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წინათქმა

გუსტავ ფლობერის „სალამბოს“ კვლავ გამოქვეყნება გა-
და მაწყვეტინა ამ რომანის „პალიტრა L“-ისეულმა გამოცემამ 
(2014 წ.).

`სიტყვიერ ფოიერვერკად~ მიჩნეული ამ რომანის ტექსტში 
რედაქციამ შეიტანა უამრავი ცვლილება, რომელთა უმრავლე-
სობა ან არაფრის მაქნისია, ან თავად არის კურიოზული შეც-
დომა.

`სალამბოს~ 2014 წლის გამოცემას აღარაფერი ეშველება, 
იგი `პალიტრაLL~-ის რედაქციის გუნება-განწყობის მიხედვით 
დაჩეხილი და ნაჯიჯგნ-ნასწორები გავრცელდა მკითხველთა 
შორის. კარლო ქილარჯიანისა და ჩემი სახელით, ჩვენი პასუ-
ხისმგებლობით რედაქციამ საზოგადოებას მიაწოდა ნაყალბე-
ვი, გამოცხრილული და რედაქტორის ცოდნა-განათლებისა და 
გემოვნების მიხედვით ჩამატებული ფრაზებითა და უხეში შეც-
დომებით დახუნძლული ტექსტი. რედაქციის არცერთი ჩარევა 
არ არის შედეგი ფრანგული დედნის გათვალისწინებისა.

`სალამბოს~ მეოთხე გამოცემის რედაქტირება (უფრო სწო-
რად – დამახინჯება) მოხდა ჩემგან ფარულად, მე მხოლოდ წიგ-
ნის გამოცემის შემდეგ აღმოვჩნდი ფაქტის წინაშე.

წინამდებარე მეხუთე გამოცემის მიზანია `სალამბოს~ ქარ-
თული თარგმანისთვის თავისი სახის დაბრუნება.

გუსტავ ფლობერი მსოფლიო დონის ის ავტორია, რომელიც 
ალბათ კვლავაც გამოიცემა საქართველოში. ჩემი უმორჩილესი 
თხოვნაა: ოდესმე თუ გაჩნდება სურვილი ჩვენი თარგმნილი ̀ სა-
ლამბოს~ გამოცემისა, არ გაიმეოროთ `პალიტრა L~-ის ტექ სტი, 
ანუ `სალამბოს~ მეოთხე გამოცემა, რადგან ეს არც ფლობერის 
ტექსტია, არც კარლო ქილარჯიანისა და ჩემი თარგმანია. ეს 
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არის ფლობერისა და მისი ორი ქართველი მთარგმნელის სახე-
ლით მკითხველი საზოგადოებისთვის მიწოდებული სამარცხვი-
ნო ტექსტი. ესაა ქართული წიგნის გამოცემის საქმეში მომხდა-
რი დიდად სავალალო ფაქტი (იხ. ამ წიგნის ბოლოს ჩემი წერი-
ლი: `გუსტავ ფლობერის ქართული თავგადასავალი~).

წინამდებარე გამოცემას დართული აქვს ადრინდელ გამო-
ცემებთან შედარებით ბევრად სრული კომენტარები. `სალამ-
ბოს~ პალიტრისეულმა გამოცემამ, ჩემდა სამწუხაროდ, დამა-
ნახვა არაიშვიათ სიტყვათა განმარტების აუცილებლობაც კი 
და ნათელი გახადა, რომ ქართულის ცოდნა იკლებს იმ წრეშიც, 
რომელსაც ენაზე ზრუნვა და წიგნის საქმე აბარია.

                                             მანანა გიგინეიშვილი
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gustav floberis salambo

did frang mwerals gustav flobers (1821-1880) evro-
puli romanis didostatad miiCneven da aRiareben mis 
gavlenas Tanamedrove romanis ganviTarebaze. qarTveli 
mkiTxvelisTvis cnobilia misi ̀ madam bovari~, ̀ grZnoba-
Ta aRzrda~, `wminda antuanis cTunebani~, `biuvari da 
pe ki uSe~, agreTve – moTxrobebi: `herodia~, `legenda 
mwir  Ta Semfarebel wminda Jiulienze~ da `gulmarTali~.

1862 wels floberma gamoaqveyna Tavisi axali roma-
ni `salambo~. `madam bovariSi~ aRwerili XIX saukunis 
sayofacxovrebo dramidan man warsuls miaSura, rogorc 
TviTon wers, gaeqca irgvliv Tavmoyril saSinelebebs, 
saukuneebs Seafara Tavi da antikurobiT Troba am jo-
bina.

`salambos~ qargad aRebulia Cvens eramde III saukunis 
ambavi, punikuri omebis xana, kerZod, pirveli punikuri 
omis Semdgomi periodi. xmelTaSua zRvaze gabatonebuli 
karTagenisa da axlad momZlavrebuli romis interesebi 
erTmaneTs Seejaxa. egatis kunZulebTan romma gaanadgu-
ra karTagenis floti. damarcxebulma karTagenma jama-
giri ver gadauxada barbarosTa daqiravebul laSqars, 
roqis spas, rac ajanyebis mizezad iqca. am istoriul 
fonzea gaSlili barbarosTa sardlis, maTos, da kar-
Tagenis mxedarTmTavris asulis, salambos, siyvarulis 
Tema.

XIX saukunem da romantizmma warsulis cxoveli 
gancda moitana. `saocrad miyvars istoria. warsulis 
es siyvaruli sruliad axali ramaa. warsulis grZnoba, 
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didi xani araa, rac gaCnda. egeb swored es iyos yvelaze 
mosawoni XIX saukuneSi. mesmis gadaSenebul xalxTa 
moTqma, gladiatorTa kvnesa da antikuri samyaros monas 
aranakleb TanavugrZnob, vidre Tanamedrove muSebs~, – 
werda floberi. amasTanave Tanamedroveobisgan ukan ar 
ixevda, piriqiT, fiqrobda, rom istoriuli romani mxo-
lod maSinaa xelovnebis nimuSi, Tu igi Tanamedrovecaa. 
floberma Tavisi wvlili Seitana istoriuli romanis 
ganviTarebaSi, igi Tanamedrove romanis principebiT mi-
udga warsuls. erTi mxriv, saWiro iyo karTage nis aR-
dgena, imdroindeli adamianis fsiqikisa da garemos da-
xatva, saWiro iyo koloritis zustad migneba; meore 
mxriv, floberi ar unda daSoreboda Tanamedroveobas.

floberis gmirebi, istoriuli specifikurobisa da 
qronologiuri distanciis miuxedavad, aRelveben mkiT-
xvels. man Zveli karTageni iseTive xelSesaxebi gaxada, 
rogorc romelime Tanamedrove qalaqi. flobers miznad 
hqonda ise  gaecocxlebina karTageni,  rom  mkiTxvelis-
Tvis  daeviwyebina distancia, romelic, Cveulebriv, ig-
rZnoba istoriul romanSi. distancia mkiTxvels unda 
egrZno gmirebis fsiqikaSi. surda aRewera ise, rom mkiT-
xvels gverdSi amosdgomodnen `salambos~ gmirebi, mag-
ram es gmirebi unda yofiliyvnen Zveli epoqis adamiane-
bi. amas gulisxmobda floberi, roca werda istoriuli 
Temis gaSlisas Tanamedrove romanis xerxebis gamoyene-
bis Sesaxeb.

floberi weris dawyebamde Zirfesvianad swavlobda 
arCeul epoqas. rogorc TviTonve aRniSnavs, man `buvar 
da pekiuSeze~ muSaobisas 1500 tomi daamuSava. aranakle-
bi Sromaa gaweuli `salambos~ samzadisSic. floberis-
Tvis ZiriTadi wyaro iyo polibiusis `istoria~. Seis-
wavla apianes `finikia~, diodores `istoria~, nepotis 
`hamilkaris cxovreba~, aristoteles, aTeneosis, eli-
anes, herodotes, strabonis, tertulianes, plutarqes, 
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ciceronisa da sxvaTa Txzulebebi. hanonis avadmyofo-
bis aRweras romanSi ramdenime winadadeba eTmoba, mag-
ram amisTvis floberi gaecno arabul medicinas, aR-
mosavlur karabadinebs; `salambos~ patiosan TvalTa 
Tvisebebis gasaTvaliswineblad Seiswavla Teofrastes 
traqtati `Tval TaTvis~; imogzaura tunisSi, daaTvaliera 
is adgilebi, sadac `salambos~ gmirebs unda ecxovraT.

floberi iseTi gulisyuriT ekideboda nawarmoebis 
istoriul mxares da iseT did mniSvnelobas aniWebda 
pirvelwyaroebs, rom misi drois literaturulma kri-
tikam `salambo~ miiCnia `arqeologiur romanad~ da Jan-
rulad Teofil goties `mumiaTa romans~ gauTanabra. am 
mxriv floberis mTavari bralmdeblebi iyvnen cnobili 
kritikosi sent-bevi da germaneli mecnieri freneri. ̀ ar-
qeologiur romanSi~ arqeologia TviTmizans warmoad-
gens, oRond Semosilia sasiamovno formiT. flobers 
arqeologia ainteresebda sakiTxis Seswavlisas; weris 
dawyebamde igi swavlobda da Seesisxlxorceboda xolme 
epoqas, magram weris dros misTvis aRar arsebobda ara-
viTari mecnieruli literatura. floberma sent-bevs 
gaRizianebulma upasuxa: `raSi menaRvleba arqeologia! 
Tu mTel nawarmoebSi erTi toni ar batonobs, Tu de-
talebi erTmaneTs ar Seesabameba, zne-Cveulebebi Tu re-
ligiis TaviseburebaTagan ar gamomdinareoben, moqmede-
bani ki – vnebaTagan, Tu xasiaTebi araa Sesabamisi, samosi 
Tu znes ar Seesatyviseba, Senobebi ki havas, – maSin Cemi 
wig ni natyuaria, Tu ara da... yvelaferi rigzea~.

mecnieruli sizuste did rols asrulebda floberis 
SemoqmedebaSi, magram igi sizusteSi ar xedavda xelovne-
bis xibls. masalis Seswavlis Semdeg ganze gadgeboda da 
zogjer saWiroebisamebr cvlida istoriul wyaroebSi 
warmodgenil faqtebs. salambo da maTo istoriuli pire-
bi arian. hamilkars hyavda asuli, romelic numidielTa 
mefes, narhavass, miaTxova. floberma hamilkaris asul-



8

Tan maTos gamijnureba daumata polibiusis qronikas. 
amiT samijnuro intriga daakavSira istoriul-politi-
kur viTarebasTan; istoriuli pirebi arian hamilkari, 
patara hanibali, giskoni, hanoni, narhavasi da spendi-
usic. polibiusis mixedviT, ajanyeba gamoiwvia umoqme-
dobam, usaqmurobam waaxdina roqis spa, xolo brZolis 
sababi gaxda barbarosTagan giskonisa da misi Tanamema-
muleebis dapatimreba. floberma ki Rrmad gaaSuqa so-
cialuri konfliqti, daumata karTagenidan jaris sika-
Si gatyueba da meSurduleTa daxocva. hanoni sardiniaSi 
acves jvars, floberma misi dasja tunisSi gadmoitana; 
ar aris cnobili, karTagenSi akveduki arsebobda Tu ara, 
magram misi gamoyenebiT qalaqis aReba araerTgzis dadas-
turebuli faqtia. romis akveduki ase gadaxsna veliza-
riusma, vespasianec akvedukiT Sevida romSi.

flobers adreve hqonia miznad dasaxuli antikur 
si  uJetze romanis Seqmna. misi saTauri unda yofiliyo 
`anu bisi~. flobers surda gaeSala flaviusis ̀ iudevel-
Ta siZvelenSi~ daculi cnoba RvTismosavi qalis sat-
rfialo Tavgadasavlis Sesaxeb, amqveyniuri da saRvTo 
mijnurobis erTmaneTTan urTierTobis sakiTxi aintere-
sebda. romael qals swyuria RmerTis – anubisis siyvaru-
li. qurumis STagonebiT izidas taZarSi igi sarecels 
sTavazobs romael mxedars, radgan darwmunebulia, rom 
gankacebuli anubisi gamoecxada. qali guldawyvetili 
rCeba, xorcieli vneba ver Seefarda mis amaRlebul ide-
alebs. Semdeg floberis arCevanma karTagenisken ga da-
i nacvla, magram `anubisisTvis~ gaTvaliswinebuli fsi-
qologiuri gancdebi nawilobriv salambos miawera.

floberi xuT wels muSaobda `salamboze~. adrindel 
variantSi hamilkaris asuls erqva `pira~, TviT romans 
– `karTageni~.

`salambos~ siuJeti religiur safuZvelzea gaSli-
li da amiTvea ganpirobebuli gmirebis fsiqikac. karTa-
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genelebi Tayvans scemen mTvaris kultTan dakavSirebul 
qalRmerTs, tanits, da mzis RmerTs, moloqs, romelic 
mamakacuri sawyisis gamomxatvelia. karTagenelTa war-
modgeniT, igia yovlisgamanayofierebeli da amave dros 
yovlisSTanmTqmeli Zalac.

salambos swvavs misTvis gaugebari survili, umanko 
qalwuls ver Seutyvia Tavisi SfoTvis mizezi. hamilka-
ris asuls `ganzaveba unda RamesTan, surs nisls Seeri-
os, nakadulTa Cqers, xeebis wvens SeenivTos, sunTqvad, 
sxivad iqces. sios Cqrolvac ki aSfoTebs~. maTo molo-
qad warmousaxavs, hgonia, rom maTos saxiT moloqi ba-
tonobs masze. mistikuri da amqveyniuri siyvaruli erT-
maneTs ver emijneba salambos SegnebaSi, sakuTari vnebe-
bi tanitis an moloqis Zalad eCveneba. salambo Zveli 
epoqis adamiania, misi `me~, misi pirovnuli cnobiereba 
naklebadaa gamokveTili, goneba ver upirispirdeba vne-
bas, Tavis qvecnobier swrafvaSi garkveva uWirs. amitom 
sayvareli arseba masze gabatonebul RvTaebad miaCnia. 
salambos xSirad hgonia, rom mas maTos sikvdili surs, 
narhavass agulianebs maTos mosaklavad; karavSi maTos-
Tan ganmartoebulma maxvilsac ki daavlo xeli, magram 
vaJis alersze maxvili xelidan gauvarda. salambos ara 
aqvs gacnobierebuli Tavisi grZnobis simZafre.

asevea maToc. salambo da taniti mis warmosaxvaSi 
erT maneTs erwymian. `ramdeni Rame damTenebia mTvaris 
Semyures! igi rided meCveneboda, Seni xatis dammalavad. 
zogjer mTvaridan mimzerdi, Seni gaxseneba mis cials 
erToda da veRar garCevdi mTvarisagan... tanitiviT yov-
lisSemZle, ucodveli, sxivmosili da mSvenieri ara xar 
gana? vin icis, egeb Tavad xar taniti!~ – ase mimarTavs 
karavSi masTan ganmartoebul asuls.

gmirTa sulier Zvrebs floberi SesaniSnavad gad-
moscems peizaJiT. salambo tanits ukavSirdeba da na-
warmoebSi mis gamoCenas mTvariani peizaJi axlavs. maTo 
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moloqs uTanabrdeba salambos warmosaxvaSi da mas sim-
bolurad uxamebs floberi mzian peizaJs.

romanis centrSia tanitis ride, zaimfi. salambos 
surs qalRmerTis rides Seexos, `misi mbzinavi nakece-
bi Seucnobels malaven. igi Rrubeli iyo, RmerTebis 
Sembur veli; mzeramiuwvdomeli samyaros arsebobis idu-
maleba iyo igi.~ zaimfi simboluri xatia da finikiuri 
legenda tanitis ridis Sesaxeb istoriulad ukavSirdeba 
Zvel egviptur miTologias, izidas rides. ridis Sexe ba, 
ridis axda niSnavda TviTSemecnebas da movlenaTa miRma 
arsis wvdomas. amave dros ridis Sexeba momakvdineb lad 
miiCneoda. es ki imaze migvaniSnebs, rom mokvdavi adamia-
nuri buneba ar kmaroda RvTaebis Sesacnobad, rom saWi-
ro iyo TviTSemecnebis gziT adamianuri bunebis amaR leba 
RvTaebriv cnobierebamde. floberma ostaturad daukav-
Sira es lamazi da Rrma miTologiuri xati nawarmoebis 
Sinagan dinamikas.

samyaros arsis Secnoba swyuria asuls, usmens Sahaba-
rimis saubrebs. `CaxCaxa naTeliviT gaielvebda qalis 
win, ufskrulebs anaTebda misi naTqvami~. salambo dain-
teresebulia mzisgan zodiaqos etlTa SemovliT, sam-
yaros aRnagobis Secnoba swyuria, magram misi swrafva 
gadaxlarTulia missave mZafr vnebebTan. salambos am-
boxebuli brbos yayani ar aSinebs, Cveulebrivi safrTxe 
ar awuxebs. `Seni sevda ganqardeba mamakacis mklavebSi~, 
– amSvidebs mas mxevali, magram hamilkaris asuls Tavisi 
Wmunvis mizezad gvelis avadmyofoba miaCnia. floberi 
mimarTavs sibrZnis ZvelTaZvel simbolos – gvels. kar-
Ta genelebs igi `dedamiwis Slamis naSierad miaCndaT, 
radgan miwis wiaRidan amosuls fexebi ar sWirdeboda 
xmelze savalad. gvelis sarsali wylis vardnas hgavs, 
misi sxeulis civi sisovle uxsovari warsulis nayofier 
wyvdiads agonebT, – xolo wre, kuds rom pirSi CaiCris 
da Semowers, planetaTa simrgvles, eSmunis gonebas asa-
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xi erebs~. salambosTvis TiTqos mTavaria samyaros idu-
malebis Secnoba, magram karvis epizodis Semdeg, Ta vis 
gaucnobierebel mijnurTan sareclis gaziarebis Semdeg, 
roca kvlav dasneulda gveli, hamilkaris asulma fex-
sacmlis WvintiT gulgrilad gadaatriala igi.

ridis Sexeba floberma daukavSira karvis epizods. 
satrfialo vnebebi gaeTiSa salambos SemecnebiT mis-
wrafebebs da qali gulgrili gaxada. salambo cxadad 
ver erkveva Tavis gancdebSi da amitom did mniSvnelobas 
ar aniWebs karavSi momxdars. mxolod maTos sikvdilis 
Jams iCens Tavs misi grZnobebi. ̀ male irgvliv yvelaferi 
gaqra da maTos garda veRarafers arCevda. sulSi sim-
Svide Caudga. win ufskruli gadaexsna TiTqos da mTe-
li samyaro erTaderTma azrma, erTma mogonebam, erTma 
gamoxedvam daCrdila... qalma Seityo maTo rogor evno 
da ewama misTvis. win momakvdavi edga, magram hamilka-
ris asuli xedavda karavSi CaCoqil Wabuks, welze rom 
SemoeWdo misTvis xeli da unazes sityvebs rom eCur-
Culeboda. ewada maTi kvlav gagoneba, aRar surda misi 
sikvdili~. maTos sikvdilTan erTad salambos arsebaSi 
iSriteba Sinagani sasicocxlo Zala. momakvdinebeli aR-
moCnda tanitis ridis Sexeba asulisTvis. ridis Sexebam 
igi sinamdviles aziara, sakuTar gancdebSi gaarkvia da 
imdenad Zlieri aRmoCnda amqveyniuri grZnobebi, aqamde 
gaucnobierebeli da religiuri swrafviT daCrdiluli, 
rom es daCrdilva sabediswero Seiqna.

sainteresoa Sahabarimis saxe. misebri brZeni arvinaa 
mTel karTagenSi. `misi rwmena ver eteoda dakanonebul 
CarCoebSi... qurums ar sjeroda, rom miwa naZvis girCis 
msgavsad Seiqmna. Sahabarimi dedamiwas miiCnevda usasru-
lobaSi moZrav sferul sxeulad, romelsac iseTi sao-
cari siswrafe aqvs, rom TvalisTvis Seucnobelia misi 
srbola... miwier movlenaTa ganWvretis Sedegad yovlis-
STanmTqmeli mamakacuri sawyisis uzeSTaesoba aRiara~. 
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magram igi bavSvobaSive Seswires tanits da gamoaTxoves 
momaval mamakacobas. saWurisi Sahabarimi qalRmerTis 
qurumTuxucesia, amave dros igi mamakacuri sawyisis, 
mzis RmerTis damangreveli Zalis, moloqis, upirateso-
bas aRiarebs. mas surs Tavi daaRwios am winaaRmdegobas, 
surs irwmunos tanitis Zliereba. qurums hgonia, rom 
mitacebuli ridis dabruneba ixsnis mis rwmenas, ixsnis 
mamuls. amitom salambos Seagonebs, ridis dasabruneb-
lad gzavnis. salambo dahyva mis nebas, saqveyno intere-
sebi mniSvnelovania misTvis, garda amisa, imedi aqvs, 
rom ixilavs qalRmerTis rides. es ubiZgebs mas bar-
barosTa banakSi wasasvlelad. magram ridem ver ixsna 
karTageni, xalxma zurgi Seaqcia tanits da moloqisken 
ibruna piri. Sahabarimi gmobs Tavis rjuls, moloqis 
qurumi xdeba da `salambos~ finalSi mzes msxverplad 
swiravs maTos guls. mravlismTqmelia salambosTan misi 
urTierToba, `samarxis napralSi amosuli yvaviliviT 
SemoiWra salambo mis uRimRamo cxovrebaSi~. Sahabarimi 
erTgva rad upirispirdeba maTos. marTalia, Sahabarimis 
saubrebi xiblavs qalwuls, magram Tan umZims saWuris 
qurumTan yofna.

floberi bevr problemas Wris tradiciuli xerxiT. 
misi mijnurebi mtruli banakidan arian, maTi siyvaruli 
da SurisZieba erTmaneTsaa gadajaWvuli, misi gmirebi 
mtris banakSi farulad SeaRweven. magram axalia Zve-
li adamianis fsiqikis Cveneba. mijnurTa tradiciuli 
wyvilebi sakuTar grZnobebSi gacnobierebulni arian da 
es maT Zalas matebs Seqmnil dabrkolebaTa gadasalaxa-
vad. floberis gmirebi garda garegani winaaRmdegobebi-
sa (mosisxle gvar-tomi, rwmenis sxvadasxvaoba da sxv.) 
Sinagan winaaRmdegobebs awydebian, isini Tavad ar arian 
garkveulni TavianT survilebSi, maTi gancdebi burusi-
Taa moculi. `salambos~ ZiriTad RerZs swored es Sina-
gani winaaRmdegobebi qmnis.
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flobers ar ainteresebs Zveli samyaros mxolod ga-
reg nuli xatis aRdgena, misTvis mTavaria antikuri ada-
mianis gancdaTa sferos Cveneba. es warmoadgens yvelaze 
met sirTules istoriuli romanis Janrisas. miuxedavad 
imisa, rom floberi Tanamedrove romanis principebis 
xorcSesxmas cdilobda, `salamboSi~ avtoris Tanamed-
rove adamianis gancdebi ara aris Zveli samosiT Semo-
sili, rac xSirad xdeba araerT istoriul romanSi. 
misi gmirebi warsulis adamianebi arian. maTi siyvaru-
li, Suris Zieba, sisastike, gaiZveroba – yvelaferi es 
Soreuli warsulis daRs atarebs. floberma aRwera 
ara mxolod istoriuli foni da istoriuli movle-
nebi, aramed Zveli adamianis sulieri samyaroc daanaxva 
mkiTxvels. igi grZnobda, rom adamianis Sinagani samyaro 
yvelgan da yovelTvis erTnairi ar iyo. `sviringebiani 
velurebi wminda mamebze nakleb sainteresoni rodi ari-
an... ra grZnobebi asuldgmulebda Zvel adamians? saWi-
roa ara mxolod Zveleburi samosi, samkaulebi, situa-
ciebi da koloriti, aramed Zveli adamianic~, – ambobda 
igi. `salamboSi~ misTvis mTavari iyo gardasul droTa 
adamianebis fsiqikis asaxva.

floberma gvagrZnobina barbarosis suli. barbaro-
si bavSviviT uSualoa, gulubryviloa da Tan mkacri. 
gonebis Tvali moisustebs da igi bundovan SegrZnebebsaa 
ayolili. amave dros barbarosi rTulicaa, `baalTa 
Tvals rom uwodebs adamians, is kaci martivi araa~, – 
wers floberi. man SesaniSnavad gviCvena bunebasTan ada-
mianis adrindeli erTianoba. cxovelebTan siaxlove 
simboluradaa xazgasmuli, ̀ Cveni Zmebi arian jvarcmuli 
lomebi~, – sikvdilis win erTmaneTs gadaulaparakes am 
lomebiviT jvarcmulma barbarosTa Tavkacebma. spilo-
ebs adamianebiviT esiyvarulebian, saxelebs eZaxi an da 
adamianis daRupvaze metad spiloebis sikvdils glovo-
ben; wminda maimunebi, wminda Tevzebi sakmaod did rols 
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asruleben karTagenelTa cxovrebaSi; zarqsasi axalmok-
luli mtris sisxls svams da Tan tiris daRupul Tana-
mebrZolTa xsenebaze. yvelaferi es gardasul droTa 
adamianis fsiqikis nimuSebia.

`salamboSi~ mxolod zogjer Cans gamokveTilad gmir-
Ta gancdebi. umetes SemTxvevebSi floberi SefarviT 
gve ubneba, TiTqos mkiTxvels sTavazobs garkveuli, fiq-
sirebuli ganwyobis nacvlad Tavisufal arCevans, met 
gasaqans utovebs mkiTxvels. `salambos~ gamomcemlebma 
ilustraciebi SesTavazes flobers. igi aRSfoTda: `ra 
azri hqonda bundovani xatebis ostaturad Seqmnas, Tu 
viRac mejRane Tavisi ugvani sizustiT damingrevda Cems 
naocnebars! daxatuli qali hgavs qals da esaa sul, aR-
werili qali ki ocnebebs gvgvris aTas qalze~.

floberi ̀ antikurobiT Trobas~ apirebda da cdilob-
da `madam bovaris~ socialuri konfliqtebiT savse si-
namdviles gaqceoda, magram man gverdi ar auara Zvel 
karTagenSi Tavmoyril winaaRmdegobebs. karTagens Zli-
eri metoqe gauCnda romis saxiT. pirvel punikur omSi 
damarcxebul karTagens koloniebic eTiSebian, roqis 
spa amxedrebulia. ajanyebulebs mxars uWeren daxarku-
li tomebi da monebi. TviT karTageni dapirispirebul 
mxareebadaa dayofili. floberma iseTi ZaliT daxata 
es winaaRmdegobani, rom mas usayvedurebdnen, `salambo~ 
saSinelebaTa Tavmoyraao. magram karTagenis Sinauri omi, 
romelsac mematianeebma `gamousyidveli omi~ uwodes, 
marTlac iyo saSinelebebiT aRsavse. `salamboSi~ aRwe-
rili sisastike, xocva-Jleta da sisxlis Rvari savse-
biT Seefereba istoriul sinamdviles. naCvenebia monaTa 
yvle fis saSineli scenebi; saocrad Zlieria msxverplT-
Sewirvisas hamilkaris mier Tavisi vaJis sxva biWiT Ca-
nac vlebis epizodi. hamilkari Seuracxyofilia, rom 
Svi lis dakargvam biWis mamas Tavzari dasca, rom monasac 
Turme misi msgavsi gancdebi hqonia. RvTaebisaTvis ada-
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mianis msxverplad Sewirva karTagenSi dadasturebuli 
faqtia, aseve simarTlea SimSilobis saSineli Sedegebis 
aRweraSic. `SimSilis gamo erTmaneTis Wama iwyeso~, – 
SeniSnavs polibiusi. floberma es Zun wi miniSneba udide-
si ostatobiT gaSala da barbarosTa Semzaravi tragedia 
daxata. floberis mier naCveneb uamrav winaaRmdegobaTa 
fonze gasagebi xdeba 146 wels Cvens eramde 6 dReSi ro-
gor unda damxobiliyo karTageni.

Cveulebriv, omis mTeli msvlelobis aRweras Tavs 
ari  deben mwerlebi da ramdenime bataluri epizodiT 
ifar  glebian. garda aRweris siZneleebisa, sirTules  
qmnis mkiTxvelisTvis brZolis scenebis ise miwodeba, 
rom nawarmoebi ar gadaitvirTos, ar damZimdes. floberi 
dawvrilebiT aRwers oms (utikisa da makaris brZolebi, 
karTagenis garemocva, najaxis xevi). ase monumenturad 
aRwerili omi iSviaTia. am mxriv `salambo~ mxolod epi-
kur poemebs Tu Seedreba. floberisTvis TviTmizani ar 
aris `gamousyidveli omis~ aRwera. omis stiqiis Cvene-
basTan erTad igi gvixatavs epoqalur Zvrebs, kultura-
Ta Sejaxebas, xalxTa fsiqikas, zne-Cveulebebs. indivi-
dualuri saxeebi, TiTo-orolas garda, ar Canan, magram 
masa isea daxatuli, TiTqos yovel adamians cal-calke 
xedavs mkiTxveli. cxadad igrZnoba jaris siWrele, eT-
nikuri sxvaoba, sxvadasxvaoba survilTa, miswrafeba-
Ta. mwerali Seudarebeli ostatobiT gviCvenebs gran-
diozul Zvrebs, SurisZiebas da sasowarkveTas xalxTa 
masebisas. didi sirTule iyo mravali adamianis yvelaze 
mZafri gancdebis, daZabuli sulieri mdgomareobis gad-
mocema.  

`salamboSi~ axleburad dainaxa evropelma mkiTxvel-
ma Zveli aRmosavleTi, aRiqva winaaRmdegobebiT aRsavse 
aRmosavluri suli, – sastiki da Tan ufaqizesi, unazesi, 
– gansacvifrebeli Sexameba daxvewilobisa da veluro-
bisa. `salambo~ imdenad axali da uCveulo iyo swored 
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aRmosavluri samyaros gagebis TvalsazrisiT, rom 
sent-bevis guliswyroma gamoiwvia. igi flobers Satob-
rianis mibaZvas urCevda. `salambos~ ferTa siuxve, pa-
tiosan TvalTa, sanelebelTa, nelsacxebelTa da kerZTa 
siWarbe sent-bevs arabunebrivad miaCnda; ukvirda maTos 
siSmage, cremlebi, brZolis dros qalwulze fiqri. mas 
gauWirda floberis aRmosavleTis miReba. magram vinc 
aRmosavleTs xeirianad icnobs, misTvis naTeli iqneba 
floberis metaforuli stilic. qarTveli mkiTxveli – 
`vefxistyaosnis~, `visramianis~, `amirandarejanianis~, 
`Sahnames~, `leilmajnulianis~, `iosebzilixanianis~ da 
sxvaTa literaturul tradiciebs naziarebi – advilad 
icnobs `salamboSi~ WeSmarit aRmosavlur suls, maTos 
saxiT ki – aRmosavlel gaxelebul mijnurs.

tradiciuli, literaturuli aRmosavleTi flobers 
ar xiblavda. misi azriT, Wreli, myvirala, fanatizmiTa 
da vnebebiT savse garemo ar gamoxatavs arss aRmosav-
leTisas. misi werilebidan kargad Cans, rom baironis, 
volterisa Tu Satobrianis mier aRwerili egzotika 
mas ar miaCnia aRmosavleTis sulis gagebad. igi xedav-
da aRmosavleTis usazRvro sevdas, didebulebas, Sinagan 
aristokratizms. 1858 wels Crdilo afrikaSi mogzauro-
bis Semdeg megobrebs swerda, rom `evropaSi batonobs 
komforti – ideali sadRexvalio yofaze gadagebuli 
SezRuduli pirovnebisa, – rac aRmosavlel kacs ar 
sWirdeba. iq sagnebs afaseben ara utilitaruli Tval-
sazrisiT, aramed esTetikuriT~. floberi gaaoca dam-
Seulma da wvirianma adamianebma, romelTac oqros sama-
jurebi hqondaT samkaulad. `am xalxs mSvenieri urCev-
nia preqtikuls~, – werda igi.

gulwrfelad iyvnen aRtacebulni `salamboTi~ Zmebi 
gonkurebi, Teofil gotie, xose maria de eredia, le-
kont de lili, JorJ sandi, berliozi da sxvani. isini 
fiqrobdnen, rom floberma ̀ aryofnidan gamoiwvia uzar-
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mazari samyaro, gaaRviZa is grZnoba, romelic Zveli aR-
mosavleTis xalxebs asuldgmulebda~. iseTi ZaliTa da 
sicxadiT iyo aRwerili Zveli karTageni, rom, maTi az-
riT, `istoriul halucinacias~ hgavda.

floberis mier Teofil gotiesadmi miwerili weri-
lidan irkveva, rom Turme eklesias Seurisxavs floberi, 
rogorc warmarTuli adaTebis aRdgenis msurveli.

aseT sicxades floberi aRwevda stilis Tavisebure-
biT. is arasdros ar ganmartavs, ar xsnis gmirTa suli-
er wyobas, mxolod gviCvenebs maT qcevebs. `salambo-
Si~ ar Cans misi damokidebuleba movlenebisadmi. misi 
xerxia Cveneba subieqturi analizis nacvlad. amitomaa, 
rom, erTgvari stilizebuli bundovanebis miuxedavad, 
`salambo~ saocari sicxadiT gamoirCeva; amitom iyo Ses-
aZlebeli eTqva JorJ sands, rom `salamboSi~ autanlad 
realurni arian sagnebi~. JorJ sandi novatorad miiC-
nevda flobers stilis sferoSi. is gulisxmobda ara 
silamazes da daxvewilobas misi frazisas, aramed uSu-
alod sagnis Cvenebas mis Sesaxeb msjelobis nacvlad. igi 
fiqrobda, rom naturalisturi skola didad iyo dava-
lebuli floberis stilis am Taviseburebidan.

floberze, rogorc ubadlo stilistze, bevri Tqmu-
la. magram, rogorc samarTlianad SeniSnavs mopasani, 
Cveulebriv, misi stili esmiT sityvaTa keTilxmovane-
bad. stilis sakiTxi floberTan gacilebiT rTulia. 
Teofil gotiesa da gonkurebisgan momdinare xumroba, 
rom TiTqos floberi wuxda `madam bovaris~ erT wina-
dadebaSi naxmari ori naTesaobiTi brunvis gamo, ra Tqma 
unda, gadaWarbebulia. floberTan araerTgzis gvxvdeba 
erTmaneTis mezoblad, zogjer erTsa da imave frazaSi, 
ganmeorebuli ara mxolod konstruqciebi, sityvebic 
ki. floberTan es ar gansazRvravs stils. misi stili 
ar SeiZleba gaiTiSos nawarmoebis ZiriTadi siuJeturi 
RerZisgan, situaciebisgan, ganwyobilebisgan. floberi 
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sityvaTa SerCevaSi, lamaz sityvaSi ar xedavda mTavars, 
Tumca uamravs muSaobda yovel frazaze da eZebda, arCev-
da sityvebs, magram arCevda sxva TvalsazrisiT. misi az-
riT, yovel movlenas, yovel sagans ama Tu im situaciaSi 
Tavisi Sesaferi erTaderTi forma miesadageba. da igi 
eZebda am erTaderTsa da zust sityvas. floberi nawar-
moebs ki ar axvevda Tavis stilsa da tonalobas, aramed 
iTvaliswinebda yovelgvar niuanss da werda erTaderTi 
Sesaferi formiT. misi stili ara mxolod Txrobis mane-
raa, mTeli nawarmoebia misi stili.

floberi ise Caswvda da SeeTvisa Zvel karTagens, rom 
weras roca Seudga, sagonebelSi Cavarda: rogor gad-
moeca yovelive frangulad, anu im enaze, romelzedac 
misi gmirebi ar fiqrobdnen, ar laparakobdnen. floberi 
Cioda, rom franguli ena ver gadmoscems aRmosavlur 
samyaros. aqedan SesaniSnavad Cans, rom floberi nawar-
moebis ideidan, misi koloritidan iRebda tons.

floberis fraza arasdros ara aris nawvalebi. igi 
sityvebSi azris garda Sinagan harmonias eZebda, sityva-
Ta suls grZnobda. amitomaa, rom karavSi maTos sulieri 
mdgomareobis Sesaxeb misi naTqvamis azrze mets gvag-
rZnobinebs Sinagani ritmi misi saubrisa. maTo xan sasti-
ki da ulmobelia, xan – bavSviviT wminda da gulCvili. 
mis arsebaSi momxdar ZvrebTan erTad ritmi dabali da 
maRali SairiviT monacvleobs.

floberi prozis ritms aranakleb mniSvnelobas ani-
Webda, vidre poeziisas. misi TqmiT, poezia dakanonebuli 
CarCoebiTaa SemozRuduli da zogjer, maSinac ki, roca 
Sinagani harmonia darRveulia, garegani niSnebi dacu-
lia poeziaSi. sxvaa proza. swored imitom, rom mas aseTi 
kanonebi ar gaaCnia, xSirad mxatvruli proza ubralo 
Txrobad iqceva da avtors ekargeba misi Sinagani rit-
mi. floberi xmamaRla kiTxulobda Tavis nawers. misi 
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azriT, fraza maSin iyo namdvili, Tu is cocxlobda, 
xmamaRla kiTxvisas sunTqvas Tu egueboda.

floberis frazis ritmi uneburad imorCilebs mkiT-
xvels. `salamboSi~ araferia naTqvami aRmosavleTis 
didebulebis, mravalferovnebisa da daxvewilobis Ses-
axeb. magram es yvelaferi igrZnoba misi prozis Sinagan 
ritmSi, igrZnoba sityvaTa Soris. aRmosavleTisTvis da-
maxasiaTebeli sazeimo intonacia, xatovaneba, cincxali 
ferebi da amaRlebuli grZnoba Tan gasdevs mTel nawar-
moebs.

flobers epikuri siuJeti ufro izidavda, mis SesaZ-
leblobebs met gasaqans aZlevda. amitomaa, rom sxva 
nawarmoebebSi sayofacxovrebo detalebis aRwerisas 
zogjer misi ritmi didebulebas iZenda, – amitomaa, rom 
`salamboSi~ gansakuTrebuli ZaliT gamovlinda flobe-
ris stilis Zala. 

isic gasaTvaliswinebelia, rom romanSi asaxulia 
sxvadasxva modgmis xalxTa adaT-wesebi, zne-Cveuleba-
ni, samosis nairgvaroba, sabrZolo iaraRTa saxeobani, 
akazmuloba, kerZebi, saneleblebi, samkaulTa da Zvir-
fas TvalTa siuxve... frangul enas, bunebrivia, Zveli 
aRmosavleTis yofis Sesabamisi leqsika ar gaaCnda. ami-
tom floberi iZulebuli Seiqna gamoeyenebina romael 
istorikosTa matianeebSi Semonaxuli laTinuri Sesat-
yvisebi. amis gamo mwerals usayvedura literaturulma 
kritikam, laTinuri leqsikonis gareSe Wirso `salam-
bos~ wakiTxva. flobers Tavis marTlebac ki mouwia. igi 
Seepasuxa sent-bevs, frenersa da sxvebs, Tavisi poziciis 
siswore daasabuTa da naTeli gaxada, rom am leqsikis ga-
reSe aRmosavleTis namdvili xatis Seqmna SeuZlebelia. 
floberi Zveli aRmosavleTis yofis detalebs iseT kon-
teqsts uqmnis, rom metwilad naTels xdis franguli-
saTvis uCveulo am leqsikis mniSvnelobas. sxva sakiTxia, 
rom Semdeg es leqsika swored floberisave wyalobiT 
damkvidrda frangulSi. 
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`salambos~ poemas uwodebdnen mopasani, gotie, JorJ 
sandi. masSi romanis tradiciebi Seerwya poemis Janrul 
Taviseburebebs. mas ganixilaven, rogorc saocrebas 
plastikisas, rogorc poetis romans. SemTxveviTi araa, 
rom `salambos~ Sesaxeb aseTi azri Seiqmna. esaa istori-
uli romani, romelic erebis Sejaxebebze mogviTxrobs. 
masSi daxatuli xalxTa masebi, istoriuli pirebis gver-
diT gamogonili gmirebi da situaciebi – yvelaferi es 
epikur poemas mogvagonebs. salabmos stilic epikuria, 
gardasul droTa Sesaxeb rafsodiviT mogviTxrobs 
floberi. poemas uwodeben, radgan raRaciT aRemateboda 
romans. masSi meti iyo mSveniereba, meti iyo poezia. si-
lamaze da daxvewiloba igrZnoba ara mxolod salambos 
garegnobisa da morTulobis aRwerisas an gmirTa ufa-
qizesi gancdebis gadmocemisas, – esTetikuri fenome-
ni ganuyrelad Tan axlavs mTel nawarmoebs maSinac ki, 
roca sisxlis Rvari da omis saSinelebebia aRwerili; 
ganuwyvetliv igrZnoba mSvenierebis saocari gancdiTa 
da enis ubadlo alRoTi dajildoebuli xelovani da 
yovel frazas Tan sdevs misi poeturi sityvis Zala. 

                     manana gigineiSvili
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შორის ელვარებდნენ ბროწეულები. მტევნებით დახუნძლული 
ვაზის ლერწები ფიჭვთა ტოტებში გახლართულიყო; ჭადრების 
ქვეშ ვარდები ყვაოდნენ, მოლზე ალაგ-ალაგ შროშანები ყელ-
ყელაობდნენ; ბილიკებზე მობნეული იყო დანაყილ მარჯანში 
არეული შავი სილა, ხოლო შუაში, ერთი ბოლოდან მეორემდე, 
მწვანე ობელისკების ორკეც კოლონადასავით გადაჭიმულიყო 
კვიპაროსების ხეივანი.

ყვითელფორეჯებიანი ნუმიდიური მარმარილოთი ნაგები 
ჰამილკარის სასახლე აღმართულიყო შორს ფართო, ქვით ამო-
შენებულ საძირკველზე თავისი ოთხი, ერთიმეორეზე განლაგე-
ბული სართულით. დიდი, სწორი, ეკალმუხისგან გამოთლილი 
კიბე, რომლის ყოველი საფეხურის კუთხეში ნაალაფარი ხო-
მალდების წინამხარი იყო დამაგრებული, შავი ჯვრებით მოხა-
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ტული წითელი კარი – ქვევიდან თითბრის მავთულის ზღურბ-
ლით მორიელებისგან დასაცავად, – ოქროს მსუბუქი ხარიხები, 
სარკმლებს რომ ეფარა ზემოდან, – ეს უკარებელი სიმდიდრე 
ისევე მკაცრი და განუჭვრეტელი ეჩვენებოდათ ჯარისკაცებს, 
როგორც სახე ჰამილკარისა.

საბჭომ ამოურჩია მათ ჰამილკარის სახლი ამ ღრეობის მო-
საწყობად. მოკეთებული ჯარისკაცები, რომელნიც ეშმუნის 
ტაძარში ათევდნენ ღამეს, ცისკრიდანვე წამოხანხალდნენ ყა-
ვარჯნებზე დაყრდნობილნი. ყოველ წამს მოდიოდნენ სხვებიც. 
ყოველი გზით მოემართებოდნენ განუწყვეტლივ, როგორც ნა-
კადები, ტბისკენ რომ ისწრაფვიან. ხეთა შორის დარბოდნენ 
სამზარეულოს მონები, შეშფოთებულნი და ნახევრად შიშველ-
ნი. ველობზე კიკინით დაკუნტრუშებდნენ ქურციკები. მზე ჩა-
დიოდა და ლიმონის ხეთა სურნელი კიდევ უფრო ამძიმებდა ამ 
ოფლიანი ბრბოს ამონასუნთქს.

აქ ნახავდით ყოველი ეროვნების კაცს: ლიგურიელთ, ლუ-
ზიტანიელთ, ბალეარელთ, ზანგებს და რომიდან ლტოლვილთ. 
დორიული მძიმე კილოს გვერდით ისმოდა საბრძოლო ეტლე-
ბივით გრუხუნა კელტური სიტყვები, იონიური დაბოლოებანი 
ტურის მჭახე კივილისდარ უდაბნოს თანხმოვნებს ეჯახებოდ-
ნენ. ბერძენს იცნობდით თხელი აღნაგობით, ეგვიპტელს – აწო-
წილი მხრებით, კანტაბრიელს – მსხვილი კანჭებით. კარიელნი 
ამაყად არხევდნენ მუზარადებზე მიმაგრებულ ფრთებს, კაბა-
დოკიელ მშვილდოსნებს ბალახთა წვენით დიდრონი ყვავილები 
დაეხატათ სხეულზე, ხოლო რამდენიმე საყურეებიანი ლიდი-
ელი ქალის კაბაში გამოწყობილი და ფოსტლებით ფეხშემოსი-
ლი შეექცეოდა ტაბლას. სხვანი საზეიმოდ მოთითხნილიყვნენ 
და მარჯნის ქანდაკებებს ჰგავდნენ.

ისინი ბალიშებზე გაშხლართულიყვნენ, ჩაცუცქულიყვნენ 
უზარმაზარი ლანგრების გარშემო და ჭამდნენ, ანდა თავდაღმა 
გაწოლილნი ითრევდნენ ხორცის ნაჭრებს და იდაყვებზე დაყრ-
დნობილნი ძღებოდნენ მსხვერპლის მშვიდად მჯიჯგნავი ლო-
მებივით. გვიან მოსულნი ხეებს მიყრდნობოდნენ, თვალს არ 
აცილებდნენ ალისფერი სუფრით სანახევროდ დაფარულ და-
ბალ მაგიდებს და თავიანთ რიგს ელოდნენ.

ჰამილკარის სამზარეულოები აღარ გასწვდათ და საბჭომ მო-
ნები, ჭურჭლეული და ყოველივე სახმარი და საჭირო გამოუგ-
ზავნა მათ. შუა ბაღში, ბრძოლის ველზე რომ დახოცილთ წვა-
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ვენ, ისე ბრიალებდა ცეცხლი და წვავდნენ ხარებს. ანისწაყრილ 
პურებს ბადროზე მძიმე ყველის თავები მოსდევდა; ღვინით 
სავსე თასები და წყლის ბადიები ყვავილებიანი, ოქროწნული 
კალათების გვერდით ეწყო. ყველას თვალები გაფართოებოდა 
სიხარულისგან, რომ ბოლოს და ბოლოს შეეძლოთ პირთამდე 
ამოეყორათ მუცელი. აქა-იქ სიმღერა წამოიწყეს.

პირველად წითელი თიხის შავად მოხატული თეფშებით 
მწვანე საწებელმოსხმული ფრინველები მოართვეს. მერე – ყო-
ველგვარი ზუმილი, კართაგენის სანაპიროებზე რომ აგროვე-
ბენ, და – კორკოტი ხორბლისა, ცერცვისა და ქერისა, აგრეთვე 
– კვლიავით შეზავებული ლოფორთქინები ქარვის ლამბაქებზე.

შემდეგ სუფრა აივსო ხორცეულით: რქებიანად შემწვარი 
ანტილოპებით, ფრთებიანი ფარშევანგებით, ტკბილ ღვინო-
ში მოხარშული ცხვრებით, აქლემისა და კამეჩის ბარკლებით, 
თევზის შიგნეულით შეზავებული ზღარბებით, მოხრაკული კა-
ლიებითა და დამუჟუჟებული ციყვებით. ტამრაპანულ ხის გო-
ბებზე ზაფრანის წვენში ტივტივებდა ქონის მსხვილი ნაჭრები. 
ყველაფერს წათხე ესხა, ქამა სოკოთი და ასაფეტიდათი იყო შე-
კაზმული. ხილეულის პირამიდები აღმართულიყო თაფლის კვე-
რების გვერდით; არ დაევიწყებინათ არც ის პატარა, მსხვილ-
მუცლიანი და ვარდისფერბალნიანი, ზეთისხილის ჩენჩოთი 
გასუქებული ძაღლები – კართაგენული საჭმელი, რომელიც 
სხვა ხალხებს გულს ურევდა. ახალ-ახალი საჭმელები ღორმუ-
ცელობას უღვივებდათ. გალები, რომელთაც გრძელი თმა კე-
ფაზე გამოესკვნათ, ერთმანეთს ხელიდან ჰგლეჯდნენ საზამთ-
როებს, ლიმონებს და ქერქიანად თქვლეფდნენ. ზანგებს ზღვის 
კიბოები არასოდეს ენახათ თურმე და მათი წითელი ეკლებით 
დაეკაწრათ ცხვირ-პირი. მარმარილოზე მეტად თეთრი, პირგა-
პარსული ბერძნები ზურგს უკან ისროდნენ ნამუსრევს, ხოლო 
მგლის ტყავებით შემოსილი ბრუტიუმელი მწყემსები უჩუმრად 
სანსლავდნენ კერძს თეფშებში ცხვირჩარგულნი.

ღამე ჩამოწვა. ჩამოხსნეს კვიპაროსების ხეივანზე გადაჭი-
მული დიდი ჩარდახი და ჩირაღდნები მოიტანეს.

ნავთობის მოფარფატე ალმა, მეწამული ქვის ლარნაკებში 
რომ ენთო, კედართა კენწეროებზე დააფრთხო მთვარეს შეწი-
რული მაიმუნები. მათმა წიკვინმა გაამხიარულა მხედარნი.

სპილენძის აბჯრებზე ციმციმებდა სინათლის ანარეკლი. 
ძვირფასი თვლებით მოჭედილი ჭურჭელი ათასფრად ციალებ-
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და. ამოზნექილი სარკეების არშიით შემკული თასები ამრავ-
ლებდნენ საგნების გადიდებულ გამოსახულებას. ჯარისკაც-
ნი მოჯარულიყვნენ ირგვლივ, განცვიფრებით იყურებოდნენ, 
იმანჭებოდნენ და სიცილით იჭაჭებოდნენ. მაგიდის ზემოთ ერ-
თმანეთს ტყორცნიდნენ სპილოს ძვლის დაბალ სასმისებს და 
ოქროს ჩქიფებს, ხარბად სვამდნენ ტიკებში ჩასხმულ ბერძნულ 
ღვინოებს, ამფორებში მოთავსებულ კამპანიის ღვინოს და კას-
რებით მოტანილ კანტაბრიულ ღვინოებს, უნაბის, დარიჩინისა 
და ლოტოსის სასმელებს. მიწაზე ღვინის წუმპე დადგა და ფეხი 
უსხლტებოდათ. მოხარშული ხორცის ორთქლი ნასუნთქთან 
ერთად ადიოდა ხეთა ვარჯებამდე. ერთსა და იმავე დროს ის-
მოდა ყბების კაპუნი, ყაყანი, სიმღერა, ხმა კამპანიური ლარნა-
კების მსხვრევისა, რომელნიც ათას ნამცეცად იფანტებოდნენ, 
და – ვერცხლის დიდი ლარნაკების წმინდა წკრიალი.

რაც უფრო ეკიდებოდათ ღვინო, უფრო და უფრო აგონდე-
ბოდათ კართაგენის უსამართლობა. ომისგან ქანცმილეულმა 
რესპუბლიკამ ხელი არ შეუშალა უკან დაბრუნებული ბანდების 
ქალაქში თავმოყრას. მათს სარდალს გისკონს კეთილგონიერე-
ბა გამოეჩინა და ნაწილ-ნაწილ უშვებდა ჯარისკაცებს, რათა 
გაეადვილებინა ჯამაგირის გადახდა. საბჭოს ეგონა, ისინი 
ბოლოს და ბოლოს თანხის შემცირებაზე დათანხმდებიანო. ეს 
ვალი, ხალხის აზრით, უთანაბრდებოდა იმ სამი ათას ორას ევ-
ბეურ ტალანტს, რომელსაც ლუტაციუსი ითხოვდა, და კართა-
გენი დაქირავებულ მეომრებს ისევე თვლიდა მტრად, როგორც 
რომაელებს. ჯარისკაცებმა იცოდნენ ეს და აღშფოთებას მუ-
ქარითა და მრისხანებით გამოხატავდნენ. ბოლოს ნებართვა 
მოითხოვეს, რომ შეკრებილიყვნენ და გამარჯვების წლისთავი 
ედღესასწაულათ. მშვიდობის პარტია დათანხმდა ჰამილკარის 
ჯავრის ამოსაყრელად, რადგან იგი დაჟინებით მოითხოვდა 
ომს. მისი ცდის მიუხედავად ომი დასრულებულიყო და იმედ-
გაცრუებულს როქის სპის სარდლობა გისკონისთვის გადაეცა. 
ჯარისკაცების სანადიმოდ მისი სასახლის არჩევით საბჭოს 
უნდოდა ჰამილკარსაც ხვდომოდა წილი იმ მძულვარებისა, 
რომელსაც როქის სპანი გრძნობდნენ. ამასთანავე, ღრეობას 
ძალიან დიდი ხარჯი სჭირდებოდა და თითქმის მთლიანად ჰა-
მილკარს უნდა ეზღო.

რესპუბლიკის მოდრეკით გაამაყებული ჯარისკაცები ფიქ-
რობდნენ, რომ ბოლოს და ბოლოს დაბრუნდებოდნენ სამშობ-
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ლოში და თან წაიღებდნენ მოსასხამზე მიკერებულ ჩაბალა -
ხებში გამოკრულ საზღაურს დაღვრილი სისხლისას. მაგრამ 
სიმთვრალის ბურუსში თავიანთი ღვაწლი სასწაულებრივად, 
აუნაზღაურებლად ეჩვენებოდათ. ერთმანეთს ჭრილობებს 
უჩვენებდნენ, უამბობდნენ გარდახდილ ბრძოლათა და მოგ-
ზაურობათა ამბებს; ლაპარაკობდნენ, თუ როგორი ნადირობა 
იცოდნენ მშობლიურ მხარეში; ბაძავდნენ ველური მხეცების 
ძახილს და ნავარდს. შემდეგ დაიწყო ამაზრზენი სადღეგრძე-
ლოები: ამფორაში ყოფდნენ თავს და მოწყურებული ღურკანი 
აქლემებივით სვამდნენ თავაუღებლად. ერთ უზარმაზარ ლუ-
ზიტანიელს ორი კაცი აეყვანა მარჯვენითა და მარცხენით, მა-
გიდებს უვლიდა ასე, ნესტოებიდან ცეცხლს აფრქვევდა. ლა-
კედემონიელნი, რომელთაც აბჯარი არ შემოეხსნათ, მძიმედ 
ხტუნავდნენ. ზოგი ქალივით დაგოგმანობდა და უხამსად იგრი-
ხებოდა. სხვანი ტანთ იხდიდნენ, რათა გლადიატორებივით შებ-
რძოლებოდნენ ერთმანეთს აქვე, სასმისთა შორის. რამდენიმე 
ბერძენი ცეკვავდა ნიმფების გამოსახულებით შემკული ვაზის 
ირგვლივ, ხოლო ერთი ზანგი თითბრის ფარზე აბრახუნებდა 
ხარის ძვალს.

უეცრად გულისმომწყლველი სიმღერა შემოესმათ, ხმიერი 
და ტკბილი, დაკოდილი ფრინველის ფრთების რხევასავით რომ 
ადიოდა ჰაერში და ისევ ეშვებოდა.

ეს – მონები მღეროდნენ დილეგში. ჯარისკაცები წამოცვივ-
დნენ და გაეშურნენ მათ გასათავისუფლებლად.

ისინი ყვირილით დაბრუნდნენ, თან მტვერში მოლალავდ-
ნენ ოციოდე კაცს, რომელნიც სახის სიფერმკრთალით გა-
მოირჩეოდნენ. შავი თექის პატარა წოწოლა ქუდები ეხურათ 
გადახოტრილ თავზე. ყველას ხის სანდლები ეცვა. ბორკილები 
სწრაფმავალი ეტლივით ჟღარუნებდა.

მონები კვიპაროსების ხეივნამდე მოვიდნენ და ბრბოში გა-
იფანტნენ. მათ გამოკითხვა დაუწყეს. ერთი მათგანი განზე 
გადგა. დაფხრეწილ ტუნიკაში ნაიარევით დასერილი ბეჭები 
მოუჩანდა, თავდახრილი უნდოდ იმზირებოდა ირგვლივ, ჩი-
რაღდნების სინათლე თვალსა სჭრიდა და ქუთუთოები მოეჭუ-
ტა; მაგრამ, როცა შეიტყო, რომ ეს შეიარაღებული ხალხი არას 
ერჩოდა, ხმამაღალი ოხვრა აღმოხდა მკერდიდან. ბურტყუნებ-
და, ქირქილებდა და სიხარულის ცრემლები სდიოდა სახეზე; 
შემდეგ ხელები სტაცა სავსე სასმისს, ზეაღაპყრო. ბორკილები 
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მაჯებზე ჩამოეკიდა, ზეცისკენ თავაწეულმა და ხელებგაშვე-
რილმა წარმოთქვა:

– პირველ ყოვლისა, დიდება შენდა, ბაალ-ეშმუნო, მაცხო-
ვარო, ჩემს სამშობლოში ესკულაპეს რომ გიწოდებენ! დიდე-
ბა თქვენდა, წყაროთა, სინათლისა და ტყეთა სულნო! დიდება 
თქვენდა, მთებისა და მიწის წიაღში მიმალულო ღმერთებო! 
სალამი თქვენდა, ელვარე საჭურვლით შემოსილო ძალოვანო 
ვაჟკაცებო, რომელთაც მიხსენით მე!

შემდეგ გადააგდო თასი და მოჰყვა თავის ამბავს. სპენდიუსი 
რქმევია. კართაგენელებს ეგინას ბრძოლაში დაუტყვევებიათ. 
ბერძნულ, ლიგურიულ და პუნიკურ ენებზე უძღვნა მადლი ჯა-
რისკაცებს; ხელები დაუკოცნა ახლომდგომთ, ბოლოს მიულო-
ცა დღესასწაული და გაიკვირვა, – წმინდა ლეგიონის თასებს 
რატომ ვერ ვხედავო ნადიმზე? ამ თასების ექვსსავე ოქროს 
წახნაგზე ზურმუხტით ვაზის ლერწები იყო გამოყვანილი. თა-
სები ეკუთვნოდა დამცველ რაზმს, რომელიც მხოლოდ და მხო-
ლოდ მაღალი ტანის ახალგაზრდა პატრიციებისგან შედგებოდა 
და თასის მფლობელობა დიდი წარჩინება, თითქმის სამღვდე-
ლო პატივი იყო; რესპუბლიკის საუნჯეთაგან არაფერი ისე არ 
ეწადა როქის სპას, როგორც ეს სასმისები. ამის გამო ეჯავრე-
ბოდათ ლეგიონი. ზოგი სიცოცხლესაც სწირავდა ასეთი თასი-
დან ღვინის შესმის მიუწვდომელი სიამოვნებისთვის.

მაშინვე გაგზავნეს მონები თასების მოსატანად. თასები 
ინახებოდა სისიტებთან – მოვაჭრეთა თაბუნებში, რომელნიც 
ერთად ტრაპეზობდნენ. მონები ხელცარიელნი დაბრუნდნენ, 
სისიტთა თაბუნის ყველა წევრს ეძინა ამ დროს.

– გააღვიძეთ! – ბრძანეს ჯარისკაცებმა.
მეორედ გაგზავნილებმა პასუხი მოიტანეს – ტაძარშიაო ჩა-

კეტილი.
– გააღონ! – შესძახეს მხედრებმა.
და როდესაც აკანკალებული მონები გამოტყდნენ – თასები 

სარდალ გისკონის ხელთააო, შეჰყვირეს:
– მოიტანოს!
მალე ბაღის სიღრმეში გისკონიც გამოჩნდა წმინდა ლეგი-

ონის თანხლებით. თავდარქმულ ოქროს მიტრაზე მიმაგრებუ-
ლი ფართო, ძვირფასი თვლებით მოოჭვილი შავი მოსასხამი 
მთლიანად ფარავდა მას და ცხენის ფლოქვებამდე ეშვებოდა, 
შორიდან ღამის სიბნელეს ერთოდა. მოჩანდა მხოლოდ მისი 
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თეთრი წვერი, თავმორთულობის ბრწყინვალება და ბრტყელი 
ლურჯი ქვების სამმაგი ფარღული, რომელიც მკერდზე ერხე-
ოდა.

როდესაც შემოვიდა, ჯარისკაცებმა ერთი ყოფით შეჰ - 
ყვირეს:

– თასები! თასები!
მან დაიწყო იმით, რომ – სიმამაცით დაიმსახურეთო ეს პატი-

ვი. ბრბო სიხარულით აღრიალდა და ტაში დაუკრა.
მე ეს კარგად ვიცი, მე გსარდლობდით და უკანასკნელ კო-

ჰორტასთან ერთად დავბრუნდიო უკანასკნელი გალერით.
– მართალია! მართალია! – დაუმოწმეს მას.
ამასთანავე, განაგრძო გისკონმა, რესპუბლიკა პატივს სცემს 

თქვენს ჩვეულებებსა და რწმენას, ეროვნებისდა მიხედვით და-
განაწილეთ, სავსებით თავისუფალი ხართ კართაგენში! რაც შე-
ეხება წმინდა ლეგიონის თასებს, კერძო პირთა საკუთრებააო.

უეცრად სპენდიუსის წინ ერთი გალი გადაევლო მაგიდებს 
და გისკონს მივარდა. ემუქრებოდა, ორ გაშიშვლებულ მახვილს 
უღერებდა.

სარდალმა სიტყვის შეუწყვეტლად ჩაარტყა თავში სპილოს 
ძვლის თავისი მძიმე კვერთხი. ბარბაროსი დაეცა. გალებმა 
დაიღრიალეს. მათი სიშმაგე სხვათაც გადაედო და ბრაზით 
აღანთო ლეგიონერები. გისკონმა მხრები აიჩეჩა მათი გაფით-
რებული სახეების დანახვაზე. გაიფიქრა, რომ მისი სიმამაცე 
ამაო იქნებოდა ამ გაუთლელი, გაშმაგებული მხეცების წინააღ-
მდეგ. შემდგომ ამოიყრის ჯავრს რაიმე ვერაგული ხრიკით; 
ამიტომ თავის მხედრებს ანიშნა და ნელი ნაბიჯით განშორდა 
ბრბოს. ჭიშკართან როქის სპისკენ მიიბრუნა პირი და დაუყვი-
რა – განანებთო.

ღრეობა განახლდა. მაგრამ გისკონს ხომ შეეძლო დაბრუნე-
ბულიყო, გარს შემორტყმოდა ბოლო სიმაგრეებამდე გადაჭი-
მულ გარეუბანს და ქალაქის კედლებზე მიეჭყლიტა ისინი. ობ-
ლად იგრძნეს თავი, თუმცა მრავალნი იყვნენ, და დიდმა ქალაქ-
მა, რომელსაც მათ წინაშე, დაბლა, სიბნელეში ეძინა, ანაზდად 
შეაშინა ისინი თავისი ერთიმეორეზე ახორხლილი კიბეებით, 
მაღალი შავი სახლებითა და თავისი გაურკვეველი ღმერთებით. 
ეს ღმერთები კიდევ უფრო მძვინვარენი იყვნენ, ვიდრე ხალხი. 
შორით, ნავსაყუდელში, რამდენიმე სანიშნო ნათურა კიაფობ-
და, ქამონის ტაძარშიც მოჩანდა ცეცხლი. ჰამილკარი მოაგონ-
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დათ. სად იყო ახლა? რატომ მიატოვა ისინი დაზავების შემდ-
გომ? მისი განხეთქილება საბჭოსთან უეჭველად ხრიკი იყო 
მხოლოდ, მათ დასაღუპავად მოგონილი. ახლა მისდამი იგრძ-
ნეს დაუცხრომელი სიძულვილი; სწყევლიდნენ მას და ერთიმე-
ორის სიშმაგეს აღვივებდნენ. ამ დროს ჭადრების ქვეშ შეიყარა 
ბრბო. უმზერდნენ ერთ ზანგს, რომელიც მიწას ეხეთქებოდა 
თვალგაშტერებული, კისერმოღრეცილი, დუჟმორეული. ვიღა-
ცამ დაიძახა – მოწამლულიაო. ყველამ მოწამლულად იგრძნო 
თავი. მონებს ეძგერენ. საზარელი ყვირილი ატყდა, მსხვრევის 
გრიგალმა გადაუარა გალეშილ ჯარს. ეცნენ, რაც წინ დახვ-
დათ, ამსხვრევდნენ, კლავდნენ. ზოგი ხის ფოთლებში ისროდა 
ჩირაღდანს, სხვანი ლომების ბაკის მოაჯირზე გადაეკიდნენ და 
ისრებით მუსრს ავლებდნენ ცხოველებს. უფრო მამაცნი სპი-
ლოებს მივარდნენ: ხორთუმების დაჭრა და ეშვების დახვრა უნ-
დოდათ.

ამასობაში ბალეარელი მეშურდულენი, რომელთაც სასახ-
ლის კუთხისთვის შემოევლოთ, რათა უფრო ადვილად აეკლოთ, 
ინდური ბამბუკის მაღალმა ღობემ შეაჩერა. ხანჯლებით დაჭ-
რეს საგდულის ღვედები და კართაგენისკენ მიქცეული სასახ-
ლის ფასადის წინაშე აღმოჩდნენ, მეორე ბაღში, სადაც გასხ-
ლული მცენარეები იყო, თეთრი ყვავილების კვლები ერთმა-
ნეთს მისდევდნენ და ლაჟვარდით მოფენილ მიწაზე წერდნენ 
ვარსკვლავთა ხვიჭის მსგავს გრძელ მრუდეებს. მრუმეში ჩან-
თქმულ ბუჩქებს თბილი, მსუყე სურნელი ასდიოდა. ზოგი ხის 
ტანი სინგურით შეეღებათ და სისხლით მოთხვრილ სვეტებს 
ჰგავდნენ. შუა ბაღში სპილენძის თორმეტ კვარცხლბეკზე ელა-
გა მინის დიდი ბირთვები, რომელთა შიგნით მოწითალო სი-
ნათლე კრთოდა, თითქოს უზარმაზარი გუგები იყვნენ და ჯერ 
კიდევ სიცოცხლით ფეთქავდნენ. ჯარისკაცები ჩირაღდნებით 
ინათებდნენ გზას და ბორძიკით ეშვებოდნენ გამრეც, ღრმად 
დაბარულ ფერდობზე.

მათ დაინახეს პატარა ტბა, რამდენიმე აუზად დაყოფილი 
ლურჯი ქვის ჯებირებით. წყალი ისე გამჭვირვალე იყო, რომ 
ჩირაღდანთა ალის ანარეკლი ციმციმებდა თეთრი კენჭებითა 
და ოქროს ფხვნილით მოფენილ ფსკერზე. წყალი აბუყბუყდა, 
ელვარე ლანდებმა დასერეს; მსხვილი თევზები, რომელთაც 
ხახა თვალ-მარგალიტით ჰქონდათ მოჭედილი, ამოცურდნენ 
ზედაპირზე.
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ჯარისკაცებმა სიცილ-ხარხარით გაუყარეს თითები ლაყუ-
ჩებში და სუფრაზე წაიღეს.

ეს ბარკას საგვარეულო თევზები იყო, შთამომავალნი პირ-
ველყოფილი ღლავებისა, რომელთაც შექმნეს მისტიკური 
კვერცხი, შიგ რომ ქალღმერთი ბუდობდა. იმ აზრმა, რომ მკრე-
ხელობას ჩადიოდნენ, სიხარბე გაუცხოველა მეომრებს. სასწ-
რაფოდ გააჩაღეს ცეცხლი, შემოდგეს სპილენძის კარდლები და 
ცნობისმოყვარეობით უმზერდნენ, როგორ ფართხალებდნენ 
ლამაზი, ცოცხალი თევზები მდუღარე წყალში.

მოჯარული მეომრები იჯგვლიმებოდნენ. შიშს გაევლო. ისევ 
დაიწყეს სმა. ნელსაცხებელი სდიოდათ შუბლზე, მოწვეთავდა 
და უსველებდათ დაფლეთილ ტუნიკებს. მუშტები დაეყრდნოთ 
მაგიდებზე, რომელნიც, ასე ეგონათ, საზღვაო გემებივით ტორ-
ტმანებდნენ. ხარებივით აბრიალებდნენ ჩასისხლიანებულ თვა-
ლებს, რათა მზერით მაინც შთაენთქათ ის, რისი შეჭმაც აღარ 
შეეძლოთ უკვე. სხვანი პირდაპირ ძოწეული სუფრით დაფენილ 
მაგიდებზე დაალაჯებდნენ და ამტვრევდნენ სპილოს ძვლის 
სკამებს, ტვიროსული ჭიქის ფიალებს. სიმღერის ხმა ერთოდა 
სასმისთა ნამტვრევებში დაყრილი მონების ხიხინს. ჯარისკაცე-
ბი მოითხოვდნენ ღვინოს, ხორცს, ოქროს; ყვიროდნენ – ქალე-
ბი მოგვიყვანეთო. ათას ენაზე ბოდავდნენ. ზოგიერთს აბანოში 
ეგონა თავი, ირგვლივ ამდგარ ოხშივარს რომ ხედავდა; ზოგს, 
ხეების შემყურეს, ნადირობა წარმოედგინა და თანამეინახეებს 
ესხმოდა, როგორც ველურ ცხოველებს. ხანძარი ერთი ხიდან 
მეორეზე გადადიოდა და მაღალი ხეების ფოთლოვანი ვარჯი, 
საიდანაც ბოლი გრძელ, თეთრ ხვეულებად გამოდიოდა, ამოქ-
მედებულ ვულკანებს ჰგავდა. გოდება გაორკეცდა. დაჭრილი 
ლომები ბრდღვინავდნენ სიბნელეში.

უეცრად განათდა სასახლის უმაღლესი ტერასა, კარი გა-
იღო და ქალი, თავად ჰამილკარის ქალი გამოჩნდა ზღურბლზე, 
შავით მოსილი. ის ჩამოვიდა პირველ კიბეზე, რომელიც დამ-
რეცად გასდევდა ზედა სართულს; შემდეგ მეორე, მესამე კიბე 
ჩამოათავა და უკანასკნელ ტერასაზე შედგა, ხომალდების წი-
ნამხრებიანი კიბის თავზე. უძრავი და თავდახრილი შეჰყურებ-
და მეომრებს.

მის უკან ორივ მხრივ მწკრივად იდგნენ ფერმკრთალი, უწვე-
რული, უთმო, უწარბო კაცები, რომელთაც თეთრი, ფეხებამდე 
დაშვებული წითელფოჩიანი კაბები ეცვათ. მოელვარე ბეჭდე-
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ბით შემკული ხელებით უზარმაზარი ქნარები ეჭირათ და წვრი-
ლი ხმით მღეროდნენ კართაგენის ქალღმერთის საგალობელს. 
ესენი იყვნენ ტანიტის საჭურისი ქურუმები, რომელთაც სალამ-
ბო ხშირად იწვევდა სასახლეში.

ბოლოს ხომალდის წინამხრებიანი კიბეც ჩამოათავა ქალმა. 
ქურუმები უკან მოჰყვებოდნენ. სალამბო კვიპაროსების ხეივ-
ნისკენ გაემართა. წყნარად მიაბიჯებდა მეთაურთა მაგიდებს 
შორის. ჯარის მეთაურები გზას უთმობდნენ, ოდნავ იხევდნენ 
უკან.

სალამბოს თმა, იისფერი ფხვნილით დაფერილი, ქანაანელი 
ქალწულების ჩვეულებისდა მიხედვით კოშკის დარად იყო დახ-
ვეული და ამის გამო უფრო მაღალი ჩანდა ქალი. მარგალიტის 
გრეხილი საფეთქლებთან ემაგრა და ეშვებოდა ტუჩებამდე, 
ბაგე გახლეჩილ ბროწეულს მიუგავდა. მკერდზე ეკიდა მოციმ-
ციმე თვლების აცმულა, რომელიც სიჭრელით გველთევზის ქე-
რეჭს ემსგავსებოდა. ალმასებით შემკული მკლავები შიშველი 
ჰქონდა წითელი ყვავილებით მოხატული შავი ქსოვილისაგან 
შეკერილ უსახელო ტუნიკაში; კოჭები ოქროს ძეწკვით ჰქონდა 
გადაბმული, რათა თანაბარი ნაბიჯებით ერონინა. დიდი, იშვი-
ათი ქსოვილის მუქი ძოწისფერი მოსასხამი უკან მოსთრევდა, 
მის ყოველ ნაბიჯზე ფართო ტალღასავით იშლებოდა.

ჟამითი ჟამად ქურუმები ჩამოჰკრავდნენ თითებს ქნარს და 
დახშულ აკორდებს აჟღერებდნენ, ხოლო შუალედებში ისმოდა 
ძეწკვის წკრიალი და პაპირუსის სანდლების თანაზომიერი ტყა-
პუნი.

აქამდე არავინ იცნობდა სალამბოს. იცოდნენ მხოლოდ, 
რომ განდეგილად ცხოვრობდა და ღვთისმოსაობაში ატარებდა 
დღეებს. ჯარისკაცებს დაენახათ ღამღამობით სასახლის ბანზე 
ვარსკვლავების წინაშე მუხლმოდრეკილი აბოლებულ საცეცხ-
ლურთა შორის. მთვარეს გაეფერმკრთალებინა მისი სახე და 
მსუბუქი ნისლივით შემოხვეოდა ღმერთების სუნთქვა. მისი 
გუგები შორს, მიწიერი სივრცეების მიღმა იმზირებოდნენ თით-
ქოს. თავდახრილი მოაბიჯებდა, მარჯვენა ხელში შავი ხის პა-
ტარა ქნარი ეჭირა.

ჯარს შეესმა მისი ჩურჩული:
– დაუხოცავთ, დაუხოცავთ ყველა! აღარასდროს მოცურ-

დებით ამიერიდან ჩემი ხმის მორჩილნი, როგორც უწინ, ტბის 
პირას რომ ჩამოვჯდებოდი და საზამთროს მარცვლებს რომ 
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გიყრიდით პირში! ტანიტის იდუმალება ბუდობდა თქვენს თვა-
ლებში, რომლებიც უფრო ანკარა იყო, ვიდრე წყლის წვეთები 
მდინარის პირას, – და სათითაოდ მოუხმობდა, თვეების სახე-
ლებს ეძახდა თევზებს:

– სივ! სივან! თამუზ, ელულ, თიშრი, შებარ! ჰე, შემიწყალე 
მე, ქალღმერთო!

ჯარისკაცები სალამბოს ირგვლივ მოგროვდნენ, თუმცა არ 
ესმოდათ, რას ამბობდა ის. აცვიფრებდათ მისი მორთულობა. 
შიშნეული, ხანდაზმული მზერა მოავლო მათ ქალმა. შემდეგ თავი 
მხრებში ჩარგო, ხელები გაშალა და რამდენჯერმე გაი მეორა:

– რა ქენით, რა ქენით! მოსალხენად გქონდათ პურიც, ხორ-
ციც, ზეთიც, ყოველგვარი ნუგბარი საკუჭნაოებიდან! მე მო-
ვარეკინე ხარები ჰეკატომპილიდან, მონადირენი დავგზავნე 
უდაბნოში! – ქალმა ხმა აიმაღლა, ღაწვები შეეფაკლა, განაგრ-
ძო: – არ გესმით, სადა ხართ? დაპყრობილ ქალაქში თუ ბატო-
ნის სასახლეში? და მერე რომელი ბატონის? სუფეტ ჰამილკა-
რის, მამაჩემის, ბაალთ მსახურის! მონების სისხლით შეღებილი 
თქვენი იარაღის გაცემაზე მან უთხრა უარი ლუტაციუსს! იც-
ნობთ კი ვინმეს თქვენს ქვეყნებში, რომ მისი დარი სარდალი 
იყოს? შეხედეთ! ჩვენი სასახლის საფეხურები ავსებულია ნა-
ალაფარით! განაგრძეთ! დაწვით სასახლე! მე წავიყვან სახლის 
ანგელოზს, ჩემს შავ გველს, რომელსაც ლოტოსის ფოთლებზე 
სძინავს მაღლა! მე დავუსტვენ და გამომყვება. ჩემი ხომალდის 
კვალს, აქაფებულ ტალღებს გამოჰყვება ცურვით...

თხელი ნესტოები უთრთოდა. მკერდზე დაბნეულ ძვირფას 
თვლებზე იმსხვრევდა ფრჩხილებს. თვალები დაებინდა. გა-
ნაგრძო:

– ეჰა, საბრალო კართაგენო! საცოდავო ქალაქო! აწ აღარ 
გყვანან მფარველებად ახოვანი ვაჟკაცები გარდასულ დრო-
თა, ოკეანეებს რომ გადაცურავდნენ ხოლმე და სანაპიროებზე 
აგებდნენ ტაძრებს. ირგვლივ მდებარე ყველა ქვეყანა შენ გემ-
სახურებოდა და შენი ხოფებით დაფარცხული ზღვის ტრამალე-
ბი ატორტმანებდნენ შენს ნაალაფარს.

შემდეგ მელქარტის, სიდონელთა ღმერთისა და თავისი ოჯა-
ხის წინაპრის საგმირო საქმეთა შესახებ დაიწყო გალობა; გაიხ-
სენა ერისიფონის მთად ამაღლება, ტარტესში მოგზაურობა და 
მაზიზაბალის ბრძოლა გველთა დედოფლის შურის საგებლად:
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– იგი მისდევდა ჭალაკში დედალ ურჩხულს, რომლის კუდი 
ვერცხლის ნაკადულივით მიიკლაკნებოდა დაცვენილ ფოთ-
ლებში, და მიაღწია ველს, სადაც დრაკონისგავიანი დედაკაცე-
ბი მოჯარულიყვნენ ბრიალა კოცონის ირგვლივ და თავიანთი 
კუდების წვერებზე წამოსკუპულიყვნენ. სისხლისფერი მთვარე 
ელვარებდა მკრთალ ნიმბში და ისინი მეთევზეთა მარცახივით 
გაპობილ ენებს ასარსალებდნენ ცეცხლის პირას...

მერე სალამბომ იმღერა, მაზიზაბალის დამარცხების შემდ-
გომ მელქარტმა როგორ მიაჭედა მისი მოკვეთილი თავი თავისი 
ხომალდის წინამხარს:

– ტალღების ყოველ შეთრთოლებაზე ქაფში იმალებოდა იგი. 
მზე მურავდა და ოქროზე მეტად გამაგრდა, მაგრამ თვალე-
ბი მაინც ტიროდნენ და ცრემლები განუწყვეტლივ წვეთავდა 
ზღვაში.

სალამბო მღეროდა ქანაანელთა ძველ ენაზე, რომელიც ბარ-
ბაროსებს ჯერ არ გაეგონათ. ისინი თავს ეკითხებოდნენ – რას 
გვეუბნებაო ამ მრისხანე ხელის ქნევით, რასაც ქალი სიმღერას 
აყოლებდა, – და მის ირგვლივ მაგიდებზე, ტახტებზე, ნეკერ-
ჩხლის ტოტებზე გასულნი, პირდაღებულნი და კისერწაგრძე-
ლებულნი ცდილობდნენ ჩასწვდომოდნენ ამ ბუნდოვან თხრო-
ბას, რომელიც მათს წარმოსახვას თეოგონიის ბურუსის მიღმა 
ღრუბლებში მოფუთფუთე აჩრდილებად ესახებოდა.

მხოლოდ უწვერულვაშო ქურუმებს გაეგებოდათ სალამბოს 
სიმღერა. უთრთოდათ დანაოჭებული ხელები, ქნართა სიმებზე 
რომ ეწყოთ. დროდადრო ქუშ აკორდებს გამოსცემდნენ. ბებერ 
დიაცებზე მეტად გულსუსტნი იყვნენ ისინი და ერთსა და იმავ 
დროს მისტიკური აღფრთოვანებითა და შიშით თრთოდნენ – 
ვაითუ, ჯარისკაცებმა სიავე გვიყონო. ბარბაროსები ყურადღე-
ბას არ აქცევდნენ მათ, მომღერალ ქალწულს უსმენდნენ.

არავინ ისე დაშტერებით არ უყურებდა, როგორც ნუმი-
დიელთა ახალგაზრდა ბელადი, რომელიც მეთაურთა მაგიდას-
თან იჯდა თვისტომ მხედართა შორის. ქამარში იმდენი ისარი 
გაერჭო, რომ კუზიანივით ჰქონდა გამობერილი ტყავის თასმით 
საფეთქელთან მიმაგრებული მოსასხამი. მხრებზე მოეგდო გა-
ფარფაშებული ქსოვილი, რომელიც სახეზეც ჰფენდა ჩრდილს 
და მხოლოდ ორი ანთებული, ერთ წერტილზე მიშტერებული 
თვალი უჩანდა. იგი შემთხვევით მოხვედრილიყო ღრეობაზე: 
მამამისს ბარკას ოჯახისთვის მიებარებინა მეფეთა ჩვეულე-
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ბისამებრ. ისინი შვილებს დიდ ოჯახებში გზავნიდნენ მეგობ-
რობისა და კავშირის დასამყარებლად. ნარჰავასი ექვსი თვეა 
აქ ცხოვრობდა, მაგრამ ჯერ არ ეხილა სალამბო და ახლა ხელ-
შუბის ტარზე ჩამოედვა წვერი, უჭვრეტდა ქალს და ნესტოები 
ებერებოდა ლერწმებში ჩასაფრებულ ავაზასავით.

მაგიდის იქითა მხარეს იჯდა ერთი უზარმაზარი ლიბიელი, 
შავი ხუჭუჭა თმა ჰქონდა. მხოლოდ სამხედრო ქურთუკი ეცვა. 
თითბრის ფირფიტებს დაეფხრიწა ძოწისფერი საგები. ვერცხ-
ლის ნახევარმთვარეების ფარღული გახლართოდა ფაჩვნიერ 
მკერდზე. სისხლის შხეფებს დაეწინწკლა მისი სახე; მარცხენა 
იდაყვს დაყრდნობოდა და ფართოდ გახსნილი ტუჩებით იღი-
მებოდა.

სალამბომ შეწყვიტა წმინდა საგალობელი. ბარბაროსთა ყვე-
ლა ენაზე ალაპარაკდა და ქალური გულისხმიერებით ცდილობ-
და დაეყუჩებინა მათი სიშმაგე. ბერძნებს ბერძნულად ესაუბ-
რებოდა, შემდეგ ლიგურიელთ, კამპანიის მკვიდრთ, ზანგებს 
მიუბრუნდა და ყოველი მათგანი სამშობლო ქვეყნის სიტკბო-
ებას პოულობდა მის ხმაში. კართაგენის წარსულით გატაცე-
ბული სალამბო ახლა რომის წინააღმდეგ გარდახდილ ომებზე 
ამღერდა. ჯარისკაცებმა ტაში დაუკრეს. ქალი გაშიშვლებული 
მახვილების ბრწყინვამ აღაგზნო, ხელებგაშლილი გალობდა. 
ქნარი დაუვარდა, გაჩუმდა, ორივე ხელი გულზე დაიკრიფა და 
რამდენსამე წამს იდგა ასე თვალებდახუჭული, ტკბებოდა მთე-
ლი ჯარის მღელვარებით.

ლიბიელი მათო გადმოიხარა მისკენ. სალამბო უნებლიეთ მი-
უახლოვდა და მისი აღფრთოვანებით გულგალხობილმა ჯარ-
თან შერიგების ნიშნად დაუსხა ღვინო ოქროს სასმისში.

– დალიე! – უთხრა სალამბომ.
მათომ გამოართვა სასმისი და ტუჩებთან მიიტანა. მაშინ 

იმ გალმა, წეღან რომ გისკონმა დაჭრა, მხარზე დაჰკრა ხელი 
და მხიარული იერით იხუმრა რაღაც თავის მშობლიურ ენაზე. 
სპენდიუსიც აქვე იყო და შესთავაზა – გადაგითარგმნიო.

– თქვი! – უთხრა მათომ.
– ღმერთები გფარავდნენ, გამდიდრდები, როდისაა ქორ-

წილი?
– ვისი ქორწილი?
– შენი! ჩვენში ქალი თუ ღვინოს დაუსხამს მეომარს, თავის 

სარეცელს სთავაზობს ამით, – უპასუხა გალმა.
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დამთავრებული არ ჰქონდა, რომ ნარჰავასი წამოხტა, ქამრი-
დან ამოიძრო ხელშუბი, მარჯვენა ფეხი მაგიდის კიდეს მიაბჯი-
ნა და სტყორცნა მათოს.

შუბმა გაისისინა სასმისთა შორის, ხელი გაუხვრიტა ლი-
ბიელს და ისე მაგრად ჩაესო მაგიდაში, რომ ტარი აცახცახდა 
ჰაერში.

მათომ სასწრაფოდ გაითავისყფლა ხელი, მაგრამ იარაღი არ 
ესხა ნახევრად შიშველს. მან ორივე ხელით ასწია გაწყობილი 
მაგიდა და ნარჰავასს ესროლა მათ გასაშველებლად მოვარდ-
ნილ შუა ბრბოში. ჯარისკაცნი და ნუმიდიელნი ერთმანეთს 
მიჭყლეტოდნენ და მახვილის ამოღება არ შეეძლოთ. მათომ 
თავურით გაარღვია ბრბო და, როდესაც ასწია თავი, ნარჰავასი 
გამქრალიყო. თვალებით დაუწყო ძებნა. სალამბოც წასულიყო.

მაშინ სასახლისკენ გაიხედა და დაინახა, როგორ დაიხურა 
სულ ზევით წითელი, შავი ჯვრით მოხატული კარი და იქით 
გაიქცა.

დაინახეს, როგორ არბოდა იგი ხომალდების წინამხართა 
შორის, შემდეგ – სამივე კიბის სიგრძეზე წითელ კარებამდე, 
როგორ ეძგერა კარს მთელი სხეულით; აქოშინებული კედელს 
მიეყრდნო, რომ არ დაცემულიყო.

ვიღაც მოსდევდა. ღრეობის სანთურებს სასახლის ძგიდე 
ეფარებოდა. ბინდბუნდში სპენდიუსი იცნო.

– მომშორდი! – უბრძანა ლიბიელმა.
მონამ პასუხის გაუცემლად კბილებით დაფხრიწა თავისი 

ტუნიკა. შემდეგ მუხლი მოიყარა მათოს წინ, ფრთხილად აიღო 
მისი ხელი და მოუთათუნა, ჭრილობას ეძებდა.

მთვარე ღრუბლებიდან გამოცურდა და მის სინათლეზე 
სპენდიუსმა დაინახა პირდაღებული იარა. ქსოვილის ნაჭერი 
შემოახვია, მაგრამ მათო ზიზღით ეუბნებოდა:

– თავი დამანებე! დამანებე თავი!
– ო, არა! – მიუგო მონამ, – შენ გამათავისუფლე ჯურღმუ-

ლიდან. მე შენ გეკუთვნი! შენა ხარ ჩემი ბატონი! მიბრძანე!
მათომ კედლებზე ხელის ცეცებით შემოუარა ტერასას, ყო-

ველ ნაბიჯზე ყურს აპყრობდა და მოოქროვილი ლერწმის ხა-
რიხებიდან იყურებოდა შიგნით, დადუმებულ სახლში. ბოლოს 
სასოწარკვეთილი შედგა.

– ყური დამიგდე! – უთხრა მონამ, – ო, ნუ შემიძაგებ ჩემი სი-
სუსტისთვის! მე სასახლეში ვარ ნაცხოვრები. შემიძლია ძლოკ-
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ვივით გავძვრე კედლებში. წამო! წინაპრების ოთახში ყოველი 
ფილის ქვეშ ოქროს ზოდია დაფლული, მიწისქვეშა ხვრელია 
გაყვანილი საფლავებამდე.

– ეჰ, რაღად მინდა! – წარმოთქვა მათომ.
სპენდიუსი დადუმდა.
ისინი ტერასაზე იდგნენ. მათ წინ ფუთფუთებდა წყვდიადი 

და ის თითქოს შავად გაქვავებული ოკეანის გიგანტური ტალ-
ღების მსგავსი რაღაც ზოდებით იყო სავსე. მაგრამ ნათლის 
ზოლი ადგა აღმოსავლეთის მხრიდან. მარცხნივ, აქვე, მეგარის 
დაკლაკნილმა არხებმა დაიწყეს მწვანე ბაღჩათა შორის თეთ-
რად კრთომა. შვიდწახნაგოვანი ტაძრების აწოწილი სახურავე-
ბი, კიბეები, ტერასები, სიმაგრეები ნელ-ნელა გამოინაკვთნენ 
გარიჟრაჟის მკრთალ სინათლეში; კართაგენის მთელი ნახევარ-
კუნძულის ირგვლივ ირწეოდა თეთრი ქაფის სარტყელი, ხოლო 
ზურმუხტისფერი ზღვა განთიადის სიდიადეში შედედებულსა 
ჰგავდა. რაც უფრო ნათდებოდა ატმისყვავილისფერი ზეცა, 
უფრო და უფრო ჩნდებოდნენ ფერდობებზე მიჯრილი მაღა-
ლი სახლები, როგორც მთიდან ჩამომავალი შავი თხების არვე. 
უკაცრიელი ქუჩები გადაჭიმულიყო ერთი ბოლოდან მეორემ-
დე. პირთამდე სავსე წყალსაცავები ეზოებში დაყრილ ვერცხ-
ლის ფარებსა ჰგავდნენ.

ჰერმეუმის კონცხის შუქურა გამკრთალდა. აკროპოლის 
ზეთავზე, კვიპაროსების ჭალაკში, ეშმუნის რაშებმა გათენება 
იგრძნეს, მარმარილოს მოაჯირს ადგამდნენ წინა ტოტებს და 
მზის მხარეს გასჭიხვინებდნენ.

მზეც ამოვიდა, სპენდიუსმა ხელები აღაპყრო და შეჰ ღა ღადა.
ყველაფერი შეიძრა გადმოღვრილ სიწითლეში. ღმერთი 

თითქოს იგლეჯდა სხეულს და თავისი ძარღვებიდან უხვი სხი-
ვებით ასხურებდა კართაგენს ოქროს წვიმას. ხომალდების ქი-
მები ელვარებდნენ, ქამონის ტაძრის სახურავი ცეცხლმოკი-
დებულს ჰგავდა. ახალგაღებულ ტაძრებში ცეცხლი აკიაფდა. 
სოფლებიდან ჩამოსული ფორნების თვლები არახრახდა ქუჩის 
ფილაქანზე. დატვირთული ცალკუზა აქლემები ჩამოდიოდნენ 
ფერდობებზე. ზარაფები მებოძირზე მდგარი თავიანთი დუქნე-
ბის დარაბებს აღებდნენ. მიფრინავდნენ ყარყატები. თრთოდ-
ნენ თეთრი აფრები. ტანიტის ჭალაში დოლს უკრავდნენ წმინდა 
მეძავნი, ხოლო მაპალებში აბოლდნენ თიხის კუბოების გამო-
საწვავი ღუმლები.
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სპენდიუსი გადაიხარა მოაჯირზე. კბილები აუკაწკაწდა, 
იმეორებდა:

– აჰ! ჰო... ჰო... პატრონო! მესმის, რად იუკადრისე ახლახან 
სასახლის გაძარცვა.

მათო თითქოს მისი ხმის სისინმა გამოაფხიზლა, თითქოს 
არა ესმოდა რა. სპენდიუსმა განაგრძო:

– Hეჰ, რა სიმდიდრეა! ხოლო რომელთაც ის ეკუთვნის, იარა-
ღიც არა აქვთ მის დასაცავად!

მარჯვენა ხელი გაიშვირა და მიუთითა რამდენიმე ბოგანო-
ზე, რომელნიც ჯებირს გადაღმა სილაში დაღოღავდნენ ოქროს 
ფხვნილის ძიებით გართულნი.

– აი! – უთხრა, – რესპუბლიკა ამ გლახაკებს ჰგავს: ოკე-
ანეებზე გადაფოფრილი ყველა სანაპიროს უფათურებს ხარბ 
ხელებს და ტალღათა ხმაური ისე უჭედავს ყურებს, რომ აღარ 
ესმის ზურგს უკან მომდგარი მბრძანებლის ფეხის ხმა!

ტერასის საპირისპირო მხარეს წაიყვანა მათო და დაანახვა 
ბაღი, სადაც ჯარისკაცთა კალდიმები, ხის ტოტებზე ჩამოკიდე-
ბული, თინათინებდა მზეზე.

– აქ არიან ვაჟკაცნი, უდიდესი მძულვარებით აღვსილნი! 
მათ არაფერი აკავშირებთ კართაგენთან, არც ოჯახი, არც 
ფიცი, არც ღმერთი!

მათო იდგა წინანდებურად კედელს მიყრდნობილი. სპენდი-
უსი მიუახლოვდა და ხმადაბლა განაგრძო:

– გესმის ჩემი, მეომარო? სატრაპებივით ძოწეულში გამოწ-
ყობილნი ვივლით, ნელსაცხებელში გვაბანავებენ; მეც მეყოლე-
ბა მონები! არ მოგბეზრდა მაგარ მიწაზე ძილი, ბანაკებში მოჭ-
მახებული ღვინის სმა და გამუდმებული საყვირის ხმა? იმისი 
იმედი ხომ არა გაქვს, რომ შემდგომ დაისვენებ? თუ – მაშინ, 
როცა დაბრმავებული, დაკოჭლებული, დაძაბუნებული კარდა-
კარ იწანწალებ ყავარჯნით და ბალღებსა და წათხის გამყიდ-
ველებს უამბობ შენი სიჭაბუკის ამბებს? მოიგონე შენი უფრო-
სების უსამართლობა, თოვლში დაბანაკება, მცხუნვარე მზეში 
სიარული, სასტიკი დისციპლინა და ჯვარცმის გამუდმებული 
მუქარა! ამდენი ტანჯვა-წამების შემდეგ საპატიო ფარღული 
მოგიგდეს, ასე ვირს აბამენ ეჟვნების ასხმულას, რომ დარე-
ტიანდეს და დაღლა არ იგრძნოს; და ეს შენ გიყვეს, პიროს-
ზე მამაცს! მაგრამ რომ ინდომებდე! ეჰ! რა ბედნიერი იქნები, 
უზარმაზარ, გრილ დარბაზებში ქნარის ჰანგზე რომ მიეცემი 
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განცხრომას ვარდების სარეცელზე წამოწოლილი, მასხარები-
თა და ქალებით გარშემორტყმული! ნუ მეტყვი, რომ ეს განუ-
ხორციელებელია! განა როქის სპამ არ დაიპყრო რეგიუმი და 
სხვა სიმაგრეები იტალიაში?! ვინ აღგვიდგება? ჰამილკარი აქ 
არაა. ხალხს სძულს მდიდრები; გისკონი რას უზამს მის ირგ-
ვლივ თავმოყრილ ლაჩრებს? შენ მამაცი ხარ! დაგმორჩილდე-
ბიან. წარუძეღ სპას! კართაგენი ჩვენია, შევესიოთ!

– არა! – უთხრა მათომ, – მოლოქის წყევლა მაწევს. მე ეს 
მის თვალებში ვიგრძენ. ამას წინათ კიდევ შავი ერკემალი ვნახე 
ტაძარში, უკუღმა მიდიოდა! – შემდეგ მიმოიხედა და იკითხა: – 
სადაა ის?

სპენდიუსი მიხვდა, რომ უდიდეს მღელვარებას შეეპყრო 
მათო და გაგრძელება ვეღარ გაბედა.

მათ უკან ისევ ბოლავდა ხეები. გაშავებული ტოტებიდან 
დროდადრო მაიმუნების სანახევროდ დამწვარი ჩონჩხები ცვი-
ოდა გაშლილ სუფრებზე. პირდაბჩენილი ჯარისკაცები ხვრი-
ნავდნენ მკვდრების გვერდით, ხოლო ვისაც არ ეძინა, თავი 
ჩაექინდრა დღის სინათლით თვალდაბრმავებულს. გათქერილ 
მიწაზე სისხლის ღვარი იდგა. სპილოები გასისხლიანებულ 
ხორთუმებს აქნევდნენ შემოღობილის ხიმინჯებს შორის. ღია 
ბეღლებში ჩანდა ტომრებიდან გადმობნეული ხორბალი, ჭიშ-
კართან – ბარბაროსთაგან მიყრილი ეტლების რიგი; კედრის 
ტოტებზე ჩამომსხდარი ფარშევანგები კუდებსა შლიდნენ და 
ყივყივებდნენ.

მათოს უძრაობა აკვირვებდა სპენდიუსს. იგი კიდევ უფრო 
გაფითრებულიყო და ერთი წერტილისთვის მიეშტერებინა თვა-
ლები, ცის დასალიერს გაჰყურებდა ტერასის მოაჯირზე ორი-
ვე მჯიღით დაყრდნობილი. სპენდიუსი გადაიხარა და მიხვდა, 
რას უჭვრეტდა მათო. შორს, უტიკის მტვრიან გზაზე, ოქროს 
წერტილი ბრუნავდა. ეს იყო ორჯორშებმული ეტლის ღერძის 
თავი. ხელნის წინ მონა გარბოდა და აღვირი ეჭირა. ეტლში ორი 
ქალი იჯდა. ცისფერი მარგალიტით მოქსელილი ფაფარი ჯო-
რებს სპარსულ ყაიდაზე ჰქონდათ გადმოშლილი ყურებს შო-
რის. სპენდიუსმა იცნო და ყვირილი შეიკავა.

ფართო რიდეს აფრიალებდა ქარი.
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თავი მეორე

სიკაში

ორი დღის შემდეგ როქის სპა კართაგენიდან გავიდა.
ყოველ ჯარისკაცს თითო ოქრო მისცეს იმ პირობით, რომ 

სიკაში დასაბანაკებლად წასულიყვნენ, და ლიქნით უთხრეს:
– თქვენა ხართ კართაგენის მხსნელნი! მაგრამ, თუ აქ დარ-

ჩით, ქალაქი დაიმშევა, ვალის გადახდას ვეღარ შეძლებს. წა-
დით! რესპუბლიკა დაგიმადლებთ შემდეგ ამ დათმობას. და-
უყოვნებლივ ავკრებთ გადასახადებს. ჯამაგირსაც სრულად 
გადაგიხდით და გალერებსაც აღვჭურავთ თქვენთვის, სამშობ-
ლოში წასაყვანად.

მეომრებმა არ იცოდნენ, რა ეპასუხათ ამაზე. ომს დაჩვეული 
ვაჟკაცები მოწყენილნი ისხდნენ ქალაქში. მათი დარწმუნება 
არ გასჭირვებიათ და ხალხი გალავანს მოეფინა, რათა დაენახა, 
როგორ გადიოდნენ ისინი.

მათ მწყობრად გაიარეს ქამონის ქუჩა და სირტის კარი. 
მშვილდოსნები და ჰოპლიტები, მეთაურები და მხედრები, ლუ-
ზიტანიელნი და ბერძნები ერთმანეთში იყვნენ არეულნი, ლა-
ღად მიაბიჯებდნენ, მძიმე კოთურნებს მიახმაურებდნენ ფი-
ლაქანზე. მათი საჭურველი ფილაკვანს დაებრიცა, სახე ბრძო-
ლებში გაშავებოდათ; ხრინწიანი ყვირილი ამოსდიოდა გაბანჯ-
გვლული წვერებიდან; გაგლეჯილი თორნი მახვილის ბუნიკზე 
ჩხარუნებდა და დახვრეტილ აბჯარში მოჩანდა ჯარისკაცთა 
შიშველი ტანი,– საშინელი, როგორც საომარი მანქანა. შუბები, 
ნაჯახები, ნაბდის ქუდები და ბრინჯაოს მუზარადები – ყველა-
ფერი ერთად, თანაზომიერად ირხეოდა. ჯარს აევსო ქუჩა და 
გეგონებოდათ, კედლებს გახეთქავსო შეჭურვილი მეომრების 
ეს დიდი ნიაღვარი, რომელიც მაღალ, ექვსსართულიან, კუპ-
რით შეგლესილ სახლთა შორის დიოდა. რკინისა და ლერწმის 
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ხარიხების მიღმა რიდემობურული ქალები იდგნენ და უჩუმრად 
უმზერდნენ, როგორ მიდიოდნენ ბარბაროსები.

ტერასები, სიმაგრეები, კედლები ფარავდა ბრბოს თვალთა-
გან შავსამოსიან კართაგენელებს. მეზღვაურთა ტუნიკები სის-
ხლის ლაქებივით მოჩანდნენ ამ მუქ ფონზე; ნახევრად შიშველი 
ბავშვები, კანი რომ უბზინავდათ, სპილენძის სალტეებს შორის, 
მწვანით დაფარული სვეტებიდან და პალმების შტოებიდან უქ-
ნევდნენ ხელს მიმავალთ. ზოგი უხუცესიც გამოსულიყო კოშკ-
თა თავანზე. ერთი გრძელწვერიანი კაცი გამოჩნდებოდა ხან აქ 
და ხან იქ, იდგა ღრმად ჩაფიქრებული. არავინ უწყოდა, რატომ 
იქცეოდა ასე. შორს, ზეცის ფონზე, ბუნდოვნად, აჩრდილივით 
ინაკვთებოდა და ქვასავით უძრავად იდგა.

ყველა ღელავდა. ეშინოდათ, ვაითუ, ბარბაროსებმა იგრძნონ 
თავიანთი ძალა და დარჩენის სურვილმა წამოუაროთო. მაგრამ 
მეომრები ისე დანდობილნი ტოვებდნენ ქალაქს, რომ კართაგე-
ნელთ გული მოეცათ და ჯარს შეერივნენ. ფიცილითა და ხვევ-
ნით შეუწუხეს სული. ზოგი გადაჭარბებული გაიძვერობითა 
და თავხედური ლიქნით აქეზებდა – ქალაქიდან ნუ გახვალთო. 
ნელსულნელებას, ყვავილებს და ვერცხლის ხურდას აყრიდ-
ნენ მიმავალთ; სნეულების საწინააღმდეგო ავგაროზებით ასა-
ჩუქრებდნენ, ოღონდ წინასწარ სამგზის აფურთხებდნენ ზედ, 
რათა სიკვდილი მიეზიდათ, ანდა ტურის ბალანს აკერებდნენ, 
რომ თილისმის პატრონს სიმხდალე შეჰპარვოდა გულში. მათ-
თვის მელქარტის წყალობას მოუხმობდნენ ხმამაღლა, ხოლო 
ჩურჩულით – შეჩვენებას.

შემდეგ ბარგმა, სააღალე საქონელმა და ჩამორჩენილებმა 
გაიარეს. ცალკუზიან, ღურკან აქლემებზე ამხედრებული ავად-
მყოფები ვიშვიშებდნენ; დაკოჭლებულთ გადატეხილი შუბები 
დაებიჯგებინათ. ლოთებს ტიკები მოჰქონდათ, ხოლო ღორმუ-
ცელებს – ხორცი, ღვეზლები, ხილი, ლეღვის ფოთლებში გახ-
ვეული ერბო და ტილოს ტომრებში ჩაჩუთული თოვლი. ზოგს 
საჩრდილობელი ეჭირა ხელში და თუთიყუში ეჯდა მხარზე. 
მიჰყავდათ ძაღლები, ქურციკები და ავაზები. ვირზე შემომსხ-
დარი ლიბიელი დედაკაცები თათხავდნენ ზანგის ქალებს, რო-
მელთაც მალქის საროსკიპოები მიეტოვებინათ და ჯარისკა-
ცებს ასდევნებოდნენ; ზოგი ძუძუს აწოვებდა მკერდზე ტყავის 
თასმებით ჩამოკიდებულ ბალღს. კარვებით დატვირთული ჯო-
რები წელში იზნიქებოდნენ საპალნის სიმძიმისაგან და მარეკ-
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ნი მახვილის ჩხვლეტით მიერეკებოდნენ. აქვე მოლასლასებდა 
უამრავი მსახური და დაჩაჩანაკებული, ციებისგან გაყვითლე-
ბული და დამღიერებული თულუხჩი; ესენი იყვნენ ბოგანოები 
კართაგენელ მდაბიოთაგან, რომელნიც ბარბაროსებს მიჰკედ-
ლებოდნენ.

როცა ამათაც ჩაიარეს, ქალაქის კარიბჭე მიხურეს. ხალხი 
მაინც არ ჩამოდიოდა კედლებიდან. ლაშქარი მალე ნახევარ-
კუნძულის ყელის მთელ სიფართეზე გაიშალა.

ჯარი უთანაბრო ნაწილებად დაიყო. შუბები ბალახის მაღალ 
ღერებს დაემსგავსნენ სიშორეში, შემდეგ სავსებით დაიკარგ-
ნენ მტვრის ბუღში; ჯარისკაცები კართაგენისკენ მიხედვისას 
ვერაფერს არჩევდნენ, გარდა გრძელი კედლებისა, რომელნიც 
უკაცრიელი ქონგურებივით ინაკვთებოდნენ ცისკიდურზე.

ბარბაროსებს ყვირილი შემოესმათ. იფიქრეს – ნაწილი ალ-
ბათ ქალაქში დარჩა და რომელიმე ტაძრის ძარცვით იქცევს 
თავსო. მათ არ უწყოდნენ, ზუსტად რამდენი იყვნენ. ბევრი 
იცინეს ამის გამო. შემდეგ ისევ განაგრძეს გზა.

უხაროდათ, რომ წინანდებურად ერთად მიაბიჯებდნენ მინ-
დვრებზე. ბერძნებმა მამერტინების ძველებური სიმღერა შე-
მოსძახეს:

– შუბითა და მახვილით ვხნავ და ვიმკი. მე ვარ მამა სახლი-
სა! აბჯარაყრილი მტერი ჩემს ფერხთით განერთხმის მიწას და 
მიწოდებს უფალს და მეფეს.

ყვიროდნენ, ხტოდნენ, გულმხიარულნი ჰყვებოდნენ არა-
კებს. დასრულდა ჟამი ჭირთა თმენისა. ტუნისს რომ მიაღწიეს, 
ზოგიერთმა შეამჩნია, რომ ბალეარელ მეშურდულეთა რაზმი 
აკლდათ, მაგრამ – შორს არ იქნებიანო და მეტი აღარ უფიქ-
რიათ ამაზე.

ნაწილი სახლებში დაბინავდა, სხვანი – გალავნის ძირას. მო-
ქალაქენი მოდიოდნენ ჯარისკაცებთან სასაუბროდ.

მთელი ღამის განმავლობაში ცეცხლი გიზგიზებდა ცისკი-
დურზე, კართაგენის მხარეს. ხანძრის გამონაკრთომი გიგან-
ტური ჩირაღდნებივით ალანძულიყო გაქვავებული ტბის იქე-
თა ნაპირას. არცერთმა მეომარმა არ უწყოდა, რას დღესასწა-
ულობდნენ იქ.

მეორე დღეს ბარბაროსებმა ნათესებით დაფარული ველი გა-
დაიარეს. გზის გასწვრივ პატრიციების მამულები იყო ჩარიგე-
ბული. პალმის ჭალაკებში რუები მოწანწკარებდა; ზეთისხილის 
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ხეები გრძელ მწვანე მწკრივებად დაერგოთ. გორაკთა შორის 
ვარდის ბურუსი იდგა. შორს ლურჯი მთები აღმართულიყვნენ. 
თბილი ქარი ქროდა. კაქტუსების ფართო ფოთლებზე ქამელე-
ონები დახოხავდნენ.

ბარბაროსებმა ნაბიჯი შეანელეს.
განკერძოებულ რაზმებად მიდიოდნენ, ანდა ცალ-ცალკე, 

შორიშორს მიჰყვებოდნენ ერთმანეთს. ვენახებში გადადიოდ-
ნენ და ყურძენს მიირთმევდნენ. ბალახებში კოტრიალობდ-
ნენ და განცვიფრებით შესცქეროდნენ ხარების ხელოვნურად 
დაგრეხილ გრძელ რქებს, ნერბ ცხვრებს, რომელთაც ტყავი 
ჰქონდათ ჩამოცმული საწმისის დასაფარავად, – ჯვარედინად 
რომბებივით დახნული მიწის ორნატებს, გემის ღუზების მსგავს 
სახნისებს გუთნისას და ბროწეულის ხეებს, რომლებსაც სილ-
ფიუმით რწყავდნენ. ხიბლავდათ მიწის ბარაქა და ადამიანის 
ბრძნული გამოგონებანი.

საღამოს გაუშლელ კარვებზე დაწვნენ და ვარსკვლავების-
კენ პირმიქცეულნი, რულმორეულნი ნანობდნენ, რომ ჰამილკა-
რის ღრეობა დასრულებულიყო.

მეორე დღეს, ნაშუადღევს, ერთი მდინარის ნაპირას დადგ-
ნენ, ოლეანდრების ბუჩქნარში. სასწრაფოდ დაყარეს შუბები, 
ფარები, შეიხსნეს ქამრები; ყიჟინით იბანდნენ თავ-პირს, მუზა-
რადებით იღებდნენ წყალს, ზოგი მუცელზე გაწოლილიყო და 
სვამდა ტვირთჩამოხსნილ საქონელთან ერთად.

ჰამილკარის ბაღში მოპარულ აქლემზე ამხედრებულმა 
სპენდიუსმა შორით თვალი ჰკიდა მათოს, რომელსაც დაჭრილი 
ხელი მკერდზე ჩამოეკიდებინა. უქუდოს თავი ჩაეღუნა, წყალს 
ასმევდა თავის ჯორს და ლივლივა ჭავლს დასცქეროდა. სპენ-
დიუსი მისკენ გაექანა, ბრბოს მიარღვევდა და ეძახდა: 

– პატრონო! პატრონო!
მათომ ცალყბად უთხრა მადლობა დალოცვისთვის. სპენ-

დიუსმა ყურადღება არ მიაქცია ამას და უკან აედევნა. დრო-
დადრო შეშფოთებით მოიხედავდა ხოლმე კართაგენის მხარეს.

იგი ბერძენი რიტორისა და კამპანიელი მეძავის ბუში იყო. 
თავდაპირველად ქალებით ვაჭრობას გაემდიდრებინა, შემდგომ 
გემის დაღუპვას გაეღატაკებინა; სამნიელ მწყემსებთან ერთად 
ეომა რომაელთა წინააღმდეგ. დაეტყვევებინათ. გაქცეულიყო, 
მაგრამ ისევ დაეჭირათ, ქვის სამტეხლოებში ემუშავებინათ, 
ცხელ საქვაბეებში მრავალგზის დახუთვოდა სული, ყელი ამო-
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ხაფვროდა წამების დროს ყვირილით, მრავალი პატრონის ხელ-
ში გამოევლო და ყოველი მათგანის სისასტიკე ეწვნია. ბოლოს, 
ერთ დღეს ზღვაში გადამხტარიყო ტრირემიდან, რომელზედაც 
მენიჩბედ ჰყოლოდათ. ჰამილკარის მეზღვაურებს შეეფარები-
ნათ მომაკვდავი და კართაგენში ჩამოეყვანათ, სადაც ერგას-
ტულში, მონების დილეგში, ჩაემწყვდიათ. კართაგენს რომიდან 
გამოქცეულნი რომაელებისთვის უნდა გადაეცა. შეშინებულ 
სპენდიუსს ესარგებლა არეულობით და თავისთვის ეშველა, 
როქის სპას მიჰკედლებოდა.

მთელ გზაზე მათოს არ მოსცილებია, მიართმევდა საჭმელს, 
ეხმარებოდა ჩამოხდომისას, საღამოობით ნოხს უგებდა სას-
თუმლად. მისმა მზრუნველობამ გული მოულბო მათოს და თან-
დათან გაუხსნა კრიჭა.

მათო სირტის ყურეში იყო დაბადებული. მამას ამონის ტა-
ძარში დაჰყავდა თურმე სალოცავად. მერე სპილოებზეც უნა-
დირია გარამელთა ტყეებში. ბოლოს კართაგენის სამსახურში 
შევიდა. დრეპანუმის აღების შემდეგ ტეტრარქის წოდება მი-
ანიჭეს. რესპუბლიკას ოთხი ცხენი, ოცდასამი მედიმნი ხორბა-
ლი და მთელი ზამთრის ჯამაგირი ემართა მისი. მათოს ეშინო-
და ღმერთებისა და სურდა თავის მამულში მომკვდარიყო.

სპენდიუსი უამბობდა თავის მოგზაურობათა, იმ ტომთა და 
ტაძართა შესახებ, რომელთაც ქვეყნის ზურგზე ხეტიალისას 
გადასწყდომოდა. ბევრი რამ შეესწავლა: იცოდა სანდლების 
კერვა და შუბის ტარის გათლა, ბადეთა ქსოვა, გარეული ცხო-
ველების მოშინაურება და თევზის მოხარშვა.

ზოგჯერ შეწყვეტდა ხოლმე ლაპარაკს და ყრუ, ხორხისმიერ 
ზახილს ამოუშვებდა, მათოს ჯორი ფეხს აუჩქარებდა, სხვა 
ცხოველებიც აჩქარდებოდნენ. შემდეგ სპენდიუსი ისევ განაგ-
რძობდა საუბარს. შეშფოთებული იყო. მხოლოდ მეოთხე საღა-
მოს დამშვიდდა.

ისინი მხარდამხარ მიაბიჯებდნენ წყების გვერდით გორაკის 
ფერდობზე. ქვევით ველი იყო გადაშლილი და დასალიერი ღა-
მის ბურუსში იკარგებოდა. ჯარისკაცთა მწკრივები, რომლებიც 
მათ ქვევით მიდიოდნენ, ტალღებივით ირხეოდნენ ბინდბუნდში. 
დროდადრო მთვარით გაშუქებულ მინდორს გადაუვლიდნენ. 
მაშინ შუბის წვერი ვარსკვლავივით ციალებდა, მუზარადები 
წამით გაბრწყინდებოდნენ, შემდეგ გაქრებოდნენ და სხვები გა-
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მოჩნდებოდნენ მათ ადგილას. შორს ბღაოდა გამოღვიძებული 
ნახირი და უსაზმნო სიმშვიდე ეფინებოდა თითქოს დედამიწას.

თავგადაწეული, სანახევროდ თვალებდახუჭული სპენდიუსი 
ღრმად ისუნთქავდა გრილ ნიავს, ხელებს შლიდა და თითებს 
კვარჯღავდა, რათა უკეთ შეეგრძნო სიტკბოება, ტანში რომ 
ეღვრებოდა. შურისძიების დაუცხრომელმა წყურვილმა წამო-
უარა. ტუჩებზე ხელი მიიჭირა, რომ ქვითინი შეეკავებინა და 
ვნებით შემთვრალმა და ცნობამიხდილმა ხელი გაუშვა ავშარას 
თავისი აქლემისას, რომელიც გრძელი, თანაბარი ნაბიჯებით 
მიირწეოდა. მათო ნაღველს მისცემოდა, ფეხები მიწამდე ჩა-
მოეშვა და ბალახი, რომელიც კოთურნებს სწვდებოდა, განუწყ-
ვეტლივ შრიალებდა. გზა ისე გაგრძელდა, თითქოს არასდროს 
გათავდებოდა. ხეობათა ბოლოს მრგვალი ველობები ხვდებო-
დათ, შემდეგ ისევ მინდორზე გადიოდნენ და მთები, რომლებიც 
კრავდნენ ჰორიზონტს, თითქოს შორს იწევდნენ, რაც უფრო 
უახლოვდებოდა მიმავალი ლაშქარი. ხანდახან მწვანე იალ-
ღუნებს შორის მდინარე გამოჩნდებოდა და ისევ მიუხვევდა, 
დაიმალებოდა გორაკებს იქით. ზოგჯერ გვერდს აუვლიდნენ 
უზარმაზარ პიტალოს, გემის წინამხარს ან რომელიმე ბუმბე-
რაზის კვარცხლბეკს რომ წააგავდა.

გზაზე ერთიმეორისგან თანაბარი მანძილის დაშორებით 
ხვდებოდათ პატარა ოთხკუთხა ტაძრები, რომელთაც სიკაში 
მიმავალი მლოცველები თავშესაფრად იყენებდნენ. სალოცა-
ვები აკლდამებივით იყო დაგმანული. ლიბიელები გამეტებით 
უბრახუნრბდნენ კარებზე – გააღეთო. შიგნიდან ჩამიჩუმი არ 
ისმოდა.

დამუშავებული მინდვრები გაიშვიათდა. ჯარი შევიდა სი-
ლიან უდაბნოში, სადაც აქა-იქ ამოშვერილიყო მეჩხერი ეკალ-
ნარი. ცხვრის ფარა კორტნიდა ქვებს შუა ამოწვერილ ბალახს. 
ცისფრად შეღებილი საწმისებით წელგაკრული ქალები მწყემ-
სავდნენ ფარას, კლდეთა შორის შუბოსან მეომრებს მოჰკრავ-
დნენ თუ არა თვალს, კივილ-წივილით გარბოდნენ და იკარგე-
ბოდნენ.

მოწითალო ბორცვებს შუა დერეფანივით გაჭიმულ გრძელ 
ხეობას მიჰყვებოდნენ მოლაშქრენი. უეცრად გულისამრევი 
სუნი ეცათ და უცნაური სანახავი იხილეს: ერთი ხის ფოთლებ-
ში, საკმაოდ მაღლა, ლომის თავი მოჩანდა.
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მიირბინეს. ლომი ოთხივე კიდურით გაეკრათ ჯვარზე ბო-
როტმოქმედივით. უზარმაზარი დრუნჩი მკერდში ჩაერგო 
მხეცს, ხოლო წინა ტორები ფაფრით ჰქონდა სანახევროდ და-
ფარული და ფრინველის ფრთებივით გაშლილი. გადაჭიმული 
კანის ქვეშ ნეკნები ამობურცვოდა, ოდნავ აწეული უკანა ტო-
რები ერთიმეორეზე მიელურსმათ. შავი სისხლი მოღვენთავ-
და ბალანზე და ჯვრის გასწვრივ ჩამოპორწიალებული კუდის 
წვერზე სტალაქტიტებივით შედედებულიყო. ჯარისკაცები 
გაამხიარულა ამ სანახაობამ; კონსულსა და რომის მოქალაქეს 
ეძახდნენ ჯვარცმულ ლომს და კენჭებს ესროდნენ თვალებზე 
მისეული მუმლის ასაქშევად.

ასი ნაბიჯის დაშორებით კიდევ ორი ლომი იყო ჯვარცმული. 
შემდეგ უეცრად გამოჩნდა გრძელი მწკრივი ჯვრებისა, რომ-
ლებზედაც ლომები იყვნენ გაკრულნი. ზოგი დიდი ხნის მკვდა-
რი იყო და ხეზე ჩონჩხის ნარჩენებიღა შერჩენილიყო. სხვანი სა-
ნახევროდ დახრულნი იყვნენ, საშინლად დასჯღანოდათ ლაშ-
პირი; ზოგიერთი უზარმაზარი იყო. ჯვრების ძელი იზნიქებოდა 
მათი სიმძიმით, ქარი აქანავებდა მათ და შავი ყორნები გუნდ-
გუნდად დასტრიალებდნენ თავს განუწყვეტლივ. ასე იყრიდნენ 
ჯავრს კართაგენელი გლეხები, როდესაც ველურ მხეცს შეიპყ-
რობდნენ, ამით სურდათ დაეშინებინათ ნადირი. ბარბაროსებს 
სიცილი პირზე შეაცივდათ და დიდხანს იდგნენ გაოგნებულნი. 
`ეს რა ხალხია,~ – ფიქრობდნენ ისინი, – `რომ ლომების ჯვარც-
მით იქცევს თავს!~

განსაკუთრებით აღელდნენ და შეწუხდნენ ჩრდილოეთის 
მკვიდრნი, სნეულება დაერიათ; ალოეს ეკლებზე დაეკაწრათ 
ხელები, უზარმაზარი კოღოები ჩაბზუოდნენ ყურებში; ფაღა-
რათი მოედო ჯარს. წუხდნენ, რომ ამდენ ხანს ვერ მიაღწიეს 
სიკას. შეეშინდათ – ვაითუ, გზა დაგვებნეს და უდაბნოში ამოვ-
ყოთ თავი, ამ ქვიშათა და საშინელებათა ქვეყანაშიო. ბევრმა 
გზის გაგრძელება არ ისურვა, ზოგი კართაგენისკენ გაბრუნდა.

ბოლოს, მეშვიდე დღეს, ქედის ძირის გაყოლებით კარგა 
ხნის სიარულის შემდგომ, გზამ მარჯვნისკენ მიუხვია და მათ 
დაინახეს თეთრ კლდეებზე წამომართული ზღუდეთა ხაზი. 
მერე თვალწინ გადაეშალათ მთელი ქალაქი. ლურჯი, ყვითელი 
და თეთრი რიდეები ფრიალებდა ქონგურებზე მეწამული და-
ისის სინათლეში. ეს ტანიტის ქურუმი ქალები მოცვენილიყვნენ 
მამაკაცთა შესახვედრად, სიმაგრეთა გასწვრივ გამწკრივებუ-
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ლიყვნენ და დაირებს აჯაჯგურებდნენ, ჩანგებს აჟღერებდნენ, 
წინწილებს არხევდნენ. მათ ზურგს უკან, ნუმიდიის მთებს გა-
დაღმა, ჩამავალი მზის სხივები ატანდა ქნართა სიმებს შორის, 
რომლებსაც შიშველი ხელებით უკრავდნენ. ჟამდაჟამ საკრავ-
თა ხმა მიწყდებოდა ერთბაშად და გულისგანმგმირავი კივილი 
ატყდებოდა, მძაფრი, მძვინვარე, ჟამიერი, მსგავსი ყეფისა, 
რასაც ტუჩების ორსავე კუთხეზე ენის ცემით გამოსცემდნენ. 
ზოგნი იდაყვებს დაყრდნობოდნენ, ნიკაპი მუჭში მოექციათ და 
სფინქსებივით უძრავი თავიანთი დიდი, შავი თვალები მიეშტე-
რებინათ მომავალი ჯარისათვის.

თუმცა წმინდა ქალაქი იყო სიკა, მაინც ვერ დაიტევდა ამო-
დენა სპას. მარტო ტაძარს მინაშენებითურთ ნახევარი ქალაქის 
სივრცე ეკავა. ამიტომ ბარბაროსები მინდორზე განლაგდნენ 
გუნებისამებრ, დისციპლინირებული ნაწილები – რაზმებად, 
სხვანი – ეროვნებებისდა მიხედვით, ანდა როგორც მოეპ რი-
ანათ.

ბერძნებმა ერთიმეორის გასწვრივ ჩაამწკრივეს ტყავის კარ-
ვები, იბერიელებმა ტილოს ტალავრები წრიულად გამართეს, 
გალებმა ალაჩუხები შეკრეს, ლიბიელებმა ქვით აახოხოლეს 
ყორეები, ხოლო ზანგებმა ფრჩხილებით ამოთხარეს სილაში 
საძილე ორმოები. ბევრმა არ იცოდა, სად დაბინავებულიყო და 
საბარგულებთან დაწრიალებდა, ღამით კი მიწაზე იძინებდა 
დაფხრეწილ ლაბადაში გახვეული.

                 
***

მათ ირგვლივ გადაშლილიყო მთებით გარშემორტყმული 
ვაკე. აქა-იქ ბორცვებზე პალმები გადმოხრილიყვნენ. ნაძვები 
და მუხები მუქ ლაქებად აჩნდნენ ხევისპირებს. ზოგან ხანდახან 
გრძელი ყაწიმივით დაეშვებოდა ზეციდან წვიმა, მაშინ როდე-
საც სხვაგან ველ-მინდვრებს კვლავინდებურად ლაჟვარდი და 
მცხუნვარება ადგა თავს. მერე თბილი ქარი მტვრის კორიან-
ტელს დააყენებდა; ნაკადული მიჩქრიალებდა სიკას კლდეებზე, 
სადაც ქვეყნის მეუფის – კართაგენის ვენერას ოქროსსახურა-
ვიანი, ბრინჯაოსსვეტებიანი ტაძარი წამომართულიყო. ყოვე-
ლივე მისი სულით იყო განმსჭვალული თითქოს. ეს ბორცვიანი 
რელიეფი, სითბოსა და სიცივის მონაცვლეობა და სინათლის 
თამაში აცხადებდა მის მიუწვდომელ ძლიერებას და მისი მარა-
დიული ღიმილის სიმშვენიერეს. მთების მწვერვალები ნამგალა 
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მთვარის კიდეებს ჰგავდა, ზოგი ქალის კერტებდაბერილ ძუ-
ძუებს ემსგავსებოდა და დაღლილი ბარბაროსები რაღაცნაირ 
საამო მოთენთილობას გრძნობდნენ.

სპენდიუსმა თავისი აქლემი გაყიდა და ამ ფულით მონა შე-
იძინა. მთელი დღეების განმავლობაში ეძინა მათოს კარვის წინ 
გაშოტილს. ზოგჯერ ელდით ეღვიძებოდა – სიზმრად მათრახის 
სისინი ეზმანებოდა. გამოფხიზლებული ღიმილით გადაისვამდა 
ხელს ნაიარევით დასერილ ფეხებზე, იმ ადგილას, სადაც დიდ-
ხანს ეკიდა ბორკილები, და შემდეგ ისევ ძილად მიეგდებოდა.

მათო იტანდა მის სიახლოვეს. როცა სადმე წავიდოდა, მხა-
რიღლივ მახვილგადაკიდებული სპენდიუსი ხელარგნოსანივით 
დასდევდა ყველგან. მათო დაუდევრად ეყრდნობოდა ხელით 
მხარზე: სპენდიუსი დაბალი იყო.

ერთ საღამოს ბანაკის შუკაში მიაბიჯებდნენ და თეთრმო-
სასხამიანი ხალხი შენიშნეს. მათ შორის ნარჰავასიც ერია, ნუ-
მიდიელთა უფლისწული. მათოO აცახცახდა.

– მოიტა ხმალი! – წამოიძახა,– უნდა მოვკლა!
– დაიცა! – შეაჩერა სპენდიუსმა.
ნარჰავასი მათკენ მოდიოდა.
მან ორივე ცერი დაიკოცნა შერიგების ნიშნად და თავისი 

ფიცხი საქციელი ღრეობაზე სიმთვრალეს გადააბრალა. შემ-
დეგ დიდხანს აგინებდა კართაგენს, თუმცა არ უთქვამს, თუ 
რატომ შეერთებოდა როქის სპას.

`ჯარს ღალატობს თუ რესპუბლიკას?~ – თავს ეკითხებოდა 
სპენდიუსი და, რადგანაც ყოველგვარი არეულობიდან თავის-
თვის სარგებელს გამოელოდა, მადლიერი იყო ნარჰავასისა იმ 
მომავალ მუხანათობათა გამო, რასაც უეჭველად ჩაიდენდა ნუ-
მიდიელთა ბელადი.

ნარჰავასი დარჩა როქის სპასთან. ეტყობოდა, მათოსთან 
დაახლოება სურდა. მსუქან-მსუქან თხებს, ოქროს ქვიშას და 
სირაქლემას ფრთებს უგზავნიდა. მისი ლაქუცით განცვიფრე-
ბული ლიბიელი ყოყმანობდა, არ იცოდა – ასევე მოქცეულიყო, 
თუ რისხვა მიეგო. სპენდიუსი აწყნარებდა და მათოც ემორჩი-
ლებოდა მონას. იგი ჯერაც ვერ გამორკვეულიყო და უნიათო-
ბისგან ვერ დაეღწია თავი იმ კაცივით, საწამლავი რომ შეუს-
ვამს და აუცილებლად რომ უნდა მოკვდეს.

ერთ დღეს სამივენი ლომებზე სანადიროდ წავიდნენ. ნარ-
ჰავასმა ხანჯალი დამალა მოსასხამის კალთაში. სპენდიუსი არ 
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მოშორებია, სულ უკან დასდევდა და შინ ისე მობრუნდნენ, რომ 
ნარჰავასს ხანჯალი არ ამოუღია.

მეორეჯერ ნუმიდიელმა ძალზე შორს გაიტყუა ისინი, თა-
ვისი სამეფოს საზღვრებამდე მიიყვანა. ერთ ვიწრო ხეობაში 
მოხვდნენ. ნარჰავასმა ღიმილით განაცხადა – გზა აღარ ვიციო. 
სპენდიუსმა გაიგნო გზა.

წინასწარმეტყველივით დამწუხრებული მათო მზის ამოსვ-
ლისთანავე მიდიოდა ველ-მინდვრებზე სახეტიალოდ. სილაზე 
დაწვებოდა სადმე და საღამომდე უძრავად ეგდო.

ჯარის ყველა მისანს ეთათბირა, იმათაც, ვინც გველის 
ხოხვაზე მკითხაობდა და ვინც ვარსკვლავებზე კითხულობდა 
ბედს, აგრეთვე – ვინც მკვდრის ფერფლს უბერავდა სულს და 
ისე მისნობდა. ყლაპავდა აშიფს, მთის კამას და ჭრელი უნასე-
ბის გულისგამყინავ შხამს; ზანგი ქალები მთვარის სინათლეზე 
უგალობდნენ ბარბაროსულ შელოცვებს და ოქროს ბებუთებით 
უკაწრავდნენ შუბლის კანს. ფარღულებითა და ავგაროზებით 
დაიტვირთა. რიგრიგობით ევედრებოდა ბაალ-ქამონს, მოლოქს, 
შვიდ ქაბირს, ტანიტსა და ბერძენთა აფროდიტეს. სპილენძის 
ფირფიტაზე ამოკვეთა ერთი სახელი და თავისი კარვის შესასვ-
ლელთან ჩაფლა სილაში. სპენდიუსს ესმოდა, როგორ ოხრავდა 
და ბოდავდა იგი.

ერთ ღამეს შევიდა შიგნით.
ცხედარივით დაშიშვლებული მათო ლომის ტყავზე გართხ-

მულიყო გულაღმა და სახე ხელებით დაეფარა; დაკიდული სან-
თური აშუქებდა მის თავთან, კარვის დედაბოძზე, ჩამოკიდე-
ბულ იარაღს.

– იტანჯები? – ჰკითხა მონამ.– რა გინდა? მითხარი! – და 
მხარზე მოავლო ხელი, შეაჯანჯღარა, რამდენჯერმე ჩასძახა: – 
პატრონო! პატრონო!

ბოლოს მათომ აღაპყრო დიდი, ამღვრეული თვალები და  
ახედა.

– მისმინე! – უთხრა ხმადაბლა და თითი მიიდო ტუჩებზე. – 
ღმერთები გამირისხდნენ! ჰამილკარის ქალის სახე არა მცილ-
დება! მეშინია მისი, სპენდიუს! – მოჩვენებისგან შეშინებული 
ბავშვივით მიეკრა მონას მკერდზე, შემდეგ გა ნაგ რძო:

– მითხარი რამე! ავადა ვარ! განკურნება მინდა! ყველაფერი 
ვცადე! იქნებ, შენ იცოდე უებარი შელოცვა, ან უფრო ძლიერ 
ღმერთებს იცნობ, იქნება?
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– რად გინდა? – ჰკითხა სპენდიუსმა.
მათომ თავში მუშტები წაიშინა და უპასუხა:
– ეგების მოვიშორო!
შემდეგ თავისთვის დაიწყო ლაპარაკი, ხამუშ-ხამუშ ისროდა 

სიტყვებს:
– მე ის მსხვერპლი ვარ უეჭველად, მას რომ აღუთქვამს 

ღმერთებისთვის!...U უჩინარი ჯაჭვით შემკრა, შემბოჭა. რომ 
დავდივარ, მე კი არა, ის დადის; რომ ვჩერდები, იგი ისვენებს 
მაშინ! მისი თვალები მწვავენ, მისი ხმა მესმის. იგი გარს მერტ-
ყმის, მმსჭვალავს. მგონია, ჩემს სულად იქცა! და მაინც უნაპი-
რო ოკეანის უჩინარი ტალღებია ჩვენ შუა თითქოს! შორეული 
და მიუწვდომელია იგი! მშვენიერების ბრწყინვალება ნათლის 
ღრუბელივით მოსავს; და ზოგჯერ ვფიქრობ, რომ არასოდეს 
მინახავს... რომ არც არსებობს... რომ ყოველივე ეს სიზმარია!...

ასე გოდებდა მათო ბნელში. ბარბაროსთა ბანაკს ეძინა. მის 
შემყურე სპენდიუსს მოაგონდა ის ჭაბუკები, ოქროს თასები 
რომ ეპყრათ ხელთ და ევედრებოდნენ მას ოდესღაც, როდესაც 
ქალაქებში დაატარებდა თავის მეძავ ქალებს. მონას შეებრალა 
მათო და უთხრა:

– გამაგრდი, ჩემო პატრონო! გამაგრდი, ღმერთებს კი ნუ 
ევედრები, ადამიანის ვედრებას ყურადღებას არ აქცევენ ისი-
ნი! გულდედალივით რად სტირი! არა გრცხვენია, ქალისთვის 
ეგრე რომ იტანჯავ თავს?

– განა ბავშვი ვარ! – უთხრა მათომ, – ხომ არ გგონია, ქალის 
სახე ან სიმღერა მხიბლავდეს კიდევ? დრეპანუმში თავლებს 
ვაგვევინებდი დიაცებს, მყოლია ქალი იერიშის დროსაც კი, მა-
შინაც კი, ჭერი რომ გვენგრეოდა თავზე და ფილაკვნებს არ შე-
ეჩერებინათ სროლა!... მაგრამ ეს ქალი, სპენდიუს, ეს ქალი!...

მონამ შეაწყვეტინა:
– ჰამილკარის ასული რომ არ იყოს...
– არა! – წამოიძახა მათომ, – იგი კაციშვილს არა ჰგავს! დაგი-

ნახავს მისი ხშირი წარბების ქვეშ ფართოდ გახელილი თვალე-
ბი, საზეიმო თაღებში გამობრწყინებულ მზეებს რომ ჰგვანან? 
გაიხსენე: როცა გამოჩნდა, ჩირაღდნების ალი გამქრქალდა; 
ფარღულის ალმასებს შორის გამომკრთალი შიშველი კანი მისი 
მკერდისა პატიოსან თვლებზე უფრო ელვარე იყო; უკან ისეთ 
სურნელს ტოვებდა, ტაძარში რომ დგას და მთელ მის სხეულში 
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რაღაც ღვინოზე მეტად ტკბილი და სიკვდილზე უფრო საზარე-
ლი გამოსჭვიოდა. ჯერ მოდიოდა, შემდეგ შედგა...

გაოგნებული გაჩუმდა, თავი დახარა, თვალები გაუშტერდა.
– მწყურია ის! მინდა! ვკვდები მისი სურვილით! ოცნება 

– თითქოს ჩემს მკლავებში მყავდეს ჩახვეული, გიჟური სიხა-
რულით მათრობს, მაგრამ თანაც მძულს იგი, სპენდიუს! მინდა 
ვგვემო! რა ვქნა? თავს მონათა ბაზარზე გავიყიდდი, ოღონდ 
მისი ყმა გავმხდარიყავი, შენ ხომ იყავი იმისი მონა! შეგეძლო 
გემზირა მისთვის. მელაპარაკე მასზე. ხომ ყოველ ღამით გამო-
დიოდა თავისი სასახლის უმაღლეს ტერასაზე? აჰ! ქვებს უნდა 
ეცახცახათ მისი სანდლების ქვეშ და ვარსკვლავები ძირს უნდა 
ჩამოსულიყვნენ მის სანახავად!

გაშმაგებული მათო დაეცა და დაკოდილი ხარივით ახ რი-
ალდა.

შემდეგ სიმღერა დაიწყო:
– იგი მისდევდა ჭალაკში დედალ ურჩხულს, რომლის კუდი 

ვერცხლის ნაკადულივით მიიკლაკნებოდა დაცვენილ ფოთ-
ლებში.

მათო ბაძავდა სალამბოს ხმას და წინ გაშვერილ ხელებს ისე 
ამოძრავებდა, თითქოს სალამბოს ნაზი თითები ეხებოდნენ ქნა-
რის სიმებს.

სპენდიუსი ანუგეშებდა, მაგრამ მათო იმასვე იმეორებდა, 
რაც თქვა, და ღამეები გადიოდა ასეთ ოხვრა-კვნესასა და შე-
გონებებში.

მათო ცდილობდა მწუხარება ღვინოში ჩაეხშო. გამოფხიზ-
ლებულს კიდევ უფრო იპყრობდა დარდი. ცდილობდა კამათელ-
ზე გადაეყოლებინა გული და ერთიმეორის მიყოლებით თავისი 
ოქროს ფარღულის ყველა თვალი წააგო. ქალღმერთის მხევ-
ლებთან დაჰყვებოდა სხვებს, მაგრამ გორაკიდან ქვითინით ჩა-
მოდიოდა, თითქოს დაკრძალვიდან ბრუნდებოდა.

სპენდიუსი კი, პირიქით, უფრო გათამამდა და გამხიარულ-
და. ხშირად ნახულობდნენ თალარქვეშ გამართულ დუქნებში 
ჯარისკაცებთან ბაასით გართულს. აახლებდა ძველ აბჯარს, 
აპრიალებდა ხანჯლებს; მინდვრად სამკურნალო ბალახებს 
კრეფდა ავადმყოფთათვის, ხუმრობდა, მახვილაკობდა, ენამ-
ზეობდა; ბარბაროსები დაეჩვივნენ მის სამსახურს. ყველას 
შეაყვარა თავი.
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როქის სპა ელოდა კართაგენის ელჩს, რომელსაც ოქროთი 
გავსებული ბათმანებით დატვირთული ჯორები უნდა მოეყვა-
ნა. ისევ და ისევ ანგარიშობდნენ და სილაზე თითებით წერდნენ 
ციფრებს, მომავლის გეგმებს აწყობდნენ; მხევლები და მონები 
გვეყოლება, მიწა გვექნებაო, – ფიქრობდნენ. ზოგს სურდა მი-
წაში ჩაეფლა განძი, ზოგსაც უნდოდა თან წაეღო და ხომალდს 
ნდობოდა. უსაქმურობამ ხასიათი გაუფუჭათ. გამუდმებული 
აყალმაყალი იყო მხედრებსა და ქვეითებს, ბარბაროსებსა და 
ბერძნებს შორის; განუწყვეტლივ გაისმოდა ქალების ყურისწამ-
ღები კაპასი.

ყოველდღე ემატებოდათ ხალხი, რომელთაც მზისგან თავის 
დასაფარავად ბალახბულახის კონები ჩამოეფხატათ ქუდებად. 
ესენი იყვნენ მდიდარ კართაგენელთა მოვალენი, რომელთაც 
იძულებით ამუშავებდნენ მინდვრებში და ახლა გამოქცეულიყ-
ვნენ თავდასახსნელად. მათ უერთდებოდა უამრავი ლიბიელი, 
გადასახადებისგან გაღატაკებული გლეხობა, დევნილები, ბო-
როტმოქმედნი; ჯარს ეკედლებოდა მოვაჭრეთა ურდო, ღვინი-
სა და ზეთის გამყიდველნი, რომელნიც იმას გაეშმაგებინა, რომ 
არ მიეზღოთ, რაც ერგებოდათ, და რესპუბლიკის წინააღმდეგ 
იყვნენ განწყობილნი ამის გამო. სპენდიუსი ყელს იგლეჯდა 
კართაგენის გინებით. მალე სურსათ-სანოვაგე შემოაკლდათ. 
ლაპარაკი დაიწყეს; ერთობლივად შევესიოთ კართაგენს, ანდა 
რომაელებს მოვუწოდოთო.

***

ერთ საღამოს, ვახშმობის ხანს, შემოესმათ ყრუ ჟღრიალი, 
რომელიც თანდათან ახლოვდებოდა. შორით, უსწორმასწორო 
გზაზე, რაღაც წითელი საგანი გამოჩნდა.

ეს იყო სირაქლემას ნაკრტენით ძგიდეებშემკული დიდი, ძო-
წისფერი ტახტრევანი. ბროლის შიბები და მარგალიტის ასხმუ-
ლები ეხათქუნებოდნენ დახშულ მოფარდაგულს. ტახტრევანს 
აქლემები მოჰყვებოდნენ მკერდზე ჩამოკიდებული ეჟვნების 
ჟღარუნით. აქლემებს წვივებიდან მხრებამდე ოქროსქერეჭო-
ვანი აბჯრებით შეჭურვილი მხედრების რაზმი ერტყა გარს.

ისინი ბანაკიდან სამასი ნაბიჯის მოშორებით დადგნენ, 
რათა უნაგირს უკან მიკრული ბუდეებიდან მრგვალი ფარები, 
პირფართო მახვილები და ბეოტიური მუზარადები ამოეღოთ. 
მხედართა ნაწილი აქლემებთან დარჩა. დანარჩენებმა გზა გა-
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ნაგრძეს. გამოჩნდა რესპუბლიკის ემბლემებიც – ხის ლურჯი 
ლატნები, რომლებსაც ბოლოში ცხენის თავი ან ნაძვის გირ-
ჩები ჰქონდა მიმაგრებული. ბარბაროსები ფეხზე დადგნენ და 
ტაშისცემა ატეხეს. ქალები ლეგიონერებს მისცვივდნენ და ფე-
ხებს უკოცნიდნენ მხედართ.

ტახტრევანი თოთხმეტ ზანგს მოჰქონდა მხრებით. ისინი 
შეწყობილად, მოკლე ნაბიჯებით სწრაფად მოდიოდნენ; მარცხ-
ნივ და მარჯვნივ ეხლებოდნენ, კარვების თოკები ებლანდებო-
დათ ფეხებში, მოყიალე პირუტყვი, ზედადგარები და სამფეხები 
უხერგავდათ გზას. მოფარდაგულიდან ზოგჯერ ვიღაც ყოფდა 
ბეჭდებით ახირხლულ მსუქან ხელს და იგინებოდა ხრინწიანი 
ხმით. მაშინ ზანგები ჩერდებოდნენ და სხვა გზას ადგებოდნენ.

ტახტრევანს ძოწეული ფარდაგები გადახადეს და გამოჩნდა 
დიდ ბალიშებზე მისვენებული უგრძნობელი და გაბღენძილი 
თავი. წარბები შავი ხის ორ თაღს უგავდა, ბოლოებით შეერთე-
ბულს. ოქროს ქვიშა ბრწყინავდა მის ხუჭუჭ თმაში, ხოლო სახე 
ისე გაფერმკრთალებოდა, თითქოს მარმარილოს ფხვნილი წა-
ეყარათ. ტანზე ეფინა ცხვრის საწმისები, რომლებითაც ავსილი 
იყო ტახტრევანი.

ჯარისკაცებმა იცნეს წამოწოლილი კაცი – სუფეტი ჰანო-
ნი, რომელმაც თავისი სიზარმაცის წყალობით წააგო ბრძოლა 
ეგატის კუნძულებთან; ჰეკატომპილთან რომ გაიმარჯვა და 
ლმობიერად მოეპყრო დამარცხებულ ლიბიელებს, – ეს სიხარ-
ბით მოუვიდაო, ფიქრობდნენ ბარბაროსები, რადგან მან ყველა 
ტყვე თავის სასარგებლოდ გაყიდა, ხოლო საბჭოს განუცხადა 
– მოვაკვდინეო.

ჰანონი რამდენსამე წუთს ეძებდა მოხერხებულ ადგილს, 
რომ იქიდან სიტყვით მიემართა ჯარისკაცებისთვის. ბოლოს 
ანიშნა ზანგებს და ტახტრევანი გააჩერეს. სუფეტს ორი მონა 
ამოუდგა მხრებში და მან ბარბაცით ჩამოდგა ფეხები მიწაზე.

შავი თექის ხამლი ეცვა მას, ვერცხლის ნახევარმთვარეებით 
მოჩითული. ფეხები მუმიასავით თასმებით ჰქონდა გაკრული 
და ზოგან ხორცი მოუჩანდა გადაჯვარედინებულ სახვევებს 
შორის; მუცელი გადმოვარდნოდა ალისფერი ქურთუკიდან, 
რომელიც თეძოებს უფარავდა; ღაბაბი მკერდამდე ჩამოჰფენო-
და ხარივით, ყვავილებით მოხატული ვიწრო ტუნიკა იღლიებში 
ასკდებოდა; რიდე ეხვია, ქამარი ერტყა და შავი, ყურთმაჯები-
ანი, ზონრით შეკრული მოსასხამი ეხურა. ტანისამოსის სიმრავ-
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ლე, ლურჯი ქვების უზარმაზარი ყელსაბამი, ოქროს საკინძე 
და მძიმე საყურეები კიდევ უფრო საზიზღარს ხდიდა მის სიმა-
ხინჯეს. მოუხეშავ კერპსა ჰგავდა, ლოდისგან გამოჩორკნილს; 
მკრთალი ჭორფლი, რომელიც მთელ სხეულზე მოჰფენოდა, 
უსიცოცხლო საგანს ამსგავსებდა. მხოლოდ ქორის ნისკარტი-
ვით მოკაუჭებული ცხვირის ნესტოები ებერებოდა ძალუმად 
შესუნთქვისას და შეწებებული წამწამებით შემორგული ვიწრო 
თვალები ფოლადივით მკაცრად უელვარებდა. ხელში ალოეს 
ჩქიფი ეჭირა კანის მოსაფხანად.

ბოლოს ორმა შიკრიკმა ჩაბერა ვერცხლის საყვირებს. ჩოჩ-
ქოლი მიწყდა, ჰანონმა ლაპარაკი დაიწყო.

პირველად ღმერთებს აღუვლინა ხოტბა და რესპუბლიკა 
ადიადა. ბარბაროსებს უნდა უხაროდეთ, რომ მას ემსახურები-
ანო, – თქვა. მაგრამ მეტი კეთილგონიერება უნდა გამოიჩინონ, 
მძიმე დროება დაგვიდგაო; თუ პატრონს სამი ზეთისხილი აქვს 
მხოლოდ, განა სამართალი იქნება, თავისთვის ორი არ დაიტო-
ვოსო?

ასე ანდაზებით და იგავებით ლაპარაკობდა ბებერი სუფეტი, 
თავს აკანტურებდა, რათა მსმენელთა გული მოეგო.

იგი პუნიკურ ენაზე მეტყველებდა, ხოლო მის ირგვლივ კამ-
პანიელნი, გალები და ბერძნები იდგნენ (ყველაზე მარდებმა 
უიარაღოდ მოირბინეს) და არცერთ მათგანს არ ესმოდა, რას 
ამბობდა სუფეტი. ჰანონმა შეამჩნია ეს და დადუმდა. ჩაფიქრე-
ბული მძიმედ ინაცვლებდა ფეხს და ტორტმანებდა.

ბოლოს იფიქრა, ჯობს მეთაურებს მოვუხმოო, და მისმა შიკ-
რიკებმა ხმამაღალი ძახილით ამცნეს ჯარს ეს ბერძნულად – იმ 
ენაზე, რომელზედაც ქსანტიპეს დროიდან ბრძანებები გაიცე-
მოდა კართაგენის სპაში.

მხედრებმა მათრახის ცემით დაახევინეს უკან ჯარისკაცთა 
ბრბოს. ბოლოს გამოცხადდნენ სპარტულ ყაიდაზე დაწყობილი 
ფალანგებისა და ბარბაროსთა კოჰორტების მეთაურები, რო-
მელთაც ხარისხის შესაფერი ნიშნები ეკეთათ და ეროვნული 
საჭურველი ესხათ. ღამე ჩამოწვა. მინდორზე დიდი აურზაური 
იყო. აქა-იქ ცეცხლი აბრიალდა. ერთ ადგილას ვერავინ ჩერდე-
ბოდა, ყველა წრიალებდა და კითხულობდა: რა მოხდა, სუფეტი 
ფულს რატომ არ არიგებსო?

სუფეტი მეთაურებს მოახსენებდა რესპუბლიკის გაჭირვე-
ბის ამბავს: ხაზინა ცარიელია, ხარკი, რომელსაც რომაელებს 



53

ვუხდით, ტყავს გვაძრობს, აღარ ვიცით, რა ვქნათ... რესპუბლი-
კა სავალალო დღეშიაო.

დროდადრო ალოეს ჩქიფით იფხანდა სხეულს, სიტყვას 
წყვეტდა, რათა ძმარში მოდუღებული, სინდიოფალას ფერფ-
ლისა და სატაცურის ლაბა შეესვა ვერცხლის თასიდან, რომელ-
საც მონა აწვდიდა. მერე ალისფერი ცხვირსახოცით იწმენდდა 
ტუჩებს და განაგრძობდა:

– რაც წინათ ერთი ვერცხლი ღირდა, ახლა ოქროს სამი სიკ-
ლი ღირს. ომის დროს მიტოვებული სახნავ-სათესი აღარაფერს 
იძლევა! ძოწეულის სარეწი თითქმის აღარ არსებობს, ხოლო 
მარგალიტის ფასმა წარმოუდგენლად აიწია; ძლივსღა ვშო-
ულობთ საკმარის ნელსულნელებას ღვთისმსახურებისათვის! 
გალერები არ გვყოფნის და სანელებლები ვეღარ შემოგვაქვს, 
სილფიუმის შემოზიდვაც გაჭირდა კირენის საზღვარზე ამტყ-
დარი ამბოხის გამო. სიცილია, საიდანაც წინათ უამრავი მონა 
შემოგვყავდა, ახლა ჩაკეტილია ჩვენთვის! გუშინ იყო სწორედ 
– ერთ მექისესა და ოთხ მზარეულში უფრო მეტი გადამახდევი-
ნეს, ვიდრე წინათ წყვილ სპილოში ვაძლევდი!

