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ფიქრი ბროლის მღვიმეში

ბოლო რვა წლის განმავლობაში მეტ-ნაკლებად 
მშვიდი ცხოვრება მქონდა, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ 
ვიღაც ყოველ ოცდაათ აპრილს ჩემს მოკვლას ცდილობდა. 
კომპიუტერული ტექნოლოგიების განხრით აკადემიურ 
კარიერას რაც შეეხება, ყველაფერი გადასარევად მიდი-
ოდა — „გრანდ დიზაინში“ ოთხწლიანმა მუშაობამ ფას-
დაუდებელი გამოცდილება შემძინა და საშუალება მომცა, 
მიღებული ცოდნა ჩემი საკუთარი, საიდუმლო პროექ-
ტის ხორცშესასხმელად გამომეყენებინა. იმხანად ლუკ 
რეინარდთან ვმეგობრობდი, რომელიც ჩემი კომპანიის 
გაყიდვების განყოფილებაში მუშაობდა. თავისუფალ 
დროს კი საკუთარი იახტით დავცურავდი და რეგულარუ-
ლად დავრბოდი შორ დისტანციაზე...

ეს ყველაფერი უეცრად, ბოლო ოცდაათ აპრილს დამ-
თავრდა — სწორედ მაშინ, როცა წესით საქმე უკეთესობის-
კენ უნდა წასულიყო. 

როდესაც ჩემი საიდუმლო პროექტი — „აჩრდილთა 
ბორბალი“ — დასასრულს მიუახლოვდა, სამსახურიდან 
წამოვედი, ბარგი-ბარხანა მოვკრიბე და ჯერ კიდევ გამოუკ-
ვლევ ანარეკლში გადასასვლელად მოვემზადე. ქალაქში 
მხოლოდ იმიტომ შევყოვნდი, რომ ოცდაათი აპრილი 
ახლოვდებოდა და მინდოდა ერთხელ და სამუდამოდ 
გამერკვია, ვისი ხელი ერია ამ უცნაურ თავდასხმებში.

იმ დილით, საუზმობისას ლუკი გამომეცხადა და ჩემი 
ყოფილი საყვარლის, ჯულიას წერილი გადმომცა. ჯულია 
მწერდა, რომ შეხვედრა სურდა. ამიტომაც მასთან შევი-
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არე, მაგრამ მკვდარი დამხვდა — ძაღლისმაგვარ ურჩ-
ხულს დაეგლიჯა. ის ურჩხული თავს მეც დამესხა, მაგრამ 
ვაჯობე და სული გავაფრთხობინე. ჯულიას ბინის ნაჩქარე-
ვად ჩხრეკისას კარტის თხელი დასტა ვიპოვე და ბევრი ყოყ-
მანის გარეშე ხელს გამოვაყოლე — ისე ჰგავდა ამბერისა და 
ქაოსის მაგიურ კარტს, რომ შეუძლებელი იყო, ჩემნაირი 
ჯადოქრის ყურადღება არ მიექცია. 

დიახ, ჯადოქარი გახლავართ. მე ვარ მერლინი — კორ-
ვინ ამბერელისა და ქაოსის ასულის, დარას შვილი. აქა-
ურებისთვის — მერლ კორი; ნიჭიერი, მომხიბვლელი, გონე-
ბამახვილი და ათლეტური აღნაგობის ახალგაზრდა... თუ 
სხვა დეტალები გაინტერესებთ, კასტილიონე* და ბაირონი 
წაიკითხეთ, რადგან ყველაფერთან ერთად, გულჩათხრო-
ბილი, თავშეკავებული და თავმდაბალიც ვარ.

