქრებული სტივენსი შემობრუნდება და ჭიქას სინზე 

დებს. 

გოვენი : ორთავეს სიამოვნებით გისმენდით.  გულწრფელად და თბილად 

საუბრობდით, ისე, როგორც მოსიყვარულე ბიძა-ძმისშვილს სჩვევიათ, რომლებსაც 

ერთმანეთისგან დასამალი არაფერი აქვთ. (უხეშად) იქნებ, სასმელი ძირამდე 

დაიყვანოთ ? სადილობა და ბარგის ჩალაგება უნდა მოვასწრო.  

სტივენსი: ჭიქისთვის პირიც არ დაგიკარებიათ. ჩემთან სმას ერიდებით? 

გოვენი, სავსე ჭიქას იღებს: სულაც არა, მაგრამ უმჯობესი იქნება, წახვიდეთ და ნება 

მოგვცეთ, დავტკბეთ შურისძიებით, რომელიც სასამართლომ ბავშვის სანაცვლოდ 

მოგვიძღვნა. 

სტივენსი: ვისურვებდი, ამან მაინც მოგგვაროთ ცოტაოდენი შვება. 

გოვენი: მეც ამას შევთხოვ ღმერთს. დიახ, ამაზე ვლოცულობ. შურისძიება! თვალი 

თვალისა წილ! რა უაზრო სიტყვებია! მაგრამ ეს რომ გაიგო, ჯერ თვალი უნდა 

დაკარგო.  

სტივენსი: შურისძიება ჯერ არ დასრულებულა. ნენსი უნდა მოკვდეს.  

გოვენი : დიდი ამბავი. ერთი ვიღაც გალოთებული, წამლით გაჭყეპილი ზანგი 

დედაკაცი. არაფერი დანაკლისია. 



სტივენსი : მაწანწალა, ჩაშვებული, მომავალშიც რომ არაფერს ელოდებოდა, სანამ 

გულის კარნახს აყოლილმა მისტერ და მის გოვენებმა, ადამიანურობისა გამო, არ 

ამოათრიეს მყრალი გუბიდან, რათა მისთვის სიცოცხლის ხალისი დაებრუნებინათ.  

გოვენი უძრავად დგას. თითებს ჭიქას უჭერს. სტივენსი თვალს არ აცილებს.  

მან კი, მადლიერების ნიშნად…  

გოვენი: კმარა, გევინ. შინ დაბრუნედით! ჯანდაბამდის გზა გქონიათ! სადაც გნებავთ, 

იქ წადით, ოღონდ კი იქაურობას გაეცალეთ !  

სტივენსი : მივდივარ. წუთიც და აღარ შეგაწუხებთ. (დაახანებს.) გოვენ, თქვენ 

მართლა გსურთ, რომ ნენსი ჩამოახრჩონ?  

გოვენი: მე? არა! ამ ამბავთან საერთო არაფერი მაქვს. თქვენს ენაზე რომ ვთქვა, 

საჩივარიც კი არ შემიტანია. ერთი, რაც ყოველივე ამასთან მაკავშირებს, ის არის, რომ 

შემთხვევის წყალობით, იმ ბავშვის მამა აღმოვჩნდი, რომელიც ვიღაცამ… ერთი 

მაცოდინა ამ ნარეცხს ვისკი ვინ დაარქვა?  

ვისკიან ჭიქას ყინულის სათლში აგდებს. მერე მეორე ჭიქას დასწვდება და ვისკის 

ისხამს. ხმას არ იღებს, მაგრამ აშკარაა, იცინის. სიცილი თანდათანობით ისტერიული 

ხდება. ჭიქას პირთამდე ავსებს. სტივენსი ბოთლს წაეტანება და გოვენს აჩერებს.  

სტივენსი: გეყოფათ! შეწყვიტეთ!  

ბოთლს ართმევს, მაგიდაზე დებს, მერე ჭიქაში ვისკის ასხამს და გოვენს უწვდის. 

გოვენი ჭიქას იღებს, სიცილს წყვეტს და მშვიდდება.  

გოვენი, ჭიქა ხელში უჭირავს, მაგრამ არ სვამს: რვა წელი! რვა წელი სასმელის გარეშე!  

და აი, საზღაური ელოდებოდა! ბინძურმა ზანგის ქალმა ბავშვი მომიკლა და გაქცევაც 

კი არ სცადა, რომ პოლიციელს ან სხვა ვინმეს ესროლა და ჩაეძაღლებინა. გაიგეთ?  რვა 

წელია, არ დამილევია და, აი, რად დამიჯდა ეს თავშეკავება. ის მივიღე, რაც ჩემი 

ხანგრძლივი თვინიერებით დავიმსახურე. ასე იყოს! ყველაფრისთვის უნდა ვზღო. 

შემიძლია სმა დავიწყო, მაგრამ ახლა სასმელზე გული არ მიმდის. სიცილის უფლება 

მაინც ხომ მაქვს?! კარგი რამაა, არა? ჩემდა უნებურად, საქმე კარგად აეწყო. ასეა თუ 

ისე, დიდი ხარჯი არ გამიღია, კაცმა რომ თქვას, ნახევარ ფასში გამოვედი. ორი შვილი 

მყავდა და როდესაც საქმე გადახდაზე მიდგა, ერთი მომთხოვეს. მკვდარი ბავშვი და 

საჯაროდ ჩამოხრჩობილი ზანგი ქალი, აი, რა გადავიხადე თავის გადასარჩენად …  

სტივენსი: რისგან გადასარჩენად?  

გოვენი: წარსულისა და სიგიჟისგან. კიდევ, რვა წლის ლოთობისგან. თქვენც კარგად 

მოგეხსენებათ. ჩემი სილაჩრისგან, თუ გნებავთ. განა სასაცილოდ არ მაქვს საქმე? 

დიახ, უნდა ვიცინო, მაგრამ ძალიან ხმამაღლა არა, არც ძალიან დიდხანს. ხომ ასეა? 

ჩუ, ჩუ! ნუ შევაწუხებთ „გარდასულ დღეთა ქალბატონებს“, თუ გნებავთ, მადმუაზელ 



დრეიკს, ტემპლ დრეიკს, ამჟამად მადამ გოვენ სტივენსს. ნუ გავაღვიძებთ 

ახალგაზრდა ქალს და ნურც ჩემს მაშინდელ მეს. სილაჩრე. არა, ხომ ასე ვთქვი? 

რატომაც არა, ზედგამოჭრილი სიტყვაა. მაგრამ ყურს ჭრის. თუ ასეა, მოდით, ვთქვათ 

„გადაღლა“.  

სტივენსი : წარსული აღარავის ახსოვს.  

გოვენი : ნუთუ მართლა ? ძვირფასო ბიძავ, თქვენც არაფერი გახსენდებათ ? თუნდაც 

აქ, თქვენს წინ მდგომი გოვენ სტივენსი, რომელსაც ვირჯინიაში დარბაისლური 

ქცევები ასწავლეს, და ისე გახედნეს, რომ სმაშიც ჯენტლმენია. ერთ დღეს ათი 

ჯენტლმენის ოდენას სვამს, სოფლის კოლეჯიდან ქალიშვილს იტაცებს, რა თქმა 

უნდა, უმწიკვლოს, მანქანით სტადიონისკენ ფეხბურთის მატჩის საყურებლად 

გააქანებს, მერე ოცი ჯენტლმენის დასალევს სვამს, გზა ერევა, ისევ სვამს იმდენს, რომ 

ჯენტლმენების სათვალავიც კი ერევა, მანქანას ხევში გადაჩეხავს, ისევ ილეშება, 

დაბოლოს, გონებას კარგავს. ამასობაში კი, ქალიშვილს, ისევ ისე უმწიკვლოს და 

ვიღაც ჭკუაარეული ტიპი იტაცებს და მემფისის საროსკიპოში გამოკეტავს… 

(გაურკვევლად ბუტბუტებს.)  

სტივენსი : რას ამბობთ ?  

გოვენი : დიახ, დიახ. რაც არ უნდა ცუდად ჟღერდეს, მაინც „სიმხდალე“, სხვა სიტყვა 

არ გამოდგება. 

სტივენსი : მაგრამ ყოველივე ამის შემდეგ, იმ ქალიშვილის ცოლად მოყვანას 

სიმხდალეს ვერ უწოდებ…  

გოვენი : რა თქმა უნდა ! საროსკიპოს ბინადარს ცოლად ირთავ, აი, ეს მესმის ! 

საქებარი საქციელია, ამაზე მეტი რაღა ! წმინდა წყლის კეთილშობილი ვირჯინიელი 

ხარ ! არა, უფრო მეტიც ! ჯენტლმენების მთელი ჯარი უკან მოიტოვე !  

სტივენსი : მართლაც რომ ჯენტლმენური საქციელია, ვერაფერს იტყვი ! გოვენ, შენ 

ამბობდი, საროსკიპოში გამოკეტილი და კიდევ რაღაც დაამატე, თუმცაღა კარგად ვერ 

გავიგონე. 

გოვენი, სტივენსის ჭიქას წაეტანება: გადაასხით ეს ნარეცხი !  

სტივენსი, ჭიქას არ თმობს: საროსკიპოს ტყვე ქალზე ყვებოდით რაღაცას…  

გოვენი: სულ ეს იყო, მეტი არაფერი. ყველაფერი კარგად გაიგონეთ.  

სტივენსი: მგონი დაამატეთ: „და ეს მოსწონდა“ (ერთმანეთს თვალებში უყურებენ.) 

იქნებ, იმას ვერ პატიებთ და არა იმას, რომ უნებური მიზეზი გახდა თქვენი ცხოვრების 

იმ ნაწილისა, რომელსაც ვერ ივიწყებთ, ახსნას ვერ უძებნით, რომლის გამოსყიდვა არ 

შეგიძლიათ და რომელზეც გამუდმებით ფიქრობთ. საქმე ეს არ არის. ის ვერ 

გიპატიებიათ, რომ თვითონ არ იტანჯებოდა, პირიქით, ამაში სიამოვნებასაც 



პოულობდა. აი, აქ არის ძაღლის თავი დამარხული. სწორედ ამის პატიება არ 

შეგიძლიათ. მხოლოდ თავისუფლებას კი არ დაემშვიდობეთ, ადამიანური 

ღირსებებიც თან გადააყოლეთ. ცოლის და, რაც მთავარია, ბავშვების პატივისცემა 

დაკარგეთ. ასეთი სასტიკი საფასური დაგიჯდათ ის, რაც თქვენს ცოლს არც 

დაუკარგავს და არც არასოდეს უნანია. დანაკლისი ვერც კი შეიგრძნო. გოვენ, 

მითხარით, განა ამისთვის უნდა მოკვდეს ერთი საბრალო, გზააბნეული ზანგი ქალი ?  

გოვენი : გაეთრიეთ !  

სტივენსი : თუ ასეა, ტვინში ტყვია დაიხალეთ ! ნუღარ იღიზიანებთ ჭრილობას, 

გამუდმებით ნუღარ უბრუნდებით იმას, რისი დავიწყებაც არ შეგიძლიათ. მოიკალით 

თავი. თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ აღარაფერი გაიხსენოთ, ღამით აღარ 

გაიღვიძოთ ოფლში გახვითქულმა და კაეშანმოსილმოსილმა, რადგან საკუთარ თავს 

გახსენებას ვერ აუკრძალავთ და, მართალი თუ გნებავთ, არც გსურთ. თუ არადა, 

ერთხელ მაინც თვალი უსწორეთ სიმართლეს და მითხარით, რა მოხდა იმ ერთ თვეში, 

როდესაც დამთხვეულ კაცს მემფისის საროსკიპოში ჰყავდა გამომწყვდეული. რა 

მოხდა ისეთი, რის შესახებ არავინ არაფერი იცის, მხოლოდ თქვენ და მან, იქნებ არც 

თქვენ ?  

გოვენი თვალს არ აშორებს სტივენსს, ნელა დებს ჭიქას სინზე, იღებს ბოთლს და თავს 

ზემოთ წევს. გახსნილი ბოთლიდან სითხე მკლავზე ჩამოედინება და იატაკზე 

იღვრება. გოვენი ვერ ამჩნევს. ჩახლეჩილი ხმით, გაჭირვებით ამოილაპარაკებს.  

გოვენი : ო, ქრისტე ღმერთო, შენ შემეწიე ! გევედრები, დამეხმარე! 

სიჩუმე. სტივენსი აუჩქარებლად დებს ჭიქას სინზე. შემობრუნდება, ტახტთან 

ჩავლისას ქუდს იღებს და ოთახიდან გადის. გოვენს ცარიელი ბოთლი ისევ ხელში 

უჭირავს. შემდეგ ამოიოხრებს, თითქოს ქვითინს იკავებსო. აზრს იკრებს, ფხიზლდება 

და ცარიელ ბოთლს სინზე დებს. შეამჩნევს ვისკით სავსე ჭიქას, იღებს და ბუხარში 

მოისვრის.  

სინათლე ქრება. სრული სიბნელე. 

  

სურათი მესამე  

სტივენსების სასტუმრო ოთახი. 11 მარტის საღამო. ოთახი ისე გამოიყურება, როგორც 

ოთხი თვის წინ. მხოლოდ ეს არის, რომ მაგიდის ლამპა ანთია და ტახტიც სხვა 

ადგილას, დარბაზის პირისპირ დგას. კარები მიხურულია. თელეფონი პატარა 

სამფეხა მაგიდაზე დევს, მარჯვენა მხარეს. 

ჰოლის კარი იღება. შემოდის ტემპლი, უკან სტივენსი მოჰყვება. ქალს გრძელი 

პენუარი აცვია, თმა თავსუკან ბაფთით აქვს შეკრული, თითქოს დასაძინებლად 



ემზადება. სტივენსს პალტო აცვია და ქუდი ახურავს. წინა სურათში რომ ეცვა, ის 

კოსტიუმი აღარ აცვია. ქალი და სტივენსი ჩერდებიან. 

ტემპლი : კარი ღია დატოვეთ. ბაკის თავის ოთახში სძინავს. 

სტივენსი : თან წამოიყვანეთ ? 

ტემპლი : დიახ… 

სტივენსი : და ახლა ბავშვების ოთახში სძინავს… 

ტემპლი : დიახ. 

სტივენსი : ჯობდა, აქ არ ყოფილიყო… 

ტემპლი : ასეა თუ ისე, ახლა აქ არის. 

სტივენსი, ქალს უყურებს: ნამდვილი შანტაჟია, ტემპლ, ხომ ასეა ? განზრახ გააკეთეთ. 

მაგრამ მაინც ვილაპარაკოთ. 

ტემპლი : შანტაჟი ? რატომაც არა ? ვინ აუკრძალა ქალებს საჭიროების შემთხვევაში 

საკუთარ შვილებს ამოეფარონ ? 

სტივენსი : ერთი ეს მითხარით, კალიფორნიაში რატომ დაბრუნდით? 

ტემპლი : სიმშვიდეს ვეძებდი. (მაგიდისკენ მიდის.) ვერ ვიპოვე. დამთხვევების 

გჯერათ ? 

სტივენსი : გააჩნია. 

ტემპლი, მაგიდიდან დაკეცილ ტელეგრამას იღებს და ხსნის: ეს ტელეგრამა 6 მარტს 

გამომიგზავნეთ : „ცამეტამდე ერთი კვირა რჩება. შემდეგ სად წახვალთ?“ 

ტელეგრამას კეცავს. სტივენსი თვალს ადევნებს ქალს.  

სტივენსი: რისი თქმა გსურთ? დღეს უკვე თერთმეტია. ეს რა, დამთხვევაა? 

ტემპლი: არა. დამთხვევაზე ახლა მოგახსენებთ. (ჯდება. ტელეგრამას მაგიდაზე 

მოისვრის. სტივენსისკენ შემობრუნდება.) ექვსი მარტის ნაშუადღევი იყო. ბაკი და მე 

პლაჟზე ვიყავით. წიგნს ვკითხულობდი, უფრო სწორად, ვცდილობდი, რათა 

ტელეგრამაზე ფიქრი თავიდან ამომეგდო. ბიჭი თამაშობდა და გაუთავებლად 

ტიკტიკებდა. უცებ, მეკითხება: „დედიკო, დედიკო, კალიფორნია ჯეფერსონიდან 

შორს არის?“ ჰო, ძვირფასო-მეთქი, ისე რომ წიგნისთვის თვალი არ მომიშორებია. აქ 

კიდევ რამდენ ხანს დავრჩებითო. „სანამ არ მოგვბეზრდება, ძვირფასო.“ თვალებში 

შემომხედა და ერთობ მორიდებით მკითხა: „იქამდე დავრჩებით, სანამ ნენსის 

ჩამოახრჩობენ?“ წამსვე მივხვდი, რომ დავაგვიანე. დიახ, ადრე უნდა მივმხდარიყავი, 

რომ ასე მოხდებოდა. ახლა უკვე ძალიან გვიან იყო. ჰო-მეთქი, ვუთხარი. სხვა 



ვერაფერი მოვიგონე. მან კი ის კითხვა დამისვა, რომელსაც ჩვეულებრივ ბავშვები 

მშობლებს უსვამენ: „მერე სად წავალთ, დედიკო?“ თქვენც სწორედ ამას 

მეკითხებოდით: „მერე სად წახვალთ?“ ჰოდა, პირველივე თვითმფრინავით 

გამოვემგზავრეთ... გოვენს ძილის წამალი დავალევინე. იმედი მაქვს, ღრმა ძილით 

სძინავს. მერე თქვენ დაგირეკეთ. ამაზე რას იტყვით? 

სტივენსი: ვერაფერს. 

ტემპლი: ძალიან კარგი. თუ ღმერთი გწამთ, სხვა რამეზე ვილაპარაკოთ. (სკამს 

უახლოვდება). მთავარია, ახლა აქ ვარ. მნიშვნელობა არა აქვს, ვის გამო ვარ აქ. ხომ არ 

დალევთ? (არაფერს სთავაზობს და კაცის პასუხსაც არ ელოდება.) ნანსი უნდა 

ვიხსნათ, არა? თქვენ ჩამომიყვანეთ, თუ გნებავთ, თქვენ და ბაკიმ, რადგან გგონიათ 

რაღაც ვიცი, რაც თქვენთვის ჯერ არ მითქვამს. რატომ ფიქრობთ, რომ რაღაცას 

გიმალავთ. 

სტივენსი: იმიტომ, რომ კალიფორნია მიატოვეთ და ჩამოხვედით. 

ტემპლი: ეს საკმაო მიზეზი არ გახლავთ! კიდევ რა? 

სტივენსი : ისე, რომ იქ იყავით.  

ტემპლი თავს იბრუნებს, ხელს მაგიდაზე მოაფათურებს, სიგარეტის კოლოფს 

პოულობს, ერთს იღებს, მერე სანთებელასაც წაეტანება და სიგარეტთან ერთად 

მუხლებზე იდებს.  

სტივენსი : სასამართლოს დარბაზში… ყოველ დღე... მთელი დღე. პირველი 

დღიდანვე. 

ტემპლი  (თვალს ისევ არიდებს. გულგრილი იერი ადევს. სიგარეტი პირთან მიაქვს და 

ლაპარაკს იწყებს. ყოველ სიტყვაზე სიგარეტს ამოძრავებს.) : მე ხომ გულმოკლული 

დედა ვიყავი ? 

სტივენსი : რა თქმა უნდა. ტირილით თვალებგამოღამებული დედა… 

ტემპლი : შვილის ცხედარს გადამხობილი გაალმასებული ძუ ვეფხვი, რომელიც 

შურისძიებით ტკბებოდა. 

სტივენსი : ცრემლებდაშრეტილი დედის გული ერთდროულად დიდ ტკივილს და 

შურისძიების ჟინს ვერ დაიტევს. ან კი როგორ უნდა უცქიროს ქალს, რომელმაც 

შვილი მოუკლა ?! 

ტემპლი სიგარეტს უკიდებს, სანთებელას მაგიდაზე დებს. სტივენსი იხრება და 

საფერფლეს ქალისკენ მისწევს. 

  



ტემპლი : გმადლობთ. მომისმინეთ, გევინ. ბოლოს და ბოლოს, ვის რაში ანაღვლებს, რა 

ვიცი ისეთი, რაც თქვენ არ იცით. ამის ცოდნა არც არის სავალდებულო. ერთი რამ 

გვჭირდება… ფიცის ქვეშ ცნობა ან აღიარება იმისა, რომ ქალი გიჟია, რომ დიდი ხანია, 

ჭკუას გადავიდა. 

სტივენსი : ეს აზრი მეც გამიჩნდა, მაგრამ ახლა უკვე გვიანაა. ხუთი თვის წინ იყო… 

დღეს განაჩენი გამოტანილია. დამნაშავედ აღიარეს და თავისი მიუსაჯეს. 

კანონისთვის ის უკვე მკვდარია. კანონის თანახმად, ნენსი მანიგო აღარც კი არსებობს. 

ტემპლი : ხელი რომ მოვაწერო განცხადებას ? 

სტივენსი : მერედა, რას დაწერთ ? 

ტემპლი : ეს თქვენ უნდა მითხრათ. მირჩიეთ, როგორ აჯობებს. ვექილი თქვენ 

ბრძანდებით, თუმცა კი კლიენტს ვერ დაეხმარეთ. თუკი ვერაფერს მოიგონებთ, 

ვიტყვი, რომ მისი სიგიჟის ამბავი დიდი ხანია ვიცოდი. დიახ, მე, დედა, ამას ვიტყვი. 

ვინ არ დამიჯერებს ? 

სტივენსი : სასამართლოს შეურაცხყოფაზე რაღას იტყვით ? 

ტემპლი : რას გულისხმობთ ? 

სტივენსი : ბრალდებულს სასჯელი გამოუტანეს და, უცებ, წარმოიდგინეთ, მოწმე 

ხმამაღლა აცხადებს, რომ შეცდომა მოხდა და სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა 

გაუქმდეს. 

ტემპლი, აუღელვებლად : რაც გინდათ, ის მოიგონეთ. თქვით, რომ დამავიწყდა, რომ 

გადავიფიქრე. ან, თუ გნებავთ, გენერალურმა პროკურორმა (ადვოკატმა) მინახულა და 

გაჩუმება მთხოვა. 

სტივენსი : რას ამბობთ ! 