პაპირუსის გრძელი გრაგნილი გაშალა და არცერთი რიცხვი 
არ გამოუტოვებია, ისე წაიკითხა მთავრობის ყველა გასავლის 
ნუსხა: რამდენი დაეხარჯათ ტაძრების მომსახურებისთვის, 
ქუჩების მოსაკირწყლავად, ხომალდების ასაგებად, მარჯნის 
მოსარეწად, სისიტთა თაბუნების გაფართოებისათვის და კან-
ტაბრიის მაღაროებში ოწინარების მოსაწყობად.

მაგრამ ჯარისკაცებზე უკეთ არც მეთაურებს ესმოდათ პუ-
ნიკური ენა, თუმცა ამ ენაზე ესალმებოდნენ ერთმანეთს. ჩვე-
ულებრივ, ბარბაროსთა სპაში რამდენიმე კართაგენელ ასის-
თავს გაამწესებდნენ ხოლმე თარჯიმნის მოვალეობის შესას-
რულებლად; ომის დამთავრების შემდეგ ისინი სადღაც გადა-
კარგულიყვნენ – შური არ იძიონო. ჰანონს არც მოჰფიქრებია 
თარჯიმნის წამოყვანა, თანაც ქარს მიჰქონდა მისი დახშუ ლი 
ხმა.

რკინისქამრებიანი ბერძნები ყურთასმენას ძაბავდნენ, ცდი-
ლობდნენ ჩასწვდომოდნენ ჰანონის სიტყვების აზრს, ხოლო 
დათვებივით ბეწვეულში გახვეული მთიელები უნდოდ შეჰყუ-
რებდნენ და ამთქნარებდნენ, თითბრის სამსჭვლებიან კომბ-
ლებზე დაყრდნობილნი. გალები ყურადღებას არ აქცევდნენ 
სუფეტს, მასხრად იგდებდნენ და სიცილით არხევდნენ გრუზა 
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ქოჩრებს; უდაბნოს მკვიდრნი უძრავად იდგნენ და ისე უსმენდ-
ნენ, ნაცრისფერი შალის სამოსი მჭიდროდ შემოეხვიათ ტანზე. 
უკნიდან თანდათან ემატებოდნენ მსმენელნი. ჰანონის მხედ-
რები, რომელთაც ბრბო ავიწროებდა, ირყეოდნენ ცხენებზე. 
ზანგებს ნაძვის ანთებული კვარები ეჭირათ, ხოლო ღიპიანი 
კართაგენელი ბალახით დაფარულ ბორცვზე შემდგარიყო და 
გულისგამაწყალებლად ქაქანებდა.

ბარბაროსებს მოთმინების ფიალა აევსოთ, ბუზღუნი იწყეს, 
უკმეხად აწყვეტინებდნენ სიტყვას. ჰანონი თავის ჩქიფს იქნევ-
და. ბარბაროსთაგან ზოგი ცდილობდა ხმამაღალი შეყვირებით 
გაეჩუმებინა სხვები და ეს უფრო აძლიერებდა ხმაურს.

უეცრად ერთი ჩია კაცი მიიჭრა ჰანონთან, გამოჰგლიჯა 
საყვირი შიკრიკს და ჩაჰბერა. ამით სპენდიუსმა (ეს სპენდიუსი 
იყო) ამცნო ხალხს, რომ ფრიად მნიშვნელოვანი რამ ჰქონდა 
სათქმელი. მან სწრაფად განაცხადა ეს ხუთ სხვადასხვა ენაზე: 
ბერძნულად, ლათინურად, გალურად, ლიბიურად და ბალეარუ-
ლად. ოდნავ განცვიფრებულმა მეთაურებმა ღიმილით შესძა-
ხეს: `თქვი! თქვი!~

სპენდიუსი შეყოყმანდა. ცახცახებდა. მერე, რადგანაც 
ბრბოს უმეტესობას ლიბიელნი შეადგენდნენ, მათ მიმართა:

– ყველამ გაიგონეთ ამ კაცის საშინელი მუქარა?
ჰანონი არ აღშფოთებულა, მაშ არა სცოდნია ლიბიური. 

სპენდიუსმა ცდა განაგრძო და სხვა ბარბაროსულ ენებზედაც 
გაიმეორა იგივე ფრაზა.

მსმენელნი განცვიფრდნენ, შემდეგ ყველამ, თითქოს უსიტ-
ყვოდ შეთანხმდნენო, ან თუ ეგონათ – გავიგეთო, თანხმობის 
ნიშნად დახარა თავი.

მაშინ სპენდიუსმა მღელვარე ხმით განაგრძო:
– ჯერ ამან თქვა, რომ სხვა ტომთა ღმერთები აჩრდილნი-

ღა არიან კართაგენის ღმერთთა წინაშე! მხდლები, ქურდები, 
მატყუარები, ძაღლები და ძაღლისშვილები ხართო, გითხრათ! 
თქვენ რომ არ ყოფილიყავით, რესპუბლიკა იძულებული არ 
გახდებოდა რომაელებისთვის ხარკი ეხადაო, ასე თქვა! თქვენი 
შემოსევის გამოისობით გამოგველია ნელსაცხებელი, მონები 
და სილფიუმი, კირენის საზღვარზე მოსახლე მომთაბარეებთან 
შეკარითო პირი და იმიტომ! მაგრამ დამნაშავენი დაისჯებიანო! 
წაგიკითხათ სასჯელთა ნუსხა – ქუჩებს მოგაკირწყვლინებთო, 
ხომალდებს შეგაჭურვინებთ, სისიტთა სახლებს დაგალაგები-
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ნებთ, სხვებს კანტაბრიის მაღაროებში გაგგზავნითო მიწის 
სათხრელად.

სპენდიუსმა გაუმეორა იგივე გალებს, ბერძნებს, კამპანი-
ელებს, ბალეარელთ. მეომრებს ეცნაურათ ზოგიერთი სიტყვა, 
რომლებიც ყურში ჩარჩენოდათ და დარწმუნდნენ, რომ სპენდი-
უსი ზუსტად გადმოსცემდა სუფეტის ნალაპარაკევს. რამდენი-
მემ დაუძახა, ტყუიო, მაგრამ მათი ხმა საყოველთაო ალიაქოთ-
მა და ჩოჩქოლმა ჩაახშო. სპენდიუსმა დაუმატა:

– ხომ დაინახეთ, რომ ბანაკს გარეთ დატოვა თავისი მხედ-
რების ნაწილი? საკმარისია, ნიშანი მისცეს, რომ მოგვცვივდნენ 
და ყელი გამოგვღადრონ ყველას!

ბარბაროსები იმ მხრისკენ მიბრუნდნენ და, როდესაც ბრბო 
გაიშალა, დაინახეს წელში მოკაკვული, გაძვალტყავებული, სავ-
სებით შიშველი და აბურძგნილი, ჭუჭყიანი, ხმელი ფოთლებითა 
და ნამჯით ავსებული თმით წელამდე დაფარული ადამიანის 
მსგავსი არსება, რომელიც ძლივსღა მოლასლასებდა აჩრდილი-
ვით. წელზე და მუხლებზე ბზეში აზელილი თიხა შემოეგლისა 
და ტილოს ნაფლეთები ეხვია; დანაოჭებული და ჭუჭყისფერი 
კანი ისე ეკიდა გამხდარ მკლავებზე, როგორც კონკები ხმელ 
ტოტებს; ხელები განუწყვეტლივ უცახცახებდა, ძლივსღა მო-
ხანხალებდა, ზეთისხილის ჯოხს დაყრდნობილი.

იგი მიუახლოვდა ზანგებს, რომელთაც ხელში ჩირაღდნები 
ეჭირათ. მერე სულელივით გაიღრიჯა და მკრთალი ღრძილები 
გამოაჩინა. ფართოდ დაჭყეტილი, შეშინებული თვალებით შეს-
ცქეროდა ირგვლივ შემოჯარულ ბარბაროსთა ბრბოს.

უეცრად ძრწოლით შეჰყვირა და უკანვე გაიქცა, ბარბაროს-
თა ზურგს ამოეფარა, ენადაბრკმობით აბუტბუტდა: `აი, ისი-
ნი! ისინი!~ და უთითებდა სუფეტის მხედრებზე, რომელნიც 
უძრავად იდგნენ და აბჯარი უბრჭყვიალებდათ. ჩირაღდნები 
ტკაცატკუცით ბრიალებდნენ სიბნელეში, ცხენებს სინათლე 
თვალსა სჭრიდათ და ყალყზე დგებოდნენ. ლანდად ქცეული 
კაცი მკერდზე ხელს იბრაგუნებდა და ღმუოდა:

– ამათ მოკლეს ისინი!
ამ სიტყვებზე, რომელთაც იგი ბალეარულად გაიძახოდა, ბა-

ლეარელნი მოცვივდნენ და იცნეს. ის კი პასუხს არ აძლევდა 
თვისტომთ და იმეორებდა:

– დიახ, ყველა მოკლეს, ყველა! ყურძნის კუმპლებივით დაჭყ-
ლიტეს. რა მშვენიერი ჭაბუკები იყვნენ! მეშურდულენი! ჩემი და 
თქვენი ამხანაგები!
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საცოდავს ცოტა ღვინო დაალევინეს და ტირილი დაიწყო. 
შემდეგ სულმოუთქმელად ალაპარაკდა.

სპენდიუსი ძლივს იკავებდა სიხარულს, ბერძნებსა და ლი-
გურიელთ უთარგმნიდა ზარქსასის საზარელ ნაამბობს; და-
უჯერებლადაც კი ეჩვენებოდა, ისე დაემთხვა ეს მის ნათქ-
ვამს. ბალეარელთ ფერი დაეკარგათ, როცა გაიგეს, თუ როგორ 
ამოეჟლიტათ მათი ამხანაგები.

ეს ყოფილა ის რაზმი, რომელშიაც სამასი მეშურდულე შედი-
ოდა და გამოსვლის წინა დღეს ჩამოვიდა ზღვით. დაღლილებს 
დილით გვიან გაღვიძებიათ. ქამონის მოედანზე რომ მისუ-
ლან, როქის ჯარი წასული დახვედრიათ. თავდაცვაც კი აღარ 
შეეძლოთ: მათი თიხის სატყორცნები აქლემებზე აეკიდებინათ 
დანარჩენ ბარგთან ერთად და სპას გაჰყოლოდა. საბრალონი 
სათების ქუჩაზე გაუტარებიათ კართაგენელებს და თითბრით 
შეჭედილ მუხის კარიბჭემდე მიუშვიათ. იქ კი მთელი ხალხი 
დახვევია ერთობლივ.

ჯარისკაცებს გაახსენდათ, ყვირილი რომ შემოესმათ ქალა-
ქიდან. სპენდიუსი ყველაზე წინ მიდიოდა მაშინ და ეს ხმა არ 
გაუგონია.

დახოცილ ბალეარელთა ცხედრები ქამონის ტაძრის კედლის 
გასწვრივ მდგარი პატეკი ღმერთების მკლავებზე დაუწყვიათ 
კართაგენელთ; მათთვის დაუბრალებიათ დაქირავებული ლაშ-
ქრის ყველა დანაშაული: გაუმაძღრობა, ქურდობა, ურწმუნო-
ება, უკადრისობა, თევზთა ამოჟლეტა სალამბოს მტილოვანში. 
მკვდრები სამარცხვინოდ დაუმახინჯებიათ; ქურუმები თმებს 
უხრუკავდნენ თურმე, რათა დატანჯულიყო მათი სულიც; ყას-
ბებს ჩანგლებზე ჩამოუკიდებიათ ასო-ასო აქნილი გვამები, 
ზოგიერთი კბილებითაც ჯიჯგნიდა თურმე; გზაჯვარედინებზე 
კოცონები გაუჩაღებიათ, რათა მათი სინსილაც გაექროთ.

ეს ის ცეცხლი იყო, ტბის იქითა კიდეზე რომ გიზგიზებდა 
იმ ღამით. ცეცხლი ზოგიერთ სახლსაც მოსდებია და ამიტომ 
დანარჩენი ცხედრებიცა და მომაკვდავებიც სასწრაფოდ გად-
მოუყრიათ ქალაქის კედლებიდან. ზარქსასი მეორე დღემდე ლე-
ლიანში დამალულა ტბის პირას. მერე მინდვრებში უხეტიალია, 
მტვრიან გზებზე უძებნია ლაშქრის ნაკვალევი. დილდილობით 
გამოქვაბულებს აფარებდა თავს, შებინდებისას ისევ დაადგე-
ბოდა გზას, იარებიდან სისხლი სდიოდა, შიმშილით კუჭი უხ-
მებოდა, სიცხე სწვავდა, ძირხვენებითა და ლეშით იკვებებოდა 
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თურმე. ბოლოს ერთ დღეს ჰოროლებისთვის მოუკრავს თვალი 
ცისკიდურზე და უკან გამოჰყოლია. შიშისა და გაჭირვებისგან 
ჭკუიდან გადასულა.

აღშფოთებული ბალეარელნი თავს იკავებდნენ, სანამ ზარქ-
სასი ლაპარაკობდა, მერე კი ქარიშხალივით აბორგდნენ, უნდო-
დათ ამოეჟლიტათ კართაგენელი მხედრები და ჰანონიც ზედ 
მიეყოლებინათ. ზოგიერთნი წინ გადაუდგნენ – ჯერ გავიგოთ, 
ჯამაგირს გადაგვიხდიან თუ არაო.

– ჩვენი ფული! ჩვენი ფული! – აყვირდა ყველა.
ჰანონმა უპასუხა, მოგიტანეთო.
მაშინ ბარბაროსები წინა სიმაგრეებისკენ გაიქცნენ და სუ-

ფეტის საბარგული კარვებთან მოიტანეს. მონებს აღარ დაუცა-
დეს, სასწრაფოდ გახსნეს კალათები. ფირუზისფერი კაბები, 
ღრუბელი, საფხეკები, ჯაგრისები, ნელსაცხებლები, თვალე-
ბის მოსახატავი ჩხირებიღა შერჩათ ხელთ. ყოველივე ეს ფუ-
ფუნებას დაჩვეულ მდიდარ მხედრებს ეკუთვნოდა. ბრინჯაოს 
უზარმაზარი როფიც კი აეკიდებინათ აქლემისთვის. სუფეტს 
წამოეღო, რათა გზაში ებანავა. იგი ყოველნაირად უფრთხილ-
დებოდა თავს – ჰეკატომპილის სინდიოფალებიც კი წამოეყვა-
ნა გალიებით, მათ ცოცხლად წვავდნენ სამკურნალო სასმელის 
შესამზადებლად. ისეთი სენი სჭირდა, რომ ვერაფრით იძღებდა 
მუცელს და წამოეღო უამრავი სანოვაგე და ღვინო, წათხესა 
და თაფლში ჩაწყობილი ხორცი და თევზი, გადამდნარი ბატის 
ქონით ავსებული კომაგენური ქოთნები, რომელთაც დაკეპილ 
თივაში არეული თოვლი ეყარა ზემოდან. ბატის ქონი ბლომად 
მოემარაგებინა სუფეტს. ყოველ ძარში პოულობდნენ კომაგე-
ნურ ქოთნებს და ყოველი მხრიდან შემოჯარული ბარბაროსე-
ბის ხარხარი ტალღებივით ეფინებოდა არეს.

ხოლო როქის სპის ჯამაგირი თხილის შტოებისგან მოწნულ 
ორ ძარსაც არ ავსებდა პირთამდე. ერთ მათგანში ტყავის რგო-
ლებიც კი ეყარა, რასაც რესპუბლიკა ლითონის ფულის ნაცვ-
ლად ხმარობდა ოქრო-ვერცხლის დასაზოგავად. ჯარისკაცებს 
ჰანონმა განუცხადა, თქვენი ჯამაგირი ძნელი საანგარიშებე-
ლია, უხუცესებმა ვერ მოიცალეს და ჯერჯერობით ესღა გამო-
მატანესო.

მაშინ ყველაფერი დაამხეს და გადაჯეგეს ბარბაროსებმა: 
ჯორები, მსახურნი, ტახტრევანი, სანოვაგე, ბარგი. პეშვებით 
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იღებდნენ ფულს კალათებიდან და ჰანონს აყრიდნენ ცხვირ-
პირში. სუფეტი ძლივს შეაბობღდა ვირს, კისერზე ჩაებღაუჭა 
და გარეკა. ღმუილითა და ტირილით ირხეოდა სულდაღებული, 
წყევლიდა და კრულავდა ბარბაროსებს. მკერდზე ჩამოკიდებუ-
ლი ფარღული ყურებამდე უხტოდა, გრძელი მოსასხამი, რომე-
ლიც უკან მისთრევდა, კბილებით ეჭირა. ბარბაროსები შორი-
დან მისძახოდნენ:

– წაეთრიე, ლაჩარო! ღორო! მოლოქის ღარღანავ! წაეთ-
რიე შენი ოქროიან-ჭირიანად! უფრო სწრაფად მოუსვი, უფრო 
სწრაფად!

თავგზააბნეული მხედრები ჭენებით გაჰყვნენ სუფეტს.
მაგრამ გამძვინვარებული ბარბაროსები არ დამშვიდებუ-

ლან. მოაგონდათ, რომ ზოგი მათგანი კართაგენს წავიდა და 
უკან აღარ დაბრუნებულა, მოაკვდინეს უეჭველად. ამოდენა 
უსამართლობამ გააშმაგა სპა. კარვების ბოძკინტებს მისცვივ-
დნენ, თხრიდნენ, მოსასხამებს ახვევდნენ, ცხენებს კაზმავდ-
ნენ; მუზარადებსა და ხმლებს დაავლეს ხელი და ერთ წუთში 
გაემზადნენ სალაშქროდ. ვისაც იარაღი არ აღმოაჩნდა, ჭალაში 
გავარდა კეტების მოსაჭრელად.

თენდებოდა. სიკის მოსახლეობას გაღვიძებოდა და ქუჩებში 
გარბოდა. კართაგენზე ილაშქრებენო, – გავარდა ხმა და მთელ 
მხარეს მოედო.

ყოველი მხრიდან მოდიოდა ხალხი, ღრანტეებზე დაკლაკ-
ნილი ბილიკებით მოემართებოდნენ, მწყემსები ჩამორბოდნენ 
გორაკებიდან.

როცა ბარბაროსები წავიდნენ, პუნიკურ ულაყზე ამხედრე-
ბულმა სპენდიუსმა დაიარა მინდორი, თან ახლდა მონა, რო-
მელსაც მარქაფად მესამე ცხენი მიჰყავდა.

ერთადერთი კარავი დარჩენილიყო აუშლელი. სპენდიუსი 
შიგ შევიდა.

– ადექი, პატრონო! ადექი! გავდივართ!
– საით? – ჰკითხა მათომ.
– კართაგენისკენ! – შესძახა სპენდიუსმა. N  
მათო მოახტა ცხენს, რომელიც მონამ დაახვედრა შესასვ-

ლელთან.
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თავი მესამე
           

სალამბო

მთვარე ამოიწვერა ზღვის ტალღების დონეზე და ჯერაც 
წყვდიადით დანთქმულ ქალაქში აცრიატდა ნათლის თეთრი 
ლაქები. სადღაც ეზოში დაგდებული გუთნის რვილი, თოკზე 
გაკიდებული ტილოს კონკები, კედლის კუთხე, ოქროს ფარღუ-
ლი კერპის მკერდზე. აქა-იქ, ტაძრის სახურავებზე, ალმასები-
ვით აბრჭყვიალდა მინის ბირთვები. მკრთალად გამოკვეთილი 
ნანგრევები, შავი მიწის ნაყარი და ბაღები ქუფრად ჩაბნელებუ-
ლიყო, ხოლო მალქის ქვემო მხარეს, სახლებს შუა, გაკიდებული 
სათევზაო სათხევლები უზარმაზარ ფრთაგაშლილ ღამურებს 
ემსგავსებოდნენ. მიმწყდარიყო ჭრიალი წყალსაქაჩი ბორბ-
ლებისა, რომელთა მეშვეობით სასახლის ზედა სართულებზე 
აჰყავდათ წყალი. ტერასებზე სირაქლემებივით მუცელზე გა-
წოლილიყვნენ აქლემები და ისვენებდნენ; მეკრეებს ზღურბ-
ლებთან ეძინათ ქუჩებში. უკაცრიელ მოედნებზე კერპების 
ჩრდილი გაწოლილიყო. ხანდახან შორს ბრინჯაოს კრამიტები-
დან ჯერაც მღვივანი სამსხვერპლოს კვამლი ამოიბოლქვებო-
და, ხოლო ნელ ნიავს სურნელთან ერთად ზღვის ბალახის სუნი 
და მზეზე გახურებული კედლების ანაორთქლი მოჰქონდა. კარ-
თაგენის ირგვლივ გაქვავებული წყლის ზედაპირი ელვარებდა 
– მთვარე ერთსა და იმავ დროს გორაკებით გარშემორტყმულ 
ყურესაც აფენდა შუქს და ტუნისის ტბასაც, სადაც დასილულ 
თავთხელებზე ვარდისფერი ფლამინგოები გამწკრივებულიყ-
ვნენ გრძლად; ხოლო უფრო შორს, კატაკომბებთან, ვრცელი 
მარილოვანი ყურე ციმციმებდა ვერცხლის ფირფიტასავით. 
ლურჯი ცის თაღი, ერთ მხარეს დაბლობზე ამდგარ მტვრის 
ბუღს ერთოდა დასალიერზე, მეორე მხარეს – ზღვაზე დამდ-
გარ ნისლს; აკროპოლის ზეთავზე, ეშმუნის ტაძრის ირგვლივ, 
აწოწილი კვიპაროსები ირწეოდნენ და შრიალებდნენ, როგორც 
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ზვირთები, ზანტად რომ ესხმოდნენ ჯებირს მიწაყრილის  
ძირას.

სალამბო თავისი სასახლის ტერასაზე ავიდა. მხევალი შვე-
ლოდა, რკინის ლანგრით გაღვივებული ნაკვერჩხლები მიჰ-
ქონდა.

შუა ტერასაზე სპილოს ძვლის პატარა სარეცელი იდგა, ჯი-
ქის ტყავგადაფარებული. ზედ ელაგა თუთიყუშის, ღვთაები-
სადმი შეწირული ამ გულთმისანი ფრინველის, ბუმბულით და-
ტენილი ბალიშები. სარეცლის ოთხივე კუთხეში ნელსურნელე-
ბით, საკმევლით, დარიჩინითა და ნარდით ავსებული მაღალი 
მუჯამრები იყო აღმართული. მხევალმა ცეცხლი შეუგზნო საკ-
მეველს. სალამბომ ჩრდილოეთის ვარსკვლავს მიაპყრო მზერა, 
თაყვანი სცა ცის ოთხივე კიდეს და დაიჩოქა იატაკზე, რომე-
ლიც ცის კამარის მიმსგავსებით ოქროს ხვიჭაარეული ცის-
ფერი ფხვნილით იყო მოფენილი. შემდეგ იდაყვები ფერდებზე 
მიიკრა, ხელები წინ გაიშვირა და თითები გაშალა, თავი უკან 
გადააგდო – პირისახე მთვარის შუქს მიუშვირა და საწყალობე-
ლი ხმით წარმოთქვა, თითქოს ვიღაცას უხმობდა:

– ო, რაბეთნა! ბაალეთ! ტანიტ! ანაიტის! ასტარტა! დერკე-
ტო! ასტორეთ! მილიტა! ათარა! ელისა! ტირათა!... დაფარული 
ნიშნებით, მჟღერი სისტრებით, მიწის ორნატებით გესალმე-
ბი, ბნელი ზღვისა და ლაჟვარდოვანი სანაპიროების მეუფევ, 
წყლის დედოფალო!

ორჯერ თუ სამჯერ შეირხა მთელი ტანით, შემდეგ ხელები 
გაშალა და ჩაემხო მტვერში.

მხევალმა მარდად წამოაყენა, რადგან, ღვთისმსახურების 
წესის თანახმად, ვინმეს უნდა აეყენებინა მიწაზე გართხმული 
მლოცველი იმის ნიშნად, რომ ღმერთებმა შეისმინეს მისი მუ-
დარა. სალამბოს გამდელი გულმოდგინედ ასრულებდა ყოველ-
თვის ამ ღვთის სათნო ვალს.

სავსებით ბალღი ყოფილა იგი, როცა დარიტიის გეტულიელ 
ვაჭრებს ჩამოუყვანიათ კართაგენში. გააზატების შემდგომაც 
არ ინდომა თავისი გაზრდილის მიტოვება, ეს იმაზეც ეტყობო-
და, რომ მარჯვენა ყურის ბიბილო გაეხვრიტა. თეძოებზე შემო-
ჭერილი, ფერადზოლებიანი, კოჭებამდე ჩამოშვებული ქვედა-
კაბა ეცვა, ფეხებზე კალის რგოლები ეკეთა, უგერგილო სახეც 
ყვითელი ჰქონდა თავის ტუნუკასავით; უკან გრძელი ქინძის-



61

თავი ჩაემაგრებინა მარაოს დარად, ცალ ნესტოში მარჯნის ჩხი-
რი გაერჭო და ჰერმასავით იდგა თვალებდახრილი.

სალამბო ტერასის კიდეს მიუახლოვდა. თვალი მოავლო ცის 
დასალიერს, შემდეგ მიძინებულ ქალაქს გადახედა და ღრმად 
ამოიოხრა, მკერდი შეერხა და აუფრიალდა გრძელი თეთრი სი-
მარა, რომელიც ისე ებურა, უსაკინძოდ და უსარტყლოდ. ჭვინ-
ტიანი სანდლები მთლიანად ზურმუხტით ჰქონდა მოკენჭილი. 
გაშლილი თმები ძოწეული მაქმანით აეკრა.

ისევ ზეაიღო თავი მთვარის საჭვრეტად და ჩურჩულით 
დაიწყო, შიგადაშიგ საგალობელთა ნაწყვეტებს ურთავდა:

– რა მსუბუქად დაცურავ იგავმიუწვდომელი ეთერის ტალ-
ღებში, შენ ირგვლივ რომ კამკამებს! შენა ხარ ქართა და ცვარ-
თა გამრიგე. შენს კლებასა და გავსებასთან ერთად ვიწროვდე-
ბა და ფართოვდება კატის თვალები და ავაზას რუხი ლაქები. 
შობის ტკივილებით გათანგული მშობიარენი გაჰკივიან შენს 
სახელს! შენ ზრდი ნიჟარებს! ადუღებ მაჭარს! ხრწნი ცხედ-
რებს! ქმნი მარგალიტს ზღვათა სიღრმეში!

და ყოველი ჩანასახი შენს ნოტიო ბნელ წიაღში ღვივდება, 
ქალღმერთო!

როდესაც მოგვევლინები, სიმშვიდე ეფინება დედამიწას; ყვა-
ვილები იხუჭებიან, ზვირთები ცხრებიან, დამაშვრალი ადამი-
ანები გულაღმა იძინებენ შენკენ მკერდმოშვერილნი და მთელი 
ქვეყანა თავისი ოკეანეებითა და მთებით იყურება შენს სახეში, 
როგორც სარკეში. თეთრი ხარ, ნაზი, სხივნათელი, უბიწო, შემ-
წე, განმწმედელი და წყნარი!...

ნამგალა მთვარე ცხელი წყაროების გორაკს გასწორებოდა 
და უნაგირას შუა მოჩანდა ყურის მეორე მხარეს. მის ქვემოთ 
პატარა ვარსკვლავი ბრჭყვიალებდა მკრთალ შარავანდში, რო-
მელიც ირგვლივ ეფინა მნათობს. სალამბომ განაგრძო:

– საშინელიც ხარ, მეუფეო!... ურჩხულებს, შემზარავ ლან-
დებს და მატყუარა სიზმრებსა ბადებ. შენი თვალები ჭამენ ნა-
გებობათა ქვებს და მაიმუნებს ასნეულებ შენი ყოველი განახ-
ლებისას. ო, ტანიტ! ხომ გიყვარვარ? აუ, რამდენი მიჭვრეტია 
შენთვის! მაგრამ, არა! შენ ლაჟვარდში დანავარდობ, მე კი ისევ 
ამ უძრავ მიწაზე მტოვებ. ტაანაქ, ნებალი აიღე და დაუკარ ჩუ-
მად ვერცხლის სიმზე, გული დამიმწუხრდა.
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მხევალმა ასწია ეკალმუხისგან გამოთლილი საკრავი, რომე-
ლიც ქნარს ჩამოჰგავდა, მაგრამ უფრო მაღალი და სამკუთხა 
იყო, ააწყო და ორივე ხელი ჩამოჰკრა ძალებს.

ყრუ ბგერები სწრაფად მოსდევდნენ ერთიმეორეს, ფუტკა-
რივით ბზუოდნენ, ხმოვანება ემატებოდათ და ტალღების ჩი-
ვილთან და აკროპოლის დიდი ხეების შრიალთან ერთად მიფ-
რინავდნენ წყვდიადში.

– გაჩერდი! – შესძახა სალამბომ.
– რა მოგივიდა, პატრონო? ნიავის წამოქროლება თუ ღრუბ-

ლის გადავლა – ყველაფერი შენ გაშფოთებს და გაწუხებს!
– აბა, რა ვიცი! – უთხრა სალამბომ.
– ხანგრძლივი ლოცვით იქანცავ თავს!
– ოჰ, ტაანაქ, ყვავილი რომ დნება ღვინოში, ისე მინდა ლოც-

ვაში გავქრე!
– იქნებ საკმევლის კვამლი გვნებს?
– არა! – მიუგო სალამბომ, – ღმერთთა სული ბუდობს სურ-

ნელში.
მაშინ მამის შესახებ გაუბა საუბარი მხევალმა. ფიქრობდნენ, 

რომ ის მელქარტის სვეტს გადაღმა იყო წასული, ქარვის ქვეყა-
ნაში.

– თუ ვეღარ დაბრუნდა, – ეუბნებოდა მხევალი, – უხუცესთა 
ვაჟებს შორის უნდა აირჩიო საქმრო, ასე დაიბარა, და შენი სევ-
და განქარდება მამაკაცის მკლავებში.

– როგორ? – იკითხა ქალწულმა. მამაკაცი, ვინც კი აქამდე 
ენახა, ძრწოლასა ჰგვრიდა მხეცური, ცხოველური ღრეჭითა და 
უხეში სხეულით.

– ხანდახან, ტაანაქ, ჩემი არსების სიღრმიდან რაღაც ცხელი, 
ვულკანის ბოლზე მძიმე ბურუსი მომაწვება, სხვა ხმები მესმის, 
ცეცხლის ბირთვი მიტრიალებს მკერდში, მახრჩობს, სიკვდი-
ლის პირამდე მივყავარ. მერე რაღაცნაირი სიტკბოება თავით 
ფეხამდე დამივლის ტანში... რაღაც შემომეხვევა ალერსით და 
გულზე მაწვება, თითქოს ღმერთი გარდმოსულიყოს ჩემზე. ოჰ! 
როგორ მინდა ღამეულ ნისლს შევერიო, ნაკადულთა ჩქერს, 
ხეების წვენს შევენივთო, განვიძარცვო სხეულისაგან და მხო-
ლოდ სუნთქვა ვიყო, მხოლოდ სხივი და ავფრიალდე, შენამდე 
ავმაღლდე, დედაო!

ხელები ზეაღაპყრო, მთვარესავით მკრთალი და მსუბუქი 
ჩანდა თავის გრძელ სამოსელში. შემდეგ სულშეხუთული ქალი 
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სპილოს ძვლის სარეცელზე დაემხო ისევ. ტაანაქმა შიშის გასა-
ქარვებლად ქარვისა და დელფინის ღოჯების ფარღული შეაბა 
ყელზე, სალამბომ ძლივს გასაგონი ხმით უთხრა:

– წადი, შაჰაბარიმს მიხმე!
ჰამილკარს არ უნდოდა, რომ სალამბო ქურუმ ქალთა თა-

ბუნში შესულიყო, ან თუნდაც ის სცოდნოდა, თუ როგორ წარ-
მოედგინა ხალხს ტანიტი. უნდოდა ისე გაეთხოვებინა, რომ 
ქალიშვილის ქორწინება თავის პოლიტიკაში გამოსდგომოდა. 
ამიტომ იყო, რომ სალამბო მარტოდმარტო ცხოვრობდა სასახ-
ლეში. დედამისი დიდი ხანია, აღარ იყო ცოცხალთა შორის.

თვითგვემის, მარხულობისა და სულისმარგებელი ლოცვე-
ბის ატმოსფეროში გაიზარდა ქალწული, მუდამ მშვენიერი და 
დიდებული ნივთები ერტყა ირგვლივ, სხეული ნელსაცხებლით 
ჰქონდა გაჟღენთილი, სული – ლოცვებით. არასოდეს მოესვა 
ღვინო, არც ხორცი ეჭამა, არც ბილწ ცხოველს მიჰკარებოდა 
და არც რომელიმე გარდაცვლილის ოთახში შეუდგამს ფეხი 
ოდესმე.

უხამსი ხატი რა იყო, არ იცოდა. ყოველი ღმერთი ხომ განს-
ხვავებული სახით ევლინება ქვეყანას, ხოლო ერთსა და იმავე 
ღვთაებრივ არსს წინაუკმოდ, სხვადასხვაგვარად ეთაყვანე-
ბიან. სალამბო ტანიტის ციურ ხატებას ესავდა და მთვარეც 
თავის ძალას ცდიდა ქალწულზე: როდესაც დამცხრალი იყო, 
სალამბოც მისუსტდებოდა; მთელი დღის განმავლობაში მო-
თენთილი ქალი საღამოობითღა ხალისდებოდა. მთვარის ერთ-
ერთი დაბნელების ჟამს კინაღამ მოკვდა.

ეჭვიანი რაბეთი შურს იძიებდა იმისათვის, რომ სალამბოს 
სიქალწულე მას არ შესწირეს, და აწამებდა ასულს მწველი ვნე-
ბით. სალამბოს გაურკვეველ სურვილებს რწმენა ერთოდა და 
კიდევ უფრო აცხოველებდა მის ვნებებს.

ჰამილკარის ასული გამუდმებით ფიქრობდა ქალღმერთზე. 
გაეცნო მის თავგადასავალსა და მოგზაურობათა ამბავს, შეის-
წავლა მისი ყველა სახელი და განუწყვეტლივ იმეორებდა; არ კი 
უწყოდა, რომ ყოველ მათგანს განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ჰქონდა. ქალწულს სურდა ტანიტის ტაძრის იდუმალ საგანძურ-
ში შეეღწია როგორმე და ბრწყინვალე მოსასხამით შებურული 
მთვარის ძველისძველი კერპი ეხილა. ამ მოსასხამზე იყო დამო-
კიდებული კართაგენის ბედი. ღვთაება და მისი გამოსახულება 
ერთმანეთისგან გარკვევით არ განიყოფებოდნენ ქალის წარ-
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მოდგენაში და ხატის ხილვა, ან მისთვის ხელის შევლება ღვთის 
ძლიერების ნაწილს მომანიჭებსო, ქალღმერთი ერთგვარად 
დამმორჩილდებაო, – ეგონა.

სალამბო შემობრუნდა, ეცნაურა წკრიალი ოქროს ეჟვნები-
სა, რომლებიც შაჰაბარიმს ეკიდა სამოსლის ქობაზე.

შაჰაბარიმი კიბეზე ამოვიდა და იქვე, ტერასის ზღურბლთან, 
შედგა მკლავებგადაჭდობილი.

ღრმად ჩაცვენილი თვალები ეკვდერის ლამპრებივით უელ-
ვარებდა. მაღალი, ხმელი ტანი ჩაჰკარგოდა სელის კაბაში, რო-
მელიც წვივებამდე ეშვებოდა და ქობაზე ჩამორიგებული ეჟვ-
ნებითა და ზურმუხტის თვლებით იყო დამძიმებული. სხეული 
– დაძაბუნებლი, კეფა – მრუდე და ნიკაპი – ჩამომხმარი, კანი 
კი ისეთი ჰქონდა, გეგონებოდათ, რომ შეხებოდით, სიცივე აგი-
ტანდათ; ჩაყვითლებული სახე თითქოს გამუდმებულ წადილსა 
და მწუხარებას დაეღარა ღრმა ნაოჭებით.

ტანიტის ქურუმთუხუცესი და სალამბოს მოძღვარი იყო იგი.
– თქვი! – უთხრა მან ქალწულს, – რა მოგსურვებია?
– ვიმედოვნებდი... შენ ხომ თითქმის დამპირდი... – სალამბოს 

მღელვარებისგან ენა ებმოდა. შემდეგ მტკიცედ უთხრა: – რად 
გძულვარ? ხომ არაფერი დამვიწყებია ღვთისმსახურებისას? 
ჩემი მოძღვარი ხარ და მრავალგზის გითქვამს, რომ ჩემსავით 
არავინ ჩასწვდომია ტანიტის სჯულს, მაგრამ არის კიდევ რა-
ღაც, რაც არ გსურს გამიმხილო. ხომ მართალს ვამბობ, მამაო?

შაჰაბარიმს მოაგონდა ჰამილკარის დანაბარები და მიუგო:
– არა, მეტი არაფერია სათქმელი!
– რომელიღაც სული შთამაგონებს მის სიყვარულს. – გა-

ნაგრძო ქალმა, – ცთომილთა და სულთა ღვთაების ეშმუნის 
ტაძრის კიბეზედაც ავფორთხებულვარ, ტვიროსის ახალშე-
ნების მეუფის, მელქარტის, ოქროს ზეთისხილის ხის ძირასაც 
მძინებია, სინათლისა და ნაყოფიერების ღმერთის, ბაალ-ქამო-
ნის, ბჭეებსაც მივახლებივარ; ტყეების, ქართა, ყვავილებისა 
და მთების ღმერთების, ქვესკნელის ქაბირებისთვისაც, შემიწი-
რავს მსხვერპლი, მაგრამ ყველა ესენი ძალზე შორეულნი, მა-
ღალნი და შეუცნობელნი არიან, გესმის? ხოლო ტანიტი და ჩემი 
სიცოცხლე განუყოფელია. მისით ამვსებია სული და შინაგანი 
სწრაფვა მათრთოლებს, თითქოს იგი ფეთქავს ჩემს სულში, 
უნდა თავი აიშვას. მგონია, თითქოს ეს-ესაა შემომესმება მისი 
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ხმა, ვიხილავ მის სახეს; ელვარება მჭრის თვალს, შემდეგ ისევ 
მეხვევა წყვდიადი.

შაჰაბარიმი დუმდა. სალამბომ ყვედრებით მიაპყრო თვალი.
ბოლოს ქურუმმა ანიშნა ქალწულს, დაეთხოვა მოახლე, რო-

მელიც არ ეკუთვნოდა ქანაანელთა ტომს. ტაანაქი გაქრა. შაჰა-
ბარიმმა ხელები ზეცისკენ აღაპყრო და დაიწყო:

– სანამ ღმერთები მოევლინებოდნენ სამყაროს, წყვდიადი 
იყო მხოლოდ და სუნთქვა ქროდა, მძინარე კაცის შეგნებასავით 
მძიმე და ბუნდოვანი. შემდგომ წყვდიადი შედედდა, წადილი და 
ღრუბელი წარმოიქმნა, ხოლო წადილისა და ღრუბლისაგან გა-
მოვიდა პირველყოფილი მყარი. ეს იყო შავი, ყინულივით ცივი, 
ღრმა და ჭუჭყიანი წყალი, რომელიც იმ უგრძნობელ ურჩხუ-
ლებსა და მომავალი სხეულების ცალკეულ ნაწილებს შეიცავ-
და, ტაძრების კედლებზე რომაა გამოსახული.

მერე მყარი შენივთდა და კვერცხად იქცა. კვერცხი გატყდა, 
ერთი ნახევრისგან მიწა წარმოიქმნა, მეორისგან – ცარგვალი. 
მზე, მთვარე, ქარი და ღრუბლები გაჩნდა; მეხის გრუხუნზე გო-
ნიერმა არსებებმა გამოიღვიძეს. მაშინ ვარსკვლავების სფერო-
ზე ეშმუნი გაიფოფრა; მზეზე ქამონი გამობრწყინდა, მელქარ-
ტმა თავისი მკლავებით გადააგორა იგი ქალაქ კადისის იქით, 
ქაბირებმა ვულკანებში ჩაიბუდეს და რაბეთნა გადიასავით 
გადმოიხარა სამყაროსაკენ, რძესავით გადმოაღვარა სინათლე 
და მოსასხამივით შემოახვია ღამე..

– შემდეგ რა მოხდა? – იკითხა სალამბომ.
დაბადების საიდუმლოება იმისთვის ამცნო ქურუმმა, რომ 

ამაღლებულ საგანთა შესახებ საუბრით შეექცია, მაგრამ ქალ-
წულს წადიერება გაუღვივა მისმა უკანასკნელმა სიტყვებმა და 
შაჰაბარიმიც სანახევროდ დაჰყვა ნებას:

– ის შთააგონებს და განაგებს მამრისა და მდედრის სიყვა-
რულს.

– მამრისა და მდედრის სიყვარულს! – გაიმეორა ოცნებით 
სალამბომ.

– იგია კართაგენის სული, – განაგრძო ქურუმმა, – და თუმ-
ცა ყველგანაა განფენილი, აქ ბინადრობს მაინც, წმინდა რიდის 
ქვეშ.

– ო, მამაო! – წამოიძახა სალამბომ, – მე ხომ ვიხილავ მას? 
ხომ წამიყვან? დიდხანს ვყოყმანობდი, მაგრამ მისი ნახვის სურ-
ვილით ვიწვი და შემიწყალე! მიშველე! წავიდეთ!
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ქურუმმა ფიცხი და ზვიადი ხელისკვრით მოიშორა.
– არასოდეს! ნუთუ არ იცი, რომ ეს მომაკვდინებელია? ორს-

ქესიანი ბაალები მხოლოდ ჩვენ – მამაკაცურად გონიერთ და 
ქალივით სუსტთ – გვეცხადებიან. მკრეხელობაა შენი სურვი-
ლი. რაც იცი, იმით დაკმაყოფილდი.

ქალწული ფეხთ ჩაუვარდა და მონანიების ნიშნად ყურები 
თითებით დაიცო. დიდხანს ქვითინებდა ქურუმის სიტყვებით 
შეურვებული. მისდამი რისხვით ავსილიყო, ძრწოლასაც შეეპყ-
რო და დამცირებულადაც გრძნობდა თავს. შაჰაბარიმი მის წინ 
იდგა ქვასავით გულგაცივებული. ზემოდან დაჰყურებდა მის 
ფეხებთან განრთხმულ აცახცახებულ ასულს და რაღაცნაირ 
სიხარულს გრძნობდა იმის შემყურე, რომ ქალსაც ტანჯავდა 
ქალღმერთი, რომლის სავსებით შეცნობა არც მას ძალუძდა. 
ამასობაში ჩიტები აჟღურტულდნენ, სუსხიანმა ქარმა დაბერა 
და მკრთალ ზეცას ღრუბლის ფთილები გაეკრა.

ანაზდად ცისკიდურზე, ტუნისს იქით, მსუბუქი ნისლი შეამჩ-
ნია, მიწას რომ ეფინებოდა. მერე მტუტისფერი მტვრის ღრუბე-
ლი რიდესავით აღიმართა ჰაერში და მის ბოლქვებში გამოჩნდა 
აქლემთა თავები, ჰოროლები და ფარები. ეს კართაგენზე მომა-
ვალი ბარბაროსთა ლაშქარი იყო.
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თავი მეოთხე
        

კართაგენის კედლებთან

შიშისგან გაგიჟებული, ფერდაკარგული, აქოშინებული მი-
წის მუშები მოცვივდნენ ქალაქში. ზოგი ვირზე ამხედრებუ-
ლიყო, ზოგიც ფეხით მორბოდა. როქის სპას გამოქცეოდნენ. 
ლაშქარს სამ დღეში გადმოელახა სიკის გზა, რათა კართაგენს 
შემოსდგომოდა და შეემუსრა.

ბჭეები დახშეს. ბარბაროსებიც მაშინ მოეახლნენ ქალაქს, 
ნახევარკუნძულის ყელზე შეჩერდნენ, ტბის პირას.

თავდაპირველად მტრობა არ გამოუვლენიათ. ზოგი ხელში 
პალმის რტოებით მიუახლოვდა გალავანს. კართაგენელებმა 
ამათაც კი დაუშინეს ისრები, ისე ეშინოდათ.

გარიჟრაჟისას და მწუხრზე რამდენიმე მაწანწალა დაძრწო-
და ზოგჯერ გალავნის გასწვივ. განსაკუთრებით იქცევდა ყუ-
რადღებას ერთი დაბალი კაცი, რომელსაც მჭიდროდ შემოეტ-
მასნა ლაბადა და სახე ჩაფხუტის წინაფრით დაეფარა. საათო-
ბით შესცქეროდა იგი ბელღარს ისეთი დაჟინებით, რომ ეჭვი 
არ იყო, კართაგენელთა თავგზის აბნევა და თავისი ნამდვილი 
ზრახვების დამალვა უნდოდა ამით. ერთი თავშიშველი გოლი-
ათი ახლდა ყოველთვის.

კართაგენი ნახევარკუნძულის მთელ სიგანეზე იყო გამაგ-
რებული: ჯერ თხრილი იცავდა, ხანდაკს ბალახოვანი მიწაყრი-
ლი მოსდევდა, შემდეგ ორსართულიანი, თლილი ქვით ნაგები 
გალავანი აღმართულიყო ოცდაათი წყრთის სიმაღლისა. გა-
ლავანში ჩაეტანებინათ თავლები სამასი სპილოს მოსათავსებ-
ლად, მათივე საძაგრავისა, ხუნდებისა და საკვების საწყობები, 
აქვე იყო ოთხი ათასი ცხენის თავლა, მათი ქერი, აკაზმულობა 
და ყაზარმები, რომლებიც ოციათასიან ჯარს დაიტევდა თავისი 
აღჭურვილობითა და საომარი იარაღითურთ. გალავნის მეორე 
სართულზე ქონგურებით შემოკბილული საბრძოლო გოდლები 
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წამომართულიყო, სამზერებს გარედან ეფარა კავებზე ჩამოკი-
დებული ბრინჯაოს ფარები.

ეს პირველი რკალი გალავნისა უშუალოდ მალქას ერტყა, 
მეზღვაურებისა და მღებავების უბანს. გალავანს გადაღმა მო-
ჩანდა ლატნები, რომელზედაც ძოწეული რიდეები გაეფინათ 
გასაშრობად, ხოლო ბოლო ტერასებზე წათხის სახარში ღუმე-
ლი აღმართულიყო.

უკან გორაკს შეფენილი ქალაქი გადაშლილიყო თავისი კუ-
ბური, მაღალი სახლებით, – რიყის ქვით, ფიცრებით, ლერწ-
მებით, ნიჟარებითა და დაბეკნილი მიწით ნაგები შენობებით. 
ტაძართა ჭალაკები მწვანე ტბებივით მოჩანდნენ ამ ნაირფერი 
ლოდების ქალაქში. მოედნები უთანაბრო უბნებად ყოფდნენ 
კართაგენს. ურიცხვი შუკა დახლართულიყო და დაესერა გორა 
თავიდან ბოლომდე. მახვილი თვალი შეამჩნევდა ამჟამად ერთ-
მანეთს შერწყმული სამი უძველესი უბნის ზღუდეებსაც:

ალაგ-ალაგ წყალქვეშა კლდეებივით წამომართულიყო ძვე-
ლი გალავანი და უზარმაზარი მხრები გაეშალა, ყვავილებითა 
და ხავსით შემოსილიყო, ნაგვითა და ტურტლით შეთითხნილი-
ყო. კედლები ზოგან გამოენგრიათ და ქუჩები ისე გადიოდა გა-
ლავანში, როგორც მდინარეები ხიდქვეშ.

ბირსის შუაგულში აღმართული აკროპოლის გორაკი უწეს-
რიგოდ დახერგილი ნაგებობებით იყო დაფარული მთლიანად. 
ერთმანეთში არეულიყო ტაძრების ხვეული სვეტები, ბრინჯაოს 
სვეტისთავები, ლითონის ჯაჭვები, შეუმტკიცავი ქვით ნაშენე-
ბი კონუსები, რომლებსაც ლაჟვარდისფერი ზოლები დაჰყვე-
ბოდა, – სპილენძის გუმბათები, მარმარილოს სამერხულები, 
ბაბილონური კონტრსამაგრები. ობელისკები გადმობრუნებულ 
ჩირაღდნებსა ჰგვანდნენ, პერისტილები ფრონტონებს მიჰკ-
როდნენ, ჩუქურთმები გრეხილებად მიჰყვებოდა კოლონადებს; 
გრანიტის კედლები კრამიტით გადაეხურათ. ყოველივე ეს უც-
ნაურად, საკვირველად ახორხლილიყო ერთიმეორეზე. ჟამთა 
ცვალება იგრძნობოდა და კიდევ რაღაც, მივიწყებულ სამკვიდ-
როთა ხსოვნასავით.

აკროპოლს უკან, წითელ მიწაზე, სანაპიროდან კატაკომ-
ბებამდე გადაჭიმულიყო მაპალების თემშარა; საგოდებელი 
გადაშლილიყო გზის ორივე მხარეს. კიდევ უფრო შორს იდგა 
მტილოვანებით გარშემორტყმული სრა-სასახლეები; სასახ-
ლეებს იქით მესამე უბანი – მეგარა მდებარეობდა, ახალი ქა-
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ლაქი, რომელიც აღწევდა ზღვისპირა ციცაბო კლდეებამდე, 
სადაც გიგანტური შუქურა ცასა სწვდებოდა და ყოველ ღამით 
ბრიალებდა.

ასე გადაშლილიყო მთელი კართაგენი ტრიალ ველზე დაბა-
ნაკებული როქის სპის წინაშე.

შორიდან ცნობდნენ ისინი ბაზრებსა და გზაჯვარედინებს. 
დაობდნენ ტაძრების ადგილსამყოფელის შესახებ. სისიტთა 
თაბუნების პირდაპირ აღმართული ქამონის ტაძარი იმით გა-
მოირჩეოდა, რომ ოქროს ფილები ეხურა; მელქარტის ტაძარი 
ეშმუნის მარცხნივ იდგა და ბანის ნივნივზე მარჯნის რტოები 
ელვარებდა. ამათ უკან მოჩანდა ტანიტის ტაძრის სპილენძის 
გუმბათი, პალმების კენწეროები შემორტყმოდა ირგვლივ; მო-
ლოქის შავი სამლოცველო წყალსატევებთან აღმართულიყო, 
შუქურის გვერდით. ფრონტონების კუთხეებში, კედლის თავებ-
ზე, მოედნებზე, ყველგან წამომდგარიყვნენ უზარმაზარი, ჯმუ-
ხი, გონჯი, მუცელგაბერილი ანდა ნამეტნავად ჩამომხმარი, 
ხახადაბჩენილი, ხელებგაშვერილი კერპები; ხელში ორთითები, 
ჯაჭვები ან სათხევლები ეჭირათ ქანდაკებს. ქუჩაბანდებს იქით 
ლურჯი ზღვა ლივლივებდა და ამის გამო კიდევ უფრო დაფერ-
დებული ჩანდა შუკები.

ბრბო დილიდან საღამომდე ჩოჩქოლებდა ქუჩებში. პატარა 
ბიჭები ზანზალაკებს აჟღარუნებდნენ და გაყვიროდნენ აბანო-
ების წინ. ცხელი სასმელების დუქნებთან ბუღი ტრიალებდა, 
ჰაერში გრდემლზე უროების ცემის ჟღრიალი იდგა; მზეს შე-
წირული თეთრი მამლები ყიოდნენ ტერასებზე, ტაძრებში ყელ-
გამოღადრული სამსხვერპლო ხარები ღნაოდნენ და ტალანთა 
შესასვლელთან რუხი მოსასხამით შებურვილი, ფეხშიშველა, 
კუნკულიანი ქურუმი გამოჩნდებოდა ზოგჯერ.

კართაგენის ხილვა ცოფსა ჰგვრიდა ბარბაროსებს. აღტაცე-
ბას ვერ იკავებდნენ და სძაგდათ კიდეც, ერთსა და იმავ დროს 
სურდათ დაემხოთ და მისი მოქალაქენი ყოფილიყვნენ. მაგრამ 
რა იმალებოდა სამმაგი კედლით გარშემოვლებულ სამხედრო 
ნავსაყუდელში? შორს, ქალაქგარეთ, შუა მეგარაში, აკროპოლ-
ზე მაღლა მოჩანდა ჰამილკარის დიდებული სასახლე.

მათოს თვალები მუდამ მისკენ ჰქონდა მიქცეული. ზეთის-
ხილის ხეებზე ადიოდა და იქიდან იყურებოდა, შუბლს ხელით 
იჩრდილებდა ტოტებზე შემდგარი. ბაღში ძეხორციელი არ გა-
მოდიოდა, შავჯვრიანი კარი მუდამ დაგმანული იყო.
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ბარე ოცჯერ შემოუარა სიმაგრეებს, იქნებ შესაძრომი ვიპო-
ვო სადმე და ქალაქში შევიპაროო. ერთ ღამეს ყურეში გადახტა 
და სამი საათის განმავლობაში მიაპობდა ტალღებს სულმოუთ-
ქმელად, მაპალების ციცაბო ნაპირს მიადგა, მაგრამ ფრიალო 
კლდეზე ამაოდ დაისისხლიანა მუხლები, ამაოდ შეამსხვრია 
ფრჩხილები ლოდებს, ზევით ვერ ავიდა, ფეხი ვერ მოიკიდა, 
ისევ ტალღებში გადაეშვა და უკან გამობრუნდა.

თავისი უძლურება აშმაგებდა. კართაგენზე ეჭვიანობდა, 
თითქოს კაცი ყოფილიყოს ქალაქი და სალამბო თავის სახლ-
ში ჰყოლოდეს გამოკეტილი. უსასოო დარდი განუქარდა და 
ქმედების გიჟურმა, დაუცხრომელმა ცხელებამ შეიპყრო. ღაწ-
ვებანთებული, პირმიწაგაერთებული დაძრწოდა ჩქარი ნაბიჯე-
ბით ტრამალებზე და ჩახლეჩილი ხმით ხრიალებდა რაღაცას; 
ანდა ზღვის პირას ჩამოჯდებოდა, სილით აპრიალებდა თავის 
გრძელ მახვილს, ისარს ესროდა ირაოზე მოლივლივე ქორებს 
და წყევლა-კრულვით იოხებდა გულს.

– ნებას მიუშვი შენი რისხვა, ეტლივით გაანავარდე, – ეუბნე-
ბოდა სპენდიუსი, – იზახე, კრულე, არბიე და ხოცე. მწუხარებას 
სისხლი ჩაახშობს და, რადგანაც სიყვარული არ ძალგიძს დაიკ-
მაყოფილო, სიძულვილი გაიძღე სისხლით, ის გაგამაგრებს!

მათომ ისევ მიხედა თავის რაზმეულს და შეუბრალებლად 
წვრთნიდა. მას პატივს სცემდნენ სიმამაცისა და, განსაკუთრე-
ბით, სიძლიერის გამო. ზოგიერთს მისტიკურ შიშსაც კი შთა-
აგონებდა; ფიქრობდნენ – ღამ-ღამობით აჩრდილებს ესაუბრე-
ბაო. სხვა მეთაურებიც მის მაგალითს აჰყვნენ და მოკლე ხანში 
მთელი სპა გამოცოცხლდა. კართაგენელებს ესმოდათ ბუკის 
ხმა: ჯარი ვარჯიშობდა. ბარბაროსებმა უფრო ახლოს მიიწიეს 
ქალაქისკენ.

ნახევარკუნძილის ყელზე რომ მოესრათ ისინი, ამისათვის 
ორი ლაშქარი იყო საჭირო. ერთი უტიკის ყურის სიღრმეში 
უნდა გადაესხათ სანაპიროზე და უკნიდან დასცხრომოდნენ 
როქის სპას, მეორეს ცხელი წყაროების მთის მხრიდან უნდა შე-
ეტია. მაგრამ რა ექნათ, მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა ლეგიონი 
ჰყავდათ. მასში, სულ ბევრი, ექვსი ათასი მხედარიღა ირიც-
ხებოდა. აღმოსავლეთისკენ რომ წასულიყვნენ ბარბაროსები, 
მომთაბარეებს შეუერთდებოდნენ და კირენის გზას მოჭრიდ-
ნენ, უდაბნოსთან ვაჭრობა შეუძლებელი შეიქნებოდა. დასავ-
ლეთით რომ გაელაშქრათ, ნუმიდიელნი წამოჰყოფდნენ თავს 
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და რესპუბლიკას განუდგებოდნენ. ბოლოს და ბოლოს საზრდო 
შემოაკლდებოდათ ბარბაროსებს და ადრე თუ გვიან კალიასა-
ვით შეესეოდნენ კართაგენის სანახებს, ერთიანად ააოხრებდ-
ნენ. მდიდრებს გული უკვდებოდათ თავიანთი მშვენიერი დარ-
ბაზების, ვენახებისა და ყანების მოგონებისას.

ჰანონი მკაცრი და განუხორციელებელი ზომების მიღებას 
მოითხოვდა – დიდი ჯილდო დავნიშნოთო თითოეული ბარ-
ბაროსის მოკვლისათვის, ანდა ხომალდებისა და მანქანების 
მეოხებით ცეცხლი წავუკიდოთო როქის სპის ბანაკს. მისი ამ-
ხანაგი გისკონი წინ აღუდგა, – რაც ეკუთვნით, მივაშავოთო, 
– ამბობდა. მაგრამ გისკონი ხალხს თუ უყვარდა, უხუცესებს 
ეჯავრებოდათ. ამიტომ შიშობდნენ, შემთხვევის წყალობით 
მბრძანებელი არ გავიჩინოთო, და მონარქიით დაშინებულნი 
ცდილობდნენ შეესუსტებინათ ყველაფერი, რაშიც თავს იჩენ-
და მონარქია, ანდა რასაც შეიძლებოდა მისი აღდგენა მოჰყო-
ლოდა.

კართაგენის სიმაგრეებს გადაღმა ცხოვრობდა უცხო თეს-
ლის, ბნელი წარმოშობის ხალხი, რომელიც მაჩვ-ზღარბებზე 
ნადირობით ირჩენდა თავს და ლოკოკინებითა და გველებით 
იკვებებოდა. ისინი იმით ერთობოდნენ, რომ გამოქვაბულებში 
ცოცხლად შეპყრობილ აფთრებს დაარბენინებდნენ საღამო-
ობით მეგარის ქვიშნარებზე, საფლავის ძეგლთა შორის. ზღვის 
ბალახითა და შლამით ნაგები მათი ქოხები მერცხლის ბუდეები-
ვით აჰკვროდნენ სანაპიროს ფრიალო კლდეებს. არც მთავარი 
ჰყავდათ, არც ღმერთი გააჩნდათ, ცხოვრობდნენ ერთმანეთში 
აღრეულნი, სავსებით შიშველნი, ძალმიხდილნი და ამავე დროს 
გამძვინვარებულნი. კართაგენელებს ოდითგანვე ეზიზღებო-
დათ ეს უწმინდური საჭმლით პირწაწყმედილი ხალხი. გუშაგებ-
მა შეამჩნიეს ერთ დილას, რომ ისინი სადღაც გამქრალიყვნენ.

ბოლოს დიდი საბჭოს წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და 
ბარბაროსთა ბანაკს ეწვივნენ მეზობლურად – უსამკაულოდ და 
უსარტყლოდ, დაღობილი სანდლებით ფეხშემოსილნი. წყნარად 
მიაბიჯებდნენ, სალამს აძლევდნენ მეთაურებს, ანდა ჩერდე-
ბოდნენ და ჯარისკაცებს ესაუბრებოდნენ, ეუბნებოდნენ, ყვე-
ლაფერი გათავებულია და თქვენს ყველა მოთხოვნას სამართ-
ლიანად დავაკმაყოფილებთო.

ბევრი მათგანი პირველად ხედავდა როქის სპის ბანაკს. 
ეგონათ, არეულობას იხილავდნენ და წესრიგი და შიშისმომგ-
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ვრელი სიჩუმე დახვდათ. მაღალი კედელი და მიწაყრილი ერტ-
ყა ბანაკს ისეთი, ფილაკვნები ნირს ვერ შეუხრიდნენ. კარვებს 
შუა გაჭრილ შუკებზე სუფთა წყალი მოესხურებინათ. კარვების 
ნაჩვრეტებიდან ბნელში მოელვარე ველური თვალები შემოსც-
ქეროდათ. შუბთა კონები და ჩამოკიდებული ფარ-იარაღი სარ-
კესავით კრიალებდა. უხუცესები ხმადაბლა ლაპარაკობდნენ 
ურთიერთშორის, ეშინოდათ, თავიანთი გრძელი კაბებით რა-
იმეს არ გამოსდებოდნენ და არ გადაეყირავებინათ.

მეომრებმა სურსათ-სანოვაგე მოითხოვეს, ფასს იმ ფული-
დან გადაგიხდით, ჩვენი რომ გმართებთო.

ხარები, ცხვრები, ციცრები, ხმელი ხილი, ხანჭკოლა და შე-
ბოლილი თევზი გაუგზავნეს, ის ჩინებული სკომბერი, რომე-
ლიც კართაგენს ყველა ნავსადგურში გაჰქონდა სავაჭროდ. 
მაგრამ ბარბაროსები ზიზღით აქცევდნენ ზურგს საკლავს და 
აძაგებდნენ, თუმცა გულით ეწადათ. ერკემალში მტრედის სა-
ფასურს სთავაზობდნენ, სამ თხას ერთი ბროწეულის ფასად 
თხოულობდნენ. ტილიჭამიები შუამავლობდნენ, ბარბაროსებს 
უმტკიცებდნენ, გაბრიყვებენო. ისინიც სატევრებს აშიშვლებდ-
ნენ და კართაგენელებს ემუქრებოდნენ, მოგკლავთო.

დიდი საბჭოს წარგზავნილები ნუსხებს ადგენდნენ, იწერდ-
ნენ – რამდენი წლის ჯამაგირი ერგებოდა თითოეულ მათგანს. 
მაგრამ ამჟამად შეუძლებელი იყო იმის გამორკვევა, თუ რამ-
დენი მეომარი დაექირავებინათ, და უხუცესები შეძრწუნდნენ, 
როდესაც გადასახდელი თანხა შეაჯამეს. სილფიუმის მარაგიც 
რომ გაეყიდათ და სავაჭრო ქალაქებიც დაებეგრათ, ამდენს 
მაინც ვერ შეაგროვებდნენ. ამასობაში როქის სპასაც აევსებო-
და მოთმინების ფიალა. ტუნისი უკვე მის მხარეზე იყო, ჰანონის 
სიშმაგისა და მისი ამხანაგის საყვედურებისგან თავბრუდახვე-
ული მდიდრები მოქალაქეებს ურჩევდნენ, თუ ვინმეს იცნობთ 
ბარბაროსთაგან, ეწვიეთ, ტკბილად ელაპარაკეთ, მეგობრობა 
განაახლეთ, ნდობა დაამშვიდებთო.

ვაჭრები, მწერლები, მუშები, მთელი ოჯახები ეწვივნენ ბარ-
ბაროსებს.

ჯარისკაცები ყველას უშვებდნენ ბანაკში, მაგრამ მხოლოდ 
ერთი შესასვლელიდან, რომელიც ისე ვიწრო იყო, რომ ოთხი 
კაცი თუ გაივლიდა გაჭირვებით. ღობურთან სპენდიუსი იდგა 
და გულმოდგინედ ჩხრეკდა ყველას. მის პირისპირ მათო იდგა, 
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ბრბოს ათვალიერებდა, იქნებ ისეთი ვინმე დავინახო, სალამ-
ბოს სახლში რომ შემხვედრიაო.

ბანაკი ქალაქს დაემსგავსა, ისეთი ფუსფუსი იყო. ორი ჯუ-
რის ხალხი არეულიყო ერთმანეთში: ერთ ნაწილს შალის ან ტი-
ლოს ტანსაცმელი ემოსა და ნაძვის გირჩების მსგავსი თექის 
წოწოლა ქუდები ეხურა, მეორეს ჯაჭვი ჩაეცვა და მუზარადე-
ბი ჩამოეფხატა. მსახურთა და მოვაჭრეთა შორის სხვადასხვა 
ტომის დიაცები დაეხეტებოდნენ; ზოგს მწიფე ინდისხურმის 
ფერი ედვა, ზოგს ზეთისხილივით მომწვანო იერი გადაჰკრავ-
და, ზოგიც ფორთოხლისფერი იყო. ამ ქალებს, – მეზღვაურთა-
გან შესყიდულთ, ქოხმახებში ნაპოვნთ, ქარავნებიდან მოტაცე-
ბულთ, ქალაქთა აოხრებისას შეპყრობილთ, – სანამ ახალგაზ-
რდები იყვნენ, ხვევნა-კოცნით აცლიდნენ სიქას, ხოლო როცა 
დაბერდებოდნენ, ცემა-ტყეპით ტანჯავდნენ და საცოდავებს 
შარაგზებზე ხდებოდათ სული დავარდნილი საქონლის გვერ-
დით, მიტოვებულ ვაშკარანებს შორის. მომთაბარეთა ცოლებს 
აქლემის ბეწვის ჟღალი, კუბოკრული კაბები ეცვათ და კოჭებ-
ში მიირხეოდნენ; კირენაიკელ მომღერალ ქალებს იისფერი 
მარმაში შემოეხვიათ, წარბები მოეხატათ და ჭილობებზე ჩა-
ცუცქულნი მუსიკობდნენ. ბებერი, ძუძუებჩამოყრილი ზანგის 
დიაცები ნეხვს აგროვებდნენ და მზეზე ახმობდნენ წივის გასა-
კეთებლად; სირაკუზელ ქალებს ოქროს ბალთები ჩაემაგრები-
ნათ თმებში, ლუზიტანიელებს – ნიჟარის ფარღულები, გალებს 
მგლის ტყავით დაეფარათ რძისფერი ძუძუ-მკერდი, წინადაუც-
ვეთელი, ტილიანი ტიტლიკანა ბიჭები გამვლელებს თავურით 
ეჯახებოდნენ მუცელზე, ანდა უკნიდან ეპარებოდნენ ვეფხვის 
ლეკვებივით და ხელებზე კბენდნენ.

კართაგენელები განცვიფრებულნი დადიოდნენ ბანაკის 
შუკებში. ბარბაროსთა სიმრავლით თავზარდაცემულებს სახე 
ჩამოსტიროდათ. სხვები ცდილობდნენ შეშფოთება არ დაემ-
ჩნიათ.

მეომრები სიცილ-ხარხარით უტყაპუნებდნენ ხელებს ბე-
ჭებზე. წარჩინებულ კართაგენელებს გასართობად იწვევდ-
ნენ, ბადროს თამაშისას ცდილობდნენ ფეხი წაეკრათ მათთვის, 
ხოლო მუშტი-კრივში ყბებს ამტვრევდნენ. მეშურდულენი შურ-
დულებით აშინებდნენ მოქალაქეებს, მჩხიბავები – ჭრელი უნა-
სებით, მხედრები – ცხენებით. მშვიდობიანი მდაბიორები უსიტ-
ყვოდ ითმენდნენ შეურაცხყოფას, თავი ჩაექინდრათ და ნაძა-
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ლადევად იღიმებოდნენ. ზოგი ცდილობდა თავი მამაცურად 
მოეჩვენებინა ბარბაროსებისთვის და ჟესტებით აგებინებდნენ, 
ჩვენც გვინდა მებრძოლები გავხდეთო. ამათ შეშის დაჩეხვას 
და სამურვლით ჯორების გაწმენდას ავალებდნენ, აბჯარს აც-
მევდნენ და მერე კასრებივით დააგორებდნენ ბანაკში. შემდეგ, 
როდესაც გაწამებულნი აცხადებდნენ, – შინ გაგვიშვითო, – ჯა-
რისკაცები სასაცილოდ იგრიხებოდნენ, ვითომდა მწუხარების-
გან თმებს იგლეჯდნენ.

მრავალ მათგანს სიბრიყვისა და უვიცობის გამო გულუბრყ-
ვილოდ სჯეროდა, რომ ყოველი კართაგენელი უსაზომოდ მდი-
დარი იყო და უკან დასდევდნენ, ეხვეწებოდნენ რაიმე გვაჩუ-
ქეთო. ყველაფერს მოითხოვდნენ, რაც თვალში მოუვიდოდათ: 
ბეჭდებს, სარტყლებს, სანდლებს, ხამლს, კაბის ფოჩებს და, 
როდესაც გაძარცული კართაგენელი შესძახებდა – `მეტი არა-
ფერი გამაჩნია, რა გინდა ჩემგანო!~ – ზოგნი – `შენი ცოლიო~, 
სხვანი – `შენი სულიო~ – ეუბნებოდნენ.

ანგარიშის ნუსხები მეთაურებს გადასცეს, ჯარისკაცებს წა-
უკითხეს და საბოლოოდ დაამტკიცეს. მაშინ კარვები მოითხო-
ვეს. მისცეს ესეც. შემდეგ ბერძენთა პოლემარქებმა მოინდო-
მეს ლამაზი აბჯარი, კართაგენში რომ ჭედდნენ. დიდმა საბჭომ 
გამოყო თანხა აბჯრების შესაძენად. მხედრებმა განაცხადეს, 
– საცა სამართალია, რესპუბლიკამ ომში ნაზარალევი ცხენების 
საფასურიც უნდა გვიზღოსო. ერთი ამტკიცებდა, სამი ცხენი 
ამა და ამ გარემოცვის დროს დამეხოცა, მეორე – ხუთი ცხენი 
მომიკვდა ამა და ამ ლაშქრობაშიო, მესამე – თოთხმეტი ზერდა-
გი გადამეჩეხა ღრანტეებშიო. ჰეკატომპილის ულაყები შესთა-
ვაზეს. მხედრებმა – ფული გვირჩევნიაო.

მერე მოითხოვეს – ვერცხლით (ვერცხლით და არა ტყავის 
რგოლებით) აენაზღაურებინათ იმ ხორბლის საფასური, რო-
მელიც რესპუბლიკას ემართა, თანაც – ომისდროინდელი ყვე-
ლაზე მაღალი მაზანდის კვალობაზე, ასე რომ, ერთი საწყაო 
ფქვილისთვის ოთხასჯერ მეტს თხოულობდნენ, ვიდრე თვი-
თონ იხდიდნენ ტომარა მარცვალში. ამ უსინდისობამ მთელი 
კართაგენი აღაშფოთა. მაგრამ რა გაეწყობოდა, ესეც დაუთმეს.

მაშინ ჯარისკაცთა წარმომადგენლები და დიდი საბჭოს 
წარმოგზავნილნი მორიგდნენ და კართაგენის ადგილის დედა 
და ბარბაროსთა ღმერთები დაიფიცეს. აღმოსავლური მრავალ-
სიტყვაობითა და ლიქნით მოუბოდიშეს და დაუტკბნენ ერთმა-
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ნეთს. ამის შემდეგ ჯარისკაცებმა მეგობრული კავშირის აღსა-
ნიშნავად მოითხოვეს იმ ბოროტმზრახველთა დასჯა, რომელ-
თაც რესპუბლიკის წინააღმდეგ აამხედრეს როქის სპანი.

კართაგენელებმა თავი მოიკატუნეს, თითქოს არაფერი გა-
ეგებოდათ. მაშინ მეომრებმა აშკარად მოითხოვეს ჰანო ნის 
თავი.

ყოველდღიურად რამდენჯერმე გამოდიოდნენ ბანაკიდან და 
გალავნის ძირას დაწრიალებდნენ, ყვიროდნენ – სუფეტის თავი 
გადმოგვიგდეთო, და ტანსაცმლის კალთებს უშვერდნენ მოკვე-
თილი თავის დასაჭერად.

დიდი საბჭო ეგების ამაზედაც დათანხმებულიყო, ბარბა-
როსთა უკანასკნელი, ყველაზე შეურაცხმყოფელი მოთხოვნა 
რომ არა: ჩვენს ბელადებს კართაგენის საუკეთესო ოჯახთა 
ასულები მიათხოვეთო. ეს აზრი სპენდიუსმა წამოაყენა და ჯა-
რისკაცებმა სავსებით მარტივ და ადვილად აღსასრულებელ 
რამედ მიიჩნიეს. მაგრამ ბარბაროსთა ამ თავხედურმა წადილ-
მა – პუნიკური სისხლისთვის თავიანთი ბინძური სისხლი შე-
ერიათ, აღაშფოთა კართაგენის მკვიდრნი. როქის სპას უხეშად 
მოუჭრეს, – მეტს არას დაგითმობთო. მაშინ მეომრები აყვირ-
დნენ, – მოგვაღორეთო, და, თუ სამი დღის ვადაში ჯამაგირი 
არ დაგირიგებიათ, ჩვენ თვითონ შემოვალთ კართაგენში და ძა-
ლით წავიღებთო.

დაქირავებული ჯარი არც ისე სინდისგარეცხილი იყო, რო-
გორც მისი მტრები ფიქრობდნენ. ჰამილკარმა არაერთგზის 
აღუთქვა ლაშქარს – ოქროში ჩაგსვამთო. მართალია, მისი 
დანაპირები ბუნდოვანი იყო, მაგრამ ზეიმითა და ზარით იყო 
თქმული. მეომრებს შეეძლოთ ეფიქრათ, კართაგენში რომ ჩა-
ვალთ მთელ ქალაქს ჩვენ დაგვითმობენ და მის საუნჯეს და-
ვინაწილებთო. იმედი სასტიკად გაუცრუვდათ, ჯამაგირსაც კი 
გაჭირვებით უხდიდნენ და ამით სიამაყეც ელახებოდათ სიხარ-
ბესთან ერთად.

დიონისე, პიროსი, აგათოკლე და ალექსანდრეს სარდლები 
განსაცვიფრებელი იღბლიანობის მაგალითებად არ ესახებო-
დათ განა? იდეალი ჰერკულესისა, რომელსაც ქანაანელთა მზის 
ღვთაებასთან აიგივებდნენ, ციალებდა სპის ფიქრთა ჰორიზონ-
ტზე. კარგად უწყოდნენ, რომ ზოგჯერ უბრალო მხედარს მოუხ-
ვეჭია გვირგვინი და დარხეული ხმა – იმპერიები ემხობიანო, პა-
ტივმოყვრულ ოცნებებს უღვიძებდა უღრან მუხნარებში დავა-
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ნებულ გალებსა და ხრიოკ ქვიშნარში მობინადრე ეთიოპელებს. 
ამასთან ხალხიც იყო ისეთი – თავისი სიმამაცის მოხმარებაც 
სურდა; და ყველა – საგვარეულოდან მოკვეთილი, ქურდი, უგ-
ზო-უკვლოდ გადახვეწილი დედ-მამის მკვლელი, ღვთისგან 
დაწყევლილი მკრეხელი, ყველა დამშეული და სასოწარკვეთი-
ლი – ცდილობდა მიეღწია ნავსაყუდლამდის, სადაც კართაგე-
ნელი მოხელე მეომრებს ქირაობდა. ჩვეულებრივ, რესპუბლიკა 
ასრულებდა ხოლმე პირობას, მაგრამ ამჯერად შმაგი სიძუნწე 
მორეოდა და სახიფათო უპირობა გამოეჩინა. ნუმიდიელნი, ლი-
ბიელნი, მთელი აფრიკა კართაგენის წინააღმდეგ ამხედრებუ-
ლიყო. მხოლოდ ზღვა იყო ხსნილი, მაგრამ აქაც შეიძლებოდა 
რომაელები დახვედროდნენ და მკვლელებით გარშემორტყმუ-
ლი კაცივით ყოველი მხრიდან მომდგარ სიკვდილს გრძნობდა 
კართაგენი.

იძულებული შეიქნენ გისკონისათვის მიემართათ. ბარბარო-
სები დათანხმდნენ მის შუამავლობაზე. ერთ მშვენიერ დღეს 
დაეშვა ნავსაყუდლის ჯაჭვი და სამი ბრტყელი ხომალდი ტე-
ნიის არხის გავლით ტბაში შეცურდა.

პირველი ხომალდის წინამხარზე გისკონი დაინახეს. მის 
უკან იდგა ბალდახინზე უფრო დიდი კიდობანი, ირგვლივ ჩამო-
კონწიალებული გვირგვინისდარი კარშიკებით შემკული. შემ-
დეგ თარჯიმნები იდგნენ, სფინქსისმაგვარი თავსაბურავები 
ეხურათ და მკერდზე თუთიყუში ჰქონდათ ამოსვირინგებული. 
ამათ უკან გისკონის მეგობრები და მონები ჩამწკრივბულიყვ-
ნენ; იარაღი არ ესხათ, სიმრავლის გამო ადგილი არ ჰყოფნი-
დათ და მხარიმხარ მიჯრილიყვნენ. მძიმედ დატვირთულ სამ 
გრძელ კარჭაპს წყალი ძგიდემდე ასხამდა. ხომალდები წინ 
მოიწევდნენ და მათი შემყურე როქის სპა სიხარულის ყიჟინით 
ესალმებოდა გისკონს.

როგორც კი მიწაზე გადმოდგა ფეხი სარდალმა, ჯარისკა-
ცები სირბილით გავარდნენ შესახვედრად. გისკონმა ტომრე-
ბისგან შემაღლებული გააკეთებინა ჯარისკაცებს და გამოაც-
ხადა: აქედან ფეხს არ მოვიცვლი, სანამ ვალს ყველას არ გადა   -
ვუხდიო.

ტაშისცემა ატყდა. კარგახანს არ აძლევდნენ ხმის ამოღების 
საშუალებას.

შემდეგ გისკონმა გაკიცხა რესპუბლიკაცა და ბარბაროსე-
ბიც და ორივე მხარეს დასდო ბრალი. დამნაშავე რამდენიმე 
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უჯიათი მოჯანყეა, რომელთა რისხვამ კართაგენი შეაშფოთაო. 
განა რესპუბლიკის კეთილგანწყობის საუკეთესო საბუთი არ 
არის ის, რომ შუამავლად მე გამომგზავნეს, მე, რომელიც მუ-
დამ სუფეტ ჰანონის მოწინააღმდეგე ვიყავიო. ამიტომ ნუ იფიქ-
რებთ, ვითომც კართაგენის ერს სულელური სურვილი ჰქონ-
დეს მამაცთა გაბრაზებისა; ნურც ისე უმადურად მიიჩნევთ, 
რომ თქვენი სამსახური არ დააფასოსო. და გისკონი ჯამაგირის 
გაცემას შეუდგა. ლიბიელთაგან დაიწყო. ნუსხები ნატყუარად 
გამოაცხადეს და სარდალს არც მოუკითხავს ისინი.

ეროვნებებისდა მიხედვით დაწყობილი ჯარისკაცები გისკო-
ნის წინ გავლისას თითებით აჩვენებდნენ რამდენი წელი ემსა-
ხურათ. საღებავით მათ რიგრიგობით ადებდნენ სერს მარცხენა 
მკლავზე; გადამწერლები პირგახსნილი სკივრებიდან იღებდ-
ნენ ფულს, სხვები ბებუთის წვერით ნაჩხვლეტებს უკეთებდნენ 
ტყვიის თხელ ფირფიტებს.

ერთმა ჯარისკაცმა ზანტად ჩაიარა ბებერი ხარივით.
– ამოდი ჩემთან! – დაუძახა დაეჭვებულმა სუფეტმა, – რამ-

დენი წელია, რაც მსახურობ?
– თორმეტი, – მიუგო ლიბიელმა.
გისკონმა თითები მოუსვა ნიკაპქვეშ – მუზარადის საყბეური 

ხანგრძლივი ხმარებისას ორ კოჟორს აჩენდა. კოჟრებს ეშვებს 
ეძახდნენ და `ეშვებიანიაო~, ვეტერანზე იტყოდნენ.

– ქურდბაცაცავ! რაც სახეზე არ გაქვს, ალბათ მხრებზე 
გატყვია! შესძახა სუფეტმა, ტუნიკა შემოახია და გაუშიშვლა 
ზურგი, რომელიც სისხლიანი იარებით ჰქონდა დაფარული. სა-
ცოდავი ჰიპოზარიტელი მიწის მუშა ყოფილიყო. ატყდა ყიჟინა. 
დამნაშავეს თავი მოჰკვეთეს.

ღამე რომ ჩამოდგა, სპენდიუსმა ლიბიელი გააღვიძა და  
უთხრა;

– ლიგურიელნი, ბერძნები, ბალეარელნი და იტალიელები 
ჯამაგირს რომ მიიღებენ, შინ დაბრუნდებიან. თქვენ კი აფრი-
კაში დარჩებით, სათითაოდ დაიფანტებით თქვენ-თქვენს თე-
მებში და ვეღარაფერი დაგიფარავთ! მაშინ ამოიყრის თქვენს 
ჯავრს რესპუბლიკა! გეშინოდეთ შინ დაბრუნებისა! ნუთუ გჯე-
რათ ყველაფერი, რასაც გეუბნებიან! ორივე სუფეტი შეთანხ-
მებულია! გისკონი გატყუებთ! გაიხსენეთ ძვლების კუნძული 
და ქსანტიპე, რომელიც ძირგამომპალი გალერით გაამგზავრეს 
სპარტაში!
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– მაშ რა ვიღონოთ? – ეკითხებოდნენ ლიბიელნი.
– დაფიქრდით! – უპასუხებდა სპენდიუსი.
შემდგომი ორი დღის განმავლობაში მაგდალელ, ლეპტისელ 

და ჰეკატომპილელ მეომრებს უსწორებდნენ ანგარიშს. სპენდი-
უსი გალებში ტრიალებდა.

– ახლა ლიბიელებს ისტუმრებენ, შემდეგ ბერძნებს, ბალე-
არელთ, აზიელებს და სხვებს დაურიგებენ ჯამაგირს! მაგრამ 
თქვენ ცოტანი ხართ და არაფერსაც არ მოგცემენ! ვეღარ ეღირ-
სებით სამშობლოში დაბრუნებას! ხომალდები თქვენ არ გაგაჩ-
ნიათ და ძაღლებივით დაგკლავენ, რათა სარჩენი არ გაუხდეთ 
და სასმელ-საჭმლის ყაირათი გასწიონ.

გალები სუფეტთან გაეშურნენ. ოტარიდი, რომელიც გის-
კონმა ჰამილკარის ბაღში დაჭრა, გამოელაპარაკა სარდალს. 
მონებმა კინწისკვრით გამოაგდეს. გალმა დაიფიცა: შენს ჯავრს 
ამოვიყრიო.

მოთხოვნილებანი და საჩივრები მატულობდა. ყველაზე 
ჯიუტნი სუფეტის კარვამდეც აღწევდნენ და შიგ უვარდებოდ-
ნენ; სარდალს გულის მოსალბობად ხელებს უჭერდნენ და უკ-
ბილო ნუნებზე, გამხმარ მკლავებზე და ნაიარევით დასერილ 
კანზე ავლებინებდნენ; ვისაც აქამდე არ მიეღო ჯამაგირი, 
შმაგობდა, ხოლო ვისთვისაც უკვე ეზღოთ, კიდევ მოითხოვდა 
ცხენების საფასურს; მაწანწალები და დევნილნი ეუფლებოდ-
ნენ ჯარისკაცთა საჭურველს, იფიცებოდნენ – გვიპოვნიაო. 
გრიგალივით ტრიალებდნენ ჯარისკაცთა ბრბოები; კარვებს 
ტკაცატკუცი გაუდიოდა და ძირს ემხობოდა. ბანაკის სიმაგრე-
თა შორის გაჭედილი ბრბო ღელავდა და ყვირილით აწყდებოდა 
აქეთ-იქით შესასვლელებიდან შუა მოედნამდე. როცა ალიაქო-
თი მეტისმეტად ძლიერდებოდა, გისკონი თავის სპილოს ძვლის 
არგანს ჩამოეყრდნობოდა იდაყვით, ზღვას გასცქეროდა და ასე 
იდგა გაუნძრევლად წვერებში თითებგაჩრილი.

მათო ხშირად განაპირდებოდა ხოლმე სპენდიუსთან სათათ-
ბიროდ. შემდეგ ისევ სუფეტის პირისპირ დგებოდა და გისკონი 
გამუდმებით გრძნობდა ორი ცეცხლმოკიდებული ქეიბურივით 
მასზე დამიზნებული თვალის მზერას. ზოგჯერ ერთმანეთს 
აგინებდნენ შუაში მოქოთქოთე ბრბოს თავებს ზემოთ, მაგრამ 
ერთის ხმა მეორის ყურს ვერა სწვდებოდა. ამასობაში ფულის 
დარიგება გრძელდებოდა და სუფეტი ყოველგვარი დაბრკოლე-
ბიდან იოლად პოულობდა გამოსავალს.
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ბერძნებს უნდოდათ შარი მოედოთ ფულის სხვადასხვაობის 
გამო. გისკონმა ისე განუმარტა მათ ყოველივე, რომ დაკმაყო-
ფილებულნი ხმის ამოუღებლად გაბრუნდნენ. ზანგები მოით-
ხოვდნენ თეთრ ნიჟარებს, რომლებიც ფულად გადიოდა შუა 
აფრიკაში. გისკონმა შესთავაზა, – თუ გსურთ, კართაგენში 
გავგზავნი ხალხს ნიჟარების მოსატანადო. მაშინ დაშოშმინდ-
ნენ და სხვების მსგავსად ვერცხლით მიითვალეს ქირა.

ბალეარელთ უკეთეს რასმე დაჰპირებოდნენ – ქალებს. გის-
კონმა განუცხადა: თქვენთვის ურიცხვ ქალწულს ველი, მაგრამ 
ქარავანს გრძელი გზა აქვს გამოსავლელი, კიდევ ექვსი თვე 
უნდა დაიცადოთ, ჩათქვირებულ და სურნელოვანი ზეთით კან-
გასალუქებულ ქალებს დავსვამთ ხომალდებზე და ბალეარის 
ნავსადგურში მოგაყენებთო.

ანაზდად სავსებით გამოკეთებული და ძალ-ღონით ავსილი 
ზარქსასი მუშაითივით ახტა მეგობრების მხრებზე და შეჰ ყვირა:

– დახოცილებისთვის ხომ არ გადაგინახავს?! – და კართაგე-
ნის მხარეს გაიშვირა ხელი, ქამონის კარიბჭისკენ.

თავით ბოლომდე სპილენძის ფირფიტებით მოჭედილი ჭიშ-
კარი ჩამავალი მზის სხივებზე ლაპლაპებდა. ბარბაროსებს სის-
ხლის ნაკვალევი მოელანდათ აპრიალებულ ლითონზე. რამდენ-
ჯერაც დააპირა გისკონმა დალაპარაკება, იმდენჯერვე შეაწყ-
ვეტინეს ყვირილით. ბოლოს ზვიადი ნაბიჯებით ჩამოვიდა შე-
მაღლებულიდან და თავის კარავში ჩაიკეტა.

დილით, მზის ამოსვლისას რომ გამოვიდა, თარჯიმნები, 
რომელთაც გარეთ ეძინათ; გულაღმა ეყარნენ თვალებგადმო-
კარკლულნი, ენაგადმოგდებულნი და სახედალურჯებულნი; 
თეთრი ლორწო დასდიოდათ ნესტოებიდან, კიდურები გაშეშე-
ბოდათ, თითქოს გაყინულიყვნენ ცივ ღამეში. ლელის ზონარი 
წაეჭირათ საცოდავებისთვის ყელში.

ამის შემდეგ ჯანყი არ დამცხრალა. ბალეარელთა დახოც-
ვის ამბავი, ზარქსასმა რომ მოაგონათ, უნდობლობას უღვი-
ვებდათ; სპენდიუსიც ნავთს ასხამდა ცეცხლზე. ბარბაროსებმა 
წარმოიდგინეს, რომ რესპუბლიკას მათი მოღორება უნდოდა. 
მოთმინების ფიალა აევსოთ. თარჯიმანთა გარეშეც იოლად 
წავიდოდნენ! თავშეხვეული ზარქსასი საომარ სიმღერას გაჰ-
ყიოდა, ოტარიდი თავის უშველებელ მახვილს ატრიალებდა; 
სპენდიუსი ერთს რომ ჩუმად უჩურჩულებდა ყურში, მეორეს 
ხანჯალს აწოდებდა. ძალგულოვანნი ლამობდნენ ძალით წაეგ-
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ლიჯათ ჯამაგირი, ნაკლებ გაბედულთ სურდათ ძველებურად 
გაგრძელებულიყო ქირის დარიგება. ყველას იარაღი აესხა, 
ყველა ბრაზობდა და გისკონისადმი მძვინვარე მძულვარებით 
ანთებულიყო.

რამდენიმე მხედარი ამოსდგომოდა სარდალს აქეთ-იქიდან 
და გაყვიროდა. თუ ლანძღვა-გინებას ანთხევდნენ, მათ მოთ-
მინებით უსმენდნენ, მაგრამ ერთ სიტყვასაც თუ დაძრავდნენ 
გისკონის დასაცავად, მაშინვე ქოლავდნენ ანდა უკნიდან თა-
ვებს სხეპდნენ ხმლებით. ტომრების გროვა სისხლით წითლად 
შეღებილიყო სამსხვერპლოსავით.

ნასადილევს განსაკუთრებით საზარელნი იყვნენ ღვინონას-
ვამნი! კართაგენის ლაშქარში ღვინის სმა აკრძალული იყო, ამ 
წესის დამრღვევს სიკვდილით დასჯა მოელოდა; ახლა კი თა-
ვაშვებული მეომრები კართაგენისკენ იშვერდნენ ღვინიან თა-
სებს პუნიკური წესრიგის გასამასხრებლად. შემდეგ ხაზინის 
მცველ მონებს უბრუნდებოდნენ და მათ ხოცვა-ჟლეტას მიჰ-
ყოფდნენ ხელს. შეძახილი – `დაჰკა!~ – განსხვავებულად რომ 
ითქმის სხვადასხვა ენაზე, ყველას გაეგებოდა.

გისკონმა კარგად იცოდა, რომ მშობლიური ქალაქისგან გან-
წირული იყო, მაგრამ მამულის უმადურობისდა მიუხედავად, არ 
უნდოდა შეერცხვინა თავისი ქვეყანა. როცა შეახსენეს – რეს-
პუბლიკა გემებს დაგვპირდაო, მოლოქი დაიფიცა – ხომალდებს 
ჩემს ხარჯზე გაგიმართავთო. ლურჯი თვლების ფარღული 
მოიგლიჯა და ბრბოში გადაისროლა გირაოდ. მაშინ აფრიკე-
ლებმა დიდი საბჭოს დაპირებული ხორბალი მოითხოვეს. გის-
კონმა ნერბის ეტრატზე იისფერი მელნით დაწერილი სისიტთა 
ნუსხები გაშალა და თვიდან თვემდე, დღიდან დღემდე კართა-
გენში შემოზიდული საქონლის ანგარიშის კითხვა დაიწყო.

უეცრად თვალებდაჭყეტილი გაჩუმდა, თითქოს ციფრებში 
თავისი სასიკვდილო განაჩენი ამოიკითხა.

უხუცესებს თაღლითურად შეემცირებინათ რიცხვები და 
ომის ყველაზე მძიმე ხანებში გაყიდული ხორბალი ისეთი დაბა-
ლი ნიხრით აღენიშნათ, რომ ბრმაც კი არ დაიჯერებდა.

– ილაპარაკე! უფრო ხმამაღლა! – უყვიროდნენ ჯარისკაცე-
ბი, – ოჰო, ტყუილები გინდა მოიგონო, შე ლაჩარო, შენა! ნუ ენ-
დობით მაგას!

გისკონი რამდენიმე წამს ყოყმანობდა, ბოლოს განაგრძო.
ჯარისკაცებს ეჭვიც კი არ აუღიათ, რომ ატყუებდნენ და 
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სისიტთა ანგარიში სრულ ჭეშმარიტებად მიიჩნიეს. კართაგე-
ნის სიმდიდრეთა სიუხვემ შურით აღაგზნო და გააშმაგა ჯარი. 
ნეკერჩხლის ყუთი დაამტვრიეს: სალარო თითქმის ცარიელი 
აღმოჩნდა. მათ თვალწინ იმოდენა თანხა გასცეს ამ ზარდახში-
დან, რომ ყუთი ამოუწურავი ეგონათ და იფიქრეს, ალბათ გის-
კონმა მოიპარა და თავის კარავში გადამალაო. შემაღლებულ-
ზე აფოფხდნენ, წინ მათო მიუძღოდათ, გაყვიროდნენ: `ფული! 
ფული!~ გისკონმა უპასუხა:

– თქვენმა წინამძღოლმა მოგცეთ!
იგი ბრბოს პირისპირ იდგა და შესცქეროდა უსიტყვოდ თა-

ვისი დიდი, ყვითელი თვალებით. გრძელი სახე თეთრ წვერზე 
უფრო გაფითრებოდა. ოქროს ბრტყელ საყურეში ისარი გარ-
ჭობოდა, ფრთამდე გასულიყო და სისხლი დასდიოდა ყურიდან, 
ტიარიდან მხარზე ეწვეთებოდა.

მათომ ნიშანი მისცა და ბარბაროსები შემაღლებულზე აც-
ვივდნენ. გისკონმა ხელები გაასავსავა, სპენდიუსმა მოქნილი 
ღვედით გაუკრა მაჯები, ვიღაცამ წააქცია და სარდალი გაქრა 
აქოთქოთებულ ბრბოში, რომელიც ტომრების გროვაზე ბობოქ-
რობდა. სუფეტის კარავი იავარყვეს, აუცილებელი ნივთების 
გარდა ვერაფერი ნახეს შიგ.

ბევრი ძებნის შემდეგ ტანიტის სამი გამოსახულება და მთვა-
რიდან ჩამოვარდნილი შავი ქვა იპოვეს, მაიმუნის ტყავში გა-
მოხვეული. გისკონს მრავალი კართაგენელი წამოჰყოლოდა 
თავისი ნებით, ყველანი წარჩინებულთა წოდებას ეკუთვნოდ-
ნენ და ომის პარტიის მომხრენი იყვნენ.

ბარბაროსებმა კარვებს იქით გაიყვანეს ისინი და სანაგ-
ვე ორმოებში ჩაყარეს, რკინის ჯაჭვებით მუცლებით მია ბეს 
მსხვილ-მსხვილ პალოებზე და საჭმელს შუბის ტარით აწვ დი-
დნენ.

ოტარიდი სდარაჯობდა მათ და გამუდმებით აგინებდა. 
ტყვეებს მისი ენა არ ესმოდათ და პასუხად ხმას არ იღებდნენ. 
გაშმაგებული გალი დროდადრო ქვებს ესროდა თავ-პირში, 
რათა გაეშმაგებინა ისინიც.

***

მეორე დილიდან უცნაურმა მოუთმენლობამ მოიცვა ლაშქა-
რი. რაკი სიშმაგით გული მოიჯერეს, ახლა შეშფოთებამ შეიპ-
ყრო ჯარი. მათო გაურკვეველი მწუხარებით იტანჯებოდა. 
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ეჩვენებოდა, თითქოს რაღაცნაირად სალამბო შეურაცხყო. ეს 
მდიდრები როგორღაც დაკავშირებულნი იყვნენ მასთან. ღამის 
სიბნელეში ორმოს პირას ჩამოჯდებოდა ლიბიელთა ბელადი და 
ტყვეთა კვნესა აგონებდა იმ ხმას, რომლითაც ავსებოდა გული.

ყველა ლიბიელებს სდებდა ბრალს, რადგან მხოლოდ იმათ 
მიიღეს ჯამაგირი. მაგრამ ეროვნული შუღლისა და პირადული 
მძულვარების გაღვივებასთან ერთად გრძნობდნენ, რომ სახი-
ფათო იყო ურთიერთ შორის კინკლაობა. ასეთ დანაშაულს სა-
შინელი სასჯელი უნდა მოჰყოლოდა და ცდილობდნენ როგორ-
მე განრიდებოდნენ კართაგენელთა შურისძიებას. იდუმალი 
ბჭობა და გულის გამაწყალებელი თათბირები არა წყდებოდა. 
ყველა თავისას გაიძახოდა, სხვას არავინ უსმენდა და სპენდი-
უსი, ჩვეულებრივ რომ დაუსრულებლად ყბედობდა, ახლა ყო-
ველ წინადადებაზე თავს იქნევდა მხოლოდ.

ერთ საღამოს სხვათა შორის ჰკითხა მათოს, ქალაქში სადმე 
წყარო ხომ არ ამოდისო.

– არა! – მიუგო მათომ.
მეორე დღეს ტბის ციცაბო ნაპირთან მიიყვანა.
– პატრონო! – უთხრა, – თუ გული გერჩის, ქალაქში შეგიყვან.
– როგორ? – შეჰყვირა სუნთქვაშეგუბებულმა ლიბიელმა
– დაიფიცე, რომ ჩემს ყოველ სიტყვას დაიჯერებ და ჩრდი-

ლივით ამედევნები!
მათომ ქაბირის ცთომილისკენ აღმართა მარჯვენა და შეს-

ძახა:
– ტანიტის მადლმა, როგორც მეტყვი, ისე მოვიქცევი!
სპენდიუსმა განაგრძო:
– ხვალ, მზის ჩასვლის შემდეგ, დამიცადე აკვედუკის ძირას, 

მეცხრე და მეათე ბურჯებს შუა. თან ძალაყინი წამოიძღვანე, 
უფრთო მუზარადი და ტყავის სანდლები.

აკვედუკი, რომლის შესახებაც ეუბნებოდა სპენდიუსი, ირი-
ბად ჭრიდა ნახევარკუნძულის ყელს. ეს შესანიშნავი ნაგებობა 
შემდეგ რომაელებმა შეაკეთეს და გააგრძელეს. მიუხედავად 
იმისა, რომ სხვა ხალხები სძულდათ, კართაგენელებმა უგერგი-
ლოდ გადმოიღეს რომაელებისგან ეს ახალი გამოგონება, ისევე 
როგორც რომაელებმა მათგან ისესხეს განთქმული პუნიკური 
გალერების ფორმა. ხუთი ერთმანეთზე განლაგებული სარ-
თული სვეტებისა, რომელთაც ქვემოდან მსხვილი ბურჯები, 
ხოლო თავზე ლომების გამოსახულება ედგა, აკროპოლის და-
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სავლეთ კიდეს სწვდებოდა, ქალაქში შედიოდა, კარგა მოზრდი-
ლი მდინარისოდენი ნაკადი შეჰყავდა და მეგარის წყალსატევს 
ავ სებდა.

დათქმულ დროს სპენდიუსი შეხვდა მათოს, ბარჯის მსგავს 
ჯოხს თოკი გამოაბა, შურდულივით დაატრიალა და ბურჯს 
სტყორცნა. რკინის კავი კედელს გამოედო და ისინი ერთიმე-
ორის მიყოლებით აცოცდნენ ზევით.

პირველ სართულზე რომ ავიდნენ, ახლა მეორეს სტყორც-
ნეს ბარჯი. რამდენჯერმე უკან ჩამოვარდა კაუჭი, ფეხი რომ 
მოეკიდებინათ, ლავგარდანის ძგიდეზე უხდებოდათ სიარუ-
ლი. მაღლა და მაღლა, ზედა სართულებზე, ვიწროვდებოდა 
ლავგარდანი, თოკიც მოფამფალდა და რამდენჯერმე კინაღამ  
გაწყდა.

ბოლოს უმაღლეს ბაქანზე ავიდნენ. სპენდიუსი დროდადრო 
იხრებოდა და ქვებში ხელებს აფათურებდა.

– აი, აქ დავიწყოთ! – თქვა მან.
მათოს წამოღებული ძალაყინით ერთი ფილა ამოაბრუნეს და 

ხვრელი გააკეთეს.
შორს მხედართა რაზმი გამოჩნდა. უავშარო ცხენებს მოაჭე-

ნებდნენ. ოქროს სამაჯურები კრთოდნენ მოსასხამების ფართო 
ნაკეცებში. წინ სირაქლემას ფრთებით თავშემკული მხედარი 
მოაგელვებდა მერანს, ორივე ხელში სათხედები ეჭირა.

– ნარჰავასი! – შეჰყვირა მათომ.
– მერე რა! – მიუგო სპენდიუსმა და ჩახტა ხვრელში, ფილის 

ამოღებით რომ შეიქმნა.
მისი ბრძანებით მათომაც სცადა შეეძრა უზარმაზარი ლოდი, 

მაგრამ ადგილი არ ეყო და მკლავები ვეღარ გამართა.
– არაფერია, დავბრუნდებით, – თქვა სპენდიუსმა, – წადი 

წინ.
ისინი ალალბედზე გაჰყვნენ წყლის ნაკადს. ჯერ მუცლამდე 

სწვდებოდათ წყალი. მალე ატივტივდნენ და ცურვით გაუყვნენ. 
ხელ-ფეხი ეკაწრებოდათ ძალზე ვიწრო ღარის შიდა კედლებ-
ზე. წყალი თითქმის ჭერს ესხმებოდა და თავებს უხათქუნებდ-
ნენ ქვის ფილებს. შემდეგ მდინარებამ ჩაითრია მოცურავენი. 
აკლდამაში არ იქნებოდა ამაზე უფრო მძიმე ჰაერი და სული 
შეუგუბდათ. თავი ხელებით დაეფარათ, მუხლები ერთმანეთზე 
გადაეჭდოთ, როგორც შეეძლოთ გაძაგრულიყვნენ და სულშე-
ხუთულნი, ცოცხალ-მკვდარნი, ახრიალებულნი ისრებივით მიქ-
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როდნენ სიბნელეში. უეცრად ყველაფერი წყვდიადმა შთანთქა, 
დინების სისწრაფე გაორკეცდა, ისინი სადღაც გადავარდნენ.

როცა ზედაპირზე ამოიყურყუმალავეს, რამდენიმე წუთს 
ზურგით იწვნენ წყალზე და ნეტარებით ყლაპავდნენ ჰაერს. 
წყალგამყოფ კედლებს შორის ერთიმეორის მიყოლებით მოჩან-
და სვეტები. ყველა აუზი პირთამდე იყო სავსე და წყალი ზემო-
დან გადადიოდა წყალსაცავებზე. ჭერის თაღებიდან მკრთალი 
სინათლე იჭვირებოდა სასულეებში და ნათელი დისკოებივით 
ეფინა ზედაპირზე. ირგვლივ, ბჭეებთან, წყვდიადი ჩამოწოლი-
ლიყო და ამის გამო უსაზმნო შორეთი ეგონებოდა კაცს კედლე-
ბამდე. სულ მცირე ჩქამს უზარმაზარი ექო მოსდევდა.

სპენდიუსმა და მათომ მხარული გაჰკრეს და რამდენიმე 
აუზი გადაცურეს თაღებშუა. აქეთ-იქით უფრო მცირე წყალ-
სატევების ორი გასწვრივი რიგი ჩაუყვებოდა უმთავრეს აუზს. 
მათ გზა-კვალი დაებნათ, წაღმა-უკუღმა აწყდებოდნენ, ძველ 
ალაგს უბრუნდებოდნენ; ბოლოს ფსკერი იგრძნეს ფეხქვეშ, – 
ეს წყალსაცავებს შორის გაჭიმული დერეფნის მოკირწყლული 
იატაკი იყო.

დიდი სიფრთხილით მიიწევდნენ წინ, კედელ-კედელ მი-
დიოდნენ ხელის ფათურით, რომ როგორმე გასასვლელი ეპო-
ვათ. ფეხი უსრიალებდათ გალიპულ ლოდებზე, ღურღუმელებ-
ში ვარდებოდნენ. ამოფორთხდებოდნენ და ისევ დაუცდებო-
დათ ფეხი. ისეთ საშინელ დაღლილობას გრძნობდნენ, თითქოს 
კუნთები წყალში გასდნობოდათ. თვალები ეხუჭებოდათ. სიკვ-
დილს მიახლებოდნენ.

სპენდიუსმა ცხაურის ძელაკს მოახვედრა ხელი. დაეჯაჯ-
გურნენ. მოაჯირი დაჰყვათ და მათ კიბის საფეხურებზე ამოყ-
ვეს თავი. კიბის თავში ბრინჯაოს კარი იყო. ხანჯლის წვერით 
გადასწიეს გარედან დადებული ურდული და უეცრად სუფთა 
ჰაერზე აღმოჩნდნენ.

მშვიდი ღამე ჩამომდგარიყო. ზეცა უსაზღვროდ მაღალი 
იყო. ხეთა ვარჯები გადმოჰფენოდა გალავნის გრძელ ზოლს. 
მთელ ქალაქს ეძინა. მეწინავე საგუშაგოთა კოცონები ცთომი-
ლებივით ციმციმებდნენ შორეთში.

სპენდიუსს სამი წელი დილეგში ჰქონდა გატარებული და 
ამიტომ კარგად იცნობდა ქალაქის ქუჩაბანდებს. მათო ფიქ-
რობდა, რომ ჰამილკარის სასახლესთან მისასვლელად მარცხ-
ნივ უნდა გაეხვიათ და მაპალები გადაეჭრათ.
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– არა, – უთხრა სპენდიუსმა, – ტანიტის ტაძრისკენ გამიძეღ.
მათოს რაღაც უნდოდა ეთქვა.
– გაიხსენე! – შეაჩერა მონაყოფილმა, ხელი გაიშვირა და 

ცაზე მოკიაფე შაბარი დაანახვა.
მაშინ მათომ ხმის ამოუღებლად გაუხვია აკროპოლისკენ.
ბილიკების გაყოლებით გაბარდულ მოცხარის ბუჩქებში 

მიხოხავდნენ. ტანიდან წყალი წურწურით ჩამოსდიოდათ და 
მტვერს ეწვეთებოდა. უჩუმრად მიაბიჯებდნენ სველი სანდ-
ლებით. სპენდიუსი ჩირაღდნებივით აბრიალებდა თვალებს და 
ჯაგნარში დაფათურობდა, მათოს უკან მიალაჯებდა და ხელე-
ბით დაებღუჯა იღლიებქვეშ ტყავის სალტეებით ჩამოკიდებუ-
ლი ორი ხანჯალი.
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თავი მეხუთე
             

ტანიტი      

ბაღებიდან რომ გააღწიეს, მეგარის გალავანი გადაეღობათ 
წინ, მაგრამ სქელ კედელში ხვრელი იპოვეს და გავიდნენ.

დაღმართი ფართო ველობზე ეშვებოდა, წინ ღია სივრცე გა-
დაშლილიყო.

– ყური დამიგდე, – უთხრა სპენდიუსმა, – ნურაფრის შეგე-
შინდება!... რასაც დაგპირდი, შეგისრულებ...

ფიქრიანი იერით გაჩუმდა, თითქოს სიტყვებს ეძებდა.
– გახსოვს, მაშინ, მზის ამოსვლის ჟამს, სალამბოს ტერა-

სიდან რომ დაგანახვე კართაგენი? მაშინ ძლიერნი ვიყავით, 
მაგრამ ჩემი არ შეისმინე! – მერე ზვიადი კილოთი განაგრძო: – 
პატრონო, ტანიტის საკურთხეველში ზეციდან ჩამოვარდნილი 
იდუმალი რიდეა ერთი, ქალღმერთს აქვს მობურული.

– ვიცი, – მიუგო მათომ.
სპენდიუსმა განაგრძო:
– იგი წმინდაა თავისთავადაც, რადგან ქალღმერთის ნაწილს 

შეადგენს. ღმერთებიც იქ ბინადრობენ, სადაც მათი მსგავსება 
სუფევს. კართაგენი ძლიერია მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ რიდეს 
ფლობს. – ყურთან მიუტანა პირი და უჩურჩულა: – წაგიძღვები 
იქ და მოვიტაცოთ!

ზარდაცემულმა მათომ უკან დაიხია.
– წადი! სხვა ვინმე მოძებნე! მე ვერ შეგიწყობ ხელს მაგ სა-

შინელ დანაშაულში!
– მაგრამ ტანიტი ხომ შენი მტერია, – სიტყვა შეუბრუნა სპენ-

დიუსმა, – ის გდევნის და მისი რისხვა გაშთობს. ჯავრს ამოიყ-
რი, დაიმორჩილებ. თითქმის უკვდავი და უძლეველი შეიქნები.

მათომ თავი დახარა. სპენდიუსმა განაგრძო:
– დავუძლურდებით, ლაშქარი თავისთავად მოისპობა. არც 

გაქცევის იმედი გვაქვს, არც დახმარების, არც შეწყალების! რა 
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ღვთის რისხვის გეშინია, თუ მისი ძალა შენს ხელთ გექნება? 
ნუთუ გირჩევნია დაგვამარცხონ და დაიღუპო საცოდავად სად-
მე ბუჩქის ძირას ან ბრბომ გაგთელოს და კოცონზე ამოგძვრეს 
სული? პატრონო, ერთ მშვენიერ დღეს შეხვალ კართაგენში 
მღვდელთმთავართა დასით გარშემორტყმული და ისინი ფეხ-
საცმელებს დაგიკოცნიან. და თუ ტანიტის რიდე კიდევ შეგაწუ-
ხებს, ისევ ტაძარში დააბრუნებ. წამომყევი და წამოიღე!

საშინელმა წადილმა შეიპყრო მათო, მაგრამ უნდოდა ისე 
დაუფლებოდა რიდეს, რომ მკრეხელობა არ ჩაედინა. გუნებაში 
ამბობდა, შესაძლოა წამოღება არც იყოს საჭირო მისი ჯადოს 
ხელში ჩასაგდებადო. არ სურდა ჩასწვდომოდა თავის ფიქრთა 
სიღრმეს და საშიშროების საზღვარზე იკავებდა თავს.

– წავიდეთ! – თქვა ბოლოს და ჩქარი ნაბიჯით ხმის ამოუღებ-
ლად გასწიეს მხარდამხარ.

აღმართს შეუდგნენ. სახლები გახშირდა. სიბნელეში მიჰყვე-
ბოდნენ ვიწრო ქუჩებს. კედლებს ეხათქუნებოდნენ ვაციწვერას 
ღვლერჭები, რომლებითაც ჭიშკრები გადაეკეტათ. ერთ მო-
ედანზე, მოცელილი ბალახის ზვინთან აქლემები იცოხნიდნენ; 
შემდეგ შეფოთლილი თალარი გაიარეს. ძაღლების ხროვამ ყეფა 
და წკავწკავი ატეხა. მოულოდნელად ისევ სივრცე გადაეშალათ 
წინ და აკროპოლის დასავლეთი მხარე შეიცნეს. ბირსის ძირას 
გრძელი და შავი, უზარმაზარი კედელი გადაჭიმულიყო: ეს იყო 
ტანიტის ტაძარი, დაბალი ყორითY გარშემორტყმული ქანდაკე-
ბები და ბაღები, ეზონი და წინაეზონი. სპენდიუსმა და მათომ 
ზღუდე გადაიარეს.

ამ პირველ გალავანს იქით ჭადრების ჭალაკი იყო, შავი ჭი-
რისა და მავნე ჰაერისაგან თავდასაცავად გაშენებული. აქა-იქ 
გაფანტულიყო კარვები, სადაც დღისით ყიდდნენ ტაროს, ნელ-
საცხებელს, ტანისამოსს, მთვარისდარ ნამცხვრებს და თაბა-
შირის ბელტებზე ამოკვეთილ ქალღმერთისა და მისი ტაძრის 
გამოსახულებებს.

სახიფათო არა იყო რა, რადგან უმთვარო ღამეებში ღვთისმ-
სახურება არ სრულდებოდა; მათომ მაინც შეანელა ნაბიჯი და 
შეჩერდა ეკალმუხის სამ საფეხურთან, რომლებიც მეორე გა-
ლავანზე გადადიოდა.

– გასწი! – უთხრა სპენდიუსმა.
ბრინჯაოსგან ჩამოსხმულივით გაშეშებული ბროწეულები, 

ნუშები, სარო და ტვიები ენაცვლებოდნენ ერთმანეთს; ცის-



88

ფერი კენჭებით მოკირწყლული გზა ოდნავ ჩქამს გამოსცემდა 
ფეხქვეშ. ხეივნის მთელ სიგრძეზე გაშლილი ვარდები გადმოშ-
ვერილიყვნენ. სპენდიუსი და მათო მესერით დახურულ მრგვალ 
შესასვლელს მიადგნენ. სიჩუმით შემკრთალმა მათომ უთხრა 
მონაყოფილს:

– აქ აზავებენ მტკნარსა და მლაშე წყალს.
– ვიცი, მინახავს, – მიუგო სპენდიუსმა, – სირიაში, მაფუგ 

ქალაქში.
ვერცხლის ექვსსაფეხურიანი კიბით მესამე გალავანზეც გა-

დავიდნენ.
შუაში იდგა უზარმაზარი კედარი. ქვედა ტოტები აღარც მო-

ჩანდა ღვთისმოსავთა მიერ შებმული ჭრელ-ჭრელი ნაჭრებისა 
და შიბების გამო. რამდენიმე ბიჯი კიდევ გადადგეს და ტაძრის 
წინა მხარე გადაეშალათ თვალწინ.

ორი გრძელი ტალანი, რომელთაც დაბალ სვეტებზე დაყრ-
დნობილი განივი ძელი გასდევდა, ფრთებივით ედგა ნამგალა 
მთვარით შემკულ ოთხკუთხა კოშკის ზეთავს. ფრთედთა ძგი-
დეებსა და კოშკის ოთხივე კუთხეში საკმეველდაგზნებული 
დიდი მუჯამრები იდგა. ბროწეულითა და აყიროებით დაეტვირ-
თათ სვეტისთავები. გრეხილები, მახვილკუთხედები და მარ-
გალიტის მძივები ამშვენებდნენ კედლებს. ნაჭედი ვერცხლის 
ღობური ნახევარწრედ ერტყა თითბრის კიბეს, რომელიც დე-
რეფანში ჩადიოდა.

შესასვლელში, ოქროსა და ზურმუხტის სტელათა შორის, 
ქვის კონუსი იდგა; მის გვერდით გავლისას მარჯვენა ხელი და-
იკოცნა მათომ.

პირველი დარბაზი ძალიან მაღალი იყო, უამრავი ჭრილით 
დაცხრილული ჰქონდა კამარა. თავს თუ ასწევდი, ვარსკვლა-
ვებს დაინახავდი. კედლების გასწვრივ დალაგებულ ლერწმის 
კალათებში გაკრეჭილი თმა-წვერი იყო დახვავებული, – ჭაბუ-
კებს შეეწირათ ახალაშლილი წვერ-ულვაში. მრგვალი სენაკის 
შუაგულში, ძუძუების გამოსახულებით დაფარულ კვარცხლ-
ბეკზე, ქალის ზედატანი წამომართულიყო. ჩათქვირებული, 
წვეროსანი, ქუთუთოებმოჭუტული დიაცი თითქოს იღიმებოდა 
და მლოცველთა კოცნისაგან გაპრიალებული სქელი მუცლის 
ქვემოთ გადაეჭდო ხელები.

შემდეგ ისევ სუფთა ჰაერზე გავიდნენ, გამჭოლ დერეფანში, 
სადაც სპილოს ძვლის კარებზე პატარა სამსხვერპლო მიეყუდე-
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ბინათ. ამას იქით წასვლა აკრძალული იყო. მხოლოდ ქურუმებს 
ჰქონდათ ნება კარის გაღებისა. ტაძარი თავშესაყრელი ადგი-
ლი კი არ იყო, არამედ ღვთაების სასუფეველი.

– ჩვენი განზრახვის შესრულება შეუძლებელია, – თქვა მა-
თომ, – ეგ არ გიფიქრია. დავბრუნდეთ!

სპენდიუსი კედლების დათვალიერებას შეუდგა.
მას იმიტომ კი არ ეწადა რიდე, რომ მისი ჯადოსნური ძალა 

სწამდა (მხოლოდ მისანი სწამდა მას), არამედ იმიტომ, რომ 
დარწმუნებული იყო, რიდის დაკარგვის გამო საშინელ მჭმუნ-
ვარებას მიეცემოდნენ კართაგენელნი. შესასვლელის მოსაძებ-
ნად უკნიდან შემოუარეს კოშკს.

სკიპიდრის ხეთა ჭალაკში სხვადასხვაგვარი მცირე სახლაკე-
ბი მოჩანდა. აქა-იქ ქვის ფალოსები წამომართულიყო და მაღა-
ლი ირმები რონინებდნენ მშვიდად, ორად გაპობილ ჩლიქებს აჩ-
ქამებდნენ ძირს ჩამოცვენილ ფიჭვის გირჩებზე დაბიჯებისას.

ორ გრძელ, ერთმანეთის გასწვრივ გაჭიმულ დერეფანს შუა 
გამოვლით დაბრუნდნენ უკან. ორივე მხარეს მცირე სენაკები 
იყო. ძელის სვეტები თავიდან ბოლომდე დაირებითა და წინ-
წილებით დაეხორხლათ. სენაკების წინ გაფენილ ჭილობებზე 
ქალებს ეძინათ. უმარულით გაპოხილი მათი სხეული ნელსურ-
ნელებისა და ჩამქრალი საცეცხლურების სუნითა ფშვენდა. ისე 
დაეფარათ კანი სვირინგით, იმდენი ფარღული და ღილ-კილო 
აესხათ, ისე მოთხუპნილიყვნენ ჭიაფერითა და ლახუსტაკით, – 
სუნთქვისაგან მათი მკერდის რხევა რომ არა, მიწაზე დაწვენი-
ლი კერპები ეგონებოდა კაცს. ლოტოსებით გარშემორტყმულ 
შადრევანში სალამბოს ღლავების მსგავსი თევზები დაცურავ-
დნენ; უფრო იქით, ტაძრის კედელზე, მინისყლორტებიანი და 
ზურმუხტისკუმპლებიანი ვაზი იყო გამოყვანილი; ძვირფასი 
თვლების არილი დასთამაშებდა მოხატულ სვეტებსა და მძინა-
რეთა სახეებს.

მათოს სული შეუხუთა ცხელმა ჰაერმა, რომელიც კედლის 
სვეტებიდან აღწევდა. ეს ნიშნები ნაყოფიერებისა, ეს სუნი, ციმ-
ციმი და მძინარეთა ამონასუნთქი დააწვა გულზე. ამ მისტიკურ 
გამოცხადებათა შორის სალამბოზე ოცნებობდა. ქალღმერთისა 
და მისი სახე ერთმანეთს ერთვოდა და სიყვარული წყლის სიღრ-
მეში გაშლილი უზარმაზარი ყვავილივით იფურჩქნებოდა.

სპენდიუსი ანგარიშობდა, თუ რამდენ ვერცხლს მოიხვეჭდა 
წინათ ამ ქალების გაყიდვით და თვალის ერთი შევლებით წონი-
და ოქროს საყელურებს.
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ტაძარს არც ამ მხრიდან ჰქონდა შესასვლელი. ისინი ისევ 
პირველი დარბაზის უკან დაბრუნდნენ. ვიდრე სპენდიუსი 
იქაურობას მთლად გადააქოთებდა და შესასვლელს მოძებნი-
და, კარვების წინ განრთხმული მათო ტანიტს შეჰღაღადებდა, 
ევედრებოდა არ დაეშვა ეს მკრეხელობა, ცდილობდა ალერსი-
ანი სიტყვებით მოელბო მისი გული, თითქოს განრისხებული 
ადამიანი ყოფილიყოს ღვთაება.

სპენდიუსმა კარს ზემოთ ვიწრო ღრუ შეამჩნია.
– ადექი! – უთხრა მათოს და კედელთან დააყენა, ხელზე 

დაებჯინა ცალი ფეხით, მეორე ფეხი თავზე დაადგა, სასულეს 
მისწვდა, შეძვრა და თვალს მიეფარა. ცოტა ხნის შემდეგ მათომ 
იგრძნო, რომ მხარზე კვანძებიანი ბაწარი დაეცა, სპენდიუსმა 
რომ წყალსატევში ჩასვლამდე დაიხვია წელზე. ორივე ხელი 
ჩასჭიდა და მალე წყვდიადით მოცულ დიდ დარბაზში აღმოჩნ-
და მონაყოფილის გვერდით.

მსგავსი ღვთისგმობა წარმოუდგენელი იყო. მის ასარიდებ-
ლად არასაკმარისი ზომები მიეღოთ, რაც იმას მოწმობდა, რომ 
ასეთი რამ შეუძლებლად მიაჩნდათ. წმინდა ნაწილებს შიში 
უკეთ იცავდა, ვიდრე კედლები. ყოველი ნაბიჯის გადადგმაზე 
სიკვდილს ელოდა მათო.

წყვდიადის სიღრმეში რაღაც ნათელი ციალებდა. მიუახ-
ლოვდნენ. ეს ლამპარი იყო, ქაბირთა ქუდით თავდარქმული 
ქანდაკების კვარცხლბეკზე შემოდგმულ ნიჟარაში რომ ენთო. 
ალმასის ბურთულებით მოეჩითათ ქანდაკის ცისფერი კაბა და 
ფილებს შუა დატანებული ჯაჭვების საშუალებით ქუსლებით 
მიემაგრებინათ იგი იატაკზე. მათომ ყვირილი შეიკავა, აბუტ-
ბუტდა: `აი ის! ის!...~ სპენდიუსი ლამპარს დასწვდა კერპის გა-
საშუქებლად.

– რა ურჯულო ხარ! – ჩაიჩურჩულა მათომ, მაგრამ მაინც 
გაჰყვა უკან.

ოთახში, სადაც ისინი შევიდნენ, არაფერი ჩანდა, გარდა 
ქალის შავი ფრესკისა. ქალის ფეხები ჭერს სწვდებოდა, ტანი 
ჭერზე იყო მიხატული; ჭიპზე უზარმაზარი კვერცხი ეკიდა ზონ-
რით, ხოლო თავი მოპირისპირე კედელზე გადადიოდა პირაღმა 
და იატაკს სწვდებოდა წამახული თითებით.

ფარდაგი გადასწიეს, რათა გზა განეგრძოთ. ნიავმა დაუბე-
რა და ლამპარი ჩააქრო.
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დახლართულ გასასვლელებში გზა-კვალი აებნათ. უეცრად 
ფეხქვეშ რაღაც უცნაური სილბო შეიგრძნეს. ნაპერწკლები 
ტკაცუნობდნენ და ჩქეფდნენ, თითქოს გიზგიზა ცეცხლში მი-
აბიჯებდნენ. სპენდიუსმა ხელი მოუფათურა და მიხვდა, რომ 
იატაკი ფოცხვერის ტყავებით იყო მოფენილი. მერე მოეჩვე-
ნათ, თითქოს გასლიპული, ცივი და სველი თოკი გაუსრიალდათ 
ფეხებში. კედლის ჭრილებიდან მკრთალი რიჟრაჟი შემოდიოდა 
და ამ ბინდბუნდში მიიკვლევდნენ გზას. უზარმაზარი შავი გვე-
ლი შეამჩნიეს. გველი ელვასავით გაიკლაკნა და გაქრა.

– გავიქცეთ! – წამოიძახა მათომ, – ეს ისაა! ვგრძნობ, რომ 
გვიახლოვდება!

– რას ამბობ! – მიუგო სპენდიუსმა, – ტაძარი ცარიელია, 
არავინ არის.

უეცრად კაშკაშა სინათლემ მოსჭრათ თვალი. ყოველი მხრი-
დან შემორტყმოდათ ურიცხვი ჩამომხმარი, აქაქანებული, ბრჭყა-
ლებდაძაგრული მხეცი, რომლებიც საზარლად და რაღაც უცნა-
ურად დახორხლილიყვნენ ერთმანეთზე. გველებს ფეხები ესხათ, 
ხარებს – ფრთები, ადამიანის თავები გამოსხმოდათ თევზებს და 
ნაყოფებს თქვლეფდნენ, ხოლო ხორთუმაშვერილი სპილოები 
ზვიადად დარონინებდნენ ცის ლაჟვარდში არწივების მსგავსად. 
საშინელი ძალისხმევით დასჭიმოდათ უკმარი თუ ზომაზე მეტი 
იოგები სხეულისა. ისეთი ნირი ედოთ, თითქოს ენაამოდგმულებს 
სურდათ სულებს გაჰყროდნენ. აქ იყო სახე ყოვლისა ტანისა. 
თითქოს ჩანასახთა ბუდე დამსხვრეულიყო უცაბედი გამოჩეკის 
გამო და ამ დარბაზის კედლებზე გადმოღვრილიყო.

კედლების გასწვრივ წრიულად ელაგა ვეფხვების მაგვარ 
ურჩხულებზე შემოდგმული ბროლის თორმეტი ბირთვი. მხე-
ცებს თვალები გადმოეკარკლათ ლოკოკინებივით, მოუხეშავი 
წელი მოედრიკათ და თავები გაეშვირათ დარბაზის სიღრმის-
კენ, სადაც სპილოს ძვლის ტახტრევანზე უზენაესი რაბეთი 
დაბრძანებულიყო, ყოვლისგამანაყოფიერებელი და საბოლოო 
ქმნილება სულისა.

ქერეჭი, ფრთები, ყვავილები და ჩიტები მუცლამდე სწვდე-
ბოდა მას. ყურში გაჩრილი ვერცხლის ეჟვნები ღაწვებზე ელა-
მუნებოდა. გაქვავებული დიდი თვალებით მჭვრეტელს მიშ-
ტერებოდა; უხამს სიმბოლოდ რომ ჰქონდა შუბლში ჩასმული 
ელვარე ქვა, მთელ დარბაზს აშუქებდა და წითელი სპილენძის 
სარკეებში ირეკლებოდა კარებს ზემოთ.
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მათომ ბიჯი წარდგა. იატაკის ფილა შეირხა მის ფეხქვეშ და 
უეცრად დატრიალდნენ ბირთვები, აღმუვლდნენ ურჩხულები; 
აჟღრიალდა სფეროთა ჰარმონიასავით ნარნარი და ხმიერი მუ-
სიკა, ტანიტის დაუცხრომელი სული გადმოიღვარა თითქოს... 
თითქოს ეს-ესაა უნდა წამომდგარიყო მკლავებგაშლილი და 
დიადი, ჭერს მისწვდომოდა. ანაზდეულად ურჩხულებმა ყბები 
მოკუმეს, ბროლის ბირთვებიც მაშინვე შედგნენ.

ჰაერი კიდევ რამდენიმე ხანს ირხეოდა მძიმედ, შემდეგ ყო-
ველივე მიწყდა, მიყუჩდა.

– რიდე სადღაა? – თქვა სპენდიუსმა.
არსად ჩანდა. სად უნდა ყოფილიყო? როგორ ეპოვათ? იქ-

ნებ ქურუმებმა გადამალეს? მათოს ტკივილით დაესერა გული, 
თითქოს რწმენა გაუცრუვდაო.

– აქაა! – ჩაიჩურჩულა სპენდიუსმა, ზეშთაგონებით შეპყრო-
ბილმა დაავლო მათოს ხელი და მიიყვანა ტანიტის ეტლს უკან, 
სადაც კედელი ერთი წყრთის სიგანეზე იყო გაპობილი ჭერიდან 
იატაკამდე.

ნაპრალში გაძვრნენ და შევიდნენ მრგვალ ოთახში, რომე-
ლიც ისე ვიწრო და მაღალი იყო, რომ სვეტის შიგნით გამოკვე-
თილსა ჰგავდა. შუაში იდო დიდი, ნახევრად მომრგვალებული 
შავი ქვა, დოლის მსგავსი. ზედ ცეცხლი ეგზნო. უკან ებანოზის 
კონუსი წამომართულიყო, თავი ედგა და ორი ხელი ესხა.

ამას იქით რაღაც ირხეოდა ღრუბელივით და ვარსკვლავები 
ციმციმებდნენ ზედ. ნაოჭებში სახეები მოჩანდა: ეშმუნი და ქა-
ბირები, ზოგი იმ ურჩხულთაგანი, – ახლახან რომ იხილეს, – ბა-
ბილონელთა წმინდა ცხოველები და სხვები, რომლებიც არასო-
დეს ენახათ. მოსასხამივით ჰქონდა ჩამოფარებული ეს ღრუბე-
ლი კერპს სახეზე და შემდეგ კედელზე იყო გაფენილი ზემოთ, 
კიდეებით ეკიდა და ერთსა და იმავ დროს ღამესავით ლურჯიც 
იყო, გარიჟრაჟივით ყვითელიც, მზესავით მეწამულიც, უკიდე-
განოც, გამჭვირვალეც, მოციმციმეც და მსუბუქიც. ეს ქალღ-
მერთის რიდე იყო, წმინდა ზაიმფი, რომელსაც ძეხორციელის 
თვალი არ უნდა მოხვედროდა.

ორივენი გაფითრდნენ.
– დაავლე ხელი! – უთხრა ბოლოს მათომ.
სპენდიუსი არ შეყოყმანებულა, კერპს დაებჯინა და რიდე 

ჩამოგლიჯა. ზაიმფი ძირს გაიშალა. მათომ ხელი შეავლო, შემ-
დეგ თავი გაყო საყელოში, ტანზე შემოიხვია და მკლავები გაშა-
ლა, რათა უკეთ დაეთვალიერებინა.
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– წავიდეთ! – უთხრა სპენდიუსმა.
გულაძგერებული მათო უძრავად იდგა და იატაკის ფილებს 

დასჩერებოდა.
ანაზდად შესძახა:
– სალამბოსთან რომ წავიდე? ახლა აღარ მაშინებს მისი 

მშვენება! რა უნდა მიყოს? კაცზე მეტი ვარ ახლა. ცეცხლში გა-
ვივლი, ზღვაზე ვისეირნებ! ერთი სწრაფვა მძლევს! სალამბო! 
სალამბო! მე შენი უფალი ვარ!

მეხივით ჭექდა მისი ხმა. უფრო მაღალი და სავსებით გადას-
ხვაფერებული ეჩვენებოდა სპენდიუსს.

ნაბიჯების ხმა გაისმა, კარი გაიღო და გამოჩნდა წოწოლაქუ-
დიანი და თვალებდაჭყეტილი ქურუმი. ვიდრე იგი ხელის განძ-
რევას მოასწრებდა, სპენდიუსი ეძგერა, ხელები შემოაჭდო და 
ორივე ხანჯალი გაუყარა ფერდებში. მოკლულის თავმა რახუნი 
მოიღო ქვის ფილებზე.

მერე ამ ცხედარივით გაშეშებულნი რამდენიმე წუთს იდგნენ და 
აყურადებდნენ. მხოლოდ ნიავი ჩურჩულებდა კარების ღრიჭოში.

ვიწრო გასასვლელში გადიოდა კარი. სპენდიუსი გავიდა, მა-
თოც გაჰყვა და თითქმის მაშინვე მესამე შემორაგულში მოხვ-
დნენ, გვერდით ფრთედთა შორის, სადაც ქურუმთა საცხოვრე-
ბელი სენაკები იყო.

სენაკებს მიღმა უმოკლესი გზა უნდა ყოფილიყო. ჩქარობდნენ.
სპენდიუსი შადრევნის კიდესთან ჩაცუცქდა და სისხლიანი 

ხელები დაიბანა. ქალებს ეძინათ. ზურმუხტის ვაზი ციმციმებ-
და სიბნელეში. შემდეგ ისევ გასწიეს.

ვიღაც მოსდევდათ ხეებში. მათომ, რომელსაც რიდე მიჰქონ-
და, რამდენჯერმე იგრძნო, რომ ნელა ექაჩებოდნენ ქვევით. ეს 
ერთ-ერთი იმ ძაღლთავა მაიმუნთაგანი იყო, თავისუფლად რომ 
გაეშვათ ქალღმერთის წალკოტში. მაიმუნი თითქოს გრძნობდა, 
რომ ესენი ქურდები იყვნენ და რიდეს ებღაუჭებოდა. მიმტაცე-
ბელნი ვეღარ იგერიებდნენ, – ვაითუ წივილი ატეხოსო. ბოლოს 
მაიმუნი დაცხრა და მხარდამხარ აედევნა მიმავალთ, მთელი 
ტანით მიირხეოდა და ჩამოგრძელებულ ხელებს აქნევდა. გა-
ლავანთან ერთი ფეხის დარტყმით ახტა პალმაზე.

უკანასკნელ ზღუდესაც რომ გადააბიჯეს, ჰამილკარის სა-
სახლისკენ ქნეს პირი. სპენდიუსი მიხვდა, რომ მათოს გეზს ვერ 
შეაცვლევინებდა და მისი ყოველი ცდა ამაო იქნებოდა.

დაბაღთა ქუჩას გაჰყვნენ, მუთუმბალის მოედანი გადაჭრეს, 
მწვანილეულის ბაზარი და სინაზინის გზაჯვარედინი გაიარეს. 
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ერთ მოსახვევში ვიღაც შეეჩეხათ. სიბნელეში მოციმციმე საგ-
ნით დამფრთხალი შემხვდური უკუიქცა.

– დამალე ზაიმფი! – უთხრა სპენდიუსმა მათოს.
სხვებიც შემოეყარნენ გზაზე, მაგრამ მათთვის ყურადღება 

არ მიუქცევიათ.
ბოლოს მეგარის შენობები შეიცნეს.
უკან, ციცაბო ტინზე აღმართული შუქურა წითლად აშუქებ-

და ზეცას და ერთმანეთზე შეხორხლილი ტერასებიანი სასახლის 
ჩრდილი უცნაური პირამიდის დარად ეფინა ბაღებზე. ხანჯლებით 
ჩასჭრეს შტოები უნაბის ცოცხალ ღობეს და ეზოში შევიდნენ.

როქის სპის ღრეობის ნაკვალევი აჩნდა ყველაფერს. ბაკები 
დარღვეული იყო, რუები – დაშრეტილი, დილეგის საგდული – 
ღია. კაციშვილი არ ჩანდა სამზადებსა და მარნებში. სპენდიუსი 
და მათო გააოცა ირგვლივ დამკვიდრებულმა სიმყუდროვემ, 
რომელსაც სპილოების ხრინწიანი ხვნეშა, ხუნდების ჩხარუნი 
და შუქურაზე დაგზნებული ალოეს რტოების ტკაცუნი არღვევ-
და მხოლოდ.

მათო დაჟინებით იმეორებდა:
– სადაა იგი? უნდა ვნახო! წამიძეღ1
– რამ გადაგრია! – ეუბნებოდა სპენდიუსი, – ქალი კივილს 

ატეხს, მონები მოცვივდებიან და შენი ჯან-ღონე ვერას გიშვე-
ლის, მოგკლავენ!

ასე მიაღწიეს ხომალდის ქიმებიან კიბემდე. მათომ თავი 
აიღო და მოეჩვენა, თითქოს სულ ზემოთ მკრთალი, მოციმციმე 
და რბილი სინათლე კრთოდა. სპენდიუსს უნდოდა შეეკავებინა, 
მაგრამ ლიბიელი სირბილით აუყვა კიბეს.

იმ ადგილას დაბრუნებამ, სადაც ოდესღაც სალამბო იხილა, 
გარდასულ დროთა სიშორე წაშალა მის გონებაში. თითქოს ახ-
ლახან ჩაიმღერა ქალმა ტაბლათა შორის, მერე თვალს მიეფარა 
და მას შემდეგ არბის მათო ამ კიბეებზე. მაღლა, თავს ზემოთ, 
ცაზე ცეცხლი კიაფობდა, ზღვა შემოსდგომოდა ცის დასა-
ლიერს, ყოველ ნაბიჯზე უფრო და უფრო მეტი სივრცე იშლე-
ბოდა მათოს ირგვლივ და ისიც ადიოდა ზევით ისეთი უცნაური 
სიმსუბუქით, როგორსაც მხოლოდ სიზმარში გრძნობენ.

ქვის საფეხურებზე მოშრიალე ზაიმფის ჩქამმა თავისი ახ-
ლადშეძენილი ძლიერება მოაგონა. იმედით გულშეტბორებულ-
მა არ იცოდა რა ექნა, თავისი გაუბედაობა აცბუნებდა.

დაგმანულ სენაკთა ოთხკუთხა ჭრილებს დროდადრო ეკვრო-
და სახით და ეჩვენებოდა, თითქოს მძინარეებს ხედავდა ზოგან.
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უკანასკნელი, ყველაზე ვიწრო სართული სათითურივით 
ედგა ზემოდან ტერასებს. მათომ ნელი ნაბიჯით შემოუარა 
გარს.

რძისფერი სინათლე ეფინა სალმანდის ფირფიტებს, კედელ-
ში გამოჭრილ სანთურებს რომ ეფარა. თანაზომიერად განლა-
გებული სალმანდები მარგალიტის ძაფებსა ჰგვანდნენ სიბ-
ნელეში. მათომ იცნო შავი ჯვრით მოხატული წითელი კარი. 
გული ძალუმად აუძგერდა. გაქცევა მოუნდა. მიაწვა საგდულს. 
კარები გაიღო.

ოთახის სიღრმეში ენთო ჩამოკიდებული ლამპარი, გალერის 
მსგავსი. მისი ვერცხლის ძირიდან სამი სხივი ჭვირავდა და ცახ-
ცახებდა წითელი და შავი ზოლებით მოხატულ მაღალ პანელ-
ზე. ჭერის მოოქროვილ, მცირე თავხეებს შუაში ამეთვისტოები 
და ხის როკებში ჩასმული ტოპაზები ამკობდა; ოთახს ოთხივე 
მხარეს გრძელი სკამლოგინი გასდევდა, თეთრი ღვედებით 
მოწნული; ნიჟარების მსგავსი ნიშნები იყო გამოჭრილი სქელ 
კედელში და იქიდან ტანსაცმელი ჩამოშლილიყო იატაკზე.

ანქვითის ძგიდე ერტყა ოვალურ აბაზანას, გველის ტყავის 
ნატიფი ქოშები და თაბაშირის ქოთანი დარჩენოდათ ზედ. იქვე 
სველი ფეხების ნაკვალევი აჩნდა ფილებს. ნელი სულნელი 
იდგა ოთახში.

მათო ფრთხილად აბიჯებდა ოქროთი, სადაფითა და ჭიქით 
დაჭრელებულ ფილებზე; მოპრიალებული იატაკის მიუხედავად 
ეჩვენებოდა, თითქოს ფეხები ეფლობოდა ისე, როგორც სილაში.

ვერცხლის ლამპრის იქით ოთხი ბაწრით ჩამოკიდებული 
ლაჟვარდის ფართო გავალაკი დაინახა და პირდაღებული, წელ-
ში მოხრილი გაემართა მისკენ.

შავი მარჯნის სახელურებში ჩასმული ფლამინგოს ნაკრტე-
ნის მარაოები ეყარა ძოწეულ ბალიშებს, ბაკნის სავარცხლებს, 
კედრის ყულაბებსა და სპილოს ძვლის სამურვლებს შორის. 
ანტილოპების რქებზე ბეჭდები და სამაჯურები იყო აცმული; 
ლერწმის ლასტებზე დაეწყოთ თიხის ამფორები და კედლის 
ჭრილებში გაედგათ გასაგრილებლად. მათომ რამდენჯერმე 
წაიფორხილა, რადგან იატაკი სხვადასხვა სიმაღლისა იყო და 
ამრიგად რამდენიმე ნაწილად იყო დაყოფილი ოთახი. სიღრ-
მეში ვერცხლის მოაჯირი ერტყა ყვავილებით მოჩითულ ნოხს. 
ბოლოს მათო დაკიდებულ სარეცელზე მიდგმულ შავი ხის პა-
ტარა კიბეს მიადგა.
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სინათლე საწოლის კიდემდე აღწევდა მხოლოდ. ჩრდილი 
უზარმაზარ რიდესავით ეფინა ლოგინს და მხოლოდ წითელი 
ლეიბის კუთხე მოჩანდა და პატარა, შიშველი ფეხის წვერი. მა-
თომ ნელა, სულ ნელა მოსწია ლამპარი.

სალამბოს ლოყა ხელზე დაეყრდნო, მეორე მკლავი გაეშალა 
და ასე ეძინა. ხშირი თმა ისე გადმოშლოდა, გეგონებოდათ, შავ 
ბუმბულზე მიუდვია თავიო. ფართოO თეთრი კვართი რბილ ნა-
კეცებად ეფინა ფეხებამდე და მისი ტანი ინაკვთებოდა თხელ 
მარმაშებში. მოხუჭულ ქუთუთოებში თვალები უჩანდა ოდნავ. 
სწორად ჩამოშვებული ფარდები მოლურჯო არილს აფენდნენ; 
სუნთქვისგან რომ მკერდი ერხეოდა, ბაწრებიც ირხეოდნენ ოდ-
ნავ და თითქოს არწევდნენ ჰაერში. კოღო წუოდა.

გახევებულ მათოს ვერცხლის ლამპარი ეჭირა. უეცრად მარ-
მაშის კიდეს მოებრიალა ალი და მეყსეულად დაიფერფლა. სა-
ლამბოს გაეღვიძა.

ცეცხლი ჩაქრა. ქალწული ხმაგაკმენდილი იყურებოდა. ლამ-
პრის შუქი ფართო, ტალღოვან ლანდებად ირხეოდა კედლებზე.

– ეგ რაა? – იკითხა მან ბოლოს.
მათომ უპასუხა:
– ქალღმერთის რიდეა!
– ტანიტის რიდე! – შესძახა სალამბომ, ორივე ხელს დაეყრ-

დნო და ათრთოლებული გადმოიხარა სარეცლიდან. მათომ გა-
ნაგრძო:

– შენთვის წამოვიღე საკურთხევლიდან! დახე! – სხივებში 
გახვეული ზაიმფი ციალებდა.

– გახსოვს, – ეუბნებოდა მათო, – ღამღამობით რომ მევლი-
ნებოდი სიზმრად, მაგრამ არ მესმოდა შენი თვალების უტყვი 
ბრძანება! – სალამბომ შავი ხის კიბეზე ჩამოდგა ფეხი, – რომ 
შემეტყო, რა გსურდა, მოგაშურებდი, დავაგდებდი ლაშქარს და 
კართაგენსაც არ დავტოვებდი. აჩრდილთა საუფლოშიც ჩავი-
დოდი ჰადრუმეტის გამოქვაბულით, თუ ინებებდი!... მაპატიე, 
თითქოს მთა მაწვა გულზე ამ დღეების განმავლობაში და მაინც 
რაღაც მიზიდავდა გარეთ! შენკენ მომავალ გზას დავეძებდი! 
ღვთის ნება რომ არა, გავბედავდი განა!... წავიდეთ! გამომყე-
ვი! ან თუ არ გინდა, რომ გამომყვე, მაშინ მე დავრჩები შენთან. 
ჩემთვის სულ ერთია... შენს სუნთქვას განუზავე ჩემი სული! 
ტუჩები გამაცვეთინე შენი ხელების კოცნით!



97

– დამანახვე! – უთხრა სალამბომ, – უფრო ახლოს, ახლოს!
ირიჟრაჟა და ღვინისფერი შუქი მიადგა კედლებში ჩასმულ 

სალმანდის ფირფიტებს. მღელვარებისგან მისუსტებული სა-
ლამბო ბალიშებს მიესვენა.

– მიყვარხარ! – შესძახა მათომ.
სალამბო ჩურჩულებდა:
– მომეცი, მომეცი!
და ისინი ერთმანეთს მიუახლოვდნენ.
ქალწულს თეთრი სიმარა მოსთრევდა უკან და ისე მოიწევ-

და, დიდი თვალები რიდისთვის მიეშტერებინა. მათო შესცქე-
როდა მისი სახის მშვენებით თვალმოკვეთილი და ზაიმფი ისე 
გაეშვირა მისკენ, თითქოს უნდოდა მოეხვია და გულში ჩაეკრა 
ქალი. სალამბომ ხელი ჰკრა და უცებ შედგა. თვალდაშტერებით 
უმზერდნენ ურთიერთს.

ქალს არ ესმოდა, რას სთხოვდა ვაჟი და მაინც შიშმა აიტანა. 
წვრილი წარბები შეკრა, ბაგე გაეხსნა, მთლად ცახცახებდა. ბო-
ლოს თითბრის სამაგრს დაჰკრა ხელი, წითელ ნალს რომ ეკეთა 
კუთხებში და შეჰკივლა:

– მომეშველეთ! მომეშველეთ! უკან, შე ბილწო! შეჩვენებუ-
ლო! ჩემკენ, ტაანაქ, კრუმ, ევა, მიციპსა, შაულ!

თავზარდაცემული სპენდიუსის სახემ გაიელვა კედლის ჭრი-
ლებში შედგმულ თიხის ქოთანთა შორის.

– გაიქეცი! აქეთ მოდიან!
ერთი ალიაქოთი ატყდა კიბეებზე. ქალების, მსახურებისა და 

მონების ბრბო შემოვარდა ოთახში ხმლებით, კეტებით, კალდი-
მებითა და ხანჯლებით შეიარაღებული. აღშფოთებისგან გაქ-
ვავდნენ, მამაკაცი დაინახეს აქ. მსახურებმა ზარი და ზრიალი 
ატეხეს, შავკანიანი საჭურისებიც კი გაფითრდნენ რისხვით.

მათო მოაჯირს იქით იდგა ზაიმფში გახვეული. ვარსკვლავ-
თა ღვთაებას ჰგავდა, ცარგვლით შემორკალულს. მონებმა წა-
იწიეს მისკენ. სალამბომ შეაჩერა:

– ხელი არ ახლოთ! ქალღმერთის რიდე ახურავს!
ქალი კუთხეში მიკუნჭულიყო, მაგრამ ერთი ნაბიჯი გად-

მოდგა და შიშველი ხელი გაიშვირა მათოსკენ.
– შეჩვენება შენ, ტანიტის მპარავო! რისხვა და შურისძიება, 

მუსრი და სალმობა ნუ მოგიშალოს უფალმა! ომის ღვთაებამ, გურ-
ზილმა, დაგფლითოს! მკვდართა ღვთაებამ, მასტიმანმა, მოგაშ-
თოს! და იმან, ვისი სახელიც არ ითქმის, დაგწვას და დაგდაგოს!
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მათომ შეჰყვირა, თითქოს შუბი ჩაჰკრეს გულში. სალამბომ 
რამდენჯერმე გაიმეორა:

– განვედ აქედან, განვედ!
მსახურთა ბრბო შუაზე გაიპო და თავდახრილმა მათომ ნელა 

გაიარა მათ შორის, მაგრამ კარებთან შედგა, – ზაიმფის ფოჩი 
წამოედო ერთ ოქროს ვარსკვლავთაგანს, რომლებითაც მოჭე-
დილი იყო იატაკი. მხრის გაქნევით მოწყვიტა და კიბეს ჩაჰყვა.

ამასობაში სპენდიუსი ტერასებზე დაეშვა ხტომით, ღობეებ-
სა და რუებს გადაევლო და ბაღიდან გავიდა, შუქურამდე მიაღ-
წია. ამ ადგილას გალავანი დაუცველი იყო, ქარაფზე მაინც 
ვერავინ ამოვიდოდა. მონაყოფილი კლდის ქიმამდე მიხოხდა, 
ზურგზე გაწვა და წყალში ჩასრიალდა, საფლავთა კონცხამდე 
ცურვით მიაღწია, შორიდან შემოუარა მარილოვან ყურეს და 
საღამოხანს დაბრუნდა როქის სპის ბანაკში.

მზე ამოსულიყო. ნებიერი ლომივით მიაბიჯებდა მათო და 
შემზარავი თვალებით იყურებოდა აქეთ-იქით.

ბუნდოვანი ბუბუნი აღწევდა მის ყურამდე. სასახლიდან მო-
დიოდა ეს ხმაური, უფრო შორს კი იწყებოდა, აკროპოლიდან. 
ერთნი ამბობდნენ, მოლოქის ტაძრიდან რესპუბლიკის ხაზინა 
გაიტაცესო. სხვანი მოკლული ქურუმის თაობაზე ყაყანებდნენ. 
ზოგს ეგონა, ბარბაროსები ქალაქში შემოვიდნენო.

მათომ არ იცოდა, როგორ გაეღწია გალავანში და პირდაპირ 
მიაბიჯებდა. იგი შეამჩნიეს და ყვირილ-წივილი ატეხეს. ყველამ 
გაიგო, რაც მოხდა. ჯერ გაოგნდნენ, შემდეგ უსაზღვრო სიშმა-
გით აღენთნენ.

მაპალებიდან, აკროპოლის სიმაღლიდან ურიცხვი ხალხი შე-
იყარა კატაკომბებთან და ტბის ნაპირებთან. პატრიციები გამო-
ვიდნენ სასახლეებიდან, მოვაჭრენი – დუქან-ფარდულებიდან; 
დედებმა შვილები მიატოვეს, ხმლებს, ნაჯახებს, სარებს დაავ-
ლეს ხელი, მაგრამ დაბრკოლება, რომელმაც სალამბო შეაჩერა, 
მათაც გადაეღობა. როგორ წაერთმიათ რიდე? თვალის შევლე-
ბაც კი ღვთის გმობა იყო, ღვთაების ნაწილი იყო იგი და შეხება 
სიკვდილს მოასწავებდა.

ტაძართა სვეტებზე ხელებს იმტვრევდნენ სასოწარკვეთი-
ლი ქურუმები. ლეგიონერები უგზო-უკვლოდ დააჭენებდნენ 
ცხენებს, – სახურავებზე, ტერასებზე, კერპების მხრებზე და 
ხომალდთა ანძებზე გადადიოდნენ. მათო მშვიდად მიაბიჯებ-
და და მის ყოველ ბიჯზე მატულობდა რისხვა და შიში. ქუჩე-
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ბი ცარიელდებოდა მისი მიახლოებისას და გაქცეულნი აქეთ-
იქით აწყდებოდნენ კედლებს. ყოველი მხრიდან თვალებს უბ-
რიალებდნენ მათოს, თითქოს მისი ცოცხლად შეჭმა უნდოდათ, 
კბილებს აკრაჭუნებდნენ, მუშტებს უღერებდნენ და სალამბოს 
წყევლა მოისმოდა ყოველი მხრიდან.

