ირანელი ავტორების ცნობები მე-19
საუკუნის საქართველოს შესახებ
მომზადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გაცემული
გრანტის „აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის ირანელი და ფრანგი ავტორები
მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ“ (№FR/269/1-10/14) ფარგლებში

მოამზადეს მარინა ალექსიძემ (თარგმანი, კომენტარები) და
გრიგოლ ბერაძემ (რედაქტირება, კომენტარები)

მირზა რეზა ხან არფა‘ ად-დოულე და მისი მოგონებები
მირზა რეზა ხანი, ცნობილი ლაყაბებით “დანეში”, “არფა‘ ად-დოულე”, “მო‘ინ ალ-ვეზარა”
და “პრინცი”, დაიბადა თავრიზში 1853 წელს (ზოგი მონაცემით - 1846 წელს). დაწყებითი
განათლების მიღების შემდეგ სწავლა განაგრძო ჯერ სტამბოლში და მერე თბილისში. აქ მას
ირანის გენერალური კონსული მირზა მაჰმუდ ხანი მფარველობდა და ჯერ კიდევ სწავლის
დასრულებამდე, 1878 წელს საკონსულოში დააწყებინა მუშაობა. მოკლე ხანში ის კონსულის
პირველი თანაშემწე გახდა. მირზა რეზა ხანი მონაწილეობდა რუსეთ-ირანის საზღვრის
სადემარკაციო კომისიის მუშაობაში. 1886 წელს ის გადაიყვანეს პეტერბურგში, სადაც ირანის
საელჩოს თარჯიმნად მუშაობდა. 1889 წელს თბილისში დაბრუნდა და 1894 წლამდე
გენერალური კონსული იყო.
1895 წელს მირზა რეზა ხანი რუსეთში ირანის ელჩად დაინიშნა. პარალელურად სხვადასხვა
დროს ეკავა უფლისწულ მოზაფარ ად-დინ მირზას მთავარი ადიუტანტის თანაშემწის, პირველი
სართიფის (ბრიგადის გენერალი) და ამირ თუმანის (დივიზიის მეთაური) თანამდებობები. 1899
წელს ხელმძღვანელობდა ირანის დელეგაციას ჰააგის სამშვიდობო კონფერენციაზე. 1901-1910
წლებში იყო ირანის სრულუფლებიანი ელჩი ოსმალეთში. 1910-1912 წლებში მონაკოში (მონტეკარლოში) ცხოვრობდა, შემდეგ ირანში დაბრუნდა და გახდა ჯერ იუსტიციის, შემდეგ სახალხო
განათლების მინისტრი. 1921-1926 წლებში მირზა რეზა ხანი იყო ირანის წარმომადგენელი ერთა
ლიგაში. სიცოცხლის ბოლო პერიოდში ხანგამოშვებით მონაკოში ცხოვრობდა. 1933 წელს იგი
წარადგინეს ნობელის პრემიაზე მშვიდობის დარგში. გარდაიცვალა 1937 წელს თეირანში.
გარდა დიპლომატიური და სამხედრო სამსახურისა, მნიშვნელოვანია მირზა რეზა ხანის
სამწერლობო მოღვაწეობაც: მის კალამს ეკუთვნის მემუარული თხზულება “პრინც არფა‘ს
მოგონებები”, ასევე ლექსების სამი კრებული და სამეცნიერო ტრაქტატი, რომელშიც ის არაბულსპარსული დამწერლობის რეფორმის საკუთარ გეგმას გადმოსცემს.
მირზა რეზა ხანი სამჯერ იყო დაქორწინებული. მეორე ცოლი ინგლისელი ლიუდმილა
(ლილი) ჯერვისი მან თბილისში გაიცნო. თბილისშივე დაიბადა მისი ვაჟი ჰასანი. მესამე ცოლს
ელზა მარია სესილია ლინდსბერგს, ფინელი მევიოლინეს ქალიშვილს, ის სკანდინავიაში გემით
მოგზაურობის დროს შეხვდა. ელზა მარიამ, რომელმაც გათხოვების შემდეგ ისლამი მიიღო და
დოულათ ხანუმი დაირქვა, მირზა რეზას ვაჟი ებრაჰიმი და ქალიშვილი ფატიმა გაუჩინა.
მირზა რეზა ხანის გატაცებას სახლების მშენებლობა წარმოადგენდა. საქართველოში მისი
თაოსნობით აშენდა სასტუმრო “ფირუზე” და სააგარაკე სახლი “დანეშაბადი” ბორჯომში, ასევე
“ალმასის სასახლე” თბილისში, გუდოვიჩის (ახლანდელი ჭონქაძის) ქუჩაზე. 1910 წელს მან
მონტე-კარლოში ააგო ექსტრავაგანტური არქიტექტურის სამსართულიანი სახლი “დანეშგაჰი”,
რომელსაც მოგვიანებით “ვილა ისფაჰანი” ეწოდა და ახლა “ირანის მუზეუმის” სახელით არის
ცნობილი. სახლის პირველ სართულზე მოწყობილ “მშვიდობის გალერეაში” სხვადასხვა ქვეყნის
ანტიკვარული ნივთები და უიშვიათესი წიგნები იყო თავმოყრილი. მირზა რეზა ხანის
თეირანის სახლში კი 1950-იანი წლებიდან ირანის კულტურის სამინისტროს საგამოფენო
დარბაზი იყო გახსნილი.
“პრინც არფა‘ს მოგონებები” მისი თბილისში ყოფნის პერიოდშივე ითარგმნა რუსულად და
ფრანგულად, მაგრამ ეს არის არა სრული ტექსტის, არამედ სხვადასხვა ეპიზოდების ნაკრების
თარგმანი და თბილისური პერიოდიდან მასში მხოლოდ ორი მცირე ეპიზოდი შევიდა.
აღნიშნული “მოგონებების” სრული სპარსული ტექსტი ორჯერ იქნა გამოცემული თეირანში
1975 და 1999 წლებში.
ბიბლიოგრაფია
ტექსტები და თარგმანები
Khāterāt-e Perens Arfa‘, be kūshesh-e ‘Alī Dehbāshī, Tehran, 1378/1999.
Īrān-e dīrūz, Khāterāt-e Perens Arfa‘, Tehran, 1345/1966 (agreTve: 1354/1975).
Muntakhabi Daniche de Mirza-Riza-Khan, Traduit par L. de Djervis, Tiflis, 1892.
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Memoires de Mirza-Riza-Khan, Daniche, Aide de camp general de Sa Majeste Imperiale Le Schah de

Perse, Tiflis, 1893.

Perles d’Orient, par le Prince Arfa-ud-Dovleh, Mirza Riza Khan Danich, ambassador de Perse à
Constantinople, Constantinople, 1904 (agreTve: Paris, 1905).
Poesie et Art Persans à Monaco (1910-1919), Monte Carlo, 1919.

Мемуары Мирза-Риза-Хана Даниш, Генерал-Адъютанта Его Величества Шаха Персидского,
Тифлис, 1894.
ლიტერატურა
მ. ალექსიძე, “მირზა რეზა ხან არფა‘ ად-დოულეს ალმასის სასახლე თბილისში”,
აღმოსავლეთმცოდნეობა, №2, თბილისი, 2013.
გ. ბერაძე, “ბორჯომის ფირუზე (სპარსული და არაბული წარწერები)”, 2012 (ჯერ
გამოქვეყნებული არ არის და ავტორის ნებართვით ხელნაწერით ვისარგებლეთ).
ნ. დემურიშვილი, მუსლიმური ხუროთმოძღვრული ძეგლები საქართველოში, თბილისი,
2010.
ი. კოშორიძე, საქართველო-ირანის კულტურულ ურთიერთობათა ისტორიიდან.
არქიტექტურა და სახვითი ხელოვნება, XVI-XIX საუკუნეები, თბილისი, 2011, 156-165.
Mohammad Ebrāhīm Bāstānī Pārīzī, “Az Marv tā Monāco”, Rāhnemā-ye Ketāb, Zamīme-ye
shomārehā-ye 10, 11 va 12-e jeld-e pānzdahom, Tehran, 1351/1972, 1-52.
‘Alī Dehbāshī, “Moqaddame”, wignSi: Khāterāt-e Perens Arfa‘,7-17.
Ahmad Khān Malek Sāsānī, Yādbūdhā-ye sefārat-e Estānbūl, Tehran, 1386/2007, 274-279.
Fāteme Mo‘ezzī, “Perens Arfa‘ ad-Doule”, Mo’assese-ye motāle‘āt-e tārīkh-e mo‘āser-e Īrān
(http://iichs.org/index.asp?id=495&doc_cat=7)
Mīrzā Mehdī Khān Momtahen ad-Doule Shaqāqī va Mīrzā Hāshem Khān, “Mīrzā Rezā Khān [Arfa‘
ad-Doule]”, Rejāl-e vezārat-e khāreje dar ‘asr-e Nāserī va Mozaffarī, be kūshesh-e Īraj Afshār, Tehran,
1365/1986, 105-107.
‘Abdollāh Mostoufī, Sharh-e zendegānī-ye man yā tārīkh-e ejtemā‘ī va edārī-ye doure-ye Qājārīye,
az saltanat-e Mozaffar ad-Dīn Shāh ta qarārdād-e Vosūq ad-Doule bā Englīs, j. 1, Tehran, 1384/2005,
208-212.
Sa‘īd Soltānī Moqaddam, “Khānedān-e Arfa‘”
(http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39787).
S. Vahīdnīyā, “Arfa‘ ad-Doule va khāne-ye Esfahān dar Orūpā”, Nashrīye-ye Dāneshkade-ye
adabīyāt-e Esfahān, Vol.1, No.1, Isfahan, 1343/1964, 158-178.
M. Alexidze, “Persians in Georgia (1801-1921)”, Journal of Persianate Studies, Vol.1, No.2, Brill:
Leiden & Boston, 2008, 255, 259.
H. Arfa, Under Five Shahs, Edinburgh, 1964 (agreTve: New York, 1965).
F. Diba, “Arfa: Gained in Translation”, Qajar Studies, Journal of the International Qajar Studies
Association, Vol.7, Rotterdam/Gronsveld/Santa Barbara/Tehran, 2007, 127-151.
F. Diba, “Tabriz in Monaco: More on Prince Arfa’s Villa”, The Iranian, 12 December 2003
(http://www.iranian.com/History/2003/December/Danesh/index.html).
M. M. Eskandari-Qajar, “Villa Danesh. Mystery solved: Prince Arfa’s house in Monte Carlo”, The
Iranian, 21 november, 2003 (http://www.iranian.com/EskandariQajar/2003/November/Arfa/).
I. Koshoridze, “Visual Images of Persian-Georgian Cultural Relations in the Turn of Eighteenth and
Nineteenth Centuries”, Qajar Art _ Provenance, Sources and Influences (International Seminar, June 512, 2005, Tbilisi, Georgia), Report, Tbilisi, 2005, 45-48.
Ali-Akbar Sa‘idi Sirjani, “Dāneš(1)”, Encyclopaedia Iranica, ed. by Ehsan Yarshater, 1993.
H. E. Lazard, Riòddá Khãan, D., Son altesse le prince Arfa-ud-Dovleh Mirza Riza Khan Danisch et
l'opinion publique, Arlon, Goetz, 1904.
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Дж. Гиунашвили, “О персидских надписях Боржомской Фирюзы”, Источниковедческие
разыскания, 1982, Тбилиси, 1985, 244-248.
О. Ильницкая, “Появление и развитие движения за реформирование письменности тюркомусульманских народов (втор. пол.XIX–нач.XX)”, Ученые записки Таврического национального
университета им. В.И. Вернадского, Серия “Исторические науки”, т. 23(62), №1, 2010, 68-75.
პრინც არფა‘ს მოგონებები
თავი 2
მოგზაურობა კავკასიასა და სტამბოლში
(1876)
...თბილისში ჩასვლისთანავე ყადის 1
ბინა უქირავეს განთქმული მირზა ფათჰალი
ახუნდოვის სახლში. ხუთი ოთახიდან ერთი სასტუმრო იყო, ერთი - კაბინეტი, ერთი - ყადის
საძინებელი, ერთი - ჩემი და ერთიც - მოლა რეზასი. ათი დღე ყადის მეურვეობის ქვეშ გავატარე.
თბილისში მცხოვრები ირანელები, როგორც ვაჭრები, ისე ხელოსნები, ძალიან თბილი ხალხია.
ქალაქში ორი ქარვასლაა: ხალათოვის 2 და მირზოევის 3. ირანელი ვაჭრები და ხელოსნები, ვისაც
ცოლ-შვილი არ ჰყავს, ამ ქარვასლებში ქირაობენ ოთახებს, სადაც თან ცხოვრობენ და თან
ვაჭრობენ. თბილისში დაახლოებით 10000 ირანელია, რომელთა უმეტესობა შავი მუშაა. აქაური
მეთუნეები ძირითადად სალმასის, დილმაყანის და ურმიას რაიონებიდან არიან, ფილაქნის
დამგებები კი - მარაღადან, თავრიზიდან, მარენდიდან და ხოიდან. თბილისელი დიდვაჭრები
არიან ჰაჯი მოჰამად ბაყერ რეზაიოვი, ჰაჯი ფათჰალი, მოჰამად აყა თოჯარბაში, ჰაჯი მეჰდი აყა
და ჰაჯი მოჰამად ებრაჰიმი. თბილისის ღირშესანიშნაობა ნომრებიანი აბანოებია, რომლებშიც
მინერალური წყალი მოდის. აყა მირ ფათაჰის ერთ-ერთი ვაჟი აყა მირ ნემათოლაჰი აქ
ცხოვრობს. ირანელები მას დიდი პატივისცემით ეპყრობიან და მიუხედავად იმისა, რომ
განათლება არა აქვს, თავიანთ წინამძღოლად თვლიან. ორი კვირის განმავლობაში ყადი
გულმოდგინედ მივლიდა. ერთი ერევნელი ვაჭარი ჩემი შორეული ნათესავი აღმოჩნდა. ჰაჯი
რაჰიმ აყა ერევანი, რომელიც ხალათოვის ქარვასლაში ცხოვრობდა, თავისი ხანდაზმული ასაკის
გამო, ირანელი და სხვა ვაჭრებისა წრეში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობდა და მას ყველანი
ჰაჯი რაჰიმ ამუს ეძახდნენ. ამ საწყალს საშინელი უბედურება დაატყდა თავს და სულ
სევდიანად გამოიყურებოდა. ეს პატივცემული კაცი ერევნელი ემიგრანტების წრიდან გახლდათ.
ორი კვირის თავზე სამგზავრო სამზადისს შევუდექი. ყადიმ ეს ამბავი რომ გაიგო,
სტამბოლში მიმავალ ჰაჯი აყა ყავყაზის დამამგზავრა. თბილისიდან ჯერ ფოთში უნდა
ჩავსულიყავით, რადგან იმ დროს რკინიგზა მხოლოდ ამ ქალაქამდე მიდიოდა. ყადიმ და მისმა
მეგობრებმა რკინიგზის სადგურზე გამაცილეს. ყადიმ ერთი ყარაბაღული სალოცავი ხალიჩა და
ერთი პატარა სამგზავრო სამოვარი მაჩუქა.
[ფოთში] მე და ჰაჯი აყამ გემის მესამე კლასის ბილეთები ავიღეთ. გემზე რომ ავედით,
ნაჩუქარი ხალიჩა გავშალე. პილიგრიმებმა ჩემი სამოვარით ისარგებლეს, ცეცხლი დაანთეს და
ჩაი მოადუღეს. რადგან მექაში მიდიოდნენ, არ უნდოდათ, რომ გემის სანოვაგე ეჭამათ, ამიტომ
იგულისხმება თბილისის ყადი ახუნდი ჰაჯი მოლა ბაბა.
ხალათოვის ქარვასლა აშენდა 1850-იან წლებში არქიტექტორ ა. სოკოლოვის პროექტით და ერთ-ერთი
უდიდესი იყო იმდროინდელ თბილისში. ის იდგა ვორონცოვის (ახლანდელი გორგასლის) ქუჩის
დასაწყისში და უკანა მხარეს მტკვარს გადაჰყურებდა.
3 იგულისხმება ივანე მირზოევი (გარდ. 1880 წ.) - ცნობილი თბილისელი კომერსანტი და მეწარმე,
სახლების მფლობელი. 1865 წლიდან მას ეკუთვნოდა სასტუმრო „კავკაზი“ იმდროინდელი ერივანსკის
მოედანზე. მირზოევის საცხოვრებელი სახლი ქალაქგარეთ იყო. ჩვეულებრივ, იქ პატიჟებდნენ ხოლმე
თბილისში ჩამოსულ საპატიო სტუმრებს. ამ სახლს ახსენებენ და აღწერენ როგორც აღმოსავლელი, ისე
დასავლელი მოგზაურები. ამერიკელი მოგზაური ჯ. კერტინი იხსენებს, რომ მას ქალაქგარეთ მირზოევის
სახლის წინ გაშლილ მდელოზე გაუმართეს სადილი აღმოსავლურ სტილში. სადილი დასრულდა
ცნობილი სპარსელი მომღერლების დასის კონცერტით და ფეიერვერკებით (J. Curtin, Memoirs, Madison,
1940, 283).
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ფოთში პური და ყველი მოემარაგებინათ. გარდა ამისა, თან ერთი ტომარა ჩირი, ნიგოზი,
ქიშმიში, საბზა და ფინიკიც ჰქონდათ და გზაში მეც მიმასპინძლდებოდნენ. ჩვენი საჭმელი სულ
ეს იყო და თანამგზავრები მეუბნებოდნენ, თქვენი სამოვარი რომ არა, გემზე ჩაისაც არ
დავლევდითო...
[სტამბოლში სასწავლებლად ჩასული მირზა რეზა ავად გახდა. ექიმებმა ავადმყოფობის
მიზეზად იქაური კლიმატი მიიჩნიეს და იგი იძულებული გახდა, სტამბოლი დაეტოვებინა].
[თბილისში სწავლის წლები]
(1876)
[სტამბოლიდან] დაუძლურებული გამოვემგზავრე. თბილისში ჩავედი თუ არა, ჩემი
დაბრუნების ამბავი ყადის შევატყობინე. დამხვდა, თავის სახლში წამიყვანა და რუსეთის
სახელმწიფო საავადმყოფოს მთავარ ექიმს, რომელიც წარმოშობით გერმანელი იყო, ჩემი
მკურნალობა სთხოვა. თბილისის ჰავამ ჩემზე სასიკეთოდ იმოქმედა და რამდენიმე Dდღეში
გამოვმჯობინდი. როცა სტამბოლის თავგადასავლები და ფრანგულისა და ინგლისურის
სწავლის ამბავი ყადის ვუამბე, მითხრა: “ვერ დავუშვებ, რომ თავრიზში დაბრუნდეთ. თუ
სტამბოლში ბერძენი დალალის ვაჟი ნიკოლასი დაგეხმარათ, აქ მე გაგიწევთ თანადგომას.
რუსეთის ხელისუფლებამ თბილისში მუსლიმებისთვის ორი სასწავლებელი გახსნა: ერთი
შიიტებისთვის და მეორე სუნიტებისთვის. მათი პროგრამა Pროგრამ შეიცავს სპარსულ ენასა და
ლიტერატურას და არაბულის დაწყებით კურსს, რომელიც სპარსული ლიტერატურის
შესასწავლად არის აუცილებელი. პროგრამის ძირითადი საგნებია რუსული ენის სინტაქსი და
მორფოლოგია, რუსული ლიტერატურა, გეოგრაფია, არითმეტიკა, მსოფლიო ისტორია და
ფიზიკის წანამძღვრები. რადგან თქვენ სპარსული და არაბული არ გჭირდებათ, რუსულს სულ
ცოტა ხანში ისწავლით. მართალია, თქვენი ასაკი დაწყებითი კლასის ბავშვების ასაკს არ
შეეფერება, მაგრამ სკოლის უფროსი შეიხ ალ-ესლამია, რომლის რეკომენდაციითაც მე აქ
დამნიშნეს და რადგან ჩემდამი ძალიან კეთილგანწყობილია, დარწმუნებული ვარ, რომ
გამონაკლისის სახით მიგიღებთ”.
ამგვარად, სტამბოლიდან ჩამოტანილი მთელი საქონელი რეზაიოვის დახმარებით
თავრიზში ჰაჯი რეზა აყას ვაჟს ჰაჯი მოჰამად თაყის გავუგზავნე, თავად კი რუსულ სკოლაში
დავიწყე სწავლა. ვცხოვრობდი ისევ მირზა ფათჰალი ახუნდოვის სახლში, სადაც ყოველ
საღამოს თბილისის მუსლიმი დიდგვაროვნები იკრიბებოდნენ. ახუნდოვი კავკასიის
მეფისნაცვლისა და სამხედრო მაღალჩინოსნების რუსული ენის თარჯიმანი იყო. მან გვარად
ახუნდოვი აირჩია 4 და, რადგან თბილისში უამრავი სპარსული და თურქული წერილი
მოდიოდა, თავისი ძმისშვილი მირზა მოსტაფა ახუნდოვი თანაშემწედ აიყვანა. მირზა
ფათჰალიმ სპარსული და არაბული ენები, ამ ქვეყნების ლიტერატურა და ასევე რუსული ენა
სრულყოფილად იცოდა, თუმცა არაბები არ უყვარდა და მათდამი უცნაურ ანტიპატიას
გრძნობდა. ყოველთვის, როცა ირანისა და არაბეთის ისტორიაზე იწყებდა ლაპარაკს,
ფირდოუსის ამ ლექსს ამბობდა:
“აქლემისა და ნიანგის რძის სმისგან
არაბების საქმე იქამდე მივიდა,
რომ მეფეთა ტახტი მოინდომეს,
ფუი, შენ, ბედისწერის ჩარხო, ფუი.”
ის ხშირად ქილიკობდა ყურანის ისტორიებზე, განსაკუთრებით - მუჰამედისა და მოსეს
შეხვედრისა და ზულკარნაინის 5 ამბებზე. ერთ საღამოს მე და ყადი მოთმინებიდან ისე
მირზა ფათჰალიმ თავისი სახელი ახუნდზადე რუსულ ყაიდაზე ახუნდოვად გადაიკეთა.
ზულკარნაინი (სიტყვ. “ორრქიანი”) მეტსახელია ყურანის პერსონაჟისა, რომელსაც ალაჰმა უდიდესი
ძალაუფლება უბოძა და აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დასაპყრობად გაგზავნა. აღმოსავლეთში, იქ,
სადაც მზე ამოდის, მან ააგო ზღუდე და დაიცვა იქაური მოსახლეობა იაჯუჯისა და მაჯუჯისგან,
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გამოგვიყვანა, რომ ბოლოს ვეღარ მოვითმინე და ვუთხარი: “ჩემი მოკრძალებული აზრით, ის,
რომ ზულკარნაინის ამბავი ისტორიულ სინამდვილეს არ შეესაბამება, ეს თავად წმინდა
ყურანში წერია. იოსების სურაში ხომ ნაბრძანებია: “და ჩვენ გიამბობთ შენ საუკეთესო იგავთ”
[12:3] 6. იგავი ლეგენდას ნიშნავს, ასე რომ თავად ყურანი ამბობს, რომ ეს ამბავი ზღაპარია.
არაბები მიდიოდნენ წინასწარმეტყველთან და სთხოვდნენ, მუჰამედ, ზღაპარი გვიამბეო და
ისიც მათი გემოვნების შესაბამის ამბებს უყვებოდა”. ჩემი ნათქვამი ძალიან არ მოეწონა და
ვიგრძენი, რომ თუ მანამდე ჩემდამი კარგად იყო განწყობილი, იმ საღამოს მთელი
კეთილგანწყობა გაუქრა. ახუნდოვი წინააღმდეგობას მიუჩვეველი იყო, რადგან მასთან საღამოს
შეკრებებზე მისულები მის ნებისმიერ სიტყვას ეთანხმებოდნენ. მაგრამ ზრდილობიანი კაცი იყო
და ყოველთვის, როცა ყადის პატიჟებდა, არც მე მივიწყებდა, რადგან მასთან ერთად
ვცხოვრობდი. მეც სიამოვნებით მივდიოდი, ვინაიდან თუ არ ჩავთვლით რელიგიურ თემებზე
კამათს, სხვა მხრივ ის ძალიან სასიამოვნო მოსაუბრე იყო: გვიყვებოდა ყარაბაღის, შირვანის და
შაქის მოსახლეობის ზნე-ჩვეულებებზე, რაც ჩემთვის სიახლე იყო. ანბანის შეცვლის იდეა
პირველს მე გამანდო, თუმცა მე თვითონ ანბანის ნაკლოვანებებს ვერ ვაცნობიერებდი. როგორც
კი ამ თემაზე ჩამოვარდებოდა ლაპარაკი, მზად ჰქონდა რამდენიმე სიტყვა, რომლის წაკითხვაც
სხვადასხვანაირად შეიძლებოდა 7. პირველი სიტყვა ჰსნ იყო. მსმენელებს წინ უდებდა და
ეკითხებოდა: აბა, რა წერიაო? თუ ვინმე “ჰასან”-ს წაიკითხავდა, ეტყოდა, “ჰასან” კი არა “ჰოსნ”
არისო, თუ ვინმე “ჰოსნ”-ს წაიკითხავდა, ეტყოდა, რატომ “ჰოსნ”, “ჰესნ” არისო. თავისი დროის
მოლები ისეთ უვიცებად და უბირებად მიაჩნდა, რომ მეტი არ შეიძლება. სულ იმას იმეორებდა,
დაწყებითი სკოლის შვიდი წლის ბავშვებმა მეტი იციან მსოფლიო ისტორიასა და გეოგრაფიაში,
ვიდრე მოჯთაჰედებმაო. მე ერევანში შოქრ ხანის ვაჟებთან შეხვედრა გამახსენდა და
სირცხვილით დავიწვი 8. ახუნდოვს მსოფლიო რუკა ჰქონდა, ხალხს აჩვენებდა და ეუბნებოდა:
აბა, ჯაბალყა და ჯაბალსა 9 მიპოვეთო. მირზა ფათჰალიმ კავკასიურ თურქულ ენაზე დაწერა
რამდენიმე კომედიის ჩომედიე წიგნი, რომლებიც თეატრში იდგმებოდა. მათგან ყველაზე
ცნობილი დოქტორი ჟორდანი10 და ხან სარაბი 11 იყო. ამ წარმოდგენებზე ხალხი სიცილით
იხოცებოდა, თუმცა ეს წიგნები სრულიად ამორალური იყო და ძირითადად ქალების ჰეჯაბის
წინააღმდეგ ილაშქრებდა. ახუნდოვს ერთი ქალიშვილი ჰყავდა, რომელიც ბაჰმან მირზას ვაჟს
ხან ბაბა ხანს მიათხოვა. ის თავის ქალიშვილს ნებას რთავდა, რომ მას რუსი ქალებივით
თავდაუხურავს ევლო იმ დროს, როცა სხვა მუსლიმი ქალები ჰეჯაბს ატარებდნენ. თბილისელ
მუსლიმებს, რომლებიც ფანატიკურად მორწმუნეები იყვნენ, მირზა ფათჰალი თავისუფალი
აზრებისა და ქალიშვილის თავშიშველა სიარულის გამო არ უყვარდათ. თავად ახუნდოვისგან
გამიგია, რომ ქუჩაში შემხვედრები მას თვალს არიდებდნენ. სინამდვილეში კი ის ძალიან
გულჩვილი კაცი გახლდათ. ერთი ინსპექტორი ჰყავდა, რომელსაც, როცა სტუმრები არ იყვნენ,
უფლებას აძლევდა, რომ მასთან ერთად ეჭამა. ამ ინსპექტორისგან გამიგია, რომ მირზა
რომლებიც დედამიწაზე ბიწიერებას ავრცელებდნენ (ისლამი, ენციკლოპედიური ცნობარი, თბილისი,
1999, 67).
6 ყურანი, არაბულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთო გ. ლობჟანიძემ, თბილისი,
2006.
7
სპარსულში მოკლე ხმოვნები არ იწერება, ამიტომ თანხმოვნების ერთიდაიგივე კომბინაცია
სხვადასხვანაირად შეიძლება წაიკითხოს იმისდა მიხედვით, თუ როგორ გახმოვანდება ისინი.
8 შოქრ ხანი ერევნის ყადი იყო. მირზა რეზა ხანი მას ერევანში ყოფნის დროს ესტუმრა და მის ვაჟებთან
საუბარში გეოგრაფიის უცოდინრობა გამოამჟღავნა.
9 ლეგენდარული ქალაქები, რომლებიც ძველ წყაროებში მოიხსენიება და რომელთა ისტორიულობა
მეცნიერთათვის საკამათოა: ნაწილი მათ მითოტოპონიმებად მიიჩნევს, ნაწილი კი ცდილობს მათი
სავარაუდო ადგილსამყოფელი
დაადგინოს.
გადმოცემებით,
ჯაბალყა დედამიწის სფეროს
აღმოსავლეთით იყო, ჯაბალსა კი - დასავლეთით, ზოგიერთი ავტორი ამ ქალაქებს მეშვიდე გეოგრაფიულ
რეგიონს (ჩინეთი და ინდოჩინეთი) მიაკუთვნებს.
10 ახუნდოვის ამ კომედიის სრული სახელია “ბოტანიკოსი მუსიე ჟორდანი და სახელგანთქმული
ჯადოქარი დერვიში მასთალიშაჰი”.
11 სავარაუდოდ, იგულისხმება კომედია “ლენქორანის ხანის ვეზირი”.
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ფათჰალის იქაური გაჭირვებული მუსლიმების სია ჰქონდა და პარასკეობით და მუსლიმურ
დღესასწაულებზე მათთან ჩუმად დახმარებას ატანდა, თან უკრძალავდა, რომ მათი სახელები
ვინმესთვის ეთქვა.
მთელი კავკასიის შეიხ ალ-ესლამი ახუნდი მოლა აჰმადი ბრძანდებოდა. ის სალიანიდან იყო
და განათლება სალიანსა და ყარაბაღში ჰქონდა მიღებული. ირანსა და საზღვარგარეთის სხვა
ქვეყნებში ნამყოფი არ იყო, მაგრამ ბიბლიოთეკაში ირანის, თურქესტანის და ოსმალეთის
ისტორიის თითქმის ყველა წიგნი შეეკრიბა. სპარსული ენა და ლიტერატურა და,
განსაკუთრებით, ოსმალური თურქული მშვენივრად იცოდა. ყოველ საღამოს თავის სახლში
აწყობდა შეკრებებს, რომლებზეც სტუმრებს რომელიმე სულთნის ან გამოჩენილი სწავლულის
ისტორიებს უყვებოდა. საოცარი მეხსიერება ჰქონდა: ადამიანებისა და ადგილების სახელებს
ერთი მოსმენით იმახსოვრებდა და მერე სხვებს უამბობდა. თბილისელი ბეგები და
წარჩინებულები მის შეკრებებს მირზა ფათჰალის შეკრებებს ამჯობინებდნენ. რადგან იმ დროს
თეატრებსა და კომედიებზე სიარული მიღებული არ იყო, თბილისელი მუსლიმები თეატრის,
კომედიის და კონცერტის ნაცვლად ან მირზა ფათჰალისთან, ან შეიხ ალ-ესლამთან
იკრიბებოდნენ. შეიხ ალ-ესლამი სტუმრებს სასაცილო ამბებითა და იგავებით ართობდა, თუმცა
მიუხედავად მთხრობელის დიდი მცდელობისა, არავინ იცინოდა. მე მისი ისტორიები ძალიან
მომწონდა და სხვებზე მეტს ვიცინოდი, ამიტომ ჩემდამი კეთილგანწყობილი იყო.
მაგალითისთვის მოვიტან მის ერთ-ერთ ხუმრობას, რომელიც ერთ დღეს მინბარიდან
წარმოთქვა: “ბატონებო, გუშინ ყადირის დღესასწაული 12 იყო და ხალხი ჩემთან მოდიოდა.
ვხედავ, 30 წლის კაცი და 17 წლის ახალგაზრდა მოვიდნენ. კაცმა დღესასწაული მომილოცა და
მთხოვა: აყა, მე და ამ ბიჭს შეკავშირების რიტუალი ჩაგვიტარეთ. აღშფოთებულმა ვუთხარი: შენ
ჩემზე გითხრეს, რომ შუამავალი ვარ, მაგრამ მე კაცსა და ქალს შორის ვშუამავლობ და მათ
ვაქორწინებ და არა კაცებს. წადი, დაიკარგე, შე ღორო!” ერთ დღესაც მინბარიდან გამოაცხადა:
“ბატონებო, მე მკვლელი ვარ. გუშინწინ მზის ჩასვლისთვის ჩემთან მოვიდა მექუდე მაშჰადი
აჰმადი და მომიტანა ქუდი, რომელიც ექვსი თვის წინ შევუკვეთე. ისეთი ვიწრო გამოდგა, რომ
ძლივს დავიხურე, ვიგრძენი, რომ სული მეხუთებოდა და სასწრაფოდ ფასი ვკითხე. მიპასუხა:
ათი მანეთი. დაუყოვნებლივ მივეცი, რომ წასულიყო და იმ ვიწრო ქუდისგან
განვთავისუფლებულიყავი. წავიდა თუ არა, მსახურს დავუძახე, მაკრატელი მოვატანინე და
ვთხოვე, ქუდის მოხდაში დამხმარებოდა. ორივე ხელით ძლივს მომხადა და მომცა. მაკრატლით
ქუდის გვერდები ჩავჭერი, თავზე დავიხურე და წარბებამდე ჩამოვიწიე. თავისუფლად
დამეხურა და შვებით ამოვისუნთქე. მეორე დღეს გამთენიისას რიტუალურ განბანვას
ვასრულებდი, რომ კარზე კაკუნი შემომესმა. ზღურბლთან მივედი და შევიტყვე, რომ
მიცვალებულისთვის ნამაზის წასაკითხად მიბარებდნენ. ვიკითხე, ვინ გარდაიცვალა-მეთქი და
მიპასუხეს, მექუდე მაშჰადი აჰმადიო. ეს საცოდავი თურმე წინა ღამეს დარდით მომკვდარიყო,
რადგან იმ ალიაქოთში 30 მანეთიან ქუდში 10 მანეთი გამომართვა. ასე რომ, მე მისი მკვლელი ვარ”.
თბილისელი დიდგვაროვანი ბეგები ცხოვრობდნენ მუსლიმურ უბანში, რომელსაც
ვორონცოვის ქუჩა ერქვა 13. მათ შორის იყვნენ გენერალი ესრაფილბეგოვი, აყა ბეგ აგალაროვი,
ალაჰიარ ბეგი, ბეგ აყა და ქუჩექ აყა.
ერთ დღეს მე და ყადიმ მოვინახულეთ აბას ყოლი ხანის ვაჟები, რომლებიც მადამ
სტასულევიჩის პანსიონში ცხოვრობდნენ. ყადიმ მადამს ჩემი თავი წარუდგინა და უამბო, რომ
სტამბოლში ფრანგულსა და ინგლისურ ენებს ვსწავლობდი, აქ კი რუსულს ვეუფლებოდი.
მადამი ფრანგულად გამომელაპარაკა და მითხრა: “ჩემი პანსიონი სადღეღამისოა, მოწაფეები აქ
მთელ დროს ატარებენ და, სხვა სკოლებისგან განსხვავებით, არდადეგები არა აქვთ. ამიტომ
შეგიძლიათ, საჯარო სკოლების დასვენების პერიოდში აქ ენის პრაქტიკა გაიაროთ და მე და ჩემს
მოწაფეებს გვესაუბროთ. თქვენ ფრანგული არ დაგავიწყდებათ და მოწაფეებიც სარგებელს
ნახავენ”.
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რელიგიური დღესასწაული ხალიფა ალის მუჰამედის მემკვიდრედ გამოცხადებასთან დაკავშირებით.
ახლანდელი გორგასლის ქუჩა.
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სტასულევიჩის პანსიონში გატარებული დროიდან ორი შემთხვევა დამამახსოვრდა და
მოგიყვებით. ერთ დღეს მადამის არყოფნაში ბიჭები და გოგოები დარბაზში ვიყავით
შეკრებილი, რომ უცებ ერთი მოწაფე შემოვიდა და დამიძახა: “რეზა, წამოდი, წამოდი, თქვენი
წინასწარმეტყველი მოვიდა და გეძახის!” ვუთხარი: “რა სისულელეებს ლაპარაკობ, ჩვენს
წინასწარმეტყველს აქ რა უნდა?” მაგრამ ჩამაცივდა და დაიფიცა, მართალს გეუბნებიო. ეზოში
გავედი და დავინახე: აივნის ქვეშ გაცვეთილ ჩალმებსა და ძველ სამოსში გამოწყობილი სამი
სეიდი იდგა, თითოეულს თავისი სიმაღლის ჯოხი ეჭირა და დამტვრეული რუსულით
მათხოვრობდა: “რადი ხრისტა დავაი”, ღვთის გულისთვის რამე მოგვეცით. ამ უზნეო ბავშვებმა
წყლის ბიდონიდან და ნაცრიანი აქანდაზიდან, რომლებიც ახალი ავსებული იყო, მათ ქუდში
წყალი ჩაუსხეს და ნაცარი ჩაუყარეს, თან ეუბნებოდნენ, ქრისტეს გულისთვის აი, ეს აიღეთო.
უსირცხვილო სეიდები კი იმის მაგივრად, რომ შეურაცხყოფა სწყენოდათ, იცინოდნენ და ისევ
მათხოვრობდნენ. თავი ვეღარ შევიკავე და ვუთხარი: “ეი, თქვე უთავმოყვარეებო, მუსლიმებსა
და სეიდებს რატომ არცხვენთ? წადით და სხვა ირანელებივით შავ მუშებად იმუშავეთ, რომ ასეთ
დამცირებულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ”. როცა დაინახეს, რომ აზერბაიჯანულად
ვლაპარაკობდი და მუსლიმი ვიყავი, იმის მაგივრად, რომ შერცხვენოდათ, ლანძღვა დამიწყეს
და მითხრეს: “თქვენ, მუსლიმებს, ჩვენთვის წინაპრების ქონება რომ დაგებრუნებინათ, ასეთ
დამცირებულ მდგომარეობაში აღარ გვნახავდი”. როცა ბავშვებმა დაინახეს, რომ სეიდები არ
მიდიოდნენ და თან მე მეჩხუბებოდნენ, დარაჯს დაუძახეს. დარაჯი მოვიდა და ისინი ეზოდან
გაყარა. მე კი იქვე ჩემს თავს პირობა მივეცი, რომ როდესაც თბილისში ვიმსახურებდი, ამგვარ
ვაი-სეიდებს ნებას არ მივცემდი, რომ ასეთი სამარცხვინო საქმეები ჩაედინათ. სხვათა შორის,
მსგავსი ინციდენტის შესახებ მირზა ფათჰალისგანაც მქონდა მოსმენილი. თურმე, ერთ დღეს
ორი ასეთი სეიდი კავკასიის მეფისნაცვლის დიდი თავადი მიხეილის სასახლესთან მივიდა.
მისი აღმატებულება ის იყო კალიასკაში ჯდებოდა, რომ ამ არაკაცებმა თაყვანი სცეს და
ყვირილი დაიწყეს, თქვენთან სათხოვარი გვაქვსო. მეფისნაცვალი გაჩერდა, ისინი თავისთან
იხმო და ჰკითხა: “რა სათხოვარი გაქვთ?” მათ დამტვრეული რუსულით უპასუხეს, რომ
წინაპრების ქონებას ითხოვდნენ. დიდი თავადი მათ ნათქვამს ვერ მიხვდა, ეგონა, რომ ამ ხალხს
მამების დანატოვარი ქონება პოლიციამ ჩამოართვა და არ უბრუნებს. ბრძანა, მათთვის
თანადგომა გაეწიათ და კარგად გაერკვიათ, რას ითხოვდნენ. სასახლეში დაბრუნებულმა
მეფისნაცვალმა მირზა ფათჰალი და სეიდები თავისთან დაიბარა და ჰკითხა: “წინაპრების
ქონებას ვინ არ გიბრუნებთ?” მათ უტიფრად უპასუხეს: “ჩვენი წინაპრების ქონება თქვენ გაქვთ”.
ამ სიტყვებმა მეფისნაცვალი ისე გააკვირვა და გააბრაზა, რომ ბრძანა, სეიდები საგიჟეთში
წაეყვანათ, რადგან გიჟებად ჩათვალა. მას შემდეგ მირზა ფათჰალის მათ შესახებ არაფერი
სმენოდა. როგორც ჩანს, საგიჟეთში იმდენ ხანს დაჰყვეს, რომ იქვე დაიხოცნენ.
ახლა მადამის პანსიონში მომხდარ მეორე შემთხვევას მოგიყვებით: იქ მოსწავლე გოგობიჭებიდან უმეტესობა სომეხი იყო. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ერთმა გოგონამ ამითვალისწუნა და
ფრანგულად ხმას არ მცემდა. მოწაფეებს სახლებიდან კანფეტები და ნამცხვრები მოჰქონდათ
ხოლმე და თანაკლასელებს უნაწილებდნენ. ერთ დღეს ერთმა ბიჭმა, სახელად ალიხანოვმა,
სახლიდან კანფეტები და ტკბილეულობა მოიტანა და მეც მიწილადა. იმ გოგომ უთხრა: “ამ
თათარს ტკბილეულობას რატომ აძლევ, არ გენანება?” ალიხანოვი შეეპასუხა: “იმიტომ ვაძლევ,
რომ ოდესმე, როცა ის თბილისის კონსული გახდება და შაჰის დაბადების დღის ზეიმს
მოაწყობს, მეც დამპატიჟებს და გამიმასპინძლდება”. მართლაც, როცა განგების ნებით თბილისში
გენერალური კონსულის რანგში დავბრუნდი, ჩემ მიერ გამართულ პირველსავე ბრწყინვალე
წვეულებაზე ალიხანოვი და მისი მშობლები მოვიწვიე. ვახშამზე ეს ამბავი სტუმრებს თავად
ალიხანოვმა უამბო.
თბილისში სწავლის პერიოდში ხშირი იყო შემთხვევები, როცა მათემატიკის (არითმეტიკის
გაკვეთილი) დავალება მასწავლებლისთვის სადილის მერე უნდა ჩამებარებინა და ამიტომ
ყადისთან სადილად წასვლას ვერ ვასწრებდი. ასეთ დღეებში ხუთ კაპიკად შავ პურს
ვყიდულობდი და, რადგან ჩემი სკოლა ზედ მტკვრის პირას იდგა, სამეცადინოდ მდინარეზე
მივდიოდი. იქ თან დავალებას ვაკეთებდი და თან შავ პურს ვჭამდი და მტკვრის წყალს
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ვაყოლებდი. სწორედ მაშინ, როცა ხელმოკლედ ვიყავი, ერთ კვირა დღეს ჰაჯი მოლა მოჰამად
ალიმ, შემდგომში მოლა მოჰამად ალი ხანმა, რომელიც შეიხ ალ-ესლამის სახლის ხშირი
სტუმარი იყო და ძალიან ხუმარა კაცი გახლდათ, მთელი დღით სტუმრად დამპატიჟა. რადგან
ვიცოდი, რომ ისიც ჩემსავით ჯიბეგაფხეკილი იყო, მიპატიჟება არ მივიღე. რაც უფრო
მაცივდებოდა, მით უფრო მტკიცედ ვიდექი უარზე, მაგრამ ბოლოს მაინც დამითანხმა. ყადის
სახლიდან გამოვედით, ცოტა ფეხით გავიარეთ და ცარიელი დროშკა დავინახეთ. მოჰამად ალიმ
დროშკა გააჩერა, შიგ ჩავსხედით და მეეტლეს უბრძანა, რომ მოჯთაჰედის ბაღში წავეყვანეთ.
ბაღის სიახლოვეს რესტორნის მოპირდაპირე მხარეს დროშკიდან ჩამოვედით. ჩემმა
მასპინძელმა მბრძანებლურად შემომხედა და მითხრა: “მეეტლეს ფული მიეცი”. ცხადია, მივეცი
და რესტორანში შევედით. მოჰამად ალიმ ოფიციანტებს დაუძახა და საჭმელი და სასმელი
შეუკვეთა. რაღაც უცნაურ ხასიათზე იყო, ხუმრობდა და ვიცინოდით. როცა ანგარიში მოიტანეს,
ღიმილით მითხრა: “გადაიხადე და მერე გავსწორდებით”. ღმერთმა მიშველა, რომ ჯიბეში
რამდენიმე მანეთი მედო. რესტორნის დანახარჯი რომ გადავიხადე, მითხრა: “ახლა ბაღში
გაგასეირნებთ, გაჩვენებთ, იქაურობა რა ლამაზია”. ბაღს რამდენიმე წრე დავარტყით და
დაღლილები ისევ რესტორანთან გამოვედით. სწორედ ამ დროს ერთი კაცი დროშკიდან
გადმოვიდა და მეეტლეს გაუსწორდა. მოლა მოჰამად ალიმ მეეტლეს უბრძანა, რომ ანატომიური
მუზეუმის კარავთან წავეყვანეთ. დროშკა გაჩერდა მეფისნაცვალის სასახლის წინ, სადაც კარავი
იყო გაშლილი. შესასვლელთან ერთი კაცი იდგა და ბილეთებს ჰყიდდა. მას შემდეგ, რაც
დროშკის ფული ისევ მე გადავიხადე, ბილეთების გამყიდველთან მივედით და ფასი ვიკითხეთ.
გვითხრა, რომ გამოფენა ახალგაზრდების ჭკუის სასწავლებლად იყო მოწყობილი, რათა ისინი
ცუდ საქმეებს მორიდებოდნენ და ამიტომ შესვლა ხუთი კაპიკი ღირდა. ორი ბილეთი ავიღე და
ის იყო, ფული უნდა გადამეხადა, რომ ჰაჯი მოლა მოჰამადმა უხეშად გამაჩერა და მითხრა:
“უნამუსო ხომ არ გგონივარ, რომ ბილეთი აგაღებინო. შენ რა, დაგავიწყდა, რომ ჩემი სტუმარი
ხარ?” სასწრაფოდ გადაიხადა 10 კაპიკი და კარავში შევედით. რას ვხედავთ! ერთ მწკრივში
აწყვია ცვილისგან გაკეთებული მამაკაცის სასქესო ორგანოები, რომელთაც სხვადასხვა
დაავადებები სჭირთ, მეორე მწკრივში კი, იმავე პრინციპით, - ქალის. დამთვალიერებლებს
ექსპონატებს აჩვენებდნენ და შესაბამის განმარტებებსაც აძლევდნენ. გარეთ გამოვედით. რადგან
ყადის სახლი ახლოს იყო, ჰაჯი მოლა მოჰამადმა შემომთავაზა: მოდი, ნუღარ დავიხარჯებით და
ფეხით წავიდეთო. სახლში რომ მივედი, ყადის ყველაფერი დაწვრილებით ვუამბე. მითხრა: “ამ
საღამოს შეიხ ალ-ესლამთან წავიდეთ და ეს ამბავი ყველას თანდასწრებით მოყევი”. განგების
ნებით, შეიხ ალ-ესლამთან ჰაჯი მოლა მოჰამადიც იყო. ყადიმ მაიძულა, დამსწრეებისთვის,
რომელთა შორის ბეგებიც იყვნენ, იმ დღის თავგადასავალი მეამბნა. იმის მაგივრად რომ
შერცხვენოდა, მოჰამად ალი სხვებზე მეტს იცინოდა. ღმერთმა დამიფარა, რომ იმ დღეს
მხოლოდ ათი კაპიკი დახარჯა, რადგან წლების მერე, თბილისში ჩემი გენერალური
კონსულობის დროს, ამ თანხის სანაცვლოდ ათასჯერ მეტი გამომართვა.
თბილისში სწავლის ორი წლის განმავლობაში სხვა ისეთი არაფერი მომხდარა, რომ
აღსაწერად ღირდეს. სკოლაში ჩემი სპარსულისა და არაბულის მასწავლებელი მოლა აბდ ალესლამი იყო, რომელიც შემდგომ კავკასიის შეიხ ალ-ესლამი გახდა, ხოლო რუსული ენის - მუსიე
კარაბაშოვი. ორივე ძალიან თბილად მექცეოდა.
თავი 3
სახელმწიფო სამსახურის დაწყება
[1878-1882]
სკოლის დამთავრებამდე და ატესტატის აღებამდე ორი თვე მრჩებოდა, რომ ერთ დღეს აწ
განსვენებულმა მირზა მაჰმუდ ხანმა, რომელიც შემდგომ ალა ალ-მოლქი გახდა, ყადისთან
ფარაში ალი გამოგზავნა, რომელმაც მითხრა, რომ გენერალური კონსული მიბარებდა. მის
აღმატებულებას ვიცნობდი და მან ჩემი სწავლის შესახებ იცოდა: ერთხელ ყადიმ საკონსულოში
წამიყვანა და მას ჩემი თავი წარუდგინა. იმ დღის მერე, მირზა მაჰმუდ ხანის მიწვევით, ყოველ
კვირა დღეს საკონსულოში სადილად დავდიოდით და თუ რომელიმე კვირას გავაცდენდით,
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ხელმეორედ გვპატიჟებდა. მარტო ჩემი მიწვევა ყადის გაუკვირდა. გავიფიქრე, ნეტა რა მოხდამეთქი და მიზეზი ფარაშ ალის ვკითხე, მაგრამ არ იცოდა. მითხრა: “მე მხოლოდ ნაბრძანები
მაქვს, რომ საკონსულოში მიგიყვანოთ”. ფარაშ ალის გავყევი და გენერალურ კონსულს ვეახლე.
მითხრა: “ერთი გაუთვალისწინებელი შემთხვევა მოხდა, რომელიც შეიძლება თქვენთვის
სასიკეთოდ შემობრუნდეს”. ვუპასუხე: “თუ მაღალი ღმერთი ინებებს”. მითხრა: “საქმე ისაა, რომ
რამდენიმე დღეში მისი უდიდებულესობა ნასერ ად-დინ შაჰი ევროპაში თავის მეორე
მოგზაურობაში მიემგზავრება და ჯულფასა და ერევნის მერე თბილისსაც ეწვევა. სადრ ა‘ზამმა
ჰაჯი მირზა ჰოსეინ ხან სეფაჰსალარმა თავის გერს ასტრახანის გენერალურ კონსულს მირზა
აჰმად ხანს მისწერა, რომ ის თავის თარჯიმან მირზა თაყი ხანთან ერთად თბილისში
ჩამოსულიყო და მეც ტელეგრამა გამომიგზავნა, რომ ჩემი თარჯიმნის მირზა მა‘სუმ ხანის
თანხლებით მისი უდიდებულესობის დასახვედრად ჯულფაში წავსულიყავი. მაგრამ მირზა
მა‘სუმ ხანი რამდენიმე დღეა, რაც ავად არის. გუშინ საღამოს ციებ-ცხელების შეტევა დაემართა
და თავის მსახურს მარიამს, რომელიც წარმოშობით სომეხია, ქინაქინას აბები სთხოვა. მარიამმა
ქინაქინას ნაცვლად ვერცხლისწყლის აბები მისცა, რადგან ორივე ერთნაირ ბოთლში იდო.
მირზა მა‘სუმ ხანმა, ჩქარა რომ მორჩენილიყო, ორის მაგივრად ოთხი აბი დალია. ამ დროს
მირზა თაყი ხანი, რომელიც მირზა მა‘სუმ ხანის სტუმარი იყო, სეირნობიდან დაბრუნდა და
ავადმყოფის ოთახში შევიდა. წამლის ბოთლი რომ დაინახა, ჰკითხა: ეს რა არისო? მირზა მა‘სუმ
ხანმა უპასუხა: შეუძლოდ ვარ და, რადგან ხვალ დილით აუცილებლად უნდა გავემგზავრო,
ქინაქინას აბები დავლიეო. მირზა თაყი ხანმა თქვა, მეც შეუძლოდ ვარო და იმანაც ოთხი აბი
ვერცხლისწყალი დალია. შუაღამისას ორივეს საშინლად ასტკივდა ყელი და კაცი გაგზავნეს
სახელმწიფო საავადმყოფოს უფროსთან, რომელიც საკონსულოს მეზობლად ცხოვრობდა.
ექიმმა ავადმყოფები მოინახულა, მერე წამლის ბოთლი გასინჯა და თქვა: ეშმაკმა დალახვროს,
ვერცხლისწყლის აბები დაგილევიათ, დაუყოვნებლივ საავადმყოფოში უნდა წაგიყვანოთო.
ახლა ორივე მძიმე მდგომარეობაშია და საავადმყოფოში სძინავთ, ჩვენ კი დღეს საღამოს ან ხვალ
დილით უნდა გავემგზავროთ, თარჯიმანი კი არა გვყავს, ამიტომ თქვენ უნდა წამოხვიდეთ და
გაგვიწიოთ თარჯიმნობა”. ვუთხარი: “ჯერ ერთი, ყადის ნებართვის გარეშე ვერაფერს
შეგპირდებით, რადგან მისი სტუმარი ვარ და ჩემთვის ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული. გარდა
ამისა, სკოლის დამთავრებამდე ორი თვეღა დამრჩა და სწორედ ახლა კარაბაშოვმა საატესტატო
გამოცდისთვის რამდენიმე თემა მომცა და უნდა მოვამზადო. თუ თქვენთან ერთად
გავემგზავრები, ვშიშობ, გამოცდას ვერ ჩავაბარებ და იძულებული გავხდები, სკოლაში კიდევ
ერთი წელი ვისწავლო”. გენერალურმა კონსულმა მითხრა: “რაც შეეხება ყადის, მას გადაეცით,
რომ ჩემი აზრით, ამგვარი დასაწყისი თქვენი მომავალი წარმატებების საწინდარი იქნება და
ასეთი ხელსაყრელი შემთხვევის ხელიდან გაშვება არ შეიძლება. კარაბაშოვს კი უთხარით, რომ
ის რამდენიმე დღე, რომელსაც მოგზაურობას მოვანდომებთ, დაბრუნების შემდეგ
აგინაზღაუროთ, მე კი პირობას ვაძლევ, რომ შაჰს მისთვის მისი რანგის შესაბამის ლომისა და
მზის ორდენს გამოვართმევ. ახლა კი ნუღარ აყოვნებთ, წადით, სახლიდან პატარა სამგზავრო
ჩემოდანი წამოიღეთ და მალევე დაბრუნდით, რადგან უმჯობესია, თუ დღესვე გავემგზავრებით
და ამ ღამეს ფოსტის სადგურში გავათენებთ”.
ყადისთან დავბრუნდი და საქმის ვითარება მოვუყევი. ყადიმ, რომელსაც ძალიან სჯეროდა
ყურანზე მკითხაობის, მითხრა: “სანამ არ გიმკითხავებ, ვერსად გაგიშვებ. გზაზე იმდენი
ხიფათია, მითუმეტეს, რომ თქვენ ურმებით დილიჯანის უღელტეხილის გავლით უნდა
წახვიდეთ. ეს გზა სავალადაც ძნელია და თან შეიძლება მალაკნების ცოფიან ცხენებსაც
გადაეყაროთ”. ხმის ამოღება არ მაცალა, თავისი ყურანი მოიტანა და სამკითხაოდ გაშალა. აი, ეს
აია ამომივიდა იუსუფის სურიდან: “ჩაუშვა სათლი ჭაში და წამოიძახა: ო, გახარებავ! ეს
ყმაწვილიაო” (12: 19). ყადიმ მომილოცა, კარაბაშოვთან კაცი გაგზავნა, ჩვენთან მოიწვია და
საქმის ვითარება თავად გააცნო. კარაბაშოვს, როგორც ყველა რუსს, ორდენები ძალიან უყვარდა
და სიხარულით მომცა გამგზავრების უფლება.
ნაშუადღევს ფარაშმა ალიმ გამომიარა, ჩემი ჩემოდანი აიღო და საკონსულოში წავედით.
მირზა მოჰამად ალი ხან ქაშიმ, რომელიც თბილისი-ვლადიკავკაზის გზატკეცილის უფროსი
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იყო, ახალი კარგი კალიასკა გამოგვიგზავნა. კალიასკაში სამნი ჩავსხედით, მსახურები
დავტოვეთ, რადგან გენერალური კონსულის თქმით, შაჰსა და მის მხლებლებს იმდენი მსახური
ეყოლებოდათ, რომ ჩვენებისთვის ადგილი არ იქნებოდა. რუსეთის ტერიტორიაზე მისი
უდიდებულესობა სახელმწიფოს ოფიციალური სტუმარი იყო და მისი მოგზაურობის მთელ
ხარჯებს რუსეთის ხელისუფლება იხდიდა. ბრძანება გასცეს, რომ ჯულფადან თბილისამდე
ყველა ფოსტის სადგური შეძლებისდაგვარად გაელამაზებინათ: კედლებზე ხალიჩები და
ფარდაგები დაკიდეს და კარები და ფანჯრები მინდვრის ყვავილებით მორთეს. გენერალურ
კონსულს თბილისის გუბერნატორის სარეკომენდაციო წერილი ჰქონდა, ამიტომ ყველა
პუნქტში ცხენებს სწრაფად გვიცვლიდნენ. ერთი საათის დაღამებული იყო, რომ დილიჯანის
ფოსტის სადგურში შევედით. მირზა აჰმად ხანმა გვითხრა: “მოდით, ჩვენ სამმა მოვალეობები
ტოლად გავინაწილოთ, რადგან მსახურები არა გვყავს და ჩვენს თავებს ჩვენ თვითონ უნდა
მოვემსახუროთ”. გადაწყდა, რომ რაკი მე რუსული ენა ვიცოდი, წყაროდან წყლის მოტანა და
პურის, კვერცხის, ყველის და ხილის ყიდვა ჩემზე იქნებოდა. ჩაის თავად მირზა აჰმად ხანი
მოამზადებდა, მაგრამ სამოვარი მალაკნებისთვის მე უნდა გამომერთმია. მირზა მაჰმუდ ხანმა
სანთლების ანთება, სუფრის გაწყობა და საჭმლის მომზადება ითავა. შევთანხმდით, რომ ხორცი,
ქაბაბი და აბგუშთი არ გაგვეკეთებინა და ერბოკვერცხით დავკმაყოფილებულიყავით. საქმის
ასეთი განაწილება ძალიან მომეწონა, რადგან დავინახე, რომ კონსულები როგორც თანასწორს,
ისე მექცეოდნენ. ღამე ფოსტის სადგურში გავატარეთ, დილით გზა განვაგრძეთ და რუსულ
ჯულფაში ჩავედით. იმ დროს მდინარე არაქსზე ხიდი არ იყო, ამიტომ ერთი ნაპირიდან
მეორემდე სქელი ბაწარი გაეჭიმათ და მასზე გამოებათ ბარკასი, რომლითაც მენიჩბეებს
მგზავრები მეორე ნაპირზე გადაჰყავდათ, თოკი კი იმისთვის იყო საჭირო, რომ ბარკასი წყალს
არ მოეტაცა. ასე გადავკვეთეთ არაქსი. ირანის მხარეს საპასპორტო დაწესებულებისთვის
რამდენიმე ოთახი აეშენებინათ, შენობის წინ მინდორში კი შაჰისთვის, მისი მხლებლებისთვის
და ვალიაჰდისთვის კარვები გაეშალათ. აწ განსვენებულმა მირზა აფზალ ხან ვაქილ ალ-მოლქმა,
რომელიც ვალიაჰდის კანცელარიის უფროსი და გენერალური კონსულის მირზა მაჰმუდ ხანის
ძმა იყო, ჩვენი ჩამოსვლის ამბავი ტელეგრამით შეიტყო. მისი განკარგულებით შენობაში,
რომელიც თან საბაჟოს და თან საპასპორტოს ფუნქციას ასრულებდა, მოსასვენებლად სამი
კეთილმოწყობილი ოთახი გამოგვიყვეს, თავად კი საპასპორტოს უფროსის ამინ ალ-ვეზარასა და
მეგობრების თანხლებით არაქსის ნაპირზე შეგვეგება. მეორე დღეს მისი უდიდებულესობა
დიდი ზარ-ზეიმით მარენდიდან უნდა ჩამობრძანებულიყო. ვაქილ ალ-მოლქმა სამი ცხენი
მოგვცა და ყველანი უზენაესი კორტეჟის დასახვედრად გავემგზავრეთ. ფადიშაჰის პირადი
რაზმის მხედრებმა და მაქუს, ყარაბაღის, ქურთებისა და შაჰსევანების თემების წინამძღოლებმა
მტვრის ისეთი კორიანტელი დააყენეს, რომ ერთმანეთს ვეღარ ვხედავდით. იქაური წესის
მიხედვით, ასე ხანები შაჰს თავიანთ საცხენოსნო ხელოვნებას უჩვენებდნენ. მისი
უდიდებულესობის ბრწყინვალე კორტეჟი ბანაკში გაჩერდა. მეორე დღეს ჩამოვიდნენ რუსი
მეჰმანდარები და, მათ შორის, ძმები ბეგლაროვები , რომლებმაც სპარსული კარგად იცოდნენ.
მასპინძლებმა არაქსი გადალახეს და ოფიციალურ ტანსაცმელში გამოწყობილები შაჰს ეახლნენ.
გადაწყდა, რომ ნაშუადღევს, სადილის მერე გავემგზავრებოდით და ღამეს რუსულ ჯულფაში
გავატარებდით. მისი უდიდებულესობა ჰაჯ მირზა ჰოსეინ ხან სეფაჰსალართან და სხვა
მხლებლებთან ერთად ბარკასში ჩაჯდა და არაქსი მშვიდობიანად გადალახა. რადგან ჩვენთვის
ადგილი აღარ დარჩა, მენავე შეგვპირდა, რომ უკან დაბრუნდებოდა და მეორე ჯერზე
გადაგვიყვანდა. ამ მოლოდინში ვიყავით, რომ უცებ დავინახეთ: საუბედუროდ, ბაწარი გაწყდა
და ბარკასი წყალმა წაიღო. მენიჩბეებმა მხოლოდ ის მოახერხეს, რომ ნავი იმ ადგილიდან
საკმაოდ მოშორებით ნაპირზე გაიყვანეს. გზა ჩაიკეტა. კონსულები ლამის ტიროდნენ და
ამბობდნენ: “რა გვეშველება, ფადიშაჰი კავკასიაში შებრძანდება და ჩვენ ვერ დავხვდებით. მისი
უდიდებულესობა და მისი მხლებლები რას იზამენ და, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ბრალი არ
არის, ჩვენდამი როგორ განეწყობიან?!” მირზა მაჰმუდ ხან ალა ალ-მოლქი ძალიან მამაცი კაცი
იყო და სიკვდილს არად დაგიდევდათ. თქვა: “თუ ნავს ვიშოვით, მეორე ნაპირზე გადავალთ და
გინდ დავიხოცოთ, ფადიშაჰის სამსახურში დავიხოცებით”. ვაქილ ალ-მოლქმა უპასუხა: “ნავს კი
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ვიშოვით, მაგრამ ძალიან საშიშია და ვერ გაგიშვებთ. არაქსი ისეთი ადიდებულია, რომ ბარკასი
წაიღო და თქვენ ნავით როგორ გადახვალთ?!” მაგრამ ალა ალ-მოლქმა დაიჟინა, რადაც არ უნდა
დამიჯდეს, ამ საღამოსვე მეორე ნაპირზე უნდა მოვხვდეო. ვაქილ ალ-მოლქი იძულებული
გახდა, ამინ ალ-ვეზარასთვის, რომელიც იმ მხარის გუბერნატორი იყო, ნავი ეთხოვა. იქაურმა
ხანებმა ერთი ნავი და ექვსი მენიჩბე მოიყვანეს. მენავემ თქვა: “აქ მოსვლა ხანმა მაიძულა, თორემ
მე ასეთი წყალდიდობის დროს არაქსის გადაცურვა უგუნურება მგონია, რადგან ძალიან
საშიშია”. მირზა აჰმად ხანიც ამ აზრზე იყო, მაგრამ რადგან ალა ალ-მოლქი კავკასიის
გენერალური კონსული გახლდათ და მთელი პასუხისმგებლობა მასზე იყო, ვერავინ
შეეწინააღმდეგა. მიუხედავად იმისა, რომ ნავი დიდი იყო და შიგ ბევრი ხალხი ეტეოდა,
მხოლოდ სამნი ჩავსხედით, სხვა ვერავინ გაბედა. ნაპირს მოვშორდით თუ არა, დინების ძალამ
მენიჩბეების ძალას აჯობა და ნავი წყალმა წაიღო. მენავემ გვითხრა: “რადგან ჩემი გაფრთხილება
არად ჩააგდეთ, ახლა ლოცვა-ღა დაგრჩენიათ. თქვენი ღმერთი თუ გიშველით, თორემ მე
უძლური ვარ”. მენიჩბეებმა მაშინათვე “ო, ალის” ძახილი დაიწყეს. დახმარებისთვის ღმერთს
იშვიათად მიმართავდნენ, ძირითადად წინასწარმეტყველ ალის სთხოვდნენ შველას. წყლის
ნაკადი ერთხანს უგზო-უკვლოდ მიგვაქროლებდა. მენიჩბეები მხოლოდ იმას ახერხებდნენ, რომ
რუსეთის ნაპირს არ მოვშორებოდით. თქვეს: “ორდუბადსა და ჯულფას შორის ბოშების
დასახლებაა. თუ იქამდე მივაღწევთ, იქნებ ბოშებმა გვიშველონ”. “ო, ალის” ძახილით გზა
განვაგრძეთ და უცებ შორს ბანაკის ჩირაღდნები დავინახეთ. მენავეები გამოცოცხლდნენ და
ყვირილი დაიწყეს: “გვიშველეთ, გვიშველეთ, გვიშველეთ!” ბოშებმა მათი ძახილი გაიგეს,
ჩვენსკენ გამოიქცნენ და რადგან კარგი მოცურავეები იყვნენ, წყალში გადაეშვნენ. მენავეებმა მათ
თოკი გადაუგდეს და საერთო ძალით ნავი სამშვიდობოზე გაიყვანეს. ნაპირზე რომ გავედით,
შუა ბოშების ბანაკში აღმოვჩნდით. სასწრაფოდ ჩაი მოგვიტანეს და ცეცხლი დაანთეს, რადგან
მიუხედავად ზაფხულისა, ღამე ძალიან ციოდა. ცეცხლს შემოვუსხედით, ჩაი დავლიეთ და ცოტა
გავთბით. ალა ალ-მოლქმა მათ წინამძღოლს უთხრა: “ცხენები უნდა მოგვცეთ და ერთი კაცი
უნდა გამოგვაყოლოთ, რომ ჯულფაში ჩაგვიყვანოს”. ვკითხეთ: “აქედან ჯულფამდე რა
მანძილია?” ერთმა თქვა, ორი ფარსახიაო, მეორემ - სამიო. გამყოლის ცხენის გარდა კიდევ სამი
ცხენი მოგვიყვანეს. ორს უნაგირი ჰქონდა, მესამეს კი - მხოლოდ ასალი. კონსულები უნაგირიან
ცხენებზე შესხდნენ, ასალიანი ცხენი კი მე მომცეს. გზას გავუდექით. ძალიან ბნელი ღამე იყო,
მაგრამ, საბედნიეროდ, გზა მდინარეს მიუყვებოდა, სწორი იყო და ცხენებიც იქაურობას კარგად
იცნობდნენ. ჯულფამდე დაახლოებით ნახევარი საათი რჩებოდა, რომ ალა ალ-მოლქის ცხენმა
შეიკუნტრუშა და ჩემს ცხენს წიხლი ჰკრა. წიხლი ფეხში მომხვდა და საშინლად მეტკინა. ალა
ალ-მოლქი ძალიან შეწუხდა, რომ აქ წამომიყვანა და შესაძლებელი იყო, ხეიბრად
დავრჩენილიყავი. მანუგეშებდა და მეუბნებოდა: “ნუ გეშინიათ, რუსეთის მხარეს რუსული
სამხედრო ჰოსპიტალია და იქ წაგიყვანთ”. დიდი გაჭირვებით მივაღწიეთ ჯულფას.
კონსულებმა დაუყოვნებლივ რუსულ საავადმყოფოში წამიყვანეს. საავადმყოფოს მუშებმა
ცხენიდან ძლივს ჩამომიყვანეს, საკაცეზე მომათავსეს, ზევით ამიყვანეს და საწოლში ჩამაწვინეს.
მაშინათვე ქირურგი მოვიდა, გამსინჯა და თქვა: “ერთი ძვალი დაზიანებულია, მაგრამ ნუ
გეშინიათ, მორჩება”. სასწრაფოდ ჩამისვა და შემიკრა, მაგრამ ძლიერი ტკივილისგან ვერაფრით
ვერ დავიძინე.
ჯულფაში რომ ჩავედით, შუაღამე დიდი ხნის გადასული იყო და ყველას ეძინა. მეორე დღეს
ნასერ ად-დინ შაჰმა, ჩვეულებისამებრ, დილაადრიანად გაიღვიძა და კონსულებმა მას ჩვენი
თავგადასავალი უამბეს. მისმა უდიდებულესობამ ჩემი სახელი პირველად გაიგო და სადრ
ა‘ზამის მეშვეობით გენერალურ კონსულს ჰკითხა: “რეზა ვინ არის?” ალა ალ-მოლქმა უპასუხა:
“რუსული ენის თარჯიმანია”. შაჰს ძალიან შევეცოდე, რომ მის სამსახურში ასეთი უბედურება
შემემთხვა. თავისი ჰაქიმბაში ექიმი ტულუზანი საავადმყოფოში გამოგზავნა და დაავალა, ჩემი
ფეხი ენახა და თუ კარგად არ იყო შეკრული, გაესწორებინა. ექიმმა ტულუზანმა მინახულა,
ქირურგს ჩემი მდგომარეობა გამოჰკითხა, შეაქო, არტახები აღარ მომხსნა და წავიდა, რომ
ყველაფერი მისი უდიდებულესობისთვის მოეხსენებინა. საბედნიეროდ, ბარკასის თოკის
გაწყვეტის გამო შაჰის კორტეჟი იძულებული გახდა, ჯულფაში ორი დღე დარჩენილიყო და
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მსახურებსა და ბარგს დალოდებოდა. მე კი ამ ორ დღეში ტკივილმა გამიარა, ბევრად უკეთ
გავხდი და დიდი წვალებით რამდენიმე ნაბიჯიც გადავდგი. როცა მსახურები ჩამოვიდნენ და
ბარგიც ჩამოიტანეს, უზენაესი კორტეჟი ერევნისკენ დაიძრა... ერევანში სამი დღე დავისვენეთ
და გზა განვაგრძეთ.
თბილისში შაჰი, სადრ ა‘ზამი და ამალის სხვა წევრები კავკასიის მეფისნაცვლის სასახლეში
დაბინავდნენ, დანარჩენები კი ჰოტელ “კავკაზში” 14 გავჩერდით. ერთ საღამოს გენერალურმა
კონსულმა ოფიციალური ვახშამი გამართა. მიპატიჟებულთა შორის სადრ ა‘ზამის, შაჰის
მხლებლების, პეტერბურგიდან ჩამოსული რუსი მეჰმანდარებისა და თბილისის გუბერნატორის
გვერდით თქვენი მონა-მორჩილიც გახლდით.
ამ დღეებში ორი ამბავი შემემთხვა და მოგიყვებით. ერთი ის იყო, რომ ჰაჯი მირზა ჰოსეინ
ხან სეფაჰსალარმა ალა ალ-მოლქს სთხოვა, ვინმე გაეგზავნათ, რათა მისთვის მინერალური
წყლის საუკეთესო აბანო ექირავებინათ. აბანო, სულ ცოტა, სამი საათით უნდოდა, რადგან თმებს
საღებავითა და ხნით იღებავდა. ალა ალ-მოლქმა ეს მისია მე დამაკისრა და მეც იქაური
საუკეთესო აბანო, რომელსაც ერეკლეს აბანოს ეძახიან, მოვამზადებინე. დათქმულ დროს
მეფისნაცვლის სასახლეში მივედი. ზღურბლთან მდგარ კალიასკებში გუბერნატორ ორლოვის
ცხენები იყო შებმული. სეფაჰსალარი და აწ განსვენებული მირზა ალი ასყარ ხანის მამა აყა
ებრაჰიმი გარეთ გამოვიდნენ და კალიასკაში ჩასხდნენ. სეფაჰსალარმა მითხრა, რომ მეეტლის
გვერდით დავმჯდარიყავი. მე შევეპასუხე: “მეეტლის გვერდით ჯდომა არ შემეფერება,
თანაკლასელებმა რომ დამინახონ, გაუკვირდებათ”. ჩემი პასუხი ძალიან არ მოეწონა და
გაღიზიანებულმა იგივე თავის საქმეთა მმართველს ალი ხანს სთხოვა. ალი ხანმა, რომელსაც
ხელში სეფაჰსალარის საცვლებითა და ფარჩის ტანსაცმლით სავსე ბოღჩა ეჭირა, ეს დავალება
დიდ პატივად ჩათვალა და კოფოზე ამაყად დაჯდა. ალა ალ-მოლქმა, რომელიც მეეტლის
გვერდით იდგა, მისაყვედურა, ქვეყნის პირველ მინისტრს როგორ შეეპასუხეო. მერე მკითხა:
“აბანოს მისამართი თუ უთხარი?” ვუპასუხე: “არა, არ მითქვამს”. თავში ხელები წაიშინა და
მისაყვედურა: “ეს რა შავ დღეში ჩამაგდე! ვორონცოვის ქუჩაზე რამდენიმე აბანოა და სრულიად
შესაძლებელია, მისი აღმატებულება შეცდომით შევიდეს სხვა აბანოში, სადაც ადგილები არ
იქნება და მაშინ რა მეშველება?!” მისი მღელვარება რომ დავინახე, აღარ დავაყოვნე და შაჰის
მხლებლებისთვის გამზადებულ ერთ-ერთ კალიასკაში ჩავჯექი, მაგრამ ორლოვის ცხენებს რას
დავეწეოდი. გამწარებული დიდი თავადის კალიასკას ჩანჩალით მივსდევდი, სანამ ფქვილის
მოედანს 15 არ მივაღწიე. რას ვხედავ, ხარებშებმულ ოცამდე ურემს, რომლებიც ფქვილით არის
დატვირთული, გზა ჩაუხერგავთ და სადრ ა‘ზამის კალიასკაც გაჩერებულია. ეს რომ დავინახე,
ძველი ეგვიპტელებივით ხარის თაყვანისმცემელი გავხდი: მინდოდა, მივსულიყავი და მათ
წინაშე დამეჩოქა, რომ მე და გენერალური კონსული გადაგვარჩინეს. ერთი საათი ვიდექით,
სანამ პოლიციელები ხარებს გვერდზე გაიყვანდნენ. გზა რომ გაიხსნა, ეტლიდან ჩამოვედი,
დიდი თავადის მეეტლესთან მივედი და ვუთხარი, რომ ერეკლეს აბანოში წასულიყო. მას
შემდეგ, რაც სადრ ა‘ზამი და მისი მხლებლები აბანოში შევიდნენ, მე ალა ალ-მოლქთან
დავბრუნდი და ყველაფერი მოვუყევი. ბევრი იცინა და მითხრა: “იღბალი გქონია. ახლა წადი და
ხარებზე ილოცე”.
მეორე შემთხვევა ასეთი იყო: სეფაჰსალარის საქმეთა მმართველმა ალი ხანმა თბილისიდან
გამგზავრების დღეს მითხრა: “ორი საწვიმარი ქოლგა გვჭირდება, ოღონდ აბრეშუმის კარგი
ქოლგები უნდა იყოს და სახელურიც მდიდრული უნდა ჰქონოდეს. წადი, მაღაზიის მეპატრონეს
უთხარი, რომ რამდენიმე ცალი მოგვიტანონ და შევარჩევთ”. წავედი ერთ ახლადგახსნილ
მაღაზიაში, რომელშიც ძალიან კარგი საქონელი იყიდებოდა და მსახურს ვუთხარი, ქოლგები
მეფისნაცვლის სასახლეში მოეტანა. დავალების შესასრულებლად სულ რამდენიმე წუთი
სასტუმრო “კავკაზი” (Hôtel du Caucase) 1858 წელს ერივანსკის მოედანზე სუმბათაშვილების სახლში
ვინმე ფრანგმა გიიომმა გახსნა და ის 1917 წლამდე ფუნქციონირებდა. ახლა მისი ადგილი სასტუმრო
“ქორთიარდ მერიოტის” მარჯვენა ნაწილს უკავია (დ. ხოშტარია, თბილისი. ძველი სასტუმროები,
თბილისი, 2011, 35-39).
15 იგულისხმება პურის მოედანი.
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დამჭირდა და ალი ხანმა ქოლგები სეფაჰსალარს მიართვა. მან ორი ცალი აირჩია, დანარჩენები
კი დააბრუნა. ქოლგები 50 მანეთი ღირდა, რადგან აბრეშუმის იყო. ალი ხანმა გვითხრა:
“ქოლგების ფულს კონსული გადაიხდის, მაგრამ ახლა შაჰის გამგზავრებასთან დაკავშირებით
დიდი ალიაქოთია, ამიტომ მაღაზიის მფლობელს უთხარით, რომ ცოტა მოიცადოს და როგორც
კი დროს გამოვნახავ, წავალ და კონსულს ფულს გამოვართმევ”. მე და მსახური ფულის
მოლოდინში ვიყავით, რომ უცებ დავინახე: კონსული შაჰის კორტეჟთან ერთად კალიასკაში
ჩაჯდა და პეტერბურგში გაემგზავრა. საგონებელში ჩავვარდი, აღარ ვიცოდი, რა მექნა. მსახურის
თანხლებით მაღაზიის მეპატრონესთან წავედი და საქმის ვითარება ავუხსენი. შეწუხდა, მაგრამ
სხვა რა გზა ჰქონდა, კონსულის დაბრუნებას უნდა დალოდებოდა. როცა ორი კვირის მერე ალა
ალ-მოლქი დაბრუნდა, მას ყველაფერი ვუამბე. თქვა: “მათ ჩემთვის ქოლგის ფული არ მოუციათ.
გამყიდველმა უნდა მოითმინოს, სანამ მე ამ ამბავს პარიზში მივწერ და ისინი ფულს
გამოგზავნიან”. ეს რომ მაღაზიის მეპატრონემ გაიგო, მითხრა: “სადრ ა‘ზამთან და კონსულთან
რა საქმე მაქვს, ქოლგები მე თქვენ მოგეცით და ფულიც თქვენ უნდა გადამიხადოთ”. რადგან
ამხელა თანხა არ მქონდა, ხელწერილი გამომართვა, რომ თანდათანობით გადავუხდიდი.
პეტერბურგიდან დაბრუნებულმა გენერალურმა კონსულმა ჩემდამი დიდი გულისხმიერება
გამოიჩინა და მითხრა: “თუ ყადი თანახმა იქნება, სკოლის დამთავრებამდე საკონსულოში
იცხოვრეთ. განკარგულებას გავცემ, ერთი ოთახი გამოგიყონ და სადილსა და ვახშამს ჩვენთან
ერთად შეჭამთ. ჩემი ვაჟიშვილი ჯავად აყა რუსულ გიმნაზიაში სწავლობს და რუსულ ენას
ეუფლება. პარიზიდან მისთვის ჩამოვაყვანინე მასწავლებელი ქალი, რომელიც თან ფრანგულს
ასწავლის და თან უვლის. თქვენ ჯავად აყას რუსულად დაელაპარაკებით, მასწავლებელს ფრანგულად და ასე ფრანგულსაც გაიუმჯობესებთ”. მისი შემოთავაზება ძალიან გამიხარდა.
წავედი, ყადისგან ნებართვა ავიღე და ჩემი მცირე ბარგით საკონსულოში გადავედი. ფრანგი
მასწავლებლის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით საკონსულოში ცოტა სივიწროვე იყო, ამიტომ მე
კონსულის პირველი თანაშემწის მირზა მოჰამად ხანის სამუშაო ოთახში დამასახლეს. ის თავის
ოჯახთან ერთად ცალკე ბინას ქირაობდა და სამსახურში მხოლოდ დღისით რამდენიმე საათით
მოდიოდა და საპასპორტო საქმეებს აგვარებდა. გენერალურ კონსულს პირადი მდივანიც
ჰყავდა, რომელიც საკანცელარიო საქმეებს განაგებდა. როცა მირზა მოჰამად ხანი მუშაობდა, მე
ან სკოლაში ვიყავი, ან - ჯავად აყასთან, ასე რომ ერთმანეთს ხელს არ ვუშლიდით. გენერალურ
კონსულს ხელფასზე ჩემთვის არაფერი უთქვამს, მაგრამ საკონსულოში გადასვლის მესამე დღეს
ამ საკითხზე საქმეთა მმართველს მირზა ფაროხს დაელაპარაკა და დაავალა: “სანამ მირზა რეზას
მოვალეობები გაირკვევა, მას ჯიბის ფულად თვეში 25 მანეთი და, ასევე, ყოველ კვირა ერთი
გირვანქა შაქარი და ცოტა ჩაი მიეცით”. როცა მირზა ფაროხმა ეს სასიხარულო ამბავი მამცნო,
ძალიან გამიხარდა. რადგან პარიზიდან გენერალური კონსულის წერილის პასუხი არ ჩანდა, მე
კი ამ საკითხზე მასთან საუბრის განახლება მერიდებოდა, მირზა ფაროხს ვთხოვე: “მე
დილაობით ჩაის არ ვსვამ, ამიტომ ჩაისა და შაქრის ფული ხელზე მომეცით”. თანხმობა მივიღე
თუ არა, წავედი და მაღაზიის მეპატრონეს შევუთანხმდი, რომ ვალის საფასურად ყოველ თვე
ხუთ მანეთს გადავუხდიდი.
აწ განსვენებული ალა ალ-მოლქი, მართლაც, შვილივით მექცეოდა და თავის ვაჟისგან არ
მასხვავებდა. ცირკში, თეატრში თუ სასეირნოდ ოთხნი დავდიოდით: კალიასკაში მადმუაზელ
მასწავლებელი მის გვერდით ჯდებოდა, მე და ჯავად აყა კი - მათ წინ. ცირკსა და თეატრშიც
ერთ ლოჟაში ვსხდებოდით. ჯავად აყა ალა ალ-მოლქის ერთადერთი შვილი იყო და მამას ის
გაგიჟებით უყვარდა. მან თეირანიდან სპარსული ენის მასწავლებელი გამოიძახა, რათა მის
შვილს სპარსულად შირაზელივით ელაპარაკა. მასწავლებელი, რომელსაც ჯანაბს ეძახდნენ,
ჯავად აყას სპარსულში ავარჯიშებდა, მაგრამ რადგან ჩემსავით ვერ წერდა, ალა ალ-მოლქმა
გადაწყვიტა, რომ ჯანაბი ოფიციალური მასწავლებელი იქნებოდა, ხოლო მე - არაოფიციალური
და მის შვილს ჩუმად ვასწავლიდი, რომ ჯავადს არ სწყენოდა. უნდა გითხრათ, რომ მე მანამდე
თეატრში ნამყოფი არ ვიყავი. შემოდგომაზე, როცა თბილისის სახელმწიფო თეატრი გაიხსნა,
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ალა ალ-მოლქმა იქ ლოჟა შეიძინა და წავედით. მარია სტიუარტი 16 გადიოდა და მარიას როლს
ასრულებდა რუსი არტისტი, რომელიც ძალიან მაღალი და ლამაზი იყო. იმ სცენების ხილვისას,
როცა ინგლისის დედოფლის ელისაბედის ბრძანებით პროტესტანტმა მსაჯულებმა მარია
სტიუარტს თავის მოკვეთის განაჩენი გამოუტანეს, როცა ჯალათებმა ის სიკვდილით დასჯის
ადგილზე - ეშაფოტზე მიიყვანეს და ბოლოს, როცა მარია სიკვდილის წინ უკანასკნელად
ლოცულობდა, გული ისე ამიჩუყდა, რომ მთელი ლოჟის გასაგონად მოთქმა-გოდება დავიწყე.
ალა ალ-მოლქი და მადმუაზელი მანუგეშებდნენ, მეუბნებოდნენ, მართლა კი არ მოკლავენო.
ვუთხარი: “თვითონაც ვიცი, რომ არ მოკლავენ, მაგრამ რა ვქნა, ამ საწყალი დედოფლის ამბავმა
გული დამითუთქა”.
რამდენიმე დღის მერე ჯავად აყამ თავისი სავარჯიშო რვეული მომიტანა. გადავშალე და
ვნახე, რომ ჯანაბს კალიგრაფიაში სავარჯიშოდ ასეთი ნიმუში ჩაეწერა:
ამ ღამეს შენზე დარდით სისხლის ცრემლებში უნდა დავიძინო,
და ბედნიერების სარეცლისგან შორს უნდა დავიძინო.
ეს ლექსი რომ წავიკითხე, რაღაც უცნაური გრძნობა დამეუფლა და მთელი ტანით
ავკანკალდი. ის ნიმუში შევინახე, ფურცელი ავიღე, სხვა ნიმუში ჩავუწერე და ვუთხარი: “ის არ
ვარგოდა”. ჯავად აყა წავიდა და ცოტა ხანში ჯანაბი მოვიდა. ვუსაყვედურე: “ბავშვს ასეთი
მდარე ლექსი ნიმუშად როგორ მიეცით?” 17 ჯანაბმა მიპასუხა: “სიმართლე რომ გითხრათ,
დავასრულე თუ არა, მაშინვე ვინანე, მაგრამ უკვე დაწერილი მქონდა”.
ალა ალ-მოლქს თავისი ვაჟი მართლაც რომ თვალის ჩინზე მეტად უყვარდა. იმ დროს
თბილისში ასეთი წესი იყო, რომ შეძლებული ხალხი ერთცხენიან ორადგილიან ლამაზ დაწნულ
კალიასკებს ევროპაში უკვეთავდა და იქიდან ჩამოჰქონდა. საღამოობით ორი კაცი კალიასკაში
ჯდებოდა და სასეირნოდ მიდიოდა. ჯავად აყას მასწავლებელი მადმუაზელ ლუიზა ძალიან
პატივმოყვარე ქალი იყო და ჯავად აყა აიძულა, მამამისისთვის ასეთი კალიასკა ეთხოვა. ალა
ალ-მოლქმაც ეტლი ევროპიდან გამოიწერა და მისთვის ერთი ყარაბაღული არაბული ცხენიც
იყიდა. როცა ცხენი დროშკაში შეაბეს, მადმუაზელ ლუიზამ გამოაცხადა: მე თვითონ შემიძლია
კალიასკის მართვა და მეეტლე არ მჭირდებაო. მან შემომთავაზა, მათთან ერთად გამესეირნა და
მეც დავთანხმდი. სანამ მასწავლებელი ემზადებოდა, საკონსულოში ერთი ირანელი მოვიდა და
გენერალურ კონსულს შესჩივლა, რომ ვიღაც სომეხმა მისი ვაჟი უმიზეზოდ სცემა. თურმე მან ეს
ამბავი პოლიციას შეატყობინა, მაგრამ რადგან მამა-შვილმა რუსული არ იცოდა, პოლიციამ
სომხის ნაცვლად მისი შვილი დააკავა. აბობოქრებული ირანელი რომ დაეშოშმინებინა, ალა ალმოლქმა მთხოვა, მადმუაზელთან ერთად ჯერ პოლიციაში წავსულიყავი და დაკავებული
ირანელი გამომეხსნა. რადგან მადმუაზელი იგვიანებდა, ხოლო პოლიციის განყოფილება იქვე
ახლოს იყო, ალა ალ-მოლქმა მითხრა: “ჩქარა წადით და მალე დაბრუნდით, რომ სასეირნოდ
წასვლა მოასწროთ”. საბედისწეროდ, პოლიციის უფროსი ადგილზე არ დაგვხვდა. მითხრეს,
მალე მოვაო, მაგრამ სანამ მე მას ველოდებოდი და მერე ირანელის საქმეს ვაგვარებდი, საკმაო
დრო გავიდა. საკონსულოში რომ დავბრუნდი, ფარაშებმა მითხრეს: “მადმუაზელი გელოდათ,
მაგრამ რომ დაიგვიანეთ, გაბრაზდა და ჯავად აყასთან ერთად სასეირნოდ წავიდა”. ვკითხე:
“საით წავიდნენ?” მიპასუხეს: “მოჯთაჰედის ბაღისკენ”. რაც ძალი და ღონე მქონდა, ფეხით
გამოვედევნე, რადგან დარწმუნებული ვიყავი, რომ ყავახანასთან გაჩერდებოდნენ. მიხეილის
პროსპექტს რომ მივადექი, დავინახე, ვიღაც პოლიციელს მკერდშენგრეული გასისხლიანებული
ცხენი და გატეხილი შარაბანი საკონსულოსკენ მიჰყავდა. ვკითხე: “რა ამბავია?” მიპასუხა:
“კონსულის ვაჟმა და მისმა მასწავლებელმა ცხენი ვერ დაიმორჩილეს და მან კალიასკა გაიტაცა.
სახელმწიფო საავადმყოფოსთან შეკრებილმა ხალხმა მათი დახმარება და ცხენის გაჩერება
სცადა, მაგრამ ეტლი გაზის ლამპიონის ბოძს შეეჯახა და ამოტრიალდა, რის შედეგადაც
იგულისხმება ფ. შილერის ტრაგედია „მარია სტიუარტი“.
მირზა რეზა ხანის გულისწყრომა, როგორც ჩანს, იმან გამოიწვია, რომ ლექსი გაუმართავია როგორც
პოეტიკურად (სპარსული ლექსწყობის სისტემის - არუზის არც ერთ საზომში არ ჯდება), ისე
შინაარსობრივად.
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კონსულის ვაჟმა ტვინი გაასხა, ხოლო მასწავლებელმა ფეხი მოიტეხა”. ადვილი წარმოსადგენია,
რა დღეში ჩავვარდებოდი. საავადმყოფოში გავიქეცი და დავინახე, რომ კიბეებს იმ საწყლების
სისხლი ჯერ კიდევ არ შეხმობოდა. ჯავად აყას ნეშტი ერთ ოთახში ესვენა და პოლიციელი შიგ
არავის უშვებდა, მადმუაზელი კი მეორე ოთახში საწოლში იწვა. მასთან შევედი და ვნახე, რომ
ის უბედურ დღეზე გაჩენილი გატეხილ ფეხზე მეტად ჯავად აყას ამბავს განიცდიდა და
მოსთქვამდა: ღმერთო, მომკალი და უბედური მამამისის სახეს ნუ დამანახებო. ამასობაში ეს
ამბავი საწყალმა მირზა მაჰმუდ ხანმა გაიგო, საავადმყოფოშო მოვიდა და საავადმყოფოს
დირექტორთან ერთად იმ ოთახში შევიდა, სადაც ჯავად აყა ესვენა. როცა მამამ თავგატეხილი
შვილი დაინახა, ერთი ამოიგმინა და თავი კედელს ისეთი ძალით მიანარცხა, რომ გაუსკდა და
სისხლმა ჩანჩქერივით გადმოხეთქა. უბედური ალა ალ-მოლქი მიწაზე უგონოდ დაეცა.
საავადმყოფოს ექიმები მისცვივდნენ, თავი შეუხვიეს და გონზე მოიყვანეს, მაგრამ საცოდავი
მკვდარზე უარეს დღეში იყო. ექიმის თანხლებით ის საკონსულოში გადაიყვანეს და საწოლში
ჩააწვინეს. ღმერთმა ყველა მამას აშოროს ასეთი უბედურება. როცა ოდეკოლონით გონზე
მოიყვანეს, საწოლიდან წამოხტა და საავადმყოფოში გაქცევას ლამობდა, მაგრამ მომვლელმა
ექიმმა და საკონსულოს თანამშრომლებმა გააკავეს და ოთახში დააბრუნეს. საწყალი ტანზე
ტანსაცმელს იხევდა და ისეთ დღეში იყო, კაცს მისი ამბავი რომ არ სცოდნოდა, გიჟი ეგონებოდა.
მიუხედავად ასეთი მდგომარეობისა, განკარგულება გასცა, რომ მისი ვაჟის ნეშტისთვის ამბომე
(ბალზამირება)
გაეკეთებინათ,
რათა
თავრიზში
მათ
საგვარეულო
სასაფლაოზე
დაესაფლავებინა. როცა ალა ალ-მოლქი ცოტა გონს მოვიდა და თავიც შეუხორცდა, ვაჟის ნეშტი
თავრიზში გადაასვენა.
ალა ალ-მოლქის გამგზავრების მერე, მისი პირველი თანაშემწე მირზა მოჰამად ხანი
საკონსულოს უფროსი გახდა. ის მუდმივად იმის შიშში იყო, რომ, ღმერთმა ნუ ქნას, ოდესმე
მისი ადგილი არ დამეკავებინა, ამიტომ ყოველმხრივ მავიწროვებდა. მაგალითად, ჩვენი საერთო
ოთახის გასაღებს, რომელიც, კონსულის განკარგულებით, ჩემ არყოფნაში სახლში წასვლის წინ
ფარაშბაშისთვის უნდა დაეტოვებინა, არასდროს არ ტოვებდა და თან მიჰქონდა. რადგან
საკონსულოდან საკმაოდ შორს ცხოვრებდა, სანამ ჩემ მიერ გაგზავნილი ფარაში მასთან
მივიდოდა, გასაღებს გამოართმევდა და მომიტანდა, იძულებული ვიყავი, აივანზე
ვმდგარიყავი. როცა ასეთ დროს ჩემთან თანაკლასელები და მეგობრები მოდიონენ, საშინლად
მრცხვენოდა, რადგან ვერ ვუხსნიდი, რატომ არ ვპატიჟებდი ოთახში და რატომ ვიდექით გარეთ.
ერთ დღეს მირზა ფაროხ ხანს ვუთხარი: “გთხოვთ, მირზა მოჰამად ხანთან წახვიდეთ და ჩემგან
გადასცეთ, რომ კარგად ვიცი, ასე რატომ იქცევა: ეშინია, რომ დამაწინაურებენ, პირველ
თანაშემწედ დამნიშნავენ და მის ადგილს დავიკავებ. მინდა იცოდეს, რომ მე უფრო მაღლა
ვუმიზნებ, ვიდრე კონსულის პირველი თანაშემწეობაა. მას კი იმ დღის ეშინოდეს, როცა
პირდაპირ გენერალური კონსული გავხდები და ის ჩემ წინაშე წარსდგება, იმ დღის ეშინოდეს,
როცა მისი საქციელი გამახსენდება და სამაგიეროს გადავუხდი”. მირზა ფაროხ ხანმა შემომხედა
და იფიქრა, რომ ვბოდავდი. მითხრა: “თქვენს დანაბარებს ვერ გადავცემ. კონსულის პირველ
თანაშემწეს ასეთი სიტყვები როგორ შევკადრო, როცა მესამე თანაშემწეც კი არა ხართ”. ერთი
მხრივ, მართლაც უცნაური იყო ასეთი პრეტენზიების მოსმენა კაცისგან, რომელიც დილაობით
ჩაის არ სვამდა და ჩაის ფულს მირზა ფაროხ ხანი ხელზე აძლევდა. ამ ყველაფერს
ვაცნობიერებდი, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ცოტა უკან დამეხია და საკუთარი ნათქვამის
შემრცხვენოდა, კიდევ ერთხელ ვუთხარი: “წადი და ჩემი ნათქვამი მას მოახსენე”. მართლაც,
წავიდა და ჩემი დანაბარები მირზა მოჰამად ხანს გადასცა. ამ უკანასკნელმა ბევრი იცინა და
შემომითვალა: გონს მოეგეო.
იმ დროისთვის, როცა მირზა მაჰმუდ ხანი თავრიზიდან დაბრუნდა, მე სკოლა უკვე
დამთავრებული მქონდა და დიპლომი - აღებული. ფრანგულ-სპარსული ლექსიკონის
შემდგენელი და კავკასიის სამეცნიერო საზოგადოების თავმჯდომარე მუსიო ბერჟე 18, რომელიც
ადოლფ ბერჟე (1828-1886), ცნობილი რუსი ისტორიკოსი, არქეოლოგი და აღმოსავლეთმცოდნე, მამით
ფრანგი და დედით გერმანელი იყო. ის დაიბადა პეტერბურგში და გარდაიცვალა თბილისში. 1846
წლიდან იყო კავკასიის არქეოგრაფიული კომისიის თავმჯდომარე.
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წარმომავლობით გერმანელი იყო, სკოლის დამთავრების ცერემონიას ესწრებოდა და დიპლომი
საკუთარი ხელით გადმომცა. კარაბაშოვმა შემთხვევით ისარგებლა და ძალიან მაქო, ამიტომ
მუსიო ბერჟე ჩემდამი კეთილად განეწყო და თბილისში ჩამოსულ ალა ალ-მოლქს, რომელიც მას
დიდ პატივს სცემდა, ჩემზე ბევრი საქებარი სიტყვა უთხრა. მუსიო ბერჟე კეთილი და
საინტერესო კაცი იყო. ერთ დღეს ასეთ ისტორიას მოგვიყვა: “მსახური, რომელიც
პეტერბურგიდან ჩამოვიყვანე, უკან გაბრუნდა და იძულებული გავხდი, ჩემი მოხელისთვის
მეთხოვა, რომ სხვა მსახური ეპოვა. სხვათა შორის, ცნობილია, რომ კავკასიელი პრინცების
უმრავლესობა ნამდვილი პრინცი არ არის. ამასთან დაკავშირებით ერთი ისტორია მახსენდება:
ერთხელ ერთმა მებაღემ საქართველოს ერთ-ერთი პატარა სამთავროს ხელმწიფეს ადრეული
ვაშლებით სავსე კალათა მიართვა. მეფემ დედოფალს უთხრა: თუ ფული გაქვს, ამ კაცს ხუთი
მანეთი მიეციო. დედოფალმა დაიფიცა, რომ ერთი კაპიკიც კი არ ჰქონდა. რადგან ფული არც
ხელმწიფეს აღმოაჩნდა, დედოფალს ჰკითხა: რა ვქნათ? დედოფალმა უპასუხა: მოდი, ხუთი
მანეთის ნაცვლად, პრინცის ტიტული ვუბოძოთო. იმ დროს კავკასიაში ხელმწიფე სამგან იჯდა:
თბილისში, სამეგრელოში და აფხაზეთში. როცა თბილისის ხელმწიფე ერეკლემ რუსეთთან
ხელშეკრულება დადო და მთელი საქართველო რუსეთის მფარველობის ქვეშ გადასცა,
საქართველოს დიდგვაროვნებმა, რომლებიც მანამდე ბეგის ტიტულს ატარებდნენ, რუსეთის
ქვეშევრდომობის მიღების შემდეგ ძველი ტიტულები დაკარგეს, რამაც მათ შორის დიდი
მითქმა-მოთქმა და პროტესტი გამოიწვია. ეს ისტორია თავად ქართველებისგან მაქვს
მოსმენილი. რუსეთის ხელისუფლებამ კავკასიის მეფისნაცვალს უბრძანა, რომ ყველასთვის,
ვინც ადრე ბეგი იყო, კნიაზის ტიტული მიენიჭებინათ. მისი ეს ქმედება ორი მოსაზრებით იყო
ნაკარნახევი: ერთი ის, რომ ამ შემთხვევაში ქართველი თავადები რუსეთის ქვეშევრდომობას
მთელი სულითა და გულით, სიხარულით მიიღებდნენ, მეორე კი - ის, რომ რუსეთის
ხელისუფლებამ კავკასიაში ბატონობის პერიოდში საადგილმამულო ბანკი გახსნა, კნიაზებად
ქცეულმა ბეგებმა კი, რომლებმაც მიწათმოქმედებას და მესაქონლეობას თავი გაანებეს,
თავიანთი მამულები ბანკში დააგირავეს და ფული აიღეს. ასე ქართველი თავადების ქონება
რუსეთის კუთვნილება გახდა. ეს ყველაფერი ჩანართი იყო, ახლა კი დავუბრუნდეთ მუსიო
ბერჟეს ისტორიას. მან გვიამბო: მოხელემ მომიყვანა ერთი კნიაზი, რომელსაც უნდოდა, რომ
ჩემი მსახური გამხდარიყო. კნიაზმა მითხრა: ერთი პირობით 10 მანეთად ვიმუშავებ, მეორე
პირობით კი - 5 მანეთად. თუ პატივისცემით მომექცევით და დავალების მოცემისას ალტუს-ს 19
დამიძახებთ, 5 მანეთს გამოგართმევთ, ხოლო თუ სხვა მსახურებივით მომმართავთ - 10 მანეთს.
ვუპასუხე: ორი მიზეზით პირველ პირობაზე დაგთანხმდებით: ერთი, სახალისოდ და მეორე,
ეკონომიისთვის. მას შემდეგ, ყოველ დილით, როცა ვდგები, მსახურს ვეძახი: ალტუს,
ფეხსაცმელი გამიწმინდე და მომიტანე. ასე, რომ მიცემულ სიტყვას კეთილსინდისიერად
ვასრულებ, ოღონდ ერთი პირობა დავუდე, რომ უცხოელი სტუმრის თანდასწრებით სახელს
დავუძახებდი და დამთანხმდა”.
თბილისში დაბრუნებული მირზა მაჰმუდ ხანი მართლაც რომ შვილივით მექცეოდა და
მეუბნებოდა, შენ ჩემთვის ჯავად აყას მოსაგონარი ხარო. რადგან ჯულფაში შაჰის დახვედრის
ცერემონიაში მივიღე მონაწილეობა, ჩემი სახელი უზენაესი კორტეჟის მხლებელთა სიაში ჩაწერა
და ერთ დღესაც, ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე, თავისთან დამიბარა, სტანისლავის მესამე
ხარისხის ორდენი გადმომცა და ჩემ ცხოვრებაში პირველი ორდენის მიღება მომილოცა.
მართალია, ეს ყველაზე პატარა რუსული ორდენი იყო, მაგრამ რადგან კავკასიელ მუსლიმებს
რუსული ორდენებით ძალზე იშვიათად აჯილდოვებდნენ, მისი მიღება ძალიან გამიხარდა. ჩემს
ბალიშს მივაკერე და ღამ-ღამობით რამდენჯერაც თვალს გავახელდი, ორდენს შევხედავდი და
ისევ ვიძინებდი. რამდენიმე თვის შემდეგ გენერალურმა კონსულმა კვლავ დამიბარა და
ამჯერად გადმომცა ლომისა და მზის მეხუთე ხარისხის ორდენი და ფირმანი, რომლითაც მე
საკონსულოს მესამე თარჯიმნად ვინიშნებოდი და მირზას ტიტულს ვიღებდი. გენერალურმა
კონსულმა მითხრა: “თქვენ საკონსულოს პირველი თარჯიმანი ხართ, რომელიც შაჰის
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ალტუს ლათინური სიტყვაა და კეთილშობილს ნიშნავს.
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ფირმანითა და სადრ ა‘ზამის ხელმოწერით დაინიშნა. ჩვეულებრივ ასეთ ბრძანებულებებს

