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სტა ტუ სი: უსახ ლ კა რო

საქართველოშითავზეჭერიდანუსახლკარობამდეერთინა
ბიჯი,ერთიამბავია.
აქთავმოყრილიამბებისგმირებისნაწილსერთდროსსახ
ლიჰქონდათ, დღესკითავშესაფარშიცხოვრობენ. ესამ
ბები იქ შევაგროვეთ  ქალაქის ნაპირებზე გაფანტული
თავშესაფრებიბევრერთმანეთისგანგანსხვავებულდათან
ერთნაირამბავსიტევს.
ეს ამბები, როგორც ფაზლის ნაწილები, დიდი ამბის ნა
ტეხებია.დიდი ამბავი კი საქართველოს ახალი ისტორიაა
  იმედგაცრუების, სასოწარკვეთის, სიღარიბის, შფოთის,
უიმედობისნამტვრევებითაწყობილი.

საბჭოთაკავშირისდაშლისასნანგრევებშიბევრიადამიანი
მოყვა.ბევრმავერშეძლოახალდროშითავისგადარჩენა,
ადგილისპოვნა.
ახალმადრომმოიტანაომი,არეულობა,უშუქობადაშიმ
შილი. ადამიანებმა პურის ფულად გაყიდეს ყველაფერი,
რაცკიებადათ.ბევრიდარჩაღიაცისქვეშ.90იანიწლების
არეულობაშიზოგიდაშინების,ზოგითაღლითობისმსხვერ
პლიგახდა.კანონების,თამაშისახალიწესებისარცოდნის
გამო,ადამიანებიჭერისგარეშედარჩნენ.
2000იანიწლებისდასაწყისში საკრედიტობუმიდაიწყო.
სესხს,ბინისჩადებისშემთხვევაში,ბანკებიმარტივადგას
ცემდნენ.ჯანდაცვის სისტემის მოშლისგამობევრიგახდა
იძულებული საკუთარი ან შვილის ჯანმრთელობა ბინაში
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გაეცვალა. სახელმწიფომ ადამიანები მარტო, საკუთარი
თავის,უფროსწორად,სახლისიმედადდატოვა.

ყველაამამბისგმირსერთისტატუსიაერთიანებს:უსახლ
კარობა.სტატუსისმისაღებადგანცხადებისდაწერაასაჭი
რო.კომისიარამდენიმეთვეშიერთხელიკრიბებადასტა
ტუსისგაცემასგანიხილავს.უსახლკარობისბიუროკრატია
მკაცრი და სევდიანია. უსახლკარობის სტატუსის მიღების
შემდეგ ადამიანირიგშიდგებადათავშესაფარში განაწი
ლებას ელოდება.  ზოგს, ვინც სოციალურად დაუცველია,
მუნიციპალიტეტიბინისქირას200300ლარსუხდის.
ისტორიებიძირითადადსამადგილასშევაგროვეთ:ლილოს
თავშესაფარში,ორხევის სოციალურსაცხოვრისშიდა ყო
ფილმე8საავადმყოფოში.

ორხევისსაცხოვრისშიმოსახვედრადგანცხადებისდაწერა
დარიგშიჩადგომაასაჭირო.ლილოსთავშესაფარშიმისვ
ლაასაკმარისი,ადამიანებსქუჩიდანიღებენ.
ყოფილ მე8 საავადმყოფოს შენობაში შეფარებულებს
“შეჭრილებს”ეძახიან.რიგებშიდგომას,ლოდინსანქუჩაში
ღამისგათენებასბევრმაარჩიამიტოვებულშენობაშიშეს
ვლადაცხოვრება.დაშლილიინფრასტრუქტურადაშლი
ლი საავადმყოფოების, ქარხნების, საწყობების შენობების
შიშველიკედლებიბევრისთვისიქცასახლად.
თავშესაფარშიადამიანიხშირადპოლიციასმოჰყავსქუჩი
დან.ზოგიმალეგამორბის,არჩერდება.ზოგითავშესაფარ
შითავისიფეხითმიდის. ქუჩაშიმხოლოდისრჩება, ვინც
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ალკოჰოლზეანსხვანივთიერებებზეადამოკიდებული,ვინც
თავშესაფრებისმკაცრწესებსდაუცხოადამიანებსვერეჩ
ვევა.
თავშესაფრებიუსახლკაროდდარჩენილიადამიანებისთვის
დროებითი სადგურია უკეთესის მოლოდინში. სახლის ან
უკეთესისაცხოვრებლისიმედიბევრსაქვს.

თავშესაფარითუ საცხოვრისი სახლი ვერავისთვის გახდა.
კონტროლისსისტემა,ხმაური,56ადამიანიერთოთახში,
ცუდიპირობებიყოველდღიურობასაუტანელსხდის.
თავშესაფარში ცხოვრება ბევრისთვის ნებაყოფლობით
ტყვეობადიქცა.აქმცხოვრებიუსახლკაროადამიანებიხში
რადსიღარიბისპატიმრებიარიან.სხვაჭერიმათარაქვთ.
სხვაგზამხოლოდქუჩაა.
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ნე ლი
ორხევისსაცხოვრისი

დავიბადეთბილისში.
ვისწავლე31ესაშუალოსკოლაში,მერეთოიძეშიჩავაბარე.
იმ ხანებში თოიძე იყო სამხატვრო აკადემიის დონეზე. 69
წელშიჩავაბარე.
ეხლა კი გაანადგურეს და გააუქმეს, მაგრამ, მაშინ ისეთი
კადრებიგამოდიოდა…საუკეთესო.
მევართეატრისმხატვარი.ჰოდა,იქიდანმერევანშიგამაგ
ზავნეს.მაშინგავთხოვდი,ჩემსჯგუფელსგავყევი.ცოლქ
მარიწაგვიყვანესვანში.ვანისსამხატვროსკოლაშივმუშა
ობდით.ქირითვიყავით,მერებინამოგვცეს.
რომწამოვედით,ისბინაჩემმამეუღლემთანამშრომელს
აჩუქა.
ეჰ,ძალიანბევრიშეცდომადავუშვით.
რადგანაც  ჩასულები ვიყავით, წყლის მაგივრად ღვინით
გვიმასპინძლდებოდნენ. მამაკაცების ამბავი ხომ მოგეხსე
ნებათ,ჰოდა,აღარვისურვეიქგაჩერება.გვპირდებოდნენ,
მანქანასმოგცემთ,ყველაფერსმოგცემთ,ოღონდარწახ
ვიდეთო.
წამოვედით.
მერე,ბავშვებირომშემეძინა,შესვენებაგავაკეთე34წე
ლიწადი.ბავშვებირომსკოლაშიშევიყვანე, მეცდავიწყე
მუშაობა.ვმუშაობდიკიევისქუჩაზე,30ესაშუალოსკოლა
ში.



11

მერე,ზვიადისდროსარეულობადაიწყო.
ბინადედაჩემისიყო,მემკვიდრეობითერგო.დედაჩემიდა
იჭირესქუჩაშიმარტო,დააშინესშვილებისსიკვდილითდა
მოაწერინესხელი.რაზემოაწერინესდედაჩემიაზრზეარ
იყო, 77 წლის ქალი ვერ მიხვდა რაზე მოაწერინეს ხელი.
თურმე,მემკვიდრეობაზემოაწერინეს.
ბინაშიშემოგვივარდნენ,ფულიმოგვთხოვესდაგამოგვყა
რეს.დროებითგამოვედითდავეღარშევედით.ჩამოსულე
ბიიყვნენ,სვანები.
ჩემიდაქუხდა,ვითომრაღაცასწარმოადგენდა.ამდროს
ნული იყო, სულ ვიღაცას ეხმარებოდა, ჩვენ გვართმევდა,
იმათაძლევდა.გარედანისეჩანდა,როჩვენაი,მაგრადვი
ყავით.
მოითხოვესფული  ამადა ამთანხას მომცემთუ არადა
ბინაჩვენიაო.
კერძობინაგვქონდა.სახლშიარვიყავით,როცაშევარდ
ნენ.კარიწიხლითგააღეს,ავტომატებითიყვნენ.კიტოვანი
დაისინირომთარეშობდნენ,ისპერიოდიიყო,ვისშეებრ
ძოლებოდი.
მილიციაშიცმივედი,მაგრამრადროსეგარისო.
ისეთიარეულობაიყო,შენიჭირიმე,დადაძმაერთიმეო
რესვერცნობდა.დედაშვილსარაიყვანდა.ეზოშიტყვიებს
ვკრეფდით,ჩვენსუკანარსენალიიყო,სამხედრონაწილი.
არსენალიდანქვემეხებსესროდნენმთავრობისსახლს,იქი
დანკიამათესროდნენ.ხანვისშეუვარდებოდატყვიასახ
ლში,ხანვის.
ძალიანმძიმეპერიოდიიყო.
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სკოლაშიცფანჯრებიიყოდახვრეტილიამნატყვიარებით.
ჰოდა,გამოვედით,გავერიდეთვითომ.
გამოვედიდაგამოვედი.
29წელიაასეგაუბედურებულიდავდივარ.

მერეწავედით,ჩემიქმრისძმაკაცსბინაჰქონდადიდდი
ღომშიდაგვითხრა,დროებითიყავით,სანამდამჭირდებაო.
ერთი5წელიიქვიყავითდამერედავიწყეთქირითცხოვ
რება.
ასე,მოვდივარდამოვტირი.

მესამეწელიდაიწყო,რაცაქვარ.საშინელიმდგომარეობაა,
უსაშინელესი,ასეთიხალხიჩემსცხოვრებაშიარმინახავს.
ესრახალხია.ბავშვებიუკვეჩამოყალიბებულიდამნაშავე
ებიარიან.მშობლებიელემენტარულსარასწავლიან.

აქვეღარვმუშაობ,ნერვებიუკვეაღარამაქვს.
რაცდაავადებებიმქონდა,ორჯერიმდენიდამემატა.
ძალიანრთულია,ძალიან.
ახლარაარისიცით,ხელშეკრულებითვარაქშემოსული,
ხომშეეძლოთგამონაკლისიდაეშვათდახელშეკრულებით
ვექირითგავეყვანე.
ვერშევაგნებინე.
ბოდიშიდაფეხებზეჰკიდიათხალხი.
ყველასგაიგივებაარშეიძლება.
ვერვმუშაობამპირობებში.
ბუმბულითვაკეთებნახატებს,ფერადფერადიბუმბულით
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ვხატავ.რთულისაქმეა.იცით,რამდენიიდეამოკვდა.იდეა
რომმომდის,შეიძლებაორიწელიარდავხატო.დემეტრე
თავდადებულისთვისსამიწელივემზადებოდი.ასეუცბად
არხდება.
ესნახატებიძირითადადფარშევანგისბუმბულისგანაა.ერ
თიპიროვნებაა,რომელსაცეგზოტიკურიფრინველებიჰყავს
დაიქიდანმომაქვსხოლმე.მომვლელმაქალბატონმაიცის
დამიგროვებს.დიდიეზოაქვთ,სამსართულიანისახლიდა
ხოხბებიჰყავთსამნაირი,ოთხნაირი.სტუმრებირომმიუ
ვათ,დაკლავენდაჩახოხბილსამზადებენ.

ბუმბულითმუშაობასბევრირამუნდა,სათანადოგარემოც
უნდა.
აქხელფეხშეკრულივარ.ვერაფერსვაკეთებ.
აქედან გასვლაც ძნელია, ტაქსის უამრავი ფული უნდა.
ვერსადგავდივარ.
არვიციახლარაიქნება.

პენსიაარმყოფნის.დღესავიღე,ერთიწამალივიყიდედა
ნარჩენისაჭმელი.დადამთავრდა.ყოველიმეორეანალიზი
35ლარი ღირს, 75ლარი გულის. 240ლარი არის პენსია.
იქიდან გამოტანილი მაქვს 1000ლარი სესხი. აქრომშე
მოგვიყვანეს, ყველაფერი ფარღალალა იყო. გამოვიტანე
1000ლარისესხი,ესშუშაბანდიგავაკეთე,გაზიშემოვიყ
ვანე.ყველაფერიფუჭდება.ნათურახანინთება,ხანარინ
თება,ატმორიგადამეწვა.ახალივიყიდე,კიდევგადამეწვა.
გიფსოკარდონიაკედლები,გიფსოკარდონი.
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იცირასაშინელებაა?
აქედანიქიდან,რასაცლაპარაკობენისმის.
ახლაღამე.აქედანესხვრინავს,იქიდანისხვრინავს.ღამე
არმძინავს.
ძალიანხმაურია.

აქბევრსაწყობს,რომესფართებიდაუმტკიცონ.მეარმინ
და.რადმინდა.ჯერრაგიფსოკარდონია,რასაღებავით
არის,კიბოსაჩენს.
იქითვინცწევს,კედლისიქით,ინვალიდიკაცია,ეწევაღამ
ღამობით,ყარსესკედელი.

ვერსადვერწავალ.თუამათარგამიყვანეს,მეჩემითსად
უნდაწავიდე.
მერიასველოდები.სოფელიცკიარამაქვს.
არაფერიარგამაჩნია.
თურამემქონდა,ქირაშიწამართვეს.
უსახლკაროვარ.
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ირაკ ლი
მუხრანისთავშესაფარი

მეორი სიტყვითგეტყვითდათქვენშეაფასეთ,ღირსთუ
არარამედჩემიამბავი.მეისეთტიპსმივეკუთვნები,შერე
კილიენთუზიასტებირომარიან.
ქიმიკოსივარ.
ინსტიტუტი რომ დავამთავრე, გეპეი, ახლა უნივერსიტე
ტია, ერთიორი წელიწადი აქ ვიყავი და მერე მოსკოვში
წავედი.ვმუშაობდიიქ,კვლევითინსტიტუტში.სახელმწი
ფომინისინსტიტუტი,ასეეწოდებოდა,მაგრამიქძალიან
ფართო მიმართულებები იყო. ჩემი სპეციალობა, მოკლედ
რომ ვთქვათ, არის დაკრისტალებული მინები და კერამი
კა,კომპოზიტებიგანსაკუთრებულიკერამიკატექნიკური
გამოყენებისთვის.ფინჯნებიდათეფშებიარამაქვსმხედ
ველობაში.  იქასპირანტურაშივიყავი,  მერეგამაფორმეს
მეცნიერ თანამშრომლად. ერთერთიმიმართულებადა
ვამუშავედაგადამიყვანესაკადემიისინსტიტუტში,მაღალი
წნევებისფიზიკისინსტიტუტში.ჩემიმიმართულებადაკავ
შირებულიიყომაღალწნევებთან.
იქ,საერთოჯამში,8წელიწადივიმუშავე.
მერეწამოვედიიქიდან,რადგანარეულობებიდაიწყო.89
შიჩამოვედი.იქუკვეისეთისიტუაციაიყო…კიარმუშა
ობდნენ,  ერთმანეთში საქმეებს არჩევდნენ. პლუს ჩემი
მშობლებიც,როცავუკავშირდებოდი, სულმეუბნებოდნენ,
როდისჩამოხვალ,როდის,როდისო.
მთავარიმიზეზი,რატომაცჩამოვედი,ვიტყოდი,რომდეგე
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ნერატივიყავიდაიმიტომაც. ჰაჰაჰა. არა,ნუ,ობიექტური
შეფასებებიაუცილებელია.

მეუბნებოდნენმოითმინე,მოითმინე,დალაგდებაყველა
ფერი.გავაერთიწელიწადი,ორიწელიწადიდადალაგდე
ბაო.ნუწახვალო.წამოვედი.

აქრომჩამოვედით,დაკავშირებულებივიყავითმეტალურ
გიისინსტიტუტთან.საერთოდ,ბევრვიღაცასთან,მაგრამ…
აქრომ ჩამოვედი,დაველაპარაკედა ხო, ხო მოდიო. მინ
დოდა მუშაობის გაგრძელება, მაგრამ აქაც იგივედაიწყო.
არაფერიაღარგამოდიოდა.