უცებ გრძელმა ქეიბურმა გაისისინა, ერთს მეორე მოჰყვა 
და ქვებიც წამოვიდა, მაგრამ ცუდად უმიზნებდნენ (ეშინო-
დათ, ზაიმფს არ მოვახვედროთო) და თავს ზევით გადადიოდა 
ნასროლი. მათო ფარად ხმარობდა ზაიმფს, მარჯვნივ და მარ-
ცხნივ, წინ და უკან იფარებდა და კართაგენელებმა არ იცოდ-
ნენ, რა ეღონათ. ლიბიელი სულ უფრო და უფრო უჩქარებდა 
ნაბიჯს, დაცარიელებულ ქუჩებს მიჰყვებოდა. ბაწრებით გადა-
ეღობათ შუკები, ეტლებით, ხაფანგებით ჩაეხერგათ და მათო 
იძულებული ხდებოდა უკან დაბრუნებულიყო. ბოლოს ქამონის 
მოედანზე გავიდა, სადაც ბალეარელნი ამოხოცეს. აქ შედგა 
მომაკვდავივით გაფითრებული. ახლა კი დაღუპული იყო. კარ-
თაგენელებმა ტაში შემოკრეს.

უზარმაზარ ჩაგმანულ კარიბჭემდე მიირბინა. ბჭე მეტად მა-
ღალი იყო, მუხის მერქნისგან გამოთლილი და რკინის სამსჭვ-
ლებითა და თითბრით გამაგრებული. მათო გამეტებით ეძგერა. 
ძვრაც ვერ უყო. ბრბო სიხარულით აბაკუნებდა ფეხებს, მის 
უძლურებას რომ ხედავდა. მაშინ მათომ სანდალი წაიძრო ფე-
ხიდან, დააფურთხა და შეუძვრელ დირეებს დაუწყო ტყაპუნი. 
მთელი ქალაქი აღრიალდა. რიდეც კი დაავიწყდათ და მათოს 
გასასრესად გამოექანნენ. მათომ ფართოდ გახელილი, ამღვრე-
ული თვალები მიმოავლო ბრბოს. საფეთქლები თავბრუდამხვე-
ვად უცემდა, მთვრალი კაცივით დაუბნელდა გონება. უეცრად 
შეამჩნია გრძელი ჯაჭვი, რომელსაც კარიბჭის გაღება-დაკეტ-
ვისას იყენებდნენ. ახტა, გაწვდილი ხელებით ჩაებღაუჭა და ფე-
ხებით შეაბობღდა. ბოლოს უზარმაზარი საგდული გაიღო.

გარეთ რომ გააღწია, კისრიდან შემოიხსნა განიერი ზაიმფი 
და რაც შეეძლო მაღლა ასწია. ზღვაურმა ააფრიალა ქსოვილი, 
ძვირფასი თვლები და ღმერთების გამოსახულებანი აბრჭყ-
ვიალდა მზეზე. ასე გადასერა მათომ მთელი მინდორი როქის 
სპის კარვებამდე და გალავანზე გადმომდგარი კართაგენელე-
ბი შესცქეროდნენ, როგორ ეცლებოდათ ხელიდან ბედი.
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თავი მეექვსე
              

ჰანონი

– უნდა მომეტაცებინა! – ეუბნებოდა მათო საღამოხანს 
სპენდიუსს, – ხელი უნდა ჩამეჭიდა და ძალით წამომეყვანა! წინ 
ვერავინ აღმიდგებოდა!

სპენდიუსი ყურს არ უგდებდა. გულაღმა გაშოტილიყო, ნე-
ტარებით ისვენებდა, გვერდით თაფლიანი წყლით სავსე ქილა 
მოედგა და დროდადრო თავს ყოფდა შიგ და გემოზე იკლავდა 
წყურვილს.

მათო განაგრძობდა:
– ახლა რა ვქნა? როგორ დავბრუნდე კართაგენში?
– აბა, რა ვიცი, – მიუგო სპენდიუსმა.
მისმა გულგრილობამ განარისხა მათო და მონას შესძახა:
– სულ შენი ბრალია ყველაფერი! შენ ჩამითრიე ამ საქმეში 

და ახლა მტოვებ, შე დედალო, შენა! ხომ არ გგონია, რომ სულ 
შენს ნებაზე ვივლი? ჩემი ბატონი ხომ არ გგონია თავი? აჰ, შე 
გარყვნილო მონავ, მონის ნაბიჭვარო! – კბილები გაახრჭიალა 
და უზარმაზარი ტორი მოუქნია სპენდიუსს.

ბერძენმა პასუხი არ გასცა. თიხის სანთური მკრთალ სინათ-
ლეს ჰფენდა კარვის დედაბოძს. მის შუქზე ზაიმფი ციალებდა 
ჩამოკიდებულ ჯაჭვ-იარაღთან ერთად.

ანაზდად მათომ კოთურნები ჩაიცვა, თითბრის ფირფიტები-
ანი კურტაკი შეიკრა და მუზარადს დასწვდა.

– სად მიხვალ? – ჰკითხა სპენდიუსმა.
– კართაგენს! თავი დამანებე! უნდა წამოვიყვანო სალამბო! 

თუ ვინმე გადამეღობა, ჭრელი უნასივით გავუჭეჭყავ თავს! სა-
ლამბოსაც ამოვართმევ სულს, სპენდიუს! – და რამდენჯერმე 
გაიმეორა: – ჰო, მოვკლავ! აი, ნახავ, მოვკლავ!

მაგრამ სმენადქცეულმა სპენდიუსმა სასწრაფოდ ჩამოგლი-
ჯა ზაიმფი ბოძიდან და კუთხეში მიჩურთა, ზემოდან საწმისები 
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დააყარა. ჩოჩქოლი მოისმა, ჩირაღდნები გამოჩნდა და ნარჰავა-
სი შემოვიდა ოციოდე მხლებლითურთ.

თეთრი შალის ლაბადები ესხათ, გრძელი ხანჯლები, ტყავის 
ავგაროზები, ხის საყურეები ეკიდათ და აფთრის ტყავის ხამ-
ლი ემოსათ. ზღურბლზე შედგნენ და ხელშუბებს ჩამოეყრდნენ, 
მწყემსები რომ ისვენებენ, ისე. ნარჰავასი ყველაზე წარმოსა-
დეგი იყო. მარგალიტით მოკენჭილი ღვედებით გაეკრა თხელი 
მკლავები, განიერი სამოსელი ოქროს რკალით დაემაგრებინა 
თავზე, ზედ სირაქლემას ფრთები ეკეთა და ბეჭზე გადმოჰფე-
ნოდა; ღიმილს ბაგე გაეპო და კბილები უელავდა, თვალები ის-
რებივით წამახვოდა და მთელ მის არსებაში რაღაცნაირი გუ-
ლისხმიერება და სიმსუბუქე იგრძნობოდა.

მან განაცხადა, რომ სურდა როქის სპას შეერთებოდა, რად-
განაც რესპუბლიკა უკვე კარგა ხანია მის სამეფოს ემუქრებო-
და. ჩემთვის სასარგებლოა ბარბაროსთა მხარეზე ყოფნა, არც 
თქვენთვის ვიქნებიო ურგები.

– სპილოებს მოვასხამ, ჩემი ტყეები სავსეა ამ ცხოველებით; 
ღვინოს, მცენარეულ ზეთს, ქერს, ინდისხურმას მოგაწვდით, 
კუპრსა და გოგირდს მოგცემთ ალყად დგომისთვის, ოცი ათას 
ქვეითსა და ათი ათას მხედარს გამოგიყვანთ. შენ იმიტომ მოგ-
მართავ, მათო, რომ პირველი ხარ როქის სპაში, რადგან ზაიმფს 
ფლობ. – და დასძინა: – თანაც ძველი მეგობრები ვართ.

მათო შესცქეროდა სპენდიუსს, რომელიც ცხვრის ტყავებ-
ზე იჯდა და მოწონების ნიშნად თავს აკანტურებდა. ნარჰავა-
სი ლაპარაკს განაგრძობდა, ღმერთებს იმოწმებდა, კართაგენს 
კრულავდა. მისი მხლებლები ერთხმად აღრიალდნენ და ნუმი-
დიელთა რისხვით აღგზნებულმა მათომ შესძახა, თანახმა ვარ 
თქვენთან კავშირისაო.

მაშინ მოიყვანეს თეთრი მოზვერი და შავი ნერბი – დღისა და 
ღამის ნიშნად, ორმოს კიდესთან ყელი გამოღადრეს და, როცა 
ორმო სისხლით აივსო, ხელები ჩაყვეს შიგ. შემდეგ ნარჰავას-
მა მკერდზე დაადო მათოს ხელი, მათომ – ნარჰავასს. ასეთივე 
ნიშნით დაბეჭდეს თავიანთი კარვის კალთები და მერე მთელი 
ღამე ღრეობდნენ. მორჩენილი ხორცი ტყავთან, ძვლებთან, 
რქებთან და ჩლიქებთან ერთად დაწვეს.

ქალღმერთის რიდით მომავალ მათოს გამაყრუებელი ყი-
ჟინით შეეგებნენ როქის სპანი. ისინიც კი, ვინც ქანაანელთა 
რჯულს არ აღიარებდნენ, რაღაცნაირ გაურკვეველ სიხარულს 
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გრძნობდნენ, ფრთები შესხმოდათ, რომ მფარველი გენია მოევ-
ლინათ. ზაიმფის მისაკუთრება არავის მოსვლია აზრად. იდუ-
მალება, რომლითაც რიდე იქნა მოპოვებული, საკმარისი იყო 
ბარბაროსთათვის მისი კუთვნილების დასაკანონებლად. ასე 
ფიქრობდნენ აფრიკული რასის ჯარისკაცები. სხვები მათებრ 
არ იყვნენ რისხვით აღტყინებულნი, მაგრამ არ უწყოდნენ რა 
ეღონათ. ხომალდები რომ ჰქონოდათ, მაშინვე აიკრეფდნენ გუ-
და-ნაბადს და შინ გასწევდნენ.

სპენდიუსმა, ნარჰავასმა და მათომ პუნიკურ მიწა-წყალზე 
მცხოვრებ ყველა ტომს დაუგზავნეს შიკრიკები.

კართაგენი ყვლეფდა ამ ხალხებს, აურაცხელ ხარაჯას 
ჰგლეჯდა; ბორკილებით, ნაჯახითა და ძელზე გასმით სჯიდნენ 
ხარკის დაგვიანებისა და ბუზღუნისთვისაც კი. ის უნდა ეთე-
სათ, რაც რესპუბლიკას ნებავდა, ის უნდა ეშოვათ, რასაც კარ-
თაგენი მოითხოვდა; კაციშვილს არ ჰქონდა უფლება იარაღის 
ტარებისა. მოჯანყე სოფლელებს მონებად ჰყიდდნენ; მმართ-
ველებს ისე უყურებდნენ, როგორც წნეხებს: ვინც უფრო მეტს 
გამოსწურავდა, მეტად აფასებდნენ. კართაგენის უშუალო სამ-
ფლობელოებს იქით მოკავშირენი ცხოვრობდნენ, ისინი მცირე 
ხარაჯას იხდიდნენ; მოკავშირე ტომებს მომთაბარენი ესაზღ-
ვრებოდნენ და ყოველთვის შეეძლოთ მათი მისისიანება. ამის 
გამო სამკალი მარადჟამს უხვი იყო, რემა – ურიცხვი, ყანა – სა-
ნაქებო. მიწათმოქმედებასა და მონათმფლობელობაში ფრიად 
განსწავლულ კატონ უფროსს ოთხმოცდათორმეტი წლის შემ-
დეგაც აცვიფრებდა ეს და მისი გამუდმებული მოწოდება რო-
მაელთადმი – კართაგენი მოვსრათო – გაუმაძღარი შურით იყო 
გამოწვეული მხოლოდ.

უკანასკნელი ომის განმავლობაში ხარაჯა გაორკეცდა, რის 
შედეგადაც ლიბიის თითქმის ყველა ქალაქი რეგულუსს მიემხ-
რო. ამის გამო სასჯელად ათასი ტალანტი, ოცი ათასი ხარი, 
სამასი ტომარა ოქროს ქვიშა და ხორბლის დიდი მარაგი წაჰგ-
ლიჯეს მათ, ხოლო თავკაცთა ნაწილი ჯვარს აცვეს, ნაწილიც 
ლომებს მიუგდეს საჯიჯგნად.

განსაკუთრებით ტუნისს სძაგდა კართაგენი! იგი უფრო ძვე-
ლი ქალაქი იყო და კართაგენისთვის ვერ ეპატიებინა ეგზომი 
განდიდება; მისი კედლების პირისპირ გაშენებული კართაგენი 
წყლის პირას წუმპეში განრთხმულიყო და შხამიანი ქვემძრო-
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მივით შეჰყურებდა მეტოქეს. დევნა, ჟლეტა და შავი ჭირი არ 
დაჰკლებია, მაგრამ ამანაც ვერ დაასუსტა იგი. არქაგატე აგა-
თოკლეს ძეს მიემხრო ტუნისი და ტილიჭამიებმაც ამ ქალაქში 
იშოვეს საჭურველი.

შიკრიკები გამგზავრებულნიც არ იყვნენ, რომ პროვინციები 
საყოველთაო სიხარულმა მოიცვა. რესპუბლიკის მიერ დანიშ-
ნული მოხელეები და მამასახლისები დაუყოვნებლივ მოაშთვეს 
აბანოებში, ქვაბულებიდან გამოიტანეს გადამალული იარა-
ღი, გუთნის რკინიდან ხმლები გამოჭედეს. კარის წინ ჩამომს-
ხდარი ბალღებიც ხელშუბებს ლესავდნენ, ქალებმა დაიძვრეს 
ყელსაბამები, ბეჭდები, საყურეები, ყველაფერი, რაც კი კართა-
გენის დამხობის საქმეს წაადგებოდა. ყველა ცდილობდა ხელი 
გამოეღო. გარეუბნებში შუბის შეკვრები დააზვინეს სიმინდის 
კონებივით. საკლავსა და ვერცხლს უგზავნიდნენ სპას. მათომ 
სპენდიუსის რჩევით ჯამაგირის გადაუხდელი წილი დაურიგა 
ჯარისკაცებს და ამის შემდეგ ბარბაროსთა სპასპეტად, შალი-
შიმად აღიარეს.

ამასთანავე მაშველი ჯარიც მოზღვავდა. ჯერ ადგილობრი-
ვი ხალხი მოაწყდა, შემდეგ – სოფლებიდან გამოქცეული მონე-
ბი. ზანგთა ქარავნებიც დააკავეს, შეაიარაღეს. უტყუარი მოგე-
ბის იმედით კართაგენისკენ მომავალი ვაჭრებიც ბარბაროსებს 
შეუერთდნენ. განუწყვეტლივ მოდიოდნენ რიცხვმრავალი რაზ-
მები. აკროპოლის სიმაღლიდან მოჩანდა, როგორ იზრდებოდა 
ლაშქარი.

აკვედუკის ბაქანზე ლეგიონერები იდგნენ დარაჯად. ხელდა-
ხელ, ერთიმეორის მიყოლებით, თითბრის როფები დაეწყოთ და 
ასფალტი თუხთუხებდა შიგ. ქვევით, მინდორზე, უშქარი ბრბო 
ზიმზიმებდა. ბარბაროსები ყოყმანობდნენ, გულში კრთომა 
შეჰპარვოდათ, რასაც ყოველთვის განიცდიდნენ ისინი, როცა 
სიმაგრეთა კედლები გადაეღობებოდათ წინ.

უტიკამ და ჰიპო-ზარიტმა უარი თქვა მათთან კავშირზე. 
ესენიც კართაგენივით ფინიკიურ კოლონიებს წარმოადგენდ-
ნენ, თვითმმართველობა ჰქონდათ და, რა ხელშეკრულებაც 
უნდა დაედო რესპუბლიკას, ამის დამადასტურებელი მუხლიც 
უნდა შეეტანა უტიკელთა და ჰიპოზარიტელთა დაჟინებით. 
ასე იყო თუ ისე, პატივსა სცემდნენ თავიანთ მფარველ უფროს 
მოძმეს და არ სჯეროდათ, რომ ეს ხროვა მის დამარცხებას შეძ-
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ლებდა. პირიქით, დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ ბარბაროსებს 
მალე ამოჟლეტდნენ. ამიტომ ამჯობინებდნენ მიუმხრობელობა 
დაეცვათ და მშვიდობიანად ეცხოვრათ.

მაგრამ ისეთი ადგილმდებარეობა ეჭირათ, რომ მათი კავ-
შირი მეტად ეჭირვებოდა როქის სპას. უტიკა ყურის სიღრმეში 
მდებარეობდა და აქედან ძალზე მოხერხებული იყო კართაგენ-
ში მაშველი ჯარის შეყვანა. უტიკაც რომ აეღოთ, ჰიპო-ზარიტი, 
რომელიც ექვსი საათის სავალზე იყო, შეცვლიდა მას და აქე-
დან მომარაგებულ დედაქალაქს ვეღარ დაძლევდნენ.

სპენდიუსმა დაიჟინა – კართაგენს ახლავე შემოვარტყათო 
ალყა. ნარჰავასი წინააღმდეგი იყო. ჯერ საზღვრებისკენ უნდა 
დაძრულიყვნენ, ომში ნაცად მეომართა აზრიც ეს იყო, მათოც 
ამას ფიქრობდა და გადაწყვიტეს სპენდიუსი უტიკისაკენ წა-
სულიყო, მათო ჰიპო-ზარიტს ჰკვეთებოდა, მესამე ლაშქარი 
ტუნისს დაყრდნობოდა და კართაგენის ველი დაეჭირა, ეს ოტა-
რიდმა იკისრა. რაც შეეხება ნარჰავასს, იგი თავის სამშობლო-
ში უნდა დაბრუნებულიყო, სპილოები წამოეყვანა და თავისი 
მხედრობით გზები დაერბია.

ქალებმა წიოკობა ატეხეს ამ გადაწყვეტილების გამო, მათ 
კართაგენელ დიაცთა სამკაული ეწადათ გულით. ლიბიელებიც 
უარზე იყვნენ – კართაგენის წინააღმდეგ საბრძოლველად მოგ-
ვიწოდეთ და სად გვგზავნითო! თითქმის მხოლოდ როქის სპა-
ნი გაუდგნენ სალაშქროდ გზას. მათო თავის თვისტომებთან 
ერთად იბერიელებს, ლუზიტანიელთ, მაღრიბელთ და კუნძუ-
ლელთ სარდლობდა. ბერძნულ ენაზე მოლაპარაკეებმა სპენდი-
უსი მოითხოვეს მეთაურად, მის გონიერებას ენდობოდნენ.

დიდი იყო განცვიფრება, როდესაც ანაზდად ამოძრავებული 
ლაშქარი დაინახეს. ჯარი არიანის გორის ძირას დაეწყო, უტი-
კის გზაზე ზღვის მხრიდან. ერთი ნაწილი ტუნისთან დარჩა, და-
ნარჩენი თვალს მიეფარა და მერე ისევ გამოჩნდა ყურის მეორე 
მხარეს, ჭალაკის განაპირას, და მალე ტყეში მიიმალა.

დაახლოებით ოთხმოცი ათასი მეომარი ირიცხებოდა როქის 
სპაში. ტვიროსელთა ორივე ქალაქი როგორ გაუმკლავდებოდა, 
ისევ კართაგენს მიუბრუნდებოდნენ. საკმაოდ დიდმა ლაშქარმა 
დაიკავა ნახევარკუნძულის ყელი, ხმელეთს მოსწყვიტა ქალაქი 
და ალბათ მალე კართაგენს შიმშილით ამოძვრება სული, მას 
ხომ პროვინციების გარეშე არსებობა არ შეეძლო, მოქალაქენი 
რომაელების მსგავსად როდი იხდიდნენ გადასახადს. პოლიტი-
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კური გენია აკლდა კართაგენს. მისი ერთადერთი საზრუნავი 
სარგებელი იყო და ამის გამო არ გააჩნდა მას ის სიფრთხილე, 
რომელსაც უფრო მაღალი მისწრაფებანი ბადებენ. ლიბიის 
ქვიშნარებში ღუზაჩაშვებულ ამ ხომალდს ოდენ შრომით გაჰ-
ქონდა თავი. ხალხები ტალღებივით შეჰღმუოდნენ ირგვლივ 
და მცირე ქარტეხილიც კი აზანზარებდა ამ უშველებელ მექა-
ნიზმს.

ხაზინა რომაელებთან ომში დაცარიელებოდათ, დანარჩენიც 
ბარბაროსებთან ვაჭრობისას გაფლანგეს და დაკარგეს. ახლა 
ჯარისკაცები იყო საჭირო და არცერთი მთავრობა არ ენდობო-
დათ! პტოლომემ ამასწინათ ორი ათასი ტალანტის სესხებაზე 
უთხრა უარი ქალაქს. თანაც ზაიმფის მოტაცებამ მხნეობა გა-
მოაცალათ. სპენდიუსმა კარგად განჭვრიტა ეს წინასწარ.

ხალხი გრძნობდა, რომ ყველას სძულდა და მხოლოდ თავი-
სი სიმდიდრისა და ღმერთების ანაბარა იყო. სამშობლოსადმი 
ერის სიყვარული ქვეყნის სახელმწიფო წესწყობილებას ეფუძ-
ნებოდა.

უპირველეს ყოვლისა, ძალაუფლება ყველას ეკუთვნოდა და 
არავინ იყო ისე ძლიერი, რომ მხოლოდ თვითონ ჩაეგდო ხელში. 
კერძო ვალი საზოგადო ვალად ითვლებოდა, ვაჭრობის უფლე-
ბა მხოლოდ ქანაანელთ ჰქონდათ. ერთადერთი იყო სიმდიდრე, 
რის საფუძველზედაც იძლეოდნენ თანამდებობას. მეკობრე-
ობისა თუ მევახშეობის, მონებისა და ღარიბ-ღატაკთა ყვლე-
ფისა თუ სახნავ-სათესიდან მთელი სინოყივრის ამოწურვის 
გზით ზოგიერთნი სიმდიდრის მოხვეჭას ახერხებდნენ; თუმც 
სიმდიდრე და ძალაუფლება ერთსა და იმავე ოჯახებს ეპყრათ, 
იტანდნენ ამ ოლიგარქიას, რადგან მათ რიცხვში მოხვედრის 
იმედი ჰქონდათ.

მოვაჭრეთა საზოგადოებები ადგენდნენ კანონებს და ნიშ-
ნავდნენ ფინანსთა ზედამხედველებს, რომელნიც სამსახური-
დან გასვლის შემდეგ ირჩევდნენ ას წევრს უხუცესთა საბჭო-
სას. საბჭო, თავის მხრივ, ემორჩილებოდა დიდ შეკრებილობას, 
მდიდართა საზოგადო კრებას. ორ სუფეტს რაც შეეხება, – მე-
ფობის ამ გადმონაშთს, – მათ კონსულებზე ნაკლები უფლებები 
ჰქონდათ და ერთსა და იმავე დღეს ირჩეოდნენ სხვადასხვა საგ-
ვარეულოდან, ცდილობდნენ ერთმანეთისთვის წაესისიანები-
ნათ, გადაემტერებინათ და ამით დაესუსტებინათ ურთიერთი. 
სუფეტებს ომიანობის საკითხების განსჯის უფლება არა ჰქონ-
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დათ, მაგრამ, თუ დამარცხდებოდნენ, უზენაესი საბჭო ძელზე 
გასვამდა მათ.

ამრიგად კართაგენის ძლიერება სისიტებისგან მომდინა-
რეობდა, მალქის შუაგულში მდებარე დიდი ეზოდან, სადაც, 
როგორც ამბობდნენ, ფინიკიელ მეზღვაურთა პირველი ორ-
ჩხომელი მოადგა ნაპირს. მას შემდეგ ზღვას საკმაოდ შორს 
დაეხია. ეს იყო ძველებური, პალმის ზროებით ნაგები პატარა 
სენაკების წყება, რომლებიც ერთმანეთისგან განცალკევებით 
იდგნენ სხვადასხვა საზოგადოებათა თავშესაყარად. კუთხეებ-
ში ქვა ჰქონდათ დატანებული. მთელი დღე აქ ტრიალებდნენ 
მდიდრები თავიანთი სახელმწიფო საქმეების განსასჯელად; აქ 
აგვარებდნენ ყოველგვარ საქმეებს – დაწყებული პილპილის 
მოპოვებიდან, რომის განადგურებით გათავებული. ყოველ 
მთვარეზე სამჯერ გაჰქონდათ ტახტები მაღალ ტერასაზე, რო-
მელიც ეზოს გალავანს ერტყმოდა და დაბლიდან ჩანდა, ისინი 
ინახით როგორ ისხდნენ სუფთა ჰაერზე, უკოთურნებოდ და 
ულაბადოდ, ალმასებით დახუნძლული თითებით როგორ იღებ-
დნენ ხორცს და დიდი საყურეები როგორ ერხეოდათ ქოთნებზე 
თავდახრილთ. ისხდნენ ჯან-ღონით სავსენი, ჩაკურატებულნი, 
სანახევროდ გაშიშვლებულნი და მხიარულნი, იცინოდნენ და 
ტრაპეზობდნენ ლაჟვარდი ცის ფონზე ზღვაში მოთამაშე ზვი-
გენებივით.

მაგრამ ამჟამად შეშფოთებას ვერ ფარავდნენ, მთლად გა-
ფითრებულიყვნენ. ბრბო ჭიშკართან იცდიდა და სასახლეებამ-
დე აცილებდა მათ, რომ როგორმე ახალი ამბები შეეტყო. რო-
გორც ჭირიანობისას, ყველა სახლი გამოკეტილი იყო. ქუჩები 
უცებ ივსებოდა ხალხით და უცებვე ცარიელდებოდა. აკრო-
პოლზე ადიოდნენ, ნავსადგურისკენ გარბოდნენ; ყოველ ღამით 
ბჭობდა დიდი საბჭო. ბოლოს ქამონის მოედანზე უხმეს ხალხს 
და გადაწყვიტეს, მოეწვიათ ჰანონი, ჰეკატომპილის ბრძოლის 
მომგები.

იგი მუზმუზელა, მზაკვარი, აფრიკელთადმი დაუნდობელი, 
ნამდვილი კართაგენელი იყო. მისი სიმდიდრე ბარკას ოჯახის 
ზინათის ტოლი იყო. არავის ჰქონდა მისოდენი გამოცდილება 
მმართველობის საქმეში.

ჰანონმა ქუდზე კაცი გაიწვია, გოდლებზე ფილაკვნები დაად-
გმევინა, უზომო და ურიცხვი ჯაჭვ-იარაღი მოითხოვა. ისიც კი 
ბრძანა, თოთხმეტი ხომალდი აეგოთ, თუმცა ეს სრულიადაც არ 
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იყო საჭირო. განკარგულება გასცა, ყველაფერი აღენუსხათ და 
გულმოდგინედ აღეწერათ. ზარადხანაში, შუქურაზე, ტაძრების 
სალაროებში დაატარებინებდა თავს და ყველას თვალში ეჩხი-
რებოდა მისი ფართო ტახტრევანი, რომელსაც საფეხურიდან 
საფეხურზე მიარწევდნენ მონები და ასე აჰქონდათ აკროპოლის 
კიბეზე. შინ, თავის სასახლეშიც, ვერ ისვენებდა და უძილობით 
შეპყრობილი ღამღამობით საომრად ემზადებოდა, საბრძოლო 
ბრძანებებს ღრიალებდა თავზარდამცემი ხმით.

შიშმა გაამამაცა ხალხი. მდიდარნი მამლის ყივილზე ეწყო-
ბოდნენ მაპალების გასწვრივ და კალთებაკვალთულნი ვარჯი-
შობდნენ ჰოროლის კვრაში. მაგრამ მწრთვნელი არა ჰყავდათ 
და სხვადასხვა ილეთების თაობაზე დაობდნენ, გულამოვარდ-
ნილნი საფლავის ქვებზე ისვენებდნენ, შემდეგ ისევ იწყებდნენ 
ვარჯიშს. ზოგიერთი დიეტასაც კი იცავდა. ზოგიც ფიქრობდა, 
ძალის მოსაკრებად ბევრი ჭამა მჭირდებაო და იტენებოდა, 
სხვებს სიმსუქნე აწუხებდა და მარხულობდნენ – იქნებ როგორ-
მე გავხდეთო.

უტიკამ რამდენჯერმე სთხოვა დახმარება კართაგენს. მაგ-
რამ ჰანონს არ უნდოდა ლაშქრობა დაეწყო, ვიდრე საომარ 
მანქანებში უკანასკნელი ქანჩიც თავის ადგილას არ იქნებოდა 
მორგებული. მერე სამი თვე იმ ასთორმეტი სპილოს აღჭურვას 
მოანდომა, რომლებიც გალავნის თავლებში ჰყავდათ. ამ სპი-
ლოებმა დაამარცხეს რეგულუსი. ხალხს უყვარდა ეს ცხოველე-
ბი და ამ ძველ მეგობრებს, რაც შეიძლება მეტი ყურადღებით 
უნდა მოპყრობოდნენ. ჰანონმა გადაადნობინა მათი თითბრის 
სამკერდულები, მოავარაყებინა ეშვები, გააფართოებინა გოდ-
ლები და საუკეთესო ბისონისგან გამოაჭრევინა მძიმეფოჩე-
ბიანი ყაჯრები. ბოლოს იმის გამო, რომ სპილოთა მარეკებს 
ინდოელებს ეძახდნენ (ალბათ პირველნი ინდოეთიდან იყვნენ 
მოსულნი), ბრძანა ყველანი ინდურ ყაიდაზე გამოეწყოთ, ესე 
იგი, თეთრი ჩალმები მოეხვიათ თავზე და ბისონის მოკლე საწ-
მერთულები ჩაეცმიათ, გარდიგარდმო ნაკეცებიანი, ბარძაყებ-
ზე მიმაგრებულ ნიჟარის ორკაპა ნაჭუჭებს რომ ჰგავდა.

ოტარიდის ლაშქარი ისევ ტუნისთან იდგა. ტბის ლამით 
ამოყვანილ და ეკლიანი ქაცვით დაჯერგილ კედელს უკან იმა-
ლებოდა. აქა-იქ ზანგებმა მაღალი როკები დაასვეს და ფრინ-
ველთა ნაკრტენით, ტურისა და გველის თავებით გაკეთებუ-
ლი საშინელი საფრთხობელები გამოკიდეს ადამიანის სახისა. 
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მტრის დასაფრთხობად შემზარავად დაეღრინათ ხახა ურჩხუ-
ლებს. ამის შემდეგ ბარბაროსებმა თავი უძლეველად მიიჩნიეს 
და გუნებიერად ცეკვავდნენ, ჭიდაობდნენ, ერთობოდნენ დარ-
წმუნებულნი, რომ კართაგენი მალე დაიქცეოდა. სხვა ვინმე ჰა-
ნონის ადგილას ადვილად შემუსრავდა ქალებითა და ნახირით 
ხელფეხშეკრულ ამ ბრბოს. ამას გარდა, საომარი წყობისაც არა 
გაეგებოდათ რა და ოტარიდს ხელი ჰქონდა ჩაქნეული.

გზას უთმობდნენ, ცისფერი თვალების ბრიალით რომ ჩაუვ-
ლიდა ხოლმე მათ. ტბის ნაპირას მივიდოდა და სელაპის ბეწვის 
ლაბადას მოიხდიდა, შეიხსნიდა ბაწარს, რომლითაც გრძელი 
წითური თმები ჰქონდა გაკრული, და წყლით ისველებდა თავს. 
ნანობდა, რომ თავის ორ გალთან ერთად არ გაიქცა რომაელებ-
თან ერიქსის ტაძრიდან.

ზოგჯერ შუადღის მზეს ბრწყინვალება ეკარგებოდა უეც-
რად. ყურე და ზღვა გამდნარ ტყვიას ემსგავსებოდა მაშინ. 
რუხი მტვრის ღრუბელი აღიმართებოდა ჰაერში და დაგრაგ-
ნილი გადიგრიალებდა; პალმები იდრიკებოდნენ, ზეცა ქრებო-
და, ისმოდა, ჩამოცვენილი ქვები როგორ ეცემოდა საქონელს 
გავაზე. და თავისი კარვის ჭუჭრუტანაზე ტუჩებმიჭყლეტილი 
გალი უილაჯოდ ხრიალებდა გულგასენილი. აგონდებოდა სა-
ძოვრების სურნელი შემოდგომის დილით, თოვლის ფიფქები, 
ნისლში გზააბნეული ჯიხვების ბღავილი და თვალებდახუჭული 
თითქოს ხედავდა ტყე-ტევრის იქით ჭყანტობზე წამომართულ 
ისლის ქოხებში დანთებული ცეცხლის ბდღვრიალს.

სხვებსაც სტანჯავდა სამშობლოს სევდა, თუმცა ეგზომ 
შორს არ იყვნენ მისგან. დატყვევებულ კართაგენელებს შეეძ-
ლოთ ყურეს გადაღმა, ბირსას კალთებზე დაენახათ თავიანთ 
ეზოებში ჩარდახები. მაგრამ გუშაგები განუწყვეტლივ და-
ალაჯებდნენ ირგვლივ და ისინიც ერთი საერთო ჯაჭვით იყვ-
ნენ დაბმულნი. თითოეულ მათგანს რკინის ხაჯალური ეკეთა 
კისერზე და მთელი დღის განმავლობაში ბრბო მოჯარულიყო 
გარშემო მათ სამზერად. ქალები ბავშვებს უჩვენებდნენ ოდეს-
ღაც მშვენიერ მათს სამოსს, ახლა რომ ნაფლეთებად ქცეული 
ჩამოჰკიდებოდათ გაძვალტყავებულ სხეულზე.

ყოველთვის, როცა გისკონს შეხედავდა, სიშმაგე იპყრობდა 
ოტარიდს, მისგან მიყენებული შეურაცხყოფა აგონდებოდა; 
სულს გააფრთხობინებდა, ნარჰავასისთვის ფიცი რომ არ ჰქო-
ნოდა მიცემული – არ მოვკლავო. თავის კარავში ბრუნდებოდა, 
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ომბალოსა და ქერის ნახადს სვამდა, სანამ სიმთვრალე გონს 
არ დაუბნელებდა და მერე შუადღის ალხზე ეღვიძებოდა საშინ-
ლად მოწყურებულს.

ამასობაში მათო ჰიპო-ზარიტს ადგა გარს.
ქალაქს ზღვასთან შეერთებული ტბა იფარავდა. სამმაგი 

გალავანი ჰქონდა შემორტყმული, ხოლო ირგვლივ მდებარე 
გორაკებზე გოდლებით გამაგრებული გალავანი იყო გადაჭი-
მული. მათოს მანამდე არასდროს შეხვედრია ამდაგვარი ალყის 
სარდლობა, თანაც სალამბოზე ფიქრი ტანჯავდა და ქალწულის 
დაუფლებაზე ოცნება შურისძიების სიამოვნებად უჩნდა, სი-
ამაყის დამაამებელ სიამოვნებად. მისი მშვენების ხელმეორედ 
ხილვის მძაფრი, გიჟური და გამუდმებული წადილით იწვოდა. 
იმასაც კი ფიქრობდა, დესპანობა ეკისრა, რომ კართაგენში 
მოხვედრილიყო და სალამბომდე მიეღწია როგორმე. ხშირ-ხში-
რად აკვრევინებდა საიერიშო ნაღარას და არავის უცდიდა, ისე 
ავარდებოდა ჯებირზე, რომლის აგებასაც ცდილობდნენ ზღვა-
ში. შიშველი ხელებით გლეჯდა ლოდებს, ამხობდა იქაურო-
ბას, წაღმა-უკუღმა იქნევდა ხმალს და კუწავდა ყველაფერს. 
არეულ-დარეული ბარბაროსები უკან მიჰყვებოდნენ. კიბეები 
ხრიგინით იმსხვრეოდა და ხალხი ცვიოდა წყალში, რომელიც 
წითელ ტალღებად ეშხაპუნებოდა ზღუდეებს. ბოლოს ჩოჩქო-
ლი მიწყნარდებოდა და ჯარი უკან იხევდა, რათა ისევ შეეტია.

მათო კარვის კართან ჩამოჯდებოდა, სისხლით დაწინწკ-
ლულ სახეს მოიწმენდდა ხელით და კართაგენისკენ პირშექცე-
ული გაჰყურებდა დასალიერს.

მის წინ ზეთისხილის ხეებს, პალმებს, ტვიასა და ჭადრებს 
შორის ორი ვრცელი გუბე გაშლილიყო და უერთდებოდა მესა-
მეს, ტბას, რომელიც იმხელა იყო, რომ მთლიანად არ ჩანდა. 
გორაკებს იქით გორაკები მოჩანდა ისევ და თვალუწვდენელ 
ტბაში წამომართულიყო პირამიდის ფორმის სავსებით შავი 
კუნძული. მარცხნივ, ყურის ბოლოში, ქვიშის დიუნები გადაშ-
ლილიყო უეცრად გაქვავებული უზარმაზარი ნაცრისფერი 
ტალღებივით; ხოლო სოსან-ლაჟვარდის ფილაქანივით გლუვი 
ზღვა შეუმჩნევლად უერთდებოდა ცისკიდურს. ველების სიმწ-
ვანე ზოგან ყვითელი ზოლებით დაფარულიყო. ბროწეულები 
მარჯნისფრად ელვარებდნენ, ვაზის ლერწები ჩამოკონწიალე-
ბულიყო ნეკერჩხლის ტოტებზე; ნაკადულების რაკრაკი ის-
მოდა. ქოჩორა ტოროლები ზეცას ასკდებოდნენ და ჩამავალი 
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მზის უკანასკნელი სხივები აოქროებდნენ სიოს ქროლვაზე გა-
საგრილებლად ლელიანიდან გამოცოცებულ კუთა ბაკნებს.

მათოO ხმამაღლა ოხრავდა. პირქვე დაემხობოდა, ფრჩხილე-
ბით მიწას ხოკავდა და ტიროდა. საწყალობლად, უბედურად და 
მიტოვებულად გრძნობდა თავს; ვერასოდეს ვერ დაეუფლება 
სალამბოს, მის ქალაქსაც ვერ დაიპყრობს!

ღამღამობით მარტოდმარტო თავის კარავში ათვალიერებ-
და ზაიმფს. რაში გამოადგა ეს საღვთო რიდე? ეჭვი იღვიძებდა 
ბარბაროსის სულში. მერე პირიქით ეჩვენებოდა, რომ ქალღ-
მერთის სამოსელი რაღაცნაირად სალამბოს ზიარი იყო და მისი 
სულის ნაწილი ზედ დაჰქროლავდა, მსუბუქ სუნთქვაზე უფრო 
ნაზი. თითებით სრესდა, ყნოსავდა, სახეზე იფენდა და ქვითი-
ნით კოცნიდა მას; მხრებზე იხვევდა, რათა სალამბოსთან სიახ-
ლოვის ილუზია შეექმნა.

ზოგჯერ მოულოდნელად გავარდებოდა გარეთ, ვარსკვლა-
ვების სინათლეზე დააბიჯებდა ლაბადებში გახვეულ მძინარ 
მხედართა შორის, ბანაკის ბჭესთან მერანს მოახტებოდა და 
ორი საათის შემდეგ უტიკასთან გაჩნდებოდა, სპენდიუსის კა-
რავში.

ჯერ გარემოცვის თაობაზე დაუწყებდა საუბარს, მაგრამ 
იმისთვის იყო მისული, რომ სალამბოს შესახებ ლაპარაკით 
დაეცხრო სევდა. სპენდიუსი შეაგონებდა – ჭკუას მოუხმეო.

– თავიდან მოიშორე ეგ საზიზღარი სატანჯველი! წინათ 
სხვათა ქვეშევრდომი იყავი, ახლა თავად ხარ სპათა წინამდგო-
მი. კართაგენი კიდევაც რომ ვერ ავიღოთ, პროვინციები ხომ 
ჩვენს ხელთაა და მეფეები შევიქნებით!

მაგრამ ზაიმფი ხომ მათია და როგორ ვერ გაიმარჯვებენ?! 
სპენდიუსის აზრით, მხოლოდ მოთმინება იყო საჭირო.

მათო ფიქრობდა, რომ ტანიტის რიდე მხოლოდ და მხოლოდ 
ქანაანელთ მფარველობდა და ბარბაროსის გონებამახვილობა 
უკარნახებდა: მაშასადამე, ზაიმფი მე არას მარგებს, მაგრამ 
არც კართაგენელებს წაადგება, რაკი დაკარგესო.

მერე ერთმა აზრმა შეაშფოთა, ეშინოდა – ვაითუ, ლიბიელთა 
ღმერთს, აფთუკნოსს, რომ ვეთაყვანები, მოლოქი გამინაწყენ-
დესო, და კრძალვით ჰკითხავდა სპენდიუსს: რომელ მათგანს 
შევწირო ადამიანი მსხვერპლადო?

– ორივეს შესწირე! – უპასუხა ღიმილით სპენდიუსმა.
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მათოს არ ესმოდა მონაყოფილის გულგრილობა ამ საკითხი-
სადმი და ეჭვი აიღო, ამ ბერძენს ალბათ იდუმალი მფარველი 
ღვთაება ჰყავს და არ ამხელსო.

ბარბაროსთა ლაშქარში ყოველი რჯულისა და ეროვნების 
ხალხი იყო შეყრილი და ერთიმეორის ღმერთების გულის მო-
ნადირებას ცდილობდნენ, რადგან ეშინოდათ მათი. ზოგიერ-
თი მამაპაპურ სარწმუნოებას უცხოური ნირით ესავდა. კიდე-
ვაც რომ არ ჰქონოდათ მნათობთა რწმენა, მაინც სწირავდნენ 
მსხვერპლს ამა თუ იმ დამღუპველსა თუ მფარველ თანავარსკვ-
ლავედს. საშიშროების ჟამს შემთხვევით ნაპოვნი უცხო თილის-
მა წმინდა ნაწილად ესახებოდათ; ზოგჯერ მარტოოდენ სახელს 
ეთაყვანებოდნენ და იმეორებდნენ ისე, რომ არც კი ესმოდათ, 
რას ნიშნავდა იგი. მაგრამ ამდენი ხალხისა და სისხლისღვრის 
ნახვის, ამდენი ტაძრის გაძარცვის შემდეგ მრავალ მათგანს 
მხოლოდ ბედისწერა და სიკვდილი სწამდა და მძვინვარე ნადი-
რის უშფოთველობით იძინებდა საღამოობით. სპენდიუსი მზად 
იყო მიეფურთხებინა ოლიმპიელი იუპიტერის გამოსახულე-
ბისთვის, მაგრამ მაინც სიბნელეში ლაპარაკს ეკრძალვოდა და 
დილდილობით პირველად მარჯვენა ფეხზე იცვამდა ხამლს.

მან უტიკის პირისპირ გრძელი ოთხკუთხა ტერასა აამართ-
ვინა ლაშქარს. მაგრამ ტერასის სიმაღლის მატებასთან ერთად 
ქალაქის სიმაგრეებიც მაღლდებოდა; ერთნი რომ დაანგრევდ-
ნენ, მეორენი თითქმის მაშინვე აშენებდნენ ხოლმე. სპენდიუსი 
თავის ხალხს უფრთხილდებოდა და გეგმებს აწყობდა, ცდი-
ლობდა მოეგონებინა საომარი ხრიკები, რომლებიც ქვეყნის 
ზურგზე ხეტიალისას სმენოდა.

სად იყო ამდენ ხანს ნარჰავასი? ყველა შფოთავდა ამის გამო.
ჰანონმა სამზადისი დაასრულა. ერთ უმთვარო ღამეს ტივე-

ბით გადაიყვანა თავისი ჯარისკაცები და სპილოები კართაგე-
ნის ყურის მეორე ნაპირას. მერე ცხელი წყაროების გორას შე-
მოუარეს, რათა ოტარიდს არიდებოდნენ და ზოზინით შეუდგ-
ნენ ლაშქრობას, ასე რომ ნაცვლად გარიჟრაჟზე მოულოდნელი 
თავდასხმისა, როგორც სუფეტი ვარაუდობდა, მესამე დღესღა 
მიუახლოვდნენ ბარბაროსებს. მზე შუბის ტარზე იყო.

უტიკას აღმოსავლეთის მხრიდან ეკრა დაბლობი, რომელიც 
კართაგენის დიდ ყურემდე იყო გადაჭიმული. ყურის იქით ორ 
დაბალ გორაკს შუა ველობი იყო ერთი. ბარბაროსები უფრო 
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შორს, მარცხნისკენ დაბანაკებულიყვნენ, რათა ნავსადგური 
ჩაეკეტათ. მათ კარვებში ეძინათ. ისე დაქანცულიყვნენ, რომ იმ 
დღეს ბრძოლის თავი არ ჰქონდათ მოწინააღმდეგეებს და ისვე-
ნებდნენ, როდესაც გზის მოსახვევში ლაშქარი გამოჩნდა.

შურდულებით შეიარაღებული მებარგულნი მარცხენა და 
მარჯვენა ფრთებზე განლაგებულიყვნენ. ოქროსქერეჭოვანი 
აბჯრით შეჭურვილი წმინდა ლეგიონი წინა რიგს ქმნიდა. ლე-
გიონერები ფაფარშეკრეჭილ, ყურებდაჭრილ, მარტორქების 
მისამსგავსებლად შუბლზე ვერცხლის რქადადგმულ ცხენებზე 
ისხდნენ, რაზმელებს შორის პატარა ჩაფხუტებით თავდარქმუ-
ლი ჭაბუკები იფნის სათხედებს არხევდნენ ორივე ხელით; უკან 
მძიმედ შეიარაღებული ქვეითების გრძელი შუბები ირხეოდნენ. 
ამ ვაჭრუკანებს, რაც შეიძლებოდა, მეტი იარაღი აესხათ: ხელ-
შუბებიც დაეჭირათ, ნაჯახიც, კომბალიც, ორ-ორი კალდიმიც; 
ზოგი ზანგივით აბურძგნილიყო საწერტლებით და ხელები გა-
ეჩაჩხა რქის ფირფიტებითა და რკინის ბალთებით დაჯაჯრულ 
თორნში ჩამჯდარს. ბოლოს ახოხოლებული, მაღალი საომარი 
მანქანებიც გამოჩნდა: კარობალისტები, `კანჯრები~, ფილაკ-
ვნები და `კირჩხიბები~ მოქანაობდნენ ურმებზე, რომლებშიც 
ჯორები და წყვილ-წყვილი უღელი ხარი ება. ჯარმა თანდათან 
იწყო გაშლა. აქოშინებული მეთაურები წინ და უკან დარბოდ-
ნენ, ბრძანებებს გადასცემდნენ და ერთიმეორისგან სათანადო 
მანძილის დაშორებით აწყობდნენ რიგებს. სარდლებად და-
ნიშნულ უხუცესებს ძოწისფერი მუზარადები ეხურათ და ზედ 
დამაგრებული გრძელზე გრძელი ფოჩები კოთურნების კოჭ-
საკრავებში ეხლართებოდათ; სინგურით მოთხუპნილი სახეები 
უელვარებდათ უზარმაზარი, ღმერთების გამოსახულებებით 
შემკული ჩაფხუტების ქვეშ. ფარებისათვის შემოევლოთ სპი-
ლოს ძვლის არშიები, ძვირფასი ქვებით მოთვალული. თითბრის 
კედლების გასწვრივ, გეგონებოდათ, მზეები იძვრიანო.

კართაგენელნი ისე ზანტად ეწყობოდნენ, რომ როქის მეომ-
რები დაცინვით უკიჟინებდნენ – ჩამოსხედით, დაიღლებოდი-
თო, გასიებულ მუცლებს გამოგიფატრავთ, კანზე ვარაყს ჩამო-
გარეცხავთ და გამდნარ რკინას შეგასმევთო.

სპენდიუსის კარვის წინ დარჭობილ ლატანზე მწვანე ალამი 
გამოჩნდა. ეს ნიშანი იყო. კართაგენელთა ლაშქარში საპასუ-
ხოდ ბუკ-ნაღარა, წინწილები, საყვირები, ვირის ძვლის ნესტ-
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ვები და ბარბითები აახმიანეს. ბარბაროსები ბანაკის მესერს 
გადაევლნენ და ორივე ლაშქარი ურთიერთის პირისპირ დადგა 
სათხედის სასროლ მანძილზე.

ერთმა ბალეარელმა მეშურდულემ წინ წადგა ბიჯი, შურდუ-
ლის ღვედში თიხის სატყორცნი ჩადო, დაატრიალა და სპილოს 
ძვლის ფარი მიუმსხვრია რომელიღაც კართაგენელს. მოწი-
ნააღმდეგენი ერთმანეთს ეძგერნენ.

ბერძნები შუბის წვერებით ნესტოებს აგლეჯდნენ ცხენებს 
და მხედართ აყირავებდნენ. მონებს, რომელთაც ქვების სრო-
ლა ევალებოდათ, მეტისმეტად დიდი ქვები წამოეღოთ და შორს 
ვერ ტყორცნიდნენ, იქვე, მათ წინ ვარდებოდა ნასროლი. კართა-
გენელი ქვეითები გრძელ-გრძელ ჯევარდნებს ატრიალებდნენ 
და მარჯვენა ფრთა გააშიშვლეს; ბარბაროსები შეიჭრნენ მათ 
რიგებში და მახვილით დასხიპეს თავები, თვალებში შესხმული 
სისხლით დაბრმავებულებმა გადაჯეგეს სულთმობრძავნი და 
სულგაფრთხობილთა გვამები; შუბების, ჩაჩქნების, აბჯრების, 
ხმლებისა და ერთმანეთში არეული სხეულების ზედახორა ტრი-
ალებდა, მოქნილად იშლებოდა და იკუმშებოდა. კართაგენელთა 
კოჰორტები თვალდათვალ თხელდებოდნენ, სილაში ჩაფლული 
საომარი მანქანებიც ვერასგზით ვერ გამოათრიეს. ბოლოს სუ-
ფეტის ტახტრევანი, ბროლის შიბებით შემკული მისი განიერი 
ტახტრევანი, რომელიც მეომართა თავებზე ისე ირწეოდა, რო-
გორც ორჩხომელი ტალღებზე, გაქრა უეცრად. ეს მის სიკვ-
დილს ხომ არ მოასწავებდა? ბარბაროსები მარტონი დარჩნენ.

მტვერი ნელ-ნელა ჩადგა და მათ სიმღერა დაიწყეს, როდე-
საც თავად ჰანონი გამოჩნდა სპილოზე ამხედრებული, თავშიშ-
ველი იყო, უკან შემომჯდარი ზანგი ბისონის ქოლგით უჩრდი-
ლებდა. ცისფერი ქვების ფარღული ყვავილებით მოჩითულ შავ 
ტუნიკაზე უთამაშებდა. ალმასის რგოლები შემოეჭდო მსხვილ-
მსხვილ მკლავებზე და პირდაღებული იქნევდა ბოლოში ლო-
ტოსივით განზიდულ შუბს, რომელიც სარკესავით ციალებდა. 
მაშინვე მიწა შეინძრა და ბარბაროსებმა დაინახეს, რომ ერთ 
მწკრივად დაწყობილი, მოოქროვილეშვებიანი, ცისფრად ყუ-
რებმოხატული, ბრინჯაოში ჩამსხდარი კართაგენული სპილო-
ები მოქროდნენ ალისფერ ყაჯრებზე წამომართული ტყავის 
გოდლების რხევით. გოდლებში სამ-სამი მოისარი იჯდა და 
ერთი უზარმაზარი მშვილდი მოეჭიმათ.
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ჯარისკაცებმა სასწრაფოდ წამოავლეს ხელი დაფანტულ 
იარაღს, როგორც მოუხდათ, ისე დაეწყვნენ. თავზარდამცემმა 
შიშმა გაუყინათ გული. არ იცოდნენ, რა ექნათ.

გოდლებიდან უკვე წამოვიდა სათხედების, ისრების, ალმო-
დებული ქეიბურებისა და გამდნარი ტყვიის წვიმა. ზოგი ცდი-
ლობდა კოშკურაზე აცოცებულიყო და ყაჯრის ფოჩებს ებღა-
უჭებოდა. მათ ხანჯლებით ასხეპდნენ ხელებს და გამოშვერილ 
კალდიმებზე ეგებოდნენ გულაღმა გადამხობილნი. მყიფე ჰო-
როლები ხელში ემსხვრეოდათ. სპილოები ისე დაბორიალებდ-
ნენ ფალანგებში, როგორც ტახები კატაბარდებში; ხორთუმე-
ბით თხრიდნენ მარგილებს, ბანაკის ერთი ბოლოდან მეორეში 
გადიოდნენ და კარვებს ამხობდნენ მკერდით. ბარბაროსები 
გაიქცნენ, თავი შეაფარეს გორაკებს, რომლებიც იმ ველს შე-
მორტყმოდა, საიდანაც კართაგენელნი მოვიდნენ.

გამარჯვებული ჰანონი უტიკის კარიბჭეს მიადგა, ბუკს ჩა-
აბერვინა. გოდლის თავანზე, ქონგურებს შორის, ქალაქის სამი 
მსაჯული გამოჩნდა.

უტიკის მცხოვრებლებმა არ ინდომეს ეგზომ შეიარაღებული 
სტუმრების მიღება. ჰანონი გაცხარდა. მაშინ ისინი დასთანხმ-
დნენ, მცირე ამალის თანხლებით შეშვებაზე.

ვიწრო ქუჩაბანდებში სპილოები ვერ გაეტეოდნენ და იძუ-
ლებულნი შეიქნენ გარეთ დაეტოვებინათ.

როგორც კი გალავანში შედგა ფეხი სუფეტმა, ქალაქის ხე-
ლისუფალნი მიეგებნენ მისასალმებლად. ჰანონმა ცხელი აბანო 
მოითხოვა და თავისი მზარეულები მოაყვანინა.

***

სამი საათის შემდეგ იგი ისევ ნებივრობდა დარიჩინის ზეთ-
ში, რომლითაც აბაზანა აევსოთ. იბანდა და თან სადილობდა 
გაშლილი ხარის ტყავზე. ფლამინგოს ენებს მიირთმევდა, თაფ-
ლით შეზავებულ ყაყაჩოს მარცვალს აყოლებდა ზედ. მის გვერ-
დით უძრავად გაშეშებული, გრძელ ყვითელ სამოსში გამოწყო-
ბილი ბერძენი აქიმი ჟამიდან ჟამზე აცხელებინებდა აბანოს და 
აუზის საფეხურებზე ჩაცუცქული ორი ბიჭი თეძოებს უზელდა 
სუფეტს. მაგრამ საკუთარ სხეულზე ზრუნვა სახელმწიფო საქ-
მეში როდი უშლიდა ხელს: იგი წერილს უკარნახებდა დიდი საბ-
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ჭოს სახელზე და თანაც, რაკი ხელთ ეგდოთ ტყვეები, ცდილობ-
და უსაშინლესი სასჯელი მოეგონებინა.

– დაიცა! – უთხრა მან მონას, რომელიც ფეხზე მდგარი წერ-
და ხელისგულზე, – აქ მომიყვანონ ისინი! მინდა ვნახო!

მოთეთრო ნისლით გავსებული დარბაზის სიღრმიდან სამი 
ბარბაროსი გამოათრიეს: სამნიელი, სპარტელი და კაპადოკი-
ელი. ჩირაღდნები წითელი ლაქებივით ჩანდნენ ორთქლის ბუ-
რუსში.

– განაგრძე! – თქვა ჰანონმა, – განიხარეთ, ბაალთ მთიებნო! 
კურთხეულ იყოს რესპუბლიკა! ბრძანება გაეცით, სამადლობე-
ლი ლოცვა აღავლინონ! – სუფეტმა ტყვეები შეამჩნია და გადა-
იხარხარა: – ოჰო! სიკელო მამაცებო! დღეს აღარ ღრიალებთ 
მაშინდებურად! ეს მე ვარ! მიცანით? სადღაა თქვენი საჭურ-
ველი? საშიშნი ხართ, ღმერთმანი! – და ვითომც ეშინიაო, მო-
იკუნტა, თითქოს დამალვა სურდა, – ცხენებს, ქალებს, მიწებს 
თხოულობდით, მსაჯულობასა და ქურუმობასაც მოინდომებ-
დით ალბათ! აბა, რად არ უნდა გეთხოვათ? რაკი ინდომეთ, 
მოგცემთ შავ მიწას, ოღონდ ვერასდროს ვეღარ ამოხვალთ 
იქიდან! ახალთახალ სახრჩობელებზე დაგაქორწინებთ! ჯამა-
გირიო? გამდნარ ტყვიას ჩაგასხამთ ხახაში ქირის საზღაურად! 
საუკეთესო ადგილს მოგიზომავთ, ძალიან მაღლა, ღრუბელთა 
შორის, რათა არწივებს დაუახლოვდეთ!

თმაგაჩეჩილი და სამოსელშემოძარცული სამი ბარბაროსი 
უაზროდ შესცქეროდა, არ ესმოდათ, რას ამბობდა კართაგე-
ნელთა სარდალი. მუხლში დაჭრილნი ქამანდით შეეპყროთ და 
იატაკის ფილებამდე ჩამოშვებული მსხვილი ბორკილები და-
ედოთ მაჯებზე. ჰანონი გააშმაგა მათმა სიმშვიდემ.

– დაიჩოქეთ, დაიჩოქეთ-მეთქი, ტურებო! ბაღლინჯოებო! 
ტურტლიანებო! ხმასაც კი არ იღებენ! კმარა! ენა ჩაიგდეთ! 
ცოცხლად გაატყავონ! არა! დაიცათ!

ჰიპოპოტამივით ხროტინებდა და თვალებს აბრიალებდა. 
სურნელოვანი ზეთი იღვრებოდა მისი სხეულით შეპირთავებუ-
ლი აუზიდან. აქერცლილი კანი ეზინთებოდა და ჩირაღდნების 
შუქზე ვარდისფრად უბზინავდა.

მერე კარნახი განაგრძო:
– ოთხი დღის განმავლობაში მეტისმეტად გაგვაწამა მზემ. 

მაკარზე გადასვლისას ჯორები დაგვეღუპა. ხელსაყრელი 
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მდგომარეობისა და არაჩვეულებრივი სიმამაცის მიუხედავად... 
ოჰ! დემონადეს! როგორ მტკივა! აგურები გაახურონ, ვიდრე 
წითლად არ გავარვარდებოდეს!~

ატყდა ასტამთა ჩხაკუნი და აგუგუნდა ღუმელი. გუნდრუ-
კი აიკვამლა საცეცხლურებში და ორმა შიშველმა, ოფლისაგან 
ღრუბელივით სველმა მექისემ ხორბლის, გოგირდის, შავი ღვი-
ნის, ძაღლის რძის, ნარდის, ხის ფისისა და სურნელ-საკმევე-
ლისაგან შეზავებული საცხით დაუწყო ზელა. დაუცხრომელი 
წყურვული ტანჯავდა სუფეტს, მაგრამ ყვითელსამოსიანმა 
აქიმმა ნება არ დართო და გაუწოდა ოქროს სასმისი, რომელ-
შიაც ჭრელი გველის ნახარში ესხა და ოხშივარი ასდიოდა.

– შესვი! – უთხრა, – რათა მზისგან ნაშობი გველების ძალით 
განიმსჭვალოს შენი ძვლის ტვინი. გული გაიმაგრე, ღმერთთა 
არილო! ხომ იცი, რომ ეშმუნის ერთი ქურუმი განუწყვეტლივ 
ადევნებს თვალს ძაღლის დასის ირგვლივ თავმოყრილ ულმო-
ბელ ვარსკვლავებს, რომელთაგანაც მომდინარეობს ეგ შენი 
სენი. ის ვარსკვლავები მკრთალდებიან შენი კანის ფორეჯები-
ვით და სიკვდილი არ გიწერია.

– ჰო! ჰო! სწორედ მაგრეა, – გაიმეორა სუფეტმა, – სიკვდი-
ლი არ მიწერია!

ჩალილავებული ტუჩებიდან გახრწნილი ცხედრის სუნზე 
უფრო გულისამრევი მყრალი ამონასუნთქი ამოსდიოდა. თვა-
ლების ადგილას თითქოს ორი ნაკვერჩხალი ენთო. წარბები არ 
გააჩნდა, ხორკლიანი ტყავი გადმოჰკეცოდა შუბლზე; ყურები 
გასჩაჩხოდა და გასიებოდა, ნესტოების ირგვლივ შემორკალუ-
ლი ღრმა ნაოჭები მძვინვარე მხეცის იერს, უცნაურსა და სა-
ზარელ შესახედაობას ანიჭებდა; ხმა ჩახლეჩოდა და ლაპარა-
კის ნაცვლად რაღაცნაირად ლუღლუღებდა, ღმუოდა. აქიმს  
უთხრა:

– შესაძლოა, მართლაც მაგრე იყოს, დემონადეს. მართლაც, 
დახე, რამდენმა მუწუკმა შეიკრა პირი. თავს კარგადა ვგრძნობ. 
შეხედე, რა მადა მაქვს!

და იმდენად სიხარბით არა, რამდენადაც ნათქვამის დასამტ-
კიცებლად და თავის დასარწმუნებლად – უკეთა ვარო, პიტნით 
გადაზელილ ყველს მისწვდა, ფხაგაცლილ თევზსაც წაეტა-
ნა, გოგრას, კვერცხით შეზავებულ ხამანწკას, ბოლოკს, ქამა 
სოკოს და პწკალზე შემწვარ პატარა ჩიტებსაც შეექცა. თან 
ტყვეებს შესცქეროდა და ტკბებოდა მათი წამების წარმოდგე-
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ნით. სიკა მოაგონდა და სხეულის სალმობისაგან გამოწვეული 
რისხვა ლანძღვა-გინებით გადმოაღვარა ტყვეებს.

– ოჰ! გამყიდველნო! ოჰ! არამზადებო! ბილწნო! შეჩვენე-
ბულნო! თქვენ მასხამდით ლაფს მე?! მე?! სუფეტს?! ჩვენი დამ-
სახურება, ჩვენი სისხლის საზღაურიო, ამბობდით! ოჰო! კარგი! 
თქვენი სისხლი იყოს! თქვენი სისხლი! – შემდეგ თავის თავს 
გაუბა საუბარი: – ყველას ამოგჟლეტთ! ერთსაც კი არ გავყიდი 
მონად! თუმცა აჯობებდა ჯერ კართაგენში წამეთრია! დამინა-
ხავდნენ... მაგრამ წამოვიღე კია საკმარი ბორკილები? დაწერე: 
გამომიგზავნეთ... რამდენი არიან ეს გასაწყვეტლები? ვინმე 
გააგზავნე, მუთუმბალსა ჰკითხოს! წა! არავითარი შებრალება! 
ყველას მაჯები დაასხიპონ და კალათებით მომიტანონ!

მაგრამ ველურმა ყიჟინამ, უცნაურმა, ერთსა და იმავ დროს 
ყრუმ და მკვეთრმა ყვირილმა მიაღწია დარბაზამდე, ჰანონის 
ხმა და ჭურჭლის წკრიალი ჩაახშო. ყიჟინა გაძლიერდა და უეც-
რად გაისმა სპილოების გაშმაგებული ხავილი, თითქოს ბრძო-
ლა განახლებულიყოს. ქალაქში საშინელი ალიაქოთი ატყდა.

კართაგენელებს არც უფიქრიათ ბარბაროსებს დასდევნე-
ბოდნენ, გალავნის გასწვრივ განლაგებულიყვნენ თავიანთი 
აღალითა და მსახურებითურთ სატრაპებივით განსაცხრომ-
ლად გამზადებულნი; მარგალიტის არშიებით მოქსელილ, ლა-
მაზ კარვებში მოიკალათეს და მოილხინეს. ხოლო როქის სპის 
ბანაკისგან მილეწ-მოლეწილი და ჩაქარაბაკებული ნანგრევე-
ბის გროვაღა დარჩენილიყო. ბარბაროსთაგან პირველმა სპენ-
დიუსმა მოიცა გული, ზარქსასი გაგზავნა მათოსთან, ტყეები 
შემოირბინა, თავის ხალხს მოუყარა თავი (დანაკარგი უმნიშვ-
ნელო იყო). უბრძოლველად დამარცხებით გაცოფებული ბარ-
ბაროსები ისევ დაეწყვნენ. ამ დროს ნავთობით სავსე კასრი 
იპოვეს, უეჭველად კართაგენელთა დანატოვარი. მაშინ სპენ-
დიუსმა ღორების კოლტი მოარეკინა ახლომახლო მამულები-
დან, კუპრით შეაგლესინა, ნავთი გადაასხა, ცეცხლი წაუკიდა 
და უტიკისაკენ გარეკა.

ცეცხლით დამფრთხალმა სპილოებმა გაქცევა იკადრეს. 
აქეთ აღმართი იყო, შემხვდურები სათხედებს ესროდნენ. სპი-
ლოებმა პირი იბრუნეს და უკანვე გამოქანდნენ. კართაგენელ-
თა წყებაში შეიჭრნენ. ეშვებით აყრევინებდნენ ნაწლავებს, ახ-
რჩობდნენ, უზარმაზარი ფეხებით მიწას აჭყლეტდნენ ბედასლ 
მეომრებს. სპილოებს ბარბაროსთა ლაშქარი მოჰყვა. პუნიკურ 
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ბანაკს ხანდაკები არ ერტყა და პირველსავე იერიშზე გადათქე-
რეს, გალავანს მიაჟუჟეს კართაგენელები, რადგან როქის სპის 
შიშით ბჭეები არ გახსნეს უტიკელებმა.

ინათა. დასავლეთის მხარეს მათოს ქვეითი ჯარი გამოჩნდა. 
ამავე დროს ცხენოსნებიც გამოძვრნენ საიდანღაც, – ეს ნარჰა-
ვასი იყო თავისი ნუმიდიელებით. ღრანტეებსა და ძეძვის ბუჩ-
ქებზე ახტუნებდნენ ცხენებს და გაქცეულებს ისე დასდევდნენ, 
როგორც მწევრები კურდღლებს. ომის ბედის სწორედ ამ ცვა-
ლებადობამ შეაწყვეტინა სუფეტს სიტყვები. მან მონებს დაუყ-
ვირა, აბაზანიდან ამოსვლაში შემეშველეთო.

სამი ტყვე ისევ მის წინ იდგა. ზანგმა, რომელიც ბრძოლის 
ველზე საჩრდილობლით ახლდა ჰანონს, რაღაც უჩურჩულა 
ყურში.

– მერე რაო? – მიუგო სუფეტმა და უკმეხად დასძინა: – ესენი 
ჩააძაღლეთ!

ეთიოპელმა გრძელი ხანჯალი ამოიძრო ქამრიდან და სა-
მივეს თავები დააყრევინა. ერთი თავი ტრაპეზის ნამუსრევზე 
დაგორდა, აბაზანაში ჩავარდა და რამდენიმე ხანს ტივტივებდა 
პირდაღებული და თვალებგაციებული. დილის სინათლე აღწევ-
და ვიწრო სარკმლებიდან. პირქვე ჩამხობილი გვამებიდან სისხ-
ლი ქაფქაფით ასხამდა შადრევანივით და ცისფერ ფხვნილმოყ-
რილ მოზაიკის იატაკს ფარავდა. სუფეტმა ხელისგული დაის-
ველა ამ თბილ წუმპეში და მუხლები დაიზილა: ახალი სისხლი 
წამალი იყო.

საღამოს თავის ამალასთან ერთად გაიქცა ქალაქიდან და 
მთებს მიაშურა, რათა თავის ჯარს შეერთებოდა.

ლაშქრის საცოდავ ნარჩენებსღა მოუყარა თავი.
ოთხი დღის შემდეგ გორზასთან იდგა ერთი ხეობის კბოდე-

ზე, როდესაც დაბლა სპენდიუსის რაზმეულები გამოჩნდნენ. 
ოცი ღონიერი შუბოსანი რომ დაეხვედრებინათ ვიწრო ხეობაში 
მომავალი ლაშქრისთვის, სულ იოლად შეაჩერებდნენ. გაოგნე-
ბულმა კართაგენელებმა კი ხელის გაუნძრევლად გაატარეს. 
უკანა რაზმეულში ჰანონმა ნუმიდიელთა მთავარი იცნო. ნარ-
ჰავასმა თავი დაუქნია მისასალმებლად და რაღაც ანიშნა. სუ-
ფეტი ვერაფერს მიხვდა.

შიშის ძრწოლით შეპყრობილნი ბრუნდებოდნენ კართაგენში. 
მხოლოდ ღამღამობით ბედავდნენ სიარულს, დღისით ზეთის-
ხილის ტყეებში იმალებოდნენ. ყოველ გადასასვლელზე რამ-
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დენიმე კაცი უკვდებოდათ, ზოგჯერ დაღუპულადაც მიაჩნდათ 
თავი. ბოლოს ჰერმეუმის კონცხს მიაღწიეს და გადასაყვანად 
მათ ხომალდები მოაშველეს ქალაქიდან.

ჰანონი ისე დაქანცული და სასომიხდილი იყო, – განსაკუთ-
რებით სპილოების დაკარგვა უკლავდა გულს, – რომ დემონა-
დესს საწამლავი სთხოვა. წინდაწინვე გრძნობდა თავს ჯვარზე 
გაკრულად.

კართაგენს ძალა არ ეყო მის წინააღმდეგ აღსაშფოთებლად. 
ოთხი ათას სამოცდათორმეტი სიკლი ვერცხლი და თხუთმე-
ტი ათას ექვსას ოცდასამი სიკლი ოქრო დაკარგეს, თვრამეტი 
სპილო, დიდი საბჭოს თოთხმეტი წევრი, სამასი მდიდარი და 
რვა ათასი მოქალაქე დაეღუპათ. სამი თვის საკმარი ხორბალი, 
უამრავი ბარგი-ბარხანა და ყველა საომარი მანქანა დარჩათ 
ბრძოლის ველზე! ნარჰავასის განდგომა უეჭველი იყო. ორი-
ვე ქალაქის ალყა განაახლეს. ოტარიდის ლაშქარი ტუნისიდან 
რჰადესამდე გაიშალა. აკროპოლის მაღლობიდან მოჩანდა ველ-
მინდვრებზე ამდგარი, ცად აწვდენილი კვამლის სვეტები: ეს 
მდიდართა სასახლეებს სპობდა ხანძარი.

მხოლოდ ერთადერთ კაცს შეეძლო რესპუბლიკის ხსნა. ახლა 
ნანობდნენ, რომ თავის დროზე სათანადოდ არ დააფასეს და 
მშვიდობის პარტიამაც კი დაადგინა ზვარაკი შეეწირათ ჰამილ-
კარის დაბრუნებისათვის.

ზაიმფის ხილვამ სულიან-ხორციანად ააფორიაქა სალამბო. 
ღამღამობით ქალღმერთის ფეხის ხმა ჩაესმოდა, ეღვიძებოდა 
შეძრწუნებულს და წიოდა. ყოველდღე სანოვაგეს აგზავნიდა 
ტაძრებში. ტანააქი წელებზე ფეხს იდგამდა მისი ნება-სურვი-
ლის აღსასრულებლად და შაჰაბარიმიც არ სცილდებოდა.
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თავი მეშვიდე

ჰამილკარ ბარკა

მემთვარიემ, რომელიც ეშმუნის ტაძრის სახურავზე ტეხდა 
ღამეებს, რათა მნათობის მოძრაობა ბუკით ემცნო ქალაქისათ-
ვის, ერთ დილას ზღვის ზედაპირზე გრძელფრთებგაშლილი 
ფრინველის მსგავსი რამ საგანი შეამჩნია დასავლეთის მხარეს.

ეს სამწყება ხოფებიანი ხომალდი იყო. ქიმზე ცხენის გამოსა-
ხულება ჰქონდა. მზე ამოდიოდა. მემთვარიემ ხელით მოიჩრდი-
ლა, შემდეგ ნაღარას მისწვდა და მთელ კართაგენზე დააყვირა 
თითბრის საყვირი.

სახლებიდან გარეთ გამოცვივდნენ. ერთიმეორის ნათქვამის 
დაჯერება არ უნდოდათ, კამათობდნენ. ჯებირი ხალხით გაიჭე-
და, ბოლოს ყველამ შეიცნო ჰამილკარის ტრირემა.

ამპარტავნულად მოცურავდა სწორანძიანი ხომალდი, იალ-
ქანგაბერილი მოაპობდა პეროვან ტალღებს. უზარმაზარი ხო-
ფები რიტმულად ეშვებოდნენ წყალში. დროდადრო გემის ქიმი, 
გუთნის სახნისს რომ ჰგავდა, ჩნდებოდა ტალღათა ზემოთ და 
წინამხრის დეზივით მოგრეხილი ჭვინტის ქვეშ სპილოსძვლის-
თავიანი ყალყზე შემდგარი ცხენი ტრამალებზე გაჭენებულს 
ემსგავსებოდა.

მაღალი კონცხის სიახლოვეს ქარი არ უბერავდა, იალქანი 
დაეშვა და გამოჩნდა მესაჭის გვერდით მდგარი თავშიშველი 
კაცი. იგი იყო, სუფეტი ჰამილკარი! რკინის ელვარე ბეგთარი 
ეცვა, მხრებზე დამაგრებული წითელი მოსასხამი მკლავებს არ 
უფარავდა, ორი გრძელი მარგალიტი ეკიდა ყურებზე და ხშირი 
შავი წვერი მკერდზე ეფინა.

გალერა უკვე სანაპირო ტინებს შორის მოქანაობდა და ჯე-
ბირს მოჰყვებოდა. ხალხი ყვირილით მოსდევდა ფეხდაფეხ.

– სალამი შენდა! კურთხეულიმც იყავ, ქამონის თვალო! ოჰ! 
გადაგვარჩინე! სულ მდიდრების ბრალია! შენი მოკვლა უნდათ! 
გაფრთხილდი, ბარკა!
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იგი ხმას არ იღებდა, თითქოს ოკეანეთა და ბრძოლათა 
ზათქს გაეყრუებინა. მაგრამ, როცა აკროპოლის კიბეს გაუს-
წორდა გემი, ჰამილკარმა თავი ასწია და გულხელდაკრეფილმა 
გადახედა ეშმუნის ტაძარს. შემდეგ უფრო მაღლა უზარმაზარ 
მოკრიალებულ ზეცას მიაწვდინა თვალი. მჭახე ხმით რაღაც 
უბრძანა მეზღვაურებს. ტრირემა შეტორტმანდა, ჯებირის 
ცხვირზე ქარტეხილთა დასაშინებლად აღმართულ კერპს გა-
ეხახუნა და ტურტლიან, ნაფოტებითა და ხილის ნაფრცქვენე-
ბით გაჭუჭყიანებულ სავაჭრო ნავსაყუდელში შეცურდა, შეიჭ-
რა ხიმინჯებზე ბაგირებით მიბმულ, ხომალდთა შორის, რო-
მელთაც წინამხარზე ნიანგის ყბები ჰქონდათ, შეიჭრა და მის-
წი-მოსწია ისინი. ხალხი მოცვივდა, ზოგი ცურვით წამოვიდა. 
ტრირემამ ყურე გადაჭრა და ლურსმნებჩასობილ ბჭეს მიადგა. 
ბჭე აიწია და ხომალდი თვალს მიეფარა ღრმა კამარაში. სამ-
ხედრო ნავსაყუდელი ქალაქისგან სავსებით გამოყოფილი იყო. 
როცა ელჩები ჩამოდიოდნენ, ორ კედელს შუა გაატარებდნენ 
ხოლმე მათ, დერეფანში, რომელიც მარცხნივ, ქამონის ტაძარ-
თან გამოდიოდა. წყლის ამ უზარმაზარ, თასივით მრგვალ მო-
ედანს სანაპირო ერტყა და გემთა საყუდრები იყო აშენებული. 
ზედ ყოველი საყუდრის წინ ორ-ორი სვეტი იყო აღმართული და 
ბუღაურებად ამონის რქები ჰქონდათ. ამნაირად, სტოა მთელი 
აუზის ირგვლივ გადაჭიმულიყო. შუა ყურეში, პატარა კუნძულ-
ზე, ზღვათა სუფეტის სახლი წამომართულიყო.

წყალი ისე გამჭვირვალე იყო, რომ თეთრი კენჭებით მოფე-
ნილი ფსკერი მოჩანდა, ქუჩების ხმაური არ აღწევდა აქამდე. 
ჰამილკარი გვერდით ჩავლისას ცნობდა ტრირემებს, რომლე-
ბისთვისაც ესარდლა.

ოციოდეღა დარჩენილიყო ასეთი, საყუდრებში მშრალ მი-
წაზე გამოფენილიყვნენ ან არა და ხერხემალზე იდგნენ პირ-
დაპირ, ძალზე მაღალი კიჩოებითა და გამობერილი წინამხ-
რებით, ოქროთი და იდუმალი ნიშნებით შემკულნი. ქიმერებს 
ფრთები ჩამომსხვრეოდათ, პატეკ ღმერთებს – მხარ-მკლავები, 
კუროებს – ვერცხლის რქები. იდგნენ გამოხუნებულნი, უძრავ-
ნი, ჩამობრანძულნი, მაგრამ წარსულისა და მოგზაურობათა 
სურნელით აღსავსენი, თითქოს ხეიბარ მეომართა მსგავსად 
თავიანთ სარდალს ხვდებოდნენ ისევ, თითქოს ეუბნებოდნენ 
ჰამილკარს: `ეს ჩვენა ვართ, ჩვენ, და შენსავით ჩვენც მარცხი 
მოგვსვლია!~
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ზღვათა სუფეტის გარდა არავის ჰქონდა უფლება საამირბა-
რო სახლში შესვლისა. სანამ მისი სიკვდილის უტყუარი საბუთი 
არ მოუვიდოდათ, ცოცხლადა თვლიდნენ. უხუცესები კიდევ 
ერთ მეუფროსეს იცილებდნენ თავიდან ამით და არც ჰამილკა-
რის მიმართ გადაუხვევიათ ადათისთვის.

სუფეტი უკაცრიელ სახლში შევიდა. ყოველ ნაბიჯზე პო-
ულობდა წინანდელ ადგილას თორნ-აბჯარს, ავეჯს და ნაცნობ 
საგნებს. აოცებდა ეს. დერეფანში მუჯამარზე აქამდე შემორ-
ჩენილიყო გამგზავრებისას მელქარტის სავედრებლად დაგზნე-
ბული ნელსულნელების ფერფლი. ასე როდი წარმოედგინა შინ 
დაბრუნება! ყველაფერი, რაც მოიმოქმედა და ნახა, გადაეშალა 
გონების თვალწინ: იერიშები, ხანძრები, ლეგიონები, ქარტე-
ხილები, დრეპანუმი, სირაკუზი, ლილიბე, ეტნას მთა, ერიქსის 
ზეგანი, ბრძოლაში გატარებული ხუთი წელი, – იმ დამღუპველ 
დღემდე, როცა იარაღი დაყარეს და დაკარგეს სიცილია. შემ-
დეგ მოიგონა ლიმნის ჭალაკები, მწყემსები, ნაცრისფერ გო-
რაკებზე შეფენილ თხების არვეებს რომ მწყსიდნენ, და გული 
აუძგერდა იმ მეორე კართაგენის წარმოსახვისას, რომლის იქ 
აგებაზე ოცნებობდა. ეს ზრახვანი და მოგონებანი უტრიალებ-
და ჯერაც ხომალდის ტორტმანით გაბრუებულ თავში. სევდა 
მოერია, უეცარმა სისუსტემ შეიპყრო და ღმერთთან სიახლოვე 
მოუნდა.

მაშინ სახლის უმაღლეს ტერასაზე ავიდა, მკლავზე ჩამოკი-
დებული ოქროს ნიჟარიდან ლურსმნებგარჭობილი ჩქიფი ამო-
იღო და პატარა მრგვალი ოთახის კარი გააღო.

კედელში ჩასმულ მინასავით გამჭვირვალე პატარა შავი დის-
კოებიდან მკრთალი სინათლე ეფინებოდა სენაკს. ამ თანაზომი-
ერი დისკოების მწკრივთა შორის ღრუები იყო ამოღრუტნული 
კოლუმბარიუმის ურნების მსგავსად. ყოველ ღრუში მრგვალი 
რუხი ქვა იდო, სიმძიმე შეხედვითაც ეტყობოდა. მხოლოდ მაღა-
ლი სულის ადამიანები ეთაყვანებოდნენ მთვარიდან ჩამოცვე-
ნილ ამ ქვებს. ისინი აღნიშნავდნენ ზეცასა და ცეცხლს, ფერით 
შეესატყვისებოდნენ მრუმე ღამეს, ხოლო სიმკვრივით – მიწიერ 
არსთა კავშირს. შეხუთული ჰაერი იდგა ამ იდუმალ სამყოფელ-
ში. კარის ჭუჭრუტანებიდან ქარის შემოტანილი ზღვის სილა 
ნიშებში შეწყობილ ქვებს თეთრად წაჰფენოდა. ჰამილკარმა 
სათითაოდ გადათვალა ქვები, შემდეგ სახე ზაფრანისფერ მო-
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სასხამში ჩამალა, მუხლთ მოიყარა და დაბლა განერთხა ხელებ-
გაშხვართული.

დღის შუქი სცემდა გარედან კედელში ჩასმულ შავ ფურც-
ლებს. მცენარეულობა, ბორცვები, ცხოველთა ბუნდოვანი აჩრ-
დილები და კორიანტელი იხატებოდა მათს გამჭვირვალე სის-
ქეში. ოთახში ნათელი იღვრებოდა, შემაძრწუნებელი და თან 
სიმშვიდის მომგვრელი, როგორიც უნდა ყოფილიყო შუქი სწო-
რედ მზის მიღმა მხარეს, მომავლის არსებათა მრუმე სივრცე-
ში. ჰამილკარი ცდილობდა გონებიდან განეგდო ყველა სახე და 
ყველა ნიშანი, ყველა სახელი ღვთაებებისა, რათა უკეთ ჩასწვ-
დომოდა მარად უცვლელსა და უძრავ სულს, მოვლენებში რომ 
იმალება. პლანეტების სიცოცხლით იმსჭვალებოდა, სიკვდილი-
სა და ყოველგვარი შემთხვევითობისადმი გონივრულ შინაგან 
უღრმეს ზიზღს გრძნობდა ამწუთას. როდესაც წამოდგა, სიბ-
რალულისა და შიშისგან შეულახველი მტკიცე სიმამაცით სავ-
სე ჰქონდა გული. სული შეეხუთა და ავიდა კოშკზე, რომელიც 
კართაგენს გადაჰყურებდა.

ქალაქი მრუდე ხაზად ეშვებოდა ქვევით თავისი გუმბათე-
ბით, ტაძრებით, ოქროს სახურავებით, სასახლეებით, პალმის 
ჭალებით, აქა-იქ დალაგებული მინის ბირთვებით, რომლებშიც 
სინათლე ჩქეფდა და სიმაგრეები უზარმაზარ არშიასავით შე-
მორტყმოდა მისკენ გადმოხრილ ამ სიუხვის თასს. დაბლა მო-
ჩანდა ნავსადგურები, მოედნები, შიდაეზონი, ქუჩათა ქარგა და 
ამ სიშორიდან ქვაფენილთან გასწორებული ნამცეცა ადამიანე-
ბი. აჰ! ჰანონს რომ არ დაეგვიანებინა იმ დილით ეგატის კუნ-
ძულებთან! მან თვალები მიაშტერა დასალიერს და რომისკენ 
გაიშვირა ათრთოლებული ხელები.

აკროპოლის საფეხურები ხალხით იყო სავსე. ქამონის მო-
ედანზეც ჩოჩქოლებდნენ, რათა სუფეტი დაენახათ გამოსვლი-
სას. ტერასებს თანდათან ავსებდა ბრბო. ზოგიერთმა იცნო და 
შორიდან უძღვნა სალამი. ჰამილკარი შიგნით შებრუნდა, რათა 
მოქალაქეთა მოუთმენლობა გაეცხოველებინა.

დაბლა, დარბაზში თავი მოეყარათ ყველაზე გავლენიანთ 
მის მომხრეთა შორის. აქ იყვნენ ისტათენი, სუბელდია, ჰიქ-
ტამონი, იეუბა და სხვანი. მათ უამბეს, რაც მოხდა დაზავების 
შემდეგ: უხუცესთა სიძუნწე, როქის სპის წასვლა, მობრუნება, 
მათი მოთხოვნილებანი, გისკონის დატყვევება. ზაიმფის მოტა-
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ცებაც შეატყობინეს, მოუთხრეს, როგორ მიეშველნენ უტიკას 
და მერე როგორ მიატოვეს იგი; მაგრამ ვერავინ გაბედა იმის 
თქმა, რაც თავად მას ეხებოდა. ბოლოს დაიშალნენ, რათა ისევ 
შეხვედროდნენ ერთმანეთს ღამით, უხუცესთა საბჭოს სხდომა-
ზე, მოლოქის ტაძარში.

ისინი კარებში გადიოდნენ, როცა გარეთ, კარებთან ერთი 
ჩოჩქოლი ატყდა. მიუხედავად მსახურთა წინააღმდეგობისა, 
ვიღაც ლამობდა შემოსვლას. ალიაქოთი გაორკეცდა და ჰამილ-
კარმა ბრძანა, შემოეყვანათ უცნობი.

ბებერი, დაჩაჩანაკებულ-დანაოჭებული, აცახცახებული 
ზან გის დიაცი შემოჩერჩეტდა. კოჭებამდე ჩამოშვებულ ფართო 
ლურჯ მოსასხამში იყო გამოხვეული. იგი სუფეტისკენ წამოვი-
და და რამდენიმე ხანს თვალი თვალს გაყრილნი შეჰყურებდნენ 
ერთ მანეთს. ანაზდად ჰამილკარი შეთრთოლდა, ხელის გაქნე-
ვით დაითხოვა მონები და შემოსულს ანიშნა ფრთხილად გაჰყო-
ლოდა, მკლავში ჩაავლო ხელი და შორეულ ოთახში შეათრია.

ზანგის ქალი იატაკზე დაემხო და ფეხები დაუკოცნა. ჰამილ-
კარმა უხეშად წამოაყენა.

– სად დატოვე, იდიბალ?
– იქ, პატრონო, – მიუგო მან და მოსასხამები შემოიხსნა, სა-

ხელოთი სახე მოიწმინდა. შავი ფერი, ბებრული ცახცახი, მო-
კაკული წელი უეცრად გაქრა. ეს ჭარმაგი მოხუცებული იყო, 
ჯანღონიერი. მისი კანი სილას, ქარსა და ზღვას დაეთრიმლა 
თითქოს. ფრინველის ბიბილოსავით ერთი ბღუჯა თმა შეერ-
ჩინა კეფაზე. დამცინავი მზერით დახედა ძირს დაყრილ გადა-
საცმელს.

– ეგ კარგი გიქნია, იდიბალ! კარგია!Q – შემდეგ მახვილი მზე-
რა მიაშტერა, – ხომ არავის აუღია ეჭვი?

მოხუცებულმა ქაბირები დაიფიცა, – საიდუმლო არავისთ-
ვის გამინდვიაო. არ მოვცილებივართ ჩვენს ჯარგვალს, ჰად-
რუმეტიდან სამი დღის სავალზე რომ დგას, კუთი ავსებულ სა-
ნაპიროზე, სადაც დიუნები პალმებითაა დაფარული.

– შენი ბრძანებისდა მიხედვით, პატრონო, სათხედის ტყორ-
ცნას და ცხენოსნობას ვასწავლი!

– ხომ ღონიერია?
– დიახ, პატრონო, და თანაც გულადია! არც უნასისა ეშინია, 

არც ქუხილის, არც მოჩვენების. ფეხშიშველა დარბის მწყემსი-
ვით უფსკრულთა კიდეებზე...
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– მიამბე! მიამბე!
– მძვინვარე მხეცების შესაპყრობად ხაფანგებს იგონებს. 

წინა თვეში, თუ დამიჯერებ, არწივი დაიჭირა და მოათრევდა. 
ფრინველისა და ბავშვის სისხლი მსხვილ-მსხვილ წვეთებად 
ჩქეფდა ჰაერში სიოთი გატაცებული ვარდის ფურცლებივით. 
გაშმაგებული არწივი გამწარებით უხათქუნებდა ფრთებს; ბავ-
შვი მკერდში იხუტებდა და ფრინველს რომ სული ხდებოდა, 
ყმაწვილი სიცილს უმატებდა დაჯახებული ხმლების წკრიალის 
ხმაზე.

ეს სიდიადეს წინასწარმეტყველებდა და აღტაცებულმა ჰა-
მილკარმა სიხარულით დახარა თავი.

– მაგრამ ერთი ხანია, რაღაცნაირად შფოთავს. შორით გაჰ-
ყურებს ზღვაზე გამოჩენილ აფრებს, მოიწყინა, საჭმელს არ 
ეკარება, ღმერთთა შესახებ მეკითხება და კართაგენის ნახვა 
უნდა.

– არა! არა! ჯერ არა! – წამოიძახა სუფეტმა.
ბებერმა მონამ, ეტყობოდა იცოდა, რა განსაცდელი აშინებ-

და ჰამილკარს და განაგრძო:
– როგორ დავაკავო? – იძულებული ვარ, დაპირებებით ვკვე-

ბო და ახლაც კართაგენში მხოლოდ იმისთვის ჩამოვედი, რომ 
ვერცხლისტარიანი ხანჯალი ვუყიდო, მარგალიტით მოოჭ-
ვილი. – შემდეგ უამბო, რომ ტერასაზე მოუკრავს თვალი სუ-
ფეტისთვის და დარაჯებთან სალამბოს მხევლად გაუსაღებია 
თავი, რათა მასთან შეეღწია.

ჰამილკარი ფიქრებში ჩაიკარგა. ბოლოს უთხრა:
– ხვალ მეგარაში მოდი მზის ჩასვლისას, ძოწის სარეწებს 

უკან და სამჯერ დაიკივლე ტურასავით. თუ არ მოვედი, ყოვე-
ლი თვის პირველ რიცხვებში ჩამოხვალ კართაგენში. არ დაგა-
ვიწყდეს! გიყვარდეს იგი! ახლა ნებას გრთავ, ჰამილკარზე ელა-
პარაკო.

მონამ თავისი სამოსელი გადაიცვა ისევ. სახლიდან და ნავ-
საყუდლიდან ერთად გავიდნენ.

ჰამილკარმა მარტო, უამალოდ განაგრძო გზა, რადგან უხუ-
ცესთა კრებები არაჩვეულებრივ შემთხვევებში საიდუმლოდ 
იმართებოდა და მალულად უნდა მოეყარათ თავი.

ჯერ აკროპოლის აღმოსავლეთ კიდეს გაუყვა ფეხით, შემდეგ 
მწვანილეულის ბაზარი გადაჭრა, კინიზდოს ქარვასლები და მე-
ნელსაცხებლეთა უბანი გაიარა. მეჩხერი კანდელები ქრებოდა, 
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ფართო ქუჩებში სიწყნარემ დაისადგურა, სიბნელეში მკრთალი 
ლანდები აედევნენ. ლანდების რიცხვი მატულობდა და ჰამილ-
კარივით მაპალების მხარეს მიეშურებოდნენ ისინი.

მოლოქის ტაძარი ციცაბო დაღმართის კიდეზე იყო აშენე-
ბული, ავბედით ადგილას. ქვემოთ მხოლოდ ცად ატყორცნი-
ლი კედლები მოჩანდა, საზარელი აკლდამის ძგიდეთა მსგავსი. 
ბნელი ღამე იყო, ნისლი დასწოლოდა ზღვის ტატნობს. ზღვა 
ქვითინითა და ხრიალით აწყდებოდა სანაპირო ქარაფებს. ლან-
დები თანდათან იპარებოდნენ, თითქოს კედლებში ძვრებოდნენ 
სადღაც.

მაგრამ კარიბჭეს გადაალაჯებდნენ თუ არა, ვრცელსა და 
ოთხკუთხა, კამარებით გარშემორტყმულ ეზოში ამოყოფდნენ 
თავს. შუაში რვაკუთხედი ნაგებობა იყო აღმართული. გუმბა-
თები შემოსჯარვოდნენ მეორე სართულს, რომელსაც მრგვალი 
კოშკი ედგა ზემოდან. კოშკს კონუსისდარი, ძგიდეებშემორკა-
ლული, ბირთვით დაბოლოებული სახურავი ჰქონდა.

ნატიფად ნაჭედ ლილვებში ცეცხლი ენთო. ლილვები ლატ-
ნებზე იყო დამაგრებული და მსახურებს ეჭირათ. ქარის ქროლ-
ვაზე ალი ირხეოდა და წითლად აბრჭყვიალებდა ოქროს სავარ-
ცხლებს, კეფაზე რომ ჰქონდათ დაწნულ თმაში ჩარჭობილი. 
მსახურები დარბოდნენ უხუცესთა მისაგებებლად.

ქვის ფილებზე ალაგ-ალაგ სფინქსებივით ჩაცუცქულიყვნენ 
უშველებელი ლომები, ყოვლისშთანმთქმელი მზის ცოცხალი 
სიმბოლოები; სანახევროდ დაეხუჭათ ქუთუთოები და თვლემ-
დნენ. ფეხის ხმასა და ლაპარაკზე გამოეღვიძათ და ზანტად 
იზმორებოდნენ, დგებოდნენ, უხუცესებთან მიდიოდნენ, – ტან-
საცმლით ცნობდნენ მათ, – ფერდებზე ეხახუნებოდნენ ქედ-
მოდრეკილნი და ქშენით ამთქნარებდნენ. ჩირაღდნების შუქზე 
მოჩანდა მათი ნასუნთქის ორთქლი. მოძრაობა გაცხოველდა, 
კარები ჩარაზეს, ქურუმები სადღაც მიიკარგნენ და უხუცესე-
ბიც მიიმალნენ ტაძრის გარშემო ფართო დერეფნად შემორტყ-
მულ სტოაში.

სვეტები მრგვალ მწკრივებად იყო განლაგებული სატურნის 
რკალების მიმსგავსებით, – გარე მწკრივი წელიწადს აღნიშნავ-
და, შემდეგი – თვეებს, შიდა – დღეებს გამოსახავდა და საკურ-
თხევლის კედელს ებჯინებოდა.

აქ მიაყუდეს უხუცესებმა ზღვის მარტორქის რქებისგან გა-
მოთლილი არგნები, რადგან, გარდუვალი კანონის თანახმად, 
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სიკვდილით ისჯებოდა ყველა, ვინც ბჭობაზე რაიმე იარაღით 
გამოცხადდებოდა. ბევრ მათგანს ტანსაცმლის კალთა ჩახე-
ული და ქვემოთ ძოწის ყაითნით დამაგრებული ჰქონდა, რათა 
ეჩვენებინათ, რომ მახლობლის გარდაცვალების გამოტირები-
სას სამოსელი არ დაინანეს, თანაც ეს გლოვის ნიშანი ნახევის 
გაფართოებასაც უშლიდა ხელს. ზოგს წვერი იისფერი ტყავის 
პატარა პარკუჭში ჩაეკეცა და ყურებზე მიემაგრებინა ზონრე-
ბით. შეხვედრისას ერთმანეთს ეხვეოდნენ მისალმების ნიშნად 
და მკერდს მკერდზე აწებებდნენ. ჰამილკარს შემოეხვივნენ და 
ულოცავდნენ, იტყოდით, ძმები არიანო, დიდი ხნის გაყრილი 
ძმისა მპოვნელნი.

მეტწილად ჯმუხი შესახედაობისა იყვნენ ისინი, ცხვირკე-
ხიანნი ასურულ ქანდაკთა დარად. ზოგიერთს მაინც წამობურ-
ცულ ღაწვისთავებსა, ტანის სიმაღლესა და წვრილ კანჭებზე 
ეტყობოდა, რომ აფრიკული სისხლი ერია, მომთაბარე წინაპ-
რების ნაშიერი იყო. ვინც გამუდმებით უჯდა ცხრაკლიტულ-
ში სალაროს, ფერმკრთალი იყო სავსებით; სხვებს უდაბნოს 
სიმკაცრე დაჰფენოდათ სახეზე და უცხო თვლები უელავდათ 
ცხრამთასიქითური მზით გარუჯულ თითებსა და მკლავებ-
ზე. ზღვათამავალნი ტორტმანა სიარულით გამოირჩეოდნენ, 
ხოლო მიწათმოქმედთ საწნახლების, ხმელი თივისა და ჯორე-
ბის ოფლის სუნი ასდიოდათ. ეს ბებერი მეკობრეები ახლა და-
ქირავებულთ ამუშავებინებდნენ მინდვრებს, ვერცხლის მხვე-
ჭელნი ხომალდებს აგზავნიდნენ შორეულ ქვეყნებში, მემამუ-
ლენი ხელოსნობაში ხელგაწაფულ მონებს ინახავდნენ. ყველა 
ღრმად იყო განსწავლული რჯულის საკითხებში. საომარ ხრი-
კებში გაწაფულნი, დაუნდობელნი და უზომოდ მდიდარნი იყვ-
ნენ, მრავალი საზრუნავით დაქანცულთა იერი ედოთ, უნდოდ 
იყურებოდნენ ცეცხლოვანი თვალებით და მოგზაურობასა და 
ტყუილს, აღებ-მიცემასა და უფროსობას დაჩვეულთ ცბიერი 
და მკაცრი გამომეტყველება აღბეჭდოდათ სახეზე, ფარული 
და წრესგადასული უკმეხობა დამჩნეოდათ. თავიანთი ღვთაება 
კიდევ უფრო უბნელებდათ სულს.

ჯერ კვერცხის მოყვანილობის თაღებიანი დარბაზი გაიარეს. 
შვიდი ცთომილის შესატყვისი შვიდი კარი სხვადასხვა ფერის 
შვიდ კვადრატად აჩნდა მის კედლებს. ერთი გრძელი პალატიც 
განვლეს და მეორე, მსგავსსავე დარბაზში შევიდნენ.
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ამოჭდეული ყვავილებით დაფარული ლამპარი ციმციმებ-
და სიღრმეში. რვავე ოქროს შტოზე ალმასის ჯამებში ბისონის 
პატრუქები ენთო. კუთხეებში თითბრის რქებით შემკული შან-
დალი უზარმაზარ საკურთხეველზე ამავალი კიბის უმაღლეს 
საფეხურზე იდგა. ორი გვერდითი კიბეც ადიოდა საკურთხევ-
ლის გაბრტყელებულ თხემამდე. ქვა არსად ჩანდა. იგი თითქოს 
დაგროვილი ფერფლის გორაკი იყო და რაღაც გაურკვეველი 
საგანი ახლაც ხრჩოლავდა ზემოთ. უკან, შანდალსა და საკურ-
თხეველზე გაცილებით მაღლა, მოლოქი წამომართულიყო, 
ერთიანად რკინისგან ჩამოსხმულს ადამიანის მკერდი ჰქონდა 
და ზედ პირდაღებული ღრუები უჩანდა. გაშლილი ფრთები კე-
დელზე გაეფოფრა, ჩამოგრძელებული ხელები მიწას სწვდებო-
და; ყვითელ რკალში ჩასმული სამი შავი ქვა გუგას გამოსახავ-
და მის შუბლზე. საშინელი ძალისხმევით დაეძაბა ხარის თავი 
კერპს, თითქოს ეს-ესაა უნდა დაიღმუვლოსო.

ირგვლივ ებანოზის სკამები ელაგა. ყოველ სკამს უკან სამბ-
წკლიან ბრინჯაოს ლატნებზე ჩირაღდნები ეკიდა. ალი ირეკლე-
ბოდა სადაფის რომბებში, რომლებითაც იყო იატაკი მოგებუ-
ლი. დარბაზი ისე მაღალი იყო, რომ წითელი ფერის კედლები 
სულ მაღლა კუნაპეტი სიშავით კრთოდნენ და კერპის სამი თვა-
ლი მრუმე ღამეში სანახევროდ ჩაკარგული ვარსკვლავებივით 
ცრიატებდა ჭერთან.

უხუცესები ებანოზის სკამებზე დასხდნენ და სამოსლის 
კალთები წამოიფინეს თავზე. უძრავად ისხდნენ, ფართო სახე-
ლოებში გადაეჯვარედინებინათ ხელები და მათ შიშველ ფეხებ-
ქვეშ სადაფის იატაკი მოციმციმე ნაკადულს ჰგავდა, საკურთ-
ხევლიდან კარებისკენ მიმდინარეს.GG

ოთხი მღვდელთმთავარი ერთმანეთისკენ ზურგშექცევით 
მოთავსდა შუაში ჯვრის სახედ განლაგებულ სპილოს ძვლის 
სკამებზე. ეშმუნის ქურუმთუხუცესს სოსანისფერი კაბა ემოსა, 
ტანიტის ქურუმთუხუცესს – თეთრი სელისა, ქამონის ქურუმ-
თუხუცესს – ჟღალი შალისა, ხოლო მოლოქის ქურუმთუხუ-
ცესს – ძოწისფერი.

ჰამილკარი შანდლებისკენ გაემართა, შემოუარა, დაათვა-
ლიერა ანთებული პატრუქები, შემდეგ სურნელოვანი ფხვნილი 
მოაყარა. იისფერი ალი აბრიალდა შანდლის რტოებზე.

მაშინ ხაფი ხმა გაისმა და მეორე გაეხმიანა. ასმა უხუცესმა 
და ფეხზე მდგარმა ჰამილკარმა ერთად შემოსძახეს საგალობე-
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ლი. ერთსა და იმავ მარცვლებს იმეორებდნენ, ხმას უმატებდ-
ნენ, აძლიერებდნენ, აგუგუნებდნენ, შემზარავად აზრიალებდ-
ნენ ჰიმნს. შემდეგ უეცრად Dდაჩუმდნენ.

რამდენსამე წუთს დუმდნენ. მერე ჰამილკარმა უბიდან პატა-
რა სამთავიანი ქანდაკი ამოიღო, საფირონივით ლურჯი, და წინ 
დაიდგა. ეს ჭეშმარიტების გამოსახულება იყო და ამავე დროს 
მისი სიტყვის გენიაც, შემდეგ ისევ უბეში ჩაიდო და ერთბაშად 
ყველა აყვირდა, თითქოს უეცარმა სიბრაზემ წამოუარათ.

– შენი კეთილი მეგობრები არიან ეგ ბარბაროსები! მოღალა-
ტევ! თავლაფდასხმულო! ჩვენი დაღუპვის სანახავად დაბრუნ-
დი ხომ? აცალეთ, ილაპარაკოს!

– არ გვინდა! არა!
ისინი ჯავრს იყრიდნენ იმ თავშეკავებისთვის, რასაც პო-

ლიტიკური ცერემონიალი აიძულებდათ, და, თუმცა გულით 
ეწადათ ჰამილკარის დაბრუნება, ახლა იმით იყვნენ აღშფოთე-
ბულნი, რომ დროზე არ მოვიდა იგი და უბედურებას არ აარიდა 
რესპუბლიკა, და უფრო იმით, რომ მათთან ერთად არ უჭამია 
ეს სირცხვილი.

როცა ალიაქოთი მიწყნარდა, წამოდგა მოლოქის ქურუმთუ-
ხუცესი:

– ჩვენ გეკითხებით, რად არ დაბრუნდი ამდენ ხანს კართა-
გენში?

– რა თქვენი საქმეა! – ზიზღით მიუგო სუფეტმა.
ყვირილი გაორკევდა.
– რასა მდებთ ბრალად? ეგების ომი მიმყავდა ცუდად? ჩემი 

საბრძოლო განრიგებანი ხომ ნახეთ თქვენ! თქვენ ბარბარო-
სებს რომ დაანებეთ...

– კმარა! კმარა!
ჰამილკარმა დაბალი ხმით განაგრძო, რომ უფრო დაეგდოთ 

ყური.
– ჰო! მართალია! ვცდები მე, ბაალთ მთიებნო! თქვენ შორის 

მამაცნიც არიან! წამოდექ, გისკონ! – საკურთხევლის კიბეებს 
გადაავლო მოჭუტული თვალი, თითქოს ვინმეს ეძებდა. გაიმე-
ორა: – წამოდექ, გისკონ! შენ შეგიძლია დამდო მე ბრალი, ესენი 
შენ მოგიდგებიან! მაგრამ სადღაა? – შემდეგ თითქოს რაღაც 
მოაფიქრდაო, განაგრძო: – აჰ! უეჭველად თავის სახლშია, ვა-
ჟიშვილებით გარშემორტყმული, მონებს მბრძანებლობს ბედ-
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ნიერი და თვლის კედელზე დაკიდებულ საპატიო ფარღულებს, 
რითაც სამშობლომ დააჯილდოვა!

უხუცესნი შეჩოჩქოლდნენ და მხრები აიწურეს, თითქოს 
მათრახით გვემდნენ.

– თქვენ ისიც კი არ უწყით, ცოცხალია თუ მკვდარი იგი!
და მათი სიშმაგის მიუხედავად უთხრა კრებას, რომ სუფეტის 

გაცემით რესპუბლიკა გასცეს, რომ რომაელებთან დადებული 
ზავი, ერთი შეხედვით სახეირო, ბევრად უფრო დამღუპველია, 
ვიდრე ოცი წაგებული ბრძოლა. რამდენიმემ ტაში დაუკრა, მაგ-
რამ ესენი ნაკლები სიმდიდრის მქონენი იყვნენ და მათ ყოველ-
თვის ეჭვით უყურებდნენ – ხალხისა და ტირანიისკენ იხრები-
ანო; მოწინააღმდეგენი, სისიტთა გამგენი და ხელისუფალნი, 
სიმრავლით ჯაბნიდნენ. ყველაზე გავლენიანნი დარბაზის მე-
ორე მხარეს მიქუჩებულიყვნენ ჰანონის ახლოს, რომელიც ლი-
ლისფერ ფარდაგჩამოფარებული მაღალი კარების წინ იჯდა.

ჰანონს ფერ-უმარილით დაეფარა სახეზე გამოსული მუწუ-
კები. ოქროს ფხვნილი ორ ბრჭყვიალა ლაქად დასცვენოდა თმი-
დან ბეჭებზე და აშკარად ეტყობოდა, რომ მოთეთრო, თხელი 
და მატყლივით დახუჭუჭებული თმა ჰქონდა. ნელსაცხებლით 
გაჟღენთილი ნოტიო სახვევებით შეეკრა მკლავები და სურ-
ნელოვანი ზეთი იატაკზე წვეთავდა. ეტყობოდა, მეტისმეტად 
მორეოდა სენი, თვალები სავსებით ჩაჰკარგოდა დასიებულ ქუ-
თუთოებში. რაიმეს დასანახავად თავი უკან უნდა გადაეხარა. 
მომხრეები აქეზებდნენ – თქვიო. ბოლოს მანაც ხრინწიანი და 
საზიზღარი ხმით წამოიხროტინა:

– ნუ უტიფრობ, ბარკა! ჩვენ ყველანი დავმარცხდით! ყოველ 
ჩვენგანს ხვდა უბედობის წილი! შენც უნდა დაცხრე!

– ჯობს ის გვიამბო, – თქვა ღიმილით ჰამილკარმა, – როგორ 
წარუძეღ შენს გალერებს რომაელთა ხომალდებისკენ!

– ქარმა დამაღალატა, – მიუგო ჰანონმა.
– მარტორქასავით საკუთარ ნეხვში ინაცვლებ ფეხს და სა-

კუთარ სიბრიყვეს ააშკარავებ! გაჩუმდი მაინც! – და ეგატის 
კუნძულებთან გამართული ბრძოლის თაობაზე დაუწყეს ერთ-
მანეთს დავა.

ჰანონი ბრალსა სდებდა – ჩემს შესახვედრად რად არ გამო-
ემართეო.

– ამით ხომ ერიქსს გავაშიშვლებდი, ღია ზღვაში უნდა გა-
სულიყავი, ვინ გიშლიდა? აჰ! დამავიწყდა! სპილოებს ზღვისა 
ეშინიათ!
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ჰამილკარის მომხრეებს ისე მოეწონათ მისი ხუმრობა, რომ 
ხმამაღლა გადაიხარხარეს. დარბაზის თაღი აჟღრიალდა, თით-
ქოს ბარბითზე უკრავდნენ.

ჰანონმა – ასე უღირსად რად აჭარბებთო, ეს ავადმყოფობა 
ჰეკატომპილის ალყის დროს შემეყარა გაცივების შედეგადო და 
ცრემლები ისე დასდიოდა სახეზე, როგორც ზამთრის წვიმა – 
ჩამონგრეულ კედელს.

ჰამილკარმა განაგრძო:
– მაგასავთ რომ გყვარებოდით, დიდი ლხენა და სიამე იქნე-

ბოდა დავანებული ახლა კართაგენში! რამდენჯერ შემოგევედ-
რეთ და ყოველთვის უარს მითვლიდით ფულის გაღებაზე!

– ჩვენ თვითონ გვჭირდებოდა, – მიუგეს სისიტთა განმგებ-
ლებმა.

– და როდესაც სასოწარკვეთილების ზღვრამდე ვიყავი მი-
სული, – ჯორების შარდსა ვსვამდით და სანდლების თასმებს 
ვღეჭავდით, როცა ვნატრობდი – ნეტა ეს ბალახის ღერები 
მეომრებად გადაიქცეოდნენ-მეთქი და ჩემი ჯარისკაცების გახ-
რწნილი გვამებით მინდოდა შემედგინა რაზმეულები, უკანასკ-
ნელი დარჩენილი ხომალდებიც გაიწვიეთ და წამართვით!

– ჩვენ არ შეგვეძლო ყველაფერი ბედის სასწორზე შეგვეგ-
დო, – უპასუხა ბაათ-ბალმა, რომელიც დარიტიის გეტულიაში 
ოქროს მაღაროებს ფლობდა.

– მაინც რას იქმოდით აქ, კართაგენში, თქვენ-თქვენს სახ-
ლებსა და კედელ-ყურეს მოფარებულნი? გალები უნდა გადა-
გერეკათ ერიდანში, ვიდრე ქანაანელნი კირენაში მოვიდოდნენ 
და, ვიდრე რომაელები პტოლემეს უგზავნიდნენ დესპანებს...

– ახლა რომაელებს გვიქებს! – და ვიღაცამ დაუყვირა: – რამ-
დენი მოგცეს, რომ მათი მხარე დაგეჭირა?

– ეგ ბრუტიუმის ველ-მინდვრებს ჰკითხე, ლოკრის, მეტა-
პონტისა და ჰერაკლეის ნანგრევებს! ხე არ დამიტოვებია მო-
უჩეხავი, ტაძრები იავარვყავ და მათი შვილთაშვილის შვილები 
სიკვდილს მივეცი...

– ეე! რიტორივით ენამზეობ! – უთხრა კაპურასმა, გამოჩე-
ნილმა დიდვაჭარმა, – მაინც რა გინდა მაგით?

– მე ვამბობ, რომ ან უფრო მარჯვენი უნდა ვიყვნეთ, ან 
უფრო საშიშნი! მთელმა აფრიკამ გადაიგდო თქვენი უღელი და 
ეგ იმიტომ, რომ არ უწყით, თქვე უძლურებო, როგორ დაადგათ 
რიგიანად ქედზე! აგათოკლეს, რეგულუსს, სციპიონს და ყველა 
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მამაცს მხოლოდ ნაპირზე გადმოსხდომა დასჭირდებათ, რათა 
დაგვიპყრონ. აღმოსავლელი ლიბიელები რომ დასავლელ ნუ-
მიდიელებს შეუთანხმდებიან, მომთაბარენი რომ მოვლენ სამ-
ხრეთიდან, ხოლო ჩრდილოეთიდან – რომაელები, – ძრწოლის 
ყვირილი ატყდა, – ოჰ! მაშინ იცემთ თავში ხელს, Mმტვერში გა-
ნერთხმებით და მოსასხამებს შემოიხევთ! გვიანღა იქნება თით-
ზე კბენანი! სუბურში წისქვილის ქვების ტრიალი მოგიწევთ და 
ლიცეუმის გორაკებზე სთველის მოწევა.

უხუცესები მარჯვენა ბარძაყზე ირტყამდნენ ხელს აღშფო-
თების ნიშნად და დაფეთებული ფრინველების ფართო ფრთე-
ბივით ფრიალებდა მათი კაბების სახელოები. აღგზნებული 
ჰამილკარი კი განაგრძობდა, საკურთხევლის კიბის უმაღლეს 
საფეხურზე იდგა ათრთოლებული და ზარდამცემი, ხელებსა 
შლიდა და მის უკან მოპარპალე შანდლის სხივები ოქროს შუბე-
ბივით იჭვირებოდნენ მის გაჩაჩხულ თითებში.

– ხომალდებსაც წაგართმევენ, სახნავ-სათესსაც. აღარც 
ეტლები გეყოლებათ და არც დაკიდული გავალაკები, აღარც 
მონები გეყოლებათ, რათა ფეხის გული მოგფხანონ! თქვენს 
სასახლეებში ტურები დაიბუდებენ და გუთნები გადახნავენ 
თქვენს საძვალეებს, დაიქცევი შენ, კართაგენო!

ოთხივე მღვდელთმთავარმა ხელები გაიშვირა ანათემის ასა-
რიდებლად. ყველა ფეხზე დადგა, მაგრამ მღვდელთმსახურების 
გამრიგე ზღვათა სუფეტს მზე მფარველობდა და ხელუხლებე-
ლი იყო, ვიდრე მდიდართა ასამბლეა განაჩენს არ გამოუტანდა. 
საკურთხეველი შიშის ზარსა სცემდათ და უკან დაიხიეს.

ჰამილკარი დადუმდა, მზერა გაეყინა და თავისი ტიარის 
მარგალიტებივით გაუთეთრდა სახე, სულს ძლივს ითქვამდა 
აქოშინებული, თავისივე სიტყვებით თავზარდაცებული სამ-
გლოვიარო მოჩვენებებს გასდევნებოდა ფიქრით. იმ სიმაღ-
ლიდან, სადაც თვით იდგა, ბრინჯაოს ლატნებზე დადგმული 
ჩირაღდნები გლუვ იატაკზე ცეცხლის ფართო გვირგვინივით 
ჩანდა; მრუმე კამარამდის რუხი კვამლი ადიოდა და რამდენიმე 
წამს ისეთი ღრმა დუმილი იდგა, რომ შორიდან ზღვის ტალღე-
ბის შხუილი შემოესმათ.

შემდეგ უხუცესებმა თათბირი დაიწყეს. ბარბაროსები ემუქ-
რებოდნენ მათ ქონებასა და სიცოცხლეს. სუფეტის დაუხმარებ-
ლად არ ძალუძდათ მათი დამარცხება. ამ მოსაზრებამ ყოველი-
ვე დაავიწყათ და ამპარტავნების ხმა ჩაიდუმეს. ჰამილკარის 



133

მეგობრები დაიმარტოხელეს, ანგარების გამო ურიგდებოდნენ, 
გადაკრული სიტყვებითა და დაპირებებით ცდილობდნენ მათი 
გული მოეგოთ. ჰამილკარმა განაცხადა, ვერავითარ ხელისუფ-
ლებას ვერ ვიკისრებთო. შეევედრნენ, შეემუდარნენ, მაგრამ, 
რადგან სიტყვა `გამყიდველი~ მაინც ისმოდა მათ ლაპარაკში, 
ბრაზი მოერია სუფეტს. მისი აზრით, მოღალატე და გამყიდვე-
ლი თავად დიდი საბჭო იყო, რადგან ბარბაროსებს ომის დამ-
თავრების შემდეგ გაუდიოდათ სამსახურის ვადა და დაზავების 
შემდეგ თავისუფალნი იყვნენ. შეაქო კიდეც მათი სიმამაცე და 
საბჭოს აუხსნა, თუ რაოდენი სარგებლობა შეიძლებოდა კიდევ 
გამოეწურათ მათგან, საჩუქრებითა და წარჩინებით რომ მიები-
რებინათ.

მაშინ მაგდასანმა, გარეუბნების ყოფილმა მმართველმა, 
წარმოთქვა ყვითელი თვალების ბრიალით:

– მოგზაურობათა გამო, არ ვიცი, ბერძნად თუ რომაელად 
გადაქცეულხარ, ბარკა! რა ჯილდოებზე ლაპარაკობ, რა საჩუქ-
რებზე? ათი ათასი ბარბაროსის სიკვდილი არ გვიჯობს რომე-
ლიმე ჩვენგანის დაღუპვას?

უხუცესებმა თანხმობის ნიშნად თავები ააკანტურეს და 
აჩურჩულდნენ: `აბა რა, რაა აქ საფიქრალი? რამდენიც გინდა, 
იმდენი ყრია ქირით მებრძოლი!~

– და ადვილად მოსაშორებელნიც არიან, არა? შეიძლება 
უპატრონოდ მიაგდოთ, როგორც სარდინიაში ჩაიდინეთ, ან 
მტერს აცნობოთ წინასწარ, თუ რომელ გზას დაადგებიან, რო-
გორც გალებს უყავით სიცილიაში, ან არა და, შუა ზღვაში გად-
მოსხამთ. აქეთობას რომ მოვდიოდი, თვალი ვკიდე ძვლებით 
გათეთრებულ სანაპირო კლდეებს!

– რა ბედენაა! – ურცხვად გადასძახა კაპურასმა.
– რამდენჯერ გადასულან მტრების მხარეზე! – შეჰყვირეს 

სხვებმა.
ჰამილკარმა შესძახა:
– მაშინ თქვენივე კანონების წინააღმდეგ რად მოიქეცით და 

კართაგენში რად დააბრუნეთ? ურიცხვ დამშეულს რომ მოუყა-
რეთ თავი ქალაქში და თქვენს სიმდიდრეს აყურებინებდით, რა-
ტომ არ მოგივიდათ აზრად, რომ უთანხმოება დაგეთესათ მათ 
შორის და ამრიგად დაგესუსტებინათ! მერე დედაწულიანად 
რად გაუშვით ყველა და ერთი მძევალიც კი არ დაიტოვეთ! ხომ 
არ ფიქრობდით, რომ ისინი ერთმანეთს გაწყვეტდნენ და და-
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ნაპირების შესრულებისაგან გაგათავისუფლებდნენ? იმიტომ 
გძაგთ, რომ ძლიერნი არიან! და მე კიდევ უფრო გეზიზღებით, 
მათი სარდალი! ოჰ! ახლახან ვიგრძენი ეს, ხელებს რომ მიკოც-
ნიდით და თავს ძლივს იკავებდით, ისე გინდოდათ გეკბინათ 
კოცნის მაგიერ!

ეზოში მძვინვარე ლომებიც რომ შემოცვენილიყვნენ 
ბრდღვინვით, ამაზე საზარელი ღმუილი მაინც არ იქნებოდა. 
მაგრამ ეშმუნის ქურუმთუხუცესი ადგა, მუხლები შეატყუპა, 
იდაყვები ფერდებზე მიიკრა, გასწორდა, ოდნავ გაშალა ხელები 
და წარმოთქვა:

– ბარკა, კართაგებს სჭირდება, რომ შენ იკისრო მხედართმ-
თავრობა პუნიკური ლაშქრისა როქის სპის წინააღმდეგ!

– მე უარს ვამბობ! – უპასუხა ჰამილკარმა.
– სრულ ძალაუფლებას გაძლევთ! – შეჰყვირეს სისიტთა 

უხუცესებმა.
– არა!
– სრულსა და განუყოფელ ძალაუფლებას და ფულს, რამ-

დენსაც კი ინდომებ. გითმობთ ყველა ტყვეს, მთელ ალაფსა და 
ორმოცდაათ ზერეტ მიწას მტრის ყოველი ცხედრისათვის.

– არა, არა-მეთქი! თქვენთან ერთად გამარჯვება შეუძლე-
ბელია!

– ეშინია ბარბაროსების!
– შეუძლებელია იმიტომ, რომ ლაჩრები ხართ!
– ზოგავს როქის სპას!
– მათი წინამძღვარი უნდა, რომ გახდეს! – წამოიძახა  

ვი ღაცამ.
– და ჩვენ მოგვიტრიალდეს, – თქვა მეორემ და დარბაზის 

სიღრმეში ჰანონმაც დაიღმუვლა:
– მეფედ კურთხვა ნებავს!
მაშინ უხუცესნი წამოხტნენ, სკამები და ჩირაღდნები გა-

დააბრუნეს, ჯგროდ მიიჭრნენ საკურთხეველთან ხანჯლებმო-
ღერებულნი. მაგრამ ჰამილკარმა სახელოები მოიფათურა და 
ორი ბრტყელპირიანი კალდიმი დააძრო; ოდნავ მოხრილი და 
მარცხენა ფეხწინწადგმული, თვალებანთებული, კბილებდაკ-
რეჭილი იდგა უშიშრად ოქროს შანდლის ქვეშ.

ამრიგად, სიფრთხილეს თავი არ სტკივაო და, იარაღი შემო-
ეტანათ ფარულად. ეს საზარელი დანაშაული იყო და თავზარ-
დაცემულნი შეჰყურებდნენ ერთიმეორეს, მაგრამ დანაშაულში 
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ყველას ედო წილი და ამიტომ მალე დამშვიდდნენ; ნელ-ნელა 
ზურგი შეაქციეს სუფეტს და ისევ ძირს ჩავიდნენ სირცხვი-
ლეულნი, გაშმაგებულნი – ეს მეორედ დაიხიეს უკან იმის წი-
ნაშე. რამდენსამე ხანს ფეხზე იდგნენ. ზოგ მათგანს თითები 
დაეჭრა მახვილზე და პირში იდებდა ან არა და ტანსაცმლის 
ჩაქს ფრთხილად იხვევდა თითზე. წასვლას ეპირებოდნენ უკვე, 
როდესაც ჰამილკარს მოესმა ეს სიტყვები:

– ო! გულისხმიერებით მოსდის ეს, არ უნდა ქალიშვილს ატ-
კინოს გული!

მეორემ უფრო ხმამაღლა დაიძახა:
– ეჭვი არ არის. მაგისი გოგო ხომ მეომრებში ირჩევს კუ-

როებს!
ჰამილკარი შებარბაცდა, შემდეგ შაჰაბარიმს დაუწყო ძებნა 

თვალებით. მხოლოდ ტანიტის ქურუმთუხუცესი არ დაძრული-
ყო თავისი ადგილიდან და მისი მაღალი კუნკულიღა მოჩანდა 
შორიდან. უხუცესები პირში დასცინოდნენ და, რაც უფრო მე-
ტად იპყრობდა მღელვარება სუფეტს, მხიარულება უორკეც-
დებოდათ და საერთო ხორხოცში უკან მდგარნი გაიძახოდნენ:

– მისი ოთახიდან გამოსული ნახეს!
– თამუზის თვეში იყო, ერთ დილას!
– ზაიმფი რომ მოიპარა, იგი იყო!
– მოხდენილი ვაჟკაცია!
– შენზე მაღალია, სარდალო!
ჰამილკარმა მოიგლიჯა თავიდან ტიარა, თავისი ხარისხის 

ნიშანი – რვა მისტიკურ რკალად დახვეული ტიარა, შუაში რომ 
ზურმუხტის ნიჟარა ეკეთა და ორივე ხელით, რაც ძალი და 
ღონე ჰქონდა, მიწას დაანარცხა. ოქროს რკალები დაიმსხვრა 
და მარგალიტები აწკრიალდა იატაკის ფილებზე. თეთრ შუბ-
ლზე გრძელი ნაჭრილობევი გამოუჩნდა სუფეტს, გველივით 
რომ დაკლაკნილიყო წარბებშუა. მთელი სხეულით ძაგძაგებდა. 
გვერდითა კიბეს აჰყვა, საკურთხეველზე ავიდა და ფეხი წარდ-
გა წინ. ამით ღმერთს ეწირებოდა, ზვარაკად მიჰქონდა თავი. 
მოსასხამის ფრიალმა პატრუქებზე დაგზნებული ალი ააპარპა-
ლა. შანდლები მის ქვევით იყო, სანდლებამდეც ვერ წვდებო-
და; ფერფლი აიშალა ჰამილკარის ფეხქვეშ და ღრუბელივით 
შემოეხვია წელამდე. სუფეტი თითბრის კერპის ბარძაყებს შუა 
დადგა, აიღო ორი მუჭა ნაცარი, რომლის დანახვაზედაც კი 
ზარდაცემულნი ცახცახებდნენ კართაგნელნი და წარმოთქვა:
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– თქვენი სულების ას სანთურს ვფიცავ! ქაბირების რვავე 
საცეცხლურს! ვარსკვლავებს, მეტეორებს და ვულკანებს ვფი-
ცავ! ყველაფერს, რასაც ცეცხლი ედება! უდაბნოს წყურვილს 
და ოკეანის მარილოვნებას ვფიცავ! ჰადრუმეტის გამოქვაბულს 
და სულთა საუფლოს! ვფიცავ მოკვდინებას და თქვენი შვილე-
ბის და თქვენი წინაპრების ძმების მტვერს, რომელსაც ახლა მე 
ჩემსას ვურევ! თქვენ, ასნო წევრნო კართაგენის დარბაზისანო, 
ტყუილი თქვით და ცილი დასწამეთ ჩემს ასულს და მე, ჰამილ-
კარ ბარკა, ზღვათა სუფეტი, მდიდართ მოთავე, ხალხის მეუფე, 
ხარისთავიანი მოლოქის წინაშე ვფიცავ! – დარბაზში მყოფნი 
რაღაც საშინელებას მოელოდნენ, მან კი უფრო მაღალი და 
მშვიდი ხმით დაამთავრა: – რომ ამის შესახებ სიტყვასაც კი არ 
დავძრავ სალამბოსთან!

ოქროსსავარცხლიანი წმინდა მსახურები შემოვიდნენ – 
ზოგი ძოწისფერი ღრუბლით, ზოგიც პალმის რტოებით. კარებ-
ზე ჩამოფარებული ლილისფერი ფარდაგი გადასწიეს და ამ ღია 
კუთხიდან სხვა მრავალ დარბაზთა მიღმა დაინახეს ფართოდ 
გაშლილი ვარდისფერი ცა, რომელიც თითქოს აგრძელებდა 
თაღს და ულურჯეს ზღვას დაყრდნობოდა დასალიერში. ტალ-
ღებიდან მზე ამოდიოდა. უეცრად თითბრის კერპს დაეცა სხივი 
ცხაურით აჭედილ და შვიდ ნაწილად დაყოფილ მკერდზე. წი-
თელკბილებიანი ხახა დააღო ქანდაკმა, საზარლად დაამათქნა-
რა და უზარმაზარი ნესტოები დაებერა. დღის სინათლე სულს 
უდგამდა მას და შემზარავი მოუთმენლობის იერს აძლევდა: 
თითქოს უნდოდა გარეთ გავარდნილიყო, განზავებოდა მნა-
თობს, ღმერთს და მასთან ერთად ენავარდა უსაზღვრო სივრ-
ცეში.

ძირს დამხობილი ჩირაღდნები ისევ ენთო და სისხლის ლაქე-
ბივით აქა-იქ ეყარა სადაფის იატაკზე. დაქანცული უხუცესები 
ძლივს იდგნენ ფეხზე, მთელი მკერდით ისუნთქავდნენ დილის 
გრილ ნიავს; ჩალურჯებულ სახეებზე ოფლი ღვარად ასკდე-
ბოდათ, ყვირილისაგან ყელი ამოხაფვროდათ და ყურთასმენა 
დასჩლუნგებოდათ. მაგრამ სიბრაზე არ დასცხრომოდათ, დამ-
შვიდობების ნაცვლად ემუქრებოდნენ ჰამილკარს. ისიც მათებ-
რვე უპასუხებდა:

– ხვალინდელ ღამემდე, ბარკა, ეშმუნის ტაძარში!
– უცილოდ მოვალ!
– მდიდრებს განაჩენს გამოვატანინებთ შენთვის!
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– მე ხალხს გამოვატანინებ განაჩენს!
– გაფრთხილდი, ჯვარს არ გაცვან!
– თქვენ არ ჩაგქოლონ ქუჩებში!
მაგრამ ეზოს ზღურბლს გადააბიჯეს თუ არა, მშვიდობიანი 

ნირი გადაიკრეს სახეზე.
                

***

მალებსრბოლები და მეჯინიბეები ელოდებოდნენ კარიბჭეს-
თან. უმეტესობა თეთრ ჯორებზე ამხედრდა. სუფეტი თავის 
ეტლს შეახტა და სადავეებს დაავლო ხელი. ორმა კისერმოდ-
რეკილმა ცხენმა ჭენებით აირბინა მაპალების გზა. თანაზომი-
ერად უხათქუნებდნენ მიწას ფლოქვებს და კენჭები იფანტე-
ბოდა აქეთ-იქით; ხელნის წვეროზე დამაგრებული ვერცხლის 
ქორი თითქოს მიფრინავდა, ისე სწრაფად მიქროდა ეტლი.

შარა პირამიდებივით წვერწამახული გრძელი ლოდებით მო-
ფენილ საგოდებელს სერავდა. გაშლილი ხელის მტევნები გა-
მოეკვეთათ სიპ ქვებზე, თითქოს მათ ქვეშ დაფლული მიცვა-
ლებულნი ამ ხელს იშვერდნენ ცისკენ და რაღაცას ითხოვდნენ. 
მერე კონუსისდარი მიწურები, ალაჩუხები და ლერწმის ლასტე-
ბი გამოჩნდა. ქვებით ამოყვანილი მცირე ყორეები, მორაკრაკე 
რუები, წნული ღვლერჭები, მოცხარის ღობეები ოკრობოკროდ 
ყოფდნენ ამ სამარადისო სამკვიდრებლებს, რომლებიც უფრო 
და უფრო ვიწროვდებოდნენ სუფეტის ბაღების მიმართულე-
ბით. ჰამილკარი თვალს არ აცილებდა უზარმაზარ კოშკს, რომ-
ლის სამი სართული უშველებელ გოდლებად ახირხლულიყო 
ერთიმეორეზე. პირველი ქვით იყო ნაშენი, მეორე – აგურით, 
მესამე – კედრის ფიცრებით და ტყვიის ოცდაოთხ სვეტზე დაყ-
რდნობილი სპილენძის გუმბათით ბოლოვდებოდა. გუმბათს 
ყვავილების გვირგვინებივით ეკიდა წნული ჯაჭვები. ეს მაღა-
ლი შენობა გადამხობოდა მარჯვნივ მდებარე საწყობებსა და 
სავაჭრო სახლებს, ხოლო საქალებო სახლი ბრინჯაოს წყვილი 
კედელივით ჩარიგებულ კვიპაროსებს იქით იყო აღმართული.

ეტლმა ჟღრიალით გაიარა ვიწრო ჭიშკარი და შედგა ფარ-
თო ფარდულთან, სადაც ბაგაზე მიბმულ ცხენებს თივას აჭ-
მევდნენ.

მსახურნი მისცვივდნენ. უამრავნი იყვნენ ისინი. როქის სპის 
შიშით სოფლად მომუშავენიც კართაგენში ჩამოეყვანათ. ტყა-
ვებში გამოწყობილი მიწის მუშები კოჭებზე გამობმულ ბორ-
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კილებს მოათრევდნენ; ძოწეულის სარეწებში მომუშავეებს 
ჯალათებივით იდაყვამდე წითელი მკლავები ჰქონდათ; მეზღ-
ვაურებს მწვანე ქუდები ეხურათ, მეთევზეებს მარჯნის კაკი-
ლები ჩამოეკონწიალებინათ, მონადირეებს მახეები მოეგდოთ 
ბეჭებზე და მეგარელნიც თეთრსა თუ შავ ტუნიკებში, ტყავის 
ძიქვებში, თექის, ჩალისა თუ ტილოს ქუდებში იყვნენ გამოწყო-
ბილნი ხელობებისა და თანამდებობისდა მიხედვით.

სულ უკან ჩამოკონკილი ხალხი მოჯარულიყო. მათ არავი-
თარი გარკვეული სამსახური არ ეკისრებოდათ, სახლში არ 
უშვებდნენ და ღამღამობით ცის ქვეშ ეძინათ ბაღებში და სამ-
ზარეულოს ნამუსრევით იკვებებოდნენ, – სასახლის ჩრდილში 
ამოსულ ადამიანისეულ ხავსს წარმოადგენდნენ ისინი. ჰამილ-
კარი მათ იწყნარებდა უფრო წინდახედულებით, ვიდრე ზიზ-
ღით. სიხარულის გამოსახატავად ყველას ყვავილი გაერჭო 
ყურში, თუმცა მრავალ მათგანს თვალითაც არ ენახა ამირბარი.

მაგრამ სფინქსივით თავმობურული და ხელკეტებით შეი-
არაღებული ფარეშები დაერივნენ ბრბოს და მარცხნივ და მარ-
ჯვნივ დაუწყეს ცემა, რათა პატრონის ხილვას მოწადინებული 
მონები გაერეკათ, თორემ პატრონს მათი ჩოჩქოლი და მყრალი 
სუნი შეაწუხებდა.

მაშინ ყველანი მიწას განერთხნენ ძახილით: `ბაალთა თვა-
ლო! იხაროს შენმა სახლეულობამ! და კვიპაროსების ხეივანში 
პირქვე დამხობილ მონებს შორის ეზოსმოძღვარი აბდალონი-
მიც გამოჩნდა, თეთრი მიტრით თავდარქმული, და ჰამილკარს 
მიუახლოვდა საცეცხლურით ხელში.

სალამბოც ჩამოდიოდა ხომალდების წინამხრებიან კიბეზე. 
მხევლები უკან მოჰყვებოდნენ ფეხდაფეხ. ზანგი დიაცების 
თავები დიდ შავ წერტილებად ჩანდნენ ოქროსფირფიტებიანი 
თავსაკრავებით შუბლშემობურვილ რომაელ ქალთა შორის. 
სხვებს თმებში გაერჭოთ ვერცხლის ისრები, ზურმუხტის პეპ-
ლები და მზის სხივებივით გაშლილი გრძელი ქინისთავები. ამ 
თეთრ-ყვითელ-ლურჯი სამოსის გროვაში ბეჭდები, ღილ-კი-
ლოები, მანიაკები, ფოჩები და სამაჯურები ბზინავდა და ცრი-
ატებდა; ისმოდა მსუბუქი ქსოვილის შარიშური და სანდლების 
ტყაპუნი ხის საფეხურებზე შიშველი ფეხისგულების ყრუ ტყა-
პატყუპთან ერთად. აქა-იქ ახოვანი, ქალებზე მთელი თავით მა-
ღალი საჭურისები იღრიჭებოდნენ თავაწეულნი. როცა მონათა 
ჩოჩქოლი მიწყნარდა, ქალებმა სახელოები აიფარეს სახეზე და 



139

უცნაურად დაიყმუვლეს ძუ მგლებივით, ისე მჭახედ და ყურის-
წამღებად, რომ მხევლებით გაჭედილი ეკალმუხის გრძელი კიბე 
სიმივით აზრიალდა.

ნიავმა ააფრიალა რიდეები და პაპირუსის წვრილი ღერე-
ბი შეაშრიალა. შებაზის თვე იდგა, შუა ზამთარი. აყვავებული 
ბროწეულები ინაკვთებოდნენ ლაჟვარდი ცის ფონზე, რტოებში 
ზღვა მოჩანდა და შორეული, სანახევროდ ნისლში ჩაკარგული 
კუნძული.

სალამბოს დანახვაზე ჰამილკარი შედგა. რამდენიმე ვაჟიშ-
ვილის გარდაცვალების შემდეგ შეეძინა იგი. ქალიშვილის დაბა-
დება მზის თაყვანისმცემელთა შორის უბედურებად ითვლება. 
ღმერთებმა შემდგომ ძეც აჩუქეს, მაგრამ ერთგვარი იმედგაც-
რუების ნაკვალევი ახლაც ჩარჩენოდა მამას გულის სიღრმეში 
და აგრეთვე ერთგვარი ძრწოლაც იმის გამო, რომ მან დაბა-
დებისთანავე დაწყევლა საკუთრი ასული. ამასობაში სალამბო 
მისკენ მოაბიჯებდა.

სხვადასხვაფერი მარგალიტის ძეწკვები გრძელ მტევნებად 
ეკიდა ყურებზე, მხრებზე ეფინა და იდაყვებამდე სწვდებოდა. 
თმები ღრუბლის დარად ჰქონდა ახვეული. კისერზე შიბი ეკიდა 
ოქროს ოთხკუთხა ფირფიტებისა, რომლებზედაც ორ ყალყზე 
შემდგარ ლომს შუა მდგარი ქალი იყო ამოტვიფრული. ქალღ-
მერთის სამოსლის ასლი იყო მისი ტანსაცმელი – ფართოსა-
ხელოებიანი ლილისფერი კაბა წელში გამოკვროდა და დაბლა 
განიერდებოდა. ჭიაფერით შეღებილ ბაგეთა შორის თეთრი 
კბილები უკრთოდა და ლახუსტაკით დაფერილი გრძელი წამ-
წამები შემოსჯარვოდნენ ჟუჟუნა თვალებს. ფრინველთა ნაკრ-
ტენით შეთხზულ სანდლებს ძალზე მაღალი ქუსლები ჰქონდა. 
საოცრად გაფითრებოდა სახე ასულს, ალბათ სიცივის გამო.

ბოლოს ჰამილკარს მიეახლა და თავის აუწევლად და თვა-
ლის გაუსწორებლად უთხრა:

– სალამი შენდა, ბაალთა თვალო, მარადიული დიდება შენ-
და! გამარჯვება, მშვიდობა, კმაყოფილება და სიუხვე ნუმც 
გაშოროს უფალმა! რა ხანია მტკიოდა გული და შენმა სახლ-
მაც მოიწყინა უშენობით. მაგრამ შინ დაბრუნებული პატრონი 
მკვდრეთით აღმდგარ თამუზს ედრება და შენს მზერაზე, მამავ, 
ახალი სიცოცხლე და სიხარული გაიფურჩქნება ირგვლივ!

მერე ტანააქს გამოართვა პატარა და მოგრძო ლარნაკი, რო-
მელშიც ფქვილის, ცხიმის, ჯავზისა და ღვინის ნაზავს ასდიოდა 
ოხშივარი და უთხრა:
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– შესვი სასმელი დაბრუნებისა, შენი მხევლის შემზადებული.
– უფალმა გაკურთხოს! – მიუგო ჰამილკარმა და ჩამოართვა 

ოქროს ლარნაკი, რომელსაც ასული უწვდიდა.
მაგრამ ისეთი დაძაბული ყურადღებით მისჩერებოდა, რომ 

ამღვრეულმა სალამბომ წაიბუტბუტა:
– გიამბეს, პატრონო?
– ჰო, ვიცი! – მიუგო ჰამილკარმა ხმადაბლა.
აღიარება იყო ეს? თუ როქის სპაზე ეუბნებოდა? და რამდე-

ნიმე ბუნდოვანი სიტყვაც დასძინა იმ საზოგადო გაჭირვების 
შესახებ, რომელსაც იმედოვნებდა, მარტო თვითონ მოერეოდა.

– ო, მამავ! – შესძახა სალამბომ, – გატეხილს ვეღარ გაამრ-
თელებ!

ჰამილკარმა უკან დაიხია და სალამბო გააკვირვა მისმა 
ძრწოლამ. იგი კართაგენს კი არ გულისხმობდა, არამედ იმ 
მკრეხელობას, რომლის მონაწილეც გახდა უნებლიეთ. ეს კაცი, 
რომელიც ლეგიონებს აცახცახებდა და ვისაც რიგიანად არც 
თვითონ იცნობდა, ღვთაებასავით სცემდა მას თავზარს. ყვე-
ლაფერს მიმხვდარა, ყოველივე სცოდნია და ახლა რაღაც საში-
ნელი უნდა მოიმოქმედოს ალბათ!

– შემიწყალე! – შესძახა ქალწულმა.
ჰამილკარმა ნელა დახარა თავი.
სალამბოს უნდოდა გამოსტყდომოდა, მაგრამ სიტყვის დაძვ-

რას ვერა ბედავდა; ამასთანავე სულითა და გულით ეწადა შე-
ეჩივლა და ნუგეშინი მოესმინა მისგან. ჰამილკარმა კინაღამ გა-
ტეხა ფიცი და სიამაყისა თუ იმის შიშითღა შეიკავა თავი, რომ 
მერე საეჭვო და საეგებიო აღარაფერი დარჩებოდა. თვალებში 
ჩააშტერდა ასულს და ცდილობდა ამოეკითხა მისი გულის უღ-
რმეს კუნჭულებში დაფარული ფიქრი.

მამის მძიმე მზერით შეიწრებულმა სალამბომ ნელ-ნელა 
მხრებში ჩარგო თავი და მღელვარებისგან ქოშინი აუვარდა. 
ამან დაარწმუნა ჰამილკარი, რომ ბარბაროსს ნამდვილად შეეც-
დინა მისი ასული. აძაგძაგდა და მუშტები მოუღირა ქალს. სა-
ლამბომ შეჰკივლა და ირგვლივ შემოჯარულ მხევალთა მკლა-
ვებზე გადაესვენა.

ჰამილკარმა ზურგი შეაქცია. გამგეთუხუცესები უკან აედევნენ.
საწყობთა კარები გახსნეს და პატრონი შევიდა ვრცელსა და 

მრგვალ პალატში, საიდანაც ბორბლის სოლებივით ყოველმხ-
რივ მიემართებოდნენ სხვა პალატებში გამავალი გრძელი ტა-
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ლანები. შუაში იდო კიდეებშემოკავებული მრგვალი ქვა და ზედ 
გადაფენილ ნოხებზე ბალიშები ეყარა.

სუფეტმა ჯერ სწრაფი და დიდი ნაბიჯებით დაიწყო ბოლ-
თის ცემა, ხმამაღლა ქშინავდა, ღონივრად ურტყამდა ქუსლებს 
იატაკს და მწერებისგან გულგაწყალებულივით ისვამდა შუბლ-
ზე ხელს. შემდეგ თავი გააქნია და დაშოშმინდა თავისი უზომო 
სიმდიდრის შემყურე; დერეფნებს გააყოლა თვალი და ფიქრით 
მისწვდა სხვა პალატებს, ფასდაუდებელი და უიშვიათესი საუნ-
ჯით სავსე საცავებს. ბრინჯაოს, ვერცხლისა და რკინის ზო-
დები ბურუსიანი ზღვის გადაღმა კასიტერიდიდან მოზიდულ 
კალის რვილებს ენაცვლებოდნენ; პალმის ქერქისგან მოწნუ-
ლი გოდრები სავსე იყო შავკანიანთა ქვეყნებიდან ჩამოტანი-
ლი გუმფისით; თხის ტიკჭორები ოქროს ქვიშით გამოეტიკნათ 
და წვრილი ხვიჭა შეუმჩნევლად იცრებოდა ძველ ნაკერებში. 
წყალმცენარეთაგან გამობებკილი თხელი ბოჭკოს კონები ეკი-
და ეგვიპტური, ბერძნული, ტაპრობანული და იუდეური სელის 
ფთილებს შორის; კედლების გასწვრივ ბუჩქნარივით აძაგრუ-
ლიყო ვარსკვლავა მარჯნის გრძელი გროვები. ნელსაცხებლის, 
ტყავის, სანელებლის და კამაროვანში დიდ-დიდ კონებად დაკი-
დებული სირაქლემას ფრთების ნაზავი სუნი ტრიალებდა ირ-
გვლივ. ყოველი ტალანის შესასვლელში ეწყო სპილოს ეშვები, 
რომლებიც კარებს ზემოდან წვეტებით თაღისდარად უერთდე-
ბოდნენ ურთიერთს. 

მერე მრგვალ ქვაზე შედგა ჰამილკარი. გამგეთუხუცესნი 
გულხელდაკრეფილნი იდგნენ და თავი ჩაექინდრათ, მხოლოდ 
აბდალონიმს წაეგრძელებინა ამპარტავნულად კისერი და თა-
ვის წოწოლა მიტრას აკანტურებდა.

ჰამილკარმა მენავეთუხუცესს დაუწყო გამოკითხვა. მოხუ-
ცებულ მეზღვაურს ქუთუთოები შეშუპებოდა ქარიშხალთაგან 
და წელამდე სწვდებოდა თეთრი კულულები, თითქოს ქარტე-
ხილთა ქაფი შერჩენოდა ჭაღარა წვერზე.

მოხუცებულმა უპასუხა, ხომალდები გავგზავნე ეზიონ-
გაბერს, კადისი და თიმიამატა გაიარეს, სამხრეთის რქასა და 
ნელსულნელოვან კონცხს გვერდი აუქციესო.

სხვა ხომალდებმა დასავლეთისკენ გააგრძელეს გზა და ოთხი 
მთვარის განმავლობაში ისე იარეს, ნაპირს თვალი ვერსად ჰკი-
დესო. მაგრამ გემების წინამხრები ბალახებში იხლართებოდა, 
თვალსაწიერი ჩანჩქრების ჩქრიალით ხმიანებდა განუწყვეტ-
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ლივ და სისხლისფერი ბურუსი აბნელებდა მზეს, ხოლო სურ-
ნელებით გაჟღენთილი ზეფირი რულსა ჰგვრიდა მეზღვაურებს 
და ისე ამღვრევიათ გონება, ახლა არაფრის მოგონება აღარ 
ძალუძთო. მაინც აჰყოლიან სკვითეთის მდინარეებს, კოლხიდა-
შიც შეაღწიეს, ურთა და ესტთა ქვეყნები მოიარეს, არქიპელა-
გიდან ათას ხუთასი ქალწული მოიტაცეს და, საზღვაო გზათა 
საიდუმლო რომ არ გამჟღავნებულიყო, ჩაძირეს უცხოელთა 
ყველა ხომალდი, რომელიც კი ესტრიმონის კონცხს გამოსცდა. 
პტოლომე მეფემ დაგვიკავა შესბარის გუნდრუკი. სირაკუზს, 
ალათიას, კორსიკასა და კუნძულებს არაფერი არ მოუწოდები-
ათო, – და მოხუცებულმა მენავეთუხუცესმა ხმას დაუდაბლა:

– რუზიკადასთან ერთი ტრირემა ნუმიდიელებმა ჩაიგდეს 
ხელთ. ისინი იმათ მხარეზე არიანო, პატრონო.

ჰამილკარმა წარბები შეიკრა. შემდეგ ანიშნა უსახელო რუხ 
კაბაში გამოწყობილ მექარავნეთუხუცესს, რომელსაც თეთრი 
ყაბალახით მოებურა თავი, ერთი ბოლო ნიკაპზე მოეხვია და 
მხარს უკან გადაეგდო.

როგორც ეგებოდა, ზამთრის ბუნიობისას გაემგზავრებინათ 
ქარავნები. მაგრამ შუაგულ ეთიოპიაში მუხლმაგარი აქლემები-
თა, ახალთახალი რუმბებითა და ჭრელი ფართლის დიდი მარა-
გით გამგზავრებულ ათას ხუთას მექარავნეთაგან ერთადერთი 
დაბრუნებულა კართაგენში, – დანარჩენებს არაქათი გამო-
ლევიათ და სული ღვთისთვის მიუბარებიათ, ზოგიც უდაბნოს 
შიშს შეუშლია. გადარჩენილს უთქვამს – შორს, შავ ჰარუშსა, 
ატარანტებსა და გოლიათი მაიმუნების ქვეყნებს იქით, ჩემი 
თვალით ვნახე უკიდეგანო სამეფოები, სადაც სულ უმცირესი 
საოჯახო ჭურჭლეულიც კი ოქროსია, ზღვასავით ვრცელი და 
რძისფერი მდინარე დის, ცისფერი ტყეებია, ნელსულნელებათა 
გორები დგას და კაცისსახიანი ურჩხულები ცხოვრობენ ქარა-
ფებში, თვალები ყვავილებივით ეფურჩქნებათ გამოხედვისასო. 
ამ სამეფოს იქით, დრაკონთა ტბების გადაღმა, ბროლის მთე-
ბია და მისი მწვერვალები მზეს შეყრდნობიანო. სხვა ქარავნები 
დაბრუნებულან ინდოეთიდან. ფარშავანგები ჩამოუყვანიათ, 
პილპილი და ახალ-ახალი ოქსინო ჩამოუტანიათ. იმათ რაც შე-
ეხება, სირტისა და ამონის ტაძრის გზით ქალცედონის შესასყი-
დად რომ იყვნენ წასულნი, ეჭვი არ არის, ქვიშნარებში ჩაიღუპ-
ნენ სადღაც. გეტულიისა და ფაცანის ქარავნებმა ჩვეულებრი-
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ვი ტვირთი მიიღეს, მაგრამ ამჟამად ვეღარ ვბედავ ქარავნების 
აღჭურვასაო, – დასძინა მექარავნეთუხუცესმა.

ჰამილკარი მიხვდა: როქის სპას დაეჭირა შემოგარენი. მან 
ყრუდ ამოიოხრა და იდაყვს ჩამოეყრდნო. მექარავნეთუხუცესს 
ისე შეშინებოდა, რომ ფოთოლივით ცახცახებდა ეს მხარბე-
ჭიანი და თვალსისხლიანი ვაჟკაცი. ქოფაკის დრუნჩის მსგავს 
ნოღა ცხვირ-პირზე მერქნის ძაფების ქსელი ჩამოეფარებინა, 
ავაზის გამოუქნელი ტყავის ქამარში ორი უზარმაზარი ყამა 
უციმციმებდა.

