
მერვე ფურცელი 

 

11.06.00. დიმას რასაკვირველია თამაში უყვარს და რასაკვირველია ყოველთვის 

გამარჯვებული უნდა რომ გამოვიდეს. ამიტომ “ჟილკობს” საშინლად. ამას წინათ 

ვეთამაშები მაგიდის თამაშს, კამათელს აგორებ და მიდიხარ მიზნამდე შესაბამისი 

რაოდენობის პოზიციებით. გზად სხვადასხვა პრიზები და ან ხიფათები გხვდება. 

პრიზს მაშინ იგებ თუ ზუსტად იმ პოზიციაზე მიხვედი სადაც ეს პრიზია მონიშნული, 

თუ ზედ არ დადექი და “გადაახტი” დარჩები უპრიზოდ. დიმა ამას რასაკვირველია არ 

ითავისებს, მთელ პრიზებს მოხვეტავს ხოლმე გზად და ჩვენს პროტესტებს 

უგულებელყოფს. მაგრამ აბა გაბედე და შენც შეგეშალოს და პრიზი უკანონოდ აიღო! 

თვლა ექვსამდე მშვენივრად იცის, მაგრამ თუ დასჭირდა უცებ “შეეშლება” რომ ცუდ 

პოზიციაზე არ მოხვდეს. შენ კი არ გაპატიებს შეცდომას, დაგითვლის და 

დაგაბრუნებინებს სვლას.  

მოდი ჭკუას ვასწალი მეთქი, გადავწყვიტე. დიდი ხანი ველოდე შემთხვევას როცა 

ერთნაირი ადგილიდან ჯერ დიმამ გააგორა ისე რომ “ცუდ“ ადგილზე უნდა 

მოხვდრილიყო და მერე მეც იგივე დამემართა. ჰოდა, დიმას “შეეშალა” და გადაცდა 

ცუდ ადგილს, ჩემმა გაპროტესტებამ არ გაჭრა, ასე არის საჭიროო, მითხრა. კარგი. მეც 

იგივე ქვა გამიგორდა და მეც “შემეშალა”, გვერდში მივუყენე ჩემი ღილაკი, “ცუდ“ 

ადგილს ავაცილე.  

“- სორევა დამე! (იაპონური: ასე არ შეიძლება!), მეუბნება.  

“- ამის წინ შენც ხომ ასე გააკეთე“ ვეუბნები.  

“- სორევა დაიჯობუ, ბოკუჭან ჩიჩაი დეს კარა!” (იაპონური: მაგას არა უჭირს, მე ხომ 

პატარა ვარ!) მეუბნება.  

მიდი და ეკამათე, მართლაც ჯერ პატარაა. 

 

27.08.00. დიმას ახალი ამხანაგი ირანელი გოგოა, სახელად აიდა. მის სახელზე სულ 

ბებიაჩემის ამნერისი მახსენდაბა. ძალიან თავნება და თავშეუკავებელი არსებაა. 



მარტო დიმას მოთმინების და გაგების კაცს შეუძლია მასთან თამაში და საერთოდ 

ურთიერთობა. მაგრამ აიდა მაინც ახერხებს დიმასთან წაჩხუბებას. ერთხელაც ძალიან 

გაუბრაზდა, რაზე ახლა ისტორიას აღარ ახსოვს. მაგრად წაეჩხუბა, ისე რომ მოსდო 

კიდევაც ყბაში. დიმას ცრემლები და ტუჩიდან სისხლი ერთად წასკდა. ატყდა 

ალიაქოთი. ირანელ დედას კინაღამ გული წაუვიდა, აიდას თვითონაც შეეშინდა, 

ტირის. დიმაც ცხარედ ტირის - მოკლედ კატასტროფა.  

ნატომ დიმა სასწრაფოდ სახლში გააქანა, სისხლი მობანა, ცივი ტილო დაადო და 

დიმაც დაწყნარდა. 

ცოტა ხანში, ალბათ 15-20 წუთში, გამოგვეცხადა სახლში ირანული დელეგაცია აიდას 

და დედამისის შემადგენლობით ბოდიშის მოსახდელად. ნატომ კარი გაუღო და 

დაზარალებულს დაუძახა. ის იყო აიდას გამზადებული საბოდიშო მოხსენების 

წარმოთქმა უნდა დაეწყო რომ დიმამ ხელი გადახვია აიდას და გახარებულმა  

“-ასობინი ქიტტე კურეტანო?” (იაპონური: ჩემთან სათამაშოდ მოხვედი ხომ?) უთხრა 

და თავის სათამაშოებთან ოთახში წაიყვანა. 

საღამოს აიდას მთელი ოჯახობა გვეწვია, მამამ ტკბილეული მოგვიტანა და ბოდიშები 

მოგვახსენა კიდევ ერთხელ. ასე დამთავრდა ქართულ-სპარსული ინციდენტი 

იაპონიაში.     

 


