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skola-pansionisaken

დარელ რივერსმა კიდევ ერთხელ ჩაიხედა სარკეში. მართა-

ლია, მატარებელზე აგვიანდებოდა, ერთი წუთით მაინც შეჩე-

რდა და ახალი სკოლის ფორმას თვალი შეავლო. 

– რა საყვარელი ვარ! – წამოიძახა და სარკის წინ დაბზრი-

ალდა, – ყავისფერი პალტო, ქუდი და ტუნიკი, ნარინჯისფე-

რი ლენტითა და ქამრით გაწყობილი – ყველაფერი ძალიან 

მომწონს.

ოთახში დედამ შემოიხედა. 

– საკუთარი თავის ცქერით ტკბები? – გაუღიმა ქალი-

შვილს, – მეც ძალიან მომწონს შენი მორთულობა. მელორი 

ტაუერსს ძალიან ლამაზი ფორმა აქვს. ახლა კი წასვლის 

დროა, დარელ! პირველსავე სემესტრში ხომ არ დავიგვიანებთ 

მატარებელზე!

დარელი ძალიან ღელავდა. პანსიონის ტიპის სკოლაში 

ხომ პირველად მიდიოდა! მელორი ტაუერსში თორმეტი 

წლიდან იღებდნენ მოზარდებს. დარელი ყველაზე დაბალ 

კლასში ისწავლიდა. წინ მრავალი ბედნიერი წელი ელოდა – 

მეგობრებთან გართობა, მეცადინეობა და თამაში.

„ნეტა, როგორია ახალი სკოლა? – გოგონას ფიქრი არ 
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ასვენებდა, – სკოლებზე ბევრი წამიკითხავს, მაგრამ არა 

მგონია, მელორი ტაუერსიც ისეთი იყოს, როგორიც სხვები. 

ყველა სკოლა განსხვავდება ერთმანეთისგან. იმედია, 

მეგობრებს გავიჩენ“.

დარელი მხოლოდ ძველ მეგობრებთან განშორებას 

დარდობდა. მელორი ტაუერსში არც ერთი მათგანი არ მიდი-

ოდა. ძველი სკოლის მეგობრების უმეტესობა იმავე სკოლაში 

დარჩა, ზოგი კი სხვადასხვა სკოლა-პანსიონში გადავიდა. 

გოგონას თან გატენილი ჩემოდანი მიჰქონდა, რომელსაც 

ერთ მხარეს დიდი შავი ასოებით „დარელ რივერსი“ ეწერა, 

ხოლო მეორე მხარეს მელორი ტაუერსის ინიციალები – 

MT – ჰქონდა დაკრული. ხელში ჩოგბურთის ჩოგნები და 

პატარა ჩანთა ეჭირა, რომელშიც დედამ პირველი დღისთვის 

აუცილებელი ნივთები ჩაუწყო. 

– ჩემოდნის ამოლაგებას ჩასვლისთანავე ვერ მოახერხებ, – 

თადარიგი დაიჭირა დედამ, – ამიტომ საჭიროა, ღამის პერა-

ნგი, კბილის ჯაგრისი და ასეთი წვრილმანები პატარა ჩანთაში 

გქონდეს. აი, კიდევ ხუთი გირვანქა. ეს ფული მთელი სემესტ-

რი უნდა გეყოს. პანსიონში მეტი თანხის წაღება აკრძალულია. 

– ნუ დარდობ, ვიკმარებ. პანსიონში მაინც რა უნდა ვიყი-

დო! – დაამშვიდა დედა დარელმა და ფულს თავის საფულეში 

მიუჩინა ადგილი, – აი, ტაქსიც მოსულა, დედა, წავიდეთ!