როგორც კი მიუბრუნდა ჰამლკარი, ყელი ამოიხაფრა კივი-
ლით, – ბაალებს გეფიცები, ჩემი ბრალი არ არისო, მე რა უნდა 
მექნაო! ამინდსაც ვუყურებდი, ნიადაგსაც, ვარსკვლავებსაც, 
ზამთრის ბუნიობისას ვათესვინებდი, დამცხრალ მთვარეზე 
ვასხვლევინებდი, მონებს მზრუნველობას არ ვაკლებდი, მათ 
სამოსელზეც მეჭირა თვალიო.

ჰამილკარს ბრაზი მოერია მის ლაქლაქზე, ენა გააწკლაპუნა 
და ყამებიანმა კაცმა სულმოუთქმელად ჩაათავა:

– აჰ! პატრონო! ყველაფერი დაიტაცეს! იავარჰყვეს! დაამ-
ხეს! მასშალაში სამი ათასი ძირი ხე ამოძირკვეს, უბადაში ბეღ-
ლები დააცარიელეს, აუზები მიწით ამოავსეს! ტედესიდან ათას 
ხუთასი ღომორი ხორბალი გაიტანეს, მარაცანაში მწყემსები 
დახოცეს და ნახირი შეჭამეს, შენი სახლი ცეცხლს მისცეს, კედ-
რის თავხეებიანი საზაფხულო სადგომი შენი! ტუბურბოელი მო-
ნები, ქერსა რომ მკიდნენ, მთებში გაიქცნენ და არცერთი ვირი, 
ჯორი, ტაორმინის ხარი, არცერთი ორინგული ცხენი არ და-
უტოვებიათ, ყველა გარეკეს! ნამდვილი რისხვაა უფლისა! – და 
ტირილით განაგრძო: – აჰ! რომ იცოდე, ჭირნახულს ბეღლებში 
ვეღარ ვატევდით და ხნულებს სულ კაშკაში გაუდიოდათ! ვაი, 
ჩვენო მარნებო! ვაი, ჩვენო ხარებო!

ჰამილკარს ბოღმა მოაწვა ყელში და ამოხეთქა:
– ხმა ჩაიკმინდე! გაღლეტილი გლახა ხომ არა ვარ? ნუღარა 

ცრუობთ, მართალი მითხარით! მნებავს ვიცოდე, რა დავკარგე 
და რამდენი. სულ სიკლობითა და ქაბობით მნებავს ვიანგარი-
შო. აბდალონიმ, მოიტანე ხომალდებისა და ქარავნების ანგა-
რიშები, ფერმებისა და სასახლის ნახარჯის ნუსხაც მოაყოლე! 
და ვაი თქვენს ტყავს, თუ სინდისი წმინდა არა გაქვთ! აქედან 
დამეკარგეთ!
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წელში მოდრეკილი, მიწამდე ხელებჩამოშვებული გამგეთუ-
ხუცესები უკუსვლით გავიდნენ.

აბდალონიმმა კედელში ჩადგმული კარადიდან დაკვანძუ-
ლი ბაწრები, ტილოს ბანდები, წმინდა ნაწერით აჭრელებული 
პაპირუსები და ცხვრის ბეჭები ამოალაგა, ჰამილკარის ფეხებ-
თან დააწყო, პატრონს მიართვა სამსიმგაბმული ხის ჩარჩო. სი-
მებზე ოქროს, ვერცხლისა და რქის რგოლები იყო აცმული. და 
დაიწყო:

– მაპალებში ას ოთხმოცდათორმეტი სახლი, გაქირავებული 
ახალმოსახლე კართაგენელებზე თვეში თითო ბეკად.

– მეტისმეტია! ღარიბებს ხელი უნდა გავუმართოთ! ყველას 
სახელი ჩაიწერე, ვინც სხვებზე მამაცი მოგეჩვენოს, და ისიც 
შეიტყვე, რესპუბლიკის ერთგულნი არიან თუ არა! მერე?

პატრონის ხელგაშლილობით განცვიფრებული აბდალონიმი 
შეყოყმანდა.

ჰამილკარმა ტილოს ბანდები გამოსტაცა ხელიდან.
– ეს რაღაა? ქამონის ახლოს სამი სასახლე თვეში თორმეტ 

კეზიტაჰად გაგიქირავებიათ! ოცი გამოართვი! მდიდრებს რაზე 
გავაფრცქვნევინო თავი!

ეზოსმოძღვარმა ღრმად დაუკრა თავი და განაგრძო:
– ტიგილასს ჩვეულებრივი სარგებელი მივეცით ნაოსნობის 

დამთავრებამდე – სამიდან ორი კიკარი; ბარ-მალქარტს – ათას 
ხუთასი სიკლი ოცდაათი მონის გირაოში. მაგრამ თორმეტი 
მონა მლაშე ტბებში დაგვეხოცა.

– ალბათ მეტისმეტად გაქუცული მონები იყვნენ, – გაიცინა 
სუფეტმა, – არა უშავს რა! თუ კიდევ დასჭირდეს ფული, ასეს-
ხე! ფული არავის დაუკავო და სხვადასხვა სარგებლით გაეცი 
მსესხებლის ქონებისდა შესაბამისად.

მერე მსახურმა აჩქარებით მოახსენა ანაბას რკინის მაღარო-
ების, მარჯნის, ძოწის სარეწების, კართაგენში მოსახლე ბერ-
ძნების იჯარის, არაბეთში ვერცხლის გატანის (იქ ვერცხლი 
ოქროზე ათჯერ ძვირად ფასობდა) და ნადავლი ხომალდების 
შემოსავალი ქალღმერთის ტაძრის სალაროში ჩარიცხული მე-
ათედის გამოკლებით.

– ყოველთვის მეოთხედით ნაკლებს გეუბნებოდი, პატრონო!
ჰამილკარი საანგარიშოს არაჩხუნებდა და თვლები წკრი-

ალებდნენ მის თითებში.
– კმარა! ახლა რა გაეცით?
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– კორინთის სტრატონიკლესს და სამ ალექსანდრიელ ვა-
ჭარს ამ დაბრუნებული ბარათების მიხედვით მივეცი ათი ათა-
სი ათენური დრაქმა და თორმეტი ასურული ოქროს ტალანტი. 
მეზღვაურთა გამოკვება ოცი მინა დაგვიჯდა თვეში თითო 
ტრირემაზე...

– ვიცი! რამდენი დაგვეღუპა?
– აი, ამ ტყვიის ფირფიტებზეა ანგარიში, – უთხრა ეზოს-

მოძღვარმა. – რაც შეეხება საზიარო გემებს, ტვირთის ზღვა-
ში გადაყრა მოუხდათ რამდენჯერმე და ზარალი მოზიარეებს 
გაუნაწილდა წილისდა მიხედვით. ზარადხანიდან გამოტანილი 
ხომალდთა აღჭურვილობისთვის, რაც უკან ვეღარ დავუბრუ-
ნეთ, სისიტებმა რვაასი კეზიტათი მოითხოვეს უტიკაში გალაშ-
ქრების წინ.

– ისევ ისინი! – თქვა ჰამილკარმა, თავი დახარა და ერთხანს 
იდგა ასე საყოვლთაო სიძულვილით გულშეპყრობილი. – მე აქ 
მეგარის ხარჯებს ვერ ვხედავ.

აბდალონიმი გაფითრდა და მეორე ყუთიდან ტყავის თასმებ-
ზე ჩამოცმული ნეკერჩხლის ფირფიტები გამოიღო.

მეურნეობის წვრილმანებით დაინტერესებული ჰამილკარი 
ყურს უგდებდა და მშვიდდებდა მსახური რომ ციფრებს ბუტბუ-
ტით უსახელებდა. აბდალონიმს ენა დაება, მერე უეცრად გაუც-
ვივდა ხელიდან ნეკერჩხლის ფირფიტები და თვითონაც მიწას 
განერთხა განწირულივით ვედრებით ხელებაშვერილი. ჰამილ-
კარმა აუღლვებლად აკრიფა ფირფიტები და ერთი დღის დანა-
ხარჯს რომ მოჰკრა თვალი, განცვიფრებისგან პირი დააღო და 
თვალები გაუფართოვდა. ურიცხვი ხორცი, თევზი, ფრინველი, 
ღვინო და სანელებელი დახარჯულიყო, ურიცხვი თასი დაემსხ-
ვრიათ, მონები მოეკლათ, სუფრები დაეფხრიწათ.

ძირს გართხმულმა აბდალონიმმა მოახსენა ბარბაროს-
თა ღრეობის ამბავი. როგორ არ დამორჩილებოდა უხუცესთა 
ბრძანებას, – სალამბოც თხოულობდა, ხარჯს არ დარიდებოდ-
ნენ და, რაც შეიძლება უკეთ გამასპინძლებოდა როქის სპას.

ქალიშვილის სახელის ხსენებაზე ჰამილკარი წამოხტა. მერე 
ტუჩები მოკუმა და ბალიშებს მიესვენა, ფრჩხილებით წეწავდა 
ფოჩებს, თვალგაშტერებული და ქშენაავარდნილი.

– ადე! – უთხრა მსახურს და ძირს ჩამოვიდა.
აბდალონიმი უკან გაედევნა. მუხლები უკანკალებდა. რკინის 

ძელაკს ჩასჭიდა ხელი და იატაკის ფილებს დაუწყო გაშმაგებით 
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ცემა, ერთი ფიცარი ამოაგდო და მის ქვეშ გამოჩნდა დერეფნის 
სიგანეზე ჩაყოლებული ფართო სარქველები, რომლებიც ხორბ-
ლის ორმოებს ეფარა.

– ხედავ, ბაალთა თვალო, – თქვა ცახცახით ეზოსმოძღ-
ვარმა, – ყველაფერი არ წაუღიათ! ორმოცდაათი მხრის სიღრ-
მე აქვს თითოეულ ორმოს და პირთამდე არის ავსილი! ვიდრე 
შენ ზღვებზე მოგზაურობდი, ასეთივე ორმოები მოვათხრევინე 
საწყობებში, ბაღებში, ყველგან! სახლი დოვლათით არის სავსე, 
ვითარცა შენი გონება სიბრძნით.

ღიმი დააჩნდა ჰამილკარის სახეს:
– კარგია, აბდალონიმ!
შემდეგ ყურში ჩასჩურჩულა:
– მოაზიდვინე კიდევ ხორბალი ეტრურიიდან, ბრუტიუმი-

დან, საიდანაც გსურს და რა ფასადაც! დააგროვე და შეინახე! 
მთელი მარაგი ხორბლისა კართაგენში ჩემს ხელთ უნდა იყოს!

დერეფნის ბოლოს რომ მიაღწიეს, აბდალონიმმა ქამარზე 
ჩამოკიდებული კლიტით გააღო ერთი ფართო, ოთხკუთხა ოთა-
ხი, რომელიც კედრის ბოძებით იყო შუაზე გაყოფილი. ჭერის 
თავხეებამდე აეხორავებინათ ოთხივე კედლის გასწვრივ მაგი-
დები და წალოები ოქროს, ვერცხლის და თითბის ფულებით. 
კუთხეებში დალაგებული ჰიპოპოტამის ტყავის უშველებლი 
ხურჯინები პატარ-პატარა ტოპრაკებით გამოეჭიკნათ. ხურდა 
ფული პირდაპირ იატაკზე დაეხვავებინათ. აქა-იქ მაღალ-მაღა-
ლი გროვები ჩამოშლილიყო და ჩამონგრეულ სვეტებს დამგვა-
ნებოდა. კართაგენული დიდი ფულები, რომლებზედაც პალმის 
ქვეშ მდგარი ტანიტი და ცხენი იყო ამოტვიფრული, ახალშენე-
ბის ხარისსახიან, ვარსკვლავიან, დისკოიან და ნამგალა მთვა-
რით დატვიფრულ მონეტებში არეულიყო. სხვადასხვა ზომის 
გროვებად ეწყო სხვადახვა ზომის, დროისა და ღირებულების 
ფული, ფრჩხილივით თხელი ასურული ფულებიდან მოყოლე-
ბული, ხელისგულივით სქელი ფულები ლაციუმისა, ეგინას და 
ბაქტრიანის ფირფიტები, ლაკედემონიის ძველისძველი მოკლე 
სოლები. ზოგი ჟანგით დაფარულიყო, ჭუჭყს შეეჭამა; ნესტს 
გაემწვანებინა და ცეცხლს გაემურა წყლიდან სათხედით ამოთ-
რეული და დანგრეულ-დაბუგული ქალაქების ნაცარტუტაში 
ამოკრებილი ვერცხლი და ოქრო. სუფეტმა სწრაფად გამოიან-
გარიშა, რამდენად შეესაბამებოდა ეს თანხა სარგებლისა და 
ზარალის ეს-ესაა წარმოდგენილ ნუსხას და უკვე გარეთ გადი-
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ოდა, როცა სავსებით ამოცლილ ქილას ჰკიდა თვალი. აბდალო-
ნიმმა ძრწოლის ნიშნად თავი მიაბრუნა, ჰამილკარმა უდრტვინ-
ველად და უხმოდ ჩაუარა გვერდით. რამდენიმე დერეფანი და 
დარბაზი გაიარეს და ბოლოს მიადგნენ ერთ კარს. ერთი მონა 
მუცლით საგულდაგულოდ მიეჯაჭვათ გრძელ დაბეჭდილ ბორ-
კილზე რომაული ჩვეულებისამებრ, რაც ახალი შემოღებული 
იყო კართაგენში. დაბორკილს საშინლად წამოზრდოდა წვერი 
და ფრჩხილები და დატყვევებული ნადირივით გამუდმებით ირ-
წეოდა მარცხნივ და მარჯვნივ. ჰამილკარი რომ შეიცნო, ყვირი-
ლით გამოიწია:

– შემიწყალე, ბაალთა თვალო! შემიწყალე და ბრძანე მომკ-
ლან! ათი წელია, მზე არ მინახავს! მამის სულს გაფიცებ, შე-
მიწყალე! ჰამილკარმა ხმის გაუცემლად დაჰკრა ტაში და სამი 
კაცი შემოვიდა. ოთხივემ ერთად დაიმკლავა და საგდულიდან 
ამოიღო უზარმაზარი ზოდი, რომელიც შესასვლელს ფარავდა. 
ჰამილკარმა ჩირაღი აიღო და სენაკში შევიდა.

თითბრის ქიცვი ფარავდა კედლებს. შუა ოთახში გრანიტის 
კვარცხლბეკზე ერთ-ერთი ქაბირის, სახლად ალეტესის, ქან-
დაკი იდგა. ეს იყო კელტიბერიის მაღაროთა გამომგონებლის 
ბომონი. ქანდაკის ძირას ჯვარედინად ეწყო ოქროს განიერი 
ფარები და უზარმაზარი, თავდარქმული, უცნაური მოყვანი-
ლობისა და სრულიად გამოუსადეგარი ვერცხლის საწყაოები. 
ჩვეულებად ჰქონდათ დიდი რაოდენობით ჩამოესხათ ასე ლი-
თონი, რათა თითქმის შეუძლებელ ეყოთ მისი გაფლანგვა, ანდა 
თუნდაც ადგილიდან დაძვრა.

ჰამილკარმა თავისი ჩირაღდნით ბომონის ქუდზე მიმაგრე-
ბული მაღაროს ჭაღი აანთო და მთელი დარბაზი ერთბაშად 
მწვანე, ყვითელი, ცისფერი, იისფერი, ღვინისფერი და სისხ-
ლისფერი ალით აციმციმდა. თითბრის მავთულებზე ნათურე-
ბივით ჩამოკიდებული გოგრის მსგავსი ოქროს ჯამები სავსე 
იყო ძვირფასი თვლებით, კედლის გაყოლებითაც დაელაგები-
ნათ დაუხვეწელი ქვები. აქ ელაგა მიუდგომელი კლდეებიდან 
შურდულებით ჩამომტვრეული კალაისები, ფოცხვერის შარდ-
ში გაქვავებული ძირმაგარები, მთვარიდან ჩამოცვენილი გლო-
სოპეტრები, ტიანები, ალმასები, სანდასტრუმები, ბივრიტები 
და სამნაირი იერის ლალი, ოთხნაირი საფირონი და თორმეტი 
გვარის ზურმუხტი. რძის შხეფებივით, მყინვარებივით, ვერც-
ხლის ცახესავით ათინათებდნენ ფასდაუდებელი თვლები და 
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სოლების, ვარსკვლავების, სხივების დარად აფენდნენ არილს. 
ელვისგან ქმნილი ნეფრიტები ცრიატებდნენ მოშხამულის წამ-
ლად ვარგისი ქალცედონების გვერდით. ზაბარკას მთიდან ჩა-
მოტანილი ტოპაზები საშიშროების ასარიდებლად გამოდგე-
ბოდნენ, ბაქტრიანის აფალები მუცლის წახდენას შველოდნენ, 
ხოლო ამონის რქები უტკბესი სიზმრების მომგვრელი იყო, თუ 
ლოგინქვეშ შეალაგებდი.

ოქროს ფარები ირეკლავდა თვლების ციმციმს და სანათუ-
რების ალს. ხელებგადაჭდობილი ჰამილკარი იღიმებოდა და 
უფრო თავისი სიმდიდრის შეგნებით ტკბებოდა, ვიდრე ამ სა-
ნახავით. მისი საუნჯე მიუწვდომელი, ამოუწურავი, უზომო 
იყო. მის ფეხთა ქვეშე მიძინებული წინაპარნი მის გულს თა-
ვიანთ მარადისობას უზიარებდნენ. ქვესკნელის სულთა სიახ-
ლოვეს გრძნობდა გუმანით. ქაბირის ლხენით აღვსილიყო და 
სახეზე რომ სხივები ეფინებოდა, უჩინარ სათხედს აგონებდა, 
უფსკრულთა წიაღ გადმოსროლილს, სამყაროს გულთან მაკავ-
ში რებელს.

ერთმა აზრმა გაუელვა და შეცახცახდა. ბომონის უკან დად-
გა და კედლისკენ გაემართა პირდაპირ. მერე თავისი მკლავის 
სვირინგებს დააცქერდა. შვეულს, რომელიც ორი გარდიგარდ-
მო ხაზით იყო გადაკვეთილი, რაც ქანაანური დამწერლობით 
ცამეტს ნიშნავდა. მაშინ თითბრის ცამეტი ფირფიტა გადათ-
ვალა და კიდევ ერთხელ დაიკაპიწა ფართო სახელო. მარჯვე-
ნაგაწვდილმა ახლა სხვა ადგილას ამოიკითხა უფრო რთული 
ნასვირინგები, ფრთხილად გადაუსვა მეორე ხელი, თითქოს 
ქნარის სიმებს შეეხო. ბოლოს შვიდჯერ დაჰკრა ცერი და კედ-
ლის ერთი ნაწილი გადაიხსნა. იგი ერთგვარ ეკვდერს ფარავდა, 
სადაც იდუმალი ნივთები ეწყო, უსახელო და ფასდაუდებელი. 
ჰამილკარმა სამ საფეხურს გადააბიჯა, ვერცხლის ჩანახიდან 
ამოიღო შავ სითხეში მოტივტივე ლამას ტყავი და ისევ ზევით 
ავიდა.

აბდალონიმი ისევ წინ წაუძღვა, თავის ეჟვნებიან გრძელ ყა-
ვარჯენს სცემდა იატაკს და ყოველი სენაკის წინ გაიძახოდა ჰა-
მილკარის სახელს, ხოტბით, კურთხევით ამკობდა.

მრგვალ ტალანში, სადაც ყველა დერეფანი ბოლოვდებოდა, 
კედლების გასწვრივ ალგუმინის კოჭები, ინით სავსე ტომრები, 
ლემნოსის თიხის კვერები და მარგალიტებით სავსე კუს ბაკნე-
ბი ელაგა. სუფეტი კაბის კალთით ეხებოდა გვერდით ჩავლისას 
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და ზედაც არ უყურებდა მზის სხივებისგან წარმოქმნილი თით-
ქმის ღვთაებრივი ნივთიერების, ქარვის, უზარმაზარ ნატეხებს.

სურნელოვანი კვამლი აიბოლქვა ერთგან.
– გააღე კარი!
ისინი შევიდნენ.
შიშველი კაცები ზელდნენ ცომს, ნაყავდნენ ბალახებს, ნახ-

შირს აღვივებდნენ, ქოთნებში ასხამდნენ ზეთს, აღებდნენ და 
ისევ ხურავდნენ კედლის ირგვლივ ამოჭრილ პატარ-პატარა 
მოგრძო უჯრებს, რომლებიც იმდენად მრავალი იყო, რომ ოთა-
ხი ფიჭას წააგავდა. მირობალონით, ბდელიუმით, ზაფრანითა 
და იებით იყო სავსე ეს უჯრები. გუმფისი, ფხვნილი, ძირკვები, 
შუშები, ფილიპენდულის რტოები და ვარდის ფურცლები მიმო-
ეფანტათ გარშემო. სუნთქვა ჭირდა სურნელით ავსილ ამ სე-
ნაკში. შუა ოთახში თითბრის სამფეხზე საკმეველი ხრჩოლავდა.

კვარის ჩირაღდანივით აწოწილი და ფერმკრთალი ნელსაც-
ხებელთა ოსტატი მიეახლა ჰამილკარს და მეტოპიონის კონა 
დააწურა ხელებზე. ამასობაში ორი სხვა ბაკარისის ფოთლებით 
უზელდა კოჭებს. ესენი კირენელნი იყვნენ, ბინძური ზნეობის 
ხალხი, რომელთაც პატივს მაინც სცემდნენ მათი იდუმალი 
ცოდნისა გამო.

გულმოდგინების გამოსაჩენად ნელსაცხებელთა ოსტატ-
მა ცოტაოდენი მალობატრი შესთავაზა სუფეტს ქარვის კოვ-
ზით დასაჭაშნიკებლად. მერე სადგისი გაუყარა სამ ინდურ 
ბეზოარს. პატრონი ხელობას იცნობდა, ბალზამით სავსე რქა 
აიღო, ნაკვერჩხლებზე შეათბო და თავის კაბაზე გადმოაპირქ-
ვავა. რუხი ლაქა დააჩნდა სამოსს. ეს თაღლითობის ნიშანი იყო. 
მაშინ დაჟინებით დააცქერდა ნელსაცხებელთა ოსტატს და 
სიტყვის უთქმლად ხეთქა სახეში ქურციკის რქა.

სიყალბით1 განრისხებულმა ჰამილკარმა ზღვებს გადაღმა 
ქვეყნებში გასაგზავნ სუმბულით დატენილ ბოხჩებს მოჰკრა 
თვალი და ტვირთის დასამძიმებლად სანელებელში საოლავის 
გარევა ბრძანა. 

მერე თავისთვის განკუთვნილი ნელსაცხებლის სამი ყუთი 
მოიკითხა. მენელსაცხებლე გამოუტყდა: – არაფერი ვიცი, ჯა-
რისკაცები დანებს ატრიალებდნენ, ღრიალებდნენ და ყველა 
სკივრი გავუღეო.

1 am abzacis Semdeg Targmnilia manana gigineiSvilis mier.
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– აბა, ჩემზე მეტად მათი გეშინია! – წამოიძახა კვამლის 
ბოლქვებში გახვეულმა სუფეტმა და გადაფითრებულ მაღალ 
კაცს შეანათა ჩირაღდნებივით აბრიალებული თვალები.

– აბდალონიმ, მზის ჩასვლამდე გაატარეთ მწყობრში მენელ-
საცხებლე, გაგლიჯეთ!

ამ დანაკლისმა, სხვაზე უმნიშვნელომ, გააცოფა ჰამილკარი. 
ბარბაროსების გახსენება არ სურდა. მაინც ყოველ წამს მათი 
ნამოქმედარი ედგა თვალწინ და თავი ვეღარ გაართვა მათზე 
ფიქრს. როქის სპის თავაშვებლობას ასულის სახელის გატეხაც 
დაერთო და მთელ სასახლეზე განრისხდა, რომ დაუფარეს მომ-
ხდარი ამბავი. რაღაც უცნაური ძალა აიძულებდა ჩაჰკვირვე-
ბოდა თავის უბედურებას. ცნობისმოყვარეობით შეათვალირა 
ჩარდახქვეშ, ქულბაქს უკან მომარაგებული კუპრი და ხე-ტყე, 
ღუზები და ბაგირი, თაფლი და ცვილი, თეთრეულის საწყობი, 
ხორაგით გამოტენილი საკუჭნაოები, მარმარილოს სამტეხლო 
და თრიაქით სავსე ბეღლები.

მერე ბაღის კიდეში ჩარიგებული ქოხებისკენ გაემართა. ხე-
ლოსნები სახლობდნენ აქ. მათი ნამუშევარი ბაზარზე გაჰქონ-
დათ. თერძები ლაბადებს აგვირისტებდნენ, მეთევზეები ბა-
დეებს ქსოვდნენ, მეხამლეები წუღებს კერავდნენ. ზოგი ბალი-
შების მოხატვით იყო გართული. ეგვიპტელი მუშები ნიჟარებით 
აკრიალებდნენ პაპირუსს, ფეიქრები მაქოებს აწრიპინებდნენ, 
მეაბჯრეთა სამჭედლოში გრდემლი გრგვინავდა.

ჰამილკარი მათ მიუბრუნდა:
– ჭედეთ მახვილი! შეუსვენებლივ ჭედეთ! დამჭირდება! – 

უბიდან ამოიღო საწამლავით გაჟღენთილი ანტილოპის ტყავი 
და ბრძანა: – თითბრის უმტკიცესი ბეგთარი დამიმზადეთ, რკი-
ნამ რომ ვერ გაატანოს და ცეცხლმა რომ ვერ ავნოს, ისეთი!

Kამასობაში ხელოსნებს მიუახლოვდა სუფეტი. მისი რისხვის 
ასარიდებლად და მუშებზე წყრომის გადასატანად აბდალონიმი 
აბუზღუნდა:

– რა ნახელავია! სამარცხვინოა სწორედ! პატრონი მეტისმე-
ტად გწყალობთ.

ჰამილკარმა ყურიც არ ათხოვა და განშორდა. 
ნაბიჯი შეანელა, რადგან გზა ჩახერგილი იყო ზროშემომწ-

ვარი ხეებით, გეგონებოდათ, მწყემსები დაბანაკებულიყვნენ 
ტყეში. ტყრუშული ღობე გადაეთელათ, კვლებში წყალი დამშ-
რალიყო, ჭუჭყიან გუბეებში შუშის ნამსხვრევები და მაიმუნთა 
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ძვლები ეყარა. ჩირგვებში აქა-იქ დაძენძილი ჩვრები ფრიალებ-
და; ლიმონთა ძირას ლპებოდა ჩამოცვენილ ყვავილთა გროვა. 
მსახურთ ეფიქრათ, პატრონი აღარ დაბრუნდებაო და ღვთის 
ანაბარა მიეტოვებინათ ყველაფერი.

ყოველ ნაბიჯზე ახალ უსიამოვნებას აწყდებოდა ჰამილკარი. 
ყველაფერი უდასტურებდა იმას, რისი შეტყობაც არ სურდა. 
აგერ ახლა სკორეთი გაეთითხნა ძოწისფერი ხამლი. რად არაა 
ეს ხალხი აქ, რომ ფილაკვნით ნაკუწებად აქციოს! შერცხვა, 
რომ ესარჩლებოდა მათ. როქის სპამ გააცრუა იგი, დააღალატა! 
შური ვერ იძია მეომრებსა და უხუცესებზე, ვერც სალამბოზე, 
– ვერაკაცზე. რისხვა კი გადმონთხევას ლამობდა და უეცრად 
ყველა მებაღეს მაღაროებში შრომა მიუსაჯა.

ეზოსმოძღვარი შიშით ცახცახებდა, მხეცების ბაკს რომ უახ-
ლოვდებოდა სუფეტი, მაგრამ ჰამილკარი წისქვილისკენ მიმა-
ვალ ბილიკს დაადგა. გულსაკლავი ხმები აღწევდა იქიდან.

მტვრის კორიანტელში პორფირის ორი უშველებელი კონუ-
სისებრი დოლაბი გაირჩეოდა. ზედა ხვიმირიანი იყო, ქვედას 
ეყრდნობოდა და მსხვილი ძელების დახმარებით ბრუნავდა. 
მუშები მკერდით და ხელებით უბიძგებდნენ, ზოგი კი ჭაპანს 
შებმული ატრიალებდა დოლაბს. ღვედების ხახუნისგან იღლი-
აში ჩირქიანი კოჟრები გასჩენოდათ, ისეთი, სახედრებმა რომ 
იციან ქეჩოზე. წვირიანი კონკები წელს ძლივს უფარავდათ და 
სამოსის ნაფხრეწები გრძელი კუდივით მისთრევდათ წვივებზე; 
თვალები ჩასისხლიანებოდათ, ბორკილებს არაჩხუნებდნენ და 
ყველანი ერთად ითქვამდნენ სულს. ფქვილს რომ არ დახარ-
ბებოდნენ, ბრინჯაოს ორი ძეწკვით ალიკაპი ჰქონდათ პირზე 
აკრული. ხელის მტევნებს საფუხარები უფარავდათ და ვერც 
აღებას ახერხებდნენ ფქვილისას.

ბატონის დანახვაზე ძელმა ჭრიალს უმატა. ხორბალი ხრაშუ-
ნით იღერღებოდა. ზოგი მუხლებში ჩაიკეცა, დანარჩენებმა მათ 
გადაალაჯეს და სვლა განაგრძეს.

მონათა მეთვალყურე გიდენემი მოიკითხა სუფეტმა. თავი-
სი ღირსების შესაფერად მდიდრულად გამოწყობილი გამოც-
ხადდა იგი. გვერდებზე ჩაჭრილი წმინდად ნაქსოვი ძოწეული 
ტუნიკა ემოსა, ყურებზე მსხვილი რგოლები ეკიდა. ფეხებზე 
შემობლარდნილ ქსოვილზე ოქროწნული ყაითნები ჰქონდა შე-
მოხვეული, ხეს შემოგრაგნილი გველებივით შემოტმასნოდა 
იგი კოჭიდან თეძომდე. ბეჭდებით დახუნძლულ თითებში ათა-



152

მაშებდა გიშრის კრიალოსანს, რომლითაც ავი ზნით შეპყრო-
ბილთ ცნობენ.

ჰამილკარმა პირსაკრავების ჩამოხსნა ანიშნა მეთვალყურეს. 
მონები დამშეული მხეცებივით ღრიალით ეძგერნენ დაზვინულ 
ფქვილს, თავი ჩარგეს შიგ და სულმოუთქმელად იწყეს ჭამა.

– შიმშილით დაგიხოცავს!
გიდენემმა მიუგო, სხვა გზით შეუძლებელია მათი მოთვინი-

ერებაო.
– ტყუილად მიგავლინე სირაკუზს მონათა სკოლაში! მოუხმე 

დანარჩენთ.
მზარეულები, მწდეები, მეჯინიბეები, ფაიქები, მეტახტრევ-

ნეები, მექისეები და ბავშვიანი ქალები ერთ მწკრივად ჩარიგ-
დნენ ბაღში ქულბაქიდან მძვინვარე მხეცთა ბაკამდე. სიჩუმემ 
დაისადგურა მთელ მეგარაში. კატაკომბებს იქით ტბაში ეშვე-
ბოდა მზე. ფარშევანგები ყივყივებდნენ. ჰამილკარმა ნაბიჯი 
შეანელა.

– რად მჭირდება ეს დაჩაჩანაკებული ბებრები! – წამოიძახა 
მან. – გაყიდე! მრავლად მყავს ლოთი გალი და ცრუ კრიტელი! 
შეისყიდე კაპადოკიელები, აზიელები, ზანგები!

ბავშვების სიმცირემ გააკვირვა სუფეტი.
– გიდენემ! ყოველ წელიწადს თითო ბავშვი უნდა დაიბადოს 

სახლში! ღამღამობით ქოხის კარებს ნუ დაგმანავთ, ლაღად შე-
ერიონ ერთმანეთს!

მერე ქურდების, უქნარებისა და ურჩების ნახვა ისურვა. სას-
ჯელი განუწესა მათ, თან მეთვალყურეს ესაყვედურებოდა.

გიდენემს მოზვერივით დაეხარა დაბალი შუბლი Dდა შეეჭ-
მუხნა ხშირი წარბები.

– შეხე, ბაალთა თვალო, ამ კაცს ყულფში თავგაყოფილს 
მიუსწრეს, – მეთვალყურემ მხარბეჭიან ლიბიელზე მიუთითა.

– ოჰო, სიკვდილი მოგინდა?! – აიგდო სუფეტმა.
მონამ შეუპოვრად მიუგო:
– დიახ!
ჰამილკარი აღარ დაფიქრდა სხვათათვის მისაბაძ ცუდ მაგა-

ლითზე, არც ზარალს გაუწია ანგარიში.
– გაიყვანეთ! – შესძახა მსახურთ.
ვინ იცის, ეგებ მსხვერპლის შეწირვა მოესურვა და უბედუ-

რების ასაცილებლად არ მოერიდა მცირე დანაკლისს.
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გიდენემს ხეიბარნი უკან მიეჩქმალა. ჰამილკარმა მაინც 
შეამჩნია ისინი.

– ხელი ვინ მოგკვეთა?
– მეომრებმა, ბაალთა თვალო!
შემდეგ დაკოდილ ყანჩასავით აფართხალებულ სამნიელს 

მიუბრუნდა:
– შენ ვინღა დაგასახიჩრა?
თურმე მეთვალყურეს რკინის კვერთხით ფეხი მოემტვრია 

მისთვის. ასეთმა უაზრო სისასტიკემ აღაშფოთა სუფეტი. გი-
დენემს ხელიდან გამოგლიჯა გიშრის შიბი და დაიღრიალა.

– წყეულიმც იყოს ფარის დამწიოკებელი ქოფაკი! სად გაგო-
ნილა მონათა წახდენა. მწყალობელო ტანიტ! ხომ დააქცევ ასე 
შენს პატრონს! დამპალ ნეხვში ამოახრჩვეთ! სხვანი, სხვანი რა 
იქნენ, დანარჩენები მებრძოლებთან ერთად ამოჟუჟე, ხომ?!

მისი რისხვით თავზარდაცებული ქალები გაიფანტნენ. მო-
ნებმა უკან დაიხიეს და წრედ შემოერტყნენ სუფეტსა და მეთ-
ვალყურეს. გიდენემი სანდლებს უკოცნიდა ჰამილკარს, რო-
მელსაც ხელი მოიღერებინა მისთვის.

ომის ქარ-ცეცხლში არასოდეს დაბინდვია გონება სუფეტს, 
ახლაც შეინარჩუნა აზრის სიცხადე. უამრავი სიბილწე გაიხსე-
ნა, მრავალი უხამსობა მოაგონდა, თუმცა ყველაფრის დავიწყე-
ბა ერჩია. განრისხებულს ელვის გამოკრთომასავით ანაზდად 
წარმოუდგა თვალწინ თავს დამტყდარი ყველა უბედურება. 
ეზოსმოძღვრები დამფრთხალან და გადახვეწილან; ვინ უწყის, 
ეგებ პირიც შეკრეს როქის მეომრებთან. ყველა ატყუებდა ჰა-
მილკარს. რა ხანია მალავს ბოღმას!

– აქ მომგვარეთ! ყველანი აქ მომგვარეთ და გავარვარებუ-
ლი შანთით შუბლი დაუდაღეთ მხდალთ! – დაიქუხა მან.

მაშინ შუა ბაღში დაახვავეს ბორკილები, რკინის უღლები, 
დანები, ჯაჭვები – მაღაროებში გამწესებულთათვის, ფეხის 
მოსამტვრევი კალაპოტები, თითბრის კაუჭით დაბოლოებული 
სამღვედიანი მათრახები.

ყველა დასასჯელი მზის პირისპირ, ყოვლისშთამნთქმელი 
მოლოქის მხარეს პირქვე ან გულაღმა გააწვინეს. გასაშოლტნი 
ხეებს მიაყუდეს და ორ-ორი კაცი ამოუყენეს გვერდში.

ორივე ხელით გამეტებით სცემდნენ. ღვედები ჰაერში წუ-
ოდა და ქერქს აცლიდა ჭადრებს. სისხლი შხაპუნა წვიმასავით 



154

ეშხეფებოდა ფოთლებს; გასისხლიანებულები ღრიალით იღვ-
ლარჭნებოდნენ გაქერქილი ხეების ძირას. სახეს იხოკავდნენ 
დადაღულები, ისმოდა ძელის მუხრუჭთა ხრჭიალი. ყრუ ხმებს 
ზოგჯერ გამყივანი კივილი ერთოდა. სამზარეულოებთან სა-
მოსის ნაფლეთებსა და დაგლეჯილი თმების ბღუჯებს შორის 
მსახურნი საბერვლებით ნაკვერჩხლებს აღვივებდნენ. ტრუ-
სის სუნი იდგა. წამებულთ ძალა გამოელიათ, მაგრამ ხელებით 
იყვნენ ხეზე ჩამოკიდებულნი და არ ვარდებოდნენ, თვალები 
მოეჭუტათ და თავს იქნევდნენ მხოლოდ. წამების მხილველთ 
შეშფოთებისგან ოხვრა აღმოხდათ. ლომები მთქნარებით ჩამწ-
კრივდნენ უფსკრულის კიდესთან, ღრეობა თუ გაახსენდათ.

სალამბო გამოჩნდა თავის ტერასაზე. დაბნეული ქალი აქეთ-
იქით აწყდებოდა. ჰამილკარმა თვალი მოჰკრა სალამბოს. მოეჩ-
ვენა, თითქოს ასული ხელებს იწვდიდა მისკენ და შენდობას 
სთხოვდა. შეშფოთებული სუფეტი შემოღობილში შევიდა.

პუნიკურ სასახლეთა სიამაყე იყო სპილოები. მათ ზურგზე 
უვლიათ მამა-პაპათ, ცხარე ბრძოლებში გაუმარჯვიათ, მტერი 
აულაგმავთ და მათ თაყვანს სცემდნენ, როგორც მზის რჩეულთ.

მთელ კართაგენში განირჩეოდნენ მეგარის სპილოები. გამგ-
ზავრების წინ ჰამილკარი ფიცით არწმუნა აბდალონიმმა, რომ 
მათ ღირსეულად უპატრონებდა, მაგრამ სპილოებს წამება ვერ 
აეტანათ, დახოცილიყვნენ და ახლა სამად სამი სპილო იწვა 
მტვრიან ბაკში დამტვრეულ გეჯებს შორის.

პატრონი იცნეს და მიაშურეს.
ერთს ყური ჰქონდა საზარლად გახლეჩილი, მეორეს მუხლი 

დაიარავებოდა, მესამისთვის ხორთუმი მოეკვეთათ. უმწეოდ 
უმზერდნენ ჰამილკარს, უმზერდნენ გონივრულად, ადამიანუ-
რი მზერით. ერთმა თავი დახარა, მუხლებში მოიკეცა და ხორ-
თუმის გადანაჭრით ნაზად დაუყვავა პატრონს.

ცხოველის ალერსზე ორი ცრემლი ჩამოუგორდა ჰამილკარს.
– ო, უბადრუკო! ჯვარს აცვით, ჯვარს! – აბდალონიმს ეცა. 

გრძნობამიხდილი აბდალონიმი პირქვე დაეცა მიწაზე.
ძოწის სარეწებს გადაღმა, იქ, სადაც ზეცას კვამლის მოლიბ-

რო ბოლქვები ერთვის, ტურის მჭახე კივილი გაისმა. ჰამილკა-
რი დაცხრა.

ვაჟიშვილზე ფიქრმა ღვთაების შეხებასავით უეცრად დაამშ-
ვიდა იგი. ვაჟი ხომ მისი ძლიერების ზრდა, მისი შეუცნობელი 
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არსების განუწყვეტელი განახლება იყო. მონები ვერ მიხვდნენ, 
რამ დააშოშმინა სუფეტი.

შემდეგ ძოწის სარეწებისკენ გასწია. გვერდი აუარა ოთხ-
კუთხა გრძელ თხრილში შავი ქვით ამოშენებულ მონათა დი-
ლეგს, რომელსაც კიდეში საცალფეხო ბილიკი გასდევდა კუთ-
ხეებში დატანებული ოთხი კიბითურთ.

იდიბალს ნიშანი არ დაუმთავრებია, ჩამოღამებას ელოდა. 
`რა მაჩქარებს~, – გაიფიქრა ჰამილკარმა და დილეგში ჩავიდა. 
ზოგმა უკან დაბრუნება ურჩია, უფრო გაბედულნი ჩაჰყვნენ.

ქარი არაჯგუნებდა გაღებულ კარს. ბინდი მოიპარებოდა 
ვიწრო სარკმლებში. დილეგის სიღრმეში კედელზე ჩამოკიდე-
ბული დაწყვეტილი ჯაჭვები ჩანდა.

ესღა დარჩენილიყო სამხედრო ტყვეთაგან!
მკვდრის ფერი დაედო ჰამილკარს. ორმოს გადამხობილმა 

მხედრებმა თვალი მოჰკრეს, თავის შესამაგრებლად როგორ 
მიეყრდნო კედელს.

ტურამ სამგზის გაბმით დაიკივლა. ჰამილკარმა თავი წამოს-
წია მხოლოდ, არაფერი უთქვამს, არც განძრეულა; მზე რომ 
ჩაესვენა, შემორაგვულს იქით გაუჩინარდა სუფეტი. მწუხრის 
ჟამს ეშმუნის ტაძარში დიდებულთა საკრებულოს განუცხადა:

– ბაალთ მთიებო, მე ვიკისრებ პუნიკური ლაშქრის სარდლო-
ბას, რათა ბარბაროსნი დავთრგუნო!
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თავი მერვე

ბრძოლა მაკართან
 
მეორე დღესვე ჰამილკარმა ორას ოცდასამი ათასი ტალან-

ტი ოქრო აიღო სისიტთაგან და თოთხმეტი სიკლი შეაწერა დარ-
ბაისელთ. დიაცთაც უნდა გაეღოთ თავიანთი წილი, ბალღებ-
ზედაც დაწესდა გადასახადი. კართაგენელთათვის ყველაზე 
უჩვეულო ის იყო, რომ ქურუმთა დასიც დახარკეს.

ჰამილკარმა ყველა ცხენის, ჯორისა და იარაღის ჩამორთმე-
ვა ბრძანა. ვისაც სიმდიდრის დაფარვა სურდა, მას ქონება გა-
უყიდეს და გაუნიავეს. სხვათა სიძუნწე რომ აღეკვეთა, თავად 
გასცა სამოცი თორნ-აბჯარი და ათას ხუთასი ღომორი ფქვი-
ლი, დაახლოებით იმდენივე, რამდენიც სპილოს ძვლით მოვაჭ-
რეთაგან შემოდიოდა.

ლიგურიაში ხალხი დაგზავნა დათვებზე ამხედრებული სამი 
ათასი მთიელის დასაქირავებლად. მათ წინასწარ გადაუხადეს 
ექვსი თვის ქირა – დღეში ოთხ-ოთხი მინა.

სპა მაინც არ კმაროდა. მაგრამ ჰანონის მსგავსად ქალაქის 
ყველა მკვიდრს როდი იღებდა ლაშქარში; იწუნებდა სხარტ 
მოძრაობას შეუჩვეველთ, ღიპიანებს და ჯაბანთ. ამათ ნაცვ-
ლად თავს უყრიდა სინდისგარეცხილთ, მალქის ნაძირლებს, 
ბარბაროსთა შთამომავალთ და ნაციხართ. სამუქფოდ კართა-
გენის მოქალაქეთა სრულ პატივს აღუთქვამდა მათ.

სუფეტის თავიდათავი საზრუნავი იყო ლეგიონის გარდაქმ-
ნა. მასში შემავალი მოხდენილი ვაჟკაცები რესპუბლიკის სამ-
ხედრო დიდებას იჩემებდნენ და თვითმმართველობით სარგებ-
ლობდნენ. ჰამილკარმა დაითხოვა მათი თავკაცები. ჭაბუკებს 
უხეშად ექცეოდა, აიძულებდა ერბინათ, ეძუნძულათ, სულის 
ერთი ამოთქმით აეთავებინათ ბირსის ბექობი, შუბი ეტყორც-
ნათ, ხელჩართულ ბრძოლაში პირისპირ შესტაკებოდნენ ერ-
თურთს და შუა მოედანზე, ღია ცის ქვეშ ეთიათ ღამე. თავისი-
ანები აკითხავდნენ და იბრალებდნენ ლეგიონერებს.
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მოკლე მახვილები და გამძლე ხამლები დაამზადებინა, გან-
საზღვრა მსახურთა რიცხვი და ტვირთი შეუმცირა მეომრებს; 
მოლოქის ტაძარში დაცული სამასი რომაული ლახვარი გამო-
ატანინა უზეშთაესი ქურუმის უარის მიუხედავად.

უტიკიდან დაბრუნებულ სპილოებს მიუმატა კერძო პირთა 
კუთვნილი სპილოები. სამოცდათორმეტი სპილო ერთ რიგად 
ჩაამწკრივა და პირქუშ საომარ ძალად აქცია. მარეკებს ურო და 
საჭრეთელი ჩამოურიგა, რათა თავის ქალა გაეჩეჩქვათ ცხოვე-
ლებისთვის, ბრძოლის ველზე თუ გაურჩდებოდნენ.

დიდ საბჭოს ჩამოართვა სპასალართა არჩევის უფლება. 
უხუცესებმა კანონი მოიშველიეს, მაგრამ ჰამილკარმა წაიყრუა 
მათი საჩივარი. კრინტის დაძვრას ვერვინ ბედავდა, ყველა და-
იმორჩილა მისმა მტკიცე ნებამ.

სპასპეტობა, საერო ხელისუფლება და მეჭურჭლეთუხუცე-
სობა თავს იდო. ბრალი რომ არაფერში დასდებოდა, ხარჯთაღ-
რიცხვა სუფეტ ჰანონს დააკისრა.

სიმაგრეების აგება დაიწყო და, ქვა რომ ეცოტავა, საშენი მა-
სალისთვის ძველი უქმი შიდა კედლების ნგრევას შეუდგა. ტო-
მობრივი სხვაობა მოსპო, მაგრამ ბედი კვლავ აშორიშორებდა 
დამარცხებულთა შთამომავალთ და გამარჯვებულთა ნაშიერთ. 
წარჩინებულნი ცოფს ყრიდნენ ნანგრევთა მოშლის გამო, მდა-
ბიონი კი უნებურად სიამეს ეძლეოდნენ.

ქუჩებში დილიდან დაღამებამდე დაიარებოდნენ შეჭურვილი 
რაზმები. გაყიოდა ნაღარა. ეტლებით გადაჰქონდათ ფარები, 
შუბები, კარვები; ეზოებში ქალები გამოფენილიყვნენ და სა-
კარვე ხამს ხევდნენ. ერთმანეთისგან გადაედოთ დაუშოშმინე-
ბელი აღმაფრენა. ჰამილკარი რესპუბლიკის სულად იქცა.

მეომრები წყვილ-წყვილად დაყო და ისე დააწყო, რომ სუს-
ტებს ძალგულოვანნი ენაცვლებოდნენ, რათა ჯაბანნი და სულ-
მოკლენი ბრძოლებში ნაცად ვაჟკაცებს შეეგულიანებინათ. 
სამი ათას ლიგურიელს რჩეული კართაგენელები დაუმატა და 
ოთხი ათას ოთხმოცდათექვსმეტი ქვეითისგან შემდგარი ერთი 
მწყობრი ძლივს შექმნა. მეომრები ბრინჯაოს ჩაჩქნებითა და 
იფნის თოთხმეტწყრთიანი შუბებით შეაიარაღა.

სანდლებით ფეხშემოსილ ორი ათას ჭაბუკს შურდულები და 
ხანჯლები ჩამოურიგა. ამათ შემოუერთა მრგვალი ფარებითა 
და რომაული სატევრებით აღჭურვილი რვაასი მებრძოლი.

ცხენოსან სპას შეადგენდა ძველი ლეგიონიდან გადარჩნილი 
ათას ცხრაასი მხედარი, რომელთაც ოქროთი მოზარნიშული 
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ბრინჯაოს ბეგთარი ეცვათ ასურულ კლინაბართა მსგავსად. 
ამათ გარდა ჰამილკარს ჰყავდა ტყავის ტუნიკებითა და სინდი-
ოფალას ბეწვის ქუდებით დამოსილი ოთხასი ტარენტელი მო-
ისარი მხედარი, ყოველ მათგანს ორლესური ჩუგლუგი ეპყრა. 
ქარავანთა უბნებიდან შემოიკრიბა ათას ორასი ზანგი. ისინი 
რბენაში ისე იყვნენ გაწაფული, რომ გაჭენებულ ბედაურს ფა-
ფარში ჩაავლებდნენ ხელს და ფეხდაფეხ მისდევდნენ. ყველა-
ფერი მზად იყო, ჰამილკარი მაინც ფეხს ითრევდა.

ღამღამობით კართაგენის ბჭეთაგან გავიდოდა ხოლმე მარ-
ტოდმარტო, ტბას უკან მოიტოვებდა, მაკარის შესართავისკენ 
გასწევდა. ეგებ უნდოდა როქის სპას შეერთებოდა? მაპალებში 
დაბანაკებული ლიგურიელნი მის სასახლეს ერტყმოდნენ გარს.

დიდებულთა ეჭვი თითქოს გამართლდა. ერთ მშვენიერ 
დღეს სამასი ბარბაროსი მოადგა გალავანს და სუფეტმა კარიბ-
ჭეები დახსნა. ესენი იყვნენ როქის სპის გამცემელნი, რომელ-
თაც კაცმა არ იცის, შიშისა თუUერთგულების გამო, მოაშურეს 
პატრონს.

ბარბაროსები არ გაუოცებია ჰამილკარის დაბრუნებას. სჯე-
როდათ, რომ ამ კაცს სიკვდილი ვერას დააკლებდა. ფიქრობდ-
ნენ, დაბრუნდა, რათა დანაპირები შეასრულოსო. იმოდენა უფ-
სკრული იყო სპასა და მამულს შორის, რომ მებრძოლთ ვერც 
კი წარმოედგინათ, რომ აღთქმულს არ მიუზღავდნენ. თავი არ 
მიაჩნდათ დამნაშავედ. ღრეობა აღარც ახსოვდათ.

შეპყრობილ მსტოვართაგან შეიტყვეს სიმართლე. ყველაზე 
გამძვინვარებულმა მებრძოლებმა დიდად განიხარეს. სხვანი, 
შედარებით გულგრილნიც კი, დაჩახმახდნენ. ორმა გარმოცვამ 
სული შეუხუთა მეომრებს. მოწყენლობას ვერსად გაექცნენ. 
არავითარი ძვრა! ცხარე ბრძოლა უჯობდათ ამას! მობეზრდათ 
ერთ ადგილას ყურყუტი და გარეუბნებში იწყეს ხეტიალი. როცა 
შეიტყვეს, ჯარი საომრად იჭურვებაო, სასწრაფოდ მოიყარეს 
თავი. მათო სიხარულით ხტოდა და გაყვიროდა: ̀ როგორც იქნა, 
გვეშველა! როგორც იქნა!~

სალამბოზე გამწყრალმა ჰამილკარზე გადაიტანა ბოღმა. მა-
თოს მძვინვარება გარკვეულ მსხვერპლს ითხოვდა. კართაგენე-
ლებთან შეტაკება შურისძიებას გაუადვილებდა. წარმოიდგინა, 
რომ უკვე მიუზღო მათ სამაგიერო და გულში სიამე ჩაეღვარა. 
ამამაღლებელმა და უნაზესმა გრძნობამ შეიპყრო მათო, თან 
ძლიერი ვნება სწვავდა, დროდადრო წარმოიდგენდა, მებრძოლ-
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თა შორის როგორ ბობოქრობდა და დაატარებდა შუბზე წამოც-
მულ თავს ჰამილკარისას. ზოგჯერ სალამბოს პალატში იყო 
პორფირის სარეცელთან; მკლავებში გამოემწყვდია ქალწული, 
სახეს უკოცნიდა, ეალერსებოდა მის ხშირ გიშრის თმას. იცოდა, 
რომ განუხორციელებელი იყო ეს ოცნება და გული ეკუმშებო-
და. დაიფიცა, შალიშიმობა თუ მიბოძეს, ომს ღირსეულად წარვ-
მართავო. გული უთქვამდა, რომ ვერ დაბრუნდებოდა ბრძოლის 
ველიდან და ამან კიდევ უფრო გააავა მათო.

სპენდიუსთან მიიჭრა და უთხრა:
– წაუძეხ შენს ხალხს! ჩემს სპასაც გამოვიყვან! ოტარიდი 

გააფრთხილე! დავიღუპებით, ჰამილკარმა თუ დაგვასწრო! 
ადექი, გესმის?

სპენდიუსი გაოგნებული შეჰყურებდა. მათოს სიფიცხე მალე 
გაუნელდებოდა და ყოველთვის უჯერებდა ხოლმე სპენდიუსს, 
მაგრამ ამჯერად დამშვიდებული იყო და უფრო სასტიკიც ჩან-
და. მის თვალებში სამსხვერპლოს ალივით კიაფობდა სიამაყე.

ბერძენმა ყური არ ათხოვა. სპენდიუსი მარგალიტის არში-
ამოვლებულ კარავში იყო დაბანაკებული, ვერცხლის სასმისით 
სვამდა გამაგრილებელ სასმელებს, კოტაბს თამაშობდა, თმა 
მოუშვა და მშვიდად იცდიდა. ამას გარდა, თანამზრახველე-
ბი ეგულებოდა ქალაქში და ფეხის მოცვლა არ სურდა; დარწ-
მუნებული იყო, რომ რამდენიმე დღეში გაუღებდნენ ქალაქის 
ბჭეებს.

ნარჰავასიც აქვე იყო. იგი სამ ლაშქარს შორის დაეხეტებოდა 
და ხან ერთის მხარეს იჭერდა, ხან მეორისას. მან კვერი დაუკრა 
სპენდიუსს და გაამტყუნა სიმამაცით გადიდგულებული ლიბი-
ელი, რომელიც ალყის მოხსნას აპირებდა.

– მოგვშორდი, რაკი შიშით ძრწი! – შეუყვირა მათომ, – კუპრს 
დაგვპირდი, გოგირდს, სპილოებს, ქვეით სპასა და ცხენოსნებს! 
სადაა მერე?!

ნარჰავასმა თავი იმართლა, – ჰანონის უკანასკნელი რაზ-
მები მე გავჟლიტე, სპილოთა მოსანადირებლად ხალხი მყავს 
დაგზავნილი ტყეებში, ქვეით ჯარს აღვჭურავ, ცხენები გზაშია 
უკვეო. ნუმიდიელმა ხელი გადაუსვა მხარზე დაფენილ სირაქ-
ლემას ფრთას, კოპწია ქალივით დააფახულა თვალები და გამა-
ღიზიანებლად გაიღიმა. მათომ პასუხი ვერ მონახა.

ვიღაც უცნობი შემოვიდა კარავში. ოფლში ცურავდა. დაბნე-
ული იყო, ფეხებიდან სისხლი მოასხამდა, სარტყელი გახსნოდა; 
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ჩამომხმარი მკერდი ძლივს უძლებდა ქოშინს. უცხო კილოზე 
ლაპარაკობდა, თვალებს ისე აბრიალებდა, რომ ბრძოლის ამ-
ბავს ყვებოდა ალბათ. ნუმიდიელთა მეფე წამოიჭრა და თავის 
მხედრებს მოუხმო.

მას წრედ შემოერტყნენ მეომრები. ნარჰავასი ცხენს მოახტა, 
თავი ჩაქინდრა და ტუჩების კვნეტა იწყო. მერე თავისი ლაშქა-
რი ორად გაყო; ერთ ნაწილს უბრძანა – დამელოდეთო, დანარ-
ჩენებს მედიდურად ანიშნა – მომყევითო და მთების მხარეს ცის 
დასალიერთან გაუჩინარდა.

– ბატონო! რაღაც არ მეჭაშნიკება ეს უცნაური დამთხვევა, 
სუფეტი დაბრუნდა და ნარჰავასმაც მიგვატოვა. – ჩაილაპარა-
კა სპენდიუსმა.

– ეჰ, დიდი ამბავი! – გაგულისდა მათო.
მით უფრო გარდუვალი იყო ოტარიდს შეერთებოდნენ და 

დაესწროთ ჰამილკარისთვის. ალყა რომ მოეხსნათ, ქალაქის 
მკვიდრნი ზურგიდან შეუტევდნენ ბარბაროსებს, წინ კი კარ-
თაგენელები დაუხვდებოდნენ. დიდხანს იდავეს. ბოლოს, რო-
გორც იქნა, მოითათბირეს და შეასრულეს კიდეც განზრახული.

სპენდიუსი ათას ხუთასი კაცის თანხლებით გაეშურა უტი-
კიდან სამი მილის დაშორებით მდინარე მაკარზე გადებული 
ხიდისკენ. ხიდის ოთხივე კუთხეში უშველებელი კოშკები აღ-
მართეს და ფილაკვნებით გაამაგრეს. მორებით, კლდიდან ჩა-
მონაშალი ღორღით, ქაცვიანი ჯაგებითა და ქვის ყორეებით 
ჩახერგეს მთებში ყველა ბილიკი და ღრანტე; მთათა თხემებზე 
თივა მოაქუჩეს სანიშნო კოცონებისთვის. აქა-იქ ჩააყენეს შო-
რით თვალთვალში გაწაფული მწყემსები.

ჰამილკარი, რა თქმა უნდა, ჰანონივით არ შემოუვლიდა ცხე-
ლი წყაროების მთას. მიხვდებოდა, რომ ოტარიდი გზას გადაუჭ-
რიდა. თავშივე გაწბილებული სუფეტი დაიღუპება უთუოდ! რო-
ქის სპა კვლავ შეერკინება პუნიკურ ლაშქარს, პირველი გამარ-
ჯვება შემდგომი წინსვლის საწინდარი იქნება! სუფეტს შეეძლო 
ვაზის კონცხზე დაბანაკება და იქიდან რომელიმე ქალაქისთვის 
შემოტევა. მაგრამ მაშინ ორ ლაშქარს შუა გამოემწყვდეოდა; 
მას კი არც ისე მრავალრიცხოვანი ჯარი ჰყავდა, რომ ასე წინ-
დაუხედავად მოქცეულიყო. სხვა გზა არ იყო, არიანისკენ უნდა 
ჩასულიყო, მარცხნივ უნდა გაეხვია ხიდთან, სადაც მათო იყო 
ჩასაფრებული.
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ღამით ჩირაღდანთა შუქზე მათო თვალყურს ადევნებდა მი-
წის მთხრელებს, ჰიპო-ზარიტში გარბოდა სამთო სამუშაოების 
დასახედავად და სულმოუთქმელად მოქროდა უკან. სპენდი-
უსი შენატროდა მის ამტანობას. აეშაგთა გაძღოლა, გუშაგთა 
შერჩევა, საბრძოლო მანქანების აწყობა და იარაღის წესრიგში 
მოყვანა სპენდიუსს ჰქონდა დაკისრებული. მათო მორჩილად 
უგონებდა მას. სალამბოს ხსენება შეწყვიტეს. ერთს აღარც ახ-
სოვდა იგი, მეორეს რიდი აკავებდა.

მათო დაყიალებდა კართაგენის მხარეს, ცდილობდა ჰამილ-
კარის ლაშქრისთვის მოეკრა თვალი. ცის კიდეს შეჰყურებდა. 
თავის ძარღვებში სისხლის ჩქერა სპის გუგუნად ეჩვენებოდა.

სპენდიუსს უთხრა, სამ დღეს კიდევ თუ არ გამოჩნდა ჰამილ-
კარი, მთელი ჩემი ლაშქრით გავწევ მისკენ და შევბრძოლებიო. 
ორი დღე დააღამდათ. სპენდიუსი აკავებდა. მეექვსე დღეს 
მათო დაიძრა.

***

კართაგენელნი ბარბაროსებზე ნაკლებ როდი იყვნენ ომს 
მოწყურებულნი. კარვებსა თუ სახლებში ყველა ერთი სურვი-
ლით იყო შეპყრობილი, ყველა ერთ წუხილს აეტანა. ჰამილკა-
რის ზოზინმა შეაფიქრიანა კართაგენელები.

ხანდახან სუფეტი ეშმუნის ტაძრის გუმბათზე ადიოდა, 
მხარში ამოუდგებოდა მემთვარიეს და ქარის მიმართულებას 
აკვირდებოდა.

ერთხელ, თიბის თვის მესამე დღეს, ჰამილკარი ჩქარი ნაბი-
ჯით დაეშვა აკროპოლიდან. მაპალებში ყიჟინა დასცეს. უეც-
რად ქუჩებში ჩოჩქოლი ატყდა. ჭაბუკებს მკერდში ეკვროდნენ 
თვალცრემლიანი ქალები. მებრძოლნი აბჯარს ისხამდნენ, ქა-
მონის მოედნისკენ ეშურებოდნენ და მწყობრში დგებოდნენ. 
არც ხმის გაცემა შეიძლებოდა მათთვის, არც გადევნება: სი-
მაგრეებთან მისვლაც აკრძალული იყო. რამდენიმე წუთს ქა-
ლაქში სამარისებური სიჩუმე იდგა. შუბდაბიჯგებული მეომრე-
ბი ფიქრს მისცემოდნენ, მათი მოკეთეები კი ოხრავდნენ სახ-
ლებში.

მზის ჩასვლისას დასავლის ბჭეთაგან დაიძრა ლაშქარი. იმის 
ნაცვლად, რომ ტუნისის გზას დასდგომოდა, ანდა უტიკის მი-
მართულებით მთა-მთა ევლო, ჯარი ზღვის ნაპირს გაუყვა. 
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მალე მებრძოლები ტბას მიადგნენ. სანაპიროზე მივიწყებული 
ვერცხლის უშველებელი ლანგრებივით ელვარებდნენ მარი-
ლით გადათეთრებული ტაფობები.

გზადაგზა გუბეები ხვდებოდათ. ფეხი ეფლობოდა ჭყან-
ტობში. ჰამილკარს უკან არ მოუხედავს, ლაშქარს მიუძღოდა. 
გველეშაპივით ყვითელი ფორეჯებით სხურებული მისი ულაყი 
ძლივს მიიკვლევდა შლამში გზას და აქაფებულ კვალს ტოვებდა 
უკან. შემოაღამდათ. უმთვარო იყო ღამე. ზოგი აწუწუნდა, – ვი-
ღუპებითო. სუფეტმა იარაღი აჰყარა მათ და ფარეშებს გადას-
ცა. შლამმა იმატა. მეომრები საპალნეებზე შემოსხდნენ, ზოგი 
ცხენის კუდს ჩამოეკიდა. ძლიერნი ჯაბანთ მიათრევდნენ. ლი-
გურიელთა რაზმი ჰოროლის კვრით მიერეკებოდა ქვეით სპას. 
ღამე ჩაქუფრდა. ლაშქარი გზას ასცდა. ყველანი შედგნენ.

მონები დაწინაურდნენ, რომ სუფეტის ბრძანებით აქა-იქ ჩა-
სობილი საყეები მოენახათ. სიბნელეში გაკიოდნენ და სპა შო-
რით მიჰყვებოდა მათ.

ბოლოს მყარი ნიადაგი იგრძნეს ფეხქვეშ. კუნაპეტ ღამეში 
ბუნდოვნად გამოინაკვთა მოთეთრო რკალი. ლაშქარი მაკარის 
ნაპირას აღმოჩნდა. ცეცხლი არ გაუჩაღებიათ, თუმცა სიცივე 
ძვალ-რბილში ატანდა.

შუაღამისას გრიგალი ამოვარდა. ჰამილკარმა მეომრები 
გააღვიძებინა. ბუკისთვის არ ჩაუბერავთ, მეთაურებმა ჩამოუ-
არეს მებრძოლებს და მხარზე ხელის დაკვრით ფეხზე დააყენს 
მთელი ლაშქარი.

ვიღაც ახმახი მდინარეში შევიდა, წელამდე ძლივს მისწვდა 
წყალი. ფონს გასვლა შესაძლებელი იყო.

სუფეტმა ოცდათორმეტი სპილო ჩააყენა მდინარეში განდა-
გან, ერთმანეთისგან ასიოდ ნაბიჯის დაშორებით. დანარჩენი 
სპილოები ქვევით ჩაამწკრივეს წყალწაღებულთა შესაჩერებ-
ლად. მთელმა სპამ თავზევით დაიჭირა იარაღი და სპილოთა 
ორ ზღუდეს შორის გადასერა მდინარე მაკარი. ჰამილკარმა 
შენიშნა, რომ ზენა ქარმა ქვიშა ჩახვეტა კალაპოტში, მდინარე 
ჩახერგა და ბუნებრივი კაშხალი შექმნა.

სუფეტი უტიკის პირისპირ იდგა მაკარის მარცხენა ნაპირ-
ზე. გაშლილ ველზე ადვილი მოსახმარი იყო მისი ლაშქრის 
Mმთავარი ძალა – სპილოები.

მდინარეზე მშვიდობით გადასვლამ ფრთა შეასხა მებრ-
ძოლთ. სურდათ უმალვე თავს დასხმოდნენ ბარბაროსებს. 
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მაგრამ ჰამილკარმა ორსაათიანი შესვენება ბრძანა. მზე რომ 
ამოიწვერა, საომრად დარაზმული ჯარი დაიძრა ველზე. წინ 
სპილოები მიუძღოდნენ ლაშქარს, ქვეითებს ცხენოსნები მიჰყ-
ვებოდნენ, უკან მწყობრი მიემართებოდა.

ხიდთან დაჯრილი ათას ხუთასი მებრძოლი და უტიკაში 
დაბანაკებული ბარბაროსები გაოცდნენ, როცა იხილეს მიწის 
ტორტმანი. ქარბუქმა კორიანტელი დააყენა. ქვევიდან ატა-
ცებული მოთეთრო სილა უშველებელი ნაფლეთებივით ტრი-
ალებდა ჰაერში და დაბლა ეშვებოდა. შემდეგ კვლავ ახვეტავდა 
ქარი ქვიშას და როქის სპისაგან ფარავდა პუნიკურ ლაშქარს. 
კართაგენელებს ჩაჩქნებზე რქები მიემაგრებინათ და ბარბარო-
სებს ეგონათ – ნახირი გვიახლოვდებაო. ზოგს ფრთების ცემად 
მოეჩვენა ლაბადების ფრიალი. ხოლო ისინი, ვისაც დედამიწის 
ზურგზე ბევრი ეხეტიალა, მხრებს იჩეჩავდნენ, – მოჩვენება ან 
წირი თუაო, – ამბობდნენ.

ამასობაში რაღაც უცნაური და უსაშველოდ დიდი მოიწევდა 
წინ. ამონასუნთქივით მსუბუქი ორთქლი განეფინა უდაბნოს. 
მზე კარგა ამოწვერილიყო და აშუქებდა იქაურობას. მოფარფა-
ტე მკვეთრი ნათელი იღვრებოდა ზეცის სიღრმეში, საგნებს ბუ-
რავდა, აძნელებდა მანძილის თვალდათვალ შეტყობას. ვეებერ-
თელა მინდორი გადაშლილიყო მზერამიუწვდომელ სივრცეში. 
მიწის ოდნავ შესამჩნევი რყევა აღწევდა ცის კიდემდე, სადაც 
ფართო ლურჯი ზოლი არშიასავით გასდევდა თვალსაწიერს. 
ყველამ იცოდა, რომ ზღვა იყო იქ. ბარბაროსთა ორივე ლაშქა-
რი კარვებიდან გამოეფინა და მოფუთფუთე სივრცეს მიაჩერ-
და. უკეთ რომ დაენახათ, უტიკაში დაბანაკებულნი ყორეზე 
ძვრებოდნენ.

როგორც იქნა, გაარჩიეს წერტილებით მოწინწკლული ერთ-
მანეთის გადამკვეთი ზოლები, რომლებიც თანდათან იზრდე-
ბოდა და ფართოვდებოდა. რაღაც მაღალი და შავი მოირწეოდა. 
უეცრად ოთხკუთხა ბუჩქები გამოჩნდა. ეს იყო ამოწვდილი 
მახვილები და სპილოები. `კართაგენელები!~ – ყველამ ერთხ-
მად წამოიყვირა. უტიკასა და ხიდთან დაბანაკებული მეომრები 
ბუკისა და ბრძანების გარეშე არევ-დარეულნი გაექანნენ, რათა 
ერთად შესტაკებოდნენ ჰამილკარს.

მისი სახელის გაგონებაზე სპენდიუსი აცახცახდა.
– ჰამილკარი! ჰამილკარი! – იმეორებდა აქოშინებული, – გა-

საქცევი გზა არაა! სადაა ახლა მათო! რა ვქნა, რა ვიღონო?!
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მოულოდნელმა თავდასხმამ და სუფეტის წინაშე ძრწოლამ 
სულით ხორცამდე ააფორიაქა იგი. აუცილებელი იყო სასწრა-
ფო გადაწყვეტილების მიღება, – ამან მთლად გააოგნა სპენ-
დიუსი. ხედავდა თავის თავს, ათასი მახვილით განგმირულს, 
თავმოკვთილს, მკვდარს. მაინც მას უხმობდა ლაშქარი. ოცი-
ათასიანი სპა მზად იყო მას გაჰყოლოდა. სპენდიუსი აღაშფოთა 
თავისმა სიმხდალემ, გამარჯვების იმედით გონს მოეგო და ნე-
ტარების მოლოდინში ეპამინონდასზე უფრო სწორუპოვარ გმი-
რად წარმოიდგინა თავი. გაფითრება რომ დაეფარა, ფერგამკ-
რთალ ლოყებზე ჭიაფერი წაისვა; საბარკული შეიკრა, ბეგთარი 
შეიმოსა, ბარძიმით ღვინო გადაკრა და უტიკისკენ დაძრულ 
სპას გამოუდგა.

ორი ლაშქარი ისე მალე შეერწყა ერთმანეთს, რომ სუფეტ-
მა ჯარის საომრად დაწყობა ვეღარ მოასწრო. ჰამილკარმა 
ნაბიჯს უკლო. სპილოები შედგნენ. ისინი მძიმედ იქნევდნენ 
სირაქლმას ფრთებით მორთულ თავებს და მხრებზე იცემდნენ 
ხორ თუმებს.

სპილოებს შორის სიღრმეში ქვეითთა რაზმები მოჩანდა. 
უფრო შორს გაირჩეოდა კლინაბართა უშველებელი ჩაჩქნები, 
მზეზე მოელვარე სატევრები, თორნ-აბჯარი, ჯიღები და აფრი-
ალებული ალმები. კართაგენელთა თერთმეტი ათას სამას ოთ-
ხმოცდათექვსმეტკაციანი ლაშქარი გვერდებში შემჭიდროებუ-
ლიყო და ოთხკუთხა გრძელ ზოლს ქმნიდა. ამიტომ ჯარი ძლივს 
იტევდა სპილოებს.

მათი სისუსტის ხილვაზე ბარბაროსები უნაპირო სიხარულს 
მიეცნენ. ისინი ხომ სამჯერ აღემატებოდნენ პუნიკურ ლაშქარს. 
ჰამილკარი არ ჩანდა. ეგებ დარჩა? თუმცა სულ ერთი არაა! ამ 
ჩარჩ-ვაჭრებისადმი ზიზღმა მთლად გააკაჟა როქის სპა, ვაჟკა-
ცური ცეცხლი შეუნთო. სპენდიუსი ბრძანებას ვერ ასწრებდა, 
რომ მეომრები თავად ხვდებოდნენ საბრძოლო ფანდს და მოქ-
მედებდნენ კიდეც.

ბარბაროსები გრძელ მწკრივად გაიშალნენ და პუნიკური 
ლაშქრის რიგებს გასცდნენ, რათა ერთიანად გარემოეცვათ 
იგი. მაგრამ სამასიოდ ნაბიჯზე რომ მიუახლოვდნენ კართაგე-
ნელებს, სპილოებმა შემოტევის ნაცვლად პირი უკან იბრუნეს; 
კლინაბარებმაც ზურგი შეაქციეს ბარბაროსებს და სპილოებს 
გაედევნენ. როქის სპის გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა, როცა 
მშვილდოსნებიც მათ გაჰყვნენ კვალდაკვალ. კართაგენელნი 
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ძრწიან, გარბიან, უკან იხევენ! ბარბაროსთა სპამ გამაყრუებე-
ლი ყიჟინა დასცა. ცალკუზა, ღურკან აქლემზე შემომჯდარი 
სპენდიუსი გაყვიროდა: `ოჰო, ასეც ველოდი! წინ გასწით, წინ!

უეცრად სეტყვასავით დაიძრა სათხედები, ალმოდებული 
ქეიბურები, შურდულებით განატყორცნი ქვები. გავაში ისარ-
გარჭობილი სპილოები გაცოფებულნი გარბოდნენ და მტვრის 
კორიანტელში ისე უჩინარდებოდნენ, როგორც აჩრდილები 
ღრუბლის ფთილებში.

შორიდან მოაღწია ლაშქრის გუგუნმა. იგი მალე ნაღარის გამ-
ყივანმა მოძახილმა დაფარა. წინ განფენილი, ბუღში გახვეული 
მოფუთფუთე სივრცე უფსკრულივით იზიდავდა ბარბაროსებს. 
ზოგი გადაეშვა კიდეც. გამოჩნდა მებრძოლთა მწყობრი რაზ-
მები. ბარბაროსებმა დაინახეს, როგორ მორბოდნენ ქვეითნი, 
როგორ მოაგელვებდნენ რაშებს მხედრები.

ჰამილკარმა ჯარი ნაწილებად დაქსაქსა. სპილოებს, ქვე-
ითებსა და მხედრებს შუალედებში უნდა გაევლოთ და გვერ-
დებიდან დასხმოდნენ მტერს. ისე კარგად გაითვალისწინა მათ 
შორის მანძილი, რომ, ვიდრე როქის სპა მიუახლოვდებოდა, 
კართაგენლთა ლაშქარი ერთ სწორ ხაზზე გამწკრივდა.

შუაში იდგა ყოველი მხრიდან თექვსმეტ-თექვსმეტი კაცი-
საგან სწორკუთხედად შეკრული ყოლბი. აქა-იქ გამოშვერილ 
მახვილებს შორის მოჩანდნენ მწკრივთა მეთაურები. პირველ 
ექვს მწკრივში მებრძოლებს შუბები გადაეჯვარედინებინათ და 
ბუნისთვის შუაში ჩაევლოთ ხელი. მომდევნო ათ რიგში მეწინა-
ვეთა მხრებზე გაედოთ ჰოროლები და ისე მოაბიჯებდნენ. სახე 
ნახევრად დაფარული ჰქონდათ ჩაფხუტით, მარჯვენა ფეხზე 
ბრინჯაოს საბარკული ერტყათ, ცილინდრის ფორმის ვეება 
ფარები მუხლებამდე სწვდებოდათ. ოთხკუთხა მწყობრი ფეხ-
შეწყობილად მოიწევდა წინ, მძვინვარე მხეცს ჰგავდა და მანქა-
ნასავით ზუსტად მოქმედებდა. სპილოთა ორი წყება გარს ერტ-
ყმოდა ყოლბს. სპილოები ზანტად შეირხეოდნენ ხოლმე და რუხ 
კანში ჩარჩენილ ისრის ნამტვრევებს იცილებდნენ. სპილოების 
ზურგზე თეთრი ფრთების კონებს შუა წამოსკუპული ინდო-
ელები კაუჭიანი ჭოკით აკავებდნენ მათ. გოდლებში ჩამალული 
მოისრები ვეებერთელა მოზიდულ მშვილდთაგან ტყორცნიდ-
ნენ ქეიბურებს, რომელთაც ალმოდებული ძენძი ჰქონდათ შე-
მობლარდნილი. სპილოების მარჯვნივ და მარცხნივ მოქროდ-
ნენ მეშურდულენი. თითო შურდული მხარიღლივ გადაეგდოთ 
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და თეძოზე სთრევდათ, მეორე თავზე დაემაგრებინათ, მესამე 
კი ხელში მოემარჯვებინათ. შემდეგ კლინაბარები მოემართე-
ბოდნენ. თითოეულ მათგანს ზანგი ამოსდგომოდა გვერდში; 
ლახვრები ცხენის ყურებს შორის ეჭირათ; ბედაურები ისევე 
იყვნენ ჩამსხდარნი ოქროში, როგორც მათი პატრონები. მოშო-
რებით ცხენებს მოაჭენებდნენ მსუბუქად შეიარაღებული მხედ-
რები. ფოცხვერის ტყავის ფარებიდან მოჩანდა წამახული პირი 
მახვილისა, რომელიც მარცხენა ხელში ეპყრათ. ტარენტელები 
მოუძღოდნენ ერთმანეთს გადაბმულ ორ-ორ ბედაურს და ორი-
ვე კიდიდან ერტყმოდნენ მებრძოლთა მტკიცე ზღუდეს.

კართაგენელთაგან განსხვავებით, ბარბაროსებმა ვერ შე-
ინარჩუნეს წესრიგი. მეტისმეტად გაზიდული მწყობრი და-
იტალღა და აქა-იქ გაითიშა. სირბილისაგან აქოშინებული მეომ-
რები სულს ძლივს იბრუნებდნენ.

პუნიკური ლაშქარი ტორტმანითა და ლახვრის ძგერებით 
დაიძრა. ძლიერმა შემოტევამ შუაში გადრიკა ბარბაროსთა ისე-
დაც შეთხელებული რიგები.

კართაგენის ჯარი გაიშალა მათ გარშემოსაცველად. სპილო-
ები გამოეშურნენ. წაფერდებული შუბებით გააპეს ბარბაროსე-
ბი. ორად გაკვეთილი ლაშქარი ძრწოლამ აიტანა. შურდულისა 
თუ ისრის ტყორცნით კართაგენელები ფრთებისკენ მიერეკე-
ბოდნენ მათ. კართაგენელთა მოსაგერიებლად მხედრობა არ 
გასწვდათ. კლინაბართა მარჯვენა რაზმთან მორკინალი ორასი 
ნუმიდიელის გარდა ყველა ცხენოსანი ხელფეხშეკრული აღ-
მოჩნდა, ადგილიდან დაძვრაც კი ვერ შეძლეს. ხიფათი ელოდა 
როქის სპას. სასწრაფოდ უნდა ეღონათ რამე.

სპენდიუსმა ბრძანა, ერთდროულად ორმხრივ შევუტიოთ, 
ეგებ გასწვრივ გავკვეთოთო მტერი. მაგრამ ყველაზე ვიწრო 
მწკრივები გასრიალდნენ სიგრძივ გაზიდულ რიგებს შორის და 
ადრინდელ ადგილს დაუბრუნდნენ. კართაგენელთა ლაშქარი 
ახლა გვერდიდან შემოუბრუნდა ბარბაროსებს. იგი აქედანაც 
ისეთივე შიშისმგვრელი იყო, როგორც წინიდან.

როქის ლაშქარმა ლახვრები მოიმარჯვა, მაგრამ უკან შე-
მომდგარი ცხენოსნები აფერხებდნენ, ბორკავდნენ მას. კარ-
თაგენელები სპილოებს ეყრდნობოდნენ. ისინი შემჭიდროვდ-
ნენ, მერე სიგრძივ გაიშალნენ; ხან ოთხკუთხად ეწყობოდნენ, 
ხან კონუსის, რომბის, ტრაპეციის, ხან კი პირამიდის ფორმას 
იღებდნენ. ორმაგი შინაგანი მოძრაობა განუწყვეტლივ გას-
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დევდა მწყობრს ერთი ბოლოდან მეორემდე. უკან მდგომნი წინ 
მიიწევდნენ, წინამავალნი – დაკოდილნი და ილაჯგაწყვეტილ-
ნი – უკან იხევდნენ. ბარბაროსებმა ფეხი ვერ მოიცვალეს. კარ-
თაგენელებმა გადათელეს ისინი. ბრძოლის ველი ჰგავდა უკი-
დეგანოდ გადაშლილ ოკეანეს, რომელშიც აქა-იქ ტივტივებდა 
მეწამული ჯიღები და თევზის ქერეჭის მსგავსი ბრინჯაოს ჯავ-
შანი; მოელვარე ფარები აქაფებული ვერცხლოვანი ნაკადის 
ზვირთებს  წააგავდა. დროდადრო ერთი ბოლოდან  მეორის-
კენ  დაიძვროდაUუშველებელი ტალღა და მერე კვლავ უკან მი-
ედინებოდა. შუაგულში უძრავად რჩებოდა რაღაც მძიმე მასა. 
ლახვრები გადაიხრებოდა და იმართებოდა. ისე გამალებით იქ-
ნევდნენ გაშიშვლებულ ხმლებს, რომ მხოლოდ მახვილის პირის 
გაელვებას თუ მოჰკრავდა კაცი თვალს. მხედართა ჯგუფები 
აპობდნენ წრეებს, რომლებიც უეცრად კვლავ იკვრებოდა მათ 
უკან.

   ჰაერში მოზუზუნებდა ტყვიის ბირთვები და თიხის გუნდე-
ბი, მეთაურთა ძახილს, ბუკის კვრასა და ქნარის გულისმომწყ-
ლველ ხმებს ფარავდა, თავის ქალას უპობდა და ტვინს ანთხე-
ვინებდა მებრძოლთ. დაჭრილნი ცალი ხელით ფარს იშველიებ-
დნენ, მეორით დაბლა დაშვებული ხმლები ეჭირათ. ზოგი სისხ-
ლის გუბეში ეგდო და თავს აბრუნებდა, რათა ქუსლები დაეკბი-
ნა მტარვალთათვის. ისეთი ჩოჩქოლი იყო და ისეთი ბუღი იდგა, 
ძაღლი პატრონს ვერ იცნობდა. ლაჩრებმა ტყვედ დანებება 
დააპირეს, მაგრამ დანარჩენებმა ყურიც კი არ ათხოვეს მათ. 
უიარაღო მეომრები შიშველი ხელებით ეძგერნენ ერთმანეთს. 
ტანი ტანს გადაეჯაჭვა, თორნ-აბჯარში გამომწყვდეული მკერ-
დი მკერდს ეხეთქებოდა; უკან თავგადაგდებული ცხედრებიღა 
შერჩათ მებრძოლებს მკლავებში. ომბრიელთა სამოცკაციანი 
რაზმი არ დაბნეულა, უდრეკი მეომრები კბილთა ღრჭნით შეებ-
ნენ მტერს და ზედიზედ უკუაქციეს ორი სინტაგმა. ეპირელი 
მწყემსები კლინაბართა მარცხენა რაზმისკენ გაცვივდნენ, ფა-
ფარში ჩაავლეს ხელი მათს ცხენებს და კომბლები მოუქნიეს. 
ყალყზე შემდგარმა რაშებმა ძირს დაანარცხეს მხედრები და 
ველად გაიჯირითეს. თავგზაარეული მეშურდულენი გაიფანტ-
ნენ. მწყობრს რყევა დაეტყო, მეთაურები ანგარიშმიუცემლად 
დარბოდნენ, მუჯლუგუნს ჰკრავდნენ მებრძოლთ. ბარბაროსე-
ბი მწყობრში დგებოდნენ, თავს იყრიდნენ, უკან ბრუნდებოდ-
ნენ. ძლევა მათ მხარეს გადაიხარა.



168

უეცრად შემზარავი კივილი, სალმობისა და რისხვის ხმა 
გაისმა. ორ მწკრივად ჩარიგებული სამოცდათორმეტი სპილო 
გამოქანდა. ჰამილკარმა შეიცადა და, როცა ბარბაროსები ერ-
თად შეჯგუფდნენ, მაშინ მიუსია სპილოები. ინდოელი მარეკები 
ისე გააფთრებით ჩხვლეტდნენ მათ, რომ საცოდავ ცხოველებს 
სისხლი წასკდათ უშველებელი ყურებიდან. სურინჯით შეფე-
რილი წითელი ძლოკვების მსგავსი ხორთუმები აპრიხეს. ზურ-
გზე თოქალთო და მკერდზე აკინაკი ჰქონდათ დამაგრებული; 
ხმალივით მოგრეხილ რკინის ზოდებს წაეგრძელებინა მათი 
ეშვები. სპილოები პილპილის, ღვინისა და გუნდუკის ნაზავით 
დაეთროთ, რათა მძვინვარება მომატებოდათ. მოეშურებოდ-
ნენ, აჟღრიალებდნენ შიბად ასხმულ ზანზალაკებს და ბრდღვი-
ნავდნენ. მარეკნი თავს დრეკდნენ გოდლებიდან ნატყორცნ ალ-
მოდებულ ქეიბურთა სეტყვის ასაცილებლად.

უკეთ რომ გამკლავებოდნენ მტერს, ბარბაროსები ერთად 
დაჯრილნი ეკვეთნენ. გაავებული სპილოები შეიჭრნენ როქის 
სპის რიგებში. მათ სამკერდულებზე დამაგრებული საწერტე-
ლი ხომალდის ქიმივით აპობდა ლაშქარს. სპილოები ხორთუ-
მებით აშთობდნენ მებრძოლთ; მიწიდან აიტაცებდნენ კაცს, 
თავზე გადაიტარებდნენ და გოდოლში მოკალათებულ მეომ-
რებს აწვდიდნენ, ეშვებით ფატრავდნენ ბარბაროსებს და მაღ-
ლა ისროდნენ. გამოცვენილი ნაწლავები ანძაზე გამობმული 
ბაგირივით ეკონწიალებოდა სპილოთა ეშვებს. როქის მეომრე-
ბი ცდილობდნენ თვალები დაეთხარათ, სახსრები გადაეჭრათ 
მათთვის. ზოგი სპილოს მუცელთან მიფორთხდებოდა, ვადამ-
დე ატაკებდა მახვილს და ბოლოს მისი ფეხებით დაჯეკნილი 
ღაფავდა სულს. უფრო გაბედულნი ღვედებზე ჩამოეკიდნენ 
სპილოებს, ალმური ედებოდათ, ქვისა თუ ისრის წვიმა აწვიმ-
დათ, მაინც განაგრძობდნენ ღვედების გადახერხვას და სპილო-
თა ზურგზე შედგმული ძეწნის ხუხულები შეუმტკიცავი ქვით 
ნაგები კოშკებივით ნაწილ-ნაწილ იშლებოდა. მარჯვენა კიდეში 
მომწყვდეული თოთხმეტი სპილო ჭრილობებმა გაახელა. ისინი 
შემობრუნდნენ და უკანა რიგი გადაქელეს. ინდოელებმა ურო 
და საჭრეთელი მოიმარჯვეს და სპილოებს მძლავრად ჩასცეს 
კეფაში.

ვეება ცხოველები შეტორტმანდნენ, ერთიმეორეზე იწყეს 
ცვენა და მალე გორა აღიმართა. ჯაჭვ-ჯავშნისა და ლეშის ამ 
ზედახორაზე შედგა ერთი უშველებელი სპილო, `ბაალის რის-
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ხვად~ ხმობილი; ფეხი ჯაჭვით დაბორკოდა, დაღამებამდე იყო 
ასე გაბაჯიჯებული, ცალ თვალში ისარჩასობილი და დრტვი-
ნავდა.

სხვა სპილოები დამპყრობლებივით ხოცვა-ჟლეტით იკლავ-
დნენ ჟინს, ყველაფერს თავქვე ამხობდნენ, ფეხით თრგუნავ-
დნენ, თელავდნენ; დაგეშილნი ეცნენ გვამებს, ნამუსრევს. ირ-
გვლივ შემოსეული მეომრები რომ უკუეგდოთ, უკანა ფეხებს 
დაყრდნობოდნენ სპილოები და განუწყვეტლივ ტრიალებდნენ, 
თან წინ მიიწევდნენ. კართაგენელთ ძალა შეემატათ. ბრძოლა 
განახლდა.

ბარბაროსები შესუსტდნენ, ბერძენმა ჰოპლიტებმა იარაღი 
დაყარეს. ჯარი შიშმა აიტანა. მეომრებმა სპენდიუსს მოჰკრეს 
თვალი. ზურგში ორი ხანჯალი გაეყარა თავისი ღურკანი აქლე-
მისთვის, ზედ გადამხობოდა და მიერეკებოდა. მაშინ ყველანი 
ფრთებს მიაწყდნენ და უტიკის მხარეს ქნეს პირი.

ცხენები ისე გაქაფულიყვნენ, რომ კლინაბარები აღარ დას-
დევნებიან გაქცეულ ლაშქარს. წყურვილით გაწამებული ლი-
გურიელები ყვირილით მიიწევდნენ მდინარისაკენ. სინტაგმათა 
შორის გამომწყვდეულ კართაგენელებს ნაკლები ჭირი გარდახ-
დათ. ისინი ფეხებს აბაკუნებდნენ, გულს აკლდათ, რომ შურის-
გების შესაძლებლობა ეცლებოდათ ხელიდან, და მდევრად გა-
მოუდგნენ როქის სპას.

ჰამილკარი გამოჩნდა.
სადავეებით იურვებდა ვერცხლის ავშარაამოდებულ თავის 

სხურებულ ულაყს, რომელიც ოფლში ცურავდა. მუზარადის 
რქებზე მიმაგრებულ ფოჩებს აფრიალებდა უკან ქარი. მარც-
ხენა თეძოსთან თავისი ოვალური ფარი ჰქონდა. სამკაპა ჰორო-
ლის ერთი შექნევით შეაჩერა სპა.

ტარენტელნი ელვის უსწრაფესად მოახტნენ მარქაფა ცხე-
ნებს და მარჯვნივ და მარცხნივ, მდინარისა და ქალაქის მხარეს 
გაქუსლეს.

კართაგენელთა ლაშქარმა დაუბრკოლებლად გააცამტვერა 
მოსისხლე სპის ნაშთები. ხმალი რომ გაიელვებდა, ბარბაროსე-
ბი თვალებს ხუჭავდნენ და ყელს ახვედრებდნენ გამოსაღადრა-
ვად. ზოგი უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე იცავდა თავს. ისინი 
ცოფიანი ძაღლებივით შორიდან ჩაქოლეს ქვით. ჰამილკარმა 
ბრძანა ტყვე წამოასხითო. მაგრამ მებრძოლებს ისეთ სიამეს 
გვრიდა ბარბაროსთა სხეულში მახვილის ძგერება, რომ უჭირ-
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დათ დაყაბულება. დასცხათ. აბჯარი შემოიძარცვეს და ველზე 
გასული მთიბავებივით იქნევდნენ ხმლებს. სულის მოსათქმე-
ლად შეჩერდნენ და თვალი გააყოლეს მხედარს, რომელიც რაშს 
მიაგელვებდა და ფეხდაფეხ მისდევდა გაქცეულ ჯარისკაცს. 
მალე წამოეწია კიდეც, თმებში ჩაავლო ხელი, ერთხანს ასე ეჭი-
რა, შემდეგ ჩუგლუგით წააგდებინა თავი.

ღამე ჩამოწვა. ბნელმა შთანთქა ორივე ლაშქარი. შორს, 
თვალსაწიერთან, გაქცეული სპილოები დაბორიალებდნენ. 
გოდლები ხრჩოლავდა. ალმოდებული სპილოები მრუმეში აქა-
იქ გაიელვებდნენ სქელ ნისლში მბჟუტავი შუქურებივით. ველ-
ზე არაფერი იძვროდა. მდინარე ჩქეფდა მხოლოდ, მოკლულთა 
გვამებისგან ადიდებულიყო და ზღვაში მიეზიდებოდა ნადავლს.

***

ორ საათს შემდგომ მათოც გამოჩნდა. ვარსკვლავთა შუქზე 
გაარჩია მიწაზე წაწოლილი, სიგრძივ გაზიდული უთანაბრო 
გროვები.

ეს ბარბაროსთა სპა იყო. დაიხარა. ყველა დახოცილი იყო. 
ხმამაღლა შესძახა. არვინ გამოხმაურებია.

მათო ჰიპო-ზარიტიდან ალიონზე გამოემართა თავისი ლაშქ-
რიანად, რათა თავს დასხმოდა კართაგენს. სპენდიუსის ჯარს 
მიეტოვებინა უტიკა და ქალაქის მკიდრნი საალყო მანქანების 
დაწვას შესდგომოდნენ. ყველა თავგანწირვით იბრძოდა. ხიდი-
დან მოღწეულმა ღრიანცელმა უცნაურად იმატა. მათო უმოკ-
ლესი გზით მთა-მთა დაიძრა. ბარბაროსები ველით იხევდნენ 
და ამიტომ არავინ შემოჰყრია გზად.

მის წინ ბნელში გამოიკვეთა პატარა პირამიდის მსგავსი 
ჩრდილები. დაბლა, მდინარის გაღმა, კოცონებს მოჰკრა თვა-
ლი. როგორც ჩანდა, კართაგენელები ხიდს უკან დაბანაკებუ-
ლიყვნენ და ბარბაროსთა გასაცრუებლად სუფეტს მეორე ნა-
პირზე გაემართა საგუშაგოები.

მათო შეუსვენებლივ მიიწევდა წინ. მოეჩვენა, თითქოს პუ-
ნიკური ალმებიც გაარჩია. შუბის ბუნებზე წამოცმული ცხენის 
თავებიც გამოჩნდა, ბუნი არ ჩანდა და თავები უძრავად იყო 
გამოკიდებული ჰაერში. შორიდან აღწევდა ბუბუნი, ისმოდა 
ტკბილი დვრინი და სასმისთა ჭახუნი.

მათო ვერ მიმხვდარიყო, სად იყო ან როგორ მოეძია სპენ-
დიუსი. სევდა შემოაწვა, შეძრწუნდა, უკუნეთ ბნელში იყო ჩა-
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კარგული, პირი იბრუნა და იმავე გზას დაადგა, რომლითაც 
მოვიდა. ირიჟრაჟა. მთის თხემიდან მათომ ქალაქი დაინახა. 
ჩამწვარ-ჩანახშირებული საალყო მანქანები გოლიათების ჩონ-
ჩხებივით მიყრდნობოდნენ გალავანს.

ყველანი გატრუნულიყვნენ, ღონემიხდილნი იყვნენ და ისვე-
ნებდნენ. კარვებთან მებრძოლებს შორის პირაღმა გაშხლართუ-
ლიყვნენ ნახევრად შიშველი კაცები და ეძინათ. ზოგს სასთუმ-
ლად აბჯარი ამოედო და ხელებში ჩაერგო თავი; ზოგი სისხლში 
გათხვრილ ფეხსახვევებს იძრობდა. მომაკვდავნი თავს იქნევდ-
ნენ, დაჭრილები ძლივს მიხანხალებდნენ მათთვის წყლის მოსა-
ტანად. საცალფეხო ბილიკებზე ბოლთას სცემდნენ გათოშილი 
გუშაგები, რომ ოდნავ მაინც შემთბარიყვნენ, ანდა იდგნენ და 
ცისკიდურს გასცქეროდნენ. მხარზე შუბები გაედოთ, სასტიკი 
იერი ჰქონდათ.

ორ ლატანზე გადაჭიმული კარვის ნახევის ქვეშ მიაგნო მათომ 
სპენდიუსს, ხელები მუხლებზე შემოეწყო და თავი ჩაექინდრა.

კარგა ხანს კრინტი არ დაუძრავთ.
ბოლოს მათომ წაილუღლუღა:
– დაგვამარცხეს!
სპენდიუსმა მოგუდული ხმით უგემურად მიუგო:
– ჰო, დაგვამარცხეს!
ყველა დანარჩენ შეკითხვაზე სასოწარკვეთილი იქნევდა 

თავს.
ისმოდა ოხვრა და ხროტინი. მათომ კარვის ნახევი გადასწია. 

მებრძოლთა დანახვაზე მოაგონდა ამავე ადგილას მომხდარი 
მეორე უბედურება. კბილთა ღრჭენით ეცა სპენდიუსს:

– უბადრუკო! ერთხელ უკვე ხომ...
სპენდიუსმა გააწყვეტინა:
– არც მაშინ იყავ აქ.
– ღვთის რისხვაა სწორედ! – დაიღრიალა მათომ, – ბოლოს 

და ბოლოს მოვიხელთებ სადმე! დავჯაბნი! მოვკლავ! ეჰ, ნეტავ 
აქ ვყოფილიყავ! – უნებურად ბრძოლას რომ გაერიდა, დამარც-
ხებაზე მეტად ეს უმღვრევდა გულს.

– არა, მაინც კართაგენელებმა როგორ გვაჯობეს?!
მონაყოფილმა ბრძოლის მსვლელობა მოუთხრო. მათო შფო-

თავდა, თითქოს თვალნათლივ ხედავდა ყოველივეს. უტიკის 
ლაშქარს ხიდისკენ გაქცევის ნაცვლად უკნიდან უნდა შემოევ-
ლო ჰამილკარისთვის.
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– ეჰ, ვიცი. – უპასუხებდა სპენდიუსი.
– მწყობრის სიღრმე უნდა გაგედიდებინა, ქვეითნი არ უნდა 

გადაგესროლა განზე. ამით ხომ გზა დაუცალეთ სპილოებს?! 
უკანასკნელ წუთსაც კი შეიძლებოდა ყველაფრის გამოსწორე-
ბა. რა ძალა გადგათ, რომ მოკურცხლეთ!

– იგი ვიხილე, – მიუგო სპენდიუსმა, – წითელი მოსასხამი 
ებურა. ხელები ზეაღაპყრო, მტვრის კორიანტელში გამოიკვე-
თა. არწივს ჰგავდა, ლაშქართა ყოლბის გასწვრივ ირაოს სცემ-
და თითქოს. მისი თავის გაქნევაზე სპა იჯრებოდა და გვეკვეთე-
ბოდა. ჯარმა გადაგვქელა, ერთმანეთს შეგვატაკა. ჰამილკარმა 
შემომხედა და გული გამეყინა, თითქოს სატევარი გამიყარესო.

– განგებ თუ შეარჩია ეს დღე, – წაიჩურჩულა მათომ.
ბაასობდნენ, ცდილობდნენ მიმხვდარიყვნენ, ასეთ ცუდ პი-

რობებში რატომ დაიძრა ჰამილკარი. დანაშაულის შესარბი-
ლებლად და თავის გასამხნევებლად სპენდიუსმა განაცხადა – 
იმედი მთლად არ დამწურვიაო.

– კიდეც რომ დაგწურვოდეს, მე რა მენაღვლება! – შესძახა 
მათომ, – იცოდე, მარტოდმარტო განვაგრძობ ბრძოლას.

– მეც! – წამოიჭრა ბერძენი. დააბოტებდა, თვალები აუციმ-
ციმდა, უცნაურად გაიღიმა და ტურასავით გაურისინდა სახე.

– თავიდან დავიწყოთ, ნუ მომიცილებ! თაკარა მზეში საომ-
რად არ ვვარგივარ, მახვილთა ელვარება თვალს მჭრის; სენით 
ვარ შეპყრობილი, დიდხანს ვეგდე დილეგში. მაგრამ, აბა, კუ-
ნაპეტ ღამეში მიმიშვი, როგორ ავცოცდე გალავანზე! ციხესი-
მაგრეებში შევაღწევ, მამლის ყივილამდე ამოვჟუჟავ ყველას! 
ოღონდ მანიშნე ვინმე ან რამე, მოსისხლე მტერი, თუნდ განძი 
და, თუ გინდა, ქალი, – გაიმეორა, – ქალი! უფლისწულიც რომ 
იყოს, ფერხთით გაგიგებ შენს სასურველს. ჰანონთან მარცხს 
მაყვედრი. აკი მივუზღე სამაგიერო! გამოტყდი! განა ჩემი კოლ-
ტი ღორისა სპარტელთა მთელ სპაზე მეტად არ წაგვადგა! – აჰ-
ყვა განდიდების სურვილს და თავისი თავის შესაგულიანებლად 
წვლილად ჩამოთვალა, როქის სპისთვის რაც სამსახური გაეწია. 
– სუფეტის ბაღნარში მე უკუვაგდე გალი! მოგვიანებით სიკაში 
ლაშქარი ავამხედრე რესპუბლიკის შიშის გამხელით! გისკონმა 
დაითხოვა მეომრები, მაგრამ მე არ დავანებე ლაპარაკი თარ-
ჯიმნებს. არადა, როგორ ჰქონდათ ენა წაგდებული! ხომ გახ-
სოვს?! კართაგენში შეგიძეღ! ზაიმფი მოგატაცებინე, მასთანაც 
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მე შეგაპარე! კიდევ მეტს ვიქმ, აი, ნახავ! – სპენდიუსმა შეშლი-
ლივით გადაიხარხარა.

მათო თვალდაჭყეტილი შეჰყურებდა, უმძიმდა ასეთ ჯაბან 
და თან საშიშ კაცთან სიახლოვე.

ბერძენმა თითები გაატკაცუნა და ლაღად განაგრძო:
– ევოე! ავდარს დარი მოსდევს. ხან ქვისსამტეხლოებში 

ვღვრიდი ოფლს, ხან კი საკუთარ ხომალდში ოქროს ჩარდახ-
ქვეშ ვსვამდი მასიკს, თითქოს ერთი პტოლემეთაგანი ვყოფი-
ლიყავ. გასაჭირი ამტანობას გვმატებს. ჩვენი ძალისხმევა ბე-
დისწერას ცვილივით მოქნის, მას გამოწრთობილი ხალხი უყ-
ვარს და უკან დაიხევს!

მათოს მიუახლოვდა და ხელი ჩასჭიდა.
– პატრონო, კართაგენელები დაჯერებულნი არიან გამარჯ-

ვებაში. შენს სპას ჯერ არ უომია. შენი მებრძოლები გაგიგონე-
ბენ. დასძარი ისინი! ჩემებიც გამოგყვებიან სამაგიეროს საზღ-
ვევად. სამი ათასი კარიელი და ათას ორასი მეშურდულე შემ-
რჩა. მოისარნიც მრავლად მყვანან! მოვბრუნდეთ, მწყობრის 
შექმნა შეგვიძლია!

მარცხით თავზარდაცემულ მათოს ჯერ ვერაფერი ეღონა, 
პირდაბჩენილი უსმენდა სპენდიუსს, მკერდზე შემოჭდობილი 
ბრინჯაოს თორნი იდრიკებოდა მისი გულის ძგერაზე. ხმალი 
იშიშვლა და დაიგრგვინა:

– მომყევი!
მობრუნებულმა მაცნეებმა ამბავი მოიტანეს, კართაგენე-

ლებს დახოცილები აუკრეფიათ, ხიდი დაუნგრევიათ, თავად 
ჰამილკარი კი არსად ჩანსო.
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თავი მეცხრე

ლაშქრობა

ჰამილკარი ვარაუდობდა, რომ როქის სპა ან უტიკაში და-
უდარაჯდებოდა, ან ხელახლა შემოუტევდა. თავისი ძალები 
ეცოტავა. არც თავდასხმისთვის მიაჩნდა საკმარად და არც 
მტრის მოსაგერიებლად. მოულოდნელი იერიშისგან რომ დაეზ-
ღვია თავი, სამხრეთით გასწია და მდინარის მარჯვენა ნაპირს 
გაუყვა.

მოსახლეობისგან ბარბაროსთა გათიშვა სურდა, ამიტომ ყუ-
რადღება არ მიაქცია ხალხის შფოთს. მთავარია, გარეუბნებში 
გაიტყუოს და გარიყოს როქის სპა, მერე თავს დაეცემა და ერ-
თიანად მოსრავს.

ორ კვირაში დააშოშმინა ტუქაბერსა და უტიკას შუა მომწყვ-
დეული უბნები; დააზავა ტანიქაბაბი, ტუსურაჰი, გაქა და კიდევ 
დასავლეთის სხვა ქალაქები. შემოიმტკიცა მთებში გაშენებუ-
ლი ზუნგარი, თავისი ტაძრით განთქმული ასური და ტვიით ნა-
ყოფიერი ჯერაადო. დაბებმა – თაპიტისმა და ჰაგურმა – დეს-
პანი გამოუგზავნეს სუფეტს. სოფლებიდან გლეხკაცები გა-
მოეგებნენ ჰამილკარს, საჭმელ-სასმელს სთავაზობდნენ, ემუ-
დარებოდნენ – დაგვიფარეო; ბარბაროსთა ძვირის ხსენებაში 
იყვნენ და ფეხებს უკოცნიდნენ სუფეტსაც და მის მეომრებსაც. 
ზოგს ბარბაროსთა თავებით დატენილი ტომრები მოჰქონდა, 
ირწმუნებოდნენ – ჩვენი დახოცილიაო, ნამდვილად კი გვამებს 
დააყრევინეს თავები. გაქცეულ ბარბაროსებს გზა დაბნეოდათ. 
წანწალში აქა-იქ ჩამკვდარიყვნენ და მოსახლეობა ზეთისხილის 
ჭალებსა თუ ზვრებში პოულობდა ცხედრებს.

ხალხის გასაოცებლად ჰამილკარმა გამარჯვების მეორე 
დღესვე ბრძოლის ველზე ხელში ჩაგდებული ორი ათასი ტყვე 
გაგზავნა კართაგენში. ისინი ას-ას კაციან გრძელ მწკრივე-
ბად ჩარიგებულნი მიდიოდნენ. ზურგზე გადებული ბრინჯაოს 
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კვერთხი, რომლებზედაც ხელები ჰქონდათ გაკრული, ქედზე 
ებჯინებოდათ. სისხლჩამომდინარე დაჭრილები ძლივს მილას-
ლასებდნენ. უკან მხედრობა მიჰყვებოდა და მათრახის ცემით 
მიერეკებოდა მათ.

კართაგენი სიხარულმა აიტანა. ხმა დაირხა, ექვსი ათასი 
ბარბაროსი აღარაა ცოცხალთა შორის, დანარჩენები დიდხანს 
ვერ გაგვიმკლავდებიან, ომი დასრულებულიაო. ქუჩებში გა-
მოფენილი ხალხი ერთმანეთს ეხვეოდა. პატეკ ღმერთთა სახე-
ები ერბოთი და დარიჩინით შეთითხნეს მადლიერების ნიშნად. 
თვალებგადმოკარკლულ, ღიპიან და მკლავებგაშლილ კერპებს 
სიცოცხლე შემატა ახალმა საღებავმა, თითქოს მათაც წილი 
ედოთ ერის სიხარულში. შეძლებულებმა სახლის კარები და-
აღეს. ტაძრები მთელ ღამეს გაჩირაღდნებული იყო. ქალღმერ-
თის მსახურნი მალქაში ჩამოვიდნენ, მებოძირებზე ნეკერჩხლის 
კვარცხლბეკები აღმართეს და სახელდახელოდ გამართულ ამ 
სარეცლებზე ავხორცობდნენ. გამარჯვებულებს მიწები და-
ურიგეს, მსხვერპლს სწირავდნენ მელქარტს. მოსახლეობამ სა-
მასი ოქროს გვირგვინი მიართვა სუფეტს. ბარკას თანამზრახ-
ველები უფრო მეტი პატივის მიზღვას ცდილობდნენ მისთვის.

ჰამილკარმა უხუცესები წააქეზა, რომ ოტარიდთან ეთათბი-
რათ და ყველა ტყვე ბარბაროსი გაეცვალათ კართაგენელებზე. 
ოტარიდის მოლაშქრე ლიბიელები და მომთაბარენი ხეირიანად 
არც კი იცნობდნენ იტალიელ თუ ბერძენ მეომრებს. რაკი რეს-
პუბლიკამ უამრავი ტყვე შეაძლია სამუქფოდ ასე ცოტა კარ-
თაგენელში, მათ დაასკვნეს – ჩვენი მებრძოლები უვარგისნი 
არიან, კართაგენელ ტყვეებს კი განუზომელი ფასი ადევთო, და 
ოტარიდმა მახეში გაბმას უარი არჩია.

მაშინ უხუცესებმა ტყვეთა დასჯა გადაწყვიტეს, თუმცა სუ-
ფეტი უსტარით იტყობინებოდა, ტყვეებს ნუ დახოცავთო: თა-
ვის ლაშქარში უნდოდა რჩეულთა მიღება და მერე მათი საშუ-
ალებით დანარჩენ ბარბაროსთა გადაბირებას აპირებდა, მაგ-
რამ საერთო სიძულვილმა ჩაუშალა თადარიგი.

ორი ათასი ტყვე ბარბაროსი მაპალებში წაასხეს და საფლა-
ვის ქვებს მიაბაწრეს. მოვაჭრენი, მზარეულები, ოქრომკედის 
ოსტატნი, დიაცნი, ბალღებიანი ქვრივები – ყველა, ვისაც კი 
სურდა, მიიჩქაროდა ტყვეთათვის ისრის სასროლად. ზოზინით 
უმიზნებდნენ, მშვილდს ასწევ-დასწევდნენ, რათა გაეხანგრძ-
ლივებინათ მათი წამება. ბრბო იჯგვლიმებოდა და ღრიალებდა. 
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ჯალამბრებით მოჰყავდათ დაუძლურებულნი. ზოგს საგზალი 
წამოეღო და დაღამებამდე ფეხს არ იცვლიდა. ბევრი აქვე ათევ-
და ღამეს. სახელდახელოდ გაშლილ კარვებში თვრებოდნენ. 
ზოგმა კაიძალი ფული მოხვეტა მშვილდის გაქირავებით.

ჯვარცმულები არ ჩამოუხსნიათ და საფლავებზე წითელი 
ქანდაკებებივით აღმართულიყვნენ ცხედრები. აღტყინებამ 
მალქის მკვიდრნიც მოიცვა. ისინი ადგილობრივი მოსახლე-
ობის ნაშიერნი იყვნენ და მამულიშვილობას მაინცდამაინც 
არ იჩემებდნენ, მაგრამ ისე მადლიერნი იყვნენ ტყვეთა მარტ-
ვილობით მონიჭებული სიამისთვის, რომ თავი პუნიკელებად 
ჩათვალეს და სამშობლოს ბედით დაინტერესდნენ. უხუცესები 
კმაყოფილნი დარჩნენ, შურისგებამ რომ შეადუღაბა ხალხი.

ღმერთების წყალობაც არ დაჰკლებიათ. ცის ყოველი კიდი-
დან მოეშურებოდნენ ყორნები და უხიაგი ყრანტალით სერავდ-
ნენ ჰაერს. ზეცა დაფარა ყორანთა მოფუთფუთე ღრუბელმა, 
რომელიც კლიპეიდან, რჰადესიდან და ჰერმეუმის კონცხიდან 
მოჩანდა. დროდადრო ღრუბელი იძენძებოდა და შორს მიმო-
ფანტავდა შავ ხვეულებს. ეს იყო მაშინ, როცა არწივი შეითა-
რეშებდა ყორანთა გუნდში. ტერასებზე, გუმბათებზე, ობელის-
კებსა თუ ტაძრის შუბლანებზე აქა-იქ შემომსხდარიყვნენ უშვე-
ლებელი ფრინველები, გასისხლიანებულ ნისკარტში ადამიანის 
სხეულის ნაფლეთები გაეჩარათ.

კართაგენელები იძლებულნი შეიქნენ ჩამოეხსნათ აყროლე-
ბული გვამები. ზოგი ცეცხლს მისცეს, ზოგს ზღვაში გადაუძა-
ხეს და ზენაქარმა ყურის კიდეში, ოტარიდის ბანაკისკენ გარიყა 
ცხედრები.

ასეთმა სისასტიკემ, როგორც ჩანს, შეაძრწუნა ბარბაროსე-
ბი. ეშმუნის ტაძრის გუმბათიდან ჩანდა, როგორ აკრიფეს კარ-
ვები, ფარას თავი მოუყარეს, საპალნე აჰკიდეს სახედრებს და 
იმავ საღამოს მთელი სპა გაეცალა იქაურობას.

                   
***

ცხელი წყაროების მთასა და ჰიპო-ზარიტს შორის მომწყვ-
დეული ლაშქარი ტვიროსის ქალაქებისკენ გზას გადაუკეტავდა 
სუფეტს, თავად კი კართაგენში დასაბრუნებელი გზა ხსნილი 
ექნებოდა.

ამასობაში დარჩენილი ორი ლაშქარი შეეცდებოდა სამხრე-
თის მხრიდან თავს წასდგომოდა ჰამილკარს; სპენდიუსი აღმო-



177

სავლეთიდან შემოუტევდა, მათო – დასავლეთიდან; სამივენი 
შეერთდებოდნენ და ხელში ჩაიგდებდნენ მას. ბარბაროსებს 
მოულოდნელად ახალი ძალა შეემატათ: ნარჰავასი გამოჩნდა 
კუპრით დატვირთული სამასი აქლემით, ოცდახუთი სპილოთი 
და ექვსი ათასი მხედრით.

როქის სპის შესასუსტებლად სუფეტმა საჭიროდ მიიჩნია 
ნარჰავასის სამფლობელოში შფოთის ჩამოგდება. მან კართაგე-
ნიდან პირი შეკრა გუტულიელ აბრაგ მასღაბასთან, რომელიც 
ძალაუფლებას ეძიებდა. პუნიკური თეთრის გაღებით ამბო-
ხი ატეხა ნუმიდიელთა სამეფოში და თავისუფლება აღუთქვა 
მკვიდრთ. მაგრამ ნარჰავასი ძუძუმტემ გააფრთხილა. ნუმი-
დიელთა მეფემ სირტისკენ გასწია, წყალსატევის მოწამლვით 
გაწყვიტა გამარჯვებულნი, ზოგს თავები დააყრევინა, წესრიგი 
აღადგინა და ჰამილკარზე ისე განრისხდა, რომ ბარბაროსთა 
მძვინვარებას წააჭარბა.

ოთხი ლაშქრის სპასპეტები ბჭობდნენ ბრძოლის მსვლელო-
ბაზე. ომი ხანგრძლივი იქნებოდა. საჭირო იყო ყველაფრის წი-
ნასწარ განჭვრეტა.

ჯერ გადაწყვიტეს შველა ეთხოვათ რომაელთათვის და 
სპენდიუსს დააკისრეს ნათათბირევის სისრულეში მოყვანა, 
მაგრამ იგი რომაელთაგან იყო გადმოხვეწილი და ვერ იტვირ-
თა შუამავლობა. ბერძნული ახალშენების თორმეტმა მკვიდრმა 
ნუმიდიური ორჩხომელით გაცურა ანაბისაკენ. სპასალარებმა 
მოითხოვეს, რომ თითოეულ ბარბაროსს ფიცით აღეთქვა სრუ-
ლი მორჩილება. მეთაურები ტანსაცმელსა და ხამლს ყოველდ-
ღე უსინჯავდნენ მეომრებს. გუშაგებს ფარის ტარება აუკრძა-
ლეს, რადგან ისინი ლახვრებს ეყრდნობოდნენ ხოლმე ფარებით 
და ზეზეურად თვლემდნენ. ვისაც ბარგი ჰქონდა, ჩამოართვეს. 
რომაული წესისამებრ, მებრძოლებს ზურგით უნდა ეზიდათ 
ტვირთი. ჰამილკარის სპილოთა სანაცვლოდ მათომ კატაფრაქ-
ტების რაზმი შეადგინა; ცხენსა და მხედარს – ორივეს სამსჭ-
ვალჩასობილი ჰიპოპოტამის ტყავის ჯავშანი ესხათ. ფლოქვე-
ბის დასაცავად ცხრატყავათი მოწნული ხამლი ჩააცვეს ბედა-
ურებს.

აკრძალული იყო გარეუბანთა ძარცვა და მოსახლეობის წა-
მება. ხორაგი გათავდა. მათომ ბრძანა სურსათი ჯარისკაცების-
თვის გაენაწილებინათ დიაცთა ჩაუთვლელად. აქამდე მათაც 
არგუნებდნენ ხოლმე წილს. უჭმელობამ დააძაბუნა ისინი, გა-
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ნუწყვეტელი დავისა და უსიამოვნების საბაბად იქცა ეს ამბავი. 
ზოგმა თავისი არჩივის განაწილებით ან დაპირებით გადაიბირა 
თანამებრძოლის გულისსწორი. მაშინ მათომ ბრძანა დიაცთა 
გაძევება. ქალები ოტარიდის ბანაკს მიაწყდნენ, მაგრამ გალებ-
მა და ლიბიელებმა შეურაცხყვეს ისინი და აიძულეს აქედანაც 
გაქცეულიყვნენ.

ბოლოს კართაგენის გალავანს მიაშურეს ქალებმა. სირაკუ-
ზის გარემოცვის დროს ჩადენილ ბოროტებათა გამოსასყიდად 
ბირსაში აგებული იყო ტაძარი, რომელშიაც ცერერასა და პრო-
ზერპინასთვის შეწირული ქურუმი ქალები ცხოვრობდნენ. ამი-
ტომ ბარბაროსთაგან ლტოლვილი დიაცები ამ ქალღმერთებს 
ევედრებოდნენ წყალობას. ნაალაფარზე უფლებამოსილმა სი-
სიტებმა გასაყიდად გამოითხოვეს ყველაზე ახალგაზრდები. 
კართაგენის ახალმა მკვიდრებმა ქერათმიანი, პირთეთრი ლა-
კედემონიელი ასულები აირჩიეს ცოლებად.

ზოგი ჯიუტად ფეხდაფეხ აედევნა სპას. ქალები სინტაგმე-
ბის შორიახლო, მეთაურთა გვერდით გარბოდნენ, უხმობდნენ 
თანამეცხედრეთ, ლაბადაში ხელს წაატანდნენ და თავისკენ 
ეზიდებოდნენ, მკერდში მჯიღს იცემდნენ, შიშველ ძუძუთა 
ბალღებს უწვდიდნენ. ამ სანახაობამ გული მოულბო ბარბა-
როსთ. მაგრამ რა გაეწყობოდა, ქალები ბორკავდნენ, დაღუპ-
ვას უქადდნენ როქის სპას. რამდენჯერმე უბიძგეს მათ. ისი-
ნი მაინც უკან ბრუნდებოდნენ. მათომ ნარჰავასის მხედრებს 
დიაცთათვის ლახვრის ძგერება უბრძანა და, როცა ბალეარელ-
ნი აყვირდნენ – ქალები გვინდაო, – `მე არა მყავს ქალი!~ – მი-
უგო პასუხად.

მოლოქის სული დაეუფლა მათოს, სინდისის ქენჯნის მიუხე-
დავად, საშინელ სისასტიკეს იჩენდა. ეგონა, რომ ღვთის ნებას 
ასრულებდა. ქვეყნის იავარქმნა რომ ვერ შეძლო, ქვებით დაფა-
რა მინდვრები, რათა უდაბნოდ ექცია ეს მხარე.

ზედიზედ აფრინა ფაიქები ოტარიდისა და სპენდიუსის და-
საჩქარებლად. სუფეტის გეგმა ვერასგზით ვერ განჭვრიტეს. 
იგი არხეინად დაბანაკდა ეიდუსსა, მონშარსა და ტეჰენტა-
ში. მსტოვრები ირწმუნებოდნენ – ჰამილკარს იშილიის მიდა-
მოებში, ნარჰავასის სამფლობელოს საზღვრებთან მოვკარით 
თვალიო. შემდეგ შეიტყვეს, ტუბურბას ზემოთ მდინარე გადა-
ულახავს და კართაგენში დაბრუნებას აპირებსო. ერთ ადგილს 
მისული არ იყო, რომ უკვე მეორეზე ინაცვლებდა. მისი ასავალ-
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დასავალი კაციშვილმა არ იცოდა. სუფეტი უომრადაც ინარჩუ-
ნებდა უპირატესობას, ბარბაროსთაგან დევნილი თითქოს უძ-
ღოდა მათვე.

წინ და უკან ამდენმა ხეტიალმა მოღალა კართაგენელები. 
ჰამილკარის განუახლებელი ძალები დღითიდღე კლებულობ-
და. სოფლელებს ძველებურად როდი ეხალისებოდათ ჯარის 
დაპურება. ყოყმანსა და ფარულ სიძულვილს აწყდებოდა ყველ-
გან სუფეტი. დიდ საბჭოს შველა სთხოვა, მაგრამ კართაგენი-
დან დახმარება არ ჩანდა.

ამბობდნენ (და ვინ იცის, ეგებ ასეც ეგონათ), ჰამილკარს 
მხარში ამოდგომა არ სჭირდება, თვალთმაქცობს, ტყუილად 
წუწუნებსო. ჰანონის მომხრეებს სურდათ ევნოთ სუფეტისთ-
ვის და გააზვიადეს მისი გამარჯვების მნიშვნელობა. კართაგე-
ნი მზად იყო გაეწირა მთელი ლაშქარი, რომელსაც ჰამილკარი 
სარდლობდა, მაგრამ მისი უთავბოლო მოთხოვნების აყოლა 
აღარ შეეძლო. ომი მძიმე ტვირთად აწვა კართაგენს! ძვირად 
დაუჯდათ სისხლის ღვრა და ჰამილკარის თანამზრახველი დი-
დებულები მხოლოდ სიამაყის გამო ცალყბად უჭერდნენ მას 
მხარს.

რესპუბლიკისგან იმედდაწურულმა ჰამილკარმა ძალადო-
ბით მოიხვეჭა მეზობელი ტომებისგან ყველაფერი, რაც კი 
ბრძოლისათვის სჭირდებოდა: მარცვლეული თუ ერბო, ხე-ტყე, 
საქონელი თუ მეომრები. მოსახლეობა გაიხიზნა. დაცარიელე-
ბული დაბები ხვდებოდათ. ქოხებს ჩხრეკდნენ, მაგრამ საკბი-
ლოს ვერაფერს პოულობდნენ. შიშისმგვრელმა მარტოობამ 
მოიცვა პუნიკური ლაშქარი.

გააფთრებულმა კართაგენელებმა გარეუბანთა აოხრება 
იწყეს. ამოყორეს წყალსატევები, ცეცხლი წაუკიდეს სახლებს. 
ქარი აიტაცებდა ხოლმე ნაპერწკლებს და შორს ფანტავდა. 
მთებზე შეფენილი ტყეები ხრჩოლავდა და ცეცხლოვანი გვირ-
გვინი ეკვროდა შუაში გადაშლილ ვაკეს. იძულებულნი გახდ-
ნენ შეეცადათ, რომ მინდორი გადაესერათ. თაკარა მზესა და 
ღველფში ლაშქარმა კვლავ განაგრძო გზა.

დროდადრო თვალს შეასწრებდნენ, გზის პირას ჩირგვებში 
ფოცხვერის თვალებივით რომ გაიელვებდა რაღაც. ეს იყო ჩა-
ცუცქული ბარბაროსი, რომელიც მტვერში ამოგანგლულიყო, 
რათა გადახრუკული ფოთლების ფერს შეხამებოდა. როცა ლაშ-
ქარი ჭიუხებს მიუყვებოდა, კიდეში მდგომთ ესმოდათ ქვების 
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ხათქახუთქი. აიხედავდნენ და ფეხშიშველი კაცი წამოხტებოდა 
ღრანტეებიდან.

როქის სპამ ალყა მოხსნა, უტიკა და ჰიპო-ზარიტი განთავი-
სუფლდა. ჰამილკარმა საშველად მოუხმო მათ, მაგრამ იქაურე-
ბი დაბრკოლდნენ – ვაითუ, თავი გავიწბილოთო – და გადაჭრი-
ლი პასუხი არ შემოუთვლიათ, ქებას უძღვნიდნენ სუფეტს, თან 
ბოდიშობდნენ.

მაშინ ჩრდილოეთით გაუხვია ჰამილკარმა. ტვიროსის ერთი 
ქალაქი მაინც სურდა ჩაეგდო ხელში, თუნდაც ამისთვის გარე-
მოცვა დასჭირვებოდა. კუნძულებსა ან კირენაში სანოვაგისა 
და მეომრების შოვნა რომ გაადვილებოდა, სანაპიროზე უნდა 
ჰქონოდა საყრდენი. გულით ეწადა კართაგენის უახლოესი ნავ-
საყუდლის – უტიკის დაკავება.

იგი ზუიტინიდან გამოემართა და ფრთხილად შემოუარა ჰი-
პო-ზარიტის ტბას. ორი მინდვრის გამყარ მთაზე ასასვლელად 
მებრძოლები ვიწრო მწკრივებად დააწყო. მწუხრის ჟამს, როცა 
ლაშქარი ხვიმირივით ამოღრმავებული მწვერვალიდან ეშვებო-
და, ქვემოთ გამოჩნდნენ ბრინჯაოს მგელთა მსგავსი უცნაური 
არსებანი. ისინი ბალახებში დაძუნძულებდნენ.

უეცრად უშველებელი ჯიღები წამოიმართა და გაისმა ნესტ-
ვის რიტმს შეწყობილი ხმიერი სიმღერა. ეს სპენდიუსის ჯარი 
იყო. კართაგენზე გამწყრალი კამპანიელი და ბერძენი გულბო-
როტი მეომრები რომაული თორნ-აბჯრით აღჭურვილიყვნენ. 
იმავ წამს მარცხნივ გაიელვა გრძელბუნიანმა შუბებმა, ავა-
ზის ტყავგადაკრულმა ფარებმა, სელის სამოსმა და შიშველმა 
მხრებმა. ესენი იყვნენ მათოს იბერიელნი, ლუზიტანიელნი, ბა-
ლეარელნი და გეტულიელნი. აჭიხვინდნენ ნარჰავასის რაშები, 
ფერდობებზე შეფენილნი; ოტარიდის აურაცხელი სპა წინ მო-
იწევდა ჩოჩქოლით. მრავლად იყვნენ გალები, ლიბიელნი, მომ-
თაბარენი; თმებში გარჭობილი თევზის ფხით გამოირჩეოდნენ 
უწმინდურ საჭმელს მიჩვეული ტომები.

ბარბაროსებმა ისე შეთანხმებულად იარეს, რომ მათმა ყვე-
ლა ლაშქარმა ერთად მოიყარა თავი. შემცბარნი იყვნენ და ერ-
თხანს იდგნენ უძრავად. შემდეგ მოითათბირეს.

სუფეტმა წრიულად დააწყო თავისი სპა, რათა თანაბრად შე-
ეტია ყოველი მხრიდან. მიწაში ერთიმეორის მიყოლებით ჩასო-
ბილი მაღალი, წამახული ფარები იფარავდნენ ქვეითებს. კლი-
ნაბარები წრეს გარს ერტყმოდნენ, მათ შორიახლოს სპილოები 
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ჩააყენა სუფეტმა. როქის მეომრები დაღლილობით წელში იყვ-
ნენ გაწყვეტილნი. ამიტომ გათენებამდე მოცდა უჯობდათ. გა-
მარჯვებაში დაიმედებულმა ბარბაროსებმა მთელი ღამე ჭამა-
სმაში გაატარეს.

გააჩაღეს ცათამწვდომი კოცონები. აბრიალებული ცეცხლი 
თვალს სჭრიდა ბარბაროსთ, მათ ქვევით დაბანაკებულ კართა-
გენელებს კი ბნელში ტოვებდა. ჰამილკარმა რომაელთა წესისა-
მებრ თავის ბანაკს შემოავლო ხანდაკი, რომლის სიგანე თხუთ-
მეტ ნაბიჯს, სიღრმე კი ათ წყრთას აღწევდა. ამონათხარი მი-
წით ყორე აამართვინა და ერთმანეთს გადაჭდობილი წვეტიანი 
მარგილები ჩაასობინა. ინათა. ბარბაროსებმა იხილეს ციხესი-
მაგრესავით შემოზღუდული კართაგენელები და გაოცებისგან 
სახტად დარჩნენ.

ჰამილკარი იხილეს. კარვებს შუა ბოლთას სცემდა და ბრძა-
ნებებს იძლეოდა. ქერეჭივით წვრილად მოჭედილი რუხი ჯაჭვი 
ემოსა. ცხენი თან ახლდა. დროდადრო შედგებოდა და გაწვდი-
ლი მარჯვენით რაღაცაზე მიუთითებდა.

ბარბაროსთაგან ბევრს აგონდებოდა მსგავსი გარიჟრაჟები, 
როცა ბუკისა და ნაღარის ხმაზე ჩამოუვლიდა ლაშქარს ჰამილ-
კარი. მისი ერთი გამოხედვა გულს უმაგრებდა, ღვინით სავსე 
ფიალასავით აღაგზნებდა მებრძოლთ. მის დანახვაზე მოლმო-
ბიერდა როქის სპა. ხოლო ისინი, რომელთაც ჯერ არ ენახათ 
ჰამილკარი, მის შეპყრობას ლამობდნენ და სიხარულით ატაცე-
ბულნი ჭყლოპინებდნენ.

ყველანი ერთად რომ დასხმოდნენ კართაგენელებს, არ 
ივარგებდა, დიდი გასაქანი არ ჰქონდათ და ერთმანეთს შებორ-
კავდნენ. ნუმიდიელთ შეეძლოთ მტერს კვეთებოდნენ, მაგრამ 
თორნ-აბჯრით დაცული კლინაბარები ნამდვილად გადაქელავ-
დნენ მათ. მერე და, ხანდაკს რა გადაახტებოდა?! სპილოები რი-
გიანად არც იყვნენ გაწვრთნილნი.

– ლაჩრებო! – შეჰკივლა მათომ და რჩეული ვაჟკაცებით ეძ-
გერა სანგრებს. ლოდების სეტყვამ უკუაგდო ისინი. თურმე სუ-
ფეტს ხელში ჩაეგდო ხიდთან მიტოვებული მათი ფილაკვნები.

ამ მარცხმა უეცრად ფრთა მოაკვეცა ბარბაროსთ. მათი სი-
მამაცე შეფერხდა. გამარჯვება სწყუროდათ, მაგრამ თავი არ 
ემეტებოდათ გასაწირავად. სპენდიუსის აზრით, არსებული 
განლაგების შენარჩუნება და პუნიკური ლაშქრის დამშევა ჯობ-
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და. მაგრამ კართაგენელებმა ჭები ამოთხარეს და, ვინაიდან ირ-
გვლივ მთები ერტყმოდა ბორცვს, ადვილად მიაგნეს წყალს.

ყორეს ამოფარებულები ისარს სტყორცნიდნენ როქის მეომ-
რებს, უშენდნენ ბელტებს, ნაკელს, მიწიდან ამოთხრილ ქვებს. 
სანგრის გასწვრივ განუწყვეტლივ ბრუნავდა ექვსი ფილაკვანი.

მაგრამ ბოლოს და ბოლოს წყარო თავისთავად დაიშრიტე-
ბოდა, სურსათი ამოიწურებოდა, ფილაკვნები გაცვდებოდა და 
კართაგენზე ათჯერ მრავალი როქის სპა გამარჯვებას იზეიმებ-
და. სუფეტმა დროის მოსაგებად თათბირი მოიგონა. ერთ მშვე-
ნიერ დილას ბარბაროსებმა წარწერებით აჭრელებული ეტრატი 
იპოვეს თავიანთ ბანაკში. ჰამილკარი თავს იმართლებდა, ბო-
დიშობდა გამარჯვების გამო, უხუცესებმა მაიძულეს შეგბრძო-
ლებოდითო; რომ ეჩვენებინა – სიტყვის კაცი ვარო, როქის სპას 
ასაკლებად სთავაზობდა უტიკას ან ჰიპო-ზარიტს, ერთ-ერთს, 
რომელსაც აირჩევდნენ. ბოლოს აცხადებდა – არაფრის მეში-
ნია, რადგან თქვენ შორის გადაბირებული მყავს მოღალატეები 
და მათი წყალობით დანარჩენებსაც ადვილად დაგძლევთო.

ბარბაროსები შეშფოთდნენ, ასეთი ალაფის შეთავაზებით 
მოიხიბლნენ, თან ღალატს შეუშინდნენ. ფიქრადაც არ გაუვ-
ლიათ, რომ მახეს უგებდა მათ სუფეტი. ეჭვის თვალით დაუწ-
ყეს ცქერა ერთურთს, ზომავდნენ ყოველ სიტყვას, ყოველ 
ქცევას; ზარგანხდილთ ძილი გაუტყდათ. ბევრი ტოვებდა თა-
ნამოძმეებს და თავისი ალღოთი ირჩევდა ლაშქარს. გალებს 
ციზალპინელLმებრძოლთა ენა ესმოდათ და ოტარიდიანად მი-
ეკედლნენ მათ.

ყოველ საღამოს ოთხი სარდალი თავს იყრიდა მათოს კარავ-
ში. ჩაცუცქდებოდნენ ფარის ირგვლივ, წინ წამოწევდნენ და 
კვლავ უკან ახევინებდნენ ხის პაწია კაცუნებს, საბრძოლო ფან-
დების ნათელსაყოფად პიროსის მოგონილს. სპენდიუსმა ყვე-
ლას ნათლად დაანახვა ჰამილკარის მდგომარეობა, სარდლებს 
ემუდარებოდა – ხელიდან ნუ გავუშვებთ კარგ შემთხვევასო – 
და ღმერთებს იმოწმებდა ფიცით. გაშმაგებული მათო წინ და 
უკან მიმოდიოდა ხელების ქნევით. კართაგენთან ომი თავის 
პირად საქმედ მიაჩნდა, ცოფს ყრიდა, რომ სხვები ერეოდნენ 
მის ზრახვებში და არავის ეპუებოდა, ოტარიდი სახის გამომეტ-
ყველებით ხვდებოდა მის ნათქვამს და ტაშს უკრავდა.

ნარჰავასი ზიზღით მაღლა პრეხდა ცხვირს. ყოველგვარი 
ხერხი და ღონე მას დამღუპველად მიაჩნდა, უწინდებურად 
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აღარ იღიმებოდა, ზოგჯერ ოხვრა აღმოხდებოდა, თითქოს 
სურდა გულში ჩაეკლა აუხდენელი სურვილით შემოყრილი კა-
ეშანი, უიღბლო საქმით გამოწვეული სასოწარკვეთა.

ვიდრე დაბნეული ბარბაროსები ბჭობდნენ, სუფეტი თავ-
დაცვისთვის ზრუნავდა. მიწაყრილს იქით მეორე ორმო ამოათ-
ხრევინა, ახალი ზღუდე აღმართა, კუთხეებში ხის გოდლები და-
ატანინა. მისი მონები წინა ხაზამდე აღწევდნენ და ხლართებს 
აგებდნენ მიწაზე. სპილოებს ულუფა შეუმცირეს. ისინი დრტვი-
ნავდნენ და ჯაჭვების გასაგლეჯად იწევდნენ,Hჰამილკარმა თი-
ვის დასაზოგად ყველაზე ჯიშიანი ულაყები დაახოცინა კლინა-
ბარებს. ზოგმა უარი თქვა ბრძანების შესრულებაზე, სუფეტმა 
მათ თავები დააყრევინა, ცხენები შესანსლეს. მებრძოლებს 
რამდენიმე დღეს აგონდებოდათ ამ ახალი ხორცის გემო და და-
ნაღვლიანებულნი იყვნენ.

ტაფობში გამომწყვდეული კართაგენელები შეჰყურებდნენ 
ირგვლივ მთების კალთებზე გაშლილ ბარბაროსთა ოთხ აწრი-
ალებულ ბანაკს. დაფუსფუსებდნენ თავზე თხიერშემოდგმული 
დედაკაცები; ციკნები კიკინით ცმუკავდნენ შუბების კონებთან; 
გუშაგები იცვლებოდენ, სამფეხა ტაბლას შემომსხდარი მეომ-
რები ჭამდნენ. მეზობელი ტომები სურსათით კარგად ამარა-
გებდნენ როქის სპას. ბარბაროსებს ფიქრადაც არ მოსვლიათ, 
რომ მათი უმოქმედობა შიშის ზარს სცემდა პუნიკურ ლაშქარს.

კართაგენლებმა მეორე დღესვე შეამჩნიეს მომთაბარეთა 
ბანაკში განზე გარიყული სამასი კაცი. ესენი იყვნენ მდიდრე-
ბი, რომლებიც ომის დაწყებისთანავე დაეტყვევებინათ. ლიბი-
ელებმა თხრილის პირას ჩააყენეს ისინი და მათ ზურგს ამო-
ფარებულები ისროდნენ ლახვრებს. მატლსა და მწვირეს ისე 
დაემღიერებინა ტყვექმნილთა სახეები, რომ ვეღარც იცნობ-
დით ბეჩავებს. ბღუჯა-ბღუჯა ამოგლეჯილი თმების ძირებში 
თხრამლიანი წყლულები გასჩენოდათ; საზარელი სანახავი იყ-
ვნენ, გაძვალტყავებულები დაბებკილ სუდარაში გახვეულ მუ-
მიებს ჰგვანდნენ. ზოგი მათგანი უაზროდ იცქირებოდა, მთელი 
ტანით ცახცახებდა და ქვითინებდა. სხვები მეგობრებს გასძა-
ხოდნენ – ბარბაროსები ამოჟუჟეთო. ერთი ტყვე უძრავად იდგა 
თავჩაქინდრული, ხმას არ იღებდა, გრძელი თეთრი წვერი ხუნ-
დებით დაბორკილ ხელებზე სცემდა. იცნეს გისკონი. გულის-
ხმამ რესპუბლიკის აღსასრული აუწყა კართაგენელებს. გზას 
მიიკვლევდნენ მის სახილველად, თუმც საშიშროება ელოდათ. 
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გასაქილიკებლად ბარბაროსებს მისთვის პატიოსანი თვლების 
ნაცვლად თავს დაემხოთ ღინჭილებით მოკენჭილი ჰიპოპოტა-
მის ტყავის ტიარა. ეს ოტარიდს მოესაზრებინა. მათოს არ ეამა 
კაცის ასე აგდება.

გააფთრებულმა ჰამილკარმა ყორე გაანგრევინა: რადაც 
უნდა დასჯდომოდა, სჭირდებოდა გასასვლელი. გაშმაგებუ-
ლი კართაგენელები დაიძრნენ და ნახევარი ფერდობი აათა-
ვეს. სამასიოდ ნაბიჯი რომ გადადგეს, ბარბაროსთა ნაკადი 
ეძგერა მათ, სასწრაფოდ უკან დაახევინა და მათსავე ბანაკში 
გადატყორცნა პუნიკური ლაშქარი. ერთ-ერთმა ლეგიონერ-
მა ქვაზე წაიფორხილა და სხვებს ჩამორჩა. ზარქსასი მიიჭრა 
მასთან, წამოაქცია, ყელში გაუყარა ხანჯალი, მერე ამოაძრო 
მახვილი, ჭრილობას დააცხრა და ტუჩები მიაწება. სიხარულით 
ბღაოდა, ცმუკავდა, თავით ფეხებამდე ძაგძაგებდა და ხარბად 
სწოვდა სისხლს. შემდეგ გვამს გადააჯდა, თავი ასწია, კისერი 
მოიღერა, რომ უკეთ ჩაესუნთქა ჰაერი. ასე ირჯება ფურირე-
მი, როცა წყაროს დაეწაფება მოწყურებული. მერე როყიო ხმით 
წამოიწყო ბალეარული სიმღერა. ეს იყო რაღაც გაურკვეველი 
და გაჭიანურებული ჰანგი. მთებში დარხეული მოძახილის და-
რად უეცრად წყდებოდა და იცვლებოდა. ზარქსასი გარდაცვ-
ლილ ძმებს მოუხმობდა, ლხინზე იწვევდა. მერე ფეხებს შორის 
ჩამოუცვივდა ხელები, ნელა დახარა თავი და ატირდა. ამ საში-
ნელმა სანახაობამ შეაძრწუნა ბარბაროსები, განსაკუთრებით 
კი ბერძნები.

ამიერიდან კართაგენელები აღარ ცდილან გამოხდომას, 
მაგრამ არც დანებება უფიქრიათ. დარწმუნებულნი იყვნენ, 
რომ ბარბაროსები ტანჯვაში ამოხდიდნენ სულს.

ამასობაში, ჰამილკარის თადარიგიანობის მიუხედავად, 
სურ სათი ილეოდა. თითო კაცს ათი ღომორი ხორბალი, სამი 
კოდი ფეტვი და თორმეტი აცმა ჩირი ძლივს ერგებოდა. ხორ-
ცი და ერბო გამოილია, მწნილიც გაუთავდათ, ცხენებისთვის 
ერთი მარცვალი ქერი არ გააჩნდათ. ბედაურებს ჯიდაო დაეხა-
რათ, მტვერში იქექებოდნენ და ფეხით გათელილ ჩალის ღერს 
ეძებდნენ. მიწაყრილზე აღმართულ სათვალთვალო ჯიხურში 
მოკალათებული ფხიზელი გუშაგები ზოგჯერ მთვარის შუქზე 
თვალს მოჰკრავდნენ ბარბაროსთა ძაღლს, რომელიც თხრილ-
ში დაწანწალებდა და ნაგვის გროვაში ყოფდა დრუნჩს. ძაღლს 
ქვას ესროდნენ, მოკლავდნენ, შემდეგ ფარის ღვედის მოშვე-
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ლიებით ჩაცოცდებოდნენ ორმოში და ჩუმად სანსლავდნენ ნა-
დავლს. ზოგჯერ საშინელი ყეფა ატყდებოდა და გუშაგი აღარ 
ბრუნდებოდა უკან. მეთორმეტე სინტაგმის მეოთხე ნაწილში 
ერთი ვირთხის გულისთვის სამი მებრძოლი წაიკიდა. დანებით 
დაერივნენ ერთმანეთს.

ლაშქარი დადარდიანდა. ყველას მოენატრა ჯალაბი, სახლ-
კარი. ღარიბ-ღატაკებს მოაგონდათ სკასავით ახირხლული თა-
ვიანთი ქოხმახები ზღურბლზე მობნეული ნიჟარებითა და გა-
საშრობად გამოკიდებული ბადეებით. წარჩინებულებმა გაიხ-
სენეს მოლიბრო შუქით მქრქალად განათებული თვალუწვდე-
ნელი დარბაზები, სადაც ნებიერად ისვენებდნენ დაღლილობის 
ჟამს; წალკოტებში ფოთოლთა შრიალი შუკების ყრუ ხმაურს 
ეზავებოდა. თვალებს ლულავდნენ, რომ უკეთ მისცემოდნენ 
ოცნებას და მეტი სიამე ეგრძნოთ, მაგრამ ტკივილი აფხიზ-
ლებდა დაჭრილებს. ყოველ წამს ახალი ალიაქოთი მოჰქონდა, 
ახალი შფოთი. კოშკები იწვოდა. უწმინდური საკვებით პირწაწ-
ყმედილნი ღობეებზე ძვრებოდნენ. ჩუგლუგის ერთი დაკვრით 
მებრძოლები ხელებს კვეთდნენ მათ. უკუგდებულთა ნაცვლად 
სხვანი მორბოდნენ. ტყვია აწვიმდა კარვებს. კართაგენელებმა 
ლერწმის ჩელტით შეკრული ტალავრები აღმართეს თავდასა-
ცავად, შიგ შეიყუჟნენ და ფეხს არ იცვლიდნენ.

მზე ამოიწვერებოდა ხოლმე გორაკზე და მცირე ხანში 
ჩრდილს ჰფენდა კართაგენელთა ღარტაფს. ასე გრძელდებოდა 
ყოველდღე. მათ წინ და უკან ხავსიანი ქვებით მოფენილი რუხი 
ფერდობები აზიდულიყო. თავზე წამომხობოდათ საოცრად 
წმინდა ცა, ლითონის გუმბათივით ცივი და გლუვი. ჰამილკარი 
ისე გაგულისდა კართაგენზე, რომ ბარბაროსებთან პირის შეკვ-
რაც კი იფიქრა, რათა კართაგენის მოსასრველად წასძღოლოდა 
მათ. თანაც მებარგულები, მარკიტანტები და მონები აბუზღუნ-
დნენ. არც ერი, არც დიდი საბჭო არ იძლეოდა იმედს. არსაიდან 
არ ჩანდა საშველი. აუტანელ დღეში იყვნენ, მით უმეტეს, რომ 
მოსალოდნელი იყო მდგომარეობის გაუარესება.

***

ჰამილკარის მარცხის შეტყობაზე კართაგენი რისხვამ და სი-
ძულვილმა მოიცვა. თავიდანვე რომ დანებებოდა მტერს, ასე არ 
გაწირავდნენ სუფეტს.
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სპის დასაქირავებლად არც დრო იყო და არც სახსარი. ახალი 
მებრძოლები რომ გაეწვიათ, რით აღეჭურვათ? ყველა იარაღი 
ჰამილკარის ხელთ იყო! მერე და, ვინ გაუძღვებოდა ლაშქარს? 
საუკეთესო სარდლები თან ახლდნენ სუფეტს! ჰამილკარის 
ჯარჩები ქუჩებში დაძრწოდნენ და გაყვიროდნენ. დიდი საბჭო 
შეშფოთდა და მათი ალაგმვა ბრძანა.

ფიქრობდნენ, რომ ზედმეტ სიფრთხილეს იჩენდა ჰამილკარი. 
ყველა ამტყუნებდა ბარკას: მეტისმეტად მოწყალეა, გამარჯვე-
ბის შემდეგ ერთიანად უნდა ამოეჟლიტა ბარბაროსებიო. რი-
ღასთვის ყვლეფდა მეზობელ ტომებს? ნუთუ ეცოტავა გაღებუ-
ლი მსხვერპლი! დიდებულებს გულს აკლდათ, თოთხმეტი სიკლი 
ვერცხლი რომ გასცეს, სისიტებს ენანებოდათ ორას ოცდასამი 
ტალანტი ოქრო. ვისაც არაფერი გადაუხდია, ისინი სხვებს არ 
ჩამოუვარდებოდნენ წუწუნში, ერს შურდა კართაგენის ახალი 
მკვიდრებისა, რომელთაც ჰამილკარმა მოქალაქეობის პატივი 
აღუთქვა. თავგანწირვით მებრძოლი ლიგურიელებიც კი ბარ-
ბაროსებში არიეს და განურჩევლად კრულავდნენ მათ, ყოველ 
ლიგურიელს დამნაშავედ და ბარბაროსთა თანამზრახველად 
მიიჩნევდნენ. ქულბაქის ზღურბლზე გადმომდგარი ზარაფები, 
ამქრები, რომელთაც ხელთ ეპყრათ ტყვიის სახაზავები, წათხის 
გამყიდველები, რომლებიც ბადიებს რეცხავდნენ, მეაბანოეები 
თუ ცხელი სასმელებით მოვაჭრენი – ყველანი ომის მსვლელო-
ბაზე ბჭობდნენ, მტვერში თითით ხაზავდნენ საბრძოლო გეგ-
მებს. უკანასკნელი ღვთის გლახაც კი შეცდომებს უსწორებდა 
ჰამილკარს.

ქურუმები ირწმუნებოდნენ, სუფეტს ურჯულოების გამო 
ღვთის რისხვა დაატყდა თავს, ზვარაკი არ შეუწირავს, არც 
ჯარი განუწმენდია, მისანთა წაყოლიებაზეც უარი განაცხა-
დაო. მისი მკრეხელობა ხალხს უძლიერებდა სისასტიკესა და 
უსაზღვრო სიძულვილს, აუხდენელ ოცნებათაგან გაღვივე-
ბულს. აგონდებოთათ, სიცილიაში რომ დამარცხება იწვნიეს. 
რა ხანია, ჰამილკარის სიამაყე მძიმე უღლად აწევს ხალხს! ქუ-
რუმთუხუცესთა საკრებულომ სუფეტს ვერ აპატია მათი სა-
ჭურჭლის მიტაცება და დიდ საბჭოს პირობა ჩამოართვა, რომ 
ჯვარს აცვამდა ჰამილკარს, თუკი ოდესმე დაბრუნდებოდა იგი.

მეორე უბედურება ის იყო, რომ იმ წელს, ელულის თვეში, 
საშინელი სიცხე დაიჭირა. ტბის ნაპირებიდან წამოსული გული-
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სამრევი სიმყრალე ჰაერში ტრიალებდა და ქუჩის კუთხეებში 
დაგზნებულ საკმევლის ბოლქვებს ერთოდა. განუწყვეტლივ 
გაისმოდა ჰიმნთა გალობა. ხალხს ტაძრის კიბეებზე მოეყარა 
თავი. კედლები შავი ფარდაგებით იყო მოფენილი. პატეკ ღმერ-
თთა შუბლზე თაფლის სანთელი დაენთოთ. ყელგამოღადრულ 
აქლემთა სისხლი დიოდა სამსხვერპლოზე, მოაჯირის გასწვ-
რივ, წითელ ჩანჩქერებად მიჩქრიალებდა საფეხურებზე. სიშ-
მაგემ მოიცვა კართაგენი. ვიწრო შუკებიდან და ბნელი ქოხ-
მახებიდან გამოიძურწებოდნენ ხოლმე გაცრეცილი ლანდები. 
ესენი იყვნენ იქედნის იერის მქონე ადამიანები, რომლებიც 
კბილთა ღრჭენით გულში იხვევდნენ ბოღმას. სახლებს აყრუებ-
და დიაცთა გამყივანი კივილი, ხარიხებიდან გარეთ აღწევდა, 
მოედნებზე მოლაყბე ბრბოს ყურადღებას იპყრობდა. ხალხს 
ზოგჯერ ეჩვენებოდა, რომ როქის სპა მოდიოდა. ხმა დაირხა, 
მთის გადაღმა, ცხელ წყაროებთან უნახავთ ისინი, ბარბაროსე-
ბი ტუნისში დაბანაკებულანო. ყაყანი მატულობდა და საერთო 
ღრიანცელში ირეოდა. შემდეგ სამარისებურმა სიჩუმემ და-
ისადგურა. ზოგნი შენობათა შუბლანებზე ამძვრალიყვნენ და 
თვალი ხელით მოეჩრდილათ; სხვები ყურდაცქვეტილნი ჩამ-
ხობილიყვნენ სანგრების სიახლოვეს. შიშმა გაიარა, გზა უტია 
სიძულვილს, მაგრამ საკუთარ უმწეობას რომ გრძნობდნენ, 
კვლავ სევდას ეძლეოდნენ კართაგენელები.