საგარეო საქმეთა სამინისტრო გასცემს, მაგრამ მე ეს სპეციალურად გავაკეთე, რადგან თუ სხვა
ადგილას
გამაგზავნიან,
ჩემმა
შემცვლელმა
საკუთარი
ნება-სურვილით
ვეღარ
გაგათავისუფლოთ”.
როცა სკოლაში ვსწავლობდი და ყადისთან ერთად მირზა ფათჰალი ახუნდოვის სახლში
ვცხოვრობდი, ყოველ საღამოს ჩვენი ანბანის ნაკლოვანებებზე ლაპარაკს ვისმენდი. ამ საუბრებმა
ირანის ანბანის შეცვლა და შესწორება გადამაწყვეტინა და სპარსულ ენაზე ერთი ტრაქტატი
დავწერე: ლათინური ასოების უმრავლესობა და რამდენიმე რუსული ასო გადავარჩიე და მათი
მეშვეობით ახალი ანბანი შევადგინე. ტრაქტატს, რომელიც სახელმძღვანელოს ტიპის იყო,
სახელად “ჭეშმარიტების გზა” ვუწოდე. ნაშრომი გენერალურ კონსულს ვუჩვენე და მისი
სტამბოლში გაგზავნისა და გამომცემლობა “ახთარ”-ში დაბეჭდვის ნებართვა ვთხოვე. კონსული
დამყაბულდა და მითხრა: “ვხედავ, რომ ამ საქმით ანთებული ხარ და მინდა, რომ ხელი
შეგიწყო”.
იმ დროს რუსული პოლიცია, ადგილობრივი კანონების შესაბამისად, ირანელების მიერ
თეირანში, თავრიზში ან საზღვარზე აღებულ პასპორტებს არ ცნობდა და ამის მიზეზად ის
მოჰყავდა, რომ ირანში აღებული პასპორტების მეშვეობით აქაური სომხები, ქართველები და
თათრები სამხედრო სამსახურსა და სხვა ვალდებულებებს თავს არიდებდნენ. დღესაც კი ამ
პასპორტების სანდოობაზე პასუხს არავინ აგებს, რადგან მათში გაცემის ადგილი და
ხელმომწერის ვინაობა მითითებული არ არის. როცა რუსეთის მოქალაქეებისგან ასეთ ყალბ
პასპორტებს ვიღებდით, დაუყოვნებლივ თეირანში რუსეთის საელჩოში ვაგზავნიდით, მაგრამ
იქ მათ არავინ ცნობდა. ამიტომ კავკასიის პოლიციის უწყებამ დაადგინა, რომ სანამ პასპორტს
საკონსულო გასცემდა და კავკასიის პოლიცია დაამოწმებდა, ირანის საკონსულოს პასპორტის
მფლობელისთვის ჯერ [დროებითი] მოწმობა და მერე ერთწლიანი დოკუმენტი უნდა მიეცა.
ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ დადგენილების შესახებ საქმის კურსში იყო და
მოწმობის ფასი ერთი მანეთით განსაზღვრა. ალა ალ-მოლქის ბრძანებით, მთელ ამ მოწმობებს,
რომლებიც არა ნაბეჭდი, არამედ ხელნაწერი უნდა ყოფილიყო, მე ვწერდი და ყოველი მეათის
საფასურსაც ვიღებდი, რამაც ჩემი შემოსავალი საგრძნობლად გაზარდა. თბილისსა და
კავკასიაში იმ დროს ძალიან ბევრი ირანელი იყო, ამიტომ მუშაობა ხან ღამის ორ საათამდე, ხან
კი დილამდე მიწევდა. რაც მეტ მოწმობას ვწერდი, ალა ალ-მოლქი მით უფრო კმაყოფილი იყო,
რადგან მეტი ფული მრჩებოდა. ამის გამო საკონსულოს თანამშრომლებს ჩემი შურდათ, მაგრამ
მათი უფროსის ჩემდამი კეთილგანწყობის გამო ვერაფერს აკეთებდნენ.
იმ პერიოდში რუსეთსა და ოსმალეთს შორის ყარსის ბრძოლის სახელით ცნობილი შეტაკება
გაიმართა. ყარსში ოსმალეთის ლაშქრის დამარცხების შემდეგ 20, იქიდან დაახლოებით 10000
ტყვე ჩამოიყვანეს და თბილისის გარეუბანში კარვებში დაასახლეს. რადგან რუსმა ოფიცრებმა
მათი ენა არ იცოდნენ, ტყვეების ზედამხედველებად თურქულის მცოდნე კავკასიელი სომხები
დანიშნეს. ეტამაჟორის (შტაბის) უფროსმა ალა ალ-მოლქს მისწერა და სთხოვა, მისთვის
გაეგზავნა თურქულის მცოდნე სანდო პირი, რათა ის რუს ოფიცრებს ტყვეების მდგომარეობის
შესამოწმებლად გაჰყოლოდა და სომხების მათდამი მოპყრობის შესახებ გამოეკითხა. ალა ალმოლქმა მე წარმადგინა და ერთ პოლკოვნიკთან და ორ პოდპოლკოვნიკთან ერთად ტყვეების
ბანაკში წავედი. როგორც გაირკვა, სომხები ამ საწყლებს საშინლად ექცეოდნენ: საკმარის საკვებს
არ აძლევდნენ, ძირითადად აშიმშილებდნენ, უმიზეზოდ სცემდნენ და დღიურ ოც კაპიკს,
რომელიც რუსეთის ხელისუფლებამ მათ ჯიბისა და თამბაქოს ფულად გამოუყო, ან საერთოდ
არ აძლევდნენ, ან შუაზე უყოფდნენ და ნახევარს თვითონ ითვისებდნენ. როცა ჩემი რაპორტი
კავკასიის მეფისნაცვალს წარუდგინეს, ბრძანა, რომ სომხები ტყვეების ზედამხედველობიდან
ჩამოეშორებინათ და მათ ადგილზე რუსები დაენიშნათ. მეფისნაცვალმა გენერალურ კონსულს
სთხოვა, ჩემთვის ნება დაერთო, რომ კვირაში ერთხელ ბანაკი შემემოწმებინა და რაპორტი
დამეწერა. რამდენიმე თვის შემდეგ ზავი დაიდო და ტყვეები სამშობლოში დაბრუნდნენ.
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ოსმალეთის ხელისუფლებამ თბილისში საკუთარი გენერალური კონსული დანიშნა. ალა ალმოლქთან პირველივე ვიზიტის დროს მან ჩემი ნახვა მოისურვა და გაწეული სამსახურისთვის
მაჯიდიეს IV ხარისხის ორდენი გადმომცა. ოსმალეთის კონსულმა მადლიერების ნიშნად
შემომთავაზა, რომ ჩემს ტრაქტატს, რომელსაც თბილისში ფრანგულ ენაზე ვბეჭდავდი,
სტამბოლში ქემალ ფაშას გაუგზავნიდა. ქემალ ფაშა იმ დროს ოსმალეთის განათლების
მინისტრი იყო და მოგვიანებით სადრ ა‘ზამი გახდა. მერიდებოდა, რომ გენერალური კონსულის
მესამე თანაშემწეს ისეთი დიდი ადამიანისთვის, როგორიც ქემალ ფაშა იყო, პირდაპირ
მიმეწერა, მაგრამ თურქეთის კონსულმა გამაბედინა. წერილი დავწერე და ოსმალეთის
საკონსულოს საშუალებით გავაგზავნე. ქემალ ფაშასგან პასუხად ისეთი აღტაცებული შეფასება
მივიღე, სულ რომ არ ველოდი. მისმა პასუხმა გამათამამა და ტრაქტატის ერთი ნუსხა და ქემალ
ფაშას წერილის ასლი გავუგზავნე თეირანში სანი‘ ად-დოულე მოჰამად ჰასან ხანს, რომელიც
მერე ე‘თემად ას-სალთანე გახდა. იმ დროს თეირანში ერთი ოფიციალური გაზეთი, სახელად
“ირანი” გამოდიოდა. მისი რედაქტორი ზაქა ალ-მოლქის მამა მოჰამად ჰოსეინ ხანი გახლდათ.
ჩემდა გასაკვირად, მან თავისი გაზეთის ერთი სვეტი ჩემი და ჩემი ტრაქტატის ქებას დაუთმო.
სწორედ ამ პერიოდში ლონდონში ირანის ელჩმა პრინც მალქომ ხანმა, რომელიც თეირანში იყო
გამოძახებული და ახლა ლონდონში ბრუნდებოდა, გზად რამდენიმე დღე თბილისში გაატარა,
რადგან მისი ძმა ესქანდერ ხანი ავად გახდა და მისთვის უნდა ემკურნალათ. მასაც ანბანის
შესწორების საკითხებზე წიგნი ჰქონდა დაწერილი და თავადაც ახალი ანბანის ავტორი იყო,
ამიტომ ჩემი ტრაქტატის სპარსული ვარიანტი მივართვი და მოვახსენე, რომ ფრანგული
თარგმანი ახლა იბეჭდებოდა. მან ჩემს ნაშრომს მაღალი შეფასება მისცა და მის ნათქვამს
სიტყვასიტყვით მოვიტან:
“ბატონო მირზა რეზა ხან, მსხვერპლადაც შეგეწირებით. თქვენ ჩვენი ეპოქის სიახლეების
შესახებ კარგად მოგეხსენებათ და, უეჭველია, გესმით, რომ ყველა ადამიანს სახელის გარდა
გვარიც უნდა ჰქონდეს. გვარის საჭიროებისა და დადებითი მხარეების ახსნით თავს აღარ
შეგაწყენთ და მხოლოდ იმას გთხოვთ, რომ თქვენი გვარისთვის რომელიმე სიტყვა შეარჩიოთ.
თქვენი მრავალმხრივი ღირსებების გათვალისწინებით შესაფერის გვარად დანეში21 მესახება.
ამიერიდან მე თქვენ ყოველთვის მირზა რეზა ხან დანეშად მოგიხსენიებთ და ღმერთმა ქნას,
რომ თქვენმა მოწყალებამ ეს ბრწყინვალე სახელი სულ უფრო და უფრო მეტი პატივით შეამკოს.
1299 წლის 1 რამაზანი (1882 წლის 17 ივლისი), ნაზემ ად-დოულე მალქომი”.
როცა ჩემი წიგნი სპარსულ და ფრანგულ ენებზე დაიბეჭდა, ალა ალ-მოლქის რჩევით მის
უდიდებულესობა ვალიაჰდ მოზაფარ ად-დინ მირზას მივუძღვენი და მირზა ფაზლ ალაჰ ხან
ვაქილ ალ-მოლქის მეშვეობით მას მივართვი. სანაცვლოდ მივიღე ფირმანი, რომლითაც
ვალიაჰდის მთავარი ადიუტანტის თანაშემწის თანამდებობა მიწყალობეს. ამ თანამდებობის
პირებს ძალიან ლამაზი და მოხდენილი ოფიციალური ტანსაცმელი ეცვათ და ჩემთვისაც
შევაკერინე. ერთ საღამოს ერთმა კნიაზმა თავისთან დამპატიჟა და მასთან ახალ ფორმაში
გამოწყობილი წავედი. როცა იქ შეკრებილმა ახალგაზრდა ოფიცრებმა დაინახეს, რომ სახლის
პატრონის ცოლი ჩემდამი განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენდა, შურით აღივსნენ და ამ
ქალბატონის წინაშე ჩემი დამცირება მოიწადინეს. ერთმა მათგანმა ხმამაღლა მკითხა, რომელ
სამხედრო სასწავლებელში სწავლობდითო, თუმცა კარგად იცოდა, რომ იმ დროს ირანში
სამხედრო სასწავლებელი არ იყო და სამხედრო თანამდებობები მხოლოდ საპატიო წოდებას
წარმოადგენდა. ვუპასუხე: “ბატონო, ძალიან ვწუხვარ, მაგრამ სწორედ ახლა, როცა ბედს
რამდენიმე წუთი მოვტაცე და ამ თავაზიან ქალბატონთან საუბარი მეღირსა, გინდათ, რომ დრო
სისულელეებზე დამაკარგვინოთ. მე ირანის გენერალურ საკონსულოში ვცხოვრობ და თუ ეს
საკითხი ძალიან გაინტერესებთ, ხვალ ათ საათზე საკონსულოში მოდით და იქ გიპასუხებთ”.
მოკლედ, იმის მაგივრად რომ მე დავემცირებინე, უფრო საკუთარი თავი დაიმცირა. ქალბატონმა
შექების ნიშნად ტაში დამიკრა, თუმცა ჩემი პასუხი იძულებით იყო ნაკარნახევი. მთელი ღამე
ვიტანჯებოდი. ერთი მხრივ, ვალიაჰდის ადიუტანტის თანაშემწის თანამდებობა და ეს
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ტანსაცმელი მიხაროდა, მეორე მხრივ კი სინდისი მქეჯნიდა: ფორმა, რომელიც არ მეკუთვნის,
რატომ მაცვია-მეთქი. გადავწყვიტე, შეძლებისდაგვარად, სამხედრო საქმე შემესწავლა. ალა ალმოლქის მეგობრებს შორის, რომლებიც საკონსულოში მოდიოდნენ, ერთი ეტამაჟორის
(სამხედრო შტაბის) პოლკოვნიკი იყო. მისი კეთილგანწყობით ვისარგებლე, სახლში ვეწვიე და
ჩემი გაჭირვება მოვუყევი. ჩემმა მონათხრობმა პოლკოვნიკი ძალიან გაამხიარულა, ბევრი იცინა
და მითხრა: “ამ საქმეს მე ვითავებ და რაც საჭიროა, ყველაფერს გასწავლით”. დიდი მადლობა
გადავუხადე და მოკრძალებით შევბედე: “ახლა, როცა ჩემდამი ასეთი სიკეთე გამოიჩინეთ,
გთხოვთ, სწავლის თვიური საფასური განმისაზღვროთ, რომ დათქმულ დროს თქვენთან
სიარული არ მომერიდოს”. თავიდან უარზე იყო, მაგრამ დავიჟინე, ანაზღაურების გარეშე თქვენ
შეწუხებას ვერ გავბედავ-მეთქი და დამთანხმდა, ოღონდ იმ პირობით, რომ ფულს თვიურად კი
არა, სწავლის დასრულების მერე ერთბაშად გადავუხდიდი. ასე დავიწყე სამხედრო საქმის
შესწავლა. პოლკოვნიკი დღეში ერთ საათს კადეტსკი კორპუსის სკოლის პროგრამით
მამეცადინებდა. თავდაპირველად თავის იარაღის საწყობში წამიყვანა, სათითაოდ ყველა
სისტემის იარაღი დამათვალიერებინა და მათი მუშაობის მექანიზმი - თოფისწამლის ჩადება და
ჩახმახის მეშვეობით გასროლა - ამიხსნა. ჯერი ბერდანკას 22 ტიპის შაშხანაზე მიდგა. ის
შემდეგნაირად იტენებოდა: ჩახმახის ზამბარას ქვევით სწევდი, თოფი იხსნებოდა, შიგ ვაზნას
დებდი, ზამბარას მაღლა სწევდი და იარაღი ისროდა. გარდა ამისა, მასწავლა ჯარისკაცების
მარშირება, როგორც იარაღით, ისე უიარაღოდ, და, ასევე, მისალმების წესი. როცა ეს ყველაფერი
ვისწავლე, ორი სქელტანიანი სამხედრო წიგნი მომცა: ერთი მილიტარული ტაქტიკის
(სამხედრო ტაქტიკის) და მეორე მილიტარული ადმინისტრაციის (შტაბში სამსახურის
ტექნიკის) სფეროში.
ჩვენი მეცადინეობები ჩემ თეირანში წასვლამდე გაგრძელდა. მე და პოლკოვნიკი ხშირად
დავდიოდით წმინდა დავითის ანუ შეიხ სანაანის მთაზე, ერთ ჯარისკაცს თან რევოლვერი
(თოფი) მოჰქონდა და მიზანში სროლის წესებს მასწავლიდა. ერთ დღეს პოლკოვნიკმა მითხრა:
“დღევანდელ რუსეთში დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ცეკვის ცოდნას, რადგან ყოველ საღამოს
იმართება საცეკვაო მეჯლისები, რომლებზეც კადრილს, ვალსს და ვენგერკას ცეკვავენ”.
სამხედროები ყველა ცეკვას ვენგერკას ამჯობინებდნენ. მაშინდელი კადრილი ხუთფიგურიანი
იყო. თავად მას ცეკვა გერმანელი მასწავლებლის ბოლდუინისგან ჰქონდა ნასწავლი.
პოლკოვნიკმა მითხრა: “კაცს სიარულზე ეტყობა, სამხედროა თუ არა. ჯარისკაცი მარშირებებზე
სწავლობს, ოფიცრის ამა თუ იმ ბრძანებაზე რომელი ფეხი წინ გადადგას და რომელი - უკან.
მარშირებებზე ნასწავლი მოძრაობა მას ცეკვის დროსაც ადგება და მოცეკვავეს ყოველთვის
ეტყობა, სამხედროა თუ არა”.
ალა ალ-მოლქი რამდენიმეწლიანი სამსახურის შემდეგ თეირანში დაბრუნდა და მის
ნაცვლად გენერალური კონსულის თანამდებობა აწ განსვენებულმა ალა ას-სალთანემ დაიკავა.
ამ დროისათვის მე კონსულის პირველი თანაშემწის მოვალეობას ვასრულებდი. თბილისში
ჩამოსვლამდე ალა ას-სალთანე ბაღდადის კონსული იყო და, რადგან ცხენები ძალიან უყვარდა,
იქიდან სამი არაბული ცხენი, ჩალვადარი და მეჯინიბე ჩამოიყვანა. ერთ-ერთი ცხენი ძალიან
ლამაზი და ჯიშიანი იყო. იმ დროს მეც ერთი სალმასური ცხენი მყავდა და დროდადრო
ოფიცრებთან და მადმუაზელებთან ერთად ვსეირნობდი. ალა ას-სალთანემ მითხრა: “თქვენი
ცხენი არაფრად ვარგა, გაყიდეთ და როცა დაგჭირდებათ, ჩემი ცხენებით ისარგებლეთ.” მისი
ცხენებისადმი სიყვარული რაში გამოიხატებოდა, ვერ გავიგე, რადგან სანამ თბილისში იყო, ზედ
ერთხელაც არ შემჯდარა და მის ცხენებს თავლაში უქმად დგომისგან რამე რომ არ
დამართნოდათ, ჩალვადარი და მეჯინიბე ასეირნებდნენ.
ერთ დღეს მეფისნაცვლის სასახლეში მიღებაზე ვიყავით. მასპინძლის ცოლმა მადმუაზელ
ტაუბე და მისი ძმა წარმომიდგინა და მითხრა: “ეს ქალბატონი იმპერატრიცას ფრეილინაა, მისი
ძმა კი სამართლის სკოლის წარჩინებული მოწაფეა. ისინი კავკასიაში მოგზაურობენ და ორი
ბერდანა/ბერდანკა ამერიკელი პოლკოვნიკის ჰ. ბერდანის გამოგონილი ერთვაზნიანი შაშხანაა,
რომლითაც 1870-90-იან წლებში რუსეთის არმია იყო შეიარაღებული. ამის გამო მას “რუსულ შაშხანას”
ეძახდნენ.
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კვირა თბილისში დარჩებიან. მადმუაზელი პეტერბურგში ცხენზე ხშირად ზის და უნდა, რომ
აქაც ცხენით ისეირნოს. კარგი იქნება, თუ ქალაქის შემოგარენს და ლამაზ ადგილებს
დაათვალიერებინებთ”. ალა ას-სალთანეს წყალობით, ცხენები მყავდა და ორივე სასეირნოდ
დავპატიჟე. მადმუაზელმა მითხრა: “მე ქალის უნაგირი მაქვს ჩამოტანილი და გამოგიგზავნით.
ხვალ ცხენები მოიყვანეთ მეფისნაცვლის სასახლესთან, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ და აქედან
ერთად გავისეირნოთ”. მათი თბილისში ყოფნის განმავლობაში ოთხ-ხუთჯერ შევხვდით და
ჩემით ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ. განსაკუთრებით მოეწონათ არაბული ცხენები,
რომლებიც მართლა ულამაზესები იყვნენ. ამ ქალბატონს ჩემი პეტერბურგში ელჩობის
პერიოდში ალექსანდრე მესამის კორონაციაზე შევხვდი. დიდი პატივი მცა და იმპერატორთან
და იმპერატრიცასთან დიპლომატიური საქმეების მოგვარებაში დამეხმარა.
თეირანში ჩემ დაბრუნებამდე რამდენიმე თვით ადრე თბილისში არქეოლოგიური
კონგრესი 23 გაიმართა და მასზე დასასწრებად რუსეთიდან უამრავი მეცნიერი ჩამოვიდა.
თბილისის გუბერნატორმა საკონსულოში წერილი გამოგზავნა და ირანის მხრიდან კონგრესზე
ერთი კაცი დაპატიჟა. ალა ას-სალთანემ მე წარმადგინა. პირველ რიგში კონგრესის
მონაწილეებმა ქრისტიანული ეკლესია და სასაფლაო მოინახულეს, რამდენიმე ძველი საფლავი
გახსნეს და დაათვალიერეს. როგორც კი გახსნილ საფლავს ჰაერი მოხვდა, მიცვალებულების
ძვლები დაიშალა და ნაცრად იქცა. მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ეს საფლავები ათასწლეულებს
ითვლიდა.
კავკასიაში საუკეთესო ღვინო კახეთის ღვინოა და კავკასიელები მას დიდი რაოდენობით
სვამენ. აქ ასეთი წესია, რომ ჩამოსულ სტუმრებს ღვინით უმასპინძლდებიან. კონგრესის
მონაწილეებისთვის სადილად და ვახშმად წითელი და თეთრი კახური ღვინო მიჰქონდათ და
ეტიკეტებს უჩვენებდნენ, რომ სტუმრებს ღვინის ასაკი თავად ენახათ. აქ ყველა დიდგვაროვანს
საკუთარი ღვინის სათავსი აქვს და სტუმრის პატივისცემა იმით განისაზღვრება, მასპინძელი მას
რამდენად ძველ ღვინოს დაალევინებს. მოკლედ, განურჩევლად ყველა მონაწილეს, როგორც
ასაკოვან პროფესორს, ისე ახალგაზრდას აიძულებდნენ სათვალე მოემარჯვებინა და ბოთლზე
მიკრული თარიღი ენახა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ კონგრესის ბოლო დღეს თბილისის
ილუსტრირებულ გაზეთში დაიბეჭდა სურათი, რომელზე გამოსახულ კოშკზეც აგურის
ნაცვლად კახური ღვინის ბოთლი ეხატა. კოშკს შემოხვეული პროფესორებიდან ზოგს სათვალე,
ზოგს კი დურბინდი მოემარჯვებინა და, ძეგლის ნაცვლად, ბოთლის ეტიკეტებს
ათვალიერებდნენ. კონგრესის მონაწილეთა ნაწილს ეს ხუმრობა მოეწონა და გაიცინა, ნაწილმა
კი შეურაცხყოფად მიიღო და ხელისუფლებას გაზეთის ჟურნალისტის დასჯა მოსთხოვა.
როცა ქუთაისში ჩავედით, მოვინახულეთ ერთი მთა, რომლის წვერზეც ძველი ტაძარი იდგა.
მთის ძირში ცხენები დაგვახვედრეს, ზედ დავსხედით და ტაძრისკენ გავემართეთ. ქუთაისის ეს
მხარე ტყით იყო დაფარული და რადგან შემოდგომა იდგა, ხეები სხვადასხვაფრად ჰყვაოდა.
ათამდე განსხვავებული ფერის ფოთლებისგან იქაურობა ისეთი ლამაზი იყო, კაცს საკუთარი
თვალით რომ არ ენახა, ასეთ წარმტაც სანახაობას ვერ წარმოიდგენდა. ქუთაისიდან
ბორჯომამდე და აბასთუმნამდე სულ ასეთი ბუნება იყო. აქაური ტყე ევროპულისგან იმით
განსხვავდება, რომ მასში ბევრი მსხმოიარე ხეა, განსაკუთრებით კაკალი და თხილი, და ამით ის
ირანის ტყეებს ჰგავს. გზაზე იმდენი ველური მარწყვი იყო, რომ ცხენებიდან ჩამოვდიოდით,
ვკრეფდით და ვჭამდით.
სტუმრების სიმრავლისა და ჰოტელსა და ქალაქის თვითმართველობის შენობაში ოთახების
სიმცირის გამო მე და მუსიე ბარონი ტაუბე ერთ ოთახში მოგვათავსეს. საბედნიეროდ, ძალიან
თავაზიანი და კარგად აღზრდილი ახალგაზრდა აღმოჩნდა. დილით ჩემზე ადრე ადგა და ძილღვიძილში დავინახე, რომ თავის ფეხსაცმელებთან ერთად ჩემიც აიღო და იმის მაგივრად, რომ
მსახურისთვის მიეცა, თავად გაწმინდა ვაქსით. პეტერბურგში ჩემი ელჩად ყოფნის დროს ამ კაცს
გენერალური პროკურორის თანამდებობა ეკავა.
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რუსეთის მეხუთე არქეოლოგიური ყრილობა გაიმართა თბილისში 1881 წლის სექტემბერში.
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ჩემ კონგრესზე ყოფნას უშედეგოდ არ ჩაუვლია. ქუთაისში და მის შემოგარენში ვიპოვეთ
ორი დანგრეული კედელი, რომელიც მეჩეთისა და ორი მიჰრაბის ნაშთი აღმოჩნდა. მიჰრაბის
თავზე და გარშემო ქუფური დამწერლობით ყურანის აიები ეწერა. საბედნიეროდ, შენობის
აშენების თარიღი შემორჩენილი იყო. აიები წავიკითხე, ნასხითა და ლათინური შრიფტით
ჩავწერე და მნიშვნელობაც მივუწერე. დიდხანს ითათბირეს და დაასკვნეს, რომ ნანგრევები
განეკუთვნებოდა ომაიანების 24 ბატონობის პერიოდს, როცა ისლამური ლაშქარი აქ ჩამოვიდა და
ეს მეჩეთი ააგო. მეჩეთის ადგილმდებარეობიდან დადგინდა, რომ ქუთაისი ძველად ბევრად
უფრო დიდი და აყვავებული იყო, ვიდრე ახლაა.
ამასობაში ალა ალ-მოლქის ტელეგრამა მივიღე. მწერდა: “ნასერ ად-დინ შაჰის ძმა
უფლისწული ‘ეზ ად-დოულე უზენაეს კორტეჟთან ერთად მოსკოვში ალექსანდრე მესამისთვის
გამეფების მისალოცად მიემგზავრება და რადგან მათ რუსული ენის თარჯიმანი არ ჰყავთ, ნაზემ
ად-დოულეს ვთხოვე, რომ ეს მისია თქვენ დაგაკისრონ. გაემზადეთ და გაემგზავრეთ”.
ტელეგრამა ალა ას-სალთანეს ვაჩვენე. მან საგარეო საქმეთა სამინისტროს მისწერა: “გთხოვთ,
რუსეთში მეც გამაგზავნოთ, რადგან თბილისში ახალი ჩამოსული ვარ და კარგად არ მიცნობენ,
ამიტომ კორონაციაზე ჩემი თანაშემწე რომ გაემგზავროს და მე დავრჩე, კავკასიელების თვალში
დავმცირდები”. მისი თხოვნა დააკმაყოფილეს და სამხედრო ატაშე სართიფი მოსტაფა ყოლი
ხანი, რომელიც არდებილის გუბერნატორი და ირანის ოფიცერი იყო, მრჩეველი მირზა ჯავად
ხან სა‘ად ად-დოულე, ალა ას-სალთანე და თქვენი მონა-მორჩილი მოსკოვში გავემგზავრეთ...
...გენერალურმა კონსულმა თავრიზში წასვლის წინ საკონსულოს საქმეები თავის თანაშემწეს
მეჰდი ბეგს გადააბარა, ხოლო საკუთარი და საბუღალტრო საქმეები - თქვენს მონა-მორჩილს.
თავრიზში ჩასვლიდან ორ თვეში მისგან ტელეგრამა მივიღე, რომელშიც მწერდა: “სოლთან
მორად მირზა ჰოსამ ას-სალთანე ფათეჰ-ე ჰერათი მექადან უკანა გზაზე თბილისში გაჩერდება.
საკონსულოს თანამშრომლებთან ერთად მას რკინიგზის სადგურზე დახვდით, საკონსულოს
ზედა სართულზე დააბინავეთ, მათი სადილისა და ვახშმის თადარიგი დაიჭირეთ და
ყველაფერი იღონეთ, რომ კმაყოფილები დარჩნენ”. დათქმულ დროს მათ დასახვედრად წავედი.
უფლისწული წარმოსადეგი, სიტყვაძუნწი კაცი გახლდათ და მის სახეზე დიდებულების კვალი
აღბეჭდილიყო. მისი ვაჟი მანსურ მირზა 18-20 წლის კარგად აღზრდილი ყმაწვილი იყო. მას
ახლდა ფრანგული ენის მასწავლებელი მეჰდი ხან ნაჯაბი, შემდგომში მოფახერ ად-დოულე,
რომელიც თან ექიმის მოვალეობასაც ასრულებდა. შვილს მამისადმი ისეთი პატივისცემა
ჰქონდა, რომ მამის ნებართვის გარეშე მასთან ოთახში ვერ შედიოდა და მაშინაც, როცა მამა
თავისთან უხმობდა, კარის ზღურბლთან დგებოდა, იქიდან მდაბლად თავს უკრავდა და
მისალმებას ვერ ბედავდა. რამდენიმე წუთის მერე მამა მას შეხედავდა და რაღაცას ჰკითხავდა,
რაზეც შვილი მოკრძალებულად პასუხობდა. ამის მერე მამა წასვლის ნებას რთავდა და ისიც
თავის დაკვრით გადიოდა. ცხადია, მამა-შვილის ასეთი ურთიერთობის შემყურე, მე და მეჰდი
ხანიც სხვაგვარად ვერ მოვიქცეოდით. მხოლოდ მანსურ მირზას, მეჰდი ხანს და თქვენს მონამორჩილს გვქონდა პატივი, რომ მასთან ერთ მაგიდაზე გვესადილა და გვევახშმა, საკონსულოს
სხვა არც ერთ წევრს არ პატიჟებდნენ. ჩემი დასწრებაც იმით იყო განპირობებული, რომ მისი
თარჯიმანი ვიყავი, რადგან უფლისწულმა არც ერთი უცხო ენა არ იცოდა. ერთხელ
უფლისწულის არყოფნაში მას მეფისნაცვლის თანაშემწე ეწვია და უფლისწული მასთან
საპასუხო ვიზიტით გაემართა. რასაკვირველია, მეც თან წამიყვანა და თავის კალიასკაში ჩამსვა.
როცა უფლისწულმა დაინახა, მეფისნაცვლის თანაშემწე გენერალი სტაროსელსკი და მისი ცოლი
როგორი პატივით მექცეოდნენ, ისიც ჩემდამი პატივისცემით განიმსჭვალა. საღამოობით, როცა
კალიასკებით სასეირნოდ მივდიოდით, მე უფლისწულის კალიასკაში ვჯდებოდი, მისი ვაჟი და
მეჰდი ხანი კი - მეორე კალიასკაში. იმ დროს მე ლაყაბი “ხანი” არ მქონდა, მაგრამ მანსურ მირზა
და მეჰდი ხანი ხანს მეძახდნენ. ერთხელ უფლისწულის ვაჟმა თავისი ფოტოსურათი მომცა და
მასზე გაკეთებულ წარწერაზე ხანის ტიტულით მომიხსენია. მე გავაპროტესტე და ვუთხარი:
“ხანს ნუ წერთ, ხანი არა ვარ”. მითხრა: “დარწმუნებული ვარ, მამაჩემი თეირანში
ომაიანები (ბანუ უმაია) - არაბული დინასტია, რომელიც მართავდა ომაიანთა სახალიფოს 661-750
წლებში.
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დაბრუნებისთანავე ამ ლაყაბს მოგანიჭებთ, ასე რომ მე მოვლენებს წინ გავუსწარი”. ერთ დღეს
მათთან ერთად მოჯთაჰედის ბაღში გავისეირნე. უკანა გზაზე შევხვდით მიხეილის პროსპექტზე
შეკრებილ თბილისის მოქალაქეებს, რომლებიც მეფისნაცვლისა და ჰოსამ ას-სალთანეს
კალიასკებს ათვალიერებდნენ. მათ შორის რამდენიმე ჩემი ნაცნობი იყო და მომესალმნენ. ეს
რომ უფლისწულმა დაინახა, იფიქრა, რომ ეს ხალხი მისი პატივისცემით მესალმებოდა და
სრულიად სერიოზულად მითხრა: “მიხარია, რომ თბილისელებმა ამ დიდებულ კალიასკაში
ნასერ ად-დინ შაჰის ბიძის სამსახურში დაგინახეს”. მადლობა გადავუხადე და მოვახსენე:
“მართალს ბრძანებთ, ეს ჩემთვის დიდი ბედნიერებაა”. მიუხედავად იმისა, რომ უფლისწული
თბილისში არაოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა, რუსეთის ხელისუფლება მას დიდი
პატივით ექცეოდა: მეფისნაცვლის სასახლის მსგავსად, საკონსულოსთან ორი ჯარისკაცი
საპატიო ყარაულში დააყენეს და ყოველ დილით პოლიციის უფროსის თანაშემწე მოდიოდა და
მეკითხებოდა: მისი უდიდებულესობა რას გვიბრძანებს, კალიასკას როდის ინებებს და ვის
მიიღებსო. თუმცა თბილისში ყოფნის ორი კვირის განმავლობაში უფლისწულს გუბერნატორისა
და მეფისნაცვლის თანაშემწის გარდა თავისთან არავინ მოუწვევია და თავადაც არსად წასულა.
მან მეფისნაცვლის არცერთი მიპატიჟება არ მიიღო და მხოლოდ ერთხელ ოფიციალური
საპასუხო ვიზიტით იმყოფებოდა მეფისნაცვლის თანაშემწესთან და ერთხელ - მის ცოლთან
ჩაიზე. ის არც თბილისის გუბერნატორთან წავიდა და თავისი სავიზიტო ბარათი მე გამატანა.
იმ დროს განჯაში, ბაქოსა და ერევანში რკინიგზა არ იყო გაყვანილი, ამიტომ უფლისწული
თბილისში ერთი კვირა დარჩა, სანამ მის გასამგზავრებლად მოემზადებოდნენ. მთელი ამ ხნის
განმავლობაში ის ოთახში იჯდა და არაბულ და სპარსულ ისტორიულ წიგნებს კითხულობდა.
ლექსების რამდენიმე კრებულიც ჰქონდა, მაგრამ ლექსები მაინცდამაინც არ უყვარდა. მე დღე
და ღამე უფლისწულთან და მეჰდი ხანთან ერთად ვიყავი. ერთმანეთს საოცრად მივეჩვიეთ და
დავმეგობრდით. თბილისიდან გამგზავრების დღეს უფლისწულმა თავისთან მიხმო. შევამჩნიე,
რომ მეჰდი ხანს ხელში ხმალი ეჭირა. უფლისწულმა მითხრა: “ეს ხმალი ერთ-ერთია იმ
ხმლებიდან, რომლებიც ჰერათში მოგზაურობისას მეშჰედის ხანებმა ფეშქეშად მომართვეს. ამ
საჩუქარმა მე ბევრი გამარჯვება მომიტანა და დარწმუნებული ვარ, თქვენც ბედნიერებას
მოგიტანთ. აიღეთ და წესისამებრ წელზე შემოირტყით”. ეს ხორასნული ხმალი, რომელსაც
ბადრიჯნისფერი ქარქაში ჰქონდა, მართლაც რომ დიდ იშვიათობას წარმოადგენდა. ოქროთი
მოჭედილი ვადა და ბუდე ჩინებული ოსტატების ნახელავი იყო. ხანჯლის პირზე გამოთქმა “არ
არის მახვილი მსგავსი ზუ ლ-ფაკარისა 25 და არც ჭაბუკი ალისთანა” და ჰოსამ ას-სალთანეს
სახელი იყო ამოტვიფრული.
გამგზავრების დღეს საკონსულოში მეფისნაცვლის თანაშემწე მოვიდა და უფლისწულს
ოფიციალურად დაემშვიდობა. თბილისის გუბერნატორმა და პოლიციის უფროსის თანაშემწემ
მისი უდიდებულესობის კალიასკა, რომელსაც ოფიცერი და 25 კაზაკი მიჰყვებოდა, ქალაქის
გასასვლელამდე გააცილეს, მე კი პირველ ფოსტის სადგურამდე გავყევი. იქ მათ ცხენები
გამოცვალეს და გზა განაგრძეს, მე კი უკან დავბრუნდი. უფლისწულის ნაჩუქარმა ხმალმა ჩემი
თანამშრომლების შური გამოიწვია.
თავი 6
თბილისში ცხოვრება
[1889-1894]
თეირანში არაფერი იმალება და შაჰის ბრძანების 26 შესახებ მთელმა საგარეო საქმეთა
სამინისტრომ გაიგო. მირზა შოქრ ალაჰმა ჩემი დანიშვნის ბრძანება დაწერა, გადმომცა და
მითხრა: “იმედი მაქვს, თქვენი ყველა დანიშვნის ბრძანებას მე დავწერ”. მართლაც, ასე მოხდა და
ზუ ლ-ფაკარი - ისლამამდელი არაბეთის სახელგანთქმული ორდანიანი მაგიური ხმალი, რომელსაც
შეეძლო დაგრძელებულიყო და დამოკლებულიყო. ის თავდაპირველად ეკუთვნოდა მუნაბიჰ იბნ ჰაჯაჯს,
ბადრის ჭებთან ბრძოლაში ხელთ იგდო მოციქულმა მუჰამადმა, ხოლო მისი სიკვდილის შემდეგ
დაისაკუთრა ალი იბნ აბი ტალიბმა.
26 იგულისხმება მირზა რეზა ხანის თბილისის გენერალურ კონსულად დანიშვნის ბრძანება.
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წლების მერე პეტერბურგსა და სტამბოლში ჩემი ელჩად გაგზავნაც მან გააფორმა. მთელი
საქმეები დავასრულე, შაჰს, ამინ ას-სოლთანსა და ყავამ ად-დოულეს დავეთხოვე, სახელმწიფო
მოხელეებსა და მეგობრებს დავემშვიდობე და ენზელისკენ გავემართე. ვიცოდი, რომ თბილისში
ბევრი საქმე მელოდა, ამიტომ ყარაჯადაღის სარდლის ძმა მირზა ისმაილ ხანი მონშიბაშის,
ხოლო მირზა მაჰმუდ ხანი მონშის თანამდებობაზე წავიყვანე. გამგზავრების დღეს ამინ ასსოლთანმა თავისი მსახური მირზა სამად ხან ჰეიდარი გამომიგზავნა და მთხოვა, რომ თან
წამეყვანა და თბილისში მისთვის რამე საქმე მიმეცა.
ენზელიში თბილისიდან ჩამოსული ჰაჯი მოლა მოჰამად ალი დაგვხვდა და გვითხრა, რომ
ბაქოში თბილისელი ვაჭრები გველოდნენ. მართლაც, ბაქოში იქაური გენერალური კონსული
მირზა ბაბა ხანი დიდვაჭრებისა და ირანის ქვეშევრდომების თანხლებით ზღვის სანაპიროზე
შეგვეგება. მათთან ერთად იყვნენ ჰაჯი ბაყერ აყა რეზაიოვი, ხამენელი ვაჭარი ჰაჯი მოჰამად
ებრაჰიმი და ჰაჯი მეჰდი აყა. ერთი დღე დავისვენეთ და თბილისისკენ გავემგზავრეთ.
აღსთაფაში საკონსულოს თანამშრომლები მირზა ფარაჯ ბეგი, ჰასან სოლთანი და რამდენიმე
ფარაში დაგვხვდნენ, თბილისის შესასვლელთან კი კონსულის თანაშემწე მირზა მოჰამად ბეგი,
თარჯიმანი თაყი ბეგი, ვაჭრები მუსიკის თანხლებით და ხელოსნები საკუთარი დროშებით
შეგვეგებნენ. ქალაქის თვითმართველობამ პოლიციის უფროსის თანაშემწე და რამდენიმე
ოფიცერი გამოგზავნა. ალა ას-სალთანეს ფეხი სტკიოდა და საკონსულოში გველოდა.
საკონსულოში წასვლის წინ ოფიციალური ტანსაცმელი ჩავიცვი, რადგან იქ სახელმწიფო
დროშები იყო გამოფენილი. თოჯარბაშმა მოჰამად აყამ ვაჭრების სახელით და მენარდეების
უფროსმა ალი ბეგმა ხელოსნების სახელით ჩამოსვლა მომილოცეს და მეც შესაბამისი პასუხი
გავეცი. შემდეგ დამხვდურ 12 კაცთან ერთად საკონსულოში წავედი. იქ შარბათი და
ტკბილეულობა მოემზადებინათ. ვაჭრებისა და ხელოსნების წინამძღოლებს ხელმეორედ
შევხვდი დიდ დარბაზში, რომელშიც ირანელი მხატვრის მიერ ზეთის საღებავით დახატული
ნასერ ად-დინ შაჰის დიდი პორტრეტი ეკიდა. ვაჭრებს ნაქირავები ჰქონდათ მუსიკალური
ინსტრუმენტი, რომელიც სამხედრო მელოდიებს უკრავდა, ხოლო ხელოსნებმა რამდენიმე
ქართველი და სომეხი მუსიკოსი მოიყვანეს. ისინი საკონსულოში რკინიგზის სადგურიდან
მოვიდნენ და დაკვრა და სიმღერა დაიწყეს.
სანამ დარბაზში ვაჭრებსა და ხელოსნებს შევხვდებოდი, ჯერ ალა ას-სალთანე მოვინახულე
და ვნახე, რომ ფეხი მართლა სტკიოდა. ჩემ დანიშვნასა და ჩამოსვლასთან დაკავშირებით დიდი
სიხარული გამოთქვა. ამასობაში ქუჩაში შეკრებილებს შარბათით, ტკბილეულობითა და
თამბაქოთი გაუმასპინძლდნენ. ვაჭრებს დახვედრისათვის დიდი მადლობა გადავუხადე და
ქუჩაში გავედი. ჩემ დანახვაზე ისევ შაჰის სადიდებელი სიმღერა დაუკრეს და მერე დაიშალნენ.
თბილისში ჩამოსვლის მეორე დღეს მირზა ფარაჯ ბეგი მეახლა. თბილისის საკონსულოში
ჩემი პირველი თანამშრომლობის პერიოდში ამ კაცის მეშვეობით კონსულის თანაშემწე მირზა
მოჰამად ბეგი, რომელიც ძალიან მაწვალებდა, გავაფრთხილე, რომ იმ დღის შინებოდა, როცა ჩემ
წინაშე ხელქვეითის რანგში წარსდგებოდა. მირზა ფარაჯ ბეგმა მითხრა: “მას შემდეგ, რაც მირზა
მოჰამად ბეგმა თქვენი თბილისში დანიშვნისა და ჩამობრძანების ამბავი გაიგო, მოსვენება და
ძილი დაკარგა. ამბობს, რომ წლებია, რაც საკონსულოში მუშაობს და ცოლის, ორი ქალიშვილისა
და ვაჟის გარდა არაფერი აბადია. ეშინია, რომ წარსული წყენის გამო, თქვენ მას სამსახურიდან
დაითხოვთ და მაშინ უფულოდ დარჩენილს ამ უცხო ქვეყანაში რა ეშველება?” ვუთხარი: “ჩემგან
გადაეცით, რომ ნუ ღელავს. თუ ჩემში შურისძიების ქვენა გრძნობა არსებობდა, ზეცამ მისგან
უკვე გამათავისუფლა. იმის სამადლობელოდ, რომ ჩემი წინასწარმეტყველება ახდა, დათხოვნის
ნაცვლად დავაწინაურებ”. მეორე დღეს, ვხედავ, მირზა მოჰამად ბეგი მოვიდა, დარჩენილი
პასპორტები მოიტანა, მორჩილად ჩემ წინაშე წარდგა და მითხრა: “რას მიბრძანებთ, ეს
პასპორტები ვის გადავცე?” ვუთხარი: “პასპორტები თქვენთვის დაიტოვეთ და სანამ მე აქ
ვმუშაობ, მშვიდად იყავით”. ვკითხე, რამდენი წელი იყო, რაც საკონსულოში მუშაობდა და
მიპასუხა, რომ აქ იუსუფ ხან მოსთაშარ ად-დოულესთან ერთად ჩამოვიდა. ვუთხარი: “თითქმის
ორმოცი წელია, რაც აქ მუშაობთ, ამიტომ ამ კვირაში თეირანში მივწერ, რომ საკონსულოს
პირველ თანაშემწედ დაგნიშნონ და ხანის ლაყაბი გიბოძონ”. ასეც მოვიქეცი, მაგრამ ჩემმა
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შემცვლელმა ჩამოსვლისთანავე ის გაათავისუფლა და თავისი ნათესავი დანიშნა. მოკლედ,
მირზა მოჰამად ბეგი რას ელოდა და რა მიიღო!
თბილისის საკონსულოს თანამშრომლები იყვნენ: პირველი თანაშემწე მირზა მოჰამად ხანი,
მეორე მდივანი ისმაილ ხანი, რუსული ენის თარჯიმანი მირზა თაყი ხანი, პასპორტების
განმკარგულებელი და მეთვალყურე მირზა ფარაჯ ბეგი, მისი თანაშემწე ჰასან სოლთანი და
გადამწერი მირზა მაჰმუდ ხანი.
ალა ას-სალთანე და მისი ხალხი ორმოცი დღე ჩემი სტუმრები იყვნენ და მერე დიდი
პატივითა და ზარ-ზეიმით გავაცილეთ. ისინი ვლადიკავკაზში ჩავიდნენ და იქიდან საფოსტო
კალიასკებით გაემგზავრნენ.
თბილისში ჩემი სამსახურის პირველ წელს თეირანსა და თავრიზში ქოლერის ეპიდემია
დაიწყო და ამ ქალაქებში დღეში სამასამდე კაცი იღუპებოდა. ავადმყოფობა თავრიზიდან
თბილისშიც შემოვიდა და ჯერ ირანელებში გავრცელდა. ერთ დღეს ვაჭრები და ხელოსნების
წინამძღოლები საკონსულოში მოვიდნენ და მითხრეს: “რადგან თბილისელი ირანელები
მეტწილად შავი მუშები არიან და ერთ ოთახში სამი-ოთხი კაცი ცხოვრობს, ვერ ხერხდება მათი
საცხოვრებლის ექიმთა მიერ გაკონტროლება, ამიტომ კავკასიის მთავარმართებლის ბრძანებით
ავადმყოფობის მთელ ქალაქში გავრცელების თავიდან ასაცილებლად ირანელები დაცვის
თანხლებით ჯულფას გზით ირანში უნდა გაემგზავრონ”. მათ მთხოვეს: “თბილისიდან
ჯულფამდე ფეხით ერთი თვის გზაა, თბილისში მცხოვრებ 10000 ირანელს შორის კი ბევრი
ქალი, ბავშვი და ავადმყოფია და მათი ნახევარი უწამლოდ გზაში მოკვდება. რამე უნდა
იღონოთ, რომ ისინი თბილისში დატოვონ”. ბევრი ყაყანისა და ჩხუბის მერე გადაწყვიტეს, რომ
თავად ისინი ყოველ დილით ირანელებს სახლში მიაკითხავდნენ, მათ საცხოვრებელ პირობებს
დაათვალიერებდნენ, იქაურობის დასუფთავებას აიძულებდნენ და წამლებსაც დაურიგებდნენ.
გარდა ამისა, მოილაპარაკეს, რომ იმავე დღეს სიას შეადგენდნენ, დიდძალ ფულს
შეაგროვებდნენ, მუსლიმური უბნის გარეთ, მირზოევის მანქანაზე უფრო მოშორებით
თვითმართველობისგან ცარიელ ადგილს აიღებდნენ და 80 კაცისა და 25 ქალისთვის
ააშენებდნენ ხის საავადმყოფოს, რომელშიც კარი, კედელი, ტახტი თუ სკამი, ყველაფერი ხის
იქნებოდა. მართლაც, იმავე დღეს სია შეადგინეს და დაახლოებით 5000 მანეთი შეაგროვეს.
გადაწყდა, რომ მე მთავარმართებელთან წავიდოდი, ამ ყველაფერს მოვახსენებდი და
ირანელების თბილისიდან განდევნას გადავათქმევინებდი. გარდა ამისა, ვთხოვდი, რომ
ირანელებისთვის რუსი ექიმი მიეჩინათ და ცოტა წამლებიც მიეცათ. მთავარმართებელი
გენერალი შერემეტიევი ძალიან გულმოწყალე და ლმობიერი კაცი იყო და დამთანხმდა. მეორე
დღეს არაირანელმა ვაჭრებმა და ხელოსნებმაც, რომლებიც ძირითადად სომხები და
ქრისტიანები იყვნენ, ამ საქმისთვის ფული გაიღეს და რამდენიმე დღეში ბარაკები მზად იყო.
გამოვაცხადეთ, რომ ამ ბარაკებში მარტო ირანელებს კი არა, ქოლერით დაავადებულ ნებისმიერ
ადამიანს შეეძლო ემკურნალა.
ბევრ თბილისელს სჯეროდა, რომ ქოლერას ირანელები ავრცელებდნენ და ავადმყოფობის
შიშით მათ ხელსაც კი არ ართმევდნენ. ამ მდგომარეობით შეწუხებულმა კავკასიის ერთ
ნახევრადოფიციალურ გაზეთში ასეთი მოთხრობა დავბეჭდე: “ერთ დღეს მოლა ვირზე შეჯდა
და ქალაქში წავიდა. გზაში დაინახა საშინელი ურჩხული, რომელიც მისკენ მიდიოდა. უდაბნოს
ბოროტი სული ან ჯინი ეგონა და “ღმერთო მიშველეს” ძახილი და მისკენ ფურთხება დაიწყო.
მაგრამ ამ შელოცვამ არ უშველა და ურჩხული თანდათან უახლოვდებოდა. როცა სულ ახლოს
მივიდა, მოლას მიესალმა და უთხრა: “ნუ გეშინია, მე ღვთის მოციქული ვარ, ქოლერა მქვია და
მან ამ ქალაქში იმიტომ გამომგზავნა, რომ ვინც ღმერთს არ ეთაყვანება, მოვკლა”. მოლამ
ღმერთისა და მოციქულის სახელი რომ გაიგონა, შიშმა გაუარა და უთხრა: “თუ ქალაქში
მიდიხარ, უკან შემომიჯექი”. მართლაც, ურჩხული ვირზე შეისვა და გზა ერთად განაგრძეს.
როცა ქალაქის ჭიშკარს მიადგნენ, ქოლერა ვირიდან ჩამოვიდა და მოლას უთხრა: “აქ უნდა
გავიყაროთ და შენ შენი გზით წადი და მე - ჩემით”. მოლამ ჰკითხა: “ღმერთმა რამდენი კაცის
მოკვლა გიბრძანა?” ქოლერამ უპასუხა: “ზუსტად 1000 კაცის”. მოლამ უთხრა: “მაინცდამაინც
სანდო არ ჩანხარ, სიტყვა მომეცი, რომ 1000 კაცზე მეტს არ მოკლავ”. ქოლერა შეჰპირდა და
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ერთმანეთს დაშორდნენ. ქალაქის გუბერნატორის ბრძანებით, ქოლერისგან დახოცილებს
ქალაქის შესასვლელთან მარხავდნენ და საფლავებს კირს აყრიდნენ. ერთი კვირის მერე მოლა
თავის სოფელში ბრუნდებოდა. კარიბჭეს რომ ჩაუარა, გუშაგს მკვდრების რაოდენობა ჰკითხა.
როცა გაიგო, რომ მათი რიცხვი 10000-ს აღწევდა, შესძახა: “შე სიტყვის გამტეხო, უღმერთო
ქოლერავ! ღვთის ამდენი ქმნილება რატომ დახოცე?” ქოლერამ უპასუხა: “სულსწრაფო მოლავ,
პასუხს მე კი ნუ მთხოვ, მოკითხე ღმერთს, რომელმაც აქ გამომგზავნა. მე ათას კაცზე მეტი არ
მომიკლავს, დანარჩენი ცხრა ათასი შიშით მოკვდა. მე არაფერ შუაში ვარ”.
ჩემმა მოთხრობამ საყოველთაო მოწონება დაიმსახურა და სხვა გაზეთებმაც, მათ შორის
უცხოურებმა, გადაბეჭდეს. განსაკუთრებით ექიმებს მოსწონდათ, მაგალითები მოჰყავდათ და
ამბობდნენ, შიშმა საშინელი ფაღარათი იცისო.
ქოლერის ეპიდემიის დღეებში ერთი საზოგადოების თავმჯდომარის წერილი მივიღე.
მწერდა: “ერთ ირანელს ქოლერა დაემართა და კვდება. გთხოვთ, საკონსულოდან ვინმე მოვიდეს
და მისი ანდერძი მოისმინოს”. მირზა მოჰამად ხანს დავუძახე და ვუბრძანე, წასულიყო. მითხრა:
“მე ოჯახის პატრონი ვარ და ქოლერა რომ დამემართოს და მოვკვდე, ჩემს ცოლ-შვილს ვინ
უპატრონებს?” მირზა ფარაჯ ბეგმა და თაყი ხანმაც უარი მითხრეს. ძალიან გავბრაზდი,
ვუბრძანე, კალიასკა მოემზადებინათ და თავად წავედი. საზოგადოებაში რომ მივედი, ვნახე,
ავადმყოფი იწვა და პირიდან დუჟი გადმოსდიოდა. ძალიან გამხდარი კაცი იყო და მისგან
ცარიელი ძვალი და ტყავი დარჩენილიყო. სახელი ვკითხე და მიპასუხა, სალმასელი სომეხი
ასპატანი ვარო. ანდერძად დამიბარა, რომ ამა და ამ ადგილას ამდენი და ამდენი ფული ჰქონდა,
რომელიც მისი სიკვდილის მერე მისი ერთადერთი დისთვის უნდა გადამეცა. გავიფიქრე: იქნებ
ქოლერა არ ჭირს, ვცდი, ეგებ ჰიპნოზით მოვარჩინო-მეთქი. მბრძანებლური ტონით მკვახედ
ვუთხარი: “ბრიყვო, არ გრცხვენია, რომ გენერალური კონსულის წინაშე გაწოლილხარ? ადექი, შე
არამზადა, შენა!” ვნახე, რომ არ უშველა. მიწაზე ფეხი დავაბაკუნე და უფრო უხეშად შევუძახე:
“ადექი, შე ბრიყვო, შენა!” უცებ გაინძრა და წამოჯდა. საზოგადოების თავმჯდომარე, რომელიც
ჩვენს საუბარს ესწრებოდა, გაოგნდა და მთხოვა: “ნება მომეცით, აქაურ ექიმს დავუძახო, რომ
მოვიდეს და ამ საწყალს რამე უშველოს”. ექიმი რომ მოვიდა, გაოცებულმა თქვა: “თქვენ
სასწაული მოახდინეთ და ეს კაცი მოარჩინეთ. ორი-სამ დღეს აქ დავტოვებთ, კონიაკს
დავალევინებთ და კარგად გახდება”. სომეხი კი მოვარჩინე, მაგრამ მე თვითონ ქოლერა
დამემართა. საკონსულოში დამაწვინეს და სხვების სამკურნალო გავხდი. საბოლოოდ, მეც
გადავრჩი და სომეხიც.
ორი წლის სამსახურის შემდეგ განსვენებული ნასერ ად-დინ შაჰის განკარგულება
გამახსენდა. პასპორტების ფული ყოველი მხრიდან წვიმასავით მოდიოდა და სახელმწიფო
ბანკში უკვე გვარიანად თანხა იყო დაგროვილი. ირანელ დიდვაჭრებს რჩევა ვკითხე, ეს ფული
სანდო ადგილას სად დავაბანდო-მეთქი? მითხრეს: “ფულის დაბანდების საუკეთესო ადგილი
მიწის საკუთრებაა. თბილისში და ბორჯომში, რომელსაც კარგი მომავალი აქვს, მიწა იყიდეთ”.
ეს რჩევა ჭკუაში დამიჯდა. ერთხელ ჩემთან ირანელების ახლო მეგობარი მირზა მოჰამად ალი
ხანი მოვიდა და მითხრა: “რატომ ჩქარობთ და არაბებს რატომ არ ბაძავთ, რომლებიც გვირჩევენ,
მიჰყევი შენს გზასო. როგორც კი ირანში გაიგებენ, რომ თბილისის საკონსულოს ამხელა
შემოსავალი აქვს, ყველას აქ მოუნდება წამოსვლა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში იაჰია
ხანისნაირი კაცი რომ მოვიდეს, თქვენ არაფერი დაგრჩებათ. ჯობს, ფული ბანკში შეინახეთ და
აქციები იყიდეთ”. ვუპასუხე: “დამშვიდდით, დასამალი არაფერი მაქვს, რადგან ამ მიწას შაჰის
ბრძანების თანახმად ვყიდულობ”.
ბორჯომში, რომლის შემოგარენშიც უამრავი მდინარე და მინერალური წყაროა, უზარმაზარ
თანხად მიწა ვიყიდე და ირანულ ყაიდაზე ჰოტელი “ფირუზე” ავაშენე 27. ნაძერწობებისა და
ბორჯომის “ფირუზეს” და არფა‘ ად-დოულეს თბილისის რეზიდენციას აღტაცებით მოიხსენიებენ
იმდროინდელი ევროპელი და რუსი მოგზაურებიც. იხ. მაგ.: J. W. Bookwalter, Siberia and Central Asia,
Springfild, Ohio, 1899, 368-369 (წიგნს ერთვის “ფირუზეს” ავტორისეული ფოტო); E.A. Brayley, Round about
Armenia: The Record of a Journey across the Balkans through Turkey, the Caucasus and Persia in 1895, London,
1896, 56; C. Lefévre-Pontalis, De Tiflis á Persepolis, Paris, 1894, 11; Г. Джаншиев, Перл Кавказа (Боржом27
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სარკეების ხელოსანი ყაზვინიდან ჩამოვიყვანე , ირანელი მხატვარი კი - ბაქოდან 28. მათ
ჰოტელის კარების თავზე დამაგრებულ შავი ქვის ფილებზე ოქროთი ლექსები ამოტვიფრეს.
პირველ კარზე ეს ლექსი:
“1300-დან ცხრა წელი იყო გასული,
როცა ამ პატარა სახლსა და ბაღს
ფირუზე უწოდეს მეგობრებმა და ახლობლებმა
და ის მირზა რეზა ხანის სახსოვრად დარჩა”.
მეორე კარზე კი შემდეგი ლექსი:
“თქვა საადიმ: უმჯობესია ადამიანმა
კეთილი სახელი დატოვოს, ვიდრე ოქროს სასახლე.
მირზა რეზა ხანმა კი ამქვეყნად
როგორც კეთილი სახელი, ისე ოქროს სასახლეები დატოვა” 29.
ბორჯომის ბორცვის წვერზე, საქართველოს სახელგანთქმული
დედოფლის თამარის
სასახლის მოპირდაპირე მხარეს სააგარაკოდ შევარჩიე ულამაზესი ვაკე ადგილი, საიდანაც
დიდებული ხედი იშლებოდა. რადგან იქაურობა იმპერატორის ბიძას დიდ თავად მიხეილს
ეკუთვნოდა და არც იყიდებოდა და არც საჩუქრად გაიცემოდა, ერთი სწორი ადგილი და ბაღი
უვადოდ ვიქირავე. იქ ირანულ ყაიდაზე სახლი ავაშენე და ქვის ფილაზე შემდეგი ქრონოგრამა
ამოვაკვეთინე:
“არფა‘ ად-დოულემ დიდებულ ბორჯომში ბორცვი
შეარჩია მისი სახელივით ამაღლებული.
მას დანეშაბადი უნდა ეწოდოს,
რადგან მირზა რეზა ხანის სახსოვარია ამ ქვეყანაზე.”
ამ ბორცვის მიწა ძალიან მაგარი და ნაყოფიერი იყო. ერთი ქართველი მებაღე მყავდა,
სახელად ალექსი. ერთ წელს, როცა პეტერბურგიდან ამ აგარაკზე ჩამოვედი, უზარმაზარი
კარტოფილი მომართვა. ამხელა კარტოფილი ცხოვრებაში არ მენახა, პატარა ნესვის სიდიდის
იქნებოდა. რადგან ბორჯომიდან სტოკჰოლმში მივდიოდი, თან წავიღე, იქ პირველსავე
მეყვავილეს მივეცი და ვთხოვე, რომ ჩემი ფანჯრის წინ ყვავილებს შორის დაერგო, რათა
დილიდან ღამემდე დამთვარიელებლებს ევლოთ და წაეკითხათ მუყაოზე გაკეთებული
წარწერა: ეს კარტოფილი არფა‘ ად-დოულეს ბორჯომის ბაღიდან არის.
იმ წელს გაზეთში განცხადება გამოქვეყნდა: გერმანელმა ინჟინერმა რუსეთში სამსახურის
პერიოდში გუდოვიჩის ქუჩაზე ორი სახლი ააშენა: ერთი დიდი, ორსართულიანი, თავისი ბაღით
და მეორე მის გვერდით, ასევე ორსართულიანი. რადგან მან თბილისში სამსახური დაასრულა
და გერმანიაში ბრუნდება, ამ სახლებს ყიდის. ორივე სახლი ვიყიდე და სარკეების ოსტატი,
Абастуман). Впечатления и мысли туриста, Москва, 1900, 82-83 (წიგნს ერთვის “ფირუზეს” ფოტო); ი.
კოშორიძე, საქართველო-ირანის კულტურულ ურთიერთობათა ისტორიიდან, 157, 163.
28 ამ ხელოსნის სახელი - მირზა მოჰამად ნაყაშ-ე ყაზვინი (ყაზვინელი მხატვარი მირზა მოჰამადი)
სარკეებიანი აივნის ცენტრშია გამოსახული (Дж. Гиунашвили, “О персидских надписях Боржомской
Фирюзы”, 244-248).
29 1985 წელს ჯემშიდ გიუნაშვილის მიერ გამოქვეყნებული ბორჯომის “ფირუზეს” წარწერები არ იყო
სრული და ზემოთ ნახსენები ორი ლექსიდან მასში მხოლოდ პირველი მოხვდა. 2012 წელს ძეგლის
რესტავრაციის შედეგად წარწერები გაიწმინდა და მეცნიერებს საშუალება მიეცათ, წარწერები სრულად
ამოეკითხათ. გრიგოლ ბერაძე გარდა ზემოთ მოყვანილი ლექსებისა და ოსტატის თარიღიანი წარწერისა
კარტუშში, შემდეგ წარწერებსაც ასახელებს: “აივნის ზედა ნაწილში: “19 МИРЗА РИЗА ХАНЪ 92”,
ცენტრში: “ФИРУЗЭ” და არაბული წარწერა თარიღით დიდი ზომის კარტუშში: “ის [ღმერთი]! ალლაჰი
საკმარისია [ჩვენთვის] და იგია საუკეთესო დამცველი, საუკეთესო მფარველი და საუკეთესო ქომაგი
[ჩვენთვის]! წელი 1309” (გრიგოლ ბერაძის წერილი “ბორჯომის ფირუზე (სპარსული და არაბული
წარწერები)” ჯერ გამოქვეყნებული არ არის და ავტორის ნებართვით ხელნაწერით ვისარგებლეთ).
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რომელმაც ბორჯომში იმუშავა, იქ მივიყვანე. მისაღები ოთახის ჭერი მთლიანად სარკის
ჩარჩოში ჩავასმევინე, ექვსწახნაგა და რვაწახნაგა ფიგურები კი პარიზში დაბეჭდილი “ათას
ერთი ღამის” წიგნის ილუსტრაციებით შევავსებინე 30. ექიმი ლალი მირზა ალი ხანი იმ დროს
თბილისში იყო და რადგან სარკის ინკრუსტაციები ალმასისგან გაკეთებულს ჰგავდა, ამ სახლს
ალმასის სასახლე შეარქვა და მისთვის ორი ქრონოგრამა დაწერა. ერთი დუბეითი იყო და ის
შესასვლელი კარის თავზე მოთავსებულ მარმარილოს ფილაზე იტალიელმა ქვისმთლელებმა
ამოკვეთეს:
“დანეშის სასახლის თარიღის ძიებაში,
ვერაფერს მიაგნო ამ დიდბუნოვანმა,
სანამ სამოთხეს რვა არ მიუმატა,
მაშინ აღიმართა ალმასის სასახლე” 31.
მეორე ლექსი კი ქუჩაზე გამავალი ფანჯრის თავზე იყო ამოტვიფრული:
“რა მშვენიერია, ეს სეფე 32, რომელიც მხატვრის კალამმა
არჟანგისა და ევანგელიის სურათებით მოხატა.
ტირიფისა და ნუშის ხეების ჩრდილში აუზები მიმალულა,
მათზე ქარმა ვარდის ფურცლები მიმოფანტა.
ამ კარ-მიდამოსა და დანეშის დიდებულების აღწერაში
დავშვრი და ძალა გამომელია.
მის დიად ბუნებასთან შედარებით ღრუბელი და ზღვა რა არის?
ღვთივ ბოძებულია მისი დღითი-დღე მზარდი სიდიადე.
ვუთხარი: ჰოი, ნებიერო, თარიღი ეძიე.
მითხრა ქარაგმა, რომელსაც ქვემოთ ამოვხსნი:
ცხრას ნუ მიუწერ იმ ქარაგმის მარგალიტს, რომელიც ლალიმ აასხა,
რა მშვენიერია, ზურმუხტისფერ ბუდეში [ჩასმული] ალმასის სასახლე.”
როცა მშენებლობა დასრულდა, გადაწყდა, რომ 1310/1892 წელს მისი უდიდებულესობის
დაბადების დღის აღსანიშნავად და მისი უსაზღვრო მოწყალების სამადლობელოდ ახალ სახლში
ისეთ ზეიმს გავმართავდი, რომლის ბადალიც ქვეყანაზე არავის ენახა.
ბაღს ორი აუზი ჰქონდა: ერთი, ექვსწახნაგა, ბაღის ცენტრში იყო მოწყობილი, ხოლო მეორე,
მარმარილოს პატარა აუზი - შენობის წინ. ეს უკანასკნელი იტალიელმა ოსტატებმა გააკეთეს.
შამპანურის ჭიქის ფორმის ლარნაკიდან განუწყვეტლივ გადმოსჩქეფდა წყალი, რომელიც
მარმარილოს აუზში იღვრებოდა და იქიდან ყვავილნარზე გადადიოდა. მსურდა, რომ
შადრევნიდან წყლის ნაცვლად კახურ ღვინოს ედინა და აუზი აევსო, რათა სტუმრებს ღვინო
პირდაპირ აუზიდან დაელიათ. ამისთვის აუზის ოთხ მხარეს ლარნაკის ფეხის ზემოთ ხის
ბრჯენებზე დიდი აკაციის ყვავილები გავაკეთებინე. ერთი უზარმაზარი გოვზა კახური წითელი
ეს სახლი (ჭონქაძის ქუჩის №11) დღესაც არსებობს. მის ინტერიერში აშკარად შეიმჩნევა ისლამური და
ევროპული მოტივების თანაარსებობა, ხოლო სადარბაზოს კარის ცხაურსა და რკინის აჟურულ ჭიშკრებში
ჩაქსოვილ სპარსულ წარწერებში მირზა რეზა ხანი იხსენიება (ჭონქაძის ქუჩაზე მდგარი ირანის ძველი
საკონსულოს აშენების ისტორიის, არქიტექტურისა და დეკორის შესახებ იხ.: თბილისი, საქართველოს
ძველი ქალაქები, თბილისი, 2006, 140; M. Mania, Architectural Walks of Old Tbilisi, Fourteen Routes, Tbilisi,
2008, 156; ი. კოშორიძე, საქართველო-ირანის კულტურულ ურთიერთობათა ისტორიიდან, 163-164; მ.
ალექსიძე, “მირზა რეზა ხან არფა‘ ად-დოულეს ალმასის სასახლე თბილისში”, აღმოსავლეთმცოდნეობა,
№2, 2013, 140-145.
31 ქრონოგრამის გასაღები მეორე ბეითშია: ბეითის მეორე ნაწილის moshayad shod asas-e qasr-e almas
(“აღიმართა ალმასის სასახლე”) შემადგენელი ასოების რიცხვითი მნიშვნელობების ჯამი აბჯადის
სისტემით 1302-ია. თუ ამას დავუმატებთ ბეითის პირველ ნაწილში ნახსენებ რვას, მივიღებთ 1310/1892,
რაც ალმასის სასახლის აშენების წელია.
32 სეფე XIX საუკუნეში სასახლის მნიშვნელობით იხმარებოდა და ნ. ჩუბინაშვილის ცნობით, მოდის
სიტყვიდან საუფლო, სამეფო (ნ. ჩუბინაშვილი, ქართული ლექსიკონი, თბილისი, 1961, 362).
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ღვინო, რომელშიც სამი-ოთხი ათასი ბოთლი ეტეოდა, ვიყიდე და მოვატანინე. ასეთ გოვზებს
ზაფხულში რუსი ოფიცრები წყლით ავსებენ და შიგ სხდებიან. მთავრობის სასახლის
ფილაკვანით ეს გოვზა ასწიეს და აკაციის ფორმის ბრჯენებზე დააყენეს. გოვზა კაუჩუკის
მილით შადრევნის მილს შეუერთეს და როგორც კი ონკანს გახსნიდი, ღვინო ბრჯენების
მეშვეობით მაღლა ადიოდა და აუზს ავსებდა.
სადღესასწაულო საღამოსთვის მთავარმართებელს სამხედრო ორკესტრი ვთხოვე.
სახელმწიფო ჯაბახანაში ფეიერვერკი შევუკვეთე და დავადგმევინე ძველი კოშკის კედელთან,
რომელიც
ბაღს
გადმოჰყურებდა.
ხელისუფლების
წარმომადგენლებიდან
და
დიდგვაროვნებიდან იმდენი სტუმარი დავპატიჟე, რომ სასტუმრო და სასადილო ოთახებში
დატეულიყვნენ. გამახსენდა მადამ სტასულევიჩის პანსიონში სომეხი გოგონასა და ალიხანოვის
კამათი და ალიხანოვს სპეციალური მოსაწვევი გავუგზავნე. ადგილობრივ გაზეთში
გამოვაქვეყნე განცხადება: შაჰის დაბადების დღესთან დაკავშირებით საკონსულოს ბაღში
ფეიერვერკი იმართება და ბაღი სტუმრებისთვის ღიაა. ბაღი ჩინური და იაპონური ფარნებით
მოვრთე და მთვარის შუქზე იქაურობა ძალიან ლამაზი იყო.
იმ დროს თბილისში იმყოფებოდა აბდ ალ-ბაყი ყარაბაღი, რომელსაც ძალიან კარგი ხმა
ჰქონდა. ის დიდი ხნის განმავლობაში ირანულ მუსიკას ირანში სწავლობდა, მერე კი თბილისში
ჩამოაყალიბა ორკესტრი, რომელშიც თარზე, ფლეიტაზე, ქამანჩეზე და ორ პატარა დოლზე
დამკვრელები შედიოდნენ. იმ საღამოს აბდ ალ-ბაყის მუსიკოსები მოთავსდნენ სასტუმრო
ოთახის აივანზე, რომელიც ბაღს გადაჰყურებდა, სამხედრო ორკესტრი კი - შიგ ბაღში. ოთხი
ოფიციანტი ვერცხლის თასებით ხელში აუზის გარშემო იდგა და სტუმრებს ღვინით
უმასპინძლდებოდა. ქართველებსა და სომხებს კახური ღვინო ძალიან უყვართ, ამიტომ ერთიორი ჭიქით არ კმაყოფილდებოდნენ.
წარმოიდგინეთ: აუზის მიმდებარე ეზო, ხეების ძირები და ბრჯენები სხვადასხვაფერი
ყვავილებით იყო მორთული. ჰაერში ასობით ჩინური და იაპონური ფარანი ეკიდა და აუზსა და
მასში წითლად მოლივლივე ღვინოს ანათებდა. ფეიერვერკმა კი ამ ზეიმს კიდევ უფრო მეტი
ბრწყინვალება შეჰმატა. სტუმრებს შორის მშვენიერი ნორჩი ქართველი პრინცესებიც იყვნენ.
თბილისის გუბერნატორმა პრინცმა შერვაშიძემ, რომელიც ცნობილი პოეტი იყო და ლექსებს
საკუთარ ენაზე წერდა, როცა მთვარის შუქით განათებული აივნიდან აბდ ალ-ბაყისა და მისი
მუსიკოსების სიმღერა, ხოლო ბაღიდან სამხედრო ორკესტრის ხმა გაიგონა, როცა ღვინის აუზი,
მშვენიერი პრინცესები და ფეიერვერკი იხილა, დამიძახა და მითხრა: “ამ საღამოს თქვენ მე
მუსლიმად მაქციეთ”. ვკითხე: “როგორ?” მიპასუხა: “თქვენი წინასწარმეტყველის სამოთხის
აღწერა ლექსებში წაკითხული მქონდა, მაგრამ მისი არსებობა არ მჯეროდა, დღეს საღამოს კი
ვირწმუნე, რომ მუჰამედის დაპირებული სამოთხე მართლაც არსებობს და ის აქაურობის
მსგავსი იქნება”.
თბილისში ჩემი სამსახურის დროს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ტელეგრამა მივიღე.
მატყობინებდნენ, რომ ამინ აყდასი თვალების სამკურნალოდ ვენაში მიემგზავრებოდა და მას
სეფაჰსალარის გერი აჰმად ხანი, ყაზვინის გუბერნატორი სა‘ად ას-სალთანე და ორი ხოჯა
ახლდა. მთხოვდნენ, რომ მათ ენზელიში დავხვედროდი, ვენაში გამეცილებინა და უკანა
გზაზეც რუსეთის საზღვრიდან რაშთამდე გავყოლოდი. ვენაში დიდი პატივით ვიმგზავრეთ და
უკანა გზაზე რაშთში დამშვიდობებისას გადმომცეს შაჰის საჩუქარი: დიდებული ისფაჰანური
ყალამდანი, რომელიც ძვირფასი ქვებით იყო მოოჭვილი და ზედ ოქროს მელნით ოფიციალურ
ტანსაცმელში გამოწყობილი ნასერ ად-დინ შაჰი ეხატა.
თბილისში სამსახურის ხუთი წლის განმავლობაში ირანიდან ჩამოსული ყველა
დიდგვაროვანი და საზოგადო მოღვაწე, რომელიც მექაში ან ევროპაში მიემგზავრებოდა, ჩემი
სტუმარი იყო და “ალმასის სასახლეში” ჩერდებოდა, რადგან იქ ბევრი ოთახი იყო.
თბილისში ჩამოსვლის პირველ წელს მუსიე პუსლეტის რჩევა გამახსენდა და წითელი
ხისგან უზარმაზარი ოთხგანყოფილებიანი კარადა გავაკეთებინე. მოხუცი კაცის ქანდაკება
ჩამოვიტანე და ერთ-ერთ განყოფილებაში ეულად ჩავდე. როცა მეკითხებოდნენ, ეს რა არისო,
ვპასუხობდი, რომ მუზეუმი იყო. დამცინოდნენ და გიჟსა და სულელს მეძახდნენ. ერთ თვეში ეს
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ლაპარაკი შეწყდა, რადგან ჩემთან ჩამოსული ყველა სტუმარი, ირანელი იქნებოდა, რუსი თუ
სომეხი, იქ რაღაცას დებდა და თანდათან პირთამდე აივსო. ახლა მშვიდობის გალერეა 33 და ორი
დიდი ოთახი იმ კარადაში შეგროვებული სხვადასხვა ქვეყნის ანტიკვარული ნივთებით არის
სავსე. ხალხი სპეციალურად ჩამოდის მონაკოში და ჩემი მეგობრებისგან სარეკომენდაციო
წერილები ჩამოაქვს, რომ ეს ნივთები დაათვალიეროს.
თბილისში ყოფნის მესამე წელს ალა ალ-მოლქის ტელეგრამა მივიღე. მწერდა, რომ
თეირანში მიდიოდა და გზად თბილისში შემოივლიდა. მისი ძმისშვილი ჰაჯი ნასერ ასსალთანე თბილისში ჩემი სტუმარი იყო და ევროპაში აპირებდა გამგზავრებას. მთხოვა, რომ
ვლადიკავკაზამდე გამეცილებინა. კალიასკაში ჩავსხედით და ის იყო, გზას უნდა
დავდგომოდით, რომ ჩვენსკენ მომავალი ჰაჯი მოჰამად ბაყერ რეზაიოვი დავინახეთ.
დაველოდეთ და რომ მოგვიახლოვდა, მითხრა: “მე თქვენთან რაღაც საქმე მქონდა, თქვენ კი
მიემგზავრებით”. ვუპასუხე: “კალიასკა ოთხკაციანია, ჩვენ კი მხოლოდ ორნი ვართ.
დაბრძანდით და ვლადიკავკაზამდე თქვენი პრობლემები მოგვიყევით”. იუარა და თქვა: “მე
ვაჭარი ვარ და ათასი საქმე მაქვს, ვლადიკავკაზში ვერ წამოვალ”. რეზაიოვი ჰაჯი ნასერ ასსალთანეს მეგობარი იყო და დროს ერთად ატარებდნენ ხოლმე. ნასერ ას-სალთანემ მითხრა:
“ირანის ქვეშევრდომი როგორ ბედავს, რომ გენერალურ კონსულს არ ემორჩილება?
საკონსულოს ფარაშებს უბრძანეთ, რომ კალიასკაში ძალით ჩასვან”. მეც ძალიან მინდოდა, რომ
რეზაიოვი ჩვენთან ერთად წამოსულიყო, რადგან კარგი მოსაუბრე იყო, ამიტომ ფარაშებს
ვუბრძანე, რომ კალიასკაში ჩაესვათ. მოკლედ, მე კალიასკის მარჯვენა მხარეს დავჯექი, ნასერ
ას-სალთანე - მარცხნივ, ჰაჯი კი საპატიო ადგილზე წინ დავსვით. ნასერ ას-სალთანე ჩემ
გვერდით იჯდა, ხოლო ჩემი ჩემოდანი წინა სკამზე იდო. ფოსტის სადგურ ყაზბეგში ცხენები
გამოვცვალეთ და ვისადილეთ. კალიასკაში რომ ვსხდებოდით, ღმერთმა გადმოგვხედა და
დავიჟინე, რომ რეზაიოვი ჩემ წინ დამჯდარიყო, ჩემოდანი კი ნასერ ას-სალთანეს წინ დავდე.
გზაში ჰაჯიმ მითხრა: “აქ მთა გადაჭრილია და წვიმის მერე ხშირად მთიდან ქვა-ღორღი ცვივა.
ამ დროს გზა იხერგება და გასაწმენდად მუშები მოდიან ხოლმე”. ცოტა რომ გავიარეთ, უცებ
მთას ქვის ლოდი მოწყდა და ჩემოდანს დაეცა. ჩემოდანიც დაიმსხვრა და კალიასკასაც წინა
მარცხენა ბორბალი გაუტყდა. ჰაჯი მოჰამად ბაყერს ქვამ ქუდი მოგლიჯა და ცოტა თავი
დაუზიანა. რამდენიმე წუთი უგონოდ იყო, მერე კი თავზე ხელი მოიკიდა, გაოგნებულმა აქეთიქით მიმოიხედა, მაგრამ მომხდარის აზრზე ვერ მოვიდა. ცხადია, კალიასკიდან ჩამოვედით,
რეზაიოვიც ჩამოვიყვანეთ და იმ სახიფათო ადგილს გავერიდეთ. შემთხვევის შესახებ ფოსტის
სადგურში შევატყობინეთ და სხვა კალიასკა გამოგვიგზავნეს. წასვლის წინ შემთხვევის ადგილი
მოვინახულეთ. ჩემი დაჟინება რომ არა, ის ქვა ჰაჯი მოჰამად ბაყერს გაჭყლეტდა. გონს მოსულმა
რეზაიოვმა გატეხილი კალიასკა რომ დაინახა, ძალიან შეეშინდა და თქვა: “უკან რომ
დავბრუნდებით, ღარიბებს მოწყალებას დავურიგებ”. მისი და საკუთარი სინდისის წინაშე
ძალიან მრცხვენოდა, ვნანობდი, რომ ვაიძულე, ჩვენთან ერთად წამოსულიყო. ჩემს თავს პირობა
მივეცი, რომ არასოდეს არავის ჩემს მეგზურობას აღარ დავაძალებდი.
სამწუხაროდ, თბილისში ჩემი კონსულობის დასასრულს მოლა ჰაჯი ბაბაი-ე ყაზი
გარდაიცვალა და მისი ვაჟი ერევნიდან ჩამოვიდა. მისი სიძე ჩემთან დავიბარე და თბილისში
ჩემი სახლის, სასტუმრო “ფირუზესა” და “დანეშაბადის” მეთვალყურეობა დავავალე.
პეტერბურგში ჩემი სამსახურის დროს თბილისში ჩემს საქმეებს ის აგვარებდა. (ეს კაცი აყა
მოჰამად ხან საედ მარაღაის მამა იყო და შემდგომში ჩემი ვაჟის ჰასანის მასწავლებელი გახდა).
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მირზა მოჰამად ჰოსეინ ფარაჰანი
და მისი მოგზაურობის წიგნი
მირზა მოჰამად ჰოსეინ ფარაჰანი (1847-1912), ცნობილი თახალუსით
“გოლბონი”, ნასერ ად-დინ შაჰის კარის მოხელე და თავისი დროის ცნობილი
მწერალი იყო. მამამისი მირზა მოჰამად მეჰდი ფარაჰანიც პოეტი და სახელმწიფო
მოხელე იყო. მოჰამად ჰოსეინმა განათლება თეირანში მიიღო და 22 წლის ასაკში
მუშაობა დაიწყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრ მირზა სეიდ ხან
მო‘თამენ ალ-მოლქის თანაშემწედ. ფარაჰანი ბევრს მოგზაურობდა. იგი ახლდა
ნასერ ად-დინ შაჰს ხორასანში, ორჯერ იყო ინდოეთში დიპლომატიური მისიით
და ორჯერ მოილოცა მექა. ნასერ ად-დინ შაჰის ბრძანებით, მან მეორე
მოგზაურობის შთაბეჭდილებები აღწერა “მექაში მოგზაურობის წიგნში”,
რომლისთვისაც მიენიჭა მალექ ალ-ქოთაბის (კალიგრაფების მეფე) ტიტული,
რომელსაც მამამისიც ფლობდა. მისი მრავალრიცხოვანი თხზულებებიდან შემორჩა
მხოლოდ ორი - “ჰალათი” (სულიერი განწყობილებები) და “ადაბ ას-სორური”
(მხიარულების წესები). დანარჩენი - “დივანი” (ლექსების კრებული), “მონშაათი”
(წერილები) და ტრაქტატი სახელმწიფოს მართვის საკითხებზე - დღემდე
დაკარგულად ითვლება.
მსოფლმხედველობრივად
ფარაჰანი
თავისი
დროის
სპარსული
ბიუროკრატიული ელიტის ტიპიური წარმომადგენელი იყო. მკვეთრი
ანტიკლერიკალიზმი
მასში
ინდივიდუალურ
ღვთისმოსავობასთან
იყო
შერწყმული. “ჰალათის” ბოლო ნაწილი მწვავე სატირაა შიიტურ სამღვდელოებაზე.
მეორე მხრივ, “მოგზაურობის წიგნში” ის შიიზმისადმი გულწრფელ მოწიწებასა და
პატივისცემას ამჟღავნებს. მას მიაჩნია, რომ შიიტები და სუნიტები უნდა იყვნენ
ტოლერანტულები
ერთმანეთის
მიმართ,
მაგრამ
შეუწყნარებლები
არამუსლიმებისადმი. მის მოგზაურობის წიგნში აშკარად ჩანს უნდობლობა
არამუსლიმებისადმი, თუმცა ეს უნდობლობა არ გადადის აგრესიაში ან
სიძულვილში.
კერძოდ,
ქართველებისადმი
ფარაჰანი
საკმაოდ
კეთილგანწყობილია და საქართველოს მცხოვრებთაგან თუ ვინმეს აკრიტიკებს, ეს
პირველ რიგში სწორედ აქაური სპარსელები არიან.
მექაში ფარაჰანი 1885 წელს რუსეთისა და ოსმალეთის იმპერიების გავლით
ჩავიდა. გზად მან გაიარა სამხრეთ კავკასია, კერძოდ, საქართველო და
აზერბაიჯანი, გემით გადაცურა შავი, ეგეოსის, ხმელთაშუა და წითელი ზღვები.
მისი “მექაში მოგზაურობის წიგნი” როგორც ინფორმაციულად, ისე მხატვრული
ღირსებებით ერთ-ერთი საუკეთესოა ამ ჟანრის თხზულებებს შორის. ის
საინტერესო ცნობებს შეიცავს საქართველოს შესახებაც, რომელიც მან როგორც
წინა, ისე უკანა გზაზე მოინახულა. თხზულების ხელნაწერი, რომელიც მისი
ავტორის კალიგრაფიული ხელოვნების ბრწყინვალე ნიმუშია,
თეირანში
მეჯლისის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში ინახება. ის ორჯერ დაიბეჭდა: 1964 წელს
ჰაფეზ ფარმაიანის მიერ და 1983 წელს მას‘უდ გოლზარის მიერ. 2010 წელს რასულ
ჯა‘ფარიანმა ის შეიტანა თავის რვატომეულში “ყაჯართა პერიოდის მექაში
მოგზაურობის 50 წიგნი”.
ბიბლიოგრაფია
ტექსტები და თარგმანი

Mīrzā Mohammad Hoseyn Farāhānī (Golbon), Safar-nāme, be kūshesh-e Hāfez
Farmān Farmāyān, Tehran, 1342/1964.
Safar-nāme-ye Mīrzā Mohammad Hoseyn Hoseynī Farāhānī, be kūshesh-e Mas‘ūd
Golzārī, Tehran, 1362/1983.
Mohammad Hoseyn Farāhānī, “Safar-nāme-ye Makke”, წიგნში: Panjāh safar-nāme-ye
hajj-e Qājārī, j. 5, 7-292.
Safar-nāme-ye zīyārat-e Khāne-ye Khodā-ye Hājj Mīrzā Mohammad Hoseyn Farāhānī
(1302h.q.- 1885m.), წიგნში: Farāmorz Mo‘tamad Dezfūlī, Tārīkh-e andīshe-ye jadīd-e
īrānī (Safar-nāmehā-ye īrānīān be Farang), 655-680.

A Shi‘ite Pilgrimage to Mecca 1885-86: The Safarnameh of Mirza Mohammad Hoseyn
Farahani, Edited, Translated and Annotated by Hafez Farmayan and Elton L. Daniel,
University of Texas Press, Austin, Texas, 1990.
ლიტერატურა

მ. ალექსიძე, “ფარაჰანის “მოგზაურობის წიგნი” საქართველოს შესახებ”, აკაკი
შანიძე 120, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2007, 102.
Mas‘ūd Golzārī, “Moqaddame”, წიგნში: Safar-nāme-ye Mīrzā Mohammad Hoseyn
Hoseynī Farāhānī, 3-9.
Rasūl Ja‘farīyān, “Gozāresh-e safar-nāme”, წიგნში: Panjāh safar-nāme-ye hajj-e
Qājārī, j. 5, 7-15.
Rasūl Ja‘fariyān, “Gozāresh-e safar-e Mīrzā Mohammad Hoseyn Farāhānī be hajj dar
sāl-e 1302 q. be zamīme-ye resāle-ye ū Dar Mazammat-e Jomhūriyyat”, 1389/2010.
Hoseyn Mahbūbī Ardakānī, “Safar-nāme-ye Mīrzā Hoseyn Farāhānī”, Rahnemā-ye
Ketāb, Vol. 7, No.2, Tehran, 1343/1965, 351-359.
Khalīlollāh Yazdānī, “Hajj va safar-nāme”, წიგნში: Khalīlollāh Yazdānī, Hajj dar adabe fārsī, Qum, 1379/2000, 132-136.
G. Beradze, “The Transcaucasian Railway and the Muslim Pilgrimage: Iranians in
Tbilisi and Batumi (Late Nineteenth Century)”, International Conference “Tbilisi in the
Nineteenth Century”, Abstracts, Tbilisi, 2002, 16-17.
H. Farmayan and E. L. Daniel, “Introduction”, წიგნში: A Shi‘ite Pilgrimage to Mecca
1885-86..., XIII-XXXII.
A. Pistor-Hatam, “Iran and the Reform Movement in the Ottoman Empire: Persian
Travellers, Exiles and Newsmen under the Impact of the Tanzimat”, Proceedings of the
Second European Conference of Iranian Studies, ed. by B.G. Fragner et al., Rome, 1995,
566-567.
M. Wolfe, “Mohammad Hoseyn Farahani”, One Thousand Roads to Mecca, Ten
Centuries of Travelers Writing about the Muslim Pilgrimage, ed. by M. Wolfe, New York:
Grove Press, 1997, 276-78.
О. Меликов, “Персидская мемуарная литература XIX века как источник по
истории Ирана”, Иран и Турция: Вопросы истории, Баку, 1986, 40-45.
И. Топурия, “Сведения о городах Закавказья в Сафар-наме Мирза Хусейна
Фарахани”, Тезисы докладов Республиканской конференции аспирантов и молодых
научных сотрудников Актуальные проблемы филологии и истории стран Ближнего
и Среднего Востока, Тбилиси, 1987, 46.

მექაში მოგზაურობის წიგნი
(1885-86)
წინა გზა
ბაქოდან ბათუმამდე
[1302 წლის] შავალის თვის 16-ში (1885 წლის 29 ივლისს) ოთხშაბათს
დილით ბაქოში შევედით, 17-ში ხუთშაბათს შუადღისას კი კალიასკაში
ჩავსხექით და რკინიგზის სადგურში წავედით.
რკინიგზა
ბაქოს ბათუმთან რკინიგზის ხაზი აკავშირებს. მას “შემენდეფერს”
ეძახიან. “შემენ” ფრანგულად გზას ნიშნავს, “ფერ” - რკინას, ხოლო “დე”
მაკავშირებელი წინდებულია. ყოველდღე ბაქოდან თბილისსა და ბათუმში
ორთქმავალი დადის. ბაქოს სადგური ქალაქიდან ნახევარ ფარსახზეა. ამ
ორსართულიან დიდებულ შენობაში დარაჯები და მუშები ტრიალებენ.
სადგურში რამდენიმე აპარატი დგას: ერთი ბილეთის ასაღებად არის
განკუთვნილი და მასში ჯერ ფულს აგდებ და მერე ბილეთს იღებ, მეორე კი
- ბარგის გადასატანად და დასარიგებლად. თითოეულ მგზავრს შეუძლია
თან ერთი ფუთი ანუ ხუთნახევარი თავრიზული მანი ბარგი ჰქონდეს. მას
უფლება აქვს უფასოდ გაიტანოს სამოვარი, ნარგილე, ზარდახშა და წყლის
ჭურჭელი. თუ ბარგის წონა აჭარბებს ერთ ფუთს, ან რაოდენობა - ამ
ნივთების ჩამონათვალს, მან დამატებითი თანხა უნდა გადაიხადოს:
ბაქოდან ბათუმამდე ყოველ თავრიზულ მანში ირანულ ფულზე
დაახლოებით 85 [დინარი]. ეს ბარგი და ნივთები ცალკე, სამგზავრო
ვაგონით გადააქვთ. მას შემდეგ, რაც ბარგს შეაგროვებენ, ჩააბარებენ და
დამატებით თანხას გადაიხდიან, მგზავრებს აძლევენ ქვითარს, რაც ბარგის
[ჩაბარების] მოწმობაა. მგზავრობის ბოლომდე ისინი ბარგს აღარ
ნახულობენ, სანამ დანიშნულების ადგილზე ქვითარს არ წარადგენენ და
თავიანთ ნივთებს უკლებლივ და დაუზიანებლად უკან არ მიიღებენ.
სადგურში ასევე არის ბარგის გასაგზავნი პუნქტი, მატარებლის მუშების,
ხელოსნებისა და მათი ზედამხედველებისთვის განკუთვნილი ადგილი და
სასადილო.
სადგურები გზაზე
ბაქოდან ბათუმამდე 36 სადგურია, აქედან ბაქოდან განჯამდე - 17,
განჯიდან თბილისამდე - 3, თბილისიდან ბათუმამდე კი - 16. სადგურები
ერთმანეთისგან 21-30 ვერსით არის დაშორებული და წყლიან და
დასახლებულ ადგილებზეა აშენებული.
1 ვერსი 500 საჟენის, ხოლო ერთი საჟენი 3 რუსული ზარ‘ის ანუ 2
ერაყული ბაზაზი ზარ‘ისა და ერთი გერეს ტოლია. ამგვარად, 1 ვერსი,

რომელიც 500 საჟენია, 1500 რუსული ზარ‘ი გამოდის, რაც 1033 ერაყულ
ზარ‘ს შეესაბამება. თუმცა, სავაჭრო ოპერაციებში 1500 რუსულ ზარ‘ი 1050
ერაყულ ზარ‘ად ითლება. ჩათვარი ვერსის მეოთხედი ანუ 375 რუსული
ზარ‘ია. ამგვარად, 6 ვერსი 6180 ერაყული ზარ‘ის ეკვივალენტია. 6000-ჯერ
ეს რიცხვი 1 ფარსახის ტოლია, ანუ 180 ზარ‘ი ფარსახზე მეტია.
სადგურები ერთმანეთისგან განსხვავდება, თუმცა ყველა მათგანი
მდებარეობს ცენტრალურ პუნქტში, სადაც ბევრი გამვლელ-გამომვლელი,
გასაჩერებელი ოთახი, შენობა და მუშაა. ერთი სადგურიდან მეორემდე გზის
ხანგრძლივობა დაახლოებით 22-23-დან 35 წუთამდეა. სადგურში
მატარებელი 2 წუთიდან ნახევარ საათამდე ჩერდება, დიდ ქალაქებში კი უფრო დიდხანს, მაგალითად, თბილისში ერთ საათზე მეტ ხანს დგას. თუ
გზა დაზიანებულია, მატარებელი მოძრაობას ანელებს ან ჩერდება.
საფოსტო მატარებელი ორშაბათობით და პარასკეობით დადის,
ჩვეულებრივ მატარებელზე ჩქარა მოძრაობს და სადგურებში უფრო ცოტა
ხნით ჩერდება. გაჩერების დროს ზარი სამჯერ ირეკება, რაც იმის
მიმანიშნებელია, რომ მგზავრებს შეუძლიათ მატარებლიდან ჩამოვიდნენ
და დაისვენონ. მესამე ზარზე მატარებელი დაუყოვნებლივ იძვრება. გზა
მონაკვეთებად არის დაყოფილი და ყოველი ვერსის დაშორებით
ლიანდაგის გვერდით აყენია სანიშნეები, რომლებზეც რუსულად აწერია.
სადგურებზე მატარებლების ასაწყობად და შესაკეთებლად მუშები და
ხელოსნები მუშაობენ. დიდ ქალაქებში უფრო მეტი მუშა, ხელოსანი და
ჯარისკაცია და მათი უფროსის ჩინიც უფრო მაღალია.
სადგურებს შორის ოთხადგილიანი საგუშაგოებია, რომელთაგან
თითოეული ერთი ოჯახისთვის არის განკუთვნილი. მთელ გზაზე ერთი
ვერსის დაშორებით თითო გუშაგი დგას. თუ ის მწვანე ალამს აღმართავს,
ამით მიანიშნებს, რომ გზის ეს მონაკვეთი თავისუფალია და მატარებელს
შეუძლია სწრაფად იაროს. წითელი ალამი ნიშნავს, რომ გზა დაზიანებულია
და მატარებელმა სვლა უნდა შეანელოს და ფრთხილად იყოს. მაღლა
აწეული წითელი და შავი ალამი კი მემანქანეს ამცნობს, რომ გზა
დანგრეულია და სანამ არ გააკეთებენ, მან მატარებელი უნდა გააჩეროს. ღამღამობით ალმების ნაცვლად ზემოთ აღწერილი წესით წითელ და მწვანე
ფარნებს ანთებენ.
მთელ გზაზე რკინიგზის ხაზის გასწვრივ ტელეგრაფის ხაზია
გაჭიმული. მსურველს შეუძლია, ერთი სადგურიდან მეორეში ტელეგრამა
გააგზავნოს და გზის ამა თუ იმ მონაკვეთის დაზიანების შესახებ
შეატყობინოს.
მგზავრობის ღირებულება
ერთი სადგურიდან მეორემდე მესამე კლასით მგზავრობის ფასი
ნახევარი ქაღალდის მანეთია. ამ კლასით ძირითადად უბრალო ხალხი
მოგზაურობს. გარდა ამისა, ყველა სადგურში “ბილეთის თანხა” - ნახევარი
კაპიკი შავი ფულიც იკრიბება. ამგვარად, ბაქოდან ბათუმამდე (36 სადგური)
მესამე კლასით მგზავრობა 18 მანეთი და 18 კაპიკი ღირს. აქედან 18 მანეთი

მატარებლის ბილეთის ფასია (თითოეულ სადგურზე ნახევარი½ მანეთი),
ხოლო 18 კაპიკი - ბილეთის ქაღალდის ფასი. 18 მანეთი და 18 კაპიკი
ირანულ ფულზე დაახლოებით 5 თუმანი და 8500 დინარია. მეორე კლასით
მგზავრობა ამ თანხის ორმაგი ღირს, ანუ 36 მანეთი და 36 კაპიკი, რაც
დაახლოებით 11 თუმანი და 7 ირანული ყერანია. პირველი კლასით
მგზავრობის ფასი კი სამმაგი, ანუ 54 მანეთი და 72 კაპიკია, რაც
დაახლოებით 17 თუმანი და 6 ირანული ყერანია. ეს სამი კლასი
კომფორტით დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, გარდა იმისა, რომ
რადგან მესამე კლასის ვაგონი მატარებლის ძრავასთან უფრო ახლოს არის,
ის მეტად ირყევა. პირველი კლასის ვაგონში კი, რომელიც ძრავისგან
ყველაზე მეტად არის დაშორებული, ვიბრაცია ნაკლებია. პირველი კლასის
ვაგონში ხავერდის კედლები და ახალი, სუფთა ავეჯი და გამანათებელი
მოწყობილობებია. მეორე კლასის ვაგონში კედლებზე მაუდის ან ტიკის
ქსოვილია გადაკრული და ავეჯიც არც ისე სუფთაა. მესამე კლასის ვაგონის
კედლები კი ხისაა და მასში ავეჯი საერთოდ არ დგას.
მდგომარეობა მატარებელში
მატარებლის მომსახურე პერსონალი ძირითადად რუსებია, რომლებიც
დაუდევარ მგზავრებს ნივთებს გასაოცარი სისწრაფით პარავენ. მგზავრმა
რომც იჩივლოს, მაინც ვერაფერს გახდება, რადგან სადგურებზე უამრავი
ხალხი ირევა, ზოგი ადის და ზოგი ჩადის და ხელს ვერავის დაადებ.
ამიტომ ისინი მაქსიმალურად ყურადღებით უნდა იყვნენ და თავიანთ
ბარგს უნდა მოუფრთხილდნენ.
მატარებელში კაცები და ქალები, მუსლიმები და ურწმუნოები
ერთმანეთში არიან არეული და ამას ვერსად გაექცევი. აქ ყველა თანასწორია
და ვისაც ბილეთი აქვს, შეუძლია ნებისმიერი კლასის ვაგონში ნებისმიერ
ადგილზე დაჯდეს. სადგურებზე საჭმელი და სასმელი იყიდება. დიდ
ქალაქებში მეტი საჭმელია, მაგრამ ყველაფერი ძალიან ძვირია. ზოგიერთ
სადგურზე საჭმელი და ხილი შორიახლო სოფლებიდან მოაქვთ და უფრო
იაფად ყიდიან.
წყლის პრობლემა გზაზე
სადგურებზე დასალევი წყალი მუსლიმებისა და ურწმუნოებისათვის
ერთია. ყველგან კასრები და რკინის ან ხის ჭურჭელი დგას, შიგ დევს ჭიქა ან
პატარა ფიალა, რომლითაც მუსლიმები და ურწმუნოები წყალს იღებენ,
მაგრამ იქიდან ერთ ქორ 1 წყალს ვერ ამოიღებ. ამიტომ მგზავრს ძალიანაც
რომ უნდოდეს, რომ გემზე ან მატარებელში [რელიგიური] გულმოდგინება
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ქორი წყლის მინიმალური რაოდენობაა (არანაკლებ 350 ლიტრისა), რომელში
მოხვედრის მერეც, შიიტების რწმენით, საგანი რელიგიურად სუფთა ხდება.