ტემპლი : თქვით, რომ დედა, რომლის ბავშვი აკვანში დაახრჩვეს, ყველაფრისთვის 

მზად იყო, რათა შური ეძია. ახლა, როდესაც საწადელს მიაღწია, იმასაც მიხვდა, რომ 

საქმის ბოლომდე მიყვანა არ სურს ; არ ძალუძს გასწიროს ადამიანის სიცოცხლე, 

თუნდაც ზანგი მეძავისა. 

სტივენსი , ქალს უყურებს. დუმილის შემდეგ: გამოდის, ქალის სიკვდილი გულში არ 

გიდევთ ? 

ტემპლი : აკი გითხარით. თუ ღმერთი გწამთ, ამაზე ნუღარ ვილაპარაკებთ. ნუთუ ასე 

ძნელია, მცირედი თხოვნა მაინც შემისრულოთ ? ბევრს ხომ არაფერს გთხოვთ ? 

სტივენსი : ესე იგი, ტემპლ დრეიკმა ნენსის შველა გადაწყვიტა ? 

ტემპლი : ქალბატონი ტემპლ გოვენი ქალის გადარჩენას აპირებს. 



დაჟინებით შესცქერის სტივენსს და სიგარეტს ეწევა. მერე ნელა გამოიღებს სიგარეტს 

პირიდან და საფერფლეში აქრობს. სტივენსი თვალს არ აცილებს.  

სტივენსი : ძალიან კარგი. ჩვენ ისევ სასამართლოს წინაშე წარვდგებით და 

განვაცხადებთ, რომ დანაშაულის ჩადენის დროს მკვლელი შეურაცხადი იყო. 

ტემპლი : მართალი ბრძანდებით. იქნებ, მაშინ მაინც… 

სტივენსი : მერედა, დამამტკიცებელი საბუთი ? 

ტემპლი : საბუთი ? 

სტივენსი : როგორ დაამტკიცებთ ? 

ტემპლი : არ ვიცი. ჩვეულებრივ, რას წერენ განცხადებაში ? რა უნდა გავაკეთო, რომ 

ჩვენმა მცდელობამ სასურველი შედეგი გამოიღოს ?  

ქალი ჩუმდება. სტივენსს უყურებს. თავის მხრივ, მამაკაციც თვალს არ აშორებს. ისიც 

დუმს. ბოლოს, ქალი ღრმად ამოიოხრებს. ოხვრა კვნესას უფრო წააგავს.  

ტემპლი : მეტი რა შემიძლია ? ჩემგან კიდევ რას ითხოვთ ? 

სტივენსი : ჭეშმარიტებას ! მხოლოდ ჭეშმარიტებას ძალუძს სასურველი შედეგის 

გამოღება. 

ტემპლი : ჭეშმარიტებას ? ჩვენ ვცდილობთ, ვიხსნათ მკვლელი, რომლის დამცველმა 

თვით აღიარა საკუთარი მარცხი. ჭეშმარიტებას რაღა შეუძლია ? (სწრაფად, მწარედ.) 

„ჩვენ“-მეთქი, ვთქვი. არა. მე მხოლოდ მე, შვილმოკლული დედა, ვცდილობ ვიხსნა 

მკვლელი. არა ვექილი გოვენ სტივენსი, არამედ მე, დედა! ნუთუ არ გჯერათ, რომ 

ყველაფერს გავაკეთებ, ყველაფრისთვის მზად ვარ. 

სტივენსი: ყველაფერს გააკეთებთ, გარდა იმისა, რასაც მართლა შეუძლია ქალის 

გადარჩენა. დავივიწყოთ, რომ ნენსი უნდა მოკვდეს. მერედა, რა დიდი ამბავია? ერთი-

ორი საეჭვო ფაქტი, ფიცის ქვეშ მიცემული ყალბი ჩვენება და მორჩა, სიკვდილი 

დამარცხებულია! სიკვდილი არაფერია. მთავარი უსამართლობაა. მას კი მხოლოდ 

ჭეშმარიტება თუ აღუდგება წინ. ჭეშმარიტება, ან სიყვარული. 

ტემპლი, მძიმე ხმით: სიყვარული! ღმერთო ჩემო, სიყვარული! 

სტივენსი: თუ გნებავთ, სიბრალული უწოდეთ, ან სიმამაცე, ან ბედნიერება, ან კიდევ, 

უბრალოდ, მშვიდი ძილის უფლება. 

ტემპლი: ვის ელაპარაკებით ძილზე? იმას, ვისაც ექვსი წელია... ო, გემუდარებით, 

თავი დამანებეთ! 



სტივენსი: ტემპლ, ნენსის ჩემი ოჯახის ნების საწინააღმდეგოდ ვიცავდი, იმათ 

საწინააღმდეგოდ, ვინც მიყვარს, და ამას ჭეშმარიტების სახელით ჩავდიოდი. მაგრამ 

განაჩენს, რომელიც მას გამოუტანეს, ჭეშმარიტებასთან საერთო არაფერი აქვს. ახლა კი 

ჭეშმარიტებას მხოლოდ თქვენგან, ერთ დროს რომ იყავით, იმ ტემპლ დრეიკისგან 

ველი. 

ტემპლი: მე კი გიმეორებთ, ჭეშმარიტება და სამართალი აქ არაფერ შუაშია. მეც 

ვერაფერში გამოგადგებით. უზენაესი სასამართლოს წინაშე როდესაც წარდგებით, 

ჭეშმარიტება არად წაგადგებათ, არავინ დაგიჯერებთ. თქვენ ფიცის ქვეშ დადებული 

მოწმის ჩვენება დაგჭირდებათ, რომელსაც ვერავითარი სასამართლო გვერდს ვერ 

აუვლის. 

სტივენსი: უზენაეს სასამართლოში არაფერი გვესაქმება. (ქალი დაჟინებით 

შესცქერის.) ეს ოთხი თვის წინ უნდა გვექნა. ახლა უკვე ძალიან გვიანაა. ჩვენ 

გუბერნატორთან წავალთ, ახლავე, ამ საღამოს! 

ტემპლი: გუბერნატორთან? 

სტივენსი: დიახ. მე მას ვიცნობ. მოგვისმენს, მაგრამ ეჭვი მეპარება, ნენსის შველა 

შეძლოს. 

ტემპლი: თუ ასეა, მასთან საუბარს რა აზრი აქვს? 

სტივენსი: გითხარით და კიდევ გიმეორებთ: ჭეშმარიტებისთვის. 

ტემპლი: მხოლოდ ამ საცოდავი მიზეზისთვის? ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვები 

დავხარჯოთ და სათქმელი ხმამაღლა ვთქვათ, მხოლოდ იმისთვის, რომ ვიღაცამ 

მოგვისმინოს,სულერთია ვინ, ვინმე უცხომ, რომელსაც ეს საქმე არაფრად ენაღვლება 

და რომელიც იმიტომ მოგვისმენს, რომ მოსმენა შეუძლია? თუ ასეა, თქვით და 

დაამთავრეთ, ლამაზი დასასრული მოუძებნეთ თქვენს ქადაგებას და მითხარით, რომ 

ყოველივე ეს მხოლოდ სულიერ სიმშვიდეს მომგვრის. 

სტივენსი: ერთხელ უკვე გითხარით, მშვიდი ძილის უფლებას მოიპოვებთ-მეთქი. 

ტემპლი: მე კი გიპასუხეთ, ექვსი წელია ძილს ღვიძილისგან, დღეს კი ღამისგან ვეღარ 

ვანსხვავებ.  

თვალებში შესქერის. კაცი არ პასუხობს. მხოლოდ უყურებს. ქალი ყოყმანობს. შემდეგ 

საბავშვო ოთახისკენ მიანიშნებს და ხმას იდაბლებს.  

კარგად მოგეხსენებათ, იმ ოთახში მყოფ ბავშვს ცხოვრება რომ არ  გავუმწარო, კრინტი 

არ უნდა დავძრა. აქ იმიტომ ჩამოვიყვანე, რომ თქვენც მასზე და მის სიმშვიდეზე 

გეფიქრათ. მაგრამ ვხედავ, არაფერი გამომივიდა. გსურთ, მასაც დააკარგინოთ ძილი. 



სტივენსი: მშვიდად მაშინ იძინებს, როდესაც თქვენც შეძლებთ დაძინებას. ტემპლი: არ 

მჯერა. მის სიმშვიდეს ის უფრო წაადგება, თუკი მისი დის მკვლელს ჩამოახრჩობენ და 

ჩვენ ყველაფერს დავიწყების წყალს გავატანთ. 

სტივენსი: ... და თავს ნუ გავიწვალებთ იმაზე ფიქრით, თუ რა საშუალებით, ან რა 

ტყუილის ფასად... 

ტემპლი: ტყუილიც წარსულს ჩაბარდება. 

სტივენსი: თქვენი სიტყვების თვითონ არ გჯერათ.  

ტემპლი მაგიდასთან ბრუნდება, სიგარეტს ანთებს და სტივენსს მიუბრუნდება.  

ტემპლი: კარგი, რადგან ასეა, ნუ დამზოგავთ. მიდით, შემეკითხეთ. 

სტივენსი: ვინ იყო ის მამაკაცი, რომელიც იმ ღამით გესტუმრათ? 

ტემპლი: გოვენი, ჩემი ქმარი. 

სტივენსი: გოვენი აქ არ იყო. ის და ბეკი დილის ექვს საათზე ახალ ორლეანში 

გაემგზავრნენ.  

ერთმანეთს უყურებენ. 

გოვენმა გამხილათ, უნებურად გამოუვიდა. მივხვდი, ეს მოგზაურობა თქვენ 

მოაწყვეთ, რომ იმ ღამეს ის და ბეკი სახლიდან შორს ყოფილიყვნენ. გამიკვირდა, 

ნენსიც რომ არ მოიშორეთ თავიდან. (უცებ გაჩუმდება, თითქოს რაღაც იაზრა). 

მოინდომეთ, სცადეთ, მაგრამ ნენსიმ უარი გითხრათ. დარწმუნებული ვარ, არ 

ვცდები. ვინ იყო ის კაცი? 

ტემპლი: ჯერ დამიმტკიცეთ, რომ მართლაც აქ იყო. 

სტივენსი: არ შემიძლია. ნენსი იმღამინდელ ამბავზე კრინტს არ ძრავს. 

ტემპლი: არაფერს ამბობს? მაშინ ყურადღებით მომისმინეთ. (ფეხზე დგას, კაცის 

პირისპირ დაჭიმული, გახევებული, და თვალებში შესცქერის.) ტემპლ დრეიკი 

მოკვდა. ის ახალგაზრდა ქალი, რომელიც ერთ დროს ვიყავი, ნენსი მანიგოზე ექვსი 

წლით ადრე მოკვდა. თუკი ნენსი მანიგოს მშველელი ძე-ხორციელი არავინ შერჩა, 

დაე, ღმერთი შეეწიოს. ახლა კი, დამტოვეთ!  

სტივენსს მისჩერებია. სიჩუმე. სტივენსი დგება, ტემპლს თვალს არ აშორებს. ქალიც 

დაჟინებით შესცქერის. სტივენსი კარისკენ გადადგამს ნაბიჯს. 

ღამე ნებისა. 

სტივენსი, ცოტა ხნის დუმილის შემდეგ: აზრს თუ შეიცვლით, დამირეკეთ. მაგრამ 

გახსოვდეთ, განაჩენის აღსრულებამდე ორი დღე რჩება. ღამე მშვიდობისა! 



სკამთან ბრუნდება, პალტოს და ქუდს იღებს, კარებისკენ მიდის და ოთახიდან გადის. 

შემოდის გოვენი. პერანგის ამარაა, ჰალსტუხი არ უკეთია, საყელო შეხსნილი აქვს. 

ტემპლს უყურებს. ქალი ხელებს ლოყებთან მიიტანს, ცოტა ხანს უძრავად რჩება, მერე 

ხელებს ჩამოუშვებს და ფეხის თრევით ტელეფონისკენ მიდის. გოვენი თვალს 

აყოლებს. ქალი ყურმილს იღებს. 

ტემპლი: 329, გეთაყვა. 

გოვენს ჯერ ვერ ხედავს. კაცი უახლოვდება. დამუშტულ ხელში რაღაც უჭირავს. 

ქალის ზურგსუკან დგება თუ არა, ტელეფონიც რეკავს. 

ტემპლი: ბატონ გევინ სტივენსს სთხოვეთ... დიახ, ვიცი, მაგრამ სადაცაა მოვა. 

გადაეცით, რომ დაურეკოს ქალბატონ...  

გოვენი ერთი ხელით ყურმილს წაეტანება და ტელეფონს თიშავს. მეორეთი მაგიდაზე 

პატარა მილს აგდებს.  

გოვენი: ძილის წამალი მოგიტანე რას მეტყვი კაცზე, რომელიც, გოვენს თუ 

დავუჯერებ, იმ ღამით აქ იყო?! მიდი, დიდი ჯაფაც არ დაგადგება. უბრალოდ თქვი, 

რომ ბეკის ბიძა იყო და დაგავიწყდა ჩემთვის გეთქვა.  

ტემპლი, თავდაპირველად შეცბუნებული ჩანს, მერე გარეგნულად მაინც მშვიდდება: 

რომ გითხრა, არავინ ყოფილა-მეთქი, დამიჯერებ? 

გოვენი: ეჭვი გეპარება?! რასაც მეტყვი, დავიჯერებ. შენი ყოველთვის მჯეროდა, ხომ 

ასეა? სხვათა შორის სწორედ ამან მოგვიყვანა აქამდე. იმაშიც კი დავირწმუნე თავი, 

რომ ახალ ორლეანში თევზაობის, ბრწყინვალე აზრი პირველად მე მომივიდა თავში. 

ახლაც ასე ვიფიქრებდი, თქვენი ესოდენ თავაზიანი საუბარი რომ არ მომესმინა და 

ბიძია გოვენს მისდა უნებურად ჩემთვის თვალი არ აეხილა. რა თქმა უნდა! ჩემს 

გარდა ყველამ ყველაფერი იცოდა! როდესაც ხვდები, რომ ერთადერთი სულელი შენ 

ხარ, ერთადერთი, ვინც... რა მეთქმის. ამაზეც მადლობელი ვარ. თუმცა, იქნებ 

შეეცადო და ერთხელ მაინც მითხრა სიმართლე. შეიძლება გოვენი არ ცდება. 

შეიძლება საქმე ჩემს ცოლთან კი არა, ვინმე ტემპლთან ჰქონდა, რომელსაც მე და შენ 

კარგად ვიცნობდით და რომელიც შორიდან ჩამოვიდა. შეიძლება კაცი, რომელიც აქ 

იყო, ბეკის ნამდვილი მამაა. იქნებ სურდა მეფიქრა, რომ ბავშვს სიცოცხლე მე მივეცი, 

ქალაქშივე იმ საღამოს შემთხვევით მოხვდა. 

ტემპლი, ოთახისკენ ბრუნდება: გაჩუმდი! 

გოვენი: ნუ გეშინია. გარწმუნებ, ხმაურს არ ავტეხ, არც დაგარტყამ. ცხოვრებაში ქალზე 

ხელი არ აღმიმართავს, წარმოიდგინე, თვით მეძავზეც კი, ახლანდელზე ან ყოფილზე. 

თუმცა, ისეთებიც არიან, ვინც ამტკიცებს, რომ არსებობს ორი სახეობა ქალებისა, 

რომლის ხელის ხლება კაცისთვის ნებადართულია: საკუთარი ცოლი და საკუთარი 



მეძავი. ჰოდა, ბედი არ გინდა! ხელის ერთი შემოკვრით შემიძლია ორთავე 

ერთდროულად გავასილაქო. (ჩუმდება. თავს ძლივს ერევა. ქალს ზურგს უბრუნებს. 

შემდეგ, შეცვლილი ხმით) ხომ არ დალევ? 

ტემპლი, გახევებული: არა. 

გოვენი, სიგარეტის კოლოფს უწვდის: მაშინ სიგარეტი აიღე, რამე გააკეთე, ნუ ხარ ასე 

გაშეშებული.  

ტემპლი სიგარეტს იღებს, მერე მკლავს გახევებულ სხეულზე ჩამოაცურებს.  

გოვენი: ერთი ქულა ჩემს სასარგებლოდ. თავის მოთოკვა მოვახერხე (დროზე 

გავჩერდი). ახლა შეგვიძლია თავიდან დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, თუკი ერთმანეთს 

ვუგებთ. თუმცა, ადვილი საქმე არ უნდა იყოს. ამ საღამოს სენსაციური ახალი ამბების 

თქეში მოდის. რა გასაკვირია, რომ მაღალი წრის ჭორებმა თავგზა აგვირია და 

თანხმობას ვერა და ვერ ვაღწევთ ისეთ უბრალო საკითხშიც კი, როგორიცაა იმის 

დადგენა, თუ როგორ გახდა დედა და ერთგული მეუღლე, რომელიც ერთბაშად საქმეს 

ჩამოშორებულ მეძავად იქცა, საკუთარი შვილის მკვლელობის მიზეზი! 

ტემპლი: მაშ, კარგი. მოდი, ერთხელ და სამუდამოდ მოვრჩეთ იმას, რასაც აქამდე 

ერთმანეთს ვუმალავდით. 

გოვენი: გგონია, ამას შევძლებთ? ნუთუ გგონია, რომ ერთ დღეს ვალს ბოლომდე 

გადაიხდი, აღარავინ არაფერს მოგკითხავს და არც არაფერი გექნება გადასახდელი, 

თითქოს ერთი უბრალო შეცდომა იყო დალაპარაკადაც არ ღირს. ღმერთო ჩემო, მაშ, 

თუ ასეა, ვიცინოთ. მიდი, გაიცინე! 

ტემპლი, გაცხარებით: გეყოფა, გოვენ! 

გოვენი: ჩინებულია! გამილაწუნე, დამარტყი! შეიძლება ხელი შემოგიბრუნო და 

ვინიცობაა ჩემი პატიება შეძლო.  კარგად იცი, რასაც ვგულისხმობ: იქნებ ყველაფერი 

მაპატიო, უპირველეს ყოვლისა კი რვა წლის წინანდელი სიმთვრალე, როდესაც 

იმიტომ კი არ დავთვერი, რომ მინდოდა, არამედ იმიტომ, რომ მეშინოდა. მე, 

კოლეჯის ყოჩს, წარჩინებულ სტუდენტს, გოგონების რისხვას, შარლოტვილის 

უნივერსიტეტის კლუბის პრეზიდენტს, რომელიც სახელით მიმართავდა ნიუ-იორკის 

ჩაის სალონების მანდილოსან სტუმრებს, მეშინოდა იმისა, რომ ვერაფერს გავაწყობდი 

17 წლის მისისიპელ პროვინციელ ქალიშვილთან, ვერაფერს ვეტყოდი 

ცხვირმოუხოცელ ღლაპს, რომელსაც ბაკალავრის გამოცდამდე ფეხი არ გამოუდგამს 

სახლიდან. დიახ, დავთვერი, რათა გამბედაობა მომეხმო და გამოგლაპარაკებოდი, 

დამერწმუნებინე, იმ საექსკურსიო მატარებლიდან ჩამოსულიყავი. 

ტემპლი: ძალა არ დაგიტანებია. 

გოვენი: რაო? 



ტემპლი: ძალა არ დაგიტანებია,უბრალოდ შემომთავაზე და მეც დაგემორჩილე. 

ბრალი არაფერში მიგიძღვის! 

გოვენი: გაჩუმდები თუ არა? მითხარი, მორჩები თუ არა? ყველაფერი ჩემი ბრალია! 

ყველაფერი ჩემს კისერზეა! ჰოდა, კიდეც უნდა ვისარგებლო ამით. ამის ნება მაინც 

მომეცი. ჩემთვის ვიქნები და ჩემს ნებაზე ვიწუწუნებ. შენ კი ხელი არ შემიშალო. თუ 

გინდა, შენც ამყევი, იწუწუნე, შეიძლება გესიამოვნოს კიდეც. იწუწუნე იმაზე, რასაც 

მე, შენი აზრით, რვა წელიწადია საკუთარ თავს ვუმეორებ. შენ რომ არა, შემეძლო 

კეთილი, ჭკვიანი, პატიოსანი ქალიშვილი შემერთო, რომელიც ქმარზე ადრე სხვას არ 

ჩაუწვებოდა...(ჩერდება, სახეზე ხელებს აიფარებს.) ვფიქრობ, ერთმანეთი უნდა 

გვყვარებოდა! ნუთუ არ გახსოვს? 

ტემპლი: ჰო. 

გოვენი: რა ჰო? 

ტემპლი: ერთმანეთი უნდა გვყვარებოდა. 

გოვენი, ხელს უწვდის: მოდი! მომიახლოვდი! 

ტემპლი, არ ინძრევა: არა. 

გოვენი, გამოერკვევა ძალიან კარგი. ნება შენია. მაშ, მიიღე, რასაც იმსახურებ. ასე და 

ამრიგად, იმ ღამით ჩვენთან ვიღაც იყო. 

ტემპლი: არავინ ყოფილა. 

გოვენი, არ უსმენს: რადგან ბიძია გევინმა იცის, ვეჭვობ, მთელმა ჯეფერსონმა იცის; რა 

თქმა უნდა, ჩემ გარდა. ჯერჯერობით არ მესმის, რა ხელი აქვს იმ კაცს 

მკვლელობასთან. შეიძლება ნენსიმ საწოლში წაგასწროთ და ბავშვი მოკლა. მიზეზი? 

ბოღმა, სექსუალური აღგზნება ან რაიმე ამის მსგავსი. ან იქნებ, ნენსი სულაც არ იყო 

აღგზნებული, იქნებ ციებ-ცხელებით შეპყრობილებს დაგავიწყდათ, რომ საწოლში 

ბავშვი გეწვათ ჰოდა, იმ გნიასში და წრიალში... ხომ ხვდები? ხომ ხვდები, რისი 

წარმოდგენა შემიძლია? 

ტემპლი თავს აქიცინებს, თითქოს სადაცაა ნერვები უმტყუნებს: არა, არა, არა... 

გოვენი: არაო, ამბობ? უნდა დაგიჯერო? მიდი, მითხარი! მითხარი, რომ იმ ღამით 

არავინ გყავდა.  

ტემპლი დუმს. 

ხედავ? ვერ უარყოფ. 

ქალი დუმს. 