კარტი, მართლაც, მაგიური თვისებების მქონე აღმოჩ-
ნდა. ეს არც იყო გასაკვირი, რადგან, როგორც გავარკვიე, 
ჯულიას ჩემთან დაშორების შემდეგ ერთ ოკულტისტთან — 
ვინმე ვიქტორ მელმანთან ჰქონია მჭიდრო ურთიერთობა. 
მელმანი თავის სტუდიაში ვიპოვე და ყველაფერი იმით 
დამთავრდა, რომ ამ ჯენტლმენმა ჩემი მსხვერპლად შეწირვა 
სცადა. მისი გრძნებისგან გათავისუფლება შევძელი და 
ერთი-ორი კითხვის დასმაც მოვასწარი, სანამ ზებუნებ-
რივ კატაკლიზმებსა და ჩემს რისხვას შეეწირებოდა. ესეც 
თქვენი რიტუალები... 

მელმანის მონაყოლიდან ცხადი გახდა, რომ იგი მხო-
ლოდ ბრმა იარაღი იყო ვიღაცის ხელში და რომ ჯულიას 

* ბალდასარე კასტილიონე — აღორძინების ხანის იტალიელი მწერალი.
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სიკვდილსა და ოცდაათი აპრილის თავდასხმებზეც, სავარა-
უდოდ, ამ ვიღაცას ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა. თუმცა 
ყველაფრის ჯეროვნად აწონ-დაწონა ვერ მოვასწარი, რად-
გან ამ ამბის შემდეგ ერთმა მომხიბვლელმა ჟღალთმიანმა 
ქალბატონმა მიკბინა (დიახ, მიკბინა). ის მელმანის ბინაში 
არსაიდან გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ერთ ნომერზე დავრეკე 
და შევეცადე თავი სახლის პატრონად გამესაღებინა. მისმა 
ნაკბენმა დროებით დამბლა დამცა, მაგრამ ჯულიასთან 
ნაპოვნი ერთ-ერთი მაგიური კარტის საშუალებით გაქცევა 
მაინც მოვახერხე. კარტმა სფინქსთან ამომაყოფინა თავი და 
მანაც სულგრძელად მაცალა გონზე მოსვლა, რომ სფინქ-
სების საყვარელი სულელური თამაში, გამოცნობანა მეთა-
მაშა. საყვარელი იმიტომ, რომ ისინი წაგებულებს ჭამენ 
ხოლმე. ბევრს აღარ გავაგრძელებ და გეტყვით, რომ ეს 
სფინქსი ცუდი მოთამაშე გამოდგა.

ამის შემდეგ ისევ დედამიწაზე დავბრუნდი, რომელ-
მაც ბოლო წლებში სამშობლო შემიცვალა, და აღმოვა-
ჩინე, რომ ჩემს არყოფნაში მელმანის სახლს ცეცხლი მოს-
დებოდა და გადაბუგულიყო. ლუკთან დარეკვა ვცადე 
— მინდოდა მასთან ერთად მესადილა, მაგრამ ლუკი სას-
ტუმროში აღარ დამხვდა. მხოლოდ წერილი დამიტოვა, 
სადაც იუწყებოდა, რომ ნიუ-მექსიკოში აპირებდა წასვ-
ლას. წერილში მისი ახალი მისამართიც იყო მითითებული. 
ბარათთან ერთად პორტიემ ლუკის მიერ ნომერში დატო-
ვებული ლურჯთვლიანი ბეჭედიც გადმომცა, რომ როცა 
ვნახავდი, დამებრუნებინა. 