მშობლებთანერთადვცხოვრობდი,გვქონდაბინა.სიტუა
ციარომდავინახე,საერთოდსაქართველოშიდაყველგან...
ჯერდედაჩემირომგარდაიცვალა,მამაჩემსვუთხარი,რომ
რაღაცა უნდა გვექნა. ინსტიტუტში ხელფასი კი მქონდა,
მაგრამესხელფასიარაფერიიყო.რაღაცაიქნებმოვახერ
ხომეთქი,ვიფიქრე.
გავცვალეთჩვენი ბინა, პატარათანხადაგვრჩადა ვცდი
ლობდიიმისგამოყენებას,რომრაღაცსამუშაომაინც...რა
მე კონკრეტული გამეკეთებინა. ინსტიტუტი ერთია, კი, იქ
მაინც ვაგრძელებდი. მაგრამ, იქნებ ცოტა უფრო რაღაც
კონკრეტული… შემოსავალი რომ მეპოვა. ცოტა აზრიანი
მაინცრომყოფილიყო.ისეთიპერიოდიიყო,რომკი,მუშა
ობინსტიტუტში,კი,მაგრამ,მეხომვიცოდი,რომამასგაგ
რძელებააღარექნებოდა.
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საერთოდ,მეცნიერთანამშრომელითუმუშაკი,სასაცილო
რაღაცადიქცა.თუმცამეინსტიტუტშითანამშრომლებთან
ძალზეკარგიდამოკიდებულებამქონდა,მშვენიერი,კიბა
ტონო, ძალიან ძმაკაცურად ვიყავით,  ერთმანეთს კარგად
ვუგებდით.მაგრამვხედავდი,რომარგამოდის.კი,ვიქნები
იქ,რაღაცასგავაკეთებთ,მაგრამშედეგირაიქნება,სადწა
ვაესყველაფერი…რაგამოვააქედან.
რეალურად უკვე მეცნიერება აღარ იყო საჭირო. ვსინჯე
ყველგან,ყველაფერი.მაგრამ,მარტოფულიმეხარჯებოდა.
მქონდამეჩემირამდენიმეგამოგონება,პროექტი,აჯობებს
ასევთქვათ.ესპროექტიმინდოდაგამეკეთებინა.დამეწყო,
ყოველშემთხვევაში.ვცადე.რაცშემეძლო,ჩემიძალებით
დასახსრებით,მაგრამმერეჩაკეტილიიყოყველაფერი.მე
კიმილიონერიარვიყავი.
მოკლედ,ესფულიცნელნელაიხარჯებოდა.
ბოლოიყოიმსაუკუნის.ამსაუკუნისდასაწყისი,თუპირ
ველიწლები.
მერევიფიქრე,იქნებრამემარტივიგავაკეთომეთქი,რასაც
არჭირდებაინსტიტუტებიდაბევრიარაფერი.თურქეთშიც
წავედი, რომ ცოტა პრაქტიკული რამე მეპოვა. პროექტი
კვების მრეწველობას ეხებოდა და იქნებ რამე ყოფილიყო
იქ. კიდევ ერთი პროექტი მქონდა, ისიც მინდოდა დამე
ქოქა. უნივერსალური პატარა თვითმფრინავი, რომელსაც
ასაფრენიბილიკიარსჭირდება.  მთიანიადგილებისთვის,
როგორიცძალიანბევრიასაქართველოში.არცაეროდრო
მისჭირდება,არცარაფერი.იქაცარაფერიგამომივიდა.მე
მქონდაგაკეთებულისქემა.პროექტსბევრირამესჭირდე
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ბა.მემხოლოდსქემამქონდა.სქემა,რომელიც,გამოდგე
ბოდააქ,ძალიანკარგადგაკეთებული.
ესთვითმფრინავიიქნებოდაროგორცსამგზავრო,ასევესა
ბარგო.6ადამიანზეიყოგათვლილი.სქემათვითონისეთი
იყო,რომადვილადგადაკეთდებოდა. ესცოტაფანტასტი
კურადშეიძლებაჟღერდეს,მაგრამესეციყო.

კიდევ,მიკროჰესებისიდეამქონდა.საქართველოშიარამც
დაარამცარშეიძლება,არშეიძლებაკიარა,არარისმი
ზანშეწონილი დიდი ჰესები, დიდი წყალსაცავები. არ შე
იძლება.იქიდან, კავკასიონიდანიმდენიენერგიაჩამოდის.
იმდენიენერგიაჩამოაქვსწყალს,რომ…მიკროჰესებირომ
გაკეთდეს… მაგალითიც მოვუყვანე. ავსტრალიაში მიკრო
ჰესები მთლიანად ამარაგებს ერთშტატს. საქართველოში
მიკროკლიმატიადადიდიჰესებითუხეშადჩარევაარასწო
რია.

გამომელიაფული.მერემამაჩემიცგარდაიცვალადაისსახ
ლიცგავყიდე,  ქირითვიქნებიდაიქნებგამოვიდესრამე
მეთქი.ანის,ანეს.ბოლობოლოფულიგამითავდა,ვერა
ფერივერშევძელი.

არავისესარაინტერესებდა.ერთადერთი,რაცყველასაინ
ტერესებდა,მაყუთისაიდანმოეღუნათ.მემაინცბოლომდე,
ბოლომდე...ბოლოკაპიკებამდევცდილობდი.პატარარაღა
ცამაინც...ბევრსვთავაზობდისხვადასხვაიდეას.
ექსპერიმენტებსაც მე თვითონ ვაკეთებდი, ვყიდულობდი
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ამას,იმას.მეკითხებოდნენ,გამზადებულიგაქვსრამე?რო
გორმექნებოდაგამზადებული.
პატენტიმაქვსმაღალიწნევისშექმნაზეხელოვნურპირო
ბებში,კი,კი,ესმაქვს,ესპატენტია.
მერე,ამმიკროჰესებთანდაკავშირებითგამაცნესერთიინ
ჟინერი. არ მახსოვს მისი სახელიდა არც მჭირდება, რომ
მახსოვდეს. ავუხსენი ყველაფერი სქემატურად. მე ვცდი
ლობდი,  რაღაც გონივრული დამესახა, ავუხსენი, სქემაც
მივეცი. აუ, ირაკლი, მაგას ხომ ადგილის მოძებნა უნდა,
მდინარეებისმოძებნასჭირდება.მერე,ესხომსაერთოსის
ტემაშიუნდაშევიდეს…იქქვესადგურებია…კი,კიბატონო,
ხო.მაგასაცვცდილობდიამეხსნადაბოლოსმითხრაირაკ
ლი,მერეამდენიმავთულებიხომგასაჭიმიიქნება. დაეს
რომმოვისმინე,ვუთხარიხო,ხო,აბა,მავთულებიიქნება
გასაჭიმი,ესროგორგამომრჩამეთქი.
მერეაღარცვესალმებოდი.ერთხელკიშემხვდაირაკლი,
ირაკლი,მოდი,სალაპარაკომაქვსო.მევუთხარი,მეჩქარე
ბა,ბოდიში,სხვადროსმეთქი.ასეთრაღაცასრომგეტყვის
წამყვანიინჟინერი,ეს შეიძლებასკოლისმოწაფემგითხ
რას…ძალიანბევრიაასეთიცირკი.
ბოლობოლოდავიღალე.ისედავიღალე...
საპატენტოში ერთს ვიცნობდი. იმანაც მითხრა, ბოლო
წლებში არავის არ სჭირდება გამოგონებები, არცტექნო
ლოგიებიოარაფერიო.
მერეუკვედეპრესიებიდამეწყო.ფულიმელეოდაისევ.ქი
რითვცხოვრობდი.
აღარვიცოდი,რაუნდაგამეკეთებინა.ერთიპერიოდიმხო
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ლოდპენსიითვცხოვრობდი.სადაცვცხოვრობდი,მიშენება
იყოდაქალმამითხრა,პატრონმა,ესუნდადავანგრიოთო.
გავიკითხე,გამოვიკითხებინებიდაყველაზეუბრალოსაცკი,
200ზენაკლებადვერიშოვიო.ამპენსიითრაუნდამექნა,
როგორ...სხვაშემოსავალითითქმისარმქონდა.საპატენ
ტოსწელიწადშიერთხელშეიძლებაპატარარაღაცა,200
300ლარიჩაერიცხა.ბოლოდროსუკვეაღარცვაკითხავდი.
დეპრესიაშირომვიყავი,დავდიოდი,ვსეირნობდი.იმდღე
საცდავდიოდი,დავდიოდი,ავიღეერთიქილალუდიდამე
რეაღარცმახსოვს...თავშიჩამარტყესრაღაცდა,რაცფუ
ლიმქონდაისიცწამართვეს.
ნახევარიწელირობინზონკრუზოსავითვიყავი,გარეთგა
ხედვაც არ მინდოდა. იშვიათად გავდიოდი ხოლმე. უკვე
აღარ მქონდა არაფერი. პროდუქტები რომ მეყიდა, შორს
დავდიოდი,ზედმეტი20კაპიკი,30კაპიკიჩემთვისეკონო
მიაგამოდიოდა.ფაქტობრივად,ესიყობრძოლაგადარჩე
ნისთვის.борьба за выживание.
მერედავიწყემოთხრობებისწერა.
ავადმყოფობასავით მაქვს, არ შემიძლია ისე ვიჯდე, არა
ფერივაკეთო.მოთხრობებისწერადავიწყე,პატარპატარა
მოთხრობების.ადრემუსიკასაცვწერდი,მაგრამმერეპია
ნინორომგავყიდეთ…
მევერვჩერდებიუბრალოდ.ენთუზიასტივარ.
ჯერჯერობით,სამწუხაროდ,ჭკუაზეარშევშლილვარ,სამწუ
ხაროდ,რადგანმემგონიისინიყველაზებედნიერიხალხია.
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მა რი ნა
ლილოსთავშესაფარი

დავიბადეთბილისში,1957წელს,სამაგვისტოს,გოგოლის
ქუჩაზე. დავამთავრე რუსული სკოლა, მერე ტექნიკუმი.
გათხოვილივიყავიდაშვილიმყავდა.შვილიდამეღუპადა
ახლავარასე.
ვცხოვრობდი, ჩემი სახლი მქონდა, კარი მქონდადა მერე
ისემოხდა,რომგავყიდე.
არცბანკშიარჩამიდია,არცარსად.ფულიმჭირდებოდადა
გავყიდე.დედამყავდაავად.მერედედაგარდაიცვალადა
მომიწიაბინისგაყიდვა.მასშემდეგვმუშაობდიდავცხოვ
რობდიქირით.ხანდასთანვიყავი,ხანქირით,ხანისადა
ასეგავიდაწლები.რომგაჭირდაყველაფერი,ვეღარვიხ
დიდიქირასდაახლობელმამომასწავლააქ.ორწელიწად
ნახევარიააქავარ.
ალბათ,ერთიოცდაათიწლისწინიყოეს.არცბანკში,არც
არავის გამო, მე თვითონ. არაფერი, უბრალოდ გავყიდე.
ოჯახურიპირობებისგამოგავყიდე,მერევიყიდე,მერეკი
დევგავყიდე.ვაპირებდიწასვლასევროპაში,მაშინპირვე
ლიეტაპიიყო,შევარდნაძისდროიყო,მოკლედ.
გავაკეთეყველაფერივიზა,ისა...დაკაკრაზ,მაგდროსშე
ვარდნაძემგამოაცხადა,რომმელტოლვილებიარმყავსო
დაარმიგვიღეს.ანუ,არმიგვიღესევროპაში.რაღაცბრძა
ნება გასცა და რომ მივედით იტალიის საზღვარზე, უკან
დაგვაბრუნეს საქართველოს ხალხი. შენახული მაქვს ეგ
პასპორტი, ვიზა ჩარტყმული. ბინა გავყიდე, ფონიჭალაში
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ვცხოვრობდი,  ზემო ფონიჭალაში. გავყიდე ყველაფერი.
საზღვრამდემივედითდაუკანდაგვაბრუნეს.ასედავკარგე
ბინაცდაფულიც.რათქმაუნდა,აბაფულსვინღადამიბ
რუნებდა.იმისბრალიხომარიყო,ვინცწაგვიყვანა.
იქჩემიძმისცოლიცხოვრობს,დღესაციქცხოვრობს.ისუნ
დადამხვედროდადა ვიცხოვრებდი, ვიმუშავებდი. იქიდან
კიძმისცოლირაღაცითდამეხმარა,დღესაცმეხმარებიან.
ჩემიდაცსაფრანგეთშიცხოვრობს.
გავაგრძელექირითცხოვრება.
საერთოდმკინძავივარ,დიღომშიიყოახალიწიგნებისფაბ
რიკა და ცოტა ხანი იქ ვმუშაობდი. მერე პარალელურად
მდივნის კურსები დავამთავრე და ვმუშაობდი  მდივნად.
ელბაქიძეზერაღაცავტოქარხანაა,ეხლაცარისმემგონი
ეგქარხანა.
მერე,რომაირია,დაირია,ხანბაზრობებზევმუშაობდი,ხან
ოჯახებში.
მერე თურქეთში. თხუთმეტდღიანი რომ იყო, დავდიოდით.
თხუთმეტდღიანივიზებიიყო.ჯართსვაგროვებდითდაიქ
ვაბარებდით. აქედან მიგვქონდა ყავის მადუღარები, ძვე
ლი პლასკაგუფცები, ლურსმნები… ორი სუმკა, სამი სუმკა
წვრილმანი ჯართი მიგვქონდა. გოგოები მივდიოდით, ვა
ბარებდით.საფქვავებიძალიანუნდოდათ,ძალიან.ლურსმ
ნებს,აიჟანგიანლურსმნებსაცკიყიდულობდნენ.მთელჩემს
საგვარეულოსვხვეტავდიდამიგვქონდა.იქყიდულობდნენ.
ბაზრობაიყოისეთირო.სტამბულშიცჩავდიოდით,მთელი
თურქეთიმაქვსმოვლილი.აბა,ახლაწაუღეთურქებსჟან
გიანილურსმანი.ჩვენზეჭკვიანებიაღმოჩნდნენ.
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ასევშოულობდითცოტცოტას.მერეუკვეენაცშევისწავ
ლე, ოჯახებში მოხუცებს ვუვლიდი. აქაც ვუვლიდი მოხუ
ცებს.სამოჯახშივარნამუშევარიმეაქ,ბოლოსბავშვებ
თანვმუშაობდი.შვიდიწელიწადივიმუშავეოჯახებშიდა
ვიხდიდიჩემსქირას.მერეუკვერომგაჭირდა,დედი,ყვე
ლაფერი,ნუ,ხომიცით,როგორხდება.
ბოლოს მესამე მასივში ვცხოვრობდი. ახლობელმა დამითმო
თავისიბინა,თვითონისგოგოთურქეთშიცხოვრობს.ხოდა,
ნუეხლადასჭირდათავისბინა.წასასვლელიარსადმქონდა.
ახლობელთანვიყავიისანზე.ალბათბედისწერაიყო,მეტროს
თანრომ პარკია, იქ ვიჯექიდა ვფიქრობდი, ეხლარაუნდა
გავაკეთო,სადწავიდემეთქი.მომიჯდაერთიქალი,ვიღაცას
ელაპარაკებოდატელეფონზე,თავშესაფარიო,ისაო,ეხლაუნ
დაწავიდეო. მოვუბოდიშედავკითხე, მევუთხარი,რათავ
შესაფარი? საერთოდწარმოდგენა არ მქონდა ეს მხარეთუ
არსებობდა,თბილისშიგაზრდილიქალივარ.ჰოდა,წამიყვანე
მეთქიდაკირატომაცარა,წაგიყვანო,დამომიყვანა.
მართლასულმაგაზეგვაქვსლაპარაკიგოგოებს,რომმარ
თლაუფალსმადლობადაჩვენსადმინისტრაციასდაჩვენს
მთავრობას,ვინცარუნდაიყოსმთავრობა,რომასეთირამ
არსებობს.სისუფთავეადაწესრიგიადაყველაფერი.
ეხლა, სახლშიც ხარ ხოლმეუკმაყოფილოხო? ნუ, ამდენი
ხალხირომ ერთადცხოვრობთ.  ხუთი  ექვსი ქალი ერთ
ოთახში.ყველასსხვადასხვახასიათებიგვაქვს.გრუბივარ
ცოტამე.იმიტომ,რომმიყვარსწესრიგი.აქუნდაიდოსეს,
ამისადგილიაქარის.ზოგჯერვაცნობიერებრომარვარ
ჩემსახლში.
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ნო ნა
ორხევისსაცხოვრისი

ამ80ოჯახიდანვინცაქვართ,ჩვენიმდგომარეობაგანსა
კუთრებულია.
ჩვენარცბანკისვალის,არცჯანმრთელობის,არცარაფრის
გამოარდაგვიკარგავსბინა.
ჩემი მეუღლე არის საქართველოს მოქალაქე, ეთნიკურად
უკრაინელი.
მისი მშობლები ჩამოვიდნენ საქართველოში საცხოვრებ
ლადუკრაინიდან.მამამთილისოჯახიძალიანშეძლებული
ყოფილა. ჩემიდედამთილითავშესაფარში ყოფილა გაზრ
დილიდაარმიიღოქმრისოჯახმა.მოსკოვშიწავიდნენდა
იქმუშაობდნენ.ვიღაცამუთხრა,რომსაქართველოშიარის
ხელშეწყობაოდაწამოვიდნენაქ.მაშინმისცესამსტილის
საცხოვრებელი,ოღონდ,საკუთრებაშიარმიუციათ.
18წლისასაკშიდავქორწინდითმედაიგორი.
მევარშშმპირი,პირველიჯგუფის.ძლიერიოჯახიდანარ
მოვდივარ.დედალოგინადიყოჩავარდნილი.მამამმიგვა
ტოვა,დედისავადმყოფობისგამო.მევუვლიდიდედასდა
ძლიერინერვულისტრესისშედეგად,თანამდენიდატვირ
თვადა22წლისასაკშიგამირთულდამდგომარეობა,ერთი
თვალისაერთოდდავკარგედაერთიმაქვსმცირედმხედვე
ლი,10%.
ვეღარც ვისწავლე ამის გამო, იურიდიულზე ვსწავლობდი,
თანბავშვიცგამიჩნდა,დამტოვებელიარავინმყავდადამი
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ვატოვესწავლა.
მედაიგორსძალიანგვიყვარდაერთმანეთი,ახლაცძალიან
გვიყვარს.ჩემსშვილსსულვეუბნები,სადაცსიყვარულია,
იქხისძირშიციცხოვრებ. ოღონდიგორისგვერდითვიყო
დაჩემთვისარარისღირებულიარცოქრო,არცფული.კარ
ზე რომ აკაკუნებს, როგორც პირველ დღეს შეყვარებული
რომარის  ადამიანი,ზუსტადისეთიგრძნობა მეუფლება.
25წლისცოლქმარივართ.

იგორმამამა6წლისასაკშიდაკარგა.15წლისიყოდედაც
დაკარგა. იგორის მშობლებმა ბინა სამსახურიდან მიიღეს.
16წლისიყოიგორი,  პრივატიზაციარომწავიდადა500
დოლარიარისსაჭიროოუთხრეს.საიდანმოეტანა500დო
ლარი.ადგადადაცალა.
მემაშინუფასოსასადილოშიდავდიოდი.  იქერთიქალი
მუშაობდა,რომელმაცთქვა,მემანდ5ბინამაქვსო.გოგოს
თვის,ბიჭისთვის,ყველასთვისშევისყიდეო.
უსამართლობაა.
ნეტავ მაშინ ვყოფილიყავით დაქორწინებულები, მე არ
დავცლიდი.
ვერავინვერგამომაგდებდა.
ჩემიქმარი,იგორკობზარიუსახლკარობაშიდაიბადა.მისი
შვილიცუსახლკარობაშიდაიბადა. როგორ განიცდის იცი,
მოსვლააღარუნდააქ.