მწუხრის ჟამს, როცა ტერასებზე დაჯრილი ხალხი ცხრაჯერ 
თავის დადრეკით და ხმამაღალი შეძახილებით სალამს უძღვნი-
და მზეს, კიდევ უფრო მატულობდა დარდი. მზე ზანტად ეშვე-
ბოდა ყურეში, შემდეგ უეცრად უჩინარდებოდა, ბარბაროსების 
მხარეს მთებში იკარგებოდა.

ახლოვდებოდა ზეიმთაგან სამგზის უწმინდესი დღესასწა-
ული, როცა ცადაწვდილი კოცონებიდან ზეცაში ავარდებოდა 
წელიწადის განახლების ნიშანი – არწივი. იგი იყო უზეშთაესი 
ბაალისადმი ხალხის წარგზავნილი შუამავალი, მზის ძალასთან 
კაცთა შემაკავშირებელი. სიძულვილით გაავებული ხალხი გუ-
ლუბრყვილოდ შემობრუნდა ყოვლისმომსვრელი მოლოქისკენ 
და ტანიტზე ხელი აიღო. რიდეშემოძარცულ რაბეთნას თითქოს 
მოაკლდა ადრინდელი ძლიერება. ქალღმერთმა მიატოვა კართა-
გენი, უმტრო, მოწინააღმდეგეთ მიემხრო. ზოგმა შესაგინებლად 
ქვები დაუშინა მას. მაგრამ შეურაცხყოფასთან ერთად ბევრს 
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ებრალებოდა ყბადაღებული ქალღმერთი. ვინ იცის, ეგებ ად-
რინდელზე უფრო ახლობლად მიაჩნდათ და უყვარდათ კიდეც.

ზაიმფის დაკარგვას მოჰყვა ყველა უბედურება. სალამბო 
უშუალო მონაწილე არ ყოფილა რიდის გატაცებისა, მაგრამ 
ქალი მაინც დამნაშავედ მიიჩნიეს. ასული უნდა დასჯილიყო. 
შეცოდების გამოსყიდვის შესახებ რაღაც გაურკვეველი აზრი 
გაჩნდა ხალხში. ბაალთა დასაშოშმინებლად საჭიროა უყოყმა-
ნოდ შესთავაზონ მას ფასდაუდებელი და კეთილი არსება, ნორ-
ჩი ქალწული, უძველესი გვარის შთამომავალი, ღმერთების ნა-
შიერი, ადამიანთა მშვენება. ყოველდღე დაძრწოდა უცხო ხალ-
ხი მეგარის ბაღნარებში; აცახცახებული მონები გაძალიანებას 
ვერ უბედავდნენ მათ, მაგრამ ხომალდთა წყალსაკვეთიან კი-
ბეს არ გასცილებია არცერთი. ქვემოთ იდგნენ, უმაღლესი ტე-
რასისთვის მიეპყროთ მზერა, სალამბოს ელოდნენ და რამდენი-
მე საათის განმავლობაში გაკიოდნენ, ქალწულისადმი ბოღმას 
ყვირილში ანთხევდნენ ძაღლის დარად, გაბმით რომ შეჰყმუის 
მთვარეს.
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თავი მეათე
            

გველი
 
ბრბოს ყაყანი როდი აშინებდა ჰამილკარის ქალს.
სხვა ჯავრი შემოსწოლოდა: მისი დიდი გველი, შავი პითონი, 

მოუძლურდა. იგი საკუთრად კართაგენელთა სათაყვანებელი 
იყო, ამასთანავე საერთო სახალხო კერპადაც აღიარებდნენ. 
იგი დედამიწის შლამის ნაშიერად მიაჩნდათ, რადგან მიწის წი-
აღიდან ამოსულს ფეხები არ სჭირდებოდა ხმელზე სავალად. 
გველის სარსალი წყლის ვარდნას ჰგავდა, მისი სხეულის ცივი 
სისოვლე უხსოვარი წარსულის ნაყოფიერ წყვდიადს აგონებ-
დათ; ხოლო წრე, კუდს რომ პირში ჩაიჩრის და შემოწერს, პლა-
ნეტათა სიმრგვლეს, ეშმუნის გონებას ასახიერებდა.

პითონმა პირი არ დააკარა ოთხ ბეღურას, მთვარის ყოველ 
მოვანებასა და კლებაზე რომ მიართმევდნენ ხოლმე. ცის თა-
ღივით შავ ფონზე ოქროს ფორეჯებით მოწინწკლული საოცა-
რი კანი მთლად გაუყვითლდა, მოუდუნდა და დაეღარა, ტანს 
სჭარბობდა ზომით. თავის ირგვლივ ობის მსგავსი ღინღლი მო-
ეკიდა; თვალის უპეებში დააჩნდა წითელი მომცრო წინწკლები, 
რომლებიც თითქოს დაფათურობდნენ. დროდადრო სალამბო 
ვერცხლით მოსირმულ კალათთან მივიდოდა, ძოწეულ კრეტ-
საბმელს გადასწევდა, ლოტოსის ფურცლებს შეარხევდა, ბუმ-
ბულს შეაფოფინებდა. შეგრაგნილი გველი დამღრალ ლიანასა-
ვით ეგდო უძრავად. მისი მზერით მონუსხულ ასულს მოეჩვენა, 
რომ გული ზამბარასავით ჩაეხვია და ყელში მოებჯინა, მოეჩვე-
ნა, თითქოს რომელიღაც სხვა გველი სულს ხდიდა.

ქალს სასო მიჰხადა ზაიმფის ხილვამ, თან სიხარულით და ფა-
რული სიამაყითაც აავსო. მბზინავი ნაკეცები შეუცნობელს მა-
ლავდნენ. იგი ღრუბელი იყო, ღმერთების შემბურველი; მზერა-
მიუწვდომელი სამყაროს არსებობის იდუმალება იყო იგი! სალამ-
ბო შფოთავდა, გულს აკლდა, რომ არ შეეხო ქალღმერთის რიდეს.
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ჩაცუცქულიყო თავის პალატში, ორივე ხელი მარცხენა 
მუხლისთვის შემოეჭდო, ბაგე გაპობილი დარჩენოდა, თავი 
ჩაექინდრა და მზერა გაშტერებოდა. მამის სახე გაახსენდა და 
ძრწოლამ აიტანა ქალი. ფინიკიის მთებში სურდა გაყარიბება, 
მოხილვა სურდა აფაკის ტაძრისა, სადაც ვარსკვლავად გარდა-
სახული ტანიტი დაეშვა ერთხელ. სალამბოს წარმოსახვაში მიმ-
ზიდველი და თან შიშისმგვრელი ხატები ირეოდა. დღითიდღე 
ეუფლებოდა მარტოობა. ჰამილკარის ამბავი არ იცოდა.

ფიქრებით მოღლილი წამოდგებოდა. პაწია სანდლის ლან-
ჩები ფეხებზე ეფლატუნებოდა; სალამბო დაბორიალებდა დიდ 
მყუდრო პალატში. ამეთვისტოთი და ტოპაზით მოოჭვილი ჭერი 
ციმციმებდა. ჰამილკარის ასული თავს აბრუნებდა პატიოსანი 
თვლების ციალის სახილველად და თან სვლას განაგრძობდა. 
მაღლა ჩამოკიდებულ ამფორებს ეწაფებოდა, უშველებელი მა-
რაოთი იგრილებდა მკერდს, ანდა თავს იქცევდა ამოჭრეთილ 
ობოლ მარგალიტში დარიჩინის დაწვით. მწუხრის ჟამს ტაანა-
ქი გამოიღებდა შავი თექის ოთხკუთხა ნაჭრებს, რომლებითაც 
კედლის ნიშები იყო დაგმანული. მაშინ ოთახში მტრედები მოფ-
რინავდნენ. ისინი ტანიტის მტრედთა მსგავსად მუშკით იყვნენ 
ცხებულნი. ვარდისფერ ფეხისგულებს დაასრიალებდნენ იატა-
კის მოჭიქულ ფილებზე. სალამბო ველზე გასული მთესველი-
ვით სავსე პეშვით უყრიდა მათ ქერს. უეცრად ქალს ქვითინი 
აუვარდებოდა, გადაწვებოდა ხარისღვედებიან ფართო სარე-
ცელზე, არ იძვროდა და განუწყვეტლივ იმეორებდა ერთსა 
და იმავე სიტყვას. თვალები გახელილი დარჩენოდა, მკვდრის 
ფერი ედო, იწვა გრძნობამიხდილი და გაცივებული. მაინც ეს-
მოდა პალმების კენწეროებზე გასული მაიმუნების წიკვინი და 
ჭრიალი უზარმაზარი ბორბლისა, რომელიც პორფირის აუზში 
ქაჩავდა წყალს.

ზოგჯერ რამდენიმე დღის განმავლობაში პირს არ აკარებდა 
საჭმელს. ეზმანებოდა, თითქოს მოწყვეტილი ვარსკვლავები მის 
ფერხთით ცვიოდნენ. შაჰაბარიმს უხმობდა. იგი ეახლებოდა, მაგ-
რამ ჰამილკარის ასულს არაფერი ჰქონდა მისთვის სათქმელი.

ქურუმის სიახლოვე ყოფას უმსუბუქებდა, უმისობა არ შეეძ-
ლო, მაგრამ შინაგანად არ ეპუებოდა მის გავლენას. შაჰაბარი-
მისადმი მის განწყობილებაში შიში, შური და სიძულვილი იყო 
არეული; თითქოს უყვარდა კიდეც იმ აუწერელი ნეტარების 
გამო, რომელსაც ქურუმთან ყოფნა ჰგვრიდა.
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შაჰაბარიმი კარგად ერკვეოდა, თუ რომელი ღმერთები უგ-
ზავნიდნენ ხალხს სალმობას, და უმალ იგრძნო, რომ რაბეთს 
დაემორჩილებინა ქალი. სალამბოს განსაკურნავად მის პალატ-
ში ცოცხანასა და სადაფის ნაყენი მოასხურებინა; ყოველ დი-
ლით ჩიტავაშლას აჭმევდა. ქურუმთუხუცესთა მიერ შეზავებუ-
ლი ნელსაცხებლების ტომსიკა ედო მძინარე ასულს სასთუმალ-
ქვეშ. ქურუმმა არ დაიშურა ალისფერფესვებიანი ბაარასიც კი, 
რომელიც ავ სულებს განასხამს და ჩრდილოეთისკენ განდევ-
ნის. ბოლოს პოლარული ვარსკვლავისკენ შებრუნდა და სამ-
ჯერ ჩაიჩურჩულა ტანიტის იდუმალი სახელი. მაგრამ სალამბო 
კვლავ იტანჯებოდა. ქურუმს სიმშვიდე დაეკარგა.

მთელ კართაგენში არვინ იყო მისებრ ბრძენი. ყმაწვილკა-
ცობაში ბაბილონის მახლობლად ბორსიპის მოგვთა სკოლაში 
ესწავლა, სამოთრაკია, პესინუნტი, ეფესო, თესალია და იუდეა 
შემოევლო; ქვიშაში ჩაფლული ნაბათელთა ტაძრები მოეხილა, 
წყალვარდნილებიდან ვიდრე ზღვამდე ფეხით დაევლო ნილო-
სის სანაპიროები. საშინელებათა მამამთავრის – სფინქსის წინ 
ტვიის ფისით აბრიალებულ კოცონთან მდგარა, რიდით მობუ-
რულს კელაპტრების რხევით უსვრია ცეცხლში შავი მამალი; 
პროზერპინას პარეხებშიც ჩაეღწია, ეხილა ლემნოსის ლაბი-
რინთის ხუთასი სვეტი და ტარენტის შუქმფინარე შანდალი, 
რომლის ფეხზე იმდენი კანდელი ენთო, რამდენიც დღეა წელი-
წადში. ზოგჯერ ღამღამობით შაჰაბარიმი ბერძნებს იწვევდა და 
ემასლაათებოდა. ღმერთების ბუნებაზე ნაკლებ როდი ხიბლავ-
და სამყაროს აღნაგობა. ალექსანდრიის ტაძრის სტოაში გამარ-
თული ჭოგრით აკვირდებოდა ბუნიობას, კირენამდე თან ახლ-
და ევერგეტელ ბემატისტებს, რომლებიც თავიანთ ნაბიჯთა 
აღნუსხვით ზომავენ ზეცას. ბოლოს მის სულში დაისადგურა 
რაღაც განსაკუთრებულმა სჯულმა. მისი რწმენა ვერ ეტეოდა 
დაკანონებულ ჩარჩოებში, სწორედ ამიტომ იყო თავბრუდამხ-
ვევი და მწველი. ქურუმს არ სჯეროდა, რომ მიწა ნაძვის გირჩის 
მსგავსად შეიქმნა. შაჰაბარიმი დედამიწას თვლიდა უსასრულო-
ბაში მოძრავ სფერულ სხეულად, რომელსაც ისეთი საოცარი 
სისწრაფე აქვს, რომ თვალისთვის შეუცნობელია მისი სრბოლა.

მთვარის ზემოთ მზის დგომამ დაარწმუნა ბაალის უპირატე-
სობაში. მზე ხომ ღვთის ანარეკლია, მისი ხატია! მიწიერ მოვლე-
ნათა განჭვრეტის შედეგად ყოვლისშთანმთქმელი მამაკაცური 
საწყისის უზეშთაესობა აღიარა. თავის ავბედით ცხოვრებაში 
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იდუმალად ბრალს სდებდა რაბეთს. წინწილათა ჟღერის ხმაზე 
მასთან მოახლოებულმა ქურუმთუხუცესმა მდუღარეწყლიანი 
თასით განა ქალღმერთის გამო არ გამოათხოვა იგი მომავალ 
მამაკაცობას? შაჰაბარიმი სევდიანი მზერით მიაცილებდა ვაჟ-
კაცებს, რომელნიც ქურუმ ქალებთან განმარტოებულნი თვალს 
ეფარებოდნენ ბელეკონის ჭალაში.

მისი დღეები ღამდებოდა საგუნდრუკეების, ოქროს ლარნა-
კების, ჩქიფებისა და სამსხვერპლო ფერფლის ასაღები აქანდა-
ზების თვალიერებაში. ტაძრის მესამე ნავში, ზურმუხტისმტევ-
ნებიანი ვაზის სიახლოვეს მდგარი ტანიტის თმათა დასახვევ 
ბრინჯაოს წკირიდან ქანდაკების სამოსამდე ყველაფერს ამოწ-
მებდა. დათქმულ დროს ასწევდა ხოლმე უშველებელ კრეტსაბ-
მელს დათქმული კარისას; შემდეგ ფარდაგები ჩამოიშლებოდა. 
ხელაღპყრობილი იდგა ერთი და იმავე იერით, იატაკის ერთსა 
და იმავე ფილებზე განრთხმული ლოცულობდა; მის ირგვლივ 
მარადიული წყვდიადით მოცულ ტალანებში უხამურ ქურუმთა 
დასი დაბორიალებდა.

სამარხის ნაპრალში ამოსული ყვავილივით შემოიჭრა სა-
ლამბო მის უღიმღამო ცხოვრებაში. და მაინც ქურუმი სასტიკი 
იყო ქალის მიმართ. არ იბრალებდა ასულს, ადვილად იმეტებდა 
ხანგრძლივი მონანიებისა და ღვარძლიანი სიტყვისთვისაც. სა-
ჭურისობამ თითქოს სქესობრივი თანასწორობა დაამყარა მათ 
შორის. ქალწულის დაუფლება რომ არ შეეძლო, ეს არ აღიზი-
ანებდა ისე, როგორც მისი სიმშვენიერე და სიწმინდე. ხშირად 
ამჩნევდა, რომ ჰამილკარის ქალი იქანცებოდა, მის ფიქრს ვერ 
მიჰყვებოდა. მაშინ დაღონებული ქურუმი გაეცლებოდა ასულს; 
უფრო მეტად სტანჯავდა მარტოობა, ყველასაგან მიტოვებუ-
ლად, ეულად მიაჩნდა თავი.

ქურუმს უცნაური სიტყვები წამოსცდებოდა ზოგჯერ. ჩახჩა-
ხა ნათელივით გაიელვებდა ქალის წინ, უფსკრულებს ანათებდა 
მისი ნათქვმი. ეს იყო ღამით, ტერასაზე, როცა მარტოდმარტო-
ნი უჭვრეტდნენ ვარსკვლავებს. მათ ფერხთით კართაგენი იყო 
განფენილი, ყურე და უკიდეგანო ზღვა წყვდიადს ერწყმოდა.

ქალწულს აცნობდა მოძღვრებას სულთა მიწაზე ჩამოსვლის 
შესახებ. სულები თურმე იმავე გზას მოჰყვებიან, რომლითაც 
მზე ზოდიაქოს ეტლებს მოივლის. ხელგანრთხმული ქურუმი 
ვერძის თანავარსკვლავედში აჩვენებდა ასულს კაცთა მოდგ-
მის დაბადების ბჭეს, თხის რქის ზოდიაქოში ღმერთების წიაღ-
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ში დასაბრუნებელ კარზე მიუთითებდა. სალამბო იძაბებოდა, 
კარიბჭეთა ხილვას ლამობდა. ქურუმის თვალსაზრისი ჭეშ-
მარიტებად ესახებოდა, განყენებულ სიმბოლოებს სიცხადედ 
მიიჩნევდა, ქურუმის საუბრის კილოც კი გარდუვალი ეგონა. 
ასე თვალნათლივ ქურუმსაც არ ჰქონდა წარმოსახული თავისი 
თვალთახედვა.

– მიცვალებულთა სულები მთვარეზე განქარდებიან მიწაში 
გახრწნილი გვამებივით. მათი ცრემლები მთვარის სინოტივეს 
ქმნის. მთვარე ბნელით მოცული სავანეა; ავდარი ბობოქრობს, 
ჭუჭყი და ნაშალი თავს იყრის იქ, – ამბობდა ქურუმი.

ქალმა იკითხა, რა მომელისო.
– მოუძლურდები, წყალთაგან აკრეფილი ორთქლის უმსუ-

ბუქესი შეიქნები. განსაცდლისა და ღრმა მწუხარების შემდეგ 
წარემართები მზის კერიაში. იგია სიბრძნის წყარო!

რაბეთზე არას ეუბნებოდა. სალამბოს ეგონა, დამარცხებუ-
ლი ქალღმერთის ხსენება ეთაკილება ქურუმს და მის სახელს 
მთვარე შეუნაცვლაო. ჰამილკარის ასული ნაყოფიერების მომ-
ტან უნაზეს მნათობს – მთვარეს ადიდებდა. ბოლოს ქურუმმა 
წამოიძახა:

– არა, არა! მას სხვისგან აქვს მომადლებული თავისი ნაყო-
ფიერება! განა ვერ ხედავ, როგორ დაეხეტება მზის ირგვლივ, 
გეგონება, გამიჯნურებული ასული იყოს და მისდევდეს ველად 
გაჭრილ თავის სასურველს. – ქურუმი დაუსრულებლივ ადი-
დებდა ნათლის ძლიერებას.

ქალწულის იდუმალ სურვილთა შენელების ნაცვლად უარე-
სად აღაგზნებდა მას ქურუმი. სიამეს ეძლეოდა, თავისი ურყევი 
მოძღვრების გამხელით სასო რომ მიჰხადა სალამბოს. ტრფო-
ბის ალით გათანგული ქალი მთელი არსებით უსმენდა მის ნათ-
ქვამს.

რაც უფრო ეჭვი ებადებოდა ტანიტის მიმართ, მით უფრო 
სურდა შაჰაბარიმს ქალღმერთის ქურუმი ყოფილიყო. სულის 
სიღრმეში ბორკავდა სინდისის ქენჯნა; საბუთი სურდა, ღმერ-
თებისგან მოვლენილი ჩვენება სჭირდებოდა. ბოლოს დაიმედ-
და, რომ მიაღწევდა მიზანს. წარმოიდგინა, რომ თითქოს იყო 
საშველი, რომელიც იხსნიდა მამულს, იხსნიდა მის რწმენას.

ამიერიდან სალამბოსთან იწყო ჩივილი. ვაებდა, ჩადენილ 
მკრეხელობას საშინელი უბედურება მოჰყვება ქვეყნად და 
ზეცაშიო. მერე უეცრად განუცხადა – სუფეტს დიდი ხიფათი 
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მოელის, გარს არტყია სამი ლაშქარი, რომელთაც მათო სპასა-
ლარობსო; რიდის გატაცების შემდეგ კართაგენელებს მათო 
ბარბაროსთა ცხებულ მეფედ მიაჩნიათო, და დაატანა, რესპუბ-
ლიკისა და მამის ხსნა მხოლოდ შენზეა დამოკიდებულიო.

– ჩემზე?! – წამოიძახა ასულმა, – მე რა ძალა შემწევს?
ქურუმმა ზიზღით გაიღიმა.
– მაგრამ არასდროს დამყაბულდები!
ასული შეევედრა. შაჰაბარიმმა, როგორც იქნა, ამოღერღა:
– ბარბაროსთა ბანაკში უნდა შეაღწიო, ზაიმფი უნდა და იბ-

რუნო!
ქალი ეკალმუხის ჯორკოზე დაეშვა. დიდხანს იჯდა ასე, მუხ-

ლებზე ხელები შემოეჭდო, მთელი ტანით ცახცახებდა; თავს 
დამტყდარი უბედურების მოლოდინში სამსხვერპლოს კვარც-
ხლბეკთან ატუზულ ტარიგს ჰგავდა. საფეთქლები უცემდა, 
ჰაერში ცეცხლის ალის რიალი ეჩვენებოდა; გონმიხდილს ისღა 
ესმოდა, რომ სასიკვდილოდ იყო განწირული.

მაგრამ რაბეთნა თუ იზეიმებს, რიდე თუ დაუბრუნდება, 
კართაგენი თუ შვებით ამოისუნთქავს, რა მნიშვნელობა აქვს 
სიცოცხლეს ერთი ასულისას, – ფიქრობდა შაჰაბარიმი. ვინ 
იცის, ეგებ სალამბომ რიდეც ჩაიგდოს ხელთ და ცოცხალიც 
დაბრუნდეს.

ქურუმი სამ დღეს არ გამოჩენილა. მეოთხე დღეს სალამბომ 
უხმო. მან წასაქეზებლად მოუთხრო ქალს, რომ ჰამილკარი 
ლანძღვა-გინებით მოიხსენია მთელმა საბჭომ. ეუბნებოდა, – 
შენ გაძევს ბრალი, დანაშაულის გამოსყიდვაა საჭირო, რაბეთ-
ნა ითხოვს შენგან ამ მსხვერპლსო.

მაპალებს იქით, მეგარიდან საზარელი ღრიანცელი აღწევ-
და. შაჰაბარიმი და სალამბო სასწრაფოდ გამოდიოდნენ კარში, 
ხომალდის ქიმებიანი კიბის თავთან მდგარნი გასცქეროდნენ 
სივრცეს.

ქამონის მოედანზე ბრბო ყაყანებდა, იარაღს ითხოვდა. უხუ-
ცესთ არ სურდათ მათი აღჭურვა, რადგან ამაო ეგონათ ყოველ-
გვარი შეტაკება. უსპასპეტოდ დაძრული რაზმები მტერმა მოს-
რა. ბოლოს გაუშვეს ისინი. მოლოქის პატივისცემით თუ ნგრე-
ვის გაუცნობიერებელი სურვილით აღძრული ხალხი ტაძართა 
ირგვლივ ატეხილ ტყეებში ძირფესვიანად გლეჯდა ვეება კვი-
პაროსებს, ცეცხლს უკიდებდა და ქაბირის ჩირაღდნებივით 
სიმღერით დაატარებდა ქუჩა-ქუჩა. ცადამწვდომი ალი გიზგი-
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ზებდა, ირხეოდა და ირეკლებოდა საყდართა გუმბათებზე, კერ-
პის ორნამენტებზე, ციალებდა ხომალდთა ქიმებზე. ცეცხლის 
ენები ტერასებს გასცდა, უშველებელი ჩირაღდნები ქალაქში 
წრემბრუნავ მზეებს ჰგვანდნენ. ბრბო აკროპოლიდან დაეშვა. 
მალქის კარიბჭე გახსნეს.

– მზადა ხარ? – წამოიძახა შაჰაბარიმმა, – ეგებ უბრძანებ 
ამათ, მამაშენს გადასცენ, რომ განუდეგ მას.

ქალწულმა პირბადე ჩამოიბურა. კოცონები ნელ-ნელა შორ-
დებოდნენ იქაურობას და სანაპიროსკენ ეშვებოდნენ.

სალამბო რაღაც უჩვეულო ძრწოლამ შეიპყრო. შიშის ზარს 
სცემდა მოლოქი, ეშინოდა მათოსი. ზაიმფს დაპატონებული 
ბრგე ვაჟკაცი, რომელმაც ბაალის დარად დაჯაბნა რაბეთ-
ნა, ასულს ღვთაებრივი დიდებით მოსილი ეგონა. ღმერთების 
სული ზოგჯერ ხომ დაივანებს ხოლმე კაცის სხეულში. განა 
მას არ გულისხმობდა შაჰაბარიმი, როცა შეაგონებდა მოლოქი 
უნდა დათრგუნოო?! მათო და მოლოქი ერთია, ისინი ერთურთს 
შეერწყნენ და ერთად დევნიან ქალწულს.

მომავლის შეტყობა სურდა და გველთან მივიდა, მის იერში 
შეეძლო განეჭვრიტა თავისი სვე-ბედი. კალათა ცარიელი დახვ-
და. სალამბო შეშფოთდა.

ღვედებით დაკიდებული სარეცლის გვერდით მიაკვლია პი-
თონს. იგი კუდით შემოხვეოდა ვერცხლის მოაჯირს და ეხახუნე-
ბოდა მოყვითალო ძველი ტყავის გასაძრობად. მისი ღია ფერის 
მბზინავი ტანი ამოწვდილი სატევარივით ლაპლაპებდა. მომდევ-
ნო დღეებში, რაც უფრო მზად იყო სალამბო ტანიტის საშველად, 
მით უფრო მოიკეთა პითონმა, გაივსო, გამო ცოცხლდა.

სალამბოს ღრმად გაუჯდა აზრი, რომ შაჰაბარიმი ღმერთე-
ბის ნებას გამოხატავდა. ერთ მშვენიერ დილას მან მტკიცე გა-
დაწყვეტილებით გაიღვიძა და იკითხა: რაა საჭირო, რომ მათომ 
რიდე დააბრუნოსო.

– მოთხოვნა, – მიუგო შაჰაბარიმმა.
– რომ იუაროს?
ქურუმმა გაუღიმა ასულს და თვალი თვალში გაუყარა. ასე-

თი ღიმილი არასოდეს შეუმჩნევია მის სახეზე სალამბოს.
– ჰო, თუ იუარა, მაშინ? – გაუმეორა კითხვა.
ქურუმი თითებზე იხვევდა ტიარიდან მხრებზე ჩამოშვებუ-

ლი ყაითნის ბოლოს. თვალები დაეხარა. ბოლოს, რაკი ქალწუ-
ლი ვერ მიხვდა, დაატანა:
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– განმარტოვდები მასთან.
– მერე?
– მარტოდმარტო, კარავში...
– მერე? შაჰაბარიმმა ტუჩი მოიკვნიტა, სიტყვას ეძებდა, შე-

ფარვით სურდა ეთქვა.
– თუ სასიკვდილო ხარ, მერე მოკვდები, მოგვიანებით! ნუ 

გეშინია! მშველელს არ მოუხმო, რაც არ უნდა მოხდეს! ნუ დაფ-
რთხები! დაემორჩილე, ხომ გეყურება, უნდა დაჰყვე მის სურ-
ვილს და ზეცის ბრძანებას!

– კი, მაგრამ რიდე?
– ღმერთები გადაწყვეტენ, – მიუგო შაჰაბარიმმა.
– ეგებ წამომყოლოდი, მამაო?
– არა!
ქურუმმა მუხლი მოადრეკინა ასულს. მარცხენა ხელი აღაპ-

ყრო, მარჯვენა გაშალა და სალამბოს მაგიერ დაიფიცა, რომ 
ქალღმერთის რიდე კართაგენს დაუბრუნდებოდა. ღონემიხდი-
ლი ქალი იმეორებდა შაჰაბარიმის ყოველ სიტყვას და საშინელი 
წყევლა-კრულვით შეჩვენებას უქადდა თავს, თუ ღმერთებს არ 
შეეწირებოდა.

ქურუმმა ასწავლა ცოდვათაგან როგორ უნდა განწმენდი-
ლიყო, აუხსნა როგორ უნდა შეეღწია მათოსთან. თან დაატანა, 
მეგზურს გაგაყოლებო.

სალამბომ შვებით ამოისუნთქა. უხაროდა, რომ კვლავ იხი-
ლავდა ზაიმფს და მადლს სწირავდა შაჰაბარიმს მისი დამოძღ-
ვრისთვის.

***               
ჩიტების გადაფრენის დრომ მოაწია, კართაგენიდან მტრე-

დები სიცილიაში, ერიქსის მთაზე, ვენერას ტაძრისკენ იხიზ-
ნებოდნენ. გადაფრენამდე რამდენიმე დღით ადრე ერთმანეთს 
ეძებდნენ, უხმობდნენ, თავს იყრიდნენ. ბოლოს, ერთ საღამოს, 
გაფრინდნენ. ზურგქარი წაეშველა მათ და მაღლა, ზღვის ზე-
მოთ, ზეცა გადასერა ვეება თეთრმა ღრუბელმა.

სისხლისფრად შეიღება თვალსაწიერი. მტრედები თითქოს 
ზვირთებში ეშვებოდნენ, ნელ-ნელა უჩინარდებოდნენ, მზეს 
უცვივოდნენ ხახაში. სალამბომ მზერა გააყოლა ფრინველთ და 
თავი ჩაქინდრა. ტაანაქს ეგონა, სევდას მივუხვდიო, და ნაზად 
დაუყვავა:
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– არა უშავს, ისევ მობრუნდებიან, უფლისწულო.
– ჰო, ვიცი.
– კვლავ იხილავ მათ.
– ვიხილავ ალბათ! – ამოიოხრა ქალწულმა.
სალამბოს არვისთვის გაუნდვია თავისი გადაწყვეტილება. 

საქმე რომ ფარულად მოგვარებინა, ეზოსმოძღვრისთვის არა-
ფერი უთხოვია. კინიზდოს გარეუბანში შეაძენინა ტაანაქს სინ-
გური, ნელსაცხებლები, სელის სარტყელი და ახალი სამოსელი. 
ბებერი მხევალი გააოცა ამ სამზადისმა, მაგრამ კითხვა ვერ 
შებედა. ბოლოს დადგა შაჰაბარიმის დათქმული დღე. სალამბო 
უნდა წასულიყო.

მეთორმეტე საათი იყო, ნეკერჩხლის ჭალაში უსინათლო ბე-
რიკაცი რომ შენიშნა ქალწულმა. წინ ბიჭი მოუძღოდა. მოხუცი 
ცალი ხელით ბიჭის მხარს ეყრდნობოდა, მეორეში ეკალმუხის 
კითარა ეპყრა. საჭურისები, მონები და სეფექალები გაერიდე-
ბინათ იქაურობისთვის. ვერვინ შეიტყობდა საიდუმლოს.

პალატის ოთხივე კუთხეში ტანააქმა ოთხ სამფეხზე ცეცხ-
ლი დააგზნო გირჩებითა და ილით. შემდეგ გაშალა ბაბილონუ-
რი დიდი ხალიჩები და ოთახის ირგვლივ თოკებზე გადაფინა. 
კედლებსაც კი ემალებოდა სალამბო. კარს უკან ჩაცუცქულიყო 
მემუსიკე. ფეხზედგომელა ბიჭმა ტუჩზე მიიდო ლერწმის სალა-
მური. შორს, ქუჩებში, ყაყანი მიწყდა. ტაძართა სტოასთან იის-
ფერი ჩრდილები წაგრძელდა. ყურის მეორე ნაპირზე მთების 
ძირი, ზეთისხილის ჭალა და გადაყვითლებული ყამირი უსაზღ-
ვროებას ერთოდა, მოლურჯო ნისლში ინთქმებოდა. ჩამიჩუმი 
არ ისმოდა. რაღაც ენით უთქმელი მოთენთილობა ჩაიღვარა 
ჰაერში.

სალამბო აუზის პირას აქატის საფეხურზე ჩაცუცქდა, ფარ-
თო ყურთმაჯები აიკრიფა, ზურგზე გაიკრა და გულდასმით 
იწყო წმინდა ადათის მიხედვით განბანა.

მხევალმა შედედებული სითხე მოართვა ალებასტრის ფი-
ალით. ეს იყო ზამთრის სუსხიან ღამეში სამარხის ნანგრევებში 
ბერწი ქალების მიერ ყელგამოღადრული შავი ძაღლის სისხლი, 
სალამბომ ყურები და ქუსლები დაიზილა სისხლით, მარჯვნა 
ხელის ცერზეც წაიცხო. ფრჩხილები წითლად შეეღება, გეგო-
ნებოდათ ნაყოფი გასრისა და ხელი დაესვარაო.

მთვარე ამოცურდა. კითარა და ნესტვი ხმაშეწყობილად ახ-
მიანდა.
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ასულმა საყურეები, შიბი და სამაჯურები შეიხსნა, გრძელი 
ქვედაწელი გაიძრო, ზილფები გაიშალა და მხრებზე შეათამაშა, 
რომ გამოფხიზლებულიყო. გარეთ კვლავ ჟღერდა ჰანგი. სამად 
სამი დაუცხრომელი კილო საოცარი სისწრაფით ენაცვლებოდა 
ერთმანეთს. ქნარის ძალები აცახცახდა, სალამბო მთლად შე-
იშალა. მხევალმა რიტმს ააყოლა ტაში. სალამბო მთელი ტანით 
ირწეოდა და ლოცვებს ბუტბუტებდა. სამოსელი ერთიმორის 
მიყოლებით ცვიოდა ქალწულის ფერხთით.

ვეება კრეტსაბმელი შეირხა და საბელს ზემოთ პითონის 
თავი გამოჩნდა. კედელზე ჩამოცურებული წყლის წვეთივით 
ნელა დაეშვა გველი, დაცვენილ ქსოვილთა შორის გასრიალდა, 
მერე კუდი დაიბიჯგა იატაკზე და ზეაღიმართა. შემდეგ სალამ-
ბოს მიაშტერა ბადახშზე უფრო ელვარე თვალები.

ქალი შეყოყმანდა, სიცივემ შეაშინა თუ სირცხვილმა შეაკრ-
თო, მაგრამ შაჰაბარიმის ნაბრძანები მოაგონდა და წინ წადგა 
ფეხი. პითონი ძირს დაეშვა, შუატანით შემოეხვია ქალწულს. 
მისი თავი და კუდი კისერზე ჩამოეკიდა სალამბოს; გაწყვეტილ 
ფარღულს ჰგავდა, ბოლოები მიწამდე აღწევდა. ქალმა მუცელ-
ზე შემოიტმესნა გველი, იღლიებში ამოიტარა და მუხლებზე შე-
მოიხვია. მერე ყბაში ჩაავლო ხელი, კბილებთან მიიტანა მისი 
პაწაწა სამკუთხა ხახა; სალამბომM თვალები მოჭუტა და თავი 
უკან გადააგდო, მთვარის შუქს მიუშვირა. თეთრმა ნათელმა 
თითქოს ვერცხლისფერი ბურუსით შებურა იგი. ქალწულის 
სველი ფეხების ნაკვალევი ალაპლაპდა იატაკის ფილებზე. გან-
საბან წყალში ვარსკვლავების ანარეკლი ციმციმებდა. გველმა 
ოქროსფერი ფორეჯებით მოწინწკლული შავი რგოლები შე-
მოაჭდო ასულს. დიდი სიმძიმის ქვეშ სალამბოს სუნთქვა ეკვ-
როდა, წელში წყდებოდა, სიკვდილის სიახლოვეს გრძნობდა. 
პითონი კუდის ბოლოს უცაცუნებდა თეძოზე. ჰანგი შეწყდა. 
გველი ძირს დაეცა.

ტაანაქი მივიდა სალამბოსთან, ორი ლამპარი მიიტანა. ალი 
წყლით სავსე ბროლის ბირთვებში ენთო. მხევალმა ხელისგუ-
ლები ენდროთი შეუფერა სალამბოს, ღაწვები სინგურით შე-
უფაკლა, ქუთუთოებზე საოლავი წასცხო; მწერის გაგლესილი 
ფეხების, აშიფის, მუშკისა და ებანოზის ნაზავით წაუგრძელა 
წარბები.

სალამბო ჩამოჯდა სკამზე, რომელსაც სპილოს ეშვები ჰქონ-
და ფეხებად, და ტაანაქს მიანდო თავი. მარხულობამ და ნელ-
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საცხებელმა ღონე მიჰხადა ასულს. მხევლის შეხებაზე იგი ისე 
გადაფითრდა, რომ ტაანაქი შედგა.

– განაგრძე! – უთხრა სალამბომ, თავს დასძლია, უცებ გა-
მოცოცხლდა. შემდეგ ქალწული მოუთმენლობამ შეიპყრო, ტა-
ანაქს აჩქარებდა და ბებერმა მხევალმა წაიბუზღუნა:

– კარგი! კარგი! უფლისწულო! გეგონება გელოდეს ვინმე!
– ჰო, მელიან, – მიუგო სალამბომ.
მხევალი გაოცებისგან შეცბა, შემდეგ გამოსატეხად ჩა-

ეკითხა:
– რას დამიბარებ, უფლისწულო? თუ მიხვალ...
ჰამილკარის ასული აქვითინდა.
– იტანჯები! რა დაგემართა, რა გჭირს! მეც თან წამიტანე! – 

აკივლდა მოხუცი. – ჩვილი რომ წამოიტირებდი, გულში ჩაგიკ-
რავდი ხოლმე და ჩემი ძუძუს კერტებით გართობდი. შენ დააჭ-
ნე ჩემი ძუძუები, უფლისწულო! – მჯიღი ჩაიკრა დაჩვარულ 
მკერდში, – დავჩაჩანაკდი, ვერას წაგადგები, აღარ გეიმედები! 
შენს სატკივარს მიმალავ, გამზრდელი ძიძა გეთაკილები! გუ-
ლაჩუყებულსა და განაწყენებულს ცრემლი ჩამოუგორდა სვი-
რინგებიან დაღარულ ყბებზე.

– არა! მიყვარხარ! დაშოშმინდი! – დაამშვიდა სალამბომ.
ტაანაქი ბებერი მაიმუნივით დაიღმიჭა და მისი მორთვა გა-

ნაგრძო. შაჰაბარიმის რჩევით სალამბომ შეუკვეთა – მომეტე-
ბული ბრწყინვალებით გამომაწყვეო. მხევალმა ბარბაროსთა 
გემოვნებით, გამორჩეულად და თან შნოიანად შემოსა იგი.

ღვინისფერ თხელ ტუნიკაზე ასულმა ჩიტის ღინღლით გაწ-
ყობილი მეორე ტუნიკა გადაიცვა. წელზე ოქროს ქერეჭი ჰქონ-
და შემოტმასნილი და ამ ფართო სარტყლიდან ჩამოშვებოდა 
ვერცხლის ვარსკვლავებით მოოჭვილი ლურჯი წვივსაცმლის 
ნაოჭები. ტაანაქმა სერესული სელის გრძელი კაბა ჩააცვა, 
თეთრი სამოსი მწვანე ზოლებით იყო აჭრელებული. მხარზე 
დაუმაგრა ძოწისფერი ოთხკუთხა ხილაბანდი, რომელსაც სან-
დასტრუმის ბურთულები ჰქონდა ფოჩებად. შემდეგ მოახურა 
შავი გრძელი ლაბადა, კუდი იატაკზე მისთრევდა. მერე შეათვა-
ლიერა და თავისი ხელობით წათამამებულმა თავი ვერ შეიკავა:

– შენი ქორწილის დღესაც კი არ იქნები ალბათ ასე მშვე-
ნიერი!

– ჩემი ქორწილის დღეს! – გაიმეორა სალამბომ, იდაყვით ჩა-
მოეყრდნო სპილოს ძვლის სკამს და ფიქრებს მიეცა.
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ტაანაქმა სპილენძის უზარმაზარი სარკე დაუდგა წინ. სა-
ლამბო მთელი ტანით გამოჩნდა შიგ. ქალწული წამოიმართა და 
ნაზად შეისწორა ჩამოშლილი ზილფი.

ოქროს ფხვნილით შეფრქვეული თმები შუბლზე დატალღო-
და. ზურგზე დაყრილ გრძელ დალალებში ობოლი მარგალიტე-
ბი ჰქონდა ჩახვეული. ლამპრის ალმა ნათელი სცა ქალწულის 
შეფერილ ღაწვებს, ააელვარა მისი სამოსის ოქროს ფოჩები, 
გამოკვეთა კანის სითეთრე. წელზე, მკლავებზე, ხელებსა თუ 
ფეხის თითებზე იმდენი პატიოსანი თვალი აუციმციმდა, რომ 
სარკე მზესავით გაცისკროვნდა და არეკლილი სხივები შემო-
ანათა ასულს. ტაანაქის გვერდით იდგა, მხევალი წახრილი-
ყო მის საჭვრეტად. თვალისმომჭრელი სანახაობის შემყურე 
ასულმა გაიღიმა.

შემდეგ დროის მოსაკლავად ბოლთის ცემა იწყო.
უეცრად მამლის ყივილი გაისმა. ქალწულმა თმებზე შე-

მოიბურა ყვითელი გრძელი რიდე, ყელზე ჩიქილა შემოიხვია, 
ლურჯი ტყავის ქოშებში სტუცა ფეხი და ტაანაქს მიუბრუნდა: 
– გასწი, ნახე, ტვიის ჭალაში კაცი თუ იცდის ორი ცხენით.

მხევალი მობრუნებული არც იყო, რომ სალამბო ხომალდის 
ქიმებიან კიბეზე დაეშვა.

– უფლისწულო! – წამოიყვირა ძიძამ.
სალამბომ მოიხედა და თითი მიიდვა ტუჩზე, დადუმება 

ანიშნა.
ტაანაქმა ქვედა ტერასამდე ჩაირბინა ხომალდის ქიმებიანი 

კიბე. მთვარის შუქზე გაარჩია კვიპაროსთა ხეივანში სალამბოს 
მარცხნივ მოძრავი წაფერდებული ვეება ლანდი. ეს სიკვდილს 
მოასწავებდა.

ტაანაქი სალამბოს პალატში შებრუნდა, იატაკს განერთხა, 
ფრჩხილებით იხოკდა სახეს, თმებს იგლეჯდა, მთელი ძალით 
ღრიალებდა.

არ შემიტყონო, იფიქრა და გაყუჩდა. შემდეგ ჩუმად ასლუ-
კუნდა, იატაკის ფილებს დაემხო და ხელებში ჩარგო თავი.
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თავი მეთერთმტე

კარავში

გამყოლი შუქურას იქით, კატაკომბებისკენ წაუძღვა სალამ-
ბოს, შემდეგ თავქვე დაეშვნენ მოლუიას უბანში, რომელიც სიგ-
რძივ იყო განზიდული და თავდაღმართში ჩაქანებული შუკებით 
იყო დასერილი. ინათა. აქა-იქ კედლებიდან პალმის თავხეები 
იყო გამოშვერილი და თავის დახრა უხდებოდათ. ცხენები ფეხს 
ვერ იკიდებდნენ და ბობვით მიიკვლევდნენ გზას. ასე მიაღწიეს 
ტებესტის ბჭეს.

ერთხანს სანგრების პირას იარეს. წყალსატევს რომ გაუს-
წორდნენ, ტენიისკენ გაუხვიეს, დაადგნენ ყურისა და ტბის გამ-
ყარ ყვითელ ზოლს, რომელიც რჰადესამდე იყო წაგრძელებული.

კართაგენის სიახლოვეს ზღვასა თუ ხმელზე ძეხორციელი 
არ ჩანდა. ნელა ირწეოდნენ ასპიტისფერი ზვირთები. ზეფირმა 
პეროვანი ტალღებით დასერა ზღვა. განთიადის სუსხისგან რი-
დემ ვერ დაიფარა სალამბო და შემცივნებული ქალი ათრთოლ-
და. ჰაერმა დასცადა, მგზავრობამაც მოქანცა. მზე ამოიწვერა, 
ზურგზე დააცხუნა და ასულმა უნებურად ჩათვლიმა. ცხენები 
გვერდიგვერდ მითოხარიკობდნენ, ნოტიო ქვიშაში ეფლობო-
დათ ფლოქვები.

ცხელი წყაროების მთას რომ გასცდნენ, ბედაურებმა მყარი 
ნიადაგი იგრძნეს ფეხქვეშ და გაქუსლეს.

სადაც კი თვალი მიუწვდებოდათ, მინდვრები უდაბნოსავით 
იყო უკაცრიელი, თუმცა ხვნა-თესვის ალო იდგა. ზოგან ხორ-
ბალი იყო მიმობნეული, ზოგან ქერი ჩაცვენილიყო. მზის სხივე-
ბით განათებულ ცის დასალიერზე მოჩანდა შავად ჩამუქებული 
სოფლები ახირხლული სახლებითა და ოკრობოკრო გზებით.

დროდადრო გზის პირას აღიმართებოდა დანახშირებული 
კედლის ნაშალი. ჯარგვალთა ჭერი ჩანგრეულიყო. ნასახლარში 
გაირჩეოდა თიხის ჭურჭლის ნამსხვრევები, ფლასები, საოჯახო 
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ნივთები. ზოგი რამ ისე გავერანებულიყო, რომ ვეღარც იცნობ-
დით, რისი ნაშთი იყო. ხანდახან ნანგრევებიდან გამოიძურწე-
ბოდნენ ძონძებში გახვეული არსებანი, რომელთაც ანთებული 
თვალები ჰქონდათ და მიწისფერი ედოთ სახეზე. მგზავრების 
დანახვაზე ანგარიშმიუცემლად გარბოდნენ ან ისევ მიაშურებ-
დნენ თავიანთ სამყოფელს. სალამბო და მისი გამყოლი წინ მი-
იწევდნენ შეუჩერებლივ.

მიტოვებული ხოდაბუნები ერთმანეთს ენაცვლებოდა. ცხე-
ნების თქარათქურზე ბუღად დგებოდა თვალუწვდენელ თეთრ 
ველზე დაზვავებული ნაცარი. ზოგჯერ მყუდრო ადგილს 
წააწყდებოდნენ შესასვენებლად; მაღალ ბალახებში ნაკადუ-
ლი მირაკრაკებდა. მეორე ნაპირზე გადავიდოდა სალამბო და 
სველ ჟვერს გლეჯდა გახურებული ხელების გასაგრილებლად. 
ოლეანდრების ბაღნარს რომ ჩაუარეს, სალამბოს ცხენი დაფრ-
თხა და ყალყზე შედგა მიწაზე დაგდებული გვამის წინ.

მონამ იმავ წამს ბალიშებზე მიასვენა ჰამლკარის ასული. იგი 
ტაძრის მსახურთაგანი იყო, შაჰაბარიმი მუდამ მას ავალებდა 
სახიფათო საქმეებს.

მეგზური მეტისმეტად ფრთხილობდა და ცხენებს შუა ჩამ-
დგარი ქვეითად მიჰყვებოდა სალამბოს, ხელზე შემოგრაგნილ 
ტყავის მათრახს უტლაშუნებდა ცხენებს, მკერდზე ჩამოკიდე-
ბული აბგიდან იღებდა პურის კვერს, ინდისხურმას, ლოტოსის 
ფურცლებში შეხვეულ კვერცხის გულს და უჩუმრად სთავა-
ზობდა ქალწულს.

ნაშუადღევს გზად შემოეფეთათ ნადირის ტყავში გახვეული 
სამი ბარბაროსი. მერე და მერე გამოჩნდნენ სხვანიც. ჯგუფ-
ჯგუფად დაძრწოდა ათი, თორმეტი, ოცდახუთი კაცი. ზოგი 
თხას მოლალავდა, ზოგი – ფეხმოტეხილ ძროხას. თითბრის 
საწერტლებით დაბოლოებული ვეებერთელა კომბლები მო-
ემარჯვებინათ, ზინზლიან ტანსაცმელში გარჭობილი ყამები 
უელავდათ, გაოცებულნი იყვნენ და მუქარით აბრიალებდნენ 
თვალებს. გვერდზე ჩავლისას ზოგი ლოცვა-კურთხევას უგ-
ზავნიდა მგზავრებს, ზოგი უტიფრად დასცინოდა მათ. შაჰაბა-
რიმის მონა ყოველ მათგანს თავთავიანთ კილოზე ეუბნებოდა 
– სნეულ ჭაბუკს ვახლავარ, განსაკურნავად შორეულ ტაძრად 
მივალთო.

ამასობაში დღე მიიწურა. მოისმა ძაღლების ყეფა, მგზავრებ-
მა იქით გასწიეს.
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შეღამების ბინდ-ბუნდში შენიშნეს შეუმტკიცავი ქვით ნაშე-
ნი ყორე, რომელიც რაღაც უცნაურ ნაგებობას ფარავდა. გალა-
ვანზე ძაღლი გარბოდა. მონამ ქვები დაუშინა. ისინი მაღალთა-
ღიან დარბაზში შევიდნენ.

შუა პალატში დედაკაცი ჩაცუცქულიყო და ცეცხლს ეფიც-
ხებოდა. ფიჩხი იწვოდა, კვამლი ჭერის ნაპრალიდან გადიოდა. 
თეთრი თმა მუხლებამდე სწვდებოდა და სანახევროდ ფარავ-
და ქალს. მოსულთათვის პასუხის გაცემა არ სურდა, უაზროდ 
ლუღლუღებდა რაღაცას ბარბაროსთა და კართაგენელთა შუ-
რისძიებაზე.

მონამ გადაქექა ოთახი, შემდეგ ქალთან მივიდა და საჭმელი 
მოსთხოვა. დედაბერს ნაღვერდლებისთვის მიეშტერებინა თვა-
ლები და თავის კანტურით ბუტბუტებდა:

– ხელი ვიყავ. ათივე თითი მომკვეთეს. პირი გადაეჩვია ჭამას.
მეგზურმა მუჭით ოქრო წაუჩვენა. დედაკაცი წამოხტა, მაგ-

რამ იმავ წამს გაშეშდა უძრავად.
მაშინ მონამ ქამრიდან ამოიწვადა ხანჯალი და ყელში მიაბ-

ჯინა. აკანკალებულმა დედაბერმა გადააგორა ლოდი, ღვინიანი 
კოკა და თაფლში ჩახარშული ჰიპოზარიტული თევზი გამოაჩინა.

სალამბომ ზიზღით მოარიდა თვალი ამ უწმინდურ კერძს და 
დარბაზის ერთ კუთხეში მიგდებულ ყაჯრებზე მიწვა წასაძი-
ნებლად.

უთენია გამოაღვიძა მონამ.
ძაღლი აყეფდა. მონა ფეხაკრეფით მიეპარა და ხანჯლის 

ერთი მოქნევით წააცალა თავი. მერე გამოსაფხიზლებლად 
ცხენებს ნესტოები დაუზილა ძაღლის სისხლით. დედაბერმა 
წყევლა მიაყოლა თან. სალამბომ ყური მოჰკრა მის წყევლა-
კრულვას და მკერდზე ჩამოკიდებული ავგაროზი ჩაბღუჯა.

გზა განაგრძეს.
დროდადრო ასული იკითხავდა – მალე თუ მივალთო. გზა 

ფერდობებს უხვევდა. ჭრიჭინების კრუალის გარდა არაფერი 
ისმოდა. მზემ დააცხუნა გადამხმარ ბალახს. დახეთქილი მიწა 
თითქოს ფილებით იყო მოგებული. დროდადრო იქედნე გაის-
რიალებდა, არწივი გადაიფრენდა. მონა შეუსვენებლივ მიაჭე-
ნებდა. ასული ოცნებას მიეცა. სამოსის გაწვირიანებას ერიდე-
ბოდა და სიცხის მიუხედავად მაინც რიდეს იბურავდა.

კართაგენელებს სათვალთვალო კოშკები აღემართათ ერთ-
მანეთისაგან თანაბარი დაშორებით. სალამბო და მისი მეგზუ-
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რი ჯიხურში შედიოდნენ, გადაიჩრდილებდნენ და კვლავ განაგ-
რძობდნენ სვლას.

ბოლო დროს სიფრთხილის გამო შორი გზა მოიარეს, მაგრამ 
უკვე აღარავინ იყო შემხვდური. ამ უნაყოფო ველებში ბარბა-
როსები არ დაიარებოდნენ.

ისევ გამოჩნდა აოხრების კვალი. ზოგჯერ შუა მინდორში 
ეგდო სოფიის ქვის ჩამონატეხი წვრილად მოკენჭილი ერთა-
დერთი ნაშთი იავარქმნილი ციხე-დარბაზისა. ფოთლებშემო-
ძარცული ზეთისხლის ხეები შორიდან ძეძვნარს ჰგავდა. ერთი 
დაბა გადაიარეს, ყველა სახლი გადაეწვათ და მიწასთან გაეს-
წორებინათ. გალავნის გაყოლებით ადამიანთა ჩონჩხები ეყარა. 
ბლომად იყო ღურკან აქლემთა და ჯორთა ძვლებიც. ნახევრად 
დახრული ძვლები ზვინებად იდგა ორღობეებში.

ჩამოღამდა. დაბლა ჩამოწოლილმა ღრუბელმა შეხუთა ჰაერი.
ორი საათის განმავლობაში მაღლა მიიწევდნენ, დასავლე-

თისკენ. უეცრად სინათლე დაინახეს.
სერზე კოცონები ბრიალებდა, აქა-იქ ოქროს ბალთები მოძ-

რაობდა და ციმციმებდა. ეს იყო კლინაბართა თორნ-აბჯარი, 
პუნიკური ლაშქარი. შემდეგ უფრო მეტი ცეცხლი გაარჩიეს ირ-
გვლივ. მთელ როქის სპას მოეყარა თავი და ვრცელ მანძილზე 
გაშლილიყო.

სალამბომ წინ წაიწია, მაგრამ შაჰაბარიმის მონა იმ მიწაყრი-
ლის გასწვრივ გაუძღვა, რომელიც ბარბაროსთა ლაშქარს ეკვ-
როდა. მათ წინ ნიშა გადაიხსნა, მონა გაუჩინარდა შიგ.

სანგრის თავზე ბოლთას სცემდა გუშაგი, ხელში მშვილდი 
ეპყრა, მხარზე შუბი გაედო.

ჰამილკარის ასულმა მისკენ გასწია. ბარბაროსმა ჩაიმუხლა 
და სალამბოს კაბის კალთაში გრძელმა ისარმა გაატანა. ქალს 
ფეხი არ მოუცვლა, წამოიკივლა მხოლოდ. მაშინ კი ჰკითხა გუ-
შაგმა, რა გნებავსო.

– მათოსთან საუბარი, კართაგენელთაგან ვარ გადმოხვეწი-
ლი, – უპასუხა სალამბომ.

გუშაგმა დაუსტვინა. შორიდან სტვენითვე შეეპასუხნენ.
ქალი იცდიდა. მისი ცხენი დაფრთხა, ცმუკავდა და ფრუტუ-

ნებდა.
მათოს გამოჩენისას მთვარე ამოცურდა სალამბოს უკან. 

მაგრამ ასულს შავი ყვავილებით მოხატული ყვითელი რიდე ჩა-
მოებურა სახეზე და იმდენი ეცვა, რომ მისი ცნობა შეუძლებლი 
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იყო. მათო მიწაყრილიდან დაჰყურებდა საღამოს ბინდბუნდში 
მის წინ ზმანებასავით წამომართულ უცნაურ არსებას.

ბოლოს სალამბომ უთხრა:
– შენს კარავში შემიძეხ, ასე მნებავს!
რაღაც გაურკვეველმა მოგონებამ მოიცვა მათო. გული აუძ-

გედა, მბრძანებლურმა იერმა მოდრიკა.
– მომყევი! – უთხრა.
ტიხარი დადაბლდა და ქალი როქის სპის ბანაკში აღმოჩნდა.
საშინელ ყაყანსა და ჩოჩქოლს გაეყრუებინა იქაურობა. შუ-

აცეცხლზე ჩამოკიდებულ კარდლებს ცეცხლი ჰქონდა შენთებუ-
ლი. მოწითალი ალი ალაგ-ალაგ ანათებდა ბარბაროსთა ბანაკს, 
დანარჩენი არე ბნელს მოეცვა. მებრძოლები გაყვიროდნენ, ერ-
თმანეთს უხმობდნენ. კარვებს შუა ჩარიგებულიყვნენ ღობეს 
მიბმული ცხენები. მრავლად იყო ტყავისა თუ ხამის, მრგვალი 
თუ ოთხკუთხა კარავი. აქა-იქ ლერწმის ფაცხები იდგა. ქვიშაში 
ძაღლის ბუნაგის მსგავსი ორმოები იყო ამოთხრილი. მეომრები 
ფიჩხს ეზიდებოდნენ; ზოგნი მიწაზე გაწოლილიყვნენ, ზოგნი 
ჭილობებში გახვეულიყვნენ და ძილს აპირებდნენ. სალამბოს 
ცხენი გზას ვერ იკვლევდა, რამდენჯერმე იშვირა ფეხი და გა-
დაახტა მათ.

ასულს გაახსენდა, რომ ნანახი ჰყავდა ეს ხალხი, მაგრამ 
ახლა წვერ-ულვაში მოზრდოდათ, სახე გარუჯოდათ, ხმაში 
ხრინწი შერეოდათ. მათო წინ მიუძღოდა, ხელს იწვდიდა და 
ორად აპობდა ბრბოს. მისი წითელი მოსასხამი ფართოდ იშლე-
ბოდა. ჯარისკაცთაგან ზოგი ხელზე ემთხვია მათოს, სხვებმა 
მდაბლად თავდადრეკილებმა მიაშურეს – გვიბრძანე რამეო. 
იგი იყო ბარბაროსთა ერთადერთი ჭეშმარიტი სპასპეტი. სპენ-
დიუსი, ოტარიდი და ნარჰავასი შედრკნენ. მათომ ისეთი გამძ-
ლეობა გამოიჩინა, რომ ყველა მის უტეხ ნებას დაემორჩილა.

სალამბო უკან მიჰყვებოდა. მთელი ბანაკი გადასერეს. მა-
თოს კარავი სულ ბოლოს, ჰამილკარის სანგრებიდან სამასიოდ 
ნაბიჯზე იყო გაშლილი.

ქალმა უშველებელი ორმო შენიშნა მარჯვნივ. ხაროს კიდე-
ში, მიწის გასწვრივ სახეებს მოჰკრა თვალი. თავმოკვთილებს 
ჰგვანდნენ, თვალები უელავდათ ოღონდ და გახსნილი ბაგეები 
პუნიკურ ენაზე ვაებდნენ.

კარვის შესასვლელთან აქეთ-იქით ორი ჩირაღდნიანი მონა 
ყურყუტებდა. მათომ სწრაფად გადასწია კარვის კალთა. ქალი 
შეჰყვა.
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კარავი დიდი იყო, შუაში ლატანი Hჰქონდა ბიჯგად. ლოტო-
სის ყვავილისდარი დიდი ლამპარი ანათებდა იქაურობას. ლამ-
პრის მოყვითალო ზეთში წვეთები ტივტივებდა, მრუმეში სა-
ჭურველი ელავდა. ფარის გვერდით, ჯორკოზე გაშიშვლებული 
ხმალი იყო მიყუდებული. მოწნულ კალათში ეგდო ერთმანეთში 
არეული ჰიპოპოტამის ტყავის მათრახები, წინწილები, ბობღა-
ნი და შიბები. თექის ფარდაგში შავი პურის ნამცეცები ჩაცვე-
ნილიყო. კუთხეში მრგვალ ქვაზე ხურდა ფული ეყარა. კარვის 
ჩახეული კალთიდან მტვერი და სპილოთა ზინზლის სუნი მოჰ-
ქონდა ქარს. ისმოდა ყბების დგაფუნი და ჯაჭვების ჩხარუნი.

– ვინა ხარ? – იკითხა მათომ.
სალამბო არ შეპასუხებია. ნელა მიმოიხედა ირგვლივ, პალ-

მის რტოებით შეკრულ სარეცელზე დაფენილ რაღაც მოლურ-
ჯოსა და სხივმოსილზე შეაჩერა მზერა.

იქით გაეშურა ქალწული და წამოიყვირა. მათომ ფეხი დააბა-
კუნა:

– ვინ მოგიყვანა, ვინ! და რა გინდა!
ზაიმფზე მიუთითა და უთხრა:
– რიდის წასაღებად ვარ მოსული!
სალამბომ მეორე ხელით პირბადე ჩამოიძრო. მათო უკუიქ-

ცა, პირი დააღო, ძრწოლამ აიტანა.
ღმერთების მხარდაჭერა იგრძნო ასულმა, სახეში ჩახედა მა-

თოს და ზაიმფი მოითხოვა. მრავალსიტყვაობითა და მედიდუ-
რობით სჯაბნიდა ვაჟს.

მათოს აღარაფერი ესმოდა, სალამბოს შესცქეროდა. მოეჩ-
ვენა, თითქოს სამოსელი ქალწულის სხეულს შეენივთა. და-
ტალღული სტავრა ასულის კანივით ბზინავდა. მხოლოდ იგი 
შეიძლება იყოს ასეთი სხივმოსლი! თვალები და ალმასები ერთ-
ნაირად უციმციმებდა; შეფერილი ფრჩხილები აგრძელებდნენ 
ბეჭდებით დახუნძლულ თითებზე თვლების ციალს. ტუნიკის 
ორი ბალთა ოდნავ ზემოთ სწევდა და ერთმანეთს უახლოებდა 
ძუძუებს. და მათო ოცნებებით ჩაიკარგა მათ შუა ვიწრო ღარ-
ში. იისფერი მარმაშები ამხელდნენ, რომ ზურმუხტისთვლიანი 
ძეწკვი ეშვებოდა შიგ. საყურეებად ჰქონდა საფირონის წკი-
რებზე დაკიდებული ამოჭრეთილი მარგალიტები, რომლებშიც 
ნელსულნელება ესხა. მარგალიტის განასერიდან დროდადრო 
წვეთი ეცემოდა შიშველ მხარზე ასულს. მათო გაფაციცებით 
ადევნებდა თვალს.
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ვაჟი საოცარმა ცნობისმოყვარეობამ შეიპყრო. ათრთოლე-
ბული ოდნავ შეეხო სალამბოს მაღალ მკერდს, უცხო ხილს რომ 
წაეტანება ბავშვი, ისე. ქალწულის შემცივნებული სხეული მცი-
რე წინააღმდეგობით დაჰყვა მას.

ამ ძლივს საგრძნობმა შეხებამ მთლად ააფორიაქა ჭაბუკი, 
მთელი თავისი არსებით მიისწრაფოდა სალამბოსკენ. სურდა 
ჩაეკრა იგი, გადაეყლაპა, შეესვა. გული საგულეს აღარ ჰქონდა, 
კბილებს აკაწკაწებდა.

ორივე ხელით ნაზად მიიზიდა ქალწული და ლომის ტყავით 
დაგებულ პალმის სარეცელთან ჩამოჯდა აბჯარზე. სალამბო 
ფეხზე იდგა. მათო ქვევიდან შესციცინებდა, მუხლებშუა ჰყავ-
და მომწყვდეული და იმეორებდა:

– რა მშვენიერი ხარ! რა მშვენიერი!
სალამბოს ტანჯავდა მისი ანთებული მზერა, შეჭირვებული 

იყო, ზიზღი ისე მოერია, რომ ძლივს შეიკავა ყვირილი. შაჰაბა-
რიმი გაახსენდა და თავს დასძლია.

მათოს ჩაებღუჯა მისი პაწია ხელები. ქურუმის დარიგების 
მიუხედავად, სალამბო ცდილობდა ხელის აქნევით მის მოცი-
ლებას. მათოს ნესტოები დაჰბეროდა და ხარბად სუნთქავდა, 
თვრებოდა მისი სურნელით. რაღაც გაურკვეველი კეთილსურ-
ნელება იფრქვეოდა ასულისაგან, იგი აფხიზლებდა და თან აკ-
ვამლებული მუჯამარივით ბურანში ხვევდა მათოს. თაფლის, 
სანელებლის, გუნდრუკის, ვარდისა და კიდევ რაღაცის სუნი 
შეზავებოდა ერთმანეთს.

კი მაგრამ, როგორ გაჩნდა ქალწული მის სიახლოვეს, მის კა-
რავში? როგორ აღმოჩნდა მის ხელთ? ეჭვი არაა, ვიღაცამ გა-
მოგზავნა! ეგებ მართლა ზაიმფის წასაღებად მოვიდა? ხელები 
ჩამოუცვივდა მათოს, თავი ჩაქინდრა, უეცარმა ფიქრმა დაუმ-
ძიმა გონება.

გულის ასაჩუყებლად სალამბომ საწყალობლი ხმით უთხრა:
– რა დაგიშავე, ჩემი სიკვდილი რომ გსურს?
– შენი სიკვდილი?!
ქალწულმა განაგრძო:
– ერთ საღამოს ჩემს ალმოდებულ ბაღნარებში გიხილე აქა-

ფებულ ბარძიმთა და ყელგამოღადრულ მონათა შორის. უსაზ-
ღვრო იყო შენი რისხვა. შემომიტიე და მაიძულე გავქცეული-
ყავ! მას აქეთ შიშმა დაისადგურა კართაგენში. ლაპარაკობენ 
იავარქმნილ ქალაქებზე, ჩაფერფლილ დაბებზე, მებრძოლთა 
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ხოცვა-ჟლეტაზე. შენ დააქციე, შენგან მოისრა ისინი! შენი სახე-
ლის გაგონებაზე სინდისი მქენჯნის. შავ ჭირზე საშინელი ხარ, 
რომაელებთან ომზე უარესი! ყოველი მხარე ცახცახებს შენი 
შიშით, ველ-მინდვრები გვამებითაა მოფენილი! შენგან ნაცარ-
ტუტად ქცეულ სოფლებზე გადმოვიარე, მოლოქის კვლდაკვალ 
მევლოს თითქოს!

მათო წამოიჭრა. საოცარი სიამაყით აევსო გული. ღმერთე-
ბის სიმაღლეზე აზიდულად მიიჩნია თავი.

სალამბოს ნესტოები უთრთოდა, კბილებში სცრიდა:
– მკრეხელობა არ იკმარე, ჩემთან შემოაღწიე, ზაიმფით მო-

ბურული გამომეცხადე მძინარეს! შენი ნათქვამი ვერ გავიგე, 
მაგრამ მშვენივრად მივხვდი, რაღაც საშინელებაში რომ მით-
რევდი, უფსკრულში მიმაქანებდი.

მათო თითებს იმტვრევდა.
– არა! არა! შენთვის მსურდა რიდე! შენთვის უნდა მომერ-

თმია! მეგონა, ქალღმერთმა სამოსი შემოიძარცვა, რადგან შენ 
უფრო შეგფერდა იგი! ქალღმერთის ტაძარში თუ შენს სასახ-
ლეში, სად იქნება, სულერთი არაა? ტანიტივით ყოვლისშემძ-
ლე, უცოდველი, სხივმოსილი და მშვენიერი არა ხარ განა?!

მათო უსაზღვრო სიყვარულით უმზერდა.
– ვინ იცის, ეგებ თავად ხარ ტანიტი!
– მე, ტანიტი?! – ჩაიჩურჩულა სალამბომ.
დადუმდნენ. სადღაც შორს დაიქუხა. ავდრით დაშინებული 

ცხვრების პეტელი მოესმათ.
– მომიახლოვდი! – წამოიწყო მათომ, – ნუ გეშინია, მომიახ-

ლოვდი! როქის მებრძოლთა ბრბოში გარეული უბრალო ქვეითი 
ვიყავ, თან ისე მორჩილი, რომ სხვათათვის ზურგით ვეზიდე-
ბოდი შეშას. რა ბედენაა კართაგენი! შენთა ფეხთა მტვერში 
განქარდება სრულად მისი სპა. მის კუნძულებსა, ხომალდებსა 
და განძზე მეტად შენთა ბაგეთა კრთომა მხიბლავს, მხართა 
სინაზე. შენს სახილველად, შენს დასაუფლებლად კართაგენის 
ზღუდეთა აღგვა მსურდა! შურს ვიძიებდი, ლოფორთქინებივით 
ვსრესდი ხალხს, ლაშქართა ყოლბს ვეკვეთებოდი; შიშველი ხე-
ლით ვირიდებდი მოღერილ ჰოროლთ, გაფრენილ რაშებს ვიურ-
ვებდი თავის დადრეკით. მე ვერ შემარყევს ფილაკვნიდან ნატ-
ყორცნი ლოდი! ოჰ! რომ იცოდე, ბრძოლის ქარ-ცეცხლში შენ 
მყავდი თვალწინ! ზოგჯერ შენი ტანის მიმოტანა, შენი სამოსის 
ნაკეცთა გახსენება წამიტანს, შემომებურვის. შენი თვალები 
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მეზმანება ისართა ცეცხლში, მოზარნიშულ ფარებში. შენი ხმა 
მეყურება წინწილების ხმიანობაში! მიმოვიხედავ, არსად ხარ 
და... მტერს ვეკვეთები!

ხელები აღმართა. ხეთა ვარჯში გახლართული ფათალოს 
ლერწებივით დამჩნეოდა ძარღვები. ოფლი ღვარად სდიოდა 
დაკუნთულ მკერდზე, ბრინჯაოსსალტეებიან ქამარში გამომწ-
ყვდეული გვერდები მძიმე სუნთქვისგან ებერებოდა. სარტყლი-
დან მუხლამდე სთრევდა მარმარილოზე უფრო მაგარი ღვედე-
ბი. საჭურისებს ჩვეული ქალი გააოცა მისმა ძალამ. გაიფიქრა 
– ქალღმერთის მოვლენილი რისხვა თუა ან მოლოქის წყრომა, 
თან რომ მდევს და ხუთივე ლაშქარს თავს რომ დასტრიალებსო.

თბილი ჰაერის ჭავლებმა ააფარფატა ჩირაღდნის ალი. დრო-
დადრო ელვა კრთებოდა კარავში. მერე კვლავ მრუმე გადასძა-
ლავდა. სალამბო მათოს ორ ნაღვერდალივით მოკიაფე თვალს-
ღა არჩევდა ბნელში. ქალმა გარდუვალობის სიახლოვე იგრძნო, 
თავს დასძლია, ზაიმფისკენ წაიწია და ხელით წაეპოტინა.

– რას შვრები?! – წამოიძახა მათომ.
ქალმა უდრტვინველად უპასუხა:
– ზაიმფით დავუბრუნდები კართაგენს.
მათო მკლავგადაჭდობილი მიუახლოვდა. ისეთი შიშისმგ-

ვერლი იერი ჰქონდა, რომ სალამბო გაილურსა.
– კართაგენს დაუბრუნდები?!
ხმა ერთმოდა, კბილთა ღრჭენით იმეორებდა:
– კართაგენს დაუბრუნდები?! ჰა! მოხველ, რათა ზაიმფი წა-

იღო, დამჯაბნო და გაქრე?! არა, ჩემს ხელთა ხარ! ვერვინ და-
გიხსნის აქედან! რა დამავიწყებს შენი დიდი მშვიდი თვალების 
ამაყ მზერას და გულისმომწყლველ შენს სილამაზეს. ჩემი ჯე-
რია! ჩემი ტყვე ხარ, ჩემი მხევალი, ჩემი მორჩილი! თუ გსურს, 
მოუხმე მამაშენს და მთელ სპას მამისას, უხუცესთ, მდიდართ, 
შენს დაწყევლილ ხალხს. სამასი ათას კაცს ვმბრძანებლობ, 
კიდევ მეტს მოვხვეტ ლუზიტანიაში, გალეთსა და უდაბნოთა 
ვრცელ ტრამალებში. შენს ქალაქს აღვგვი, ტაძართ დავწვავ! 
ხომალდები სისხლის ზვირთებში იტივტივებენ!. ქვას არ დავ-
ტოვებ, არც სახლს, არც პალმას! სპა დამელვა? მთით მოვრეკ 
დათვებს, მხეცთ მოვლალავ, ლომებს მოვდენი! გაქცევას ნუ 
ლამობ, შემომაკვდები!

გადაფითრებული და მჯიღებშეკუმშული მათო გასაწყვეტად 
გამზადებულიQქნარის ძალივით აცახცახდა. უეცრად მუხლთ 
მოეკვეთა. ქვითინი ახრჩობდა.
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– შემინდევ, მორიელზე უკეთური ვარ, მტვერსა და მწვირე-
ზე საზარი! შენი საუბარი მალხენს, შენი სუნთქვა მესალბუნე-
ბა, როგორც მომაკვდავს წყაროს წყალი. გამსრისე, რათა შენს 
ფეხქვეშ ვთრთოდე, შენს ტერფებს ვგრძნობდე ჩემს სხეულზე 
და შემაჩვენე: მე შენი ხმის გაგონება მწადს! ნუ მიმატოვებ! 
გებრალებოდე! მიყვარხარ! მიყვარხარ!

ჩაიმუხლა, მკლავები წელზე შემოაჭდო და თავი უკან გა-
დააგდო. მისი ხელები აფათურდა ქალწულის სხეულზე. ყურში 
გაჩრილი ოქროს რგოლები უელავდა გარუჯულ ყელზე. თვა-
ლებში მსხვილი ცრემლი ჩაუდგა, ვერცხლის ბირთვების დარი. 
ნეტარებით ოხრავდა, გაუგებარ სიტყვებს ბუტბუტებდა, ნი-
ავის უნაზესს და ამბორის უტკბესს.

სალამბო საამურად მოითენთა, თავი დაკარგა. რაღაც ფაქი-
ზი და თან ძლიერი, ღმერთების ნების მსგავსი, აიძულებდა ამ 
გრძნობას მინდობოდა ანგარიშმიუცემლად. ღრუბლები შეუდ-
გნენ მხრებში ასულს და ცად აზიდეს. ღონემიხდილი ქალწული 
გადაესვენა ლომის ტყავით დაფენილ სარეცელზე. მათო მის 
ტერფებს მისწვდა. ოქროს ძეწკვი გაწყდა და მისი ორი ბოლო 
ორი გველის დარად გაიკლაკნა კარვის კალთაზე. ზაიმფი ჩა-
მოიშალა და შებურა იგი. სალამბომ მისი მკერდისკენ დახრილი 
სახე გაარჩია მათოსი.

– მოლოქ, შენ მწვავ!
მისი სხეული ჯარისკაცის კოცნამ დაფარა, ცეცხლის უფიც-

ხელესმა კოცნამ. ქარიშხალმა აიტაცა, მზის ძალამ დაატყვევა 
სალამბო.

ჭაბუკმა დაუკოცნა ხელის თითები, მკლავები, ფეხები, მი-
ესიყვარულა გრძელ ნაწნავებს ასულისას.

– წაიღე ზაიმფი! რად მინდა იგი?! მეც თან წამიტანე! სპას 
მივატოვებ, ყველაფერს გავემიჯნები! კადისის იქით, ზღვით 
ოცი დღის სავალზე, ფრინველთ საბუდარი კუნძულია, ოქროს 
ქვიშითა და მწვანით დაფარული. სურნელს აფრქვევენ მთის 
ვეება ყვავილები და ირწევიან მარადიულ საგუნდრუკესავით. 
კედრის უმაღლეს ლიმონთა ძირას რძისფერი უნასები დასარ-
სალებენ და ალმასებით მოკენჭილი ხახით ბერტყავენ მოლზე 
ნაყოფს. ჰაერი ისე მსუბუქია, რომ სიკვდილი უძლურია იმ მხა-
რეში. მივაკვლევ იმ კუნძულს! ქარაფებში შეთხრილ ბროლის 
მღვიმეში დავბინავდებით. არავინ მკვიდრობს იმ კუნძულზე 
სულიერთაგან და მე მეუფე ვიქნები მისი!
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მტვერი მოაცილა სალამბოს კოთურნებს. ბროწეულის ნახ-
ლეჩს სთავაზობდა, ჭამეო – სთხოვდა. სამოსელი დაუგო სას-
თუმლად; მისი სამსახური ეამებოდა, მის წინ დამდაბლება 
სურდა. თავს ევლებოდა, ფეხები ზაიმფით ჩაუთბუნა, თითქოს 
უბრალო საბანი ყოფილიყოს.

– ისევა გაქვს ნიამორის პაწია რქები, რომლებზედაც შიბებს 
ჰკიდებდი? ხომ მაჩუქებ, მომწონს ძალიან! – ისე ეტიტინებოდა, 
თითქოს ომი დასრულებულიყო. სიხარულით იცინოდა. როქის 
სპა, ჰამილკარი – ყველაფერი განქარდა მისთვის. კარვის ჩა-
ხეული კალთიდან უმზერდნენ მთვარეს, ორ ღრუბლს შუა რომ 
მიზოზინებდა.

– რამდენი ღამე დამთენებია მთვარის შემყურეს! იგი რიდედ 
მეჩვენებოდა, შენი ხატის დამმალავად. ზოგჯერ მთვარიდან 
მიმზერდი, შენი გახსენება მის ციალს ერთოდა და ვეღარ გარ-
ჩევდი მთვარისაგან, – თავი მიაყრდნო ქალის მკერდს და ცრემ-
ლად დაიღვარა.

– დახე, როგორი ყოფილა ეგ საოცარი კაცი, კართაგენს რომ 
რისხვად დაატყდა, – გაიფიქრა სალამბომ.

მათოს ჩაეძინა. ქალი მკლავებიდან გამოუსხლტა, ცალი 
ფეხი მიწაზე ჩამოდგა და გაწყვეტილ ძეწკვს მოჰკრა თვალი.

დიდგვაროვან ასულებს ჩანერგილი ჰქონდათ, რომ ეს ბორ-
კილი იყო ლამის წმიდათაწმიდა რამ. სალამბოს სახე აელეწა და 
წვივებზე შემოიხვია ძეწკვის ბოლოები.

საოცარი სისწრაფით და თან ცხადად წარმოუდგა თვალწინ 
კართაგენი, მეგარა, ჰამილკარის სასახლე, თავისი პალატი და 
დაბები, რომლებიც გადმოიარა. ახლა კი... როგორ უსაზღვროდ 
დაშორდა ყოველივეს, უფსკრული გაჩნდა ამ გახსენებასა და 
ასულს შორის.

გამოიდარა. წვიმის მეჩხერი წვეთები აქა-იქ ეცემოდა და არ-
ხევდა კარვის კალთას.

მათო გვერდზე იწვა, ცალი ხელი სარეცლიდან გადმოვარდ-
ნოდა და მთვრალივით ეძინა. მარგალიტებით მოოჭვილი შუბ-
ლსაკრავი ოდნავ ასწეოდა და შუბლი უჩანდა. ღიმილს ბაგე 
გაეპო, შავი წვერის ფონზე თეთრად უელავდა კბილები. მოჭუ-
ტული ქუთუთოები უჩუმარ და თითქმის შეურაცხმყოფელ სი-
ხარულს ამხელდნენ.

თავჩაქინდრული და ხელებგადაჭდობილი სალამბო იდგა 
უძრავად, მათოს დასცქეროდა. 
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სასთუმალთან, კვიპაროსის ტაბლაზე, სატევარი ეგდო. ბას-
რი მახვილის ელვრებამ სისხლი მოაწყურა ასულს. შორიდან, 
სიბნელიდან მოღწეული მოთქმა-გოდება ანგელოზთა დასივით 
შეაგულიანებდა სალამბოს. მიუახლოვდა და ვადაში დასწვდა 
მახვილს. მისი სამოსის შრიალზე მათომ თვალი გაახილა, ბაგე 
შეაწება ასულის ხელს და ხანჯალი ძირს დავარდა.

ყვირილი გაისმა. კარვის იქით ალი ავარდა ზეცაში. მათომ 
კარვის კალთა გადაწია. ლიბიელთა ბანაკი ცეცხლში იყო გახ-
ვეული.

იფერფლებოდა ლერწმის ქოხები, სკდებოდა და იღრიკებო-
და ღეროები. ცეცხლი ისრებივით მაღლა ისროდა მუგუზლებს. 
წითლად შეფერილ ცისკიდურზე თავგზაარეული შავი ლანდები 
დაბორიალებდნენ. ღრიალებდნენ ფაცხაში დარჩენილნი. სპი-
ლოები, ხარები და ცხენები დააბოტებდნენ, ფეხქვეშ თელავ-
დნენ ადამიანებს და ალიდან გამოტანილ სურსათ-სანოვაგეს. 
ნაღარა გაკიოდა. მათოს უხმობდნენ. ხალხი მოაწყდა კარავს.

– გამოდი! ჰამილკარმა ცეცხლს მისცა ოტარიდის ბანაკი!
მათო გარეთ გავარდა. სალამბო მარტოდმარტო დარჩა.
ზაიმფი შეათვალიერა, კარგად დააკვირდა და გაოგნდა, რომ 

ვერ იგრძნო ამდენი ხნის ნანატრი ნეტარება. ოცნება აუხდა, 
მაგრამ დადარდიანებული იყო.

დაბლა კარვის კალთა გადაიწია და რაღაც საშინელება გა-
მოჩნდა. სალამბომ თვალები და ძირს დაფენილი თეთრი წვერი 
გაარჩია მხოლოდ. ჟღალ ძონძებში გახვეული ტანი მიწაზე მო-
ხოხავდა, წინ წასაწევად ორივე ხელით ჩაბღუჯავდა წვერს და 
კვლავ გაუშვებდა. ასე ცოცვით მოაღწია სალამბოს ფეხებამდე 
და ქალმა მოხუცი გისკონი იცნო.

რომ არ გაპარულიყვნენ, ბარბაროსებმა ძველ ტყვეებს თით-
ბრის კვერთხით მოამტვრიეს ფეხები, შემდეგ ყველა ერთად 
ჩაყარეს ხაროში და ისინი ჭუჭყსა და მწვირეში იღუპებოდნენ. 
ყველაზე ამტანნი კარდლების რაჩხუნზე წამოხანხალდებოდნენ 
ხოლმე და საჭმელს ითხოვდნენ ყვირილით. გისკონმა, ხმაურ-
ზე სწორედ ასე წამოწეულმა, დაინახა სალამბო. კოთურნებზე 
დამაგრებულმა სანდასტრუმის პაწია ბირთვებმა მიახვედრა, 
რომ კართაგენელი ასული უნდა ყოფილიყო. დიდი საიდუმლო 
იფარებაო, გაიფიქრა და თანამოძმეთა დახმარებით ამოძვრა 
ხაროდან. იდაყვებისა და ხელების დაბიჯგებით ოციოდ ნაბიჯ-
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ზე წაჩოჩდა და მათოს კარვამდე მიაღწია. ორნი საუბრობდნენ. 
დააყურა და ყოველივე შეიტყო.

– შენა ხარ! – თქვა შეშფოთებულმა ასულმა.
გისკონი ხელებს დაეყრდნო, წამოიწია და მიუგო:
– ჰო, მე ვარ! ყველას მკვდარი ვგონივარ, არა?
ქალმა თავი დახარა. გისკონმა განაგრძო:
– ეჰ,Q რად არ შემიბრლეს ბაალთ! – ახლოს მიუჩოჩდა, თით-

ქმის ეხებოდა სალამბოს, – რად არ ამაშორეს ეს სატკივარი, 
რად არ ამარიდეს შენი შეჩვენება!

ჰამილკარის ასული ისე შეაშინა ამ ზინზლიანმა არსებამ, 
მღილივით საზარელმა და მოჩვენებასავით საშინელმა, რომ 
უკან დაიხია.

– ასი წლისა ვარ თითქმის, მინახავს აგათოკლე და რეგუ-
ლუსი, მიხილავს რომაული არწივები, მკის ალოს დადგომისას 
თავს რომ დასტრიალებდნენ პუნიკურ სამკალს! ომის ქარცეცხ-
ლი და ჩვენი ხომალდების ნამსხვრევებით შეტბორებული ზღვა 
მინახავს! ჩემმა ხელქვეითმა ბარბაროსებმა ხელ-ფეხი დამი-
ბორკეს, თითქოს კაცისმკვლელი მონა ვყოფილიყავ! ირგვლივ 
სულს ღაფავენ ჩემი თანამემამულენი; მძორის სიმყრალე ძილს 
არ მაძლევს და ვაფრთხობ ლეშისთვის თვალების ამოსაკორ-
ტნად მოფრენილ ყვავ-ყორანთ. მაინც არასდროს დამწურვია 
კართაგენის გამარჯვების იმედი! ყველა ქვეყნის ლაშქარი რომ 
დაძრულიყო მის მოსასრველად, გარემოცვის ალი ტაძრებს 
რომ ასწვდომოდა, მაინც ვირწმუნებდი მის მარადიულობას! 
მაგრამ ახლა ყველაფერი დასრულდა! გაქრა! ღმერთებმა გაწი-
რეს კართაგენი! წყეულიმც იყავ, შენი შერცხვენით დააჩქარე 
მისი დაქცევა!

სალამბომ პირი დააღო.
– აქვე ვიყავ! – წამოიძახა გისკონმა. – მეძავივით სუნთქ-

ვა გეკვროდა ტრფობით გათანგულს. მერე თავისი სურვილი 
გაგიმხილა და ნება მიეც დაეკოცნა შენთვის ხელები! ასე თუ 
აგიტანა ავხორცობამ, მძვინვარე მხეცთათვის მაინც მიგებაძა, 
ისინი მალულად ერწყმიან ერთურთს. რაღა მამაშენის თვალწინ 
ააშკარავებდი შენს სიმრუშეს!

– რას ამბობ? – ჩაეკითხა ქალი.
– ჰო! განა არ იცოდი, რომ ორი მოსისხლე ბანაკის სანგრები 

მხოლოდ სამოციოდე წყრთითაა ერთმანეთს დაშორებული და 
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სიამაყით გაყოყოჩებული ეგ შენი მათო ჰამილკარის პირისპირ 
მოკალათდა! აგერ, აქვეა, შენს უკანაა მამაშენი. ბორცვისკენ 
გაკლაკნილ ბილიკზე ახოხება რომ შემძლებოდა, შევძახებდი: 
`ბარბაროსთან ჩახუტებული შენი ასული იხილე! მისდა სა-
ამებლად ქალღმერთის რიდითაა მორთული. თავისი სხეულის 
წაბილწვით შესაგინებლად გაიმეტა შენი სახელი და დიდება, 
დათმო ღმერთების ძალა, მამულისთვის შურისგება და კართა-
გენის ძლიერებაც კი!~

მოხუცი ჩიფჩიფებდა და უკბილო ყბების მოძრაობაზე წვე-
რი უცანცარებდა. თვალი თვალში გაუყარა სალამბოს, თითქოს 
მზად იყო, გადაესანსლა იგი. მტვერში სულს ვერ ითქვამდა და 
იმეორებდა:

– მკრეხელო! წყეულიმც იყავ! შეჩვენებულო, შეჩვენებულო!
სალამბო გისკონს არ შეპასუხებია, კარვის კალთა გადაწია 

და ჰამილკარის ბანაკს გახედა.
– იქაა, არა?
– შენ რა გენაღვლება, სადაა! შემობრუნდი! წაეთრიე! მიწაზე 

ცემით უნდა იხოკავდე სახეს! ის წმინდა ადგილია და შენი მზე-
რა შებღალავს!

სალამბომ ზაიმფი წელზე შემოიხვია, თავის რიდეებს, ლაბა-
დას და ჩიქილას დაავლო ხელი, `იქ მივდივარო~, – წამოიყვირა, 
გარეთ გავარდა და გაუჩინარდა.

ჯერ ბნელში მიაბიჯებდა. ყველას ხანძრისთვის მიეშურე-
ბინა და გზად არვინ შეხვედრია. ღრიანცელი მატულობდა. მის 
უკან ალმა ძოწისფრად შეღება ზეცა. სალამბო გრძელ მიწაყ-
რილთან შედგა.

აქეთ-იქით შებრუნდა. ეძებდა კიბეს, ბაგირს ან ქვას, ფეხი 
რომ მოეკიდა და ამძვრალიყო. გისკონის ეშინოდა. ეჩვენებო-
და, რომ ყვირილი და ფეხის ხმა თან სდევდა. ირიჟრაჟა. სანგ-
რის გასწვრივ ბილიკი შენიშნა. გრძელი კაბა ბორკავდა, კალ-
თები აიკვალთა და კბილებით დაიჭირა. სამი ნახტომით აათავა 
ბილიკი და მიწაყრილს ზევით აღმოჩნდა.

გამყივანი კივილი გაისმა სიბნელეში, სწორედ იგივე ხმა 
მოესმა ხომალდის ქიმებიანი კიბის ძირას. სალამბო დაიხარა 
და შაჰაბარიმის კაცი დაინახა, ერთმანეთს გადაბმული წყვილი 
ბედაური თან ახლდა.

მონა მთელ ღამეს დაყიალებდა ორ ხანდაკს შორის. მერე 
ხანძარმა დააფრთხო, უკან დაიხია, თან ცდილობდა თვალი 
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ედევნებინა მათოს ბანაკისთვის. მონახა მისი კარვიდან უახ-
ლოესი ადგილი და, ქურუმის დარიგებისამებრ, ფეხს არ იცვ-
ლიდა იქიდან.

მონა ცხენს მოახტა, სალამბო მასთან მივიდა და ბედაურები 
გააჭენეს. ჩორთით შემოუარეს პუნიკურ ბანაკს, ბჭეს ეძებდნენ 
შიგ შესაღწევად.

***

მათო კარავში დაბრუნდა. აბოლებული ლამპარი ძლივს ანა-
თებდა იქაურობას. იფიქრა, სალამბოს სძინავსო. ხელი მოუფა-
თურა პალმის სარეცელზე დაგებულ ლომის ტყავს, სალამბოს 
დაუძახა. არავინ გაეპასუხა. მერე კარვის კალთა ჩახია, რომ 
დღის ნათელს შემოეღწია კარავში. ზაიმფი არსად იყო.

მიწა ირყეოდა ლაშქართა ფეხქვეშ. ისმოდა ყაყანი, ჭიხვინი 
და თორნ-აბჯრის ჩხარუნი. საგანგაშოდ გაკიოდა ბუკი და ნა-
ღარა. მის ირგვლივ გრიგალი დატრიალდა თითქოს. გააფთრე-
ბულმა მათომ ხელი სტაცა იარაღს და გარეთ გავარდა.

ბარბაროსთა გრძელი მწკრივები სირბილით დაეშვნენ სერ-
ზე. პუნიკური ოთხკუთხა რაზმები ტორტმანით დაიძრნენ მათ 
შესახვედრად. მზის სხივმა გაატანა ნისლში, დაძენძა და მომ-
ცრო ქულებად მიმოფანტა. შემდეგ ნელ-ნელა აიკრიფა ღრუბ-
ლის ფთილებიც და გამოჩნდა ალმები, ჩაჩქნები და შუბის პი-
რები. სწრაფი მსვლელობის გამო გეგონებოდათ, რომ ლაშქარი 
კი არა, ბინდში გახვეული მიწის ნაკვეთები მოძრაობდა. ერთმა-
ნეთის გადამკვეთ ნაკადებს ჰგავდა ჯარი, შუაში უძრავი ეკლი-
ანი მასა იყო მოქცეული. მათომ დაინახა სარდლები, მეომრები, 
ჯარჩები და სახედრებზე შემომსხდარი ფარეშებიც კი. ნაცვ-
ლად იმისა, რომ განლაგება შეენარჩუნებინა და ქვეითებს წაშ-
ველებოდა, ნარჰავასი უეცრად მარჯვნივ შეტრიალდა, თითქოს 
სურდა ჰამილკარისთვის გადაექელვინებინა თავისი ლაშქარი.

ნარჰავასის მხედრობამ უკან ჩამოიტოვა ზანტად მიმავა-
ლი სპილოები. სადავემიშვებულმა ბედაურებმა ჯიდაო წაიგ-
რძელეს და ისე გაჭენდნენ, რომ მათი მუცლები ლამის მიწას 
გაეკრა. ნარჰავასი საქმიანი იერით გაემართა ერთ-ერთი გუშა-
გისკენ, ძირს დაყარა ხმალი, ლახვარი, ხანჯლები და კართაგე-
ნელთ შეერია.

ნუმიდიელთა მეფე ჰამილკარის კარავში შევიდა, შორიახლო 
მდგარ თავის სპაზე მიუთითა და მოახსენა:
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– ბარკა! შენთვის მომიგვრია ჩემი ლაშქარი, ამიერიდან შე-
ნია იგი.

ყურმოჭრილი ყმობის ნიშნად ჰამილკარის ფერხთით განერ-
თხა მიწას. თავისი ერთგულების დასადასტურებლად მოაგონა, 
როგორ ეჭირა თავი ომის დასაწყისიდანვე: ჯერ ხელი შევუშა-
ლეო კართაგენის გარემოცვას და ტყვეთა ამოჟლეტას; ჩემს 
სასარგებლოდ არ გამომიყენებიაო უტიკაში მარცხის შემდეგ 
ჰანონის დაძლევა; ტვიროსის ქალაქები ჩემს სამეფოს ესაზღ-
ვრებიანო; ბოლოს მაკარის ბრძოლაში არ ჩავბმულვარ, განგებ 
ავარიდეო თავი სუფეტთან შეტაკებას.

ნამდვილად კი ნარჰავასს პუნიკური ომების ხარჯზე თავისი 
სამფლობელოს გაზრდა სურდა. იმის მიხედვით, თუ ვის მხარეს 
იხრებოდა გამარჯვება, ხან ემხრობოდა, ხან კი ზურგს აქცევდა 
როქის სპას, როცა დარწმუნდა ჰამილკარის ძლიერებაში, მის-
კენ იბრუნა პირი. მათოზე გულმწყრალად იყო სპასალარობისა 
თუ სალამბოს ძველი ტრფობის გამო. ვინ იცის, ეგებ მასთან 
შუღლმაც გადააწყვეტინა ღალატი.

სუფეტი არ ჩარევია, მოთმინებით უსმენდა. ხელის კვრის 
ღირსი არ იყო შემოხიზნული მოღალატე, რომლისთვისაც 
შეიძლებოდა სამაგიერო ეზღო ადრინდელი მტრობის გამო. 
ჰამილკარმა იმავ წამს გაითვალისწინა, რომ ასეთ მოკავშირეს 
დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა მისი ფართო გეგმებისთვის. ნუ-
მიდიელთა დახმარებით ლიბიელებს თავს დააღწევდა, შემდეგ 
დასავლეთს აამხედრებდა იბერიის დასამორჩილებლად. აღარ 
უკითხავს ნარჰავასისთვის, ადრე რად არ შემომეკედლეო, 
არც მისი შეთითხნილი ტყუილები უმხილებია. ჰამილკარმა 
გადაკოცნა ნუმიდიელთა მეფე. მათ სამჯერ შეაჯახეს მკერდი 
მკერდს.

სასოწარკვეთილმა ჰამილკარმა ცეცხლს მისცა ლიბიელთა 
ბანაკი, რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაც გამოსავალი ენახა და 
საშველი დასდგომოდა ომს. ნარჰავასის ლაშქარი ღვთის წყა-
ლობასავით მოადგა კარზე, მაგრამ სიხარული არ დაიმჩნია, 
ნარჰავასს მიუგო:

– ბაალნი გწყალობდნენ! არ ვიცი, როგორ დაგიმადლებს 
რესპუბლიკა, ჰამილკარმა კი ამაგის დაფასება იცის! 

ჩოჩქოლმა იმატა. სარდლები შემოდიოდნენ კარავში. ჰამილ-
კარი იარაღს ისხამდა, თან განაგრძობდა:
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– გასწი! ჩემსა და შენს სპილოებს შორის გამოიმწყვდიე მათი 
ქვეითნი და შემუსრე შენი მხედრობით! აბა, ივაჟკაცე! ამოჟლი-
ტე ბარბაროსები!

ნარჰავასი დაჩახმახდა. კარვის ზღურბლზე სალამბო გა-
მოჩნდა.

ქალი სწრაფად ჩამოხტა ცხენიდან, მოსასხამი გადასწია, ხე-
ლები გაშალა და ზაიმფი ააფრიალა.

ტყავის ფარღალალა კარვიდან ჩანდა მეომრებით შეფენილი 
მთები. სალამბო შუა კარავში იდგა და ყოველი მხრიდან მოჰკ-
რეს მას თვალი. ჯარმა საოცარი ყიჟინა დასცა. გამარჯვებისა 
და იმედის ზეიმი იყო! მიმავალნი ჩერდებოდნენ, მომაკვდავნი 
იდაყვებს ეყრდნობოდნენ, სალამბოსკენ აბრუნებდნენ თავს 
და ლოცვა-კურთხევას უგზავნიდნენ. ბარბაროსები მიხვდნენ, 
რომ მან გაიტაცა ზაიმფი. შორიდან უცქერდნენ სალამბოს. 
ვინც ვერ ხედავდა, ეჩვენებოდა – ვხედავო. კართაგენელთა 
აღტაცებული ყიჟინის გვერდით სხვა ხმებმა – შურისძიებამ და 
ბოღმამ – დაიჭექა. ფერდობებზე სართულებად განლაგებული 
ხუთივე ლაშქარი ფეხით ტორავდა მიწას და სალამბოს ირგვ-
ლივ ღრიალებდა.

ჰამილკარს თქმა უჭირდა და თავის დადრეკით უხდიდა 
მადლს ასულს. სუფეტი თვალს არ აცილებდა ზაიმფს და თავის 
ასულს. გაწყვეტილი ძეწკვი ენიშნა, შეკრთა, საშინელმა ეჭვმა 
შეიპყრო, მაგრამ მალე შეიკავა თავი; ცერად გახედა ნარჰა-
ვასს, არც შებრუნებულა მისკენ.

– ნარჰავას! საზღაურად ჩემდამი შენი სამსახურისა მიბოძე-
ბია ასული ჩემი! – თან დაატანა: – იყავ ძე ჩემი და დაიცავ მამა!

გაოცებისგან შეცბა ნარჰავასი, შემდეგ მის ხელებს ეცა და 
კოცნა დაუწყო.

სალამბო ქანდაკებასავით გარინდული იდგა, თითქოს ვერც 
კი გაეგო, რა ხდებოდა. ოდნავ შეეფაკლა სახე და თვალები და-
ხარა. აპრეხილი გრძელი წამწამები ჩრდილს ჰფენდა ღაწვებზე.

ჰამილკარმა მათი დანიშნვა მოისურვა გადაუდებლად. მან 
სალამბოს ხელთ მისცა ლახვარი, რომელიც ასულმა ნარჰავასს 
მიართვა. ხარის ტყავის თასმებით ერთმანეთს გადააბეს მათი 
ცერები. მერე ორივეს ხორბალი გადააპნიეს თავზე. მარცვალი 
სეტყვსავით ხტუნვა-ხტუნვით ცვიოდა მათ ირგვლივ.
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თავი მეთორმეტე

აკვედუკი

ორი საათის შემდეგ როქის სპისაგან დაჭრილთა, მიცვალე-
ბულთა და მომაკვდავთა გარდა აღარაფერი დარჩა.

ჰამილკარი უეცრად დაიძრა ხეობიდან და ჩამოჰყვა და-
სავლეთის კალთას, რომელიც ჰიპო-ზარიტს გაჰყურებდა. იქ 
მეტი გასაქანი ჰქონდა და ბარბაროსთა შეტყუებას აპირებდა. 
ნარჰავასი თავისი მხედრებით ალყად შემოერტყა როქის სპას, 
სუფეტი კი დაერია და მოსრა. რიდის დაკარგვამ წინასწარვე 
განსაზღვრა ბარბაროსთა დამარცხება. ვისაც დიდად არაფ-
რად მიაჩნდა ზაიმფი, ისინიც ძრწოლამ აიტანა და ძალა გამო-
ელიათ. ჰამილკარი არ ცდილა ბრძოლის ველის დაკავებას, შო-
რიახლო, მარცხნივ, ბექობზე დაბანაკდა და თავს დაჰყურებდა 
ბარბაროსთ.

აქედან მოჩანდა დაბრეცილი მესრით მოღობილი ბანაკი. 
შავად ხრჩოლავდა და იღველფებოდა ლიბიელთა მხარე, ოკ-
რობოკროდ გადათხრილი მიწა ზღვასავით იტალღებოდა, 
ნაფლეთებად ქცეული ხამის კარვები ბრაგებზე მიმსხვრეულ 
ხომალდებს ჰგავდნენ. გვამებს შორის ეყარა თორნ-აბჯარი, 
ფიწლები, ბუკი და ნაღარა, ნაფოტები, რკინისა და თითბრის 
ნაკუწები, ხორბალი, თივა და სამოსელი. აქა-იქ საპალნეების 
გვერდით იფერფლებოდა ალმოდებული ისრები. ზოგან მიწა 
არც კი ჩანდა, ისე დაეხვავებინათ ფარები. დაჭრილ-დახოცილ 
ცხენთა გროვები მთაგრეხილივით მისდევდა ერთმანეთს. მო-
ჩანდა ფეხები, სანდლები, მკლავები და ჯაჭვ-ჯავშანი; ჩაჩქან-
ჩამოცმული თავები ბურთებივით დაგორავდნენ. თმების ბღუ-
ჯები გახლართულიყო ძეძვში. მუცელგაფატრული სპილოები 
თავიანთ ხუხულებიანად ეყარნენ სისხლის ტბორებში. ფეხქვეშ 
ნიადაგის მაგიერ ბლანტი სხეულები იგრძნობოდა. ლაფი იდგა, 
თუმცა არ უწვიმია.
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მთელი მთა თხემიდან ძირამდე გვამებით იყო მოფენილი.
ცოცხლად დარჩენილნი მკვდრებივით იყვნენ, ჯგუფ-ჯგუ-

ფად დაყუნცულიყვნენ, თვალებს აცეცებდნენ დაბნეულნი და 
ხმას არ იღებდნენ.

ვრცელი ველის კიდეში ლაპლაპებდა ჩამავალი მზით სხივ-
ნატყორცნი ჰიპო-ზარიტის ტბა. მარჯვნივ, გალავანს იქით, 
მოჩანდა ერთმანეთზე მიჯრილი თეთრი სახლები. მათ უკან 
უნაპირო ზღვა იყო. ბარბაროსები ნიკაპებით ჩამოყრდნობოდ-
ნენ ხელებს, გმინავდნენ და თავიანთ მამულზე ოცნებობდნენ. 
მტვრის რუხი ღრუბელი დაიქსაქსა.

შეღამებისას ქარმა დაბერა. ყველამ შვებით ამოისუნთქა. 
აგრილდა. მატლები გაცივებული გვამებიდან ცხელ ქვიშაზე 
მიღოღავდნენ. უზარმაზარ ლოდებზე დაყუნცული ყორნები 
გაყუჩებულიყვნენ და თვალს არ აცილებდნენ მომაკვდავთ.

ღამე ჩამოწვა. ყვითელბალნიანი ძაღლები შემოიძურწნენ 
ბარბაროსთა ბანაკში. ეს უწმინდური ცხოველები თან სდევდ-
ნენ ლაშქარს. ჭრილობებით დასერილ მოთბო გვამებზე შედე-
დებული სისხლი ალოკეს, შემდეგ გვამები გამოშიგნეს და სანს-
ვლას შეუდგნენ.

ლანდად ქცეული ხიზნები ნელ-ნელა თავს იყრიდნენ. ქალებ-
მაც გაბედეს დაბრუნება. ნუმიდიელებმა გაჟლიტეს ისინი, მაგ-
რამ მაინც ბევრი დიაცი დარჩა ლიბიელებთან. ზოგნი ცეცხლს 
უკიდებდნენ საბელს და ჩირაღდანივით ინათებდნენ გზას. 
სხვებს შუბები გადაეჯვარედინებინათ, ზედ დაეწყოთ ცხედრე-
ბი და განზე გაჰქონდათ.

გრძელ მწკრივად ჩარიგებული მიცვალებულები პირაღმა 
დაესვენებინათ. პირი დაბჩენილი ჰქონდათ, მათი ლახვრები 
იქვე გვერდით ეყარა. ზოგან გვამები ერთმანეთში არეულიყო. 
გაბნეულთა მოსაძევად მთელი ზედახორა უნდა გადაექექათ. 
ჩირაღდნის ალზე გულდასმით ათვალიერებდნენ მათ სახეებს. 
მტრის საზარელ იარაღებს მძიმე ჭრილობები მიეყენებინა ბარ-
ბაროსთათვის; შუბლზე მომწვანო ნაფლეთები სთრევდათ, თა-
ვადაც ნაკუწებად იყვნენ ქცეულნი; ჩალურჯებულიყვნენ გა-
გუდულები; ტვინდათხეული და სპილოს ეშვებით გაგლეჯილი 
ცხედრები ეყარა აქა-იქ. ყველანი ერთად დაიხოცნენ, მაგრამ 
ერთნაირად როდი იხრწნებოდნენ. ჩრდილოეთის მკვიდრნი იის-
ფრად შესივდნენ, გულფიცხი აფრიკელები გამჭვარტლულებს 
ჰგვანდნენ და უკვე გამომშრალიყვნენ კიდეც, როქის მებრძო-
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ლებს დასვირინგებული ხელებით ცნობდნენ. ანტიოქიელ ბებერ 
მეომრებს ქორი ჰქონდათ გამოსახული მკლავზე, ეგვიპტეში 
ნამსახურევთ – ძაღლთავა მაიმუნი; აზიელ უფლისწულებთან 
ნამყოფთ ხელეჩო, ბროწეული და ჩაქუჩი მიეხატათ სხეულზე; 
რესპუბლიკელ ბერძნებს ციხესიმაგრის ჭრილი ამოესვირინგე-
ბინათ ან არქონტის სახელი ეწერათ. ზოგს მკლავები მთლად 
აჭრელებული ჰქონდა ნიშნებით. სვირინგები ძველ ნაიარევსა 
და ახალ ჭრილობებში ირეოდა.

ლათინელთა რასის წარმომადგენელთათვის – სამნიელ-
თა, ეტრუსკთა, კამპანიელთა და ბრუტიუმელთათვის – ოთხი 
უზარმაზარი კოცონი ააბრიალეს.

ბერძნებმა ორმოები ამოთხარეს სატევრის წამახული წვე-
რით; სპარტელებმა მეწამულ ლაბადებში გაახვიეს მიცვა-
ლებულები; ათენელებმა ამომავალი მზისკენ მიაპყრობინეს 
პირი გარდაცვლილთ; კანტაბრიელები ქვებქვეშ ფლავდნენ 
მკვდრებს; ნაზამონელნი ხარის ღვედით ორად კეცავდნენ ცხე-
დართ და ისე მარხავდნენ. გარამელებმა წყლის პირას მიუჩინეს 
სამარე თავისიანებს, რათა ტალღებს განებანა გვამები. ლათი-
ნელებს გული ეთანაღრებოდათ, ლარნაკში რომ ვერ შეაგრო-
ვეს თავიანთ მოკეთეთა ფერფლი. მომთაბარეთ გულს აკლდათ, 
ახლომახლო რომ არ იყო გახურებული ქვიშა, რომელშიც გვამი 
მუმიად იქცევა. კელტები ნატრობდნენ რიყის სამ დიდ ქვას და 
მეჩეჩებით დახერგილი ყურის სიღრმეში პირქუში ცის ქვეშ გან-
მარტოებას.

გოდებას სამარისებური სიჩუმე მოჰყვა. ასე ცდილობდნენ 
გარდაცვლილ სულთა მობრუნებას. დროდადრო, თანაბარი შუ-
ალედების შემდეგ, კვლავ გაკიოდნენ ჯიუტად.

ცოცხლები მკვდრებს ებოდიშებოდნენ – ადათისამებრ შესა-
ფერი პატივი ვერ გეცითო. ღრმად სწამდათ, რომ წესის აუგებ-
ლად სულები ათასგვარ შემთხვევითობათა და გარდასახვათა 
დაუსრულებელ წრებრუნვაში იქნებოდნენ ჩართულნი. უხმობ-
დნენ მათ, ეკითხებოდნენ – რა გსურთო. სხვანი გარდაცვლილ 
თანამოძმეებს უშვერად ლანძღავდნენ, მტერს რად დააჯაბნი-
ნეთო თავი.

აბრიალებული კოცონების ალმა კიდევ უფრო გააფერმკ-
რთალა იარაღის ნამსხვრევებში აქა-იქ გაშოტილ მიცვალე-
ბულთა გაცრეცილი სახეები. ერთის ცრემლი გულს უჩუყებდა 
მეორეს. გოდებამ იმატა. გვამს იცნობდნენ, გულზე მიიხუ-
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ტებდნენ და გააფთრებულნი შეიცხადებდნენ. ქალები ზედ 
ეკონებოდნენ ცხედრებს, ბაგეს ბაგეზე აწებებდნენ, შუბლზე 
– შუბლს. ცემით ძლივს აგდებდნენ მათ, როცა მიწას აყრიდ-
ნენ მიცვალებულთ. დედაკაცები შავად იფერავდნენ ღაწვებს, 
თმებს იკვეცდნენ; სამარეში იღვრებოდა მათი დათხეული 
სისხლი, თავს ისახიჩრებდნენ, გარდაცვლილთა ჭრილობების 
მსგავსად ისერავდნენ სხეულს. წინწილების ხმიანობა ვერ ახ-
შობდა მოთქმა-ვაებას. ავგაროზებს იგლეჯდნენ მკერდიდან 
და ზედ აფურთხებდნენ. მომაკვდავნი სისხლნარევ წუმპეში 
ბორგავდნენ და გაავებულნი იკბენდნენ წაკვეთილ მაჯებს. ერ-
თმანეთს დაერია სამოცდაათი სამნიელი და წმინდა ჭაბუკთა 
მთელმა რაზმმა გლადიატორებივით ყელი გამოღადრა ერთ-
მანეთს. კოცონის შესაკეთებლად შეშა შემოაკლდათ, ცეცხლი 
ჩაიღველფა. მინდორი გაჭედილი იყო. ყვირილით ქანცგაწყვე-
ტილი ბარბაროსები ძლივს დაბანდალებდნენ; გარდაცვლილ 
მოძმეთა გვერდით მიწვნენ და მიიძინეს. ერთნი ხიფათითა და 
განსაცდელით აღსავსე სიცოცხლეს ებღაუჭებოდნენ, მეორენი 
არგაღვიძებას ნატრობდნენ.

***

აისის მკრთალ ნათელში ბარბაროსთა ბანაკის საზღვრებთან 
მეომრები გამოჩნდნენ. შუბის ბუნიკებზე მუზარადები ჩამოეც-
ვათ, მოემართებოდნენ, სალამს უძღვნიდნენ როქის სპას და 
ჰკითხავდნენ – ეგებ რაიმეს დაგვაბარებთო თქვენს მამულში.

შემდეგ სხვებიც მოვიდნენ. ბარბაროსებმა ძველი თანამო-
საგრენი იცნეს.

სუფეტმა ტყვექმნილთ შესთავაზა პუნიკურ ლაშქარში სამ-
სახური. ბევრმა მტკიცედ იუარა. ტყუილად მათი რჩენა არ ინე-
ბა ჰამილკარმა, არც დიდი საბჭოსთვის სურდა მათი გადაცემა. 
მან ტყვეებს უბრძანა – კართაგენის წინააღმდეგ არასოდეს არ 
იბრძოლოთო, და ყველანი დაითხოვა. ვინც წამების შიშით და-
ყაბულდა სუფეტს, ისინი მტრის იარაღით აღჭურვეს. ჰამილ-
კარის სამსახურში ჩამდგარი მეომრები მოვიდნენ დამარცხე-
ბულ ლაშქართან. თანამებრძოლთა წაქეზება ან გადაბირება 
არ უფიქრიათ, სიამაყე და ცნობისმოყვარეობა უბიძგებდათ  
მხოლოდ.

ჯერ თქვეს, სუფეტი რიგიანად გვეპყრობაო. ბარბაროსები 
შურით უსმენდნენ, თუმც ეზიზღებოდათ ისინი. სულმოკლე 
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მოღალატენი ძველ თანამებრძოლთა საყვედურებზე გაცხარ-
დნენ, შორიდან წაუჩვენეს მათი ხმლები და თორნ-აბჯარი, ქი-
ლიკით ეპატიჟებოდნენ: მობრძანდით და ინებეთ თქვენი იარა-
ღიო. ბარბაროსებმა ქვები დაუშინეს მათ. ყველანი გაიქცნენ. 
მთის კორტოხზე, შემოღობილს ზევით, შუბის პირებიღა ჩანდა.

სევდამ მოიცვა ლაშქარი, მარცხსა და შერცხვენაზე უფრო 
მძიმე ვარამმა შეიპყრო ბარბაროსნი. ფიქრობდნენ ამაოდ 
ჩავლილ ვაჟკაცობაზე, თვალები გაშტერებოდათ და კბილებს 
აკაწკაწებდნენ.

ისინი გაშლილ ადგილას დააყენეს. გუშაგები წრედ შემოერ-
ტყნენ და ხანგამოშვებით ორმოც-ორმოცდაათ დიაცს უშ-
ვებდნენ მათთან. მცირე დრო რომ კარგად გამოეყენებინათ, 
ქშენაავარდნილი ქალები დაბნეულნი გარბოდნენ ერთიდან 
მეორისაკენ, ზედ გადაემხობოდნენ საცოდავებს და ხელებს 
უბათქუნებდნენ, მრეცხავი რომ თეთრეულს ეჯაჯგურება, ისე 
ჯიჯგნიდნენ; თავიანთ თანამეცხედრეთა სახელებს გაჰკიოდ-
ნენ და ფრჩხილებით სახეს უხოკავდნენ ტყვეებს, თვალებს ჩიჩ-
ქნიდნენ თმის სამაგრებით. შემდეგ კაცები მიესეოდნენ ხოლ-
მე წამებულთ და თავით ფეხებამდე ასახიჩრებდნენ, კოჭებს 
უსერავდნენ, შუბლზე ტყავს აძრობდნენ და თავს იმშვენებდ-
ნენ მათი ტყავის ნაფლეთებით. უწმინდურ საკვებს მიჩვეულნი 
ახალ-ახალ უმოწყალო სატანჯველს იგონებდნენ, იარაში სტე-
ნიდნენ ძმარში აზელილ მტვერსა და თიხის ჭურჭლის ნამსხვ-
რევებს. სხვები უკან იდგნენ და თავიანთ ჯერს ელოდნენ. სის-
ხლი ღვარად დიოდა. ბარბაროსები აქაფებულ საწნახლებთან 
მდგარ მევენახეებს ჰგვანდნენ.

მათო გაუნძრევლად იჯდა მიწაზე იმ ადგილას, სადაც ომის 
დამთავრებისას აღმოჩნდა. იდაყვები მუხლებზე დაებჯინა და 
ხელები საფეთქლებზე წაევლო. ვერაფერს ხედავდა, არაფერი 
ესმოდა, აღარაფერზე ფიქრობდა.

სიხარულის ყიჟინა რომ გაისმა, თავი ასწია. მის წინ ძირს 
ეთრეოდა სარზე მიმაგრებული ხამის ნახევი, რომელიც კალა-
თებს, ფარდაგებსა და ლომის ტყავს წაჰფარებოდა. თავისი კა-
რავი იცნო. მიწას ისე დააშტერდა, თითქოს ჰამილკარის ასუ-
ლისთვის ქვესკნელს პირი ეყო და შთაენთქა.

ქარი აფრიალებდა გაგლეჯილ კარავს, გრძელი ნაფლეთები 
ტუჩზე ხვდებოდა მათოს. უცებ წითელ ლაქას მოჰკა თვალი. ეს 
ნარჰავასის ხელის ანაბეჭდი იყო, მათი ძმადნაფიცობის ნიშანი. 
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მათო წამოხტა, მხრჩოლავ მუგუზალს დაავლო ხელი და ზიზ-
ღით ესროლა კარვის ნაშთს. მერე თავისი კოთურნის ჭვინტით 
ცეცხლში უბიძგა ყველაფერს, რაც ირგვლივ ეყარა, რათა არა-
ფერი დარჩენილიყო ჩაუფერფლავი.

უეცრად საიდანღაც გაჩნდა სპენდიუსი.
მონაყოფილს იღლიებში ამოედო ორი ლახვრის ბუნი, გმი-

ნავდა და საცოდავად მოხანხალებდა.
– რაა ეს, მოიშორე! მე ხომ ვიცი შენი სიმამაცის ამბავი! – 

უთხრა ლიბიელმა. ღმერთების უსამართლობამ ისე გაასწორა 
მიწასთან მათო, რომ ძალა არ ყოფნიდა კაცთა ხინჯზე გასაგუ-
ლისებლად.

სპენდიუსმა რაღაც ანიშნა და მახლობელი გორაკის პარეხში 
შეუძღვა. ზარქსასს და ოტარიდს შეეფარებინათ აქ თავი.

ზარქსასი სასტიკი იყო, ოტარიდი – მედგარი, მაგრამ მაინც 
დაფრთხნენ ორივენი და სპენდიუსის მსგავსად მიიმალნენ. 
თავს იმართლებდნენ, ამბობდნენ, როგორ წარმოვიდგენდით 
ნარჰავასის ღალატს, ლიბიელთა გადაბუგვას ან ზაიმფის მიტა-
ცებას; რას ვიფიქრებდით, თუ ჰამილკარი ასე მოულოდნელად 
დაგვაცხრებოდა, მით უმეტეს, თუ მთის ძირას მოგვიმწყვდევ-
და კართაგენლთა დარტყმების პირისპირო. სპენდიუსი ძრწო-
ლას არ ამხელდა და ირწმუნებოდა, – ფეხი მოვიმტვრიეო.

ბოლოს შალიშიმი და სამივე სარდალი დაფიქრდნენ, რა 
ეღონათ.

კარათაგენისკენ გზა ჰამილკარმა ჩაკეტა. ისინი ნარჰავასის 
სამფლობელოებსა და პუნიკურ ლაშქარს შორის იყვნენ მომწყ-
ვდეულნი. ტვიროსის ქალაქები გამარჯვებულთ მიემხრობიან, 
ბარბაროსები ზღვის პირს მიაწყდებიან და მოკავშირეები გაერ-
თიანებული ძალებით ამოჟუჟავენ მათ. ეს გარდუვალია.

საშველი არ იყო, ომის აცილება არ შეიძლებოდა. სისხლის 
უკანასკნელ წვეთამდე უნდა ებრძოლათ. მაგრამ როგორ დაერ-
წმუნებინათ ეს იმედდაწურული და სულდაღებული ხალხი, რო-
მელსაც ჯერ ჭრილობები არ მოშუშებოდა, რომ სასწრაფოდ 
აუცილებელი იყო შეტევა.

– ეს ჩემზე იყოს! – თქვა სპენდიუსმა.
ორ საათს შემდგომ ჰიპო-ზარიტის მხრიდან გამოჩენილმა 

მაცნემ აირბინა სერი. ფირფიტებს აქნევდა და ხმამაღლა გაყ-
ვიროდა. ბარბაროსები შემოეხვივნენ.
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ფირფიტები სარდინიელ ბერძენთაგან იყო გამოგზავნილი. 
ისინი თავიანთ აფრიკელ თანამოძმეთ ურჩევდნენ – თვალყური 
ადევნეთ გისკონს და დანარჩენ ტყვეებსო. სამოსელ ვაჭარს, 
ვინმე ჰიპონაქსს, კართაგენზე გამოუვლია და როქის სპას 
ატყობინებდა: ტყვეთა გასაქცევად შეთქმულება მზადდება, 
ფხიზლად იყავით, რესპუბლიკა ყოვლისშემძლეაო.

დიდი იმედების მიუხედავად, სპენდიუსის გეგმა ვერ გან-
ხორციელდებოდა. ლაშქრის შეგულიანება იყო საჭირო, მაგრამ 
ახალი ხოცვა-ჟლეტის მოლოდინში უარესად წარეკვეთათ სასო 
მებრძოლებს. აგონდებოდათ ჰამილკარის ამასწინანდელი მუ-
ქარა, უეცარსა და უსაშინლეს სასჯელს ელოდნენ. მთელ ღამეს 
შფოთავდნენ. ზოგმა იარაღი აიყარა: სუფეტი თუ მოვა, ეგებ 
თავი შევაბრალოო.

მეორე დღეს, ის იყო მესამედ იცვლებოდა გუშაგი, რომ სხვა 
მალემსრბოლი მოვარდა. სულს ძლივს ითქვამდა, მტვერში 
იყო ამოგანგლული. ბერძენმა მას ხელიდან გამოჰგლიჯა ფი-
ნიკიური წარწერებით აჭრელებული ჭილის გრაგნილი. როქის 
სპას სთხოვდნენ: ნუ დაძაბუნდებით, ტუნისელი ლომგული ჭა-
ბუკები თქვენდა საშველად მოემართებიან დიდი ლაშქრითო. 
სპენდიუსმა სამჯერ ზედიზედ გადაიკითხა ბარათი. შემდეგ 
ჩამოეყრდნო ორ კაპადოკიელს. მათ იგი მხრებზე შეისვეს, და-
ატარებდნენ და სპენდიუსი მებრძოლთ უკითხავდა უსტარს. 
ასე ენამრავლობდა შვიდ საათს.

მონაყოფილმა როქის სპას მოაგონა დიდი საბჭოს დანაპირე-
ბი. აფრიკელებს ელაპარაკა განმგებელთა სისასტიკზე, ყველა 
ბარბაროსს შეახსენა კართაგენის უსამართლობა: სუფეტის 
მოლმობიერება ჩვენს გასაცრუებლად მოგონილი ხრიკია მხო-
ლოდ; თუ დავნებდებით, მონებად გაგვყიდიან; დამარცხებულთ 
სულს ამოგვხდიან წამებით. გასაქცევი გზა არაა! არცერთი 
ხალხი არ შეგვიფარებს. მაგრამ ბრძოლას თუ განვაგრძობთ, 
თავისუფლებას მოვიპოვებთ, შურს ვიძიებთ, ვერცხლს მოვიხ-
ვეჭთ! დიდი ლოდინი არ მოგვიხდება. მთელი ლიბია საშველად 
მოეშურება, ტუნისელი მებრძოლებიც მოიჩქარიანო. ჭილის 
გრაგნილი გაშალა:

– შეხეთ! წაიკითხეთ! აი, მათი დაპირება! მე როდი ვცრუობ!
ძაღლები დაძრწოდნენ, შავი დრუნჩები სისხლში ჰქონდათ 

მოთხვრილი. თაკარა მზე აცხუნებდა თავშიშველ მებრძოლთ. 
ნაუცბათევად დამარხული გვამები ყარდა, ზოგი მხოლოდ 
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მუცლამდე იყო ჩაფლული. სპენდიუსი მათ იმოწმებდა ნათქ-
ვამის სისწორეში. იმუქრებოდა, ჰამილკარის მხარეს იქნევდა 
მუშტებს.

მათო თვალყურს ადევნებდა მას. სიმხდალე რომ დაეფარა, 
სპენდიუსი რისხვას აფრქვევდა. ბოლოს თვითონვე მოეჩვენა, 
რომ ნამდვილად განრისხებული იყო. ღმერთებს ეფიცებოდა 
ერთგულებას და შეჩვენებას უთვლიდა კართაგენელთ.

– ტყვეთა წამება ბალღების თამაშს ჰგავს, რას ველოლიავე-
ბით და დავათრევთ ამ უვარგის პირუტყვს! უნდა მოვიცილოთ 
თავიდან! მათი ზრახვები მშვენივრად ვიცით! ერთ ტყვესაც კი 
შეუძლია ჩვენი დაღუპვა! არავითარი სიბრალული! აბა, თქვენ 
იცით, როგორ ივარგებთ, მგლის მუხლი მოიბით და ძლიერად 
დაჰკარით!

ტყვეებს მიუბრუნდნენ. რამდენიმე კაცი ჯერ კიდევ ხროტი-
ნებდა. ისინი იქვე ჩაკლეს, ზოგს ფეხი ჩასჩარეს პირში, ზოგი 
ლახვრით განგმირეს.

შემდეგ გისკონი გაახსენდათ. არსად ჩანდა და, ცოტა არ 
იყოს, შეშფოთდნენ. სურდათ დარწმუნებულიყვნენ მის სიკვ-
დილში, თავად სწყუროდათ მისი მოკვლა. სამმა სამნიელმა 
მწყემსმა მიაკვლია მას იმ ადგილიდან თხუთმეტიოდე ნაბიჯ-
ზე, სადაც ცოტა ხნის წინ მათოს კარავი იყო გაშლილი. გრძელი 
წვერით იცნეს იგი და სხვებსაც მოუხმეს.

გისკონი ზურგზე იყო გაწოლილი, მუხლები მიეტყუპებინა, 
ხელები თეძოებზე მიეჭირა, დასამარხავად წესაგებულ მიცვა-
ლებულს ჰგავდა. გაძვალტყავებული გვერდები ებერებოდა, 
სახეგაცრეცილს ფართოდ გახელილი თვალები გაშტერებოდა. 
თვალი ვერვინ გაუსწორა, ისეთი შემზარავი იყო მისი გამო-
ხედვა.

ბარბაროსები ჯერ გაოცებულნი შეჰყურებდნენ. მას აქეთ, 
რაც ხაროში ჩააგდეს, მიავიწყდათ იგი. ძველი მოგონებებისგან 
შემკრთალი მებრძოლები შორიახლო ატუზულიყვნენ და მასზე 
ხელის აღმართვას ვერ ბედავდნენ.

უკან მდგომნი ჩურჩულებდნენ და ერთმანეთს მუჯლუგუნს 
ჰკრავდნენ. ვიღაც გამარელი გამოეყო ბრბოს, ხელში ნამგალს 
ატრიალებდა. ყველა მიუხვდა ფიქრს. ბარბაროსებს სახე წამო-
უჭარხლდათ, სირცხვილი ჭამეს. ერთხმად დაიქუხეს: `ჰო! ჰო!~

ნამგლიანი კაცი წელში მოიკაკვა და მივარდა გისკონს. თავ-
ში ჩაავლო ხელი, მუხლებზე მიიყრდნო და სწრაფად მოუქნია. 
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თავი გაგორდა. სისხლის ორმა მძლავრმა ნაკადმა გზა გაიკვა-
ლა მტვერში. ზარქსასი წამოიჭრა, ხელი დასტაცა თავს და ავა-
ზასავით გაექანა კართაგენელებისკენ.

გორაკის ორ მესამედს რომ გასცდა, უბეში ამოჩრილი თავი 
წვერში ჩაბღუჯა და რანდენჯერმე მოიქნია. დიდი მრუდი შე-
მოწერა გატყორცნილმა თავმა და პუნიკური სანგრების იქით 
გაუჩინარდა.

მალე ყორესთან გამოჩნდა გადაჯვარედინებული ორი ალა-
მი. ეს გვამების გამოსათხოვი პირობითი ნიშანი იყო.

ბარბაროსების შერჩეულმა ოთხმა მკერდგანიერმა ჯარჩმა 
წინ წარდგა ნაბიჯი. მათ თითბრის საყვირებში ჩასძახეს, რომ 
ამიერიდან კართაგენელთა და ბარბაროსთა შორის აღარაა არც 
ნდობა, არც სიბრალული, არც კაცი, არც ღმერთი. წინასწარ 
იუარეს ყოველგვარი თათბირი და – დესპანს თუ გამოგვიგზავ-
ნით, ხელებს მოვკვეთთო.

იმავ წამს სურსათისთვის ჰიპო-ზარიტს წარავლინეს სპენ-
დიუსი. ტვიროსის ქალაქმა იმ საღამოსვე გამოგზავნა სანოვა-
გე. ბარბაროსები ხარბად დააცხრნენ საჭმელს. როცა დანაყრ-
დნენ, თავი მოუყარეს ნარჩენებს, ბარგი-ბარხანას და დამსხვ-
რეულ იარაღს. ქალები შუაში ირეოდნენ. უკან ჩამოტოვებული 
დაჭრილები ცრემლს ღვრიდნენ, მათი ჯავრი არავის ჰქონდა. 
ბარბაროსები სწრაფად გაუყვნენ მდინარის ნაპირს და მგლე-
ბის ხროვასავით წაძუნძულდნენ.

ჰიპო-ზარიტისკენ მიიწევდნენ, მისი აღება სურდათ. აუცი-
ლებლად სჭირდებოდათ ქალაქი.

***

ჰამილკარმა შორიდან თვალი მოჰკრა როქის სპას და შეშ-
ფოთდა, თუმცა ეამაყებოდა, ლტოლვილ ლაშქარს რომ ხედავ-
და. საჭირო იყო განახლებული ძალებით დაუყოვნებლივ დასხ-
მოდა მათ თავს. კიდევ ერთი დღე და ომი მოგებული ექნება! 
ფეხი თუ ითრია, ისინი მომძლავრდებიან და აქეთ შემოუტევენ. 
ტვიროსის ქალაქები მათ მიუერთდება. რაში წაადგა თავისი 
ლმობიერება, დამარცხებულთა შებრალება?! გადაწყვიტა, ამი-
ერიდან სასტიკი ყოფილიყო.

იმავე საღამოს მკვდრებისთვის ართმეული სამაჯურებით 
დატვირთა ღურკანი აქლემი და დიდ საბჭოს გაუგზავნა, თან 
საშინელი მუქარით ითხოვდა ახალ ლაშქარს.
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ყველას კარგახნის დაღუპული ეგონა ჰამილკარი. მისი გა-
მარჯვების ამბავი რომ შეიტყვეს, გაშრნენ, შეძრწუნდნენ. 
ზაიმფის დაბრუნება ყურმოკრულად იცოდნენ, ახლა კი ამ სას-
წაულით დაგვირგვინდა. როგორც ჩანს, ღმერთები სწყალობენ 
ჰამილკარს და კართაგენის ძალაც მის ხელთაა.

ბარკას მტერთაგან კაციშვილი ვერ ბედავდა წუწუნს ან მის 
გამტყუნებას. ზოგი აღფრთოვანებული იყო, ზოგი მისი შიშით 
ძრწოდა. ასე იყო თუ ისე, დათქმულ ვადამდე მზად იყო ხუთა-
თასიანი ლაშქარი.

ჯარმა მარჯვედ შეაღწია უტიკაში და ზურგი გაუმაგრა 
სუფეტს. სამი ათასმა უმამაცესმა მებრძოლმა ხომალდებით 
გასწია ჰიპო-ზარიტისკენ, რათა ბარბაროსებს შებმოდა. სარდ-
ლობა ჰანონმა იკისრა, მაგრამ ლაშქარი თავის ხელქვეით მაგ-
დასანს ჩააბარა, რადგან ტახტრევნის ჯაყჯაყს ვერ იტანდა. 
სატკივარი აშლოდა, ტუჩები და ნესტოები მთლად დაღრღნილი 
ჰქონდა. სახეზე დიდი ღრუ გასჩენოდა, ათიოდ ნაბიჯით დაშო-
რებული კაცი დაინახავდა მის ხახას. იცოდა საზარელი სანახა-
ვი რომ იყო და დიაცივით რიდით იფარავდა სახეს.

ჰიპო-ზარიტს ყური არ შეუბერტყავს არც ბარბაროსთა და 
არც ჰანონის მოთხოვნებზე, ოღონდ ქალაქის მკვიდრნი ყო-
ველ დილით ზევიდან ძარებით ხორაგს აწვდიდნენ და კოშკებ-
ზე გადმომდგარნი გასძახოდნენ ბარბაროსებს, ბოდიშობდ-
ნენ, რესპუბლიკის წინადადებებს უმხელდნენ, ემუდარებოდ-
ნენ – გაგვეცალეთო. ქალაქის მოსახლეობა ამასვე ანიშნებდა 
კართაგენელთ, რომელნიც ზღვაში იყვნენ გაშლილნი. ჰანონი 
ნავსაყუდლის გარემოცვას დასჯერდა, იერიშს ვეღარ ბედავ-
და. ამასობაში ჰიპო-ზარიტის მსაჯულები დაიყოლიეს ქალაქ-
ში სამასი მეომრის შეშვებაზე. შემდეგ ჰანონი ვაზის ხიდისკენ 
გაემართა, შორი გზა მოიარა და ბარბაროსებს შემოერტყა. ეს 
მეტად სახიფათო შემოვლა სულ არ იყო აუცილებელი. ჰანონს 
შურდა ჰამილკარისა და უჭირდა მისთვის დახმარება. ჰამილ-
კარის მსტოვრებს აკავებდა, აბრკოლებდა მათ გეგმებს, ომს 
აფერხებდა. ბოლოს ბარკამ დიდ საბჭოს მისწერა – ჰანონი 
მომაშორეთო. უხუცესთა სულმდაბლობითა და სუფეტის გახე-
ლებით გაცოფებული ჰანონი კართაგენში დაბრუნდა. ამდენი 
იმედიანობის მერე კართაგენლები სავალალო მდგომარეობაში 
აღმოჩნდნენ, მაგრამ არაფერს არ იმჩნევდნენ და არც ლაპარა-
კობდნენ ამაზე.
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ბედმა თითქოს ამდენი გასაჭირი არ აკმარა მათ. ხმამ მოაღ-
წია, სარდინიელ დაქირავებულ მებრძოლებს ჯვარს უცვამთ 
თავანთი სპასპეტი, სიმაგრეებს დაჰპატრონებიან და ყელი გა-
მოუღადრავთ ყველა ქანაანელისთვისო. ათას ორას ტალანტს 
თუ არ გაიღებდნენ და სარდინიის მთელ კუნძულს თუ არ დათ-
მობდნენ, რომაელები თავდასხმას უქადდნენ კართაგენს. რომ-
მა ბარბაროსებთან შეკრა პირი, ფქვილით და აპოხტით დატ-
ვირთული ბრტყელძირა ხომალდები გამოუგზავნა მათ. კართა-
გენელები ხომალდებს გამოუდგნენ, ხუთასი კაცი დაატყვევეს, 
მაგრამ სამი დღის შემდეგ ქარიშხალმა ჩაძირა ბიზაცენიდან 
მომავალი ხომალდები, რომელთაც ნაძარცვი საქონელი მოჰ-
ქონდათ. ეჭვი არაა, ღმერთები განუდგნენ კართაგენს!

ჰიპო-ზარიტის მცხოვრებლებმა განგაში ატეხეს განზრახ, 
გალავანზე აიტყუეს ჰანონის სამასი მეომარი, ზურგიდან დაეს-
ხნენ, ფეხებში სტაცეს ხელი და ძირს გადმოყარეს ზღუდიდან. 
ზოგი გადარჩა. მათ მდევარი დაადევნეს და ზღვაში ჩაახრჩვეს 
ყველანი.

უტიკა ერთხანს ითმენდა მებრძოლებს. მაგრამ მაგდასანმა 
წაიყრუა ჰამილკარის თხოვნა, ჰანონს აჰყვა და მისი ბრძანე-
ბით ალყა შემოარტყა ქალაქს. მაშინ მეომრებს მანდრაგორანა-
რევი ღვინო ასვეს და მძინარეთ ყელი გამოსჭრეს უტიკელებმა. 
სწორედ ამ დროს ბარბაროსებიც გამოჩნდნენ. მაგდასანმა გაქ-
ცევით უშველა თავს. ქალაქის ბჭენი დახსნეს. მას აქეთ ტვირო-
სის ორივე ქალაქი თავდადებული იყო ახალი მოკეთეებისთვის 
და ორივემ საშინლად შეიზიზღა ძველი მოკავშირეები.

პუნიკელთა უღლიდან ამ ქალაქების განთავისუფლება მისა-
ბაძი მაგალითი იყო სხვებისთვისაც. დაპყრობილ ხალხებს თა-
ვის დახსნის იმედი მიეცათ. ყველაზე უსუსური და გაუბედავი 
ტომებიც კი აღარ ყოყმანობდნენ. ყველა ამოძრავდა. სუფეტ-
მა შეიტყო ეს ამბავი. შეხიდებას არავისგან ელოდა. საშველი 
არაა, დაღუპული იყო!

მაშინვე გაუშვა ნარჰავასი თავისი სამეფოს საზღვრების და-
საცავად. თავად გადაწყვიტა კართაგენში დაბრუნებულიყო, 
ახალი მებრძოლები გაეწვია და ომი განეახლებინა.

ჰიპო-ზარიტში დაბანაკებულმა ბარბაროსებმა დაინახეს, 
რომ მთიდან ეშვებოდა პუნიკური ლაშქარი.

საით გაუწევიათ? შიმშილმა თუ გააწამა მეომრები. ტანჯვა-
წამებისგან თუ შეიშალნენ? აბა, ასე ილაჯგაწყვეტილნი აპირე-
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ბენ ბრძოლას? მაგრამ პირი მარჯვნივ იბრუნეს. გარბიან! და-
დევნება და მათი ამოჟუჟვაა საჭირო!

კართაგენელები მდინარემ შეაჩერა. წყალი ადიდებულიყო. 
ზენა ქარი არ ქროდა. ზოგმა მხარული მოუსვა, ზოგმა ფარებ-
ზე გადაცურა მდინარე. კვლავ განაგრძეს სვლა. ღამე ჩამოწვა. 
პუნიკური ჯარი სიბნელეში გაუჩინარდა.

ბარბაროსები არ შეჩერებულან, სათავისკენ აჰყვნენ მდი-
ნარეს, ფონს ეძებდნენ. ტუნისის მკვიდრნი მოცვივდნენ, უტი-
კელებიც აიყოლიეს. ყოველ ნაბიჯზე მატულობდა მეომრების 
რიცხვი. კართაგენელები მიწაზე გაწვებოდნენ და დააყურებ-
დნენ ხოლმე, ლაშქრის ფეხის ხმა ესმოდათ კუნაპეტ ღამეში. 
ბარკამ თავის ჯარს ისარი დააშენინა, რომ ოდნავ მაინც შე-
ეფერხებინა მათი მსვლელობა. ბევრი დაეცა განგმირული. გა-
თენებისას ბარბაროსები არიანის მთებში აღმოჩნდნენ, იმ ად-
გილას, სადაც გზა უხვევდა.

მათო წინ მიუძღოდა ბარბაროსთ. ცის დასალიერთან, მთის 
თხემზე, რაღაც მომწვანო შენიშნა. შემდეგ გაივაკეს. ობელის-
კები, გუმბათები და სახლები გამოიკვეთა! კართაგენია! გული 
ისე უძგერდა, ხეს მიეყრდნო თავის შესამაგრებლად.

გაახსენდა ყველაფერი, რაც თავს გარდახდა კართაგენში 
უკანასკნელად ყოფნის შემდეგ. ეს რა მოულოდნელი სიხარუ-
ლია! თავბრუ დაეხვა. საოცარი სიამოვნება იგრძნო იმის გა-
ფიქრებისას, რომ კვლავ იხილავდა სალამბოს. `არადა, უნდა 
შემეჩვენებინა იგი, საამისო მიზეზი მაქვს~, – გაუელვა მათოს, 
მაგრამ სასწრაფოდ განერიდა ამ აზრს. აცახცახებული ვაჟ-
კაცი გაფაციცებით უმზერდა ეშმუნსა და პალმების ზემოთ 
უმაღლეს ტერასას სასახლისას. ბედნიერებამ ღიმილით ისე 
გაუნათა სახე, თითქოს ზეციური ნათელი გადმოღვრილიყო 
მასზე. მკლავებს შლიდა, ამბორს უგზავნიდა სალამბოს, ნიავს 
ატანდა ალერსს. ჩურჩულებდა: `მოდი! მომაშურე!~ მკერდიდან 
ოხვრა აღმოხდა და ორი კურცხლი ორი ობოლი მარგალიტივით 
ჩამოუგორდა წვერზე.

– ფეხს რად ითრევ! – წამოიძახა სპენდიუსმა, – აბა, ჩქარა! 
გასწი! სუფეტი ხელიდან გაგვისხლტება! რა დაგემართა, მუხ-
ლები გიკანკალებს, მთვრალივით მიყურებ.

სპენდიუსს მოუთმენლობისგან სული კბილით ეჭირა, ფე-
ხებს აბაკუნებდა და მათოს აჩქარებდა; თვალებს ისე აფახუ-
ლებდა, თითქოს დიდი ხნის დასახულ მიზანს ეს-ესაა მიაღწიაო.
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– აგერ, აქა ვართ! მის სამყოფელში! მტერი გამომწყვდეული 
გვყავს! – გაიძახოდა სულმოუთქმელად.

ისეთი მოზეიმე იერი ჰქონდა სპენდიუსს და ისე იყო დაიმე-
დებული, რომ გარინდებიდან გამოიყვანა მათო და აიყოლია. 
მათოს ვარამს ცეცხლს უკეთებდა მისი სიტყვები, სასოწარკვე-
თილებიდან შურისგებისკენ უბიძგებდა, რისხვას უძლიერებდა. 

მათო საპალნით დატვირთულ აქლემს მოახტა, ავშარა შეხ-
სნა და გრძელი საბელი მოუქნია ჩამორჩენილებს. აქეთ-იქით 
მიმორბოდა, ქოფაკი რომ ფარას მილალავს, ისე მიერეკებოდა 
ლაშქარს.

მისი ხაფი ხმის გაგონებაზე მწყობრში დგებოდნენ მებრძო-
ლები. ხეიბართაც კი აიჩქარეს ფეხი. ნახევარკუნძულის ყელზე 
ლაშქრებს შორის მანძილი შემცირდა. როქის სპის მეწინავენი 
პუნიკელთა მიერ დაყენებული მტვრის კორიანტელში მიიკვ-
ლევდნენ გზას. ბარბაროსები უახლოვდებოდნენ, ეწეოდნენ 
კართაგენელთ. მალქის, ტეგასტისა და ქამონის დიდი კარიბ-
ჭეები დახსნეს. კართაგენელთა ოთხკუთხა მწყობრი დანაწილ-
და სამ რიგად და სამივე გაუჩინარდა ბჭეებს შიგნით. ტაძრის 
სტოაში თაღებქვეშ ირეოდა ჯარი. შემჭიდროებულმა ლაშქარ-
მა მალე შეწყვიტა ჩოჩქოლი. შუბის წვერები ედებოდა ერთმა-
ნეთს. ბარბაროსთა ისრები სტვენით ეხლებოდა კედლებს.

ქამონის ტაძრის ზღურბლზე ჰამიკლარი გამოჩნდა, შემობ-
რუნდა და მეომრებს უბრძანა – გაიშალეთო. მერე ცხენიდან ჩა-
მოხტა, ხელში მომარჯვებული მახვილი გავაში ატაკა თავის ბე-
დაურს და ბარბაროსებისკენ აფრინა. ეს იყო პურის კვერებით 
ნაპატიები ორინგული ულაყი. ცხენი მუხლებს დრეკდა, რათა 
ადვილად ამხედრებულიყო პატრონი. რატომ გაუშვა ბარბარო-
სებისკენ, რად გაწირა იგი ჰამილკარმა? რას უნდა ნიშნავდეს 
ეს მსხვერპლი?

ულაყმა ლახვრებს შორის გაიჯირითა. პირქვე ამხობდა მებ-
რძოლებს, ფეხი ებორკებოდა, ძირს ეცემოდა, წამოიჭრებოდა 
და ყალყზე დგებოდა. გაფანტული ბარბაროსები მის დაოკებას 
ცდილობდნენ. ზოგი გაოცებული შესცქეროდა ბედაურს. ამა-
სობაში კართაგენელებმა თავი მოიყარეს და ქალაქში შევიდ-
ნენ. უზარმაზარი კარიბჭე რაჯგუნით ჩაირაზა მათ უკან.

ბჭე არ შეეპუა ბარბაროსების დაწოლას. მეომრები ალაყაფზე 
მიისრისნენ. რამდენიმე წუთს ლაშქარს მთელ სიგრძეზე დაეტყო 
რყევა, რომელიც თანდათან მინელდა და ბოლოს მიწყდა.
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კართაგენელებმა აკვედუკთან ჩააყენეს მეომრები და იწყეს 
ქვების, ბირთვების, მორების სროლა. სპენდიუსმა მებრძოლებს 
შეახსენა – მორჩილება გმართებთო. ბარბაროსები შორიახლოს 
იდგნენ. მტკიცედ ჰქონდათ გადაწყვეტილი, ალყად შემოსდგო-
მოდნენ კართაგენს.

               
***

ომის შესახებ ხმა დაირხა და პუნიკური იმპერიის საზღვ-
რებს გასცდა. ჰერკულესის ტაძრის სვეტებიდან ვიდრე კირე-
ნემდე ყველა ომზე ფიქრობდა. მწყემსები ფარას რომ აძოვებდ-
ნენ, ომი ელანდებოდათ; ღამღამობით ჩახჩახა ვარსკვლავების 
შუქზე მობაასე მექარავნეებს ომი ეკერათ პირზე. აღმოჩნდა 
ხალხი, რომელმაც ხელი აღმართა დიდ კართაგენზე, ზღვათა 
მეუფეზე, მზესავით შუქმოსილსა და ღმერთივით შიშისმგვ-
რელზე! დაბეჯითებით ამტკიცებდნენ – კართაგენი დაემხოო, 
და ყველამ ირწმუნა ეს ამბავი, რადგან ყველას ეწადა მისი და-
ცემა. დაბეჩავებულ ერებს, დახარკულ დაბებს, მიერთებულ გა-
რეუბნებსა თუU თავისუფალ ურდოებს – ყველას სძულდა კარ-
თაგენი მისი სისასტიკის გამო, ყველას შურდა მისი ძლიერება, 
ყველას ეხარბებოდა მისი სიმდიდრე. ლომგული ვაჟკაცები შე-
უერთდნენ როქის სპას. სხვები მაკართან დამარცხებამ შეაკა-
ვა, მაგრამ ბოლოს მაინც გული მოიცეს, ნელ-ნელა დაიძრნენ 
და წამოეწიენ ბარბაროსებს. მაშრიყელნი კლიპეის ქვიშნარებ-
ში დაბანაკდნენ, ყურის გაღმა ნაპირას. ბარბაროსები გამოჩნ-
დნენ თუ არა, მაშინვე მათ მიაშურეს.

ეს მეომრები კართაგენის სანახებიდან თავმოყრილი ლიბი-
ელები როდი იყვნენ! კარგა ხანია, რაც მათ მესამე ლაშქარი 
შექმნეს. ესენი გახლდნენ ბარკას ზეგნიდან წამოსული მომ-
თაბარენი, ფისკუსისა და დერნეს კონცხებიდან შემოკრები-
ლი აბრაგები. ფაცანიდან და მარმარიკიდან გადმოიარეს მათ 
უდაბნო. აქლემის ძვლებით ამოშენებული მლაშე ჭებიდან იკ-
ლავდნენ წყურვილს. სირაქლემას ფრთებით მორთული ზუა-
ეკები ოთხცხენიანი ეტლებით მოქროდნენ; შავი რიდით მო-
ბურული გარამელნი გავაზე შემოსხდომოდნენ ძუაშეფერილ 
ფაშატებს. სხვები სახედრებზე, კანჯრებზე, ზებრებსა თუ კა-
მეჩებზე ამხედრებულიყვნენ. ზოგი ჯალაბთან და კერპებთან 
ერთად მოათრევდა თავისი ჯარგვლის სახურავს, რომელსაც 
ნავის მოყვანილობა ჰქონდა. ცხელ წყაროებს სახე დაეპრანჭა 
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ამონიელთათვის. მოდიოდნენ მზის შემჩვენებელი ატარანტე-
ბი და ტროგლოდიტები, რომელნიც რტოებქვეშ სიცილ-ხარხა-
რით მარხავენ მიცვალებულთ; მოემართებოდნენ მკალიჭამია 
საზარელი ავზიელები, ტილიჭამია აქირმაქიდები, სინგურით 
შეთითხნილი გიზელები, რომლებიც მაიმუნის ხორცს მიირთ-
მევენ.

ყველანი ფართო მწკრივად ჩარიგდნენ ზღვის პირას და ქა-
რით ატაცებული კორიანტელივით დაიძრნენ. ნახევარკუნძუ-
ლის ყელთან ჯარი შედგა, გასაქანი არ იყო. მათ წინ გალავან-
თან დაბანაკებული როქის სპა ფეხის მოცვლას არ აპირებდა.

შემდეგ არიანის მხრიდან გამოჩნდნენ მაღრიბელნი და ნუ-
მიდიელნი. ნარჰავასი მასალიელებს მთავრობდა მხოლოდ. 
ნუმიდიელთა ადათით, დამარცხებული მეფისთვის ზურგის 
შექცევა შეიძლებოდა. ისინი ზაინთან შეგროვდნენ და ჰამილ-
კარის დაძვრისთანავე გადალახეს მდინარე. მოირბინეს ლომის 
ტყავით შემოსილმა მალეთუთ-ბაალელმა და გარაფოსელმა 
მონადირეებმა; შუბის ტარით მოერეკებოდნენ გრძელფაფრიან 
გაძვალტყავებულ კვიცებს. მერე მოდიოდნენ გეტულიელნი, 
რომელთაც გველის პერანგი ეცვათ ჯავშნად. ფარუსიელებს 
ცვილში აზელილი აშიფის გვირგვინები ედგათ თავზე. კონელთ, 
მაკარელთ და ტილაბარელთ ორ-ორი ლახვარი და ჰიპოპოტა-
მის ტყავგადაკრული მრგვალი ფარები ეპყრათ. ისინი კატაკომ-
ბებთან შედგნენ, იქ, სადაც გუბეები იწყებოდა. ლიბიელნი რომ 
დაიძრნენ, მათ ადგილას მიწაზე განფნილი ლეგა ღრუბელივით 
გამოჩნდა ზანგთა სიმრავლე. ისინი მოსულიყვნენ თეთრი და 
შავი ჰარუშიდან, ავგილის უდაბნოდან და აგაზიმბის თვალუწვ-
დენელი ქვეყნიდან, რომელიც გარამელების სამხრეთით ოთხი 
თვის სავალზეა და ვინ იცის, ეგებ უფრო შორსაც! მეწამული 
ხის სამკაულები ესხათ, მაგრამ შავ კანში ისე ჰქონდათ ჩამჯ-
დარი მწვირე, რომ მტვერში ამოგანგლულ თუთის მარცვლებს 
ჰგვანდნენ. მერქნის ბოჭკოს წვივსაცმელი და შეგრეხილი თი-
ვით ნაქსოვი ტუნიკები ემოსათ; მძვინვარე ნადირთა დრუნჩები 
ჩამოეცვათ თავზე, მგლებივით ყმუოდნენ, მავთულებზე ახირხ-
ლულ რგოლებს არხევდნენ და ჯოხზე ალამივით მიმაგრებულ 
ძროხის ტყავს აფრიალებდნენ.

