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ქართული   - XI კლასი/ 

(100 ქულა) 

 

ყურადღებით წაიკითხეთ  ტონინო  გუერას „ზეცაში ასასვლელი კიბე“  

ვერაფერს იზამ.  ეს სოფელი ახლა ასე გამოიყურება. გადაზნექილი, დამპალი ხის სახლები 

და სხვა არაფერი. მხოლოდ დასახლების განაპირას ქვითკირით ნაგები მონასტერი დგას. ახლა 

სოფელი გაუკაცრიელებულია. მოქნილი და აწოწილი ბალახები ქარში ირწევიან. აქა-იქ 

წითელი ყაყაჩოები ყელყელაობენ. ახლომდებარე მთებიდან მუდმივად მოცოცავს ნისლი. 

კერიებში უკვე წლებია ცეცხლს არავინ ანთებს და სახლებში ნესტი დაბუდებულა. 

მოხეტიალე ბერძენმა ვაჭარმა თავისი ჯიპი ველობზე გააჩერა, მიმოიხედა, ნესტოები 

დაბერა და ნელა ჩაისუნთქა აქაური ჰაერი. ადამიანების არსებობის სურნელის შეგრძნება 

სურდა. ამაოდ. ირგვლივ სულიერი არ ჭაჭანებდა. თითქოს ყველა მიწამ ჩაყლაპაო. ადამის 

მოდგმის ნახვის იმედი გადაეწურა და აი საოცრება. პატარა ცეცხლზე ჩაიდანი დუღს და იქვე 

მოხუცი ქალი ჩაცუცქულა. თეთრი წინსაფარი უკეთია, იისფერი უსახელოებო ზედატანი 

აცვია და ვარდისფერი შალი მოუხურავს. მოსასხამიდან, ერთი შეხედვით, უცნაურად 

მოხატული ხელი გამოაცურა.  

ბერძენი ვაჭარი მისკენ წავიდა.  გვერდით მიუცუცქდა. მოხუცის ხელზე შორიდან ნახატად 

აღქმული, ახლოდან აღმოჩნდა ვერცხლის სამაჯური, რომელზეც ძეწკვით ხელის მტევნის 

ზურგზე დამაგრებული მონეტა ეკიდა; თვითონ ეს მონეტა კი სამი მსგავსი ძეწკვით  თითებზე 

წამოცმულ სამ ბეჭედთან იყო მიბმული. ნივთი აშკარად იმსახურებდა ვაჭრის ყურადღებას. 

კარგი იქნებოდა მისი შეძენა. სარფიანი საქმე ჩანდა. გამოვიდა, რომ მთიან გზებზე ამ სიცხეში 

ოთხდღიან ჯაყჯაყს ამაოდ არ ჩაუვლია. მოხუცი ქალი აჩიფჩიფდა. ვერ გაიგებ, რა ენაზე 

ლაპარაკობს: თურქულად თუ არაბულად. ვერ გაარჩევ. უმჯობესია პირდაპირ საქმეზე 

გადასვლა ანუ ჩამოტანილი საქონლის ჩვენება და გაცვლის შეთავაზება. ბერძენს მოაქვს 

თევზის და ქათმის ხორცის კონსერვები. მოხუცი იცინის, შალით სახეს იფარავს, შემდეგ 

მოსასხამს ჩამოწევს, თვალებს გამოაჩენს და იქვე მდებარე ამომშრალი ტბორის ფსკერს 

მიაჩერდება. ვაჭარი ჯიპსა და მოხუცს შორის მიდი-მოდის, ხან ტანსაცმელს სთავაზობს, ხან 

მძივებს და ათასგვარ ჭრელაჭრულა ნივთს. ფულიც შეაძლია. ბოლოს მარკების საქაღალდე 

გადაუხსნა. მოხუცმა ჩიტისგამოსახულებიანი მარკა ამოიღო, ხელები კაბის ნაოჭებში 

აფათურა. მაკრატელი იპოვა. მარკიდან ჩიტის გამოსახულება ამოჭრა, ხელისგულზე დაიდო 

და აშკარად ელოდებოდა, როდის შეიფრთხიალებდა ფრინველი. მართლაც, ქარმა აიტაცა 



 

 

ქაღალდის ჩიტი. მოხუცი იცინის, ტაშს უკრავს და თვალს არ აშორებს ხმაურზე ტბორიდან 

აფრენილ ნამდვილ ფრინველებთან ერთად მოფარფატე თავის ჩიტუნიას. 