გამოიჩინოს, ეს მას გაუჭირდება, რადგან წყალი [რიტუალურად] სუფთა
არასოდეს არის.
მთავარი ის არის, რომ მცირე რაოდენობით წყალი მასში ჭუჭყის
მოხვედრისთანავე უსუფთაო არ ხდება. ანუ გინდ წყალი ქორზე ნაკლები
იყოს და კასრში, დოქში, ჭიქაში ან სხვაგან მოხვდეს, ის მაშინათვე არ
დაბინძურდება და მხოლოდ ფერს, სუნს და გემოს შეიცვლის. ეს პრობლემა
ძველია და [ასეთი წყლის დალევა] მძიმე ცოდვად შეიძლება არ ჩაითვალოს.
შიიტი სწავლულების აზრი წყალზე
ამ საკითხზე როგორც ძველი, ისე ახალი დროის სწავლულები
მსჯელობენ. პირველთა შორის არიან განსვენებული ომანი 2, განსვენებული
სეიდ მორთეზა 3 და ჰასან იბნ აბი აყილი 4, რომლებიც არ მიიჩნევდნენ, რომ
წყლის მცირე რაოდენობა ჭუჭყთან შეხებისას სისუფთავეს კარგავს.
თანამედროვეთა შორის არიან განსვენებული სეიდ აბდ ალ-ქერიმი 5,
ავტორი
თხზულებისა
“ქეთაბ-ე
დორ”
(“მარგალიტის
წიგნი”),
6
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განსვენებული მოლა მოჰსენი და შეიხ იუსუფ ბაჰრანი , რომელთაც ამ
საკითხისადმი იგივე დამოკიდებულება ჰქონდათ. მათ გარდა, რამდენიმე
ახალი დროის სწავლულიც აღიარებს ასეთი წყლის რიტუალურ
სისუფთავეს. 25 ავტორიტეტულ ჰადისში აღნიშნულია, რომ მცირე
რაოდენობის წყალი ჭუჭყთან შეხებისას არ ბინძურდება, საწინააღმდეგოს
კი 26 ჰადისი ამტკიცებს. განსვენებულმა შეიხ მოჰამად ჰასანმა 8 თავის
წიგნში “ჯავაჰერ ალ-ქალამ” (“სიტყვების ძვირფასი ქვები”) შეკრიბა ყველა
ჰადისი, რომელიც [რიტუალური] სისუფთავისა და უსუფთაობის
პრობლემას ეხებოდა. [რიტუალური] სისუფთავის დამცველ ჰადისებს
ფარისევლობად ვერ შევაფასებთ, რადგან სუნიტებს უსუფთაობა მიაჩნდათ
სწორად და არა სისუფთავე. იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი იმამი
თავის ჰადისებში, ასევე ძველი და ახალი დროის სწავლულები
ამტკიცებდნენ, რომ მცირე რაოდენობის წყალი ჭუჭყთან შეხებისას სუფთა
რჩება, ამდენად ეს საკითხი როგორც უწინ, ისე ახლა მხოლოდ
თვალსაზრისს წარმოადგენს და არა რელიგიურ ნორმას, რომლის
იგნორირებაც ურწმუნობა იქნებოდა. რადგან ორივე მხარე დიდი
რაოდენობით ჰადისებს იმოწმებს, ამდენად ორივენი მართლები არიან და
ორივე მოსაზრება დასაშვებია.
ომანი იგივე აბუ მოჰამად ჰასან იბნ აბი აყილი (?-940) - შიიტი სწავლული.
სეიდ მორთეზა ალი იბნ ჰოსეინი (ალამ ალ-ხოდა) (355/966-436/1044) - შიიტი
სწავლული.
4 ჰასან იბნ აბი აყილი ზემოთ ნახსენები ომანის სრული სახელია. როგორც ჩანს,
ფარაჰანიმ ეს ორი სახელი ერთმანეთს ვერ დაუკავშირა და სხვადასხვა ადამიანებად
ჩათვალა.
5
სეიდ აბდ ალ-ქერიმ ჯაზაერი (?-1800/01) - შიიტი სწავლული.
6 მოლა მოჰსენ ფაიზი იგივე მოჰამად იბნ მორთეზა იბნ შაჰ მაჰმუდ ქაშანი (?-1680) შიიტი სწავლული.
7 შეიხ იუსუფ იბნ აჰმად იბნ ებრაჰიმ ბაჰრანი (?-1772/73) - შიიტი სწავლული.
8 შეიხ მოჰამად ჰასან ნაჯაფი (1788-1850) - შიიტი სწავლული.
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ვინაიდან ეს საკითხი ყველა დროში აქტუალური იყო, ამიტომ ხალხმა
მას ყურადღება უნდა მიაქციოს და იმამებმაც თავი არ უნდა აარიდონ ამ
მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელსაც კაცი ყოველ წამს ეჯახება.
დასასრულს მინდა აღვნიშნო, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი
საფუძვლიან ახსნა-განმარტებას და კომენტარებს საჭიროებს, მაგრამ ამ
უბრალო წიგნში მასზე მეტს ვეღარ შევჩერდები. ჩემი მიზანი მხოლოდ იმის
ჩვენება იყო, რომ თუ მავანი დაუჯერებს სწავლულებს, რომლებიც ასეთი
წყლის რიტუალურ სისუფთავეს ამტკიცებენ, ის დამშვიდდება და
ორთქმავალსა და გემზე რიტუალური განბანვის ჩატარება გაუიოლდება.
შიიტი სწავლულების აზრი რიტუალურ სისუფთავეზე
მეორე საკითხი, რომელიც ასევე გაუადვილებს მუსლიმებს გემზე და
მატარებელში ყოფნას, წიგნის ხალხის 9 [რიტუალური] სისუფთავის
აღიარებაა, რასაც ბევრი სახელოვანი შიიტი სწავლული იზიარებდა.
მაგალითად, განსვენებულ შეიხ მოფიდს 10 ურწმუნოებთან შეხების გამო
წყალი უსუფთაოდ და შარიათით მიუღებლად არ მიაჩნდა. განსვენებული
შეიხ თუსი 11 და ომანიც თავიანთ გამონათქვამებსა და წიგნებში ამასვე
წერენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი მხოლოდ ერთ-ერთი
თვალსაზრისია და ყურანში არ გვხვდება აიათები, რომლებიც
არამუსლიმების უსუფთაობაზე პირდაპირ მიუთითებდა, წმინდა იმამები
და სწავლულები მაინც დაჟინებით ამტკიცებდნენ წიგნის ხალხის
[რიტუალურ] უსუფთაობას და ამ აზრს ბევრი თანამედროვე სწავლულიც
ეთანხმება. ამიტომ ამ საკითხმა რელიგიური დატვირთვა მიიღო და
მისდამი ნეგატიური დამოკიდებულება მუსლიმისთვის ღირსების საქმედ
იქცა. მიუხედავად ყველაფრისა, ეს საკითხი დღემდე ღიად რჩება და თუ
მავანი გაიზიარებს ჰაი მეჩეთის სწავლებას არამუსლიმების [რიტუალური]
სისუფთავის შესახებ, მათთან ურთიერთობა და, შესაბამისად, უცხო
ქვეყნებში ყოფნა გაუადვილდება. გამიგია, რომ ერთი თანამედროვე დიდი
იმამი წიგნის ხალხს წმინდად თვლიდა, თუმცა სხვა იმამები მას არ
ეთანხმებოდნენ.
ბაქოდან გამგზავრება
ამგვარად, შავალის თვის ჩვიდმეტში (30 ივლისს), ხუთშაბათს, მზის
ჩასვლამდე ექვსი საათით ადრე მატარებელში ჩავსხედით და
გავემგზავრეთ. ტერიტორიას ბაქოდან ხაიგის სადგურამდე “სასაფლაოს
“წიგნის ხალხს” მუსლიმები ებრაელებს და ქრისტიანებს ეძახიან. შიიტ
ავტორიტეტთა უმეტესობა თვლის, რომ მათთან ფიზიკური შეხებაც კი მუსლიმის
რელიგიურ სისუფთავეს აზიანებს.
10 შეიხ მოფიდი, აბუ აბდოლაჰ მოჰამად იბნ მოჰამად იბნ ნუმან ალ-ბაღდადი (9481023) - შიიტი სწავლული.
11 შეიხ თუსი, აბუ ჯაფარ მოჰამად იბნ ჰასან იბნ ალი თუსი (955-1067) - შიიტი
სწავლული, შეიხ მოფიდის მოწაფე.
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რაიონს” ეძახიან, რადგან ხრიოკი, მტვრიანი, უწყლო და საშინლად ცხელი
ადგილია.
აყჯაყაბილის სადგური
აქედან აყჯაყაბილის 12
სადგურამდე, რომელიც სალიანის რაიონს
ეკუთვნის, გაშლილი სივრცეა. მარჯვნივ, ძირითადად ხრიოკი მთები,
მარცხნივ კი მტვრიანი, უწყლო და გადახრუკული მინდვრებია და ძალიან
ცხელა. დაბა სალიანამდე გზა ამ სადგურიდან მიდის და იქამდე 24
ფარსახია, რომელსაც საფოსტო ცხენები 12 საათში გადიან.
ქიურდამირის სადგური
აყჯაყაბილის სადგური გავიარეთ და შირვანის რაიონის სადგურ
ქიურდამირისკენ გავემართეთ. გზას ორივე მხრიდან სოფლები
მიუყვებოდა. ამინდი გაუმჯობესდა და შედარებით აგრილდა. ამ
სადგურიდან ქალაქ შირვანამდე 13 20 ფარსახია და საფოსტო ცხენები ამ
გზას 10 საათში გადიან. ცოტაც რომ გავიარეთ, მარჯვენა მხარეს მთები და
მწვანეში ჩაფლული, წყლებით მდიდარი სოფლები გამოჩნდა. სადგურ გოიჩაის მივუახლოვდით. სადგურიდან ქალაქ გოი-ჩაიმდე ხუთი ვერსია და
მასზე ცხენებითა და ვირებით დადიან. შემდეგი სადგური შამქორია,
საიდანაც განჯის რაიონი იწყება. შამქორის სადგურიდან ქალაქ განჯამდე
ორი ვერსი სიგრძის საფეხმავლო გზა მიდის. აქედან თბილისამდე სამი
სადგურია. განჯას რომ გავცდით, ამინდი მკვეთრად შეიცვალა, აცივდა და
შორიახლოს თოვლით დაფარული მთები, სოფლები, წყლები და ხეები
გამოჩნდა. გზაზე შვიდი თუ რვა მდინარე შემოგვხვდა. მათზე
მატარებლების სასიარულოდ რკინის ხიდები იყო აგებული. შავალის თვის
18-ში (31 ივლისს), პარასკევს დილის ხუთ საათზე თბილისში შევედით.
ამგვარად, ბაქოდან თბილისამდე 17 საათის გზაა. მატარებელი თბილისში
ერთი საათი გაჩერდა, ახალი მგზავრებითა და ბარგით შეივსო და
ბათუმისკენ გაემგზავრა.
თბილისი
თბილისი მეხუთე [კლიმატური] რეგიონის 14 ნაწილი და საქართველოს
დედაქალაქია. გადმოცემით, ის ანუშირვანის აგებულია. ომაიანი
მმართველების ბრძანებით, ესჰაყ იბნ ესმაილმა აქ ციხე და გალავანი ააგო.
დღევანდელი ჰაჯიგაბული, საბჭოთა პერიოდში - კაზი-მაჰომედი.
ასეთი ქალაქი ფარაჰანის მოგზაურობის დროს არ არსებობდა. შესაძლოა
იგულისხმება ქალაქი (იმხანად დაბა) და რკინიგზის სადგური ევლახი.
14 ძველი წარმოდგენებით, სამყარო შვიდ კლიმატურ რეგიონად იყოფოდა: პირველი ინდოეთი, მეორე - არაბეთი და აბისინია (ეთიოპია), მესამე - ეგვიპტე და სირია, მეოთხე ირანი, მეხუთე - რუმი და სლავური ქვეყნები (შაქლაბ), მეექვსე - თურქეთი და გოგი,
მეშვიდე - ჩინეთი და ინდოჩინეთი.
12
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ქალაქში სახლები ფიჭვის ხით იყო გადახურული. როცა მუთავაქილმა ბუღა
ესჰაყთან საომრად გააგზავნა, ესჰაყმა მას წინააღმდეგობა გაუწია, რის გამოც
ბუღამ ცეცხლის მტყორცნელებს უბრძანა, ქალაქი ცეცხლისთვის მიეცათ.
ქალაქის დიდი ნაწილი დაიწვა და უამრავი ხალხი დაიღუპა 15. ზოგი კი
თვლის, რომ თბილისი რუმელი ალექსანდრეს 16
აგებულია, რაზეც
17
ნიზამის “ესქანდერ-ნამეშიც” არის მინიშნება:
“ასე უთხრა ვაჟს მოხუცმა დეჰყანმა,
რომ თბილისი მან [ესქანდერმა] ააშენა.”
საქართველო ყოველთვის დამოუკიდებელი ქვეყანა იყო და მას
საკუთარი მეფეები და მთავრები ჰყავდა. ზოგჯერ ისინი ირანის
მმართველების ვასალები ხდებოდნენ და როცა მათ არ ემორჩილებოდნენ,
ძლევამოსილი შაჰი ქვეყანას თავს ესხმოდა და სჯიდა. ასე, 988 (1580) წელს
ემირ თემურ გურაქანის ლაშქარი თბილისს თავს დაესხა 18, ააოხრა და
ეკლესიები დაანგრია. ასევე, ღვთისმოშიშმა აღა მაჰმად შაჰ ყაჯარმაც 1210
(1795) წელს ერეკლე ხან გორჯის მმართველობის დროს ქალაქი ძალით
აიღო, ქართველების ტაძრები დაანგრია, ხელფეხშეკრული მღვდლები
მტკვარში გადაყარა და ბევრი ხალხი ამოხოცა.
ადრე ქალაქი და მისი ციხე-სიმაგრე სამხრეთი მთის კალთაზე იყო
შეფენილი და ნარიყალად წოდებული ციხე ამ მთის წვერზე იდგა. ამ
მთიდან ბევრი წყარო გადმოდის და ზოგიერთ მათგანში ცხელი წყალია.
სულთნებმა მათზე აბანოსთვის გუმბათები ააშენეს.
ახლანდელი თბილისი ხეობის გასწვრივ არის გადაჭიმული და
მაინცდამაინც ფართო არ არის. ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან მას
მთები აკრავს. სამხრეთი მთა უფრო მაღალი და პირქუშია. ძველად აქ
ნარიყალა და საქართველოს მეფეთა რეზიდენცია იყო და კოშკისა და
გალავნის ნაშთები ჯერ კიდევ მოჩანს. დღესაც დასახლებული უბნებისა და
ბაზრების უმრავლესობა სამხრეთით არის განლაგებული. ჩრდილოეთი
მხარე კი ევროპელების უბანია და მასში უფრო სუფთა და ფართო ქუჩები
და შენობებია. მეფისნაცვლის სასახლე, არსენალის შენობა, ხუროთა
აქ მოთხრობილია ბუღა თურქის თბილისზე შემოსევის ამბავი. ხალიფა მუთავაქილმა
(847-861) თავისი სარდალი ბუღა თურქი 853 წელს თბილისის ამირას ისჰაკის (ქართულ
წყაროებში - საჰაკი, ფარაჰანისთან - ესჰაყ იბნ ესმაილი) წინააღმდეგ საომრად გაგზავნა.
ბუღას ლაშქარმა თბილისი აიღო და გადაწვა. ფარაჰანი ერთ უზუსტობას უშვებს - ისჰაკის
ამირობის დროს სახალიფოს უკვე არა ომაიანები, არამედ აბასიანები მართავდნენ.
16 ე.ი. ალექსანდრე მაკედონელის.
17 დიდი აზერბაიჯანელი სპარსულენოვანი პოეტი, სპარსული ლიტერატურის
კლასიკოსი.
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სინამდვილეში თემურ ლენგი თბილისს 1386 წელს შემოესია, რაც ჰიჯრით 788 და
არა 988 წელია. თემურის წოდება “გურაქანი” მომდინარეობს თურქულ-მონღოლური
გüრეგენ-იდან, რაც ნიშნავს “ყაენის სიძეს” და უნდა მიანიშნებდეს თემურის ნათესაურ
კავშირზე (ცოლის მხრიდან) ჩინგიზ ყაენთან (A Shi‘ite Pilgrimage to Mecca 1885-86..., 77,
note 87).

სახელოსნოები და საავადმყოფოები ქალაქის ჩრდილოეთით მდებარეობს.
სახლები ძირითადად მთის წვერზე და კალთებზეა შეფენილი.
მტკვარი
მდინარე მტკვარი თბილისს შუაზე კვეთს. მის ორსავე მხარეს რამდენიმე
დიდი შენობაა, რომლებშიც მდინარის წყალი [საქაჩი] მანქანებით შედის.
ადრე მტკვარზე ხის ხიდი იყო გადებული, რომელიც პრინც ვორონცოვის
დროს რკინის ხიდით შეცვალეს. ხიდის გვერდით ვორონცოვის ბრინჯაოს
ქანდაკება დგას. ქანდაკების გარშემო შვიდი გადაბრუნებული ქვემეხია
განლაგებული. აქ მდინარე ორ განშტოებად იყოფა. პირველზე [ხიდის]
ერთი მალია გადაყვანილი, მეორეზე კი - ექვსი. ამ განშტოებებს შორის
[კუნძულზე] სახლები და დუქნებია აშენებული.
მტკვრის სათავისა და კალაპოტის შესახებ ძველ წიგნებში წერია, რომ ის
საქართველოს მთების წყაროებიდან იღებს სათავეს, გაივლის ხაზართა
ქვეყანას, აფხაზეთის ვილაიეთს, თბილისს, ჰერეთს, შამქორის რაიონს და
დაბა სალიანს ჩაუვლის. გზად მას პატარა მდინარეები უერთდებიან.
ბოლოს, სოფელ ბარდაასთან მტკვარი მდინარე არაქსს უერთდება და
კასპიის ზღვაში ჩაედინება.
მო‘თამად ად-დოულე ფარჰად მირზას თვალსაზრისი
მისმა აღმატებულება მო‘თამად ად-დოულე ფარჰად მირზამ თბილისის
გუბერნატორის ორლოვსკის 19 წიგნზე დაყრდნობით თავის “მოგზაურობის
წიგნში” გააკეთა ჩანაწერი, რომელიც მოკლედ ასე შეიძლება გადმოიცეს:
[მტკვარი] სათავეს იღებს ოსმალური სომხეთის ტერიტორიაზე,
მუთელჯანის სახელით ცნობილი მაღალი მთის წყაროებიდან, რომელთაგან
ყველაზე დიდი მარჯან-სუ და ბუნჯუყ-ბუნღარია. მას შემდეგ, რაც
ოსმალეთის მიწაზე 90 ვერსს გაივლის, ის რუსეთის ტერიტორიაზე
გადადის და აწყურის, ბორჯომისა და ქართლის ხეობებს ჩაუვლის.
ბორჯომის მამული მეფისნაცვლის სააგარაკო ადგილია. ოსმალეთის
საზღვრიდან ბორჯომამდე მტკვარი 95 ვერსს გადის, ბორჯომიდან
თბილისამდე - 200 ვერსს და მერე განჯის გავლით სალიანში ჩაედინება.
სათავიდან სალიანამდე მტკვრის შენაკადებია: ახალქალაქის რაიონში ახალქალაქისწყალი, ახალციხეში - ფოცხოვისწყალი, აწყურსა და ქართლს
შორის - ლიახვი, ლეხურა, ქსანი და არაგვი, თბილისის შემოგარენში თრიალეთი, სუმასი 20, ალგეთი და ხრამი, განჯის რაიონში - გერანჩაი,
ყანეყი 21, თერთერი და ხაჩინჩაი. და, ბოლოს, ბაქოს რაიონში სოფელ
კ. ი. ორლოვსკი თბილისის გუბერნატორი იყო 1860-1876 წლებში. ფარჰად მირზას
შენიშვნით, მან ისარგებლა ორლოვსკის წიგნის სპარსული თარგმანით, რომელიც მისთვის
ნ. ხანიკოვმა გააკეთა.
20 ფარჰად მირზასთან - სუმასათი. ასეთი დასახელების მდინარე არ არსებობს.
შესაძლოა იგულისხმება სკორეთი (ვერე) ან სარცხენისი (ლოჭინი).
21 ყანეყი მდინარე ალაზნის თურქული სახელწოდებაა.
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ჯავადთან მდინარე არაქსიც მტკვარს უერთდება და ორივე ერთად კასპიის
ზღვაში ჩაედინება.
ძველი ავტორები მტკვრის განსაკუთრებული თვისებების შესახებ
წერდნენ, რომ მის წყალს გამაჯანსაღებელი ძალა აქვს და მასში
მოხვედრილი ადამიანები და ცხოველები დიდხანს ცოცხლობენ. ამბობენ,
რომ ერთხელ მტკვრიდან ამოიყვანეს წყალწაღებული, რომელიც ჯერ კიდევ
სუნთქავდა. გონზე მოსულმა გარშემომყოფებს უამბო, რომ 6 დღის წინ აღმა
5 დღის სავალზე წყალში ჩავარდა, მაგრამ გადარჩა. მსმენელებმა მას
თანაუგრძნეს და საჭმელი მოუტანეს. ამასობაში კედელი, რომლის ქვეშაც ეს
კაცი იჯდა, ჩამოინგრა და ის კედლის ქვეშ დაიღუპა. პასუხისმგებლობა [ამ
ამბის სიმართლეზე] თავად მის მთქმელზეა.
თბილისის მისადგომებთან მტკვარზე კაშხალია აგებული, რომელიც
ყარაიაზის სახელით არის ცნობილი. მისი საშუალებით მტკვრის წყალი
ქალაქის მიმდებარე ნათესებსა და სოფლებს მიეწოდება. ქალაქის
შემოგარენში არის მეორე კაშხალიც, რომლის წყალი თბილისის სამხრეთით
მდებარე სახლებზე და ბაღებზე გადის. ამიტომ ქალაქის ეს მხარე
აყვავებულია და აქ კარგი სახლები, ბაღები და თეატრებია აშენებული. ამ
უბანს მოჯთაჰედის ქუჩას ეძახიან, რადგან აყა მირ ფათაჰ თავრიზელს 22 აქ
დიდი სახლი და ბაღი ჰქონდა. მერე რუსეთის ხელისუფლებამ მას ქონება
ჩამოართვა, ერთი ნაწილი დაყო და ისე გაყიდა, მეორე ნაწილზე კი
სახელწიფო ბაღი გააშენა. ქალაქის ზოგიერთ უბანში ბაღებისა და
ბოსტნების მოსარწყავად მტკვარზე წყალსაქაჩებია დაყენებული. მათზე
თიხის ქოთნებია დამაგრებული და ცხენების, ვირებისა და ძროხების
საშუალებით იქიდან დიდი რაოდენობით წყალი ამოაქვთ. ნათესების
მოსარწყავად წყალს ამ მეთოდით იღებენ ბაღდადში ტიგროსისა და
ევფრატის ნაპირებზე და ასევე ქერმანსა და ფარსშიც.
წყალი და კლიმატი
ერთი სიტყვით, თბილისის წყალი სასარგებლო და გემრიელია. აქაური
კლიმატი ცვალებადია და უფრო სიცივისკენ იხრება. ახლაც კი, შუა
ზაფხულში, როცა კიტრი და ჟოლო უკვე მოწეულია, ძალიან ცივა. ქალაქსა
და მის შემოგარენში დიდი რაოდენობით ხე, ყვავილნარი და ბაღია და
სახლების უმეტესობაშიც ბევრი ხე და ყვავილია.
თბილისის მოსავალი
აყა მირ ფათაჰი იყო თავრიზის მოჯთაჰედი. 1828 წლის რუსეთ-ირანის მეორე ომის
დროს ის დაეხმარა რუსებს თავრიზის დამორჩილებაში, რის შემდეგაც თბილისში
გადმოსახლდა და რუსეთის ხელისუფლებისგან საჩუქრად მიიღო მიწის დიდი ნაკვეთი
მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, იმდროინდელი ქალაქის გარეთ. ნაბოძებ მიწაზე აყა მირ
ფათაჰმა გააშენა ბაღი, რომელიც 1853 წელს ხაზინის საკუთრებაში გადავიდა და
საზოგადოებრივი გახდა. მეცხრამეტე საუკუნის განმავლობაში ეს ბაღი თბილისელთა
საყვარელი დასასვენებელი და გასართობი ადგილი იყო. ის დღესაც არსებობს და ხალხში
ცნობილია „მუშტაიდის“ (დამახინჯებული მოჯთაჰედი) სახელწოდებით.
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თბილისში დიდი რაოდენობით ქლიავი, მსხალი, ყურძენი, თხილი,
ფსტა, კომში, ვაშლი, ატამი, ლეღვი, ჟოლო, კიტრი და საზამთრო მოდის.
ისინი იაფი, მაგრამ უხარისხოა. თბილისისა და მისი შემოგარენის
ძირითადი მოსავალი თამბაქო, სიმინდი და ხორბალია.
ხალხის საკვები
ხალხის ძირითადი საკვები პური, სიმინდი და ხორცია. ქართული
ხორბალი ირანული ხორბალივით გემრიელი არ არის. ბრინჯი რაშთიდან
შემოაქვთ, მაგრამ ძალიან ძვირია და იშვიათად ხმარობენ. მეტწილად
ღორის ხორცს ჭამენ და რძეს სვამენ. შორეულ სოფლებში ცხვრის ფარის
მსგავსი შინაური ღორის კოლტები ჰყავთ, რომლისგანაც დიდ მოგებას
იღებენ.
მოსახლეობა და რელიგია
თბილისის მოსახლეობა 30000 კომლამდეა, რაც დაახლოებით 120000
კაცია. ქალაქში 4500-მდე დუქანი და შვიდი-რვა სავაჭრო ქარვასლაა. აქაური
ხალხი ძალიან ლამაზია. ქალაქის მოსახლეობის ერთი ნაწილი
ადგილობრივი ქართველები და სომხებია, მეორე - რუსები და უცხოელი
ქრისტიანები, მესამე კი - მუსლიმები (ნახევარი შიიტები და ნახევარი
სუნიტები). მუსლიმები აქ ქრისტიანების მსგავსად ცხოვრობენ, მათ არ
გაურბიან, ქრისტიანების საკვებს და მათ მიერ დაკლულ საქონელს ჭამენ და
ყველა სახის დამათრობელ სასმელს სვამენ.
ეკლესიები
ამ ქალაქში დაახლოებით 100 ეკლესიაა, რომელთაგან სამი-ოთხი
გამორჩეულად სათაყვანებელი და დიდია. ყოველ წელს განსაზღვრულ
დღეებში, როცა ქრისტიანული დღესასწაულებია, აქ მთელი მოსახლეობა
იკრიბება, კარვებს შლის და მხიარულობს. ამ ეკლესიებს შორის ხიზრის
სახელობის ეკლესიაც 23
არის, რომელიც მოსახლეობის რწმენით,
წინასწარმეტყველ ხიზრის, ალაჰმა განუსვენოს, სამყოფელია.
ხიზრი (ალ-ხადირი) ისლამამდელი მითოლოგიური პერსონაჟია, რომელიც
ინტეგრირდა მუსლიმურ წარმოდგენათა სისტემაში. კომენტატორთა უმეტესობა მას
ყურანში ნახსენებ “უსახელო მონად” (18:59-81) მიიჩნევს. ხალხურ წარმოდგენებში იგი
ხშირად იდენტიფიცირდება ძველი აღთქმის სხვადასხვა პერსონაჟებთან, განსაკუთრებით
ელია წინასწარმეტყველთან და წმ. გიორგისთან და მათ რეინკარნაციადაც განიხილება (ამ
საკითხთან დაკავშირებით იხ. F.W. Halsuck, Christianity and Islam under the Sultans, Oxford,
1929, vol. 1, 320, 324; A. Augustinovich, El Khader and the Prophet Elijah, Jerusalem, 1972).
აქედან გამომდინარე, საფიქრელია, რომ ფარაჰანი “ხიზრის სახელობის ეკლესიაში”
გულისხმობს წმ. გიორგის ერთ-ერთ ეკლესიას. 1885 წელს, როცა მოგზაური თბილისში
ჩამოვიდა, ქალაქში წმ. გიორგის სახელობის რამდენიმე ეკლესია იყო: ქართული კალოუბნისა და კარისა, სომხური - კლდისუბნისა, ციხის დიდი საყდარი და ძორაბაში.
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ქალაქის ცენტრში, სამხრეთი მთის წვერზე ერთი ეკლესია დგას. ამბობენ,
რომ აქ შეიხ სანაანის საფლავია . ქართველებს შეიხ სანაანის ძალიან სწამთ
და მათთვის ეს თაყვანისცემის ადგილია. წელიწადში ერთხელ თბილისისა
და მისი შემოგარენის მოსახლეობა აქ ჯგუფ-ჯგუფად სწორედ შეიხ სანაანის
საფლავის მოსალოცად მოდის 24 .
მეჩეთები
თბილისში ოცამდე დიდი და პატარა მეჩეთია. ერთი დიდი მეჩეთი
სუნიტებს ეკუთვნის, მეორე კი - შიიტებს. ამბობენ, რომ ეს უკანასკნელი შაჰ
აბას პირველმა ააგო და დააწესა ვაკუფურ ქონებად 25, რომლის წლიური
შემოსავალი 10 000 მანეთია. რუსეთის ხელისუფლება სუნიტ და შიიტ
სწავლულთა რეკომენდაციით თითოეული მიმდინარეობისთვის ნიშნავს
ერთ შეიხ ალ-ესლამს, რომლის გადაწვეტილებასაც ამ მიმდინარეობის
ყველა წარმომადგენელი ემორჩილება. შეიხ ალ-ესლამი, თავის მხრივ,
კავკასიის ყველა ქალაქში მოსამართლედ თავის ერთგულ მოლას აგზავნის.
შეიხ ალ-ესლამს ბევრი მიმდევარი და მსახური ჰყავს, მათ შორის ფარაში,
ფარაშბაში, გადასახადების ამკრები, მამასახლისი და სხვა. მის ხელშია
სხვადასხვა სახის შემოწირულობებიც, რომლის შემოსავალი რელიგიურ
საჭიროებებსა და გაჭირვებულ ხალხს ხმარდება. შეთანხმების მიხედვით,
შეიხ ალ-ესლამი კავკასიური წარმოშობის რუსეთის მოქალაქე უნდა იყოს.
უცხო ქვეყნების ქვეშევრდომები თბილისში
თბილისსა და მის შემოგარენში ირანის ოთხი ათასამდე მოქალაქე
ცხოვრობს. აქედან 100 ვაჭარია, დანარჩენი კი ხელოსნები და გლეხები
არიან, თუმცა დიდად ავტორიტეტულ ვაჭარს აქ ვერ ნახავ. ირანის,
ძნელი სათქმელია, რომელ მათგანს გულისხმობს ფარაჰანი (თბილისელი მუსლიმების
მიერ წმ. გიორგის თაყვანისცემის შესახებ იხ. მ. ალექსიძე, ისლამი და კონფესიათშორისი
ურთიერთობანი XIX საუკუნის თბილისში, წიგნში: მ. ალექსიძე,სპარსელები და სპარსული
კულტურა XIX საუკუნის საქართველოში, თბილისი, 2009, 115-117).
24 ლეგენდა შეიხ სანაანზე, რომელმაც რუმელი ქრისტიანი ქალის სიყვარულით უარყო
ისლამი და გაქრისტიანდა, ფართოდ იყო გავრცელებული აღმოსავლეთში. ჩამოყალიბდა ამ
ამბის საქართველოსთან დაკავშირებული ლოკალური ვერსიაც, რომელშიც შეცვლილია
არა მარტო გეოგრაფიული არეალი (მოქმედება რუმიდან საქართველოშია გადმოტანილი),
არამედ ამბის ბოლოც: თუ სპარსულ ვერსიაში შეიხ სანაანი ისლამს დაუბრუნდა,
თბილისურ ვერსიაში იგი ქრისტიანად დარჩა, მეტიც, დიდი სასულიერო მოღვაწე მამა
დავით გარეჯელი გახდა და იგი მამადავითის ეკლესიის ეზოშია დაკრძალული (ვრცლად
შეიხ სანაანის თბილისთან კავშირზე იხ.: მ. ალექსიძე, სპარსელები და სპარსული
კულტურა მეცხრამეტე საუკუნის საქართველოში, თბილისი, 2009, 9-26, 109-115; M.
Alexidze, “Le Cheikh Sanaan et Tiflis/Tbilissi”, La Géorgie entre Perse et Europe, Sous la direction
de Florence Hellot-Bellier et Iréne Natchkebia, Paris, 2009, 73-85; ‘Alī Javāher Kalām, “Mazār-e
Sheykh Sana‘ān dar Teflīs”, Armaghān, Vol. 39, No.11-12, Tehran, 1349/1971, 761-764).
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აღმოსავლეთის ისლამურ ქვეყნებში - განუსხვისები უძრავი ან მოძრავი ქონება
(უპირატესად მიწა), რომელიც რელიგიურ დაწესებულებას (მეჩეთი, მედრესე და სხვა)
გადაეცემოდა.

ოსმალეთისა და ინგლისის მთავრობებს თბილისში კონსულები და
გენერალური
კონსულები
ჰყავთ 26.
ირანის
კონსული
გახლავთ
განსვენებული მირზა ებრაჰიმ ხანის ვაჟი მირზა მოჰამად ალი ხან მო‘ინ ალვეზარა, რომელიც ძალიან გაწონასწორებული და მშვიდი კაცია. ის წლების
განმავლობაში ბომბეიში ცხოვრობდა, ამიტომ ჰინდი და ინგლისური ენები
კარგად იცის, სასიამოვნო მოსაუბრე და კარგი კალიგრაფია. ირანის
მთავრობა მას უხდის 6000 მანეთს, რაც 2000 ირანული თუმნის
ეკვივალენტია. გარდა ამისა, მას სხვა შემოსავლებიც აქვს. მაგალითად,
როცა წელს ირანის ქვეშევრდომი თოჯარბაში მოჰამად ხანი გარდაიცვალა,
მისი სოფლიდან 3000 თუმანი კონსულმა აიღო. ირანის მოქალაქეთა
სასამართლო მის ხელშია და კავკასიის რეგიონის მოხელეები მის საქმეებში
არ ერევიან. სატრანზიტო ვიზას აქ იშვიათად იღებენ, მაგრამ თავისი
ქვეშევრდომების საცხოვრებელ ვიზებს კონსული თავად გასცემს. ირანის
საკონსულო ძალიან ლამაზი შენობაა. ის ამაღლებულ ადგილზე დგას და
მთელ ქალაქს გადაჰყურებს.
ვაჭრობა
ამ ქალაქის ვაჭრობას ჯერჯერობით რუსეთი და მოსკოვი აკონტროლებს,
რადგან საქონელი, ძირითადად, იქიდან შემოდის. ადრე სატრანზიტო გზა
ღია იყო და ევროპის ქვეყნებიდან ირანის ვილაიეთებსა და რუმში ტვირთი
თბილისის გავლით მიდიოდა. ახლა ეს გზა დაკეტილია და ვაჭრების
მოგებამაც იკლო. თუმცა თბილისში არის სხვა სახის ვაჭრობაც, მაგალითად,
აბრეშუმი და სხვა საქონელი რაშთიდან და ხორასნიდან შემოაქვთ.
ადგილობრივები მეტწილად აწარმოებენ თამბაქოს, რომლის სხვადასხვა
სახეობა მოჰყავთ და საზღვარგარეთ აგზავნიან. ქალაქის შემოგარენში ბევრი
ცხვარია, რომელთა ბეწვისაგან კარგ შალს ამზადებენ. შალის წარმოება
თბილისში ფართოდ არის გავრცელებული და დიდ მოგებას იძლევა.
თბილისში ორი-სამი აბრეშუმის საფეიქრო და საქსოვი საწარმო და
პატარა სამჭედლოა, რომელშიც დანებსა და მაკრატლებს ამზადებენ.
საავადმყოფო
ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში სახელმწიფო საავადმყოფო დგას. ამ დიდ,
სუფთა და კეთილმოწყობილ შენობაში 300 ავადმყოფი ეტევა. მუსლიმები
და ქრისტიანები, როგორც კაცები, ისე ქალები, აქ ერთად მკურნალობენ და
მათ ქალი და კაცი მოსამსახურეები მზრუნველად უვლიან.
მუზეუმი

დიდი ბრიტანეთის საკონსულო თბილისში ფუნქციონირებდა 1876-1881 წლებში.
ავტორის თბილისში ყოფნის დროს ის უკვე დახურული იყო.
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მეფისნაცვლის სასახლისა და ბაღის გვერდით ერთი შენობაა, რომელსაც
მუზეუმს ეძახიან. მუზეუმის დარბაზებში სხვადასხვა სახის ექსპონატებია
გამოფენილი:
პირველ დარბაზში - ძველი და ახალი ქვეყნების ნივთები.
მეორეში - ცოცხალი ფრინველები და ცხოველების ფიტულები, მათ
შორის სხვადასხვა ჯიშის ჩიტები, ღამურები, დელფინი, აქლემი, ვირი,
ორბი და სხვა.
მესამეში - დიდი და პატარა მკვდარი ცხოველები, მათ შორის ვეფხვი,
ლეოპარდი, ინდური კამეჩი, ტახი და სხვა, რომელთაც ცხიმს უსვამენ და
ისე ინახავენ, რომ ცოცხალისგან ვერ განასხვავებ.
მეოთხეში - მინერალური ქვები, ხის ჯოხები, ლამაზფოთლებიანი ხეები
და ყვავილები.
ყველა, ვინც მუზეუმის დასათვალიერებლად მოდის, ფულს იხდის და
ისე შედის.

ცხელი წყლის წყაროები
ქალაქის სამხრეთი მთიდან გადმოდის შვიდი ცხელი წყარო, რომელთა
ძირშიც გოგირდის შემაწუხებელი სუნი დგას. მათზე აბანოებია აშენებული
და შიგ ცხელი წყალი ამ წყაროებიდან შედის. გოგირდის სუნის
გასანეიტრალებლად აბანოში წყლის ფილტრაციის სისტემა აყენია. ეს
ბუნებრივი ცხელი წყალი თმას არბილებს, მაგრამ ხშირად ჯანმრთელობას
ვნებს და სხვადასხვა დაავადებებს იწვევს.
თეატრები
ქალაქში ორი თეატრია, რომელთაგან ერთს ქართულს, ხოლო მეორეს
რუსულს ეძახიან. სულ ახლახანს კიდევ ერთი “ქალაქის თეატრი” გაიხსნა.
სამი წელია, რაც მას აშენებენ და აწყობენ, მაგრამ ბოლომდე დასრულებული
ჯერ კიდევ არ არის. ის ძალიან დიდი და შთამბეჭდავი იქნება.
გასართობი ადგილები
ქალაქის ერთ-ერთი გასართობი ადგილი ბულვარი და მისი მიმდებარე
ბაღია 27, სადაც უბრალო ხალხი სეირნობს. ბაღს რკინის მოაჯირი არტყია და
მის ორსავე მხარეს რკინის სკამებია ჩამწკრივებული. ბაღის შუაგულში
დიდი აუზია, რომელშიც წყალი მდინარე მტკვრიდან შედის და მჩქეფარე
შადრევნებად იფრქვევა. ბაღს სამი ტერასა აქვს. ბოლო ტერასაზე დგას
პატარა შენობა, რომელშიც სიგარეტებს, ჩაისა და ყავას ამზადებენ.
კიდევ ერთი გასართობი ადგილი კლუბის შენობაა. მისი ერთი დარბაზი
სამხედროების შეკრების ადგილია, მეორე - ვაჭრების, მესამე კი 27

იგულისხმება ალექსანდრეს (ახლანდელი 9 აპრილის) ბაღი.

ხელოსნებისა და წვრილი ვაჭრების. კლუბში საღამოობით იკრიბებიან. აქ
მუსიკა გაუჩერებლად უკრავს და ლამაზი მომღერალი ქალები მღერიან და
ცეკვავენ. ამ დაწესებულების ნებისმიერი წევრი რასაც უნდა, იმას აკეთებს:
ზოგი უსმენს, ზოგი გაზეთსა და წიგნს კითხულობს, ზოგიერთები კი
მშვიდად საუბრობენ და თავიანთ საქმეებზე მსჯელობენ. თითოეულ
დარბაზში გულმოდგინე მსახურები მსურველებს გარკვეულ საფასურად
საჭმელსა და სასმელს უმზადებენ. კლუბის ყველა წევრს ხელში წლიური
[აბონემენტი] და ბილეთი უჭირავს. დიდგვაროვნების (ძირითადად,
სამხედროების) წლიური გადასახადი 20 მანეთია, ვაჭრების - 16 მანეთი,
ხოლო ხელოსნებისა და წვრილი ვაჭრების - 12 მანეთი. კვირაში ერთხელ
კლუბის ნებისმიერ წევრს შეუძლია აქ თავისი მანდილოსანი მოიყვანოს.
ქალები და კაცები აქ ერთად ჭამენ, სვამენ, სეირნობენ და მხიარულობენ.
ქალი, რომელიც კლუბის წევრს ახლავს, უსაქციელო და ფუქსავატი არ
უნდა იყოს. თითოეულ დარბაზში მუდმივი კლიენტების განსაზღვრული
რაოდენობაა. გარდა ამისა, არიან დროებითი, ჩაუწერელი წევრებიც. ისინი
მუდმივ წევრებზე მეტ გადასახადს იხდიან მანამდე, სანამ რომელიმე
მუდმივი წევრი არ მოკვდება ან კლუბს არ დატოვებს და მხოლოდ ამის
შემდეგ გადაიხდიან ჩვეულებრივ გადასახადს.
თუ ვინმეს უნდა, რომ კლუბის დროებითი წევრი გახდეს, ძველმა,
მუდმივმა წევრმა მისი პატიოსნებისა და წესიერების გარანტია უნდა
მისცეს. ამის შემდეგ სპეციალურ ჟურნალში ფიქსირდება, რომ მავანი ამა და
ამ დროს ამა და ამ დარბაზის წევრი გახდა. ის იღებს ბილეთს და
თავდებთან ერთად შედის კლუბში. არისტოკრატებმა ღამეში სამი მანეთი
უნდა გადაიხადონ, ვაჭრებმა - ორი, ხოლო ხელოსნებმა და წვრილმა
ვაჭრებმა - ერთი მანეთი. როცა დროებით წევრს თან ქალი ახლავს, ის
დაწესებული თანხის ორმაგს იხდის.
წელიწადში სამი საღამო კლუბი ყველასთვის ღიაა და ნებისმიერ
მსურველს ყოველგვარი გარანტიის გარეშე შეუძლია აქ დროის
გასატარებლად მივიდეს. ამ სამ ღამეში შეგროვებული თანხა, კლუბის
დანახარჯების გამოკლებით, ღარიბ-ღატაკებს ურიგდება.
ეს შენობა და კლუბი მასონთა ლოჟის პრინციპზეა მოწყობილი და მის
ხარჯებსა და შემოსავალს ამხანაგობა განაგებს. რამდენიმე კაცი
სახელმწიფოს ნებართვით კომპანიას ქმნის. ისინი ქირაობენ შენობას და
იძენენ საჭირო ინვენტარს. ამხანაგობის ხარჯები და მოგება მკაცრად
განისაზღვრება და ჟურნალებში აღინუსხება. მოგებას კომპანიონები
ხარჯების აღწერის შემდეგ ინაწილებენ. კლუბის მომსახურე პერსონალი
როგორც ქალები, ისე კაცები არიან და ისინი თვიურ ხელფასს იღებენ.
თბილისის გაზეთები

ამ ქალაქში სამი სტამბაა, რომლებიც თურქულენოვან გაზეთებს
ბეჭდავს. ერთს “კავკასიის სინათლე” 28 ჰქვია, მეორეს - “თარჯიმანი
ბახჩისარაიში” 29 და მესამეს - ”ქაშქული”30. არც ერთი მათგანი საინტერესო
არ არის. სამივე თურქულია.
ამ რეგიონში მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფები
კაზაკები
ამ რეგიონში რამდენიმე ეთნიკური ჯგუფი ცხოვრობს, რომელთაგან
ერთ-ერთი კაზაკებია. მათ ბავშვობიდან ჯირითობასა და მშვილდოსნობაში
წვრთნიან, ამიტომ ძალიან ძლიერები და ვაჟკაცურები არიან. ძირითადად,
სახელმწიფო დაწესებულებებში მუშაობენ, თუმცა, იშვიათად, სოფლის
მეურნეობასაც მისდევენ. კაზაკები სახელმწიფოს გადასახადს არ უხდიან
და მათი ბეგარა ცხენოსანთა რაზმში სამსახურით შემოიფარგლება. კაზაკებს
თავიანთი ცხენები და იარაღი აქვთ, სამხედრო აღჭურვილობასა და თოფის
წამალს კი ხელისუფლება აძლევს. ექსპედიციების დროს მათ საგზალსაც
ურიგებენ. კაზაკი კაცებისა და ქალების ტანსაცმელი თურქების
ჩაცმულობას ჰგავს.
ჩეჩნები
შემდეგი
ჯგუფი
ჩეჩნებია.
ისინი
მაღლები,
ვაჟკაცურები,
გრძელთმიანები
და
ყვითელსახიანები
არიან.
მონღოლთა
ამ
შთამომავლებმა საცხოვრებლად ეს რეგიონი აირჩიეს და აქ დასახლდნენ.
აღმსარებლობით ისინი შაფიიტები 31 არიან. მათი სამოსი თურქებისას
ჰგავს. ჩეჩნები არასოდეს სამხედროები და სახელმწიფო მოხელეები არ
ხდებიან. როგორც კაზაკები, ისე ჩეჩნები ცეკვასა და სიმღერაში არიან
დახელოვნებული.
ჩერქეზები

ყოველკვირეული თურქულენოვანი გაზეთი “ზია‘ი-ე ყაფყასიე” (“კავკასიის
სინათლე”) თბილისში 1880 წლიდან გამოდიოდა და მისი მთავარი რედაქტორი ჯალალ
ეფენდი ონსი ზადე იყო. გაზეთი, ძირითადად, პოლიტიკურ და სოციალურ თემებს
აშუქებდა (Fehrestegān-e Qafqāz, gerdāvarī va tanzīm: Tūraj Atabākī, Solmāz Rūstamovā-Toūhīdī,
Grīgol Berādze, Jorj Sānīkīdze, Tehran, 2006, 685).
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ამ დასახელების გაზეთი თბილისში არ გამოდიოდა. სავარაუდოდ, იგულისხმება
ორენოვანი (თურქულ-რუსული) ყოველკვირეული გაზეთი “თარჯომან” (“თარჯიმანი”),
რომელიც ბახჩისარაიში იბეჭდებოდა (Fehrestegān-e Qafqāz, 655).
30 “ქაშქული” იყო სამენოვანი (სპარსულ-თურქულ-არაბული) გაზეთი, რომელიც
თბილისში 1883 წლიდან იბეჭდებოდა. გაზეთის მთავარი რედაქტორი ჯალალ ეფენდი
ონსი ზადე იყო. გაზეთი ძირითადად, პოლიტიკურ, სოციალურ და ლიტერატურულ
თემებზე წერდა (Fehrestegān-e Qafqāz, 513).
31 აშ-შაფიის მიერ შექმნილი საღვთისმეტყველო-სამართლებრივი სკოლის მიმდევრები,
რომელთა მთავარი პრინციპი ყურანისა და სუნას ერთიანობაა.
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ეს ხალხი თეთრსახიანი და შავთმიანია. ისინი სუნიტები არიან.
ჩაცმულობით თურქებს ჰგვანან. უცნაური წეს-ჩვეულებები აქვთ და დიდი
რელიგიურობით არ გამოირჩევიან.
ლეზგები
ლეზგებიც მაღალი და ვაჟკაცური იერის მქონე ხალხია. მათ
უმრავლესობას დიდი ძალაუფლება, სიმდიდრე და მამულები აქვს. ადრე
ლეზგებს ქართველები მონებად და მხევლებად ჰყავდათ. როგორც ქალების,
ისე კაცების სამოსი ქამარჩინია და ძველ ირანულ სამოსს ჰგავს.
ქართველები
ქართველები ქრისტიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას განეკუთვნებიან.
მათი სამოსი ევროპული და ძველი ირანული ტანსაცმლის ნაზავს
წარმოადგენს. ისინი ძალიან ლამაზები არიან და წითელი ლოყები და შავი
თმა აქვთ. დროს, ძირითად, სიამოვნებასა და უზრუნველ ცხოვრებაში
ატარებენ.
სომხები
სომხები ქართველებისგან განსხვავებული მიმართულების ქრისტიანები
არიან. მათი უმრავლესობა დაბალი, შეუხედავი და უსუფთაოა. ნაწილი
მიწათმოქმედებას მისდევს, ნაწილი კი - ხელოსანი და წვრილი ვაჭარია.
სომხები ძალიან მორწმუნეები არიან და რელიგიურ კანონებს მკაცრად
იცავენ. ისინი წელიწადში რამდენჯერმე მარხულობენ და მარხვის დღეებში
არც მუშაობენ და არც ერთობიან. მათი დიდი მარხვა შვიდ კვირას
გრძელდება. თუმცა ახლა სომხებს შორისაც გაჩნდნენ ურწმუნოები,
რომლებიც ამ წეს-ჩვეულებებს არ იცავენ. უცნაურია, რომ მიუხედავად
იმისა, რომ ქართველებიცა და სომხებიც ქრისტიანები არიან, ისინი
ერთმანეთზე არ ქორწინდებიან.
მალაკნები
მალაკნები, ძირითადად, სუსტი აღნაგობის, ქერა და წითელლოყება
ხალხია. ქრისტიანობის ერთ-ერთი მიმართულების მიმდევრები არიან,
მაგრამ მღვდელი არა ჰყავთ. ტრადიციულად, ისინი თემის უხუცესთა და
ბრძენთაგან სამ-ოთხ სასულიერო პირს და მამასახლისს ირჩევენ და ყველა
საქმეს მათი მითითებით აკეთებენ. მალაკნები ეკლესიებში იესოსა და
მარიამის ხატებს არ კიდებენ და ყველა მიმართულებით ლოცულობენ.
მათში აკრძალულია ღორის ხორცი, არაყი, ღვინო, თამბაქო, თუთუნი,
სიგარეტი, ყველი, ხახვი და უფარფლო თევზი. მალაკნების მარხვა სამ-ოთხ
დღე-ღამეს გრძელდება. თავიანთ მიცვალებულებს ისინი განბანვის
რიტუალს უტარებენ, სუდარაში ახვევენ და ლოცვებს უკითხავენ. ზოგიერთ
მათგანს წინდაცვეთა დასაშვებად მიაჩნია და ისლამის კანონებს იცავს.
თურქები

ამ ჯგუფის ერთი ნაწილი მონღოლური წარმომავლობისაა, მეორე კი აზერბაიჯანის ვილაიეთში მცხოვრები ხალხის შთამომავალია. თურქები
მსუქანი, ჩაფსკვნილი და წითელლოყება ხალხია. მათი ტანსაცმელი
ირანელების სამოსს ჰგავს. მრწამსით ისინი შიიტები არიან.
ჯარის აღწერა
თბილისი კავკასიის დედაქალაქი და მთავარმართებლის რეზიდენციაა,
ამიტომ აქ ათ-თორმეტ ათასიანი რუსული არმიის გარნიზონი დგას, რომ
საჭიროების შემთხვევაში კავკასიის ნებისმიერ წერტილში წავიდეს. რუსი
ჯარისკაცი, როგორც დიდგვაროვანი, ისე მდაბიო, ოცდაერთი წლის ასაკში
ჯარში მიდის და ხუთი წლის განმავლობაში ყაზარმაში წვრთნებს გადის.
მერე ის ხუთ წელს ლაშქრობაში ატარებს და იქიდან 32 წლის ასაკში
ბრუნდება. ამით მისი სამხედრო სამსახური თავდება. კავკასიისა და
ყარაბაღის მოსახლეობა ამ მოვალეობისგან თავისუფალია, თუმცა ამბობენ,
რომ წელს მათი განთავისუფლების ბოლო წელია.
სახელმწიფო ჯაშუშები
რუსეთის სახელმწიფოს სანაქებო წეს-ჩვეულებათაგან ერთ-ერთი
გამორჩეული არის ქალაქებსა და რეგიონებში ფარული ჯაშუშების
დანიშვნა.
ცოტაა ისეთი უბანი, ქუჩა, სასტუმრო ან ყავახანა, რომელშიც
ინფორმატორი არ იმალებოდეს. როგორც წესი, ყველაზე უმნიშვნელო
პუნქტშიც კი ხელისუფლებას საკუთარი ჯაშუში ჰყავს და ამიტომ ის
სახელმწიფოს ნებისმიერი წერტილის შესახებ ფლობს ინფორმაციას.
დიდი სულთნებიც ქვეყნის მართვაში ამ წესს აქტიურად იყენებდნენ.
მაგალითად, არდაშირ ბაბაკანმა მის სამეფოში რაც კი ხდებოდა, მეორე
დილით უკვე იცოდა. მას ჯაშუშები როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის
გარეთ ჰყავდა.
ბოზორჯმიჰრის 32 სიტყვებით, მონარქს თორმეტი დასაყრდენი აქვს:
პირველი, ხორციელი სურვილების მოთოკვა და ვნებისა და ავხორცობისგან
თავის შეკავება; მეორე, სიმართლის თქმა და აღთქმისა და პირობის
ერთგულება; მესამე, ბრძენ ხალხთან თათბირი; მეოთხე, ბრძენთა და
წარჩინებულ პირთა პატივისცემა მათი გონებისა და წვდომის უნარის
შესაბამისად; მეხუთე, გადასახადთა ამკრებებისა და მოსამართლეების
შემოწმება, პატიოსნების დაჯილდოვება და უწესოთა დასჯა; მეექვსე,
პატიმრების
საქმეთა
კონტროლი,
დამნაშავეების
დასჯა
და
უდანაშაულოების განთავისუფლება; მეშვიდე, მიმოსვლის გზების
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; მერვე, ომისთვის მაღალხარისხოვანი
იარაღის
შეგროვება;
მეცხრე,
ქვეშევრდომების
განსჯისას
ბოზორჯმიჰრი - ხოსროვ ანუშირვანის (VIს.) ნახევრადლეგენდარული ვეზირი,
რომელიც თავისი სიბრძნითა და სამართლიანობით იყო ცნობილი.
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კეთილგონიერების გამოჩენა; მეათე, წინაპრების, ახლობლებისა და
ნათესავების პატივისცემა; მეთერთმეტე, ვეზირების, მრჩევლების,
სახელმწიფო მოხელეებისა და სამხედროების დამსახურების მიხედვით
უზრუნველყოფა; მეთორმეტე, ჯაშუშების დანიშვნა ყველა ვილაიეთში,
რათა მოვლენებმა სწრაფად და ფარულად მიაღწიონ მმართველამდე.
ბაჰმან იბნ ესფანდიარიც 33
ყველას, ვისაც სადმე აგზავნიდა, თან
საიდუმლო ინფორმატორს აყოლებდა. თუ ის კარგად შეასრულებდა
დაკისრებულ მოვალეობას, მეფე მას დიდ პრივილეგიებს ანიჭებდა და თუ
არა - აგდებდა.
თბილისიდან გამგზავრება
შავალის თვის თვრამეტში (31 ივლისს), ხუთშაბათს დილით თბილისში
შევედით, ცხრამეტში (1 აგვისტოს), პარასკევს კი ორთქლმავალში
ჩავსხექით და ბათუმისკენ გავემგზავრეთ. თბილისიდან ბათუმამდე
თექვსმეტი სადგურია.
ქალაქის შემოგარენი გავიარეთ, მთები უკან ჩამოვიტოვეთ და ჩვენ წინ
ფართო ვაკე გადაიშალა. შორი-ახლოს მთის კალთებზე შეფენილი სოფლები
ტყიან ხეობებში იკარგებოდა. გარშემო უამრავი გამჭვირვალე ნაკადული და
მდინარე მოედინებოდა. აქა-იქ მოურწყველი ნათესები ხეებით
გარშემორტყმულ პატარა ბაღებს ჰგავდა. ზოგიერთი მაღალი მთა თოვლით
იყო დაფარული. ხეობებს შორის რამდენიმე კარგი ქვის სახლი იდგა,
რომლებშიც ქართველები და სომხები ცხოვრობდნენ. მინდვრებზე და
ველებზე ცხვრის, ძროხის, კამეჩის, ღორისა და ცხენის ჯოგები
ბალახობდნენ. მატარებლებისთვის მდინარეებზე რკინის ხიდები, ხოლო
მთებში გვირაბებია აშენებული. გზაზე სულ სამი გვირაბი შეგვხვდა:
პირველი, რომელიც ბეჟათუბნის სადგურის ახლოს მდებარეობს,
მატარებელმა ორმოც წამში გაიარა, მეორე - 25 წამში, ხოლო მესამე - 20
წამში.
ერთი სიტყვით, ეს გზა ძალიან ლამაზია და ძირითადად მთებზე,
ტყეებზე, მდინარეებსა და ამწვანებულ მინდვრებზე გადის. ბათუმამდე
ორი სადგური იყო დარჩენილი, რომ ზღვა გამოჩნდა. მატარებელი ზღვას
ხან შორდებოდა და ხან უახლოვდებოდა.
შავალის თვის ოცში (2 აგვისტოსს), შაბათს, დაღამებამდე სამი საათით
ადრე ბათუმში შევედით. თბილისიდან ბათუმამდე, სადგურებზე
გაჩერებების ჩათვლით, დაახლოებით 15 საათის გზაა. ამგვარად. კაცს
ბაქოდან ბათუმში ჩასასვლელად 33 საათი სჭირდება: ბაქოდან
თბილისამდე - 17 საათი, მერე მატარებელი ერთი საათი თბილისის
სადგურში ჩერდება და თბილისიდან ბათუმამდეც - 15 საათი. მგზავრობის
ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად კეთილმოწყობილი
ან დაზიანებულია გზა.
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ბაჰმან იბნ ესფანდიარი (ძვ.წ. 465-424) - აქემენიდების ნახევრადლეგენდარული მეფე.

ბათუმი
ბათუმი პორტია, რომელიც ზღვის პირას, ტყით დაფარულ მთის
კალთებზეა გაშენებული. მის მარჯვენა მხარეს მდინარე ჩოლოქი
მოედინება, მარცხნივ კი - ჭოროხი, მაგრამ არც ერთი ქალაქს ახლოს არ
ჩაუვლის. ადრე აქაურობა ოსმალეთის სახელმწიფოს ეკუთვნოდა და
რუსეთის სამეფოს მნიშვნელოვან ნავსადგურს ფოთი წარმოადგენდა,
მაგრამ ოსმალეთისა და რუსეთის ბოლო ომის მერე ეს პორტიც რუსეთის
მფლობელობაში გადავიდა. რკინიგზის ხაზის გაყვანის შემდეგ ბათუმი
სატრანზიტო ქალაქად იქცა და ფოთიდან ტვირთის გადაზიდვა შემცირდა.
ბათუმსა და ფოთს შორის ზღვით დაახლოებით 6 ფარსახია. ბათუმი
ოდითგანვე საქართველოს ნაწილი და პორტი იყო. უეჭველია, ეს სწორედ ის
თუმის ციხე-სიმაგრეა, რომელიც ემირ თემურმა საქართველოში აიღო.
ახლა ბათუმში დაახლოებით 2000 სახლია და მისი მოსახლეობა რვაცხრა ათას კაცს შეადგენს. ქალაქში სუფთა და კეთილმოწყობილი ქუჩები,
ბაზრები და დუქნები ააშენეს, ძველი სახლები და დუქნები კი ქუჩების
გაყვანისას დაანგრიეს. ქალაქში ძალიან დიდი რკინიგზის სადგური და
ხუთი-ექვსი სასტუმრო და ჰოტელია. ზღვის პირას გაშენებული
სახელმწიფო პარკი სახალხო სასეირნო ადგილია. გორაკზე მდგარი ძველი
ციხე-სიმაგრე, რომელიც ადრე ოსმალეთის საკუთრება იყო, გაამაგრეს და
თითო კოშკზე თითო ქვემეხი დააყენეს. ქვემეხის ლაფეტი ლიანდაგზე
მატარებელივით მოძრაობს, რაც არტილერისტს საშუალებას აძლევს,
ძალიან დიდი ზარბაზანი მისთვის სასურველ ადგილზე წაიღოს.
რუსები ბათუმის ასაყვავებლად ძალ-ღონეს არ იშურებენ. მაგალითად,
იმისთვის, რომ ბევრი იაფი პროდუქცია იყოს, დაადგინეს, რომ ბათუმში
შემოტანილი საქონელი არ განაბაჟონ, რუსეთში შემოტანილ საქონელზე კი
მაქსიმალურად მაღალი საბაჟო გადასახადი დააწესეს (დეტალები ჩემი
მოგზაურობის ანგარიშში იქნება აღწერილი). რაც შეეხება ექსპორტს,
როგორც საკუთარი ქვეყნიდან, ისე საზღვარგარეთიდან, მას არ განაბაჟებენ.
მათი მიზანია, რომ საზღვარგარეთიდან საქონელი განბაჟებული
შემოვიდეს, საკუთარი კი განუბაჟებლად გავიდეს.
ბათუმის პორტს დიდი საბაჟო აქვს. ირანის ქვეშევრდომების
უმრავლესობა, მათ შორის მომლოცველები და მოგზაურები, სტამბოლსა და
ეგვიპტეში ამ პორტის გავლით მიდიან. ვინც ბაქოში ირანული ყერანები
მანეთსა და იმპერიალზე გადაცვალა, აქ ამ ფულს თურქულ ლირაზე ცვლის
და კაცის მოხერხებულობა სწორედ ამ საქმეში ჩანს.
რუსეთში მბრუნავი ფული
ახლა რუსეთში მბრუნავი ფული მინდა აღვწერო. შავ ფულს აქ კაპიკს
ეძახიან. მისი რამდენიმე სახეობა იჭრება: ორკაპიკიანი, სამკაპიკიანი და
ხუთკაპიკიანი . ეს უკანასკნელი 1 შაჰი მანეთის ტოლია, 15 კაპიკი – სამი
შაჰი მანეთის, ხოლო 20 კაპიკი – 1 აბასი მანეთის . აქვთ კიდევ ვერცხლის
ფული ჩათვარი , რომელიც 5 კაპიკს, ანუ 1 შაჰი მანეთს შეესაბამება.

ჩათვარებს 1 აბასი მანეთამდე ჭრიან: 1 ჩათვარი 5 კაპიკის (1 შაჰი მანეთი), 2
ჩათვარი 10 კაპიკის (2 შაჰი მანეთი), 3 ჩათვარი 15 კაპიკის (3 შაჰი მანეთი),
ხოლო 4 ჩათვარი - 20 კაპიკის (1 აბასი მანეთი) ეკვივალენტურია. ირანში
კარგად ნაცნობი ჩათვარი 1 აბასი მანეთის ტოლია, ხუთი ასეთი ჩათვარი კი
ერთ მანეთს უდრის. მათ ასევე აქვთ ვერცხლის ფული ხუთი შაჰისთვის, 6
შაჰისთვის და ასე 10 შაჰიმდე და ასევე 15 შაჰი - მანეთისთვის. აქ ვერცხლის
მანეთსაც ჭრიან. ვერცხლის მანეთის ფასი 140 კაპიკია, თუმცა ეს ციფრი
დროდადრო იცვლება. ქაღალდის მანეთის ფასი 100 კაპიკია და მას იგივე
სახელი ჰქვია. ვერცხლის მანეთი ძალიან იშვიათია, თეთრი ფული კი,
რომელიც მანეთზე ნაკლებია, ბევრია, მაგრამ ის ძირითადად სპილენძისა
და მელქიორისგან მზადდება და ვერცხლისაზე უფრო მძიმეა. მიმოქცევაში
მყოფი ძირითადი ფულის ერთეული ქაღალდის მანეთია და მას ასევე ჰქვია.
ის ერთმანეთიანიდან ათასმანეთიანამდეა და მანეთები ერთმანეთისგან
ქაღალდის ფერითა და მათზე აღნიშნული ციფრებით განსხვავდება.
რუსეთში 1 ირანული თუმანი 3 მანეთის ტოლია, 1 აბასი მანეთი 4
მანეთამდეა, თითოეული მანეთის ფასი კი 3 ან სამნახევარი ირანული
ყერანია.
ოქროს ფულს იმპერიალი ჰქვია და მისი ფასი 8-8,5 ქაღალდის მანეთს
შორის მერყეობს, რაც 24-25 ყერანის ტოლია. მათ აქვთ კიდევ ერთი ფულის
ერთეული, რომელსაც დუკატს ეძახიან. ერთი დუკატი 3 ქაღალდის მანეთს
შეესაბამება. თურქული ლირა აქ 8 მანეთიდან და 3 აბასი მანეთიდან 9
მანეთამდე და 2 აბასი მანეთამდეა, რაც 26-28 ირანულ ყერანს უდრის.
ბათუმის პორტის საქონელი
ბათუმს ვაჭრობისთვის საკუთარი საქონელი არა აქვს და ის რუსეთიდან
და მოსკოვიდან შემოაქვთ. ზოგჯერ რაშთის აბრეშუმი, შალი, ქეჩა და
ნავთობი სტამბოლსა და თურქეთის სხვა ქალაქებში ბათუმის გავლით
მიაქვთ. დიდვაჭარი ბათუმში არ არის.
უცხოეთის ქვეშევრდომები
რუმის სახელმწიფოს 34 ბათუმში თავისი კონსულის თანაშემწე ჰყავს. ის
იმ მემამულეების იურიდიულ საქმეებს აგვარებს, რომლებიც ადრე რუმის
ქვეშევრდომები იყვნენ და ახლა მოქალაქეობა დაიბრუნეს. ბათუმში
ინგლისის დაახლოებით 20 მოქალაქე ცხოვრობს და აქ ინგლისის
კონსულის თანაშემწეც ზის.
ირანის მთავრობა ბათუმში ხანდახან ერთ სომეხს, სახელად თექრანს
აგზავნის. ადრე ის ვაჭარი იყო, მაგრამ მერე გაკოტრდა. ძალიან მატყუარა
და უზნეო კაცი ჩანს.
მექაში პილიგრიმობის პერიოდში ბათუმში თბილისის კონსულის
დროებითი წარმომადგენელი ჩამოდის. ახლა ამ მოვალეობას ჰაჯი აყა ბეგი
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იგულისხმება ოსმალეთის იმპერია.

ასრულებს. ქალაქში ოცამდე ირანის ქვეშევრდომია. მათ შორის არიან
ყავახანის მეპატრონეები, დალალები, მშენებლები და სხვა. ღმერთმა
დაგიფაროთ ამ ყავახანის მეპატრონეებისა და დალალებისგან.
ერიდე მალაიერის 35 დუშაბს,
რომლისგანაც ჯალაიერსაც 36 კი პირზე ნერწყვი მოადგა.
თავიდან ისინი მხურვალედ ეგებებიან აქ ჩამოსულ პილიგრიმებს, მათ
სამშობლოსა და რელიგიაზე ლაპარაკით გულს უჩუყებენ, მერე კი საწყლებს
ყოველმხრივ ძარცვავენ. მაგალითად, მათი დაჟინებული მოთხოვნით
ირანის, რუმის და ინგლისის ვიცე-კონსულები და ბათუმის ხელისუფლება
პილიგრიმებს პასპორტებს დასამოწმებლად ართმევენ და ორი-სამი დღე
აღარ უბრუნებენ. მოგზაური, რომელსაც აგვიანდება, იძულებულია
დალალს მიმართოს და ნებისმიერ ფასად დაიბრუნოს პასპორტი,
რომელზეც რამდენიმე გაურკვეველი წარწერაა გაკეთებული და რომლის
ბათუმში დამოწმება სულაც არ იყო საჭირო. გარდა ამისა, ირანელი
დალალები და ყავახანის მეპატრონეები მოჩვენებითი გულწრფელობით
ურჩევენ პილიგრიმებს, დასაბეგრი საქონელი ჯიბეებში, ქუდებში,
ლეიბებსა და მუთაქებში დამალონ, ამასობაში კი მებაჟეებს ურიგდებიან და
ატყობინებენ, რომ მავანმა საქონელი საბაჟოს დაუმალა. მებაჟეები
მოტყუებულ პილიგრიმს საქონელს ართმევენ, აპატიმრებენ და საბაჟო
გადასახადთან ერთად ჯარიმასაც ახდევინებენ. ამ საქმეში დალალებთან
ერთად სომეხი თექრანიც არის გარეული და მასაც აქვს თავისი წილი.
სანავიგაციო კომპანიები
ორთქლზე მომუშავე გემების კომპანიებს ბათუმში განსაზღვრული
განრიგი აქვთ. ყველა ქვეყანა ფოსტას ნაციონალური სანავიგაციო
კომპანიების გემების საშუალებით აგზავნის. მათ შორისაა, ავსტრიული
“ლოიდი” 37, ფრანგული “ფაქე” 38, “მესაჟერი” 39, და “ფარანსე” და აგრეთვე
ერთი რუსული კომპანია. თითოეული კვირაში ერთხელ თითო გემს
აგზავნის. ხანდახან ნავსადგურში ინგლისური გემიც შემოდის, მაგრამ ის
სანავიგაციო კომპანიას არ ეკუთვნის და ამიტომ განრიგი არა აქვს.
მალაიერი ვილაიეთია ჰამადანსა და ბორუჯერდს შორის.
ჯალაიერი ირანელი სუფი პოეტია (?-925/1519).
37 ავსტრიული ლოიდი (Österreichischer Lloyd) იყო ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის
მთავარი სანაოსნო კომპანია. დაარსდა 1833 წელს. ასრულებდა რეისებს ხმელთაშუა და შავ
ზღვებში და ინდოეთის ოკეანეში.
38 პაკეს სანაოსნო კომპანია (Compagnie de navigation Paquet, CNP) დააარსა 1859 წელს
ფრანგმა გემთმფლობელმა ნიკოლა პაკემ (1831-1909). 1873 წელს კომპანიამ შავ ზღვაზე
გახსნა სარეისო ხაზები, რომლებითაც ბათუმი, ფოთი და სევასტოპოლი
კონსტანტინოპოლთან და მარსელთან დააკავშირა.
39 მესაჟერი მარიტიმი (“საზღვაო გადაზიდვები”, Messageries Maritimes ) იყო წამყვანი
ფრანგული სანაოსნო კომპანია. დაარსდა 1851 წელს. ასრულებდა რეისებს მსოფლიოს
მრავალ ქვეყანაში. მისი გემები დაცურავდნენ ბათუმსა და მარსელს შორის.
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ბათუმის ნავსადგური
ბათუმს კარგი ნავსადგური აქვს. ზღვის სანაპიროზე აშენებულია
მშვენიერი ქვის ჯებირი და ხის ნავმისადგომი, რომელშიც დიდი გემებიც კი
შედიან. მისი ერთი მხარე ნაპირს ებჯინება და ნავში მჯდომებს
თავისუფლად შეუძლიათ გემზე ასვლა. რაც შეეხება ნავსადგურის ხარჯებს,
ამ ყურეში შემოსული ყველა გემი გადასახადებს დადგენილი წესით
იხდის...
უკანა გზა
ბათუმი
როცა გემი ნავსადგურს მიუახლოვდა, კაპიტანმა მგზავრებს ქვეყანაში
შესვლის ნებართვა მოსთხოვა. გემბანზე ჯერ ბათუმის კარანტინის რუსი
ექიმი ამოვიდა, სტამბოლში რუსეთის საელჩოს ექიმის მიერ გაცემული
ჯანმრთელობის ცნობები შეამოწმა, მგზავრების მდგომარეობა გამოიკითხა
და მერე ნაპირზე გადასვლის უფლება მისცა. თუ ვინმე ავად არის ან
სტამბოლის ექიმის მიერ გაცემული ცნობა არა აქვს, მას ხუთი დღე
იძულებით კარანტინში ტოვებენ. ექიმის ნებართვის შემდეგ საპასპორტო
განყოფილების გულმოდგინე მოხელეებმა პასპორტები მოითხოვეს და
ვისაც არ ჰქონდა, უკან დააბრუნეს, დანარჩენებს კი წერილობითი საშვები
მისცეს. მეორე დღეს მგზავრები საპასპორტო განყოფილებაში მივიდნენ,
საშვები წარადგინეს და დამოწმებული პასპორტები აიღეს. ამ
პროცედურაში მათ ერთი მანეთი გადაიხადეს.
რაბი ალ-ავალის თვის 4-ში (11 დეკემბერს), პარასკევსAდილით
ბათუმში შევედით, შაბათს იქ დავრჩით, კვირას კი რკინიგზის სადგურში
წავედით და ორთქმავალში ჩავსხედით. ბათუმის საბაჟო რკინიგზის
სადგურის შენობაში მდებარეობს და ვეცდები ის დეტალურად აღვწერო.
საბაჟოს აღწერა
რუსეთში შემოტანილ ყველა სახის საქონელს პირველსავე პუნქტში
უზარმაზარ ბაჟს ადებენ, გასატანს კი არ განაბაჟებენ. ხელისუფლება
ყოველნაირად ცდილობს ბათუმის აყვავებას, ამიტომ ამცირებს ექსპორტს
და ზრდის იმპორტს, რომელიც არ იბეგრება. მაგრამ თუ ვინმეს უნდა, რომ
საზღვარგარეთიდან საქონელი შემოიტანოს, მებაჟეები დიდ სიმკაცრეს
იჩენენ და მას განსაკუთრებულ ბაჟს ახდევინებენ. მაგალითად, ერთ
თავრიზულ მან ხურმაში, რომელიც ერთი ყერანი ღირს, ან ხუთ ზარ‘
მაუდის ნაჭერში ლამის მათი ფასის ეკვივალენტ საბაჟო გადასახადს
ახდევინებენ. შეიძლება ითქვას, რომ აქ ყველაფერი ბაჟდება: კაცს საგზლად
ორი მანი ბრინჯი ან ორი მანი ორცხობილაც რომ ჰქონდეს, იმაშიც კი ბაჟს
გამოართმევენ. ამიტომ, რადგან მოგზაურებმა იციან, რომ საკუთარ ლეღვს,

ფინიკს, ხახვს ან სხვა საჭმელსა თუ სასმელს ვერც გაიტანენ და ვერც
გაყიდიან, მათ უბრალოდ ყრიან. ჩვენ თვითონ რამდენიმე ყუთი იზმირის
ლეღვი და შვიდი-რვა მანი მედინას ხურმა საბაჟო გადასახადის შიშით
ირანელ დალალებს მუქთად მივეცით.
აქ ტანსაცმელიც კი იბეგრება, თუ ძალიან ჭუჭყიანი და გაცვეთილი არ
არის. ერთი წყვილი ახალი, ჩაუცმელი წინდა რომ გქონდეს, იმის
გადასახადსაც გამოგართმევენ. უკლებლივ ყველა ნივთი ასე ბაჟდება, ჩიტის
გალიაც კი.
ერთ მანეთამდე ღირებულების საქონელი არ იბეგრება, ერთ მანეთზე
მეტი ღირებულების საქონელზე კი ნორმა არ არსებობს და ყველაფერი
ერთნაირად ბაჟდება.
[მებაჟეები] ბარგში, ფუთებში, ბოხჩებში, ყუთებსა და ჩანთებში
იქექებიან, დასაჯდომ ბალიშებს, საბნებს და მუთაქებს არღვევენ და ხალხს
ჯიბეებსა და იღლიებსაც კი უთვალიერებენ. თუ ვინმეს ჯიბეში ან იღლიაში
ორ დანას ან ორ კრიალოსანს აღმოუჩენენ, მას ბაჟს გადაახდევინებენ.
საბაჟოს შენობის შიგნით რკინის მესერი აყენია, რომ, ღმერთმა ნუ ქნას,
ვინმემ რამე არ მოიპაროს. საქონლის პატრონები მესერის ერთ მხარეს
დგანან და მებაჟეებს მათი ბარგი მეორე მხარეს გადააქვთ, რათა
პატრონების გარეშე გაჩხრიკონ და ყურადღებით დაათვალიერონ.
საბაჟოს მოხელეები და ჯარისკაცები, რომლებიც აქაურობას დარაჯობენ
და იცავენ, ძირითადად ქურდები და თაღლითები არიან. ისინი
ხალხმრავალ ადგილებში ჭყლეტვითა და ალიაქოთით სარგებლობენ და
საქონელს გასაოცარი ოსტატობით იპარავენ. მაგალითად, როცა ერთმა
ირანელმა ჩანთიდან მანეთი ამოიღო, ჯარისკაცმა შეამჩნია, ჩანთა სწრაფად
დააგდებინა და წაართვა. მათი მიზანია, რომ მოგზაურმა რაც შეიძლება
მეტი საქონელი დაკარგოს, დანარჩენი კი გაუფუჭდეს. მგზავრი, რომელსაც
მატარებელზე აგვიანდება, იძულებულია, დაკარგულ საქონელზე თვალი
დახუჭოს, რადგან რომც დარჩეს და მართლმსაჯულებას მიმართოს, მის
ჩივილს ყურს არავინ დაუგდებს და ვერაფერს გახდება.
ამ მძიმე ვითარების გამო, მოგზაურები ბათუმის საბაჟოზე ბევრ
გაჭირვებას იტანენ. ეს ყველაზე ცუდი ქალაქია პილიგრიმებისთვის,
განსაკუთრებით მათთვის, ვინც უკან ბრუნდება. როცა მათ საბაჟოზე
არსებული მდგომარეობა გაიგეს, გამოუვალ მდგომარეობაში ჩაცვივდნენ.
ვისაც ტრაბზონში მეგობარი ან ნაცნობი ჰყავდა, თავისი საქონელი, ნაცვამი
ტანსაცმელიც კი, მათ გაუგზავნა, რათა ირანში ტრაბზონიდან
გადაეგზავნათ. სხვებმა კი პატარა საგნები, მაგალითად, დანა, ფესი,
კრიალოსანი დასაჯდომ ბალიშში, მუთაქაში, ჩალმაში, ჯიბეში და იღლიაში
დამალეს. ზოგიერთი მათგანი დაიჭირეს, ჯარიმა გადაახდევინეს და
საქონელიც წაართვეს.
ვისაც ახალი და სუფთა ტანსაცმელი ჰქონდა, იმის შიშით, რომ საბაჟო
გადასახადი არ გადაეხადა, ზემოდან სხვა ტანსაცმელი გადაიცვა.
პილიგრიმს, რომელსაც წინა დღეს ნაბდის ქუდი ეხურა და დაგლეჯილი
კაბა ეცვა, დღეს თავზე წყვილი ეგვიპტური შალის მოსახვევი ჰქონდა

შემოხვეული, ჯუბა, ყაბა და მაუდის ჟილეტი ეცვა, იღლიაში საათი ედო,
სათვალე ეკეთა და ხელში ქარვის კრიალოსანი ეჭირა.
ირანელი თაღლითები
ირანელი პილიგრიმებისთვის ბათუმის საბაჟო მოხელეებზე უფრო
დიდი უბედურება ის ნაძირალა მაწანწალა ირანელი დალალები არიან,
რომლებიც დიდი ხანია აქ ცხოვრობენ. ისინი ორ ჯგუფად არიან
დაყოფილი, თითოეულს რამდენიმე ხელქვეითი ჰყავს და, ძირითადად,
პილიგრიმების ძარცვითა და შევიწროვებით არიან დაკავებული. მათი
ლიდერები არიან თექრან არმანი, წარმომავლობით ირანელი, რომელიც
ხანდახან ბათუმის ვიცე-კონსულის მოვალეობას ასრულებს, ირანელი ჰაჯი
ყოლამი, საბაჟოს ჯარისკაცი, მოჰამად ალი ქერბალაი, მაშჰადი რეზა და
მაშჰადი ალი იაზდი.
ჯერ ერთი, ისინი მოგზაურებსა და პილიგრიმებს იძულებით ართმევენ
პასპორტის ფულს, რომელიც, წესით, აქ არ უნდა გადაიხადონ და თითო
პასპორტში ორ თუმანს თხოულობენ.
მეორეც, ირანელი დალალები ყველა გასაქირავებელ ბინაში თავიანთ
წილს იღებენ. თუ, ვთქვათ, ბინის ქირა 5000 დინარია (ნახევარი თუმანი),
ისინი ძალით, თხოვნითა და ლანძღვა-გინებით აიძულებენ მოგზაურებს
ორი თუმანი მისცენ.
გარდა ამისა, თუ მოგზაურს რამის შეძენა სურს, ისინი გამყიდველებსა
და ვაჭრებს უთანხმდებიან და ყველაფერს ორმაგ ფასს ადებენ, ხოლო თუ
რამის გაყიდვა სურს, საქონელს ისე უფუჭებენ, რომ მის გაყიდვას ნახევარ
ფასშიც კი ვერ ახერხებს.
და ბოლოს, თუ, ვთქვათ, საწყალი მოგზაურის დალალი ან გამყოლი
თექრანის დაჯგუფებიდან არის, ჰაჯი ყოლამის ბანდა ცდილობს, მას
საქონელი მოპაროს და დიდი ზარალი მიაყენოს. გარდა ამისა, თუ საბაჟოზე
რამე იკარგება, დანაშაულს მას აბრალებენ, აპატიმრებენ და ჯარიმას
ახდევინებენ.
საწყალი ირანელი მოგზაური თავგზააბნეულია და არ იცის, რა ქნას, სად
წავიდეს, რომელ დაჯგუფებას დაუკავშირდეს, როგორ თქვას უარი თავის
საქონელსა და საჭმელ-სასმელზე, როგორ გაუძლოს ამხელა საბაჟო
გადასახადს, როგორ დაემალოს ამ რუს ქურდებსა და ირანელ თაღლითებს,
ვის მიენდოს, როგორ გადარჩეს.
მართლაც, რომ უცნაური სიტუაცია იყო. “დღეს მამა შვილს ვერ ცნობს”,
“დღეს ძმა ძმას აღარ ენდობა“, “საშინელი სამსჯავროს დღე დადგა”.
მოგზაურები საშინლად დაბნეულები და შეშინებულები იყვნენ. თქვენს
მონა-მორჩილს განსაბაჟებელი არაფერი მქონდა, ამიტომ მშვიდად
ვათვალიერებდი იქაურობას.
ჰექაიათი
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ყვებიან, რომ ერთხელ ქარავანთან ერთად
მოგზაურობდა და თავს ყაჩაღები დაესხნენ. გამწარებული ხალხი
დაკარგულ საქონელს მისტიროდა და მოსთქვამდა. უცებ შეამჩნიეს, რომ
შეიხი კუთხეში მიმჯდარა და იცინის. როცა სიცილის მიზეზი ჰკითხეს,
უპასუხა: “ამ ხალხს ყველაფერი, რაც ჰქონდა, ყაჩაღებმა წაართვეს და
ამიტომ გოდებენ. მე კი წასართმევი არაფერი მქონდა, ამიტომ მშვიდად ვარ
და ვიცინი. “უქონელი უდარდელია”.
ქვეყნად განდიდებულია ის, ვისაც ტვირთი არა აქვს,
ის კი, ვინც დატვირთულია, დაკნინებულია.
ბათუმიდან გამგზავრება
რაბი ალ-ავალის თვის 4 რიცხვში (11 დეკემბერს), ანუ ჯადის ორში,
პარასკევს დილით ბათუმში შევედით და ექვსში, კვირას დილით ათასი
დაბრკოლებითა და გაჭირვებით მატარებელში ჩავსხედით და ბათუმიდან
გავემგზავრეთ.
ბათუმში მშრალი ამინდი იდგა და არ ციოდა, მაგრამ ექვსი სადგურის
გავლის შემდეგ შორიახლო მთებში თოვლი გამოჩნდა, თუმცა სიცივე არც აქ
იგრძნობოდა. ექვსი საათის დაღამებული იყო, თბილისში რომ შევედით.
მატარებელი თბილისის სადგურში ერთი საათი გაჩერდა, ახალი
მგზავრებით შეივსო და გზა განაგრძო. თბილისს რომ გავცდით, ძალიან
აცივდა, მაგრამ მატარებლის კუპეებში ორთქლის ღუმელები ენთო და
თბილოდა. 7, ორშაბათი გზაში გავატარეთ. ჩვეულებრივ, მატარებელი
ბაქოში მზის ჩასვლისთვის ჩადის ხოლმე, ანუ თბილისიდან ბაქომდე 17
საათს უნდება, მაგრამ ამჯერად ძლიერი სიცივის, დაზიანებული გზებისა
და შემხვედრი მატარებლების გამო 21 საათი დაგვჭირდა და სამი საათის
დაღამებული იყო, ბაქოში რომ შევედით.

აბუ ბექრ შიბლი (861-945) - ცნობილი ბაღდადელი სწავლული და სუფი შეიხი,
რომლის მშობლები ხორასნიდან იყვნენ გადმოსახლებული ერაყში. შეიხ შიბლი ფრიად
პოპულარული იყო XIX საუკუნის ირანში. სხვათა შორის, საქართველოს ეროვნული
მუზეუმის აღმოსავლურ კოლექციაში დაცულია შეიხ შიბლის პორტრეტი, შესრულებული
უცნობი ირანელი მხატვრის მიერ (საინვ. № სხმ/აღ2285).
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ფარჰად მირზა, ცნობილი ლაყაბით მო‘თამად ად-დოულე (1818-1887/88),
აზერბაიჯანის გუბერნატორის, ტახტის მემკვიდრე-უფლისწულის აბას მირზა
ნაიებ ას-სალთანეს მეთხუთმეტე ვაჟი იყო. მან განათლება თავრიზში მიიღო და 17
წლის ასაკში უკვე ლურისტანის გუბერნატორად დაინიშნა. ორჯერ, 1837 და 1839
წლებში, მოჰამად შაჰის თეირანში არყოფნის პერიოდებში, მისი შემცვლელის
(ნაიებ ალ-ელაიე) მოვალეობას ასრულებდა. 1841 წელს ფარსის გუბერნატორის
ნასერ ად-დინ ვალიაჰდის თანაშემწე გახდა, მაგრამ ორი წლის შემდეგ მას უცხო
ქვეყნებთან თანამშრომლობა დააბრალეს, რის გამოც მოჰამად შაჰმა ის
თანამდებობიდან გადააყენა და თალაყანის გუბერნიაში გაგზავნა. იმავე წელს
ფარჰად მირზამ თვითნებურად დატოვა თალაყანი, თეირანში დაბრუნდა და
ინგლისის საელჩოს შეაფარა თავი. რამდენიმე წელი ჩრდილში ყოფნის შემდეგ,
ფარჰად მირზა ისევ სახელმწიფო სამსახურში დაბრუნდა და ჯერ ლურისტანის და
მერე ქურთისტანის და ჰამადანის გუბერნატორად დაინიშნა. 1874 წელს
ავისმოსურნეებმა მას უფლისწულ მოზაფარ ად-დინთან ფარული ურთიერთობა
დააბრალეს. ნასერ ად-დინ შაჰის რისხვას ფარჰად მირზა ამჯერად მექაში
მოგზაურობით განერიდა. ამ მოგზაურობის შთაბეჭდილებები მან აღწერა თავის
“მოგზაურობის წიგნში”.
ფარჰად მირზა ყაჯართა დინასტიის ერთ-ერთ ყველაზე ერუდირებულ
უფლისწულად ითვლება. ის სახელმწიფო მოღვაწეობას წარმატებით უთავსებდა
სამწერლობო და მთარგმნელობით მუშაობასაც. მას ეკუთვნის წიგნი “ბობოქარი
ოკეანე და დინასტიის მახვილი” იმამ ჰოსეინის მკვლელობაზე. ფარჰად მირზამ
შეაგროვა, წინასიტყვაობა დაურთო და გამოსცა მირზა აბუ’ლ-ყასემ ყაიემ მაყამის
ეპისტოლარული მემკვიდრეობა, ინგლისურიდან თარგმნა უილიამ პინაკის
გეოგრაფია (“ჯემშიდის ჯამი გეოგრაფიაში”), არაბულიდან თარგმნა შეიხ ბაჰაის
მათემატიკის მოკლე კურსი (“მათემატიკის საგანძური”) და სხვა.

ბიბლიოგრაფია
ტექსტები

Safar-nāme-ye Farhād Mīrzā, tashīh va tahshīye-ye Gholāmrezā Tabātabā’ī, Tehran,

1366/1987.

Safar-nāme-ye Farhād Mīrzā Mo‘tamad ad-Doule, be ehtemām-e Esmā‘īl Navvāb Safā,

Tehran, 1366/1987.

ლიტერატურა
Mehdī Bāmdād, Sharh-e hāl-e rejāl-e Īrān dar qarn-e 12 va 13 va 14 hejrī, j. 3,
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Esmā‘īl Navvāb Safā, “Moqaddame-ye Safar-nāme-ye Farhād Mīrzā Mo‘tamad adDoule”,wignSi: Safar-nāme-ye Farhād Mīrzā Mo‘tamad ad-Doule, 5-28.
Rahīm Ra’īs Nīyā, “Teflīs dar āyyīne-ye safar-nāmehā-ye īrānīyān”, 200-201.

Mohammad Shahrī Barābādī, “Seyri kūtāh dar safar-nāmehā-ye hajj”,187-189.
Gholāmrezā Tabātabā’ī, “Moqaddame”, wignSi: Safar-nāme-ye Farhād Mīrzā, 9-12.
Mohammad Taqī Bahār, Sabkshenāsī yā Tārīkh-e tatavvor-e nasr-e fārsī, j.3, Tehran,
1369/1990,373.
Kambiz Eslami, “Farhād Mīrzā Mo‘tamad-al-Dawla”, Encyclopaedia Iranica, ed. by
Ehsan Yarshater, 1999 (http://www.iranicaonline.org/articles/farhad-mirza-motamad-aldawla).

მოგზაურობის წიგნი
(1875)
წინა გზა
[1292 წლის] 28 რამაზანი (1875 წლის 28 ოქტომბერი), პარასკევი:
ალგეთში ჩავედით. ეს სიტყვა თურქულად “აიღე და წადის” ნიშნავს.
აღსთაფადან გამგზავრების შემდეგ რკინის ხიდზე გადავედით და გეზი
ჩრდილოეთისკენ ავიღეთ. ზურარეხის ფოსტის სადგურში ღირშესანიშნავი
არაფერია. ყარაიორს ჰგავს და შიგ საფოსტო ცხენებია დაბმული.
ზურარეხიდან დაახლოებით 2-3 ვერსის სავალზე პატარა ბორცვი და ხევია
და გზის მცველებისთვის ოთახია აშენებული. აქედან გატეხილ ხიდამდე
შორი არ არის და გზა მთას მარჯვნიდან მიუყვება. მთები უკან
ჩამოვიტოვეთ, ვაკეზე გავედით და სალაჰლომდე დასავლეთით ვიარეთ.
სალაჰლოს ფოსტის სადგურს ჩრდილოეთიდან მდინარე მტკვარი
ჩამოუდის. ეს ველი დაფარულია ყარაიაზის ტყით 1, რომელიც
იაღლუჯიდან იწყება და მინგეჩაურის მიმდებარე საგუშაგომდე
გრძელდება. ამ ტყეში ბევრი კანჯარი, ნიამორი, დათვი და სხვა ცხოველია,
მაგრამ სამეფო ნაკრძალია და ნადირობა არ შეიძლება. აქაურობა ძალიან
ჰგავს არაბეთში მდინარე ქარხეს გარშემო გაშლილ ტყეს.
ზურარეხის ფოსტის სადგურთან სალაჰლოს ბატონები ისმაილ აყა, ბექრ
აყა, ჯაფარ აყა, აბდ არ-რაჰმან აყა და ჰასან აყა 50 მხედრისა და
მამასახლისების თანხლებით დაგვხვდნენ და სალაჰლოს ფოსტის
სადგურამდე მიგვაცილეს. სოფელი სალაჰლო ფოსტის სადგურთან ახლოს
მდებარეობს. აქ 700 კომლი ცხოვრობს, ასე რომ ფაქტობრივად პატარა
ქალაქია. სალაჰლოდან მტკვარი სულ გზის გასწვრივ, ხან ათასი, ხან კი
ორასი ნაბიჯის მოშორებით მიედინება. ორი ვერსი გავიარეთ და სოფელ
შიხილოში ჩავედით. აქ ჰაჯ ისმაილ ეფენდი სოფლის უხუცესთა თავკაცთან
ერთად დაგვხვდა. სალაჰლოდან 7 ვერსის სავალზე შიხილოს მცხოვრებთა
სასაფლაოა, რომლის სიახლოვესაც მდინარე ხრამი - იწერება “ხე”-თი და

ყარაიაზი (ყარაია) - მტკვრისპირა ველი ახლანდელი ქალაქ რუსთავის სამხრეთაღმოსავლეთით. ისტორიულად ცნობილი იყო, როგორც საზამთრო საძოვრები და
ქართველ მეფეთა სანადირო ადგილები.
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უწერტილო “რე”-თი და გამოითქმის როგორც “ჰარამ” 2 - მოედინება. ხრამი
სათავეს ბორჩალოს რაიონის მთებში იღებს, გატეხილ ხიდს ჩაუვლის და
მდინარე მტკვარს უერთდება. ცამეტი ვერსი გავიარეთ და სანაყ-ქერფიში
მივედით. ეს სიტყვა თურქულად “გატეხილ ხიდს” ნიშნავს. ამბობენ, რომ
ძველი ხიდი აქვე ახლოს იყო, მაგრამ გატყდა და სხვაგან ააშენეს 3. ამ
სოფლის სახელიც აქედან მოდის. ძალიან კარგი, ქვითა და აგურით
მკვიდრად ნაშენები ხიდია. სამმალიანია და შუა მალი საკმაოდ დიდია.
აშენების დრო უცნობია 4. ამ რაიონში ხრამი მტკვრის მერე ყველაზე დიდი
მდინარეა. ახლა ძალიან ადიდებულია და წყალი სამივე მალიდან
გადმოდის. მის გარშემო, ისე როგორც მტკვრის ნაპირებზე, ტყეა
გაშენებული. გატეხილ ხიდთანაც გზის გარდიგარდმო ხე დაგვხვდა
გადებული. აქ თბილისიდან მომავალ მგზავრებს თითო ცხენში 9 კაპიკს და
ასევე მავაშის ახდევინებენ.
ხიდზე რომ გადავედით, კაზაკთა დივიზიის პოლკოვნიკი და
ცხენოსანთა რაზმის მეთაური ეიუბ აყა გამოსამშვიდობებლად მოვიდა.
ხიდის აქეთა მხარეს 14 პატიმარი დავინახე, 11 მუსლიმი და 3 სომეხი,
რომლებიც ციმბირში მიჰყავდათ. ხიდი გადავკვეთეთ და გეზი
ჩრდილოეთისკენ ავიღეთ. მინდორზე რომ გავედით, შორს მტკვარი
გამოჩნდა. ის გზის პარალელურად ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ
მიედინება და გზას ხან უახლოვდება და ხან შორდება.
ალგეთის ფოსტის სადგურს ჩამოუდის მდინარე ალგეთი, რომელზეც
ქვის ხიდია აშენებული. ხიდი ერთმალიანია და ფოსტის სადგურის
სამხრეთით მდებარეობს. სადგურში წყალი მდინარიდან მოაქვთ, თუმცა
იქამდე საკმაოდ დიდი მანძილია. მუსლიმ მოგზაურებს, რომლებსაც ბევრი
წყალი სჭირდებათ, ძალიან უჭირთ.
თბილისი
29 რამაზანი (29 ოქტომბერი), შაბათი:
თბილისში შევედით. ამ სიტყვის ქართული ძირი “თბილისია”, რაც
ცხელი წყლის ადგილს ნიშნავს. ქალაქს ეს სახელი იმიტომ ეწოდა, რომ მისი
სამხრეთი მთებიდან გადმოდის ცხელი წყლის წყაროები, რომლებზეც

რაკი სპარსულში ხმოვნები არ იწერება, აქ და შემდგომ ავტორს უცხო სიტყვებისა და
ტოპონიმების სწორად გადმოსაცემად ანალოგიური გახმოვანების სპარსული სიტყვები
მოაქვს.
3 იგულისხმება უძველესი ხიდი, რომელიც ქალაქ მტკვრისციხეს (ხუნანს) მთავარ
გზასთან აკავშირებდა და VIII საუკუნეში მურვან ყრუს ლაშქრობის დროს დაინგრა (ამ
ხიდის შესახებ იხ. Н.И. Квезерели-Копадзе, Гатехили Хиди (Красный мост), Исторический и
технический очерк, Тбилиси, 1956, 9).
4 ახალი ხიდის აშენების თარიღი XVII საუკუნეა და მისი აგება როსტომ მეფეს (15651658) მიეწერება (ბერი ეგნატაშვილი, ახალი ქართლის ცხოვრება. XVIII საუკუნის დამდეგი,
ივ. ჯავახიშვილის წინასიტყვაობით და რედაქტორობით, თბილისი, 1940, 183).
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აბანოებია აშენებული. სპარსელებმა და არაბებმა “ბა” “ფა”-თი შეცვალეს და
“თეფლისი” მიიღეს.
ალგეთის ფოსტის სადგურიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 10 ვერსი
სიგრძის სწორი შარა მიდის. ამ გზის გავლის შემდეგ მივადექით იაღლუჯის
ბორცვსა და ხევს, რომელთა შორისაც, 13 ვერსის დაშორებით, საგუშაგო
დგას. წყალი არც აქ არის და ის მოაქვთ მდინარე მტკვრიდან, სადამდეც 7
ვერსია.
ალგეთს რომ გავცდით, მტკვარმა იაღლუჯის ქედს შემოუარა და გზას
დაშორდა. იაღლუჯის ხევსა და ბორცვს შორის გრძელი და ღრმა ხეობაა,
რომელსაც “შაჰ გიზლანანს”, ანუ “აქ შაჰი დაიმალა” ეძახიან. როცა შაჰ-ე
შაჰიდმა 5 აღა მაჰმად ხანმა გადაწყვიტა, რომ თბილისის დასასჯელად
გაელაშქრა, საქართველოს მმართველმა მის შესახვედრად ჯარი გაგზავნა. ამ
ხეობაში დამალული შაჰის ლაშქარი ქართველებს შეებრძოლა, დაამარცხა
და თბილისს თავს დაესხა. ირანელებმა ქალაქს სამხრეთი მთიდან შეუტიეს,
ერთიანად ააოხრეს და [მოსახლეობა] ამოხოცეს. ეს ამბავი ჰიჯრის 1210
წელს მოხდა.
ჩემი აზრით, შაჰ-ე შაჰიდის თბილისზე და ნადირ ხან აფშარის
ჯეჰანაბადზე გამარჯვება 6 ამ ძლევამოსილ მეფეთა დიად საქმეთაგან
უმნიშვნელოვანესია. მაგრამ, საბოლოოდ, სწორედ ეს ორი გამარჯვება
გახდა მიზეზი, რომ ინგლისი ინდოეთს, ხოლო რუსეთი საქართველოს
დაეპატრონა. ირანის შაჰები საქართველოს მმართველებს მეტად რომ
გაფრთხილებოდნენ, შესაძლოა მათ თავი ასე არ შეერცხვინათ და ამდენი
ხნის დინასტია ასე უცებ ქარს არ გაჰყოლოდა.
ერეკლე ხანის ვაჟი ალექსანდრე მირზა ერთ-ერთი იმ ქართველ
მმართველთაგანი იყო, ვინც წლების განმავლობაში თავრიზში აწ
განსვენებული ვალიაჰდის კარზე მსახურობდა, მაღალი თანამდებობა ეკავა
და დიდი პატივით სარგებლობდა. თქვენს მონა-მორჩილს ნანახი აქვს
თბილისური მონეტა სახელად “ქერიმ ხან ზენდი”, რომელზეც “იაქერიმ”
იყო ამოტვიფრული. ცუდია, რომ ქერიმ ხანმა, ან აზერბაიჯანის
მმართველმა დინბალელმა 7
ხანებმა იმდენ ხანს ვერ იმეფეს, რომ
საქართველო და თბილისი ამ დღეში არ ჩავარდნილიყო. როცა ქართველები
ირანის შაჰებს ემსახურებოდნენ და მათ სახელზე მონეტებს ჭრიდნენ,
საჩუქრად ხალათებს იღებდნენ.
მოკლედ, იაღლუჯის ქედს რომ გავცდით, მტკვარი გამოჩნდა და
დასავლეთისკენ წავედით. ჩვენ აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ
მივდიოდით,
მტკვარი
კი
გზას
მარჯვნიდან,
დასავლეთიდან
აღმოსავლეთისკენ მიუყვებოდა. იაღლუჯის ფოსტის სადგურიდან
დაახლოებით ერთი ვერსი გავიარეთ და მინდორზე გავედით. წყალი არც
იაღლუჯის ფოსტის სადგურზეა და ის ერთი ვერსით დაშორებული
შაჰ-ე შაჰიდი/ხაყან-ე შაჰიდი (სიტყვ. “მოწამე შაჰი”) - აღა მაჰმად ხან ყაჯარის
ლაყაბებია.
6 ნადირ ხან აფშარი - ირანის შაჰი 1736-47 წლებში, ყიზილბაშთა აფშარის ტომიდან.
1738 წელს მან ინდოეთი დალაშქრა და ჯეჰანაბადი აიღო.
7 ერთ-ერთი ქურთული ტომის სახელი.
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მდინარე მტკვრიდან მოაქვთ. მტკვარი სულ გზას მიუყვებოდა.
სოღანლუღის ფოსტის სადგური მტკვრის ნაპირზე მდებარეობს. მინდორში
ძალიან ბევრი ბალახი და ფიჩხია. სოღანლუღი სოფელია და ფოსტის
სადგური მის სახელს ატარებს. მთის ძაბრისებრ მწვერვალზე დგას ეკლესია,
რომელსაც თელეთს ეძახიან. წელიწადში ერთხელ თბილისის მოსახლეობა
აქ სალოცავად მოდის. ეკლესიის გარშემო 2-3 ოჯახი ცხოვრობს. ისინი ამ
ტაძარს ემსახურებიან. ხეობის შუაში მთის კალთაზე სახლები და ბაღებია
შეფენილი. სოღანლუღის ფოსტის სადგურის წინ მთა არის აღმართული და
ამიტომ აქედან თელეთის ეკლესია არ ჩანს. სოღანლუღიდან თბილისამდე
გზა სულ მთის მარცხენა მხარეს მიდის. რამდენიმე ადგილას მთა
გადაჭრილია და მასზე გზა არის გაყვანილი.
ქალაქიდან ორ ვერსში ირანის გენერალური კონსული მოყარაბ ალხაყანი მირზა ასადოლაჰ ხანი ირანის მოქალაქეებთან და ვაჭრებთან ერთად
დაგვხვდა. ჩვენთვის მომზადებულ კალიასკას მოჰყვებოდა ერთი ოფიცერი
და ოთხი კაზაკი, რომლებიც რამდენიმე დღე ჩვენი მცველები უნდა
ყოფილიყვნენ. ნაშუადღევს პირველ საათზე ირანის საკონსულოში
მივედით. იქ დაგვხვდნენ კავკასიის დროებითი გამგებლის და მინისტრის
პრინც ბაგრატიონ-მუხრანსკის მხრიდან მირზა ფათჰალი ახუნდოვი,
რომელსაც პოლკოვნიკის ჩინი ჰქონდა, ხოლო თბილისის გუბერნატორის
მხრიდან შაჰმირ ხანის ვაჟი მუსიე მალექ ლუარსაბ ბეგლაროვი. შაჰმირ ხანი
ხაყან-ე მაყფურის დროს ირანში ბრძანდებოდა და იქ ხანის ტიტული
მიიღო. მათ ჩემთან შეხვედრა სურდათ, მაგრამ მთელი დღის
მგზავრობისგან ძალიან დაღლილი ვიყავი და აბანოში მინდოდა წასვლა,
ამიტომ შეხვედრა მეორე დღისთვის დავუნიშნე: გუბერნატორს დილის 10
საათზე, პრინც ბაგრატიონს ზუსტად დღის 12 საათზე. მათი წასვლის
შემდეგ ქალაქის მოსახლეობის მხრიდან ქალაქის პოლიცმაისტერი ანუ
ბეგლარბეგი პოლკოვნიკი მოვიდა და თბილისის მოსახლეობის მისალმება
გადმოგვცა. თეთრწვერა მოხუცი იყო. მისი უდიდებულესობა იმპერატორის
უმცროსი ძმა მისი აღმატებულება კავკასიის მეფისნაცვალი პრინცი
მიხეილი თბილისში არ იყო, მის უდიდებულესობასთან ყირიმში
ბრძანდებოდა, სადაც იმპერატორი შეფობის დღესასწაულს ზეიმობდა და
მერე პეტერბურგში აპირებდა დაბრუნებას.
რუსეთში ასეთი წესია: ქვეითი ჯარისა თუ კავალერიის პოლკებს
რომელიმე უფლისწულის, შესაძლოა, მეფის ასულის, ან გამოჩენილი
სარდლის სახელს ანიჭებენ და მას შეფს - სინ-ს ქესრა და ფა-ს სუქუნი
დაერთვის - ეძახიან. თუ ვინმე 25 წელი ერთ პოლკში ან ერთ
თანამდებობაზე გაატარებს და სამსახურს არ გამოიცვლის, ან თუ ორდენს
მიიღებს და 25 წელი ატარებს, 25 წლის თავზე მას მადლობის ნიშნად დიდ
ზეიმს გაუმართავენ. მისი უდიდებულესობა იმპერატორი მსახურობდა
ერევნის პოლკში, რომელსაც ეძახიან ლეიბ გრენადერთა ერევანსკი პოლკს 8

რუსეთის არმიის ერთ-ერთი უძველესი პოლკი. ჩამოყალიბდა 1642 წელს. 1800 წელს
შემოიყვანეს საქართველოში. 1827 წელს ერევნის აღებასთან დაკავშირებით მიიღო
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- “ლეიბ” გამოითქმის როგორც ყეიბ და ნიშნავს საუკეთესოს, გამორჩეულს,
“გრენადე” - სპარსულ ქაფ-ს ქესრა დაერთვის, - ტანმაღალს, ახოვანს, ხოლო
“ერევანსკი” ერევანთან კავშირზე მიანიშნებს. წინა იმპერატორის
ნიკოლოზის დროს ეს პოლკი ახლანდელ იმპერატორს გადასცეს და მისი
შეფობის ქვეშ მოექცა ანუ მისი საკუთრება გახდა. ამ ფაქტს რუსული
კალენდრით 1875 წლის 14 ნოემბერს (ანუ ინგლისური კალენდრით 9 26
ნოემბერს და ჰიჯრით 1292 წლის 26 შავალს) ზეიმობენ. იმპერატორი ამ
დღეს ყირიმში აღნიშნავს და მერე პეტერბურგში დაბრუნდება. მისი
აღმატებულება მეფისნაცვალიც ამასთან დაკავშირებით შავალის თვის
ბოლომდე ყირიმში დარჩება. შეფობის ზეიმიდან სამი დღის შემდეგ
იმპერატორის წმინდა გიორგის თეთრი ორდენით დაჯილდოების
დღესასწაულია. იმპერატორ ნიკოლოზის მეფობის დროს [ახლანდელ]
იმპერატორს კავკასიის და დაღესტნის მთებში თავს დაესხნენ და ესროლეს.
იმპერატორმა ამ ბრძოლაში დიდი ვაჟკაცობა და სიმამაცე გამოიჩინა და
მამამისმა იმპერატორმა ნიკოლოზმა ის დააჯილდოვა თეთრი ჯვრის
ორდენით,
რომელსაც
სპეციალურად
ბრძოლაში
გამოჩენილი
10
მამაცობისთვის ანიჭებენ . ეს ორი დღესასწაული ერთმანეთის მიყოლებით
სამი დღის ინტერვალით აღინიშნება და რამდენიმე დღე დიდი ზარზეიმია.
მოკლედ, თბილისი ნამდვილი ევროპული ქალაქის ნიმუშია. როგორც
ამბობენ, ერთი პეშვით ერთ ხარვარს შეიცნობ 11.
თამბურის კვნესა და დოლის ხმა
მინელდა და აღარც მოღუნული ხმალი [დარჩა] 12.
ქალაქს ჩრდილოეთიდან და სამხრეთიდან მთები აკრავს. სამხრეთი მთა
უფრო მაღალი და ციცაბოა. მთის წვერზე მოჩანს ციხე-კოშკის ნაშთები,
რომელიც ადრე საქართველოს მმართველებს ეკუთვნოდა. მდინარე
მტკვარი - არაბულ ქაფ-ს ზამმე და რე-ს თაშდიდი დაერთვის და
გამოითქმის როგორც სიტყვა ჰორრ - ქალაქს შუაზე კვეთს. სამხრეთი მხარე
უფრო დიდია და მასში ბევრი კარგი სახლი და ბაზარია. თბილისში შვიდი
ცხელი წყაროა და ყველა მათგანი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს.
“ერევნის” (Эриванский) სახელწოდება. იმპერატორი ალექსანდრე II, რა თქმა უნდა,
პოლკში არ მსახურობდა. ის იყო პოლკის შეფი 1850-1881 წლებში.
9 ინგლისურ კალენდარში ავტორი გულისხმობს გრიგორიანულ კალენდარს,
რომელსაც იმ დროს მთელი ევროპა მისდევდა.
10 წმ. გიორგის მეოთხე კლასის ორდენი მომავალმა იმპერატორმა ალექსანდრე II-მ 1850
წელს, კავკასიის ომის დროს დაღესტანში ხანმოკლე მოგზაურობის შემდეგ მიიღო. 1869
წელს მან თავის თავს წმ. გიორგის პირველი კლასის ორდენიც მიანიჭა. 14 (26) ნოემბერი
მეორე ორდენის მიღების თარიღია.
11
ირანული ანდაზა, რომელიც გულისხმობს, რომ მცირედით დიდი გამოიცნობა, ანუ
მცირედით წარმოდგენას შეიქმნი დიდზე.
12 მოღუნულ ხმალში იგულისხმება იატაგანი - პირმოღუნული და ყუაამოზნექილი
მახვილი, რომელიც აღმოსავლეთის ხალხებში იყო გავრცელებული. ავტორისთვის
იატაგანი, ისე როგორც თამბური და დოლი აღმოსავლეთის სიმბოლოს წარმოადგენს.