აქიგორსარავინ არიცნობს,დილითგადისადრედაღა
მემოდის.ძალიანპატიოსანი,ძალიანწესიერია.800ლა
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რიაქვსხელფასი,800ლარითბინისთვისდანაზოგსვერ
გააკეთებ. აქამდე სულ ქირით ვიყავით. 22 წელი თბილი
წყლითჭურჭლისგარეცხვარაიყო,არვიცოდი.2ოთახი
გვქონდაქირით,არაფერიშიგნითარიყო,ეზოშივრეცხავ
დიჭურჭელს,მაწვიმდადამათოვდა.200ლარადვქირაობ
დი2ოთახს,ჩვენმეტსვერგადავიხდიდით.

აქყველაფერიგიფსოსია.
დიდიქარიიცის,ვარკეთილი,დიღომი,ორხევიქარითარის
ცნობილი.
აქყველაფერიყანყალებს,ჭერიყანყალებს,ხმაურისგანარ
დაგეძინება.
ჩემიბიჭიამბობსხოლმე,მთავრობამგაგვაციმბირაო.
მუშტირომდაარტყაკედელსგაბრაზებულზე,იმტვრევა.
ისაივანიიყო,მერეამოვაშენე,ბიჭიმეწვადერეფანშიწე
ლიწადნახევარი.სიკვდილმისჯილსთუდააწვენმანდ.
ყველაფერიისმისგარედან.
სულ ამ ქვეყნიდან გაქცევაზე ფიქრობს. მამა თვალსა და
ხელსშუაგახდა45წლისდაარაფერიარააქვსო.მეცგავ
ხდები45წლისთვალსადახელსშუადაარაფერიარმექ
ნებაო.

ოჯახი,რომშევქმენით,ასეთმდგომარეობაშიარვიყავი.მე
ვერვმუშაობ. სადაცჩვეულებრივიადამიანებიარიანდა
საქმებული, იქ მე ვერ ვიმუშავებ. მე იმათ ვერდავეწევი.
არსადარმიღებენ.რაღაცმაინცშემიძლია,ანჩაწყობა,ან
რამე,რასაცარჭირდებამხედველობა.სიარულიცპრობლე
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მურია,არსადარარისხმოვანიგადასასვლელები,ავტობუ
სისდაფარომციმციმებსწითლად,მაგასვხედავგაჭირვე
ბით,მაგრამძალიანძნელია.თანასწორობა,თანასწორობა
სულიძახიან,ესარარისთანასწორობა.მეესდამემართა
ძლიერინერვულისტრესისშედეგად.ესხომშეიძლებაყვე
ლასდაემართოს,ვინრაიცის,ვინდაყრუვდება,ვინდაბრ
მავდება.
არშევჭრილვარარსად.მთელიცხოვრებააქირითვართდა
არსადარშევჭრილვარ.ჩვენარვიკადრეთ,იგორიკანონს
პატივსსცემს.შეჭრილებსკიდევუკანონებენფართებს.რა
გამოდის,ჩვენვიჩაგრებით,არსადრომარშევიჭერით.
არის ხალხი ვინც ამაზე ხელი მოითბო. რამდენჯერ დაუ
რეკავთ ჩემთან, ვიპოვეთობიექტი, მერიას რომ ვედავოთ
ამფართისგადმოსაცემადო,ფართებსყიდდნენ30004000
დოლარებად.და მოდიო, უფასოდშეგიყვანთ, შენნაირები
გვაწყობსო,რომმერიასვუთხრათშშმპირებიარიანაქ.
ვეუბნებოდიიგორსდაჩემსშვილს,იქნებმივიდეთდაჩვენც
მივიღოთდადავიკანონოთპატარაფართი.სულუარსმე
უბნებოდნენ. არაო. აბა, ჩვენ ისევ იგივე მდგომარეობაში
ვართდაიმშეჭრილმახალხმადაიკანონასახლი.

აქსაშიშია.
ბევრიააქთავზეხელაღებული.ერთმანეთშიმოსდითჩხუბი
კამათი.მეცშშმპირივარ,მაგრამგანსხვავებახომარის.
აქშეურაცხადებიცარიან.ალბათ,20იქნებაფსიქიკურად
დაავადებული. გაჭედავენ ხოლმე და ყვირიან, გადავწვავ
ყველაფერსო, მართლარომ გადაწვან,  რა ვქნა. იგინები
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ან,გაიყვანეთესინვალიდებიაქედანო,ყვირიან.რამერომ
უთხრა,გიჟიხარო.
ამბობენ, ლარად, სიმბოლურ ფასად გადმოგვცემენო ამ
ფართებსო.მეარმინდა,სოციალურისამსახურიდადაცვა
ხომწავამერედამეამათიიმედიმაქვს.
შორია,მივარდნილიადგილია.
ვერცსამსახურიგექნებააქედან,ვერაფერი.
ქარშიკედლებიღრიჭინებენ.
კარავია.ქაღალდისსახლია.

ზოგჯერმგონია,რომრაღაცდავაშავე,ციხისთვისვერგა
მიმეტასახელმწიფომდააქგამომიშვა.
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მზია
ლილოსთავშესაფარი

მევარგაჩეჩილაძემზია.დარდითსავსემაქვსგული,დედა.
უკვეისეთმდგომარეობაშივარ,რომ…დასაერთოდძალიან
ვდარდობჩემსგანვლილცხოვრებაზე.როარგამიმართლა
არანაირად.არადაცუდიადამიანიარვყოფილვარ.
ხელოვანივარ,მუსიკალურიდავამთავრე,ძლიერიმოსწავ
ლევიყავი,ვსწავლობდი.
17წლისასაკშიმომიტაცაჩემმაქმარმა.დაისეთოჯახში
შევედი,რომსულყველასვამდა.პათოლოგებიიყვნენ.
მეკიუდედოდგავიზარდე5წლიდან.მშობიარობასგადაჰ
ყვადედაჩემი,ჩემსძმას.5წლისდამტოვადედამ.ბებიამდა
ბაბუამგაგვზარდეს.
მოვდივარდამოვტირივარჩემსწუთისოფელს,შვილო.
ერთიდღეარმინახიაბედნიერი,მთვრალიხალხისგარდა.
სამწუხაროდ,მოხდაისე,რომჩემიქმარიგარდაიცვალა34
წლის ასაკში, ღვიძლის დაშლით. ცოტა შვილები წამომე
ზარდნენ,დედა,ძლივსდავზარდე.მქონდასახლი,მქონდა,
როგორარმქონდა.მაგრამისეძალიანგამიჭირდა90იან
წლებში,რომგავყიდეისსახლიდადავრჩიორშვილთან
ერთადქუჩაში.ქუჩაშიაღმოვჩნდი.
მერეგამგეობასვთხოვედახმარებადამომცეს,შემასახლეს
დროებითდადღესაციქ…ობშიჟიტიაშივცხოვრობდიმე.5
წლისწინწამოვედი,იმიტომრომ…შვილმაგააგრძელამა
მამისისხელობა.
ახალგაზრდობაშიქმარმამომიღობოლო,სიბერეშიშვილმა.
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გულისოპერაციაგავიკეთე,შუნტირებაგავიკეთე, ინფარ
ქტმა დამარტყა.  წლინახევრის მერე, მეორეჯერ დამარ
ტყაინფარქტმა.5სტენტიმიდგას.პროფესორსუკვირს,არ
არისესნორმალურიო. ესთქვენიგულისხვასრომჰქონ
დეს,ცოცხალიაღარიქნებოდაო.თქვენცოცხალიხართო.
მაგრამვეღარავარ,შვილო,კარგად,დარდით.
ბევრჯერ შევქმენი რაღაცა, სულ მთელი ჩემი ცხოვრება
ვმუშაობდი,სულოჯახებშივმსახურობდი,მოხუცებსვუვ
ლიდი,ძიძადვმუშაობდი.
ხოდა,რამდენჯერბუდეშევუქმენიჩემსგიორგის.მეცოდე
ბოდა.პერიოდულადთავსანებებდა.ერთი,ორი,სამითვე.
მერე,გადავხედავდიდაისევდაიწყებდადათუდალევდა
ერთჭიქას,მერეუკვეგადაბმულად8თვესვამდა.ბევრჯერ
ვუმკურნალეშვილო,მეწვინასაავადმყოფოში.გამოვიყვან
დი,ისევდალევდა.
არარისესსალაპარაკო,ბოდიშსმოგიხდით,მაგრამგაგიზი
არეთჩემიდარდი.

ჰოდა, ბევრჯერკრედიტები გამოვიტანე, კომპიუტერიუყ
ვარსმაგას,მოუკვდესდედა.ძლივსგადავიხადეიმისკრე
დიტი.მერეკიდევფულიდამჭირდა,ისევბანკიდანგამოვი
ტანე.ახლაიმასვდარდობ.
მთელი ჩემი ცხოვრება სულ ბანკებს ვიხდიდი. მაგრამ, ბო
ლოსვეღარშევძელიგადახდა.კორონარომდაიწყო,სამსა
ხურიცდავკარგე,ვიყავიუმუშევარი.მოხუცსვუვლიდი.სულ
მოხუცებსვუვლიდი.მოხდაისე,რომსულმთლადგავუბე
დურდით.ისიცუმუშევარია,მუდმივისამუშაოარააქვსჩემს
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მეორეშვილს.ჩემთვისყოველთვისპატარააჩემიშვილები.
ახლაცჩემიმთელიპენსიადაყველაფერი…ახლაცვმუშა
ობ,შვილო.გზარომგაიხსნა,ჩაკეტილებირომვიყავითდა
გზაგაიხსნა,ავტობუსებიგამოვიდა,ისევდავიწყემუშაო
ბა.აქვე,სოფელლილოში.ხელფასიმაქვსდაბალი.მაღალი
არცმექნებაუკვეარასოდეს,იმდენიენერგიააღარამაქვს.
ტალახში,წვიმაშიდავდივარიქსამასილარისგულისთვის.
სამშაბათიდაპარასკევიმასვენებენ.დილის10ზემოდიო,
5ზე,6ისნახევარზემოვდივარუკან.

არცერთდედასარვუსურვებ,გამოცადოსის,რაცმეგამოვ
ცადე.ექვსჯერბუდეშევუქმენი.იქგაზიდავდგი,ბალონი.
ჩვენთანგაზიარარისგაყვანილი,ავარიულიბინაა.მასივ
შიადრე,კომუნისტებისდროსიყო„დომბიტის“საწყობი.
მერელტოლვილებიშესახლდნენდაჩვენციქშეგვიყვანეს.
ორიმეტრადაოცდაათიასიგანე,დედა,ჯერარცგვყოფ
ნიდა,შვილთანერთადვცხოვრობდიდასმარომდაიწყო,
დედა, ცოტა აგრესიული გახდა, მოვერიდედა მოვედი აქ,
უკვე5წელიააქვარ,შვილო.
ძალიანმიყვარსაქაურობა.ჩემიოჯახია.დაიჯერებ?ვაიმე,
ღმერთსმადლობა,რომმეაქმოვხვდი.
24დეკემბერსუცებშვილმაგარეთგამომაგდოდაისედაც…
ადრე,ცულიდამარტყაფეხშიდა8ნაკერიდამადეს.ჭკუ
ასგადავიდასასმლისგან.ჩემიცხოვრებისმანძილზე,ახლა
45წლისააჩემიშვილი,ჩემიგიორგი,ბევრჯერმოვახერხე,
რომ უფლისსახლშიწამეყვანა,დედა. ბეთანიაში მყავდა
ორიწელი,მახათასმთაზე,მამანიკოლოზთან,2წელი.ახ
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ლაღვთაებაშიმყავს,შვილო.შეწყვიტადალევა.დალევაკი
არა,ამასწინათრომდამირეკა,სიგარეტსაცთავიდავანე
ბეო,მითხრადაგამიკვირდა.
ესყველაფერიუფლისგანხდებადედი,ღმერთსმადლობა,
ცოცხალირომვარდავსუნთქავ.ვევედრებიუფალს,ცოტა
ხანინუწაიყვანსჩემსსულს,რომშვილებსმივხედო.
აქაურობა ძალიან მიყვარს, ჩემიოჯახია, დირექტორიდან
დაწყებული,სოც.მუშაკამდედამთავრებული.ექიმებიდან
დაწყებული,ყველამიყვარსაბსოლუტურად.ყველასმინ
დაპატივივცე,მაგრამხელიდანარაფერიგამომდის,დედა.
შვილმაცვალებშიგადამაგდო.ლოთია,პათოლოგი.
ამბოლოდროსარაყსაცაღარსვამდაუკვე.სპირტისდალე
ვადაიწყო.აფთიაქიდანფლაკონებითგამოჰქონდა,ასხამდა
ბოთლშიდაასესვამდა,მაგასმოუკვდესდედა,რაგადამა
ტანინა,ნეტაიცოდე.გადაკრავდაერთორჭიქას,ლოგინზე
იჯდა.ისედაცარაფერიაღარამაქვს,დედა.დაიჯერებ,რომ
საწოლიმეზობელმამისცა,თორემცემენტზეიწვა,დედა.
საერთოდ არაფერი გამაჩნია. არადა იმდენი ვიმუშავე და
იმდენსვწვალობდი.
რამდენჯერბუდეავუშენე.ყველაფერინაყიდიმქონდა.
ყველადედასუყვარსთავისიშვილი,მაგრამმევგიჟდები
ჩემშვილებზე.
კარგიარაფერიმინახია,დედი.
ხალხმამითხრა,შენიგათამამებულიაეგაო,ნუმიგაქვსნუ
რაფერი,მიატოვეოდადავტოვემართლაც.თითქმის6თვე
არ მინახია. ვაი, იმ არ ნახვას, მე რაც განვიცადე. ეხლაც
ძალიან მენატრება. ეხლაც მენატრება, ხაჭაპური მინდაო,
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დედიო, მცივაო, აქცივაო. ბუშლატა მინდა ჩემი,წამომი
ღეო.თბილიადიელაო.მინდა,რომხელიშევუწყო,აბარა
ვქნა,კიდევარგამოიქცეს,სმაარდაიწყოს.ახლაცადიელა
მიმაქვს,იქმივდიოდი.
უარესიიყო,რომმივატოვე.რომმივედი6თვისმერე,გამ
ხდარი,გაუბედურებული,ცემენტზეეგდოუგონოდ.რომგა
ვაღვიძე,კრუნჩხვაშიჩავარდა.ესრანახაჩემმათვალებმა,
რა ნახა. გამოვიძახე სასწრაფოდა წავიყვანე. გამოვიყვა
ნემდგომარეობიდან,ისევსმადაიწყო.ახლათვენახევარ
ზემეტია,ღვთაებაშიმყავს,მამაბენიამინთან.არვიცი,იმ
კაცმადააწვინასაავადმყოფოში,უმკურნალასამიდღე,და
ახლაკარგადმყავსდაარცფიქრობსრომგამოიქცეს.იმი
ტომრომბევრჯერგამოქცეულა,ისევმიდისიქ,თავისერთ
ოთახში. და მათხოვრობა დაიწყო პლუს. დადის, მათხოვ
რობსდასვამს.ჭამითაცარაჭამს.
მესამემასივშიდავიბადე,გავიზარდე.სკოლადავამთავრე,ივ
ლისშიბანკეტიგვქონდადადეკემბრის22შიმომიტაცეს.74
წელიიყოალბათ.არმიყვარდა,ერთსკოლაშივსწავლობდით.
მედედაარმყავდა,დედინაცვალიმყავდა.მამაუძვირფასესი
მყავდადაარშემირიგდა.რომარშემირიგდა,დედამთილმაც
აღარ მომაქცია ყურადღება,თვალში ამომიღოდა მამაშენს
არუნდასიძედჩემიშვილიო,არცმემინდიხარო.
რომდავინახავდი,გზაზემოდიოდაჩემიქმარი,ერთიწლით
ჩემზეუფროსიიყო,სულიქითგადავდიოდიხოლმე.ავარ
დნილიტიპი იყო. მაგრამ, მერე ძალიანშემიყვარდა, ჩემი
შვილებისმამა.ალბათყველაქალიასეა.
ვცდილობდი,ფეხზედამეყენებინა,მდგომარეობიდანგამო
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მეყვანა,იმასაცბევრივებრძოლე.ბოლოსღვიძლიდაეშა
ლადაგარდაიცვალა.რანახაიმსაცოდავმა,სულგათიშუ
ლიიყო.ახლაშვილიმყავსასეთმდგომარეობაში.ძალიან
ვდარდობ, დედი, ეტყობა გზის ბოლოში მოვედი,  დედი,
ეტყობამეცმალემოვკვდები.
ბანკისვალზევდარდობ,მივატოვე,დედა.ხალხიმენდო
ბოდა,3000მდეგამოვიტანედაშევრცხვიბოლოს,ვეღარ
გადავიხადე,დედა,დაძალიანვდარდობ,უკვეერთიწე
ლიავერვიხდი.მირეკავდნენ,მეუბნებოდნენ,მობრძანდიო,
ერთიახალგაზრდაბიჭიიყო,მითხრა,ქალბატონო,მობრ
ძანდით,  მეთქვენდაგეხმარებითო,რაღაცას ვიზამო,შე
იძლება შეემცირებინა პროცენტები ან რაღაცა. ვაპირებ
დიკიდეცწასვლას, მაგრამშემეშინდა.რომმკითხავდნენ,
რამდენისგადახდისსაშუალებაგაქვსო,20ლარსხომარ
ვეტყოდი,დედი.
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თა მა რა
ლილოსთავშესაფარი

დავიბადე1931წელს,ქალაქთბილისში.
აქდაბადებულიდაგაზრდილივარ,აქვმუშაობდი.
კიკვიძის ბაღი როა, კინო საქართველოს ტერიტორიაზე,
იქით ვცხოვრობდით. ორწლიანი ტექნიკუმი დავამთავრე,
არაბოდიში,ერთწლიანი.მკერავიგავხდიდასამკერვალო
ში უნდა მემუშავა. ჰოდა, დავიწყე მეშვიდე სამკერვალო
ფაბრიკაშიმუშაობა.
ჩვენმაშინმოსკოვსვეკუთვნოდით.ორჯერორდენიმივიღე
მოსკოვიდანსამკერვალოსსახელზე.ტრაბახითარვიტყვი,
ძალიანკარგიმუშავიყავი.ვკერავდი,მეხუთეთანრიგიიყო
უმაღლესი,მეხუთეთანრიგზევმუშაობდი.ხელფასიცმქონ
დადადაფასებაცმქონდა.მაშინდაფასებაიყო.იქვიმუშავე
მთელიცხოვრება.სხვაგანარსადარწავსულვარ,არსადარ
მიმუშავია.
ოჯახიცმყავდაქმარი,შვილი.ოჯახიკარგიმყავდა.შვი
ლიერთიმყავდადაავარიაშიმომიკვდა.ავარიაშითირკ
მელებიდაუზიანდა.მაშინოთხმოცდაორწელშიარიყოის,
რომთირკმელიგადამენერგა.თორემჩემსშვილსარგადა
ვუნერგავდიჩემსთირკმელას?

