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ბედ მა ლე კე ბის მი ერ გა ტა ცე ბუ ლი ქე თო ნა ი ბე ბის ოჯახ ში მი
იყ ვა ნა, სა დაც ისე თი ვე სიყ ვა რუ ლი თა და სი ნა ზით აღი ზარ და, რო
გორც სა კუ თარ ოჯახ ში. ბავ შვმა ად ვი ლად მი ი ღო ცხოვ რე ბის ახა ლი 
სტი ლი, და ი ვიწყა წარ სუ ლი, რო მე ლიც ყო ველ დღე ქრე ბო და. მა ლე 
აღა რა ფე რი დარ ჩა მის წარ სულ მო გო ნე ბებ ში, რაც მის თვის ძვირ
ფა სი იყო ან ის, რაც მო ნატ რე ბუ ლი და სა ნატ რე ლი იყო.

რო გორც ით ქვა, ქე თო გა ტა ცე ბის მო მენ ტში თით ქმის სა მი 
წლის იყო, ანუ იმ ასაკ ში, რო დე საც ბავ შვე ბი იწყ ე ბენ გა რე მოს შეც
ნო ბას და პირ ვე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი ყა ლიბ დე ბა. ქე თოს ასა კის 
ბავ შვე ბი აკ ვირ დე ბი ან ბუ ნე ბას, საგ ნებ სა და მოვ ლე ნებს და იხ სე
ნე ბენ მათ, მათ შო რის ‒ სიმ ღე რებს. ისი ნი გა ნას ხვა ვე ბენ ბგე რებს, 
რომ ლე ბიც მოს წონთ, ან არ მოს წონთ. თუმ ცა, მო გო ნე ბე ბი, რომ
ლე ბიც წარ მო იქ მნე ბა ამ კონ კრე ტუ ლი ასა კი დან, ისე ვე ად ვი ლად 
ქრე ბა. სწო რედ ამი ტომ აირ ჩია ი. გო გე ბაშ ვილ მა სწო რედ ამ ასა კის 
გო გო ნა თა ვი სი ის ტო რი ის გმი რად.

 სი უ ჟე ტის გაგ რძე ლე ბი სას ვაკ ვირ დე ბით, რომ ქე თოს მშობ
ლე ბი  ზუ რა ბი და მაგ და ნი  სა სო წარ კვე თილ ნი არი ან, სურთ, რომ 
ქე თოს ემო ცი უ რი დაბ რუ ნე ბა ოჯახ ში რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად მოხ
დეს. ამ მი ზე ზით ისი ნი მი მარ თა ვენ ნაც ნობ სტრა ტე გი ას (ძვე ლი ად
გი ლე ბის მო ნა ხუ ლე ბა, მოვ ლე ნე ბის აღორ ძი ნე ბა, ძვე ლი მე გობ რე
ბის შეხ ვედ რა და ა.შ.); სტრა ტე გი ას, რო მელ საც ბევ რი მი მარ თავს, 
რო ცა ცდი ლობს იპო ვოს შემ თხვე ვით და კარ გუ ლი, თუმ ცა ქე თოს 
არა ფერ მა უშ ვე ლა. ის დარჩა „გაყინული და უგრ ძ ნობი ყველასა და 
ყველაფრის მიმართ“.

 მაშ რა იყო გამოსავალი? სად იყო გამოსავალი?
 ად რე თუ გვი ან მწე რა ლი პო უ ლობს გზას და კარ გუ ლი ბავ შვის 

მშობ ლებ თან და საბ რუ ნებ ლად. თავ და პირ ვე ლად გა მო სავ ლის სა
პოვ ნე ლად მწე რა ლი ბუ ნე ბას მი მარ თავს და დი დი მხატ ვრო ბით 
აღ წერს მა ი სის პირ ველ დღე ებს.

გუ ნე ბა გან წყო ბის ამაღ ლე ბა და უნებ ლიე ფიქ რის კვა ლი მა
ლე ვე აი სა ხა ქე თოს სევ დი ან, ჩა ფიქ რე ბულ სა ხე ზე, რაც შე უმ ჩნე ვე
ლი არ დარ ჩე ნი ლა მი სი და ძა ბუ ლი დე დის თვის.