ნუმიდილების, მავრუზელების და გეტულიელების უკან 
ჯგლეთაში გზას მოიკვლევდნენ ტაგირის იქით, კედრიანში მო-
სახლე ყვითელკანიანები. უკან მოგდებული კატის ტყავის კა-
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პარჭი მხარზე სცემდათ, ალიკაპიანი უშველებელი ქოფაკები 
მოჰყავდათ. ძაღლები არ ყეფდნენ.

თითქოს ისედაც გავერანებული არ ყოფილიყოს აფრიკა, 
მეტ საშინელებათა დასაწევად გაერთიანებულიყვნენ სხვადას-
ხვა ჯურის ნაძირლები. ყველაზე ბოლოს მოაბიჯებდნენ მხე-
ცური გამომეტყველების მქონე კაცები, კბილებს აკაწკაწებდ-
ნენ და სულელურად ხითხითებდნენ. მოალაჯებდნენ საზარელ 
სალმობათაგან წელში გატეხილი მახინჯი ქონდრისკაცები და 
ქალკაცა მულატები; ალბინოსები წითელ თვალებს აფახულებ-
დნენ მზეზე, ყველანი გაურკვევლად ბურდღუნებდნენ და შიმ-
შილის ნიშნად პირში იჩრიდნენ თითებს.

სამოსლისა და ტომების ნაირსახეობას არ ჩამოუვარდე-
ბოდა საომარი აკაზმულობის სხვადასხვაობა. სასიკვდილო 
ყოველგვარ იარაღს წააწყდებოდით ხისგან გამოჩორკნილი 
ხანჯლებიდან, ქვის ეჩოდან და სპილოს ძვლის სამკაპა ჩქიფი-
დან ვიდრე თხელი და დრეკადი სპილენძისგან დამზადებულ, 
ხერხივით დაკბულულ ხმლებამდე. ხელში ეჭირათ ანტილოპის 
რქებივით დატოტვილი ყამები, საბელს გამობმული ბებუთები, 
კომბლები და მახათები. ბამბოტელ ეთიოპელებს მოწამლული 
პატარა ისრები დაემალათ თმებში. ზოგი ქვებით დატენილ 
ტომრებს მოათრევდა. ხელცარიელები კბილთა ღრჭენით მო-
ემართე ბოდნენ.

იყო ერთი ალიაქოთი. ხომალდებივით კუპრით გათითხნილი 
ღურკანი აქლემები ძირს ისროდნენ დედაკაცებს, რომლებთაც 
ბავშვები ჰყავდათ ატატებული. გოდრებიდან ხორაგი ცვიოდა. 
სპა ფეხქვეშ თელავდა ქვამარილის ნატეხებს, აშიფიან ტომ-
სიკებს, დამპალ ინდისხურმას, კაკალს. ზოგს ტილებდასეულ 
მკერდზე წვრილი ზონრით ეკიდა პატიოსანი ქვა, ფასდაუდებე-
ლი ზღაპრული თვალი, მთელ სამეფოს რომ იყიდის, სატრაპები 
რომ ეძიებენ, ისეთი. უმრავლესობამ არც კი იცოდა, რა სურდა. 
ატაცებულნი იყვნენ და ცნობისწადილი ამოძრავებდათ. მომ-
თაბარეთ ქალაქი არასდროს ენახათ და გალავნის ჩრდილმა შე-
აშინა ისინი.

არემარე მთლად დაფარული იყო ხალხით. ამ ვეება სივრცე-
ში გაფანტული კარვები წარღვნის დროს მოტივტივე ქოხებს 
ჰგავდნენ. კარვები აღწევდნენ აკვედუკის ორივე კიდეში თა-
ნაბრად განლაგებულ დანარჩენ ბარბაროსებამდე, რომელნიც 
რკინის ჯაჭვ-ჯავშნით ელავდნენ.
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ბარბაროსთა დანახვაზე კართაგენელები დაფრთხნენ და 
ჯერ ხეირიანად ვერ გამორკვეულიყვნენ, რომ თვალი მოჰკრეს 
პირდაპირ მათკენ მომავალ ურჩხულის მსგავს ნაგებობებს. ეს 
იყო ტვიროსის ქალაქთა გამოგზავნილი საალყო მანქანები. 
გამოჩნდა ანძები, ბაგირი, ძელები, ხუხულები, თორნ-აბჯარი. 
მოემართებოდა სამოცი სამალი, ოთხმოცი `კანჯარი~, ოცდა-
ათი `კიჩხიბი~, ორმოცდაათი ტოლენონი, თორმეტი ურნალი 
და სამი უზარმაზარი ფილაკვანი, რომლებიც თხუთმეტტალან-
ტიან უშველებელ ლოდებს იტყორცნებოდნენ. ბარბაროსები 
ფილაკვნების ღერძებს ჩაბღაუჭებოდნენ, უბიძგებდნენ და ყო-
ველ ნაბიჯზე ირყეოდნენ. ასე მიაღწიეს გალავნამდე.

მაგრამ რამდენიმე დღე გავიდა ალყის სამზადისში. დამარც-
ხებანაწვნევ როქის სპას არ სურდა უშედეგო შეტაკება. არცერ-
თი მხარე არ ჩქარობდა, იცოდნენ, რომ გაჩაღდებოდა სისხლის-
მღვრელი ბრძოლა, რომელიც გამარჯვებას ან სრულ განადგუ-
რებას მოიტანდა.

კართაგენს კარგა ხანს შეეძლო გამკლავება. მისი ფართო 
გალავანი ისე იყო დაკუთხული, რომ დიდ უპირატესობას იძ-
ლეოდა იერიშის მოსაგერიებლად.

კატაკომბების მხარეს კედლის ნაწილი ჩამონგრეულიყო. გა-
ლავნის ნაპრალებში მოჩანდა ბნელ ღამეებში მალქის საროს-
კიპოებში მბჟუტავი სინათლე. ზოგან ჯარგვლები სანგრების 
სიმაღლეს ასცილებოდა. აქ ცხოვრობდნენ თავიანთ ახალშერ-
თულ ქმრებთან მათოს მიერ გაძევებული ქალები. ისევ რომ 
იხილეს ისინი, დიაცთ გული საგულეს აღარ ჰქონდათ; შორიდან 
თავსაფარს უქნევდნენ, მიდიოდნენ და დაბზარული გალავნი-
დან სიბნელეში ესაუბრებოდნენ მებრძოლებს. ერთ მშვენიერ 
დილას დიდმა საბჭომ შეიტყო, რომ ყველა დიაცი გაქცეულიყო. 
ზოგი დაშორიშორებულ ლოდებს შორის გამძვრალიყო, უფრო 
გაბედულნი თოკით დაშვებულიყვნენ.

ბოლოს და ბოლოს სპენდიუსმა გადაწყვიტა შეესრულებინა 
თავისი განზრახვა.

ომი აბრკოლებდა, მიზანს აშორებდა მას. კართაგენის სიახ-
ლოვეს რომ აღმოჩნდა ისევ, მოეჩვენა თითქოს ქალაქის მკვიდ-
რნი ხვდებოდნენ მის ზრახვებს. აკვედუკთან გუშაგთა რიცხვმა 
იკლო, ხალხი არ კმაროდა გალავნის დასაცავად.

მონაყოფილი რამდენიმე დღეს ვარჯიშობდა, ისარს სტყორ-
ცნიდა ტბაში მოცურავე ფლამინგოებს. ერთ მთვარიან ღამეს 
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მათოს სთხოვა – შუაღამეს ფიჩხით დიდი კოცონი ააბრიალე და 
მებრძოლებს ღრიანცელი აატეხინეო. თავად კი ზარქსასი წა-
იყოლია და ყურის ნაპირს გაუყვა ტუნისის მხარეს.

უკანასკნელ თაღებს რომ გაუსწორდნენ, აკვედუკისკენ ქნეს 
პირი. გაშლილი ადგილი იყო. ხოხვით მიაღწიეს სვეტების კვარ-
ცხლბეკს.

ბაქანზე გუშაგები მშვიდად სცემდნენ ბოლთას.
უეცრად ალი ავარდა და ბუკის ხმა გაისმა. სარანგებმა იფიქ-

რეს – შემოგვიტიესო, და კართაგენის მხარეს გაექანნენ.
ერთი მათგანი დარჩა. ცის ფონზე შავად მოჩანდა იგი. მთვა-

რე შუქს სცემდა გუშაგს და მისი უშველებელი ლანდი მოძრა-
ვი ობელისკივით გაწოლილიყო ველზე. შეიცადეს, ვიდრე მათ 
გაუსწორდებოდა გუშაგი. ზარქსასმა შურდული მოიმარჯვა. 
სიფრთხილისა თუ სისასტიკის გამო შეაჩერა სპენდიუსმა.

– არა, შურდული გაიზუზუნებს! დამაცა!
შემდეგ სპენდიუსმა მთელი ძალით მოზიდა მშვილდი, მარ-

ცხენა ფეხის ცერს მიაბჯინა მისი ბოლო, ნიშანში ამოიღო და 
ისარი გაფრინდა.

კაცი არ წაქცეულა, გაუჩინარდა.
– რომ დაჭრილიყო, შევიტყობდით! – თქვა სპენდიუსმა. ბა-

გირით ზევით აცოცდა, ადრინდულად ჭოკს იშველიებდა. ცხე-
დართან ავიდა და თოკი ჩამოუშვა. ბალეარელმა საბელს წერაქ-
ვი და საბეგველა გამოაბა, თვითონ კი უკან დაბრუნდა.

მიწყდა ნაღარა. ჩაჩუმდა ყველაფერი. სპენდიუსმა ერთი 
ფილა ასწია, წყალში შევიდა და კვლავ ჩამოსწია ფილა. მერე 
მანძილი გამოთვალა ნაბიჯებით და მიაღწია იმ ადგილს, სადაც 
ირიბი ნაპრალი შენიშნა. გათენებამდე სამ საათს გამალებით 
მუშაობდა. ზედა ფილების ჭუჭრუტანებიდან ითქვამდა სულს. 
შეშფოთებულს ბარე ოცჯერ მოეჩვენა, ვკვდებიო. ბოლოს გრუ-
ხუნი გაისმა, ვეება ლოდი მოსწყდა ქვედა თაღს და ჩამოვარდა. 
უეცრად ჩანჩქერი, მთელი მდინარე ჩამოიქცა ზევიდან ბარად. 
შუაში გადახსნილი აკვედუკი იცლებოდა. ეს კართაგენელთა 
დასამარებას და ბარბაროსთა გამარჯვებას მოასწავებდა.

ძილგამკრთალი კართაგენელები იმავ წამს გამოეფინნენ გა-
ლავანზე, სახლის ბანებსა და ტაძრის სახურავზე. ბარბაროსე-
ბი ჩოჩქოლებდნენ და გაკიოდნენ. გახელებული მეომრები და-
ცუნდრუკებდნენ უზარმაზარი წყალვარდნილის ირგვლივ და 
გალაღებულები თავს ისველებდნენ წყლით.
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აკვედუკის თავზე კაცი გამოჩნდა, რუხი ტუნიკა შემოჰფლე-
თოდა ტანზე. დოინჯი შემოიყარა, გადმოიხარა და ძირს ჩამო-
იხედა, თითქოს გაოცებული იყო თავისი ნამოქმედარით.

შემდეგ გაიჯგიმა, თვალი მიმოავლო ცისკიდურს. მისი ამაყი 
მზერა ამბობდა, ესე ყოველი მე ვქმენო. ბარბაროსებმა ტაში 
შეაგებეს. კართაგენელები გამოერკვნენ, როგორც იქნა, მიხვ-
დნენ – რა უბედურებაც დაატყდათ თავს და სასოწარკვეთილ-
ნი აზმუვლდნენ. კაცი აკვედუკის ერთი კიდიდან მეორისკენ 
გარბოდა. სიამაყით თავბრუდახვეულ სპენდიუსს ოლიმპიურ 
თამაშობებზე გამარჯვებულ მოჯირითესავით მაღლა აღეპყრო 
ხელები.
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თავი მეცამეტე

მოლოქი

ბარბაროსებს სანგრები არ სჭირდებოდათ აფრიკის მხარეს, 
რადგან სამხრეთი მათ ეკუთვნოდა. გალავანთან მისვლა რომ 
გაადვილებოდათ, თხრილის გაყოლებით მოშალეს ყორე. მა-
თომ დიდ ნახევარწრეებად დაყო ლაშქარი, რათა კართაგენს 
ადვილად შემორტყმოდა გარს. წინ ჰოპლიტები ჩააყენა, მათ 
უკან – მეშურდულენი და მხედრები; ამათ მოჰყვებოდა აღალი, 
ეტლები, ცხენები. გოდლებიდან სამასიოდე ნაბიჯზე საომარი 
მანქანები წამომართულიყო.

საუკუნეთა მანძილზე უთავბოლოდ იცვლებოდა მათი სახე-
ლები, მაგრამ ძირითადად ორ რიგად იყოფოდა ეს მანქანები. 
ერთი წყება შურდულის ყაიდაზე იყო გამართული, მეორე – 
მშვილდივით ისროდა ისარს.

პირველთაგან ფილაკვანი ოთხკუთხა ჩარჩოს ჰგავდა. ორ 
შვეულ ბიჯგზე ერთი განივი კოჭი მაგრდებოდა. გარედან ბაგი-
რებიანი ცილინდრი აკავებდა უშველებელ რვილს, რომელსაც 
ლოდების გასატყორცნი ღრმული ჰქონდა; ფსკერზე დაძახული 
ბაგირის მურგი იყო. ბაგირს რომ მოადუნებდნენ, ცილინდრი 
მაღლა იწევდა და ძელს ეხეთქებოდა. ძელი შეინჯღრეოდა და 
მეტი ძალით ამოქმედდებოდა.

მეორე რიგის მანქანები უფრო რთული მოწყობილობისა 
იყო. მომცრო სარზე შუა ნაწილით გარდიგარდმო დაემაგრე-
ბინათ სოლი, აქვე მთავრდებოდა მართი კუთხით მოხვეული 
ღარი. ძელს ორივე ბოლოში შეთელილი ძუით დატენილი ორი 
ხუფი ჰქონდა. ორ დირეს გამობმული იყო საბელი, რომელიც 
ღარის ბოლოში მოთავსებულ ბრინჯაოს ფირფიტამდე ეშვებო-
და. ზამბარის დახმარებით ფირფიტა დაიძვროდა, ღარში გას-
რიელდებოდა და ისრებს უბიძგებდა. 
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ფილაკვნებს `კანჯარსაც~ უწოდებდნენ, რადგან მეომრებს 
იგი აგონებდა გარეულ ვირს, ტლინკით რომ ისვრის ქვებს. ის-
რის სატყორცნ მანქანებს `ღრიანკალადაც~ ნათლავდნენ, ვინა-
იდან ფირფიტას გამობმული ჰქონდა მარწუხი, რომელიც მუშ-
ტის დარტყმით ძირს ენარცხებოდა და ზამბარას ამოძრავებდა.

ამ რთულ მანქანათა გასამართავად გაწაფული ხელი იყო 
საჭირო. ხე-ტყე მაგარი ჯიშისა უნდა შეერჩიათ; თითბრის დაკ-
ბილული ბორბლების ჩამოცმა შეიძლებოდა აზარმაცით, ჭოჭო-
ნაქით, ოწინარითა და კბილანათი. ცილინდრი მანქანის გადა-
საადგილებლად იყო საჭირო. უზარმაზარი მანქანები ნაწილ-ნა-
წილ მოათრეს და მტრის ცხვირწინ ააწყვეს.

სპენდიუსმა სამი დიდი ფილაკვანი სამ მთავარ კუთხეში 
განალგა. ყოველი კარიბჭის წინ ურნალი აღმართა, ყოველ 
გოდოლთან – ბირთვსატყორცნი მანქანა. მათ უკან სამალები 
ტრიალებდნენ. გარემოცულთა ცეცხლისაგან უნდა დაეცვათ 
მანქანები, უნდა გაეთხარათ გალავნისაგან გამთიშველი ხან-
დაკი.

გამოჩნდა ნორჩი ლერწმისგან მოღობილი ჩელტები და მუ-
ხის მორკალული რტოები, რომლებიც სამ ბორბალზე მოგრი-
ალე ვეება ფარებს ჰგვანდნენ. ნედლი ტყავით გადახურულ და 
შიგნიდან წყალმცენარეებით მოგებულ ქოხებს შეჰფარებოდ-
ნენ მუშაკები. ფილაკვნებსა და ̀ ღრიანკალებს~ იცავდა ბაწრით 
მოწნული ჩარდახი; თოკები ძმრით გაეჟღინთათ, რომ ცეცხლი 
არ მოჰკიდებოდა. დედაკაცები და ბალღები ქვებს აგროვებდ-
ნენ, რიყეზე ხელით თხრიდნენ მიწას და მებრძოლებთან ეზი-
დებოდნენ.

არც კართაგენელები იყვნენ გულხელდაკრეფილნი.
ჰამილკარმა სასწრაფოდ დააშოშმინა მოსახლეობა, განაც-

ხადა – ბაკებში ას ოცდასამი დღის სამყოფი წყალი მაქვსო მო-
კავებული. ამ ამბავმა აღაფრთოვანა ქალაქის მოსახლეობა. 
კართაგენმა სული მოითქვა. ქანაანელთა მოდგმას ვინც არ 
ეკუთვნოდა, მათაც კი გადაედოთ სხვების აღტაცება.

მონები შეაიარაღეს, ზარადხანა მთლად დაცალეს; ყოველ 
კაცს თავისი ადგილი და საქმე მიუჩინეს. ბარბაროსთაგან გად-
მოხვეწილებისგან ათას ორასი ხიზანი გადარჩა. სუფეტმა მათ 
ყველას მეთაურობა უბოძა. ხუროები, მეაბჯრენი, ნალბანდები 
და ოქრომჭედლები მანქანებს მიუყენეს. რომთან დაზავების 
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მიუხედავად, კართაგენელებს რამდენიმე საომარი მანქანა შე-
მორჩენოდათ. გულდაგულ შეაკეთეს ისინი. პუნიკელთ წესად 
მოსდგამდათ საქმის კარგად გაძღოლა.

ჩრდილოეთისა და აღმოსავლეთის მხარეს ზღვა და ყურე 
ერტყმოდა კართაგენელებს. ეს უბანი მიუდგომელი იყო. ბარ-
ბაროსებისკენ მიქცეულ გალავანზე აზიდეს მორები, წისქვი-
ლის დოლაბები, გოგირდით შეპირთავებული ქოთნები, ზეთით 
სავსე კასრები და გამართეს ღუმლები. კოშკის თავანზე ქვები 
დაახვავეს; ზღუდის სიახლოვეს რაც კი სახლები იყო, ქვიშით 
ამოავსეს, რომ გაეფართოებინათ და განემტკიცებინათ გა  ლა-
ვანი.

ამ სამზადისის შემყურე ბარბაროსები გაღიზიანდნენ. სურ-
დათ, მალე შებრძოლებოდნენ მტერს, მაგრამ ფილაკვნები მათ 
ისე დაეტვირთათ, რომ ხელნა გატყდა და იერიში გადაიდო.

ბოლოს შაბარის თვის მეცამეტე დღეს, მზის ამოსვლის ჟამს, 
ქამონის ტაძრის ბჭეზე დარტყმა გაისმა.

სამოცდათხუთმეტი მეომარი ეზიდებოდა უშველებელ მორ-
ზე ამოდებულ ბაგირებს. ძელი ბოლოვდებოდა თითბრის ვერ-
ძის ვეება თავით და ჯაჭვებით განივად იყო ჩამოკიდებული 
ღერძზე. ძელს ხარის ტყავი ჰქონდა შემოხვეული, აქა-იქ რკი-
ნით იყო შემოსალტული. სიმსხოთი იგი სამჯერ აღემატებოდა 
ადამიანის ტანს. ასოცწყრთიან მორს უამრავი შიშველი მკლავი 
უბიძგებდა და მერე უკან აბრუნებდა; იგი წინ და უკან იწევდა 
და ტორტმანებდა.

სხვა კარიბჭეებთან აღმართული ურნალებიც ამოქმედდნენ. 
მათი ბორბლების ღიობში მოჩანდა საფეხურებზე ჯგუფ-ჯგუ-
ფად ამავალი ხალხი. ოწინარებმა და ხუფებმა გაიხრჭალა, ბაწ-
რისგან მოწნული ჩარდახი ჩამოეშვა. უეცრად ქვებისა და ის-
რების ნაკადი დაიძრა. გაფანტულმა მეშურდულეებმა მოკურც-
ხლეს. ზოგნი სანგართან მიიჭრნენ, ფარების უკან მალავდნენ 
კუპრიან ქოთნებს და შემდეგ ხელის მოქნევით შორს ისროდ-
ნენ. ბირთვი, ცეცხლი თუ ისარი სეტყვასავით გადაევლო წინა 
რიგებს, მრუდი შემოხაზა და ზღუდის იქით დაეცა. გალავანზე 
აიზიდა საანძე ამწეები. მათგან ჩამოეშვა უშველებელი მარ-
წუხები, რომლებიც შიგნიდან ორი დაკბილული ნახევარწრით 
მთავრდებოდა. მარწუხები ჩაეჭიდნენ ურნალებს. მეომრები 
მორს ჩაბღაუჭებოდნენ, უკან ექაჩებოდნენ და ამ ჭიდილმა სა-
ღამომდე გასტანა.



240

მეორე დღეს, როცა როქის სპა შეტევას შეუდგა, მთელი გა-
ლავანი ბამბის ქულებით, ტილოთი და ბალიშებით მოგებული 
აღმოჩნდა. ქონგურები ჭილოფით ამოეგმანათ. ყორეზე, ამ-
წეებს შორის, მოჩანდა ფიწალთა წყება და ჯოხზე მიმაგრებუ-
ლი ფიცრები. დაიწყო გააფთრებული თავდაცვა.

ბაგირგამობმული ძელები რიგრიგობით ეცემოდა ურნალს 
და კვლავ მაღლა იწევდა. საბრძოლო მანქანათაგან განატყორ-
ცნი კაუჭები სახურავს აცლიდნენ ქოხებს. კოშკებიდან ცვიოდა 
ღორღი და რიყის ქვა.

ურნალებმა შეტეხეს ქამონის და ტაგასტის ტაძართა ბჭენი. 
კართაგენელებს შიგნიდან ისე ჩაეხერგათ ტაძრები, რომ შელე-
წილი კარიბჭეები არ იღებოდა და უწინდებურად იყო აღმარ-
თული.

გალავანს ბურღი მიუყენეს, რათა ბზარები გაეფართოები-
ნათ და მიწასთან გაესწორებინათ კედლები. მანქანებს კარგად 
უძღვებოდნენ ჯგუფებად დანაწილებული მებრძოლები, გათე-
ნებიდან დაღამებამდე განუწყვეტლივ მოძრაობდნენ საქსოვი 
დაზგის მოსაწყენი სიზუსტით. სპენდიუსი დაუღალავად მარ-
თავდა მანქანებს, თვითონ ჭიმავდა ბაგირს. ძაბვა და სრიალი 
რომ თანაბარი ყოფილიყო, თოკს ქაჩავდნენ ორივე მხრიდან, 
რიგრიგობით ურტყამდნენ პალოს მარცხნივ და მარჯვნივ, ვიდ-
რე ორივე ბოლო ერთგვარ ბგერას არ გამოსცემდა. სპენდიუსი 
ძვრებოდა ხარიხებზე, ფეხის წვერით ნელ-ნელა უკაკუნებდა, 
შემდეგ დააყურებდა მემუსიკესავით, თითქოს ქნარს აწყობდა. 
ფილაკვნის რვილი აიწეოდა და ზამბარას შეარხევდა; ღერძი 
შეირყეოდა, ქვები სხივებივით გადმოიფრქვეოდა და ისრები 
ნაკადულივით მოჩქეფდა. სპენდიუსი მოიკაკვებოდა ხოლმე და 
ხელებს გაშლიდა, თითქოს სურდა თავადაც გაფრენილიყო.

მეომრები აღტაცებულნი იყვნენ მისი სიმკვირცხლით და 
ყველაფერს უგონებდნენ. გალაღებული ბარბაროსები მუშაობ-
დნენ, თან ლაყბობდნენ, ათასგვარ სახუმარო სახელს არქმევდ-
ნენ მანქანებს. ურნალის ჩასაჭერ მარწუხს – ̀ მგელი~, ხარიხებს 
კი `ვაზის ტალავარი~ შეარქვეს. თავიანთ თავს `კრავებს~ უწო-
დებდნენ, მევენახეები ვართ და რთველი გვაქვსო. `კანჯართ~ 
ქვებით ამარაგებდნენ და აქეზებდნენ: `წამო, ჩაწიხლე ისინი~; 
„ღრიანკალთ~ მიმართავდნენ: `შიგ კაკალ გულში დაგესლე~. ეს 
უკბილო ენამახვილობა ამხნევებდა მებრძოლთ.
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მაგრამ მანქანებმა ზღუდე ვერ მოშალეს, მხოლოდ ზედა 
ნაწილი წააცალეს, რადგან ორი კედელი შუაში მიწით იყო 
ამოვსებული. გარემოცულნი იმავ წამს აღადგენდნენ ხოლმე 
დაზიანებულ ადგილს. მათომ ქვითკირის კოშკებივით მაღალი 
ძელის გოდლების აგება ბრძანა. თხრილში ჩაყარეს მიწის ბელ-
ტები, სარები, კაჭარი და ეტლები ბორბლებიანად, რათა საჩქა-
როდ ამოევსოთ იგი. ვიდრე თხრილი გასწორდებოდა, ბარბა-
როსთა ბრბო დაიძრა ველზე და ბობოქარ ზღვასავით მიასკდა 
გა ლავანს.

მოზიდეს გადმოსაკიდებელი თუ მისაყუდებელი კიბეები და 
სამბუკები. ეს იყო ორი ლატნიდან დაშვებული ბამბუკის ჭო-
კები, რომლებზედაც მოძრავი ხიდი იყო გადებული. ურიცხვი 
ბიჯგი მიაყუდეს გალავანს; როქის მეომრებმა იარაღი მოიმარ-
ჯვეს და ერთმანეთს გადაბაწრულები თითო-თითოდ აცოცდ-
ნენ მაღლა; ზღუდის ორ მესამედს გასცდნენ, მაგრამ არცერთი 
კართაგენელი არ გამოჩენილა. უეცრად სათოფურებმა ურჩხუ-
ლის ხახასავით გადმოაფრქვიეს ცეცხლი და კვამლი. მაღლიდან 
ჩამოცვენილი ქვიშა ბეგთარის ჭუჭრუტანებში ატანდა; ნავთმა 
გაჟღინთა სამოსელი. გამდნარი ტყვია ეშხეფებოდა ჩაჩქნებს, 
სხეულს უდაღავდა მებრძოლებს. ნაპერწკლების წვიმამ სახე 
დაუწინწკლა ბარბაროსებს. თვალდავსებულთა უპეები თით-
ქოს ტიროდნენ ნუშისოდენა ცრემლებით. ზეთით გადაყვით-
ლებულებს თმებზე ედებოდათ ალი. საცოდავები გარბოდნენ 
და სხვებს უკიდებდნენ ცეცხლს. სისხლით გალუმპულ ლაბა-
დას ესროდნენ მათ სახეში, ცეცხლს უნელებდნენ. ზოგი დაჭ-
რილი არ იყო, მაგრამ იდგა უძრავად სარივით ჩასობილი, პირი 
დაეღო და ხელები გაეჩაჩხა.

ბარბაროსები რამდენიმე დღეს ზედიზედ უტევდნენ. თავისი 
ძალითა და მამაცობით დაიმედებული როქის სპა გამარჯვებას 
მოელოდა.

ხანდახან ერთი მებრძოლი მხარზე შეადგებოდა მეორეს, პა-
ლოს ჩაასობდა გალავნის ქვებს შუა, ზედ შედგებოდა, ასობდა 
მეორეს, მესამეს და მაღლა ძვრებოდა. ქონგურების ძგიდე იფა-
რავდა მეომრებს, ზევით მიცოცავდნენ, მაგრამ ბოლოს თავქვე 
ცვიოდნენ. ღრმა თხრილი პირთამდე აივსო. ცოცხალთა ფერხ-
თით ეყარნენ გვამებსა და მომაკვდავებში არეული დაჭრილე-
ბი. ნაწლავებსა, დანთხეულ ტვინსა და სისხლის ტბორებს შო-
რის შავ ლაქებად ჩანდა შერუჯული სხეულები. გადახრუკული 



242

ვენახის ჭიგოებივით აღმართულიყო ცხედართა გროვიდან გა-
მოჩრილი ხელ-ფეხი,

კიბეებმა არ იკმარა და ტოლენონებს მიმართეს. ტოლენო-
ნი იყო უზარმაზარი მორი, გარდიგარდმო დაჭედებული მეორე 
ძელზე; ბოლოში დამაგრებული ჰქონდა ოთხკუთხა დიდი კალა-
თი, რომელშიც ოცდაათი ქვეითი თავსდებოდა თავის საჭურვ-
ლიანად.

მათო პირველ რიგში აპირებდა ჩაჯდომას, მაგრამ სპენ-
დიუსმა შეაჩერა.

მეომრები გადაიხარნენ ოწინარზე. უზარმაზარი მორი წა-
მოიწია, გაიშალა, შვეულად აღიმართა, შემდეგ ზედმეტი სიმძი-
მისგან ვეებერთელა ლერწამივით გაიდრიკა. კალათში კისრე-
ბამდე ჩაფლული მეომრები მიიყუჟნენ, მათი ჩაჩქნის ჯიღებიღა 
მოჩანდა მხოლოდ. მორი ოცდაათი წყრთის სიმაღლეზე აიწია 
ჰაერში, რამდენჯერმე გადაიზნიქა აქეთ-იქით და დაბლა დაეშ-
ვა; გოლიათივით თითქოს ხელის გულზე შეისვა ქონდრისკაც-
თა მთელი რაზმი, ასწია ხელი და გალავანზე შემოდო კალათი. 
მებრძოლები გადმოხტნენ, ბრბოში გადაეშვნენ და აღარც მობ-
რუნებულან უკან.

სხვა ტოლენონებიც სასწრაფოდ გამართეს, მაგრამ ქალაქის 
ასაღებად ასი ამდენი თუ იკმარებდა მხოლოდ. დაუზოგავად 
ხმარობდნენ მათ. კალათში სხდებოდნენ ეთიოპელი მშვილდოს-
ნები, შემდეგ, როცა ბაგირს მოზიდავდნენ და კალათი ჰაერში 
გამოეკიდებოდა, მოწამლულ ისრებს ისროდნენ. ორმოცდაათი 
ტოლენონი გალავნის ქონგურებს გადამხობოდა, უზარმაზარი 
ქორებივით შესეოდა ქალაქს. ზანგები ხარხარებდნენ საშინე-
ლი წამებითა და კრუნჩხვებით მომაკვდავ გუშაგთა დანახვაზე.

ჰამილკარმა მეციხოვნეებს ქვეითები მიაშველა. საწამლა-
ვისგან დასაცავად დილდილაობით ბალახების წვენს ასმევდნენ 
მათ. ერთხელ, კარგად რომ ჩამოღამდა, ჰამილკარმა საბარგო 
ხომალდებსა და ტივებზე შესხა რჩეული მეომრები, ნავსაყუდ-
ლიდან მარჯვნივ გაემართა და ტენიაში გადასხა ჯარი. შემდეგ 
ბარბაროსთა წინა რიგებისკენ დაიძრნენ კართაგენელები და 
გვერდიდან დაესხნენ მტერს. საშინელი ხოცვა-ჟლეტა ატყდა. 
ღამით გალავნიდან თოკით ეშვებოდნენ პუნიკელი მოლაშქრე-
ები, ხელში ჩირაღდნები ეჭირათ; წვავდნენ ბარბაროსთა მანქა-
ნებს და კვლავ ზევით მიცოცავდნენ.
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მათო ბრდღვინავდა. ყოველგვარი წინააღმდგობა მძვინვა-
რებას მატებდა. ოცნებებში უხმობდა სალამბოს. მერე ელოდა. 
ქალი არ ჩანდა. ეს ამბავი მათოს ახალ მუხანათობად ეჩვენე-
ბოდა. ამიერიდან შეიძულა ჰამილკარის ასული. სადმე მის ცხე-
დარს რომ წასწყდომოდა, თვალს მოარიდებდა ალბათ. მათომ 
წინა რიგები გააძლიერა, ყორის ძირას ფიწლები ჩაასობინა, 
მახეები მიმალა მიწაში; ლიბიელთ უბრძანა – მთელი ტყე მო-
ზიდეთ, ისეთი ცეცხლი უნდა დავაგიზგიზო, რომ მელიის სო-
როსავით ამოიბუგოსო კართაგენი.

სპენდიუსმა დაიჟინა – გარემოცვა ჯობსო. შიშისმგვრელ 
მანქანებს იგონებდა, კაციშვილს რომ არასდროს არ გაუმარ-
თავს, ისეთს.

ნახევარკუნძულის ყელზე დაბანაკებულ დანარჩენ ბარბა-
როსებს აოცებდა მეწინავეთთა სიზანტე და ბუზღუნებდნენ. 
მაშინ წინ მიუშვეს ისინი.

როქის მეომრები დანებითა და ლახვრებით ხელში გამოქან-
დნენ და ბჭეს შეუტიეს. მაგრამ ნახევრად შიშვლები იყვნენ, ად-
ვილად იჭრებოდნენ და კართაგენელებმა უმოწყალოდ ჟლიტეს 
ისინი. ბარბაროსებს უხაროდათ თანამებრძოლთა დაღუპვა, 
რადგან ნადავლის მოცილე ნაკლები ეყოლებოდათ. ამას მოჰყ-
ვა დავა, ერთმანეთთან შებრძოლება. ნათესები გავერანებული 
იყო, ამიტომ ერთმანეთს სტაცებდნენ საჭმელს; სულით დაეც-
ნენ, მრავალი ურდო დაიქსაქსა, თავის გზას ეწია, მაგრამ სპა 
იმდენი იყო, რომ არც დამჩნევია ეს დანაკლისი.

გულდინჯმა მებრძოლებმა სანგრების გათხრა სცადეს, მაგ-
რამ ფხვიერი ნიადაგი ჩამოშვავდა. სხვა ადგილას იწყეს თხრა. 
ჰამილკარი ყურთან მიიტანდა ბრინჯაოს ფარს, წინასწარ იგებ-
და მათ მიმართულებას და ათხრევინებდა სანგრებს იმ გზების 
ქვეშ, სადაც ბარბაროსთა ხის კოშკებს უნდა გაევლო. მეომრე-
ბი როგორც კი დაიძვროდნენ, იმ წამსვე ორმოში ცვიოდნენ.

ბოლოს ყველა მიხვდა, რომ ქალაქი შეუვალი იყო, ვიდრე 
გალავნის სისწორეზე არ აღმართავდნენ მიწაყრილს. იგი ბარ-
ბაროსებს საშუალებას მისცემდა მათსავე დონეზე შებრძოლე-
ბოდნენ გარემოცულთ. მიწაყრილი ფილებით უნდა მოეგოთ, 
რომ მანქანები აეგორებინათ ზედ. მაშინ კი კართაგენი ვეღარ 
შეძლებდა გამკლავებას.
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უწყლოდ გაუჭირდა ქალაქს. ალყის დასაწყისში თუ ორი კე-
ზიტაჰი ღირდა კოკა წყალი, ახლა ვერცხლის სიკლად ფასობდა. 
ხორცისა და პურის მარაგმაც იკლო. დამშევის ეშინოდათ. მუქ-
თამჭამელებზე იწყეს ლაპარაკი და ამან ყველა შეაშფოთა.

ქამონის მოედნიდან მელქარტის ტაძრამდე ქუჩები გვამებს 
დაეფარა. ზაფხულის მიწურული იყო და შავი ხარაბუზები 
გულს უწყალებდნენ მებრძოლთ. ხანდაზმულთ დაჭრილები გა-
დაჰყავდათ. ღვთისმოშიშებმა სადღაც შორს ბრძოლაში დაცე-
მული სახლიკაცები და მოყვასები დაიტირეს ისე, რომ მიცვა-
ლებულნი თვალითაც არ უნახავთ. ცვილისგან გამოძერწილი, 
თმებიანი და სამოსიანი ქანდაკებები გარდიგარდმო დაეწვინათ 
კარის დირეზე. ირგვლივ აბრიალებულ კელპტართაგან გამო-
ცემული სითბო ალღობდა გამოსახულებებს, საღებავი მხრებ-
ზე წურწურით ჩამოსდიოდათ; მათ გვერდით ღაწვებზე ცრემ-
ლი სდიოდათ ცოცხალთ, რომელნიც ზარის საგალობლებს გა-
ლობდნენ. ხალხი დაძრწოდა, შეიარაღებული რაზმები დაიარე-
ბოდნენ; მეთაურები ბრძანებებს გაჰყვროდნენ, განუწყვეტლივ 
ისმოდა ურნალთა გრუხუნი. ისინი ზღუდეს უტევდნენ.

ჰაერი შეიხუთა. მიცვალებულნი სივდებოდნენ და აღარ 
ეტეოდნენ ლუსკუმაში. შუა ეზოში წვავდნენ მათ. ალს გასაქა-
ნი არ ჰქონდა, ახლომახლო სახლების კედლებს ედებოდა და 
ცეცხლის გრძელი ენები არტერიიდან ამოხეთქილი სისხლივით 
ავარდებოდა ხოლმე სახლებიდან. მოლოქი დაეუფლა კართა-
გენს, სანგრებს გადაეფოფრა, ქუჩებს დაერია, ნთქავდა ყველა-
ფერს, ლეშსაც კი.

გზაჯვარედინებზე იდგნენ კაცები, რომელთაც უიმედობის 
ნიშნად ქუჩა-ქუჩა მოგროვილი ძონძებისგან შეკოწიწებული 
მოსასხამები ესხათ. ისინი უხუცესების ძვირისხსენებაში იყვ-
ნენ, ბრაზობდნენ ჰამილკარზე, სრულ განადგურებას უწინას-
წარმეტყველებდნენ ხალხს და აგულიანებდნენ – ნურაფრის 
რიდი ნუ გაქვთ, ყველაფერი დაამხეთ და დააქციეთო. სხვებზე 
საშიშნი იყვნენ ლენცოფანაჭამნი. სიშმაგე რომ წამოუვლიდათ, 
თავი მძვინვარე მხეცებად მიაჩნდათ, გამვლელ-გამომვლელს 
ზედ ახტებოდნენ, მათ გაგლეჯას ლამობდნენ. გახელებულებს 
ბრბო ერტყმოდა გარს. ვისღა ახსოვდა კართაგენის დაცვა! სუ-
ფეტმა ხალხის გადაბირება განიზრახა დაქრთამვით.
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ღმერთების მფარველობა რომ არ მოჰკლებოდა კართა-
გენს, კერპები ჯაჭვებით დაბორკეს. პატეკებს შავი რიდეები 
შემოახვიეს, ბეწვი დააგეს საკურთხეველზე, ცდილობდნენ 
შური აღეძრათ, წაექეზებინათ ამაყი ბაალები. მათ ყურში ჩაჰ-
ღიღინებდნენ: `ნუთუ თავს დააჯაბნინებთ?! ეგებ უძლიერესნი 
არიან სხვანი? გვიჩვენეთ თქვენი ძალა! დაგვიფარეთ, წაგვადე-
ქით, რომ სხვა ხალხმა ვერ დაგვაყვედროს – რა იქნენ თქვენი 
ღმერთებიო!~

განუწყვეტელი ვარამი გულს უღრღნიდა ქურუმთა დასს. 
განსაკუთრებით დაშინდნენ რაბეთნას ქურუმები, რადგან 
ზაიმფის დაბრუნებამ ვერ იხსნა ერი. ისინი ციხესიმაგრესავით 
შეუღწეველ მესამე პალატში შეიკეტნენ. მხოლოდ ერთი მათგა-
ნი, ქურუმთუხუცესი შაჰაბარიმი ბედავდა გამოჩენას.

იგი სალამბოსთან მიდიოდა, დუმდა, თვალს თვალში გაუყ-
რიდა ასულს და ესაუბრებოდა. მისი საყვედურები ადრინდელ-
ზე უფრო სასტიკი იყო, უფრო გამეტებით ტუქსავდა ასულს.

ქურუმი საოცარ წინააღმდეგობაში ვარდებოდა. ვერ ეპატი-
ებინა სალამბოსთვის, მის რჩევას რომ დაუჯერა. შაჰაბარიმი 
ყველაფერს მიხვდა და კიდევ უფრო გაუმძაფრდა შური თავისი 
უსუსურობის გამო. ქალს ბრალს სდებდა – შენ ხარ ომის მი-
ზეზი, მათო ზაიმფის დასაბრუნებლად შემოადგა ალყად კარ-
თაგენსო. კილავდა და დასცინოდა ბარბაროსს, რომელიც ისე 
გათავხედდა, რომ კართაგენის წმიდათაწმიდას დაპატრონება 
მოისურვა. სინამდვილეში ქურუმს სულ სხვა რამ ჰქონდა სათქ-
მელი.

ამჯერად სალამბოს არ უჭირდა შაჰაბარიმთან ყოფნა. წუ-
ხილი შეუმსუბუქდა და საოცარი სიმშვიდე დაეუფლა. მზერა 
აღარ გაურბოდა სადღაც, თვალებში ნათელი ჩაუდგა.

ამასობაში პითონი კვლავ დასნეულდა. სამაგიეროდ სალამ-
ბომ მოიკეთა. ბებერ ტაანაქს უხაროდა გველის ავადმყოფობა, 
დარწმუნებული იყო, რომ მასზე გადავიდა უფლისწულის სატ-
კივარი.

ერთ დილას ტაანაქი ხარის ღვედებიანი სარეცლის უკან 
წააწყდა შეგრაგნილ პითონს. გველი მარმარილოსავით გაცივე-
ბულიყო და მატლები დასეოდა თავზე. მოახლის შეკივლებაზე 
სალამბო მოვიდა, სანდლის ჭვინტით შეეხო გველს. მოხუცი გა-
დია გააოცა მისმა გულცივობამ.
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ჰამილკარის ასული ძველი გულმოდგინებით აღარ მარხუ-
ლობდა. მთელ დღეებს ატარებდა უმაღლეს ტერასაზე. იდაყ-
ვებით ჩამოეყრდნობოდა მოაჯირს და სივრცეს გაჰყურებდა. 
ქალაქის ბოლოს გალავნის ქონგურები დაკბილულ ტეხილებად 
გამონაკვთულიყო ცაზე. კედლის გაყოლებით ჩამწკრივებულ 
გუშაგთა შუბები თავთავების არშიასავით გასდევდა გალავანს. 
შორს, გოდლებს შუა, სალამბო შეჰყურებდა ბარბაროსთა სა-
ომარ მზადებას. როცა ალყას შეაჩერებდნენ, ისიც კი შეეძლო 
გაერჩია, რას საქმიანობდნენ მეომრები. ბარბაროსები იარა-
ღის შეკეთებით იყვნენ გართულნი, ქონით იპოხავდნენ თმებს, 
ზღვაში იბანდნენ სისხლიან ხელებს. კარვები დაკეცილი იყო. 
საკიდარი პირუტყვი იცოხნიდა. ნახევარწრეებად ჩამწკრი-
ვებულ ეტლთა სოლები მთის ძირას დაგდებულ ვერცხლის 
ორლესურ მახვილებს ჰგავდა. შაჰაბარიმის ნათქვამი აგონ-
დებოდა სალამბოს, ელოდა თავის დანიშნულს – ნარჰავასს. 
სიძულვილის მიუხედავად, მაინც სურდა მათოს ნახვა. მთელ 
კართაგენში ალბათ ერთადერთს სალამბოს შეეძლო უშიშრად 
შელაპარაკებოდა მას.

მამა ხშირად ეწვეოდა ხოლმე ქალიშვილს პალატში. აქოში-
ნებული ჩაჯდებოდა ბალიშებში და ნაზად უმზერდა ასულს, 
თითქოს მის ჭვრეტაში ეძებდა შვებას მოღლილი სუფეტი. რამ-
დენჯერმე გამოჰკითხა როქის სპის ბანაკში ყოფნის ამბავი. ჩა-
ეძია, ვინმემ ხომ არ შთაგაგონა წასვლაო. სალამბოს ეამაყებო-
და, ზაიმფი რომ იხსნა, და თავის გაქნევით ანიშნებდა – არაო.

მაგრამ სუფეტი წარამარა მათოს უბრუნდებოდა ვითომ-
და სამხედრო საჭიროებისათვის. ვერ გაეგო, რაში დასჭირდა 
ასულს ამდენ ხანს კარავში ყოფნა, რა მოხდა ამ დროის მანძილ-
ზე. სალამბოს გისკონი არ უხსენებია. სჯეროდა, რომ სიტყვას 
ძალა ჰქონდა, და, თუ ვინმეს რაიმეს ეტყოდა იმ წყევლა-კრულ-
ვის შესახებ, ეშინოდა, არ ამიხდესო. მათოს მოკვლის სურვილ-
მა რომ გაუელვა, ისიც დაფარა; იფიქრა, დამძრახავენ, რომ არ 
ავისრულე წადილიო. თქვა, შალიშიმი ჯერ ცოფს ყრიდა, ბევრი 
იყვირა და მერე ჩაიძინაო. მეტი არაფერი გაუმხელია, დაირც-
ხვინა თუ გულუბრყვილობის გამო დიდი მნიშვნელობა არ მი-
უნიჭებია ჯარისკაცის ხვევნა-ალერსისთვის. ყველაფერი, რაც 
კარავში მოხდა, უსიამოვნო სიზმარივით აწვა მის დადარდი-
ანებულ და დამძიმებულ გულს. არც კი იცოდა – რანაირად, რა 
სიტყვებით გამოეხატა ყოველივე.
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ერთ საღამოს, როცა მამა-შვილი ერთმანეთის პირისპირ 
იჯდა, შეშფოთებული ტაანაქი შემოვარდა, ეზოში მოხუცია, 
ბავშვი ახლავს და სუფეტის ნახვა სურსო.

ჰამილკარი გადაფითრდა.
– მომგვარე! – წამოიძახა.
შემოვიდა იდიბალი. ჰამილკარის ფერხთით არ განრთხმუ-

ლა. ხელი ჩაეჭიდა თხის ტყავში გახვეული ბიჭისთვის.
– აი, ბატონო! ჩაიბარე!
სუფეტი და მონა პალატის კუთხეში განმარტოვდნენ.
ბიჭი შუა ოთახში იდგა, არ გაოცებულა. ყურადღებით შეათ-

ვალიერა ჭერი, ავეჯი, მეწამული ქსოვილის ნაკეცებში მიმო-
ფანტული მარგალიტის შიბები და მისკენ დახრილი დიდებული 
ქალი.

ასე, ათი წლის იქნებოდა. რომაული მახვილის უმაღლესი არ 
იყო. თმები ჩრდილს ჰფენდა მის გამობურცულ შუბლს, თვა-
ლები სივრცეს ეძებდა თითქოს. თხელი ცხვირი ჰქონდა. ნეს-
ტოები უთრთოდა. მთელ მის არსებას რაღაც განუსაზღვრელი 
ნათელი ადგა, ისეთი, დიად საქმეთათვის დაბადებულთ რომ 
გამოარჩევს ხოლმე. თხის ტყაპუჭი გაიძრო, წელზე ფოცხვრის 
ტყავი ჰქონდა შემოხვეული, მტვრით გადათეთრებული პაწია 
შიშველი ფეხებით გაბედულად დააბიჯებდა ფილებზე. უეჭვე-
ლია, იგრძნო, რაღაც სერიოზული ამბავი რომ ხდებოდა, უძრა-
ვად იდგა, ცალი ხელი ზურგს უკან ამოედო, თავი დაეხარა და 
პირში ჩაეყო თითი.

ბოლოს ჰამილკარმა სალამბო მიიხმო თავისთან და ხმადაბ-
ლა უთხრა:

– შენთან გყავდეს, გესმის! კაციშვილმა, შინაურებმაც კი არ 
უნდა შეიტყონ, რომ აქაა.

შემდეგ კარს უკან ისევ ჩაეკითხა იდიბალს – ნამდვილად 
არავის შეუნიშნავხარო.

– არა! – უპასუხა მონამ, – ქუჩები დაცარიელებული იყო.
ომი გარეუბნებსაც გადასწვდა. იდიბალი შეძრწუნებულიყო 

ბატონიშვილის ბედის გამო, ვერ გაეკვლია, სად დაემალა; ნა-
ვით ნაპირ-ნაპირ გამოუცურავს, სამ დღეს ყურეში იმალებოდა 
თურმე, ზღუდეს უთვალთვალებდა. ერთ საღამოს, როცა ქამო-
ნის მიდამოებში არავინ ჩანდა, მარდად გადაუსერავს სრუტე, 
ზარადხანასთან გადმოსულა ნაპირზე. ნავსაყუდელიც ცარი-
ელი ყოფილა.
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კართაგენელთათვის რომ გამოსვლა შეეშალათ, ბარბარო-
სებმა უზარმაზარი ტივი მიაყენეს ნავსაყუდელს. ხის გოდლები 
აღმართეს, ამავე დროს მიწაყრილს ამაღლებდნენ.

კართაგენს გარეუბნებთან კავშირი გაუწყდა. გაუსაძლისი 
შიმშილი დაიწყო.

დახოცეს ყველა ძაღლი, ჯორი, ყველა სახედარი; ზედ მიაყო-
ლეს სუფეტის მოყვანილი თხუთმეტი სპილო. მოლოქის ტაძ-
რის ლომები უჭმელობით გაცოფდნენ, მონასტრის ფარეშები 
მიახლოებას ვერ ბედავდნენ. დაჭრილი ბარბაროსები შეუყა-
რეს მათ, შემდეგ შეუგდეს ჯერ კიდევ თბილი გვამები, მაგრამ 
ლომები ლეშს არ გაეკარნენ და ყველანი დაიხოცნენ. შებინ-
დებისას ხალხი დაძრწოდა ციხესიმაგრის ნანგრევებში, ქვებს 
შუა ამოწვერილ ბალახს და ყვავილებს კრეფდნენ და ღვინოში 
ხარშავდნენ. წყალზე მეტად ღვინო იაფობდა. კართაგენელები 
მტრის წინა რიგებში გააღწევდნენ, კარვებში ძვრებოდნენ და 
იპარავდნენ საჭმელს. ბარბაროსები ისე იყვნენ გაოცებულნი, 
რომ ზოგჯერ არას ვნებდნენ და უკან უშვებდნენ მათ. ერთ 
მშვენიერ დღეს უხუცესებმა გადაწყვიტეს – ეშმუნის ცხენებიც 
დაეკლათ ფარულად. ამ ცხენებს ქურუმები ოქრომკედს უწნავ-
დნენ ფაფარში. მათი სიცოცხლე მზის წრებრუნვას ასახიერებ-
და, ცეცხლის იდეას გადმოსცემდა ყველაზე დახვეწილი ფორ-
მით. ხორცი თანაბარ ნაჭრებად აქნეს და საკურთხევლის უკან 
დამალეს. საღამოობით ღვთისმოსავი უხუცესები ადიოდნენ 
ტაძარში, ჩუმად შეექცეოდნენ ხორცს და ტუნიკის ქვეშ ამო-
დებული თითო ნაჭერი მიჰქონდათ თავიანთი ბავშვებისთვის. 
მიყრუებულ ადგილებში, გალავნიდან მოშორებით მცხოვრებ 
ხალხს ნაკლებად უჭირდა. ისინი სხვების შიშით სახლებში იყვ-
ნენ გამოკეტილნი.

კართაგენელებმა თავის დასაცავად ქუჩები ჩახერგეს ფი-
ლაკვნით ნატყორცნი ლოდებითა და ნანგრევებით. სიჩუმეში 
უეცრად ყვირილით დაიძვროდა ამბოხი; აქა-იქ გაჩაღებული 
ხანძრები აკროპოლის სიმაღლიდან ჰგავდა ქარისგან აფრი-
ალებულ ძოწისფერ ნაფლეთებს.

სამი დიდი ფილაკვანი საოცარი დატვირთვის მიუხედავად 
შეუჩერებლივ ისროდა და ყველაფერს აცამტვერებდა. კაცის 
თავი სისიტთა ტაძრის შუბლანთან გატყორცნა. კინიზდოს 
ქუჩაზე მელოგინე ქალი გასრისა მარმარილოს ლოდმა, ჩვილი 
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საწოლიანად სინაზინის გზაჯვარედინთან გაისროლა. იქვე აღ-
მოჩნდა საბანიც.

ყველაზე მეტად გამაღიზიანებელი იყო მეშურდულეთა ნატ-
ყორცნი ბირთვები. ისინი ცვიოდნენ ბანზე, ბაღჩაში, შუა ეზო-
ში; ცვიოდნენ, როცა ოხვრით გულგასენილი კართაგენელები 
ღარიბულ სუფრას უსხდნენ. ამ საშინელ ქვებზე ამოჭრეთილი 
იყო წარწერები, რომლებიც დამღად აჩნდებოდა სხეულს. გვა-
მებზე სალანძღავ სიტყვებს კითხულობდნენ გარდაცვლილთა 
თანამოძმენი; `ღორი~, `ტურა~, `მატლი!~ – ეწერა ზოგს; ხან-
დახან დაცინვაც ერია, `აბა, მოკურცხლე!~ ან `ახია!~ – ასეთი 
კვალი აჩნდა ზოგ ცხედარს.

ნავსაყუდლის კუთხიდან წყალსატევამდე ზღუდე მოინგრა. 
მალქის მცხოვრებნი გამოემწყვდიენ ბირსის ძველ გალავანსა 
და ბარბაროსებს შორის. კართაგენელები კედლის ამოყვანას 
შეუდგნენ, ცდილობდნენ, რაც შეიძლება აემაღლებინათ იგი. 
მალქის მკვიდრნი არც გახსენებიათ, უპატრონოდ დაყარეს და 
ყველანი ამოწყდნენ. კართაგენლებს ეჯავრებოდათ მალქელე-
ბი, მაგრამ მაინც აღშფოთდნენ ჰამილკარზე და გულში ჩაიხ-
ვიეს წყენა.

მეორე დღეს ჰამილკარმა დახსნა ხორბლით სავსე ორმოები, 
მისმა ხელქვეითებმა ხალხს დაურიგეს მარცვალი. სამი დღის 
განმავლობაში განუწყვეტლივ ჭამდნენ.

ამან კიდევ უფრო მოაწყურა ისინი. მათ თვალწინ აკვედუკი-
დან ჩანჩქერად მოჩქეფდა ანკარა წყალი. დაბლიდან მქრქალი 
ნისლივით აიტაცა შხეფები მზის სხივებმა და ცისარტყელად 
შემოახვია წყალვარდნილს. პაწია ნაკადული მიიკლაკნებოდა 
ველზე და ყურეში იღვრებოდა.

ჰამილკარი მხნედ იყო. იმედი ჰქონდა, რაიმე არაჩვეულებ-
რივი შემთხვევა გვიხსნის და ყველაფერს გადაწყვეტსო.

მისმა მონებმა ვერცხლის ფირფიტები ააგლიჯეს მელქარ-
ტის ტაძარს. ნავსაყუდლიდან მაპალების ძირამდე ოწინარებით 
მიათრიეს ოთხი დიდი ხომალდი, სანაპიროსკენ მიქცეული კე-
დელი გაბურღეს და გალეთისკენ გაემართნენ, რათა, რადაც არ 
უნდა დასჯდომოდათ, დაექირავებინათ ჯარი. ჰამილკარი წუხ-
და, რომ ვერ უკავშირდებოდა ნუმიდილთა მეფეს, რომელიც 
ბარბაროსებს იქით იდგა და შეტევისთვის მზად იყო. ჯაბანი 
ნარჰავასი მარტო ვერ გაბედავდა თავდასხმას. ჰამილკარმა 
თორმეტი მტკაველით აამაღლებინა მიწაყრილი, ზარადხანე-
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ბიდან აკროპოლში მოაზიდვინა საჭურველი და კიდევ ერთხელ 
შეაკეთებინა მანქანები.

ფილაკვანზე დასახვევად ხარის კისრის ან ირმის კანჭის 
ძარღვებს ხმარობდნენ. კართაგენში აღარც ირემი იყო, აღარც 
ხარი. ჰამილკარმა უხუცესებს თავიანთი თანამეცხედრეების 
თმები სთხოვა. ყველამ უყოყმანოდ გაიღო მსხვერპლი, მაგრამ 
თმამ მაინც არ იკმარა. სისიტთა ჭერქვეშ ცხოვრობდა საბერ-
ძნეთსა და იტალიაში ხარჭებად გასაყიდი ათას ორასი მხევა-
ლი. სურნელოვანი ზეთებისგან გასალუქებული მათი თმები 
საუცხოო იქნებოდა მანქანებისთვის, მაგრამ დიდ ზარალს ნა-
ხავდნენ. ბოლოს გადაწყვიტეს მდაბიოთა ცოლებში შეერჩიათ 
გრძელთმიანები. ქალებს მამულის კეთილდღეობა არაფრად 
მიაჩნდათ და სასომიხდილნი კიოდნენ, უხუცესთა ასეულის ფა-
რეშები რომ გამოჩნდებოდნენ მაკრატლით ხელში.

ბარბაროსებს ხელახლა წამოუარა სიშმაგემ. შორიდან ჩან-
და, მიცვალებულთა ქონით როგორ დაპოხეს მანქანები. გვა-
მებს ფრჩხილები დააძრეს, ერთიმეორის მიყოლებით ჩაიმაგ-
რეს სამოსში და ამნაირად გაიკეთეს ჯავშანი.

ლოდების ნაცვლად ზანგების მიერ მოყვანილი უნასებით 
სავსე ქოთანს დებდნენ ფილაკვანში. გასროლილი თიხის ქოთ-
ნები იფშვნებოდა ფილებზე; გველები დასარსალებდნენ, მათი 
რიცხვი ისე მატულობდა, თითქოს კედლებიდან მოძვრებიანო. 
ბარბაროსები ამას არ სჯერდებოდნენ, კიდევ უფრო სრულ-
ყოფდნენ თავიანთ გამოგონებებს. ისროდნენ ყოველგვარ სი-
ბინძურეს: კაცის სკორეს, მძორს, გვამებს. გაჩნდა შავი ჭირი. 
კართაგენელებს კბილები სცვიოდათ, შორი გზისგან გასავათე-
ბული აქლემებივით გაუფერმკრთალდათ ღრძილები.

მიწაყრილი ჯერ ზღუდეს არ იყო გათანაბრებული, მაგრამ 
ბარბაროსებმა მაინც ჩაამწკრივეს მანქანები. ციხესიმაგრის 
ოცდასამი ბურჯის წინ ააგეს ხის ოცდასამი გოდოლი; გამარ-
თეს ყველა ტოლენონი. სიღრმეში, ოდნავ უკან, დემეტრეოს 
პოლიორკეტეს უზარმაზარი ურნალი მოჩანდა, იგი დიდი გა-
ჭირვებით ააწყო სპენდიუსმა. დიდი ურნალი ალექსანდრიის 
შუქურასავით პირამიდის ფორმისა იყო, ასოცდაათი წყრთა 
სიმაღლე და ოცდასამი წყრთა სიგანე ჰქონდა. მისი ცხრა სარ-
თული მწვერვალისაკენ თანდათან ვიწროვდებოდა და დაცუ-
ლი იყო თითბრის ჯავშნით, რომელსაც უამრავი კარი ჰქონდა 
დატანებული. დიდი ურნალი მთლად გამოტენილი იყო მეომ-
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რებით. ზედა ბაქანზე ფილაკვანი იდგა, აქეთ-იქით სამალები 
ჩაერიგებინათ.

ჰამილკარმა ჯვრები აღმართა მათთვის, ვინც კრინტს დაძ-
რავდა დანებებაზე. დიაცთაც ამუშავებდნენ. ყველანი ქუჩებში 
ათევდნენ ღამეს და შეძრწუნებულები ელოდნენ უარესს.

ერთხელ, გათენებისას, ნისანის მოვანების მეშვიდე Dდღეს, 
შემზარავი ყვირილი მოესმათ. ყველა ბარბაროსი ერთხმად აღ-
რიალებულიყო, ტყვიის ნაღარები გრგვინავდა, პაფლაღონური 
დიდი ბუკები ბუღასავით ღმუოდნენ. ყველანი წამოიჭრნენ და 
ზღუდეს მიაწყდნენ.

ლახვრების, შუბებისა და ხმლების მთელი ტყე ირხეოდა 
ძირს. მეომრები ეძგერნენ გალავანს და კიდებდნენ კიბეებს. 
ქონგურებში ბარბაროსთა თავები გამოჩნდა.

მებრძოლთა ჯგუფს მხარზე გაედო ვეებერთელა მორე-
ბი და კარიბჭეს უხათქუნებდა. სადაც მიწაყრილი არ იყო, იმ 
ადგილებს ბარბაროსები ერთად დაჯრილნი ეკვეთნენ, რათა 
ადვილად შეენგრიათ კედელი. პირველი რიგი ჩაცუცქულიყო, 
მეორეს ჩაემუხლა, უკანასკნელები ფეხზე იდგნენ და ბარბა-
როსები მათზე გადადიოდნენ. გალავანზე რომ უკეთ აცოცებუ-
ლიყვნენ, ზოგან ახმახები წინ მიდიოდნენ, დაგვაჯულები უკან 
მიჰყვებოდნენ, მარცხენა ხელით ფარები ჩამოემხოთ მუზარა-
დებზე და ისე მიტმასნოდნენ ერთმანეთს, რომ კუთა გროვას 
ჰგვანდნენ. განატყოცნი ქვები სხლტებოდა ამობურცულ ფა-
რებზე.

კართაგენელები ისროდნენ წისქვილის დოლაბებს, ფილ-
თაქვებს, კარდლებს, კასრებს, საწოლებს – ყველაფერს, რაც 
მძიმე იყო და ხალხს მოსრავდა. ზოგი სათევზაო ბადით ჩასაფ-
რდა სათოფურებთან; ბარბაროსები მახეში ებმებოდნენ, ბა-
დის თვლებში თევზებივით ფართხალებდნენ. გარემოცულნი 
თვითონ ანგრევდნენ ქონგურებს, კედლის ნაშალი ცვიოდა და 
მტვრის კორიანტლს აყენებდა. მიწაყრილიდან გრუხუნებდნენ 
ფილაკვნები. გასროლილი ლოდები ერთმანეთზე ილეწებოდა 
და ღორღი აწვიმდა მებრძოლთ.

მალე მოწინააღმდეგეთა ორი ნაკადი გადაიხლართა, ადა-
მიანთა სხეულებით აცმულ ჯაჭვად იქცა. მიწაყრილის შუალე-
დებში განსაკუთრებული ჯგლეთა იყო, კიდეებში შეთხლებუ-
ლიყო ბრბო. წინ ვერ მიიწევდნენ, ერთ ადგილს ტკეპნიდნენ. 
მიწაზე პირქვე ჩამხობილი მეომრები მოჭიდავეებივით გადას-
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ჭდობოდნენ და შებმოდნენ ერთმანეთს. ქონგურებზე გადმო-
კიდებული ქალები გაკიოდნენ; ბარბაროსები რიდეებზე ექაჩე-
ბოდნენ და დაბლა ითრევდნენ მათ. დიაცთა შიშველი თეთრი 
სხეულები თვალისმომჭრელად ელავდა ზანგების მკლავებში; 
ისინი ხანჯლით გმირავდნენ ქალებს. ბრბო ისე იყო გაჭედილი, 
რომ მიცვალებულები ძირს არ ვარდებოდნენ; თანამებრძოლე-
ბი ამოსდგომოდნენ მათ მხარში და ერთხანს გაშეშებული იდგ-
ნენ მზერაგაყინული გვამები. ზოგს საფეთქელში ჰქონდა გაყ-
რილი ლახვარი და დათვივით იქნევდა თავს. საყვირლად დაბ-
ჩენილი პირის მოკუმვას ვეღარ ასწრებდნენ. ჰაერში მოქროდა 
მოკვეთილი ხელები. ისეთი ხოცვა-ჟლეტა იყო, რომ კართაგე-
ნელებს კარგა ხანს ეყოფოდათ მოსაგონარად.

ძელისა და ქვითკირის კოშკებიდან მოფრინავდნენ ქეიბუ-
რები. ტოლენონები სწრაფად ამოძრავებდნენ გრძელ მორებს. 
ბარბაროსებმა კატაკომბების ქვეშ ადგილობრივ მკვიდრთა 
ძველი სასაფლაო ააოხრეს და საფლავის ლოდები დაუშინეს 
კართაგენელთ. მეტისმეტად დამძიმებულ კალათებს ზოგჯერ 
ბაგირი ვეღარ უძლებდა, წყდებოდა და მეომრები ხელების სავ-
სავით ცვიოდნენ მაღლიდან.

                       
***

ნაცადი ჰოპლიტები სამხრობამდე გააფთრებულნი უტევდ-
ნენ ტენიას, ნავსაყუდელში უნდა შეეღწიათ და ხომალდები გა-
ენადგურებინათ. ჰამილკარმა ქამონის ტაძრის სახურავზე კო-
ცონი გააჩაღებინა გამხმარი ზღვის ბალახით. ცეცხლი თვალს 
სჭრიდა ბარბაროსებს. მათ მარცხნივ გაუხვიეს და მალქაში 
მოფუთფუთე საშინელ ურდოს შეერივნენ. სინტაგმებმა, რომ-
ლებშიც საგანგებოდ ჯანღონიანი მეომრები იყვნენ შერჩეულ-
ნი, სამი კარიბჭე შელეწეს. სამსჭვლებჩასობილმა მაღალმა 
ტიხრებმა შეაჩერა ისინი. მეოთხე ბჭე ადვილად დაჰყვა მათ 
დაწოლას. ბარბაროსები გამოქანდნენ და ყველანი ჩაცვივდნენ 
ორმოში, რომელშიც მახე იყო დაგებული. სამხრეთ-დასავლე-
თის კუთხეში ოტარიდმა თავის მებრძოლებს მოანგრევინა და-
ხეთქილი ყორე, რომლის ნაპრალები ქვებით იყო ამოგმანული. 
შემდეგ გაუჭირვებლად აჰყვნენ მაღლა მიმავალ გზას, მაგრამ 
ზემოთ წააწყდნენ რიყის ქვებითა და ძელით ნაგებ მეორე ზღუ-
დეს. კედელში განივად ჩატანებული მორები ჭადრაკულად მის-
დევდა ერთმანეთს. კედლის ასე ამოყვანა გალთა წესი იყო და 
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საჭიროების ჟამს ჰამილკარმა მას მიმართა. გალებმა თავისი 
ქვეყნის ერთ-ერთი ქალაქის წინ წარმოიდგინეს თავი, უსულ-
გულოდ შეუტიეს მტერს და მალე უკუიქცნენ.

ქამონის ქუჩიდან მწვანილეულის სავაჭრომდე ყველა გზას 
ბარბაროსები დაჰპატრონებოდნენ. სამნიელნი ჰოროლის ძგე-
რებით ბოლოს უღებდნენ მომაკვდავთ, ანდა ცალი ფეხით კე-
დელზე შედგებოდნენ და გაჰყურებდნენ მხრჩოლავ ნანგრევებ-
სა და განახლებულ ბრძოლას.

უკან ჩაყენებული მეშურდულენი შეუჩერებლივ ისროდ-
ნენ ქვებს. აკარნანული შურდულების ზამბარებს დიდი ძალა 
დაადგათ და მოიშალნენ. მაშინ მეშურდულეებმა მწყემსებივით 
ხელით მოიქნიეს ქვები. ზოგი ტყვიის ბურთულებს ისროდა 
მათრახის ტარით. ზარქსასს მხრებზე დალალებად დაჰყროდა 
შავი თმა. იგი აქეთ-იქით დაქროდა და ბალეარელნიც აიყოლია. 
გვერდზე ჩამოკიდებული ჰქონდა ქვებით სავსე ორი ტომსიკა, 
რომლებშიც წამდაუწუმ ყოფდა მარცხენა ხელს, მარჯვენას კი 
ეტლის თვალივით ატრიალებდა.

უკეთ რომ გასძღოლოდა ბარბაროსთა მთელ სპას, მათო ჯერ 
ბრძოლაში ჩაბმას ერიდებოდა. ხან ყურესთან გაჩნდებოდა, ხან 
ნუმიდიელებთან იყო, ხან ტბის პირას, ზანგებს შორის; მინდ-
ვრიდან მიერკებოდა მეომრებს. სიმაგრეებთან განუწყვეტლივ 
მატულობდა მებრძოლთა რიცხვი. მათო ნელ-ნელა მიუახლოვ-
და გალავანს. სისხლის სუნმა, ხოცვა-ჟლეტამ და ბუკის ცემამ 
გული აუჩქროლა; თავის კარავში შებრუნდა, თორნ-აბჯარი შე-
მოიძარცვა და ბრძოლაში უფრო მოსახერხებელი ლომის ტყავი 
მოისხა. ხახა თავზე ჩამოიცვა, შუანები არშიად შემოერტყა მის 
სახეს. მკერდზე გადანასკვა წინა თათები, უკანა ტორები ჭან-
გებიანად მუხლს ქვემოთ სთრევდა.

მათომ შეიტოვა ფართო სარტყელი, რომელშიც ორლესული 
ჩუგლუგი უელავდა. ორივ ხელით დასწვდა თავის უშველებელ 
ხმალს და სულმოუთქმელად გადაეშვა გალავნის ნაპრალიდან. 
მებაღე რომ ტირიფის რტოებს ბელავს და ცდილობს, რაც შეიძ-
ლება მეტი მოსხიპოს, რათა გასამრჯელო დაიმსახუროს, – ასე                                                   
დაერია კართაგენელებს; წინ მიიწევდა და ირგვლივ ყველას 
ჟლეტდა. გვერდიდან ვინც შეეცადა მის შეპყრობას, მათომ 
მათ ხმლის ვადა მოუქნია და ძირს დასცა; პირისპირ ვინც შე-
მოუტევდა, მათ უმალ გმირავდა, გაქცეულებს შუაზე აპობდა. 
ორი კაცი ერთად შეახტა ზურგზე. მათო ერთი ნახტომით ბჭეს-
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თან გაჩნდა და ზედ მიაჭყლიტა ისინი. მისი მახვილი დაეშვებო-
და და კვლავ აღიმართებოდა ხოლმე. კედლის ძგიდეს შეატეხა 
ხმალი. შემდეგ მძიმე ჩუგლუგი იძრო; წინ და უკან იქნევდა, 
ცხვრის ფარასავით დაერია კართაგენელებს. ისინი უკან იხევ-
დნენ. მათო მარტოდმარტო აღმოჩნდა აკროპოლის ძირას, მე-
ორე ზღუდესთან. ზევიდან ჩამოყრილ ხარახურას საფეხურე-
ბი ჩაეხერგა და გალავანს ზევით ახირხლულიყო. ნანგრევებში 
ჩამდგარმა მათომ მიმოიხედა, თანამოძმეთა ხმობა სურდა.

ბრბოში გაფანტულ თავის მებრძოლთა ჩაჩქნის ჯიღები და-
ინახა. ჯიღები დაბლა დაეშვა. როგორც ჩანს, იღუპებოდნენ 
მისი მეომრები. მათო მათკენ გავარდა. კვლავ შეიკრა მეწა-
მული ფრთების გვირგვინი, მებრძოლები კვლავ შემოერტყნენ 
მათოს. გვერდითი ქუჩებიდან ბრბო მოეშურებოდა. ბარბარო-
სებმა ხელი სტაცეს მათოს, მაღლა აზიდეს და გააქანეს ყორის 
იქით, იმ ადგილისკენ, სადაც მიწაყრილი ამაღლებული იყო.

ლიბიელმა ბრძანება დაიქუხა. ყველამ ჩაჩქანზე ჩამოიმხო 
ფარები. მათო ფარებზე ახტა, სურდა რაიმეს მობღაუჭებოდა 
და კართაგენში შეეღწია. შემზარავ ჩუგლუგს ატრიალებდა და 
დარბოდა ბრინჯაოს ტალღებისდარ ფარებზე; ზვირთებში ჩამ-
დგარ ზღვის ღმერთს ჰგავდა, თითქოს მასავით იქნევდაA სამ-
კაპა ბარჯს. 

თეთრით მოსილი კაცი დადიოდა ყორის კიდეში. უშფოთ-
ველი და გულგრილი იყო ირგვლივ გამეფებული სიკვდილის 
მიმართ. ზოგჯერ მარჯვენას მოიჩრდილებდა, თითქოს ეძებ-
და ვინმეს. მათომ ქვევით ჩაუარა. უეცრად თეთრსამოსიანს 
თვალები აუელვარდა, ჩალურჯებული სახე მოეღრიცა, მაღლა 
აღაპყრო გაძვალტყავებული ხელები და ლანძღვა-გინება მი-
აძახა მათოს.

ლიბიელმა ნათქვამი ვერ გაიგო, მაგრამ გულში ჩაესო მისი 
სასტიკი და მძვინვარე მზერა. მათოს ღრიალი აღმოხდა და გრძე-
ლი ჩუგლუგი გაუქანა ქურუმს. ხალხი მისცვივდა შაჰაბარიმს. 
ღონემიხდილი მათო პირაღმა დაეცა და ვეღარ ხედავდა მას.

სადღაც ახლოს საშინელი ხრჭიალი გაისმა, მას შეერია ყრუ, 
შეწყობილი გალობა.

უზარმაზარ ურნალს მებრძოლები მისეოდნენ, ორივე ხე-
ლით ჩაებღუჯათ და ეწეოდნენ ბაგირით, უბიძგებდნენ მხრე-
ბით. მინდვრიდან მიწაყრილამდე ფერდი მაინცდამაინც დამრე-
ცი არ ყოფილა, მაგრამ მძიმეწონიანი მანქანებისთვის მოუხერ-
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ხებელი იყო. დილას აქეთ ნელ-ნელა მიიწევდა წინ ურნალი 
რკინით შემოსალტული თავისი რვა ბორბლით, მთა მთაზე ადი-
ოდა თითქოს. მისი ძირიდან გამოზიდეს უზარმაზარი `ვერძი~. 
ქალაქის მხარეს მიქცეული სამი კარი დაეშვა და გამოჩნდნენ 
აბჯარში ჩამსხდარი მებრძოლები. ისინი რკინის სვეტებს ჰგავ-
დნენ, მაღლა ძვრებოდნენ და თავქვე ეშვებოდნენ ორი კიბით, 
რომლებიც ყველა სართულს გასდევდა. ზოგმა შეიცადა, ვიდ-
რე კარის კაუჭები კედელს გამოედებოდა, და შემდეგ ეკვეთა 
მტერს. ზედა ბაქანზე ბრუნავდა სამალის მურგები და დაბლა 
იწეოდა ფილაკვნის რვილი.

ამ დროს ჰამილკარი მელქარტის ტაძრის სახურავზე იდგა. 
მან გაითვალისწინა: წესით, ურნალი მისკენ უნდა დაძრულიყო 
და მისდგომოდა გალავანს, რომელიც იმ ადგილას იმდენად შე-
უვალი იყო, რომ გუშაგები არც კი იცავდნენ. რა ხანია, მისი 
მონები საგუშაგოზე ეზიდებოდნენ რუმბებს. აქვე აღმართეს 
მათ თიხის ორი გადამკვეთი კედელი. ტიხრებს შორის აუზივით 
ღრმული იყო. წყალი შეუმჩნევლად მიედინებოდა მიწაყრილზე 
და ყველას უკვირდა, ჰამილკარს რომ არ აწუხებდა ეს ამბავი.

ოცდაათიოდე ნაბიჯზე დაუახლოვდა დიდი ურნალი სუ-
ფეტს. ჰამილკარმა წყლის მოსაკავებელი ბაკიდან ყორემდე 
ქუჩებში სახლებს შორის ფიცრები გაადებინა. მეომრები ერთი 
მეორის მიყოლებით გარბოდნენ ფიცრებზე, ხელიდან ხელში 
გადადიოდა წყლით სავსე ჩაჩქნები და ბადიები, რომელთაც 
სულმოუთქმელად ცლიდნენ. წყლის ასე ფლანგვა არ მოსწონ-
დათ კართაგენელებს. ურნალი გალავანს ანგრევდა. უეცრად 
შადრევანმა ამოხეთქა დაშორიშორებული ქვებიდან. ცხრა სარ-
თულად აზიდული თითბრის ბუმბერაზი, რომელიც სამ ათასზე 
მეტ კაცს იტევდა, ნელა შეტორტმანდა ხომალდივით. წყალმა 
მიწაყრილში შეჟონა და წალეკა გზა. თვლები ლაფში ეფლობო-
და. პირველ სართულზე ფარდაგებს შორის სპენდიუსი გამოჩნ-
და. მთელი ძალით ჩაბერა სპილოს ძვლის ბუკს. ვეებერთელა 
მანქანა თითქოს დაიკრუნჩხა და წაბარბაცდა კიდევ ათიოდ 
ნაბიჯზე. ნიადაგი უფრო და უფრო გაჟივდა. ბორბლის სოლე-
ბი ტალახით გაითითხნა. ურნალი საშინლად გადაიხარა ცალ 
მხარეს და შედგა. ბაქნის კიდეში ფილაკვანი დაგორდა, ხელ-
ნამ დაამძიმა, ჩამოვარდა და ქვეშ მოიყოლა დანარჩენი სართუ-
ლები. კარებთან მდგომი მებრძოლები უფსკრულში ცვიოდნენ 
ანდა ეჭიდებოდნენ დიდ ძელს. მათი სიმძიმით ურნალი კიდევ 
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უფრო წაყირავდა. მანქანა ჭრიალით იშლებოდა ნაწილ-ნაწილ.
ბარბაროსები ერთად დაჯარდნენ და საშველად გამოეშურ-

ნენ. კართაგენელები მიწაყრილიდან დაეშვნენ, უკნიდან მო-
უარეს როქის მებრძოლებს და გული იჯერეს მათი ჟლეტით. 
ამასობაში მოგრიალდნენ ეტლები, რომლებზედაც ცელები იყო 
დამაგრებული. ეტლები გრუხუნებდნენ და გარს ერტყმოდნენ 
ბრბოს. კართაგენელები უკან აბრუნდნენ მიწაყრილზე. ჩამო-
ღამდა. ბარბაროსები ნელ-ნელა გაიკრიფნენ.

მოლურჯო ყურიდან ვიდრე თეთრ ტბამდე ველზე არაფერი 
მოჩანდა შავად მოფუთფუთე ბრბოს გარდა. მოშორებით მე-
წამული ტბორივით გადაჭიმულიყო ტბა, რომელსაც სისხლის 
ღვარი ერთოდა. მიწაყრილი ისე იყო დაფარული გვამებით, 
რომ ცხედართა ზედახორას ჰგავდა. შუაში დაჯავშნული დიდი 
ურნალი აწოწილიყო. დროდადრო მისი უშველებელი ნაწილე-
ბი ისე ცვიოდა ძირს, როგორც – ლოდები პირამიდის ნგრევი-
სას. გამდნარი ტყვიის ნაკადს დაეღარა გალავანი. აქა-იქ ხის 
კოშკები იფერფლებოდა. ბუნდოვნად იკვეთებოდნენ სახლები, 
რომლებიც ნანგრევებად ქცეული ამფითეატრის საფეხურებს 
ჰგვანდნენ. კვამლის მძიმე ბოლქვებით მაღლა ატაცებული ნა-
პერწკლები შავ ცაში უჩინარდებოდნენ.

***

წყურვილით განაწამები კართაგენელები ბაკებს ეცნენ, ხუფი 
შეტეხეს. ბაკის ფსკერზე მღვრიე გუბე დახვდათ მხოლოდ.

რა ქნან, რა წყალში ჩაცვივდნენ? ბარბაროსები ურიცხვნი 
არიან, ოდნავ სულს მოითქვამენ და განაახლებენ ბრძოლას. 
ქუჩის კუთხეებში მთელ ღამეს ჯგუფ-ჯგუფად ბჭობდა ხალხი. 
ზოგმა ქალების, დავრდომილებისა და მოხუცების გახიზნვა 
დაიჩემა. სხვებმა – ქალაქი მივატოვოთ და სადმე შორს დავეშე-
ნოთო. მაგრამ ხომალდები არ კმაროდა. ისე დაათენდათ თავ-
ზე, რომ ვერაფერი გადაწყვიტეს.

მეორე დღეს არ უბრძოლიათ, ქანცი ჰქონდათ გაწყვეტილი. 
მძინარენი მიცვალებულთ ჰგავდნენ.

ბოლოს კართაგენელებმა იწყეს თავიანთი უბედურების მი-
ზეზის ძიება. მოაგონდათ, რომ ფინიკიაში ტვიროსელი მელ-
ქარტისათვის არ გაუგზავნიათ აღთქმული ყოველწლიური სა-
ბოძვარი. ზარი დაეცათ. რესპუბლიკაზე გულაყრილი ღმერთე-
ბი, უეჭველია, შურისგებას განაგრძობენ.
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კართაგენელებს ღმერთები მიაჩნდათ მრისხანე ბატონე-
ბად, რომელთა მოლმობიერება და გულის მოგება მუდარითა 
და ძღვენით შეიძლებოდა მხოლოდ. ხალხი უსუსური იყო ყოვ-
ლისმომსვრელი მოლოქის წინაშე. კაცის სიცოცხლე და თვით 
სხეულიც კი ამ სასტიკ ღმერთს ეკუთვნოდა. კართაგენელები, 
ადათისამებრ, სხეულის ნაწილს მსხვერპლად სწირავდნენ მო-
ლოქს, რათა მისი მძვინვარება დაეცხროთ. ალმოდებული ღაზ-
ლით შუბლს ან კისერს ამოუწვავდნენ ხოლმე ბალღებს. ბაალის 
დაშოშმინების ეს წესი სარფას აძლევდა ქურუმთ, ამიტომ ისი-
ნი ირწმუნებოდნენ, ესაა ყველაზე იოლი და ლმობიერი საშუ-
ალებაო.

მაგრამ ამჯერად საქმე ეხებოდა რესპუბლიკას. ყოველი 
სარგებელი რაიმე დანაკარგის ფასად უნდა დასჯდომოდათ. 
მორიგება ხდებოდა ძლიერთა მოთხოვნილებისა და სუსტთა 
საჭიროების მიხედვით. უდიდესი სატანჯველი უნდა აეტანათ, 
რადგან მოლოქს დაამშვიდებდა მხოლოდ საშინელი გვემა. არა-
და, კართაგენელები ღმერთების ხელთ იყვნენ. უნდა დაენაყრე-
ბინათ მოლოქი. გამოცდილებამ უჩვენა პუნიკელებს, რომ მხო-
ლოდ ამ ხერხით შეიძლებოდა მისი წყრომის განელება. ამას-
თანავე სწამდათ, რომ მსხვერპლთა დაწვა განწმენდდა კართა-
გენს. ხალხის წინააღმდეგობა წინდაწინვე მოთოკეს, არჩევანი 
საგანგებოდ დიდებულთა ოჯახებზე უნდა შეჩერებულიყო.

უხუცესებმა ითათბირეს. ბჭობამ დიდხანს გასტანა. მას ჰა-
ნონიც დაესწრო. ჯდომა აღარ შეეძლო, კარის სიახლოვეს იწვა, 
ამოქარგული დიდი რიდის ფოჩებში სანახევროდ ჩაკარგული-
ყო. როცა მოლოქის ქურუმმა იკითხა – საკუთარ შვილებს თუ 
გაწირავთო, ბნელ გამოქვაბულში დაბუდებული ავი სულის 
ღრიალივით გაისმა ჰანონის ხმა. დიდად ვინაღვლი, ჩემი სისხ-
ლი სისხლთაგანი და ხორცი ხორცთაგანი რომ არ გამაჩნიაო, 
– თქვა მან და პირისპირ, დარბაზის მეორე კიდეში მჯდარ ჰა-
მილკარს მიაჩერდა. სუფეტი ისე შეაძრწუნა მისმა მზერამ, რომ 
თვალი მოარიდა. თავის დადრეკით ყველამ კვერი დაუკრა ჰა-
ნონს. ადათი აიძულებდა ბარკას ქურუმთუხუცესისათვის ეპა-
სუხა: `დაე, იყოს ასე!~ უხუცესებმა მსხვერპლის შეწირვა დაას-
კვნეს და, ჩვეულებისამებრ, მინიშნებით გამოხატეს თავიანთი 
სათქმელი. არის საქმე, რომლის შესრულება უფრო ადვილია, 
ვიდრე მასზე ლაპარაკი.
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უხუცესთა გადაწყვეტილება მთელმა კართაგენმა შეიტყო. 
გოდება გაისმა. ქალები მოთქვამდნენ ყველგან. ქმრები ანუგე-
შებდნენ მათ, ზოგჯერ ტუქსავდნენ და ჭკუას არიგებდნენ.

სამი საათის შემდეგ არაჩვეულებრივი ამბავი გახმაურდა: 
სუფეტმა კლდის ძირას წყარო აღმოაჩინა. ხალხი იქით გაექა-
ნა. დაღარულ ქვიშაში წყალი მოჩანდა. ზოგი ჩამხობილიყო და 
სვამდა.

ჰამილკარმა თავადაც არ იცოდა, ღმერთების შთაგონებით 
მიაგნო წყალს თუ ბუნდოვნად ახსოვდა მამამისის მიერ განდო-
ბილი საიდუმლო. უხუცესები რომ მიატოვა, სანაპიროზე დაეშ-
ვა და მონებს ქვიშა გაათხრევინა.

ჰამილკარმა გასცა სამოსელი, ხამლი და ღვინო. თავისთვის 
მომარაგებული პური დაარიგა; სასახლეშიც კი შეუშვა ბრბო, 
დახსნა სამზარეულოები, საკუჭნაოები და ყველა პალატი, სა-
ლამბოს სამყოფლის გარდა. განაცხადა – სადაცაა გამოჩნდება 
გალთა ქვეყანაში დაქირავებული ექვსათასიანი ლაშქარი, მაკე-
დონიის მეფეც მომაშველებს მეომრებსო.

მეორე დღეს წყარომ იკლო. მესამე საღამოს მთლად დაიშ-
რიტა. უხუცესთა გადაწყვეტილება ყველას პირზე ეკერა ისევ. 
მოლოქის ქურუმები სამზადისს შეუდგნენ.

შავსამოსიანი კაცები დაიარებოდნენ კარდაკარ. ბევრმა წი-
ნასწარ დატოვა სახლი. რაიმე საქმეს იმიზეზებდნენ, ტკბილე-
ულის საყიდლად მივალთო, ამბობდნენ. მოლოქის მსახურნი 
მოდიოდნენ და მიჰყავდათ ბავშვები. ზოგი ბრიყვულად თავისი 
ნებით შეელია შვილს. ტანიტის ტაძარში აბინავებდნენ ბალ-
ღებს. აქ მათთვის უნდა ეპატრონათ ქურუმ ქალებს და საზე-
იმო დღემდე უნდა შეექციათ ისინი.

ეს ხალხი უეცრად თავს წაადგა ბაღში მყოფ ჰამილკარს.
– ბარკა, ხომ იცი, რისთვის მოვედით? შენი ვაჟი მოგვგვარე!
თან დაატანეს, რომ წინა თვეში, საღამოჟამს, მაპალებში 

უნახავთ ბიჭი მოხუცის თანხლებით.
ჰამილკარს სუნთქვა შეეკრა, მაგრამ მალე მიხვდა, უარი 

რომ არ გაუვიდოდა და დაეთანხმა მათ. ქულბაქში შეუძღვა მო-
სულებს. მონები მოცვივდნენ, ჰამილკარმა მათ ანიშნა – კარს 
უდარაჯეთო.

გაოგნებული სუფეტი შევიდა სალამბოს პალატში. ცალი 
ხელი დაავლო ჰანიბალს, მეორით იქვე დაგდებულ სამოსელს 
ყაითანი მოგლიჯა, ხელ-ფეხი გაუკრა ბიჭს, ზონრის ბოლო 
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პირში ჩასჩარა, ხარის ღვედებიანი სარეცლის ქვეშ დამალა და 
იატაკამდე ჩამოუშვა გრძელი გადასაფარებელი.

სუფეტი ბოლთას სცემდა. ხელები აღაპყრო, წრიალებდა, 
ტუჩებს იკვნეტდა. მერე თვალები გაუშტერდა და ისე აქოშინ-
და, თითქოს სულს ღაფავდა.

სამჯერ შემოკრა ტაში. შემოვიდა გიდენემი.
– ყური მიგდე! მონებს შორის მოძებნე რვა-ცხრა წლის ბიჭი, 

შავი თმა ჰქონდეს და მაღალი შუბლი! გასწი! მომგვარე!
გიდენემი მალე მობრუნდა. ბიჭი თან ახლდა.
საცოდავი ბავშვი იყო, გამხდარი და აბუზული. ტანზე ჭუჭ-

ყიანი კონკები ეკიდა, ძონძებივით მონაცრისფრო იყო მისი 
ზინზლიანი კანიც. თავი მხრებში ჩაერგო და ხელის ზურგით 
ისრესდა წირპლიან თვალებს, რომლებზეც ბუზები მისეოდა.

აბა, ვინ ჩათვლის მას ჰანიბალად! არადა, სხვა ბიჭის შესარ-
ჩევი დრო აღარ იყო. ჰამილკარმა რისხვით გადახედა გიდენემს, 
მისი მოხრჩობა სურდა.

– გაეთრიე! – დაიღრიალა მან.
მონათა მეთვალყურე გარეთ გავარდა.
განსაცდელი, რომელსაც კარგა ხანია ელოდა ჰამილკარი, 

კარს იყო მომდგარი! დაიძაბა სუფეტი, რაიმე საშუალებას 
ეძებდა ამ უბედურების ასაცილებლად.

კარს უკან გაისმა აბდალონიმის ხმა. სუფეტს კითხულობენ, 
მოლოქის მსახურნი აღარ ითმენდნენ.

ჰამილკარი თითქოს გავარვარებული შანთით დაედაგოთ, 
ძლივს შეიკავა ყვირილი. ხელახლა იწყო ოთახში შეშლილივით 
წრიალი. მერე მოაჯირთან ჩაიკეცა, იდაყვები მუხლებზე და-
იბიჯგა და შუბლზე წაიჭირა მუშტები.

პორფირის აუზში კიდევ იყო ჩარჩენილი სალამბოს განსაბანი 
სუფთა წყალი. ზიზღისა და სიამაყის მიუხედავად, ჰამილკარმა 
შიგ ჩააყურყუმალავა ბავშვი და მონებით მოვაჭრესავით იწყო 
მისი დაბანა. უგლასუნებდა სამუნველს და ხეხავდა წითელი 
მიწით. თახჩიდან გადმოიღო ორი ოთხკუთხა ძოწი, ერთი მკერ-
დზე დაუმაგრა ბიჭს, მეორე ზურგზე; ლავიწთან ალმასის ორი 
ღილ-კილოთი შეუერთა ერთმანეთს ძოწის ფირფიტები. თავზე 
სურნელი აპკურა, ყელზე ქარვის ფარღული შეაბა; მარგალიტის 
ქუსლიანი სანდლები, თავისი ასულის სანდლებიც კი ჩააცვა. 
ცახცახებდა დარცხვენილი და გაღიზიანებული ჰამილკარი. სა-
ლამბო ფაციფუცით ეხმარებოდა, ისიც მამასავით იყო გაცრე-
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ცილი. ბიჭმა გაიღიმა, თვალს სჭრიდა ბრწყინვალება, წათამამე-
ბულმა ტაში შემოკრა და კუნტრუშით გაჰყვა ჰამილკარს.

მან ისე მაგრად ჩასჭიდა ხელი ბიჭს, თითქოს ეშინოდა არ 
დაჰკარგოდა. ბავშვი გვერდით მისდევდა, ხელი ეტკინა და წა-
იტირა.

დილეგს რომ გაუსწორდნენ, პალმების ჭალიდან მოთქმა და 
მუდარა მოისმა. ვიღაც ჩურჩულებდა: `ბატონო! ბატონო!~

ჰამილკარი შემობრუნდა და საზარელი შესახედავი კაცი 
იხილა. იგი სასახლეს შემოკედლებული ერთი მიუსაფართა  გა-
ნი იყო.

– რა გინდა? – ჰკითხა სუფეტმა.
აკანკალენულმა მონამ წაილუღლუღა:
– მამა ვარ მისი.
ჰამილკარმა სვლა განაგრძო. წელში მოდრეკილმა მონამ კი-

სერი წაიგრძელა და აედევნა სუფეტს. აუწერელ ტანჯვა-წამე-
ბას სახე მოექცია მისთვის. ქვითინს ძლივს იკავებდა, იხრჩო-
ბოდა, სურდა შევედრებოდა და თან შეეტია, სურდა ეღრიალა 
ჰამილკარისთვის – `შემიბრალეო~.

შემდეგ შებედა, თითით ოდნავ შეეხო მის იდაყვს.
– ნუთუ ჩემი ბიჭი?... – მონას ძალა აღარ შესწევდა, ვეღარ 

დაამთავრა სათქმელი. ჰამილკარი შეაკრთო მისმა მწუხარებამ 
და შეჩერდა.

იმოდენა უფსკრული აშორებდა მათ ერთმანეთს, რომ თავის 
დღეში ვერ წარმოიდგენდა ბარკა, თუ ოდესმე რაიმე საერთო 
ექნებოდა მონასთან. მონის განცდები შეურაცხყოფად, თავის 
უპირატესობათა ხელყოფად ეჩვენა. პასუხის ნაცვლად ჯალა-
თის ნაჯახზე ცივი და სასტიკი მზერა შეაგება. მონა გულწა-
სული დაეცა მის ფერხთით მტვერში. ჰამილკარმა გადაალაჯა.

შავით მოსილი სამი კაცი ელოდა სუფეტს დიდ დარბაზში. 
ისინი ქვის ბირთვთან იდგნენ. უეცრად ჰამილკარმა ტანსაც-
მელი შემოიძარცვა, იატაკის ფილებზე გაგორდა და საშინელი 
კივილი ატეხა.

– ო! ბედშავო ჰანიბალ! ჩემო ბიჭო! ჩემო ნუგეშო! ჩემო იმე-
დო! ჩემო სიცოცხლევ! მომკალით! მეც თან წამიყოლეთ! რა 
უბედურებაა, რა უბედურება! – სახეს იხოკავდა ფრჩხილებით, 
თმებს იგლეჯდა, ჭირისუფალი ქალივით ღრიალებდა: – რაღას 
უცდით? წაიყვანეთ! საშინლად ვიტანჯები! წადით, გამეცა-
ლეთ! მეც ჩემი ბიჭივით მომკალით!
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მოლოქის მსახურთ უკვირდათ, დიდ ჰამილკარს რა სათუთი 
გული ჰქონიაო. ცოტა არ იყოს, მოლმობიერდნენ კიდეც.

გაისმა შიშველი ფეხების ტატუნი და Mძვინვარე მხეცის 
მსგავსი ხროტინი. მესამე ტალანის ზღუბლზე, სპილოს ძვლის 
წირთხლებს შორის გამოჩნდა კაცი, ფერწასული და გასაცოდა-
ვებული იწვდიდა ხელებს:

– ჩემო ბიჭო! – წამოიყვირა მან.
ჰამილკარი ერთი ნახტომით დააცხრა მონას, პირზე ხელი 

ააფარა და უარესად აყვირდა:
– ამ ბებერმა გაზარდა იგი! თავის ბიჭს ეძახის! შეიშლება 

საბრალო! კმარა! გვაკმარეთ! – მხრებით უბიძგა სამივე ქურუმს 
და მსხვერპლს, გარეთ გამოჰყვა მათ და გამოიჯახუნა კარი.

ერთხანს დააყურა, ეშინოდა არ მობრუნებულიყვნენ. შემდეგ 
გაიფიქრა – ხომ არ აჯობებს, თავიდან მოვიცილო მონა, დარ-
წმუნებული მაინც ვიქნები, რომ დუმსო. მაგრამ განსაცდელი 
ჯერ არ ასცილებია, მისმა მოკვლამ რომ ღმერთები გაანაწყე-
ნოს? ვინ იცის, ეგებ ჰანიბალს შეემთხვეს ხიფათი. გადაიფიქრა 
და ტაანაქის ხელით გაუგზავნა მონას, რაც კი რამ სახაბიელო 
იყო სამზარეულოებში: მეოთხედი თხა, ცერცვი და წუა. დამ-
შეული ბერიკაცი ეცა საჭმელს. ლანგარზე ცვიოდა მისი ცრემ-
ლები.

ჰამილკარი სალამბოსთან დაბრუნდა და გამოხსნა გაბაწრუ-
ლი ჰანიბალი. გამწარებულმა ბავშვმა ხელზე ისე მწარედ უკ-
ბინა მამას, რომ სისხლი ადინა. სუფეტმა ალერსით მოიცილა 
ბიჭი.

ბავშვი რომ გაეყუჩებინა, სალამბომ კირენელი კაციჭამია 
ლამიათი დააშინა იგი.

– მერე, სადაა? – იკითხა ბიჭმა.
უთხრეს: ავაზაკები მოვლენ და დილეგში ჩაგამწყვდევენო.
– ნეტა მოვიდოდნენ, ყველას დავხოცავდი! – პასუხად ეს მი-

უგო ბიჭმა.
მაშინ ჰამილკარმა საშინელი სიმართლე გაუმხილა ბავშვს. 

ჰანიბალი გაგულისდა მამამისზე. კართაგენის განმგებელი 
რომ ვიყო, მთელ ხალხს ერთიანად ამოვჟლეტდიო, – თქვა.

ბოლოს დაძაბულობითა და რისხვით დაქანცულმა ბიჭმა ჩა-
იძინა ბორგნეული ძილით. ბოდავდა. მეწამულ ბალიშებზე იყო 
მიწოლილი, თავი უკან გადავარდნოდა, პაწია ხელი მბრძანებ-
ლურად გაეშვირა.
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როცა ჩაქუფრდა ღამე, ჰამილკარმა ფრთხილად აიტატა ბავშ-
ვი და ხომალდთა წყალსაკვეთიან კიბეზე დაეშვა. ჩირაღდნით არ 
გაინათა გზა. ქულბაქს რომ ჩაუარა, კალათით ყურძენი და ერთი 
თუნგი სუფთა წყალი წაიღო. ბიჭმა გაიღვიძა ალეტის ქანდაკე-
ბის წინ, პარეხში, სადაც განძეული ინახებოდა. მამის მკლავებზე 
გადაწოლილმა ბავშვმა გაიღიმა ირგვლივ მოელვარე თვალ-მა-
გალიტის დანახვაზე, გაიღიმა იმ საცოდავი ბიჭივით.

ახლა კი მიხვდა ჰამილკარი, რომ ვერავინ წაართმევდა 
შვილს. აქ შემოღწევა არვის შეეძლო, გამოქვაბული სანაპი-
როს უერთდებოდა მიწისქვეშა გვირაბით, რომელიც მხოლოდ 
ჰამილკარმა იცოდა. თვალი მოავლო იქაურობას, ღრმად ამო-
ისუნთქა და ოქროს ფარის გვერდით ჯორკოზე ჩამოსვა ბიჭი.

არაკაცს არ დაუნახავს, ამიერიდან არა აქვს საფიქრალი. ჰა-
მილკარმა სული მოითქვა. დაკარგულ პირმშოს რომ დაიბრუ-
ნებს დედა, ასე გადაეფოფრა ვაჟიშვილს, მკერდზე მიიხუტა, 
სიცილ-ტირილი აუტყდა, ალერსით ეტიტინებოდა, ჰკოცნიდა. 
პატარა ჰანიბალი დააფრთხო მამის მოჭარბებულმა სინაზემ და 
გაილურსა.

ჰამილკარი კედლებზე ხელის ცეცებით ფეხაკრებით დაბ-
რუნდა უკან. დიდ დარბაზში შევიდა. გუმბათის ჭრილიდან აღ-
წევდა მთვარის ნათელი. შუა დარბაზში მარმარილოს ფილე-
ბით მოგებულ იატაკზე გაშოტილიყო გამაძღარი მონა და ეძი-
ნა. დააცქერდა. სიბრალულმა შეზარა ჰამილკარი. კოთურნის 
ჭვინტით ხალიჩა მიუჩოჩა და თავქვეშ ამოუდო სასთუმლად. 
შემდეგ თვალები მიაპყრო ქალღმერთს. ტანიტის ხატება, გაწ-
ლობილი ნახევარმთვარე კრთებოდა ცაზე. ჰამილკარმა ბაალ-
თა უძლიერესად იგრძნო თავი და მათდამი ზიზღით აივსო.

სამსხვერპლო სამზადისს უკვე შესდგომოდნენ.

***

მოლოქის ტაძარში კედელი გამოანგრიეს, რათა საკურთხევ-
ლის ფერფლს არ გაჰკარებოდნენ, ისე გამოეტანათ თითბრის 
ღვთაება. როგორც კი მზე ამოიწვერა, მოლოქის მოსავებმა ქა-
მონის მოედნისკენ უბიძგეს კერპს.

იგი უკუსვლით მიგორავდა ლილვზე. გალავანი მხრებამდე 
სწვდებოდა. თვალს მოჰკრავდნენ თუ არა, კართაგენლები თავ-
ქუდმოგლეჯილნი გარბოდნენ, რადგან დამღუპველად მიაჩნ-
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დათ ბაალის დანახვა. მხოლოდ განრისხებული კერპისთვის 
შეიძლებოდა თვალის გასწორება.

ქუჩებში ნელსულნელება აკმიეს, ყველა ტაძრის ბჭენი დახ-
სნეს. საყდრებიდან დაიძრა ტახტრევნები, რომელთაც ქურუ-
მები დაატარებდნენ. მოემართებოდნენ ჩარდახიანი ეტლები. 
გრძელი ჯიღები ირხეოდნენ საჩრდილობლის კიდეებში, სხი-
ვებს ისროდნენ ტახტრევნების წამახული გავალაკები, რომ-
ლებიც ბროლის, ოქროს, ვერცხლის და სპილენძის ბირთვებით 
ბოლოვდებოდნენ.

ესენი იყვნენ ქანაანური ბაალები, უზენაესი ბაალის ორე-
ულები, რომელნიც პირველსაწყისს უბრუნდებოდნენ, რათა 
დაკნინებულიყვნენ მისი ძალის წინაშე და მის ბრწყინვალებას 
განზავებოდნენ.

მელქარტის ძოწისფერ ჩარდახში ნავთობის ალი იყო დაცუ-
ლი. ქამონის იაკინთისფერ საჩრდილობელქვეშ აღმართულიყო 
სპილოს ძვლის ფალოსი, რომელსაც პატიოსანი თვლების წრე 
ერტყა გარშემო. ეშმუნის ტაძრის ეთერივით ლაჟვარდისფერ 
რიდეთა შორის კუდით შემორკალულიყო მძინარე პითონი. პა-
ტეკი ღმერთები ჩვრებში გახვეულ ჩვილ ბალღებს ჰგავდნენ, 
ქურუმებს აეტატებინათ ისინი, ქუსლები მიწაზე მისთრევდათ. 
შემდეგ მოჰქონდათ ღვთაების უმდაბლესი ხატებანი: ბაალ-
სამინი – ზესკნელთ მეუფე, წმინდა სიმაღლეთა განმგებელი 
ბაალ-პეორი, ბაალ-ზებუბი – განმხრწნელი; წინ მოიწევდნენ 
მეზობელ ქვეყანათა და მონათესავე ტომთა ღმერთები: ლი-
ბიელთა იარბალი, ქალდეველთა ადრამელექი, სირიელთა კიი-
უნი. ქალწულისსახიანი დერკეტო ცოცავდა ფარფლებით. ერთ 
ტახტრევანში ჩირაღდნებსა და თმების ბღუჯებს შორის დასვე-
ნებული იყო თამუზის ცხედარი. ზეციური მეუფენი რომ მზის-
თვის დაემორჩილებინათ, მათი გავლენა რომ მზის დიდებას არ 
აღმატებოდა, ქურუმები გრძელ ლატნებზე წამოცმულ ფერადი 
ლითონის ვარსკვლავებს მოარხევდნენ. ყველა აქ იყო, მერკუ-
რის სულიდან, შავი ნებოდან, ვიდრე შემზარავ რაჰაბამდე, რო-
მელიც ნიანგის თანავარსკვლავედს გამოხატავდა. მთვარიდან 
ჩამოცვენილი ქვები, აბადირები, ტრიალებდნენ ვერცხლით 
მოსირმულ შურდულებში. ცერერას ქურუმებს კალათებით 
მოჰქონდათ პურის კვერები, რომლებიც დიაცთა სქესს განასა-
ხიერებდნენ. სხვებიც ყველანი თავიანთი კერპებითა და ავგა-
როზებით მოდიოდნენ. მივიწყებული ღმერთები გაიხსენეს. ხო-
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მალდებსაც კი აართვეს იდუმალი ნიშნები. კართაგენს თითქოს 
სურდა სიკვდილსა და გაპარტახებაზე შეეჩერებინა ყველას 
ფიქრი.

ყოველი ჩარდახის წინ კაცი იდგა თავზე შემოდგმული ვე-
ებერთელა მუჯამრით. მუჯამრებში გუნდრუკი იკვამლებოდა. 
აქა-იქ ღრუბლები მიირწეოდნენ, ბურუსში განირჩეოდა ფარ-
დები, ფოჩები და წმინდა ტალავრების ამოგვირისტებული რი-
დეები. ქურუმებს ტვირთი უმძიმდათ და ნელა მიიწევდნენ წინ. 
ხანდახან ბორბლის სოლი ქუჩაში რაიმეს გამოედებოდა ხოლ-
მე. მოსავნი შემთხვევით სარგებლობდნენ, სამოსის კალთით 
ეხებოდნენ ბაალებს და შემდეგ წმინდა ნაწილივით ინახავდნენ 
ჩაქს.

თითბრის ქანდაკება ქამონის მოედნისკენ განაგრძობდა 
სვლას. მეგარიდან დაიძრნენ დიდებულები, რომელთაც ხელთ 
ეპყრათ ზურმუხტისთავიანი კვერთხები. გვირგვინებით თავ-
მორთულ უხუცესებს კინიზდოში მოეყარათ თავი. ხაზინადრე-
ბი, ეზოსმოძღვრები, მოვაჭრენი, მებრძოლები და დამკრძალავ 
მსახურთა წყება – ყველანი თავიანთი წარჩინებისა და ხელო-
ბის ნიშნებით მიეშურებოდნენ აკროპოლიდან გადმოშვებული 
ჩარდახებისკენ, რომლებიც ქურუმთა დასით იყო გარშემორტ-
ყმული.

მოლოქის პატივსაცემად უძვირფასესი განძეულით მოკაზ-
მულიყვნენ. ქურუმთა შავ სამოსს ალმასები აელვარებდა. ბეჭ-
დები მოფამფალებოდათ გაჩხიკულ თითებზე. არაფერი იყო 
მათზე საზარელი. მიაბიჯებდნენ ხმაგაკმენდილნი, ფერგამკ-
რთალ ღაწვებზე სცემდათ საყურეები, ოქროს ტიარები უჭ-
მუხნიდათ საშინელი სასოწარკვეთილებისგან ისედაც შეკრულ 
შუბლს.

ბაალმა შუა მოედნამდე მიაღწია. მისმა ქურუმებმა ბრბოს 
შესაკავებლად არე მოღობეს ხარიხებით და კერპის ირგვლივ 
ჩარიგდნენ.

ქამონის ქურუმები, ჟღალი შალეულით დამოსილნი, თავიან-
თი ტაძრის სტოაში სვეტებქვეშ დადგნენ. ეშმუნის ქურუმებს 
სელის ლაბადები ებურათ, კუკუფას მარცვლების ასხმულა შე-
ებათ ყელზე, თავზე წოწოლა მიტრები ედგათ. ისინი აკროპო-
ლის საფეხურებზე განლაგდნენ. დასავლეთის მხარე იისფერი 
ტუნიკებით მოსილმა მელქარტის ქურუმებმა დაიკავეს. ფრი-
გიული ქსოვილი ჰქონდათ სარტყლად აბადირთა მოსავებს, 
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რომელთაც აღმოსავლეთი აირჩიეს. სამხრეთით, სვირინგებით 
დაფარული მისნების გვერდით, ჩადგნენ დაბებკილმოსასხამი-
ანი მოტირალნი, პატეკთა და იიდონთა მსახურნი, რომელნიც 
მიცვალებულის ძვალს იდებდნენ ხოლმე პირში და მომავალს 
წინასწარმეტყველებდნენ. ცერერას ქურუმნი, ლაჟვარდისფ-
რად დამოსილნი, სიფრთხილის გამო სათების ქუჩაზე შეჩერდ-
ნენ და მეგარულ კილოკავზე იწყეს დაბალი ხმით ფსალმუნთა 
გალობა.

დროგამოშვებით სრულიად შიშველი ხალხი გამოჩნდებოდა, 
გაშლილი ხელები მხრებში ჩაეჭიდათ ერთმანეთისთვის; გულის 
სიღრმიდან აღმოხდებოდათ ხოლმე როყიო და ყრუ ბგერები; 
მტვრის კორიანტელში ელავდა მათი თვალები; კერპს მიშტერე-
ბოდნენ, დროდადრო თანაბრად ირწეოდნენ, თითქოს ყველას 
ერთი ბიძგი ამოძრავებდა. ისე იყვნენ აღტყინებულნი, რომ მო-
ნასტრის ფარეშებმა კომბლის დაშენით პირქვე დააწვინეს ისი-
ნი. სახით თითბრის ხარიხაზე იყვნენ დამხობილნი.

ამასობაში მოედნის სიღრმიდან თეთრსამოსიანი კაცი გამო-
ემართა და ნელა გააპო ბრბო. ყველამ იცნო ტანიტის მსახური 
უზეშთაესი ქურუმი შაჰაბარიმი. აღრიალდნენ. ამ დღეს მამა-
კაცური საწყისი მძლავრობდა ყველას შეგნებაში. ქალღმერთი 
ისე მიივიწყეს, არც კი შეუმჩნევიათ, მისი ქურუმები რომ არ 
ჩანდნენ. გაოცებამ იმატა, როცა შაჰაბარიმი ხარიხასთან მი-
ვიდა და მსხვერპლის შემწირველთათვის განკუთვნილი კარი 
შეაღო. მოლოქის ქურუმებმა თავიანთი ღმერთის შეგინებად 
მიიჩნიეს ეს ამბავი, მუქარითა და ხელის ქნევით შეეცადნენ მის 
გამოგდებას. შეწირულებებით ნაპატიებ ქურუმებს მეფეების 
დარად ძოწეული ემოსათ და სამგვირგვინიანი მიტრები ედგათ 
თავზე. მათ ეზიზღებოდათ ხორცის დათრგუნვით ჩამომხმარი 
და ფერგაცრეცილი საჭურისი. გესლიანმა სიცილმა შეათრთო-
ლა მათ მკერდზე მზის სხივებივით დაფენილი შავი წვერი.

შაჰაბარიმმა ხმის ამოუღებლად განაგრძო სვლა, შემოღო-
ბილი გადასერა და კერპის ფერხთით შედგა, ორივე მხარი შე-
ახო მას. შემდეგ ხელები აღაპყრო. ასეთი იყო სადღესასწაულო 
ღვთისმსახურების წესი. შაჰაბარიმი დიდხანს ტანჯა ქალღმერ-
თმა. ვინ იცის, ეგებ თავისი წარმოსახვის შესაფერი ღვთაების 
ძიებამ მიიყვანა აქამდე ქურუმთუხუცესი.

რჯულისგან განდგომამ შეაშფოთა ხალხი. გაისმა ბუზღუნი. 
გაწყდა უკანასკნელი ძაფი, მოწყალე ღვთაებასთან სულთა და-
მაკავშირებელი.
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მაგრამ დასაჭურისებულ შაჰაბარიმს არ შეიძლებოდა წილი 
რგებოდა ბაალის თაყვანებაში. წითელმოსასხამიანმა კაცებმა 
შემოკავებულიდან გააძევეს იგი. გარიყულმა საჭურისმა რიგ-
რიგობით შემოიარა ქურუმთა ყველა დასი და უღმერთოდ დარ-
ჩენილი ქურუმთუხუცესი ხალხში გაუჩინარდა. ბრბო იპობოდა 
მის მიახლოებაზე.

კერპის ფეხებს შუა ალოეს, კედრისა და დაფნის კოცო-
ნი ააბრიალეს. ბომონის ფრთები ალში გაეხვია, ნელსაცხე-
ბელი ოფლივით წურწურით ჩამოსდიოდა ბრინჯაოს ნაკვ-
თებზე. ქანდაკება ფეხებით ეყრდნობოდა მრგვალ ფილას, 
რომელსაც წრედ შემორტყმოდნენ შავრიდეშემოხვეული 
გატრუნული ბავშვები. კერპის უსაშველოდ გრძელი ხელის 
მტევნები სწორედ ბალღებამდე აღწევდა, თითქოს უნდა                                                                                   
ჩაებღუჯა ეს გვირგვინი და ზეცაში აეტაცებინა.

დიდებულები, უხუცესნი, დედაკაცები, მთელი ერი – ყველა-
ნი ჩოჩქოლებდნენ ქურუმების უკან და სახლის ბანებზე. ნაირ-
ფერად შეღებილი ჩახჩახა ვარსკვლავები აღარ ტრიალებდნენ. 
ტახტრევნები მიწაზე დადგეს. მაღლა ბოლქვებად ასული გუნ-
დრუკის კვამლი უზარმაზარ ხეებს ჰგავდა, მათ თითქოს ცის 
ლაჟვარდში გაეშალათ მოლურჯო ვარჯი. ბევრს შეუღონდა 
გული. სხვები ნეტარებით იყვნენ აღტყინებულნი და უძრავად 
გარინდებულიყვნენ. უსაზღვრო სევდამ დაუმძიმა მათ გული. 
მიწყდა უკანასკნელი ამოძახილები. ნგრევის სურვილით ატანი-
ლი კართაგენელები სულს ძლივს ითქვამდნენ.

ბოლოს მოლოქის ქურუმთუხუცესმა მარცხენა ხელი შეყო 
რიდეში, ბალღებს თითო ბღუჯა თმა ააგლიჯა შუბლზე და ცეც-
ხლში ისროლა. მეწამულმოსასხამიანი კაცები წმინდა ჰიმნს გა-
ლობდნენ:

– დიდება შენდა, მზევ, დედამიწის ორივე სარტყლის მე-
უფეო, შენი თავის შემქმნელო, მამაო და დედავ, მამაო და ძევ, 
ღმერთო და ქალღმერთო, ქალღმერთო და ღმერთო!

ქურუმთა ხმები მსხვერპლთა კივილის გასაყრუებლად ერ-
თად ახმიანებულ საკრავთა გუგუნში მიიკარგა. რვაძალიანი 
შემინითები, ათძალიანი ჩანგები, თორმეტძალიანი ნებალები 
აწრიპინდნენ, აჟღრიალდნენ, აგრუხუნდნენ. გუდა-სტვირები 
მჭახედ გაკიოდნენ. ისმოდა დაფდაფთა გამალებული ცემის 
ყრუ ხმები. მთლად შეიშალა ნესტვი, კალიის ფრთებივით ტკა-
ცუნობდნენ სალსალიმები.
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მონასტრის ფარეშებმა გრძელი ქანჩებით დახსნეს ერთიმე-
ორეზე წაწყობილი შვიდივე ნაწილი ბაალის სხეულისა. ზევით 
ფქვილი ჩაყარეს, მეორე განყოფილებაში წყვილი მტრედი შეს-
ვეს, მესამეში – მაიმუნი, მეოთხეში – ვერძი, მეხუთეში – ნერბი 
ცხვარი. ხარი არ ჰყავდათ და მეექვსეში საკურთხევლიდან მო-
ტანილი დათრიმლული ტყავი ჩადეს, მეშვიდე ნაწილი ცარიელი 
დატოვეს.

ვიდრე საქმეს შეუდგებოდნენ, კერპის ხელების მოსინჯვა 
ინდომეს. თითებზე გამობმული წვრილი ჯაჭვი მხრებზე ჰქონ-
და გადაგდებული მოლოქს და შემდეგ უკან ეშვებოდა. ჯაჭვებს 
რომ მოზიდავდნენ, ხელები იდაყვებამდე აღიმართებოდა, ერ-
თმანეთს გადაეჭდობოდა და მუცელს ეკვროდა. რამდენჯერმე 
ჩამოსწიეს. მესაკრავეები გაყუჩდნენ. ცეცხლი გიზგიზებდა.

მოლოქის ქურუმები კვარცხლბეკზე ბოლთას სცემდნენ, 
თან ხალხს ათვალიერებდნენ.

სხვების წასაქეზებლად ვინმეს თავისი ნებით უნდა გაეწი-
რა სიცოცხლე. ჯერ არავინ ჩანდა. ხარიხებიდან კერპისკენ 
მიმავალი შვიდივე ბილიკი სრულიად ცარიელი იყო. ბრბოს შე-
საგულიანებლად ქურუმებმა სარტყლიდან სადგისები იძრეს 
და სახე დაიკაწრეს. შემოღობილში შემოუშვეს შეწირულები, 
რომლებიც აქამდე განზე ეყარნენ მიწაზე განრთხმულნი. მათ 
გადაუგდეს რკინის საზარელ იარაღთა შეკვრა. ყოველმა მათ-
განმა თვითონ აირჩია თავისი სატანჯველი. მკერდში იყრიდნენ 
შამფურს, ლოყებს ისერავდნენ, ეკლის გვირგვინს იდგამდნენ 
თავზე. შემდეგ ხელი ხელს ჩასჭიდეს და შემოერტყნენ ბავშ-
ვებს, მეორე დიდი წრე შეკრეს. ხან შემჭიდროვდებოდნენ, ხან 
კი ფართოდ გაიშლებოდნენ, მერე უკან იხევდნენ, კვლავ წინ 
იწევდნენ და ამნაირად ბრბოს ითრევდნენ თავბრუდამხვევ 
ფერხულში, სისხლის ღვრასა და ღრიანცელში.

ხალხმა ნელ-ნელა იწყო გასასვლელებში დენა. ცეცხლში ის-
როდნენ მარგალიტებს, ოქროს ლარნაკებს, ბარძიმებს, ჩირაღ-
დნებს, მთელ თავიანთ ავლა-დიდებას. უხვი საბოძვრები თან-
დათან მატულობდა. ბოლოს შიშით დაზაფრული და გადაფით-
რებული კაცი წამობარბაცდა და ბავშვს უბიძგა. ბრბომ დაინახა 
მოლოქის ხელებმა როგორ აიტაცა პაწია შავი არსება, როგორ 
შთანთქა იგი ბნელმა ნაპრალმა. უზარმაზარი ფილის კიდეში 
ქურუმებმა ქედი მოიდრიკეს, კვლავ გაისმა სიკვდილის სამახა-
რობლო და მარადიული განახლების სადიდებელი გალობა.
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კვამლი ისე იბოლქვებოდა, რომ შორიდან გეგონებოდათ 
ღრუბლებში უჩინარდებიანო მაღლა აზიდული განწირულები. 
არცერთი არ იძვროდა, ხელ-ფეხი გაკოჭილი ჰქონდათ. თალხი 
რიდიდან ვერც ვერაფერს ხედავდნენ. არც ცნობა შეიძლებოდა 
მათი.

ქურუმთა დარად წითლით მობურული ჰამილკარი მოლოქის 
მარჯვენა ფეხის ცერთან იდგა. მეთოთხმეტე ბალღი გამოიყ-
ვანეს. ყველამ შენიშნა, რომ შეძრწუნდა ჰამილკარი, მაგრამ 
უმალვე შეიკავა თავი, გულხელი დაიკრიბა და მიწას დააშტერ-
და. ქანდაკების მეორე მხარეს ჰამილკარივით გაშეშებულიყო 
უზეშთაესი ქურუმი, ასურული მიტრით დამძიმებული თავი 
დაედრიკა და მისჩერებოდა მკერდზე დამაგრებულ ჯადოსნუ-
რი ქვებით მოოჭვილ ოქროს გულქანდას, რომელსაც ალი აელ-
ვარებდა. გაოგნებული ქურუმი ფითრდებოდა. ჰამილკარმა 
თავი ჩაქინდრა. ორივენი ცეცხლთან ისე ახლოს იდგნენ, რომ 
მათი მოსასხამების აფრიალებული კალთები დროდადრო ლა-
მის ეხებოდა ალს.

თითბრის ხელები გამალებით მოძრაობდა, მოძრაობდა შე-
უჩერებლივ. ყოველთვის, როცა მოლოქის ქურუმნი ბავშვებს 
აჩეჩებდნენ კერპს, ხელებს იწვდიდნენ, რათა ქვეყნის ცოდვა 
და ბრალი თავს მოეხვიათ მსხვერპლისთვის; გაკიოდნენ: `ეს 
ხალხი კი არა, ხარია!~ ირგვლივ ბრბო აიტაცებდა: `ხარია! ხა-
რია!~ მსახურნი ღრიალებდნენ: `უფალო, მიირთვი!~ პროზერ-
პინას ქურუმები, კართაგენელთაგან დაჯაბნილნი, ელევსინურ 
ლოცვას ბუტბუტებდნენ: `წვიმა გვიწვიმე! შობე!~

ნაპრალის კიდეს მიაღწევდნენ თუ არა მსხვერპლად შესა-
წირნი, გავარვარებულ ფირფიტაზე დაცემული წყლის წვეთე-
ბივით ქრებოდნენ, წითლად მღვივანი ცეცხლიდან მოთეთრო 
კვამლი ავარდებოდა.

დღე მიილია. ღრუბლები თავს წამოეგრაგნა ბაალს. მუგუზ-
ლების პირამიდასავით აღმართული ჩაღველფილი კოცონი 
მუხლამდე სწვდებოდა კერპს. იგი სისხლში გათხვრილი გოლი-
ათივით იყო ალანძული. თავი უკან გადაეგდო და შეზარხოშე-
ბულივით ბანცალობდა თითქოს.

რაც უფრო ჩქარობდნენ ქურუმები, ბრბოს სიშმაგეც მატუ-
ლობდა. მსხვერპლთა რიცხვმა იკლო. ზოგი გაჰკიოდა, შეწირუ-
ლები შევიბრალოთო, სხვები მეტ მსხვერპლს ითხოვდნენ. ხალ-
ხით დაზვინული კედლები, გეგონებოდათ, ჩამოინგრეოდა ამ 
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საზარელ ღრიალსა და მისტიკურ ნეტარებაში. გასასვლელებში 
მორწმუნენი მოიწევდნენ, მოათრევდნენ ბავშვებს, რომელნიც 
მათ ეპოტინებოდნენ. ისინი ბალღებს სცემდნენ, ძლივს იცი-
ლებდნენ და წითელსამოსიანებს უწვდიდნენ. ქანცგაწყვეტილი 
მესაკრავენი დროდადრო ჩერდებოდნენ. მაშინ ნათლად ისმო-
და დედათა კივილი და ნაკვერჩხლებზე მწვეთავი ქონის შიშხი-
ნი. ლენცოფანაჭამნი ოთხით დაბობღავდნენ კერპის ირგვლივ 
და ვეფხვებივით ბრდღვინავდნენ. იიდონიმები წინასწარმეტყ-
ველებდნენ, ტუჩებდასერილი შეწირულები გალობდნენ. ხარი-
ხები გადაქელეს, ყველას სურდა წილი რგებოდა მსხვერპლთ-
შეწირვაში. მამები, რომელთაც შვილები ადრე დახოცოდათ, 
მათ ხატებს, სათამაშოებსა და მათ შენახულ ძვლებს ისროდნენ 
ცეცხლში. ვისაც დანები ჰქონდა, მოიმარჯვეს და ეძგერნენ და-
ნარჩენთ. ყელს ღადრავდნენ ერთმანეთს. მონებმა ბრინჯაოს 
სანიავებლით მოხვეტეს ფილების კიდეში დაცვენილი ფერფლი 
და ჰაერში გაფანტეს, რათა მსხვერპლის გაღება მთელ ქალაქში 
განფენილიყო და ვარსკვლავთა სივრცემდე აეღწია.

ღრიანცელმა და მოკიაფე ალმა გალავნის ძირას მოიზიდა 
ბარბაროსები. უკეთ რომ დაენახათ, დიდი ურნალის ნამსხვ-
რეებს ებღაუჭებოდნენ და შიშით გამოთაყვანებულები უმზერ-
დნენ კართაგენელთ.
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თავი მეთოთხმეტე

ნაჯახის ხევი

კართაგნელები ჯერ კიდევ არ გაკრეფილიყვნენ სახლებში, 
რომ ცას ჯანღი გადაეკრა, შუბლი მსხვილი წვეთებით დაეცვა-
რა მათ, ვისაც თავი მაღლა აეწია და კერპს შესცქეროდა.

მთელ ღამეს გადაუღებლივ წვიმდა. გრგვინავდა. მოლოქის 
ხმა იყო ქუხილი. მან დაამდაბლა ტანიტი და განაყოფიერებულ-
მა ქალღმერთმა ზეცაში გადაშალა თავისი ფართო გულმკერ-
დი. ზოგჯერ ღრუბელთა შორის გაელვებულ ნათელში ხედავ-
დნენ ტანიტს. შემდეგ კვლავ ჩამობნელდებოდა, ღონემიხდილ 
ქალღმერთს რული ეკიდებოდა თითქოს. კართაგენლთა რწმე-
ნით, ნოტიოს მთვარე შობდა და ყვიროდნენ, რომ მშობიარისთ-
ვის სატკივარი დაეამებინათ.

ტერასები შეტბორდა. ეზოებში გუბეები იდგა, კიბეებზე ჩან-
ჩქერებად დიოდა წყალი, მოსახვევებში მორევი გაჩნდა. კოკის-
პირულად წვიმდა. შენობათა კუთხეებიდან აქაფებული ნიაღ-
ვარი მოედინებოდა. კედლებზე თითქოს მოთეთრო ფარდაგე-
ბი გადმოეკიდათ. ტაძრების ჩამორეცხილი სახურავები შავად 
ბზინავდა ელვის გამოკრთომაზე; აკროპოლიდან ათასნაირი 
გზებით მოედინებოდნენ ნაკადები; დელგმამ სახლები წალე-
კა. ბოყვები, ტკეჩი და ავეჯი მიჰქონდა ფილებზე მოჩუხჩუ ხე 
ღვარს.

წვიმის წყლის მოსაკავებლად გამოედგათ ბადიები, კოკები, 
ხამი გაეშალათ. ჩირაღდნები ქრებოდა. მაშინ კართაგენელებ-
მა ბაალის კოცონიდან მუგუზლებს დაავლეს ხელი, თავი უკან 
გადააგდეს და პირი დააფჩინეს წყურვილის მოსაკლავად. სხვე-
ბი ჭუჭყიან გუბეებს მისდგომოდნენ, იღლიებამდე ჩაეყოთ შიგ 
ხელები და ისე იჭყიპებოდნენ, რომ კამეჩივით დუჟი მოადგათ 
პირზე. აგრილდა. კართაგენელები ხარბად ისუნთქავდნენ ნეს-
ტიან ჰაერს და ხელ-ფეხს ისრესდნენ. იმედი ჩაესახათ სიამით 
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შემთვრალთ, ყოველგვარი განსაცდელი გადაავიწყდათ. კვლავ 
აღდგა ქვეყანა.

საკუთარ თავს ვერა ავნეს რა და ერთმანეთზე სურდათ გად-
მოენთხიათ მოძალებული მძვინვარება. ამოდენა მსხვერპლი 
უშედეგოდ არ ჩაივლიდა. ბუზღუნს ვერ ბედავდნენ, მაგრამ ისე 
იყვნენ გახელებულნი, საშინელ ბოროტმოქმედებათა თანამზ-
რახველთ რომ სჩვევიათ ხოლმე.

ბარბაროსებს ფარღალალა კარვებში მოუსწრო თქეშმა. მე-
ორე დღეს გალუმპულები დააბოტებდნენ ლაფში, ეძებდნენ 
გაბნეულ იარაღს, წამხდარ სანოვაგეს.

ჰამილკარმა თვითონ მონახა ჰანონი, თავისი უფლებამოსი-
ლებით ისარგებლა და სარდლობა შესთავაზა.

ბებერი სუფეტი შეყოყმანდა, გულში ჩახვეულ ბოღმას წინ 
აღუდგა განდიდების სურვილი. ბოლოს მაინც დაჰყაბულდა.

ჰამილკარმა ხომალდი აღჭურვა, ქიმებზე თითო ფილაკვა-
ნი დაადგმევინა და ყურეში ტივის პირისპირ დააყენა. რაც ხო-
მალდები გააჩნდა, ყველას თავი მოუყარა, შიგ ჩასხა რჩეული 
მეომრები, ჩრდილოეთისკენ აიღო გეზი და მალე გაუჩინარდა 
ნისლში.

მას აქეთ სამმა დღემ გაიარა. საიერიშოდ ემზადებოდნენ. 
ლიბიის სანაპიროდან ხალხი მოზღვავდა. ბარკა მათ მიწაზე 
გადასულიყო, სანოვაგე მოეკრიბა და ქვეყანას დაჰპატრო  ნე-
ბოდა.

ბარბაროსები ისე აღშფოთდნენ, თითქოს ჰამილკარს პირი 
შეეშალოს მათთვის. მეომრებს ალყად დგომა მობეზრდათ, 
განსაკუთებით მოიწყინეს გალებმა. მათ დაუფიქრებლად მი-
ატოვეს გალავანი, რათა ბარკას შეერთებოდნენ. სპენდიუსმა 
დიდი ურნალის შეკეთება მოინდომა. მათომ მოიფიქრა, თავისი 
კარვიდან პირდაპირ მეგარაში როგორ გადასულიყო; დაიფიცა, 
ამ გზას დავადგებიო, მაგრამ მის მებრძოლთაგან არცერთი არ 
განძრეულა. სხვები ოტარიდის წინამძღოლობით დაიძრნენ და 
უპატრონოდ მიატოვეს ზღუდის დასავლეთი მხარე. უთავბო-
ლობა იქამდე მივიდა, რომ მათ ჩანაცვლებაზე არც უფიქრიათ.

ნარჰავასი მთებიდან უთვალთვალებდა ბარბაროსთ. ღამით 
თავისი ლაშქარი ყურის მხრიდან ზღვის სანაპიროთი გადასხა 
კართაგენში.

იგი გარემოცულთ მხსნელად მოვლინა თავისი ექვსი ათასი 
კაცით, რომელთაც მოსასხამქვეშ ფქვილი ჰქონდათ დამალული 
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და ბზითა და შაშხით დატვირთული ორმოცი სპილო ახლდათ. 
სპილოებს შემოესივნენ, სახელებს უძახდნენ. მაშველი ძალის 
შემატებაზე უფრო ბაალს შეწირული ამ მძლავრი ცხოველების 
ხილვამ მოალხინა კართაგენელები. მოლოქის ლმობიერების 
საწინდარი იყო მათი მოსვლა. ამიერიდან ღვთაება ბრძოლაში 
ჩაება მათ დასაცავად.

ნარჰავასმა უხუცესთა ქათინაურები დაიმსახურა. შემდეგ 
სალამბოს სასახლისკენ გაეშურა.

ქალი აღარ უნახავს მას აქეთ, რაც ჰამილკარის კარავში 
ხუთი ლაშქრით გარშემორტყმული ასულის ცივი პატარა ხელი 
შეეხო მისას. ნიშნობის შემდეგ სალამბო კართაგენს გაემგ-
ზავრა. ათასი საზრუნვი სიყვარულს უნელებდა ჭაბუკს. ახლა 
კი ტრფობა გაუცხოველდა. თავისი მდგომარეობით უნდოდა 
ესარგებლა, სურდა შეერთო სალამბო, დაუფლებოდა მას.

ჰამილკარის ასულს ვერ წარმოედგინა, ეს ვაჟი როგორ უნდა 
დაჰპატრონებოდა. ლიბიელისადმი ძრწოლამ იკლო, თუმცა ყო-
ველდღე ევედრებოდა ქალღმერთს მათოს სიკვდილს. სალამბო 
გუმანით გრძნობდა, რომ მათოს სიძულვილი და დევნა სარწ-
მუნოებრივ საფუძველზე იყო წარმოშობილი. ასულს ხიბლავდა 
ლიბიელის სიშმაგე და სურდა, რომ ნარჰავასის არსებაში თუნ-
დაც მკრთალი ანარეკლი მაინც ეხილა მათოს გახელებისა. უნ-
დოდა უკეთ გაეცნო თავისი დანიშნული, მაგრამ მასთან ყოფნა 
უმძიმდა. პასუხად შეუთვალა, აკრძალული მაქვსო შენი ნახვა.

ამასთანავე ჰამილკარმა მეკრეებს დაუშალა სალამბოსთან 
ნუმიდიელთა მეფის შეშვება. ნარჰავასისთვის საზღაურის მიზ-
ღვა ომის დასრულებამდე არ უნდოდა, ფიქრობდა, რომ ამით 
გაამყარებდა მის ერთგულებას.

ნარჰავასი ქედმაღლურად მოექცა უხუცესთა ასეულს. მათი 
თათბირი შეცვალა, მეტი პატივი მოითხოვა თავისი მებრძოლე-
ბისთვის და თავკაცებად დანიშნა ისინი. ბარბაროსებმა თვალე-
ბი დააჭყიტეს, როცა კოშკებზე ნუმიდიელები იხილეს.

საერთო გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა, ძველი პუნიკური 
ტრირემებით ნაპირს რომ მოადგა სიცილიასთან ბრძოლაში 
დატყვევებული ოთხასი კართაგენელი. ჰამილკარს კვირიტელ-
თათვის ჩუმად გაეგზავნა ტვიროსის ქალაქების განდგომამდე 
ხელში ჩაგდებული ლათინელთა ხომალდები. სამაგიეროდ რომ-
მა ტყვეები დააბრუნა, უარი თქვა როქის სპის მიერ სარდინიაში 
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წარდგენილ მოთხოვნებზე და უტიკის მკვიდრთა შემოკედ ლე-
ბაზე.

სირაკუზის მმართველი ჰიერონი აიყოლია რომის მაგალითმა. 
სამთავრო რომ შეენარჩუნებინა, ამ ორ ხალხთან თანხმობა უნდა 
დაეცვა. ჰიერონი ქანაანელთა გამარჯვებით იყო დაინტერესებუ-
ლი, თავი მათ მოკეთედ გამოაცხადა, ათას ორასი ხარი და ორმოც-
დაცამეტი ათასი კოდი ხორბალი შეაწია კართაგენელებს.

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზი აიძულებდა სხვა ქვეყ-
ნებს, რომ კართაგენს დახმარებოდნენ. მშვენივრად გრძნობდ-
ნენ, თუ ბარბაროსები გაიმარჯვებდნენ, მაშინ უბრალო მეომ-
რიდან ჭურჭლის მრეცხავამდე ყველა ამბოხდებოდა და ვერა-
ვითარი სახელმწიფო, ვერავითარი ძალა ვერ მოთოკავდა მათ.

ამასობაში ჰამილკარი აღმოსავლეთის მხარეს უტევდა. გა-
ლებს უკან დაახევინა და ბარბაროსები გარემოცულნი აღმოჩნ-
დნენ თითქოს.

შემდეგ მათ გაღიზიანებას შეუდგა. ხან მიეჭრებოდა, ხან 
გაეცლებოდა ბარბაროსთ. ამ ფანდს კარგა ხანს იმეორებდა 
და ნელ-ნელა ბანაკიდან გააძევა ისინი. სპენდიუსი იძულებუ-
ლი შეიქნა მებრძოლებს გასდევნებოდა. ბოლოს მათოც მიჰყვა 
ლაშქარს.

მაგრამ მათო ტუნისს აღარ გასცილებია, ქალაქის გალავან-
ში ჩაიკეტა. მისმა სიჯიუტემ გაჭრა. მალე გამოჩნდა ქამონის 
ბჭეთაგან სპილოებითა და ლაშქრით გამომავალი ნაჰავასი. ჰა-
მილკარი უხმობდა ნუმიდიელს. გარეუბნებში უკვე სხვა ბარბა-
როსებიც აეკიდნენ სუფეტს.

კლიპეაში სამი ათასი გალი შემოიმტკიცა ჰამილკარმა. კი-
რენაიკიდან ცხენები მოჰგვარეს მას, ბრუტიუმიდან – თორნ-
აბჯარი. ომი განახლდა.

არასდროს ყოფილა ჰამილკარი ასე მოუთმენელი და თან ასე 
მარჯვე. ბარბაროსები უკან გაიყოლია, ხუთ თვეს დაატარებდა, 
წინასწარ დასახული მიზნისკენ მიუძღოდა მათ.

             
***  

ბარბაროსები ჯერ შეეცადნენ, პატარ-პატარა რაზმებად 
გარს შემორტყმოდნენ ჰამილკარს, მაგრამ იგი მუდამ უსხლტე-
ბოდათ ხელიდან. მაშინ ყველანი ერთად დაედევნენ. ლაშქარში 
დაახლოებით ორმოცი ათას მებრძოლს მოეყარა თავი. რამდენ-
ჯერმე უკან დაახევინეს სუფეტს და სიხარულით ცას ეწიენ.
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ყველაზე მეტად ნარჰავასის მხედრობამ გააწამა როქის სპა. 
გაჭირვების ჟამს, როცა იარაღით დამძიმებული ძილმორეული 
მეომრები მინდვრად მიაბიჯებდნენ, უეცრად ცის დასალიერზე 
სვეტად ავარდებოდა მტვერი; ცხენებს მოაგელვებდნენ მხედ-
რები, ანთებული თვალები ელავდა კორიანტელში და ისრის 
წვიმა წვიმდა. თეთრლაბადიანი ნუმიდიელები დასჭყივლებდ-
ნენ, ხელებს აღმართავდნენ, მუხლებს აჭერდნენ ყალყზე შემ-
დგარ ულაყებს, შემდეგ უეცრად გაბრუნდებოდნენ და თვალს 
მიეფარებოდნენ. შორიახლო აღალი იდგა. ღურკანი აქლემები 
ლახვრებით ჰყავდათ დატვირთული. მხედრები კვლავ ბრუნდე-
ბოდნენ, კიდევ უფრო შემზარავნი იყვნენ, მგელივით ყმუოდ-
ნენ და ქორივით დაქროდნენ. მწყობრის კიდეში მდგარი ბარ-
ბაროსები იცვლებოდნენ. ასე გასტანდა ხოლმე დაღამებამდე, 
ვიდრე მთას შეუყვებოდა ლაშქარი.

სპილოებისთვის სახიფათო იყო მთა-მთა სიარული, მაგრამ 
ჰამილკარმა მაინც არ დაიხია უკან და ჰერმეუმის კონცხიდან 
მწვერვალ ზაგუანამდე გადაჭიმულ გრძელ სერს მიჰყვა. ბარ-
ბაროსებმა ლაშქრის სიმცირის დასამალავად მოგონილ ხრიკად 
მიიჩნიეს ეს. ჰამილკარი ისე იქცეოდა, რომ დაუსრულებელი 
გაურკვევლობა დამარცხებაზე უფრო ტანჯავდა როქის მეომ-
რებს; მაგრამ ისინი იხტიბარს არ იტეხდნენ და უკან მისდევდ-
ნენ სუფეტს.

ბოლოს, ერთ საღამოს, ვერცხლისა და ტყვიის მთებს შორის, 
ქარაფების გამყარი ხევის პირას, ბარბაროსები წამოეწიენ ვე-
ლიტებს. ისმოდა ფეხის ხმა და ნაღარის დგერა. კართაგენის 
მთელი სპა უთუოდ წინ იყო. კართგენელები გაუყვნენ ჭიუხის-
კენ. იგი გადადიოდა ველში, რომელსაც ნაჯახის მოყვანილობა 
ჰქონდა და სალი კლდეებით იყო შემოზღუდული. ბარბაროსები 
დაედევნენ ქვეითებს. გამოქანებულ ხარებთან ერთად შორიდან 
მორბოდნენ არულ-დარეული კართაგენელები. გამოჩნდა მეწა-
მულმოსასხამიანი კაცი. ეს ჰამილკარი იყო. მის სახელს გაჰყ-
ვიროდნენ. ბარბაროსთ სიშმაგე და სიხარული გაუორკეცდათ. 
ზოგნი ხეობის კიდეში შედგნენ, შეეზარათ შესვლა თუ სიფრთ-
ხილის გამო შეჩერდნენ; მაგრამ ტყეს შეფარებული მხედრები 
მოცვივდნენ, შუბის ძგერებითა და ხმლების ტრიალით შერეკეს 
ისინი ველზე.

ამოდენა ზღვა ხალხი ერთხანს ჩოჩქოლებდა და შემდეგ გა-
ყუჩდა. გზას ვერ პოულობდნენ.
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ვინც ხევის სიახლოვეს იდგა, უკან გაბრუნდა, მაგრამ გასას-
ვლელი აღარ ჩანდა. მეწინვეებს შეუძახეს – გზა განაგრძეთო. 
ისინი მთას შეეჯახნენ. დანარჩენები შორიდან ლანძღავდნენ 
თანამებრძოლებს, რომელთაც გზა ვერ გაეგნოთ.

როგორც კი ბარბაროსები თავქვე დაეშვნენ, კლდეს ამო-
ფარებულმა კართაგენელებმა ძალაყინებით დააგორეს ლო-
დები. ციცაბო ფერდზე დაქანებულმა უზარმაზარმა ლოდებმა 
მთლად ჩახერგეს ვიწრო ყელი.

მინდვრის ბოლოს ორწოხი იყო, აქა-იქ ნაპრალებით დასერი-
ლი. იგი ღარტაფს უერთდებოდა, ღარტაფი კი გადადიოდა ზე-
განში, სადაც პუნიკური ლაშქარი იდგა. ვიწრო ჭიუხზე, ზღუ-
დედ აღმართულ კლდეზე, წინასწარ ჩამოეკიდათ კიბეები და 
მაღლა აცოცდნენ. ზოგი ხრამში ჩაეშვა და დანარჩენებმა თო-
კებით ამოათრიეს ისინი. ფეხქვეშ მოძრავი ქვიშა ჰქონდათ და 
კალთა ისე იყო წაფერდებული, რომ მუხლებზე ხოხვითაც კი 
ვერ შეძლეს ამოძრომა. ის იყო ბარბაროსებიც გაჩნდნენ, რომ 
ზეციდან ჩამოვარდნილი კედელივით დაეშვა მათ წინ ორმოცწ-
ყრთიანი ტიხარი, რომელსაც ორწოხის შესაფერი განი ჰქონდა.

სუფეტის ჩანაფიქრი განხორციელდა. ბარბაროსები მთებს 
არ იცნობდნენ, წინამავლებმა სხვები წაიყოლიეს. ძირში მოვიწ-
როებული კლდეები ადვილად იშლებოდა. ბარბაროსები გარ-
ბოდნენ. თვალსაწიერზე ჰამიკლარის ლაშქარი მოჩანდა. მისი 
მებრძოლები ისე გაკიოდნენ, თითქოს დიდი გასაჭირი დასდ-
გომოდათ. სუფეტის ველიტთაგან მხოლოდ ნახევარი გადარჩა. 
ადვილი შესაძლებელი იყო მთლად დაღუპულიყვნენ, მაგრამ 
ოც ამდენ მსხვერპლსაც გაიღებდა ბარკა თავისი განზრახვის 
მისაღწევად.

ერთმანეთზე მიჯრილი ბარბაროსები გათენებამდე აწყდე-
ბოდნენ მინდვრის კიდეებს, კლდეებზე ხელის ფათურით ეძებ-
დნენ გასაღწევს.

როგორც იქნა, ინათა. ბარბაროსებს ირგვლივ ერტყმოდა შუ-
ბებივით წამახული თეთრი ჭიუხების გალავანი. გამარჯვების 
არავითარი იმედი არ იყო. ამ მიყრუებული ადგილიდან გასასვ-
ლელი ორივე გზა დაეგმანათ კართაგენელებს, ერთი – ტიხრით, 
მეორე – ლოდებით. ბარბაროსებმა უსიტყვოდ გადახედეს ერ-
თმანეთს და ჩაიკეცნენ, ქუთუთოები დაუმძიმდათ, საშინელმა 
სიცივემ დაზრინათ ტანში.
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წამოიჭრნენ და კლდეებს ეცნენ. ყველაზე პატარა ლოდის 
დაძვრაც კი ვერ შეძლეს, ისე იყო ჩაჭედილი სხვებში. ცდი-
ლობდნენ, ჩაბღაუჭებოდნენ მათ და მაღლა ახოხებულიყვნენ, 
მაგრამ ფეხს ვერ იკიდებდნენ ამობურცულ და წყლტუ ქვებზე. 
ხევის ორივე მხრიდან მიწის გათხრა იფიქრეს. იარაღები ჩაატ-
ყდათ ხელში. კარვის დედაბოძებით დიდი კოცონი გააჩაღეს, 
მაგრამ მთას ხომ ვერ დაწვავდა ცეცხლი.

შემდეგ ზღუდეს მოუბრუნდნენ. ტიხარში ჩასობილი იყო 
ქაცვივით წაწვეტებული და ჯაგრისის ძგვიტებივით ხშირი 
სამსჭვლები. ბარბაროსები ისე გაავდნენ, რომ მაინც ეძგერნენ 
ტიხარს. ხერხემლამდე გაატანა ლურსმნებმა, დანარჩენები მათ 
დააცხრნენ ზევიდან. მერე ყველანი ჩამოცვივდნენ, საზარელ 
რტოებს შეატოვეს ხორცის ნაფლეთები და სისხლში გათხვრი-
ლი თმის ბღუჯები.

ოდნავ ჩაუცხრათ გახელება და საჭმელი მოიკითხეს. როქის 
სპის საპალნეები გაბნეულიყო, ორიოდე დღის საგზალი შერჩე-
ნოდათ მხოლოდ. ზოგს არაფერი არ გააჩნდა. ისინი სამხრეთის 
დაბების დანაპირებ აღალს მოელოდნენ. 

ხევში ბარბაროსთა შესატყუებლად მორეკილი ხარები 
ირეოდნენ.. მეომრები ლახვრებით დაერივნენ მათ. შეექცნენ. 
ფაშვი რომ ამოიყორეს, გონება დაუდინჯდათ.

მეორე დღეს ყველა ჯორი დაკლეს, ორმოცივე გაატყაცეს, 
შიგნეული მოხარშეს, ძვლები დახრეს. სასოწარკვეთილებამ 
იკლო. ტუნისის ლაშქარი, უეჭველია, შეიტყობდა მათ გასაჭირს 
და საშველად გამოსწევდა.

მეხუთე საღამოს შიმშილი გამძვინვარდა. მთლად დაღრღ-
ნეს ხმლების აშურმები და ღრუბელი, რომელიც მუზარადს შიგ-
ნიდან ჰქონდა არშიად ამოდებული.

ორმოცი ათასი კაცი ირეოდა ცხენთა სარბიელივით მთებით 
შემოზღუდულ მინდორზე. ზოგი ტიხართან ან კლდის ძირთან 
იდგა. სხვები უთავბოლოდ დაეხეტებოდნენ ტაფობში. ვაჟკა-
ცები თვალს არიდებდნენ ერთმანეთს, ჯაბანნი ეძებდნენ ძალ-
გულოვანთ, მაგრამ მათ შველა არ შეეძლოთ.

ჭირისა და სნების შიშით ველიტები საჩქაროდ დამარხეს. სა-
მარეები უცებ გადაიქელა. ბარბაროსები ღონემიხდილნი ეყარ-
ნენ მიწაზე. ხანდახან თუ ჩაივლიდა ომში ნაცადი რომელიმე 
მებრძოლი. ღრიალით წყევლა-კრულვას უთვლიდნენ კართა-
გენს, ჰამილკარს და მათოს, თუმც მას ბრალი არ მიუძღოდა 
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მათ უბედურებაში. ასე ეგონათ, ტანჯვა შეუმცირდებოდათ, 
სხვებსაც რომ გაეზიარებინა მათი ხვედრი. გმინავდნენ. ზოგი 
ჩუმად იცრემლებოდა ბალღივით.

მეთაურებთან მიდიოდნენ, ევედერებოდნენ, რაიმე იღონე-
თო, შეგვიმსუბუქეთო გასაჭირი. ისინი ხმას არ იღებდნენ, ანდა 
ბრაზმორეულნი ქვას დაავლებდნენ ხელს და სახეში ესროდნენ 
მეომრებს.