პირველადფაბრიკიდანმომცესერთოთახიანიბინა.მერე
მეუბნებოდნენ, შენ მოხსნილი არა ხარ აღრიცხვიდან და
შენბინასკიდევმიიღებო.გამიხარდა,რახანბინასმივიღებ
დამექნებაკიდეოროთახიანი.ოროთახიანიმეკუთვნოდა,
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იმიტომრომ სამი სული ვიყავით და სამ სულზე ხომორ
ოთახიანიიყო.ჩვენმასამკერვალომმიიღოერთოთახიანი
დასამოთახიანიბინა.თუგინდასამოთახიანშიშეგასახ
ლებთ,მხოლოდო,ერთოთახშისხვასშევასახლებთო.არა,
ჩემი ერთიოთახი მირჩევნია საკუთარი მქონდეს  მეთქი.
მერეჩემმამეუღლემმიიღოოთხოთახიანი.ოჯახიაღრიცხ
ვაზეხომვიყავით,მეუღლეცკარგადმუშაობდადამისცეს.
ჰოდა,გაიზარდაჩემიშვილიდამოვიყვანეთრძალი.თემქა
ზევიყავით.ჰოდა,ორიშვილიეყოლა.ავარიაშირომმოყვა
ჩემიშვილიდარჩაერთიგოგო4წლისდაბიჭი9წლის.ხან
სადწავიყვანეთდახანსად.ვერმოარჩინეს,ვერაო,არშეგ
ვიძლიაო.მოსკოვშიცკიარაო.82წელშიმომიკვდაშვილი.
გაიზარდნენიმისშვილები,დავაქორწინეთდაყველაფერი.
მაგათ მერე ეყოლათორორი შვილი, გამიმრავლდნენ და
ესეისერთიშვილიგამიხდარვასული.ვენაცვალემაღალ
ღმერთს.ხო,მერეგოგორომგავათხოვეთ,ჩემიშვილიშვი
ლი,სიძემუშაობდამაღაზიაში,მიჰქონდაპროდუქტებიდა
ათასირაღაც.ამარაგებდამაღაზიას.გადაუბრუნდამანქანა
დასულყველაფერიდაემტვრა.
მებინა…ბინავაჩუქეჩემსპატარაგოგოსა,შვილიშვილსა,
რომმეთქიშემინახავსესადაიმისქმარსეგრედაემართა
დამეაბარაღასგავაკეთებდი,ნაჩუქარიბინაიყო,ხოვერ
წავართმევდი?
აიიპოთეკათურაღაცაა,იქჩააბარესდაიქიდანწაართვეს
იმასაცისბინა.
სოფელშივიყავიწასულიჩემდასთანცოტახნით.რომჩა
მოვედიიქიდან,ბინაუკვეგაყიდული,ჩამორთმეულიიყო.
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მივედი,არვიცოდიარაფერი.კარსვაღებდაკარიდანმეძა
ხიან,ჩვენსხვებივართ,თქვენიბინაგაყიდულიაო.
მერეისინიწავიდნენთელავშითავისშვილებითაპაპისბი
ნაში,ქმრისპაპისბინაში.კისისხევია,მაგრამიცითროგო
რია, ბინასრო მიატოვებენდა აღარშეუძლიათ გაკეთება
აი, ეგეთბინაშიცხოვრობენ. მეიმიტომკიარა,რომბინა
დავიწუნე, ჩემები სადაც იქნებოდნენ, მეც იქ ვიქნებოდი.
კარგადრომმივლიდაიმიტომვაჩუქებინა,თორეხომარ
ვაჩუქებდი.
მივყავდი და არ წავედი. მე ვუთხარი  რომ წამოვიდე
თქვენთანდავიცხოვრო,ცოლიდაქმარიგაიყრებით.იმი
ტომ, რომ ყოველთვის საყვედურში იქნებით, რომ აი, ბი
ნაგამიყიდედამეეხლაქუჩაშიდავრჩი.ასემეთქი,თქვენ
ცოლქმარიგაიყრებითდაჯობია,შვილებო,მეგაგეყაროთ
მეთქი.დაწავედი.ჯერმარჯანიშვილზეიყოთავშესაფარი,
იქვცხოვრობდიორიწელი.
მერე დედამისმა რომ გაიგო, ჩემმა რძალმა... რუსი იყო,
თბილისშიდაბადებულიდაგაზრდილი.დეიდებირომდა
ეხოცა,მეტიარავინჰყავდათ,ბინადაუტოვესრუსეთშიდა
იქგადავიდა.ჰოდა,იმანრომგაიგო,მექუჩაშივარქუჩას
ეძახიანეგენი,იმიტომრომოჯახშიარავარ...ორჯერჩა
მოვიდადამითხრადედაო,წამოდიორაჩემთანო,არაფერს
არმოგაკლებ,წამოდიო.არმინდოდაწასვლა.მერეწავიდა,
ისევჩამოვიდა,წამოდიოდარასვიზამდი,წავედი.
მეაქედანისეწავედი,რომვიცოდი,მაინცუკანდავბრუნ
დებოდი.იმასკიეგონა,იქდავრჩებოდი.მეიქარდავრჩე
ბოდი.ქმარიაქამყავდადამარხულიდაშვილიდაროგორ
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დავრჩებოდიიქ.ორწელიწადშივუთხარი,რომჩემშვილსა
ვხედავსიზმარში,უნდაწავიდე,იქდავიმარხომეთქი.
მეზობელთან ჩამოვედი, ვუთხარი  ნინო შენი ჭირიმე,
ოღონდაცეხლაუნდაჩამოვიდედამიმიღებ?თამარა,არა
გრცხვენიაო?!ერთოთახიანშიხუთისულიცხოვრობდა,ჩა
მოვედიმაგასთან.
მერე,წავედი კალაძესთან განცხადებაშევიტანე,რომ იქ
ნებ, სადმე რამე ქოხი იყოს მეთქი, ან რაღაცა შევაკეთო
დადავდგე.თორე სად მეცხოვრა?  ჩავაბარე განცხადება.
სახლშირომმივედი,მევუთხარი,ნინო,განცხადებაჩავა
ბარემეთქი.დაიცა,შენგანცხადებაჩააბარე,მაგრამმეუკ
ვევიცითავშესაფარიო,გავიგეო.გამოვედითგარეთკენადა
ტაქსიშიუნდადავსხდეთ.ესეიგი,ღამევარჩამოსულიდა
დილითუკვეწამოვედი,რომმოვძებნოესადგილი.მეუბნე
ბა,თამარა,მოდიცოტაახალიმანქანითწავიდეთო,რაღა
ძველმანქანაზედავსხდეთო.იქვესამიმანქანაიდგატაქსი.
ნინომივიდადაუთხრა,რომამადაამადგილზევართწა
სასვლელებიო.ვაიმე,ეგადგილიარვიციო,მეგასწავლიო.
სამხედრო ბიჭი ჰყავს შვილიდა მაგისგან ყველა ადგილი
იცის.
მძღოლსეუბნებანინო,ესაო,აი,ბებოუსახლკაროდარი
ო.შვილიშვილმაბინაგაუყიდაო,როგორციყო.ჰოდა,ეხლა
მიმყავსთავშესაფარშიო.მერექუჩაშიგყავდათესმოხუცე
ბულიქალიო?არაო,ჩემთანიყოო.დაიცადეთერთიხუთი
წუთიო, დავიცადეთ. მაღაზიასთან ვდგავართ  და ეხლავე
გამოვალო,შევიდამაღაზიაში.შავიპარკებირომარის,დი
დები,ბოდიშითქვენთან,ნაგავზეხმარობენ,ისეთიფორმა
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აქრომვედროშიჩააფინო,გამოიტანანამცხვრითგავსებუ
ლი.ბებოესჩემგანაოდაცრემლებიწამოსცვივდა.
და მოვხვდი აქა. აქედან, აბარა ვიცი. აი, აქა ვცხოვრობ.
ძალიან კარგითავშესაფარია, ცხელიწყალი გვაქვს, ცივი
წყალი გვაქვს, საჭმელი გვაქვს, ქირას არ ვიხდით, პენსია
ჩვენიადარავიცი.
აქ, აი აქ, სამკერვალოსავით იყო და პატარა თოჯინებსა
ვკერავდინაჭრისას.ვკერავდიდარომვკერავდი,თვალებ
საც ვუკეთებდი ყველაფერს. მაგრამ, ეხლა ვეღარ ვხედავ
კარგად.ესთვალიაღარამაქვს.
ცრემლისგანდალეულასულ.ისთვალიხოდამაგრებულია
რაღაცითხორცთანა,აიისგალეულა,სულგალეულა.
ანცრემლისგან,ანავარიისგანო,ექიმმამითხრა.
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ლუდ მი ლა
თავშესაფარიმეტრომშენში

ჩემისახელიალუდმილა.აქჩამოვედი,გავთხოვდი,ქართ
ველსგავყევიცოლად.პადმასკოვიედანჩამოვედი,ელექტ
როსტალიდან.დიდი,კარგიმეტალურგიულიცენტრიიყო.
მამაჩემი ძალიან კარგი ადამიანი იყო. ბოლშევიკი, კომუ
ნისტიკიარა,ბოლშევიკი.დედადიასახლისი,მორწმუნე.4
დაძმა ვიყავით. განათლებულიოჯახი გვქონდა. პედაგო
გიურიგანათლებამაქვსმიღებული,დაწყებითიკლასების
პედაგოგივარ.გავთხოვდიდაჩამოვედი.ჩამომიყვანაჩემმა
ქმარმა,ჩემოდანივით.
მთელიცხოვრებააქგავატარე,თბილისში,თბილისთანახ
ლოს ვცხოვრობდით, გიგანტის დასახლებაში. იქ გვქონდა
ჩვენი მეურნეობა. ყველაფერი მეხერხება, ყველაფრის კე
თებავიცი.არმეტყობახომ?ძროხისმოწველაცშემიძლია,
ყველის ამოყვანაც, კარაქის, არაჟნის გაკეთება ვიცი. ყვე
ლაფერი,მოკლედ,ყველაფერი,რაცმეურნეობასთანააკავ
შირში.25ძროხაგვყავდა,არაფერიარგვაკლდა.ვუვლიდი
სახლს და ვმუშაობდით, ქმრის მშობლებთან და ძმასთან
ერთადვცხოვრობდით.ბიჭიშეგვეძინა.
ერთმშვენიერდღესქმარშვილიავარიაშიდამეღუპა.და
რაგამოვიდა, დავრჩიმარტო.1985წელიიყოალბათ.15
წლისიყოჩემიშვილი.რაცგავთხოვდი,სახლისგარდა,არ
სადმიმუშავია,მეურნეობასვუვლიდი,ოჯახსვუვლიდი.
ქმრისმშობლებიმოხუცებულებიიყვნენ.გარდაიცვალნენმა
ლე.მერეჩემიქმრისძმამ,ჩემმამაზლმასახლიდანამომწერა.
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დადავრჩიქუჩაში.
ორგანიზებულიქალივიყავი,სიცოცხლისმოყვარული.ავ
დექიდასამსახურივიშოვე.ავტოსადგურზე,ორთაჭალაში.
იქვმუშაობდი,ალბათ1015წელივიმუშავე.იქასეთირამ
შემემთხვა, არცვიცი,როგორმოვყვე. არა,ისე,ყველაფე
რიკარგადმქონდასამსახურში,არავისთანმიჩხუბია.მიყ
ვარსლაპარაკი,ადამიანებთანურთიერთობა.პირადიამბა
ვია.მოვყვესაერთოდ?ძალიანპირადია.მემორწმუნევარ,
ქრისტიანივარ,მართლმადიდებელი.რათქმაუნდა.ქმრის
სიკვდილიდან5წელიიყოუკვეგასული.სამსახურშიერთ
კაცსმოვეწონე,ტაქსისტიიყო,ბათუმელი.მოკლედ,ერთი
სიტყვით,სიყვარულიგამოგვივიდა.უკვედიდიქალივიყა
ვი, პატარაგოგოხომარა.ისემოხდა,რომარაღმოჩნდა,
ასევთქვათ,ჯენტლმენი.ერთდღესაცმივედისამსახურში
დაგავიგე,რომთურმეიქულაპარაკია,მასთანრომვიყავი.
არველოდი.
სამსახურიდან გამოვიქეცი. ძალიანცუდადგავხდი.თავის
მოკვლაგადავწყვიტე.მძიმეიყო,მაგრამრამექნა.ვიცოდი,
რომდიღომშიყველაზემაღალიხიდიიყო.ყველაზემაღა
ლიმთელქალაქშიდაიქითწავედი.ღამე,შუაღამისას.მი
ვედი,დავდექი,დიდხანსვიყურებოდი.წყალსმიზიდულო
ბისძალააქვს.ჰოდა, გადავწყვიტედარავქნა,სულელი
ვიყავი,მაგრამისემტკიოდაგული,ისე.
და აი, რომ მივხვდი რომ მზად ვარ, სრულიად შემთხვე
ვით, ჩემმანაცნობმაჩამოიარამანქანითქმართანერთად
დასილუეტითმიცნო.მოკლედ,ჩამომათრიაპარაპეტიდან
დაწამიყვანასახლში,სადღაც34თვეთავისთანვყავდი.
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ამდროსჩემიძებნადაიწყეს.სამსახურიდანმეძებდნენ,მე
ზობლებიცალკემეძებდნენ,სადდაიკარგაქალიო.განაცხა
დესპოლიციაში.მეკიდევჩემსდაქალთანერთადსომხეთ
შიწასვლაგადავწყვიტე.ჩავალაგეთ,მივდივართ.აქარსად
არგამოვჩენილვარ,არავითარინიშანიარმიმიციაარავის
თვის,რომცოცხალივიყავი.არიყოსწორი.
მოკლედ,წავედითსომხეთში. ჰოდა, გვაჩერებენ საზღვარ
ზე,ძებნაშივარ,ვინგამიშვებს.ჩამოვიდათბილისიდანგა
მომძიებელი, რომელიც მეძებდა. ისა, ესა.. იმიტომ კი არ
დამაკავეს,რომრაიმეცუდიჩავიდინე,იმიტომრომ,ჩემზე
გამოცხადებულიიყოძებნა.ჩაიარაამყველაფერმა.გაარ
კვიესრადაროგორმოხდა.ისკაციცდასაჯეს,როგორცსა
ჭიროიყო.
დაგავედიისევსამსახურში.მერეგადავედისხვაგან,უკვე
ავტოსადგურშიკიაღარვმუშაობდი,ისნისპოლიციარომ
არის,იცით?აი,იქპატარაფილიალიაავტოვაგზლის.კახე
თისავტობუსებიციქიდანგადიან.აიიქ,ალბათსადღაც5
წელივიმუშავე.პატივსმცემდნენ,ყველასვუყვარდიიმი
ტომ,რომმიყვარსადამიანები,ადამიანებთანურთიერთო
ბა. ვიყავიასე, ვმუშაობდიდაქირასვიხდიდი.ნორმალუ
რიშემოსავალიმქონდა.ადამიანურბინასვქირაობდი,არ
მიჭირდა,პენსიაცმქონდადახელფასიც,დღეში25ლარი.
ნორმალურად ვიყავი, კიდევ ვიმუშავებდი, რომ არ გავე
ჩერებინე. 75 წლისამ შევწყვიტე მუშაობა. ახლა 77 წლი
სავარ.ვცდილობთავსმივხედო,კარგადგამოვიყურებოდე,
ფორმაშივიყო.რატომუნდათქვასვინმემ,რომრუსიადა
რანაირადგამოიყურებაო.
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75წლისრომგავხდი,შემომთავაზეს,კიარშემომთავაზეს,
მითხრეს,რომარისასეთისახლები,მოხუცებისთვის,ვისაც
არცარავინჰყავსდაარცსახლიაქვს.გრძელირიგებიაო.
დავწერეგანცხადება,ჩავეწერერიგშიდააქმოვხვდი.სა
ქართველოს მოქალაქე ვარდა ძალიან მადლიერი ვარ ამ
ქვეყნის.პანდემიარომდაიწყო,აღარცსამსახურიმქონდა.
გიორგიდამეხმარაძალიან.
აქვარუკვეწელიწადია. ყველასთანმაქვსურთიერთობა,
ყველასთან.სიცოცხლეძალიანმიყვარს.სულრაღაცასვა
კეთებ,სულვეხმარებისახლისსაქმეებშიც.აი,ორიდღის
წინ ვეხმარებოდი ზამთრისთვის მწნილები მოვამზადეთ.
მიყვარსსაჭმელებისკეთება,ქართულისაჭმელებისკეთება
ვიცი.
კი,ჩემისამშობლორუსეთია,მაგრამჩემისახლიაქარის.
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და თო
ლილოსთავშესაფარი