სანამ ტაქსიში ჩასხდებოდნენ, დარელი მამას გამოემშვი-

დობა, რომელიც იმ დილით სამსახურში გოგონას გამო არ 

წასულიყო. მან ქალიშვილი მაგრად ჩაიკრა გულში:

– მშვიდობით, დარელ! წარმატებებს გისურვებ! მელორი 

ტაუერსი შესანიშნავი სკოლაა და იქ ბევრ რამეს ისწავლი. 

დამპირდი, რომ გვასახელებ!

დედა და შვილი ტაქსიში ჩასხდნენ. გოგონას ჩემოდანი 
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იქვე, მძღოლის გვერდით მოათავსეს. დარელმა თავი ფანჯა-

რაში გაყო, რომ მშობლიური სახლისთვის კიდევ ერთხელ 

შეევლო თვალი. 

– მალე დავბრუნდები! – მიაძახა დიდ, შავ კატას, რომელიც 

კედლის ღობეზე შემომჯდარიყო და ულვაშებს ილოკავდა, – 

თავიდან ალბათ ყველანი მომენატრებით, მაგრამ მალე შევეჩ-

ვევი ახალ გარემოს. ასე არ არის, დედა?

– რა თქმა უნდა, – დაეთანხმა დედა, – იქ ისეთი საოცარი 

დღეები გელის, რომ არდადეგებზეც აღარ მოგინდება შინ 

დაბრუნება!

თავდაპირველად ლონდონში ჩავიდნენ. იქიდან დარელი 

კორნუოლის მატარებელს უნდა გაჰყოლოდა სკოლამდე. 

– მელორი ტაუერსს სპეციალური მატარებელი 

ემსახურება, – აუხსნა დედამ, – შეხედე წარწერას: მელორი 

ტაუერსი – ბაქანი მეშვიდე. გამომყევი, დროულად 

მოვსულვართ. მატარებელში ცოტა ხნით შენთან დავრჩები, 

ჩაგაბარგებ და პანსიონის გამგეს ჩაგაბარებ, შემდეგ კი წავალ.

მითითებულ ბაქანთან მატარებელი დახვდათ, რომელსაც 

ეწერა მელორი ტაუერსი. მისი ყველა ვაგონი სკოლის 

მოსწავლე გოგონებს დაეკავებინათ. ფანჯრები წარწერებით 

იყო აჭრელებული. ერთზე ეწერა „ჩრდილოეთის კოშკი“, 

მეორეზე – „სამხრეთის კოშკი“, სხვებზე კიდევ – „დასავლეთის 

კოშკი“ და „აღმოსავლეთის კოშკი“.

– შენ „ჩრდილოეთის კოშკში“ იცხოვრებ, – უთხრა 

დედამ, – მელორი ტაუერსს ოთხი პანსიონი აქვს გოგონების 

საცხოვრებლად. ყველა მათგანს „ტაუერი“, ანუ კოშკი ჰქვია. 

დირექტორმა შენ ჩრდილოეთის კოშკში გაგამწესა. თქვენი 

პანსიონის გამგე ქალბატონი პოტსი იქნება. აუცილებლად 

უნდა ვნახო.
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დარელმა გოგონებით სავსე ბაქანს თვალი მოავლო. 

ყველას მელორი ტაუერსის ყავისფერი პალტო ეცვა და 

ყავისფერივე ქუდი ეხურა. ყველანი ერთმანეთს ჰგავდნენ 

და ეტყობოდათ, ერთმანეთს კარგად იცნობდნენ, მხიარულად 

საუბრობდნენ და ხმამაღლა კისკისებდნენ. დარელმა თავი 

უცხოდ იგრძნო. 

„ალბათ ვერასოდეს გავიცნობ ამდენ გოგონას! – 

ფიქრობდა, როცა იქაურობას ათვალიერებდა, – ზოგიერთი 

რამოდენაა! ზრდასრულ ქალებს ჰგვანან! ცოტათი მეშინია 

კიდეც მათი.“

უფროსკლასელი გოგონები მართლაც დარელზე ბევრად 

დიდები ჩანდნენ. ისინი პატარებს თითქოს ზედაც არ უყურებ-

დნენ. უმცროსები გზას უთმობდნენ და ისინიც მედიდურად 

თავაწეულები ადიოდნენ ვაგონებში.