  



ძალიან კარგი. ასე ჯობს. უფრო გასაგებია. ყოველ შემთხვევაში, გევინისთვის 

იმღამინდელი ამბავი არ მოგიყოლია. არც მე მსურს რაიმეს გაგება. ვერავინ ვერაფერს 

გაიგებს. ვერასოდეს. ბიძია გევინს არ დაურეკო. არც გუბერნატორს და არც სხვას 

არაფერი გაუმხილო. შენ თვითონ თქვი და მართალიც იყავი! თუკი ნენსი მხოლოდ 

შენს იმედზეა, დაე, ღმერთი იყოს მისი შემწე. გაიგე? 

ტემპლი: ვერ გავიგე. 

გოვენი: მე კი მგონია, რომ გაიგე! კიდევ ერთ საშუალებას გაძლევ. ხომ ხედავ, 

ისეღირსეულად ვიტანჯები, როგორც მაღალი წრის კაცს შეშვენის. წყეული ზეცის 

მიერ უსაზღვრო ლმობიერებით გამოგზავნილ განსაცდელს მორჩილად ვიღებ, ის კი 

არადა, ვიყენებ კიდეც, რათა სული ავიმაღლო და სხვათა შეცდომების პატიება 

ვისწავლო. ნამდვილი კრავი ვარ! ჰოდა, კრავი დარწმუნებულია, რომ იმისთვის, რაც 

ჩაიდინე, სისხლს ბოლო წვეთამდე არ გაიღებ. ამრიგად, ტელეფონს ხელი არ ახლო. 

ყოველივე თავიდან დავიწყოთ. თუ არადა, სამუდამოდ დაგშორდები!  

ტემპლი  ტელეფონისკენ შებრუნდება.  

გოვენი: მოიცა! ამ ექვსი წლის განმავლობაში შეგეძლო ყოველივეს შეჩვეოდი. ჯერ 

კიდევ შეგიძლია. თავისუფალი ხარ. მაგრამ ყურმილს თუ აიღებ და ბიძია გევინს 

დაურეკავ, გვიან იქნება. მე წავალ. ეს გინდა? (ქალი არ პასუხობს). მითხარი, რომ 

გევინს არ დაურეკავ, გევედრები, პირობა მომეცი... 

ტემპლი: არ შემიძლია. გოვენი: მითხარი, ტემპლ!  ერთ დროს ხომ ერთმანეთი 

გვიყვარდა? 

ტემპლი: უნდა გვყვარებოდა. 

გოვენი: მაშ, დამიმტკიცე! თუკი ნენსი უნდა ჩამოახრჩონ, დაე, ასე იყოს, ხელს ნუ 

შეუშლი. მხოლოდ თქვენ ორმა იცით, რა მოხდა იმ ღამეს. თუკი არაფრის თქმა არ 

სურს, თუკი არ სურს თავი გადაირჩინოს, შენ რაღას... 

ტემპლი: არ შემიძლია. 

გოვენი: ტემპლ!  

ქალი ზურგს უბრუნებს და გახევებული ტელეფონისკენ მიდის. გოვენი დაასწრებს და 

ყურმილს ხელს აფარებს.  

ხომ გაიგე, რაც გითხარი. წავალ-მეთქი.  

ტემპლი, უცნაურად მშვიდი ხმით: თუ ღმერთი გწამს, გოვენ, ხელი გასწიე.  

ერთმანეთს უყურებენ. კაცი ხელს გაწევს. ტემპლი ყურმილს იღებს, ყურთან მიიტანს, 

აყოვნებს და შემდეგ: 



 329, გეთაყვა... 

ფარდა. 

 

ნაწილი მეორე 

სურათი მეოთხე 

შტატის გუბერნატორის ოთახის კუთხე, გვიანი ღამე, 12 მაისის დილის 2 საათი. 

დიდი, მძიმე საწერი მაგიდა, სწორ. ცარიელ ზედაპირზე მხოლოდ კალენდარი და 

ტელეფონი. მაგიდის უკან მაღალსაზურგიანი სავარძელი. კედელზე, სავარძლის უკან 

და ზემოთ, დროშების ფონზე შტატის ღერბი - არწივი, სასწორი, შეიძლება ლათინური 

წარწერაც. მაგიდის წინ კიდევ ორი სავარძელი. 

გუბერნატორი სავარძლის წინ დგას, ღერბის ქვეშ. არც მოხუცი, არც ახალგაზრდა, 

რაღაცით მთავარანგელოზ გაბრიელს ჩამოჰგავს. ჩანს, რომ ეს-ეს არის საწოლი 

ოთახიდან გამოვიდა. საშინაო ტანსაცმელი აცვია, თუმცა ჰალსტუხი უკეთია და თმაც 

დავარცხნილი აქვს. 

შემოდიან ტემპლი და სტივენსი. ქალს იგივე ქურქი აცვია, იგივე ქუდი ახურავს და 

ხელში იგივე ჩანთა უჭურავს, რაც პირველ სურათში. სტივენსს ისე აცვია, როგორც 

მესამე სურათში. ხელში ქუდი უჭირავს. სავარძლებისკენ მიემართებიან. 

სტივენსი : გმადლობთ, რომ მიღებაზე დაგვთანხმდით, ჰენრი. 

გუბერნატორი : კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. დაბრძანდით. (ტემპლს:) 

ქალბატონი სტივენსი სიგარეტს ეწევა ? 

სტივენსი : დიახ, გმადლობთ.  

გუბერნატორი ტემპლს სიგარეტს სთავაზობს და უკიდებს. მერე, სავარძელში ჯდება, 

მკლავებს მაგიდაზე აწყობს, სანთებელა ისევ ხელში უჭირავს. სტივენსი ტემპლის 

პირისპირ, სავარძელში ეშვება.  

გუბერნატორი: ქალბატონო, ჩემმა მეგობარმა გევინმა დამირეკა. დამარწმუნა, რომ 

ჩემთვის რაღაც სერიოზული გაქვთ სათქმელი. 

ტემპლი : დიახ. 

გუბერნატორი : თუ ასეა, გისმენთ. 

ტემპლი : მსურს ვიცოდე, სადამდე შემიძლია მივიდე. 

გუბერნატორი : ვერ გავიგე. 



ტემპლი : თუ მეტყვით, რა იცით, მეცოდინება, რა დამრჩა სათქმელი. 

გუბერნატორი : თქვენ შორიდან ჩამობრძანდით და თანაც დილის ორ საათზე. 

ეტყობა, საამისო მიზეზიც გაქვთ. რა თქმა უნდა, ჩემზე კარგად გეცოდინებათ, რამ 

მოგიყვანათ აქ. 

ტემპლი : ვიცი. მაგრამ რის განდობასაც ვაპირებ, ძნელი სათქმელია. დიახ. ძალიან 

მიჭირს. ამიტომ მსურს დამეხმაროთ, რათა… ერთი სიტყვით, ნაკლებად ძნელი რომ 

იყოს. 

გუბერნატორი, ქალს უყურებს: მაშ, მოდით, ნენსი მანიგოზე მელაპარაკეთ. თუ არ 

ვცდები, ასე ჰქვია ? თვითონ როგორ მარცვლავს საკუთარ სხელს ? 

ტემპლი : ვერ მარცვლავს. არ შეუძლია. წერა-კითხვის უცოდინარია. თქვენ მას 

მანიგოს სახელით ჩამოახრჩობთ, მაგრამ შეიძლება ეს მისი ნამდვილი სახელი არც 

იყოს. მაგრამ ჩამოხრჩობისთვის ასეთ წვრილმანს რა მნიშვნელობა აქვს ? 

გუბერნატორი : რამე მიამბეთ მასზე. 

ტემპლი : სათქმელი ბევრი არაფერია, თუ არა ის, რომ მეძავი და ნარკომანია, 

რომელიც მე და ჩემმა ქმარმა წუმპიდან ამოვიყვანეთ და ბავშვებს გადიად მივუჩინეთ. 

მან კი ერთი მათგანი მოკლა. ხვალ ჩამოახრჩობენ. ჩვენ, მე და მისი ადვოკატი, აქ 

იმიტომ მოვედით, რომ მისი გადარჩენა გთხოვოთ. 

გუბერნატორი : ვიცი. მაგრამ მის შველას რატომ მთხოვთ ? 

ტემპლი : გსურთ იცოდეთ, რატომ გთხოვთ მის შველას სწორედ მე, დედა ბავშვისა, 

რომელიც მოკლა ? იმიტომ რომ ვაპატიე.  

გუბერნატორი ყურადღებით აკვირდება. სტივენსიც. ჩუმად არიან. თემპლი 

გუბერნატორს უცქერის. რაღაცას ელოდება.  

ტემპლი : იმიტომ რომ გიჟია !  

გუბერნატორი ყურადღებით უყურებს. ქალიც თვალს არ აცილებს და სიგარეტს 

ქაჩავს.  

ტემპლი : ვხვდები, თქვენ ეს არ გაინტერესებთ. მხოლოდ იმის გაგება გსურთ, როგორ 

ვანდე ბავშვები ასეთ ქალს. დავუშვათ იმიტომ, რომ კიდევ ერთი შესაძლებლობა 

მიმეცა მისთვის. ბოლოს და ბოლოს, ისიც ხომ ადამიანია ?! 

სტივენსი : არა, ტემპლ. ნამდვილი მიზეზი ეს არ არის. 

ტემპლი, უბრალოდ (გულგრილად) : არა, ეს არა რის ნამდვილი მიზეზი. იქნებ, დროა, 

მოვრჩე ტყუილებს ? ძნელი საქმე არ უნდა იყოს. მორჩე ტყუილებს, ზუსტად ისე, 

როგორც რჩები სირბილს, ან სმას ან ტკბილეულის ჭამას, რადგან ხვდები, რომ მეტი 



აღარ გინდა, საკმარისია. მაგრამ იმასაც ამბობენ, ტყუილები არასოდეს გბეზრდებაო. 

კარგი, ნენსის დაქირავების მიზეზს გაგიმხელთ. თუ მაინცდამაინც ნამდვილი 

მიზეზი გნებავთ, ის არის, რომ მსურდა, სახლში ხმის გამცემი მყოლოდა. (აყოვნებს.) 

ახლა კი დანარჩენი უნდა მოგიყვეთ, რათა მიხვდეთ, თუ რატომ დამჭირდა ნენსი, 

რატომ ირჩია ესოდენ წარჩინებულმა ქალბატონმა, ტემპლ დრეიკ-სტივენსმა ვიღაც 

შავკანიანი მეძავი, რათა მაინცდამაინც მის ენაზე ელაპარაკა. 

გუბერნატორი : აგვიხსენით, გეთაყვა. 

ტემპლი, სიგარეტს აქრობს საფერფლეში და წელში იმართება. მძიმედ, ნაწყვეტ-

ნაწყვეტ ლაპარაკობს, თუმცა, აღელვება არ ემჩნევა: მეძავი, ნარკოტიკით 

გონებადანისლული, გამოუსწორებელი, სამარადისოდ წყეული, რომელიც იმიტომ 

გაჩნდა ამქვეყნად, რომ ერთ დღეს როგორც მკვლელი სახრჩობელაზე ასულიყო, 

ფსკერზე დასული ქალი, რომელმაც მხოლოდ იმ დღეს მიიპყრო თანამოქალაქეების 

ყურადღება, როდესაც ქუჩის წუმპეში გაშოტილი ვიღაც თეთრკანიან მამაკაცს 

უშვერად ლანძღავდა, ის კი ცდილობდა წიხლებით ქალისთვის კბილები ჩაემტვრია 

და ლანძღვა-გინება პირში ჩაეჩურთა. გახსოვთ, გევინ, იმ კაცს რა ერქვა ? 

სტივენსი : თავიდან ამომივარდა. ბანკის მოლარე უნდა ყოფილიყო. (გუბერნატორს :) 

სათნოების მცველად მოჰქონდა თავი. (ტემპლს :) რა აუცილებელია ამაზე ლაპარაკი ? 

ტემპლი : დიახ, დიახ. იმ ორშაბათ დილით ნაბახუსევი ნენსი სწორედ იმ დროს 

გამოჩნდა ბანკთან, როდესაც ის კაცი შენობის წინ თავმოყრილ ორმოცდაათამდე 

ადამიანს კარებს უღებდა. ნენსიმ ბრბო გააპო, კაცს მივარდა და პირში მიახალა : „ეი, 

თეთრკანიანო, რა უქენი ჩემს დოლარებს?“ მოლარე შემობრუნდა და ქალს სახეში 

ხელები დაუშინა, მერე ქვაფენილიდან წუმპეში მოისროლა, ფეხებით შესდგა, 

თითქოსდა წიხლებით სურდა ხმის ჩახშობა, რომელიც ჯიუტად იმეორებდა „რა 

უყავი ჩემს დოლარებს?“ ასე გაგრძელდა, სანამ ბრბო გონს არ მოეგო და მოძალადე 

ქალს არ გამოარიდა. ნენსის შავი პირიდან სისხლი სდიოდა, სისხლს კბილები 

მოჰყვებოდა, ის კი თავისას არ იშლიდა: „იმ ჯერისა ორი დოლარი გმართებთ, ხომ 

გახსოვთ, ორი კვირის წინ იყო... მერეც მოხვედით...“  

ტემპლი ჩერდება, ხელებით სახეს იფშვნეტს.  

ყველაფერი უნდა ვთქვა. სად გავჩერდი?  

გუბერნატორი: ნენსი ეუბნებოდა, ჩემი ორი დოლარი გმართებთო. 

ტემპლი: ჰო, ორი დოლარი, ასე იყო. ბევრს აღარ გავაგრძელებ. ჯობს, სიმართლე 

ერთბაშად გითხრათ.  

ღრმად ამოისუნთქებს, თითქოს წყალში ჩასაყვინთად ემზადება.  



ნენსი მანიგოს ნიხრი ორი დოლარი იყო. მე ისეთ საროსკიპოში ვცხოვრობდი, სადაც 

ერთი სეანსი გაცილებით მეტი ღირდა.  

სიჩუმე. ქალი უძრავად დგას და მამაკაცებს შესცქერის. შემდეგ ჩაიცინებს.  

ხომ მართლაც ღირსეული ქალბატონის საკადრისი აღიარებაა? აი, როგორები ვართ 

მდიდარი მემკვიდრეები. 

სიჩუმე. 

ასეა თუ ისე, პირველი ნაბიჯი გადავდგი. ახლა ვეღარც გავჩერდები და უკანაც ვერ 

დავიხევ. გინდა თუ არა, უნდა გავაგრძელო.  

სიჩუმე.  

პირში წყალი ჩაიგუბეთ? დამეხმარეთ! ილაპარაკეთ! მთელ ქვეყანას მოსდეთ ის, რაც 

გითხარით, რათა ყველამ, ვისაც სმენა უჭრის, გაიგონოს. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, 

რომ რამე ძალა ამქვეყნად, თუნდაც შვილის მკვლელობა ან კიდევ უბადრუკი ზანგი 

ქალის სიკვდილით დასჯა მათქმევინებდა იმას, რასაც ახლა ვამბობ. 

გუბერნატორი ჩუმად უყურებს. ქალი ხელებს მისკენ იწვდის, თითქოს ევედრება.  

სადამდე უნდა მივიდე? რვა წლის უშფოთველი, მშვიდი ცხოვრების და ყოველივეს 

დავიწყების შემდეგ. სადამდე უნდა მივიდე, რათა განაჩენი გამოიხმოთ და ჩვენც შინ 

დავბრუნდეთ, დავიძინოთ, ან ყოველ შემთხვევაში შევეცადოთ მაინც. სადამდე უნდა 

დავიმცირო თავი, თხოვნა რომ შემისრულოთ?  

გუბერნატორი : სიკვდილიც დამამცირებელია. 

ტემპლი : ჩვენ ახლა სიკვდილზე კი არა, სირცხვილზე ვლაპარაკობთ. ნენსი მანიგოს 

სირცხვილისთვის არ სცალია ? მას მხოლოდ ერთი აზრი ტანჯავს : ის, რომ უნდა 

მოკვდეს. სწორედ ამ წარმავალ და უმნიშვნელო სატანჯველს რომ ავარიდო, 

იმიტომაც მოვიყვანე თქვენთან დილის ორ საათზე ტემპლ დრეიკი საკუთარ 

სირცხვილთან ერთად. 

სტივენსი : გააგრძელეთ, ტემპლ. 

ტემპლი : მან ჩემი კითხვა უპასუხოდ დატოვა. (უყურებს გუბერნატორს.) სადამდე 

უნდა მივიდე ? ნუ მეტყვით, რომ ყველაფერი უნდა ვთქვა. ეს ერთხელ უკვე მითხრეს. 

გუბერნატორი : ვეცდები, დაგეხმაროთ. მე ვიცი, ვინ იყო ტემპლ დრეიკი. 

ახალგაზრდა სტუდენტი, რომელმაც ერთ დილას, თუ არ ვცდები რვა წლის წინ 

დატოვა სკოლა, რათა მეგობრებთან ერთად სპეციალური მატარებლით წასულიყო 

ფხბურთის მატჩის სანახავად სხვა კოლეჯში და შუა გზაში მატარებლიდან 

გაუჩინარდა. მერე კი, ექვსი კვირის შემდეგ, ჯეფერსონში სასამართლოს წინაშე 

წარსდგა როგორც მკვლელობის მოწმე. სწორედ იმ პროცესზე გაცხადდა, რომ მისი 



დამცველი იმ კაცის ვექილი იყო, ვინც ის მოიტაცა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში 

ტყვეობაში ამყოფა. 

ტემპლი : მემფისის საროსკიპოში, არ დაგავიწყდეთ ! 

სტივენსი : მოითმინეთ. ნება მომეცით, ავუხსნა გუბერნატორს, რა მოხდა. ასე საქმეს 

გაგიადვილებთ. იმ დღეს ტემპლი სხვებისგან უჩუმრად მატარებლიდან ჩამოვიდა. 

გაჩერებაზე ახალგაზრდა კაცი ელოდებოდა. ფეხბურთზე ერთად აპირებდნენ 

წასვლას. მაგრამ ვაჟი უკვე ნასვამი იყო და გონება აღარ უჭრიდა. მერე კიდევ დაამატა, 

მანქანა დაამტვრია და ტემპლთან ერთად ვიღაც ბუტლეგერის სახლში აღმოჩნდა. 

ბიჭი სასტიკად გაილეშა და სანამ ძილში სასმელს ინელებდა, სახლში დანაშაული 

მოხდა. ბოროტმოქმედმა ტემპლი გაიტაცა, რომელიც მკვლელობას შეესწრო და 

მემფისში თქვენთვის უკვე ცნობილ დაწესებულებაში წაიყვანა. აი, ეს არის 

ყველაფერი. ისიც უნდა დავამატო, რომ მანქანის პატრონმა ბიჭმა, რომელიც ტემპლს 

თან ახლდა და რომელსაც წესით და რიგით ქალიშვილი უნდა დაეცვა, მოგვიანებით 

ის ცოლად მოიყვანა. აღზრდა-განათლებამ თავისი გააკეთა ! ის ბიჭი ჩემი 

ძმისშვილია. 

ტემპლი : მას ბრალს ნურაფერში დასდებთ. ჩემი სურვილით გავიქეცი. 

გუბერნატორი : მერედა, რატომ ? 

ტემპლი : რა უბიძგებს ადამიანს ბოროტებისკენ ? ის, რომ ბოროტება ყველაფერზე 

მეტად უყვარს. ყოველ შემთხვევაში, მე ბოროტება ყველაფერს მირჩევნია. მსურდა იმ 

ახალგაზრდა ბიჭთან ერთად გავმგზავრებულიყავი, თუმცა, ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან 

მიყვარდა. 

სტივენსი : შეიძლება. მაგრამ მას უნდა დაეცავი. 

ტემპლი, მძიმედ: სწორედ ამიტომ შემირთო. ნუთუ ერთი დანაშაულისთვის ორჯერ 

უნდა ზღოს ? მაშინ როცა ყოველივე ეს ერთ საზღაურადაც არ ღირს ? 

გუბერნატორი : შემიძლია ერთი კითხვა დაგისვათ ?  

ტემპლი უყურებს და თანხმობის ნიშნად თავს უქნევს.  

გუბერნატორი : რატომ თან არ მოიყვანეთ ? 

ტემპლი : ვინ ? 

გუბერნატორი : თქვენი ქმარი. თქვენ მას ამართლებთ. როგორ გგონიათ, ახლა აქ არ 

უნდა იყოს, თქვენ გვერდით, რათა საქმეს ერთხელ და სამუდამოდ ნათელი 

მოეფინოს, ერთმანეთს გაუგოთ და ნენსი მანიგო ერთად გადაარჩინოთ ? 

ტემპლი : აქ მართლა ნენსის გადასარჩენად შევიკრიბეთ ? არ ვიცი, აღარაფერი მესმის. 

მეგონა, იმიტომ გაგაღვიძეთ, რომ ტანჯვის კიდევ ერთი მიზეზი მოგეცათ ჩემთვის. 



მგონი, გესმით, რისი თქმაც მსურს : ტანჯვა რაღაც კონკრეტულის გამო კი არა, 

უბრალოდ ტანჯვა. მსურს ვიტანჯო ისე, როგორც ვსუნთქავ. ჩემი ქმარი აქ არაფერ 

შუაშია. 

გუბერნატორი : შეიძლება თქვენი ტანჯვის გაზიარება მოესურვებინა, თუკი მართლა 

ქმარი ეთქმის. 

ტემპლი : ამისთვის მთელი ჩემი ცხოვრება უნდა გაიზიაროს.  

ერთმანეთს შესცქერიან.  

გუბერნატორი : ისეთი რამ უნდა მითხრათ, რაც არ იცის ? 

ტემპლი : დიახ. 

სტივენსი : უმჯობესია, უთხრათ, ტემპლ. რვა წელიწადი სიცრუეში ცხოვრება ძნელი 

საქმეა. 

გუბერნატორი : ის რომ აქ იყოს, მაინც იტყოდით ?  

ტემპლი დაჟინებით უცქერის გუბერნატორს. სტივენსი რაღაცას ანიშნებს, მაგრამ 

ქალი ვერ ამჩნევს. შემოდის გოვენი და ტემპლს ზურგსუკან ამოუდგება. ტემპლი 

ქმარს ვერ ხედავს. გოვენი ცოტა ხანს უძრავად დგას, მერე ნახევრად ფარდას ეფარება.  

გუბერნატორი : წარმოიდგინეთ, რომ აქ არის, ჩემს ადგილზე. 