ერთი სიტყვით, ნიუ-მექსიკოში გავფრინდი და ლუკს 
სანტა-ფეში დავეწიე. როდესაც მას რესტორანში სავახ-
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შმოდ ველოდებოდი, ჩემთან ვიღაც კაცი მოვიდა, სახე-
ლად დენ მარტინესი, რომელთანაც ლუკს, თითქოსდა, 
რაღაც სავაჭრო გარიგება ჰქონდა დადებული. მარტინესს 
უნდოდა, გაერკვია რამდენად სანდო იყო მისი პოტენცი-
ური პარტნიორი. ნავახშმევს მე და ლუკმა მთაში გავი-
სეირნეთ. მარტინესი უკან გამოგვყვა და როდესაც ღამის 
პეიზაჟით დასატკბობად მანქანიდან გადმოვედით, სროლა 
აგვიტეხა — როგორც ჩანს, გადაწყვიტა, რომ ლუკის ნდობა 
არ შეიძლებოდა. უეცრად ლუკმა, ჩემდა გასაოცრად, პის-
ტოლეტი დააძრო და მარტინესი გააგორა. მერე კი უფრო 
უცნაური რამ გააკეთა: მომიტრიალდა, ნამდვილი სახე-
ლით მომმართა — რომელიც მისთვის არასოდეს გამიმ-
ხელია — და მირჩია, მანქანაში ჩავმჯდარიყავი და იქა-
ურობა დამეტოვებინა. თავისი რჩევა უფრო დამაჯერებელი 
რომ გაეხადა, ჩემს ფეხებთან მიწას ტყვიებიც კი დაახალა. 
საკითხი განსახილველად მზად არ იყო, ამიტომაც წამო-
ვედი. ლუკმა აგრეთვე მირჩია, ის უცნაური კარტიც გამე-
ნადგურებინა, ერთხელ უკვე სიკვდილს რომ გადამარჩინა. 
მანამდე კი აღმოვაჩინე, რომ თურმე მელმანსაც იცნობდა...

შორს არ წავსულვარ. მანქანა პირველსავე მოსახვევში 
გავაჩერე და უკან ფეხით დავბრუნდი. ლუკი აღარსად 
ჩანდა. მარტინესის გვამიც უკვალოდ გამქრალიყო. ლუკი 
სასტუმროში არც ღამით და აღარც მეორე დღეს დაბრუ-
ნებულა. მეც დიდხანს აღარ შევყოვნებულვარ და გზას 
მალევე დავადექი. 

ქვეყნად მხოლოდ ბილ როტის ნდობა შემეძლო. ბილი 
ადვოკატი იყო, ნიუ-იორკის შტატში ცხოვრობდა და, 
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თავის დროზე, მამაჩემთან მეგობრობდა. მასთან მივედი და 
ყველაფერი ვუამბე, რაც თავს გადამხდა.

ბილმა კიდევ უფრო მეტად დამაფიქრა ჩემი მეგობ-
რის პიროვნებაზე. სხვათა შორის, ჟღალთმიანი ლუკი ჭკვი-
ანი, ბრგე და უჩვეულო ძალის პატრონი იყო და დიდი ხნის 
მეგობრობის მიუხედავად (როგორც ბილმა აღნიშნა) მისი 
წარსულის შესახებ თითქმის არაფერი ვიცოდი. 

სახლის სიახლოვეს საეჭვოდ ტრიალებდა და უცნაურ 
კითხვებს სვამდა ბილის მეზობელი, სახელად ჯორჯ ჰან-
სენი. მერე ვიღაცამ დამირეკა და იგივე კითხვები დამისვა 
— მასაც და ჰანსენსაც დედაჩემის სახელი აინტერესებდათ. 
რა თქმა უნდა, მოვიტყუე — დედაჩემი რომ ქაოსის კარის 
ბნელი არისტოკრატიის წარმომადგენელია, ამის ცოდნა 
მათთვის სულაც არ იყო აუცილებელი. მაგრამ ჩემს მშობ-
ლიურ თარის ენაზე დამელაპარაკა, რამაც ცნობისმოყვა-
რეობა გამიღვივა და მაიძულა, მასთან შეხვედრას დავთან-
ხმებულიყავი. 

მაგრამ ცოტა ხანში, როდესაც მე და ბილი მდინარის 
პირას ვსეირნობდით, ბიძაჩემი, რენდომი, კარტის საშუ-
ალებით დამიკავშირდა და ამბერში მიხმო. უეცრად აღმოჩ-
ნდა, რომ თურმე ჯორჯ ჰანსენიც გვითვალთვალებდა და 
ჩვენთან ერთად ამბერში გადმოსვლა სცადა. ვერ მივარ-
თვით — ის არავის დაუპატიჟებია. ამბერში ბილიც გადა-
ვიყვანე, რადგან არ მინდოდა, ასეთ უცნაურ სუბიექტთან 
მარტო დამეტოვებინა. 