დავიბადეთბილისში,62წელში.რავიცი,მეტიარაფერი.აქ
დავამთავრესაშუალოსკოლა.მერედავამთავრეპარტიის,
რაჯანდაბაჰქვია,მარქსიზმლენინიზმისუნივერსიტეტი.
დავამთავრეტექნიკუმიცავტომექანიკოსი.იქ,უნივერ
სიტეტში აგიტაციაპროპაგანდის ინსტრუქტორი. ნუ, ეს
რასითვალისწინებდა,სადაციშოვიდისამსახურს,თურაც
ერქვა,გეგმასწორადუნდამიგეტანაადამიანებამდე.ნუ,
რა ვიცი, ვთქვათ,რაღაცა მოხდა, ვთქვათმნიშვნელოვანი
ფაქტი.ხო,რავიციმე,გინდაპოლიტიკაში,გინდაკოსმოს
ში.ფაქტი,რომელმაცსაზოგადოებისინტერესიდაიმსახუ
რა.აი,ესფაქტიუნდამიგეტანასწორადსაზოგადოებამდე.
თან,რათქმაუნდა,იმიდეოლოგიისგათვალისწინებით.
სხვარავიცი,მაგგანხრითარმიმუშავია. საღამოსდასწ
რებულზევსწავლობდი,ჰოდა,იმპერიოდშიუნდაგემუშა
ვა აუცილებლად. ვმუშაობდი განათლების სამინისტროში,
გამოთვლითიცენტრის სამეურნეონაწილისგამგე ვიყავი.
ნუ, მერეამ ეკონომიკურგანხრასგავყევირა, ისეწავიდა
ცხოვრებარო…
გაშორებულივარ.შვილიმყავსერთი.
20002002წელი,განუკითხაობისდაუპატრონობისეპო
ქაიყო.სამსახურიდავკარგე,რაღაცრაღაცპრობლემები
მოხდადაგულზევიყავისერიოზულადსამკურნალო.
მაშინელემენტარულიფასდაკლებაანრაღაცასეთიარარ
სებობდა.არარსებობდაარაფერიარცგადაუდებელზე,არც
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უბედურ შემთხვევაზე. არაფერი მაგდაგვარი. მიხვიდოდი,
კბილიგტკივა?აიესღირს,თმაგაქვსშესასწორებელი?ეს
ღირს.ვსო,მორჩა.არიყორა,მაგპერიოდშიარაფერი.
ნუ,იძულებულივიყავი.უმუშევარიდავრჩი.ისწარმოებები
დაიკეტა,რომელიცჩემიიყო.ყველაფერიამოიკეტაყველა
მხრიდან და იძულებული გავხდი, გამეყიდა სახლი. გული
მქონდაროგორიცი,აიოთახიდანმეორეოთახშიგასვლის
საშუალებასარმაძლევდა.ნელნელა,ნელნელასანამმე
გამოვიხედე,ფასებიცგაიქცა.კაკრაზ,რაპერიოდიდაემთხ
ვაიცი?ივერიიდანრომგამოასახლესლტოლვილები.იმათ
ხომდაურიგესრაღაცთანხა.მეიაფადგავყიდებინა.იმათ
ფულიხელზეჰქონდათდააიწიაფასებმა,აიწიადააღარ
დაიწიადადავრჩიესე.
ოთხწელიწადნახევარიგირაოთი ვიყავი. მერე იქრაღაც
პრობლემასპრობლემამიემატადა…მუშაობითაღარვმუ
შაობდი, მარტო წვრილწვრილი რაღაცეები. ხან ჯართი
იყო,ხანარაყიგამოჩნდებოდა…ესერო,კონკრეტულირა
ღაცასადიყო?მაშინყველაქარხანა,ყველაფაბრიკა,ყვე
ლაწარმოება,თუკირამესუნთქავდაყველაფერიამოკეტეს.
შენგაკეთებულსგაყიდინებდნენდაგაკოტრებდნენსპეცია
ლურად.ჩემიოფლით,ჩემიფულით,ჩემიყველაფრით,ჩემი
სახსრებითგაკეთებული,მიმიყვანესიქამდე,რომდამეკეტა
დაწავსულიყავი.ვერმიშელიმაკარონისწარმოება,სერი
ოზულიწარმოებაიყო.დაახლოებითდღეღამეშითორმეტი
ტონისწარმოებით.მეორეიყოზეთსახადიმზესუმზირასგან
დააიასე.დამაკეტინესორივე.
გირაოთივიყავიკაიხანი,სანამისფულიცარგაქრანელ
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ნელა.ხანბავშვიცუდადგახდა,ხანმეუღლესრაღაცადას
ჭირდა,ხანსიდედრსიმამრი,ოჯახია...
ბოლოსსრულცარიელზედავრჩი.მონასტრებშიცვიცხოვ
რე.
მერეაქმირჩიესრა.სამიწელისექტემბერშიშესრულდება,
რაცაქვარ.
ესარისჩემიამბავი.
ბოდიში,ვერაფრითგაწყენინეთ.



47

ნო და რი
ლილოსთავშესაფარი

ხელოვანივარ,გორისთეატრისმსახიობივიყავიოცდასამი
წელიწადი.დავიბადეგორში.1949წელს.ვარსამოცდათორ
მეტიწლის.ეხლა,ოცდაშვიდშივხდები.სკოლადავამთავ
რე. მერვეკლასშივიყავი,პირველიროლირომვითამაშე
“ბებერ მეზურნეებში”.ლილი იოსელიანი იყო მაშინ ჩვენი
მთავარირეჟისორი,ლილისნამოწაფარივარ,ლილისსტუ
დია მაქვს დამთავრებული. მერე ჯარი მომიწია, რა თქმა
უნდა,თეატრიდანწავედიჯარში.ჩვიდმეტიწლისავიყავი,
უკვეთეატრშივმუშაობდი.ჯარისმერეისევთეატრშიდავ
ბრუნდი,1990წლამდეთეატრშივარ.
რომ წამოვედი მაშინ არეული მდგომარეობა იყო. იქ ტე
რაქტიმოხდა,პოლიციასთან.თეატრი1865წელსარისაშე
ნებულიდაჭერმადაიწია,მერეიქაღარშეიძლებოდასპექ
ტაკლებისთამაში.მაშინწამოვედი,იმიტომრომდაიკეტა
თეატრი,ხელფასებსაცვეღარგვიხდიდნენ.
 მერე ვმუშაობდი ამერიკის საელჩოში, მშენებლობაზე. იმ
საელჩოში, ახლარომ პრეზიდენტიზის. მაშინ იქ იყო სა
ელჩო,ოთხმოცდაათიანებში.თეატრშიაღარცდავბრუნდი,
იმიტომრომ, ცოლსაც გავცილდი… მერერაღაცა…და ნუ,
იყორაღაცმიზეზები,რისგამოცაღარდავბრუნდითეატრ
ში.ჩემიყოფილიმეუღლემსახიობიადღესაც,ურთიერთო
ბა ჩვეულებრივი გვაქვს, მოგეხსენებათ, ხელოვანი ხალხი
როგორია.ზოგმაარციცის,რომგაცილებულებივართ.
სამიშვილიმყავსგარდაცვლილი.ერთიშარშანწინგარდა
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მეცვალა,ორმოცდაშვიდიწლის.წყალიჰქონდაფილტვებ
შიდაგულზეგადაუვიდა.მეორეოცდაცამეტიწლისაიყო,
კიბოჰქონდა.ერთიპატარადამეღუპა,რვათვისაიყო,რე
ზიკო.აიასერა.ახლაერთიგოგომყავსესპანეთში,ოთხი
შვილი ჰყავს. ქმართან ერთად წავიდა, ორი წელიწადია
მადრიდშიცხოვრობს.სიძემუშაობსდაგოგოვერმუშაობს,
იმიტომრომოთხი შვილი მოსავლელია. მეორე გოგო სა
ბერძნეთშია.
მშენებლობისმერევატარებდიბატონთამაზმაღლაკელი
ძეს. ბანკირი რომ იყო. მაშინ გაერთიანებული ქართული
ბანკიიყო,ვანოჩხარტიშვილი,სიორიძედამაღლაკელიძე
იყოპრეზიდენტიმაშინ.ორიწელიმანდვიმუშავე.მერესა
გადასახადოშიგადავედი,თემურდათიაშვილსვატარებდი
რვაწელიწადი.
მეორე მეუღლე რომ გარდამეცვალა, ის ბინა ჩადებული
მქონდა და ვეღარ გამოვისყიდე. აი, შვილი რომ კიბოთი
მყავდაავადმაშინჩავდე.ოპერაცია, ქიმია, მაშინყველა
ფერიფულიიყო,2008ში.მაშინჩავდებინადავეღარგა
მოვისყიდე,25000ლარიმქონდააღებული.ვაშლიჯვარში
ვცხოვრობდი.ბინაბანკმაწაიღო.მერექირითვცხოვრობ
დი.გარდამეცვალაშვილი,იმაზეწამივიდახარჯები,იქსა
ავადმყოფოიქისა,იქესა...
რავიცი,ქირითვცხოვრობდი,ხანსადვმუშაობდი,ხანსად.
მშენებლობებზე ვმუშაობდი მეტწილად და იქ დავკარგე
მხედველობა.ტრავმამომივიდა,ბოძიწამექცადათავშიდა
მეცაპირდაპირდადავკარგეთვალისჩინი.ეხლამეთქვენ
ვერაგხედავთ,აიშავირაცარის,სილუეტებსვხედავ.ათას



49

ექიმთანვიყავი,მაგრამთავიდანარისდაარეშველება.
არავის არ მოუცია არაფერი, იმათი ბრალი არ იყო, ჩემი
ბრალიიყო. მთვრალიარვყოფილვარ, ფხიზელსდამეცა.
ვასწორებდითბოძსდაბიჯგიგავუკეთე,ცოტახანიუნდა
შევტრიალებულიყავიდაამმომენტშიესბიჯგიგამოძვრა
დათავშიდამეცა.იმწუთშიკიარდავკარგემხედველობა,
მასმერესამიწელიგავიდადაასენელანელაპროცენტე
ბითდამაკლდა.ესბოლოსამითვეაუფრო…
აიასე.მერეაქმოვხვდირა.
ვიცოდი,ესთავშესაფარი.რომგამიჭირდა,უკვესამუშაოც
რომაღარმქონდა,ბოლოსიქითაქეთგავიკითხედამო
ვედი.თექვსმეტშიმოვედი,გუშინწინგამიხდახუთიწელი,
რაცაქავარ.
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ელე ნა
ორხევისსაცხოვრისი

გათხოვილივიყავი,4შვილიმყავს.
როცაგავთხოვდი,მეუღლესჰქონდაბინა,ავჭალაში.
ავარიულიკორპუსიიყო.
ტიტანიკისკორპუსირომჰქვია.
ჩავიდანახევარიმხარემიწაში.
ჩვენავარიულმხარესმოვხვდითდაგამოგვასახლეს.
მაშინძალიანცოტათანხაგადაიხადეს.
ორიძმაიყო,მშობლები.
ვერანაირადბინავერვიყიდეთ.
ვიგირავეთ.
გირაოდანგირაოშიგადასვლითისფულიგაუფასურდა.
ასედავრჩიუბინაოდ.
მერემალედავშორდიქმარს.წავედიქირით.ქირასსოცი
ალურით ვიხდიდი, ვმუშაობდი კიდეც, ძიძად ვმუშაობდი,
სოციალური ქირაში მიდიოდა და ძიძობით ვცხოვრობდი.
ვკერავდიკიდეც,ეხლათვალებიაღარმიწყობსხელს.დღე
დაღამესვასწორებდი,სახლშირომმომეტანა.თეთრეულს
ვკერავდი,რომორიკაპიკიგამეკეთებინა.

მერე,2008წელს,ვარკეთილშირომშეასახლეს,სოციალურ
საცხოვრისში, იქაცმქონდადაწერილიდაბოლოდღემდე
ვიცოდი,რომმეკუთვნოდადავიყავისიაში.ბოლოს,ჩემი
ბარგითრომმივედი,ვეღარმოვხვდიდადავრჩიისევქუჩა
ში.დღემდეარვიცი,რატომ.ბევრიიყოჩემნაირი.
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2008წლისომის მერედევნილები იყვნენ, იქვე, საბავშვო
ბაღშიშესულებიდაერთერთმაოჯახმაერთიოთახიაცა
რიელიო,მითხრეს.შევეცოდე,ბავშვებითვიყავი,ოქტომბე
რიიყო,მაგრამციოდაგარეთ.პატარაოთახიიყო,არაფერი,
ასეთიგრძელიოთახიიყოდაფანჯარაჰქონდამარტო.თუ
შეხვალ,დროებითო,ჩვენწეროვანშიგადაგვიყვანენოდა
მერედაგითმობთო.შევედი,რამექნა.ქირასვერვიხდიდი,
სოციალურიც გაჩერებული მქონდა ამ ბინების შეცვლა 
შეცვლაშიდაქუჩაშივიყავი.
იქიდანაცმთელიომითგამოგვასახლეს.დიდიამბავიიყო,
მთელიისანისამგორიაეროპორტიიქიყო.12ოჯახსგვა
სახლებდნენ.ბოლოსპოლიციისძალითგამოგვიყვანეს.
წავედიისევქირით.
ორი ღამე ვიყავით გარეთ. ვარკეთილში,  სადაც ქირით
ვცხოვრობდი,ძალიანცუდიხაზეიკაგვყავდა,სტუმარივერ
მოდიოდა. დედაჩემიც კი. ვმალავდიდედაჩემს. ერთითვე
ვერგადავიხადეთ, სოციალურიგამიჩერესდაგამომიყარა
გარეთყველაფერიდადავრჩიმაშინქუჩაში.მერებავშვის
ნათლიამშეგვიფარაცოტახნით.თორემგარეთვიყავით.
მერეისევგანაცხადიდავწერე.სამჯერრომშევიტანე,უკვე
ორხევშიგადმოვედიქირით,დამირეკესამაზე.
25წელივიყავიქირაში,4შვილით,მარტო.
აქარავისთანშეხებაარმაქვს,ვარჩემთვისწყნარად.
ბევრისხვადასხვახალხიცხოვრობს,სულჩხუბია.მაგრამ,
ქირასრომარვიხდი,მაგათიცძალიანკმაყოფილივარ.
დავიტანჯექირით,ხანვერვიხდიდი,რომვერვიხდიდი,
მერეერთთვესგადააცილებდაორივეერთადგაქვსგა
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დასახდელი,საიდანმიმეცაერთადამდენი.მერემაცლე
ვინებდნენბინას.
ახლააქმშვიდადვარ.
ჩემი ძმა ხელოსანია და მიკეთებს ნელნელა. აქ იატაკი,
კედლებიგავაკეთე.არვჩივი.კედლებიკიგიფსოადაისმის
ყველაფერი,მაგრამამაზეუარესშიცმიცხოვრია.სულსარ
დაფში,ფანჯარაცრომარჰქონია.
ახლა აღარ ვმუშაობ, ვენების პრობლემა მაქვს და ფეხზე
ვერვდგავარდაკაბინეტშიმეარავინდამსვამს.ჩემიგოგო
იტალიაშია წასული, იმის შვილს მე ვზრდიდაბადებიდან
დაისმეხმარება.იქიდანისაკეთებსყველაფერს.რაცარ
გვღირსებია,მინდაახლაგვქონდესყველაფერიო.
აქრამდენსვმუშაობდითდაწინვერაფრითვერწავედით.
კარგადრომვიქნები,მანდარცერთსარდაგტოვებთო,ამ
ბობს.

აქყველაელოდება,რომსახლებსმოგვცემენ.ვკითხედი
რექტორს,რემონტიგავაკეთო,თუმოგვცემენრამესმეთ
ქი.საყრდენკედლებსარშეეხოდარაცგინდაისგააკეთეო.
თქვენიაო,ვიბრძვი,რომეგშეგინარჩუნოთო.მაინცარსჯე
რახალხს.მაინცსადღაცმიდიან,სადმიდიან,არვიცი.იმის
მადლობელიცუნდავიყოთ,ესჭერირომგვახურავსთავზე.
ხალხსსადსძინავს.ქუჩაშირომგავდივარ,მეტირება,მი
წისქვეშა გადასასვლელებშირომ სძინავს ხალხს, ჩვენრა
გვიჭირს.
მეცვიყავიმასე,ღიაცისქვეშვიყავი,4ბავშვით.
რამდენიაკიდევჩვენნაირი.კალაძემრომგამოაცხადა,ბი
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ნებითდავაკმაყოფილებთუსახლკაროებსო,ჩვენხომდაკ
მაყოფილებულებივართუკვე.ახლასხვებისჯერია. ისევ
დაკმაყოფილებაზეფიქრობენ. ჭერი გაქვს, არ გაწვიმს, არ
გათოვს. სხვისი გასაჭირი არაფრად არ მიაჩნია ამ ხალხს.
მარტოთვითონ.რამდენიგაჭირვებულია,ნაგავშირომიქე
ქება.  ღმერთის წყალობით ჭერი გახურავს და  საჭმლის
ფულივეღარუნდაიშოვო?
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ბარ ბა რე
ორხევისსაცხოვრისი

ჩემმამშობლებმაიპოთეკაშიჩადესბინა,ვეღარგადაიხა
დეს.
არჰქონდათფული,საშუალებადადასჭირდათფული.
მამაჩემისბიცოლაიყოთუმამიდა,არმახსოვს,ფულიწა
იღოდაგაქრა.
ვეღარგადაიხადესპროცენტებიდადაკარგესბინადამერე
დავრჩითქუჩაში.
მერედედაჩემისდაქალმანახამიტოვებულიშენობა,გოს
პიტალი,დამანდშევედით.იქიდანგადმოგვიყვანესაქ.
იქ პირობები არ გვქონდა, დენი არ გვქონდა, წყალი არ
გვქონდა.
არაფერიარგვქონდა.
დააქგადმოგვიყვანეს.
აქჯობიაიმას.