ტემპლი : ის წავიდა. ვეღარასოდეს ვნახავ. 

გუბერნატორი : აქ რომ იყოს, მისი თანდასწრებით ილაპარაკებდით ? 

ტემპლი : რა თქმა უნდა ! ახლა კი სათქმელი მათქმევინეთ. (ყოვნდება.) ერთს 

სიამოვნებით გავაბოლებდი) (გუბერნატორი სიგარეტს აწვდის. ტემპლი სიგარეტს 

საფერფლეში დებს. ყოვნდება.) ერთი სიტყვით, მკვლელობის მოწმე გავხდი. 

მკვლელმა, რომელსაც პოპი ერქვა, დანჯღრეული მანქანით მემფისში წამიყვანა. ვიცი, 

ფეხებიც მქონდა და თვალებიც. შემეძლო გავქცეულიყავი, ან მეყვირა და ხალხი 

შემეყარა ნებისმიერ პატარა ქალაქში, რომელიც გავიარეთ. მაგრამ ასე არ მოვიქეცი. 

მსგავსად ამისა, შემეძლო გოვენსაც არ გავყოლოდი, ან მანქანაში მიმეტოვებინა 

ავარიის შემდეგ, როდესაც ხეს შევეჯახეთ. შემეძლო გამეჩერებინა ავტობუსი ან 

მანქანა, რომელიც უახლოეს რკინიგზის სადგურამდე, სკოლამდე ან პირდაპირ 

სახლამდე მიმიყვანდა, მამაჩემის და ჩემი ძმების გვერდით აღმოვჩნდებოდი. მათ კი 

კარგად იციან კეთილისა და ბოროტის გარჩევა. მაგრამ ხელიც არ გამინძრევია. დიახ, 

ტემპლს თავის დაღწევა არც კი უცდია. ბოროტება ვირჩიე, შეიძლება ჩემდა 

უნებურადაც. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, პოპისთან დავრჩი. ხმაც არ ამომიღია, ის კი 

მანქანას მართავდა, გზას თვალს არ აცილებდა და სიგარეტს ქაჩავდა. 



სტივენსი, გუბერნატორს: დიახ, ასე იყო. ის კაცი ბოროტების განსახიერება გახლდათ. 

ნამდვილი რწყილი, დაბალი, შავგვრემანი, პატარა, შავი და ბოროტი. ჭკუითაც არ იყო 

სულ მთლად დალაგებული, თანაც ცვედანი. ტემპლს ესეც უნდა ეთქვა ! 

ტემპლი : ძვირფასო ბიძია გევინ ! გარწმუნებთ, ასეც ვაპირებდი. ნამდვილი 

უბედურებაა. ხორცის სისუსტესაც კი ვერ დავაბრალებ. ცვედანი იყო, მაგრამ ზოგჯერ 

ესეც გაცდუნებს, მით უმეტეს თუ… მაგრამ სხეული არაფერ შუაშია, სხეულს შეიძლება 

ყველაფერი აპატიო. თუმცა, რა მნიშვნელობა აქვს ? მკვლელთან დარჩენა ვისურვე, 

თითქოს გაქცევა არ შემეძლო. არა, მართლაც არ შემეძლო. მემფისში წამიყვანა, მეც 

მორჩილად გავყევი. მანუელის ქუჩაზე იმ საროსკიპოში გამომკეტა ისე, როგორც 

ქმრები ამწყვდევენ ესპანურ მონასტრებში ცოლებს ქორწინებიდან ათი წლის შემდეგ. 

საროსკიპოს გამგებელ ქალს არწივისებური გამოხედვა ჰქონდა, დედაზე მეტად 

ზრუნავდა ჩვენზე. ერთი ზანგი მოახლეც იყო. როდესაც პატრონი სახლიდან 

გადიოდა, მოახლე გვდარაჯობდა. ჩვენი გამგებელი, როგორც ყველა მისი 

თანამოსაქმე, ნაშუადღევს პოლიციაში მიდიოდა. ან ჯარიმის გადასახდელად, ან 

მფარველობის სათხოვნელად. ზოგჯერ ბანკში შეივლიდა ან სხვა საროსკიპოს 

სტუმრობდა. მის არყოფნაში თავს კარგად ვგრძნობდი, რადგან მოახლე ჩემს ოთახში 

შემოდიოდა და გულღიად ვსაუბრობდით (შეტოტმანდება. შემდეგ, სწრაფად 

გააგრძელებს :) სუნამოები თავზე საყრელად მქონდა, ჩვეულებრივ, სახლის პატრონი 

მამარაგებდა. სუნამო მძაფრ სუნს აფრქვევდა, მაგრამ საყვედური არ მეთქმოდა. 

უარაფრობას მაინც სჯობდა. პოპიმ ქურქი მიყიდა, მაგრამ სად უნდა ჩამეცვა ? გარეთ 

არ მიშვებდა. ასეა თუ ისე, ქურქიც მქონდა, პენუარიც და ფაქიზი საცვლებიც, თუმცა, 

პოპის გემოვნებით შერჩეული. ასე რომ ჩემი მოსაწონი ბევრი არაფერი იყო. პოპი ჩემს 

სიამოვნებას ცდილობდა. ეს კი არადა, სურდა, ბედნიერ ქალად მეგრძნო თავი. აჰა, 

როგორც იქნა, მთავარს მივადექით. ახლა უნდა… 

(ჩუმდება, მკლავს წინ წევს, სიგარეტს იღებს, ხედავს, რომ სიგარეტი არ იწვის. 

სტივენსი სანთებელას იღებს და ფეხზე დგება. გუბერნატორი, რომელიც ტემპლს 

თვალს არ აშორებს, სტივენსს აჩერებს. სტივენსი სანთებელას მაგიდაზე დებს, 

ტემპლის ხელის გაწვდენაზე და ჯდება. ტემპლი სანთებელას იღებს, ანთებს, 

სიგარეტს უკიდებს, სანთებელას ხურავს და თავის ადგილზე აბრუნებს. ნაფაზს 

არტყამს, სიგარეტს საფერფლეში დებს, ჯდება და ლაპარაკს აგრძელებს.)  

ტემპლი : შემეძლო საწვიმარ მილს ჩამოვყოლოდი. არც მიცდია. ოთახიდან გვიან 

ღამით თუ გამოვდიოდი. პოპი ვეებერთელა მანქანით ჩემს წასაყვანად მოდიოდა. წინ 

მძღოლი და პოპი ისხდნენ, მე და სახლის პატრონი ქალი - უკან. სამოცი თუ ოთხმოცი 

კილომეტრის სიჩქარით მივუყვებოდით წითელი ფარნებით განათებულ ქუჩებს.  ის 

უბანი სხვა დროს არასოდეს მინახავს. სახლის ბინადარი ქალების მონახულების 

უფლებაც კი არ მქონდა. არასოდეს დავმჯდარვარ მათ გვერდით, რათა მომესმინა, რას 

ფიქრობენ საკუთარ ხელობაზე, მენახა, როგორ ითვლიდნენ ფულს ან როგორ 

ელოდებოდნენ კლიენტებს საკუთარ საწოლებში უსაქმოდ წამოწოლილები. 



(ჩუმდება. მერე გაოცემული იერით აგრძელებს.) სკოლა და გოგონების საერთო 

საცხოვრებელი მახსენდება. ჰაერში ახალგაზრდა ქალების სურნელი ტრიალებდა, 

რომლებიც გამუდმებით კაცებზე ფიქრობდნენ. არა, რომელიმე განსაკუთრებულ 

კაცზე კი არა, საერთოდ „მამაკაცზე“. ჩემი ახლანდელი ამხანაგები ამის თაობაზე 

უფრო მშვიდად საუბრობდნენ, ეს იყო და ეს. ნაკლებად ღელავდნენ. არც ისეთი 

ახალგაზრდები იყვნენ. საწოლებზე ისხდნენ და საკუთარი ხელობის ავ-კარგზე 

მუსაიფობდნენ. მე ამ საუბრებში წილი არ მედო, რადგან დღე და ღამე ჩემს ოთახში 

ვიყავი გამოკეტილი. საქმე არაფერი მქონდა და მთელ დროს სარკის წინ ვატარებდი, 

ქურქს, ჭყეტელა ფერის ტრუსებს ან მსუბუქ პენუარს ვიზომებდი. საკუთარ თავს 

ვეკოხტავებოდი, მოწმე არავინ მყავდა, გარდა დიდი სარკისა და ზანგი მოახლისა, 

რომელიც აბრეშუმის საცვლებს ეფერებოდა და სულელივით იცინოდა. მე კი ოთახში 

ბოლთას ვცემდი ისეთივე მარტოხელა, როგორც ზღვაში ჩასული სკაფანდრში 

გამოკეტილი მყვინთავი. ო, პოპის, რა თქმა უნდა, ჩემთვის კარგი სურდა, ხომ გესმით 

?! მე კი მეტს ვითხოვდი ! მხოლოდ სიამოვნება არ მაკმაყოფილებდა. როგორც ჩემი 

მეძავი დები ამბობდნენ, სიყვარული მსურდა. 

გუბერნატორი : სიყვარული ? 

სტივენსი : დიახ.  

გუბერნატორი ტემპლს უყურებს. ტემპლი ხმას არ იღებს.  

იმ ახალგაზრდა კაცს გულისხმობს, რომელიც პოპიმ… 

ტემპლი, სტივენსს : გაჩუმდით ! 

სტივენსი : არა. ძალა აღარ შეგრჩათ. უნდა დაგეხმაროთ. ჰოდა, სწორედ პოპიმ 

მოიყვანა ის ახალგაზრდა. ამ ბიჭს… 

ტემპლი : გევინ ! 

სტივენსი : ძმაკაცები რედის ეძახდნენ. ქალაქის გარეუბანში ღამის კლუბის მცველი 

გახლდათ.  მთვრალ და ურჩ კლიენტებს ქუჩაში ყრიდა. კლუბი პოპის ეკუთვნოდა, 

მისი შტაბბინაც აქ იყო. ჰოდა… (ყოყმანობს. ტამპლს :) ჰოდა, პოპიმ რედი ოთახში 

მოგგვარათ. (გუბერნატორს :) ხომ ხვდებით ? 

გუბერნატორი : დიახ. ის კი არ მესმის, პოპიმ რატომ… 

სტივენსი : სურდა გაენადგურებინა, რამენაირად გაესრისა, ფეხით რომ ობობას 

გასრისავ, ისე. მეძავეობას არ აიძულებდა. არა, არ გაუყიდია. ამას ვერ დავაბრალებ და 

შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებ. სიწმინდის დამცველი, სათნო, თუ გნებავთ, 

დახვეწილი გემოვნების ადამიანია. (გახლდათ.) არა, ტემპლს ფულში არ ცვლიდა. 

უბრალოდ, თავის ერთგულ მსახურს დაუთმო. გუბერნატორი : გევინ ! ნუ 



გავიწყდებათ, რომ მისის სტივენსი გვისმენს. სტივენსი : თქვენ ჯერ კიდევ ყველაფერი 

არ იცით. და აი… 

ტემპლი : მეც მათქმევინეთ. რედს შევხვდი. რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ ან რა 

ვითარებაში ? მთავარია, შემიყვარდა. თუმცა, არც ახლა ვიცი, როგორი სიყვარულით. 

ასეა თუ ისე, წერილებს ვწერდი. 

გუბერნატორი : სატრფიალო ბარათებს უგზავნიდით ? 

ტემპლი : გმადლობთ დაზუსტებისთვის. ტრფიალი რომ ახსენეთ, იმისთვისაც. 

ყოველი შეხვედრის წინ ვწერდი. მერეც, როდესაც მიდიოდნენ. და თუ რამდენიმე 

დღე არ გამოჩნდებოდა, მაშინაც… 

გუბერნატორი : დამაცადეთ ! როგორ თქვით ? როდესაც მიდიოდნენო ? (ერთმანეთს 

შესცქერიან. ტემპლი ჩუმადაა.) გამოდის, პოპი ოთახში რჩებოდა, როდესაც თქვენ და 

რედი… 

სტივენსი : დიახ. ასე იყო. რედიც ამიტომ მოჰყავდა. სწორედ ამას ვგულისხმობდი, 

როდესაც პოპის დახვეწილი გემოვნება ვახსენე. 

გუბერნატორი, ტემპლს : კარგი. გააგრძელეთ და ამაზე მოვრჩეთ. წერილებზე 

ვლაპარაკობდით. 

ტემპლი : წერილები, დიახ, დიახ… მშვენიერი წერილები გამომდიოდა… იმის თქმა 

მსურს, რომ აზრებს კარგად ვაწყობდი… (გუბერნატორს თვალს არ აშორებს.) იცით, 

იმის თქმას ვცდილობ და ვერ მითქვამს, რომ… ერთი სიტყვით, ისეთი წერილები იყო, 

არც ერთ ქალს არ მოუნდება, ქმარს, თუნდაც რვა წლის შემდეგ, ხელში ჩაუვარდეს და 

წაიკითხოს, თუნდაც ცოლის წარსულზე რაღაც-რაღაცები იცოდეს. (თავს ძალას 

ატანს.) შესანიშნავი წერილები… ვერც კი იფიქრებდი, რომ გაუწაფავი ხელით იყო 

დაწერილი. რომ წაგეკითხათ, გაოცდებოდით, საიდან უნდა სცოდნოდა თვრამეტი 

წლის გამოუცდელ გოგოს ასეთი სიტყვები… ზუსტად შერჩეული და აზრს 

მორგებული… თუმცა, ბევრი მცდელობა არც დამჭირვებია. საკმაოდ გონიერი და 

ნიჭიერი გახლდით. (ცოტა ხნით ჩუმდება და მკვახედ ამატებს :) ვერ გეტყვით, 

რამდენი წერილი დავწერე, თუმცა, ერთიც იკმარებდა. ყველაფერი აქედან დაიწყო. 

გუბერნატორი : ნენსის ბოროტმოქმედებაც ? მართლა ასეა ? ამიხსენით. 

ტემპლი : დარწმუნებული ვარ, შანტაჟზე გსმენიათ. ეს წერილები ორი წლის წინ 

ამოტივტივდა. როგორ უნდა გამომესყიდა ? ტემპლ დრეიკისთვის მხოლოდ ერთი 

გამოსავალი არსებობდა : სხვა წერილები უნდა დაეწერა… 

სტივენსი, ტემპლს, ნაზად : ყველაფერი აქედან დაიწყო. ახლა ისღა დაგრჩენიათ, 

აუხსნათ გუბერნატორს, რა და როგორ მოხდა... 



ტემპლი : მგონი, უკვე ვთქვი. წერილებს ვწერდი… მერე ის კაცი, ვისაც ვუგზავნიდი, 

მოკვდა. მე სხვას მივთხოვდი და წესიერ ცხოვრებას დავუბრუნდი. ყოველ 

შემთხვევაში, ასე მეგონა. ორი შვილი შემეძინა და ხმის გამცემი რომ მყოლოდა, 

მოსამსახურედ მეძავი დავიქირავე. ისიც ჩემსავით სწორ გზაზე დამდგარი. 

წერილების არსებობაც დავივიწყე მანამ, სანამ თვითონ არ შემახსენეს თავი. მაშინ 

მივხვდი, არა მხოლოდ იმას, რომ არაფერი დამვიწყებია, არამედ იმასაც, რომ ვერ 

შევიცვალე… 

გუბერნატორი : რედი როგორ მოკვდა ? ტემპლი : ბუნებრივი სიკვდილით. მინდოდა 

მეთქვა, მისი ბუნების შესაფერი სიკვდილით. მანქანიდან ესროლეს, როდესაც პატარა 

ქუჩებით, სახლების უკან მოიპარებოდა, რათა საწვიმარი მილით ჩემს ოთახში 

ამომძვრალიყო. დიახ, ფარული პაემანი გვქონდა, პირველი, რომელიც პოპის 

დავუმალეთ. ვიფიქრეთ, რომ მისი გაცურება შევძელით. გვსურდა, მარტო 

ვყოფილიყავით, მხოლოდ ჩვენ ორნი, ყველა იმ პაემანის შემდეგ, რომელიც მოწმის 

თანდასწრებით მიმდინარეობდა. ბოლოს და ბოლოს, ნამდვილი სასიყვარულო 

პაემანი გვექნებოდა. თუკი სიყვარული მართლაც არსებობს, თუკი ეს სიტყვა რაიმეს 

ნიშნავს, სხვა რა უნდა იყოს, თუ არა ორთა ერთად ყოფნა, ერთმანეთის შეცნობა 

დუმილში, ინტიმურობაში, ყოველგვარი სირცხვილის გარეშე ? სიყვარულზე 

ლაპარაკი შეუძლებელია, თუკი საკუთარ სიშიშვლეს გრძნობ. ეს კი მაშინ ხდება, 

როდესაც ვიღაც სხვა გიყურებს. ამიტომ გვსურდა, ერთხელ მაინც მარტო 

ვყოფილიყავით და მხოლოდ ჩვენს სიყვარულზე გვეფიქრა… 

გუბერნატორი : თქვენს სიყვარულზე ? რედს უყვარდით ? 

ტემპლი : ვუყვარდი. შეიძლება იმიტომ, რომ მე მიყვარდა, ის კი ამას არ მოელოდა, 

ასეთი რამ თავშიც არ მოუვიდოდა. ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ, როგორც თვითონ 

ამბობდა, ასეთი ბედი ეწეოდა, მერედა რა ბედი. ჰოდა, ახლა ჩემ წინ იდგა, უკან 

პატრონი ედგა, მომჩერებოდა, კანკალებდა და არც ახსენებდა წერილებს, რომლებსაც 

მალულად ვუგზავნიდი. კრინტსაც ვერ ძრავდა, რადგან იცოდა, რომ მღელვარებას 

ვერ დაიოკებდა, ხმა აუთრთოლდებოდა. მაგრამ ყველაფერი სახეზე ეწერა. პოპი კი 

ვერაფერს ხედავდა. დიახ. გვსურდა, ერთხელ მაინც გვეგემა ერთმანეთის სიყვარული, 

რომელშიც ორივე დარწმუნებული ვიყავით. ამიტომაც დაგვჭირდა ეს ფარული 

პაემანი, ჩვენი თაფლობის თვე, თუკი ასე შეიძლება ითქვას. ბოლოს კი მოკლეს, 

სწორედ მაშინ, როდესაც ჩემთან მოდიოდა, ჩემთან, სხვასთან არავისთან ! იმ დროს 

მოკლეს, როდესაც მხოლოდ ჩემზე ფიქრობდა, მე კი მასზე. წუთიც რომ დასცლოდა, 

ჩემთან იქნებოდა, ჩემს ოთახში. კარს ჩავრაზავდი და ერთმანეთის პირისპირ 

დავრჩებოდით. მაგრამ ყველაფერი გაქარდა. თითქოსდა არც არასოდეს არსებობდა… 

არც რედი, არც ის სახლი, არც გოგოები, არც პოპი… (აჩქარდება.) მერე როდესაც პოპი 

ამ მკვლელობისთვის დაიჭირეს და სიკვდილით დასაჯეს, მშობლებთან დავბრუნდი. 

ახლა უკვე ჩემთვის ყველაფერი სულერთი იყო. დედ-მამა, ძმები… ერთი წელი 



ევროპაში, პარიზში გავატარე. აქაც იგივე,- არავითარი სურვილი, სრული 

გულგრილობა… 

სტივენსი : მაგრამ იმ ზამთარს გოვენი პარიზში ჩამოვიდა და თქვენ დაქორწინდით. 

ტემპლი : ასეც იყო. ჯერ საელჩო, შემდეგ წვეულება „კრიიონ“-ში, აღარაფერს ვამბობ 

ახალ მანქანაზე და კაპ-ფერას მავრიტანული სტილის აგარაკზე, ერთი სიტყვით, 

ყოველივეზე, რაც ამერიკულ წარსულს დაგავიწყებს. მართალი თუ გნებავთ, 

წარსულის ბაცილის გაძევება სხვაგვარად წარმოგვედგინა. გვეგონა, ამისთვის 

ქორწინებაც იკმარებდა, თვით საზეიმო ცერემონია. საკურთხევლის წინ 

დავიჩოქებდით და ვიტყოდით : „შევცოდეთ, გვაპატიეთ!“... და გარდმოვიდოდა 

ჩვენზე მშვიდობა, მოვიდოდა დავიწყება და სიყვარული, ყოველივე ის, რაც აქამდე 

ესოდენ მაკლდა. (შებარბაცდება. თავს იკავებს და მერე ისევ აგრძელებს:) 

სიყვარული... თუმცა, შეიძლება ზუსტი სიტყვა ვერ მოვნახე... ვფიქრობდით, რომ 

ერთმანეთს სიყვარულზე მეტი გვაკავშირებდა... შეიძლება ტრაგედია, რომელმაც 

ერთმანეთს გადაგვაბა და ორთავე ერთნაირად გაგვტანჯა. მე კიდევ სხვა რაღაცის 

იმედი უფრო მქონდა, ტრაგედიაზე და სიყვარულზე გაცილებით ძლიერის, რაც ორ 

არსებას აკავშირებს: პატიებაზე მოგახსენებთ. დიახ, ყველასგან და ერთმანეთისგანაც 

პატიებას და შენდობას ველოდით. მაგრამ საქმე ის არის, რომ სხვას ადვილად 

ვპატიებთ, სხვისგან პატიების მიღებას კი ძნელად ვეგუებით. 

სტივენსი: მით უმეტეს, თუკი სიამაყე ყელში გაწვება. 

ტემპლი: გევინ! 

სტივენსი: თქვენც კარგად მოგეხსენებათ. თქვენი ქმრის ამპარტავნობამ ყველაფერს 

ძირი გამოუთხარა. როდესაც ვირჯინიელ არისტოკრატს კარის ჩაკეტვა ავიწყდება და 

ვინმე ტუალეტში მჯდარს შეუსწრებს, პირველი, რაზეც ფიქრობს, ღირსების 

შელახვაა. არა, პატიებაზე არასოდეს უფიქრია, უაზრო სიტყვადაც წარმოედგინა. იმის 

ნაცვლად, რომ პატიებაზე ეფიქრა, ქორწინებიდან ერთი წლის შემდეგ თავს იმაზე 

იმტვრევდა, როგორმე გაეგო, საკუთარი შვილის მამა იყო თუ არა. 