„გამარჯობა, ლოტი! გამარჯობა, მერი! შეხე, იქ პენელოპე 

დგას! სალამი, პენი, აქ მოდი! ჰილდა, არდადეგებზე რატომ 

არაფერი მომწერე? ჯინ, ჩვენს ვაგონში ამოდი!“ – მთელი 

ბაქანი მხიარულ შეძახილებს გაეყრუებინა. დარელმა დედას 

გახედა, რომელიც სასიამოვნო პირისახის ქალს ელაპარაკე-

ბოდა. „ალბათ, ქალბატონი პოტსი ეს უნდა იყოს“, – გაიფიქრა 

და ქალი შეათვალიერა. დანახვისთანავე მოეწონა – კეთილი 

თვალები ჰქონდა, თუმცა სახეზე მკაცრი იერი გადაჰკრავდა. 

ქალბატონი პოტსი დარელს მიუახლოვდა და გაუღიმა:

– გამარჯობა, ახალო გოგონა! ვაგონში ჩემთან ერთად 

იქნები. ახალბედები ყოველთვის მე მიმყავს.

– ჩემ გარდა კიდევ არიან ახალბედები? – გაუკვირდა 

დარელს.

– რა თქმა უნდა, კიდევ ორი გოგონაა, ჯერ არ მოსულან, – 

უპასუხა ქალბატონმა პოტსმა და მერე დედას მიმართა: – 
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ქალბატონო რივერს, აი, დარელის კლასელი – ალისია ჯონ-

სი. თქვენ რომ წახვალთ, ის მიაქცევს ყურადღებას თქვენს 

შვილს.

– გამარჯობა, – მიესალმა მათ ალისია და მოციმციმე თვა-

ლები დარელს შეანათა, – მეც შენს კლასში ვარ. არ გინდა, 

კუთხის ადგილი დავიკავოთ? გამომყევი.

– რადგან ასეა, მე დაგემშვიდობები, საყვარელო, – მხია-

რული ხმით მიმართა დედამ ქალიშვილს და მაგრად ჩაიკრა 

გულში, – როგორც კი შენგან წერილს მივიღებ, მაშინვე პასუხს 

მოგწერ. აბა, ბედნიერად!

– ნუ დარდობ, კარგად ვიქნები, – დაამშვიდა დედა დარელ-

მა და ბაქანზე მიმავალს ნაღვლიანად გააყოლა თვალი. თუმცა 

ალისიამ მოწყენის საშუალება არ მისცა, მაშინვე გვერდით 

ამოუდგა და ვაგონისკენ უბიძგა.

– მიდი, რომელიმე კუთხეში შენი ჩანთა დადე და მე შენს 

პირდაპირ დავჯდები. ასე კარებთან ახლოს ვიქნებით და ყვე-

ლაფერს დავინახავთ. აი, მაგალითად, გაიხედე, რა სცენაა – 

როგორ უჭირს დედას საყვარელ ქალიშვილთან განშორება!

დარელმა იქით გაიხედა, საითაც ალისიამ მიუთითა. დაა-

ხლოებით მათი ასაკის გოგონა დაინახა, მათსავით სკოლის 

ფორმა ეცვა, გრძელი თმა წელამდე სწვდებოდა. დედას 

მაგრად ჩასჭიდებოდა და ქვითინებდა.

– იცი, ამ დროს დედამ რა უნდა ქნას? – განაგრძო ალისი-

ამ, – უბრალოდ, უნდა გაუღიმოს, ხელში შოკოლადი შეაჩეჩოს 

და წავიდეს! სხვა რა უნდა უყო ასეთ შვილს?! დედას საბრალო 

პაწაწინა!