55

ზი ნა
ორხევისსაცხოვრისი

არაფერი.
ჩემიმეუღლემუშაობდამშენებლობაზე.
35წელიწადიმუშაობდა.
2005 წელში მუშაობის პერიოდში ტრავმა მიიღო, ორივე
თვალისტრავმა.
დენისკაბელებიმოხვდა.
დაკარგამხედველობა.
გავუკეთეთბევრიოპერაცია.
მაშინარიყოესპოლისები.
სულვალებით.
არცსამუშაოადგილიდანდაგვეხმარაარავინ,არცარსა
იდან.
გავუკეთეთ ოპერაციები,  მაგრამ  უშედეგოდ. ვერანაირი
შედეგივერმივიღეთ.
მიეჯაჭვასაწოლს.
ინერვიულადადაემართასისხლძარღვებისშევიწროება.
ორივეფეხიაქვსმოკვეთილი,მთლიანად.
მერევიყავითქირით.
გამგეობაგვიხდიდაქირას.
მიწისნაკვეთიგვქონდა,საცხოვრებელიარიყო.
ნათესავმა გვათხოვა რაღაც პერიოდი ბინა და იქ ვცხოვ
რობდით,მერეისევქირით...ისევგამგეობაგვიხდიდა.
ავედითმერეაღრიცხვაზედამოვხვდითაქ.
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უმადურიუნდაიყორომარშეირგო,რაცმოგვცამერიამ.
მაგრამ,არისგიფსოკარდონისკედლები.
ხმაურიშემოდისძალიან.
120ბავშვიარისაქ.
ისეთიხმაურია…
ჩემიმეუღლის მდგომარეობაარისგაუსაძლისიაქ.მომვ
ლელსსაჭიროებს, მშვიდგარემოსსაჭიროებს. მისი აი, აქ
ყოფნაჩემისაბუთებიდანგამომდინარე,არისდანაშაული,
ძალიანდიდიდანაშაული.35წელიწადიაშენაკაცმათბი
ლისიდავიბრძვი,რამდენიხანიცშემოვედი,დაარანაირი
რეაგირება,სასაცილოდგვიგდებენ.არანაირირეაგირება.
რასვითხოვდაცალკეშესასვლელითსახლს,სადაცარშეგ
ვაწუხებსხმაური.
სულწამლებითარის.სულ.
კალაძემ გამოაცხადა ახლა,რომ  400 ოჯახს გადავცემთ
თავშესაფარსო.
იმედიგვაქვს.გვინდა,რომგავიდეთაქედან.
შერეულიოჯახები არის, არაადეკვატური. მერომ გავიდე
დაესკორიდორშიდავტოვო,არმაქვსიმედი,რომვიღაცა
რამესარესვრისთავში.
ეზოშირომგავიდედადავჯდეიქ,იქაცდაუცველებივართ.
ბოთლებსისვრიან,ქვებსისვრიან.
სულუნდაუყურო,რომრამეარმოგხვდეს.ისეთიშედე
გებით მთავრდება ხოლმე,  ვერავის პასუხს ვერ მოსთხოვ
თავისსაბუთებიდანგამომდინარე.
ასეერთიხელისდაკვრითრომყველაშეყაროერთტაფაში,
ძალიანდიდიდანაშაულია.



57

სულპოლიციაა,სულჩხუბია,სულდავიდარაბაა.

გარეთრომგავიყვანო,პანდუსიარაგვაქვს.ძალიანმიჭირს.
ოთხიხუთიკაციუნდადაიქირაო,ანუნდასთხოვოდაზოგ
ჯერგერიდება.ვერგამყავსგარეთვერანაირად.
აქაურობაარისდროებითი,ორწლიანიხელშეკრულებით.
ესსახლიარარის,მეამასვთვლისასჯელად.
თითქოსრაღაცდანაშაულიჩავიდინედამომისაჯეს,ვიხ
დიიძულებითსასჯელს.
ესარისრეალობა.
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თა მა რი
მე8საავადმყოფო

მევარიპოთეკითდაზარალებულითბილისელი.დიდიხნის
თბილისელებიარიანჩემიოჯახისწევრები,საბუთებითაც.
ერთდროსგაკულაკებულები.
თბილისურიოჯახიდანვარ.
მოხდაისე,რომ...რავიცი.
ჯარებშივმუშაობდი,12წელიორგანოებშივიმუშავე.
სახლიიპოთეკაშიმქონდაჩადებული.
ჰოდა,დაიკარგა.
ჯანმრთელობისპრობლემებიმქონდა,ქრონიკულიჰეპატი
ტიმაქვს.
რავიცი,დავრჩიასეუსახლკაროდ.
არანაირიისტერიკებითადაეგეთებითარდამიცლიასახ
ლი.
20დღემქონდადარჩენილი,რომუნდადამეცალადაიმ20
დღეშიდავცალე.
ვიცოდი,  რომ ქუჩაში ვრჩებოდიდათავშესაფარს ვეძებ
დი.არვიყავიქირისგადამხდელი,ნამდვილადარვიყავი.
სადღაცუნდამეპოვარამე,ბავშვებითრომარდავრჩენი
ლიყავიქუჩაში.
სახლიმიკროსაფინანსოშიმქონდაჩადებული.ბაზისბანკში
ვიხდიდიფულს,სვისკაპიტალშიმქონდაიპოთეკა.

იცირაარის,არაფერზეარვდარდობდარაღაც.მადლობა
უფალს,რომდღემდემოვედი.ადამიანადდავრჩი.ჩემიაზ
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რით,ადამიანადდავრჩი,მემგონი.არგავბოროტებულვარ,
არმქონიაის,რომვიღაცასჩემზემეტიაქვს.
ერთი,რაცგავაკეთე,იზოლირებულიგავხდინათესავების
განაც,მეგობრებისგანაც.აღარავისთანმქონიაკონტაქტი.
რაარისიცით,ადამიანებსთვითონარცკიუცდიათ,ჩემ
თანკონტაქტისდამყარება.მიუხედავადიმისა, რომსოც.
ქსელებიიყოაჭრელებული,ტელევიზიებიიყოაჭრელებუ
ლი.ნუ,ყველგანიყოჩვენიამბავი.ასევთქვათ,იმპერიო
დისვარსკვლავებივიყავითმედაჩემიშვილები.

სახლირომდაკარგულიგვქონდა,აქშემოვედით.
აქძაანბევრიომებიგადავიტანეთ.
პოდნოსითმართლაცარავისმოურთმევიაეს.
ბევრჯერგამოსახლებაზეიყვნენმოსულები.
იცითრაარის,არცმეგობარსარცნათესავს,არავისუქნია
რომ… მემაგალითადადამიანსრომ უჭირს, გავრბივარ,
შეიძლებავერდავეხმაროფინანსურად,შეიძლება,მაგრამ
ელემენტარული,რაღაც გზა ვუჩვენო. შეიძლება გამოსავ
ლის პოვნაში მივეხმარო. ბოლო ბოლო ხომ, ხელზე ხელს
მოუჭერანშეანჯღრევ,ანშემოულაწუნებდაგამოაფხიზ
ლებ.მაგრამეტყობაესადამიანურირესურსიარჰქონდათ
ჩემგარშემო.ანარასწორადამიანებთანმქონდაკონტაქტი.

სადწავედიდაჯერშევედისაბურთალოზე,თავდაცვისყო
ფილშენობაში. ძაან დანგრეული იყო. ვაკე საბურთალოს
გზაზეა.იქშევედი,სპორტულიდარბაზიიყო,ფეხიჩამივარ
დაიატაკში,ისეიყოიქაურობა.მივხვდი,ისეთიშრომატე
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ვადიიყო,ვერაფერსვიზამდი.იმდენინაგავიიყოგამოსა
ტანი,  ვერ გავაკეთებდი. მარტო ქალისთვის ცოტა ისეთი
სიტუაციაიყო,რთული.15ოჯახიცხოვრობდაიქ.
მერეწამოვედი.ძველიგამგეობისშენობაშიწამოვედი,რომ
შეიჭრნენ,იქ.იმპერიოდშისულშეჭრებიიყო.წამოვედი.
იქაც რომ შემომესივნენ, მეთქი ჩამქოლავენ, დევნილები
იყვნენ სულ. ადგილები დაკავებული იყო, ყველას თავისი
ჰქონდადავიღაცასხომარშეუვარდებოდი,არა.
ჰოდა,მერემე15სკოლაშიმივედი,იქაცანალოგიურისი
ტუაციადამხვდა.
დაასეგამოვუყევითაქ,რამდენიმეოჯახივიყავითდაგა
მოვუყევით,   მიტოვებულ შენობებს ვეძებდით.  ვიცოდი,
ერთი იყო ქვევით და ვეუბნებოდი,  კომუნისტების დრო
იდანდაუსრულებელიშენობაიყოდაიქ  მეთქი. მაგრამ
იმასაც ვიძახდი, იქფანჯარა არ არის, ის არ არის, ეს არ
არის.კარკასიიყო,რა.სინკარებიდალაგებული.
უბრალოდერთიეგიყო,რომწვიმაარჩამოგივიდოდა.
ღამემანქანებშიგვეძინა.ვიღაცასთუმანქანაჰყავდა,ძი
რითადადბავშვებიიძინებდნენხოლმე.უფროსებსსადგვე
ძინა,არგვეძინა.გვეძინაკიარა,კაიხანი,აქაცრომშემო
ვედით,კაიხანი,26ადამიანსერთასეთოთახშიგვეძინა.
ძაანისევიყავით.მაგრამრაარისიცი,ესგაჭირვებაამაგ
რებს ადამიანს.დაუფრო მეტიფიქრისუნარსაც აძლევს,
ადამიანებისგარჩევის.რომგაარჩიოსადამიანები,თეთრი
შავისგანგაარჩიოს.
ანუ,ყველასიტყვასდაუკვირდესდაშეცდომააღარდაუშვას.
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აქასეშემოვედით,ჩვეულებრივ.
აქძველიგულისკლინიკაიყო.
სულღიაიყოყველაფერი.ფანჯრები,კარებიარჰქონდა.
სულდანგრეულიიყოაქაურობა.ნაგვითსავსე.
2012წლის27ოქტომბერს,12საკლდა15წუთიაქრომ
შემოვედი.
პირველსართულზეიყოსასწრაფოები.
შემოვედით, მეორე სართულზე დაიკავა ხალხმა ოთახები
დამეარშემხვდა.
წამოვედიმე4სართულზე.მესამერკინისბოქლომითიყო
ჩაკეტილი,გისოსებით.ანაპარატურაარჰქონდეთანრაღაც
და,რომშევიდე,ჯერისედაცკანონსვარღვევდაშევიდე
დაიქრაღაცებიდამხვდესდამერემედამბრალდეს…ვინ
რისიგამკეთებელია,ხო,არვიცი.დაწამოვედიმეოთხეზე.
წამოვედიდასადაცშემოვედიდღემდევცხოვრობაქ.

რამდენი ეგეთი შემთხვევა გვქონია, როცა  მოსულან და
უთქვამთ,წადითო.
წადითსადაცგინდათო.
სადწახვალთ,ესსახელმწიფოსპრობლემაარარისო.
თავშესაფარშიმოგცემთო,შემოგვთავაზეს.
ქირასმოგცემთ6თვისგანმავლობაშიო,ასეთიშემოთავა
ზებაციყო.
5 წელი აქ უშუქოდ ვიცხოვრეთ. სანთელირომ გვქონდა,
ბედნიერები ვიყავით. სოციალურები არ გვქონდა. სოცი
ალურ აგენტებს არ უშვებდნენ. სასამართლო პროცესი
მქონდა,მთელისამიწელიდავამქონდასახელმწიფოსთან
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დამოვიგედადაუშვესსოციალურები.
კატასტროფაიყოჩვენიცხოვრება.
ერთმანეთს ვაჭმევდით, მაგრამ თან არავის არაფერი არ
გვქონდა.
ბევრჯერ,დედასგეფიცები,გადაყრილიპურიშემომიტანია
დაბავშვებისთვისმიჭმევია.დღესიმიტოარომ,ძაანსხვა
ნაირადვუყურებამყველაფერს.
ვიღაცასრომუჭირს,ისჩემიარისთითქოს,ჩემიგასაჭირია.
ჩემიცხოვრებამიდგებაწინ.

ადამიანს რაც მეტი აქვს, მეტი უნდა. მაგრამ კმაყოფილი
ვარ იმით, რომ ქუჩაში არა ვარ, ჩემს შვილებს მისამარ
თიგააჩნიათ.შენრომგამოიარეცხოვრებისრაღაცეტაპი,
აღარგინდა,შენმაშვილებმაანალოგიურიგამოიარონ.
თორემ მე ვიცი რა არის კარგი. სასტუმრო აჭარის უკან
ვცხოვრობდიდა61ესკოლამაქვსდამთავრებული.
ვიცირაარისკარგი,ვიცირაარისსაუკეთესოხალხთანერ
თადშვილისგაზრდა,იმიტომრომელიტაცხოვრობდაჩემს
გარშემო.
მეჩემსშვილებსაქდღესაცარვუშვებგარეთ.ვინცგინდა
ცუდადგაიგოს,ვინცროგორუნდაგაიგოს.ძალიანიზოლი
რებულადმყავსდა სხვანაირად. მირჩევნია ჩემმაშვილმა
წიგნიიკითხოს,ვიდრეგავიდესდაქუჩაში,გინდაცკორი
დორშიიყოს.
მეცოტასხვანაირადვფიქრობ.
ახლააბიტურიენტიმყავსუფროსიბიჭიდარომვერვამზა
დებ,სულიმტკივა.იმიტომ,რომარწარმომიდგენია,ჩემს
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ოჯახშიასეთიშემთხვევაარყოფილა,ბავშვსრომარეს
წავლაუნივერსიტეტში.

ახლაარვმუშაობ.ხანვმუშაობ,ხანარვმუშაობ.ისეთისამ
სახური არ მაქვს, რომ სისტემატური ანაზღაურება მქონ
დეს.
მევერცმთავრობასდავემდურებისიტყვაზე.მართალიაამ
მთავრობისდროსდავკარგესახლი,მაგრამამმთავრობამ
ვემომცასახლი.
ესბინალარიოთხმოცადმომყიდეს.
აქვინცვართ,ყველამდავიკანონეთოთახები.
რკინისნერვებიდაცივიგონებადაგვჭირდა,ესრომდაგ
ვეკანონებინა.
სხვაგზაარიყო.
არაფერიარგვქონდადაქუჩაშიმოგვიწევდაცხოვრება.
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მა ნა ნა
ორხევისსაცხოვრისი

მედავკარგებინაიმიტომ,რომჩემიშვილიდაჭრეს.
სამწუხაროდ,სასწრაფოდდამჭირდამაშინფული.
ვინაიდანბანკმაარმომცათანხა,კერძობანკშიჩავდე.
ბინაცარიყო,პატარაოთახიიყო.ესოთახიკიდევდიდია.
მეტროისანთანიყო.ჩავდეთ3000ლარში.საავადმყოფოს
ხარჯებისგამო.
ესპროცენტებივიხადეთ,ვიხადეთდავეღარგადავიხადეთ.
ესპროცენტებიცდაგროვდამერედაამ3000ლარშიდავ
კარგებინა.
სამწუხაროდ,დედაკიბოთიმყავდაავად,სამიშვილიკი
დევ.
ვერანაირადვერგადავიხადეესთანხადადავკარგებინა.
შვილისგამო.
მერე მე ქირით განვაგრძე ცხოვრება, დავინიშნეთ სოცია
ლური. ესჩვენისოციალურისულქირაშიმიდიოდა. მერე
რძალი მოვიყვანე და რძლის მშობლები ცოტა ძლიერები
იყვნენდაისინიცგვიგზავნიდნენ,გვეხმარებოდნენ.კვებით,
თორემისესხვანაირადვერა.მერეჩემიშვილებიცგაიზარ
დნენდაგავიდნენდამუშაობდნენ.ასერაღაცნაირადვიკ
ვებებოდით,თორემმთელისოციალურიდახმარებამიდი
ოდაქირაში.სხვაშემოსავალიჩვენარაფერიარგვქონდა.
დღეს,საბედნიეროდ,აქმოვხვდით.აქედანკიდევრაღაცას
ვცდილობთ,რომუფლისნებით,ანიქნებჩვენითშევიძი
ნოთ,ანკალაძემრომგამოაცხადა,მადლობაუფალს,ესთუ
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იქნება,უსახლკაროებიდავკმაყოფილდებით.
თუარადა,რავიცი,იქნებრაღაციყოს.
აქვერიცხოვრებისე, აქოჯახივერგეყოლებადასახლი
ვერიქნება.
აქ რომ დააცემინებ, მეზობელი გეძახის   სიცოცხლე და
ჯანმრთელობაო.
საცხოვრებელიესარარის.კიდევრაღაცასვცდით,რომიქ
ნებრაღაცაგავაკეთო.
აქ რაც მომწონს,  ჰაერია. დიაბეტიც მაქვს, ყველაფერი
ჩათრეულიმაქვს,გული,სისხლძარღვები…აივანისპეცია
ლურადარამოვაშენე,ყველასამოშენებულიაქვსდადა
აკვირდით,მეარამოვაშენე.გარეთვზივარსულ.თითქმის
სულგარეთვარ.ჰაერიძალიანკარგიააქ.
ერთისიტყვით,შვილისგამოდავკარგებინა.
ჩემიშვილიპირველიადამერესხვადანარჩენი.
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ბე ლა
მე8საავადმყოფო

მთელიცხოვრებავცხოვრობდიქირით.
სოციალურსმთლიანადვიხდიდიქირაშიდა,ფაქტიურად,
არანაირიშემოსავალიარმქონდა.
მეცმოვხვდიაქ,როგორცსხვები.
სულღიაიყოესშენობა,არცხალხიცხოვრობდა,არცარა
ვინ.
სულთავიდანხალხირომშემოვიდა,ყველაიბრძოდა,რომ
ელემენტარულითავშესაფარიჰქონოდა.
ჩვეულებრივშემოვედიმეც.ანალოგიურად.სულღიაიყო
დაავაშენეფანჯრები,გავაკეთეკარებიდადავიწყეცხოვ
რება.
2012წელიიყო.
მანამდე ძალიან ბევრგან ვცხოვრობდი ქირით. მამა არა
მყავს,ვიზრდებოდიდედასთან.მოხდაუბედურიშემთხვევა
დადამეღუპადეიდაშვილიდადავაგირავეთბინადავეღარ
გამოვიხსენითდადავრჩითქუჩაში.
იმისმერევცხოვრობდითქირით.
მაშინიაფიიყობინები, ისეთიბინაარიყო, რომყველა
ფერიჰქონოდა.6070ლარად,100ლარისფარგლებშირა
უნდაიქირაო?ელემენტარულადრომდაიძინოდაღამეგა
ათენო,სხვაარაფერი.
ვერცვერასოდესვერშევიძენდიბინას.
იძულებულებივიყავით,აქშემოვსულიყავითდაგვეცხოვ
რა.
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ახლაპატარამყავს,4წლისდავერვმუშაობ.
ერთიწელია,რაცდავიკანონეთაქაურობა.
ახლადაახლავაანალიზებთ,რომჩვენია.