ზოგიერთი ძალიან ცხელია და ადამიანისთვის მავნეა. ცხელ წყაროებზე
მშვენიერი აბანოებია აშენებული. გოგირდის სუნი საერთოდ არ იგრძნობა,
მაგრამ წყლიდან ამოსვლის შემდეგ თმა და სხეული ისე გაქვს
დარბილებული, თითქოს თავზე, ტანზე და წვერზე ბალბას ნაყენი
წაგისვესო.
ირანის საკონსულო მაღლობზე დგას და იქიდან თითქმის მთელი
ქალაქი მოჩანს. გენერალური კონსული ანუ ირანული ტერმინოლოგიით
“ქარფარდაზ-ე ავალი” 13
მირზა ასადოლაჰ ხანია, რომელიც სეიდ
14
თაბათაბაია . ის მოსთოუფი მირზა ალი ასყარის ვაჟი და მირზა რაფის
შვილიშვილია. ეს უკანასკნელი ხაყან-ე შაჰიდის დროს თავრიზის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იყო და განსვენებული ვალიაჰდის
გამეფებამდე თავრიზში ცხოვრობდა. მირზა ასადოლაჰ ხანმა კარგად იცის
ფრანგული და ახლა რუსულიც ისწავლა. ის წესიერი კაცია და კარგი
რეპუტაცია აქვს. ვაჭრები და ირანის სხვა ქვეშევრდომები მისით ძალიან
კმაყოფილები არიან და რუსი წარჩინებული მოხელეებიც დიდ პატივს
სცემენ.
ერთი ვერსი - გამოითქმის როგორც ხერს - 500 საჟენის ტოლია, ხოლო
ერთი საჟენი სამ რუსულ ზარ‘ს 15 შეესაბამება. ჩვენ ვერსი ერაყული ბაზაზის
ზარ‘ით 16 გავზომეთ. ერთი რუსული ზარ‘ი ნახევარ ზარ‘სა და სამ გერეს
უდრის, შესაბამისად, 1 საჟენი, რომელიც 3 რუსული ზარ‘ის ტოლია, 33
გერეს ეკვივალენტია, რაც 2 ზარ‘სა და 1 გერეს შეესაბამება. 24 საჟენი 16,5
ზარ‘ის, ხოლო 48 საჟენი 33 ზარ‘ის ტოლია. 1 რუსული ვერსი, რომელიც 500
საჟენს უდრის, 1500 რუსული ზარ‘ის ეკვივალენტია, რაც ერაყული ბაზაზი
ზარ‘ის მიხედვით 1032 ზარ‘ისა და 3 ჩარაქის ტოლია. თუმცა ახლა სავაჭრო
ოპერაციების დროს 500 საჟენს 1500 ზარ‘ად აფასებენ და ყველა ვაჭარი
გარიგების დროს 500 რუსულ ზარ‘ს 350 ერაყულ ზარ‘ად თვლის, რაც,
როგორც გავარკვიეთ, 1050 ზარ‘ში 17 ზარ‘სა და 1 ჩარაქ განსხვავებას
იძლევა.
ბაქოდან სარაის ფოსტის სადგურამდე 17 ვერსი და სამი ჩათვარია
(ჩათვარი ვერსის მეოთხედია), სარაიდან ერბათამდე - 14 ვერსი და 1
ჩათვარი. აქ ძალიან ცუდი წყალია. ერბათიდან ლანათნამემდე 11 ვერსია. აქ
წყალი არ არის და ის შორიდან მოაქვთ. ლანათნამედან ჯანგის ფოსტის
სადგურამდე 12 ვერსია. აქაც ცუდი წყალია. მთლიანობაში 55 ვერსი გზაა.
ჯანგიდან ნაყი-ქერფამდე 17,5 ვერსია. აქაურ წყალს მწარე გემო აქვს. ნაყიქერფიდან მარაზამდე 12 ვერსი და 3 ჩათვარია. აქაც ცუდი წყალია.
მარაზადან აჯიდარემდე 15 ვერსი და 1 ჩათვარია. ეს ადგილი თავის სახელს
ამართლებს, რადგან აქ ძალიან მწარე წყალია და გემრიელი წყალი შორიდან
მოაქვთ. აჯიდარედან შემახამდე 12 ვერსი და 1 ჩათვარია. მთლიანობაში 57
ვერსი და სამი მეოთხედია. ქალაქ შემახადან შერადილის ფოსტის
სიტყვასიტყვით პირველი კონსული.
წინასწარმეტყველ მუჰამედის შთამომავალი ორივე მშობლის ხაზით.
15 რუსულ ზარ‘ში ავტორი არშინს გულისხმობს.
16 ბაზაზი (სიტყვასიტყვით საფეიქრო) ზარ‘ი - ქსოვილის სიგრძის საზომი.
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სადგურამდე 17 ვერსი და 1 ჩათვარია. შერადილიდან აღსუმდე 19 ვერსი და
3 ჩათვარია. მთლიანობაში - 38 ვერსი. აღსუდან ქულულიმდე - არაბულ
ქაფ-ს ზამმე დაერთვის - 12 ვერსია. ქულული ორი უბნისგან შედგება:
ერთში, რომელიც ცოტა მოშორებით არის, მუსლიმები ცხოვრობენ, ხოლო
ფოსტის სადგურის ახლოს - მალაკნები. ქულულიდან ყარამარიამამდე 12
ვერსი და 3 ჩათვარია. ყარამარიამიდან გოქ-ჩაიმდე 12 ვერსი და 2 ჩათვარია,
სულ - 55 ვერსი და 1 ჩათვარი. გოქ-ჩაიდან თურიან-ჩაიმდე 22 ვერსია.
თურიან-ჩაის ფოსტის სადგური იქვე ახლოს აღდაშში გადაიტანეს, რადგან
თურიან-ჩაი მთის ფერდობზე მდებარეობს, აღდაში კი ვაკეზეა. აღდაშიდან
არაბამდე 14 ვერსი, ხოლო არაბიდან ჩომაღლომდე 16 ვერსია. სულ 52 ვერსი
გამოდის. ჩომაღლოდან მინგეჩაურამდე 19 ვერსი და 1 ჩათვარია.
მინგეჩაურიდან ყარაყოლი-ჩაიმდე 20 ვერსია. “ყარაყოლი” თურქულად
ლერწამს ნიშნავს, “ყარაყილი” კი - ლერწმიანს. ყარაყოლი-ჩაიდან ქუროქჩაიმდე - ორი არაბული ქაფ-ით იწერება და მხარს ნიშნავს - 19 ვერსია.
ქუროქ-ჩაიდან ქალაქ განჯამდე 21 ვერსია, სულ - 40 ვერსი. ქალაქ განჯიდან
ყარაიერამდე 17 ვერსია. აქ დაუმთავრებელ ფოსტის სადგურთან ცხენი აბია,
თუმცა არავინ ცხოვრობს. ყარაიერიდან შამქორამდე 19,5 ვერსია.
შამქორიდან ძეგამამდე - სპარსული ქაფ-ით იწერება - 22 ვერსი და 2
ჩათვარია, სულ - 50 ვერსი. ძეგამიდან თოუზამდე 19 ვერსია, თოუზიდან
ჰასანსუმდე - 16 ვერსი, ხოლო ჰასანსუდან აღსთაფამდე - 12 ვერსი, სულ 47 ვერსი. აღსთაფადან ზურარეხამდე 10,5 ვერსია, ზურარეხიდან
სალაჰლომდე - 13 ვერსი, სალაჰლოდან ალგეთამდე - 23 ვერსი, სულ - 46,5
ვერსი. ალგეთიდან იაღლუჯამდე 22 ვერსია, იაღლუჯიდან სოღანლუღამდე
(ნიშნავს ხახვიანს, ანუ ადგილს, სადაც ბევრი ხახვია) - 12 ვერსი, ხოლო
სოღანლუღიდან თბილისამდე, ანუ [თბილისის] ფოშთხანემდე - 10,5
ვერსი, სულ - 44,5 ვერსი.
ერთ ვერს გზაზე თითო ცხენში 3 კაპიკ ქირას იღებენ. 100 კაპიკი 1
მანეთის ანუ 3010 ირანული შაჰის ტოლია. რუსული იმპერიალი 5 მანეთს
უდრის და მისი ზედაპირი მოხატულია. დუკა სამი მანეთის ტოლფასია და
მასზე გეომეტრიული ციფრებია გამოსახული. მაგრამ იმპერიალს, დუკას და
ქაღალდის მანეთს შორის [კურსის მიხედვით] 2-3 ათასი სხვაობაა.
30 რამაზანი (30 ოქტომბერი), კვირა:
დილით ოფიციალურ ტანსაცმელში გამოწყობილი მისი აღმატებულება
ადიუტანტი კნიაზ მირსკი მოვიდა და მიღება ითხოვა. რადგან წინა დღეს
მის უდიდებულესობასთან ვიყავი შეთანხმებული, ვუთხარი: “თუ არ
შეწუხდებით, ნაშუადღევს პირველ საათზე მობრძანდით”.
შუადღეს ორი საათი აკლდა, როცა თავად მისი აღმატებულება
ორლოვსკი და შაჰმირ ხანის ვაჟი მუსიე ლუარსაბ ბეგლაროვი მოვიდნენ.
მისი აღმატებულება წარმოშობით პოლონელია და 16 წელია, რაც
თბილისის გუბერნატორია. აღმსარებლობით კათოლიკეა. მიუხედავად
იმისა, რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მისი ავისმოსურნეები
ცდილობდნენ, რომ თანამდებობიდან გადაეყენებინათ, ვერაფერი

მოუხერხეს. ძალიან თავაზიანი კაცია. მისი წასვლის შემდეგ დათქმულ
დროს მისი აღმატებულება ბაგრატიონი მობრძანდა. ირანისა და თავისი
ქვეყნის ორდენები ეკეთა. ცოტა ხანი დავსხედით და ვისაუბრეთ. ძალიან
დახვეწილი და ჭკვიანი კაცია, “შინაგანად ბრწყინვალე და გარეგნულად
სადა”. წარმოშობით ქართველია და წინასწარმეტყველ დავითის
შთამომავალია. ამასობაში ქართველი არისტოკრატი და უძველესი გვარის
შთამომავალი მისი აღმატებულება კნიაზ გრიგოლ ორბელიანი მობრძანდა.
ის იმპერატორის გენერალ-ადიუტანტი და სენატორია. როცა ჰიჯრით 1286
წლის ბოლოს მისი უდიდებულესობა შაჰინშაჰი გილანს ესტუმრა, რუსეთის
ხელისუფლების მხრიდან მასთან შეხვედრის პატივი სწორედ კნიაზ
ორბელიანს ერგო. რამდენიმე ორდენი ეკეთა, მათ შორის - მისი
უდიდებულესობის გამოსახულებიანი ორდენიც. მისმა აღმატებულება
ბაგრატიონ-მუხრანსკიმ მას ადგილი დაუთმო და წავიდა. კნიაზ
ორბელიანმა მირზა ასადოლაჰ ხანი ქებით მოიხსენია და გვთხოვა, რომ
მისი სამსახურისა და ერთგულების შესახებ ირანის პირველი პირებისთვის
გვემცნო. კნიაზის წასვლიდან ნახევარ საათში მისი აღმატებულება
ბაგრატიონ-მუხრანსკი დაბრუნდა. მას თარჯიმნობას მირზა ფათჰალი
ახუნდოვი უწევდა. გვითხრა: “რა სამწუხაროა, რომ თბილისის ზოგიერთი
ღირშესანიშნაობა ვერ დაათვალიერეთ” და რამდენიმე ადგილი დაასახელა.
მერე თქვა: “თქვენთვის თეატრში ადგილს შევანახინებ და თუ მოისურვებთ,
ნებისმიერ საღამოს შეგიძლიათ, წახვიდეთ და წარმოდგენას დაესწროთ”.
მერე ოფიციალურ ტანსაცმელში გამოწყობილი მისი მაღალაღმატებულება
მეფისნაცვალის სამხედრო თანაშემწე, მისი აღმატებულება კნიაზ მირსკი
მობრძანდა. თარჯიმნობას ისევ მირზა ფათჰალი უწევდა. კნიაზ მირსკი
ძალიან სასიამოვნო მოსაუბრე აღმოჩნდა. 20 წლის წინ სევასტოპოლის
ბრძოლაში ორჯერ იყო დაჭრილი. ერთი გამჭოლი ჭრილობა მკერდში
ჰქონდა მიყენებული და ამის გამო ცხენზე ჯდომა უჭირდა. უამრავი
ორდენი ეკეთა. საუბრის დროს გვითხრა: “ცოტა ხნის წინ დაარსდა ერთი
კომპანია, რომელსაც ინგლისსა და საფრანგეთს შორის მდებარე ლა-მანშის
ზღვის ქვეშ გზა გაჰყავს. ამ ზღვაზე ხშირია შტორმი და რამდენჯერმე
გემები ერთმანეთს შეეჯახა და დაიმტვრა. ამიტომ მიზანშეწონილად
ჩათვალეს, რომ ვაჭრობის გამოცოცხლებისთვის მიწისქვეშა გზა
აეშენებინათ და ამ დროისთვის სამუშაოები უკვე დაწყებულია”. კიდევ
გვიამბო: “პარიზში ერთმა კაცმა საოცარი რამ გამოიგონა: თეთრ და შავ
მინაზე მოხვედრილი მზის სხივები გამოყოფენ სითბოს, რომელსაც მანქანა
მოძრაობაში მოჰყავს და მისი ორთქლისგან მატარებლები და გემები ისე
დადიან, რომ ქვანახშირი, ნავთობი და შეშა არ ჭირდებათ”. ეს გამოგონება,
მართლაც, სასწაულია. [მსმენელებმა] თქვეს: “ღმერთმა ადამიანის გონებას
განუსაზღვრელი შესაძლებლობები მიანიჭა”, რაზეც [მან] უპასუხა:
“სასულიერო პირები გონებას არ ცნობენ”. დაახლოებით ერთი საათი იჯდა
და წავიდა. საუბრისას, როცა ლაპარაკი ძველ შენობებზე ჩამოვარდა,
გვკითხა: “გატეხილი ხიდი თუ ნახეთ?”
ვუთხარი: “დიახ, ძალიან კარგი ხიდია”.

თქვა: “ამდენი ხნის აშენებულია და პატარა შეკეთებაც კი არ
დასჭირვებია”.
ვკითხე: “ვისი აშენებულია?”
მიპასუხა: “შაჰ აბას პირველის”.
როგორც ჩანს, [შაჰ აბასი] საქართველოზე და ყარაბაღზე ძალიან
ზრუნავდა, რომ განჯაში მოედანი და მეჩეთი, აქ კი ასეთი ხიდი ააგო.
ბაგრატოვანთა გვარის წარმომადგენლები ძველ დროში საქართველოს
მეფეები იყვნენ. სწორედ ამ ბაგრატიონებზეა ლაპარაკი ხაყანის 17 ერთ
ლექსში:
“იქ ქრისტეს ზარებს სასოებით ვემთხვევი კიდეც,
ზონარს შევიბამ, ქრისტიანის ჯვარს დავიკიდებ.
ნაჭარმაგევში და მუხრანში მინდა, გავიდე.
ბაგრატიონთა სასახლეში ბინას დავიდებ” 18.
ხაყანის დივანის კომენტატორი კი ბაგრატიონებს ჰაქიმად 19 მიიჩნევს,
რაც შეცდომაა.
რამაზანის დღესასწაული (31 ოქტომბერი), ორშაბათი:
გვეწვია მუსიე ლუარსაბ ბეგლაროვის უფროსი ძმა მუსიე პაველ
ბეგლაროვი, რომელიც სპარსულად მშვენივრად ლაპარაკობს. მირზა
ფათჰალი მოვიდა და მოგვახსენა: “მისმა აღმატებულება პრინც ბაგრატიონმუხრანსკიმ თქვენდამი ღრმა პატივისცემის ნიშნად შაჰმირ ხანის ვაჟს
მუსიე ლუარსაბ ბეგლაროვს დაავალა, რომ ფოთის ნავსადგურამდე
გაგაცილოთ, გემში ჩაგსვათ და თქვენი მშვიდობიანად გამგზავრების ამბავი
ჩამოიტანოს”. სიკეთისთვის დიდი მადლობა გადავუხადე. ამ კაცს
პოლკოვნიკის ჩინი აქვს და ქალაქის ჩრდილოეთი ნაწილის ნახევარი
ეკუთვნის.
მერე მირზა ფათჰალი ახუნდოვის ცოლის ძმა მირზა მოსტაფა მოვიდა
და სპარსულად გვითხრა: “გენერალ-მაიორი ბენტესკი, რომელიც პლანეტა
ვენერას მზესთან მიახლოებაზე დასაკვირვებლად თეირანში იყო ჩამოსული
და თქვენთანაც ბრძანდებოდა, მიღებას გთხოვთ”. ვუთხარი: “ხვალ
მოვიდეს”. ამ კაცმა, მას შემდეგ, რაც თეირანში საქმეს წარმატებით გაართვა
თავი, გენერლის ჩინი მიიღო.
შემდეგ კალიასკაში ჩავჯექი და საპასუხო ვიზიტებზე წავედი. მის
აღმატებულება პრინც ბაგრატიონ-მუხრანსკის და თბილისის გუბერნატორ
ორლოვსკის სადარბაზო ბარათები დავუტოვე და მის აღმატებულება კნიაზ
მირსკის ვეწვიე. ძალიან თავაზიანი კაცი იყო და მშვენიერი მანერები
ჰქონდა. ერთი ოთახი ირანულ ყაიდაზე მოეწყო და ფანჯრებიც ირანულ
ცნობილი შირვანელი პოეტი, სპარსული პოეზიის ერთ-ერთი კლასიკოსი აფზალ ადდინ ხაყანი (1120-1199).
18 თარგმანი მ. თოდუასი (სპარსული პოეზიის შედევრები, ტ. 2, თბილისი, 2010, 12).
19 ჰაქიმი ყაჯართა ირანში ერქვა რაიონის ან ოლქის მმართველს.
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ყაიდაზე გაეკეთებინა. ოთახში ბევრი სპარსული ნივთი იყო. დივანზე და
კედლებზე თურქული ხალიჩები ეფინა. ჩინებული მოსაუბრე აღმოჩნდა.
რკინიგზის შესახებ გვიამბო და გვითხრა, რომ სამ წელიწადში
დასრულდებოდა. თითო რუსული ვერსის აშენება 14000 ირანული თუმანი
ჯდებოდა და დასრულებას სჭირდებოდა
21 მილიონი მანეთი, რაც
ირანულ ფულზე დაახლოებით 7,5 მილიონია. კნიაზ მირსკიმ თქვა: “ათი
წლის წინ მთელ რუსეთში 1000 ვერსი რკინიგზის ხაზი იყო გაყვანილი,
ახლანდელი გამოთვლებით კი უკვე 10000 ვერსია”. ვუთხარი: “ამბობენ, რომ
ამის ძირითადი მიზეზი იმპერატორის საყვარელი ქალიშვილის და
დედოფალ ვიქტორიას მეორე ვაჟის ქორწინებაა 20. უეჭველია, იმპერატორი
ნიკოლოზი რომ გამხდარიყო, საქმე სხვაგვარად იქნებოდა”.
დამეთანხმა და ლაპარაკი სხვა თემაზე გადაიტანა. მირზა ასადოლაჰ
ხანს უთხრა: “თუ ეს ბატონი არტილერიისა და ყაზარმის ნახვას
მოისურვებს,
მოიყვანეთ”.
ვუპასუხე:
“დიდი
სიამოვნებით
დავათვალიერებ”. გამომშვიდობებისას მითხრა: “იმედია, ზღვაზე
მოგზაურობისას არ გაწვალდებით და უკანაც ამ გზით დაბრუნდებით და
ისევ შევხვდებით”. ეს იყო პასუხი ჩემს გუშინდელ სიტყვებზე, თუ ზღვაზე
მოგზაურობა მშვიდობიანად ჩაივლის, მაღალი ღმერთის ნებით, უკანაც ამ
გზით დავბრუნდები-მეთქი. ვუპასუხე: “თქვენგან იმდენი სიყვარული და
პატივისცემა ვნახე, რომ ზღვაზე რომც გავწვალდე, უკან მაინც ამ გზით
წამოვალ”. დიდი მადლობა გადამიხადა. თარჯიმანმა მირზა ფათჰალიმ
კარებამდე მიგვაცილა.
იქიდან კნიაზ გრიგოლ ორბელიანთან წავედი და სავიზიტო ბარათი
დავუტოვე. მირზა ასადოლაჰ ხანს უნდოდა, წავეყვანე აყა მირ ფათაჰის
ბაღში, რომელსაც მოჯთაჰედის ბაღს ეძახიან. აყა მირ ფათაჰის მერე ეს
ბაღი ავექ ხანს ერგო, ახლა კი სახელმწიფოს საკუთრებაა. უარი ვუთხარი,
შემოდგომის ბაღი მაინცდამაინც ლამაზი სანახავი არ იქნება-მეთქი და
სახლში დავბრუნდი. მირზა ასადოლაჰ ხანმა მომცა სავიზიტო ბარათები,
რომლებზეც რუსული წარწერის ქვეშ სპარსულად ეწერა: უფლისწული
ფარჰად მირზა მო‘თამად ად-დოულე.
ჰიჯრის 1292 წლის 2 შავალი (1875 წლის 1 ნოემბერი), სამშაბათი:
დილით კავკასიის მონაჯემბაში მოვიდა. თარჯიმნობას მირზა მოსტაფა
უწევდა. თბილისში კომპასის პოლუსიდან გადახრის შესახებ ვკითხე და
მიპასუხა, რომ 3,5 გრადუსი იყო.
მისი წასვლის შემდეგ გუბერნატორ ორლოვსკის დიდმოხელე,
კანცელარიის უფროსი კნიაზ არგუტინსკი-დოლგორუკი მოვიდა და
მიტკლის ქარხანაში დაგვპატიჟა. გვითხრა, რომ წარმოშობით არდაშირ

ალექსანდრე II-ს ასული მარია (1853-1920) გათხოვილი იყო ბრიტანეთის დედოფალ
ვიქტორიას მეორე ვაჟზე, ედინბურგის ჰერცოგ ალფრედზე (1844-1900).
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დერაზდასთის 21
გვარიდან იყო და მისი წინაპრები თბილისში
ფეოდალური ხანიდან ცხოვრობდნენ. ვუთხარი: “არდაშირ დერაზდასთი
ხომ ლაყაბია ბაჰმან ესფანდიარის ძისა, რომელსაც ბერძნები არტაქსერქსე
ლანგი მანუსს 22 ეძახიან”. ძალიან გაუკვირდა, რომ ვიცოდი. ლამაზი,
შავთვალწარბა კაცი იყო და ირანელს მართლა ჰგავდა. ოფიცერი და ოთხი
კაზაკი მოგვიჩინა, რომ ჩვენს კალიასკას გაჰყოლოდნენ. ამ ქარხანაში
ისეთივე ძაფის სართავი დანადგარი იყო, როგორც თეირანის ქარხანაში,
მაგრამ მიტკლის დამამზადებელი [დანადგარიც] ჰქონდათ. იქიდან სახლში
დავბრუნდით. მისმა აღმატებულება პრინც ბაგრატიონ-მუხრანსკიმ მირზა
ფათჰალის პირით შემომითვალა: “ოთხშაბათ საღამოს თქვენთვის თეატრში
ადგილია შენახული და გთხოვთ, რომ წარმოდგენას დაესწროთ”. თანხმობა
გადავეცი. კიდევ შემომითვალა: “რადგან თქვენ ჩემი ნახვა გსურდათ,
მიუხედავად საშინელი მოუცლელობისა, ხუთშაბათს ათიდან თერთმეტ
საათამდე გეწვევით”.

3 შავალი (2 ნოემბერი), ოთხშაბათი:
მზის ჩასვლამდე სამსაათნახევრით ადრე მისი აღმატებულება პრინც
ბაგრატიონ-მუხრანსკის თხოვნით თეატრში წავედი. “მარგარიტა” 23
გადიოდა: ერთი ფილოსოფოსი ეშმაკის წაქეზებით გაახალგაზრდავდა და
ეშმაკი მას მეფისტოფელის სახით გამოეცხადა. ამ ქარაფშუტა კაცმა,
რომელიც დროს მუდამ გართობასა და ცოდვაში ატარებდა, უმანკო
მარგარიტა მახეში გააბა და გააუბედურა. ძალიან საინტერესო წარმოდგენა
იყო. მარგარიტა მშვენივრად გამოხატავდა დარდსა და სიხარულს:
სიხარულს, როცა ბაღში ძვირფასეულობა იპოვა და გაიკეთა და მწუხარებას,
როცა შეურაცხყოფილი და შერცხვენილი დარჩა. მარგარიტას მონოლოგი,
ფილოსოფოსის სიყვარული, მარგარიტას ძმის მიერ საწამლავის დალევა,
ტირილი და დის დაწყევლა, ეშმაკის ქცევა, როცა ფილოსოფოსს და
მარგარიტას გამოეცხადა, ეშმაკის მიერ მარგარიტას ცდუნება და
დამღუპველი კოცნა - ყველაფერი ძალიან შთამბეჭდავი იყო. შვიდ საათზე
სახლში დავბრუნდით. ოფიცერმა და კაზაკებმა სახლამდე მიგვაცილეს.
მირზოევი მოვიდა და დაგვპატიჟა თავის მამულში, რომელსაც წყალი
100 გაზის მოშორებით მტკვრიდან [საქაჩი] დანადგარით მიეწოდება. მუსიე

“არდაშირ დერაზდასთ” (სიტყვ. არდაშირ გრძელხელა) საშუალო სპარსული ფორმაა
ძველი სპარსული სახელისა Artaxshassa / Artaxshathra - იგივე ბაჰმან ესფანდიარის ძე,
ნახევრადლეგენდარული სპარსელი მეფე აქემენიდების გვარისა. თამარის ისტორიკოსის
ცნობით, მას უკავშირდება XII-XIV სს. ქართველ ფეოდალთა საგვარეულო - მხარგრძელები
(რუსული ფორმა Долгорукий), თუმცა ამ გვარის წარმომავლობაზე განსხვავებული
მოსაზრებებიც არსებობს.
22 ავტორს ერევა: “ლამგი მანუს“ არტაქსერქსეს ლათინური სახელია, ბერძნები კი მას
„მაკროქეირის“ ეძახდნენ.
23 იგულისხმება გუნოს ოპერა „ფაუსტი“.
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ლუარსაბ ბეგლაროვმა ხაყან-ე მაყფურის, ღვთისმოსავი ვალიაჰდის და
განსვენებული შაჰინშაჰის ფირმანები მოიტანა და მასთან წავედი.
ხაყან-ე მაყფურის ფირმანი ჰიჯრის 1235 წლის ზუ ლ-ჰიჯას თვით (1820
წ. სექტემბერ-ოქტომბერი) თარიღდება და შაჰმირ ხანისთვის ხანის
ტიტულის, ალიჯაჰის ლაყაბის და ორდენის მინიჭებას ეხება.
განსვენებული ვალიაჰდის, მსუბუქი იყოს მისთვის სამარის მიწა,
დოკუმენტი ჰიჯრის 1237 წლის რაბი ალ-ავალის თვეს (1821 წ. ნოემბერდეკემბერი) განეკუთვნება. განსვენებული შაჰინშაჰის ფირმანი მისი [შაჰმირ
ხანის] ალმასის ორდენით დაჯილდოვების შესახებ კი 1262 წლის შავალის
თვით (1846 წ. სექტემბერ-ოქტომბერი) თარიღდება. საგარეო საქმეთა
სამინისტრომ იმდენი ვერ მოახერხა, რომ ბრწყინვალე ფირმანს ოქროს
ასოებით
დაწერილი
თოღრაც 24
ჰქონოდა.
თავად
ფირმანი
მოეოქროვებინათ, მაგრამ თოღრა აკლდა. ეს რომ შევამჩნიე, ძალიან
შემრცხვა.
კავკასიის გამგებლის თარჯიმანმა პოლკოვნიკმა მირზა ფათჰალი
ახუნდზადემ, რუსულად ახუნდოვმა, თავისი გამოგონილი ანბანი
მომიტანა. ის სამი ნაწილისგან შედგებოდა. ორი ნაწილი მომეწონა, მესამეში
ლათინური დამწერლობის ყაიდაზე
კი ცალკე მდგომი ასოები 25
მარცხნიდან მარჯვნივ ეწერა. ვუთხარი: “ამ ანბანს მუსლიმები არ მიიღებენ,
რადგან ევროპულ დამწერლობას ჰგავს, რომელზეც ხაყანიმ თქვა,
ქრისტიანული დამწერლობისგან ცა გაუკუღმართდაო. მაგრამ დანარჩენი
ორი უკეთესია. იბნ მაყალემაც 26 ხომ ქუფური დამწერლობა ნასხით
შეცვალა და ის გაამარტივა”.
[მირზა ფათჰალიმ] ამ დამწერლობის შექმნაზე ბევრი იწვალა.
მიუხედავად იმისა, რომ არაბულ და სპარსულ ენებში სიტყვის
გამოთქმისთვის გადამწყვეტი მისი გახმოვანებაა და არა დაწერილობა,
მაშინაც კი, როცა ხმოვნები აღნიშნულია, მაგრამ ასოებს წერტილები არ
უსვია, განსხვავებულ ვარიანტებს ვიღებთ. მაგალითად, დიაკრიტიკული
წერტილების გარეშე სიტყვა “მოჯბერ” რამდენიმენაირად შეიძლება
წაიკითხო: მოხბერ, მოხირ, მოჰირ, მოხიირ, მოჰბერ, მოჯიზ. მაგრამ თუ
სიტყვა გახმოვნებულია და ასოებიც სწორად წერია, მისი წაკითხვა ბავშვსა
და ახალბედასაც კი არ გაუჭირდება. თუმცა დღეისთვის ამ დამწერლობას
200 მილიონი მუსლიმი ხმარობს და მისი შეცვლა დიდ სირთულეებთან
იქნება დაკავშირებული.
“საადიმ სამყაროში ისეთი კვალი დატოვა,
რომელიც არ წაიშლება, გინდ საუკუნეები გავიდეს.”

შაჰის სახელისა და ტიტულის ასოებით შედგენილი მონოგრამა, რომელსაც სამეფო
ფირმანებზე ათავსებდნენ.
25 არაბულ-სპარსული ანბანის ასოები (ალეფი, დალი, ზალი, რა, ზა, ჟა, ვავი),
რომლებიც ცალკე დგანან და მომდევნო ასოებს არ იბამენ.
26 იბნ მაყალე X საუკუნის არაბი სწავლული იყო. მან არაბული დამწერლობის
სხვადასხვა სახეობები - სოლსი, თოუყი, ნასხი, რეიჰანი და როყა გამოიგონა.
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არაბულ და სპარსულ ასოებს რომ წერტილები აქვს, ამაში მისტიკური
სიბრძნე დევს. როგორც მისი ბრწყინვალება ალი ამირ ალ-მო‘მენინი
ბრძანებს, “ზეგარდმოვლენილი წიგნების საიდუმლო ყურანშია, ყურანის
საიდუმლო წიგნის გამხსნელ სურაშია, წიგნის გამხსნელი სურის
საიდუმლო
“სახელითა
ალაჰისა,
მოწყალისა,
მწყალობლისა”-ს
ფორმულაშია, ამ ფორმულის საიდუმლო ასო “ბა”-ს ქვედა წერტილშია და
მე ვარ ასო “ბა”-ს ქვედა წერტილი”. ასო “ბა”-ს ან დიაკრიტიკული ნიშნების
მქონე სხვა ასოების წერტილებს მნიშვნელობა რომ არ ჰქონოდა, სამყაროს
მბრძანებელი არ იტყოდა ამ სიტყვებს: “ილოცეთ ჩემზე, სანამ მე
დამიწყებდეთ ძებნას”.
ერთი სიტყვით, მირზა ფათჰალი ახუნდოვი ერუდირებული კაცია.
რუსულად მშვენივრად ლაპარაკობს და თარგმნის. არაბული, თურქული და
სპარსულიც იცის. პოეტური ნიჭითაც არის დაჯილდოვებული.
აღმსარებლობით შიიტია, მაგრამ სწამს 11 მაზჰაბისა 27 და აშარისა 28,
რომელთა მიხედვითაც ადამიანს თავისუფალი ნება არ გააჩნია. მას მაღალი
ღმერთის მემკვიდრის დაბადების არ სჯერა და ამ ჰადისს ამბობს:
“დაიბადება იმისგან, ვინც შვა ფატიმა, მაჰდი 29, რომელიც ქვეყანას,
რომელიც სავსეა ჩაგვრითა და უსამართლობით, სიმართლითა და
სამართლიანობით აავსებს”. ის ამტკიცებს, რომ [მემკვიდრე] ჯერ არ
დაბადებულა და განუწყვეტლივ იმეორებს ამ ლექსს, რომელიც შეიხ
მოჰამად შაბესთარიმ 30 თავის “საიდუმლოებათა ვარდნარში” სთქვა:
“ყველა, ვისაც ბედისწერის არ სჯერა,
წინასწარმეტყველი ბრძანებს, რომ ის ცეცხლთაყვანისმცემელია “.
მამამისი მირზა მოჰამად თაყი ორუნაყის რაიონის სოფელ ხამენედან
იყო. ორუნაყი თავრიზის 18 მაზრიდან ერთ-ერთია. დედამისი
წარმომავლობით მარაღას წარჩინებულთა წრიდან იყო, მაგრამ მერე შაქიში
გადავიდა და რამდენიმე წელი ყარაბაღში გაატარა. რუსეთ-ირანის ომის
შემდეგ 28 წლის [მირზა ფათჰალი] ყარაბაღში ჩავიდა და დედამისის
ძმასთან დასახლდა. მან ირანში დაბრუნება აღარ ისურვა და რუსეთში
სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდა.
ერთი სიტყვით, ნაშუადღევს მუზეუმის დასათვალიერებლად წავედით.
იქ ძალიან კარგი ჩიტები იყო. დიდი, დაახლოებით 3 ზარ‘ი სიგრძის, შავი
საღვთისმეტყველო ლიტერატურაში აღნიშნავს რელიგიურ მოძღვრებას, დოქტრინას,
სკოლას.
28
აბუ ლ-ჰასან ალი იბნ ისმაილ ალ-აშარი (ალ-აშ‘არი) (873-935) - გამოჩენილი
მუსლიმი ღვთისმეტყველი, ორთოდოქსალური ღვთისმეტყველების (ქალამ) ერთ-ერთი
ფუძემდებელი, რომელმაც შექმნა ისლამის ღვთისმეტყველების საკუთარი სკოლა - ალაშარია (ისლამი, ენციკლოპედიური ცნობარი, თბილისი, 1999, 32).
29
შიიტურ ღვთისმეტყველებაში მეჰდი არის სამყაროს მოახლოებული აღსასრულის
მაუწყებელი, მოციქულ მუჰამედის საქმის უკანასკნელი გამგრძელებელი, თავისებური
მესია.
30 შეიხ სა‘ად ად-დინ მოჰამად შაბესთარი - XIV ს. ცნობილი სწავლული და თეოლოგი,
ფილოსოფიური მესნევის “საიდუმლოებათა ვარდნარის” ავტორი.
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თევზი, რომელსაც ისეთი სქელი კანი ჰქონდა, თითქოს შავი ტყავის ნაჭერი
გადაუკრავთო, შარშან სალიანში დაუჭერიათ. ასევე ვნახეთ მშვენიერი
პეპლები, ორი ვეფხვი, უზარმაზარი, ვირისტოლა ტახი და იმხელა
გარეული კამეჩი, როგორიც არასოდეს მინახავს.
მუზეუმიდან ქალაქის ჩრდილოეთ მთაზე განლაგებული არსენალის,
საჭურველთსაცავისა და ყაზარმის სანახავად წავედი და მდინარე მტკვარზე
აგებულ რკინის ხიდზე გადავედი. აქ მტკვარი იყოფა ორ განშტოებად,
რომელთა შორისაც პატარა კუნძულზე სახლები და დუქნებია აშენებული.
პირველი ხიდი ერთმალიანია, ბოლო კი - ექვსმალიანი. ხიდის პირდაპირ
დგას წინა მეფისნაცვლის, ძველი რუსული წარჩინებული გვარის
შთამომავლის პრინც ვორონცოვის ბრინჯაოს ქანდაკება ჭოგრიტით ხელში.
ძეგლის გარშემო ჯაჭვით შეკრული რვა თურქული ქვემეხი თავდაყირა,
პირით მიწისკენ არის განლაგებული.
ვორონცოვი ქრისტიანული წელთაღრიცხვით 1875 წელს 31 74 წლის
ასაკში გარდაიცვალა. მან რუსეთის სახელმწიფოს დიდი სამსახური გაუწია
და 12 წლის განმავლობაში კავკასიის მმართველი იყო. კავკასიელი ხალხი
მისით ძალიან კმაყოფილია. თბილისის აყვავებასა და კეთილმოწყობაში
ვორონცოვს დიდი წვლილი მიუძღვის. მისი დაწესებულია, რომ ზუსტად
შუადღის 12 საათზე ქვემეხიდან ისვრიან და ხალხი ამ ხმაზე საათს
ასწორებს. მტკვარზე გადებული რკინის ხიდიც ვორონცოვის აშენებულია.
იქიდან არსენალისა და საჭურველთსაცავის სანახავად წავედი.
შესასვლელთან გამომეგება კავკასიის არსენალის უფროსი, რომელიც კნიაზ
მირსკის ხელქვეითია. ყველაფერი სათითაოდ დამათვალიერებინა და
კაზაკი მხედრის მსუბუქი თოფი მომართვა. ვუთხარი: “დიდი მადლობელი
ვარ, მაგრამ წმინდა ადგილების მოსალოცად მივდივარ და ამ
მოგზაურობაში იარაღის წაღება არ შეიძლება. არსენალში ჩემს სახელზე
შეინახეთ”. დიდი მადლობა გადამიხადა. არსენალი, საჭურველთსაცავი და
ახალი კონსტრუქციის შაშხანები ძალიან კარგ მდგომარეობაში იყო. მან
მითხრა: “კავკასიის ჯარს იარაღით თბილისის არსენალი ამარაგებს და
მოსკოვისა და პეტერბურგის მარაგი აღარ გვჭირდება”.
სახლში ისევ კაზაკი ლეიტენანტისა და პოლიციის უფროსის
თანხლებით დავბრუნდი.
4 შავალი (3 ნოემბერი), ხუთშაბათი:
ათსა და თერთმეტ საათს შორის, როცა [წუთების] ისარი ხუთს
მიუახლოვდა,
მისი
აღმატებულება
პრინც
ბაგრატიონ-მუხრანსკი
მობრძანდა. დიდხანს ვისაუბრეთ. მირზა ფათჰალი ახუნდოვი თარგმნიდა.
გამომშვიდობებისას მითხრა: “რა კარგია, რომ უკანაც ამ გზით ბრუნდებით
და საშუალება გვექნება, კიდევ ერთხელ გნახოთ და თბილისის
ღირშესანიშნაობები უკეთ დაგათვალიერებინოთ”. ვუპასუხე: “თქვენი
სიყვარულისა და პატივისცემის გამო მეც მინდა, რომ ამ გზით დავბრუნდე,
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მაგრამ იმ პირობით, თუ თბილისიდან ბაქოში განჯის გზით არ წავალ”.
მითხრა: “კეთილი, გზა რამდენიმეა და, ღვთის წყალობით, მშვიდობიანად
ჩახვალთ”.
მისი წასვლის შემდეგ მირზა ფათჰალიმ მითხრა: “კარგი ქენით, რომ
განჯა ახსენეთ. “მინიშნება პირდაპირ ნათქვამზე უფრო მჭევრმეტყველია”.
პრინც მუხრანსკი თქვენს საყვედურს განჯის გუბერნატორს გადასცემს”.
ნაშუადღევს ოსმალეთის გენერალური კონსული ბეჰჯათ ეფენდი და
მისი პირველი თანაშემწე რაუფ ეფენდი მოვიდნენ. მისი აღმატებულება
წარმოშობით სომეხია, მაგრამ რადგან ისლამური სახელმწიფოს კონსულია,
ბეჰჯათ ეფენდის ეძახიან. გამოცდილი და ბევრისმნახველი კაცია. რაუფ
ეფენდი მუსლიმია. მას იერუსალიმის ამბავი ვკითხე, რადგან იქ ნამყოფი
იყო. მითხრა: “იაფადან იერუსალიმამდე და ჰებრონამდე წინ და უკან გზას
8 დღე უნდა და ორდღენახევარიც იერუსალიმსა და ჰებრონში დარჩებით”.
ზღვით მოგზაურობისთვის მანაც გერმანული [კომპანიის] გემები მირჩია,
ისინი მუსლიმებისთვის საუკეთესოაო. მუსიე ბეგლაროვი დაბრუნდა
რკინიგზის სადგურიდან, სადაც მსახურები მატარებელში ჩასვა და მითხრა:
“თბილისის გუბერნატორი ორლოვსკი ხვალ დილით 8 საათზე
გამოსამშვიდობებლად გეახლებათ”.
ნაშუადღევს ორ საათზე მირზოევის [საქაჩი] მანქანის სანახავად
წავედით. ის ორთქლზე მუშაობს, წყალი მტკვრიდან 200 ზარ‘ის სიმაღლეზე
ამოაქვს და ასხამს დიდ აუზში, რომელსაც ბაღის სარწყავად იყენებენ.
მირზოევს მშვენიერი ბაღი და სახლი აქვს. ბაღში 200 ძირი ნარინჯი,
ლიმონი და სხვა ციტრუსი ხარობს. ერთი ოთახის კუთხეში ვორონცოვის
თეთრი მარმარილოს ბიუსტი იდგა. მასპინძელმა მითხრა, რომ მისი
გაკეთება 1100 თუმანი დაუჯდა. კაცს მხოლოდ სიკეთე თუ აიძულებს, რომ
1000 თუმანი უცნობი ადამიანის გამოსახულებაში გადაიხადოს და სახლში
დაიდგას.
აქ მოვიტან მდინარე მტკვრის სათავის, კასპიის ზღვამდე მისი
შენაკადების და შემოგარენის დეტალურ აღწერას, რომელიც მირზა
ფათჰალი ახუნდოვმა გუბერნატორ ორლოვსკის წიგნიდან მითარგმნა:
მდინარე მტკვარი სათავეს თურქეთის სომხეთში ტავრის ქედის
ჩრდილოეთით მდებარე მაღალი მთიდან იღებს, ანუ მდინარეების
მტკვრისა და არაქსის სათავე მუთელჯანის მთის კალთებია. მტკვრის
მკვებავი წყაროები მუთელჯანის სამხრეთ კალთაზე გადმოდიან. მათგან
ყველაზე დიდი ჰამანია. ჰამანი ქურთების დასახლება არდაჰანზე გადის.
ადგილობრივები გამჭვირვალე წყლის გამო მას მარჯან-სუს ანუ
“მარგალიტის წყალს” ეძახიან. ის კასპიის ზღვის დონიდან 2466 ფუტზე
მდებარეობს. მარჯან-სუს ჩრდილოეთით, 300 ზარ‘ის სავალზე, ბუნჯუყბუნღარის წყაროა, რომელსაც მეორენაირად ჯუნჯუყ-ბუნღარსაც ეძახიან,
რაც თითქოს “მარგალიტის წყაროს” ნიშნავს. ეს და ზემოთ ხსენებული
წყაროები ერთმანეთს უერთდება და პატარა მდინარეს ქმნის, რომელსაც
ქეივარი ჰქვია. მტკვარი სათავეს ამ წყაროებიდან იღებს და ნელ-ნელა დიდ
მდინარედ გადაიქცევა. ის ოსმალეთის ტერიტორიაზე 90 ვერსს გადის,
ყაზნაფარის, არდაჰანის და სხვა დასახლებებს ჩაუვლის და ახალციხეში

შედის. რუსეთ-ოსმალეთის საზღვრიდან ბორჯომამდე მისი სიგრძე 95
ვერსია. ბორჯომი მისი მაღალაღმატებულება მეფისნაცვლის სააგარაკე
მამულია, რომელიც მას მისმა უდიდებულესობა იმპერატორმა უბოძა.
ბორჯომიდან თბილისის ვილაიეთის საზღვრებამდე 200 ვერსია. მერე
მტკვარი განჯის ვილაიეთს გაივლის და შედის სალიანის დასახლებაში,
რომელიც ბაქოს, იგივე ბადქუბას ექვემდებარება. აქ მტკვარი ორ
განშტოებად იყოფა და კასპიის ზღვაში ჩაედინება. ეს ადგილები შავი ზღვის
დონიდან 86 ფუტით უფრო დაბლაა. ახალქალაქის მისადგომებთან, სოფელ
ხერთვისის
ახლოს
მტკვარი
ძალიან
წყალუხვია.
მას
ჯერ
ახალქალაქისწყალი უერთდება, ქალაქ ახალციხესთან კი - ფოცხოვისწყალი.
შემდეგ მტკვარი აწყურისა და ბორჯომის ხეობებს და ზემო და ქვემო
ქართლს გაივლის. აქ მასში ოთხი მდინარე ჩაედინება: ლიახვი, ლეხურა,
ქსანი და არაგვი.
თბილისის სამხრეთით მტკვარს მდინარეები თრიალეთი, სუმასათი,
ალგეთი და ხრამი უერთდება. განჯის ვილაიეთის მიდამოებში, სამუყის
რაიონის ქვევით, ყარაბაღის მოპირდაპირე მხარეს მტკვარში მდინარეები
ქურანი, ალაზანი, მეორენაირად ყანოყი, თერთერი და ხაჩინი ჩაედინება.
ბაქოს ვილაიეთში, სოფელ ზარდაბის ქვევით, ზღვასთან და სოფელ
ჯავადთან ახლოს მტკვარს მდინარე არაქსიც უერთდება.
თბილისი 41 გრადუს და 41 მინუტ განედზე და გრინვიჩის 45 გრადუს
და 16 მინუტ გრძედზე მდებარეობს. ის ყიბლადან დასავლეთით 15
გრადუსსა და 40 მინუტზე, ხოლო პოლუსისკენ 3 გრადუსსა და 30 მინუტზე
არის გადახრილი.
5 შავალი (4 ნოემბერი), პარასკევი:
ცხრა საათზე თბილისის გუბერნატორი ორლოვსკი მოვიდა. ძალიან
მხიარული და გონებამახვილი კაცი აღმოჩნდა. გვითხრა, რომ უკვე 42 წელი
იყო, რაც კავკასიაში და საქართველოში მსახურობდა. უამრავი რამ გვიამბო
რკინიგზაზე, მატარებლებზე და გემებზე. წუთისოფლის ამაოებაზეც
ილაპარაკა: “როცა განსვენებული მოჰამად შაჰის დროს ერევანში წინა
იმპერატორი ჩაბრძანდა, აქედან ერევანში ბარგი აქლემებით ჩავიტანეთ.
მერე ოთხთვალები გაჩნდა და ამაზე უკეთესი თუ რამე იქნებოდა, არ
გვეგონა. ახლა მატარებელი გამოჩნდა. უეჭველია, 200 წლის შემდეგ ახალ
რამეს გამოიგონებენ და მატარებელიც არაფრად მოგვეჩვენება”. კიდევ თქვა:
“უწინ გუბერნატორები მატარებლით მგზავრობდნენ და როცა მომჩივანები
საჩივრის ქაღალდით რკინიგზაზე გამოდიოდნენ, რომ მათთვის
ეჩვენებინათ, გუბერნატორები უკვე ერთი ვერსის მოშორებით იყვნენ. მე კი
ხალხის მდგომარეობაში შევდივარ და რკინიგზას ცხენით მივუყვები, რომ
ხალხის გასაჭირი ვიცოდე”.
ვუთხარი: “თუ ხელისუფალს ხალხი უყვარს, სწორედ ასე უნდა
იქცეოდეს”. და დავძინე: “გუშინ ქუჩაში დაგინახეთ”.
მითხრა: “როგორც ჩანს, შორს კარგად ხედავთ”.
ვუპასუხე: “მეგობარს თუ შორიდან ვერ იცნობ, ვერც ახლოდან იცნობ”.

დიდი მადლობა გადამიხადა. დაახლოებით ერთი საათი იჯდა, მერე
გამომემშვიდობა და წავიდა.
მისი გვარის დაბოლოება “ესკი” იმის მიმანიშნებელია, რომ წარმოშობით
პოლონელია. მსგავსი დაბოლოებები სხვაც ბევრია: მაგალითად, “ვიჩ”
სერბიულ,
ვალახიურ
და
მოლდავურ,
ხოლო
“ოვ”
რუსულ
წარმომავლობაზე მიუთითებს.
ორლოვსკიმაც
გვთხოვა,
რომ
უკან
თბილისის
გავლით
დავბრუნებულიყავით. ვუთხარი: “გუშინ მის აღმატებულება პრინც
ბაგრატიონ-მუხრანსკის მოვახსენე, რომ განჯის გზით არ წავალ”. მიპასუხა:
“ყველანი თქვენს სამსახურში გვიგულეთ. გზა ბევრია და ნებისმიერით
მშვიდობიანად იმგზავრებთ”.
ნაშუადღევს ქალაქის საავადმყოფოს სანახავად წავედი. მთავარი ექიმი
იოსიფ ოგანოვიჩ კარნავიჩია. მას პოლკოვნიკისა და გენერლის ჩინი აქვს.
ძალიან თავაზიანი და ლამაზი კაცია. საავადმყოფო დიდებული,
კეთილმოწყობილი შენობაა და მშვენიერ ბაღში დგას. წყალი მტკვრიდან
[საქაჩი] მანქანით ამოაქვთ. საავადმყოფო 200 კაცის სამკურნალოდ არის
განკუთვნილი, მაგრამ გაჭირვების შემთხვევაში სამასიც ეტევა. წელიწადში
სახელმწიფოსგან 62000 მანეთს იღებენ. თუ ქალაქის მოსახლეობიდან ვინმე
ცუდად გახდება, მას საერთო ოთახში აწვენენ, რაც თვეში 5 მანეთი ღირს.
საჭმლისა და წამლების ხარჯებს საავადმყოფო ფარავს. წარჩინებულთათვის
საგანგებო, იზოლირებული ოთახებია განკუთვნილი, რომლებიც თვეში 30
მანეთი ღირს. მომსახურე პერსონალის, როგორც ქალების, ისე კაცების,
ანაზღაურება სხვა დაწესებულებებთან შედარებით ორჯერ მეტია.
ეს საავადმყოფო იმპერატორის კარის მთავარი ექიმის ანდრეი
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ძალისხმევით და მისი მაღალაღმატებულება
მეფისნაცვალ მიხეილის მფარველობით აშენდა. მთავარი ექიმი ორი წლის
წინ გარდაიცვალა და საავადმყოფოში მისი პორტრეტი ჰკიდია. თავისი
სამედიცინო ნაშრომები მან სწორედ ამ საავადმყოფოში მუშაობის დროს
დაწერა.
საავადმყოფოს ტერიტორიაზე ორი ეკლესიაა, ერთი სომხური და მეორე
ქართული, რომლებშიც ავადმყოფები სალოცავად დადიან. საშვის გარეშე
საავადმყოფოდან გასვლა აკრძალულია. ავადმყოფებს შორის ორი სომეხი
ირანის მოქალაქე იყო. [მთავარმა ექიმმა] მითხრა: “ადრე აქ ორი მუსლიმი
ირანის მოქალაქეც მკურნალობდა, მაგრამ უკვე გამომჯობინდნენ და
წავიდნენ”. მე ვუთხარი: “ექიმისთვის სომეხსა და მუსლიმს შორის რა
განსხვავებაა?! ის უფლისკენ მიმავალ გზაზე თავის საქმეს აკეთებს და

ანდრეს ლიბაუ, რომელსაც რუსები ანდრეი ანდრეიჩს ეძახდნენ, მეფისნაცვალ
მიხეილის პირადი ექიმი იყო და მას პეტერბურგიდან ჩამოჰყვა. ის იყო ხელმძღვანელი
1865 წელს შექმნილი მედიკოსთა კომისიისა, რომელსაც ახალი საავადმყოფოს
მშენებლობისთვის ადგილის შერჩევა და მშენებლობის მეთვალყურეობა დაევალა.
საავადმყოფოს დასრულების მერე, ლიბაუმ მას გადასცა საკუთარი ბიბლიოთეკა და 10000
მანეთი. ამ თანხის პროცენტული ნამატით ყოველ წელს საავადმყოფოს ერთ-ერთი
ორდინატორი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ევროპაში იგზავნებოდა.
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მისთვის ყველა ავადმყოფი ერთია”. მართალი ბრძანდებითო, მითხრა და
მადლობა გადამიხადა.
თბილისი - სტამბოლის პორტი
1292 წლის 6 შავალი (1875 წლის 5 ნოემბერი), შაბათი ანუ ჯალალის
კალენდრით 33 21 აბანი:
თბილისიდან გავემგზავრეთ. ნახევარი საათის შემდეგ ქალაქის
პოლიცმაისტერი ანუ ბეგლარბეგი პოლკოვნიკი ბილიკი დაგვეწია და
თავისი და მოსახლეობის სახელით დაგვემშვიდობა. გვითხრა: “რა
სამწუხაროა, რომ უფლისწულმა ასე მალე დაგვტოვა. კარგი იქნება, თუ უკან
ამ გზით დაბრუნდებით და თქვენი ჩამოსვლით გაგვახარებთ”.
თბილისიდან ფოთამდე 289 ვერსია. თბილისიდან გორამდე და
გორიდან სურამამდე, რომელიც ქუთაისის ახლოს არის, გზა ჩრდილოდასავლეთით მიდის. ქუთაისიდან ფოთამდე გზის პირველი ნახევარი
სამხრეთ-დასავლეთისკენ ვიარეთ, მეორე ნახევარი კი - დასავლეთისკენ.
სურამის მთის შემდეგ თბილი კლიმატური ზონა იწყება. რკინიგზის ხაზი
გორს, სურამს და ქუთაისს გაივლის და ფოთში ჩადის.
მოკლედ, ხუთს რომ ხუთი წუთი აკლდა შემენდეფერის მატარებელში
ჩავსხედით. “შემენ” ფრანგულად გზას ნიშნავს, “ფერ” - რკინას, ხოლო “დე”
მაკავშირებელი წინდებულია (იზაფეტი), ანუ შემენდეფერ “რკინის გზას”
ნიშნავს.
დილის შვიდ საათსა და ხუთ წუთზე ვაგონი ფოთის სადგურში
გაჩერდა. გზაში 14 საათი და 10 წუთი გავატარეთ. თბილისიდან ფოთამდე
გზის დეტალური აღწერა ასეთია: გამგზავრებიდან ნახევარი საათის შემდეგ
მტკვარზე გადავედით და მდინარე მარჯვნივ დარჩა. ერთი საათის მერე
მტკვარი ისევ გადავკვეთეთ და მდინარე მარცხნივ ჩამოვიტოვეთ.
ორსაათნახევრის შემდეგ ისევ მტკვარზე გადავედით და მდინარე ისევ
მარჯვნივ დარჩა. მთელი მგზავრობის განმავლობაში 16-ჯერ გავჩერდით,
ასე რომ ჯამში დაახლოებით ერთი საათი და 40 წუთი გაჩერებული
ვიყავით. ქალაქ გორთან, რომელიც გზის მარჯვნივ არის, 15 წუთი ვიდექით.
გორი ლამაზი ქალაქია. მის პირდაპირ, რკინიგზის მხარეს მოედინება
მტკვარი, მეორე მხარეს კი - ორი მდინარე, რომლებიც მტკვარს უერთდება.
გორიდან თბილისამდე 82 ვერსია. ქალაქის ცენტრში ბორცვზე
საქართველოს უწინდელი მეფეების აშენებული ციხე-სიმაგრე დგას,
რომელიც ახლა დანგრეულია. თბილისიდან გორამდე მტკვარს მარჯვნიდან
სამი მდინარე უერთდება. მათგან ყველაზე დიდი ქსანკა 34 - სპარსულ ქაფ-ს
ხელაა. მარჯვენა მხარეს,
ფათჰა დაერთვის - მდინარე ჯაჯრუდის 35
ჯალალის კალენდარი უკავშირდება სელჯუკი სულთნის ჯალალ ად-დინ მალიქ
შაჰის მმართველობას. ამ კალენდრით ათვლა იწყება ჰიჯრის 471 წლის 10 რამაზანს ანუ
ქრისტიანული წელთაღრიცხვით 1079 წლის 15 მარტს.
34 ასე ეძახდნენ მდინარე ქსანს რუსები მეცხრამეტე საუკუნეში.
35 მდინარე ირანში, თეირანთან ახლოს.
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გორამდე არმისული, მთის კალთაზე ერთი სოფელია, სახელად
უფლისციხე, რომელშიც სახლები გამოქვაბულების მსგავსად კლდეშია
ნაკვეთი. ადრე ისინი დასახლებული იყო. მტკვარი ამ მთას გვერდზე
ჩაუვლის. მთის წვერამდე წყლის ასატანად გზა იყო გაყვანილი, რომელიც
ახლა დანგრეულია. ინფორმაციის გადასაცემად რკინიგზაზე ტელეგრაფის
ხაზები აყენია. გარდა ამისა, რამდენიმე ნაბიჯის ინტერვალით დარაჯებიც
დგანან. როცა დარაჯი მწვანე ალამს აღმართავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ გზა
თავისუფალია. წითელ ალამს გამაფრთხილებელი ფუნქცია აქვს და
მიუთითებს, რომ ნელა უნდა იარო, ხოლო წითელი და შავი ალამი იმის
მიმანიშნებელია, რომ გზა დაზიანებულია და გავლა საშიშია. ღამ-ღამობით
მწვანე და წითელ ფარნებს ანთებენ. ერთ ფარანში ორი მინაა ჩადგმული,
წითელი და მწვანე, და ისინი დროშების დანიშნულებას ასრულებენ.
გამგზავრებიდან სამ საათსა და 40 წუთში ისევ მტკვარზე გადავედით. აქ
მდინარის კალაპოტი განიერია და ამიტომ მდინარეზე დიდი რკინის ხიდია
აშენებული.
მტკვარი
ისევ
მარცხნივ
დარჩა.
გამგზავრებიდან
36
ოთხსაათნახევარში მიხაილოვოში ჩავედით. აქ ძალიან კარგი რკინიგზის
ნაწილების დამამზადებელი ქარხანაა, რომელიც მისი მაღალაღმატებულება
მეფისნაცვლის აგებულია. რადგან ამ სადგურში მატარებელი 20 წუთი
ჩერდება, დასვენების საშუალება მოგვეცა. მატარებლიდან ჩავედი,
განვმარტოვდი და შუადღისა და საღამოს ნამაზი შევასრულე.
აქედან სურამამდე 4 ვერსია. სურამი გზის მარჯვენა მხარეს მთის
კალთაზე შეფენილი დიდი სოფელია. სოფლის განაპირას მთის წვერზე ქვის
ციხის ნანგრევები მოჩანს. აქ ყველგან რკინიგზის ინჟინრების სახლებია.
ფოსტის სადგურსაც სოფლის სახელი ჰქვია. ტერიტორია სურამიდან
უღელტეხილამდე თბილისის გუბერნატორ ორლოვსკის მფლობელობაშია.
მთები უღრანი ტყეებით არის დაფარული. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა
შუა აყრაბია 37, არემარე ამწვანებული და აყვავებულია და მინდვრები
სხვადასხვა ფერის ყვავილებით არის მოფენილი. გაზაფხულობით
აქაურობა ზურმუხტისფრად ბიბინებს. ხეების უმეტესობა თხმელა და
კედარია. ჭეშმარიტად, სამყაროს ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილია.
სურამიდან
ბეჟათუბნამდე,
რომელიც
უღელტეხილის
ძირში
მდებარეობს, 54 ვერსია. ბეჟათუბნის ახლოს მთაში გაჭრილ გვირაბში
გავიარეთ. მისი სიგრძე 120 რუსული საჟენია. სურამიდან ბეჟათუბნამდე
ვაგონებს სიმძლავრისთვის ჩააბეს ორი ორთქლმავალი, რომლებიც
ფოთამდე ერთმანეთის მიყოლებით მოხსნეს. მთა მეორეგანაც იყო
გაჭრილი. შიგ დაახლოებით 20 წამი მივდიოდით, რადგან ორმოცამდე
დავითვალე. გვირაბი ორი მხრიდან ქვის კედლებით იყო შემოზღუდული
და შიგ თაღით შედიოდი. ცოტა ხანში გამოჩნდა კიდევ ერთი ტუნელი,
რომელშიც თაღიდან შევედით და 15 წამში გავიარეთ. მერე გზაზე რკინის
კარგი ხიდი შეგვხვდა და მასზე გადავედით.
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დღევანდელი ხაშური.
ირანული მზის წელიწადის მერვე თვე, შეესაბამება ოქტომბერ-ნოემბერს.

თბილისიდან გამგზავრებიდან ცხრანახევარ საათში ანუ ღამის სამის
ნახევარზე ყვირილაში ჩავედით. ყვირილა დიდი სოფელია და ბაზარი აქვს.
მატარებელი 12 წუთი გაჩერდა და მე მზის ჩასვლისა და საღამოს ნამაზი
შევასრულე. ხან ყაჯარ აყას მესამე ზარი გამოეპარა და კინაღამ დარჩა. ჩვენ
უკან კიდევ ბევრი ვაგონი რომ არ ყოფილიყო და ბოლო ვაგონს რომ არ
ახტომოდა, ნამდვილად დარჩებოდა და ხვალინდელ გემსაც ვეღარ
მიუსწრებდა.
სოფლის ახლოს დიდი მდინარე, სახელად ყვირილა, მოედინება.
ზოგჯერ ძალიან წყალუხვია და ამიტომ მასზე ძალიან კარგი რკინის ხიდია
აშენებული. თავიდან ყვირილა გზის მარცხნივ იყო, რამდენიმე ვერსის
გავლის შემდეგ კი მარჯვნივ დარჩა. მდინარის კალაპოტი ძალიან ფართოა
და მასზე ორი რკინის ხიდია აგებული. [სოფელთან] უახლოესი ხიდი
დაახლოებით 1,5-ჯერ დიდია მტკვარზე გადებულ იმ ხიდზე, რომელიც
დღეს გავიარეთ.
შემენდეფერი ფოთის ნავსადგურის სიახლოვეს გაჩერდა და ქალაქში
დროშკით წავედით. რკინიგზის ხაზსა და ფოთს შორის დიდი მდინარე,
სახელად რიონი, მოედინება. მასზე რკინის ხიდია აშენებული. ეს ხიდი
აქამდე ნანახ ყველა ხიდს, მათ შორის თბილისის ხიდსაც, სჯობს. მისი
სიგრძე 345 ნაბიჯია. ხიდის შუაში ორთავიანი არწივი დგას. ამ ხიდის
აშენება 450000 მანეთი დაჯდა და მასზე გადასვლა, გინდ ფეხით იყო და
გინდ ტრანსპორტით, კაცი ერთი კაპიკი ღირს. დღეში ათჯერაც რომ
მოგიწიოს გავლა, ყოველ ჯერზე, წინაც და უკანაც, ერთი კაპიკი უნდა
გადაიხადო. რიონი ქუთაისიდან მოედინება და გზად მას ყვირილა და სხვა
მდინარეები უერთდება. ფოთის სიახლოვეს ის ორ ნაკადად იყოფა და
ზღვას ერთვის.
თბილისს რომ გასცდები, მინდორი ფართოვდება და საოცრად განიერი
ხდება. გზის მარჯვნივ და მარცხნივ მთის კალთებზე ლამაზი სოფლებია
შეფენილი. განსაკუთრებით მჭიდროდ მარცხენა მხარეა დასახლებული.
ბევრგან მთა გაჭრილია და შიგ გზაა გაყვანილი. რამდენჯერმე გზას
მარცხნიდან ისე ახლოს ჩავუარეთ, რომ ხელჯოხით მიწვდებოდი.
ფოთამდე დაახლოებით 40 ვერსი იყო დარჩენილი, რომ მთები უკან დარჩა
და გავივაკეთ. მიუხედავად სიბნელისა, ჩანდა, რომ არემარე ტყით იყო
დაფარული.
გზის მარჯვნივ კავკასიის მთებია, სახელად მეგრელ - გამოითქმის
როგორც ბეშმელ -, რომლებიც თითქმის მთელი წელი, ზაფხულშიც კი,
თოვლით არის დაფარული. მეგრელის მთები ფოთს ჩრდილოეთიდან და
აღმოსავლეთიდან აკრავს და მის მეორე მხარეს კავკასიის ვილაიეთებია.
ფოთის პორტში ბევრი ქარხანაა. ქალაქი კეთილმოწყობილია, მაგრამ
მასში ძალიან ცუდი კლიმატი და გილანზე უფრო ნესტიანი ჰავაა. მისი
აღმატებულება მირზა ასადოლაჰ ხანის ფოთის წარმომადგენელი მუსიე
დიგრან არმანია. ის შემენდეფერის გზაზე ფოთის პოლკოვნიკთან ერთად
დაგვხვდა და ჩვენთვის ნაქირავებ ბინამდე მიგვაცილა. “ფოთს” როგორც
“თე”-თი, ისე “თა”-თი წერენ.

7 შავალი (6 ნოემბერი), კვირა:
ექვსის ნახევარზე ფოთიდან გავემგზავრეთ და ჩავსხედით პატარა
ორთქლის გემში, რომელსაც ერქვა “ბაბუშკა”, რაც რუსულად მამის დედას
ნიშნავს. მუსიე ლუარსაბ ბეგლაროვმა გემამდე მიგვაცილა და
დაგვემშვიდობა. მისი დამსახურებაა, რომ ასე მოწესრიგებულად და
ორგანიზებულად ვიმგზავრეთ. მისი მითითებით, ირანის პატივსაცემად და
იმის აღსანიშნავად, რომ გემზე უფლისწული იმყოფებოდა, ლომისა და
მზის გამოსახულებიანი დროშები აღმართეს. 6 საათზე გემი დაიძრა. მისი
სიგრძე 81 ფუტი იყო. მასზე მიბმული იყო მეორე გემი, რომელსაც ხალხი
ბათუმში დიდ გემზე უნდა გადაეყვანა. ფოთს ძალიან ცუდი ნავმისადგომი
და ყურე ჰქონდა.
45 წუთის შემდეგ გემი ზღვაში გავიდა. მდინარის სიღრმე 3-4 ფუტზე
მეტი არ იქნებოდა. გემის ტურბინას წყლის ზედაპირზე ჭუჭყი ამოჰქონდა
და წყალი მღვრიე იყო. მდინარის მღვრიე ფერისა და ზღვის ლურჯი ფერის
გამო მდინარისა და ზღვის შესართავი მკაფიოდ იკვეთებოდა.
ფოთში მდინარის შესართავთან ერთი მაღალი კოშკი დგას. გვითხრეს,
რომ მისი სიმაღლე 120 ფუტია, რაც დაახლოებით 36 ერაყული ზარ‘ის
ტოლია. კოშკის თავზე დამაგრებულია შუქურა, რომლის შუქს ბნელ,
უმთვარო ღამეში ბათუმშიც კი ხედავენ. შუქურა ზღვიდან 20 ინგლისური
მილის სიშორიდან ჩანს და გემებისთვის კარგ ორიენტირს წარმოადგენს.
ფოთის ნავსადგურში და მდინარის შესართავთან გემები ღამე
მოძრაობას უფრთხიან, რადგან ძალიან საშიშია, განსაკუთრებით
ქარიშხლისა და შტორმის დროს. ბათუმში კი, პირიქით, მშვენიერი
ნავსადგურია და ზღვა რაც არ უნდა ღელავდეს, [იქ შესვლა] უსაფრთხოა.
ბათუმი რუსეთ-ოსმალეთის საზღვარზე მდებარეობს და ოსმალეთის
სახელმწიფოს ეკუთვნის. ფოთიდან ბათუმამდე 30 ინგლისური მილია,
ხოლო კოშკიდან ბათუმამდე - 28. ეს ნავსადგური რუსეთის სახელმწიფოს
ძალიან სჭირდება და ოდესმე ან ძალით დაიპყრობს, ან იყიდის, ან
თხოვნით ჩაიგდებს ხელში. “შენ ფსონი დადე და ან კენტი, ან ლუწი
ამოგივა”.
ბათუმი
მთის
კალთაზეა
გაშენებული
და
ძალიან
კეთილმოწყობილია. დიდი გემები ნაპირიდან 10 ნაბიჯში დგანან.
ერთი სიტყვით, დღეს ღვთის შეწევნით და წმინდა იმამების - მშვიდობა
მათდა - ლოცვა-კურთხევით ზღვა მშვიდია და ჩრდილოეთიდან ზურგის
ქარი უბერავს. ფოთის ნავსადგურამდე გემს გეზი სამხრეთისკენ ეჭირა.
მზის ჩასვლას ერთი საათი აკლდა, რომ მივუახლოვდით დიდ გემს,
რომელსაც “ბუგი” ერქვა. მისი პირველი კაპიტანი სტერანსკია. გემის სიგრძე
18 ფუტია, სიმძლავრე - 160 ცხენის ძალა, ხოლო ტვირთამწეობა - 914 ტონა.
“ბუგს” იმ მდინარის სახელი ჰქვია, რომელიც ოდესასთან ახლოს ზღვას
ჩრდილოეთიდან უერთდება. ამ გემით, ღვთის წყალობით, სტამბოლში
ჩავალთ.
სანამ დიდ გემზე გადავიდოდით, “ბაბუშკაზე” ჩვენს მისასალმებლად
ამოვიდნენ ტრაბზონში ირანის გენერალური კონსულის ჰაჯი მირზა ჰასან
ხანის რწმუნებული და თარჯიმანი ალი ბეგი და ბათუმის გამგებელი ჰამდი

ფაშა. მათ თან ახლდნენ სამხედრო საბჭოს, არტილერიის და
ადმინისტრაციის მოხელეები, დიდგვაროვნები და ყადი. რუსეთის
კონსული ჯუდიჩიც მობრძანდა. ნავმისაბმელთან სამხედრო ორკესტრი
იდგა და უკრავდა. დიდ გემზე გადავედით. ჰამდი ფაშა თავის
მოხელეებთან ერთად დასამშვიდობებლად მოვიდა და გვითხრა: “აქ გემი 6
საათი იდგება და გთხოვთ, ქალაქში წამობრძანდეთ”. ბოდიში მოვუხადე და
ვუთხარი: “ჩასვლა-ამოსვლა საწვალებელია და თან ამ ღამეში ვერაფერს
დავინახავთ”.
ბათუმის ნავსადგურში ერთი ოსმალური ბატალიონი დგას და მასში 700
ჯარისკაცი, 200 არტილერისტი და 25 ქვემეხია. გამომშვიდობებისას
ჯარისკაცებმა სამხედრო სალამი მოგვცეს. ფაშამ და სასამართლო
მოხელეებმა ხელი დაგვიქნიეს. ჯარის მეთაურს შეჰაბ ბეგს ვუთხარი: “უკან
რომ დაბრუნდებით, სამხედროებს ჩემგან მოკითხვა გადაეცით, რომ ასე
შეწუხდნენ”. დიდი მადლობა გადამიხადა და შემპირდა, რომ აუცილებლად
გადასცემდა.
გემის გასვლის წინ დასამშვიდობებლად რუსეთის კონსული მოვიდა და
მითხრა: “თუ რამე დაგჭირდებათ, გემის ზედამხედველს უთხარით”.
ვუპასუხე: “რაც საჭირო იყო, ყველაფერი თბილისიდან წამოვიღეთ, მაგრამ
თუ რამე მოგვინდება, აუცილებლად მივაკითხავთ. დიდი მადლობა, რომ
ასე შეწუხდით და ამ შუაღამისას ბათუმიდან გემზე ამოხვედით”. მიპასუხა:
“თქვენი სამსახური ჩემი მოვალეობაა”. სასიამოვნო გარეგნობის მოხუცი
იყო. თურქული კარგად იცოდა და ოდნავ ჩახლეჩილი ხმა ჰქონდა.
ბათუმი 41 გრადუს და 40 მინუტ განედზე და გრინვიჩით 41 გრადუს და
27 მინუტ გრძედზე მდებარეობს.

უკანა გზა
სტამბოლი – თბილისი
(1876)

[1293 წლის] 5 საფარი (1876 წლის 2 მარტი), ხუთშაბათი:
გასულ ღამეს გარიჟრაჟზე წვიმა წამოვიდა. მზის ამოსვლისას გემი
ბათუმის ნავსადგურში გაჩერდა. ბათუმი პატარა პორტია, მაგრამ კარგი
ნავმისადგომი აქვს. ერზერუმსა და ბათუმს შორის, ქალაქიდან 5 მილში,
მარცხენა მხარეს მდინარე ჭოროხი მოედინება, ხოლო ბათუმსა და ფოთს
შორის, ქალაქიდან 10 მილში, მარჯვენა მხარეს - მდინარე ჩოლოქი.
ფოთიდან ჩვენთვის მოიყვანეს პატარა გემი, სახელად “სესტრიცა“, რაც დას
ნიშნავს. ჩვენს მისასალმებლად გემზე ამოვიდნენ ბათუმის გამგებელი
ჰამდი ფაშა, ყადი მაჰმუდი, ნადიმ ეფენდი, მუფთი ჰასანი, რაფათ ეფენდი,
რედაქტორი ჰაირი ეფენდი, ჯარის კომენდანტი შეჰაბ ბეგი, მზვერავთა

მეექვსე ბატალიონის მინბაში 38 მოჰამად ეფენდი, კონტროლის რაზმის
მინბაში ჰაჯი ჰოსეინ ეფენდი, ჰალიმ ეფენდი, რევიზორი ქამალ ბეგი,
ინსპექტორი ებრაჰიმ ბეგი და რუსეთის კონსული. ნავმისადგომთან
სამხედრო ბატალიონი იდგა და მუსიკოსები უკრავდნენ. მგზავრები
“სესტრიცას” მისცვივდნენ და არავითარი ყურადღება არ მიაქციეს
კონსულს, რომელსაც გემზე ყარაულის დაყენება დაავიწყდა. ძალიან
შერცხვა, ბოდიში მოგვიხადა და გვითხრა: “მეორე გემიც გვყავს, სახელად
“რიონი”, რომელიც ამაზე უფრო დიდი და კარგია და იქ გადაბრძანდით”.
“რიონი” ჩვენს გემს მოაყენეს და მთელი ბარგი გადაიტანეს. ამასობაში
“სესტრიცამ” თვალისმომჭრელად გაიელვა. პილიგრიმებმა და სხვა
მგზავრებმა ახლა “რიონზე” მიიტანეს იერიში, რადგან წარმოიდგინეს, რომ
თუ ჩვენ წავიდოდით და ისინი დარჩებოდნენ, შავ დღეში ჩავარდებოდნენ.
კონსული იძულებული გახდა, ფოთში ტელეგრამა გაეგზავნა, რომ კიდევ
ერთი გემი გამოეშვათ. გემის კაპიტანმა თქვა: “უკვე გვიან არის და ფოთში
დაღამებამდე ვერ ჩავაღწევთ. ფოთის ნავმისადგომი კი ისეთი არ არის, რომ
შიგ გემი შევიდეს. ამიტომ ღამით მგზავრობას მოვერიდოთ”.
იძულებულნი
გავხდით,
ღამე
ბათუმში
გემ
“რიონზე”
დავრჩენილიყავით. გუშინ ყველაფერს ვიფიქრებდი, მაგრამ იმას კი ვერ
წარმოვიდგენდი, რომ ხვალინდელ დღესაც ბათუმში გავატარებდი.
მართალი უთქვამს მოციქულს, ალაჰიმც აკურთხებს მას და მის სახლეულს
და მიესალმება, მონა განსჯის, ხოლო ალაჰი განაგებს.
თუ კაცთა ბედი წინასწარ არ წერია,
მაშ, წუთისოფლის დინება ღვთის ნებას რატომ არ მიჰყვება?!
ათას სურათს გვიხატავს წუთისოფელი, მაგრამ არაფერი მოხდა ისე,
როგორც ჩვენი წარმოსახვის სარკეში იყო.
რუსეთის კონსული სირცხვილით გემიდან თავს გარეთ ვერ ჰყოფდა,
ამბობდა: “გენერალ იგნატოვს რა პასუხი გავცეო?”
საღამოს მოვიდა გემი “გოლუბჩიკი”, რაც მტრედს ნიშნავს და მასზე
გადავედით. კაპიტანი გვარწმუნებდა, ეს პატარა გემი [წინა გემებზე]
უკეთესიაო.
დღეს ოდესასა და ყირიმში მიმავალი 300 სალდათი მოიყვანეს. ამ
ალიაქოთში იმ სულელმა ყაჯარ აყამ აღმოაჩინა, რომ ჩვენი ბარგი, მათ
შორის მუშამბის სუფრები, ხელჯოხი და საზღვაო რუკები, რომელიც
პირველ გემზე ასატანად ნავში ჩააწყვეს, დაკარგულიყო. მენავეს
რამდენჯერაც არ ვკითხეთ, თურქულად გვპასუხობდა: “იმ ორი მენავიდან,
რომლებიც ბარგს აწყობდნენ, ერთი ბათუმში ჰამდი ფაშასთან გავაგზავნე,
მეორე კი აქ არის”.
ამასობაში ჩვენ გასაცილებლად გემზე თავად ჰამდი ფაშა ამოვიდა.
ორივე მენავე დააპატიმრეს. ნივთების სია მოვითხოვე და აღმოჩნდა, რომ
პატარა საზღვაო რუკა სკივრში იდო, დიდი კი - მუშამბის სუფრებში,
38

ათასისთავი.

რომლებიც მოეპარათ. ჰამდი ფაშამ თქვა: “ყოველ ღონეს ვიხმარ და ამ ამბავს
თბილისში შევატყობინებ”. ვუთხარი: “თუ ვერ მოიძებნება, იძულებული
ვიქნები, სტამბოლის ვაზირ მოხთარს შევატყობინო. მაგრამ თქვენდამი
პატივისცემის გამო, სანამ რამეს არ გაარკვევთ, მოვიცდი. თქვენც სეიდ
ფაშას ნუ დაემსგავსებით, რომელიც დარწმუნებულია, რომ დაუდეგარ ვირს
ვერაფერი გამოასწორებს”.
ჰამდი ფაშას არაორგანიზებულობის გამო ძალიან ვუსაყვედურე და
შეჰაბ ბეგ მინბაშს ვუთხარი: “სანამ თქვენს ქვეყანაში საჯარო დასჯას არ
შემოიღებენ, არამზადებისა და ყაჩაღებისგან მოსვენება არ გექნებათ.
ოსმალეთში საჯარო დასჯა დააწესეს და საწყალი ხალხი უფსკრულში
ჩაყარეს”.
მკითხა: “განა ირანში ქურდობისთვის ხელს ისევ ჭრიან?”
ვუპასუხე: “ჯერ ციდან ყურანის გამაუქმებელი ბრძანება არ მოსულა,
რომ ეს წესი შეგვეცვალა”.
გაბრაზდა, მაგრამ შესაფერისი პასუხი ვერ მოიფიქრა. შეეძლო ეთქვა,
თქვენი ახალი აღრიცხვის სისტემა ხომ არყევს წმინდა წიგნის
საფუძვლებსო, მაგრამ ვერ გაბედა.
მზის ჩასვლისთვის გემ “გოლუბჩიკზე” ავედით. მასზე მშვენიერი ქვედა
და ზედა სალონებია. ამ გემის სიგრძე 170 ფუტია, სიგანე - 30 ფუტი და
დაახლოებით 4 ფუტის სიღრმეზე მოძრაობს. მზის ჩასვლის შემდეგ
“გოლუბჩიკი” დაიძრა. ფოთის ნავსადგურამდე ქარიშხალსა და შტორმში
მოვყევით. დილამდე ძლიერად წვიმდა და გემბანზე მსხდომები ძალიან
გაწვალდნენ.
გამთენიისას 5 საათზე ვაჭარ ჰაჯი ჰასანს, რომელიც ირანის ასტარადან
იყო, ფეხი დაუსრიალდა და ზღვაში გადავარდა. რომ არ დაეყვირა, კაცი ვერ
გაიგებდა. ამ წვიმაში ჩვენი ხალხი დაეხმარა: ბაგირი გადაუგდეს და
ამოიყვანეს. მადლობა ღმერთს, რომ არ დაიხრჩო.
6 საფარი (3 მარტი), პარასკევი:
ენითაუწერელი გაჭირვებითა და ვაივაგლახით ოთხი საათისთვის
ფოთის ნავსადგურში შევედით. იმის გათვალისწინებით, რომ ზღვა
საშინლად ბობოქრობდა და ტალღები ფანჯრებს ეხეთქებოდა, გემმა მაინც
კარგად იარა. მუსიე დიგრანი და ქალაქის თავი პოლიცმაისტერი ბარონი
ჰიგინინგი საბაჟოს უფროსისა და სანავიგაციო კომპანიის აგენტის
თანხლებით გემზე ამოვიდნენ და [მშვიდობიანად] ჩამოსვლა მოგვილოცეს.
ხუთ
საათზე
ხმელეთზე
გადავედით
და
ფოთში
ირანის
წარმომადგენლის სახლში წავედით. მადლობა ღმერთს, წვიმამ გადაიღო და
გამოიდარა. პოლკოვნიკმა საკონსულომდე მიგვაცილა და გვითხრა: “თუ
რამე გნებავთ, ბრძანეთ, მზად ვარ გემსახუროთ”. ვუპასუხე: “ძალიან
თავაზიანი ბრძანდებით, მაგრამ მეტს აღარ შეგაწუხებთ”. გამოგვემშვიდობა
და წავიდა.
ამ ორდღიანმა წვიმამ ფოთის ქუჩები ისე აატალახა, რომ სიარული
ჭირდა. დასანანია ის შრომა, რაც რუსეთის ხელისუფლებამ ამ უვარგისი

ნავსადგურის კეთილმოწყობაზე დახარჯა. ფოთი მასზე ზრუნვას
ნამდვილად არ იმსახურებს.
დღეს ნაშუადღევს მზემ გამოანათა და ძალიან კარგი ამინდი დადგა.
ნაპირზე რომ გამოვედით, ვთქვი:
ჰოი, შავო ზღვავ, გათეთრდი!
შენი იმედი ასე ძლიერად არასოდეს მქონია.
უეჭველია, ალის მეგობარი ხარ,
რადგან ალის მეგობრები აღთქმას არ ტეხენ.
საღამოს ფოთში ფეხით გავისეირნე და გზის პირას მდგარი რუსული
ეკლესია დავათვალიერე. იესოსა და მოციქულების ძალიან კარგი ნახატები
ეკიდა და კაცები და ქალები მის სანახავად შეკრებილიყვნენ.
ფოთიდან თბილისამდე 289 ვერსია. გზაზე თბილისის გარდა 16
სადგურია. ზოგიერთში მატარებელი 15 წუთი, ზოგში კი სამიდან ხუთ
წუთამდე ჩერდება.
სტამბოლიდან ფოთამდე ნავსადგურებს შორის მანძილი ინგლისურ
მილებში შემდეგია: სტამბოლიდან ინებოლუმდე - 232 მილი, ინებოლუდან
სამსუნამდე - 145 მილი, სამსუნიდან ორდუმდე - 80 მილი, ორდუდან
გირესუნამდე - 25 მილი, გირესუნიდან ტრაპიზონამდე - 88 მილი,
ტრაპიზონიდან ბათუმამდე - 96 მილი და ბათუმიდან ფოთამდე - 32 მილი,
სულ - 678 მილი.
7 საფარი (4 მარტი), შაბათი:
სამის ნახევარზე ჩავსხედით შემენდეფერში, რომელიც სამ საათზე
დაიძრა. რა საოცარი დამთხვევაა: [წინა გზაზე] ფოთიდან 7 შავალს, კვირას
გავემგზავრეთ და [უკანა გზაზეც] 7 საფარს, შაბათს მივემგზავრებით. ასე
რომ, ჩვენი დამქანცველი მოგზაურობა ზუსტად ოთხი თვე გაგრძელდა. “და
ალაჰის ნებაა საქმეზე მის დაწყებამდეც და დასრულების შემდეგაც.”
დილით პოლიცმაისტერმა ბარონმა ჰიგინინგმა სახლში მოგვაკითხა და
სადგურზე გაგვაცილა. ძალიან ჭკვიანი და ზრდილობიანი ახალგაზრდა
იყო. ღამის 5 საათზე თბილისიდან ტელეგრამით განკარგულება მიიღო,
რომ ჩვენთვის თარჯიმანი მოეჩინა, რათა კომფორტულად გვემგზავრა.
გვითხრა: “თარჯიმანი არა მყავს და არ ვიცი, რა ვქნა”. ვუთხარი: “კარგია,
რომ ვაჭარმა ჰაჯი ჰასანმა იცის რუსული”.
დილით ადრე გაირკვა, რომ ვაჭარი ზღვაში ჩავარდნისგან გაციებულიყო
და თავს ცუდად გრძნობდა. ბარონი იძულებული გახდა, ჩვენი
თარჯიმნობა დაევალებინა მუსიე დიგრანის ძმის გრიგორისთვის,
რომელმაც ცოტა თურქული იცოდა. აქედან ღამით გავემგზავრეთ და
ამიტომ ზუსტი დრო ვერ დავადგინე.
ფოთიდან 35 ვერსი გავიარეთ და ჩავედით სადგურ ნოვო-სოვაყიში,
რომელსაც რამდენიმე წელია, რაც ნოვო-სენაკს ეძახიან. გარშემო მინდვრები
და ტყეები ჭაობით იყო დაფარული. ნოვო-სენაკი დიდი სოფელია და გზის

მარჯვენა მხარეს მთის ძირში მდებარეობს. აქედან მინდორი იწყება და ტყე
შედარებით მეჩხერია. აქაურობა მთლიანად დასახლებულია.
6 საათზე მდინარე რიონზე გადებულ რკინის ხიდზე გადავედით. ეს
მდინარე ქუთაისის მთებიდან მოედინება, ფოთს გაივლის და ზღვას
უერთდება. ხიდიდან ქუთაისის სადგურამდე, რომელსაც იგივე სახელი
ჰქვია, ნახევარი ვერსია, ხოლო სადგურიდან გზის მარცხენა მხარეს მდებარე
ქალაქ ქუთაისამდე - 7 ვერსი. ხიდის გადაღმა, მარცხნივ მთები, ბორცვები
და ხევებია. გზა ძირითადად მთას მიუყვება. რამდენიმე ვერსში ისევ
გავივაკეთ და ქუთაისის თოვლიანი მთები გამოჩნდა. ეს სადგური
ფოთიდან 70 ვერსში მდებარეობს და სამ საათში ჩამოვედით. ორი ვერსის
გავლის შემდეგ მდინარე ყვირილაზე გადებულ დიდ ხიდზე გადავედით. ეს
მდინარეც რიონს უერთდება. რამდენიმე ვერსის მერე ყვირილა ხელმეორედ
გადავკვეთეთ და შედარებით უფრო პატარა რკინის ხიდზე გავიარეთ.
სოფელ ყვირილას შემდეგ გზა ორივე მხრიდან მთებშია მოქცეული.
რამდენიმე ადგილას მთას ისე ახლოს ჩავუარეთ, რომ ხელჯოხით
მისწვდებოდი. ყვირილას სადგურიდან ფოთამდე 118 ვერსია. ყვირილასა
და ბელაგორის სადგურებს შორის ერთი ადგილია, სახელად ძირულა,
სადაც ორი წუთი გავჩერდით. ძირულა მთის კალთაზეა შეფენილი. შემდეგ
გადავედით მდინარე ძირულაზე აშენებულ რკინის ხიდზე. ამ ადგილას
მდინარის კალაპოტი ვიწროა, ამიტომ ხიდიც შედარებით პატარაა. ძირულა
სათავეს იღებს ჩრდილოეთის მთებში, რომლებიც ქუთაისის ქედს ებმის.
[ფოთიდან] გამგზავრებიდან ხუთნახევარ საათში ანუ ცხრის ნახევარზე
რკინის ხიდზე გადავედით და პირველ გვირაბში შევედით. ერთ საათში
მეორე, უფრო გრძელ გვირაბს მივადექით. სანამ გვირაბიდან
გამოვიდოდით, დაახლოებით 44-მდე დავითვალე. ორჯერ თუ სამჯერ
გადავკვეთეთ მდინარე ბეჟათუბანზე გადებული რკინის ხიდი, რომელიც
ხეობის მარცხენა და მარჯვენა ნაპირებს ერთმანეთთან აკავშირებს.
ბეჟათუბნის სადგურიდან ფოთამდე 158 ვერსია. ბეჟათუბანს რომ გავცდით,
მესამე, კიდევ უფრო გრძელი გვირაბი შემოგვხვდა, რომელიც 54 დათვლაში
გავიარეთ.
აქ მუშებმა ვაგონებს ისევ ორი მანქანა გამოაბეს, რომ მწვერვალზე
სიმძიმე ჰქონოდა. მაგრამ რადგან გაზაფხულის თოვლისგან გზა
დაზიანებულიყო და არემონტებდნენ, წინა ჯერისგან განსხვავებით
მანქანები მატარებელს წინიდან ვერ მიუდგნენ და უკნიდან ჩაებნენ.
უკუღმა სიარულისგან ვაგონები ისე საშინლად ხმაურობდნენ, რომ
მგზავრები ძალიან შეწუხდნენ.
ერთი სიტყვით, ყვირილას მერე გზა სულ თოვლიანი იყო და რაც უფრო
ვუახლოვდებოდით თბილისს, თოვლი მით უფრო მატულობდა. რამდენიმე
ადგილას მუშებმა თოვლი გათხარეს და ვაგონებმა თხრილში გაიარეს.
ზოგან თოვლი მატარებლის ფანჯრებს ფარავდა. მე ხელი გავიწვდინე და
ერთი მუჭა თოვლი ავიღე.
წელს მკაცრი ზამთრის გამო რკინიგზა ძალიან დაზიანდა. ამბობდნენ,
რომ თოვლის საფარმა დაახლოებით 3 ზარ‘ს მიაღწია. მთიდან
ჩამოწოლილმა მეწყერმა გზა გააფუჭა და მისი შეკეთება 500 000 მანეთი

დაჯდა, მანამდე კი ერთი თვე დაკეტილი იყო. ახლა, მიუხედავად იმისა,
რომ შუა ჰუთია 39, ჯერ კიდევ 1 ზარ‘ი სიმაღლის თოვლი დევს. მზის
ჩასვლისთვის უღელტეხილის ახლოს, საგუშაგოდან ორ ვერსში ძლიერი
თოვლისგან დანგრეულ გზას მივადექით და ვაგონები თოვლის ტრანშეაში
გაჩერდა. გზას ფეხით თუ განვაგრძობდით. ძირს ჩავედით. მებარგულებმა
ბარგი აიღეს. დაახლოებით 500 ნაბიჯი ან უფრო მეტი გავიარეთ და მეორე
მატარებელთან მივედით. მთა ძლიერი სიცივისგან და თოვლის დიდი
მასებისგან ჩამონგრეულიყო და გზა ჩაეხერგა. იქ, სადაც მუშები
ტრიალებდნენ, ერთი ინჟინერი იდგა. გაჭრილი ვაშლივით ჰგავდა მუსიე
რიშარს. ამბავი ვკითხე და მითხრა: “ოთხი დღეა, რაც გზას ვასუფთავებთ
და კიდევ 21 დღის სამუშაო დაგვრჩა. ამ საქმეზე ყოველდღიურად 100 მუშაა
დაკავებული”. თოვლის ტრანშეა სურამამდე გრძელდებოდა და ზოგან
ვაგონების სახურავებზეც გადადიოდა. თოვლი გორშიც იდო. გორის შემდეგ
კი გავივაკეთ და თოვლი უკან ჩამოვიტოვეთ.
დილის 6 საათზე თბილისის სადგურში შევედით. აქ ოფიციალურ
ტანსაცმელში გამოწყობილი გენერალური კონსული მირზა ასადოლაჰ ხანი,
თბილისის გუბერნატორ ორლოვსკის მხრიდან მუსიე ლუარსაბ ბეგლაროვი
და კაზაკი გუშაგების რაზმის მეთაური დაგვხვდნენ. პრინცმა ბაგრატიონმუხრანსკიმ ჩვენს შესახვედრად მირზა ფათჰალი ახუნდოვი გამოგზავნა,
მაგრამ მას დააგვიანდა და სახლში გვეწვია. როცა დავბინავდით და
დავიძინეთ, უკვე 9 საათი იყო. შემენდეფერის მომქანცველი მგზავრობით,
სიცივითა და უძილობით ძალიან დაღლილები და დასუსტებულები
ვიყავით.
ფოთიდან თბილისამდე სადგურების და მათ შორის მანძილების
ჩამონათვალი შემდეგია: პირველი, ჭალადიდი - 14 ვერსი; მეორე, ნოვოსოვაყი - 35 ვერსი; მესამე, სამტრედია - 61 ვერსი; მეოთხე, ქუთაისი - 90
ვერსი; მეხუთე, ყვირილა - 118 ვერსი; მეექვსე, ბელაგორი - 139 ვერსი;
მეშვიდე, ბეჟათუბანი - 150 ვერსი; მერვე, სურამი - 173 ვერსი; მეცხრე,
მიხაილოვო - 170 ვერსი; მეათე, ქარელი - 201 ვერსი; მეთერთმეტე, გორი 232 ვერსი; მეთორმეტე, გრაკალი - 232 ვერსი; მეცამეტე, კასპი - 244 ვერსი;
მეთოთხმეტე, ქსანკა - 258 ვერსი; მეთხუთმეტე, მცხეთა - 269 ვერსი;
მეთექვსმეტე, ავჭალა - 279 ვერსი და მეჩვიდმეტე, თბილისი - 289 ვერსი.
ყველა პუნქტის დასახელება ქართულია.
თბილისი
8 საფარი (5 მარტი), კვირა:
საუზმის შემდეგ თავდაპირველად ოფიციალურ ტანსაცმელში
გამოწყობილი თბილისის თავი ანუ პოლიცმაისტერი პოლკოვნიკი ბილიკი
მოვიდა და ქალაქის მოსახლეობის სახელით მოგვესალმა. ვუთხარი: “წინა
გზაზე თბილისელების თხოვნა გადმომეცით, რომ უკანაც ამ გზით
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ირანული მზის წელიწადის მეთორმეტე თვე, შეესაბამება თებერვალ-მარტს.

დავბრუნებულიყავი, რათა ერთმანეთის ნახვის ბედნიერება კიდევ ერთხელ
გვქონოდა. მეც სწორედ მათმა სურვილმა მიმიზიდა და აქ ჩამომიყვანა”.
დიდი მადლობა გადამიხადა და წავიდა.
შემდეგი საპარადე ფორმაში გამოწყობილი თბილისის გუბერნიის
მმართველი გუბერნატორი ორლოვსკი მობრძანდა. დავსხედით და
დიდხანს ვისაუბრეთ. ვუთხარი: “თქვენ შემპირდით, რომ თუ უკან
თბილისის გავლით დავბრუნდებოდი, ბაქოში ისე ჩავიდოდი, რომ განჯას
არ გავივლიდი”. მიპასუხა: “ვფიქრობ, რომ შაქის გზით გაგამგზავრებთ. თან
საინტერესო სანახავია და თან განჯასაც ასცდებით. მძიმე ტვირთს კი
განჯის გზით გავუშვებ”. ვუთხარი: “თქვენ უკეთ იცით”. თქვა: “მთელი
მარშრუტი გაწერილია. გენერალურ კონსულს გავუგზავნი და ის
მოგართმევთ”. მუსიე ლუარსაბ ბეგლაროვი თარგმნიდა. საოცარია:
წასვლისას ბალკონზე მდგარმა ორლოვსკიმ მირზა ასადოლაჰ ხანს
შესჩივლა, რომ ცუდად იყო და სიკვდილის მოახლოებას გრძნობდა. მეორე
დღეს კი გავიგეთ, რომ მართლა შეუძლოდ გამხდარიყო.
ორლოვსკის შემდეგ ოფიციალურ ტანსაცმელში ჩაცმული მისი
აღმატებულება პრინც ბაგრატიონ-მუხრანსკი მობრძანდა. ჩვენი ჩამოსვლით
ძალიან გახარებული ჩანდა. დიდხანს იჯდა და ათას რამეს გვიყვებოდა.
ძალიან ჭკვიანი და ღირსეული კაცია. სამსახურიდან გადადგომას აპირებს.
საკუთარი ოჯახი არა ჰყავს და მთელი თავისი ქონება ძმას აჩუქა.
წარმომავლობით
ქართველია
და
წინასწარმეტყველ
დავითის
შთამომავალია. ქართველებში დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს.
თარჯიმნობას მირზა ფათჰალი ახუნდოვი უწევდა.
პრინცის წასვლის შემდეგ მირზა ასადოლაჰ ხანი გავაგზავნე კარის
მინისტრ
ანუ
იშიქაყასიბაში
ტოლსტოისთან,
რათა
მისი
მაღალაღმატებულება
მეფისნაცვლისთვის
დის
გარდაცვალებასთან
დაკავშირებით
ჩემი
სამძიმარი
მოეხსენებინა
და
შეხვედრაზე
შეთანხმებოდა. გენერალური კონსული გაემგზავრა, მაგრამ ტოლსტოი
სახლში არ დახვდა და ბარათი დაუტოვა. როცა სახლში დაბრუნდა,
იშიქაყასიბაშის წერილი მიუტანეს, რომელშიც ის ჩვენთან შეხვედრის
სურვილს გამოთქვამდა და მიღების ზუსტი დროის დანიშვნას ითხოვდა.
გენერალურმა კონსულმა შეუთვალა, რომ მეორე დღეს ნაშუადღევს
მობრძანებულიყვნენ.
9 საფარი (6 მარტი), ორშაბათი:
დილით აბანოში წავედი. აქ სრულიად გამორჩეული, სუფთა და თბილი
წყალია, რომელიც სხეულს არბილებს. სახლში რომ დავბრუნდი, მირზა
ფათჰალი ახუნდოვი დამხვდა, მაგრამ ამასობაში მისმა აღმატებულება
პრინც მუხრანსკიმ გამოიძახა და სასწრაფოდ წავიდა.
შემდეგ მისი მაღალაღმატებულება მეფისნაცვლის იშიქაყასიბაში
ტოლსტოი უნიფორმით გამოცხადდა. 10-15 დღეა, რაც პეტერბურგიდან
დაბრუნდა.
მითხრა:
“დღეს
მის
მაღალაღმატებულებას
უნდა

შეხვედროდით, მაგრამ მას გეგმები შეეცვალა, სანადიროდ წაბრძანდა და
საღამომდე არ ჩამოვა. იმედია, ხვალინდელ დღეზე შევთანხმდებით”.
მას თარჯიმნობას აყა მირზა ფათჰალი უწევდა. ტოლსტოის
განსხვავებული,
სპეციალურად
იშიქაყასებისთვის
განკუთვნილი
სირმებიანი მუნდირი ეცვა და ირანის ორდენი ეკეთა. მერე ისევ მირზა
ფათჰალი მოვიდა. როგორც გაირკვა, პრინც მუხრანსკიმ მას ორი რამ
დაავალა: ჯერ ერთი, ჩემთვის უნდა გადმოეცა, რომ მასთან საპასუხო
ვიზიტი საჭირო აღარ იყო და [სავიზიტო] ბარათის გაგზავნაც იკმარებდა
და მეორე, კნიაზ მირსკისთან უნდა მისულიყო და ეთქვა, რომ უკვე ორი
დღე იყო, რაც თბილისში ვიყავი, რადგან, როგორც ჩანს, მან ეს ამბავი არ
იცოდა. მირზა ფათჰალიმ მითხრა: “როცა კნიაზ მირსკის თქვენი
ჩამობრძანების ამბავი ვუთხარი, ძალიან შერცხვა და დაიფიცა, არ
ვიცოდიო. თქვენთან დამაბარა, დღეს საქმეები მაქვს და ხვალ 3 საათზე
გეახლებითო”.
მირზა ფათჰალისთან ერთად მობრძანდნენ ოსმალეთის გენერალური
კონსული ბეჰჯათ ეფენდი და უფლისწულ ბაჰმან მირზას ვაჟი მაჰმუდ
მირზა, რომელიც სამხედრო მოსამსახურეა. მირზა ფათჰალის ბაქოს
გუბერნატორის ამბავი ვკითხე: “უეჭველია ავად არის, თორემ მის
აღმატებულებას არასოდეს ვავიწყდები-მეთქი”. შემპირდა, რომ აქედან
მასთან წავიდოდა, ამბავს გაიგებდა და ხვალ მომახსენებდა. მართლაც არ
დაიზარა და ჩემგან წავიდა ბაქოს გუბერნატორთან, რომელიც სახლში არ
დახვდა, ამიტომ ვრცელი წერილი დაუტოვა და წამოვიდა.
10 საფარი (7 მარტი), სამშაბათი:
დღისით, სადილამდე ოფიციალურ ტანსაცმელში ჩაცმული ბაქოს
გუბერნატორი მისი აღმატებულება გენერალ-მაიორი სტაროსელსკი მეწვია
და ბოდიში მომიხადა: “თქვენი ჩამობრძანების შესახებ არაფერი ვიცოდი და
გუშინ ახუნდოვისგან გავიგე”. ჩემდამი დიდი სითბო და სიყვარული
გამოხატა. ჭეშმარიტად, მასავით კეთილშობილი კაცი არ შემხვედრია.
მითხრა: “ჩემი ქალბატონი ძალიან სწუხს, რომ ბაქოში თქვენ და თქვენი
მეუღლე ვერ გნახათ. ახლაც რამდენიმე დღეა, რაც ყელ-ყური აწუხებს და
ტკივილებისგან მოსვენება აქვს დაკარგული”.
დიდხანს ვისხედით და ვსაუბრობდით. შემპირდა, რომ ბაქოს გემის
განრიგს გაიგებდა და შემატყობინებდა. თურმე დაუწინაურებიათ და ახლა
“დეპარტამენტის დირექტორია”, რაც სამოქალაქო თანამდებობაა. ამ
განყოფილების ხელმძღვანელი
კავკასიის მთავარი სამმართველოს
უფროსის
დაქვემდებარებაშია.
როგორც
გაირკვა,
სტაროსელსკი
მეფისნაცვლის განსაკუთრებული კეთილგანწყობით სარგებლობს და მისი
დახმარებით მალე სამმართველოს უფროსადაც დანიშნავენ.
მისი წასვლის შემდეგ საპასუხო ვიზიტით წავედი პრინც მუხრანსკისთან
და მის აღმატებულება ორლოვსკისთან. ორივეს [სავიზიტო] ბარათები
დავუტოვე და სახლში დავბრუნდი. საღამოს, მზის ჩასვლამდე სამი საათით
ადრე, ოფიციალურ ტანსაცმელში გამოწყობილი კნიაზ მირსკი მოვიდა.