დედა გოგონაზე უარეს დღეში იყო – სულ ცრემლად იღვრე-

ბოდა. მათ ქალბატონი პოტსი მიუახლოვდა მტკიცე ნაბიჯით.

– ახლა პოტის უყურე! – წამოიძახა ალისიამ. 
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დარელს ელდა ეცა – ეს რა სახელი შეურქმევიათ! არა, რაც  

უნდა დაარქვან, ამით ვერ დააკნინებენ!

– გონდოლინა უნდა წავიყვანო, – ქალბატონმა პოტსმა 

გოგონას დედას მიმართა, – უკვე დროა, ვაგონში ავიდეს. 

ყველაფერი კარგად იქნება, ქალბატონო ლეისი.

გონდოლინა წასასვლელად იწევდა, დედამისი კი მაგრად 

ჩაჰფრენოდა და არ უშვებდა.

– ხედავ, რატომ არის გონდოლინა ასეთი იდიოტი? – 

ჩაისისინა ალისიამ, – დედამისის გამო! მადლობა ღმერთს, 

დედაჩემი შეგნებული ადამიანია. დედაშენიც არ უნდა იყოს 

ურიგო – სასიამოვნო და მხიარული ქალი ჩანს.

დარელს დედის ქება ესიამოვნა. ამასობაში ქალბატონ-

მა პოტსმა გონდოლინა, როგორც იქნა, დედას მოაშორა და 

ვაგონისაკენ წამოიყვანა. 

– ალისია, აი, კიდევ ერთი, ჩაიბარე, – გასძახა მან და ალი-

სია გოგონას ვაგონში შეუძღვა. 

დედამისი ჯერ წასვლას არ აპირებდა. ვაგონს მიუახლოვდა 

და ფანჯარაში შეიხედა.

– კუთხეში მოთავსდი, საყვარელო! – ცდილობდა, ბოლო 

დარიგებები მიეცა შვილისათვის, – ელმავლისკენ ზურგით 

არ დაჯდე, ცუდად გახდები! და ...

ვაგონში კიდევ ერთი გოგონა ამოვიდა, დაბალი და ჩასკვ-

ნილი. არაფრის მთქმელი სახე და უკან გადაგდებული ნაწნავი 

ჰქონდა. 

– ქალბატონი პოტსის ვაგონი ეს არის? – იკითხა ახლად 

ამოსულმა.

– დიახ, – მიუგო ალისიამ და კითხვითვე მიმართა: – შენ 

ჩრდილოეთ ტაუერის მესამე ახალი მოსწავლე ხომ არა ხარ?

– დიახ, მე სელი ჰოუფი ვარ, – გაეცნო გოგონა.
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– დედა სად გყავს? – ჩაეკითხა ალისია, – ვალდებული იყო, 

გამოგყოლოდა და შენი თავი ქალბატონი პოტსისთვის ჩაე-

ბარებინა. ამის გამო, შეიძლება, სიიდანაც კი ამოგშალონ.

– დედა აღარ შევაწუხე, ჩემით მოვედი, – აუხსნა სელიმ.

– ღმერთო ჩემო! ეს დედები რა სხვადასხვანაირები არიან! – 

წამოიძახა ალისიამ, – ზოგი მოაცილებს შვილს, გაღიმებული 

ემშვიდობება და მიდის; ზოგი აქ მთელ დღეს ტირის და ვიშვი-

შებს; ზოგი კიდევ სულაც არ იწუხებს თავს აქ მოსასვლელად!

– ალისია, ზედმეტს ხომ არ ლაპარაკობ?! – შენიშნა ქალ-

ბატონმა პოტსმა, რომელმაც მისი მწარე ენის ამბავი კარგად 

იცოდა. 