გზებსვკეტავდით,მიტინგებსვაწყობდით.დენიარგვქონ
და.შენობაშიარგვიშვებდნენ,ხანერთიმხრიდანგვიშენებ
დნენდაარგვიშვებდნენშენობაში,ხანმეორემხრიდან.
ხანორივემხარესგვიშენებდნენ.ხანყოფილა,რომგარეთ
დარჩენილები ვეღარ შემოვდიოდით,  ან შიგნით დარჩე
ნილებიგარეთვეღარგამოვდიოდით.ხანმგლებიოდახან
ტურებიო   ვინ აღარ მოგვიყვანეს და დაგვასიეს თავზე.
“მგლები” დაცვა იყო, კერძო დაცვა, რომელსაც ეძახდნენ
მგლებს.მოდიოდნენდაესკერძოსაკუთრებაადაუნდა
დატოვოთშენობაო.ბრძოლითდაომითმაინცმივაღწიეთ
ყველაფერს.

რათქმაუნდა,გვიხარიარომბინაგვაქვს.ჩვენიშვილების
მომავლისთვისგვიხარია,არგვეშინიარომჩვენიშვილები
ქუჩაშიიცხოვრებენდაანალოგიურიდაემართებათ.
იმდენადდავიღალეთამბრძოლით,იმდენად…
საქართველოსმოქალაქეებივართდაგვაქვსუფლება,რომ
არვიცხოვროთქუჩაში.
თუვიცხოვრებთქუჩაშიდაჩვენიმომავალიგაიზრდებაქუ
ჩაში,არანაირიპერსპექტივაარგვექნება.
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ნი ნო 
მე8საავადმყოფო

მევიყავიპატიმარი.
როცაგამოვედი,ჩემიმაზლიცხოვრობდააქ.
ვიარეგარკვეულიპერიოდი,სადღაცთვენახევარი.
მერევნახე,რომაქერთადამიანსჰქონდაფართიაღებული
დაარმოდიოდა,არცხოვრობდადამეარმქონდასაცხოვ
რებელი.
მოვედიჩვეულებრივადგავტეხეისკარები,უბრალობოქ
ლომიიყორაღაცა,შევედიდავიცხოვრე.
ბოლომდე ისე ვიცხოვრე, რომ ის კაცი არც მოსულა. არც
მოუკითხავს.

პატიმრობამდენახალოვკაშივცხოვრობდი,დედაჩემისსახ
ლიიყო.ბევრიდედმამიშვილებივიყავითდაადგილიაღარ
იყოიქრომმივსულიყავი.7წელიდასამითვევიყავიცი
ხეში.
ხანდახანვმუშაობხოლმე.
მარტოსოციალურითვერიარსებებ,ვერიცხოვრებ.იმდე
ნიკომუნალურიგადასახადიმოდისმარტო,რომვერშეწ
ვდები.უნდაიმუშაო.ხანარისმომენტი,რომმათხოვრულ
ხელფასზემუშაობ,7საათიდან9საათამდე15ლარსრომ
გადაგიხდიან.დალაგება,მოხმარება.

ამის დაკანონებაზე ბევრი ბრძოლა გავიარეთ. აქციებს
ვაწყობდით. დენი არ გვქონდა ხოლმე და ვიპარავდით
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დენს,სინათლერომგვქონოდა.ფანჯრებსჩამოვაბნელებ
დით,  მარტოტელევიზორიმაინცრომჩაგვერთოხოლმე.
იქსაჭმლისგაკეთებაზე,პლიტებისჩართვაზედაიმაზეარ
იყოლაპარაკი.ელემენტარულიტელევიზორისშუქზემა
ინცვყოფილიყავით,სანთლისშუქზეძალიანდავიტანჯეთ.
მემაგალითად,თვალშისინათლედამაკლდასანთლისშუ
ქისგამო.გაგვითიშავდნენხოლმედენსდაკვირაობითარ
გვქონდა.სხვისგანგადმოყვანილიდენიცგვქონია,მერევი
ნაწილებდითხოლმედენისგადასახადებს.მერეიმხალხსაც
აჯარიმებდნენდაესჯარიმაცჩვენიშესაკრებიიყოხოლმე.
ესეგაგვქონდათავი.მერევაწყობდითმიტინგებსრომდე
ნიმოეცათ,გაზიმოეცათ.
ვითხოვდით, რომ დათანხმებულიყვნენ იმაზე, რომ აქ
გვეცხოვრა.თუარვაკეთებდით,არვაფუჭებდითმაინცამ
ყველაფერს.იმიტომრომ,აქრომშემოვედით,ბეტონიიყო,
წამლისშპრიცებიიყო.ნაგვისმეტიარაფერიარყოფილა
აქ,ამკორპუსში.

წყალიკიბეებთანგვქონდამოყვანილიდაიქიდანვეზიდე
ბოდითბალონებით.გირჩებსვაგროვებდითდარამდენჯერ
ბუნკერებიდანმოგვიტანიაშეშა,რომგავმთბარიყავით.
სიცივეში,ყინვაში,ბეტონში.
ხანპარკებსვაფენდითძირს,ზედბრეზენტებსვაფენდით,
მერე ამ ბრეზენტზე ხალიჩას ვაფენდით. ისეთი ცივი იყო
იატაკი.
მადლობაღმერთს,რომახლაესმაინცგვაქვს.ერთგიფსოს
იყიდი,ააკრავდაშენიჰქვიადაქუჩაშიარდარჩები.
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ამდენიწელივნერვიულობდითიმაზე,რომგაგვყრიან,არ
გაგვყრიან...
ღამე მოდიოდნენ ხოლმე, შუაღამისას, აბა ხართ თუ არა
ხართო,წიხლებითშემოგვინგრევდნენკარებს.
ამოწმებდნენაქვცხოვრებდითთუარა.
მართლავიყავითთუარა.
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ნა ტა ლია
ორხევისსაცხოვრისი

დავიბადე ქალაქთბილისში, 1979 წლის 22 მაისს. ვცხოვ
რობდი 3637 წელი ქალაქ რუსთავში. არ დავიჩემებ რომ
ვარ თბილისელი, უბრალოდ,  ამჟამად აქ ვცხოვრობ. ისე
ვარ რუსთაველი. დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახე
ლობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი,ფილოლო
გიისფაკულტეტი.
მყავსერთიშვილი,რომელიცარისშშმპირი.ზუსტადამის
გამოდავკარგე საცხოვრებელისახლი. დაჭირდაოპერა
ცია,დაჭირდაბევრიმკურნალობა,რისისახსრებიცჩვეუ
ლებრივ, უბრალო ადამიანს კი არა, ბევრშეძლებულს არ
გააჩნია.აქედანგამომდინარე,გავხდითიძულებული,რომ
ბინა  ჩაგვედო ბანკში, გაგვეყიდა. ბოლოს აღმოჩნდა ისე,
რომ ვეღარ შევძელით ამ თანხის დაფარვა, გადახდა და
მოგვიწიაგზაშარაზედარჩენა.
იძულებულიგავხდით,სადმეშეგვეფარებინათავი.გადავ
წყვიტეთ, რომწამოვსულიყავით ისანში, სადაც ჩემი ახ
ლობლები იყვნენდა ვცხოვრობდითგარკვეული პერიოდი
ისანში,სამხედროჰოსპიტალში.

დიანას, ჩემს გოგოს  ჰიდროცეფალია აქვს. მკურნალობამ
ისშედეგიარგამოიღო, რაცუნდაყოფილიყო.იაშვილის
კლინიკაში უმკურნალეს არასწორი მეთოდით, არასწორი
მიმართულებით.ახლაუკვედიანადიდიადადაგვიანებუ
ლიამისიმკურნალობა.
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პრობლემაისარის,რომზოგიერთსაბანოშიგახსნილისას
წავლებელიაქვსდამთავრებული.არასწორიმეთოდოლო
გიით უმკურნალეს ბავშვს. ერთი მეუბნება, რომ წამლებს
დაექვემდებარება,მეორემეუბნება,რომოპერაციაასაჭი
რო.ისიმასმეუბნება,ესამასმეუბნებადამერაგავარკვიო.
ვეღარგავიგე,რამიმართულებითწავიდე.აღმოჩნდა,რომ
ბავშვსსაერთოდსხვადიაგნოზიაქვს.

აქედანგამომდინარე,ყველაფერიშეეწირაჩემსშვილს.
ჩვენი ბინა ბანკმა გაყიდა, ვეღარ შევძელით პროცენტის
დაფარვა.სადღაც388დოლარიიყოშესატანი.მერომიქ
შემეტანა,რაუნდამეჭმია,რაუნდაგამეკეთებინა…შეუძ
ლებელიიყო.
საერთოდ არ ვარ მე მატერიალისტი, ეკონომიურ მდგო
მარეობას  ნაკლებად ვუყურებ. ჩვეულებრივად შემეძლო
კარავი გამეშალადა იქ მეცხოვრა, მთავარია ჩემი შვილი
ყოფილიყო ჯანმრთელი. ფული ჩემთვის არის უბრალოდ
საარსებოწყარო.
ასემოვხვდითაქ.თავსუსახლკაროდარვგრძნობ.

დაოპერაციარომუნდაგამეკეთებინა,გარანტიაარმქონ
და…თავია,შუნტირებაა…ვეკითხებოდითუმაქვსმეიმის
გარანტია,რომბავშვიიქნებანორმალურმდგომარეობაში.
პასუხი  არ ვიცით, დაზღვეულები არ ვართ,  ოპერაციის
დროსრამოხდება.
ხელიუნდა მოაწეროთო, თურაღაც მოხდა, მე არუნდა
დამადანაშაულოთო.საქმისპროფესიონალირომხარ,ხომ
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უნდაიცოდე,რასაკეთებდაროგორაკეთებ.
საბოლოოდ არ გავუკეთე იმიტომ,  რომ  „ასე იქნება, ისე
იქნება“ ჩემი შვილის სიცოცხლე  პროცენტებით გაზომეს,
50/50ზე.მეამხელარისკზევერწავალ.
გონებრივადკარგია,რაღაცარომმომხდარიყო,ესეცდაე
კარგადაბავშვიმოეკლათ,მერე?შუნტირებაბევრსაქვს
გაკეთებულიდავიციმეშედეგი.ფულზეცარიყო,დაფი
ნანსებასროგორმეგავაკეთებდი,კარგიგამგებელიგვყავს,
კარგიხალხიარიან.
გარანტიაარმქონდა.ასეიქნება,ისეიქნებავერმეუბნე
ბოდნენზუსტად.
გავაკეთებ,მაგრამარვიციოპერაციისდროსრაიქნებაეს
უნდამიპასუხოსექიმმა?

ისანში რომ გადავედი, ისნის გამგეობამ ქირა შემოგვთა
ვაზა.შევთანხმდითმედამეპატრონე,რომმივცემდიყო
ველთვიურადსამასლარს.სამიწელი,ქირითრომვიყავი,
ქირაარგაუწყვეტიათჩემთვის,ყოველთვე,ერთიდაიგივე
დღეს.
მერე, ბატონდავითთან, ნარმანიასთან შევიტანე განცხა
დებადამითხრა,სიტყვასგაძლევ,დაკმაყოფილებულიიქ
ნები,რადგანნამდვილადგეკუთვნისო.დამართლაცაას
რულათავისსიტყვადა3წლისმერედამირეკა,პირადად
ბატონმადავითმადამითხრანატალია,ასეთისოციალუ
რისაცხოვრისიაშენდაორხევშიდათუკიშენისურვილი
იქნება,იქგადაგიყვანთო.თუგინდა,ისევქირითიცხოვ
რეო.მაგრამმეარმქონდაიმისგარანტია,რომ...მთავრო
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ბებიიცვლებადაერთხელაცრომამოიწუროსრესურსი,ან
ბიუჯეტში აღარ იყოს… სულ მუდამ გარღვეული აქვთ ეს
ბიუჯეტიდააღარიყოსთანხა,რომგადამიხადონქირა...
ამიტომდავთანხმდიაქგადმოსვლას.
მოვედი, ვნახე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩემთვის სახლს
მნიშვნელობაარააქვს.დავრჩიაქ.

აქხმაურიმაწუხებსძალიან.უფროსწორადბავშვსაწუხებს.
არ არიან შემოწმებულები. ზოგს ფსიქიკური აშლილობა
აქვს,ზოგსეს,ზოგსის.ყველასხოვერგააკონტროლებ.და
ნორმალურ,მოაზროვნეადამიანთანრომფსიქიკურავადმ
ყოფსგააჩერებ...რავიცი…
მეროცაამაზეგამოვხატეპრეტენზია,რომესენიუნდაიყვ
ნენიზოლირებულადგილზე,რადგანაქვთგონებრივიდარ
ღვევა, ასე მიპასუხეს შენრომგქონდესშენი საკუთარი
სახლიოდაშენიმეზობელიიყოსო,მაშინრასიზამდიო.

იძულებული ვარ,  ყველაფერი მოვითმინო, მაგრამ, ახლა
ბატონკახისთანგანცხადებაგვქონდაშეტანილიდადაგ
ვპირდა,რომგარკვეულიპერიოდისგანმავლობაში, აუცი
ლებლადგადმოგეცემათბინებითქვენსსაკუთრებაშიო.მე
მჯერა,იმიტომრომბატონიკახირასაცდამპირდა,ჩვენმა
გამგეობამყველაფერიშემისრულა.
კახიცშეგვპირდა,რომარანაირიპრობლემაარშეგექმნე
ბათო.ნატა,პირველრიგშიდაკმაყოფილდებიანშშმპირები
და შენი დიანა, რომ მიეცეთ კერძო საკუთრებაში თავისი
კუთვნილიბინაო.
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მევერვახერხებმუშაობას,ფილოლოგივარდარეპეტიტო
რადაცვმუშაობდი,ვამზადებდიბავშვებს,სკოლაშიცვიმუ
შავე.300ლარზევერვიმუშავებ.მეიმდენივისწავლე,რომ
სამასლარზეარვიმუშავებ.მერეკიდევ,არცმეყოფა.სა
მასლარზერომვიმუშაო,სოციალურისტატუსირაცმაქვს,
მოხსნიან.იმიტომრომასეთიკანონებია.სოციალურისფუ
ლადიარამაქვს,74ოჯახიდანყველაზებევრდენსვიხდიმე
დაამიტომფულადიარმაქვს.
ახლაც შემიძლია, რომ გავასაჩივრო, მაგრამ არ მიღირს
ნერვების ფასად ის ასილარი. დედა არ მყავს ჩაწერილი
სოციალურსაცხოვრისში,არცმამა.ორივემშობელიმყავს,
დედაცდამამაც.ერთიპენსიონერია,მეორეცპენსიონერია
და66წლისარისმამადასამსამსახურშიმუშაობს.მამი
კოზევართდამოკიდებული,ძალიანშრომისმოყვარეადა
მიანიადაელემენტარულიარგვაკლია,ასერომ,ღმერთ
მამიცოცხლოსმშობლები.იდეალურიდედმამამყავს.და
ამითვარყველაზებედნიერი.ამათამაგსმევერგადავიხდი
მილიონიწელიცრომვიცოცხლო.
დიანასგანათლებამემივეცი,რაცშემეძლო.
კომუნიკაბელურიბავშვია,საზოგადოებასთანურთიერთო
ბაცუყვარს.პოზიტივიათავიდანბოლომდე.თვითონსიტყ
ვაბოროტებისმნიშვნელობაცკიარიცის.
უბრალოდ,ერთირამმიკვირსო,შშმპირირასნიშნავსო,კი
იცისრასაცნიშნავს,მაგრამრომვერდავდივარიმიტომო?