ტემპლი: ღმერთო ჩემო! ღმერთის მაინც გეშინოდეთ, გევინ! 

გუბერნატორი: ლაპარაკი აცალეთ! 

ტემპლი: დიახ, ლაპარაკი თუ გნებავთ ეს არის. ნუთუ ასე ძნელია ლაპარაკი? მაგრამ 

ახლა უფრო გამიადვილდება, რადგან საქმე ნენსის ეხება. ჯეფერსონში დავბრუნდით. 

სახლში, შინ, ხომ გესმით? არც სკანდალს მოვერიდეთ, არც სირცხვილს, სინამდვილეს 

თვალი გავუსწორეთ, რათა დაგვეძლია, ასე აღარ გავეწვალებინეთ, შევეცადეთ 

ერთმანეთისთვის თვალი თვალში გაგვეყარა... არა, ვეღარ შევძლებ. თქვენ 

გააგრძელეთ, ბიძია გევინ. 



სტივენსი: კარგი. (გუბერნატორს:) ეცადეთ, წარმოიდგინოთ სტივენსები, 

ახალგაზრდები, ყველასგან დაფასებულნი, ახალი სახლი მდიდრულ უბანში, 

სხვებისთვის ესოდენ სანატრელი კლუბი და საკუთარი სკამები ეკლესიაში. და აი, 

იბადება ვაჟიშვილი, მდიდარი მემკვიდრე. მშობლებმა ნენსი დაიქირავეს, გადია, 

მომვლელი, და საყრდენი ბოძი, ერთი სიტყვით, რაც გნებავთ, ის უწოდეთ. (ტემპლს:) 

ხომ ასეა, ტემპლ? აბა, ჰე, გამხნევდით! 

ტემპლი, ღონეგაცლილი: მე პრინცესა ვიყავი, ის კი ჩემი მესაიდუმლე. უმამაკაცო 

ოჯახში, მე ხმამაღლა ვოცნებობდი, ის მისმენდა. წარმოიდგინეთ, გაწელილი 

ნაშუადღევი და მიძინებული ბავშვი. მდუმარე სამზარეულოში კი ორი და, ორი 

ყოფილი ცოდვილი, ძველ ხელობაზე საუბრობს, ერთმანეთს ცოცხლად შემონახულ 

მოგონებებს ვუზიარებდით, თან კოკა-კოლას ვწრუპავდით. (გუბერნატორს, 

ტირილით:) ასეთი ადამიანი ყველა ჩვენგანს სჭირდება, ბატონო ჩემო! არა 

თანამოსაუბრე კი არა არამედ ვისაც ლაპარაკს გაუბამ, ან ვინც თავს გიქნევს და 

გეთანხმება, არამედ ის, ვინც უბრალოდ აქ არის, შენ გვერდით, ხმას არ იღებს, 

მხოლოდ გისმენს. მკვლელებს, გიჟებს, ხანძრის გამჩაღებლებს ვინმე რომ ჰყოლოდათ 

გვერდით, გარწმუნებთ, ცუდს არც ერთი გულში არ ჩაიდებდა, ახლა კი, მომეშვით და 

მშვიდად მამყოფეთ! (წელში იკეცება და სკამზე ეშვება.) 

სტივენსი : მე დავასრულებ. პირველი ბავშვის გაჩენამდე კარგა ხნით ადრე, ტემპლი 

მიხვდა, რომ ქმარი არაფრის პატიებას არ აპირებდა, არც თვითონ ითხოვდა სხვისგან 

პატიებას. ისიც საკმარისი იყო, რომ ცოლად მოიყვანა და ამის გამო ქალს მარად მისგან 

დავალებულად უნდა ეგრძნო თავი. თემპლმა იცოდა, რომ საშველი არსაიდან იყო და 

რომ წარსულს თავს ვერაფრით დააღწევდნენ. ბავშვი რომ გაჩნდა, მთელი იმედი ამ 

უმანკო არსებას დაუკავშირა. ჩვილის უბიწოება გადაგვარჩენსო, ფიქრობდა. ბავშვი 

მისი არსების ის ნაწილი იყო, რომელსაც მის ცოდვილიანობაში წილი არ ედო (არ 

შეხებია.), სწორედ ის ნაწილი, რომელსაც შეიძლებოდა მთელი გულით მინდობოდა, 

საკუთარი თავის დავიწყებამდეც კი. ეს ღმერთთან დაზავებას ჰგავდა. ქალი თანახმა 

იყო, ყოველივე აეტანა, ყველაფერზე უარი ეთქვა, თვით სულ უბრალო 

სიამოვნებებზეც კი, ოღონდაც უცოდველი პატარა არსება დაეცვა ჭუჭყისა და 

შფოთისგან. ამის სანაცვლოდ მხოლოდ იმას იმედოვნებდა, რომ თავის მხრივ, 

ღმერთი ღირსეული ჯენტლმენივით მოექცეოდა. 

გუბერნატორი: ბავშვი მართლაც გოვენ სტივენსისგან ეყოლა?.. მომიტევეთ, 

ქალბატონო. 

სტივენსი: დიახ. მაგრამ ჩემს ძმისშვილს ეჭვი ეპარებოდა, ან იქნებ ფიქრობდა, რომ 

ეჭვი ეპარებოდა. ამიტომ ყოველივე ისევ ისე დასრულდა. ბავშვი კიდევ უფრო 

აშორებდა სამყაროს და ქმარს, და საკუთარ ცოდვას ახსენებდა. ბავშვი ვერ იფარა (??? 

– სწორად გავიგე?), მისი უმანკოება არაფერში წაადგა და თავდავიწყებაც არ ეღირსა. 

(ტემპლს:) აი, სწორედ მაშინ გადაწყვიტა გაქცევა. 



ტემპლი თავს აქნევს. 

მაგრამ მალე მეორე ბავშვიც გაჩნდა და ტემპლმა გეგმის სისრულეში მოყვანა ვერ 

მოახერხა. არ იცოდა, რა გზას დადგომოდა. ამასთან ერთად, გრძნობდა, რომ არ 

შეეძლო დარჩენილიყო იმ სამყაროში, რომელიც საკუთარ წარსულს არა და არ 

ავიწყებდა, ვეღარ აიტანდა ცრუ თავაზიანობა, მაღალი წრის წარმომადგენლის 

ცქერას, რომლებიც თითქოს გპატიებენ და არც გპატიებენ, გიღიმიან, გული კი 

გესლით აქვთ სავსე. ტემპლი რაღაცას ელოდა, ეტყობა, საშინელ უბედურებას, 

კატასტროფას, მაგრამ არ იცოდა, ზუსტად რას ან როგორს! (ჩუმდება.) უბედურება კი 

რედის ახალგაზრდა ძმის სახით მოევლინა. პიტერი ერქვა. 

გუბერნატორი : გავიგე. პიტერს წერილები ჩაუვარდა ხელში და შანტაჟს უპირებდა. 

სტივენსი : მართალი ბრძანდებით, ტემპლს აშანტაჟებდა, მაგრამ ქალი გამოსასყიდზე 

არ შეჩერებულა, საკუთარი სხეულიც უბოძა.  

გუბერნატორი სტივენსს უყურებს.  

ასე იყო. იმ ბიჭსაც მეტი რა უნდოდა. იფიქრა, რადგან ცოლი ხელთ მოვიგდე, ქმარსაც 

დავაშანტაჟებო. ქალმა, (ყოყმანობს), ერთი სიტყვით, ტემპლმა გადაწყვიტა, ერთხელ 

და სამუდამოდ ყველაფრისთვის ბოლო მოეღო. ასე იყო თუ ისე, პიტერს კისერზე 

ჩამოეკიდა და მასთან ერთად გაქცევა არჩია… 

გუბერნატორი, ტემპლს : ეს რამ გაფიქრებინათ ? 

ტემპლი, დგება, ლაპარაკისას თანდათანობით ( ???) ცხარდება : ამას ადვილად 

აგიხსნით, არც ისე ძნელი საქმეა. შანტაჟისტის გვერდით, როგორც იქნა, სიმშვიდე 

ვპოვე. დიახ, მოვისვენე. აღარც პატიოსნება, აღარც კეთილშობილება, აღარც 

ამაღლებული გრძნობები. ექვსი წელიწადი პატიების და დაკარგული ღირსების 

ძებნას შევალიე, დაბოლოს, როგორც იქნა, ვიპოვე კაცი, ვისაც არც ერთი ანაღვლებდა 

და არც მეორე, იმდენად მტკიცე, უტეხი, მკაცრი და სრულყოფილებამდე უზნეო, რომ 

ეს თვისებები ლამის სიწმინდის და პატიოსნების შარავანდედს სძენდა. კაცი, 

რომელიც არც შენდობაზე ფიქრობდა, არც დავიწყებაზე. ეს კი არადა, პატიება რომ 

მეთხოვა, ერთს გამილაწუნებდა და წუმპეში მომისვრიდა. ასე რომ, მის გვერდით 

თავს მშვიდად ვგრძნობდი. დარწმუნებული ვიყავი, გინდ წუმპეში ჩავეგდე, გინდ 

ცემით სიკვდილის პირას მივეყვანე, არასოდეს ეცოდინებოდა, რომ რაღაც მქონდა 

საპატიებელი. დიახ. მის გვერდით კი არა, მასში ვეძებდი გაქცევას და თავდავიწყებას. 

გუბერნატორი, ყოვნის შემდეგ : ახლა ისღა დაგრჩენიათ, მკვლელობაზე მიამბოთ. 

მითხარით, რა ჩაიდინა ნენსიმ 13 სექტემბერს ? 

ტემპლი, ისევ ფეხზე დგას, აღელვებისგან ძალაგაცლილი, მთვარეულივით ირწევა : 

13 სექტემბერი… ნენსი… ჰო… ვუყვარდი, ახლაც ვუყვარვარ, დარწმუნებული ვარ. რაც 

მთავარია, ჩემი შვილები და მათი უმანკოება უყვარდა. ყველაფერს ხედავდა და 



არაფერს ამბობდა. ყველაფერი იცოდა, თვალს არ მაცილებდა. როგორც საყვარელ 

ადამიანს, ისე მითვალთვალებდა, მთელი გულისყურით. თავდაპირველად იფიქრა, 

წერილების გამოსართმევად პიტერს ფულს მივცემდი და მოვისვენებდი. მაგრამ მე 

სიმშვიდეს ვეძებდი, სიმშვიდეს ბოროტებაში. ცოდვილი სულის დადუმებას 

ვცდილობდი. ერთი სიტყვით, პიტერთან ერთად გაქცევა, გასაცოდავებული 

ცხოვრების გრძელი და ცარიელი დღეების დაბრუნება მსურდა. გოვენი და ბეკი 

სახლიდან შორს რომ დავიგულე, პიტერს პაემანზე შევუთანხმდი. როდესაც ნენსი 

მიხვდა, რომ სახლიდან წასვლას ვაპირებდი, ერთ შვილს,რომელიც თან მიმყავდა 

ისეთ კაცთან მოუხდებოდა ცხოვრება, როგორიც პიტერი იყო, მეორეს კი ბედის 

ანაბარა ვტოვებდი, შეეცადა ჩემთვის ხელი შეეშალა. თავდაპირველად, გადანახული 

ფული და ძვირფასეულობა მომპარა. 

სინათლე თანდათანობით ქრება, ფარდაც ნელა ეშვება. ახლა ტემპლი სიბნელეში 

ლაპარაკობს.  

13 სექტემბრის ღამე იდგა. პიტერი ჩემთან იყო. მე გასამგზავრებლად ვემზადებოდი. 

ნენსი გვითვალთვალებდა. როდესაც დარწმუნდა, რომ რაც არ უნდა მომხდარიყო, 

აზრს არ შევიცვლიდი, იმაზე ფიქრი დაიწყო, კიდევ რისი გაკეთება შეეძლო ჩემს 

შესაკავებლად, ბავშვებისა და ჩვენი მომავლის გადასარჩენად. კარსუკან 

დაყურადებულმა, იმედგადაწურულმა, დარწმუნებულმა, რომ ბოროტებას და 

თავდავიწყებას დახარბებული, ბავშვებთან ერთად, რომელთა ბედი არაფრად 

მიღირდა უფსკრულისკენ მივექანებოდი. სწორედ იმ ღამის სიბნელეში ჩაიფიქრა ეს 

გიჟური, მზაკვრული დაუმანკო გეგმა... ღამით, 13 სექტემბრის ღამით, მე და პიტერის 

მოთვალთვალე ნენსიმ…  

 

სურათი მეხუთე 

ფარდა იწევა და გამოჩნდება სტივენსების საწოლი ოთახი. გასული წლის 13 

სექტემბრის  საღამოს ათის ნახევარია. მარცხნივ ღია ტანსაცმლის კარადა… იატაკზე 

მიყრილი ტანსაცმელი. ჩანს, რომ კარადა ნაჩქარევად დააცარიელეს. ოთახის 

შუაგულში, მაგიდაზე, ტემპლის ქუდი, ხელთათმანები, ხელჩანთა და კიდევ ერთი 

მოზრდილი ჩანთა ბავშვის ტანსაცმლისთვის. მაგიდასთან ორი ჩემოდანი. ყოველივე 

მიანიშნებს, რომ ტემპლი გასამგზავრებლად მზად არის და რომ აქამდე რაღაცას 

გაფაციცებით, მაგრამ ამაოდ ეძებდა. 

როდესაც სინათლე ინთება, პიტერი კარადის წინ დგას, ხელში პენუარი უჭირავს. 

დაახლოებით ოცდახუთი წლისაა. ბოროტმოქმედს ან განგსტერს არ ჰგავს. მანქანების 

გამყიდველი გეგონებათ, რომელსაც საქმე კარგად მიუდის. ტანსაცმლითაც არ 

გამოირჩევა, მაგრამ საკუთარ თავში დარწმუნებული ადამიანის შთაბეჭდილებას 

ტოვებს. ლამაზი ბიჭია, ისეთი, როგორიც ქალებს მოსწონთ. მისგან რაიმე 



მოულოდნელობას არ უნდა ელოდე, ადრევე იცი, რას მოიმოქმედებს და იმაშიც 

დარწმუნებული ხარ, რომ სწორედ ახლა ასე არ მოიქცევა. კუშტი ვინმეა. ბევრზეა 

წამსვლელი. უზნეოაო, ვერ იტყვი, უბრალოდ, ზნეობაზე წარმოდგენაც არა აქვს. 

მსუბუქი საზაფხულო კოსტიუმი აცვია, ქუდი კინკრიხოზე აქვს მოგდებული, 

ჰაეროვან პენუარს ხელში ჭმუჭნის, იატაკზე აგდებს, შემობრუნდება და ტანსაცმლის 

გროვაში იხლართება. ფეხებით ტანსაცმელს აქეთ-იქით მოისვრის და ზიზღით 

დასცქერის. 

ტემპლიც სცენაზეა. თხელი პალტო აცვია.  

პიტერი : ნენსის რა ვუყოთ ? 

ტემპლი : მისი ბინის პატრონებს დავურეკე. დილიდან არ გამოჩენილაო. 

პიტერი : ამას უშენოდაც მივხვდი ! (საათს დახედავს.) ბინაში დაველოდოთ. 

ტემპლი, მაგიდასთან მიდის: რა აზრი აქვს ? 

პიტერი : საქმე სამას დოლარს ეხება. ამაზე არ გიფიქრია ? აი, მე კი ვფიქრობ. 

ძვირფასეულობაზე აღარაფერს ვამბობ ! თუკი მისი წაღებულია, უკან დააბრუნებს, 

არადა, ანთებულ სიგარეტს კანზე ჩავუქრობ. შენ რას ფიქრობ, პოლიციელებს 

შევატყობინოთ ? 

ტემპლი : არა. თავს ამაოდ იღლი. გაიქეცი. 

პიტერი : გავიქცე ? 

ტემპლი : ჰო, მოეშვი ყველაფერს, თავს უშველე. ფული გაქრა და შენც გაქრები. ისღა 

რჩება, ჩემი ქმრის დაბრუნებას დაელოდო და ძველებურად შანტაჟს მიჰყო ხელი. 

პიტერი : ფული და ძვირფასეულობა უნდა დავიბრუნო. ყველაზე მეტად კი შენ 

მინდიხარ. 

ტემპლი : წერილები ხომ ისევ თან გაქვს ? 

პიტერი, პიჯაკის შიდა ჯიბეში ხელს აფათურებს, წერილების დასტას ამოიღებს და 

მაგიდაზე დაალაგებს : თუ გინდა, შემიძლია დაგიბრუნო. 

ტემპლი : უკვე გითხარი. ორი დღის წინ გადავწყვიტე, რომ წერილები არ მჭირდება. 

პიტერი : მართალია, მაგრამ მას შემდეგ ორი დღე გავიდა.  

ერთმანეთს შესცქერიან. ტემპლი წერილების დასტას იღებს, მეორე ხელს პიტერს 

უწვდის. 

ტემპლი : სანთებელა მომეცი ! 



პიტერი ჯიბიდან სანთებელას იღებს და უწვდის, ისე, რომ ან ინძრევა. ქალმა მისკენ 

ორი ნაბიჯი უნდა გადადგას სანთებელას გამოსართმევად. ქალი ორჯერ თუ სამჯერ 

ცდის სანთებელას ანთებას. პიტერი არ ინძრევა. ქალს შესცქერის. ტემპლიც 

უძრავადაა. ერთ ხელში წერილები უკავია, მეორეში ანთებული სანთებელა. მერე თავს 

ატრიალებს და პიტერს შესცქერის. ცოტა ხანი ასე არიან.  

პიტერი : დაწვი ! ერთხელ უკვე მოგეცი, შენ კი უკან დამიბრუნე. ახლა კი აზრი 

იცვალე. მიდი, დაწვი ! თუ ამას გააკეთებ, ჩემგანაც განთავისუფლდები.  

ერთმანეთს შესცქერიან. საკუთარ თავში დარწმუნებული ადამიანივით იცინის.  

პიტერი : მოდი ჩემთან !  

ქალი სანთებელას აქრობს, მაგიდასთან ბრუნდება, წერილებს და სანთებელას დებს 

და პიტერისკენ მიდის. სწორედ ამ დროს მარცხენა კარიდან ნენსი გამოჩნდება. 

პიტერი და ტემპლი ნენსის ვერ ხედავენ. პიტერი მკლავებს შემოხვევს ტემპლს. 

პიტერი : როდესაც ერთად ასე კარგად ვართ, დანარჩენი ყოველივე აზრს კარგავს. 

(ქალს მკერდზე იკრავს.) ხომ ასეა, თოჯინავ ? 

ტემპლი : თოჯინას ნუ მეძახი. 

პიტერი, კიდევ უფრო ძლიერად იკრავს მკერდზე, ცოტა უხეშადაც : რედს კარგად 

გამოსდიოდა. მგონი, მეც არა მიშავს. (ერთმანეთს კოცნიან). ნენსი ფეხაკრეფით 

შემოდის ოთახში, ჩერდება და წყვილს უყურებს. პალტოს ქვეშ მოახლის ტანსაცმელი 

აცვია, ჩაჩისა და წინსაფრის გარეშე. თავზე ქეჩის ქუდი ხურავს, ეტყობა მამაკაცისაა. 

პიტერი მკლავებს ითავისუფლებს. 

პიტერი : წავიდეთ !  

ნენსის დანახვაზე შეკრთება. თემპლი შემობრუნდება და ნენსის. ნენსი რამდენიმე 

ნაბიჯს დგამს.  

ტემპლი : აქ რას აკეთებ ? 

ნენსი : ჩემი ფეხები მოგართვით. აკი თქვით, სიგარეტით დავუწვათო. სიგარეტი 

ახსენეთ) მიდით, დაწვით ! 

პიტერი : წყეული ზანგი ! შეიძლება ძვირფასეულობა მოიტანა ?  

ნენსის უყურებენ. ქალი ხმას არ იღებს. 

თუმცა, ვინ იცის ? კარგი. თუ მაინცდამაინც სიგარეტი უნდა, ნუ ვახვეწნინებთ. 

(ნენსის :) ეი, მაკაკავ, ამისთვის დაბრუნდი ? 

  



ტემპლი, პიტერს : გაჩუმდი ! ჩემოდნები მანქანაში წაიღე. 

პიტერი, ტემპლს, თუმცა ნენსის თვალს არ აშორებს : არა, ჯერ ამას მივხედოთ. 

ტემპლი : გადი ! მე მოვუვლი. ყველაფერს დააბრუნებს.  

პიტერი ნენსის უყურებს, რომელიც მათ პირისპირ დგას, მაგრამ თითქოს მათ მიღმა 

იყურება. უძრავადაა, საკუთარ თავში ჩაკეტილი, პირგამეხებული, სხვისთვის 

შეუღწევი. პიტერი მხრებს იჩეჩავს.  

პიტერი : როგორც გინდა !  მაგრამ ფული დააყრევინე. არადა, მე ვიცი !  

მაგიდასთან მიდის, სანთებელას იღებს, წასვლას აპირებს, ყოვნდება და ცოტაოდენი 

თითქმის შეუმჩნეველი ყოყმანის შემდეგ წერილებს დააცქერდება.  

პიტერი : ჯობს, წერილები თან იქონიო. 

ტემპლი : წადი !  

პიტერი ჩემოდნებს იღებს, ნენსის წინ ჩაუვლის, რომელიც ისევ ისე გახევებული დგას.  

პიტერი, ნენსის : ქუსლებს მიგიწვავ, გესმის, შავტუხავ ?! სამკაულებზე ნაკლებ 

ფასადაც ! ისე, სიამოვნებისთვის.  

ჩემოდნებს ერთ ხელში გადაიტანს, კარს აღებს, სანამ გარეთ გავა, ჩერდება და ტემპლს 

მიუბრუნდება.  

პიტერი : აზრს თუ შეიცვლი, იცოდე, აქვე ვარ.  

გადის და კარს გაიხურავს. სანამ კარი დაიკეტება :  

ნენსი : მოიცადე !  

პიტერი ჩერდება. კარს აღებს.  

ტემპლი, პიერს : თუ ღმერთი გწამს, გადი.  

პიტერი გადის. კარს ხურავს. ნენსი და ტემპლი ერთმანეთს შესცქერიან.  

ნენსი : შევცდი. ფული და ძვირფასეულობა არ უნდა გადამემალა. გუშინ უნდა მიმეცა 

მისთვის. ახლა ჩიკაგოში იქნებოდა. სხვას არც არაფერს ისურვებდა. ერთი 

შეხედვითაც მიხვდები, რა კაცია ! 