დაწვრილებით გამომკითხა მექას, მედინას, ეგვიპტისა და სტამბოლის
ამბები. ძალიან გონიერი და შორსმჭვრეტელი კაცია. ოსმალეთის საქმეებზე
ირონიულად ლაპარაკობდა.
ვკითხე: “უწინ ნუხას 40 ფიცრულებსა და სახლების ხის ჩუქურთმებს
ძალიან აქებდით. ახლა იმ გზით ვაპირებ წასვლას და თუ ზუსტად
მიმასწავლით, აუცილებლად დავათვალიერებ. რამდენადაც ვიცი, ასეთი
ფიცრულები ირანსა და ისფაჰანშიც ბევრია”.
თქვა: “მოჰამად ჰასან ხანი დიდი ხანია, რაც იმ მხარის გუბერნატორია.
რა თქმა უნდა, [ასეთი ფიცრულები] ისფაჰანშიც არის. ირანის ძველი
ხელოსნები ძალიან დახელოვნებული ოსტატები იყვნენ. ხათას სამეფოს 41
მერე ირანი ამქვეყნად უძველესი სახელმწიფოა”.
ვუთხარი: “როგორც ცნობილია, ჯემშიდის დროიდან მოდის”.
მითხრა, სამიათასწლიანი ისტორია გაქვთო და ისფაჰანის ქება დაიწყო.
ვუთხარი: “ეს ქალაქი ავღანელთა ლაშქრობის დროს დაინგრა.
ყაჯარების მმართველობის წლებში დედაქალაქი ისფაჰანი რომ ყოფილიყო,
ახლა სტამბოლზე უფრო კეთილმოწყობილი იქნებოდა”.
თქვა: “ჭეშმარიტად ასეა” და დედაქალაქის თეირანში გადატანის
მიზეზი მკითხა.
ვუპასუხე: “შაჰ-ე შაჰიდმა აღა მაჰმად ხანმა ყაჯარების რეზიდენციად
ასტარაბადისა და მაზანდარანის რეგიონები აირჩია და იქ დასახლდა. მას
შემდეგ ასე დარჩა და ახლა შეცვლა და გადატანა ძნელია. მაგრამ ჩვენ
თვითონაც კარგად ვიცით, რომ თეირანი ისფაჰანს ვერ შეედრება. მდინარე
ზენდერუდი მას შუაზე კვეთს და ყოველმხრივ კეთილმოწყობილი
ქალაქია”.
დამეთანხმა, ასეაო, და მითხრა: “ისფაჰანის ქება ბევრისგან გამიგია”.
ვუთხარი: “მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ამდენი კარგი შენობა
ნახეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ იქაურობით მოხიბლული დარჩებით”.
დაახლოებით ერთი საათი მეგობრულად ვისაუბრეთ და წასვლისას
მითხრა: “თქვენი აღმატებულების დიდი მადლობელი ვარ, რომ ამ გზით
დაბრუნდით და თქვენი ხილვით გაგვაბედნიერეთ”. მას თარჯიმნობას
ახუნდოვი უწევდა.
მისი წასვლის შემდეგ უფლისწულ ბაჰმან მირზას ვაჟი ბაბა ხანი მოვიდა
და თან მოიყვანა თავისი შვილი მანსურ მირზა, რომელიც ახუნდოვის
ქალიშვილისგან ჰყავდა. 7 წლის კარგი ბიჭი იყო. ეტყობოდა, რომ
ახუნდოვის ნიჭიერება მასზეც გადმოსულიყო.
მისი მაღალაღმატებულება მეფისნაცვლის იშიქაყასიბაში საპასუხო
ვიზიტით ეწვია მირზა ასადოლაჰ ხანს. მერე გენერალურ კონსულთან
მოვიდა მისი ბარათი, რომელშიც ეწერა: “ხვალ ნაშუადღევს პირველ საათზე
მავანი მის მაღალაღმატებულება მეფისნაცვალთან უნდა მოვიდეს. დიდი
ერთ-ერთი ძველი სახანო და ქალაქი აზერბაიჯანში, ახლანდელი შაქი.
იგივე ხეთების სამეფო (ძვ. წ. XVIII-XIIIსს.), რომელიც ევფრატის შუა დინების
დასავლეთით მდებარე ტერიტორიაზე (მცირე აზია, სირია, პალესტინა) მცხოვრებ
ეთნიკურად სხვადასხვა წარმოშობის ტომებს აერთიანებდა.
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თავადი მას მიიღებს. დათქმულ დროს მეფისნაცვლის კალიასკა მას
მიაკითხავს”. ცოტა ხანში გენერალური კონსული მირზა ასადოლაჰ ხანი
მოვიდა და მითხრა: “თქვენ [შესაფერისი] ტანსაცმელი არა გაქვთ.
ხელმწიფესთან მიღებაზე რა გეცვათ და მას რა ეცვა?” ვუპასუხე: “ჩემი
მბრძანებლის წყალობით მე ყველანაირი ოფიციალური ტანსაცმელი და
ორდენი მაქვს, მაგრამ რადგან წმინდა ადგილების მოსალოცად
მივემგზავრებოდი,
თან
არ
წამომიღია.
ასეთი
ტანსაცმელი
პილიგრიმობასთან შეუთავსებადია და ადამიანს მიზანს აცდენს. ამ
მოგზაურობაში
მოგზაურის
შესაფერისად
ვიქცეოდი.
ის,
ვინც
გულმოწყალეა და წესისამებრ იქცევა, თავის ღირსებას უწევს ანგარიშს.
ხელმწიფესთან სარდლის შავი ფორმითა და შავი შარვლით ვიყავი და მის
უდიდებულესობასაც არა სამეფო, არამედ სადა ტანსაცმელი ეცვა”. მერე
მირზა ასადოლაჰ ხანი მოვიდა და მითხრა: “იშიქაყასიბაშის ყველაფერი
დაწვრილებით მოვახსენე და დაკმაყოფილდა”.
ახუნდოვის წასვლის შემდეგ მირზა ასადოლაჰ ხანთან ერთად ქალაქში
გავისეირნე და ერთი საათის დაღამებული იყო, სახლში რომ დავბრუნდით.
დღეს თბილისში ჩამოვიდა მისი აღმატებულება სენატორი გოლიცინი,
რომელიც მისი უდიდებულესობა იმპერატორის მიერ მთელი კავკასიის
მთავარი სამმართველოს უფროსად დაინიშნა. მან [ამ პოსტზე] ბარონი
ნიკოლაი შეცვალა. გარკვეული პერიოდი ამ მოვალეობას დროებით
ასრულებდა პრინცი მუხრანსკი, მაგრამ ხანდაზმულობის გამო
თანამდებობაზე თავად თქვა უარი და მოისვენა. “და როცა მიაღწევ შენს
ბოლოს, ზღვარს ნუღარ გადახვალ”.
11 საფარი (8 მარტი), ოთხშაბათი:
დილით ისევ ბაქოს გუბერნატორი მეწვია და მითხრა: “როგორც კი
დროს ვპოულობ, შემთხვევას არ ვუშვებ და თქვენს სანახავად მოვდივარ.
გთხოვთ, ბაქოში იცხოვროთ ჩემს სახლში, რომელიც ცარიელია”. ვუთხარი:
“თქვენი სახლი იგივე ჩემი სახლია და თქვენთან როგორც საკუთარ სახლში,
ისე ვიქნები”. ბაქოს გემის ამბავი შემატყობინა, ღვთის შეწევნით, რუსული
კალენდრით 15 მარტს ანუ რაბი ალ-ავალის თვის პირველში, ორშაბათს
გავაო. ცოტა ხანს ვისაუბრეთ და წავიდა.
მერე მოვიდა მირზა მოჰამად ალი ბეგ ქაში, რომელიც განსვენებული
ამინ ად-დოულე ფაროხ ხანის ნათესავია. მას რუსეთში დიდ პატივს სცემენ.
ფოსტის სადგურების უმრავლესობა არენდით აქვს აღებული. ისე
ენდობიან, რომ ფოსტის სადგური ჩააბარეს. ძალიან გონიერი და წესიერი
კაცია და მისით ყველა კმაყოფილია. ოცი წელია, რაც კავკასიაში ცხოვრობს
და მის იერსა და ჩაცმულობაში არაფერი შეცვლილა.
მზის ჩასვლას ხუთი საათი აკლდა, რომ მისი მაღალაღმატებულება
მეფისნაცვლის ადიუტანტმა კალიასკა მოიყვანა და გენერალური კონსულის
მირზა ასადოლაჰ ხანის თანხლებით სასახლეში წავედი. შენობის წინ
მდგარი გუშაგები და კაზაკები სამხედრო წესით მოგვესალმნენ. სასახლეში
შევედით. შესასვლელთან იშიქაყასიბაში და სხვა სახელწიფო მოხელეები

დაგვხვდნენ. იქ იყო აყა მირზა ფათჰალი ახუნდოვიც, რომელიც პირველი
თარჯიმანია. კიბეზე ასვლისგან ძალიან დავიღალე და ფეხი მეტკინა.
ახუნდოვმა მკითხა: “დაიღალეთ?” ვუპასუხე: “ცოტა ხანი თუ შევჩერდებით,
კარგი იქნება”.
პირველ ოთახში იშიქაყასიბაშიმ მითხრა: “თუ გნებავთ, ამ დივანზე
დაბრძანდით და დაისვენეთ”.
სასწრაფოდ ფორთოხლის შარბათი და ერთი თეფში ტკბილეული
მოიტანეს.
ცოტა
შევჭამე.
იშიქაყასიბაშიმ
მითხრა:
“მისი
მაღალაღმატებულება მეფისნაცვალი გელოდებათ და როცა მოისურვებთ,
წავიდეთ”. ვუპასუხე: “აქ ცოტა ხანი იმიტომ დავჯექი, რომ მასთან
სასაუბროდ მოვმზადებულიყავი”.
ავდექი.
იშიქაყასიბაშიმ
ოთახის
ზღურბლამდე
მიმაცილა.
მსახურთუხუცესმა კარი გააღო და შიგნით შევედი. მირზა ასადოლაჰ ხანი
და სხვები გარეთ დარჩნენ. მეფისნაცვალი სრულ საპარადე ფორმაში იყო
გამოწყობილი, მხოლოდ ყაწიმი არ ეკეთა. მისი უდიდებულესობის
გამოსახულებიანი და სხვა ორდენები ეკიდა. ჩემსკენ რამდენიმე ნაბიჯი
გადმოდგა, ხელი ჩამომართვა, მომიკითხა და დაჯდომა შემომთავაზა. მე
თავაზიანად წინ გავუშვი, რომ პირველი თვითონ დამჯდარიყო, მაგრამ
დაიჟინა და მარჯვენა მხარეს დამსვა. ბრძანა: “ამ ოთახში ირანის შაჰინშაჰს
გავუმართეთ დარბაზობა”. მოვახსენე: “კურთხეული ოთახია, რადგან ორი
დიდებული შაჰინშაჰის მხილველია. აქ ხომ მისი უდიდებულესობა
იმპერატორიც ბრძანდებოდა”.
[შაჰინშაჰი] მოიკითხა და მკითხა: “ხორასანში
სამყაროს ყიბლა 42
გამგზავრებას თუ აპირებენ?”
ვუპასუხე: “დიდი ხანია, რაც თეირანიდან წამოვედი და არაფერი ვიცი.
როგორც ჩანს, თქვენ უფრო ზუსტი ცნობები გაქვთ”.
თქვა: “შაჰინშაჰი შემოდგომაზე მაზანდარანში ბრძანდებოდა”.
მოვახსენე: “როცა თეირანში შემოდგომაა, მაზანდარანში იმ დროს
გაზაფხულია და იქაურობა ძალიან ლამაზია”.
თქვა: “იქიდან შაჰინშაჰი ასტარაბადში წაბრძანდა, იმ მხარის
გუბერნატორი თანამდებობიდან გადააყენა და ისევ ძველი გუბერნატორი
დანიშნა”.
მოვახსენე: “ძველი გუბერნატორი სოლეიმან ხანი გახლდათ. ძალიან
გამჭრიახი და წესიერი კაცია. რუსეთის კონსული მისით ძალიან
კმაყოფილი იყო, რადგან საზღვრებს კარგად აკონტროლებდა. თუ ამ კაცზეა
ლაპარაკი, ასტარაბადისთვის ეს დიდი წყალობა იქნება”.
თქვა: “აშურაზე ფიქრობდნენ ჩამობრძანებას, მაგრამ ზღვაზე ღელვის
გამო გადაიფიქრეს”.
მოვახსენე: “დიდი ხანია, რაც ირანიდან არავითარი ცნობა არ მიმიღია”.
ეგვიპტის, სტამბოლის და ზღვების ამბები გამომკითხა. რაც საჭირო იყო,
მოვახსენე.
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თქვა: “თეირანში შაჰინშაჰის არყოფნისას თქვენ მისი შემცვლელი
ბრძანდებოდით და სამსახურს კარგად გაართვით თავი. ჭეშმარიტად,
დიდი საქმეა, რომ მისი უდიდებულესობის გარეშე ქვეყანაში სიმშვიდე
შეინარჩუნო”.
მოვახსენე: “ქვეყანაში წესრიგს შაჰინშაჰის არსებობის ბედნიერება
განაპირობებდა. ჩემი დამსახურება კარგად უწყის რუსეთის ელჩმა,
რომელმაც მითხრა, თქვენი სამსახურის შესახებ კმაყოფილებით მოვახსენებ
შაჰინშაჰსა და იმპერატორს, რადგან შაჰინშაჰის არყოფნაში საქმეს ძალიან
კარგად გაართვით თავიო”.
მკითხა: “განჯის გზით ინებებთ გამგზავრებას თუ ნუხას გზით?”
მოვახსენე: “დღეს გავიგე, რომ ნუხას გზა ძალიან ტალახიანია. რომელ
გზასაც გადავწყვეტ, მის მაღალაღმატებულებას აუცილებლად მოვახსენებ”.
და დავძინე: “მეფისნაცვლის სიკეთეზე ბევრი მქონდა გაგონილი ჩემი
ძმებისგან, რომლებიც შაჰინშაჰის კორტეჟთან ერთად დაბრუნდნენ. როცა
წმინდა ადგილების მოსალოცად მივდიოდი, მისი მაღალაღმატებულება
ყირიმში ბრძანდებოდა და მისი ნახვის ბედნიერება წილად არ მხვდა. ახლა
კი, როცა შევხვდი, მივხვდი, რომ ჩემს ძმებს მის ღირსებებზე კიდევ ცოტა
უთქვამთ”. დიდი მადლობა გადამიხადა.
ვუთხარი: “რა სამწუხაროა, რომ თქვენს მაღალაღმატებულებასთან ჩემი
პირველი შეხვედრა თქვენი დის გარდაცვალებას დაემთხვა. დაე, მისი
უდიდებულესობა იმპერატორის დღეგრძელობამ გაგიფანტოთ ყველა
დარდი”.
ბრძანა: “დიდი მადლობა სამძიმრისა და თბილი სიტყვებისთვის”.
მოვახსენე: “ამ დანაკლისის სანაცვლოდ, თქვენს ოჯახში ამ დღეებში
ახალშობილი გაჩნდა და, ღმერთმა ქნას, ბედნიერი იყოს”.
გაიცინა და თქვა: “შვიდი შვილი მყავს და ეს მეოთხე ვაჟია. კავკასიაში
დაიბადა. მეტი შვილი აღარ მინდა”.
მოვახსენე: “ღმერთმა ქნას, შვილები კიდევ გეყოლოთ. ადამიანი ხეა და
შვილები ამ ხის ტოტები და ფოთლები არიან. ხეს რაც უფრო ბევრი ტოტი
და ნაყოფი აქვს, მით მეტია მისი სიდიადე და მისი ჩრდილიც უფრო შორს
სწვდება. ბევრი შვილი ადამიანის სიძლიერის საფუძველია”.
მითხრა: “რა მოხდენილად ბრძანეთ”.
მერე წამოდგა და მეც გამოსამშვიდობებლად ავდექი.
ბრძანა: “წამოდით, ოთახებს დაგათვალიერებინებთ”.
წინ წამიძღვა და სამყაროს ყიბლა შაჰინშაჰის საძინებელ ოთახში
შემიყვანა. თქვა: “ამ ოთახის ერთადერთი მორთულობა პეტერბურგში ჩემი
ხელქვეითი ოფიცრების ფოტოსურათებია. მაგრამ აქ ირანის შაჰინშაჰმა და
იმპერატორმა ღამე გაატარეს”.
მოვახსენე: “თუ გარეგნული შემკულობა არა აქვს, შინაგანად არის
შემკული, რადგან ორი დიდებული შაჰინშაჰის მოსვენების და ძილის
ადგილია”.
ოთახიდან გამოვედით და მივადექით დიდ, დაახლოებით 2,5 ზარ‘ი
სიგრძის და 2 ზარ‘ი სიგანის, კავკასიის რუკას, რომელიც კედელზე ეკიდა.
მასზე ამ რეგიონის მთების რელიეფები იყო დატანილი. სათითაოდ ყველა

მათგანი მაჩვენა და მითხრა: “ეს ელბრუსის მთაა, რომელიც მუდამ
თოვლით არის დაფარული. მის ჩრდილოეთით და დასავლეთით
ჩერქეზეთის მთებია, უკან კი - ჩეჩნეთის ვილაიეთი, რომელიც საშინლად
გვებრძვის. იქ ბევრი უღრანი ტყეა, რომელსაც ამუშავებენ და ყიდიან”. მერე
შამილის მშობლიური ადგილები მაჩვენა და მითხრა: “აქ დერბენდია”.
მოვახსენე: “წამიკითხავს, რომ დერბენდში ანუშირვანის დროინდელი
ბევრი ძეგლია. მთიდან ზღვის ნაპირამდე ერთი კედელი მიუყვება,
რომელიც ძალიან მკვიდრად არის ნაშენები. კედელს ჭიშკარი აქვს,
რომელსაც ღამ-ღამობით კეტავენ” 43.
ბრძანა: “მართალია, დერბენდს ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს”.
ანუშირვანის ეპოქის შესახებ მკითხა და ვუპასუხე: “დაახლოებით 1400
წლის წინ ცხოვრობდა”. რუკაზე თბილისი-ვლადიკავკაზის გზა, ფოთითბილისის რკინიგზის ხაზი და ბაქოს გზა მაჩვენა და მითხრა: “თქვენ ბაქოს
გზით გაემგზავრებით და გაივლით ნუხას ველს, რომელიც ძალიან
ლამაზია”. მერე შიშეს გზაზე მიმითითა და თქვა: “აქ შიშეს მთებია, სადაც
ბაჰმან მირზა ცხოვრობს”. მოვახსენე: “რუსეთში ბაჰმან მირზასადმი დიდი
კეთილგანწყობა გამოიჩინეთ. იმპერატორის ღირსება წარჩინებულ პირთა
პატივისცემაში
მჟღავნდება”.
ბრძანა:
“ბაჰმან
მირზა
ძალიან
გულდაწყვეტილია. ირანში რამდენიმე სოფელი ჰქონდა და, ამტკიცებს, რომ
ჩამოართვეს”. მოვახსენე: “არ ეგების უფროს ძმაზე ცუდის თქმა, მაგრამ
უფლისწულის ამ მტკიცებებსა და სიტყვებში სიმართლე არ არის. მას
აზერბაიჯანის 7 წლის იჯარა არ ჰქონდა გადახდილი და საკმაოდ დიდი
თანხა თქვენი ხათრით აპატიეს. და თუ აზერბაიჯანის შვიდი წლის იჯარის
სანაცვლოდ რამდენიმე სოფელი ჩამოართვეს, ეს უსამართლობა არ არის”.
ბრძანა: “დღეს მისი შვიდი შვილი [რუსეთის] სამხედრო მოსამსახურეა და
სხვადასხვა ჩინი აქვს”. მოვახსენე: “უფლისწულებსა და დიდგვაროვანთა
შვილებზე ზრუნვა მბრძანებელთა საკადრისი საქმეა”.
მერე მუღანის 44 რუკა მაჩვენა და მითხრა: “შაჰსევანები 45 ძალიან
თაღლითი და ქურდბაცაცა ხალხია. კარგი იქნება, თუ მათ ბინადარ
ცხოვრების წესზე გადაიყვანენ”. მოვახსენე: “ქურდობა და თაღლითობა
ბინადრების ბუნებაშია. მან, ვინც ზამთარში მუღანის მამასახლისი გახდება,
გლეხების მიმართ უმართებულო ქმედებები ორივე მხრიდან უნდა
აღკვეთოს”. და დავძინე: “თუ მიბრძანებთ, თქვენს წინადადებას შაჰინშაჰს
მოვახსენებ”. ბრძანა: “თქვენი დიდი მადლობელი ვიქნები, თუ ამ ვითარებას
მის უდიდებულესობას გააცნობთ”.
მიუხედავად იმისა, რომ რუკა რუსული იყო, რამდენიმე პუნქტის
მდებარეობას გუმანით მივხვდი და ვუთხარი, სად რა იყო. ძალიან
გაუკვირდა. მირზა ფათჰალი ახუნდოვმა მოახსენა: “ეს ბატონი
გეოგრაფიაში ძალიან დახელოვნებულია”.
ავტორი საკმაოდ ზუსტად აღწერს დერბენდის ცნობილ ზღუდეს, რომელიც
აგებულია ხოსრო I ანუშირვანის (488-531) დროს. ზღუდის ნაწილები დღემდეა
შემორჩენილი.
44 მუღანის ველი - ადგილი აზერბაიჯანის სამხრეთ ნაწილში.
45 თურქული ტომი ირანის აზერბაიჯანში.
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აღრიდაღის მთაზე მიმითითა. ვუთხარი: “წმინდა წიგნში მას არარატი
ჰქვია”. მერე ირანისა და ოსმალეთის სასაზღვრო ზოლი მაჩვენა და მითხრა:
“ეს ქალაქი ალექსანდროპოლია, რომელსაც ოსმალები გიუმრის ეძახიან”.
რუკის დათვალიერების შემდეგ მაგიდასთან მიმიყვანა და მაჩვენა
სურათი, რომელზეც მისი ცოლი ბავშვით ხელში იყო გამოსახული. ბრძანა:
“ეს ჩემი ბოლოს წინა შვილია”. იმ დივანის თავზე, რომელზეც ჩვენ
ვისხედით, მისი მშობლების, იმპერატორისა და იმპერატრიცას, სურათი
ეკიდა. ვუთხარი: “ამ ქვეყნად ერთ-ერთი უდიდესი მბრძანებელი იყო და
სამყაროს გამოჩენილ მეფეებს ტოლს არ უდებდა. ჩემთვის რომ გეკითხათ,
ვინ არისო, დაუფიქრებლად გეტყოდით, რადგან ძალიან გავხართ”. ბრძანა:
“ჩემი ძმა ნიკოლოზი რომ გენახათ, მსგავსება რა არის, მიხვდებოდით”.
იქიდან პეტერბურგის რუკასთან მიმიყვანა და მაჩვენა გაყინული
მდინარე ნევა, რომელსაც ინგლისელები ნივას ეძახიან. მოვახსენე: “ამბობენ,
რომ სენთ იზაგის 46 ტაძრამდე მიდის”. თქვა: “მართალი ბრძანდებით”. მერე
ხელი ჩამომართვა და მითხრა: “თქვენთან შეხვედრით ძალიან ვისიამოვნე”.
რამდენიმე ნაბიჯი გამომაცილა. მე დავემშვიდობე და ახუნდოვთან ერთად
გარეთ გამოვედი. შეხვედრა დაახლოებით ერთი საათი გაგრძელდა.
იშიქაყასიბაში და სხვა მოხელეები კარებამდე გამოგვყვნენ. ისევ იმ
კალიასკაში ჩავსხედით და საკონსულოში დავბრუნდით. ახუნდოვი
შესასვლელთან დაგვემშვიდობა.
საღამოს მირზა ასადოლაჰ ხანთან ერთად საპასუხო ვიზიტით წავედი
კნიაზ მირსკისთან, მაგრამ სახლში არ დაგვხვდა და [სავიზიტო] ბარათი
დავუტოვეთ. ცოტა ხანს ქუჩაში და ბაზარში გავისეირნეთ და სახლში
დავბრუნდით.
12 საფარი (9 მარტი), ხუთშაბათი:
დილით მეფისნაცვლის ადიუტანტი საკონსულოში მოვიდა და
მოგვახსენა: “მისი მაღალაღმატებულება მეფისნაცვალი ნაშუადღევს
პირველ საათზე საპასუხო ვიზიტით გეახლებათ”.
მირზა ასადოლაჰ ხანმა საკონსულო მოაწესრიგა და ირანელ ვაჭრებს
შეუთვალა, რომ მოსულიყვნენ. რამდენიმე ვაჭარი მოვიდა. დათქმულ
დროს მეფისნაცვალი თავის ადიუტანტ მოსნანოვთან ერთად კალიასკით
მობრძანდა.
გუშინდელივით
იყო
გამოწყობილი
და
მისი
უდიდებულესობის
გამოსახულებიანი
ორდენი,
ეპოლეტები
და
აქსელბანდები ეკეთა. კიბის თავთან შევეგებე. ხელი ჩამომართვა და
თბილად მომიკითხა. შევედით ოთახში, სადაც მარტო ახუნდოვი იყო.
მეფისნაცვალმა ბრძანა: “ძალიან მინდოდა თქვენი ნახვა. გული მწყდება,
რომ თბილისში თქვენი პირველი ჩამობრძანების დროს აქ არ ვიყავი”.
მოვახსენე: “თქვენი ნახვის ბედნიერება ამ ჯერზეც რომ არ მღირსებოდა,
ვიფიქრებდი, ბედი არა მაქვს-მეთქი”.
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იგულისხმება სანკტ პეტერბურგის წმ. ისაკის ტაძარი.

ბრძანა: “ეს ძველი შენობა თქვენი და გენერალური კონსულის რა
საკადრისია?”
მოვახსენე: “მართალია ძველი შენობაა, მაგრამ ახლა თქვენი
მაღალაღმატებულების მოსვლით განახლდა”.
ბევრი იცინა და თქვა: “ისეთი ძველია, რომ არაფერი უშველის”.
მექასა და მედინას ამბები გამომკითხა: “წელს როგორი ჰაჯი იყო?”
მოვახსენე: “ჯიდაში საფრანგეთის კონსულის თანაშემწე ამბობდა, რომ
145000 კაცი ჩამოვიდა”.
ბრძანა: “ძალიან კარგი. თქვენმა ქალბატონმა აქლემით როგორ
იმგზავრა? ალბათ, ძალიან გაუჭირდა”.
მოვახსენე: “აქლემზე დადეს ტახტრევანი, რომელიც შედარებით
მოსახერხებელი დასაჯდომია, მაგრამ მაინც გაწვალდა”.
ბრძანა: “წელს კავკასიიდან და ყირიმიდან ბევრი ხალხი იყო?”
მოვახსენე: “ორი-სამი ათასი კაცი იქნებოდა. მათ ყველგან როგორც
ირანის მოქალაქეებს, ისე ვეხმარებოდი და ეს ფაქტი სტამბოლში გენერალ
იგნატოვს კმაყოფილებით მოახსენეს”.
ბრძანა: “ეს ამბავი მეც გავიგე”. მერე დასძინა: “ყირიმელები საოცარი
ხალხია. იმპერატორის ბრძანებით, მოსახლეობის ნაწილმა არმიის შტაბში
სამხედრო წვრთნები უნდა გაიაროს და უნდა ისწავლოს. ისინი კი უარს
ამბობენ იმ მიზეზით, რომ მუჰაჯირები ვართ და ოსმალეთში წავალთ,
რადგან ასეთი სამხედრო რაზმი იქაც არისო”.
მეფისნაცვალმა ბოსნიის ამბები 47 მკითხა: “სტამბოლში რა გაიგეთ?”
მოვახსენე: “ჰეიდარ ეფენდი, რომელიც გარკვეული ხანი ირანსა და
პეტერბურგშიც მსახურობდა, იქ მმართველად გააგზავნეს”.
ბრძანა: “არაერთხელ დაგვპირდნენ, მაგრამ მოგვატყუეს”.
მოვახსენე: “ახლა ამ საქმეში რუსეთი, გერმანია და პრუსიაც ჩაერივნენ
და ამჯერად მოტყუება გაუჭირდებათ”.
დაახლოებით 15 წუთი იჯდა და მერე წამოდგა. მინდოდა, კიბის
თავამდე გამეცილებინა, მაგრამ ოთახშივე გამაჩერა, ნუ შეწუხდებითო.
მათი წაბრძანების შემდეგ მირზა ფათჰალი ახუნდოვმა მითხრა: “ეს
პირველი შემთხვევაა, რომ მეფისნაცვალმა რომელიმე უფლისწული ან
დიდებული ასეთი პატივით მიიღო, ერთი საათი ესაუბრა და ყველაფერი
დაათვალიერებინა. აშკარაა, რომ გულის კარნახით მოქმედებდა”.
საღამოს მირზა ასადოლაჰ ხანთან ერთად წავედი განსვენებული აყა მირ
ფათაჰის ბაღში, რომელიც ახლა სახელმწიფოს საკუთრებაა და სახალხო
სასეირნო ადგილია. მზის ჩასვლას ნახევარი საათი აკლდა, უკან რომ
დავბრუნდით.
ჯარის დეტალური აღწერილობა ასეთია: წელს, ანუ ქრისტიანული
წელთაღრიცხვით 1876 წელს, იმპერატორის ბრძანებით ყველა, ვინც 21
წლის არის, დიდგვაროვანი თუ მდაბიო, მდიდარი თუ ღარიბი, ჯარში
უნდა წავიდეს: 5 წელი ყაზარმაში გაატაროს, წვრთნები გაიაროს და
ლაშქრობაში გაემგზავროს. 5 წლის შემდეგ მათი სამხედრო სამსახურის
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იგულისხმება ბოსნიის 1875-1877 წლების აჯანყება ოსმალთა ბატონობის წინააღმდეგ.

ვადა სრულდება და სახლში ბრუნდებიან. მომდევნო 7 წელი ისინი
მართალია სახლში ცხოვრობენ, მაგრამ ომის შემთხვევაში ვალდებულნი
არიან, რომ გამოცხადდნენ, რადგან 32 წლამდე სამხედრო სამსახურში
ითვლებიან და მხოლოდ 32 წლის ასაკში თავისუფლდებიან ამ
მოვალეობისგან.
მუსლიმები და ყირიმელები სამხედრო სამსახურზე უარს ამბობენ.
კავკასიისა და ყარაბაღის მოსახლეობა ამ მოვალეობისგან 25 წლამდე
თავისუფალია და ისინი სამხედრო სამსახურში 25 წლის შემდეგ უნდა
წავიდნენ.
დღეს ჩამოიტანეს მძიმე ბარგი, რომელიც ფოთში დავტოვეთ და
[სანაოსნო] კომპანიას ჩავაბარეთ, რომ ჩვენს კვალდაკვალ გამოეგზავნათ.
ღამე ჩანთების გახსნა დამჭირდა და აღმოვაჩინე, რომ ერთი დიდი და ერთი
პატარა ჩანთა გარღვეული და გაძარცვული იყო. პატარა ჩანთიდან ამოეღოთ
მისი უდიდებულესობის გამოსახულებიანი პატარა ორდენი, რომელსაც
ბრილიანტი ჰქონდა და პაპი პიუს მეცხრის ოქროს მედალი, რომლის ერთ
მხარეს გამოსახული იყო ლომის ხაროში ჩაგდებული წმინდა დანიელი,
ღმერთმა გაანათლოს, ხოლო მეორე მხარეს - თავად პაპი პიუს მეცხრე.
დიდი ჩანთიდან კი საჩუქრები მოეპარათ. როგორც ჩანს, იმ დღე-ღამის
განმავლობაში, როცა ბარგი და ჩანთები მუსიე დიგრანის სახლში ეწყო, მათ
თვალყური არ მიადევნეს და ვიღაც შინაურმა ან უცხომ, ღმერთმა უწყის,
ამით ისარგებლა და მოიპარა. იმავე ღამეს გენერალურ კონსულს
შევუთვალე, ქალაქის ბეგლარბეგისთვის ეთქვა, რომ თუ საზარაფოში ან
ვინმეს ხელში ამ ნივთებს აღმოაჩენდნენ, მაშინვე დაეჭირათ. მოპარული
ნივთების ძებნა თბილისის გუბერნიაშიც სცადეს, მაგრამ უშედეგოდ. ამ
მოგზაურობაში ეს უკვე მესამე დანაკლისია.
13 საფარი (10 მარტი), პარასკევი:
დილით, სადილამდე მისი უდიდებულესობის გენერალ-ადიუტანტი და
თბილისისა და კიდევ ოთხი ქალაქის თავადაზნაურობის წინამძღოლი
კნიაზ ანდრონიკოვი მობრძანდა და თბილისის დიდგვაროვანთა მისალმება
გადმომცა. ძალიან ლამაზი კაცი იყო. თავადაზნაურები თავიანთ
წინამძღოლს სამ წელიწადში ერთხელ ირჩევენ და ბოლო ექვსი წლის
განმავლობაში კნიაზ ანდრონიკოვი ორჯერ აირჩიეს. 1876 წლის მაისში ისევ
არჩევნებია. ვუთხარი: “თქვენ იმდენი მომხრე გყავთ, რომ წელსაც და
მომდევნო წლებშიც თქვენ აგირჩევენ”. მითხრა: “დავბერდი, დავიღალე და
სამხედრო სამსახურშიც ბევრჯერ დავშავდი”. გამომშვიდობებისას
ვუთხარი: “თუ არ შეწუხდებით, თბილისის თავადაზნაურებს ჩემი სალამი
გადაეცით და მოკითხვისთვის დიდი მადლობა გადაუხადეთ. ჭეშმარიტად,
დიდგვაროვანთა და წარჩინებულთა ყადრი მაღალი წარმომავლობის
ადამიანმა სხვებზე უკეთ იცის”. დიდი მადლობა გადამიხადა და წავიდა.

შემდეგ ბაქოს გუბერნატორი მოვიდა და მითხრა: “ძალიან ვწუხვარ, რომ
[თქვენი ჩამოსვლისთვის] ბაქოში არ ვიქნები. მეგზურობას კონდუქტორი 48
გაგიწევთ. თუ მიბრძანებთ, მეც ერთ ბაქოელს გამოგიგზავნით”. ვუთხარი:
“თუ ჩემთვის განწესებულმა კონდუქტორმა იმდენი თურქული იცის, რომ
გზაში საჭიროების შემთხვევაში დამეხმაროს და კითხვაზე პასუხი გამცეს,
საკმარისია”. ჩემი მეუღლე მოიკითხა და მითხრა: “მე კარგად ვიცი
აღმოსავლური წესები, რომ კაცს ცოლის ამბავი არ უნდა ჰკითხო, მაგრამ
თქვენმა კეთილგანწყობამ გამათამამა. ღვთის წყალობით, ხომ კარგად
არის?” ვუპასუხე: “მე თქვენ ოჯახის წევრად მიმაჩნიხართ. ჩემი მეუღლეც
ყოველთვის მეკითხება თქვენი და თქვენი მეუღლის ჯანმრთელობის
ამბავს”.
რადგან ბაქოს გუბერნატორი ჩემ მოსანახულებლად სამჯერ გაისარჯა,
სადილის მერე მასთან საპასუხო ვიზიტით წავედი. შევთანხმდით, რომ
ხვალ ჩემთან მოვიდოდა და დეტალურად გამაცნობდა გზაზე სადგურების
ჩამონათვალს და განრიგს, თერთმეტი ღამიდან თითოეულს რომელ
პუნქტში გავატარებდი. ნუხას გზის შესახებ ყურანზე ვიმარჩიელე და ეს აია
ამომივიდა: “უთხრა: მე ვარ მონა ალაჰისა, მან მიბოძა მე წიგნი და
დამადგინა წინასწარმეტყველად და დამადგინა მე კურთხეულად, სადაც
უნდა ვიყო”. ამიტომ ამ გზით წასვლა გადავწყვიტე.
გუბერნატორმა მითხრა: “ამ გზაზე ზოგიერთი სადგური მოუწყობელია”.
ვუპასუხე: “ერთ ღამეს როგორმე გავუძლებ”.
როცა სახლში დავბრუნდი, ახუნდოვმა მომახსენა, რომ მისი
მაღალაღმატებულება მეფისნაცვლის ერთ მოხელეს ფრანგ მუსიე ველირს
ჩემი ნახვა სურდა. ვუთხარი: “მას ჩემი ნახვა უნდა, მე კი ის მინდა, რომ ამ
ვილაიეთის რაც შეიძლება მეტი წარმომადგენელი გავიცნო”.
ახუნდოვმა მუსიე ველირს [ჩემი თანხმობა] გადასცა და ისიც გვეწვია.
წარმოშობით ფრანგია და ყარაბაღელი ჰასან ბეგ აგალაროვის სიძეა.
გენერალ-მაიორის წოდება აქვს. თავაზიანი და მჭევრმეტყველი კაცია. მექას,
მედინას, ეჰრამისა 49 და ჰაჯის წესების შესახებ გამომკითხა. დაახლოებით
ნახევარი საათი ვისაუბრეთ და წავიდა.
მერე მოვიდა მირზა მოჰამად ალი ბეგ ქაში, რომელიც კალიასკებს,
ტარანტასებს და სხვა [ტრანსპორტს] განკარგავს და მითხრა: “ხვალ ბარგი
მოამზადეთ,
რომ
ზეგ,
ღმერთის
წყალობით,
შეუფერხებლად
გაემგზავროთ”.
14 საფარი (11 მარტი), შაბათი:
მუსიე მალექ ლუარსაბ ბეგლაროვი მოვიდა და სადგურების განაწესი
მოიტანა. მერე ბაქოს გუბერნატორიც მობრძანდა. მათი წასვლის შემდეგ
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მეფის რუსეთში კონდუქტორი საინჟინრო სამმართველოში სამხედრო თანამდებობა

იყო.
ეჰრამს ორი მნიშვნელობა აქვს: 1. მექას მომლოცველის სამოსი; 2. მექას
მომლოცველის მიერ შარიათით აკრძალულ ქმედებებზე თავის შეკავება.
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მირზა ფათჰალი ახუნდოვი მოვიდა. საღამოს საპასუხო ვიზიტით წავედი
თბილისის [გუბერნიის] თავადაზნაურობის წინამძღოლ ანდრონიკოვთან.
სახლში დამხვდა და ჩემი მისვლა ძალიან გაუხარდა. მითხრა: “თქვენი
სალამი გადავეცი ორი ქალაქის თავადაზნაურთა წინამძღოლებს,
რომლებიც ამჟამად თბილისში იმყოფებიან. მაისში ყველანი შეიკრიბებიან
და თქვენს სალამს დანარჩენებსაც გადავცემ”. ვუპასუხე: “ჩემი სახელით
დაემშვიდობეთ და უთხარით, რომ მათი ვილაიეთიდან ძალიან კმაყოფილი
მივემგზავრები”. იქიდან სახლში წამოვედი. ქუჩაში მის აღმატებულება
პრინც ბაგრატიონ-მუხრანსკის შევხვდი და მოვიკითხე. მითხრა: “ხვალ
დასამშვიდობებლად გეახლებით”.
საღამოს მის აღმატებულება ორბელიანს ვესტუმრე. ძალიან თბილად
მიმიღო და მითხრა: “მაპატიეთ, მაგრამ დრო არ მქონდა, რომ ოფიციალური
ტანსაცმელი ჩამეცვა”. ვუპასუხე: “თქვენი ავადმყოფობის გამო ამ ჯერზე
ერთმანეთს ვერ შევხვდით, მაგრამ არ მინდოდა თბილისიდან თქვენ
უნახავად წავსულიყავი”. მითხრა: “არ ვიცი, მადლობა როგორ
გადაგიხადოთ”.
მექას,
არაფატის 50
მოსახლეობის
და
მენას 51
მსხვერპლშეწირვის ამბები გამომკითხა და დაწვრილებით მოვუყევი. თქვა:
“ჭეშმარიტად, თუ ღმერთს უნდა ემსახურო, იქ უნდა წახვიდე”. გაოცებული
მეკითხებოდა: “145 000 მომლოცველი, მართლაც რომ საოცრებაა და ამდენი
ხალხი იმ ხრიოკ ადგილებში რას ჭამს?”. ძალიან ხალისიანი და
სიცოცხლით სავსე მოხუცი იყო. პრინც მუხრანსკის მსგავსად, ჯერაც არ იყო
დაოჯახებული. იქიდან ახუნდოვის თანხლებით სახლში წამოვედი.
დღეს გენერალურმა კონსულმა მირზა ასადოლაჰ ხანმა მომახსენა:
“პრუსიის კონსულმა საფრანგეთ-პრუსიის ომზე გამოთქმული თქვენი
ლექსი მოისმინა და ნაწყვეტები ფრანგულად თარგმნა, მაგრამ არ
გამოუვიდა და მე მთხოვა, რომ ვუთარგმნო”. მირზა ასადოლაჰ ხანმა
ფრანგული კარგად იცის და უეჭველია, რომ ამ საქმეს სხვებზე უკეთ
გაართმევს
თავს.
როგორც
გაირკვა,
კონსულმა
ეს
ლექსი
უფლისწულებისგან მოისმინა, რომლებიც მის უდიდებულესობა შაჰინშაჰს
ევროპაში ახლდნენ 52.
თბილისი - ბაქო
15 საფარი (12 მარტი), კვირა:
დილით მუშებითა და ბარგით დატვირთული ფურგონები გავაგზავნეთ.
ზაქათალის გუბერნატორი შელკოვნიკოვი, რომელსაც შაქის მოსახლეობა
ბეჰბუდ ბეგს ეძახის, მოვიდა და მითხრა: “რა სამწუხაროა, რომ თქვენი
მთა მექას რაიონში, სადაც პილიგრიმები ზუ ლ-ჰიჯას ცხრაში ჩერდებიან.
ადგილი მექას აღმოსავლეთით მთიანეთში, სადაც მექას მოსალოცად მიმავალი
პილიგრიმები ზუ ლ-ჰიჯას ათში მსხვერპლშეწირვას ასრულებენ.
52 ტექსტს დართული აქვს ფარჰად მირზას ლექსი (80 ბეითი), რომელიც არ ვთარგმნეთ,
რადგან არც საქართველოსთან აქვს რაიმე კავშირი და არც განსაკუთრებული მხატვრული
ღირსებებით გამოირჩევა.
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ჩამოსვლისთვის ზაქათალაში არ ვიქნები, რომ გემსახუროთ”. და დასძინა:
“თუ თბილისში ჩემს საქმეებს ორ დღეში დავასრულებ, საფოსტო
ოთხთვალით გავემგზავრები და იქ დაგხვდებით. და თუ ვერ მოვახერხე,
ჩემი თანაშემწე ფილანოვი მოგემსახურებათ”.
მისი წასვლის შემდეგ ბაქოს გუბერნატორი მოვიდა და მითხრა: “ჩემი
ცოლი ბოდიშს გიხდით, რომ ვერ გნახათ, მაგრამ ექიმი უფლებას არ
აძლევს, რომ სახლიდან გამოვიდეს”. მან არდებილის გუბერნატორი
გენერალი ჰასან ალი ხანი ძალიან აქო და თქვა: “მისი მუშაობით კმაყოფილი
ვარ. სამი წელია ბაქოში ვმსახურობ და ამ ხნის განმავლობაში ერთი
უთანხმოება არ მოგვსვლია”. ვუთხარი: “ურმიის დიდგვაროვან აფშართა
წარმომადგენელია”. მისი წარმომავლობა არ იცოდა. ვუთხარი: “თქვენს
კმაყოფილებას მის უდიდებულესობა შაჰინშაჰს მოვახსენებ”. მიპასუხა: “ამ
სიკეთეს თუ იზამთ, დიდად დამავალებთ”.
მერე ლუარსაბ ბეგლაროვი, გენერალი ბაგრატიონ-მუხრანსკი და
ახუნდოვი მოვიდნენ. მათ ვუთხარი: “გთხოვთ, მის მაღალაღმატებულება
მეფისნაცვალს ჩემი მოკითხვა გადასცეთ. დრო რომ მქონოდა, ირანული
წესისამებრ დავემშვიდობებოდი”. მითხრეს: “მისი მაღალაღმატებულება
თქვენთან შეხვედრით უაღრესად კმაყოფილია. თქვენს მოკითხვას
აუცილებლად გადავცემთ”.
ისინი წავიდნენ, ბაქოს გუბერნატორი კი გასაცილებლად დარჩა. მან
ქვევით ჩამაცილა, კალიასკაში ჩამსვა, დამემშვიდობა და წავიდა.
5 საათზე თბილისიდან გავემგზავრეთ. ქალაქის ბეგლარბეგმა ანუ
პოლიცმაისტერმა
პოლკოვნიკმა
ბილიკმა
წერილი
გამომიგზავნა:
“მინდოდა,
ქალაქის
მოსახლეობის
სახელით
პირადად
დაგმშვიდობებოდით, მაგრამ მისმა მაღალაღმატებულება მეფისნაცვალმა
გამომიძახა და გვიან განვთავისუფლდი. თუ ჯერ არ გამგზავრებულხართ,
ახლა გეახლებით”. შევუთვალე: “ჩემთვის თქვენი თავაზიანობა და
ყურადღებაც საკმარისია. თქვენი წერილი კი მობრძანების ტოლფასია”.
თბილისის ქვედა უბანში პატარა რკინის ხიდზე გადავედით და მერე
კიდევ ერთი რკინის ხიდი გავიარეთ. გენერალურმა კონსულმა მირზა
ასადოლაჰ ხანმა, ლუარსაბ ბეგლაროვმა, მირზა მოჰამად ალი ბეგმა და
ირანელმა ვაჭრებმა ქალაქიდან ერთ ვერსზე გაგვაცილეს, დაგვემშვიდობნენ
და უკან გაბრუნდნენ.
ორი ფოსტის სადგური გავიარეთ, მაგრამ მოუწყობელი იყო და
გადავწყვიტეთ, რომ სოფელ კოლონიაში 53 გავჩერებულიყავით. ამ სოფლის
დაახლოებით ორი მესამედი გერმანელია, ერთი მესამედი კი ქართველები
არიან. გერმანელები აქ 55 წლის წინ დასახლდნენ. კოლონია დიდი
სოფელია და მასში მშვენიერი ბაღებია. როცა გერმანელები აქ მოვიდნენ,
იგულისხმება გერმანელების დასახლება - “გერმანული კოლონია”. თბილისში და მის
შემოგარენში რამდენიმე ასეთი კოლონია იყო: თბილისში თბილისის კოლონია და
ალექსანდერსდორფი, სართიჭალაში მარიენფელდი, სართიჭალის სიახლოვეს
პეტერსდორფი (იხ. გ. მანჯგალაძე, გერმანელი კოლონისტები ამიერკავკასიაში, თბილისი,
1974; თ. კვირკველია, ვლ. ქურთიშვილი, “გერმანელთა დასახლება თბილისში”,
ლიტერატურა და ხელოვნება, 1995, №1-6, 14-34).
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ქართველებს მსახურებად დაუდგნენ და მათ მიწებს ამუშავებდნენ. მაგრამ
სულ ცოტა ხანში, თავიანთი მოხერხებულობისა და ერთობის წყალობით,
ქართველების ქონება და ბაღები შეიძინეს და ახლა ისინი ბატონები და
მემამულეები არიან, ქართველები კი გლეხებად გადაიქცნენ.
სიტყვა “კოლონია” წარმოდგება ფრანგული სიტყვიდან “კოლონ”, რაც
სვეტს ნიშნავს. რადგან აქ ჩამოსული ხალხი საერთო [რწმენის] სვეტის
გარშემო გაერთიანებულ ჯგუფს წარმოადგენს, ამიტომ მათ დასახლებას
კოლონია ეწოდა. კოლონიელი ევროპაში მრავლად არის. ბევრი მათგანი კი
ამერიკაში წავიდა და იქ დასახლდა 54.
ორხევისა და ვაზიანის ფოსტის სადგურებს ერთმანეთისგან ჰყოფს
პატარა მდინარე, რომელიც ზაფხულობით შრება. სოფელ კოლონიას
გვერდზე მდინარე ყავარი 55 ჩამოუდის.
დღეს ჩვენ აღმოსავლეთისაკენ მივემართებით. ირგვლივ Yყველგან
ნაყოფიერი მიწებია. მზის ჩასვლას სამი საათი აკლდა, ერთ დასახლებაში
რომ მივედით. კაზაკები ფოსტის სადგურებში იცვლებოდნენ. მე კარგი
სახლი დამახვედრეს, მსახურები კი სხვაგან დააბინავეს.
სოფელ კოლონიის ჩრდილოეთით შვიდ ვერსში დგას მუხროვანის ციხესიმაგრე, სადაც რუსების სამხედრო გარნიზონი და დიდძალი იარაღია.
მუხროვანის ახლოს ერთი სოფელია, მუღანლო, რომელშიც შიიტები
ცხოვრობენ. როცა გაიგეს, რომ წმინდა ადგილების მოსალოცად ვიყავით,
სოფლის უხუცესები ჩვენ სანახავად მოვიდნენ.
სოფელ კოლონიაში ვნახეთ წყლის ჭა, რომელსაც 6-7 ზარ‘ი სიგრძის
თოკი სჭირდებოდა. მაინცდამაინც მიმზიდველი არ იყო.
16 საფარი (13 მარტი), ორშაბათი:
კოლონიიდან სამ საათზე გავემგზავრეთ. ფოსტის სადგური სართიჭალა
კეთილმოწყობილი სოფელია. აქ 70 კომლი ცხოვრობს. ყველანი მალაკნები
არიან. მთელ გზაზე ხრეში ყრია, რადგან წელს სიღნაღამდე გზატკეცილს
აშენებენ. გზა, რომელზეც დღეს მივდივართ, ლამაზი და სწორია.
მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი აღმართ-დაღმართია, აქაური მიწები კარგად
არის დამუშავებული. სართიჭალასა და მუღანლოს შორის მდინარე ყავარზე
გადებულ ხის ხიდზე გადავედით. მუღანლოში სულ მუსლიმები
ცხოვრობენ.
ნუკრიანის ფოსტის სადგური აშენებულია დიდი სოფლის სიახლოვეს,
რომელშიც 400-500 კომლი ცხოვრობს და ყველა მათგანი ქართველია.
საქართველოში ჩამოსული გერმანელების დიდ ნაწილს ე. წ. “სეპარატისტების”
რელიგიური სექტის წარმომადგენლები შეადგენდნენ. ეს სექტა სხვებისგან უკიდურესი
რადიკალურობით გამოირჩეოდა და სამშობლოში დევნას განიცდიდა, რის გამოც ბევრი
სექტანტი გერმანიიდან გადასახლდა. “კოლონიელებში” ავტორი სექტის მიმდევრებს
გულისხმობს. სიტყვა “კოლონიას” მართლაც აქვს კავშირი ლათინურ columna -სთან
(“სვეტი”), მაგრამ, ცხადია, არა იმიტომ, რომ კოლონიებს ერთი რწმენით გაერთიანებული
ხალხი აარსებდა.
55 იგივე მდინარე იორი.
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სოფელი მთის წვერზე მდებარეობს. აქ ცივი წყალი და სუსხიანი კლიმატია.
ნუკრიანიდან ქალაქ სიღნაღამდე 3 ვერსია. სიღნაღი მთების ქვაბულშია
მოქცეული და თურქულად პირქუშ ადგილს ნიშნავს. ძველი დროიდან
ქალაქი ორი მხრიდან გალავნითა და კოშკით არის შემოზღუდული და
თავის სახელს ამართლებს. აქ, ძირითადად, სომხები ცხოვრობენ და
ხუთასიოდე ქართული კომლი თუ იქნება. სომხები და ქართველები
ერთმანეთზე არასოდეს ქორწინდებიან.
ნუკრიანიდან სიღნაღამდე დასახლებები და ბაღები ერთმანეთს ებმის.
ძალიან კარგი ადგილია. ძველ წიგნებში ნახსენები სახელგანთქმული
კახეთი - ხა-ს ქესრა დაერთვის - სწორედ ეს სიღნაღია. საყოველთაოდ
ცნობილი კახური შავი ღვინოც აქედან არის და ის მთელ ვილაიეთში
გააქვთ.
სიღნაღის ვილაიეთი და ქალაქი სიღნაღი თბილისის აღმოსავლეთით,
ორი მთის ქვაბულში მდებარეობს. სახლები ერთმანეთთან მიჯრით არის
მიწყობილი. დაღესტნის თოვლიანი მთები, რომლებიც ცასა და
ვარსკვლავებს
სწვდება,
სიღნაღს
ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან
და
აღმოსავლეთიდან აკრავს. სიღნაღიდან დაღესტნის მთის კალთებამდე
დაახლოებით 60 ვერსია და შუაში ფართო მინდორია გაშლილი.
პოლკოვნიკები თავიანთ სოფლებში და კაზაკები ფოსტის სადგურებში
იცვლებოდნენ. ჩვენმა მეგზურმა თურქული კარგად არ იცოდა, ამიტომ
პოლკოვნიკების სახელები (აქ სახელი, გვარი და ლაყაბი ერთმანეთშია
არეული) ვერ ჩავიწერეთ. ყველა მათგანს საკუთარი მამული და
ქვეშევრდომები ჰყავდა.
17 საფარი (14 მარტი), სამშაბათი:
ორ საათზე სიღნაღიდან მშვიდობიანად გავემგზავრეთ და გეზი
ჩრდილოეთისკენ ავიღეთ. ცოტა ხანში მთის წვერზე აშენებულ ძველ ციხედარბაზში მივედით. გზა ისეთი მიხვეულ-მოხვეული იყო, რომ კალიასკები
და ოთხთვალები ძლივს მიდიოდნენ. სოფელ ვაქირამდე, რომელიც მთის
ძირში მდებარეობს, 10 ვერსია. იქიდან კიდევ 8 ვერსი გავიარეთ და
შევედით
ფოსტის სადგურ ასანურისწყალში, საიდანაც ჯერ
აღმოსავლეთისკენ და მერე ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ ვიარეთ. 7 ვერსის
შემდეგ მივადექით მდინარე ყანეყს, რომელსაც ქართულად ალაზანი ჰქვია,
და მასზე აშენებულ ხიდზე გადავედით. კარგი ხიდია და მისი რკინის
ბურჯები მდინარეში დგას. მდინარის მერე გზა სულ ტყეში მიდის. აქ
უზარმაზარი ხეები და უამრავი იაა, რომელსაც ფიალკას ეძახიან. ტყეში
ბევრი ხოხობი და დურაჯია.
ფოსტის სადგურ ჭიაურში ვისადილეთ. სადგურიდან ოთხი ვერსის
გავლის შემდეგ ჩვენი გზა ორ მთას შორის მოექცა. მთა და ველი
დაბურული ტყით იყო დაფარული. კიდევ ოთხი ვერსი გავიარეთ და
მივედით ახლადაშენებულ სოფელში, რომელსაც მიხაილოვკა ერქვა. აქ
დაახლოებით 500 სახლია. სოფლის ახლოს მოედინება მდინარე, რომელიც
სათავეს დაღესტნის მთებში იღებს. მიხაილოვკამდე დაღესტნის მთის

რასიათის მიმართულებით მივდიოდით, მიხაილოვკის მერე კი
დაახლოებით 5 ვერსი აღმოსავლეთისკენ ვიარეთ და დაღესტნის მთები
მარცხნივ დარჩა. გზიდან ამ მთამდე ერთ ვერსიც არ იქნება, ზოგან კი უფრო
ნაკლებიც.
ლაგოდეხი დიდი დასახლებაა, რომელიც 25 წლის წინ აშენდა. მას
გვერდზე ჩამოუდის მდინარე, რომელიც სათავეს დაღესტნის მთებში იღებს
და ძალიან კარგი წყალი აქვს. ლაგოდეხში 1000 სამხედროა. ფოსტის
სადგურს ქალაქის სახელის შესაბამისად ლაგოდეხსკაიას ეძახიან. “ესკაია”
ქართულად მიმართებას აღნიშნავს.
მზის ჩასვლას სამი საათი აკლდა, როცა ლაგოდეხში შევედით და
დავბინავდით გუბერნატორის სახლში, რომელიც რამდენიმე ოთახისგან
შედგებოდა. შესასვლელთან სამხედროების რაზმი დოლის ცემითა და
მუსიკით შეგვეგება. იქვე სამოქალაქო და სამხედრო დიდმოხელეები
იდგნენ. კალიასკიდან რომ გადმოვედი, პირველ რიგში სამხედროებთან
მივედი და ოფიცრები და პოლკის უფროსები მოვიკითხე. ერთმა მუსლიმმა
ოფიცერმა მალექ მორადოვმა, რომელიც ნახჭევანიდან იყო, თურქული
იცოდა. მისალმების მერე შენობაში შევედით.
ლაგოდეხს ყველა მხრიდან დაღესტნის მთები აკრავს და ამიტომ მის
დაცვაზე ძალიან ზრუნავენ. წინა იმპერატორმა ათასობით სალდათი
გასწირა, რომ შამახათის ტყე დაეკავებინა. “და ვინც მახვილი აიღო, თავად
განიგმირა მახვილით”. აქაურობის კომენდანტი მალექ აშლამიდოვია.
ლაგოდეხი სიღნაღის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს.
18 საფარი (15 მარტი), ოთხშაბათი:
დღეს პირველი დღეა ჯალალის [კალენდრის] ნამატი ხამსესი 56,
რომელსაც სპარსელები “მოპარულ ხუთეულს” ეძახიან.
2 საათზე, ანუ ევროპული დროით 8 საათზე ლაგოდეხიდან
გავემგზავრეთ. 4 ვერსის გავლის შემდეგ მივადექით მდინარე მაზამის,
რომელიც დაღესტნიდან მოდის. ეს მდინარე სიღნაღის ვილაიეთისა და
თბილისის გუბერნიის საზღვარია. აქ ჩვენ ზაქათალის გუბერნატორის
შელკოვნიკოვის თანაშემწე ფილანოვი და სოფლის მამასახლისი
დაგვხვდნენ, ჩვენი გამცილებლები კი დაგვემშვიდობნენ და უკან
გაბრუნდნენ.

ხუთი დღე, რომელსაც ჯალალის მზის კალენდრის წელიწადის ბოლო თვეს
ამატებენ.
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რეზა ალი დივანბეგი
რეზა ალი დივანბეგი ქურთისთანი დაიბადა 1892 ან 1893 წელს
ქურთისტანელი დიდგვაროვნის და წარჩინებული მოხელის მირზა ჰოსეინ
დივანბეგის ოჯახში. დიპლომატიური სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ, მან
საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიწყო მუშაობა. იყო მეჯლისის V, VI და VII
მოწვევის დეპუტატი. 1916 წელს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰთაშემ ასსალთანე ესფანდიარიმ რეზა ალი კავკასიაში გააგზავნა. მოგზაურობა მას ძალიან
რთულ პერიოდში მოუწია. უკანა გზაზე ის საქართველოსაც ეწვია და გარკვეული
ხანი თბილისში დაჰყო. მისი მემუარული თხზულება “მოგზაურობა პირველი
მსოფლიო ომის დროს” ამ მოგზაურობის ჩანაწერებს წარმოადგენს. როგორც
ტექსტიდან ჩანს, ავტორს ის გაცილებით უფრო გვიან, სავარაუდოდ 1940-იან
წლებში გადაუმუშავებია - მასში გვხვდება ეპიზოდები, რომლებიც ომისშემდგომ
პერიოდს ეხება. სხვა ირანელი მოგზაურებისგან განსხვავებით, რეზა ალი
დივანბეგი ზუსტ თარიღებს არ ასახელებს და მოგზაურობის ქრონოლოგიური
ჩარჩოების დადგენაში, ძირითადად, წიგნში აღწერილი ცნობილი ისტორიული
მოვლენები გვეხმარება. თბილისში ის იმყოფებოდა 1918 წლის აგვისტოში ან
სექტემბრის პირველ ნახევარში, რადგან აზერბაიჯანის ხელისუფლების ორგანოდ
ასახელებს “კასპიის ზღვის მმართველობას”, რაც უნდა გულისხმობდეს
ცენტროკასპიის დიქტატურას, რომელიც აზერბაიჯანს მართავდა 1918 წლის
პირველი აგვისტოდან 15 სექტემბრამდე. რეზა ალი დივანბეგი დაკვირვებული და
მიუკერძოებელი მთხრობელია. მისი მოგზაურობის წიგნი თუმცა ინფორმაციული
თვალსაზრისით არსებით სიახლეს არ შეიცავს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა,
როგორც თვითმხილველის უშუალო შთაბეჭდილებები. ის ცოცხლად გვიჩვენებს
თბილისის ცხოვრებას საქართველოს ახალი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე
დრამატულ პერიოდში.

ბიბლიოგრაფია
ტექსტები

Safar-e mohājerat dar nokhostīn jang-e jahānī, negāresh-e Rezā ‘Alī Dīvān Bīgī, Tehran, 1972.
Khāterāt-e Dīvān Bīgī (Az sālhā-ye 1275 tā 1317 qamarī), be kūshesh-e Īraj Afshār va Rasūl

Daryāgasht, Tehran, 1382/2003.
ლიტერატურა

11.
73.

Īraj Afshār, “Moqaddame”, wignSi: Khāterāt-e Dīvān Bīgī (Az sālhā-ye 1275 tā 1317 qamarī), 3B.G. Fragner, Persische Memoirenliteratur als Quelle zur neueren Geschichte Irans,

მოგზაურობა პირველი მსოფლიო ომის დროს
(1916-1918)
სახიფათო გარემო

(1918)
იმ დროს კავკასიის სხვადასხვა რეგიონში ასეთი პოლიტიკური და
სოციალური ვითარება იყო:
რუსეთში რევოლუციის დაწყებისა და ბოლშევიკებსა და გერმანიას
შორის ზავის დადების შემდეგ ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი
ხალხი აჯანყდა. მათმა წარმომადგენლებმა თბილისში სახალხო საბჭო და
ამიერკავკასიის
დამოუკიდებელი
ფედერაციული
რესპუბლიკა
ჩამოაყალიბეს. მიუხედავად ბრესტ-ლიტოვსკის ხელშეკრულებისა ყარსის
ვილაიეთის გადაცემის შესახებ, მისი წევრები თურქეთში არ წავიდნენ. მათ
უნდოდათ, კავკასიის საზღვრები ოსმალეთის აგრესიისგან დაეცვათ, მაგრამ
ამ სამი ხალხის წინამძღოლების უთანხმოებისა და აზერბაიჯანელებისა და
სომხების დაპირისპირების შედეგად ეს კავშირი მალევე დაიშალა და
თითოეულმა დამოუკიდებელი მმართველობა გამოაცხადა.
ქართველები გერმანელებს დაუკავშირდნენ და გერმანიის მთავრობამ
თბილისში სამხედრო რაზმი ჩააყენა, რითიც საქართველოში შედარებით
წესრიგი დამყარდა.
აზერბაიჯანელმა რევოლუციონერებმა მას შემდეგ, რაც ბაქო დაკარგეს,
ქალაქი განჯა ე. წ. კავკასიის აზერბაიჯანის ცენტრად გამოაცხადეს და
ოსმალეთის მთავრობას დახმარება სთხოვეს. თურქული რაზმი ნური ფაშას
მეთაურობით მათ დასახმარებლად თავრიზი-ჯულფას გზიდან შემოვიდა.
ამასობაში, სომხების წინამძღოლმა, რომელიც დამოუკიდებლად
იბრძოდა, დაშნაკების თავგანწირვის მიუხედავად ძალაუფლება დაკარგა.
ოსმალებმა სომხეთის დასავლეთი ნაწილი მიიერთეს და მოწინააღმდეგეს
მოსთხოვეს, აღმოსავლეთი სომხეთიც აზერბაიჯანისათვის გადაეცა.
ქალაქი ბაქო ნავთობის დიდი მარაგის გამო როგორც კავკასიის, ისე სხვა
სახელმწიფოებისა და ხალხების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა და
გამუდმებით ხელიდან ხელში გადადიოდა. მოსკოველ რევოლუციონერებს
არ უნდოდათ, რომ ბაქო ხელიდან გაეშვათ, ამიტომ ათასგვარი
მაქინაციებით იქ კომუნისტური მმართველობა დაამყარეს. რამდენიმე
ათასი შეიარაღებული სომეხი, რომელიც მეფის რუსეთის ჯარში
მსახურობდა და სომხეთში ვერ მიდიოდა, შეაგულიანეს, რომ ბაქოში
წასულიყვნენ და იქ გამაგრებულიყვნენ, სათავეში კი ერთ-ერთი სომეხი
ლიდერი სტეფანე შაუმიანი ჩაუყენეს.
ამ კაცმა, რომელიც ლენინის ძმადნაფიცი იყო, ბაქოს ბოლშევიკური
მთავრობა ჩამოაყალიბა, შაქი და შირვანი დაიმორჩილა და ოცდაათ ათასზე
მეტი მუსლიმი მოსახლეობა გაწყვიტა. ამ ნაბიჯით შაუმიანსა და მის
მიმდევრებს უნდოდათ, რომ რეგიონში სომეხი მოსახლეობის პოზიციები
გაემაგრებინათ.
ამასობაში გერმანელებმა ბაქოს ხელში ჩასაგდებად მოსკოველ
ლიდერებთან ფარული შეთანხმება დადეს, რომ შაუმიანის დასახმარებლად
ასტრახანის მხრიდან ძალებს გაგზავნიდნენ, რათა ის ოსმალეთის
თავდასხმისგან დაეცვათ, თუნდაც ამ საქციელით თურქეთის მოკავშირეებს
დაპირისპირებოდნენ.

მაგრამ სწორედ ამ დროს ბაქოს რევოლუციონერებმა (მენშევიკებმა) ანუ
სოციალისტებმა
სისხლისმსმელ
ბოლშევიკებთან
[ბრძოლაში}
უპირატესობას მიაღწიეს, გადატრიალება მოაწყვეს და ენზელის პორტში
მდგარ ინგლისელ ჯარისკაცებს დახმარება სთხოვეს, რათა მათ
გერმანელებისა და ოსმალების ბაქოში შესვლა არ დაეშვათ. ამჯერად
შაუმიანსა და მის მეგობრებს მოუწიათ ბაქოდან გაქცევა და ქალაქში ე. წ.
“კასპიის ზღვის მმართველობა” დამყარდა, რომელსაც ინგლისი
მფარველობდა.
მე სწორედ ამ არეულობის დროს ჩავედი თბილისში და ჰოტელ
“ორიანტში” გავჩერდი. გარეგნულად ძალიან კარგი სასტუმრო იყო. 24
საათის უჭმელი ვიყავი, ამიტომ მსახურს ვკითხე, რესტორანი ჰქონდათ თუ
არა და პირველ სართულზე მიმასწავლა.
ხელ-პირი დავიბანე და ქვევით ჩავედი. დიდი და კეთილმოწყობილი
რესტორანი სრულიად ცარიელი იყო. მაგიდას მივუჯექი და დაველოდე,
მაგრამ ყურადღება არავინ მომაქცია. ერთ კუთხეში ხის პატარა ჯიხურში
შავებში
ჩაცმული
ქალი
რვეულსა
და
საბუღალტრო
წიგნაკს
ჩაჰკირკიტებდა. მივუბრუნდი და რუსულად ორი სიტყვა ვუთხარი:
“სადილი არა გაქვთ (აბედ ნეტ)?” გაკვირვებულმა მიპასუხა: “ნაშუადღევს 4
საათზე იქნება”.
გაირკვა, რომ აქ ასეთი წესი იყო. როცა დაინახა, რომ ახალი მოსული
ვიყავი და აქაური წესები არ ვიცოდი, დამპირდა, რომ შესაძლოა მანამდეც
მოემზადებინათ. ერბო-კვერცხი (ომლეტი) მოვითხოვე. ოფიციანტს
დაუძახა და შეუკვეთა. ომლეტის მომზადება ოთხ საათამდე გაგრძელდა.
ამასობაში საშინლად მომწყურდა და გარსონს ვთხოვე, რომ ერთი ჭიქა
წყალი მაინც მოეტანა. მან ისეთი გაბრაზებით შემომხედა, რომ მადა
დამეკარგა. მიზეზს ვერ მივხვდი.
მერე იმ უგემურ საჭმელში 10000 ქართული მანეთი მომთხოვეს. მე
ამდენი ფული არ მქონდა. ბუღალტერი ქალის მითითებით 2000 ცარსკი
მანეთი გადავიხადე, რაც იმ დროს ირანულ ფულზე დაახლოებით 20
თუმანი იყო (მეფის რუსეთის უგარანტიო ბანკნოტის ფასი და
კრედიტუნარიანობა
გაცილებით
მაღალი
იყო,
ვიდრე
ახალი
რესპუბლიკების ახლადგამოშვებული ბანკნოტების ფასი).
ისე, როგორც სხვაგან არის მიღებული, ოფიციანტს გასამრჯელოდ 100
მანეთი ქაღალდის ფული მივეცი. გაბრაზდა და მაგიდაზე დააგდო.
ვიფიქრე, ეცოტავა-მეთქი და კიდევ ერთი ასმანეთიანი დავუმატე. კინაღამ
თავში ჩამარტყა.
ისევ ის ბუღალტერი ქალი დამეხმარა და ამიხსნა, რომ რადგან
თბილისში სოციალისტური მმართველობა იყო, ოფიციანტისთვის
ძველებურად გარსონის დაძახება აღარ შეიძლებოდა, ამხანაგი (თავარეშ)
უნდა გეწოდებინა. თანაც, თურმე, ოფიციანტის გასამრჯელო ანგარიშში
შედიოდა და მისთვის ზედმეტი თანხის მიცემა შეურაცხმყოფელი იყო...
აქ მინდა სხვა საკითხს შევეხო: პირველ მსოფლიო ომამდე კავკასიაში
და, განსაკუთრებით, ბაქოში 200-300 ათასზე მეტი (მათი რაოდენობა

სეზონურად
იცვლებოდა)
ირანის
ქვეშევრდომი,
ძირითადად,
აზერბაიჯანის და გილანის მცხოვრები იყო. ისინი ვაჭრობასა და
ხელოსნობას ეწეოდნენ. კავკასიელები მათ და, საერთოდ, ირანის მთელ
მოსახლეობას როგორც თანამემამულეებს, ისე ექცეოდნენ.
ირანელი მუშები ძველმოდურები და შრომისმოყვარეები იყვნენ და კარგ
გასამრჯელოს იღებდნენ, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ბაქოს ნავთობის
საბადოებზე მუშაობდა. ქალაქებსა და დაბებში ირანელი ხელოსანიც
ძალიან ფასობდა და ისინიც კარგად ცხოვრობდნენ. მათ უმრავლესობას
ორზე მეტი საამქრო ჰქონდა და შეძლებულად ითვლებოდა. ამიტომ ირანის
ხელისუფლებამ
თავის
ქვეშევრდომებზე
ზედამხედველობის
განსახორციელებლად კავკასიის ზოგიერთ ქალაქში საკონსულო გახსნა.
თბილისის მთავარ კონსულს, რომელსაც გენერალურ კონსულს ეძახდნენ,
ყველა მათგანი ემორჩილებოდა.
კონსულებს
კარგი
შემოსავალი
ჰქონდათ.
ისინი
ირანის
ქვეშევრდომებისგან პასპორტის (ასე ეძახიან ამ რეგიონში თეზქერეს),
ვიზის, მარკების და ა.შ. გაცემაში უზარმაზარ გადასახადს იღებდნენ.
ადმინისტრაციული დანახარჯებისა და ხელფასების თანხის გამოკლებით
მთელი ფული თეირანში საგარეო საქმეთა სამინისტროში იგზავნებოდა.
ამგვარად, იმ დროს თბილისში ირანის გენერალურ კონსულს
განსაკუთრებული ძალაუფლება და ავტორიტეტი ჰქონდა. ამიტომ უცხო
ქვეყანაში მოხვედრილმა გადავწყვიტე, მიუხედავად იმისა, რომ არ
ვიცნობდი, პირველ რიგში ის მომენახულებინა, რათა მისგან ახალი ამბები
გამეგო. ჰოტელის შვეიცარმა დროშკა მოიყვანა და მეეტლეს ირანის
საკონსულოს მისამართი უთხრა.
გავიარეთ ხალხით სავსე ქუჩები, სადაც შიგადაშიგ ელექტროტრამვაიც
დადიოდა და მეეტლემ ერთი მაღალი შენობის წინ ჩამომსვა. ჩემი
ყურადღება მიიპყრო ახოვანმა, მხარბეჭიანმა, გრძელწვერა შვეიცარმა,
რომელსაც ძველი რუსული ტრადიციით კაზაკის ტანსაცმელი ეცვა.
ვუთხარი:
- გენერალური კონსულის ნახვა მინდა.
- არ ბრძანდება.
- მისი მოადგილე?
- აჰმად ხან ამინ დარბარზე ამბობ? კანცელარიაშია.
ამ კაცს ვიცნობდი. ჩემზე წინ სწავლობდა დიპლომატიურ სკოლაში,
რომლის დამთავრებისთანავე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თბილისის
საკონსულოს თანამშრომლად დანიშნა. მასთან და მის კოლეგა ყოლამრეზა
ნურზადთან შეხვედრამ ძალიან გამახარა, მაგრამ მათ ჩემი დანახვა
გაუკვირდათ, რადგან არ იცოდნენ ამ შუა რევოლუციაში თბილისში საიდან
და რისთვის ჩამოვედი.
მათი თქმით, იმ დროს თბილისში ირანის გენერალური კონსული ალი
მოჰამად ხან შარიფ ად-დოულე იყო, რომელიც მიუხედავად თეირანთან
გაწყვეტილი ურთიერთობებისა, ირანის მოქალაქეებზე ზრუნვას ამ
არეულობაშიც ახერხებდა. საქართველოს წინა მეფისნაცვლის ჩინოვნიკებიც
კი, რომელთა სიცოცხლეს და ქონებას მღელვარების დროს საფრთხე

ემუქრებოდა, თავს ირანის საკონსულოს აფარებდნენ. მისი ნებართვით,
რამდენიმე გავლენიან პირს თავისი სახლის კარზე ირანის დროშა ეკიდა,
რათა რევოლუციონერების თავდასხმის საფრთხე აერიდებინა.
ამის გამო შარიფ ად-დოულე თბილისში ისეთი პოპულარობით
სარგებლობდა, რომ მას საქართველოს სახელმწიფო მოხელეებიც კი
ანგარიშს უწევდნენ.
მაგრამ საკონსულოს ერთი თანამშრომელი, სახელად აბდ ალ-ჰოსეინ
ხანი, რომელიც სამუშაო სტაჟის გარეშე, საგარეო საქმეთა მინისტრის
ბრძანებით საპასპორტო ხაზინის უფროსად იყო დანიშნული, თავისი
მდგომარეობით სარგებლობდა. მან ცოლად მოიყვანა ერევნელი
არისტოკრატი ქალიშვილი, ქორწილის ხარჯები სახელმწიფო ქონებიდან
დაფარა, ქალაქში თავისთვის მდიდრული ბინა შეიძინა, ქალაქგარეთ კი
კავკასიის წინა მეფისნაცვლის დიდი მთავარი ნიკოლოზის სააგარაკე
სასახლე გასართობ ადგილად მოაწყო. აბდ ალ-ჰოსეინ ხანმა ქართველი
განდევნილი ბატონიშვილები თავის გარშემო შემოიკრიბა და ყოველ ღამე
გრანდიოზულ ქეიფებსა და ყომარის თამაშს მართავდა, რაც ხშირად
აყალმაყალსა და თოფის სროლაში გადაიზრდებოდა ხოლმე.
ეს აღვირახსნილი ხაზინადარი თეირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის
მფარველობით სარგებლობდა, სახელმწიფო ფულს თავად განკარგავდა და
საკონსულოში რასაც უნდოდა, იმას აკეთებდა. მისი უკანონო ქმედებები
საქართველოს სოციალისტური მთავრობის კომისრების პროტესტს იწვევდა
და ირანის კონსულის რეპუტაციას ზიანს აყენებდა.
გარდა ზემოთ ჩამოთვლილისა, უწესრიგობისა და რევოლუციის კვალი
დღედაღამ თბილისის ყველა კუთხეში ჩანდა. სახალხო ანუ წითელი
გვარდიის ჯარისკაცები, რომლებიც რესპუბლიკის მთავრობის კანონების
დამცველები და შემსრულებლები უნდა ყოფილიყვნენ, ხშირად თვითონ
არღვევდნენ კანონს და საოცარ საქმეებს ჩადიოდნენ, ანუ წესრიგს არც
ცნობდნენ და არც იცავდნენ.
მაგალითად, ერთხელ სატელეფონო პუნქტის კომისარმა საკონსულოს
უფროსს შეატყობინა, რომ სახალხო გვარდიის ჯარისკაცებისა და
რევოლუციის მოწინააღმდეგე ახალგაზრდების შეჯახებას ერთი ირანელი
სტუდენტი ემსხვერპლა და სთხოვა, ვინმე გაეგზავნათ, რომ მისთვის გვამი
გადაეცათ.
აჰმად ამინ დარბარი შემთხვევის ადგილზე წავიდა და დაბრუნებულმა
რაც ნახა, გვიამბო: “ხალხით სავსე ქუჩაში მოკლულები მაჩვენეს და
მითხრეს, რომ ჩემი თანამემამულე მეპოვა. მოკლულების საშინელი იერის,
გახრწნის სუნისა და სისხლის ნიაღვრისგან კანკალი დამაწყებინა. კომისრის
მოხელეები გვამებს ატრიალებდნენ. უცებ თვალი მოვკარი ბერლინში ჩვენი
საელჩოს
ატაშეს.
ვიყვირე,
ეს
ახალგაზრდა
ირანის
საელჩოს
თანამშრომელია-მეთქი. ამ არამზადებმა კი მხრები გულგრილად აიჩეჩეს”.
როგორც გაირკვა, იმ უბედური ახალგაზრდისა და მისი მეგობრების
დანაშაული იმაში მდგომარეობდა, რომ ღამით მთვრალებმა საპატრულო
რაზმის თანამშრომლებს ჩაუარეს და გაეხუმრნენ. წითელი გვარდიის

ჯარისკაცებმა მათ სროლა დაუწყეს (რუსულენოვანი რევოლუციონერების
გამოთქმით, სამასუდი მოუწყვეს) ანუ თვითონ გაასამართლეს და დასაჯეს.
მოკლული ირანელი (მისი სახელი დამავიწყდა) ადრე თბილისში
სწავლობდა, ახლა კი აქ გავლით იყო და ბერლინში გამგზავრებას ელოდა...
თბილისის საზოგადოების დასახასიათებლად კიდევ რამდენიმე
ინციდენტს აღვწერ:
ერთხელ, რამდენიმე საათი თბილისელი მუსლიმების უბანში (შეითანბაზარში) გავისეირნე და იქიდან ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე გავედი.
მინდოდა, ელექტროტრამვაიში ავსულიყავი. გაჩერებაზე უამრავი ხალხი
შეკრებილიყო და ტრამვაის ელოდა. მათში ერთი წითელი გვარდიის
ჯარისკაციც ერია. როცა ვაგონი ჩამოდგა, ყველანი კარებს მიცვივდნენ, რომ
შიგნით შესულიყვნენ. ამ ჩოჩქოლში ჩემ თვალწინ ერთ მოხუც კაცს თავში
მძიმე კომბალი მოხვდა. საწყალმა დაიყვირა და თავ-პირგასისხლიანებული
მიწაზე დაეცა! ხალხი აქეთ-იქით მიმოიფანტა.
თურმე, ეს უძლური მოხუცი ტრამვაიში ასვლის დროს შემთხვევით იმ
პოლიციელს დაეჯახა, რის გამოც ამ უკანასკნელმა იარაღის კონდახი ისე
ჩასცხო თავში, რომ წააქცია!
მეორე შემთხვევა: ერთ დღეს ერთმა კაცმა, დაუდ ხან გორჯიმ, რომელიც
ქართველი ბატონიშვილების (კნიაზების) ნათესავი იყო და ირანსა და
ირანელებს დიდ პატივს სცემდა, შარიფ ად-დოულე, ამინ დარბარი და მე
მიხეილის ქუჩაზე თავის სახლში სადილად დაგვპატიჟა. მან თავისი ორი
ლამაზი ქალიშვილიდან ერთი ოფიცერზე გაათხოვა და ახლა უფროსი
ქალიშვილის საქორწილო ზეიმის საბაბით უნდოდა უმცროსი ჩემთვის
გაეცნო.
სტუმრად წავედით საკონსულოს უფროსის მანქანით, რომელზეც
ირანის დროშა იყო აღმართული. ახალმა სიძემ და ქალბატონებმა არა
მარტო ჩვენ მიგვიღეს ღირსეულად, არამედ უნიფორმაში გამოწყობილ
მძღოლსაც
ერთ-ერთ
ოთახში
საჭმელ-სასმელი
მიართვეს
და
გაუმასპინძლდნენ.
იმ დიდებულ ოჯახში რამდენიმე საათი სასიამოვნო საუბარში
გავატარეთ და წასასვლელად მოვემზადეთ. ოჯახის პატრონმა და მისმა
სიძემ ქუჩამდე გამოგვაცილეს. დავინახეთ, რომ ჩვენს მანქანასთან სახალხო
გვარდიის სამი მთვრალი თანამშრომელი იდგა და მანქანაში ჩაჯდომას
ლამობდა. ვკითხეთ, რა უნდოდათ. გვითხრეს: “მანქანას და შოფერს სამიოთხი საათი ქუჩაში რატომ ალოდინებთ?”
თურმე, გადასასვლელზე ტრანსპორტის გაჩერება აკრძალული არ იყო,
მაგრამ მათ მძღოლი შეეცოდათ, რომელიც რამდენიმე საათი ქუჩაში
დავაყენეთ.
შარიფ ად-დოულემ რუსულად უთხრა: “ეს მანქანა ირანის საკონსულოს
უფროსს ეკუთვნის, ხოლო რაც შეეხება მძღოლს, ამ სახლში ისიც იყო
დაპატიჟებული”.
შარიანმა გვარდიელებმა უპასუხეს: “მიუხედავად ამისა, სოციალისტურ
სახელმწიფოში კაპიტალისტური ქცევა და ქედმაღლობა დაუშვებელია.
წავიდეთ და ამ გაუგებრობის მიზეზი კომისრის თანაშემწეს აუხსენით”.

დაუდ ხანმა მათ უთხრა: “გენერალური კონსულის დაკავება არ
შეიძლება”. (შარიფ ად-დოულეს ქუდზე ყოველთვის ლომის და მზის გერბი
ეკეთა) მაგრამ მისი ნათქვამი არაფრად ჩააგდეს.
შარიფ ად-დოულე გაბრაზდა და მძღოლს უბრძანა, მანქანა დაექოქა და
წასულიყო. გვარდიელებმა იარაღი მოგვიშვირეს!
ბატონი სიძე, რომელსაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში
კაპიტნის ჩინი ჰქონდა, შუაში ჩადგა. მუშტის დარტყმით მოიშორეს,
მანქანას შეახტნენ და ძალით წაგვიყვანეს კომისარიატში.
როცა იქაურმა უფროსებმა ინციდენტის შესახებ შეიტყვეს, აბეზარი
გვარდიელები უფრო მნიშვნელოვან დავალებაზე გააგზავნეს, რომ
ჩვენთვის თავი დაენებებინათ. აშკარად, მათი კომისრებსაც ეშინოდათ...
ამასობაში, მიუხედავად სოციალისტური წყობილებისა, მდიდარი
ბურჟუების დროსტარებისთვის თბილისში უამრავი კლუბი და გასართობი
დაწესებულება მუშაობს.
ერთ საღამოს აჰმად ამინ დარბარმა მითხრა: “მინდა, სადილად
დაგპატიჟოთ ერთ რესტორანში, რომლის ბადალიც თბილისში არ არის”. მან
შარიფ ად-დოულე, ნურზადი და მე წაგვიყვანა ოპერის შენობის უკან ერთ
ლამაზ ბაღში, სადაც ხეების ჩრდილში ჩამწკრივებულ მაგიდებთან
ბურჟუაზია შეკრებილიყო და ქეიფობდა.
ფერადი ნათურებით განათებულ ბაღში გულშიჩამწვდომი სასიამოვნო
მუსიკა ჟღერდა. გრძელ კაბებში გამოწყობილი ლამაზი მოკრძალებული
ქალები სტუმრებს მხიარულად ემსახურებოდნენ, თუმცა აშკარად
ეტყობოდათ, რომ ეს მათი პროფესია არ იყო.
იმ რესტორნის მეპატრონეები მეფის რუსეთის არისტოკრატების,
მინისტრების და გენერლების ოჯახებიდან გამოსული ქალები იყვნენ. მათ
რევოლუციის დროს ყველაფერი დაკარგეს, მოსკოვსა და პეტერბურგში
ცხოვრება ვეღარ შეძლეს და თავიანთი სიცოცხლის გადასარჩენად დიდი
გაჭირვებით ჩამოაღწიეს თბილისში, სადაც ეს კაფე-რესტორანი გახსნეს,
რომ როგორმე თავი ერჩინათ.
მოულოდნელად, დავინახე გერმანიის ელჩი გრაფი ფონ შულენბურგი 1,
რომელიც საქართველოს რესპუბლიკის დაარსების შემდეგ აქ ერთ
სამხედრო რაზმთან ერთად ჩამოსულიყო. აჰმად ხანმა მითხრა, რომ ის ამ
გაჭირვებულ ემიგრანტ ქალებს მფარველობდა.
გრაფი შულენბურგი ომის დამთავრების შემდეგ თეირანში გერმანიის
სრულუფლებიან წარმომადგენლად დაინიშნა და რამდენიმე წელი ირანში
გაატარა. იქ ის დაუახლოვდა ერთ ცნობილ რუს მხატვარს მაკს 2, რომელიც
რუსეთიდან იყო გამოქცეული. მაკმა ბოლშევიკურ რევოლუციაში
ყველაფერი, თავისი ერთადერთი ლამაზი ცოლიც კი დაკარგა და რუსეთის

ვერნერ ფონ დერ შულენბურგი (1875-1944) იყო გერმანელი დიპლომატი, გერმანიის
ელჩი ირანსა და რუსეთში.
2 მაკი არის რუსი ფერმწერისა და კარიკატურისტის პაველ ივანოვის (1891-1967)
ფსევდონიმი. 1920-30 წლებში ის ირანში ცხოვრობდა და შაჰის კარის მხატვარი იყო. მას
ეკუთვნის რეზა შაჰის დიდი პორტრეტი, რომელიც გოლესთანის სასახლეში ეკიდა.
1

ჩრდილოეთიდან ხორასნის გავლით ფეხით ჩავიდა თეირანში, სადაც რაღაც
პერიოდი ცხოვრობდა.
ერთ დღეს გრაფმა შულენბურგმა წარსული გაიხსენა და მე და მაკს
გვიამბო: “როცა კომუნისტებმა თბილისი აიღეს, ის უბედური ქალები,
რომლებიც კაფე-რესტორანში მუშაობდნენ, ისევ გაიქცნენ და სადღაც
გაუჩინარდნენ...”
შარიფ ად-დოულე თავისი ქვეყნის ნამდვილი პატრიოტი გახლდათ და
საქმეშიც წესიერებითა და ენერგიულობით გამოირჩეოდა. გარდა ამისა, ის
ძალიან თავაზიანი კაცი იყო და ყველას ალერსიანად ექცეოდა. მას ადრე არ
ვიცნობდი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყველაფერს აკეთებდა, რომ კარგი
დრო გამეტარებინა. შემომთავაზა, რომ ომის დამთავრებამდე და ირანის
გზის გახსნამდე თბილისში დავრჩენილიყავი, მაგრამ მე ჩემს ოჯახზე
ვღელავდი. ხმები მომდიოდა, რომ ირანს მოუსავლიანობა, შიმშილი,
სიძვირე და გრიპის ვირუსი დაატყდა თავს და ხალხი საშინელ გაჭირვებაში
იყო ჩავარდნილი. ამიტომ ყველანაირად ვცდილობდი, რაც შეიძლებოდა
ჩქარა გავმგზავრებულიყავი თეირანში.

მირზა აბუ’ლ-ჰასან ხან შირაზი ილჩი
და მისი მოგზაურობის წიგნი
მირზა აბუ’ლ-ჰასან ხან შირაზი, ცნობილი ლაყაბით „ილჩი“ („საჰიბი ილჩი“), დაიბადა
1776 წელს შირაზში. ის ნადირ შაჰის მდივნის მირზა მოჰამად ალის მეორე ვაჟი იყო.
ახალგაზრდობიდანვე ბობოქარი ცხოვრება ჰქონდა. ჯერ იყო და, ნადირ შაჰის ბრძანებით,
მამამისი კოცონზე უნდა დაეწვათ, მაგრამ დასჯის წინა ღამეს შაჰის მკვლელობამ მოჰამად
ალი სიკვდილს, მისი ოჯახი კი აწიოკებას გადაარჩინა. სამეფო კარის რისხვა მეორედ უკვე
სიმამრის - ფათჰალი შაჰის პირველი მინისტრის ჰაჯი ებრაჰიმის გამო დაატყდა თავს.
როცა შაჰმა ჰაჯი ებრაჰიმი თანამდებობიდან გაათავისუფლა და ციხეში ჩასვა, მის
ახლობელთაგან ზოგი დაატყვევეს, ზოგი მოკლეს, ზოგს თვალები დასთხარეს,
დანარჩენები კი ქვეყნიდან გააძევეს. აბუ’ლ-ჰასანი, რომელიც იმ დროს შუშთარის
გუბერნატორი იყო, დაიჭირეს და თეირანში ჩაიყვანეს. შაჰს მისი მოკვლა უნდოდა, მაგრამ
სახელმწიფო მოხელეების თხოვნით შეიწყალა. შეშინებული აბუ’ლ-ჰასანი თეირანში აღარ
გაჩერდა, ჯერ მექას მოსალოცად გაემგზავრა, მერე კი ინდოეთში წავიდა და გარკვეული
ხანი კალკუტაში, ჰეიდარაბადსა და ბომბეიში ცხოვრობდა. შაჰის მიერ გაგზავნილმა
დაბრუნების ბრძანებამ მას ბომბეიში ჩაუსწრო და იძულებული გახდა, ირანში ჩასულიყო.
თავდაპირველად შირაზში დასახლდა და შირაზის გენერალ-გუბერნატორის ჰოსეინ ალი
მირზას ესაულის თანამდებობა დაიკავა. პირველი მინისტრის ჰაჯი მოჰამად ჰოსეინ ხან
ამინ ად-დოულეს დახმარებით ის თანდათან დააწინაურეს და 1809 წელს ინგლისში
ირანის ელჩად დანიშნეს. ინგლისში აბუ’ლ-ჰასანი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა:
მას ხატავდნენ ცნობილი მხატვრები, მასზე წერდნენ ლონდონის გაზეთები და
„ლონდონის მაღალი საზოგადოების ნებიერად“ (`darling of London high society~)
მოიხსენიებდნენ. იგი ჯეიმს მორიერის თხზულების „ჰაჯი ბაბა ისფაჰანელის
თავგადასავლების“ გმირის - ექსცენტრული სპარსელი ელჩის მირზა ფირუზის
პროტოტიპი გახდა 1. 1809-1810 წლებში აბუ’ლ-ჰასანის ინგლისში მოგზაურობა და
თავგადასავლებით აღსავსე უკანა გზა (კურსიდან აცდენის გამო გემი ბრაზილიისა და
ინდოეთის გავლით ჩავიდა ირანში და გზაში თექვსმეტი თვე დაჰყო) აღწერილია ილჩის
მოგზაურობის პირველ წიგნში „ჰეირათ-ნამე“ („საოცრებათა წიგნი“).
ლონდონიდან დაბრუნებულ აბუ’ლ-ჰასანს ფათჰალი შაჰის კარზე დიდი პატივით
დახვდნენ. აქედან იწყება მისი თავბრუდამხვევი დიპლომატიური კარიერა. 1813 წელს მან
მონაწილეობა მიიღო გოლესთანის საზავო ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონიალში.
1814 წელს ხელშეკრულებით უკმაყოფილო ირანის ხელისუფლებამ ზავის პირობების
გადასასინჯად პეტერბურგში რუსეთის იმპერატორის კარზე გააგზავნა მისია, რომელსაც
აბუ’ლ-ჰასანი ჩაუდგა სათავეში. რუსეთში მან ორი წელი დაჰყო და როგორც გზაში, ისე
რუსეთის სამეფო კარზე ბევრი წინააღმდეგობის გადალახვა მოუწია.
1817 წელს საჰიბი ილჩი ფათჰალი შაჰმა დიპლომატიური მისიით გააგზავნა
ინგლისში, საფრანგეთსა და ავსტრიაში. 1820 წელს იგი თეირანში დაბრუნდა და 1823
წელს ირანის ისტორიაში პირველ საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. ეს თანამდებობა
მას 11 წელი ეკავა. 1834 წელს ფათჰალი შაჰის გარდაცვალებასთან, მოჰამად შაჰის
გამეფებასა და, განსაკუთრებით, მასთან დაპირისპირებული მირზა აბუ’ლ-ყასემ ყაიემ
მაყამის პირველ მინისტრად დანიშვნასთან დაკავშირებით აბუ’ლ-ჰასანმა თანამდებობა
დატოვა და სამეფო კარზე მხოლოდ მაშინ დაბრუნდა, როცა პირველ მინისტრად ჰაჯი
მირზა აყასი დანიშნეს. იგი ჯერ იშიქაყასიბაშის (მთავარი ცერემონმაისტერის)
A. Vanzan, “Mirza Abu’l-Hasan Khan Shirazi Ilchi’s Safar-nama ba Rusiya: The Persians Amongst the
Russians”, Society and Culture in Qajar Iran: Studies in Honor of Hafez Farmayan, ed. by Elton L. Daniel,
Costa Mesa, CA, 2002, 350.
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მოვალეობას ასრულებდა, ხოლო 1838 წელს ხელმეორედ დაინიშნა საგარეო საქმეთა
მინისტრად და გარდაცვალებამდე ეს თანამდებობა ეკავა. აბუ’ლ-ჰასან ხან შირაზი ილჩი
გარდაიცვალა თეირანში 1846 წელს.
წიგნი, რომლის პირველი ნაწილის თარგმანიც ქვემოთ არის მოტანილი, საჰიბი ილჩის
რუსეთის იმპერიაში მოგზაურობის დეტალურ ანგარიშს წარმოადგენს. მისი ავტორი
ილჩის მდივანი და თანამგზავრი მირზა მოჰამად ჰადი ალავი შირაზია. თხზულება სადა,
მარტივი ენით არის დაწერილი და კარგად იკითხება. მასში ერთმანეთშია
გადახლართული ჰადი ალავისა და საჰიბი ილჩის ურთიერთსაწინააღმდეგო და ხშირად
ურთიერთგამომრიცხავი შეხედულებები და მსჯელობა სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის,
რუსეთის პოლიტიკაზე კავკასიაში, დასავლურ ცივილიზაციაზე და, განსაკუთრებით,
ქალის ადგილზე საზოგადოებაში, ამიტომ თხზულების ორმაგ ავტორობაზე შეიძლება
ვილაპარაკოთ. „მოგზაურობის წიგნი“ პირობითად ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ნაწილი
(თხზულების დაახლოებით ერთი მესამედი) თეირანიდან თბილისამდე მოგზაურობისა
და აქ გატარებული რვა თვის შთაბეჭდილებებს ასახავს და XIX საუკუნის დასაწყისის
საქართველოს და, განსაკუთრებით, თბილისის ცოცხალ სურათს იძლევა.
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Mīrzā Abū’l-Hasan Khān Shīrāzī Īlchī, Heyrat-nāme: Safar-nāme-ye Abū’l-Hasan Khān Shīrāzī
Īlchī be Landan, be kūshesh-e Hasan Morselvand, Tehran, 1364/1986.
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მირზა აბუ’ლ-ჰასან ხან შირაზი ილჩის
რუსეთში მოგზაურობის წიგნი
(1814)
თავი II
თბილისის ქვეყანაში შესვლა და მოულოდნელი შემთხვევები
დღეს, 1229 წლის შაბანის თვის ათში (1814 წლის 28 ივლისს), ხუთშაბათს რვა
ფარსანგის 2 გავლის შემდეგ მივუახლოვდით ჰამამლოს, საიდანაც რუსი ხალხის
მიერ დაპყრობილი თბილისის ქვეყანა 3 იწყება. ერევნიდან ჰამამლომდე გზაზე
სულ მდინარეები, აყვავებული მინდვრები და ბაღებია. ჰამამლოდან მდინარე
ბამბაკამდეც 4 იმდენი ტყე, წყალი, მცენარე, გემრიელი წყარო და წარმტაცი ბაღია,
2
3

4

ფარსანგი/ფარსახი - სიგრძის ერთეული = 6 კმ.
თბილისის ქვეყანაში თბილისის გუბერნია იგულისხმება.