დედაბერი აქედან ძალიან შორს დაიბადა. ბავშვი იყო, როდესაც სულ სხვა მხარეში 

გადაასახლეს. იქ ,ჯერ კიდევ გოგონამ, ხალიჩების სახელოსნოში დაიწყო მუშაობა. ამ საქმემ 

მოითხოვა და მდინარის ნაპირზე დიდხანს ეძებდა „ქათმის ღმერთს“ ანუ ნახვრეტიან ქვას, 

ზოგან „ძაღლის ბედსაც“ რომ ეძახიან. ითვლებოდა, რომ ვისაც ამგვარი ქვის საპოვნელად 

ნებისყოფა ეყოფოდა, იგი აუცილებლად შეძლებდა დღეში ათი ათასი ნასკვის გაკეთებას. 

სამსახურში მიღების ასეთი წესი იყო მაშინ. თუკი ქვაღორღიან ნაპირზე სიარულით 

დაიღლებოდი, ძებნას შეწყვეტდი, ესე იგი ვერ მოქსოვდი მშვენიერ ხალიჩებს. ოცი წლის 

მუშაობის შემდეგ ცოლად გაჰყვა სომეხს და მასთან ერთად გადმოსახლდა ამ მთის სოფელში. 

ხის სახლში დაბინავდნენ. ახლა კი გამოჩნდა კაცი, ვისაც მისი სამაჯურის მითვისება მოუნდა. 

მოხუცი, რასაკვირველია, არ დათმობს. 

ბნელდება. ვაჭარმა გადაწყვიტა, ღამე მიტოვებულ ქოხში გაეთენებინა. ხვალინდელ 

დღესაც ამ სოფელში გაატარებს და, რადაც არ უნდა დაუჯდეს, თავისას მიაღწევს. ახლა 

მთავარია პრინციპულობა. მოხუცის სიჯიუტე უნდა გატეხოს. ნუთუ მართლა ვერ შეძლებს 

დედაბრის გადარწმუნებას. საქმე უკვე ვაჭრის პროფესიულ ღირსებას ეხება. თანაც ამ ადგილმა 

გაიტაცა, მოეწონა აქაური განმარტოებულობა. 

ვაჭარს გაახსენდა თავისი ბავშვობა. ღამით ჭექა-ქუხილის შემდეგ როგორ მიაბიჯებდა 

სოფლის ორღობეში, თხრილები წყლით იყო სავსე, ფეხქვეშ ლოკოკინებს გასდიოდათ 

ხრაშახრუში.  

ვაჭარმა მოხუცს თავი დაანება, გაცვლას აღარ სთავაზობს. ელოდება, იქნებ თვითონ 

ითხოვოს რამე. თანაც იცის, რომ ნივთს, რომელიც ადამიანისთვის ძვირფასია, დიდი 

ფულითაც ვეღარ იყიდი. დედაბერი ხომ სამაჯურს განსაკუთრებულად უფრთხილდება.  

ვაჭარმა მიტოვებული ქოხის აბალახებულ იატაკზე გადასაფარებელი დააფინა. დილით 

გადასაფარებელი დაახვია და კედელზე მიაყუდა. ბავშვობის შემდეგ ასე არ სძინებია... სწორედ 

ასე უნდა ეძინოს ადამიანს. ძილბურანში კვიცივით ფშვინავდეს, დილით გაღვიძებული ჭერს  

ათვალიერებდეს ან  კარის ღიობში იდგეს და მონაბერი სიოთი ტკბებოდეს.  

ვაჭარი ლოკოკინებს და სოკოებს აგროვებს. ვერ ამჩნევს დროის მდინარებას. თავს ცხენად 

ან გამძაფრებული ყნოსვის მქონე რაიმე სხვა ცხოველად გრძნობს. წკრიალა ჰაერში ოდნავ 

შესამჩნევ სურნელს შეიგრძნობს. არ ითვლის დღეებს და ღამეებს. დაივიწყა დამქანცველი გზა. 

ცოცხლობს და მორჩა. არაფერზე ფიქრობს. დაბოდიალობს და ირინდება ბალახებსა და 

ლოდების სამფლობელოში. აკვირდება, როგორ დაცოცავენ და ისვენებენ მწერები ქვებზე. 



 

 

ისმენს ველური ფუტკრების ბზუილს. საიდან მოვიდნენ და რას წარმოადგენენ? დიდი ხნის 

წინ დავიწყებული კითხვებია. 

და დადგა ის დღეც. მოხუცი ქალი ბალახებში მისკენ მოაბიჯებს. უახლოვდება. 