ზოგნი საგულდაგულოდ ინახავდნენ მიწაში ჩაფლულ მა-
რაგს: რამდენიმე მუჭა ინდისხურმას და ფქვილს. ღამღამობით 
მოსასხამს წაიფარებდნენ თავზე და ჩუმად ჭამდნენ. ვისაც ხმა-
ლი შერჩენოდა, ამოწვდილი ეჭირა ხელში. ყველაზე მეტად უნ-
დონი მთას მიყრდნობოდნენ და იდგნენ ფეხზე.

მებრძოლები ამტყუნებდნენ და ემუქრებოდნენ მეთაურებს. 
ოტარიდს მაინც არ ეშინოდა გამოჩენა. ბარბაროსის უტეხი სი-
ჯიუტით დღეში ოცჯერ მაინც გასწევდა შორს, კლდეებისკენ 
და ყოველ წასვლაზე იმედი ჰქონდა, რომ ქარაფები გადაად-
გილებული დახვდებოდა. დაიარებოდა და დაარხევდა განიერ 
მხრებს, ტყავი ჰქონდა წამოსხმული, გაზაფხულის პირს ბუნა-
გიდან გამობაჯბაჯებულ დათვს ჰგავდა ოტარიდი, თოვლი თუ 
გალხვაო, – ამის შეტყობა სურდა თითქოს.

ბერძნებით გარშემორტყმული სპენდიუსი კლდის ერთ-ერთ 
ეხში დამალულიყო. ისე დაშინდა, რომ ხმა დაარხია თავისი სიკ-
ვდილის შესახებ.

ბარბაროსები საშინლად ჩამოხმნენ, კანი მოლურჯო ლაქე-
ბით დაეფარათ. მეცხრე საღამოს სამი იბერიელი მოკვდა.

მათი თანამოძმენი დაფეთდნენ და მიიმალნენ. გარდაცვ-
ლილთ სამოსელი შემოაძარცვეს. გაშიშვლებული თეთრი გვა-
მები მზეზე ეყარა ქვიშაში.

გარამელებმა წრიალი იწყეს მათ ირგვლივ. ისინი უდაბნო-
ში ცხოვრებას იყვნენ შეგუებულნი და არავითარი ღმერთი 
არ სწამდათ. ბოლოს ტომის უხუცესმა ანიშნა მათ. გარამელ-
ნი გვამებზე წაიხარნენ, დანებით ზოლებად ამოაჭრეს ხორცი. 
შემდეგ ჩაცუცქდნენ და მიირთვეს. სხვები შორიდან შესცქე-
როდნენ. შეშფოთებულ მეომრებს ყვირილი აღმოხდათ, მაგრამ 
სულის სიღრმეში შენატროდნენ მათ გამბედაობას.

ნაშუაღამევს ზოგი მათგანი მიუჩოჩდა კაციჭამიებს. სურ-
ვილს არ ამხელდნენ, თავს იკატუნებდნენ, თითო ლუკმა ით-
ხოვეს, ვითომდა გასასინჯად. გულმაგარნი ბაძავდნენ გარამე-
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ლებს. კაციჭამიათა რიცხვმა იმატა. მალე მთელი ბრბო შეიყა-
რა. ზოგს ცივი ხორცი რომ შეეხო ტუჩებზე, ხელები ჩამოუც-
ვივდა; ზოგი, პირიქით, სიამოვნებით სანსლავდა.

სხვების ასაყოლიებლად ერთმანეთის შეგულიანება იწყეს. 
ვინც ადრე იუარა, ისინი გარამელებთან მივიდნენ და აღარც 
მობრუნებულან უკან. ნაკვერჩხლებზე შებრაწეს მახვილის 
წვერზე წამოგებული ნაჭრები, მტვერში აწებდნენ, ამარილებ-
დნენ თითქოს და საუკეთესო ლუკმებისთვის დაობდნენ. სამი 
გვამი გაათავეს. ბარბაროსებმა თვალი მოავლეს მინდორს, 
საჭმელს ეძებდნენ.

აკი ჰყავდათ უკანასკნელ ბრძოლაში დატყვევებული 
ოცი კართაგენელი! კაციშვილს არ შეუნიშნავს ისინი, სად-
ღაც გაქრნენ. მათი შეჭმით შურსაც იძიებდნენ, როგორ-
მე ხომ უნდა ეცოცხლათ! რაკი გემო გაუგეს ლეშს, მადაც                                                              
გაეხსნათ. შიმშილით ხომ არ დაიხოცებოდნენ. დაკლეს თუ-
ლუხ ჩები, მეჯინიბეები, როქის სპის ყველა ფარეში. ყოველდღე 
ხოცავდნენ ხალხს. ზოგნი ბევრს ჭამდნენ, ძალა მოიკრიბეს და 
აღარ ჭმუნავდნენ.

მარაგი მალე გამოელიათ. დაჭრილებსა და სნეულებზე მიდ-
გა ჯერი. სულ ერთია, მაინც ვერ გამომჯობინდებიან, ჯობს მათ 
ტანჯვას ბოლო მოეღოსო, – ამბობდნენ. როგორც კი ვინმე წა-
ბარბაცდებოდა, ყველანი გაკიოდნენ, ამის საქმე წასულია, უკე-
თესია, სხვებს წაადგესო. დავრდომლთა სიკვდილი რომ დაეჩ-
ქარებინათ, ცბიერობდნენ, იპარავდნენ მათი არჩივი ცოდვილი 
კერძის უკანასკნელ ნარჩენებს, თითქოსდა უნებურად ფეხს 
აბიჯებდნენ ავადმყოფებს. მომაკვდავთ სურდათ ეჩვენებინათ, 
კარგად ვართო, და ხელებს შლიდნენ, წამოიწეოდნენ, იცინოდ-
ნენ. გულწასულნი გონს მოდიოდნენ ბლაგვი მახვილის შეხები-
სას, როცა ხელ-ფეხს კვეთდნენ მათ. ზოგჯერ კაცს კლავდნენ 
საჭიროების გარეშე, სისასტიკის გამო, თავიანთი შმაგი სურვი-
ლების დასაოკებლად.

ზამთრის მიწურულს ამ ადგილებისთვის ჩვეული მოთბო და 
შეხუთული ნისლი ჩამოწვა. მეთოთხმეტე დღეს ამინდის ცვლი-
ლებას მოჰყვა სიკვდილიანობა. მთებით შემოკავებული ტენი-
ანი ჰაერი შეხურდა. საოცარი სისწრაფით იხრწნებოდა გვამე-
ბი. ჟინჟღლავდა, ცხედრები იცვარებოდა და ლპებოდა. მალე 
მთელი მინდორი თხრამლიან იარას დაემსგავსა. მოთეთრო ოხ-
შივარი რიალებდა მაღლა ჰაერში. იგი კანში აღწევდა, ცხვირში 
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სცემდა და თვალებს უცრემლავდა მებრძოლთ. ბარბაროსებს 
ეგონათ, თანამოძმეთა უკანასკნელი ამოსუნთქვაა ეს და მათ 
სულებს ვხედავთო. უსაზღვრო ზიზღმა აიტანა ისინი. აღარ 
სურდათ მძორი, სიკვდილი უჯობდათ ამას.

ორი დღის შემდეგ გამოიდარა და კვლავ იგრძნეს შიმშილი. 
თითქოს შიგანს უგლეჯდნენ მარწუხებით, იკრუნჩხებოდნენ, 
მიწის ბელტებს იტენიდნენ პირში, ხელებს იკბენდნენ და გიჟუ-
რად ხარხარებდნენ.

წყურვილმა კიდევ უფრო გააწამა ბარბაროსები. წვეთი 
წყალი არ გააჩნდათ, მეცხრე დღეს აქეთ ყველა რუმბი ცარი-
ელი იყო. წყურვილის მოსაკლავად მეომრები ენაზე იდებდნენ 
სარტყლებზე დამაგრებულ ლითონის ქაცვებს, სპილოს ძვლის 
ბუნიკებს, მახვილის პირს. ყოფილმა მექარავნეებმა ბაწარი წა-
იჭირეს მუცელზე. სხვანი ქვებს ლოკავდნენ ან თითბრის ჩაჩქ-
ნებში გაგრილებულ შარდს სვამდნენ. ბარბაროსები მოუთმენ-
ლად ელოდნენ ტუნისის ლაშქარს. მათი ვარაუდით, ამდენ ხანს 
დაყოვნება ჯარის მალე გამოჩენას მოასწავებდა. გარდა ამისა, 
მათოს სიმამაცის ამბავი რომ იცოდნენ, ასე არ მიატოვებდა 
თავის ლაშქარს. `ხვალ მოვლენ!~ – ამბობდნენ ბარბაროსები. 
ხვალე ხვალეს მისდევდა.

თავდაპირველად ლოცულობდნენ, აღთქმას დებდნენ, ათას-
გვარ თილისმას მიმართავდნენ. ახლა ღვთაებათა მიმართ სი-
ძულვილის მეტს არაფერს გრძნობდნენ. ცდილობდნენ გული-
დან ამოერეცხათ რწმენა, რომ ამით შური ეძიათ ღმერთებზე.

მშფოთვარე ხალხი ადრე იღუპებოდა. აფრიკელები გალებ-
ზე უფრო ამტანნი აღმოჩნდნენ. ზარქსასი ბალეარელთ შორის 
გაშოტილიყო, თმები მკლავზე გადაეგდო და იწვა გარინდებუ-
ლი. სპენდიუსმა ფართოფოთლებიანი წვნიანი მცენარე იპოვა, 
სხვები რომ არ შეცილებოდნენ, განაცხადა – შხამიანიაო – და 
წუწნიდა.

მეომრები ისე მისუსტდნენ, რომ ქვა ვერ მოექნიათ მოფრე-
ნილი ყორნებისთვის. ხანდახან, როცა კრავიჭამია დააცხრებო-
და ლეშს და ჯიჯგნიდა, კაცი მიხოხდებოდა მასთან, კბილებში 
დანა ჰქონდა გაჩრილი; ბარბაროსი ცალ ხელს დაიბიჯგებდა, 
მიზანში ამოიღებდა ფრინველს და ესროდა დანას. თეთრ-
ბუმბულიან მტაცებლს ჩქამი დააფრთხობდა, შეჩერდებოდა, 
ზვირთებში ჩაფლულ თევზიყლაპიასავით მშვიდად მიმოიხე-
დავდა და კვლავ ჩაყოფდა მძორში თავის საზარელ ყვითელ 
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ნისკარტს. იმედდაწურული კაცი პირქვე ვარდებოდა მტვერში. 
ზოგმა ქამელეონს მიაგნო, ზოგმა გველს. რა აცოცხლებდათ და 
– სიცოცხლის სიყვარული. ერთ აზრს ჩაბღაუჭებოდნენ, ნების-
ყოფა დაეძაბათ, არსებობას იყვნენ მიჯაჭვულნი და მართლაც 
გაუხანგრძლივდათ სიცოცხლე.

ყველაზე გამძლენი ერთმანეთის სიახლოვეს, მკვდრებს შო-
რის წრიულად დამსხდარიყვნენ შუა მინდორში, მოსასხამებში 
გახვეულიყვნენ და უჩუმრად მისცემოდნენ სევდას.

ქალაქში დაბადებულებს აგონდებოდათ ხმაურიანი ქუჩები, 
დუქნები, თეატრები, აბანოები და სადალაქოები, სადაც უამ-
რავ ამბავს მოჰკრავ ყურს. სხვებს ელანდებოდათ სოფლები. 
ჩამავალი მზის შუქზე ოქროსფრად ღელავდა ჯეჯილი და გო-
რაკებს მიუყვებოდნენ ნაპატიები ხარები, რომელთაც უღელი 
ჰქონდათ ქედზე. მოგზაურები წყალსატევებს ნატრობდნენ, 
მონადირენი ტყეებს იხსენებდნენ; მრავალომგადახდილი მეომ-
რები ბრძოლებზე ფიქრობდნენ. ბურანში იყვნენ გახვეულ-
ნი, აზრი სიზმრის ხატოვანებასა და მიმზიდველობას იძენდა, 
უეცრად ჩვენებები ეცხადებოდათ; მთის გადასერვა სურდათ 
და გასასვლელს ეძებდნენ გასაქცევად. სხვებს ეგონათ, რომ 
ქარიშხალში ხომალდს უძღოდნენ; ზოგი ღრუბლებში პუნიკურ 
ლაშქარს ხედავდა და უკუიქცეოდა შეშინებული; ზოგმა ღრე-
ობაზე წარმოიდგინა თავი და მღეროდა..

ბევრ მათგანს უცნაურად აჰკვიატებოდა ერთი და იგივე 
სიტყვა ან ერთი და იგივე ქცევა. შემდეგ, თავს რომ წამოსწევ-
დნენ და ერთმანეთს გადახედავდნენ, ქვითინით იხრჩობოდნენ 
გატეხილი და განადგურებული სახეების დანახვაზე. ზოგიერ-
თი უკვე აღარ იტანჯებოდა. დროის მოსაკლავად ერთმანეთს 
მოუთხრობდნენ თავს გარდახდილ ფათერაკებს.

   ყველასთვის ცხადი და გარდაუვალი იყო სიკვდილის სიახ-
ლოვე. რამდენჯერ შეეცადნენ გვირაბის გაჭრას! გამარჯვებუ-
ლებს რომ თათბირი შესთავაზონ? მაგრამ რა გზით? ჰამილკა-
რის ასავალ-დასავალი არ იცოდნენ.

ღარტაფიდან მონაბერი ქარი ტიხარს ზემოდან ტალღებად 
ისროდა დაბლიდან ახვეტილ ქვიშას. ბარბაროსთა თმები და 
ლაბადები ისე დაეფარა ქვიშას, თითქოს მიწას მათი დასამა-
რება მოსურვებოდა, ამოზიდულიყო და წაჰხუროდა ზემოდან. 
არაფერი არ იძვროდა. მხოლოდ მარადიული მთა მაღლდებოდა 
დღითი დღე თითქოს.
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ზოგჯერ ჩიტუნების გუნდი ფრთების ფათქუნით გადაევ-
ლებოდა ლურჯ ცას, გაინავარდებდა უსასრულო სივრცეში. 
განწირულები თვალებს ხუჭავდნენ, რომ არ დაენახათ ზეცის 
თავისუფალი ბინადარნი.

ჯერ ყურები უწიოდათ, მერე ფრჩხილები ჩაუშავდათ, სიცი-
ვე ჩაუდგათ მკერდში. გვერდზე გადაბრუნდებოდნენ და სულს 
ღაფავდნენ ყვირილ-წივილის გარეშე.

მეცხრამეტე დღეს დახოცილი იყო ორი ათასი აზიელი, არ-
ქიპელაგიდან მოსული ათას ხუთასი მებრძოლი, რვა ათასი ლი-
ბიელი, ყველაზე ახალგაზრდა მეომრები და კიდევ სხვა ტომები 
ერთიანად. სულ ოცი ათასი კაცი, ლაშქრის ნახევარი იყო გაჟ-
ლეტილი.

ოტარიდს ორმოცდაათი მებრძოლიღა შერჩა. ის-ის იყო თა-
ვის მოკვლა და ტანჯვისთვის ბოლოს მოღება გადაწყვიტა, რომ  
მთის  მწვერვალზე ვიღაც გამოჩნდა.

იგი ისე მაღლა იდგა, რომ ქონდრის კაცს ჰგავდა. ოტარიდმა 
მაინც გაარჩია მის მარცხენა ხელში სამყურა ბალახის მოყვანი-
ლობის ფარი და წამოიძახა: ̀ კართაგენელი!~ მინდორში, ტიხარ-
თან და კლდეებქვეშ მოკალათებული ბარბაროსები წამოიშალ-
ნენ. კართაგენელი ფლატის კიდეში მიმოდიოდა. ბარბაროსები 
ქვემოდან შესცქეროდნენ მას.

სპენდიუსი ხარის თავს დასწვდა, ორი ქამარი გვირგვინად 
შეკრა, რქებზე დაამაგრა და სარზე წამოაგო თავი. ეს მშვიდო-
ბიანი ზრახვების ნიშანი იყო. კართაგენლი გაქრა. ბარბაროსე-
ბი ელოდნენ.

საღამოს ქარაფს მოწყვტილ ქვასავით ზემოდან ჩამოვარდა 
გრაგნილი. ეს იყო ალმასის სამი ვარსკვლავით შემკული წითე-
ლი ტყავის აშურმა. შუაში დატვიფრული ჰქონდა დიდი საბჭოს 
ნიშანი – პალმის ქვეშ მობალახე ცხენი. ასე უპასუხა ჰამილკარ-
მა ბარბაროსთ, მან საშვი გამოგზავნა.

აღარაფრის აღარ ეშინოდათ. მათი ხვედრის ყოველგვარ 
ცვლილებას ტანჯვა-ვაების დასასრული უნდა მოჰყოლოდა. 
ბაბაროსები უნაპირო სიხარულმა აიტანა. ერთმანეთს ეხვეოდ-
ნენ, იცრემლებოდნენ. სპენდიუსმა, ოტარიდმა, ზარქსასმა, 
ოთხმა იტალიელმა, ზანგმა და ორმა სპარტელმა დესპანობა 
იკისრეს. ლაშქარი დაეთანხმა მათ, მაგრამ არ იცოდნენ, რა 
გზით გაეღწიათ აქედან.
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კლდეების მხარეს საშინელი გრუხუნი გაისმა. უზარმაზარი 
ლოდი შეირყა და ჩამოვარდა. ბარბაროსთაგან ლოდები ხელშე-
უვალი იყო, მათი წაფერდება ჭირდა. გარდა ამისა, ისინი ვიწ-
რო ხევში იყვნენ ჩაჭედილი. ზემოდან კი ძლიერი დარტყმა კმა-
როდა მათ გადმოსაგორებლად. კართაგენელებმა უბიძგეს და 
ალიონზე ველი მთლად დახერგილი იყო. ლოდები ნანგრვებად 
ქცეული უშველებელი კიბის საფეხურებს ჰგავდნენ.

ბარბაროსებმა ვერ შეძლეს აძრომა. მაშინ ზემოდან კიბეები 
ჩამოუშვეს. ყველანი ერთად ეცნენ კიბეებს. ფილაკვნის ზათქმა 
უკუაგდო ისინი. ათი კაცი აიყვანეს მხოლოდ.

კართაგენელებმა აქეთ-იქით ბადრაგად ამოუყენეს მათ 
კლინაბარები. ბარბაროსები ცხენის გავას ეყრდნობოდნენ თა-
ვის შესამაგრებლად.

ადრინდელი სიხარული გაქრა და შფოთმა მოიცვა წარგზავ-
ნილები. ჰამილკარის მოთხოვნები სასტიკი იქნება ალბათ.

– მე დაველაპარაკები! – აშოშმინებდა მათ სპენდიუსი. თან 
წაიტრაბახა – სიტყვა-პასუხი მივარგა, ლაშქრის საკეთილდ-
ღეოდ წავიყვან საქმესო.

ყოველ ჩირგვთან გუშაგი იყო ჩასაფრებული. ისინი მიწას გა-
ნერთხნენ, სპენდიუსის მხარზე გადაკიდებული წითელი აშურ-
მა როცა დაინახეს.

პუნიკურ ბანაკს რომ მიაღწიეს, ბრბო შემოერტყათ გარს. 
ყური მოჰკრეს ჩურჩულსა და სიცილს. ერთი კარვის კალთა გა-
დაიხსნა.

კარვის სიღრმეში სკამზე იჯდა ჰამილკარი. მის სიახლოვეს 
დაბალ ტაბლაზე გაშიშვლებული ხმალი ელავდა. სუფეტს სარ-
დლები შემოსჯარვოდნენ.

ბარბაროსების დანახვაზე უკან გადაიწია, მერე გადმოიხარა 
და დააკვირდა მათ.

გუგები გაფართოებოდათ, ამოღამებული თვალის უპეები-
დან ყურებს სწვდებოდა შავი წრეები. ღრმა ნაოჭებით დაღა-
რულ ჩამომხმარ ლოყებს შუა წაგრძელებოდათ გალურჯებული 
ცხვირი; მომჩვარული კანი ასპიტისფერ ჭუჭყს დაეფარა, ტუ-
ჩები ჩაყვითლებულ კბილებს შესწებებოდა. ისეთი სიმყრალე 
ამოსდიოდათ პირიდან, რომ ღრიჭოდ დატოვებული სამარხი 
ეგონებოდა კაცს. ცოცხალი ლეშები იყვნენ.

შუა კარავში, მეთაურების ფეხმოსართხმელ ჭილობზე, ოხ-
შივარი ასდიოდა გოგრას. ბარბაროსები მთელი ტანით აცახ-
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ცახდნენ, მზერა ვერ მოაცილეს მას, თვალზე ცრემლი მოად-
გათ. მაინც იკავებდნენ თავს.

ჰამილკარი შებრუნდა, ვიღაცას გამოელაპარაკა. მაშინ კი 
ყველანი დააცხრნენ საჭმელს, პირქვე ჩაემხნენ. სახე ქონით 
გაეზინზლათ, სიხარულის ქვითინს ერთოდა ყბების კაპუნი. 
კართაგნელებს ისინი არ შებრალებიათ, მაგრამ გაოცების 
გამო დააცალეს დამშეულებს კარდლის ამოთავება. როცა წა-
მოიშალნენ, ჰამილკარმა აშურმიანს ანიშნა, – თქვიო. დამფრთ-
ხალი სპენდიუსი ალუღლუღდა.

ჰამილკარი უსმენდა, თან ატრიალებდა თითზე წამოცმულ 
ოქროს ბეჭედს, რომლითაც აშურმაზე გერბი დაეტვიფრა. ძირს 
დააგდო ბეჭედი. სპენდიუსი იმავ წამს დასწვდა. ბატონის წინ 
რომ აღმოჩნდა, მასში კვლავ გაიღვიძა მონურმა ჩვევამ. დანარ-
ჩენები აძაგძაგდნენ, ითაკილეს მისი უღირსი ქცევა.

მაგრამ ბერძენმა ხმა აიმაღლა, ილაპარაკა ჰანონის ბოროტ-
მოქმედებებზე. იცოდა, რომ ის მტრობდა ბარკას. ცდილობდა 
მისთვის თავი შეეცოდებინა, წვლილად მოუთხრო თავისი თა-
ნამოძმეების გასაჭირი, როქის სპის ერთგულებაც მოაგონა. 
კარგა ხანს იქაქანა. ლაპარაკობდა სხაპასხუპით, ცბიერად და, 
ცოტა არ იყოს, უკმეხადაც კი. ბოლოს ისე აღეგზნო, რომ თავი 
დაკარგა.

ჰამოლკარმა მიუგო – თქვენს მობოდიშებას შევიწყნარებო. 
ზავი ჩამოვარდება, საბოლოო ზავი! მაგრამ ათი მძევალი მოით-
ხოვა. მძევლებს მე თვითონ შევარჩევ, იარაღაყრილნი უნდა იყ-
ვნენ, ტუნიკაც კი არ უნდა ეცვათო.

ელჩები არ ელოდნენ ასეთ ლმობიერებას.
– ოცს მოგგვრით, თუ ინებებ, ბატონო! – წამოიძახა სპენ-

დიუსმა.
– არა, ათი კმარა, – მშვიდად უპასუხა ჰამილკარმა.
ისინი გარეთ გავიდნენ მოსათათბირებლად. განმარტოვდ-

ნენ თუ არა, ოტარიდი მსხვერპლად გასაწირავ თანამებრძო-
ლებს გამოესარჩლა. ზარქსასმა უსაყვედურა სპენდიუსს;

– რატომ არ მოკალი? შენ გვერდით ეგდო მისი ხმალი!
– ის მომეკლა?! – სპენდიუსმა ზედიზედ გაიმეორა, – ის! ის! 

– თითქოს შეუძლებელს სთხოვდნენ ან ჰამილკარი ყოფილიყოს 
უკვდავი.

სისუსტე ისე მოერიათ, რომ მიწაზე გაწვნენ. არ იცოდნენ, 
რა ეღონათ.
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სპენდიუსი ამხანაგებს არწმუნებდა, დავუთმოთო. ბოლოს 
მათ კვერი დაუკრეს ბერძენს და ყველანი კარავში შებრუნდნენ.

სუფეტმა რიგრიგობით ხელი ჩამოართვა ბარბროსებს, ათი-
ვეს ცერზე წაუჭირა ხელი, მერე სამოსელზე შეიხოცა, შეეზა-
რა მათი მწვირიანი და ქონით გაპოხილი კანის შეხება. შემდეგ 
იკითხა:

– თქვენ ყველანი ბარბაროსთა თავკაცები ხართ და ყველას 
მაგიერ შემომფიცეთ?

– ჰო! – უპასუხეს.
– ძალდაუტანებლად? ნამდვილად სულითა და გულით 

გსურთ აღთქმულის განხორცელება?
ბარბაროსები ირწმუნებოდნენ, თანამოძმეებთან იმიტომ 

ვბრუნდებით, დანაპირები შევასრულოთო.
– ძალიან კარგი! ჩემ და თქვენ შორის, ბარბაროსთა წარმოგ-

ზავნილებს შორის, მომხდარი შეთანხმების საფუძველზე ამო-
მირჩევიხართ, დარჩებით ჩემთან!

სპენდიუსი გულწასული დაეცა ჭილობზე. ბარბაროსებმა 
თითქოს მიატოვეს იგი, განზე გადგნენ და ერთად შეჯგუფდ-
ნენ. სიტყვა არ თქმულა, არავის დაუჩივლია.

***

   თანამბრძოლები დიდხანს ელოდნენ წარგზავნილებს, მაგ-
რამ ისინი არ ჩანდნენ და ჯარმა იფიქრა – გვიღალატესო. მეომ-
რებს Eეჭვიც არ ეპარებოდათ, რომ სუფეტმა გადაიბირა მათი 
ელჩები.

კიდევ ორ დღეს შეიცადეს. მესამე დილას გადაწყვეტილება 
მიიღეს. ტილოს ნაფლეთებს საფეხურებივით გარდიგარდმო 
გადაასკვნეს თოკები, შუბები, ქეიბურები და ახოხდნენ. უკან 
მოიტოვეს სამ ათასამდე დავრდომილი და დაიძრნენ, რათა ტუ-
ნისის ლაშქარს შეერთებოდნენ.

ტაფობის ზემოთ ჯაგებით დაფარული ზეგანი იყო. ბარბა-
როსებმა კვირტები შესანსლეს. შემდეგ ცერცვის ნათესებში 
მოხვდნენ. ყველაფერი ისე გაცამტვერდა, თითქოს კალიების 
ღრუბელს გადაევლო ველზე. სამი საათის შემდგომ მიაღწიეს 
მეორე ზეგანს, რომელსაც ამწვანებული გორაკი ეკვროდა.

ოკრობოკრო ბორცვებზე ვერცხლისფრად ელავდა ერთმა-
ნეთის შორიახლო დაყრილი ძნები. მზე თვალს სჭრიდა ბარბა-
როსებს და ისინი ძლივს არჩევდნენ ქვემოთ რაღაცას შავსა და 
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დიდს, რომელსაც ძნები გადაჰქონდა. შემდეგ კონები მაღლა 
აიზიდა, თითქოს გადაიფურჩქნა. თურმე ეს იყო შიშისმგვრე-
ლად შეიარაღებული სპილოების ხუხულებზე დასობილი ლახ-
ვრები.

გარდა მკერდზე დამაგრებული მახვილებისა, წამახული 
ეშვებისა, გვერდებზე შემოკრული თითბრის თორნისა და სა-
მუხლეებში ჩატანებული ხანჯლებისა, ხორთუმზე წამოცმული 
ჰქონდათ ტყავის რგოლები, რომლებშიც დიდი ბებუთების ტა-
რები იყო გაჩრილი. სპილოები ერთად დაიძრნენ ველის კიდი-
დან და ორივე მხრიდან გვერდიგვერდ გამოემართნენ.

აუწერელმა ძრწოლამ გააშეშა ბარბაროსები. გაქცევას არ 
ცდილან. გარემოცულნი იყვნენ უკვე.

სპილოებმა გადაქელეს ბარბაროსთა რიგები. მათი მკერ-
დიდან ამოწვდილი მახვილი ორად აპობდა ლაშქარს; სახნისი 
რომ მიწას ამოაბრუნებს, ეშვები ასე თავდაყირა ატრიალებდა 
მებრძოლებს. სპილოები ბარბაროსებს ჭრიდნენ, ჩეხდნენ, ცე-
ლავდნენ ხორთუმებით. მოსიარულე ვულკანებს წააგავდნენ 
კოშკები, საიდანაც ალმოდებული ქეიბურები მოქროდა. არა-
ფერი გაირჩეოდა უზარმაზარი გროვის გარდა, აქა-იქ თეთრ 
ლაქებად ჩანდა ადამიანთა სხეულები. თითბრის ნამსხვრევები 
მონაცრისფრო ფირფიტებს ჰგავდა, წითელი ძაფის მურგივით 
მოჩანდა სისხლის ტბორები. შემზარავი ცხოველები ჯეკნიდნენ 
ადამიანებს და შავ ხნულებს ტოვებდნენ. ყველაზე მძვინვარე 
სპილოს ჯიღიანი ნუმიდიელი მოუძღოდა. იგი საოცარი სისწ-
რაფით ისროდა სათხედებს, თან გამაყრუებლად სტვენდა. ძაღ-
ლივით თვინიერ ვეება ცხოველებს ამ ხოცვა-ჟლეტაში ცალი 
თვალი მისკენ ეჭირათ.

სპილოების წრე ნელ-ნელა შევიწროვდა. ღონემიხდილი ბარ-
ბაროსები აღარ უძალიანდებოდნენ მათ, მალე სპილოები შუა 
მინდორში აღმოჩნდნენ. გასაქანი არ ჰქონდათ, ყალყზე დგე-
ბოდნენ, დრტვინავდნენ, ეშვებს ატაკებდნენ ერთმანეთს. ნარ-
ჰავასმა სწრაფად დაიურვა ისინი. სპილოები შებრუნდნენ და 
გორაკებს მიაშურეს.

მარჯვნივ, ტაფობისკენ გაქცეულ ბარბაროსთა ორმა სინ-
ტაგმამ იარაღი დაყარა, პუნიკური კარვების წინ დაიჩოქა და 
ხელაღპყრობილმა ითხოვა შებრალება.

ისინი გათოკეს, ერთიმეორის გვერდით გააწვინეს მიწაზე და 
მორეკეს სპილოები.
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თითქოს სკივრები იმტვრეოდა, ისმოდა შელეწილ მკერდთა 
მსხვრევის ხმა. თითო ნაბიჯის გადადგმაზე ორ კაცს სრესდა 
სპილო. უზარმაზარი ფეხები ეფლობოდა სხეულებში, სპილო-
ები ბორძიკობდნენ, თითქოს კოჭლობდნენ; სვლას განაგრძობ-
დნენ და ბოლომდე ჩაათავეს ბარბაროსთა რიგები.

ველზე კვლავ არაფერი არ იძვროდა. ღამე ჩამოწვა. ჰამილ-
კარი ტკბებოდა შურისძიების ხილვით. უეცრად შეკრთა.

მარცხნივ, ბექობზე, ექვსასიოდ ნაბიჯზე მან თვალი მოჰკ-
რა ბარბაროსებს. სხვებმაც დაინახეს ისინი. ყველაზე უდრეკი 
ოთხასი მებრძოლი – ეტრუსკები, ლიბიელები და სპარტელები 
– ადრევე გაჭრილიყვნენ მთებში და აგერ აქამდე ვერა ეღონათ 
რა. თანამებრძოლთა გაჟლეტის მერე გადაწყვიტეს კართაგე-
ნელთა რიგები დაეწიოკებინათ. მჭიდროდ დაჯრილნი დაეშვ-
ნენ ფერდობზე. დიდებული სანახავი იყვნენ.

ჯარჩი შეეგება მათ. სუფეტს მეომრები სჭირდება, თან ისე 
აღტაცებულია თქვენი სიმამაცით, რომ ყოველგვარ მოთხოვ-
ნილებათა გარეშე მზადაა შეგიწყნაროთო. ცოტას თუ გამომყ-
ვბით, გიჩვენებთ ადგილს, სადაც საჭმელ-სასმელი დაგხვდება-
თო, – დაატანა კართაგენელმა.

ბარბაროსები გაჰყვნენ და მთელი ღამე ჭამაში გაატარეს. 
კართაგენელებმა ყვედრება დაუწყეს სუფეტს, ბარბაროსებს 
მიკერძოებით ექცევიო.

   კაცმა არ იცის, ჰამილკარი თავისი ლაშქრის დაუცხრო-
მელ სიძულვილს აჰყვა, თუ კარგად შენიღბული ვერაგობა იყო 
ბარბაროსთა შეკედლება. მეორე დღეს თავშიშველი და იარა-
ღაყრილი სუფეტი კლინაბართა რაზმის თანხლებით მივიდა 
ბარბაროსებთან. ბევრი ხალხი მყავს სარჩენი და ყველას ვერ 
შეგიფარებთ, თან მეომრები მჭირდება. როგორ შევარჩიო უკე-
თესები, არ ვიციო, – განაცხადა და ბარბაროსთ შესთავაზა: 
სამკვდრო-სასიცოცხლოდ შეეტაკეთ ერთმანეთს, რათა გამარ-
ჯვებულები განსაკუთრებულ რაზმში მიგიღოთ, სხვაგვარ და-
ღუპვას ასეთი სიკვდილი სჯობსო. შემდეგ თავისი მებრძოლები 
განზე გაწია, რადგან პუნიკური ალმები ცის დასალიერს ფა-
რავდა და ბარბაროსებს დაანახვა ერთ რიგად ჩამწკრივებული 
ნარჰავასის ასოთხმოცდაცხრამეტი სპილო. ისინი ხორთუმებ-
ზე დამაგრებულ მახვილებს იქნევდნენ და წალდმომარჯვებულ 
გოლიათებს ჰგავდნენ.
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ბარბაროსებმა უსიტყვოდ გადახედეს ერთმანეთს. გადა-
ფითრდნენ. სიკვდილი კი არ აშინებდათ, ძრწოლას ჰგვრიდათ 
საზარელი პირობა, ურომლისოდაც მიუსაფარნი რჩებოდნენ.

ზიარმა ყოფა-ცხოვრებამ სათუთი მეგობრობა ჩანერგა მათ 
შორის. უმეტესობისთვის ბანაკი იყო მამულის მაგიერი. ოჯა-
ხურ სითბოს მოკლებულებს თანამებრძოლებზეE გადაჰქონ-
დათ ალერსის მოთხოვნილება; ვარსკვლავების შუქზე ეძინათ 
ერთმანეთის გვერდით, ერთ მოსასხამქვეშ. ქვეყნის ზურგზე 
უგზო-უკვლოდ ხეტიალის დროს, სიკვდილისა და ხიფათის პი-
რისპირ მათ შორის საოცარი ტრფობა ჩაისახა. გაჩნდა ქორ-
წინებაზე არანაკლებ მყარი სამარცხვინო ურთიერთობანი. 
ომის ქარცეცხლში უფრო ძლიერი მებრძოლი იცავდა ჭაბუკს, 
ეხმარებოდა უფსკრულებზე გადახტომისას, ოფლს სწმენდდა 
ციებ-ცხელებით გახურებულ შუბლზე, საჭმელს იპარავდა მის-
თვის. მეორე კი, გზის პირას ნაპოვნი და შეკედლებული ბავშ-
ვი, შემდეგ როქის მეომრად ქცეული, მეგობარს ერთგულებაზე 
სინაზეს აგებებდა პასუხად და მეუღლის სიამტკბილობას სთა-
ვაზობდა.

ცვლიდნენ შიბებსა და საყურეებს, რომლებიც თრობის ჟამს, 
დიდი განსაცდლის მერე უძღვნეს ერთმანეთს. სიკვდილი ერ-
ჩიათ, არვის სურდა კვლა. ჭაბუკი ეუბნებოდა ხანდაზმულს: 
`არა! არა! შენ ჩემზე ამტანი ხარ! მათ უფრო მიუზღავ სამაგი-
ეროს, მომკალი!~ საპასუხოდ ისმოდა: `მე ნაკლები ხანი დამრ-
ჩენია სასიცოცხლოდ! შიგ გულში ჩამკარ და დამივიწყე!~ ძმებს 
ხელები ჩაეჭიდათ და შესცქეროდნენ ერთმანეთს; მიჯნურები 
იდგნენ, სამარადჟამოდ ეთხოვებოდნენ და ცრემლს ღვრიდნენ 
ერთიმეორის მკერდზე.

თორნ-აბჯარი შეიხსნეს, რათა ადვილად ჩასობოდათ მახვი-
ლის წამახული პირი. გამოჩნდა კართაგენისთვის ბრძოლებში 
ნაჭრილობევი მათი გულ-მკერდი, უშველებელი ნაიარევები. 
სვეტზე ამოკვეთილი წარწერებივით მეტყველებდნენ ისინი.

ბარბაროსები გლადიატორებივით ჩარიგდნენ ოთხ თანა-
ბარ მწკრივად. გაუბედავად შეუდგნენ საქმეს. ზოგმა თვალები 
აიხვია და ბრმის კომბალივით ნელა მოიქნია მახვილი. კართა-
გენელები ხორხოცობდნენ, გაიძახოდნენ – ლაჩრები ხართო. 
ბარბაროსები გამოცოცხლდნენ და გაჩაღდა საერთო ბრძოლა, 
ელვისებურად სწრაფი და საზარელი.

ზოგჯერ სისხლჩამომდინარე ორი მებრძოლი შედგებოდა, 
ერთმანეთს მკლავებში უვარდებოდნენ, კოცნიდნენ და ასე 
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კვდებოდნენ. ბარბაროსთა სიშმაგემ დააფრთხო მოშორებით 
მდგარი კართაგენელები.

ბოლოს როქის მეომები შეჩერდნენ. ხროტინებდნენ. გრძელი 
დალალები სისხლში გათხვროდათ, თითქოს წითელი აბაზანი-
დან ამოსულიყვნენ. გაბურძგნილ და ჩამოშლილ თმებში თვა-
ლები ელავდა. ზოგი შუბლში დაჭრილ ავაზასავით ბორგავდა. 
სხვები უძრავად იდგნენ და მათ ფერხთით დაგდებულ გვამებს 
დაჰყურებდნენ. შემდეგ სახეს იხოკავდნენ ფრჩხილებით, ორი-
ვე ხელს დაავლებდნენ მახვილს და მუცელში ჩაიცემდნენ.

სამოცი დარჩა ცოცხალი. წყალი მოითხოვეს. კართაგენლებ-
მა გასძახეს – ხმლები დაყარეთო. როცა მახვილი ჩააგეს, წყალი 
მოუტანეს.

ვიდრე სვამდნენ სარწყულში თავჩარგულნი, სამოცი კართა-
გენელი მიიჭრა და ზურგში ჩასცა მათ ხანჯალი.

ბარკა თავისი ვნებააშლილი ლაშქრის საამებლად მოიქცა 
ასე, თანაც ამ ვერაგობით კიდევ უფრო შემოიმტკიცა სპა.

ომი დასრულდა, ყოველ შემთხვევაში ჰამილკარი ასე ფიქ    -
რობდა. მათოს წინააღმდეგობას აღარ მოელოდა. მო  უთ  მენლო-
ბამ შეიპყრო სუფეტი და დაძვრა უბრძანა ლაშქარს.

მაცნეები ეახლნენ და მოახსენეს, რომ მთისკენ მიმავალი 
აღალისთვის მოუკრავთ თვალი. ჰამილკარს ეს არ ანაღვლებ-
და. როქის სპა განადგურებულია, ამიერიდან მომთაბარენი 
ვეღარ შეაწუხებენ. მთავარია ტუნისის აღება. ჩქარი ნაბიჯით 
გასწია იქით.

კართაგენში ნარჰავასი აფრინა გამარჯვების მახარობლად. 
მიღწევებით გაამაყებული ნუმიდიელთა მეფე სალამბოს წინაშე 
წარდგა.

***

ქალმა წალკოტში, დიდი ნეკერჩხლის ძირას, მიიღო იგი. ტა-
ნააქი თან ახლდა. სალამბო ყვითელი ტყავის ბალიშებზე იყო 
მხარ-თეძოზე მიწოლილი. მხოლოდ თვალები უჩანდა, შუბლსა 
და ბაგეებს სახეზე ჩამობურული თეთრი რიდე უმალავდა. გამ-
ჭვირვალე ქსოვილში ისე ელავდა ბაგეები, როგორც პატიოსანი 
თვლები ასულის თითებზე. ხელებიც დაფარული ჰქონდა. ვიდ-
რე საუბრობდნენ, ერთხელაც არ შერხეულა.

ნარჰავასმა ბარბაროსთა დამარცხება შეატყობინა. სალამ-
ბომ დალოცა და დაუმადლა მამამისისთვის გაწეული სამსახუ-
რი. შემდეგ ბრძოლის ამბების თხრობა იწყო ვაჟმა.

მათ ირგვლივ აშოლტილ პალმებზე ტკბილად ღუღუნებდნენ 
მტრედები, ბალახებში დაფათურებდნენ ტარტესული მწყრები 
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და პუნიკური ციცრები. მოუვლელად მიშვებული ბაღი დაბუ-
რულიყო. აკაციის ვარჯში გახლართულიყო აყირო, ვარდნარს 
შორვალა შერეოდა, ათასგვარი სარეველა გადაბლარდნოდა 
ერთმანთს, ფანჩატურები გაჩენილიყო. მზის სხივები ირიბად 
ეშვებოდა და ფოთოლთა ჩრდილს ჰფენდა მიწაზე სწორედ ისე, 
როგორც ტყეში. მოშინაურებული ცხოველები გაგარეულებუ-
ლიყვნენ, მცირე ჩქამზე ფრთხებოდნენ. აქა-იქ ქურციკი გამოჩ-
ნდებოდა, პაწია შავ ჩლიქებზე ფარშევანგის ფრთები ჰქონდა 
დამაგრებული. ქალაქის შორეული ხმაური ტალღების ბუტ-
ბუტში იკარგებოდა.

ნარჰავასი დადუმდა. სალამბო შეჰყურებდა, არაფერი უთქ-
ვამს პასუხად. ჭაბუკს ყვავილებით მოხატული სელის კაბა ემო-
სა. კაბას ოქროსფოჩებიანი ქობა ჰქონდა მოყოლებული. ყურს 
უკან გადაწნულ თმას ვერცხლის ორი ისარი უმაგრებდა. მარჯ-
ვენათი ჩამოყრდნობოდა ქარვის ბურთულებით შემოსალტულ 
და ბუმბულით დამშვენებულ შუბის ტარს.

სალამბო შესცქეროდა ნარჰავასს და ფიქრები ეხვეოდა. 
ტკბილმოუბარმა და ქალივით ტანწერწეტა ვაჟმა დაატყვევა 
მისი მზერა თავისი სინატიფითა და მოხდენილობით. სალამბომ 
გულში გაივლო – ბაალებმა მფარველად უფროსი და თუ მომივ-
ლინესო. მათო გაახსენდა, უნდოდა შეტყო, რა შეემთხვა მას. 
სურვილს ვერ გაუძალიანდა.

ნარჰავასმა მიუგო, კართაგენელებმა ტუნისის დასაპყობად 
გასწიესო. მოსალოდნელ გამარჯვებასა და მათოს სისუსტე-
ზე რომ ლაპარაკობდა, ქალი არაჩვეულებრივად გახარებული 
ჩანდა. ბაგეები უთრთოდა, მკერდი უძგერდა. ბოლოს, როცა 
ნარჰავასი დაჰპირდა, მათოს მე თვითონ მოვკლავო, სალამბომ 
წამოიძახა: `ჰო! მოკალ! ღირსია!~

ნუმიდიელმა უთხრა, რომ სწყურია მისი სიკვდილი, რადგან 
ამით ომი დასრულდება და შეირთავს სალამბოს. ქალი შეკრთა, 
თავი დახარა.

ნარჰავასმა მაინც განაგრძო. თავის წადილს ადარებდა წვი-
მას მონატრებულ ყვავილებს, გზააბნულ ყარიბს, რომელიც 
გათენებას მოელის. კიდევ უთხრა, მთვარის ულამაზესი და ნი-
ავის უნაზესი ხარ, დიდი ხნის ნანატრ სტუმარზე უფრო მესურ-
ვიო. ზანგთა ქვეყნებიდან ისეთი ნივთების ჩამოტანა აღუთქვა, 
როგორიც კართაგენში არ იშოვებოდა; ჩვენი სასახლის დარბა-
ზებში ოქროს ქვიშა იქნება მობნეულიო, – ეუბნებოდა.
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შესაღამოვდა. ინის სურნელი დადგა. კარგა ხანს უსიტყ-
ვოდ შეჰყურებდნენ ერთმანეთს. ღრუბლებში გამომკრთალ ორ 
ჩახჩახა ვარსკვლავს უგავდა თვალები რიდემობურულ ასულს. 
მზის ჩასვლამდე ვაჟი წავიდა.

კართაგენს რომ გაეცალა ნუმიდიელთა მეფე, შეშფოთე-
ბულმა უხუცესებმა შვებით ამოისუნთქეს. ხალხი ადრინდელზე 
მეტი აღფთოვანებით შეხვდა მას. ჰამილკარი და ნარჰავასი თუ 
უხუცესთა დაუხმარებლად გაიმარჯვებენ, მერე წინ ვერაფერი 
დაუდგებოდა მათ. ამიტომ გადაწყვიტეს, ბარკას დასასუსტებ-
ლად რესპუბლიკის ხსნაში წილი რგებოდა მათთვის სასურველ 
ბებერ ჰანონს.

იგიც სასწრაფოდ გაეშურა დასავლეთის მხარეს, სურდა 
შური ეძია სწორედ იმ ადგილებში, სადაც ადრე სირცხვილი 
ჭამა. მაგრამ მოსახლეობა და ბაბაროსები ან ამოწყვეტილი 
იყვნენ, ან გახიზნული. მაშინ ჰანონის რისხვა სოფლებს დაატ-
ყდა. ცეცხლს მისცა დანგრეული ნასახლარები, არ დატოვა 
ხე, ბალახის ღერო! სადაც კი ბავშვი და ხეიბარი შემოხვდათ, 
ყველა აწამეს. დიაცები მეომრებს გადასცა, რათა გაეუპატი-
ურებინათ, ვიდრე სულს ამოხდიდნენ. ყველაზე ლამაზები მის 
ტახტრევანში შეყარეს. საზარელმა სალმობამ დაუცხრომელი 
ვნებები აუშალა ჰანონს და იგი იმედდაწურული კაცის სიშმა-
გით იკლავდა ჟინს.

გორაკების თხემებზე შავად ჩამუქებული კარვები ისე უჩი-
ნარდებოდნენ, თითქოს ქარმა ახვეტაო. მოელვარე სალტეებით 
შეკრული დიდი წრეები, რომლებიც ეტლის თვლები უნდა ყო-
ფილიყო, გულის გამაწვრილებელი ჭრიალით ამოძრავდებო-
და ხოლმე და ნელ-ნელაMმიიკარგებოდა სივრცეში. ესენი იყვ-
ნენ მოხეტიალე ტომები, კართაგენის ალყა მიეტოვებინათ, 
გარეუბნებში დაძრწოდნენ და უცდიდნენ შემთხვევას, როქის 
სპის გამარჯვებას, რომ კვლავ დაბრუნებულიყვნენ უკან. მაგ-
რამ ბოლოს შიშისა თუ შიმშილის გამო თავიანთი ქვეყნის გზას 
დაადგნენ და თვალს მიეფარნენ.

ჰანონის წარმატება არ ეხარბებოდა ჰამილკარს, ეჩქარებო-
და ომის მოგება და ჰანონს ტუნისში დახევა უბრძანა. ისიც, 
როგორც ღირსეული მამულიშვილი, დათქმულ დღეს ქალაქის 
კედლებთან იყო.

ადგილობრივ მკვიდრთა გარდა ქალაქს იცავდა თორმე-
ტი ათასი როქის მოლაშქრე და უწმინდურ საკვებს მიჩვეული 
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ტომები. ისინი მათოს დარად თვალს არ აცილებდნენ კართა-
გენს, რომელიც ცის დასალიერთან მოჩანდა. ერი თუ შალიში-
მი – ყველა მაღალ გალავანს გასცქეროდა და ოცნებობდა მის 
უკან დაფარულ დაუსრულებელ სიამოვნებაზე. სიძულვილით 
ატანილნი მალე მოემზადნენ წინააღმდეგობის გასაწევად. ჩაჩ-
ქნის მაგიერ ტიკები ჩამოიცვეს თავზე, ბაღნარებში ლახვრისთ-
ვის მოჭრეს ყველა პალმა, ამოთხარეს წყალსაცავები. სურსათს 
რაც შეეხება, ტბაში იჭერდნენ მძორითა და სიბინძურით ნასუქ 
დიდ თეთრ თევზებს. კართაგენელთა სიხარბის გამო ტუნისის 
შერყეული ზღუდეები არ აღდგენილა. გალავანი ისე იყო მო-
ფამფალებული, რომ მხარის ერთი წაკვრა დაანგრევდა. მათომ 
სახლების ნაშალი ქვებით დაგმანა ნაპრალები. უკანასკნელი 
ბრძოლა იყო. იმედი აღარ ჰქონდა, მაგრამ ხანდახან მაინც 
იფიქრებდა: ვინ იცის, ბედი ცვალებადიაო.

მოახლოებულმა კათაგენელებმა გალავნის ქონგურებზე 
კაცი შენიშნეს, მთელი ტანით იყო გადმოხრილი. მას წარბი არ 
შეუხრია, მოზუზუნე ისრები თითქოს მერცხლების გუნდი ყო-
ფილიყოს. საოცარი იყო, რომ არცერთი ისარი არ გაჰკარებია.

ჰამილკარმა სამხრეთით დააბანაკა თავისი ლაშქარი, ნარჰა-
ვასმა მარჯვნივ რჰადესის ველი დაიკავა, ჰანონმა – ტბის ნაპი-
რი. სამივე სარდალს უნდა შეენარჩუნებინა ასეთი განლაგება, 
რათა ერთდროულად შეეტიათ გალავნისთვის.

ჰამილკარს უნდოდა ჭკუა ესწავლებინა როქის მეომართათ-
ვის, უნდოდა ეჩვენებინა, რომ მონების შესაფერად დაისჯე-
ბოდნენ. ქალაქის წინ მაღლობზე ერთიმეორის გვერდით ჯვარს 
აცვა ათივე დესპანი.

ამის დანახვაზე გარემომცველებმა მიატოვეს ზღუდე. მა-
თომ გადაწყვიტა ნუმიდიელებისთვის დაესწრო, გალავანსა და 
კარვებს შორის სწრაფად გაეღწია, ზურგში მდგარ კართაგნელ-
თა ქვეითებს დასხმოდა და თავის ლაშქარსა და ქალაქის ჯარს 
შუა გამოემწყვდია ისინი. ნაცად მებრძოლთა თანხლებით წინ 
გაიჭრა კიდეც.

ნარჰავასმა დაინახა, ტბის სანაპირო გადასერა და ჰანონს 
აცნობა, რომ ჰამილკარისთვის მაშველის გაგზავნა იყო საჭი-
რო. კაცმა არ იცის, ნარჰავასს მართლა ეგონა, რომ ბარკა ვერ 
გაუმკლავდებოდა ბარბაროსებს, ცბიერობდა თუ უჭკუობით 
დაემართა ეს ამბავი. ეს მერეც ვერვინ შეიტყო.
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ჰანონი თავისი მოქიშპის დამდაბლების სურვილით იწვოდა 
და არც შეყოყმანებულა. დაიყვირა – ბუკსა ჰკარითო, და მისი 
ლაშქარი გაექანა მათოსკენ. მაგრამ ბარბაროსები შემობრუნ-
დნენ და ეძგერნენ კართაგენელებს. ძირს სცემდნენ, ფეხით 
თრგუნავდნენ მათ. როქის მეომრებმა უკუაგდეს პუნიკელები 
და ჰანონის კარავს მიადგნენ. კარავში თავმოყრილი იყო უხუ-
ცესთაგან ყველაზე წარჩინებული ოცდაათი კართაგენელი.

ჰანონი გაოცებული ჩანდა ბარბაროსთა თავხედობით, თავის 
მეთაურებს უხმობდა. მებრძოლებმა მას მუშტები მოუღირეს, 
ყელში სწვდნენ და ლანძღვა-გინებით იკლებდნენ. ატყდა ერთი 
ალიაქოთი. ბებერი სუფეტისთვის ხელი ჩავლოთ ბარბაროსებს 
და ფეხზე ძლივს ამაგრებდნენ. ჰანონი ყურში უჩურჩულებდა 
მებრძოლებს: `რასაც გსურთ, გიბოძებთ! შეძლებული ვარ, მიშ-
ველეთო!~ მეომრებმა გაათრიეს, მიუხედავად დიდი სიმძიმისა, 
მიწას არ ეხებოდა ფეხებით. უხუცესებიც გაიყვანეს. ჰანონს 
შიში ზარავდა. `ხომ დამამარცხეთ! თქვენი ტყვე ვარ! თავს 
გამოვისყიდი! გამიგონეთ, ჩემო მეგობრებო!~ ჯარისკაცებს 
გვერდებში წაეჭირათ მისთვის მხრები და მიაქანებდნენ. „რას 
მიპირებთ? რა გინდათ? ხომ ხედავთ, არ ვჯიუტობ! ყოვლთვის 
კეთილად გეპყრობოდით!~ – გაიძახოდა იგი.

დიდი ჯვარი აღმართეს კართან. ბარბაროსები გაკიოდნენ: 
`აქეთ! აქეთ!~ ჰანონმა ხმა აიმაღლა, მათ ღრიალს წააჭარბა, 
ღვთის გულისათვის, შალიშიმს მიმგვარეთ, უნდა გავუმხილო 
რაღაც, რაზედაც დამოკიდებულია თქვენი გამარჯვებაო, – ამ-
ბობდა,

ბარბაროსები შედგნენ. ზოგმა იფიქრა, მათოს ხმობა აჯო-
ბებსო. მის საძებრად გაცვივდნენ.

ჰანონი მოლზე დაეცა. ირგვლივ სხვა ჯვრებიც დაინახა, 
თითქოს წინასწარ გამრავლებულიყო სატანჯველი, რომელ-
საც ბოლო უნდა მოეღო მისთვის, სურდა თავი დაერწმუნებინა, 
რომ ცდებოდა, რომ ერთი ჯვარია მხოლოდ, რომ ერთიც აღა-
რაა. ბოლოს წამოაყენეს იგი.

– თქვი! – უბრძანა მათომ.
ჰანონმა შესთავაზა ჰამილკარის გაცემა, ქალაქის დაკავება 

და კართაგენის საზიაროდ მართვა.
მათო გაეცალა. მეომრებს ანიშნა – იჩქარეთო. დარწმუნებუ-

ლი იყო, რომ დროის მოსაგებად ხრიკი მოიგონა ჰანონმა.
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ლიბიელი შეცდა. ჰანონი ისეთ უკიდურეს მდგომარეობაში 
იყო, აღარაფერს აღარ უწევდა ანგარიშს. გარდა ამისა, ჰამილ-
კარი სძულდა და მთელი ლაშქრითურთ გასწირავდა მას, გა-
დარჩენის მცირე იმედიც კი რომ ჰქონოდა. ოცდაათი ჯვრის 
ქვეშ მიწაზე ეყარნენ უხუცესები. იღლიებში საბელი ამოეყარათ 
მათთვის. ბებერი სუფეტი მიხვდა, რომ კვდებოდა და ატირდა.

ჰანონს შემოაძარცვეს ტანზე შერჩენილი სამოსი. გამოჩნდა 
შემზარავი სიმახინჯე. დარღვეული სხეული იარებით ჰქონდა 
დაფარული. ფეხებზე ჩამოკიდებული ქონი ფრჩხილებს უმა-
ლავდა და მომწვანო ნაფლეთებივით სთრევდა თითებიდან. 
ღაწვისთავებზე ჩამონადენი კურცხალი ამაზრზენ იერს აძლევ-
და ჰანონს. მის დაღრღნილ-დაფორეჯებულ სახეს კიდევ უფრო 
საზარლად აჩნდა ცრემლი. სამეფო სამხარიღლიე შეხსნოდა და 
თეთრ თმებთან ერთად ეთრეოდა მტვერში.

ბარბაროსებმა იფიქრეს, ჰანონს თოკები ვერ გაუძლებს, 
ჯვარზე ვერ ავზიდავთო, და, პუნიკური ჩვეულბისამებრ, ჯერ 
ჯვარს აცვეს და შემდეგ აღმართეს მაღლა. ტანჯვამ სიამაყე 
გაუღვიძა ჰანონს და მწვალებლებს თათხვა დაუწყო. დორბლი 
სდიოდა, ნაპირზე ყელგამოღადრული ზღვის ურჩხულივით იკ-
ლაკნებოდა. უარესი წამება მოგიწევთ, შურისგება არ აგცდება-
თო, – უწინასწარმეტყველებდა ჯვარმცმელებს.

ასეც მოხდა. ქალაქის მეორე კიდეში ალი ავარდა და კვამლი 
აიბოლქვა. როქის სპის წარგზავნილები სულს ღაფავდნენ.

გონმიხდილები ბორიომ გამოაფხიზლა. ნიკაპი მკერდზე ჩა-
მოეყრდნოთ, ტანი დაბლა დაწეულიყო, თუმცა ხელები თავს 
ზემოთ ჰქონდათ მილურსმული. ტერფებიდან და ხელებიდან 
ნელა წვეთავდა სისხლის მსხვილი წვეთები, დახუნძლული 
რტოებიდან რომ ცვივა მოწეული ხილი, ისე. კართაგენი, ყურე, 
მთები და ველები – ყველაფერი ბრუნავდა უზარმაზარი ბორ-
ბალივით. ზოგჯერ მტვერი აიხვეტებოდა მიწიდან, კორიანტე-
ლი დატრიალდებოდა და შემოეხვეოდა წამებულთ. წყურვილი 
ახრჩობდათ. პირში ენა მოღრეცოდათ. ცივი ოფლი ასხამდათ. 
სული ხდებოდათ.

სადღაც, ქუჩების უსასრულო შორეთში, მაინც არჩევდნენ 
დარაზმულ მებრძოლებს, ხმლების ქნევას. ბრძოლის ყიჟინა 
აღწევდა, როგორც ტალღების ჩქერა ჩაძირული ხომალდის 
ანძას ჩაბღაუჭებულ მომაკვდავებამდე. იტალიელთ, ყველაზე 
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ამტანთ, ჯერ კიდევ ჰქონდათ ყვირილის თავი. ლაკედემონიელ-
ნი გაყუჩებულიყვნენ და თვალები მოეხუჭათ. ოდესღაც ლომ-
გული ზარქსასი გადამტყდარი ლერწამივით გადრეკილიყო. 
მის გვერდით ჯვარცმულ ეთიოპს თავი უკან გადაეგდო ჯვრის 
განივ ძელზე. ოტარიდი არ იძვროდა, თვალებს აბრიალებდა 
მხოლოდ. გრძელი თმა ხის ნაპრალში ჩარჩენოდა და შუბლზე 
ჰქონდა აწეული. მისი ხროტინი მრისხანე ბრდღვინვას უფრო 
ჰგავდა. სპენდიუსი საოცრად გაკაჟდა. სიცოცხლე შეეზარა. 
დარწმუნებული იყო, რომ მალე სამუდამოდ დაისვენებდა და 
მშვიდად ელოდა სიკვდილს.

მისუსტდნენ. ტუჩებზე ბუმბულის შეხებისას შეტოკდებოდ-
ნენ მხოლოდ. უშველებელი ფრთები ირხეოდა და ჩრდილს ის-
როდა მათ ირგვლივ. სპენდიუსის ჯვარი სხვების უმაღლესი 
იყო და პირველი ძერა მას დააცხრა. სპენდიუსმა თავი მიაბრუ-
ნა ოტარიდისკენ, უცნაურად გაუღიმა და ნელა უთხრა:

– გახსოვს ლომები სიკას გზაზე?
– ჩვენი ძმები იყვნენ ისინი! – უპასუხა გალმა და სული  

დალია.
ამასობაში სუფეტმა გალავანი გაარღვია და ციხესიმაგრე-

ში შეაღწია. ქარმა დაქროლა, კვამლი გაფანტა და ცის კიდეში 
კართაგენის კედლები გამოჩნდა. ჰამილკარი ეშმუნის ტაძრის 
ბანზე საჭვრეტად გასულ ხალხსაც კი არჩევდა თითქოს. თვა-
ლი გააყოლა მარცხნივ და ტბის პირას აზიდული ოცდაათი ჯვა-
რი დაინახა.

მტერი რომ უფრო დაეშინებინათ, ბარბაროსებს ერთმანეთ-
ზე დაჭედილი კარვის დედაბოძებით მაღლა აღემართათ ჯვრე-
ბი. ცის ფონზე მოჩანდა ოცდაათი უხუცესის გვამი. მკერდზე 
თეთრი ფარვანებივით ჰქონდათ რაღაც. ეს იყო ქვემოდან ნატ-
ყორცნი ისრის ფრთები.

ყველაზე დიდი ჯვრის ძელზე ოქროსფერი სამხარიღლიე 
ელავდა. ჯვარცმულს მკლავი არ ჰქონდა, ამიტომ მხარზე ჩა-
მოსთრეოდა იგი. ჰამილკარმა ძლივს იცნო ჰანონი. მისი სნე-
ული ძვლები ვერ უძლებდა რკინის საწერტელს, იშლებოდა და 
ხელ-ფეხი ნაწილ-ნაწილ სცილდებოდა ტანს. მონადირის ქოხის 
კარზე მიკიდებული ნანადირევის ნარჩენების მსგავსი ნაშთიღა 
დარჩა ჯვარზე.

სუფეტმა არ იცოდა ეს ამბავი. წინ გადაჭიმული ქალაქი ფა-
რავდა ყველაფერს, რაც კი მის იქით ხდებოდა. სპასალარებ-
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თან რიგრიგობით გაგზავნილი მეთაურები არ მობრუნებულან. 
შემდეგ გამოქცეულები მოცვივდნენ და მოუთხრეს ჰამილკარს 
მათი უბედურება. პუნიკური ლაშქარი შედგა, გამარჯვების 
ჟამს თავს დამტყდარმა მარცხმა გააშეშა. სპა აღარ უგონებდა 
ჰამილკარს.

მათომ შემთხვევით ისარგებლა და დაერია ნუმიდიელებს.
ჰანონის ბანაკის განადგურების შემდეგ მათ მიუბრუნდა. 

სპილოები დაიძრნენ. როქის მებრძოლებმა გალავანზე ჩირაღდ-
ნებად დამაგრებულ მუგუზლებს დასტაცეს ხელი და ცეცხლის 
ბრიალით გაექანნენ ველზე. უზარმაზარი ცხოველები დაფრთ-
ხნენ და ყურეს მიაშურეს. აქ ისინი ერთმანეთს ეჯახებოდნენ 
და იძირებოდნენ ჯავშან-იარაღით დამძიმებულნი.

მაშინ ნარჰავასმა თავისი მხედრები აფრინა. ბარბაროსები 
მიწას განერთხნენ და, როცა ბედაურები სამ ნაბიჯზე მიუახ-
ლოვდნენ, მუცელში ეცნენ, ხანჯლებით დაუწყეს ფატვრა. ბარ-
კას მოსვლამდე გაწყდა ნუმიდიელთა ნახევარი.

ქანცმილეული ბარბაროსები ჰამილკარის ლაშქარს ვეღარ 
გაუმკლავდნენ და მწყობრად დაიხიეს ცხელი წყაროების მთამ-
დე. სუფეტი ფრთხილობდა, არ დასდევნებია მათ, მაკარის შე-
სართავისკენ გასწია.

ტუნისი მისია. მაგრამ ქალაქი მხრჩოლავი ნანგრევების გრო-
ვად იყო ქცეული. დახეთქილი გალავნიდან შუა მინდვრამდე 
წაწყობილიყო ნასახლარები. შორს, ყურის ნაპირებთან, ქარი 
ერთმანეთს ახლიდა დამხრჩვალ სპილოებს. სპილოთა ლეშები 
წყალში მოტივტივე შავ ბრაგებს ჰგავდა.

ომს რომ ასთავებოდა, ნარჰავასმა ტყეებიდან გამოარეკვინა 
ყველა სპილო: დიდი თუ პატარა, ძუ თუ ხვადი. ამიერიდან რაღა 
აღადგენდა მისი სამეფოს საომარ ძალას! იმედდაწურული 
ხალხი შორიდან შესცქეროდა სპილოების დაღუპვას. ქუჩებში 
ქვითინებდნენ, გარდაცვლილ მეგობრებსავით უხმობდნენ სპი-
ლოებს: `ო, უძლეველო! გამარჯვებავ! მრისხანევ! მერცხალავ!~ 
– გაისმოდა ხმები. პირველ დღეს დახოცილ ადამიანებზე არ 
ულაპარაკიათ ამდენი. მეორე დღეს ცხელი წყაროების მთაზე 
როქის სპის კარვები შენიშნეს. სასოწარკვეთილება იქამდე მი-
ვიდა, რომ ბევრნი, განსაკუთრებით კი ქალები, თავქვე ცვიოდ-
ნენ აკროპოლიდან.
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***

   ჰამილკარის ზრახვები კაციშვილმა არ იცოდა. იგი მარ-
ტო იდგა კარავში, ერთი პატარა ბიჭი ახლდა. ნარჰავასსაც კი 
არ იპატიჟებდა სუფრაზე. ჰანონის დამარცხების შემდეგ იგი 
განსაკუთრებულ გულისხმიერებას იჩენდა ნუმიდიელთა მეფის 
მიმართ. ნარჰავასს ისე ეწადა ჰამილკარს დასიძებოდა, რომ 
ეშინოდა, პირი არ შემიშალოსო, და არ ენდობოდა მას.

სუფეტის უმოქმედობა ხერხი იყო მხოლოდ. ათასგვარი ხრი-
კით თავს უქონავდა დაბათა მმართველებს და ისინი როქის 
მეომრებს დევნიდნენ, აძევებდნენ, მძვინვარე მხეცებივით ერე-
კებოდნენ. ბარბაროსები ტყეში თავს შერგავდნენ თუ არა, ხეებს 
ცეცხლი ედებოდა; წყალს სვამდნენ და – წყარო მოწამლული 
იყო; გამოქვაბულს თუ შეაფარებდნენ თავს ღამის გასათევად, 
გამოსასვლელი ამოქოლილი ხვდებოდათ. ძველი თანამზრახვე-
ლი სოფლელები აქამდე თუ იცავდნენ, ახლა მტრობდნენ მათ. 
მოსახლეობა კართაგენული იარაღით იყო აღჭურვილი.

როქის მეომართაგან ბევრს წითელი წყლულებით ჰქონდა 
სახე დაფარული. ზოგს ეგონა, ჰანონს რომ შევეხეთ, სენი გა-
დაგვედოო; ზოგი ფიქრობდა, სალამბოს თევზების შეჭმისთ-
ვის მოგვეზღოო სამაგიერო. მონანიების მაგიერ ოცნებობდნენ 
უარეს მკრეხელობაზე, რათა დაემდაბლებინათ პუნიკელთა 
ღმერთები. მზად იყვნენ მთლად გაენადგურებინათ ისინი.

სამ თვეს დაძრწოდნენ აღმოსავლეთ ნაპირზე, მერე სელუ-
მის მთა გადალახეს და უდაბნოს ქვიშნარებში დაეშვნენ. ეძიებ-
დნენ თავშესაფარს, სულერთია, როგორს. მხოლოდ უტიკას 
და ჰიპო-ზარიტს არ უღალატია მათთვის, მაგრამ ჰამილკარმა 
ალყა შემოარტყა ორივე ქალაქს. ბარბაროსებმა ანგარიშმი-
უცემლად გასწიეს ჩრდილოეთისკენ. გზებიც კი არ იცოდნენ. 
თავბრუ დაესხათ ამდენ გასაჭირში.

საშინლად იყვნენ გაღიზიანებულნი. მათი გააფთრება თან-
დათან მატულობდა. ერთ მშვენიერ დღეს კობუს პარეხში აღ-
მოჩნდნენ, კართაგენის პირისპირ.

შეტაკებები გახშირდა. ბედი თანაბრად სწყალობდა ორივე 
მხარეს. მოწინააღმდეგეებს ისე გაუწყალდათ გული, რომ მცი-
რე შეჯახებებს ერჩიათ ცხარე ბრძოლა, სასტიკი და უკანასკ-
ნელი.
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მათოს სურდა, თავად შეეთავაზებინა ჰამილკარისთვის 
ბრძოლა, მაგრამ ერთი ლიბიელი შეენაცვლა. ყველამ დაინახა, 
როგორ წავიდა იგი. დარწმუნებული იყვნენ, რომ არ მობრუნ-
დებოდა.

მაგრამ ლიბიელი იმ საღამოსვე დაბრუნდა.
ჰამილკარი დაყაბულებულიყო. მეორე დღეს, მზის ამოსვ-

ლის ჟამს, რჰადესის ველზე უნდა შეჰყროდნენ ერთმანეთს.
მებრძოლებს სურდათ გაეგოთ, მეტი რა თქვა სუფეტმა. ლი-

ბიელმა დაურთო:
– მის წინ ვიდექი, მკითხა, რას უცდიო. ვუპასუხე – სიკვ-

დილს-მეთქი! არა, გასწი, ხვალ მოგკლავ სხვებთან ერთადო, – 
მომიგო.

ასეთმა დიდსულოვნებამ გააოცა ბარბაროსები, ზოგი შეძრ-
წუნდა კიდეც. მათოს გული დასწყდა, მისი ეჯიბი რომ არ მოკლეს.

***

სამი ათასი აფრიკელი, ათას ორასი ბერძენი, ათას ხუთასი 
კამპანიელი, ორასი იბერიელი, ოთხასი ეტრუსკი, ხუთასი სამ-
ნიელი, ორმოცი გალი და ინდისხურმის უბნებში გზად შემოყ-
რილ მომთაბარე აბრაგთა, ნაფურთა, რაზმი შემორჩა მათოს, 
სულ შვიდი ათას ორას ცხრამეტი კაცი, რომლებიც ერთ სრულ 
სინტაგმას ვერ შეადგენდნენ. თორნ-აბჯრის ნაპრალები საქონ-
ლის ბეჭის ძვლით ამოავსეს, ბრინჯაოს კოთურნების ნაცვლად 
ძირგავარდნილ სანდლებში ტუცეს ფეხი. რკინისა და თითბრის 
ბალთები ამძიმებდა მათ სამოსელს. ჯავშანი ნაფლეთებად ეკი-
დათ სხეულზე; სახესა და ფაჩვნიერ მკლავებზე მეწამულ ზო-
ლებად აჩნდათ ნაიარევი.

დაღუპულ თანამებრძოლთა რისხვა გულს უმაგრებდა, გამ-
ბედაობას მატებდა ბარბაროსთ. ბუნდოვნად გრძნობდნენ, რომ 
ჩაგრულთა სულში დავანებული ღმერთის მსახურნი და საყო-
ველთაო შურისძიების წარმმართველნი იყვნენ. ცის ტატნობზე 
კართაგენის გამოჩენამ და უსამართლოდ მიყენებულმა ტკი-
ვილმა გააავა ისინი. დაიფიცეს, ერთმანეთის დასაცავად ებრ-
ძოლათ სამარის კარამდე.

სააღალე პირუტყვი დახოცეს. რამდენიც შეძლეს, ჭამეს, 
ძალა მოიკრიბეს. შემდეგ წაიძინეს. ზოგს სხვადასხვა თანავარ-
სკვლავედთათვის მიეპყრო მზერა და ლოცულობდა.
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კართაგენელებმა ველზე მისვლა დაასწრეს მათ. ფარები 
ზეთით გაპოხეს, რომ ისარი ადვილად აესხლიტა. გრძელდალა-
ლებიან ქვეითებს სიფრთხილისთვის შუბლზე აეკეცათ თმა. ჰა-
მილკარმა კარგად იცოდა, ნაჭამზე ბრძოლა რომ არ ვარგოდა, 
და ხუთი საათი იქნებოდა, ყველა ჯამი რომ გადმოაპირქვავე-
ბინა მებრძოლებს. მისი თოთხმეტათასიანი ლაშქარი თითქმის 
ორჯერ სჭარბობდა ბარბაროსთა სპას. ასე მშფოთვარე ჯერ 
არასდროს ყოფილა ჰამილკარი. მისი დამარცხება რესპუბლი-
კის აღსასრულს ნიშნავდა, მას კი ჯვარცმა არ ასცდებოდა. თუ 
გაიმარჯვებდა, პირინეის, გალთა მიწებისა და ალპების გადა-
ლახვით იტალიაში შეაღწევდა, სამარადისო იქნებოდა ბარკას 
დიდება. ღამის განმავლობაში ოცჯერ მაინც წამოიჭრა, თვალ-
ყურს ადევნებდა ყოველგვარ წვრილმანს. კართაგენელები გა-
წამდნენ დაუსრულებელი შიშითა და ძრწოლით.

ნარჰავასს ეჭვი ეპარებოდა თავის ნუმიდიელთა ერთგულე-
ბაში. ამას გარდა, ბარბაროსებს შეეძლოთ მათი დაჯაბნა. ნუ-
მიდიელთა მეფე საოცარმა სისუსტემ შეიპყრო. დიდი თასით 
წამდაუწუმ ეწაფებოდა წყალს.

ვიღაც უცნობმა გადასწია მისი კარვის კალთა და მიწაზე 
დადო ქვამარილის გვირგვინი, რომელიც გოგირდითა და სა-
დაფის რომბებით ამოჭრეთილი წმინდა გამოსახულებებით იყო 
შემკობილი. ქალი თავის დანიშნულს ტრფობის ნიშნად და შე-
საგულიანებლად ზოგჯერ უგზავნიდა ხოლმე ასეთ საქორწინო 
საჩუქარს.

ჰამილკარის ასულს ნარჰავასის სურვილი არ სწვავდა.
მათოს გახსენება საშინლად აწვალებდა სალამბოს. როგორც 

უნასის ნაკბენის განსაკურნავადაა საჭირო იარაზე გველის 
დასრესა, ასევე ეგონა, რომ მათოს სიკვდილი დაიხსნიდა მასზე 
ფიქრისაგან. ნუმიდიელთა მეფე მისი მორჩილია და მოუთმენ-
ლად მოელის ქორწილს. მათი შეუღლება გამარჯვებას უნდა 
მოჰყოლოდა და ამიტომ წასაქეზებლად ქალმა ძღვენი მიართვა 
საქმროს. ნარჰავასი დამშვიდდა. ოცნებობდა ბედნიერებაზე, 
რომელსაც უმშვენიერესი ქალის დაუფლება მოუტანდა.

მათოსაც აეკვიატა სალამბოს ხატება, მაგრამ ვაჟი ცდი-
ლობდა უკუეგდო ზმანება, გულში ჩაკლული ტრფობა თანამებ-
რძოლებზე გადაჰქონდა. თავისი არსების ნაწილად, დაუოკებე-
ლი სიძულვილის ნაწილად მიაჩნდა ისინი. ლაშქრის სიყვარული 
სულიერად ამაღლებდა მათოს, მკლავში ძალას მატებდა. ცხა-
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დად ხედავდა, რა უნდა ეღონა. დროგამოშვებით თუ ამოიგმი-
ნებდა, სპენდიუსის გახსენება იყო ამის მიზეზი.

მათომ ექვს თანაბარ მწკრივად ჩაარიგა ბარბაროსები, შუ-
აში ჩააყენა ბრინჯაოს ჯაჭვით ერთმანეთს გადაბმული ეტრუს-
კები; მოისარნი უკან იყვნენ, გვერდებში ჩადგნენ სირაქლემას 
ფრთებით მორთულ დაბალბეწვიან აქლემებზე ამხედრებული 
ნაფურები.

სუფეტმაც ამგვარად დაანაწილა სპა. ქვეითების იქით ველი-
ტებს გვერდში ამოუყენა კლინაბარები, მათ უკან ნუმიდიელებს 
მიუჩინა ადგილი. როცა ინათა, ორივე ლაშქარი ერთმანეთის 
პირისპირ იყო ჩამწკრივებული. მეომრებს თვალები დაეჭყი-
ტათ და სასტიკი მზერით შორიდან წონიდნენ ერთმანეთს. ჯერ 
შეყოყმანდნენ. ბოლოს ორივე მხარე ამოძრავდა.

ბარბაროსები ნელა დაიძრნენ და, რომ არ აქოშინებულიყვ-
ნენ, მძიმედ აბიჯებდნენ. პუნიკური ლაშქრის ყოლბი შემოირ-
კალა. გაისმა საზარელი გრუხუნი, ხომალდთა შეჯახების დარი. 
ბარბაროსთა პირველი რიგი სასწრაფოდ გაიპო და უკან დამა-
ლულმა მშვილდოსნებმა იწყეს ბირთვების, ისრებისა და სათხე-
დების ტყორცნა. ამასობაში კართაგენელთა გაღუნული მწკრი-
ვი გასწორდა და ახლა შიგ შეიდრიკა. ველიტთა ორი შტო გასწ-
ვრივ დაუახლოვდა ერთმანეთს და ფარგლის ისრებივით ჩაიხუ-
რა. ბარბაროსები კიდეებს მიაწყდნენ და ვიწრო გასასვლელში 
შევიდნენ. ამით თავს იღუპავდნენ. მათომ შეაჩერა ისინი, კარ-
თაგენელთა ორ ფრთას შეაგება თავისი ლაშქრის სამი მწკრივი. 
მათოს ჯარი გასცდა მტრის რიგებს და სამმაგად წაგრძელდა.

მაგრამ ბარბაროსთაგან ყველაზე ჯაბანნი კიდეებში აღმოჩ-
ნდნენ. განსაკუთრებით შესუსტდა მარცხენა მხარე, კაპარჭში 
ერთი ქეიბურიც კი აღარ ჰქონდათ. ველიტები წამოეწივნენ და 
დაერივნენ მათ.

მათომ უკან დახია ბარბაროსები. მარჯვნივ მდგარი წალ-
დმომარჯვებული კამპანიელები კართაგენელთა მარცხენა 
ფრთას შეუსია. ყოლბიც უტევდა მტერს. ველიტები შეაკავეს 
ბოლოში გადასროლილმა მებრძოლებმა, რომელნიც შედარე-
ბით უკეთეს მდგომარეობაში იყვნენ.

ჰამილკარმა რაზმებად დაყო მხედრობა, შუაში ჰოპლიტები 
ჩააყენა და აძგერა როქის სპას.

კონუსის ფორმის მწყობრს ცხენოსნები მიუძღოდნენ. გან-
ზე გაზიდულ გვერდებში ლახვრები გამოჩრილიყო. ბარბარო-
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სებს გაუძნელდათ გამკლავება. მხოლოდ ბერძენ ქვეითებს 
ჰქონდათ ბრინჯაოს აბჯარი. დანარჩენებს სარზე დამაგრებუ-
ლი დანების, ხოდაბუნებიდან წამოღებული ცელისა და ბორბ-
ლის ფერსოსაგან სახელდახელოდ გამართული ხმლების მეტი 
არაფერი ებადათ. გამოუწრთობი მახვილის პირი დარტყმისას 
იდრიკებოდა. ვიდრე ბარბაროსები ფეხით ასწორებდნენ გა-
ღუნულ ხმლებს, აქეთ-იქიდან კართაგენელები უშენდნენ და 
ჟლეტდნენ მათ.

ჯაჭვით დაბორკილი ეტრუსკები არ იძვროდნენ, მოკლულნი 
არ ვარდებოდნენ და გვამები კედელივით აღმართულიყვნენ. 
უნასივით მოქნილი და ზღუდესავით შეურყეველი, ბრინჯაოში 
ჩასმული დიდი მწკრივი გაიშლებოდა და კვლავ იკუმშებოდა. 
მის უკან ძალას იკრებდნენ და სულს ითქვამდნენ ბარბაროსე-
ბი, შემდეგ ხელში შერჩენილი მახვილის ნამსხვრევით ეკვეთე-
ბოდნენ მტერს.

ბევრს იარაღის ნამსხვრევიც აღარ ჰქონდა. ისინი ზედ ახ-
ტებოდნენ კართაგენელებს და ძაღლებივით კბენდნენ სახეზე. 
გალებმა ტანსაცმელი შემოიძარცვეს. შორიდან მოჩანდა მათი 
თეთრი სხეულები. მტრის დასაფრთხობად იგანიერებდნენ 
ჭრილობებს. პუნიკურ სინტაგმებში აღარ გაისმოდა ჯარჩების 
ძახილი. მტვრის კორიანტელში მოჩანდა, ალმებით როგორ გა-
დასცემდნენ ბრძანებებს. ყველანი მიიწევდნენ წინ. ირგვლივ 
შემოჯარული ლაშქრის რყევა ითრევდა თითოეულ მათგანს.

ჰამილკარმა ნუმიდიელებს უბრძანა დაწინაურებულიყვ-
ნენ, მაგრამ ნაფურები გაექანნენ შესახვედრად და შეაფერხეს  
ისინი.

ნაფურებს განიერი შავი კაბა ეცვათ, კეფაზე თმები ჰქონ-
დათ გამონასკული, მარტორქის ტყავის ფარი ეჭირათ და თოკ-
გამობმულ უტარო დანებს ატრიალებდნენ. ფრთებით მორთუ-
ლი აქლემები გაბმით ხაოდნენ. მახვილი მიზანს ხვდებოდა. 
ძლიერი ხელი მაღლა აიტაცებდა ხოლმე იარაღს, რომელსაც 
სხეულის მოკვეთილი ნაწილი ჰქონდა შერჩენილი. გაცოფებუ-
ლი ცხოველები ცხრილავდნენ სინტაგმებს, კანჭმომტვრეული 
აქლემები დაჭრილი სირაქლემებივით დალახლახებდნენ.

კართაგენელთა ქვეითები მიაწყდნენ ბარბაროსებს და გა-
დაქელეს ისინი. ერთმანეთს დაშორიშორებული რაზმები წაღ-
მა-უკუღმა ირეოდნენ. კართგენელთა იარაღის ბზინვა ოქროს 
გვირგვინივით გარს ერტყმოდა ბარბაროსებს. შუაში ერთი 
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ორომტრიალი იყო. მზეზე ალაპლაპებული მახვილის პირები 
არილს ისროდა. კლინაბართა რიგები ველზე გაშლილიყო. რო-
ქის მებრძოლები თორნ-აბჯარს გლეჯდნენ კლინაბართ, თა-
ვად იჭურვებოდნენ და ბრძოლის შუაგულში ებმებოდნენ. კარ-
თაგენელებს კლინაბარებში ერეოდათ ისინი და რამდენჯერმე 
კიდეც შეერივნენ ბარბაროსებს. მაშინ გაოგნებული პუნიკე-
ლები ჩერდებოდნენ ან უკან იხევდნენ. შორიდან მოისმა გა-
მარჯვების ყიჟინა, ის ქარიშხალივით აიტაცეს მეომრებმა. ჰა-
მილკარი უიმედობამ შეიპყრო. ყველაფერი წყალში უცვიოდა 
მათოს გამჭრიახობისა და მისი ლაშქრის გაუტეხავი სიმამაცის 
წყა ლობით.

შორიდან, ცისკიდურიდან, დაირების ჟღრიალმა მოაღწია. 
ამბოხი დაძრულიყო. მოემართებოდნენ მოხუცები, სნეულები, 
თოთხმეტ-თხუთმეტი წლის ბავშვები და ქალებიც კი. შეშფო-
თებულიყვნენ, კართაგენი მიეტოვებინათ, რათა რაიმე დიდ ძა-
ლას შეჰფარებოდნენ. ჰამილკარისთვის გამოურთმევიათ რეს-
პუბლიკის ერთადერთი სპილო, ისიც ხორთუმწაჭრილი.

კართაგენელ მეომრებს მოეჩვენათ, რომ მშობლიური ქალა-
ქი გალავანს გასცდა, აქეთ წამოიწია და მამულისთვის სიკვდი-
ლი ითხოვა მათგან. მძვინვარება გაუორკეცდათ, ნუმიდიელები 
წაუძღვნენ ლაშქარს.

შუა მინდორზე გაშლილ ბარბაროსებს პატარა ბორცვი 
ჰქონდათ ზურგს უკან. არათუ გამარჯვების, თავის დაღწევის 
შესაძლებლობაც კი არ იყო, მაგრამ როქის სპიდან გადარჩენი-
ლიყვნენ რჩეული და უმამაცესი მეომრები. მათ არ შეეძლოთ 
უკან დახევა,

ნუმიდიელებს ამოფარებული კართაგენელები ისროდნენ 
შამფურებს, უროებს. დიაცთა მოქნეული ჭოლოკით კვდებოდ-
ნენ ისინი, ვინც შიშის ზარს სცემდა კონსულებს. ბრბო ჟლეტდა 
როქის სპას.

ბარბაროსებს ბორცვი იცავდა. მათი წრე ირღვეოდა, მეჩხერ-
დებოდა და კვლავ ერთიანდებოდა. ორჯერ დაეშვნენ ბექობზე, 
მაგრამ ორჯერვე უკუიქცნენ თავზარდაცემულნი. კართაგე-
ნელთა აჩოჩქოლებული ბრბო ხელებს იწვდიდა. თანამებრძოლ-
თა ფეხებს შუა ჩრიდნენ და ანგარიშმიუცემლად იქნევდნენ შუ-
ბებს. ფეხი უსხლტებოდათ სისხლის გუბეებში. მოკლულები მი-
გორავდნენ დამრეც კალთაზე. მუცლამდე გვამებში ჩაფლული 
სპილო ამაოდ ცდილობდა გორაკზე ასვლას, ფეხებით ჯეკნიდა 
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მიცვალებულთ, თითქოს ცხედართა დათრგუნვა სიამოვნებდა. 
ბოლოში გაგანიერებული ხორთუმის გადანაჭერი დროდადრო 
აღიმართებოდა უზარმაზარ წურბელასვით.

შემდეგ ყველანი შეჩერდნენ. კართაგენელები კბილთა ღრჭე-
ნით შეჰყურებდნენ გორაკს, რომელზეც ბარბაროსები იდგნენ.

ბოლოს ისინი მოსხლეტით ეძგერნენ მოწინაარმდეგეს და 
ბრძოლა გაჩაღდა. ბარბაროსები ახლოს უშვებდნენ კართაგე-
ნელებს, გაჰკიოდნენ – გნებდებითო, შემზარავად ხარხარებდ-
ნენ და ხელის ერთი მოქნევით იკლავდნენ თავს. ცოცხლები ფე-
ხით დგებოდნენ ძირს დაცვენილ მკვდრებზე. პირამიდასავით 
იზრდებოდა გვამების გროვა.

მალე ორმოცდაათი კაცი დარჩა მხოლოდ, შემდეგ – ოცი, 
მერე – სამი, მერე – ორი, ჩუგლუგით შეიარაღებული სამნიელი 
და მათო, რომელსაც აქამდე შერჩენოდა ხმალი.

სამნიელი მუხლებში მოხრილიყო, მარჯვნივ თუ მარცხნივ 
რიგრიგობით იქნევდა ჩუგლუგს, თან მათოს აცილებდა დარტ-
ყმებს. `აგერ, აქეთ, ბატონო! იქით! დაიხარე!~ – აფრთხილებდა 
მას.

მათომ დაკარგა სამხრეები და მუზარადი, თორნ-აბჯარიც 
შემოეძარცვა. მთლად შიშველი იყო. მკვდრის ფერი ედო, თმა 
გაბურძგნოდა, ტუჩის უპეებში დორბლი ჩასდგომოდა. ისეთი 
სისწრაფით ატრიალებდა ხმალს, რომ თავზე შარავანდედივით 
ედგა მახვილით მოხაზული წრე. ქვამ ვადაში გადაუტეხა ხმალი. 
სამნიელი განგმირული დაეცა. კართაგენელთა ნაკადი შემჭიდ-
როებულიყო და მოიწევდა მისკენ. მათომ ზეცისკენ აღაპყრო 
ცარიელი ხელები, თვალები დახუჭა, შემდეგ ხელები გაშალა 
და ისე გადაეშვა მოღერილი შუბებისკენ, თითქოს ქარაფიდან 
ზღვაში გადამხტარიყოს. მაგრამ მახვილთა ზღუდე გაიპო მის 
წინ. რამდენჯერმე ეცა კართაგენელებს. ისინი უკან იხევდნენ 
და იარაღს არიდებდნენ მათოს.

ხმალს წამოჰკრა ფეხი და წაბორძიკდა. სურდა დასწვდომო-
და, მაგრამ იგრძნო, რომ გაეკოჭათ, და ძირს დაეცა.

კარგა ხანია, რაც ნარჰავსი ფეხდაფეხ მიჰყვებოდა მას მხეც-
თა დასაჭერი ქამანდით. მათო რომ დაიხარა, ნუმიდიელმა დრო 
იხელთა და წამოაცვა.

შემდეგ ხელ-ფეხი გადაუჯვარედინეს და სპილოზე დააკრეს. 
ყველა, ვინც კი დაჭრილი არ იყო, ბადრაგად ამოუდგა მათოს. 
ერთი აურზაურით გაემართნენ კართაგენისკენ.
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გაუგებარია როგორ, მაგრამ გამარჯვების ამბავი ღამის სამ 
საათზე უკვე შეეტყოთ კართაგენში. ქამონის ტაძრის წყლის სა-
ათი ხუთს უჩვენებდა, როცა მალქას მიაღწია ამბოხმა. მათომ 
თვალები გაახილა. ისე გაეშუქებინათ სახლები, რომ ქალაქი 
ალში გახვეულს ჰგავდა.

საშინელი ღრიანცელი ძლივს აღწევდა მის ყურთასმენამდე. 
პირაღმა გაწოლილი შესცქეროდა ვარსკვლავებს.

შემდეგ კარი ჩაიხურა. მათოს ირგვლივ სიბნელემ მოიცვა 
ყველაფერი.

მეორე დღეს, სწორედ იმავე დროს, ნაჯახის ხევში დარჩე-
ნილთაგან უკანასკნელმა დალია სული.

იმ დღეს, როცა როქის სპის ნაწილმა ხევს Dდააღწია თავი, 
ზუაეკები მობრუნდნენ, ლოდები დააგორეს და ერთხანს საკ-
ვებს აწვდიდნენ დავრდომილთ.

ბარბაროსები მათოს გამოჩენას ელოდნენ. იმედდაწურუ-
ლებსა და დაქანცულებს ამ ადგილიდან ფეხის მოცვლა არ სურ-
დათ ჩვეული სიჯიუტით. ბოლოს ხორაგი გათავდა, ზუაეკები 
წავიდნენ. კართაგენელებმა იცოდნენ, ათას სამას კაცზე მეტი 
რომ არ იქნებოდა ხევში. მათ ამოსაჟლეტად მეომრები არც კი 
იყო საჭირო.

სამ წელს გასტანა ომმა. ამ ხნის განმავლობაში ნადირი მომ-
რავლდა. ნარჰავასმა მოარეკინა მხეცები, ერთმანეთს გადააბა 
სამი თხა და ნაჯახის ხევში შეარეკინა. ნადირი იქ იყო, როცა 
ბარბაროსთა ამბის შესატყობად უხუცესებმა მაცნე აფრინეს 
ხევისკენ.

მინდორი მთელ სიგრძეზე გვამებსა და ლომებს დაეფარათ. 
მიცვალებულნი სამოსელსა და იარაღში არეულიყვნენ. ზოგს 
სახე აკლდა, ზოგს – ხელ-ფეხი; ზოგი მათგანი ჯერ კიდევ 
შეურყვნელი ჩანდა; ზოგი მთლად გამოფიტულიყო, დაფშვნი-
ლი თავის ქალები ეყარა ჩაჩქნებში. საბარკულებში ხორცგარ-
თმეული ძვლები მოჩანდა. გაძვალტყავებულთ მოსასხამიღა 
შერჩენოდათ მთელი. ქვიშას ცინცხალ ლაქებად აჩნდა მზეზე 
დამხმარი ძვლები.

ლომები ნებიერად ისვენებდნენ, მიწას გართხმოდნენ, ტო-
ტები გაეშოტათ. თეთრი კლდეების ანარეკლი ნათელი თვალს 
სჭრიდათ და ქუთუთოები მოეჭუტათ. სხვები უკანა ტორებზე 
დაყუნცულიყვნენ და სივრცეს გაჰყურებდნენ; დანარჩენებს, 
ფაფარაშლილთ, სანახაობა მობეზრებოდათ და მოკუნტულებს 
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ეძინათ.’’ იწვნენ უდრტვინველად, ქარაფებისა და მიცვალე-
ბულთა დარად. შესაღამოვდა. ცის დასალიერი სისხლისფერმა 
ფართო ზოლებმა დასერა.

ველზე დახირხლული ერთ-ერთი გროვიდან რაღაც მოჩვენე-
ბის მსგავსი წამობარბაცდა. ლომთაგან ერთი წამოიმართა და 
მოჩვენებისკენ დაიძრა. მეწამულ ზეცას შავად გადაეფოფრა 
მისი ამაზრზენი აჩრდილი. ლომი კაცს მიუახლოვდა და ტორის 
ერთი მოქნევით ძირს დასცა.

მერე ზედ დააცხრა და ჭანგებით ნელ-ნელა გამოშიგნა.
შემდეგ ხახა დააღო და კარგა ხანს გაბმით ღმუოდა. ბუმბე-

რაზმა მთებმა მოძახილით გაიმეორეს მისი ბრდღვინვა, რომე-
ლიც ბოლოს სადღაც შორს, უდაბნოს სიღრმეში, მიწყდა.

კლდიდან ღორღი ჩამოიშალა და ჩქამი მოისმა. ჭიუხის კიდე-
ში, ტიხრის მხარეს, წაგრძელებული დრუნჩები და აცქვეტილი 
ყურები გამოჩნდა. ნადირის ანთებულმა თვალებმა გაიელვა. 
ტურები მოძუნძულებულიყვნენ, რათა ნამუსრევით ამოეყო-
რათ ფაშვები.

კართაგენელთა მაცნე, უფსკრულს გადამხობილი რომ იმზი-
რებოდა, უკან გაბრუნდა.
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თავი მეთხუთმეტე

მათო

კართაგენი სიხარულს აეტანა, საერთო სიხარულს, უსაზღვ-
როსა და დაუოკებელს. ნანგრევთა ნაპრალები ამოქოლეს, საღე-
ბავით ისევ შეთითხნეს კერპები, ქუჩები ტვიის რტოებით მოფინეს 
და მებოძირებზე ააბოლქვეს საკმეველი. ტერასები ჭრელად და-
მოსილ ბრბოს მოეჩითა და გაფურჩქნილ ყვავილთა კონას ჰგავდა.

განუწყვეტელ ბუბუნში გაისმოდა თულუხჩთა წამოძახილე-
ბი, ისინი ფილაქანს რწყავდნენ. მონებმა მოხალული ქერი და 
უმი ხორცის ნაჭრები ჩამოურიგეს ბრბოს ჰამილკარის სახე-
ლით. ერთმანეთს ეგებებოდნენ, ეხვეოდნენ, სიხარულის ცრემ-
ლი სდიოდათ. ტვიროსის ქალაქები მათ ხელშია, მომთაბარეთა 
ურდოები გარეკილია და ბარბაროსები – მთლად ამოჟლეტილი. 
აკროპოლი ფერადმა ჩარდახმა დაფარა. თავთხელზე დაჯრილ 
ხომალდთა წყალსაკვეთები ბზინავდნენ ძვირფასი თვლებით 
მოკენჭილი ჯებირის მსგავსად. წესრიგი აღედგინათ, ახალი 
ცხოვრება დაეწყოთ. ბედნიერება იგრძნობოდა ყველგან. სა-
ლამბოსა დ ნუმიდიელთა მეფის შეუღლებას ზეიმობდნენ.

ქამონის ტაძრის ტერასაზე, სამ გრძელ მაგიდაზე, აუარე-
ბელი ოქრო-ვერცხლი დაეხვავებინათ. ეს მაგიდები ქურუმ-
თათვის, აგრეთვე უხუცესთა და დარბაისელთათვის გაეწყოთ. 
მეხუთე, ოდნავ მაღალი ტაბლა, ჰამილკარის, ნარჰავასისა და 
სალამბოსთვის იყო განკუთვნილი. სალამბომ მამული იხსნა, 
მიტაცებული რიდე დაუბრუნა კართაგენს. ამიტომ მისი ქორწი-
ლი ხალხმა დღესასწაულად აქცია და ქვემოთ, მოედანზე, თავ-
მოყრილნი მის გამოჩენას მოუთმენლად ელოდნენ.

მაგრამ სხვა უფრო ძლიერი სურვილი სულს უხუთავდა 
ბრბოს. ამ საზემო დღეს მათო უნდა ეწამებინათ.

ჯერ მოითხოვეს, მათო ცოცხლად გავატყაოთ, შიგნეულში 
გამდნარი ტყვია ჩავასხათ ან შიმშილით სიკვდილი ვარგუნო-
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თო. ზოგმა – ხეს მივაბაწროთ, უკან მაიმუნი დავუყენოთ და 
ქვები დავაშენინოთ მისთვის, ტანიტი შეურაცხყო და ქალღ-
მერთს შეწირული ცხოველებისგან შესაფერადაც უნდა დაისა-
ჯოსო. სხვებმა თქვეს, – ღურკან აქლემს გამოვაბათ და ზეთით 
გაჟღენთილი სელის პატრუქები შემოვახვიოთო ტანზე. კმა-
ყოფილებით ივსებოდნენ, რომ წარმოიდგენდნენ, უშველებე-
ლი ცხოველი როგორ შემოირბენდა კართაგენის ქუჩაბანდებს, 
მოგიზგიზე ცეცხლში გახვეული მათო როგორ გაიკლაკნებოდა 
ქარით აფარფატებული ალის დარად.

მაგრამ ვისთვის მიენდოთ მათოს წამება, ანდა დანარჩენებს 
რატომ უნდა მოჰკლებოდათ ეს სიამე? სხვა გზა უნდა ეძიათ, 
მთელ ქალაქს, მის ყველა მკვიდრს, ყველა მარჯვენას, ყველა 
მკლავს, ყველაფერს, რაც კი კართაგენში მოიძევება – საჭურ-
ველს, ქუჩებში დაგებულ ქვის ფილებსა თუ ხმელეთში შემოჭრი-
ლი ყურის ზვირთებს – ყველაფერს უნდა რგებოდა წილი მათოს 
წამებაში, მის გვემასა და ვნებაში. უხუცესთა საბჭომ მოითათ-
ბირა: ზურგზე ხელებგაკრული მათო დილეგიდან ქამონის მოედ-
ნისკენ უნდა წამოსულიყო მარტო, თანმხლებთა გარეშე. გულის 
არეში დაჭრა აუკრძალეს ბრბოს, რომ მეტხანს ეცოცხლა, გა-
ხანგრძლივებულიყო მისი წამება, თვალებს ნუ დასთხრით, სა-
კუთარ ტანჯვას უმზიროსო; ნურაფერს ესვრით, მთელი ძალით 
ხელს ნუ მოუქნევთ, სამი თითის დარტყმა იკმარეთო.

მწუხრის ჟამს უნდა გამოსულიყო დილეგიდან, მაგრამ ბრბოს 
რამდენჯერმე მოეჩვენა იგი. აკროპოლს აწყდებოდნენ, ქუჩე-
ბი იცლებოდა, ცოტა ხნის შემდეგ ბუზღუნით ბრუნდებოდნენ 
უკან. ბევრნი ღამენათევნი იყვნენ, ფეხმოუცვლელად იდგნენ 
და შორიდან ეხმიანებოდნენ თანამოძმეებს; ერთმანეთს უჩვე-
ნებდნენ დაუქნელ ფრჩხილებს, მათოს დასაკაწრავად რომ მო-
ეზარდათ; სხვები მეტისმეტად ღელავდნენ და ბოლთასა სცემ-
დნენ; ზოგნი ისე გაცრეცილიყვნენ, თითქოს საკუთარ წამებას 
ელოდნენ.

უეცრად მაპალებს იქით ფრთებით შეკრული საჩრდილობე-
ლი გამოჩნდა. სალამბო გამოვიდა სასახლიდან. ხალხმა შვებით 
ამოისუნთქა.

ამალა ნელა დაიძრა და კარგა ხანი გავიდა, ვიდრე ბრბოს 
მოუახლოვდებოდა.

წინ პატეკ ღმერთთა ქურუმები მოდიოდნენ, მათ უკან ეშმუ-
ნისა და მელქარტის ქურუმები მოაბიჯებდნენ; ამათ ზედიზდ 
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მოსდევდა ქურუმთა ყველა დასი იმავე მორთულობითა და რი-
გით, მსხვერპლის შეწირვის დღეს რომ იყვნენ. მოლოქის მსა-
ხურებმა თავჩაქინდრულებმა ჩაიარეს. მათ დანახვაზე ხალხმა 
სიხარული იგრძნო და უკან დაიხია. რაბეთნას ქურუმები ქნა-
რებით ხელში ამაყად მოემართებოდნენ. მათ უკან შავ-ყვითელ 
მჭვირავ სამოსში გამოწყობილი ქურუმი ქალები მოირხეოდნენ, 
ჩიტებივით ჟღურტულებდნენ, გველებივით სარსალებდნენ, – 
ვარსკვლავთ ციმციმს ბაძავდნენ. მათი მსუბუქი სამოსი უნა-
ზეს სურნელს აფრქვევდა ქუჩებში. ბრბო ტაშისკვრით მიეგება 
დიაცებში ჩამდგარ ქედეშიმებს, რომელთაც ქუთუთოები და-
ეღებათ და ღვთაების ორსქესიანობას ასახიერებდნენ; ასულე-
ბივით მორთულიყვნენ, ნელსაცხებელი წაეცხოთ, კოპწია ქა-
ლებივით დაგოგმანებდნენ, თუმც ჩაბრტყელებული მკერდი და 
ვიწრო თეძოები ჰქონდათ. ქალური საწყისი მეფობდა ამ დღეს. 
იდუმალ ნეტარებას შეეტბორებინა დახუთული ჰაერი. წმინდა 
ჭალებში ჩირაღდნები ააბრიალეს, ორგია უნდა მოეწყოთ აქ. 
სამმა ხომალდმა სიძვის დიაცნი მოასხა სიცილიიდან, უამრავი 
მეძავი გამოეშურა უდაბნოდან.

ქურუმთა დასებმა ტაძრის ეზოსა და სტოაში მოიყარეს თავი, 
გალავნისკენ აზიდული ორმხრივი კიბეების გასწვრივ ჩადგნენ. 
ტაძრის სვეტებს შორის თეთრსამოსიანთა წყება ჩანდა, მთელი 
შენობა ქვის ქანდაკებასავით უძრავი ადამიანებით აივსო.

ქურუმთა დასს მეჭურჭლეთუხუცესნი, ეზოსმოძღვარნი და 
დიდებულები მოჰყვებოდნენ. ძირს ჩოჩქოლი ატყდა. მახლო-
ბელი შუკებიდან ხალხი მოაწყდა ტაძარს. მონასტრის ფარეშ-
ნი კომბლის ქნევით მიერეკებოდნენ ბრბოს. ოქროს მიტრებით 
თავდარქმულ უხუცესთა შორის მეწამულგავალაკიან ტახტრე-
ვანში სალამბო გამოჩნდა.

თავაშვებულმა ყვირილმა იმატა. აახმიანს წინწილები, 
ააჯაჯგურეს ჯიმჯიმები, ბობღანს სცეს და ძოწისფერი გავა-
ლაკი სვეტებში მიიმალა.

ტახტრევანმა ისევ გაიელვა ტაძრის ქვედა სართულზე. სა-
ლამბო რონინით დაიძრა, ტერასა გადასერა და კუს ბაკნის 
საკარცხულში ჩაესვენა. ფეხებში სპილოს ძვლის სამსაფეხუ-
რიანი სკამი შეუდგეს. ქვედა საფეხურზე ორმა ზანგმა ბიჭმა 
მოიყარა მუხლი. დროდადრო ქალი თავზე აყრდნობდა მათ სამ-
კაულებით დამძიმებულ ხელებს.

კოჭებიდან თეძომდე წმინდად ნაქსოვი მაქმანი შემოტმას-
ნოდა. მაქმანი თევზის ქერეჭს ჰგავდა და სადაფივით ციალებ-
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და. ზღვისფერი ქამარი ჰქონდა შემორტყმული; ნახევარმთვა-
რეებად ჩაჭრილი ნაპრალიდან მკერდი უჩანდა, ძუძუს კერტებს 
ძოწი უფარავდა; ფარშევანგის ფრთებში შერთული პატიოსანი 
თვლები ჰქონდა თავსაბურველად. თოვლივით სპეტაკი ფართო 
რიდე სთრევდა უკან. მკლავებზე ალმასის სამაჯურები ჰქონდა 
ასხმული. მუხლები შეაწება, იდაყვები ტანს მიატმასნა და აის-
ვეტა წმინდანთა იერით.

დანარჩენი ორი საფეხური ჰამილკარმა და ნაჰავასმა დაიკა-
ვეს. ღია ფერით დამოსილ ნარჰავასს თავს უმშვენებდა ქვამა-
რილის გვირგვინი, რომლიდანაც ამონის რქასავით დახვეული 
ორი ზილფი ეშვებოდა. ჰამილკარს იისფერი ტუნიკა ემოსა, 
ტუნიკაზე ოქრომკედით ვაზის ლერწები იყო ამოქარგული. 
წელზე ხმალი ერტყა.

ეშმუნის ტაძრიდან მოეყვანათ პითონი. იგი მაგიდებს შორის 
მიწაზე გაწოლილიყო ვარდის ზეთის გუბეებში, კუდი ჩაეჩარა 
პირში და დიდი წრე შემოეწერა. წრის შუაგულში შავი ბიჯგი შე-
ეყენებინათ ბროლის კვერცხისთვის, რომელიც არეკლილ მზის 
სხივებს ყოველმხრივ ფანტავდა.

სალამბოს უკან სელით დამოსილი ტანიტის ქურუმები ჩადგ-
ნენ. მარჯვნივ ოქროს ზოლად განლაგდნენ ტიარებით თავდამ-
შვენებული უხუცესები, მარცხნივ მომწვანო რიგი შეექმნათ 
დარბაისელთ, რომელთაც იაგუნდით მოლამაზებული არგნები 
ეპყრათ. მოშორებით მოლოქის ქურუმები ჩამწკრივდნენ, მათი 
წითელი მოსასხამები მეწამულ ზღუდედ აღიმართა თითქოს. 
სხვა კრებულებმა ქვედა ტერასაზე მოიკალათეს. ხალხს ქუჩები 
აღარ გასწვდა, სახლის ბანებს მიაშურა და ერთმანეთზე წაწყო-
ბილ რიგებად განლაგდა აკროპოლამდე. სალამბოს ფერხთით 
ბრბო განრთხმოდა, თავს ცის თაღი წამომხობოდა, ირგვლივ 
უნაპირო ზღვა, ბუმბერაზი მთები და შორეული გარეუბნები 
შემოსჯარვოდა. თვალისმომჭრელი სამოსით მორთული ასული 
ტანიტს შეეზავა თითქოს და კართაგენის მფარველ ანგელოზს, 
მისი სულის განსხეულებას ჰგავდა.

ღრეობა მთელ ღამეს გასტანდა. დაბალ მაგიდებზე, ფერადი 
შალის სუფრებზე ხეთა ვარჯივით დატოტვილი ჩირაღდნები 
იდგა. ამარტის სირჩები, ლურჯად მოჭიქული ამფორები, კუს 
ბაკნის კოვზები და პურის კვერები დაეხვავებინათ მარგალი-
ტის არშიამოვლებული და ორ რიგად ჩამწკრივებული თეფშე-
ბის გასწვრივ. სპილოს ეშვებს თირსივით შემოტმასნოდა ფოთ-
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ლებიანად დაკრეფილი ყურძნის მტევნები. ეკალმუხის ლანგ-
რებზე თოვლის გუნდები ლხვებოდა. ვერცხლის მაღალფეხიან 
ლარნაკებზე ლიმონის, ბროწეულის, გოგრისა და საზამთროს 
მთები იდგა. საწებელში ტივტივებდნენ დრუნჩდაბჩენილი ტა-
ხები; გაუტყავებელი კურდღლები თითქოს დახტოდნენ ყვა-
ვილთა შორის; გუფთით ამოევსოთ ლოფორთქინათა ნიჟარები; 
საოცარი ნაზუქები დაეცხოთ. ხუფს რომ ახდიდნენ, მტრედები 
ამოფრინდებოდნენ ხოლმე ლანგრებიდან.

მაგიდებს შუა ფეხაკრეფით დაფათურებდნენ ტუნიკადაკარ-
წახებული მონები. დროდადრო ქნარებზე ჰიმნს აჟღერებდნენ 
ან გუნდი ახმიანდებოდა. ზღვის ღელვასავით დაუშოშმინებე-
ლი ბრბოს ბუბუნი თავს დასტრიალებდა მეინახეებს და იდუ-
მალ ჰანგებს უნანავებდა. ზოგმა როქის სპის ღრეობა გაიხსენა. 
ბედნიერების გამო ოცნებას მიეცნენ. მზემ დასავალისკენ იბ-
რუნა პირი და ცის თაღის მეორე კიდეში გაწლობილი მცხრალი 
მთვარე წამოიწია.

უეცრად სალამბომ თავი მოაბრუნა, თითქოს დაუძახესო. 
ხალხმა ქალის მზერას გააყოლა თვალი.

აკროპოლის ამაღლებასთან, ტაძრის ძირას, კლდეში შეთხრილი 
სენაკის კარი გაიღო. ბნელი პარეხის ზღურბლზე კაცი გამოჩნდა.

მოხრილი იყო და დამფრთხალი, მძვინვარე ნადირს ჰგავდა, 
მოულოდნელად ნებაზე მიშვებულს. ნათელი თვალს სჭრიდა 
და კარგა ხანს ფეხმოუცვლელად იდგა. ყველამ იცნო. ბრბოს 
სუნთქვა შეეკრა.

დღევანდელი მსხვერპლი ხალხს რაღაც საოცრებად, თითქ-
მის ღვთაებრივი ბრწყინვალებით მოსილად მიაჩნდა. მის დასა-
ნახავად კისერი წაეგრძელებინათ, განსაკუთრებით ქალები შე-
ეცადნენ მათი ქმარ-შვილის ამომწყვეტლის ხილვას. უნებურად 
სულის სიღრმეში ცნობისწადილმა იჩინა თავი, უკეთ სურდათ 
მისი შეცნობა. ამ სურვილს სინდისის ქენჯნაც ერთოდა და სი-
ძულვილს აცხოველებდა.

მათო დაიძრა. მოულოდნელობით შემცბარი ხალხი დამშვიდ-
და. ბრბომ ხელები გაიშვირა მისკენ და მათო თვალს მიეფარა.

სწრაფად ჩამოათავა აკროპოლის სამოცსაფეხურიანი კიბე, 
მთით მოვარდნილმა ღვარმა წაიტანა თითქოს. ბრბომ თვალი 
შეავლო, სამჯერ როგორ გადაევლო საფეხურებს. კიბის თავ-
თან შეჩერდა.
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მხრები სისხლში ჰქონდა მოთხვრილი, მძიმედ სუნთქავდა; 
ღვედების გაგლეჯას ეძალვოდა და შიშველ ზურგზე გაკრული 
ხელები გველებივით ებერებოდა.

რამდენიმე ქუჩის გასაყართან იდგა. ყოველ ქუჩას ბრინ-
ჯაოს ჯაჭვების სამი წყება გასდევდა. ჯაჭვები პატეკ ღმერთ-
თა ჭიპებს იყო გამობმული. ქუჩის კიდეში ირეოდა ამბოხი. შუა 
ქუჩაში უხუცესთა ფარეშები დაიარებოდნენ და მათრახებს ატ-
რიალებდნენ.

ერთმა დაუზოგავად მოუქნია. მათო გამოემართა.
ბრბო ხელებს ასავსავებდა, გაყვიროდა – მათოს დიდი გზა 

დაუტოვეთო სავალი. მათო მიდიოდა. ბრბო ხელით ეხებოდა, 
ჯიჯგნიდა, ასახიჩრებდა. ერთ ქუჩას რომ ჩაათავებდა, მეორე 
ქუჩა გადაიშლებოდა მის წინ. რამდენჯერმე ეცა მწვალებლებს, 
მათი დაკბენა სურდა. მაშინ ბრბო უკან იხევდა, ჯაჭვები ბორ-
კავდა მათოს, ხალხი კი სიცილით იჭაჭებოდა.

რომელიღაც ბავშვმა ყური გაუხია. ვიღაც გოგონამ სახელო-
ში დამალული თითისტარის წამახული წვერით ლოყა გაუკაწ-
რა. ბღუჯა-ბღუჯა გლეჯდნენ თმებს, ნაჭერ-ნაჭერ ღლეტდნენ 
ხორცს. ჯოხებით ან სკორეში გასვრილი ღრუბლით სახეს უთით-
ხნიდნენ. მარჯვენა ყვრიმალიდან სისხლი წასკდა. ბრბო შეიშა-
ლა. ეს, ბარბაროსთაგან უკანასკნელი, კართაგენელთათვის ყვე-
ლა ბარბაროსს, მთელ ლაშქარს გაუტოლდა. მას უზღავდნენ სა-
მაგიეროს გარდახდილი ჭირის, ხიფათისა და თავის შერცხვენის 
გამო. შურისგებამ მთლად გააავა ბრბო. დაჭიმული ჯაჭვები იზ-
ნიქებოდნენ და გაწყვეტაზე იყვნენ. გახელებული ბრბო ვერც კი 
ამჩნევდა მონებს, რომელნიც მას ცემით აშოშმინებდნენ. ზოგი 
სახლის ძგიდეებს ებღაუჭებოდა. დახეთქილი კედლები სანახა-
ობის მოყვარულთა თავებით იყო ამოგმანული. მეტი ვნება რომ 
ვერ მიაყენა, ბრბომ ბოღმა ღრიანცელში გადმოანთხია.

უშვერად ლანძღავდენ, ქირდავდნენ, კილავდნენ. მათოს 
ტანჯვა ეცოტავებოდათ თითქოს და წყევლა-კრულვით უმე-
ტეს, მარადიულ წამებას უქადდნენ.

კართაგენი უაზრო და დაუოკებელმა ღრიანცელმა აიტანა. 
ხალხი აიტაცებდა ჩახრენწილსა და როყიო ბგერას და ერთხანს 
იმეორებდა. კედლები მთელ სიგრძეზე შეაზანზარა ხმებმა და 
მათოს მოეჩვენა, რომ ქუჩის ორივე მხარეს ჩარიგებული სახ-
ლები მისკენ წამობარბაცდნენ, უშველებელი ხელებივით აიტა-
ცეს მაღლა და სულს ხდიდნენ.
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გაახსენდა, რომ ოდესღაც კიდევ განიცადა რაღაც ამგვარი. 
მაშინაც ბრბო იყო ტერასებზე თავმოყრილი. იგივე მზერა. იგი-
ვე გახელება... ოღონდ თავისუფალი იყო, ღმერთი იფარავდა 
და ხალხი ორად იპობოდა მისთვის გზის მისაცემად. მოგონება 
დაიხვეწა და უსაშველო სევდა მოჰგვარა მათოს. თვალწინ აჩრ-
დილები დაბორიალებდნენ, ქალაქი ირწეოდა, ნაიარევი გვერ-
დიდან სისხლი სდიოდა, სიკვდილის სიახლოვეს გრძნობდა. 
მუხლები ეკეცებოდა. ნელა დაეშვა ფილაქანზე.

მელქარტის ტაძრის სტოას მიაშურა ვიღაცამ, ნაღვერდლებ-
ზე გადამხობილი სამფეხიდან გავარვარებულ შანთს დასწვდა, 
პირველსავე ჯაჭვში გაჩხირა და მათოს იარას მიაჭდო. სხე-
ულიდან კვამლი აიბოლქვა. მათოს ღრიალი ბრბოს შეძახილმა 
ჩაახშო. ისევ დადგა ფეხზე.

ექვსი ნაბიჯი გადადგა და დაეცა მესამედ... მერე მეოთხედ. 
ახალი გვემა წამოაყენებდა. მდუღარე ზეთი მოწვეთავდა მის-
კენ მიშვერილი საწვეთრებიდან. ფეხქვეშ შუშის ნამსხვრევებს 
უყრიდნენ. სვლას განაგრძობდა. სათების ქუჩის კუთხეში კე-
დელთან მიბანდალდა, მოჩარდახულ ფარდულს მიეყრდნო. 
აღარ იძვროდა.

უხუცესთა საბჭოს ფარეშები ჰიპოპოტამის ტყავით დაწ-
ნულ მათრახებს უტლაშუნებდნენ ისეთი თავგამეტებით, რომ 
მათი ხავერდოვანი ტუნიკის ფოჩებში ოფლმა გამოატანა. მათო 
გრძნობამიხდილს ჰგავდა. უეცრად მოსწყდა ადგილს, ანგა-
რიშმიუცემლად გარბოდა და კბილებს აკაწკაწებდა, თითქოს 
საშინელ სიცივეს აეტანა. გადაევლო ბუდესის ქუჩას, ჩაათავა 
სეფოს ქუჩა, ჩაუქროლა ბოსტნეულის ქულბაქს და ქამონის მო-
ედანზე მიიჭრა.

ამიერიდან ქურუმთა ანაბარა იყო. ფარეშებმა გააპეს ბრბო. 
მათომ თავისუფლად ამოისუნთქა. მიმოიხედა და მისი თვალე-
ბი სალამბოს თვალებს შეხვდა.

მათო მისკენ გაეშურა. სალამბო წამოდგა და უნებლიეთ 
დაიძრა ტერასის კიდისკენ. მალე ირგვლივ ყველაფერი გაქ-
რა და მათოს გარდა ვეღარაფერს ამჩნევდა. სულში სიმშვიდე 
ჩაუდგა, წინ უფსკრული გადაეხსნა თითქოს და მთელი სამყა-
რო ერთადერთმა აზრმა, ერთმა მოგონებამ, ერთმა გამოხედ-
ვამ დაჩრდილა. მისკენ მომავალი ვაჟი იზიდავდა სალამბოს. 

მეწამულ მასად ქცეულიყო, თვალებიღა შერჩენოდა ადამი-
ანური. თეძოზე მისთრევდა დაძენძილი თასმები, რომლებიც 
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მისი დაჯიჯგნილი მკლავის ტყავგართმეულ მყესებს ჰგავდა. 
პირი დაეღო, თვალის უპეებიდან ორი ალი სწვდებოდა თმებს 
და უბედური სვლას განაგრძობდა.

ტერასის კიდეს მიაღწია. სალამბო ხარიხაზე გადმოიხარა. 
ორი საოცარი თვალი შესციცინებდა და ქალმა შეიტყო, მათო 
როგორ ევნო და ეწამა მისთვის. წინ მომაკვდავი ედგა, მაგრამ 
ჰამილკარის ასული ხედავდა კარავში ჩაჩოქილ ჭაბუკს, წელზე 
რომ შემოეჭდო მისთვის ხელი და უნაზეს სიტყვებს რომ ეჩურ-
ჩულებოდა. ეწადა მათი კვლავ გაგონება, აღარ სურდა მისი 
სიკვდილი. ვაჟი შეტორტმანდა. სალამბომ ყვირილი დააპირა. 
მათო გულაღმა დაეცა და აღარც განძრეულა.

სალამბოს ქურუმები შემოეხვივნენ. უგონოდ იყო. წაიყვანეს და 
კვლავ ტახტზე დასვეს. ულოცავდნენ. ყველაფერი, რაც გვჭირს, 
შენი წყალობააო, – ეუბნებოდნენ; ტაშს უკრავდნენ, ფეხებს აბა-
კუნებდნენ და მის სახელს გაჰყვიროდნენ სულმოუთქმელად.

გვამთან ვიღაც მიიჭრა. მოლოქის ქურუმთა ლაბადა მოეგ-
დო მხარზე, თუმც უწვერული იყო. სარტყელში დანა ჰქონდა 
გაჩრილი, ქურუმთა დანა, რომლითაც წმინდა მსხვერპლს აქ-
ნიან ხოლმე. დანას ოქროს ჩქიფი ჰქონდა ტარად. შაჰაბარიმმა 
ერთი დაკვრით გადაუსერა მათოს მკერდი, გული ამოართვა, 
ჩქიფზე წამოაგო და მზეს მიართვა ძღვნად.

მზე ჩადიოდა ტალღებში. მისი სხივები წაგრძელებული ის-
რებივით შეესია წითლად მღვივან გულს. გულის ძგერა ნელდე-
ბოდა და მზე ზღვაში ეშვებოდა. გულის უკანასკნელ შეფართ-
ხალებაზე მზე ჩაესვენა.

ყურიდან ტბამდე, ნახევარკუნძულის ყელიდან შუქურამ-
დე ყველა ქუჩას, სახლსა თუ ტაძარს ერთიანი ყიჟინა მოედო. 
დროდადრო ხმები ცხრებოდა და შემდეგ კვლავ წამოიშლებო-
და. ღრიანცელმა შენობები ააბარბაცა. ზღვა სიხარულითა და 
დაულეველი იმედით წალეკილი კართაგენი ტორტმანებდა.

სიამაყით შემთვრალმა ნარჰავასმა დაუფლების ნიშნად სალამ-
ბოს წელზე შემოაჭდო მარცხენა, მარჯვენათი ოქროს ბარძიმს 
დასწვდა და კართგენის ადგილის დედის სადიდებელი შესვა.

   სასმისით ხელში სალამბოც წამოიწია მეუღლის დარად, 
მაგრამ იქვე ჩაიკეცა, თავი საკარცხულზე გადაუქანდა. ფერ-
გამკრთალსა და გაშეშებულს ბაგე გაპობილი დარჩა. ლელი 
თმა ჩამოშლოდა და მიწამდე სთრევდა.

ასეთი სიკვდილი ერგო ჰამილკარის ასულს ტანიტის რიდის 
შეხებისთვის.
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შენიშვნები1

აგათოკლე – (ძვ.წ. 361-289) სიცილიელი ბერძენი, სირაკუზის 
ქალაქ-სახელმწიფოს ტირანი, კართაგენს უპირისპირდე-
ბოდა სიცილიაში ბატონობისთვის.

აეშაგი – მსტოვარი, ჯაშუში.
ავგური, ავგურები – მისან ქურუმთა კოლეგია ძველ რომში. 

მათ მისნობას იყენებდნენ  მნიშვნელოვანი სახელმწი-
ფოებრივი გადაწყვეტილებების მიღებისას.

ავშარა – ულაგმო აღვირი.
აკვედუკი – ბურჯებზე დაყრდნობილი წყალსადენი ნაგებობა.
აკინაკი – `მახვილი ორპირი და ბუნგრძელი~ (საბა), ჰოროლის, 

შუბის სახეობა.
აკარნანია – ძველი საბერძნეთის ჩრდილო-დასავლეთი ნაწი-

ლი, იონიის ზღვისპირა მხარე. აკარნანელები განთქმული 
მეომრები იყვნენ.

აკროპოლი – ანტიკური ქალაქის ამაღლებული ნაწილი, სტრა-
ტეგიული მიზნებისთვის სათანადოდ გამაგრებული. 

ალაჩუხი – კარავი ნაბდისა ან ქეჩისა.
ალეტი – ბერძნული მითოლოგიის თანახმად, მიკენის მეფის, 

ეგისთეს, ვაჟი. ორესტმა როცა შური იძია და მოკლა ეგის-
თე, ალეტი გამეფდა მიკენში. 

ალექსანდრე – იგულისხმება ალექსანდრე მაკედონელი (ძვ.წ. 
356-323).

ალო – დღიური სახნავი; ალო, ალოობა – შესაფერი დრო, პერი-
ოდი ხვნისა, თესვისა, მკისა...

ამონი – ძველ ეგვიპტელთა უმთავრესი ღვთაება, მზის ღმერ-
თი. ეგვიპტიდან ამონის კულტმა შეაღწია აზიისა და აფრი-
კის ზოგ ხალხთა რწმენაში.

ამონიელები – მდინარე იორდანის აღმოსავლეთ სანაპიროზე, 
არაბეთის საზღვრებამდე, მობინადრე ტომი.

1  საძიებელში არ არის შეტანილი სიტყვები, რომელთა მნიშვნელო-
ბას ტექსტშივე მიგვანიშნებს ავტორი. 
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ამფორა – თიხის ჭურჭელი ოვალური ფორმისა, ვიწროყელი-
ანი და ორყურიანი. მეტწილად ხმარობდნენ ღვინისა და 
ზეთისთვის.

ანაბა – ქალაქი, ნავსადგური ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, 
ანაბის ყურეში. 

ანისი, ანისული – სურნელოვანი მცენარე.
ანქვითი – პატიოსანი ქვა, ონიქსი.
აპოხტი – ხორცი, შესანახავად საგანგებოდ გამხმარ-გამომშ-

რალი.
არგანი – ჯოხი `საბჯენად და დასაყრდნობელად უძლურთათ-

ვის~ (საბა).
არვე – თხათა ჯოგი.
არიანა – ნავსადგური ალჟირის სანაპიროზე.
არილი – მზის შუქი, რაიმე ზედაპირიდან არეკლილი.
არქაგატე – (ძვ.წ. ?-307) სირაკუზის ტირანის აგათოკლეს ძე, 

მამას ახლდა კართაგენზე თავდასხმისას ძვ.წ. 307 წელს, 
დაიღუპა ამ ბრძოლაში.

არქონტი – მაღალი თანამდებობის პირი ძველი საბერძნეთის 
პოლისებში და ზოგ სხვა ელინისტურ სახელმწიფოშიც.

ასაფეტიდა – მრავალწლიანი მცენარე, მისი ფესვები კულინა-
რიაში გამოიყენება. 

ასური – ქალაქი ნუბიაში, ნილოსის მარჯვენა ნაპირზე.
ატარანტები – აფრიკის მომთაბარე ტომი.
აფაკა – ძველად ამ სახელწოდების რამდენიმე ქალაქი არსე-

ბობდა. რომანში უნდა იგულისხმებოდეს ქალაქი ჰელი-
ოპოლისსა და ბიბლოსს შორის, სწორედ ის იყო განთქმუ-
ლი ვენერას დიდებული ტაძრით.

აღალი – ტვირთის ერთობლივად გადამზიდავი ჯგუფი, დატ-
ვირთულ აქლემთა ან სხვა საკიდარ პირუტყვთა ქარავანი.

აშიფი – ხის გამონაჟონი ფისი.
აშურმა – ხმლის სამხარიღლიე, ყაწიმი, ყაბიწი.
ბაალი – უფალი. საერთო სემიტური ღვთაება, ნაყოფიერებისა 

და მიწათმოქმედების ღმერთი. ეთაყვანებოდნენ წინა აზი-
აში, არაბეთსა და კართაგენში. ბაალი ცის, მზის, ნაყოფი-
ერებისა და მიწათმოქმედების ღმერთია ფინიკიელებთან; 
გვხვდება აღმოსავლეთის სხვა ხალხებშიც. ხშირად მოიხ-
სენიებოდა იმ ადგილის სახელთან ერთად, რომლის უფლა-
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დაც მიჩნეოდა. ამიტომ გვხვდება ფლობერთან ბაალ-ქამო-
ნი, ბაალ-პეორი, ბაალ-ზებუბი და სხვ.

ბაარასი – მცენარე, ე.წ. `ოქროს ბალახი~, ხარობს ლიბანის 
მთებში, ღამით ანათებს, დღისით ძნელად შესამჩნევია. ბა-
არასს ალქიმიკოსები საოცარ თვისებებს მიაწერდნენ.

ბადია – წყლის ჭურჭელი, `დიდი ჯამი~ (საბა).
ბათმანი – მარცვლეულის საწყაო, მისი მოცულობა ცვალებადი 

იყო დრო და ჟამის მიხედვით.
ბაკარისი – მცენარე, რომლის ფოთლები ძველად გვირგვინის 

დასაწნავად გამოიყენებოდა.
ბალეარის კუნძულები – კუნძულთა ჯგუფი ხმელთაშუა ზღვა-

ში, ესპანეთის სიახლოვეს. კარგა ხანს იყო კართაგენის 
ქვეშევრდომობაში. ბალეარელები კართაგენის დაქირავე-
ბულ ჯარში მსახურობდნენ. 

ბარბითი – სიმებიანი საკრავი, ქნარის ერთ-ერთი სახეობა.
ბარჯი – ორკაპა ჯოხი, ბიჯგად შესაყენებელი; რკინის კავიანი 

ჯოხი, სათევზაოდ გამოსაყენებელი.
ბაქტრიანა, ბაქტრია – შუა აზიის ერთი მხარე ამუ-დარიის გა-

ყოლებით, სხვადასხვა  ისტორიულ ეპოქაში მისი კონტუ-
რები იცვლებოდა; მოიცავდა ტერიტორიას ჰინდუკუშის 
მთების კალთებიდან მდინარე ამუ-დარიამდე.

ბდელიუმი – განსაკუთრებული ჯიშის ხის წვენია, მისი შედე-
დებით ამზადებენ მოწითალო ან მოყვითალო ფირფიტებს, 
რომლებიც ნაკვერჩხლებზე დაგზნებისას ზმირნის მსგავს 
სასიამოვნო სუნს გამოსცემდა და საკმევლად მოიხმარდ-
ნენ.

ბედასლი – უხეირო, უუნარო, უნდილი.
ბეზოარი – ოთხფეხთა (უფრო კი თხის) კუჭში მცენარის ბოჭ-

კოსგან წარმოქმნილი მარცვლები, საწამლავის გასანე-
ლებლად იყენებდნენ.

ბელეკონი – ხის ჯიში, იგივე ტერებინთო, სკიპიდრის ხე.
ბეოტია – საბერძნეთის მხარე კორინთოს ყურის აღმოსავლეთ 

სანაპიროზე. ბეოტიის კავშირში რამდენიმე ქალაქი იყო 
გაერთიანებული.

ბივრიტი – იგივე ბივრილი, ძვირფასი თვალი, `ზღვისა და ცის 
ფერია~ (საბა).

ბიზაცენა – მნიშვნელოვანი ქალაქი-ნავსადგური ტუნისში, რო-
მის კოლონია იყო.
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ბირსა – უბანი და ციხესიმაგრე კართაგენში.
ბისონი – სამეფო შესამოსელი, პორფირი; ასევე – ძვირფასი 

ქსოვილი, `ელვარე და ნაკვერცხლისფერი~ (საბა).
ბობვა, ბობვით სვლა – კრთომით ფრთხილად სვლა ცხენისა, 

ფეხს სანამ გადადგამდეს. რომ მოუფათურებს და მოსინ-
ჯავს ნიადაგს.

ბობღანი – დაფდაფის ყაიდის საკრავი, ტყავისაგან დამზადე-
ბული.

ბორიო – ნიავი, სიო.
ბორსიპა – ბაბილონის ქალაქი მდინარე ევფრატის მარჯვენა 

სანაპიროზე.
ბრაგა – ზღვაში წყალქვეშა კლდე.
ბრუტიუმი – ძველად იტალიის სამხრეთი ნაწილი, დღევანდე-

ლი კალაბრია.
ბუნი – `შუბის ტარი~ (საბა).
გავალაკი – ძვირფასი ქსოვილისგან დამზადებული საჩრდი-

ლობელი.
გალერა – სამხედრო ხომალდი. თითო გალერაზე მიჯაჭვული 

იყო 100-დან 150-მდე მენიჩბე: ტყვეები ან მონები.
გალები – მონათესავე უძველესი კელტური ტომები, ძვ.წ. VI-V 

საუკუნეებში დასახლებულან მდინარეების – რაინის, სე-
ნის, ლუარის ნაპირებზე, დუნაის სათავესა და პოს ველ-
ზე, დღევანდელი ევროპის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე. 
რომაელებმა მათ სამოსახლოს გალია უწოდეს, თავად მათ 
კი – გალები.

გაჟივება – სითხით გაჟღენთვა.
გარამელები – ცენტრალური აფრიკის ტომი. გარამა (დღევან-

დელი ჯერმა) იყო მათი მთავარი ქალაქი. მიწათმოქმედე-
ბას მისდევდნენ, სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდათ კართა-
გენთან.

გაწლობილი – წვრილი, თხელი, წმინდა (იხ. `ვეფხისტყაოსანი~, 
`ვისრამიანი~); ხშირად გვხვდება მთვარის ეპითეტად: გაწ-
ლობილი მთვარე – მცხრალი მთვარე.

გეტულია – ატლასის მთების სამხრეთით მდებარე ქვეყანა. გე-
ტულიელები შიდა ლიბიის მომთაბარე ხალხი იყო.

გიზა – ქალაქი ნილოსის მარცხენა სანაპიროზე, პირამიდების 
მახლობლად.

გლოსოპეტრი – გაქვავებული ეშვი ან ძვალი.
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გუმფისი – ხის წებო, მერქნიანი მცენარეების ქერქში გამონა-
ჟონი და მიმხმარი.

დაბაღი – ტყავის გამომყვანი.
დგერა – ასე უწოდებდნენ ჩვენი მამა-პაპანი ნაღარის ხმიანო-

ბას.
დელგმა – კოკისპირული წვიმა, თავსხმა, `დიდი წვიმა, გვიან 

მომდარებელი~ (საბა).
დემეტრე პოლიორკეტე – ელინისტური ხანის მაკედონიის მე-

ფეთა დინასტიის, ანტიგონიდების, წარმომადგენელი. დი-
ნასტიის დამფუძნებლად მიიჩნევა მამამისი – ანტიგონე 
მონოფთალმოსი (ცალთვალა), რომელმაც თავის ვაჟიშ-
ვილთან, დემეტრე პოლიორკეტესთან, ერთად ძვ.წ. 306 
წელს თავი გამოაცხადა მეფედ.

დერკეტო – ასურელთა ქალღმერთი, მიიჩნევდნენ ლეგენდარუ-
ლი დედოფლის – სემირამიდას დედად.

დვრინი – დაბალი ბანი.
დიონისე – იგულისხმება სირაკუზის ტირანი დიონისე I (ძვ.წ. 

431-363), რომელიც დიდხანს ებრძოდა კართაგენს სიცი-
ლიისთვის.

დორიელები – ძველ ბერძენთა ერთ-ერთი ძირითადი ტომი. 
ძველთაგანვე სახლობდნენ ჩრდილო და ცენტრალურ სა-
ბერძეთში. ძვ.წ. V საუკუნიდან ბერძნულ ტომთაგან გან-
საკუთრებით დაწინაურდნენ დორიელები და იონიელები. 
განსხვავებული იყო მათი კილო, ასევე მათი სტილი ხე-
ლოვნებაში, არქიტექტურაში.

დრაქმა – ფულის ერთეული საბერძნეთში.
დრეპანუმი – ანტიკურ ხანაში რამდენიმე ქალაქს ერქვა ეს სა-

ხელი. ფლობერთან ნაგულისხმები უნდა იყოს სიცილიის 
დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე ნავსაყუდელი. 

ებანოზი – ეკალმუხა.
ეგატის კუნძულები – მთაგორიანი რამდენიმე კუნძული ხმელ-

თაშუა ზღვაში, სიცილიის მახლობლად. ძვ.წ. 241 წელს 
რომაელებთან საზღვაო ბრძოლაში ეგატის კუნძულებთან 
სასტიკად დამარცხდა კართაგენელთა ლაშქარი, რომელ-
საც სუფეტი ჰანონი სარდლობდა.

ეგინა – კუნძული ეგეოსის ზღვაში, ეგინის ყურეში. რომაელებ-
თან ბრძოლაში აქ დამარცხდა კართაგენი.
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ევბეა – კუნძული ეგეოსის ზღვაში, ბალკანეთის ნახევარკუნ-
ძულის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროსთან.

ეზიონგაბერი – ბიბლიის თანახმად, ადგილი, სადაც ეგვიპტი-
დან გამოსვლის შემდეგ პირველად შეისვენეს ებრაელებმა.

ეკვდერი – `მცირე სამწირველო~ (საბა).
ელათია – ძველი ბერძნული ქალაქი-სახელმწიფო.
ელევსინი – მისტერიების კერა ძველ საბერძნეთში. ყოველ გა-

ზაფხულსა და შემოდგომაზე აქ იმართებოდა დემეტრასა 
და პერსეფონას დღესასწაულები.

ეპამინონდასი – გამოჩენილი ბერძენი მხედართმთავარი (ძვ.წ. 
418-362). დიდად შეუწყო ხელი თებეს აღორძინებას, არაერ-
თხელ დაამარცხა ლაკედემონიელები, თავად არასდროს 
დამარცხებულა.

ეპირი – საბერძნეთის ჩრდილო-დასავლეთში მთაგორიანი 
მხარე, მაკედონიის შემადგენლობაში შედიოდა, ძვ.წ. 146 
წლამდე შეინარჩუნა რომისაგან დამოუკიდებლობა.

ერიდანი – მითიური მდინარე ჰიპერბორეელთა ქვეყანაში. ზევ-
სის მიერ მეხით განგმირული ფაეტონი ერიდანში ჩავარ-
და. სხვა ლეგენდის თანახმად, ფაეტონი ჩავარდა მდინარე 
ფაეტონში, ერიდანის შენაკადში. გვიანდელ ლეგენდებში 
ერიდანი გაუთანაბრდა პოს, რონას, ზოგჯერ მიწისქვეშა 
სამეფოს მდინარედაც მიიჩნევენ.

ერიქსი – ასე ეწოდება სიცილიის დასავლეთ ნაწილში მთას და 
მის მახლობლად მდებარე ქალაქსაც. პირველი პუნიკური 
ომის დროს ჰამილკარ ბარკამ დაიპყრო ერიქსი და აქცია 
თავის პლაცდარმად. 

ერკემალი – ვერძი, მამალი ცხვარი.
ეტნა – მთა, ვულკანი კუნძულ სიცილიის სამხრეთ-აღმოსავ-

ლეთ სანაპიროზე.
ეტრურია – მხარე ცენტრალურ იტალიაში, ეტრუსკების სამო-

სახლოდ მიიჩნევა.
ეფესო – მცირე აზიის ქალაქი ეგეოსის ზღვასთან, ზმირნის 

სიახლოვეს. განსაკუთრებით დაწინაურებული იყო იონიის 
ძლიერების დროს.

ეშმუნი – ფინიკიელთა ერთ-ერთი ღვთაება, მას ექვემდებარე-
ბოდა მკურნალობის საქმე, ბერძენთა ესკულაპესა და რო-
მაელთა ასკლეპიუსს შეეფარდებოდა.
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ეჩო – ხის სათლელი პირბრტყელი იარაღი, ნაფოტებს ისვრის 
მთლელისკენ.

ეჯიბი – მოხელე, უფლებრივად ზემდგომის მიერ წარგზავნილი 
წარმომადგენელი, `მეფის მაგიერ მოლაპარაკე~ (საბა).

ვაშკარანი – ქსოვილისგან ქმნილი `ჭურჭელი შთასადებელი~ 
(საბა).

ველიტი – რომაელი მსუბუქად შეიარაღებული ქვეითი.
ზარაფი – ფულის გადამხურდავებელი.
ზარგანხდილი – ზარდაცემული, შეშინებული.
ზერდაგი – ჩალისფერი ცხენი.
ზილფი – თმის კავი, კულული.
ზინათი – სიმდიდრე, განძეულობა.
ზუმილი – მოლუსკები, ზღვის უხერხემლო ცხოველები.
თაბუნი – საერთო საქმიანობითა და ინტერესებით გაერთიანე-

ბულ ადამიანთა გუნდი, ჯგუფი.
თალარი – ტალავერი, ფანჩატური, ვაზით გადახურული საჩრ-

დილობელი.
თამუზი – ბაბილონური ღვთაება. თამუზის ყოველწლიური სიკ-

ვდილი და მკვდრეთით აღდგომა გამოხატულება იყო სამ-
ყაროს მარადიული განახლებისა.

თესალია – ძველი სახელმწიფო ეგეოსის ზღვის ნაპირას, აქ 
დამკვიდრებული პელაზგები განდევნეს ბერძნულმა ტო-
მებმა. პუნიკური ომების ხანაში რომს ემორჩილებოდა.

თირსი – ბახუსის კვერთხი, რომელზედაც ვაზის ან სუროს 
ლერწები იყო შემოტმასნილი.

თორნი – აბჯარი, ჯაჭვის კარშიკების ნაცვლად რკინის ფირფი-
ტებით ნაკეთები.

თოქალთო – ცხენის ზურგზე, უნაგირის ქვეშ დასაფარებელი 
ქეჩა. იხ. ჩული, საძაგრავი.

თრიმლვა – ცხოველის ტყავის დამუშავება თრიმლის (მცენა-
რეა, ბუჩქია) ქერქის ნაყენით. ̀ დათრიმლულს~ იტყვიან გა-
დატანითი მნიშვნელობით (კვალდაჩენილი, დაღდასმული).

თულუხჩი – წყლის მზიდავი.
იალღუნი – მცენარე, ბუჩქად ან ტანდაბალ ხედ იზრდება, მდი-

ნარის პირად ხარობს.
იბერია – ასე უწოდებდნენ ანტიკური ავტორები პირენეის 

მთელ ნახევარკუნძულს, რომელიც დასახლებული იყო 
იბერიელებით, კელტებით, ჰუნებით. ძვ.წ. V-III სს-ში კარ-
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თაგენელებმა დაიპყრეს, იბერიელები ხშირად მსახურობდ-
ნენ კართაგენის დაქირავებულ ჯარში. 

ილი – ინდოეთში გავრცელებული მრავალწლიანი მცენარე, 
მოგრძო ფოთლები და თავთავის მსგავსი ყვავილები აქვს. 
გამოიყენებოდა მედიცინასა და კულინარიაში.

იონიელები – ძველ ბერძენთა ერთ-ერთი ძირითადი ტომი. 
სახლობდნენ ატიკაში, კუნძულებზე: ევბეაზე, ქაოსზე, სა-
მოსზე, ნაქსოსსა და სხვ. ბერძნულ მოსახლეობას ხშირად 
იონიელებად მოიხსენიებენ. იონია ძველი ბერძნული კულ-
ტურის უმნიშვნელოვანესი კერა იყო. იონიურ კილოზე 
შეიქმნა უმდიდრესი ლიტერატურა.

კადისი – ნავსადგური პირენეის ნახევარკუნძულის სამხრეთ-
დასავლეთ სანაპიროზე, კადისის ყურეში. ფინიკიელებმა 
დაიპყრეს, ძვ.წ. II საუკუნეში რომი დაეპატრონა.

კაკილა – მძივების აცმულა.
კალდიმი – ხმლის ერთ-ერთი სახეობა.
კამპანია – მხარე სამხრეთ იტალიაში, ტირენის ზღვის სანა-

პიროზე. ადგილობრივი ტომები ეტრუსკებს დაუპყრიათ, 
შემდეგ – სამნიელებს. ძვ.წ. IV საუკუნეში რომმა დაიმორ-
ჩილა ეს მხარე.

კანჯარი – გარეული ვირი.
კანტაბრია – პირენეის ნახევარკუნძულის ერთი მხარე ბისკაის 

ყურის სამხრეთ ნაპირას. კანტაბრიელები იბერიელი მთი-
ელები იყვნენ, სახლობდნენ კანტაბრიის მთებში.

კაპადოკია – მცირე აზიის უძველესი ქვეყანა ნახევარკუნძუ-
ლის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. ჯერ ასურეთის, შემ-
დეგ კი სპარსეთის ბატონობის ქვეშ იყო. I საუკუნეში ტი-
ბერიუსმა დაიპყრო და რომის პროვინციად აქცია.

კაპარჭი – ისრების ჩასაწყობი ბუდე, `ისართ ქარქაში~ (საბა).
კაპი – მოკვეთილი ტოტი ბოლოში განტოტებით.
კარიელები – მცირე აზიის ერთ-ერთი უძველესი ტომი. 
კარობალისტი – საბრძოლო იარაღი, რომაული ფილაკვანი. ის-

როდა ისარს შუბსა და ქვას.
კარშიკი – მცირე ზომის რგოლი.
კარჭაპა – ნავის სახეობა, დიდია და ტვირთის გადასაზიდად 

გამოსადეგი.
კასიტერიდა – კასიტერიდის კუნძულები, ბრიტანეთის დასავ-

ლეთით მდებარე კუნძულები, მდიდარი იყო კალით, რაც 
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მათ სახელწოდებაშიც აისახა (`კასიტერიტ~ ბერძ. – კალა), 
სწორედ ამ კუნძულებიდან შემოჰქონდათ კართაგენელებს 
კალა. 

კატაბარდები – ბუჩქები მცოცავი გრძელი ღეროებით.
კატაკომბები – სართულებად განლაგებული და ვიწრო გასასვ-

ლელებით დასერილი მიწისქვეშა ან კლდეში გამოკვეთილი 
სამარხები.

კატაფრაქტი – მძიმედ აღჭურვილი მხედარი სასანიდების 
სპარსეთსა და ძველი აღმოსავლეთის ზოგ ქვეყანაში. 
თორნ-აბჯრიან მხედარს ცხენიც ჯავშნიანი ჰყავდა. იბრ-
ძოდნენ გრძელი შუბებითა და ხმლებით. კატაფრაქტებს 
მეტწილად იყენებდნენ გადამწყვეტ ბრძოლაში.

კატონ უფროსი – მარკუს ჰორაციუს კატონი (ძვ.წ. 234-149), 
რომაელი სახელმწიფო მოღვაწე, ისტორიკოსი, მწერალი. 
რომის დამპყრობლური პოლიტიკის აპოლოგეტი. კართა-
გენის დაუძინებელი მტერი იყო. თავის ყოველ გამოსვლას 
ამთავრებდა ფრაზით: `ამას გარდა, ვფიქრობ, კართაგენი 
უნდა დაინგრეს!~ თავისი შვილიშვილისაგან, კატონ უმც-
როსისაგან, განსასხვავებლად კატონ უფროსად მოიხსენი-
ებენ.

კაჭარი – მთის ქანის ჩამონამსხვრევი ქვა, ჟამთა ვითარებაში 
გახეხილი და რიყის ქვასავით გლუვი; `უწყლო ადგილას 
რიყის მსგავსი ქვა~ (საბა).

კელტიბერია – ძველად ასე ეწოდებოდა პირენეის ნახევარკუნ-
ძულის შუა ნაწილს. კელტიბერიელები აქაურ მკვიდრ იბე-
რიელთა და ჩამოსახლებულ კელტთა ნაშიერები იყვნენ.

კელტები – ენობრივად და მატერიალური კულტურით ერ-
თმანეთის მონათესავე ტომები, რომელნიც უძველესი 
დროიდან ბინადრობდნენ რაინის, სენის, ლუარის აუზში, 
დუნაის სათავეებთან, პოს ველზე. ანტიკურ ხანაში ცხოვ-
რობდნენ დღევანდელი ევროპის უმეტეს ტერიტორიაზე. 
რომაელები მათ გალებს უწოდებდნენ. ძვ.წ. I საუკუნეში 
გაიუს იულიუს კეისარმა დალაშქრა ისინი.

კვირიტელნი – ასე ეწოდებოდათ რომის სრულუფლებიან მო-
ქალაქეებს. ეს სახელწოდება მომდინარეობს ძველი ღვთა-
ებისგან – კვირინესაგან. ფლობერი უნდა გულისხმობდეს 
შუა იტალიის აბორიგენებს, საბინელთა ტომის ერთ ნა-
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წილს, რომელიც ქალაქ კვიროსში სახლობდა. კვირიტელნი 
რომის ქვეშევრდომი საბინელები იყვნენ.

კვლიავი – მთაში გავრცელებული ორწლიანი სურნელოვნი 
მცენარე, ეთერზეთებით მდიდარი მისი ნაყოფი გამოიყე-
ნება საკვების საკმაზად.

კიკარი – ეგვიპტესა და აზიის ზოგ ქვეყანაში გავრცელებული 
ფული. კიკარი წონის ერთეულიც იყო.

კირენე – კირენაიკის ცენტრი.
კირენაიკა – ძველი ბერძნული კოლონია აფრიკის ჩრდილოეთ 

სანაპიროზე. ჯერ აქემენიდებს ემორჩილებოდა, შემდეგ 
ალექსანდრე მკედონელისა დაDპტოლემეთა სახელმწიფოს 
შემადგენლობაში მოექცა, პუნიკური ომების ხანაში რომის 
პროვინცია იყო.

კლინაბარი – ჯავშნიანი მეომარი ძველი აღმოსავლეთის ქვეყ-
ნებში. მათი ჯავშანი შედარებით მსუბუქი იყო კატაფრაქ-
ტებისაზე, რომელთაც ცხენიც ჯავშნიანი ჰყავდათ.

კლიპეა – სანაპირო გზა კართაგენიდან ალექსანდრიამდე. 
კოთურნი – მაღალყელიანი და სქელლანჩიანი ფეხსაცმელი, 

ზონრებით იკვრებოდა და მუხლამდე აღწევდა.
კოლუმბარიუმი – რომაული ნაგებობა მიცვალებულთა ფერფ-

ლის შესანახად კედლებში დატანებული თახჩებით.
კომაგენი – სამეფო მცირე აზიის ტერიტორიაზე, რომელიც 

ალექსანდრე მაკედონელმა თავის იმპერიას მიუერთა.
კორინთი – ძველი ბერძნული ქალაქი-სახელმწიფო, ნავსადგუ-

რი, გაშენებული კორინთის ყელზე.
კოტაბი – ძველ საბერძნეთში საკმაოდ გავრცელებული თამა-

ში. ჩვეულებრივ, კოტაბით თავს იქცევდნენ ღრეობებზე. 
მოთამაშეს ფიალიდან ღვინო უნდა გადაეშხეფებინა შო-
რიახლო მდგარ სხვა ფიალაში ისე, რომ ჯერ მოხვედროდა 
ამ ფიალაში მოთავსებული პატარა ქანდაკების თავს და 
მერე ჩაქცეულიყო ფიალაში.