ბამბაკი ისტორიული სამხრეთ საქართველოს ერთ-ერთი მხარეა, რომელიც მდინარე დებედას
სათავის მთიან ხეობას მოიცავს. სავარაუდოდ, ავტორი მდინარე ბამბაკში სწორედ დებედას
გულისხმობს.
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რომ ვერ მოთვლი. აქ მთა და ბარი მწვანეშია ჩაფლული და ყვავილები და რეჰანი
ერთმანეთში გადახლართულა. დასახლებიდან ორ-სამ ფარსანგში გენერალ
ბასანავიჩის ძმა კნიაზ 5 ზიხანი და კნიაზ მაიორი ოფიცერთა მრავალრიცხოვან
ას ცხენოსანთან ერთად დაგვხვდნენ და თავიანთი
ჯგუფთან და ყარას6
წესისამებრ მოგვესალმნენ. რამდენიმე ნაბიჯში გზაზე ხუთასამდე სალდათი,
რამდენიმე ოფიცერი, არტილერისტი და ქვემეხი იდგა. ცოტაც რომ გავიარეთ,
ბასანავიჩის თანაშემწე და ყარაქილისას გამგებელი შეფ 7 ლაბდილი, ამ ქალაქის
დარუღა 8, დიდებულები და უხუცესები შეგვეგებნენ და დიდი პატივით მიგვიღეს.
კიდევ რამდენიმე ნაბიჯში დაგვხვდა რუსული ჯარის სარდალი ყაფლან ოღლი
ლიდნაია, რომელიც შარშან აყა ავალანის ციხესიმაგრეში მსახურობდა. მას იოსიფ
ანდრეიჩი და რუსი დიდგვაროვნები ახლდნენ. ისინი თავიანთი წესისამებრ
მოგვესალმნენ და ჩვენდამი დიდი პატივისცემა გამოხატეს. ყველანი ცხენებიდან
ჩამოხდნენ და საჰიბი ილჩის კარავში ეახლნენ. აქ მათ ჩაითა და ტკბილეულობით
გაუმასპინძლდნენ. რუსი დიდებულების წასვლის შემდეგ საჰიბი ილჩის
ბრძანებით ჰამამლოს მოსახლეობისგან სურსათი ძალიან მაღალ ფასად შევიძინეთ
და ბევრი ფული დავხარჯეთ.
ასი რუსი სალდათი კარვის შესასვლელთან საგუშაგოზე დააყენეს. ისინი
დილამდე კარვის გარშემო დადიოდნენ და გვდარაჯობდნენ. პარასკევ ღამეს მისი
უდიდებულესობა ვალიაჰდის 9 კარისკაცი ისმაილ ბეგი, რომელიც ამ
მოგზაურობაში თან გვახლდა, თავრიზში დაბრუნდა და მის ბრწყინვალება ყაიემ
მაყამთან 10, მის თანმხლებ პირებთან და სხვა კალმის ხალხთან 11 წერილები წაიღო.
დილით ჰამამლოდან წამოვედით და სამი მეჰმანდარის 12, ცხენოსანი კაზაკების
და სალდათების თანხლებით დარბაზისკენ გავემართეთ.
1229 წლის 13 11 შაბანი (29 ივლისი), პარასკევი:
ორი ფარსანგის გავლის შემდეგ დარბაზში შევედით. ერთ მინდორში, სადაც
მშვენიერი ჰაერი იყო, კარავი გავშალეთ და დავბანაკდით. გუშაგები და
სალდათები
გუშინდელივით
სადარაჯოზე
დადგნენ.
ციხესიმაგრის
მცხოვრებთაგან სურსათი ვიყიდეთ: 1 მანი ქერი 400 დინარი, 1 სული ცხვარი 7000
დინარი, 1 მანი კარაქი 4000 დინარი და 1 ქათამი 1000 დინარი ღირდა. დარბაზში
აქაც და შემდგომაც ბარბარიზმები, როგორც სტილური თავისებურება, შეგნებულად
შენარჩუნდა და ისინი იტალიკით არის გამოყოფილი.
6 იგივე ყარაქილისა, ქალაქი დღევანდელი ბოლნისის რაიონში, რომელსაც ავტორი ხან სრული
სახელით მოიხსენიებს, ხანაც შემოკლებით - ყარა‘ (Qარა‘) ან ყარა (Qარა).
7 სავარაუდოდ, ფრანგული სიტყვიდან shef, რაც უფროსს ნიშნავს.
8 დარუღა სამოხელეო ტერმინია და პოლიციის უფროსს, იგივე პოლიცმაისტერს ნიშნავს.
9ვალიაჰდი, ზოგადად, სამეფო ტახტის მემკვიდრე-უფლისწულის ტიტულია. აქ იგულისხმება
ფათჰალი შაჰის ვაჟი აბას მირზა, რომელიც ირანის აზერბაიჯანის გენერალ-გუბერნატორი იყო.
10იგულისხმება მოჰამად შაჰის დიდი ვეზირი ანუ პრემიერ-მინისტრი მირზა აბუ’ლ-ყასემი.
11ტერმინი „კალმის ხალხი“ (სპარსული “აჰლ-ე ყალამ”/“შახს-ე ყალამ") აერთიანებს მწერლებს,
გადამწერებს, კანცელარიის თანამშრომლებს, ჩინოვნიკებს ანუ მათ, ვისაც კალამთან და წერასთან
აქვს საქმე.
12მეჰმანდარი სამოხელეო ტერმინია და აღნიშნავს მესტუმრეს, ოფიციალურ პირს, რომელსაც
სახელმწიფოს ოფიციალური სტუმრების მიღება და მასპინძლობა ევალება.
13 ტექსტში შეცდომით 1329 წერია.
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მისი ბრწყინვალება ჰოსეინ ხან სარდარ-ე ერევანის 14 იშიქაყასი 15 ჯაფარ ხანი და
ჩუფან-ქარას რამდენიმე მოსახლე, რომლებიც მისი ბრწყინვალების ბრძანებით თან
გვახლდნენ, გაუშვეს და ისინი ერევანში დაბრუნდნენ. საჰიბის მითითებით,
ჯაფარ ხანს, შეთანხმებისამებრ, არაბული წაბლა ცხენი და ათი თუმანი ნაღდი
ფული მისცეს. მისი უდიდებულესობა ვალიაჰდის ჩალვადარი 16 ალი ბეგიც,
რომელიც თავრიზიდან ცხენებს გამოჰყვა, უკან გაბრუნდა. ტახტრევნიანმა ვირმა,
რომელიც გამორჩეულ პატივში ჰყავდათ, მოულოდნელად წელი დაიზიანა და
დაკოჭლდა. იმ საღამოს ყარაქილისას მფლობელი შეფ ლაბდილი დიდებულების
თანხლებით გვესტუმრა. მათ კარავში ჩაი და ტკბილეულობა მიირთვეს, მერე
გარეთ გავიდნენ, ძველი გუშაგები და სალდათები ახლებით შეცვალეს და
თავისთვისაც ჩვენ ახლოს გააშლევინეს კარავი. მოგვიანებით რუსი დამკვრელები
და მომღერლები მოვიდნენ და თავიანთი მელოდიები შეასრულეს. საჰიბი ილჩის
ბრძანებით მათ ცოტა ფული მისცეს, რის შემდეგაც ისინი სახლებში წავიდნენ.
12 შაბანი (30 ივლისი), შაბათი:
დილით დარბაზიდან გავემგზავრეთ. შეფმა გზის დიდ ნაწილზე გაგვაცილა.
ათას რამეს გვიყვებოდა. მათ შორის, გვიამბო: “როცა რუსები სალაშქროდ მიდიან
და შვილები არ ჰყავთ, უკან დაბრუნებულებს, როგორც წესი, სამი, ოთხი, ხუთი
შვილი?!17 ხვდებათ. კითხვაზე, ეს ბავშვები საიდანო, მათი ცოლები პასუხობენ:
ამა და ამ ღამეს სიზმარში ვნახეთ, რომ ერთად ვიწექით. იმ ღამის შემდეგ
დავფეხმძიმდით და ეს ბავშვი გვეყოლა. ასეთი სიზმარი კიდევ რამდენჯერმე
განმეორდა და ყოველ ჯერზე თითო ბავშვი გვიჩნდებოდაო. ქმრები მათ ისე
ენდობიან, რომ უჯერებენ, იმ ბავშვებს საკუთარ შვილებად თვლიან და ასეთი
ქცევა მათში უხამსობად არ ითვლება” 18. მე შეფის მონაყოლისგან გაოგნებული
ვიყავი, საჰიბი ილჩიმ კი ბრძანა, რომ ევროპაში და რუსეთში ასეთი შემთხვევები
ხშირია და არ უკვირს. მოკლედ, შეფმა ბევრი ასეთი ისტორია გვიამბო, მერე
ბოდიში მოიხადა და უკან გაბრუნდა. ჩვენ კი კაზაკების, კნიაზების და
მეჰმანდარების თანხლებით ბუზაბდალი და მდინარე ლორი გავიარეთ და ლორის
შემოგარენს 19 მივადექით.
ჰოსეინ ხან სარდარ-ე ერევანი (1742/43-1829/30) - ერევნის ბეგლარბეგი.
იშიქაყასი სამოხელეო ტერმინია და ცერემონმაისტერს, ადრინდელ მანდატურს აღნიშნავს.
16 ჩალვადარი - იგივე ფორეიტორი ანუ მხედარი, რომელიც ერთ უზანგში შებმულ ცხენებს
მიუძღვება და პირველ ცხენზე ზის.
17 პუნქტუაცია ავტორისეულია.
18 აღსანიშნავია, რომ ანალოგიურ ისტორიას ჰყვება ალ. პუშკინიც თავის „სამგზავრო
ჩანაწერებში“: სამწლიანი ლაშქრობიდან სახლში დაბრუნებული კაზაკი ჯარისკაცი იგებს, რომ მის
არყოფნაში მის ცოლს ბავშვი გაუჩენია. ის ფილოსოფიური სიმშვიდით ხვდება ახალ ამბავს
(„უცოდველი არც მე ვარო“) და მეგობრების კითხვაზე, ბავშვს რას უპირებო, პასუხობს, რომ
საკუთარივით გაზრდის. რაც შეეხება ცოლს, ჯარისკაცი ამ საკითხს პრაქტიკულად უდგება: თუ
ზამთრისთვის თივა მოიმარაგა, ვაპატიებ და თუ არა, ვცემ. ჯარისკაცების საუბრებიდან ირკვევა,
რომ ასეთი ფაქტები მეფის რუსეთის ჯარში ხშირი იყო (А.С. Пушкин, “Отрывок из путевых заметок,
не вошедший в «Путешествие в Арзрум»”, Полное собрание сочинений, т. 6, Ленинград, 1978, 509510).
19 ლორი/ლორე - შუა საუკუნეების ისტორიული მხარე და ციხე-ქალაქი ტაშირში (ახლანდელი
სომხეთის ტერიტორიაზე, ქ. სტეფანავანის ახლოს).
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დარბაზიდან ლორიმდე ხუთი ფარსანგია. თავიდან, დაახლოებით ერთი
ფარსანგი, გზაზე ბევრი ოღროჩოღრო, ქვა-ღორღი და წყალია. მერე ორი-სამი
ფარსანგი ხან ზევით მიდიხარ და ხან ქვევით ეშვები და ამ აღმართ-დაღმართებს
ბოლო არ უჩანს. შემდეგ, დაახლოებით ერთი ფარსანგი, ვაკეა. არემარე სულ
ამწვანებული და აყვავებული იყო. ისეთი ჯიშის მცენარეები და ფერადი
ყვავილები ვნახეთ, რომლებსაც ირანში ვერ ნახავ. გზაზე და ღრანტეებში
უთვალავი ხე იზრდებოდა. უმრავლესობა 50-60 ზარ‘ი 20 სიმაღლის და 2-3 ზარ‘ი
სისქის იყო, მაგრამ ნაყოფი არ ესხა. მდინარე ლორი ქვის ლოდებით შემოჯარულ
ღრმა ხევში მიედინება. მისი სიგანე 200 ზარ‘ამდეა, ხოლო სიღრმე მიწიდან წყლის
ზედაპირამდე 1000 ზარ‘ს აღწევს. მდინარეზე ხის ხიდია აგებული და მასზე
გადადიან. ლორის წყალი ერევნის მდინარე ზანგას 21 წყალს ჰგავს და ძალიან
სასიამოვნო და გემრიელია. შუა გზაზე, იქ, სადაც მდინარის კალაპოტი ყველაზე
ღრმა და განიერია, ლორის ციხესიმაგრე დგას. ის სამი მხრიდან მდინარით არის
გარშემორტყმული, მეოთხე მხრიდან კი გადაჰყურებს მინდორს, რომელზეც
კედლები და ბურჯებია ამოყვანილი. ლორის ციხე ოსმალთა პერიოდშია აგებული.
აქაური მოსახლეობა, ძირითადად, სომხები და რუსებია, თუმცა ცოტა მუსლიმსაც
შეხვდები. გზაზე ერთი რუსი, სახელად ფარსადანი ლორის მამასახლისებისა და
დიდებულების თანხლებით დაგვხვდა და არსენ ბეგ არმანის სამფლობელომდე
მიგვაცილა. არსენ ბეგი რუსების მიერ ბორჩალოსა და დემირჩი-ჰასანლოს თემის
უფროსად არის დანიშნული და მთელი ამ მხარის ბატონ-პატრონია. ის ბორჩალოსა
და დემირჩი-ჰასანლოს მოლების, თავისი თანაშემწის, მდივნისა და ქალანთარის22
თანხლებით შეგვეგება და მოგვახსენა, რომ რუსეთის მთავარსარდლის
გამოგზავნილი იყო. გზაში ნაპოლეონთან ომში რუსების გამარჯვებასა და
ტრიუმფზე და ფრანგების დამარცხებაზე გვესაუბრა. ცოტა ხანში არსენ ბეგის
მამულში მივედით და ყველა მისთვის განკუთვნილ ადგილზე დაბინავდა.
საჰიბი ილჩი საკუთარ კარავში გაჩერდა, დიდებულებთან ერთად ისადილა და
დასასვენებლად განმარტოვდა.
რადგან სასაჩუქრე სპილოები თან გვახლდა, ხოლო იქაურებს სპილო ნანახი არ
ჰყავდათ, მათ სანახავად უამრავი ქართველი, სომეხი და რუსი ქალი შეიკრიბა.
მათი უმეტესობა თავშიშველი იყო, ნაწნავები აეკეცა, ევროპული ტანსაცმელი ეცვა
და გულ-მკერდი უჩანდა. ზოგიერთი ძალიან ლამაზი გახლდათ. ქალები
სპილოებს მუცლების ქვეშ უძვრებოდნენ იმ იმედით, რომ ეს მათ დაფეხმძიმებაში
დაეხმარებოდა. ყველაზე საოცარი კი ის იყო, რომ მათი კაცებიც ასევე იქცეოდნენ,
სპილოებს სასქესო ორგანოებზე ხელს ჰკიდებდნენ, სახესთან და თავთან
მიჰქონდათ და ამბობდნენ, ახლა კი ნამდვილად გვეყოლება ბავშვიო. უეჭველია,
იმ ღამეს იმ სოფელში ათასობით კაცსა და ქალს ბავშვის გაჩენის მიზნით
სქესობრივი კავშირი ჰქონდა. რუსი დიდებულების თანხლებით რამდენიმე
სახლში შევედით და მოსახლეობისგან სურსათი მაღალ ფასად შევიძინეთ.
ზარ‘ი - სიგრძის ერთეული = 104 სმ.
ზანგა მდ. რაზდანის ძველი სახელია. ტექსტში შეცდომით რანქა წერია. „ზანგა“ და „რანქა“
გრაფიკულად მსგავსად გამოისახება და განსხვავება მხოლოდ დიაკრიტიკულ ნიშნებშია, რაც
შეცდომის მიზეზი გახდა.
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ქალანთარი სამოხელეო ტერმინია და ქალაქის თავს, ქალაქის პოლიციის უფროსს აღნიშნავს.
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ერთ დღეს საჰიბი ილჩისთან ყარაქილისას მფლობელი შეფ ლაბდილი და
დიდებულები მობრძანდნენ და სასაუბროდ დასხდნენ. საუბარი ორივე ხალხის
ეტიკეტისა და წეს-ჩვეულებათა შესაბამისად წარიმართა. საჰიბი ილჩიმ აღნიშნა:
“ევროპელ ხალხებს შორის ეტიკეტს ყველაზე მეტად ინგლისელები იცავენ და მათ
ქვეყანაში ჩასულ ელჩებსა და სხვა [ოფიციალურ] პირებს გამორჩეულად კარგად
ხვდებიან”. რუს დიდებულებს მოერიდათ, რომ სათანადო პატივით არ
დაგვხვდნენ და სურსათი არ მოგვცეს და შეცბნენ. საჰიბი ილჩიმ მათ განუცხადა:
“ჩვენი კმაყოფილება იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენ სურსათს მოგვცემთ.
თქვენგან კი ვერაფერი მივიღეთ და რა გვექნა?” ძალიან შერცხვათ.
13 შაბანი (31 ივლისი), კვირა:
ხუთი ფარსანგის გავლის შემდეგ სოფელ ჩანახჩიში შევედით. გზაზე მდინარე
ახქერფი 23, მთები, თავშიშველას ტყე 24 და პირღებულის 25 შემოგარენი გავიარეთ.
ლორიდან ჩანახჩიმდე ბევრი ხე, დაბლობი, მაღლობი, ხევი, მთა და გორაკია. ამ
გზაზე ბორჩალოსა და დემირჩი-ჰასანლოს ოთხ-ხუთ ათასამდე კომლი ცხოვრობს.
ზოგიერთი მათგანი მკვიდრი მოსახლეა, ზოგი კი მომთაბარე ცხოვრებას ეწევა და
ცხვრებს, კამეჩებს და ძროხებს მწყემსავს. აშკარად ჩანდა, რომ აქაურები დიდძალი
ქონებისა და საქონლის პატრონები იყვნენ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი
ცხვარი და ძროხა ჰყავდათ, ერთი მისხალი რძე, მაწონი ან ყველიც კი არ
მოეპოვებოდათ, რაც ძალიან უცნაური იყო. მაგალითად, ირანში ერთ მოსახლესაც
ვერ ნახავ, სახლში დუღი 26, მაწონი, რძე და ყველი რომ არ ჰქონდეს. ამათ კი,
მიუხედავად ამდენი დოვლათისა, ზემოთ
ჩამოთვლილი პროდუქტებიდან
ვერაფერი ვუპოვეთ. ამ მხარეში ბალახიც კი არ იზრდება, ამიტომ რამდენიმე კაცი
წავიდა და ჩვენი სასაპალნე ცხოველებისთვის ბალახი სხვა ადგილებიდან
მოიტანა. სოფლის შესასვლელთან კნიაზ აფხაზოვი, რომელიც შარშან ირანში იყო
ჩამოსული და კაპიტანი პალიმავიჩი ოფიცრების, ცხენოსანი კაზაკების და ქვეითი
სალდათების თანხლებით დაგვხვდნენ და მასპინძლობის ეტიკეტის დაცვით
დიდი პატივით შეგვეგებნენ. ბორჩალოს თემის უფროსი არსენ ბეგი, ყარაქილისას
დარუღა და სხვა [ოფიციალური] პირები, რომლებმაც აქამდე გამოგვაცილეს,
სალდათებთან და გუშაგებთან ერთად საკუთარ სახლებში დაბრუნდნენ. ჩვენი
ახქერფი - მდინარე ბოლნისის რაიონში ლორი-ჩანახჩის გზაზე, ბოლნისისწყლის შენაკადი.
ტექსტში „არვადარ-ქერფი“-ს ხმარება ან ავტორის შეცდომაა, ან ადრე ამ მდინარეს ასე ერქვა.
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თავშიშველა - შუა ხრამის მთათა კვანძის ერთ-ერთი შტოქედი. აღსანიშნავია, რომ ავტორმა
ის ტოპონიმად არ გაიაზრა და თარგმნა, როგორც „შიშველი ტყე“, რამაც გამოიწვია ტექსტის
გამომცემლის მცდარი შენიშვნა: „შიშველი ტყე უნაყოფო და უფოთლო ტყეს ნიშნავს“ (Safar-nāme-ye
Mīrza Abū’l-Hasan Khan Shīrazī Īlchī be Rūsīye, 22).
25
სპარსულ ტექსტშია „აღიზბიუქი“ (თურქ. „დიდი, ფართო პირი“), რაც ქართულ ტოპონიმ
პირღებულის თურქული შესატყვისია. ტექსტის სქოლიოში მისი სპარსული სახელიც არის
მოყვანილი: დაჰანბოზორგ. პირღებული ადგილია თეთრიწყაროს სამხრეთ-დასავლეთით,
რომელიც XIII საუკუნის სამონასტრო კომპლექსით არის ცნობილი. კომპლექსის გარშემო
კლდეებში ბერების საცხოვრებელი გამოქვაბულები იყო, საიდანაც, სავარაუდოდ, მოდის ამ
ადგილის სახელიც.
23

26

დუღი - ადღვებილი წყალნარევი მაწვნისგან დამზადებული გამაგრილებელი სასმელია.
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მასპინძლობა და მფარველობა ამჯერად კნიაზ აფხაზოვმა 27 და მისმა
თანამგზავრებმა ითავეს. საჰიბი ილჩიმ ისინი საკუთარ კარავში დაპატიჟა და
გაუმასპინძლდა. შეხვედრა ოფიციალური ეტიკეტის შესაბამისად წარიმართა.
ახალი დაღამებული იყო, იქიდან რომ წამოვედით და სოფელ ალგეთისკენ
გავემართეთ.
14 შაბანი (1 აგვისტო), ორშაბათი:
შვიდი ფარსანგის გავლის შემდეგ აფხაზოვისა და სხვა პირების თანხლებით
ალგეთს მივუახლოვდით. გზა ტყეში მიდიოდა და ისეთი ვიწრო იყო, რომ გავლა
ჭირდა. ამ მიდამოებში უამრავი ხე, ნაკადული და მდინარეა, რომლებიც ცხენს
თოქალთომდე სწვდება. ტყე და მდინარეები გავიარეთ და ალგეთში შევედით.
არსენ ბეგი მოვიდა და თავისი სამსახური შემოგვთავაზა.
საჰიბი ილჩის მითითებით, ეტიკეტის თანახმად, მას ერთი ცალი ქუშანჯის 28
შალი, ერთი ყალამქარი 29 და ერთი ... 30 ვაჩუქეთ და აფხაზოვს შევუთანხმდით,
რომ თბილისამდე გაგვაცილებდა.
რადგან მეორე დღეს თბილისში უნდა შევსულიყავით, იმ საღამოს საჰიბი
ილჩის ბრძანებით სპილოები მორთეს, ტახტრევანი და სხვა აღკაზმულობა
დაადგეს და სასაჩუქრე ცხენებიც შეკაზმეს. ისინი მცველების თანხლებით ღამით
გაუშვეს, საჰიბი კი გამთენიისას გაემგზავრა. ალგეთიდან თბილისამდე ოთხი
ფარსანგია და სწორი გზა მიდის. აქა-იქ ნაკადულები და მდინარეები მოედინება,
მაგრამ არც ერთი ღრმა არ არის.
თავი მესამე
ქალაქ თბილისში შესვლა
15 შაბანი (2 აგვისტო), სამშაბათი:
ოთხი ფარსანგის გავლის შემდეგ თბილისს მივუახლოვდით. ქალაქიდან ორ
ფარსანგში მთავარსარდლის იშიქაყასიბაში 31 და რუსი გენერლები, წარჩინებული
მოხელეები და დიდგვაროვნები, რომელთა სახელების ჩამოთვლა შორს
წაგვიყვანდა, ორ-სამათასიან ქვეით და ცხენოსან რაზმთან ერთად დაგვხვდნენ.
ერთი ფერის ცხენზე ამხედრებული, ერთნაირ ტანსაცმელსა და იარაღში
გამოწყობილი მხედრები და, ასევე, ერთ ფორმაში ჩაცმული ქვეითი სალდათები
მწყობრში იდგნენ. ისინი საჰიბი ილჩის ოფიციალური ეტიკეტის დაცვით
შეეგებნენ. თბილისის მთავარსარდალმა ექვსცხენშებმული კარეტა და მეეტლეები
გენერალი ი.ნ. აფხაზოვი / აფხაზი (1784-1831) 1810 წლიდან კავკასიის გრენადერთა პოლკის
მეთაური, ხოლო 1829 წლიდან მუსლიმური პროვინციების (ყარაბაღის, ნუხის და შირვანის)
მმართველი იყო.
28 იგივე ქუშანგი - ქაშმირის შაჰრესთანის ერთ-ერთი სოფელი.
29 ყალამქარი - ხელით დაჩითული ნაჭერი, ძირითადად, ტილო, ჩითი ან აბრეშუმი.
30 სპარსული გამოცემის სქოლიოში აღნიშნულია, რომ ხელნაწერში აქ სიტყვა არ იკითხება.
31 იშიქაყასიბაში - სასახლის მთავარი ცერემონმაისტერი, ადმინისტრაციული აპარატის
ხელმძღვანელი, ადრინდელი მანდატურთუხუცესი.
27
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დაგვახვედრა. რადგან წვიმამ იკლო, [საჰიბი ილჩიმ] გზის ნაწილი კარეტით,
ნაწილი კი ცხენით გაიარა და თავის მხლებლებთან ერთად თბილისში შებრძანდა.
ქალაქის მისადგომებთან მთელი მოსახლეობა, დიდი და პატარა, ქალი და კაცი,
გამოსულიყო. მთავარსარდლის სასახლე ციხე-ქალაქის გარეთ, ზედ გზაზე იდგა,
ამიტომ მან ჩვენს შესახვედრად დიდგვაროვნები გამოგზავნა, თავად კი ჭიშკართან
შეგვეგება და საჰიბი ილჩი ძალიან გულთბილად და თავაზიანად სახლში ჩაის
დასალევად შეიპატიჟა.
საჰიბიმ ჭიშკართან გამოსულ მასპინძელს უარი ვეღარ უთხრა, მიპატიჟება
მიიღო და ცხენიდან ჩამოვიდა. როგორც წესია, სრულუფლებიანი ელჩის გამოჩენას
ქვემეხიდან 21 გასროლით შეხვდნენ. მთავარსარდალმა სტუმარი, ოფიციალური
ეტიკეტის შესაბამისად, დიდი პატივით მიიღო, ხელი მოჰკიდა, სახლში შეიყვანა
და თავის წინ დაისვა.
რადგან [მთავარსარდალს] სპილოების ნახვა ძალიან სურდა, საჰიბი ილჩიმ
მათი მოყვანა ბრძანა. სპილოების დათვალიერების შემდეგ მთავარსარდალი და
საჰიბი სასაუბროდ განმარტოვდნენ. მთელი რუსი დიდებულები ამ სახლში
შეკრებილიყვნენ. აყა ბეგ დერბენდი, რომელიც თბილისში წინა დღეს ინგლისის
ელჩს ჩამოჰყვა, საჰიბი ილჩის ეახლა. ამ შეხვედრაზე ის დილმაჯის მოვალეობას
ასრულებდა. ჩაის დროს მთავარსარდალმა მის უდიდებულესობა ირანის
შაჰინშაჰს წყალობისთვის დიდი მადლობა მოახსენა. ერთი საათის შემდეგ მან
კარეტა იხმო, საჰიბი ხელმარჯვნივ დაისვა, თვითონ მარცხენა მხარეს დაჯდა და
სტუმარი მისთვის განკუთვნილ სახლამდე მიაცილა.
მიუხედავად იმისა, რომ საჰიბი ილჩის კარავი უკვე დაედგათ და იქაურობა
მოეწესრიგებინათ, მთავარსარდლის დაჟინებული თხოვნით ის ამ სახლში
გაჩერდა და მისთვის მომზადებულ ოთახებში დაბინავდა. სასაუბროდ დასხდნენ.
მთავარსარდალმა
საჰიბი
ილჩის
თავისი
მეფის
კეთილგანწყობის
[დამადასტურებელი]
სასიხარულო
ამბავი
ამცნო
და
უთხრა,
მისი
უდიდებულესობის ბრძანებით, თქვენს ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ესა და ეს
[ღონისძიებები] არის დაგეგმილიო. მერე თავისი დიდგვაროვნებიდან ათ კაცს
ჩვენი მეჰმანდარობა დაავალა და საჰიბის განუცხადა, თქვენს ერთ-ერთ
მეჰმანდარად მეც მიგულეთო. სტუმრობის ოფიციალური ცერემონიალის
დასრულების შემდეგ მთავარსარდალი სახლში დაბრუნდა. მისი ბრძანებით,
საგუშაგო რაზმის სალდათები მოვიდნენ და სახლის გარშემო სადარაჯოზე
დადგნენ.
საჰიბი ილჩიმ ერთი საათი დაისვენა, მერე კი ირანის სახელმწიფოს თავკაცებს
წერილები მისწერა და თბილისში ჩვენი ჩამოსვლის ამბავი შეატყობინა.
მეორე დღეს მისი უდიდებულესობა ირანის ვალიაჰდის კარისკაცი ფულად
ბეგი, რომელიც თან გვახლდა, უკან გაუშვეს. რუსეთის მიერ საქართველოს
დაპყრობის შემდეგ თბილისში ღვინის სმა გავრცელდა და აქაურმა ქალებმა
უწინდელი უმანკოება და პატიოსნება დაივიწყეს. ამიტომ ზოგიერთმა ირანელმა,
რომელიც აქ ჩვენამდე ჩამოვიდა, აყა ბეგ დერბენდის ხელშეწყობით ბევრი
უმსგავსობა ჩაიდინა და ქვეყანა შეარცხვინა. იმის შიშით, რომ ჩვენს ერევნელ
მეგზურებსა და მსახურებს ეს ამბავი არ გაეგოთ და ეშმაკის ცდუნებას არ
აჰყოლოდნენ, საჰიბი ილჩიმ მათ ციხე-ქალაქის ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალა
და მეორე დღეს, მიუხედავად მათი პროტესტისა, ყველა ერევანში გაისტუმრა.
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იმ საღამოს მთავარსარდლისგან საჰიბი ილჩისთან აყა ბეგ დერბენდი და ორი
დიდგვაროვანი მოვიდნენ, რათა მეორე დღისთვის დანიშნული წვეულების
დროზე შეთანხმებულიყვნენ. რადგან მათთან ეს 32 ცოდვად არ ითვლება, საჰიბი
ილჩიმ ბრძანა, რომ საჭმელი მისთვის სახლში მოემზადებინათ და ხვალინდელი
წვეულებისთვის მთავარსარდლის სახლში წაეღოთ. მას შემდეგ, რაც დრო
დათქვეს, დიდებულები თავიანთ სახლებში დაბრუნდნენ. ეს დღეც დამთავრდა.
თბილისის ვილაიეთი მას შემდეგ, რაც განსვენებული შაჰის დროს დაიწვა 33,
დღეს სრულიად განახლებული და აყვავებულია. ქალაქში დიდებული სახლები,
ორსართულიანი შენობები და ხის ბაზრის რიგები აშენდა. მაგრამ ბაზრისა და
ქუჩების სივიწროვისა და ხალხის დიდი რაოდენობის გამო აქაურობა ისეთი
ჭუჭყიანია, რომ ნაგვისა და სიბინძურის სუნისგან გავლა ჭირს. ამ მიზეზით,
რუსული ოკუპაციიდან დღემდე, რამდენჯერმე ქოლერა და შავი ჭირი გავრცელდა
და უამრავი ხალხი დაიღუპა.
თბილისის დანარჩენი შენობები და დუქნები საკმაოდ უხარისხოა. ქალაქში
ორი-სამი აბანოა, რომლებშიც ბუნებრივი ცხელი წყალი მოდის. ის ცეცხლისა და
საცეცხლეს გარეშე სხვა აბანოების წყალზე უფრო ცხელია. აბანოებში აშენებულ
აუზებში ცხელი წყალი მილებით შედის. ეს წყალი ცოტა მლაშე და მწარეა, მაგრამ
ერთი დაბანაც საკმარისია, რომ სხეული რბილი და ნაზი გახდეს. თბილისში ბევრი
სახლი, ქარვასლა, მოედანი, ეკლესია, მეჩეთი, სასეირნო ადგილი და ყველა სახის
დუქანი და ბაზარია. დუქნები და ბაზრები ორსართულიანია და გრძელი და
მსხვილი ხის მორებით არის აშენებული. ქალაქი მჭიდროდ არის დასახლებული
და მასში, ძირითადად, სომხები, ქართველები და რუსები ცხოვრობენ, თუმცა ცოტა
მუსლიმსაც შეხვდები. თბილისის ციხე-ქალაქი ხეობაში მდებარეობს. მას სამი
მხრიდან მთები, მეოთხედან კი ქუჩები აკრავს. ქალაქის ჩრდილოეთ და სამხრეთ
ნაწილში ბევრი ბაღი, ბოსტანი და ხეა. ხეები მსხმოიარეა და სხვადასხვა ჯიშის
ნაყოფს ისხამს. განსაკუთრებით ბევრია ყურძენი, რომლის რამდენიმე სახეობა
იზრდება. მთებიდან ნაკადულები გადმოდის, ერთმანეთს უერთდება და
ჩაედინება დიდ აუზში, რომელიც წარმტაცი სანახავია. ამ წყალს ძირითადად
ბოსტნების, ზოგჯერ კი ნათესების მოსარწყავად იყენებენ. ამას გარდა, აქ მდინარე
მტკვარიც მოედინება. მისი ერთი განშტოება ქალაქში შედის და მას შუაზე კვეთს.
მდინარეზე ხის ხიდია აგებული და მასზე გადადიან. მტკვრის წყალი მღვრიე,
მაგრამ სასიამოვნო და გემრიელია. ძალიან ჩქარა მოდის. ზოგან მისი სიღრმე ხუთ
ყადის 34 აღწევს, ზოგან კი უფრო მეჩხერია. აქაურები ამ წყლით ნათესებს რწყავენ.
ციხე-ქალაქის გალავნის საფუძვლები და ბურჯები მაინცდამაინც მყარი არ არის
და ზოგიერთი დანგრეული და ჩამოშლილია. გალავანი მთიდან იწყება, ნელ-ნელა
ქვევით ეშვება და მიწას ებჯინება. ციხის შუაში, მთის წვერზე დგას ერეკლე ხანის
სასახლე, რომელიც პატარა კოშკის ფორმისაა და მის ახლოს წყარო გადმოდის.
დღეს ზოგი მორღვეული ადგილი უკვე შეკეთებულია. რუსების მიერ თბილისის
დაპყრობის შემდეგ ქართველი ბატონიშვილები ოჯახებით პეტერბურგში
გადასახლდნენ და ახლა ამ კოშკში რუსების საპყრობილეა. თუ ვინმე დანაშაულს
სავარაუდოდ, იგულისხმება მუსლიმებისთვის მიუღებელი საკვები.
იგულისხმება 1795 წელს აღა მაჰმად ხანის მიერ თბილისის გადაწვა.
34 ყადი - სიგრძის ერთეული, დაახლოებით შუა ტანის ადამიანის სიმაღლის (ძირითადად,
იხმარება სიღრმის გასაზომად).
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ჩაიდენს, მას, აქაურ ხელისუფალთა ბრძანებით, საპყრობილეში ამწყვდევენ.
პატიმრებს საგუშაგოზე მდგარი სალდათები დარაჯობენ და ცოტა საჭმელსაც
აძლევენ. პატიმრების სიკვდილის შემთხვევაში, მათი ცხედრები კოშკიდან გააქვთ
და სადმე სხვაგან მარხავენ. რუსების [აშენებულ] ნაგებობათაგან აღსანიშნავია
რუსი მთავარსარდლის სასახლე, საავადმყოფო, არტილერია, არსენალი და კიდევ
რამდენიმე შენობა, რომელიც ციხე-ქალაქიდან 2000-3000 ნაბიჯში მდებარეობს.
მთავარსარდლის სასახლე ევროპული წესისამებრ ორ-სამ სართულიანია და ყველა
მხარეს მინის ფანჯრები აქვს. პირველ სართულზე მთავარსარდალი და მისი
ხელქვეითები ცხოვრობენ, ქვევით კი თავლა, ამბარი და მსახურების ოთახებია.
თბილისში ბევრი მაღალი და განიერი ხეა, ამიტომ ქალაქის შემოგარენში
საგუშაგოები, ყაზარმა, საავადმყოფო, არტილერია და საჭურველთსაწყობი ხით
არის აშენებული. ციხის გარეთ მშვენიერი ადგილებია, სადაც მოსახლეობა ჰაერის
გამოსაცვლელად, სასეირნოდ და დროს გასატარებლად დადის. ციხის
მოპირდაპირე მთის ფერდობზე აკლდამაა აგებული. ამბობენ, რომ მასში შეიხ
სანაანის 35 საფლავია, თუმცა იქ კიდევ ბევრი დიდგვაროვანია დაკრძალული.
თბილისში მცხოვრები რუსი დიდგვაროვნებიდან და ციხესიმაგრეში
განთავსებული სალდათებიდან ზოგი საკუთარ, ზოგი კი ქართველების და
სომხების სახლებში ცხოვრობს. ამიტომ აქაურმა ქალებმა სულ დაივიწყეს
პატიოსნება და ზნეობა და ქმრები მათ ვეღარ იმორჩილებენ. რუსები
ადგილობრივების ცოლებთან დაუფარავად დადიან და მათთან ურთიერთობა
აქვთ. ქალები და კაცები, როგორც დიდები, ისე პატარები, აბანოში ერთად
შიშვლები შედიან და ყოველგვარ სისაძაგლეს სჩადიან. ეს გარყვნილება
რუსებისგან ქართველებსა და სომხებს გადაედოთ და თბილისელ მუსლიმებშიც
გავრცელდა. მე თვითონ მოვისმინე აქაური შეიხ ალ-ესლამის მოლა ნარ ქორდის36
ნათქვამი, რომ “მე თბილისში ...37 არ გამიკეთებია და ცოტა ... , რომელთანაც არ
ვყოფილვარ”. ამ სიტყვების სიმართლეზე პასუხისმგებელი თავად მთქმელია.
თუმცა ბაზარში, ქუჩებსა და შესახვევებში ქალების ქცევით, სიარულით და
გარეგნობით თუ ვიმსჯელებთ, პატიოსანი და უმანკო მათში ცოტაა. არაერთხელ
დავინახე მორთულ-მოკაზმული ქართველი და სომეხი ქალები, რომელთაც სახეზე
ფერუმარილი და სურმა ესვათ. ისინი კაცებთან ერთად ბაღებსა და ქუჩაბანდებში
ლეგენდა შეიხ სანაანზე, რომელმაც რუმელი ქრისტიანი ქალის სიყვარულით უარყო ისლამი
და გაქრისტიანდა, ფართოდ იყო გავრცელებული აღმოსავლეთში. ჩამოყალიბდა ამ ამბის
საქართველოსთან დაკავშირებული ლოკალური ვერსიაც, რომელშიც შეცვლილია არა მარტო
გეოგრაფიული არეალი (მოქმედება რუმიდან საქართველოშია გადმოტანილი), არამედ ამბის
ბოლოც: თუ სპარსულ ვერსიაში შეიხ სანაანი ისლამს დაუბრუნდა, თბილისურ ვერსიაში იგი
ქრისტიანად დარჩა, მეტიც, დიდი სასულიერო მოღვაწე მამა დავით გარეჯელი გახდა და იგი
მამადავითის ეკლესიის ეზოშია დაკრძალული (ვრცლად შეიხ სანაანის კავშირზე თბილისთან იხ.:
მ.ალექსიძე, სპარსელები და სპარსული კულტურა XIX საუკუნის საქართველოში, თბილისი, 2009,
9-26, 109-115; M. Alexidze, “Le Cheikh Sanaan et Tiflis/Tbilissi”, La Géorgie entre Perse et Europe, Sous la
direction de Florence Hellot-Bellier et Iréne Natchkebia, Paris, 2009, 73-85; ‘Alī Javāher Kalām, “Mazār-e
Sheykh Sana‘ān dar Teflīs”, Armaghān, Vol. 39, No.11-12, Tehran, 1349/1971, 761-764.
36 შემდგომში ავტორი თბილისის შეიხ ალ-ესლამს სხვა სახელით მოიხსენიებს: თარივერდი.
რადგან „ნარ ქორდი“ და „თარივერდი“ სპარსულად გრაფიკულად ერთნაირად გამოისახება და
განსხვავება მხოლოდ დიაკრიტიკულ ნიშნებშია, უეჭველია, ერთსა და იმავე ადამიანზეა ლაპარაკი
და ერთ შემთხვევაში, სავარაუდოდ პირველში, სახელი შეცდომით წერია.
37 აქაც და შემდგომაც მრავალწერტილი ავტორისეულია.
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ღვინოს სვამდნენ და უხამსად იქცეოდნენ. ამ ქალებმა სრულიად აითვისეს
რუსული ქცევის წესები, რადგან რუსებს მათზე დიდი ზეგავლენა აქვთ. ამგვარად,
აქ ნებისმიერი რუსი ნებისმიერ სახლში რასაც უნდა, იმას აკეთებს და ვერავინ ხმას
ვერ იღებს. ქართველები კი დღე და ღამე ირანის შაჰინშაჰის დღეგრძელობისთვის
ლოცულობენ და მას რუსებისგან განთავისუფლებას შესთხოვენ. ისინი ამბობენ:
“ჩვენი ბატონიშვილები და დიდებულები რუსებს სრულიად დაემორჩილნენ,
ისინი ჩვენს ქვეყანაში შემოუშვეს, თავად კი ოჯახებთან ერთად პეტერბურგში
ტყვეობაში ცხოვრობენ და მათხოვრობენ. მაგრამ ჩვენ რა გვეშველება?” ასეა თუ
ისე, ამ ქვეყანაში უზნეობა და გარყვნილება დიდია და ლოთობა იმდენად
მოდებულია, რომ ღვინო ბაზარსა და ქუჩებშიც კი იყიდება და ქალი და კაცი,
ყველა სვამს. მას შემდეგ, რაც საქართველო რუსებმა და ყიზილბაშებმა 38 დაიპყრეს,
მათში ... გავრცელდა და ბევრმა ამ საქმეს მიჰყო ხელი. ქალები რუსული
წესისამებრ გარყვნილ ცხოვრებას ეწევიან და თბილისის მთავარსარდლის ცოლსაც
კი ცუდი რეპუტაცია აქვს. აქ ერთი კაცია, სახელად მანდარკინი, რომელიც
მთავარსარდლის ერთ-ერთი უკანასკნელი ხელქვეითია. ირანსა და რუსეთს შორის
ზავის დადების წელს 39 მისი აღმატებულება სადრ ა'ზამის 40 რწმუნებულმა
მოჰამად ალი ბეგმა ის თბილისში ჩამოიყვანა, რათა საჰიბი ილჩის ჩამან-ე
გოლესთანში 41 გაჰყოლოდა. ამ კაცს მაიორსა და გენერალს ეძახიან, თუმცა,
როგორც ცნობილია, მთავარსარდლის ტრაპეზის დროს, როცა დიდი და პატარა
სუფრას უზის და საჭმელს შეექცევა, მას დაჯდომის ნება არა აქვს. მანდარკინს
მთავარსარდლის ცოლთან აქვს კავშირი და, როცა მასთან ოთახში იმყოფება და
საუბრითა და უკადრისი საქმეებით არის გართული, ოთახში შესვლის უფლება
თავად მთავარსარდალსაც კი არა აქვს და მან უნდა მოიცადოს, სანამ მანდარკინი
გამოვა და მერე უნდა შევიდეს.
რადგან, რუსული წესებით, ქალს დიდი ძალაუფლება აქვს, რას გააკეთებს,
როგორ მოიქცევა, სად წავა და ვისთან იქნება, მის ქმარს არ ეხება. ის ვერც
აუკრძალავს და ვერც გაუბრაზდება. აქ ქალი თავისი თავის ბატონ-პატრონია და
რომელ კაცთანაც მოისურვებს, იმასთან იქნება. ახლა ეს წესი თბილისის
მოსახლეობამაც გადმოიღო და რუსული ხელისუფლების პირობებში ცოლს
ვეღარავინ იმორჩილებს. ქალიც, სადაც უნდა, იქ მიდის და რასაც უნდა, იმას
აკეთებს. კიდევ კარგი, ირანელებმა არაფერი იციან რუსული ქცევის წესების
შესახებ. მაგალითისთვის ავიღოთ რუსი მთავარსარდლის მინისტრი პალივანიჩი 42,
რომელიც ორ ქვეყანას შორის საზავო ხელშეკრულების ხელმოსაწერად ირანში იყო
ჩამოსული. მას ძალიან ლამაზი ცოლი ჰყავს. ადრე ის ქართველი მეწაღის ცოლი
ყიზილბაშები თურქული წარმოშობის ტომებია, რომლებსაც გაბატონებული მდგომარეობა
ეკავათ ირანში სეფიანთა დინასტიის დროს. განსხვავებით ქართული ტრადიციისაგან, რომელიც
„ყიზილბაშებში“ ზოგადად ირანელებს გულისხმობს, ყაჯარული ეპოქის ავტორი მკაფიოდ მიჯნავს
თავისდროინდელ ირანს ყიზილბაშური ირანისაგან.
39 იგულისხმება 1813 წელს სოფელ გოლესთანში/გულისთანში (ყარაბაღი) ხელმოწერილი
საზავო ხელშეკრულება, რითაც დასრულდა 1804-1813 წლების რუსეთ-ირანის ომი.
40 სადრ ა'ზამი სამოხელეო ტერმინია და დიდ ვეზირს, პრემიერ-მინისტრს აღნიშნავს.
41 იგივე გოლესთანი.
42 სპარსულ ტექსტში ბალივანიჩი წერია, მაგრამ სხვაგან იგივე მინისტრი პალივანიჩად არის
მოხსენიებული. რადგან რუს მოხელეებში ასეთი გვარის არავინ ჩანს, ხომ არ არის სახელისა და
მამის სახელის პაველ ივანოვიჩის შემოკლებული ფორმა, რაც ირანელ მოგზაურს გვარი ეგონა.
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იყო. როცა პალივანიჩმა მისი სილამაზის ამბავი შეიტყო, ქალი შეაცდინა. მან
ძველი ქმარი მიატოვა, საცხოვრებლად პალივანიჩთან გადავიდა და ახლა,
ფაქტობრივად, მისი ცოლია. ქმარი კი ხმის ამოღებასაც ვერ ბედავს.
კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან: მირზა სადეყ დერბენდის ვაჟი აყა ბეგ
დერბენდი დიდი ხანია, რაც თბილისის მთავარსარდლის სამსახურშია და
დილმაჯის 43 მოვალეობას ასრულებს. საჭიროდ მიმაჩნია, მოკლედ გიამბოთ მისი
ქცევისა და საქმიანობის შესახებ, რათა ცხადი გახდეს, რუსების მოსვლამ და მათ
მიერ ირანის ზოგიერთი ვილაიეთის დაპყრობამ ხალხს რა უქნა. ეს კაცი
მუსლიმია, დერბენდის დიდგვაროვანთა წრიდან არის და ძალიან განსწავლულ და
განათლებულ ადამიანად ითვლება, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ისე ცხოვრობს,
რომ, როგორც ჩანს, მუსლიმური ადათ-წესები სრულიად დაივიწყა და რუსივით
იქცევა. დღე და ღამეს მათთან ერთად ატარებს, ღვინოს სვამს და ყოველგვარ
უწესობასა და უზნეობას სჩადის. მუსლიმის ნიშანწყალიც არ შერჩენია და ერთ
მუსლიმთანაც კი არა აქვს ურთიერთობა. რუსული რჯული და წეს-ჩვეულებები
იმდენად გაითავისა, რომ არანაირი ზღვარი და შეზღუდვა აღარ დარჩა. მან
რიტუალურ სისუფთავესა და გარეგნულ ღვთისმოსაობაზეც კი უარი თქვა.
არაერთხელ დაინახეს, რომ შარვლის უბე გაიხსნა, ძაღლივით და რუსივით ფეხზე
დამდგარმა მოშარდა და გზა გააგრძელა. საპირფარეშოშიც დასაბანი წყლის გარეშე
შედიოდა და, რუსული წესისამებრ, ქუდში შენახული ქაღალდის ნაგლეჯით
იწმენდდა. საუბრებშიც გაუთავებლად რუსულ ხელისუფლებას აქებდა და
ერთგულებას ეფიცებოდა, ხოლო მუსლიმებს აკრიტიკებდა და კიცხავდა.
ერთხელ ეს კაცი საჰიბი ილჩისთან მოვიდა და მისი თანდასწრებით რუსული
უტიფრობითა და ყოყოჩობით განაცხადა: “ფათჰალი ხან დერბენდიმ მე და
მამაჩემი პეტერბურგში გაგვაგზავნა. მას შემდეგ, რაც რუსულ ხელისუფლებას
ჩვენი ერთგულება და მეგობრობა ვაჩვენეთ, ისინი ირანში ჩამოსასვლელად
შევაგულიანეთ. ყიზილ აიაყი ჩვენ ჩამოვიყვანეთ და მის ჩამოსვლამდე ესა და ეს
რუსი მთავარსარდალი ირანში ჩვენ წავიყვანეთ. ფათჰალი ხან დერბენდის მერე
შეიხ ალი ხანი, რატომღაც, მამაჩემს შემოსწყრა. ამგვარად, პირველები, ვინც
რუსებს ირანის გზა გაუხსნა, მე და მამაჩემი გახლდით”.
საუბრისას, ასევე, თქვა: “ერევანზე ღამეული თავდასხმის 44 დროს მეც მათთან
ერთად ვიყავი და ესა და ეს გავაკეთე. რუსი არტილერისტები ქალაქს დილამდე
ბომბავდნენ. ახლა ერევანიც ჩვენს ხელშია და განჯაც დავიკავეთ”. სხვა დროსაც
გავიგე, საჰიბი ილჩის თანდასწრებით თურქულად როგორ ამბობდა: “ღმერთმა
გაანათლოს უჩ ფახთარი, დღეს რომ [ცოცხალი] ყოფილიყო, რუსეთი მთელ ირანს
დაიპყრობდა”. ამ მოღალატე არაკაცისგან ასეთი ლაპარაკი არაერთხელ მსმენია.
მუსლიმური აკრძალვის მიუხედავად, 21 რამაზანის 45 ღამეს ღვინოს სვამდა და
ღორის ხორცს ჭამდა. ყველაზე საოცარი კი ის იყო, რომ ამტკიცებდა, ჯაფარ ყოლი
ხან დენბელის ღორის ხორცის ჭამა ცოდვად არ მიაჩნია და თვითონაც
მიირთმევსო. ამ სიტყვების სიმართლეზე პასუხისმგებლობა თავად მთქმელზეა.
მოკლედ, აყა ბეგ დერბენდის საქმეების, ურჯულოების, რუსებისადმი
დილმაჯი/დილმაჩი (გერ.Dolmetscher, რუს. толмач) სამოხელეო ტემინია და თარჯიმანს
ნიშნავს.
44 იგულისხმება 1804 წელს ეჩმიაძინისა და განჯისთვის ბრძოლა.
45 რამაზანის თვეში მუსლიმები სავალდებულო მარხვას (Rouze-ye vajeb) იცავენ.
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მეგობრობისა და სიყვარულის, ხოლო მუსლიმებისადმი მტრობისა და
სიძულვილის დაწვრილებით აღწერა რომ მოვინდომო, მთელი ცხოვრება არ
მეყოფა.
მიუხედავად ამ ვითარებისა და მისი ამგვარი ქმედებებისა, მადლობა უზენაესს,
რომ ეს კაცი მთავარსარდლისა და სხვა რუსების წრეში არც პატივისცემით და არც
მაღალი მდგომარეობით არ სარგებლობს. პირიქით, საკმაოდ ცუდი რეპუტაცია
აქვს და სიღარიბესა და გაჭირვებაში ცხოვრობს.
ღმერთმა დაგვიფაროს ასეთი აზერბაიჯანელებისგან, რომელთაც ღირსება და
სარწმუნოებრივი ერთგულება დაივიწყეს და რუსებს ირანში შემოსვლაში ხელი
შეუწყვეს.
ცხადია, რომ რუსებმა აზერბაიჯანის ვილაიეთი ძალითა და ბრძოლით კი არ
დაიმორჩილეს, არამედ, ნაწილობრივ, რუსეთის ტყვეობაში მყოფი ქართველების 46,
ნაწილობრივ კი აყა ბეგ დერბენდისნაირი ხალხის დახმარებით ისარგებლეს.
მაგალითად, განჯის ვილაიეთში ჯალილ ყაჯარის შთამომავალმა ჯავად ხანმა,
რომელიც ვაჟკაცობის, სიმამაცის და ღირსების განსახიერება იყო, თავი შეაკლა,
მაგრამ იქაურმა სომხებმა მას უღალატეს და რუსეთს მფარველობა სთხოვეს. მას
შემდეგ იქ რუსების ძალაუფლება დამყარდა. სხვა ვილაიეთების დამორჩილებაც
თავად ადგილობრივი მოსახლეობის ხელშეწყობით მოხდა და ახლა ამ რეგიონში
საკუთარი ცოლ-შვილისა და ქონების ბატონ-პატრონი აღარავინ დარჩა.
თუ, დავუშვათ, ვინმე გაიბრძოლებს, მას დაუყოვნებლივ გადაასახლებენ
რუსეთის ერთ-ერთ საპყრობილეში ციმბირში, საიდანაც ვერავინ ვერ ბრუნდება.
ასე, მაგალითად, შაქისა და შირვანის მცხოვრებნი სულ უბრალო დანაშაულის გამო
ციმბირში გააგზავნეს. ბევრი მათგანი უკვე ცოცხალი აღარ არის და ვერც სხვები
გადარჩებიან.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზნედაცემული ხალხი ჯერ კიდევ ბოლომდე ვერ
გავიცანი, თბილისელების მონათხრობით თუ ვიმსჯელებთ, ვაი იმათ, ვისაც
რუსებთან ურთიერთობა უწევს და მათ დაქვემდებარებაშია.
16 შაბანი (3 აგვისტო), ოთხშაბათი:
დილით საჰიბი ილჩისთან მთავარსარდლის გამოგზავნილი აყა ბეგი მოვიდა
და მოახსენა: “დღეს მთავარსარდალი თავის სასახლეში სადილს მართავს და
იმედს გამოთქვამს, რომ მასზე სამყაროს მფარველი შაჰინშაჰის ფირმანების 47
ხილვის პატივი ექნება. გთხოვთ, უზენაესი ფირმანები და მისი უდიდებულესობის
წერილები თან იქონიოთ და მის აღმატებულებას გადასცეთ”. საჰიბი ილჩიმ
თანხმობა მოახსენა. ნაშუადღევს 4 საათზე მის წასაყვანად და მისი
უდიდებულესობა შაჰინშაჰის მიერ მინისტრ პალივანიჩისა და დილმაჯ აყა
ბეგისთვის გამოგზავნილი ლომისა და მზის ორდენების 48 წასაღებად სპეციალური
კარეტა მოვიდა. საჰიბი ილჩიმ მისი უდიდებულესობის ნაწყალობევი უზენაესი
სავარაუდოდ, გულისხმობს გენერალ ციციანოვს, რომლის მეთაურობითაც რუსულმა არმიამ
1804 წელს ეჩმიაძინთან ბრძოლაში დაამარცხა აბას მირზას ლაშქარი.
47 ფირმანი - შაჰის ბრძანება, განკარგულება.
48 ლომისა და მზის ორდენი დააარსა 1808 წელს ფათჰალი შაჰმა. არსებობდა 1925 წლამდე.
ორდენს მაღალი თანამდებობის პირებს და მათ შორის უცხოელებსაც ანიჭებდნენ.
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ფირმანები და წერილები აიღო და მხლებლებთან ერთად მთავარსარდალთან
წაბრძანდა. სასახლის ჭიშკართან მას თავად მთავარსარდალი და მისი
დიდებულები შეეგებნენ, სახლში შეუძღვნენ და საპატიო ადგილზე დასვეს.
მისალმების შემდეგ მთავარსარდალმა საჰიბი ილჩის ჰკითხა: “როგორც გავიგე,
თქვენ შარშან ორი ქვეყნის დაზავების ცერემონიალიდან წახვედით და ჩამან-ე
გოლესთანიდან თავრიზში დაბრუნდით, რითიც მისი მოწყალება ყაიემ მაყამის
გულისწყრომა დაიმსახურეთ. მითხარით, რა მოხდა?” საჰიბი ილჩიმ უპასუხა: “ეს
ამბავი მტკნარი სიცრუეა. მისი მოწყალება ყაიემ მაყამი ჩემდამი ყოველთვის
კეთილგანწყობილი იყო და ახლაც არის. ხოლო ის, ვინც ეს ამბავი აქ ჩამოიტანა,
მატყუარაა. მას ადრე არ ვიცნობდი, ახლა კი შევხვდი და მივხვდი, რომ ცბიერი და
ვერაგი კაცია და მისი ასეთი საუბრების მიზანი მისი უდიდებულესობა
ვალიაჰდის მოხელეებსა და თქვენი სახელმწიფოს თავკაცებს შორის უთანხმოების
ჩამოგდებაა. მე მას საკადრისი პასუხი გავეცი და იმედია, ამიერიდან ასეთ
ფიქრებსა და ოცნებებს თავს დაანებებს”. მთავარსარდალმა მისი უმაღლესობა
სადრ ა'ზამის ამბები იკითხა. საჰიბი ილჩიმ მის ყველა კითხვას მოკლედ უპასუხა.
ამის შემდეგ მთავარსარდალმა უზენაესი ფირმანების ნახვა ისურვა. საჰიბი
ილჩიმ მას გადასცა ფირმანი სამყაროს მფარველი შაჰინშაჰის ბოძებული 500 მანი 49
აბრეშუმის გილანში გაგზავნის შესახებ და, აგრეთვე, მეორე ფირმანი, რომელიც
დაზავებასა და საჰიბი ილჩის რუსეთში მის უდიდებულესობასთან გამგზავრებას
ფირმანები აიღო და მისი
შეეხებოდა.
[მთავარსარდალი]
წამოდგა,
უდიდებულესობის ბეჭედს ემთხვია. როცა მათ შინაარსს გაეცნო, სამყაროს
მფარველ შაჰინშაჰს დიდი მადლობა გადაუხადა. საჰიბიმ მას ფირმანები და
პალივანიჩისა და აყა ბეგისთვის განკუთვნილი ლომისა და მზის ორდენები
გადასცა. მთავარსარდალი ადგა და მოხელეებს ორდენები საკუთარი ხელით
გაუკეთა. შემდეგ საჰიბი ილჩის ხელი მოჰკიდა და გაწყობილ მაგიდასთან
მიიყვანა. ყველანი დავსხედით და ჭამა დავიწყეთ. სუფრა მათი წესისა და
ეტიკეტის შესაბამისად იყო გაშლილი. მოიტანეს საჰიბი ილჩის სადილი, რომელიც
მან ორი დღის წინ საგანგებოდ შეუკვეთა. ის სხვადასხვა სახეობის პურისგან,
შემწვარი ხორცისგან და ტკბილეულობისგან შედგებოდა. მაგიდას ას კაცამდე
დიდგვაროვანი და ორი მღვდელი უჯდა. ისინი თავიანთი წესისამებრ ჭამდნენ და
ღვინოს სვამდნენ, ხოლო ჩვენ ჩვენს საჭმელს შევექცეოდით. სადილის ბოლოს
მთავარსარდალმა, დიდებულებმა და მღვდლებმა ფიალები ღვინით აავსეს,
წამოდგნენ და სამყაროს მფარველი შაჰინშაჰის სადღეგრძელო დალიეს.
ამ დროს დაზავების აღსანიშნავად ქვემეხიდან 33-ჯერ გაისროლეს, რის
შემდეგაც ყველანი დაიშალნენ.
მთავარსარდალი და საჰიბი ილჩი ისევ სასაუბროდ განმარტოვდნენ და ბევრი
საკითხი განიხილეს. მთავარსარდალმა ბრძანა: “უმჯობესი იქნებოდა, ჩვენი
მიპატიჟების მიღებისთანავე ჩამოსულიყავით, რადგან საფრანგეთთან ომში
რუსეთის იმპერატორის გამარჯვებისა და მისი პარიზში შებრძანების შემდეგ ჩვენს
ქვეყნებს შორის საზავო ხელშეკრულების ხელმოწერა გაჭიანურდება და თქვენი
გამგზავრებაც გადაიდება”. საჰიბი ილჩიმ ამ თავხედური განცხადების საპასუხოდ
მანი - მასის ერთეული, ირანის სხვადასხვა რეგიონში განსხვავებულია: თავრიზული მანი = 3
კგ., შაჰის მანი = 6 კგ., რეის მანი = 12 კგ.
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უთხრა: “ირანიდან ამ ხელშეკრულების ტექსტის ჩამოტანა უფრო რთული იყო,
ვიდრე მისი ხელმოწერაა. მაგრამ რადგან ხელმოწერა იგვიანებს, მზად ვართ, რომ
დაველოდოთ”.
მთავარსარდალმა ამ სიტყვების გაგონებაზე ბოდიში მოიხადა და საჰიბი
საღამოს თავისთან დაპატიჟა. მერე საჰიბი ილჩი მასპინძლის თანხლებით გარეთ
გამოვიდა, კარეტაში ჩაჯდა და სახლში დაბრუნდა. რადგან იმ დღეს რუსების
დღესასწაული იყო, მთელი ხალხი ზეიმობდა და ერთობოდა. როცა მოსაღამოვდა,
ქალაქი და შემაღლებული ადგილები გაანათეს და სახლის სახურავებზეც
ჩირაღდნები დაანთეს. მთავარსარდლის სასახლის წინ ფართო მოედანზე
ფეიერვერკები მოეწყო და მის სანახავად ხალხი შეიკრიბა. ცოტა ხნის დაღამებული
იყო, რომ საჰიბი ილჩის და მის თანამგზავრებს მთავარსარდლის მინისტრმა და აყა
ბეგმა გამოუარეს და სასახლეში წაიყვანეს. მასპინძელი მათ გუშინდელივით
კარებთან შეეგება და დიდი პატივით მიიღო. მთავარსარდალმა საჰიბის ხელი
მოჰკიდა და თავისი ცოლის გასაცნობად წაიყვანა.
მიუხედავად იმისა, რომ საჰიბი ილჩის ამ ქალთან შეხვედრა ზიზღს ჰგვრიდა,
იძულებული გახდა, ერთი საათით მაინც სწვეოდა. მერე ყველანი გარეთ
გამოვიდნენ, სასახლის აივანზე დასხდნენ და უყურებდნენ, როგორ უშვებდნენ
ფეიერვერკებს, უკრავდნენ და მღეროდნენ. წარმოდგენის დასრულების შემდეგ
ოთახში შებრუნდნენ, ჩაი დალიეს, მერე კი სახლში წავიდნენ და დაიძინეს.
17 შაბანი (4 აგვისტო), ხუთშაბათი:
აყა ბეგი საჰიბი ილჩის ეახლა და მოახსენა: “მთავარსარდალს სურს, რომ
სახლში გეწვიოთ, რათა ერთმანეთს განმარტოებით შეხვდეთ”. საჰიბი დათანხმდა
და ცოტა ხანში მთავარსარდალი მოვიდა. სტუმარს ჩაით, ყავითა და
ტკბილეულობით გაუმასპინძლდნენ. მთავარსარდალმა საჩუქრების ნახვა
მოისურვა. ყველაფერი მოიტანეს, აღნუსხეს და მის წინ გაშალეს. მას შემდეგ, რაც
ძღვენი კარგად დაათვალიერა, მთავარსარდალმა განაცხადა: “ჯერ ერთი,
საჩუქრების ნაკრები ძალიან მწირია და ბევრი აუცილებელი ნივთი აკლია. გარდა
ამისა, თუ ხელმწიფის ძმას კონსტანტინეს ჩამოუტანეთ საჩუქარი, მისმა დედამ,
ცოლმა და დამ რა დააშავეს? მით უმეტეს, რომ მეფეს ისინი ძმაზე მეტად უყვარს.
რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ, მარგალიტის კრიალოსანი, მოსასხამი და ნაჭრები
ჩამოატანინეთ, რადგან ამ ქალბატონებს ხელმწიფეზე დიდი ზეგავლენა აქვთ. ჩემი
მიზანია, რომ მათ ირანისადმი მეგობრული და თბილი გრძნობები გაუჩნდეთ,
რათა ამ საქმის მოგვარებაში თანადგომა გაგვიწიონ და, როცა მეფის კარზე
ჩახვალთ, მათი დახმარებით თქვენი მისია წარმატებით დაგვირგვინდეს. აჯობებს,
თუ სამი-ოთხი კვირა თბილისში დარჩებით, სანამ ირანში გაგზავნილი თქვენი
შიკრიკი საჩუქრებს ჩამოიტანს. ამასობაში მეც ჩემს ხელმწიფესთან კურიერს
გავაგზავნი, რომ საზავო ხელშეკრულებაზე ხელი მოაწერინოს და ჩამოიტანოს.
ამის შემდეგ კი პეტერბურგში გაემგზავრებით”. მთავარსარდლის დაჟინებულ
თხოვნას საჰიბიმ თანხმობით უპასუხა: “საქმის ვითარებას ჩემს მბრძანებელს
შევატყობინებ და როგორც მეტყვის, ისე მოვიქცევი”.

17
მერე მთავარსარდალმა თქვა: “რადგან თქვენ ირანის სრულუფლებიანი ელჩი
ბრძანდებით, ამიტომ რუსეთის სატახტო ქალაქში ჩასვლისას იქაურ სახელმწიფო
თავკაცებს თავადაც უნდა დაურიგოთ საჩუქრები. ამისთვის თან რა გაქვთ?”
საჰიბი ილჩიმ უპასუხა, რომ 130 ცალი ქაშმირის შალი მიჰქონდა, მაგრამ,
მთავარსარდლის განცხადებით, ამ საქმეს ორასი-სამასი ცალიც კი არ ეყოფოდა.
საჰიბი გაოგნებული ფიქრობდა: ეს სადაური წესია, რომ მთავარსარდალი ასე
დაჟინებით მოითხოვს საჩუქრებს! ვის გაუგია, კაცი პრეტენზიას აცხადებდეს, ჩემს
ხელმწიფეს, რაც შეიძლება, მეტი ძღვენი მიართვითო.
მთავარსარდლის წასვლის შემდეგ საჰიბი ილჩიმ საქმის ვითარება ირანის
სახელმწიფოს თავკაცებს მისწერა და თავრიზიდან ჩამოსულ ებრაჰიმ ბეგს იმავე
საღამოს წერილი უკან თავრიზში გაატანა.
18 შაბანი (5 აგვისტო), პარასკევი:
ნაშუადღევს სამ საათზე საჰიბი ილჩის მთავარსარდალი ეწვია, თავაზიანად
მოიკითხა და უთხრა: “სანამ აქ იქნებით, ყოველდღე გინახულებთ და
მასპინძლობას გაგიწევთ”. მეგობრობითა და სიყვარულით აღსავსე ამ თბილი
სიტყვების შემდეგ მთავარსარდალმა მოისურვა, რომ ძღვენი კიდევ ერთხელ ენახა.
საჰიბი ილჩიმ ბრძანა, რომ საჩუქრები მოეტანათ და მის წინ გაეშალათ.
მთავარსარდალმა გულდასმით დაათვალიერა და თქვა: “გამიგია, რომ ირანში
ძალიან კარგ ხალიჩებს ქსოვენ. თუ რამდენიმე ცალს ხელმწიფის საჩუქრებს
დაუმატებთ, ურიგო არ იქნება”. საჰიბიმ უპასუხა: “ეს ადვილი საქმეა”.
მთავარსარდალი ზრდილობისთვის ცოტა ხანს შეყოვნდა და მერე სურვილი
გამოთქვა, მოშორებით გაშლილი საჰიბის კარავიც ენახა. საჰიბი ილჩი დასთანხმდა
და მთავარსარდალს და მხლებლებს კარვის სანახავად გაუძღვა. მას გადაწყვეტილი
ჰქონდა, რომ კარავი რუსეთის ხელმწიფისთვის ფეშქეშად 50 მიერთმია. მართლაც
რომ საუცხოო კარავი იყო და მთელი მისი ინვენტარი - მოხატული ბოძები,
მომრგვალებული ტიხრები, ტილო, თოკი, ყაითანი, ტყავი, დოლი და ა. შ. - ისეთი
მდიდრული იყო, რომ კაცი უკეთესს ვერ წარმოიდგენდა. კარავი იმხელა იყო, რომ
მგზავრობის განმავლობაში რამდენჯერმე იქ გაშლილ ხალიჩაზე ოცდაათიორმოცი კაციც კი შეიკრიბა. მთავარსარდალმა კარავი კარგად დაათალიერა, შეაქო
და იკითხა, ვისთვის ჩამოიტანეთო? როცა გაიგო, რომ რუსეთის ხელმწიფის
ძღვენი იყო, აღარაფერი უთქვამს, ისე წავიდა.
საჰიბიც სახლში დაბრუნდა და ირანის სახელმწიფოს თავკაცებს წერილები
მისწერა, რომ ხალიჩები გამოეგზავნათ.
ცოტა ხანში დილმაჯი აყა ბეგი მოვიდა, ამ მთისა და იმ ბარის ამბები მოჰყვა და
ბოლოს განაცხადა: “მთავარსარდალი თქვენი კარვით აღტაცებულია და ძალიან
უნდა, რომ მას აჩუქოთ”.
საჰიბი ილჩი ამ ახლადაღმოცენებული მეგობრული ურთიერთობების
გაფუჭებას და მთავარსარდლის წყენინებას მოერიდა და დაყაბულდა. მაშინათვე
ბრძანება გასცა, რომ ხალიჩები აეკეცათ და კარავი მთელი ინვენტარით მისთვის
მიერთმიათ.
50
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მთავარსარდალს საჩუქარი ძალიან გაუხარდა და კარვის მიმტანებს
გასამრჯელოდ ხუთი ბაჯაღლოს აშრაფი 51 მისცა. მათ საჰიბის რისხვის შეეშინდათ,
ფული აიღეს და წამოვიდნენ. ამ ამბის გამგონე გაოგნებული დავრჩი, რომ ასეთ
ძვირფას კარავში მხოლოდ ხუთი ბაჯაღლო გადაიხადეს. საჰიბიმ თქვა: “ამ ხალხის
სიხარბესა და წუწურაქობას საზღვარი არა აქვს. როცა ამასწინათ ორ ქვეყანას
შორის საზავო ხელშეკრულების დასადებად ჩამან-ე გოლესთანში ვიყავი,
წამოსვლის დღეს მთავარსარდალი და სხვა რუსები კარგად დავასაჩუქრე და
მთავარსარდლის ცოლს ცხრა ცალი ქაშმირის შალი, ძვირფასი ზურმუხტის ბეჭედი
და კიდევ სხვა ნივთები გავუგზავნე. მან კი საპასუხოდ ყუთში ჩადებული ცხრა
ცალი ძალიან ცუდი ფაიფურის ჩაის ჭიქა გამომიგზავნა. ყველაზე საოცარი კი ის
იყო, რომ როცა ჭიქები მოიტანეს, იქ მყოფმა აყა ბეგ დერბენდიმ მოულოდნელად
გამოაცხადა: როგორ, ამ კაცს, რომელმაც მთავარსარდლის ცოლის საჩუქარი
მოგიტანათ, გასამრჯელოდ მხოლოდ ათი ბაჯაღლოს აშრაფი მიეცით?
იძულებული გავხდი, კიდევ ათი აშრაფი დამემატებინა. ეს ისეთი ხალხია, რომ
ამათგან არაფერი არ უნდა გაგიკვირდეს”. იმ დღემ ასე გაიარა.
19 შაბანი, შაბათი - 21 შაბანი, ორშაბათი (6-8 აგვისტო):
ამ დღეებში მნიშვნელოვანი არაფერი მომხდარა. ერთხელ საჰიბი ილჩი ყაფლან
ოღლის საპასუხო ვიზიტით ეწვია და ერთ საათში უკან დაბრუნდა. მეორე დღეს
ჰამადანის მცხოვრებლებმა ბარგით დატვირთული საპალნე ცხოველები
ჩამოიყვანეს. თითოეულის ქირა თეირანიდან თბილისამდე ექვსი თუმანი და 5000
დინარი იყო. მას შემდეგ, რაც მათ ფული გადაუხადეს და ჩალვადარსაც ერთი
ხიფთანი აჩუქეს, ისინი უკან გაბრუნდნენ.
ამ დღეებში საჰიბი ილჩის ბარგით დატვირთული სახედრები ჩამოუვიდა.
თანმხლებ ფარაშებსა 52 და მსახურებს შეთანხმებისამებრ ხარჯები აუნაზღაურეს,
გასამრჯელოც მისცეს და ირანში გაუშვეს. მთავარსარდალი ყოველდღე მოდიოდა
და მასპინძლობის ეტიკეტის შესაბამისად ერთ საათს საჰიბი ილჩისთან ატარებდა.
ერთ დღეს ამბავი მოვიდა, რომ მოსტაფა ხან თალიში 53, რომელმაც რამდენიმე
მუსლიმი რუსებს გადასცა და დაახოცინა, ამ საწყლების სიკვდილისა და
უდანაშაულოდ დაღვრილი სისხლისთვის დაიჭირეს.
22 შაბანი (9 აგვისტო), სამშაბათი:
დილით საჰიბი ილჩის მთავარსარდალი ეწვია, თავაზიანად მოიკითხა და
უთხრა: “ის დღე, როცა თქვენ ვერ გხედავთ, ჩემთვის ბნელია”. ერთი საათი დარჩა,
ჩაი და ტკბილეულობა მიირთვა და სახლში დაბრუნდა. ცოტა ხანში თავრიზის
რეზიდენციიდან ორი ჩუბანქარელი მხედარი ჩამოვიდა და ირანის სახელმწიფოს
თავკაცების წერილები ჩამოიტანა. წერილებში აღწერილი იყო საქართველოს
მმართველის საქმეები და მღელვარების დროს ორივე მხრიდან დაკავებული
აშრაფი - ირანული ოქროს მონეტა = 1 თუმანი.
ფარაში - წარჩინებული პირის დაცვის ჯარისკაცი.
53 1786-1814 წლებში თალიშის სახანოს ემირი, რომელმაც სახანო რუსეთის იმპერიის
შემადგენლობაში შეიყვანა.
51
52
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სალდათებისა
და
ჯარისკაცების
განთავისუფლების
ამბები.
საჰიბის
მთავარსარდალთან საპასუხო ვიზიტი უგვიანდებოდა, ამიტომ კარეტა იხმო და ამ
შემთხვევაზე მოსალაპარაკებლად სასახლეში წაბრძანდა. მთავარსარდალმა,
როგორც ყოველთვის, სტუმარი დიდი პატივით მიიღო. საჰიბიმ მას წერილების
შინაარსი გააცნო. მთავარსარდალმა საქმის ვითარება აუხსნა. მას შემდეგ, რაც
მოილაპარაკეს და სხვადასხვა თემებზეც ისაუბრეს, საჰიბი სახლში დაბრუნდა.
იმავე საღამოს მან მოლაპარაკების შედეგები ირანის სახელმწიფოს თავკაცებს
მისწერა და მეორე დღეს ჩუბანქარელ მხედრებს თავრიზში გაატანა.
1229 წლის 23 შაბანი, ოთხშაბათი - 29 შაბანი, სამშაბათი (1814 წლის 10-16
აგვისტო):
ამ დღეებში ღირშესანიშნავი არაფერი მომხდარა და საჰიბი ილჩი ხან
სპილოებისა და ცხენების სანახავად დადიოდა და ხან თავისი სახლის წინ ბაღში
სეირნობდა.
ერთ დღეს შეგვატყობინეს, რომ თბილისში ფულის საშოვნელად ჩამოსული
ირანელი ჯამბაზები აქაური კომენდანტის (ანუ ქალაქის თავის) ბრძანებით
დაეკავებინათ და სატუსაღოში ჩაემწყვდიათ. საჰიბი ილჩიმ კაცი გაგზავნა,
კომენდანტი მოაყვანინა და ჰკითხა: “ირანელი ჯამბაზები რატომ დააპატიმრეთ?”
ყალაბეგმა უპასუხა: “ვიფიქრე, ღმერთმა ნუ ქნას, ყაჩაღები ხომ არ არიან ან ირანში
რაიმე დანაშაული ხომ არა აქვთ ჩადენილი და ჩვენთან გადაცმულები იმიტომ ხომ
არ ჩამოვიდნენ, რომ აქედან სხვა ქვეყანაში წავიდნენ-მეთქი. მერე ირანიდან
ბრძანება რომ მოსულიყო, ესა და ეს ხალხი უკან დააბრუნეთო, რა პასუხი გაგვეცა?
მე ისინი ცოტა ხნით დავაკავე და, თუ ბრალი არ გამოუაშკარავდათ,
გავათავისუფლებ, მაგრამ, თუ დანაშაული აქვთ ჩადენილი, საპყრობილეში
დარჩებიან”.
საჰიბი ილჩის მისი გონივრული მსჯელობა ძალიან მოეწონა. მართლა ჭკვიანი
კაცი ჩანდა. საჰიბიმ სთხოვა, დაკავებულები ისევ ირანში დაებრუნებინათ.
კომენდანტი დათანხმდა, ჯამბაზები მოაყვანინა და ერთი კაცის თანხლებით
ირანში გაუშვა.
მეორე დღეს სასაჩუქრე ცხენების ჩალვადარები და მეჯინიბეები უღირსად
მოიქცნენ და ერთმანეთში იჩხუბეს. როცა ეს ამბავი საჰიბიმ გაიგო, ისინი
თავისთან დაიბარა და საკადრისად დასაჯა. შემდეგ დღეს ყველანი სახლში
ვიყავით, რომ უცებ საშინელი ხმა გაისმა. გაირკვა, რომ საჰიბის ოთახის
მცველებიდან ერთ-ერთმა თურმე გატეხილი მოაჯირი ვერ შენიშნა, მიეყრდნო და
ძირს ჩავარდა. რადგან საჰიბის ოთახები ბალახანაში 54 იყო, საწყალი კარგა დიდი
სიმაღლიდან გადავარდა და ასეთი ხმა იმიტომ ჰქონდა. ჯარისკაცი ერთი საათი
უგრძნობლად იწვა და მერე მოსულიერდა. ასე ბედნიერად დასრულდა ეს
უბედური შემთხვევა.
1 რამაზანი (17 აგვისტო), ოთხშაბათი:
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კალენდრის მიხედვით, დღეს ახალი მთვარეა, მაგრამ ისეთი მოღრუბლულია,
რომ მთვარე არ ჩანს. საჰიბი ილჩი საღამოს მთავარსარდალთან იყო
დაპატიჟებული. წავიდა, მაგრამ არაფერი უჭამია, ისე დაბრუნდა. გვიან ღამით
სახლში ივახშმა, მარხვის დაწყების სურვილი გამოთქვა და დაიძინა. დღეს ორი
ცხენი, ერთი არაბული და მეორე თურქმენული, რომლებიც მთავარსარდალმა ნახა
და მოისურვა, მას საჩუქრად გაუგზავნეს. მთავარსარდალმა ძღვენი ყურადღებით
დაათვალიერა, კმაყოფილი დარჩა და მსახურებს ათი ბაჯაღლოს აშრაფი აჩუქა.
მეტი არაფერი მომხდარა.
2 რამაზანი, ხუთშაბათი - 3 რამაზანი, პარასკევი (18-19 აგვისტო):
რადგან რამაზანის დღეები იყო, ყურანის კითხვის გარდა, სხვა არაფერი
გვინდოდა. მთიდან გადმომდინარე წყაროების თავშეყრის ადგილზე დიდი აუზია
აშენებული და, როცა იქ ზიხარ, თვალწინ სულ ბაღებსა და ხეებს ხედავ. საჰიბი ხან
აუზთან მიდიოდა და ყურანს კითხულობდა, ხან კი სახლში წიგნებს
ათვალიერებდა და ინგლისურად წერილებს წერდა.
4 რამაზანი (20 აგვისტო), შაბათი:
დილით აყა ბეგ დერბენდი მოვიდა და გვითხრა, რომ სპილოები და ცხენები
პეტერბურგში უნდა გაგვეგზავნა. საჰიბი ილჩიმ სპილოების მარეკები და ცხენების
ჩალვადარები და მეჯინიბეები დაიბარა და უბრძანა, სამგზავროდ
მომზადებულიყვნენ. მათ ყველაფერი, რაც საჭირო იყო, მისცეს და იმავე საღამოს
ცხენოსანი კაზაკების და მეჰმანდარების თანხლებით კარანტინში წაიყვანეს.
კარანტინი ერთი ადგილია, რომელიც თბილისიდან პეტერბურგში მიმავალმა
ყველამ და ყველაფერმა უნდა გაიაროს. იქ ორ-სამ დღეს აჩერებენ და კვამლში
ამყოფებენ. ერთ ოთახში ცეცხლში რაღაცებს ყრიან და, როცა ბოლი დგება, ხალხი
და მათი საქონელი იმ ოთახში შეჰყავთ, კვამლში ატარებენ და მერე უშვებენ. ამას
იმიტომ აკეთებენ, რომ, აქაურების მტკიცებით, თუ ვინმე ცუდად არის, ან რაიმე
სენი სჭირს, ან იმ ვილაიეთიდან ჩამოვიდა, სადაც ქოლერა და შავი ჭირია
მოდებული, ეს კვამლი ყველა დაავადებას მოსპობს და ეპიდემია სხვა ქვეყანაში
აღარ გავრცელდება. მოკლედ, კარანტინში წაყვანის და კვამლში გატარების მიზანი
ეს არის. სპილოების მარეკებს და ცხენების მომვლელებს და მათ ბარგს კარანტინში
რამდენიმე დღე აკვირდებოდნენ და მერე გამოუშვეს. დანარჩენმა დღემ სხვა
დღეებივით გაიარა.
5 რამაზანი (21 აგვისტო), კვირა:
დღეს რუსების ზეიმია და მთავარსარდალი ეკლესიაში წაბრძანდა. უკანა გზაზე
რუს დიდებულებთან და წარჩინებულებთან ერთად გვესტუმრა, საჰიბის თავისი
მეგობრობა და სიყვარული დაუდასტურა და გამგზავრების დაყოვნებისთვის
ბოდიში მოუხადა. შუა საუბარში ირანის სამეფო კარის შიკრიკი შემოვიდა და
შაჰინშაჰის უზენაესი ფირმანი მოიტანა. ფირმანი თურქმენი ხალხის დამარცხებას,
ისლამისთვის მებრძოლი ძლევამოსილი მეომრების გამარჯვებას, ხორასანში
ვითარების მოწესრიგებას და მისი უდიდებულესობის მიერ ჰერათისა და
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მოსაზღვრე რეგიონების მოსახლეობის დამორჩილებას შეეხებოდა. შიკრიკმა
საჰიბის ფირმანთან ერთად მისი უდიდებულესობა ვალიაჰდის და სახელმწიფო
დიდმოხელეების წერილებიც გადასცა.
წერილების შინაარსმა გული სიხარულით აგვივსო. საჰიბი ისეთი ბედნიერი
იყო, რომ აღტაცებას ვერ მალავდა.
ამ ამბის შემსწრე მთავარსარდალმა და მისმა დიდებულებმა გამარჯვება
მოგვილოცეს, საჰიბის ფირმანი და წერილები გამოართვეს და სახლში
დაბრუნდნენ, რომ მათი რუსული ასლი გაეკეთებინათ და პეტერბურგში
გაეგზავნათ. ამ დღემ ახალი ამბის გამო მხიარულად ჩაიარა.
6 რამაზანი, ორშაბათი - 12 რამაზანი, კვირა (22-28 აგვისტო):
ამ დღეებში ღირშესანიშნავი არაფერი მომხდარა. დღისით საჰიბი ილჩი ხან
ყურანს კითხულობდა, ხან ბაღში სეირნობდა და ხან მასთან სტუმრად მოსულ
მეგობრებს ესაუბრებოდა. ერთ დღეს წერილები დაწერა, გამარჯვების ამბის
მომტან შიკრიკს შესაბამისი მითითებები მისცა და ირანში გაუშვა.
მთავარსარდალი თითქმის ყოველდღე მოდიოდა და საჰიბის თბილისში
დაყოვნების გამო თანაგრძნობას უცხადებდა.
მომდევნო დღეს თბილისში აბედინ ბეგ მაზანდარანი ჩამოვიდა. მას ჰყავდა
მსახური, სახელად იოსები, რომელმაც გაქურდა და ირანიდან გაიქცა. ამ
უკანასკნელმა წლების წინ ისლამი მიიღო, მერე კი ისევ სომხურ რჯულს
დაუბრუნდა, სომეხი ცოლი მოიყვანა და თბილისში დასახლდა. საჰიბიმ მას
ქონება ჩამოართვა და პატრონს დაუბრუნა. შემდეგ ირანის სახელმწიფოს
თავკაცებს წერილები მისწერა და ირანში მიმავალ აბედინ ბეგს გაატანა.
13 რამაზანი (29 აგვისტო), ორშაბათი:
თბილისის მთავარსარდალი ავად გახდა და საჰიბი ილჩიმ მასთან მოსაკითხად
აყა ბეგი გაგზავნა.
დღეს საჰიბისთან მთავარსარდლის მინისტრი და გადამწერი მირზა ებრაჰიმი
მოვიდა. ჩამან-ე გოლესთანში ორ ქვეყანას შორის ზავის დადების დროს უადგილო
კირკიტის, უსაფუძვლო განცხადებების და ხელშეკრულების ტექსტში სამყაროს
მფარველი შაჰინშაჰის ლაყაბების 55 შეცდომით ჩაწერის გამო საჰიბი მასზე
გაბრაზებული იყო. მირზა ებრაჰიმმა უწინდელი უპატივცემულო მოპყრობისთვის
ბოდიში მოიხადა და ირანისადმი თავის ერთგულებასა და სიყვარულზე ბევრი
ისაუბრა. სახეზე ეწერა, რომ გულწრფელად ლაპარაკობდა და მართლა თავაზიანი
და ზრდილი კაცი აღმოჩნდა. ამიტომ საჰიბი ილჩი დაჰპირდა, რომ ირანის
ხელისუფლებასთან უშუამდგომლებდა, რომ მისთვის ლომისა და მზის ორდენი
მიეცათ. ამ დაპირებითა და ორდენის მიღების იმედით აღტაცებული მირზა
ებრაჰიმი ირანისადმი კიდევ უფრო კარგად განეწყო. ამასობაში აყა ბეგი შემოვიდა
და მირზა ებრაჰიმს შეხვდა. რადგან მათ შორის დაძაბული ურთიერთობა იყო, აყა
ბეგს ხასიათი გაუფუჭდა და წავიდა. ცოტა ხანში მირზა ებრაჰიმიც სახლში
დაბრუნდა.
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დღეს გავიგეთ, რომ სარხაი ხან ლეზგის, რომელიც თეირანსა და თავრიზში
სტუმრობის შემდეგ ცოლ-შვილთან ერთად საკუთარ ვილაიეთში ბრუნდებოდა,
მდინარე მტკვარზე გადასვლისას თავს მთავარსარდლის დაცვის კაზაკები და
სალდათები დაესხნენ და მისი ცოლი, ვაჟი და რამდენიმე თანამგზავრი დახოცეს.
თავად სარხაი ხანმა გაქცევა მოახერხა და თავის ქვეყანაში დაბრუნდა. საჰიბი
ილჩი ამ ამბავმა ძალიან დაამწუხრა. ეს დღე ასე სევდიანად დასრულდა.
14 რამაზანი, სამშაბათი - 15 რამაზანი, ოთხშაბათი (30-31 აგვისტო):
ამ დღეებში ახალი არაფერი მომხდარა. მისი აღმატებულება სარდარ-ე ერევანის
გამოგზავნილი კაცი ჩამოვიდა და საჰიბი ილჩის ოფიციალური ვიზიტით
ესტუმრა. საჰიბის მისი ნახვა არ უნდოდა, მაგრამ გაითვალისწინა თანამგზავრების
რჩევა, მისი უკან გაბრუნება შეურაცხყოფააო, და სტუმარი მიიღო. დღესვე
ცნობილი გახდა, რომ მისი აღმატებულება სადრ ა'ზამის რწმუნებული
მთავარსარდალი ესქანდერ ბეგი, რომელიც ცოტა ხნის წინ თბილისში
გამოაგზავნეს, ისევ ირანში გაიწვიეს. ამ ორმა დღემ წინა დღეებივით გაიარა.
16 რამაზანი, ხუთშაბათი - 17 რამაზანი, პარასკევი (1-2 სექტემბერი):
ამ დღეებში, ესქანდერ ბეგის გამგზავრებასთან დაკავშირებით, საჰიბი ილჩიმ
ირანში გასაგზავნი წერილები და არზები მოამზადა და მას გადასცა. ქართველი და
სომეხი ქალების უზნეობამ შედეგად ის გამოიღო, რომ მათ მიერ შეცდენილმა
ფარაშმა მოჰამად თაყიმ, სასაჩუქრე ცხენების ჩალვადარმა სომეხმა აბუ’ლ-ყასემმა
და კიდევ ერთმა-ორმა კაცმა მდაბიოთაგან გამოაცხადეს: ჩვენ აქ ვრჩებით და
სომხურ რჯულზე გადავდივართო. მათ ქართველებსა და სომხებს მიბაძეს და,
მათი წესისამებრ, რამდენჯერმე ეკლესიაშიც წავიდნენ. ეს ამბავი საჰიბის
მოახსენეს. საშინლად განრისხდა და უნდოდა დაესაჯა, მაგრამ თანამგზავრებმა
გადაათქმევინეს. ორი დღის მერე ამ ხალხს ცოტაოდენი ფული მისცეს და
კაზაკების თანხლებით შებოჭილები ერევანში გაუშვეს, რომ იქიდან ირანში
წასულიყვნენ.
კიდევ ერთი უცნაური ამბავი მოხდა. როცა ესქანდერ ბეგმა გამგზავრების
ბრძანება მიიღო და საჰიბის წერილებიც ჩაიბარა, თბილისელ მუსლიმთა შეიხ ალესლამი 56, ჩვენ მიერ ადრე ნახსენები მოლა თარივერდი, მასთან მივიდა და,
მიუხედავად იმისა, რომ ეს საქმე დავალებული არ ჰქონდა, ქაღალდის დალუქული
გრაგნილი გადასცა და უთხრა: “ეს რუსი ხალხის საქმეთა ამსახველი წლიური
ანგარიშია. რუსეთის დედაქალაქიდან თბილისამდე ამ ერთ წელიწადში რაც რამ
მოხდა, აქ წერია”. ამბობენ, რომ ესქანდერ ბეგის თბილისში ყოფნის განმავლობაში
ეს კაცი მასთან ყოველდღე მიდიოდა და ამ ჩანაწერებს ჰპირდებოდა. როცა
გამგზავრების დღე დადგა, გრაგნილი მიუტანა და უთხრა: “ამ დღიურში
ყველაფერი აღნუსხულია, მაგრამ აქ ნუ გახსნით და, თბილისიდან ერთ-ორ
სადგურს რომ გაივლით, მერე ნახეთ. ახლა კი ამ სამსახურის გასამრჯელოდ ერთი
ძვირფასი ქაშმირის შალი მომეცით და წავალ”. ესქანდერ ბეგს ძალიან გაუხარდა
შეიხ ალ-ესლამი - მაღალი რანგის მუსლიმი სასულიერო პირი; ამიერკავკასიაში შიიტ
მუსლიმთა წინამძღოლი.
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და უთხრა: “შალი უკვე ბოხჩაში დევს. ერთ საათში მობრძანდით და წაიღეთ”.
ახუნდი 57 დათანხმდა და წავიდა. ესქანდერ ბეგს ჩანაწერების ნახვის დაუძლეველი
სურვილი დაეუფლა, ცდუნებას ვეღარ გაუძლო და გრაგნილი გახსნა, მაგრამ შიგ
მარტო სუფთა ფურცელი დახვდა. ძალიან გაბრაზდა, გრაგნილი დაახვია და
დადო. ამასობაში ახუნდი დაბრუნდა და შალი მოითხოვა. ესქანდერ ბეგმა უთხრა:
“ახუნდ, ამ გრაგნილში თეთრი ფურცლის მეტი არაფერია”. ახუნდმა შესძახა:
“დიდება ალაჰს! ოთახში თაროზე ორი გრაგნილი იდო და, როგორც ჩანს,
შეცდომით სხვა წამოვიღე. მომეცით, წავალ და ნამდვილს მოვიტან”. გრაგნილი
აიღო და წავიდა. სამი დღე იმალებოდა, ელოდებოდა, სანამ ესქანდერ ბეგი ქალაქს
დატოვებდა და ორ-სამ სადგურს მაინც გაივლიდა.
მისი აღმატებულება ნეზამ ად-დოულეს 58 გულუხვობისა და დიდსულოვნების
ამბავმა რუსი მთავარსარდლის ყურამდეც მიაღწია. რადგან მათ შორის
მეგობრობის ძაფები იყო გაბმული, მთავარსარდალმა მას ესქანდერ ბეგის ხელით
ერთი ჩინებული სამოვარი გაუგზავნა.
18 რამაზანი, შაბათი - 25 რამაზანი, შაბათი (3-10 სექტემბერი):
ღირშესანიშნავი არაფერი მომხდარა. საჰიბი ილჩი, ძირითადად, ყურანს
კითხულობდა, ხანდახან კი სახლის წინ ბაღში და აუზის პირას სეირნობდა,
ინგლისურ წერილებს წერდა და წიგნს კითხულობდა. მთავარსარდალი და
დიდებულები თითქმის ყოველდღე მოდიოდნენ და მას სხვადასხვა თემაზე
ესაუბრებოდნენ. ერთი-ორჯერ საჰიბიც საპასუხო ვიზიტით მთავარსარდალთან
ბრძანდებოდა. მთავარსარდალმა ის დიდი პატივით მიიღო და ახარა, რომ მალე
რუსეთის სამეფო კარიდან ხელმოწერილი დოკუმენტი ჩამოვიდოდა და ის
პეტერბურგში გამგზავრებას შეძლებდა.
ერთ დღეს საჰიბი ილჩის აყა ბეგ დერბენდი ეწვია და უთხრა: “მესიზმრა, რომ
ჩემკენ უზარმაზარი ყვითელი ძაღლი მორბოდა. მე ვიდექი, მის მოახლოებას
ველოდებოდი და ვფიქრობდი, თავი როგორ დამეცვა, რომ არაფერი დაეშავებინა.
უცებ ძაღლი გაქრა და რამდენიც არ ვეძებე, ვეღარ ვიპოვე”. ამ საუბარში იყვნენ,
რომ მოსტაფა ხან თალიშის გარდაცვალების ამბავი მოიტანეს. ეს კაცი რუსების
თავგასულობისა და გახრწნილობის მოთავე იყო. აყა ბეგი, რომელიც მასთან
მეგობრობდა, ძალიან დანაღვლიანდა და მოთქმა-გოდება დაიწყო. საჰიბი ილჩიმ
უთხრა: “შენსავით სწრაფად სიზმარი არავის ახდენია. ყვითელი ძაღლი მოსტაფა
ხანი იყო და ძაღლის გაუჩინარება მის გარდაცვალებას ნიშნავდა”. აყა ბეგს
სიზმრის ასეთი ახსნა არ მოეწონა, ადგა და სახლში წავიდა. არადა, არც ერთ მისანს
არ აუხსნია ასე ზუსტად სიზმარი.
26 რამაზანი (11 სექტემბერი), კვირა:

ახუნდი - მუსლიმი სასულიერო პირი.
ნეზამ ად-დოულე ჰოსეინ ხანი (? – 1866/67) - ფათჰალი შაჰის, მოჰამად შაჰის და ნასერ ადდინ შაჰის დიდმოხელე, ირანის ელჩი ლონდონში, პარიზსა და ვენაში, ფარსის გუბერნატორი.
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გამთენიისას საჰიბი ილჩის მთავარსარდლის იშიქაყასი ეახლა და მოახსენა:
“რუსეთის სამეფო კარიდან საზავო ხელშეკრულების ხელმოწერა და თქვენი
პეტერბურგში გამგზავრების ბრძანება მოვიდა”.
საჰიბი ილჩიმ მას ერთი ცალი რეზაიეს 59 შალი აჩუქა. ახალი ამბავი ყველას
ძალიან გაუხარდა. ამ დროს მთავარსარდალი და მისი მოხელეები შემოვიდნენ.
მთავარსარდალს სამყაროს მფარველი შაჰინშაჰის ნაბოძები ლომისა და მზის
ორდენი ეკეთა, რომელიც თავისი ხელმწიფის ნებართვის მისაღებად
პეტერბურგში ჰქონდა გაგზავნილი და სწორედ დღეს სხვა ორდენთან ერთად
ჩამოუვიდა. მის აღმატებულებას მადლობა მოახსენა და თქვა: “როგორც წერილის
შესავლიდან გავიგე, ეს რუსეთის სამეფო კარიდან გამოგზავნილი მესამე
ხელმოწერაა. პირველი ერთ კაცს გამოატანეს, მაგრამ კაციცა და დოკუმენტიც
ორივე გზაში დაიკარგა და მათი ასავალ-დასავალი ვერავინ გაიგო. მეორე ჯერზე
შიკრიკი ფრანგებმა დაიჭირეს და მხოლოდ მესამემ ჩამოაღწია დანიშნულების
ადგილამდე. მე, ამ ქვეყნის მთავარსარდალი, ღმერთს მადლობას ვწირავ, რომ
ირანის ხელისუფლებისა და თქვენს წინაშე არ შევრცხვი”. და დასძინა: “ჩვენი
ხელმწიფის ბრძანებით, ბასანავიჩი, რომელიც ირანში გულადი მაიორის სახელით
არის ცნობილი, და სხვა [ოფიციალური] პირები პეტერბურგამდე გაგაცილებენ და
გზაში თქვენ სამსახურში იქნებიან. გარდა ამისა, ას კაცამდე კარგად
შეიარაღებული მხედარი, მსახურები და სხვა მხლებლებიც გამოგყვებიან, რომ
სათანადო პატივით იმგზავროთ, რადგან ჩემი ხელმწიფე ამ სამშვიდობო
შეთანხმებასა და თქვენს სტუმრობას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. სულ მალე
თქვენი მისია წარმატებით დასრულდება და ირანში კმაყოფილი დაბრუნდებით”.
კიდევ ბევრი ასეთი სიტყვა ითქვა და ჩვენ დავმშვიდდით. მთავარსარდალმა
ხელშეკრულების ხელმოწერის მშვიდობიანად ჩამოსვლასთან დაკავშირებით
სასახლეში ნადიმი გამართა და საჰიბი ილჩი დაპატიჟა. საჰიბიმ, მიუხედავად
იმისა, რომ მარხულობდა, მიპატიჟება მიიღო. კმაყოფილი მთავარსარდალი
თავაზიანად დაგვემშვიდობა და წავიდა. საჰიბიმ მაშინათვე ბრძანება გასცა, რომ
ირანში გასაგზავნი არზები და წერილები მოემზადებინათ და მისი
უდიდებულესობა ვალიაჰდის კარისკაცის აყა ბაბა ბეგისთვის თავრიზში
გაეტანებინათ, რისთვისაც ეს უკანასკნელი ღირსეულად დაასაჩუქრეს. შიკრიკის
გამგზავრების შემდეგ სპეციალური კარეტა მოვიდა და საჰიბი ილჩი
თანამგზავრების თანხლებით სასახლეში წავიდა.
მთავარსარდალმა სტუმარი სათანადო პატივითა და ცერემონიებით მიიღო.
სასიხარულო ამბავთან დაკავშირებით დიდი მხიარულება იდგა და მუსიკა
უკრავდა. საუცხოოდ გაშლილ მაგიდას დიდებულები და სხვა წარჩინებული
პირები უსხდნენ და ქეიფობდნენ. ლხინის ბოლოს სამყაროს მფარველი შაჰინშაჰის
სადღეგრძელო დალიეს და ზეიმის ნიშნად ქვემეხიდან 33-ჯერ გაისროლეს.
სტუმრობის შემდეგ საჰიბი ილჩი სახლში დაბრუნდა. წინა დღეებისგან
განსხვავებით, როცა ხელმოწერის დაგვიანებისა და თბილისში დაყოვნების გამო
გულშეჭურვილი იყო, დღევანდელი დღე და საღამო მხიარულად გაატარა.
მთავარსარდალმა ბრძანება გასცა, რომ იმ ღამეს თბილისი და მისი შემოგარენი
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გაეჩირაღდნებინათ და მთელი მოსახლეობა, კაციცა და ქალიც, ილხენდა და
ლაღობდა.
რამდენიმე დღის წინ, მისი უდიდებულესობა ვალიაჰდის ბრძანებით,
თბილისში მოჰამად ბეგ განჯევი ჩამოვიდა. მან ცოტაოდენი რუსული იცოდა და
რუსული ენის თარჯიმნის მოვალეობა უნდა შეესრულებინა. საჰიბი ილჩისთან
შეხვედრისა და მისთვის წერილების გადაცემის დროს ის უზრდელად იქცეოდა
და თავხედურად ლაპარაკობდა. დღეს კი, მიუხედავად იმისა, რომ რამაზანის
დღეებია, ღვინო დალია და მთვრალი ბაზარში წავიდა. როცა ეს ამბავი საჰიბიმ
გაიგო, იქ მყოფ ბაბა ბეგს უბრძანა: “წადით და უთხარით, რომ ამ ქვეყანაში ასეთი
უმსგავსო ქცევა მიღებული არ არის. სასწრაფოდ დატოვოს აქაურობა”. ბაბა ბეგი
წავიდა და მოჰამად ბეგს დანაბარები გადასცა, რის გამოც მან კამათი და ჩხუბი
დაუწყო.
27 რამაზანი, ორშაბათი - 29 რამაზანი, ოთხშაბათი (12-14 სექტემბერი):
ამ დღეებში ახალი არაფერი მომხდარა, რომ აღნიშვნის ღირსი იყოს. [საჰიბი]
დღისით ყურანსა და წიგნს კითხულობდა და სახლის გარშემო სეირნობდა. ერთ
დღეს მისი უმაღლესობა სარდარ-ე ერევანის გამოგზავნილი სომეხი კურიერი
ჩამოვიდა და საჰიბი ილჩის მოკითხვის ბარათი ჩამოუტანა. საჰიბიმ პასუხი
დაწერა, მას მისცა და ერთი აშრაფიც აჩუქა. დანარჩენი დღეები უწინდებურად
სახლში გაატარა.
30 რამაზანი (15 სექტემბერი), ხუთშაბათი:
საჰიბი ილჩიმ ეს დღე ყურანის კითხვასა და თანამგზავრებთან საუბარში
გაატარა. შემდეგ მისი უდიდებულესობა ვალიაჰდის მსახური აყა ბაბა ბეგი
მოვიდა და საჰიბის თავისი ბატონის ბრძანებულებები, მოხელეების წერილები,
[რუსეთის] ხელმწიფისთვის ძღვნად მისართმევი ორი მარგალიტის კრიალოსანი
და სახარჯო ათასი თუმანი ნაღდი ფული გადასცა. ბაბა ბეგმა ორი მსახური,
რომლებიც მას ჩამოჰყვნენ, დასასვენებლად გაუშვა, თავად კი დღის დარჩენილი
ნაწილი და საღამო საჰიბისთან გაატარა.
1229 წლის 1 შავალი (1814 წლის 16 სექტემბერი), პარასკევი:
დღეს მარხვის დასრულების ზეიმია. საჰიბი ილჩიმ სადღესასწაულო ნამაზი
შეასრულა და თანამგზავრებთან ერთად ისადილა. მთავარსარდალი და მისი
დიდებულები მოსალოცად მოვიდნენ. მათ ჩაითა და ტკბილეულობით
გაუმასპინძლდნენ. საჰიბიმ სტუმრებს აყა ბაბა ბეგის ჩამოსვლის და მისი
უდიდებულესობის ბრძანებულებების და მარგალიტის კრიალოსნების ჩამოტანის
ამბავი ამცნო. ერთსაათიანი საუბრის შემდეგ რუსი დიდგვაროვნები სახლებში
წავიდნენ. დარჩენილმა დღემ სხვა დღეებივით გაიარა.
2 შავალი (17 სექტემბერი), შაბათი:
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როგორც რუსებმა გვითხრეს, დღეს ხელმწიფის დედის დაბადების დღეა. ეს
თარიღი მათთვის დღესასწაულია და მას დიდი ზარ-ზეიმით აღნიშნავენ.
მთავარსარდალი მხლებლებითურთ საჰიბი ილჩის ეწვია და სთხოვა, რომ
მათთან ერთად ეკლესიაში წასულიყო და რუსების ადათ-წესები ენახა.
საჰიბი ილჩიმ მიპატიჟება მიიღო და მთავარსარდალთან და თავის
თანამგზავრებთან ერთად ეკლესიაში წაბრძანდა. იქ უამრავი ხალხი შეკრებილიყო,
მათ შორის ქალები, მღვდლები და პადრი, რომელსაც მოჯთაჰედად 60 თვლიან.
მღვდლებს, პადრის და სხვა სასულიერო პირებს სხვადასხვა ფორმის ფარჩის
ტანსაცმელი ეცვათ, ხელში წიგნები ეჭირათ, წინ და უკან დადიოდნენ და რაღაცას
კითხულობდნენ, მოკლედ, ძალიან უცნაურად იქცეოდნენ. პადრიმ ხელში ჯვარი
აიღო და, ვისკენაც გაიშვირა, ყველამ მის წინაშე მუხლი მოიყარა. ეს ცერემონიალი
საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. ერთი საათის შემდეგ ერთ-ერთმა მათგანმა თეფში
აიღო და ხალხს ჩამოუარა. ყველა რაღაცას აძლევდა. საჰიბიმაც თეფშზე რამდენიმე
აშრაფი დაუგდო და მთავარსარდალთან ერთად მათი მთავარი პადრის 61 სახლში
წავიდა.
იქ მაგიდა გაეშალათ და მასზე სხვადასხვა ღვინო დაელაგებინათ. ყველანი
დასხდნენ. პადრიმ ფიალა თავად შეივსო და დალია. მას სხვებმაც მიბაძეს. სანამ
ხალხი ჭამა-სმით იყო გართული, საჰიბი თავის თანამგზავრებს ესაუბრებოდა.
ნადიმის დასრულების შემდეგ სტუმრები წამოიშალნენ და სახლებში წავიდნენ.
დარჩენილმა დღემ სხვა დღეებივით გაიარა.
3 შავალი, კვირა - 11 შავალი, ორშაბათი (18-26 სექტემბერი):
ამ დღეებში საჰიბი ილჩი ხან წიგნს კითხულობდა, ხან ინგლისურ წერილებს
წერდა და ხან თავისი სახლის წინ ბაღში სეირნობდა. თბილისში დაყოვნებისა და
ხელშეკრულებების გაცვლის [ცერემონიალის] გაჭიანურების გამო ის მეტწილად
მოწყენილი და აღელვებული იყო. ერთ დღეს მთავარსარდალმა მასთან
მეჰმანდარი ბასანავიჩი, რომელიც აქამდე არ გვენახა, და მინისტრი პალივანიჩი
გამოგზავნა და შეუთვალა: “ჩვენი ხელმწიფის განკარგულებით, გენერალი
ბასანავიჩი გზაში თქვენი მეჰმანდარი იქნება და გთხოვთ, მისდამი სითბო და
სიყვარული გამოიჩინოთ”. საჰიბიმ გენერალი ძალიან ალერსიანად და
თავაზიანად მიიღო. მან ჩვენი მეგზურობისთვის მზადყოფნა გამოხატა და სახლში
წავიდა.
მეორე დღეს მთავარი პადრი, რომელიც აქაურ სასულიერო პირთა მეთაურია,
საპასუხო ვიზიტით საჰიბი ილჩის ეწვია. მისალმების ცერემონიალის შემდეგ ჩაი
და ტკბილეულობა მიირთვა და წავიდა. ამ კაცის შესახებ ერთი ისტორია გავიგე,
რომელსაც მოგიყვებით: რუსების ადათ-წესების მიხედვით წელიწადში ერთხელ,
განსაზღვრულ დღეს, ქალები და კაცები ეკლესიაში პადრისთან და მღვდლებთან
მიდიან და მათ საიდუმლოდ თავიანთ ცოდვებს უყვებიან. ისინი ზოგიერთს
პატიობენ, ზოგს კი ცოდვათა მონანიებისკენ მოუწოდებენ და მომავალში პატიების
როგორც ტექსტიდან ჩანს, ავტორი კათოლიკურ „პადრის“ და მუსლიმურ „მოჯთაჰედს“,
ზოგადად, მაღალი რანგის სასულიერო პირების აღსანიშნავად ხმარობს, რომ განასხვაოს რიგითი
მღვდლებისგან (keshīsh).
61 სავარაუდოდ, ეგზარქოსს გულისხმობს.
60
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იმედს აძლევენ. ეს ხალხი ეკლესიიდან გახარებული გამოდის და შემდეგ წლამდე
ჩვეულებრივ ცხოვრებას განაგრძობს. მათი წესისამებრ, მას შემდეგ, რაც კაცი
მღვდელი ან პადრი გახდება, ცოლი აღარ უნდა ჰყავდეს და სქესობრივ
ურთიერთობაზეც უარი უნდა თქვას. თუ, ვთქვათ, ვინმე აღნიშნულ წესს
დაარღვევს და ეს ამბავი გახმაურდება, მას ეკლესიაში აღარ შეუშვებენ. წელსაც
დათქმულ დღეს, ჩვეულებისამებრ, ხალხი პადრისთან მივიდა, აღსარება უთხრა
და შენდობა მიიღო. ჯერი ერთ ახალგაზრდაზე მიდგა. რადგან ამ დროს
ვალდებული ხარ, რომ სიმართლე თქვა და არ უნდა იცრუო, ამ კაცმა ყველაფერი,
რაც ჩადენილი ჰქონდა, პადრის უამბო, მერე მორცხვად თავი დახარა და ერთი
საქციელის გამხელაზე უარი თქვა. პადრი ჩააცივდა, ნუ გრცხვენია, თქვიო, და
ახალგაზრდამაც აღიარა: მე თქვენს ქალიშვილთან მქონდა კავშირიო. რაზეც
პადრიმ უპასუხა: მე კი დედაშენთან მქონდა კავშირი, მაგრამ არა უშავს, ორივეს
შეგვენდობაო. მოკლედ, ამ ხალხს ბევრი სანაქებო თვისება აქვს.
ერთ დღეს საჰიბი ილჩის მთავარსარდალი ეწვია, თავაზიანად მიესალმა და
უთხრა: “მირზა ებრაჰიმ არმანიმ ხელშეკრულების ტექსტი სპარსულად
მშვენივრად თარგმნა, ამიტომ თქვენს მბრძანებელთან უშუამდგომლეთ, რომ
ლომისა და მზის ორდენით დააჯილდოვონ”.
საჰიბი ილჩი, რადგან პირობა ადრევე ჰქონდა მიცემული, დათანხმდა. მეტი ამ
დღეებში არაფერი მომხდარა.
12 შავალი (27 სექტემბერი), სამშაბათი:
დილით
მთავარსარდალმა
თავისი
დიდებულები
გამოგზავნა
და
შეგვატყობინა: დღეს ხელშეკრულება და მისი ხელმოწერის აქტი უნდა
გავცვალოთო. მისი ბრძანებით, ჩვენი სახლის ჭიშკრიდან მთავარსარდლის
სასახლემდე მთელი რუსი დიდგვაროვნები, წარჩინებული მოხელეები, ოფიცრები
და ქვეითი და ცხენოსანი სალდათები გამწკრივდნენ. ისინი თავიანთი წესისამებრ
უკრავდნენ, მღეროდნენ და მხიარულობდნენ. მთავარსარდალმა საჰიბი ილჩისთან
ექვსცხენშებმული სპეციალური კარეტა და დიდებულები გამოგზავნა. ისინი
საჰიბის ეახლნენ და მოახსენეს: “მის აღმატებულებას სურს, რომ სამყაროს
მფარველი შაჰინშაჰის ბეჭდით დალუქული უზენაესი ხელშეკრულების დედანი,
რომელიც თქვენთან ინახება, მასთან წაიღოთ. გზად ჩვენი ხელმწიფის
ხელმოწერის აქტსაც ავიღებთ, ორივეს სასახლეში მივიტანთ და გავცვლით”.
საჰიბი ილჩიმ, მისი თხოვნის შესაბამისად, ოქროს ჩარჩოში ჩასმული უზენაესი
ხელშეკრულების დედანი კარეტაში დააბრძანა და თანამგზავრებთან ერთად
მთავარსარდალთან წავიდა. ხალხი დიდი პატივით გვხვდებოდა. შუა გზაზე რუსი
დიდებულები შემოგვიერთდნენ და სასახლემდე ერთად ვიარეთ. მისალმების
ცერემონიალის შემდეგ მთავარსარდალმა და საჰიბი ილჩიმ ხელშეკრულება და
ხელმოწერის აქტები გაცვალეს.
გაცვლის ცერემონიალის დასრულების შემდეგ საჰიბი ილჩის გაახსენდა, ამ
დესპოტებმა აზერბაიჯანის ვილაიეთი რა ტყუილუბრალოდ მიითვისეს და რომ
ახლაც მათ ხელშია. ამ ფიქრებისგან გული ისე დაუმძიმდა, რომ ყველა იქ მყოფმა
შეამჩნია და მისი უგუნებობა ძალიან გაუკვირდათ. მთავარსარდალიც გაოცებული
იყო და მიზეზის გარკვევა სცადა. საჰიბიმ არაფერი უპასუხა, ხელმოწერის აქტი
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აიღო და თანმხლებ პირებთან ერთად სახლში დაბრუნდა. მთავარსარდალმაც
ხელშეკრულება აიღო, რუს დიდებულებთან ერთად ეკლესიაში წავიდა და იქ
თავისი წესისამებრ ილოცა და ღმერთს მადლობა შესწირა. მერე ისინიც სახლებში
დაიშალნენ.
იმ დღეს საჰიბი ილჩი მთავარსარდალთან სადილზე იყო დაპატიჟებული. სამიოთხი საათის შემდეგ კარეტა მოვიდა და ყველანი სასახლეში წავიდნენ. საჰიბი და
მისი მხლებლები დიდი პატივით მიიღეს. სასახლეში რუსი მღვდლები, პადრი და
დიდებულები შეკრებილიყვნენ. ცოტა ხანში მაგიდას მიუსხდნენ. საჰიბის
საგანგებოდ მისთვის მომზადებული საჭმელი მოუტანეს და მაგიდაზე დადეს.
ყველა ჭამას შეუდგა. სადილის ბოლოს მთავარსარდალი და სხვა იქ მყოფები
წამოდგნენ და სამყაროს მფარველი შაჰინშაჰის სადღეგრძელო დალიეს. ზეიმის
აღსანიშნავად ქვემეხიდან 33-ჯერ გაისროლეს და მუსიკოსებმა დაკვრა და სიმღერა
დაიწყეს. საჰიბი ილჩი ცოტა ხანს დარჩა, მთავარსარდალს ესაუბრა, მერე სახლში
დაბრუნდა და ერთი საათი დაისვენა. მთავარსარდლის ბრძანებით, იმ ღამეს
თბილისი და მისი შემოგარენი გააჩირაღდნეს და ფეიერვერკებისთვის
ემზადებოდნენ. ქალაქის მთელი მოსახლეობა, ქალი და კაცი, ზეიმობდა და
ილხენდა. საღამოს საჰიბი მთავარსარდალთან იყო მიწვეული, ამიტომ
დაღამებისას კარეტა მოიყვანეს და ყველანი სასახლეში წავიდნენ.
მიღების ოფიციალური ცერემონიალის დასრულების შემდეგ აივანზე
გავიდნენ. სასახლის პირდაპირ მოედანზე ფეიერვერკი და კონცერტი გაიმართა.
ილუმინაციების საშუალებით ჰაერში ირანის სამეფო გერბი - ლომი და მზე, მის
თავზე შაჰინშაჰის დიდებული სახელი და, ასევე, რუსეთის სამეფო გერბი და რუსი
იმპერატორის სახელი გამოსახეს. ეს საოცარი სანახაობა, რომელიც შორიდანაც
კარგად ჩანდა, საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. წარმოდგენის დასრულების მერე
ყველანი შებრუნდნენ ოთახში, სადაც როგორც რუსი, ისე სხვა ეროვნების კაცები
და ქალები ირეოდნენ. ერთი საათის საუბრის შემდეგ ყველანი წამოიშალნენ და
სახლებში წავიდნენ. საჰიბი ილჩიც კარეტაში ჩაჯდა, სახლში დაბრუნდა და
დაისვენა.
13 შავალი, ოთხშაბათი - 14 შავალი, ხუთშაბათი (28-29 სექტემბერი):
მნიშვნელოვანი არაფერი მომხდარა. ერთ დღეს მთავარსარდალმა გენერალი
ბასანავიჩი მოიყვანა და საჰიბი ილჩის მოახსენა: “ჩვენი ხელმწიფის ბრძანებით, ეს
კაცი გზაში თქვენი მეჰმანდარი იქნება და გთხოვთ, მისდამი სითბო და
სიყვარული გამოიჩინოთ”. საჰიბიმ უპასუხა: “თუ ის მეგობრობას გაგვიწევს და
გზაში კარგად მოიქცევა, ჩვენც სითბოთი და სიყვარულით ვუპასუხებთ”.
გენერალმა ჩვენი მეგზურობისა და სამსახურისთვის მზადყოფნა გამოხატა და
საჰიბი ილჩი სტუმრად დაპატიჟა. შემდეგ საღამოს მთავარსარდლის კარეტა
მოვიდა და საჰიბი და მისი თანმხლები პირები წავიდნენ ბასანავიჩის სახლში,
რომელიც მის სიმამრს, სახელმწიფოს დიდმოხელეს და ასტრახანის საბაჟოს
უფროსს ეკუთვნოდა. იქ შეკრებილი მთავარსარდალი, დიდებულები,
წარჩინებული მოხელეები და მათი ცოლები საჰიბის და მის მხლებლებს დიდი
პატივით მიეგებნენ. ცოტა ხანში მაგიდას მიუსხდნენ. სუფრა მათი წესისამებრ იყო
გაწყობილი. სადილის შემდეგ სტუმრები ერთი-ორი საათი კიდევ დარჩნენ და
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დაიშალნენ. იმ საღამოს მთავარსარდალმა გვითხრა: თქვენი გამგზავრების დღე
ახლოვდება და, თუ რამე საქმე დაგრჩათ, დროზე დაასრულეთო.
15 შავალი (30 სექტემბერი), პარასკევი:
დილით ოთხთვალა და კალიასკა მოიყვანეს და საჰიბი ილჩის მთელი ბარგი,
ასევე, მსახურები და ობლები გაუშვეს კარანტინში, რომლის დანიშნულებაზეც
ზემოთ უკვე გესაუბრეთ. იქ საჰიბის კარავი გაშალეს, მთელი მისი მოწყობილობა
კვამლში გაატარეს და დაკეცეს. საღამოს საჰიბი კარეტით წავიდა არტილერიის
შენობაში, რომელიც მტკვრის პირას, კარავთან ახლოს, იყო და იქ დაბინავდა.
ერთი საათის შემდეგ მთავარსარდალი და დიდებულები მოვიდნენ, საჰიბის
ახალსახლობა მიულოცეს, ცოტა ხანს სასაუბროდ დასხდნენ და წავიდნენ.
ის ღამე ახალ ბინაში გავატარეთ.
16 შავალი (1 ოქტომბერი), შაბათი:
საჰიბი ილჩიმ სახლის გარშემო გასეირნება ინება. თავრიზიდან შიკრიკი აყა
ბაბა ბეგი და კიდევ ერთი კაცი ჩამოვიდნენ, რუსი ხელმწიფისთვის მისართმევი
თივთიკის რამდენიმე შალი, საუცხოო ფარჩის ქსოვილები და სამი ხალიჩა,
აგრეთვე, მისი უდიდებულესობის ბრძანებულებები და წერილები ჩამოიტანეს და
საჰიბის გადასცეს. ამ წერილების მიღება ძალიან გაგვიხარდა, რადგან ჩვენს
თბილისიდან გამგზავრებას შეეხებოდა. საჰიბიმ მირზა ებრაჰიმი და აყა ბეგი იხმო,
მათ წერილების შინაარსი გააცნო და უთხრა: “წადით და ეს ამბავი
მთავარსარდალს შეატყობინეთ, იქნებ მასზე იმოქმედოს და ჩვენი გამგზავრება
დააჩქაროს”.
მოგვიანებით საჰიბი ილჩისთან მთვრალი მოჰამად ბეგ განჯევი მოვიდა და
განაცხადა: ჩემს ხარჯებში, ვფიქრობ, შეცდომააო. საჰიბიმ უპასუხა: “მე ბრძანება
გავეცი, რომ რაც გეკუთვნოდათ, მოეცათ”. მაგრამ მოჰამად ბეგი იმდენად უგონოდ
იყო, რომ თავხედურად შეეპასუხა. მერე მთავარსარდალთან წავიდა და სასახლის
წინ თურქულად აყვირდა: “შენ ... ზავი დადე და ჩვენ ზავი არ დაგვიდია”.
მთავარსარდალმა მისი ყვირილი გაიგო და იკითხა: რას ამბობსო? იქ მყოფებმა
უპასუხეს: თავის ამხანაგებს უჩივისო. მთავარსარდალმა კაცი გაგზავნა და ის
საჰიბისთან წაიყვანეს. როცა საჰიბიმ ეს ამბავი გაიგო, ბრძანა, მოჰამად ბეგი
შეეკრათ და ერევნის გავლით თავრიზში გაეგზავნათ. ეს დღე ასე დამთავრდა.
16 შავალი, შაბათი - 23 შავალი, შაბათი (1-8 ოქტომბერი):
ამ დღეებმა მგზავრობის თადარიგსა და მზადებაში გაიარა. საჰიბი ილჩი ხან
წიგნს კითხულობდა, ხან კი სახლის გარშემო და მდინარის პირას სეირნობდა. ერთ
დღეს მან მთავარსარდლის თხოვნით მინისტრ პალივანიჩს, რომელიც უზენაესი
ხელშეკრულების ხელმოწერის აქტის ხელახლა დასამოწმებლად ირანში
მიემგზავრებოდა, ირანის სახელმწიფოს თავკაცების სახელზე სარეკომენდაციო
წერილები დაუწერა.
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პალივანიჩის მიერ აქტის ხელმოწერის და სხვა საკითხების შესახებ ილჩიმ
ბევრი ბრძანებულება და წერილი მოამზადა, აყა ბაბა ბეგსა და მის თანამგზავრებს,
რაც ეკუთვნოდათ, გადაუხადა და კორესპონდენცია ირანში გაატანა.
მეორე დღეს მთავარსარდალი გვეწვია, ახლად ჩამოტანილი ხალიჩები და
შალები დაათვალიერა და ძალიან აქო. განსაკუთრებით ერთი ვარდისფერი
რეზაიეს შალი მოეწონა. საჰიბი ილჩიმ აჩუქა და მთავარსარდალი ძალიან
კმაყოფილი წავიდა.
შემდეგ დღეს საჰიბი კარეტაში ჩაჯდა და საპასუხო ვიზიტით
მთავარსარდალთან
წაბრძანდა.
მთავარსარდალმა
უთხრა:
“რუსეთის
სახელმწიფოს თავკაცებს წერილები მივწერე, რომ თქვენი საქმეები, რაც შეიძლება,
სწრაფად მოაგვარონ. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ მალე თქვენი მისია
წარმატებით დასრულდება და იქიდან კმაყოფილი დაბრუნდებით”. იმავე დღეს
მთავარსარდალი საჰიბის პირისპირ შეხვდა და ბარათი მისცა, რომელშიც ეწერა,
პეტერბურგში შესვლისას ამ ხალხს პატივისცემით მოექეცითო. მეორე დღეს
მთავარსარდალმა სპეციალურად საჰიბის მგზავრობისთვის ნაყიდი და
გამართული კარეტა გამოგზავნა. საჰიბიმ ეტლი დაათვალიერა და მის მომყვანებს
გასამრჯელო გადაუხადა. სხვა ღირშესანიშნავი ამ დღეს არაფერი მომხდარა.
24 შავალი, კვირა - 25 შავალი, ორშაბათი (9-10 ოქტომბერი):
თბილისიდან გამგზავრების დრო მოახლოვდა. საჰიბი ილჩის ბრძანებით,
მეჰმანდარებს, ყალაბეგს, დარუღას, რომელიც, ასევე, ჩვენი მეჰმანდარი იყო,
აგრეთვე, კარანტინის ექიმს, დაცვის ოფიცრებს და სალდათებს, მეეტლეებს,
მუშებს და ყველას, ვინც თბილისში ყოფნის დროს გვემსახურებოდა, რეზაიესა და
ქუშანჯის შალები, არაბული ცხენები, დიდი რაოდენობით ნაღდი ფული, კარავი
და სხვა ნივთები აჩუქეს და ყველამ რაც დაიმსახურა, ის მიიღო. საჰიბი ილჩიმ
ირანის სახელმწიფოს თავკაცებს პალივანიჩის მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერის
აქტის ირანში წაღების და ჩვენი [პეტერბურგში] გამგზავრების ამბები მისწერა და
მისი უდიდებულესობის მსახურს ბაბა ბეგს მისცა. ბაბა ბეგი და მისი
თანამგზავრები არაბული ცხენითა და ცოტაოდენი ნაღდი ფულით დაასაჩუქრეს
და პალივანიჩის დახვედრის მითითებები გადასცეს. შემდეგ ყუთი, რომელშიც
ხელმოწერის აქტი იდო, დალუქეს და პალივანიჩსა და ბაბა ბეგს გაუგზავნეს.
ამგვარად, მეორე დღისთვის, როცა გამგზავრება იგეგმებოდა, ყველაფერი
მოგვარებული იყო და თბილისში აღარაფერი გვაყოვნებდა.
შემდეგ მთავარსარდალი, გუბერნატორი და სხვა დიდებულები გვეწვივნენ.
მთავარსარდალმა განაცხადა: “ჩემი ქვეყნის თავკაცებს თქვენი საქმეების
სასწრაფოდ
მოგვარების
მითითებები
გავუგზავნე.
დარწმუნებული
ბრძანდებოდეთ, რომ მალე თქვენი მისია წარმატებით დასრულდება”. მერე
ბარათი, რომელშიც ეწერა, პეტერბურგში ამ ხალხს პატივისცემით მოექეცითო,
გადასცა და წავიდა. მეორე დღეს ბარგისა და ობლებისთვის თორმეტი ოთხთვალა
მოიყვანეს. გზაში ჩვენს დასაცავად გამოყოფილი ოფიცრები და სალდათებიც
მოვიდნენ. საჰიბიმ ბრძანა, რომ მთელი ბარგი იმ დღესვე შეეკრათ, ყველასთვის
თავ-თავისი ადგილი მიეჩინათ და დაუმთავრებელი საქმეები დაესრულებინათ,
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რათა ხვალ დილისთვის ყველაფერი მზად ყოფილიყო და მგზავრობა აღარაფერს
შეეყოვნებინა.
ამ დღეს საჰიბი ილჩისთან ყაფლან ოღლი და სხვა დიდებულები მოვიდნენ.
ვიზიტი ოფიციალური ეტიკეტის მიხედვით წარიმართა და შემდეგ სტუმრები
დაიშალნენ. მეტი არაფერი მომხდარა.
26 შავალი (11 ოქტომბერი), სამშაბათი:
დღეს თბილისიდან მივემგზავრებით. შუადღისას საჰიბი ილჩის თბილისის
ალანშეფ სარდალი 62 და ერევნისა და ასტრახანის საზღვრების მფლობელი
გენერალი რტიშჩევი 63, ქალაქ თბილისის გუბერნატორი სიმონოვიჩი და სხვა
დიდებულები ეწვივნენ. მისალმების ოფიციალური ცერემონიალის შემდეგ
[სტუმრებმა] ორი ბოთლი ღვინო ამოიღეს, საჰიბის გზა დაულოცეს და მისი
სადღეგრძელო დიდი მოწიწებით დალიეს. ამასობაში სპეციალური კარეტა,
რომელიც მთავარსარდალმა საჰიბი ილჩის მგზავრობისთვის შეიძინა, მოიყვანეს
და საჰიბი შიგ ჩაჯდა. მისი თანამგზავრები უფრო პატარა ეტლებში მოთავსდნენ
და ელჩის კორტეჟი დაიძრა. მთავარსარდალი და მისი მხლებლები ცხენებზე
შესხდნენ და გამოგვყვნენ. ცოტა ხნის მგზავრობის შემდეგ მთავარსარდალი
შეუძლოდ გახდა და საჰიბის დაჟინებული თხოვნით უკან გაბრუნდა, პალივანიჩმა
და სხვა დიდებულებმა კი ორ ფარსახზე მეტ მანძილზე გაგვაცილეს.
[ქალაქიდან] ორ ფარსახში მდინარე მტკვრის პირას დაახლოებით 2000
სალდათი დაბანაკებულიყო და გზას იცავდა. იქ ცოტა ხანს გავჩერდით და ჩაი
დავლიეთ. მუსიკოსები მოვიდნენ და ჩვენთვის დაუკრეს და იმღერეს. მათ
რამდენიმე აშრაფი აჩუქეს.
მეჰმანდარი ბასანავიჩი საჰიბი ილჩის კარეტაში ჩაჯდა და მათ გზა ერთად
გააგრძელეს. გზა სულ მდინარე მტკვარს მიუყვებოდა. თბილისიდან სამი
ფარსახის გავლის შემდეგ მივედით პატარა ციხე-ქალაქში, რომელსაც მცხეთას
ეძახიან. ძველ დროში ის საქართველოს დედაქალაქი იყო.
მცხეთასთან მდინარე ყარაყალხანი 64 უერთდება მდინარე მტკვარს, რომელიც
მასზე ორჯერ უფრო წყალუხვია. ამ ციხე-ქალაქში დიდი ეკლესია დგას. მცხეთაში
დაახლოებით ორმოცი კომლი სომეხი ცხოვრობს. ქალაქთან ახლოს მდინარეზე
ხიდია აშენებული და მასზე გადადიან. როგორც გვითხრეს, ეს ეკლესია ემირ
თემურის 65 შემოსევების დროს დაინგრა და სამოთხის მკვიდრ შაჰ აბასის 66 დროს,
მას შემდეგ, რაც ქართველებმა ხაზინაში ხარკი გადაიხადეს, მისი აღდგენის
ბრძანება გაიცა.