სი უ ჟე ტი მოგ ვითხ რობს, რომ მაგ და ნას სიმ ღე რა არა ვის გა
უ გია ქა ლიშ ვი ლის და კარ გვის შემ დეგ. მწუ ხა რე ბამ ხმა წაართვა. 
„ქეთო,  წერს ავ ტო რი,  ძა ლი ან ცდი ლობ და რა ღა ცის გახ სე ნე ბას, 
მაგ რამ მეხ სი ე რე ბის გა სუფ თა ვე ბა არ შე ეძ ლო. მა გდა ნამ და ი ნა ხა 
ეს და ხმას მე ტი გა მომ სახ ვე ლო ბა და მიმ ზიდ ვე ლო ბა შეს ძი ნა, ქა
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ლიშ ვილს ყუ რადღ ე ბით, დე დობ რი ვი სი ნა ზით უყუ რებ და. ქე თოც 
ინ ტენ სი უ რად უყუ რებ და დე დას, თით ქოს სა ი დუმ ლოს ამოხ სნას 
ცდი ლობ და, რაც სა ბო ლო ოდ მო ა ხერ ხა. „თან და თან დამ შვიდ და 
და სა ხი დან შა ვი ღრუბ ლე ბი ას წი ა... დივ ნი დან წა მოხ ტა სა ნატ რე
ლი სიტყ ვა „დედა“ს ყვი რი ლით, მაგ და ნას მკლა ვებ ში ჩა უ ვარ და და 
ვნე ბი ა ნად და უწყო კოც ნა. ლო ყებ ზე ცრემ ლი ჩა მო უ გორ და, მაგ რამ 
ეს იყო ბედ ნი ე რე ბის, შვე ბის და აღტაცების ცრემლები“. ქარ თვე ლი 
დე დის ნამ ღერ მა იავ ნა ნამ შე უძ ლე ბელს მი აღ წი ა, და კარ გუ ლი შვი
ლი სამ შობ ლო ში და აბ რუ ნა.

 The fate brought Keto, abducted by the Lezghins, to the Naibs family, 
where she was brought up with the same love and tenderness as in her 
own Family. Foster parents literally doted on her and the child accepted 
her new lifestyle with ease, becoming oblivious to the past, which faded 
with each day. Soon there was nothing left in her past memories that was 
dear to her heart or what she missed and longed for.

 As it was said Keto was almost three by the time of her abduction, 
i.e. at the age when the children begin to cognize the environment and 
the first impressions are established. Children of Keto’s age observe the 
nature, objects, and the events and remember them, including songs. 
They distinguish between the sounds they like or dislike. 

 However, the memories that arise from that particular age disappear 
just as easily. That’s the reason why I. Gogebashvili chose the girl of that 
particular age to become the hero of his story. 

 As we proceed with the story we observe that Keto’s parents Zurab 
and Magdan are desperate to make Keto’s emotional return to the family 
as quick as possible. 

 For this reason they resort to the familiar strategy. The strategy 
to which many resort when they try to find something that has been 
accidentally lost – visiting old places, revival of the events, meeing 
old friends, etc., although, nothing helped. Keto remained frozen and 
insensitive to all and everything.”

 So what was the way out? Where the solution was?
 Sooner or later the writer finds the way for the return of the lost 

child to her parents. Initially, in order to find solution, the writer resorts to 
nature and describe the first days of May with great artistry. 
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 Improvement of mood and the traces of the involuntary thought 
soon found reflection on Ketpo’s sad, pensive face, which did not go 
unnoticed for her strenuous mother. 

 The story tells us that nobody had heard Magdana sing since the 
loss of her daughter. The grief took away her voice. 

 “Keto”, writes the author, “was trying hard to recall something 
but couldn’t clear her memory. Magadana saw it and added more 
expressiveness and attraction her voice, watching her daughter closely, 
with maternal tenderness. Keto also watched her mother intensely as 
if trying to solve the mystery, which she finally did. She calmed down 
gradually and the black clouds lifted from her face… She jumped up from 
the sofa shouting the much desired word “Mother” , fell into Magdana’s 
arms and started to kiss her passionately. The tears trickled down their 
cheeks, but those were the tears of happiness, relief and elation.”The 
lullaby sung by the Georgian mother achieved the impossible, it returned 
the lost child to the motherland.” 