რენდომისგან შევიტყვე, რომ ბიძაჩემი კეინი მკვლე-
ლის ტყვიას ემსხვერპლა და რომ კიდევ ერთ ბიძას, ბლეიზ-
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საც ესროლეს, მაგრამ მხოლოდ დაჭრეს. კეინი მეორე დღეს 
უნდა დაეკრძალათ. 

იმ საღამოს პაემანზე მაინც მივედი, მაგრამ ჩემი იდუ-
მალებით მოცული თანამოსაუბრე ვერსად ვნახე. თუმცა 
საღამოს უქმად არ ჩაუვლია — შემთხვევით ერთი მშვენიერ 
ქალბატონს, მეგ დევლინს შევხვდი. კარგა ხნის ჭუკჭუ-
კის შემდეგ სახლში მივაცილე და ძალიან ახლოს გავიცანი. 
მერე კი, ყველაზე უდროო დროს, მაშინ, როცა, წესით, 
სულ სხვა რამეზე უნდა ეფიქრა, მანაც დედაჩემის სახელი 
მკითხა. რატომაც არა-მეთქი, გავიფიქრე და ვუთხარი. 
მხოლოდ მოგვიანებითღა მივხვდი, რომ ბარში სწორედ ამ 
ქალს უნდა შევხვედროდი. სასიყვარულო პაემანი ვესტი-
ბიულიდან დარეკილმა ზარმა შეგვაწყვეტინა. მეგმა, არიქა, 
ჩემი ქმარი მოვიდაო, და მეც იძულებული გავხდი, ისე მოვ-
ქცეულიყავი, როგორც ნებისმიერი ჯენტლმენი მოიქცეოდა 
— სასწრაფოდ გამოვიძურწე.

მამიდაჩემი ფიონა, რომელიც თავადაც ჯადოქარია 
(ოღონდ ცოტა განსხვავებული პროფილისა), ამ სასიყ-
ვარულო პაემნის წინააღმდეგი იყო. კიდევ უფრო მეტად 
მას ჩემი და ლუკის მეგობრობა აშფოთებდა. ლუკზე რომ 
ვუამბე, სასწრაფოდ მისი ფოტოს ჩვენება მთხოვა. საფუ-
ლეში ერთი სურათი მქონდა და ვუჩვენე. ჯგუფური ფოტო 
იყო და ზედ წესიერად არაფერი ჩანდა, მაგრამ შემიძლია 
დავიფიცო, რომ ლუკის სახე მაინც ეცნო, თუმცა არ შეუმ-
ჩნევია. ამას ისიც ადასტურებს, რომ მამიდაჩემიც და მისი 
ძმა ბლეიზიც იმავე ღამით სადღაც გაუჩინარდნენ. 

შემდეგ მოვლენები კიდევ უფრო სწრაფად განვი-
თარდა. მეორე დღეს, კეინის დაკრძალვისას ვიღაცამ 
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ჩვენი ოჯახის ერთიანად აფეთქება სცადა. არამზადამ გაქ-
ცევა შეძლო. მოგვიანებით კი რენდომს ჩემი უსაყვარლესი 
პროექტი, ჩემი გატაცება და ბოლო ოთხი წლის უმთავრესი 
საქმე — აჩრდილთა ბორბალი ვუჩვენე და გვარიანადაც 
შევაშინე ამ ქმნილებით. აჩრდილთა ბორბალი თავისებური 
კომპიუტერია, რომელიც ფიზიკის სრულიად განსხვავე-
ბული კანონებით მუშაობს. ამ კანონებს შეიძლება მაგი-
ურიც კი ვუწოდოთ. შევძელი და ვიპოვე ასეთი ადგილი. 
სწორედ ამ ადგილას ავაგე ჩემი მანქანა და თვითდაპროგ-
რამების რეჟიმში დავტოვე. ასეთი თვითშემეცნების წყა-
ლობით აჩრდილთა ბორბალმა, თითქოს გონი შეიძინა და 
რენდომიც სწორედ ამან შეაშფოთა. ამიტომაც ჩემი მანქა-
ნის სასწრაფოდ გამორთვა მიბრძანა. ეს აზრი სულაც არ 
მომწონებია, მაგრამ გზას მაინც დავადექი.