ალანშეფ სარდალი (alanshef sardar) - (ფრ. სიტყვიდან enchef - მთავარი) - რუსეთში პეტრე Iის მერე ასე ეძახდნენ მთავარსარდალს.
63 გენერალი ნ.თ. რტიშჩევი (1754-1835) 1812-16 წლებში კავკასიის მთავარმართებელი იყო.
64 სეფიანთა დროში და შემდგომაც მდინარე არაგვს ყარაყალხანს ეძახდნენ.
65 იგულისხმება შუააზიელი მხედართმთავარი ემირ თემურ გურაქანი, იგივე თემურლენგი
(1336-1405).
66 შაჰ აბასი - სეფიანთა დინასტიის მეხუთე მეფე (1587-1629).
62
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ერთი-ორი ფარსახის გავლის შემდეგ მივადექით ლამაზ მინდორს, რომლის
ფართობი ორი კვადრატული ფარსახი იქნებოდა. ამ მთასა და კორომს ქართულად
ღართისკარს ეძახიან. იქაურობას დაახლოებით ორასი სალდათი იცავდა.
რადგან კარავი და ბარგი ჯერ არ ჩანდა, ბასანავიჩის ცოლი, ცოლისდა და
სხვები, რომლებიც მოზდოკამდე ჩვენთან ერთად მგზავრობდნენ და იქიდან
ასტრახანში მიდიოდნენ, გზის პირას ჩამოხდნენ და ბანაკი მოაწყვეს. მათი
დაჟინებული თხოვნით საჰიბი ილჩი ეტლიდან გადმოვიდა და ჩაი მიირთვა. მერე
კარავი გაშალეს და იქ შევისვენეთ. ეს ადგილი თავიდან ბოლომდე 4,5 ფარსახი თუ
იქნება. ის ქართლის რეგიონს ეკუთვნის და ქართველებს უკავიათ.
ღართისკარში გაირკვა, რომ ტვირთი და ობლები თორმეტ ოთხთვალაში ვერ
ეტეოდნენ, რაც ჩვენი შეფერხების მიზეზი შეიძლებოდა გამხდარიყო. გენერალმა
ბასანავიჩმა ორი ოთხთვალა დაგვიმატა და დავმშვიდდით. ის დღე და ღამე იმ
ადგილას გავატარეთ.
27 შავალი (12 ოქტომბერი), ოთხშაბათი:
დილით ღართისკარიდან წამოვედით და გეზი დუშეთისკენ ავიღეთ. იქამდე
ოთხი ფარსანგია. გზაზე ბევრი აღმართ-დაღმართი შეგვხვდა. დუშეთის ახლოს
ღვთივკურთხეული მდინარე მოედინება. აქ კარგი შენობები დგას. საქართველოს
მეფის მმართველობის დროს მისი ერთ-ერთი ვაჟი 67 ამ ციხე-ქალაქში დასახლდა და
ის ყარაყალხანის 68 დედაქალაქად აქცია. ახლა მას შვიდი-რვა სოფელი აკრავს.
ციხის ახლოს სომხების ასამდე კომლი ცხოვრობს და ასორმოცდაათი დუქანი
დგას.
იქაურობა დავათვალიერეთ და გზა განვაგრძეთ. ორი ფარსანგის (ანუ დღეს
დილიდან ექვსი ფარსანგის) გავლის შემდეგ სოფელ ანანურში შევედით. ანანურის
კომენდანტი ანუ ციხის უფროსი ორასი სალდათის თანხლებით გამოგვეგება. ეს
სოფელი ოთხი მთის ქვაბულშია მოქცეული. იქვე მოედინება პატარა მდინარე,
რომელშიც ძალიან გემრიელი წყალია. ანანურში პატარა ციხე და ეკლესია დგას და
სომეხი და სხვა ეროვნების ასამდე კომლი ცხოვრობს. კომენდანტმა საჰიბი ციხის
გარეთ მდებარე თავის სახლში დაპატიჟა. საჰიბი მასთან ერთი საათი დარჩა,
მაგრამ რადგან ცუდი ამინდი იყო, ბასანავიჩმა გაუარა და მინდორში გაშლილ
კარავში მიიყვანა.
ამასობაში აყა ბეგი მოვიდა და საჰიბის განუცხადა: „მთავარსარდლის ცოლის
ხაზინადრებისა და მსახურებისთვის თივთიკის შალების ჩუქება დაგავიწყდათ. მე
ერთი კაცი მახლავს, იმას მიეცით და წაუღებს”. საჰიბიმ უპასუხა: “მე
მთავარსარდლის ცოლის მსახურებსა და ხაზინადრებს არ ვიცნობ და არავითარ
შემთხვევაში მათ შალებს არ მივცემ”. აყა ბეგი იმედგაცრუებული გაბრუნდა.
გაჩერება გამოაცხადეს და ჩვენც დასასვენებლად შევჩერდით.
28 შავალი (13 ოქტომბერი), ხუთშაბათი:
იგულისხმება მეფე ერეკლეს ვაჟი ალმასხან (ვახტანგ) ბატონიშვილი (1762-1814), რომელსაც
1782 წელს მეფე ერეკლემ საუფლისწულოდ გადასცა მთიულეთისა და არაგვის საერისთავო.
რეზიდენცია ჰქონდა დუშეთში.
68 იგულისხმება არაგვის ხეობის მიმდებარე რეგიონი.
67
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გამთენიისას ანანურიდან წამოვედით და კაიშაურისკენ გავემართეთ. იქამდე
რვა ფარსანგია. ოთხი ფარსანგის გავლის შემდეგ სოფელ ფასანაურში შევედით. აქ
რუსებს სანგრები და ფაცხები აუშენებიათ, რომლებშიც სალდათები ცხოვრობენ. ეს
ადგილი ყარაყალხანის რეგიონს ეკუთვნის.
ფასანაურში გავჩერდით, ვისადილეთ და გზა განვაგრძეთ. გზას მარცხნიდან
მთელ გაყოლებაზე მაღალი მთები აკრავს. აქ უამრავი ხეა, რომელთა სიმაღლე 4050 ზარ‘ს აღწევს. მარჯვნივ მოედინება მდინარე ყარაყალხანი, რომელსაც
მეორენაირად არაგვს ეძახიან. ამ მდინარის წყალი ძალიან გემრიელია. გზაზე
ბევრი მთა და ხევია. მდინარეზე რამდენიმე ადგილას ხის ხიდია აშენებული და
მასზე გადადიან. ხიდის თავში მდგარ ხის სახლებში რუსი გუშაგები არიან. გზის
მარცხნივ კახეთის, ხოლო მარცხნივ ქართლის რეგიონია და მათ ერთმანეთისგან
130-140 ზარ‘ი სიგანის ქედი ყოფს. მთა ორგან, დაახლოებით 100 ნაბიჯის
ინტერვალით, გაბურღულია და შიგ გვირაბია გაყვანილი. გვირაბის სიგანე 12
ნაბიჯამდეა, ხოლო სიგრძე 100 ნაბიჯს აღწევს. მიწის პირიდან მთის წვერამდე 4-5
ზარ‘ი თუ იქნება. ამ ადგილს მაქსიმუმ 20 არტილერისტი თუ გაივლიდა, თორემ
ორასათასიანი ჯარი ნამდვილად ვერ დაეტეოდა.
ღმერთმა და მისმა მოციქულმა დასწყევლოს ის ხალხი, ვინც რუსებს აქაურობის
გზა ასწავლა. მთების ძირში უზარმაზარი მდინარე მოედინება და, გარდა ამ ორი
გვირაბისა, აქაურობას სხვა ვერსაიდან ვერ მიუდგები. მოკლედ, ეს გზა დიდი
წვალებით გავიარეთ, ერთ სოფელში გავჩერდით და დილამდე იქ დავრჩით. მეორე
დღეს გზა განვაგრძეთ და სხვა სოფელში შევედით.
29 შავალი (14 ოქტომბერი), პარასკევი:
დილით ბასანავიჩმა და აყა ბეგმა გამოაცხადეს: “დღეს ძალიან რთული გზა
გვაქვს გასავლელი, ამიტომ ჩვენ ცოტა მოვიცადოთ და ბარგი წინ გავუშვათ, რომ
შემდეგ პუნქტში ჩქარა ჩავიდეთ”. საჰიბიმ ბარგი გაგზავნა, თავად კი ცოტა ხანი
შეიცადა და ჩაი მიირთვა. მერე გზა განვაგრძეთ და სოფელ კობში შევედით. ამ
სოფლამდე 3 ფარსახია და გზა შემდეგნაირია: მარჯვნივ მთა გადაჭრილია და ზედ
გზაა გაყვანილი. დაახლოებით ორი ფარსახი აღმართში მიდიხარ და მას ბოლო არ
უჩანს. გზის ორსავე მხარეს იალბუზის მთებია, რომლებიც ისეთი მაღალია, რომ
თვალს ვერ შეაწვდენ. ის შავი ზღვიდან იწყება და ქაბულამდე გრძელდება. ამ
მთებს შორის მოედინება მდინარე თერგი, რომელიც მოზდოკში ჩადის. მთიდან
ნაკადულები გადმოდის და მდინარეში ეშვება. მდინარესთან ახლოს ორ-სამ
ადგილას წყაროს წყალი შადრევანივით გადმოჩქეფს. ეს წყალი მჟავე და შუშხუნაა
და, მდინარის გემრიელი წყლისგან განსხვავებით, უცნაური გემო აქვს. აქაურობა
გავიარეთ და მივადექით ერთ მაღლობს, საიდანაც გაშლილი სივრცე და
მინდვრები მოჩანს. მარცხნივ ღრმა ხევია, რომლის ძირშიც მდინარე მოედინება. ეს
გზა მთაში ადის და ადგება ხის ხიდს, რომელზეც სალდათები, გუშაგები და
არტილერიაა თავმოყრილი. მთის წვერზე ციხე-სიმაგრეა აღმართული. ამბობენ,
რომ ის დარიოსის 69
აგებულია. ძალიან, ძალიან მიუვალი ადგილებია და
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რამდენიმეათასკაციანი ჯარის შეკავებას ათი გუშაგიც კი მოახერხებს, რადგან გზა
არ არის. წინ მაღალი მთა და მდინარეა, გარშემო კი - იალბუზის მთები. ცოტა
ხანში კაიშაურის სოფლებს მივადექით. ერთი რიალის ცხვარი ერთ თუმნად
ვიყიდეთ, მინდვრის პირას დავსხედით, ვისადილეთ და გზა განვაგრძეთ.
მარჯვნივ უამრავი სოფელია და შიგ კერპთაყვანისმცემელი რუსები ცხოვრობენ.
დაახლოებით 10-20 ათასი კომლი იქნება. რამდენიმე ადგილას რუსი სალდათები
დგანან
და
ორგან
არტილერიაც
შევნიშნეთ.
მიუხედავად
მთების,
უღელტეხილების, ბორცვებისა და ხევების სიმრავლისა, აქ, კაიშაურისგან
განსხვავებით, ტყე არ არის და საწვავი შეშა ცოტაა, ამიტომ საჭიროების
შემთხვევაში ის წინა სოფლიდან მოაქვთ.
ამ რეგიონის რუსები, 10-20 ათასი კომლი, სხვადასხვა ჯურის ხალხისგან
შედგება, მაგრამ ყველა ერთ ენაზე ლაპარაკობს და იალბუზის შემოგარენში
ცხოვრობს. ამ მთიდან უამრავი ნაკადული გადმოდის და მდინარეში იღვრება.
კობში შედარებით ცოტა სალდათი და არტილერია იყო. ის დღე და ღამე კობში
გავატარეთ და მეორე დღეს ლარსისკენ გავემართეთ.
1229 წლის 1 ზუ ლ-კადა (1814 წლის 15 ოქტომბერი), შაბათი:
დილით სოფელ კობიდან წამოვედით და გავემართეთ ლარსისკენ, რომელიც
აქედან 6 ფარსანგში მთის წვერზე მდებარეობს. გზა გუშინდელივით იალბუზის
მთებში მიდის და გარშემო ბევრი გორაკი და ხევია. რამდენიმე ადგილას მთა
დენთით აუფეთქებიათ და შიგ 10 ზარ‘ი სიგრძის გზა გაუყვანიათ.
შუა გზაზე ერთ სოფელს მივადექით, რომელსაც ყაზბეგს ეძახიან. აქ მცხოვრები
გენერალი და მისი სალდათები გამოგვეგებნენ. ეტლებიდან გადმოვედით,
ჩვენთვის მომზადებული სადილი შევჭამეთ და გზა განვაგრძეთ. გენერალმა ცოტა
გაგვაცილა და სახლში დაბრუნდა.
მთა კიდევ რამდენიმე ადგილას გაეჭრათ და ზედ გზა გაეყვანათ. ამ სამუშაოებს
მართლაც რომ დიდი ოსტატობა და ხარჯები დასჭირდებოდა. ცოტაც გავიარეთ და
მივადექით მდინარეზე გადებულ ხის ხიდს, რომლის სიგანე 7, ხოლო სიგრძე 15
ზარ‘ი იქნებოდა. ხიდის თავში უამრავი სალდათი იდგა. მარცხენა მხარეს ბევრი
სოფელია, სადაც რუსები და ქართველები ცხოვრობენ.
მთის წვერზე ეკლესიაა აღმართული. ხის ხიდზე გადავედით. რამდენიმე
ადგილას მთა გადაჭრილია და 30-40 ზარ‘ი სიგრძის გზაა გაყვანილი, რომელზეც
ცხენოსნები, ქვეითები და კარეტები გადადიან. აქ მართლა დიდი სამუშაოებია
ჩატარებული.
უწინ ამ ადგილებში უამრავი ხის ხიდი იყო, მაგრამ რუსებმა ოთხთვალების
სასიარულოდ ძველი ხიდები მოშალეს, მთები გაჭრეს და ზედ გზები ააშენეს და
ახლა ეს ერთი ხიდიღა დარჩა, რომელიც ძალიან მყარია.
შუა გზაზე ერთი სოფელია, რომელსაც კალთას ეძახიან. ის საქართველოს
საზღვარზე მდებარეობს. ამ უღელტეხილით საქრთველოს ტერიტორია თავდება.
წინა დღეს გავლილი ადგილებისგან განსხვავებით, აქ მთები ტყით არის
დაფარული. იალბუზის შემოგარენში და ამ გზაზე მცხოვრები მუსლიმი
მოსახლეობა - ოსები, ჩერქეზები და ჩეჩნები - რუსებს თავს ესხმის, ძარცვავს და
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მათ ქონებას იტაცებს. ხშირი იყო შემთხვევები, როცა რუსები დახოცეს, ცოცხლები
კი ტყვედ აიყვანეს.
უკვე 14-15 წელია, რაც რუსები ამ მხარეში მოვიდნენ და აქ დასახლდნენ, მაგრამ
ჯერ კიდევ ვერ მოახერხეს, რომ ამ გზაზე გავლა უსაფრთხო იყოს.
ახლა რუსებმა დააწესეს, რომ კავკასკაია ლინიაზე 70 მოძრავი ქარავნები და
მოგზაურები კვირაში ორჯერ მოზდოკში იკრიბებიან, კარგად შეიარაღებული
სალდათები მათ ამ გზაზე აცილებენ და მერე თავიანთ ადგილს უბრუნდებიან.
მიუხედავად ამისა, ხშირია შემთხვევები, როცა ზემოხსენებული ხალხები
გამვლელებს თავს ესხმიან, ძარცვავენ და ატყვევებენ. დაცვის გარეშე ამ გზაზე
ჩაფარიც კი ვერ დადის. ჩვენს კორტეჟს 300-400 სალდათი და 4 ქვემეხი აცილებდა
და იცავდა და გუშაგების მეთვალყურეობის გარეშე ერთი წუთითაც არ
ვრჩებოდით.
ჩვენ წინ მიმავალ სასაჩუქრე სპილოებსა და ცხენებსაც შეიარაღებული
სალდათები მიჰყვებოდნენ. მაგრამ, მიუხედავად გამცილებლების დიდი
რაოდენობისა და კარგი შეიარაღებისა, რუსები ამ ხალხის წინაშე უძლურები არიან
და მათგან საშველი არ არის.

კავკასიის ხაზი (Кавказская линия) იყო XVIII-XIX საუკუნეებში ჩრდილოეთ კავკასიაში
შექმნილი თავდაცვის ნაგებობათა სისტემა, რომელსაც რუსები თურქებთან და მთიელებთან
საბრძოლველად იყენებდნენ. ის აერთიანებდა ყიზლარის, მოზდოკის და სხვა ხაზებს და
შედგებოდა ციხე-სიმაგრეების, სტანიცების, ფორტების და საგუშაგოებისაგან. 1832 წელს
ჩამოყალიბდა კავკასიის კაზაკთა ჯარი (Кавказское линейное казачье войско), რომელიც ამ გზაზე
მოსიარულეებს იცავდა. მაგრამ როგორც ტექსტიდან ჩანს, ამ ჯარის ჩანასახი ჯერ კიდევ 1814 წელს
არსებობდა.
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იაყუბ მირზა თაბრიზი და მისი მოგზაურობის წიგნი
1868 წელს ყაჯარ უფლისწულთა ჯგუფი თავრიზიდან მექას მოსალოცად
გაემგზავრა. მასში შედიოდნენ ირანის აზერბაიჯანის მმართველი თაჰმასბ მირზა
მოაიედ ად-დოულე, მისი და, ვაჟი ემირზადე ჰაჯი მოჰამად თაჰერ მირზა, იაყუბ
მირზა თაბრიზი, მისი ძმა სადრ ად-დოულე და ჰაჯ მირ ხანი.
მოგზაურობა შვიდ თვეს გაგრძელდა. ის ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, იაყუბ
მირზა თაბრიზიმ დეტალურად აღწერა, როგორც თვითონ წერს, თავრიზში
დარჩენილი თავისი მეგობრის თხოვნით, რომელსაც თხზულებაში “ჭაბუკად”
მოიხსენიებს და ყველა თავს მისდამი მიმართვით იწყებს. თავად ავტორის შესახებ
ძალიან ცოტა ცნობა მოგვეპოვება და ამ ცნობებსაც, ძირითადად, მისი
მოგზაურობის წიგნიდან ვგებულობთ. ცნობილია, რომ ის პოეტი იყო და წერდა
თახალუსით ‘მანსურ”-ი. ეს თახალუსი მან მოგზაურობის წიგნის სათაურშიც
გამოიყენა და ტექსტშიც თავის თავს ამ სახელით მოიხსენიებს. მის პოეტურ ნიჭზე
თავად თხზულება მეტყველებს. გარდა იმისა, რომ ის სავსეა ავტორისეული
ლექსებით, ამ ჟანრის სხვა წიგნებისგან განსხავებით, ის მხატვრულობითაც
გამოირჩევა. აღსანიშნავია, რომ თხრობა მასში “ათას ერთი ღამის” პრინციპზეა
აგებული: ღამის დადგომასთან ერთად წყდება ფრაზით “ღამე ჩამოწვა და
მანსურმა თხრობა შეწყვიტა” და მზის ამოსვლასთან ერთად გრძელდება ფრაზით
“თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა სამყაროს მანათობელი მზე აღმოსავლეთიდან
ამოიწვერა...”.
“მანსურის ჰაჯი” ენციკლოპედიური ტიპის მოგზაურობის წიგნებს
განეკუთვნება, თუმცა მასში ავტორისეული, ხშირად ხუმრობანარევი, შეფასებები
და მსჯელობაც ბევრია. ემოციური თხრობისა და იუმორის წყალობით, იაყუბ
მირზას თხზულება ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და სახალისოდ საკითხავ
მოგზაურობის წიგნად ითვლება. მისი ერთადერთი შემორჩენილი ხელნაწერი
ირანის მეჯლისის ბიბლიოთეკაში ინახება (№9908).

ბიბლიოგრაფია
ტექსტები და თარგმანი

Safar-nāme-ye hajj-e Mansūr, be kūshesh-e Rasūl Ja‘farīyān, Tehran, 1388/2009.
Ya‘qūb Mīrzā Tabrīzī, “Hajj-e Mansūr”, wignSi: Panjāh safar-nāme-ye hajj-e Qājārī,

j. 2, 229-542.
“მანსურის ჰაჯი”, წიგნში: საქართველო XIX საუკუნის ირანელ მოგზაურთა
თვალით, 147-170.
ლიტერატურა
Rasūl Ja‘farīyān, “Dar bāre-ye Safar-nāme-ye hajj-e Mansūr (az sāl-e 1285 q.)”,
Mīqāt-e Hajj, Vol.17, No.66, Tehran, 1387/2008-2009.
Rasūl Ja‘farīyān, “Moqaddame”, წიგნში: Panjāh safar-nāme-ye hajj-e Qājārī, j. 2,
197-228.
Maryam Ghaffārī-Jāhed, “Safar-nāme-ye hajj-e Mansūr”, 1390/2011
(http://www.jahed.blogsky.com/1390/01/07/post-36/ ).

მანსურის ჰაჯი
(1868)
[სოღანლუღი]
[1285 წლის შაბანი (1868 წლის ნოემბერი)]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა სამყაროს მანათობელი მზე აღმოსავლეთიდან
ამოიწვერა, ძილით გათანგული მგზავრები საწოლებიდან წამოიშალნენ,
ბარგი შეკრეს და გაემართნენ მეჩვიდმეტე პუნქტისკენ, რომელსაც
სოღანლუღი ჰქვია. დღის ორ საათზე ქამიყიადან წამოვედით და ღამის
სამის ნახევარზე სოღანლუღში შევედით. ქამიყიადან სოღანლუღამდე 70
ვერსია და გზაზე ერთი დასახლებაც კი არ არის, ამიტომ ქამიყიადან
წამოსულმა მგზავრმა ან პირდაპირ თბილისამდე უნდა იაროს, ან
სოღანლუღში უნდა გაჩერდეს და თბილისში მეორე დილით ჩავიდეს.
ახლა თხრობას შევაჩერებ და ცოტაოდენს ამ გზის შესახებ მოგიყვებით.
მას შემდეგ, რაც ქამიყიადან 13 ვერსი გავიარეთ, მივადექით ერთ
მდინარეს, რომელიც ორი სახელით არის ცნობილი. ერთი სახელია სანაყი.
გვითხრეს, რომ ძველად აქ გატეხილი ხიდი იყო, რომელსაც სანაყ-ქერფის
ეძახდნენ და მდინარის სახელიც აქედან მოდის. მეორე სახელი კი ხრამია.
მერე ხიდი შეაკეთეს და ახლა ძალიან მყარია. მას ოთხი მალი და მაღალი
თაღები აქვს. ხრამი არაქსზე უფრო წყალუხვია და მისი წყალი ძალიან
გემრიელია. ის დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ მიედინება და ხიდიდან
ერთი ვერსის მოშორებით მდინარე მტკვარს უერთდება. ხრამის პირას
ჩამოვსხედით, ყალიონი გავაბოლეთ და მეგობრები მოვიგონეთ. მერე
ავდექით და სოღანლუღისკენ გავემართეთ. რამდენიმე ვერსი ისეთ
გაწამაწიაში ვიარეთ, რომ წერისა და ლაპარაკის თავიც კი არ მქონდა.
მადლობა ღმერთს, სოღანლუღში მშვიდობიანად ჩავაღწიეთ.
სოღანლუღი ლამაზ ადგილზეა გაშენებული. ერთი მხრიდან მას მთა
ესაზღვრება, მეორე მხრიდან კი - მდინარე მტკვარი, რომელიც
ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიედინება და სოფლიდან ასი ნაბიჯის
სავალზეა. დაახლოებით ერთი საათი მთვარის შუქზე მტკვრის პირას
ვისხედით, ყალიონს ვეწეოდით და მეგობრებს ვიგონებდით. ვინატრე, ნეტა
ამ მთვარიან ღამეს ჩემი მეგობრები და შეყვარებული ვაჰითი აქ იყვნენმეთქი. ყველანი ტკბილ ზმანებებში ჩავიძირეთ. ეჰ, ეჰ, რას ვიზამთ, ხომ
გაგიგონიათ: “ხელები მოკლე გვაქვს, ხურმა კი მაღლა ხეზე კიდიაო”.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[თბილისი]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა სამყაროს მანათობელი მზე აღმოსავლეთიდან
ამოიწვერა, ყველანი წამოიშალნენ, ბარგი შეკრეს და გაემართნენ
მეთვრამეტე პუნქტისკენ, რომელსაც თბილისი ჰქვია. სოღანლუღიდან
თბილისამდე რვა ვერსია. დღის სამ საათზე სოღანლუღიდან გამოვედით

და ხუთ საათზე თბილისში შევედით. გზა საშინლად ტალახიანი იყო,
მაგრამ სოღანლუღიდან თბილისამდე გზატკეცილი აეშენებინათ და ჩვენმა
ფურგონმა ისე იარა, რომ ტალახს არ შევუწუხებივართ.
თბილისის აღწერა ჩემს ძალ-ღონეს აღემატება, მაგრამ ორიოდ სიტყვას
მაინც მოგახსენებთ. მისი შემოგარენი შორიდან არ ჩანს, რადგან ქალაქი
ხეობაში მდებარეობს და მდინარე მტკვარი, რომელიც დასავლეთიდან
აღმოსავლეთისკენ მიედინება, მას ორ ნაწილად ჰყოფს. თბილისის ყველა
შენობა ამ მდინარეს გადაჰყურებს. ქალაქში რომ შევედით, მარცხენა
სანაპიროზე მეჰდი ბეგის სახლში დავბინავდით. ადრე ამ კაცს ბანა-იე
თაბრიზის 1 ეძახდნენ, მაგრამ ახლა თავის სახელს ვეღარ ამართლებს,
რადგან მშენებლობას თავი დაანება და დიდკაცობის პრეტენზია გაუჩნდა.
თბილისში რომ ჩამოვიდა, უბრალო მშენებელი იყო და კარგი
ხუროთმოძღვრის სახელი მოიხვეჭა. ცოტა ხანში თავრიზში დაბრუნება
მოისურვა, მაგრამ თბილისის გუბერნატორმა არ გაუშვა: ხელფასი
დაუნიშნა და დარჩენა სთხოვა. მას შემდეგ თბილისში ცხოვრობს და
აურაცხელი ქონება დააგროვა, მათ შორის სახლები, რომელთა ბადალს,
თეირანის გამოკლებით, მთელ ირანში ვერ იპოვი. ახლა ამ სახლებს
აქირავებს და, როგორც თვითონ ამბობს, წელიწადში 200000 მანეთი
შემოსავალი აქვს. ჩვენ ერთ-ერთი საუკეთესო სახლი დაგვითმო.
სამსართულიანი შენობა იყო და ყველა ოთახს ხის იატაკი ჰქონდა. ამ კაცმა
დიდი პატივი გვცა: ჩამოსვლის დღესვე სამი თავისგან შემდგარი საუცხოო
სადილი გამოგვიგზავნა და მომდევნო სამი დღის განმავლობაშიც, სანამ იქ
ვცხოვრობდით, სადილს ყოველ დღე გვიგზავნიდა. თბილისში რომ
ჩამოვედით, შაბანის თვის 13 (29 ნოემბერი) იყო.
[თბილისის აბანოები]
მას შემდეგ, რაც დავბინავდით, მისმა აღმატებულება ჰაჯი ემირ ზადემ
და თქვენმა მონა-მორჩილმა მანსურმა აბანოში წასვლა გადავწყვიტეთ.
თბილისის აბანოებზე ცოტაოდენს მოგიყვებით და ყური დამიგდეთ.
უპირველეს ყოვლისა, გეტყვით, რომ მართლა ღვთაებრივი აბანოებია.
ოცი აბანო ერთ რიგშია ჩამწკრივებული და ერთი წყაროდან მარაგდება. ეს
წყარო მთიდან გადმოდის, ყველა აბანოზე ნაწილდება და წყალი დღე და
ღამე მოდის. აბანოს ფასი ერთი მანეთია, რაც 13-14 შაჰის ტოლია. გინდ
მარტო შეხვიდე და გინდ ათი კაცი შეიყვანო, ამ ფასს იხდი. რამდენსაც
გინდა, იმდენ ხანს დარჩები, არავინ არ შემოვა და არ გკითხავს, რას აკეთებ
და ამდენ ხანს რატომ შეყოვნდიო. ამ აბანოების აგებულება ისეთია,
როგორც ქვემოთ ჩემს ნახატზეა ნაჩვენები:
.................
შუა გრძელი ხაზი დერეფანია და თითოეულ დერეფანში ოთხი ნომერია.
აბანოს ნომერი ორი - შიდა ცხელი და გარე ცივი სათავსისგან შედგება. გარე
სათავსის ფართობი 3 ზარ‘ი 3 ზარ‘ზეა. აქ კედლების გასწვრივ ტანსაცმლის
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“ბანა-იე თაბრიზი“ სპარსულად თავრიზელ მშენებელს ნიშნავს.

გასახდელად ტახტები და სავარძლებია განლაგებული. შიდა სათავსის
სიდიდე 3 ზარ‘ია და მასში ორი აუზია ჩაშენებული. აუზების სიღრმე ერთი
ზარ‘ია. აუზიდან ერთი ზარ‘ის მოშორებით კედელზე ონკანია
დამაგრებული და იქიდან აუზში ცხელი წყალი იღვრება. ეს სუფთა და
სურნელოვანი წყალი სხეულს ჭუჭყს ისე აშორებს, რომ ქისით გახეხვა აღარ
გჭირდება და დასვრილ ტანსაცმელსაც საპონზე უკეთ რეცხავს.
აბანოში რომ შევედი, გული დამწყდა, რომ მარტო ვიყავი. ვინატრე,
ნეტავ ვაჰითი აქ იყოს, ხელს ჩავჭიდებდი, აბანოში შევიდოდით და ორ-სამ
საათს განცხრომით გავატარებდით-მეთქი. ჯერ ერთი, რომ აქ ასეთი
რამეები აკრძალული არ არის და რომც იყოს, მაინც ვერავინ გაიგებს,
რადგან შიგ შემოსვლის უფლება არავის აქვს. აქ კაცები და ქალები აბანოში
ერთად ხშირად დადიან და მათ ყურადღებას არავინ აქცევს.
ახლა ამ ქალაქის მცხოვრებლებზე მოგახსენებთ. გამიჭირდება, მათ
ჩვეულებრივი ადამიანები ვუწოდო და, საერთოდ, ადამის მოდგმას
მივაკუთვნო, რადგან ერთ ქალაქში ამდენი ლამაზი ადამიანის არსებობა
არც ვინმესგან გამიგია და არც ქრონიკებში წამიკითხავს. დიდსა და
პატარას, კაცსა და ქალს თეთრი პირისახე, ნახევარმთვარესავით
მორკალული წარბები, ნარგიზივით შავი თვალები, კაკაბის მიხვრა-მოხვრა
და საროს ტანი აქვს, ისეთი, როგორზეც პოეტს უთქვამს:
კაცთა მოდგმის დასაღუპად სამოთხიდან ანგელოზი გამოგზავნეს,
ჩათვალე, რომ უბედურება იყო, მაგრამ ანგელოზის ბუნების .
ერთი სიტყვით, შაბანის თვის 14-ში (30 ნოემბერს), კვირას მისი
აღმატებულება ემირ ზადე და თქვენი მონა-მორჩილი სახლიდან
გამოვედით,
ფაეტონში
ჩავსხედით
და
სასეირნოდ
წავედით.
თავდაპირველად მტკვარზე აშენებულ ხიდზე გადავედით. ძალიან კარგი,
მყარი და მაღალი ხიდი იყო. ხიდის თავში მისი ამშენებლის ბრინჯაოს
ქანდაკება 2 იდგა. ძეგლი ისე ოსტატურად იყო ჩამოსხმული, რომ ვერ
აგიწერთ. მასზე გამოსახული კაცი, უეჭველია, მეფეთა გვარის
წარმომადგენელი იყო. შორიდან ხიდზე მდგარი ცოცხალი ადამიანი
გეგონებოდათ. ხელში მდიდრული კრაველის ქუდი ეჭირა და მხრებზე
შინელი ჰქონდა მოსხმული. შინელი ისე ახალივით გამოიყურებოდა,
თითქოს ეს არის, მკერავიდან წამოიღესო. ქანდაკების ირგვლივ თავდაყირა
იდგა რვა თურქული ქვემეხი, რომელთაც მძიმე ჯაჭვი ჰქონდათ
შემორტყმული. ეს ხიდი, ქანდაკება და მასზე შემოვლებული ზღუდე
საოცრად შთამბეჭდავი იყო.
[თეატრი]

იგულისხმება კავკასიის მეფისნაცვლის მიხეილ ვორონცოვის ქანდაკება, რომელიც
დაიდგა 1867 წელს მიხეილის (ახლანდელი ჩუღურეთის) ხიდთან.
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გავიარეთ ერთი შენობა, რომელზეც გვითხრეს, რომ თეატრი იყო.
ვიკითხეთ, წარმოდგენა როდის იმართებოდა და გვიპასუხეს, რომ იმ
საღამოს. სახლში დაბრუნებისთანავე [მსახურს] ხუთი მანეთი გავატანეთ
და ბილეთები შევიძინეთ. სპექტაკლი საღამოს რვა საათზე იწყებოდა და
შუაღამის თორმეტ საათზე მთავრდებოდა.
მონაყოლითა და დაწერილით თეატრზე წარმოდგენას ვერ შეიქმნი,
უნდა წახვიდე და თავად ნახო და მოისმინო. მაგრამ, შეძლებისდაგვარად,
მის აგებულებაზე მოგახსენებთ. თეატრი თაქიას 3
მსგავსი ადგილია,
ოღონდ წარმოდგენა იმართება არა ცენტრში, არამედ შენობის ბოლოს
აღმართულ ბაქანზე, რომლის წინაც დიდი მოხატული ფარდა კიდია.
თეატრის შიდა სივრცე სამიარუსიანია. პირველ იარუსზე სკამები აწყვია და
მათი რაოდენობა ათასს აჭარბებს. ყოველ სკამს თავისი ნომერი აქვს და ეს
ნომერი ბილეთში არის მითითებული. მეორე იარუსზე პატარა ოთახებია,
რომლებსაც აქაურები ლოჟებს ეძახიან. ლოჟები ასევე დანომრილია და
თითოეულში ოთხი სკამი დგას. ჩვენ მეთოთხმეტე ლოჟა დავიკავეთ.
მოკლედ, ფარდის წინ მუსიკოსები ისხდნენ, ხელში თავიანთი
ინსტრუმენტები ეჭირათ და წიგნებში იყურებოდნენ. მუსიკოსების
პირდაპირ ხელმძღვანელი იჯდა და მათ წიგნის მიხედვით თავისა და
ხელის მოძრაობით ავარჯიშებდა. როცა სპექტაკლი დაიწყო, ჩვენ წინ
ჩამოკიდებული დიდი ფარდა აიწია და ტყე, შენობები და ქალაქი გამოჩნდა.
სცენაზე ადამიანები გამოვიდნენ და სიმღერა დაიწყეს, მაგრამ ჩვენ მათი ენა
არ გვესმოდა. აქ შეკრებილთა უმრავლესობისთვისაც, რომლებიც რუსები
იყვნენ, მათი სიმღერა გაუგებარი იყო, რადგან იტალიურად მღეროდნენ.
როცა წარმოდგენა დასრულდა, ფარდა დაეშვა. დიდი თუ პატარა, კაცი თუ
ქალი, ლამაზი გოგონა თუ უშნო, ყველა ტაშს უკრავდა და თავის ენაზე
აღტაცებას გამოთქვამდა. მერე ხალხი თეატრიდან ეზოში გავიდა და 15
წუთის განმავლობაში ზოგი არაყს სვამდა, ზოგი ეწეოდა, ბავშვები კი
ერთმანეთს ეთამაშებოდნენ. 15 წუთის შემდეგ მუსიკის ხმა გაისმა და
ყველანი თავ-თავიანთ ადგილებზე დასხდნენ. უმეტესობას ხელში
დურბინდი ეჭირა და ერთმანეთს ათვალიერებდა. ამასობაში ფარდა აიწია
და ქალაქში მდგარი ეკლესია გამოჩნდა. ეკლესიის შესასვლელები ღია იყო
და შიგნით უცნაური ხალხი ისხდა. ისინი საუბრობდნენ და მღეროდნენ.
ერთი მსახიობი, რომელსაც თეთრი წვერი ჰქონდა და მღვდლის სამოსი
ეცვა, ეკლესიიდან გამოვიდა. მასთან ორი მსახიობი მივიდა და წყალი
სთხოვა. მღვდელმა ჭიქები ამოიღო, ერთი ადგილიდან, საიდანაც წყალი
გადმოდიოდა, წყლით აავსო და მათ მიაწოდა. ერთმა დალევა დააპირა,
მაგრამ ჭიქაში წყალს ცეცხლი მოედო და დენთივით აალდა. მეორესაც
იგივე დაემართა. შემდეგ მოულოდნელად მღვდლის წვერი და ტანსაცმელი
სადღაც გაქრა და მსახიობი სრულიად ახალი სახით წარმოგვიდგა: წელზე
ხმლით და სამხედრო ტანსაცმლითა და ვიწრო შარვლით. ამ სცენამ ჩემზე
გამაოგნებელი შთაბეჭდილება მოახდინა: მსახიობი ისე გადასხვაფერდა,
რომ ადგილიდან არ დაძრულა, მისი წვერი და ტანსაცმელი კი ცაში
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თაქია დიდი კარავია, სადაც შიიტების რელიგიური მისტერიები იმართება.

გაუჩინარდა თუ მიწაში, ვერავინ დაინახა. მსახიობები მუსიკის თანხლებით
ლაპარაკობდნენ და ლექსებს კითხულობდნენ და ვისაც მათი ენა ესმოდა,
ის სიტყვებსაც არჩევდა. ამასობაში სპექტაკლი დასრულდა და ფარდა ისევ
დაეშვა. ხალხმა ტაში დაუკრა და თეატრიდან გავიდა.
მოკლედ, იმ საღამოს სულ ხუთი მოქმედება ითამაშეს. ისეთი სპექტაკლი
იყო, რომ კაცს ჭკუას დააკარგვინებდა. მისი აღწერა ჩემს ძალ-ღონეს
აღემატება, თუმცა შევეცდები, ჩემი შთაბეჭდილებები, შეძლებისდაგვარად,
გაგიზიაროთ.
უპირველეს ყოვლისა, ხუთი მანეთი გადავიხადეთ და ავიღეთ ლოჟის
ბილეთები, რომელშიც ოთხი სკამი იდგა. ბილეთში ლოჟის ნომერი - 14 იყო
მითითებული. მეთოთხმეტე ლოჟა ვიპოვეთ, კარი გავაღეთ და ჩვენს
ადგილებზე დავსხედით. ჩვენი ლოჟის მარჯვნივ და მარცხნივ ორი
მზესავით ქალიშვილი და ორი მთვარისსახიანი ქალი იჯდა. ოთხივე
მდიდრულად იყო მორთულ-მოკაზმული. ხან ჩვენსკენ იყურებოდნენ და
მიბნედილი ლურჯი თვალებიდან გამგმირავ მზერას გვესროდნენ, ხან
წითელი ვარდის კოკორივით ბაგეებს ხსნიდნენ და ჩვენზე, ანუ ჩვენს
ტანსაცმელსა და ქუდზე, იცინოდნენ, ხან კი ხელთათმანებიდან
ქაფურივით თეთრ ხელებს აჩენდნენ. მათმა სილამაზემ თვალი ისე
მოგვჭრა, თითქოს ცაზე მანათობელი მთვარე ამოვიდაო. შეშინებულები
ჩუმ-ჩუმად მათკენ თვალს ვაპარებდით და გულდადარდიანებულები ისე
ვოხრავდით, რომ ჩვენი ოხვრის ალი მთელ დარბაზს ედებოდა. თუ მზეს
თვალს მოვარიდებდით და მეორე მხარეს გავიხედავდით, დავინახავდით
მთვარეს, რომელიც იქაურობას მზესავით ანათებდა. ერთი სიტყვით,
ორსავე მხარეს ერთმანეთზე უკეთესი სანახაობა იყო. ვინატრე: ნეტავ, ჩემი
მეგობრები აქ იყვნენ, რომ ნახონ, ქვეყნად როგორი ჰურიები არსებობენმეთქი.
მოკლედ, თქვენი მონა-მორჩილი რაღაც სხვანაირ გუნებაზე დავდექი და
ჩუმად ამ ბეითებს ვღიღინებდი:
თუ გული მომტაცე, რჯულს ნუ წამართმევ,
საბრალო გულს მოთმინებას ნუ წაართმევ,
მიჯნურებზე შურს ნუ იძიებ,
ნუ მოკლავ ნაკრძალის ნადირს.
და, ასევე, ამ ბეითსაც ვმღეროდი:
რაც შენი ზილფის კულულმა ჩემი გული მოაჯადოვა,
ქარს გაჰყვა რჯული, რწმენა და ფანა 4, ჩემო კერპო.
ერთი სიტყვით, შუაღამის თორმეტ საათამდე თეატრში ასეთ ყოფაში
ვიყავით.
შიგადაშიგ
მისი
აღმატებულება
ჰაჯი
ემირ
ზადე
ფანა სუფიური მოძღვრების მიხედვით სულის თვითსრულყოფის გზის ბოლო
საფეხურია.
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მთვარისსახიანებს ფრანგულად ესაუბრებოდა და ყველანი იცინოდნენ,
მაგრამ ჩვენ მათი ლაპარაკი არ გვესმოდა.
მოკლედ, სპექტაკლის დასრულების შემდეგ დადარდიანებულები
სახლში დავბრუნდით. მთელი ღამე ვერ დავიძინე, რადგან როგორც კი
თვალს ვხუჭავდი, ის მთვარისსახიანები მელანდებოდნენ და დილამდე
მათზე ფიქრისგან ჩემი საწოლიდან, თითქოს, ვარდის სურნელი
იფრქვეოდა.
როცა სამყაროს მანათობელი მზე აღმოსავლეთიდან ამოიწვერა,
ფაეტონში ჩავსხედით და ბაზარსა და ქუჩებში გავისეირნეთ. გაოცებულები
შენობებს ვათვალიერებდით და ვფიქრობდით: აი, ქვეყნად როგორი
ადგილები გაუკეთებიათ, ჩვენ კი თავრიზის სახლში შევყუჟულვართ და
უაზრო განცხრომაში ვატარებთ დროს. თუ კაცი ამ ვილაიეთების ნახვის
შემდეგაც
თავრიზის
სახლში
ჯდომით
ისიამოვნებს,
ის
ან
გონებანაკლულია, ან ჭკუა საერთოდ არა აქვს. ასეა თუ ისე, ამ ქვეყნად
ყველა სიყვარულზე ოცნებით ცხოვრობს.
ახლა ცოტაოდენს თბილისის ბაზრებსა და ქუჩებზე მოგახსენებთ.
მართალია, ნაწერით სრულ წარმოდგენას ვერ შეიქმნი, თავად უნდა ნახო
და შეიგრძნო, მაგრამ მაინც შევეცდები, იქნებ რამე გამომივიდეს. მაშ ასე,
მზის ჩასვლას სამი საათი აკლდა, როცა მისი აღმატებულება ემირ ზადე და
თქვენი მონა-მორჩილი ფაეტონში ჩავსხედით და ირანის ელჩის
რეზიდენციაში წავედით. ჯერ ერთი, ალი ხანი ძალიან კარგი ბუნების კაცია
და დღენიადაგ ქვეყნის კეთილდღეობაზე ზრუნავს, მეორეც, მას საუბარსა
და თავაზიანობაში ტოლი არა ჰყავს. მასთან ერთი საათი გავატარეთ და
მერე გასეირნება შემოგვთავაზა. მისი აღმატებულება ემირ ზადე
დაყაბულდა და ორი ფაეტონი მოამზადეს. ერთში მისი აღმატებულება და
ალი ხანი ჩასხდნენ, მეორეში კი - თქვენი მონა-მორჩილი და ელჩის
თანაშემწე. ქუჩებში გავისეირნეთ და მივედით მოჯთაჰედის ანუ აყა მირ
ფათაჰის ბაღში . შიგ რომ შევედით, თავი ედემის ბაღში გვეგონა. ოთხი
ხეივნის გადაკვეთაზე ულამაზესი შენობა იდგა. მის გარშემო ტანკენარი
ხეები, მათ შორის ღვია და ფიჭვი, ხარობდა, ხოლო შიგნით ოთახების წინ
დარგული იყო ლიმნის, ფორთოხლისა და თურინჯის ხეები, რომელთა
მწვანე ტოტებსაც უამრავი ნაყოფი ესხა.
მოკლედ, ამ წარმტაც ბაღში დაახლოებით საათნახევარი ვისეირნეთ და
მეგობრები მოვიგონეთ. იქიდან ალი ხანის სახლში დავბრუნდით. რაც
გზაზე ვნახეთ, იმის აღწერა ჩემს ძალ-ღონეს აღემატება. მხოლოდ იმას
ვიტყვი, რომ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე მაცდუნებელ მზესა და მთვარეს
ვხედავდით. ალი ხანთან ჩაი დაგვახვედრეს, მაგრამ მათი ჩაის სმის წესი არ
მომეწონა. იმხელა ჭიქები აქვთ, რომ შიგ ერთი ჩაიდანი ეტევა. ჭიქას ავსებენ
და მოგართმევენ, მაგრამ სპილოს ძალა უნდა გქონდეს, რომ ბოლომდე
დალიო. რადგან მათი ჩაის სმის წესი არ ვიცოდით, ჩვენი წესისამებრ ჭიქები
ავიღეთ და გამოვცალეთ, ალი ხანის ჭიქა კი ისევ ხელუხლებლად იდგა.
ჭიქები ხელმეორედ შეგვივსეს და მოგვართვეს და ისიც დიდი წვალებით
დავლიეთ, ალი ხანის ჭიქა კი ჯერ კიდევ ნახევრადსავსე იყო. ამასობაში
მისი აღმატებულება ემირ ზადე და თქვენი მონა-მორჩილი ისეთ დღეში

ჩავცვივდით, თითქოს ღვინით დავმთვრალიყავით: თავბრუ გვეხვეოდა და
გვაქანავებდა. ალი ხანს გაეცინა და გვითხრა: “თქვენ ჩაის ირანულად სვამთ,
აქ კი სხვა წესია. აქ სავსე ჭიქას დაახლოებით ერთი საათი ნელ-ნელა სვამენ
და თან მუსაიფობენ”. მოკლედ, ჩვენ მათი წესი არ ვიცოდით და ორი ჭიქა
დავლიეთ. რა სამწუხაროა, რომ იქ არ იყავი, ჭაბუკო! ელჩისგან
მთვრალებივით გამოვედით და სახლში დავბრუნდით, მაგრამ იმ წყეული
ჩაისგან ორი დღე და ღამე არც გვეძინა და ვერც ვჭამდით.
ალი ხანის სახლიდან რომ გამოვდიოდით, ვიკითხეთ, წარმოდგენა იმ
საღამოსაც იმართებოდა თუ არა. გვიპასუხეს, რომ თეატრი დღეგამოშვებით
მუშაობდა. ძალიან დაგვწყდა გული, რადგან მეორე დღეს თბილისიდან
მივემგზავრებოდით და იმ მთვარისსახიანებს ან ვნახავდით, ან ვერა.
თბილისის შენობების თავისებურება ის არის, რომ ეზო არა აქვს და შიგ
პირდაპირ ქუჩიდან შედიხარ. შენობების სიმაღლე ხუთ სართულამდეა და
ფანჯრები
ქუჩაზე
გადმოდის.
მათი
ბაზრები
რიგებად
არის
ჩამწკრივებული.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[მცხეთის ფოსტა]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა სამყაროს მანათობელი მზე აღმოსავლეთიდან
ამოიწვერა და სამყარო გაანათა, ძილით გათანგული მგზავრები
საწოლებიდან წამოიშალნენ, ბარგი შეკრეს და გაემართნენ მეცხრამეტე
პუნქტისკენ, რომელსაც მცხეთა ჰქვია და თბილისიდან ოცი ვერსით არის
დაშორებული. დღის ოთხ საათზე თბილისიდან გავემგზავრეთ და მზის
ჩასვლას ოთხი საათი აკლდა, მცხეთაში რომ შევედით. მცხეთიდან
თბილისამდე გზატკეცილია აშენებული და ეტლი თავისუფლად მოძრაობს.
გზა სულ მდინარე მტკვარს მიუყვება. გზის ზემოთაც გზატკეცილი გაჰყავთ
შემენდეფერის რკინიგზისთვის 5. ეს გზა მივა მარნამდე, რომელიც შავ
ზღვაზე მდებარეობს და სტამბოლის პორტს წარმოადგენს. იქიდან კი
ხალხი და ტვირთი ზღვით ერთ დღეში ჩავა კასპიის ზღვამდე 6. ამ სამუშაოს
დასრულებას 5-6 წელი მაინც უნდა, მაგრამ მერე ძალიან კარგი გზა იქნება
მომლოცველებისა და სხვა მოგზაურთათვის.
თუ კაცს სტამბოლში წასვლა მოუნდება, ტრაბზონისა და თბილისის
გზით ისარგებლებს, რადგან არდებილის გზას აკეთებენ. როცა ჩვენ იქ
გავიარეთ, მინდორში კარვები იყო გაშლილი იმ სალდათებისთვის,
რომლებსაც ეს გზა გაჰყავდათ. ეს სალდათები ფარჰადის 7 მსგავსად მთებს
“შემენდეფერს” ავტორი როგორც ბაქო-ბათუმის დამაკავშირებელ რკინიგზის
მაგისტრალს, ისე ამ მაგისტრალზე მოძრავ მატარებელსაც ეძახის.
6 ამ ეპიზოდიდან ჩანს, რომ ავტორს ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს კავკასიის
გეოგრაფიაზე. გარდა იმისა, რომ აქაც და შემდგომაც მას მარანი ხან ბათუმში და ხან
ფოთში ერევა, მან ისიც არ იცის, რომ შავი ზღვიდან კასპიის (მის მიხედვით - ასტრახანის)
ზღვაში წყლის გზით გადასვლა შეუძლებელია.
7 სპარსული ეპოსის ლეგენდარული გმირი, რომელიც ერთი დარტყმით კლდეს აპობდა
და შიგ გზა გაჰყავდა.
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ჭრიდნენ და ასწორებდნენ, ხეობებს ავსებდნენ და ავაკებდნენ და ისეთ
ხიდებს აგებდნენ, რომ მათი აღწერა ენას არ ძალუძს. ერთ ადგილას გზას
მდინარე მტკვარი ეღობებოდა, მაგრამ ამ მამაძაღლებმა შიგ იმდენი ქვაღორღი ჩაყარეს, რომ, რაც არ უნდა დაუჯერებელი იყოს, ხევი ამოავსეს და
გზას გაუსწორეს.
მოკლედ, მცხეთის ფოსტაში ჩავედით და იქ დავბინავდით. მთელი ღამე
საშინლად წვიმდა და გზა ატალახდა. შიში შეგვეპარა, რომ მეორე დღეს
ჩვენი ფურგონი ამ ტალახში ვერ გაივლიდა.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[ახალქალაქი]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა გათენდა და აღმოსავლეთიდან მზე ამოიწვერა,
ბარგი შევკარით და გავემართეთ მეოცე პუნქტისკენ, რომელსაც
ახალქალაქი ჰქვია. დღის პირველის ნახევარზე მცხეთიდან გავემგზავრეთ
და მზის ჩასვლას სამი საათი აკლდა, ახალქალაქში რომ შევედით. მცხეთის
ფოსტის სადგურიდან ახალქალაქის ფოსტის სადგურამდე 31 ვერსია.
მცხეთიდან რომ გამოვედით, დაახლოებით 13 ვერსი ძლიერი ტალახის
გამო ძლივს ვმოძრაობდით, მაგრამ დანარჩენი 18 ვერსი გზატკეცილი იყო
და თავისუფლად ვიმგზავრეთ. სმატრიტელმა ანუ ფოსტის უფროსმა
ქაღალდები დაგვიმოწმა და კარგი ოთახი მოგვცა. სმატრიტელი, რომელიც
ძალიან მხიარული და ხალისიანი კაცი იყო, ხანდახან მუსლიმობას
იჩემებდა და ჩემს თანამგზავრ პილიგრიმებს თურქულად ეხუმრებოდა და
მე ვთარგმნიდი. ეუბნებოდა: “თქვენც მუსლიმები ხართ და მეც, განსხვავება
ჩვენს შორის მხოლოდ ... 8 პატარა კანია, რომელიც თქვენ მოგაჭრეს და მე
დამიტოვეს”.
იმ საღამოს სმატრიტელი პილიგრიმებს იმდენს ეხუმრა, რომ საწყლები
ფოსტიდან გაიქცნენ და ქარვასლაში დაბინავდნენ, მაგრამ მე მის
ხუმრობებზე ბევრი ვიხალისე. მოგვიყვა, როგორ ლოცულობდა და
რიტუალურ განბანვას როგორ ასრულებდა, ლოგინში ეშმაკი როგორ
აცდუნებდა და დილით როგორ განიბანებოდა. შიგადაშიგ მეფეებზე
წუწუნებდა, ამბობდა: ჩემნაირ ერთგულ მსახურს ასეთ პატარა ხელფასს
მაძლევენ. აბა, თვეში 13 მანეთი და 90 კაპიკი რა ფულია, ერთი დღის არყის
ფულიც კი არ არისო. ბოლოს წუწუნს რომ მორჩა, მის აღმატებულება ჰაჯი
ემირზადეს კონსულ ალი ხანთან სარეკომენდაციო წერილი სთხოვა, რომ
აქედან გადაეყვანათ და ფოთში “დაეწინაურებინათ”, რადგან ფოთში
ირანელი უფროსი არ იყო. მოკლედ, ეს ქაღალდი გამოართვა და კარგად
შეინახა.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[სამანლო]
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მრავალწერტილი ავტორისეულია.

თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა სამყაროს მანათობელი მზე აღმოსავლეთიდან
ამოიწვერა, ბარგი შევკარით და 21-ე პუნქტისკენ გავემართეთ. 21-ე პუნქტს
ერთი ვერსიით სამანლო ჰქვია, ხოლო მეორე ვერსიით - რუსული ფოსტა 9.
ახალქალაქის ფოსტიდან რუსულ ფოსტამდე 42 ვერსია. სამს რომ
თხუთმეტი წუთი აკლდა, ახალქალაქიდან გამოვედით და მზის ჩასვლას
ორსაათნახევარი აკლდა, როცა რუსულ ფოსტაში შევედით. თუ მოსმენას
ინებებთ, ცოტაოდენს ამ გზაზე და იმ სიძნელეებზე მოგახსენებთ, რაც
მგზავრობისას გადავიტანეთ.
უპირველეს ყოვლისა, ახალქალაქიდან გამოსვლისთანავე ისეთი ქარი
ამოვარდა, რომ ვერ აგიწერთ. ქარი იმდენად ძლიერი იყო, რომ ფურგონის
ოთხივე ცხენი გზიდან გადაიყვანა, თავად ფურგონსაც შეუტია და
ცხენებიან-ბორბლებიანად რამდენიმე ნაბიჯით უკან დასწია. ისეთი სიცივე
იდგა, გეგონებოდათ თავრიზის მაცივრის კარი რუსეთისკენ გაუღიათო.
ძლიერი სიცივისგან ვერ ვინძრეოდით. თქვენმა მონა-მორჩილმა ორი
მარცვალი თრიაქი ამოვიღე, მოსასხამი თავზე გადავიფარე, ერთ კუთხეში
მივჯექი და შემდეგ პუნქტამდე არ განვძრეულვარ. რუსულ ფოსტაში რომ
შევედით, გვეგონა, რომ ჯოჯოხეთში მოვხვდით. ისეთი სიცივე იდგა,
სამოვარს ცეცხლს რომ ვუკიდებდით, ვერ ვგრძნობდით, ცეცხლი იყო თუ
ყინული. ასეთი ღამე ცხოვრებაში არ გვქონია.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[სურამი]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! მოღრუბლული და პირქუში დილა გათენდა.
გავიღვიძე, ჩირაღდანი ავანთე, სხვებიც გავაღვიძე და გარეთ გამოვედი, რომ
ამინდი მენახა. გუშინდელ ქარსა და სიცივეს ახლა თოვლიც დაერთო.
ათასი წვალებით ბარგი შევკარით და 22-ე პუნქტისკენ გავეშურეთ.
22-ე პუნქტი, რომელსაც სურამი ჰქვია, რუსული ფოსტიდან 35 ვერსით
არის დაშორებული. სამის თხუთმეტ წუთზე რუსული ფოსტიდან
წამოვედით და მზის ჩასვლას სამი საათი და თხუთმეტი წუთი აკლდა,
სურამში რომ შევედით.
ახლა ამ გზასა და ფოსტაზე მოგახსენებთ. ისეთი საშინელი სიცივე, ქარი,
თოვლი და წვიმა გამოვიარეთ, რომლის მსგავსი კაცს არ უნახავს.
რამდენიმე საათის განმავლობაში ტანსაცმლიდან ხელი ვერ გამოვყავი, რომ
პური მეჭამა. მთელი გზა არ განვძრეულვარ და მოსასხამში გახვეული ჭამის
ნაცვლად ამ ბეითს ვღიღინებდი:
მერიქიფევ, ზამთრის ამ ცივსა და სასტიკ ამინდში
ლოთებისთვის ღვინის დოქს ნუ დაინანებ.
ტოპონიმის იდენტიფიცირება ვერ ხერხდება. მდებარეობით დაახლოებით აგარასთან
უნდა იყოს. გზებზე განლაგებული საფოსტო სადგურების რუსული სისტემა ავტორისთვის
უცხო მოვლენა იყო და, ალბათ ამიტომ, გამოთქმა Русская почта მან პუნქტის
სახელწოდებად მიიჩნია.
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იმ დღეს ფოსტაში აღარ გავჩერდით, რადგან ფურგონის მეპატრონე ალი
ქერბალაიმ შემოგვთავაზა, რომ კიდევ ოთხი ვერსი გაგვევლო და ქალაქ
სურამში დავბინავებულიყავით. გვარწმუნებდა, იქ ყველაფერი იშოვება,
თან ძალიან ლამაზი ქალაქია და მრავალი ღირშესანიშნაობა აქვსო. თქვენმა
მონა-მორჩილმა ვიფიქრე, რომ სურამი ერევნისა და ნახჭევანის მსგავსი
ქალაქი იქნებოდა და სამ საათს იქ კარგად გავატარებდით. ეს ამბავი მის
აღმატებულება შაჰ ბაჯის 10
მოვახსენეთ და თანხმობა განაცხადა.
დარჩენილი გზა იმაზე ვოცნებობდით, ქალაქში როგორ დავბინავდებოდით
და გადატანილი სიცივისთვის რა საზღაური გველოდა.
მოკლედ, ამ ფიქრებით სურამში შევედით და ოცნების კოშკები ერთ
წამში დაგვენგრა. ქალაქი კი არა, სოფელი აღმოჩნდა, თან ამ ქვეყნად
ყველაზე უარესი სოფელი. იქ ასიოდე ერთსართულიანი სახლი იდგა,
რომლებიც ევროპული სახლების მსგავსად ხის იყო და ეზო არ ჰქონდა.
მოკლედ, ეს ქალაქი და იქაური ვითარება რომ დავინახეთ, ალი
ქერბალაის ვკითხეთ: “რატომ მოგვატყუე?” გვიპასუხა: “ქალაქია, აბა რა
არის? თქვენი ქალაქებიდან რომელია ამაზე უკეთესი?!” მაგრამ თავისი
ნათქვამის თვითონვე შერცხვა და თავი ჩაქინდრა. როგორც აღმოჩნდა, ამ
სოფელში მეგობარი ჰყავდა და მისი ნახვა უნდოდა.
მოკლედ, იმ ღამეს ერთ ოთახში დავბინავდით. ოთახი ევროპულ
ყაიდაზე იყო მოწყობილი და შიგ ფიცრული ტახტები იდგა. მზის ჩასვლას
სამი საათი აკლდა, ოთახში რომ შევედით. ისეთი ტალახი და სიცივე იყო,
რომ დილამდე გარეთ არ გამოვსულვართ.
ამას ისიც დაერთო, რომ მთელი ღამე სახლის გარშემო სომეხი დარაჯი
დადიოდა და რაღაც უცნაურ ხმებს გამოსცემდა: ხან ძაღლივით
წკმუტუნებდა, ხან საყვირივით გაჰკიოდა და ხან სომხურ ლექსებს
კითხულობდა. მოკლედ, არც თვითონ ეძინა და არც ჩვენ დაგვაძინა.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[ხარაგაული]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა გათენდა, ბარგი შევკარით, ფურგონში
ჩავსხედით და 23-ე პუნქტისკენ გავემართეთ. 23-ე პუნქტს ხარაგაული ჰქვია
და სურამიდან 42 ვერსით არის დაშორებული. დილით ძლიერი სიცივის
გამო სწრაფად ვერ ჩავბარგდით, ამიტომ შუადღის ოთხის ნახევარი იყო,
სურამიდან რომ გამოვედით და მზის ჩასვლას 15 წუთი აკლდა,
ხარაგაულის ფოსტაში რომ შევედით.
სანამ ამ ფოსტის აღწერას შევუდგებოდე, მინდა ორიოდე სიტყვა გზის
შესახებ მოგახსენოთ. სურამს რომ გავცდით, ერთი მთა შემოგვხვდა,
რომელიც ჩემ მიერ ადრე აღწერილ დილიჯანის მთას ჰგავდა. ისიც შუაგულ
ტყეში იდგა და ძალიან მიუვალი იყო. შვიდი წლის წინ ამ გზაზე
ოთხთვალათი ვერ გაივლიდი, მაგრამ ახლა მთის აქეთა მხარეს ახალი
„შაჰ ბაჯი“ დიდგვაროვან ქალბატონს ნიშნავს. ამ შემთხვევაში იგულისხმება თაჰმასბ
მირზას და.
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გზატკეცილი გაიყვანეს, მასზე ხრეში დაყარეს, ბანის სატკეპნი მანქანის
მსგავსი მანქანით გააშანდაკეს და მთაშიც სპირალივით დახვეული გზა
გაიყვანეს. ეს მთა აგებულებით დილიჯანის მთას ჰგავს და ისეთია, როგორც
ქვემოთ დავხატე:
................................
ახალი გზა, მიუხედავად იმისა, რომ ვერსების მიხედვით ძალიან
გრძელია, ცხენების სასიარულოდ უფრო მარტივია და შემდეგ პუნქტშიც
უფრო მალე ჩადიხარ.
სურამიდან ზღვის სანაპირომდე გზა სულ ტყეში მიდის. გზის ეს
მონაკვეთი მთაში გაჰყავთ, ფარჰადივით მთას აპობენ და ქვებს თლიან.
მათი შემხედვარე გაოცებული დარჩები. ამ გზას შემენდეფერისთვის
[შემენდეფერი = მატარებელი] აკეთებენ.
ფოსტას, რომელშიც დავბინავდით, დაწვრილებით ვერ აღვწერ, რადგან
ძალიან თავსატეხი საქმეა და დიდ დროს წამართმევს. მაგრამ ფოსტაში
მისვლისა და იქ ნანახის შესახებ ორიოდე სიტყვა აუცილებლად უნდა
მოგახსენოთ.
როცა ჩვენი ფურგონი ფოსტის წინ გაჩერდა, ის იყო, უნდა
გადმოვსულიყავით, რომ, უცებ, ფოსტის აივანზე კაშკაშა მზე გამოჩნდა,
არემარე გაანათა, ადამიანებს კი თვალები დაუბნელა. მისი გამონათების
აღწერა ადამიანის ძალ-ღონეს აღემატება. მართლაც რომ ორი კვირის
მთვარე იყო, თვალები ნარგიზს მიუგავდა და მათი სიშავე იალდას ღამეს 11
მოგაგონებდათ. ამ მთვარისსახიანს მანსური შემდეგი ბეითებით აღწერს:
მისი წამწამები იმ ისარს ჰგავს, მიჯნურის გულს რომ ესობა,
მისი ზილფები ბნელ ღამესავით შავია,
მისი წარბები ორი ნამგალა მთვარეა, მთვარე რად გვინდა,
თუ რამაზანის სადღესასწაულო ღამეს ბანზე გამოვა სატრფო.
ბეითები დავასრულე, ფურგონიდან თვალისდახამხამებაში გადმოვედი
და თავგზააბნეული მისკენ გავემართე. უცებ შავი ღრუბელი გამოჩნდა და
მზეს ჩამოეფარა. ღრუბელი გრძელწვერა, მაღალი და მსუქანი კაცი
აღმოჩნდა, რომელიც მის გვერდით დადგა. ჯერ იმ კაცთან მივედი,
მივესალმე და ვკითხე: “ვინ ხარ და რა გქვია, რომ ამ მზეს შავი
ღრუბელივით ჩამოეფარე?” მიპასუხა: “მღვდელი ვარ”. ვკითხე: “სომეხი ხარ
თუ რუსი?” მითხრა: “ქართველი ვარ და ამ მთვარისსახიანს ვახლავარ”.
ვკითხე: “ეს მთვარისსახიანი ვინ არის და სად მიემგზავრება?” მიპასუხა:
“ჩემი ცოლია და თავისი ნათესავების მოსანახულებლად მიდის”.
მოკლედ, მათი ამბავი გავარკვიე და ჩემს ადგილზე დავბრუნდი. გვიან
ღამემდე იმ მღვდელს ვესაუბრებოდი და თან თვალს მთვარისსახიანისკენ
ვაპარებდი.
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იალდა ზამთრის ბუნიობის ღამეა.

ერთი სიტყვით, მღვდელს ისე დავუმეგობრდი, რომ შემომთავაზა,
მეორე დილით ადრე ერთად გავმგზავრებულიყავით. ვუთხარი: “თუ
ალაჰის ნება იქნება”.
იმ ღამეს დავიძინე და გათენებული არ იყო, რომ ლოგინიდან ავდექი და
ბარგი შევკარი, თან მათი ოთახისკენ ვიყურებოდი, იმ მშვენიერმა თუ
გაიღვიძა-მეთქი. ერთ საათში კარი გაიღო და, თითქოს აღმოსავლეთიდან
მზემ გამოანათაო, ოთახიდან მთვარისსახიანი გამოვიდა. ფოსტის
მოსამსახურეები ისე გაოგნებულები მიაშტერდნენ, თითქოს მთიდან მზე
და მთვარე ერთად ამოსულიყოს. დილის ნამაზამდე ერთი საათი რჩებოდა,
მაგრამ მაინც ვილოცე და ბარგი ფურგონში ჩავალაგე. აღმოჩნდა, რომ ისინი
აღარ მოდიოდნენ, რადგან ელოდებოდნენ საფოსტო ცხენებს, რომლებიც
დილიჯანში გაეგზავნათ და იგვიანებდნენ. რას ვიზამდი?! სული იქ
დავტოვე და დაცარიელებული სხეულით გზას გავუდექი.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[დიმი]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! სული ფოსტაში დავტოვე და დაცარიელებული
სხეულით გავემართე 24-ე პუნქტისკენ, რომელსაც დიმი ჰქვია. შუადღის
ოთხის ნახევარზე ხარაგაულიდან გამოვედით და მზის ჩასვლას
სამსაათნახევარი აკლდა, როცა დიმის ფოსტაში შევედით. ამ ორ ფოსტას
შორის 22 ვერსია, მაგრამ გზატკეცილი დაგებული არ იყო და ტალახისგან
ძლიერ გავწვალდით. გზა ვიწრო ხეობაში მიდიოდა და ბევრი აღმართდაღმართი იყო. ერთი მხრიდან მას მაღალი პირქუში მთა ესაზღვრებოდა,
მეორედან კი - გრძელი ხეობა, რომელშიც მდინარე მიედინებოდა. თავიდან
მდინარე პატარა იყო, მაგრამ თანდათანობით იმხელა გახდა, რომ შიგ
გემები დაცურავდნენ. ეს მდინარე შავ ზღვას უერთდება და მარანი მის
ნაპირზე მდებარეობს. მგზავრს შეუძლია მარანში პატარა გემში ჩაჯდეს, ამ
მდინარით ზღვაში გავიდეს, დიდ გემზე გადაჯდეს და სტამბოლში
გაემგზავროს.
ერთი სიტყვით, მზის ჩასვლას სამსაათნახევარი აკლდა, როცა ღამის
გასათენებლად დიმის ფოსტაში გავჩერდით. უცებ გული შემიფრთხიალდა,
გამახსენდა ის მთვარისსახიანი, რომელმაც დაიგვიანა და აღარ გამოჩნდა,
რომ ჩემი დაბნელებული თვალებისთვის შუქი მოეფინა. ამ ოცნებებში
ვიყავი, რომ ქარმა ველური ამბრის სურნელი მოიტანა. ძალიან მშიოდა და
ის იყო, ჭამას ვიწყებდი, მაგრამ ამბრის სუნისგან ლუკმა გამივარდა და
ადგილიდან ისე წამოვხტდი, როგორც მანსურს უთქვამს:
მასთან შეხვედრის იმედით ადგილიდან ისე წამოვფრინდი,
როგორც მწყერის დანახვაზე - მიმინო.
სახლიდან გარეთ გამოვედი მისთვის თავის გასაწირად,
იდუმალმა ხმამ მითხრა: სული ფერხთით დაუგდე!
ძლიერად მოვეხვიე და გულში ჩავიკარი,
გულმა მის გულს უთხრა დაფარული საიდუმლო.

როცა ეს ბეითები დავასრულე, ავდექი და ფოსტის აივნიდან გზას
გავხედე. უცებ აღმოსავლეთიდან მანათობელი მზე გამოჩნდა და
ფოსტასთან გაჩერდა. ის მთვარისსახიანი ფოსტის აივანზე დაახლოებით
ერთი საათი იდგა, მაგრამ ოთახი არ აიღეს. მღვდელთან მივედი და მიზეზი
ვკითხე. მიპასუხა: “აქ გაჩერებას არ ვაპირებთ, ამ საღამოს სხვა ფოსტაში
მივალთ და იქ დავბინავდებით. აქ მხოლოდ ტარანტასის (კალიასკის
სახეობაა) ცხენების გამოსაცვლელად შემოვიარეთ”. ეს ამბავი რომ გავიგე,
დამწუხრებულმა, ფრთამოკვეცილმა და სასოწარკვეთილმა შემოქმედს ეს
ბეითები შევღაღადე:
ყოვლადმოწყალეო ღმერთო, შენი საიდუმლოებათა საგანძურიდან
ცეცხლთაყვანისმცემელსაც და ქრისტიანსაც თავისი წილი აქვს.
მეგობრებს [წყალობას] რატომ ართმევ
შენ, რომელიც მტრებსაც კი მფარველობ.
ამ ლოცვაში ვიყავი, რომ ჩიტმა ამინ, ამინო, მითხრა: ფოსტაში ცხენები
არ აღმოჩნდა და იძულებული გახდნენ, დარჩენილიყვნენ. წუხანდელივით
ერთმანეთის მეზობლად დავბინავდით. გვიან ღამემდე, როგორც ფარვანა
სანთელს, იმ მთვარისსახიანს ისე ვუტრიალებდი, სანამ ბოლოს
ფარვანასავით სიყვარულის ცეცხლის ალზე არ დავიწვი და ჩემს წყეულ
თვალებსაც რული არ მოეკიდა.
გათენებას ერთი საათი აკლდა, როცა ავდექი, ჩირაღდანი ავანთე და
დანარჩენებიც გავაღვიძე. ბარგი შევკარით და გასამგზავრებლად
მოვემზადეთ. მაგრამ ჩემი ფიქრები ისევ მთვარისსახიანს დასტრიალებდა.
ვოცნებობდი, კიდევ ერთხელ მენახა მისი გაცისკროვნებული სახე. გარეთ
გამოვედი და მათი ამბავი ვიკითხე. მითხრეს, რომ ორი საათის წინ
გამგზავრებულიყვნენ. ეს რომ გავიგე, თვალთ დამიბნელდა, მაგრამ რაღას
ვიზამდი.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[ქუთაისი]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! რადგან ის მშვენიერი დავკარგე, ფურგონში ჩავჯექი
და 25-ე პუნქტისკენ გავემართეთ. 25-ე პუნქტი ქუთაისია და დიმის
ფოსტიდან 37 ვერსით არის დაშორებული. შუადღის თორმეტ საათზე
დიმიდან გამოვედით და მზის ჩასვლას სამსაათნახევარი აკლდა, ქუთაისში
რომ შევედით. სანამ ამ ქალაქს აღვწერდე, რამდენიმე სიტყვას გზის შესახებ
მოგახსენებთ.
დიმის ფოსტიდან ქუთაისამდე გზატკეცილია გაყვანილი. ირგვლივ
სულ ვაკეა, რომელიც ტყით არის დაფარული და გზა ტყეში მიდის. გზის
ორსავე მხარეს კარგი ხეებია დარგული და იქაურობა ბაღს ჰგავს. ქუთაისის
სიახლოვეს ერთი მთაა, რომლისკენ მიმავალი ძველი გზა ძალიან მიუვალია
და მასზე ოთხთვალები ვერ დადიან. ის ერთი ვერსი თუ იქნება, ახალი გზა

კი თავისი მიხვეულ-მოხვეულებით ხუთი ვერსია, მაგრამ ამ ხუთ ვერსს
უფრო სწრაფად გადიხარ, ვიდრე იმ ერთს.
ასეა თუ ისე, მზის ჩასვლას სამსაათნახევარი აკლდა, როცა ქუთაისში
შევედით. ერთ სახლში დავბინავდით და ქალაქში გასეირნება
გადავწყვიტეთ. გარეთ გამოვედით, ფაეტონი ვიქირავეთ და სამი საათის
განმავლობაში ვსეირნობდით.
მთხრობელი ამბობს, რომ ქუთაისი თავისი აგებულებით თბილისს
ჰგავს. აქაც ისეთივე დუქნები და შენობებია და მდინარეც ქალაქს ისე კვეთს,
როგორც თბილისში. ეს მდინარე ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთაღმოსავლეთისკენ მიედინება. თავად ქალაქი სულ ახალი აშენებულია.
როგორც გვითხრეს, რამდენიმე წლის წინ აქ პატარა და შეუხედავი სოფელი
იყო, მაგრამ ამ რამდენიმე წელიწადში აყვავდა. ქუთაისის აღმშენებლობა იმ
ხანძარმა გამოიწვია, რომელიც აქ თურქებმა გააჩინეს და რომლის დროსაც
ქალაქის ნახევარზე მეტი დაიწვა. მას შემდეგ აქაურმა ხელისუფლებამ
დარჩენილი ძველი შენობებიც დაანგრია და ძალიან ლამაზი ქალაქი ააშენა.
ქუთაისში კარგი ბაზრებია, რომლებშიც ყველანაირ საქონელს იშოვი.
ქალაქი ტყეში მდებარეობს და მის სახლებს გარშემო ამ ტყეში მოჭრილი
ხეებისგან გაკეთებული მესერები არტყია და შიგ წარმტაცი ბაღებია
გაშენებული.
თქვენი მონა-მორჩილი მის აღმატებულება ჰაჯი ემირზადესთან ერთად
ფაეტონში ჩავჯექი, მთელი ბაზრები და სახლები შემოვიარე და ყველაფერი
დავათვალიერე. მისი აღმატებულება ჰაჯი ემირზადე სახლში დარჩა, მე კი
ისევ სასეირნოდ წავედი. უცებ ზემოთ ნახსენები მღვდელი და ის
მთვარისსახიანი დავინახე. წამში მუხლები მომეკვეთა და მათთან ძლივს
მივედი. ორივეს მივესალმე და მოვიკითხე. მთვარისსახიანის შემხედვარეს
ცოტა მუხლებში ძალა მომეცა. მერე ერთმანეთს დავემშვიდობეთ და ისევ
დავშორდით. სეირნობის ხალისი დამეკარგა და აფორიაქებული სახლში
წავედი.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[მარანი]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა სამყაროს მანათობელი მზე აღმოსავლეთიდან
ამოიწვერა, გავიღვიძეთ, ბარგი შევკარით და გავემართეთ 26-ე პუნქტისკენ,
რომელსაც მარანი ჰქვია. შუადღის სამის ნახევარზე ქუთაისიდან
გამოვედით და მზის ჩასვლას სამსაათნახევარი აკლდა, მარანში რომ
შევედით. მარანი დიდი მდინარის პირას მდებარეობს. ქუთაისიდან
მარნამდე ისეთი სწორი გზაა, რომ კარგი დურბინდით ერთი ქალაქიდან
მეორეს დაინახავ. ამ გზის კიდევ ერთი მომხიბვლელობა ის არის, რომ
შუაგულ ტყეში მიდის, თითქოს ბაღის ხეივანიაო. გარშემო სულ ხილის
ხეებია, უმეტესად თხილი და კაკალი. ვფიქრობ, ქუთაისი-მარნის გზის
მსგავს ხეივანს ვერც ერთ ბაღსა და ყვავილნარში ვერ ნახავ.

შუა გზაში ვიყავით, რომ ძლიერმა წვიმამ მოგვისწრო და სანამ მდინარის
ნაპირს მივაღწევდით, სულ წვიმდა. არაქათგამოცლილები ერთი სომხის
დუქანთან გავჩერდით და იქ დავბინავდით.
ახლა ამ დუქანს აღვწერ. ჩვენთვის განკუთვნილი ორი ოთახი ისეთი
ვიწრო და პატარა იყო, როგორზეც იტყვიან: “აქ ორმა თაგვმა რომ იჩხუბოს,
ერთი აუცილებლად დაიხრჩობაო”. მაგრამ მიუხედავად ასეთი
სივიწროვისა, სხვაგან ვერ წავედით, რადგან საშინლად წვიმდა. კაცი
წყაროზე რომ წასულიყო, კაცი კი არა, მოჩვენება დაბრუნდებოდა 12. გარდა
ამისა, გზაზე ღორები, ძაღლები და სომხები გეტმასნებოდნენ და
წაბილწვისა და დაკბენის დიდი საშიშროება იყო. ისინი სომხურად
ლაპარაკობდნენ და სპარსული არ იცოდნენ, ამიტომ გინდ გეთქვა, ცოტა
იქით გაიწიეო, ვერ გაიგებდნენ და იქით გაგლანძღავდნენ. ერთადერთი
სპარსული სალანძღავი სიტყვა, რაც იცოდნენ, ზახრუმა 13 იყო და სულ
ზახრუმას გაიძახოდნენ. მოკლედ, წვიმისა და მათი ზახრუმას შიშით ფეხი
ვერსად გავადგით. რამდენი საპირფარეშოში მოგვინდებოდა, შორს
წასვლის თავი არ გვქონდა და მისი აღმატებულება ალი ბახშ მირზას
თქმით, ჩვენს ნადირს ხელში ვიჭერდით და სახლის წინ კედელთან ფეხზე
დამდგრები ვშარდავდით. არ გეგონოთ, რომ ეს სიტყვები გადატანილმა
გაჭირვებამ დამაწერინა. ჩემი თანამგზავრები მოწმეები არიან, რომ ტყუილი
არ მითქვამს. ხშირად წყლის მაგივრობას ქაღალდი სწევდა და როცა
ქაღალდი არ იყო - ხელები.
მოკლედ, შაბანის თვის 24-ში (10 დეკემბერს), ოთხშაბათ საღამოს
მარანში შევედით. გემი იმ საღამოს უნდა მოსულიყო, მაგრამ ძლიერი
წვიმის გამო ვერ მოვიდა. იძულებული გავხდით, ის ღამე მარანში
გაგვეტარებინა და გემს დავლოდებოდით.
იმ დუქანში გატარებული ღამის შესახებ ორიოდ სიტყვას მოგახსენებთ.
ის, რაც მედუქნეს მრავლად ჰქონდა, ღვინო, არაყი, ევროპული სასმელები
და მუსიკალური ინსტრუმენტები იყო. მთელი ღამე სომხები და
ევროპელები მოდიოდნენ, დუქნის წინ სკამებზე სხდებოდნენ, ღვინოსა და
სხვა სასმელებს იღებდნენ და სვამდნენ. ევროპული სანთურისა და
ხმები და მოქეიფეების ჟრიამული ცას აყრუებდა და არ
სეთარის 14
გვაძინებდა. შიგადაშიგ გარეთ გამოვდიოდი, მოქეიფეების წინ ვჯდებოდი
და მათ მხიარულებას ვუყურებდი.
მოკლედ, იმ ღამემ საზისა და დოლის ხმაში და ლხინში გაიარა.
ვფიქრობდი: რა საოცრებაა! მექას მოსალოცად მივდივართ და თან გზაში
ფეხზე დამდგრები ვშარდავთ, წყლის ნაცვლად ქაღალდით ვიწმენდთ და
მოქეიფე ევროპელების საზოგადოებაში ვატარებთ დროს. ერთი რამ კარგად
გავიგე: პილიგრიმი ამ გზას უნდა ერიდოს, რადგან ეს ლხინისა და
დროსტარების გზაა და არა - პილიგრიმობის. თქვენმა მონა-მორჩილმა ამ
იტყვათა თამაშია: sar-e āb (წყაროზე) და sarāb (მოჩვენება).
ზაჰრ-ე მარ (zahr-e mār) (სიტყვ. “გველის შხამი”) სპარსული ლანძღვაა. აქედან მოდის
ჩვენში საკმაოდ გავრცელებული ფორმა “ზახრუმა”.
14 სანთური და სეთარი აღმოსავლური სიმებიანი მუსიკალური საკრავებია.
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მოგზაურობაში ბევრჯერ ვინანე, რომ ბედისწერამ ამ ქვეყანაში მომიყვანა,
მაგრამ წინ მექა იყო და უკან ვერ გავბრუნდებოდი. მართალია, ეს
სიამოვნებები მექაში მოგზაურობის არსს ეწინააღმდეგება, მაგრამ თუ
გაბედავ და გაემგზავრები, სახელად ჰაჯი ხოსრო ხანი ან ჰაჯი ფარსი
დაგერქმევა და სამყაროს დასასრულამდე ამ სახელს ვერავინ წაგართმევს.
მოკლედ, გამთენიისას ავდექით და დილა გემის მოლოდინში გავატარეთ.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[ფოთი]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! გამთენიისას ავდექით და დილა გემის მოლოდინში
გავატარეთ. შუადღის სამი საათისთვის რაღაც უცნაური ხმა შემოგვესმა და
ყველანი გარეთ გავცვივდით. შორს წყალში კვამლი დავინახეთ, რომელიც
ხმაურით გვიახლოვდებოდა. ბოლოს გემი, სახელად “ბარაკუდა”, გამოჩნდა
და ნაპირთან ჩამოდგა.
ერთი სიტყვით, როცა “ბარაკუდა” ნაპირს მოადგა, ყველანი წამოიშალნენ
და 27-ე პუნქტში გასამგზავრებლად მზადებას შეუდგნენ. 27-ე პუნქტი
ქალაქი ფოთია. ბარგი გემზე ავიტანეთ და დავაბინავეთ. თქვენი მონამორჩილი კომპანიაში წავედი და ექვსი კაცის ბილეთი ავიღე. კაიუტის ანუ
გემის ოთახის ბილეთი სამი მანეთი ღირდა, გემბანისა კი - ერთი მანეთი.
მოკლედ, კაიუტის ბილეთები შევიძინე, ბარგი მივიტანე და ბარგის
ფულიც გადავიხადე. ბილეთები რომ ავიღე, უკან დავბრუნდი,
“ბარაკუდაზე” ავედი და დავჯექი. მთელი დღე ბარგს ტვირთავდნენ და
ბოლოს, მზის ჩასვლას ექვსი საათი რომ აკლდა, გზას გავუდექით. ახლა
რამდენიმე სიტყვას ჩვენს მგზავრობასა და თავად “ბარაკუდაზე”
მოგახსენებთ.
“ბარაკუდამ” ნაპირთან მოახლოება საყვირით გვამცნო და სანამ
გაჩერდებოდა, სულ უკრავდა. ამ საყვირით, რომელიც ორთქლის ძალაზე
მუშაობს, ერთი მხრივ ხალხს მზადყოფნისთვის მოუწოდეს, მეორე მხრივ კი
წყალში მოცურავე იალქნიანი გემები გააფრთხილეს, რომ გვერდზე
გაწეულიყვნენ, რათა “ბარაკუდას” ისინი არ ჩაეძირა. გემის საყვირის ხმა
ჩვეულებრივი საყვირის ხმისგან განსხვავდება. კაცმა რომ არ იცოდეს, რომ
გემი მოდის, ეგონებოდა ნადირი, რომელსაც აწვალებენ და ყვირის. გემის
ნაპირთან ჩამოდგომისა და გამგზავრების წინ საყვირს სამჯერ ჩამოჰკრავენ:
პირველით [მგზავრებს] ამცნობენ, რომ გემი გასასვლელად მზად არის;
მეორეთი აფრთხილებენ, რომ ბარგი მოამზადონ და ჩაალაგონ, მესამე კი
გამგზავრების ნიშანია და ისინი გემში უნდა ჩასხდნენ. ვინც მესამე
საყვირის მერე ნაპირზე აღმოჩნდება, გემზე ვეღარ ავა და დარჩება.
მოკლედ, მზის ჩასვლას ექვსი საათი აკლდა, როცა მესამე საყვირის ხმა
გაისმა. ფურგონიდან გადმოვედით, მეეტლეს დავემშვიდობეთ და გზას
გავუდექით. ახლა რამდენიმე სიტყვას გემის მოძრაობასა და გაჩერებებზე
მოგახსენებთ, რომ იცოდეთ.
ჯერ ერთი, სისწრაფე: გემი სწრაფად დადის, თუმცა არა ელვის
სისწრაფით, როგორც ეს ხალხს ჰგონია, არამედ იალქნიან გემებზე უფრო

სწრაფად. თვითონ ირწმუნებიან, საათში ოთხ-ხუთ ფარსანგს გადისო,
მაგრამ როგორც თქვენმა მონა-მორჩილმა განაწესში ვნახე, როცა
დატვირთულია, საათში ორ ფარსანგზე მეტს ვერ ფარავს. უეჭველია,
ცარიელი რომ მიდიოდეს, ცეცხლს მოუმატებდა და საათში ათ ფარსანგსაც
გაივლიდა, მაგრამ როცა დატვირთულია, ისე უნდა იაროს, როგორც
მოგახსენეთ. ასეთ დროს გემის მოძრაობა სულ არ იგრძნობა, იმდენად, რომ
მოვახერხე და ეს ხუთი ფურცელი ჩემს ოთახში, რომელსაც კაიუტას
ეძახიან, დავწერე.
ახლა ცოტაოდენს კაიუტების შესახებ მოგიყვებით. იმ კაიუტაში,
რომელიც მისმა აღმატებულებამ დაიკავა, შეღებილკედლებიან ოთახში
კარგი მაგიდა, სკამები და ჩინებული სავარძლები იდგა. აქ მისი
აღმატებულება ევროპელ ქალებთან და ქალიშვილებთან ერთად დაჯდა და
შიგ შესვლის უფლება არ მომცა. ამ ოთახის პირდაპირ მეორე ოთახიც იყო,
სადაც მე დავბინავდი და სადაც ერთმანეთს ვხვდებოდით. იმ ოთახიდან
ყველაფერს ყურადღებით ვაკვირდებოდი და რასაც ახლა მოგახსენებთ, ეს
მარტო მე კი არა, მისმა აღმატებულებამაც კარგად იცის და ღვთის წინაშე
აღიარებს, რომ ტყუილს არ ვამბობ. მოკლედ, მისი აღმატებულება
ემირზადე ამ ქალიშვილებთან ურთიერთობაში იქამდე მივიდა, რომ მათ
ემირზადეს სიგარეტი შესთავაზეს, ევროპელების წესისამებრ ტუჩებთან
მიიდეს და ისე მოსწიეს. მისმა აღმატებულებამ ლახათლუხუმი
გამომართვა, რამდენიმე ფორთოხალი დაამატა და მათ მიართვა.
ერთი სიტყვით, ძალიან ვწუხდი, რადგან ვხედავდი, რომ მისი
აღმატებულება ამ ქალიშვილებს სულითა და გულით ისე მიეჯაჭვა, რომ
თვალს ვერ აცილებდა. როგორც შევნიშნე, ისინიც მისდამი გულგრილები
არ იყვნენ, რაც სახეზეც ეტყობოდათ. მათი და მისი აღმატებულების
შემხედვარემ, მე ასე დავასკვენი და უკეთ ღმერთმა იცის.
მოკლედ, დაახლოებით ერთი საათი მის აღმატებულებას ფრანგულად
ესაუბრებოდნენ და შიგადაშიგ ყველანი მორცხვად იცინოდნენ. მათ შორის
კიდევ იყო თუ არა რამე, არ ვიცი, საკუთარი თვალით კი მხოლოდ ის ვნახე,
რომ სიგარეტი პირში ედოთ და ეწეოდნენ. ერთხელ მის აღმატებულებასთან
შევედი და იქ ერთ-ერთი ქალიშვილი დამხვდა. ისინი სიგარეტს ეწეოდნენ
და საუბრობდნენ. მის აღმატებულებას ხელში ანთებული სიგარეტი
დავუნახე, მაგრამ მან კვამლთან დაკავშირებით რაღაც მოიგონა და ის
სიგარეტი მე მიწყალობა. გაურკვეველია, სიგარეტის მოწევის გარდა მათ
შორის კიდევ იყო თუ არა რამე, ჩემთვის არ უბრძანებიათ. ღმერთს ვფიცავ.
კიდევ ერთი: თავრიზში რამდენიმე კაცმა გაგვაფრთხილა, რომ გემზე
ერთ სიძნელეს წავაწყდებოდით: თუ ჰაერში რომელიმე საგანს ავაგდებდით,
ვარდნისას კედელს მიეჯახებოდა, რადგან გემი მოძრაობდა. გემზე
ყოფნისას მისმა აღმატებულებამ მიბრძანა, რაიმე მაღლა მესროლა. ჯიბიდან
ფორთოხალი ამოვიღე და სამ-ოთხჯერ ჰაერში ავაგდე. უკან ისე ჩამოვარდა,
რომ კედელს არ მიჯახებია და თავის ადგილზე დაეცა. მოკლედ, ეს
პრობლემაც გაირკვა. როგორც ჩანს, იმ კაცებმა ეს ამბავი თავად შეთხზეს,
თორემ გემზე ან შემენდეფერის მატარებელში რაც არ უნდა ააგდო, კედელს
არ მიეჯახება და თავის ადგილზე დაეცემა.

მოკლედ, კაიუტიდან გამოვედი და გემბანი დავათვალიერე.
გამაოგნებელი სანახაობა იყო: გემზე რა მძლავრი ტექნიკა და დანადგარები
მუშაობდა და რა ძლიერი ორთქლი იყო, რომ ასეთ ჩარხებსა და
ვეებერთელა გემს ამოძრავებდა და ასე ადვილად და ჩქარა მიჰყავდა.
“ბარაკუდა” სწრაფად მიაპობდა ტალღებს, რომ უცებ სიჩუმე ჩამოვარდა
და გემბანიდან ყვირილი გაისმა. მთელი ხალხი კაიუტებიდან გარეთ
გაცვივდა. ჩვენც მათთან ერთად მაღლა ავედით, მაგრამ მათი ენა არ
ვიცოდით და არ გვესმოდა, რას ლაპარაკობდნენ და ეს აურზაური რატომ
ატყდა. მაგრამ როცა წყალს შევხედეთ, დავინახეთ, რომ იალქნიანი გემი
ჩაძირულიყო და მის სიახლოვეს ერთი ცოცხალმკვდარი ადამიანი
ცურავდა. “ბარაკუდას” მეზღვაურები ქაშქულის 15 ფორმის ნავში ჩასხდნენ,
იმ კაცთან მიცურდნენ, თმებში სწვდნენ, წყლიდან ამოიყვანეს და გემზე
დააწვინეს. მისი ტვირთის ნაწილიც ამოათრიეს, მაგრამ უმეტესობა ჩაიძირა.
ამბობდნენ, ნატეხი შაქარი მიჰქონდაო. ამგვარად, ერთი კაცი და მისი ორისამი ფუთა ჩვენმა გემმა გადაარჩინა. ეს გემი მდინარეზე მოძრაობდა,
მიმდებარე ტყეში მოჭრილი შეშის ცეცხლზე მუშაობდა და ქვანახშირი არ
სჭირდებოდა.
[ქალაქი ფოთი]
მოკლედ, ერთი საათი გაოგნებული ვათვალიერებდი გემის მუშაობას.
მზის ჩასვლას თხუთმეტი წუთი აკლდა, როდესაც საყვირმა ნაპირის
მოახლოება გვამცნო და გემი ფოთის ნავსადგურში გაჩერდა. თქვენი მონამორჩილი “ბარაკუდადან” ჩავედი, ქალაქში ბინა ვიქირავე და გემზე
დავბრუნდი. ბილეთები კაპიტანს მივეცი, მის აღმატებულებებთან ერთად
ნაპირზე გადავედი და ნაქირავებ ბინაში წავედით. მირზა ჰოსეინი,
რომელიც ფოთში ირანის კონსული იყო, გვეახლა. მას სტამბოლის გემის
მოძრაობის განრიგი ვკითხეთ და გვიპასუხა: “რამდენიმე დღე ფოთში
დარჩენა მოგიწევთ, რადგან ბათუმის “ბარაკუდა” მხოლოდ სამი დღის მერე
გავა. ბათუმში ოთხ საათში ჩახვალთ და იქ სტამბოლში მიმავალ გემზე
გადაჯდებით”.
მოკლედ, სამი დღე ფოთში დავრჩით. შაბანის თვის 24-ში (10 დეკემბერს)
ოთხშაბათს მზის ჩასვლას თხუთმეტი წუთი აკლდა, ფოთში რომ ჩავედით
და ის ღამე მშვიდობიანად გავატარეთ. ხუთშაბათ დილას აუცილებელი
საქმეები მოვაგვარეთ და ქალაქსა და ბაზარში გავისეირნეთ. ფოთი
თავისთავადაც ლამაზი ქალაქია, ნავსადგური კი მას განსაკუთრებულ
მნიშვნელობას სძენს. აქაური ბაზარი უფრო ევროპელებისთვის მუშაობს,
ვიდრე ირანელებისთვის, რადგან ირანული პროდუქტი მასში ძალიან
ცოტაა. ეს ბაზარი სურსათით ვაჭრობს და არა არყით, ან ახალი და ლამაზი
ტანსაცმლით.