ხელისგულით სამაჯური უჭირავს. როგორც ჩანს, მზადაა გადაცვალოს იგი რაიმე ნივთზე, 

მაგრამ ვერ ახერხებს თავის სურვილის გამოხატვას. ტოტის ნატეხით ფხვიერ მიწაზე რაღაცას 

ხატავს და მაშინვე მონდომებით შლის. საჭირო საგანი ამოკაწრა და მაშინვე ინანა. იქნებ, 

რცხვენია. ალბათ, ასეც არის. აი ბალახებში გაკვალული ბილიკით აჩქარებული ნაბიჯით უკან 

ბრუნდება. აშკარად რაღაც ეუხერხულება. მიწაზე ის ტოტი აგდია, რომლითაც ხაზავდა. 

მოხუცი რაღაც ისეთ ნივთს გულისხმობდა, რომლის დახატვაც ძალიან ადვილია. მაგრამ 

ვაჭარი ვერ ხვდება. მოხუცთან ამ შეხვედრამ, ყველაფრისგან განმდგარი, არაფერზე 

მოფიქრალი და ღვთის ჩიტივით მცხოვრები მისი არსება ძველ ჩვეულ მდგომარეობას 

დაუბრუნა. 

ვაჭარი მოხუცს დაეძებს და მუსლიმთა სასაფლაოზე პოულობს. ქალი ორმოს თხრის. აქ 

ყოველ საფლავთან მიწაში ჩარჭობილია ხის კიბე. მისი მეშვეობით მიცვალებული ჩაჰყავდათ 

საფლავში. შემდეგ კი კიბეს იქვე ტოვებდნენ, რათა სულს ზეცაში ასვლა გაადვილებოდა. 

სასაფლაო უბადრუკია, შაბნარი მოდებია იქაურობას, კიბეები ოდნავ გადახრილან, თითქოს 

გაჭირვებით მიცოცავენ ზევით. მოხუცმა ვაჭარს ამოხედა და მიწის თხრა გააგრძელა. მერე 

გაჩერდა და დაჟინებით მიაცქერდა სტუმარს. კიბეებზე მიუთითა. ვაჭარს ტოტით ნახატი 

გაახსენდა. 

„ის ხომ კიბე იყო“. – მიხვდა იგი. 

  – კიბე გინდა? – გაკვირვებულმა ჰკითხა. 

ორმოში მდგარმა მოხუცმა თავი დახარა და ატირდა. სამაჯური მოიხსნა და ვაჭარს 

მიაწოდა. 

ვაჭარი კიბის საძებნელად მიდის, მაგრამ ვერსად პოულობს. გადაწყვეტს თვითონ 

გააკეთოს. ამოიღებს ძველ ჟანგიან დანას და ქვაზე ლესავს. ახლა მას უამრავი საზრუნავი 

გაუჩნდა: ტოტები უნდა ჩამოჭრას, გამოთალოს საფეხურები, მოჭრას ორი ხე კიბის 

ჩანებისთვის; იპოვოს თოკი და წნელი, რითაც საფეხურებს მიამაგრებს ჩანებზე. ათი დღის 

შემდეგ კიბე მზადაა. მოხუცი სთხოვს ორმოში ჩაუდგას და   ბედნიერად იღიმის. 

დილით ვაჭარი სოფლიდან მიემგზავრება. ისიც ბედნიერად იღიმის. 

მან ხომ მოხუცს სამაჯური გუშინვე დაუბრუნა. 

 



 

 

   გააანალიზეთ ტექსტები მოცემული მითითებების დახმარებით: 

1. (40 ქულა) დაახასიათეთ მოხუცი ქალი; საამისოდ გამოიყენეთ მისი ბავშვობისა და 

ახალგაზრდობის შესახებ ნაამბობი; გააანალიზეთ მისი დამოკიდებულება მეუღლესთან, 

ვაჭართან, სიკვდილთან. 

(ამ საკითხის გადმოსაცემად დაწერეთ მინიმუმ 60 სიტყვა)  

2. (30 ქულა)  დაახასიათეთ ვაჭარი; დაუკვირდით, რა შეიძლება ვთქვათ მისი ცხოვრების 

წესისა და სულში მიმმდინარე პროცესის შესახებ; როგორ გავლენას ახდენს მასზე ახალი გრემო. 

(ამ საკითხის გადმოსაცემად დაწერეთ მინიმუმ 40 სიტყვა) 

3. (30 ქულა) იმსჯელეთ, რა არის ამ  ტექსტის მთავარი სათქმელი და რა მხატვრული 

ხერხებითაა რეალიზებული. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ნაწარმოებს? საამისოდ იმსჯელეთ 

კიბისა და სამაჯურის მეტაფორებზე; გარემო და ადამიანური ურთიერთობები რამდენად 

მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ პიროვნებისთვის?  

(ამ საკითხის გადმოსაცემად დაწერეთ მინიმუმ 50 სიტყვა) 

 

გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი ნაშრომი არ უნდა იყოს 150 სიტყვაზე ნაკლები. 

 

 