სახლიგავცვალეთბავშვისჯანმრთელობაში.
დაკიდევგავცვლითუმექნება.
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ლე ლა და ბუ ბა
ორხევისსაცხოვრისი

ლელა:
ბუბა2002წლის20დეკემბერსშემეძინა.
მშვენიერიპატარაბიჭიიყო.წონითარიყომაინცდამაინც
დიდი,3კილომდეიქნებოდა.
ყველაფერიკარგადიყო,მშვენივრადმიდიოდა.
წლისდა3თვისვიყავითაცრარომგავიკეთეთ.
მერენელანელადაგვეწყოპატარაპრობლემები.
მერედიეტაზედავჯექით.ბუბა8თვისიყო,როცადიეტაზე
ვიყავით,იმიტომრომ,წონითდიდიიყო.მერეთანდათანო
ბითდაეწყოჩაკეცვები.ესწონასდავაბრალეთ,რახანმსუ
ქანიბავშვიიყო,მაგრამმერეაღარმოგვეწონა.
წავიყვანეთექიმთან.
პირველად ვერ გაუგეს. წამლები გამოგვიწერეს რაღაცა.
არასწორიმკურნალობადაუნიშნეს.ამწამლებისგანშიდა
ქალისწნევებიდაგვეწყო.
მერე უკვე ქუთაისში წავედით. ძაგნაძე იყო ჩვენი ექიმი,
იმანგვითხრა,რომბუბასცერებრალურიდამბლაჰქონდა
დაწყებული,არასწორიმკურნალობისგამო.იქაცმკურნა
ლობადავიწყეთ,მაგრამდაგვიანებულიიყოუკვე.
სენაკშივმკურნალობდითრამდენიხანი,ხანსიმსუქნეო,ხან
სახსრებიო.დაამარასწორმამკურნალობამგამოიღოცუდი
შედეგი.

მერე წამოვედით თბილისში. ქუთაისი არ იყო ჩვენთვის.
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ყველაფერსფინანსები სჭირდებოდა. ნათესავები კი გვეხ
მარებოდნენ,მაგრამფინანსებიმაინცარიყოსაკმარისი.
მერეხომიცი,შვილისთვისარაფერიგენანება.
თანდათანდავიწყეთიმისგაყიდვა,ამისგაყიდვაყველაფ
რისგაყიდვა.
თავიდანამასვერამჩნევ.
მერეერთობლივადყველაფერიგამოჩნდება.
მაგრამცოტაშედეგსრომხედავ,არაფერიარგაინტერე
სებს.ელემენტარულადფეხსრომგაშლის,როცაარახარ
მიჩვეული იმისფეხის გაშლას,უკვე გგონია,  ყველაფერი
წინარის.
ამიტომ,  ყურადღებას აღარ ვაქცევდით, რას გავყიდდით,
როგორგავყიდდით.მთავარიიყოგაყიდულიყოდა…

მერეწამოვედითაქეთ.აქუკვეისეთიადვილიაღარიყო.
იმიტომრომ,ქუთაისიმაინცსენაკთანახლოსაა,აქკიუკვე
ბინაგვჭირდებოდა.
კიგაგვიჭირდა,მაგრამისევგაყიდვები,ისევრაღაც...
მერემივედითსარეაბილიტაციოცენტრში,იქაცდიდიხანი
დავდიოდით.იქგავიცანითერთიექიმი,რომელმაცოპერა
ციაგვირჩია.უკვეგადასულიიყოცერებრალურდამბლაში,
მაგრამმთლადცერებრალურიდამბლაარიყო,თანდათა
ნობით  გადასვლისნიშნები ჩანდა. ვიბრძოდით, რომშე
ჩერებულიყო.გონებრივადჩვეულებრივადიყო.კიდურებზე
ჰქონდაგართულება.
ესოპერაციაცისევფინანსებია,მაგრამმაშინხომარაფერ
ზეფიქრობ.
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მთავარია იშოვო ესფული,რას გაყიდიდარას გააკეთებ,
მნიშვნელობაარაქვს.
მერეგავიკეთეთოპერაცია.თავიდანგვქონდაშედეგი,ეხ
ლარომვიხსენებთ, ვფიქრობთ,როგორავდიოდიდედიკო
იმკიბეებზედაროგორჩამოვდიოდიო…

ჯერვცხოვრობდითგოსპიტალში,სადაცგაუსაძლისიმდგო
მარეობაიყო.მაგრამყველაფერზეხუჭავთვალსადამიანი.
მხოლოდშედეგიგინდანახო.მაგრამიმდენადგაუსაძლისი
იყო,უკვეიწამლებოდაბუბაიქ.დაგვეხმარაგამგეობა,გა
დაგვიყვანაქირით.იმდენადკარგადგილასვიყავით,სკო
ლაიყო5წუთიარცგინდოდა,ვსწავლობდით81ესაჯარო
საშუალოსკოლაში,რუსულისკოლაარის.ძალიანგვეხმა
რებოდნენ იქაც მასწავლებლები. მეორე სართულზე უნდა
აეყვანათბუბა,უნდაჩამოეყვანათ.დღესვერავისვერდა
ავალდებულებ. იმდენად კარგი ხალხი იყო, ვერვგრძნობ
დით,რომრაღაცა…
მერეგადმოგვიყვანესაქეთ,მაგრამსკოლამაინციქდავამ
თავრეთ.მარშუტკაემსახურებოდაბუბასდაჩვეულებრი
ვადდავდიოდით.

ესეთანდათანობითგავხდითუსახლკარო,სულვერვიგრ
ძენითისე.
მაგრამიცი,ესრაარის?იმდროსვერაფერსგრძნობ.მაგ
რამ ერთდღეს დაჯდებიდა იფიქრებ იმაზე,თუ რატომ
გახდიუსახლკარო…
მე,მაგალითად,რატომგავხდიუსახლკარო,მხოლოდახ
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ლაღავხვდები.
იმდროსარმიფიქრია.
რაცგაგვაჩნდა,ყველაფერიგავყიდეთ.
ოქროცდამიტოვებია კლინიკაში. ზოგჯერ ხომ არის, რომ
აღარგაქვსგადასხმაზედარაღაცაზე.მაშინამაზეიმდენად
ვერფიქრობ.შენიფიქრია,რომარაფერიდააკლო,არაფე
რიარმოაკლდეს.მერერომართქვა,ესმოვაკელიო.
ახტალაშიც კი წავსულვართ, არ დაგვიტოვებია საქართ
ველოში არაფერი,რასაცშეიძლებოდა ეშველა. სულიმის
ფიქრშიხარ,რამეხომარდავაკელიო.
ღამერომვწვებოდი,ვფიქრობდი,რამეხომარარსებობს
კიდევ,ვინმეხომარარისკიდევ...
ამისმერერამოხდება,აღარფიქრობ.
ასეფიქრებშიდავრჩითქუჩაში.
მაგრამკეთილიხალხიცარსებობსამქვეყანაზე.
ჯერგოსპიტალშიმოვხვდით,მერექირადამერემოვხვდით
აქ.
არგვათოვს,არგვაწვიმს,არგვშია.მეტირავიცი.

მერე თანდათანობით, 16 წლის რომ გახდა, უნდა გადაგ
ვეწყვიტაოპერაცია.ოპერაციაზეჩვენისაცხოვრისისდი
რექტორიძალიანდაგვეხმარა,ყოველდღერეკავდა,დაფი
ნანსებასგვიგვიანებდნენ.ბუბა16წლისხდებოდადამერე
აღარ ექნებოდა ამ ოპერაციას აზრი. იმიტომრომ, ვიდრე
ჩამოყალიბებამოხდებოდა,ყველაფერიმანამდეუნდაგა
კეთებულიყო.
გაიკეთაოპერაცია,კორონამმოგვისწრო,3თვეისევიყავით.
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არშეიძლებოდაოპერაციის მერერეაბილიტაციის გარეშე.
კორონამძალიანშეგვიშალახელი.

ბუბა:
ოპერაციიდან 3 თვეში დაიწყო პანდემია. ოპერაციიდან 3
თვეშიუნდადამეწყოთერაპია,სანამკუნთებიჩამოყალიბ
დებოდა. ამასობაში,დაიწყოკოვიდპანდემია. ყველაფერი
დაიკეტა,სამითვეპარალიზებულიიყოქალაქიდაკუნთე
ბი არასწორად ჩამოყალიბდა. მერე გამიჭირდა  აღდგენა,
დღემდემიჭირს.
მე9კლასშივიყავი,როდესაცდავუკავშირდიჩემსექიმს,
ბატონჯემალს,ავუხსენიჩემიმდგომარეობა,ბატონმიშა
საც,ავუხსენიდასამივემერთადგადავწყვიტეთ,რომგა
დაგვედგაესნაბიჯიდაგაგვეკეთებინაოპერაცია.
ოღონდ,როგორირაღაცაიყოიცი?მესამეოპერაციისდრო
საციყოისრისკები  50/50ზე,ანგაამართლებდაოპე
რაცია,  ან არა. მითხრეს,რომშენ ხარ ჩამოყალიბებული
ადამიანი, რომელმაც  უნდა გაითვალისწინოს ესრისკები
დამერეჩვენარაფერიარმოგვთხოვოო.
მევუთხარი:თქვენრაშუაშიხართ,როცაგავიკეთებამოპე
რაციას,ხომვნახავჩემშედეგს,რაიქნება.ამისმერეგადავ
წყვიტეთოჯახთანდაექიმებთანერთად,რომუნდაგამეკე
თებინაესოპერაცია.ოპერაციისწინუნდამოსვენებულიყო
ორგანიზმი, არ გადატვირთულიყო ტვინი. იმდენად მძიმე
ოპერაციაიყო,რომთუმოსვენებულიორგანიზმითარშევ
ხვდებოდი,ოპერაციასვერგადავიტანდი.პირდაპირმითხ
რეს,თუდაძაბულიშეხვალსაოპერაციოში,ვერგადაიტანო.
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ამისმერეგადავწყვიტეთ,რომმე9კლასიდანგამოვსული
ყავიდაჩემიჯანმრთელობისათვისმიმეხედადაოპერაცია
გამეკეთებინა.სახლშივთქვი,რომსწავლასამდროისთვის
ვწყვეტდი.სახლშიცდადებითირეაქციაჰქონდათდამივ
ხედეთოპერაციას.
მოვიდა  დრო, როცა საოპერაციოში უნდა შევსულიყავი,
ყველაფერიდაწვრილებითგამიმეორეს,რომარყოფილი
ყორაიმეწინააღმდეგობა.
შევედისაოპერაციოშიდარაცსაშიშიიყო,რაღაცდოზით
განმივითარდა და ჰემოგლობინი დამივარდა. ექიმებმა ეს
ვერ გაითვალისწინეს. ოპერაციაუნდა ყოფილიყო 2 საათ
ნახევრიანიდაგაგრძელდა4საათი.მეამასობაშიგამოვედი
ნარკოზიდან, დამიმატეს მერე ნარკოზი  და ასე ჩატარდა
ოპერაცია.
ხშირადვიგრუზები,ამდენრამესფსიქიკამაცვერგაუძლო.
რომვიხსენებ ჩემსგანვლილგზასდაშესაბამისიშედეგი
რომვერდავდე,უფრომეტადვიგრუზები.

ლელა:
იცითრა,სულამასვეუბნები,ჰოდედიკო,ყველასეგგვინ
დოდა, ოპერაციადა შედეგი. მაგრამ ამით ცხოვრება ხომ
არწყდება.მთავარია,რომშენფსიქოლოგიურადიყომაგ
რად.ზოგჯერრომვსაუბრობთ,მეკითხებახოლმე,დედიკო,
მერომფეხზედავდიოდე,ჩემიცხოვრებარასხვანაირიდა
მრავალფეროვანიიქნებოდა,მაგრამ..შენუნდაგახადოშე
ნიცხოვრებამრავალფეროვანი.ძალიანძნელიაკი,მაგრამ,
მოსიარულეადამიანიდაეტლშიმჯდომიადამიანიძალიან
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ბევრირამითკიარგანსხვავდებაერთმანეთისგან.ერთიეს
არის,რომისმოძრაობსფეხითდაშენმოძრაობეტლით.
მაგრამშენ ყოველთვისუნდა იყო ძლიერი,რათა ფეხით
მოსიარულეადამიანმაართქვასშენზერამეისეთი.მარტო
ისუნდათქვას,რომმეფეხითვმოძრაობ,შენკიეტლით.
ძნელია.. მეც შევდივარ ზოგჯერ, შევდივარ და არ მინდა
ცრემლივანახოჩემსშვილსდარამდენჯერმიტირიატუ
ალეტში.ძალიანძნელიარომგეტყვის დედიკომერომ
ფეხითდავდიოდე,როგორიცხოვრებამექნებოდაო.

ბუბა:
სულვფიქრობხოლმე,მერომფეხზედავდიოდე,ჩემიცხოვ
რებაროგორიიქნებოდა.
ძალიანხშირადდამისვიაჩემთვისესკითხვამაგრამპასუხი
ვერმიპოვია.
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ნო და რი
ორხევისსაცხოვრისი

რატომდავრჩისახლისგარეშედამეუღლესკიბოჰქონდა
თავშიდაამიტომგავყიდე.7წელიძლივსვაცოცხლე.
ქირითვცხოვრობდი.მერევიღაცანათესავთანშევედიდა
აი,ასევიყავირა.
მეუღლე 4 წელია რაც დამეღუპა. ვერ გადავარჩინეთ. 3
თვეააქვარ.შვილიშვილებთანერთად.
მკურნალობადაუნიშნეს,ოპერაციადაჭირდა.
პენსიითსესხიგამოიტანა,ისიცარეყო.
ძალიანცუდადგახდაბოლოს.
ამიტომგავყიდე,ვიფიქრევუშველიდი,მაგრამვერვუშველე.
აფრიკაშივცხოვრობდით.
დახმარებავერმივიღეთ.მივმართედაარგამოვიდა.ისეცუ
დად იყოუკვე,დაცდაუნდოდა. დღესხვალ,დღეს ხვალო.
წელავდნენ,ძალიანცუდადიყოუკვე,აღარგამოდიოდამოც
და.

განაცხადიდაუწერიაგამგეობაში,უსახლკარობაზე,თავშე
საფარირომმოეცათ.ჩვენარცვიცოდით.
ისუკვეაღარიყო,რომდაგვირეკეს,დაკმაყოფილდათქვე
ნიმოთხოვნაო.
იქიდანაცგვივლიდადაგვეხმარებოდა.

რავქნა.
სხვაგზაარამაქვს.
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   ***

უსახლკარობა საქართველოში ერთ ერთი ყველაზე
უგულებელყოფილიპრობლემაა.
90იანიწლებიდანმოყოლებული,სახელმწიფოფორმაციის
ცვლილებას, საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას, 2000
იანი წლების დასაწყისში კი, სახელმწიფოს სოციალური
ფუნქციისგაუქმებასდაადამიანებისთავისუფალბაზარზე
მინდობას, უმწვავესი ეკონომიკური სიდუხჭირე და
სასოწარკვეთამოჰყვა.
საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი უძრავი ქონების
მასიური გაყიდვა, იპოთეკით დატვირთვა და სხვა
ფორმებით გასხვისება, ჯანმრთელობის პრობლემებთან,
უმუშევრობასთან, შიმშილთან გასამკლავებლად,
ერთადერთგამოსავლადჩანდა.შედეგად,უამრავიადამიანი
დარჩაქუჩაში,ჭერისგარეშე.
თითქოს ამ პრობლემების საპასუხოდ, 2018 წელს,
განახლებულმა კონსტიტუციამ, საქართველო სოციალურ
სახელმწიფოდ,ხოლოღირსეულისაცხოვრებლისუფლება,
მისიკონსტიტუციურიზრუნვისსფეროდგამოაცხადა.2018
2019 წლებში, დამატებით, საქართველოს მთავრობამაც
არაორაზროვნად აღიარა ქვეყანაში მწვავედ არსებული
უსახლკარობის პრობლემა და სახელმწიფო პლიტიკის
დოკუმენტისადასამოქმედოგეგმისშექმნაივალდებულა.
მიუხედავადამისა,დღემდესახელმწიფოარაფერსაკეთებს
უსახლკარობის უმძიმესი საკითხის გადასაჭრელად:
დღეს, ქვეყანაში არ არსებობს უსახლკარო პირთა
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ვალიდური სტატისტიკა, აღურიცხავია მათი რაოდენობა,
გამოუკვეველია უსახლკარობის დეტალური მიზეზები,
განუსაზღვრელია „უსახლკარო პირის“ ცნება და რაც
მთავარია, არ არსებობს ეფექტური სერვისები, რომელიც
უსახლკარო პირთა მწვავე მდგომარეობიდან გამოყვანას,
მათთვის ღირსეული საცხოვრებელი და ჯანდაცვის
პირობებისშექმნას, მათსაზოგადოებაშიდაბრუნებასადა
რესოციალიზაციასმოემსახურებოდა.მუნიციპალიტეტების
დონეზეაქაიქმოქმედი,ფრაგმენტულისერვისებიარარის
საკმარისი ამ მასშტაბის პრობლემის მოსაგვარებლად და
უსახლკარო ადამიანების მდგომარეობის გრძელვადიანად
გასაუმჯობესებლად.
ამმცირეწიგნშიგადმოცემულიისტორიები,მუნიციპალურ
სერვისებშიმაცხოვრებელიადამიანებისხმასაჟღერებს.ეს
წიგნიჩვენიდაავტორისმორიგიმცდელობაა,მივიტანოთეს
ხმებიფართოსაზოგადოებამდე,სახელმწიფოუწყებებამდე,
უგულებელყოფის პოლიტიკის შესაძრავად, პოზიტიური
ცვლილებებისდასაწყებად.

ღია საზოგადოების ფონდი

```
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