ქაშქული დერვიშების სამათხოვრო რიტუალური თასია, რომელიც ჩვეულებრივ
ქოქოსის ნაჭუჭისგან კეთდება და ნავის ფორმა აქვს.
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მოკლედ, ცოტა ხანი ბაზარში გავისეირნეთ, მერე მდინარის ნაპირზე
წავედით და წყალს ვუყურებდით. ეს ის მდინარეა, პირველად ხარაგაულის
ფოსტაში რომ ვნახეთ და რომელიც მთის ხეობაში მოედინებოდა. იქ სულ
პატარა იყო, მაგრამ ნელ-ნელა გაიზარდა და ფოთში იმხელა გახდა, რომ შიგ
გემები დადიან. ბაღდადის შატზე 16 უფრო დიდი იქნება. მდინარის პირას
ვიდექით და ბარაკუდებს ვუყურებდით. ერთი მათგანი ძალიან დიდი იყო
და როგორც გვითხრეს, ზღვაში მიცურავდა და ტვირთი დიდ ხომალდამდე
მიჰქონდა.
იმ “ბარაკუდაზე” ავედი, დავათვალიერე და გავზომე. მისი სიგანე ოცი
ზარ‘ი იყო, სიგრძე - ასი ზარ‘ი. ტყუილი არ გეგონოთ, თავად შევამოწმე. ეს
გემი ორი ნაწილისგან შედგება და თითოეულში თითო დიდი დარბაზია,
რომელშიც, მათი თქმით, ხალხს სძინავს. დარბაზის გარშემო
განლაგებულია პატარა ოთახები, რომელსაც კაიუტებს ეძახიან. კაიუტები
ოთხკაციანია და იქ სხედან და სძინავთ. დარბაზი და კაიუტები დიდებული
სანათებითა და სარკეებით არის გაწყობილი. სანათები გაზისაა და გაზის
საწვავზე მუშაობს. ამ ორ ნაწილს შორის სამზარეულო და ყავახანაა
განლაგებული და იქ, რასაც მოისურვებ, ყველაფერს მოგიმზადებენ. გემზე
ასევე უამრავი საკუჭნაო და სხვა სათავსოა. სათავსოებში ბევრი სხვადასხვა
ნივთია თავმოყრილი. ჩემი თვალით ვნახე, რომ ერთში ას ხარვარზე მეტი
ნივთი იდო.
მოკლედ, გემის აღწერა დიდი თავსატეხი საქმეა და ბოლომდე მაინც ვერ
ახერხებ, ამიტომ უმჯობესია საკუთარი თვალით ნახო. მე კი არა, მწერალიც
ვერ აღწერს ისე, რომ კაცმა სრული წარმოდგენა შეიქმნას. თავად უნდა ნახო
და გამოსცადო. გემიდან ჩამოვედი და სახლში დავბრუნდი. იმ ღამემ
მშვიდობიანად ჩაიარა. შაბანის თვის 26 (12 დეკემბერი), პარასკევი ფოთში
გავატარეთ. ძლიერი წვიმის გამო მთელი დღე სახლიდან ვერსად გავედით,
მაგრამ მზის ჩასვლას ოთხი საათი აკლდა, როცა მიუხედავად წვიმისა,
ირანის კონსულს მირზა ჰოსეინს ვეწვიეთ. ნახევარი საათის მისულები
ვიყავით, რომ რუმის კონსული ჰასან ეფენდი მოვიდა და საუბარი გაგვიბა.
ძალიან სასაცილო და გადარეული კაცი იყო. ძირითად ფიზუნაქს, დონღუზ
ოღლის და ქუფაქ ოღლის 17 გაიძახოდა და ამ სალანძღავი სიტყვებით
რუსებსა და რუსეთის ხელმწიფეს მოიხსენიებდა. ჩიოდა: “რუსეთის
სახელმწიფო რატომ არის დიდი, რუმის სახელმწიფო კი პატარა და ვალებში
ჩაფლული?! ჩვენი ქვეყანა უძველესი დროიდან დიდი იყო და ახლა რატომ
დაკნინდა?” ამას რომ ამბობდა, თან ისეთ უცნაურ მოძრაობებს აკეთებდა,
რომ მეცინებოდა, მაგრამ მისი რიდით თავს ვიკავებდი, ვწრიალებდი და
სიცილის შეკავებისგან კინაღამ არ გავსკდი.
მოკლედ, ერთი საათი ამგვარ საუბარსა და მოძრაობაში იყო, მერე კი
ადგა და წავიდა. მირზა ჰოსეინს მისი ამბავი ვკითხე. მითხრა: “აი, ასეთ

შატი, იგივე შატ-ელ-არაბი - მდინარე ერაყში, რომელიც მდინარეების ტიგროსისა და
ევფრატის შეერთების შედეგად იქმნება.
17 თურქული სალანძღავი სიტყვებია, “ღორის შვილს” და “ძაღლის შვილს” ნიშნავს.
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დღეშია! ყოველთვის, როცა აქ მოდის, ვინც არ უნდა დახვდეს, გინდ
რუსეთის მოქალაქე, ასეთ ლაპარაკსა და ლანძღვას იწყებს”.
მოკლედ, საკონსულოში ბევრი ჩაი დავლიეთ და მზის ჩასვლისთვის
სახლში დავბრუნდით. იმ ღამემაც მშვიდობიანად ჩაიარა. მთელი ღამე
წვიმდა, მაგრამ დილისთვის გადაიღო. დაახლოებით ერთი საათი ბაზარსა
და მდინარის პირას გავისეირნეთ და მეგობრები მოვიგონეთ. მთელი დღე
მარანიდან გემები მიდი-მოდიოდნენ. მზის ჩასვლას ორი საათი აკლდა,
როცა გემის ხმა გავიგეთ. სახლიდან გამოვედით, მდინარის ნაპირზე
გავედით და ამბავი ვიკითხეთ. გვითხრეს: “ის გემი მოვიდა, რომელიც დიდ
ხომალდთან მიგიყვანთ”. გემთან მივედი და კაპიტანს დაველაპარაკე.
დამშვიდებული უკან გამოვბრუნდი და ბილეთებისთვის კომპანიაში
წავედი. ტრაბზონამდე ერთი კაცის კაიუტის ბილეთი ექვსი მანეთი ღირდა.
ფული გადავიხადე და ბილეთები ავიღე. ბედნიერი სახლში დავბრუნდი და
ჩემს თანამგზავრებს გემის მოსვლა ვახარე. მიუხედავად გემით მგზავრობის
შიშისა, ძალიან გახარებულები ვიყავით.
მოკლედ, უნდა გენახა, ის ღამე რა შიშსა და ძრწოლაში გავატარეთ.
ოთხდღიანი განუწყვეტელი წვიმისა და იმ ღამეს ამოვარდნილი ქარისგან
ზღვა ისე ღელავდა, რომ მეზღვაურები შეფიქრიანდნენ, მეორე დღეს გემი
ზღვაში გაეყვანათ თუ არა. ასეთი ქარიშხლის მომსწრე და გამგონე არავინ
იყო. სახლები ისე ირყეოდა, გეგონებოდა, ქარი მათ ძირფესვიანად
ამოგლეჯს და ზღვას გაატანსო. მსგავსად ადისა და სამუდის 18 შენობებისა,
რომლებიც მიწისძვრამ გაანადგურა.
მოკლედ, ის ქარიშხლიანი ღამე შიშში გავატარეთ. როცა გათენდა,
გემისთვის სურსათი ვიყიდეთ და თითო ბისკვიტში 19, რომელიც მათი
პურია, ათასი დინარი გადავიხადეთ. ღმერთმა ყველას აშოროს ასეთი
საჭმელი. ევროპულია და ევროპელებმა მიირთვან. შუაღამისას გამეღვიძა
და თავი საბნიდან გამოვყავი. რაღაც აყროლებული და საზიზღარი მჟავე
სუნი მეცა. ავდექი, რომ მენახა, რა იყო. ვიფიქრე: როგორც ჩანს, სადღაც
ახლომახლო ძაღლი ან კატა მოკვდა და ეს სუნი იქიდან მოდის-მეთქი.
ჭრაქი ავანთე და ოთახი შემოვიარე, მაგრამ ვერაფერი ვიპოვე. ბოლოს
პურთან მივედი და ვნახე, რომ ეს სუნი იმ პურს ასდიოდა. ღმერთო, პური
თუ ასეთი აქვთ, ღორის ხორცი როგორი ექნებათ?!
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
[ბათუმი]
თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა სამყაროს მანათობელი მზე აღმოსავლეთიდან
ამოიწვერა, საწოლიდან ავდექით, ბარგი შევკარით და 28-ე პუნქტისკენ
გასამგზავრებლად მოვემზადეთ. 28-ე პუნქტი ბათუმია და ფოთიდან
ადი და სამუდი ლეგენდარული ტომებია, რომლებიც ღმერთმა ცოდვებისთვის
დასაჯა და ამოწყვიტა.
19 სპარსულ ტექსტშია biksūmat, რაც პურის სახეობათაგან ფონეტიკურად ყველაზე
ახლოს ბისკვიტთან დგას.
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ბათუმამდე ოთხი საათის გზაა. “ბარაკუდა” ოთხ საათში ჩადის ბათუმში,
სადაც სტამბოლში მიმავალი დიდი ხომალდი დგას. მოკლედ, გამთენიისას
ავდექით, ბარგი შევკარით, “ბარაკუდას” გასვლის მაუწყებელი საყვირის
მოლოდინში გემის საკუჭნაოში დავაბინავეთ და ჩვენს კაიუტაში
დავსხედით. მზის ჩასვლას ოთხსაათნახევარი აკლდა, საყვირმა გემის
გამგზავრება რომ გვამცნო.
გემს ზღვაში გასვლამდე ნახევარი საათი უნდა ევლო. ვიფიქრე,
“ბარაკუდას” აღვწერდი და ქაღალდი და კალამი მოვიმარჯვე, რომ უცებ
ცუდად გავხდი: თავბრუ დამეხვა და კინაღამ გონება დავკარგე. ფურცელი
და კალამი ჯიბეში შევინახე, წამოვდექი, ფანჯარა გამოვაღე და წყალს
გავხედე. ღია ფანჯრიდან “ბარაკუდასკენ” მომავალი მთა დავლანდე. ეს
რომ დავინახე, თავრიზიო, ვთქვი და უგონოდ დავეცი. სხვა მგზავრებიც
ცუდად გახდნენ და ისეთ მდგომარეობაში ჩაცვივდნენ, ურჯულოსა და
რჯულგანდგომილსაც კი არ ვუსურვებდი. ერთმანეთს ისე აწყდებოდნენ,
თითქოს ფოთლებს შემოდგომის ქარმა დაჰბერაო. გეგონებოდათ, ქოლერის
ეპიდემიააო, უკლებლივ ყველას გული ერეოდა და ამ ხმებისგან სელაპიც კი
დაყრუვდებოდა. მუსლიმების, სომხებისა და ებრაელების ზედახორა იდგა
და ყველანი ერთმანეთზე აღებინებდნენ. თქვენი მონა-მორჩილი მანსური
რეტდასხმულივით ავდექი, ხან ერთ კედელს მივეჯახე, ხან - მეორეს,
ფანჯარასთან მივედი და ათასი წვალებით ზღვას გავხედე. გავხედე და რა
დავინახე! ღმერთმა ასეთი სანახაობა მუსლიმსა და ურჯულოსაც აშოროს.
“ბარაკუდა” ოთხ მთას შუა იყო მოქცეული და მათგან ერთიც რომ
დაჯახებოდა, მისგან ნაფოტიც კი არ დარჩებოდა. ამის შემხედვარემ
გადარჩენის იმედი დავკარგე და ტკბილ სულს გამოვეთხოვე. სინანულმა
შემიპყრო და ჩემს თავს ვუთხარი: “ხედავ, სიკვდილმა სად დაგიჭირა, რომ
სუდარად თევზები გარგუნა”. ისე ნაღვლიანად ამოვიოხრე, რომ ჩემი
ოხვრის კვამლისგან ზღვა გაშავდა. სწორედ ამის შემდეგ გახდა ეს ზღვა შავი
და ეს სახელიც ამიტომ ეწოდა.
მოკლედ, მწარედ ამოვიოხრე და კვნესით ვთქვი: “ნუთუ მეგობრებისგან,
სატრფოსგან და სამშობლოსგან შორს, შავ ზღვაში თევზების წიაღში უნდა
დავიდო ბინა?!” მერე დილის ნიავს მივმართე და ვთხოვე, რომ ჩემი ამბავი
თავრიზში ჩაეტანა.
ესა ვთქვი და გულწასული ძირს დავეცი. ნახევრად უგონო
მდგომარეობაში ვიყავი: ლაპარაკი კი მესმოდა, მაგრამ პასუხის გაცემის
თავი არ მქონდა.
მოკლედ, დაახლოებით ერთი საათი ასეთ ყოფაში ვიყავი, მერე კი ცოტა
გონს მოვედი, ფეხზე წამოვდექი და ფანჯრიდან ზღვას გავხედე. დავინახე,
რომ მთები და ტალღები გვერდზე დარჩენილიყო. გახარებულმა შავ ზღვას
ხოტბა შევასხი: კარგი ზღვა ხარ, ბარაქალა, ღმერთი იყოს შენი მფარველიმეთქი.
ზღვასთან ასე გულს ვიოხებდი, რომ უცებ “ბარაკუდას” საყვირის ხმა
გაისმა. შეშინებული მგზავრები გემბანზე ამოცვივდნენ, კაპიტანს
შემოეხვივნენ და ამბავი ჰკითხეს: “საყვირი რატომ უკრავს, ნაპირამდე ხომ
კიდევ სამი საათია, ნუთუ ვიხრჩობით?” ამ ლაპარაკში შორს ქალაქი

გამოჩნდა. კაპიტანს ამ ქალაქის სახელი ვკითხეთ და გვითხრა, რომ ფოთი
იყო. ვუთხარით: “რა ხდება, უკან რატომ დავბრუნდით?” გვიპასუხა: “ნუთუ
ვერ დაინახეთ, ზღვას როგორ ჰქონდა პირი დაბჩენილი და როგორ იძახდა:
სისხლი, სისხლიო. ზღვაში თხუთმეტი წუთის გასულები ვიყავით, რომ
დურბინდში დავინახე უზარმაზარი ზვირთი, რომელიც წამოიმართა და
ჩვენსკენ წამოვიდა. მივხვდი, რომ თუ ეს ტალღა “ბარაკუდას”
დაეჯახებოდა, მისგან არაფერი დარჩებოდა. მაშინათვე გემი მოვაბრუნე და
გავიქეცით”.
ერთი სიტყვით, “ბარაკუდაზე” გატარებული იმ ერთი საათის
განმავლობაში სიკვდილს თვალებში ჩავხედეთ, ამიტომ მექაში წასვლა
გადავიფიქრეთ და თავრიზში დაბრუნება გადავწყვიტეთ. ვიფიქრე, ფოთში
ტელეგრაფში წავალ და თავრიზში ტელეგრამას გავაგზავნი, რომ ჩვენი
პილიგრიმობა ფოთში დასრულდა და უკან ვბრუნდებით-თქო.
მოკლედ, თქვენი მონა-მორჩილი “ბარაკუდადან” ჩამოვედი, თავსხმა
წვიმაში სირბილით წავედი ირანის ელჩ მირზა ჰოსეინთან და მას ჩვენი
გადაწყვეტილება შევატყობინე. ვუთხარი: “წადი და მტვირთავებს დაუძახე,
რომ ჩვენი ბარგი “ბარაკუდადან” ჩამოიღონ და მარნის ბილეთებიც აგვიღე,
რადგან თავრიზში ვბრუნდებით. სანამ შენ მტვირთავების ამბავს
მოაგვარებ, მე ტელეგრაფში წავალ და თავრიზში ჩვენი დაბრუნების
მაუწყებელ ტელეგრამას გავაგზავნი, ასევე თბილისში ალი ხანსაც
შევატყობინებ, რომ ფურგონები მოაბრუნოს და მარანში დაგვახვედროს”.
როცა მირზა ჰოსეინმა ჩვენი ამბავი გაიგო, იმ წვიმაში ფეხშიშველი
გამომეკიდა, დამიჭირა, ტელეგრაფში არ გამიშვა და თავისთან წაგვიყვანა.
იქ ელჩი და ორი თავრიზელი ვაჭარი მთელი ორი საათი არწმუნებდნენ მის
აღმატებულებას, რომ ზღვაზე ასეთი შემთხვევები ხშირი იყო, მაგრამ
“ბარაკუდას” ეს შტორმი ვერაფერს დააკლებდა. ამ ლაპარაკით ისინი
ცდილობდნენ, რომ ჩვენთვის თავრიზში დაბრუნება გადაეფიქრებინათ.
განაწესით, მეორე დღეს, შაბანის თვის 29-ში (15 დეკემბერს), ორშაბათს,
მზის ჩასვლიდან ერთ საათში “ბარაკუდა” ბათუმისკენ მიემგზავრებოდა.
ჩემი თანამგზავრი პილიგრიმები ჰაჯი მოჰსენი და ჰაჯი მოჰამად თაყი ისე
იქცეოდნენ, როგორც წყეული ჰარესის შვილები, რომელთაგან ერთი
გაიძახოდა: წადი, წადიო, მეორე კი - არ წახვიდეო. მთელი ღამე ერთი
ამბობდა, მოდი, დავბრუნდეთ, ხომ ნახეთ, რა შავ დღეში ჩავცვივდითო,
მეორე კი პასუხობდა, ჭაბუკო, დაბრუნება როგორ შეიძლება, ჩვენს
ვილაიეთში რომ ჩავალთ, ნათესავებისა და ახლობლების სალაპარაკო
გავხდებითო. ამაზე პირველი ეუბნებოდა, რა ვქნათ? ნათესავების
ლაპარაკის შიშით თავს ხომ არ მოვიკლავთ, აქ რომელი მათგანი
გვეხმარება, რომ იქ გაგვკიცხონო? მოკლედ, დილამდე ამ კამათში იყვნენ და
ბოლოს გადავწყვიტეთ, რომ როგორც უფლისწულები მოიქცეოდნენ, ჩვენც
ისე ვიზამდით. მათი სიცოცხლე ხომ ჩვენს სიცოცხლეზე მეტად ფასობდა.
მთელი ღამე გიჟებივით ვიყავით. როგორც კი საწოლიდან თავს
წამოვწევდი, ვხედავდი, ისეთი გრიგალი უბერავდა, რომ ლამის მთელი
ფოთი ძირფესვიანად მოეგლიჯა და ნაცარტუტად ექცია. ზღვაზე ისეთი
შტორმი მძვინვარებდა, თითქოს წინასწარმეტყველ ნოეს წარღვნა

ხელმეორედ დაწყებულიყო, ან ადისა და სამუდის ტომების ქარი ახლა
ფოთელებს დატყდომოდა თავზე. ერთი მხრივ, ქარის ზუზუნისა და მეორე
მხრივ, ზღვის გრგვინვისაგან ქალაქში ისეთი ხმაური იდგა, რომ თავს
გაქცევით თუ უშველიდი.
თქვენი მონა-მორჩილი ავდექი, “ბარაკუდაზე” ავედი და კაპიტანს,
რომელმაც სპარსული იცოდა, გემის ამბავი ვკითხე. დამტვრეული
სპარსულით მიპასუხა: “თვალები ხომ გაქვს, შეხედე, რა ხდება. ასეთ
ამინდში გემი ვერ წავა. თუ ღმერთი ინებებს და გამოიდარებს, ქარი ჩადგება
და ზღვა დაწყნარდება, მაშინვე გავემგზავრებით”.
უკან დავბრუნდი და ეს ამბავი ჩემს თანამგზავრებს შევატყობინე. ზღვის
დაწყნარებისა და გემის საყვირის მოლოდინში ვიჯექი და ამ ლექსს
ვღიღინებდი:
ღამე ფეხმძიმედ არის, ვნახოთ, დილას რა იშვება.
ერთი სიტყვით, შუადღის მერე ქარი ნელ-ნელა ჩადგა და ზღვაც ცოტა
დამშვიდდა. ამბავი მოვიდა, რომ გემი გასამგზავრებლად ემზადებოდა და,
ღვთის ნებით, ორ საათში გავიდოდა. ეს რომ გავიგეთ, ისეთ დღეში
ჩავცვივდით, თითქოს სიკვდილის დარაჯი სისხლისმღვრელი მახვილით
ხელში თავზე დაგვდგომოდა. ესრაფილის 20 საყვირის მოლოდინში ბარგს
კანკალით ვამზადებდით და მზის ჩასვლას საათნახევარი რომ აკლდა,
სიკვდილის საყვირის ხმაც გაისმა.
ღამე ჩამოწვა და მანსურმა თხრობა შეწყვიტა.
თქვა: ეი, ჭაბუკო! როცა სიკვდილის საყვირის ხმა გაისმა, შაბანის თვის
29, ორშაბათი საღამო იყო და ჩვენ 29-ე პუნქტში გასამგზავრებლად
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ვთქვით,
ერთმანეთს გამოვემშვიდობეთ, გემზე ავედით და კაიუტებში მოვთავსდით.
“ბარაკუდა” ბათუმისკენ დაიძრა. ნახევარი საათის მგზავრობის მერე, როცა
სიკვდილის სრუტეს ანუ ზღვას მივაღწიეთ, ამ ზღვასავით შავ დღეში
ჩავცვივდით: ოთხივე მხრიდან ტალღები ბეჰისთუნის მთასავით
წამოიმართნენ, თეთრი დევის მსგავსად გემი აიტაცეს და აქეთ-იქით
ახეთქებდნენ. გემის მოძრაობას სიტყვებით ვერ აღწერ, თავად უნდა ნახო
და გამოსცადო. გემი ტალღებზე ისე ირწევა, რომ კაცს ჭკუიდან გადაიყვანს.
მის მოძრაობას პირსაქმებელი უნდა ერქვას, რომ ხალხმა იცოდეს, რა
ელოდება. ზოგს ჰგონია, რომ მგზავრებს ზღვის წყლისა და ქვანახშირის
სუნი ხდის ცუდად და გულს ურევს, მაგრამ ეს მცდარი აზრია. ღმერთს
ვფიცავ, ზღვის წყალი და ქვანახშირი არაფერ შუაშია, ყველაფერი ამ რწევის
ბრალია.

ესრაფილი მუსლიმურ მითოლოგიაში სიკვდილის მაუწყებელი ანგელოზია,
რომელიც იერუსალიმის მთიდან მიცვალებულთა სულებს საყვირით აუწყებს განკითხვის
დღის დადგომას.
21 “შაჰადათ” და “ბისმილლაჰ” მუსლიმური სალოცავი ფორმულებია.
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გემი ისე ირწევა, რომ ნებისმიერ ადამიანს ცუდად გახდის და გულს
აურევს, განსაკუთრებით მაშინ, თუ გემი შტორმში მოხვდება. თუ ზღვა
მშვიდია, გული არ გერევა, მაგრამ მთვრალივით ხარ. აღელვებულ ზღვაში
შევედით თუ არა, ორი წუთიც არ იყო გასული, რომ მისი აღმატებულება
საწოლიდან წამოხტა და გული აერია ჭურჭელში, რომელიც ცოტა ხნით
ადრე მეზღვაურმა შემოიტანა. როცა ვკითხეთ, რისთვის იყო საჭირო,
გვიპასუხა: თუ ცუდად გახდებით, ჭურჭლად ეს გამოიყენეთ, რომ კაიუტა
არ დასვაროთო...
კაიუტის მეორე მხარეს მუსლიმების, ებრაელების, ევროპელებისა და
რუსების გულისრევის ისეთი ხმა მოდიოდა, თითქოს პოლკის ჯარისკაცები
სროლაში ვარჯიშობენო. მათი ოხვრა-კვნესა ცას აყრუებდა. ისეთი ამბავი
იყო, რომ სიტყვებით ვერ გადმოსცემ.
თქვენი მონა-მორჩილი მანსური კი ტახტზე ვიწექი და, თუმცა ძალიან
ცუდად ვიყავი, გული არ ამრევია. განძრევის თავიც კი არ მქონდა, ვიწექი
და იმ გაჭირვებულებს ვუყურებდი. მათ შემხედვარეს ხან მეტირებოდა და
ხან მეცინებოდა და იმ ხალხს ვწყევლიდი, ვინც მექაში ამ გზით დადის,
სულიერადაც იტანჯება, ქონებასაც კარგავს და თან იბილწება კიდეც. თუ
ვინმეს ჰგონია, რომ ამ გზას შეუბღალავად გაივლის, ცდება. ამ საყოველთაო
გულისრევაში თავი როგორ უნდა დაიცვა? მათი ნათქვამი მოისმინე, მაგრამ
ნუ დაუჯერებ, რადგან მეც ამ მახეში გავები. ახლა კი თავად ვნახე და
დავზარალდი....
მოკლედ, თავი რომ არ შეგაწყინოთ, ოთხსაათნახევრის დაღამებული
იყო, სასიხარულო ამბავი რომ გავრცელდა: გემი ბათუმს უახლოვდება და
ქალაქის ჩირაღდნები გამოჩნდაო. ამ ამბისგან, თითქოს, მკვდრეთით
აღვსდექით, ერთმანეთს ისე ვულოცავდით, გეგონებოდა, ახალი წელიაო.
ფანჯრებიდან გავიხედეთ და ქალაქის ჩირაღდნები რომ დავინახეთ, იმ
ჩირაღდნებისგან თვალებში შუქი ჩაგვიდგა. ჩვენმა გემმა ერთი დიდი
ხომალდის გვერდით ჩაუშვა ღუზა და გაჩერდა.
მგზავრებმა დარჩენილი ღამე დაიძინეს და ცოტა გონზე მოვიდნენ. როცა
სამყაროს მანათობელმა მზემ ქვეყანას თავისი სხივები მოჰფინა,
მგზავრობით დახოცილები სამარეებიდან წამოდგნენ, თითქოს საშინელი
სამსჯავროს დღეაო, ბარგი ზურგზე მოიკიდეს და დიდ ხომალდზე ისე
გადაიტანეს, გეგონებოდა, ჯოჯოხეთში ან ჰაშრის ველზე 22 მიდიან და იქ
უნდა დაფუძნდნენო.
მოკლედ, ბარგი გემზე გადაიტანეს და ჩვენც კაიუტებში მოვთავსდით.
თქვენი მონა-მორჩილი გემიდან ჩავედი და ქალაქ ბათუმში გავისეირნე.
მგზავრობით ისეთი გაწამებული ვიყავი, ხმელეთზე ფეხი რომ დავდგი,
კინაღამ პირქვე დავეცი და ბათუმის მიწას ვემთხვიე. ერთი სიტყვით,
საათნახევარი ქალაქში დავდიოდი და ყავახანას ვეძებდი, რომ რამე მეჭამა
და ყალიონი გამებოლებინა, რადგან უკვე ორი დღე იყო, რაც არ მომეწია.
ახალი წლის დღეები იდგა და ყავახანები დაკეტილი იყო. მხოლოდ ერთი
აღმოსავლური წარმოდგენებით, ჰაშრის ველი ის ადგილია, სადაც განკითხვის დღეს
სამსჯავრო გაიმართება.
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ებრაელის ყავახანა მუშაობდა, მაგრამ არც წყალი ჰქონდათ და არც ცეცხლი.
სხვა რა გზა მქონდა, შიგნით შევედი და დავჯექი. ყავახანის მეპატრონის
ბიჭი მოვიდა და მკითხა: “რას ინებებთ?”. ვუთხარი: “ერთი ყალიონი
მომიტანე, თორემ გული მიმდის”. შევეცოდე და ცეცხლის მოსატანად
წავიდა. დაახლოებით ერთ საათში დაბრუნდა, ორი ცალი მუგუზალი
მოიტანა, ნარგილე აანთო და გამომიწოდა. ისეთი შეგრძნება მქონდა,
მიჯნურს სატრფოს ხელის შეხებაზე რომ ეუფლება და როგორც
შეყვარებული სატრფოს ბაგეს, ყალიონს ისე დავეწაფე. ცოტა ხანში დიდი,
კათხის ზომის ფინჯანით მომიტანეს ყავა, რომელიც არც ტკბილი იყო და
არც მწარე.
მოკლედ, ყავა დავლიე, ყალიონი მოვწიე, უამრავი ფული გადავიხადე
და სიკვდილის ანგელოზის სამყოფელისკენ ანუ გემისკენ გავემართე. გემზე
რომ ავედი, უცნაური, ჯერაც გაუგონარი ხმა შემომესმა. ახლოს მივედი და
ვნახე, რომ რაღაც დანადგარით ბარგს გემიდან გემზე ტვირთავდნენ. ეს
დანადგარი, რომელიც ორთქლის ძალით მუშაობდა, ერთი თითის
დაჭერით ხარვარზე მეტ ტვირთს სწევდა, ციცხვში ათავსებდა და ერთი
ადგილიდან მეორეზე გადაჰქონდა. მას სამი მუშა ემსახურებოდა და საათში
ას ხარვარზე მეტ ტვირთს იღებდა და პატრონებს ურიგებდა. ამ ტვირთის
გადამზიდავმა დანადგარმა ჩემზე ისეთი წარუშლელი შთაბეჭდილება
მოახდინა, რომ შეძლებისდაგვარად ჩავხატე.
...................................................................................
ამ სურათზე გამოსახული ორი დანაყოფიდან (აღნიშნულია ციფრით 9)
ერთში წყალია და მეორეში - ცეცხლი. გრძელი ხაზით (ციფრი 8) ორთქლი
გადაეცემა ბორბლებს (ციფრი 7), გაივლის ციფრი ხუთით აღნიშნულ
დანადგარს და ცენტრალური მილით გადაეცემა სხვა მილებს (ციფრი 3),
რის შედეგადაც ბორბლები მოძრაობაში მოდის. ციფრი 2-ით აღნიშნულია
მილი, რომელიც ღილაკის დაჭერით იხსნება, მასში ორთქლი გადის და
ბორბლებს ამოძრავებს, ციფრი 6-ით კი - ცენტრალური მილი, რომელზე
ჩამოკიდებული ჯაჭვი თავისით იკუმშება და იხსნება და, შესაბამისად,
ბარგს ხან ზევით სწევს და ხან ძირს უშვებს. ციფრი 12-ით ბარგის გადატანაა
აღნიშნული.
ერთი სიტყვით, მიუხედავად თქვენი მონა-მორჩილის სიტყვიერი
აღწერილობისა და ჩანახატისა, სანამ კაცი საკუთარი თვალით არ ნახავს,
მასზე სრულ წარმოდგენას ვერ შეიქმნის... მზის ჩასვლამდე გაოცებული
ვუყურებდი ამ დანადგარის მუშაობას. გემი მთელი ღამე ბათუმის პორტში
იდგა და ზედ ბარგს ტვირთავდნენ. პირველ იანვარს, ორშაბათს დილის
ცხრა საათზე გემი დაიძრა და გზას გავუდექით. ზღვა მშვიდი იყო და
მიუხედავად ზღვისა და ქვანახშირის სუნისა, ცუდად არავინ გამხდარა,
პირიქით, ყველანი მშვენიერ განწყობაზე იყვნენ, სამოვარს ადუღებდნენ და
ჩაის სმით ტკბებოდნენ. მზის ჩასვლას ორსაათნახევარი აკლდა, როდესაც
ტრაბზონის პორტში შევედით...

ზაჰირ ად-დოულე და მისი მოგზაურობის წიგნი
ალი ხან დავალუ ყაჯარი (1864-1923), ცნობილი ლაყაბით “ზაჰირ ად-დოულე”,
ყაჯართა ტომის დიდგვაროვანი წარმომადგენელი იყო. 16 წლის ასაკში მან ცოლად
მოიყვანა ნასერ ად-დინ შაჰის ქალიშვილი ფორუყ ად-დოულე მალაქე-იე ირანი.
ალი ხანი მრავალმხრივ განათლებული ადამიანი იყო: კარგად იცოდა
ლიტერატურა, ისტორია და გეოგრაფია, წერდა ლექსებს და უკრავდა სხვადასხვა
მუსიკალურ ინსტრუმენტზე. მან მთელი ცხოვრება ნასერ ად-დინ შაჰისა და
მოზაფარ ად-დინ შაჰის სამსახურში გაატარა: სამეფო კარის იშიქაყასიბაში
(მთავარი ცერემონმაისტერი) და ჰამადანისა და ქერმანშაჰრის გუბერნატორი იყო.
22 წლის ასაკში იგი ცნობილი სუფი შეიხისა და სწავლულის საფი ალიშაჰის
მოწაფე და საძმოს წევრი გახდა, შეიხის გარდაცვალების შემდეგ კი, საფი ალიშაჰის
ანდერძით, მის შემცვლელად დაინიშნა. გადმოცემებით ის იმდენად
თავგამოდებული დერვიში იყო, რომ თავის ცოლსა და ქალიშვილებსაც კი
დერვიშის
სამოსით
ატარებდა.
ამასთან
ერთად
ზაჰირ
ად-დოულე
კონსტიტუციური მმართველობის იდეას უჭერდა მხარს. “დემოკრატი დერვიში” ასე მოიხსენიებს მას გერმანელი მეცნიერი ბერტ ფრაგნერი. ზაჰირ ად-დოულემ
რამდენიმე წელი ევროპაში გაატარა და იქ მასონთა ლოჟის წევრი გახდა.
სამშობლოში დაბრუნებულმა გადაწყვიტა, მსგავსი საზოგადოება ირანშიც შეექმნა.
მოზაფარ ად-დინ შაჰის ნებართვით, მან თეირანში ფირდოუსის ქუჩაზე მდებარე
თავის სახლში დააარსა “ანჯომან-ე ოხოვათ” (“ძმათა საზოგადოება”), რომელიც იმ
დროის ირანის ას ცნობილ მოაზროვნესა და რეფორმატორს აერთიანებდა.
ცნობილია, რომ საძმოს ყველა წევრს ჰქონდა საკუთარი სკამი, რომელზეც მისი
სახელი ეწერა. საზოგადოების სახელით ის გამოსცემდა ჟურნალს “მაჯმუ‘ე-იე
ახლაყ” (“ზნეობის ალმანახი”). რადგან ძმათა კავშირი ზოგადად შაჰის
ხელისუფლების წინააღმდეგი იყო, მოჰამად ალი შაჰის მმართველობის პერიოდში
ზაჰირ ად-დოულეს სახლი ფირდოუსის ქუჩაზე დაარბიეს, გაძარცვეს და
გადაწვეს.
ზაჰირ ად-დოულე ბევრს მოგზაურობდა. საქართველოში ის სულ ცოტა სამჯერ
მაინც არის ნამყოფი, ყოველ შემთხვევაში, სამი ვიზიტის დამადასტურებელი
წერილობითი მასალა არსებობს. პირველად ჩამოვიდა 1900 წელს, როგორც
ევროპაში მიმავალი მოზაფარ ად-დინ შაჰის ამალის წევრი და თბილისში ათ
დღეზე მეტ ხანს დაჰყო. ამ მოგზაურობის შთაბეჭდილებები ასახულია მის
“მოგზაურობის წიგნში”. მეორე და მესამე ვიზიტების შესახებ ინფორმაციას
იძლევა მისი პოემა “ვარედათ” (“ქრონიკები”), რომელიც გალექსილი მოგონებების
კრებულს წარმოადგენს.

ბიბლიოგრაფია
ტექსტები

Khāterāt va asnād-e Zahīr ad-Doule, be kūshesh-e Īraj Afshār, Tehran, 1351/1972.
Safar-nāme-ye Zahīr ad-Doule hamrāh-e Mozaffar ad-Dīn Shāh be Farangestān, be

kūshesh-e Mohammad Esmā‘īl Rezvānī, Tehran, 1371/1992.
Safar-nāme-ye Zahīr ad-Doule hamrāh-e Mozaffar ad-Dīn Shāh be Farangestān,
წიგნში: Farāmorz Mo‘tamad Dezfūlī, Tārīkh-e andīshe-ye jadīd-e īrānī (Safar-nāmehā-ye
īrānīān be Farang), daftar-e avval, Tehran, 1390/2011, 927-983.

ლიტერატურა
Mehdī Bāmdād, Sharh-e hāl-e rejāl-e Īrān dar qarn-e 12 va 13 va 14 hejrī, j. 2, Tehran,
1347/1968, 368.
Mohammad Esmā‘īl Rezvānī, “Moqaddame”, wignSi: Safar-nāme-ye Zahīr ad-Doule
hamrāh-e Mozaffar ad-Dīn Shāh be Farangestān, 6-46.
B. G. Fragner, “Ein Demokratischer Derwisch Zahir ad-Daula in Hamadan
(1324/1906)”, წიგნში: B. G. Fragner, Persische Memoirenliteratur als Quelle zur neueren
Geschichte Irans, 121-179.

ზაჰირ ად-დოულეს მოგზაურობის წიგნი
(1900)
თბილისში ჩასვლა - [1318 (1900) წლის] 6 მოჰარამი (6 მაისი), კვირა:
დილაუთენია გავიღვიძე და ვაგონის ფანჯრიდან გარეთ გავიხედე.
გუშინდელი საღამოსგან განსხვავებით, ირგვლივ ყველაფერი მწვანეში იყო
ჩაფლული და რაც უფრო წინ მივდიოდით, არემარე უფრო მწვანე და
ლამაზი, ჰაერი კი სუფთა ხდებოდა. გზის ორსავე მხარეს, განსაკუთრებით
მდინარე მტკვრის გასწვრივ, უამრავი სოფელი და დასახლება მოჩანდა.
ქალაქის მისადგომებთან ქარხნებმა და რკინიგზის ხაზებმა იმატა.
თბილისი ფართო ხეობაში მდებარეობს. ქალაქამდე ერთი ფარსანგი იყო
დარჩენილი, სახლები რომ გამოჩნდა. პირველი, რაც მოგზაურის თვალს
ახარებს, წმინდა შეიხ სანაანის - ალაჰმა აკურთხოს მისი სამარე - საფლავზე
აგებული თეთრი შენობაა, რომელიც აყვავებული მთის კალთაზე დგას და
მთელ თბილისს გადაჰყურებს 1. ჩვენს ბიბი შაჰრ ბანუს 2 ჰგავს, მაგრამ
განსხვავება ის არის, რომ აქედან მდინარე, ნაირფერი სახურავები და
ქალაქის სუფთა ქუჩებსა და ხიდზე მოძრავი დროშკები მოჩანს, იქიდან კი -

ლეგენდა შეიხ სანაანზე, რომელმაც რუმელი ქრისტიანი ქალის სიყვარულით უარყო
ისლამი და გაქრისტიანდა, ფართოდ იყო გავრცელებული აღმოსავლეთში. ჩამოყალიბდა ამ
ამბის საქართველოსთან დაკავშირებული ლოკალური ვერსიაც, რომელშიც შეცვლილია
არა მარტო გეოგრაფიული არეალი (მოქმედება რუმიდან საქართველოშია გადმოტანილი),
არამედ ამბის ბოლოც: თუ სპარსულ ვერსიაში შეიხ სანაანი ისლამს დაუბრუნდა,
თბილისურ ვერსიაში იგი ქრისტიანად დარჩა, მეტიც, დიდი სასულიერო მოღვაწე მამა
დავით გარეჯელი გახდა და იგი მამადავითის ეკლესიის ეზოშია დაკრძალული (ვრცლად
შეიხ სანაანის კავშირზე თბილისთან იხ.: მ.ალექსიძე, სპარსელები და სპარსული კულტურა
XIX საუკუნის საქართველოში, თბილისი, 2009, 9-26, 109-115; M. Alexidze, “Le Cheikh Sanaan
et Tiflis/Tbilissi”, La Géorgie entre Perse et Europe, Sous la direction de Florence Hellot-Bellier et
Iréne Natchkebia, Paris, 2009, 73-85; ‘Alī Javāher Kalām, “Mazār-e Sheykh Sana‘ān dar Teflīs”,
Armaghān, Vol. 39, No.11-12, Tehran, 1349/1971, 761-764.
2 შიიტური ტრადიციით, შაჰრ ბანუ იყო სპარსეთის მეფე იეზდიგერდ III-ის
ქალიშვილი, რომელიც ცოლად შეირთო მესამე იმამმა ჰუსეინმა. შაჰრ ბანუს აკლდამა
მდებარეობდა ძველ ქალაქ რეიში, თეირანის სამხრეთით.
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ბიბის მთის გამომშრალი კლდოვანი კალთები, ქალაქ რეის 3 ნანგრევები და
ხანდახან ამინ აბადის 4 ახლოს გავლილი ჩარვადარები. იქ სამარხის
დარაჯის - ერთი საწყალი სეიდისა და მისი ცოლის გარდა არავინ არის და
გარშემო სოფლებიდან კვირაში ორ-სამჯერ თუ ამოვლენ მომლოცველი
ქალები, აქ კი ყოველ საღამოს მთელი ქვეყნის რინდები 5 იკრიბებიან
სალოცავად და სასეირნოდ. იქაურობა დანგრეული და გაპარტახებულია, აქ
კი ყველაფერი ყვავის.
რკინიგზა ქალაქს გვერდზე მიუყვება. ერთ დიდ სადგურში შევედით.
ბაქოს სადგურის ღირშესანიშნაობებზე ხომ მოგახსენეთ და აქაურობა
ათჯერ უკეთესია. სადგურში ირანის გენერალური კონსული მისი
აღმატებულება მირზა ნაზემ ალ-მოლქი დაგვხვდა. მისალმების
ცერემონიალის მერე ნაქირავებ დროშკაში ჩავსხედით და ჰოტელ
“ორიანტში” 6 წავედით.
წვიმა მოდიოდა და ძალიან კარგი ჰაერი იყო. იმ დღეს რუსეთის
იმპერატრიცას 7 დღეობა იყო
და ამასთან დაკავშირებით დუქნებზე,
სახლებსა და სასტუმროებზე სახელმწიფო დროშები გამოეფინათ. ჰოტელში
მივედით და დროშკიდან გადმოვედით. “ორიანტი” სამსართულიანი
შენობაა და მასში 150-ზე მეტი კეთილმოწყობილი ოთახია. მომსახურე
პერსონალი განურჩევლად ყველა მოსულს ერთნაირად ხვდება და მე, უცხო
ქვეყნის საწყალ მოგზაურს, ისე შემეგებნენ, თითქოს რუსეთის იმპერატორი
ვყოფილიყავი. მე და მისი აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი ერთ ნომერში
დავსახლდით. ის ერთი მისაღები და ორი საძინებელი ოთახისგან
შედგებოდა. აყა ჰოსეინ ფაშა ხანმა და გრაფმა დიდი, ფარდით ორად
გაყოფილი ოთახი აიღეს. ოთახის ერთ ნაწილში ორი საწოლი იდგა,
მეორეში კი სტუმრების მისაღები იყო მოწყობილი. (არ გეგონოთ, რომ ეს
იყო თეთრი, დალაქავებული, ხუთი ათასჯერ გარეცხილი და ფანჯარაზე
კანაფის ძაფით დაკიდებული ფარდა. არა, ძალიან კარგი ფარდა იყო). ამ
ჰოტელის ყველა ოთახში სამი-ოთხი დიდი თუ პატარა სურათი ეკიდა.
ჩვენს სასტუმრო ოთახში ჩამოკიდებულ სურათზე ებრაჰიმისა და ისმაილის

რეი მონღოლების შემოსევების დროს დაინგრა. სეფიანთა მმართველობის ხანაში მის
მიდამოებში ქალაქი თეირანი აშენდა.
4 სოფელი თეირანის ახლოს.
5 რინდი მოქეიფე, თავაშვებულ კაცს ნიშნავს. აღმოსავლეთში ასე ეძახდნენ
თავისუფლებისმოყვარე ადამიანებს, რომლებიც არ ეპუებოდნენ შარიათით დაწესებულ
ნორმებს, დადიოდნენ სამიკიტნოებში და დროს ღვინის სმაში, ლექსების კითხვასა და
სუფიურ საუბრებში ატარებდნენ. ამ შემთხვევაში ავტორი მოქეიფეებს გულისხმობს.
6 სასტუმრო „ორიანტი“ ფუნქციონირებდა 1895 წლიდან რუსთაველის პროსპექტის # 9ში. საბჭოთა წლებში მასში სასტუმრო „ინტურისტი“, ხოლო 1977 წლიდან მხატვრის სახლი
გაიხსნა. 1991 წელს სამოქალაქო ომის დროს შენობა მთლიანად განადგურდა (დ. ხოშტარია,
თბილისი. ძველი სასტუმროები, 60-64).
7 იგულისხმება იმპერატორ ნიკოლოზ II-ის მეუღლე ალექსანდრა. მისი დღეობა
აღინიშნებოდა წმ. მოწამე ალექსანდრას ხსენების დღეს, 23 აპრილს, რაც ახალი სტილით 6
მაისს შეესაბამება.
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მსხვერპლშეწირვის ამბავი 8 იყო გამოსახული. ძალიან, ძალიან კარგი
სურათი იყო. მხატვარს ის სამოცი წლის წინ დაეხატა. სამწუხაროდ,
გამგზავრების დრო იყო და აქ დაბრუნების იმედი არ მქონდა, თორემ
ნებისმიერ ფასად ვიყიდიდი. ჰოტელის პირდაპირ დიდებული ეკლესია და
სამლოცველოა 9, რომელიც იმპერატორმა ოსმალეთზე გამარჯვების
აღსანიშნავად ააგო, ამიტომ შესასვლელ კარებთან და კიბეებზე ოსმალური
ზარბაზნებია დამაგრებული.
დღეს, რადგან იმპერატრიცას დღეობაა და თან კვირა დღეა,
გაუჩერებლად რეკავენ დიდი და პატარა ზარები. მათი ხმის გაგონება
ძალიან მესიამოვნა. აყა ჰოსეინ ფაშა ხანთან და გრაფთან ერთად
სასადილოში ჩავედი. ძალიან გემრიელად ვისადილეთ და თან დიდი ხნის
უნახავი საყვარელი ადამიანები გავიხსენეთ. სადილის მერე სამივენი
დროშკაში ჩავსხედით და წავედით აბანოში, რომელშიც ბუნებრივი
მინერალური ცხელი წყალი მოდის. ამ საუცხოო აბანოში ენით აუწერელი
სისუფთავეა. ეს სწორედ იმ აბანოს წყალია, რომელზეც სწავლულები
ამბობენ, მისგან ერთი პეშვის დალევა შარიათით ნებადართულიაო. აბანო
იმ ძველი ციხე-სიმაგრის ძირში მდებარეობს, რომელიც აღა მაჰმად ხან
ყაჯარმა დაანგრია. ასეთი აბანო აქამდე არასოდეს მენახა. ერთ დერეფანში
რამდენიმე პატარა აბანოს ნომერია განლაგებული. თითოეულში ერთი ან
ორი აუზია ჩაშენებული. მათი სიგანე ერთი, სიგრძე ერთნახევარი, ხოლო
სიღრმე ერთი ზარ‘ია. ისინი ხუთი თეთრი ქვისგან არის გაკეთებული: ერთი
ქვა ძირს არის დაგებული, დანარჩენი ოთხით კი კედლებია ამოყვანილი.
ცხელი წყლის ონკანიდან წყალი განუწყვეტლივ იღვრება აუზში, რომელიც
მუდმივად სავსეა. აუზში კიდევ ერთი, ცივი წყლის ონკანიც აყენია და თუ
კაცს წყლის გაციება მოუნდება, ამ ონკანს მოუშვებს.
მზის ჩასვლამდე ერთი საათი იყო დარჩენილი, აბანოდან რომ
გამოვედით
და
სახლში
წავედით.
საღამოს
თეატრში
ლოჟა
(განსაკუთრებული ოთახი) ავიღე და მუსიე რენისთან, აყა ჰოსეინ ფაშა
ხანთან, გრაფთან და ირანის საკონსულოს რამდენიმე თანამშრომელთან
ერთად წავედი. ძალიან, ძალიან ლამაზი თეატრი იყო. როგორც გავარკვიე,
მისი აშენება ერთი მილიონი მანეთი ანუ ხუთასი ათასი თუმანი დაჯდა.
შუაღამე ხდებოდა, როდესაც სახლში დავბრუნდით და დავიძინეთ.
თბილისში - 7 მოჰარამი (7 მაისი), ორშაბათი:
დილით აყა ჰოსეინ ფაშა ხანთან და გრაფთან ერთად ქალაქში წავედი და
თეირანში გასაგზავნი საათი და კიდევ სხვა ნივთები ვიყიდე. მერე
ვესტუმრეთ ნაზემ ალ-მოლქს, რომელიც საკონსულოში როუზეს მართავდა.
ბიბლიის მიხედვით, აბრაამმა (ებრაჰიმმა) მსხვერპლად ისააკი შესწირა, მაგრამ
ყურანის ბევრი კომენტატორი და თანამედროვე მუსლიმური ტრადიცია ამტკიცებს, რომ
„თვინიერ ყრმაში“ (37:99) არა ისააკი, არამედ ისმაილი იგულისხმება.
9 იგულისხმება წმ. ალექსანდრე ნეველის ტაძარი, რომელიც იდგა ახლანდელი
პარლამენტის შენობის წინა კორპუსის ადგილას. აიგო 1871-1889 წლებში, დაანგრიეს
საბჭოთა პერიოდში.
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ირანის კონსულის, ამ ჭეშმარიტი მუსლიმის, როუზე ძალიან მომეწონა.
შეკრებას ძირითადად ირანის ქვეშევრდომები და ვაჭრები ესწრებოდნენ.
თვითონ ნაზემ ალ-მოლქი ძალიან კარგი კაცია. მას ადრეც ვიცნობდი.
როგორც ამბობენ, ის თავისი ქვეყნის ნამდვილი პატრიოტია და რაც უფრო
წინ მიდის, მით მეტად ცდილობს, რომ მის ხალხს აქ პატივისცემით
ექცეოდნენ. მაგრამ აქაური ირანელები იმდენად უნამუსოები არიან, რომ
ძნელია, მათ ხელი დააფარო. ამ მოგზაურობაში ისეთი რაღაცეები ვნახე,
რომ დაწერაც კი მრცხვენია. ღმერთმა დასწყევლოს სიხარბე და უზნეობა,
რომელიც სამყაროს შექმნის დღიდან ყველა სახელმწიფოს და ხალხის
განადგურებისა და დაღუპვის მიზეზია.
სადილის მერე განჯის გუბერნატორი მოვიდა. ეს რუსი დიდი გაიძვერა
ვინმეა. საღამოს ფოტოაპარატურის დუქანში წავედი, მერე სახლში
დავბრუნდი, დავჯექი საძინებელი ოთახის აივნის კართან, რომელიც
ქუჩაზე გადიოდა და არემარის თვალიერებით გავერთე. ქუჩაში მოსიარულე
ხალხი ძალიან უცნაური სანახავი იყო. კაცები, ქალები, სამხედრო და
სამოქალაქო სკოლების მოწაფეები, ოფიცრები და მრავალრიცხოვანი
დროშკები ისე ჩქარა მოძრაობდნენ, თითქოს სასწრაფო და გადაუდებელი
საქმე აქვთო. ერთმანეთს არ უყურებდნენ, ხელს არ კრავდნენ, არც ხაბარდას
ყვიროდნენ და სიჩუმეს დროშკების ხმა თუ არღვევდა.
მე და აყა ჰოსეინ ფაშა ხანმა ჩვენს ოთახებში განმარტოებით ვივახშმეთ
და დავიძინეთ. გრაფი დღეს საღამოს დიდი თხოვნის შემდეგ კონცერტზე
(მუსიკალური თავშეყრა) გაუშვეს, სადაც ერთი ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე
სახელგანთქმული პიანისტი მსმენელთა ყურთასმენას ატკბობდა.
თბილისში - 8 მოჰარამი (8 მაისი), სამშაბათი:
დილით ალბომების დუქანში წავედი, ოთხი ცალი ვიყიდე და შიგ
თეირანიდან ჩამოტანილი ფოტოები ჩავაწყვე. იქიდან გავიარე მუსიკალური
საკრავების დუქანში, სადაც ევროპული ინსტრუმენტები იყიდებოდა.
საოცარი მაღაზია იყო. მერე ფოტოაპარატურის დუქანში ზაჰირ ასსოლთანისთვის ფოტოაპარატი შევიძინე და სახლში დავბრუნდი.
ნაშუადღევს აყა ჰოსეინ ფაშა ხანთან და გრაფთან ერთად ვისადილე და
ცოტა ხანი საძინებელ ოთახში დავისვენე. გრაფი მის აღმატებულება ნასერ
ალ-მოლქთან ერთად დროშკით მთაზე სასეირნოდ წავიდა. მზის
ჩასვლამდე ერთი საათი იყო დარჩენილი, როცა მე და აყა ჰოსეინ ფაშა ხანმა
ქუჩაში ფეხით გავიარეთ. რა ქუჩა და რა სეირნობა?! სადალაქოში შევედით
და თავი მოვიწესრიგეთ. ძალიან სუფთა დუქანი იყო. დაღამებისას ჩვენი
სასტუმროს გვერდით მდებარე სათვალეების დუქანში ორი-სამი სათვალე
ვიყიდე. სახლში დაბრუნების შემდეგ ჩვენს ოთახებში ვივახშმეთ, გრაფი კი
სავახშმოდ სასადილოში ჩავიდა.
თბილისში - 9 მოჰარამი (9 მაისი), ოთხშაბათი:

დილაუთენია ჩემთან საძინებელში მისი აღმატებულება ნასერ ალმოლქი მოვიდა და დიდხანს ვისაუბრეთ. მერე აყა ჰოსეინ ფაშა ხანთან და
გრაფთან ერთად ფეხით ტკბილეულობის დუქანში წავედი და ცოტაოდენი
ტკბილეულობა ვიყიდე. სეირნობის შემდეგ მისი აღმატებულება სახლში
დაბრუნდა, მე და გრაფმა კი კიდევ რამდენიმე დუქანში შევიარეთ,
ფეხსაცმელები და პერანგები ვიყიდეთ და სავიზიტო ბარათები
შევუკვეთეთ. ნაშუადღევს პირველ საათზე ჰოტელში დავბრუნდით და
ვისადილეთ. სადილის მერე თეირანში გასაგზავნი წერილების წერას
შევუდექი. საღამოს გრაფი და მისი აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი
აბანოში წავიდნენ. აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი სტუმრად იყო ირანის საკონსულოს
თარჯიმანთან სომეხ მირზა იაროსახ ხანთან, რომელსაც იმ დროიდან
იცნობდა, როცა მამამისი, აწ განსვენებული ალი ხან მო‘ინ ალ-ვეზარა
თბილისში გენერალური კონსული იყო. აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი თბილისში
დაიბადა და მირზა იაროსახ ხანის ცოლი მისი გამზრდელი ძიძა გახლდათ.
მე და საკონსულოს თანამშრომელმა მირზა ქერიმ ხანმა ცოტა ხანი
ფეხით გავისეირნეთ, მერე დროშკა ვიქირავეთ და მოჯთაჰედის ბაღში
წავედით. ეს მთელ თბილისში ყველაზე ცნობილი ბაღი და სასეირნო
ადგილია. აქაურობა ძალიან ლამაზია. თბილისელები - ქალები, კაცები და
ბავშვები - საღამოობით ამ ბაღში ჯგუფ-ჯგუფად სეირნობენ. მშვენიერი
მუსიკა უკრავდა და ჩვენ ცოტა ხანი მუსიკის მოსასმენად დავსხედით.
ორკესტრის დირიჟორმა რომ დაგვინახა, ბრძანა, ირანული მელოდია
დაეკრათ. ასეთი კარგი დაკვრა ირანშიც კი არ მომესმინა. სანამ
დაიწყებდნენ, ყველამ მე შემომხედა. მეც სხვების დასანახად თავი
მოვიწონე 10 და დირიჟორს რამდენიმე ირანული ოქროს ფული ვაჩუქე.
ძალიან გაეხარდა, რადგან აქ ირანული ფული იშვიათობაა. ვიღაცეები
მოვიდნენ, ფული გამოართვეს და თვალიერება დაუწყეს. მზის
ჩასვლისთვის სახლში დავბრუნდი და წერილების წერა განვაგრძე. მერე
ვივახშმე და დავიძინე.
თბილისში - 10 მოჰარამი (10 მაისი), ხუთშაბათი:
აშურას დღესთან დაკავშირებით დილით მისი აღმატებულება ნასერ ალმოლქი, აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი და მე საკონსულოში ნაზემ ალ-მოლქის
როუზეს დავესწარით. ირანელებისა და კავკასიელი მუსლიმების ორი-სამი
ჯგუფი შეკრებილიყო და რაღაც უჩვეულოდ გლოვობდა. თეირანში ასეთი
არაფერი მენახა. მწარედ ავტირდი. ნაშუადღევს მუსლიმებისთვის
თანაგრძნობის გამოსახატავად მეჩეთში წავედით. ეს მეჩეთი შაჰ აბას
სეფიანის აგებულია. ის მდინარე მტკვრის პირას, ხიდთან ახლოს დგას.
პატარა, მაგრამ ძალიან ლამაზი შენობაა. თეირანის მეჩეთებს სულ არ გავს.
მისი ინტერიერი მთლიანად მოოქროვილი და მოხატულია და სარკეებით
ავტორი ხმარობს ირანულ გამოთქმას `mashtigari kardan~, რაც ძვირფასი ტანსაცმლის
ტარებით ან საქვეყნოდ ფულის ხარჯვით საკუთარი სიმდიდრის დემონსტრირებას
ნიშნავს.
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არის გაწყობილი. ძალიან მომეწონა, რომ კარებზე, ჭერზე და კედლებზე
ალაჰის სახელები და პატარა ჰადისები ეწერა, მაგალითად “სიწმინდე
რწმენისაგან” და მისთანანი. უეჭველია, რომ იმ მუსლიმს, რომელიც
მეჩეთში ათჯერ მოვა და ამ ბრწყინვალე ჰადისებს წაიკითხავს,
მეთერთმეტეჯერ ღმერთისა და წინასწარმეტყველის შერცხვება, მეჩეთში
ფეხსაცმელს აღარ შეიტანს, თავისი სულიერი ძმის გვერდით არ დააწყობს,
ბაყაყივით წამდაუწუმ ძირს არ დააფურთხებს და სხვა ღვთისმოსავებს
მეორედ აქ მოსვლის სურვილს არ გაუქრობს. თბილისის მეჩეთი ოსმალურ
მეჩეთებს ჰგავს, ანუ წინ ღია სივრცე არა აქვს, ქუჩიდან პირდაპირ დიდ
გადახურულ კარიბჭეში შედიხარ და იქიდან გასასვლელით ხვდები
მეჩეთის ცენტრში, რომელსაც გუმბათი ხურავს.
მისი ბრწყინვალება თბილისის შეიხ ალ-ესლამი ვნახე. მაღალია და
გრძელი თეთრი წვერი და ლამაზი ულვაშები აქვს. აქაური მუსლიმები
მისით ძალიან კმაყოფილები არიან. ცოტა სპარსული იცის. კარგი მუსლიმი
და ძალიან ღირსეული კაცია. როგორც ირანის, ისე რუსეთის
მთავრობებისგან ორდენები და სხვა ჯილდოები აქვს მიღებული. მთელ
კავკასიაში, რომლის ერთ ნაწილს თბილისიც წარმოადგენს, შეიხ ალესლამი რუსეთისა და ირანის მთავრობების შეთანხმებითა და ბრძანებით
ინიშნება და ერთპიროვნულად აკონტროლებს ფიკჰის საქმეებს. აქ ისე არ
არის, როგორც თეირანში ან ირანის სხვა მხარეებში, სადაც ნებისმიერი
თავზეხელაღებული ჯერ ოთხი წელი მედრესეს შეაფარებს თავს, მერე კი
ხელისუფლების ნებართვისა და თანხმობის გარეშე რასაც უნდა, იმას
აკეთებს და მხოლოდ შემოსავალზე და იმ სახელმწიფო საქმეების
კონტროლზე ფიქრობს, რომელიც მას სულ არ ეხება.
ერთი-ორი როუზეხანის გამოსვლის შემდეგ შეიხ ალ-ესლამმა
კათედრაზე მდგარ სეიდს თურქულად უთხრა: “ამ ბატონებს და
მომლოცველებს მუსლიმი ღარიბ-ღატაკებისთვის შესაწირავი გამოართვი”.
სეიდმა ხალხს მოწყალების გაღებისკენ მოუწოდა. ვინც აძლევდა, სეიდი მის
სახელს კათედრიდან ხმამაღლა აცხადებდა, მავანმა ესა და ეს თანხა გაიღოო
და ლოცავდა. ვისაც შეეძლო, თითქმის ყველამ მისცა. ვაჭრის სამოსში
გამოწყობილი კაცი ფულს აგროვებდა და შეიხ ალ-ესლამს ფეხებთან
უდებდა. ეს აქცია ძალიან მომეწონა. დაახლოებით 400-500 მანეთი
შეგროვდა. ერთი როუზეხანი მინბარიდან გადმოიხარა და შეიხ ალ-ესლამს
ჩუმად უთხრა: “მეჩეთში ერთი კაცია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ
ქუჩაში მთვრალი მოდიოდა და ილანძღებოდა. ნება მიბოძეთ, ხმამაღლა
გამოვაცხადო, რომ ყველა მუსლიმმა გაიგოს”. შეიხ ალ-ესლამი გაბრაზდა
და უბრძანა: “სხვის საქმეში ნუ ეჩრები, როუზე თქვი და ქვევით ჩადი.
ღმერთმა თავისი მონების საქმე შენზე უკეთ იცის”. მისი ასეთი
ყოვლისმიმტევებლობა ძალიან მომეწონა და ჩუმად დავლოცე. ნაშუადღევს
ოთხ საათზე, მიუხედავად იმისა, რომ შეკრება დამთავრებული არ იყო,
ავდექით და სახლში წავედით.
მზის ჩასვლის შემდეგ მე და გრაფმა ცოტა ხანი ჰოტელის წინ ფეხით
გავისეირნეთ. მუსლიმ ქალთა ჯგუფმა ჩაგვიარა. მათ უამრავი მოსეირე

მისდევდა. დროშკა ვიქირავეთ და შეუმჩნევლად უკან გავყევით. მერე
სახლში დავბრუნდით, შუაღამისას ვივახშმეთ და დავიძინეთ.
თბილისში - 11 მოჰარამი (11 მაისი), პარასკევი:
დილით მე და მისი აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი მირზა ასადოლაჰ
ხანთან სასტუმრო “ლონდონში” წავედით. მირზა ასადოლაჰ ხანი ნესა
ხანუმ ყაფარის ვაჟია. ეს ქალი კავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე
სახელგანთქმული და მდიდარი ადამიანია. მას ეკუთვნის კავკასიის გზები,
რომელთა მოწესრიგებულობა და გამძლეობა მთელ რუსეთშია განთქმული.
ღმერთმანი, სამწუხაროა, რომ ამ ქალის ლეჩაქი არ ხურავს სეიდ ასადოლაჰ
ბაყეროვს, რომელიც ჩემ მიერ ადრე აღწერილ რაშთი-თეირანის გზას
განაგებს.
მირზა ასადოლაჰ ხანმა სადილად დაგვპატიჟა. ის 18 წლის ზრდილი და
წესიერი ახალგაზრდაა. სადილის მერე სახლში დავბრუნდით. ძალიან
დაღლილი ვიყავი და დავიძინე. საღამოს ნაზემ ალ-მოლქი და საკონსულოს
სხვა თანამშრომლები მესტუმრნენ. მათთან ერთად ბათუმში ირანის
კონსული მირზა აჰმად ხანიც მოვიდა. რადგან აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი და
გრაფი კონცერტზე იყვნენ წასულები, მის აღმატებულება ნასერ ალმოლქთან და მირზა ასადოლაჰ ხანთან ერთად ვივახშმე. გვიან ღამით, როცა
აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი და გრაფი დაბრუნდნენ, დაახლოებით ნახევარი საათი
მთვარის შუქზე ჰოტელის წინ გავისეირნეთ და თეირანში ჩვენი ქუჩა
გავიხსენეთ.
თბილისში - 12 მოჰარამი (12 მაისი), შაბათი:
დილით მე და აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი სადალაქოში წავედით და თავი
მოვიწესრიგეთ. სადილის შემდეგ ძალიან მოწყენილი ვიყავი და ორ საათზე
მეტ ხანს მეძინა. მზის ჩასვლამდე ერთი საათით ადრე გავიღვიძე.
ტანსაცმელი ჩავიცვი და სასწრაფოდ წავედი აყა ჰოსეინ ფაშა ხანთან,
რომელიც სასადილო დარბაზში მირზა ასადოლაჰ ხანთან, ბათუმის
კონსულ მირზა აჰმად ხანთან, საკონსულოს თანამშრომელ მირზა დაუდ
ხანთან და კიდევ რამდენიმე ირანელთან ერთად ჩაის სვამდა და
საუბრობდა. მირზა აჰმად ხანმა მოწყენილობა შემატყო და ყველანი
სასეირნოდ დაგვპატიჟა. წავედით ჯერ მოჯთაჰედის ბაღში და მერე ბაღ
“ფანტაზიაში”11, რომელიც ქალაქგარეთ, პატარა მდინარის პირას არის
გაშენებული და სახალხო სასეირნო ადგილია. ბაღში ერთმანეთის ახლოს
ხის ფანჩატურები დგას და იქიდან ბაღის ცენტრში მდებარე დიდ
სასტუმრომდე ზარია გაყვანილი. ზარით შეგიძლია გამოიძახო ოფიციანტი,
რომელიც როგორც ჰოტელში, ისე მოგემსახურება და დასასვენებლად და
„ფანტაზია“ იყო ბაღი-რესტორანი დაახლოებით ახლანდელი ზოოპარკის
ტერიტორიაზე, მდ. ვერეს პირას. 1890-1900-იან წლებში აქ ხშირად იკრიბებოდა
სანადიმოდ ქართველი თავადაზნაურობა.
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დროს გასატარებლად რასაც მოისურვებ, ყველაფერს მოგიტანს. ბაღში
სასეირნოდ ძალიან ლამაზი პატარა ხეივნებია გაყვანილი. აქა-იქ მუსიკის
ხმა ისმოდა. მირზა აჰმად ხანის დაჟინებული თხოვნით ერთ ძალიან,
ძალიან ლამაზ აივანზე დავსხედით. ჩვენ პირდაპირ პატარა მწვანე მთების
უკან ღრუბლებიდან მთვარე იყურებოდა. მირზა აჰმად ხანმა კავკასიელ
მუტრიბთა ანსამბლი მოაყვანინა, რომ კავკასიის სახალხო დამკვრელები
გვენახა. მოვიდნენ და დაუკრეს. მათი მუსიკა ან მართლა ძალიან
შთამბეჭდავი იყო, ან რადგან დიდი ხანია მუსიკოსების დაკვრა არ
მომესმინა, იმიტომ იმოქმედა ასე. ერთი ბრმა კაცი ქემანჩეზე უკრავდა,
დანარჩენები კი - დაირაზე, თარზე და დოლზე. მათი ქემანჩე ირანულ
ქემანჩეს ჰგავს, ოღონდ უფრო უბრალო და პატარაა. თარი და დაირაც
დაახლოებით ჩვენნაირი აქვთ, ოღონდ მათი თარი ათსიმიანია: აქედან
ხუთი სიმი, ისე როგორც ჩვეულებრივ თარზე, ძირითადია და მელოდიის
ასაწყობად არის, დანარჩენი ხუთი კი ბოლო აკორდებზე მელოდიის
შესანარჩუნებლად გამოიყენება. მათი დოლი დაფდაფის ფუნქციასაც
ასრულებს: ორ რეზონატორს შორის პატარა ზარია დამაგრებული,
რომელზეც მუსიკოსი დროდადრო ჩამოჰკრავს ხოლმე. დოლზე
დასარტყამი ჯოხი საწერ კალამზე სქელი არ იქნება და ძალიან კარგი ხმა
აქვს. კიდევ ერთი კაცი მოიყვანეს, რომელიც ანსამბლის წევრი არ იყო,
მაგრამ გარმონზე ისე კარგად უკრავდა, შორიდან პიანინო გეგონებოდათ.
იმდენად შეწყობილად უკრავდნენ, თითქოს კარგი ორკესტრიაო. წვიმა
წამოვიდა და ჰაერი კიდევ უფრო სასიამოვნო გახდა. ამინდით
მოხიბლულები მირზა აჰმად ხანის დაჟინებულ თხოვნას დავყევით და
სავახშმოდ დავრჩით. სახლში გამთენიის სამი საათისთვის დავბრუნდით.
ბალიშზე ქინძისთავით დამაგრებული გრაფის წერილი დამხვდა. მთხოვდა,
როგორც კი მოვიდოდი, გამეღვიძებინა, რადგან რაღაც გადაუდებელი საქმე
ჰქონდა. აყა ჰოსეინ ფაშა ხანის ოთახში შევედი და გრაფი გავაღვიძე.
გაირკვა, რომ ირანში თურქეთის სრულუფლებიან ელჩს, მის აღმატებულება
შამს ად-დინ ბეგს, რომელიც სტამბოლში მიდიოდა, გზად თბილისზე უნდა
გაევლო. ამიტომ ბაქოდან ნაზემ ალ-მოლქს ტელეგრამა გაუგზავნა და
სთხოვა, ეს ამბავი ჩემთვის ეცნობებინა, რომ ხვალ დილით რკინიგზის
სადგურზე დავხვედროდი და ნახევარი საათით მაინც მენახა. იმ ფაქტმა,
რომ მის აღმატებულება ელჩს, ნამდვილ ღვთისმოსავ მუსლიმსა და კარგ
ამხანაგს, ვნახავდი, მშვენიერ ხასიათზე დამაყენა და ბედნიერმა დავიძინე.
თბილისში - 13 მოჰარამი (13 მაისი), კვირა:
დილით ნაზემ ალ-მოლქმა გამაღვიძა. ტანსაცმელი ჩავიცვი, დროშკაში
ჩავსხედით და რკინიგზის სადგურში წავედით. ნახევარ საათში
მატარებელი ჩამოდგა და იქიდან მისი აღმატებულება ელჩი და მისი მესამე
მოადგილე ზია‘ ად-დინ ბეგი გადმოვიდნენ. ერთმანეთის ნახვა ძალიან
გაგვიხარდა. დაახლოებით ნახევარი საათი ვისხედით და ვსაუბრობდით.
აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი და გრაფიც მოვიდნენ. ბილეთები ავიღეთ, ელჩთან
ერთად ვაგონში ავედით და შემდეგ სადგურამდე, რომელიც თბილისიდან 3

ფარსანგით არის დაშორებული, გავაცილეთ. მერე ისევ თბილისში მიმავალ
მატარებელზე გადავჯექით და უკან დავბრუნდით. გზაზე ნაზემ ალმოლქის დაჟინებული თხოვნით ფოტოატელიეში შევედით და სურათი
გადავიღეთ. მერე საკონსულოში წავედით, რადგან მის აღმატებულება შეიხ
ალ-ესლამს ჩვენი ნახვა სურდა, მაგრამ ჰოტელში მოსვლა არ უნდოდა და
ამიტომ შეხვედრა საკონსულოში დაგვითქვა. ჩვენ რომ მივედით, შეიხ ალესლამი უკვე იქ დაგვხვდა. ერთმანეთის ნახვა ძალიან გაგვიხარდა და
სალაპარაკოდ დავსხედით. ძალიან საინტერესო მოსაუბრეები აღმოჩნდნენ,
განსაკუთრებით
შეიხ
ალ-ესლამი,
რომელმაც
თქვა:
“მუსლიმ
ღვთისმეტყველებს (განსაკუთრებით თეირანის, რადგან დედაქალაქია) იმ
დროის ნახევარი მაინც, რასაც რიტუალურ განბანვაზე ხარჯავენ, აიებისა და
ჰადისების აზრის გაგებასა და ჯიჰადის წესების გარკვევაში რომ
გამოეყენებინათ, ჩვენი ქვეყანა და ხალხი არასოდეს დამცირებული,
დაპყრობილი და დამორჩილებული არ იქნებოდა”. ასევე თქვა: “ჩემი ღრმა
რწმენით, მათ, ვისაც მოჯთაჰედობა სურთ, თავიდან ევროპის სკოლებსა და
სასწავლებლებში უნდა მიიღონ განათლება და ჯერ საერო სამართალი და
სხვა საჭირო მეცნიერებები უნდა ისწავლონ, მერე კი ჩალმა დაიხურონ და
ფიკჰის კანონების შესწავლას შეუდგნენ”. მისმა საუბარმა ჩემზე დიდი
შთაბეჭდილება მოახდინა. ჭეშმარიტად, დიდებული სიტყვებია! ნეტავ,
მართლა ასე იქნებოდეს!
საკონსულოში ვისადილეთ და საღამოს სახლში დავბრუნდით. მის
აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქთან და გრაფთან ერთად ვივახშმე.
დასაძინებლად ადრე დავწექით. მე იმიტომ, რომ ძალიან დაღლილი ვიყავი,
ნასერ ალ-მოლქი კი მეორე დილით ადრე ბორჯომში აპირებდა წასვლას.
ბორჯომი ცნობილი სააგარაკო ადგილია და იქამდე მატარებლით ოთხიხუთი საათის გზაა. იქ რამდენიმე მინერალური წყაროა, რომლის წყალიც
მთელ მსოფლიოში გააქვთ. დაახლოებით ერთი საათის დაძინებული
ვიყავი, რომ ჩემი საძინებლის კარზე ძლიერად დააბრახუნეს. მირზა
ასადოლაჰ ხანი იყო. ლოგინიდან ძალით ამაყენა, ტანსაცმელი ჩამაცვა და
წამიყვანა ერთ ოთახში, სადაც გრაფი პიანინოზე უკრავდა. მის გარშემო
რუსი არისტოკრატები და კავკასიელი მდიდრები იყვნენ შეკრებილი. მირზა
ასადოლაჰ ხანმა მისი აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქიც გააღვიძა და
მოიყვანა. ერთი საათის დროსტარების შემდეგ ისევ ძილი მომერია.
ამასობაში დაბრუნდა ჰოსეინ ფაშა ხანი, რომელიც იმ საღამოს ბაღ
“ფანტაზიაში” იყო დაპატიჟებული. ძალიან კმაყოფილი ჩანდა და იქაურ
მთვარეს და სილამაზეს აქებდა. დაიჟინა: მშვენიერი ამინდია, კარებთან
დროშკა გველოდება, წავიდეთ, ერთი საათი იმ ბაღში გავისეირნოთო. უარი
ვუთხარი და ვურჩიე, დასაძინებლად წასულიყო.
თბილისში - 14 მოჰარამი (14 მაისი), ორშაბათი:
დილით რომ გავიღვიძე, მისი აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი უკვე
წასული დამხვდა. შუადღისთვის მე და გრაფი მუსიკალური საკრავების
დუქანში წავედით და მერე ჰოტელში ვისადილეთ. სადილის შემდეგ

მოვიდა ერთი დერვიში, რომელსაც ირანში ხშირად ვხვდებოდი და
ამასწინათაც ვნახე საკონსულოში, სადაც როუზეზე ხუტბა წაიკითხა. გუშინ
გზაში ვთხოვე, რომ ნარგილე შეეძინა და ჩვენთან ჰოტელში მოეტანა. მე,
მირზა აჰმად ხანი, დაუდ ხანი და მირზა ასადოლაჰ ხანი აყა ჰოსეინ ფაშა
ხანის ოთახში შევიკრიბეთ, ნარგილე მოვწიეთ და ირანი გავიხსენეთ. მერე
ცოტა ხანი ქუჩაში ფეხით გავიარეთ, საფოსტო ბარათები ვიყიდეთ და
სახლში დავბრუნდით.
დღეს სადილის შემდეგ გრაფი პიანინოზე დასაკრავად რუსებთან
წავიდა და ჯერ არ მინახავს. დაღამებისას აყა ჰოსეინ ფაშა ხანთან და მირზა
იაროსახ ხანთან ერთად ქუჩაში გავისეირნე და დიდი ტყავის ჩემოდანი
ვიყიდე. ტანსაცმლის გამოცვლის თავი არ მქონდა, ამიტომ მე და აყა ჰოსეინ
ფაშა ხანმა ჩემს საძინებელში ვივახშმეთ. დღეს საღამოს მირზა ასადოლაჰ
ხანმა გრაფი კონცერტზე დაპატიჟა და ჯერ არ დაბრუნებულა.
თბილისში - 15 მოჰარამი (15 მაისი), სამშაბათი:
დილით ჰოტელის ქვედა სართულზე განლაგებული დუქნებიდან
ორდენის ჩასადები პატარა ტყავის ჩანთები ამოიტანეს და ვიყიდე. გრაფთან
ერთად სასტუმროში ვისადილე. სადილის შემდეგ დიდხანს მეძინა.
საღამოს ნაზემ ალ-მოლქმა და ბათუმის კონსულმა მირზა აჰმად ხანმა
გამომიარეს და მის აღმატებულება შეიხ ალ-ესლამთან წავედით. მისი
სახლი მუსლიმების ქუჩაზე იყო. ის ნესა ხანუმს ეკუთვნოდა და
აქირავებდა. შეიხ ალ-ესლამს სახლში დაბალი კრაველის ქუდი ეხურა,
რომელიც კაზაკების ქუდს ჰგავდა. ჩვენი მისვლა ძალიან გაუხარდა. მისი
ბრწყინვალება აყა-იე ჰაჯის 12 - ღმერთმა აკურთხოს მისი საფლავი კომენტარები მთხოვა. დავპირდი, რომ თეირანიდან გამოვუგზავნიდი.
ოთახში რუსულ ტანსაცმელსა და ქუდში გამოწყობილი 17-18 წლის
ახალგაზრდა შემოვიდა და მოგვესალმა. ის მასპინძლის ვაჟი აღმოჩნდა.
მედრესეში სწავლობდა, მაგრამ სპარსული სულ არ იცოდა. მოგვიანებით
თბილისში მცხოვრები ოსმალების ყადი, რამდენიმე მუსლიმი ვაჭარი და
შეიხ ალ-ესლამის თანამშრომლები მოვიდნენ. მზის ჩასვლას ნახევარი
საათი აკლდა, სასტუმროში რომ დავბრუნდით. ნაზემ ალ-მოლქმა ჰოტელის
კარამდე მიგვაცილა და სახლში წავიდა. მე და მირზა ასადოლაჰ ხანმა
წიგნების სამკაზმაო დუქანში გავიარეთ და ალბომი ვიყიდეთ. ვახშმის
შემდეგ მე და ჰოსეინ ფაშა ხანმა მთვარის შუქზე ქუჩაში გავისეირნეთ.
გრაფი ისევ იმ რუსებთან იყო სტუმრად. შუაღამე გადასული იყო, ბაღ
“ფანტაზიაში” რომ წავიდნენ. მისი დაბრუნება არ გამიგია.
თბილისში - 16 მოჰარამი (16 მაისი), ოთხშაბათი:

იგულისხმება საფი ალიშაჰი ანუ ჰაჯი მირზა მოჰამად ჰასან ესფაჰანი (1251-1316),
რომელიც ცნობილი სუფი შეიხი იყო. საფი ალიშაჰი ავტორია მრავალი წიგნისა, რომელთა
შორის გამორჩეული ადგილი მის ლექსად დაწერილ ყურანის კომენტარებს უკავია.
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დილით ჩემთან საკონსულოს რამდენიმე თანამშრომელი მოვიდა. აყა
ჰოსეინ ფაშა ხანთან და გრაფთან ერთად ჰოტელში ვისადილე და
ნაშუადღევს ცოტა დავიძინე. საღამოს მე, გრაფი და მირზა დაუდ ხანი
წავედით მოჯთაჰედის ბაღში, სადაც შვიდი თვიდან სამოცდაათ წლამდე
ასაკის დაახლოებით ორი-სამი ათასი კაცი ირეოდა. მართლაც, რომ
არაჩვეულებრივი სანახაობა იყო: ზოგი სეირნობდა, ზოგი იჯდა, ზოგი კი
ჩაისა და რაც მის გულს გაეხარდებოდა, იმას მიირთმევდა. სიჩუმეს
მხოლოდ ფეხების ხმა და მოთამაშე ბავშვების სიცილი არღვევდა. თან განა
რიკ-ტაფელას თამაშობდნენ, რომ ვინმესთვის ან თავი გაეტეხათ, ან თვალი
ამოეთხარათ. ერთი საათის დაღამებული იყო, ჩვენ კი ისევ ბაღში
ვისხედით და მუსიკას ვუსმენდით. უკანა გზაზე სიგარეტის საყიდლად
ჰოტელის ახლოს დუქანში შევედით და სიგარეტის მოსახვევი მანქანა
დავათვალიერეთ. ჩარხთან ერთი ბავშვი იჯდა და დღეში 50 000 სიგარეტს
ახვევდა. გზაში რომ არ ვყოფილიყავი და დიდი ხარჯი რომ არ მქონოდა, ამ
დანადგარს ჩვენი საძმოს ყავახანისთვის ვიყიდიდი. დაახლოებით ორი
საათის დაღამებული იყო, როცა მისი აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი
ბორჯომიდან დაბრუნდა. იქაური ჰაერითა და სილამაზით უზომოდ
აღტაცებული იყო და გული სწყდებოდა, რომ მე წასვლაზე უარი ვთქვი.
თბილისში - 17 მოჰარამი (17 მაისი), ხუთშაბათი:
დილით გრაფი მოვიდა და წამიყვანა თავის ოთახში, რომელიც
ჰოტელის უკანა ეზოს გადაჰყურებდა. იქ ერთ არდებილელ თურქ კაცუნას
მოეტანა ყუთი და ტომარა, რომელშიც გველი ჰყავდა. გველი თამაშობდა და
უსტვენდა. ჰოტელის სტუმრები კარებთან იდგნენ და მათ უყურებდნენ.
ძალიან სასაცილო კაცუნა იყო. რაღაცას მღეროდა და თავისი წარმოდგენით
ასე შვიდი-რვა მანეთი შეაგროვა.
დღისით მის აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქთან და გრაფთან ერთად
ცხელი წყლის აბანოში წავედი. კარგად ვიბანავეთ და სახლში
დავბრუნდით. მე, საწყალს, ეს აბანო აშკარად არ მომიხდა: ორჯერ ვიყავი
და ფეხები და წელი ამტკივდა და ცუდად გავხდი. სადილის შემდეგ აყა
ჰოსეინ ფაშა ხანის ოთახში კარგად გამოვიძინე. მზის ჩასვლისთვის
გავიღვიძე და მიუხედავად იმისა, რომ შეუძლოდ ვიყავი, ცოტა ხანი ქუჩაში
გავისეირნეთ. მერე ჰოტელის სასადილოში შევედით და სხვა საღამოებთან
შედარებით უფრო ადრე ვივახშმეთ. უკვე დანაყრებული ვიყავით, რომ მისი
აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი მოვიდა და ნაზემ ალ-მოლქის
გამოგზავნილი დიდი ქვაბი კარგი ირანული ფლავი მოგვიტანა. ისევ
დავსხედით და ვახშამი განვაგრძეთ, მერე კი დასაძინებლად წავედით.
თბილისში - 18 მოჰარამი (18 მაისი), პარასკევი:
დილით აყა ჰოსეინ ფაშა ხანთან და გრაფთან ერთად ნესა ხანუმის
ვაჟთან მირზა ასადოლაჰ ხანთან წავედი. ერთ საათში უკან დავბრუნდით
და სასადილოში ვისადილეთ. აყა ჰოსეინ ფაშა ხანის ოთახში ვისვენებდით,

როცა საშინლად აღელვებული ნასერ ალ-მოლქი შემოვიდა. ხელში სამეფო
კარის მინისტრის მისი აღმატებულება ჰაქიმ ალ-მოლქის ტელეგრამა ეჭირა.
შაჰის ბრძანებით ის საზღვარზე უნდა წასულიყო და გაეკონტროლებინა,
რომ სამეფო კორტეჟის ჩამობრძანებასთან დაკავშირებით რუსებს გზაზე
საფოსტო სადგურებში დაახლოებით 5000 საფოსტო ცხენი და ეტლი
მოემზადებინათ. ძალიან შეწუხებული იყო, რადგან ჯერჯერობით არც
ცხენები ჩანდა და არც ეტლი. ჰოტელის ტელეფონით საკონსულოს
დაუკავშირდა და სასწრაფოდ ნაზემ ალ-მოლქი გამოიძახა. ხანგრძლივი
მოლაპარაკების შემდეგ ნაზემ ალ-მოლქი და საკონსულოს ერთი
თანამშრომელი რუსების ფოსტის უფროსთან წავიდნენ, რომ იქნებ
როგორმე დაეყოლიებინათ. ცოტა ხანში უარით დაბრუნდნენ. მისი
აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი საშინლად აღშფოთდა. ამასობაში თავად
ფოსტის უფროსის თანაშემწე მოვიდა და ბოდიში მოგვიხადა. მისმა
აღმატებულებამ მას თხოვნა გაუმეორა და უთხრა: “ვიცი, რომ რუსეთში
გამოგზავნილი მითითების თანახმად, მე ბაქოდან სამეფო ამალა, ცხენი და
კალიასკა მეკუთვნის. ჩემი ფადიშაჰის ბრძანება რადაც არ უნდა დამიჯდეს,
უნდა შევასრულო და ცხენი და ეტლი რომც ვერ ვიშოვო, დანიშნულების
ადგილზე ფეხით ჩავალ. რადგან თქვენი სტუმარი ვარ, უმორჩილესად
გთხოვთ, ჩემ გამგზავრებასთან დაკავშირებით რაიმე იღონოთ”. ფოსტის
უფროსის თანაშემწე ცოტა ხანი ჩაფიქრდა, ოთახში გაიარ-გამოიარა და
თქვა: “შემიძლია, ბრძანება გავცე, რომ თითოეულ ფოსტის სადგურზე ოთხი
ცხენი დაგახვედრონ, მაგრამ მათი ქირის ფული თქვენ უნდა გადაიხადოთ
და ეტლიც თვითონ უნდა შეიძინოთ”. მიუხედავად იმისა, რომ მან თხოვნა
მხოლოდ ნაწილობრივ შეასრულა, მისმა აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქმა
დიდი მადლობა გადაუხადა და გასამგზავრებლად მზადება დაიწყო.
რადგან კავკასიის მთელი გზები თავისი ტრანსპორტით მირზა ასადოლაჰ
ხანს ეკუთვნოდა, ნასერ ალ-მოლქმა მისი იქ ყოფნით ისარგებლა და
კალიასკა სთხოვა. როგორც აღმოჩნდა, თბილისიდან სასაზღვრო სადგურ
აღსთაფამდე და უკან 90 ვერსი იყო, მას კი ცხენები არ ჰყავდა, მაგრამ მზად
იყო, ცარიელი ეტლი მოეცა. შეთანხმდნენ, რომ ეტლს თბილისის
რკინიგზის სადგურიდან საბარგო მატარებლით გაგზავნიდნენ და
აღსთაფაში, სადაც გზა იყოფა, ცხენებს შეაბამდნენ.
რადგან თბილისში ყოფნისგან საკმაოდ გაბეზრებული ვიყავი და თან
ძალიან მინდოდა, რომ მისი უდიდებულესობა შაჰისთვის თაყვანი მეცა და
მისი უმაღლესობა სადრ ა‘ზამი და სხვა კოლეგები მენახა, მის
აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქს მასთან ერთად გამგზავრების ნებართვა
ვთხოვე. დიდი სიამოვნებით დამთანხმდა. [ჩემი გადაწყვეტილება] გრაფს
შევატყობინე. ტანსაცმლის ჩანთა და სხვა ნივთები, რომლებიც თან
მიგვქონდა, შეკრა და დიდ სკივრში ჩააწყო. გასაღები საკონსულოს
თანამშრომელს, ერთ ძალიან კარგ ახალგაზრდა კაცს მირზა ქერიმ ხანს
მივეცი და ვუთხარი, რომ შევატყობინებდი, სად უნდა გამოეგზავნა.
საღამოს 9 საათზე მისი აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი, ნაზემ ალ-მოლქი,
საკონსულოს თანამშრომლები, აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი, გრაფი, ასადოლაჰ ხანი
და ფოსტის უფროსის თანაშემწე, რომელიც ჩვენს გასაცილებლად მოვიდა,

ჰოტელ “ორიანტიდან” გამოვედით და რკინიგზის სადგურში წავედით.
კალიასკა, რომლითაც აღსთაფადან უნდა გვემგზავრა, საბარგო
მატარებელზე
დადეს.
ბილეთები
ვიყიდეთ
და
თანამგზავრებს
დავემშვიდობეთ. მისი აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი, მისი მსახური
სოჰრაბ ბეგი, ნესა ხანუმის თანაშემწე ებრაჰიმ ბეგი (რადგან სამგზავრო
ეტლი მათი საკუთრება იყო, ჩვენთან ერთად წამოვიდა) და თქვენი მონამორჩილი მატარებელში ჩავსხედით. ათის ნახევარზე ლოკომოტივმა
დაიკივლა და მატარებელი დაიძრა...
თბილისში ჩასვლა - 28 მოჰარამი (28 მაისი), ორშაბათი:
სამეფო ამალის თანხლებით თბილისში შევედით. რკინიგზის
სადგურზე [მატარებლიდან] გადმოვედით და სპეციალურად შაჰის
კორტეჟისთვის მომზადებული საუცხოო დროშკებით სახლისკენ წავედით.
მართლაც, რომ მეფური პატივით მიგვიღეს. სადგურიდან კავკასიის
მთავარმართებლის სასახლემდე, რომელიც მისი უდიდებულესობის
საცხოვრებლად იყო განკუთვნილი, გზის ორსავე მხარეს სამხედროები და
სკოლის მოწაფეები იდგნენ. ქალაქის მოსახლეობა უკანა რიგებში და
სახლების აივნებზე გამოფენილიყო და რაღაცას ყვიროდა. “ურას” ძახილმა
საშინლად გამაღიზიანა. როგორც გრაფმა მითხრა, ნევროზი მქონდა. ორ-სამ
ადგილას აღმართულ ტრიუმფალურ თაღზე მისი უდიდებულესობა შაჰის
პატივსაცემად
ლომისა
და
მზის
გერბიანი
დროშები
ეკიდა.
მთავარმართებლის შენობასთან მისი უდიდებულესობა ეტლიდან
გადმოვიდა და დიდი ზარ-ზეიმით კიბეზე ავედით. ერთ დარბაზში
მეჰმანდარმა ადმირალმა დაახლოებით 100 კაცი წარმოგვიდგინა. მისმა
ბრწყინვალება შეიხ ალ-ესლამმა მშვენიერი სპარსულით ბრწყინვალე
მისასალმებელი სიტყვა წარმოთქვა, რომელსაც მისმა უდიდებულესობამ
ფეხზე დამდგარმა მოუსმინა. ამის მერე დასასვენებლად და სადილისთვის
მოსამზადებლად შედარებით პატარა ოთახში გადავედით. მისი
უმაღლესობა სადრ ა‘ზამისა და რამდენიმე მსახურის, მათ შორის, აბდარის
და ყაჰვეჩის გარდა, ყველანი ჰოტელ “ორიანტში” დაგვაბინავეს. ჰოტელის
გზაზე მე და გრაფი სამხედრო მინისტრს მთავარსარდალ მირზა ქერიმ ხან
ფირუზქუჰის შევხვდით, რომელიც ბაქოდან ახალი ჩამოსული იყო. ვერ
გეტყვით, ისე გამიხარდა მისი დანახვა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც
გავიგე, რომ მასთან ერთად ჩემი საძმოს წევრი სართიფი ჰაშემ ხანიც
ჩამოსულიყო. ისინი მის უმაღლესობა სადრ ა‘ზამთან წავიდნენ, ჩვენ კი
ჰოტელში მივედით, ხელ-პირი დავიბანეთ და სადილისთვის მოვემზადეთ.
სადილი მთავარმართებლის სასახლეში ერთ ძალიან დიდ და ლამაზ
ოთახში გაეწყოთ. ოთახი ირანულ ყაიდაზე ნაძერწობებით და სარკეებით
იყო მორთული. კარ-ფანჯრებში ძველი ირანული წესისამებრ პატარა
ფერადი მინები ჩაესვათ. მაგიდები გაშლილი დაგვხვდა. ვისადილეთ და
ჰოტელში დავბრუნდით.
ერთი საათის შემდეგ ჩემთან სტუმრად მოსულ მის აღმატებულება
მოვასაყ ად-დოულესთან ერთად ცხელი წყლის აბანოში წავედი. ცოტა ხანში

მისი უმაღლესობა სადრ ა‘ზამი და მისი აღმატებულება კარის მინისტრი
მხლებლებთან ერთად მოვიდნენ. ერთ და ორკაციანი ნომრები ავიღეთ.
აბანოდან საღამოხანს გამოვედით და მის უდიდებულესობა შაჰს ვეახლეთ.
სასახლის აივანზე ორი-სამი პოლკი გამწკრივებულიყო. ძალიან კარგი
სანახაობა იყო. დღეს მთელმა თბილისმა ამ ქუჩაზე მოიყარა თავი. შენობის
წინ უამრავი ხალხი ირეოდა. ერთ ოთახში კაზაკები მღეროდნენ და
ცეკვავდნენ. მეორე ოთახში 50 კაცი რუსულ ხალხურ საკრავზე უკრავდა.
მათი ინსტრუმენტი ზომით პატარა ირანულ სეთარსა და დიდ
ვიოლონჩელოს შორის იყო. ორი ჩვეულებრივი და ერთი თეთრი სიმი
ჰქონდა. თითით უკრავდნენ. მის უდიდებულესობას ძალიან მოეწონა.
მოსაღამოვდა. რადგან ვახშამი არ მინდოდა, მის უმაღლესობას დავეთხოვე
და ჰოტელში დავბრუნდი. მისმა აღმატებულება მთავარსარდალმა
თეირანიდან ჩემთვის გამოგზავნილი ქაღალდები გადმომცა. 43 კონვერტი
იყო და ფურცლების უმრავლესობაზე ორივე მხრიდან ეწერა. ტანსაცმელი
გავიხადე. აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი, რომელიც დანიშნულების ადგილზე ჯერ
არ გამგზავრებულიყო და ისევ ამ ჰოტელში და იმავე ოთახში ცხოვრობდა
და საკონსულოს თანამშრომელი მირზა დაუდ ხანი, რომელიც წინა
ჩამოსვლის დროს გავიცანი, საუბარში იყვნენ გართული. მე წერილების
კითხვას შევუდექი. ღამის პირველი საათისთვის მისი აღმატებულება ნასერ
ალ-მოლქი მიღებიდან დაბრუნდა, ვახშმის ამბები დაწვრილებით მოგვიყვა
და წავიდა. აყა ჰოსეინ ფაშა ხანი დაძინებამდე ჩემთან იყო.
თბილისში - 29 მოჰარამი (29 მაისი), სამშაბათი:
დილით მისი უდიდებულესობა შაჰი აბანოში წაბრძანდა. სადილად
მთავარმართებლის სასახლეში წავედით და ისევ იმ ოთახში ვისადილეთ.
ნასადილევს მისმა უმაღლესობა სადრ ა‘ზამმა გვითხრა, რომ ამ საღამოს
მისი უდიდებულესობა თეატრში იყო დაპატიჟებული და ჩვენ ვახშამზე და
თეატრში ოფიციალური ტანსაცმლით უნდა გამოვცხადებულიყავით.
სახლში დაბრუნების შემდეგ ჩემთან ოთახში მისი აღმატებულება
მთავარსარდალი შემოვიდა და ერთმანეთს ტანსაცმლის შერჩევაში
დავეხმარეთ. ამასობაში მოვიდა ქეთაბჩი ხანის ვაჟი, რომელიც თეირანიდან
პარიზში მიემგზავრებოდა. მზის ჩასვლისთვის საპარადე ფორმაში
გამოვეწყვე. სირმაშემოვლებული ტანსაცმელი პირველად მეცვა. სარკეში
ჩავიხედე და გამეცინა. გული დამწყდა, რომ ჩემი თეირანელი მეგობრები აქ
არ იყვნენ, რომ ყველას ერთად გაგვეცინა. მის აღმატებულება მოვასაყ ადდოულესთან ერთად მთავარმართებლის სასახლეში წავედი. სტუმრებსაც
და მასპინძლებსაც, ყველას ოფიციალური ტანსაცმელი ეცვა. ვახშმის მერე
მისი უდიდებულესობის ამალასთან ერთად დროშკებში ჩავსხედით და
თეატრში წავედით. ჩვენთვის განკუთვნილ მდიდრულ ლოჟებში
დავსხედით. სპექტაკლი ეხებოდა ასი წლის წინანდელ რუსეთ-ოსმალეთის
ომს, რომელშიც რუსებმა გაიმარჯვეს. ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავი
სანახაობა იყო. სპექტაკლის შემდეგ ისევ დროშკებში ჩავსხედით. მე და მისი
აღმატებულება ნასერ ალ-მოლქი ჰოტელში ერთად დავბრუნდით.

თეატრიდან რომ გამოვდიოდით, მირზა დაუდ ხანს ვთხოვე, სასტუმროში
მოსულიყო და ბარგის ჩალაგებაში დამხმარებოდა (ზოგიერთები და, მათ
შორის, თქვენი მონა-მორჩილი ხვალ დილით მივემგზავრებით, რადგან
სასტუმროებში ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია, ხოლო მისმა
უდიდებულესობა შაჰმა ზეგამდე ინება დარჩენა). მე, აყა ჰოსეინ ფაშა ხანმა
და გრაფმა ცოტა ხანი ვისაუბრეთ და მერე დავიძინეთ.
თბილისიდან მლეთასკენ - 1318 წლის 1 საფარი (1900 წლის 31 მაისი),
ოთხშაბათი:
დილით ჩვეულებრივზე ცოტა ადრე გავიღვიძე და ტანსაცმელი ჩავიცვი.
აყა ჰოსეინ ფაშა ხანს, მირზა ასადოლაჰ ხანს და საკონსულოს
თანამშრომლებს დავემშვიდობე და გრაფთან ერთად დროშკაში ჩავჯექი.
დანარჩენები ჩვენს ერთ-ერთ მეჰმანდარ პოლკოვნიკ ბილიკთან და
ადმირალთან ერთად დროშკებში და კალიასკებში ჩასხდნენ. თბილისის
ქუჩები გავიარეთ და გზას გავუდექით. ძალიან კარგი ამინდი იდგა.
პირველი სადგურიდან, სადაც ცხენები გამოვცვალეთ, აღმართი დაიწყო.
მწვანეში ჩაფლული გზა დაბალ ტყეში მიდიოდა. რაც უფრო წინ
მივიწევდით, მიდამო უფრო ლამაზი და ჰაერი უფრო სასიამოვნო ხდებოდა.
ეს გზა, ცხენები, კალიასკა და მათი მართვის უფლება აწ განსვენებული
მირზა მოჰამად ალი ხან ყაფარის ცოლს, ცნობილ ნესა ხანუმს ეკუთვნის.
თითო კალიასკაში ოთხ-ოთხი ცხენია შებმული და ყველა მათგანი
რუსულია. თეირანში ასეთი ცხენები წყვილი 700-800 თუმანი ღირს.
ნაკლები ფასი არც აქ აქვს და ამაზე უკეთესები გაცილებით უფრო ძვირიც
ღირს. ეს გზა მეცნიერების უკანასკნელი მიღწევების შესაბამისად არის
აშენებული. როგორც პოლკოვნიკმა გვითხრა, ყოველ 100 ზარ‘ზე მხოლოდ 3
ზარ‘ი აღმართ-დაღმართი თუ იქნება. ცხენები ძალიან სწრაფად
მიაჭენებდნენ. სადამდეც თვალი სწვდებოდა, ყველგან მდინარეები,
მინდვრები, ტყით დაფარული მთები და მთის კალთებზე შეფენილი
ლამაზი სოფლები მოჩანდა. აქაურობა ისეთი მშვენიერი იყო, რომ კაცი
ინატრებდა, ნეტა შემეძლოს, წელიწადში სამი თვით მაინც თეირანიდან აქ
დასასვენებლად ჩამოვიდეო. ნაშუადღევს პირველ საათზე ერთ სადგურში
გავჩერდით და ძალიან ნოყიერად ვისადილეთ. სადილის შემდეგ სანი‘ ადდოულეს თხოვნით ფოტოები გადავიღეთ. მერე ისევ ეტლებში ჩავსხედით
და გზა განვაგრძეთ. აქაურ მდინარეებზე, სოფლებზე, გზაზე და
ჩანჩქერებზე რა მოგახსენოთ?! მათი ხელთუქმნელი სილამაზე მართლაც
რომ ენით აუწერელია. ღმერთმა ყველას მისცეს აქაურობის ნახვის
ბედნიერება. გზაში მის აღმატებულება მთავარსარდალს ვთხოვე, რომ
გრაფი მათ კალიასკაში გადასულიყო, ჰაშემ ხანი კი ერთი საათით ჩემს
დროშკაში ჩამჯდარიყო. ასეც მოვიქეცით. ლამაზად ცრიდა. იქაურობით
ვტკბებოდით და შორს დარჩენილ ჩვენს საყვარელ ადამიანებსა და ძმებს 13
ვიხსენებდით. მზის ჩასვლას ერთი საათი აკლდა, რომ მივედით სადგურ
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იგულისხმება საძმოს წევრები.

მლეთაში, სადაც ღამე უნდა გაგვეტარებინა. ძალიან კარგი ადგილი იყო.
მლეთა მთებში მივარდნილი სადგური არ გეგონოთ. აქაურობა ისეა
მოწყობილი, რომ ირანის შაჰინშაჰი და ოცამდე მინისტრი თავისუფლად
შეძლებენ ღამის გათენებას. ჩვენ კი თეირანში ერთი სასტუმროც კი არა
გვაქვს, სადაც შარჟდაფერი 14, რომელსაც ჯერ ბინა არ უქირავებია, ერთ-ორ
ღამეს გაატარებდა. მოთმინება იქონიე, ღმერთმა ქნას, აშენდება!
კეთილმოწყობილ სასადილოში ჩაი დავლიეთ და პოლკოვნიკმა ჩემი
ოთახის სანახავად წამიყვანა. ცოტა დავისვენეთ. ერთი საათის შემდეგ
სასადილოში კარგად ვივახშმეთ და დავიძინეთ.
მლეთადან ვლადიკავკაზისკენ - 2 საფარი (1 ივნისი), ხუთშაბათი:
დილით ჩაის შემდეგ ყველანი კალიასკებსა და დროშკებში ჩავსხედით
და ვლადიკავკაზისკენ გავემართეთ. რაც უფრო წინ მივიწევდით, გზა სულ
უფრო ლამაზი და სასიამოვნო ხდებოდა. ერთ ადგილას, საიდანაც მთისკენ
მიმავალი გზა მოჩანს, ქვის აუზი იყო აშენებული. აუზიდან ბოთლის სისქის
შხეფები დაახლოებით ხუთი-ექვსი ზარ‘ის მანძილზე იფრქვეოდა. ამ
მოულოდნელი სანახაობისგან ენით აუწერელი სიამოვნება მივიღე.
ვინატრე, ნეტავ შემეძლოს, რომ მთელ ჩემს მეგობრებთან და საყვარელ
ადამიანებთან ერთად, რომლებიც ამ მოგზაურობაში ასე მაკლია, ამ აუზის
პირას დავჯდე, ჩაი დავლიო და ნარგილე მოვწიო-მეთქი (ნეტა, იმ
სიხშირით, რაც მე მათ ვიხსენებ, ერთ კაცს მაინც თუ ვაგონდები
თეირანში?!). თანდათან ავედით გზის უმაღლეს წერტილში, რომელიც
ზღვის დონიდან დაახლოებით 9000 ფუტზეა. გზაზე თოვლი იდო და
ძალიან ციოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქეჩის ჩექმები გვეცვა, გრაფის
პლედში ვიყავით გახვეულები და ფეხებზე დროშკის ტყავი გვეფარა, მაინც
ვკანკალებდით. აქ ისეთი სიცივეა, რომ თოვლი მთელი წელი არ დნება.
ნელ-ნელა დაღმართზე დავეშვით. სადილად სადგურ ყაზბეგში
გავჩერდით. სადგურში მშვენიერი სასტუმროა, საიდანაც ყაზბეგის მთა
მოჩანს. მას მეორენაირად ყაფის მთასაც 15 ეძახიან. სასტუმროს წინ ძალიან
ლამაზი ქვის პატარა საყახანეა 16, რომელიც იმპერატრიცას სახელზეა
აშენებული. ამბობენ, რომ საყახანე აქ ადრეც იყო და ერთხელ, როცა მისი
უდიდებულესობა რუსეთის იმპერატორ ნიკოლოზის კორტეჟმა აქ გაიარა,
იმპერატრიცამ წყალი დალია და ბრძანა, რომ შენობა მის სახელზე
მოერთოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატარა ნაგებობაა, ეს
ფრ. chargé d’affaires – დიპლომატიური წარმომადგენლობის დროებითი
ხელმძღვანელი, რწმუნებული.
15 ყაფის მთა მუსლიმური წარმოდგენებით არის მითიური მთა, რომელიც დედამიწას
გარს ერტყმის. მეორე მხრივ, იგივე მუსლიმური ტრადიცია მას კავკასიის მთიანეთს
უკავშირებს. ეს ორგვარი გაგება ტერმინისა შუა საუკუნეების არაბულ-სპარსულ
წერილობით წყაროებშიც არის ასახული (დაწვრილებით იხ.: გ.წერეთელი, „შაპურის
წარწერის kpy TWR’”, აღმოსავლური ფილოლოგია, 3, თბილისი, 1973, 47-56). ყაჯართა
პერიოდის ირანელი მოგზაურები ამ სახელით, ძირითადად, ყაზბეგის მთას მოიხსენიებენ.
16 პატარა წყლის საცავი, საიდანაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია წყლის დალევა.
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სამუშაოები 10000 მანეთი ანუ 5000 თუმანი დაჯდა. არ ვიცი გავცივდი თუ
რა დამემართა, მაგრამ თავს შეუძლოდ ვგრძნობდი. სადილზე უარი ვთქვი
და სანამ ჩემი მეგობრები სადილობდნენ, ერთ-ერთ ოთახში ავედი და
დაახლოებით ერთი საათი დავიძინე. როცა გამგზავრების დრო მოვიდა,
გრაფმა გამაღვიძა და გზა განვაგრძეთ.