ქალბატონი ლეისი ცოტა არ იყოს გაბრაზდა, სულ დაავი-

წყდა, კიდევ რა დარიგება უნდა მიეცა ქალიშვილისათვის და 

ალისიას გულმოსულმა გახედა. ამასობაში დარაჯმა სას ტვენს 

ჩაჰბერა და ყველამ თავის ადგილს მიაშურა. ქალბატონი 

პოტსი ორ-სამ გოგონასთან ერთად ვაგონში ამოვიდა. კარე-

ბი ჩაიკეტა. გონდოლინას დედა ამაოდ ცდილობდა შიგნით 

შეღწევას – მატარებელი დაიძრა. აქეთ გონდოლინამ მორთო 

ღრიალი, დედას ვერ გამოვემშვიდობეო. 

– რამდენჯერ უნდა გამოემშვიდობო? – ბრაზიანად ჰკითხა 

ალისიამ, – ლამის ოცჯერ გადაეხვიეთ უკვე ერთმანეთს!

ქალბატონმა პოტსმა გონდოლინას გახედა. ნათელი იყო, 

განებივრებულ, დედისერთა ბავშვთან მოუწევდა ურთიე-

რთობა, ცოტა ეგოისტთან და ძნელად დასამორჩილე ბელთან.

მერე პატარა სელი ჰოუფი შეათვალიერა – ნაწნავია-

ნი, ცოტა პირქუში გამომეტყველების, სასაცილო გოგონა, 

რომელსაც დედა სულაც არ მოჰყოლია. ნეტა, თვითონ თუ 

განიცდიდა ამას? 

შემდეგ დარელს შეავლო თვალი. მასთან ურთიერთობა 
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ადვილი იყო. არასოდეს დასჭირდებოდა რამის დამალვა. 

ყოველთვის იმას იტყოდა, რასაც ფიქრობდა. მაგრამ არა ისე 

უხეშად, როგორც ალისია. 

„სასიამოვნო, კარგად აღზრდილი, სანდომიანი გოგონაა, – 

გაიფიქრა ქალბატონმა პოტსმა, – გონიერიც უნდა იყოს. აბა, 

ვნახოთ, ამ ყველაფერს როგორ გამოიყენებს!“

გოგონებმა ლაპარაკი წამოიწყეს.

– მაინც როგორია მელორი ტაუერსი? – იკითხა დარელმა, – 

სურათებში უზარმაზარი მოჩანს. 

– ჰოდა, ეგრეა, – გამოეპასუხა ალისია, – კლდეზეა აგე-

ბული და ფანჯრებიდან ზღვის დიდებული ხედები იშლება. 

გაგიმართლათ, ჩრდილოეთის კოშკში რომ მოხვდით, ეგ საუ-

კეთესოა. 

– თითოეულ კოშკს თავისი სკოლა აქვს? – დაინტერესდა 

დარელი. 

ალისიამ თავი გააქნია: 

– არა, ოთხივე კოშკის გოგონები ერთსა და იმავე საკლასო 

ოთახებში სწავლობენ. თითოეულში დაახლოებით სამოცამდე 

გოგონა ცხოვრობს და ყველას საკუთარი მეთაური ჰყავს. 

ჩვენი მეთაური პამელაა – აი, ის, იქ რომ ზის. 

მაღალი და მშვიდი გოგონა, პამელა, ვაგონში თავისივე 

ასაკის გოგონებით იყო გარშემორტყმული. ქალბატონ პოტსს 

ყველასთან მეგობრული დამოკიდებულება ჰქონდა – გოგო-

ნები მასთან ერთად გულღიად ლაპარაკობდნენ სამომავლო 

გეგმებზე. 

ალისიამ ახალ მოსწავლეებს კიდევ ერთი გოგონა გააცნო, 

რომელსაც ტესი ერქვა. ის სელისა და დარელს ადვილად 

გაუშინაურდა. გონდოლინა კი კუთხეში იჯდა მოწყენილი. მას 

ყურადღებას არავინ აქცევდა, რასაც შეჩვეული არ იყო. ცოტა 