ანარეკლებში მოგზაურობისას ვიღაც გამუდმებით 
კვალდაკვალ მომყვებოდა. ვიღაც მაწუხებდა, მემუქრე-
ბოდა და ათასნაირ დაბრკოლებას მიქმნიდა. წინ ცეცხლი 
როცა გადამეღობა, ხანძრისგან ერთმა მშვენიერმა ქალმა 
მიხსნა საკუთარი სიცოცხლის ფასად — მოგვიანებით 
მისი ცხედარი ტბაში ჩავძირე. შემზარავი ურჩხულების-
გან და უძლიერესი მიწისძვრისგან კი ერთმა იდუმალებით 
მოცულმა პიროვნებამ გადამარჩინა. როგორც გაირკვა, ეს 
პიროვნება ლუკი იყო. სწორედ მან მიმაცილა უკანასკნელ 
ზღუდემდე — აჩრდილთა ბორბლის სამკვიდრომდე.

ჩემი ქმნილება, ცოტა არ იყოს, ნაწყენი აღმოჩნდა და 
ანარეკლების ქარიშხლით განგვდევნა. ანარეკლების ქარიშ-
ხალი აუხსნელი ბუნებრივი ფენომენია, რომელში მოყოლა 
სახუმარო საქმე სულაც არაა. ამ ორომტრიალიდან გან-
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გების კარტის დახმარებით გამოვძვერით — სწორედ ასე 
ვუწოდებ ჯულიას ბინაში ნაპოვნ უცნაურ კარტს. 

ბოლოს და ბოლოს, თავი ცისფერ მღვიმესთან ამოვ-
ყავით, სადაც ლუკმა თითქმის უგონოდ მყოფი შემათრია. 
ჩემმა ერთგულმა მეგობარმა სარჩო-სანოვაგის დიდი მარაგი 
დამიტოვა და იმ გამოქვაბულში გამომამწყვდია. მერე კი 
მითხრა ვინც იყო და მაშინღა მივხვდი, რატომ შეაშფოთა 
ფიონა მისი ფოტოსურათის ნახვამ: იგი ძალიან ჰგავდა 
მამას — მკვლელსა და მოღალატე ბრანდს, რომელიც ამას-
წინათ ამბერის სამეფოსა და მთელ სამყაროსაც განადგუ-
რებით ემუქრებოდა. საბედნიეროდ, კეინმა ამ ავი ზრახ-
ვების შესრულებამდე გამოასალმა სიცოცხლეს. კეინი კი 
ლუკმა მოკლა, რომ მამაზე შური ეძია (როგორც აღმოჩნდა, 
მამის სიკვდილის ამბავი მას ოცდაათ აპრილს გაუგია და მას 
შემდეგ ერთობ ორიგინალურად აღნიშნავდა ამ თარიღს). 
აჩრდილთა ბორბალს რენდომის მსგავსად, ლუკზეც დიდი 
შთაბეჭდილება მოუხდენია. როგორც მითხრა, იმიტომ 
დამატყვევა, რომ მომავალში აჩრდილთა ბორბლის მართვა 
მესწავლებინა — იგი ამ გამოგონებას ჩვენი ოჯახის განადგუ-
რების იდეალურ საშუალებად მიიჩნევდა.

ეს მითხრა და თავისი ჩანაფიქრის განსახორციელებ-
ლად გაეშურა. მე კი მალევე დავრწმუნდი, რომ ყველა ჩემი 
ჯადო ამ გამოქვაბულის უცნაურ კედლებში ძალას კარ-
გავდა. ასე რომ, შენ გარდა ხმის გამცემი არავინ მყავს, ჩემო 
ფრაკირო... მტერიც კი არ მყავს სიახლოვეს, რომ გაგუდო...

გინდა, “Over the Rainbow”* გიმღერო?

* სიმღერა ფილმიდან „ოზის ჯადოქარი“.