ტემპლი : გამოდის, შენ მოიპარე. თუმცა ამან არაფერს უშველა. 

ნენსი : ჩვენ ორში რომელია ქურდი, მე თუ თქვენ ? ჯერ ის ვთქვათ, რომ 

მარგალიტებში საკუთარი ფული არ გადაგიხდიათ. როდესაც საქმე ფულს ეხება, 

თქვენზე მატყუარა არავინ მეგულება. სამალავში ორი ათასი დოლარი გქონდათ 



გადანახული. მე მეტი მითხარით, იმას კი - ნაკლები. ჰოდა, რა გასაკვირია, თუკი 

ფულის დაკარგვა არც ისე განიცადა. თუმცა, ორი ათასიც რომ ყოფილიყო, დიდად არ 

ინაღვლებდა. ფულს რა თავში იხლიდა, თუკი მანქანაში დაგიგულებდათ ? კარგად 

იცოდა, რომ თუ მოითმენდა, მთავარს მიაღწევდა, - გვერდით ეყოლებოდით, თუმცა 

იძულებით - კარგად ეხერხება, ამაში საკუთარი თვალით დავრწმუნდი. ჰოდა, ცოტა 

ხანში თქვენი ქმარი ან მამა მარგალიტებს და ფულს ერთიანად მოგართმევდნენ. ამ 

ნაძირალამ ყველაფერი კარგად გათვალა. (ტემპლი უცებ ნაბიჯს წინ გადადგამს და 

ნენსის სილას გააწნის. ნენსი უკან იხევს და ამ დროს პალტოს ჯიბიდან მარგალიტები 

და ფული გადმოუცვივდება… ტემპლი ფულს და მარგალიტებს დასცქერის. ნენსი 

აგრძელებს :) სწორედ ამ ბინძურმა ფულმა გააფუჭა ყველაფერი. როდესაც 

მარგალიტები გაქვს ასხმული, შენს ქმარს კი ჯიბეში ტაქსისა და სიგარეტისთვის ორი 

ათასი დოლარი უდევს, უნდა იცოდე, რომ ერთი ნაბიჯია შანტაჟამდე და რომ ყველა 

ჯურის ნაძირალა ისე დაგესევა, როგორც ბუზი თაფლის კვერს. პიტერიც ერთი 

მათგანია. შეგიძლიათ, დამარტყათ. დიახ, ნაძირალაა ! ასეთებთან ადრეც მქონია 

საქმე, მგონი თქვენც. თვალის ერთი შევლებით გამოვიცნობ. თქვენ კი თავს 

იკატუნებთ, ვითომ ყველაფერი დაივიწყეთ. არა, კარგად გახსოვთ. ისიც იცით, რომ 

თუ შესახედავად მიმზიდველია, გულში ბოროტება უდევს. ჯოჯოხეთის მოციქულია. 

რომ შემეძლოს, თქვენს ფულს სიფათში მივახლიდი და გარეთ გავუძახებდი. 

ტემპლი : სცადე და ნახავ, რაც მოგივა ! 

ნენსი : შეხსენება არ მჭირდება. კარგად ვიცი. ახლა უკვე საქმე წერილებს აღარ ეხება. 

კარგ ცხოვრებას ნატრობთ ! ამისთვის მე აღარ გამოგადგებით. რაღაც უფრო მყარი 

გჭირდებათ… უფრო ბინძური. ის სიბინძურე, რომელშიც ადრევე იყავით ჩაფლული. 

მაშინ, როდესაც ამ წერილებს წერდით, რომლებიც ახლაც, რვა წლის შემდეგაც 

მოსვენებას არ გაძლევთ და რომლებიც ყველა თქვენი უბედურების სათავეა ! 

ყოველთვის შეგეძლოთ უკან დაგებრუნებინათ, მაგრამ არ მოინდომეთ. ორჯერ 

შეეცადა, წერილები თქვენთვის გადმოეცა. თქვენ კი, ვითომც არაფერიო, ფეხებზე 

დაიკიდეთ. 

ტემპლი : როდიდან მითვალთვალებ ? 

ნენსი : დიდი ხანია. წერილების დასაბრუნებლად ფული და მარგალიტები არც 

დაგჭირდებოდათ ! ქალი უამისოდაც იოლად გავა ფონს. და თუ მართლა ქალია, 

მამაკაცისგან ყველაფერს მიიღებს. ეს ორთავემ კარგად ვიცით. ასე უნდა 

მოქცეულიყავით, თეძოების ერთი შერხევაც გეყოფოდათ. თუნდაც აქვე, სახლში. 

ქმრის სათევზაოდ გაშვებაც არ დაგჭირდებოდათ. მემფისში ნასწავლი ამაში მაინც 

გამოგადგებოდათ. და თქვენც ბავშვებთან დარჩებოდით. 

ტემპლი : ესეც მეძავის ზნეობა ! თუმცა, შენც იგივე შეგიძლია მითხრა, ხომ ასეა ? ჩვენ 

შორის განსხვავება ის არის, რომ მე ქმრის ოჯახში მეძავი ვერ ვიქნები ! 



ნენსი : თქვენს ქმარზე არაფერი მითქვამს. არც თქვენზე, სხვათა შორის. ბავშვებზე 

გელაპარაკებით. 

ტემპლი : მეც ! ბეკიც გავაგზავნე იმიტომ, რომ ბავშვებზე ვფიქრობდი, მსურდა მისი 

გარიდება იმ სახლიდან, სადაც კაცს, რომელსაც მუდამ მამას ეძახდა, ყოველ წამს 

შეეძლო ეთქვა, რომ სინამდვილეში მამამისი არ იყო. თუკი მართლაც გვაყურადებდი, 

გაიგონებდი, რომ რამდენჯერმე გაიმეორა. 

ნენსი, აწყვეტინებს : რა თქმა უნდა, გავიგონე ! თქვენი ნათქვამიც მახსოვს. მაშინ 

შეეწინააღმდეგეთ, თავს იცავდით. ყველაფერი უარყავით. საკუთარ თავზე არ 

ფიქრობდით, ბავშვისთვის გააკეთეთ ! ახლა კი ყველაფერი წყალში ჩაყარეთ, ხელები 

ჩამოუშვით და აღარ იბრძვით. ასეა ! 

ტემპლი : ხელები ჩამოვუშვი ? 

ნენსი : დიახაც ! ბეკის ვეღარასოდეს ნახავთ, კარგად იცით, ამიტომაც მიატოვეთ. 

სცადეთ და მითხარით, რომ ვტყუი ! (ტემპლი არ პასუხობს.) კარგი ! ბეკისთვის 

შეიძლება ასე სჯობს, მაგრამ მეორეს ვიღას უტოვებთ ? 

ტემპლი : ვის ვუტოვებ ? ის ხომ მხოლოდ ექვსი თვისაა. თან მიმყავს. 

ნენსი : რა თქმა უნდა, აქ ვერ დატოვებთ. ვის უნდა ჩააბაროთ ? არავის. არც მე ! მაგრამ 

ექვსი თვის ბავშვს თან ხომ არ ათრევთ ?! სწორედ ამაზე მინდა გელაპარაკოთ. 

მოდით, ესეც მიატოვეთ, დარჩეს აკვანში ! აკვანში დატოვეთ. ცოტას წაიტირებს, 

მაგრამ არაფერია. პატარაა და ხმამაღლა არ გამოუვა. არავის შეაწუხებს. 

დასამშვიდებლადაც არავინ მოვა, თანაც ერთი კვირით გამოკეტილ სახლში, სანამ 

ბატონი გოვენი არ დაბრუნდება.იმ დროისთვის კი ყველაფერი რიგზე იქნება. ბავშვი 

ტირილს მორჩება. ჰოდა, თქვენც არხეინად გააგრძელებთ დროსტარებას. 

ტემპლი : პალტო მომაწოდე ! 

ნენსი, სავარძელზე გადაკიდებულ პალტოს იღებს და აწვდის : ან იქნებ ბავშვის 

წაყვანა ჯობდეს, იქამდე მაინც, სანამ ბატონ გოვენს ან მამათქვენს ფულს წაგლიჯავთ, 

თუკი, რა თქმა უნდა, ამ ნაძირალამ არ ჩათვალა, რომ ფულის გამოგზავნას უგვიანებენ 

და ბავშვთან ერთად გარეთ არ გაგიძახათ. მაშინ შეგიძლიათ ბავშვი რომელიმე 

სახლის ზღურბლთან  მიაგდოთ. ერთ თავის ტკივილს მაინც მოიშორებთ. ტვირთად 

აღარ დაგაწვებათ. მერე შეგიძლიათ ისევ მემფისში დაბრუნდეთ.  

ტემპლი შეკრთება. მერე თავი ხელში აჰყავს.  

დამარტყით ! მიდით, რას ელოდებით ! იმ სალახანას დაუძახეთ, გარეთ რომ 

გელოდებათ და სიგარეტი მოიმარჯვეთ. ხომ გითხარით, საკუთარი ფეხებით 

მოვფრატუნდი-მეთქი. აი, ჩემი ქუსლი (ფეხს გაჭირვებით წევს). ყოველივე ვცადე, 

ერთი ამასაც ვცდი. 



ტემპლი : უკანასკნელად გაფრთხილებ. გაჩუმდი ! 

ნენსი : ხმას არ ამოვიღებ.  

არ ინძრევა, ტემპლს თვალს არიდებს. ხმა შეეცვალა, იგრძნობა, რომ ტემპლს აღარ 

მიმართავს.  

მცდელობა არ დამიკლია. რაც შემეძლო, ყველაფერი ვცადე. თქვენც კარგად ხედავთ !  

ტემპლი : არავინ გეკამათება. ქმრით და შვილებით მაშინებ. გასაქცევად გადანახული 

ფულიც კი მომპარე ! ასე რომ ვერავინ იტყვის, თითი არ გაუნძრევიაო, მიუხედავად 

იმისა, რომ ბოლოს და ბოლოს ფული დააბრუნე. აკრიფე ! 

ნენსი : ხომ თქვით, ფული აღარ მჭირდებაო ! 

ტემპლი : არ მჭირდება. აკრიფე. 

ნენსი : თქვენი ფული არც მე მჭირდება. 

ტემპლი : შენი საქმეა. აკრიფე ! შეგიძლია ბატონ გოვენს დაუბრუნო და სთხოვო 

მომავალი კვირის გასამრჯელო გადაგიხადოს.  

ნენსი იხრება, ფულს და სამკაულებს კრეფს, ყუთში ყრის. ყუთს მაგიდაზე დებს. 

ტემპლი მშვიდდება. 

ნენსი ! (ნენსი თავს სწევს და უყურებს.) ვწუხვარ, რომ დაგარტყი. ბავშვებსაც და მეც 

მუდამ კარგად გვექცეოდი, ცხოვრებას მიადვილებდი. ცდილობდი, ოჯახის ერთობა 

შეგენარჩუნებინა, თუმცა ყველა კარგად უწყოდა, რომ ეს შეუძლებელი იყო. ერთად 

ვერ ვიქნებოდით, თუნდაც სხვების დასანახად, ან ზრდილობის გამო.  

ნენსი : ამაზე არც მიფიქრია. მერე კიდევ არც თქვენს ოჯახზე გელაპარაკებით, არც 

ზრდილობაზე და არც თქვენს პირად ურთიერთობაზე. თუმცა, მადლობას 

მოგახსენებთ, რომ ჩემთან საუბარი ინებეთ… 

ტემპლი : სამადლობელი არაფერი გაქვს ! შენ გვერდით თითქმის ბედნიერად 

ვგრძნობდი თავს… 

ნენსი : მე თქვენი შვილების ბედი მაფიქრებს ! 

ტემპლი : ხომ გითხარი, ამაზე ნუღარ ვილაპარაკებთ-მეთქი. 

ნენსი : არ შემიძლია. კიდევ ერთხელ გეკითხებით. თქვენსას მაინც არ დაიშლით ? 

ისევ იმ აზრზე ხართ ? 

ტემპლი :  სხვაგვარად ვერ მოვიქცევი. 



ნენსი : კარგად მოგეხსენებათ, რა უვიცი ვარ. ამიტომ პირდაპირ, მიკიბვ-მოკიბვის 

გარეშე და გასაგებად მითხარით : „დიახ, ამას გავაკეთებ!“ 

ტემპლი : ხომ გაიგონე, რაც ვთქვი : დიახ, ამას გავაკეთებ! 

ნენსი : ფულითაც და უფულოდაც ? 

ტემპლი : დიახ. ფულითაც და უფულოდაც ! 

ნენსი : საკუთარ შვილებს უბედურებას დაატეხთ ? (ტემპლი ჩუმადაა.) თქვენი ქმარი 

ეჭვობს, რომ ბეკი მისი შვილი არ არის. თუკი წახვალთ, კიდევ მეტად დაიჯერებს, 

ბავშვს შეიძულებს და პატარას ცხოვრებას გაუმწარებს. მეორეს კი ნაძირალას 

ჩაუგდებთ ხელში, რომელიც ბავშვს ჯერ შანტაჟისთვის გამოიყენებს, რომ ოჯახს 

მთელი ქონება დაცინცლოს, მერე კი ქუჩაში გაუძახებს. გსურთ, რომ ორთავე 

დაიტანჯოს ? ან იქნებ, მათი სიკვდილი გსურთ ? გსურთ, რომ სირცხვილმა  ორთავე 

გააწვალოს, როგორც თქვენ და მე ? კარგად იცით, რა სატანჯველიცაა და მაინც, 

შვილების დაცვას არ აპირებთ. ჩემზე ბოროტი ხართ. მაგრამ ღმერთია მოწმე, 

ვფიქრობდი, საქმე აქამდე არ მივიდოდა. თქვენ არ იცით ის, რაც ჩემისთანა ბინძურმა 

ქალმაც კი იცის. არ გესმით, რომ ბავშვებს არ უნდა ჰქონდეთ სირცხვილის და შიშის 

განცდა. სწორედ ამისგან უნდა დავიცვათ ისინი... ყველანი. უკიდურეს შემთხვევაში 

ისინი მაინც, ვინც ჩვენ გვერდითაა. თუნდაც ერთი, თუ სხვებს ვერ მივწვდით. მაგრამ 

იმ ერთისთვის კი თავი უნდა გადავდოთ. თქვენ კი ორთავეს თავიდან იშორებთ, 

ტოვებთ სიბინძურის ტყვეობაში, რომელიც ჩვენ ერთხელ უკვე გამოვცადეთ. ორივეს 

შეელევით ? არც ერთის გადარჩენაზე არ იზრუნებთ ? (ერთმანეთს შეაცქერდებიან.) 

თუკი ამის გამბედაობა გყოფნით, ბარემ მითხარით და გაათავეთ !  

ტემპლი ნენსის თვალს უსწორებს. გარედან მანქანის საყვირის ხმა ისმის.  

ტემპლი : დიახ, ამის გაკეთებას ვაპირებ. ბავშვების მიუხედავად ! ახლა კი წადი !  

ტემპლი ჩქარი ნაბიჯით მაგიდასთან მიდის. ორ თუ სამ ბანკნოტს იღებს და ნენსის 

უწვდის. ნენსი ფულს გამოართმევს. ტემპლი დარჩენილ ფულს იღებს და ჩანთას 

ხსნის. ნენსი ოთახს გადაკვეთს და ბავშვების ოთახში გადის. ტემპლი ნენსის თვალს 

აყოლებს, ერთ ხელში ფული უკავია, მეორეში გახსნილი ჩანთა. 

ტემპლი : საით გაგიწევია ? 

ნენსი : ბავშვს დავხედავ, რამე ხომ არ უჭირს.  

ჩერდება. ტემპლისკენ მობრუნდება და ისეთ უცნაურ მზერას ესვრის, რომ ტემპლი, 

რომელიც ფულს ჩანთაში იდებს, ჩერდება და ნენსის ყურადღებით აკვირდება.  

ნენსი : ყველაფერი ვცადე. თავი არ დამიზოგავს. თქვენც ხომ ხედავთ ? 

ტემპლი : გეყოფა. ყველაფერი დამთავრდა. 



ნენსი, მშვიდად : ყველაფერი დამთავრდა. ვჩუმდები.  

ნენსი ბავშვების ოთახში გადის. ტემპლი ფულს ჩანთაში დებს, ჩანთას ხურავს და 

მაგიდაზე დებს. მერე ბავშვის ჩემოდანთან მივა, ამოწმებს, შიგ რა დევს, 

ძვირფასეულობის ყუთს იღებს, ჩემოდანში ტენის და კეტავს. ნენსი ჩუმად გამოდის 

ოთახიდან და მოპირდაპირე კარისკენ მიდის, საიდანაც პირველად შემოვიდა. 

ტემპლი თვალს აყოლებს. 

ტემპლი : ნენსი ! (ნენსი ჩერდება, შემობრუნდება.) ჩემზე გულში ცუდი არ ჩაიდო. 

ჩემი და ხარ, ისეთი, როგორიც ადრე იყავი.  

ნენსი არ ინძრევა, თვალები ერთ წერტილს აქვს მიშტერებული, ისე, თითქოს 

ვერაფერს ხედავს. ტემპლი ჩუმდება და კარებისკენ მიდის.  

ტემპლი : თუკი ერთ დღეს ყველაფერი სამზეოზე გამოვა, ვიტყვი, რომ შენ მცდელობა 

არ დაგიკლია. ყველაფერი სცადე. მართალი იყავი : საქმე წერილებში არ იყო. საქმე 

ჩემშია ! დამნაშავე მხოლოდ მე ვარ ! ბოროტი ვარ ! (ნენსი სვლას აგრძელებს.) 

ნახვამდის, ჩემო კარგო. (ნენსი კართან მიდის.) გასაღები გაქვს. ფულს მაგიდაზე 

გიტოვებ. შეგიძლია აიღო. (ნენსი გადის.) ნენსი !  

არავინ პასუხობს. ტემპლი ერთხანობა კარს უყურებს, შემდეგ აფუსფუსდება, ნენსის 

დატოვებულ ფულს იღებს, მიმოიხედავს, საწერ მაგიდასთან მიდის, პრესპაპიეს 

იღებს და ფულს ქვეშ ამოდებს. მაგიდიდან გადასაფარებელს იღებს, ბავშვთა ოთახის 

კარში გადის. წამიც და გულისგამგმირავი ყვირილი ისმის. ნენსი მეორე კარიდან 

შემოდის. სინათლე ციმციმს იწყებს, იკლებს, მალე სულ ბნელდება. ყვირილი არ 

წყდება. 

  

სურათი მეექვსე  

გუბერნატორის სამუშაო ოთახი. 12 მარტის დილის 3 საათია. Gუბერნატორი ოთახში 

აღარ არის. სტივენსი მუხლებზე მდგარ ტემპლზეა დახრილი და სანახევროდ ფარავს 

გოვენს, რომელიც დგას იქ, სადაც ადრე გუბერნატორი იდგა. 

ტემპლი ვერ ამჩნევს, რომ გუბერნატორი ოთახში არ არის 

ტემპლი, მუხლმოდრეკილი, სახე ხელებში აქვს ჩარგული, სიბნელეში ლაპარაკობს : 

სულ ეს იყო. მერე პოლიცია მოვიდა. სამზარეულოში სკამზე მჯდარი ნენსი 

ლაპარაკობდა : „დიახ, უფალო, ეს მე ჩავიდინე“. ერთმანეთის პირისპირ ვიყავით. მე 

ფეხზე ვიდექი, ის კი იჯდა, ირგვლივ სიბნელე იდგა, ტკივილისგან და მწუხარებისგან 

უხმოდ ვყმუოდით, ორთავე მარტოსულნი, ერთხელ და სამუდამოდ განწირულნი. 

მის ბრძანებებს უხმოდ ვემორჩილებოდი. პოლიციაში დავრეკე. პოლიციელებიც 

მოვიდნენ. „დიახ, ეს მე გავაკეთე, უფალო“ - იმეორებდა ნენსი. ის წუთი იყო და 



დავდუმდი. იმის შემდეგ და ამ საღამომდე ჩუმად ვიყავი. (ნათდება. ტემპლის უკან 

ფარდა იწევა.) ნენსი წაიყვანეს. ჩემკენ ერთხელაც არ გამოუხედავს. საკანშიც ამას 

იმეორებდა! „მე ეს გავაკეთე, მე ეს გავაკეთე!“ დიახ, გააკეთა. მაგრამ ვინ იყო 

ნამდვილი დამნაშავე, მკვლელი, თუ არა მე? დიახ, მე, ვისთვისაც ნენსი თავს სწირავს.  

სტივენსი იხრება, ტემპლს მკლავზე ეხება, თითქოს წამოყენება სურს. ქალი 

ეწინააღმდეგება, თავს მაღლა არ სწევს.  

სტივენსი: წამოდექით!  

სტივენსი კიდევ ერთხელ შეეცდება წამოაყენოს ქალი, ტემპლი თვითონ დგება, 

ტირილის პირას მისული პატარა გოგოს მოძრაობით, ხელს სახესთან მიიტანს, 

მხოლოდ იმიტომ რომ სინათლე თვალს ჭრის.  

ტემპლი: ბევრიც აღარ დარჩა, ხომ ასეა, ბიძია გევინ?გუბერნატორმა მხოლოდ ერთი 

სიტყვა უნდა თქვას: „არა.“ (თავს არ აბრუნებს, ჰგონია, რომ გუბერნატორი ოთახშია.) 

დარწმუნებული ვარ, მის გადარჩენას არ აპირებთ. მიპასუხეთ! ერთი სიტყვაც 

იკმარებს!  

შემობრუნდება და ხედავს გოვენს, რომელიც გუბერნატორის ადგილზე დგას. 

ჩერდება. სიტყვა უწყდება.  

გოვენი: რა საზიზღრობაა! 

ტემპლი, სტივენსისკენ მიდის: რატომ ხდება, რომ მუდამ ტყუილებს იშველიებთ? რა 

გაიძულებთ? სამართლიანობა, რომელზედაც ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვებით 

ლაპარაკობთ? თუმცა, რატომაც არა? ტყუილები პირველმა მე დავახვავე. (გოვენს:) 

ამაოდ იმალებოდი. შენი თანდასწრებითაც იგივეს ვიტყოდი. 