კოჰორტა – რომაული ლეგიონის ნაწილი, რაზმი, რომელშიც 
360-დან 600-მდე მებრძოლი შედიოდა. ათი კოჰორტა ერთ 
ლეგიონს ქმნიდა.

ლავგარდანი – შენობის ჭერზე ან კედელზე შემოვლებული არ-
შია, კარნიზი.

ლაკედემონია – სპარტის ძველი სახელწოდება. ლაკედემო-
ნიელნი – სპარტელნი.
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ლალვა  –  გარეკვა, გადენა, მოდენა. მოვლალავ – მოვდენი, 
მოვრეკავ.

ლაჟვარდი – ძვირფასი ქვა ლურჯი ფერისა.
ლატანი – სარი, `წვრილი გრძელი ძელი~ (საბა).
ლაციუმი – ძველი ქალაქი იტალიის ცენტრალურ ნაწილში.
ლახუსტაკი – `წარბთ საღებავი ქვა~ (საბა).
ლელი – ლერწამი, `წვრილი ლერწამი~ (საბა). 
ლელი თმა – სწორი თმა, შოთი თმა, დაუტალღავ-დაუხუჭუჭე-

ბელი თმა (.`შვენის აკრვა თმასა ლელსა~. რუსთაველი).
ლემნოსი – კუნძული ეგეოსის ზღვის ჩრდილოეთ ნაწილში.
ლეპტისი – ფინიკიელთა დაარსებული ძველი ქალაქი ლიბიაში, 

ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე.
ლიბია – თავდაპირველად ასე უწოდებდნენ ბერძნები მთელ 

აფრიკას. შემდეგ კონტინენტის მხოლოდ ჩრდილოეთს, ეგ-
ვიპტის დასავლეთით მდებარეს, შერჩა ეს სახელწოდება 
და ამასვე აღნიშნავდა პუნიკური ომების ხანაში.

ლიგურია – ანტიკურ ხანაში ქვეყანა ლიგურიის ზღვის პირას. 
ლიგურიელები ჩრდილო-დასავლეთ იტალიასა და სამხ-
რეთ-აღმოსავლეთ გალიაში მცხოვრები ტომების საერთო 
სახელწოდებაა. პუნიკური ომების დროს წინააღმდეგობას 
უწევდნენ რომის დამპყრობლურ პოლიტიკას.

ლიდია – ძველი სახელმწიფო მცირე აზიაში, ეგეოსის ზღვის პი-
რას. ფართო სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა ჰქონ-
და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებთან, ეგვიპტესთან, სირიას-
თან. რომანში ასახულ ეპოქაში იგი ჯერ კიდევ არ არის 
რომის პროვინციად ქცეული.

ლილიბე – ნავსაყუდელი სიცილიის დასავლეთ სანაპიროზე, 
ამავე სახელწოდების კონცხთან. კართაგენის ძირითა-
დი სტრატეგიული პუნქტი იყო პირველი პუნიკური ომის 
დროს.  

ლილვი – ურმის ღერძი; სხვადასხვა ხელსაწყოთა ან მანქანათა 
ცილინდრი, რომელიც ბრუნავს ღერძის გარშემო.

ლოკრი – ბერძნული ახალშენი ბრუტიუმში.
ლუსკუმა – კუბო.
ლუზიტანია – რომის პროვინცია პირენეის ნახევარკუნძულზე, 

დღევანდელი პორტუგალიის ტერიტორიაზე.
ლუტაციუსი – გაიუს ლუტაციუს კატული, რომის კონსული 

იყო პირველი პუნიკური ომის დროს.
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მაგდალა – ერთ-ერთი უძველესი დასახლებული პუნქტი გალი-
ლეაში, ტიბერიის ტბის პირას.

მაზანდა – საბაზრო ფასი, ნიხრი.
მალქა – მეზღვაურებისა და მღებავების უბანი კართაგენში.
მამერტინები – (ლათინ. `მარსის შვილები~) ასე უწოდებდნენ 

ჩრდილო სიცილიის მკვიდრთ, ასევე მამერტინებს უწო-
დებდნენ კამპანიელ დაქირავებულ მებრძოლებს.

მანდრაგორა – შხამიანი მცენარეა ძაღლყურძნისებრთა ჯიში-
სა, იგივე ადამის ფესვი. იყენებდნენ სამკურნალოდაც და 
ბანგადაც.

მანიაკი  – ყელსაბამი, ̀ საყელო მოთვალულ-მოოჭვილი~ (საბა).
მაპალები – კართაგენის უბანი.
მარგილი – სარი, ჭიგო; თავწათლილი სარი.
მარკიტანტი – პირი, რომელიც მიჰყვება ჯარს ლაშქრობებში 

და პროდუქტებით ამარაგებს.
მარმარიკი – კირენაიკის შიდა ნაწილი.
მარცახი – თევზის საჭერი ჩანგალი ან ბარჯი.
მასიკი – ძველად განთქმული ღვინო. მზადდებოდა ყურძნის 

განსაკუთრებული ჯიშისგან, რომელიც მხოლოდ კამპანი-
აში, მასიკის მთის ფერდობებზე, ხარობდა.

მასილიელები – სტრაბონი ნუმიდიელ ტომად მოიხსენიებს.
მაღრიბი – დასავლეთი.
მაშრიყი – აღმოსავლეთი.
მებოძირი – `სადა გზანი შეიყრებიან~ (საბა), გზაგასაყარი, 

გზაჯვარედინი.
მეგარა – კართაგენის გარეუბანი.
მედიმნი – წონის ერთეული, დაახლოებით 50 ლიტრს უდრიდა, 

თუმცა დროთა მდინარებაში იცვლებოდა.
მეკრე – კარის მცველი.
მელქარტი – ფინიკიელთა ღვთაება. თავდაპირველად ტვირო-

სის ღვთაებად მიიჩნეოდა, აქედან მომდინარეობს მისი სა-
ხელიც (`ქალაქის მეუფე~). ტვიროსში იყო მისი დიდებული 
ტაძარი. შემდეგ მელქარტის კულტი ფართოდ გავრცელდა 
სხვა ხალხებშიც.

მეტაპონტი – უძველესი ბერძნული ქალაქი-კოლონია იტალიის 
სამხრეთ ნაწილში, პითაგორეს სახელს უკავშირდება, გად-
მოცემით, აქ გარდაიცვალა პითაგორე.

მთვარე  – აქ: თვე. მეოთხე მთვარეზე – მეოთხე თვეს.
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მინა – ფულის ერთეული ძველი აღმოსავლეთის რამდენიმე 
ქვეყანაში, ტალანტის მესამოცედი. ძველი ბერძნები წო-
ნის ერთეულადაც ხმარობდნენ მინას, ისევე როგორც ტა-
ლანტს.

მირობალონი – ნაყოფი მცენარისა, რომელიც ინდოეთში ხა-
რობს, გამოიყენებოდა მედიცინაში, ხმარობდნენ შავ საღე-
ბავადაც. 

მოლოქი – (მეფე, მეუფე) სემიტური ტომების მთავარი ღვთა-
ება, მზის ღმერთი.

    აღმოსავლეთის ხალხები აღიარებდნენ მის ყოვლისმაცოც-
ხლებელ და ყოვლისშთანმთქმელ ძალასაც. მას ხარის 
სახით გამოხატავდნენ. მოლოქს მსხვერპლად სწირავნენ 
ადამიანს, განსაკუთრებით კი – ბავშვებს. მოლოქის კულ-
ტი გავრცელდა და ფეხი მოიკიდა კართაგენშიც.

მოღორება – მოტყუება, შეცდენა, იმედგაცრუება.
მრუმე – ნათელ-ბნელი, `ბნელად საჩინარი~ (საბა); დაბინდუ-

ლი, მქრქალი, მკრთალი,
მუშკი – ცხოველური წარმომავლობის სურნელოვანი ნივთი-

ერება.
მუჯამარი – საცეცხლური, სასაკმევლე.
ნაბათელნი – არაბეთის მთაგორიან ნაწილში მოსახლე სემი-

ტური ტომი, მისდევდნენ ვაჭრობასა და მეცხოველეობას. 
ძვ.წ. II საუკუნეში რომმა დაამხო მათი სახელმწიფო.

ნაკრტენი – ფრინველის ბუმბული, ფრთა.
ნაფურები – მომთაბარე აბრაგები.
ნარდი – ნელსაცხებელი, ამზადებენ სურნელოვანი მცენარის-

გან, რომელსაც აგრეთვე ნარდი ეწოდება.
ნებალი – სიმებიანი, თორმეტძალიანი საკრავი.
ნერბი – დედალი ცხვარი.
ნესტვი – სასულე, ჩასაბერ საკრავთა საერთო სახელწოდება.
ნეფრიტი – მინერალი, თირკმლის დაავადების სამკურნალოდ 

იყენებდნენ.
ნივნივი – სახლის სართულებს შორის გადებული ძელი.
ნოღა ცხვირი – პატარა და მაღლა აპრეხილი ცხვირი.
ნუმიდია – ძველი სახელმწიფო ჩრდილოეთ აფრიკაში. ხმელთა-

შუა ზღვის სანაპიროდან ატლასის მთებამდე იყო გადაჭი-
მული. ნუმიდიელები კარგი მხედრები იყვნენ.
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ომბრია – ძველი იტალიის ერთი მხარე, ეტრურიასა და ადრი-
ატიკის ზღვას შორის მდებარე. ომბრიელები წარმოშობით 
გალური ტომები იყვნენ.

ორნატი – ხნული.
ორწოხი – ვიწრო და ძნელად მისადგომი ადგილი მთებსა და 

ხევებში. ხშირად გვხვდება მრავლობით რიცხვში : ორწო-
ხები.

ოქსინო – ქსოვილი, `ოქროქსოვილი ხავერდი~ (საბა).
პარეხი  – გამოქვაბული კლდეში.
პატეკი ღმერთები – ფინიკიელთა ჯუჯა ღვთაებები.
პაფლაღონია – უძველესი სახელმწიფო მცირე აზიაში, შავი 

ზღვის სამხრეთ სანაპიროზე.
პერი – ზღვის ქაფი.
პეროვანი – ასე იტყვიან ზღვაზე, როცა აქოჩრილი, აქაფებული 

ტალღებით დაიფარება.
პერისტილი – სვეტებით გარშემორტყმული გადახურული ეზო, 

ბაღი ან მოედანი შენობის ირგვლივ.
პესინუნტი – ძველი ქალაქი მცირე აზიაში.
პეტელი – ცხვრის ხმიანობა, ცხვრის ბღავილი.
პიროსი – (ძვ.წ. 318 – 272) ეპირის მეფე, სამხრეთ იტალიის ქა-

ლაქებს შეუკავშირდა და რომაელები სასტიკად დაამარც-
ხა. ებრძოდა კართაგენს. განსაკუთრებით გამოირჩეოდა 
სიმამაცით, მსხვერპლს არ ერიდებოდა და გამარჯვება 
უდიდეს დანაკარგად უჯდებოდა. გამოთქმა – `პიროსის 
გამარჯვება~ – დღემდე შემოგვრჩა.

პოლემარქი – (ბერძნ. `ომის თავკაცი~), ძველი ბერძნული ქა-
ლაქ-სახელმწიფოს ლაშქრის სარდალი.

პროზერპინა – ბერძნული პანთეონის ერთ-ერთი ქალღმერთი, 
ზევსისა და დემეტრას ასული. აიდმა იგი მიწისქვეშა სამე-
ფოში გაიტაცა, დემეტრამ დააბრუნა იგი, ოღონდ პროზერ-
პინას მხოლოდ გარკვეულ ხანს შეეძლო მიწაზე ყოფნა, და-
ნარჩენი დრო საიქიოში უნდა გაეტარებინა. პროზერპინას 
კულტი უკავშირდება ძველად დიდად გავრცელებულ მითს 
მკვდარი და შემდეგ მკვდრეთით აღმდგარი ღვთაების შე-
სახებ (ოსირისი, ადონისი, თამუზი).

  პტოლემეთაგანი – პტოლემეთა სამეფო დინასტიის ერთ-ერთი 
წარმომადგენელი. ალექსანდრე მაკედონელის სიკვდილის 
შემდეგ მისმა სარდალმა პტოლემე I სოტერად გამოაც-
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ხადა თავი და დასაბამი დაუდო პტოლემეთა დინასტიას, 
რომელიც თითქმის 3 საუკუნეს იყო ეგვიპტის სათავეში. 
კლეოპატრას თვითმკვლელობით (ძვ.წ. 30) დამთავდა პტო-
ლემეთა დინასტია.

პუნიკური ომები – ომები რომსა და კართაგენს შორის. რომა-
ელები `პუნებს~ უწოდებდნენ კართაგენელებს. სამი პუნი-
კური ომი (ძვ.წ. 264-146) დამთავრდა კართაგენის დამხო-
ბით.

პწკალი  – მცენარის წვრილი ღერო. 
ჟვერი – ფოთლებიანი რტო; ასევე ჟვერს უწოდებენ ნაწვიმარ-

ზე სველ ბალახს, ან ნამით ძლიერ დასველებულ ბალახს.
რაბეთი, რაბეთნა – ქალღმერთ ტანიტის ეპითეტებია (ქალბა-

ტონი, დედოფალი).
რეგიუიმი – ძველი ბერძნული კოლონია აპენინის ნახევარკუნ-

ძულის ცენტალურ ნაწილში.
რეგულუსი – მარკუს ატილიუსი (ძვ.წ. 307-250), რომაელი კონ-

სული. I პუნიკურ ომში სარდლობდა რომის ლაშქარს, მან 
დაარწმუნა სენატი, რომ ჰამილკართან მოლაპარაკებას 
სჯობდა ბრძოლის გაგრძელება.

რემა – ცხენების ჯოგი.
როკი – ხის ტოტის ძირი ან ნუჟრებიანი კაპი.
როფი – ხის მორში ამოთლილი ან ფიცრებისგან შეკრული დიდი 

პირღია ჭურჭელი.
როქი – ქირა, ჯამაგირი.
როქის სპა – დაქირავებული ლაშქარი.
რჰადესი – ქალაქი-ნავსადგური ტუნისში.
საბარკული – `საწვივე აბჯარი~ (საბა).
სათხეველი – `სასროლი ბადე~ (საბა).
სათხედი – მოკლე შუბი.
საკარცხული – საპატიო სავარძელი, ე.წ. ტახტი; `მცირე სკამ-

ლოგინი~ (საბა).
სალმანდი – ქვა, მინასავით გამჭვირვალე.
სალმობა – ავადმყოფობა, სენი, `სატკივარი~ (საბა).
სამალი – ისრების სატყორცნი მანქანა, არბალეტი.
სამერხული – სვეტისთავი, ბუღაური.
სამნიუმი – მთაგორიანი ქვეყანა ცენტრლურ და სამხრეთ იტა-

ლიაში, ადრიატიკის ზღვასთან. სამნიელები მეომარი ტომი 
იყო, განუწყვეტელი ბრძოლა ჰქონდათ რომთან. 



328

სამოთრაკი – კუნძული ეგეოსის ზღვის ჩრდილოეთ ნაწილში.
სამოსი – კუნძული ეგეოსის ზღვაში, მცირე აზიის სიახლოვეს.
სამურველი, სამუნველი – კბილებიანი რკინის ხელსაწყო ცხე-

ნის დასავარცხნ-დასაფხანად და დასაურვებლად.
სანდასტრუმი – ძვირფასი ქვა, მოიპოვებოდა ინდოეთსა და 

ეთიოპიაში, ვარსკვლავების ფორმის ოქროსფერი ფორე-
ჯები აქვს.

საოლავი – თვალის მოსახატავი საღებავი, `თვალის სურმა~ 
(საბა).

სარანგი – წესრიგის დაცველი; გუშაგი.
სარდინია – კუნძული ხმელთაშუა ზღვაში, აპენინის ნახევარ-

კუნძულის დასავლეთით, კორსიკიდან სრუტითაა გამოყო-
ფილი.

სატრაპი – პროვინციის განმგებელი სპარსეთში და ელინისტუ-
რი ხანის აღმოსავლეთის ზოგ ქვეყანაში.

საყე – სარი, ლატანი. 
საძაგრავი – ჩული. ცხენის ან სპილოს ზურგზე გადასაფარებე-

ლი ქსოვილი, მეტწილად ქეჩისა.
საწერტელი – საჩხვლეტი იარაღი.
სერი – დამღა, ნაჭდევი, ნიშანი.
სიდონი – ფინიკიის ქალაქი-სახელმწიფო ხმელთაშუა ზღვის 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე, მსხვილი სავაჭრო 
ცენტრი იყო, მეტოქეობას უწევდა ტვიროსს.

სიკა – ქალაქი ჩრდილო-დასავლეთ ტუნისში.
სიკლი – წონის ერთეული ძველად, განსაკუთრებით გამოიყენე-

ბოდა კეთილშობილი მეტალებისთვის. ძვ.წ. II საუკუნიდან 
ფულის ერთეულადაც იხმარებოდა.

სილფიუმი – მცენარე ქოლგისებრთა ოჯახისა. სამკურნალოდ 
გამოიყენებოდა, დიდად ფასეული იყო ბერძნულ-რომაულ 
სამყაროში, აპოლონისგან ბოძებულ საჩუქრად მიაჩნდათ. 
სტრაბონის ცნობით, ალექსანდრე დიდის ლაშქარს სილ-
ფიუმით უზავებდნენ კერძებს. 

სიმარა – ქალის ზედა სამოსი, გრძელი.
სინტაგმა – საბრძოლო რაზმი მაკედონელის ლაშქარში. სინ-

ტაგმა 256 მებრძოლს აერთიანებდა, მწკრივში მებრძოლთა 
რაოდენობა (16) ტოლი იყო მწკრივთა რაოდენობისა.

სირაკუზი – ბერძნული ქალაქი-სახელმწიფო კუნძულ სიცილი-
აზე. პუნიკურ ომებში სირაკუზს დიდი როლი ეკისრა.
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სირტის ყურე – ხმელთაშუა ზღვის ყურე აფრიკის სანაპიროზე.
სისიტები – მდიდარ მოვაჭრეთა ფენა, რომელიც კართაგენის 

მართვის საქმეში განსაკუთრებულ უფლებებს ფლობდა.
სისტრა – აღმოსავლური უძველესი საკრავი (ჯერ კიდევ ძველ 

ეგვიპტეში არსებობდა), ჟღარუნის ხმას გამოსცემდა.
სკორე – ექსკრემენტი.
სოფიის კენჭი  – მოზაიკა.
სოხანე – მიწის იატაკი.
სტავრა – ძვირფასი ქსოვილი, სქელი ფარჩა ოქროქსოვილი.
სტოა – შენობის კარიბჭის წინ აღმართული თაღოვანი სვეტები.
სუბური – ღარიბთა უბანი რომში, ქალაქის ძირითადი ნაწილი-

დან გალავნით გამოყოფილი. 
სუმბული – სურნელოვანი მცენარე, `სხვათა ენაა, ქართულად 

– ნარდი~ (საბა). ნელსაცხებელს ამზადებდნენ მისგან.
სურინჯი – მცენარეული საღებავი წითელი ფერისა.
სუფეტი – ასე ეწოდებოდა კართაგენის რესპუბლიკის ორ ად-

მინისტრაციულ პირს. სუფეტი იყო უზენაესი მსაჯული. 
ომის დროს მხედართმთავრობაც ეკისრებოდა. დამარცხე-
ბის შემთხვევაში სუფეტს ჯვარცმა არ ასცდებოდა.

სხურებული – ჭრელი, ხალებიანი. ასე იტყვიან ლაქებით და-
წინწკლულ ცხენზე.

ტალავარი – მამაკაცის ძველებური სამოსი.
ტალავერი – საჩრდილობელი, თალარი, ფანჩატური.
ტალანტი – წონის ერთეული ძველად. ოქროსა და ვერცხლის 

ზოდი, რომელიც ტლანტს იწონიდა, იხმარებოდა ფულის 
ერთეულადაც.

ტანიტი – ფინიკიელთა ქალღმერთი, განსაკუთრებით დიდი 
პატივით სარგებლობდა კართაგენში. ეგვიპტელთა ისი-
დას კულტისა და ისიდას რიდის ფინიკიური შესატყვისია 
ტანიტი და მისი რიდე, ზაიმფი. ტანიტი მთვარის კულტ-
თანაა დაკავშრებული. ქალღმერთის ეპითეტებია: რაბეთ, 
რაბეთნა, ბაალეთ და სხვ.

ტაპრობანი – სტრაბონის თანახმად, შორეული, საოცარი, მდი-
დარი კუნძული. ფიქრობენ, ცეილონს გულისხმობდაო.

ტარენტელნი – ტარენტის მკვიდრნი. ტარენტი ძველი ქალაქია 
სამხრეთ იტალიაში.

ტარტესი – ძველი ქალაქი პირენეის ნახევარკუნძულზე, გვა-
დალკვივირის შესართავთან. სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონ-
და კართაგენთან. 
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ტეტრარქი – რომის იმპერიის პროვინციის მმართველი.
ტვიროსი – ძველად ფინიკიური ქალაქი-სახელმწიფო ხმელთა-

შუა ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე, სიდონის სამხრე-
თით. მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრს წარმოადგენდა და 
ხელოსნობით იყო განთქმული. ერთხანს მისი კოლონიები 
იყო კვიპროსი, სიცილია, უტიკა. ფლობერი ახსენებს `ტვი-
როსის ქალაქებს~, რადგან ტვიროსს ორი ცენტრი, ორი 
ნავსაყუდელი ჰქონდა.

ტიარა – აღმოსავლეთის მბრძანებელთა და ქურუმთა თავსაბუ-
რავი მიტრის ფორმისა. 

ტოტი – ცხოველის ტორი, თათი.
ტრირემა – სამხედრო ხომალდი, სამწყება ნიჩბებიანი გალერა.
ტროგლოდიტები – საზოგადო სახელია იმ ტომებისა, რომელ-

ნიც კულტურის დაბალ საფეხურზე იდგნენ და გამოქვაბუ-
ლებში ბინადრობდნენ.

ტუნიკა – ძველი ბერძნების სამოსი კაბის ტიპისა, გავრცელდა 
რომაელებშიც და სხვა ხალხებშიც. ტუნიკაზე ქამარს ირ-
ტყამდნენ. მამაკაცებს ტუნიკა მუხლებaმდე სწვდებოდათ, 
ქალებს – კოჭებამდე. რომაელები იცვამდნენ ტოგის ქვეშ 
და ტოგის გარეშეც. 

ურნალი – გალავნის დასანგრევი მანქანა. გამოიყენებოდა ქა-
ლაქის ალყის დროს.

უტიკა – ფინიკიის კოლონია ჩრდილო აფრიკაში, კართაგენის 
უახლოესი ნავსაყუდელი. 

უშქარი – უამრავი, დიდი სიმრავლე.
უხამური – ფეხშიშველი.
ფაიქი – მალემსრბოლი, შიკრიკი.
ფარღული – `მარგალიტის ყელსაბამი~ (საბა); მანიაკი, ყელზე 

ჩამოსაკიდებელი სამკაული.
ფერსო  – ბორბლის გარეშემოწერილობა, `ურმის თვალის გა-

რეშემო~ (საბა).
ფილაკვანი – ძველებური საომარი მანქანა, ლოდსატყორცნი, 

კატაპულტა.
ფილიპენდულა  – ფართოფოთლებიანი და ხუთყურაყვავილი-

ანი მცენარე, სანელებლად, საკმაზად გამოიყენებოდა.
ფრიგია – ძველი სახელმწიფო მცირე აზიაში, მოიცავდა ნა-

ხევარკუნძულის დასავლეთ ნაწილს. ძვ.წ. III საუკუნეში 
გალატელებმა დაიპყრეს მისი ჩრდილო-აღმოსავლეთი ნა-



331

წილი, ავიწროებდნენ ლიდიელებიც, შემდეგ ალექსანდრე 
მაკედონელმა დალაშქრა. ფრიგია მდიდარი იყო ოქროთი, 
მარმარილოთი, შალეულით.

ფრონტონი – შუბლანი, შენობის ფასადის ზემოთა ნაწილი, ჩვე-
ულებრივ, სამკუთხა ფორმისა.

ქაბირი, ქაბირები – ბერძნული მითოლოგიიდან ფინიკიელებ-
თან შემოღწეული იდუმალი ღვთაებები. არსებობდა 7 ქა-
ბირი, ისინი ვულკანურ ძალებს ასახიერებდნენ. ქაბირებს 
ზღვაოსნობის, ზოგან კი მეღვინეობის მფარველადაც მიიჩ-
ნევდნენ. კუნძულებზე – სამოთრაკსა და ლემნოსზე – მის-
ტერიები იმართებოდა ქაბირთა კულტის პატივსაცებად.

ქალცედონი – მინერალი, კვარცის სახეობა.
ქამონი – იგივე ბაალ-ქამონი. ფინიკიელთა მთავარი ღვთაება.
ქანაანელები – ბიბლიურ ეპოქაში ქანაანელები ეწოდებოდათ 

ევფრატისა და იორდანის ნაპირებთან მოსახლე ტომებს. 
ფინიკიელები წარმომავლობით ქანაანიდან იყვნენ. რომან-
ში აღწერილ ხანაში კართგენელები იწოდებოდნენ ქანაანე-
ლებად.

ქართა – მოღობილი ადგილი პირუტყვისათვის. 
ქეიბური – გრძელი ისარი, `პირდიდი და ფრთამაღალი~ (საბა).
ქიცვი – წვეტებიანი ძვლოვანი წარმონაქმნი
ქსანტიპე – ბერძენი მხედართმთავარი, რომელიც კართაგე-

ნელებმა მიიწვიეს რომთან საომრად. მან გაწრთვნა პუნი-
კური ლაშქარი, ძვ.წ. 255 წელს დაამარცხა რომაელები და 
დაატყვევა რომაელი კონსული მარკუს ატილიუს რეგუ-
ლუსი.

ქულბაქი – სავაჭრო ადგილი, ბაზარი; `ბაზრის დუქნები~ 
(დ.ჩუბინაშვილი).

ღაზლა – მსხვილად და ფომფლოდ დართული შალის ძაფი.
ღარტაფი – დაბალი, ჩავარდნილი ადგილი; ღელე, სიღრმით ხე-

ობაზე ნაკლები.
ღომორი – ძველ აღმოსავლთში, იუდეასა და ეგვიპტეში გავრ-

ცელებული მარცვლეულის საწყაო, დროის შესაბამისად 
იცვლებოდა მისი მოცულობა.

ღურკანი აქლემი – ცალკუზიანი აქლემი, დრომადერი.
ღინჭილა – პატარა ნიჟარა.
ყაითანი – წნული ზონარი, სამოსის მოსართავად გამოიყენე-

ბოდა.
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ყაწიმი – აშურმა, სამხარიღლიე, ყაბიწი.
ყაჯარი – ცხენის ზურგზე გადასაფარებელი მოქარგული ქსო-

ვილი. აღმოსავლეთში სპილოებსაც აფარებენ.
ყოლბი – ლაშქრის წყობის შუაგული, `კაცნი გარშემორიგე-

ბულნი~ (საბა).
ყორე – ქვის ღობე; შეუმტკიცავი ქვის კედელი; ქვების გროვა;
ყურთმაჯა – სამოსის სახელო, რომელიც იღლიიდან ღიაა და 

თავისუფლადაა  ჩამოშვებული, სამკუთხა ფორმის ბოლო 
აქვს.

შიბი – ყელსაბამი, ყელის სამკაული (თვალმარგალიტი, ძეწკვი, 
მძივი).

შემინითი – ძველი აღმოსავლური საკრავი, რვაძალიანი ქნარი.
შუანი – ნადირის ეშვი, ღოჯი, `მხეცთა და ძაღლთა მაგარნი და 

დიდნი კბილნი~ (საბა).
ჩაქი – სამოსის ჩაჭრილი კალთა, ამოუკერავად დატოვებული.
ჩელტი  –  ლასტი.
ჩუგლუგი – ნაჯახის მსგავსი გრძელტარიანი საომარი იარაღი.
ჩული – ცხენის ზურგზე უნაგირის ქვეშ დასაფარებელი ქეჩა, 

იხ. თოქალთო, საძაგრავი.
ჩქიფი – რაიმეს ასაღები, ხის, ძვლის ან მეტალისაგან ნაკეთე-

ბი, ჩანგლის მსგავსი. ჩქიფს უწოდებენ ამავე მიზნით გა-
მოსაყენებელ კაპს, ტოტის ორკაპა ან სამკაპა ბოლოს.

ცახე – მტვრის უმცირესი ნაწილაკი, მზის ათინათში ხილული.
ცერერა – მოსავლისა და ნაყოფიერების ქალღმერთი რომაელ-

თა მითოლოგიისა, ბერძენთა დემეტრას შეესაბამება.
ციზალპინა – იტალიის ჩრდილოეთით ალპებს გადმოღმა მდე-

ბარე მხარე.
ცხრატყავა – მცენარე, დატოტვილ ბუჩქად იზრდება.
ძაღლის დასი – ხომლი, თანავარსკვლავედი.
ძგვიტი – წაწვეტებული წანაზარდი, წვეტიანი დაბოლოება რა-

იმესი. ღორის ჯაგარზეც იტყვიან, ბალანი კი არა, ძგვიტე-
ბიაო.

ძიქვა – შარვალი.
ძლოკვი – გველი, ანკარა.
წათხი – მარილიანი შრატი, ყველის შესანახად.
წინწილა – საკრავი, ლითონის თეფში, რომელსაც ამნაირივე 

თეფშის დაკვრით აჟღერებენ.
წირი – მოჩვენება, მირაჟი.
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წუა – ხილის (ძირითადად ბროწეულის, შინდის, ღოღნაშოს, 
ტყემლის...) დადუღებული წვენი.

წყლტუ – უხორკლო, სიპი, გლუვი; ასევე – უთმო, უბალნო; ̀ უმ-
ქისო~ (საბა).

წყრთა – მანძილი იდაყვიდან შუათითის წვერამდე.
ჭილი – პაპირუსი.
ჭლიკი – ცხოველის ფეხის ნაწილი კოჭიდან მუხლამდე.
ჭოგრი, ჭოგრიტი – დურბინდი.
ჭოლოკი – სასროლი მოკლე კეტი, ̀ აღმა სასროლი ჯოხი~ (საბა).
ხამი – მსხვილად ნაქსოვი ბამბის უხეში ქსოვილი.
ხამლი – ფეხსაცმელი, წაღა.
ხანდაკი – თხრილი, სანგარი.
ხაპი – გოგრა, აყირო.
ხაჯალური – წამების იარაღი, გრძელი ჯაჭვი ყელზე შესაბმე-

ლი რგოლითურთ.
ხვიმირი – წისქვილის დოლაბის ზემოთ მოთავსებული ვიწრო-

ძირიანი ყუთი, საიდანაც მარცვალი ჩადის კრიჭაში.
ხიმინჯი – ძელი, ან რაიმე მყარი მასალა ძელის ფორმისა, ნი-

ადაგში ჩასმული ნაგებობის საყრდენად. გამოიყენება სხვა 
მიზნითაც, მაგალითად, ნავის მისაბმელად და სხვ. 

ხოფი – `ნავის ნიჩაბი~ (საბა).
ჯარჩი – გზირი, მაცნე.
ჯევარდენი – იგივე ჯავარდენი, საგანგებოდ ნაწრთობი ფოლა-

დისგან დამზადებული ხმალი.
ჯიდაო – ცხენის კისრის ძირი, მხრების სიახლოვეს.
ჯიმჯიმები – სატკაცუნებელი, კასტანეტები.
ჯიღა – თვალ-მარგალიტით შემკული თავსამკაული; მუზარად-

ზე მიმაგრებული ფრთებიანი მოსართავი; ასევე ჯიღას 
უწოდებენ ზოგი ფრინველის (ფარშავანგი, თუთიყუშისა 
და მიმინოს ზოგი სახეობა) თავზე ბუნებრივი გვირგვინი-
ვით ამოსულ ფრთებს.

ჯღარდალა – იგივე შავჯაგა, მცენარეა.
ჰადრუმეტი – ფინიკიელთა კოლონია ჩრდილო აფრიკაში, ჰანი-

ბალს სამხედრო ბაზად ჰქონდა.
ჰამილკარ ბარკა – (ძვ.წ. 275-228) კართაგენის მხედართმთავა-

რი, სახელმწიფო მოღვაწე. სიცილიაში ებრძოდა რომს და 
ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. ეგატის კუნძულებთან 
კართაგენის მეორე მხედართმთავრის, ჰანონის, დამარ-
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ცხების შემდეგ იძულებული შეიქნა რომს დაზავებოდა. 
კართაგენში დაბრუნდა და ჩაახშო დაქირავებული ჯარის 
აჯანყება. 237 წლიდან პირენეის სანაპიროების დაპყრობას 
შეუდგა. მიიჩნევენ, რომ იგი იყო თავისი ვაჟის, ჰანიბალის 
მომავალ ლაშქრობათა შთამაგონებელი.

ჰანიბალი – (ძვ.წ. 247-183) ჰამილკარის ვაჟი, კართაგენის მხე-
დართმთავარი II პუნიკურ ომში. 218 წელს გადალახა ალ-
პები, რამდენჯერმე დაამარცხა რომაელები, განსაკუთრე-
ბით დიდი მარცხი განაცდევინა მათ 216 წელს კანასთან. 
202 წელს რომაელთა მხედართმთავარმა, სციპიონ აფრი-
კელმა სძლია მას.

ჰეკატომპილი – (ბერძნ. `ასი კარიბჭე~) ასე ეწოდა სპარსეთის 
ძველ ქალაქს გალავანში დატანებული მრავალი ბჭის გამო. 
პართიის იმპერიის დედაქალაქი იყო.

ჰერაკლეა – რამდენიმე ძველი ქალაქის სახელწოდება. აგრეთ-
ვე კუნძულია ეგეოსის ზღვაში. ფლობერი გულისხმობს 
სიცილიის სამხრეთ სანაპიროზე ნავსაყუდელს, რომელიც 
პუნიკური ომების დროს კართაგენის პლაცდარმი იყო.

ჰერკულესი – რომაული შესატყვისი ბერძნული გმირის – ჰე-
რაკლესი, ზევსისა და ალკმენეს ძისა. ფლობერის მიერ ნახ-
სენები `ჰერკულესის ტაძარი~ აღმართულია რომში, ტიბ-
რის ნაპირას. იგი განსხვავებულია რომაულ ტაძართაგან, 
მთლანად მრგვალია და 20 კორინთული სვეტითაა გარშე-
მორტყმული.

ჰიპო-ზარიტი – ფინკიელთა უძველესი კოლონია ჩრდილო აფ-
რიკაში, დღევანდელი ბიზეტა.

ჰოპლიტი – მძიმედ შეიარაღებული ქვეითი მეომარი ბერძნულ 
ჯარში. ჰოპლიტები ლაშქრის მნიშვნელოვან ნაწილს შეად-
გენდნენ, ერთად დაჯრილნი იბრძოდნენ, თითბრის აბჯარი 
ესხათ და შეიარაღებულნი იყვნენ მხოლოდ ხელჩართული 
ბრძოლისთვის. მათი აკაზმულობა იმდენად მძიმე იყო, 
რომ ჰოპლიტებს საჭურველმტვირთველი მონები ახლდ-
ნენ. ჯერ ბერძენი მოქალაქეები იყვნენ ჰოპლიტებად, შემ-
დეგ – დაქირავებულებიც.

ჰოროლი – `ლახვარი ორპირი და ბუნგრძელი~ (საბა). 
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გუსტავ ფლობერის ქართული თავგადასავალი

 2014 წელს გამომცემლობა `პალიტრა L~-მა გუსტავ ფლობე-
რის ისტორიული რომანის, `სალამბოს~, გამოცემა განიზრახა. 
გამომცემლობის დირექტორი ქალბატონი თინათინ ასათიანი 
დაგვიკავშირდა `სალამბოს~ პირველი ნახევრის მთარგმნელის, 
კარლო ქილარჯიანის, ვაჟს, ჯონდი ქილარჯიანს, და მე, მანა-
ნა გიგინეიშვილს, რომანის მეორე ნახევრის მთარგმნელს, გა-
მოცემის უფლება გვთხოვა, რაც სათანადო ხელშეკრულებით 
გაფორმდა.

გუსტავ ფლობერის `სალამბო~ რთული ტექსტია. რომანში 
აღწერილია პუნიკური ომების ეპოქა, კერძოდ, პირველი პუნი-
კური ომის შემდგომი ხანა, ძველი წელთაღრიცხვის III საუკუ-
ნის კართაგენის ყოფა, დაქირავებული ლაშქრის, როქის სპის, 
აჯანყების ჩახშობა და ამ ფონზე – ბარბაროსთა თავკაცისა და 
ჰამილკარის ასულის ტრაგიკული სიყვარულის ამბავი.

რომანში ასახულია აფრიკისა და ძველი აღმოსავლეთის 
სხვადასხვა ხალხთა და ტომთა ყოფა, ზნე-ჩვეულებანი, სა-
ომარი აღჭურვილობა, სამოსელი, ძვირფასეულობა, ნელსაც-
ხებლები, კერძები, რელიგიური კულტის თავისებურებანი. 
ფლობერი ძირითადად ეყრდნობოდა რომაელ და ბერძენ ის-
ტორიკოსთა ცნობებს: პოლიბიუსის, დიოდორეს, აპიანეს, ნე-
პოტის, ათენეოსის, ჰეროდოტეს, სტრაბონის, ტერტულიანეს, 
პლუტარქეს და სხვათა თხზულებებს. რომანის პერსონაჟის, 
კართაგენელთა ერთ-ერთი მთავარსარდლის, ავადმყოფობის 
აღსაწერად საფუძვლიანად გაეცნო არაბულ მედიცინას, აღმო-
სავლურ კარაბადინებს; სალამბოს სამკაულთათვის შეისწავლა 
თეოფრასტეს ტრაქტატი `თვალთათვის~ და ეპიფანე კვიპრე-
ლის `თვალთაი~. 

ბუნებრივია, ფრანგულ ენას ძველი სამყაროს ყოფის შესა-
ბამისი ლექსიკური მარაგი არ გააჩნდა. ფლობერი იძულებული 
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შეიქნა გამოეყენებინა ლათინური ლექსიკა და ბერძენ-რომაელ 
მემატიანეთა ნაშრომებში დაცული სახელწოდებები საომარი 
მანქანებისა, კერძებისა, სანელებლებისა, სამოსლისა და ა.შ. 
ფლობერის თხზულებათაგან `სალამბო~ განსაკუთრებით გა-
მოირჩევა უმდიდრესი ლექსიკით. ლექსიკის ამ მრავალფეროვ-
ნებას გარკვეული სირთულეც ახლდა. `სალამბოს~ გამოქვეყ-
ნების უმალ ფლობერს თავს დაესხნენ ლიტერატორები, მეც-
ნიერები, მათ შორის – ცნობილი კრიტიკოსი სენტ-ბევი, დოქ-
ტორი ფრენერი და სხვანი. ფლობერს, უბადლო სტილისტს, 
უსაყვედურებდნენ, `სალამბო~ ლათინური ლექსიკონით საკით-
ხავიაო. მწერალი ოპონენტებს არ შეეპუა და ნათელი გახადა, 
რომ მან ერთადერთი სწორი გზა აირჩია, რომ ძველი აღმოსავ-
ლეთის ყოფის ამსახველი ლექსიკის დიდი ნაწილი ფრანგულს 
არ გააჩნდა.

არქაული აღმოსავლური და ლათინური ტერმინოლოგიის 
ნაცვლად `სალამბოს~ ქართველმა მთარგმნელებმა მოვიხმეთ 
სამოსის, სამკაულთა, კერძების, საკრავების, საომარი აღჭურ-
ვილობის და სხვათა ქართული შესატყვისები. დიდი შრომა დას-
ჭირდა მათ მოძიებას. ეს სიტყვები დღეს ყოველდღიურ მეტყვე-
ლებაში არ იხმარება, მაგრამ რომანში ჩვენგან 24 საუკუნით და-
შორებული ეპოქა, გარდასულ ხალხთა და ტომთა ადათ-წესები 
იხატება და ლექსიკაც შესაბამისია საჭირო, – მით უმეტეს, რომ 
არქაიზმს გარკვეული მხატვრული ფუნქცია აკისრია ქართულ-
ში. ჩვენს ენას არ გასწყვეტია განვითარების ერთიანი ღერძი. 
დღევანდელ ქართველს სადღეხვალიო ყოფაში არ სჭირდება 
ის ლექსიკა, რომელსაც ქართულ `სალამბოში~ მრავლად შეხვ-
დება მკითხველი, მაგრამ ლათინურ ტერმინოლოგიას ვამჯობი-
ნეთ იშვიათი ქართული სიტყვების განმარტება შეგვეთავაზე-
ბინა მკითხველისთვის.

`სალამბოს~ ფრანგულ ტექსტთან ერთად ხშირად აქვეყნე-
ბენ ფლობერისა და მისი კრიტიკოსების პოლემიკურ სტატიებს, 
რათა მკითხველისთვის გასაგები და მისაღები გახადონ `სა-
ლამბოს~ ავტორის პოზიცია.

სწორედ ამიტომ ქალბატონ თინათინ ასათიანს, გამომცემ-
ლობა `პალიტრა L~-ის დირექტორს, გადავეცი თარგმანის ტექ-
სტი და ვუთხარი, რომ იშვიათი ლექსიკაა, სხვას ვერ ვანდე, 
თვითონ ავკრიფე, თვითონვე ჩავწერე CD-ზე, რთული ტექსტია 
და გთხოვთ, არაფერი შემიცვალოთ-მეთქი.
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პასუხად მივიღე: `აბა, რა არის რედაქტორის მოვალეობა?!~ 
არ შევეკამათე, არ ვუთხარი, რომ რედაქტორის მოვალეობაა 
შეცდომის გასწორება და მთარგმნელისთვის შეთავაზება თა-
ვისი მოსაზრებისა, მთარგმნელთან შეთანხმებული მუშაობა. 
ეს გუნებაში მქონდა, მაგრამ ვერ ვაკადრე და პასუხად ესღა 
ვუთხარი: ̀ ყოველ შემთხვევაში, უჩემოდ ნურაფერს შეცვლით~. 
არაფერი უთქვამს.

გამოხდა რამდენიმე ხანი და გაზეთ `კვირის პალიტრასთან~ 
ერთად ცელოფანში ჩადებული `სალამბო~ შევიძინე. შევიძინე 
და შემოვდე თაროზე `სალამბოს~ წინა სამი გამოცემისა და 
ჩემი სხვა თარგმანების გვერდით. სრულიად დარწმუნებული 
ვიყავი, რაკი ჩემთან არაფერი შეუთანხმებიათ, ცხადია, თარგ-
მანში არაფერია შეცვლილი. ამაში ოდნავაც კი არ შემპარვია 
ეჭვი. 

2 წლის შემდეგ შემთხვევით გადავშალე `სალამბო~.
ეს იყო რომანის ერთ-ერთი თავი – `კარავში~. მასში იხატება 

ერთმანეთის პირისპირ დაბანაკებული ჰამილკარის ლაშქარი 
და ბარბაროსთა აჯანყებული სპა. ბარბაროსთა სარდალთან, 
მათოსთან, კარავში განმარტოებულია სალამბო. ეს თავი  დაძა-
ბული რიტმითა და თან ლირიზმით არის გამოსარჩევი. მძაფრი 
განცდები ერთმანეთს ენაცვლება. შესაბამისად, ლამის მაღალი 
და დაბალი შაირივით მონაცვლეობს რიტმი. ეს თავი თითქმის 
ზეპირად მახსოვს.

გადავშალე და სახტად დავრჩი. ჩემი თარგმნილი ეს მონაკ-
ვეთი ვერ ვიცანი. შემდეგ სხვაგან გადავშალე, კიდევ სხვაგან... 
ყველგან ერთნაირი ვითარებაა. წიგნში საშუალოდ გვერდზე 10-
12 ცვლილებაა. არის გვერდები, რომლებზეც 20-25 `შეცდომის 
გასწორებაა~. რომანში სულ რამდენიმე გვერდია, რომლებზეც 
მხოლოდ 5–6 `შესწორებაა~.

ათიოდე გვერდის შედარებაც კმაროდა `პალიტრა L~-ის გა-
მოცემული ტექსტისადმი ჩემი დამოკიდებულების გასარკვე-
ვად. თითქოს ყველაფერი ნათელი იყო, მაგრამ ისე გამაოგნა 
კარლო ქილარჯიანისა და ჩემს უფლებებში რედაქციის უპრე-
ცედენტო ჩარევამ, რომ უკვე სხვა, ახლახან დასრულებული 
თარგმანის გამოცემასა და წინასიტყვაობაზე ფიქრი ვერ შევ-
ძელი, სანამ დეტალურად არ გავისიგრძეგანე, თუ რა დამართა 
გამომცემლობა `პალიტრა L~-მა ჩვენს თარგმანს.



338

`სალამბოს~ პირველი ნახევრის მთარგმნელმა კარლო ქი-
ლარჯიანმა, უაღრესად განათლებულმა პიროვნებამ, რომენ 
როლანის `ჟან ქრისტოფის~ სამი წიგნისა და ფრანსუა მორი-
აკის მთარგმნელმა, 28 წლის ასაკში ტრაგიკულად დაასრულა 
სიცოცხლე. `სალამბოს~ თარგმანზე გაწეული მისი შრომა რომ 
არ დაკარგულიყო, ბოლომდე მივიყვანე მისი თარგმანი. დღეს 
მე მაკისრია პასუხისმგებლობა.

ჩემთვის იმდენად მოულოდნელი იყო, გამომცემლობა ასე 
განუკითხავად თუ მოექცეოდა გამოსაცემ ტექსტს, რომ `პა-
ლიტრა L~-ის ტექსტი მთლიანად შევუდარე ჩვენს თარგმანსა 
და ფლობერის დედანს. 3000-ზე მეტმა გასწორებამ მოიყარა 
თავი. რედაქციის არცერთმა გასწორებამ არ მომცა საშუალება 
მეფიქრა, რომ დედანთან სიახლოვეს ითხოვდნენ; მათმა არც-
ერთმა ჩარევამ არ მაფიქრებინა, რომ დედანზე ხელი მიუწვდე-
ბოდათ. თან მიკვირს, ფრანგული რომ არ სცოდნოდა ეკატე-
რინე ჭკადუას, რომელიც რედაქტორად აწერია წიგნს, როგორ 
ანდობდნენ რედაქტირებას ფრანგულ ლიტერატურაში თავისი 
სტილით განთქმული მწერლისას, განსაკუთრებით კი მის შე-
მოქმედებაში `ლექსიკის ფოიერვერკით~ გამორჩეული რომა-
ნისას?! 

3000-ზე მეტი ბარათი მაქვს ამოწერილი და არაკომპეტენ-
ტურობის მეტ-ნაკლები დონის მიხედვით განხილული უცოდინ-
რობითა და უდიერებით დაკუწული და წარყვნილი ტექსტისა. 
ან თქვენს თავს რა აუტეხეთ, ან მთარგმნელებს რას გვერჩო-
დით, ან ფლობერს როგორ აკადრეთ მისი ნაღვაწის ჩეხვა და 
წარყვნა?! ტექსტში ამდენ ცვლილებას ხომ დიდი ჯაფა სჭირ-
დებოდა?! ეგ ენერგია და შემართება რაიმე სასიკეთო საქმის-
თვის შეგელიათ! ამდენი შეცდომა თუ იყო წიგნში, როგორ არ 
მოგვიბრუნეთ უკან, გამომცემლობამ როგორ იკისრა მისი და-
ბეჭდვა?! მით უმეტეს, რომ ჩვენი ინიციატივა არ ყოფილა მისი 
გამოქვეყნება.

ნუთუ არც იმან დაგაფიქრათ, თქვენამდე სამჯერ როგორ 
გამოიცა წიგნი, რომელშიც ამდენი `შესწორება~ იყო შესატანი. 
არ დაინტერესდით, `სალამბოს~ პირველი გამოცემის (`სალამ-
ბო~ ითარგმნა 1958 წელს, გამოიცა მხოლოდ 1963 წელს, გამომ-
ცემლობებში დასაბეჭდი მასალა რიგს წლობით ელოდა) რედაქ-
ტორმა, ბატონმა ნიკა აგიაშვილმა, შესანიშნავმა მწერალმა და 
`დიდებულმა მოქართულემ~ (ასე მოიხსენიებდნენ მას) როგორ 
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გაუხსნა გზა ამ წიგნს?! ფლობერის ხუთტომეულში როგორ 
შეიტანეს (1975 წელს), ანდა მესამე გამოცემის რედაქტორმა – 
პოეტმა, მთარგმნელმა, მეცნიერმა, ყველასთვის ძვირფასმა ვა-
ხუშტი კოტეტიშვილმა, ასე სასწორებელი თუ იყო, ფრანგული 
ლიტერატურის ანთოლოგიის ორმოცტომეულში 22-ე ტომად 
როგორ გამოაქვეყნა `სალამბოს~ ეს თარგმანი?!

სამწუხაროდ, ნათელი გახდა, რომ ჩვენი ტექსტის ხელყო-
ფით არ შემოიფარგლა გამომცემლობა. თქვენ მხოლოდ მთარ-
გმნელებს კი არა, თავად ფლობერსაც შეუსწორეთ; ზოგჯერ 
მის ტექსტში მთელი აბზაცებია შეკვეცილი, ზოგი გვერდი-
დან რამდენიმე წინადადებაა ამოჭრილი, ზოგჯერ ჩამატე-
ბულია თქვენი შეთხზული ფრაზები, წინადადებები. გამომ-
ცემლობამ, როგორც ჩანს, მიიჩნია, რომ ფლობერს მისი `წახ-
მარება~ სჭირდებოდა. ფლობერისთვის `წახმარების~ ნიმუშებს 
მოგახსენებთ:

ტექსტიდან ამოჭრილია წინადადება: [`მეორე დღეს, სწო-
რედ იმავე დროს, ნაჯახის ხევში დარჩენილთაგან უკანასკ-
ნელმა დალია სული~.] ამოღებული მონაკვეთი რომანის ტრა-
გიკულ დასასრულს ამზადებს. ამ წინადადების გარეშე გაუგე-
ბარი რჩება, რატომ არის მათო უკანასკნელი ცოცხლად დარჩე-
ნილი ბარბაროსი, რომლის წამების სურვილით არის ატანილი 
კართაგენის ყველა მკვიდრი. ასეც რომ არ ყოფილიყო, ვინ 
მოგცათ ფლობერის ნაწერისთვის რაიმეს ჩამოკვეცის ან წამა-
ტების უფლება?!

`ბევრს იარაღის ნამსხვრევიც აღარ ჰქონდა. ისინი ზედ ახ-
ტებოდნენ კართაგენელებს და ძაღლებივით კბენდნენ~. ამ ორ 
წინადადებას შუაში ჩაუმატეს: `ისინი შიშველი ხელებით იბრ-
ძოდენ“. მსგავსი არაფერია დედანში!

ტექსტიდან ამოგდებულია წინადადება: `პუნიკურ სინტაგ-
მებში აღარ გაისმოდა ჯარჩების ძახილი~. ფლობერის ტექს-
ტშია: Au milieu des syntagmes puniques on n’entendait plus la voix 
du crieurs annonçant les ordres. სწორედ ეს crieurs (დამძახებელი), 
რომელიც ბრძანებებს გაიძახის, არის ჯარჩი. ეს წინადადება, 
ვფიქრობ, გაიწირა ჯარჩის გამო. ლექსიკონში ჩახედვაზე იოლი 
აღმოჩნდა ფლობერის წინადადების გაქრობა.

ამოგდებულია წინადადება: `ნუმიდიელთა მეფეს ისე ეწა-
და ჰამილკარს დასიძებოდა, რომ ეშინოდა, პირი არ შემიშა-
ლოსო, და არ ენდობოდა~. იგი ზუსტად მიჰყვება დედანს: LLe 
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roi de Numides avait trop d’interêt à devenir son fils pour ne pas s’en 
mefier. გაუგებარია, რატომ მიიჩნიეთ ზედმეტად ფლობერის 
ეს ფრაზა. მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნუმი-
დიელთა მეფისა და ჰამილკარის შემდგომ ურთიერთობაში და 
სალამბოს ბედის წარმართვაშიც. ასეც რომ არ იყოს, ის ფლო-
ბერს ეკუთვნის!

ახლა სხვა შემთხვევა: `სპილოს ეშვებს თირსივით შემოტ-
მასნოდა ფოთლებიანად დაკრეფილი მტევნები~. თირსივით 
შემოტმასნოდა – ეს ორი სიტყვა ამოაგდეთ. მიზანი? ეს ხომ 
ზუსტი შესატყვისია ფლობერის ტექსტისა:Eenroulées comme 
des thyrses. როგორც ჩანს, თირსი გაუგებარი აღმოჩნდა თქვენ-
თვის, მაგრამ ფლობერი ხომ მხოლოდ თქვენთვის არ წერდა?! 
წიგნისთვის დართულ შენიშვნებში ჩაგეხედათ, ნახავდით, რომ 
თირსი არის ბახუსის კვერთხი, რომელზეც ვაზის ან სუროს 
ლერწებია შემოხვეული. ტექსტიდან თირსი თვითნებურად მო-
იშორეთ, მაგრამ შენიშვნებიდან ამოღება გამოგრჩათ და წიგ-
ნის ბოლოს განმარტებულია სიტყვა, რომელიც `სალამბოს~ 
თქვენეულ ტექსტში აღარ არის.

ერთმანეთის გასანადგურებლად დაბანაკებული ორი ლაშქ-
რის სიძულვილი და მტრობა არის სალამბოსა და მათოს სიყ-
ვარულის ფონი. თავად სალამბოც ვერ გარკვეულა თავის 
გრძნობებში. მას ჰგონია, რომ სძულს მათო. ვაჟი ზღაპრულ 
კუნძულზე განმარტოებას სთავაზობს, ქალღმერთის რიდით 
უფუთნის ფეხებს, თავად ხარ ქალღმერთიო, – ეუბნება. საჭუ-
რისების გარემოცვაში აღზრდილი ქალწული მონუსხულია მისი 
ძალით. სამკვდრო-სასიცოცხლოდ დაპირისპირებულ გარემო-
ში ბუკოლიკური მოტივის შემოჭრით შეგვამზადა ფლობერმა 
მათი სატრფიალო ვნებათაღელვისთვის: `დადუმდნენ. სადღაც 
შორს დაიქუხა. ავდრით დაშინებული ცხვრების პეტელი მოეს-
მათ~. ზუსტად ასეა დედანში: Ils ne parlaient plus. La tonnerre au 
loin roulait. Des moutons bâlaient, effrayés par l’orage.

რედაქციისათვის, როგორც ჩანს, მოულოდნელი აღმოჩნდა 
ერთმანეთის პირისპირ დაბანაკებული ორი ლაშქარი და ცხვრე-
ბის პეტელი. და... ერთი ხელის მოსმით გადააკეთეს ცხენების 
ფრუტუნად. როგორც ჩანს, პეტელი გეუცხოვათ. რა გაეწყო-
ბა, ცხვარი პეტელებს, თხა კიკინებს, ვირი ყროყინებს, ცხენი 
ჭიხვინებს, ბაყაყი ყიყინებს და ა.შ. ცხვარს თუ ცხენისაგან ვერ 
არჩევდით და პეტელს – ფრუტუნისაგან, ამ ცოდნის პატრო-
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ნებმა როგორ იკისრეთ გუსტავ ფლობერის რედაქტირება?! 
რა საფუძველი და რა მიზანი ჰქონდა თქვენს შემართებას?! 
ფრანგული კლასიკის მშვენებასთან რა ხელი გაქვთ, ან ქარ-
თველ მთარგმნელთა საქმიანობაში როგორ ერევით?! დე-
დანში ჩამხედავი რომ ყოფილიყავით, ამ კურიოზს ხომ არ 
დამართებდით საკუთარ თავს. დედანზე ხელი თუ არ მიგიწვ-
დებათ, მით უფრო საკვირველია, საიდან გაქვთ ასეთი თავ-
დაჯერება? 

ვფრთხილობდი, უსაფუძვლოდ არაფერი შევკადრო-მეთ-
ქი გამომცემლობას, რომლის მიმართ დიდი კეთილგანწყობა 
მქონდა წიგნისკენ მკითხველის მიზიდვისა და მრავალმხრივი 
საქმიანობის გამო. ამიტომ რედაქციის მიერ ნაჯიჯგნ-ნასწო-
რები ტექსტი თავიდან ბოლომდე შევუდარე ჩვენს თარგმანსა 
და ფრანგულ დედანს. არცერთი თქვენი გასწორება დედანს არ 
ეთანხმება. კი მაგრამ, ფრანგული თუ არ იცოდა ქალბატონმა 
ეკატერინე ჭკადუამ, უმდიდრეს ფრანგულ ლიტერატურაში 
სტილის საოცრებით გამორჩეულ მწერალს როგორ ანდობ-
დით? თუ იცის, ამდენ დაკლება-წამატებაში ერთხელ მაინც ხომ 
უნდა გაეთვალისწინებინა დედანი?! სად იყავით, ბატონებო, 
რედაქტორი მოიქცა თავისი ცოდნისა და გუნება-განწყობის 
შესაბამისად, მაგრამ მთელი რედაქცია ამ ერთი ქალბატო-
ნის იმედად არის დარჩენილი? 

მივყვეთ რედაქტორის ნაჯაფ-ნამუშევარს: ქართული ტექს-
ტი – `აკაციის ვარჯში გახლართულიყო აყირო, ვარდნარს 
შორვალა შერეოდა, ათასგვარი სარეველა გადაბლარდნო-
და ერთმანეთს, ფანჩატურები გაჩენილიყო~, – ზუსტი თარგ-
მანია დედნისა: Des coloquintes montaient dans le branchage des 
canéficiers, des asclépias parsemaient les champs de roses, toutes 
sortes de végétations formaient des entrelacement des berceaux. 
რას იზამთ, coloquintes არის აყირო, champs de roses  ვარდნა-
რია, asclépias არის შორვალა. თქვენ აყირო შეცვალეთ სხვა 
მცენარეებით, შორვალა ჩაანაცვლეთ სარეველათი, მაგრამ 
მომდევნო წინადადებაში დაგხვდათ სარეველა. ორი სარეველა 
ერთმანთის გვერდიგვერდ მეტისმეტი იყო. ამიტომ `თქვენი 
სარეველა~ დატოვეთ და `ფლობერის სარეველა~ გაწირეთ, 
ამოაგდეთ წინადადება: `ათასგვარი სარეველა გადაბლარდ-
ნოდა ერთმანეთს~.
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ფლობერის, სტილით გამორჩეული მწერლის, ოსტატობა 
უმდიდრესი ლექსიკით არ შემოიზღუდება. კარვის ეპიზოდში, 
როცა ბარბაროსთა თავკაცი მათო განმარტოებული აღმოჩნ-
დება ქალღმერთად წარმოსახულ თავის სატრფოსთან, ის ხან 
პირგამეხებულია და რისხვას აფრქვევს, ხან ბავშვივით ნაზია 
და სათუთი. მისი განწყობილების შესაბამისად მათოს ნათქვამს 
რიტმი იმორჩილებს, რიტმი წარმართავს: `შიშველი ხელით ვი-
რიდებდი მოღერილ ჰოროლთ, გაფრენილ რაშებს [ვიურვებდი] 
თავის დადრეკით. მე ვერ შემარყევს ფილაკვნიდან ნატყორცნი 
ლოდი~. თქვენ რიტმი რომ გეგრძნოთ, ვიურვებდის ნაცვლად 
არ დაწერდით: ვიმორჩილებდი. მიხვდებოდით, რომ აქ ზედმე-
ტი მარცვალი არ იყო საჭირო. არადა, რა დაგიშავათ გაფრენი-
ლი რაშების დაურვებამ? რით ჯობს მას დამორჩილება?

შემდეგ მათო განაგრძობს: `ზოგჯერ შენი [ტანის მიმოტა-
ნა,] შენი სამოსის ნაკეცთა გახსენება წამიტანს, შემომებურ-
ვის, შენი თვალები მეზმანება ისართა ცეცხლში, მოზარნიშულ 
ფარებში, შენი ხმა მეყურება წინწილების ხმიანობაში! მიმოვი-
ხედავ, არსად ხარ და... მტერს ვეკვეთები!~ ტანის მიმოტანა არ 
მოგეწონათ, სხეულის ნარნარად შეცვალეთ. ეგებ მე სხეულის 
ნარნარი არ მომწონს?! მოზარნიშული ფარებიც (dorure des 
boucliers)  დაუწუნეთ ფლობერს და ამოაგდეთ, ასევე ამოაგდეთ 
წინწილების ხმიანობაც (retentissement des cymbales)

`ქალმა [გარდუვალის სიახლოვე იგრძნო, თავს დასძ-
ლია.] ზაიმფისკენ წაიწია დ ხელით წაეპოტინა~. კვადრატულ 
ფრჩხილებში რაც არის ჩასმული, თქვენ თავიდან მოიცილეთ, 
თუმცა იგი ზუსტი შესატყვისია დედნისა: qu’elle touchait à un 
moment surprême, irrevocable. გარდუვალის სიახლოვის წაშლამ 
გააფერმკრთალა, გაამარტივა სალამბოსა და მათოს ურთიერ-
თობა. ჰამილკარის ასულს ტრფობის ალი სწვავს. ფლობერი სა-
ლამბოს მზერით დანახულ ჭაბუკს გვიხატავს: `ხელები აღმარ-
თა. ხეთა ვარჯში გახლართული ფათალოს ლერწებივით დასჩე-
ნოდა ძარღვები. ოფლი ღვარად სდიოდა დაკუნთულ მკერდზე. 
ბრინჯაოს სალტეებიან ქამარში გამომწყვდეული გვერდები 
მძიმე სუნთქვისგან ებერებოდა. სარტყლიდან მარმარილოზე 
უფრო მაგარი ღვედები სთრევდა მუხლებამდე. საჭურისებს 
ჩვეული ქალწული გააოცა მისმა ძალამ, გაიფიქრა – ქალღმერ-
თის მოვლენილი რისხვა თუა ან მოლოქის წყრომა, თან რომ 
მდევს და... ლაშქარს თავს რომ დასტრიალებსო~. ამ მონაკვეთ-
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ში ფლობერი მათოს სახელსაც კი არ ახსენებს, ზმნებს ახვავებს 
მხოლოდ, მაგრამ მკითხველმა იცის, ვინ აღმართა ხელები, ვის 
აჩნდა ძარღვები, მძიმე სუნთქვისგან ვის ებერებოდა გვერდე-
ბი. მოგახსენეთ, სახელს არ ახსენებს მათოსას და, მით უმეტეს, 
არ მოიხსენიებს მას მთავარსარდლად. ძლევამოსილი მთავარ-
სარდლის, ჰამილკარის, ასულისთვის მათოს მთავარსარდლობა 
კი არ არის მომხიბვლელი, – საჭურისების გარემოში აღზრდი-
ლი ასული სწორუპოვარ ვაჟკაცს ხედავს მისი სახით. მწერალი 
რომანის ამ მონაკვეთში სალამბოს აღქმაში ერთმანეთისგან 
გაუმიჯნავ მოლოქის მამაკაცურ საწყისს და რეალურ ჭაბუკს 
ხატავს. თითქოს არაფერი განსაკუთრებული, თქვენ ამჯერად 
სულ ერთი სიტყვა – მთავარსარდალი ჩაამატეთ თხრობაში. 
რედაქტორმა მწერლის ჩანაფიქრი ვერ გაითვალისწინა და ეს 
უფაქიზესი და უძლიერესი ეპიზოდი, გარდასული ეპოქის ადა-
მიანის სულის მიმოხრის მაუწყებელი, – გაფერმკრთალდა.

კარვის ეპიზოდში ფლობერი კვლავ გვესაუბრება მათოს 
შესახებ, თან ისე, რომ, არათუ მთავარსარდალს, მის სახელ-
საც კვლავ არ ახსენებს და ისევ საგანგებოდ მოიხმობს ზმნებს, 
მოქმედების ენერგიით მუხტავს თხრობას: `ჩაიმუხლა, მკლა-
ვები წელზე შემოაჭდო, თავი გადაუქანდა, მისი ხელები აფა-
თურდა ქალწულის სხეულზე. ყურში გაჩრილი ოქროს რგოლე-
ბი უელავდა გარუჯულ ყელზე. თვალებში მსხვილი ცრემლი 
ჩაუდგა, [ვერცხლის ბირთვებისდარი.] ნეტარებით ოხრავდა, 
გაუგებარ სიტყვებს ბუტბუტებდა, ნიავის უნაზესს და ამბო-
რის უტკბესს~. მთელ ამ აბზაცში ერთხელაც არ არის ნახსენე-
ბი მათო, მაგრამ ნათელია, ვისზეა საუბარი. თქვენ ფლობერს 
კიდევ ერთხელ `წაეშველეთ~, ამ მონაკვეთშიც ჩაამატეთ მთა-
ვარსარდალი და რატომღაც წაუშალეთ ვერცხლის ბირთვე-
ბისდარი ცრემლები. ეს ხომ ფლობერის მიერ შექმნილი ხატია: 
მზიური ღვთაების განმასახიერებელი გმირი ჭაბუკი ვერცხლის 
ბირთვებისდარი ცრემლებით. არ ვიცი, რა გქონდათ მიზნად, 
რატომ გაისარჯეთ, რატომ იყო აუცილებელი ამ ეპიზოდში მა-
თოს მთვარსარდლობის კვლავ ხსენება. ნუთუ ვერ დაიოკეთ 
ფლობერის ჩანაფიქრში ჩარევის სურვილი? თუ საერთოდ 
ვერ მიუხვდით ჩანაფიქრს?

იმავე მონაკვეთში ფათალოს ლერწებივით დასჩენოდა 
ძარღვები შეცდომად მიიჩნიეთ და ასე გაასწორეთ: სუროს ღე-
რებივით დასჩენოდა ძარღვები. ფათალო რატომ დაიწუნეთ? 
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სურო და ფათალო ერთი და იგივეა. სუროს კახეთში ფათალოს 
უწოდებენ. ეს სიტყვა სუროს გვერდიგვერდ იხმარება და დამკ-
ვიდრებულია სალიტერატურო ქართულში. ვინ აკრძალა ფათა-
ლო? რაც შეეხება ლერწს, ლერწი ვაზთან ერთად ითქმის ყველა 
მცენარის დახვეულ რტოზე. მაგრამ თქვენ ლერწი შეცვალეთ 
ღერად და არა ღეროდ. ღერი სხვაა და ღერო – სხვა. ღერო 
მაინც დაგეწერათ, თუ ასე აუცილებლად მიიჩნიეთ შეცვლა. 
ნუთუ არც ის იცით, რას ნიშნავს თმის ღერი, ერთი ღერი შეშა, 
ასანთის ღერი? თქვენ რაც გუნებაში გქონდათ, იმას ღერო 
ჰქვია ქართულად. ლერწი ჰგავს სისხლის ძარღვებს და კარგი 
შედარებაა, ღერი – არა.

მათო მიმართავს სალამბოს: `თუ გსურს, მოუხმე მამაშენს 
და [მთელ სპას მამისას,] უხუცესთ, მდიდართ, შენს დაწყევ-
ლილ ხალხს. სამასი ათას კაცს ვმბრძანებლობ, კიდევ მეტს 
მოვხვეტ ლუზიტანიაში, გალეთსა და უდაბნოთა ვრცელ ტრა-
მალებში. შენს ქალაქს აღვგვი, ტაძართ დავწვავ! ხომალდები 
სისხლის ზვირთებში იტივტივებენ! სპა დამელევა? მთით მოვ-
რეკ დათვებს, [მხეცთ მოვლალავ,] ლომებს მოვდენი! გაქცევას 
[ნუ ლამობ,] შემომაკვდები!~ აქაც ფლობერის პროზის რიტმი! 
კვადრატულ ფრჩხილებში ჩასმული ფრაზების ამოღება არ იკ-
მარა რედაქტორმა, თითქოს უმნიშვნელო ცვლილებები შეიტა-
ნა, ნართანიანი მრავლობითი ებიანით შეცვალა, ნუ ლამობ 
წაშალა და მის ნაცვლად ჩაწერა: ნუ ცდილობ, მაგრამ რიტმი, 
დაძაბული რიტმი, რომლის საშუალeბითაც მათოს პიროვნებას 
წარმოგვისახავდა ფლობერი, – ჩაიფერფლა, ჩაიფუშა. ნუთუ 
რიტმმა არაფერი გითხრათ? გარდა ამისა, ქვას არ დავტოვებ 
რომ შეცვალეთ ასე: ქვას ქვაზე არ დავტოვებ, – და ამას მოჰყ-
ვება არც სახლს, არც პალმას, – არ დაფიქრდით, რომ `ქვას 
ქვაზე არ დავტოვებ~ კი არის ქართულისთვის ბუნებრივი გა-
მოთქმა, მაგრამ ამას სახლი და პალმა მოსდევს. ასეთ კონტექ-
სტში იგულისხმება `სახლს სახლზე არ დავტოვებ, პალმას პალ-
მაზე~, – რაც არ არის კარგი ქართული. წაგეშალათ, სახლი და 
პალმა, რამ დაგატოვებინათ, თქვენ ხომ გეხერხებათ წაშლა. 
თქვენ ხომ თქვენი გუნება-განწყობისამებრ კრიჭეთ ქართუ-
ლი თარგმანი კი არა მხოლოდ, არამედ ფლობერიც. აქ ყვე-
ლაფერი, რაც წაშალეთ, ფლობერისა იყო. ეს ორი სიტყვა რა 
გაგიხდათ, მათ წაშლას რა ედგა წინ?!
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ამ მონაკვეთიდან მხეცთ მოვლალავ ამოიღეთ. საერთოდ 
სხვაგანაც ყველგან, სადაც შეგხვდათ, ამოაგდეთ ეს ზმნა. 
თქვენ თუ სიტყვა არ იცით, ან არ მოგწონთ, – ეს არ უნდა გაძ-
ლევდეთ უფლებას, რომ ეს სიტყვა ქართული თარგმანიდან 
განდევნოთ.

შემდეგს მივხედოთ: `გადაფითრებული და მუშტებშეკუმშუ-
ლი მათო გასაწყვეტად გამზადებული ქნარის ძალივით აცახ-
ცახდა, მუხლთ მოეკვეთა, ქვითინი ახრჩობდა~. ფლობერმა 
კვლავ მძაფრი ენერგიით დამუხტული ზმნები მოიხმო. თქვენ 
ეს მონაკვეთი მდორე თხრობად გადააკეთეთ. ჯერ ჩაამატეთ 
უეცრად (`მუხლთ მოეკვეთას~ წინ), რაც სრულიად ზედმეტი 
და უადგილოა; ასევე ქვითინს წაუმატეთ ყელში მომდგარი. 
თქვენ იმდენი ცვლილება შეიტანეთ კარლო ქილარჯიანისა და 
ჩემი სახელით გამოქვეყნებულ თარგმანში, – თანაც ჩემთან 
შეუთანხმებლად, ჩემგან ფარულად, – თითო-ოროლა სიტყვა 
რა სახსენებელია, მაგრამ ეს იმის ნიმუშად მოვიხმე, რომ 
თხრობა გააღარიბეთ, აზრის დინამიკა შეანელეთ. ნაწარმო-
ებიდან წინადადებებისა და ზოგჯერ აბზაცების ამოგდებით 
რიტმი არაერთხელ დაურღვიეთ მწერალს, რომლის პროზა-
ში რიტმს უდიდესი როლი ენიჭება, – მწერალს, რომელსაც 
პროზის რიტმის თაობაზე თავისი თეორია ჰქონდა. 

შემდეგი: ̀ ჭაბუკმა დაუკოცნა ხელის თითები, მკლავები, ფე-
ხები, [მიესიყვარულა გრძელ ზილფებს ასულისას.] ფრჩხი-
ლებში ჩასმული ფრაზა ამ წინადადებას კუდივით მოაკვეცა რე-
დაქტორმა. ასეთი რამ აღარ მიკვირს, მაგრამ მან ჩამონათვალი 
– ხელის თითები, მკლავები, ფეხები – შეცვალა ასე: მკლავე-
ბი, ფეხები, ხელის თითები. ვერ გავიგე, ვერ მივხვდი, რა აზრი 
ჰქონდა ხელის თითების გადასმას ჩამონათვალის ბოლოს. 
ეგებ დედანშია ასეთი თანმიმდევრობა და ამჯერად ერთხელ 
მაინც გაისარჯა-მეთქი, ვიფიქრე, მაგრამ არა, ფრანგულშია: 
les doigts de sa main, les bras, les pieds.

მათო მიმართავს ჰამილკარის ასულს: `წაიღე ზაიმფი! რად 
მინდა იგი! მეც თან წამიტანე!~ რედაქციამ, როგორც ჩანს, 
იფიქრა, რომ შემეშალა, მათო უსულო საგანი მეგონა, ის კი 
ადამიანია და გამისწორა: მეც თან წამიყვანე!

მათო განაგრძობს: `სპას მივატოვებ, ყველაფერს გავემიჯ-
ნები! კადისის იქით, ზღვით ოცი დღის სავალზე, ფრინველთ 
საბუდარი კუნძულია, ოქროს ქვიშითა და მწვანით დაფარული. 
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სურნელს აფრქვევენ მთის ვეება ყვავილები და ირწევიან მარა-
დიულ საგუნდრუკესავით. კედრის უმაღლეს ლიმონთა ძირას 
უნასები დასარსალებენ და ალმასებით მოკენჭილი ხახით ბერ-
ტყავენ მოლზე ნაყოფს. ჰაერი ისე მსუბუქია, რომ სიკვდილი 
უძლურია იმ მხარეში. მივაკვლევ იმ კუნძულს! ქარაფებში შეთ-
ხრილ ბროლის მღვიმეში დავბინავდებით. არავინ მკვიდრობს 
იმ კუნძულზე სულიერთაგან და მე მეუფე ვიქნები მისი!~

ამ პატარა მონაკვეთში უნასი გველით შეცვალეთ, მოლი – 
მდელოთი, ქარაფები – კლდეებით, ვეება – ვეებერთელათი; 
ხოლო დასარსალებენ შეცვალეთ ასე: დასრიალებენ. რატომ 
იყო აუცილებელი ეს ჩასწორებები? გველის მოძრაობას სარსა-
ლიც ჰქვია და სრიალიც, ოღონდ ერთმანეთისგან განსხვავე-
ბულია ეს ორი მოძრაობა. ამაზე არ დაფიქრებულხართ, მაგრამ 
ამ მონაკვეთში სხვა რამ არის უფრო სავალალო: 

მათო ნატრობს ზღაპრულ გარემოში სალამბოსთან განმარ-
ტოებას, ახსენებს უკაცრიელ კუნძულს, სადაც რძისფერ უნა-
სებს ალმასებით მოკენჭილი ხახა აქვთ. ძნელი მისახვედრი არ 
უნდა ყოფილიყო, რომ ალმასი კბილის მეტაფორაა. მათო ოც-
ნებობს ზღაპრულ კუნძულზე, სადაც გველებს ალმასები აქვთ 
კბილებად. რას ერჩოდით მოკენჭილს? მის ნაცვლად რამ და-
გაწერინათ მოკირწყლული?! კირი და წყალი რომ არის მის 
ფუძეში, – ამას მაინც უნდა დაეფიქრებინეთ. მოკირწყლვა კირ-
თან და წყალთანაა დაკავშირებული. გზის მოპირკეთებასთან, 
მოკირწყლვასთან ხომ არ გვქონდა საქმე? ამ ჯადოსნურ გარე-
მოში რამ შემოგატანინათ  მოკირწყლული?! თანაც ალმასე-
ბით მოკირწყლული?!

კარვის ეპიზოდს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭე-
ბა რომანის ორი გმირის სახის გახსნაში. სალამბოს, თავის 
გაუცნობირებელ მიჯნურთან განმარტოებულს, მიაჩნია, რომ 
მათოს სახით მოლოქის, მზიური ღვთაების, დამთრგუნველი 
ძალა ბატონობს მასზე. კარავში მათოსთან სატრფიალო ვნე-
ბათაღელვისას რომანში ვკითხულობთ: მოლოქ, შენ მწვავ! 
რედაქტორი რემარკას უმატებს: თქვა ხმადაბლა. იმდენი რა-
მაა რედაქტირებისას წაშლილი თუ დამატებული, რომ ეგებ 
არც ღირდეს ამ ერთ ჩანართზე ყურადღების შეჩერება, მაგრამ 
რედაქციის ეს ჩართვა კიდევ ერთხელ ავლენს სარედაქციო 
ტექსტთან სრულიად გაუაზრებელ დამოკიდებულებას. საქმე 
ისაა, რომ ფლობერი გარდასული ეპოქის ადამიანთა ფსიქიკას 
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გვიხატავს. მათოს მთვარის ქალღმერთთან, ტანიტთან, ჰყავს 
გაიგივებული სალამბო, სალამბოს კი მათო მზის ღმერთის, 
მოლოქის ხატებად მიაჩნია. ბარბაროსთან სტრფიალო ვნება-
თაღელვას აღწერს ფლობერი. ტანიტის რიდე ჩამოიშალა და 
შებურა სალამბო. ამ დროს მოლოქ, შენ მწვავ! – ეს გაისმის 
კარავში თუ სალამბოს ფიქრია, არ ჩანს ტექსტში. ამას მოჰყ-
ვება; `მისი სხეული ჯარისკაცის კოცნამ დაფარა, ცეცხლის 
უფიცხელესმა კოცნამ. ქარიშხალმა აიტაცა, მზის ძალამ დაატ-
ყვევა სალამბო~. ფლობერის ჩანაფიქრში თქვენმა ჩართვამ 
– `თქვა ხმადაბლა~ – ეს დაძაბული სცენა – რეალობისა და 
წარმოსახვის, ქვეცნობიერისა და ზეგრძნობადის ზღვარ-
ზე ასახული, – მოსპო, წაახდინა. რაში დაგჭირდათ, რაღაც 
აზრი ხომ უნდა ჰქონდეს თქვენს ამ ჩარევას?! ტექსტისთვის 
თქვენი ფრაზების დამატებისაგან ისევე ვერ იკავებთ თავს, 
როგორც ფლობერის უამრავი წინადადების მოშორებისგან!

ფლობერს სალამბო თანდათან გადმოჰყავს რეალობაში და 
ათქმევინებს: `დახე, როგორი ყოფილა ეგ საოცარი კაცი, კარ-
თაგენს რომ რისხვად დაატყდა.~ და თავად ფლობერი დასძენს: 
`გაიფიქრა სალამბომ~. როგორც ხედავთ, როცა საჭიროდ მიიჩ-
ნია, მწერალმა თქვენი ჩარევის გარეშე მოახერხა თავისი რე-
მარკის ჩართვა.

განვაგრძოთ: `ისეთი შიშისმგვრელი იერი ჰქონდა, რომ სა-
ლამბო გაილურსა~. ეს არის თარგმანი ფრანგული წინადადე-
ბისა: Elle fût immediatement comme cluée sur ses talons. სიტყვა-
სიტყვით იქნება: ქუსლებით მიელურსმნა (იგულისხმება: ერთ 
ადგილს მიელურსმნა). ვთქვათ, არაადეკვატურად მიიჩნიეთ 
გაილურსა, მაგრამ მის ნაცვლად რამ დაგაწერინათ : თავი და-
ხარა?! 

`მეგზურმა მუჭით ოქრო წაუჩვენა~. ეს წინადადება გვაუწ-
ყებს, რომ სალამბოს მეგზური შეეცადა მეფუნდუკე დედაკა-
ცი დაეყოლიებინა მათთვის სამსახურის გაწევაზე. გასწორდა 
ასე: `მგზავრმა მუჭით ოქრო უჩვენა~. თითქოს არაფერი გან-
საკუთრებული, მაგრამ სალამბოს მგზავრი კი არა, მეგზური, 
გამყოლი, გზის გამკვლევი ახლდა. არ მესმის, რატომ უნდა მო-
გინდეთ ამ კონტექსტში მეგზურის მგზავრად შეცვლა. წაუჩ-
ვენა არ არის იგივე, რაც უჩვენა. ქართულში ზმნისწინს სემან-
ტიკური დატვირთვაც აქვს. წაუჩვენა ნიშნავს, რომ აჩვენა და 
შეაძლია, შეახარბა, მოანდომა.  
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მათოს სალამბოს მსახურების, მის წინაშე თავის დამდაბლე-
ბის სურვილი აქვს: `მტვერი მოაცილა სალამბოს კოთურნებს~, 
–  ასეა ფლობერთან. თქვენ კოთურნი ისე შეცვალეთ სამოსით, 
რომ დედანში არ ჩაგიხედავთ. ბევრგან, სადაც კოთურნი შეგხ-
ვდათ, შეცვალეთ, ან ამოაგდეთ. ამჯერად სამოსით კი ჩაანაც-
ვლეთ, მაგრამ კოთურნი სამოსი, ანუ ტანსაცმელი, არ არის, 
კოთურნი ფეხსაცმელია. რომაული კულტურის, რომაული ეპო-
ქის შესახებ ლამის წიგნს ვერ ნახავთ, კოთურნი რომ არ იყოს 
ნახსენები. `სალამბოსთვის~ დართულ კომენტარებში მაინც 
ჩაგეხედათ, ნახავდით, რაც არის კოთურნი. წიგნს დართული 
განმარტებების რედაქტირება ისედაც გმართებდათ.

განვაგრძოთ: `შემცივნებული ქალი ათრთოლდა. [ჰაერმა 
დასცადა.]~ რედაქტირებული ტექსტიდან ჰაერმა დასცადა 
ამოღებულია. მიზეზი გაუგებარია. გეუცნაურათ? მე კი მგო-
ნია, რომ ეს არის დედნის – le grand air l’élourdissaient – შესატყვი-
სი შესანიშნავი ქართული იდიომა. ფრანგულშიც იდიომაა მოხ-
მობილი. სიტყვასიტყვით იქნება: დიდმა (ბევრმა) ჰაერმა დაამ-
ძიმა. სწორედ ამას გადმოსცემს ხსენებული ქართული იდიომა, 
რომელიც რედაქციამ მოიცილა.

`სალამბო დარბაზის ერთ კუთხეში მიგდებულ [ყაჯრებზე 
მიწვა წასაძინებლად]~ ამ წინადადებამ სახე იცვალა: ` ... კუთ-
ხეში დაგებულ ქვეშაგებზე მიწვა დასაძინებლად~. დედანშია: 
Elle s’endormit sur les caparaçons des chevaux dans un coin de la 
salle. სწორედ Le caparaçon – არის ყაჯარი, იგივე თოქალთო, 
იგივე ჩული – ცხენის ზურგზე გადასაფარებელია და არა – 
ქვეშაგები (!). გარდა ამისა, წასაძინებლად  სხვაა და დასა-
ძინებლად – სხვა. ფრანგულში ეს არ არის გარჩეული, თუ არ 
დაემატა en peau (ცოტა, ოდნავ). ქართულს აქვს ზმნისწინით 
სემანტიკური ელფერის გამოხატვის უნარი. დაიძინა, წაიძინა, 
ჩაიძინა, მიიძინა, გამოიძინა – ყველა სხვადასხვას ნიშნავს. ამ 
კონტექსტში, როცა მცირე ხნით გზად შეისვენეს სალამბომ და 
მისმა მეგზურმა, წაიძინა უფრო შესაფერია, ვიდრე დაიძინა. 
მაგრამ რას იზამთ, გაუსწორებლად ხომ არ დატოვებდით! 

`შეღამების ბინდბუნდში შენიშნეს შეუმტკიცავი ქვით ნაშე-
ნი ყორე~. შეუმტკიცავი ამოგიღიათ და დაგიტოვებიათ ქვით 
ნაშენი ღობე. ფრანგულ დედანშია: un enclos de pierres seches, 
რაც სიტყვასიტყვით არის: `მშრალი ქვის ყორე~. ქართულად 
ამას ჰქვია შეუმტკიცავი ქვის ყორე ან შეუმტკიცავი ყორე. 
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გარდა ამისა, ყორე და ღობე არ არის ერთი და იგივე. ყორე ქვი-
საა, ღობე – ხის, წკნელის, მავთულის, ცოცხალი მცენარეების 
და ა.შ. 

მალემსრბოლმა ბარბაროსებს მოუტანა ტუნისელების გა-
მოგზავნილი ჭილის გრაგნილი. თარგმანში ვკითხულობთ: 
`ბერძენმა მას ხელიდან გამოგლიჯა ფინიკიური წარწერებით 
აჭრელებული ჭილის გრაგნილი~. რედაქცია ასწორებს: ჭი-
ლოფის გრაგნილი. ჭილოფი არ არის ის, რაც შეიძლება იყოს 
ფინიკიური წარწერებით აჭრელებული. დედანში რომ ჩაგეხე-
დათ, – ამ კურიოზს ასცდებოდით: Le grec lui arracha des mains 
un rouleau de papirus chargé d’écritures phéniciennes. ჭილი არის 
მაღალი ბალახი, რომლითაც ჭილოფს წნავენ. მაგრამ გარდა 
იმისა, რომ ჭილი ჭილოფის დასაწნავი ბალახია, ქართულად 
ჭილი ეწოდება პაპირუსს. ფრანგულ ტექსტში papirus წერია. 
თქვენთვის რომ ფრანგული დედანი ყოფილიყო ორიენტირი, 
ხომ მიხვდებოდით, რომ ჭილის გრაგნილი, თანაც ფინიკიური 
წარწერებით აჭრელებული, – პაპირუსი ყოფილა. საკვირველია, 
ჭილ-ეტრატის გრაგნილი, ხელნაწერთა ცენტრში რომაა დაცუ-
ლი, არ გაგიგონიათ? ამ ცოდნის პატრონები თითო გვერდზე 
10-12 `შეცდომას~ და ბევრჯერ 20-ზე მეტსაც უსწორებთ ფლო-
ბერსაც და მის ქართველ მთარგმნელებსაც! ეს ყველაფერი 
თუ ეკატერინე ჭკადუას ნახელავია, ისინი რას ფიქრობდნენ, 
ვინც ფლობერი ჩაუგდო მას ხელში?! იმ ოთხ პიროვნებას, 
სარედაქციო ჯგუფის სახელით ხელს რომ აწერთ `სალამ-
ბოს~ გამოცემას – ზურაბ აბაშიძეს, თინათინ ასათიანს, და-
ვით ორაგველიძეს, მანანა ჯანელიძეს – რაღაც მოვალეობა, 
რაღაც პასუხისმგებლობა ხომ გეკისრათ? როგორ დაუშვით, 
რომ თქვენმა რედაქციამ ასე შეურაცხყო ფლობერი, ასე შებ-
ღალა ჩვენი თარგმანი?!

ფლობერი კართაგენის გარემოცვას აღწერს: `მარცხენა ხე-
ლით ფარები ჩამოემხოთ მუზარადებზე და ისე მიტმასნოდნენ 
ერთმანეთს, [რომ კუთა გროვას ჰგავდნენ.] მკითხველმა უკვე 
იცის, რომ კვადრატული ფრჩხილებით მონიშნული მონაკვეთი 
წაშლილია ̀ პალიტრა L~-ის გამოცემაში. კუ რომაული ლაშქრის 
ერთ-ერთი საბრძოლო წყობა იყო. ცალ ფეხზე ჩაჩოქილი მეომ-
რები მუზარადზე ფარებს ჩამოიმხობდნენ და ასე შემჭიდრო-
ებულნი თავზევით, ფარებზე, ცხენოსანი მხედრის ჯირითსაც 
კი უძლებდნენ. ერთმანეთთან მიჯრილი ფარები კუს ბაკანს 
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ჰგავდა, აქედან – ილეთის სახელწოდება. ვთქვათ, გაგაოცათ 
ბრძოლის ველზე კუს ხსენებამ, მაგრამ თქვენ რაც გიკვირთ და 
არ იცით, იმას ფლობერს როგორ უსწორებთ! დედანშია: Qu’on 
aurait dit un assemblage de grand tortues. ამ ილეთის ჩართვით 
მწერალმა კართაგენის საბრძოლო წყობაში რომაელთა გავლე-
ნაზეც მიგვანიშნა. 

მე აქ ერთი სიტყვის შესახებ მოგახსენეთ, მაგრამ ამავე 
გვერდზე გამოტოვებულია: `გალავანზე რომ უკეთ აცოცე-
ბულიყვნენ, ახმახები წინ მიდიოდნენ, დაგვაჯულები უკან 
მიჰყვებოდნენ~. ისევ ამ გვერდზე ფლობერს წაართვეს მთელი 
აბზაცი: `გარემოცულნი თვითონ ანგრევდნენ ქონგურებს. 
კედლის ნაშალი ცვიოდა და მტვრის კორიანტელს აყენებდა. 
მიწაყრილიდან გრუხუნებდნენ ფილაკვნები. გატყორცნილი 
ლოდები ერთმანეთზე ილეწებოდა და ღორღი აწვიმდა მებრ-
ძოლთ~. 

ასე და ამაზე ბევრად მეტად ნაკლული გვერდები უამრავია, 
ყველა აღნუსხული მაქვს, მაგრამ მკითხველის სულგრძელი 
მოთმინებით არ მინდა ვისარგებლო.

როგორ უნდა გაკადნიერდეს ადამიანი, რომ ფლობერის 
რანგის მწერალს ტექსტის `შესწორება~ შეჰკადროს! მაგრამ, 
როცა მწერლის ტექსტის შემოკლება, წამატება, გადასხვაფე-
რება ავლენს ამის მოქმედთა თვალსაწიერს, ცოდნის დონეს 
და უკმეხ, სრულიად უსაფუძვლო სითამამეს, – ეს კიდევ სხვა 
რამაა. ამის ანალიზი მკითხველისთვისაც და საერთო საქმის-
თვისაც ალბათ საჭირო და სასარგებლო უნდა იყოს. ის, რაც 
ამ რედაქციამ ჩაიდინა, სერიოზული ავტორიტეტის მქონე გა-
მომცემლობას, `პალიტრა L~-ს, არ ეკადრება. 

შემდეგი: `თითბრის საყვირებში ჩასძახეს, რომ ამიერიდან 
კართაგენელთა და ბარბაროსთა შორის აღარ არის არც ნდო-
ბა, არც სიბრალული, არც კაცი, არც ღმერთი~. საყვირებში 
ჩასძახეს რედაქციამ შეცვალა ასე: საყვირებში ჩაბერეს. ამ-
დენი თვითნებობიდან კვლავ ერთ სიტყვაზე ვამახვილებ მკით-
ხველის ყურადღებას: საყვირს ჩაბერავდნენ, როცა მისი დგე-
რა (ასე ეწოდებოდა საყვირის ხმიანობას) სურდათ. ამისთვის 
ჰქონდათ აგრეთვე ბუკი და ნაღარა. ხოლო, როცა ტექსტი იყო 
გასახმიანებელი, როცა ხმის გარკვეული მიმართულებით წარ-
მართვა ან გაძლიერება იყო საჭირო, მაშინ ჩასძახეს არის სწო-
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რი. სიტყვა საყვირის ეტიმოლოგიაც მიგვითითებს ამაზე, მას-
ში `ყვირის~ ზმნის ფუძეა.

კართაგენელებმა ხეობაში გამომწყვდეულ ბარბაროსებს 
ლომები მიუსიეს. კართაგენელთა მაცნეს დახვდა საზარელი 
სურათი: `[საბარკულებში] ხორცგართმეული ძვლები მოჩან-
და. [გაძვალტყავებულთ] მოსასხამიღა შერჩენოდათ მთელი. 
[ქვიშას ცინცხალ ლაქებად აჩნდა მზეზე დამხმარი ძვლები]. 
მონიშნული რაცაა, რედაქციამ ზედმეტად მიიჩნია. იგი ზუსტი 
შესატყვისია დედნისა: Des ossements nettoyés par le solleil fasaient 
des taches luissantes au millieu de sable. რა გსურდათ, რაღაც მი-
ზანი ხომ უნდა გქონოდათ, რამ მოგაკვეცინათ ეს წინადადება?! 
ფლობერი აღწერს საზარელ სასაკლაოს, სადაც ყველაფერი 
ერთმანეთშია ამთხვლეული, შემოზღუდულ უზარმაზარ ხევ-
ში არაფერი გაირჩევა, მხოლოდ ადამიანთა ძვლებიღა მოჩანს 
ცინცხალ ლაქებად. რაღაც ლოგიკა ხომ უნდა იყოს თქვენს ნა-
მოქმედარში! და... გამომცემლობამ ერთ გაუგებრობას მეორე 
დაამატა, განდევნილი წინადადების ნაცვლად დაურთო: `ლაფ-
ში ამოსვრილი ხორცგართმეული ძვლები მოჩანდა~. საიდან 
მოიტანეთ `ლაფში ამოსვრილი~? მსგავსი არაფერია დედანში. 
ფანტაზიასაც ხომ აქვს ზღვარი!

ფლობერის წინადადებას – `ბევრს სახე აკლდა, ბევრს – 
ხელ-ფეხი~ – ასწორებთ ასე: .`ბევრს თავი არ ჰქონდა~. რო-
გორ გგონიათ, დედნის le visage თავია თუ სახე? კონტექსტი 
ნათელს ხდის, რომ დახოცილ მეომრებს თავი კი ედგათ ტანზე, 
მაგრამ სახე მოაჭამეს ლომებმა. ამ უჩვეულო და შემზარავი 
დეტალითაც გაამძაფრა მწერალმა ბარბროსთა ხვედრი.

   შემდეგი: `სადაც კი თვალი მიუწვდებოდათ, მინდვრები 
უდაბნოსავით იყო უკაცრიელი, თუმცა [ხვნა-თესვის ალო 
იდგა]. ეს წინადადება ზუსტი შესატყვისია ფლობერის დედ-
ნისა: Mais les champs, bien qu’on fût à l’époque des semailles fût 
des labours, d’aussi loin qu’on les apercevait, etaient vides comme le 
désert. ასე გვიხატავს იგი კართაგენის გასაჭირს. ომისგან გა-
პარტახებულია ქვეყანა, მხვნელი და მთესველი აღარავინაა. 
რამ შეგაცვლევინათ ეს წინადადება ასე: ` ... თუმცა ხვნა-თეს-
ვის კვალიც აჩნდა აქა-იქ~. ფრანგი რასაც უწოდებს l’ époque 
des semmeilles et des labours, – ამას ქართულად ხვნა-თესვის 
ალო ჰქვია. ეგებ ალო იყო თქვენთვის უცნობი სიტყვა, ეგებ 
ალოობა არ გაგიგონიათ, მაგრამ ამისთვის ლექსიკონი არსე-
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ბობს, მასში ჩახედვაა საჭირო და არა – ფლობერისა და მისი 
ქართველი მთარგმნელების სახელით მკითხველისთვის თქვენი 
შეთხზული ფრაზების მიწოდება.

 ამავე აბზაცში რას ერჩოდით წინადადებას: `ზოგან ქერი 
ჩაცვენილიყო~, რისთვის მოიცილეთ?! რა უფლებით?!

`ნასახლარში გაარჩევდით თიხის ჭურჭლის ნამსხვრევებს, 
ფლასებს, საოჯახო ნივთებს~. ამ წინადადებაში გაარჩევდით 
(ეს არის ზუსტი შესატყვისი ფრანგულისა: on distinguait) – შეც-
ვალეთ, მის ნაცვლად ჩაწერეთ – ნახავდით. ამით ქვეყანა არ 
იქცევა, მაგრამ რატომ გიჩნდებათ სურვილი შეცვალოთ ის, 
რაც ზუსტად მიჰყვება ფლობერის ტექსტს. თან არაფრის შეც-
ვლის უფლება არ გაქვთ მთარგმნელთან შეუთანხმებლად. ამ 
ჩამონათვლიდან ფლასები გააქრეთ. რატომ? როცა ფლობერს 
აქვს: les lambeaux de vêtements. ნუთუ ფლასიც უცნობი სიტყვა 
იყო თქვენთვის?! როგორ გგონიათ, არ არის ფლასები სამოს-
ლის ნაფლეთები?

 მივყვეთ რედაქტირების თქვენეულ მეთოდს:
`ისმოდა ყაყანი, ჭიხვინი, თორნ-აბჯრის ჩხარუნი~. ეს 

წინდადება გადაკეთდა: `ისმოდა მხედრების ყაყანი, ცხენე-
ბის ჭიხვინი და აბჯრის ჩხარუნი~. როგორც ჩანს, გსურდათ 
მკითხველს წაშველებოდით, მას არ ჰგონებოდა, რომ მხედრე-
ბი ჭიხვინებენ და ცხენები ყაყანებენ! თორნი კი მთელ წიგნში 
ლამის ყველგან შეცვალეთ. ხან მრავლობითის ფორმა გგონიათ 
და ნ-ს ამოაგდებთ ხოლმე, ხან მთელ სიტყვას გააქრობთ. თორ-
ნი ჯავშნის სახეობაა და, ჯაჭვის პერანგისგან განსხვავებით, 
ნაკეთებია ფოლადის ფირფიტებისგან და არა – ჯაჭვის კარში-
კებისგან, რგოლებისგან. თორი კი სხვა რამაა, ოქროს ბეჭდის 
სახეობაა მბრძანებლის ხელრთვით. ასე რომ, თორნი მხოლო-
ობითია, ნ ფუძეს ეკუთვნის, არ არის ნართანიანი მრავლობი-
თი. თუმცა, ასეთი შეცდომა ზოგ მწერალსაც მოსვლია.

`ტყავის ფარღალალა კარვიდან ჩანდა მეომრებით შეფენი-
ლი მთები~. ფარღალალა არ მოიწონეთ და მის ნაცვლად ჩას-
ვით მსუბუქი. რა კავშირი აქვს კარავთან სიმსუბუქესა თუ 
სიმძიმეს? ჰამილკარის კარავი ნადირის ტყავით არის გადახუ-
რული, გვერდები მოღიავებული აქვს. და ირგვლივ მთებზე შე-
ფენილი ლაშქარი ხედავს, ქალღმერთის რიდე რომ გაშალა და 
ააფრიალა სალამბომ. La tente de cuir, relevée dans le coins – ესაა 
სწორედ `კუთხეებღია~, გვერდებღია, ფარღალალა კარავი.
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შემდეგი: `მეომრები ისე მისუსტდნენ, რომ ქვა ვერ მოექ-
ნიათ მოფრენილი ყორნებისთვის. ხანდახან, როცა [კრავიჭა-
მია] დააცხრებოდა ლეშს და ჯიჯგნიდა, კაცი მიხოხდებოდა 
მასთან, კბილებში დანა ჰქონდა გაჩრილი. ბარბაროსი ცალ 
ხელს დაეყრდნობოდა, მიზანში ამოიღებდა [ფრინველს] და 
ესროდა დანას. თეთრბუმბულიან მტაცებელს ჩქამი დააფრთ-
ხობდა, შეჩერდებოდა, ზვირთებში ჩაფლულ თევზიყლაპიასა-
ვით მშვიდად მიმოიხედავდა და კვლავ ჩაყოფდა მძორში თავის 
საზარელ ყვითელ ნისკარტს~. ამ აბზაცში ფლობერი ჯერ ახსე-
ნებს ყორნებს, რომელთა დასაფრთხობად ქვა ვერ მოუქნევიათ 
მომაკვდავ მეომრებს. შემდეგ გვესაუბრება კრავიჭამიაზე (le 
gypaète), რომელიც ლეშს ჯიჯგნის. კრავიჭამია – ასე Eეწოდება 
ამ ფრინველს. იგი მტაცებელია, თეთრი ბუმბული აქვს და მოკა-
უჭებული ნისკარტი. ჩვენს ზოოპარკსაც ჰყავდა კრავიჭამია. ეს 
სახელიც იმიტომ ჰქვია, რომ კრავს ერევა (ინგლ. lammergeyer, 
რუს. ягнятник), ბევრად დიდია ყორანზე, ორბისხელაა. ყორან-
ზე საუბარი მწერალმა დაასრულა პირველ წინადადებაში. ამის 
შემდეგ კრავიჭამიაზე გვესაუბრება. რედაქტორმა თუ რედაქ-
ციამ ფლობერის ფრაზაში ფრინველი, რაც ნათქვმია კრავი-
ჭამიას შესახებ, თვითნებურად შეცვალა ყორნით და მივიღეთ 
კიდევ ახალი კურიოზი: თეთრბუმბულიანი მტაცებელი (la 
bête aux plumes blanches) ყოფილა ყორანი. რა გჭირთ? `სალამ-
ბოსთვის~ საკუთარი დაღის დამჩნევის სურვილით ნუთუ ისე 
ხართ ატანილნი, რომ აზრს სულ არ უწევთ ანგარიშს?!

განვაგრძოთ: `ხვალ მოვლენ, – ამბობდნენ ბარბაროსები. 
[ხვალე ხვალეს მისდევდა“.] ფლობერის ტექსტი მიუღებელი 
აღმოჩნდა რედაქციისთვის და ასე შეცვალეს: `ერთი Dდღე 
მეორეს მისდევდა~. ფრანგულშია: Ce sera pour demain! – se 
disaient-ils, et demain se passait. არც სახარების მუხლი გაგახ-
სენდათ (`ნუ ზრუნავთ ხვალისათვის, რამეთუ ხვალემ იზრუ-
ნოს თავისა თვისისა~, მათე, 6,34), არც ალექსანდრე ჭავჭავა-
ძის ლექსი, არც გალაკტიონის `ხვალემ იზრუნოს ხვალისა~? 

ფლობერის ტექსტი – `დარბაისელთ იაგუნდით მოლამა-
ზებული არგნები ეპყრათ~. – გადაკეთდა ასე: ` ... საკრავები 
ეპყრათ~. ფრანგულშია sceprte, რომლის ქართული შესატყვისი 
არის არგანი. ხელარგნოსანი სახელო (ანუ თანამდებობა) იყო 
ქართველ მეფეთა კარზე. საბასთან გენახათ: `არგანი – საბჯე-
ნი და საყრდენი კაცთა~. საკრავები რამ დაგაწერინათ არგნის 
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ნაცვლად? არგანი ხომ არ აგერიათ ორგანში? თუ ის არღა-
ნი გეგონათ, თბილისელი კინტოები რომ დაატარებდნენ ეზო-
ეზო?

სალამბო მთვარის ქალღმერთის მოსავია და ფლობერი მისი 
სახის გასახსნელად ხშირად იყენებს მთვარის ხატებას. `ცის 
თაღის მეორე კიდეში გაწლობილი მცხრალი მთვარე წამო-
იწია~, – ვკითხულობთ ტექსტში. დედანში მისი შესატყვისია Le 
croissant de la lune se levait déja dans l’autre partie du ciel. გაწლო-
ბილი მცხრალი მთვარის ნაცვლად რამ დაგაწერინათ გაწო-
ლილი მთვარე?! croissant – ესაა მთვარე, რომელმაც მაქსიმა-
ლურად იკლო, დაილია, ამაზე მეტად ვეღარ დაილევა, ამიერი-
დან მატებას იწყებს. ქართველებს ამის შესატყვისად გვაქვს 
მცხრალი მთვარე, გაწლობილი მთვარე. საოცარია, გაწლობი-
ლი, როგორც ჩანს, კორექტურა გეგონათ და გაწოლილად გა-
დაასწორეთ. არც `ვეფხისტყაოსანმა~ შეგახსენათ თავი, არც 
`ვისრამიანმა~, არც მოგვიანო ხანის მწერლობამ?  

`მრუმეში საჭურველი ელავდა~ გასწორდა ასე: `წყვდიად-
ში საჭურველი ელავდა~. ჩაგეხედათ საბასთან, მრუმეს მნიშვ-
ნელობა თუ არ იცოდით: `მრუმე – ესე არს ბნელად საჩინარი, 
გინა შავი ბინდის მსგავსი~. დავით ჩუბინაშვილი თავის ქარ-
თულ-რუსულ ლექსიკონში მრუმეს ასე განმარტავს: потемки, 
тусклый. მრუმე არ არის წყვდიადი. წყვდიადში საჭურველი ვერ 
გაიელვებს. მეტალის გაელვება ნათლის არეკვლის შედეგია. 
გადაკეთების დაუოკებელმა ჟინმა რამდენი უხერხულობა შე-
გიქმნათ! ეს ჟინი, თორემ წინა ფრაზაში ნათქვამია, რომ ლო-
ტოსის ყვავილისდარი დიდი ლამპარი ანათებდა იქაურობას. 
წყვდიადი რანაირად იყო?

ფლობერი კართაგენის მეორე მხედართმთავრის, ჰანონის, 
სნეულებას აღწერს: `სახეზე დიდი ღრუ გასჩენოდა, [ათიოდ 
ნაბიჯით დაშორებული კაცი დაინახავდა მის ხახას~.]

რედაქციამ ფლობერის ტექსტი ასე გადააკეთა: `სახეზე 
დაღი დასჩენოდა~. ამ გადაკეთებას ის მოჰყვა, რომ მოსაცი-
ლებელი გახდა კვადრატულ ფრჩხილებში მონიშნული წინადა-
დება: ღრუდან თუ შესაძლებელი იყო ხახის დანახვა, დაღიდან 
ხახის დანახვა შეუძლებელი შეიქნა! მთავარია, თქვენი სათქ-
მელი ჩართოთ ფლობერის ტექსტში. თუ ვერ მოერგება, უკან 
ხომ არ დაიხევთ?Fფლობერს გადაუკეთებთ ტექსტს! 
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თქვენი `წახმარების~ წყალობით ფლობერს რა უქმად ჩა-
უარა ჰანონის ავადმყოფობის აღსაწერად აღმოსავლური კა-
რაბადინების შესწავლამ!

ვაანალიზებ ამ თქვენს ნაღვაწს და სერიოზულად ვფიქ-
რობ, ყოველგვარი იუმორის გარეშე: გუსტავ ფლობერი გარ-
დაცვლილია, `სალამბოს~ პირველი ნახევრის მთარგმნელი 
კარლო ქილარჯიანი გარდაცვლილია, როგორც ჩანს, მეც არ 
გეგონეთ ცოცხალი. აბა, ამდენი რამ გაგაბედვინათ?! 

განვაგრძოთ:K`კატაკომბების მხარეს კედლის ნაწილი ჩა-
მონგრეულიყო~. კატაკომბები რედაქტორმა, რედაქციამ თუ 
სარედაქციო ჯგუფმა (ეს თვითონ გაარკვიონ, მით უარესი, თუ 
წიგნს ისე აწერენ ხელს, შიგ რა ხდება, არ იციან.) ამოიღო და 
მის ნაცვლად მიწისქვეშა თავშესაფრები ჩაწერა. მაგრამ კატა-
კომბები არ არის მიწისქვეშა თავშესაფრები, კატაკომბები სა-
მარხებია. სხვა საკითხია, რომ მათ იყენებდნენ თავშესაფრად, 
განსაკუთრებით – პირველი ქრისტიანები. კატაკომბები სწო-
რად არის განმარტებული `სალამბოსთვის~ დართულ შენიშვ-
ნებში, რომელთა წაკითხვა გმართებდათ, მისთვისაც ხომ უნდა 
გაგეწიათ რედაქტირება.

შემდეგი: ბარბაროსებმა დაასახიჩრეს კართაგენელი ტყვე-
ები და ხაროში ჩაყარეს. მხოლოდ თავი უჩანდათ. ფლობერი 
წერს: `თავმოკვეთილებს ჰგავდნენ, ... გახსნილი ბაგეები პუ-
ნიკურ ენაზე ვაებდნენ~. რედაქციამ ვაებდნენ დაიწუნა და 
გაასწორა: საუბრობდნენ. ფლობერთან ასეა: Ces bouches 
entr’ouvertes ils s’échappait des gemissements en langage punique. 
Le gemissement ნიშნავს ოხვრას, ვაებას და არა – საუბარს. 

ჩვენს თარგმანში იყო : `სალამბო და მისი მეგზური ჯიხურ-
ში შედიოდნენ, ცოტა ხნით გადაიჩრდილებდნენ~. ეს ზმნა 
არის შესატყვისი ფრანგული დედნისა: Ils entraient dedans pour 
se mettre a l’ombre. სიტყვასიტყვით – `რათა ყოფილიყვნენ 
ჩრდილში~. ქართულში ამის გამოსახატავად შესანიშნავი სიტყ-
ვა გვაქვს: გადაიჩრდილებდნენ. რედაქტორმა თუ რედაქციამ 
შეცვალა: `ცოტა ხნით შეისვენებდნენ~. გაუგებარია, რატომ 
უნდა გაჩენილიყო სურვილი დედნის ზუსტი შესატყვისის შეცვ-
ლისა.

ბარბაროსებმა ჯვარს აცვეს კართაგენელი ტყვეები. ფლო-
ბერის ტექსტი გვაუწყებს: [`ყველაზე დიდი ჯვრის თავზე ოქ-
როწნული სამხარიღლიე ელავდა. ჯვარცმულს] მკლავი არ 
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ჰქონდა და მხარზე ჩამოსთრეოდა იგი~. აზრი ნათელია: ჰანონს 
სამხარიღლიე მხარზე ჩამოსთრეოდა, რადგან მკლავი არ ჰქონ-
და. თქვენ ტექსტი ასე შეცვალეთ: ყველაზე მაღალ ჯვარზე 
გაკრულს მკლავი არ ჰქონდა და მხარზე ჩამოსთრეოდა. მივი-
ღეთ უაზრობა: ადამიანს მკლავი არ ჰქონდა, მაგრამ მხარზე 
მაინც ჩამოსთრეოდა. ეს და უამრავი სხვა უაზრობა გუსტავ 
ფლობერისა და მისი ორი მთარგმნელის სახელით მოჰფინეთ 
მკითხველ საზოგადოებას. 

სამხარიღლიემ ქნა ეს ყველაფერი! სამხარიღლიე – ესაა 
ფრანგული le ruban, ინგლისური ribbon. გარდა იმისა, რომ სამ-
ხარიღლიე პიროვნების აღმატებულების მაუწყებელია, ამასთა-
ნავე იგი მხარიღლივ ხმლის გადასაკიდი იყო. ქართულში მისი 
სინონიმებია აშურმა, ყაბიწი, ყაწიმი. დღეს მას არ ხმარობენ. 
მაგრამ სუფეტ ჰანონს ის მხარიღლივ ჰქონდა გადაკიდებული 
თავისი აღმატებულების, თავისი რეგალიის ნიშნად. ჯვარც-
მის დროს მას დაშლილ-დასნეულებული მკლავი ჩამოეშალა. 
ამიტომაა, რომ სამხარიღლიე  მხარზე ჩამოსთრეოდა. თქვენ 
სამხარიღლიე ამოაგდეთ ტექსტიდან და ეს გაუგებრობა შექ-
მენით. მე საგანგებოდ არ მივმართე სამხარიღლიის რომელიმე 
ქართულ სინონიმს, რათა სიტყვის აგებულებას თავად ეკარნა-
ხა მკითხველისთვის მისი მნიშვნელობა. გარდა ამისა, ფლობე-
რი ჰანონის სამხარიღლიეს ფუნქციას აკისრებს სიუჟეტის გან-
ვითარებაში: კართაგენელებმა სწორედ ოქროსფრად მბზინავი 
სამხარიღლიით შორიდანვე იცნეს ჰანონი, მიხვდნენ, რომ სწო-
რედ იგი იყო ჯვარცმული, და უსასტიკესი გადაწყვეტილებები 
მიიღეს, რამაც წარმართა კიდეც ბრძოლის ბედი. 

ამდენი გაუგებრობა გამოიწვია მთარგმნელთა საქმიანო-
ბაში ჩარევის, ტექსტის გადაკეთების თქვენმა დაუოკებელმა 
სურვილმა. ერთი მხრივ, მაკვირვებს თქვენი დაუშრეტელი 
ენერგია, იოლი საქმე ხომ არ არის 3000-ზე მეტი ცვლილების 
შეტანა ტექსტში! და, მეორე მხრივ, აზრმიუტანებლად, ტექს-
ტის გაუგებრად, ავტორის ჩანაფიქრის წვდომისა და  გათვა-
ლისწინების გარეშე რა საფუძველი აქვს თქვენს შემართებას, 
საიდან ასეთი ენთუზიაზმი?! რამ აგანთოთ ასეთი დაუზარე-
ლი და თავგადაკლული, მაგრამ უსარგებლო, უფრო მეტიც, 
მავნე შრომისთვის?!    

 ბარბაროსები `ერთმანეთს უჩვენებდნენ დაუქნელ ფრჩხი-
ლებს, მათოს დასაკაწრავად რომ მოეზარდათ~. გასწორდა: ̀ ერ-
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თმანეთს უჩვენებდნენ მოზრდილ ფრჩხილებს, მათოს დასა-
კაწრავად რომ უნდოდათ~. დაუქნელი ფრჩხილები რატომ იყო 
შესაცვლელი? რაკი მოზრდილი ფრჩხილები ჩაწერეთ, – დასა-
კაწრავად რომ მოეზარდათ – აღარ გამოგადგათ. მის ნაცვლად 
ჩაწერეთ რომ უნდოდათ. ეს მეთოდად გაქვთ ქცეული: ცვლით 
სწორად მოხმობილ სიტყვას ან გამოთქმას. ის შეუფერებელი 
ხდება ტექსტისთვის, არადა, სწორად რომ გამოიყურებოდეს, 
მოითხოვს სხვა კონტექსტს. თქვენ დაუბრკოლებლივ უქმნით 
თქვენს ჩასმულ სიტყვას ან გამოთქმას, თქვენი აზრით, შესა-
ფერ გარემოს. ამას სისტემური ხასიათი აქვს. სავალალოდ და 
სამწუხაროდ, სისტემური ხასიათი აქვს ბევრ რამეს სხვასაც: 
კადნიერებას, თავდაჯერებულობას, არცოდნას, უპატივცე-
მულობას და რიდის არქონას მწერლის მიმართ. მთარგმნე-
ლების მიმართ რიდი რა სახსენებელია?! 

განვაგრძოთ: `ლურჯად მოჭიქული ამფორები~ იქცა `ლურ-
ჯად მოჭიქულ ჭიქებად~. ამფორა თუ არ იცოდით რა იყო, ჩაგე-
ხედათ წიგნს დართულ შენიშვნებში. ნახავდით, რომ `ამფორა 
არის თიხის ჭურჭელი სიმაღლეში წაგრძელებული ოვალური 
ფორმისა, ვიწროყელიანი და ორყურიანი. მეტწილად ხმარობდ-
ნენ ღვინისა და ზეთისთვის~. რაც შეეხება მოჭიქულს, ნათე-
ლია, მისი მნიშვნელობა არ გცოდნიათ, თორემ ერთ შეცდომას 
მეორეს რატომ დაუმატებდით?! მოჭიქული ნიშნავს ჭიქურით 
დაფარულს. ეს სიტყვები დღეს ცოცხალია. ჭიქური არის კრი-
ალა, მოელვარე შენადნობი, რომლითაც ფარავენ თიხის ჭურ-
ჭლეულის ზედაპირს, რათა სითხემ არ გაჟღინთოს თიხა. ამას 
გარდა, მოჭიქული ზედაპირის ესთეტიკურად დამუშავებაც 
ხდებოდა. ჩვენს საცავებშიც უამრავია მოჭიქული ჭურჭელი და 
დღევანდელი ქართველი კერამიკოსებიც წარმატებით იყენე-
ბენ ამ მეთოდს.

შემდეგი: ბარბაროსები `სახედრებზე, [კანჯრებსა,] ზებრებ-
სა თუ კამეჩებზე ამხედრებულიყვნენ~. კანჯარი ამოგიგდიათ. 
როგორც ჩანს, სიტყვა გეუცხოვათ. დედანში ჩამხედავი რომ 
ბრძანდებოდეთ, ნახავდით, რომ l’onagre არის გარეული ვირი. 
გარეულ ვირს ქართულად კანჯარი ეწოდება.

ფლობერის ტექსტშია: `უკან ჰქონდა მოგდებული კატის 
ტყავის [კაპარჭი]~. თქვენ კაპარჭი წაშალეთ და მისი განმარ-
ტება – ისრების ჩასაწყობი ბუდე – მიაწოდეთ მკითხველს. 
დღეს კაპარჭი არავის აქვს ზურგზე მოგდებული, მაგრამ 24 სა-
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უკუნის წინანდელ ამბებს აღწერს ფლობერი! ასე თუ განვაგრ-
ძეთ, მალე მშვილდსა და ისარს, ასევე ბევრ სხვა სიტყვასაც, 
უნდა შეველიოთ. 

კიდევ: ჰამილკარის კარავში მოსალაპარაკებლად წარგზავ-
ნილი ბარბაროსები დააცხრნენ გოგრას. დამშეულთა მდგომა-
რეობას ასე აღწერს ფლობერი: `სიხარულის ქვითინს ერთოდა 
[ყბების კაპუნი“.] გადაკეთდა ყბების წკაპუნად. სწორი ფორ-
მის მცდარით შეცვლის, ვინ მოთვლის, მერამდენე შემთხვევაა 
თქვენს ნასწორებ ტექსტში! იძულებული ვარ განგიმარტოთ: 
`კაპუნი – ყბათა ყბის, კბილთ კბილზე ტკეცება~ (საბა); ე.ი. 
ქართველებს საგანგებო სიტყვა გვაქვს საამისოდ. თქვენ მას 
ცვლით წკაპუნით, რაც არის `პატარა მკვრივი სხეულის (კენ-
ჭის, წკეპლის ან წვეთის მაგარ საგანზე დაცემის (დარტყმის) 
ხმა“ (ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, რვატომეული). 
თქვენ ალბათ წკლაპუნის ჩაწერა გსურდათ და ლ გამოგრჩათ, 
მაგრამ „წკლაპუნი არის ჭამის დროს ენითა და ტუჩებით ბგე-
რის გამოცემა“ (იხ. ისევ რვატომეული). სწორად გამოყენებუ-
ლი სიტყვის, `კაპუნის~, გასწორებით რა აუტეხეთ საკუთარ 
თავს?! უნებურად სამი ქართული სიტყვის არცოდნა გამოავ-
ლინეთ. რა ძალა გადგათ?!

ახლა სალამბოს ჩადრს მივხედოთ. `თოვლივით სპეტაკი 
ფართო აჯიღა სთრევდა უკან~. თქვენ აჯიღა შეცვალეთ ჩად-
რით. საბა განმარტავს: `აჯიღა – ქალთ მოსასხამი~. რუსთავე-
ლიც უნდა გაგხსენებოდათ (`აჯიღოსანი ქალია~). იმას მაინც 
უნდა დაეფიქრებინეთ, რომ წინა წინადადებაში ფლობერი ასე 
აგვიწერს სალამბოს მორთულობას: `ძუძუს კერტებს ბადახ-
ში უფარავდა~ (თუმცა თქვენ ბადახში მწერალს გადაუკეთეთ 
ძვირფას ყელსაბამად). ჩადრი თუ ჰქონდა მობურული, რო-
გორღა უჩანდა, რომ ძუძუს კერტები ბადახშით ჰქონდა დაფა-
რული. საერთოდ ფლობერს ჩადრი არსად არ უხსენებია კართა-
გენელთა და ბარბაროსთა სხვადასხვა ტომის ქალების მოკაზ-
მულობაში.

ახლა ფლობერის ერთ აბზაცი: `ცოცხლად დარჩენილნი 
მკვდრებივით იყვნენ, ჯგუფ-ჯგუფად დაყუნცულიყვნენ~. 
ესაა ზუსტი თარგმანი ფრანგულისა: accroupis par groupes. 
თქვენ კიK ასე შეცვალეთ: `ჯგუფ-ჯგუფად დაიარებოდნენ~. 
როგორ ახერხებთ, რომ თქვენი ყველა გასწორება დედანს არის 
აცდენილი? 
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ამ წინადადებაში დაყუნცულს კიდევ ერთი დატვირთვა 
აქვს: სამი აბზაცის შემდეგ ფლობერი წერს: `უზარმაზარ ლო-
დებზე დაყუნცული ყორნები გაყუჩებულიყვნენ და თვალს არ 
აცილებდნენ მომაკვდავთ~. დაყუნცულს აქვს სხვა ელფერი, 
ჩაცუცქულისგან და დასკუპულისგან განსხვავებული. ამას-
თანავე აქ გადაძახილია მომაკვდავ ადამიანთა და მათი სიკვ-
დილის მომლოდინე ყორნებს შორის. თქვენ ეს ვერ შენიშნეთ 
და პირველი დაყუნცული შეცვალეთ ასე: დადიოდნენ; მეორე 
კი ასე:  `უზარმაზარ ლოდებზე მდგარი ყორნები~ (!!) 

ჰამილკარმა ნარჰავასს ბარბაროსთა ამოჟლეტა უბრძა-
ნა. ამას მოსდევს: `ნარჰავასი დაჩახმახდა~. ფრანგულშია: se 
précipitait, ე.ი. აჩქარდა, დაფაცურდა, დაჩახმახდა. რედაქცია 
ასწორებს: `ნარჰავასმა თავი დაუკრა~. ვთქვათ, დაჩახმახდა 
გეუცხოვათ, ეს არ მიკვირს, მაგრამ საიდან მოიტანეთ `თავი 
დაუკრა~?  

განვაგრძოთ: `მეომართა [ჩაჩქნის ჯიღებიღა მოჩანდა~]. 
გასწორდა: მუზარადის თავი მოჩანდა. მაგრამ მუზარადის 
თავი რაღაა? ჯიღამ გაგაკვირვათ? ესაა ფრანგული დედნის 
შესატყვისი: On n’apercevait que les plums des casques. Les plumes 
–  ფრთებია, le casque – ჩაჩქანი, მუზარადი. რომაელ მეომრებს 
(მათი გავლენით სხვებსაც) მუზარადებზე ფრთები, ანუ ჯიღა 
(ინგლ. plume, რუს. султан) რომ ჰქონდათ, – ეს არ უნდა გაგ-
კვირვებოდათ. მუზარადის თავმა არ გაგაკვირვათ და ჯიღა 
გეუცნაურათ?

`აკროპოლი ფერადმა [ჩარდახმა] დაფარა~. ჩარდახი შეც-
ვალეს: `ბანებმა დაფარა~. აკროპოლი ქალაქის უმაღლეს ად-
გილასაა განლაგებული. ბანები, ანუ ბანიანი სახლების სახუ-
რავები, რანაირად გადაფარავდა მას? ფლობერი გვეუბნება, 
რომ აკროპოლზე ჩარდახი გადაჭიმეს, ჩარდახქვეშ მოაქციეს 
აკროპოლი, რადგან საზეიმოდ ემზადებიან. ოღონდ მწერალმა 
უფრო თანამედროვე la couverture კი არ გამოიყენა, არამედ le 
velarium – ძველად თეატრალური წარმოდგენებისა და სხვა სა-
ნახაობის დროს რომ გადაჭიმავდნენ ხოლმე. ფლობერი ძველ 
სამყაროს აღწერს და სიტყვასაც შესაბამისს ხმარობს.

`მათოს გული დასწყდა, მისი ეჯიბი რომ არ მოკლეს~ . რე-
დაქციამ ეჯიბი შეცვალა მამაცი მეომრით. კვლავ ასწორებთ 
თქვენი გუნება-განწყობისამებრ.. Le parlementaire მამაც მე-
ომარს ნიშნავს თუ სალაპარაკოდ წარგზავნილ პირს?! ეჯიბი 
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არის ზუსტი შესატყვისი ფრანგული დედნისა. ეს არის ზემდ-
გომის მიერ მოსალაპარაკებლად წარგზავნილი პირი. მათოს 
სურდა ჰამილკარისთვის თავად შეეთავაზებინა ბრძოლა, მაგ-
რამ ერთი ლიბიელი ჩაენაცვლა, მის მაგიერ გაემართა მათოს 
შეთავაზების გადასაცემად. სწორედ ესაა ეჯიბი. ეჯიბობა 
რაკი იკისრა, იგი ალბათ მამაციც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ 
ეს თქვენი შემოქმედებაა. ფლობერი ამის შესახებ არაფერს 
ამბობს.

ერთკუზიან აქლემს ღურკან აქლემს უწოდებდნენ ჩვენი მა-
მა-პაპანი. სადაც კი შეგხვდათ ღურკანი, ყველგან წაშალეთ, 
რამდენიმე ადგილას მაინც გაგეპარათ. რას ვიზამთ, საქარავნო 
გზა გადიოდა ჩვენს მიწაზე და ერთკუზიანი აქლემის აღმნიშვ-
ნელი სიტყვა გვქონდა.

ჰამილკარმა გავაში მახვილი ატაკა თავის ბედაურს და ბარ-
ბაროსებისკენ აფრინა. ამას მოჰყვება წინადადება, რომელიც 
რედაქციამ ტექსტიდან ამოაგდო: [`ეს იყო პურის კვერებით 
ნაპატიები ორინგული ულაყი. ცხენი მუხლებს დრეკდა, რათა 
ადვილად ამხედრებულიყო პატრონი~.] ზუსტად ამას ამბობს 
დედანი: C’était un étalon orynge qu’on nourissait avec des boulettes 
de farine, et qui pliait les genoux pour laisser monter son maître. ცხენ-
თან დაკავშირებული ამ ეპიზოდით მწერალი ჰამილკარის სა-
ხესაც ხატავს, ორი ბანაკის დაპირისპირების სიმძაფრესაც 
და ბრძოლის ბედის გარდატეხასაც გვიჩვენებს. ბარბაროსები 
დაიბნენ, კართაგენელებმა გალავნის ბჭეში შეაღწიეს, ბარბა-
როსები კარიბჭეს მიაწყდნენ ... და რატომღაც ისევ გამოტო-
ვებულია: [„ბჭე არ შეეპუა ბარბაროსთა დაწოლას~.] ნათე-
ლია, რომ რედაქტორმა, სარედაქციო ჯგუფმა თუ რედაქციამ 
არ მიიჩნია მნიშვნელოვნად ეს ორივე წინადადება, მაგრამ 
ფლობერს ეკუთვნის ისინი. თქვენ ხომ სიყალბეს სთავაზობთ 
ქართველ მკითხველს ფლობერისა და ჩვენი, ორი ქართველი 
მთარგმნელის, სახელით!

ცოტა რამ `სალამბოს~ ბოლო თავის შესახებაც უნდა გით-
ხრათ: კართაგენი გამარჯვებას ზეიმობს. მთელი კართაგენი 
უკანასკნელი ბარბაროსის წამების ჟინით არის ატანილი. აღ-
წერილია გრანდიოზული სამზადისი, ქურუმთა დასების საზე-
იმო მსვლელობა. ხალხი სალამბოს მადლიერია, მან დაუბრუნა 
კართაგენს ტანიტის რიდე, კართაგენი ზეიმობს ბარბაროსებზე 
გამარჯვებას, სალამბოს ქორწინებას და მათოსQწამებისთვის 
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ემზადება. `ღრეობა მთელ ღამეს გასტანდა~, – ნათქვამია ქარ-
თულ ტექსტში. დედანშია: Le festin devait durer tout la nuit. სიტყ-
ვასიტყვით – მთელ ღამეს უნდა გაგრძელებულიყო. გაუგება-
რია, რამ ჩაგამატებინათ ალბათ, საალბათო რა ნახეთ აქ, ამ 
გრანდიოზული მზადების ფონზე რამ დაგაწერინათ: `ღრეობა 
ალბათ მთელ ღამეს გასტანდა?! თქვენ ჩასვით სიტუაციისთვის 
სრულიად შეუფერებელი და გაუაზრებელი ერთადერთი სიტ-
ყვა – ალბათ, მაგრამ მან გაამხილა, რომ აზრს სრულიად არ 
უკვირდებით. მხოლოდ იმაზე ხართ გამეცადინებული, რაც 
შეიძლება მეტი რამ შეცვალოთ.

განვაგრძოთ: მათოს სიკვდილის შემდეგ კართაგენელები 
სალამბოს `ულოცავდნენ, გამარჯვება შენი წყალობააო, – ეუბ-
ნებოდნენ, ტაშს უკრავდნენ, ფეხებს აბაკუნებდნენ და მის სა-
ხელს გაჰყვიროდნენ სულმოუთქმელად~. კართაგენელებს სა-
ლამბო მიაჩნიათ მხსნელად, მას განადიდებდნენ; კი მაგრამ, ეს 
წინადადება რამ შეგაცვლევინათ ასე: მის სახელს გაჰყვიროდ-
ნენ  გაგულისებულნი? საკვირველია, აზრს სულ არ უწევთ 
ანგარიშს?! რა ჰქონდათ სალამბოზე გასაგულისებელი?!

რომანში დახატულია ბრძოლის გრანდიოზული სურათები 
და, ბუნებრივია, მეომრები ანტიკური ეპოქის ბერძნულ-რო-
მაულ წყაროებში ასახული საბრძოლო იარაღით არიან აღჭურ-
ვილნი. იარაღის უცნობი სახელწოდებებით მკითხველი რომ არ 
გადაიტვირთოს, ფლობერი ერთი-ორი წინადადებით შემოუძღ-
ვება ხოლმე თხრობაში უძველეს საომარ მანქანებს. მაგალი-
თად, [`ტოლენონი იყო უზარმაზარი მორი, გარდიგარდმო 
დაჭედებული მეორე ძელზე.] ბოლოში დამაგრებული ჰქონდა 
ოთხკუთხა კალათა, რომელში ოცდაათი ქვეითი თავსდებოდა 
თავის საჭურვლიანად~. რედაქციამ ეს წინადადება ასე შეც-
ვალა: `უზარმაზარი მორები მოათრიეს, დაჭედებული მეორე 
ძელზე, რომელთაც ბოლოში დამაგრებული ჰქონდა კალათა, 
რომელშიც ოცდაათი ქვეითი თავსდებოდა.~ ერთ წინადადება-
ში რომელთაც და რომელშიც ჩაუწერეთ ფლობერს, მწერალს, 
რომლის შესახებ ძმები გონკურების ნათქვამი – წინადადებაში 
ერთად ორ ნათესაობით ბრუნვას ვერ ეგუებოდაო, – მოარულ 
ფრაზად დადიოდა პარიზის ლიტერატურულ წრეებში. ტო-
ლენონს დავუბრუნდეთ. მანქანის სახელწოდება რედაქციამ 
უზარმაზარი მორებით შეცვალა. მომდევნო ტექსტში ფლო-
ბერი კვლავ ახსენებს ტოლენონს. ამჯერად რედაქციამ მას 
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საზიდარი უწოდა: `სხვა მსგავსი საზიდრებიც სასწრაფოდ გა-
მართეს,~ სხვათა შორის, რომანში ტოლენონი ანტიკური ეპო-
ქის ერთადერთი მანქანაა, რომელსაც ქართული შესატყვისი 
არ მოეპოვება. ასეთი საომარი მანქანა ქართულ ტექსტებში 
არ დასტურდება. ამიტომ ჩვენს ტექსტში იგი დარჩა ლათინუ-
რი სახელწოდებით. დანარჩენ საბრძოლო მანქანათა ქართული 
შესატყვისები დაძებნილია და ̀ სალამბოს~ ქართულ თარგმანში 
გამოყენებულია.

მაგრამ თურმე საერთოდ არ ყოფილა საჭირო ამ მანქანე-
ბის სახელწოდებათა ძიება!

ტოლენონი თუ საზიდრად გადააკეთა რედაქციამ, – ურ-
ნალს, სამალს, ფილაკვანს ან საერთოდ დევნის ტექსტიდან, 
ან ზოგადად მანქანად მოიხსენიებს. ფლობერის ერთი აბზაცის 
მოხმობით შევეცდები ნათელი გავხადო რედაქციის დამოკიდე-
ბულება ამ საკითხისადმი: `მოემართებოდა სამოცი სამალი, 
ორმოცი ტოლენონი, თორმეტი ურნალი და სამი უზარმაზარი 
ფილაკვანი~. ამ წინადადებამ `პალიტრა L~-ის ტექსტში ასეთი 
სახე მიიღო: `მოემართებოდა სამოცი ისარსასროლი და ათა-
სი სხვა რამ.~ რა ამაოდ დაშვრა გუსტავ ფლობერი! იგი თავად 
წერს, `სალამბოს~ სამზადისში 1500 ტომი წავიკითხეო. როგორ 
ვერ მოისაზრა, რას დაეძებდა ამ საალყო მანქანებს?! `სხვა 
ათასი რამ~ ჩაეწერა?!

ტექსტის შეკვეცასა და გადაკეთებას ბოლო არ უჩანს: `ბარ-
ბაროსები ფილაკვნის ღერძს ებღაუჭებოდნენ~. ამ წინადადე-
ბაში ფილაკვანი შეცვალეს გიგანტური მოწყობილობებით. აქ 
რამდენიმე ნიმუში მოვიხმე. ასეთი ჩარევის მაგალითი უამრა-
ვია.

რედაქცია ასევე ვერ ეგუება დასაკრავ ინსტრუმენტთა იშ-
ვიათ სახეობებს. ქართულ თარგმანში ვკითხულობთ: [აახმი-
ანეს წინწილები, ააჯაჯგურეს ჯიმჯიმები, ბობღანს სცეს...]~ 
საკრავთა ეს ქართული სახელწოდებანი შესატყვისია ფრანგუ-
ლი დედნისა: les cymbales, les crotales, les tambourins. რედაქციამ 
საომარ მანქანათა პრობლემა თუ მარტივად მოაგვარა ფრაზით 
– და სხვა ათასი რამ, – დასაკრავი ინსტრუმენტებისთვის სხვა 
გზა მონახა: წაშალა ის, რაც ფლობერთან და, შესაბამისად, 
ქართულ თარგმანში იყო, და მის ნაცვლად ჩაწერა: `აახმიანეს 
ბუკი და ნაღარა~ (!). სამოქმედო პრინციპი ასეთია: რედაქცია 
რასაც მოისურვებს, იმას ჩაწერს! მერე რა, რომ ბუკი და ნაღა-
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რა ჩასაბერი ინსტრუმენტებია, ფლობერი კი ჩამოთვლის და-
სარტყმელ ინსტრუმენტებს! 

როგორ ცვლით სიტყვას, რომლის მნიშვნელობა არ იცით? 
კარავში, როცა მათო მიმართავს სალამბოს, – `შენი ხმა მეყუ-
რება წინწილების ხმიანობაში~, – თქვენ წინწილა შეცვალეთ 
სიტყვით ხოცვა-ჟლეტა და მათოს ნათქვამს ასეთი სახე მი-
ეცით: `შენი ხმა მესმის ამ ხოცვა-ჟლეტაში~. აღარ ღირს იმა-
ზე შეჩერება, რომ თქვენ ჩემი თანხმობის გარეშე `მეყურებაც~ 
კი არ უნდა შეგეცვალათ. კიდევ ერთხელ ახსენებს ფლობერი 
საკრავებს: `მოწნულ კალათაში ეყარა ... [წინწილები, ბობღა-
ნი, შიბები]~. წინწილები და ბობღანი ამოაგდეთ, შიბი საკრავი 
არ არის, მაგრამ ისიც ამათ მიაყოლეთ. მათ ნაცვლად ფლო-
ბერს ჩაუწერეთ დაფდაფები. ნათელია, თქვენ ვერ ეგუებით 
ფლობერის უმდიდრეს ლექსიკას, მაგრამ ვინ გიბოძათ მისი 
ნაწერის ასე ჯიჯგნის უფლება?!

რაც თქვენ `სალამბოს~ დააწიეთ, მისმა ანალიზმა ორასგ-
ვერდიანი ნაშრომი შეადგინა. ჯერჯერობით ამ წერილით შემო-
ვიზღუდები. ეს წერილი ვერ იტევს უამრავ სხვა კურიოზს, მაგ-
რამ მაინც მინდა ორიოდე სიტყვით გამოვხატო ჩემი გაოცება 
იმის გამოც, რაც თქვენ ფლობერის აბზაცებს დამართეთ: ერთ 
აბზაცს ორად ყოფთ, ორ აბზაცს აერთიანებთ, ერთი აბზაცის 
ნახევარს მეორის ნაწილთან აერთებთ (გვ. 240, 258, 335, 347-348, 
350 და ა.შ.).

ვინ გითხრათ, რომ ქართულში ყველა ვითარებაში ზმნა წინა-
დადების ბოლოს უნდა იყოს? რამდენჯერ გადასვით ზმნა, რამ-
დენჯერ დაარღვიეთ რიტმიც და აზრთა მდინარებაც?! ერთი 
მაგალითი მრავალთაგან: `კარვები აღწევდნენ ... ბარბაროსე-
ბამდე, რომელნიც რკინის ჯაჭვ-ჯავშნით ელავდნენ~. თქვენ 
გაასწორეთ: `კარვები ბარბაროსებამდე აღწევდნენ, რომელ-
ნიც ჯაჭვ-ჯავშნით ელავდნენ~. როგორც ჩანს, რედაქტორი თუ 
რედაქცია მიხვდა, რომ `აღწევდნენ, რომელნიც~ ერთმანეთ-
თან მაინცა და მაინც ვერ მეზობლობდნენ, ამიტომ მეორე ნა-
წილი საერთოდ მოაკვეცეს წინადადებას. არადა, იგი ზუსტად 
იმეორებდა დედანს: tout ruissantes de fer. ასეთი რამ ხშირად 
ხდება თქვენს ნასწორებ ტექსტში: `საყურეებად ჰქონდა წკირ-
ზე ჩამოკიდებული ამოჭრეთილი მარგალიტები, რომლებშიც 
ნელსულნელება ესხა~. ასწორებთ: `საყურეებად მარგალიტე-
ბი ჰქონდა, რომლებშიც...~ განსაზღვრებით დამოკიდებული 
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წინადადების წყობაში თუ ვერ ერკვევით, არც იმის გუმანი 
გაქვთ, რომ სწორად დაწერილი მცდარით არ შეცვალოთ?!

ახლა ცოტა რამ სინონიმების შესახებაც: შემოქმედებითი იმ-
პულსის მოჭარბებამ აქაც იჩინა თავი: სადაც ხოდაბუნი შეგხვ-
დათ, სახნავ-სათესი მიწით შეცვალეთ, ლომგული – მამაცით, 
მუზარადი – ჩაჩქნით, ჩაჩქანი – მუზარადით, მურგი – ძაფის 
გორგლით, ქარაფი – სალი კლდით; სურდა – უნდოდა, ნაუც-
ბათევად – ნაჩქარევად, დამაცა! – მაცადე! ნაწილაკიც კი არ 
დააყენეთ თავის ადგილას: ჰო! ჰო! გახდა მიდი! მიდი! გვერდი 
არაა, რამდენიმე ასეთი `ჩასწორების~ გარეშე. საკუთარი ნე-
ბის დამკვიდრების რა ჟინია ასეთი! მიხედეთ თავს! გუსტავ 
ფლობერი და ჩვენი თარგმანი რატომ გაიხადეთ თქვენი შე-
მოქმედებითი წვის ასპარეზად?!

როცა რედაქცია სინონიმებში ვარჯიშობს და მთარგმნელ-
თა მიმართ უდიერ დამოკიდებულებას ამ მხრივაც ავლენს, – 
ხშირად, ძალიან ხშირად შეცდომას შეცდომაზე ახვავებს. ჯერ 
სტილის გრძნობის დეფიციტით გამოწვეულ ერთ-ერთ ჩანაც-
ვლებაზე მოგახსენებთ: ლოყები შეცვალეს ღაწვებით. ამით 
თითქოს არაფერი დაშავებულა, გარდა იმისა, რომ ამის უფლე-
ბაც არ ჰქონდათ მთარგმნელთან შეუთანხმებლად. ახლა მივ-
ხედოთ ამ ცვლილების კონტექსტს: ̀ ღრმა ნაოჭებით დაღარულ 
ჩამომხმარ ლოყებს შორის წაგრძელებოდათ გალურჯებული 
ცხვირი, მომჩვარული კანი ასპიტისფერ ჭუჭყს დაეფარა, ტუ-
ჩები ჩაყვითლებულ კბილებს შესწებებოდა. ისეთი სიმყრალე 
ამოსდიოდათ პირიდან, რომ ღრიჭოდ დატოვებული სამარხი 
ეგონებოდა კაცს. ცოცხალი ლეშები იყვნენ~. ამ კონტექსტში 
ლოყები რამ შეგაცვლევინათ ღაწვებით. ამავე აბზაცში ტუჩე-
ბის შეცვლა ბაგეებად გამოგრჩათ, თუ მოგერიდათ?!

მაგრამ ხშირად, თქვენ რომ გგონიათ, სიტყვას მისი სინონი-
მით ცვლით, გეშლებათ, უხეში შეცდომა მოგდით. მაგალითად, 
ყოველი მათგანი, რაც სწორი შესიტყვებაა, შეცვალეთ ყველა 
მათგანით. ყველა თუა, მათგანი რის მაქნისია? ეს ხომ იშვიათი 
შემთხვევა არაა, როცა აზრს უაზრობით გვიცვლით. 

ბეგთარს სანამ გამძლე სამოსით შეცვლიდით, ლექსიკონში 
ჩაგეხედათ. 

გაჩხიკულ თითებს, რომელიც შესაფერ კონტექსტში ზის, 
რატომ ცვლით გამხდარი თითებით?
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ლომის ჭანგი რამ შეგაცვლევინათ ლომის კლანჭად? კლან-
ჭი რომ ფრინველს აქვს, ჭანგი კი ლომს, ვეფხვსა და მისთანათ, 
– რედაქციის მუშაკთათვის ამის განმარტება თუ საჭირო შეიქ-
ნებოდა, ვერ წარმომედგინა. 

ძელის სიმსხო რომ გაასწორეთ ძელის სისქედ, – როგორ 
გგონიათ, ქართველი სქელ ხეს იტყვის თუ მსხვილ ხეს? 

სიცივემ დაზრინათ ტანში – ამას რით ჯობს: სიცივემ დაუ-
არათ ტანში? ზარი დაეცათ გაასწორეთ ასე: შიშში ჩაცვივდ-
ნენ...  და ასე შემდეგ, და ასე შემდეგ...

 წიგნს სამი კორექტორი ჰყოლია: ნატალია ჩიმაკაძე, რუსუ-
დან გელაშვილი, ნატა ენუქიძე. 

ვერცერთმა როგორ ვერ შეამჩნიეთ მცდარი ფორმები: ნა-
პატიები გადაკეთდა ნაპატივებად, სახეს იხოკავდნენ – სახეს 
იხოკდნენ (ავ თემისნიშნიანი ზმნების უღლებას სკოლაში თუ 
არა, უმაღლესი სასწავლებლის პირველ კურსზე მაინც ისწავ-
ლიდით). ტექსტში მწყრების ნაცვლად რომ მწყერები, გოდლე-
ბის ნაცვლად რომ გოდოლები გაჩნდა, არ უნდა შეგესწორე-
ბინათ? სამოსლის ნაცვლად ნათესაობით ბრუნვაში დაგხვდათ 
სამოსელის, – ელ სუფიქსიანი სახელები რომ კუმშვადია, ეს 
როგორ გამოგრჩათ? თავთავიანთში დეფისი ჩაგვიწერეს, სკო-
ლის მოწაფემ იცის, რომ დეფიზი იქ იწერება, სადაც და კავში-
რის ჩასმაა შესაძლებელი. ეზოსმოძღვარი რომ გაყვეს და ორ 
სიტყვად გადააკეთეს, – ამისთვისაც უნდა მიგექციათ ყურად-
ღება. თქვენ ალბათ არ გევალებათ იმის გათვალისწინება, თუ 
რა ცვლილებებით მოაღწია ტექსტმა თქვენამდე, მაგრამ მცდა-
რი ფორმისთვის ყურადღების მიქცევა არ არის თქვენი მოვა-
ლეობა? 

                
***

ცუდი რამ მოხდა. 
ცუდია ისიც, რომ მე ამ წერილის დაწერა დამჭირდა. რაც 

ამ წერილმა დაიტია, ზღვაში წვეთია. შესაძლოა, უფრო მეტის 
გამოქვეყნებაც მომიხდეს, თუ ეს წიგნის საქმეს წაადგება, არა-
მარტო ჩვენი წიგნისას.

არ ვიცი, ჩვენს სინამდვილეში რომელიმე რედაქციას რომე-
ლიმე ავტორისთვის, თუ შეუბედავს ის, რაც თქვენ ფლობერს 
შებედეთ; რომელიმე გამომცემლობას რომელიმე მთარგმნე-
ლისთვის თუ უკადრებია ის, რაც თქვენ გვაკადრეთ. თან ეს 
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ყველაფერი ჩაიდინეთ ჩემგან ფარულად. შეგეძლოთ ჩემთან 
შეხვედრითაც არ შეგეწუხებინათ თავი, მაუსის ერთი დაწკაპუ-
ნება იყო საჭირო `სალამბოს~ მთელი ტექსტის ჩემთან გადმო-
საგზავნად. ჩემი თხოვნის მიუხედავად, თქვენ ეს ფიქრადაც არ 
გაგივლიათ. 

და კვლავ ვიმეორებ: წარყვნილ-დამახინჯებული ქართუ-
ლი, ამდენი შეცდომა, ამდენი უვიცობა ჩემი გარდაცვლილი 
მეგობრისა და ჩემი სახელით მოჰფინეთ საქართველოს!    

გულახდილად ვამბობ, თქვენ გამოც მტკივა გული, თქვენი 
რედაქციის გამოც, `პალიტრა L~-ის გამოც, ქართული ენის გა-
მოც, ქართული წიგნის გამოც. არა მგონია, `სალამბოს~ ასეთი 
სახით გამომცემ რედაქციას გასიგრძეგანებული ჰქონდეს, რა 
დღეში ჩაიგდო თავი. თქვენ ხომ საკუთარ თავს, საკუთარ გა-
მომცემლობას, საკუთარ საქმეს უმტრეთ. ფლობერსა და მის 
`სალამბოს~ იმდენი ვერ დაუშავეთ, რამდენიც – საკუთარ თავს.

ეს წიგნი, `სალამბოს~ მეხუთე გამოცემა, ჩვენი თარგმნილი 
ტექსტის აღდგენა-რეაბილიტაციას ემსახურება. ფლობერი ის 
ავტორია, რომელიც ალბათ ჩემ შემდეგაც გამოქვეყნდება სა-
ქართველოში. ჩემი უმორჩილესი თხოვნაა: ოდესმე თუ გაჩნ-
დება სურვილი ჩვენი თარგმნილი `სალამბოს~ გამოცემისა, არ 
გაიმეოროთ `პალიტრა L~-ის ტექსტი, რადგან ეს არც ფლობე-
რია, არც კარლო ქილარჯიანისა და ჩემი თარგმანია. ეს არის 
ქართული წიგნის გამოცემის საქმეში მომხდარი დიდად სამ-
წუხარო ფაქტი. ეს დანაშაულია ფლობერის, მისი მთარგმნე-
ლებისა და ქართველი მკითხველის წინაშე, რომელსაც წარყვ-
ნილი ტექსტი მიაწოდეთ. სიტყვა დანაშაული ნუ შეგაკრთობთ, 
მე თქვენთან სამართლებრივი გზით დავას არ ვაპირებ.

კარგა ხანია მეცხრე ათწლეულში ვარ გადამდგარი. მე სხვა 
ურთიერთობებს ვარ ჩვეული. ჩემს ნაწერსა თუ თარგმანში 
არასდროს ჩარეულა რედაქტორი. ბატონმა ნიკა აგიაშვილმა 
`სალამბოს~ ხელნაწერის კითხვა რომ დაასრულა, ჩემი გაც-
ნობა მოინდომა, ვეახლე გამომცემლობაში. მითხრა, არაფერი 
შემიცვლია, ერთი სიტყვის გაწირვა მინდა და მთარგმნელის 
ნებართვა მჭირდებაო. ეს სიტყვა რაკი მაკაროვის ფრანგულ 
ლექსიკონშიც კი არ არის, არ ღირს მისი დატოვება, ამოვიღო-
თო. ეს იყო ძვირფასი თვალი, რომლის ქართულ შესატყვისს 
ვერ მივაგენი. აი, ამ ერთი სიტყვის ამოღების უფლება ითხო-
ვა ღვაწლმოსილმა ბატონმა ნიკამ ჩემგან, 25 წლის ახალბედა 
მთარგმნელისგან. 
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***

ახლა კი ქალბატონ თინათინ ასათიანს, გამომცემლობა `პა-
ლიტრა L~-ის დირექტორს, მინდა შევეხმიანო.

ქალბატონო თინათინ, მე ერთადერთს თქვენ შეგხვდით. გა-
მომცემლობიდან სხვასთან არავისთან არავითარი შეხება არ 
მქონია. თქვენ ჩაგაბარეთ CD-ზე ჩაწერილი ტექსტი და გთხო-
ვეთ, არაფერი შემიცვალოთ-მეთქი. თქვენი პასუხი იყო: აბა, რა 
არის რედაქტორის მოვალეობა? 

ახლა მე მინდა კითხვა შემოგიბრუნოთ: რაც თქვენმა რედაქ-
ციამ გუსტავ ფლობერის `სალამბოს~ დამართა, როგორ მიგაჩ-
ნიათ, ეს არის რედაქტორის მოვალეობა?

მანანა გიგინეიშვილი  
დაიბეჭდა ჟურნალ „არილში“, 2017 #3
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