გოვენი : ერთმანეთს დიდი ხნის წინ უნდა დავმალვოდით. რვა წლით ადრე, 

ოთახებში კი არა, სადმე დედამიწის დასალიერს, მიტოვებული მაღაროს ჭებში. 

(სტივენსს :) კმაყოფილი ხართ ? ყოველივე ისე მიდის, როგორც გსურდათ. ახლა ამას 

რას დაარქმევთ ? ჰო, გამახსენდა, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტებას. (ტემპლს უყურებს.) 

მშვენიერი სანახავია ეგ თქვენი ჭეშმარიტება ! 

სტივენსი : გთხოვთ, მეტს ნურაფერს იტყვით. 

გოვენი : ჰო, მართლა ჭეშმარიტების გახსენებაზე, წერილები სად არის ? თუ არ 

ვცდები, ის პატარა ნაძირალა შეეცდება მე შემომასაღოს. იმედია, ნაგავში ძვირს არ 

მომთხოვს. (საწერ მაგიდას გარს შემოუვლის და კარისკენ მიდის). 

სტივენსი : წერილები მე მაქვს. (ტემპლი გაოცებული შეაცქერდება. Gოვენი ჩერდება.) 

რაო, დაგავიწყდათ ? როდესაც დაბრუნდით (თქვენი დაბრუნებისას), ნენსი ოთახში 

იყო. წერილები მაგიდაზე ეწყო. ნენსიმ აიღო და მოგვიანებით მე გადმომცა. 



 გოვენი იცინის, მწარედ და ხმამაღლა.  

გოვენი : ესე იგი, ახლა ყველაფერი რიგზეა. ცოდვილმა ცოდვა აღიარა, შანტაჟისტს 

კოვზი ნაცარში ჩაუვარდა, კარგი დეზინფექცია გამოვიდა ! მართალია, გოგონა გიჟ 

ქალს მივუგდეთ, მანაც საქმეს მხოლოდ ასე თუ მოვაგვარებო, იფიქრა და პატარა 

სასიკვდილოდ გაიმეტა. მართალი თუ გნებავთ, ლოგიკურად მოქმედებდა. როგორც 

მექცევი, ისე მოგექცევი. ბავშვი ბავშვის წილ. ბოლოს და ბოლოს, ხომ უნდა ზღო 

სიხარულისთვის, რომელსაც ისეთი ქალის გვერდით ცხოვრება განიჭებს, ვინც 

შანტაჟისტის საწოლში თუ ჰპოვებს ბედნიერებას. მადლი ღმერთს, მადლი შენ, 

წმიდაო ნენსი, ჩემი შვილის მოკვლა რომ ისურვე, რათა ცოლის სათნოებით კიდევ 

დიდხანს დავმტკბარიყავი. (ისევ მწარედ იცინის. ტემპლი ჯდება და სიცარიელეში 

იყურება.) მართლაც რომ ჩინებულად გამოუვიდა. ყველაფერი წვრილად გათვალა. 

სტივენსი : რაღაც მაინც ვერ გაითვალისწინა. გოვენი : კარგია. გამოდის, თამაში არ 

დასრულებულა. კიდევ ვის მოკლავენ ჩვენს გასართობად ? 

სტივენსი : ნენსის. 

გოვენი : ნენსის ? ასეც უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ჩამოახრჩობენ, თავს ყულფში 

გაააყოფინებენ. იმედი მაქვს, კისრის მალებს ხმაურით გადაუტეხენ. ამრიგად, 

ორიდან ერთი მეძავი მაინც აგებს პასუხს და სამართლიანობაც იზეიმებს. ამის მეტი 

ღმერთს რაღა უნდა მოსთხოვო. (ზიზღით უყურებს ტემპლს.) სხვათა შორის, კიდევ 

რჩება რაღაც მოსაგვარებელი - ძალიან მაინტერესებს იმ წერილებში რა წერია. რადგან 

აღსარების დროა, ვიტყვი, რომ ეს სურვილი ტემპლის სიტყვების შემდეგ მომეძალა. 

ხომ წარმოგიდგენიათ, რა ამაღელვებელი წერილები იქნება, მით უფრო, თუკი 

წვრილმანებს ჩავუღრმავდებით. ჩემთან მთელი ჩვენი ბედნიერი ქორწინების 

განმავლობაში, სხვა ენაზე ლაპარაკობდა, ზედმეტად თავაზიანი და ზრდილი 

გახლდათ, ღვთისმოსავი გეგონებოდათ. თუმცა, ღვთისმოსაობა და ბავშვების კეთება 

ერთმანეთს ძნელად ეგუება. 

სტივენსი : გაჩუმდით, გოვენ ! 

გოვენი : აღზრდისა და განათლების გამოა-მეთქი, ვფიქრობდი, თანაც ორმაგი 

აღზრდა-განათლების, ჯერ კოლეჯი, მერე ბორდელი. ბორდელის დავიწყება სურდა, 

ამიტომ კოლეჯს ხშირად იხსენებდა. ერთი სიტყვით, თითქოს გამოცდას მაბარებდა. 

აი, იმასთან კი… (სტივენსი რაღაცის თქმას აპირებს.) კარგი, კარგი, ძვირფასო ვექილო, 

დამშვიდდით ! მაგრამ აღიარეთ, რომ ყოველივე ეს ძალიან სამწუხაროა. რადგან 

მემფისში ჩემი წყალობით აღმოჩნდა, სამართლიანობა მოითხოვდა, რომ მეც 

დავმტკბარიყავი იქაური ბრწყინვალე ჰორიზონტალური განათლების ნაყოფით, 

რომლის შეძენაში მეც დავეხმარე, თუმც კი სხვა მამაკაცების შუამავლობით. მაგრამ არ 

მეღირსა. მე ხომ მხოლოდ ქმარი ვარ. ასე რომ ხელში მონანიებას დანატრებული 



სათნოება შემრჩა. ვისაც რა უნდა, ის თქვას, მაგრამ ყოველდღე მომნანიე მეძავის 

გვერდით ყოფნას მტერსაც არ ვუსურვებ. მეძავი საწოლში უნდა აკოტრიალო. 

სტივენსი : კიდევ ერთი სიტყვა და დაგარტყამთ ! 

გოვენი : მე კი გავაგრძელებ. მისი სათნოება მხოლოდ ჩემთვის იყო განკუთვნილი, 

პირადი მოხმარებისთვის, თუ გნებავთ. (უცებ, დაიღრიალებს და ქვითინი აუტყდება. 

ტემპლს უყურებს და ყვირილს აგრძელებს.) სხვებისთვის, სხვების ქვეშ, აქტიურ 

მოქმედებას იწყებდა და პირიდან უშვერი სიტყვები ამოსდიოდა…  

სტივენსი მივარდება. გოვენი ჩერდება და სტივენსს მკლავს გაუკავებს.  

გოვენი : ნუ ირჯებით, გევინ ! (ხელს კრავს.) რვა წლის შემდეგ, ჯან-ღონის 

მოზღვავებას ვგრძნობ, ასე რომ, შემიძლია საკუთარ ცხოვრებას თვითონ მივხედო. 

(ორივეს შესცქერის, ყრუ ხმით :) ყველანი მძულხართ. (ქირქილებს. ტემპლს :) 

მშვიდობით, თოჯინავ ! 

სტივენსი : სანამ ცხოვრებას მიხედავთ, პატივმოყვარეობა დაიოკეთ. 

გოვენი : ასეც იქნება, დარდი ნუ გაქვთ.  

კარისკენ მიდის.  

ტემპლი, წამოდგება : სად მიდიხარ ? 

გოვენი : უნდა გავილეშო (დავთვრე). თუკი, რა თქმა უნდა, ამ რვა წლის 

განმავლობაში, არ დამავიწყდა, საქმეს როგორ უნდა მივუდგე. შენ რას 

შემომთავაზებდი ? (სხვას რას შემომთავაზებდი ?) 

სტივენსი : ბეკის რა უყავით ? 

გოვენი : ჰო, მართლა. ერთი ხომ გადარჩა ! თქვენს სახლშია, თქვენს მეუღლეს 

დავუტოვე ! რამე საფრთხე ხომ არ ემუქრება ? იქნებ, თქვენი ცოლიც ბავშვების 

მკვლელია ?  

გახევებული ნაბიჯით კარისკენ მიდის.  

ტემპლი : გოვენ ! არ დამტოვო !  

კაცი ხმისამოუღებლად ოთახიდან გადის.  

ტემპლი : ღმერთო ჩემო, ყოველივე მეორდება ! 

სტივენსი : წამომყევით. 

ტემპლი, არ ინძრევა : ხვალ, ხვალ და კიდევ ერთხელ ხვალ. 



სტივენსი : დიახ, ხვალ. მერე კი ყოველივე თავიდან... ისევ დაამტვრევს მანქანას ან 

სულერთია რას. მერე პატიების რვა წელი, სანამ კიდევ რამეს არ გადაეყრება. (მკლავში 

ხელს ჰკიდებს.) წამოდი, ტემპლ, გვიანაა. 

ტემპლი, (ეწინააღმდეგება) : გუბერნატორმა რა თქვა ? 

სტივენსი : უარით გამომისტუმრა. 

ტემპლი : მიზეზი არ უთქვამს ? 

სტივენსი : შეწყალების უფლება არა აქვს. 

ტემპლი : უფლება არა აქვს ? შტატის გუბერნატორს ? მაშ ვის აძლევს კანონი 

შეწყალების ან სასჯელის აღსრულების გადავადების უფლებას ? 

სტივენსი : საქმე რომ მხოლოდ კანონი იყოს, მიზეზად ბრალდებულის სიგიჟეს 

მოვიხმობდი და აქ არ მოგიყვანდით. 

ტემპლი : არც მე და, ნუ გავიწყდებათ, არც მამას. ახლაც ვერ გამიგია, როგორ 

დაითანხმეთ. (სტივენსს უყურებს.) აი, თურმე რატომ გავჩერდით საბურავის 

გამოსაცვლელად ! დაურეკეთ და დრო მიეცით. ჰოდა მთელი ეს დავიდარაბა არაფრის 

გამო, ვითომ ჭეშმარიტებისა და სამართლიანობისთვის. სინამდვილეში კი არაფერი, 

რადგან სიკვდილს ვერ ავაცილეთ ! 

სტივენსი : გუბერნატორს სამართლიანობა არ უხსენებია. მან პატარა ბიჭზე ილაპარაკა 

და კიდევ მომავალ ცხოვრებაზე, რომელსაც გოვენი და თქვენ შვილის გვერდით 

გაატარებთ. ნენსიმ უყოყმანოდ გასწირა ჭადრაკის ერთი ფიგურა დანარჩენის 

გადასარჩენად, უკანასკნელ საშუალებას მიმართა, რომელიც ხელთ შერჩა - საკუთარი 

გაუბედურებული და გაბითურებული სიცოცხლე გაიღო მსხვერპლად. 

ტემპლი : ყოველივე მივატოვე, ყოველივე დავკარგე. საკუთარი შვილებიც კი. ნენსიმ 

უკვე გითხრათ. 

სტივენსი : ნენსიმ ყველაფერი იღონა. ის გააკეთა, რაც უნდა გაეკეთებინა, რათა გონზე 

მოეყვანეთ და შეეკავებინეთ. 

ტემპლი : პარასკევი !.. შავი დღე… გავენ !.. დათარსული დღე იყო. ამ დღეს 

სამოგზაუროდ არავინ მიდის ! ო, რომ შეეწყალებინა, ყველაფერი დასრულდებოდა. 

გოვენი მშვიდად მომიშორებდა ან მე თვითონ წავიდოდი სახლიდან. ახლა გვიანაა. 

ისღა დაგვრჩენია, გავაგრძელოთ. დღეს დღე მიყვება და ასე … სამარადისოდ ! 

სტივენსი : წავიდეთ, ტემპლ… 

ტემპლი, ეურჩება : გამაგებინეთ, ზუსტად რა გიპასუხათ. ვიცი, ამ საღამოს არ 

უთქვამს… შეიძლება დაგირეკათ… თუ ასეა, აუცილებელი აღარ იქნებოდა… 



სტივენსი : ერთი კვირის წინ მაცნობა. 

ტემპლი : იმ დღეს, როდესაც ტელეგრამა გამომიგზავნეთ ? რა გითხრათ ? 

სტივენსი : ის, რომ მისი თანამდებობის მწირი უპირატესობანი ვერაფრით გადაწონის 

ნენსის საშინელ დანაშაულს რომ არ ძალუძს გააუქმოს სასჯელი, რომელიც ნენსიმ 

ყოველგვარ ღირებულებას მოკლებული ცხოვრებით დაიმსახურა. 

ტემპლი, დაბნეული : ღირებულებას მოკლებული, მაგრამ კეთილი და სათნო 

ცხოვრებით. გამოდის, იმ ღამით, აქეთ რომ მოვდიოდი, ამაოდ ვიმედოვნებდი, რომ 

გადავარჩენდი. ისიც არ ინება, ეთქვა, რომ გადაწყვეტილება მიღებული ჰქონდა, 

თითიც არ გაუნძრევია. მხოლოდ ის სურდა, რომ ორი უცხო ადამიანის 

თანდასწრებით ქმრისთვის აღსარება მეთქვა, მეღიარებინა ის, რასაც აგერ უკვე რვა 

წელია ვინანიებ და რასაც აქამდე ქმარს ვუმალავდი. ეტყობა, ტანჯვაც ეს არის ! 

სტივენსი : სწორედ ასეა და ამიტომაც მთელი გულით პატიებას გთხოვთ, აქ რომ 

მოგიყვანეთ. მაგრამ ასე უნდა მოვქცეულიყავი, რომ ნენსი მარტო არ დარჩენილიყო 

და რომ მისი საქციელს, თუნდაც გიჟურს, ამაოდ არ ჩაევლო და სიკვდილის შემდეგაც 

დაეცვა პატარა ბავშვი. აი, ამიტომ ჩამოხვედით. ტემპლი : გასაკეთებელი გავაკეთე. 

ახლა ხომ შეგვიძლია დავბრუნდეთ ? 

სტივენსი : რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ ნენსი უნდა ვნახოთ. 

ტემპლი : მივალთ, ვნახავთ და ვეტყვით, რომ ჩამოახრჩობენ. 

სტივენსი : ნენსი შეწყალებას არ ითხოვს. მაგრამ შეიძლება რაღაცის იმედი მაინც 

შერჩა. 

ტემპლი : გადაწყდა. მივდივართ. ესეც ჩვენი გასაკეთებელია.  

გასასვლელისკენ მიდის. წაბარბაცდება, თითქოს რაღაცას ფეხი წამოკრა, სწორდება 

და სვლას აგრძელებს. სტივენსი ხელს აშველებს. ტემპლი ხელს ჰკიდებს.  

ტემპლი, არავის მიმართავს : სულის გადასარჩენად, თუკი მაქვს სული… თუკი 

არსებობს ღმერთი, რომელიც მის ხსნას ისურვებს... 

 

სურათი მეშვიდე  

საპატიმროს შიდა ხედი. (ინტერიერი.) 12 მარტი. დილის 10 საათი და 30 წუთი. 

პირველი სართულის საერთო დარბაზი. მარცხნივ მძიმე ურდულით გადარაზული 

კარია, რომელიც სასამართლოს სამდივნოში გადის. ერთადერთი გისოსებიანი 

ფანჯარა ქუჩას გადაჰყურებს. მზიანი დღეა. 



მარჯვენა კარი რკინის ურდულის ღრჭიალით იღება და გარეთა კედელს ეხლება. 

შემოდის სტივენსი, რომელსაც მედილეგე მოჰყვება. სტივენსს ისევე აცვია, როგორც 

მეოთხე სურათში. მედილეგე გრძელსახელოებიანი პერანგის ამარაა, უჰალსტუხოდ. 

დიდი რკინის რგოლზე აცმული გასაღებები ფეხებამდე სწვდება. ისე აქვს 

ჩამოკიდებული, როგორც ფერმერს ფარანი. შემოდის თუ არა, კარს ხურავს. 

სტივენსი ჩერდება. მედილეგე კარს კეტავს.  

ბ-ნი ტაბსი : მოვედით. პატიმარს მოვიყვან. 

სტივენსი : დაიცადეთ. გოვენ სტივენსს დაველოდოთ. ვინმე გააფრთხილეთ ? 

ბ-ნი ტაბსი : დიახ. ქალბატონი ტაბსი ასწავლის გზას. შემიძლია სამდივნოში 

დაველოდო. 

სტივენსი : არ ღირს. ჯერ ეს მითხარით, პატიმარი თავს როგორ გრძნობს ? 

ბ-ნი ტაბსი : მტრედივით გატრუნულია. „დიახ, ბატონო“, „არა, ბატონო.“ სულ ეს არის. 

ვინ იფიქრებს, რომ ამ გაზანგულმა ნაბუშარმა ვიღაც მოკლა... 

სტივენსი: ის მაინც თუ გითხრათ, რომ გველოდებოდა? 

ბ-ნი ტაბსი: არა. მე თუ მკითხავთ, ემზადება. 

სტივენსი: რისთვის? 

ბ-ნი ტაბსი: ხვალისთვის. გინდა თუ არა, ფიქრები თავში გიტრიალებს. მღვდელი 

მოითხოვა. 

სტივენსი: შეწყალება ხომ არ უხსენებია? 

ბ-ნი ტაბსი: შეწყალება? აბა, რომელი გუბერნატორი გაბედავს ბავშვის მკვლელის 

შეწყალებას? ჩვენს თანამოქალაქეებს სამართლიანობის სწამთ. ეს რომ გაიგონ, 

საპატიმროს გადაწვავენ. სხვათა შორის, გუშინდელ დღეს თუ არ ჩავთვლით, ყოველ 

საღამოს ხვდებოდით. თუ რამ სათქმელი აქვს, თავის ვექილს უფრო ეტყვის, ვიდრე 

უბრალო მედილეგეს. (სტივენსს უცნაურად უყურებს.) მართალია, ძვირფასო მეტრ, 

რომ გუშინწინ საღამოს ზანგ პატიმრებთან ერთად მღეროდით? 

სტივენსი: მართალია. 

ბ-ნი ტაბსი: სიმღერა გყვარებიათ. 

სტივენსი: არა. უბრალოდ, მშველის. 

ბ-ნი ტაბსი: ასე იყოს, მეტრ. ბოლოს და ბოლოს, კონსტიტუციის მიხედვით, 

თავისუფალი ადამიანები ვართ. ყველა მათგანს შველა სჭირდება. მთელი საღამო 

მღეროდნენ. თავი ოპერაში გეგონებოდათ. სხვათა შორის, ყველა ბარიტონია. მე თუ 



მკითხავთ, ცოტა მოსაწყენია. თქვენი არ ვიცი, მე კი ბარიტონს ბანი მირჩევნია. ერთი 

შერიფს უნდა ვთხოვო, ბანი დაიჭიროს, რომ ამ ბარიტონებს გავურიო. თქვენც 

ბარიტონი ბრძანდებით, მეტრ? 

სტივენსი: დიახ. 

ტაბსი: მით უარესი. თქვენზე ამბობენ: „კეთილი თეთრკანიანია. მღერის.“ ბოროტი 

თეთრკანიანები, გამოდის არასოდეს მღერიან. ყველა თავისას მიერეკება. ხომ ასეა? 

ისიც უნდა ითქვას, ძალიან გემადლიერებიან. საქმე ის კი არ არის, რომ შავკანიან ქალს 

ეხმარებით, მთავარი ის გახლავთ, რომ თქვენი ოჯახის საწინააღმდეგოდ იცავთ, 

თანაც ამ ქალმა თქვენი საკუთარი ძმისშვილის შვილი მოკლა. ასეთს იშვიათად თუ 

ნახავ. ჰოდა, მეც... 

სტივენსი: აქ მხოლოდ შავკანიანები გყავთ? 

ბ-ნი ტაბსი: თითქმის. გარედან თუ შეხედავთ, ფანჯრიდან მათ ხელებს დაინახავთ. 

სტივენსი: ხელებს? 

ბ-ნი ტაბსი: დიახ. გისოსებში გამოყოფილს. სხვას ვერაფერს დაინახავთ. მხოლოდ 

შავი ხელები. არც ტაშს ცემენ, არც იქნევენ, ხარიხებს შორის უმოძრაოდ უდევთ. 

საღამოობით, ქალაქიდან რომ ვბრუნდები, ფანჯრებს ავხედავ, ხელებხ ვითვლი და 

ვწყნარდები. ყველა ადგილზეა. 

სტივენსი: მშვიდად არიან? 

ბ-ნი ტაბსი: რა თქმა უნდა. ჯეფიც კი. არადა, თავის დროზე ბევრ ჭირს შეგვყარა. 

გახსოვთ? 

სტივენსი: ვერ ვიხსენებ. 

ბ-ნი ტაბსი: შეუძლებელია არ გახსოვდეთ. ცოლი ის-ის იყო მოუკვდა. თხუთმეტი 

დღის დაქორწინებულები იყვნენ. ქალი დაკრძალა. პირველი ხანობა, ღამღამობით 

ქალაქის გარეუბნებში დადიოდა. დაღლილობას და ძილს ეძებდა. არ უშველა. მერე 

სასმელს მიეძალა. არც ეს გამოუვიდა, ძილი ისევ გაურბოდა. მერე იყო და 

ჩხუბისთავი გახდა. ბოლოს, ერთ თეთრკანიანს ყელი გამოღადრა, კამათლის 

თამაშისას სამართებელი გამოუსვა. ჰოდა, ძილიც მოუვიდა. რაღაცა დროით. შერიფმა 

მძინარეს წაუსწრო სახლის ვერანდაზე. სახლი ქორწინებამდე ცოტა ხნით ადრე 

იყიდა, სიკვდილამდე იქ აპირებდა ცხოვრებას. მისდა საუბედუროდ, შერიფმა 

გააღვიძა და აქ მოიყვანა. მერე ყველაფერი თვალის დახამხამებაში მოხდა… შერიფმა, 

მე და კიდევ ხუთმა ზანგმა პატიმარმა ძლივს წავაქციეთ და იქამდე ვაკავებდით, სანამ 

ბორკილები და ხუნდები არ დავადეთ. მიწაზე იწვა, შვიდი აქოშინებული ბრგე 

მამაკაცი წამოდგომას უშლიდა და თუ გამოიცნობთ, რას იმეორებდა? „არ შემიძლია 

არ ვიფიქრო, არ შემიძლია არ ვიფიქრო!“ 



სტივენსი: ახლა როგორაა? 

ბ-ნი ტაბსი: აღარ ფიქრობს. მთელი დღე ხელები ხარიხებში აქვს გაყრილი და გარეთ 

არც კი იხედება. კედელს მიშტერებია. დროდადრო ხელებს თუ მოუნაცვლებს 

ადგილს. 

სტივენსი: მღერის? 

ბ-ნი ტაბსი: არა, არ მღერის. მისი საქმე წასულია. თავსატეხს აღარ გვიჩენს. იმასაც 

გეტყვით, რომ საპატიმროში თეთრკანიანებს ზანგები მირჩევნია. თეთრკანიანები 

მუდამ ბუზღუნებენ, არაფერი მოსწონთ, ვერაფრით ასიამოვნებ. მუდამ 

გიკირკიტებენ, ზანგები კი, პირიქით, ერთი-ორი დღე და ყველაფერს ეგუებიან. თავს 

ისე გრძნობენ, როგორც საკუთარ სახლში.  

კაკუნი. შემოდის გოვენი.  

ბ-ნი ტაბსი: გავალ და ქალბატონ სტივენსს დაველოდები. გამარჯობათ, ბატონო.  

გადის.  

გოვენი: რისთვის მომიყვანეთ? 

სტივენსი: ჯერ ერთი, მსურდა ეს გადმომეცა.  

შეკვრას უწვდის.  

გოვენი, შეკვრას დასცქერის: რა არის? 

სტივენსი: წერილებია. მთხოვეს, თქვენთვის გადმომეცა. 

გოვენი: ვინ გთხოვათ? 

სტივენსი: რა მნიშვნელობა აქვს! მთავარია, ახლა თქვენს ხელშია. იმედია, იცით, 

როგორ უნდა მოიხმაროთ. 

გოვენი: თქვენ თუ იცით? 

სტივენსი: წაუკითხავად დავწვავდი. 

გოვენი: კითხვას რაც შეეხება, წესიერად აღზრდილი კაცი სხვის წერილებს არ უნდა 

კითხულობდეს, თუნდაც სურდეს საკუთარი ცოლის ლიტერატურულ ნიჭში 

დარწმუნდეს. მაგრამ განა ჩემზე ითქმის ზნეკეთილიაო? 

სტივენსი: საშუალებას გაძლევთ, დაამტკიცოთ. „წესიერად აღზრდილი“ დაივიწყეთ. 

უბრალოდ, ადამიანი იყავით. ესეც საკმარისია. 

გოვენი: რა კარგად ერკვევით ადამიანებში! გილოცავთ. მე ბევრი არაფერი გამეგება. 

(კარისკენ მიდის.) მივდივარ. ტემპლის ნახვა არ მსურს. 



სტივენსი: მე კი გთხოვთ დარჩეთ და ნენსისთან საუბრისას მის გვერდით იყოთ. 

გოვენი: არ გამოვა. არც ერთის ნახვა არ მინდა. 

სტივენსი: შეიძლება ნენსი დაგეხმაროთ. 

გოვენი: ასე ფიქრობთ? მაინც, რაში? 

სტივენსი: იმაში, რომ სხვასაც აპატიოთ და საკუთარ თავსაც. 

გოვენი: პატიებაშიც კარგად ერკვევით, არა? რა მეთქმის? მაგარი ხართ. 

სტივენსი, მკაცრად: თუკი მას შემდეგ, რაც საკუთარი ცოლი გუბერნატორთან ნახეთ, 

მისი ნაამბობიც მოისმინეთ, და მაინც ვერ მიხვდით, თუ რა არის ტკივილი. უგვანო 

ადამიანი ყოფილხართ და ეს არის. 

გოვენი, უყურებს სტივენსს. თითქოს რაღაცას თხოვს, თავს აქნევს და ყრუდ 

ლაპარაკობს. სტივენსი თვალს არიდებს: ასე რომ იყოს, ყველაფერი რიგზე იქნებოდა. 

მაგრამ არ გამოვა. სხვების მსგავსი ვარ. (შებრუნდება.) აღარაფერი მესმის.  

სტივენსი უახლოვდება და მკლავზე ხელს კიდებს.  

გოვენი: მივდივარ, გევინ. ყველას ბოდიშს გიხდით. 

სტივენსი: ბეკი ნახეთ და წერილები დაწვით. მერე, ვინიცობაა, დაბრუნდეთ. 

გოვენი ყოყმანობს. ოთახიდან გასვლა უნდა, მაგრამ კარი ჩაკეტილია. აკაკუნებს. 

გასაღების ჭრიალი. ბატონი ტაბსი კარს აღებს.  

ბ-ნი ტაბსი: მაპატიეთ, მაგრამ...  

გოვენი ტაბს განზე სწევს და გადის. 

მაგარი ვინმეა. ვიცი, კარი არ უნდა ჩამეკეტა, მაგრამ ჩვეულება რჯულზე უმტკიცესია. 

საქმე ნდობა-არნდობას არ ეხება. დამიჯერეთ, მეტრ.  

სტივენსი: მჯერა. 

ბ-ნი ტაბსი: მაგრამ ეს ახალგაზრდა კაცი ეჭვიანი ვინმეა. ერთი შეხედვითაც ჩანს. 

თუმცა, ეჭვიანობის მიზეზები საკმაოდ აქვს. მომისმინეთ, ბიძა მყავდა, ცოლი 

ავტოკატასტროფაში დაეღუპა. ჰოდა, ამ ამბის მერე, აღარავის ენდობოდა. წერილს თუ 

მიიღებდა, ხელში ატრიალებდა, არ ხსნიდა. მერე, მაგიდაზე დებდა, გარშემო 

უვლიდა, წინ დაუჯდებოდა, წარბებს ჭმუხნიდა და ბუტბუტებდა: „ნეტავ, რა უნდა 

იყოს?“ ერთი სიტყვით, აღარაფერს და აღარავის ენდობოდა, ეჭვი ჭამდა. მერე ავად 

გახდა. წამლებზე უარს ამბობდა, ესეც უნდობლობის ბრალი იყო. ჰოდა, სულიც 

განუტევა. დამიჯერეთ, მეტრ, ცოტაოდენი ნდობა არვის ვნებს, შეიძლება ითქვას, 

ცხოვრებას აადვილებს. 



სტივენსი, გაღიზიანებული: კარგს იზამთ, ქალბატონ სტივენსს თუ შეეგებებით. 

ბ-ნი ტაბსი: რა თქმა უნდა... საწყალი ქალი...  

აკაკუნებენ. სტივენსი კარს აღებს. ტემპლი შემოდის. 

ბ-ნი ტაბსი: ქალბატონო სტივენს, ისე მოიქეცით, როგორც საკუთარ სახლში. 

მაპატიეთ, ვაპირებდი მეთქვა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. იქნებ, ქალბატონ 

ტაბს ჭიქა ყავა მოვატანინო? 

ტემპლი: გმადლობთ, ბატონო ტაბს. შეიძლება ნენსი ახლავე ვნახო? 

ბ-ნი ტაბსი: თუ ასე გნებავთ... თქვენი ნახვა გაახარებს. მგონი სურს პატიება გთხოვოთ. 

ერთი შეხედვით, ხვალინდელი დღე სულაც არ აღელვებს.  

გადის.  

ტემპლი, სტივენსს: პატიება უნდა მთხოვოს? ეს რამ ათქმევინა? იქნებ, ამიხსნათ?  

ბ-ნ ტაბს ნენსი შემოჰყავს. ნენსი კართან ჩერდება.  

ბ-ნი ტაბსი: ესეც ასე, მეტრ. ნუ იჩქარებთ. 

სტივენსი: მალე დავამთავრებთ.  

ბ-ნი ტაბსი გადის. ნენსი მნახველებს გულგრილად შესცქერის. 

ტემპლი, ნენსისკენ მიდის, ეხება, ჩერდება: ნენსი! ქალაქიდან შენს სანახავად მოვედი. 

შენ აქ ხარ და აქ დარჩები, მე კი ქალაქში დავბრუნდები და ქუჩებში ჩემს ნებაზე 

ვივლი. 

ნენსი: ასეც უნდა იყოს. (სტივენსს:) ბ-ნ გოვენს წერილები გადაეცით?  

ტემპლი რაღაცის თქმას აპირებს, მაგრამ სტივენსი არ აცლის.  

სტივენსი: ისე მოვიქეცი, როგორც მთხოვეთ. 

ტემპლი, დაბნეული: წერილები მიეცით? კი მაგრამ, რატომ? ახალი დავიდარაბა რა 

აუცილებელი იყო? 

ნენსი: წერილები უნდა დაეწვა. 

ტემპლი: დაწვამდე წაიკითხავდა. 

ნენსი: არ წაუკითხავს. დაწვა. 

ტემპლი: არავინ მეგულება ამის გამკეთებელი. ცდუნებას ძნელად თუ ვინმე 

გაუძლებს. თავად გამოვცადე. ახლა ყველაფერს ნათელი მოეფინა. თვალები ამეხილა. 



ნენსი: იცით, შეიძლება ყველაფერზე წამსვლელია, მაგრამ რაც უნდა ძალა 

დაეტანებინა თავისთვის, ცოლის მიერ სხვა მამაკაცისადმი მიწერილ წერილებს არ 

წაიკითხავდა. წერილები ცეცხლს მისცა. 

ტემპლი: ცრუობ. საპატიმროში მაინც როგორ ბედავ ჩემს მოტყუებას! 

სტივენსი: კმარა, ტემპლ. სწორედ აქ, ამ საპატიმროში მყოფი იმსახურებს, რომ 

მოუსმინოთ. 

ნენსი: რომ წაეკითხა, წავიდოდა და სამუდამოდ დაგტოვებდათ. არის სიტყვები, 

რომლებსაც მახსოვრობიდან ვერასოდეს ამოაგდებ. მაგრამ წერილებიც და სიტყვებიც 

უმალვე დაწვა. ახლა აღარ მიგატოვებთ, არც თქვენ და არც ბაკის, თუკი, რა თქმა 

უნდა, თვითონ არ დატოვებთ მათ. 

ტემპლი: ვეღარასოდეს შევძლებ, ვეღარასოდეს! უკანასკნელი, რაც საკუთარი ნებით 

გადავწყვიტე, კალიფორნიაში დაბრუნება იყო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ დავიგვიანე. 

ნენსი: დაიხ, მაგრამ გუშინ საღამოს ხომ მაინც დაბრუნდით. ისიც ვიცი, ეს ღამე 

მასთან ერთად სად გაატარეთ... (სტივენსზე მიუთითებს.) ორივე ერთად მერის 

სანახავად წახვედით... რა თქვა? 

ტემპლი: ღმერთო ჩემო! მერი?! არა. თვით გუბერნატორთან მივედით, ჯეფერსონში. 

რა თქმა უნდა, მყისვე იაზრე, როდესაც ბატონი გევინი გუშინ საღამოს შენს სანახავად 

არ მოვიდა. ერთი, რაც არ იცი, ის არის, თუ რა გვითხრა გუბერნატორმა. ჯერ კიდევ არ 

იცი, რადგან გუბერნატორმა, ბატონმა გევინმა და მე მხოლოდ გაკვრით თუ გახსენეთ. 

გუბერნატორთან სათხოვნელად არ მივსულვართ, არც შენი დაცვა გვიცდია. მაგრამ, 

რადგან ჩავთვალე, რომ ეს ჩემი უფლება, ჩემი მოვალეობა და ჩემი პრივილეგია იყო... 

ასე ნუ მიყურებ! 

ნენსი: მე თქვენ არ გიყურებთ. ყველაფერი კარგადაა. ისიც ვიცი, გუბერნატორმა რა 

გიპასუხათ. გუშინ საღამოს შემეძლო მეთქვა და მგზავრობასაც გადაგარჩენდით. 

თქვენთვის მაშინ უნდა მეცნობებინა, როდესაც შევიტყვე, რომ სახლში დაბრუნდით 

და მასთან ერთად... (თითს სტივენსისკენ იშვერს, ხელი მუცელზე აქვს დადებული, 

თითქოს ისევ წინსაფარი უკეთია.) დიახ, მგზავრობას და ამაოდ დაღლას 

აგაცილებდით... 

ტემპლი: ასე უნდა მოქცეულიყავი. აღარ წავიდოდი. ხმასაც არ მოვიღებდი. ასე თუ 

ისე, მაინც ჩამოგახრჩობენ. რატომ არაფერი თქვი? 

ნენსი: არ ვიცი. ეტყობა, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა, იმედის ნატამალი 

შემრჩა. ან იქნებ, სასწაულის? მაგრამ სასწაულს ჩემთან რა ხელი აქვს? და მაინც 

ვიმედოვნებდი. დიახ! ამას ასე ადვილად ვერ მოერევი, საკუთარ თავს იმედს ვერ 

გადაუწურავ. საბრალო ცოდვილი სულ ბოლოს იმედს ემშვიდობება. დასაკარგი სხვა 



არაფერი შერჩა! ჰოდა, კბილებით ეჭიდება. ძალას არ ზოგავს, მაგრამ ახლა აღარც 

იმედია, აღარც სასწაული... ასე ჯობს... ძალიანაც კარგი... 

სტივენსი: მართალს ამბობ, ნენსი? გგონია, ასე ჯობს? 

ნენსი: დიახ. აღარაფერი მჭირდება. მხოლოდ რწმენა. (ტემპლი და სტივენსი ნენსის 

შესცქერიან.) უბრალოდ, რწმენა. ახლა უკვე ვიცი, რა გითხრათ გუბერნატორმა. მეც 

მშვიდად ვარ. კარგა ხანია, ბედს შევეგუე... ჯერ კიდევ სასამართლოში, 

მოსამართლესთან. შეიძლება, უფრო ადრეც! იმ საღამოს, ბავშვების ოთახში, სანამ 

ხელს ავწევდი... 

ტემპლი, კონვულსიურად: გაჩუმდი! 

ნენსი: სიტყვას არ დავძრავ! ძმას ჩვენსას მე თვითონ მოვურიგდები. 

ტემპლი: ძმას ჩვენსას? 

ნენსი: დიახ. მეძავეების და ქურდების ძმას, მკვლელების მეგობარს. იმას, ვინც 

მათთან ერთად მოკლეს. ისე, რაც თქვა, ბოლომდე ვერ გავიგე. იმიტომ მიყვარს, რომ 

მოკლეს. 

ტემპლი: შეიძლება სიკვდილი გაგიადვილოს. მაგრამ მე როგორ მაცოცხლებს? ვიცი, 

რაც უნდა გავაკეთო, როგორც უნდა მოვიქცე... მეც იმ საღამოს, ბავშვების ოთახში 

მივხვდი... მაგრამ როგორ გავაკეთი ის, რაც უნდა გავაკეთო? არ ვიცი. ამას სიკვდილი 

მირჩევნია. მაგრამ უნდა ვიცოცხლო. მერე და როგორ? 

ნენსი: მიენდე. 

ტემპლი: ვის ვენდო? ხომ ხედავ, რა დღეში ჩაგვაგდეს, შენც და მეც? თუ იმის თქმა 

გსურს, რომ თავი უნდა დავიმცირო. ამას მხოლოდ შენ წინაშე გავაკეთებ.  

უხერხულად ეშვება მუხლებზე.  

ნენსი: წამოდექით. ქალბატონს მოახლის წინაშე დაჩოქება არ ეკადრება. თუ 

მაინცდამაინც, მუხლი თქვენი მეუფის წინაშე მოიყარეთ. 

ტემპლი: მე მისი მოახლე არ ვარ. ვერ ვემსახურები იმას, ვინც სასიკვდილოდ 

გვიმეტებს, მხოლოდ იმიტომ, რომ რვა წლის წინ გოვენთან ერთად გავიქეცი. 

ნენსი: იმიტომ გაიქეცით, რომ, ჩემი არ იყოს, ბოროტება თქვენც გიზიდავდათ. ასეთი 

გაგვაჩინა ღმერთმა. და ახლა ბოროტის ქმნას ვეღარ აგვიკრძალავს. საზღაურად 

ტანჯვა მოიგონა, რასაც ამ გასაცოდავებულ სამყაროში ცოტაოდენი ნათელი შემოაქვს. 

მე ამისი მწამს. 

სტივენსი: მართალი ხართ, ნენსი. უნდა გწამდეთ. 



ნენსი: მადლობელი ვარ, ბატონო სტივენს. ამას იმიტომ მეუბნებით, რომ 

ხვალინდელი დღე გამიადვილოთ. მე ეს არ მიგულისხმია. რაც არ უნდა იყოს, ხვალ 

მაინც შემეშინდება. იმის თქმა მსურდა, რომ ვიცი, ძმა ჩვენი ხსნას მომივლენს. 

ტემპლი, დგება, დაბნეული ჩანს: მას ჯერ არავინ გადაურჩენია. საკუთარ თავსაც ვერ 

უშველა. მოვლენ, წაგიყვანენ და სატანჯველს მიგცემენ. დაგავიწყდა? 

ნენსი: არაფერი დამვიწყებია. მაგრამ მკვლელის პატიებაც შეიძლება. დარწმუნებული 

ვარ, არის ადგილი, სადაც სული სიმშვიდეს ჰპოვებს. ჰოდა, მეც იქითკენ გავეშურები. 

ტემპლი: მიხვალ კიდეც. მოკვდები და გაპატიებენ! სიკვდილის შემდეგ, მიწაში 

მოიპოვებ პატიებას. 

ნენსი: არა, მიწაში არა. არის ადგილი, სადაც თქვენი ქალიშვილი ვეღარაფერს 

იხსენებს, მათ შორის ვერც ჩემს ხელებს. 

ტემპლი: მართლაც არის ადგილი, სადაც შენს შვილსაც შეხვდები. იმას, რომელზედაც 

ადრე მელაპარაკებოდი, რომელიც ექვსი თვე მუცლით ატარე, გასართობად რომ 

მიდიოდი, თან დაატარებდი, სანამ ვიღაც კაცმა წიხლები არ ჩაგაზილა და მუცელი არ 

მოგიშალა. ახლა კი მითხარი, გეგულება სადმე ისეთი ადგილი, სადაც ჩვენს შვილებს 

ჩვენი შენდობა შეუძლიათ? არის ამქვეყნად ადგილი, სადაც ერთხელ და სამუდამოდ 

დავაღწევთ თავს ტანჯვას და სიკვდილს?! 

ნენსი: დიახ, არის. 

სტივენსი: ფეხმძიმობის დროს თქვენი შვილის მამამ გცემათ? 

ნენსი: არ ვიცი. 

სტივენსი: არ უცემიხართ? 

ნენსი: მცემა. არ ვიცი, მამა იყო თუ არა. ნებისმიერი შეიძლებოდა მამა ყოფილიყო. 

სტივენსი: ნებისმიერი? 

ნენსი: დაიხ, ბატონო სტივენს. მაგრამ ამასაც შემინდობენ.  

ნაბიჯების ხმა ისმის. ყველანი უძრავად რჩებიან. კარის ჭრიალი. შემოდის ბ-ნი ტაბსი.  

ბ-ნი ტაბსი: როგორ არის საქმე, მეტრ?  

სტივენსი ნენსის უყურებს.  

სტივენსი: კარგად. ყველაფერი რიგზეა. მშვიდობით, ნენსი. რაც შემეძლო, ყველაფერი 

ვიღონე. 

ნენსი ბ-ნ ტაბსს მიჰყვება მარცხენა კარისკენ. 



ტემპლი, ნენსისკენ მირბის და წინ გადაუდგება: ნუ დამტოვებ. 

ნენსი: მარტო არ ხართ.  

თვალებს ერთ წერტილს უშტერებს და ჩუმად იწყებს:  

„ის არს მდინარე და კლდე, 

მოგვწმენდს და შეგვიშრობს ჭრილობებს. 

და გვიხსნის სიკვდილის სატანჯველისგან.“  

ნენსი მედილეგესთან ერთად გადის. რკინის კარის ჯახუნი და გასაღების ჭრიალი 

ისმის. ბ-ნი ტაბსი ბრუნდება, გასაღებს ატრიალებს, კარს აღებს, ელოდება.  

ბ-ნი ტაბსი: მაშ ასე, ბატონო ვექილო. ამ საღამოს გრძელ გზას შეუდგება. გრძელს და 

ძნელს! მირჩევნია, არ გავყვე.  

კარს ხელით აკავებს. ტემპლი ფეხზე დგას, უძრავადაა, სანამ სტივენსი ხელ არ 

შეახებს. ქალი ინძრევა, შებარბაცდება, თავს შეიკავებს, სანამ მედილეგე შეეშველება. 

ბ-ნი ტაბსი: სკამზე მოისვენეთ, ქალბატონო. წყალს მოგიტანთ! 

ტემპლი: უკეთ ვარ.  

მტკიცე ნაბიჯით კარისკენ მიდის. მედილეგე თვალს აყოლებს.  

ბ-ნი ტაბსი: დარწმუნებული ხართ?  

ტემპლი, კართან მისული: მაპატიეთ.  

ბ-ნი ტაბსი: როგორ გეკადრებათ. ბუნებრივი ამბავია. კაცი ძნელად თუ წარმოიდგენს, 

როგორ შეიძლება, ვინმემ, თუნდაც მკვლელმა ზანგის ქალმა ასეთი მყრალი სუნი 

აიტანოს. 

ტემპლი: ვინმე მაინც იყოს ჩემი შემწე და დამხმარე. სულერთია ვინ, ოღონდ კი მარტო 

არ ვიყო ამ უბედურ მიწაზე, გაუდაბნოებული შხამით სავსე გულით... იქნებ, 

მეღირსოს და სამუდამოდ დავხუჭო თვალები...  

გოვენის ხმა ისმის.  

გოვენი: ტემპლ! 

ტემპლი და სტივენსი გაშეშებული დგანან. შემოდის გოვენი, ტემპლს უახლოვდება 

და მის წინ ჩერდება. ყოყმანობს. შემდეგ, წყნარი და ნაზი ხმით:  

გოვენი: დროა, ტემპლ. უნდა დავბრუნდეთ. 

ტემპლი, ყოვნის შემდეგ: დავბრუნდეთ? ვისთან ერთად? 



გოვენი: ჩემთან ერთად. ბაკი გველოდება. 

ტემპლი: შენთან ერთად... რატომაც არა? 

კარისკენ მიდის. 

ფარდა. 


